
بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، امس الس�بت، املوقف 
الوبائي اليومي لالصابات املس�جلة لفريوس كورونا 
املس�تجد يف الع�راق، وفيم�ا اك�دت تس�جيل 2069 
اصابة جديدة و101 حالة وفاة و1079 حالة ش�فاء 
بالفريوس، ح�ددت دائرتي صح�ة الرصافة والكرخ 
التوزي�ع الجغرايف لالصابات حس�ب املناطق.وذكرت 
ال�وزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: انه تم 
فحص ) 9630 ( نموذجا يف كافة املختربات املختصة 
يف الع�راق ليوم ام�س ؛ وبذلك يك�ون املجموع الكيل 
للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداي�ة تس�جيل املرض يف 
العراق )510353 (.واضافت، ان مخترباتها س�جلت 
يوم ام�س ) 2069( اصابة يف العراق موزعة كالتايل: 
بغ�داد / الرصاف�ة   303، بغ�داد / الك�رخ     340، 
مدينة الطب   37، النجف االرٔشف    132، السليمانية  
255  ، اربي�ل  50 ، ده�وك   6 ، كرب�الء 92، كرك�وك  

48 ، دي�اىل   77، واس�ط  59  ، باب�ل  62 ، الب�رة  
116 ، ميس�ان 174 ، الديواني�ة  99 ، ذي قار  157 ، 
االنب�ار 18،  نينوى 14  ، صالح الدين  7 ، املثنى   23 
.واش�ارت اىل ان ع�دد الش�فاء:  1079  حالة،  وكما 
ييل: بغداد الرصافة   153  ، بغداد الكرخ  69 ، النجف 
52 ، الس�ليمانية 12           ، اربي�ل   45  ، كرك�وك 
16، كربالء 10 ، دياىل  102  ، واس�ط  204 ، البرة  
75، ميس�ان  72  ، باب�ل  61  ، ذي ق�ار        85 ، 
الديواني�ة   54   ، االٔنب�ار  52   ، نين�وى 11، ص�الح 
الدين   6 .وتابعت، ان عدد الوفيات  101 حالة  وكما 
ي�يل : بغداد الرصافة   16  ، بغ�داد الكرخ  8 ، مدينة 
الطب 4 ، النجف  2 ، الس�ليمانية       12، اربيل   1 ، 
كربالء 5، كركوك  3  ، دياىل  2  ، واس�ط  1 ، البرة  
7 ، ميس�ان  13، باب�ل 1، الديوانية  5  ، ذي قار 19 ، 

االٔنبار  1 ، صالح الدين  1.

تفاصيل اخرى ص3

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   
بغداد/ الزوراء:

أعلنت وزارة الخارجية، إجالء 29 ضابطا 
عراقيا علقوا مع عوائلهم يف باكستان من 
جراء وقف الس�فر بسبب تفيش فريوس 
كورونا.وذكر بيان للوزارة امس السبت 
أن “س�فارة جمهورية العراق يف إس�الم 
آباد، سريت الرحلة الجوية الثانية إلعادة 
الضب�اط العراقيني وعوائله�م العالقني 
يف باكس�تان وعدده�م 29 ضابطا، عىل 

متن الطائ�رة العراقية العس�كرية التي 
أقلعت من مطار )نور خان( العس�كري 
متجه�ة إىل بغداد”.وأض�اف البي�ان أن 
“عملية اإلجالء جرت بمتابعة شخصية 
م�ن قب�ل س�فري الع�راق يف باكس�تان، 
حامد عباس لفتة، وبالتنسيق مع خلية 
األزمة، ودائرة املراس�م يف مركز الوزارة، 
وبالتعاون م�ع وزارة الدف�اع العراقية، 

وقيادة القوة الجّوية العراقية”.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الرتبي�ة، ام�س الس�بت، 
الج�دول النهائ�ي المتحانات الس�ادس 
االعدادي بفروعه املختلفة للعام الدرايس 
الحايل.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
“الزوراء” نسخة منه: انها اعلنت جدول 
االمتحانات النهائية للس�ادس االعدادي 
بفروعه العلم�ي (االحيائي و التطبيقي 
( و )االدبي ، االس�المي ( للعام الدرايس 
)٢٠١٩-٢٠٢٠( / الدور االول ) للدراسة 

العربية والكردية والرتكمانية والدراسة 
االجنبية (.وكانت وزارة الرتبية قد اكدت 
يف وقت س�ابق، ان امتحانات الس�ادس 
االع�دادي س�تجرى بموعده�ا املح�دد ، 
مش�رية اىل ع�دم وج�ود أي مقرتح�ات 
بش�ان امتحان�ات ه�ذه املرحل�ة.وكان 
مجل�س ال�وزراء ق�د واف�ق يف جلس�ته 
االخرية عىل اعتماد درجة نصف الس�نة 

كدرجة نهائية للصف الثالث املتوسط.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أقّر مجلس الن�واب األمريكي يف تصويت 
تاريخي مرشوع قانون ينص عىل تحويل 
العاصم�ة واش�نطن إىل والية يف س�ابقة 
الديموقراطي�ون  به�ا  رح�ب  تاريخي�ة 
لكنها لن تمر بالتأكيد يف مجلس الشيوخ 
ال�ذي يهيمن علي�ه الجمهوريون.وقالت 
رئيس�ة مجل�س الن�واب الديموقراطية 
نان�ي بيلويس أن جعل واش�نطن والية 
يعني “إثبات احرتامن�ا للديموقراطية”.

وأضافت “منذ أكثر من قرنني ُحرم سكان 
العاصمة واشنطن من حّقوقهم الكاملة 
يف املشاركة يف ديموقراطيتنا”، عىل الرغم 
من انه�م يدفعون الرضائ�ب ويخدمون 
يف الجيش.وأق�ر القان�ون ب232 صوت�ا 
مقاب�ل 180 بدعم م�ن الديموقراطيني. 
وهي املرة األوىل يف التاريخ األمريكي التي 
يتبنى أح�د مجلي الكونغرس األمريكي 

نصا من هذا النوع.

بغداد/ متابعة الزوراء:
عادت أرقام ونسب وإحصاءات انتشار الوباء عامليا، 
لت�دق ناقوس الخط�ر من جديد، حي�ث تخطى عدد 
املصابني بفريوس كورونا ح�ول العالم 9,912,514 
مصاباً، تويف منهم أكثر من 497,067 شخصاً، فيما 
بلغ عدد املتعافني عاملياً 5,362,500 شخصاً.وعربيا، 
تجاوز عدد اإلصابات املعلنة، أمس السبت، 575,223 
إصابة )باستثناء أرقام األرايض الفلسطينية املحتلة 

ل من بينها  املعلنة من قبل االحتالل اإلرسائييل(، وُسجِّ
ما يزيد عىل 8999 وفاة، فيما بلغ عدد املتعافني أكثر 
م�ن 416,822 متعافياً.ومازالت تحافظ الس�عودية 
عىل املرتبة األوىل عربياً يف ع�دد املصابني ب�174577 
مصاب�اً، تويف منه�م 1474، وتع�اىف 120471، تليها 
قطر التي أحصت إصابة 92784 شخصاً ووفاة 109 

وتعايف 76072 شخصاً.

الزوراء/ حسني فالح:
الخدم�ات واالعمار  كش�فت لجن�ة 
النيابي�ة، عن خطط الحال�ة الطرق 
الخارجية الس�يما الت�ي تربط بغداد 
باملحافظ�ات وكذلك »ط�رق املوت« 
تاهيله�ا  لغ�رض  االس�تثمار  اىل 
وتطويرها، وفيما اش�ارت اىل تفعيل 
الجباي�ات املفروض�ة عىل س�يارات 
اك�دت  امل�وارد،  لتعظي�م  الحم�ل 
لع�رض  ملؤتم�ر موس�ع  التحض�ري 
الفرص االستثمارية بحضور سفراء 

ورشكات عاملية رصينة.وقالت عضو 
لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار النيابية 
منار الشديدي يف حديث ل�«الزوراء«: 
ان اجتماع�ا عقد يف لجن�ة الخدمات 
النيابية بحض�ور ممثلني  واالعم�ار 
ك�وزارة  التنفيذي�ة  الجه�ة  ع�ن 
االعمار واالس�كان والبلديات وهيئة 
االس�تثمار الوطنية لغرض مناقشة 
موضوع احال�ة الطرق الخارجية اىل 
االستثمار.واضافت، ان اغلب الطرق 
الخارجي�ة تعت�رب طرق م�وت حيث 

هن�اك الكثري من الح�وادث املرورية 
تحصل يف تلك الطرق ال بد من تاهيلها 
التقني�ات املعمول  وتطويرها وف�ق 
به�ا يف اغل�ب دول العال�م، مبينة ان 
االجتم�اع خلص باالتف�اق عىل عقد 
مؤتمر موس�ع بحضور سفراء دول 
رشكات  ع�ن  ممثل�ني  و  متط�ورة 
عاملية رصينة متخصصة ومسؤولني 
يف  وكذل�ك  االتحادي�ة  الحكوم�ة  يف 
اعم�ال  ورج�ال  النيابي�ة  اللج�ان 
ومس�تثمرين لغرض ط�رح الفرص 

الطرق.واوضحت،  لتلك  االستثمارية 
ان االستثمار يتضمن تاهيل وتطوير 
الط�رق من خ�الل التعبيد وتش�جري 
اماكن  الوس�طية وانش�اء  الجزرات 
ترفيهي�ة ومحطات وق�ود ومطاعم 
ومحالت تجارية، الفت�ة اىل ان اغلب 
دول العال�م واملنطق�ة تعم�ل وف�ق 
هذا املبدا.واش�ارت اىل ان املش�اريع 
س�تنطلق م�ن الط�رق الت�ي تربط 
العاصمة بغداد باملحافظات االخرى 
وبعده�ا سيتوس�ع ليش�مل الطرق 

االخ�رى،  للمحافظ�ات  الخارجي�ة 
مبين�ة ان الحصة االكرب س�يكون ملا 
تس�مى بطرق امل�وت التي تس�ببت 
بح�وادث كبرية والت�ي راح ضحيتها 
العديد م�ن املواطنني.ولفت�ت اىل ان 
سبب اللجوء اىل االستثمار بسبب ما 
يمر ب�ه البلد حاليا من تقش�ف مايل 
وقل�ة يف االي�رادات، مؤك�دة ان هذه 
املش�اريع س�تقلل الكلف عن الدولة 

لكونها ستحال اىل االستثمار.

اخلدمات النيابية تكشف لـ           عن خطط إلحالة الطرق اخلارجية 
لالستثمار من بينها »طرق املوت«

بسبب التقشف املالي.. التحضري النعقاد مؤمتر لعرض الفرص االستثمارية حبضور شركات عاملية

الخرطوم/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت الخرط�وم والقاه�رة أّن أدي�س أباب�ا 
وافقت خالل قّمة أفريقية مصّغرة عىل تأجيل 
ملء س�ّد النهضة، الذي تبني�ه عىل نهر النيل، 
إىل ح�ني إبرام اّتفاق ثالثي، وبأن�ه تم التوافق 
عىل تشكيل لجنة لهذا الغرض.وخاضت الدول 
الث�الث مفاوضات مضني�ة امتدت مل�ا يقرب 
م�ن عق�د دون التوص�ل التفاق يح�دد معالم 
طريق�ة تش�غيل الس�د وم�لء خزانه.وقالت 
الرئاس�ة املرية يف بي�ان عقب اجتماع ملر 
وإثيوبيا والس�ودان ورئاسة االتحاد األفريقي 
ع�رب الفيدي�و، إنه تم التوافق ع�ىل عدم اتخاذ 
أي إج�راءات أحادي�ة بش�أن ملء خزان س�د 
النهض�ة اإلثيوب�ي قبل التوص�ل التفاق.وقال 
البيان “تم التوافق يف ختام القمة عىل تشكيل 
لجنة حكومية من الخرباء القانونيني والفنيني 
م�ن الدول الثالث م�ر والس�ودان وإثيوبيا، 

إىل جان�ب ال�دول األفريقي�ة األعض�اء بهيئة 
مكتب رئاس�ة االتحاد األفريق�ي، وكذا ممثيل 
الجهات الدولية املراقبة للعملية التفاوضية”.
وأضاف أن ذلك يه�دف إىل “االنتهاء من بلورة 
اتف�اق قانون�ي نهائي ملزم لجمي�ع األطراف 
بخصوص قواعد ملء وتش�غيل سد النهضة، 
مع االمتناع ع�ن القيام بأية إجراءات أحادية، 
بم�ا يف ذل�ك ملء الس�د، قب�ل التوص�إىل هذا 
االتفاق، وإرس�ال خط�اب به�ذا املضمون إىل 
مجل�س األم�ن باعتب�اره جه�ة االختص�اص 
ألخ�ذه يف االعتبار”.ويف الخرط�وم قالت قالت 
الحكومة الس�ودانية يف بيان “تم االّتفاق عىل 
أن يت�ّم تأجيل ملء الخ�زّان إىل ما بعد التوقيع 
ع�ىل اّتفاق”، مش�رية إىل أّنه ت�ّم أيضاً االتفاق 
عىل أن “تبدأ مفاوضات عىل مس�توى اللجان 
الفني�ة فوراً بغية الوصول إىل اتفاق يف غضون 

أسبوعني”.

املالية النيابية لـ          : رواتب املتقاعدين واملوظفني مؤمنة وستوزع يف وقتها احملدد 
تضمني مستحقات العقود واألجراء والفالحني واملتعينني اجلدد يف قانون االقرتاض

الزوراء / يوسف سلمان: 
الجمهورية  بعد مصادق�ة رئاس�ة 
املح�يل  االق�رتاض  قان�ون  ع�ىل 
والخارجي لتمويل العجز املايل للعام 
2020 ، ال�ذي اقره مجل�س النواب 
االس�بوع املايض ، طمأن�ت اللجنة 
املالية النيابية املتقاعدين املوظفني  
ان الرواتب مؤمنة بالكامل وس�يتم 

توزيعها يف وقتها املحدد.
وق�ال عض�و اللجنة النائ�ب جمال 
كوج�ر ل��” ال�زوراء “، أن “رواتب 
مؤمن�ة  واملوظف�ني  املتقاعدي�ن 
بالكام�ل وس�يتم توزيعها يف وقتها 
املح�دد ، وال صح�ة مل�ا يش�اع عن 
توزيعه�ا كل 45 يوم�ا “ ، ع�ادا أن 
“اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة س�محت 
للحكوم�ة باالقرتاض لتأمني رواتب 
هذين الش�هرين فقط لتجني ثمار 
اصالحاته�ا التي يج�ب ان تبدأ منذ 
االن”،واض�اف ان “اللجن�ة النيابية 
ترفض االق�رتاض لتأم�ني الرواتب 
فق�ط، ألنه أم�ر تش�غييل يعني أن 
ثق�ل موازن�ة الع�ام املقب�ل 2021 
واملوازنة التي تليها بحواىل 20 مليار 
دوالر بدون اي م�ردود مايل”، مبينا 
ان “هن�اك معادل�ة ب�ني الق�روض 
واالص�الح كلم�ا ازدادت الق�روض 
االص�الح  الحكوم�ة ع�ن  ابتع�دت 
الحقيق�ي ، اي بمعن�ى اذا ل�م تجد 
الحكوم�ة امواال س�وف تضطر اىل 

امل�ال  كان  اذا  ولك�ن  االصالح�ات 
موجودا لن تج�ري اي اصالحات”.

واوضح ان “اللجنة املالية اعرتضت 
الحكوم�ة  لج�وء  األول   ، لس�ببني 
لالق�رتاض ب�دون االص�الح وإن لم 
يحقق املرجو منه نذهب لالقرتاض 

الحقا ، اما الس�بب الثان�ي فيتعلق 
الذي  الخارج�ي  بس�قف االقرتاض 
حددت�ه اللجن�ة املالية ب�� 5 مليار 
تطال�ب  بينم�ا   ، ح�را  دوالر 
الحكوم�ة بمبال�غ أكرب”.واضاف ، 
ان “اللجنة ترفض االقرتاض لتأمني 

الرواتب فقط ألنه أمر تشغييل يعني 
أن ثق�ل موازنة الع�ام املقبل 2021 
واملوازنة التي تليها بحواىل 20 مليار 
دوالر بدون اي م�ردود مايل”، مبينا 
ان “هن�اك معادل�ة ب�ني الق�روض 
واالصالح اي كلما ازدادت القروض 

االص�الح  الحكوم�ة ع�ن  ابتع�دت 
الحقيق�ي ، واذا ل�م تج�د الحكومة 
امواال س�وف تضطر اىل االصالحات 
ولكن اذا كان املال موجودا لن تجري 
اي اصالحات”.وكانت لجنة مراقبة 
والتخطي�ط  الحكوم�ي  الربنام�ج 
الس�رتاتيجي النيابية اك�دت تأمني 
قانون االقرتاض رواتب أربع فئات.
وقال عض�و اللجنة النائ�ب يونادم 
 “ ان   ، كن�ا  يف تري�ح صحف�ي 
قانون االقرتاض الداخيل والخارجي 
املص�وت علي�ه كان يتضم�ن س�د 
العجز امل�ايل الذي يقدر ب� 35 مليار 
دوالر “، مشريا اىل ان “ الربملان حدد 
االق�رتاض الخارجي ب�� 5 مليارات 
بتقدي�م  الحكوم�ة  وأل�زم  دوالر، 
برنامجه�ا اإلصالحي خالل مدة 60 
يوم�ا “.وأض�اف، أن  “ بقية العجز 
يمك�ن تس�ديده م�ن خالل رس�وم 
الكم�ارك والجبايات وغريها، فضال 
ع�ن االقرتاض من البن�وك الداخلية 
الثالثة، وكذلك االس�تعانة بحواالت 
 ،“ املرك�زي  البن�ك  ل�دى  الخزين�ة 
مبينا ان “ ت�م إدراج مواد يف قانون 
االقرتاض تتضمن تخصيصات مالية 
للمعين�ني الجدد الذين لم يس�تلموا 
رواتبهم وكذلك مس�تحقات العقود 
واألج�راء اليومي�ني، ومس�تحقات 
الفالح�ني، فضال ع�ن تامني رواتب 

املوظفني واملتقاعدين “.

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(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7275    االحـد    28    حزيران     2020 No: 7275   Sun    28     Jun    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:  
 سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق، امس 
الدوالر  رصف  سعر  يف  نسبيا  استقراراً  السبت، 
أسعار  العراقي.وكانت  الدينار  مقابل  األمريكي 
بيع ورشاء الدوالر يف رشكات ومكاتب الصريفة، 
كاآلتي: سعر البيع للدوالر الواحد بلغ ٢5٠.١٢4 
سجل   فقد  للدوالر  الرشاء  سعر  أما  دينارا. 
الدوالر  رصف  اسعار  دينارا.وتشهد   ١٢3.٢5٠
الحني  بني  الصريفة  الكفاح ومكاتب  بورصة  يف 
واالخر اىل ارتفاعا نسبيا  بحسب البيع والرشاء 

،لكن رسعان ماتعاود  اىل االستقرار.

الدوالر يستقر نسبيا يف 
األسواق احمللية

العراق جيلي 29 ضابطا علقوا مع 
عوائلهم يف باكستان

الرتبية تعلن اجلدول النهائي المتحانات 
السادس االعدادي

جملس النواب األمريكي يقّر يف جلسة تارخيية 
حتويل العاصمة واشنطن إىل والية

القاهرة واخلرطوم تعلنان اتفاقا مع إثيوبيا 
على تأجيل ملء سّد النهضة  االصابات بـ”كورونا” يف العراق تتخطى الـ 43 الفا 

وجمموع الوفيات 1660حالة

بعد تسجيل 2069 إصابة وأكثر من 100 حالة وفاة

تونس تعيد فتح حدودها بعد ثالثة أشهر على إغالقها ملنع انتشار كورونا

ص 6عبد الغين شهد: لن امسح ألحد ان يتدخل يف اختيارات العيب االخضر

ص 2

مثن دور املالكات الطبية والصحية والعاملني يف املستشفيات 

جملس األمن الوطين يوجه بدعوة طلبة 
كليات الطب للتطّوع بالعمل يف املستشفيات

بغداد/ متابعة الزوراء:
وج�ه مجل�س األم�ن الوطن�ي، بدع�وة 
طلب�ة كلي�ات الطب للتط�ّوع بالعمل يف 
املستش�فيات، لدع�م امل�الكات الطبية.

وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالم�ي لرئيس 
ال�وزراء : ان »رئي�س مجل�س ال�وزراء 
ام�س  ت�رأس،  الكاظم�ي  مصطف�ى 
الس�بت، اجتماع�اً طارئ�اً ملجلس األمن 
جائح�ة  ملناقش�ة  خص�ص  الوطن�ي، 
كورون�ا، وإج�راءات مواجهتها«.وثّمن 
املجلس يف بداية االجتماع، »دور املالكات 
يف  العامل�ني  وكّل  والصحي�ة،  الطبي�ة 
املستشفيات، وهم يبذلون جهوداً كبرية 
يف عمله�م، ويتفان�ون يف تقديم الخدمة 
الطبية للم�رىض املصابني«، مش�يداً ب� 
»شجاعتهم يف القيام بدورهم اإلنساني 
النبي�ل من أج�ل حماية األم�ن الصحي 
للمجتمع«.وأض�اف البيان، أن »املجلس 
ناق�ش جملة م�ن القضاي�ا واإلجراءات 
الواجب اتخاذها ملواجهة جائحة كورونا، 
بما يضم�ن س�المة املواطن�ني وتقديم 
للمصابني«.ووّج�ه  الخدم�ات  أفض�ل 
املجلس بحسب البيان، وزارة الصحة ب� 
»إص�دار تعليمات تتضّم�ن بروتوكوالت 

بفاي�روس  املصاب�ني  امل�رىض  لدخ�ول 
كورونا اىل املستشفيات، وكذلك تعليمات 
تتعلق بمراجعة املواطنني اىل املؤسسات 
الصحي�ة، بم�ا يكف�ل حمايته�م م�ن 
التع�رّض لإصابة بالفايروس«.وأش�ار 
اىل أن »مجلس األمن الوطني كلّف وزارة 
الصح�ة والبيئة وبالتنس�يق م�ع وزارة 
التعليم الع�ايل والبح�ث العلمي بتوجيه 
الدعوة لطلبة كلي�ات الطب يف جامعات 
الخامس�ة  للمرحلت�ني  كاف�ة،  الع�راق 
والسادس�ة، الراغب�ني بالتط�ّوع للعمل 
يف املستش�فيات، به�دف دع�م املالكات 
الطبية يف املستشفيات وتعزيز املشاركة 
املجتمعي�ة يف مواجهة جائح�ة كورونا، 
ع�ىل أن ُتعتم�د تل�ك املش�اركة ضم�ن 
والدرجات  للدراس�ة  العلمية  التقييمات 
أن  البي�ان،  للنجاح«.وتاب�ع  املطلوب�ة 
»املجلس ختم اجتماعه بدعوة املواطنني 
كاف�ة اىل رضورة االلت�زام باإلرش�ادات 
ع�ىل  الحف�اظ  أج�ل  م�ن   ، الوقائي�ة 
س�المتهم، وحماية املجتم�ع من خطر 
جائح�ة كورونا«، مش�دداً ع�ىل »توفري 
الحماي�ة الكاملة للمالكات الصحية من 

أية اعتداءات«.

إصابات كورونا تقرتب من العشرة ماليني والوفيات حنو نصف مليون 
الوباء ينتشر بقوة ويدق ناقوس اخلطر من جديد

بغداد/ متابعة الزوراء:
الدول  مع  بالربط  الخاصة  النقل  وشبكات  خطوط  جميع  إكمال  الكهرباء  وزارة  أكدت 
الخليجية.وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد موىس العبادي يف تريح صحفي: إن »العراق 
أكمل جميع الخطوط الناقلة، وكذلك تم إكمال شبكات النقل الخاصة بالربط الخليجي«، 
الفتا إىل أن »األمر يتعلق اآلن بهيئة الرصد الخليجي، وأن هناك جملة من الخطوط واملحطات 
العراق  »توقيع  أن  العبادي،  الخليجية«.وأوضح  الدول  مع  الربط  إاّل  يبق  ولم  إنجازها  تم 
مع هيأة الربط الخليجي ينص عىل ربط شبكات نقل الطاقة من خالل األرايض الكويتية 
والسعودية عرب املحافظات الجنوبية، وخصوصا محافظة البرة، لكن تداعيات الوضع 
الصحي واالقتصادي أخر العمل«، مبينا أن »االتفاقية تنص عىل أن يكون الربط الكهربائي 
مع جميع دول الخليج«.وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت يف وقت سابق، أنها وقعت عقدا 

مع هيئة الربط الخليجي، لتزويد املناطق الجنوبية ب� 5٠٠ ميغا واط كمرحلة أوىل.

الكهرباء: إكمال مجيع خطوط وشبكات 
النقل اخلاصة بالربط اخلليجي

بعد مضي اسبوع على وفاته .. العبون دوليون يزورون قرب امحد راضي 

انقرة/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الدف�اع الرتكية، ع�ن مقتل جندي تركي خالل اش�تباكات يف عملي�ة “مخلب النمر” 
الجارية ش�مال العراق.وقالت الوزارة يف بيان، إن “الجندي قتل أثناء اش�تباكات مع اإلرهابيني يف 
منطقة عملية )مخلب النمر(، وأنه تم تحييد إرهابيني اثنني يف االشتباكات”. ونفذت أنقرة عمليتني 
منفصلتني يف شمايل العراق ضد قواعد حزب العمال الكردستاني )الرتكي( األسبوع املايض ردا عىل 

ما قالت إنه تزايد هجمات املقاتلني األكراد عىل قواعد الجيش الرتكي يف الحدود بني البلدين.

مقتل جندي تركي باشتباكات مشال العراق

تفاصيل ص2   

اجلدول ص2



بغداد/ الزوراء:

السبت،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

املسجلة  لالصابات  اليومي  الوبائي  املوقف 

وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 

و101  جديدة  اصابة   2069 تسجيل  اكدت 

بالفريوس،  شفاء  حالة  و1079  وفاة  حالة 

حددت دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

منه: انه تم فحص ) 9630 ( نموذجا يف كافة 

املختربات املختصة يف العراق ليوم امس ؛ وبذلك 

منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل  املجموع  يكون 

بداية تسجيل املرض يف العراق )510353 (.

 ( امس  يوم  سجلت  مخترباتها  ان  واضافت، 

العراق موزعة كالتايل: بغداد  2069( اصابة يف 

/ الرصافة   303، بغداد / الكرخ     340، مدينة 

الطب   37، النجف االرٔشف    132، السليمانية  

 ،92 كربالء   ،  6 دهوك     ،  50 اربيل    ،   255

كركوك  48 ، دياىل   77، واسط  59  ، بابل  62 

، البرصة  116 ، ميسان 174 ، الديوانية  99 ، 

ذي قار  157 ، االنبار 18،  نينوى 14  ، صالح 

الدين  7 ، املثنى   23 .

واشارت اىل ان عدد الشفاء:  1079  حالة،  وكما 

ييل: بغداد الرصافة   153  ، بغداد الكرخ  69 ، 

النجف 52 ، السليمانية 12           ، اربيل   45  

، كركوك 16، كربالء 10 ، دياىل  102  ، واسط  

204 ، البرصة  75، ميسان  72  ، بابل  61  ، 

ذي قار        85 ، الديوانية   54   ، االٔنبار  52   ، 

نينوى 11، صالح الدين   6 .

وتابعت، ان عدد الوفيات  101 حالة  وكما ييل 

: بغداد الرصافة   16  ، بغداد الكرخ  8 ، مدينة 

الطب 4 ، النجف  2 ، السليمانية       12، اربيل   

1 ، كربالء 5، كركوك  3  ، دياىل  2  ، واسط  1 ، 

البرصة  7 ، ميسان  13، بابل 1، الديوانية  5  ، 

ذي قار 19 ، االٔنبار  1 ، صالح الدين  1، مبينة 

مجموع  اما   ،43262   : االٔصابات  مجموع  ان 

حاالت الشفاء : 19938، بينما الراقدين الكيل:      

املركزة:  العناية  يف  الراقدين  حني  يف   ،21664

254 ، ومجموع الوفيات:   1660.

بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 

الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي،  تسجيل 

303 اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها 147 

الوبائي  الرصد  خالل   35 منها  الصدر  بمدينة 

للمؤسسات  مراجعتهم  خالل  و112  الفعال 

الصحية.

وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

اصابة   303 سجلت  الرصافة  »صحة  ان  منه: 

 63 كالتايل:   موزعة  كورونا  بفريوس  جديدة 

حالة رصد وبائي فعال  ضمن  قطاع الصدر 35 

حالة ،  قطاع الشعب  حالتني ،  قطاع الرصافة 

قطاع    ، حاالت   4 النهروان  قطاع    ، حاالت   7

 12 الثاني  البلديات  قطاع    ، حاالت   3 املدائن 

حالة .

مراجعتهم  خالل  حالة   240 ان   اىل،  واشار 

مدينة  كالتايل:   موزعة  الصحية    املؤسسات 

 ,537  ,525 محالت  ضمن  حالة   112 الصدر 

 ,569 ,559 ,558 ,571 ,559 ,565 ,530 ,538

 ,523 ,550 ,564 ,538 ,519 ,555 ,553 ,562

534, 560, 573, قطاعات 29, 62, الدسيم /  

 ,964  ,958  ,962 محلة  حالة   19 الزعفرانية 

977, 966, 952, 922, دور الجلود /  الحبيبية 

يف  حاالت   4 حميدية    /537 محلة  حاالت   7

حاالت   3 كفاح    / والزراعي  املدارس  شارع 

 ,335 محلة  حالة   27 الشعب    /103 محلة 

337, 325, 346, 351, 323, 351, البنوك, حي 

الزراعي  حالة  الشام  بوب    / اور  حي  سومر, 

والوردية  الزراعي   حاالت    4 دياىل  جرس    /

  /737  ,739  ,730 محلة  حاالت   9 االمني    /

 ,220  ,227  ,219 محلة  حاالت   7 الحسينية 

221, 207/  شارع النضال حالة واحدة محلة 

  /738  ,762 محلة  حالة   13 البلديات    /103

حاالت   3 زيونة    / واحدة  حالة  البتول  حي 

الزراعي  واحدة  حالة  الراشدية    /714 محلة 

/  شارع املغرب 3 حاالت محلة 306/ العبيدي 

6 حاالت محلة 768, 762, 787/   حي تونس 

  / الزراعي  حاالت   5 النهروان    / واحدة  حالة 

حي القاهرة حالة واحدة محلة 303 /  املشتل 

حالة واحدة محلة 729/ الطالبية حالة واحدة 

محلة 321/  املعامل حالة واحدة محلة 779/  

  /504 محلة  واحدة  حالة  فلسطني  شارع 

كرادة حالة واحدة محلة 909/  حي نرص حالة 

واحدة  حالة  االعظمية   /773 محلة  واحدة 

محلة 310.

واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع املصابني 

اىل الحجر الصحي لتلقي العالج«، مشريا اىل ان 

»العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 7336 تويف 

منهم 447 فيما اكتسب الشفاء 4770 ومتبقي 

قيد العالج نحو 2119 حالة«.

لجميع  الجهود   »تكاتف  اىل  الساعدي  ودعا 

لدعم  امكانياتها  واستنفار  الدولة  مؤسسات 

وزارة الصحة  يف حربها ضد فريوس كورونا«.

اىل ذلك، حدد دائرة صحة الكرخ، املوقف الوبائي 

يف  املشخصة  الحاالت  وعناوين  اعداد  مع  لها 

املستجد  كورونا  فريوس  بمرض  مخترباتها 

لغاية الساعة العارشة من ليلة الجمعة واملعلن 

عنها امس السبت.

الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة  وذكرت 

منه: ان االصابات توزعت كما ييل: ابو غريب/ 

11، ابو دشري /  9، االسكان /     11، االعالم 

/   7، البياع / 16، التاجي /   3، الحارثية /   

2، الحرية /  24، حي الخرضاء / 2، الخطيب 

/ 1 ، الدورة / 25 ، الدولعي /  4، الرحمانية/ 

الرشطة   ،2  / الشالجية   ،13  / السيدية   ،6

الخامسة /  3، الرشطة الرابعة / 1، الشعلة / 

31، الصالحية / 2، الطارمية /   17، الطوبجي 

/ 5، العامرية /   3، العطيفية/  2، العالوي /  

5، الغزالية /  11، القادسية/  3، الكاظمية / 

15، الكرخ /  2، املحمودية/  19، املعالف /  6، 

شارع حيفا / 1، املنصور/  6 ، سجن العدالة /  

7 ، املواصالت / 2 ، الريموك /  9 ، جكوك /  3، 

حي الجامعة/  9 ، حي الجهاد/  9، حي العامل 

/ 10 ، حي العدل / 6، حي الفرات / 3، سكنة 

الوفيات  ان  14.واضافت:  الرصافة/    جانب 

46سنة/ذكر/الطارمية/املشاهدة/ :وفاة/

وفاة/78سنة/ذكر/  ، الرشطة  مركز  قرب 

وفاة/70سنة/ذكر/ دشري/محلة852،  ابو 

وفاة/75سنة/ الدرويش،  السيدية/تقاطع 

انثى/اليوسفية/زراعي، وفاة/65سنة/انثى/

وفاة/51سنة/ذكر/ الكاظمية/محلة421، 

وفاة/62سنة/ذكر/ الحرية/محلة417، 

وفاة/66سنة/ذكر/ العامل/محلة805،  حي 

السيدية/محلة837.

االصابات بـ »كورونا« يف العراق تتخطى الـ 43 الفا وجمموع الوفيات 1660حالة

تونس/ متابعة الزوراء:
والجوية  الربية  حدودها  فتح  السبت  امس  تونس  اعادت 
للحياة  تدريجية  عودة  بذلك  معلنة  بالكامل،  والبحرية 
فريوس  عىل  السيطرة  السلطات  أكدت  أن  بعد  الطبيعية 

كورونا املستجد. 
تفيش  حيث  من  العالم  بلدان  الصحة  وزارة  وصنفت 

الفريوس إىل مناطق خرضاء وبرتقالية وحمراء. 
من  أكانوا  سواء  الوافدين،  جميع  عىل  الحكومة  وفرضت 
املواطنني أم من السياح، تقديم شهادة مخربية تثبت التحليل 
السلبي )PCR( لكوفيد-19 »عىل أال يتجاوز تاريخ إجرائه 
72 ساعة عند الوصول إىل الحدود التونسية«، باإلضافة إىل 

الخضوع »للحجر الصحي الذاتي ملدة 14 يوما«.
الدويل  قرطاج  تونس  مطار  يف  العمليات  بعض  واستأنفت 
ومن املقرر مغادرة رحالت جوية متجهة إىل روما وجنيف 

وباريس.
يونيو/حزيران،  الحكومة يف منتصف  رئاسة  بقرار  وعمال 
سيتم نقل السياح القادمني ضمن مجموعات مع منظمي 
الرحالت السياحية »إىل النزل عىل متن الحافالت السياحية 
التونسية  للسياحة  الصحي  الربوتوكول  بقواعد  امللتزمة 

وذلك يف مجموعات مؤطرة«. 
التي  االجتماعي  التباعد  قواعد  تطبيق  للفنادق  وسينبغي 
أطباق  عرض  من  بدال  فردية  وجبات  تقديم  عىل  تنص 
بني  اآلمنة  املسافة  احرتام  إىل  باإلضافة  منها،  يختارون 
الطاوالت واملقاعد ومسافة ثالثة أمتار مربعة لكل شخص 

يف أحواض السباحة.
للمجموعات  »يرخص  أنه  إىل  الحكومة  رئاسة  وأشارت 

األثرية  واملواقع  واملعالم  املتاحف  زيارة  للسياح  املؤطرة 
السياحية مع احرتام الربوتوكول الصحي بكل موقع«.

الفريوس  عن  الكشف  فحص  بإجراء  للسياح  وسيسمح 
»إجراء  للسائح  التونسية  الدولة  وستتيح  العودة.  قبل 
تحليل PCR بطلب منه أو من دولة إقامته ابتداء من اليوم 

السادس من دخوله إىل تونس«.
وتراجعت إيرادات السياحة، القطاع الذي شكل بني 8 و%14 
من الناتج املحيل اإلجمايل ويضم نصف مليون وظيفة، نحو 
50 يف املئة خالل أول خمسة أشهر من العام الحايل مقارنة 
واملنتجعات  الفنادق  بقاء  مع   2019 من  الفرتة  بنفس 
وإغالق  العام  العزل  إجراءات  بسبب  خاوية  التونسية 

الحدود.
وكان رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ قد حذر، الخميس أمام 
الربملان، من األوضاع االقتصادية بالبالد جراء تفيش الوباء، 
قائال إن النمو هذا العام سينكمش بنحو 6 باملئة وإن كل 

مؤسسات الدولة باتت »مفلسة«.  
وقال وزير االستثمار سليم العزابي إن االقتصاد قد ينكمش 
أسوأ  وهو  الجائحة  بسبب  باملئة  سبعة  إىل  تصل  بنسبة 
أن  وأضاف  عاما.   60 من  يقرب  فيما  البالد  تشهده  ركود 
أعداد العاطلني عن العمل يف تونس سرتتفع بنحو 275 ألف 
برنامج  بالرشاكة مع  لدراسة حكومية  عاطل جديد وفقا 

األمم املتحدة اإلنمائي.
من  للحد  مارس/آذار  منتصف  يف  حدودها  تونس  وأغلقت 
تسجل  البالد  تعد  ولم  املستجد.  كورونا  فريوس  تفيش 
أشخاص  معظمهم  يوميا،  الجديدة  اإلصابات  بعض  إال 

يخضعون للحجر أصال بعد عودتهم من الخارج.

بغداد/ متابعة الزوراء:

وإحصاءات  ونسب  أرقام  عادت 

ناقوس  لتدق  عامليا،  الوباء  انتشار 

عدد  تخطى  حيث  جديد،  من  الخطر 

املصابني بفريوس كورونا حول العالم 

أكثر  منهم  تويف  مصاباً،   9,912,514

من 497,067 شخصاً، فيما بلغ عدد 

املتعافني عاملياً 5,362,500 شخصاً.

املعلنة،  وعربيا، تجاوز عدد اإلصابات 

إصابة   575,223 السبت،  أمس 

)باستثناء أرقام األرايض الفلسطينية 

االحتالل  قبل  من  املعلنة  املحتلة 

ما  بينها  من  ل  وُسجِّ اإلرسائييل(، 

عدد  بلغ  فيما  وفاة،   8999 عىل  يزيد 

املتعافني أكثر من 416,822 متعافياً.

عىل  السعودية  تحافظ  ومازالت 

املصابني  عدد  يف  عربياً  األوىل  املرتبة 

بـ174577 مصاباً، تويف منهم 1474، 

التي  قطر  تليها   ،120471 وتعاىف 

أحصت إصابة 92784 شخصاً ووفاة 

109 وتعايف 76072 شخصاً، ثم مرص 

والتي  إصابة،   62755 أحصت  التي 

بـ2620  عربياً  الوفيات  عدد  تتصدر 

وفاة، فضالً عن تعايف 16737 شخصاً، 

وسجلت اإلمارات 46973 مصاباً تويف 

منهم 310 وتعاىف 35469.

إصابات   43703 الكويت  وأحصت 

شخصاً.   33969 وتعايف  وفاة  و341 

وسجلت سلطنة ُعمان 36034 إصابة 

شخصاً.   19482 وتعايف  وفاة  و153 

وأكدت البحرين تسجيل 24805 إصابة 

و73 وفاة وتعايف 19137 شخصاً.

 12685 تسجيل  الجزائر  وأعلنت 

وتعايف  وفاة،   885 بينها  من  إصابة، 

9066 شخصاً. وأحىص املغرب 11864 

 8700 وتعايف  وفاة  و218  إصابة 

شخصاً، وسجل السودان 9257 إصابة 

شخصاً.   4014 وتعايف  وفاة  و572 

وأكدت جيبوتي تسجيل 4643 إصابة 

شخصاً،   4348 وتعايف  وفاة  و52 

إصابة   3907 موريتانيا  ورصدت 

و120 وفاة وتعايف 1280 شخصاً.

و90  إصابة   2878 الصومال  وأكد 

وفاة وتعايف 868 شخصاً، وأعلن لبنان 

تسجيل 1697 إصابة و33 وفاة وتعايف 

فلسطني  وسجلت  شخصاً،   1114

 620 وتعايف  وفيات  و5  إصابة   1862

شخصاً. ورصدت تونس 1164 إصابة 

شخصاً،   1023 وتعايف  وفاة  و50 

فيما أحىص األردن 1104 إصابات و9 

وفيات وتعايف 830 شخصاً.

إصابة   1089 تسجيل  اليمن  ورصد 

شخصاً.   402 وتعايف  وفاة  و293 

ليبيا 713 إصابة و18 وفاة  وأحصت 

رصدت  فيما  شخصاً،   142 وتعايف 

إصابة   272 تسجيل  القمر  جزر 

وتعايف  وفيات  و7  كورونا  بفريوس 

 255 سورية  وسجلت  شخصاً.   161

 102 وتعايف  وفيات   8 منها  إصابة، 

شخص.

تونس،  فتحت  عربية،  أمل  بارقة  يف 

أمس  السبت، حدودها الجوية والربية 

أشهر   3 دام  إغالق  بعد  والبحرية 

بسبب جائحة كورونا.

التونسية  الصحة  وزارة  وقامت   

حيث  العالم،  لدول  تصنيف  بوضع 

سيتم اعتماد إجراءات معينة متعلقة 

إلزام  عدم  بينها  من  تصنيف،  بكل 

القادمني من الدول املصنفة يف القائمة 

بفريوس  خاص  إجراء  بأي  الخرضاء 

كورونا.

املصنفة  الدول  من  القادمون  والتزام 

تحليل  بإجراء  الربتقالية  بالقائمة 

القدوم  قبل   )RT-PCR( مخربي 

لتونس بـ 72 ساعة، وااللتزام بالبقاء 

14 يوما يف الحجر الصحي الذاتي، مع 

إمكانية اختيار البقاء يف النزل.

دول  من  القادمون  التونسيون  أما 

الخضوع  فعليهم  حمراء  مصنفة 

بالنزل  أسبوع  ملدة  إجباري  لحجر 

وأسبوع آخر بمنازلهم.

دوليا، أثارت أرقام االنتشار يف أمريكا 

وتحديدا  السكان،  خوف  الجنوبية 

فيها  يتسارع  التي  الربازيل  يف 

بصورة  والوفيات  اإلصابات  عداد 

الواليات  استمرت  فيما  دراماتيكية، 

األعداد  سدة  عىل  بالرتبع  املتحدة 

العاملية إصابة ووفيات.

الواليات  تواجه  الصدد،  هذا  ويف   

ازدياد  مع  خطرية«  »مشكلة  املتحدة 

حاالت اإلصابات بالفريوس يف واليات 

جنوبية وغربية.

