
بغداد/ الزوراء:
ام�س  الث�اث،  الرئاس�ات  أس�تقبلت 
وش�ؤون  الخارجي�ة  وزي�ر  االربع�اء، 
املغرتب�ن االردن�ي ايمن الصف�دي، فيما 
اك�دت اهمية تعزي�ز العاق�ات الثنائية 
وتبادل الخ�رات بمختل�ف املجاالت مع 
االردن.وذك�ر مكتب رئي�س الجمهورية 
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: إن 

رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل 
يف قرص بغداد، وزير الخارجية وش�ؤون 
املغرتبن األردني أيمن الصفدي. وأش�ار 
البي�ان،  بحس�ب  الجمهوري�ة،  رئي�س 
إىل أهمي�ة تعزي�ز املش�رتكات والروابط 
البلدي�ن  ب�ن  والثقافي�ة  التاريخي�ة 

الشقيقن.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلن نائب قائد العمليات املشرتكة الفريق 
الركن عبد األمري الش�مري، امس األربعاء، 
اكتم�ال عملي�ات ابط�ال الع�راق الثالث�ة 
بنجاح.وق�ال الش�مري يف حديث صحفي: 
إن “الق�وات االمني�ة املش�اركة يف عمليات 
ابط�ال الع�راق الثالث�ة أكمل�ت عملياته�ا 
بنج�اح بع�د ان نف�ذت جمي�ع األه�داف 
املرسومة لها”.وأضاف أن “القوات األمنية 
حقق�ت الغاي�ة الرئيس�ية يف متابعة بقايا 
تنظيم داع�ش يف أط�راف محافظة صاح 
الدي�ن وأحكمت الح�دود الفاصله لقيادات 

س�امراء وص�اح الدي�ن ودياىل”.وأوض�ح 
الشمري، أنه “اش�رتكت بالعمليه قطعات 
من الجي�ش العراقي والرشط�ة االتحادية 
والرد الرسيع والحش�د الشعبي”، مبيناً أن 
“الجهد الهنديس للحشد الشعبي قام بفتح 
طرق تعاون للقطعات لتمكنها من تسيري 
الدوريات والتعاون بن القيادات”.ولفت إىل 
“تطهري مس�احات واس�عة كانت مزروعة 
بالعب�وات الناس�فة تعي�ق ع�ودة الق�رى 
املهج�رة”، مؤك�داً أن “العملية دمرت أكثر 

من ٢٩ مضافه يستخدمها اإلرهابيون”.

برازيليا/ متابعة الزوراء:
أُرغ�م ق�رار قضائ�ي الرئي�س الرازييل 
جاي�ري بولس�ونارو عىل وض�ع كمامة 
“يف جمي�ع األماك�ن العام�ة”، بعدم�ا 
كان يمتن�ع عن ذلك رغم تفيش فريوس 
كورونا املس�تجد.وقرر الق�ايض ريناتو 
بورييل، ف�رض غرامة بقيمة 340 يورو 

ع�ىل بولس�ونارو إن ظه�ر علن�اً دون 
الكمام�ة التي يفرضها مرس�وم س�اٍر 
الق�ايض  برازيليا.وأوض�ح  منطق�ة  يف 
مرراً قراره أن الرئي�س “ملزم باحرتام 
القوانن السارية، وضمان رفاه الشعب، 
وبالت�ايل اعتم�اد التداب�ري الصحية ملنع 

انتشار فريوس كورونا املستجد”.

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص4   
بيونغ يانغ/ متابعة الزوراء:

أعل�ن الزعي�م الكوري الش�مايل كيم 
العم�ل  خط�ة  تأجي�ل  أون،  جون�غ 
الجنوبي�ة. العس�كري ض�د كوري�ا 
الحكومي�ة  األنب�اء  وكال�ة  وقال�ت 
الكوري�ة الش�مالية: “عق�د رئي�س 
مجل�س الدول�ة لجمهوري�ة كوري�ا 
الش�عبية الش�مالية كيم جونغ أون، 
جلس�ة تمهيدي�ة للدورة الخامس�ة 
للجن�ة العس�كرية املركزي�ة للدعوة 
الس�ابعة لحزب العمل الكوري، قرر 
خالها تأجيل خطة العمل العسكرية 
التي قدمتها هيئة األركان العامة ضد 

الجنوب”.وأف�ادت وكالة أنباء كوريا 
الجنوبي�ة أنه تم رصد مكرات صوت 
ع�ىل الحدود م�ع الجارة الش�مالية، 
وأش�ارت الوكال�ة إىل أن�ه ت�م رص�د 
املك�رات من بلدة كانغ ه�وا بمدينة 
إنتشون، غرب سيئول.ولفتت الوكالة 
إىل أن كوريا الش�مالية أعادت تركيب 
مكرات الصوت للحرب اإلعامية ضد 
جارته�ا الجنوبية يف مناطق حدودية 
مؤخرا.بدأ البث الدعائي عر مكرات 
الص�وت ألول مرة ب�ن الكوريتن يف 
عام 1963 يف منطقة الحدود الغربية 
كساح من أس�لحة الحرب النفسية.

وكان�ت كوريا الجنوبي�ة، قد توعدت 
الثم�ن،  بدف�ع  الش�مالية  جارته�ا 
ح�ال اتخذت خطوات عس�كرية ضد 
الجنوب.وقال رئيس العمليات بهيئة 
األركان املش�رتكة يف الجيش الكوري 
الجنوبي، جون دونغ-جن، “إن هذه 
الخط�وات تدم�ر جه�ود الكوريت�ن 
الت�ي تواصلت مل�دة عقدي�ن لتطوير 
الكوري�ة، والحف�اظ عىل  العاق�ات 
الس�ام يف ش�به الجزي�رة الكورية”.

وأض�اف مح�ذرا، “إذا خط�ت كوريا 
الش�مالية ه�ذه الخط�وات بالفعل، 

ستدفع الثمن بكل تأكيد”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االربع�اء، 
لإلصاب�ات املس�جلة لف�ريوس كورونا 
املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 
٢٢00 أصاب�ة جدي�دة  ه�ي االعىل منذ 
تفيش الوب�اء و7٩ حالة وفاة وش�فاء 
1061 حال�ة، ح�ددت دائرت�ي صح�ة 
الرصاف�ة والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف 
لاصابات حسب املناطق.ذكرت الوزارة 

يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: انه 
تم فح�ص ) 11445 ( نموذجا يف كافة 
املخترات املختصة يف العراق ليوم امس 
؛ وبذل�ك يكون املجم�وع الكيل للنماذج 
املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل املرض 
ان  (.واضاف�ت:   477433( الع�راق  يف 
مختراتها سجلت ليوم امس ) ٢٢00( 
اصابة يف العراق موزعة كالتايل: بغداد / 
الرصافة   177، بغداد / الكرخ     371، 
مدين�ة الط�ب  8، النج�ف االرٔشف ٩6، 

الس�ليمانية ٢٢٩، أربي�ل 70  ، كرب�اء 
55، كرك�وك 1٢3 ، دي�اىل8٩ ، واس�ط 
18٩  ، بابل 86 ، البرصة ٢4٢ ، ميسان 
 ،  136 ق�ار  ذي   ، الديواني�ة81   ،  136
االٔنب�ار 14 ، نين�وى 40  ، صاح الدين 
٢8 ، املثن�ى 30 .واش�ارت اىل ان ع�دد 
الشفاء:  1061  حالة،  وكما ييل: بغداد 
الرصاف�ة   178  ، بغ�داد الك�رخ116 ، 
النجف 36 ، الس�ليمانية 8   ، أربيل 5٩ 
، ده�وك  1٢، كرك�وك 41، كرباء3٢ ، 

دي�اىل ٢0   ، واس�ط ٢٢ ، الب�رصة 1٢ ، 
ميس�ان 11٩، بابل  5٩  ، ذي قار  ٢41 
، الديواني�ة 85  ، االٔنب�ار6   ، نينوى 5، 
ص�اح الدين 1 ، املثنى ٩   .وتابعت: ان 
عدد الوفيات  7٩ حالة  وكما ييل : بغداد 
الرصاف�ة   13  ، بغداد الكرخ8 ، مدينة 
الط�ب  3  ، النجف ٢ ، الس�ليمانية ٩  ، 
اربي�ل ٢ ، كرباء 4، كركوك 1  ، دياىل 3  
، واسط 3 ، البرصة  3 ، ميسان 6 ، بابل 
٢ ، الديواني�ة ٢  ، ذي ق�ار 16 ، ص�اح 

الدين    ٢ ، مبينة ان مجموع االصابات 
:  3670٢، اما مجموع حاالت الشفاء : 
16814، بينما الراقدين الكيل:  18558، 
يف حن الراقدين يف العناية املركزة: ٢81 
، ومجموع الوفيات:   1330.من جهته، 
اعل�ن مدير عام صحة بغ�داد الرصافة 
الدكتور عبد الغني الس�اعدي، تسجيل 
177 اصاب�ة جديدة بف�ريوس كورونا 

بينها 105 بمدينة الصدر.

العراق يسجل قفزة غري مسبوقة يف معدل االصابات منذ تفشي كورونا
بعد تسجيل 2200 إصابة جديدة و79 حالة وفاة 

الزوراء / يوسف سلمان:
يف جلس�ة رسيع��ة ل�م تس�تغرق كثريا ، 
ص�وت مجلس النواب ام�س عىل مرشوع 
قانون االقرتاض املحيل والخارجي لتمويل 
العج�ز املايل لعام ٢0٢0 ، وس�ط اجراءات 
وقائية صحية مشددة تعذر معها استقبال 
الصحفي�ن ووس�ائل االع�ام املخولي��ن 
رس�ميا بتغطية نش�اطات الرمل�ان ونقل 
وقائع الجلس�ات ، بس�بب تف�يش جائحة 
املك�ون  ن�واب  وج�ه  .باملقاب�ل  كورون�ا 
الرتكماني ، سؤاال برملانيا اىل رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي حول اس�باب 
ع�دم تقدي�م املرش�ح الرتكماني ل�وزارة 
الدول�ة للتصويت عليه يف هذه الجلس�ة  ، 
مطالب�ن الكاظمي بكش�ف الجه�ة التي 
تعارض تمثي�ل املكون يف كابينته الوزارية 

.كم�ا طالبت كتلة ائت�اف النرص  النيابية 
الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س   ،
بتقديم املرش�ح الرتكمان�ي لحقيبة وزارة 
الدولة يف جلس�ة االمس لغرض التصويت 
عليه .واوضح رئيس الكتلة النائب عدنان 
ال�زريف ، ان “ جلس�ة مجلس الن�واب يوم 
6/6/2020 تم التصويت عىل اس�تحداث 
وزارة دول�ة لغ�رض منح فرص�ة لتمثيل 
املك�ون الرتكمان�ي يف مجلس ال�وزراء “، 
مطالبا رئي�س الوزراء بتقديم املرش�ح يف 
جلسة لغرض التصويت عليه .وكان نواب 
املكون الرتكماني ، طالبوا زمائهم النواب 
االخرين من ممث�يل الكتل اىل عدم حضور 
جلس�ة مجل�س الن�واب وع�دم الس�ماح 

بتحقيق النصاب فيها .

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�ط، ع�ن تصدي�ر نح�و 100 مليون 
برمي�ل خال اي�ار بايرادات تج�اوزت ملي�اري دوالر.

وقال املتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد: إن “مجموع 
الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر ايار املايض من 
الحقول النفطية يف وس�ط وجنوب العراق بلغت )96( 
مليونا و)39( الف و )852( برميل ، بإيرادات بلغت )2( 
ملي�ار و)60 ( مليون�ا و )23( ال�ف دوالر ، فيما كانت 

الكمي�ات املصدرة من نفط كرك�وك عر ميناء جيهان 
)3( ملي�ون و)545( ال�ف و)431( برمي�ا ، بايرادات 
بلغت )76( مليونا و)59( الف و)290( دوالراً”.وأضاف 
جهاد، أن “معدل س�عر الرميل الواحد بلغ )21,450( 
دوالراً”، مش�رياً اىل ان “الكميات املص�درة تم تحميلها 
من قب�ل )32( رشكة عاملية مختلفة الجنس�يات ، من 
موانئ البرصة وخور العمي�ة والعوامات االحادية عىل 

الخليج وميناء جيهان الرتكي”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
إش�ارة  “توي�رت”  موق�ع  وض�ع 
للرئي�س  تغري�دة  ع�ىل  تحذيري�ة 
ه�دد  ترام�ب  دونال�د  األمريك�ي 
فيه�ا املحتج�ن باس�تخدام القوة 
أن  “توي�رت”  واعت�ر  ضده�م، 
التغري�دة “تنتهك” قواعده املتعلقة 
ب�”السلوك امليسء”.وعلق ترامب يف 
سلس�لة تغريدات عىل االحتجاجت 

املس�تمرة منذ أس�ابيع ض�د عنف 
يف  وق�ال  والعنرصي�ة  الرشط�ة 
إحداه�ا: “ل�ن تكون هن�اك أبدا أي 
منطق�ة حك�م ذات�ي يف واش�نطن 
ما دم�ت رئيس�كم. إذا حاولوا ذلك 
جدية”.وحجب  ق�وة  س�يواجهون 
“تويرت” التغريدة جزئيا وفرض عىل 
املس�تخدمن الضغط ع�ىل رابطها 
لقراءتها، وأرفق اإلش�ارة برس�الة 

مفادها أن “التغريدة تنتهك قواعد 
توي�رت املتعلق�ة بالس�لوك امليسء، 
ومع ذلك، ق�رر موظفو تويرت عدم 
من�ع الوصول إليه�ا، نظرا ألنها قد 
تكون موضع اهتمام عام”.  وكان 
“تويرت” قد وضع إشارات تحذيرية 
عىل تغريدات س�ابقة لرتامب ألنها 
“تنطوي عىل تضليل وتخرق معايري 

املنصة عر الرتويج للعنف”.

االتصاالت لـ          : العراق خيسر حنو 10 ماليني دوالر شهريا بسبب تهريب سعات االنرتنت
اخلدمات النيابية: جهات داخلية وخارجية مستفيدة من عمليات التهريب

الزوراء/ حسن فالح:
كش�فت وزارة االتصاالت، عن خسارة 
الع�راق نح�و 10 ماين دوالر ش�هريا 
بسبب عمليات تهريب سعات االنرتنت، 
بعملي�ات  اس�تمرارها  اك�دت  وفيم�ا 
س�عات  وزي�ادة  التهري�ب  مكافح�ة 
الخدم�ات  لجن�ة  اش�ارت  االنرتن�ت، 
واالعم�ار النيابي�ة اىل ان هن�اك جهات 
م�ن  مس�تفيدة  وخارجي�ة  داخلي�ة 
عملي�ات التهريب، داعي�ة الحكومة اىل 

وضع حد لذلك.
وقال مدير عام االتصاالت واملعلوماتية 
االس�دي  باس�م  االتص�االت  وزارة  يف 
عملي�ات  ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف 
التهريب يمر بمراح�ل متعددة من قبل 
جه�ات مجهولة منها قط�ع كل امرار 
الس�عات من جميع املناف�ذ الحدودية.

واضاف: انه ت�م ضبط عمليات تهريب 
كثرية وت�م احالت املوضوع اىل الجهات 
االمنية لكي ال يحسب املوضوع عىل انه 
تش�هري برشكة ما او غري ذلك، مش�ريا 
اىل ان حج�م الخس�ائر املالي�ة كب�رية 
نتيجة ه�ذه العمليات حيث ترتاوح بن 
مليون�ي اىل 10 ماي�ن دوالر ش�هريا.

واشار اىل ان عمليات مكافحة االنرتنت 
مستمرة ويف جميع املناطق التي تشهد 
عملي�ات تهريب.من جهت�ه، اكد عضو 
لجنة الخدمات واالعمار النيابية النائب 
مظهر الخزعيل، ان هناك جهات داخلية 
وخارجية مستفيدة من عمليات تهريب 

سعات االنرتنت يف العراق.وقال الخزعيل 
يف حدي�ث ل�”الزوراء”: ان هناك جهات 
داخلية ورشكات تقوم بعمليات تهريب 
س�عات االنرتنت بالتنس�يق مع جهات 
خارجي�ة اله�دف منها الحص�ول عىل 
االم�وال وتخري�ب االقتص�اد العراق�ي 
وبناه التحتية، لك�ون قطاع االتصاالت 
واالنرتن�ت من القطاع�ات االقتصادية 
املهمة .واضاف: طالبنا وزارة االتصاالت 
والحكوم�ة االتحادية منذ زمن حكومة 

ع�ادل عبد املهدي بوضع ح�د لعمليات 
التهريب لس�عات االنرتنت ووعد الوزير 
السابق بالقضاء عىل عمليات التهريب 
اال انها مازالت موجودة وبكثرة.واشار 
اىل ان الحكوم�ة الحالي�ة تعم�ل ومن�ذ 
بداي�ة تش�كيلها العم�ل ع�ىل مكافحة 
عملي�ات تهري�ب االنرتن�ت وتحس�ن 
خدمتها املقدم�ة للمواطن.وكان وزير 
االتص�االت، أركان ش�هاب أحمد، اعلن 
يف وق�ت س�ابق، تحقيق نتائ�ج مهمة 

يف “عملي�ات الصدم�ة” الت�ي انطلقت 
مؤخ�راً بتوجي�ه م�ن رئي�س مجل�س 
تهري�ب  ومكافح�ة  لكش�ف  ال�وزراء 
س�عات االنرتنت يف الع�راق، وهي أكر 
عمليات تخصصية مش�رتكة, كاش�فاً 
عن تورط أش�خاص وجه�ات متنفذة 
بعمليات التهريب.وقال أحمد يف ترصيح 
صحف�ي: إن “هن�اك عملي�ات تهريب 
لسعات االنرتنت تحدث من خال الكابل 
الضوئ�ي واملايكروي�ف, وهي س�عات 

غري قانوني�ة باعتبار أنه�ا لم تمر عر 
بواب�ات النفاذ التابع�ة للرشكة العامة 
لاتصاالت واملعلوماتية التابعة للوزارة، 
والت�ي ت�دار من قب�ل رشكة الس�امة 
العام�ة، ول�م تخض�ع للرس�وم، وق�د 
تس�بب خروقات أمني�ة، لكونها غريبة 
عن منظومة االتصاالت”.وأش�ار وزير 
االتص�االت، إىل أن “العملي�ة الواس�عة 
رئي�س  بتوجي�ه م�ن  انطلق�ت  الت�ي 
الوزراء حققت نتائج مهمة”، مبيناً أنه 
“س�يجري الكشف عن تورط أشخاص 
وجه�ات متنف�ذة بعملي�ات التهري�ب 
بع�د انتهاء األجه�زة االمنية من تحليل 
املعلومات م�ن خال الس�ريفرات التي 
تمت مصادرتها”، الفتا إىل أن “العملية 
ما زالت مستمرة حتى اآلن لحن إيقاف 
عمليات التهريب بش�كل كامل، ولحن 
إكم�ال بواب�ات النفاذ الضوئ�ي املزمع 
اإلعان عنها خال األسبوع املقبل، بعد 
استحصال املوافقات األصولية لإلعان 
عن تلك البوابات، التي س�تغني بدورها 
ع�ن تنفي�ذ عملي�ات مش�ابهة لعملية 
الصدمة مستقبا, إضافة إىل أن الوزارة 
ستتخذ إجراءات مهمة للحد من تهريب 
الس�عات بص�ورة غ�ري قانونية, فضا 
عن ق�رب إج�راء تعديل لتلك الس�عات 
وأس�عارها داخل العراق، بهدف إحداث 
فارق تج�اري قلي�ل, وهن�اك خطوات 
أخرى س�تعمل عليها الوزارة مستقبا 

للنهوض بهذا القطاع املهم”.

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/ متابعة الزوراء:
األربعاء  امس  تراجعها  النفط  أسعار  واصلت 
وذلك  للرميل،  دوالر  ال�40  حاجز  ملست  حيث 
أظهر  تقريرا  األمريكية  الطاقة  وزارة  نرش  إثر 
املتحدة. الواليات  يف  الخام  مخزونات  ارتفاع 

اآلجلة  العقود  انخفضت  امس  تعامات  وخال 
 %6 بنسبة  املقبل  أغسطس  لشهر  برنت  لخام 
دوالر   3٩.78 لتبلغ  بلندن،   »ICE  « بورصة  يف 
للرميل، مسجلة مستوى دون 40 دوالرا للرميل 

ألول مرة منذ 15 يونيو.

النفط ينهار إىل أدنى مستوى 
له منذ أكثر من أسبوع

خالل استقباهلا وزير اخلارجية االردني

الرئاسات الثالث تؤكد اهمية تعزيز العالقات 
وتبادل اخلربات مبختلف اجملاالت مع االردن

نائب قائد العمليات املشرتكة يعلن اكتمال 
عمليات ابطال العراق الثالثة بنجاح

قرار قضائي يرغم الرئيس الربازيلي 
على ارتداء الكمامة

الربملان يصوت على قانون االقرتاض 
واعرتاض تركماني على عدم تقديم

مرشح وزارة الدولة 

النفط : تصدير حنو 100 مليون برميل خالل ايار 
بإيرادات جتاوزت ملياري دوالر

جمددا.. “تويرت” يضع إشارة حتذير على تغريدة لرتامب

الرتبية: امتحانات السادس اإلعدادي ستجرى مبوعدها احملدد 

االخريةشركة آبل تزود موبايل  ايفون بـ »سالح سري« ضد السرقة 

ص 2

 

وزير الصحة: أغلب اإلصابات بدون أعراض 
وبدأنا بدراسة معلومات للعالج الروسي

بالسخارت: التهاون مع فريوس كورونا سيكون باهظ الثمن

بغداد/ متابعة الزوراء: 
أكدت ممثلة األمم املتحدة بالعراق جنن 
هيني�س باس�خارت، أن الته�اون م�ع 
فريوس كورونا س�يكون باه�ظ الثمن، 
فيما اعلن وزير الصحة حسن التميمي، 
املس�جلة  اإلصاب�ة  ح�االت  أغل�ب  أن 
بفايروس كورونا كان�ت بدون أعراض، 
ب�دأت  االستش�ارية  اللج�ان  أن  مبين�ا 
بدراسة معلومات بشأن العاج الرويس.

وقالت باسخارت يف مؤتمر صحفي مع 
وزي�ر الصحة ، حس�ن التميمي، وممثل 
منظمة الصحة العاملي�ة يف العراق أدهم 
إس�ماعيل، »يجب أن اإللت�زام بمحاربة 
انتش�ار ف�ريوس كورون�ا ع�ىل كاف�ة 

املس�تويات، وبشكل أس�ايس من خال 
اإلج�راءات الفردية لكل ش�خص منا«.

وأش�ادت ب�«العمل الدؤوب والش�جاعة 
يقدمه�ا  الت�ي  والتضحي�ات  الهائل�ة 
العامل�ون يف مج�ال الرعاي�ة الصحي�ة 
لديه�م، حت�ى  يبذل�ون كل م�ا  الذي�ن 
حياتهم، للمس�اعدة يف حماية العراقين 
م�ن الجائحة«.وأضافت باس�خارت أن 
»الس�لطات الصحية املحلية واإلقليمية 
الع�راق  أصدق�اء  وكذل�ك  والوطني�ة 
ورشكاءه ق�د ح�ذروا ط�وال الوقت من 
أن الته�اون س�يكون باه�ظ الثمن، وال 

يمكننا املبالغة يف خطورة املوقف.

كوريا الشمالية تؤجل خطة العمل العسكرية ضد كوريا اجلنوبية

بغداد/ الزوراء:
للثالث  االمتحانية  الدفاتر  للمدارس بسحب  اوعزت  انها  الرتبية،  وزارة  اعلنت 
اىل  اوعز  الرتبية عيل حميد مخلف  ان »وزير   : بيان  الوزارة يف  متوسط.وقالت 
متوسط  الثالث  دفاتر  بسحب  كافة  املحافظات  يف  للرتبية  العامة  املديريات 
 ٢0٢0/٢01٩ الدرايس  للعام  السنة  نصف  امتحانات  يف  املمحتنن  للطلبة 
الدفاتر   « ان  املحافظات«.واضافت  يف  للرتبية  العامة  املديريات  اىل  وتسليمها 
املدارس  تزويد  تم  التي  االمتحانية  االرقام  حسب  مادة  لكل  متسلسلة  تكون 
تقوم  ان  العامة  املديريات  »عىل  ان  اىل  مشرية  الفحص«،  مراكز  قبل  من  بها 
ليتم  الحايل  حزيران  من  ال�30  اقصاها  مدة  يف  الفحص  مركز  اىل  بتسليمها 

احتساب الدرجة للطالب«.

وزير الرتبية يوعز بسحب الدفاتر االمتحانية 
لطلبة الثالث متوسط للممتحنني يف نصف السنة 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

باريس/ متابعة الزوراء:
اعت�ر نائ�ب رئيس الرمل�ان الفرنيس أن 
الرئي�س الرتك�ي رج�ب طي�ب أردوغان 
الجن�ون. إىل  ليبي�ا  يف  الح�رب  يق�ود 
وقال نائ�ب رئيس الرملان�ي الفرنيس يف 
ترصيح�ات صحفي�ة ام�س األربعاء أن 
“مرص وفرنس�ا ل�ن تقبا نق�ض تركيا 
تعهداتها يف مؤتمر برلن، الذي شدد عىل 

الحل الس�لمي عر املفاوضات”.وأكد أن 
“مأساة ليبيا تتجاوز حدودها، والوضع 
قد يخرج عن الس�يطرة”، مش�ريا إىل أن 
مرص لن تقب�ل بالوضع الح�ايل يف ليبيا.

وعرت باريس يف وقت سابق عن دعمها 
املب�ادرة التي تبناها الرئيس املرصي عبد 
الفتاح الس�ييس، حول وقف إطاق النار 

يف ليبيا.

الربملان الفرنسي: أردوغان يقود احلرب يف ليبيا إىل اجلنون



بغداد/نينا:
مؤيد  العراقيني  الصحفيني  نقيب  اعلن   
صحفيني  ثمانية  مع  تواصله  عن  الالمي، 
العمل عىل توفري  مصابني بكورونا، مؤكدا 

كل مايمكن ملساعدتهم.
 :« تويرت   « عىل  تغريدة  يف  الالمي  وقال 
مصابني  صحفيني  ثمانية  مع  »اتواصل 
بالفريوس ومع عوائلهم خصوصا يف بغداد 
وميسان وذي قار ونينوى والنجف، والحمد 

لله صحتهم غري حرجة تقريبا«.
يمكن  ما  كل  توفري  عىل  »نعمل  واضاف 
ملساعدتهم ماليا وعالجيا.. دعواتكم للباري 
ولكل  ونجاتهم  لهم  الشفاء  بتمام  الكريم 

العراقيني املصابني آمني يارب العاملني«.

الزوراء / يوسف سلمان:
 ، لم تستغرق كثريا  يف جلسة رسيعـة 
صوت مجلس النواب امس عىل مرشوع 
والخارجي  املحيل  االقرتاض  قانون 
لتمويل العجز املايل لعام ٢٠٢٠ ، وسط 
تعذر  مشددة  صحية  وقائية  اجراءات 
ووسائل  الصحفيني  استقبال  معها 
بتغطية  رسميا  املخوليـن  االعالم 
نشاطات الربملان ونقل وقائع الجلسات 

، بسبب تفيش جائحة كورونا .
باملقابل وجه نواب املكون الرتكماني ، 
سؤاال برملانيا اىل رئيس مجلس الوزراء 
اسباب عدم  الكاظمي حول  مصطفى 
تقديم املرشح الرتكماني لوزارة الدولة 
 ، الجلسة   هذه  يف  عليه  للتصويت 
الجهة  بكشف  الكاظمي  مطالبني 
كابينته  املكون يف  تمثيل  تعارض  التي 

الوزارية .
كما طالبت كتلة ائتالف النرص  النيابية 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس   ،
لحقيبة  الرتكماني  املرشح  بتقديم 
لغرض  االمس  جلسة  يف  الدولة  وزارة 

التصويت عليه .
عدنان  النائب  الكتلة  رئيس  واوضح 
الزريف ، ان » جلسة مجلس النواب يوم 
٢٠٢٠/6/6 تم التصويت عىل استحداث 
وزارة دولة لغرض منح فرصة لتمثيل 
املكون الرتكماني يف مجلس الوزراء »، 
املرشح  بتقديم  الوزراء  رئيس  مطالبا 

يف جلسة لغرض التصويت عليه .
وكان نواب املكون الرتكماني ، طالبوا 
ممثيل  من  االخرين  النواب  زمالئهم 
مجلس  جلسة  حضور  عدم  اىل  الكتل 

النواب وعدم السماح بتحقيق النصاب 
فيها .

نيابية  طلبات  عدة  الجلسة  ورافقت 
وقع  حيث   ، تواقيع  بجمع  مسبقة 
لعقد  رسميا  طلبا  مختلفة  كتل  نواب 
االعتداءات  ملناقشة  خاصة  جلسة 
الرتكية عىل االرايض العراقية ، عىل ان 

يكون موضوعا عاما للمناقشة .
غالب  التغيري  كتلة  عن  النائب  وتبنى 
وقع  الذي  الطلب  اعداد  عيل  محمد 
كتل  من  نائبا   39 االن  حتى  عليه 
مجلس  رئاسة  اىل  وسيقدم  مختلفة 

النواب .
جديدا  رسميا  طلبا  النواب  وقع  كما 
االعتداءات  مناقشة  فقرة  الدراج 
ضمن  العراقية  االرايض  عىل  الرتكية 
النواب  مجلس  جلسة  اعمال  جدول 
كتلة  عن  النائب  تبنت  حيث   ، نفسها 
ريزان  الكردستاني  الوطني  االتحاد 
شيخ دلري تقديم الطلب الذي وقعه 37 

نائبا من كتل مختلفة .
بعدها وقع النواب طلبا رسميا لحضور 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس 
 ، املقبل  االسبوع  النواب  مجلس  اىل 
املتقاعدين  رواتب  استقطاع  ملناقشة 
 ، السياسيني  والسجناء  والشهداء 
العراقية  املفاوضات  ملف  ومناقشة 

مع الواليات املتحدة االمريكية .
النائب عن كتلة صادقون عدي  وتبنى 
 35 وقعه  الذي  الطلب  تقديم   ، عواد 
رئاسة  اىل   ، مختلفة  كتل  من  نائبا 
حضور  موعد  لتحديد  النواب  مجلس 

رئيس الوزراء امام الربملان.

بغداد/ الزوراء:
وزير  االربعاء،  امس  الثالث،  الرئاسات  أستقبلت 
الخارجية وشؤون املغرتبني االردني ايمن الصفدي، 
وتبادل  الثنائية  العالقات  تعزيز  اهمية  اكدت  فيما 

الخربات بمختلف املجاالت مع االردن.
تلقت  بيان  يف  الجمهورية  رئيس  مكتب  وذكر 
»الزوراء« نسخة منه: إن رئيس الجمهورية برهم 
الخارجية  وزير  بغداد،  قرص  يف  استقبل  صالح، 

وشؤون املغرتبني األردني أيمن الصفدي.
وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان، إىل أهمية 
تعزيز املشرتكات والروابط التاريخية والثقافية بني 
البلدين الشقيقني، معرباً عن تطلع العراق إىل بناء 
عالقات متطورة من خالل رفع مستوى التعاون مع 

األردن يف املجاالت كافة خدمة للمصالح املشرتكة.
والعمل  الجهود  توحيد  رضورة  عىل  صالح  وشدد 
العراق  بني  الطبية  الخربات  وتبادل  جنب  إىل  جنباً 
جائحة  تفيش  تداعيات  من  الحد  أجل  من  واألردن 
الصحي  الصعيدين  عىل  آثارها  وتجاوز  كورونا 

واالقتصادي.
وحّمل رئيس الجمهورية الوزير الصفدي تحياته إىل 
امللك عبدالله الثاني ملك اململكة األردنية الهاشمية.

بدوره، نقل وزير الخارجية تحيات العاهل األردني 
إىل الرئيس، مؤكداً عزم بالده توسيع آفاق التعاون 
يحقق  بما  األصعدة  مختلف  يف  العراق  مع  البناء 
واالستقرار  التقدم  يف  الشقيقني  الشعبني  تطلعات 

والرفاه.
وجرى، خالل اللقاء، بحث األوضاع عىل الساحتني 
العربية واإلقليمية، وتنسيق املواقف بني البلدين من 

أجل تخفيف حدة األزمات يف املنطقة.
تلقت  بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  ذكر  ذلك،  اىل 
الوزراء  مجلس  رئيس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
وزير  األربعاء،  امس  استقبل  الكاظمي،  مصطفى 

الخارجية األردني أيمن الصفدي والوفد املرافق له.
مجلس  رئيس  اىل  البيان،  بحسب  الصفدي،  ونقل 
اململكة  الثاني عاهل  الله  امللك عبد  تحيات  الوزراء 
الوزراء  رئيس  تحيات  وكذلك  الهاشمية،  األردنية 
يف  للعراق  الكامل  ودعمهم  الرزاز،  عمر  األردني، 
بني  العالقات  تعزيز  يف  ورغبتهم  املجاالت  جميع 

البلدين .

العالقات  أهمية  اللقاء  خالل  الكاظمي  وأكد 
العراقية األردنية، والتعاون بني البلدين يف املجاالت 
االقتصادية، والقضايا ذات االهتمام املشرتك، التي 
ستشهد تفعيالً رسيعاً يوازي حجم التحديات التي 
تواجه البلدين، ال سيما التعاون يف مجال مكافحة 
اإلسرتاتيجية  امللفات  وباقي  كورونا،  جائحة 

الثنائية.
من جهته، ذكر مكتب رئيس الربملان يف بيان تلقت 
النواب  مجلس  رئيس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
الخارجية وشؤون  استقبل وزير  الحلبويس  محمد 

املغرتبني األردني أيمن الصفدي.
الثنائية،  العالقات  بحثا  الجانبني  ان  واضاف: 
يف  الشقيقني  البلدين  بني  التعاون  آفاق  وتوسيع 
وفقاً  املشرتك  االهتمام  ذات  وامللفات  املجاالت 
للمصالح املتبادلة، ومنها امللف االقتصادي، والربط 
واملناطق  والصحة،  التعليم  وقطاعا  الكهربائي، 
مكافحة  أزمة  عن  فضالً  املشرتكة،  الصناعية 

جائحة كورونا.
ملك  أن  األردني  الخارجية  وزير  أكد  جانبه  من 
ُيبدي  الثاني  الله  عبد  الهاشمية  األردنية  اململكة 
دعمه للعراق واستقراره وعىل الصعد كافة، ناقالً 
ل الوزير  تحياته إىل رئيس مجلس النواب، كما حمَّ
الثاني،  الله  عبد  امللك  جاللة  إىل  تحياته  الصفدي 
النواب  مجلس  وأعضاء  رئيس  إىل  تحياته  وكذلك 

األردني.

