
واشنطن/متابعة الزوراء:
يك�ون  أن  األبي�ض  البي�ت  نف�ى 
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترام�ب 
أبلِغ بمعلومات اس�تخبارية تفيد أّن 
روسيا قدمت مكافآت مالية ملقاتلني 
مرتبط�ني بحرك�ة طالب�ان مقاب�ل 
قتلهم جن�وداً أمريكي�ني وغربيني يف 
أفغانس�تان،  فيم�ا انتق�دت وزارة 
الخارجي�ة الروس�ية، يف بي�ان، م�ا 
النفاي�ات  ب�»مس�تودع  وصفت�ه 
يظه�ر  ال�ذي  البدائ�ي  املعلوماتي�ة 

بوض�وح تل�ك الق�درات املعلوماتية 
املخاب�رات  أجه�زة  يف  املتواضع�ة 
صحيف�ة  وكان�ت  األمريكي�ة«. 
»نيويورك تايم�ز«، ذكرت إن أجهزة 
املخاب�رات األمريكية خلص�ت إىل أن 
الجي�ش ال�رويس ق�دم مكاف�آت إىل 
مسلحني يرتبطون بحركة »طالبان« 
يف أفغانس�تان لقت�ل جن�ود تابع�ني 
للق�وات األمريكية وق�وات التحالف 

األخرى املوجودة هناك.

املالية النيابية تكشف لـ            آليات االقرتاض الداخلي واخلارجي ومتهل احلكومة 90 يوما الجراء االصالحات

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

بغداد/ الزوراء:
أك�د وزي�ر الصحة حس�ن التميم�ي، أن 
الع�راق يتواص�ل م�ع أي لق�اح أو عالج 
جدي�د يف العال�م لضمان وصول�ه للبالد، 
فيما اشار اىل ان”الوزارة اتخذت اجراءات 
عاجل�ة يف توف�ري )االوكس�جني الطبي ( 
بالتع�اون مع عدد من دول الجوار. وذكر 
بيان للوزارة :ان” التميمي ترأس اجتماع 
اللجنة العليا للخ�راء الخاصة بمواجهة 
جائح�ة كورونا يف مقر الوزارة وبحضور 
الفن�ي  الوكي�ل  الصح�ة  وزارة  وكي�ال 
ح�ازم الجمي�ي والوكي�ل اإلداري هاني 
العقابي ومدير عام دائرة الصحة العامة 
رياض عب�د االمري واالس�اتذة الخراء يف 
اللجن�ة واملتح�دث الرس�مي لل�وزارة “. 
وأضاف البي�ان ان” التميمي اطلع خالل 
االجتماع عىل اخر املستجدات والتطورات 
واالج�راءات املتخ�ذة يف مواجهة فريوس 

كورونا يف بغداد واملحافظات ، موكدا ان” 
وزارة الصح�ة اتخذت إجراءات عاجلة يف 
توفري )االوكسجني الطبي ( بالتعاون مع 
عدد من دول الجوار ، فضال عن املتوفر يف 
البالد”.وأش�ار التميمي بحسب البيان اىل 
ان” الروتوك�والت العالجية املس�تخدمة 
يف العراق لع�الج مصابي فريوس كورونا 
ال تختلف مع دول العالم ومعتمدة عامليا 
، فض�ال ع�ن تحديثها حس�ب الضوابط 
العاملية”.وتابع ان” الوزارة متواصلة مع 
أي لق�اح او عالج جديد يف العالم لضمان 
وصوله للعراق، منوه�ا اىل توفري الوزارة 
ألجهزة طبي�ة حديثة للفح�ص واضافة 
ارسة جديدة يف املؤسسات الصحية لزيادة 
للمواطنني”.واش�اد  املقدم�ة  الخدم�ات 
التميمي يف ختام االجتماع بوسائل االعالم 
والجه�ات املعنية واملواطن�ني يف التعاون 

املشرتك ملواجهة فريوس كورونا”.

بريوت/ متابعة الزوراء:
تفاجأ اللبنانيون بقرار املوزعني وقف تس�ليم الخر 
ألصح�اب املح�الت التجاري�ة، تزامنا م�ع االرتفاع 

الجنون�ي ألس�عار الدوالر.وذلك دفعه�م إىل التوجه 
بأع�داد كبرية إىل األف�ران املنتجة وامت�داد الطوابري 
لع�رات األمت�ار يف مش�هد أع�اد اىل األذه�ان أيام 

الح�رب اللبنانية التي أدت اىل انقط�اع الطحني عن 
بع�ض املناط�ق. وتهاف�ت املواطنون ل�راء الخبز 
يف وق�ت أقفل�ت بعض األف�ران أبوابها لع�دم توافر 

الطح�ني الذي فقد من األس�واق، م�ا أدى اىل تفاقم 
األزمة يف ظل غياب شبه كامل لألجهزة الرقابية.

بغداد/ الزوراء: 
أعل�ن وزير العمل عادل الركابي، عن إطالق 
روات�ب االعان�ة االجتماعية ل��)١٢٥٨٧( 
أرسة مس�تفيدة يف بغ�داد واملحافظ�ات. 
وذك�ر مدي�ر ع�ام الحماي�ة االجتماعية 
حس�ني عي يف بيان :ان” تم اطالق رواتب 
أرسة  ل��)١٢٥٨٧(  االجتماعي�ة  االعان�ة 
مس�تفيدة يف بغداد واملحافظ�ات يمثلون 
ملحق الدفع�ة الثالثة من روات�ب اإلعانة 

التي سبق ان اطلقتها الوزارة، داعيا االرس 
اىل مراجعة منافذ الرصف الس�تالم رواتب 
اطلق�ت   “الروات�ب  ان  االعانة”.وأض�اف 
ل�ألرس الت�ي اغلق�ت بطاقاته�ا، وبلغ�ت 
االرس الت�ي يعيلها رجال واطلقت رواتبها 
ضمن امللح�ق )٧٠٩٣(، فيما بلغت االرس 
التي تعيلها نس�اء )٥٤٩٤(، وبذلك يصبح 
مجم�وع االرس املطلق�ة رواتبه�ا ضم�ن 

امللحق )١٢٥٨٧( ارسة”.

بغداد/ الزوراء:
اتفق وزير التخطيط خالد بتال النجم والسفري الكويتي 
يف العراق س�الم الزمانان، عىل تش�كيل لجان مش�رتكة 
لتفعي�ل مخرجات مؤتمر الكوي�ت للمانحني الذي عقد 
مطل�ع عام 2018، فيما دعا النج�م الركات الكويتية 
إىل االستفادة من الفرص االستثمارية املتاحة يف العراق.
وقال�ت وزارة التخطي�ط يف بي�ان : إن “وزير التخطيط 
خال�د بت�ال النجم، اس�تقبل يف مكتبه بدي�وان الوزارة، 
ام�س، األحد، س�فري دول�ة الكويت لدى العراق، س�الم 
غّص�اب الزمانان”.وأضاف البي�ان، أن “الجانبني بحثا 

عدداً من القضايا ذات االهتمام املش�رتك، الس�يما فيما 
يتعلق بتعزيز العالقات الثنائية يف املجاالت االقتصادية، 
واالستثمارية، ومن بينها، تأهيل وتطوير منفذ سفوان 
الحدودي، وتنفيذ عدد من املشاريع الخدمية، يف قطاعات 
الصح�ة والرتبية وتنفي�ذ طريق يا حس�ني، الرابط بني 
املحافظ�ات الجنوبي�ة ومحافظة كربالء، م�رورا بعدد 
من محافظات الوس�ط”.واتفقا الطرفان، وفقاً للبيان، 
عىل “تشكيل لجان مش�رتكة، عراقية- كويتية، ملتابعة 
وتفعي�ل مخرجات مؤتمر الكوي�ت للمانحني الذي عقد 
بمب�ادرة من دول�ة الكويت، مطلع ع�ام 2018”.وثمن 

النجم، “مواقف دولة الكويت، حكومًة وشعبا، الداعمة 
للع�راق، الس�يما يف مج�ال مواجه�ة جائح�ة كورونا، 
ودعم جهود عمليات اعادة اإلعمار وتحقيق االس�تقرار 
والتنمي�ة يف عموم الع�راق”، مبين�اً أن “الظرف الراهن 
ال�ذي تمر ب�ه بل�دان املنطقة والعال�م، يتطل�ب، املزيد 
من التعاون م�ن اجل عبور األزمة، وتج�اوز التحديات 
االقتصادية الناجمة عن انخفاض أس�عار النفط”.وأكد 
النجم، “ميض الحكومة العراقية، يف اتخاذ سلس�لة من 
اإلجراءات واإلصالحات االقتصادية، عىل املديني القريب 
واملتوسط، من خالل تفعيل االستثمار وخلق بيئة جاذبة 

لألعمال”، داعياً “الركات الكويتية إىل االس�تفادة من 
الف�رص االس�تثمارية املتاحة يف الكثري م�ن القطاعات 
التنموي�ة، وفقا لألولويات االقتصادية وفجوات التنمية 
املؤرشة عىل مستوى كل محافظة من املحافظات”.من 
جانبه، رّحب الزمانان، ب�”توجهات الحكومة العراقية، 
يف دع�م االس�تثمار وتعزيز عالقات التع�اون املثمر مع 
دولة الكويت”، معرباً عن “استعداد الحكومة الكويتية 
لتقدي�م املزي�د من الدعم للش�عب العراقي الش�قيق، يف 
مختلف املجاالت، ورغبة الكث�ري من الركات للعمل يف 

العراق”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، 
املوقف الوبائي اليومي لالصابات املسجلة 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، وفيما 
اك�د تس�جيل ٢١٤٠ اصاب�ة جديدة و٩6 

حالة وف�اة وش�فاء ١١٨٤ حالة، حددت 
دائرتي صحة الرصاف�ة والكرخ التوزيع 
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.وذكرت 
الوزارة يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة 
منه: ان�ه تم فح�ص )١٠٥٩٥ ( نموذجا 

يف كاف�ة املخت�رات املختص�ة يف الع�راق 
ليوم امس ؛ وبذل�ك يكون املجموع الكي 
للنم�اذج املفحوص�ة منذ بداية تس�جيل 
امل�رض يف الع�راق )٥٢٠٩٤٨ (.واضافت: 
ان مختراتها س�جلت ) ٢١٤٠( اصابة يف 

العراق موزع�ة كالتايل: بغداد / الرصافة   
٢٢٤، بغ�داد / الك�رخ ١٩٣، مدينة الطب  
١٥٧، النجف االرٔشف    ١٠٨، الس�ليمانية  
٢٨٩  ، اربيل  ٥6 ، دهوك  ٣  ،كربالء   6٥، 
كركوك ٢٩ ، دياىل ١٠٣، واسط  ٧6  ، بابل  

١٠٤ ، البرصة  ٢٢١ ، ميسان              ١٠٥ 
، الديواني�ة  ٨6 ، ذي ق�ار  ٢٨٢ ، االٔنب�ار  
،  ٤ الدي�ن  ص�الح   ،   ٩ نين�وى     ،  ١٥ 

 املثنى  ١١ .

الزوراء / يوسف سلم�ان:
يرتق�ب مجلس الن�واب وص�ول مروع 
قانون املوازنة العامة االتحادية ٢٠٢٠ من 
الحكومة بحلول يوم غد الثالثاء ، وس�ط 
تصاع�د ح�االت االصابة داخل االوس�اط 

النيابي�ة بوب�اء كورون�ا ، حي�ث ق�ررت 
رئاس�ة الرملان رفع الجلس�ات اىل اشعار 
اخ�ر بعد انته�اء التصوي�ت عىل مروع 
والخارج�ي  املح�ي  االق�رتاض  قان�ون 
االس�بوع امل�ايض.وكان رئي�س مجل�س 

النواب محم�د الحلبويس اعلن مؤخرا عن 
اصاب�ة عرات الن�واب وعوائله�م وعدد 
م�ن موظفي مجل�س الن�واب وعناص�ر 
الحماي�ات بف�ريوس كورون�ا .وتعليق�ا 
ع�ىل ذل�ك افصح�ت اوس�اط نيابي�ة عن 

ع�دم وجود اتفاق نهائ�ي حتى االن لعقد 
جلس�ات مجلس النواب املقبلة الكرتونياً 
بعد تسجيل عدد من االصابات بني اعضاء 
الرملان بفايروس كورونا.وبحس�ب نواب 
كتل مختلفة ، ان » عقد جلسات الكرتونية 

هو احد اط�راف نقاش�ات تداولها بعض 
الن�واب لك�ن اليوجد ق�رار رس�مي بذلك 
حالي�ا ، ولم يطرح للنقاش عىل مس�توى 

اجتماعات الكتل واللجان النيابية » .

كورونا يتجاوز حاجز الـ45 الف إصابة يف العراق ويودي حبياة  1756 آخرين

اصابات النواب بكورونا ترحل موعد عقد اجللسات اىل اشعار اخر وال اتفاق الكرتونيا حتى االن  

بعد تسجيل 2140 إصابة جديدة ووفاة  96 شخصا

بغداد/ الزوراء:
زار رئي�س مجل�س الن�واب محمد الحلب�ويس، امس 
األحد، أرسة الكابتن الراحل أحمد رايض، ملواساتهم يف 
مصابهم األلي�م وتفقد أوضاعهم.وذكر مكتب رئيس 
الرملان يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبويس، زار يرافقه الس�فري 
العراقي يف عمان حيدر العذاري، أرسة الكابتن الراحل 

أحم�د رايض، ملواس�اتهم يف مصابه�م األلي�م وتفقد 
أوضاعه�م، راجياً لألرسة الكريمة الصر والس�لوان.
وتاب�ع: كما اس�تذكر الحلب�ويس املس�رية الرياضية 
املتمي�زة للراح�ل، والحافل�ة باأللق�اب واإلنج�ازات 
الكروية التي رفع بها اسم العراق عاليا، مشريا إىل أنه 
برحيل أس�طورة الكرة العراقية، فق�دت البالد هامة 
رياضية، فقد كان الراحل مثاالً يف التميز خلقاً وأداًء.

بغداد/ متابعة الزوراء:
حقق�ت جائح�ة كورونا مزي�دا م�ن الطفرات يف 
العال�م  مصيبة أكثر من ع�رة ماليني ألف 129 
إنس�ان تويف منهم أكث�ر من 502,189 ش�خصاً، 
 5,493,601 عاملي�اً  املتعاف�ني  ع�دد  بل�غ  فيم�ا 
ش�خصاً.وعربيا، تج�اوز عدد اإلصاب�ات املعلنة، 
أم�س األح�د، 587,688 إصابة )باس�تثناء أرقام 
األرايض الفلس�طينية املحتل�ة املعلن�ة م�ن قب�ل 
ل من بينه�ا ما يزيد  االحت�الل اإلرسائيي(، وُس�جِّ
ع�ىل 9378 وفاة، فيما بلغ عدد املتعافني أكثر من 
380,984 متعافياً.وتحافظ السعودية عىل املرتبة 
األوىل عربياً يف عدد املصابني ب�182,493 مصابني، 
تويف منه�م 1551، وتع�اىف 124,755، تليها قطر 
التي أحصت إصابة 94,413 ش�خصاً ووفاة 110 
وتع�ايف 78,702 ش�خصاً، ثم م�رص التي أحصت 
63,923 إصابة، والتي تتصدر عدد الوفيات عربياً 

ب�2708 وفيات، فضالً عن تعايف 17,140 شخصاً، 
وسجلت اإلمارات 47,360 مصاباً تويف منهم 311 
وتعاىف 35,834.وأحصت الكويت 44,942 إصابة 
و348 وف�اة وتعايف 35,494 ش�خصاً. وس�جلت 
س�لطنة ُعمان 38,150 إصابة و163 وفاة وتعايف 
21,200 شخصاً. وأكدت البحرين تسجيل 25,267 
إصابة و78 وفاة وتعايف 19,781 شخصاً.وأعلنت 
الجزائر تس�جيل 12,968 إصاب�ة، من بينها 892 
وف�اة، وتع�ايف 9202 ش�خصاً. وأح�ى املغ�رب 
11,986 إصابة و220 وفاة وتعايف 8730 شخصاً، 
وس�جل السودان 9257 إصابة و572 وفاة وتعايف 
4014 ش�خصاً. وأك�دت جيبوتي تس�جيل 4643 
إصابة و52 وفاة وتعايف 4348 ش�خصاً، ورصدت 
موريتانيا 4025 إصابة و121 وفاة وتعايف 1344 

شخصاً.

بعد دخوهلا حيز التنفيذ .. القروض ستؤمن الرواتب والنفقات الضرورية ملدة ثالثة اشهر فقط

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت اللجنة املالية النيابي�ة، عن االليات 
اىل  اللج�وء  يف  الحكوم�ة  س�تتبعها  الت�ي 
االقرتاض الداخي والخارجي، وفيما اشارت 
اىل انه�ا امهل�ت الحكومة 90 يوم�ا الجراء 
اصالح�ات حقيقي�ة، اك�دت ان الق�روض 
س�تؤمن الرواتب والنفق�ات الرضورية ملدة 

3 اشهر فقط.
وقال عض�و اللجنة النائب جم�ال كوجر يف 
حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان قان�ون االقرتاض 
الداخ�ي والخارج�ي عند تصوي�ت مجلس 
الن�واب علي�ه ومصادقت�ه من قبل رئاس�ة 
الجمهوري�ة ق�د دخل حي�ز التنفي�ذ، مبينا 
ان الحكوم�ة ب�دأت باج�راءات اللج�وء اىل 
االلي�ات  ان  الداخي.واض�اف،  االق�رتاض 
املتبعة بالقروض الداخلية ستكون متنوعة 
من خالل اصدار س�ندات داخلية او سندات 
قب�ل  م�ن  املب�ارش  االق�رتاض  او  خزين�ة 
املص�ارف الحكومي�ة واالهلية الت�ي تمتلك 
اموال بالدين�ار العراقي، الفتا اىل ان القرض 
الخارج�ي يتم اللجوء الي�ه من خالل البنوك 
الت�ي تق�ع خ�ارج س�يطرة ال�دول وتكون 
بالعمل�ة الصعب�ة، كالبنك ال�دويل وصندوق 
النق�د ال�دويل وغريها م�ن البن�وك العاملية، 

فض�ال ع�ن ال�دول الصديق�ة واملس�تثمرة 
ان  واملجاورة.واوض�ح،  النف�ط  مج�ال  يف 
الحكومة طلبت قروضا داخلية تقدر ب� 40 
تريليون دينار وخارجية ب� 7 مليارات دوالر، 
اال ان اللجن�ة املالي�ة رفضت ذل�ك، وحددت 
مبل�غ الق�رض يف قانون االق�رتاض الداخي 

والخارج�ي ب�� 15 تريليون دين�ار داخليا، 
و5 ملي�ارات دوالر خارجيا.وارج�ع س�بب 
تخفي�ض قيمة الق�رض اىل ان هناك قناعة 
لدى اللجنة املالية ب�رضورة الزام الحكومة 
باج�راءات اصالح�ات حقيقي�ة، الن عندما 
تق�وم تقوم الحكومة باقرتاض اموال كثرية 

ستقل محاوالتها الجراء االصالحات.واشار 
اىل ان الق�روض الداخلي�ة والخارجي�ة التي 
س�تلجا اليها الحكومة تكفي لس�د الرواتب 
والنفقات الرضورية ملدة ثالثة اشهر فقط، 
مؤك�دا ان لجنت�ه الزمت الحكوم�ة باجراء 
اصالح�ات حقيقي�ة خ�الل االش�هر الثالث 

املقبل�ة، ليتم س�د العج�ز امل�ايل الحاصل يف 
الدولة.وتاب�ع، انه يف حال اج�راء الحكومة 
اصالحات حقيقية، السيما ضبط الفضائيني 
الحدودي�ة  واملناف�ذ  الوهمي�ة  والروات�ب 
واالستثمار يف مجال النفط والغاز، واالموال 
املهربة وضبط عق�ارات الدولة واالتصاالت 
وكذلك االعفاءات الكمركية.وبني، ان جميع 
هذه االصالح�ات يف حال تنفيذها س�يكون 
خالل فرتة قصرية 3 اسابيع اىل شهر يمكن 
تحقيق اي�رادات اضافية للدول�ة، مؤكدا ان 
االصالحات املالية يمكن ان تسد العجز املايل 
الحاصل يف الدولة.وشدد كوجر عىل رضورة 
كشف الفضائيني يف الدولة عن طريق نظام 
الك�ي كارد ، وه�ذه العملي�ة يمك�ن ان تتم 
خالل اسبوعني.من جهته، اكد عضو اللجنة 
املالية النائب ش�ريوان م�ريزا، ان الحكومة 
ماضية باجراء اصالحات مالية واقتصادية 
يف الدولة.وق�ال مريزا يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان وزي�ر املالية ابلغ الرملان ب�ان الحكومة 
ماضي�ة باج�راء اصالح�ات مالي�ة جذرية 
تحق�ق من خاللها اي�رادات اضافية للدولة.
واش�ار اىل ان االق�رتاض الداخي والخارجي 
اج�راء وقتي لتمش�ية ام�ور الدول�ة املالية 

لحني تحسن الوضع املايل.

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:   7276    االثنين    29    حزيران     2020 No: 7276   Mon    29     Jun    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
التحقيق  محاكم  األعىل  القضاء  مجلس  وّجه 
التشدد  العام برضورة  املختصة ومكاتب االدعاء 
عىل  املعتدين  بحق  القانونية  اإلجراءات  باتخاذ 
يف  األعىل   القضاء  مجلس  الطبية.وذكر  الكوادر 
مجلس  قبل  من  صدرت  »توجيهات  أن  بيان: 
القضاء األعىل بأهمية تشديد اإلجراءات القانونية 
بحق املعتدين عىل الكوادر الطبية«.ووّجه رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل االجتماع 
الحماية  بتوفري  الوطني،  األمن  ملجلس  الطارئ 

الكاملة للمالكات الصحية من االعتداءات.

القضاء يوّجه بتشديد اإلجراءات القانونية 
حبق املعتدين على املالكات الطبية

وزير الصحة: نتواصل مع أي لقاح أو عالج 
جديد يف العامل لضمان وصوله للعراق

لبنان.. أزمة خبز ومواطنون يقايضون أغراضهم الشخصية بالطعام 

العمل تطلق ملحق رواتب اإلعانة 
االجتماعية للبطاقات املغلقة

نيويورك تاميز: روسيا قدمت مكافآت 
ألفغان لقتل جنود أمريكيني 

البيت األبيض ينفي وموسكو ترد

االصابات جبائحة كورونا تتخطى الـ 10 ماليني يف احللبوسي يزور أسرة الكابنت الراحل أمحد راضي
العامل ووفاة أكثر من نصف مليون اخرين 

وزارة النفط تعلن عن مشروعني نفطيني كبريين للتصدير البحري

ص 6ادارة الزوراء تعلن تعاقدها الرمسي مع ضرغام امساعيل وعمار عبد احلسني

ص 5

 

الكاظمي يؤكد رفضه ألي اعتداء على املالكات 
الصحية ويبحث انشاء مدن سكنية منوذجية

وجه باعداد خطة سريعة ملعاجلة وضع الكهرباء

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
ام�س االح�د، رفض�ه الي اعت�داء عىل 
امل�الكات الصحية، وفيما وج�ه باعداد 
خط�ة اني�ة ورسيع�ة ملعالج�ة وض�ع 
الكهرب�اء الح�ايل، بح�ث انش�اء م�دن 
س�كنية نموذجية.وذك�ر مكتب رئيس 
»ال�زوراء«  تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزراء 
نس�خة منه: ان رئيس مجلس الوزراء، 
مصطف�ى الكاظم�ي، اس�تقبل ام�س 
األح�د، وف�داً يمثل ع�دداً م�ن املالكات 
مّم�ن  ق�ار،  ذي  محافظ�ة  يف  الطبي�ة 
يوم�ني،  قب�ل  اعت�داءات،  اىل  تعرّض�وا 

من قب�ل مرافقني ملرىض يف مستش�فى 
التعليمي باملحافظة.واستمع  الحس�ني 
الكاظمي، بحس�ب بيان ملكتبه، للواقع 
الت�ي  الصح�ي يف ذي ق�ار، واملش�اكل 
تعان�ي منها املستش�فيات، الس�يما ما 
يتعل�ق بتوفري مادة األوكس�جني الطبي 
للمرىض املصابني، والتي تسببت بإرباك 
يف عم�ل امل�الكات الصحي�ة العامل�ة يف 
املستش�فى،  كما أجرى سيادته اتصاالً 
ببقي�ة األطب�اء، بم�ا فيه�م الدكت�ورة 
زهراء، الذين تم االعتداء عليهم من قبل 

مرافقي أحد املرىض املصابني.