ويتواصل ارتفاع عدد اإلصابات يف 30 

من اجمايل 50 والية أمريكية، خاصة 

سكانية  كثافة  وأعالها  أكربها  يف 

كاليفورنيا  والغرب،  الجنوب  يف 

وتكساس وفلوريدا.

ويف أوروبا حاول السكان طي صفحة 

الحجر  من  أسابيع  بعد  الجائحة 

الصحة  منظمة  ت  عربرّ لكن  الصارم، 

تسارع  إزاء  مخاوفها  عن  العاملية 

بالقارة،  بلدا   11 يف  العدوى  انتشار 

خاصة يف رشقها، ما يمكن أن »يقود 

الهاوية مرة  إىل حافة  الصحة  أنظمة 

أخرى«.

تهديد  استمرار  عالمات  بني  ومن 

 1109 أوكرانيا  سجلت  الفريوس، 

إصابات بكوفيد-19 وهو رقم قيايس 

إزالة  منذ  اإلصابات  عدد  ارتفاع  مع 

القيود يف 11 أيار/مايو. 

الفقرة  إىل  واستنادا  النجف  انتداب  هيئة  تعلن 
املحامني  نقابة  مجلس  قرار  من  خامسا 
بتاريخ  15 الجلسة  يف  املتخذ   العراقيني 

 24  / 6 / 2020  إىل الراغبني يف إكمال أعمال 
التسوية واالفراز  وتثبيت حدود وتسجيل األرايض 
النجف  ملحامي  العائدة  السندات  تسليم  حتى 
التسجيل بتقديم  املحامي رسم  أن يتحمل  عىل 
عروضهم إىل لجنة األرايض املشكلة من قبل هيئة 
 انتداب النجف خالل ثالثة أيام ابتداء من تاريخ

28/ 6 / 2020ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 
30 / 6 / 2020 كما يمكن تقديم العروض عن 
 07811008450 الرقم  عىل  اب  الواتس  طريق 
بهدف إرسالها إىل مجلس النقابة التخاذ القرار 

بشأنها.
نرش  اجور  املناقصه  عليه  ترسو  من  يتحمل 

االعالن
عيل الشيباني 
منتدب محامي النجف

تونس تعيد فتح حدودها بعد ثالثة أشهر على 
إغالقها ملنع انتشار كورونا

الوباء ينتشر بقوة ويدق ناقوس اخلطر من جديد

اعالن  صادر  عن نقابة احملامني العراقيني إصابات كورونا تقرتب من العشرة ماليني والوفيات حنو نصف مليون 

بعد تسجيل 2069 إصابة وأكثر من 100 حالة وفاة
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 أقـّر مجلـس النـواب األمريكـي يف 
تصويـت تاريخي تحويـل العاصمة 
واشـنطن إىل الواليـة رقـم 51، لكّن 
القانون الرامي ملنح سكان العاصمة 
حقوق تصويت متسـاوية مع بقية 
األمريكيـني من غـري املحتمل أن يمّر 
مـرشوع  الشـيوخ.وأّيد  مجلـس  يف 
القانون جميع النواب الديموقراطيني 
ما عدا واحداً صوّت مع الجمهوريني 

الذين رفضوا بأكملهم هذا اإلجراء.
النـواب  مجلـس  رئيسـة  وقالـت 
التصويـت  قبـل  بيلـويس  نانـيس 
”منـذ أكثر مـن قرنني ُحرم سـكان 
يس+  دي  +واشـنطن  العاصمـة 
املشـاركة  يف  الكامـل  حّقهـم  مـن 
عـىل  ديموقراطيتنـا“،  يف  التامـة 
الرغـم مـن انهم يدفعـون الرضائب 
ويخدمـون يف الجيش.ويعيـش أكثر 
مـن 705 آالف أمريكـي يف ”منطقة 
كولومبيا“ االداريـة التي تعّد معقال 
للديموقراطيني ويفوق عدد سكانها 
إجمـايل عدد سـكان واليتي وايومنغ 
مجتمعتني.وتقـدم  وفريمونـت 
الديمقراطيون بمرشوع  املّرشعـون 
قانـون تحويل ”منطقـة كولومبيا“ 
اىل واليـة يف خطوة إصالحية متأخرة 
بعـد عقود عىل حرمان سـكانها من 
حق التصويت، منذ اعالن الكونغرس 
واشـنطن عاصمة دائمـة للبالد عام 
1790. ومن جهـة أخرى، تمثل هذه 
الخطوة قضيـة حقوق مدنية ملدينة 

نصف سكانها من السود.
بعد سبعة أشهر وهذا هو التصويت 
الكونغـرس النشـاء واليـة  األول يف 
جديـدة منـذ عـام 1993، لكـن لـم 
يسـبق ملجلـس الشـيوخ أن صادق 
عىل إجـراء مـن هـذا القبيل.وقالت 

الكونغـرس  يف  واشـنطن  مندوبـة 
إليانـور هوملـز نورتـون التـي تمثل 
واشـنطن يف مجلس النـواب دون ان 
يحق لهـا التصويت ”هنـاك خياران 
أمـام الكونغـرس، اما االسـتمرار يف 
ممارسـة سـلطة اسـتبدادية غـري 
أو  واشـنطن،  عـىل  ديموقراطيـة“ 
”الوفاء بعهد هذه األمة وُمُثلها“ عرب 

التصويت لصالح القانون.
وأشـارت نورتـون اىل أنـه بموجـب 
سـيتم  الديموقراطـي  االقـرتاح 
فدراليـة  منطقـة  عـىل  املحافظـة 
الحكوميـة  املبانـي  تضـم  صغـرية 
الناشـونال  ومنطقـة  والكونغـرس 

مول والبيت األبيض.
ويقول الجمهوريون الذين يعارضون 
هذه املبـادرة إنها تتعـارض مع نية 
واضعـي الدسـتور األمريكـي الذين 
سـعوا إىل إنشـاء منطقـة فدراليـة 
ال تتأثـر بـأي والية.لكن املسـؤولني 
يف واشـنطن يشـعرون بقلق شـديد 
إزاء الـدور الـذي يلعبـه الكونغرس 

يف شـؤون العاصمة، اذ إّن الدسـتور 
يمنحه سـلطة واسـعة عىل مختلف 

املستويات يف املدينة.
النجاح غري مرجح

وعـام 1780 تخلّـت واليتـا مريالند 
وفريجينيـا عـن أراض تابعـة لهما 
إلنشاء عاصمة فدرالية بمحاذاة نهر 
بوتوماك.لكن خالفاً لسائر املواطنني 
األمريكيني، ُحرم سّكان واشنطن من 
أن يكون ملمثليهم حـّق التصويت يف 
الكونغرس، ما دفع باملدينة لطباعة 
شـعار يعود إىل الحقبة االستعمارية 
عىل لوحات سياراتها ”رضائب بدون 
تمثيل“.ويف مثال عىل التدخل الفدرايل 
غـري املرّحـب بـه، أرسـل الرئيـس 
األمريكـي دونالد ترامب هذا الشـهر 
االحتجاجات  قوات فدراليـة لفـّض 
ضـّد العنرصيـة بالقرب مـن البيت 
األبيض، دون أي تنسـيق مع رئيسة 

بلدية واشنطن موريل باوزر.
الجديـدة  الواليـة  وسـتحمل 
املقرتحة اسـم ”واشـنطن دوغالس 

كومونولـث“، لتجمـع بـني اسـمي 
جورج واشـنطن أول رئيس أمريكي 
دعـاة  أبـرز  دوغـالس  وفرديريـك 
التخلّـص مـن الرّق.ولهـذا املرشوع 
بعـض املؤّيدين البارزيـن، فقد كتب 
املرشـح الرئـايس الديموقراطي جو 
بايـدن عىل تويـرت ”دي يس يجب أن 
تكون واليـة. أقّروا ذلك“.لكّن النائب 
الجمهوري مو بروكس اعترب جهود 
تحويل واشـنطن إىل واليـة محاولة 
مـن الديموقراطيني لضمان كسـب 
”عضويـن اثنني آخرين يسـاريني يف 

مجلس الشيوخ“.
ويـرّوج الجمهوريـون ملفهوم جديد 
يطلقون عليه اسم ”االرتداد“، بحيث 
تعيد واشـنطن أراضيها السكنية إىل 
مرييالند ما يسـمح لسـكان املدينة 
بانتخاب أعضاء يف مجلس الشيوخ.

لكـن مـن غـري املرجـح أن تنجـح 
الحـايل،  الوقـت  يف  الخطـوة  هـذه 
الفكرة  فالرئيـس ترامـب يعـارض 
والجمهوريون الذين يسيطرون عىل 
مجلس الشـيوخ يسـتبعدون طرح 

مرشوع القانون عىل التصويت.
وآخـر مـرة تـم فيهـا زيـادة عـدد 
الواليـات كانـت عـام 1959 عندما 
أصبحت آالسـكا الواليـة رقم 49 ثم 
أضيفت هـاواي بعد سـبعة أشـهر 

لتكون الوالية رقم 50.
ويف سـياق منفصـل، كان من املقرر 
أن يقـيض الرئيـس األمريكي دونالد 
ترامـب عطلـة نهايـة األسـبوع يف 
ملعبـه للجولف بواليـة نيو جرييس، 
لكن البيت األبيض أعلن يوم الجمعة 
إلغاء الرحلة فجأة.وكتب ترامب عىل 
موقع تويرت يف وقت الحق أنه سيظل 
يف واشنطن ملنع الفوىض، عىل الرغم 
مـن عـدم التخطيـط الحتجاجـات 

كبـرية، وليس من الواضـح ما الذي 
يتطلب حضوره شخصيا بالضبط.

ويأتـي إلغـاء الرحلة وسـط ارتفاع 
كبـري يف حـاالت اإلصابـة بفـريوس 
كورونا املسـتجد عرب مناطق جنوب 
وجنوب غرب الواليات املتحدة، وهو 
مـا أثـار مخـاوف مسـؤويل الصحة 
العامة.وقد حطمت الواليات املتحدة 
يف اآلونة االخرية الرقم املسجل سابقا 
لإلصابـات  يوميـة  حصيلـة  ألعـىل 
كورونا.وقـال  بفـريوس  الجديـدة 
ترامب ”كنت سأذهب إىل بيدمينسرت 
بوالية نيوجرييس نهاية هذا األسبوع، 
واشـنطن  يف  البقـاء  أردت  لكننـي 
العاصمة للتأكد من تطبيق القانون 
والنظـام. لقـد تـم إيقاف مشـعيل 
الحرائـق والفوضويـني واللصـوص 

واملحرضني إىل حد كبري“.
وأضـاف ”سـأفعل ما هـو رضوري 
للحفـاظ عـىل مجتمعاتنـا آمنـة – 
وسـوف يتم تقديم هؤالء األشخاص 
وقـت  يف  ترامـب  العدالة“وقـال  إىل 
الحـق إنه وقـع أمـرا تنفيذيا يحمي 
التذكارية والتماثيل  اآلثار والنصـب 
األمريكيـة، وتعهد بـ“أحكام طويلة 
بالسجن“ ملن يرتكب جرائم ضد بلدنا 
العظيمة“.يذكـر أن تدمري املمتلكات 
االتحاديـة، ومـن بينهـا التماثيـل، 
يشكل جريمة بالفعل تصل عقوبتها 

إىل السجن ملدة 10 أعوام.
وقد قام محتجون بإسـقاط وتدمري 
تماثيـل وآثـار مرتبطـة بالعنرصية 
يف مختلـف أنحاء البالد يف األسـابيع 
األخـرية مع خضوع البالد لحالة من 
التدقيـق يف تاريخهـا يف أعقاب وفاة 
األمريكـي األسـود جورج  املواطـن 
فلويـد أثنـاء اعتقـال الرشطـة لـه 

الشهر املايض.

@ZıaäÎç€a@Ú»ibnfl@Oµ€ãi
ٌح أملانـي إلصـدار مـا ُيطلَق  يكتسـب ُمقـَرتَ
عليهـا ”جوازات مناعـة“، ألنـاٍس تجاوزوا 
َف  فريوس كورونا املستجد، زخماً بعدما خفَّ
الرشكاء اليسـاريون يف ائتالف أنجيال مريكل 

معارضتهم لهذه الخطوة. 
قد تسـمح تكلفة االختبار، التـي ال تتجاوز 
60 يورو (67.2 دوالر)، لألملان بأن يبيِّنوا أن 
لديهم األجسـام املضادة ضد الفريوس، وهو 
ما يشري إىل أن أجسـامهم قد َبَنت درجًة من 
املقاومـة، حسـب تقرير صحيفـة ”تايمز“ 

الربيطانية.
مـن الناحيـة النظريـة، سـتكون جـوازات 
ا ُيحَتَمل  السفر بمثابة شـهادات تلقيح، ِممَّ
ل عىل حامليهـا العمل والسـفر أو  أن يسـهِّ
ممارسـة األنشـطة الرتفيهية. وقـد ُتطمنئ 
هذه الجوازات أيضاً األطباء واملَُمرِّضني وبقية 
العاملني يف الرعاية الصحية بأن االستمرار يف 

عملهم سيكون آمناً إىل حدٍّ معقول. 
لكن املـرشوع محفوٌف بمشـكالٍت أخالقية 
وعلمية. وليس من الواضح إىل متى تسـتمر 

األجسـام املضـادة أو مقـدار املناعـة التـي 
تمنحهـا. ملـاذا توجـد معارضـة للخطوة؟: 
يساور املُنتِقدين القلق من أن هذه الجوازات 
قـد تخلق مجتمعاً ذا طبقتني، إذ من شـأنها 
أن تعاقـب الناس الذين تجنَّبـوا العدوى من 

خالل اتِّباع قواعد التباعد االجتماعي. 
ان  وجدت دراسٌة أن عىل األقل %42 من الُسكَّ
يف قريٍة بجبال األلب يف النمسا والذين أُصيبوا 
باملـرض لديهم أجسـام مضـادة يف دمائهم، 

وهي أعىل نسبة ُمكَتَشفة حتى اآلن. 
الباحثـون أجـروا اختبـاراٍت ملـا يقـرب من 
ان يف منتجع إيشغل للتزلُّج،  %80 من الُسـكَّ
الذي َنَرشَ فريوس كورونا املسـتجد يف أنحاء 
ان  أوروبا، ووجدوا أن %25 من هؤالء الُسـكَّ
قد أُصيبـوا بالفعل بفريوس كوفيد19- دون 
أن يدركوا ذلك. واقرتح جوازات املناعة، ألوِل 
مرٍة، غريارد كراوز، وهـو عالم أوبئة يدرس 
ر األسـوأ بأملانيـا، يف بلدة  آثـار التفـيش املبكِّ

هاينسربغ، بوالية شمال الراين فستفاليا. 
الشـهر املـايض (مايو/أيار)، تبنَّـى املقرتَح 
وزير الصحة األملاني ينس شـبان، الذي قال 

إن ”األمـر يتعلَّق يف املقام األول برغبة الناس 
نني  يف أن يعرفوا بأنفسهم ما إذا كانوا ُمحصَّ
أم ال“. وَفَقـَد املـرشوع أرضيتـه حني َرَفَض 
اليسـاري  الديمقراطي  الحـزب االشـرتاكي 
الوسـطي، الـذي يحكم مع مـريكل، تأييده. 
وقـال الرس كلينغبايل، األمـني العام للحزب 
االشـرتاكي الديمقراطي، إن املرشوع سوف 
يرسـل ”إشـارًة خاطئًة تماماً“، إذا أصبحت 
الجـوازات ”تذكـرًة مجانية لزيـارة املطاعم 

ومباريات كرة القدم أو الفعاليات“. 
أضاف: ”سـيكون من غري املجدي أن نكافئ 
أولئـك الذين أُصيبوا ألنهم لم يلتزموا بقواعد 
التباعـد االجتماعـي، ونعاقـب أولئـك الذين 

اعتنوا بأنفسهم“. 
يشـري الحـزب اآلن إىل أنه قد يؤيِّـد املرشوع 
ق منه علمياً. وطلب شـبان  إذا جـرى التحقُّ
من مجلـس األخالقيات األملانـي، الذي يقدِّم 
املشـورة للحكومـة، رأي خبرٍي حـول كيفية 

تفعيل جوازات السفر بشكٍل عادل. 
العقبـات العلمية: دراسـٌة أُجِرَيت يف لوبيك، 
لَت عدداً  وهي بلـدة تقع شـمايل أملانيا سـجَّ

قليالً نسـبياً من اإلصابـات بفريوس كورونا 
املسـتجد، وجـدت أن فقـط 7 مـن كلِّ 10 
أشـخاص ُيصابون ال تزال لديهم مستويات 
يمكـن اكتشـافها مـن األجسـام املضـادة 

بمجرى الدم يف غضون ثالثة أسابيع. 
يطـرح هـذا أن اختبارات األجسـام املضادة 
اً موثوقاً عىل مـا إذا كان  قـد ال تكون مـؤرشِّ
الشـخص قد أُصيَب باملـرض حتى يف املايض 
القريـب. ال تزال الفـرتة الزمنية التي تحمي 
فيهـا األجسـام املضـادة مـن إصابـٍة ثانية 
بفـريوس كوفيـد19- لغـزاً لـم يجـد حـًال 
بعـد. يمكـن أن تسـتمر املناعة ضـد بعض 
الفريوسات الشبيهة، مثل فريوس سارس أو 
سية (مريس)،  متالزمة الرشق األوسط التنفُّ
ألكثـر من عـام، لكن فريوسـاٍت أخرى، بما 
يشمل نزالت الربد، تولِّد دفاعاٍت أقرص عمراً 
يف جسم اإلنسان. وقالت باربل باس، زعيمة 
الديمقراطـي يف  االشـرتاكي  الحـزب  كتلـة 
البوندسـتاغ، إن حزبها سوف يؤيِّد مرشوع 
جـوازات املناعـة إن أمكن التغلُّـب عىل هذه 

املشكالت.

ZÂÌ˝„Îa@oèÌa@fiáÓflOÂ�‰íaÎ
 انضمـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة اىل 
امليليشـيات  بتفكيـك  املطالبـة  األصـوات 
والتـي مثلت احـد رشوط الجيـش الوطني 
الليبي إلنهـاء األزمة يف البالد ملـا تمثله تلك 
املجموعات املسلحة املتطرفة من خطر عىل 

استقرار ووحدة ليبيا.
وقالـت الخارجية االمريكيـة يف بيان نرشته 
اول امس الجمعة ان اللقاء االفرتايض الذي 
جمـع قبـل يومـني بعضـا من مسـؤوليها 
طالـب  الـرساج  حكومـة  يف  ومسـؤولني 

برضورة تفكيك امليليشيات يف البالد.
واكدت الواليات املتحدة ان ”انتهاء الحصار 
عىل طرابلس خلـق فرصة جديدة ورضورة 
ملعالجة قضية امليليشيات يف الرشق والغرب 

الليبي“.
وكان الجيـش الوطنـي الليبي شـن عملية 
عسـكرية يف ابريل/نيسان 2019 لتخليص 
العاصمة طرابلس من سـيطرة امليليشيات 
املرتبطـة باالخوان او القاعـدة لكن التدخل 

العسكري الرتكي حال دون اتمام العملية.
وقدمـت أنقرة دعمـا عسـكريا اىل حكومة 
الوفاق كما قامت بنقل مرتزقة من سـوريا 
عـرب مطاراتهـا حيـث ادت تلـك الجهود يف 
النهايـة اىل انسـحاب القـوات الليبيـة من 
مـدن الغربـي الليبـي امـام تقـدم مقاتيل 
الوفاق الذيـن ارتكبوا جرائم يف مناطق مثل 

ترهونة.
وجددت واشنطن رفضها للتدخالت األجنبية 
يف ليبيا بما فيها التدخـالت الرتكية رغم ان 
العديد من املراقبني للشـان الليبي يرون ان 
التدخـل الرتكي كان بضـوء اخرض امريكي 
لكـن املعادلـة تغـريت مع تصاعـد الرفض 

الدويل 
واكدت الواليات املتحدة دعمها لكل املبادرات 
للحل السـيايس بما يف ذلك املبادرة املرصية 
التي اعلن عنها الرئيس املرصي عبد الفتاح 
السييس لكن حكومة الوفاق تتعنت وترفض 

املبادرة وذلك بتحريض تركي.
وترفض واشنطن ممارسة ضغوط حقيقية 
عىل الوفاق وداعميها األتراك لقبول املبادرة 
املرصيـة وانهاء حلم السـيطرة عىل مدينة 
الخطـوط  رغـم  الجفـرة  وقاعـدة  رست 
الحمـراء املرصية وذلـك خوفا مـن النفوذ 
الرويس املتصاعد يف منطقة شـمال افريقيا 

وجنوب املتوسط.
لكن قوى دولية عىل غرار فرنسـا مسـتاءة 
مـن التدخل الرتكي يف ليبيا وعربدة انقرة يف 

البحر املتوسط.
ويف خضـم ذلك ظهر تقـارب فرنيس رويس 
ملواجهة التدخالت الرتكية يف ليبيا ويف الرشق 
االوسط حيث دعا الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني، ونظريه الفرنيس إيمانويل ماكرون، 

الجمعة، إىل وقف إطالق نار يف ليبيا.
وبحسـب بيـان الكرملـني الـرويس، اتفـق 
الرئيسـان يف اتصـال عرب دائـرة تلفزيونية 
مغلقـة، عىل وقف إطالق النار، واسـتئناف 
الحـوار بني األطراف من جديد، اسـتنادا إىل 
مخرجات مؤتمر برلني، وقرار مجلس األمن 

الدويل رقم 2510.
ولفت البيان إىل أن الرئيسني تباحثا الوضع 

الليبي بشكل تفصييل.
وعىل صعيد آخر، أفاد البيان أن بوتني أطلع 
نظـريه الفرنـيس عـىل األوضـاع يف منطقة 

خفض التصعيد بإدلب السورية.
وذكـرت وسـائل إعـالم روسـية، أّن بوتني 
أوضـح يف حديثـه أّن األجنـدات املشـرتكة 
للبلدين تشـمل اإلرهاب والهجرة، وكورونا، 

إىل جانب سوريا وليبيا والبلقان وأوكرانيا.
وشـّدد بوتني يف حديثه، عـىل أهمية توحيد 

القوى ملجابهة املشاكل املشرتكة.
وباملقابـل أشـار ماكرون إىل أهميـة القارة 
األوروبيـة حيال املشـكالت اإلقليمية قائالً: 
”ينبغي تهيئة الظـروف الحقيقية من أجل 

تأسيس حوار ثنائي ومتعدد األطراف.
وأضـاف قائال: ”يجب أن تـدرج األزمات يف 
ليبيـا وأوكرانيا وسـوريا عـىل أجنداتنا، إىل 
جانـب القضايا التي سـيتم التعاون بها يف 
املسـتقبل كالصحـة واالقتصـاد والبيئة“، 

بحسب البيان.
ومـن املمكن ان يكون التقارب بني روسـيا 
وفرنسـا الدولـة املهمة يف حلـف الناتو ويف 
املعسـكر الغربي مقلقا لواشـنطن لكنه يف 
النهايـة تقـارب رضوري لوقـف التدخالت 
الرتكيـة خاصـة وان املجموعـات املتطرفة 
املدعومـة تركيـا يف ليبيـا اصبحت تشـكل 

خطرا حقيقيا عىل االمن القومي الفرنيس.
ويظهر ان باريس لن تظـل مكتوفة االيدي 
يف انتظار واشنطن النهاء التدخالت الرتكية 

وحالة الفوىض جنوب املتوسط.

ÚÌ¸Î@∂g@Ú‡ñb»€a@›ÌÏ•@ÚÓ≤äbm@Úè‹u@¿@�ã‘Ì@Ô◊7fl˛a@laÏ‰€a@ê‹™

ıbiÏ€a@Âfl@bËÓÿ€bfl@Êbfle@ojrm@\Ú«b‰fl@paåaÏu^@äaáñg@Üáói@bÓ„bæa

@êÌäbi@…œáÌ@Úœã�næa@pb«b‡ßa@ã�Ç
ÏÿéÏfl@…fl@läb‘n‹€

     

\áÌÏËn€a^@›ñaÏm@›Óˆaãég@NNëá‘€a@·ö@Û‹«@bflb«@53
ZfiÏöb„˛aOÒçÀ

يونيـو/  27) السـبت  امـس  صـادف 
حزيـران)، الذكـرى الـ53 لقـرار الضم 
اإلرسائييل ملدينة القدس الرشقية، الذي 
مّهد الطريـق أمام إرسائيـل العرتافها، 
بعد مرور 3 سنوات عىل القرار، بالقدس 

كاملة عاصمة لها.
هـذا القـرار الذي صـدر عن الكنيسـت 
(الربملـان) اإلرسائيـيل عـام 1967، لـم 
يحـظ برشعيـة دوليـة، وعـىل العكس 
تماما، فقـد صدر عن األمم املتحدة عدد 
مـن القرارات، تطالب إرسائيل بالرتاجع 

عن إجراءاتها يف القدس الرشقية.
ومـا زالـت إرسائيـل تخالف القـرارات 
الدولية بسـيطرتها اإلدارية والسياسية 
عـىل املدينـة، كما تسـعى لفـرض أمر 
واقع عىل الفلسطينيني واملجتمع الدويل، 

باعتبار ”القدس كاملة“ عاصمة لها.
الحاليـة،  األمريكيـة  اإلدارة  وشـّجعت 
يف  إرسائيـل  ترامـب،  دونالـد  برئاسـة 
مراقبـون  يصفهـا  التـي  مشـاريعها 
بـ“االسـتعمارية“، حيث اعرتف ترامب 
 ،2017 األول  كانـون  ديسـمرب/  يف 
بمدينة القدس (غري مقسـمة) عاصمة 

إلرسائيل.
وتأتـي هـذه الذكـرى يف ظـل مواصلـة 
الحكومـة اإلرسائيليـة مسـاعيها لضم 
إىل  الفلسـطينية  األرايض  مـن  املزيـد 
سـيادتها، حيـث تعتـزم ضـم أكثر من 
30 باملئة من مسـاحة الضفـة الغربية 

املحتلة مطلع يوليو/تموز املقبل.
قرار ضم القدس

الكنيسـت  1967، تقـّدم  يف 27 يونيـو 
اإلرسائيـيل بمرشوع قرار ضـم القدس 
الرشقيـة إىل إرسائيـل، ووافـق عىل هذا 

القرار يف اليوم نفسه.
وبموجـب األمـر رقم 2064، تـم إلحاق 

سياسـا  إلرسائيـل  الرشقيـة  القـدس 
وإداريا.

وجـاء هذا القـرار بعد عـدة اجتماعات 
عقدتهـا الحكومة اإلرسائيلية ، بدءا من 
11 يونيـو 1967، لبحـث ضـم القدس 

إليها.
وبعـد القـرار بيومـنْي أي يف 29 يونيو، 
أصـدرت إرسائيـل قـرارا بحـل مجلس 
أمانة القـدس العربي (املجلـس البلدي 
للمدينـة يف فلسـطني)، واسـتولت عىل 
جميـع ممتلكاتـه وسـجالته، وألغـت 
العربيـة واعتربت  القوانـني واألنظمـة 

األنظمة اإلرسائيلية هي السارية.
ووفـق مراجـع تاريخيـة، فقـد تمـت 
آنـذاك، عمليـة نقـل مكاتب الـوزارات 
واملؤسسـات الرسـمية اإلرسائيليـة إىل 

القدس الرشقية.
نص القرار

نص القـرار الذي وافق عليه الكنيسـت 
(الغربيـة  املوّحـدة  ”القـدس  أن  عـىل 

والرشقيـة) عاصمـة إلرسائيـل“؛ قبل 
أغسـطس/آب  يف  الكنيسـت  يقـّر  أن 
1980 ”قانـون األسـاس“ والـذي يعلن 
املوّحـدة  العاصمـة  ”القـدس هـي  أن 

إلرسائيل“.
كمـا نص القـرار عـىل أن ”القدس هي 
مقر رئيس البالد والكنيست والحكومة 

واملحكمة العليا اإلرسائيلية“.
ووفـق القرار، فـإن ”املناطق املقّدسـة 
سُتحمى من التدنيس، أو من أي أرضار، 
أو مـن أي يشء يمكـن أن يؤثـر عـىل 
الوصول الحر لـكل الديانات إىل أماكنها 
املقّدسـة، أو عـىل مشـاعرها نحو هذه 

األماكن“.
وسـتحظى القـدس، بحسـب القـرار، 
نشـاطات  يف  خاصـة  بـ“أولويـات 
دوائر الحكومـة لتطويرهـا يف الحقول 

االقتصادية وغريها“.
ويقـول مؤّرخـون، أن التطبيـق الفعيل 
لهـذا القـرار ”بـدأ مـع وضـع اللجنـة 

الداخليـة التابعة للكنيسـت اإلرسائييل، 
حجر األساس األول، يف إقامة أول تواجد 

يهودي يف الحرم القديس“.
هذا القرار فتح الباب أمام قادة األحزاب 
اإلرسائيلية لطرح خططهم ومشاريعهم 
االسـتيطانية يف القدس، بهدف التوّسع 

الجغرايف والديموغرايف يف املدينة.
ترشيد سكان املدينة

عمـدت إرسائيـل خالل احتاللهـا ملدينة 
الرشقـي، إلخـالء  القـدس، وشـطرها 

أحيائها من السكان الفلسطينيني.
وبعد انتهاء حرب حزيران 1967، وحّتى 
نهاية الشـهر ذاتـه، تم ترشيـد نحو 4 
آالف عربي، من القـدس الرشقية، وفق 

مراجع تاريخية.
كما بدأت إرسائيل آنذاك، بإنشاء سلسلة 
مـن املسـتوطنات واألحيـاء السـكنية 
لليهـود داخـل مدينة القدس، ألسـباب 

ديموغرافية وأمنية.
وبحسـب املراجـع التاريخيـة، فإن تلك 
بالتوازن  األسـباب تتلخص بـ“اإلخالل 
النسـبي بـني عـدد اليهـود والعـرب يف 
املدينة، ومنع التواصل الجغرايف بني عرب 

القدس، والعرب يف املناطق املجاورة“.
وحتى سـبتمرب/ أيلول 1967، بلغ عدد 
الفلسطينيني الذين اضطروا للنزوح من 

مدينة القدس، نحو 23 ألف.
القـدس  اليهـود يف  آنـذاك عـدد  وبلـغ 
حـوايل ربـع مليـون مسـتوطن، فيمـا 
وصل عددهم اليـوم إىل 569 ألفا و400 
مسـتوطن، بحسب دراسـة صادرة عن 
معهد القـدس لبحث السياسـات (غري 

حكومي)، يف مايو/ أيار 2020.
مجمـوع  بلـغ   ،1981 عـام  وحتـى 
أرايض  مـن  إرسائيـل  صادرتـه  مـا 
الفلسـطينيني يف مدينة القـدس، حوايل 
33 ألفا و556 دونما (الدونم يعادل ألف 

مـرت)، أقيمت فيها نحـو 22 ألف وحدة 
سكنية.

ويف الوقت الحايل، يبلغ عدد الفلسطينيني 
القـدس  مدينـة  يف  يعيشـون  الذيـن 
بشـطريها الرشقي والغربـي نحو 349 
ألفا و600، حيث يشّكلون ما نسبته 38 

باملئة من سكان املدينة.
وبموجب اتفاقيـة وادي عربة (اتفاقية 
السـالم األردنيـة اإلرسائيليـة املوقعـة 
بحقهـا  األردن  تحتفـظ   ،(1994 يف 
يف  الدينيـة  الشـؤون  عـىل  اإلرشاف  يف 

القدس.
املتعلّقـة  الدوليـة  القـرارات  أبـرز   **

بالقدس
– قرار رقم (2253)

صدر عن الجمعة العامة لألمم املتحدة، 
يف 4 يوليو/تمـوز 1967، واعتـربت فيه 
أن التدابري اإلرسائيلية ”غري صحيحة“، 
وطالبت بإلغائها، والتوقف عن أي عمل 

من شأنه أن يغرّي وضع القدس.
-قرار (2254)

صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
بعـد نقاش مع مجلس األمـن الدويل، يف 
14 يوليـو لـذات العام، أعربـت فيه عن 
أسفها لتخلّف إرسائيل عن تنفيذ قرارها 
السـابق، وجددت مطلبها بإلغاء جميع 
التدابري يف القـدس وعدم إثبات أي عمل 

من شأنه تغيري مركز القدس.
-قرار (242)

صـدر عن مجلـس األمن الـدويل، يف 22 
نوفمـرب/ ترشين الثانـي 1967، ونص 
عىل انسـحاب إرسائيل من األرايض التي 
احتلتهـا يف النـزاع األخري خـالل 1967 
(الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس 
الرشقية وقطاع غزة والجوالن السوري 
وسـيناء املرصية)، واالعرتاف بسـيادة 
املنطقـة،  يف  دولـة  كل  أرايض  وحـدة 

واستقاللها السيايس، وحقها يف العيش 
بسـالم ضمن حدود آمنة، ومعرتف بها، 

وحرة من التهديد وأعمال القوة.
-قرار (252)

صـدر عـن مجلـس األمـن، يف 21 مايو 
1968، والـذي يرفـض االسـتيالء عـىل 
األرايض باالعتـداء العسـكري، ويعتـرب 
جميع اإلجـراءات التي اتخذتها إرسائيل 
باطلـة، مطالبا إياهـا باالمتناع عن أي 

عمل آخر يغرّي من وضع القدس.
وأكد مجلس األمـن قراره، يف قرار 267، 

الصادر يف 3 يوليو 1969.
-قرار (289)

أصـدره مجلـس األمـن، يف 25 ينايـر/ 
كانون الثاني 1971، وأكد فيه عىل عدم 
جـواز احتـالل األرايض بالقـوة، واعترب 
جميـع اإلجـراءات اإلرسائيلية يف مدينة 
القـدس ”غري قانونيـة“، داعيا إىل إلغاء 
اإلجـراءات واالمتنـاع عـن أي إجراءات 
مسـتقبلية يف الجزء املحتـل من القدس 

(الشطر الرشقي).
-قرار (2334)

صدر عن مجلس األمن، يف 23 ديسـمرب 
نهايـة  وضـع  عـىل  وحـّث   ،2016
األرايض  يف  اإلرسائيليـة  للمسـتوطنات 
الفلسطينية، كما طالب إرسائيل بوقف 
االسـتيطان يف الضفة الغربية بما فيها 
القدس الرشقية، وأكد عىل عدم رشعية 
إنشـاء إرسائيل للمستوطنات يف األرض 

املحتلة منذ عام 1967.
منظمـة  أصـدرت  السـياق،  ذات  ويف 
األمـم املتحـدة للرتبية والعلـم والثقافة 
”اليونسـكو“، عدة قرارات تؤكد عىل أن 
القدس مدينة عربية وإسالمية، ومنها:

-أكتوبر/ترشين أول 2016
اتخذت اليونسـكو قـرارا يؤكـد أنه ”ال 
توجد عالقة بني اليهود والقدس والحرم 

الرشيـف، بل العالقة تربط هذه األماكن 
باملسـلمني فقط“، وأيد هـذا القرار 26 

من الدول األعضاء واعرتض 6 فقط.
-يونيو 2018

العاملـي  الـرتاث  لجنـة  اعتمـدت 
بـ“اليونسـكو“، قرارين باإلجماع حول 
مدينتي القدس املحتلة، والخليل جنوبي 

الضفة الغربية.
ويطالب القرار املتعلق بالقدس سلطات 
االحتـالل بالكف عـن االنتهـاكات التي 
من شأنها تغيري الطابع املميز للمدينة، 
وعليـه يبقـي القـرار القديـم للقـدس 
وأسـوارها مدرجـة عـىل الئحـة الرتاث 
العاملـي املهدد بالخطر، وكذلك األمر بما 
يخـص بلدة الخليـل القديمة التي تبقى 
بسبب االنتهاكات اإلرسائيلية عىل الئحة 

الرتاث العاملي املهدد بالخطر أيضاً.
-أكتوبر 2019

اتخـذ قـرار باإلجمـاع ”يؤكد إسـالمية 
ويرفـض  القـدس  مدينـة  وعربيـة 
اإلرسائيليـة  واإلجـراءات  االنتهـاكات 
األماكـن  هـذه  يف  الجانـب  أحاديـة 
التاريخيـة، ويطالـب إرسائيـل بوقـف 
انتهاكاتها وإجراءاتهـا أحادية الجانب 
وغـري القانونيـة ضـد املسـجد األقىص 
املبارك/الحـرم القـديس الرشيـف، ويف 

البلدة القديمة للقدس وأسوارها“.
القـرار ”عـىل بطـالن جميـع  ويؤكـد 
اإلجـراءات اإلرسائيليـة الراميـة لتغيري 
طابع املدينة املقدسـة وهويتها، ويعيد 
الخاصة  اليونسـكو  التذكـري بقـرارات 
بالقـدس والتـي عـربت جميعهـا عـن 
األسـف نتيجـة فشـل إرسائيـل، كقوة 
قائمة باالحتـالل، يف وقف أعمال الحفر 
غـري  األعمـال  وكل  األنفـاق  وإقامـة 
القانونيـة واملدانـة األخـرى يف القـدس 

الرشقية وفق قواعد القانون الدويل“.
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وزير اخلارجّية يؤكد خالل اتصال 
مع نظريه االرميين ضرورة احرتام 

سيادة العراق

مريكل: على أوروبا التفكري يف 
مكانتها بعامل ال تقوده امريكا

بغداد/ نينا:

عىل  حسني  فؤاد  الخارجّية  وزير  أكد 

وعدم  العراق،  سيادة  احرتام  رضورة 

السماح بالتدّخل يف ُشُؤونه الداخلّية.

وذكرت وزارة الخارجية يف بيان:« ان الوزير 

األرمينّي  نظريه  من  هاتفّيا  اتصاال  تلقى 

بمناسبة  لتهنئته  مناتساكانيان  زوهراب 

جمهورّية  خارجّية  وزير  منصب  تسّنمه 

العراق«.

القومّيات،  ُمتنّوع  العراق  أّن  الوزير:   َ وبنينَّ

من  فّعال  جزء  األرمينّي  املُجتَمع  وأّن 

املُجتَمع العراقّي.

فيما  التواُصل  رضورة  عىل  الوزير  وشّدد 

يخّص تفعيل التجارة، وتطلّع العراق لرفع 

حجمها يف إطار تحقيق املصالح املُشرتَكة، 

مع  للتباحث  الُحُكومة  استعداد  ُمبِدياً 

الجانب األرمينّي يف املجال األمنّي.

ودعا الوزير الجانب األرمينّي وجميع الدول 

مبدأ  تعزيز  مجال  يف  التعاون  إىل  الصديقة 

الحوار يف معالجة املشاكل، واحرتام قرارات 

مجلس األمن واالتفاقات الدولّية.

االستقرار  تحقيق  أهّمية  إىل  واشار 

التدّخالت،  وإنهاء  األوسط،  الرشق  يف 

االقتصادّية  الحياة  بناء  إعادة  والعمل عىل 

احرتام  رضورة  إىل  إشارة  يف  واالجتماعّية، 

يف  بالتدّخل  السماح  وعدم  العراق،  سيادة 

ُشُؤونه الداخلّية.

تسعى  اإلرهابّية  الجماعات  أننَّ  اىل  ونوه 

إلثارة املشاكل، وزعزعة النظام يف منطقة 

الرشق األوسط؛ مّما يقتيض التصدّي لهذا 

التهديد الذي ُيؤّثر يف املنطقة برمتها.

من جهته، اكد زوهراب مناتساكانيان وزير 

األرمينّي رصانة وعمق عالقاته  الخارجّية 

مع املسؤولني يف الُحُكومة العراقّية، وعمق 

ُمعرباً  البلدين،  بني  التاريخّية  العالقات 

بني  التعاون  مجاالت  لتوسيع  تطلُّعه  عن 

الزراعة،  ومنها:  املجاالت،  شتى  يف  البلدين 

والتعليم، والعمل الدبلومايّس.

كورونا،  جائحة  إىل  الجانبان  وتطرق 

والصّحية،  االقتصادّية،  وتداعياتها 

إليجاد  الدويلّ  التعاون  إىل  املُلِّحه  والحاجة 

الطبيعّية.كما  الحياة  إىل  والعودة  الُحُلول، 

ناقشا عدداً من القضايا اإلقليمّية والدولّية 

ذات االهتمام املُشرتَك.