الرئاسات الثالث تؤكد اهمية تعزيز العالقات وتبادل 
اخلربات مبختلف اجملاالت مع االردن

وزير الصحة: أغلب اإلصابات بدون أعراض وبدأنا بدراسة معلومات للعالج الروسي

العراق يسجل قفزة غري مسبوقة يف معدل االصابات منذ تفشي كورونا

جائحة كورونا تصيب أكثر من 9 ماليني إنسان واملتعافون يتجاوزون اخلمسة ماليني

بغداد/ الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية، امس األربعاء، أن امتحانات الصف السادس اإلعدادي ستجرى 

بموعدها املحدد.
»قرار  إن  الحكومي:  اإلعالم  بحسب  فاروق،  حيدر  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
مجلس الوزراء، بشأن اعتماد درجة امتحانات نصف السنة كدرجة نهائية ملرحلة 
الرتبية منذ  املتوسط، مقرتح ضمن مجموعة مقرتحات تقدمت بها وزارة  الثالث 

أكثر من ثالثة أسابيع، بشأن امتحانات هذه املرحلة«.
السادس  مرحلة  امتحانات  بشأن  مقرتحات  اآلن  حتى  توجد  »ال  أنه  وأضاف 
آب  من  التاسع  يف  املحدد  بموعدها  ستجرى  »االمتحانات  أن  إىل  الفتا  اإلعدادي«، 

املقبل«.
الراهنة  الظروف  ضوء  يف  وإقرارها  دراستها  يتم  عادة  »املقرتحات  أن  إىل  وأشار 
وفقا  وتكون  متجددة  القرارات  »جميع  أن  مؤكدا  العاملية«،  الوبائية  واألزمة 

للمعطيات املوجودة عىل أرض الواقع«.
للنجاح يف  نهائية  السنة درجة  اعتماد درجة نصف  الثالثاء  الوزراء،  وقرر مجلس 
االمتحانات العامة لطلبة الصف الثالث املتوسط للعام الدرايس الحايل ٢٠19-٢٠٢٠، 

والسماح للراسبني بأداء امتحانات الدور الثاني يف جميع املواد التي رسبوا فيها.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
بالعراق جنني  املتحدة  األمم  أكدت ممثلة 
مع  التهاون  أن  بالسخارت،  هينيس 
الثمن،  باهظ  سيكون  كورونا  فريوس 
التميمي،  الصحة حسن  اعلن وزير  فيما 
املسجلة  اإلصابة  حاالت  أغلب  أن 
أعراض،  بدون  كانت  كورونا  بفايروس 
مبينا أن اللجان االستشارية بدأت بدراسة 

معلومات بشأن العالج الرويس.
وقالت بالسخارت يف مؤتمر صحفي مع 
وممثل  التميمي،  حسن   ، الصحة  وزير 
أدهم  العراق  يف  العاملية  الصحة  منظمة 
بمحاربة  اإللتزام  أن  »يجب  إسماعيل، 
كافة  عىل  كورونا  فريوس  انتشار 
خالل  من  أسايس  وبشكل  املستويات، 

اإلجراءات الفردية لكل شخص منا«.
والشجاعة  الدؤوب  بـ«العمل  وأشادت 
الهائلة والتضحيات التي يقدمها العاملون 
يبذلون  الذين  الصحية  الرعاية  مجال  يف 
كل ما لديهم، حتى حياتهم، للمساعدة يف 

حماية العراقيني من الجائحة«.
»السلطات  أن  بالسخارت  وأضافت 
والوطنية  واإلقليمية  املحلية  الصحية 
وكذلك أصدقاء العراق ورشكاءه قد حذروا 
سيكون  التهاون  أن  من  الوقت  طوال 
باهظ الثمن، وال يمكننا املبالغة يف خطورة 
املوقف، ولكن الخوف واملعلومات املضللة 
ال يقالن خطورة«، مشددة عىل  رضورة 
سليمة  ومعلومات  بشجاعة  »املقاومة 

ونصائح عملية وانضباط جماعي«.
محدودية  من  الرغم  »عىل  وأوضحت 
أن  إال  للعراق،  الصحية  الرعاية  قدرات 
األوىل  األشهر  تحمل  من  تمكنت  البالد 
العديد  أربك  الذي  الفريوس،  تفيش  بعد 
ونتيجة  واآلن  العالم،  أنحاء  يف  الدول  من 
للزيادة يف االختبارات والرصد وأيضا عدم 
االلتزام بالتعليمات، يجد العراق نفسه يف 
خضم أزمة صحية كربى«، مضيفة »بما 
تظل  اآلن،  حتى  لقاح  لدينا  يوجد  ال  أنه 
التدابري الوقائية أفضل أداة لدينا: التباعد 

السليمة  النظافة  ومراعاة  الجسدي 
أو  خوف  بدون  العالج  عىل  والحصول 

خجل.
تجارب  لنا  »تبني  بالسخارت  وتابعت 
الدول األخرى أنه من املمكن احتواء 19-

تدريجيا.  االقتصاد  فتح  وإعادة   covID
يف  الهائلة  الخسائر  أن  رأينا  أيضا  ولكننا 
األرواح وسبل العيش قد تقع نتيجة لعدم 
يمكن  ال  السلطات.  لنصائح  اإلصغاء 
ليلة  بني  معجزات  تحقیق  للحكومات 
بالعمل  جميعا  يمكننا  ولكن  وضحاها، 
أن تهزم هذا  العام  الصالح  أجل  معا من 

املرض وسوف نهزمه«.
يتجاوز  »سوف   ، األممية  املثلة  وقالت 
الفرد  الضباط  خالل  من  ذلك  العراق 
البقاء عىل اطالع من مصادر  والرغبة يف 
الحثيثة  والجهود  بها  املوثوق  املعلومات 
للجميع. وكما قلت من قبل، نحن يف هذا 
الشعوب  كافة  الدول،  كافة  سويا،  األمر 
ويمكن  دوره،  منا  ولكل  فرد،  وكل 

املستمر  الدعم  عىل  االعتماد  للعراقيني 
من األمم املتحدة، بوجود منظمة الصحة 

العاملية يف الصدارة«.
حسن  الصحة  وزير  أكد  جانبه  من 
التميمي، أن أغلب حاالت اإلصابة املسجلة 
أعراض،  بدون  كانت  كورونا  بفايروس 
بدأت  االستشارية  اللجان  أن  بني  وفيما 
الرويس،  العالج  بشأن  معلومات  بدراسة 
مراكز  باستحداث  وجه  أنه  إىل  أشار 

مخصصة ملواجهة الفايروس.
وقال التميمي يف مؤتمر صحفي بحضور 
جينني  العراق  يف  املتحدة  األمم  ممثلة 
بالسخارت وممثل منظمة الصحة العاملية 
»املالكات  إن  اسماعيل،  أدهم  العراق  يف 
الصحية تبذل جهوداً كبرية، ومستعدون 

الستيعاب أعداد املصابني«.
الحاالت  »أغلب  أن  التميمي،  وأضاف 
فايروس  يحملون  ألشخاص  املسجلة 
يف  مشرياً  أعراض«،  دون  من  كورونا 
الوقت نفسه إىل أن »هناك مراكز جديدة 

ستفتح وزيادة بعدد األرسة«.
الوحيدة  الجهة  الصحة  »وزارة  أن  وأكد، 
املسؤولة عن معالجة املصابني بفايروس 
»وجهنا  القول:  إىل  ماضياً  كورونا«، 
ملواجهة  مخصصة  مراكز  باستحداث 

الفايروس«.
وزير  قال  الرويس،  العالج  وبخصوص 
عالج  بشأن  »املعلومات  إن  الصحة، 
الجانب  من  وصلت  كورونا  فايروس 
الرويس«، الفتاً إىل أن »اللجان االستشارية 

بدأت بدراسة املعلومات«.
إعالم  وسائل  بحسب  التميمي،  وأشار 
حكومية، إىل أن »مجلس الوزراء خصص 
العاملة  الصحية  املالكات  إىل  أراٍض  قطع 

بمواجهة فايروس كورونا«.
ويبلغ إجمايل اإلصابات بفايروس كورونا 
الشفاء  وحاالت   ،345٠٢ العراق  يف 
الوفيات  مجموع  يبلغ  فيما   ،15753
ل وزارة  إحصائية  آخر  بحسب   ،1٢51

الصحة.

بغداد/ الزوراء:
االربعاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
املسجلة  لإلصابات  اليومي  الوبائي  املوقف 
اكدت  وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
تسجيل ٢٢٠٠ أصابة جديدة  هي االعىل منذ تفيش 
الوباء و79 حالة وفاة وشفاء 1٠61 حالة، حددت 
الجغرايف  التوزيع  والكرخ  الرصافة  صحة  دائرتي 

لالصابات حسب املناطق.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
كافة  يف  نموذجا   )  11445  ( فحص  تم  انه  منه: 
وبذلك  ؛  امس  ليوم  العراق  يف  املختصة  املختربات 
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية 
تسجيل املرض يف العراق )477433 (.واضافت: ان 
اصابة يف   )٢٢٠٠ ( امس  ليوم  مخترباتها سجلت 
 ،177 الرصافة     / بغداد  كالتايل:  موزعة  العراق 
النجف   ،8 الطب   الكرخ     371، مدينة   / بغداد 
االرٔشف 96، السليمانية ٢٢9، أربيل 7٠  ، كربالء 
55، كركوك 1٢3 ، دياىل89 ، واسط 189  ، بابل 86 
، ذي  الديوانية81   ، ، ميسان 136  البرصة ٢4٢   ،
الدين  ، نينوى 4٠  ، صالح  االٔنبار 14   ، قار 136 

٢8 ، املثنى 3٠ .
واشارت اىل ان عدد الشفاء:  1٠61  حالة،  وكما 
 ، الكرخ116  بغداد   ،   178 الرصافة    بغداد  ييل: 
النجف 36 ، السليمانية 8   ، أربيل 59 ، دهوك  1٢، 
 ، ، واسط ٢٢  دياىل ٢٠     ، كركوك 41، كربالء3٢ 
البرصة 1٢ ، ميسان 119، بابل  59  ، ذي قار  ٢41 

، الديوانية 85  ، االٔنبار6   ، نينوى 5، صالح الدين 
1 ، املثنى 9   .

 : ييل  وكما  حالة    79 الوفيات   عدد  ان  وتابعت: 
بغداد الرصافة   13  ، بغداد الكرخ8 ، مدينة الطب  
3  ، النجف ٢ ، السليمانية 9  ، اربيل ٢ ، كربالء 4، 
كركوك 1  ، دياىل 3  ، واسط 3 ، البرصة  3 ، ميسان 
6 ، بابل ٢ ، الديوانية ٢  ، ذي قار 16 ، صالح الدين    
اما   ،367٠٢   : االصابات  مجموع  ان  مبينة   ،  ٢
الراقدين  بينما   ،16814 : الشفاء  مجموع حاالت 
الكيل:  18558، يف حني الراقدين يف العناية املركزة: 

٢81 ، ومجموع الوفيات:   133٠.
الرصافة  بغداد  اعلن مدير عام صحة  من جهته، 
 177 تسجيل  الساعدي،  الغني  عبد  الدكتور 
اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها 1٠5 بمدينة 

الصدر.
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
جديدة  اصابة   177 سجلت  الرصافة  »صحة  ان 
الصدر  مدينة  كالتايل:   موزعة  كورونا  بفريوس 
 ,576  ,5٢9  ,557 1٠5 حالة ضمن محالت 553, 
 ,5٢4  ,561  ,533  ,555  ,5٢1  ,5٢7  ,577  ,539
  / الدسيم   ,537  ,5٢9  ,547  ,5٢6  ,575  ,558
بغداد الجديدة 7 حاالت ضمن محالت 7٠9, 7٠٢/  
 3 الحسينية    /4٠4 عمارة  واحدة  حالة  بسماية 
الشعب 17   / السكالت   ,٢٢٢ حاالت محلة ٢٢9, 
 ,341  ,3٢5  ,333  ,33٠  ,335  ,357 محلة  حالة 
3٢7, 3٢9, حي اور / املعامل حالة واحدة محلة 

شارع   /7٠6 محلة  واحدة  حالة  الغدير    /769
فلسطني 7 حاالت محلة 5٠6, 5٠٢, 5٠8, 5٠5/ 
حاالت   3 القاهرة  حي    / واحدة  حالة  الكرب  ام 
العبيدي 3 حاالت محلة   /3٠7  ,3٠٢ محلة 33٠, 
  /3٢1 محلة  واحدة  حالة  الطالبية    /76٢  ,756
 ٢ املشتل    /7٢4  ,734 محلة  حاالت   8 البلديات 
 ,737 محلة  حاالت   4 االمني    /751  ,757 حالة 
املعلمني    /3٢8 محلة  حالتني  االعظمية    /761
واحدة  حالة  الوزيرية   /731 محلة  واحدة  حالة 
  /95٢ محلة  واحدة  حالة  الكرادة    /316 محلة 
الرشاد    / السوق  قرب  واحدة  حالة  الشام  بوب 
حالة واحدة محلة 77٢/  باب املعظم حالة واحدة 

محلة 119/  الكفاح حالة واحدة محلة 1٢9.
الحجر  اىل  املصابني  جميع  نقل  »تم  انه  واضاف 
اىل  منها  الحرجة  والحاالت  العالج  لتلقي  الصحي 
بردهات  الصحية  املؤسسات  يف  املركزة  العناية 
»العدد  ان  اىل  مشريا  للعزل«،  املخصصة  العناية 
منهم  تويف   643٢ اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي 
381 واكتسب الشفاء 4454 فيما تبقى قيد العالج 

.»1579
املرحلة  »اغتنام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 
الصحة  بإجراءات  وااللتزام  الوقت  لتدارك  املقبلة 
حفاظا  الصحة  وزارة  تعليمات  واتباع  والوقائية 

عىل سالمتهم  من االصابة بجائحة كورونا«.
اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ، املوقف الوبائي 
يف  املشخصة  الحاالت  عناوين  و  اعداد  مع  لها 

مخترباتها بمرض فريوس كورونا املستجد لغاية 
عنها  واملعلن  الثالثاء  ليلة  من  العارشة  الساعة 

امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
،ابو   16 غريب  ابو  كالتايل:  توزعت  االصابات  ان 
دشري   5 ، االسكان 7، االعالم 9، البياع15، التاجي 
11، الحرية 3٠ ، الدورة  ٢8، الدولعي ٢، الرحمانية 
الخامسة  الرشطة   ،1 الشالجية   ،3 السيدية    ،1
 ، الرابعة ٢، الشعلة 33، الصالحية 4  6، الرشطة 
الطارمية ٢ ، الطوبجي 8 ، العامرية ٢ ، العطيفية 
3 ، العالوي  5، الغزالية 3٠ ، القادسية 3 ، الكاظمية 
٢٢ ، الكرخ  1 ، املحمودية ٢3 ، املعالف ٢ ، املنصور  
 ، الجامعة 3  ، حي  اليوسفية  1   ،  7 الريموك   ،  ٢
حي الجهاد 16 ، حي الخرضاء 1 ، حي العامل 11 
، سجن العدالة ٢6 ، شارع حيفا  ٢ ، سكنة جانب 

الرصافة ٢6، سكنة محافظة بابل  1.
كما  توزعت  الوفيات  ان  واضافت:  
/ لشعلة ا / كر ذ / 8سنة 7 / ة فا و : ييل
/ نثى ا / 6سنة 7 / ة فا و ،4 4 8 محلة
/ لبياع ا / نثى ا / 8سنة 8 / ة وفا ،4 6 ٠ / لشعلة ا
/ المني ا / كر ذ / 5سنة 3 / ة فا و ،8 1 7 محلة
/ ة ر و لد ا / كر ذ / 6سنة 8 / ة وفا ،7 4 3 محلة
وفاة/74سنة/ذكر/املحمودية/ محلة8٢6، 
وفاة/74سنة/ذكر/املحمودية/ النعمان،  ناحية 
وفاة/58سنة/ذكر/الرحمانية/ الزهراء،  حي 

محلة٢٠8.

بغداد/ متابعة الزوراء:
العالم  حول  بالفريوس  املصابني  عدد  تخطى 
من  أكثر  منهم  تويف  مصابني،   9.377.6٠9
املتعافني  عدد  بلغ  وفيما  شخصاً،   48٠.٢4٢
موجة  شبح  يخيم  شخصاً،   5.٠65.166 عاملياً 

ثانية من الوباء يف بعض أنحاء العالم.
امس  املعلنة،  اإلصابات  عدد  تجاوز  وعربيا 
أرقام  )باستثناء  إصابة   539.554 األربعاء، 
قبل  من  املعلنة  املحتلة  الفلسطينية  األرايض 
يزيد  ما  بينها  ل من  االحتالل اإلرسائييل(، وُسجِّ
عىل 8173 وفاة، فيما بلغ عدد املتعافني أكثر من 

345.438 متعافياً.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربياً يف عدد 
املصابني بـ164.144 مصابا، تويف منهم 1346 
وتعاىف 1٠9.885، تليها قطر التي أحصت إصابة 
 715٠1 وتعايف   99 ووفاة  أشخاص   89.579
شخص، ثم مرص 58141 إصابة، وتتصدر عدد 
تعايف  عن  فضالً  وفاة،  بـ٢365  عربياً  الوفيات 
 45683 اإلمارات  وسجلت  شخصاً،   15535

مصابا، تويف منهم 3٠5 وتعاىف 337٠3.
وفاة  و334  إصابة   41٠33 الكويت  وأحصت 

سلطنة  وسجلت  أشخاص.   3٢8٠9 وتعايف 
ُعمان 33536 إصابة و14٢ وفاة وتعايف 1797٢ 
شخصاً. وأكدت البحرين تسجيل ٢3٠6٢ إصابة 

و67 وفاة وتعايف 1745٠ شخصاً.
من  إصابة،   1٢٠76 تسجيل  الجزائر  وأعلنت 
بينها 861 وفاة وتعايف 8674 شخصاً. وأحىص 
املغرب 1٠693 إصابة و٢14 وفاة وتعايف 84٢6 
و548  إصابة   8889 السودان  وسجل  شخصاً، 
جيبوتي  وأكدت  شخصاً.   3699 وتعايف  وفاة 
 3989 وتعايف  وفاة  و49  إصابة   4617 تسجيل 
شخصاً، ورصدت موريتانيا 3٢9٢ إصابة و114 

وفاة وتعايف 963 شخصا.
وأكدت الصومال ٢835 إصابة و9٠ وفاة وتعايف 
8٢9 شخصاً، وأعلن لبنان تسجيل 16٢٢ إصابة 
وسجلت  شخصاً،   1٠98 وتعايف  وفاة  و3٢ 
 616 وتعايف  وفيات  و5  إصابة   1517 فلسطني 
شخصاً. ورصدت تونس 1159 إصابة و5٠ وفاة 
وتعايف 1٠٢3 شخصاً، فيما أحىص األردن 1٠47 

إصابة و9 وفيات وتعايف 77٢ شخصاً.
وفاة  و٢61  إصابة   99٢ تسجيل  اليمن  ورصد 
وتعايف 356 شخصاً. وأحصت ليبيا 639 إصابة 

و17 وفاة وتعايف 13٢ شخصا، فيما رصدت جزر 
القمر تسجيل ٢65 إصابة بفريوس كورونا، و7 
سورية  وسجلت  شخصاً.   159 وتعايف  وفيات، 
٢31 إصابة، منها 7 وفيات، وتعايف 94 شخصاً.

إىل ذلك حذرت السلطات الصحية األمريكية من 

بفريوس  اإلصابات  يف  مقلقة  زيادة  تسجيل 
الواليات  من  عديدة  مناطق  يف  املستجد  كورونا 

املتحدة.
دخول  منع  حاليا  األوروبي  االتحاد  ويدرس 
وقت  يف  أخرى،  ودول  املتحدة  الواليات  رعايا 

يخّيم فيه شبح موجة ثانية من وباء كورونا يف 
بعض أنحاء العالم.

ويف األثناء، توقع مدير املعهد الوطني األمريكي 
فاوتيش  أنتوني  املعدية  واألمراض  للحساسية 
تشهد  أن  الصحة،  بقطاع  آخرون  ومسؤولون 
املقبلني  والشتاء  الخريف  يف  املتحدة  الواليات 

موجة ثانية من وباء كورونا.
إن  النواب:  لجنة يف مجلس  أمام  فاوتيش  وقال 
األسبوعني املقبلني سيكونان حاسمني ملواجهة 
مضيفا  اإلصابات،  يف  »املقلق«  االرتفاع  هذا 
٢4 ساعة  يف  بالبالد  ُرصدت  إصابة  ألف   3٢ أن 

األخرية.
كما أدى الوباء إىل إلغاء العشاء السنوي ملراسيل 
أغسطس/آب   ٢9 يف  املقرر  األبيض  البيت 

املقبل.
الالتينية،  أمريكا  يف  الفريوس  تفيش  ويتسارع 
أصل  من  وفاة،  و378  ألف   1٠٠ سجلت  حيث 
ألفا و835 إصابة، حتى صباح  مليونني و163 

اليوم األربعاء.
وباتت منطقة أمريكا الالتينية والكاريبي البؤرة 
الحالية للفريوس، وسجلت الربازيل وحدها أكثر 

األربعاء  بلغت  التي  الوفيات  من نصف حصيلة 
1٠٠ ألف و378 وفاة.

بـ5٢  حصيلة  آخر  تفيد  حيث  الربازيل،  ويف 
ألفا و645 وفاة، من بينها 1374 يف ٢4 ساعة 
األخرية، وفرت مجموعات إىل الغابات هربا من 
العدوى، يف حني قطع آخرون الطرق املؤدية إىل 

قراهم.
خالل  جديدة  إصابة   6٢88 املكسيك  وأحصت 
٢4 ساعة املاضية. وأشاد ترامب الثالثاء بفائدة 
قائال  واملكسيك،  املتحدة  الواليات  بني  الجدار 

»إنه أوقف كوفيد-19، أوقف كل يشء«.
أمريكا  يف  الصغرية  الدولة  هندوراس،  ويف 
البالغ عدد سكانها 9 ماليني نسمة؛  الوسطى، 
أن  غري  وفاة،   3٠٠ الرسمية  الحصيلة  فتبلغ 
خيسوس  املوتى  دفن  مكاتب  جمعية  سكرتري 

موران يرجح حصيلة أعىل بخمس مرات.
عىل  الحجر  فرض  أملانيا  أعادت  أوروبا،  ويف 
أكثر من 6٠٠ ألف نسمة من سكان كانتونني، 
األكرب  هو  مسلخ  يف  إصابات  بؤرة  ظهور  إثر 
 15٠٠ من  أكثر  إصابة  تبني  حيث  أوروبا،  يف 

شخص فيه.

الالمي: نتواصل مع مثانية صحفيني 
مصابني بكورونا ونعمل على توفري 

كل ماميكن ملساعدتهم

3 طلبات نيابية ملناقشة االعتداءات الرتكية واستقطاعات 
الرواتب واملفاوضات مع واشنطن

الربملان يصوت على قانون االقرتاض واعرتاض 
تركماني على عدم تقديم مرشح وزارة الدولة 

الرتبية: امتحانات السادس اإلعدادي 
ستجرى مبوعدها احملدد 

خالل استقباهلا وزير اخلارجية االردني

بالسخارت: التهاون مع فريوس كورونا سيكون باهظ الثمن

بعد تسجيل 2200 إصابة جديدة و79 حالة وفاة 

شبح موجة ثانية من الوباء خييم يف العامل
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يف اعقاب التوتر بني اهلند وباكستان

عملت على تاجيج االحتجاجات لتصفية حسابات سياسية

ترامب يصر على موقفه من خفض وترية الفحوص

السودان يسجل 8 وفيات و98 إصابة جديدة

خرباء االمراض املعدية ومسؤولو خلية مكافحة كورونا يناقضونه
واشنطن/أ ف ب:

 أك�د خب�ري األم�راض املعدي�ة األمريك�ي 
يف  آخ�رون  وأعض�اء  فاوت�ي  أنطوني�و 
خلي�ة مكافحة فريوس كورونا يف الواليات 
املتحدة، أن الرئيس دونالد ترامب لم يطلب 
يوم�ا إبطاء وترية إجراء فحوص الكش�ف 
عن اإلصابة بكوفي�د19-، مناقضني بذلك 
ترصيح�ات مثرية للجدل كان س�ّيد البيت 

األبيض قد أطلقها.
وخالل جلس�ة اس�تماع يف مجلس النواب 
األمريك�ي أع�رب فاوت�ي، عض�و خلي�ة 
مكافحة ف�ريوس كورون�ا األمريكية، عن 
قلقه البالغ إزاء تزاي�د اإلصابات بكوفيد-

19 يف عدد من الواليات األمريكية.
وأك�د الخبري أن ترامب “لم يطلب يوما من 
أي من�ا إبط�اء وت�رية إج�راء الفحوص”، 
مؤك�دا أنه عىل عكس ذلك “س�نزيد وترية 

إجراء الفحوص”.
وباإلضاف�ة إىل فاوت�ي، أج�اب ثالثة من 
كبار مسؤويل امللف الصحي يف إدارة ترامب 
ب�”كال” ومن دون أي تردد، ردا عىل سؤال 
وجه�ه إليهم عضو يف لجن�ة برملانية حول 
م�ا إذا طلب الرئي�س إبطاء وت�رية إجراء 

فحوص كشف اإلصابة بفريوس كورونا.
واملس�ؤولون ه�م مدي�ر مراك�ز مراقب�ة 
األم�راض والوقاية منها روب�رت ريدفيلد، 
ومس�اعد وزي�ر الصح�ة األمريك�ي بريت 
ج�ريور، ورئي�س وكال�ة الغ�ذاء وال�دواء 

ستيفن هان.
وكان الرئي�س األمريكي أثار جدال واس�عا 
بإعالنه مساء السبت أنه طلب من مسؤويل 
امللف الصحي إبطاء وترية إجراء الفحوص 

ألن زيادته�ا تعني “الكش�ف عن مزيد من 
اإلصابات”.

وأطل�ق ترام�ب ه�ذه الترصيح�ات خالل 
تجّمع انتخابي أث�ار بدوره جدال لتنظيمه 
آالف  بحض�ور  أوكالهوم�ا  يف  تولس�ا  يف 
األشخاص عىل الرغم من أن الوباء يسجل 

نسقا تصاعديا يف الوالية.

والحقا أكد البيت األبيض أن ما قاله ترامب 
كان عىل س�بيل امل�زاح، علم�ا أن الرئيس 
األمريكي عاد وأكد الثالثاء “أنا ال أمازح”، 
موضح�ا أن “إج�راء مزيد م�ن الفحوص 

يكشف مزيدا من اإلصابات”.
وين�دد جو بايدن، منافس�ه الديموقراطي 
يف االس�تحقاق الرئايس املقرر يف 3 ترشين 

إدارة  بطريق�ة  بش�دة  الثاني/نوفم�ر، 
الرئيس للجائحة.

وج�اء يف تغري�دة أطلقها الثالث�اء “األمر 
بغاية الس�هولة: إن أردنا إنق�اذ الوظائف 
واألرواح، علينا إجراء مزيد من الفحوص، 
ونح�ن نحت�اج إىل إجرائها بوت�رية أرسع. 

الرئيس يتعّمد إبطاء الوترية”.

– الوباء “لن يختفي” –
والواليات املتحدة هي الدولة األكثر تسجيال 
وق�د  بكوفي�د19-  واإلصاب�ات  للوفي�ات 
تخّط�ت الحصيلة املس�ّجلة ع�ىل أراضيها 

120 ألف وفاة و2,3 مليون إصابة.
تداب�ري  ع�دة  أمريكي�ة  والي�ات  ورفع�ت 
اإلغالق. أما نيويورك، املدينة األكثر ترضرا 
من الوباء، فاّتخذت اإلثنني خطوة إضافية 
يف ه�ذا االتج�اه بإع�ادة فتح املؤسس�ات 
التجارية غري األساس�ية. لكن واليات عدة 
يف جنوب البالد وغربها تس�جل ارتفاعا يف 

أعداد اإلصابات بالوباء.
واعت�ر فاوت�ي أن “األس�بوعني املقبلني 
س�يكونان حاس�مني” يف التص�دي لتزايد 

اإلصابات.
وخالف�ا لوجهة نظ�ر ترامب ال�ذي يعتر 
أن تزاي�د اإلصاب�ات ه�و نتيج�ة لزي�ادة 
الفحوص، يعتر خبري األمراض املعدية أن 
ارتفاع نس�ق اإلصابات ناج�م عن عوامل 
عدة بينه�ا “الع�دوى” يف م�كان اإلقامة، 

مؤكدا أن “هذا األمر يثري قلقي”.
وم�ن دون اإلش�ارة رصاح�ة إىل التجّم�ع 
االنتخابي يف تولس�ا، ق�ال فاوتي “يجب 
أال تش�اركوا يف تجمعات حاش�دة”. وتابع 
أنه يجب وض�ع كمامة خالل “تظاهرة أو 
اجتماع”، علما أن تجمعات عدة نّظمت يف 
الوالي�ات املتحدة منذ قضية جورج فلويد، 
األمريك�ي األس�ود ال�ذي ق�ى اختناق�ا 
خ�الل توقيف�ه عىل ي�د رشط�ي ابيض يف 

مينيابوليس يف 25 أيار/مايو.
وّذك�ر فاوتي بأن الب�الد ال تزال يف خضم 
املوجة األوىل من الجائحة، متوقعا تسجيل 

“إصاب�ات بف�ريوس كورون�ا يف الخري�ف 
والشتاء ألن الفريوس لن يختفي”.

وقال فاوتي إنه لم يجر أي حديث مبارش 
مع ترامب منذ “نحو أسبوعني ونصف”.

– تحديات تاريخية –
قال جريور إن الواليات املتحدة أجرت حتى 
اآلن أكث�ر م�ن 27 مليون فحص لكش�ف 
اإلصاب�ة بكوفيد19-، موضح�ا أن الوترية 
الحالية تراوح بني “400 و500 ألف فحص 

يف اليوم، وهذا العدد سيواصل االرتفاع”.
وق�ال مس�اعد وزي�ر الصح�ة األمريك�ي 
يف الجلس�ة أن البالد س�تكون ق�ادرة عىل 
“إجراء 40 إىل 50 مليون فحص يف الش�هر 

بحلول الخريف”.
وش�ّدد الخراء الصحيون يف إعالن مشرتك 
ع�ىل أن التحديات الت�ي تفرضها الجائحة 
“متعددة” و”تاريخية”، معترين أن “هذه 

الجائحة أصابت كل األمريكيني”.
واعتروا أنه يف حال تفىش فريوس كورونا 
واإلنفلونزا املوس�مية معا يف الشتاء املقبل 
فإن هذا األمر “من شأنه أن يحّمل النظام 

الصحي أعباء هائلة”.
وق�ال فاوتي “نح�ن متفائلون بحذر” يف 
ما يتعلّق باألبح�اث الجارية إليجاد لقاح، 
مك�ررا أمل�ه يف أن يصب�ح اللق�اح متاحا 
لألمريكيني “بنهاية العام” الحايل أو مطلع 

العام املقبل.
وع�ىل عك�س ترام�ب ال�ذي لم يض�ع أبدا 
كمامة خالل أي ظهور علني، التزم الخراء 
وضعها طوال الجلس�ة التي استمرت نحو 
س�ت س�اعات، ولم يزيلوها عن وجوههم 

إال عند التحّدث.

اخلرطوم/ األناضول: 
دع�ا رئي�س ال�وزراء الس�وداني عب�د الل�ه 
حمدوك، املش�اركني يف مظاهرات “مليونية 
30 يوني�و” إىل مراع�اة الضواب�ط الصحية 
ملواجه�ة ف�ريوس كورونا، مش�ريا أن “حق 

التظاهر والتعبري السلمي مكفول”.
وق�ال يف تغري�دة ع�ىل حس�ابه ب�”تويرت”: 
“ذك�رى الثالث�ني م�ن يوني�و ه�ي ركي�زة 
أساس�ية يف مج�رى الث�ورة وانتص�ار لكل 
قيمها بعد أحداث مجزرة فض االعتصام )3 
يونيو 2019( صنعتها التضحيات الجسورة 

لشباب الثورة”.
وتابع: “وفيها أؤكد أن حق التظاهر والتعبري 
الس�لمي مكفول لكل املواطنني مع رضورة 
مراع�اة الضوابط الصحي�ة الالزمة حتى ال 

يترضر أحد”.
وأش�ار حم�دوك إىل أن اجتماع�ه املُط�ول، 
اإلثنني املايض، مع ممثلني للمجلس املركزي 
لق�وى الحري�ة والتغيري، ناق�ش التحديات 
املتع�ددة الت�ي تواجهن�ا يف مس�ار الف�رتة 
االنتقالي�ة، واملقرتحات العملي�ة ملجابهتها 

وحلها.
وأضاف: “كما أكدُت يف االجتماع عىل أهمية 
وحدة قوى الحرية والتغيري والرمزية العالية 

وأهمية وحدة تجمع املهنيني”.
واس�تطرد: “ت�م االتف�اق ع�ىل تحض�ريات 
مؤتم�ر ق�وى الث�ورة ليض�م كاف�ة القوى 
الوطنية الحية الذي سُيعقد يف يوليو املقبل”، 

دون تفاصيل.
وفج�ر اول ام�س الثالث�اء، اتف�ق حمدوك، 
وقوى “إع�الن الحرية والتغيري”، عىل إجراء 
تعديل وزاري، والرشوع الفوري يف تش�كيل 
املجل�س الترشيعي، وتعيني الوالة املدنيني يف 

البالد.
ج�اء ذل�ك يف بيان مش�رتك لرئي�س الوزراء 
واملجل�س األع�ىل ل�”ق�وى إع�الن الحري�ة 
والتغي�ري” )املش�اركة يف التحالف الحاكم(، 
يف ظل دع�وات متصاعدة لتنظيم “مظاهرة 
مليوني�ة” يف 30 يوني�و/ حزي�ران الجاري، 

ل�”تصحيح مسار الثورة السودانية”.

ودعا تجمع املهنيني الس�ودانيني )أحد أبرز 
مكون�ات الح�راك الش�عبي االحتجاج�ي(، 
إىل تنظي�م مليوني�ة يف 30 يوني�و/ حزيران 
الجاري، باسم “تصحيح املسار”، الستكمال 

مطالب الثورة السودانية.
بداي�ة  م�ع  املس�ؤولية  حم�دوك  وت�وىل 
الف�رتة االنتقالية بالس�ودان، الت�ي بدأت يف 
أغس�طس/ آب 2019، وه�ي ف�رتة جاءت 
بعد أش�هر من ع�زل الرئيس الس�ابق عمر 
البشري، وتستمر 39 ش�هرًا وتنتهي بإجراء 
انتخاب�ات، ويتقاس�م خاللها الس�لطة كل 
م�ن الجي�ش وتحالف “إعالن ق�وى الحرية 

والتغيري”، قائد الحراك الشعبي.
وخ�الل األس�بوع املن�رصم، ب�دأت دعوات 
الخ�روج يف مليوني�ة ي�وم 30 يوني�و، تأخذ 

طريقها يف أوساط عديدة بالبالد.
وهناك قط�اع يف الس�ودان، تدعمه حركات 
وأح�زاب من ق�وى إعالن الحري�ة والتغيري، 
يدعو للخروج يف مليونية، ألهداف إصالحية 
بالب�الد، يف مقاب�ل قط�اع آخ�ر يرفض ذلك 
خش�ية “اس�تغاللها للتخريب”، مثل حزب 
األم�ة القوم�ي برئاس�ة الص�ادق امله�دي، 
وس�ط نف�ي م�ن ح�زب املؤتم�ر الوطن�ي 
)الحاكم س�ابقا(، دعوة أعضائه للمشاركة 

يف املليونية.
هذا وس�جل الس�ودان 8 وفيات و98 إصابة 
جديدة بف�ريوس كورونا املس�تجد)كوفيد-

19(، بينما تماثل للشفاء 139.
ج�اء ذل�ك بحس�ب بيان ص�ادر ع�ن وزارة 
الصح�ة الس�ودانية، فج�ر ام�س األربعاء، 

اطلعت عليه األناضول.
وقال البيان إن الع�دد الكيل لحاالت االصابة 
بف�ريوس كورونا منذ ب�دء الجائحة بالبالد 
ارتف�ع اىل 8796 متضمن�ة 541 حالة وفاة 

و3599 حالة تعاف.
وحت�ى فج�ر ام�س، تج�اوز ع�دد مصابي 
كورون�ا يف العالم 9 مالي�ني و334 ألفا، تويف 
منهم م�ا يزيد ع�ىل 478 ألفا، وتع�اىف أكثر 
 ”worldometers“ من 5 ماليني، وفق موقع

املختص برصد تطورات الفريوس.

تونس/ميدل ايست اونالين:
 تتهم حركة النهض�ة االخوانية 
م�ن قب�ل أط�راف يف املعارض�ة 
االئت�الف  داخ�ل  م�ن  حت�ى  او 
الحكومي بمحاولة عرقلة جهود 
رئيس الجمهوري�ة وإحراجه يف 

الداخل والخارج.
ويف ه�ذا الص�دد كش�ف هي�كل 
املكي النائب عن حركة الش�عب 
اح�د أح�زاب االئت�الف الحاك�م 
يف مداخل�ة ع�ىل قناة التاس�عة 
الخاصة مساء اول امس الثالثاء 
بع�ض  أرس�لت  النهض�ة  ان 
االش�خاص الهانة الرئيس قيس 
س�عيد اثر لقائه بع�دد من ابناء 
الجالية التونسية املحتجني امام 

السفارة التونسية يف باريس.
وادى الرئي�س التونيس زيارة اىل 
فرنس�ا بداية االس�بوع الجاري 
التقى خالله�ا الرئيس الفرنيس 
ايمانوي�ل ماك�رون وذلك لبحث 
العالق�ات الثنائي�ة ب�ني البلدين 
اضافة اىل تناول عدد من امللفات 
الهامة يف املنطقة كامللف الليبي.

النهض�ة  املك�ي  واته�م هي�كل 
باط�الق النريان السياس�ية عىل 
الرئيس س�عيد يف اط�ار تصفية 

الحسابات السياسية.