اتفاق عراقي - كوييت على تشكيل جلان مشرتكة لتفعيل خمرجات مؤمتر املاحنني

بغداد/نينا:
مؤيد  العرب  الصحفيني  اتحاد  رئيس  العراقيني  الصحفيني  نقيب  اكد   
باملسؤولية  الشعور  الجهل وعدم  االطباء هي قمة  االعتداء عىل  ان  الالمي، 
»الوقوف  ان  »تويرت«،  عىل  تغريدة  يف  الالمي  معا.وقال  والوطنية  االخالقية 
الظروف موقف  الصحية يف مثل هذه  والطواقم  االطباء  واملؤثر مع  القوي 
انقاذ  اجل  من  بها  ويجازفون  حياتهم  يقدمون  النهم  وانساني  وطني 
االخرين«.واضاف »أما االعتداء عىل االطباء فتلك هي قمة الجهل وقمة عدم 
الشعور باملسؤولية االخالقية والوطنية معا.. تحية البطال الجيش االبيض 

ولجهودهم الجبارة«.

الالمي: االعتداء على االطباء قمة اجلهل وعدم 
الشعور باملسؤولية االخالقية والوطنية معا

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



كورونا يتجاوز حاجز الـ45 الف إصابة يف العراق ويودي حبياة  1756 آخرين

الكاظمي يؤكد رفضه ألي اعتداء على املالكات الصحية ويبحث انشاء 
مدن سكنية منوذجية

االصابات جبائحة كورونا تتخطى الـ 10 ماليني يف العامل ووفاة 
أكثر من نصف مليون اخرين 

تزامنا مع االرتفاع اجلنوني ألسعار الدوالر

لبنان.. أزمة خبز ومواطنون يقايضون أغراضهم 
الشخصية بالطعام 

الزوراء / يوسف سلمـان:
قانون  مرشوع  وصول  النواب  مجلس  يرتقب 
الحكومة  من   2020 االتحادية  العامة  املوازنة 
حاالت  تصاعد  وسط   ، الثالثاء  غد  يوم  بحلول 
كورونا  بوباء  النيابية  االوساط  داخل  االصابة 
اىل  الجلسات  رفع  الربملان  رئاسة  قررت  حيث   ،
مرشوع  عىل  التصويت  انتهاء  بعد  اخر  اشعار 
االسبوع  والخارجي  املحيل  االقرتاض  قانون 

املايض.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس اعلن 
مؤخرا عن اصابة عرشات النواب وعوائلهم وعدد 
الحمايات  النواب وعناصـر  من موظفي مجلس 

بفريوس كورونا .
عن  نيابية  اوساط  افصحت  ذلك  عىل  وتعليقا 
عدم وجود اتفاق نهائي حتى االن لعقد جلسات 
تسجيل  بعد  الكرتونياً  املقبلة  النواب  مجلس 
الربملان بفايروس  عدد من االصابات بني اعضاء 

كورونا.
وبحسب نواب كتل مختلفة ، ان » عقد جلسات 
الكرتونية هو احد اطراف نقاشات تداولها بعض 
النواب لكن اليوجد قرار رسمي بذلك حاليا ، ولم 
الكتل  اجتماعات  مستوى  عىل  للنقاش  يطرح 

واللجان النيابية » .
هي  النواب  مجلس  رئاسة   « ان  النواب  واضاف 
الكرتونيا  او  حضوريا  الجلسات  عقد  تقرر  من 
النواب  باالتفاق مع الكتل ، عىل ضوء مقرتحات 
يف ظل تفيش حاالت االصابة بوباء كورونا داخل 
االوساط النيابية »، مبينا ان »بعض النواب اقرتح 

جلسات  عقد  حال  يف  زوم  بتطبيق  االستعانة 
تعتمده  الذي  نفسه  الربنامج  وهو   ، الكرتونية 
اجتماعاتها  يف  النيابية  واللجان  الكتل  بعض 

الدورية والتواصل بني اعضائها ».
النواب  ان   ، النواب  اكد مجلس  ان  بعد  ذلك  يأتي 
املصابني بفريوس كورونا يتم عالجهم يف الداخل 
ان  اىل  »، مشريا  بقرار شخيص منهم  الخارج  او 
الذي قرر منهم الحصول عىل العالج خارج العراق 
لم يتدخل مجلس النواب سواء يف ترتيبات الحجز 

او يف نفقات العالج او نقله«.
وعلقت الدائرة االعالمية يف مجلس النواب ، بشأن 
االجتماعي عن  التواصل  مواقع  ماتداولته بعض 
وجود نحو 20 نائبا تم ارسالهم من قبل مجلس 
النواب بطائرة خاصة للعالج من فايروس كورونا 
يف احد املستشفيات االردنية ، نافية ما يتم تداوله 
او  طائرة  اية  بحجز  النواب  مجلس  قيام  بشأن 

دفع نفقات نقل نواب مصابني اىل خارج البلد .
، انه » بغض النظر  واوضحت ، يف بيان صحفي 
عن صحة العدد من عدمه ، فان اصابة اي نائب 
او نائبة بالفايروس يعد امرا طبيعيا كونهم جزءا 
الترشيعي  دورهم  ويواصلون  الشعب  ابناء  من 
والتمثييل من خالل اللقاء باملواطنني يف مناطقهم 
او مع املوظفني يف مؤسسات الدولة مما يجعلهم 

عرضة لالصابة«.
التي  جلسته  يف  صوت  النواب  مجلس  وكان 
عقدها مطلع الشهر الحايل، عىل صيغة قرار تلزم 
العامة  املوازنة  قانون  مرشوع  ارسال  الحكومة 

االتحادية يف موعد اقصاه ٣0 حزيران 2020 .

بغداد/ الزوراء:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، 

املوقف الوبائي اليومي لالصابات املسجلة 

لفريوس كورونا املستجد يف العراق، وفيما 

و96  جديدة  اصابة   2140 تسجيل  اكد 

حددت  حالة،   1184 وشفاء  وفاة  حالة 

التوزيع  والكرخ  الرصافة  صحة  دائرتي 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

 )  10595( فحص  تم  انه  منه:  نسخة 

يف  املختصة  املختربات  كافة  يف  نموذجا 

العراق ليوم امس ؛ وبذلك يكون املجموع 

بداية  منذ  املفحوصة  للنماذج  الكيل 

تسجيل املرض يف العراق )520948 (.

واضافت: ان مخترباتها سجلت ) 2140( 

بغداد  كالتايل:  موزعة  العراق  يف  اصابة 

/ الرصافة   224، بغداد / الكرخ 19٣، 

االرٔشف     النجف   ،157 الطب   مدينة 

 ،  56 اربيل    ،   289 السليمانية    ،108

دهوك  ٣  ،كربالء   65، كركوك 29 ، دياىل 

10٣، واسط  76  ، بابل  104 ، البرصة  

221 ، ميسان              105 ، الديوانية  86 

، ذي قار  282 ، االٔنبار  15 ، نينوى   9  ، 

صالح الدين 4 ، املثنى  11 .

واوضح: ان عدد الشفاء:  1184  حالة،  

بغداد   ،   79 الرصافة    بغداد  ييل:  وكما 

الكرخ 280 ، مدينة الطب   ٣1 ، النجف   

 ، أربيل          22   ، السليمانية 12   ،٣7

 ،   98 دياىل    ،   44 18، كربالء   كركوك  

، البرصة 101، ميسان 7٣   واسط  184 

، بابل 62  ، ذي قار 110 ، الديوانية 14 ، 

االٔنبار 1٣   ، نينوى 2، صالح الدين   4 .

حالة    96 الوفيات   عدد  ان  اىل  واشارت 

، بغداد  : بغداد الرصافة   19   وكما ييل 

الكرخ  7 ، مدينة الطب  7  ،  السليمانية17، 

اربيل  1  ،كربالء  2، كركوك 4  ، دياىل   ٣  

 ،  5 ، ميسان    8 البرصة     ،  1 ، واسط  

 ،  1 االٔنبار    ،  16 قار  ذي   ،   4 الديوانية 

االٔصابات  مجموع  ان  مبينة   ،1 نينوى  

 : الشفاء  اما مجموع حاالت   ،45402  :

21122، بينما الراقدين الكيل:      22524، 

يف حني الراقدين يف العناية املركزة: ٣24 ، 

ومجموع الوفيات:   1756.

بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  ذلك،  اىل 

الساعدي،  الغني  عبد  الدكتور  الرصافة 

عن تسجيل 224 اصابة جديدة بفريوس 

الرصد  خالل  حالة   ٣1 بينها  كورونا  

مراجعتهم  خالل  حالة   19٣ و  الفعال 

للمؤسسات الصحية .

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 

الرصافة سجلت  نسخة منه: ان »صحة 

اليوم 224 اصابة جديدة بفريوس كورونا  

الرصد  خالل  حالة   ٣1 كالتايل:   موزعة 

الوبائي الفعال  :  قطاع الصدر 4 حاالت/  

قطاع    / واحدة  حالة  الشعب  قطاع 

البلديات  قطاع    / حاالت   8 الرصافة 

الثاني 10 حاالت /  قطاع البلديات االول 

 7 الجديدة  بغداد  قطاع  واحدة/   حالة 

حاالت.

واشار اىل ان 19٣ حالة خالل مراجعتهم 

للمؤسسات الصحية :  مدينة الصدر 51 

 ,565  ,54٣  ,567 محالت  ضمن  حالة 

 ,550 ,5٣9 ,5٣0 ,5٣7 ,5٣6 ,519 ,549

 ,560 ,562 ,575 ,571 ,559 ,555 ,558

546, 515, قطاعات 5٣, 79, الزراعي, 

الجواد /  البلديات 7 حاالت محلة 7٣7, 

762, 728, 7٣2/  شارع املغرب حالتني 

محلة  واحدة  حالة  الجديدة  بغداد    /

 ,795 محلة  حاالت   8 الغدير    /719

حاالت   ٣ املعامل   /767  ,762  ,718

محلة 777/  الزعفرانية 24 حالة محلة 

958, 977, 964, 950, 961, 955, قرب 

حالة   21 الشعب    / الصدرين  جامع 

البساتني,  حي   ,٣2٣  ,٣51  ,٣٣7 محلة 

حي اور, حي سومر, البنوك, قرب جامع 

الفردوس /  بوب الشام حالة واحدة /  

 ,207  ,216 محلة  حاالت   5 الحسينية 

227, 221/  حي تونس حالة واحدة /  

حي البتول حالة واحدة /  املشتل حالة 

القاهرة حالة  واحدة محلة 729/  حي 

حالتني   الحبيبية    /٣1٣ محلة  واحدة 

محلة 5٣7, 5٣0/  الراشدية حالة واحدة 

/  الطالبية حالتني /املدائن حالة واحدة 

 ,7٣5  ,7٣9 محلة  حالة   14 االمني    /

745, 7٣٣, 72٣, /  شارع فلسطني 8 

 ,50٣  ,506  ,505  ,504 محلة  حاالت 

 ,901  ,909 محلة  حاالت   4 الكرادة    /

90٣/  حي النرص حالة واحدة /  الكرخ 

  /84٣ محلة  واحدة  حالة  املعالف  حي 

الكرخ الحرية حالة واحدة محلة 416/  

ومنطقة  الزراعي  حاالت   ٣ النهروان 

الشمري /  بسماية حالة واحدة /  حي 

النداف  جرف    / واحدة  حالة  طارق 

حالة واحدة /  الكرخ السيدية ٣ حاالت 

محلة 821, 829/  الصليخ حالة واحدة 

محلة ٣28/  زيونة حالتني محلة 714, 

محلة  واحدة  حالة  كريعات    /712

٣٣6/  الكرخ البياع حالتني محلة 86٣, 

818/  شارع النضال حالة واحدة محلة 

محلة  واحدة  حالة  الشماعية    /10٣

الزراعي  دياىل 7 حاالت يف  708/  جرس 

والوردية /  ام الكرب حالة واحدة /  دور 

حالة  االعظمية    / واحدة  حالة  الجلود 

واحدة محلة ٣0٣ /  كربالء حالة واحدة 

/  الوثبة حالة واحدة محلة 208/  حي 

الزهراء حالة واحدة .

الحاالت  جميع  نقل  »تم  انه  واضاف 

العالج  لتلقي  الحجر الصحي  اىل  املصابة 

والحرجة منها اىل العناية املركزة الخاصة 

الكيل  العدد   « ان  اىل  مشريا  بالعزل«، 

الرتاكمي ارتفع اىل 7560 حالة تويف منهم 

466 فيما اكتسب الشفاء 4849 ومتبقي 

قيد العالج نحو 2245«.

الرصافة  صحة  كوادر  الساعدي  ودعا 

عىل  للقصاء  الجهود  »مضاعفة  اىل 

الذي  الكبري  دورهم  مثمنا  الفريوس«، 

يقومون به وهم يعالجون املصابني.

الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 

عناوين  و  اعداد  مع  لها  الوبائي  املوقف 

بمرض  مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت 

الساعة  لغاية  املستجد  كورونا  فريوس 

واملعلن  املايض  السبت  ليلة  من  العارشة 

عنها امس االحد:-

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 

نسخة منه: ان االصابات توزعت كما ييل: 

ابو غريب  2، ابو دشري  8، االسكان  1، 

البياع  6، الحرية 11، الدورة  االعالم  1، 

السيدية    ،٣ الرحمانية    ،5 الدولعي   ،1٣

 ،21 الشعلة   ،٣ الخامسة  الرشطة   ،10

الصالحية 1، الطارمية 2، الطوبجي  5، 

 ،2 العالوي    ،1 العطيفية    ،7 العامرية 

الكاظمية    ،7 القادسية    ،1٣ الغزالية  

 ،2 املعالف   ،7 املحمودية   ،2 الكرخ    ،7

حي   ،٣ جكوك    ،5 الريموك    ،٣ املنصور 

الرتاث   ٣، حي الجهاد 6، حي العامل 17، 

حي الفرات 2، صدر اليوسفية 2، سكنة 

جانب الرصافة 11، محافظة بابل  1.

واضافت: ان عدد الوفيات: وفاة/6٣سنة/

املوظفني/خلف  ذكر/املحمودية/حي 

وفاة/70سنة/ذكر/  ، املصطفى  قاعة 

وفاة/60سنة/  ، العامرية/محلة6٣6 

ذكر/الحرية/محلة4٣8، وفاة/61سنة/

 ،4 1 2 محلة / بجي لطو ا / كر ذ

وفاة/72سنة/ذكر/الحرية/محلة4٣4، 

/ ك مو لري ا / كر ذ / 8سنة 6 / ة فا و

محلة614، وفاة/72سنة/ذكر/الشعلة/

محلة456.

بغداد/ الزوراء:
رفضه  االحد،  امس  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  رئيس  اكد 
خطة  باعداد  وجه  وفيما  الصحية،  املالكات  عىل  اعتداء  الي 
انية ورسيعة ملعالجة وضع الكهرباء الحايل، بحث انشاء مدن 

سكنية نموذجية.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل امس 
ذي  محافظة  يف  الطبية  املالكات  من  عدداً  يمثل  وفداً  األحد، 
قار، مّمن تعرّضوا اىل اعتداءات، قبل يومني، من قبل مرافقني 

ملرىض يف مستشفى الحسني التعليمي باملحافظة.
يف  الصحي  للواقع  ملكتبه،  بيان  بحسب  الكاظمي،  واستمع 
ما  املستشفيات، السيما  منها  تعاني  التي  واملشاكل  قار،  ذي 
يتعلق بتوفري مادة األوكسجني الطبي للمرىض املصابني، والتي 
تسببت بإرباك يف عمل املالكات الصحية العاملة يف املستشفى،  
الدكتورة  ببقية األطباء، بما فيهم  كما أجرى سيادته اتصاالً 
الذين تم االعتداء عليهم من قبل مرافقي أحد املرىض  زهراء، 

املصابني.
الذين  العراق  أطباء  لجميع  وتقديره  شكره  الكاظمي  وقّدم 
من  وسالمتهم  بصحتهم  ويجازفون  سامية  رسالة  يحملون 
أجل صحة املواطنني وشفاء املرىض املصابني، كما أشاد بالدور 
الوطني للجيش األبيض يف هذه املرحلة وهم يواجهون جائحة 

كورونا، مؤكدا أن مواقفهم اإلنسانية ال تقّدر بثمن.
وأكد الكاظمي رفضه ألي اعتداء عىل املالكات الصحية، مبينا 
أن مجلس األمن الوطني قد أصدر توجيهات بحماية املالكات 
وستتخذ  العراق،  بعموم  املستشفيات  جميع  يف  الصحية 
األطباء  عىل  يعتدي  أو  يتجاوز  من  بحق  مشددة  إجراءات 
واملالكات العاملة يف املؤسسات الصحية، مشريا اىل اتخاذ العديد 
من اإلجراءات يف مجلس الوزراء لدعم األطباء، وهم يستحقون 

املزيد كونهم يمثلون خط املواجهة مع فايروس كورونا.  
جائحة  مستجدات  شخصيا  يتابع  أنه  الكاظمي  وبنّي 

توجيهات  ولديه  املستشفيات،  يف  العام  والوضع  كورونا 
الطبية  املستلزمات  توفري  أجل  من  املعنية  للجهات  مستمرة 
أن محافظة  املحافظات، مشددا عىل  للمستشفيات يف جميع 
ذي قار تحتاج منا اىل دعم واهتمام خاص، وسنعمل عىل حّل 

مشكلتها بأرسع وقت ممكن.
كّل  وّظفت  الحكومة  أن  الوزراء  مجلس  رئيس  وأوضح 
إمكانياتها ملواجهة جائحة كورونا، مؤكدا أنه لو كان قد توّفر 
ما  اىل  تعرّضنا  ملا  الصحي  للقطاع  التحتية  للبنى  األدنى  الحد 
معاناة  من  فاقم  التحتية  البنى  فضعف  اآلن،  اليه  نتعرّض 
املواطن الذي يستحق منا الكثري من االهتمام، ونتعهد بتصحيح 
بالواقع  للنهوض  الناجعة  الحلول  الخاطئة، وإيجاد  املسارات 

الصحي يف البالد، وهو أبسط الحقوق للمواطن العراقي.
تلقت  بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  ذكر  اخر،  سياق  ويف 
مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
الكاظمي، اجتمع بأعضاء اللجنة املشّكلة بموجب قرار مجلس 
وجرى  الجديدة،  املدن  إنشاء  بمرشوع  املعنية  الوزراء)٣41(، 
مناقشة آليات تنفيذ املرشوع لتوفري السكن الالئق للمواطنني، 
توفري  سبل  ناقش  كما  املشاريع،  بهذه  امللحقة  والخدمات 

مستلزمات نجاحها.
من  الهدف  يكون  أن  رضورة  البيان،  بحسب  الكاظمي،  وأكد 
البنى  فيها  تتوفر  وأن  نموذجية،  مدن  إيجاد  هو  املرشوع 
التحتية، وباقي الخدمات من مدارس وحدائق بالشكل األمثل.

خلّفتها  التي  السلبية  النتائج  اىل  االجتماع  خالل  وأشار 
ووضع  املُحكم  التخطيط  من  بدالً  الفعل،  برّد  العمل  أساليب 
وأن  املستقبلية،  الخطط  واتباع  األمد،  طويلة  اسرتاتيجيات 
التخطيط الصحيح واملبكر كفيل بوضع مسار التنمية يف البالد 

عىل املسار الصحيح.
السكن  واقع  استعراضه  خالل  الوزراء،  مجلس  رئيس  وبنّي 
يف املدن العراقية الكبرية، أن ظاهرة العشوائيات كانت نتيجة 
أمر  وهذا  واملشاريع،  لألرايض  املدروس  غري  للتوزيع  مبارشة 

مرفوض، وقد أدى اىل نتائج مازالت تمّثل عقبة أمام مشاريع 
التنمية واإلسكان املخطط لها.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزراء  رئيس  مكتب  ذكر  ذلك،  اىل 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس  رئيس  ان  منه:  نسخة 
عقد اجتماعا مع وزير الكهرباء واملالكات املتقّدمة يف كّل من 

وزارتي الكهرباء واملالية.
املنظومة  واقع  مناقشة  االجتماع  خالل  تم  انه  واضاف: 
وزارة  تواجه  التي  واملعوقات  الراهن،  الوقت  يف  الكهربائية 
الكهرباء، والعمل عىل رفع القدرة اإلنتاجية للطاقة الكهربائية، 

خالل موسم الصيف الحايل.
وقّدم املديرون العامون بوزارة الكهرباء، بحسب البيان، رشحا 
مفصال عن إجراءات الصيانة والنقل والتوزيع، وأسباب التلكؤ 
الحاصل، ومعوقات اإلنتاج والتوزيع، وأهم املعالجات لتجاوز 

مشكلة االنقطاعات املتواصلة.
ورسيعة  آنية  خطة  وضع  عىل  الوزراء  مجلس  رئيس  وأكد 
لتطوير  مستقبلية  وخطط  الحايل،  الكهرباء  وضع  ملعاجة 
يحقق  وبما  املايض،  أخطاء  ومعالجة  الكهربائية  املنظومة 
عدم  يقتيض  الحايل  الظرف  أن  عىل  وشدد  الذاتي،  االكتفاء 
الرسيعة  الحلول  وضع  وإنما  األخطاء،  بتشخيص  االكتفاء 

وإنهاء معاناة املواطنني.
وبنّي الكاظمي أنه عىل الرغم من األموال التي رصدت لوزارة 
الطاقة  مشكلة  أن  إال  السابقة،  السنوات  عرب  الكهرباء 
فضال  املواطن،  معاناة  من  وفاقمت  قائمة،  ظلت  الكهربائية 
املخصصة  األموال  أن  مؤكدا  كثرية،  قطاعات  يف  تأثريها  عن 
للوزارة يجب أن تنفق بالطريقة الصحيحة بعيدا عن الفساد 

اإلداري والهدر املايل.
مع  الصيانة  ألعمال  واضحة  خطة  بوضع  الكاظمي  ووّجه 
مفاصل  أغلب  يف  القائمة  للمشاكل  الرسيعة  الحلول  إيجاد 
رسيعة  بمعالجة  سيادته  وّجه  كما  الكهربائية،  املنظومة 

للمشاريع املتوقفة ومعرفة أسباب التوقف .