برلني/ متابعة الزوراء:
مريكل،  أنغيال  األملانية،  املستشارة  اعتربت 
يف  مكانتها  يف  جيدا  التفكري  أوروبا  عىل  أن 
الواليات  الذي لن تسعى فيه  الجديد  الواقع 

املتحدة إىل لعب دور الزعيم العاملي.
وسائل  لبعض  حديث  يف  مريكل،  وقالت 
»نشأنا  السبت:  ليل  نرش  األوروبية  اإلعالم 
تريد  املتحدة  الواليات  أن  مع معرفة معينة 

أن تكون قوة عاملية«.
املتحدة  الواليات  تريد  »لو  وأضافت مريكل: 
الخاصة  بإرادتها  الدور  هذا  أداء  وقف  اآلن 
املوضوع  هذا  يف  التفكري  علينا  يجب  بها، 

بشكل عميق«.
الرئيس  تقليص  موضوع  عىل  وتعليقا 
األمريكي، دونالد ترامب، عدد قوات بالده يف 
أملانيا، اعتربت مريكل أن الوجود العسكري 
للواليات املتحدة يف أوروبا الوسطى يستجيب 

ملصالح واشنطن.
وقالت املستشارة األملانية: »القوات األمريكية 
يف األرايض األملانية ال تسهم يف حماية أملانيا 
والجزء األوروبي للناتو فحسب، وإنما كذلك 

مصالح الواليات املتحدة ذاتها«.
أن  أن علينا  أملانيا نعرف  وتابعت: »نحن يف 
زيادات  حققنا  لقد  الدفاع،  عىل  أكثر  ننفق 
كبرية )لهذه املبالغ( خالل السنوات األخرية، 
وسنواصل سلك هذا الطريق لتعزيز قدراتنا 

العسكرية«.  
وتواجه الحكومة األملانية انتقادات متزايدة 
من قبل الواليات املتحدة بسبب إنفاق برلني 
»املنخفض« يف قطاع الدفاع يف إطار التزامتها 
ضمن حلف الناتو، وتعالت هذه االتهامات 
الذي  ترامب،  رئاسة  فرتة  يف  خاص  بشكل 
عسكري   9500 سحب  عزمه  مؤخرا  أعلن 

أمريكي من أملانيا.
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 أقـّر مجلـس النـواب األمريكـي يف 
تصويـت تاريخي تحويـل العاصمة 
واشـنطن إىل الواليـة رقـم 51، لكّن 
القانون الرامي ملنح سكان العاصمة 
حقوق تصويت متسـاوية مع بقية 
األمريكيـني من غـري املحتمل أن يمّر 
مـرشوع  الشـيوخ.وأّيد  مجلـس  يف 
القانون جميع النواب الديموقراطيني 
ما عدا واحداً صوّت مع الجمهوريني 

الذين رفضوا بأكملهم هذا اإلجراء.
النـواب  مجلـس  رئيسـة  وقالـت 
التصويـت  قبـل  بيلـويس  نانـيس 
”منـذ أكثر مـن قرنني ُحرم سـكان 
يس+  دي  +واشـنطن  العاصمـة 
املشـاركة  يف  الكامـل  حّقهـم  مـن 
عـىل  ديموقراطيتنـا“،  يف  التامـة 
الرغـم مـن انهم يدفعـون الرضائب 
ويخدمـون يف الجيش.ويعيـش أكثر 
مـن 705 آالف أمريكـي يف ”منطقة 
كولومبيا“ االداريـة التي تعّد معقال 
للديموقراطيني ويفوق عدد سكانها 
إجمـايل عدد سـكان واليتي وايومنغ 
مجتمعتني.وتقـدم  وفريمونـت 
الديمقراطيون بمرشوع  املّرشعـون 
قانـون تحويل ”منطقـة كولومبيا“ 
اىل واليـة يف خطوة إصالحية متأخرة 
بعـد عقود عىل حرمان سـكانها من 
حق التصويت، منذ اعالن الكونغرس 
واشـنطن عاصمة دائمـة للبالد عام 
1790. ومن جهـة أخرى، تمثل هذه 
الخطوة قضيـة حقوق مدنية ملدينة 

نصف سكانها من السود.
بعد سبعة أشهر وهذا هو التصويت 
الكونغـرس النشـاء واليـة  األول يف 
جديـدة منـذ عـام 1993، لكـن لـم 
يسـبق ملجلـس الشـيوخ أن صادق 
عىل إجـراء مـن هـذا القبيل.وقالت 

الكونغـرس  يف  واشـنطن  مندوبـة 
إليانـور هوملـز نورتـون التـي تمثل 
واشـنطن يف مجلس النـواب دون ان 
يحق لهـا التصويت ”هنـاك خياران 
أمـام الكونغـرس، اما االسـتمرار يف 
ممارسـة سـلطة اسـتبدادية غـري 
أو  واشـنطن،  عـىل  ديموقراطيـة“ 
”الوفاء بعهد هذه األمة وُمُثلها“ عرب 

التصويت لصالح القانون.
وأشـارت نورتـون اىل أنـه بموجـب 
سـيتم  الديموقراطـي  االقـرتاح 
فدراليـة  منطقـة  عـىل  املحافظـة 
الحكوميـة  املبانـي  تضـم  صغـرية 
الناشـونال  ومنطقـة  والكونغـرس 

مول والبيت األبيض.
ويقول الجمهوريون الذين يعارضون 
هذه املبـادرة إنها تتعـارض مع نية 
واضعـي الدسـتور األمريكـي الذين 
سـعوا إىل إنشـاء منطقـة فدراليـة 
ال تتأثـر بـأي والية.لكن املسـؤولني 
يف واشـنطن يشـعرون بقلق شـديد 
إزاء الـدور الـذي يلعبـه الكونغرس 

يف شـؤون العاصمة، اذ إّن الدسـتور 
يمنحه سـلطة واسـعة عىل مختلف 

املستويات يف املدينة.
النجاح غري مرجح

وعـام 1780 تخلّـت واليتـا مريالند 
وفريجينيـا عـن أراض تابعـة لهما 
إلنشاء عاصمة فدرالية بمحاذاة نهر 
بوتوماك.لكن خالفاً لسائر املواطنني 
األمريكيني، ُحرم سّكان واشنطن من 
أن يكون ملمثليهم حـّق التصويت يف 
الكونغرس، ما دفع باملدينة لطباعة 
شـعار يعود إىل الحقبة االستعمارية 
عىل لوحات سياراتها ”رضائب بدون 
تمثيل“.ويف مثال عىل التدخل الفدرايل 
غـري املرّحـب بـه، أرسـل الرئيـس 
األمريكـي دونالد ترامب هذا الشـهر 
االحتجاجات  قوات فدراليـة لفـّض 
ضـّد العنرصيـة بالقرب مـن البيت 
األبيض، دون أي تنسـيق مع رئيسة 

بلدية واشنطن موريل باوزر.
الجديـدة  الواليـة  وسـتحمل 
املقرتحة اسـم ”واشـنطن دوغالس 

كومونولـث“، لتجمـع بـني اسـمي 
جورج واشـنطن أول رئيس أمريكي 
دعـاة  أبـرز  دوغـالس  وفرديريـك 
التخلّـص مـن الرّق.ولهـذا املرشوع 
بعـض املؤّيدين البارزيـن، فقد كتب 
املرشـح الرئـايس الديموقراطي جو 
بايـدن عىل تويـرت ”دي يس يجب أن 
تكون واليـة. أقّروا ذلك“.لكّن النائب 
الجمهوري مو بروكس اعترب جهود 
تحويل واشـنطن إىل واليـة محاولة 
مـن الديموقراطيني لضمان كسـب 
”عضويـن اثنني آخرين يسـاريني يف 

مجلس الشيوخ“.
ويـرّوج الجمهوريـون ملفهوم جديد 
يطلقون عليه اسم ”االرتداد“، بحيث 
تعيد واشـنطن أراضيها السكنية إىل 
مرييالند ما يسـمح لسـكان املدينة 
بانتخاب أعضاء يف مجلس الشيوخ.

لكـن مـن غـري املرجـح أن تنجـح 
الحـايل،  الوقـت  يف  الخطـوة  هـذه 
الفكرة  فالرئيـس ترامـب يعـارض 
والجمهوريون الذين يسيطرون عىل 
مجلس الشـيوخ يسـتبعدون طرح 

مرشوع القانون عىل التصويت.
وآخـر مـرة تـم فيهـا زيـادة عـدد 
الواليـات كانـت عـام 1959 عندما 
أصبحت آالسـكا الواليـة رقم 49 ثم 
أضيفت هـاواي بعد سـبعة أشـهر 

لتكون الوالية رقم 50.
ويف سـياق منفصـل، كان من املقرر 
أن يقـيض الرئيـس األمريكي دونالد 
ترامـب عطلـة نهايـة األسـبوع يف 
ملعبـه للجولف بواليـة نيو جرييس، 
لكن البيت األبيض أعلن يوم الجمعة 
إلغاء الرحلة فجأة.وكتب ترامب عىل 
موقع تويرت يف وقت الحق أنه سيظل 
يف واشنطن ملنع الفوىض، عىل الرغم 
مـن عـدم التخطيـط الحتجاجـات 

كبـرية، وليس من الواضـح ما الذي 
يتطلب حضوره شخصيا بالضبط.

ويأتـي إلغـاء الرحلة وسـط ارتفاع 
كبـري يف حـاالت اإلصابـة بفـريوس 
كورونا املسـتجد عرب مناطق جنوب 
وجنوب غرب الواليات املتحدة، وهو 
مـا أثـار مخـاوف مسـؤويل الصحة 
العامة.وقد حطمت الواليات املتحدة 
يف اآلونة االخرية الرقم املسجل سابقا 
لإلصابـات  يوميـة  حصيلـة  ألعـىل 
كورونا.وقـال  بفـريوس  الجديـدة 
ترامب ”كنت سأذهب إىل بيدمينسرت 
بوالية نيوجرييس نهاية هذا األسبوع، 
واشـنطن  يف  البقـاء  أردت  لكننـي 
العاصمة للتأكد من تطبيق القانون 
والنظـام. لقـد تـم إيقاف مشـعيل 
الحرائـق والفوضويـني واللصـوص 

واملحرضني إىل حد كبري“.
وأضـاف ”سـأفعل ما هـو رضوري 
للحفـاظ عـىل مجتمعاتنـا آمنـة – 
وسـوف يتم تقديم هؤالء األشخاص 
وقـت  يف  ترامـب  العدالة“وقـال  إىل 
الحـق إنه وقـع أمـرا تنفيذيا يحمي 
التذكارية والتماثيل  اآلثار والنصـب 
األمريكيـة، وتعهد بـ“أحكام طويلة 
بالسجن“ ملن يرتكب جرائم ضد بلدنا 
العظيمة“.يذكـر أن تدمري املمتلكات 
االتحاديـة، ومـن بينهـا التماثيـل، 
يشكل جريمة بالفعل تصل عقوبتها 

إىل السجن ملدة 10 أعوام.
وقد قام محتجون بإسـقاط وتدمري 
تماثيـل وآثـار مرتبطـة بالعنرصية 
يف مختلـف أنحاء البالد يف األسـابيع 
األخـرية مع خضوع البالد لحالة من 
التدقيـق يف تاريخهـا يف أعقاب وفاة 
األمريكـي األسـود جورج  املواطـن 
فلويـد أثنـاء اعتقـال الرشطـة لـه 

الشهر املايض.

@ZıaäÎç€a@Ú»ibnfl@Oµ€ãi
ٌح أملانـي إلصـدار مـا ُيطلَق  يكتسـب ُمقـَرتَ
عليهـا ”جوازات مناعـة“، ألنـاٍس تجاوزوا 
َف  فريوس كورونا املستجد، زخماً بعدما خفَّ
الرشكاء اليسـاريون يف ائتالف أنجيال مريكل 

معارضتهم لهذه الخطوة. 
قد تسـمح تكلفة االختبار، التـي ال تتجاوز 
60 يورو (67.2 دوالر)، لألملان بأن يبيِّنوا أن 
لديهم األجسـام املضادة ضد الفريوس، وهو 
ما يشري إىل أن أجسـامهم قد َبَنت درجًة من 
املقاومـة، حسـب تقرير صحيفـة ”تايمز“ 

الربيطانية.
مـن الناحيـة النظريـة، سـتكون جـوازات 
ا ُيحَتَمل  السفر بمثابة شـهادات تلقيح، ِممَّ
ل عىل حامليهـا العمل والسـفر أو  أن يسـهِّ
ممارسـة األنشـطة الرتفيهية. وقـد ُتطمنئ 
هذه الجوازات أيضاً األطباء واملَُمرِّضني وبقية 
العاملني يف الرعاية الصحية بأن االستمرار يف 

عملهم سيكون آمناً إىل حدٍّ معقول. 
لكن املـرشوع محفوٌف بمشـكالٍت أخالقية 
وعلمية. وليس من الواضح إىل متى تسـتمر 

األجسـام املضـادة أو مقـدار املناعـة التـي 
تمنحهـا. ملـاذا توجـد معارضـة للخطوة؟: 
يساور املُنتِقدين القلق من أن هذه الجوازات 
قـد تخلق مجتمعاً ذا طبقتني، إذ من شـأنها 
أن تعاقـب الناس الذين تجنَّبـوا العدوى من 

خالل اتِّباع قواعد التباعد االجتماعي. 
ان  وجدت دراسٌة أن عىل األقل %42 من الُسكَّ
يف قريٍة بجبال األلب يف النمسا والذين أُصيبوا 
باملـرض لديهم أجسـام مضـادة يف دمائهم، 

وهي أعىل نسبة ُمكَتَشفة حتى اآلن. 
الباحثـون أجـروا اختبـاراٍت ملـا يقـرب من 
ان يف منتجع إيشغل للتزلُّج،  %80 من الُسـكَّ
الذي َنَرشَ فريوس كورونا املسـتجد يف أنحاء 
ان  أوروبا، ووجدوا أن %25 من هؤالء الُسـكَّ
قد أُصيبـوا بالفعل بفريوس كوفيد19- دون 
أن يدركوا ذلك. واقرتح جوازات املناعة، ألوِل 
مرٍة، غريارد كراوز، وهـو عالم أوبئة يدرس 
ر األسـوأ بأملانيـا، يف بلدة  آثـار التفـيش املبكِّ

هاينسربغ، بوالية شمال الراين فستفاليا. 
الشـهر املـايض (مايو/أيار)، تبنَّـى املقرتَح 
وزير الصحة األملاني ينس شـبان، الذي قال 

إن ”األمـر يتعلَّق يف املقام األول برغبة الناس 
نني  يف أن يعرفوا بأنفسهم ما إذا كانوا ُمحصَّ
أم ال“. وَفَقـَد املـرشوع أرضيتـه حني َرَفَض 
اليسـاري  الديمقراطي  الحـزب االشـرتاكي 
الوسـطي، الـذي يحكم مع مـريكل، تأييده. 
وقـال الرس كلينغبايل، األمـني العام للحزب 
االشـرتاكي الديمقراطي، إن املرشوع سوف 
يرسـل ”إشـارًة خاطئًة تماماً“، إذا أصبحت 
الجـوازات ”تذكـرًة مجانية لزيـارة املطاعم 

ومباريات كرة القدم أو الفعاليات“. 
أضاف: ”سـيكون من غري املجدي أن نكافئ 
أولئـك الذين أُصيبوا ألنهم لم يلتزموا بقواعد 
التباعـد االجتماعـي، ونعاقـب أولئـك الذين 

اعتنوا بأنفسهم“. 
يشـري الحـزب اآلن إىل أنه قد يؤيِّـد املرشوع 
ق منه علمياً. وطلب شـبان  إذا جـرى التحقُّ
من مجلـس األخالقيات األملانـي، الذي يقدِّم 
املشـورة للحكومـة، رأي خبرٍي حـول كيفية 

تفعيل جوازات السفر بشكٍل عادل. 
العقبـات العلمية: دراسـٌة أُجِرَيت يف لوبيك، 
لَت عدداً  وهي بلـدة تقع شـمايل أملانيا سـجَّ

قليالً نسـبياً من اإلصابـات بفريوس كورونا 
املسـتجد، وجـدت أن فقـط 7 مـن كلِّ 10 
أشـخاص ُيصابون ال تزال لديهم مستويات 
يمكـن اكتشـافها مـن األجسـام املضـادة 

بمجرى الدم يف غضون ثالثة أسابيع. 
يطـرح هـذا أن اختبارات األجسـام املضادة 
اً موثوقاً عىل مـا إذا كان  قـد ال تكون مـؤرشِّ
الشـخص قد أُصيَب باملـرض حتى يف املايض 
القريـب. ال تزال الفـرتة الزمنية التي تحمي 
فيهـا األجسـام املضـادة مـن إصابـٍة ثانية 
بفـريوس كوفيـد19- لغـزاً لـم يجـد حـًال 
بعـد. يمكـن أن تسـتمر املناعة ضـد بعض 
الفريوسات الشبيهة، مثل فريوس سارس أو 
سية (مريس)،  متالزمة الرشق األوسط التنفُّ
ألكثـر من عـام، لكن فريوسـاٍت أخرى، بما 
يشمل نزالت الربد، تولِّد دفاعاٍت أقرص عمراً 
يف جسم اإلنسان. وقالت باربل باس، زعيمة 
الديمقراطـي يف  االشـرتاكي  الحـزب  كتلـة 
البوندسـتاغ، إن حزبها سوف يؤيِّد مرشوع 
جـوازات املناعـة إن أمكن التغلُّـب عىل هذه 

املشكالت.

ZÂÌ˝„Îa@oèÌa@fiáÓflOÂ�‰íaÎ
 انضمـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة اىل 
امليليشـيات  بتفكيـك  املطالبـة  األصـوات 
والتـي مثلت احـد رشوط الجيـش الوطني 
الليبي إلنهـاء األزمة يف البالد ملـا تمثله تلك 
املجموعات املسلحة املتطرفة من خطر عىل 

استقرار ووحدة ليبيا.
وقالـت الخارجية االمريكيـة يف بيان نرشته 
اول امس الجمعة ان اللقاء االفرتايض الذي 
جمـع قبـل يومـني بعضـا من مسـؤوليها 
طالـب  الـرساج  حكومـة  يف  ومسـؤولني 

برضورة تفكيك امليليشيات يف البالد.
واكدت الواليات املتحدة ان ”انتهاء الحصار 
عىل طرابلس خلـق فرصة جديدة ورضورة 
ملعالجة قضية امليليشيات يف الرشق والغرب 

الليبي“.
وكان الجيـش الوطنـي الليبي شـن عملية 
عسـكرية يف ابريل/نيسان 2019 لتخليص 
العاصمة طرابلس من سـيطرة امليليشيات 
املرتبطـة باالخوان او القاعـدة لكن التدخل 

العسكري الرتكي حال دون اتمام العملية.
وقدمـت أنقرة دعمـا عسـكريا اىل حكومة 
الوفاق كما قامت بنقل مرتزقة من سـوريا 
عـرب مطاراتهـا حيـث ادت تلـك الجهود يف 
النهايـة اىل انسـحاب القـوات الليبيـة من 
مـدن الغربـي الليبـي امـام تقـدم مقاتيل 
الوفاق الذيـن ارتكبوا جرائم يف مناطق مثل 

ترهونة.
وجددت واشنطن رفضها للتدخالت األجنبية 
يف ليبيا بما فيها التدخـالت الرتكية رغم ان 
العديد من املراقبني للشـان الليبي يرون ان 
التدخـل الرتكي كان بضـوء اخرض امريكي 
لكـن املعادلـة تغـريت مع تصاعـد الرفض 

الدويل 
واكدت الواليات املتحدة دعمها لكل املبادرات 
للحل السـيايس بما يف ذلك املبادرة املرصية 
التي اعلن عنها الرئيس املرصي عبد الفتاح 
السييس لكن حكومة الوفاق تتعنت وترفض 

املبادرة وذلك بتحريض تركي.
وترفض واشنطن ممارسة ضغوط حقيقية 
عىل الوفاق وداعميها األتراك لقبول املبادرة 
املرصيـة وانهاء حلم السـيطرة عىل مدينة 
الخطـوط  رغـم  الجفـرة  وقاعـدة  رست 
الحمـراء املرصية وذلـك خوفا مـن النفوذ 
الرويس املتصاعد يف منطقة شـمال افريقيا 

وجنوب املتوسط.
لكن قوى دولية عىل غرار فرنسـا مسـتاءة 
مـن التدخل الرتكي يف ليبيا وعربدة انقرة يف 

البحر املتوسط.
ويف خضـم ذلك ظهر تقـارب فرنيس رويس 
ملواجهة التدخالت الرتكية يف ليبيا ويف الرشق 
االوسط حيث دعا الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني، ونظريه الفرنيس إيمانويل ماكرون، 

الجمعة، إىل وقف إطالق نار يف ليبيا.
وبحسـب بيـان الكرملـني الـرويس، اتفـق 
الرئيسـان يف اتصـال عرب دائـرة تلفزيونية 
مغلقـة، عىل وقف إطالق النار، واسـتئناف 
الحـوار بني األطراف من جديد، اسـتنادا إىل 
مخرجات مؤتمر برلني، وقرار مجلس األمن 

الدويل رقم 2510.
ولفت البيان إىل أن الرئيسني تباحثا الوضع 

الليبي بشكل تفصييل.
وعىل صعيد آخر، أفاد البيان أن بوتني أطلع 
نظـريه الفرنـيس عـىل األوضـاع يف منطقة 

خفض التصعيد بإدلب السورية.
وذكـرت وسـائل إعـالم روسـية، أّن بوتني 
أوضـح يف حديثـه أّن األجنـدات املشـرتكة 
للبلدين تشـمل اإلرهاب والهجرة، وكورونا، 

إىل جانب سوريا وليبيا والبلقان وأوكرانيا.
وشـّدد بوتني يف حديثه، عـىل أهمية توحيد 

القوى ملجابهة املشاكل املشرتكة.
وباملقابـل أشـار ماكرون إىل أهميـة القارة 
األوروبيـة حيال املشـكالت اإلقليمية قائالً: 
”ينبغي تهيئة الظـروف الحقيقية من أجل 

تأسيس حوار ثنائي ومتعدد األطراف.
وأضـاف قائال: ”يجب أن تـدرج األزمات يف 
ليبيـا وأوكرانيا وسـوريا عـىل أجنداتنا، إىل 
جانـب القضايا التي سـيتم التعاون بها يف 
املسـتقبل كالصحـة واالقتصـاد والبيئة“، 

بحسب البيان.
ومـن املمكن ان يكون التقارب بني روسـيا 
وفرنسـا الدولـة املهمة يف حلـف الناتو ويف 
املعسـكر الغربي مقلقا لواشـنطن لكنه يف 
النهايـة تقـارب رضوري لوقـف التدخالت 
الرتكيـة خاصـة وان املجموعـات املتطرفة 
املدعومـة تركيـا يف ليبيـا اصبحت تشـكل 

خطرا حقيقيا عىل االمن القومي الفرنيس.
ويظهر ان باريس لن تظـل مكتوفة االيدي 
يف انتظار واشنطن النهاء التدخالت الرتكية 

وحالة الفوىض جنوب املتوسط.
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يونيـو/  27) السـبت  امـس  صـادف 
حزيـران)، الذكـرى الـ53 لقـرار الضم 
اإلرسائييل ملدينة القدس الرشقية، الذي 
مّهد الطريـق أمام إرسائيـل العرتافها، 
بعد مرور 3 سنوات عىل القرار، بالقدس 

كاملة عاصمة لها.
هـذا القـرار الذي صـدر عن الكنيسـت 
(الربملـان) اإلرسائيـيل عـام 1967، لـم 
يحـظ برشعيـة دوليـة، وعـىل العكس 
تماما، فقـد صدر عن األمم املتحدة عدد 
مـن القرارات، تطالب إرسائيل بالرتاجع 

عن إجراءاتها يف القدس الرشقية.
ومـا زالـت إرسائيـل تخالف القـرارات 
الدولية بسـيطرتها اإلدارية والسياسية 
عـىل املدينـة، كما تسـعى لفـرض أمر 
واقع عىل الفلسطينيني واملجتمع الدويل، 

باعتبار ”القدس كاملة“ عاصمة لها.
الحاليـة،  األمريكيـة  اإلدارة  وشـّجعت 
يف  إرسائيـل  ترامـب،  دونالـد  برئاسـة 
مراقبـون  يصفهـا  التـي  مشـاريعها 
بـ“االسـتعمارية“، حيث اعرتف ترامب 
 ،2017 األول  كانـون  ديسـمرب/  يف 
بمدينة القدس (غري مقسـمة) عاصمة 

إلرسائيل.
وتأتـي هـذه الذكـرى يف ظـل مواصلـة 
الحكومـة اإلرسائيليـة مسـاعيها لضم 
إىل  الفلسـطينية  األرايض  مـن  املزيـد 
سـيادتها، حيـث تعتـزم ضـم أكثر من 
30 باملئة من مسـاحة الضفـة الغربية 

املحتلة مطلع يوليو/تموز املقبل.
قرار ضم القدس

الكنيسـت  1967، تقـّدم  يف 27 يونيـو 
اإلرسائيـيل بمرشوع قرار ضـم القدس 
الرشقيـة إىل إرسائيـل، ووافـق عىل هذا 

القرار يف اليوم نفسه.
وبموجـب األمـر رقم 2064، تـم إلحاق 

سياسـا  إلرسائيـل  الرشقيـة  القـدس 
وإداريا.

وجـاء هذا القـرار بعد عـدة اجتماعات 
عقدتهـا الحكومة اإلرسائيلية ، بدءا من 
11 يونيـو 1967، لبحـث ضـم القدس 

إليها.
وبعـد القـرار بيومـنْي أي يف 29 يونيو، 
أصـدرت إرسائيـل قـرارا بحـل مجلس 
أمانة القـدس العربي (املجلـس البلدي 
للمدينـة يف فلسـطني)، واسـتولت عىل 
جميـع ممتلكاتـه وسـجالته، وألغـت 
العربيـة واعتربت  القوانـني واألنظمـة 

األنظمة اإلرسائيلية هي السارية.
ووفـق مراجـع تاريخيـة، فقـد تمـت 
آنـذاك، عمليـة نقـل مكاتب الـوزارات 
واملؤسسـات الرسـمية اإلرسائيليـة إىل 

القدس الرشقية.
نص القرار

نص القـرار الذي وافق عليه الكنيسـت 
(الغربيـة  املوّحـدة  ”القـدس  أن  عـىل 

والرشقيـة) عاصمـة إلرسائيـل“؛ قبل 
أغسـطس/آب  يف  الكنيسـت  يقـّر  أن 
1980 ”قانـون األسـاس“ والـذي يعلن 
املوّحـدة  العاصمـة  ”القـدس هـي  أن 

إلرسائيل“.
كمـا نص القـرار عـىل أن ”القدس هي 
مقر رئيس البالد والكنيست والحكومة 

واملحكمة العليا اإلرسائيلية“.
ووفـق القرار، فـإن ”املناطق املقّدسـة 
سُتحمى من التدنيس، أو من أي أرضار، 
أو مـن أي يشء يمكـن أن يؤثـر عـىل 
الوصول الحر لـكل الديانات إىل أماكنها 
املقّدسـة، أو عـىل مشـاعرها نحو هذه 

األماكن“.
وسـتحظى القـدس، بحسـب القـرار، 
نشـاطات  يف  خاصـة  بـ“أولويـات 
دوائر الحكومـة لتطويرهـا يف الحقول 

االقتصادية وغريها“.
ويقـول مؤّرخـون، أن التطبيـق الفعيل 
لهـذا القـرار ”بـدأ مـع وضـع اللجنـة 

الداخليـة التابعة للكنيسـت اإلرسائييل، 
حجر األساس األول، يف إقامة أول تواجد 

يهودي يف الحرم القديس“.
هذا القرار فتح الباب أمام قادة األحزاب 
اإلرسائيلية لطرح خططهم ومشاريعهم 
االسـتيطانية يف القدس، بهدف التوّسع 

الجغرايف والديموغرايف يف املدينة.
ترشيد سكان املدينة

عمـدت إرسائيـل خالل احتاللهـا ملدينة 
الرشقـي، إلخـالء  القـدس، وشـطرها 

أحيائها من السكان الفلسطينيني.
وبعد انتهاء حرب حزيران 1967، وحّتى 
نهاية الشـهر ذاتـه، تم ترشيـد نحو 4 
آالف عربي، من القـدس الرشقية، وفق 

مراجع تاريخية.
كما بدأت إرسائيل آنذاك، بإنشاء سلسلة 
مـن املسـتوطنات واألحيـاء السـكنية 
لليهـود داخـل مدينة القدس، ألسـباب 

ديموغرافية وأمنية.
وبحسـب املراجـع التاريخيـة، فإن تلك 
بالتوازن  األسـباب تتلخص بـ“اإلخالل 
النسـبي بـني عـدد اليهـود والعـرب يف 
املدينة، ومنع التواصل الجغرايف بني عرب 

القدس، والعرب يف املناطق املجاورة“.
وحتى سـبتمرب/ أيلول 1967، بلغ عدد 
الفلسطينيني الذين اضطروا للنزوح من 

مدينة القدس، نحو 23 ألف.
القـدس  اليهـود يف  آنـذاك عـدد  وبلـغ 
حـوايل ربـع مليـون مسـتوطن، فيمـا 
وصل عددهم اليـوم إىل 569 ألفا و400 
مسـتوطن، بحسب دراسـة صادرة عن 
معهد القـدس لبحث السياسـات (غري 

حكومي)، يف مايو/ أيار 2020.
مجمـوع  بلـغ   ،1981 عـام  وحتـى 
أرايض  مـن  إرسائيـل  صادرتـه  مـا 
الفلسـطينيني يف مدينة القـدس، حوايل 
33 ألفا و556 دونما (الدونم يعادل ألف 

مـرت)، أقيمت فيها نحـو 22 ألف وحدة 
سكنية.

ويف الوقت الحايل، يبلغ عدد الفلسطينيني 
القـدس  مدينـة  يف  يعيشـون  الذيـن 
بشـطريها الرشقي والغربـي نحو 349 
ألفا و600، حيث يشّكلون ما نسبته 38 

باملئة من سكان املدينة.
وبموجب اتفاقيـة وادي عربة (اتفاقية 
السـالم األردنيـة اإلرسائيليـة املوقعـة 
بحقهـا  األردن  تحتفـظ   ،(1994 يف 
يف  الدينيـة  الشـؤون  عـىل  اإلرشاف  يف 

القدس.
املتعلّقـة  الدوليـة  القـرارات  أبـرز   **

بالقدس
– قرار رقم (2253)

صدر عن الجمعة العامة لألمم املتحدة، 
يف 4 يوليو/تمـوز 1967، واعتـربت فيه 
أن التدابري اإلرسائيلية ”غري صحيحة“، 
وطالبت بإلغائها، والتوقف عن أي عمل 

من شأنه أن يغرّي وضع القدس.
-قرار (2254)

صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
بعـد نقاش مع مجلس األمـن الدويل، يف 
14 يوليـو لـذات العام، أعربـت فيه عن 
أسفها لتخلّف إرسائيل عن تنفيذ قرارها 
السـابق، وجددت مطلبها بإلغاء جميع 
التدابري يف القـدس وعدم إثبات أي عمل 

من شأنه تغيري مركز القدس.
-قرار (242)

صـدر عن مجلـس األمن الـدويل، يف 22 
نوفمـرب/ ترشين الثانـي 1967، ونص 
عىل انسـحاب إرسائيل من األرايض التي 
احتلتهـا يف النـزاع األخري خـالل 1967 
(الضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس 
الرشقية وقطاع غزة والجوالن السوري 
وسـيناء املرصية)، واالعرتاف بسـيادة 
املنطقـة،  يف  دولـة  كل  أرايض  وحـدة 

واستقاللها السيايس، وحقها يف العيش 
بسـالم ضمن حدود آمنة، ومعرتف بها، 

وحرة من التهديد وأعمال القوة.
-قرار (252)

صـدر عـن مجلـس األمـن، يف 21 مايو 
1968، والـذي يرفـض االسـتيالء عـىل 
األرايض باالعتـداء العسـكري، ويعتـرب 
جميع اإلجـراءات التي اتخذتها إرسائيل 
باطلـة، مطالبا إياهـا باالمتناع عن أي 

عمل آخر يغرّي من وضع القدس.
وأكد مجلس األمـن قراره، يف قرار 267، 

الصادر يف 3 يوليو 1969.
-قرار (289)

أصـدره مجلـس األمـن، يف 25 ينايـر/ 
كانون الثاني 1971، وأكد فيه عىل عدم 
جـواز احتـالل األرايض بالقـوة، واعترب 
جميـع اإلجـراءات اإلرسائيلية يف مدينة 
القـدس ”غري قانونيـة“، داعيا إىل إلغاء 
اإلجـراءات واالمتنـاع عـن أي إجراءات 
مسـتقبلية يف الجزء املحتـل من القدس 

(الشطر الرشقي).
-قرار (2334)

صدر عن مجلس األمن، يف 23 ديسـمرب 
نهايـة  وضـع  عـىل  وحـّث   ،2016
األرايض  يف  اإلرسائيليـة  للمسـتوطنات 
الفلسطينية، كما طالب إرسائيل بوقف 
االسـتيطان يف الضفة الغربية بما فيها 
القدس الرشقية، وأكد عىل عدم رشعية 
إنشـاء إرسائيل للمستوطنات يف األرض 

املحتلة منذ عام 1967.
منظمـة  أصـدرت  السـياق،  ذات  ويف 
األمـم املتحـدة للرتبية والعلـم والثقافة 
”اليونسـكو“، عدة قرارات تؤكد عىل أن 
القدس مدينة عربية وإسالمية، ومنها:

-أكتوبر/ترشين أول 2016
اتخذت اليونسـكو قـرارا يؤكـد أنه ”ال 
توجد عالقة بني اليهود والقدس والحرم 

الرشيـف، بل العالقة تربط هذه األماكن 
باملسـلمني فقط“، وأيد هـذا القرار 26 

من الدول األعضاء واعرتض 6 فقط.
-يونيو 2018

العاملـي  الـرتاث  لجنـة  اعتمـدت 
بـ“اليونسـكو“، قرارين باإلجماع حول 
مدينتي القدس املحتلة، والخليل جنوبي 

الضفة الغربية.
ويطالب القرار املتعلق بالقدس سلطات 
االحتـالل بالكف عـن االنتهـاكات التي 
من شأنها تغيري الطابع املميز للمدينة، 
وعليـه يبقـي القـرار القديـم للقـدس 
وأسـوارها مدرجـة عـىل الئحـة الرتاث 
العاملـي املهدد بالخطر، وكذلك األمر بما 
يخـص بلدة الخليـل القديمة التي تبقى 
بسبب االنتهاكات اإلرسائيلية عىل الئحة 

الرتاث العاملي املهدد بالخطر أيضاً.
-أكتوبر 2019

اتخـذ قـرار باإلجمـاع ”يؤكد إسـالمية 
ويرفـض  القـدس  مدينـة  وعربيـة 
اإلرسائيليـة  واإلجـراءات  االنتهـاكات 
األماكـن  هـذه  يف  الجانـب  أحاديـة 
التاريخيـة، ويطالـب إرسائيـل بوقـف 
انتهاكاتها وإجراءاتهـا أحادية الجانب 
وغـري القانونيـة ضـد املسـجد األقىص 
املبارك/الحـرم القـديس الرشيـف، ويف 

البلدة القديمة للقدس وأسوارها“.
القـرار ”عـىل بطـالن جميـع  ويؤكـد 
اإلجـراءات اإلرسائيليـة الراميـة لتغيري 
طابع املدينة املقدسـة وهويتها، ويعيد 
الخاصة  اليونسـكو  التذكـري بقـرارات 
بالقـدس والتـي عـربت جميعهـا عـن 
األسـف نتيجـة فشـل إرسائيـل، كقوة 
قائمة باالحتـالل، يف وقف أعمال الحفر 
غـري  األعمـال  وكل  األنفـاق  وإقامـة 
القانونيـة واملدانـة األخـرى يف القـدس 

الرشقية وفق قواعد القانون الدويل“.

No: 7275 Sun 28 June 2020العدد: 7275 االحد - 28 حزيران 2020

الزوراء/ حسني فالح:
عن  النيابية،  واالعمار  الخدمات  لجنة  كشفت 
التي  السيما  الخارجية  الطرق  الحالة  خطط 
املوت«  »طرق  وكذلك  باملحافظات  بغداد  تربط 
وفيما  وتطويرها،  تاهيلها  لغرض  االستثمار  اىل 
اشارت اىل تفعيل الجبايات املفروضة عىل سيارات 
ملؤتمر  التحضري  اكدت  املوارد،  لتعظيم  الحمل 
بحضور  االستثمارية  الفرص  لعرض  موسع 

سفراء ورشكات عاملية رصينة.
النيابية  واالعمار  الخدمات  لجنة  عضو  وقالت 
منار الشديدي يف حديث لـ«الزوراء«: ان اجتماعا 
النيابية بحضور  عقد يف لجنة الخدمات واالعمار 
االعمار  كوزارة  التنفيذية  الجهة  عن  ممثلني 
الوطنية  االستثمار  وهيئة  والبلديات  واالسكان 
لغرض مناقشة موضوع احالة الطرق الخارجية 

اىل االستثمار.
تعترب طرق  الخارجية  الطرق  اغلب  ان  واضافت، 
املرورية  الحوادث  من  الكثري  هناك  حيث  موت 
تحصل يف تلك الطرق ال بد من تاهيلها وتطويرها 

العالم،  دول  اغلب  يف  بها  املعمول  التقنيات  وفق 
مبينة ان االجتماع خلص باالتفاق عىل عقد مؤتمر 
ممثلني  و  متطورة  دول  سفراء  بحضور  موسع 
عن رشكات عاملية رصينة متخصصة ومسؤولني 
النيابية  اللجان  يف  وكذلك  االتحادية  الحكومة  يف 
الفرص  اعمال ومستثمرين لغرض طرح  ورجال 

االستثمارية لتلك الطرق.
وتطوير  تاهيل  يتضمن  االستثمار  ان  واوضحت، 
الجزرات  وتشجري  التعبيد  خالل  من  الطرق 
الوسطية وانشاء اماكن ترفيهية ومحطات وقود 
ومطاعم ومحالت تجارية، الفتة اىل ان اغلب دول 
املبدا.واشارت  هذا  وفق  تعمل  واملنطقة  العالم 
تربط  التي  الطرق  من  ستنطلق  املشاريع  ان  اىل 
وبعدها  االخرى  باملحافظات  بغداد  العاصمة 
للمحافظات  الخارجية  الطرق  ليشمل  سيتوسع 
االخرى، مبينة ان الحصة االكرب سيكون ملا تسمى 
بطرق املوت التي تسببت بحوادث كبرية والتي راح 
ضحيتها العديد من املواطنني.ولفتت اىل ان سبب 
اللجوء اىل االستثمار بسبب ما يمر به البلد حاليا 

من تقشف مايل وقلة يف االيرادات، مؤكدة ان هذه 
املشاريع ستقلل الكلف عن الدولة لكونها ستحال 

اىل االستثمار.
واكدت انه سيتم ايضا تفعيل الرضائب واستحصال 
تعد  التي  الثقيلة  الحمل  سيارات  من  الجبايات 
السبب الرئيس لتهالك الطرق الخارجية، مبينة ان 
تفعيل الجبايات سيدر موارد اضافية للدولة فضال 

عن انه سينعكس عىل تطوير الشوارع الرئيسة.
النيابية  الخدمات واالعمار  واقرتحت عضو لجنة 
واملشآت  املواد  نقل  وتحويل  الحديد  سكك  تأهيل 
من السيارات اىل القطارات لتخفيف الحمل الكبري 

عىل الطرق الخارجية.
ومضت بالقول، ان هناك جهات سياسية ال ترغب 
مستفيدة  النها  االستثمار  اىل  املشاريع  باحالة 
باخذ االتاوات وغريها من سيارات الحمل، مؤكدة 
النيابية  اللجنة  او  الحكومة  تميض  عندما  انه 
جهات  تحاول  وغريها  الطرق  استثمار  بمرشوع 
هناك  ان  اىل  املشاريع.ولفتت  هذه  عرقلة  اخرى 
السيما  املعنية  واللجان  الحكومة  قبل  من  جدية 

عرب  الخارجية  الطرق  لتطوير  الخدمات  لجنة 
االستثمار.

جاسم  النائب  اللجنة  يف  زميلها  اوضح  بدوره، 
متهالكة  الخارجية  الطرق  اغلب  ان  البخاتي، 
هناك  ان  اىل  الفتا  كثرية،  مشاكل  وفيها  وقديمة 
اسطاليل الشحن الربي اثقل هذه الطرق وتسبب 

بتدمريها.
تخطط  الحكومة  ان  لـ«الزوراء«:  البخاتي  وقال 
طرق  وانشاء  لتاهيل  االستثمار  باتجاه  للذهاب 
حديثة، الفتا اىل ان لجنة الخدمات النيابية ارتأت 
االعمار  وزارة  عن  ممثلني  ضم  اويل  مؤتمر  لعقد 
والبلديات وهيئة االستثمار وكان من املؤمل ان يتم 

حضور مسؤولني عن وزارتي املالية والتخطيط.
هنالك  تكون  ان  عىل  االتفاق  تم  انه  واضاف: 
واملسؤولني  النيابية  اللجنة  بني  مشرتكة  ورش 
االستثمار،  وهيئة  االعمار  وزارة  يف  التنفيذيني 
لكي يتم اطالق مجموعة من الطرق اىل االستثمار، 
وبعد ذلك يمكن عقد مؤتمر موسع يشمل جميع 

املحافظات.

اخلدمات النيابية تكشف لـ         عن خطط إلحالة الطرق 
اخلارجية لالستثمار من بينها »طرق املوت«

بسبب التقشف املالي.. التحضري النعقاد مؤمتر لعرض الفرص االستثمارية حبضور شركات عاملية
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كركوك/ عبد العبيدي:
 تتظافر الجهود الرسمية والشعبية للحد من 
،ففي  )كوفيد-19(  كورونا   جائحة  تفيش 
فقد  كركوك  بادارة  املتمثل  الرسمي  الجانب 
كركوك  محاظ  برئاسة  االزمة  خلية  شكلت 
وكالة راكان سعيد وعظوية عدد من الجهات 
ذات العالقة كالصحة والدفاع املدني  واالجهزة 
العراقي  الجيش  قوات  عن  فضال  االمنية  

املتمثلة بقيادة العمليات للمقر املتقدم.
املعاون  االزمة  خلية  رئيس  نائب  وقال   
الفني ملحافظ كركوك عيل حمادي يف حديث 
االوىل  الوهلة  :منذ   « »الزوراء  لصحيفة 
الكتشاف اصابة عدد من املواطنني بفايروس 
كورونا سارعنا اىل تكوين خلية ازمة ملواجهة 
كركوك  محافظ  برئاسة  كورونا  جائحة 
العالقة  ذات  الجهات  كل  وعظوية  وكالة 
االمنية  واالجهز  املدني  والدفاع  الصحة  من 
واول اجرا ء اتخذ هو غلق املنافذ بني كركوك 
التجول  املجاورة وفرض حرض  واملحافظات 
واملتنزهات  والكافرتيات  املقاهي  واغالق 

مركزين  انشئنا  كما  الشعبية  واالسواق 
مشفى  يف  االول  والحجز  للحجر  صحيني 
كيوان واالخر يف الحي الصناعي حيث يعالج 
عدد من املصابني بوباء كورونا كما لم ننىس 
الجانب االنساني فقد بادرنا اىل انشاء مركزا 
وامليسورين  التجار  قبل  التربعات من  لجمع 
وبالفعل تم توزيع سالت غذائية عىل الفقراء 
املحدود كما  الدخل  املتعففة وذوي  والعوائل 
تم توزيع مواد التعقيم والكمامات والكفوف 
لتجنب مالمسة املصابني وقد كان الجرائات 
أنشار  من  الحد  الكبرييف  االثر  االزمة  خلية 
يف  كركوك  محافظة  جعل  الوباءاالمرالذي 
التي  املحافظات  بني  من  االخرية  املرحلة 
طالها الوباء وعن دور الرشطة التقت الزوراء 
باللواء الحقوقي عيل مطرش حسني العبيدي 
نائب قائد رشطة كركوك حيث اكد ان االجهزة 
الرشطة  تشكيالتهاومنها  بكافة  االمنية 
حذافريها  بكل  االزمة  خلية  قرارات  بتنفيذ 
فقمنا باغالق الطرق بني كركوك واملحافظات 
املجاورة وجميع االقضية والنواحي املرتبطة 

املقاهي  جميغ  اغلقت  كما  باملحافظة 
واملتنزهات وفرض حظر التجوال وكان لهذه 
تفيش  من  الحد  يف  الكبري  االثر  االجراءات 
مع  بتعاونه  املواطن  دور  ننىس  وال  الوباء 
االجهزة  يف تطبيق القانون وكانت املخالفات 

104و113و345  االرقام  ووضعنا  جدا  قليلة 
ذلك  شبه  وما  الطارئة   الحاالت  عن  للتبليغ 
اما عن دور الصحة يف درء الوباء فقد التقت 
الزوراء بالدكتور زياد وكيل مدير عام صحة 
وبناء  كركوك  يف  الوباء  منذاكتشاف  كركوك 

عىل توجيهات خلية االزمة قمنا بوضع خطة 
مدروسة ملواجهة جائحة كورونا حيث قمنا 
من  عدد  وعظوية  برئاستنا  خلية  بتشكيل 
وهيئنا  الوباء  مكافحة  يف  واملعنيني  االطباء 
مركزين صحيني للحجز والحجر الطبي االول 
يف مستشفى كيوان واالخر يف الحي الصناعي 

واالن 
نقوم بتجهيز مركز ثالث يف الشقق السكنية 
اليواء  غرف  عدة  وخصصنا  دوميز  بمنطقة 
فقط  رسرين  تستوعب  غرفة  وكل  املصابني 
تتوفر فيه كل املستلزمات الصحية00واضاف 
قائال بادرنا عىل الفور و بالتعاون مع الدفاع 
املدني واالجهزة الساندة ورشكة نفط الشمال 
بتشكيل  بدأنا  حيث  كركوك  ادارة  وبأرشاف 
فرق صحية للرصد الوبائي.ثم رشعنا بتعقيم 
وجامعة  الصحية   واملراكز  املستشفيات 
كركوك وكلياتها و االقسام الداخلية.واملناطق  
الشعبية  واالسواق  بالسكان  املكتضة 

واملنتزهات  يف كركوك0
بالعميد  التقينا  املدني  الدفاع  دور  عن  اما 

يف  املدني  الدفاع  مدير  عيل  محمد  صالح 
خلية  شكلنا  لقد   : قائال  اوضح  قد  كركوك، 
وبامكانيات  كورونا  جائحة  ملكافحة  ازمة 
ذاتية ومن خالل فريق عمل من ضباط ومراتب 
املديرية وبتعاون كوادرالصحة بتعقيم العديد 
والجامعات  كاملسشتفيات  االماكن  من 
والشوارع  الشعبية  واالسواق  وكلياتها 
الرئيسية كما قمنا بتعقيم عدد من املراقد يف 
قضاء داقوق اما عن الجانب االنساني التقت 
رئيس  نائب  اغا  خليل  احمد  بالسيد  الزوراء 
نحن  قائال  حدثنا  حيث  كركوك  تجارة  غرفة 
مع  بادرنا  كركوك  تجارة  كغرفة  جانبنا  من 
وباء  تداعيات  وطئة  من  التخفيف  يف  التجار 
والفقراء  املحدود  الدخل  ذوي  عىل  كورونا 
الغذائية ووزعنا  السالت  االف  بتوزيع  فقمنا 
قمنا  كما  معقمة  ومواد  وكفوف  كمامات 
صحة  اىل  تسليمها  تم  تعقيم  جهازي  برشاء 
كركوك .  عدد من املواطنني أسلموا االجرئات 
للحد من  إدارة كركوك  اتخذها  التي  الوقائية 

انتشار وباء كورونا يف املحافظة .