وتداولت وس�ائل االعالم اضافة 
اىل صفحات التواصل االجتماعي 
فيديو اثناء لقاء الرئيس س�عيد 
بابن�اء الجالية التونس�ية حيث 
قام احد األش�خاص بمقاطعته 
وال�رصاخ يف وجهه بل ورفع يده 
متهما الرئي�س بتجاهل مطالب 

املحتجني يف محافظة تطاوين.
وقد عر قيس س�عيد عن رفضه 
ل�ردود فع�ل بعض االش�خاص 
تجاهه حيث فقد هدوئه ودخل يف 

مناوشة كالمية مع املحتجني.
تطاوي�ن  محافظ�ة  وتش�هد 
احتجاج�ات  تون�س  جن�وب 
مستمرة حيث يطالبون بتفعيل 
اتفاقيات س�ابقة مع الحكومة 
كما يدع�ون اىل منحهم وظائف 
ويعرون عن رفضهم للتهميش 
تنك�رت  أن  بع�د  املنطق�ة  يف 
الذي  الكامور  الحكومة التف�اق 
وقعت�ه م�ع املحتج�ني وبعد ان 
الس�ابقة  الحكوم�ات  وع�دت 

بااللتزام بنص  املحافظة  سكان 
االتفاق.

واتهم النائب هيكل املكي النهضة 
بتاجي�ج األوضاع عر التحريض 
ودفع الشباب اىل مهاجمة رئيس 
الحكومة الي�اس الفخفاخ رغم 
ان النهض�ة ج�زء م�ن االئتالف 

الحاكم وهنا املفارقة.
واك�د املك�ي ان النهضة تس�عى 
الح�راج الفخف�اخ ال�ذي رفض 
لقراراته�ا  الخض�وع  دائم�ا 

ومطالبها يف عدد من امللفات.
وكان رئيس كتلة حركة النهضة 
نورالدين البحريي اتهم حزبا من 
االئتالف الحاكم دون ان يس�ميه 
يف  االحتجاج�ات  يف  بالت�ورط 
محاولة البع�اد التهم عن قواعد 
الحركة لك�ن الوزير يف الحكومة 
غازش الشوايش نفى تلك التهم.

ومن جانبه دخل الرئيس س�عيد 
يف خالف مع النهضة ورئيس�ها 
ح�اول  ال�ذي  الغن�ويش  راش�د 
االستيالء عىل صالحيات الرئيس 
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية 
وتاس�يس دبلوماس�ية موازي�ة 
الدبلوماس�ية  عن�وان  تح�ت 

الرملانية.
وكان قيس سعيد انتقد يف كلمة 
بمناس�بة عيد الفطر سياس�ات 
الغنويش قائال بان لتونس رئيس 

دولة وحيد يف الداخل والخارج.
كم�ا اعلن الرئي�س التونيس اول 
امس الثالثاء أنه يس�تعد لتقديم 
لتعدي�ل  ترشيعي�ة  مب�ادرات 
الدستور التونيس من بينها تغيري 
نظ�ام الحكم يف البالد، يف مبادرة 
تدعمها عديد األحزاب السياسية 
واملنظم�ات الوطني�ة وترفضها 

حركة النهضة.

دهلي/ بي. بي. سي:
طردت الهن�د نصف املوظفني العاملني يف 
املفوضية العليا، )السفارة( الباكستانية، 
يف العاصمة دلهي، واتهمتهم بالتجسس 

والتعامل مع إرهابيني.
وقلت وزارة الشؤون الخارجية إن “الهند 
س�تعمد إىل تخفيض تمثيلها الدبلومايس 
يف باكس�تان عر س�حب الع�دد ذاته من 

املوظفني من سفارتها يف اسالم اباد”.
ولم يصدر أي رّد بعد من جانب السلطات 

الباكستانية عىل هذه الخطوة.
وكان�ت العالقة ب�ني الدولت�ني النوويتني 
الهن�د  ط�رد  بس�بب  متوت�رة،  أساس�اً 
موظفني باكس�تانيني منذ ثالثة أسابيع، 
بتهمة محاولة العثور عىل معلومات حول 

تحركات القوات العسكرية الهندية.
وأش�ارت وس�ائل إع�الم يف الهن�د إىل أن 
الخطوة األخرية ج�اءت مدفوعة بمزاعم 
ع�ن س�وء معامل�ة موَظف�نينْ هنديني يف 

إسالم أباد.
وكان�ت الحكوم�ة الهندي�ة ق�د اتهم�ت 

بخط�ف  امل�ايض،  األس�بوع  باكس�تان 
الس�لطات  لك�ن  االثن�ني،  �ني  املوَظفنْ
الباكستانية قالت إن الرشطة احتجزتهما 

بعد صدمهما أحد املارة يف حادث سري.
ووفق�اً لصحيف�ة “هنودس�تان تايمز”، 
هن�اك اتفاق س�ابق ع�ىل طاق�م تمثييل 
110 موظف�ني يف كّل م�ن  مك�ّون م�ن 

البلدين، رغم أن العدد الحايل هو 90.
ونتيجة لقرار الس�لطات الهندية األخري، 
ستس�حب كال الدولتني 35 من موظفيها 

خالل أسبوع.
وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية يف الهند 
بياناً اتهمت فيه املوظفني الباكس�تانيني 
باالنخراط يف “أعمال تجسس” والتعامل 

مع “منظمات إرهابية”.
كما استدعت القائم باألعمال الباكستاني 
سّيد حيدر ش�اه لتوجيه االتهام رسمياً، 
وقالت له بحسب “هندوستان تايمز” إن 
باكستان قامت “بحملة متواصلة لرتهيب 
املوظف�ني يف املفوضي�ة العلي�ا يف إس�الم 
أب�اد، م�ن أداء واجباته�م الدبلوماس�ية 

املرشوعة”.

ماذا عن مزاعم سوء معاملة دبلوماسيني 
هنود؟

وفق�اً لصحيفة هندوس�تان تايمز أيضاً، 
تقول الحكومة الهندي�ة إن أجهزة األمن 
ني الهنديني يف  الباكستانية اقتادت املوَظفنْ
إس�الم أباد وعذبتهما، ووضعت ما جرى 

يف إطار حادث سري وحمل عملة مزّورة.
براهم�ز  دويم�و  املوظف�ني،  إن  وقي�ل 

وسيلفاداس بول، قدّما “تفاصيل بيانية 
للمعاملة الس�يئة التي تعرض�وا لها عىل 

أيدي األجهزة الباكستانية”.
بينم�ا قالت الس�لطات الباكس�تانية إن 
الرجل�ني احتج�زا بعد أن رضبا ش�خصا 
بالس�يارة وح�اوال الفر ثّم أف�رج عنهما 
الحقاً بسبب صفتهما الدبلوماسية. ولم 

تعلّق مبارشة حول مزاعم تعذيبهما.

محدوك يدعو متظاهري 30 حزيران 
ملراعاة الضوابط الصحية

نائب يتهم النهضة مبحاولة اهانة الرئيس سعيد يف فرنسا

دهلي تطرد عشرات دبلوماسيني باكستانيني وتتهمهم بالتجسس
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بغداد/ الزوراء:

نحو  النيابية  واالعمار  الخدمات  لجنة  تتجُه 

يف  دولية  طرق  انشاء  جهود  ومساندة  دعم 

جميع املحافظات عن طريق االستثمار، بينما 

اكدت ان تلك املشاريع ستدعم موازنة الدولة. 

يف  العطايف،  عباس  اللجنة،  عضو  واَوضح 

ورشة  عقدت  »اللجنة  ان  صحفي:  ترصيح 

الفني  والوكيل  اعضائها  بحضور  فنية  عمل 

الطرق  عام  ومدير  البلديات  االسكان  لوزارة 

استثمار  ومدير  االستثمار  هيئة  ورئيس 

االلكرتونية  الواحدة  النافذة  ومدير  الوزارة 

ومستشار  الحكومة  عن  وممثل  لالستثمار 

انشاء  تتضمن  دراسة  العداد  الوزراء  رئيس 

طرق خارجية دولية من خالل االستثمار. 

أوىل،  خطوة  تعد  الدراسة  »تلك  ان  واضاف 

وارداتها  ستستثمر  الطرق  هذا  ان  سيما  ال 

ان  مبينا   ،« العامة  املوازنة  لدعم  للدولة 

املحاور،  من  العديد  ناقشت  العمل  »ورشة 

باعتبارها  االستثمارية  الطرق  انشاء  منها 

وتعظيم  الخدمات  لتقديم  الفقري  العمود 

موارد الدولة«. 

تحرض  عام  مؤتمر  »إلقامة  نية  وجود  واكد 

رئيس  وبحضور  العاملية  الرشكات  فيه 

الوزراء واملحافظني ووزراء املالية والتخطيط 

يف  رشكاء  اعتبارهم  عىل  والزراعة  والبلديات 

الطرق  اعالن  مع  الحكومي  الربنامج  تنفيذ 

ان  يجب  ولذلك  استثمارية  فرصا  الخارجية 

تتوافق هذه الوزارات يف توحيد الراي وتذليل 

الروتني  امام املستثمر«. 

واضاف ان«الطرق القديمة سببت الكثري من 

الوفيات، وهناك احصائية  لعام 2019  تقول 

ان حوادث الطرق اودت بحياة 1700 عراقي 

سيتبنى  املؤتمر  »ان  مبينا  واحد«.  عام  يف 

الرشكات  ودعوة  لالستثمار  مناسبة  بيئة 

)الطرق  شعار  وتحت  العاملية  االستثمارية 

عصب الحياة واالقتصاد بجميع العالم(، وعىل 

اعتبار ان العراق البلد الوحيد الذي يعتمد عىل 

النقل الربي وحاليا الطرق فيه غري مؤهلة«. 

التي  الثانية  الفنية  »الورش  ان  اىل  ولفت 

الرئيسة  اللمسات  ستضع  اللجنة  ستقيمها 

قاعة  يف  املؤتمر  وسيعقد  لالستضافات، 

كبرية من اجل مراعاة الظروف الصحية للبلد 

واالعمار  الخدمات  »لجنة  ان  اىل  مشريا   .«

هذا  يف  املستثمرة  الرشكات  جميع  ستدعو 

خالل  االستثمارية  الفرص  وستعلن  املجال، 

املؤتمر«.

بغداد/ الزوراء:

الفريق  املشرتكة،  العمليات  قائد  نائب  اعلن 

الشمري،  الله  عبد  كامل  االمري  عبد  الركن 

ابطال  عمليات  من  الثالثة  املرحلة  خالصة 

العراق.

وقال السمري يف بيان تلقته »الزوراء«: »بتوجيه 

للقوات  العام  القائد  الوزراء  من رئيس مجلس 

املشرتكة،  العمليات  قيادة  وبإرشاف  املسلحة، 

خالل  ومن  الدفاع  وزارة  قطعات  وبمشاركة 

من  بقطعات  املتمثلة  الربية،  القوات  قيادة 

عمليات  وقيادة  الدين  صالح  عمليات  قيادة 

من  وقطعات  دياىل  عمليات  وقيادة  سامراء 

الفرقة املدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة، 

فيما اشرتكت وزارة الداخلية من خالل قطعات 

قيادة قوات الرشطة االتحادية وقيادة فرقة الرد 

الرسيع وافواج سوات والتكتيكي من مديريات 

الرشطة، فضال عن قطعات الرشطة االتحادية 

ضمن املقر املتقدم لقيادة العمليات املشرتكة يف 

كركوك«.

وأضاف »أما هيئة الحشد الشعبي فقد اشرتكت 

من خالل قطعات من ألوية الحشد الشعبي يف 

وتأتي  وكركوك،  وسامراء  الدين  وصالح  دياىل 

هذه العملية العسكرية االمنية الكبرية استناداً 

ملعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكاالت 

االستخبارية واالمنية، واالسناد الجوي من قبل 

وطريان  الجيش  وطريان  الجوية  القوة  قيادة 

العملية رقعة  الدويل واستهدفت هذه  التحالف 

وثمانمائة  االف  اربعِة  بمساحة  جعفرافية 

وثالثٍة وخمسون كم2«.

واوضح »كانت مجمل نتائج هذه العمليات كما 

ييل: العثور عىل 29 وكراً تابعا لعصابات داعش 

االرهابية وملجئني اثنني لالعتدة وكرفان واحد، 

عىل  والعثور  ناسفة  عبوة   76 تدمري  تم  فيما 

االستيالء  تم  كما  مظالت،  واربع  هاون  قنربة 

عىل 11 صاروخا وسبعة جليكانات C4، فضال 

عن تدمري 11 نفقا وتم العثور عىل ست بنادق 

االرهابية  داعش  لعنارص  تابعة  عجالت  وثالث 

ستة  عىل  العثور  تم  كما  عليها،  االستيالء  وتم 

وتدمري  والتفخيخ،  العبوات  لتصنيع  معامل 

زورق وعجلتني اثنتني فيما تم تفتيش وتطهري 

89 قرية يف جميع محاور العملية«.

وبني: »وكانت التضحيات خالل هذه عمليات، 

الشعبي،  الحشد  من  اثنني  مقاتلني  استشهاد 

فيما جرح 10 مقاتلني أيضاً من قوات الجيش 

عىل  ناسفة  عبوات  انفجار  نتيجة  والحشد 

يف  اخوانكم  ويعاهدكم  العسكرية،  عجالتهم 

القوات املسلحة بأنهم سيبقون العني الساهرة 

بأمن  العبث  يحاول  ِمن  لكل  الضاربة  واليد 

التام عىل   بالقضاء  إال  بال  لهم  العراق، واليهدأ 

كل االرهابيني  وتدمري  قدراتهم«.

بغداد/ الزوراء:

لتصنيع  العامة  الرشكة  أعلنت 

امس  التجارة،  وزارة  يف  الحبوب 

األربعاء، عن تجهيز الوكالء بالحصة 

الطحني، ضمن  مادة  الخامسة من 

بينما  التموينية،  البطاقة  مفردات 

لتجارة  العامة  الرشكة  تستمر 

بنقل  الوزارة  يف  واملكائن  السيارات 

مخازنها  إىل  املوانئ  من  املفردات 

املنترشة يف عموم البالد.

العامة  الرشكة  عام  مدير  وقال 

عيل  خطاب  الحبوب،  لتصنيع 

عليه  اطلعت  بيان  يف  القييس، 

»الزوراء«: إن “الرشكة دعت وكالء 

الطحني اىل مراجعة مراكز القطع يف 

نفسها  باآللية  واملحافظات،  بغداد 

الحصة  قطع  يف  اعتمدتها  التي 

خلية  لتوجيهات  وفقا  السابقة، 

بأعداد  التجمع  األزمة لضمان عدم 

املناسبة  التسهيالت  واجراء  كبرية، 

من قبل املراكز التسويقية”.

ال  “املطاحن  أن  القييس  وأضاف 

فرتات  خالل  بعملها  مستمرة  تزال 

مستمر  والتنسيق  الصحي،  الحظر 

لتجهيز  الحبوب  تجارة  رشكة  مع 

املطاحن بالحبوب الالزمة وبحسب 

لتحقيق  التسويقية،  الخطة 

واألرس  الوكالء  تجهيز  انسيابية 

املشمولة بنظام البطاقة التموينية”، 

الرقابية  الفرق  »توجيه  إىل  مشريا 

والتفتيشية للمتابعة واالرشاف عىل 

اىل  الطحني  وايصال  التوزيع  عملية 

محال الوكالء بالكميات املحددة”.

املواطنني  الرشكة  عام  مدير  ودعا 

عن  االبالغ  خالل  من  “التعاون  اىل 

تسلم  حال  يف  أو  السلبية،  الحاالت 

للمواصفات  مطابقة  غري  مادة 

ليتسنى  الطحني،  انتاج  يف  املعتمدة 

املناسبة  اإلجراءات  اتخاذ  للرشكة 

بحق املخالفني”. 

بغداد/ الزوراء:
األربعاء،  امس  االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  كشفت 
رصف  معامالت  ضبط  عمليَّة  تنفيذها  عن 
الدين  صالح  ة  صحَّ لدائرة  التشغيليَّـة  السلفة 
من  أكثر  مقدارها  البالغ  املايض  آذار  لشهر 

)6,500,000,000( مليار دينار.
وذكر بيان للهيئة تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن 
“دائرة التحقيقات يف الهيئة، ويف معرض حديثها 
ذها فريق عمل مكتب تحقيق  عن العمليَّة التي نفَّ
الهيئة  الدين بالتعاون مع مديرية تحقيق  صالح 
رة ضبٍط قضائيٍَّة، أشارت  يف بغداد، بناًء عىل ُمذكَّ
بضبط  قام  املكتب  من  تدقيقياً  فريقاً  أنَّ  إىل 
السلف  لرصف  معاملة  لـ)125(  األصليَّة  النسخ 
الفريق  أن  ُمبيِّنًة  آذار،  شهر  خالل  التشغيليَّـة 
للحصول  املحافظة؛  يف  الرشيد  مرصف  إىل  انتقل 
بالدائرة  الخاصِّ  املرصيفِّ  الحساب  كشف  عىل 

ة باملُدَّة املذكورة”. ونسخ التمويل الخاصَّ
ضبط  من  ن  تمكَّ “الفريق  أن  البيان  وأضاف 
سجالت اإلدخال واإلخراج املخزنيِّ يف دائرة صحة 
بأكثر  املوادِّ  يف  نقٍص  وجود  وكشف  املحافظة، 
عن  فضالً  دينار،  مليون  من)600,000,000( 
مؤكدة  الرشاء،  أسعار  يف  مغاالٍة  حاالت  وجود 
لرشاء  وهميٍَّة  رصٍف  وصوالت  بضبط  قيامه 
مليون   )500,000,000( إىل  يصل  بمبلغ  الوقود 
الفريق  قيام  إىل  الفتًة  ذاتها،  املُدَّة  خالل  دينار 
أيَّة مادٍة من  التدقيقيِّ بالكشف عن عدم تجهيز 

الوقود من دائرة املُنتجات النفطيَّـة”.
ضبٍط  محرض  تنظيم  “تمَّ  أنه  البيان  وأوضح 
أصويلٍّ باملضبوطات يف العمليَّة، وعرضه عىل السيِّد 
ة بقضايا النزاهة  قايض محكمة التحقيق املُختصَّ
القانونيَّة  اإلجراءات  التِّخاذ  الدين؛  صالح  يف 

املناسبة”.

بغداد/ الزوراء:
  اكد املتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد العبادي، 
واط  ميغا  الف   18 انتاج  تم  انه  االربعاء،  امس 
كإنتاج فعيل ومجهر للعراق، لكن التجهيز يختلف 
من منطقة اىل اخرى، النه يتأثر بحاالت الطوارئ 

والعوارض والهجمات االرهابية.
وقال العبادي، يف حديث صحفي: انه »تم انتاج 18 
لكن  للعراق،  ومجهر  فعيل  كإنتاج  واط  ميغا  الف 
التجهيز يختلف من منطقة اىل اخرى، وال نستطيع 
التجهيز«،  بساعات  للمواطنني  الوعود  نقطع  ان 
الطوارئ  بحاالت  يتأثر  »التجهيز  ان  مبيناً 

والعوارض والهجمات االرهابية«.
وأضاف ان »هناك شبكات توزيع يف مناطق تكثر 
تأهيل،  اىل  تحتاج  قديمة  وبعضها  التجاوزات  بها 
املوازنة  اطالق  وعدم  والتداعيات  العوامل  وهذه 

الكهربائية  للطاقة  االنتاج  انخفاض  اىل  تؤدي 
وساعات التجهيز«، مبيناً »لدينا طاقات تصميمية 
 270 بواقع  املسيب  محطة  توليد  كوحدة  جديدة 
محطة  يف  االوىل  التوليدية  والوحدة  واط،  ميغا 
ويف  واط،  ميغا   250 بواقع  الجديدة  النارصية 

نينوى، اضافة اىل صيانة العديد من املحطات«.
وتابع »سعينا للحفاظ عىل ما تحقق يف عام 2019 
لكن  املنجز،  هذا  عىل  والحفاظ  االنتاج  ودروة 
اثر  املوازنة  وانعدام  االقتصادي  الوضع  تداعيات 

سلباً عىل اعمال وزارة الكهرباء«.
وشدد عىل رضورة »اطالق اموال للوزارة من اجل 
اكمال اعمالها«، الفتاً اىل ان »الوزارة تحاول رشاء 
محوالت الكهرباء باآلجل، االمر الذي ادى اىل عزوف 
الوزارة، وما  التعامل مع  املجهزين عن  الكثري من 

زلنا نعمل ضمن املمكن«.

بغداد/ الزوراء:
عدد  ان  االربعاء،  امس  العزاوي،  الخالق  عبد  النائب  النيابية،  االزمة  خلية  عضو  اكد 
الحظر  اعادة  إال  خيار  امامنا  يكون  لن   2000 حاجز  تجاوزت  اذا  اليومية  االصابات 

الشامل.
وقال العزاوي، يف حديث صحفي: ان” معدالت االصابة اليومية بفريوس كورونا التزال 
وبدأت  جدا،  حرجة  مستويات  بلغت  والتي  والشمال  الجنوب  يف  خاصة  جدا  مرتفعة 

املستشفيات ومراكز الحجر تجد صعوبة يف احتواء االعداد املسجلة يوميا”.
واضاف العزاوي ان”معدالت االصابة اليومية اذا تجاوزت حاجز الـ2000 اصابة لن يكون 
تطبيق فعيل  ناحية  االجراءات من  اخرى وتشديد  مرة  الشامل  الحظر  اعادة  إال  امامنا 
للتباعد االجتماعي، لكن القرار يبقى رهن خلية االزمة الحكومية”، مبينا ان “الوضع بدأ 

يزداد صعوبة خاصة مع ارتفاع الفت يف معدل الوفيات يف االيام االخرية”.
واشار العزاوي اىل ان” نسبة كبرية من االهايل لم تلتزم بإجراءات الوقائية والتباعد واليزال 
الكثريون يمارسون حياتهم الطبيعية وكأن كورونا ليس موجودا، وهذا خطأ، وتسبب يف 
ارتفاع معدالت االصابة، خاصة يف االحياء واالزقة الشعبية التي تشهد اعىل معدالت عدم 

االلتزام رغم التحذيرات الكثرية، لكن دون جدوى”.

بغداد/ الزوراء:

كشف وزير الثقافة والسياحة واآلثار، حسن 

أحدها  إلعالن  املقرتحة  املناسبات  عن  ناظ، 

يوماً وطنياً للعراق.

وذكر بيان للوزارة تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

الوزارة  بمقر  مكتبه  يف  »استقبل،  ناظم  ان 

النواب  النائب رياض املسعودي، مع عدد من 

امس  األكاديمية،  والشخصيات  السابقني، 

لتسلمه  للوزير  التهنئة  الوفد  وقدم  األربعاء، 

إىل  وجاء  الثقايف،  الوسط  إبن  كونه  املنصب 

وان  املحاصصة،  عن  بعيداً  املسؤولية  هذه 

وجوده يمثل مكسباً للثقافة واملثقفني«.

ومن  املوضوعات،  من  »عدداً  اللقاء  وبحث 

بينها ؛ تحديد يوٍم للعيد الوطني للعراق«. وبنَي 

يوم  تحديد  تبني مرشوع  »آلية  الثقافة  وزير 

مجلس  أعضاء  مع  بالتنسيق  الوطني  العيد 

النواب«.

مجلس  أعضاء  مع  للتنسيق  »نسعى  وقال 

عاليًة،  رمزيًة  فيه  ألنَّ  الشأن  بهذا  النواب، 

مجموعة  مع  اجتماعات  عدة  وعقدنا 

مستشارين، قبل أن نحيله إىل الربملان«.

وشدََّد ناظم »عىل رضورة فصل قانون اليوم 

ليكون   ، الرسمية  العطل  قانون  عن  الوطني 

مستقالً ، ومتفقاً عليه«.

وبشأن اليوم املقرتح، أوضح وزير الثقافة أن 

»هناك ترشيحاً لعدد من األيام منها، أن يكون 

سنة  األمم  عصبة  إىل  العراق  إنضمام  يوم 

يوم  أو  العرشين،  ثورة  إندالع  يوم  أو   ،19٣2

وبقية   ،1921 سنة  العراقية  الدولة  تأسيس 

التصويت  يكون  أن  عىل  املطروحة،  الخيارات 

عليه باإلجماع«.

أن  أهمية  املسعودي  النائب  أكد  جانبه،  من 

، وبإرشاف  »يكون لليوم الوطني بعد تاريخيٌّ

مؤرخني، وأكاديميني من الجامعات العراقية، 

التي  السياسية  الخالفات والتجاذبات  لتجنب 

مع  تشاوٌر  هناك  يكون  وأن  سابقا،  حصلت 

أعضاء مجلس النواب«.

الزيارة،  استثمر  »الوفد  ان  اىل  البيان  ولفت 

االهتمام  وهو  أال  مهماً  موضوعاً  ليطرح 

باملواقع اآلثارية«.

االهتمام  إىل  املسعودي  النائب  دعا  فقد 

»هناك  وقال  كربالء،  يف  اآلثارية  باملواقع 

آثارياً يف كربالء، تنتمي إىل حقٍب  115 موقعاً 

مختلفٍة يف التاريخ، ومنها ينتمي إىل الطوائف 

الجانب  اليهودية، واملسيحية، وهي مؤثرٌة يف 

وللرعاة،  لإلهمال،  عرضٌة  لكنها  السياحي، 

وللمتجاوزين«.

ووعد وزير الثقافة، يف ختام اللقاء، بمناقشة 

الشأن،  ذوي  مع  املطروحة  املقرتحات  كل 

واالختصاص، للوصول إىل نتائج عمليَّة.

بغداد/ الزوراء:
اإلرهاب  ُمكافحة  جهاز  قوات  رشعت 
قرب  جوخ  قرة  جبال  يف  نوعية  بعملية 

قضاء مخمور بمحافظة نينوى.
العميد  العام،  القائد  باسم  الناطق  وقال 
عن  أسفرت  »العملية  ان  رسول:  يحيى 
طريان  مع  بالتنسيق  إرهابيا   12 مقتل 
الجيش العراقي وطريان التحالف الدويل«.

 59 وجه  التحاُلف  »طريان  ان  وأضاف 
رضبة جوية لكهوف وجحور تتحصن بها 

عصابات داعـش«.
يعاهد  اإلرهاب  ُمكافحة  »جهاز  ان  وأكد 
العمل  بمواصلة  العراقي  الشعب  أبناء 
إىل  الوصول  أجل  من  املُخلص  الدؤوب 
بقايا  عىل  والقضاء  األمني  األستقرار 

عصابات داعش«.
يشار اىل ان قضاء مخمور يقع بني قضاء 
الحويجة والرشقاط واملوصل، ويبعد عن 
املوصل  مدينة  نينوى  محافظة  مركز 

بنحو 105 كيلومرتات.

 بغداد/ الزوراء:
قناة  يف  والتأهيل  الصيانة  اعمال  استمرار  عن  االربعاء،  امس  بغداد،  امانة  أعلنت   

الجيش.
وقالت االمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن »مالكاتها يف دائرة املشاريع والدوائر 
البلدية مستمرة بأعمال الصيانة والتأهيل الخاصة بقناة الجيش رشق العاصمة والتي 
باالضافة  واالدغال،  املشوهات  رفع  مع  املترضرة  االسفلتية  املقاطع  صيانة  تتضمن 
حتى  املثنى  جرس  من  املمتد  للمقطع  مختلفة  اخرى  واعمال  الزراعية،  االعمال  اىل 

الرستمية«.
من جانب اخر، ارجعت مديرية بلدية الكوت، امس االربعاء، اسباب تراكم النفايات يف 
النظافة عن  اىل ارضاب عمال  املركزي  السوق  املدينة بضمنها  مركز  مناطق  عدد من 

العمل.
للمطالبة  جاء  االرضاب  ان  صحفي:  ترصيح  يف  الناموس،  حيدر  البلدية،  مدير  وقال 
كافة  اكملت  املديرية  ان  اىل:  الفتا  وزارية.  عقود  اىل  وتحويلهم   ٣15 بقرار  بشمولهم 

املخاطبات مع الحكومة املحلية ووزارة البلديات بهذا الشأن. 
يشار اىل ان عددا من املواطنني يف السوق املركزي املدينة الكوت شكوا من تراكم النفايات 

لليوم الثالث عىل التوايل.

بغداد/ الزوراء:
العاصمة. جنوبي  امرأة  قتل  حادث  مالبسات  كشف  االربعاء،  امس  الداخلية،  وزارة  اعلنت 
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان«مكتب مكافحة اجرام )املحمودية( 
وخالل  قيايس  بوقت  بغداد  العاصمة  جنوب  امرأة  قتل  حادث  مالبسات  كشف  من  تمكن 
ساعتني فقط من احالة اوراق القضية للمديرية، وهذا بفضل رسعة االنتقال اىل محل الحادث 
والدقة يف التحقيقات والتحري وجمع املعلومات، حيث تم التوصل اىل الجناة والقبض عليهم 
وهم عصابة مكونة من ثالثة متهمني«.واضافت انه«تم تدوين اقوالهم قضائيا باالعرتاف وتم 
ضبط السالح املستخدم يف الجريمة نوع )مسدس ميكاروف(، كما تم توقيف املتهمني استنادا 

ألحكام املادة )406( ق.ع، واتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقهم«.

بغداد/ الزوراء:
دياىل،  يف  الصحية  االزمة  خلية  اعلنت 
امس االربعاء، عن انشاء مرصف البالزما 

الول مرة يف العراق.
يف  الصحية  االزمة  خلية  عضة  وقال 
دياىل، وسام سعدون، يف حديث صحفي: 
ان” البالزما التي يتم التربع بها من قبل 
كورونا  فريوس  من  للشفاء  تماثلوا  من 
ارواح  انقاذ  عوامل  احدى  اصبحت 
بالفريوس«.  املصابة  الحرجة  الحاالت 
مؤكدا »ان دياىل تضم حاليا اكثر من 20 

متربعا لديهم اصناف دم مختلفة”.
واضاف سعدون ان” صحة دياىل انشأت 
تأمني  خالل  من  البالزما  ملادة  مرصف 
كانوا  الذين  املتربعني  عرب  الحاجة 

دعوات  مع  ايجابي  وبشكل  متفاعلني 
التربع دون أي تأخري عىل وفق الضوابط 
التوقتيات  ناحية  من  املعتمدة  الصحية 

الزمنية«.
 مؤكدا »ان عمليات التربع تجري بشكل 
وهذه  مادي،  مقابل  اي  دون  مجاني 
ميزة تعرب عن تعاطي املتماثلني للشفاء 
مواجهة  يف  املرىض  ألقرانهم  ودعمهم 

الفريوس واالنتصار عليه”.
اىل  باللجوء  املحافظات  اغلب  وبدأت 
املصابني  من  للشفاء  تماثلوا  من  بالزما 
بفريوس كورونا كونها اسهمت يف تعزيز 
حالة  يف  هم  ملن  خاصة  املناعة  قدرات 
واالنتصار  الفريوس  ملواجهة  حرجة 

عليه.

اخلدمات النيابية تتجه إلنشاء طرق دولية يف مجيع احملافظات

العمليات املشرتكة تعلن خالصة املرحلة الثالثة من عمليات أبطال العراق

النزاهة تكشف عن شبهة تالعب واختالس يف 
صحة صالح الدين

الكهرباء: التجهيز يتأثر حباالت الطوارئ 
والعوارض واهلجمات االرهابية

دعت اىل توفري األموال إلكمال أعماهلا

األزمة النيابية ترهن إعادة احلظر 
الشامل بارتفاع اإلصابات

الثقافة تكشف املناسبات املقرتحة 
إلعالن أحدها يوماً وطنياً للعراق  

التجارة جتهز الوكالء خبامس حصة من الطحني ضمن البطاقة التموينية

مكافحة اإلرهاب يعلن قتل 12 داعشياً 
يف خممور

أمانة بغداد: أعمال الصيانة والتأهيل يف 
قناة اجليش مستمرة

بلدية الكوت تكشف أسباب تراكم النفايات

بوقت قياسي.. إجرام بغداد تكشف 
مالبسات حادث قتل امرأة

دياىل تعلن إنشاء »مصرف البالزما« ألول 
مرة يف العراق
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أكدت أن الشهر احلالي لن يشهد استقطاعا يف رواتب املوظفني

أكدت سعيها للحد من عمليات الفساد والتهرب

التخطيط تعلن استعداد االحتاد 
األوروبي لدعم العراق مبنحة 

جديدة ملواجهة كورونا

الدوالر يستقر نسبيا يف 
األسواق احمللية  

بغداد/ الزوراء:
أعلن االتح�اد االوروبي، امس 
األربعاء، استعداده ملنح العراق 
منحة جدي�دة ملواجهة كوفيد 

.19
وذكر بيان ل�وزارة التخطيط، 
تلق�ت »ال�زوراء« نسخة منه، 
التخطي�ط، خال�د  »وزي�ر  إن 
بتال النج�م استقبل، امس، يف 
مكتبه بدي�وان الوزارة، سفري 
االتح�اد االوروب�ي يف الع�راق، 
مارتن ه�وث، والوف�د املرافق 

له«.
وثم�ن الوزي�ر، خ�ال اللقاء، 
»دور بعث�ة االتح�اد االوروبي 
يف الع�راق، وم�ا قدمت�ه م�ن 
يف  الحكوم�ة،  لجه�ود  دع�م 
ع�دد م�ن املس�ارات وامللفات 
بتحس�ن  تتعل�ق  املهم�ة، 
الواق�ع االقتصادي، ومكافحة 
البطال�ة، وتطوي�ر الق�درات، 
الرش�يد،  الحك�م  وتحقي�ق 

وعمليات اعادة االعمار«.
وأشار إىل »وجود 69 مرشوعا، 

مناط�ق  يف  تنفيذه�ا  يج�ري 
الع�راق، ممولة  مختلفة م�ن 
من االتح�اد االوروبي«، مؤكدا 
»الحاجة اىل املزي�د من الدعم، 
من اجل تمك�ن الحكومة من 

مواجهة، جائحة كورونا«.
»ه�وث«:  اك�د  جانب�ه،  م�ن 
»استم�رار الدع�م املق�دم من 
بعثة االتحاد االوربي للحكومة 
»إمكانية  إىل  العراقية«، الفت�ا 
زي�ادة ه�ذا الدعم، م�ن خال 
لتعزيز  تقديم منح�ة جدي�دة 
مواجه�ة  يف  الع�راق  جه�ود 
وأوض�ح   .»)19 وباء)كوفي�د 
البيان أن »اللقاء، الذي حرضه 
الوكي�ل الفن�ي لل�وزارة ماهر 
التعاون  حم�اد، بح�ث سب�ل 
املش�رك بن الجانب�ن يف عدد 
م�ن املج�االت، السيم�ا فيم�ا 
يتعل�ق بدعم جه�ود الحكومة 
العراقي�ة، يف مواجهة جائحة 
»كورون�ا«، وعملي�ات اع�ادة 
االعم�ار وتحقيق االستقرار يف 

عموم العراق«.

بغداد/ الزوراء:
ال�دوالر  رصف  اسع�ار  ش�هدت 
يف بغ�داد وعدد م�ن املحافظات، 
امس االربعاء، استق�راراً نسبيا، 
وكان سعر رصف الدوالر يف بغداد 
ببورصة الكفاح عىل النحو اآلتي: 

123,950 لكل مائة دوالر.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر 
يف رشك�ات ومكات�ب الصريف�ة، 
كاآلتي: سعر البيع للدوالر سجل 
ال�رشاء  سع�ر  أم�ا   .124,500

للدوالر فبلغ 123,500 .
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بغداد/ الزوراء:
النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  وصف�ت 
االق�راض الخارج�ي والداخ�ي بأن�ه 
»حل�ول آني�ة وعاجل�ة«، وكشف عن 
بدء اج�راءات فعلية لزي�ادة الواردات 
املحلي�ة غري النفطي�ة. وفيما بينت ان 
الشهر الحايل لن يشهد استقطاعا من 
روات�ب املوظفن، لفتت اىل ان السلطة 
التنفيذية تحدثت عن ترش�يق او سلم 
روات�ب جدي�د سينف�ذ يف املستقب�ل، 

ويشمل جميع املوظفن.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
فيصل العيس�اوي، ام�س االربعاء، يف 
حديث صحف�ي: إن »قانون االقراض 
الداخ�ي والخارجي جزء م�ن الحلول 
اآلني�ة الواجب اتخاذه�ا من الحكومة 
لتمشي�ة أمورها بالنفق�ات الحاكمة 
ومستحق�ات  املوظف�ن  كروات�ب 
الفاحن والبطاقة التموينية، وغريها 
من االم�ور واجب�ة الدفع خ�ال هذه 

الفرة«.
 مبين�اً أن »هذه الخطوة تسري جنباً اىل 
جنب مع مقرح نعم�ل عىل اعداده يف 
قان�ون، إضاف�ة اىل آخ�ر مشابه تعده 
الحكوم�ة لاص�اح االقتص�ادي، وقد 
ت�م تضمن ه�ذا االمر ضم�ن مسودة 
بإل�زام  االق�راض  قان�ون  م�رشوع 

الحكوم�ة ع�ىل االص�اح االقتص�ادي 
خال مدة ستن يوما«.