بغداد/ متابعة الزوراء:
من  مزيدا  كورونا  جائحة  حققت 
أكثر من  العالم  مصيبة  الطفرات يف 
تويف  إنسان   129 ألف  ماليني  عرشة 
شخصاً،   502,189 من  أكثر  منهم 
عاملياً  املتعافني  عدد  بلغ  فيما 

5,49٣,601 شخصاً.
اإلصابات  عدد  تجاوز  وعربيا، 
 587,688 األحد،  أمس  املعلنة، 
األرايض  أرقام  )باستثناء  إصابة 
قبل  من  املعلنة  املحتلة  الفلسطينية 
من  ل  وُسجِّ اإلرسائييل(،  االحتالل 
بينها ما يزيد عىل 9٣78 وفاة، فيما 
بلغ عدد املتعافني أكثر من ٣80,984 

متعافياً.
املرتبة األوىل  وتحافظ السعودية عىل 
بـ182,49٣  املصابني  عدد  يف  عربياً 
وتعاىف   ،1551 منهم  تويف  مصابني، 
أحصت  التي  قطر  تليها   ،124,755
 110 ووفاة  شخصاً   94,41٣ إصابة 
مرص  ثم  شخصاً،   78,702 وتعايف 
والتي  إصابة،   6٣,92٣ أحصت  التي 
بـ2708  عربياً  الوفيات  عدد  تتصدر 
 17,140 تعايف  عن  فضالً  وفيات، 
 47,٣60 اإلمارات  وسجلت  شخصاً، 
وتعاىف   ٣11 منهم  تويف  مصاباً 

.٣5,8٣4
إصابة   44,942 الكويت  وأحصت 
و٣48 وفاة وتعايف ٣5,494 شخصاً. 
 ٣8,150 ُعمان  سلطنة  وسجلت 
 21,200 وتعايف  وفاة  و16٣  إصابة 
تسجيل  البحرين  وأكدت  شخصاً. 
وتعايف  وفاة  و78  إصابة   25,267

19,781 شخصاً.
 12,968 تسجيل  الجزائر  وأعلنت 
وتعايف  وفاة،   892 بينها  من  إصابة، 

املغرب  وأحىص  شخصاً.   9202
وتعايف  وفاة  و220  إصابة   11,986
السودان  وسجل  شخصاً،   87٣0
وتعايف  وفاة  و572  إصابة   9257
جيبوتي  وأكدت  شخصاً.   4014
وفاة  و52  إصابة   464٣ تسجيل 
ورصدت  شخصاً،   4٣48 وتعايف 
وفاة  و121  إصابة   4025 موريتانيا 

وتعايف 1٣44 شخصاً.
و90  إصابة   2878 الصومال  وأكد 
وأعلن  شخصاً،   868 وتعايف  وفاة 
و٣٣  إصابة   1719 تسجيل  لبنان 
وفاة وتعايف 115٣ شخصاً، وسجلت 
وفيات  و7  إصابة   2112 فلسطني 
وتعايف 621 شخصاً. ورصدت تونس 
وتعايف  وفاة  و50  إصابة   1168
األردن  أحىص  فيما  شخصاً،   1025
1111 إصابة و9 وفيات وتعايف 841 

شخصاً.
ورصد اليمن تسجيل 100٣ إصابات 
شخصاً.   417 وتعايف  وفاة  و296 
وأحصت ليبيا 727 إصابة و18 وفاة 

رصدت  فيما  شخصاً،   171 وتعايف 
إصابة   272 تسجيل  القمر  جزر 
وتعايف  وفيات  و7  كورونا  بفريوس 
 256 سورية  وسجلت  شخصاً.   161

إصابة، منها 9 وفيات وتعايف 102.
طفرات  الدول  بعض  تشهد  ودوليا، 
دفعت  العدوى  انتشار  يف  جديدة 
العزل  قيود  فرض  إلعادة  السلطات 
خرباء  وصفه  وضع  يف  جزئياً  العام 
بأنه قد يكون نمطاً متكرراً يف الشهور 

املقبلة وحتى 2021.
الشمالية  أمريكا  يف  اإلصابات  وتبلغ 
 75 نحو  وأوروبا  الالتينية  وأمريكا 
وذلك  املصابني  إجمايل  من  املائة  يف 
املناطق  بني  تقريباً  متساوية  بنسب 
والرشق  آسيا  تسجل  بينما  الثالث، 
األوسط زهاء 11 وتسعة يف املائة عىل 
رويرتز  إلحصاء  وفقاً  وذلك  الرتتيب 

الذي يعتمد عىل تقارير حكومية.
جديدة  مرحلة  اآلن  الوباء  ودخل   
إصابات  والربازيل  الهند  فيها  تسجل 
يوميا مما  آالف حالة  تتجاوز عرشة 

املوارد.  عىل  كبرياً  ضغطاً  يشكل 
وسجلت البلدان أكثر من ثلث إجمايل 
السبعة  األيام  يف  الجديدة  اإلصابات 
اإلجمايل  العدد  وارتفع  املاضية. 
يف  اثنني  إىل  واحد  بمعدل  لإلصابات 
األخرية  السبعة  األيام  يف  يومياً  املائة 
انخفاضاً من أكثر من 10 يف املائة يف 

مارس/آذار.
التي  املتحدة،  الواليات  وتمكنت 
حالة  مليون   2.5 من  أكثر  سجلت 
من  بالعالم،  حصيلة  أكرب  يف  إصابة 
مايو/ يف  الفريوس  انتشار  إبطاء 

يف  جديدا  تفشيا  شهدت  لكنها  أيار 
ريفية  بمناطق  األخرية  األسابيع 
من  الوباء  يصلها  لم  أخرى  وأماكن 

قبل.
صحيفة  ذكرت  املتحدة،  اململكة  ويف 
نقال  الربيطانية  تايمز  صنداي 
الحكومة  أن  مطلعة  مصادر  عن 
مدينة  يف  العام  العزل  فرض  تدرس 
يف عدد  ارتفاعاً  بعدما شهدت  ليسرت 
املصابني بفريوس كورونا. وأوضحت 
مات  الصحة  وزير  أن  الصحيفة، 
بعدما  اإلجراء  ذلك  يدرس  هانكوك 
زهاء  يقطنها  التي  املدينة  سجلت 
 650 من  أكثر  شخص  ألف   ٣50
إصابة بالفريوس يف النصف األول من 

يونيو/حزيران.
فيه  تخفف  وقت  يف  ذلك  ويأتي 
االجتماعي  التباعد  قيود  بريطانيا 
فتح  وتعاود  العام  العزل  وقواعد 
انخفاض  مع  تدريجيا  اقتصادها 
بمرض  والوفاة  اإلصابة  حاالت  عدد 
فريوس  يسببه  الذي  كوفيد-19 
كورونا. وكانت البالد واحدة من أكثر 

الدول ترضراً بالجائحة.

بريوت/ متابعة الزوراء:
بقرار  اللبنانيون  تفاجأ 
الخرب  تسليم  وقف  املوزعني 
التجارية،  املحالت  ألصحاب 
الجنوني  االرتفاع  مع  تزامنا 

ألسعار الدوالر.
وذلك دفعهم إىل التوجه بأعداد 
كبرية إىل األفران املنتجة وامتداد 
يف  األمتار  لعرشات  الطوابري 
أيام  األذهان  اىل  أعاد  مشهد 
اىل  أدت  التي  اللبنانية  الحرب 
بعض  عن  الطحني  انقطاع 

املناطق.
لرشاء  املواطنون  وتهافت   
بعض  أقفلت  وقت  يف  الخبز 
توافر  لعدم  أبوابها  األفران 
الطحني الذي فقد من األسواق، 
ما أدى اىل تفاقم األزمة يف ظل 
لألجهزة  كامل  شبه  غياب 

الرقابية.

نقيب  أوضح  جهته،  من 
أّن  ابراهيم  عيل  األفران 
»األفران اتخذت خطوة التوقف 
عن تسليم الخبز للمتاجر لعدم 
»سنستمّر  مؤكداً  اإلرضاب«، 
بعدم تسليم الخبز حتى إيجاد 

الحل لخسائرنا«.
دعم  عن  الحديث  »إّن  وأضاف 
الخبز ال يزال كالماً وال خطوات 
أّن  موضحاً  اآلن«،  حتى  جدية 
يتعرضون  األفران  »أصحاب 
ربطة  فسعر  كبرية  لخسائر 
والدوالر  لرية،   1500 بـ  الخبز 
لرية«.بدوره،   8000 إىل  وصل 
أكد وزير االقتصاد راوول نعمة 
كبريا  مخزونا  لديه  لبنان  أن 
ودعا  والطحني،  القمح  من 
املواطنني اىل عدم التهافت عىل 

األفران واملخابز.
دفع  ونعمة  إبراهيم  كالم 

اتهام  إىل  الناشطني  ببعض 
بالوقوف  األفران  أصحاب 
الخبز،  البلبلة عن فقدان  وراء 
برفع  الحكومة  عىل  للضغط 
وذلك  الرسمية،  التعرفة  سعر 
لعدم قدرتهم عىل تحمل الفرق 
الدوالر  الكبري بني سعر رصف 

والتسعرية الرسمية للخبز.
الخبز  للربطة  املحدد  والسعر 
يف لبنان يقف عىل عتبة 1500 
طويلة  فرتة  منذ  لبنانية  لرية 
دوالرا  تساوي  كانت  حني 
اختلف  الوضع  ولكن  واحدا، 
حيث  االقتصادية  األزمة  مع 
آالف   8 يساوي  الدوالر  أصبح 

لرية.
االنهيار،  تداعيات  تستثن  ولم 
وهو األسوأ منذ عقود، أي فئة 
موجة  وانعكست  اجتماعية 
غالء غري مسبوق، وسط أزمة 
سيولة حادة وشّح الدوالر الذي 
السوق  يف  رصفه  سعر  المس 
السوداء عتبة 8 آالف لرية فيما 
مثبتاً  يزال  ال  الرسمي  السعر 

عىل 1507 لريات.
عند  املواطنني  طوابري  صور 
استفزت  األفران  مداخل 
الذي صبوا غضبهم  الناشطني 
والطبقة  الحكومة،  عىل 
وكذلك  الحاكمة،  السياسية 
والعصابات  الله  حزب  عىل 
الطحني  بتهريب  تقوم  التي 
غري  املعابر  عرب  سوريا  اىل 
التي  املواد  الرشعية لكونه من 

يدعم سعرها مرصف لبنان.
االقتصادية  األزمة  ظل  ويف 
خرس  لبنان،  يف  الخانقة 
منذ  اللبنانيني  آالف  عرشات 
الخريف مصدر رزقهم أو جزءاً 
من مداخيلهم جراء األزمة التي 
اىل  للنزول  اآلالف  مئات  دفعت 
االول  ترشين   17 منذ  الشارع 
ناقمني عىل الطبقة السياسية 
التي يتهمونها بالفساد والعجز 
لألزمات  حلول  إيجاد  عن 

املتالحقة.
كما أدت هذه األزمة اىل نشوء 
بعض  رمق  لسد  جديد  سوق 
العائالت الفقرية، حيث تصدرت 
صفحة »لبنان يقايض« موقع 
فيسبوك بسبب اإلعالنات التي 
تظهر  والتي  عليها،  تعرض 
حاجة البعض إىل املواد الغذائية 

األساسية.
ويف مشهد محزن يعرض بعض 
أغراض  استبدال  املواطنني 
بمقابل  ومنزلية،  شخصية 
أو زيت  والرّضع  أطفال  حليب 

طهي أو بعض الخبز.
نصف  قرابة  األزمة  وجعلت 
خط  تحت  يعيشون  السكان 
الدويل،  البنك  وفق  الفقر 
اقتصاديني  خرباء  توّقع  مع 
الوسطى يف  الطبقة  اضمحالل 
القريب  األمس  حتى  كان  بلد 
ُيعرف باسم »سويرسا الرشق« 
وخدماته  بمرافقه  ويشتهر 

ومبادرات شعبه الخالقة.

اصابات النواب بكورونا ترحل موعد عقد اجللسات 
اىل اشعار اخر وال اتفاق الكرتونيا حتى االن  

غدا تنتهي مهلة الربملان الرسال مشروع قانون املوازنة العامة من احلكومة

بعد تسجيل 2140 إصابة جديدة ووفاة  96 شخصا

وجه باعداد خطة سريعة ملعاجلة وضع الكهرباء
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عالقون ويواجهون مأزقا غاية في الصعوبة 

بغداد/ متابعة الزوراء: 
يواج�ه آالف العمال اآلس�يويني 
العامل�ني يف الع�راق مأزقا كبريا 
عىل خلفية اإلغالق التام والحظر 
املفروض بس�بب تفيش فريوس 
كورون�ا، األم�ر ال�ذي يضعه�م 
أمام خيارات بالغة يف الصعوبة، 
خاصة مع عدم توفر املال الالزم 
لديهم لغعانة أنفسهم أو العودة 

إىل ديارهم.
ل�م يتس�لّم رجيب ش�يخ راتبه 
منذ ثالثة أشهر، كما أن صاحب 
العمل العراق�ي توقف منذ فرتة 
عن توف�ري وجبات الطع�ام له، 
فاضطر هذا البنغايل للمرّة األوىل 
لطلب املال من أرسته التي هاجر 

من أجل إعالتها.
ح�ال ه�ذا الطب�اخ البال�غ من 
العمر 26 عاماً والذي وصل قبل 
س�بعة أع�وام إىل مدينة البرصة 
م�ن  اآلالف  كح�ال  الجنوبي�ة، 
العمال اآلتني من آس�يا، وعلقوا 

يف بل�د ال عم�ل في�ه وال س�بيل 
ملغادرته بسبب نقص املال.

ويقول الش�اب ال�ذي يطلق عىل 
نفس�ه اس�م محم�د لس�هولة 
حفظه من أرباب عمله، “عادة، 
نح�ن الذين نرس�ل األم�وال إىل 

بالدنا”.

وترك نفيس عباس أيضاً عائلته 
يف باكس�تان. أعاد ه�ذا الخياط 
)32 عاماً( فتح متجر رّب عمله 
قبل أي�ام قليل�ة فق�ط، بعد أن 
أم�ى قراب�ة أربعة أش�هر من 
دون عمل بسبب الحظر الشامل 
الذي فرضته السلطات العراقية 

الحتواء وباء كوفيد19-.
وأودى الوب�اء بحي�اة أكث�ر من 

1400 عراقي.
أس�وأ  الع�راق  يش�هد  وفيم�ا 
تاريخ�ه  يف  اقتصادي�ة  أزم�ة 
الحديث، بني جائحة كوفيد19- 
وانخفاض أسعار النفط، يعتقد 

عباس أن ال مس�تقبل له يف هذا 
البل�د ال�ذي ب�ات يتح�دث لغته 

بطالقة.
ماكين�ة  أم�ام  م�ن  ويضي�ف 
الخياط�ة املثبت�ة أم�ام م�رآة: 
“أرغب بالع�ودة إىل بلدي، لكني 
ال أمل�ك فلس�اً واح�داً. تكلف�ة 
الرحلة إىل باكستان 700 دوالر، 

وال أملك ديناراً واحداً”.
وفقد منج�ر اإلس�الم كّل يشء 
أيضاً. ومع بلوغه س�ن الثالثني 
أمى تسعا منها يف العراق، لجأ 

مؤخراً إىل قنصلية بالده.
ويق�ول، “اتصلت بنا الس�فارة 
وعرض�ت علين�ا مكان�ا للن�وم 

وتناول الطعام”.
البنغ�ايل  الدبلوم�ايس  وش�هد 
محم�د رض�ا الكبري تده�وراً يف 
أوضاع مواطني�ه يف العراق عىل 

مدى األسابيع املاضية.
ويق�ول إنه م�ن ب�ني 250 ألف 
عامل بنغايل مس�جلني يف العراق 
“فقد أكثر من 20 ألفاً عملهم”.

واشنطن/أ ف ب:
 نف�ى البي�ت األبيض الس�بت أن يكون 
الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب أبلِغ 
بمعلومات اس�تخبارية تفيد أّن روسيا 
قدمت مكافآت مالية ملقاتلني مرتبطني 
بحرك�ة طالب�ان مقابل قتله�م جنوداً 

أمريكيني وغربيني يف أفغانستان.
وكانت صحيفة نيوي�ورك تايمز ذكرت 
الجمعة نقال عن مس�ؤولني لم تكشف 
هوياته�م، أّن الرئي�س ترام�ب، وكذلك 
بريطانيا التي تم اس�تهداف جنودها يف 
هذا اإلطار أيضا، أُبلغا بهذه املعلومات.

واضاف�ت أن ه�ذه املكاف�آت الروس�ية 
حفزت املسلحني عىل استهداف القوات 
األمريكية بينما يس�عى الرئيس ترامب 
لس�حبها م�ن أفغانس�تان ملبي�ا بذلك 
أحد املطالب الرئيسية لطالبان من أجل 
إنه�اء أطول ح�رب تخوضه�ا الواليات 

املتحدة.
وأوضحت الصحيفة نق�ال عن املصادر 
باملعلوم�ات  أبل�غ  ترام�ب  أن  نفس�ها 
االس�تخبارية يف آذار/م�ارس لكن�ه لم 

يقرر بعد كيف سريد عىل ذلك.
لكن املتحّدثة باس�م الرئاسة األمريكية 
كاي�ي ماكينان�ي أك�دت أنه “ل�م ُيبلّغ 
الرئيس أو نائبه )مايك بنس( بمعلومات 

استخبارية حول مكافآت روسية”.
بي�د أّنه�ا أضاف�ت أّن “األم�ر ال يتعلق 
االس�تخبارية  املعلوم�ات  بصح�ة 
املزعومة، بل بع�دم دّقة مقال نيويورك 
تايم�ز الذي يش�ري خط�أ إىل أن الرئيس 

ترامب أُبلغ بهذا املوضوع”.
لكن خ�راء األمن القومي يف واش�نطن 

شككوا يف هذا النفي.
وكتب بن رودس نائب مستش�ار األمن 
القوم�ي يف عهد الرئيس الس�ابق باراك 
أوباما، يف تغريدة ع�ىل تويرت أن “فكرة 
أن ترام�ب ل�ن يت�م إطالعه ع�ىل قيام 
روس�يا بتقديم مكافأة تتعلق بالقوات 
األمريكي�ة أمر أكثر جنون�ا من إطالعه 

عىل املعلومات وعدم قيامه بأي يشء”.
وذك�رت “نيوي�ورك تايم�ز” أن عملية 
طالبان كانت بقيادة إدارة االستخبارات 
التابع�ة لهيئ�ة أركان القوات املس�لحة 
الروس�ية، الت�ي اتهم�ت يف العدي�د من 
الح�وادث بم�ا يف ذل�ك تس�ميم العميل 
املزدوج الرويس األصل سريغي سكريبال 

يف بريطانيا يف 2018.
ونقلت الصحيفة عن املس�ؤولني الذين 
لم تحددهم أن االستخبارات العسكرية 
الروس�ية وزع�ت أم�واال ع�ىل مقاتلني 
اس�الميني أو مجرم�ني “قريب�ني م�ن 
طالب�ان” ليقتل�وا جن�ودا أمريكيني أو 
تابع�ني إىل حل�ف ش�مال األطل�ي يف 

أفغانستان.
أوردت�ه  م�ا  طالب�ان  حرك�ة  ونف�ت 
م�ن  مؤك�دة  األمريكي�ة،  الصحيف�ة 
جدي�د التزامه�ا االتف�اق ال�ذي وقعته 
مع واش�نطن يف ش�باط/فراير املايض 
ويمه�د لخروج كل القوات األجنبية من 

أفغانستان بحلول العام املقبل.
وقالت طالبان يف بيان صدر يف كابول إن 

“جهاد اإلمارة اإلس�المية املس�تمر منذ 
19 عام�ا لي�س مدينا مل�كارم أي جهاز 

استخبارات أو دولة أجنبية”.
الغالبي�ة  أن  أيض�ا  الحرك�ة  وأك�دت 
العظم�ى من القت�ىل يف صفوف القوات 
األمريكي�ة س�قطوا نتيج�ة متفّجرات 

منزلية الصنع.
ونف�ت الحرك�ة التي يعتق�د أنها تلقت 
االس�تخبارات  م�ن  دعم�ا  لس�نوات 
الباكس�تانية، اتهامات أمريكية سابقة 
بأن روس�يا زودتها بالسالح. وقالت إن 
“اإلمارة اإلسالمية استخدمت األسلحة 
واملنش�آت واألدوات  املوج�ودة أصال يف 
أفغانس�تان أو الت�ي جاءت م�ن غنائم 
حرب يتم االس�تيالء عليه�ا من الخصم 

يف املعارك”.
– “ال أساس لها” –

دانت روسيا أيضا ما نرشته الصحيفة.
وكتبت السفارة الروسية يف واشنطن يف 
تغري�دة عىل توي�رت أن “االتهامات التي 
ال أس�اس له�ا ومصادره�ا مجهول�ة” 
يف مق�ال نيويورك تايم�ز “أدت بالفعل 

إىل تهدي�د مب�ارش ألوراح موظفينا” يف 
سفارتي موس�كو يف واش�نطن ولندن.

الس�فارة  دع�ت  الحق�ة،  تغري�دة  ويف 
الروس�ية صحيف�ة نيوي�ورك تايمز إىل 
“الك�ف عن فركة أخب�ار مضللة تؤدي 
إىل تهديدات لحياة” البعض، وطلبت من 
الس�لطات األمريكية “اتخ�اذ إجراءات 

فعالة” لضمان أمن موظفيها.
وتاريخ روسيا يف أفغانستان حافل. فقد 
غ�رق االتحاد الس�وفياتي يف الس�نوات 
األخرية النتش�اره يف هذا البلد يف معركة 
مدم�رة ضد املقاتلني اإلس�الميني الذين 

دعمتهم الواليات املتحدة بعد ذلك.
وأوردت الصحيف�ة األمريكي�ة نفس�ها 
نظري�ات ع�دة عن س�بب دعم روس�يا 
لهجم�ات حرك�ة طالبان، بينه�ا رغبة 
موس�كو يف إبق�اء واش�نطن غارقة يف 
الحرب. وأضافت أن روسيا ربما تسعى 
أيض�ا لالنتقام لقت�ل الوالي�ات املتحدة 
مرتزق�ة روس�ا يف س�وريا حي�ث تدعم 

موسكو الرئيس بشار األسد.
وحرك�ة طالب�ان محظ�ورة رس�ميا يف 
روس�يا. لك�ن موس�كو اس�تضافت يف 
2019 جلس�ة مفاوض�ات س�الم حول 
الرصاع يف أفغانستان، بحضور ممثلني 

عن أطراف النزاع.
وتنف�ي روس�يا التي تعرب ع�ن قلقها 
أفغانس�تان بس�بب  الوض�ع يف  ح�ول 
ق�رب ال�رصاع م�ن دائ�رة نفوذه�ا يف 
آس�يا الوس�طى، االتهام�ات األمريكية 

بتقديمها مساعدة لطالبان.
الق�وات  وتخ�وض طالب�ان تم�ردا ض�د 
األفغاني�ة واألجنبي�ة يف افغانس�تان من�ذ 
اإلطاحة بها من الس�لطة من قبل تحالف 

دويل بقيادة الواليات املتحدة يف 2001.
وق�د توقف�ت الحركة إىل ح�د كبري عن 
مهاجم�ة الق�وات األجنبي�ة، لكنها ما 
زالت تس�تهدف الق�وات األفغانية التي 
تواصل واش�نطن مس�اعدتها بالتدخل 

عىل األرض.

فلسطني/ متابعة الزوراء: 
حذر أمني رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، صائب عريقات، من القبول بأي 
خطوات عربية للتطبيع م�ع إرسائيل، مقابل 

سحبها مخطط “الضم”.
وأعل�ن رئي�س ال�وزراء اإلرسائي�ي بنيام�ني 
نتنياه�و، يف أكثر م�ن مناس�بة، أن حكومته 
تريد الرشوع يف عملية الضم التي ستشمل 30 
باملئة من مس�احة الضفة الغربية، يف يوليو/

تموز املقبل، وس�ط رفض فلس�طيني وعربي 
ودويل.ويف حديث عر تلفزيون فلس�طني، قال 
عريق�ات: “هناك من يتح�دث أنه إذا تراجعت 

إرسائيل عن الضم، سنطبع العالقات معها”.
وأضاف: “هذا خطأ، ألن لدينا مبادرة الس�الم 
العربي�ة الت�ي تق�ول إن التطبي�ع يأت�ي إذا 
انس�حبت إرسائي�ل م�ن األرايض املحتلة عام 

1967، والجوالن، وحلت قضية الالجئني”.
وتنص “مبادرة الس�الم العربية”، التي أقرتها 
الجامعة العربي�ة عام 2002، عىل إقامة دولة 
فلسطينية معرتف بها دولًيا عىل حدود 1967، 
وعاصمته�ا الق�دس الرشقي�ة، وح�ل ع�ادل 
لقضي�ة الالجئني الفلس�طينيني، وانس�حاب 
إرسائيل من هضبة الجوالن الس�ورية املحتلة 
واألرايض الت�ي م�ا زال�ت محتل�ة يف جن�وب 

لبنان، مقابل اعرتاف الدول العربية بإرسائيل، 
وتطبيع العالقات معها.

العربي�ة:  ال�دول  مخاطب�ا  عريق�ات  وق�ال 
“مصلحتن�ا ومكانتنا كع�رب تتطلب وحدتنا 

وتماسكنا”.
وباستثناء مرص واألردن، ال تقيم الدول العربية 
عالقات دبلوماسية علنية مع إرسائيل، ورغم 
ذل�ك زادت وترية التطبيع خالل الفرتة األخرية 
بأش�كال متعددة، عر مشاركات إرسائيلية يف 
نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية 

مثل اإلمارات.
وأك�د عريق�ات، خ�الل حديثه م�ع تلفزيون 
إرسائي�ل  نف�ذت  ح�ال  “يف  أن�ه  فلس�طني، 
ض�م أراض فلس�طينية، ف�إن عليه�ا تحم�ل 

مس�ؤوليتها عىل األرض”.
وقال: “س�يكون نتنياهو مس�ؤوال عن جمع 
القمام�ة برفح والقدس والخليل، وس�يتحمل 

مسؤوليته كاملة كسلطة احتالل”.
وردا ع�ىل مخط�ط الض�م اإلرسائي�ي، أعل�ن 
الرئيس الفلس�طيني محمود عب�اس عباس، 
الش�هر املايض، أن منظمة التحرير يف حل من 

االتفاقيات مع إرسائيل.
وحذرت دول كثرية يف العالم من مخاطر الضم 

عىل عملية السالم باملنطقة.