بغداد/ الزوراء:
رئيس  النيابية  والبيئة  الصحة  لجنة  طالبت 
الحماية  بتوفري  األمنية  واألجهزة  الوزراء 
حصول  بعد  خصوصاً  االعتداءات،  من  لألطباء 
أشخاص  قبل  من  بحقهم  تجاوزات  سلسلة 
الصحة  وزارة  نفت  وفيما  منضبطني.  غري 
معامل  احد  اعتماد  رفض  حول  تداوله  تم  ما 

االوكسجني، أكدت دعمها للمنتج الوطني.
النيابية،  والبيئة  الصحة  لجنة  رئيس  وأعرب 
بيان  يف  السبت،  امس  الجبوري،  ابراهيم  قتيبة 
تلقت »الزوراء« نسخة منه، بأن “يتدخل رئيس 
الجيش  ابطال  بحماية  لإليعاز  الوزراء شخصياً 
األبيض الذين يبذلون الغايل والنفيس إلنقاذ اكرب 
املخصصات  ورصف  بالوباء،  املصابني  من  عدد 
املالية التي أقرها مجلس الوزراء سابقاً للكوادر 
الطبية والصحية والكوادر الساندة التي تتصدى 
يتم  لم  اللحظة  هذه  حتى  ألنهم  كورونا،  لوباء 
رصف أي مبلغ لهم، باإلضافة إىل تطبيق قرارات 
مجلس الوزراء بمنحهم قطع أراض فوراً، وذلك 
التي  وتضحياتهم  لجهودهم  واحرتاما  تقديرا 

التقدر بثمن “.
حد  بـ”وضع  الوزراء  رئيس  الجبوري  وطالب 
الصحة  وزارة  عمل  يف  السياسية  للتدخالت 
وقيام البعض بمصادرة جهودها وعقد صفقات 
فيما  وخصوصاً  فساد،  شبهات  حولها  تحوم 
كورونا”.  لوباء  التصدي  بمستلزمات  يتعلق 
املسؤولني  بعض  استبعاد  ”أهمية  عىل  مشدداً 
بقضايا  واملتورطني  الصحة  وزارة  يف  املتنفذين 
سياسية  لجهات  انتماءهم  ويستغلون  فساد 
معينة بطريقة االستقواء بهذه الجهات إلرهاب 
فسادهم،  اجندات  لتمرير  الوزارة  موظفي 
التميمي  حسن  الدكتور  للوزير  املجال  وفسح 

السياسية،  التدخالت  عن  بعيداً  مهامه  ليزاول 
واإلمالءات،  اإلرادات  وفرض  التقييد  عن  وبعيداً 
التدخالت  استمرار  ألن  واسناده،  ودعمه 
السياسية يف عمل وزارة الصحة سيجعل النظام 
وبالتايل  لالنهيار،  معرضاً  العراق  يف  الصحي 
فشلها  بسبب  الكاظمي  السيد  حكومة  انهيار 
تشكيل   ” اىل  داعياً  الصحي”.  النظام  إدارة  يف 
لجنة استشارية تضم ذوي الخربة واالختصاص 
الصحة،  بالتعاون مع وزير  إلدارة ملف كورونا 
وبإرشاف رئيس الوزراء، وأن تبارش اللجنة بعقد 
رئاسة  مقر  يف  بأرسع وقت ممكن  اجتماعاتها 

الوزراء بعيداً عن التدخالت السياسية “.
لقد  اخرى،  جهة  ومن   ”: الجبوري  وتابع 
بأنه  الوزراء  رئيس  بترصيحات  استبرشنا خرياً 
الدولة  يف  املهمة  مناصبها  من  األحزاب  سيجرد 
لهذه  داعمني  سنكون  جانبنا  ومن  العراقية، 

النهوض  يف  أمل  بارقة  أعطتنا  التي  التوجهات 
استبعاد  بعد  املجاالت  كافة  يف  العراق  بأوضاع 
أورام  اىل  تحولوا  الذين  الفاسدين  املتحزبني 

رسطانية تنهش يف جسد الدولة العراقية “.
مجلس  قيام  ”رضورة  عىل  الجبوري  وشدد 
الوزراء بإجراء تعديل عىل قانون التقاعد األخري، 
وإرساله فوراً اىل لجنة الصحة والبيئة يف مجلس 
عليه  القانونية  الصياغات  إجراء  لغرض  النواب 
إعادة  يخص  وهو  عليه،  والتصويت  وقراءته 
يف  بالتقاعد  شمولهم  تم  الذين  األطباء  جميع 
الفرتة األخرية انطالقاً من قانون حماية األطباء 
التقاعد  سن  جعل  والذي   2016 لسنة   36 رقم 
للطبيب يف وزارتي الصحة والتعليم العايل سبعني 
خربات  اىل  الحاجة  بأمس  اليوم  فالبلد  سنة، 
اخوانهم  ومساندة  دعم  يف  الكفاءات  أصحاب 
األول ملواجهة  الصد  اليوم يف خط  يقفون  الذين 

جائحة كورونا “.
ودعا الجبوري الحكومة اىل ”محاسبة الفاسدين 
الناس  برتويع  ويقومون  الهلع  ينرشون  الذين 
خالل  ومن  االجتماعي  التواصل  مواقع  عرب 
املتعاونة  املأجورة  اإلعالمية  الجهات  بعض 
معهم يف هذه الحملة املغرضة التي يهدفون من 
من  الوقاية  مستلزمات  أسعار  رفع  اىل  خاللها 
الوباء لتحقيق الربح الفاحش واستغالل معاناة 
مطرقة  بني  شعبنا  فيه  يعيش  وقت  يف  الناس، 
أسأل  املالية،  التخصيصات  قلة  وسندان  الوباء 
الله تعاىل أن يحفظ شعبنا من كل مكروه وأن 
يشايف جميع املرىض ويزيل خطر هذه الجائحة 

انه سميع الدعاء“. 
السبت،  امس  الصحة،  وزارة  نفت  جهتها،  من 
معامل  احد  اعتماد  رفض  حول  تداوله  تم  ما 

االوكسجني، مؤكدة دعمها للمنتج الوطني.
الوزارة، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة  وذكرت 
مواقع  عرب  تداوله  تم  »ما  تنفي  إنها  منه، 
رفض  ُيبني  لشخص  االجتماعي  التواصل 
وزارة  قبل  من  لالوكسجني  معامله  احد  اعتماد 
هذا  ان  تبني  حيث  متعددة،  وجهات  الصحة 
قبل  من  عديدة  سنوات  منذ  رفضه  تم  املعمل 
مطابقته  عدم  بسبب  متخصصة  فنية  لجان 
للمواصفات العاملية املتعلقة بنقاوة االوكسجني 
تم  الذي  ان  حيث  للمرىض،  املستخدم  الطبي 
نقاوة  ذات  الفيديو من معامل  ذكره يف مقطع 

منخفضة«.
املطابق  الوطني  »للمنتج  التام  دعمها  وأكدت 
للمعايري الدولية، وبإرشاف خرباء ولجان فنية«.

بث  يف  والحذر  الدقة  »توخي  إىل  الوزارة،  ودعت 
زعزعة  تسبب  والتي  املغلوطة  املعلومات  ونرش 

االمن الصحي للبلد«.

بغداد/ الزوراء:
دياىل  قاطع  قيادة  من  قوة  نفذت 
للحشد الشعبي عملية دهم وتفتيش 
دياىل،  بمحافظة  خانقني  بأطراف 
لتطهري  أمنية  عملية  عن  فضال 
حوض نهر الوند يف املحافظة. بينما 
بالحشد  اللواء 27  اعتقلت قوة من 
الشعبي عنرصين بتنظيم “ داعش” 

االجرامي يف محافظة االنبار.
الشعبي،  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
»الزوراء«  تلقت  السبت،  امس 

قيادة  من  “قوة  أن  منه،  نسخة 
الشعبي نفذت،  قاطع دياىل للحشد 
وتفتيش  دهم  عملية  امس،  صباح 
يف الزور بأطراف خانقني بمحافظة 

دياىل”.
تأتي  “العملية  أن  البيان  وأضاف 
داعش  عنارص  فلول  ملالحقة 

اإلرهابي يف املنطقة”.
عمليات  قائد  أعلن  جهته،  من 
الشعبي،  للحشد  دياىل  قاطع 
عن  السبت،  امس  املوسوي،  طالب 

بعملية  الشعبي  الحشد  مبارشة 
يف  الوند  نهر  حوض  لتطهري  أمنية 

املحافظة.
تلقت  بيان  يف  املوسوي  وقال 
“قوة  إن  منه،  نسخة  »الزوراء« 
مشرتكة من اللواء 20 ، و23 ، 110 
مغاوير  وفوج  الشعبي  الحشد  يف 
الجيش وكتيبة مكافحة املتفجرات 
بارشت بعملية أمنية لتطهري حوض 

نهر الوند بدياىل”.
وأضاف املوسوي ان “العملية نفذت 

القطعات”، مبينا  بتنسيق عال بني 
املحيطة  الغابات  تفتيش  “تم  انه 
الشمالية  الجهة  من  الوند  بنهر 
مستمرا  العمل  ومازال  والجنوبية 

لدهم أوكار العدو وفتح الطرق”. 
 27 اللواء  من  قوة  اعتقلت  بينما 
السبت،  امس  الشعبي،  بالحشد 
داعش”   “ بتنظيم  عنرصين 

االجرامي يف محافظة االنبار.
الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
أن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت 

“قوة من اللواء 27 بالحشد الشعبي 
بناًء  امنية  عملية  نفذت  والجيش 
دقيقة  استخباراتية  معلومات  عىل 
اىل  التابعة  حصيوات  منطقة  يف 
اعتقال  الكرمة، اسفرت عن  قضاء 

عنرصين بداعش”.
محافظة  يف  أمني  مصدر  وكان 
صحفي  ترصيح  يف،  أفاد  االنبار 
االمني  املسؤول  باعتقال  سابق، 
رشقي  مناطق  يف  داعش  إلرهابي 

مدينة الفلوجة.

بغداد/ الزوراء:
تعكُف مؤسسة الشهداء عىل تطبيق التعديل الثاني 
تدقيق  اعادة  خالل  من  االرهاب،  ضحايا  لقانون 
الثاني  للتعديل  طبقا  بالقانون  املشمولني  بيانات 

الذي صوت عليه مجلس النواب.
والعمليات  االرهاب  ضحايا  دائرة  عام  مدير  وقال 
العسكرية يف مؤسسة الشهداء، طارق املندالوي، يف 
ترصيح صحفي: إن ازمة كورونا واجراءات الحظر 
الخاصة  املعامالت  إنجاز  تأخر  اىل  أدت  والوقاية 

بضحايا االرهاب.
قسم  اىل  أوعزت  “الدائرة  أن  املندالوي  وأضاف 
تكنولوجيا املعلومات بانجاز بعض حلقات املعاملة 
بينما  خاصة،  نافذة  خالل  من  الكرتوني  بشكل 
العالقة  ذوي  حضور  تتطلب  اخرى  فقرات  توجد 
اجل  من  املؤسسة  مديريات  اىل  املستفيدين  من 
املستمسكات  تسليم  يخص  ما  سيما  ال  انجازها 

الرسمية”.
واوضح املندالوي ان “الدائرة تعمل عىل تطبيق عدد 
بموجب  املعامالت  ترويج  اجل  من  االجراءات  من 

التعديل الثاني لقانون ضحايا االرهاب والعمليات 
العسكرية لسنة 2020. مبينا ان “هذه التعديالت 
املساءلة  تشمل اضافة فقرات مشرتكة مع هيئة 
والعدالة ومجلس القضاء االعىل، اذ ان التعديل الزم 
املؤسسة برفع املعاملة اىل هيئة املساءلة والعدالة 
باجراءات  الضحايا  للتحقق من عدم شمول ذوي 
العام  االدعاء  اىل  املعاملة  رفع  جانب  اىل  الهيئة، 
للتحقق من صحة ودقة املعلومات واالوراق املرفقة 

باملعاملة ومطابقة جميع االجراءات للقانون”.
ونبه عىل ان “هذا االجراء يهدف اىل الحد من شمول 
اشخاص خارج الضوابط، بيد انه بحاجة اىل دعم 
الحكومية  والجهات  الوزراء  مجلس  امانة  من 
لتنفيذ  والفني  اللوجستي  الدعم  تقديم  اجل  من 
املرحلة  هذه  يف  سيما  ال  القانوني،  التعديل  هذا 
االستثنائية”، مبينا أن “املنح املالية متوقفة تماما 
ألن رصفها مرهون باملوافقة عىل املوازنة«. مشريا 
املخصصة  املبالغ  زيادة  اىل  املؤسسة دعت  »ان  اىل 
لها من اجل االيفاء بجميع االلتزامات التي حددها 

القانون”.

بغداد/ الزوراء:
يف  املجانيني  واملحارضين  الخارجية  االمتحانات  طلبة  مصري  الرتبية  وزارة  كشفت 

مدارس الوزارة.
وقال املتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق، يف ترصيح صحفي: إن »طلبة االمتحانات 
النهائية وحينما بحثنا  الخارجية ما زال لديهم امتحانات تمهيدية قبل االمتحانات 
من  االمتحانات هم  لهذه  املتقدمني  اكثر  أن  رأينا  واعمالهم،  الطلبة  بأسماء هؤالء 
سنربك  امتحان  لهم  اقيم  لو  ولذلك  الصحة،  او  االمنية  والقوات  والداخلية  الدفاع 
املناسب إلصدار قرارات بهذا  الوقت  اليوم بحاجتهم والوزارة تنتظر  الوضع، ونحن 

املوضوع«.
ورداً عىل سؤال بخصوص حال املحارضين املجانيني ومصريهم املجهول واذا ما كان 
لهم حصة يف التعيينات التي صوت عليها الربملان خالل قانون االقرتاض، بنينّ فاروق 

أن »املحارضين او املديريات العامة للرتبية بشكل عام هي صالحيات املحافظات«.
وكان  مطول،  بشكل  وتحدثوا  الرتبية  وزير  مع  املحارضين  ملمثيل  »عقد  واضاف: 
هناك تعميم من الوزارة اىل كل املديريات العامة بتزويد الوزارة بأسماء املحارضين 
اولوياتنا،  من  املحارضين  وسم  الوزارة  اطلقت  حتى  العمل  ومدة  واختصاصاتهم، 
ونتمنى ان تكون هناك حلول لكن مثلما ذكرت ان صالحيات مديريات العامة للرتبية 

هي للمحافظات وليست لوزارة الرتبية«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي، امس 
السبت، عن تحديد يوم الثامن والعرشين 
موعدا  املقبل  األول  ترشين  شهر  من 

لالمتحان التنافيس للدراسات العليا.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
نسخة منه، إنه “التزاما بتهيئة متطلبات 
للدراسات   2020/2021 الدرايس  العام 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  تعلن  العليا 
العلمي تحديث التوقيتات الخاصة بالتقديم 

والقبول وموعد االمتحان التنافيس”.
فإن  السياق  هذا  “يف  أنه  البيان  وأضاف 
الجامعات  بخطة  القبول  تغذية منظومة 
املقبل  آب  من  التاسع  تاريخ  من  ستبدأ 
املطلوبة  الدراسية  املواد  بتثبيت  مرورا 

والتخصصات العلمية فيما سيكون األول 
من أيلول املقبل موعدا للتقديم اإللكرتوني 
عرب النافذة )adm.rdd.edu.iq( يف حني إن 
لالمتحان  موعدا  سيكون   18/10/2020
التنافيس وسيعقبه إعالن نتائج القبول يف 

.”22/10/2020
هذه  تحديث  مع  “وبالتزامن  أنه  وتابع 
تطلق  التعليم  وزارة  فإن  التوقيتات 
العليا  للدراسات  الجامعي  التقويم 
وتحدد تاريخ 1/11/2020 موعدا لبداية 
لغاية  يستمر  الذي  األول  الدرايس  الفصل 
السابع  سيكون  فيما   ،11/2/2021
الفصل  لبداية  موعدا  القادم  آذار  من 
غاية  اىل  يستمر  الذي  الثاني  الدرايس 

 .”17/6/2021

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة النقل/ الرشكة العامة للسكك الحديد العراقية، امس السبت، عزمها أعادة 
تشغيل معمل انتاج االوكسجني يف معامل الشالجية بالتنسيق مع وزارة الصناعة دعما 

للقطاع الصحي يف مواجهة انتشار فريوس كورونا .
إنه  واوضح مدير عام الرشكة، طالب الحسيني، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، 
»استنادا اىل تأكيدات وزير النقل نارص حسني بندر الشبيل برضورة املساهمة الوطنية 
املبارش مع وزارات  التنسيق  انتشار فريوس كورونا عرب  للحد من  الفاعلة  واالنسانية 
ومؤسسات الدولة العراقية ذات الصلة للحد من تفيش الفريوس وتزايد حاالت االصابة، 
وضعت الرشكة امكانياتها تلبيًة للنداء االنساني يف ظل الظروف الصحية الصعبة التي 

يعيشها البلد لتأهيل معمل االوكسجني يف معامل الشالجية« .
قنينة كل 24 ساعة  التصميمية كانت )240(  املعمل  انتاج  ان »طاقة  الحسيني  وبني 
بينما كان اخر طاقة لتشغيل املعمل )100( قنينة كل 48 ساعة، وتمتلك السكك )95( 
الهندسية يف  الكوادر  اىل  »تم توجيه دعوة رسمية  انه  الحارض«. مؤكداً  بالوقت  قنينة 
وزارة الصناعة )الرشكة العامة للتأهيل والفحص الهنديس( لغرض اعادة تشغيل معمل 
الصحية  لالستخدامات  االوكسجني  إلنتاج  الشالجية  معامل  داخل  االوكسجني  انتاج 

بنقاوة )09909/0(«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن جهاز مكافحة االرهاب، امس السبت، انه يعمل حاليا عىل تأمني محيط سجن 

النارصية املركزي »الحوت« بالتنسيق مع االجهزة االمنية املتمركزة فيه.
وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز، اللواء صباح النعمان، يف ترصيح صحفي: إن 
»جهاز مكافحة االرهاب يف ذي قار يعمل حاليا عىل تأمني محيط سجن النارصية 
املتمركزة  االمنية  االجهزة  مع  بالتعاون  السجناء  مئات  يضم  والذي  املركزي، 

هناك«.
وعمليات  مستمرة  بدوريات  تقوم  هناك  املتواجدة  »القوة  أن  النعمان  وأضاف 
تفتيش دقيقة«. الفتا إىل أن »هذا الواجب هو رسالة تطمني بأن ال تهديدات تواجه 

السجن«.

بغداد/ الزوراء:
امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت 
يف  الكمركية  السلطة  تمكن  عن  السبت، 
محطة كمرك بوابة البرصة، وبالتعاون مع 
ثالث  ضبط  من  الوطني،  املخابرات  جهاز 
عىل  تحتوي  قدماً   )40( حجم  حاويات 

أجهزة إتصاالت بدون موافقات رسمية.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  واضافت 
عىل  جاءت  املضبوطة  »املواد  إن  منه، 
لها  املستوردة  الرشكة  ترصيح   عكس 
)انها ادوات احتياطية ملعدات ولتأسيسات 

الكهربائية («.
قبل  من  عليها  الكشف  »بعد  انه  وبينت 
تبني  الكمركي  الحرم  يف  املختصة  اللجنة 
خاصة  اجهزة  مع  اتصاالت  اجهزة  وجود 
هذه  وان  لإلتصاالت،  تستخدم  متنوعة 
مما  خاصة  موافقات  اىل  تحتاج  االجهزة 
يعد مخالفة لضوابط وتعليمات االسترياد«  

.
وأكدت الهيئة »اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بحق املخالفة حسب قانون الكمارك رقم 

23 لسنة 1984 النافذ« . 

خلية االزمة يف كركوك لـ           :احملافظة واجهت جائحة كورونا بتشكيل خلية لالزمة برئاسة احملافظ 
اكدت مشاركة الصحة والدفاع املدني واالجهزة االمنية وقوات اجليش

الصحة النيابية تدعو إىل وضع حد للتدخالت السياسية يف عمل 
الوزارة ومحاية املالكات الطبية

مؤسسة الشهداء تواصل تدقيق بيانات املشمولني 
بقانون ضحايا اإلرهاب 

الرتبية تكشف مصري 
طلبة االمتحانات اخلارجية 

واحملاضرين اجملانيني 

احلشد يباشر عمليتني أمنيتني يف خانقني وحوض نهر الوند يف دياىل 
أعلن اعتقال “داعشيني” يف األنبار

الوزارة تؤكد دعمها للمنتج الوطين التعليم تعلن توقيتات التقديم للدراسات 
العليا وحتدد موعدا للتنافسي

النقل تعتزم إعادة تشغيل معمل إنتاج 
األوكسجني يف معامل الشاجلية

مكافحة اإلرهاب يؤمن حميط سجن احلوت 
يف ذي قار

الكمارك تضبط أجهزة اتصاالت خمالفة يف 
بوابة البصرة
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من ضمنها مراجعة جوالت الرتاخيص

أكدت أن تصدير احملاصيل للخارج مرهون بفائض السوق احمللية

اإلفصاح عن موعد إطالق رواتب 
شهر حزيران احلالي

املنافذ تضبط تالعبا سبب هدراً 
باملال العام يف أم قصر الشمالي

بغداد/ الزوراء:
ذكرت اللجنة املالية النيابية، امس 
السب�ت، ان الحكوم�ة االتحادية 
املوظفني لشهر  ستطلق روات�ب 

حزيران خالل االسبوع الحايل.
وق�ال عضو اللجنة، أحمد مظهر 
الجب�وري، يف ترصي�ح صحفي: 
رئاس�ة  مصادق�ة  »بع�د  ان�ه 
الجمهورية عىل قانون االقرتاض 
املح�ي والخارج�ي لس�د العجز 
امل�ايل لسن�ة 2020، أصب�ح اآلن 
كل يشء جاه�زا ام�ام الحكومة 
ل�رصف رواتب املوظف�ني لشهر 

حزيران«.
وأضاف أن »وزارة املالية ستعطي 
إيعازا للمص�ارف برصف رواتب 
املوظفني خالل األسبوع الجاري، 
عىل وفق اآلليات املعتمدة من قبل 
ال�وزارات واملؤسسات الحكومية 

برصف رواتب موظفيها«.
وأق�ر مجل�س الن�واب )الربملان( 
العراقي، األربعاء املايض، مرشوع 
قانون يتي�ح للحكومة االقرتاض 
الداخ�ي والخارجي لس�د العجز 

املايل يف البالد.
وصادق رئيس الجمهورية برهم 

صال�ح، الخمي�س امل�ايض، عىل 
القانون لتمويل العجز املايل لعام 
2020.. ويتيح القانون للحكومة 
اق�رتاض ٥ ملي�ارات دوالر و١٥ 
تريلي�ون دينار لس�د العجز املايل 

لعام ٢٠٢٠ الجاري.
العراقي�ة  الحكوم�ة  وتكاف�ح 
لتأمني رواتب املوظفني والنفقات 
التشغيلي�ة األخرى ج�راء انهيار 
جائح�ة  بفع�ل  النف�ط  أسع�ار 
الت�ي ش�لت قطاع�ات  كورون�ا 
العال�م.  اقتص�اد  م�ن  واسع�ة 
ويعتم�د البل�د عىل إي�رادات بيع 
الخ�ام لتموي�ل 95 يف املئ�ة م�ن 

نفقات الدولة.
وكان وزير املالي�ة العراقي، عي 
ع�الوي، ق�د ح�ذر يف ترصيحات 
أن  م�ن  األربع�اء،  صحفي�ة، 
االقتص�اد العراق�ي ق�د يواج�ه 
»صدم�ات ل�ن يكون ق�ادرا عىل 
معالجته�ا« م�ا ل�م يت�م تبن�ي 
إج�راءات إصالحي�ة خ�الل أق�ل 
من ع�ام، مؤكدا أنه سيتعني عىل 
40 ملي�ون عراق�ي أن يخضعوا 
لسياس�ة تقش�ف مش�ددة ق�د 

تستمر »لعامني«.

 بغداد/ الزوراء:
 أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية، 
امس السبت، ع�ن تمكنها من 
ضبط تالعب يف وصف البضاعة 
سبب هدراً باملال العام يف منفذ 

أم قرص الشمايل.
وذك�رت املناف�ذ يف بي�ان تلقت 
»ال�زوراء« نسخ�ة من�ه، إنها 
تمكن�ت »م�ن ضب�ط حاوي�ة 
حج�م 40 قدما محمل�ة بمواد 
مختلف�ة متع�ددة املنش�أ ت�م 
البضاع�ة  التالع�ب يف وص�ف 
بعد إنجاز معاملتها الجمركية 
داخل منفذ أم قرص الشمايل يف 
محافظ�ة الب�رصة مما سببت 

هدراً باملال العام«.
»إذ تمكنت ش�عبة  وأضاف�ت: 

البحث والتحري هيأتنا وخارج 
الجمرك�ي م�ن ضبط  الح�رم 
معاملته�ا  وتدقي�ق  الحاوي�ة 
الجمركي�ة ومعاين�ة البضاعة 
تبني وج�ود مرجوح�ة حدائق 
معدنية كب�رة الحجم لم تذكر 
البضاع�ة،  ضم�ن موج�ودات 
مما أدى إىل فرق يف قيمة الرسم 
الجمركي وتجاوزا وهدرا باملال 

العام«.
واش�ارت إىل »تمت إحالة ماتم 
ضبطه عىل وفق محرض أصويل 
محكم�ة  تحقي�ق  ق�ايض  إىل 
اإلج�راءات  التخ�اذ  ق�رص  أم 
القانونية الالزمة بحقها وبحق 
للمعاملة  املنجزي�ن  املقرصين 

الجمركية يف املنفذ الحدودي«.
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بغداد/ الزوراء:
قدمت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، 
ام�س السب�ت، ثمانية إج�راءات ملواجهة 

األزمة االقتصادية بالعراق.
واكد عض�و اللجنة، النائب م�ازن الفيي، 
يف بي�ان تلقت »ال�زوراء« نسخة منه، عىل 
»رضورة اإلرساع باإلصالحات االقتصادية، 
وتعظي�م اإلي�رادات غر النفطي�ة العديدة 
ملواجه�ة األزم�ة االقتصادية الح�ادة من 

خالل هذه االجراءات:
- مراجع�ة ج�والت الرتاخي�ص النفطية، 
فقد اش�ارت تقاري�ر اللجن�ة املالية اىل ان 
مستحق�ات تلك الرشكات لألش�هر الستة 
القادم�ة خمس�ة ملي�ارات دوالر، بينم�ا 
اإلي�رادات املتوق�ع تحصيله�ا م�ن انت�اج 
وتصدي�ر النف�ط العراق�ي لنف�س الفرتة 
ثمانية ع�رش مليار دوالر، وه�ذا يعني ان 
نسب�ة الثل�ث تقريبا م�ن اي�رادات النفط 
تدف�ع كل�ف لرشكات ج�والت الرتاخيص، 
بينما تشر املعطيات اىل ان اكثر من نصف 

انتاج النفط يتم بجهود وطنية.
وأشارت اللجنة املالية اىل ان التخصيصات 
املتوقع رصفها ضم�ن االتفاقية الصينية 
الست�ة  لألش�هر  دوالر  ملياري�ن  تق�ارب 
القادم�ة، والس�ؤال امله�م املط�روح هو: 
م�ا املشاري�ع واملنش�آت والخدم�ات التي 
ستق�دم مقابل ه�ذه املبال�غ وهل ظروف 
بتفعي�ل ه�ذه  الصحي�ة تسم�ح  العال�م 

االتفاقي�ة يف جائح�ة كورون�ا وتقيي�دات 
الحرك�ة والنش�اط االقتص�ادي عموًم�ا، 
وهل تمثل ه�ذه االتفاقية اولوية ضاغطة 
مع تبدل التحدي�ات وللرضورات الصحية 
واملالي�ة وانخف�اض أسعار النف�ط، ثم أال 
توجد موارد اكثر أهمي�ة وأولوية ملثل تلك 

املبالغ؟

- تحصي�ل رضائب ومستحقات تراخيص 
الهاتف النقال التي يقدر الضائع واملهدور 
منها بأكثر من عرشة أضعاف املستحصل 

واقًعا وهي مبالغ بمليارات الدوالرات.
لتقاع�د  الضخم�ة  الروات�ب  مراجع�ة   -
الرئاس�ات وال�وزراء والن�واب والدرجات 
الخاص�ة وروات�ب نظرائه�م املستمري�ن 

بالخدمة .
- تشغي�ل املصانع العامة لوزارة الصناعة 
وه�ي كث�رة ويمك�ن ان يوف�ر تشغيلها 
اي�رادات جديدة ويدخ�ر نفقات ترصف يف 

االستراد ويهيئ فرص عمل للشباب.
- التحقيق يف مص�ر اإليرادات املرتتبة عن 
بيع املشتق�ات النفطية املحلية، خصوًصا 

وان م�ا تتسلمه املص�ايف املحلية يزيد عىل 
ستمائة الف برميل يومًيا.

- السيطرة ع�ىل املنافذ الحدودية واعتماد 
اآلليات الحازمة واإلدارة النزيهة الشجاعة 
لضم�ان تحصي�ل ايراداتها بش�كل كامل، 
اذ ان مايمك�ن تحصيل�ه اليقل عن عرشة 
مليارات دوالر بينما ما يتحصل فعلًيا منها 

اليتجاوز مليار دوالر سنويا.
- مراجعة مزاد العملة، فقد أظهرت دراسة 
معتمدة عىل البيانات الرسمية ملوقع البنك 
املركزي والتي تبني الفرق بني سعر السوق 
وسعر املزاد ل�رصف لبيع الدوالر للسنوات 
املاضي�ة، والذي بلغ اكثر م�ن اربعة عرش 
مليار دوالر )١٤ مليار دوالر(، وهذا الفرق 
يفرتض يغطي حركة است�رادات القطاع 
الخاص ولكن الواقع يشر اىل ان وصوالت 
االست�رادات وهمية غر واقعي�ة والتدلل 
ع�ىل استخدام هذه املبال�غ )بالدوالر( عىل 
تحري�ك وتنشي�ط القطاع الخ�اص وخلق 
فرص عم�ل للشباب العاطل، بل اكثر هذه 
االم�وال ذهبت لحيتان الفس�اد املتنفذة يف 
الع�راق، وش�كل الربملان يف ع�ام ٢٠١١ أو 
ع�ام ٢٠١٢ لجنة برملاني�ة ملتابعة حقيقة 
مصر مايباع يف م�زاد العملة، وملا كشفت 
التحقيق�ات ت�ورط جه�ات وش�خصيات 
سياسية نافذة به�ذه الرسقات تم تعطيل 
وتسويف عم�ل اللجنة ومن�ع استمرارها 

بالعمل.

بغداد/ الزوراء:
ط�رح أستاذ االقتص�اد يف جامعة البرصة، 
نبيل املرسومي، خمس�ة أسباب الستمرار 

هدر املوارد املالية للعراق.
وق�ال املرسومي، يف ترصي�ح صحفي: إن 
»االعتمادات والحواالت املرصفية لالش�هر 
االربع�ة من ه�ذه السنة، بلع�ت ١٣ مليار 
الجمركي�ة  الرس�وم  بلغ�ت  فيم�ا  دوالر، 
املستحصلة من هيئة الجمارك ٢٠٨ مليون 
الجمركي�ة  الرس�وم  ان نسب�ة  اي  دوالر، 
املستحصل�ة %1.6 فيم�ا يبل�غ املع�دل يف 

لوائ�ح الهيئ�ة بح�دود ١٠٪، اي ان نسبة 
اله�در ق�د بلغ�ت %8.4 وبقيم�ة 1.092 
ملي�ار دوالر خالل اربعة اش�هر فقط، اي 
ان قيمة الهدر الشهرية 273 مليون دوالر، 
وبإفرتاض بقاء نسبة الهدر نفسها خالل 
االش�هر االخ�رى تكون قيم�ة الهدر خالل 
عام 2020 ما يعادل 3.276 مليار دوالر«.

وأض�اف أن »ه�ذا اله�در يرتب�ط بخمسة 
اسباب، االول هو وجود مافيات الفساد يف 
املنافذ الحدودية الرسمية، والثاني سيطرة 
بع�ض االحزاب والعشائر ع�ىل املنافذ غر 

الرسمية التي يزي�د عددها عن 10 منافذ، 
والثالث دخول السلع من منافذ كردستان 
الت�ي ال تسل�م حصيلته�ا م�ن الرس�وم 

الجمركية اىل هيئة الجمارك«.
فرتب�ط  الراب�ع  السب�ب  »أم�ا  وتاب�ع: 
باالعف�اءات م�ن دفع الرس�وم الجمركية 
التي تحصل عليها جه�ات نافذة يف الدولة 
وبع�ض املستثمري�ن، والخام�س يتعل�ق 
بإعف�اء 371 سلع�ة اردني�ة م�ن الرسوم 
الجمركي�ة بموجب االتفاقي�ة االقتصادية 

املوقعة معها«.

االستثمار النيابية تقدم مثانية إجراءات ملواجهة األزمة االقتصادية 
يف البلد

الزراعة تعلن حتقيق العراق “األمن الغذائي” ألول مرة يف تأرخيه
بغداد/ الزوراء:

أعلن�ت وزارة الزراع�ة ع�ن تحقي�ق 
الع�راق “األم�ن الغذائ�ي” وذلك ألول 
م�رة يف تاريخ�ه، فيم�ا أك�دت قرب 
تصدير مليون طن من الشعر. وفيما 
أكدت أن طلب تصدير أربعة محاصيل 
إىل دول�ة اإلم�ارات ل�م يحس�م حتى 
اآلن، أش�ارت إىل أن تصدير املحاصيل 
الزراعي�ة مره�ون بفائ�ض الس�وق 

املحلية، وتأمني الغذاء اىل املواطن.
وق�ال وزي�ر الزراع�ة، محم�د كريم 
الخفاج�ي، ام�س السب�ت، يف ح�وار 
صحفي: إن “ العراق استطاع تحقيق 
األم�ن الغذائ�ي ألول يف تاريخه، وذلك 
بع�د تحقي�ق االكتفاء م�ن محصويل 

الحنطة والشعر”.
وأض�اف أن “ العراق سيب�دأ بتصدير 
نحو مليون طن من محصول الشعر 

خالل الف�رتة املقبلة”، الفتا إىل “قرب 
انعق�اد اجتم�اع م�ع وزي�ر املالي�ة 
بخصوص اإلرساع برصف مستحقات 

الفالحني”.
الزراعي�ة،  األرايض  وبش�أن حرائ�ق 
أوضح أن “مجموع األرايض الزراعية 
 30 الت�ي تعرض�ت اىل الح�رق ه�ي 
ال�ف دون من اص�ل 15 مليون دونم 

شملتها الزراعة هذا املوسم”. 
وأك�دت وزارة الزراع�ة، ع�ىل صعيد 
أربع�ة  تصدي�ر  طل�ب  أن  متص�ل، 
محاصيل إىل دولة اإلمارات لم يحسم 
حتى اآلن، فيما أش�ارت إىل أن تصدير 
املحاصيل الزراعي�ة مرهون بفائض 
الس�وق املحلي�ة، وتأم�ني الغ�ذاء اىل 

املواطن.
وق�ال املتحدث باس�م وزارة الزراعة، 
حمي�د املسعودي، يف ترصيح صحفي 

إن »أح�د التج�ار قدم طلب�اً إىل وزارة 
أربع�ة  أج�ل تصدي�ر  الزراع�ة م�ن 
منتجات زراعي�ة إىل دولة اإلمارات«، 
الفتاً إىل أن » الوزارة لم تبت حتى اآلن 

بقرار التصدير«.
وأضاف أن«هناك إجراءات سواء لهذا 
الطل�ب أو طلبات التصدي�ر األخرى، 
تتعل�ق بق�درة تأمني ه�ذه الكميات، 
بما ال يؤثر يف الحاجة املحلية«، مبيناً 
أن«عملية تصدي�ر املنتجات الزراعية 
مرهون�ة بفائ�ض الس�وق املحلي�ة، 
ألن تأم�ني الغ�ذاء م�ن أولويات عمل 

الوزارة، ومن ثم التصدير«.
وتابع أن«الوفرة املحلية من املنتجات 
الزراعية كان�ت واضحة يف أثناء فرتة 
جائح�ة كورون�ا، والقط�اع الزراعي 
أوىف بالتزامات�ه، ع�ىل الرغ�م من أن 
املحاصيل الزراعية املستوردة ال تزال 

تدخ�ل إىل البالد«، مش�راً إىل أنه«من 
املتوق�ع أن يك�ون القط�اع الزراعي 
ج�زءاً مهماً م�ن االقتص�اد الوطني 
خ�الل العام 2021 من خالل عمليات 

التصدير«.
أن«املحص�ول  إىل  املسع�ودي  ولف�ت 
عملي�ة  لك�ن  اآلن،  متوف�ر  املح�ي 
التصدير ليس�ت بي�د وزارة الزراعة، 
ألن دور ال�وزارة ه�و من�ح املوافق�ة 
واإلج�ازة فقط«. مؤك�داً أن »الوزارة 
مستع�دة للموافق�ة ع�ىل تصدير أي 
محص�ول، لك�ن رشيط�ة أن يك�ون 

هناك فائض يف إنتاجه«.
وك�ان وزي�ر الزراع�ة محم�د كريم 
جاسم ق�د أعلن عن تقدي�م اإلمارات 
طلب�اً الست�راد 4 محاصي�ل زراعية 
من العراق وه�ي ،الطماطم والخيار 

والباذنجان واللوبيا«.

اقتصادي يطرح مخسة أسباب الستمرار هدر املوارد املالية

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
مح�ا الذه�ب مكاس�ب حققها 
يف وق�ت ساب�ق م�ن الجلس�ة، 
الجمع�ة، يف الوق�ت الذي يخفت 
فيه اإلقبال عىل املخاطرة نتيجة 
لف�روس  العني�ف  االنتش�ار 
كورونا عامليا م�ع حدوث قفزة 
غ�ر مسبوقة لح�االت اإلصابة 
املتحدة،  الواليات  بكوفيد19- يف 
وهو ما وض�ع املع�دن النفيس 
عىل مسار تحقيق ثالث مكسب 

أسبوعي عىل التوايل.
املعام�الت  يف  الذه�ب  وصع�د 
الفورية 0.3 باملئة إىل 1767.28 
دوالرا لألوقية )األونصة( بحلول 
الساعة 1750 بتوقيت جرينتش. 
وجرت تسوية العقود األمريكية 
اآلجلة للذه�ب بزيادة 0.5 باملئة 

إىل 1780.30 دوالرا.
وق�ال، ب�وب هابرك�ورن، كبر 
محلي األسواق ل�دى آر.جيه.أو 
فيوترشز: ”يس�اور املستثمرين 

القلق بسبب الزي�ادة الراهنة يف 
حاالت اإلصابة بفروس كورونا 
مراكزه�م  م�ن  وينسحب�ون 
مخاط�رة  األع�ىل  األص�ول  يف 
مث�ل األسه�م، يف ح�ني يركزون 
الذه�ب  ع�ىل  استثماراته�م 

والسندات“.
األسه�م  م�ؤرشات  وهبط�ت 
األمريكية  بالبورص�ة  الرئيسية 
الخزان�ة  سن�دات  وعوائ�د 
األمريكي�ة القياسية ألجل عرش 

مستوياته�ا  ألدن�ى  سن�وات 
من�ذ أوائ�ل يونيو/ حزي�ران، إذ 
سجل�ت الواليات املتح�دة رقما 
قياسيا جديدا لإلصابات اليومية 

بفروس كورونا.
وارتفع املعدن النفيس 1.4 باملئة 
منذ بداية األسبوع الجاري، لكنه 
تراجع قليال عن أعىل مستوياته 
منذ أكتوبر/ ترشين األول 2012 
الذي بلغه يوم األربعاء، إذ استوىل 
ال�دوالر  املناف�س  اآلم�ن  امل�الذ 
األمريكي عىل بعض التألق الذي 
يتمتع ب�ه املعدن النفيس يف ظل 
تزاي�د حاالت اإلصاب�ة بفروس 

كورونا.
وجرى تسجي�ل إصابة أكثر من 
9.62 ملي�ون ش�خص بفروس 

كورونا املستجد عامليا.
النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنسب�ة 
األخرى، ربح البالديوم 1.5 باملئة 
لألوقي�ة،  دوالرا   1869.24 إىل 
لكنه يتجه ص�وب تسجيل أسوأ 
األسب�وع  من�ذ  أسبوع�ي  أداء 
املنتهي يف أول م�اي أيار.. ونزل 
البالتني 1.4 باملئة إىل 792 دوالرا 
 0.3 الفضة  لألوقي�ة، وهبط�ت 

باملئة إىل 17.82 دوالرا.