وأضاف العيس�اوي ان »االقراض هو 
ح�ل عاج�ل يرافق�ه ح�ل اسراتيجي 
دائم لإلص�اح االقتصادي، عىل اعتبار 
ان العراق يحتاج ش�هريا اىل ما يقرب 
م�ن سبع�ة تريلي�ون دين�ار للنفقات 

الواجب�ة والحاكم�ة يقابله�ا واردات 
ال تتع�دى االثن�ن او الثاث�ة تريليون 
شهريا«. مشددا أنه »ال توجد اية دولة 
تستطيع االستمرار دون توفري رواتب 
موظفيه�ا والنفق�ات الصحية يف ظل 
االزم�ة الحالية وغريها م�ن النفقات 

االنية الواجبة«.

وكشف العيس�اوي عن أن »االجراءات 
لزيادة الواردات املحلي�ة بدأت فعليا«، 
موضح�ا أن »ال�واردات غ�ري النفطية 
به�ذا الشهر ه�ي اكث�ر بالضعف من 

الشهر السابق«.
ولف�ت اىل أن »هن�اك تحرك�ا دقيق�ا 
الحدودي�ة  املناف�ذ  ع�ىل  ومدروس�ا 

والجم�ارك والرضائ�ب وغريه�ا، لكن 
نتائجها لن نشعر بها، والفرق الحاصل 
فيه�ا بن يوم وليلة او خال ش�هر او 

اثنن بل بحاجة اىل وقت«.
يف  االوىل  »الخط�وة  ان  ع�ىل  مش�ددا 
أتمت�ة  خ�ال  م�ن  تك�ون  االص�اح 
الرضائ�ب والجم�ارك وم�زاد العمل�ة 
لتكون بنظام الكروني واحد لنتخلص 
مما يط�رح م�ن احاديث ع�ن غسيل 

اموال وفساد وتزوير وغريها«.
م�ن جان�ب اخر، ق�ال عض�و اللجنة، 
حنن الق�دو، يف ترصي�ح صحفي: ان 
“الف�رة املقبل�ة لن تشه�د استقطاع 
يف روات�ب املوظف�ن، والربمل�ان عازم 
عىل ترشيع قان�ون االقراض من اجل 

تجاوز االزمة الراهنة”.
واض�اف ان “اللجن�ة املالي�ة تم�ارس 
واجبه�ا يف ممارس�ة الرقابة وترشيع 
ع�ن  مسؤول�ة  وليس�ت  القوان�ن 
استقطاع الرواتب او عدمها، حيث ان 
ه�ذه الق�رارات من صاحي�ة السلطة 

التنفيذية”.
وب�ن ان “وزير املالية م�ن املرجح انه 
تكل�م ع�ن سلم روات�ب واح�د يشمل 
جمي�ع املوظف�ن، وسينظ�م ذل�ك يف 
املستقبل، أم�ا الشهر الح�ايل فإنه لن 

يشهد استقطاعا للرواتب”. 

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن رئيس هيئة استثمار بغداد، ش�اكر 
الزامي، امس األربعاء، عن انجاز نسبة 95 
باملئة، من مرشوع معمل تدوير ومعالجة 

النفايات الطبية.
علي�ه  اطلع�ت  بي�ان  يف  الزام�ي،  وق�ال 
»الزوراء«: إن “الهيئة أولت اهتماما كبريا 
مل�رشوع معالج�ة النفاي�ات الطبي�ة، ملا 
تشكل�ه م�ن خطورة عىل صح�ة االنسان 
والبيئ�ة”، مبين�ا أن “املرشوع ال�ذي يعد 
االول م�ن نوع�ه يف بغداد، يسه�م ايضا يف 
توف�ري العدي�د من فرص العم�ل للشباب، 
فضاً ع�ن استثمار الخ�ربات والكفاءات 

املتخصصة لإفادة منهم يف هذا املجال”.

وأض�اف ان “امل�رشوع ال�ذي بلغت نسبة 
انج�ازه 95 باملئة، يضم مكائ�ن ومعدات 
متطورة من أرقى املناشئ العاملية، وكذلك 
مختربات للتحليات الداخلة ضمن عملية 
التحليل والفرز والتدوير”، منوها بأن “الية 
العمل يف املرشوع تشمل تجميع املخلفات 
وتفريغها يف حاويات، وجمعها وتخزينها 
يف حاويات كبرية داخل املرشوع، وتحويلها 
اىٕل وح�دة املعالجة املركزية يف املعمل، ليتم 
حرقها بأجهزة خاص�ة لتتحول اىٕل أبخرة 

وغازات صديقة للبيئة”.
وأوض�ح الزام�ي أن “م�رشوع معالج�ة 
النفاي�ات الطبي�ة الواق�ع يف منطقة أبي 
غري�ب، انش�ئ ع�ىل مساح�ة 3500 مر 

مربع، ويغطي يف مرحلته االوىل ما يقارب 
املخت�ربات فق�ط  يف  تل�وث  نقط�ة   600
ع�ىل جانبي الك�رخ والرصاف�ة، وبطاقة 
تصميمية تص�ل عند التشغي�ل اىٕل 1825 

طنا سنوياً”.
وكش�ف الزام�ي ع�ن “السع�ي لتوسيع 
املرشوع ليشمل االٔدوية منتهية الصاحية 
ايض�اً، م�ن خ�ال اضاف�ة خ�ط خاص 
بها، لتك�ون املرة االوىل الت�ي يجري فيها 
التخلص بشكل علمي وصحي من االدوية 
املنتهية الصاحية، بدال من حرقها بشكل 
م�رض للبيئة، السيم�ا ان املرحلة الحالية 

تتطلب اهتماما شديدا بالبيئة”. 

املالية النيابية: إجراءات زيادة الواردات غري النفطية بدأت وقانون 
االقرتاض »حل عاجل«

الكمارك تكشف عن إجراءات ملضاعفة اإليرادات وتعظيم موارد الدولة
بغداد/ الزوراء:

العام�ة  الجم�ارك  هيئ�ة  ب�ارشْت 
اج�راءات تسه�م بمضاعف�ة حجم 
االي�رادات وضب�ط حرك�ة البضائع 
والسل�ع الداخل�ة للباد ع�رب جميع 
املنافذ الحدودية، بينما اكدت سعيها 
ألتمت�ة العم�ل الجمرك�ي من خال 
رشك�ات عاملي�ة معتم�دة لاسه�ام 
برف�د خزينة الدول�ة بمبالغ اضافية 
والحد من عملي�ات الفساد والتهرب 

الجمركي.
وق�ال مدي�ر الهيئ�ة، خال�د ص�اح 
ال�دي: »بعد التوجه الع�ام للحكومة 
السيما بعد انخف�اض اسعار النفط 
واالهتم�ام بضبط العائ�دات املتأتية 
من الرضائب والجمارك، وبقدر تعلق 
االم�ر بالهيئة فق�د اع�دت الخطط 
الكفيل�ة بتحقي�ق ذل�ك، خصوص�ا 
ان االي�رادات الجمركي�ة التي كانت 
تستحصل سابق�ا لم تكن باملستوى 
املطلوب بسبب الكثري من املشكات«، 
منوه�ا اىل »املب�ارشة بتفكي�ك جزء 

كبري منها خال املدة القليلة املاضية 
والركيز ع�ىل اتمتة العمل الجمركي 
بالشكل الصحيح، وادارة العمل بهذه 
الطريقة ستحقق اي�رادات جمركية 
تص�ل اىل ثاثة اضع�اف ما هو عليه 
اآلن، وتقل�ل م�ن الهدر بامل�ال العام 

وتحد من الفساد«.
واض�اف ان »الهيئ�ة، ولتنفيذ اتمتة 
العمل الجمركي، بارشت، ومن خال 
ملحقياته�ا يف السف�ارات العراقي�ة 
بالخ�ارج، توجيه دع�وات للرشكات 
خ�ربة  لديه�ا  الت�ي  املتخصص�ة 
وممارسة عمل يف دول لديها ظروف 
مماثلة للع�راق كي تهي�ئ مشاريع 
البن�ى التحتي�ة الازم�ة إلنجاح هذا 
املوض�وع بحيث اليك�ون هناك خلل 
يف اجراءات كش�ف البضائع وفرض 

الرسوم الجمركية«.
وأكد أن »ع�ددا كبريا م�ن الرشكات 
تدقي�ق  بع�د  ولك�ن  للعم�ل،  ق�دم 
العروض تم اختيار اربع منها، إال ان 
الجان�ب العراقي نبه عىل رضورة ان 

تتبن�ى الرشكات تتب�ع البضائع من 
مناف�ذ البلد املنش�ئ، وعليه فإن هذا 
االمر يتطلب مفاتحة رشكات اخرى 
تتمك�ن من تحقي�ق ه�ذا املوضوع 
وال�ذي سيطب�ق ع�ىل ثاث�ة منافذ 

كمرحلة اوىل ومن ثم تنتقل اىل املنافذ 
االخرى يف حال نجاح التجربة«.

وش�دد صاح الدين عىل ان »تطبيق 
م�رشوع االتمت�ة سيتم بع�د اربعة 
اشهر من تاريخ التعاقد مع الرشكة 

املنفذة التي ستتبنى انجاز مشاريع 
البنى التحتية يف املنفذ«، الفتا اىل »انه 
سيتم نصب اجهزة السونار، املوازين 
واملخازن، وعلي�ه ستكون مسيطرة 
ع�ىل العم�ل الجمرك�ي بالكام�ل«، 

مش�ريا اىل ان »الهيئ�ة حريصة عىل 
تحقي�ق ه�ذا امل�رشوع السيم�ا مع 
وج�ود اهتم�ام حكوم�ي كب�ري ب�ه 
لضم�ان مضاعف�ة حجم ال�واردات 
حج�م  م�ع  اآلن  التنسج�م  الت�ي 
البضائع الداخلة للباد، باالضافة اىل 
ان هذا االمر يعود ألسباب، من بينها 
كث�رة االعف�اءات الجمركي�ة وعدم 
السيطرة عىل مداخل الباد الحدودية 
والتهري�ب، وغريها م�ن االمور التي 
اليت�م الح�د منه�ا اال باتمت�ة العمل 

الجمركي«.
وتاب�ع ان »الهيئ�ة يف ح�ال تطبي�ق 
االتمت�ة سيك�ون لديها عل�م مسبق 
مم�ا  وكمياته�ا،  البضائ�ع  بن�وع 
سيساع�د ع�ىل املقارنة ب�ن املبالغ 
م�زاد  م�ن  التاج�ر  م�ن  املتسلم�ة 
العملة التابع للبن�ك املركزي وكمية 
البضائ�ع ال�واردة ونوعه�ا، وعلي�ه 
ستت�م السيطرة عىل حرك�ة العملة 
م�ن خال غرف�ة عملي�ات مشركة 
مع البن�ك املرك�زي يف الهيئة، عاوة 

عىل ذل�ك ستتم السيط�رة ايضا عىل 
عمليات التحاسب الرضيبي«.

وكشف عن »اللج�وء اىل خطة بديلة 
اتبع�ت من قبل الهيئ�ة لحن تطبيق 
نظام االتمتة تقيض بتسويق السلع 
والبضائع من املنفذ اىل مخازن كانت 
عائدة لاس�وق املركزية تم تأجريها 
من وزارة التجارة كي تكون عمليات 
الكشف عىل البضائع دقيقة للحد من 
عمليات التهرب الجمركي«، مبينا ان 
»الهيئة ستعمم هذه التجربة يف حال 
نجاحه�ا عىل جمي�ع املنافذ، السيما 
ان ه�ذه التجرب�ة اسهم�ت بتوف�ري 

فرص عمل اضافية يف املنافذ«.
وأوضح أن«االجراء االخر الذي اتبعته 
الهيئة يقيض بنرش مفارز ملوظفيها 
عىل الطرق�ات بالتنسيق مع رشطة 
الجم�ارك لرصد ح�االت التهرب من 
التعرفة الجمركية، واحباط عمليات 
التهريب واتخاذ االج�راءات الكفيلة 
بضمان حقوق الدائرة والدولة بحق 

املقرصين«.

استثمار بغداد تنجز %95 من مشروع معمل تدوير النفايات الطبية

بغداد/ الزوراء:
أكدت لجنة الزراع�ة واملياه النيابية، 
ام�س االربع�اء، حرق م�زارع بفعل 
فاع�ل، وفيما اش�ارت اىل ان املوسم 

الحايل سيشهد وفرة يف املحاصيل.
وق�ال رئي�س اللجن�ة، النائب سام 
الشمري، بحس�ب الوكالة الرسمية: 
إن »هن�اك أجندات داخلية وخارجية 

الغذائ�ي  باألم�ن  املس�اس  تري�د 
أعل�ن  بعدم�ا  السيم�ا  للمواط�ن، 
العراق اكتفاءه الذاتي من املحاصيل 
االسراتيجي�ة وبع�ض الخ�رضوات 

والفواكه«.
وأضاف أن »هناك مزارع تم إحراقها 
بفعل فاعل«، مبينا أنه »رغم ذلك فأن 
الحكومة ماضية يف تحقيق االكتفاء 
الذات�ي من املحاصي�ل االسراتيجية 
واملحاصيل األخرى التي تدخل ضمن 

السلة الغذائية للمواطن العراقي«.
وأش�ار إىل أن »املوس�م التسويق�ي 
للع�ام الح�ايل سيشهد وف�رة كبرية 
م�ن املحاصيل، حيث ستتسلم وزارة 
التج�ارة نح�و 5 ماي�ن ط�ن م�ن 
الحنط�ة«، مبين�ا أن لجنت�ه طالبت 
مستحق�ات  بتأم�ن  املالي�ة  وزي�ر 
الفاحن س�واء كانوا م�ن مزارعي 

الحنطة والشعري أو الذرة الصفراء.

وأوض�ح أن »قانون رقم )10( لسنة 
2011، يلزم الحكومة توفري الحماية 
للمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني 
والنبات�ي«، الفت�ا إىل أن »القانون لم 

يفّعل حتى اآلن عىل أرض الواقع«.
وب�ن أن »هناك قرارا ص�در يف العام 
2019 بمن�ع استرياد منتجات بيض 
املائ�دة والدج�اج واألسم�اك املربدة 
واملجم�دة والحي�ة، إال أن�ه لوح�ظ 
ب�أن مناف�ذ غ�ري رسمي�ة يف إقلي�م 
كردست�ان، يت�م من خاله�ا إدخال 
ه�ذه املنتج�ات بطرق غ�ري رشعية 
واألع�راف  للضواب�ط  ومخالف�ة 
الدولية ولم يتم فحصها والتأكد من 
سامتها الصحية، مما تشكل خطرا 
عىل املواطن«، مش�ددا عىل«رضورة 
لتحقي�ق  الزراع�ي  القط�اع  دع�م 
االكتفاء الذات�ي من جميع املنتجات 

الغذائية«.

الزراعة النيابية: املوسم احلالي سيشهد وفرة يف احملاصيل
بغداد/ الزوراء:

اكد الخب�ري املايل، احمد بريهي، امس 
األربع�اء، أن الحكوم�ة مازال�ت غري 
ش�فافة بشان اإلعان عن توجهاتها 
بورقته�ا  تتعل�ق  الت�ي  اإلصاحي�ة 
اإلصاحي�ة والت�ي عرف�ت بالورق�ة 
املتابع�ن  ان  اىل  مش�ريا  البيض�اء، 
للش�ان اإلصاح�ي امل�ايل اليملك�ون 
أية معلوم�ات عن تل�ك الورقة وعن 

توجهات الحكومة اإلصاحية.
وق�ال بريه�ي، يف ترصي�ح صحفي: 
ان ” اع�ان الحكوم�ة اع�داد الورقة 
البيضاء  الورقة  املسم�اة  اإلصاحية 
معلن�ة،  وغ�ري  غامض�ة  مازل�ت 
وترشف عليها لجنة غري معلومة من 
املختصن وأصحاب الشأن كما اعلن 
عنهم ” . وأضاف ان ” اعان توجهات 
الحكوم�ة اإلصاحية وكشف فحوى 

البيض�اء يج�ب ان تك�ون  ورقته�ا 
معلومة، ولو عىل اقل تقدير للجهات 
ذات الشأن املايل، لدعم الحكومة عن 
مواط�ن الضع�ف والق�وة يف الورقة 

وابدأ النصح للجنة”.
“املتابع�ن  أن  إىل  بريه�ي  وأش�ار 
للش�أن اإلصاح�ي امل�ايل ال يملكون 
أي�ة معلومات عن تل�ك الورقة، وعن 

توجهات الحكومة اإلصاحية”.

بغداد/ الزوراء:
ت�ع�ت��زم ه�ي�ئ��ة اس�ت�ث�م�ار 
انش�اء  ن�ي�ن��وى  م�ح�اف�ظ��ة 
مجمع�ات سكني�ة واطئ�ة الكلفة 

لألرس امل�ت�ض�ررة.
وق�ال املس�ؤول يف إع�ام سياح�ة 
ام�س  ام�ج��د،  ع�ي  نين�وى، 
االربع�اء: ان »الهيئ�ة تعتزم انشاء 
مجمع�ات سكني�ة واطئ�ة الكلفة 

اب���ان  امل�ت�ض��ررة  ل�ألس��ر 
س�ي�ط��رة ع�ص�اب�ا داع����ش 
ال�ت�ح�ري�ر ف��ي  وع�م�ل�ي��ات 

امل�دي�ن�ة«.
واضافت ان »املجمعات ستقام ف�ي 
امل�وص�ل بع�د تخصيص  أي�م��ن 
أراض له�ا يف املح�ور الغرب�ي م�ن 
امل�دي�ن�ة، ف�ض�ا ع��ن ان�ش��اء 
م�واق��ع ترفيهي�ة ف��ي م�رك�ز 

اي�م��ن امل��وص���ل إلن��ع��اش 
ال�ح�رك�ة السياحية وعودة األرس 

املوصلية اليه«.
 مش�ريا اىل ان »م�دة انج�از العمل 
ح�ددت بأكثر م�ن ع�ام كامل منذ 
البدء بعملية االعمار، وان تخصص 
مبالغ ه��ذه املجمعات م�ن مبالغ 
اعمار وبن�اء املجمعات السكنية يف 

املدينة القديمة ».

خبري مالي: احلكومة غري شفافة بشأن الورقة اإلصالحية ”البيضاء”

نينوى تعتزم إنشاء جممعات سكنية واطئة الكلفة لألسر املتضررة



بغداد/ الزوراء
القدم  لكرة  الدويل  االتحاد  رئيس  قدم 
اىل  تعازيه  انفانتينو،  جياني  »فيفا«، 
العراقي  لالتحاد  التطبيعيية  الهيئة 
الكرة  اسطورة  برحيل  القدم،  لكرة 
العراقية احمد رايض، مؤكداً ان الفقيد 
جميع  يف  عراقي  العب  افضل  كان 

األوقات.
وقال انفانتينو يف نص رسالته لرئيس 
بنيان،  اياد  العراقية  التطبيعية  الهيئة 
»أود أن أعرب عن خالص تعازي القلبية 
واملدرب  السابق  الدويل  الالعب  لوفاة 
ان  يبدو  رايض..  احمد  واالسطورة 
الكلمات غري كافية للتعبري عن الحزن 
الذي نشعر به لهذه الخسارة التي تؤثر 

يف كرة القدم العراقية«.
وأضاف »لقد توج احمد رايض مسريته 
مسجالً  العراق  فيها  مثل  121مرة  لـ 
املنتخب  ضمن  من  وكان  هدفاً،   62
كاس  بطولة  يف  شارك  الذي  الوطني 
العالم 1986 يف املكسيك، وسجل الهدف 
كذلك  البطولة،  يف  الوحيد  العراقي 
شارك يف البطولة االوملبية الكروية عام 
1988 يف سيئول، وفاز يف دورة االلعاب 
كاس  اىل  باالضافة   ،1982 االسيوية 

الخليج يف عامي 1984 و 1988«.
سوف  النادي  مستوى  »عىل  وتابع 
التزول  الزوراء  نادي  يف  مسريته  تبقى 
اكثر من 190  لعب  االذهان، حيث  من 
مباراة يف ثالث فرتات، وكذلك مع نادي 
االلقاب  من  العديد  يف  فائزاً  الرشيد، 
الناديني،  كال  مع  والدولية  الوطنية 

ولعب كذلك لنادي الوكرة الريايض«.
وأوضح »باعتباره أحد افضل الالعبني 
العراقيني يف جميع االوقات، فقد ُصّوت 
له كأفضل العب يف اسيا عام 1988، الن 
إرثه الذي تركه وانجازاته، وبالخصوص 
االنسانية  وصفاته  وشخصيته  قيادته 

التي ال تنىس أبداً، سوف ُيفتقد حقاً«.
الدويل  املجتمع  عن  »بالنيابة  واكمل 
عميق  عن  اعرب  ان  أود  القدم،  لكرة 
القدم،  لكرة  العراقي  لالتحاد  املواساة 
ولعائلة احمد واصدقائه واحبائه، نأمل 
وكلماتنا  الذكريات،  هذه  تكون  ان 
الداعمة، مساعدة عىل تحقيق بعض من 

السالم والعزاء يف هذا الوقت العصيب«.
زطيش،  الدين  خري  ه  وجَّ جهته  ومن 
برقية  الجزائري،  الكرة  اتحاد  رئيس 
املكلفة  املؤقتة  الهيئة  لرئيس  تعزية، 
النجم  وفاة  يف  العراقي،  االتحاد  بإدارة 
متأثرًا  رايض،  أحمد  العراقي  السابق 

بإصابته بفريوس كورونا املستجد.

التي  التعزية  برقية  يف  زطيش  وكتب 
نرشها موقع االتحاد الجزائري »ببالغ 
الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة املغفور له 
بإذن الله، نجم الكرة العراقية وأيقونة 

الكرة العربية أحمد رايض«
يغادر  أن  األقدار  شاءت  »لقد  وأضاف 
بإصابته  تأثره  بعد  العالم  رايض، 

بذلك  وتنطفئ   ،19 كوفيد  بفريوس 
الكرة  عالم  أضاءت  طاملا  شمعة 
الرافدين  بالد  راية  وحملت  العراقية، 

عالًيا يف املحافل الدولية«.
وتابع »ال يسعني يف هذا الظرف األليم، 
اتحاد  وباسم  باسمي  أتوجه  أن  إال 
وعائلة  لسيادتكم  الجزائري،  الكرة 

العراقية،  القدم  الفقيد وكل أرسة كرة 
التعازي وأصدق مشاعر  بأحر عبارات 

املواساة يف هذا املصاب الجلل«.
وختم »أدعو الله، العيل القدير أن يتغمد 
ويسكنه  رحمته  بواسع  له  املغفور 
فراديس جنانه، وأن يلهم ذويه جميل 

الصرب والسلوان«.

بغداد/ متابعة الزوراء

انتفاضة  كالرا  سانتا  أحبط 

الثاني  الشوط  يف  بنفيكا  مضيفه 

وانتزع فوزا ثمينا 4-3 يف املرحلة 

28 من الدوري الربتغايل.

قائده  كالرا  سانتا  لفريق  ويلعب 

الذي  الدويل أسامة رشيد  العراقي 

االسبوع  النادي  ادارة  كرمته 

املايض بعد بلوغه املباراة رقم 100 

مع فريقه.

هزيمة  نفسها  الجولة  وشهدت 

فيتوريا سيتوبال أمام ضيفه ريو 

آيف 2-1.

كارلوس  الربازييل  املهاجم  وعاد 

يف  هوايته  ملمارسة  فينيسيوس 

ليقلب  الشباك وسجل هدفني  هز 

بنفيكا تأخره1-2 إىل تقدم ثمني 

الشوط  يف  كالرا  سانتا  عىل   2-3

الثاني.

ليحقق  كافيا  يكن  لم  هذا  لكن 

بنفيكا الفوز حيث انتهت املباراة 

بفوز الضيوف 3-4.

يف  ثمينة  نقاط   3 بنفيكا  وأهدر 

باملسابقة  لقبه  عن  الدفاع  رحلة 

 64 عند  رصيده  تجمد  حيث 

نقطة.

إىل  كالرا  سانتا  رصيد  وارتفع 

الثامن  باملركز  لينفرد  نقطة   38

بفارق 3 نقاط أمام بوافيشتا.

املباراة  يف  كالرا  سانتا  وتقدم 

مرتني بهدفني سجلهما أندرسون 

يف  سنويس  وزيدو  كارفايو 

وتعادل  و57   44 الدقيقتني 

بنفيكا يف املرتني بهدفني سجلهما 

وكارلوس  سيلفا  فرييرا  رافاييل 

 50 الدقيقتني  يف  فينيسيوس 

و63.

وسجل فينيسيوس نفسه الهدف 

ليقود   65 الدقيقة  يف  له  الثاني 

أن  قبل   2-3 التقدم  إىل  الفريق 

هدف  كروز  دا  كريسان  يحرز 

للضيوف من رضبة  التعادل 3-3 

جزاء يف الدقيقة 81.

ثم سجل زي مانويل هدف الفوز 

لسانتا كالرا 4-3 يف الدقيقة 5 من 

الوقت بدل الضائع للمباراة.

بداية  مع  فينيسيوس  ولعب 

لزميله  بديال  الثاني  الشوط 

فشل  الذي  سفريوفيتش  هاريس 

يف هز الشباك خالل الشوط األول.

سنة«   25« فينيسيوس  وبرهن 

مهمة  ورقة  كونه  عىل  مجددا 

الالعب  عاد  حيث  بنفيكا  لفريق 

عنها  غاب  بعدما  الشباك  لهز 

الربتغايل يف  الدوري  استئناف  منذ 

وقت سابق من الشهر الحايل، بعد 

التوقف الطويل بسبب كورونا.

بغداد/ متابعة الزوراء

كشف الحكم الدويل السابق رعد سليم، عن تعديل جديد اجراه 

االتحاد الدويل للعبة يخص ركالت الجزاء.

عىل  تعديالً  اجرى  القدم،  لكرة  الدويل  “االتحاد  إن  سليم  وقال 

قانون ركالت الجزاء وسيتم تطبيقه يف العراق والعالم بعد األول 

من شهر تموز املقبل”.

عىل  يتحصل  الذي  الالعب  ان  عىل  ينص  “املقرتح  ان  وأضاف 

البطاقات امللونة سواًء الصفراء او الحمراء، فإن هذه البطاقة 

لن يتم احتسابها عند اللجوء اىل ركالت الجزاء، أي ان البطاقات 

ستحذف خالل تنفيذ الركالت”.

تجدر اإلشارة اىل ان الدوري املمتاز سينطلق خالل شهر أيلول 

املقبل.

عن  صغاراً  كنا  عندما  التاريخ  يف  درسنا 

يعاد  السيناريو  وكأن  حزيران  نكسة 

حرباً  ليست  ولكن  العراق  يف  اخرى  مرة 

عسكرية بل معركة بني نجومنا الرياضيني 

األوىل  الفاجعة  لتكون  كورونا  وفايروس 

وفاة معاون مدير دائرة املتابعة والتنسيق 

يف وزارة الشباب والرياضة »فالح عودة« 

يحمله  ملا  الجميع  من  محبوباً  كان  الذي 

مع  األخوي  وتعامله  اخالق  دثامة  من 

معدودات  ايام  اال  هي  وما  الجميع 

بوفاة  موجعة  لرضبة  رياضتنا  لتتعرض 

وصوت  السابق  الناشئني  منتخب  مدرب 

فقدانه  سبب  الذي  هادي«  »عيل  الفقراء 

والشعبي  الريايض  الوسطني  يف  كبرياً  أملا 

ليتلقى  بعد  هادي  جرح  يشف  ولم 

العراق رضبة قاضية بوفاة شمس الكرة 

عربيا  وواجهتها  وساحرها  العراقية 

افضل  رايض«  »احمد  وعامليا  واسيويا 

العب يف اسيا عام 1988 وصاحب الهدف 

املكسيك عام  الوحيد يف مونديال  العراقي 

1986  الطيب واملتواضع صاحب املواقف 

االنسانية الرائعة. 

اذ كان ال يرد اي شخص يطرق بابه فضالً 

عارصوه  الذين  لزمالئه  احرتامه  عن 

كما  هيا«  »ابو  بعده   برزوا  والذين 

واصدقائه  وعشاقه  محبيه  عليه  يطلق 

خالدة  ذكراك  ستبقى  ولكن  جسداً  رحل 

منقوشة يف االعني ومحفورة يف القلوب.

بغداد/ اثري الشوييل
عطوان،  امجد  الكويتي،  الكويت  وفريق  الوطني،  منتخبنا  العب  قال 
عن رحلته مع الكويت الكويتي انه باق مع الفريق حتى نهاية املوسم 
املقبل بحسب العقد املربم بني الطرفني، واأليام القليلة املقبلة سأتواجد 
يف الكويت من اجل االنضمام مع الفريق بانتظار تأمني الطائرة، وانهاء 

إجراءات الفيزا.
عىل  اآلن  اىل  رسمية  خارجية  عروض  اي  توجد  ال  عطوان:  وأضاف 
طاولتي، ولن اسّوق لنفيس كالما ال توجد له صحة عىل ارض الواقع، 
غري  وهذا  التواصل،  مواقع  يف  وتحدث  كتب  البعض  ان  من  بالرغم 

صحيح، وأنفي من خالكم كل ما اشيع يف السوشل ميديا.
الوضع،  هذا  ظل  يف  خصوصا  سهلة،  ليست  املنتخب  مهمة  ان  واكد: 
لكننا سنبذل  الدوري بسبب جائحة كورونا،  وابتعادنا عن منافسات 
قصارى جهدنا انا وزمالئي يف التدريبات واملباريات بغية ان نكون يف 
اتم الجاهزية للمباريات الرسمية التي تنتظر منتخبنا يف شهر ترشين 

االول مع هونغ كونغ وكمبوديا.

بغداد/ هشام عيل
محمد  السابق  الدويل  الالعب  قال 
للمشاركة  يسعى  انه  شكرون  نارص 
يف انتخابات اتحاد كرة القدم من اجل 
مع  واملساهمة  العراقية  الكرة  تطوير 
بواقع  النهوض  يف  االخرين  زمالئه 

اللعبة.
االندية  من  العديد  ان   شكرون  وذكر 
محمد  لدخول  داعمة  البرصية  ومنها 
املقبلة  الكرة  اتحاد  انتخابات  نارص يف 
عن  امليناء  نادي  ادارة  حديث  ان  رغم 
االنتخابات  يف  الصوت  منحها  عدم 
غري  رياضية  شخصية  الي  املقبلة 
موفق ابدا مبينا ان رياح التغيري قادمة 
امليناء  لنادي  االدارية  الهيئة  يف  بقوة 
امليناء  ادارة  مع  ومشكلتي  الريايض 
بسبب عدم مجاملتي لهم يف االنتخابات 
وال ننىس ان رغبة جماهري امليناء هي 
اإلداري عىل  العمل  افضل  من جعلتني 

الفني.
واوضح انه يطمح للدخول يف الدورات 
اجل  من  املقبلة  الفرتة  خالل  االدارية 
تحقيق  عىل  ومساعدتي  عميل  تطوير 
االصوات  حصدت  حال  يف  النجاح 
اتحاد  ادارة  مجلس  يف  للعمل  املطلوبة 
ممثيل  اغلب  ان  مؤكدا  الجديد  الكرة 
االندية يف الهيئات العامة غري معروفني 

بعض  ان  كما  الرياضية  للجماهري 
كرة  تاخر  اسباب  احد  االندية  ادارات 

القدم يف العراق.
صناع  احد  كان  الذي  شكرون  واشار 
انجاز كأس اسيا اىل ان الفوز بالبطولة 
القارية عام 2007 لم يكن رضبة حظ 
وديا  الجنوبية  كوريا  امام  والخسارة 
قبل انطالق املنافسات االسيوية كانت 
تقديم  نحو  االيجابية  التحول  نقطة 
النتائج  وتحقيق  املستويات  افضل 
االمر  نهاية  يف  ساعدتنا  التي  املطلوبة 
موضحا  القاري  اللقب  تحقيق  عىل 
الالعبني  من  العديد  ان   ذاته  الوقت  يف 
فيريا  الربازييل  عىل   مفروضني  كانوا 
يف كاس اسيا واالجواء كانت مشحونة 
ان  اال  املشاكل  الالعبني لكن برغم  بني 
تخطيط املدرب الربازييل اسهم يف قطف 

منتخب اسود الرافدين لكأس اسيا.
كبري  مدرب  شاكر  حكيم  ان  وتابع 
يمكن  وال  مميزة  فنية  خربة  ويمتلك 
الي شخص االنتقاص من قدراته كما 
ان املدرب ثائر احمد مدرب مميز وظلم 
كثريا يف مشواره التدريبي كاشفا عن 
ان عدد من اعضاء اتحاد الكرة السابق 
عن  ابعادي  سبب  وهم  حاربوني 
املنتخب الوطني يف العديد من البطوالت 

السابقة.

بغداد/ متابعة الزوراء
الوطني  املنتخب  العب  اكد 
كريليا  ونادي  العراقي 
لكرة  الرويس  سوفيتوف 
القدم، صفاء هادي، انه سعيد 

بتجربته يف روسيا.
يف  “تجربتي  إن  هادي  وقال 
هنا  االن،  حتى  رائعة  روسيا 
محرتف،  العب  باني  شعرت 
النادي  األجواء وعالقتي بإدارة 
عىل  تساعد  ظروف  جميعها 

النجاح”.
وأضاف “لدي الكثري ألقدمه مع 
لم اظهر  اللحظة  كريليا، حتى 
مشاركاتي  بسبب  لدي  ما  كل 
لكن  الفريق،  مع  الضئيلة 
سالعب بشكل أسايس يف مباراة 

فريقي املقبلة”.
كريليا  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
زينيت  سيواجه  سوفيتوف 
غد  يوم  بطرسبورغ  سان 

الجمعة.

انفانتينو: النجم الراحل امحد راضي أفضل العب عراقي يف مجيع االوقات
احتاد الكرة اجلزائري ينعى الفقيد

الدولي أسامة رشيد يقود سانتا كالرا للفوز على بنفيكا  اجمد عطوان: مل اتلق اي عروض 
رمسية للعب يف دوريات اخلليج

حممد شكرون: سأدخل انتخابات احتاد 
الكرة والفوز بكأس اسيا مل يأت باحلظ

هادي: سعيد بتجربيت يف روسيا 
وسألعب اساسيا امام بطرسبورغ

رعد سليم يوضح التعديل اجلديد لفيفا بشأن ركالت اجلزاء

حزيران الفواجع

كورونا يضرب العب كرة السلة 
مصطفى فاضل

بغداد/ متابعة الزوراء

أصيب العب كرة السلة مصطفى فاضل، بفريوس كورونا املستجد “كوفيد 19.

وقال مصدر مقرب من الالعب إن “العب كرة السـلة مصطفى فاضل، أصيب بفريوس 

كورونا املستجد”.

وأضاف أن “فاضل يخضع االن للحجر الصحي بعد ظهور نتائج الفحوص والتي كانت 

إيجابية”، مشرياً إىل أن “عائلته تخضع للحجر ايضاً بعد مالمسته لهم”.

ويعد فاضل هو اول العب كرة سلة مصاب بالفريوس يف العراق.