نيويورك/ متابعة الزوراء: 
كش�فت صحيف�ة “نيوي�ورك تايم�ز”، نقال 
عن أطب�اء وباحثني، أن االس�تهانة بمصابي 
كورون�ا الذين لم تظه�ر عليه�م أي أعراض، 
أدت إىل انتش�ار واس�ع للوباء يف العالم، خالل 

الشهرين األولني لألزمة الصحية.
وبحسب املصدر، فقد جرى االعتقاد يف البداية 
أن األشخاص الذين يصابون بفريوس كورونا 
املس�تجد من دون أن تظهر عليهم أعراض، ال 
يقوم�ون بنقل العدوى، لكن هذا األمر لم يكن 
صحيحا.ورج�ح الباحثون يف البداية أال ينتقل 
الفريوس من األشخاص الذين لم تظهر عليهم 
األع�راض، ظنا بأن فريوس كورونا املس�تجد 
يحم�ل املواصف�ات الجينية نفس�ها لفريوس 

آخر من عائلة “كورونا” وهو “سارس”.
يف أملاني�ا، مث�ال، دخل الف�ريوس إىل البالد عن 
طري�ق ش�خص كان يف الص�ني، ووص�ل عن 
طري�ق املطار وه�و يف أتم الصح�ة والعافية، 
وكان مفرتض�ا أال ينقل العدوى إىل غريه، لكن 

العكس هو الذي حصل.
ولم يعان هذا الش�خص القادم من الصني أي 
ارتفاع يف درجة حرارة الجس�م، كما لم يشتك 

من السعال وال من اإلرهاق أو العطس.
وق�ال الباح�ث املخت�ص يف األم�راض املعدية 
بجامع�ة ميون�خ، روث�ي، أن الباحث�ني كانوا 
واثقني من خالصاتهم بش�أن فريوس كورونا 
وطرق انتقاله.وألن الهيئات الصحية تجاهلت 
م�ن ال تظه�ر عليه�م األع�راض، فق�د جرى 
الرتكي�ز يف املقاب�ل ع�ىل قي�اس الح�رارة يف 

املطارات، كما لم ُيفرض ارتداء الكمامات عىل 
األشخاص األصحاء خالل املرحلة األوىل.

وكان فريق علمي من جامعة ميونخ، من بني 
األوائل الذين حذروا م�ن انتقال الفريوس عن 
طري�ق مصابني لم تظهر عليه�م أي أعراض، 

لكن تحذيراتهم لم تحظ بآذان صاغية.
ويف ظل هذا التجاهل، اس�ترشى الوباء يف عدد 
أك�ر من مناط�ق أوروب�ا، وتم تس�جيل عدد 
قيايس م�ن الوفيات يف كثري م�ن بلدان القارة 

العجوز.
وأوردت “نيوي�ورك تايم�ز” أن العال�م أضاع 
كان  إذا  م�ا  مناقش�ة  يف  كامل�ني  ش�هرين 
املصاب�ون الذي�ن ل�م تظه�ر عليه�م أعراض 

أشخاصا ناقلني للعدوى.
وأضاف�ت أن هذا التأخري كان بس�بب أخطاء 
علمي�ة أو من جراء منافس�ة وخصومات بني 
األكاديمي�ني، أو ربما ال�رتدد يف قبول حقيقة 
ناصعة وه�ي أن احتواء الفريوس يس�توجب 

إجراءات صارمة وشديدة.
ويق�ول الباحث�ون، إن ثمة صعوب�ة يف تقدير 
ع�دد األش�خاص الذي�ن كان�ت وقايته�م من 
املرض أمر ممكنا، لكن بعض العلماء يؤكدون 
أن�ه كان ممكنا أن نحم�ي عرشات اآلالف من 
األرواح ل�و أن الحكوم�ات اتخ�ذت اإلجراءات 

املناسبة.
ويج�ري التعام�ل الي�وم مع املصاب�ني بدون 
أعراض كناقل�ني محتملني بش�دة للفريوس، 
لكن نس�بة مس�ؤولية ه�ذه الفئ�ة يف الوضع 

الوبائي بشكل عام ما زالت غري واضحة.

العمال اآلسيويون يف العراق بال عمل وال مال وال يستطيعون املغادرة يف ذروة تفشي كورونا 

البيت األبيض ينفي أن يكون ترامب ُأبلغ بشأن مكافآت روسية لقتل جنود أمريكيني يف أفغانستان  

عريقات حيذر العرب من قبول التطبيع 
ويؤكد: مصلحتنا تتطلب وحدتنا ومتاسكنا

“نيويورك تاميز” تكشف عن “خطأ قاتل” 
إدى إىل انتشار كورونا بـ”صمت” يف العامل

     

هل يقطع الفخفاخ الطريق على النهضة بتقديم استقالته؟
 تونس/ميدل ايست اونالين:

 باتت سيناريوهات استقالة أو اقالة 
الياس  التونس�ية  رئي�س الحكومة 
الفخفاخ حديث وسائل االعالم كما 
األحزاب السياس�ية بع�د أن هّددت 
كت�ل برملاني�ة وازنة بس�حب الثقة 
منه عىل خلفي�ة اتهامه بالتورط يف 
شبهة تضارب مصالح، ما ينال من 
مصداقية حكومته التي اتخذت من 

مكافحة الفساد شعارا لها.
وتحولت جلسة الحوار مع الفخفاخ، 
التون�ي  الرمل�ان  عقده�ا  الت�ي 
الخميس امل�ايض لتقيي�م 100 يوم 
جلس�ة  إىل  الس�لطة،  تولي�ه  م�ن 
“محاكم�ة” ارتفع منس�وب التوتر 
فيها عىل وقع اتهامات بالفساد قال 
الفخفاخ إنها تندرج ضمن مساعي 

سياسية لتشويه صورته.
الفخف�اخ بعد  وتأت�ي ترصيح�ات 
نرش عدد م�ن الن�واب لوثائق قالوا 
إنه�ا تثب�ت تورط�ه يف “فضيح�ة” 
تض�ارب مصال�ح وفس�اد، يف وقت 
ش�كل فيه الرملان لجن�ة تحقيق يف 
الغرض ينتظ�ر أن تعلن نتائجها يف 

األيام القليلة القادمة.
وتش�ري ه�ذه الوثائ�ق إىل أن إحدى 
ع�ىل  حصل�ت  الفخف�اخ  رشكات 
صفقات عمومي�ة بمبلغ يناهز 40 

ملي�ون دين�ار )14 ملي�ون دوالر( 
بع�د تولي�ه مهامه، لك�ن الفخفاخ 
ينفي ذلك ويقول إن اس�تثماراته يف 
الرشكة س�بقت توليه املنصب وهو 
م�ا ال يتعارض م�ع قانون  تضارب 

املصالح.
ومهم�ا كان�ت نتيج�ة التحقيقات 
يف ش�بهات الفس�اد، يجم�ع ع�دد 
م�ن السياس�يني عىل أن مس�تقبل 
الفخفاخ ع�ىل رأس الحكومة رهني 

موق�ف حرك�ة النهضة االس�المية 
)أك�ر الكت�ل الرملاني�ة(، حيث لم 
تس�تبعد مصادر سياسية أن تكون 
الحركة وراء ترسي�ب الوثائق وهي 
الت�ي تجمعها عالق�ات متوترة مع 
الس�لطة التنفيذية وهّددت يف وقت 
س�ابق باالنس�حاب م�ن االئت�الف 
الحكوم�ي وهو ما يعني بالرضورة  

انفراط عقده. 
والرمل�ان  النهض�ة  رئي�س  وق�ال 

التوني راش�د الغنويش الس�بت ان 
مجل�س ش�ورى الحرك�ة س�ينظر 
ضم�ن جدول أعماله يف اس�تمرارية 
الحكوم�ة م�ن عدمها، فيم�ا أكدت 
كتلة ح�زب قلب تون�س )27 نائبا( 
وكتلة االصالح الوطن�ي )16 نائبا( 
اضافة اىل كتلة ائتالف الكرامة ) 19 
نائب�ا( إنها تعمل عىل إعداد عريضة 

لسحب الثقة من الحكومة. 
الداخ�ي للرملان  القان�ون  وين�ص 

التون�ي ع�ىل أن س�حب الثقة من 
الحكومات يستوجب أغلبية الثلثني 
أي 109 ن�واب م�ن مجم�وع 217 

مقعدا.
وتس�تحوذ الكت�ل الرملاني�ة لقل�ب 
تونس والنهضة )54 نائبا( وائتالف 
الوطن�ي ع�ىل  الكرام�ة واالص�الح 
النصاب القانوني إلس�قاط حكومة 

الفخفاخ.
االس�المية  الحرك�ة  ووضع�ت 
الفخفاخ أمام ثالثة س�يناريوهات 
أحالهم�ا مّر:  إما تقديم اس�تقالته 
أو س�حب الثقة منه أو االس�تجابة 
لرشوطه�ا الهادف�ة اىل التحك�م يف 
توجه�ات الحكوم�ة وه�ي الورقة 
الت�ي س�حبت منها بتكليف س�عّيد 

للفخفاخ.
وتقول مص�ادر مقرّبة من النهضة 
إن األخرية تدفع إىل سحب الثقة من 
الفخفاخ عر الرملان إن لم يستجب 
ملطالبها يف توس�يع االئتالف الحاكم 
وادخال قلب تونس وائتالف الكرامة 
االسالمي ضمنه، كون ذلك سيسمح 
لها ببس�ط نفوذها ع�ىل الحكومة 

والتحكم يف قراراتها وتوجهاتها. 
وتهدف النهضة من ذلك إىل اضعاف 
رئيس الجمهورية الذي تجمعها به 
عالقات متوترة، طفت اىل الس�طح 

مؤخرا بعد محاولة الغنويش السطو 
عىل صالحيات الرئيس واالصطفاف 
خل�ف األجن�دة الرتكي�ة القطري�ة 
يف ليبي�ا، م�ا يتع�ارض م�ع موقف 
الرئاسة التونسية القائم عىل الحياد 

تجاه طريف النزاع.
وكان الغن�ويش ق�د هن�أ يف اتص�ال 
هاتفي رئيس حكوم�ة الوفاق فائز 
الرساج باستعادة قاعدة الوطية من 
الجيش الليبي بقيادة املشري خليفة 
حفرت، ما أثار موجة من االس�تنكار 
يف صف�وف األحزاب التونس�ية التي 
اعترت ذلك اصطفافا  يتعارض مع 

املوقف الرسمي التوني.    
األزه�ر  الس�ابق  الوزي�ر  ويتوق�ع 
العكرم�ي أن يدفع الرئيس التوني 
لقط�ع  االس�تقالة  اىل  الفخف�اخ 
الطري�ق ع�ىل أجن�دات النهض�ة يف 
اس�تعادة زمام التحك�م يف الكابينة 

الحكومية.
وفشل مرشح النهضة حبيب الجمي 
يف نيل ثقة الرملان، ما أحال تشكيل 
الحكوم�ة اىل الرئي�س س�عّيد الذي 
كلّف الفخفاخ بهذه املهمة، وهو ما 
عارضت�ه النهضة منذ البداية لكنها 

صوتت له عىل مضض.
وق�ال العكرمي يف ح�وار عىل اذاعة 
“أعتق�د  املحلي�ة  أم  أف  الدي�وان 

أن املس�تقبل الس�يايس للفخف�اخ 
انته�ى وإن الرئي�س قي�س س�عّيد 
سيدفعه إىل االستقالة”، حيث تعتر 
األطراف املش�اركة يف الحكم )التيار 
أن  الش�عب(  الديمقراط�ي وحركة 
حكوم�ة الفخف�اخ ه�ي حكوم�ة 

الرئيس وليس�ت حكومة النهضة.
وتراهن حركة النهضة عىل استماتة 
الفخفاخ بالبقاء يف منصبه ورفض 
تقديم اس�تقالته، يف سيناريو أشبه 
بما وقع مع رئيس الحكومة األسبق 
حبي�ب الصيد ال�ذي اخت�ار التوجه 
للرملان لس�حب الثق�ة منه وهو ما 

حصل.
وي�رضب ه�ذا الس�يناريو ش�عبية 
رئيس الجمهورية الذي انتخبه أكثر 
من 3 ماليني توني كونه املس�ؤول 
عن تكليف الفخفاخ وبالتايل يتحمل 
تبعات ما س�تؤول الي�ه األوضاع يف 

البالد بعد ذلك.
وتش�ري أح�زاب سياس�ية أن ق�ادم 
تعام�ل  كيفي�ة  ستكش�ف  األي�ام 
الفخفاخ مع ابتزاز النهضة، فإما أن 
يس�تجيب ملطالبها وبالتايل الدخول 
يف رصاع م�ع رئي�س الجمهورية أو 
تقدي�م اس�تقالته وه�و م�ا يقطع 
الطري�ق أم�ام تغ�ّول النهض�ة عىل 
الحكومة ويحبط مناورات الحركة.
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بغداد/ الزوراء:

لزيادة  خططها  عن  الكهرباء،  وزارة  كشفت 
ساعات تجهيز الطاقة للمواطنني، فيما أشارت 
تنفيذ  أّخرت  املالية  التخصيصات  قلة  أن  إىل 

الكثري من املشاريع.
يف  العبادي  أحمد  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 
أعدت  الكهرباء  »وزارة  إن  صحفي:  ترصيح 
خطة اسرتاتيجية للصيف الحايل، تتضمن إدخال 
وحدات توليدية جديدة وصيانة وتأهيل املحطات 
األخرى، فضال عن تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة 

ساعات تجهيز الطاقة للمواطنني«.
وأضاف، أن »الظروف التي مرت بها البالد وقلة 
أدت  موازنة  وجود  وعدم  املالية  التخصيصات 
إىل تلكؤ تنفيذ الكثري من املشاريع وعدم تمكن 
الوزارة من رشاء قطع الغيار لصيانة املحطات 
خطة  أعدت  الوزارة  أن  إىل  الفتا  الكهربائية، 
طوارئ من أجل إدخال وحدات توليدية جديدة 

إىل الخدمة«.
وأشار إىل أنه »تم إدخال بعض الوحدات اإلنتاجية 
ووحدتني  الغازية  الصدر  محطة  يف  التوليدية 
توليديتني يف محطة الكيارة يف املوصل«، مؤكدا 

أنه »تم أيضا إدخال محطتي النجيبية والزبيدية 
يف واسط باالعتماد عىل الكوادر الوطنية«.

ووحدات  محطات  »إدخال  العبادي  ورجح 
منها  املقبلة،  األشهر  خالل  جديدة  توليدية 
واطا،  ميغا   250 بطاقة  السماوة  يف  وحدتان 
وكذلك محطتان حديثتان يف النارصية من قبل 

رشكة جنرال إلكرتك«.
أو  آب  شهر  نهاية  خالل  »سيتم  أنه  وتابع، 
مطلع أيلول املقبل إدخال وحدة توليدية بمحطة 
 630 بطاقة  الدين  صالح  بمحافظة  الجالسية 
املشاريع  هذه  جميع  أن  مؤكدا  واطا«،  ميغا 

ستسهم بزيادة ساعات التجهيز للمواطنني.

خطوط  جميع  إكمال  الكهرباء  وزارة  أكدت 
الدول  مع  بالربط  الخاصة  النقل  وشبكات 

الخليجية.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد موىس العبادي 
جميع  أكمل  »العراق  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
شبكات  إكمال  تم  وكذلك  الناقلة،  الخطوط 
أن  إىل  الفتا  الخليجي«،  بالربط  الخاصة  النقل 
وأن  الخليجي،  الرصد  بهيأة  اآلن  يتعلق  »األمر 
هناك جملة من الخطوط واملحطات تم إنجازها 

ولم يبق إاّل الربط مع الدول الخليجية«.
هيأة  مع  العراق  »توقيع  أن  العبادي،  وأوضح 
نقل  شبكات  ربط  عىل  ينص  الخليجي  الربط 
الطاقة من خالل األرايض الكويتية والسعودية 
عرب املحافظات الجنوبية، وخصوصا محافظة 
الصحي  الوضع  تداعيات  لكن  البرصة، 
»االتفاقية  أن  مبينا  العمل«،  أخر  واالقتصادي 
تنص عىل أن يكون الربط الكهربائي مع جميع 

دول الخليج«.
وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت يف وقت سابق، 
الخليجي،  الربط  هيأة  مع  عقدا  وقعت  أنها 
واط  ميغا   500 بـ  الجنوبية  املناطق  لتزويد 

كمرحلة أوىل.

بغداد/ الزوراء:

مالبسات  االحد،  امس  الصحة،  وزارة  أوضحت 

قار،  ذي  مستشفيات  يف  األوكسجني  نقص 

وفيما حذرت من موجة ثانية لفريوس كورونا، 

وجهت وزارة الصناعة واملعادن معاملها بزيادة 

املستشفيات  لرفد  الطبي  االوكسجني  انتاج 

منه.

وقال املتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، 

»ما  إن  منه:   نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 

قار،  ذي  يف  طبي  أوكسجني  أزمة  من  يحدث 

هو تقصري أمني وإداري وال تتحمل مسؤوليته 

الحكومة املركزية يف بغداد«، مبينا أن »املشكلة 

الحقيقة وراء نقص األوكسجني يف ذي قار تأتي 

بشكل  املرىض  عىل  الغاز  توزيع  سوء  بسبب 

صحيح«.

عدد  يرافقهم  املرىض  »بعض  أن  وأضاف، 

قناني  بحجز  يقومون  الذين  أقربائهم،  من 

الطبية  للكوادر  يسمحون  وال  األوكسجني 

باستخدامها عند الحاجة لها، وحتى هذا األمر 

هو تقصري إداري ال يتحمله املواطن«.

يف  األمر  تابعت  الصحة  »وزارة  أن  إىل  وأشار 

ساعاته األوىل وأرسلت فرقا عديدة للوقوف عىل 

بتزويد  ووجهت  قار،  ذي  يف  األوكسجني  أزمة 

أن  موضحاً  اإلوكسجني«،  من  بمزيد  املحافظة 

ليست  الصناعة  وزارة  من  املجهزة  »الكميات 

كافية«.

جانب  إىل  تحاول  »الصحة  أن  إىل  البدر  وأشار 

معامل وزارة الصناعة تشغيل املزيد من معاملها 

التي باتت تنتج كميات أكرب من األوكسجني يف 

إيران  من  االسترياد  عن  فضال  األخرية،  األونة 

الصحة ستستورد  »وزارة  أن  مبينا  والكويت«، 

كميات أكرب من الغاز بالتعاقد مع تركيا واألردن 

خالل األيام املقبلة«.

منهل  واملعادن  الصناعة  وزير  وّجه  ذلك،  اىل 

بغاز  محمل  صهريج  بإرسال  الخباز،  عزيز 

األوكسجني الطبي إىل محافظة ذي قار.

وذكرت الوزارة يف بيان أنه »استجابة ملناشدات 

ذي  محافظة  يف  كورونا  فريوس  مرىض  أهايل 

عزيز  منهل  واملعادن  الصناعة  وزير  وجه  قار، 

الخباز بإرسال صهريج خاص لنقل األوكسجني 

أزمة  تجاوز  يف  لإلسهام  املحافظة  إىل  الطبي 

نقص األوكسجني فيها«.

كما أعلنت وزارة الصناعة واملعادن، سد النقص 

املتوقع بغاز األوكسجني يف عموم مستشفيات 

محافظة الديوانية.

الصايف  مرتىض  الوزارة  باسم  املتحدث  وقال 

الصناعة  »وزارة  إن  صحفي،  ترصيح  يف 

واملعادن لديها عدد من املعامل موزعة يف بغداد 

واملحافظات تقوم بتجهيز األوكسجني«.

وأضاف، أن »جميع املعامل تعمل بشكل مستمر 

التي  املحافظات  من  وبغداد  البرصة  إن  حيث 

حققت االكتفاء من مادة األوكسجني«، مبينا أنه 

»بحسب املتابعة مع خاليا األزمة يف املحافظات 

عىل  أنهم  الديوانية  يف  األزمة  خلية  مدير  أبلغنا 

األوكسجني  نفاذ  بسبب  أزمة  يف  الدخول  وشك 

يف  املعتمدين  قبل  من  تأخري  هناك  كان  حيث 

إيصال ما يحتاجونه وليس نقصا«.

سحب  بسبب  حدثت  »املشكلة  أن  وتابع 

برشاء  قار  ذي  أهايل  قام  أن  بعد  األوكسجني، 

موضحا  األخرية«،  األزمة  أثناء  منها  كميات 

بقناني  النقص  بمعالجة  قامت  »الوزارة  أن 

األوكسجني يف الديوانية«.

التام  دعمها  الصحة،  وزارة  أكدت  جانبها،  من 

الدولية  للمعايري  املطابق  الوطني  للمنتج 

وبإرشاف خرباء ولجان فنية.

ونفت الوزارة يف بيان »ما تم تداوله عرب مواقع 

التواصل االجتماعي لشخص ُيبني رفض اعتماد 

الصحة  وزارة  من  لألوكسجني  معامله  أحد 

وجهات متعددة« مبيناً أن«هذا املعمل تم رفضه 

متخصصة  فنية  لجان  من  عديدة  سنوات  منذ 

العاملية  للمواصفات  مطابقته  عدم  بسبب 

املستخدم  الطبي  األوكسجني  بنقاوة  املتعلقة 

للمرىض، إذ إن الذي تم ذكره يف مقطع الفيديو 

من معامل ذات نقاوة منخفضة«.

العراق  أن  والبيئة،  الصحة  وزارة  أكدت  فيما 

فيما  كورونا،  لفريوس  األوىل  املوجة  يف  مازال 

للوباء يف حال  الثانية  املوجة  حذرت من دخول 

استمرار املواطنني بعدم االلتزام.

ترصيح  يف  الجمييل  حازم  الوزارة  وكيل  وقال   

األوىل  املوجة  مازال ضمن  »العراق  إن  صحفي، 

العالم  دول  أغلب  بالرغم من  لفريوس كورونا، 

االحتياطات  بسبب  أنه  إال  املوجة،  هذه  دخل 

الصحية  الجهات  قبل  من  اتخاذها  تم  التي 

والحكومية تأخرت املوجة يف العراق«.

وأضاف، أن »فريوس كورونا متغري وليس فيه 

ثوابت، حيث ما زالت هناك بعض القضايا عنه 

مخفية«.

العاملية  الصحة  منظمة  تحذير  أن  إىل  وأشار 

عىل  مستند  الثانية  املوجة  إىل  الدخول  من 

أسس علمية ودراسات ، محذرا من الرتاخي يف 

اإلجراءات األمنية ألنها قد تدخل البالد إىل موجة 

ثانية من الفريوس.

املسؤولية  عاتقه  عىل  تقع  املواطن  أن  وأكد 

أنه  إىل  الفتا  الفريوس،  انتشار  منع  يف  الكبرية 

املواطنني  تدعو  التي  النشاز  األصوات  الزالت 

بالتعليمات  االلتزام  عدم  إىل  مختلفة  وألسباب 

العشائرية والدينية وما  الصحية بحجة األمور 

شابه ذلك.

والبيئة  الصحة  لجنة  عضو  أكد  جهته،  من 

مواجهة  ان  املوسوي،  عبدالحسني  النيابية، 

االمكانيات  كامل  بتسخري  اال  تتم  لن  كورونا 

الحكومية للمجهود الصحي وبشكٍل فعيل.

عىل  »اطلعنا  صحفي،  بيان  يف  املوسوي  وقال 

املرصية  املسلحة  للقوات  مبادرًة  ُيظهر  تقريٍر 

ب  مزوداً  ثكناتها  احد  يف  مستشفًى  بتجهيِز 

اي مريض يف  بما يحتاجه  4000 رسيٍر مجهٍز 

وبمالكاتها   )  R C U  ( الرئوي  االنعاش  وحدة 

يوم  تسليمها  وتم  الخاصة  وامكانياتها 

رئيس  بحضور  املرصية  الصحة  لوزارة  امس 

الجمهورية«.