الذهب ينتعش مع خماوف من ارتفاع إصابات »كورونا« يف أمريكا
بغداد/ الزوراء:

كشف�ت اللجنة العم�ل والش�ؤون النيابية، 
ام�س السبت، عن عدد املوظف�ني العقود يف 
وزارات ودوائر الدولة العراقية، فيما أشارت 
إىل أن أكثر من 200 ألف موظف سيتقاضون 

رواتبهم يف الفرتة املقبلة.
وق�ال عض�و اللجنة، فاض�ل الفت�الوي، يف 
ترصيح صحفي: إن�ه »بعد تصويت مجلس 
النواب ع�ىل مرشوع قانون االقرتاض املحي 
والخارج�ي لس�د العجز امل�ايل لسنة 2020، 

أصب�ح لزام�اً ع�ىل الحكوم�ة رصف رواتب 
املوظف�ني من العق�ود واألج�ور اليوميني يف 
وزارات ودوائر ومؤسسات الدولة العراقية«. 
وأضاف أن »هناك أكثر من 200 ألف موظف 
عقد يف وزارات ودوائر الدولة، منهم 100 الف 
يف وزارة الكهرب�اء و60 الف يف وزارة الرتبية 
وأكث�ر م�ن 50 الف موظف عق�د يف وزارات 

ودوائر واملؤسسات الحكومية االخرى«.
املوظف�ني  »ه�ؤالء  أن  الفت�الوي  وب�ني 
سيتقاضون رواتبهم حسب املادة الخامسة 

م�ن قان�ون االق�رتاض املح�ي والخارج�ي 
خ�الل الف�رتة املقبل�ة، حسب اآللي�ات التي 
تتبعها وزارة املالي�ة بإطالق ورصف رواتب 

املوظفني«.
وأق�ر مجل�س الن�واب )الربمل�ان( العراقي، 
يتي�ح  امل�ايض، م�رشوع قان�ون  األربع�اء 
للحكومة االقرتاض الداخي والخارجي لسد 
العجز املايل يف الب�الد.. وتضمن القانون بنداً 
ين�ص ع�ىل رصف روات�ب أصح�اب العقود 

واألجراء اليوميني.

رويرتز/ متابعة الزوراء:
اغلق�ت اسع�ار النف�ط، ع�ىل انخف�اض 
ماحي�ة مكاس�ب حققته�ا يف وقت سابق 
م�ن الجلسة، وذل�ك عىل خلفي�ة مخاوف 
بش�أن الزيادة يف ح�االت االٕصابة الجديدة 
املتح�دة  الوالي�ات  بفاي�روس كورون�ا يف 
والص�ني، والتوقع�ات بزي�ادة يف االٕنت�اج 
االٔمريك�ي، بينما ال ت�زال مخزونات الخام 

عند مرتفعات قياسية.
وكان�ت العقود االٓجلة لخ�ام برنت اغلقت 
 40.73 اىٕل  32 سنت�ا  منخفض�ة بمق�دار 

دوالرا للربمي�ل. ونزلت العقود االٓجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط االٔمريكي 52 سنتا 

اىٕل 38.20 دوالرا للربميل.
والعقود تكب�دت خسأي�ر أسبوعية بنحو 
3.1 باملٔي�ة و3.6 باملٔية عىل الرتتيب بعد أن 
ضغطت بيانات مخزونات الخام االٔمريكية 
تش�ر لزيادة غ�ر مسبوقة ع�ىل االٔسعار 

يوم االٔربعاء.
وهن�اك مخاوف بش�أن ارتف�اع االٕصابات 
بكوفيد19- يف واليات تقع جنوب الواليات 
املتح�دة مم�ا ق�د يعرق�ل تع�ايف الطل�ب، 

خصوص�ا أن بع�ض تل�ك الوالي�ات، مثل 
فلوريدا وتكساس، من بني أكرب مستهلكي 
البنزي�ن، كم�ا أن احتم�ال ارتف�اع إنتاج 

النفط الخام االٔمريكي يكبح املكاسب.
وخُلص مسح ش�مل املسٔوولني التنفيذيني 
يف أك�رب منطق�ة الٕنت�اج النف�ط والغ�از 
يف الوالي�ات املتح�دة، وال�ذي أج�راه بن�ك 
االحتياط�ي االتح�ادي يف داالس، اىٕل أن ما 
يزي�د عن نصف املسٔوول�ني الذين خفضوا 
االٕنت�اج يتوقعون استٔين�اف بعض االٕنتاج 

بحلول نهاية تموز.

جلنة برملانية تبشر أصحاب العقود واألجور بصرف رواتبهم قريباً 

النفط العاملي ميحو املكاسب ويغلق على خسارة أسبوعية



بغداد/ متابعة الزوراء
لالتحاد  التطبيعية  الهيئة  وافقت 
القدم، عىل تأسيس  العراقي لكرة 
العراقي  الدوري  اندية  رابطة 

املمتاز.
لنادي  اإلدارية  الهيئة  عضو  وقال 
الرشطة، عدي الربيعي إن »الهيئة 
لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية 
اندية  مقرتح  عىل  وافقت   القدم، 
رابطة  بتأسيس  املمتاز،  الدوري 

خاصة بها«.
الهيئة  »رئيس  ان  وأضاف 
طالبنا  بنيان،  اياد  التطبيبعية 
للرابطة  الداخيل  النظام  بتقديم 
تتبعها  املقبلة،  القلية  األيام  خالل 
والقانونية  اإلدارية  اإلجراءات 

الالزمة للتأسيس«.
»رابطة  ان  الربيعي،  وأوضح 
ستقوم  املمتاز  الدوري  اندية 
أكاديميني  تضم  لجان  بتشكيل 
القدم  كرة  بلعبة  ومتخصصني 

أخرى  رشائح  ومن  وقانونيني 
النظام  سيكتبون  بدورهم  الذين 
تكون  ان  به  يراد  الذي  الداخيل، 
إنجاح  عىل  وتعمل  رصينة  رابطة 

كل املهام املوكلة اليها«.
الهيأة  تلقت  منفصل  سياق  ويف 
لكرة  العراقي  لإلتحاد  التطبيعية 
الدويل  اإلتحاد  من  رسالًة  القدم 
إنضمام  فيه  تعلن  القدم  لكرة 
لكشوفات  العاني،  لؤي  الالعب، 
بعد  القدم،  لكرة  العراقي  اإلتحاد 
من  رسالة  الفيفا  تسلمت  أن 
اإلتحاد املغربي لكرة القدم، ذكرت 
فيها أن العاني لم يمثل املنتخبات 

لديها.
التطبيعية  اللجنة  رس  أمني  وقال 
محمد  العراقي،  الكرة  إلتحاد 
رسمية  رسالة  تسلمنا   فرحان:« 
فرييرا،  مونتيمورا  ايريكا  من 
يف  الالعبني  أوضاع  قسم  رئيس 
لؤي  الالعب  أن  فيها  أكد  الفيفا، 

ماجد صربي العاني أصبح مؤهالً 
لإلنضمام للمنتخبات العراقية«. 

أصبح  »العاني  فرحان:  وأضاف 
الرشوط  استوىف  أن  بعد  مؤهالً 
مقدمتها  يف  تأتي  والتي  املطلوبة، 
كون  الدائمة  العراقية  الجنسية 
عن  فضالً  املولد،  عراقي  والده 
عدم لعبه أية مباراة مع املنتخبات 
جنسيتها  يملك  التي  املغربية 

الثانية«.
وأكد فرحان:« أن الهيأة التطبيعية 
القدم بذلت  العراقي لكرة  لإلتحاد 
ملف  إنهاء  كبرية يف سبيل  جهوداً 
خالل  من  العاني  لؤي  الالعب 
االتحاد  مع  املستمرة  املراسالت 
قد  وكانت  الدويل،  وايضاً  املغربي، 
بتاريخ  للفيفا  آخر رسالة  أرسلت 
حسم  أثرها  وعىل   ،2020-6-15
الالعب  ملف  نقل  الدويل   االتحاد 
للعراق  العباً  ليكون  العاني  لؤي 

بشكل رسمي«.

للراحل احمد  ام ال، كانت  القدم  الفوز بكريس رئاسة جمهورية كرة  سواء نجح يف 
رايض احالم تشبه كثريا نجوميته الطاغية عىل الجميع، كان يأمل تحقيق طموحات 
الصغار والكبار من الجماهري العراقية، فنجح يف رسم خارطة طريق خطها بأحرفه 
الذهبية يف برنامج متكامل اطلق عليه اسم )مونديال(، كان يهدف من خالله لتأهل 
منتخب اسود الرافدين بالوصول اىل نهائيات كأس العالم يف قطر، اىل جانب االهتمام 
بالفئات العمرية وانشاء مركز تدريب للمنتخبات العراقية مشابه ملا موجود يف بقية 

الدول االخرى.     
اسطورة الكرة العراقية منذ اعالن ترشيحه الرسمي العتالء كريس الرئاسة، اصطدم 
اياد  تحركها  الكرتونية  جيوش  قبل  من  ممنهج  لتسقيط  وتعرض  شعواء  بحملة 
خفية يف وسأيل التواصل االجتماعي، وحتى املقربني منه لم يقفوا معه وخذلوه، كل 
هذا وذاك من اجل اجهاض حلمه الذي عمل عليه منذ سنوات، واستعان بآراء خرباء 
واكاديميني ونجوم حتى ظهر بالشكل املطلوب، وبرغم ما تعرض له إال ان الراحل أبى 
ان يتخىل عن احالمه واحالم الجماهري الرياضية، وقرر السري يف الطريق الوعر، فعقد 
جلسات عدة مع مجموعة من الشخصيات الرياضية املٔوثرة للحصول عىل تأييدهم 
والفوز بأصواتهم يف انتخابات اتحاد الكرة املقبلة، لكن مشيئة الرحمن كانت ارسع، 

ففاضت روح احمد رايض اىل بارئها قبل ان يرى مرشوعه مطبقا عىل ارض الواقع.
الهيئة العامة )النائمة( مطالبة اآلن اكثر من اي وقت مىض بتحقيق احالم الراحل، 
وتطبيق مرشوعه من اجل كرة قدم عراقية افضل، واصبح من الرضوري ان  يخرجوا 
من القمقم الذي وضعوا انفسهم فيه بقصد او دون قصد.. واعتقد ان هذا هو الوقت 
امام  اليوم  فهم  اليسء،  الكروي  بالواقع  النهوض  اجل  من  بيد  يدا  للعمل  املناسب 
مسٔوولية تاريخية وكبرية تتمثل يف اختيار االنموذج املناسب الذي يستطيع السري يف 
الطريق نفسه الذي رسمه ساحر الكرة العراقية احمد رايض، بعيدا عن االصطفاف 
املذهبي واملناطقي الذي كان سائدا يف الفرتة املاضية، وبسببه خرس العراق ورياضته 
بتصحيح  اآلن  مطالبون  ُهم  وبالتايل  حينذاك،  حدثت  التي  االخطاء  جراء  الكثري 
املكان  املناسب يف  الرجل  اختيار  املسار من اجل رياضة تستحق االحرتام، ورضورة 
املناسب، وما اكثرهم يف العراق، حيث يوجد العديد من النجوم الذين افنوا حياتهم يف 
خدمة رياضة الوطن، ويمتلكون من الخربة االدارية ما ئوهلهم للجلوس عىل كريس 

الرئيس.
يا من ُوضع مصري الكرة العراقية بني ايديكم، ارجوكم ال تخذلوا رفيق الدرب احمد 
ينفذ فقرات  ان  الذي يستطيع  الشخص  ادعموا مرشوعه، وضعوا ثقتكم يف  رايض، 
برنامج )مونديال(، عىس ولعل ان ينقذ الكرة العراقية من الضياع، وعندها سيكون 

الساحر مطمئنا يف رضيحه.

حلم لن يرحل
مؤنس عبد اهلل

يف اهلواء الطلق

بغداد/ ماهر حسان
اكد مدرب نادي الرشطة عبد الغني شهد، 
يتدخل  ان  يف  شخص  الي  يسمح  لن  انه 

بخياراته من الالعبني.
اختيار  عملية  شك  »بال  إنه  شهد  وقال 
الجهاز  رفقة  مسؤوليتي  من  الالعبني 
الفني املساعد، ومن يعرفني جيدا يعرف 
مهما  شخص  الي  اسمح  ال  انني  تماما 
يفكر  او  اسم  يفرض  ان  سلطته  كانت 
ايجابياتها  او  النتائج  سلبية  كون  بذلك 
هي مسؤوليتي امام الجمهور واإلدارة«.

عقد  عملية  يف  االدارة  »دور  ان  وأضاف 
االداري  الشق  عىل  يقترص  الصفقات 
عملهم  صلب  من  املوضوع  كون  واملايل 
وتعاونهم كان حارضا يف االسماء التي تم 
التعاقد معها خالل الفرتة املاضية والتي 
اكتمال  بعد  رسمياً  عنهم  الكشف  سيتم 

عقد الفريق«.
اىل  دراسة  قدم  الفني  »الجهاز  ان  وتابع 
فعملية  االستقطابات،  بخصوص  االدارة 
عىل  مبنية  تكون  وان  البد  التعاقدات 
اسس علمية وفنية رصينة، حيث احتوت 
آلية مقسمة لثالث مراحل،  الدراسة عىل 
الالعبني  مع  التعاقد  تتمحور حول  االوىل 
الذين برزوا مع انديتهم خالل املوسومني 
بنسب  نفذت  املرحلة  وهذه  املاضيني، 
االحتفاظ  عىل  ترتكز  والثانية  جيدة، 
الفريق  مثلت  التي  االسماء  من  بعدد 
املوسم املايض، فيما تأتي مرحلة الختام 
من  سيتوضح  الذين  املحرتفني  ملف  مع 
خالل معرفة املراكز التي هي بحاجة اىل 

تعزيز«.
وأضاف أن »الجهاز الفني قدم اىل اإلدارة 
الفريق  العبي  من  عدد  أسماء  االدارة  اىل 
من اجل حسم ملفاتهم االدارية واملالية، 
التي مرت خالل االسبوع  ولكن الظروف 

املايض بوفاة عدد من االخوة وخوفاً عىل 
الالعبني من الجائحة تم إرجاء الجلسة اىل 
االسبوع املقبل حيث سيتم حسم التجديد 
سيما وان اغلب الالعبني اوضحوا رغبتهم 

يف االستمرار مع النادي«.
وأوضح أن »الجمهور هو الداعم الرئييس 
الي انتصار او تطور، هذا الكالم اليمكن 
ومدى  الفنية  الجوانب  ولكن  انكاره، 
خدمة العب معني السلوبنا الخططي هذا 
عىل  املساعد  وبمالكي  بي  خاص  شأن 
واقول  فني  تعزيز  من  نحتاجه  ما  وفق 
بالكم كثريا  الوفية ال تشغلوا  لجماهرينا 
كما   « الراحة  سهمكم   « الله  شاء  وان 

يقول املثل الدارج«.
وعن سؤاله حول استبعاد بعض االسماء 
متواجدين  وهم  مستواها  تراجع  التي 
شهد  اكد  الفريق،  مع  مواسم  عدة  منذ 
البقاء  اقول«  السؤال  لهذا  »اختصارا  انه 
شخص..  اي  رأي  عن  بعيداً   « لالفضل 
يخفق  عندما  جانبي  اىل  يقف  لن  كونه 
الفريق عىل سبيل املثال ولن يقدم الفائدة 

اذا رحل العب نحن نؤمن بقدارته«.
عىل  اوال  التدريب  يف  »فلسفتي  واكد 
الالعب ان يحب الفريق الذي يمثله حتى 
ويطبق  اجله  من  والرخيص  الغايل  يبذل 
القاعدة »حب ما تعمل لتعمل ما تحب«، 
لذا كانت رغبة بعض الالعبني املغادرة فلم 
وتمنيت  وشكرتهم  رغباتهم  امام  اقف 

لهم التوفيق«.
وزاد »كان البد من العمل عىل فتح قنوات 
عال  مستوى  عىل  العبني  عدة  مع  مبكراً 
التي  املراكز  بعض  تخمني  خالل  من 
مع  حديثي  وكان  شك  بال  سنحتاجها 
االدارة برضورة ان يكون هناك استثناء يف 
ما يخص الجانب املايل كون بالدارج دعني 
اقول )املحرتف الزين يرادله فلوس زينة(، 

مطلوب  الفارق  يصنع  الذي  واملحرتف 
وبال شك عقده سيكون مرتفع«.

ولفت اىل ان »املحرتفني وضعت لهم دراسة 
معمقة ووضعنا يف حساباتنا خطتني من 
االسماء يف حال فشلت صفقة )أ( فهناك 
مع  قنوات  فتحنا  حيث  )ب(،  الخطة 
والبحرين،  والجزائر،  تونس،  من  العبني 

وافريقيا«.
ونوه اىل ان »جميع الالعبني يعون تماما 
مواسم  يف  عليها  حصلوا  التي  املبالغ  ان 
سابقة ال يمكن حاليا تكرارها والحديث 
عىل  بل  الرشطة  نادي  عىل  ليس  هنا 
لذا  سابقا،  اسلفت  كما  االندية،  مختلف 
هذا  عىل  سيكون  الالعبني  مع  حديثنا 
جميع  ان  اىل  اشري  ان  واود  االساس، 
الالعبني الذين تم توقيعهم كانت مبالغهم 
ال تتعدى ما يمنح يف االندية املنافسة بل 
واقل من ذلك، وكان هناك تجاوب مميز 
من الالعبني عىل الصعيد املايل سيما وانهم 
الرشطة  قمصان  بارتداء  الرغبة  قدموا 

قبل الجوانب املالية«.
بحجم  نادي  يدرب  »من  شهد،  وبني 
طموحه  يقل  ال  الرشطة  نادي  وتاريخ 
اما  املحلية،  االلقاب  عىل  املنافسة  عىل 
خارجياً فالبد ان نكون واقعيني املنافسة 
بعدة  مرتبط  نقطة  ابعد  اىل  والوصول 
امور يف مقدمتها قيمة الالعب املحرتف و 
التوافق الزمني بني املشاركات ناهيك عن 
االبتعاد من االصابات، ولكن من يتحدث 
بان هناك فريق عراقي قادر عىل التتويج 
بكأس دوري ابطال اسيا يف الوقت الحايل 
فهو وهم لعدة اعتبارات قد يتفق عليها 
الشارع الكروي بصورة عامة، لذا عملية 
والوصول  العراقية  الكرة  ترشيف سمعة 
اىل ابعد نقطة يف املنافسة سيكون الهدف 

االساس لكرة الرشطة«.

من  ورفاقه  شهد  رحيل  انباء  وعن 
أنه  الرشطة،  مدرب  أوضح  الفريق، 
الحديث  هذا  مثل  مسامعي  اىل  »تناهى 
النادي  ادارة  الذي ال صحة له، االخوة يف 
واتمنى  التدريبية  باملالك  ثقتهم  وضعوا 
الواقع  ارض  عىل  الثقة  هذه  نعكس  ان 

التاريخية  إلنجازات تضاف اىل السجالت 
فرحة  من  جزء  ونكون  الرشطة  لنادي 
اتمنى  يذكر  باليشء  واليشء  الجماهري، 
عىل االخوة يف مواقع التوصل االجتماعي 
إليصالها  املعلومة  نقل  يف  الدقة  توخي 

بأمانة اىل املتلقي«.

بغداد/ متابعة الزوراء
موسم  الغاء  الطائرة،  لكرة  العراقي  االتحاد  قرر 
2019/ 2020 بسبب الظروف الحالية التي تشهدها 

البالد.
لالتحاد  االدارية  “الهيئة  ان  بيان  يف  االتحاد  وذكر 
اإللكرتونية  الدائرة  عرب  بعد  عن  اجتماعاً  عقدت 

لتحديد مصري املوسم الريايض 2020-2019”.
قرر  الطائرة  للكرة  العراقي  “االتحاد  ان  وأضاف 
العراق  اندية  لدوري  األخري  التجمع  نتائج  اعتماد 
ختاميا  تجمعا  الشهداء(  )دوري  املمتازة  للدرجة 
موافقات  اىل  استنادا    ،  2020-2019 للموسم 
االجتماع  يف  واملشاركة  املتنافسة  األندية  وإجابات 

انطالق  قبل  اربيل  محافظة  يف  عقد  والذي  التداويل 
الفنية  الالئحة  وتعليمات  األخري  التجمع  مباريات 
اآلتي:  األندية وفق  “نتائج  ان  واملسابقات”.وأوضح 
1- املركز األول ) نادي البيشمركة ( 2- املركز الثاني 
) نادي البحري ( 3- املركز الثالث ) نادي غاز الجنوب 

( 4- املركز الرابع ) نادي اربيل (”.

وتابع االتحاد، “تربيكاتنا لالندية الفائزة واملشاركة 
انديتنا  تستعد  ان  أمل  عىل  االستثنائي  الدوري  يف 
املقبلة  االيام  ويف  املقبل  املوسم  مباريات  لخوض 
سيكون هنالك اجتماعاً أخر لالتحاد العراقي املركزي 
للكرة الطائرة لرسم خارطة املوسم الريايض املقبل 

.”2021-2020

بغداد/ الزوراء
ترأس وزير الشباب والرياضة عدنان درجال االجتماع االلكرتوني 
اإللكرتونية  املنصة  االبطال عرب  الرواد والرياضيني  مع عدد من 

.zoom
واستمع الوزير اىل الطروحات واالستفسارات من قبل املجتمعني، 
 )6( رقم  والرواد  األبطال  الرياضيني  قانون  بنود  بتفعيل  ووجه 
وزارة  مع  تعاون  )اتفاقية  الصحي  كالضمان   ،2013 لسنة 
الصحة والبيئة، والعمل عىل تنفيذ ما ورد يف اتفاقية التعاون مع 

مستشفى الكفيل.
واوضح  الوزير انه سيتم مخاطبة مجالس املحافظات ووزارة 
اإلسكان من اجل تخصيص قطع أرايض للمشمولني بالقانون، 
إمكانية  مع  الغرض  لذات  بغداد  امانة  مخاطبة  عن  فضال 
الحصول عىل شقق يف املجمعات السكينة، تعديل عددا من بنود 

القانون. 
الرياضة  الوزارة لشؤون  وحرض االجتماع االلكرتوني مستشار 
البدنية  الرتبية  دائرة  عام  ومدير  كريم  عيل  حسن  الدكتور 

والرياضة احمد زامل عودة.

بغداد/ متابعة الزوراء
ملنتخبنا  التدريبي  املالك  يواصل 
اجتماعاته  القدم  لكرة  الشبابي 
ُبعد عرب تطبيق  الالعبني عن  مع 
وذلك  االلكرتوني،   )zoom(
آسًيا  كاس  لبطولة  تحضرياً 
ستقام  والتي  عاما   19 تحت 
يف  املقبل  االول  ترشين  شهر   يف 

أوزبكستان.
البدنية  اللياقة  مدرب  وقال 
ان  الشباب، أحمد جمعة  ملنتخب 
بداية  الالعبني هو  »االجتماع مع 
التحضريات  النطالق  التمهيد 
الالعبني  أن  حيث  الفعلية، 
يواصلون التدريبات يف املنزل عرب 
منهاج خاص لكي يحافظوا عىل 

لياقتهم البدنية«.
واضاف ان »املحارضة االلكرتونية 
كانت بحضور الخبري داود سلمان 
الفنية  اللجنة  عضو  العزاوي، 

والتطوير لالتحاد العراقي، فضالً 
عن تواجد املالك التدريبي بقيادة 
وخالد  جثري،  قحطان  املدرب 
جودي،  ومؤيد  صبار  محمد 
جبار،  حسني  الحراس  ومدرب 
كما شملت الورشة محارضة عن 
املقبلة  بالفرتة  التغذية وأهميتها 

بالنسبة لالعبني«.
»التجمع  ان  جمعة،  واوضح 
املنتخب  لتدريبات  الفعيل 
املقبل  الشهر  خالل  سينطلق 
للشباب،  آسيا  ل كأس  تحضرياً 
وبانتظار املوافقات الرسمية من 

قبل خلية األزمة الحكومية«.
الشبابي  منتخبنا  أن  إىل  يشار 
يف  الثانية  باملجموعة  سيلعب 
للشباب  آسيا  كاس  نهائيات 
تحت 19 عاما اىل جانب منتخبات 
واليابان  الجنوبية  كوريا 

والبحرين.

اهليئة التطبيعية توافق على تأسيس رابطة اندية الدوري املمتاز
رمسيا.. لؤي العاني العباً عراقيًا

عبد الغين شهد: لن امسح ألحد ان يتدخل يف اختيارات العيب االخضر وزير الشباب يوجه بتفعيل بنود 
قانون الرياضيني األبطال والرواد

منتخب الشباب يواصل التحضري 
لبطولة اسيا عن ُبعد

احتاد الطائرة يقرر الغاء منافسات املوسم احلالي

كورونا يصيب العب سلة دهوك
امحد عبيد 

بغداد/ متابعة الزوراء
أصيب العب املنتخب الوطني ونادي دهوك بكرة السلة، احمد عبيد، بفريوس كورونا املستجد “كوفيد 

.”19
وقيال عبيد إن “الفحوصات الطبية التيي اجريتها خالل اليومني املاضييني، اثبتت إصابتي بفريوس 

كورونا املستجد”.
وأضياف “حالياً اخضع للحجر الصحي والتزم بتعليميات األطباء من اجل عبور هذه املحنة”، داعياً 

الشعب العراقي اىل “االلتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسالمة لتفادي االصابة باملرض”.
يذكر ان العديد من الرياضيني العراقيني أصيبوا بفريوس كورونا وتسبب بوفاة النجمني احمد رايض 

وعيل هادي.

أصفر وأمحر
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ه�زم يوفنت�وس ضيف�ه ليت�ي برباعي�ة 
نظيف�ة )0-4( يف املرحل�ة 28 م�ن الدوري 
اإليطايل لكرة القدم.وساهم الدون الربتغايل 
يف 3 أهداف من ال�4 إذ صنع هدفني وس�جل 
آخر.وافتتح التسجيل النجم األرجنتيني باولو 
ديب�اال 53 بصناع�ة م�ن رونالدو، أم�ا الثاني 
فس�جله ال�دون م�ن ركل�ة ج�زاء 62، 
وأض�اف البدي�ل األرجنتيني غونزالو 
هيغواي�ني الثال�ث 83 بع�د صناعة 
من رونال�دو )لكن كرت�ه ارتطمت 
باملدافع فلم تحسب رقميا كتمريرة 
حاس�مة( والهولن�دي ماتي�س دي 
ليخ�ت الرابع 85.فيم�ا أكمل ليتي 
املباراة بع�رة العبني منذ الدقيقة 
32 بع�د ط�رد قلب دفاع�ه فابيو 

لوتشوني.
الرق�م  هدف�ه  ديب�اال  وس�جل 
50 م�ع يوفنتوس ع�ى ملعب 
أليان�ز، ب�دوره س�جل ال�دون 
أم�ام  اآلن  حت�ى  رونال�دو 
فري�ق   21 أص�ل  م�ن   20

واجه�ه يف ال�دوري اإليطايل.وص�ار رصي�د الس�يدة العجوز 
69 يف صدارة الدوري ويليه التس�يو 62 ويلعب الس�بت ضد 
فيورنتين�ا يف إط�ار املرحلة ذاتها.بدوره يحت�ل ليتي املركز 
الثامن عر برصيد 25 نقطة.ودفع س�اري بالعب الوس�ط 
البوس�ني مرياليم بيانيتش أساس�ياً، يف ظل تكهنات انتقاله 
إىل برش�لونة اإلس�باني ضمن صفقة تش�هد قدوم الربازييل 
أرتور.وقال ساري قبل املباراة: “ال أعرف املوقف، لكننا نعّول 
عليه )بيانيتش( اآلن. ال أعرف ما إذا كان سُيباع، ولم أسمع 
ش�يئاً من النادي. أرتور العب يف برش�لونة، ولن يكون جيداً 
أن أتح�دث عنه. ل�م يعجبني عندما تحدث س�يتيني )كيكي 
مدرب برش�لونة( ع�ن العبنا بيانيتش، لهذا ل�ن أتحدث عن 
أرتور”.م�ن جه�ة اخرى أك�دت تقارير إعالمي�ة أن الظهري 
األيم�ن املغربي أرشف حكيمي العب ريال مدريد الذي انتهت 
م�دة اعارته لبوروس�يا دورتموند قد وافق ع�ى االنتقال إىل 
صف�وف إنرت ميالن بش�كل دائم.التقارير الصحفية أجمعت 
عى أن املغربي أرشف حكيمي يف مفاوضات متقدمة مع إنرت 
لالنتقال إليه خالل س�وق االنتقاالت الصيفية الحالية، حيث 
ق�دم الفريق اإليطايل مبل�غ 45 مليون يورو مقابل الحصول 
ع�ى خدماته.وأكدت التقارير أن املفاوضات واملحادثات بني 
الطرفني وصلت مرحلة متقدمة للغاية، ومن املتوقع بالفعل 

إبرام الصفقة وتوقيع العقود يف وقت قريب.

أكد كيكي س�يتيني مدرب برش�لونة ثاني الدوري 
الكاتالون�ي  الن�ادي  أن  الق�دم  لك�رة  اإلس�باني 
ل�م يبلغ�ه برحي�ل العب وس�طه ال�دويل الربازييل 
أرت�ور ع�ن صفوف�ه إىل يوفنت�وس اإليطايل.وقال 
س�يتيني يف ترصيح�ات صحافية عش�ية مواجهة 
مضيفه س�لتا فيغ�و يف املرحلة الثاني�ة والثالثني 
م�ن الدوري: “أعتم�د عليه ولدي�ه فرصة للعب”، 
مضيفاً: “نحن بحاجة للتأكد من أن هذا الضجيج 
ال يؤث�ر علي�ه وأنه قادر عى ب�ذل قصارى جهده. 
ل�م يخربن�ي النادي أنه س�يباع”.وأفادت وس�ائل 
اإلعالم اإلس�بانية واإليطالي�ة أن أرتور )23 عاماً( 
س�ينتقل إىل يوفنتوس، يف صفقة تبادلية تتضمن 
انتق�ال الع�ب الوس�ط ال�دويل البوس�ني مرياليم 
بيانيتش إىل برش�لونة.وأوضحت صحيفة “غازيتا 
ديلو سبورت” اإليطالية أن الصفقة ستشهد دفع 
يوفنت�وس 10 ماليني ي�ورو )11,2 مليون دوالر( 
لربشلونة، وأن أرتور وافق عى الروط الشخصية 

مع يوفنتوس.

وأضاف س�يتيني: “ال أعرف اآلن إذا كان سيغادر، 
يقول البعض أنه من األفضل االحتفاظ به بس�بب 
صغ�ر س�نه، والبعض اآلخ�ر يقول عك�س ذلك”.

وتابع: “س�يبقى معن�ا حتى املب�اراة األخرية هذا 
املوسم، وإذا فكر يف املغادرة بعد ذلك، فهو بحاجة 
إىل تدب�ري ذل�ك، والتفك�ري يف حقيق�ة أن�ه ال يزال 

لديه أش�ياء يفعلها هنا، وت�رك ذكرى جيدة، وأن 
يك�ون صادق�اً حت�ى النهاية”.ويحتل برش�لونة 

املرك�ز الثاني يف الدوري برصي�د 68 نقطة بفارق 
املواجهت�ني املبارشت�ني م�ع غريم�ه التقليدي 

ري�ال مدريد املتصدر. قبل مباراة أمس 
الس�بت ض�د س�يلتا فيغ�و يف 

سعيه إىل استعادة الصدارة 
يف  لقب�ه  ع�ن  والدف�اع 

العامني األخريين.وقال 
“)الوض�ع  س�يتيني: 
لي�س  الح�ايل( 

طبيعياً، لم يحسم 
أي يشء بعد وأي 
ه�ذا  يف  الع�ب 
يعرف  املوق�ف 
أن املوس�م لم 

ينته”.

أك�دت رابطة ال�دوري الفرنيس لكرة القدم أن املوس�م الجديد 
سينطلق يف نهاية األسبوع قبل األخري من شهر آب/أغسطس 

املقبل وينتهي يف 23 أيار/مايو 2021.
وصادقت الرابطة خ�الل اجتماع ملجلس إدارتها عى روزنامة 
املوس�م املقبل الت�ي تأخرت انطالقت�ه لعدة أس�ابيع مقارنة 
بالسنوات السابقة، بسبب تمديد املوسم الحايل 2019-2020، 
بما يف ذلك املباراتني النهائيتني ملس�ابقتي كأس فرنسا وكأس 

الرابطة بسبب فريوس كورونا املستجد.
وتق�ام املب�اراة النهائية ملس�ابقة كأس فرنس�ا يف 24 تموز/

يوليو املقبل عى اس�تاد دو فرانس بني باريس س�ان جريمان 
وس�انت إتيان، وكأس الرابطة يف 31 منه عى امللعب ذاته بني 

باريس سان جريمان وليون.
ويختت�م موس�م 2021-2020 باملرحل�ة الثامن�ة والثالث�ني 

األخ�رية يف 23 أيار/مايو، قبل أقل من ثالثة أس�ابيع 
من انطالق نهائي�ات كأس أوروبا )11 حزيران/يونيو 

- 11 تموز/يولي�و( والت�ي تأجلت بدورها ملدة عام بس�بب 
“كوفيد19-”.

وس�تصادق الرابطة عى برمجة جديدة للمباريات بالنسبة 
للموسم املقبل بحيث تنطلق كل مرحلة مساء يوم الجمعة 
بمب�اراة واحدة )21:00 بالتوقي�ت املحيل(، تليها مباراتني 
يوم الس�بت )17:00 و21:00 ع�ى التوايل(، عى أن تختتم 
األح�د بإقام�ة معظم املباري�ات، واحدة يف تمام الس�اعة 
13:00 وأربع مباريات الس�اعة 15:00 وواحدة الس�اعة 

17:00 وأخرى الساعة 21:00.
ويقام الدور الفاصل من أجل تفادي الهبوط بني صاحب 
املركز الثامن عر يف دوري الدرجة األوىل وبطل األدوار 

الفاصلة يف الدرجة الثانية يف 27 و30 أيار/مايو.
وس�تكون ف�رتة التوق�ف الش�توية قصرية بس�بب 

الروزنامة الضيق�ة يف الفرتة بني 23 كانون األول/
ديسمرب و6 كانون الثاني/يناير تتخللها مباريات 
دور ال�32 ملس�ابقة كأس فرنسا يف عطلة نهاية 
األسبوع املؤرخ بالثالث من كانون الثاني/يناير.
كم�ا تم تحديد موع�د املباراة النهائية ملس�ابقة 
كأس فرنسا يف 24 نيسان/أبريل 2021 بحسب 

ما أعلنه االتحاد الفرنيس للعبة.
يف املقاب�ل، تنطلق بطولة الدرج�ة الثانية يف 22 آب/

أغسطس وتنتهي يف 15 أيار/مايو.

كرر يورغن كلوب كلمة االس�تمرارية كثرياً 
يف مؤتم�ره الصحف�ي عرب تقني�ة الفيديو، 
وال�ذي تح�دث فيه بكل س�عادة ع�ن فوز 

ليفربول بالدوري اإلنكليزي املمتاز.
وأثنى كلوب عى العبيه وعرب عن س�عادته 
لحصوله�م ع�ى اللق�ب معت�رباً أن الثق�ة 
يف  الف�ارق  صنع�ت  م�ن  ه�ي  بالنف�س 

ليفربول.
كما ش�كر كلوب الجماهري فق�ال: “الناس 
إىل  قدوم�ي  من�ذ  إيجابي�ة  نظ�رة  لديه�م 
ليفرب�ول ولوال إيمانهم بي لم أكن ألنجز ما 
أنجزته مع كل الالعبني، أشكر الالعبني عى 
التزامهم تج�اه النادي وأهداف النادي وهم 
من صن�ع التاريخ، من�ذ الي�وم األول رأيت 
الجماه�ري متش�وقة إلعادة أمج�اد النادي 
وكتاب�ة فصل جديد. كما أني أش�كر رئيس 
الن�ادي والجماهري كانت صب�ورة وأنا عى 

دراية كبرية بأهمية هذا اللقب لهم”.
وش�كر كلوب الطاقم الطب�ي والفني الذي 
عمل معه وقال: “إن اإلنجاز لم يكن ممكناً 

لوال دعمهم يل”.
وع�ن أول إتصال تلقاه بعد نيله اللقب قال: 
“تحدثت إىل عائلتي وعربنا عن حبنا لبعضنا 
البعض وقلن�ا إننا لم نكن قادرين أن نكون 
م�ع بعضنا البعض بس�بب جائحة كورونا 

وضغط الروزنامة”.
ورداً عى س�ؤال حول مس�اورته الش�ك يف 
الحصول عى اللقب أجاب: “ليس شكاً لكن 
لم أكن متأكداً م�ن تاريخ حصول التتويج، 
األندية األخ�رى كلها عريق�ة وعملت بجد، 
املوس�م طويل ومرهق تحتاج أحياناً للحظ 
والحف�اظ ع�ى اللياق�ة البدنية والس�المة 
الذهني�ة لالعب�ني، كن�ت عى دراي�ة كبرية 

أنن�ا س�وف نتحس�ن م�ن حي�ث األداء ويف 
نف�س الوقت علينا اح�رتام األندية األخرى، 
االس�تمرارية ه�ي م�ن صنع�ت الف�ارق، 
االستمراية يف العطاء الكروي منذ 3 سنوات 
باألخص العام املايض، االس�تمرارية كانت 

يشء سالبا للعقل”.
ق�ال  دالغلي�ش  بكين�ي  وح�ول مقارنت�ه 
كل�وب: “أنا ال أبح�ث عن التس�ميات التي 
تمجد املدربني م�ا أحبه هو التحيل بالنظرة 
اإليجابية ال تقارنوني بأيقونات وأس�اطري 
وخرية مدرب�ني النادي، أنا كمدرب أس�عى 

للنجاح”.
وعن أهداف�ه القادمة قال: “ال أعرف ماهو 

اللق�ب التايل، خ�الل األش�هر ال13 األخرية 
كان�ت  األم�ور  الحقب�ات،  أجم�ل  عش�نا 
اس�تثنائية لم أش�عر بها من قبل هذا يعزز 

من مكانتي كمدرب”.
ورداً عى س�ؤال؛ هل مرت علي�ك مثل هذه 
املجموعة من الالعبني يف تاريخك التدريبي، 
أجاب: “نعم عملت بجد مع دورتموند وكان 
لدي خرية الالعب�ني، لكن اليوم لدينا العبني 
اس�تثنائيني وم�ا صنع الف�ارق يف ليفربول 
العزم وااللتزام وطبيعة الشخصيات والثقة 
العالي�ة بالنفس”.وق�ال رال�ف هازنهوتل 
مدرب س�اوثهامبتون إن ليفربول استحق 
عن ج�دارة الفوز بلقب ال�دوري اإلنكليزي 

املمتاز لك�رة القدم بعد أن أظهر ثباتاً رائعاً 
يف املس�توى هذا املوس�م مضيف�ًا أن فريق 
امل�درب يورغن كلوب ب�ات نموذجاً ُيحتذى 
به ألي فريق يطمح للتطور عاماً بعد آخر.

ال�دوري  يف  األول  لقب�ه  ليفرب�ول  ون�ال 
اإلنكليزي منذ 30 عاماً يوم الخميس املايض 
بعد هزيمة مانشسرت سيتي أقرب مطارديه 
أمام تش�يليس ليحقق فريق امل�درب كلوب 
فارقاً يستحيل تعويضه يبلغ 23 نقطة قبل 
س�بع مباريات من النهاي�ة.  وجلب كلوب، 
ال�ذي ت�وىل املس�ؤولية يف آنفيلد يف موس�م 
2016-2015، دوري أبطال أوروبا املوس�م 
امل�ايض قبل أن يحقق لقب ال�دوري املمتاز 

الذي طال انتظاره.
وقال هازنهوتل يف مؤتمر صحفي افرتايض: 
“أتوج�ه بخالص التهنئة لكلوب. قام بعمل 

رائع”.  
وتابع: “ما فعله يف الس�نوات األربع األخرية 
كان مذه�اًل. ب�ات نموذج�اً ُيحت�ذى لبقية 
الفرق. أصبح تجس�يداً مل�ا يمكن أن يصبح 
علي�ه أي فريق يطمح للتط�ور ويعمل عى 
ع�الج نقاط ضعف�ه عاما بعد آخ�ر. فوزه 

باللقب اآلن خطوة منطقية.  
وتابع: “لم أندهش لتحقيق ليفربول اللقب 
ألن�ه بات من الواضح منذ ف�رتة طويلة إنه 
يس�ري يف هذا االتجاه. كان أكثر الفرق ثباتاً 

يف املستوى”.  
ويحتل س�اوثهامبتون، الذي خرس بهدفني 
دون رد أمام أرس�نال يوم الخميس املايض، 
املركز 14 قبل مواجهة واتفورد اليوم األحد 
وق�ال هازنهوت�ل إن�ه س�يتم تقيي�م حالة 
بي�ري إمي�يل هويربغ وس�فيان بوف�ال بعد 

إصابتهما.  
وأضاف املدرب النمس�اوي: “س�نحتاج إىل 
العبني يف حالة جيدة ملباراة مطلع األسبوع. 
كان�ت مب�اراة آرس�نال صعبة وس�نواجه 

منافساً يقاتل من أجل النجاة”.  
وق�ال هازنهوت�ل أيضاً إن الن�ادي لم يحدد 
حتى اآلن مستقبل كايل ووكر بيرتز بعد أن 
أكد توتنهام هوتس�بري تمديد إعارة املدافع 
البالغ من العمر 23 عاماً إىل ساوثهامبتون 

حتى نهاية املوسم.  
وأض�اف: “إن�ه هن�ا ع�ى س�بيل اإلع�ارة 
ول�ذا س�نمنحه الفرص�ة إلظه�ار قدرات�ه 
وبعدها س�نتخذ قراراً بشأن مستقبله هذا 

الصيف”.