أصفر وأمحر

No: 7274   Thu    25     Jun    2020العدد:   7274    الخميس    25    حزيران     2020

مصطفى العبطان



حقق توتنهام الفوز بنتيجة -2صفر عىل ضيفه وست هام ضمن املرحلة 
الحادي�ة والثالثني من ال�دوري اإلنكليزي لكرة القدم، يف مباراة ش�هدت 
تسجيل نجمه هاري كاين أول أهدافه يف العام 2020 ليبقي عىل آماله يف 
بلوغ املراكز األوروبية.وبات يف رصيد س�بريز 45 نقطة يف املركز السابع 
مؤقتاً متخلفاً بنقطة عن مانشس�ر يونايت�د الخامس وولفرهامبتون 
الس�ادس.وافتتح التشيكي توماس سوش�يك التسجيل بهدف عكيس يف 
الدقيقة 64 قبل أن يس�جل كاي�ن الثاني يف الدقيقة 82، مس�جالً هدفه 

األول منذ مباراة نوريتش يف 28 كانون األول/ديسمرب املايض.
وغ�اب كاي�ن ع�ن املالعب من�ذ أن تعرض لتم�زق يف أحد أوت�ار العضلة 
الخلفي�ة لفخذه األيرس ضد س�اوثمبتون يوم رأس الس�نة، حيث احتاج 

لعملية جراحية كانت ستبعده عن املالعب حتى نيسان/أبريل الفائت.
إال أنه اس�تفاد من توقف الدوري بس�بب تفيش فريوس كورونا املستجد 
للتعايف وس�جل هدفه االول بعد أن عجز عن ذلك يف املباراة الس�ابقة ضد 
مانشسر يونايتد األسبوع املايض )1-1(.وأجرى املدرب الربتغايل جوزيه 
مورينيو ثالثة تغيريات عىل التش�كيلة التي بدأت املباراة أمام الشياطني 
الحمر، إذ أرشك األرجنتيني جيوفاني لو سيلسو والربازييل لوكاس مورا 
ودييل آيل بدالً من الهولندي ستيفن بريغفاين وهاري وينكس واالرجنتيني 
اري�ك الميال.وف�رض س�بريز س�يطرته ع�ىل الش�وط االول يف محاوالت 
ع�دة ع�ىل مرمى النادي اللندن�ي من كل حدب وصوب.وس�دد مورا كرة 
صاروخي�ة بيمناه من خارج املنطقة أبعده�ا الحارس البولندي لوكاس 
فابيانس�كي برباعة ركنية )22(.واصل سبريز سيطرته وسدد كاين كرة 
عن الجهة اليمنى من خارج الصندوق اس�تقرت بني يدي حارس مرمى 
أرس�نال الس�ابق )27(.وظن النادي اللندني أنه افتتح التس�جيل عندما 
مرر لو سيلس�و ك�رة بينية اىل الكوري الجنوبي س�ون هيونغ-مني غري 
املراق�ب داخل املنطقة الذي س�دد ك�رة زاحفة يف أس�فل الزاوية اليمنى 
)45(، اال أن تقنية املس�اعدة بالفيديو VAR أشارت إىل وجود تسلل عىل 
األخري.وأتيحت فرصة أخرية لسبريز قبل االسراحة عندما وصلت الكرة 
إىل م�وار داخل املنطقة إال أن كرته مرت بجانب القائم )3+45(.اس�تهل 
توتنه�ام، الذي خرج من دوري األبطال أم�ام اليبزيغ األملاني قبل تعليق 
املنافس�ات يف آذار/مارس الفائت، الش�وط الثاني م�ن حيث أنهى األول 

حيث هدد اريك داير بتسديدة قوية من خارج املنطقة )49(.
وأتيح�ت فرص�ة محقق�ة لتوتنهام عندما م�رر العاجي س�ريج اورييه 
عرضية اىل كاين املتواجد عىل باب املرمى تابعها بكعبه اال ان فابيسانكي 
كان يف املكان املناسب )50(.واصل أصحاب االرض وكاين إهدار الفرص 
بع�د أن وصلت الك�رة اىل الدويل االنكليزي داخل املنطقة إثر تمرير من لو 
سيلس�و من هجمة مرتدة، اال ان محاولته اليس�ارية الزاحفة مرت عىل 
بع�د س�نتمرات من القائم االيرس وس�ط خيبة موريني�و )59(، قبل أن 
ترتطم كرة الميال بالش�باك الخارجية )62(.وحصل توتنهام عىل مبتغاه 
م�ن جهة غ�ري متوقعة عندما رفع لو سيلس�و الكرة م�ن ركنية تابعها 
مورا رأس�ية قبل ان ترتطم بسوش�يك املعار من سالفيا براغ يف كانون/

الثاني الفائت وتكمل طريقها اىل الشباك )64(.
وكاد وس�ت هام أن يعادل النتيجة لوال ناب القائم عن الحارس الفرنيس 

هوغو لوريس للتصدي لتسديدة جارود بوين )78(.
وس�جل كاين هدف االطمئنان لفريقه عندما تلق�ى كرة بينية يف العمق 
م�ن س�ون هيونغ مني إثر مرتدة، وس�دد ك�رة من خ�ارج املنطقة عىل 
يس�ار فابيانس�كي )82( واحتفل باالرتماء أرضاً.وفرّط ليس�ر س�يتي 
بالنق�اط للمباراة الثانية توالياً بعد اس�تئناف ال�دوري االنكليزي املمتاز 
لكرة القدم، بتعادله س�لباًالثالثاء مع ضيفه برايت�ون يف افتتاح املرحلة 

الحادي�ة والثالثني.وبات يف رصيد فري�ق “الثعالب” 55 نقطة يف 
املركز الثالث متقدماً بفارق أربع نقاط عن تشيليس الرابع الذي 

يس�تضيف مانشسر س�يتي اليوم الخميس. ودخل ليسر إىل 
اللقاء بعد تعادل مخيب 1-1 يف املرحلة الس�ابقة خارج أرضه 
أمام واتفورد عندما س�جل هدفاً يف الدقيقة األخرية من اللقاء 
قبل أن تستقبل شباكه هدفاً يف الوقت بدل الضائع، فيما دخل 

برايتون املواجهة بمعنوي�ات عالية بعد فوز مثري يف الوقت بدل 
الضائ�ع عىل حس�اب ضيفه ارس�نال 1-2.ورغ�م أن فريق املدرب 
األيرلندي الشمايل براندن رودجرز يحتل املركز الثالث، إال أن مسعاه 

لضم�ان مرك�ز أوروبي يؤهل�ه اىل دوري األبطال املوس�م 
املقبل لن يكون س�هالً، الس�يما إذا ما نظر 

إىل املباري�ات املتبقي�ة له حتى نهاية 
املوس�م مقارن�ة بالف�رق الت�ي 

تنافس�ه عىل املركزي�ن الثالث 
والرابع.

الس�بع  مباريات�ه  فف�ي 
املتبقية، س�يواجه ليسر 
إيفرت�ون،  م�ن  كالً 
ش�يفيلد  آرس�نال، 
توتنه�ام  يونايت�د، 

ومانشسر يونايتد.
اللق�اء  وافتت�ح 

صم�ت  بدقيق�ة 
أرواح  ع�ىل 
ضحايا فريوس 

“كوفيد19-” 
ع  ك�و لر وا
ركبة  ع�ىل 
ة  ح�د ا و
من�اً  تضا
مقتل  مع 

ط�ن  ا ملو ا
ك�ي  مري أل ا

فلوي�د  ج�ورج  األس�ود 
ع�ىل ي�د رشط�ي أبي�ض يف 25 ايار/
مايو الفائت أس�وة بمباريات املرحلة 
الس�ابقة، إال أن ه�ذا امل�رة ارت�دى 
الالعبون قمصانا تحمل أس�ماءهم 
عىل الجهة الخلفية ب�دالً من “بالك 

اليفز ماتر” )حياة السود تهم(.
وأه�در برايت�ون فرص�ة ذهبية مع 
بداية اللقاء عندما تحصل مهاجمه 
األيرلن�دي آرون كون�ويل عىل ركلة 
املداف�ع  م�ن  عرقل�ة  إث�ر  ج�زاء 
جايمس جاس�تن، إال أن الحارس 
الدنماركي كاس�رب ش�مايكل تألق 
يف التصدي لتس�ديدة الفرنيس نيل 

موباي )14(.

تشارك العبة منتخب الكويت لكرة الصاالت مريم 
ب�ارون يف الحلق�ة الجديدة من حمل�ة # حافظ 
عىل نش�اطك، الت�ي أطلقه�ا االتحاد اآلس�يوي 
لك�رة القدم به�دف تحفيز الجماه�ري من أجل 
املحافظة ع�ىل لياقتهم البدنية، والتش�ديد عىل 

أهمية النشاط البدني والصحة النفسية.
ويش�ارك يف هذه الحلقة أيضاً الالعب اإلندونييس 
في�ربي هاري�ادي، والعب منتخب نيبال ابيش�يك 
ريجال.وتأت�ي ه�ذه الحملة ضمن الجه�ود املتواصلة 
التي يقوم بها االتحاد اآلس�يوي لك�رة القدم من أجل 
دعم جهود مكافحة انتشار فايروس كورونا يف 
العالم، ومساعدة املجتمعات عىل مواجهة 

إجراءات الحجر بقوة وصالبة.
االتح�اد  االتح�اد  وكان 
اآلس�يوي قام قب�ل ذلك 
بإطالق حمل�ة إيقاف 
امل�رض،  سلس�لة 
ع�رب هاش�تاغ ) # 
 Break The Chain
حمل�ت  والت�ي   )
التضام�ن  رس�الة 
الظ�روف،  يف ه�ذه 
الروي�ج  وكذل�ك 
الصح�ة  لقواع�د 
العامة التي وضعتها 
الصح�ة  منظم�ة 
العاملي�ة، خاص�ة من 
خالل البقاء يف املنازل 
إج�راءات  وممارس�ة 
والتعقي�م،  النظاف�ة 
والتأكد من ترك مساحة 
م�ع اآلخري�ن، وكذل�ك 

احرام قواعد العزل الش�خيص. وق�د حظيت هذه الحملة باهتمام 
ومتابع�ة وإش�ادة من قب�ل االتح�ادات الوطنية األعض�اء. حيث 
ش�ارك يف الحملة أكثر من 150 من نجوم اللعبة والحكام واملدربني 
واملسؤولني.وش�ددت ب�ارون عىل أهمي�ة املحافظة عىل النش�اط 
البدني خالل هذه الفرة، من أجل التأقلم مع الظروف االستثنائية 

التي يعيشها الجميع يف ظل انتشار فايروس كورونا املستجد.
يف املقابل قال اإلندونييس فيربي هاريادي: “االلتزام بالنشاط البدني 
يس�اعد عىل إبقاء العقل يقظاً ويفك�ر بطريقة إيجابية، وهو أمر 
مه�م لنا جميعاً من أجل تجاوز هذه األوقات الحافلة بالتحديات”.
وأض�اف: “رس�التي للجميع هو أن�ه ال يشء يس�تمر لألبد، حتى 
هذا الفاي�روس القاتل، نحن أقوى مما نعتق�د، وإذا عمل الجميع 
بتناغم فإنن�ا نمتلك فرصة جيدة لهزيمة ه�ذا الوباء، ولهذا يجب 
أن نقوم بتأدية دورنا عرب القيام بالنش�اط البدني خالل مكافحة 
ه�ذا الوباء”.من جهت�ه قال أبيش�يك ريجال: “ال ش�ك أن التغيري 
املفاج�ئ يف حياتن�ا اليومي�ة كان يف بعض األحيان يجعلنا نش�عر 
بالتوت�ر، ولكننا يجب أن نحافظ ع�ىل التفكري اإليجابي خالل هذه 
الظروف”.وتابع: “العاملون يف مج�ال الصحة يقدمون تضحيات 
كبرية، وكانوا مص�در إلهام للجميع يف كافة أرجاء العالم، وأفضل 
طريقة يمكن أن نس�اعدهم بها هي أن نعتني بأنفس�نا ونحافظ 

عىل حالتنا البدنية”.
ويمك�ن للجماهري من كاف�ة أرجاء العالم إع�داد مقاطع الفيديو 
الخاصة بهم للتدريبات يف املنزل، ومشاركتها عرب حسابات املواقع 

الرقمية يف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

ب�ات نجم ك�رة امل�رب الرصب�ي نوفاك 
دجوكوفيتش، املصنف أول عامليا، أبرز اسم 
يف عال�م الرياض�ة يطاله ف�ريوس كورونا 
املستجد، بعدما دفع ثمن املخاطرة بتنظيم 
دورات اس�تعراضية متنقلة يف البلقان عىل 

الرغم من استمرار تفيش “كوفيد19-”.
وأصبح دجوكوفيتش )33 عاما( رابع العب 
بعد مواطنه فيكتور ترويسكي والبلغاري 
بورن�ا  والكروات�ي  ديمي�روف  غريغ�ور 
تشوريتش، تتأكد إصابته ب�”كوفيد19-” 
ع�ىل هامش دورة “أدريا” االس�تعراضية، 
م�ا دفع الرصبي لالعتذار عن س�وء تقدير 

الوضع الصحي.
وج�اء يف بيان نرش ع�ىل املوقع االلكروني 
“نوف�اك  اختب�ار  أن  الرصب�ي،  لالع�ب 
ب�كوفي�د- إيجابي�ا  ج�اء  دجوكوفيت�ش 
19”، لكن�ه يف الوقت عينه “ال يش�عر بأي 

عوارض”.
وأفاد البي�ان أن نتيجة فحص يلينا، زوجة 

دجوكوفيتش، جاءت إيجابية أيضا.
ونقل البيان عنه قوله: “خضعنا للفحوص 
م�ا إن وصلن�ا إىل بلغراد” بع�د العودة من 
كرواتي�ا حيث أقيم�ت جول�ة زادار ضمن 
الدورة، متابعا: “أتت نتيجتي إيجابية، كما 
الحال بالنس�بة ليلينا، فيم�ا كانت نتيجة 

طفلَينا سلبية”.
الع�زل  أن�ه س�يبقى “يف  وأك�د الرصب�ي 
الذاتي ملدة 14 يوما، وس�أعيد االختبار بعد 
خمس�ة أيام”.وأق�ر دجوكوفيتش ببعض 
من املس�ؤولية يف اإلصابات املتالحقة التي 
تسجل عىل هامش هذه الدورة التي أتت يف 
ظل اس�تمرار تعليق املنافسات االحرافية 
لك�رة املرب بس�بب “كوفي�د19-” منذ 

آذار/مارس املايض.
وقال الرصبي املتوج ب�17 لقبا يف البطوالت 

الكربى: “كل ما قمنا به يف الش�هر املايض 
فعلن�اه بقل�ب نق�ي ونوايا صادق�ة. كان 
الهدف من بطولتن�ا أن نعزز التعاضد وأن 
ننرش رسالة تضامن وتعاطف يف كل أنحاء 
املنطقة”. وأضاف: “نظمنا البطولة يف وقت 
ضع�ف فيه الفريوس، معتقدين أن رشوط 
استضافة الدورة قد تحققت. لسوء الحظ، 
ال يزال هذا الف�ريوس موجودا، وهو واقع 
جديد ما زلنا نتعلم كيفية التأقلم والعيش 
معه. آمل أن تتحس�ن األمور بمرور الوقت 
حت�ى نتمكن جميعا من اس�تئناف الحياة 

كما كانت”.
وأس�ف دجوكوفيتش: “لكل ف�رد أصيب” 

بالفريوس خالل الدورة االستعراضية التي 
كان م�ن املفرض أن تق�ام يف خمس مدن 
يف دول البلق�ان، متمنيا: “أال يؤدي ذلك إىل 
تعقي�د الحال�ة الصحية ألي ش�خص وأن 

يكون الجميع بخري”.
وكان ديميروف أول من يعلن عن إصابته 
ب�”كوفيد19-” جراء مشاركته يف الدورات 
الت�ي أقيمت يف حضور املش�جعني، ليلحق 
به تشوريتش وترويسكي الذي تواجه مع 
دجوكوفيتش األس�بوع املايض يف بلغراد يف 

الجولة األوىل من هذه الدورات.
وقرر ديميروف االنس�حاب م�ن الجوالت 
التالي�ة بعد خس�ارته أمام تش�وريتش يف 

جولة زادار الكرواتية، حيث ش�عر بوعكة 
صحية قبل أن يكش�ف إصابته بالفريوس 

بعد عودته إىل موناكو.
وأدت إصاب�ة ديمي�روف إىل إلغ�اء املباراة 
النهائي�ة لجول�ة زادار ب�ني دجوكوفيتش 
والرويس أندري روبلي�ف، علما بأن الدورة 
شهدت أيضا مشاركة النمساوي دومينيك 
الثال�ث عاملي�ا واألملان�ي ألكس�ندر  تيي�م 

زفرييف السابع.
وأش�ارت قن�اة “أن وان” الكرواتي�ة إىل أن 
أحد مدرب�ي دجوكوفيتش وعضو يف فريق 
ديمي�روف ثبت�ت اصابتهما أيض�ا، بينما 
أعلن زفرييف والكرواتي مارين س�يليتش 

اللذان شاركا أيضا يف الدورة، أن نتيجتهما 
سلبية.

وكان النج�م األس�رايل ني�ك كرييوس من 
أش�د املنتقدين إلقامة ه�ذه الدورة، وكتب 
ع�رب حس�ابه ع�ىل “توي�ر” إث�ر إع�الن 
إصابة تش�وريتش أن “قرار إقامة الدورة 
االستعراضية كان غبيا، أتمنى لكم الشفاء 
العاجل ي�ا أصدقاء، ولكن ه�ذا ما يحصل 
عندم�ا تتجاهل�ون كل الربوتوكوالت. هذه 

ليست مزحة”.
يف  إيفان�ز  دان  الربيطان�ي  اعت�رب  كم�ا 
ترصيحات، أن عىل دجوكوفيتش “الشعور 
ببعض  املسؤولية” حيال ما جرى، وأن ما 

قام به “مثال سيئ”.
وس�بق أن رد دجوكوفيتش ع�ىل منتقدي 
ع�دم اح�رام التباع�د االجتماع�ي خ�الل 
الجول�ة يف بلغ�راد بالقول: “تس�تطيعون 
بطبيع�ة الح�ال توجي�ه االنتق�ادات، لكن 
األمر ال يعود يل للحكم ما إذا كان هذا األمر 
خط�ريا أم ال. كل م�ا نقوم ب�ه هو احرام 

تعليمات الحكومة الرصبية”.
وألغي�ت جول�ة مونتينيغ�رو الت�ي كان�ت 
مق�ررة ضمن إطار هذه ال�دورة يومي 27 
و28 حزيران/يوني�و، حت�ى قب�ل االعالن 
عن أي إصاب�ات يف صفوف الالعبني، وذلك 
بس�بب “عدم وجود مواطن�ي رصبيا عىل 
قائم�ة الس�لطات الصحية وبالت�ايل عدم 
تمكنهم من الس�فر إىل مونتينيغرو يشكل 

عقبة ال يمكن تذليلها”.
وبحكم املؤكد أن تلحق بها جولة البوس�نة 
الت�ي كانت مق�ررة يف الثال�ث والرابع من 
تموز/يوليو، واملباراة االس�تعراضية التي 
كانت مقررة يف الخامس منه يف س�اراييفو 
بني دامري دجمهور املصنف أول يف البوسنة 

و107 عامليا، ودجوكوفيتش.

س�افر األرجنتيني س�ريخيو أغويرو مهاجم 
مانشسر سيتي اإلنكليزي إىل إسبانيا إلجراء 
املزيد من االختبارات عىل ركبته اليرسى والتي 
ته�دد نهاي�ة موس�مه، بعد تعرض�ه الصابة 
خ�الل الف�وز الكبري ع�ىل برين�يل -5صفر يف 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، بحسب 
ما أعلن ناديه.وتفاقمت مش�كلة أغويرو مع 
ركبته التي عانى من آالمها ألكثر من ش�هر، 
بع�د تدخل م�ن قائد برينيل بن م�ي يف الوقت 
ب�دل الضائ�ع م�ن الش�وط األول، ما أس�فر 
عن احتس�اب ركل�ة جزاء لس�يتي انربى لها 

الجزائري رياض محرز بنجاح.
واس�تبدل امل�درب اإلس�باني بي�ب غوارديوال 
األرجنتين�ي بالربازي�يل غابريال جيس�وس. 
وش�وهد اله�داف املخ�رم يمس�ك بركبته 

اليرسى، قبل الخطأ وبعده.

وأبدى غوارديوال تخّوفه م�ن إمكانية انتهاء 
موس�م أغويرو. وق�ال عقب املب�اراة الثانية 
لفريق�ه بع�د العودة من توق�ف لقرابة ثالثة 
أشهر نتيجة تفيش فريوس كورونا املستجد، 
إن “إصابة أغويرو ال تبدو جيدة، شعر بيشء 
ما يف ركبته. س�نرى ملعرفة م�ا يعاني منه... 

لكن الوضع يف الوقت الحايل ال يطمنئ”.
ويف مؤرش عىل خطورة اصابة مهاجم أتلتيكو 
مدريد االس�باني الس�ابق، كشف س�يتي أنه 
سريسل العبه البالغ 32 عاما لعيادة الطبيب 

الشهري رامون كوغات يف برشلونة.
وأوض�ح يف بيان: “تعرض س�ريخيو أغويرو 
ل�رر يف ركبت�ه الي�رسى يف فوزن�ا األخري، 
سيس�افر املهاج�م اآلن اىل برش�لونة لرؤي�ة 
الطبي�ب رام�ون كوغ�ات إلج�راء فح�وص 

إضافية”. 

وس�بق لكوغات ال�ذي تعامل م�ع غوارديوال 
عندم�ا كان األخ�ري مدرباً لربش�لونة وحقق 
مع�ه نجاحات خارقة، أن عالج العب وس�ط 
س�يتي البلجيكي كيف�ن دي بروين ومدافعه 

السابق مواطنه فنسان كومباني.
وكتب أغوي�رو صاحب الرقم القيايس يف عدد 
األهداف املس�جلة م�ع س�يتي، و23 هدفاً يف 
مختلف املسابقات هذا املوسم: “هذا مؤسف، 
لك�ن معنويات�ي مرتفع�ة وأنا أرّك�ز للعودة 
يف أرسع وق�ت ممك�ن. ش�كراً جزي�اًل ع�ىل 
رسائلكم”.ويتوقع أن يحل جيسوس بدالً من 
أغويرو يف التش�كيلة األساس�ية لسيتي الذي 
يلتق�ي اليوم الخميس مع مضيفه تش�يليس 
القوي عىل ملعب س�تامفورد بريدج يف لندن، 
قبل س�فره ملواجهة نيوكاس�ل يف ربع نهائي 

مسابقة الكأس األحد املقبل.
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ليفانيت وبيلباو خيسران بصعوبة 
أمام أتلتيكو وبرشلونة 

اعالم الكرتوني دجوكوفيتش معتذراً: الفريوس ما زال موجودا

أغويرو يسافر إىل إسبانيا حملاولة إنقاذ مومسه

وجد برش�لونة صعوبة بالغة قب�ل أن ينترص عىل ضيفه أتلتيك 
بيلب�او به�دف دون رد ضم�ن األس�بوع الواح�د والثالثني من 

مسابقة الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وس�ّجل الكروات�ي البدي�ل راكيتيتش هدف برش�لونة بعد كرة 

حائرة ومعاناة هجومية كبرية سبقت هّز الشباك )71(.
وص�ار رصي�د برش�لونة 68 نقطة يف الص�دارة مؤقت�اً بفارق 
ثالث نقاط عن منافس�ه ريال مدريد الذي التقى مايوركا أمس 
األربع�اء بينم�ا توقف رصي�د بيلباو عن�د 42 نقط�ة يف املركز 

العارش.
وجاء الش�وط األول متوازناً جداً إذ ظهر برش�لونة بال مخالب 
وكاد أن يس�جل بيلب�او العني�د يف مرماه عرب هجمات�ه املرتدة 

الخطرية.
وفق�د برش�لونة أفضليته عىل غريم�ه ريال مدري�د يف الجولة 
الفائت�ة عندم�ا تعثر بالتعادل أمام إش�بيلية األم�ر الذي جعل 
مص�ري ال�دوري ب�ني ي�دي زي�دان وتالمذت�ه يف ظ�ل تفوقهم 

باملواجهات املبارشة.
وانفرد أتلتيك�و مدريد باملركز الثالث بفوزه الثالث توالياً وجاء 
عىل حساب مضيفه ليفانتي -1صفر، يف املرحلة 31 من الدوري 
اإلس�باني لك�رة القدم.ورف�ع فري�ق العاصمة رصي�ده إىل 55 
نقطة بفارق نقطتني عن اشبيلية الذي أصبح رابعاً بعد تعادله 
اإلثن�ني عىل أرض فياريال 2-2. لك�ن العبي املدرب األرجنتيني 
دييغو سيميوني يبتعدون بفارق 10 نقاط عن املتصدرين ريال 
مدريد وبرش�لونة اللذين لعب�ا مباراة أقل.وأجرى س�يميوني، 
الطامح لضمان مركز بني األربعة األوائل مؤهل إىل دوري أبطال 
أوروبا، عدة تغيريات عىل التشكيلة التي فازت عىل بلد الوليد يف 
املرحلة الس�ابقة، وبقي منها الحارس السلوفيني يان أوبالك، 
ماريو هريموس�و، الغاني توماس بارت�ي وماركوس ليورنتي.
وبّكر “كولتشونريوس” بالتسجيل إثر تمريرة جميلة يف العمق 
وصلت إىل ليورنتي، عكس�ها عرضية داخ�ل املنطقة تلعثم بها 
دفاع ليفانتي وس�جلها برونو غونزالي�س عن طريق الخطأ يف 
ش�باكه )15(.وتابع ليورنتي )25 عاماً(، نج�م إنزال ليفربول 
اإلنكليزي عن عرش�ه يف دوري أبط�ال أوروبا، تألقه بعد حركة 
فني�ة رائعة عىل طريق�ة الهولندي دنيس برغكامب س�اهمت 
بتس�جيل هدف الفوز.وحصل أتلتيكو ع�ىل فرصتني ملضاعفة 
النتيج�ة، لكن�ه أهدرهما عرب الدويل دييغو كوس�تا والبلجيكي 
يانيك فرييرا كاراس�كو، لينتهي الش�وط األول بتقدم مستحق 
للضيوف.واحتف�ظ أتلتيك�و بتقدمه يف الثاني م�ع عدة فرص 
وق�ف لها الحارس ايتور فرنانديز باملرصاد، ليتفادى أي نتيجة 
سلبية يف مبارياته التس�ع األخرية، فيما بقي ليفانتي يف املركز 
الحادي عرش ومني بخس�ارته األوىل بعد العودة.ونجح أتلتيكو 
باالبتع�اد بفارق 6 نقاط عن خيت�ايف الخامس الذي تابع إهدار 

النقاط بتعادله عىل أرض بلد الوليد 1-1.

الكويتية مريم بارون تشارك يف محلة حافظ على نشاطك كاين يقود توتنهام للفوز على وست هام وليسرت يواصل اهدار النقاط

مفكرة الزوراء
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 القدس/وكاالت:
التلفزي�ون  يف   12 القن�اة  ق�ررت   
اإلرسائييل إيقاف الصحفية واملحللة 
السياسية رينا متس�ليح عن العمل 
بعدم�ا وجهت انتقاداً ح�اداً لرئيس 
الوزراء بنيامني نتنياهو، بحسب ما 
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” 

اإلرسائيلية.
وفاجأت الصحفية املشاهدين خالل 
ن�رة األخبار الرئيس�ية األس�بوع 
كالم�ي  “أوج�ه  بالق�ول  امل�ايض، 
لنتنياه�و وابن�ه وأتباعه ل�ن نرتدع 
ول�ن تخيفونا ولن تس�تطيعوا قمع 

حرية الصحافة يف إرسائيل”.
“إخوت�ي  ش�ديد  بانفع�ال  وقال�ت 
يقومون بإيص�ايل إىل مكان عميل يف 
التلفزيون خشية أن يتعرض يل أتباع 

اليمني املتطرف ويعتدون عيل”.
وأضاف�ت “إىل هذا املس�توى وصلت 

األمور؟”.
وتدخ�ل املحلل أمن�ون إبراموفيتش 
بحب�س  يه�دد  نتنياه�و  إن  وق�ال 
زميله�م رفي�ف دروكر ألنه كش�ف 
أرسارا ع�ن مل�ف الفس�اد الخاص 

بنتنياهو.
الذي�ن  الصحفي�ني  أن  وأض�اف 

ينتقدون نتنياهو يشعرون بالخطر 
وأن هذا معيب عىل إرسائيل ومعيب 
للصحافة اإلرسائيلية. وتابعت هذه 
أس�اليب ال يمك�ن أن تنج�ح ول�ن 
يقمع أحد الصحفي�ني اإلرسائيليني 
وإنهم سيقولون الحقيقة وإذا كان 
نتنياهو يريد أن يتحكم بكل يشء يف 

إرسائيل فإنهم سيتصدون له.
وأشارت متس�ليح خالل البث إىل أن 
“مؤي�دي  نتنياه�و يقول�ون خالل 
املقاب�الت معهم: حتى ل�و اغتصب 

ابنتي ، فسأصوت له”.
متس�ليح،  ترصيح�ات  واس�تفزت 
نتنياه�و ال�ذي رد يف تدوين�ة ع�ىل 
ش�بكات التواص�ل االجتماعي قائال 

“رينا متسليح، اخجيل!” .
وبحس�ب موقع يديعوت أحرونوت، 
فإن�ه تق�رر وق�ف متس�ليح مل�دة 
أسبوع عن النرات اإلخبارية، عىل 
أن ينظ�ر يف الق�رار م�ن جدي�د بعد 

ميض األسبوع.
املحلل�ني  م�ن  العدي�د  وح�ذر 
س�ابقة  مق�االت  يف  اإلرسائيلي�ني، 
من تحري�ض نتنياهو ضد وس�ائل 
اإلع�الم، وض�د الصحفي�ني الذي�ن 
يتناولون ملف الفساد ضد نتنياهو.

ويف أح�د خطابات�ه الس�ابقة، ق�ال 
نتنياهو يف اجتماع حاش�د ألنصاره 
بيلي�غ  غ�اي  يدع�ى  صحف�ي  إن 
يخط�ط لعملي�ة تفجريي�ة ض�ده، 
مك�ررا ه�ذه العبارة خم�س مرات، 
وس�ط تصفي�ق الحارضي�ن، الذين 
تفاعلوا مع تحريضه. وقال نتنياهو 
إن بيلي�غ ليس وحده، بل أيضا مدير 
قس�م األخب�ار يف “حداش�وت 12”، 
آيف فايس، مدير عام كيش�ت آيف نري 
وأصحاب األس�هم دروريت فرتهايم 

ويتسحاق تشوفا.
وكت�ب املحل�ل للش�ؤون الحزبية يف 
صحيف�ة “هآرت�س” ي�ويس فريتر، 
يف مق�ال بعنوان، “إىل أن يتم س�فك 
دماء مراسل صحايف”، “نحن نعرف 
م�اذا يج�ب أن يك�ون مص�ري م�ن 
نف�ذوا عمليات تخريبية” معتربا أنه 

تحريض واضح وعلني.

عمان/متابعة الزوراء:
ب�دأت الحكوم�ة األردني�ة تتنّبه ل�دور غياب 
الش�فافية والعلنية عن املداهمات الرضيبية 
يف تروي�ج الش�ائعات عرب منّص�ات التواصل 
االجتماعي حي�ث اضطرّت عدة ش�خصيات 
ب�ارزة إلص�دار بيان�ات ردا ع�ىل ترسيب�ات 

وشائعات تداولتها مجموعات التواصل.
 ووصل�ت ل��”رأي الي�وم” رس�الة م�ن عّدة 
مجموع�ات ع�ىل “وات�س آب” تس�أل ع�ن 
صدقي�ة األنباء ح�ول مداهمة من�زل رئيس 
وزراء س�ابق والحجز عىل أموال وزير سابق 

وعضوين سابقني يف الربملان.
وإزاء الحمل�ة الش�عواء ع�ىل “الفيس�بوك” 

و”تويرت” بخصوص تحقيقات الفس�اد املايل 
اضطرّت الحكومة إلصدار بيان رسمي حيث 
ق�ال وزير الدولة لش�ؤون اإلع�الم واالتصال 
الناط�ق باس�م الحكومة أمج�د العضايلة أن 

التفتيش الرضيبي ال يعني اإلدانة.
وأض�اف العضايلة عرب تغري�دة له عىل تويرت 
أن الفيس�بوك ليس ساحة لتوزيع االتهامات 
واألح�كام، مش�ريا إىل أن القض�اء العادل هو 
فقط الفيصل.ويف األثناء نفى مصدر مسؤول 
يف هيئة النزاهة ومكافحة الفس�اد األحد، أن 
تك�ون كوادر الهيئة قد داهم�ت منزل رئيس 
وزراء أس�بق كم�ا ورد يف خ�رب بّثت�ه وكال�ة 

األنباء الرسمية “برتا”.

وتداول�ت منص�ات افرتاضّي�ة ع�ّدة قوائ�م 
ألس�ماء ش�خصيات أردنية بدع�وى الحجز 
عىل أموالها.وبرز بأن رئيس الوزراء األس�بق 
الدكت�ور عبدالل�ه النس�ور هو االج�رأ يف الرد 
علًن�ا عىل ما يرد يف املنص�ات التواصلية حيث 
نر منش�وًرا مطّولة ع�ىل صفحته الخاصة 

بالفيسبوك.
 وق�ال النس�ور: انطلقت األب�واق الّفارة هذه 
األي�ام تش�ملنا بتغطيتها املألوف�ة واملكرورِة 
واملمجوج�ة، والق�ت تل�ك التغطي�ُة َتْصدَيًة 
من بع�ض الذب�اب اإللكرتونّي املح�يّل وآخر 
مزاعمه�م من�ع الس�فر، وتفتي�ش املن�زل، 

والحجز عىل ما نملك.

وأن�ا، وغريي مم�ن خدم يف أصع�ِب الظروِف 
وأخطرها وأقس�اها وأطولِه�ا معتادون عىل 
هذا وأكثر، وقد بلوناه ِس�نني ط�واالً ال نلقي 

لهم باالً، وال نعريهم اهتماماا.
ورشح النس�ور: ويعل�م كل ذي اط�الع أنن�ا 
طاملا تجاهلن�ا كل ميسء وذي غ�رض، وأننا 
خالل س�نوات طوال من الخدم�ة وخاصًة يف 
لهيب الربيع العربي لم يس�بق أن قدمنا أحداً 
للمحكمة بسبب من إساءة شخصية أو قدح 

أو تلفيق تهم، مهما قلت أو كثرت.
وأن�ا عىل كل ح�ال أت�أّس بالكاظمني الغيظ 
والعافني عن الن�اس، ويف مقدمة هؤالء رأس 

العرب وسيد هامات األمة.

السعودية تسد ثغرات إعالمها اخلارجي بنسخة فرنسية من عرب نيوز
الرياض/ متابعة الزوراء:

ني�وز”  “ع�رب  صحيف�ة  تتوج�ه 
الناط�ق  الجمه�ور  إىل  الس�عودية 
م�ن  رقمي�ة،  بنس�خة  بالفرنس�ية 
أجل تفس�ري أفضل للش�ؤون العربية 
ووجه�ات النظر الس�عودية يف قضايا 
املنطق�ة الت�ي تش�غل العال�م اليوم، 
الس�يما مع التط�ورات املتس�ارعة يف 

ملفات عدة واالهتمام الفرنيس بها.
وتواصل الس�عودية س�د الثغ�رات يف 
إعالمه�ا الخارج�ي عرب الوص�ول إىل 
الق�ارئ الغرب�ي بلغت�ه يف مطبوعات 
ومواق�ع وصحف تص�در باإلنجليزية 
والفرنس�ية والرتكي�ة، حي�ث أعلن�ت 
صحيف�ة “ع�رب ني�وز” ع�ن إطالق 
باللغ�ة  جدي�دة  رقمي�ة  نس�خة 

الفرنسية.
الرائ�دة  اليومي�ة  الصحيف�ة  وقال�ت 
باللغة اإلنجليزية يف الرق األوس�ط، 
الت�ي تتخذ من الري�اض مقرا لها، إنه 
تم تعيني الصحافي�ة املخرضمة رندة 
تق�ي الدي�ن كب�رية مراس�لني له�ا يف 

العاصمة الفرنسية باريس.
وأف�اد فيص�ل عب�اس رئي�س تحرير 
“عرب نيوز” “يسعدنا إطالق النسخة 
الفرنس�ية كجزء من اس�رتاتيجيتنا يف 
التوسع الرقمي والدويل. هذا يعني أننا 
نستطيع أن ننقل محتوانا املميز لفئة 
جدي�دة من القراء، وله�ذا األمر أهمية 
كبرية بالنس�بة لنا نظرا ملكانة فرنسا 
التاريخي�ة للمنطقة والعدد الكبري من 
العرب الناطقني بالفرنس�ية يف ش�تى 
أنحاء العالم”. وأضاف “يسعدنا أيضا 

أن نعل�ن عن تعي�ني رندة تق�ي الدين 
ملنصب كبرية مراسلينا يف باريس، وهي 
تتمتع بس�نوات من الخربة الصحافية 
 – العربي�ة  للعالق�ات  واس�ع  وفه�م 
الفرنس�ية. وس�تدعمها مجموعة من 
املراس�لني املؤهل�ني يف باريس وغريها 
من الدول العربية واألفريقية الناطقة 

بالفرنسية”.
وعملت تقي الدين مراس�لة ورئيس�ة 

مكتب يف باريس لكثري من املنش�ورات 
العربية مثل “الحي�اة” و”النهار” منذ 
ع�ام 1974. وقد حصلت س�ابقا عىل 
وسام جوقة الرف الفرنسية تكريما 

لعملها.
الخط�وة مهمة يف إط�ار االنفتاح عىل 
الجمه�ور الغربي خصوص�ا مع حالة 
االس�تقطاب اإلعالم�ي والحمل�ة ضد 

السعودية.