وأضاف اننا »نستغرب عدم وجود هكذا مبادرات 

مع  وغريها  االمنية  الوزارات  قبل  من  وتوجه 

معرفتنا بامكانياتهم الذاتية واللوجستية«.

الشارع  امام  »نسجل  اننا  املوسوي  وتابع 

حجم  نقدر  التي  وحكومته  الكريم  العراقي 

التدهور  حالة  ان  تواجهها،  التي  التحديات 

لن  الوباء  مواجهة  عىل  السيطرة  وفقدان 

ُتواجه اال بما واجهت به الدولة سقوط ثلث 

داعش  عصابات  قبل  من  العراق  مساحة 

ومواردها  امكانياتها  كامل  شحذت  حينما 

العصابات  تلك  خطر  ملواجهة  ووزاراتها 

االجهزة  ترصف  تحت  ووضعتها  املجرمة 

االمنية والقتالية«.

وشدد عىل اننا االن »بحاجة لتسخرٍي كامٍل لذلك 

الوزارات  جميع  ومن  االمكانيات  وتلك  الجهد 

لِمجهود وزارة الصحة يف مواجهة الوباء«.

 بغداد/ الزوراء:
بتال  خالد  التخطيط  وزير  أكد 
النجم، امس األحد، ميض الحكومة 
واإلصالحات  اإلجراءات  اتخاذ  يف 

االقتصادية.
وذكر مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقت 
»النجم  أن  منه:  نسخة  »الزوراء« 
لدى  الكويت  دولة  سفري  استقبل 
الزمانان،  غّصاب  سالم  العراق، 
الكويت،  دولة  مواقف  مثمنا 
مجال  يف  السيما  للعراق،  الداعمة 
ودعم  كورونا،  جائحة  مواجهة 

اإلعمار  إعادة  عمليات  جهود 
يف  والتنمية  االستقرار  وتحقيق 

عموم العراق«.
»الظرف  أن  إىل  النجم  وأشار 
املنطقة  بلدان  الذي تمر به  الراهن 
والعالم، يتطلب، املزيد من التعاون 
وتجاوز  األزمة،  عبور  أجل  من 
الناجمة عن  التحديات االقتصادية 
مؤكدا  النفط«،  أسعار  انخفاض 
اتخاذ  العراقية يف  الحكومة  »ميض 
سلسلة من اإلجراءات واإلصالحات 
القريب  املديني  عىل  االقتصادية، 

تفعيل  خالل  من  واملتوسط، 
جاذبة  بيئة  وخلق  االستثمار 

لألعمال«.
إىل  الكويتية  »الرشكات  ودعا 
االستفادة من الفرص االستثمارية 
القطاعات  من  الكثري  يف  املتاحة 
لألولويات  وفقا  التنموية، 
التنمية  وفجوات  االقتصادية 
املؤرشة عىل مستوى كل محافظة 

من املحافظات«.
بحثا  »الطرفني  أن  البيان  وأضاف 
االهتمام  ذات  القضايا  من  عددا 

املشرتك، السيما فيما يتعلق بتعزيز 
املجاالت  يف  الثنائية  العالقات 
ومن  واالستثمارية،  االقتصادية، 
بينها، تأهيل وتطوير منفذ سفوان 
الحدودي، وتنفيذ عدد من املشاريع 
الصحة  قطاعات  يف  الخدمية، 
حسني،  يا  طريق  وتنفيذ  والرتبية 
الجنوبية  املحافظات  بني  الرابط 
ومحافظة كربالء، مرورا بعدد من 

محافظات الوسط«. 
وتابع »تم االتفاق عىل تشكيل لجان 
مشرتكة، عراقية- كويتية، ملتابعة 

الكويت  مؤتمر  مخرجات  وتفعيل 
من  بمبادرة  عقد  الذي  للمانحني 

دولة الكويت، مطلع عام 2018«.
الزمانان،  رّحب  جانبه،  من 
يف  العراقية،  الحكومة  »بتوجهات 
عالقات  وتعزيز  االستثمار  دعم 
الكويت،  دولة  مع  املثمر  التعاون 
الحكومة  استعداد  عن  معربا 
الدعم  من  املزيد  لتقديم  الكويتية 
للشعب العراقي الشقيق، يف مختلف 
من  الكثري  رغبة  مؤكدا  املجاالت، 

الرشكات للعمل يف العراق«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، شمول اكثر 
من ثالثة االف عامل محيل بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي ضمن محافظتي البرصة وكركوك.
صحفي:  ترصيح  يف  الركابي  عادل  العمل  وزير  وقال 
عمل  مواقع  اىل  تفتيشية  حمالت  اطلقت  وزارته  إن 
املحلية  العمالة  العاملني من  الخاص لشمول  القطاع 
بامتيازات قانون التقاعد والضمان االجتماعي، ومنح 
العمال االجانب ممن تنطبق عليهم الرشوط الخاصة 

بعمل العمالة االجنبية بتلك الرشكات إجازة عمل. 
واكد ان الجوالت التفتيشية امليدانية التي بلغ عددها 
و121  االف  ثالثة  شمول  االن  حتى  عنها  نتج   ،113
والضمان  التقاعد  قانون  بامتيازات  عراقيا  عامال 
مبينا  والبرصة،  االجتماعي ضمن محافظتي كركوك 
ان الجوالت بلغ عددها 84 يف البرصة، و29 يف كركوك، 
منوها بان حمالت محافظة كركوك، شملت املشاريع 
والرشكات العاملة بقضاء الحويجة لتأمني حصولهم 

عىل امتيازات القانون املذكور.
العمل  واقع  عىل  االطالع  تم  انه  اىل  الركابي  واشار 
الصغري،  السوق  محلة  تطوير  مشاريع  ضمن 
مجرس  انشاء  مشاريع  اىل  اضافة  الحويجة،  وطريق 
جامعة  وتقاطع  الشهداء،  ومجرس  ونفق  الحويجة، 
النتاج  التاج  معمل  مشاريع  اىل  اضافة  كركوك، 
رشكات  عىل  عالوة  املياه،  وانتاج  الغازية  املرشوبات 

التأميم للمرشوبات الغازية، واملفيد إلنتاج املرطبات، 
مشاريع  من  وغريها  الحبوب  لطحن  والصديق 
تطبيق  بان  نفسه  الوقت  يف  منوها  الخاص،  القطاع 
التقاعد والضمان االجتماعي للعمال، سيخلق  قانون 
بالقطاع  العاملني  او  للعاطلني،  حقيقية  عمل  فرص 
الخاص، مفصحا عن بلوغ عدد العمال املحليني الجدد 

املشمولني بالقانون يف كركوك، 939.  
اىل  زيارات  اجراء  تم  انه  نفسه  السياق  يف  وذكر 
األجانب  العمال  عدد  لتسجيل  البرصة  محافظة 
بتشغيل  الرشكات  الزام  مع  عمل،  اجازات  ومنحهم 
العمالة الوطنية بنسبة اعىل من األجنبية، منوها بانه 
تم تسجيل العمالة األجنبية ملنحهم اجازات عمل بعد 
مماثلة  ومهارات  اختصاصات  وجود  عدم  من  التأكد 
عامال   2182 شمول  عن  كاشفا  الوطنية،  بنظريتها 

محليا بالضمان االجتماعي باملحافظة. 
النفطية،  املشاريع  معظم  ان  العمل  وزير  واردف 
التقاعد والضمان االجتماعي بسبب  مخالفة لقانون 
االلتزام  اىل  اياها  داعيا  بالقانون،  معرفتها  عدم 
بالقوانني العراقية عىل غرار باقي البلدان لضمان عمل 
جميع العمال يف الرشكات، معلنا الزام احدى الرشكات 
النفطية يف البرصة بدفع املستحقات املتأخرة للعاملني 
حماية  مديرية  مع  وزارته  تنسيق  اىل  الفتا  لديها، 
املنشآت النفطية باملحافظة، لزيارة عدد من الحقول 

لالطالع عىل واقع الرشكات األجنبية العاملة فيها.

 بغداد/ الزوراء:
من  لرت  مليون   25 من  بأكثر  نينوى  محافظة  تجهيز  النفطية،  املنتجات  توزيع  رشكة  اعلنت 
زيت الغاز للمساحات الزراعية القابلة للحصاد امليكانيكي ملحصويل الحنطة والشعري للموسم 

الزراعي الحايل 2020  وذلك ضمن جهودها لدعم القطاع الزراعي يف املحافظة .
وقال وكيل مديرعام الرشكة حسني طالب عبود يف بيان صحفي ان »الرشكة مستمرة بدعم كافة 
نينوى  للمزارعني يف محافظة  الزراعي عرب تجهيزها  القطاع  البلد ومنها  يف  املهمة  القطاعات 
بمنتوج زيت الغاز  بالسعر الرسمي املدعوم والبالغ )400 دينار / لرت ( من خالل هيأة التجهيز 
الرشكة  إن  مبيناً   ، نينوى  يف  الزراعة  مديرية   / الزراعة  وزارة  بالتنسيق مع  وذلك  لها  التابعة 

ستستمر يف منح الحصص املطلوبة من زيت الغاز وإكمال اإلجراءات التجهيزية الالزمة«.  
من جهته أوضح مدير هيأة التجهيز يف رشكة التوزيع إحسان موىس ان »حجم املساحة التي 
مبيناً  دونم،  مليون   )6( من  اكثر  بلغت  الزراعية  الخطة  ضمن  ستدخل  والتي  للزراعة  تصلح 
بأن تحديد الكمية وتخصيصها لغرض التجهيز يتم حسب املساحة املزروعة أو بموجب تجهيز 
اآلليات واملضخات والساحبات الزراعية حسب رغبة املزارع«، مضيفاً أن »الرشكة تسعى جاهدة 

بدعم القطاع الزراعي ألجل النهوض بواقعه حسب اإلمكانيات املتاحة«

 بغداد/ الزوراء:
امس  العلمي،  والبحث  التعليم  وزارة  أعلنت 
االول السبت، التقويم الجامعي للسنة الدراسية 
اإللكرتونية  باآلليات  والعمل   2020/2021

واملدمجة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
الجامعي  التقويم  عن  اإلعالن  »تم  أنه  منه: 
واستمرار   2020/2021 الدراسية  للسنة 
اإلنسانية  التخصصات  يف  اإللكرتوني  التعليم 
ذات  التخصصات  يف  املدمج  بالتعليم  والعمل 

املتطلبات التطبيقية«.
فإن  الجامعي  التقويم  »حسب  أنه  وأضافت، 
لبدء  موعدا  سيكون   6/12/2020 تاريخ 
خمسة  يتطلب  الذي  األول  الدرايس  الفصل 
عرش أسبوعا تنتهي يف 18/3/2021 فيما يبدأ 
الفصل الدرايس الثاني يف 11/4/2021 وينتهي 

يف 22/7/2021«.
الصحية  األزمة  لظروف  »مراعاة  أنه  وتابعت، 

اإللكرتوني  التعليم  بآليات  العمل  فإن  الطارئة 
التخصصات  لجميع  مستمرا  سيبقى 
املدمج  التعليم  عىل  االعتماد  ويكون  اإلنسانية 
والهندسية  والصحية  الطبية  املجموعة  يف 
العميل  املنحى  ذات  والتخصصات  والعلوم 
التطبيقية  أو  العملية  دروسه  الطالب  ويؤدي 
أو الرسيرية يف الجامعة القريبة من محافظته 
تاريخ  من  ابتداء  بذلك  إلكرتونيا  طلبا  ويقدم 

.»18/10/2020
العايل،  التعليم  وزارة  أعلنت  اخر،  جانب  من 
العراقيني  عن 25 منحة دراسية مجانا للطلبة 

للدراسة يف تركيا.
يف  الثقافية  والعالقات  البعثات  دائرة  وقالت 
دراسية  منحة   )25(« ان  العايل  التعليم  وزارة 
جامعة  قبل  من  العراق  اىل  ممنوحة  متوفرة 
اسطنبول كلشيم لنيل شهادة املاجستري وحسب 
علما  املرفق  الجدول  يف  املذكورة  االختصاصات 

ان اخر موعد لتقديم هو 18\7\2020«. 

بغداد/ الزوراء:
والتدريسية  التعليمية  الهيئات  بنقل  تسمح  التي  الضوابط   ، الرتبية  وزارة  حددت 
الدرايس 2020- للعام  اقليم كردستان  واىل  املحافظات  بني  كافة  الرتبويني  واملرشدين 

2021 ، مبينٍة أنها تأتي ضمن توجيهات وزير الرتبية عيل حميد مخلف ، والتي تروم 
للحفاظ عىل انسيابية حركة املالكات وتنظيم الدوام خدمة للعملية الرتبوية يف البالد .

وبينت الوزارة من خالل مكتبها االعالمي ، إن إجراءات التنقل مستمرة لغاية الـ30 من 
اىل  بالنقل  يرغبن  اللواتي  )املتزوجات  التالية  للضوابط  ، وفقاً  لعام 2020  ايلول  شهر 
املحافظة التي يعمل فيها الزوج رشط تقديم ما يؤيد ذلك ، واألرامل واملطلقات اللواتي 
الثبوتية بحسب مسقط  يرغبن بالنقل اىل مقر سكن ذويهن بعد تقديم املستمسكات 
الرأس والسكن لكال الجنسني وازواجهم( ، وتشري الضوابط بأحقية النقل للمعينني وفق 
الدرجات التعويضية من االناث حرصاً لألسباب ) عقد الزواج بعد التعيني ، وفاه الزوج 
، انتقال عمل الزوج بعد التعيني ( ، كما يحق النقل  بعد التعيني ، الطالق بعد التعيني 
للمعينني حديثاً ممن لم يكملوا رشط الخدمة وفقاً للتعهد املوقع بعد الوقوف عىل رأي 
التعيني والطالق ووفاة ويل االمر (،  : )الزواج بعد  التالية  العام للرتبية وللحاالت  املدير 
عىل ان يتم تنسيبهم لسد الشاغر يف املدارس الواقعة يف املناطق النائية والبعيدة ايفاءاً 
بتعهداتهم ، ويحق للمعينني حديثاً وفق الدرجات التعويضية من االناث حرصاً وبنفس 
الرشوط املذكورة آنفا عىل ان يكملن خدمة مدة 5 سنوات يف املناطق النائية ، اما ضوابط 
والتدريسية  التعليمية  الهيئات  ألعضاء  يحق  انه  عىل  تنص  كردستان  اقليم  اىل  النقل 
تقديم طلبات النقل اىل محافظات اقليم كردستان )اربيل ، السليمانية ، دهوك( ويكون 

النقل بدون الدرجة والتخصيص املايل .  
وأكدت املديرية العامة للتعليم العام واالهيل واألجنبي ،  بعدم جواز نقل مدريس ومعلمي 
ومدريس  معلمي  ونقل   ، الحاسوب  شعبة  موافقة  استحصال  بعد  اال  الحاسوب  مادة 
، وأيضاً عدم نقل  العامة للمناهج  اللغة الفرنسية اال بعد استحصال موافقة املديرية 
معلمي ومدريس الدراسة الرتكمانية والكردية اال بعد استحصال موافقة قسم الدراسة 
املعلمات  نقل  عدم  ذلك  عىل  عالوة   ، للرتبية  العامة  باملديريات  والكردية  الرتكمانية 
اختصاص رياض االطفال والرتبية والخاصة اال بعد ممارسة االختصاص نفسه ويثبت 

ذلك االختصاص يف استمارة النقل .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد، امس االحد، عن خطة 

إلعادة تدوير النفايات داخل املنازل.
عادل  األوىل  الصدر  بلدية  عام  مدير  وقال 
»كل  إن  صحفي،  ترصيح  يف  الساعدي 
بلدية لديها محطة تحويلية مؤقتة لوضع 
ثم  ومن  مؤقت  بشكل  فيها  النفايات 
إىل  وتحويلها  يومي  بشكل  تصفيتها  يتم 

مناطق الطمر يف النباعي أو النهروان«.
مكائن  إىل  بحاجة  »األمانة  أن  وأوضح، 

والجاري  املتوفرة  إن  حيث  جديدة  وآالت 
الثمانينات«،  من  مصنعة  اآلن  بها  العمل 
مع  للتعاقد  اإليعاز  »تم  أنه  إىل  مشريا 
بهدف  اآلجل  طريق  عن  عمالقة  رشكات 

تجهيز أمانة بغداد بآالت متطورة«.
وأشار إىل أن »األمانة أعدت خطة إلنشاء 
وباإلمكان  النفايات  لتدوير  معمل 
املساعدة يف العمل من خالل توزيع أكياس 
داخل  للمواطنني  مختلفة  بألوان  نفايات 

املنازل«.

الكهرباء تعّد خطة اسرتاتيجية للصيف احلالي وتوضح اسباب نقص الطاقة
اكدت إكمال مجيع خطوط وشبكات النقل اخلاصة بالربط اخلليجي

الصحة توضح اسباب نقص االوكسجني بذي قار وحتذر من موجة ثانية لكورونا

العمل : مشول 3 آالف عامل بقانون التقاعد 
والضمان االجتماعي

املنتجات النفطية جتهز االراضي 
الزراعية يف نينوى بزيت الغاز

التعليم تعلن التقويم اجلامعي للسنة 
الدراسية 2020/2021

التخطيط تؤكد مضي احلكومة يف اإلصالحات االقتصادية

الصناعة توجه معاملها بزيادة انتاج االوكسجني الطيب

دد ضوابط نقل اهليئات  الرتبية حتحُ
التعليمية والتدريسية بني احملافظات

أمانة بغداد: خطة لتدوير النفايات 
داخل املنازل
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اخنفاض طفيف بسعر صرف 
الدوالر

الزراعة النيابية تؤكد ضرورة تصدير 
فائض املنتجات الوطنية لزيادة االيرادات 

حمافظ البصرة : األسبوع القادم سنباشر بصرف سلف 
رواتب »الـ ٣٠ ألف«درجة وظيفية

املالية النيابية تعلن حجم الديون العراقية وحتدد 
خيارات لإلصالح االقتصادي 

بغداد / نينا :
 سج�ل سع�ر رصف ال�دوالر 
انخفاضا جديدا ام�ام الدينار 
يف السوق املحلي�ة امس االحد 
. فقد سج�ل سعر بيع الدوالر 
 100 ل�كل  دين�ار   124.000
دوالر، وسعر رشائه 123.000 

دينار لكل 100 دوالر.
يف  الكف�اح  بورص�ة  وكان�ت 

االول  ام�س  سجل�ت  بغ�داد 
124الف  السبت سع�ر البي�ع 
و250 دين�ارا ، وسع�ر الرشاء 
123الف�ا و750 دين�ارا ل�كل 

مائة دوالر.
اما السع�ر يف الصريفات امس 
فك�ان 123الف�ا و350 دينارا 
للرشاء و 124,250 للبيع لكل 

مائة دوالر.

بغداد/ الزوراء: 
واملي�اه  الزراع�ة  لجن�ة  اك�دت 
وااله�وار النيابي�ة، أم�س االحد، 
أن تصدي�ر الفائض من املنتجات 
الوطني�ة أم�ر الب�د من�ه لزيادة 
االيرادات يف ظل االزمة املالية التي 

يشهدها البلد بشكل خاص.
وقال رئيس اللجنة سالم الشمري 
يف بيان صحف�ي تلقت »الزوراء« 
الخط�وات  إن  من�ه:  نسخ�ة 
بالب�دء بتصدير بعض  الخاص�ة 
املنتجات الفائضة ومنها الشعري 
تميض بخطوات مدروسة بتعاون 
الجميع م�ن اللجن�ة اىل الجهات 

الحكومية.
اهمي�ة  ان  الشم�ري:  واض�اف 

م�ن  الحدودي�ة  املعاب�ر  تأم�ن 
الجه�ات االمني�ة ضمان�ة اكيدة 
لع�دم مح�اوالت البع�ض داخليا 
وخارجيا اغراق السوق بمنتجات 
املع�دة  الوطني�ة  تماث�ل  والت�ي 

للتصدير.
واوضح: ان اللجنة تتابع عن كثب 
الخط�وات الحكومي�ة الخاص�ة 
بذل�ك وع�دم تاثر الس�وق املحيل 
باي نقص قد يؤثر بشكل واضح 
ع�ى املنتج�ات املع�دة للتنصدير 
واسعارها، مؤكدا اهمية االرساع 
واالنتظ�ام ب�رف مستحق�ات 
الفالح�ن واملزارع�ن م�ن اج�ل 
ضمان استمرار االنتاج واالكتفاء 

الذاتي وتصدير الفائض منه.

البرة /نينا:
أسع�د  الب�رة  محاف�ظ  أك�د   
عبداالم�ري العيدان�ي، إن األسبوع 
القادم سيشهد توزيع سلف مالية 
الحكومي�ة لغرض رصف  للدوائر 
رواتب االجور اليومية، ال 30 ألف 

درجة وظيفية.

وقال العيداني:يف تريح صحفي 
الحكومي�ة  الدوائ�ر  »أغل�ب  :إن 
أكمل�ت  الب�رة،  محافظ�ة  يف 
كشوف�ات موظفيه�ا م�ن عقود 
رشاء الخدم�ة، الثالثن الف درجة 
وظيفية«. منوه�اً إىل أن »القوائم 
ط�ور  يف  واآلخ�ر  دق�ق  بعضه�ا 

التدقيق«.
وأض�اف أن »فرتة م�ا بعد الحظر 
الكيل يف األسب�وع القادم سيبارش 
دي�وان املحافظ�ة ب�رف سلف 
مالّية لتلك الدوائر من أجل توزيع 
الروات�ب ملستحقيه�ا، وذلك وفق 
ج�داول مع�ّدة م�ن قب�ل الدوائر 

املستفي�دة رشيط�ة أن ال يك�ر 
قوانن التباع�د االجتماعي يف ظل 

األزمة الصحية الحالية«.
وك�ان محاف�ظ البرة ق�د وجه 
بداية شهر حزيران الحايل بتمديد 
عق�ود رشاء الخدم�ة يف محافظة 

البرة لثالثة أشهر قادمة.