AFP / متابعة الزوراء
أعلن�ت رابطة دوري كرة الس�لة األمريكي للمحرتف�ني ونقابة الالعبني عن 
توصلهما إىل اتفاق حول استئناف املباريات بعد توقف قرسي بسبب تفي 
فريوس كورونا املس�تجد، بدءاً من 30 تموز/يوليو بما يف ذلك بروتوكوالت 
الصحة والس�المة.ويتضمن االتفاق إقام�ة كل املباريات املتبقية يف مجمع 
“وال�ت ديزني وورل�د ريزورت” يف أورالن�دو بوالية فلوريدا، حيث س�يقيم 

الالعبون يف “فقاعة” حجر صحي لحمايتهم من فريوس “كوفيد19-”.
وقال�ت مديرة نقابة الالعبني ميش�يل روبرتس: “من املث�ري للغاية اإلعالن 
عن استئناف موسم 2020-2019”.وُعلّقت منافسات دوريNBA  يف آذار/

م�ارس املايض بعد ظه�ور أول حالة إصابة ب�”كوفي�د19-” بني الالعبني، 
والتي كانت تعود للفرنيس رودي غوبري )يوتا جاز(.ويش�ارك يف اس�تئناف 
الدوري 22 فريقاً بدالً من 30، بواقع 13 فريقاً من املنطقة الغربية وتسعة 
من املنطقة الرقية.واتفقت الرابطة مع نقابة الالعبني عى اتخاذ اجراءآت 
موحدة ملحاربة العنرصية وتعزيز العدالة االجتماعية، مما يقلص مخاوف 
بع�ض الالعبني يف تش�تيت الحركة االجتماعية الصاع�دة واالحتجاجات يف 
أعقاب وفاة املواطن األس�ود جورج فلويد عى ي�د رشطي يف مينيابوليس.

قال مفوّض رابطة الدوري آدم س�يلفر: “عملنا س�وياً م�ع نقابة الالعبني 
لوض�ع خطة اس�تئناف تعط�ي األولوية للصح�ة والس�المة، تحافظ عى 

النزاهة التنافسية وتوفر منصة للتعامل مع ضحايا العدالة االجتماعية”.

ويأتي هذا االعالن يف يوم أعلنت الهيئات الصحية يف فلوريدا عن عدد قيايس 
من االصابات بكورونا بلغ 8,942 حالة، محطمة الرقم السابق قبل يومني 
والبال�غ 5,508 حال�ة، إذ يتفىش الفريوس القاتل بش�كل كب�ري يف املنطقة 
املقررة استضافتها لالعبي الدوري.وسيصل الالعبون بمفردهم إىل أورالندو، 
دون أف�راد العائل�ة أو األصدقاء الذي�ن لن يتمكنوا م�ن االنضمام إليهم إال 
بع�د نهاية الجولة األوىل من األدوار اإلقصائية. ويجب أن يتم إخضاع هؤالء 
الضي�وف الختب�ار “كوفيد19-” قبل الوص�ول والبق�اء يف الحجر الصحي 
الذاتي ملدة ثالثة أيام.وس�تقام املعس�كرات التدريبية م�ن 9 إىل 29 تموز/

يولي�و، تتخلله�ا ثالث مباريات ودي�ة بني فرق مقيمة من الفندق نفس�ه، 
قبل اس�تئناف املباريات يف 30 تموز/يوليو، عى أن يتم تتويج البطل يف 12 
ترين األول/أكتوبر عى أبعد تقدير.وبحسب خطة االستئناف ب�22 فريقا 
من أصل 30، فستشارك الفرق التي كانت تحتل املراكز الثمانية األوىل يف كل 
م�ن املنطقتني قبل التوقف، إضافة اىل س�تة فرق كان�ت أمام فرصة جدية 
النتزاع مركز مؤهل كونها ال تتخلف بأكثر من س�تة انتصارات عن صاحب 
املركز الثامن يف كل من املنطقتني، وهي نيو أورليانز بيليكانز، س�اكرامنتو 
كينغز، فينيكس صنز، بورتالند ترايل باليزرز، س�ان أنتونيو س�بريز )كلها 
من املنطقة الغربية(، وواشنطن ويزاردز )من املنطقة الرقية(.أما الفرق 
الت�ي كان�ت تحتل املراك�ز الثمانية يف كل من املنطقتني قب�ل التوقف يف 11 
آذار/مارس، فهي ميلووكي باكس، تورونتو رابتورز حامل اللقب، بوسطن 
س�لتيكس، ميام�ي هيت، إنديان�ا بايرسز، فيالدلفيا س�فنتي س�يكرسز، 
بروكلني نتس وأورالندو ماجيك )املنطقة الرقية(، ولوس أنجليس ليكرز، 
ل�وس أنجليس كليب�ريز، دنفر ناغتس، يوتا جاز، أوكالهوما س�يتي ثاندر، 
هيوستن روكتس، داالس مافريكس وممفيس غريزليز )املنطقة الغربية(.

وبذلك، انتهى موسم كل من تش�ارلوت هورنتس، شيكاغو بولز، نيويورك 
نيكس، ديرتويت بيستونز، أتالنتا هوكس وكليفالند كافاليريز من املنطقة 
الرقي�ة، مينيس�وتا تمربوولف�ز وغول�دن س�تايت ووريرز م�ن املنطقة 

الغربية.

7الرياضي

لي دونغ غوك يطمح مبواصلة 
التألق مع تشونبوك موتورز

عودة الدوري االيطالي ليب ان سبورت

اعالم الكرتوني كلوب: ال تقارنوني مع أساطري ليفربول

عودة دوري كرة السلة األمريكي NBA يف 30 متوز

أعلنت مجموع�ة beIN اإلعالمية العودة الفورية لبث مباريات 
.beIN SPORTS الدوري اإليطايل عى قنوات

وعق�ب ه�ذا اإلع�الن قال يوس�ف العبي�ديل الرئي�س التنفيذي 
ملجموعة beIN اإلعالمية إن االتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن 
الدوري اإليطايل يؤسس لسابقة قانونية كبرية ويعزز ما كانت 
تقول�ه beIN وغريُه�ا من هيئات البث الدولية خالل الس�نوات 
املاضي�ة: “إذا لم يتعام�ل أصحاب الحقوق م�ع القرصنة فلن 

يحصلوا إال عى رسوم الحقوق غري الحرصية”. 

أك�د النجم الكوري الجنوبي يل دون�غ غوك طموحه يف مواصلة 
التأل�ق م�ع ن�ادي تش�ونبوك هيونداي موت�ورز، رغ�م أنه بدأ 
الس�عي من أجل الحصول عى مؤهالت التدريب.وكان يل البالغ 
من العمر 41 عاماً غاب عن أول مباراتني خاضهما تش�ونبوك 
موتورز يف الدوري املحيل بعد اس�تئناف املنافس�ة أمام بوهانغ 
ستيلرز وغوانغجو، بسبب مشاركته يف دورة املدربني للمستوى 
اآلس�يوي األول A.وحق�ق تش�ونبوك الفوز يف كلت�ا املباراتني، 
وس�وف يحظى الفريق بدفعة إضافي�ة عندما يعود املهاجم إىل 
صفوفه يف املباراة أمام أولس�ان هيونداي اليوم األحد.ويتصدر 
تشونبوك ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة 
أمام أولس�ان، األم�ر الذي يرفع وترية املنافس�ة يف املباراة التي 
تقام اليوم األحد عى ستاد كأس العالم يف جيونجو.وقال الهداف 
التاريخي لنادي تشونبوك موتورز برصيد 227 هدفاً: “أنا أدرك 
أن الجماهري متش�وقة للمباراة ب�ني الفريقني، أتوقع أن تكون 
املواجهة قوية وحامية، وسوف أحاول تقديم مباراة رائعة من 
أجل جماهرينا”.وش�دد يل الذي سجل 4 أهداف هذا املوسم عى 
أهمية الحذر يف مواجهة أولس�ان الذي حق�ق أربعة انتصارات 
متتالية قب�ل هذه املواجهة، وقال: “أولس�ان يمر بفرتة جيدة، 
وهم يمتلكون العبني لديهم القدرة عى التسجيل، وبالتايل فإن 

املباراة ستكون صعبة، ونأمل أن نحقق فيها نتيجة جيدة”.

سيتيني: النادي مل يتحدث معي بشأن رحيل أرتور

الكشف عن روزنامة املوسم الكروي اجلديد يف فرنسا

كرستيانو يقود يوفنتوس للفوز على ليتشي

مفكرة الزوراء
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تونس/ متابعة الزوراء:
وج�د رئي�س كتل�ة ائت�اف الكرام�ة س�يف 
الدين مخلوف نفس�ه يتح�دث إىل الكرايس، يف 
قاع�ة فارغة، بعدما انس�حب كل الصحفيني 
املوجودي�ن م�ن مؤتم�ره الصح�ايف بس�بب 

تحريضه ضد مراسيل القنوات األجنبية.
انسحب صحافيون من مؤتمر لكتلتي ائتاف 
الكرام�ة وحزب قلب تون�س، بعد ترصيحات 
رئي�س كتل�ة ائت�اف الكرام�ة س�يف الدين 
مخل�وف، التي ُوصفت باملس�تفزة واملتهكمة 

بشأن مراسلني يف قنوات العربية والحدث.
وق�ال مخلوف يف بداي�ة كلمت�ه “مرحبا بكل 
وس�ائل اإلع�ام املحلي�ة والدولية بم�ا يف ذلك 
القنوات الغائبة عن املؤتمر الصحايف، وأخص 
بالذكر قنوات العربية والحدث”، ما أثار ضحك 

زمائه من النواب الحارضين.
يف املقاب�ل، اعت�ر اإلعاميون الح�ارضون أن 
م�ا قاله مخل�وف “غري مضح�ك”، ويتضمن 
تحريضا عىل زمائهم، وقّرروا االنس�حاب من 
املؤتمر الصح�ايف، م�ا أدى إىل ارتباك املتحدث 

وتلعثمه.
وع�ّر الصحافي�ون ع�ن احتجاجه�م خ�ال 
مغادرته�م للقاع�ة، مؤكدي�ن أن ترصيحات 
مخل�وف فيها اعتداء ع�ىل زمائهم وتضمنت 

تحريضا ضدهم.
وه�ذه ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي يتهك�م فيها 

مخلوف عىل الصحفيني ويحرّض ضدهم.
وأفاد عضو نقابة الصحفيني التونسيني كريم 
ون�اس ب�أن “الصحافيني يف الرمل�ان قاطعوا 
الن�دوة الصحافية لكتلتي قلب تونس وائتاف 
الكرامة وذلك بعد التحريض الواضح واملمنهج 
واملتك�رر م�ن مخلوف ع�ىل زمائنا مراس�يل 
قن�وات العربية وس�كاي نيوز عربي�ة والذي 
يع�رض س�امتهم للتهديد”. وق�ال الصحايف 
منج�ي الخ�راوي، يف تدوينة عىل فيس�بوك 
“بالرج�وع إىل النقط�ة الع�ارشة م�ن ميثاق 
رشف املهن�ة وبالرجوع إىل املدونات املرجعية، 
ف�إن الحركة التي قام به�ا الصحافيون اليوم 

هي تجسيد عميل ملبدأ التضامن”.
ه�ي  “املقاطع�ة  أن  الخ�راوي  وأض�اف 

حرك�ة إيجابية واعية يج�ب أن تصبح منهج 
عم�ل ملواجهة كل من يعت�دي أو يحرض عىل 

الصحافيني التونسيني مهما كان لونه”.
وق�ال عض�و نقاب�ة الصحفيني التونس�يني، 
زي�اد دّبار، ع�ىل صفحته فيس�بوك “ما قاله 
النائب س�يف الدين مخلوف يعد تحريضا عىل 
الصحافي�ني وإهان�ة لهم، س�يتم رفع تقرير 
للمكت�ب التنفي�ذي للنقاب�ة التخ�اذ الق�رار 
املناسب بعد تكرر مثل هذه االعتداءات يف حق 

الصحفيني”.
من جانبه، نفى رئي�س كتلة ائتاف الكرامة، 
س�يف الدين مخلوف ما يروج حول تحريضه 
ض�ّد الصحفي�ني. وقال “من ي�ّروج بأنني قد 
حرّض�ت ع�ىل الصحافي�ني التونس�يني فهو 
كذاب، فقد علّقت عىل قنوات العربية والحدث 
وس�كاي ني�وز والغد ح�ول تغطية الجلس�ة 
العامة والحال أنها كان�ت حارضة وبكل قوة 
يف كل تح�ركات االنقاب�ني والزغراط�ة” وفق 

تعبريه.
و”االعت�داء عىل الصحفيني” ماركة مس�جلة 
بإس�م مخلوف، حتى أن كثريي�ن يقولون إنه 
يقتات م�ن االعتداء ع�ىل الصحافيني لتقوية 

مركزه السيايس.
وكث�ريا ما يجد مراس�لو القن�وات األجنبية يف 
تونس، وهم صحفيون تونسيون يف أغلبيتهم 

أنفسهم طرفا يف حرب هم غري معنيني بها.
وكانت نقابة الصحفيني التونس�يني  دعت إىل 
التصدي لخطابات الكراهية والعنف السيايس 
املس�لط عىل حرّية اإلعام محذرة من خطورة 
الص�ادر  العني�ف  الس�يايس  الخط�اب  ه�ذا 
ع�ن مخل�وف، وال�ذي يق�وم ع�ىل الكراهية 
والتحري�ض ض�ّد الصحافيني وهو م�ا يهّدد 

سامتهم الجسدية.
 وش�ددت عىل أّن االحتج�اج والتظلم ضّد أداء 
وس�ائل اإلع�ام أو صحافي�ني بعينهم يكون 
ع�ر القن�وات التعديلي�ة مثل هيئ�ة االتصال 

الس�معي البرصي ومجل�س الصحافة فضا 
ع�ن القض�اء، وليس ع�ن طري�ق التحريض 
وب�ّث خطاب�ات الكراهية والعنف الس�يايس. 
الخط�رية  املمارس�ات  ه�ذه  أن  واعت�رت 
الص�ادرة ع�ن أعض�اء يف الرملان ت�ؤرش عىل 
حجم التهديدات التي باتت تمّس من الحقوق 
والحريات الدستورية، السيما عىل إثر املبادرة 
الترشيعية الادس�تورية التي تقدم بها نفس 
الطرف الس�يايس يف الرملان من أجل الس�طو 
عىل الهيئة العليا املس�تقلة لاتصال السمعي 
الب�رصي وجعلها يف خدمة أجندات مش�بوهة 
لبع�ض األح�زاب السياس�ية ولوبي�ات امل�ال 
الفاس�د.وكانت النقابة الوطني�ة للصحفيني 
التونس�يني، دع�ت يف ماي�و امل�ايض النياب�ة 
العمومي�ة إىل فتح تحقي�ق عاجل يف “جريمة 
االعتداء بشتى أصناف التهديد والسب والشتم 
ومحاوالت املنع م�ن العمل مصحوبة بتوجيه 
اتهامات بالعمالة ومناهضة الثورة، عىل عدد 

من مراس�يل بع�ض وس�ائل اإلع�ام العربية 
أثن�اء تغطيتهم للح�راك الس�يايس أمام مقر 

الرملان”.
وحّمل�ت نقابة الصحفيني يف بيان لها، النيابة 
العمومية مس�ؤولياتها يف حماية الصحافيني 
من مختل�ف التهديدات والتضييق�ات، داعية 
لت�دارس  إىل “لق�اء عاج�ل  الداخلي�ة  وزي�ر 
هذه الجريم�ة، واتخاذ اإلج�راءات االحرتازية 
الرورية لحماية الطواقم الصحفية املهددة 
بم�ا يف ذلك التأم�ني الفوري ملقرات س�كنهم 

وعملهم”.
كما دعت الرئاس�ات الثاث إىل التحرك العاجل 
وإطاق الرسائل السياس�ية الرورية حتى 
“ال يحصل املحظور وتشهد الساحة السياسية 
أح�داث تصفي�ة للصحفي�ني”، داعي�ة عموم 
الصحافي�ني والهيئ�ات الوطني�ة والدولية إىل 

التضامن مع الصحافيني ضحايا االعتداءات.
وش�ّددت النقاب�ة يف بيانه�ا ع�ىل أن غالبي�ة 
الصحفيني املراس�لني لوسائل اإلعام األجنبية 
ه�م صحفي�ون محرتف�ون يعمل�ون يف إطار 
اح�رتام القان�ون وأخاقيات املهن�ة، معترة 
“إال  ليس�ت  الت�ي تس�تهدفهم  الحم�ات  أن 
مح�اوالت لتدجينهم والضغ�ط عليهم للمزيد 
م�ن التحك�م يف اإلع�ام وتوجيه�ه”. وذكرت 
نقاب�ة الصحافيني بأنها كان�ت قد نبهت منذ 
االس�تحقاقات الترشيعية والرئاسية األخرية 
إىل تش�كل مجموع�ات تعم�ل عىل اس�تهداف 
عدد من مراسيل وس�ائل اإلعام األجنبية عىل 

خلفية الخطوط التحريرية ملؤسساتهم.
وأش�ارت إىل أن حادثة االعتداء عىل املراس�لني 
أم�ام  الس�يايس  للح�راك  تغطيته�م  أثن�اء 
الرمل�ان، تؤكد حقيقة ه�ذه املخاطر، خاصة 
م�ع تصاعد الخط�اب التحري�ي وخطابات 
الكراهية ضد الصحفيني واملراس�لني بما فيها 
م�ن داخ�ل الرملان املعن�ي بحماي�ة الحريات 
يف عمومه�ا دون تميي�ز أو تجزئة.م�ن جانب 
آخ�ر، أكدت الهيئ�ة العليا املس�تقلة لاتصال 
الس�معي والبرصي )الهايكا(، يف بيان لها أن 
املب�ادرة التي تقدمت بها كتلة ائتاف الكرامة 
بالرملان، بتاريخ 4 مايو، بهدف تنقيح بعض 

فصول املرسوم عدد 116 لسنة 2011، املنظم 
لحرية االتصال الس�معي والبرصي، تتعارض 
مع نص الدستور يف الفصل 148، والذي ينص 
ع�ىل أن “تواص�ل الهيئ�ة املس�تقلة لاتصال 
الس�معي البرصي القي�ام بمهامه�ا إىل حني 

انتخاب هيئة االتصال السمعي البرصي”.
وكان الباحث التونيس يف اإلعام محمد ش�لبي 
ن�رش تدوينة عىل حس�ابه يف فيس�بوك رفض 
ضمنها ما قام به مكتب مجلس النواب بإحالة 
مرشوع تنقيح املرس�وم 116 املقدم من كتلة 
ائتاف الكرامة. ونبه ش�لبي إىل خطورة تبني 
املرشوع ألنه يتيح ملن هب ودب أن ينشئ قناة 

إذاعية أو تلفزيونية.
وقال ش�لبي “ما فعله مكت�ب مجلس النواب 
بإحال�ة م�رشوع القان�ون املطال�ب بح�ذف 
الرتخيص إلنش�اء قنوات إذاعي�ة وتلفزيونية 
أم�ر خطري جدا ويدل ع�ىل أن برملان تونس ال 
يفقه أسس الديمقراطية. تمكني كل من هّب 
ودب م�ن إنش�اء تلفزيون أو إذاع�ة دعوة إىل 

الفوىض ال إىل الحرية.
إنش�اء تلفزيونات تبث عر األقمار الصناعية 
دون ترخي�ص معن�اه تصدي�ر امللي�ارات من 
العمل�ة إىل رشكات األقم�ار الصناعية املقيمة 
بالخارج. أما إنش�اء اإلذاع�ات دون ترخيص 
فمعن�اه الس�طو ع�ىل ال�رتدادات الت�ي ه�ي 
مل�ك للجمي�ع أو تركيز أجهزة إرس�ال وفيها 
كذلك س�طو عىل ال�رتدادات إضاف�ة إىل خطر 
اإلش�عاعات الكهرومغناطيسية عىل الناس يف 

محيط تلك األجهزة”.
من جانبه اعتر نقيب الصحافيني التونسيني 
ناجي البغوري، أن املبادرة التي قدمها ائتاف 

الكرامة غري دستورية.
يش�ار إىل أن ائت�اف الكرام�ة كان ق�د تقدم 
بمب�ادرة لتنقي�ح املرس�وم ع�دد 116 لس�نة 
2011، تقوم أساًسا عىل تحديد تركيبة مجلس 
الهيئ�ة عر تنظيم انتخاب�ات من قبل مجلس 
ن�واب الش�عب، وإضافة فصل يتعلّ�ق بإلغاء 
صاحي�ة إس�ناد إج�ازات إحداث واس�تغال 
قن�وات تلفزيونية وإذاعية وإخضاعها لنظام 

الترصيح.
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خالل استقباله نقيب الصحفيين مؤيد الالمي وعددا من االعالميين والصحفيين

 البصرة / نينا : 
وج�ه نقي�ب الصحفي�ني العراقيني مؤي�د الامي 
بمتابع�ة حالة الزميل عيل عدنان مراس�ل قناة / 
الرش�يد/ يف البرصة ، املصاب بفاي�روس كورونا 
، وتوف�ري كل متطلب�ات عاجه.وق�ال الامي عر 
اتصال هاتف�ي :” ان النقابة تقدم كل امكانياتها 
للمساعدة يف عاج الزميل عيل وشفائه ،وتحرص 
ع�ىل ان يتعاىف ويعود لعمله مجدداً “ ، داعيا دائرة 
صحة الب�رصة اىل بذل قص�ارى جهدها ملعالجته 
وشفائه .يف غضون ذلك أكدت دائرة صحة البرصة 
“استقرار حالة الصحفي عيل عدنان الذي أصيب 
بف�ريوس كورون�ا الفت�ة اىل ان�ه تح�ت ماحظة 
األطباء املرشفني عىل عاج�ه .وذكر اعام الدائرة 

يف بي�ان : بناء عىل توجيهات املدير العام الدكتور عباس خلف التميمي قامت ش�عبة االعام 
والعاق�ات العام�ة يف الدائرة بالتوجه يوم الجمعة إىل مستش�فى الب�رصة التعليمي ملتابعة 
الحال�ة الصحية للصحفي عيل عدنان بعد إصابته بف�ريوس كورونا .وأضاف” تمت متابعة 
الحال�ة الصحية للصحفي وهي مس�تقرة وتح�ت ماحظة األطباء املرشف�ني عىل عاجه “ 

مشريا اىل انه تمت التوصية بتأمني كافة الخدمات الصحية والرعاية له .

إسطنبول/ متابعة الزوراء: 
أص�درت محكم�ة تركية أمرا باإلف�راج عن ثاثة صحفيني واس�تمرار حب�س ثاثة آخرين 
يخضع�ون للمحاكم�ة ع�ىل ذم�ة اتهامات بكش�ف أرسار الدول�ة يف تغطيته�م لخر مقتل 
ضابط�ني من املخابرات الرتكية يف ليبيا.ويواجه املتهمون يف القضية وعددهم ثمانية، منهم 
ستة رهن االحتجاز منذ أوائل مارس انتظارا للمحاكمة، تهما “بنرش معلومات تتعلق بأمن 

الدولة ويجب أن تبقى رسية” و”بكشف معلومات حول أنشطة االستخبارات”.
وقال�ت وكال�ة أنباء األناض�ول الرس�مية إن املتهمني الس�تة الذين س�ِجنوا أوائ�ل مارس، 
يواجهون عقوبة الس�جن من تس�ع إىل عرشين س�نة.وخال جلس�ة األربعاء املايض، دفع 
املتهمون براءتهم. وقالت الصحفية هوليا كيلينش كاتبة التقرير “أنا لم أقم بكش�ف هوية 
)عضو االس�تخبارات( وال اس�م عائلته، وال أس�ماء أعضاء آخرين يف أجهزة االس�تخبارات 
الرتكية”، مضيفة “كّل ما قمت به، هو أداء عميل الصحفي”.وتدخلت تركيا يف ليبيا بإرسال 
جنوده�ا ومرتزقة لدعم حكومة الوف�اق ضد الجيش الوطني بقيادة املش�ري خليفة حفرت، 
وه�ي الخطوة التي أثارت اس�تنكارا عربيا ودوليا واس�عا، وأجهضت مح�اوالت الوصول إىل 
اتف�اق بني األط�راف الليبية لحل الرصاع الدائ�ر يف الباد.كما تس�ببت بموجة جدل كبرية يف 
تركيا، وانتقادات سياس�ية وش�عبية بس�بب إقحام الجنود يف حروب ال تعني تركيا وازدياد 
أع�داد القت�ىل، وهو األمر الذي جعل الس�لطات تتعامل بحذر مع التغطي�ات الصحفية التي 
تتن�اول ه�ذا املوضوع، وش�نت حملة ضد وس�ائل اإلع�ام والصحافيني الذي�ن تحدثوا عن 
القضية.وترتك�ز الته�م املوجهة للصحافيني الس�بعة يف القضية عىل مق�االت وكتابات عىل 
وسائل التواصل االجتماعي ُنرشت بعد وقت قصري من ترصيح الرئيس رجب طيب أردوغان 
ب�أن تركي�ا لها “العديد من الش�هداء” يف ليبيا.واملتهم الثامن هو موظف يف بلدية أكهيس�ار 
بغرب تركيا، ووجهت إليه تهمة تقديم صور خاصة بجنازة أحد ضابطْي املخابرات القتيلني 
للصحفيني.وق�ال املحام�ي جال أولجن إن املحكم�ة قضت األربعاء باإلف�راج عن املتهمني 
باريش ترك أوغلو من موقع تلفزيون أودا.تي.يف، وفرحات جيليك وآيدن قيرص من صحيفة 
يني ياسام.غري أنه تم إبقاء ثاثة زماء لهم، بينهم باريش بهليفان مدير تحرير أودا.تي.يف، 
قيد االحتجاز طوال مدة املحاكمة التي أرجئت حتى التاس�ع من سبتمر.وكتبت ميلينا بيوم 
وه�ي من مؤيدي منظمة العفو الدولية يف تركيا عىل تويرت “من املحبط للغاية وغري املفهوم 
ع�دم اإلفراج عن الس�تة جميعه�م”. وتجّمع العرشات من األش�خاص، بينهم سياس�ّيون 
معارضون، أمام مقر املحكمة قبل بدء الجلس�ة، دعما للمتهمني،وهتفوا “لن يتم إس�كات 

الصحافة الحرة!”، بحسب ما أفادت وسائل إعام عدة.
وقال�ت لجن�ة حماية الصحفيني إن عىل تركيا أن توق�ف محاكمتها للصحافيني وأن تضمن 
حماية أكثر من اثني عرش متهما أمام املحكمة يف األيام القادمة من فايروس كوفيد – 19.

وقال غولنوزا س�عيد، منس�ق برنامج أوروبا وآس�يا الوس�طى، لجنة حماي�ة الصحافيني، 
“إن العدد الهائل من املحاكمات التي تس�تهدف الصحافيني األتراك يظهر ازدراء الس�لطات 
وعداءه�ا تج�اه وس�ائل اإلعام”. وأض�اف “إن ه�ذا الوضع غ�ري مقبول أكثر خ�ال وباء 

الفايروس التاجي”.

بغداد/ الزوراء:
أك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظمي، أن االعامي�ني والصحفيني هم 
ق�ادة وصناع ال�رأي العام، فيما اش�ار اىل 
انه ال يش�كل أي تهدي�د ألي أحد ألنه ليس 
لدي�ه ح�زب ، وحزبه هو الش�عب، اكد ان 
اإلعامي�ون والصحفيون هم أقرب الناس 
اىل الش�ارع، والكلمة هي من تبني الدولة 
وتس�تعيدها من الفش�ل والخذالن، وهي 

بنفس الوقت تستطيع أن تدّمر الدولة”.
وذك�ر الكاظمي خال لقائه مع مجموعة 
اإلعامي�ني والصحفي�ني واملحلل�ني  م�ن 
الصحفيني  السياس�يني بحض�ور نقي�ب 
العراقيني رئيس اتح�اد الصحفيني العرب 
مؤيد الامي.انه “سعيد بلقاء األصدقاء من 
اإلعامي�ني والصحفي�ني، والحديث معكم 
له شجون، وفيه حلم حماية الديمقراطية 
التي تحميها الكلمة ،والرؤية التي يقدمها 
اإلعامي�ون والصحفي�ون” ق�ادة وصّناع 

الرأي العام” .
واضاف :”من دون الكلم�ة وحرية التعبري 
وتقدي�م املعلومة اليمكن بن�اء الدولة ، ألن 
املعلومة اليوم تعمل عىل تصحيح املسار“.

واردف الكاظم�ي :”نحت�اج النق�د البّناء 
والكلم�ة الصادق�ة، ويج�ب أن نمّي�ز أن 
الكلمة تس�تخدم الي�وم كخنج�ر، وعلينا 
العزل بني الكلمة الحّقة وبني الكلمة التي 
تريد إث�ارة النعرات الطائفي�ة أو القومية 
أو الكراهي�ة”، مبين�ا أن “التحديات التي 
نواجهها اليوم كبرية ، وعندما يكون هناك 
نق�د للحكومة فيج�ب أن يكون مبنياً عىل 
الحقيقة  ويس�اعدنا، وليس عىل تأويات 

أو رصاعات سياسية”.
وتاب�ع :”ال أش�كل أي تهدي�د ألي أحد ألن 
لي�س ل�دي ح�زب ، وحزب�ي هو الش�عب، 
واإلعاميون والصحفيون هم أقرب الناس 
اىل الش�ارع، والكلمة هي م�ن تبني الدولة 
وتس�تعيدها من الفش�ل والخ�ذالن، وهي 

بنفس الوقت تستطيع أن تدّمر الدولة”.
وبني قائا :”لدينا تحٍد حقيقي يف مواجهة 
وب�اء كورونا، والس�بب هو ضع�ف البنى 
التحتي�ة، وعىل مدى س�بعة عرش عاما لم 
ينج�ح العراق يف بن�اء بنية تحتي�ة، لكنه 
نج�ح ببناء موالت بس�يطة ،ألن هناك من 
اس�تثمر أموال الدولة يف مشاريع بسيطة 

عىل حساب املواطن”.
واشار الكاظمي إىل أنه :”لم ينجح العراق 
ببناء نظام صحي حقيقي أو نظام تربوي 
جي�د، واعتم�د ع�ىل مش�اريع ق�د تكون 
مهم�ة للمواطن ولك�ن ثانوية، والس�بب 
ه�و السياس�ة االقتصادية الت�ي اعتمدت 
أس�عار  انه�ارت  ،وعندم�ا  النف�ط  ع�ىل 
النف�ط انهار كّل يشء، ولي�س لدينا نظام 
اقتصادي حقيقي، وعىل مدى سبعة عرش 
عاما لم يس�تطع العراق بناءنظام صحي 

حقيقي”.
ولف�ت إىل انه :”علينا أن نكون أبناء اليوم، 
وليس أبن�اء األمس، وهذا يحت�اج توافقاً 
ب�ني الحكومة والش�عب والرمل�ان والكتل 
السياس�ية ، ولكن لألس�ف الش�ديد لم نَر 
هذا التوافق”، مش�ري إىل أن “الناس تشعر 
بفق�دان األم�ل، وهذا م�ن حقه�ا عندما 
تقارن نفس�ها بدول اخرى وبدول الجوار 

املتقّدمة”.
واوض�ح :”لدينا تحديات الهوية العراقية، 
وعانين�ا س�ابقا م�ن رصاع�ات طائفية، 
والهوي�ة العراقية الوطنية اليمكن املزايدة 
املواطن�ة  ه�و  معيارن�ا  فليك�ن  عليه�ا، 
ولي�س االنتماء املذهب�ي أو اإلثني، وتراب 
الع�راق مقّدس ويج�ب أن ندافع عنه بكل 

الطرق”.
حكوم�ة  ليس�ت  “حكومتن�ا  أن  وأك�د 
ح�زب، ومرشوعن�ا الوحي�د ه�و العب�ور 
بالدول�ة بس�بب الظ�روف الت�ي انتج�ت 
اس�تقالة الحكومة الس�ابقة”، مشريا إىل 
أن “املواطن�ني طالبوا بانتخاب�ات عادلة، 
وعلين�ا العمل عىل تهيئة ظروف انتخابات 
نزيهة وعادلة ليش�عر املواط�ن أنه ممّثل، 
وعندم�ا يطالب بحقوقه يطال�ب بها عن 
طري�ق االنتخاب�ات، ولي�س ع�ن طري�ق 
التهدي�د أو الس�اح ، وه�و مطلب يعكس 
حج�م الوعي العراقي يف ظل ما يعانيه من 

ظروف العيش”.
التأس�يس  يري�د  “العراق�ي  أن  وب�ني 
للمس�تقبل، وهذا ما نفتخر به، والش�عب 
نجح بتحقي�ق مطلبه، وهذا يس�تحق منا 
التضحية لتحقيق هذا الهدف”، مضيفا أن 
“هدفنا الوصول اىل انتخابات عادلة وعملية 
بن�اء حقيقي للدولة، وعلينا العمل بكل جد 
لتهيئ�ة الظروف النتخاب�ات عادلة ونزيهة 
للوصول اىل نتائج يش�عر املواطن فيها أنه 

ممّثل واليشعر بأن صوته مخطوف”.
وبني أن “املواطن خرج بتظاهرات، وطالب 
بانتخاب�ات نزيهة  وإصاح، وهذه املطالب 
يج�ب أن ُتحم�ى وتك�ون مقّدس�ة لدين�ا، 
ولن نس�مح ألحد ب�أن يهدد به�دم الدولة، 
وأمامنا مس�تقبل يجب أن نبني�ه ألبنائنا، 
واإلعاميون والصحفيون هم أس�اس بناء 

الدولة ،والجميع ينصت اليهم”.
وض�ع  يف  ج�اءت  “الحكوم�ة  إن  وق�ال 
اقتصادي منهار، ونحتاج اىل فرصة ودعم 
كي نثبت أننا قادرون عىل النجاح أو الفشل، 
والتدخات اإلقليمية يف العراق لن تنجح إال 
اذا كان هن�اك ط�رف يف الداخل يعمل عىل 
ذل�ك، ويجب أن النس�مح بتدخ�ات تهدد 
الس�يادة العراقية أو النس�يج االجتماعي 
العراق�ي، ولن نس�مح بمغامرات ألطراف 

خارجية يف العراق”.
وتابع أن “مستقبل العراق أهم من كّل يشء 
، فالع�راق ليس دولة هامش�ية ،واملغامرة 
ع�ىل أرضه غ�ري مقبولة، وهن�اك تحديات 
فيما يخص الوض�ع األمني، وقّدمنا الكثري 
من التضحيات، وعلين�ا عدم تكرار أخطاء 
امل�ايض، والحكومة حكومة فتي�ة ،ولديها 
تحديات يف إصاح الوضع االقتصادي الذي 

سببه سوء اإلدارة”.
وأكمل رئيس الوزراء قائا :”علينا جميعا 
دعم اإلصاح�ات، ألنها تعن�ي البحث عن 
العدالة.، والعراقيون الذين عاشوا يف داخل 
العراق عانوا كث�ريا أكثر ممن غادر خارج 
العراق، ومن حق أي مواطن أن يحصل عىل 
تعويض، لكن ليس من حق شخص ما أن 
يحص�ل عىل أكث�ر من تعوي�ض يف قضية 

واحدة عىل حساب الكثري من الفقراء”.
واردف أن “الورقة البيضاء التي تعمل عليها 
الحكومة هي ورقة إصاح وتوزيع للعدالة 
ع�ىل الجمي�ع، وس�نطلق قريب�ا مرشوعا 

إلعادة الحي�اة اىل مدينة بغداد، كما أطلقنا 
مرشوع إنهاء إنجاز املستش�فيات التي لم 
تنجز منذ فرتة طويلة، ولدينا مرشوع دعم 

الشباب إلنشاء مشاريع صغرية”.
ومىض بالقول :”ليس لدينا نظام مرصيف، 
ونعمل عىل إنجاز نظام مرصيف والنهوض 
به، ألن�ه عماد أية دول�ة ، ونعمل بكل جد 
إليجاد آلية للنهوض بواقع املصارف ألنها 
تحّولت اىل اقطاعي�ات ،ويف بعض األحيان 
الس�يايس  النف�وذ  ألصح�اب  واجه�ات 
واملافيات”، مبينا أن “االستثمار هو الحل  
للمش�اكل، لكن�ه يحت�اج اىل بيئ�ة آمن�ة، 
بعد توف�ري األمن والخدم�ات، وعلينا دعم 

وحماية املستثمر”.
واس�تدرك أن “هن�اك خس�ارة بملي�ارات 
الدوالرات سنويا يف املنافذ، وهناك عصابات 
وجماعات وقّطاع طرق وأصحاب نفوذ ،هم 
من يسيطرون يف بعض األحيان عىل املنافذ 
وعىل حساب الدولة ، وستكون هناك حملة 
قريبة إلعادة االعتبار اىل املنافذ، وسنحارب 
أش�باحا”، مضيف�ا أن “األم�وال ه�ي ملك 
للشعب العراقي وليست ألصحاب النفوذ أو 
أصحاب الس�اح الذين يفرض�ون إراداتهم 

عىل حساب املصلحة العامة”.
وب�ني ان�ه :”س�نتخذ يف القري�ب العاج�ل 
مجموع�ة إج�راءات لتغيري بع�ض املواقع 
اإلدارية يف الدولة، وسنس�مع بعدها حملة 
تش�ويه للحكومة، ألن هناك من سيترر 
جراء هذه التغيريات ، ونقول بكّل رصاحة: 
لي�س لدينا أي يشء نخ�ره، ورهاننا عىل 
اإلعاميني والصحفيني وعىل الناس،وإْن لم 
يرتكونا نعمل، فسنخرج وأيادينا نظيفة”، 
الفت�ا إىل ان “الفس�اد أخطر م�ن اإلرهاب، 
ألن�ه يس�اعد اإلرهابي�ني، وس�تكون لدينا 
حملة ملتابعة أسباب هذا الفساد وماحقة 

الفاسدين”.

الكاظمي يؤكد ان الصحفيني واالعالميني هم قادة وصناع الرأي 
العام والميكن بناء الدولة من دون الكلمة وحرية التعبري  

نقيب الصحفيني يوجه بتوفري كل متطلبات 
عالج مراسل قناة الرشيد علي عدنان

القضاء الرتكي يفرج عن نصف الصحفيني 
املتهمني بنشر معلومات سرية

مراسلو القنوات األجنبية يف تونس طرف يف حرب ال تعنيهم
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 وجدان عبدالعزيز
حينما تحاول الدخول اىل عوالم شعرية 
ذهن�ك  اىل  يتب�ادر  محف�وض،  ريم�ا 
النث�ر، فالش�اعرة محفوض  قصي�دة 
اخذت تعرب ع�ن افكارها بحرية كاملة 
اس�تقتها م�ن خ�ال ه�ذه القصيدة، 
كون هذا النوع من الش�عر، قد تجاوز 
الح�دود الش�عرية القديم�ة يف ال�وزن 
والقافي�ة، واخذ يعرب ع�ن الهواجس، 
تل�ك الت�ي غّيبها الش�عر الكاس�يكي 
بس�بب املح�ددات كما اس�لفنا، والتي 
فرضها الوزن يف الش�عر الكاسيكي.. 
تقول س�وزان برنار: )حالة من الوجل 
النف�ي، ناتجة عن جمالي�ات النص، 
وش�فافية املش�اعر، وروعة األسلوب، 
والنغمية املتولدة يف األلفاظ والرتاكيب 
وتل�ك العاق�ات الجديدة الت�ي أبدعها 
الش�اعر بني األلفاظ والرتاكيب(، هذه 
الس�مات الت�ي حملتها قصي�دة النثر 
اغ�رت ش�اعرتنا محف�وض الن تتمرد 
الخلي�ي وتع�وض عن�ه  ال�وزن  ع�ى 
)بجمالي�ة الكلم�ات وااليق�اع الداخي 
مم�ا س�اهم يف مس�اعدة املتلقي عى 
إغف�ال الوزن والتفلت م�ن ضغوطاته 
وبالتايل انسيابية القصيدة بتواتر سهل 
وموس�يقى متناغمة مع صور شعرية 
الوجداني�ة وتمن�ح  الحاج�ة  تام�س 
املتلقي أجنحة تساعده عى التحليق يف 
فضاء واسع خايل من الحواجز(، وبهذا 
استطاعت الشاعرة ان تمزج بني ماهو 
نفي جسدي مع ما هو روحي، حيث 
تحلق باج�واء الحرية والجمال، كما يف 

قولها:
)الّصمُت َيرشُبني

كآخِر همسٍة

هّم�ت روح�ي بنطِقه�ا
فما استجابت لها شفتاي..(

لهذا هنا عاشت رصاع الجسد والروح، 
عاش�ت  التالي�ة  القصائ�د  يف  لكنه�ا 
جمالي�ة الوئام الجمايل مع كليهما من 

خال قولها التايل:
)يعتِّقني الّنبيُذ

قصائداً 
يف زجاجٍة ُمْحَكَمٍة

ال يفتحها إاّل جفناَي
لتنسكَب عرب نظراتي

ْكِر..!( رّساً مفضوح السُّ
اي تفاعل�ت مع حال�ة املادية املرئية يف 
النبي�ذ، ثم انه�ا تحول�ت اىل الامرئي، 
حي�ث نظراته�ا التأملي�ة تنس�كب يف 
كرّس مفضوح، كما هي حاوة الس�كر 
يف الذوق..حت�ى انه�ا اطمأنت بقولها: 
)حي�ث أُعلِّ�ُق لوحاتي/با مس�امرَي/

األمني�اِت/وأدقُّ  بأل�واِن  أُعلُِّقه�ا 

بأدعيتي/وشَم حلٍم يل/ .. وأغفو(، اي 
انها راحت تحل�ق يف عوالم الامرئي يف 

االحام ومع االمنيات، ثم تقول:
)هنا ..