وعلقت عىل تعيينها يف املنصب بقولها 
“يرفني ويس�عدني أن أك�ون جزءا 
من ‘عرب نيوز’ يف باريس وبنس�ختها 
الفرنس�ية الجديدة. إنها مهمة صعبة 
ومث�رية بأن أس�هم يف تفس�ري أفضل 
للش�ؤون العربية من قب�ل الرأي العام 

الفرنيس وباالتجاه املعاكس أيضا”.
وينظر إىل إطالق النسخة الفرنسية من 
“عرب نيوز” عىل أنها خطوة مهمة يف 

إطار خطط التوسع اإلعالمي السعودي 
واالنفتاح عىل الجمهور، خصوصا مع 
حالة االس�تقطاب اإلعالم�ي والحملة 
الت�ي تس�تهدف الس�عودية م�ن قبل 

بعض املنابر األجنبية.
لكن يبقى الرهان عىل طبيعة املحتوى 
وقدرت�ه ع�ىل التأثري وإيض�اح وجهة 
النظ�ر الس�عودية يف قضاي�ا املنطقة 
التي تش�غل العال�م الي�وم، خصوصا 

املل�ف الليب�ي ال�ذي يش�هد تط�ورات 
ب�ه،  فرنس�يا  واهتمام�ا  متس�ارعة 
لذل�ك من املهم أن تك�ون وجهة النظر 
السعودية ومواقفها واضحة بالنسبة 
للجمه�ور الغربي، إضاف�ة إىل امللفات 

األخرى الحساسة.
ويش�ري خرباء إعالم إىل أن املجموعات 
اإلعالمي�ة الفاعلة زادت من اهتمامها 
بالتوج�ه إىل الجمهور العامل�ي بلغات 
السياسية  التطورات  مختلفة لتغطية 
التي تس�توجب مواكب�ة إعالمية ملنع 
احت�كار املعلوم�ة م�ن قب�ل جه�ات 
محددة وعدم استئثار منصات محددة 
باملش�اهد وتس�ويق روايات وقصص 
أجن�دات  مصال�ح  تخ�دم  إخباري�ة 

معينة.
وصحيفة “عرب نيوز” هي الصحيفة 
اإلنجليزي�ة املعتم�دة يف تغطية أخبار 
الس�عودية واملنطق�ة ألكث�ر م�ن 40 
عام�ا، وس�ُتطلق النس�خة الجديدة يف 
14 يولي�و، بالتزامن مع اليوم الوطني 
الفرنيس.وسيدش�ن سفري فرنسا لدى 
الس�عودية فرنس�وا جوييت النس�خة 
الفرنس�ية الرقمي�ة يف حف�ل افتت�اح 
س�يعقد افرتاضي�ا، ويض�م ع�ددا من 
املتحدثني العرب والفرنسيني البارزين، 
من خالل مؤتمر فيديو عىل تطبيق زوم 
والبث املب�ارش عىل يوتيوب وصفحات 
التواصل االجتماع�ي لصحيفة “عرب 

نيوز”.
وس�تكون “عرب ني�وز” بالفرنس�ية 
الثالث�ة  الدولي�ة  الرقمي�ة  النس�خة 
للصحيفة الس�عودية الرائ�دة. ويأتي 

ذلك بع�د إطالق نس�خة “ع�رب نيوز 
باكس�تان” يف فرباي�ر 2018 و”ع�رب 
ني�وز اليابان” التي أُطلق�ت يف أكتوبر 

.2019
وتص�در “ع�رب نيوز” ع�ن املجموعة 
الس�عودية لألبحاث والتس�ويق، التي 
وس�عت منافذه�ا اإلعالمي�ة يف اآلونة 
األخ�رية وأطلق�ت مواق�ع اإلندبندنت 
باللغ�ات العربي�ة والرتكي�ة واألردي�ة 
والفارس�ية، وترافقت مع جدل بشأن 
قدرة هذه النس�خ عىل التأثري اإلعالمي 
عىل الشعوب الناطقة بهذه اللغات، يف 
ظ�ل الرقاب�ة املفروضة م�ن دول مثل 
إي�ران وتركي�ا ع�ىل املناف�ذ اإلعالمية 
األجنبية، وتقييد الوصول إليها يف حال 
انتقدت سياس�ات األنظم�ة الحاكمة 

فيها.
ثم إن نسخ اإلندبندنت باللغات املختلفة 
ملتزمة بالخط التحريري للركة األم 
وتغلب عليه�ا التقاري�ر املرتجمة، وال 
تملك حرية الخطاب اإلعالمي املتوازي 
مع سياسة الرياض، يف حني أن “عرب 
نيوز” صحيفة س�عودية باألساس ال 
تتبع مجموعة إعالمية أجنبية وبالتايل 
تتفرد بمس�احة واسعة من الحرية يف 
التوج�ه بخط�اب يتالءم م�ع وجهات 
ورّد  السياس�ية  ومواقفه�ا  نظره�ا 
مخاطر أجندات الدول األخرى ومنابر 

جماعة اإلخوان عىل املنطقة برمتها.
 كم�ا أطلق�ت املجموع�ة الس�عودية 
لألبحاث والتس�ويق، خدمة بلومبريغ 
العربية “بلومبريغ الرق” يف سبتمرب 

2017، لتنافس الوكاالت العاملية.

بكني/ متابعة الزوراء: 
ه�ّددت الصني بالرّد عىل ق�رار الواليات املتحدة تصنيف أربع وس�ائل إع�الم صينية “بعثات 

دبلوماسية أجنبية” متهمة إياها بأّنها “أجهزة دعاية” لبكني.
وقال متحدث باس�م وزارة الخارجية الصينية تجاو ليجيان إن هذا القرار “يفضح كل نفاق 

ما يسّمى بحرية التعبري والصحافة التي تتباهى بها الواليات املتحدة”.
ودع�ا تجاو واش�نطن إىل العودة “فورا” ع�ن قرارها “وإال فإن الصني ل�ن يكون لديها خيار 
آخر س�وى تبني رّد مناس�ب”. وجاء ذلك عقب إعالن وزيرالخارجية األمريكي مايك بومبيو 
اإلثن�ني أّنه طلب “تصنيف أربع�ة أجهزة دعائية إضافية لجمهورية الصني الش�عبية بعثات 

دبلوماسية أجنبية”.
وبموج�ب التصني�ف الجدي�د باتت هذه املؤسس�ات اإلعالمي�ة الصينية بحاج�ة إىل موافقة 
مسبقة من الوزارة لراء أّي عقار يف الواليات املتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع 

املوظفني العاملني لديها، بمن فيهم املواطنون األمريكيون.
وأف�اد مورغان أورتاغوس املتحدث باس�م وزارة الخارجية يف بيان ل�ه إن التلفزيون املركزي 
الصين�ي وخدمة األنب�اء الصينية وجريدة الش�عب اليومية، وغلوبال تايمز ”تس�يطر عليها 
فعلي�ا حكوم�ة جمهوري�ة الصني الش�عبية”. وأض�اف أورتاغ�وس أن وس�ائل اإلعالم تلك 
س�تخضع ”ملتطلب�ات إدارية معينة تنطب�ق أيضا عىل الس�فارات والقنصلي�ات األجنبية يف 

الواليات املتحدة”.
وتاب�ع أن الرئي�س الصيني يش جني بينغ والحزب الش�يوعي الصيني “أعادا تنظيم وس�ائل 
الدعاي�ة الحكومي�ة يف الص�ني متنك�رة يف زي وكاالت األنب�اء وأك�دا س�يطرة مب�ارشة أكرب 

عليها”.
وُيض�اف ه�ذا القرار إىل آخر مماث�ل اُتخذ يف فرباير املايض بحّق خمس وس�ائل إعالم صينية 
رس�مية أخرى ه�ي وكالة الص�ني الجديدة لألنباء “ش�ينخوا” وش�بكة التلفزي�ون العاملية 
الصيني�ة “يس.جي.ت�ي.أن” و”إذاع�ة الص�ني الدولي�ة” واملوّزع�ون األمريكي�ون لجريدتي 
“صحيفة الش�عب” و”تش�اينا دييل”. وانخرطت الواليات املتحدة والصني يف معركة متبادلة 
ح�ول عمليات وس�ائل اإلعالم األجنبي�ة يف بلديهما بعد أن طردت بك�ني ثالثة صحافيني من 
صحيفة وول سرتيت جورنال يف فرباير املايض ردا عىل عنوان رئييس اعترب مسيئا، فجر عداء 
ب�ني الدولتني. ويف أعقاب ذلك، خّفضت واش�نطن بش�كل حاّد عدد الصينيني املس�موح لهم 

بالعمل يف وسائل اإلعالم الرسمية الصينية يف الواليات املتحدة.
ورّدت الس�لطات الصيني�ة عىل ذلك القرار بط�رد مزيد من الصحافي�ني األمريكيني املوفدين 
لحس�اب “وول س�رتيت جورن�ال” وصحيفت�ني أمريكيتني أخري�ني هما “نيوي�ورك تايمز” 
و”واش�نطن بوس�ت”.ولدى س�ؤاله عن خطر إعالن االثنني لجهة اتخاذ بكني تدابري مضادة 
جديدة بحق صحافيني أمريكيني يعملون بش�كل مس�تقّل يف الصني، لم يس�تبعد نائب وزير 

الخارجية األمريكي لشؤون رشق آسيا ديفيد ستيلويل هذا السيناريو.

واشنطن/د ب أ:
 وضع موقع تويرت تحذيرا خاصا عىل تغريدة للرئيس األمريكي دونالد ترامب، مشرياً إىل 

أنها تحتوي عىل “سلوك ميسء”، لكنه ترك املحتوى قائال إنه يخدم املصلحة العامة.
كان ترام�ب ق�د كت�ب عىل تويرت “لن تك�ون هناك أب�دا منطقة حكم ذاتي يف واش�نطن 

العاصمة، طاملا أنا رئيسكم. إذا حاولوا، فستتم مواجهتهم بقوة جدية”
وجاءت التغريدة ردا عىل احتجاجات خارج البيت األبيض يف وقت س�ابق، حاول خاللها 
املتظاه�رون إقامة حواج�ز وإعالن منطقة مغلقة من الحكم الذات�ي. ويف مكان قريب، 
حاولت مجموعة اس�قاط تمثال الرئيس األسبق أندرو جاكسون.وقالت رشكة التواصل 
االجتماع�ي توي�رت إن “هذه التغريدة خالفت قواعد تويرت بش�أن الس�لوك امليسء، إال أن 
تويرت قرر أنها ربما تكون يف مصلحة الجمهور أن تظل قائمة وال يتم حذفها”ويعني هذا 

التصنيف أنه ال يمكن وضع أعجاب عىل التغريدة أو التعليق عليها.

بغداد/ متبعة الزوراء:
بمج�رد أن أعلن�وا عن إصابته�م بفريوس 
كورون�ا املس�تجد انهال�ت الدع�وات  م�ن 
املتابع�ني بالش�فاء ل�كل م�ن اإلعالمي�ني 
ريه�ام الس�هىل وإلهام نم�ر  ودينا حويدق 
وعمرو صالح، ليستجيب الله لتلك الدعوات 
ويعل�ن كل  منه�م انتصاره ع�ىل الفريوس 
والعودة إىل عملهم أمام الشاش�ات أو  خلف 

امليكروفونات . 
وعادت اإلعالمية ريهام الس�هىل، إىل تقديم 
برنام�ج املواجهة، املذاع  عىل قناة إكس�رتا 
ني�وز، بعد ش�فائها م�ن ف�ريوس كورونا 

املستجد. 
وأعلن�ت اإلعالمي�ة ريه�ام إبراهيم ش�فاء 
اإلعالمي�ة ريه�ام الس�هيل بع�د  إصابته�ا 
بف�ريوس كورون�ا، وكتب�ت عرب حس�ابها 
بموق�ع “إنس�تجرام”:   ”مليون حم�د الله 
ع الس�المة لريه�ام الس�هىل ربنا ش�فاها 

وعفاها”. 
كم�ا أعل�ن الكات�ب الصحفى عب�د الجواد 
أبوك�ب، رئي�س تحري�ر املوق�ع  الرس�مي 
للمجل�س األع�ىل لتنظي�م اإلع�الم، تع�ايف 
اإلعالمي�ة إله�ام  نم�ر مذيع�ة التليفزيون 

املرصي من فريوس كورونا . 
  وق�ال أبو ك�ب يف تدوينة ل�ه: “بفضل الله 
وبربكة دعواتكم الطيبة،  الصديقة واألخت 
العزيزة إلهام نمر نجمة التلفزيون املرصي 

أول  املتعاف�ني م�ن مجموع�ة اإلعالمي�ني 
الذين أصيبوا بفريوس كورونا..  ألف مليون 

سالمة يا نجمتنا القديرة  .“ 

وكانت اإلعالمية إلهام نمر قالت إنها أصيبت 
بف�ريوس كورون�ا  املس�تجد “كوفيد19”، 
مش�رية إىل أنه�ا تحرص بش�دة ع�ىل اتباع 

 التعليمات الطبية وفور ش�عورها بارتفاع 
ىف درجة الحرارة اتبعت  العزل املنزىل وقامت 
باالتصال بإحدى الطبيبات، وأخذت األدوية 
 الالزم�ة، وتابعت: “األعراض كانت ارتفاعا 
ىف درجة الحرارة فقط،  واملستش�فى وفرت 
ىل األدوي�ة والتزم�ت الع�زل املن�زىل ولم أر 

أوالدى  وال زوجى منذ أسبوع .“ 
وتعافيت اإلعالمية دينا حويدق من فريوس 
كورون�ا وعادت ىف أول  ظه�ور لها ىف إحدى 
حلق�ات  برنامج  It‘s Show time  عىل قناة  

cbc ، يوم 7 يونيو الجارى . 
ويعد ظهور “دين�ا” هو األول بعد إصابتها 
مؤخ�را بف�ريوس كورونا  املس�تجد، حيث 
طمأن�ت الجمهور ع�ىل حالته�ا الصحية، 
موضح�ة  أن األع�راض الت�ي ش�عرت بها 

بسيطة. 
  وأعل�ن املذي�ع عم�رو صال�ح تعافيه من 
ف�ريوس كورونا، وكتب عم�رو  صالح عىل 
صفحته الش�خصية، قائال:” النهاردة بعد 
األش�عة و  التحاليل الحمد لل�ه أتأكدت أنى 
خلصت م�ن الضيف الرخم ال�ىل جه  و خد 
راحته عندي ش�وية عن�دى  عدت عىل خري 
الحم�د لله يارب..  ش�كرا ل�كل واحد اهتم 
و س�أل.. ش�كرا لكل واحد قدم ىل دعم ولو 
 بكلم�ة و الكلمة أهم حاج�ة ىف الوقت ده.. 
ش�كرا لكل صدي�ق حقيقى  ب�ان معدنه ىف 

الفرتة دي..

  اربع إعالميني انتصروا فى معركتهم مع كورونا وظهروا على الشاشات جمددا

توقيف صحفية إسرائيلية بعد انتقادها نتنياهو

احلكومة االردنية: الفيسبوك ليس ساحة لتوزيع االتهامات

مسلسل االنتقام من وسائل اإلعالم 
يستمر بني بكني وواشنطن

تويرت يصنف تغريدة لرتامب 
حتت تصنيف “سلوك مسيء”
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ثقافية

رواية منازل ح17 لرغد السهيل
بني التارخيية و السريية 

أمحد الشطري
بدءا البد من ع�رض بعض املفاهيم التي 
م�ن خالله�ا يمك�ن ان نق�رح توصيفا 
تصنيفي�ا لرواي�ة من�ازل ح17 للروائية 
رغ�د الس�هيل الص�ادرة ع�ن املؤسس�ة 
العربية للدراس�ات والنرش يف بريوت عام 
2019. وهل يمكن اعتبارها رواية سرية 

تاريخية ام رواية تاريخية؟
 وارى قب�ل ذلك انه من الرضوري هنا ان 
نش�ري اىل انه ال يوج�د تحديد مفهوماتي 
ب�ن  يفص�ل  ان  يمك�ن  جام�ع  مان�ع 
النوع�ن، كم�ا م�ن ال�رضوري ايضا ان 
نمي�ز ب�ن الس�رية الذاتي�ة )الوثائقية( 
-ان ص�ح التعب�ري- والس�رية الروائي�ة 
س�واء ش�خصية او غريي�ة ف�األوىل هي 
رسد تاريخ�ي جامد مقيد بواقع تاريخي 
مح�دد، بينما الثانية وهي ما يعنينا نص 
ادبي يمتزج في�ه الواقعي بالخيايل، وهو 
ما يمنح الجمالي�ات البالغية والوصفية 
مس�احة واس�عة للتجيل، مكون�ة حافزا 
اغرائيا؛ إليجاد عالقة تفاعلية بن الراوي 

واملتلقي. 
بينما يمكن ان نشري اىل ان من خصائص 
الرواي�ة التاريخية انها تس�تثمر الحدث 
ومس�مياته  بش�خوصه  التاريخ�ي 
الجغرافي�ة لتتخ�ذ من�ه مبن�ى حكائي�ا 
للعملي�ة الرسدية، مطلقة العنان للخيال 
احيانا ان يضع ملساته ويمتزج مع الواقع 
وهذا ربما ما أش�ارت له الروائية هيالري 
مانتل بقولها:« أية رواية- تاريخية-، ما 
إن تنتِه منها حتى تعجز عن فصل الواقع 
عن الخي�ال. إنها أش�به بمحاولة إرجاع 
املايونيز للزيت وصفاِر بيض. إن أردَت أن 
تعرف كيف أُنشئْت، س�طراً بسطر، فإن 
ما أخش�اه هو أن يكون أملك الوحيد أن 
تس�أل املؤلف. لهذا السبب، بعض القراء 
مرتابون- بشدة- من الرواية التاريخية. 

يقولون: إنها، بطبيعتها مضللة«. 
ووفق�ا ملا تقدم يمكنن�ا ان نحدد طبيعة 
قراءتنا لرواية ) منازل ح17(, التي تتخذ 
من س�رية حياة ام�رأة تدعى)الطاهرة( 
مركزا وس�ندا لها، هذه املرأة التي  مثلت 
احد رموز الدع�وة البابوية التي انترشت 

يف الق�رن الثامن عرش يف اي�ران والعراق،  
لبطل�ة  االيديولوج�ي  املنظ�ور  يش�كل 
الرواية محورا اساس�يا وباعثا مهما من 
بواعث الخطاب الروائي الذي شكل ركيزة 
اساس�ية للحدث الرسدي، والذي يسعى 
بش�كل من االشكال اىل نقد الفهم السائد 
للفكر الديني ومحاولة تقديم فهم جديد 
لبعض موروثاته س�واء من خالل اعادة 
توجي�ه تأوي�ل الن�ص الس�ماوي ملعنى 
يختلف عما هو س�ائد او متوارث او عن 

طريق تقديم فهم مغاي�ر للنص الروائي 
الديني وهو ما كانت تتبناه الش�خصية 
)قم�ر  ب��  وامللقب�ة  للرواي�ة  الرئيس�ة 

الزمان(.  
لقد عمدت رغد الس�هيل اىل تقديم س�ند 
توثيق�ي لكل فص�ل من فص�ول الرواية 
عن طريق االيهام بعنعنة املروي مجاراة 
إلسناديات النصوص التاريخية وهو فعل 
قصدي اس�تند يف بنائه الش�كيل ايضا اىل 
وثائقية تاريخية ملخطوطات رسائل قرة 

العن والتي جمعت يف كتاب بكاء السيدة 
الطاهرة الصادر ع�ن دار املدى ملجموعة 
مؤلفن. ومن خالل الرج�وع اىل الوثيقة 
التاريخية ومقارنته�ا بالخطوط العامة 
للمبن�ى الحكائ�ي للرواية نج�د ان هناك 
تطابقا تام�ا يف كل او معظم تفاصيلها، 
ومن هنا فإننا ن�رى ان التوصيف األكثر 
مالئم�ة وانطباقا له�ذه الرواية هو انها 
رواي�ة س�ريية )بيوغرافي�ة( و اعتبارها 
رواي�ة تاريخي�ة ملج�رد انه�ا تتخ�ذ من 
الحفري�ات التاريخي�ة مرتك�زا له�ا هو 
مجازف�ة تصنيفي�ة فيه�ا الكث�ري م�ن 
االلتباس، فثمة فارق بن استخدام البعد 
التاريخ�ي كفض�اء مرسح�ي للمتخي�ل 
الرسدي، وب�ن رسد الوقائ�ع التاريخية 
الت�ي تتن�اول ش�خصا م�ا  يف مجراه�ا 
الواقعي بغ�ض النظر عم�ا يتخللها من 

متخيالت حدثية او حوارية. 
بمعن�ى ان ماضوي�ة الزمن ليس�ت هي 
املحدد الوحيد يف دفعن�ا لتصنيف الرواية 
ع�ى انه�ا تاريخي�ة، ف�ال بد م�ن وجود 
عنارص اخرى قد يكون من بينها عمومية 
الحدث الروائ�ي وتعددي�ة الفواعل، وان 
انحس�ار ال�رسد بالنم�و الزمن�ي لحياة 
ش�خصية ماضي�ة ارى ان�ه يق�ع ضمن 
اطار الرسد السريي ومن املمكن ان نقول 
انها رواية س�رية تاريخية كما هي رواية 

رغد السهيل التي هي مدار البحث.
محتواه�ا  يف  الرواي�ة  رك�زت  لق�د 
االيديولوج�ي عى ثالث�ة متبنيات فكرية 
منسوبة حقيقة او تلفيقا كلها او بعضها 
اىل قم�ر الزمان او ما عرفت بالطاهرة او 
قرة العن الش�خصية الرئيسة يف الرواية 

وهي:
1-الدع�وة اىل وح�دة االدي�ان م�ن خالل 
البح�ث ع�ن املش�رك وغ�ض النظر عن 

املختلف فيه.
2-الدعوة اىل املس�اواة ب�ن الرجل واملرأة 
ونف�ي افضلية الرجال عى النس�اء. من 
خالل تفسري وتأويل لآليات القرآنية مغاير 
مل�ا ه�و مت�وارث. متهمة تلك التفاس�ري 
باس�تنادها اىل الفلس�فة اليونانية  التي 
تجعل من املرأة تابعا للس�يد الرجل وهو 

ما تجس�د بتصدي قمر الزمان ملوضوعة 
االجتهاد الفقهي وامامة املصلن وقيادة 

منرب الخطاب الديني.
3-الدع�وة اىل تبني مفه�وم جديد لفكرة 
املخلص والتي ت�كاد ان تتفق كل االديان 
الس�ماوية واالرضي�ة ع�ى تبنيه�ا وان 

اختلفت مسمياته واساليب ظهوره. 
  ان اش�كالية املتبني�ات الفكرية للرواية 
والتي هي يف حقيقتها متبنيات استفزازية 
وتحفيزية تفتح يف ذات املتلقي مس�احة 
مهمة للحوار الداخ�يل والخارجي رفضا 
او تأييدا ومن هن�ا فأني ارى ان االعمال 
االدبية الت�ي تنطوي متونه�ا عى افكار 
متلقيه�ا  تجع�ل  ان  يمك�ن  ال  جدلي�ة 
مستس�لما لعملية االصغاء الس�لبي  بما 
تقدم�ه م�ن اغ�راءات جمالي�ة، ف�ال بد 
للح�س الجديل املضم�ر يف ذات املتلقي ان 
يمزق غش�اء الدهش�ة الجمالية ولو بعد 

حن. 
ومما يمكن ان نشري اليه من خالل قراءتنا 
للرواية ان الروائية عمدت اىل اس�تخدام ما 
اس�ماه جريار جنيت بتقني�ة )االنرصاف 
ال�رسدي( او ما اس�ماه آخرون م�ا وراء 
الرسد او امليتارسد ومن خالل هذه التقنية 
تتجى ش�خصية الروائي كط�رف مهيمن 
عى العملية الرسدية وهو نوع من اإليحاء 
كم�ا اعتق�د بتماه�ي ش�بح الروائ�ي مع 
ش�خصية البطل يف الرواية س�واء بمتبناه 

االيديولوجي او بتحوالته النفسية.
كما ان من املالحظات التي يجدر االشارة 
اليها اننا لم نلمس ما يمكن ان يش�عرنا 
بتعددي�ة ال�رواة رغم ان هناك ما يش�ري 
اىل ذلك يف مس�ند الحكي فقد بقي الرسد 
محافظا عى احادية االسلوب مع اختالف 

وتنوع ثقافة الرواة.
وم�ن املهم ان نؤك�د هن�ا اىل ان الروائية 
رغد السهيل استطاعت من خالل رصانة 
اللغ�ة ان تعكس لنا انس�جاما ملفتا بن 
مميزات لغة الش�خصية الحقيقية )قمر 
الزم�ان( ولغ�ة ال�رسد، وه�و ما ش�كل 
عن�رصا جمالي�ا مضاف�ا اىل جمالي�ات 
الرواي�ة االخ�رى والتي تمث�ل قوة جذب 

وتحفيز للمتلقي. 

 

قصيدة

د. وليد جاسم الزبيدي
قالْت: » أِرْح« بعَد هجٍر حّل يف سفِر..

هْل جادَك الُبعُد ُشّحاً أم يُد القدِر..
ليَت الليايل لساٌن أفصحْت وفٌم

فيها الظالُم سمرٌي غرُي مؤتجِر..
ليَت النهاراِت يف اصباِحها شهقْت

يف نسمٍة من خطًى قامْت عى حذِر..
أو ما تهّيُج بعُض الريِح من قلٍق
أو ما ينادُم تلك الناَر من رشِر..
ماذا ُتخّبُئ بعَد الهجِر من وجٍع

وهْل تبّدَل طُن اللِه يف الّنَهِر..
ما إن تعوَد ويف األفكاِر ُمسَتَعٌر
حّتى تلّوَح طوراً سهَم مقتدِر..
ماذا جنيُت وهل حبي اليَك قذًى

أم مّسني الجنُّ بن الناِب والظَفِر..
اآلَن تشكَن طوَل الُبعِد يا قمري

كم كنُت أشتاُق أن أحيا مدى الدهِر..
كي ألتقيِك ويفّ الوجُد مستعٌر

أرخي جناحي ظالالً ساعَة الخطِر..
كْم كنُت أهوى بأن ألقاِك يل غصناً

أهوي اليِه إذا شاءْت ولم أِطِر..
اآلَن أدركِت ما للهجِر من كدٍر

إْذ كنِت دوماً لجاجاٍت من الكدِر..
ما إْن أغّني طريقاً رحُت أسلكُه

أو أكتَب الشعَر يف زهٍو ومبتكِر..
حّتى كأّنِك عصٌف شّب جائحًة

ملا استفاَق فال عذٌر ملعتذِر..
ال لن) أرْح( بعد هذا العمر غربتُه

يف العِج الشوِق بن الظِن والخرِب..
قْد بّدَد الُبعُد أوهامي وأرشعتي

وعجُت أبحُث يف شوٍك عن الزهِر..

وعجُت أحبُث يف 
شوٍك عن الّزَهِر..!
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بني الغربة واجلذور يف ... )  العودة اىل لكش (
يوسف عبود جويعد

يف  بناء فني متماسك هادئ، وبإيقاع منساب 
كجري�ان م�اء يف نهر ال يعك�ر صفوه عائق، 
تق�دم لنا الروائية رس�مية محيب�س روايتها 
)الع�ودة إىل لك�ش( وبعن�وان فرع�ي )أرض 
الس�اخنة(،  العش�ق  وحكاي�ات  األس�اطري 
وبأح�داث متنوع�ة متغ�رية م�ع متغ�ريات 
وطبيعة املس�ار الفني لحركة األحداث، حيث 
س�ننتقل إىل الجن�وب يف منطق�ة الدواية ويف 
قرية قريبة من منطق�ة لكش االثرية، هناك 
ت�دور أحداث ه�ذا النص، ونك�ون مع أحمد 
أبراهيم وحكاية العش�ق مع محبوبته وداد، 
ومن�ذ بداية املس�رية الرسدية، نتحس�س ما 
ذهب�ت إلي�ه الروائي�ة يف أن تجع�ل من هذه 
األح�داث حال�ة مغايرة مل�ا اعتدن�ا عليه من 
العالقات العاطفية التي تنش�أ وسط االرياف 
الجنوبية الت�ي تنتهي غالباً باالقران، أال إننا 
سوف نتفاجأ وبعد أن يعد العدة أحمد للتقدم 
لخطبة وداد، بأنها تخربه ان حسن أبن عمها 
س�وف يتقدم لخطبتها، ومن الطبيعي وسط 
األعراف والتقاليد الس�ائدة أن ابن عمها أبدى 

وعليه�ا أن تقبل راضخة رغ�م كل ما تملكه 
من رفض:

)حس�ن أبن عمي طل�ب يدي ووال�دي وافق 
وجئ�ت ألخ�ربك.. البارح�ة عيون�ي ورم�ت 
م�ن البكاء أه�يل قرروا وانته�ى األمر أخربوا 
أم�ي أن تس�تعد للفرح: ألن عمي مس�تعجل 
ويريدن�ي برسعة أحمد األمر ليس بيدي أُقتل 

إذا رفضت.(
واألم�ر األدهى واألم�ر أن وداد تطلب منه أن 
يرح�ل وال يبقى يف القرية،ألنه�ا ال تريده أن 

يتعذب، وهي قد تضعف إذا شاهدته قربها. 
وهكذا تضعنا الروائية وس�ط تل�ك التقاليد، 
الت�ي تكون س�بب يف تحطيم قلب�ن، ونهاية 
قص�ة حب لعاش�قن التحما م�ع بعضهما، 
لك�ن تلك التقاليد كانت كالس�يف الذي هوى 
ليفرقهم�ا ع�ن بعضهما، ولم يج�د أحمد أي 
ح�ل يمك�ن أن ينق�ذه إال الهرب فم�ا عادت  
القري�ة بإمكانه�ا أن تحتوي�ه أو تحتضن�ه، 

فيقرر الهرب إىل إيران. 
ومن هن�ا تختلف األحداث وتتن�وع، فبعد أن 
كان مع ج�ذوره قرب لك�ش مدينة أجداده 

يعيش غريباً، وال يعرف أين يذهب. 
أن الروائية رس�مية محيبس اس�تطاعت أن 
تس�حبنا إىل قاع النص بلغة رسدية تنقل من 
خالله�ا أح�داث حكاي�ة حب انته�ت وظلت 
نريانه�ا مش�تعلة يف قل�ب أحم�د، وحكاي�ة 
بدأت تنش�أ يف بالد الغربة م�ن خالل الصدفة 
التي التقى بها بجيهان وهي طبيبة نفس�ية 
ووالده�ا طبي�ب نف�ي مع�روف، ويمتل�ك 
مش�فى لألمراض النفس�ية، وتلك العالقة ال 

يمكن لها أن تكون بديالً لحبه االول وداد:
)دعته أن يش�اركها رحلة التع�ب اللذيذ وما 
فيها من اكتش�افات رائعة. وافق منس�جماً 
مع حماس�ها وصدقها وأحس بأنها س�تغري 
حيات�ه الت�ي لم تعرف االس�تقرار بع�د. ولم 
يح�س بأهمي�ة وج�وده. وضع ي�ده بيدها 
وص�ل معه�ا إىل أماكن ما كان ل�ه أن يصلها 
م�ن قب�ل، لكن ش�عوراً راوده بأنه�ا تعطف 
علي�ه كما تعط�ف عى مرضاه�ا ووافق عى 

ذلك رشط أن يكون قريباً منها(ص 52 
وهك�ذا ب�دأت ثيمة ه�ذا العمل تتض�ح، وأن 
ج�ذوره الغائ�رة يف الق�دم س�وف تتفاع�ل 

وتك�رب داخله، لكننا ما زلن�ا ننتظر املزيد من 
الرصاعات الت�ي تدور دوائره�ا يف مبنى هذا 

النص.
كم�ا أن الروائية اخت�ارت لفصول هذا النص 
عناوين مأخوذة من العتبة النصية لكل فصل 
ومرتبط�ة ارتباطاً وثيق�اً بوحدة موضوعها، 
بل تصل أحياناً حد التأثر بما يدور من أحداث 
فيه�ا، يف الفص�ل االول )الرحي�ل(، الفص�ل 
الثان�ي )الهجرة(، الفص�ل الثالث )جيهان(، 
الفص�ل  أيض�اً،  )جيه�ان(  الراب�ع  الفص�ل 
الخامس )عودة(، الفصل السادس )مياسة(، 
الفصل الس�ابع )املس�افرون كلهم يختفون 
يف ضف�اف قصائدي( وهي مقول�ة ل�� )االن 
الصكبان(،  الثامن )حسن  بوسكيه(،الفصل 
الفصل التاس�ع )العودة اىل لك�ش(، وعندما 
نتابع األحداث س�وف نجد ه�ذا االرتباط بن 

عناوين الفصول واألحداث التي تدور. 
فل�م يكن األم�ر مقترصاً عى حي�اة أحمد يف 
الغربة، بل إننا س�وف نتابع حي�اة وداد التي 
تزوج�ت م�ن حس�ن الصكب�ان وأنجب�ت له 
ولدي�ن وك�ربا والتحقا م�ع الذي�ن ذهبوا إىل 

س�بايكر وتح�دث الكارث�ة بم�وت الولدين، 
وعندما يذه�ب األب للتأكد م�ن الخرب يموت 
ه�و اآلخر، وه�ذه الفاجع�ة أقضت مضجع 
وداد وجعلتها ترتدي الس�واد وتعيش الحزن، 
وسنجد تفاصيل لحياة مياسة امتزجت فيها 
الغرائبي�ة حيث تقدم عى قتل ابنها ألس�باب 
س�وف يكتش�فها املتلقي، وكذلك س�نعيش 
تفاصيل ع�ن ممتلكات والد اأحمد بعد وفاته 

ورصاع أخوته من أجل الورث.
وهكذا تتكامل الثيمة وتتضح ونحن نغور يف 
أعم�اق هذا النص، لنكتش�ف أن كل املغريات 
الت�ي حدثت ألحمد، ورغم عالقاته النس�ائية 
التي لم تقترص بجيه�ان فقط،بل تعدتها إىل 
نساء أخريات جميالت، إال أن كل مسامة من 

مسامات جسده تدعوه للعودة:
) ح�ن عاد إىل بلده فوجئ أحمد أبراهيم بأن 
أش�ياء كثرية تغريت وأنه تأخر جداً وكل مرة 
يعود فيها يج�د أن هناك من رحل من األحبة 
عرف بمأس�اة وداد ونكبتها بولديها وزوجها 
واراد أن يواس�يها ويق�ف اىل جانبه�ا يف هذا 
الوق�ت الحرج من فص�ول حيات�ه ال بد أنها 

أنقاض ام�رأة اآلن يجب أن يمنحها حضورك 
أمالً ما ولكن كيف السبيل اليها( ص 149 

ولم تنتِه األحداث إىل ه�ذا الحد، فبعد أن يجد 
فرص�ة للقاء وداد حبيبته ويحاول أن يس�أل 
عنه�ا ويع�ود اليها، تظ�ل حائ�رة وال تعرف 
القرار وي�زداد حزنها وترحل ع�ن العالم، اىل 

امللكوت اآلخر مودعة حياة قاسية. 
من إص�دارات دار قناديل للن�رش والتوزيع – 

بغداد – شارع املتنبي لعام 2019

قصة قصرية

دراسة نقدية

كاظم الزيدي
كان الس�وق العرب�ي مزدحم�ا كعادت�ه 
قب�ل يومن م�ن العي�د، ع�ى الرغم من 
ع�ى  املتك�ررة  االرهابي�ة  االعت�داءات 
املواطنن من الحمري التي تفجر أنفسها 
بينهم. كنت مع ولدي حس�ن اش�ري له 
ت�راك س�ود ،وقفن�ا امام محل ش�اب يف 
منتصف الثالثينات عندما اعجب حس�ن 

بأحد الراكسودات،
- دعنا نرى هذا رجاًء

ابتسم الش�اب وتهلل وجه فرحا، التفت 
اىل ولدي وقلت له:

-لن تغ�ري رايك فيه حن نص�ل اىل البيت 
تعرف كم تعذبنا حتى وصلنا

-ال ه�و هذا ما اري�د، اخرجت محفظتي 
وس�الت الش�اب عن ثمنه، ضحك وقال: 

-واصل استاذ-ممن قلت، قال: مني
قلت انت عى باب الله وانا اشكرك،-لكني 
مرص انه ثمن لجميل يف رقبتي كان لك يف 

التسعينات.