بغداد/ الزوراء: 
ح�ددت اللجن�ة املاي�ة النيابي�ة، 
أم�س األح�د، جانب�ن لإلص�الح 
ق�درة  مؤك�دة  اإلقتص�ادي، 
امل�وارد  تعظي�م  الحكوم�ة ع�ى 
فيأقل من عام، فيما أعلنت حجم 

الديون العراقية.
وقال مق�رر اللجنة أحمد الصفار 
يف تري�ح صحف�ي: إن اللجن�ة 
املالية لديها ورقة لإلصالح تقابلها 
ورقة تعدها الحكومة، وسنسعى 
للتوحيد بن الورقتن ملا فيه الخري 

للبلد وبم�ا يساعدنا عى الخروج 
من هذه األزم�ة، مبيناً أن الديون 
العراقي�ة م�ن املمك�ن اعتباره�ا 
ليست كب�رية مقارنة بقدرة البلد 
وكونه من البلدان الغنية بخرياته، 
حي�ث أن الدين الخارجي يقدر ب� 
25 مليار و444 مليون دوالر، اما 
الدين الداخيل بحدود 40 تريليون 

دينار.
وأشار إىل أن الحكومة أمام خطة 
لتعظيم املوارد والوصول إىل املوارد 
بشكل صحيح وتعبئتها وتحويلها 

إىل الخزين�ة العام�ة، يقابله�ا أن 
النفق�ات غ�ري الرضوري�ة كبرية 
ج�داً، بالت�ايل فان هن�اك جانبن 
أولهم�ا ضب�ط النفق�ات العامة 
واإلبق�اء عى االنف�اق الرضوري 
من جهة وتعظيم املوارد من جهة 

أخرى.
وأضاف: أن األمر بحاجة إىل إرادة 
وجدي�ة م�ن الحكوم�ة وبحسب 
تقديرن�ا ف�ان الحكوم�ة ق�ادرة 
خ�الل ع�ام أو أق�ل ع�ى تغي�ري 
الكث�ري م�ن األم�ور بم�ا يعظ�م 

الواردات ويقل�ل النفقات وبجزء 
الخط�ة اإلصالحي�ة،  كب�ري م�ن 
أم�ا الخ�روج من حال�ة الفوىض 
االقتصادية  القطاع�ات  وتنمي�ة 
العراق�ي  باالقتص�اد  والنه�وض 
والخروج من حالة الفساد وعدم 
وج�ود سياس�ات مالي�ة ونقدية 
سليم�ة فه�ي بحاج�ة إىل إعادة 
النفطي�ة  السياس�ات  هيكل�ة 
والسياس�ات املالية واملوازنة التي 
تعرب عن منهاج الحكومة وخطط 

اقتصادية سليمة.
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بغداد/ الزوراء: 
أعلن وزي�ر النفط احسان عب�د الجبار، 
أم�س االحد، عن العم�ل يف الوقت الحايل 
للتصدي�ر  كبريي�ن  مرشوع�ن  لتنفي�ذ 
البحري بلغت نسب�ة اإلنجاز يف أحدهما 
قراب�ة 85 باملئ�ة، فيم�ا أك�د أن جوالت 
الرتاخيص تجربة “ليست سيئة” لكنها 
ش�هدت إخفاق�ات يج�ري العم�ل عى 

معالجتها.
وقال عبد الجبار يف تريح صحفي: إن 
جوالت الرتاخي�ص تجربة ليست سيئة، 
فبالرغ�م م�ن أنه�ا ش�هدت إخفاق�ات 
يف مرحل�ة معين�ة، لكنه�ا ساهم�ت يف 
الب�الد  يف  النفطي�ة  الصناع�ة  تطوي�ر 
وزيادة إمكانية البالد يف عمليات االنتاج 
والتصدي�ر وتدري�ب الك�وادر العراقية، 
وهن�اك بع�ض املالحظ�ات نعم�ل ع�ى 

معالجتها.
وأض�اف: أن ال�وزارة لديه�ا رؤية لفتح 
ب�اب التف�اوض مع الرشك�ات ورشعت 
بدراسة بعض العقود النفطية، مبينا أن 
الوزارة تتج�ه اىل إجراء مراجعة لحقول 
النفط ذات كلفة االنتاج العالية )وهل ان 
املصلحة تتطلب البق�اء عى تلك العقود 
أو الذه�اب باتجاه التعدي�ل أو ربما يتم 

إيقاف أو إلغاء تلك العقود مع الرشكات، 
وكل ذل�ك تج�ري مناقشت�ه ودراست�ه 
للتعاطي مع رشكات الخدمة التي تعمل 
م�ع الع�راق لتطوي�ر االنت�اج يف حقول 
النفط، وهن�اك تقييم وإع�ادة مراجعة 

لبعض هذه العقود وليست جميعها.
وبشأن إمكانية زيادة سعر برميل النفط 
ال�ذي يب�اع ملص�ايف النفط لرف�د خزينة 
الدول�ة بم�وارد إضافية، ب�ن الوزير أن 
املق�رتح م�ا زال قيد النق�اش والدراسة 

ولي�س بال�رضورة امليض به�ذا املقرتح 
وتنفي�ذه، وال�وزارة تعم�ل ع�ى دراسة 
الجدوى االقتصادي�ة قبل اتخاذ أي قرار 

بهذا الشأن.
وبخصوص اتفاق خف�ض االنتاج، قال: 

إن مصلحة الع�راق باستم�رار التعاون 
م�ع منظمة الدول املصدرة للنفط )أوبك 
+(, والعم�ل معا يف رفع القيمة السوقية 
للث�روة النفطي�ة”، مبين�ا أن “ال�وزارة 
ملتزم�ة بالتوقيت�ات الزمني�ة الت�ي تم 
االتف�اق عليها لألش�هر املتبقية من هذا 
العام باتفاق أوبك، وتم تخفيض كميات 
كبرية م�ن النف�ط يف حق�ول املنطقتن 
لتل�ك  تنفي�ذا  والوسط�ى  الجنوبي�ة 

االلتزامات.
وأض�اف: أن الح�وارات مستم�رة م�ع 
االقلي�م، والتأكي�د ع�ى رضورة الت�زام 
االقلي�م بمح�ددات وقرارات أوب�ك، وأال 
يزي�د انتاج االقليم م�ن النفط عى 370 
الف برميل يومياً”, مؤكدا أن “الحكومة 
العراقي�ة مؤمن�ة بوج�وب التكامل بن 
الحكوم�ة االتحادي�ة واالقليم يف قراراته 

وسياساته العامة.
وأوض�ح: أن النقاش�ات مستمرة بهدف 
إعادة ترميم العالقة بن املركز واالقليم، 
وأن تكون جمي�ع حقول النفط يف البالد 
خاضعة لسياسة نفطية واحدة، وإدارة 
الثروات ضم�ن السياسة االتحادية، مع 
األخذ بنظ�ر االعتبار حقوق االقليم التي 

ينص عليها الدستور العراقي.

بغداد/ الزوراء: 
أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، أم�س األح�د، عن 
خط�ط لزي�ادة ساع�ات تجهي�ز الطاق�ة 
قل�ة  أن  إىل  أش�ارت  فيم�ا  للمواطن�ن، 
التخصيصات املالية أخرت تنفيذ الكثري من 

املشاريع.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي يف 
تري�ح صحفي:  إن وزارة الكهرباء أعدت 
خطة اسرتاتيجية للصي�ف الحايل، تتضمن 
إدخ�ال وح�دات توليدي�ة جدي�دة وصيانة 
وتأهيل املحطات األخ�رى، فضال عن تنفيذ 
مشاري�ع جدي�دة لزي�ادة ساع�ات تجهيز 

الطاقة للمواطنن.
وأض�اف: أن الظروف التي م�رت بها البالد 
وقل�ة التخصيص�ات املالي�ة وع�دم وج�ود 
موازن�ة أدت إىل تلك�ؤ تنفي�ذ الكث�ري م�ن 
املشاري�ع وع�دم تمك�ن ال�وزارة من رشاء 
قطع الغيار لصيانة املحط�ات الكهربائية، 
الفت�ا إىل أن ال�وزارة أع�دت خط�ة طوارئ 
من أج�ل إدخال وح�دات توليدية جديدة إىل 

الخدمة.
وأش�ار إىل إدخال بعض الوحدات اإلنتاجية 
التوليدية يف محطة الصدر الغازية ووحدتن 
توليديت�ن يف محط�ة الكي�ارة يف املوص�ل، 

مؤكدا إدخال محطتي النجيبية والزبيدية يف 
واسط باالعتماد عى الكوادر الوطنية.

ورجح العب�ادي إدخال محط�ات ووحدات 
توليدية جديدة خالل األش�هر املقبلة، منها 
وحدتان يف السماوة بطاقة 250 ميغا واطا، 
وكذلك محطتان حديثت�ان يف النارصية من 
قبل رشكة جنرال إلكرتك. وتابع: سيتم خالل 
نهاية شهر آب أو مطلع أيلول املقبل إدخال 
وحدة توليدية بمحطة الجالسية بمحافظة 
ص�الح الدين بطاق�ة 630 ميغاواط، مؤكدا 
أن جمي�ع ه�ذه املشاريع ستسه�م بزيادة 

ساعات التجهيز للمواطنن.

النفط تعلن عن مشروعني نفطيني كبريين للتصدير البحري 

الصني تستعد لكبح الدوالر .. أين اليورو والعمالت العربية من ذلك؟
بكن/ متابعة الزوراء: 

تب�دو الصن يف عجل�ة م�ن أمرها لكر 
هيمنة ال�دوالر عى مبادالته�ا مع العالم 
الخارج�ي، ويب�دو أن فرصه�ا يف النجاح 
أضحت أقوى عى ضوء فشل إدارة ترامب 
يف مواجهة تبعات أزمة كورونا، ماذا يعني 

ذلك للعملة األوروبية والدول العربية؟
ع�ى وقع الخ�وف من عقوب�ات أمريكية 
أقىس م�ن ذي قبل تبدو الصن هذه األيام 
ع�ى عجلة من أمره�ا يف سعيها إىل إنهاء 
هيمنة وسطوة الدوالر عى مبادالتها من 

العالم الخارجي. 
االنهي�ارات  العجل�ة  ه�ذه  م�ن  ويزي�د 
والك�وارث الت�ي جلبتها ه�ذه العقوبات 
وروسي�ا  إي�ران  واقتصادي�ات  لعم�الت 
وفنزوي�ال وسوري�ا ولبن�ان ودول أخرى. 
آخ�ر الخط�وات الصينية تتمث�ل يف رشاء 
املزيد من الرشكات املنتجة للذهب آخرها 
رشكة »غولد فيل�د« الغويانية يف أمريكيا 
الجنوبي�ة. وم�ع رشائها للع�رشات ومن 
رشكات ومناج�م الذه�ب يف أفريقيا قبل 
ذل�ك أضج�ت بكن أك�رب منتج�ي املعدن 
األصفر بكمي�ة تقارب 500 طن يف السنة 
مقابل نحو 210 أطنان للواليات املتحدة. 
وإذا م�ا أخذن�ا بع�ن االعتب�ار أن الصن 
ليس�ت تقليديا من البلدان املخزنة للذهب 
ال�ذي يع�د إىل جان�ب ناتج مح�يل إجمايل 
قوي أفضل ضامن الستقرار العملة، فإن 

السيناري�و املرج�ح م�ن وراء ذل�ك يقول 
بأنه�ا تع�د الع�دة لدع�م التعام�ل الدويل 
بعملته�ا من خ�الل احتياطي ذهبي كبري 
واقتص�اد يصع�د برعة الحت�الل موقع 
الص�دارة يف العالم. ويدعم هذا الرأي قول 
فان�غ ه�اي ش�ينغ، رئيس لجن�ة تنظيم 
األوراق املالية الصينية: بأن اعتماد الصن 
عى »النظ�ام القائم عى ال�دوالر يجعلها 

عرضة للخطر«.
منافسون لصندوق النقد الدويل

ه�ذا االنكشاف للخطر دفع بكن أيضا إىل 
إطالق بورصة عاملية يف ش�نغهاي لتداول 
عق�ود النف�ط بالعمل�ة الصيني�ة اليوان 
اعتب�ارا م�ن أوائ�ل ع�ام 2019، وتشكل 
قوي�ة الحتك�ار  رضب�ة  الخط�وة  ه�ذه 
نظ�ام »البرتودوالر« لصال�ح نشوء نظام 
»البرتوي�وان«. ووقعت الص�ن أيضا عى 
اتفاقيات مع روسيا وتركيا وإيران والهند 
ودول آخ�رى لتعزي�ز تبادالته�ا التجارية 
بالعم�الت الوطنية بدال من ال�دوالر. هذا 
وأطلقت بكن م�ع دول الربيكس األخرى 
م�ن ش�نغهاي »بن�ك التنمي�ة الجدي�د« 
برأسمال يزيد عى 100 مليار دوالر لتعزيز 
استثمارتها املشرتك�ة وتحقيق املزيد من 
الت�وازن يف املعامالت الدولية. كما أطلقت 
من بك�ن يف ع�ام 2014 »البنك اآلسيوي 
لالستثمار يف البنية التحتية« الذي تشارك 
برأسمال�ه حالي�ا نح�و 60 دول�ة بينه�ا 

روسي�ا وم�ر والسعودي�ة وبريطاني�ا 
ودول أوروبي�ة أخ�رى. ويزي�د رأسم�ال 
البن�ك ع�ى 100 ملي�ار دوالر ويتوقع أن 
يك�ون خ�الل السن�وات الع�رش القادمة 
منافس�اً قوياً لصن�دوق النقد الدويل الذي 
تتحك�م الوالي�ات املتح�دة وحلفائه�ا يف 
قراراته بحك�م ملكيتها لغالبية الحصص 

في�ه. ويع�زز ه�ذا التوجه امل�ايل الصيني 
العامل�ي اقتصاد يصع�د برعة ومرشوع 
طريق الحرير الجديد »حزام واحد- طريق 
واح�د« باستثمارات ضخمة تشمل ستن 

بلدا حتى اآلن. 
كورونا يعزز فرص اليوان واليورو

اإلدارة  فش�ل  كورون�ا  أزم�ة  أظه�رت 

ع�ى  تبعاته�ا  مواجه�ة  يف  األمريكي�ة 
االقتصاد وسوق العم�ل مقارنة مع دول 
أخ�رى كأملاني�ا والصن. وع�ى ضوء هذا 
الفش�ل يتوقع كب�ري االقتصادين سابقاً 
يف مؤسس�ة »مورغان ستان�يل«، ستيفن 
روت�ش »انهي�اراً قريب�اً يف قيم�ة الدوالر 
بنسب�ة قد تص�ل إىل 35 باملائة يف غضون 

العام الق�ادم 2021«. ويعزز هذا الوضع 
الجدي�د القدرة الصينية عى كر احتكار 
ال�دوالر إذا م�ا تج�رأت بكن ع�ى تعويم 
عملتها وطرحها للتب�ادل التجاري الدويل 
بسع�ر مستقر. غري أن حص�ول مثل هذا 
االنهي�ار يف قيمة ال�دوالر يعن�ي أيضاً أن 
دوراً أق�وى يف التعام�الت الدولية بانتظار 
اليورو يف حال تمكن�ت أملانيا وفرنسا من 
دف�ع خطوات التكام�ل السيايس واألمني 
األوروبي�ة وتحقيق املزيد من االستقاللية 
عن واش�نطن بهذا الش�أن. الجدير ذكره 
أن دوراً أقوى لليورو وللجنيه االسرتليني 
وال�ن اليابان�ي والروبل ال�رويس ال يبدو 
متعارضاً م�ع التوجهات الصينية التي ال 
ترمي للقض�اء عى دور ال�دوالر بقدر ما 
ترمي إىل تحجيم هذا الدور بشكل يتناسب 
م�ع دور الوالي�ات املتح�دة يف التعام�الت 
التجارية الدولية. ويعود الحرص الصيني 
عى عدم تحطي�م دور الدوالر إىل احتفاظ 
بكن باحتياطات دوالرية هائلة تزيد عى 
3 تريليونات منها أكث�ر من 1.1 تريليون 
السن�دات  يف  صيني�ة  استثم�ارات  دوالر 
األمريكي�ة. وع�ى ض�وء ذلك ف�إن دوالراً 
التج�اري  التب�ادل  يلع�ب دوراً مهم�اً يف 
العاملي يحمي ه�ذه االحتياطات وقدرتها 

الرشائية.
سيؤدي ك�ر احتكار ال�دوالر للتعامالت 
التجاري�ة إىل تراج�ع الطل�ب عليه بشكل 

يؤدي إىل انخفاض سع�ره وقيمته. ومما 
يعني�ه ذل�ك أن خسائ�ر ستلح�ق بالدول 
العربي�ة الت�ي تتح�وط بال�دوالر إس�وة 
بغريه�ا م�ن دول العال�م. غ�ري أن أك�رب 
الخسائ�ر ستلحق ب�دول الخليج والعراق 
وم�ر الت�ي وضع�ت ج�ل احتياطاتها 
بالعمل�ة األمريكية وربط�ت عمالتها بها 
ألسباب جيوسياسية. أما الدول املغاربية 
فستك�ون يف وض�ع أفض�ل ع�ى صعي�د 
تحمل الخسائر ألن احتياطاتها بالعمالت 
الصعب�ة موزع�ة ب�ن الي�ورو وال�دوالر 
بالدرج�ة األوىل بحك�م عالقاتها التجارية 
التي تت�م بنسبة تص�ل إىل الثلثن أو أكثر 
م�ع أوروبا. أما ع�ى صعي�د املنافع فإن 
قيام نظام تعامالت تجارية ومالية عاملي 
يقوم عى التعددية أو عى الدوالر واليوان 
والي�ورو والجنيه وال�ن والروبل يؤسس 
لتكاف�ؤ أفضل يف فرص التج�ارة، السيما 
وأن الص�ن أضح�ت أهم رشي�ك تجاري 
لغالي�ة الدول العربية. كم�ا أن نظام دفع 
عاملي بعمالت متعددة يحمي الجميع من 
االرتهان لعملة واحدة ولتقلبات سعرها يف 
السوق الدولية. كما يحميها من التعرض 
لعقوبات أحادية الجانب تحرم ش�عوبها 
حت�ى م�ن الغذاء وال�دواء. الجدي�ر ذكره 
هن�ا أن الق�وة الرشائية ل�دوالر منتصف 
سبعين�ات الق�رن املايض تع�ادل قوة 40 

دوالرا يف عام 2020.

الكهرباء تعلن خطة اسرتاتيجية للصيف احلالي وحتدد سبب تأخري تنفيذ املشاريع

بغداد/ متابعة الزوراء: 
تراجع�ت أسع�ار النف�ط األمر الذي 
أدى إىل مح�و املكاسب الت�ي جنتها 
خالل األسب�وع وذلك م�ع تعرضها 
لضغوط  ارتف�اع اإلطابات بكورونا  
يف الواليات املتح�دة والصن ما أجج 
املخ�اوف بش�أن وت�رية الطلب عى 

الخام. 

العق�ود اآلجلة لخام برن�ت القياس 
العامل�ي تراجعت إىل نح�و 41 دوالر 
بينم�ا    2.3% نسبت�ه  بانخف�اض 
تراجعت  العق�ود اآلجلة لخام غرب 
تكس�اس اىل  مستويات %39 دوالر 
للربمي�ل ليسج�ل تراجع�ا أسبوعيا 

نسبته 3.6%
 إصاب�ات كورونا يف الواليات املتحدة 

واصل�ت ارتفاعها ع�ى نحو مطرد  
بشكل حاد يف كاليفورنيا وتكساس 
وفلوري�دا ، وه�ي الوالي�ات الث�الث 
األكث�ر اكتظاًظ�ا بالسكان م�ا أثار 
املخ�اوف ح�ول ضع�ف مستقب�يل 
منتج�ات  ع�ى  الطل�ب  يف  متوق�ع 

التكرير.
وضغط�ت بيانات مخزون�ات الخام 
األمريكي�ة القياسي�ة ع�ى أسع�ار 
الخ�ام ه�ي األخ�رى م�ع ارتفاع يف 
مخزون�ات الخام بنح�و 1.4 مليون 

برميل.
املخ�اوف املتعلقة بكورونا يف املقابل 
دعم�ت أداء األصول األمنة عى غرار 
الذهب الذي سجل مكاسب أسبوعية 
مع إقبال ق�وي من قبل املستثمرين 

الباحثن عن حماية استثماراتهم.
إذا النفط يع�اود الرتاجع مرة أخرى 
بفع�ل هواج�س الع�رض والطل�ب 
املتعلق�ة بجائح�ة كورون�ا الت�ي ال 
تنف�ك تلق�ي بظالله�ا ع�ى أسواق 
النفط العاملية كما هو الحال يف كافة 

أسعار األصول األخرى.

أسعار النفط ترتاجع ومتحو مكاسب 
اسبوع كامل



بغداد/ اثري الشوييل
بشكل  تعقده  الزوراء،  نادي  اعلن 
رسمي مع الالعبني رضغام إسماعيل 
وعمار عبد الحسني لتمثيل الفريق يف 

املوسم املقبل.
الرسمي،  موقعه  عرب  النادي  وذكر 
مدافع  مع  تعاقد  الزوراء  »نادي  أن 
الرشطة  ونادي  الوطني  املنتخب 
صفوف  لتعزيز  إسماعيل،  رضغام 

الفريق يف املوسم القادم«.
وأضاف ان »نادي الزوراء تعاقد مع 
الالعب عمار عبد الحسني، قادماً من 
نادي النفط، لتعزيز صفوف الفريق 

يف املوسم القادم«.
الريايض،  الزوراء  نادي  اعلن  كما 
عيل  حسني  نجميه  عقد  تجديد 

واحمد فاضل ملوسم اخر.
وذكر النادي عرب صفحته الرسمية، 
مع  تعاقده  جدد  الزوراء  »نادي  ان 

الالعب حسني ملوسم اخر«.
تعاقده  جدد  »النادي  ان  وأضاف 
ايضاً مع الالعب احمد فاضل ملوسم 

اخر«.
الزوراء  نادي  ان  اىل  اإلشارة  تجدر 
مع  تعاقده  تجديد  اعلن  وان  سبق 
عبد  ومهند  حسن  جالل  الالعبني 
ومحمد  محمد  ومصطفى  الرحيم 
رضا لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
ومن جهته اكد العب منتخبنا الوطني 
والقوة الجوية، عيل حصني، انه باق 
العقد  تجديد  ومسألة  الصقور  مع 
يعيشه  الذي  الوضع  متوقفة بسبب 
الذي  اللعني  الوباء  هذا  وتفيش  البلد 
لكنني  منه،  يخلصنا  ان  الله  نسأل 
قريبا  بغداد  يف  متواجدا  سأكون 

للتجديد مع فريقي القوة الجوية.
مع  اتصال  جمعني  حصني:  وقال 
جميع  حسم  وتم  النادي،  ادارة 
الفريق  فانيلة  وسأرتدي  االمور، 
-2020 املقبل  املوسم  خالل  االزرق 
2021، وأتطلع اىل تحقيق طموحاتي 
منصات  واعتالء  الفريق،  هذا  مع 
السيما  املقبل،  املوسم  يف  التتويج 
ان لدينا بطولة خارجية ايضا علينا 

االستعداد لها.

واختتم حصني: عن نفيس انا اطمنئ 
الجاهزية  أتم  عىل  بأنني  الجمهور 
بالرغم  الدوري،  منافسات  لخوض 
وااللتزام  من وجود جائحة كورونا، 
لكنني  واجب،  االزمة  خلية  بقرارات 
اليومية،  التدريبات  عىل  مواظب 
البدنية  لياقتي  عىل  الحفاظ  بغية 
لعودة  شوق  وكلنا  والجسمانية، 
التي  الرياضة  وممارسة  الحياة 
لجماهرينا  الوحيد  املتنفس  هي 

الرياضية.
وتعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي نفط 
السابق  الطلبة  العب  مع  الوسط، 
بشكل  الفريق  ليمثل  عمار،  أركان 

رسمي خالل املوسم املقبل.
لنادي  اإلدارية  الهيئة  عضو  وقال 
أركان  إن  أحمد هاشم  الوسط  نفط 
الفريق  تمثيل  يف  رغبته  أبدى  عمار 

عازم  أنه  إىل  مشريًا  املقبل،  باملوسم 
املطلوب  بالشكل  الظهور  عىل 
وخطف األضواء مع عندليب الفرات 

األوسط.
نفط  صفقة  يعد  »أركان  وأضاف: 
الوسط األوىل للموسم املقبل، وهناك 
سيتم  الذين  الالعبني  من  آخر  عدد 
التعاقد معهم للموسم املقبل لتدعيم 

صفوف الفريق«.
يشار إىل أن نفط الوسط فقد العبني 
للموسم  الفريق  تشكيلة  من  فقط 

املايض، وحافظ عىل بقية العبيه.
الحدود  إدارة  أنهت  جانبها  ومن 
السابق  الطلبة  مدافع  مع  تعاقدها 
الفريق  لتمثيل  الله  نرص  رضا 

بمنافسات املوسم املقبل.
اإلعالمي  املنسق  الزيدي،  زيد  وقال 
يف  نجحت  اإلدارة  إن  الحدود  لفريق 

الله  نرص  رضا  املدافع  مع  التعاقد 
القادم من الطلبة.

وأشار الزيدي، إىل أن رضا يعد إضافة 
ملا  املقبل،  املوسم  يف  للفريق  نوعية 
مواصفات  من  الالعب  به  يتمتع 
بدنية وخربة جيدة بعد أن مثل أندية 

الطلبة وأمانة بغداد.
تسعى  الحدود  إدارة  أن  وأوضح 
بخطوات مبكرة إلكمال عقد الفريق، 
األزمة  خلية  توجيهات  انتظار  مع 
التدريبات  استئناف  يخص  فيما 
التحضري  بدء  أجل  من  الجماعية 
املدرب  أن  مؤكدا  املقبل،  للموسم 
اإلعداد  خطة  رسم  جبار  مظفر 

للموسم املقبل.
جدد  الحدود  فريق  أن  إىل  يشار 
مالك  أرشف  الالعبني  مع  تعاقده 

ووسام عادل.

بغداد/ متابعة الزوراء

املمتاز  الدوري  اندية  رابطة  قررت 

االثنني،  اليوم  يمثلها  وفد  يتوجه  ان 

فيما  رايض،  احمد  الراحل  قرب  لزيارة 

للهيئة  مقرتحاً  قدمت  انها  أعلنت 

املوسم  تسمية  اجل  من  التطبيعية 

بمسمى  املمتاز  الدوري  من  املقبل 

»احمد رايض«.