تسكنني األرواُح
وتس�كُن معها روحي

مثَل بنفسٍج 
يمأل ودياني

وأشجاٌر تعلو مرتفعاتي(
وهذا اثبات ملا ذهبنا اليه يف انها تعيش 
حري�ة مطلقة، تحلق م�ن خالها عى 
الواق�ع، اي انها تعيش اج�واء روحية 
معانقة للواقع، لكنها تس�كنها ارواح 
ش�فافة كما البنفسج واشجار باسقة 
تعان�ق الس�ماء..والظاهر انها تعيش 
حالة حب من نوع خاص، فليس هناك 
حبيب متجس�د بش�خص مع�ني، انما 
هناك حبيب قد تجسد بالكل، بالجميع 

وه�و الوط�ن كم�ا يف قوله�ا:

)ألّني أحّبَك 
ظننُت البيوَت ستنهُض

من تحِت األنقاِض 
وتعاوُد االصطفاَف

كاألطفاِل
يف تحّيِة العلم(

حيث كش�فت ع�ن ش�خصية حبيبها 
ان  يدلن�ا  العل�م، وه�ذا  بدال�ة تحي�ة 
الش�اعرة محفوض تعيش عناق الذات 
م�ع املوض�وع، اي انه�ا تعي�ش ذاتها 
الخاص�ة، مع رصاع الوط�ن املوضوع 
االكرب من الذات، بمعنى هناك مزج بني 
الذاتي واملوضوعي يف رؤيتها الخاصة، 

وتؤكد هذه الرؤية من خال قولها:
)ألّني أحّبَك 

أظنُّ الحقوَل ستمتدُّ
بطواعيٍة 

تحت أكّف الفاحني
تمارُس طقوَس الفصوِل

وتنجُب لنا ثماَر الحياة..(
وهذا تأكي�د للحب بطواعية تحت اكف 
الطبق�ة الكادح�ة، الطبق�ة الفاحية 
وه�ي )تم�ارُس طق�وَس الفص�وِل/
وتنجُب لنا ثماَر الحياة..(، وهنا ناحظ 
الشاعرة، رغم انها حاملة ورومانسية، 
اال انها تعيش واقع ُمعاش، النها تقرر 
اكسري الحياة وهو الخبز املتمثل بثمار 
الحي�اة م�ن خال جنيه�ا من طقوس 
الفصول، وعمقت الش�اعرة تمس�كها 
بالوط�ن من خال تمس�كها بمدينتها 

الجميلة »سلمية« حيث تقول:
)دمي يضجُّ بالعتابا

منذ تحوَّلَْت 
رشاينُي قلبي

ألوتاِر » ربابٍة » 

سلمونّيِة األنني
آم�ُل أاّل تح�زَن أكث�ر

روحي(
فهي تعيش الحزن، اال انها تزيح بعضا 
من حزنها من خال االستماع اىل ربابة 
س�لمونية االنني، ويف قصيدة )إىل روزا( 

تقول:
 )يا ش�قيقَة روحي 

نحن الوجُه اآلخُر للفرح
حني يشاُء الَقَدر

نحن شفاُه االبتسامة
حني نكون معاً

قلبي وقلُبِك
مندياِن لدمعٍة

واحدٍة
تتقاسُمها

روحي وروُحِك
يف غفلٍة عن اليأِس

يف ث�ورٍة 
تكرُس قيَد الزّمن(

ونبق�ى مع الش�اعرة ريم�ا محفوض 
وه�ي تحاول اظه�ار املعن�ى واملقصد 
م�ن اش�عارها ان الجاح�ظ )ت 255 
ه�(، يرى االلف�اظ بمثابة )املعارض( 
))وهو الثوب الذي تجى فيه الجارية(( 
واملعان�ي ه�ي الج�واري لذل�ك دعا اىل 
االبتعاد عن التش�دق والتعمق واالغراق 
يف القول والتكل�ف، وان تكتي املعاني 
الفاظا حس�نة كريمة، وتلبس اوصافا 
رقيقة ومن خال هذا تجلت لنا معاني 
الوط�ن  ح�ب  يف  محف�وض  الش�اعر 
واالنس�ان، وكما قال الجاحظ بالفاظ 

رقيقة شفافة غري متكلفة...
وجه�ي(  ُيش�بهاِن  )ظ�ّاِن  دي�وان   �

للشاعرة ريما محفوض

د . جودت هوشيار
ل�م يعد الق�ارئ يبحث الي�وم يف الرواية 
ع�ن الجوانب الغامضة لحي�اة الفرد او 
املجتم�ع يف ه�ذا البل�د او ذاك ، أي انه�ا 
لم تع�د املصدر الوحيد للمعلومات ، كما 
كان�ت يف امل�ايض . فثمة وس�ائل أخرى 
كث�رية أكث�ر قدرة ع�ى التوصي�ل اآلني 
الرسي�ع . كم�ا أن الرواي�ة تخل�ت ع�ن 
القي�ام بالوظائ�ف التي أصبح�ت اليوم 
م�ادة لبع�ض العل�وم اإلنس�انية كعلم 
النف�س مث�ًا . ولك�ن للرواي�ة وظائف 
أخ�رى ال يمك�ن أن تنهض به�ا العلوم 
اإلنس�انية ، وال الوس�ائل اإلعامية ، وال 

الفنون األخرى مجتمعة .
. وم�ن ه�ذه الوظائف وص�ف وتحليل 
النف�س البرشية يف أدق خلجاتها وأوعى 
أحاسيسها ، والتي تختلف عن أية نفس 

برشية أخرى .
وظائ�ف ، الرواية كما الفنون األخرى ال 
ب�د أن تكون فردية ، ممعنة يف الفردية ، 
عى العكس من وظائف العلوم اإلنسانية 
، التي تمي�ل بطبيعتها اىل التعميم . كما 
أن الرواي�ة تقوم يف الوق�ت ذاته بتحديد 
املعاي�ري الجمالي�ة واألخاقية ، والبحث 

ع�ن معن�ى الحي�اة ، ومص�ري املجتمع 
اإلنس�اني . لهذا ف�إن الرواي�ة ال يمكن 
أن تم�وت أبداً. فليس ثم�ة مجال علمي 
واح�د يمكن أن ينهض به�ذه الوظائف 

جميعاً.
ان الباحث العلم�ي – برصف النظر عن 
املج�ال الذي يعمل فيه – يحاول االلتزام 
بأق�ى درج�ات املوضوعي�ة ، وذاتيته 
املتفردة تخضع ملنهج البحث وأهدافه . 
أما الكاتب الروائ�ي فإنه يحاول التعبري 

ع�ن ذاته املتف�ردة بأعمال�ه اإلبداعية . 
وله�ذا فان هذه األعمال تعرب عن عاقة 
الكات�ب الذاتي�ة بعالم الحقائ�ق والقيم 
واألف�كار ، الت�ي تتك�ون منه�ا الحياة 
اإلنسانية. ولهذا السبب تحديداً ، نجد أن 
النصوص العلمية تفقد أهميتها بمرور 
الزم�ن ، أما روائ�ع اآلثار الفني�ة فإنها 
خالدة . فالحقائق العلمية الجديدة تنفي 
س�ابقاتها ، أو تصححه�ا ، أو تعمقها. 
ولك�ن ال يمك�ن ألية حقائ�ق جديدة أن 

تسلب اآلثار الفنية قيمتها وأهميتها.
حقا ان الروايات العظيمة تشكل مصدرا 
مهما للمعلومات عن العصور التاريخية 
، كرواياتت تولستوي وفلوبري وستندال 
ومرسحيات شكس�بري عى سبيل املثال 
. ولك�ن القيم�ة الفني�ة له�ذه األعمال 
معلوماتن�ا  تعاظ�م  م�ع  تتض�اءل  ال 
ع�ن نابلي�ون أو ريتش�ارد الثال�ث عن 
طري�ق املص�ادر التاريخي�ة املوثوق�ة . 
وثمة مج�االت فكرية وثقافية واس�عة 

–تعالجها الرواية - ليس بوسع السينما 
أو التلفزي�ون أو أي وس�يلة فنية أخرى 
أن تقتحمها . ولكن وجود هذه املنافسة 
يجب ان يكون حافزا للبحث عن اشكال 
جديدة الحتواء املضامني الجديدة. وهذا 
يعني ان كتابة الرواية اليوم هي أصعب 

من أي وقت مىض .
ال يمك�ن للروائ�ي املع�ارص أن يكت�ب 
روايت�ه ، كما كان يكتبها تولس�توي او 
بل�زاك أو فلوب�ري ، أو حت�ى جوي�س أو 
بروس�ت أو كاف�كا . ألن األدب الروائ�ي 
كأي نش�اط فك�ري وفن�ي آخ�ر للبرش 
وثيق الصلة بالظ�روف التاريخية . وان 
القوانني واألس�اليب واألنماط اإلبداعية 
النش�اط  مج�االت  م�ن  مج�ال  أي  يف 
الفكري اإلنساني دائمة التغرّي والتطور 
. ولك�ن اذا كان�ت مهم�ة الرواي�ة ق�د 
أصبحت أكثر صعوبة وتعقيدا ، فإن ذلك 
يج�ب ان ال يقود الروائ�ي اىل التخي عن 
املح�اوالت اإلبداعي�ة التجريبية . وليس 
ثم�ة طريق�ة أخ�رى الحتف�اظ الرواية 
بمكانته�ا املتقدمة بني األجناس األدبية 
، وازدهاره�ا يف العرص الرقمي ، س�وى 
البحث عن أش�كال تعبريية جديدة أكثر 

قدرة عى التوصيل .

أمحد رجب شلتوت
مصطف�ى  امل�رصي  الكات�ب  يع�رض     
البلك�ي  يف روايته »س�يدة الوش�م« لقصة 
ح�ب ُتوج�ت بال�زواج بني مس�لم )ضياء( 
ومس�يحية )أفروديت(، وألن قدر مثل هذه 
القص�ص يف الواق�ع أال تكتمل،  فقد انتهت 
قصتهم�ا  بم�وت الحبيب�ة لتب�دأ الرواية.                                                                                
التي تجنبت الخ�وض يف الواقع االجتماعي 
والراف�ض  الش�خصيات،  ع�ى  الضاغ�ط 
لعاقات الحب بني مختلفي الدين، فقد أراد 
تقدي�م رواية عن »الحب«، ل�ذا جعل ضياء 
الفنان يعتنق الح�ب ك�دين واقعي، يجد يف 
أفرودي�ت جنت�ه، لكنه خرج منه�ا مبكرا، 
فقد ماتت أفروديت وهما يمارسان الحب، 

ليتهم نفسه بقتلها.
الرواية تدي�ن الواقع فهو رغ�م هزيمته يف 
مواجهة العاشقني إال أنه استطاع أن ينشب 
مخالبه يف قلبيهما، فكان انتصارهما قصري 
األجل.  لذلك كثرت يف الرواية مفردات الفقد 
والقت�ل واملوت. ويف ذلك »حفر تحت الجلد« 
م�ن أجل تعرية مجتمع ال يقيم وزنا لقيمة 
اإلنس�ان، وال يتعام�ل م�ع اآلخر بحس�به 

معادال أو مكما له.   
ضمري املخاطب 

  ش�خصيتا ضي�اء وأفرودي�ت تناوبتا عى 
الحك�ي، فق�د خصص الكاتب ل�كل منهما 
أحد جزئ�ي الرواي�ة، لكن البني�ة الرسدية 
عن�د البلك�ي لم تعتم�د عى تب�ادل للحوار 
بني صوتيهما،  فق�د مثل حديث كل صوت 

منهما فيضا م�ن الخطاب أحادي االتجاه، 
إذ وجه كل منهما حديثه لآلخر، مستخدما 
ضمري املخاط�ب »أنت« يف نوع من املناجاة 
الرسدية الحميمة. وهي تختلف عن الحوار 
ب�ني الصوت�ني يف أن قوة ال�كام ومصدره 
تنتقل من الشخصيات املتحاورة إىل الراوي 
الس�ارد، وأيضا ألن الكام يفيض يف اتجاه 
واحد م�ن الراوي املتكل�م إىل املخاطب، ويف 
ذلك تفس�ري الرتب�اط » األنت« باس�تخدام 
الفعل املضارع الدال عى الحضور، والفيض 
يف اتجاه واح�د دون إمكانية للرد. وهو ما 
يعني ايقاف حركة الرسد إىل األمام يف الزمن 
كم�ا يعني ق�درا من الرتكيز ع�ى اللحظة.                                                                      
فالضم�ري »أنت« يضع ال�راوي يف مواجهة 
والتأم�ل  التذك�ر  مس�تحرضا  نفس�ه 
واالع�رتاف، كما يتعامل مع م�ا حدث لألنا 
وكانه حدث لشخص آخر، هكذا تبدأ الرواية 
بأفروديت تتبع ضياء يف طريقهما إىل قسم 
الرشط�ة، ويحك�ي ضياء بحيادية مش�ريا 
إىل م�ا تواجهه قص�ة حبهما م�ن حصار، 
فزوجته أفرودي�ت أم وابنها غري راض عما 
حدث، يتوجس ضياء من املواجهة املحتملة 
»فأي أرض س�تكونني عليها حينما تجدين 
ول�دك أمامك؟«. يش�عر بحاجتها إىل دعمه 
يف تل�ك اللحظة، يخاطبه�ا متذكرا »اقرتبِت 
ه�ذا  وكأن  االلتص�اق«  لدرج�ة  من�ي، 
االلتصاق جعلها جزء منه فعرف بما يجول 
بخاطره�ا، وم�ا يحدث بداخله�ا، فيضيف 
»وسمحِت ألذنيك أن تلتقطا حفيف األقدام 
عى الباط املؤدي لل�درج املمدد أمام بوابة 

قس�م الرشط�ة«، وهن�اك وج�دا الكاه�ن 
الذي يريد اس�تعادتها وانه�اء تلك العاقة، 
عندئذ يحكي ضياء »شعرُت بأنك تحتاجني 
لعي�ى, يف اللحظة التي انطف�أ فيها األمل 

بداخلك«.
عيى هو ابنها امليت الذي رس�مت صورته 
وشما عى ذراعها املوشوم أيضا بالصليب، 
أم�ا اآلخ�ر ال�ذي يواجهها فهو نبي�ل، وقد 
رشق زجاج رشفتها فيما بعد بحجر أعقبه 
التهديد »ستموتني يا عاهرة«. تكرر رشقها 
بالحج�ارة من نبي�ل فأجلت منح نفس�ها 
لزوجها إىل حني، لحظتها انتىش ضياء قائا 
»الليلة س�أكون كذكر النحل, يولد من أجل 
أداء مهمة واحدة, وبعدها يلفظ أنفاسه«. 
لكن�ه نجا بينما هي التي لفظت أنفاس�ها، 
يواص�ل ضي�اء خطاب�ه له�ا رغ�م موتها 
»حملتك وبعناد اس�تحوذُت عى تفاصيلك, 
أس�لمتها إىل عواص�ف الك�ون, تفع�ل بها 
ما تش�اء, حتى ش�هقِت ش�هقتك األخرية, 
وتراخى جسدك ورسعان ما غرق يف صمت 
امل�كان، كن�ُت أُدرك أن الحكاي�ة ب�دأت من 
تل�ك اللحظ�ة, وأني س�وف أعي�ش فصوالً 
صعب�ة, كتب عليك أال تكون�ي فيها, وُكتب 
عّي أني س�أكتبها لك«. يجد نفس�ه متهما 
بقتله�ا، الطبي�ب يربئه، يكش�ف للضابط 
عن ضع�ف قلبها الذي ل�م يحتمل، فماتت 
من ممارس�ة الح�ب.  دف�رت أفروديت أخذ 
ضياء من متعلق�ات زوجته لوحة وأيقونة 
وص�ورة له�ا ودف�رت مذكراته�ا، وينته�ي 
الج�زء األول بإمس�اكه للدف�رت، وما كتبته 

أفرودي�ت يف دفرتها يش�كل الج�زء الثاني 
م�ن الرواي�ة، ونكتش�ف أنها كان�ت تكتب 
وه�ي مس�تحرضة ضي�اء، وكأنه�ا كانت 
تبوح له وليس لنفسها، تقول« ال أعلم ملاذا 
التقين�ا يا ضياء وال أؤم�ن بالصدف، هناك 
من يرتب لنا كل يشء لس�بب من األس�باب 
وليس عبًث�ا«، وحينم�ا تبح�ث يف ذاكرتها 
عن تفاصيل حياتها، يك�ون التذكر ألجله، 
لتحكي ل�ه عن حياتها قبله، »حبس�ُت كل 
يشء بداخي, وأنا أعرف أن أش�د ما يعانيه 
املرء حبسه لحلمه, حيث الوقت وعداوته«،  
ثم تع�رتف بم�ا يخ�ص عاقته�ا بزوجها 
مدح�ت »أصبح ما بيننا ي�دور روتني ممل, 
ل�م يتغ�ري حت�ى دخل�َت حيات�ي, ويف ليلة 
االحتفال بمي�اد عيى, ولد بداخي حبك«، 
تع�ود ثاني�ة لذك�رى اللقاء وقد اس�تدعته 
ليعزف يف ذكرى مياد عيى، يومها توقفت 
أمام كلمة العمر، وتأملت مابس�ها، وتغري 
إحساسها بجس�دها، فلما مات مدحت لم 
تش�عر بفقده، كان�ت توقن أن�ه جعل من 
جسدها س�جنا للحب، وأن ظهور ضياء يف 
حياتها ح�رره، وينتهي الدف�رت بما دونته  
ع�ن أول نقطة ابتدأ منه�ا رسد ضياء، يوم 
ذهابهما إىل قس�م الرشطة، هكذا يس�تدير 
الروائي بالزمن ليعيده إىل نقطة مفصلية، 
لعلها ه�ي التي أوهنت قل�ب أفروديت فلم 
يحتمل حب�ا ظلت تنتظره ط�وال حياتها، 
فلم�ا جاء غادرت هي الحي�اة، بينما ضياء 
يوص�د الب�اب ليكت�ب علي�ه »كل فقد هو 

إطاق عقال يشء آخر«.
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ثقافية

طواف على شواطئ رواية سيدة الوشم

الشاعرة رميا حمفوض،
موضوعها األساس حب الوطن..!

أمنار مردان 
حلٌم بطُي الحركِة 

وطرٌي جًدا
هذا ما قالتُه

نصُف قافلٍة ِمن الوصايا 
وهي تميش حليقَة الرأِس 

خلَف املنيِة 
وتحمُل اوهاًما بالنجاِة

ِمن مصرٍي شقَّ جبيَنَك مُذ الطفولِة الخرساِء .
ها هي الحاسُة السادسُة  تتعطُل من جديٍد

تثني عنَقها برشاهٍة 
وتكتُب لهفَتها عى الواقفنَي تباًعا

ما ِمن يشٍء يثرُي الشفقَة  أكثر من هذا .
ُربَّما 

هذا املحموُل
يبحُث بني الجدراِن الخشبيِة 

عن زيادٍة يف وزِن ذاكرِتِه 
ليستوعَب هذه الغزارَة املفرطَة من  الدموِع

وال يعلُم 
كيف سينتهي به األمُر عنَد صابونِة رجٍل  قصرٍي

وهو يغسُل وجَهُه من َوَجِع الجائعنَي
والقادمنَي من الطريِق إىل الطريِق .

ِمثَل ُجملٍة شعريٍة يف كتاٍب َمحذوٍف 
هكذا تبدو آثاُر التعِب عى وقِتِه 

فالوقُت اآلن ُعكاٌز أملٌس
تبتلُع سنارَة أميالِِه وتغطُّ يف نوٍم عقيٍم 

فأياُمُه لن تجَد ُفرصًة أُخرى لتأنَّ أو تنترَش
أو تهذي

عى الجانِب اآلخر من الُحفرِة 
تقُف الديداُن كمستودِع حرٍب

الديداُن َتِحُد اسناَنها كما يجُب
ولن ُتجيَب بداًل عنَك

عن األسئلِة التي ستعرُب بها 
رغم أنَّك اليوَم أنت عِجيُنها

الذي طاَل انتظاره
وأصبَح ُخبزًا طازًجا

 … بأمٍر من الربِّ
الفريسُة أنَت

وأنَت 
ترتشُف القطعَة البيضاَء 

تجُرَك عربُتهم الخاليُة من االقنعِة
القارُئ  هو لحُمَك

املرسُح ُيطلُق ُنقطَة الصفِر
لن تعوَم يف ثغِر  األتربِة

ما زلت صبًيا أيُّها الرائي 
فاألتربُة لحٌن  جديٌد

تدنِدُنُه األبِخرُة الفاِخرَُة 
الفريس�ُة واألقِنع�ُة والق�ارُئ وامل�رسُح واألترب�ُة والرائي 

واألبِخرُة
هي جذوُرك لتكوَن شجرًة يناُل منها املطُر وال تبتسم .

جثٌة تدُس اصبَعها 
يف السماء

وظائف الرواية بني األمس واليوم
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للزيتيون عموميا فوائد كبيرة لصحة 
اإلنسيان، فهو يحتوي عيى  مركبات 
وعنيارص غذائيية ذات قيمية عاليية 
والحدييد،  املعدنيية،  األمياح  مثيل 
والكالسييوم، والفسيفور،  والكليور، 
والبوتاسييوم، والنحياس، والكربيت، 
واملغنيسييوم، إضافية إىل فيتامينيات 
عديدة والتي تمنح الجسم نسبة جيدة 
مين السيعرات الحراريية، ويقلل من 
تأكسد الكوليسيرول الضار يف الدم .. 
ولتخليل الزيتون إليكم الطريقة املثى 

لذلك:

1 كيلوغرام زيتون أخرض 
1 كوب عصر ليمون حامض 

1و1 كوب زيت زيتون 
1 فلفل حار، مقطع 

2 ليميون حامض، مقطيع اىل رشائح 
صغرة 

ملح حسب الذوق
1 لير من املاء البارد

طريقة التخليل:
 يغسل الزيتون.

بواسيطة السكني يتم تقسييم حبات 
الزيتيون إىل ثاثة أقسيام ثيم ينقع يف 

وعاء كبر باملاء ملدة ثاث أيام ويفضل 
تغير املاء عنه بشكل يومي.

بعيد مرور ثاث أيام، يتم التخلص من 
املياء، يف مرطبيان يوضع فييه حبات 
الليميون والفلفل  الزيتيون ورشائيح 
الحار ثم يسيكب عليه  زييت الزيتون 

وعصر الليمون.
 يتم إذابة املليح يف املاء ثم يضاف املاء 
إىل الزيتيون، يغليق املرطبان ويحتفظ 

به إىل حني استخدام الزيتون.
يمكين تنياول الزيتيون بعيد تخليليه 

بأسبوعني.

يف اكتشاف جديد، أظهرت دراسة 
حديثة أن الطفل البكر قد يكون 

أذكى من إخوانه وأخواته!
خاصية مفاجئية، إال أنهيا قيد 
اكتشيف  تكيون دقيقية، فقيد 
باحثيون يف جامعية أملانيية أن 
الطفيل البكر قد يكيون األذكى 
لحجيم  نظيراً  إخوتيه،  بيني 
االهتمام الذي يقدمه له والديه، 
ال سييما وأنيه تجربتهميا األوىل 
يف حقيل األبيوة أو األمومة. كما 
أنهما يشيجعانه أكثر من غره 
عيى التعليم، ويتحمسيان لكي 
يكتسب البكر مهارات تعليمية، 
أكثر مما يفعان مع الولد الثاني 

أو الثالث.

أن  إىل  الباحثيون  توصيل  وقيد 
الطفيل البكير يتقيدم بنقطية 
ونصيف من حيث معيدل الذكاء 
عيى من يليه من اإلخيوة، وذلك 
بعيد إحصاءات شيملت 20 ألف 

شخص.
إىل ذليك، أكيدت الطبيبية جوليا 
روهر التي قادت تلك الدراسية 
أن الطفل البكر ينمي ذكاءه عرب 
تعلييم إخوته، وبهذا يطلع بدور 

“قيادي ورييادي” يحفز ذكاءه 
سييما  ال  التعليميية،  وقدراتيه 
يتطليب  اآلخريين  “تعلييم  وأن 
واستذكارها  املعلمات  اسرجاع 
ومن ثم إعادة صياغتها من أجل 
توصيلهيا إىل اآلخريين األصغير 

سناً”، بحسب روهر.
قيد يكيون “رتبية” الطفيل من 
العواميل املؤثيرة يف اليذكاء، إال 
أن األكيد أيضيًا أن هناك عوامل 
أخرى مؤثيرة وقد أثبتهيا العلم 
عيى مير عقيود مين األبحياث 
الوراثة  والدراسيات منها عامل 
والغيذاء،  والتجيارب  والبيئية 
وتجيارب كل طفيل بحيد ذاته، 

وغرها.

البيض املسيلوق مغٍذ للغايية ورائع، لذا يجب الحرص عيى تناوله وجبًة 
خفيفيًة صحيًة أو جزًءا من وجبة متوازنة، كونه يحتوي عى الربوتينات 

واملعادن والفيتامينات املهمة لجسم اإلنسان.
فضا عن أن تناول البيض املسلوق، يساعد عى الشعور باالمتاء لفرات 
طويلة، ويقلل من مقدار الطعام الذي نتناوله أثناء اليوم، وبالتايل يساعد 

عى عدم زيادة الوزن بحسب )مرصاوي(.
وجرت العادة لدى كثرين بسلق البيض بعد إخراجه من الثاجة مبارشة، 

فهل تعرف أن هذا السلوك يعد خطأ؟
وبحسيب موقع “thekitchn”؛ يرجع السيبب وراء منع سلق البيض بعد 
إخراجه من الثاجة مبارشة، إىل أن ذلك يؤدي إىل تشقق قرش البيض أثناء 
السيلق، وخاصة عند وضعه يف املاء السياخن أو املغيي؛ لذلك من األفضل 
إخراجيه مين الثاجة قبل بدء غليه ملدة ال تقل عن 10 دقائق، ما يسياعد 

عى جعل البيض يف اإلناء أقل صدمة ويمنع تشقق القرشة بسهولة.

كشيفت دراسية طبيَّة حديثة أنَّ الفلفل األسيود له فوائد مثرة للغاية يف 
حرق الدهون الزائدة بالجسيم واملسياهمة يف التخلص من الوزن املفرط.
وأوضحت الدِّراسية التي نرشت أخيراً بموقع “رعاية الصحة األمركي”، 
أنَّ الفلفل األسيود يحيارب تراكم الدهون بالجسيم، نظيراً الحتوائه عى 
الة الرائعة، التي تعرف باسيم Piperine، وهي تحدُّ من  إحيدى املواد الفعَّ
تكوين خايا دهنيَّة جديدة، كما أنَّها تقلل من مسيتويات الدهون بالدم، 
باإلضافية إىل خواصهيا الهاّمة املضادة لألكسيدة.وقد اقرح باحثون من 
جامعية كاليفورنيا باالسيتعانة بالفلفل األسيود كوسييلة للتخلص من 
اليوزن الزائيد، ووجد الباحثيون، أنَّ تناول الفلفل األسيود الحاّر يزيد من 

حرارة الجسم ويسبب التعرُّق ما يجعل منه وسيلة ملحاربة البدانة.
وكانت دراسات وأبحاث طبيَّة أجريت أخراً قد أشارت إىل أنَّ الفلفل األسود 
يسياعد عى تحسيني املزاج، ويعدُّ مضياداً طبيعياً لاكتئياب، حيث يرفع 
مستويات املوصل العصبي الي”سروتونني”، باإلضافة إىل أنَّه يساعد عى 

تعزيز عمليَّة الهضم، وأيضاً تحسني وظائف املخ، وتقوية املناعة.

تحليم كل فتياة باالرتبياط برجيل 
يحبهيا ويبيذل كل جهده ليشيعر 
كل  ىف  معهيا  وصيادق  باألميان، 
أفعاليه، ويخلص لها طيول العمر، 
ولكن قد تصادف بحياتها شيخص 
يرييد  أو  جياد  وال  واضيح  لييس 
التسيلية لوقيت محيدد ثيم ينهيى 
العاقية، ويتسيبب لهيا ىف صدمة 
وجيرح يجعلهيا ال تثق بأحيد بعد 
ذليك، ولتجنب ذلك وكشيف الرجل 
غر جاد، من خال بعض العامات 
التى أشار إليها تقرير نقلته »اليوم 
 ،»liveabout« السيابع« عن موقع
والتيى نتعيرف عليها ىف السيطور 

القادمة.
يكلم أكثر من فتاة يف وقت واحد

 تعترب مين أهم عاميات أن الرجل 
غر جياد ىف العاقة، هو انشيغاله 
الدائم خال وجوده معك، بإرسيال 
رسيائل نصيية ألشيخاص أخرين، 
وينظر لهاتفه وهو مبتسيم، وهذا 

قد يعنى إنيه ىف عاقة عاطفية مع 
أخريات .

اليخطط ملستقبلكم
 تعترب مين عاميات إن الرجل غر 

جاد ىف العاقية، هو عدم تخطيطه 
ملسيتقبلكم معياً، حييث يتجاهيل 
الحدييث عين أى خطيوة إيجابيية 
ىف عاقتكيم، كما يقيدم العديد من 

الحجج واألعذار لتربير موقفه.
يعتذر ىف آخر لحظة

 يتعمد الرجل إلغياء دعوتك له عى 
العشياء أو الذهاب للمشاهدة فيلم 

سيينمائى أو زييارة أحيد أقاربيك، 
وييربر ذليك بحجيج وأعيذار غير 

منطقية.
غامض وال يخربك بمكان تواجده

ىيتعميد إخفياء مكان وجيوده ىف 
الوقت الحياىل، ويتجاهل دائماً الرد 
عن االستفسار عن مكان وجوده، 
كميا يتعمد إخفياء تفاصيل كثرة 

عن حياته .
اليعرفك عى عائلته

عندما يقيع الرجل ىف الحيب، فإنه 
يحيرص عيى أن يعلين ذليك أمام 
الجميع وخاصة أفراد عائلته، لكن 
الرجل غر جاد، فأنه يتعمد إخفائك 
عن عائلته، واملقربني له، ويتجاهل 

سؤالك الدائم عنهم .
يغازل كل سيدة

 تعتيرب مين أهيم عاميات إنه غر 
جياد، هو إنه دائمياً يغازلك وكذلك 
األخرييات، غير مباىل بمشياعرك 

ووجودك معه ىف نفس املكان.

10واحة
ربك أنه يضيع وقتاً معك فقط! ست عالمات تخُ

حنو مستقبل افضل ..هلا

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ

طريقة تليل الزيتون األخضر

 قيد يكمين الحل للقضاء عى فيروس “كورونا” املسيتجد الذي أثار 
حرة العالم يف صورة عاج غر اعتيادي منخفض التكلفة ويف متناول 
الجميع هو املاء املالح، بحسب علماء من جامعة أدنربة باسكتاندا.

وقيال الباحثيون إنهم اكتشيفوا أن امليياه املالحة يف صيورة الغرغرة 
تخفف من أعراض السعال ونزالت الربد وتحد من تفاقمها، وهم اآلن 
يرغبيون يف معرفة ميا إذا كان يمكن أن يقيض عيى أعراض خفيفة 
لي”كورونا” الذي يصيب الشيعب الهوائية بطريقة مماثلة، بحسيب 

)سبوتنيك( نقا عن صحيفة “ديي ميل” الربيطانية.
ويقيوم العلماء يف جامعة أدنربة حاليا بتجنيد أشيخاص للمشياركة 
يف دراسية الختبار ميا إذا كان يمكن للغرغرة بامليياه املالحة أن تعزز 

قدرات الجسم املضادة للفروسات.
وال تزال معرفة كيفية عاج مرض )كوفيد19-( الذي يسببه فروس 
“كورونيا” املسيتجد منطقة مجهولية بالنسيبة لألطبياء، إذ مازال 
األشيخاص الذين يعانيون من أعراضه الخفيفية ينصحون بااللتزام 

بأدوية “الباراسيتامول” و”اإليبوبروفني”.
ويرييد علماء أدنيربه اآلن معرفية ميا إذا كان العاج بامليياه املالحة 
منخفيض التكلفية يمكن أن يسياعد األشيخاص املصابيني بعدوى 

خفيفة، بل ويمنع من إصابتهم من عوارض أكثر خطورة.
وجاءت فكرة الدراسة الجديدة من البحث املستمر يف التهابات الجهاز 

التنفيس العلوي، والتي عادة ما تسبب السعال ونزالت الربد.
وتيم العثيور عيى األشيخاص الذيين يعانيون مين هيذه األميراض 
ويستفيدون من الغرغرة بانتظام باملاء املالح، ووجدت نتائج التجربة 
التي ُنرشت العام املايض أن األشيخاص الذين أجروا غرغرة باملحلول 
امللحي يعانون من سعال أقل حدة وأقل احتقان ونزالت برد استمرت 

يومني أقل يف املتوسط.
كما أن هؤالء األشخاص كانوا أقل عرضة لنقل العدوى ألفراد األرسة، 
أو اللجيوء إىل تناول األدوية من الصيدلية باملقارنة األشيخاص الذين 

لم يتغرغروا.
ويعتقيد فرييق جامعة أدنربه، اليذي تضمنت دراسيته األصلية نوعا 

مختلفا من الفروسيات التاجيية، أن املاء املالح يمكن أن يعزز آليات 
الجسيم الطبيعيية ملكافحة الفروسيات، والتي يتيم تفعيلها عندما 

يمرضون.
كما وجدوا أن االتصال املبارش بامللح له تأثر سيام عى الفروسيات 
نفسيها أو يحفيز “آليات املناعية الفطرية” داخل الخايا يف الشيعب 

الهوائية.
وقيال الباحثيون إن خايا الجسيم قد تسيتخدم امللح أيضيا يف إنتاج 
مادة كيميائية تسيمى حمض “هيبوكلوروس”، والتي توجد يف مادة 
التبييض واملعروفة بقتل الفروسيات.يقول الربوفيسور عزيز شيخ، 
وهيو مدير معهيد أورش بجامعة أدنيربه: “نحن اآلن بصيدد االنتقال 
إىل تجربية امليياه املالحة ميع أولئك الذين يشيتبه أو تأكيد إصابتهم 
بي)كوفييد19-(، ونأميل أن يثبيت أنه إجيراء مفيد للحد مين التأثر 

واالنتشار من العدوى”.
وأكد شييخ أنه يف حال ثبيت أن التجربة فعالة فيإن األمر “ال يتطلب 
سيوى ملحا وماء ثم القييام بالغرغرة من أجيل تعميمها عى نطاق 

واسع”.
والدراسية مفتوحة فقط للبالغني الذين يعيشون يف اسكتلندا والذين 
يعانيون من أعيراض )كوفييد19-( أو الذيين تلقوا مؤخيرا اختبارا 

إيجابيا للفروس.

طبيبك يف بيتك

مفاجأة.. جتربة مادة موجودة يف البيوت قد تكون عالجا لكورونا

يقيع عى عاتق األهيل مهام كثيرة يف تربية أوالدهيم وتعليمهم وبناء 
شيخصياتهم. وتنعكس هذه الربية بشيكل واضح عى شيخصياتهم، 

وسلوكهم، وأسلوبهم يف التعامل مع اآلخرين.
ولهذا نيرى أطفاالً مرتبيني ومنظمني هادئني أصحاب أسيلوب لطيف 

ومهذب وآخرون عى النقيض تماماً.
وبما أن جميع اآلباء واألمهات يطمحون لرؤية أطفالهم مثاليون وعى 
أفضيل وأكمل حال،  فكيف إذاً يمكننا تربية أطفالنا أفضل تربية وبناء 
شيخصياتهم ليكونيوا أشيخاصاً مرتبني منظمني، خاصيًة أن الرتيب 

والتنظيم هو أحد صفات الشخصيات الناجحة والفعالة.
علميي أطفالك منذ نعومة أظفارهم عيى التنظيف والرتيب ابتداًء من 
غرفهيم. وذليك بأن يرتبيوا ألعابهم حامليا ينتهون من اللعيب. فعندما 
يعتمد الطفل منذ الصغر عى نفسه يف ترتيب حاجياته وإعادة كل يشء 

إىل مكانه. سيعتاد عى األمر وسيصبح من سلوكياته.
انيت قدوة بالفعل ألطفالك فكلميا رآك أطفالك مرتبة ومنظمة، تعلموا 
منيك تليك الخصلية. لذلك احريص عيى أن يكيون كل يشء يف مكانه يف 
املنزل. األلعاب واألغراض ليسيتطيعوا معرفة أماكن أشياءهم الخاصة 

فيعيدوها إليها حال انتهائهم منها.
كونيي مراقبية دائماً ملدى نظافية وترتيب أطفالك وأظهيري لهم ذلك، 
تابعيهم عند تقصرهم ودعيهم يشياركونك يف بعض أعمال الرتيب يف 

املنزل فبذلك سيشعرون بمتعة املساعدة والتعاون إلنجاز األعمال.

علميي أطفالك االهتمام أيضاً بنظافتهم الشيخصية واجعي هذا األمر 
جيزءاً من روتني يومياتهيم. احريص عى أن يتعلم طفلك كيف يغسيل 
يدييه قبل وبعد الطعام، وبعد دخول الحمام، ولدى العودة من الخارج، 
أو عند ملس أي يشء غر نظيف. كما أخربيه بأهمية أن يغسيل أسنانه 

ويرسح شعره ويهتم بمظهره فهذا أمر يف غاية األهمية.
خصيص جوائز ملكافيأة طفلك املرتب والنظيف ليشيعر بأهمية العمل 
الذي يقوم به. فاملكافأة ستحفزه عى املتابعة عى األعمال والسلوكيات 

الحسنة، كما أنها ستحفز من حوله عى العمل مثله أيضاً.

سلوكيات

كيف تنشئني أطفاالً منظمني ومرتبني؟ دراسات حديثة

هل أنت البكر يف العائلة؟.. إليك خرب سار!

كل يوم معلومة

 لديهم مهيارة ممارسية األلعاب 
الرياضية املختلفة :

يمتليك الشيخص األعيرس مهارة 
لعيب جيدة فمثاً لعبة البيسيبول 
الشخص األعرس جيد يف ممارستها 
الرياضية  األلعياب  وغرهيا مين 

األخري مثل املاكمة والتنس .
لديهم معدل ذكاء مرتفع :

يذكير الباحثيني بيأن اليسياريني 
لديهيم معيدل ذكاء مرتفع ولكن 
الباحثون غر متأكدين من السبب 
الشيخص  بيأن  الحظيوا  فهيم   .
األعيرس  لديهيم قدرة جييدة عي 
اإلحتفاظ وتذكر املعلومات . تذكر 
دراسية  يف جامعة ظاألشيخاص 
الذين يكتبيوا باليد الييرسي أكثر 
من األشيخاص الذين يسيتخدموا 
الييد اليمنيي وبالنظير إيل أليربت 
أينشتاين، إسحاق نيوتن، تشارلز 
دراويين، بنجميني فرانكليني كل 
هؤالء األشيخاص يساريني يجعل 
من الصعب أن نختلف مع التاريخ 

.
لديهيم قدرة عيي القييام باملهام 

املتعددة :
أحيد مزايا الشيخص األعيرس أنه 
يمكنه إجبيار دماغه عي التفكر 

برسعية أكيرب. بذليك فهيم لديهم 
قيدرة عي القيام باملهيام املتعددة  
والتعاميل ميع العديد مين األمور 
مثل تنظيم املعلومات . كما الحظ 
الباحثيون بيأن الشيخص األيرس 
أكيرب والقيدرة  يتحيدث برسعية 
الذكرييات  تذكير  عيي  الجييدة 

القديمة .
فقد نرشت دراسة 2006 يف دورية 
علم النفس العصبي بأن الشخص 
األييرس لدييه قيدرة عاليية عيي 

معالجة املعلومات .
اليسيارين هيم األفضيل يف لعيب 

ألعاب الفيديو :

الشيخص األعيرس لدييه القيدرة 
ألعياب  ممارسية  عيي  العاليية 
نييك  الدكتيور  يذكير  الفيدييو 
كربون بأن الشخص األعرس لديه 
محفزات عالية ليواجه األشخاص 
الكسيايل .كما أن لهم قدرة عالية 
عي إسيتخدام الييد الغر مهيمنة  
مميا يجعلهيم أرسع عنيد لعيب 

ألعاب الفيديو .
الشيخص األعرس أكثر كفاءة عند 

قيادة السيارة :
أظهير إسيتطاع  مدرسية تعليم 
القيادة بأن 57 %  ممن يستخدموا 
الييد الييرسي يف إختبيار القييادة  

نجحوا بكفياءة عين أولئك 47%  
ممن يستخدموا اليد اليمني .

لديهم مهارة رسم الوجه :
الذين يسيتخدموا  معظم األفيراد 
اليد اليرسي لديهم قدرة عي رسم 
ماميح الوجيه بشيكل جييد عن 
أولئك األفراد الذين يستخدموا اليد 

اليمني .
معظم املشياهر يسيتخدموا اليد 

اليرسي :
هيل تعلم من هم املشياهر الذين 
يسيتخدموا اليد اليرسي بيكاسو، 
ألربت أينشيتاين، نيوتن، تشياريل 
تشيابلن، مارليني مونيرو، بيارك 
أوباميا، فاديمر بوتيني،  جورج 
هوغيو  كلينتيون،   بييل  بيوش، 

تشافوز، أنجلينا جويل .
لديهم إحساس عايل بالخوف :

توجد دراسية واحدة عرضت هذا 
املوضع بأن الشيخص األعرس قد 
يكون لديه إحساس عايل بالخوف

الغضب بسهولة :
ذكرت مجلية األميراض العصبية 
الذيين  النسياء  بيأن  والعقليية 
يسيتخدموا الييد الييرسي لديهم 
عاطفية سيلبية عاليية ورسعية 

اإلنفعال مع األمور .

حقائق عن الشخص األعسر أو األشول !

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

سر االعشاب..؟؟؟

ال تسلق البيض بعد إخراجه 
من الثالجة مباشرة !

الفلفل األسود حملاربة الدهون 
وتقوية املناعة!
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جاءت امرأة يف إحدى القرى ألحد الحكماء 
وهي تظنه س�احرا وطلبت منه أن يصنع 
له�ا س�حراً بحي�ث يحبها زوجه�ا حبا ال 
ي�رى معه أح�دا من نس�اء العالم غريها، 
فقال لها “إنك تطلبني ش�يئا ليس بس�هل 
لقد طلبت شيئا عظيما فهل أنت مستعدة 

لتحمل التكاليف؟.”
قالت “نعم”..

قال له�ا “إن األمر ال يت�م إال إذا أحرضت 
شعرة من رقبة األسد”..

قالت “األسد؟”
قال “نعم”

قال “كيف أس�تطيع ذلك واألس�د حيوان 
مفرتس وال أضمن أن يقتلني أليس هناك 

طريقة أسهل وأكثر أمنا؟”
قال لها “ال يمكن أن يتم لك ما تريدين من 
محبة الزوج إال بهذا وإذا فكرت ستجدين 

الطريقة املناسبة لتحقيق الهدف”..
ذهبت املرأة وهي ترضب أخماس بأسداس 
تفك�ر يف كيفي�ة الحص�ول عىل الش�عرة 
املطلوب�ة فاستش�ارت من تث�ق بحكمته 
فقيل لها إن االس�د ال يف�رتس إال إذا جاع 

وعليها أن تشبعه حتى تأمن رشه.
الغاب�ة  إىل  وذهب�ت  بالنصيح�ة  أخ�ذت 
القريب�ة منه�ا وبدأت ترمي لألس�د قطع 
اللح�م وتبتعد واس�تمرت يف إلق�اء اللحم 
إىل أن ألفت األس�د وألفها م�ع الزمن، ويف 
كل م�رة كان�ت تق�رتب منه قلي�ا إىل أن 

جاء اليوم الدي تمدد األس�د بجانبها وهو 
ال يش�ك يف محبتها ل�ه فوضعت يدها عىل 
رأس�ه وأخ�دت تمس�ح به�ا عىل ش�عره 
ورقبته بكل حنان ..وبينما األسد يف هدوء 
لم يكن من الصعب أن تأخد املرأة الشعرة 

بكل هدوء.
وم�ا إن أحس�ت بتمكنه�ا للش�عرة حتى 
أرسعت للحكيم الذي تظنه ساحرا لتعطيه 
إياه�ا و الفرحة تمأل نفس�ها بأنها الحل 
ال�ذي س�يجعلها ترتبع عىل قل�ب زوجها 

وإىل األبد، فلما رأى الحكيم هذه الش�عرة 
ق�ال لها “م�اذا فعلت حتى اس�تطعت أن 

تحصيل عىل هذه الشعرة؟”.
فرشح�ت له خط�ة ترويض األس�د و التي 
تلخص�ت يف معرفة املدخل لقلب األس�د ثم 
الص�ر عىل ذلك حتى أصبح س�هاً معها.. 
فقال لها الحكيم “زوجك ليس أكثر رشاسة 
من األس�د، افعيل معه ما فعلته مع األسد.. 
تعريف ع�ىل املدخل لقلب�ه فتأرسيه وضعي 

الخطة لذلك واصري”.