-  جميل
-  نع�م جمي�ل او ال بقول�ون ال يضي�ع 

جميال اينما زرعا وضحك.
-  حسنا اي جميل

-الي�س كن�ت تعم�ل ضابط�ا يف مديرية 
االحوال املدنية يف الكرخ يف التسعينات.

-نعم كنت
-يف ي�وم جاء بي انضب�اط اىل مديريتكم 
لغرض تبديل جنس�يتي حيث كنت هاربا 
وقب�ض عيل وص�در امر بقط�ع صيوان 
اذن�ي الي�رسى، وق�د رأف ب�ي الطبي�ب 
واقتطع ش�يئا قلي�ال منه�ا وكان نكاية 
باله�ارب ولك�ي تبق�ى وصم�ة ع�ار يف 
س�جله املدني تعمد الحكومة عى تبديل 
جنسية الهارب وتكتب يف حقل العالمات 
الفارق�ة الت�ي كانت تكت�ب  )بال (قطع 
صيوان االذن وتع�ن اليمنى او اليرسى. 
وبعد التغري سحبني االنضباط فقلت انت 
ل�ه لحظة يف الكت�اب يقول يخى س�بيل 
الهارب بعد االجراء ويلتحق بعد اس�بوع 

بوحدت�ه،  لك�ن االنضب�اط ارص عى ان 
يأخذن�ي اىل دائ�رة االنضب�اط لكنك قلت 
له لحظة اخ�رى، ورحت مخابرا احدا ما 
واعطيت�ه الهات�ف وبعد قلي�ل قال امرك 
سيدي س�أطلق رساحه ثم تركني امامك 
وغ�ادر منزعجا ،كنت ان�ا يف مالبس رثة 
،انت نظ�رت ايل فرحا. وقل�ت اين اهلك، 
قلت م�ن بغ�داد  ثم اخرج�ت محفظتك 
واعطيتني ثمن املواص�الت ووجبة غداء 
،فما رأيك، اال تس�تحق ان ادفع عنك ثمن 

الركسود  وقبلني فرحا .

زيد الشهيد
يف مضم�ار وج�وده وتأثري فعل�ه يتوجه 
الش�عر ليكون معرباً عن ذات تتعامل مع 
الوجود بعن التس�اؤل الباحث عن اجابة 
تمط�ر عى يباب الروح ندى يضئل قتامة 
القادم.. يبقى الش�عر فصالً ربيعياً يعمل 
ع�ى محو تأثريات الفصول الراهصة عى 
ايقاع تكوي�ن األلم، والضجر، والش�عور 

بالحرمان الذاتي من فيض الطمأنينة.
فال�ذات وه�ي تعي�ش اليوم�ي وتمارس 
عم�ل اللحظ�ات تتوخ�ى الوع�ي س�واء 
املاث�ل أمامه�ا أو الدفن ال�ذي يحتاج إىل 
سعي الكتشافه. وذات الشاعر هي الذات 
الت�ي ُت�رى دائم�اً يف حالة م�ن االرهاص 
والرجرج، فال س�كون وال اس�تقرار إّنما 
بح�ٌث دائم يف كون نف�ي مطلق... هكذا 
أج�د أصابع�ي ترج�م م�ا تس�كبه ذات 
الش�اعر باقر صاح�ب يف أكث�ر من نص 
احتوته مجموعته الش�عرية » حاصدتي 
صلع�اء، وآالمي غابة«؛ فهو أمام مواقف 
وبمواجه�ة ح�االت يك�ون فيها الش�عر 
مهووس�اً بجزئيات�ه، قرين�اً للش�اعر يف 
حياة يعيش�ها اآلخرون ع�ى رتابة بينما 

هو مرسوق من قبل لحظاتها :
نامت ايامي كثرياً/ ول�م تنهض إال وهي 
النحيب  الش�عر/ناحلًة تغوي  منفوش�ة 
عى ما مىض/باعتني أيامي إىل ش�يطان 
التفاصيل/رسقتني مما ينبغي أن أكون/
فخرجُت شاعراً مديناً/ للحياة بحلّتها ايل 

لم أر ها بعد.
إن الذات لدى الش�اعر » أيِّ شاعر« كثرياً 
ما أفض�ت بوعٍي عاٍل للوج�ود واملا حول 
وتعامل�ت بحساس�ية ُمفرِطة؛ ل�ذا تراه 
مكتئب�اً، محبطاً، ال يني يع�رّب بيشء من 
الشعور بألم ال متناهي؛ وإذ تدخل مملكته 
ال تب�رص س�وى ق�الع الكآبة، وس�واقي 
الَكَمد، وغيوم الرماد.. وحتى الغناء الذي 
سه  يفرض اشاعة البهجة يف النفس تتلمَّ
مخضب بالحزن والدموع؛ كذلك القصيدة 
لديه مهما أفش�ت افشت ورصحت تبقى 

أسرية السؤال :
غاب�ة  آالم�ي  صلعاء/لك�ن  حاصدت�ي 
محناة/بال�دم والدموع والغناء الحزين/
قصيدت�ي جائع�ة/ مهم�ا تغ�ذت ع�ى 

وقائعنا الحمر/ تقول: هل من مزيد؟«
نعم، الس�ؤال عند الش�اعر باقر صاحب 

يتناس�ل فيلد أس�ئلة يف ظاهرها بسيطة 
لك�ن يف باطنه�ا جمل�ة م�ن التعقيدات. 
واالس�ئلة كم�ا يدركه�ا اصح�اب الوعي 
إنما هي غذاء يومي لهم؛ ال يس�تطيعون 
نس�يانه أو تجاوزه ال سيما وأنَّ الشعراء 
يتقدم�ون الفالس�فة يف مغام�رة بحثهم 
أم�اًل يف اجاب�ات؛ بيد أن االجاب�ات تبقى 
عصية عى القبض عليها. إنها الهالم الذي 
ال حد له، أو الزئبق الذي ال يمكن مسكه، 
أو الفلس�فة التي يصاحبها الش�اعر فال 

تفيض إال إىل اسئلة:
أن�ا هنا يف جحي�م األس�فل/أرويك خمراً 
من مرارات الش�وارع/ نستلقي عى دغل 
األىس أو رمال املوتى/شفتانا تتحاوران/

هل س�يولد خط اس�تواء جديد؟«
ويبقى الش�اعر مقّيداً بسالسل الفلسفة 
الت�ي تؤك�د توظي�ف العق�ل للتعامل مع 
الظواه�ر واالش�ياء التي تل�وح يف فضاء 
العال�م ؛ وح�ن يك�ون هكذا يج�د بحثه 
ومساره ومحاوالت ادراك ما تساءل عنه 
بعيداً عن�ه، بل نائياً نأياً رسمدياً، متعكزاً 
يف مقدم�ٍة إلح�دى نصوصه ع�ى مقولة 
التش�يكي ياروس�الف سيفرت:  للشاعر 

»أيتها الس�ماء، س�امحيني. لم أس�تطع 
االرتفاع أكثر من ذلك.«

ورغ�م ش�عوره أن وعيه مح�دوداً مهما 
حاول التحليق بحث�اً عن اجابات يجعلها 
أبجدي�ة إلدراك م�ا ال ُي�درك، ومها وّظف 
طاقته لتمده بأمل يتجاوز ما يالقيه من 
عقبات، فإن ذلك األمل رسعان ما ينضب، 

بل أّنه ال يرى ما يرسم أو يفرس األمل:
يتس�كع أم�يل دوماً/ح�ن ي�رى الفتات 
س�وداً/يحيلها بريشة ساحر/إىل اغنيات 
ملونة/حن يرى خرائًب/يرسمها حدائَق 
طاردًة للغربان/وحن يرى دمعَة طفٍل/
يس�ارع إىل اس�تدعاء الورود/ لكنه حن 

يعود إىل نفسه/ ال يرى ثمَة أمالً.
وإذ نطالع نصوص الشاعر يف« حاصدتي 
صلع�اء وآالمي غابة« نّصاً فنّصاً نرس�و 
عن�د مرفأ الخاتمة بش�عور أّنها نصوص 
ممتلئ�ة ملوهب�ة تمط�ر ابداع�اً ش�عرياً 
يراصف مع أجمل ما قيل من شعر خالل 
العقدي�ن املاضي�ن... إنَّ باق�ر صاح�ب 
ش�اعُر اللغ�ة التي تع�رب ع�ن اكتنازها، 
وتتباه�ى برفلها عى ذائق�ة القراء الذين 

يعشقون االبداع املتميز.

الشعر.. الوعي بالعامل..قراءة يف« حاصدتي صلعاء، وآالمي غابة »عالمات فارقة



تتأث�ر العديد من أجزاء الس�يارة بالس�لب مع ارتفاع درج�ات الحرارة يف 
فص�ل الصيف يف مرص، وتعترب اإلطارات من أب�رز هذه األجزاء التي تتأثر 
بالح�رارة الش�ديدة، وتك�ون معرضة لالنفج�ار خاصة أثناء الس�ر عىل 

رسعات عالية، ما قد يتسبب يف انقالب السيارات.
ونرصد لكم عدًدا من النصائح الهامة حول كيفية املحافظة عىل اإلطارات 
يف فص�ل الصي�ف، نظرا ألهميتها الكب�رة كونها أحد أهم وس�ائل األمان 

والسالمة يف السيارات، وخطورة تعرضها للتلف واالنفجار:
-جودة اإلطار: 

يجب إختيار اإلطار املالئم لسيارتك من حيث الحجم والجودة والوزن الذي 
يمكن لإلطارات حمله عند التوجه لرشاءها، وعدم النظر إىل شكل أو سعر 

اإلطار عند الرشاء.
-اإلطارات الشتوية والصيفية:

ال يهت�م الكثر من الس�ائقني بتغير اإلطارات مع تغير مواس�م الصيف 
والش�تاء بالرغم من أهمية هذا األمر، حيث أن فصل الصيف له اإلطارات 
الخاصة به التي تحتمل ارتفاع الحرارة الش�ديد، كما أن فصل الش�تاء له 

اإلطارات الخاصة بها والتي ال تنزلق بسهولة مع هطول األمطار.
-ضغط الهواء:

يجب فحص ضغط الهواء داخل اإلطارات بصورة دورية، وذلك ألن ضغط 
الهواء يف اإلطارات يتأثر بشدة مع ارتفاع درجة حرارة الجو، خاصة خالل 

فصل الصيف.
-غسيل وتشميع اإلطارات:

يتس�بب ارتفاع درجات الحرارة بشدة يف تشققات اإلطارات بسبب كونها 
مصنعة من املطاط، لذا يجب يف فصل الصيف املداومة عىل غسل اإلطارات 
وتجفيفه�ا جي�دا ثم تش�ميعها به�دف الحف�اظ عليها من التش�ققات 

والتلف.
-فحص اإلطارات:

يج�ب فحص الجدران الجانبي�ة لإلطارات بصفة دائم�ة، للتأكد من عدم 
وج�ود أي تلف بها، س�واء كان ت�آكل أو قطع أو أي عي�وب أخرى ىف ذلك 

الجزء املهم من اإلطار.
-تقليل الحمولة:

يج�ب عدم تحميل الس�يارة بأكثر من الحمولة املق�ررة لها، ألن الحمولة 
الزائ�دة تزي�د من الحمل الواق�ع عىل اإلطارات، وهو م�ا يزيد من احتمال 

تعرض اإلطارات لخطر االنفجار خاصة يف الصيف.

هل تعانني من نفاد الصرب يف زواجِك؟ 
سواء كنِت شخصية غر صبورة، أو 
كنِت محبطة أو لس�ِت عىل ما يرام، 
ما يدفع�ِك إىل الترصف عىل نحٍو غر 
جيد ألنِك ال تطيقني الصرب، فإن هذا 
األس�لوب يف التعام�ل يض�ع عالقتك 
بزوج�ك عىل حافة الخط�ر، فالزواج 
يحتاج إىل الصرب واملرونة حتى يكون 

مستقراً وغر ميلء باملشاكل. 
إذا كنِت تعانني م�ن نفاد صربك مع 
زوجك، فالطرق الثالث التالية يمكن 
أن تس�اعدِك ع�ىل التح�يليّ بالصرب يف 

زواجك.
-1 افهمي سبب فقدان صربك

هناك بعض األس�باب الواضحة وراء 
فقدان صربك مثل االنشغال الشديد، 
أو عدم الحصول عىل قسط كاف من 
الراحة، أو املش�اعر السلبية عموماً، 
لكن هناك أس�باب تكون خفييّة مثل 
انخف�اض مس�توى التواص�ل بينك 
وبني زوجك، فمثالً يفكر هو كثراً يف 
كلمات�ه قبل التحدث، بينما تتحدثني 
وبالت�ايل  وتلقائي�ة،  باندف�اع  أن�ِت 

تش�عرين أنكما ال تقف�ان عىل أرض 
مش�ركة، ما يجعلِك أقل صرباً.

-2 اعريف متى يب�دأ ص�ربك بالنف�اد

ع�ادة ما يك�ون نفاد صربك بس�بب 
حدث�ت  س�لبية  مواق�ف  تراكم�ات 
بينكم�ا دون أن تطرحاه�ا للنقاش 

وتص�ال إىل حل�ول فيها، وم�ن املهم 
جداً إيقاف ش�عورك باإلحباط ونفاد 
الص�رب يف بدايته، قب�ل أن يتحول إىل 

ش�عور عارم داخلك يصع�ب إيقافه 
أو التحك�م به، لذا علي�ِك أوالً معرفة 
متى تبدئني بالشعور بفقدان الصرب، 
من ثم  تتخذين خطوات لتس�تعيدي 
هدوءك، وخالل هذه الفرة، من املهم 
أن تتحكم�ي بحديث�ك حتى ال تقويل 
أشياء غر مناسبة لزوجك، فتتفاقم 
الصع�ب  م�ن  ويصب�ح  املش�كلة 

السيطرة عىل املوقف من الطرفني.
م�ني ب�كل  -3 تذك�ري أن�ِك ال تتحكيّ

يشء
أح�د أه�م أس�باب نف�اد الصرب هو 
ش�عورك يف نهاية اليوم أنِك لم تؤديّي 
كل م�ا كان علي�ِك فعل�ه، أو أن�ِك لم 
تم�اريس أداء جي�داً، ويف كث�ر م�ن 
األحيان يس�يطر عليِك هذا الش�عور 
دون وعي، م�ا يجعلِك محبطة وغر 
صب�ورة، لذا عليِك تذكر نفس�ك أنه 
ال ب�أس إذا كان�ت األم�ور ال تس�ر 
بنحو مث�ايل كما خطط�ِت، فالتخيليّ 
عن محاوالت السيطرة عىل الظروف 
س�وف يقط�ع ش�وطاً كب�راً نح�و 

مساعدتك عىل التحيليّ بالصرب.
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حنو مستقبل افضل...هلالها
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كثرون من األطف�ال يقضمون 
اإلحس�اس  بس�بب  أظافره�م 
بالغرة أو الخجل أو لش�عورهم 
كمحاول�ة  باإلحباط..وأحيان�ًا 
املل�ل  حال�ة  م�ن  للخ�روج 
وس�نتحدث عن بقية األس�باب 

فيما ييل:
األسباب:

– إذا كان حساساً يبكي بسهولة 
من أي مشكلة تصادفه، أو يكتم 

عصبيته.
- إذا كان غر صبور، ومن النوع 
القل�ق ال�ذي يغضب م�ن النقد 

والتوبيخ.
لنش�اط  بحاجت�ه  أح�س  إذا   -
م�ن  التخل�ص  ع�ىل  يس�اعده 

الضغوط املحيطة به.

العالج:
– ال تجعليه يختزن أحاسيس�ه 

التي تؤدي لالنفجار.

- الحظي األي�ام التي يكثر فيها 
قضم طفلك ألظافره؛ حتى تعريف 

الظروف املحيطة.

- اص�ربي عليه فس�يتوقف عن 
الع�ادة بالتدريج البط�يء، وقد 

يستغرق األمر سنوات.
– أشغليه بأعمال عندما تشعرين 
بأنه عىل وشك أن يقضم أظافره، 

وشجعيه بالهدايا املفيدة.
- تجنبي السخرية منه واتهامه 

بأنه ضعيف.
- اح�ريص ع�ىل انتظ�ام تقليم 

أظافره.
- ابحثي يف الصيدليات عن طالء 
الكري�ه،  يب�اع يتس�م بالطع�م 
واطيل به أظافره، بعدها سيكف 

عن عادة القضم بالتدريج.
الطف�ل  مش�اكل  ازدادت  إذا   -
النفس�ية، فهذا يعن�ي احتياجه 

لعناية مضاعفة منك.

بدالً من رصف الكثر من النقود 
عىل منادي�ل التنظي�ف املبللة ، 
يمكنك بسهولة صنعها ىف املنزل 
والتوفر ىف هذا البند الذى أصبح 

مهم جداً ىف حياتنا اليومية .
الس�تخدامات  مبلل�ة  منادي�ل 

األطفال
س�تحتاجني إىل : علب�ة مناديل 
مبللة قديمة أو علبة بالستيكية 
له�ا غطاء ويمكن�ك عمل قطع 
صغ�ر ىف الغط�اء لتتمكنى من 

الوصول إىل املناديل .
قماش الفانيال الرقيق مقطع إىل 
مربعات بحجم املناديل ورصيهم 
ىف علبة املناديل . وال تس�تخدمى 
الورقي�ة ألنه�ا تك�ون  املنادي�ل 

خشنة عىل برشة الطفل .
منادي�ل لتنظيف مؤخرة الطفل  
1 ك�وب م�اء . 1 ملعق�ة كبرة 
من ش�امبو األطفال . 1 ملعقة 
كب�رة م�ن زي�ت ج�وز الهند . 
امزج�ى املكونات مع�اً ىف وعاء 
ثم صب�ى املزي�ج ع�ىل املناديل 
وغط�ى العلبة . اترك�ى املناديل 

لتنقع مل�دة بضع س�اعات قبل 
استخدامها.

 منادي�ل مرطب�ة ولطيف�ة عىل 
برشة الطفل

الكامومي�ل  ش�اى  كي�س   1  
)البابون�ج( . 1 ملعق�ة صغ�رة 
زيت اللوز . 1 كوب ماء س�اخن . 
انقعي كيس ش�اي الكاموميل ىف 
كوب املاء الساخن ملدة 30 دقيقة 

، ث�م تخلىص من كيس الش�اى . 
ضيفى الزيت إىل شاى الكاموميل 
وامزجيه جيداً . صبى املزيج عىل 
املنادي�ل وغط�ى العلب�ة . اتركى 
املناديل لتنقع ملدة بضع ساعات 

قبل استخدامها .
الس�تخدامات  مبلل�ة  منادي�ل 

التنظيف املختلفة
 س�تحتاجني إىل : علب�ة حف�ظ 

طع�ام بالس�تيكية دائري�ة ذات 
غط�اء . بس�كني اقطعى ش�كل 
“X” عىل سطح الغطاء لتتمكنى 
م�ن إخ�راج املنادي�ل املبلل�ة من 

خالله .
متع�ددة  تنظي�ف  منادي�ل 

االستخدامات
½1 ك�وب خل أبي�ض . ½1 كوب 
م�اء . امزج�ى الخليط جي�داً ثم 
صبيه عىل املناديل وغطى العلبة 
. اترك�ى املنادي�ل لتنق�ع خ�الل 
الليل قب�ل اس�تخدامها . مناديل 
مطه�رة ½2 كوب م�اء . ½ كوب 
ديت�ول . امزجى الخليط جيداً ثم 
صبيه عىل املناديل وغطى العلبة 
. اتركى املناديل لتنقع خالل الليل 

قبل استخدامها .
مناديل لتنظيف الزجاج

 ½ ك�وب كح�ول . ½2 كوب ماء 
. 2 ملعق�ة كب�رة خ�ل أبي�ض . 
امزج�ى الخليط جي�داً ثم صبيه 
 . العلب�ة  املنادي�ل وغط�ى  ع�ىل 
اترك�ى املناديل لتنقع خالل الليل 

قبل استخدامها .

تدبري منزليسلوكيات 

كيفية صنع مناديل التنظيف املبللة باملنزلقضم األظافر إشارة إىل معاناة طفلك

ماذا لو قلن�ا لك أنه بإمكانك زيادة الوزن من 
دون ممارسة التمارين الرياضية! نعم، يمكن 
لهذا األم�ر أن يحصل يف حال تناولك األطعمة 
املناس�بة. لذل�ك سنس�اعدك بتقدي�م أفضل 

أطعمة تحتوي عىل بروتني لزيادة الوزن.
اللح�وم: إذا كنت تريدين زيادة الوزن وتقوية 
العضالت يف جس�مك، عليك التأكد من إضافة 
اللح�وم إىل نظامك الغذائ�ي الصحي. يحتوي 
ه�ذا النوع من الطع�ام عىل الحدي�د والزينك 
والفيتام�ني ب. كم�ا تعت�رب اللح�وم غني�ة 
باألحماض األمينية التي تعمل مع األنسولني 

عىل تعزيز نمو العضالت يف الجسم.
الدجاج بدون جل�د: تماًما مثل اللحوم، يعترب 
الدجاج من األطعمة األساس�ية التي تحتوي 
عىل نسبة عالية من الربوتني والتي تعمل عىل 
تعزيز نمو العضل وتقوية العظام يف الجسم.

جبن املاعز: ال يعلم الكثر من الناس هذا األمر 
لكن يحتوي جبن املاعز عىل نس�بة عالية من 
الكازين الذي ه�و بروتني بطيء الهضم. هذا 
وتعترب ه�ذه الجبنة صحية بس�بب احتوائها 
عىل فيتامني ب12 والكالس�يوم وعىل عنارص 

غذائية أخرى.
البي�ض: يع�رف البيض باحتوائه عىل نس�بة 
عالية من الربوتني وتسعة أنواع من األحماض 
األمينية األساسية والكولني والدهون الصحية 

والفيتامني د.
التون�ا وأنواع أخرى من الس�مك: م�ن منا ال 
يعل�م أن الس�مك يحت�وي عىل نس�بة عالية 

م�ن الربوتني واألوميغا 3 ونس�بة ضئيلة من 
الدهون؟ يساعد األوميغا 3 عىل حرق الدهون 

الزائدة وتقوية عضالت الجسم.
يج�ب  الت�ي  األخ�رى  األطعم�ة  م�ن  أم�ا 
علي�ك تناوله�ا فتتضم�ن الحب�وب الكامل�ة 
والخرضاوات والفاكهة والش�وفان والدهون 

الصحية.

طبيبك يف بيتك

اطعمة غنية بالربوتني لزيادة الوزن بدون أي متارين رياضة!

كل يوم معلومة

نصائح هامة لتجنب انفجار إطار 
السيارة يف الصيف

املكويّنات
لتحضر العجينة:

سميد خشن- 200 غرام
سكر- كوب

زبدة لينة- 200 غرام
لبن زبادي- 150 غرام
فانيليا- ملعقة صغرة

ملعق�ة  ب�اودر-  بايكين�ج 
صغرة

لتحضر القطر:
سكر- كوب

ماء- كوب
ماء زهر- ملعقة صغرة

عصر ليمون- ملعقة صغرة
للزينة:

جوز هند مبش�ور- بحس�ب 
الرغبة

لوز مقرش- بحسب الرغبة
طريقة العمل

-لتحض�ر العجين�ة، ضع�ي 
يف وع�اء متوس�ط الحجم كل 
اللبن  الزبدة،  السميد، السكر، 
الزبادي، الفاني�ال والبايكينج 

باودر.
-أخلط�ي املكونات جيداً حتى 
تتداخل يتش�كل لدي�ك خليط 

متماسك القوام.
-أس�كبي خليط البسبوسة يف 
صيني�ة مدهون�ة بالقليل من 
الزب�دة منث�ورة بالقلي�ل من 

الدقيق.
قط�ع  اىل  الخلي�ط  -قطع�ي 
متس�اوية الحج�م بواس�طة 
س�كني حاد ثم زيني�ه باللوز 

وجوز الهند املبشور.
ف�رن  اىل  الصيني�ة  أدخ�يل   -
محم�ى مس�بقاً ع�ىل درجة 
180 واتركيها لحواىل  ح�رارة 
تنض�ج  حت�ى  دقيق�ة   45

وتتحمر.
-لتحض�ر القط�ر، ضع�ي يف 
قدر عىل النار كل من الس�كر، 
امل�اء، عص�ر الليم�ون وماء 

الزهر.
جي�داً  املكون�ات  -حرك�ي 
حت�ى  الن�ار  ع�ىل  واتركيه�ا 
ذوبان الس�كر وغليان املاء ثم 

ارفعيها عن النار.
- أخرجي صينية البسبوس�ة 
من الفرن، اس�كبي القطر ثم 
اتركيها تربد قبل مش�اركتها 

عىل سفرتك.

بسبوسة بالزبادي بدون بيض
املطبخ

 اس�تمع أطباء ومقدم�و الرعاية 
الصحي�ة إىل أن�واع مختلف�ة من 
الس�عال، لع�دة ق�رون، بحثا عن 
تش�خيص  يف  للمس�اعدة  أدل�ة 

املرض األسايس.
أداة تش�خيصية  الس�عال  ويع�د 
قييّم�ة، ولكن: كيف تع�رف ما إذا 
كان لديك سعال غر ضار نسبيا، 
أو سعال مرتبط بإصابة “كوفيد-

19”، أو أي يشء آخر تماما؟.
ويمكن القول إن السعال العريض 
صح�ي نوعا م�ا، ولكن الس�عال 
ال�ذي يس�تمر ألس�ابيع وينت�ج 
يف  يتس�بب  أو  دموي�ا،  مخاط�ا 
تغرات يف لون البلغم، أو يأتي مع 
الحم�ى أو الدوخ�ة أو التعب، قد 
يك�ون عالمة عىل أن�ك بحاجة إىل 

زيارة الطبيب.
وع�ىل س�بيل املث�ال، فإن س�عال 
“كوفيد19-”: جاف وقوي ويسبب 
ضيقا يف التنفس. ومن أبرز أعراض 
ف�روس كورون�ا الجدي�د: الحمى 
والتع�ب، وقد تش�عر بأنك مصاب 
بنزل�ة ب�رد أو إنفلون�زا. وغالبا ما 
يعاني نحو نصف املرىض املصابني 

من السعال.
“كوفي�د19-”  أن  إىل  وبالنظ�ر 
يهيج أنس�جة الرئة، فإن السعال 
جاف ومستمر، ويرافقه ضيق يف 

التنفس وآالم يف العضالت.
ومع تقدم املرض، تمتلئ أنس�جة 
الرئة بالس�وائل وقد تشعر بضيق 

أك�رب يف التنف�س، حي�ث يكاف�ح 
جسمك للحصول عىل ما يكفي من 

األكسجني.
- السعال الرطب واملحفز للبلغم، 

أو الجاف
يحفز السعال الرطب إفراز البلغم 
الس�فيل  التنف�ي  الجه�از  م�ن 
الهوائي�ة  واملم�رات  )الرئت�ني 
األن�ف  عك�س  ع�ىل  الس�فلية، 

والحلق( يف الفم.
وينتج الصوت “الرطب” عن وجود 
سوائل يف املسالك الهوائية، ويمكن 
أن يصاحب�ه ص�وت صف�ر عن�د 
التنفس. وتحتوي املسالك الهوائية 
الس�فلية عىل غ�دد إفرازي�ة أكثر 
من الحلق، ولهذا تس�بب التهابات 
الجه�از التنفي الس�فيل س�عاال 

رطبا.

وال ينتج الس�عال الج�اف البلغم. 
وع�ادة م�ا يبدأ يف الج�زء الخلفي 

من الحلق، وينتج صوتا خشنا.
وتس�بب التهابات األن�ف والحلق 
تهيج�ا ملج�اري التنف�س، وتنتج 
س�عاال جافا مع الته�اب الحلق. 
وغالب�ا ما تظهر ه�ذه األنواع من 

السعال يف اإلنفلونزا أو الربد.
ويف بع�ض األحيان يمك�ن أن يبدأ 
الس�عال بالجفاف، ولكنه يصبح 

رطبا يف نهاية املطاف.
وعىل س�بيل املث�ال، غالبا م�ا يبدأ 
االلته�اب الرئ�وي بس�عال ج�اف 
مؤلم أحيان�ا، ويمكن أن يتس�بب 
يف ضي�ق التنف�س التدريجي. ومع 
تق�دم الع�دوى، يمك�ن أن يمتلئ 
كيس اله�واء الرئوي )الحويصالت 
الهوائي�ة( باإلف�رازات االلتهابي�ة 

مثل س�ائل أنس�جة الرئ�ة والدم، 
ويف  رطب�ا.  الس�عال  يصب�ح  ث�م 
هذه املرحلة، يصب�ح البلغم مزبدا 

وملطخا بالدم.
- السعال الديكي

ينتج الس�عال الديك�ي عن عدوى 
بكترية تصيب الخاليا يف الش�عب 
الهوائية وتسبب التهيج واإلفراز.

وتش�مل األعراض نوبات السعال 
ع�ال،  بص�وت  تنته�ي  الت�ي 
و”التنف�س م�ع ص�وت مزعج”، 

وغالبا ما ُيطلق املخاط.
ويمك�ن أن يؤدي الس�عال املطول 
والقوي إىل تلف مج�اري التنفس، 
أو التس�بب يف كس�ور يف األض�الع 
أو تم�زق العض�الت - لذل�ك م�ن 
املهم معرفة متى تكون املس�اعدة 

الطبية مطلوبة.

نصائح طبية

كيف تعرف ما إذا كان سعالك عالمة على إصابة )كورونا( أو أمر آخر؟
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ترسيحة أحد الجوانب
املرأة التى تصفف ش�عرها عيل 
أح�د الجوان�ب فهي ش�خصية 
عني�دة وتتش�بث برأيه�ا ,  وق�د 

تكون أنانية بعض اليشء  .
الكرييل

أما عندما ترغب حواء يف ترسيح 
ش�عرها بطريقة “الكرييل” غري 
املنتظ�م  ,  فهي س�يدة فوضوية 
ومتقلب�ة وال تع�رف م�اذا تريد 
بالضبط  ,  وتح�اول الوصول إيل 
النجاح باستمرار وبأ ي طريقة  
، كم�ا ذك�رت جري�دة “ األهرام 

  .“
ربطه من الخلف

عندما تفضل تصفيف ش�عرها 
إيل ال�وراء أو ربطه بش�دة خلف 
األذن�ن فه�ذا يعط�ي انطباع�ا 
ب�أن تلك امل�رأة انطوائي�ة تميل 
إيل العزل�ة ج�ادة إيل ح�د كب�ري 
حساس�ة وخجولة وحريصة يف 
معامالته�ا وال تث�ق يف اآلخرين 

بسهولة .  
الشعر الطويل

يدل عىل هدوء وحب الرومانسية 
والوحدة والحياة الفلكلورية أي 
االلتزام باألصالة ، وصاحبة هذا 
الش�عر معتدل�ة هادئ�ة دقيقة 
يف أي عم�ل تقوم بعمل�ه ولكن 
عىل الرغ�م من كل ه�ذا تجدها 

خجولة وانطوائية. 
الشعر املتوسط

ال�ذي يص�ل إىل نص�ف الظهر ، 
كثرياً م�ا يقال عنه�ا متعجرفة 
الخارج�ي ال  ، لك�ن مظهره�ا 

يفرس ما بداخلها فهي محبوبة 
ولطيفة ، ولكنه�ا حريصة جداً 
ودقيقة وال تح�ب أن يتصورها 
ع�ن  يختل�ف  بش�كل  الن�اس 

حقيقتها.
الشعر الكاريه

بسيطة ومرحة ومتجددة تحب 
االنطالق لألفضل يف دنيا املوضة 
، امرأة منظمة ولكن عىل الرغم 
م�ن تنظيمه�ا فهي عش�وائية 
األحي�ان  بع�ض  يف  وتجده�ا   ،

منظمة يف شكلها فقط.
الشعر القصري

مس�تهرتة يف األمور الشخصية 
، وجدي�ة يف عمله�ا ، فعندم�ا 
تراها تشعر بأنها ال مبالية بكل 
ش�ئون حياتها ع�ىل الرغم من 
أنها عملية ومن الصعب فهمها 
، منطلق�ة، لكنها حنونة جداً ال 

تسعى لظلم أو جرح إنسان.
ويذك�ر الخ�راء أن امل�رأة التي 
تمي�ل إيل اللعب بأصابع يدها يف 
ش�عرها مع محاولة رفعه بن 
الح�ن واآلخر ليظه�ر جزء من 
عنقه�ا تمتلك روحاً مرحة فهي 
بسيطة يف مظهرها وتعامالتها 
اجتماعي�ة  لكونه�ا  باإلضاف�ة 
إيل ح�د كبري وتك�ره كل ما يقيد 
حريته�ا  ، وعندما تلف ش�عرها 
حول أصابعها بحركة مستمرة 
ال إرادي�ة فه�ي غالباً م�ا تكون 
من اللوائي يحببن جذب األنظار 
الس�يطرة  إيل  وتمي�ل  إليه�ن  ,  
والتحكم  ,  كما تحب أن تس�مع 

املديح واإلطراء . 

يف ي�وم من األيام ج�اء إيل محل الدجاج رجل مع�ه دجاجة مذبوحة 
وكان يري�د أن يقط�ع ه�ذه الدجاج�ة وينزع منها العظ�ام، أعطي 
الرج�ل الدجاج�ة لصاحب املحل ال�ذي قال له : عد بعد ربع س�اعة 
وس�تكون دجاجت�ك جاهزة، فق�ال صاحب الدجاجة يف حماس�ة : 

اتفقنا وذهب الرجل .
وبمج�رد أن ذهب الرجل مر عيل املحل قايض املدينة، فقال لصاحب 
مح�ل الدج�اج : أعطني دجاج�ة من عندك، فقال ل�ه صاحب املحل 
: والل�ه ليس عندي غري ه�ذه الدجاجة، وصاحبها س�وف يعود بعد 
ربع س�اعة لكي يأخذها، فقال له قايض املدينة : اعطني إياها اآلن، 
وعندما يأتيك صاحبها قل له أن دجاجته طارت، تعجب الرجل كثرياً 
م�ن حدي�ث القايض وقال له يف غض�ب : كيف أقول ل�ه أن دجاجته 
ط�ارت وهو ق�د أعطاني الدجاج�ة مذبوحة ؟ فقال ل�ه القايض يف 

غرور : اس�مع م�ا أقول، قل له أن الدجاجة ق�د طارت وال عليك وإن 
ش�اء فليش�تكي عليك وال تخف، اضطر صاحب املحل ان يستمع إيل 
كالم الق�ايض خوف�ًا من س�لطته وهو يقول يف نفس�ه : الله يس�رت، 

وأعطاه الدجاجة بالفعل .
بع�د مرور ربع س�اعة جاء صاحب الدجاجة إيل مح�ل الدجاج وقال 
لصاحب�ه : أعطني دجاجتي إن كانت جاهزة، فقال له صاحب املحل 
يف خج�ل : دجاجت�ك ط�ارت ، فق�ال الرجل يف دهش�ة : كيف ؟ كيف 
طارت دجاجتي وقد اعطيتها لك مذبوحة، دار ش�جار وشادة كالمية 
ب�ن صاحب الدجاجة وصاح�ب محل الدجاج حتي ق�ال له صاحب 
الدج�اج : اميش معي ايل املحكمة حتي يحكم بيننا القايض ليعطيني 

حقي .
وبالفع�ل ذهبا معاً وأثناء طريقهم رأوا اثنن يتقاتلون واحد مس�لم 
واآلخ�ر يهودي، فأراد صاح�ب محل الدجاج أن يف�رق بينهم ولكنه 
أدخل اصبعة عن طريق الخطأ يف عن اليهودي ففقعها، تجمع الناس 
وأمسكوا به وجروه إيل املحكمة عند القايض، وعندما وصلوا إيل هناك 
أفلت منهم الرجل وهرب فدخل إيل مسجد فدخل الناس وراءه فصعد 
ف�وق املنارة فلحقوا به، فقفز منها فوقع عيل رجل عجوز، فتس�بب 
يف موته بس�بب وقوع�ه عليه، فجاء اب�ن العجوز وأمس�ك بصاحب 
محل الدجاج الذي قت�ل والده العجوز وذهب به إيل القايض، فلما رآه 
القايض عرفه وضحك يف رسه وهو ال يدري انه أصبح عليه االن ثالث 

قضايا : قضية رسقة الدجاجة وفقع عن اليهودي وقتل العجوز  .