وقال ممثل الرابطة عن نادي الرشطة 

عدي الربيعي إنه »سيتوجه وفد يمثل 

اىل  املمتاز  الكرة  دوري  اندية  رابطة 

مقربة الكرخ اليوم االثنني لزيارة قرب 

الراحل الكابتن احمد رايض«.

ممثيل  تجمع  »سيكون  واضاف: 

االندية اوال يف نادي الكرخ عند الساعة 

املقررة  اىل  التوجه  قبل  صباحاً   )10(

حيث سيقترص الوفد عىل ممثيل اندية 

العاصمة بحكم صعوبة وصول اندية 

الحظر  اجراءات  ظل  يف  املحافظات 

وصعوبة التنقل«.

طلباً  تقديم  قررت  »الرابطة  ان  وبني 

الدوري  لتسمية  التطبيعية  الهيأة  اىل 

رايض  احمد  الراحل  باسم  املقبل 

درع  عىل  صورته  وضع  عن  ناهيك 

الدوري وفاءاً ملا قدمه هذا االسطورة 

للكرة العراقية«.

واختتم حديثه قائالً: »فيما عىل املدى 

البعيد ندرس حاليا عدة مقرتحات من 

فيما يخص  االفضل  اىل  الوصول  اجل 

باملشاريع التي تعد صدقة جارية عىل 

العاملني  و  نجوم  من  العديد  ارواح 

والتي  الراحلني  الريايض  الوسط  يف 

ستدعم ماليا من قبل ادارات األندية«.

ويف سياق منفصل قدم أستاذ القانون 

يف  االمريكية  الجامعة  يف  الريايض 

االمارات سابقا، عيل سماكة، مقرتحاً 

املقبلة  الخليج  كأس  بطولة  لتسمية 

باسم اسطورة الكرة العراقية الراحل 

احمد رايض.

وقال سماكة إن “قدمت مقرتحاً عىل 

لكرة  الخليجية  االتحادات  من  عدد 

كأس  بطولة  تسمية  اجل  من  القدم 

الراحل  النجم  باسم  املقبلة  الخليج 

احمد رايض”.

وأضاف ان “املقرتح القى ترحيباً كبرياً 

من قبل عدد من االتحادات التي اكدت 

البطولة  بتسمية  ممانعتها  بعدم 

املقبلة بمسمى احمد رايض”.

الرياضية  االتحادات  اغلب  وقدمت 

وحزنها  تعازيها  عن  العالم  حول 

بوفاة احمد رايض.

بغداد/ متابعة الزوراء
مدرباً  صالح  احمد  تسمية  الريايض،  زاخو  نادي  اعلن 

لفريق الكرة يف النادي.
وقال مدير فريق زاخو طه عبد الحكيم إن »الهيئة االدارية 

للنادي تسمي املدرب احمد صالح مدرباً لفريق الكرة«.

وأضاف عبد الحكيم ان »احمد صالح من املدربني الشباب 
بكل  ستدعمه  واإلدارة  كبري  مستقبل  ينتظرهم  الذين 

قوة«.
يقود  اخر مدرب  كان  الراحل عيل هادي،  املدرب  ان  يذكر 

فريق زاخو وانهى ارتباطه بالفريق قبل وفاته.

بغداد/ هشام عيل
القدم  بغداد بكرة  امانة  ذكر قائد فريق 
بغداد  امانة  نادي  ان   ابراهيم  خلدون 
يتبع  الذي  العراق  يف  الوحيد  النادي  هو 
التواصل  وسائل  عرب  تدريبيا  برنامجا 

االجتماعي.
العراقي  الالعب  ثقافة  ان  ابراهيم  واكد 
الوطني  املنتخب  تأهل  امام  عائقا  تقف 
اىل كأس العالم وان الربازييل زيكو افضل 
الكرة  العراقي واتحاد  املنتخب  من درب 
املدرب  وان  جيد  بشكل  معه  يتعامل  لم 
وكان  املنتخب  مع  ظلم  شنيشل  رايض 

منح  لو  النتائج  افضل  تحقيق  بامكانه 
الدوليني  الالعبني  وان  و  كاملة  الفرصة 
محمود  ويونس  اكرم  نشأت  السابقني 
النرويجي  ابتعاد  يتحمالن  من  هما 
يف  العراقي  املنتخب  تدريب  عن  اولسن 

وقتها.
رايض  احمد  املرحوم  النجم  ان  واضاف 
مسرية  عىل  االول  الفضل  صاحب 
اىل  االنتقال  فضل  وانه  ابراهيم   خلدون 
عام  الزوراء  حساب  عىل  بغداد  امانة 
اربيل  نادي  وان  االموال  بسبب   2010
املحلية  انديتنا  بني  االحرتافية  االكثر 

منحني  فريا  الربازييل  املدرب  ان  كما 
عام  اسيا  بطولة  يف  استثنائية  ثقة 
2007 مبينا ان االجواء الصعبة يف كوريا 
حالت  العسكرية  والجماهري  الشمالية 
اوملبياد بكني عام 2008  اىل  تأهلنا  دون 
 2007 عام  اسيا  ببطولة  الفوز  ان  كما 
املنتخب االوملبي  كانت عائقا امام تأهل 

اىل بكني عام 2008.
وزاد ان التجربة االحرتافية يف نادي نفط 
فريق  وان  جدا  ناجحة  كانت  طهران 
بي  عاد  ولو  قلبي  اىل  االقرب  الزوراء 

الزمن ملثلته من جديد.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن مدير ملعب كربالء الدويل، مهند الجراح عن اكتمال نمو العشب 

الصيفي للملعب وجاهزيته لالستحقاقات املقبلة
وقال الجراح إن “املالكات القائمة عىل ملعب كربالء الدويل، لم تتوقف 

يوماً عن العمل رغم حظر التجوال الذي فرض عىل املحافظة”.
حيث  للملعب،  الصيفي  العشب  بزراعة  قامت  “املالكات  أن  وأوضح 
اكتمل نمو العشب واصبح امللعب االن يف ابهى حلة وجاهز الستقبال 

املباريات يف الدوري املمتاز لكرة القدم”.
يذكر ان ملعب كربالء الدويل، يتسع لـ30 الف متفرج وتم افتتاحه يف 

12 أيار 2016.

بغداد / امري رسول 
و  األوملبي  منتخبنا  العب  قال 
فريق النفط عبد العباس اياد . 
ان هنالك عروض كثرية قدمت 
له و ان عقده مع فريق النفط 
بالعقد  ملتزم  هو  و  مستمر 

املربم بني الطرفني . 
انه تلقى اتصال  اياد  و أوضح 
هاتفي بشأن اللعب يف الدوري 
يوجد  ال  لكن  و  املمتاز  الرتكي 

يش رسمي لحد االن .
الدوري  إلغاء  ان  ايضا  قال  و 
الدوري  العبني  عىل  سلبيا  اثر 
املمتاز و عىل العبني املنتخبات 

التمارين  من  بالرغم  الوطنية 
فرتة  يف  لالعبني  املستمرة 
منازلهم  يف  الصحي  الحجز 
الوطني  منتخبنا  أن  السيما 
يف  مقبله  استحقاقات  لديه 
اسيا  و  العالم  كأس  تصفيات 
عىل  قادر  منتخبنا  ان   بني  و 
اذا  العالم  كأس  إىل  التأهل 
بنفس  منتخبنا  أداء  استمر 

الرتم يف املباريات السابقة . 
العراقي  االعالم  ان  زاد  و 
الريايض له تأثري كبري جدا عىل 
منتخبات الوطنية يف دعمها و 

مساندة الالعبني.

ادارة الزوراء تعلن تعاقدها الرمسي مع ضرغام امساعيل وعمار عبد احلسني 
حصين: جتديدي للصقور مسألة وقت

مقرتح لتسمية املوسم املقبل من الدوري املمتاز بـ )امحد راضي( اجلراح: ملعب كربالء الدولي 
جاهز لالستحقاقات املقبلة

عبد العباس اياد : ملتزم مع النفط 
والعرض الرتكي غري رمسي 

رمسياً.. امحد صالح مدرباً لنادي زاخو

خلدون ابراهيم : ثقافة الالعب العراقي لن تساعده على الوصول للمونديال

فريوس كورونا يصيب العب 
نفط ميسان عباس هاشم

بغداد/ متابعة الزوراء
 أصيب العب نادي نفط ميسـان، عباس هاشـم، بفريوس كورونا املستجد “كوفيد 

.”19
وقال مصدر مقرب من هاشم إن “الالعب عباس هشام ظهرت عليه اعراض فريوس 

كورونا، ليسارع اىل اجراء الفحوصات الطبية”.
وأضـاف ان “نتائج الفحوصات أكدت إصابة الالعب بالفـريوس وهو حالياً يرقد يف 

احدى مستشفيات ميسان ويخضع للحجر الصحي”.

أصفر وأمحر
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صع�د فري�ق مانشس�ر يونايت�د إىل نص�ف نهائ�ي كأس االتح�اد 
اإلنكليزي عقب فوزه الصعب مساء السبت عىل مستضيفه نوريتش 
س�يتي بهدفني مقابل هدف عىل ملعب “ كارو رود” ضمن الدور ربع 
النهائ�ي م�ن البطولة.انتهى الش�وط األول من املب�اراة التي خرجت 
متوسطة املستوى عىل وقع التعادل بدون أهداف ويف الشوط الثاني 
افتت�ح النيجريي أوديون إيغالو التس�جيل للش�ياطني الحمر 
يف الدقيق�ة 51 ثم تعادل ت�ود كانتويل لنوريتش 
يف الدقيق�ة 75، ويف الدقيقة 89 طرد تيم 
كل�وزه م�ن صف�وف نوريتش.ولعب 
الفريقان شوطني إضافيني سيطر 
فيهم�ا تماما مانشس�ر يونايتد 
ع�ىل مجري�ات اللعب بحث�اً عن 
ضمان التأهل إىل نصف النهائي 
فيم�ا انكم�ش نوريت�ش الذي 
يحت�ل املركز األخ�ري يف الدوري 
ركالت  إىل  الوص�ول  يف  أم�اًل 
الرجي�ح، ويف الوقت الذي ظن 
فيه الجميع أن املباراة بالفعل 
س�تنتهي يف وقتيها الرس�مي 
تمك�ن  بالتع�ادل  واإلض�ايف 
مداف�ع مانشس�ر يونايتد 
تس�جيل  م�ن  ماغوي�ر 
لفريق�ه. الف�وز  ه�دف 
وأجرى املدرب النرويجي 
أويل غون�ار سولس�كاير 
ع�ىل  تغي�ريات  ثماني�ة 
األساس�ية  التش�كيلة 
بثالثي�ة  ف�ازت  الت�ي 
نظيف�ة ع�ىل ش�يفيلد 
ال�دوري  يف  يونايت�د 

األربعاء املايض.
وافتتح إيغالو التسجيل 
بع�د أن رف�ع ل�وك ش�و 
عرضية ع�ن الجهة اليرسى 
خ�وان  اإلس�باني  إىل  وصل�ت 

مات�ا داخل املنطق�ة، مررها اىل النيج�ريي الذي تابعها يف الش�باك من 
مس�افة قريبة )51(.وهو اله�دف الخامس إليغالو، املع�ار إىل يونايتد 
م�ن ش�نغهاي غرينالند الصيني من�ذ كانون الثاني/يناي�ر الفائت، يف 
أرب�ع مباريات بدأها أساس�يا.وعادل فريق ال�”كاناريز” من تس�ديدة 
رائع�ة لت�ود كانتويل إىل يس�ار الحارس االرجنتيني س�ريخيو رومريو 
)75(.وأكم�ل نوريتش اللقاء بعرشة العبني من�ذ الدقيقة  88 إثر طرد 
مبارش للسويرسي كلوزه إثر إلمساكه بإيغالو وإسقاطه أرضاً.أجرى 
سولسكاير خمسة تبديالت يف الوقت االصيل شهدت عىل دخول الفرنيس 
بول بوغبا وماركوس راشفورد، قبل أن يدخل أنتوني مارسيال صاحب 
الثالثية “هاتريك” ضد شيفيلد خالل التمديد ليفرض يونايتد سيطرته 
عىل املباراة.وقالت صحيف�ة الدييل ميل اإلنكليزية أن ذلك يحدث للمرة 
األوىل يف الكرة اإلنكليزية.وكان الفيفا سمح ب�5 تبديالت بشكل مؤقت، 
بمجرد استئناف البطوالت املعلقة بسبب فريوس كورونا، وسمح أيضاً 
أن يكون بإمكان الفرق إجراء تبديل سادس. يف حال تمديد الوقت ضمن 
املس�ابقات التي تتطلب ذلك.وحرم ك�رول يونايتد من التأهل يف الوقت 
االصيل إث�ر تصديه ع�ىل دفعتني برباعة لتس�ديدتي بوغبا ومايس�ون 
غرين�وود )6+90( ليلج�أ الفريق�ان اىل التمديد.وس�بق للهولن�دي أن 
تصدى لركلتي جزاء يف املباراة التي فاز فيها يونايتد عىل نوريتش 3-1 
يف ال�دوري يف ترشين األول/أكتوبر الفائت. واصل كرول تألقه وتصدى 
لتس�ديدة بوغبا من خارج املنطقة )104(، قبل أن يبعد برباعة رأس�ية 
ماغواي�ر )112(.إال ان املداف�ع ال�دويل اإلنكليزي من�ح يونايتد بطاقة 
العبور اىل ملعب “ويمبيل”  بعدما وصلته الكرة عىل مس�افة قريبة من 

املرمى بعدما ارتدت من بن غودفراي تابعها يف الشباك )118(.

س�يعود النجم الدويل الهولندي السابق آريني روبن الذي وضع 
حداً ملسريته الكروية يف تموز/يوليو 2019، إىل املالعب عن 36 
عاماً من أجل الدفاع عن ألوان فريق بداياته خرونينغن، وذلك 

بحسب ما أعلن األخري.
وكش�ف خرونينغ�ن أن روبن “يتم�رن منذ أس�ابيع من أجل 
يكون جزءاً من الفريق األول لخرونينغن عندما ينطلق موسم 
2021-2020”.وب�دأ الجن�اح الرسي�ع مس�ريته الكروية مع 
خرونينغن حني كان يف الثانية عرشة من عمره، وتمت ترقيته 
اىل الفري�ق األول عام 2000 قبل أن ي�رك الفريق لالنتقال إىل 
آيندهوفن عام 2002، وذلك يف مس�تهل مش�وار الرحال الذي 
ق�اده لل�دوري اإلنكليزي )تش�ليس من 2004 حت�ى 2007( 
واإلس�باني )ريال مدريد بني 2007 و2009( واألملاني )بايرن 
ميونيخ ب�ني 2019-2009(.ويف مقطع فيديو، كش�ف روبن 
بأن�ه اتخذ ق�راره بعدم�ا فكر بالطريقة املناس�بة ملس�اعدة 

غرونينغ�ن يف تجاوز تداعيات فريوس كورونا املس�تجد 
الذي عل�ق ال�دوري الهولن�دي يف آذار/م�ارس، وأدى يف 

نهاية املطاف إىل إلغائه من دون تحديد أي بطل.
وأف�اد روب�ن الذي أمىض أفض�ل أيام مس�ريته يف بايرن 
حيث توج بجميع األلقاب املمكنة، أبرزها الدوري املحيل 

ثماني م�رات ودوري أبطال أوروبا ع�ام 2013، يف الفيديو 
أنه بشأن “العودة كالعب يف خرونينغن: بدأت تراودني 

هذه الفكرة، واآلن جعلت منها مهمتي. ال أعلم ما 
إذا كانت س�تنجح” يف ظل “التحدي الجسدي” 

بما أنه يف السادسة والثالثني من عمره.
 :2010 موندي�ال  بط�ل  وصي�ف  وخت�م 
“س�أعمل بجد، وإذا سارت األمور عىل ما 
يرام، سأنضم إىل الفريق يف التدريب األول 

للموسم الجديد”.

عاد برش�لونة بتعادل مخيب من أرض مستضيفه سلتا فيغو 2-2، 
يف املرحلة 32 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وس�جل لربش�لونة األوروغوياني لويس س�واريز 20، 67، ولس�لتا 
فيغو الرويس فيدور سمولوف 50، وياغو أسباس 88.

وصعد برش�لونة إىل الصدارة برصي�د )69( نقطة بفارق نقطة عن 
ريال مدريد الذي يلعب غداً يف املرحلة عينها ضد إسبانيول عىل أرض 

األخري.
ووصل رصيد سلتا فيغو إىل النقطة 34 يف املركز 16.

واستمرت نتائج برشلونة املخيبة عىل ملعب بااليدوس حني فشل يف 
الفوز يف آخر 6 زيارات له إىل سيلتا فيغو يف جميع املسابقات وفشل 
يف الف�وز يف آخ�ر 5 زيارات له إىل س�يلتا فيغو يف الدوري اإلس�باني 

تحديداً.
وبالرغم من التغريرّ الواضح يف أداء الربسا خصوصاً يف وسط امليدان، 
إال أن دفاعه بدا هشاَ ويقبل األهداف بسهولة. خصوصاً مع هجوم 

ذك�ي وخبري م�ن قبل أس�باس 
ونوليتو ورافينيا..

اإليجابي�ات  م�ن  ولع�ل 
للربس�ا  بالنس�بة  يف القليل�ة 
تمري�رات  ه�ي  مييس اللق�اء 
س�واريز  وثنائي�ة  الذكية، الحاس�مة 
إىل  مي�يس  وص�ل  التمريرة وق�د 
م�ع   250 رق�م  برش�لونة الحاس�مة 

يف جميع املسابقات.
مدري�د  أتلتيك�و  انتصارات�ه وواص�ل 
ل�ك وحق�ق الف�وز الراب�ع توالي�اً  ذ و
أالفي�س بع�د تخطي ضيفه ديبورتيفو 
م�ن   32 املرحل�ة  يف  الدوري 2-1 

اإلسباني لكرة القدم.
ي�د وبه�ذا الف�وز ع�زز أتلتيكو  ر مد
)58نقطة(  الثال�ث  ق مرك�زه  ر بف�ا

أربع نقاط عن اشبيلية.
59 وانتظ�ر أصح�اب األرض حتى  الدقيق�ة 

ال�دويل ليفتتحوا التس�جيل برأسية العب  الوس�ط 
ساوول نيغويز اثر رضبة حرة لالنكليزي كريان تريبيري.

وضمن دييغو كوس�تا النقاط بعد تسجيله الهدف الثاني من نقطة 
الجزاء )73(، بعد خطأ من روبن دوارتي عىل ماركوس ليورنتي.

ويف الوق�ت البدل عن ضائع، ارتدت الكرة من يد قائد أتلتيكو كوكي 
ال�ذي حاول إيقاف ك�رة أرضية من رضبة حرة، فاحتس�ب الحكم 

ركلة جزاء ترجمها خوسيلو صاروخية يف املقص االيمن )90+2(.

احتف�ل باي�رن ميونيخ بف�وزه بلقب موس�م 
2020-2019 م�ن دوري الدرج�ة األوىل األملاني 
لك�رة الق�دم بالتتويج ب�درع البطولة بش�كل 
ممي�ز ورائ�ع ل�م ينقص�ه إال تواج�د جماهري 
العمالق البافاري التي غابت بس�بب اإلجراءآت 
االحرازي�ة للح�د من تف�ي ف�ريوس كورونا 

املستجد.
وع�ىل الرغ�م من التعث�ر الذي ش�هده بايرن يف 
بداية املوس�م الح�ايل والذي بلغ أوج�ه، عندما 
خرس الفريق يف األسبوع العارش من مستضيفه 
آينراخ�ت فرانكفورت بخمس�ة أهداف مقابل 
هدف ما جعل�ه يراجع وقته�ا للمركز الرابع، 
فإن اإلجراء الرسيع الذي اتخذته إدراة العمالق 
نيك�و  الكروات�ي  امل�درب،  بإقال�ة  الباف�اري 
كوفات�ش وتعي�ني هانز فليك خلف�اً له قد أعاد 

للفريق توازنه رسيعاً.
ونجح فلي�ك يف إعادة بايرن إىل مكانه الطبيعي 
كمتصدر للبوندسليغا، وأنهى املوسم بقوة بعد 
أن توج باللقب الثامن عىل التوايل، بعد أن احتل 
الصدارة برصيد 82 نقطة بفارق 13 نقطة عن 

دورتموند صاحب املركز الثاني.
وكل�ل باي�رن موس�مه بالعدي�د م�ن األرق�ام 
القياس�ية فق�د أح�رز 100 ه�دف يف املوس�م 
املنق�ي وه�ي امل�رة األوىل الت�ي يص�ل فيه�ا 
له�ذا الرق�م من�ذ موس�م 1972-1971 كم�ا 
روب�رت  البولن�دي  الفري�ق،  مهاج�م  أصب�ح 
ليفاندوفيس�كي هو أول العب يسجل 34 هدفاً 
يف موسم واحد منذ ديتري مولر مع كولن موسم 
1977-1976، كما استعاد نجم الفريق توماس 
مولر تألقه وأصبح أكث�ر العب يهدي تمريرات 
حاس�مة يف البوندسليغا يف موسم واحد برصيد 
21 تمريرة متخطياً بذلك نجم مانشسر سيتي 
الح�ايل كيفن دي بروين والذي منح 20 تمريرة 

حاسمة يف موسم 2014-2015.
وضم�ن هوفنهايم بطاقة مبارشة للمش�اركة 
يف منافس�ات ال�دوري األوروبي املوس�م املقبل 

بانتصار كبري ومفاجىء عىل مضيفه بوروسيا 
دورتموند )0-4( ضمن املرحلة 34 األخرية من 

مباريات الدوري األملاني.
وصنع الكرواتي أندري كراماريتش من نفس�ه 
ل رباعي�ة فريقه يف  نجم�ا للمواجه�ة إذ س�جرّ
الدقائ�ق )8( و)30( و)48( و)50 م�ن ركل�ة 

جزاء(. 
ورف�ع هوفنهايم رصيده إىل 52 نقطة يف املركز 
الس�ادس ليضمن البطاقة املبارشة ملنافس�ات 

ال�”يوروبا ليغ”.
أم�ا بوروس�يا دورتمون�د الخارس فق�د تجمدرّ 
رصي�ده عند 69 نقطة بيد أن�ه كان متأكداً من 

احتالل مركز الوصافة منذ املرحلة املاضية.
وفش�ل باي�ر ليفرك�وزن يف التأهل ملنافس�ات 
دوري أبط�ال أوروب�ا واكتفى بضم�ان بطاقة 
مؤهلة إىل ال�دوري األوروبي رغم انتصاره عىل 
ضيف�ه ماينتس بهدف نظي�ف ضمن مباريات 
املرحل�ة 34 األخ�رية من ال�دوري األملاني لكرة 

القدم.