من املمكن كش�ف بعض ارسار 
الحي�اة الزوجي�ة ودرج�ة حب 
الزوج لزوجت�ه من خال بعض 
الدالالت املرتبطة به ومنها مثاً 
ش�كل حاجبي�ه عن�د الغض�ب. 
فهو يس�اعد ع�ىل معرفة بعض 
ارسار ش�خصيته التي تدفعه اىل 
الت�رف والتعام�ل مع رشيكة 
الحياة بالط�رق املختلفة. وهذه 
اب�رز 3 اش�كال حواجب خاصة 
بالرج�ل ودالالته�ا ع�ىل ارسار 

الحياة الزوجية.
ارسار الزواج من شكل حواجب 

الزوج الغاضب
ارسار  بع�ض  معرف�ة  يمك�ن 
الحي�اة الزوجية م�ن خال عدد 
التي  م�ن االش�ارات وال�دالالت 
ال ينتب�ه اليه�ا الكث�ريون عادة 
ومنها شكل حاجبي الزوج عند 
الغضب. ويف ه�ذا االختبار يجب 
اختيار الشكل االقرب اليهما من 

1 اىل 3.
A الشكل

يعن�ي اختي�ار ه�ذا الش�كل ان 
ع�ىل  بالق�درة  يتمت�ع  الرج�ل 
اس�تخدام املنطق يف التعامل مع 
كل الظ�روف واملواقف. كما يدل 
عىل ان�ه يفضل التفك�ري بعمق 
ب�كل املش�اكل الت�ي يواجهه�ا 
وخصوصاً عىل مستوى العاقة 
م�ع الزوجة. وله�ذا ال يعر عن 
مش�اعره بوضوح حي�ث تعتقد 

لك�ن  يحبه�ا.  ال  ان�ه  االخ�رية 
عليه�ا االنتب�اه اىل ان�ه يلجأ اىل 
ط�رق اخرى من اج�ل االفصاح 
عن حبه له�ا. ويمكن ان يظهر 
ه�ذا من خ�ال تقديم�ه الهدايا 
له�ا او االتصال بها م�رات عدة 
خ�ال النهار او غ�ري ذلك. كذلك 
ي�دل ش�كل الحاجبني ه�ذا عىل 
ان�ه يميل اىل التفاؤل واىل الهدوء 
وان�ه يثق بنفس�ه اىل ح�د كبري. 
وهذا ما ينعكس بش�كل ايجابي 

عىل عاقته الزوجية.
B الشكل

يتمي�ز الرج�ل صاح�ب ش�كل 
الحاجب�ني هذا بالق�درة الكبرية 
ع�ىل التعبري ع�ن عواطفه. فهو 
انفعايل ورسي�ع التأثر بمختلف 
املواقف. كم�ا ان�ه ودود وكريم 
ولطيف. وهو م�ا يجعل عاقته 
بالزوج�ة بعي�دة ع�ن التعقي�د 
ومحكومة بصفات مثل الصدق 

والوض�وح. وله�ذا فه�و يع�ر 
عن مش�اعره تجاهه�ا بوضوح 
ويح�رص ع�ىل ذلك ألن�ه يعرف 
تماماً انه يش�عره بالرىض. كما 
ان�ه يميل اىل املرح واىل بث اجواء 
م�ن االرتياح يف املحي�ط العائيل. 
وه�ذا م�ا يدفع رشيك�ة الحياة 
اىل اظه�ار املزي�د م�ن التعلق به 
ويش�عرها بأن�ه ش�ديد التعلق 
بها. ومما يدل عليه هذا الش�كل 
ان ال�زوج رسيع التعاطف معها 
وانه يسارع اىل مؤازرتها وتقديم 
الدعم لها وخصوصاً حني تواجه 
الصعب�ة.  والظ�روف  املش�اكل 
باالطمئن�ان  يش�عرها  وه�ذا 
واالمان ويش�جعها ع�ىل تقديم 
التضحيات من اجل بناء العاقة 

عىل اسس متينة.
C الشكل

ي�دل ش�كل الحاجبني ه�ذا عىل 
ان الترسع ه�و من ابرز صفات 

ال�زوج. ويف ه�ذه الحال�ة فإن�ه 
ال يس�تخدم املنط�ق يف الحك�م 
عىل املواقف واالح�داث. وهو ما 
يمكن ان يسبب سوء الفهم بينه 
وبني الزوجة وقد يكون الس�بب 
املبارش او غري املبارش للخافات 
الت�ي تنش�أ بينهم�ا. اال ان هذا 
يش�ري يف املقابل اىل انه مس�تمع 
جيد. فهو يحرص عىل مجالسة 
رشيك�ة حيات�ه وع�ىل التحدث 
اليه�ا والتع�رف ع�ىل االس�باب 
التي تش�عرها بعدم االرتياح او 
الغضب او االستياء احياناً. كما 
ان هذا الش�كل يكش�ف ميله اىل 
التخطيط واىل تصحيح االخطاء 
مختل�ف  يف  االداء  تحس�ني  واىل 
الزوجي�ة. وهو  الحي�اة  جوانب 
ايض�اً رسي�ع البديه�ة ويمكنه 
ان يج�د الحلول للمش�اكل التي 
يمكن ان تواجهها العاقة والتي 
يمك�ن ان تعي�ق تقدمه�ا نحو 
االفضل. وم�ن دالالت ذلك ايضاً 
ان�ه ال ي�رتدد يف الثن�اء عليها يف 
حضور االقارب واالصدقاء. كما 
انه يفخ�ر بإنجازاتها وبقدرتها 
وتحقي�ق  املهم�ات  اداء  ع�ىل 
االهداف بطريق�ة مميزة. وهذا 
ما يشكل جزًءا من ارسار الحياة 
الزوجي�ة الت�ي يكش�فها ه�ذا 
االختبار ويش�عرها بأنه يحبها 
ويب�دي ارتباط�ه وتعلق�ه به�ا 

بدرحة كبرية جداً.   

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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اختبارات شخصية

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

مهني�اً: يلمع نجم�ك وتحكم الس�يطرة عىل معظم 
أعمال�ك وتكون اللول�ب يف عملك، ويدرك املس�ؤولون 
أهمي�ة وج�ودك عاطفياً: االعرتاض ع�ىل كل يشء يزعج 
الرشيك ويدفع�ه إىل انتقادك حتى لو جرح�ك أحياناً صحياً: 
تواكب كل جديد عىل الصعيد الطبي بغية االطاع عىل ما يفيد 

وضعك الصحي

مهني�اً: تميل الحياة إىل الرتاب�ة، ال توقع عقداً وال 
تحس�م أم�راً، بل توق�ع خيبة أو غموض�اً يف بعض 
األمور عاطفياً: تتمتع بش�خصية حساس�ة وشفافة 
ومميزة ويتمنى الرشي�ك التقرّب منك أكثر فأكثر صحياً: 
ال تدع العمل يس�يطر عىل حس�اب االهتم�ام بصحتك، فلكل 

يشء أوانه، وللرياضة أوقاتها الرضورية

مهنياً: خيبة أمل قد تواجهك يف مجال عملك، لكّن 
ذل�ك لن يكون أكثر من تنبيه كي تس�توعب األمور 
بجدية أك�ر عاطفياً: الج�رأة يف القرارات الحاس�مة 
مطلوبة والترّسع مرفوض، وال س�يما أّن مس�تقبلك مع 
الرشيك عىل املحّك صحي�ًا: ال تدع اآلخرين يتاعبون بوضعك 
الصحي من خال إس�دائك نصائح وإرش�ادات غري مدروسة 

طبياً

مهني�اً: تميل الحياة إىل الهدوء والرتابة، فا توقع 
عقداً وال تحسم أمراً عاطفياً: توقع خيبة أو لبساً يف 
العاق�ة، هنالك إضاعة للوقت فاحذر املتاعب والجدال 
صحي�اً: ال تبِد تذم�راً من النهوض باكراً والقيام بس�اعة 

ميش كل يوم، فأنت ترتافق مع أشخاص أعزاء عليك

مهنياً: يحالفك الحظ ويحيطك بهالة كبرية ويوسع 
اآلفاق وي�رسع الخط�ى، وقد تقوم باس�تثمارات 
جيدة ومهمة وتبدوموعوداً بجديد عىل الصعيد املهني 
عاطفياً: املصداقية شبه مفقودة مع الرشيك بسبب قلة 
التفاه�م بينكما والثق�ة املهزوزة صحياً: حدث س�عيد يعيد 
إليك العافية وينس�يك مش�اكلك الصحية ويبقيك يف حال من 

الحبور ال توصف.

مهنياً: ال تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات 
املوجه�ة الي�ك فق�ط، وال تبتك�ر ما ق�د ييسء اىل 
جهودك يف العمل عاطفياً: الحوار الهادئ هو الس�بيل 
األفض�ل لتنعم مع الرشيك بحياة هادئة، فتجد أن األمور 
أكثر س�هولة مم�ا كنت تتوقع صحياً: خفف قدر املس�تطاع 
من إجهاد نفس�ك بأعمال مرهقة ال تجن�ي منها إال الوضع 

الصحي السيىء

مهني�اً: بانتظ�ارك عراقي�ل ومطّب�ات يف مجالك 
املهني، لكّن ذلك لن يحول دون إنجازك مهامك عىل 
أكم�ل وجه عاطفيا: كن مس�تعداً ملواجهة الرشيك يف 
أمور غريبة نوعاً ما، وإن كان بعضها ينم عن استخفاف 
يف التعاط�ي صحي�اً: أّن�ى تح�ل تلف�ت األنظار، ف�إىل جانب 

الوسامة أنت تتمتع بجسم رشيق وصحة رائعة

باالنش�غاالت  حاف�ل  ي�وم  ع�ىل  تط�ل  مهني�اً: 
واملسؤوليات، فتش�عر باالرتباك والتوتر، ال تسمح 
لزالت اللسان بإفساد الجو العذب وال تدع أحداً يدفعك 
إىل الي�أس عاطفي�اً: س�يطر ع�ىل أعصابك ومش�اعرك، 
تس�بب لك غريتك م�آزق يصع�ب تخطيها صحياً: ديس�مر 
بع�ض التمارين الصباحية قبل التوجه إىل العمل، هي مفيدة 

للصحة

مهنياً: تتأخر بعض االستحقاقات وتبطئ الخطى 
وترتب�ك ويولد جّو من س�وء التفاهم وااللتباس يف 
حياتك املهني�ة عاطفياً: مهما بذلت م�ن جهود، فإنك 
قد ال تجد من يقّدرك سوى الرشيك، وهذا أمر جيد صحياً: 
خف�ف من رف�ع األش�ياء الثقيلة فق�د تعرض ظه�رك آلالم 

حادة

مهني�اً: علي�ك أن تك�ون أكث�ر ح�ذراً يف خياراتك 
املقبل�ة، وقد تك�ون هنالك مطّب�ات يف عرض جديد 
يق�دم إليك يف غض�ون أيام عاطفي�اً: أي نجاح للعاقة 
بالرشيك يتطلب منك تقديم ولو بعض التنازالت البسيطة، 
وه�ذا ليس معيب�اً أو مهيناً صحياً: ال تس�تخف بأي عارض 

صحي بسيط واعره كل اهتمامك واسترش طبيبك برسعة

مهني�اً: تتلق�ى املديح من رئيس عملك بش�أن 
تفع�ل  واملخل�ص. عاطفي�اً:  املتفان�ي  عمل�ك 
املس�تحيل ملس�اعدة الحبيب يف تخطي املحنة التي 
يم�ّر به�ا. اجتماعياً: تش�غل بال�ك املش�اكل العائلية، 

اجتمع مع أحد أفراد العائلة لحلها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: إحذر التحالفات املش�بوهة وال تترّسع يف 
بت أم�ورك، بل كن مرِن�اً وتحاَش اتخ�اذ مواقف 
قاس�ية وجازمة عاطفياً: تطّور عاق�ة ما اىل عاقة 
عاطفي�ة، أبق قلبك منفتحاً، فقد يك�ون الحب متوّجهاً 
إلي�ك صحي�اً: ح�اول أن تتنق�ل ب�ني العم�ل والبيت مش�ياً 

والتخفيف من استعمال السيارة قدر املستطاع

غزل عراقي
نص الكلب معلول ونطيته لهواك

عمري لحبيبي انذور ولومتت لباك
*****

البيده زف هواه كلبه اشكواته
ال عله بانت بيه وال عكله فاته

*****
كون الكلب بيه باب واتشوفه العيون
جان أعذرتني الناس حته الّيلومون

*****
شنهي اشبعد تردين هدمتي حييل

أتكالب آويه الظيم كطع دلييل
*****

ريت الله الينطيك يلصحت باسمه
فرفرت العصفور كلبي شيلزمه

*****
دك دكتني أرداف كلبي وسكت ليش

أحرتك دم البيه ينبض بعد بيش

acebook Fمن الفيسبوك

الزوجة واألسد

اختبار يكشف درجة حب الزوج من شكل حاجبيه عند الغضب

كلمات متقاطعة

1148 - الصليبي�ون يفك�ون الحصارع�ن مدين�ة 
دمش�ق بعد أن كانت قواتھم قد تجمعت لاستياء 
عىل املدينة ورضبوا حولھا حصارا، لكن املس�لمني 
أج�روا الصليبيني عىل الرتاج�ع وفك الحصار وذلك 

يف الحملة الصليبية الثانية.
1882 - الحكومة الريطانية تقرر رس�ميا احتال 

مر.
1914 - اغتي�ال أم�ري اإلمراطوري�ة النمس�اوية 
املجري�ة فرانس فرديناند عىل ي�د الربي غافريلو 
برينسيب، وباغتياله تم إشعال فتيل الحرب العاملية 

األوىل.
1919 - التوقي�ع عىل معاھدة فرس�اي يف فرنس�ا، 
وتعد ھذه املعاھدة النھاية الرسمية للحرب العاملية 

األوىل.
1922 - س�لطة االنتداب الفرنيس عىل سوريا تعني 

صبحي بك بركات رئيسا عليھا.
1945 - تكوي�ن حكومة الوحدة الوطنية املؤقتة يف 

بولندا.
1950 - سقوط عاصمة كوريا الجنوبية سيول بيد 

قوات كوريا الشمالية.

1957 - الرئيس األمريك�ي دوايت أيزنھاور يفتتح 
املركز اإلسامي يف واشنطن.

1960 - كوب�ا تؤمم مصايف تكرير النفط األمريكية 
املوجودة عىل أراضيھا.

1972 - التوقي�ع عىل »اتفاقية س�يما« بني الھند 
وباكس�تان لتسوية مش�كات الحرب بينھما التي 

نشبت عام 1971.
1991 – تفكيك منظمة الكومكون السوفيتية.

1997 - املاك�م مايك تايس�ون يخرس أمام غريمه 
إيفان�در ھوليفيلد وذلك عندما قام بقضم جزء من 

أذنه أثناء سري املباراة.
 2004 -  الحاكم املدني يف العراق بول بريمر يس�لم 
مقالي�د الس�لطة للحكوم�ة العراقي�ة املؤقتة قبل 

املوعد املحدد بيومني.
- 2009قوات الجي�ش يف ھندوراس تعتقل الرئيس 
مانوي�ل زياي�ا بع�د مح�ارصة الق�ر الرئ�ايس 
وتنفيه بعد ذلك إىل كوستاريكا بسبب رغبته القيام 

بالتجديد لنفسه لوالية ثانية.
2016 - وق�وع ھجوم بمطار أتات�ورك برتكيا راح 

ضحيته 41 شخصا وإصابة 147 آخرين.

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

واحدة.

الكلمات األفقية 
اآلس�يوية  ال�دول  -1م�ن 

املصنعة � مغارة.
ذك�رى   � الن�ريان  -2ألس�نة 

أليمة )م( � إناء”مبعثرة”.
-3حرف مكرر � متشابهان � 

مدينة أسرتالية.
مدين�ة   � )م(  انه�ض   4-

ايطالية )م( � من الطيور .
-5رضوري للحي�اة � طبل � 

مضخة الهواء يف الجسم.
 � للتمن�ي   � )م(  يغ�وي   6-

متشابهان.
مخلوق�ات   � )م(  -7طلي�ق 

نورانية )م(.
-8نجمة س�ينمائية عربية � 

من اصابع اليد )م(.
-9ذكر الدجاج � عني يف الجنة 

)م( � للنصب )م(.

الكلمات العمودية
-1م�ن اإلنبياء )عليهم الس�ام( � 

بسط يده.
-2 صوت الحمار � تمهل.

-3أبل�ه � ف�اه )م( � آخ�ر العاج 
)م(.

-4أشهر موسيقيي األندلس )م(.
-5مق�ر الوكال�ة الدولي�ة للطاقة 

الذرية � مواعظ.
-6تهديد بالعقاب � متشابهان.

-7دق � أسوة.
-8س�اح قديم � يعي�ش يف البحر 

)م(.
-9تسبق العمل � ماركة سيارات .
-10 أوشك �  عظام امليت البالية.

م�ن   � آس�يوية  -11عاصم�ة 
مشتقات الحليب .

اعتزل�ت  عربي�ة  -12ممثل�ة 
التمثيل .
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تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

بهاء األعرجي

  07810090003هاتف هيئة التحرير

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

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

كتب�ت الفنان�ة اللبناني�ة نج�وى كرم 
ملكافح�ة  العامل�ي  الي�وم  بمناس�بة 
املخدرات رس�الة بعنوان »نعش السم«، 
س�لطت فيها الض�وء عىل خط�ر اإلدمان 

بهدف توعية الشباب اللبناني والعربي، وتّم تحميل 
هذه الرسالة يف مقطع فيديو، قد تعاون عىل إنجازه 
مكتبها اإلعالمي واملخرج محمد رسحان، إىل جانب 

املمثلني سهري نارصالدين وحسني إدريس.

امل�ري  املمث�ل  عل�ق 
محمد رمضان عىل توقعات 
خبرية األب�راج ليىل عب�د اللطيف 
الت�ي تنب�أت فيه�ا بأنه س�يصل 
للعاملي�ة وهولي�وود، وس�يحصد 
العديد من الجوائز الهامة، وأيًضا 
سيش�ارك مع فرقة اس�تعراضية 

عاملية تحصد ماليني املشاهدات.
لكنه�ا خبرية األبراج حذرت خالل 
ظهوره�ا م�ع اإلعالمي نيش�ان 
ع�ر قن�اة “الجدي�د”، رمض�ان، 
من أنه س�يتعرض لحادثة معنية 
خالل الفرتة املقبلة، لكنها ستمر 
ع�ىل خري.وأع�اد رمض�ان ن�ر 

الفيديو عر حس�ابه عىل تطبيق 
“إنس�تجرام”، وعل�ق عليه قائالً: 
“لعله خري إن ش�اء الل�ه.. ثقة يف 

الله نجاح”.
وكان رمض�ان أعلن مؤخ�رًا عن 
نيت�ه تجس�يد ش�خصية الفن�ان 
الراح�ل أحم�د زك�ي يف مسلس�ل 
جديد يحمل اس�م “اإلمراطور”، 
م�ن املق�رر عرض�ه يف رمض�ان 
2021، وه�و األمر الذي أثار جدالً 
واسًعا وسط اعرتاضات من جانب 
ممثل�ني وأرسة املمثل الراحل عىل 
تجسيده ألحد أبرز نجوم السينما 

املرية.

رش�ح املخ�رج محمد س�امى 
الفنان�ة م�ى عمر ىف مسلس�ل 
دور  لتق�دم  األغ�راب«  »نس�ل 
أح�داث  ىف  م�رة  ألول  الصعيدي�ة 
املسلس�ل، ول�م يت�م التعاق�د معها 
بش�كل رس�مى حتى اآلن، ومن املقرر 
ع�رض العمل ىف موس�م درام�ا رمضان 
املقب�ل، ووافقت م�ى بش�كل مبدئى عىل 
ال�دور الذى عرض عليه�ا.  ويتعاون أحمد 
السقا وأمري كرارة ىف عمل درامى ألول مرة 
ىف التليفزي�ون، للمنافس�ة ىف درام�ا 
وت�دور   ،2021 موس�م  رمض�ان 
أحداث�ه ىف أج�واء الصعي�د، ومن 
تأليف وإخراج محمد سامى ومن 
إنتاج سينرجى.ومن ناحية أخرى 
تس�تعد م�ى عم�ر لب�دء تصوير 
مسلس�لها »لؤلؤ«، الذى ينتمى 

لنوعية ال��45 حلقة، وب�دء التعاقدات فيه 
األي�ام الحالية اس�تعداداً النط�الق تصويره 
نهاية الش�هر املقبل يف الديك�ورات الخاصة 
بالعم�ل، م�ن تألي�ف زين�ب عزي�ز وانتهت 
م�ن نصف الحلق�ات، ويخرج�ه محمد عبد 
الس�الم، وت�م ترش�يح ع�دد م�ن الفنان�ني 
للمش�اركة ىف البطولة، وتم ترش�ح كل من 
أحمد زاهر، ادوارد، نجالء بدر، أحمد مجدى، 
نرمني الفقى وع�دد آخر من الفنانني وأبدوا 
موافق�ة مبدئي�ة.  يذكر أن آخ�ر أعمال مي 
عمر كانت مشاركتها يف مسلسل »الفتوة«، 
ال�ذي ُعرض يف دراما رمض�ان املايض، وقام 
ببطولت�ه كل من يارس ج�الل، أحمد صالح 
حس�ني، رياض الخويل، أحم�د خليل، نجالء 
ب�در، إنعام سالوس�ة وكوكبة م�ن النجوم، 
من تألي�ف هاني رسحان، وإخراج حس�ني 

املنباوي.

بألحان�ه ورؤيت�ه املوس�يقية وغنائ�ه، أصدر 
س�عادة الفن�ان اإلمارات�ي حس�ني الجس�مي 
»الس�فري املف�ّوض فوق الع�ادة« أغنية جديدة 
بعنوان »الحّس�اس« حامل�ة يف كلماتها حواراً 

عاطفي�اً مع القلب، جّدد تعاونه بها مع 
الش�اعر أحمد الصان�ع، ومن توزيع 

ومكس�اج وماسرت حس�ام كامل.
وتضّمن�ت األغنية يف ح�واره مع 

قلبه كلم�ات مؤّثرة وجميلة يف 
الفرح والُبعد  وصف مش�اعر 
ع�ن الح�زن، حي�ث يقول يف 

أبياتها:
يا قلبي الحّساس

لو تنجرح ال باس 
يف ُحب يمحي ُحب 

ويف ناس تمحي ناس
أرجوك ال تحزن
إرتاح  واتطمن

بعض اللقى مؤلم
وبعض الفراق أحسن

وعرضت أغنية »الحّس�اس« حرياً عر قناة 
 YouTube حسني الجسمي الرسمية عىل موقع
بفيديو خ�اص تضّمن كلم�ات األغنية كاملة، 
وُبّثت عر جميع اإلذاعات 
والعربية،  الخليجي�ة 
وبات�ت متوفرة 
جمي�ع  يف 
ج�ر  ملتا ا
ملوس�يقية  ا
اإللكرتونية 

املختلفة.

أعلن فري�ق دويل م�ن العلماء 
عن اكتش�اف 28 فريوس�ا لم 
تك�ن معروف�ة للعلم س�ابقا، 
عين�ات  يف  عليه�ا  عث�روا 
مستخرجة من طبقات الجليد 
بالتبت. واتجه�ت بعثة بحثية 
إىل جب�ال كونل�ون الواقع�ة يف 
التبت، يف عام 2015، وحصلوا 
ع�ىل العديد م�ن العين�ات من 
وف�ق  الجلي�دي  جولي�ا  نه�ر 

)سبوتنيك(.
وتمت دراسة العينات، يف وقت 
الح�ق، م�ن قب�ل متخصصني 
من روس�يا والص�ني وإيطاليا 
النتائج  املخت�ر. وأظه�رت  يف 
وج�ود 28 فريوس�ا غامض�ا.
ووفق�ا للعلم�اء، ف�إن ارتفاع 

درج�ات الح�رارة ق�د يس�بب 
أمراًضا جديدة وقديمة شائعة 
يف نصف الك�رة الجنوبي، مثل 
الكول�ريا أو حم�ى الضن�ك أو 

املالريا.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، فإن�ه من 
املمكن أن ال يكون لدى البرية 
مناعة ضد بعض الفريوس�ات 
القديمة، التي يمكن أن تسبب 
انق�راض الب�ر، وف�ق موقع 
»وان«. وأشار العلماء إىل أنه يف 
عام 2007، تم العثور عىل جثة 
امرأة يف أالسكا، كانت أنسجتها 
تحتوي عىل س�اللة غري عادية 
م�ن اإلنفلون�زا، وكانت أش�به 
إىل اإلنفلون�زا اإلس�بانية، التي 

أطاحت بماليني البر.

ــني العراقيني  ــة الفنان ــازي اىل نقاب ــص التع ــدم خبال نتق
برحيل الفنان الكبري #مناف_طالب  بعد إصابته بالفريوس 
ــازي الصادقة وأدعو اهلل  ــا أتوجه لعائلته وحمبيه بالتع كم
ــا هلل وإنا إليه  ــى فقيدهم ألغالي وإن ــد صربهم عل أن يزي

راجعون.

ــات كي تأخذ طريقها إىل  ــب أن ُيقابل اإلصالحات تضحي جي
النجاح، ولذلك جيب أن ُينظر إليها من الناحية الدستورية 
والقانونية ومدى تأثريها اجيابياً على الواقع اإلصالحي مع 
ــية على آثار تلك  ــون هناك ردود أفعال سياس ضرورة أال تك

اخلطوات اإلصالحية!

 
                 

التاريخ اليرحم 
اجلبناء

م�ن ليبي�ا اىل س�وريا اىل اليم�ن اىل الع�راق اىل واىل اغلب البالد 
العربية التي باتت اليوم عليلة ضعيفة تمر يف حالة ذل وغيبوبة 
وانكس�ار  بعد ان اصبحت مرتعا لقوى االس�تكبار العاملي ٠٠ 
فمنذ  انتهاء  ماس�مي بالربيع العربي  هذا الربيع الذي اليشبه 
ربيعن�ا بعد ان وضع بالدنا    يف حي�ز ضيق ميلء  بالتناقضات 
وباتت  بالدن�ا تعيش  داخل غرفة انع�اش بانتظار موتها بعد 
ان وهن جسدها واصبح هشا اليقوى عىل تقبل العالج  نتيجة  
الراع�ات الفكري�ة والعقائدية الت�ي زرعتها ق�وى اقليمية 
ليس�ت بعيدة عنه�ا الصهيونية ودول االس�تكبار العاملي حتى 
بات�ت اغلب  االنظمة السياس�ية  العربي�ة يف تصارع غري مرر  

مع نفسها .
يف محاولة منها   لالستحواذ عىل السلطة واملناصب حتى باتت  
اغلب هذه  االنظمة اشبه بالرجل املريض  يعيش ايامه االخرية  
وه�و   يحترض  يلفظ انفاس�ه االخرية وباتت س�كرات  املوت 
اكثر قربا منه ويف كل االحوال  ستعقب غيبوبته  االستحضارات 
لوضع جس�ده  العلي�ل  يف النعش ودفنه منفيا ومنس�يا  ليس 
بس�بب االصابة بوب�اء كورونا  اللعني بل بس�بب حالة الرتدي 
والجهل الذي يعيشه املواطن العربي ٠٠ من ليبيا اىل سوريا اىل 
اليمن وحتى العراق نعيش اليوم ونحن نس�تذكراملصري  املروع  
ال�ذي  اصاب الجس�د العربي  بعد ان وهن  جس�ده خالل فرتة 
العصور الوسطى ايام كان املغول عىل ابواب بغداد  حيث وضع 
اخر خليفة عبايس نفسه يف املأزق يوم وقع عىل قرار موته بعد 
ان  اتفق  مع قائد املغول  “هوالكو “ عىل اتفاقية يتم بموجبها  
دخ�ول الجيوش الغازية بغ�داد دون مقاومة   يف اتفاقية خداع  
غاش�مة   ٠٠  فما ان تم ذل�ك  حتى دخل الجيش املغويل  بغداد 
وقد نكث هوالكو  بالعهد فكان  مصري الخليفة العبايس  املوت 
ركال باحذي�ة الجنود الغزاة ومن ثم دخول  جيش املغول بغداد  
دون مقاومة  منترا وتدمريها    اسرتش�ادا بمقولة  قائدهم 
هوالك�و   “ التبق�وا حج�را ع�ىل حج�ر “  وفق منط�ق القوة 
الغاش�مة ورغم تقادم الس�نني مازال الوضع يف البالد العربية 
ينذر بحدوث كارثة  اليحمد عقباها فما اش�به اليوم بالبارحة 
“ فالتاريخ يعيد نفس�ه لكن بصيغ اكثر تطورا سواء يف  حجم 
الق�وات املس�لحة  الغازي�ة ونوع اس�لحتها  وقوة ال�ردع التي 
تس�تخمها ٠٠   فالوضع مرتدي وين�ذر بحدوث كارثة اليحمد 
عقباه�ا  بعد ان وهن الجس�د العرب�ي  واليبر بحدوث تطور 
يف مس�توى عقلي�ة املواطن وال مس�توى عقلية القي�ادة التي 
تحكمه  اال باس�تثناءات قليلة ويف ضوء ذلك  لم يحدث اي تغري 
يف مستوى الوعي  الفكري ال للخطر  الذي يرتبص به حتى بات 
ش�عبنا  يعيش  قاب قوس�ني او ادنى بني  املواجهة او الخنوع 
لالم�ر الواقع والس�ماح لقوات االحت�الل  ان تس�تبيح ارضنا 
وعزتنا وكرامتنا   بارادتنا نحن البارادة االخرين فنبقى  رعاعا 
تتقاذفنا سكاكني االعداء املفرتضني قتال وانتهاكا  للمحرمات  
ونح�ن راض�ون قانعون مستس�لمون للذل   مثلم�ا فعل قائد 
املغ�ول هوالكو باخر خليفة عب�ايس يوم وضعه يف كيس حتى 
قتله  ركال باحذية جنوده  املحتلني ذليال فمات رش ميتة  فلعنه 
التاريخ  لضعفه وهوانه ٠٠ فالتاريخ يا اخوتي اليرحم الجبناء 
الخانع�ني  املستس�لمني  وه�و يف كل االح�وال   يح�رتم ويقدر 
ويق�دس   الش�جعان من ابط�ال االمة الذين قدم�وا تضحيات  
ووقف�وا مواق�ف بطولية ملواجه�ة الغزاة ٠٠ فال�ف تحية عز 
وشموخ  لكل اولئك االبطال  الذين قدموا التضحيات دفاعا عن 
ارض املقدس�ات ٠٠ ونحن نعي�ش يف هذا العالم املتذبذب نرفع  

لهم القبعة تحية اجالل واكرام لشجاعتهم وبطوالتهم .

الفنان�ة ديان�ا ك�رزون أح�دث  أطلق�ت 
أعماله�ا الغنائي�ة الجديدة والرومانس�ية 
تح�ت عن�وان وجه�ك الثان�ي ع�ر قناته�ا 
الرس�مية ع�ىل اليوتي�وب، وهي م�ن كلمات 
ق�ى عيىس، وألح�ان عيل صاب�ر، وتوزيع 
عثمان عب�ود، وهي ثان�ي األعمال التي 
تعاون�ت من خالله�ا م�ع ذات الفريق 

باللهجة العراقية .
وتقول كلمات األغنية :
تغيب وترجع بكيفك
وال همك شحس آني

واذا ناقشتك بكلمه
يطلع وجهك الثاااااني...!؟

وكانت سوبر ستار العرب الفنانة ديانا كرزون 
قد أصدرت سابقاً أغنية »صعب أقدر« باللهجة 
العراقية، التي حقق�ت نجاحاً كبرياً عىل كافة 
اإلذاع�ات املحلي�ة والعربية ومواق�ع التواصل 

االجتماعي وحمل مطلعها :
كاره كليش بغيابك صوتي وروحي وإحسايس 

وكالم الناس...
والح�رية إن�ى إيل يحب�ك م�وت ال تبخ�ل عليه 

بصوت إذا تبعد عليه أموت ...

وحرص�ت الفنانة ديانا ك�رزون عىل أن يكون 
الثان�ي«  الجدي�د »وجه�ك  للعم�ل  إصداره�ا 
بأسلوب الفيديو كليب لتختار أحد أبرز األماكن 
الس�ياحية يف العاصمة األردنية مكاناً لتصوير 

هذا العمل تحت إرشاف املخرج عمر أرشيد.
» وجه�ك الثاني« أُطلقت عىل القناة الرس�مية 
اليوتيوب، لس�وبر س�تار العرب ديانا كرزون، 
وعىل كاف�ة اإلذاع�ات واملنص�ات اإللكرتونية  
ومواق�ع التواص�ل االجتماعي وكاف�ة املتاجر 

اإللكرتونية .

اكتشاف 28 فيروسا غامضا.. قد 
تسبب انقراض البشرية

»بلوم�رغ«  وكال�ة  كش�فت 
أن الرئي�س التنفي�ذي لرك�ة 
»فيس�بوك«، م�ارك زوكربريغ 
خرس أكثر من 7.2 مليار دوالر، 
بعد ق�رار ع�دد م�ن الركات 
وق�ف تعامله�ا م�ع منصات�ه 
و«توي�رت«  »إنس�تغرام«  مث�ل 

و«فيسبوك«.
وقد تم تس�جيل هذه الخسائر 
بعد قرار رشكات »كوكا كوال«، 
و«فريي�زون«،  و«يونيليف�ر«، 
ن�ر  وق�ف  أخ�رى  ورشكات 
»فيس�بوك«  ع�ىل  إعالناته�ا 
مث�ل  ل�ه  التابع�ة  واملنص�ات 
»إنستغرام« و«تويرت«، متهمني 

اإلخباري�ة  املنص�ات  ه�ذه 
اتخ�اذ  بع�دم  واالجتماعي�ة، 
إجراءات كافية إلزالة الرس�ائل 
الطبيع�ة  ذات  واملنش�ورات 

العنرية واملعلومات املضللة.
ووس�ط ع�دم الرض�ا املتزاي�د 
ع�ن سياس�ات رشكت�ه، ق�ال 
زوكربريغ، يوم الجمعة املايض، 
إن إدارة »فيس�بوك« ال تعت�زم 
منح أي اس�تثناءات للرس�ائل 
الش�خصيات  تنره�ا  الت�ي 
منص�ة  ع�ىل  السياس�ية 

»فيسبوك«.
وأكد أن »فيسبوك« تعتزم إزالة 

أي رسائل تدعو إىل العنف.

اكتش�ف علم�اء الفل�ك زوًج�ا 
م�ن الكواك�ب، الت�ى تس�مى 
حي�ث  الفائق�ة«،  ب��«األرض 
إن حجمه�ا كبري وت�دور حول 
املنطقة الصالحة للسكن لنجم 
»ق�زم أحم�ر« قري�ب بحج�م 
نصف الش�مس، وذلك عىل بعد 
11 سنة ضوئية فقط، ويسمى 
النجم Gliese 887، وهو واحد 
من أملع النجوم القزمة الحمراء 

ىف سماء الليل.
 ووفق�ا مل�ا ذكرت�ه صحيف�ة 
»دي�ىل مي�ل« الريطاني�ة بما 
أن الكواك�ب تقع ع�ىل الحافة 
الصالحة  للمنطق�ة  الداخلي�ة 
للس�كن، وه�ى املنطق�ة التى 
يمك�ن أن تبق�ى فيه�ا املي�اه 
الس�ائلة ع�ىل الس�طح، فق�د 
تك�ون س�اخنة ج�ًدا بحيث ال 

يمكنها تحمل الحياة.
وعث�ر العلم�اء ع�ىل الكواكب 
الجديدة باس�تخدام أداة عالية 
ع�ىل  الكوك�ب  لرص�د  الدق�ة 
الجنوب�ي  املرص�د  تلس�كوب 
األوروب�ي الذي يبلغ طوله 3.6 

مرت يف ال سيال يف تشييل.
كان علماء الفلك من أسرتاليا، 
الكواك�ب،  اكتش�فوا  الذي�ن 
 RedDots يعمل�ون مع فري�ق
الدويل الذي يبحث عن الكواكب 
األرضية حول النج�وم القزمة 

الحمراء.
 GJ 887b ويطلق عىل الكواكب
و GJ 887c، حي�ث يمك�ن أن 
تك�ون عوال�م صخري�ة مث�ل 
األرض، لكن قد تكون مختلفة 
بالنس�بة لنجمها، ما يعنى أن 
أح�د الجانبني س�يواجه النجم 
النه�ار  ىف  وس�يكون  دائًم�ا 
الدائم بينم�ا يكون اآلخر دائًما 
دوىل،  فري�ق  لياًل.واكتش�ف 
بما ىف ذل�ك فريق م�ن جامعة 
والجامع�ة  هريتفوردش�اير 
كوي�ن  وجامع�ة  املفتوح�ة 
م�ارى ىف لندن، ه�ذه الكواكب 

الجديدة.
تقني�ة  العلم�اء  واس�تخدم   
تع�رف باس�م تماي�ل دوبل�ر، 
الت�ي مكنتهم م�ن العثور عىل 
الكواك�ب م�ن خ�الل قي�اس 
 ،GJ 887 تفاعل الجاذبي�ة مع
فعندم�ا ي�دور كوك�ب، فإن�ه 
يتس�بب يف تماي�ل نجم�ه األم 
بدرجة صغرية، ويمكن لعلماء 
الفلك رؤية توقي�ع هذا التأثري 

يف الضوء املنبعث من النجم.
ويعتق�د الباحث�ون أن كالً من 
GJ 887b و GJ 887c يقع�ان 
بالقرب م�ن الحاف�ة الداخلية 
للمنطقة الصالحة للسكن، وقد 
تكون ساخنة جًدا للحفاظ عىل 

املاء السائل عىل أسطحهما.

مؤسس شركة »فيسبوك« يخسر 7.2 
مليار دوالر بعد تعليق االعالنات

اكتشاف كوكبين يدوران في 
منطقة صالحة لسكن البشر

http://alzawraapaper.com
alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

صح�ة  العراقي�ني  الفنان�ني  نقاب�ة  نف�ت 
الش�ائعات املتداول�ة ع�ر بع�ض الصفحات 
يف مواق�ع التواص�ل االجتماعي ح�ول إصابة 
الفن�ان العراق�ي املع�روف، س�عدون جاب�ر، 
بفريوس كورونا. وق�ال املركز العام للنقابة، 
يف بيان نره عر حس�ابه عىل الفيسبوك إنه 
»ال صح�ة للش�ائعات« التي مفاده�ا إصابة 
س�عدون جابر بفريوس كورونا. وذكر البيان 
أن نقي�ب الفنان�ني العراقيني، جب�ار جودي، 
اتصل بجاب�ر »ليطمنئ ويتحق�ق من النر، 
وتبني أنه�ا مواق�ع وهمية تس�تغل عواطف 
الن�اس وتدمر معنوياته�م وتنر الرعب بني 

صفوفهم«. 
وأكد جودي أنه »سيكون هناك رد رادع لكل من 
يتس�بب بنر هذه الشائعات وسيتم التحقق 
م�ن مالكي ه�ذه الصفح�ات ومقاضاتهم«. 
وأض�اف ج�ودي: »يف الوق�ت ال�ذي يج�ب أن 

روح نتكات�ف عىل  ب�ث 

اإليجابي�ة والطمأنين�ة يف نف�وس املصاب�ني 
إلنقاذه�م نفس�يا من املرض يتج�رأ عدد من 
فاقدي الذوق وأخ�الق املواطنة بنر األخبار 
الكاذبة واملرعبة«.وانترت يف مواقع التواصل 

االجتماعي منشورات تقول إن جابر، املطرب 
العراق�ي املش�هور ال�ذي يبل�غ 70 عاما من 
عمره، أصيب بف�ريوس كورونا وهو يف حالة 

حرجة ومربوط بجهاز تنفس اصطناعي.

نقابة الفنانين تنفي إصابة سعدون جابر بفيروس كورونا

بدأت النجمة نيلىل كريم ىف عقد جلسات 
م�ع املنتج جم�ال الع�دل لبح�ث فكرة 
مسلسلها الجديد الذى تخوض به السباق 
الرمضانى 2021، حيث اس�تقلبت أكثر 
م�ن فك�رة خ�الل األس�بوعني املاضني، 
لكنه�ا ل�م تحس�م أمره�ا م�ن نوعي�ة 
العمل الذى س�تقدمه حتى اآلن، ولكنها 
استقرت عىل املخرج ماندو العدل ليكون 
مخرجاً للعمل ىف ثانى تعاون بينهما بعد 

»ألعىل سعر«.

وكان�ت نيل�ىل كري�م ق�د قض�ت الفرتة 
املاضي�ة ىف الجون�ة لالس�تمتاع بأجواء 
الصي�ف هن�اك، حي�ث س�افرت بمجرد 
اانتهائه�ا من تصوير مسلس�لها األخري 

»ب�� 100 وش« مع املخرج�ة كاملة أبو 
ذكرى والذى تم عرضه ىف ش�هر رمضان 
املاىض وحقق نجاحاً الفتاُ عىل املستوى 
الجمهورى والنق�دى حيث ظهرت نيلىل 
ب�دور اليت كومي�دى بعيداً ع�ن الدراما 

املعتادة عليها.
وقدمت نيلىل كريم مسلس�ل »ب�100 

امل�اىض،  رمض�ان  ش�هر  ىف  وش« 
وش�اركها البطول�ة آرس ياس�ني، 
مصطف�ى  دس�وقى،  رشي�ف 
إس�الم  رش�دى،  ع�ال  دروي�ش، 
إبراهي�م، حن�ان يوس�ف، زين�ب 
غريب، دنيا ماهر، س�لوى محمد 
ع�ىل، محم�د عب�د العظي�م، لؤى 

من�ة  التون�ىس،  س�ارة  عم�ران، 

سماحة، حس�ن أبو الروس ومن تأليف 
عم�رو الداىل وأحمد وائ�ل، إخراج كاملة 

أبو ذكرى.

نيللي كريم تفاضل بين أكثر من فكرة 
لمسلسلها في رمضان 2021

»نعش السم«.. 
رسالة نجوى كرم لمحاربة المخدرات

»وجهك الثاني« جديد الفنانة ديانا كرزون

 سعد حمسن خليل

خبيرة أبراج 
تحذر: “محمد 

رمضان” 
سيتعرض 

لحادث 
حسين الجسمي في حوار مع قلبه »الحّساس«

مي عمر أول المرشحين 
في »نسل األغراب« مع 

السقا وكرارة 