عندما علم القايض بهذه القضية الثالثة أمس�ك رأسه وجلس يفكر، 
قائ�اًل : دعونا نهتم بالقضايا واحدة تلو األخري، املهم نادي القضايا 
أوالً ع�يل صاح�ب الدجاجة قائالً : ماذا تق�ول يف دعواك عيل صاحب 
مح�ل الدجاج ؟ فرد الرجل : هذا قد رسق دجاجتي وقد أعطيتها إليه 
مذبوح�ة ولكنه قال يل إنها ط�ارت، فقال القايض : هل تؤمن بالله ؟ 
قال الرجل : نعم بالطبع اؤمن بالله، فقال له القايض : يحيي العظام 

وهي رميم، قم فليس عندك شئ عند صاحب محل الدجاج .
ث�م ن�ادي عيل القضي�ة الثانية، فج�اء اليهودي وأته�م الرجل بفقع 
عيني�ه فقال الق�ايض لليهودي : دية املس�لم للكاف�ر النصف، ولذلك 
يج�ب أن نفقع ل�ك عينيك الثاني�ة حتي تفقع للمس�لم عن واحدة، 

فقال اليهودي عيل الفور : لقد عفوت عنه وتنازلت عن حقي .
ابتس�م الق�ايض يف س�خرية بداخل�ة وهو يق�ول : أعطون�ا القضية 
الثالثة، فجاء ابن العجوز وقال له : لقد س�قط هذا الرجل عيل والدي 
فقتل�ه، فكر القايض قليالً ثم قال : اذا اذهب�وا عند املنارة واقفز أنت 
م�ن فوقها عيل صاحب محل الدجاج، فقال الش�اب للقايض : وماذا 
يحدث إن تحرك يميناً أو يساراً، فسوف أموت أنا، عندها قال القايض 
: والله هذة ليس�ت مش�كلتي، ملاذا ل�م يتحرك والدك يميناً أو يس�اراً 

لينقذ نفسه ؟!
الحكمة من القصة : هناك دائماً من يستطيع اخراجك من أى مشكلة 
مثل الش�عرة من العجن، ولكن فق�ط إن كان لديك دجاجة تعطيها 

للقايض .. فويل لقايض األرض من قايض السماء .

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

اختبارات شخصية

قصة وعربة

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

اسرار شخصيتك من تسرحية شعرك

ويل لقاضي األرض من قاضي السماء 

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1988 - منتخ�ب ھولن�دا لك�رة الق�دم يف�وز 
بكأس األم�م األوروبية لكرة الق�دم املقامة يف 

أملانيا الغربية بعد تغلبه عىل منتخب االتحاد
السوفييتي لكرة القدم بھدفن مقابل ال يشء.

1991 - كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقاللھما 
عن يوغوسالفيا.

1996 - سقوط 16 قتيل من الجيش األمريكي 
يف تفجري أبراج الخر يف السعودية.

- 1998رشك�ة مايكروس�وفت تط�رح نظ�ام 
التشغيل ويندوز 98.

التوقيع عىل اتفاقية آرھوس.
2006 - اختط�اف الجن�دي اإلرسائي�يل جلعاد 

شاليط من قبل مسلحن فلسطينين.
2009 - مجل�س النواب اللبنان�ي ينتخب نبيه 
ب�ري رئيس�ا ل�ه للمرة الخامس�ة ع�ىل التوايل 
بأكثرية 90 صوت، وينتخب فريد مكاري نائبا 

له
بأكثرية 74 صوت.

2013 - تنح�ي حمد ب�ن خليف�ة آل ثاني عن 
إمارة قطر وإعالن تميم بن حمد بن خليفة آل 

ثاني أمرياً للبالد.
2014 - اختتام الدورة 38 للجنة الرتاث العاملي 
املنعقدة يف الدوحة )قط�ر( بإضافة 26 موقع 

اجديدا والتمديد ألربعة آخرين.
2017 - مقت�ل م�ا ال يق�ل عن 150 ش�خصا 
وإصابة أكثر من 100 آخرين يف حادثة انفجار 

ناقلة نفط بالقرب من رشق أحمدبور يف
باكستان.

1852 - أنطونیو غاودي، معماري إسباني.
1864 - فالرت ھیرمان نیرنس�ت، عالم كیمیاء 
فیزیائی�ة أملان�ي حاصل ع�ىل جائ�زة نوبل يف 

الكیمیاء عام 1920.

أفقي
1متعب�د اعت�زل الن�اس o عال 
صوته أو عال الصوت من حوله 

o انهض
الن�ور  مرك�ز   o ع�ن  2اداف�ع 

والهداية.
 o ثم�ر النخل o )3أغل�ق )أذنيه

أجاز.
4اسم لصاحب كفاءة يف مجال 
oمجموع�ة  )معكوس�ة(  م�ا 
متقدمة من الخيل أو الناس أو 

نحوها
5أص�در صوتا كالذب�اب o ابرز 

أدواره القرموسطي.
6متحلل )معكوسة( o حب

مجموع�ة   o ملف�ات  7س�جل 
البي�وت وال�دور وأهله�ا الت�ي 

تمثل الوطن.
8مخرج مثري للجدل له عدد من 

األفالم منها حن ميرسة
9مظل�ة هب�وط o رشب برغبة 

شديدة.
10يدري�ن o من آث�ار املرصين 

القدماء.

رأيس
يف  س�عودي  كومي�دي  1ممث�ل 

مسلسل طاش ما طاش.
2ممثل م�رصي راح�ل ال يكذب 
ولكنه يتجمل. o اشهر الفراعنة 

واكر بناء
3مادة مميتة o نقل املعلومات إىل 

الحاسوب عر أجهزة يدوية.
4فيل�م جس�د فيه محم�ود عبد 
العزيز ش�خصية الشيخ حسني 
كفي�ف النظ�ر. o 3 ح�روف من 

هاشم
5ناقلو األشياء.

ترش�د   o حجم�ه  6تقل�ص 
)معكوسة(.

7أصاب�ه الجن�ون o اس�تجابتي 
ألسئلة ما

كوميدي�ة  مرصي�ة  8ممثل�ة 
خفيفة الظل

9قطع تغطى بها األسطح املائلة 
ابسط o وأقل تعقيدا.

10مخرج فلم الحموات الفاتنات 
وميم�ي  مني�ب  م�اري  تمثي�ل 

شكيب يف 1953

-ورد قداح اهديلك وجوري
وريدن ضمي احجيلك وجوري
موجر والعشك كمل وجوري
وشبه بركان حبك صاربيه

-عيوني من الدمع لجن وغارن 
وعىل حيل الهجر هدن وغارن 
اموتن من تحب غريي وغارن 
اريدك بس تحبني وهاي هيه 
-يروح الروح للمحبوب شهدي

انا النحلة النحيلةوخلص شهدي
حرت للغايل غري الورد شهدي
الورد بس للورد يصلح هدية

-روى الزيتون من دمعي والراك
أوغريك مانحل جسمي والراك

أخاف أطول غيبتكم والراك
وعند وصلك تدانيني املنيه

أبـــــــراج

ستصلك اليوم رسالة من شخص ما يعيش يف 
بلد أو يف دولة أخرى يخرك من خاللها بمعلومات 
أنك يف دوامة وغري  ستعرفها ألول مرة عنه. تشعر 
متزن عىل اإلطالق بعد هذه املكاملة. ربما تعرض األمر 

عىل مجموعة من أصدقائك لتعرف رأيهم.

لتأجيل  واضح  سبب  أو  مرر  أي  لديك  ليس 
بعض الخطط التي تتعلق بالعمل وبمشاريعك 
ما  اآلخرين  من  مساعدة  تطلب  ال  املستقبلية. 
دمت ال تساعد من حولك. عامل الناس كما تحب أن 

يعاملوك. ال تنس هذه املقولة »كما تدين تدان.«

أفكارك تبدو واضحة جدا ولكن من حولك ال 
الخجل  من  الرغم  عىل  تقول.  ما  يستوعبون 
إال  اآلخرين،  أمام  التحدث  عند  به  تشعر  الذي 
أنك ال تخاف من التعبري عن رأيك. تخوض التجارب 

الجديدة دون خوف، وهذا ما يميزك عن اآلخرين.

يتعن  التي  األيام  من  اليوم  هذا  نفسك.  كن 
أجل  من  مضاعفا  جهدا  تبذل  أن  فيها  عليك 
إنجاز العديد من املهام. ثقتك يف نفسك ستجعلك 
وال  بوضوح  رأيك  عن  عر  الحاقدين.  عىل  تتغلب 

تخجل من املحيطن بك.

يبدو يف الوقت الحايل أنك تواجه عددا متزايدا 
باللوم  تلق  ال  املتوقعة.  غري  التعقيدات  من 
عىل من حولك – يف بعض األحيان قد تكون أنت 
العقبات  ترى  وأن  هادئا  تظل  أن  حاول  املخطئ. 

املوجودة يف طريقك كوسيلة الكتشاف مداخل جديدة.

بعض  مع  التعامل  أثناء  بقسوة  تشعر 
األشخاص. األحداث التي تقع اليوم قد تجعلك 
من  أن  أحيانا  تشعر  واليأس.  بالحزن  تشعر 
حولك ال يفهمونك تماما. تريد أن تتناقش مع بعض 
األشخاص يف قضايا مهمة ولكنك ال تجد استجابة من 

اآلخرين.

هذا  معارفك.  أحد  من  ما  شخص  بك  يتصل 
الشخص لم تره منذ فرتة ولذلك ربما تقيض 
الهاتف. قد  التحدث معه عىل  ساعات طويلة يف 
يخرك هذا الشخص بأنه سيزورك قريبا! سيفاجئك 
بهذا الخر وعندما تخر أفراد عائلتك بزيارته، سيتعدون 

لتجهيز املنزل للقائه.

العديد من األشياء ال تسري كما ينبغي، فتواجه 
أمام  ترتيث  أن  حاول  توجهت.  أينما  عراقيل 
تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل معها 
وكأنها تحديات. إذا جرت األمور عىل غري املتوقع، قد 

تكون النتائج يف نهاية املطاف إيجابية كغري املتوقع.

بينك  اليوم  املشاكل  بعض  حدوث  عند 
يف  تفكر  أن  األفضل  من  أصدقائك،  أحد  وبن 
املشكلة ويف أسبابها ثم تفكر يف حلها. تحكم يف 
أن تفكر  أعصابك وال تنفعل مهما حدث. تستطيع 
اليوم بطريقة عقالنية أكثر من ذي قبل. قلبك وعقلك 

متفقان اليوم بعد رصاع دام أكثر من أسابيع.

عىل  تحكم  وال  متهورا  أو  عنيفا  تكون  ال 
الحقيقة  يف  تفهم  ال  أنت  برسعة.  اآلخرين 
بهذه  عليهم  تحكم  فكيف  نظرهم،  وجهات 
الطريقة؟ ال تنتقد أفعال اآلخرين. شخصيتك القوية 
الوقت  نفس  يف  ولكنها  البعض  أنظار  ستجعلك محط 

أيضا ستبعد عنك البعض اآلخر.

تضع  الزمالء.  مع  وتتواصل  هادئة  عالقاتك 
الظهر  آالم  بالرشيك.  عالقتك  يف  أخرى  قواعد 
عالجها الناجح هو امليش أو السباحة أو ممارسة 
يف  يكون  قد  الخوف  منها.  للتخلص  خاصة  تمارين 
إىل  حتماً  يدفعك  وذلك  وهم،  مجرّد  األحيان  معظم 

الرتّدد، فحاول أن تتخطى ذلك بالصر.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

السالم  تحقيق  أجل  من  رصاع  يف  اآلن  أنت 
أجل  من  فيه  تحارب  الذي  الوقت  يف  واألمان. 
تحقيق السالم، تجد من حولك ال يؤيدونك. عليك 
أن تبذل كل جهدك من أجل تحقيق أهدافك. كلمات 
من  تتجاهل  ال  آالمك.  تخفف  قد  ومشاعره  الرشيك 

يساعدك أو من يهتم بك.
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اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 
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ق�ال املط�رب اللبنان�ى راغ�ب عالم�ة انه 
انته�ى من تسجيل بعض األغاني من ألبوم 
الجديد مضيفاً أنه يعمل حالياً عىل مواقبة 
الوض�ع الراه�ن حتى يتخذ ق�راره بكيفية 
طرح األغني�ات التى انتهى م�ن تسجيلها 
حي�ث ينتظر استقرار األوض�اع بعد انتهاء 
أزمة انتش�ار فريوس كورون�ا لطرح هذه 

األغاني.
وأوضح عالمة أن األلبوم يحمل طابع جديد 
من حيث األلحان والكلمات، ويتميز بالتنوع 
ىف طريقة الغناء واللهجات املختلفة، حيث 
يض�م أغانى باللهجة املرصي�ة والخليجية 
واللبنانية، مشرياً إىل أنه أش�به بالكوكتيل، 
ويشمل العدي�د من األحاسي�س املختلفة، 
م�ا ب�ن األغني�ات الدرامي�ة ذات اإليق�اع 

الرومانىس وغريها.
ذك�ر أن آخر أعم�ال النج�م اللبنانى راغب 
عالمة، كان�ت أغنية »أنتو أملن�ا« للتوعية 
ض�د فريوس كورون�ا، واألغنية من كلمات 
الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى 
ري�اش، وإخ�راج سام�ى صع�ب، وتوجه 
راغ�ب بالشك�ر للجيش اللبنان�ى والقوات 
األمني�ة التى سهلت تصوير بعض القطات 

من أجل الكليب.
واحتف�ل املط�رب اللبنان�ى راغ�ب عالمة، 
بمناسبة ي�وم األب العاملى، من خالل نرش 
ص�ورة قديم�ة تجمعه م�ع وال�ده الراحل 
عىل حساب�ه الشخىص عىل موقع التواصل 
االجتماعي »تويرت«، وهما يلعبان »طاولة« 

ويكسو وجهيهما ضحكة من القلب.

أطلق�ت رشك�ة Adobe مؤخ�را 
تطبيقا مميزا للهواتف واألجهزة 
عمل�ه  آلي�ة  يف  يشب�ه  الذكي�ة، 
الشه�ري   Photoshop برنام�ج 

لتعديل الصور عىل الحواسب.
 Photoshop تطبي�ق  ويتوف�ر 
العاملة  Camera حاليا للهواتف 
»أندروي�د9-« وأنظمة  بأنظم�ة 
أندرويد األح�دث، والهواتف التي 
تعمل بأنظمة iOS بنسخها )12 
و13(، ويمك�ن تحميل�ه مجان�ا 
عرب متجر غوغ�ل اإللكرتوني أو 
عرب متجر »آب ست�ور« الخاص 

بأجهزة آبل.
واملمي�ز في�ه ه�و اعتم�اده عىل 
والتعل�م  الذك�اء  منظوم�ات 
األخط�اء  الكتش�اف  الصناع�ي 
الناجمة عن تشوه الصور بسبب 
عدس�ات الكام�ريا يف الهوات�ف، 
أو بسب�ب ظروف اإلض�اءة غري 

املناسب�ة، كم�ا تساع�ده ه�ذه 
ع�ىل  التع�رف  ع�ىل  التقني�ات 
الوج�وه أو األش�كال املختلفة يف 

كل لقطة.
ويوفر هذا التطبي�ق للمستخدم 
أكث�ر م�ن 80 »فل�رتا إلكرتونيا« 
ملعالجة الصور، كما يحوي ميزة  
Face Light الت�ي تساع�د ع�ىل 
إزال�ة الظ�الل غ�ري املرغوبة من 
عىل الوجوه يف اللقطات، ويساعد 
عىل استخ�دام أش�كال مختلفة 
إلضافته�ا كخلفيات للصور مثل 
مشاه�د  أو  القم�ر  أو  السم�اء 

طبيعية خالبة.
وتش�ري Adobe  إىل أنها ستوسع 
قريب�ا قائم�ة الخلفي�ات الت�ي 
-Phot  يستعمله�ا مستخدم�و

shop Camera، وقائم�ة الفالتر 
وحتى مي�زات تعدي�ل الصور يف 

التطبيق.

ــهالً للمقربني كما  ــف أن البوح ليس س ــة ستكتش يف النهاي
يصّوره اآلخرون، بل صعب جدا، فالبوح للغرباء متعة وراحة 
وأمان، ألن كل ما ستقوله سيذهب معهم حيث يذهبون، ولن 

يفهموا سوى ماتريد، سيقفون جبانبك، سيدعمونك، 
سيضحكون ويبكون معك، ألنهم اليعرفون أحدا من احلكاية 

كلّها إال أنت .

حتى من بعد احلجر املنزلي أنا حبّب كّمل متاريين الريّاضية 
ــن كان كتري َصعب وُمتعب  ــت متل قبل واليوم التمري يف البي
ألنو املدّرب »فادي« هيك َبّدو وإنتو بتتمّرنوا بالبيت أو بال
Gym ؟ واوعى حدا يقلّي ما بيلعب رياضة أحسن ما إزَعل 

مّنو

 
                 

نسمة فرح يف عامل 
حزين 

تجل�س يف الصب�اح الباكر فتشعر أنك داخل قفص ، وهو ش�عور يدفعك 
اىل الخيب�ة والضج�ر ، فامل�رء يتطلع اىل حريته وال يرغ�ب بالعيش داخل 
االقف�اص ، تتن�اول فطورك فتح�س انك تمضغ حفنة م�ن تراب نتيجة 
الوض�ع النفيس الذي انت فيه ، تسمع فريوز لعل يف صوتها بعض العزاء 
، فتكتش�ف ان ف�ريوز ما عادت قيث�ارة الصباح ووتر الف�رح الذي كان 
يسقين�ا بالسع�ادة ، ت�رع اىل جهازك ملعرف�ة ما يحدث يف ه�ذا العالم 
القبي�ح بفع�ل الوباء اللعن وم�ا خلفه من ويالت ، تج�د ان الفيس بوك 
ق�د انقل�ب اىل صفحة للوفي�ات ، تستغف�ر رب الع�زة والجاللة وترع 
بالدخ�ول اىل مكتبت�ك وتأخذ كتاب�ا طاملا تمنيت االط�الع عليه ، فال تجد 
يف صفحات�ه غري السأم وعدم الرغبة يف مواصل�ة القراءة ، تستعيذ بالله 
م�ن الوسواس الخن�اس وتذه�ب اىل التلفاز لتشاهد االح�داث من خالل 
شاش�ته فتصط�دم بقواف�ل املحللن السياسي�ن الذي�ن ال يميزون بن 
فيف�ي عبدة وبن صديقة املالية ، وكل واحد منهم وضع تاج الهدهد عىل 
رأس�ه وألصق ذيل الط�اووس عىل مؤخرته ، وراح يطلق ش�طارته التي 
ال تع�رف املنطق وال تق�رتب من الحكمة ، تدير ظه�رَك عن أخبار االنس 
والج�ن ، وتدخل اىل عالم السياسة فرتى أصحابه�ا يتنابزون باأللقاب ، 
ويتفاخ�رون بطائفيته�م وأحزابهم ، وكل فريق يعتق�د انه اعتىل عرش 
الده�اء ، وجلس عىل قم�ة الوطنية ، يتحدثون بطريق�ة مقرفة عن كل 
يشء باستثن�اء الحديث عن العراق الذي وهبهم امل�ال والجاه والشهرة ، 
ويضيق صدرك وينحب�س الهواء فيه ليس بسبب فايروس كورونا وانما 
بسبب فايروس الفساد والتخلف الذي التهم احالم الفقراء واملساكن من 
ش�عب العراق ، تذهب اىل الحوار مع نفسك وكل حوار مع النفس طهارة 
، فيقطع حديثك مثقف لم يبلغ سن الرش�د بعد وهو يعاتبك بمرارة ألنك 

لم تكتب عن روايته الجديدة او عن ديوانه الشعري .
ربما الوضع النفيس وما يفرزه من سلوك يجعلنا رؤية االش�ياء عىل غري 
حقيقته�ا ، ويدف�ع بنا اىل تصور خاط�ئ ، ومن يري�د ان يلحق الهزيمة 
بع�دوه علي�ه استه�داف الحال�ة النفسية لدي�ه ، عندها يضي�ع الخيط 
والعصف�ور ، ويستحيل التمييز بن االبيض واالسود ، وتختفي مؤرشات 

البوصلة التي ترشدنا اىل ميادين الفرح .
نحتاج اىل ثقافة مرشقة مضيئة تزيح عن نفوسنا ركام الخيبة واالحباط 
، وتجعلن�ا نتعامل م�ع يحدث بروح الصرب االيجابي م�ن اجل العبور اىل 

ضفة العطاء والبناء .
م�ا أحوجنا اليوم اىل دفقة من فرح يجعلنا من خاللها رؤية العراق وهو 
يتمتع بكل صفات االستقالل والسيادة والكرامة ، ومن النظر اىل ش�عب 

العراق وهو يمسح عن جبهته هذا الغبار الثقيل من الكآبة والحزن .
قولوا معي : آمن يا رب العاملن .

اىل اللقاء .

ق�ررت الفنان�ة واإلعالمي�ة اللبنانية 
يف  تركيزه�ا  توجي�ه  مغرب�ي  رزان 
الف�رتة املقبل�ة ع�ي اختي�ار أعمال 
درامي�ة وسينمائي�ة تش�ارك فيه�ا، 
حيث قال�ت بعشق التمثي�ل، وأتمني 
الع�ودة  مرة أخرى بع�د غياب، الفتة 
أنها مفتقدة الوقوف أمام الكامريات 
وتقديم أعمال فنية لذلك لن تجعل أى 
ىشء يعرق�ل طريقها إىل ه�ذا الهدف 
م�رة أخ�رى، السيم�ا وأنه�ا ق�ررت 
االستق�رار بمرص حتي تكون جاهزة 

لتلك الخطوة.  
برنام�ج  مغرب�ى  رزان  وقدم�ت 
»اغل�ب السق�ا« للنجم أحم�د السقا 

ىف ش�هر رمضان امل�اىض، املأخوذ 
ع�ن فورم�ات عامل�ى لربنامج 
 »beat the star« املسابق�ات 

ح�ول  فكرت�ه  وتق�وم   ،
منافس�ات صعب�ة ب�ن 

نج�م الربنام�ج وه�و 
أحمد السقا وعدد كبري 
م�ن النج�وم الضيوف 

املرصين والعرب.
أعم�ال  آخ�ر  وك�ان 
رزان مغرب�ى الفني�ة 

ظهوره�ا كضيف�ة رشف ىف 
فيلم »خ�ط امل�وت« الذى تم 

عرضه العام املاىض.

أمحد اجلنديل

مطر ساخن
تطبيق ُيشبه »فوتوشوب« يصل 

الهواتف الذكية

كشف�ت تقارير صحفي�ة عاملية 
أن رشكة »أب�ل« األمريكية زّودت 
هواتفه�ا »آيف�ون« بم�ا وصفته 
ب�«الس�الح الّري« الذي سيمنع 
بص�ورة  الهوات�ف  تل�ك  رسق�ة 

كبرية.
وتط�رق »سبق« نق�اًل عن موقع 
»إنغادجي�ت« التقني املتخصص، 
إىل أن ذل�ك السالح ظه�ر بصورة 
جدي�دة يف تحديث نظ�ام تشغيل 
هوات�ف »آيفون« املع�روف باسم 

»آي أو إس 14«.
ويسمح نظ�ام التشغي�ل الجديد 
ألول مرة بتفعيل خاصية »تعقب 
هاتفي« مع أكثر من جهاز مرتبط 
باملستخ�دم، ويتي�ح العث�ور عىل 

أجهزة تابعة لجهات خارجية.
أشارت »أبل« إىل أن هذا سيخضع 
لرقابة مح�ددة، حت�ى ال تستغل 
تلك التقنية بص�ورة غري قانونية 

من البعض.
وم�ن املتوقع أن تك�ون تلك امليزة 
مستخدم�ي  لجمي�ع  متاح�ة 
»آيف�ون« يف نهاية الع�ام الجاري 

.2020
ولكن قد يدخل هذا التحديث »أبل« 
يف مش�كالت قانوني�ة وقضائية، 
خاص�ة أن االتحاد األوروبي سبق 
أن اش�تكى من أن تطبيق »تعقب 
هاتف�ي« ب�ه أذون�ات افرتاضي�ة 
التتب�ع  تطبيق�ات  م�ن  أوس�ع 

املماثلة.

باختب�ار  فيسب�وك  رشك�ة  ب�دأت 
وه�و   ،Forecast )فوركاس�ت( 
مرشوع جدي�د أُطل�ق الي�وم لُيوّفر 
ملعرف�ة  مجتمًع�ا  للمستخدم�ن 
ومشارك�ة التنبؤات املستقبلية، عىل 
غ�رار مستقب�ل العالم بع�د جائحة 
الفريوس التاج�ي املستجد )كوفيد-

.COVID-19 )19
ويتوفر تطبيق )فوركاست( – الذي 
طورت�ه مجموعة البح�ث والتطوير 
 – NPE Team التابع�ة لها املسم�اة
مبدئًيا لنظ�ام iOS من آبل، ويسمح 
بط�رح األسئلة، ثم استخدام النقاط 
داخل التطبيق للتنبؤ بما قد يحدث يف 
املستقبل. ويمكن للمستخدمن أيًضا 
إنشاء، ومناقش�ة، وعرض التنبؤات 
دة جماعًيا.وأش�ارت فيسبوك  املُتعهَّ
يبحث�ون  الن�اس  أن  إىل  تدوين�ة  يف 

بصورة متزايدة ع�ن املعلومات التي 
ق�د تساعدهم عىل فهم م�ا قد يبدو 
عليه العالم غ�ًدا والشهر القادم وما 
بعده. وأضاف�ت: »نعتقد أن املجتمع 
القائ�م ع�ىل التوقع�ات لي�س فقط 
طريقة جيدة إلب�راز حكمة التعهيد 
الجماع�ي، ولكن�ه قد يساع�د أيًضا 
عىل تشجيع املحادثات الصحية عرب 
اإلنرتن�ت عرب مجموع�ة واسعة من 

املواضيع«.
التطبي�ق  أن  إىل  الرشك�ة  ونبه�ت 
سُيت�اح يف البداية لنظ�ام iOS فقط، 
املستخدمن  وملجموعة مدُعوَّة م�ن 
يف كل الوالي�ات املتحدة وكندا، ولكن 
متاح�ة  ستك�ون  التنب�ؤات  كاف�ة 
موق�ع  ع�رب  املستخدم�ن  لجمي�ع 
)فوركاست( ويمكن مشاركتها عرب 

املنصات.
ويمكن للمتنبئ�ن مناقشة األسباب 
وزي�ارة  تنبؤاته�م،  وراء  الكامن�ة 
امللف�ات الشخصي�ة لرؤي�ة تنبؤات 
وآراء كل مستخدم، ومتابعة بعضهم 
بعًضا للحصول عىل إخطار باألنشطة 
الجدي�دة. ويمك�ن للمتنبئ�ن أيًضا 
االطالع عىل سج�ل التنبؤات الخاص 
بهم بمرور الوقت، واالرتقاء يف لوحة 

الصدارة للموضوعات الفردية.

تزويد آيفون بـ “سالح سّري” ضّد 
السرقة

فيسبوك تختبر تطبيق 
)Forecast( للتنبؤ بأحداث 

مستقبلية
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يف 

مرشوع 
د نجم�ة هوليوود كريستن  َفنِّ�ي جديد ُتَجسِّ
ستي�وارت حياة الراحلة األم�رية ديانا يف فيلم 
سينمائي جديد يبدأ تصويره مطلع العام املقبل 
2021؛ وذلك بعد 8 سنوات من تجسيدها دور 
أمرية أسطورية يف فيلم »سنووايت والصياد«، 
إذ تع�ود من خالله كريستن ستيوارت لتلعب 

دور أمرية حقيقية وهي 
أمرية القلوب ديانا.

والفيل�م من إخراج بابلو 
ِقّص�ة  ويحك�ي  الري�ن، 
الحب واملرارة والرومانسية 
الت�ي انقلبت إىل ع�داوة بن 
األم�ري  الربيطان�ي  العه�د  ويل 

تشارلز وديانا سبنر.
العمل  مخ�رج  وذك�ر 
الرين يف ترصيحات 
إّن�ه  صحافي�ة 
َتَق�ّرر  »عندم�ا 
أال  ش�خصية 
تكون ملك�ة وتقول إّنها من األفضل 
أن تك�ون نفسه�ا، فه�ذا قرار كب�ري جداً... 
ه�ي كقص�ة خرافي�ة لكّنها واقع�ة وحدثت 

بالفعل«.
وأض�اف الرين: »كلنا قرأن�ا وعرفنا القصص 
األسطورية، يأتي األمري ليجد األمرية فيعجب 
به�ا ويطلبه�ا لل�زواج، ويف النهاي�ة تصب�ح 
ملك�ة... تلك ه�ي األسط�ورة... ولكن عندما 
تأت�ي امللك�ة وتقول إّنه�ا ال تري�د االستمرار 
وتتخىل عن رجلها وعرش�ها، وُتَق�ّرر أن ُتَعربِّ 

ع�ن نفسها، هنا تسق�ط األسطورة وتتحول 
إىل دراما، وهو األم�ر الذي أدهشني وفاجأني 
دائم�اً، وه�ذا ه�و مح�ور وجوه�ر الفيلم... 
ح املخرج الرين  فلماذا حدث ه�ذا؟«. كما َصّ
بأّن كريستن ستي�وارت اختيار طبيعي ألّنها 
من أب�رز املمثالت ع�ىل الساح�ة اآلن، وتجيد 
تجسي�د كل سم�ات الشخصية م�ن غموض 
وخجل وهشاش�ة ثم قوة، وه�ذا ما يحتاجه. 
وأش�ار إىل أّن الفيل�م لن يتع�رّض ملوت أمرية 
القل�وب يف ع�ام 1997، ولكّن�ه ق�د يتضّم�ن 
مشه�د رقصها مع ج�ون ترافولتا، مشرياً إىل 
د  أّن م�ا كانت تفعله ك�ان مدهشاً وهي ُتجسِّ

قوة الطبيعة.
ويتن�اول الفيلم فرتة من حي�اة األمرية ديانا، 
عندم�ا َقّررت الطالق من ويل العهد الربيطاني 
األمري تشارلز، ما جعل من املستحيل بالنسبة 
لها أن تصبح ملكة بريطانيا يف يوم من األيام، 
وهي الفرتة التي الَتّف العالم كله حول الجدل 
املثار ع�ن األمرية الجميل�ة. وسيحمل الفيلم 
اس�م »Spencer«، وه�و اسم عائل�ة األمرية 
ديانا، وج�اٍر اختيار النجم الذي سيقوم بدور 
األمري تشارل�ز وال�ذي ُيعترب اختي�اراً صعباً، 

حيث إّن األمري ما زال عىل قيد الحياة.

حياة األميرة ديانا في فيلم 
جديد العام المقبل  

ط�وال الف�رتة املاضية، ك�ان عشاق 
  SpongeBob SquarePants فيل�م 
ينتظرون عرض الفيلم، حيث كان من 
املق�رر اطالق فيلم الرس�وم املتحركة 
يف 22 ماي�و ، ولك�ن ت�م تأجلها إىل 7 
أغسط�س بسب�ب جائح�ة ف�ريوس 

كورونا .
-Spong  وأعلنت باراماونت أن فيلم

Bob: Sponge On The Run يف نهاية 
االم�ر، ل�ن  يت�م إص�داره يف املسارح 
ستت�م اتاحته ع�ي املنص�ة الرقمية  
أوائل عام 2021 قبل البث عىل خدمة 

.CBS All Access االشرتاك
 SpongeBob: Sponge On The Run
هو فيلم كومي�دي أمريكي للمغامرة 

الحية والحركة الرسومية بالكمبيوتر 
مستوحى م�ن املسلس�ل التلفزيوني 
للرسوم املتحركة سبونجبوب سكوير، 

وسيكون الفيل�م متحرًكا بالكامل يف 
CGI منمق بدالً من الرسوم املتحركة 

التقليدية ثنائية األبعاد.

فيلم SpongeBob SquarePants بعيدا 
عن السينمات بسبب كورونا

راغب عالمة:ألبومي الجديد أشبه بالكوكتيل ومتنوع في اللهجات 

رزان مغربي: أعشق التمثيل 
وافتقد الوقوف أمام الكاميرا

وجهت النجمة منة ش�لبى، رسالة 
ش�كل ألطباء م�رص لجهودهم 
ف�ريوس  ملواجه�ة  املبذول�ة 
كورون�ا، وغ�ردت من�ة ع�رب 
حسابه�ا عىل توي�رت، قائلة:« 
شكرا أطباء مرص أنتم يف القلب 
رحم الله من فادونا بأرواحهم 
الطاهرة واللهم حافظ عي من 

هم عي قيد الحياة«.
ش�اركت  آخ�ر  سي�اق  وىف 
النجم�ة من�ة ش�لبي، متابعيها 
وجمهورها، منذ أيام  بصورة 
لها مع النجم محمد 

ع�رب  هني�دي، 
به�ا  حسا

الشخيص بموق�ع توي�رت، والتي ظهرا 
فيه�ا من وراء كوالي�س تصوير الفيلم 
الجديد »النمس واإلنس«، الذي يشاركا 
يف بطولته سوياً داخل استوديو رشيف 

عرفة.
وكتبت شلبي، عىل الصورة التي نرشتها  
بسم الله توكلنا ع�ىل الله، ورسعان ما 
استقبال عدد كبري من التهنئات عىل بدء 

تصوير الفيلم الجديد.
ويح�رص صن�اع الفيلم خ�الل الفرتة 
الحالي�ة ع�ىل تجهيز كاف�ة املتطلبات، 
لضمان سالمة أبطال العمل من ناحية، 
ولكي يتم إنجاز التصوير يف 
أرسع وقت، وليخرج 
يف أفضل صورة.

أنتم 
في 

القلب
.. .

منة شلبي توجه رسالة لـ أطباء مصر

ىف  املنتج�ة  الجه�ات  إح�دى  دخل�ت 
مفاوضات جادة م�ع الفنانة روبى  

بطول�ة  لتق�دم  معه�ا  للتعاق�د 
مسلس�ل »ب�در البدور«والذ ى 

ينتم�ى لنوعي�ة مسلس�الت 
وتكتب�ه  حلق�ة،   45 ال�� 
مريم نعوم، ومن املفرتض 
املوس�م  خ�ارج  عرض�ه 
الرمضانى، ولم يتم موعد 
تصوير العم�ل حتى اآلن، 
غ�ذ من الع�ورف أن مريم 

ناعوم كان�ت قد كتبت تلك 
امل�رشوع من�ذ أكث�ر من 4 

أعوام.
ملرحل�ة  املفاوض�ات  ووصل�ت 

متقدمة، حي�ث أستقرت روبى 
بشكل كبري عىل تقديم تلك املسلسل، 

السيما أن القائمون عىل العمل استقروا 
أوىل عىل املخرج محمد ياسن الخراج العمل، الذى يعد 

بطوالت روبى املطلقة ىف  الدراما التليفزيونية، ولم يوقع ياسن 
بشكل رسمى حتى األن.

روب�ى تتنتظر استئناف تصوير فيل�م »كرية والجن« مع النجمن 
كري�م عبد العزيز وأحمد عز، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان 
حام�د، كما تستعد لتصوي�ر فيلم »السقوط ىف حل�م سوسن« مع 
النجم أحمد فهمى، وأكرم حسنى، وعمرو عبد الجليل، وخالد أنور، 
بيوم�ى ف�ؤاد، محمد ثروت، وأخ�رون، تأليف أيمن وت�ار، وإخراج 

أحمد الجندى.

مفاوضات مع روبي لتقديم 
مسلسل »بدر البدور«  