وانتزع بوروسيا مونشنغالدباخ بطاقة مؤهلة 
إىل منافس�ات دوري أبط�ال أوروب�ا بانتصاره 
الثمني ع�ىل ضيفه هريتا برل�ني بهدفني لهدف 
ضم�ن مباريات املرحلة 34 األخرية من الدوري 

األملاني لكرة القدم.
ل للفائ�ز كل من جون�اس هوفمان )7(  وس�جرّ
ع  والس�ويرسي بري�ل إمبول�و )78( يف حني وقرّ
البوس�ني وداد إيبيس�يفيتش )1+90( ه�دف 

الخارس الوحيد.
ورفع بوروس�يا مونش�نغالدباخ رصيده إىل 65 
نقطة يف املركز الرابع ليتأهل رس�مياً ملنافسات 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
�د رصي�ده عند 41  أم�ا هريتا برل�ني فقد تجمرّ

نقطة يف املرتبة العارشة.
حق�ق فريق ف�ريدر بريم�ن فوزاً كاس�حاً عىل 
ضيف�ه كول�ن بس�تة أه�داف مقاب�ل ه�دف، 
فتمك�ن من اله�روب م�ن الهب�وط املبارش إىل 
دوري الدرج�ة الثاني�ة األملاني�ة مس�تفيداً من 
خس�ارة منافس�ه املبارش فورتونا دوسلدورف 

أمام مس�تضيفه يونيون برلني بثالثية نظيفة 
السبت ضمن الجولة الرابعة والثالثية واألخرية 

من البوندسليغا.
يف مب�اراة بريمن وكولن رضب أصحاب األرض 
بق�وة بحثاً ع�ن الفرص�ة األخ�رية للنجاة من 
الهبوط وس�جلوا ثالثي�ة يف الش�وط األول عن 
طري�ق يويا أوس�اكو يف الدقيق�ة 22، وميلوت 
راش�يكا يف الدقيقة 27 وني�كالس فولكروغ يف 
الدقيق�ة 29، وعزز دايف كالس�ني تق�دم بريمن 
بإح�رازه الهدف الرابع يف الدقيقة 55 ثم أضاف 
أوس�اكو الهدف الثاني له والخامس لربيمن يف 
الدقيقة 58 فيما أحرز دومينيك دريكسلر هدف 
كول�ن الوحي�د يف الدقيق�ة 62 قبل أن يس�جل 
جوشوا س�ارجنت الهدف الس�ادس لربيمن يف 

الدقيقة 68.
ويف برل�ني س�قط دوس�لدورف أم�ام أوني�ون 
بثالثية نظيفة تناول عىل تسجيلها أنتوني إيغا 
يف الدقيقة 26 وكريس�تيان غينتنري يف الدقيقة 
54  ثم النيجريي س�ليمان عب�د الله يف الدقيقة 

األخرية من زمن املباراة.
بذل�ك اقتن�ص بريم�ن املرك�ز الس�ادس عرش 
برصي�د 31 نقط�ة بفارق نقط�ة واحدة فقط 
أم�ام دوس�لدورف ال�ذي تأك�د هبوط�ه، فيما 
اس�تقر كولن يف املركز الراب�ع عرش برصيد 36 
نقطة وأنهى أونيون برلني مشاركته الرائعة يف 
أول مواس�مه يف البوندس�ليغا يف املركز الحادي 

عرش برصيد 41 نقطة.
وبذل�ك س�يرضب بريم�ن موعداً م�ع صاحب 
املرك�ز الثال�ث يف دوري الدرج�ة الثانية والذي 
سيحس�م غ�داً حيث س�تقام جمي�ع مباريات 
املرحل�ة األخ�رية م�ن البطول�ة ويحت�ل حالياً 
هايدنهاي�م املرك�ز الثال�ث برصي�د 55 نقطة 
وينافس�ه بش�دة هام�ربوغ العري�ق يف املركز 

الرابع برصيد 54 نقطة.
وحق�ق فريق ف�ريدر بريمن فوزاً كاس�حاً عىل 
ضيفه كولن بستة أهداف مقابل هدف، فتمكن 

من الهروب من الهبوط املبارش إىل دوري الدرجة 
الثانية األملانية مس�تفيداً من خسارة منافسه 
املبارش فورتونا دوس�لدورف أمام مس�تضيفه 
يوني�ون برل�ني بثالثي�ة نظيفة ضم�ن الجولة 

الرابعة والثالثية واألخرية من البوندسليغا.
يف مب�اراة بريمن وكولن رضب أصحاب األرض 
بق�وة بحثاً ع�ن الفرص�ة األخ�رية للنجاة من 
الهبوط وس�جلوا ثالثي�ة يف الش�وط األول عن 
طري�ق يويا أوس�اكو يف الدقيق�ة 22، وميلوت 
راش�يكا يف الدقيقة 27 وني�كالس فولكروغ يف 
الدقيق�ة 29، وعزز دايف كالس�ني تق�دم بريمن 
بإح�رازه الهدف الرابع يف الدقيقة 55 ثم أضاف 
أوس�اكو الهدف الثاني له والخامس لربيمن يف 
الدقيقة 58 فيما أحرز دومينيك دريكسلر هدف 
كول�ن الوحي�د يف الدقيق�ة 62 قبل أن يس�جل 
جوشوا س�ارجنت الهدف الس�ادس لربيمن يف 

الدقيقة 68.
ويف برل�ني س�قط دوس�لدورف أم�ام أوني�ون 
بثالثية نظيفة تناول عىل تسجيلها أنتوني إيغا 
يف الدقيقة 26 وكريس�تيان غينتنري يف الدقيقة 
54  ثم النيجريي س�ليمان عب�د الله يف الدقيقة 

األخرية من زمن املباراة.
بذل�ك اقتن�ص بريم�ن املرك�ز الس�ادس عرش 
برصي�د 31 نقط�ة بفارق نقط�ة واحدة فقط 
أم�ام دوس�لدورف ال�ذي تأك�د هبوط�ه، فيما 
اس�تقر كولن يف املركز الراب�ع عرش برصيد 36 
نقطة وأنهى أونيون برلني مشاركته الرائعة يف 
أول مواس�مه يف البوندس�ليغا يف املركز الحادي 

عرش برصيد 41 نقطة.
وبذلك سيرضب بريمن موعداً مع صاحب املركز 
الثال�ث يف دوري الدرج�ة الثانية والذي حس�م 
أم�س، حيث س�تقام جميع مباري�ات املرحلة 
األخرية م�ن البطولة ويحتل حالي�ًا هايدنهايم 
املركز الثالث برصيد 55 نقطة وينافس�ه بشدة 
هام�ربوغ العري�ق يف املركز الراب�ع برصيد 54 

نقطة.

وص�ف بط�ل العال�م الربيطاني لوي�س هاميلت�ون املالك الس�ابق لحقوق 
الفورموال 1 مواطنه بريني إكليستون بأنه “جاهل وغري متعلم”، وذلك عىل 
خلفية الترصيح الذي أدىل به األخري حني اعترب أن “السود يف بعض األحيان 

هم أكثر عنرصية من البيض”.
وُطل�ب من إكليس�تون التعليق عىل املبادرات األخ�رية ملواطنه هاميلتون يف 
مناهض�ة العنرصي�ة، وذلك بعد م�رصع املواطن األمريكي األس�ود جورج 

فلويد اختناقا عىل يد رشطي يف 25 أيار/مايو يف مينيابوليس.
وأثناء إش�ادته بسائق مرس�يدس بطل العالم ست مرات، شكك إكليستون 
البال�غ من العمر 89 عاماً يف أن إنش�اء لجن�ة هاميلتون التي تأمل يف جذب 

املزيد من الشباب السود لسباقات السيارات، سيكون لها أي تأثري كبري.
وقال ال�”س�وبريمو” ال�ذي توىل قيادة الفورموال 1 طيل�ة أربعة عقود من 
الزم�ن، لش�بكة “يس أن أن” األمريكي�ة “ال أعتق�د أنه�ا س�تفعل أي يشء 
يسء أو جي�د لفورموال 1”، مضيفاً “س�يجعل الن�اس يفكرون فقط يف ما 
هو األمر األكثر أهمية. أعتقد أن األمر نفس�ه بالنس�بة للجميع. يجب عىل 
الناس التفكري قليال والتفكري: +حس�نا، ما األمر بحق الجحيم. شخص ما 
ليس مثل األش�خاص البيض ويجب عىل السود أن يفكروا نفس اليء عن 

البيض”.

وتابع: “يف كثري من الحاالت، يكون السود عنرصيني أكثر من البيض”.
وعندم�ا أُح�ِرَج م�ن مطالبت�ه بتقدي�م براهني ع�ن عنرصية الس�ود، أقر 
إكليستون أن ليس باستطاعته تقديم أي دليل يدعم موقفه، قائالً ببساطة 

أنه “الحظ” ذلك عىل مر السنني.

ورد هاميلتون، الس�ائق األس�ود يف الفورموال 1، عىل إكليستون يف حسابه 
عىل انس�تاغرام، قائالً “بريني خ�ارج الرياضة ومن جيل مختلف، لكن هذا 
بالضب�ط الخطأ القائم: تعليقات جاهلة وغري متعلمة ُتظهر مدى ما يجب 

علينا أن نخوضه كمجتمع قبل تحقيق املساواة الحقيقية”.
وتابع: “إذا كان الش�خص الذي أدار الرياضة )الفورموال واحد( لعقود من 
الزم�ن يفتقر اىل فهم القضايا املتأصلة التي نتعامل معها كس�ود كل يوم، 
فكي�ف نتوقع أن يفهم )القضية( جميع األش�خاص الذي�ن يعملون تحت 

قيادته؟ إنها )املشكلة( تبدأ من القمة”.
وحاول مس�ؤولو بطول�ة العالم للفورم�وال واحد الن�أي بالنفس عن رأي 

إكليستون، معتربين أن تعليقا من هذا النوع ال مكان له يف هذه الرياضة.
وقال املسؤولون يف بيان: “يف الوقت الذي تكون فيه الوحدة رضورية ملحاربة 
العنرصية وعدم املساواة، نختلف تماماً مع تعليقات بريني إكليستون التي 

ليس لها مكان يف الفورموال 1 أو املجتمع”.
وأضافوا: “الس�يد إكليس�تون لم يلعب أي دور يف الفورموال 1 منذ أن غادر 
مؤسس�تنا يف عام 2017، ولقبه كرئيس فخري، انتهت صالحيته يف كانون 

الثاني/يناير 2020”.

7الرياضي

الكشف عن جدول املبارياِت 
NBAالرتتيبية يف الـ

مرسيليا جيّدد عقد جنمه باييت

اعالم الكرتوني بايرن ميونيخ خيتتم مومسه االستثنائي بتتويج مميز

هاميلتون يرد بقوة على تصريح إكليستون

أعلن نادي أوملبيك مرس�يليا تجديد عق�د نجم الفريق ديميري 
باييت ملوس�مني إضافيني ليبقى مع الن�ادي حتى صيف العام 

.2024
وقال جاك هنري إيرو رئيس النادي إن باييت قد أبلغه أنه يريد 

إنهاء مسريته يف مرسيليا.
وكش�ف رئيس مرس�يليا يف مؤتمر صحفي أن باييت وافق عىل 

تخفيض راتبه للموسمني املقبلني.
أما بشأن املوس�مني األخريين يف نهاية تعاقده بعد التمديد فقد 
وافق باييت أيضا عىل تخفيض راتبه بنسبة تراوح بني أربعني 

وستني باملائة.
كما تنازل عن مكاف�أة التأهل للبطوالت األوروبية، وجزء كبري 

من مكافآته يف آخر موسمني، ضمن عقده الجديد.

كش�فت رابطة ك�رِة الس�لِة األمريكية، ع�ن ج�دول املبارياِت 
الرتيبية الستئناف املوسم، يف الثالثني من تموز/يوليو املقبل.

ونرشت الرابطة بيانا مفصال عن خطة عودِة النش�اط ِ لدوريرّ 
ال�NBA من مدينِة )أورالندو( بواليِة )فلوريدا(،حيث س�َيلعُب 
كُل فريق من بني االثنني والعرشيَن املشاركني، ثماني مبارياٍت 
ُتح�ِدُد ترتيَب الف�رق ِ يف املنطقتني الرشقي�ة والغربية، وهُوية َ 

املتأهلنَي إىل األدوار اإلقصائية.
وس�يكون هن�اك احتمالية للجوء إىل س�يناريو خ�وض ملحق 
فاصل ب�ني صاحب�ي املركزين الثام�ن والتاس�ع، يف حال كان 
، وَوفق�اً للجدول الذي  الف�ارُق بينهما أربعَة انتص�ارات أو أقلَّ
كش�فت عنه الرابطة، س�يكون عش�اق الس�لِة األمريكية عىل 
موع�د ٍ م�ع مباراة نارية ي�وَم الثالثني من يولي�و، وهي ديربي 

لوس أنجليس بني ليكرز وكليربز.

روبن يعود إىل املالعب يف عمر الـ36

برشلونة يواصل هدر النقاط وأتلتيكو يفوز 
بصعوبة على أآلفيس

مانشسرت يونايتد يصعد إىل نصف نهائي كأس االحتاد اإلنكليزي

مفكرة الزوراء
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كرم نعمة
كاتب عراقي

 قبل س�نوات كتب�ُت دونال�د ترامب لعبة 
والرئي�س  ذل�ك  كان  تم�ل،  ال  صحفي�ة 
األمريك�ي مزهّو يف دخول�ه األول إىل البيت 
األبيض، وبالفعل ص�دق توقعي، فاللعبة 
مس�تمرة ول�م تفق�د متعته�ا بالنس�بة 
لرتامب، ألنه أضح�ى رئيس أقوى دولة يف 
العالم بوظيفة مغ�رّد! وتلك أهم الرشوط 
الت�ي صنعه�ا لنفس�ه وه�و “يش�يطن” 

وسائل اإلعالم التقليدية.
الصحافة بالنس�بة لرتامب مج�رد أخبار 
زائف�ة، بينم�ا ترامب بالنس�بة لوس�ائل 
اإلع�الم أكث�ر م�ن ذل�ك، وله�ذا ال أتوقع 
غياب صورت�ه حتى وإن لم يفز مجددا يف 

االنتخابات الرئاسية.
الصحاف�ة يف مجمله�ا ال تتعاط�ف م�ع 
س�لوك ترامب الس�يايس، لكنها ال تريد أن 
تغادر اللعبة التي وضعها الرئيس لنفسه 
أشبه بربنامج من تلفزيون الواقع يفضل 
أن يديره ع�ى أجهزة العال�م الذكية، وإن 
كان يس�تخدم هاتفه بدل جه�از التحكم 

بالتلفزيون.
وألن اللعب�ة لم تفقد متعة التش�ويق، بل 
تزداد يوما بعد آخ�ر، فإنه صار من مهام 

وس�ائل اإلعالم تحليل تحركات وتغريدات 
ترامب وفق قواعد علم النفس الس�لوكي، 
ومراقب�ة ترصيحاته وعدم تركها تمر من 
دون التقاط ما يجعلها ذات أهمية ومثرية 

بالنسبة للجمهور.
ذل�ك م�ا حصل هذا األس�بوع م�ع صورة 
باتري�ك  املص�ور  عدس�ة  التقطته�ا 
سيمانس�كي م�ن وكالة أسوش�يتد برس 
لرتامب بدا وكأنه خ�ارج تلفزيون الواقع 

السيايس الذي عرف به.
إن�ه يف ه�ذه الصورة ليس ترام�ب املعتاد، 
حس�ب تعب�ري الكاتب هوغ�و ريفكيند يف 
صحيف�ة التايم�ز الربيطاني�ة، الذي قدم 
قراءة يف تحليل مضمون الصورة، فرتامب 
لن يكون ترامب من دون الجماهري الغفرية 
املحيط�ة به يف الص�االت واملالع�ب، حتى 
وإن كان يف غرفة نومه يرس�ل التغريدات 
النارية! لنا أن نتخيل أكثر من مئة مليون 
متاب�ع ل�ه، ه�ؤالء جماهري يحس�ن بهم 

ترامب ويتشوق ملخاطبتهم.
الش�هرية وه�و يص�ف  لنتذك�ر جملت�ه 
الصحف بأنها مج�رد أدوات لنرش األخبار 
الزائف�ة، معربا عن عدم حاجت�ه لها ألنه 
يتعام�ل مبارشة مع املالي�ني من املتابعني 

عى مواقع التواصل.
ص�ورة ترام�ب يف وكالة أسوش�يتد برس 
مدع�اة للتحلي�ل أكث�ر م�ن أي ترصي�ح 
س�يايس ل�ه لح�د اآلن، فهذه الص�ورة ال 
تظهر ذلك الرئيس الساحر ببدلته الثمينة 
وربطة عنقه الحم�راء كعالمة عن الثراء. 
بل مجرد العب بيسبول مهزوم عاد يف وقت 
متأخر ليلة الس�بت بعد تظاهرة انتخابية 
مخيبة لآلمال قاطعها الجمهور، والبعض 
منه�م تعم�د اقتن�اء تذاكر الحض�ور ولم 
يذهب لتطبيق سياس�ة املقاع�د الفارغة 

وإفشال حملة ترامب االنتخابية.
كم�ا ُتظهر الص�ورة أن الرئيس األمريكي 

لدي�ه عدو يتجمهر أكث�ر فأكثر، ال يمكنه 
هزيمته بالتخبط، وهو ينزل من املروحية 
الرئاسية بربطة عنق محلولة عى كتفيه، 

وماسكا بقوة قبعة العب منهك.
لقد كان صموئيل بكيت يرتك ربطة عنقه 
ب�ال ش�د، كذل�ك ألبري كام�و، مثلم�ا فعل 
آرث�ر ميل�ر يف تعبري ع�ن زواجه الفاش�ل 
من مارل�ني مون�رو. لكن ترام�ب يف هذه 
الصورة ال يتشبه بأي من هؤالء املدهشني 
يف صناعة األحالم املعربة، وهو يرتك ربطة 
عنق�ه حرة عى كتفي�ه، ألنه أصال يرى يف 
نفس�ه ممثال للنخب العالي�ة وليس لتلك 
الهم�وم األدبي�ة املس�تعارة الت�ي يمثلها 
ميلر وبيكي�ت وكامو وس�واهم. لذلك بدا 
مثل مقامر عائد من خس�ارته، أو بتعبري 
هوغ�و ريفكين�د أش�به ب�”رج�ل أعمال 

مس�جون تم إط�الق رساح�ه بكفالة ولم 
يتذكر ربطة عنقه املس�رتخية عى صدره 

كي يعيد شدها”!
الص�ورة بال ش�ك باهرة يف اس�تمرار لعبة 
الصحافة مع ترامب، فلو عاد منترصا من 
حملت�ه االنتخابية األوىل بع�د إنهاء الحجر 
الصحي لبدا أش�به باملمثل ب�راد بيت وهو 
يميش رابط الجأش بعد أن قىض عى عدوه. 
لكن ترامب ب�ال جمهور من املعجبني وتلك 

فكرة ميتة ال يقبلها عقل الرئيس.
إن ق�راءة أولية لهذه الصورة تجعل أغلبنا 
يتفق م�ع هذا الكالم ولي�س فقط تحليل 

املضم�ون وف�ق الرؤي�ة الصحفي�ة.
وبالطب�ع هن�اك م�ن ال ي�رى ذل�ك، ومن 
الصحفيني أنفس�هم أيض�ا، هل تتذكرون 
دفاع الصحايف فيليب ستيفنز وهو يعالج 

الجانب السار يف شخصية دونالد ترامب!، 
فريى أنه ليس شخصا سيئا تماما، وربما 

هناك وجاهة يف طريقة تفكريه.
تأم�ل كيف يجد س�تيفنز مس�وغا له عن 
كره النساء؟ “حس�نا، بالتأكيد، تعد آراؤه 
املتعلق�ة بالنس�اء كريهة، لك�ن برصاحة 
نح�ن نس�مع الكثري م�ن الحديث نفس�ه 
يف معظ�م غرف خل�ع املالب�س للرجال”، 
ال أعرف ماذا س�يقول الي�وم بعد أن رشع 
العنرصي�ة.  إع�ادة ملف�ات  األمريكي�ون 
رودي  م�ن  ب�كالم  س�تيفنز  ويستش�هد 
جوليان�ي عم�دة نيويورك األس�بق، حول 
الشخصية الحقيقية لرتامب؟ إنه شخص 

“مفكر وذكي ومتعلم ومثقف”.
س�نجد آخري�ن مم�ن يؤمن�ون بمثل هذا 
الكالم، لكنهم يتناقصون يوما بعد آخر وال 

يبدو أنهم يشكلون جمهورا يسعد ترامب 
نفس�ه، مالي�ني املتابع�ني له ع�ى مواقع 
التواصل ليس�وا جميعهم مش�جعني عى 
مدرجات فريق ترامب، إنه مجرد جمهور 
يتوزع عى مدرجات الداعمني والخصوم.

تل�ك الصورة الكئيب�ة لرتامب بع�د نهاية 
تجم�ع انتخاب�ي غري مثم�ر، تدفع الكثري 
م�ن منتق�دي الرئيس األمريك�ي إىل توقع 
أنها بداي�ة النهاية، وقد يكونون عى حق، 
لكننا كمتابعني لع�روض تلفزيون الواقع 
املس�تمرة حول ترامب ما زلنا ال نفهم ما 
س�تكون عليه بداية النهاية. فيما يستمر 
الس�ؤال الكبري عم�ا إذا كان ترامب يدرك 
تداعي�ات املس�ار الن�ادر ال�ذي يتخ�ذه يف 

تاريخ السياسة األمريكية.
ه�ذا هو أص�ل مقول�ة الصحافية س�الينا 
زيت�و مؤلف�ة كت�اب “ث�ورة ك�ربى داخل 
التحالف الشعبوي إلعادة تشكيل السياسة 
األمريكي�ة” الت�ي تقول إن مؤي�دي ترامب 
يأخذون�ه “ع�ى محمل الج�د، ولكن ليس 

حرفياً” بينما يفعل منتقدوه العكس.
مع ذلك م�ن املفيد أن نعود م�رة أخرى إىل 
كالم املؤرخ�ة دوري�س كرين�ز غودوي�ن، 
إح�دى أش�هر كّت�اب الس�ري الرئاس�ية يف 
الواليات املتحدة، بقولها إن س�لوك ترامب 
يش�ري إىل حاجة تركيز الحمالت االنتخابية 
بش�كل أكرب عى امل�زاج العام للمرش�ح يف 

املستقبل.
وقال�ت “إن�ه ربم�ا كان أبراه�ام لينكولن 
عرض�ة لنوب�ات غض�ب لكنه وجد س�بال 
لالستحواذ عى مزاجه”، معتربة أن النوبات 
العامة الت�ي تصيب ترام�ب، واالفتقار إىل 
التواضع، وعدم القدرة عى الس�يطرة عى 
انفعاالت�ه، ه�ي أم�ور ن�ادرة الح�دوث يف 

التاريخ األمريكي.
 وم�ع ذلك نجد م�ن يراها ح�ال ملعضالت 

تحل عى العالم.
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بع�د رصاع طوي�ل م�ع مرض 
العضال تويف الصحفي العراقي 
رمزي صوفيا الس�اعة الحادية 
الثالث�اء  صب�اح  م�ن  ع�رشة 
البيض�اء يف  ال�دار  يف  امل�ايض، 
املغ�رب عن عم�ر ناه�ز ال94 
لجلط�ة  تعرض�ه  إث�ر  عام�ا 

دماغية.
يذك�ر ان الراحل كان قد خضع 
للع�الج من�ذ ف�رتة حي�ث ت�م 
استئصال جزء من رئته نتيجة 

إصابته بمرض الرسطان.

الدار البيضاء/ متابعة الزوراء:
 ق�ال املدير العام ملؤسس�ة “إيكوميديا” اإلعالمية عبداملنعم الدمل�ي، إن الدولة مطالبة اليوم 
بدع�م قط�اع اإلعالم والنرش  يف املغرب وإنقاذه من تداعيات الس�ياق الصعب الذي يعيش�ه؛ 

“ألن الصحافة تقدم خدمة عمومية”.
وج�اءت كلمة الدملي خ�الل االجتماع التأس�ييس للجمعية الوطنية لإلع�الم والنارشين وتم 
انتخاب الدملي رئيسا لها وتكليفه بتشكيل مكتبها اإلداري وتكوين لجنة مصغرة مكونة من 
خمس�ة أعضاء مهمتها صياغة القانونني األسايس والداخيل للجمعية، بحضور ممثلني عن 

الصحف الورقية واملواقع اإللكرتونية واإلذاعات الخاصة.
واعت�رب الدمل�ي أن طلب الدعم من الدولة “ليس بدعة بقدر ما ه�و معمول به يف دول العالم، 

مشريا إىل أن صحفا عاملية تتقى هذا الدعم مثل جريدة لوفيغارو الفرنسية.
وم�ن املهم�ات العاجلة لرئي�س الجمعية االتص�ال بالجهات املرشفة ع�ى القطاع اإلعالمي 
املغرب�ي، من أجل البدء الفوري بتقديم حلول عملية وملموس�ة لألزم�ة الخانقة التي تهدد 

القطاع.
واتفق املؤسس�ون بعد دراس�ة جميع النقاط عى إنش�اء تكتل مهني يكون املمثل األسايس 
يف كل م�ا يتعلق بالصحافة ويداف�ع عن املهنة ويقوي القطاع، ويواك�ب مختلف التطورات 

املجتمعية.
وش�ددوا عى اس�تمرارية املطبوعات الورقي�ة واإللكرتونية واإلذاعات املغربية بش�كل قوي 
وج�اد، يوازي قيمة الخدمة العمومية التي تفخر هذه الصحف واملواقع واإلذاعات بتقديمها 

مهنيا.
وأكد رئي�س تحرير “األحداث املغربية” املختار الغزي�وي، أن القطاع يعيش وضعية صعبة، 
وأن الجمعي�ة “ج�اءت من أج�ل إنقاذ هذه املهنة وإع�ادة االعتبار لها”. وتس�اءل الغزيوي 
“كي�ف يعقل أال تصل الجريدة إىل مناطق يف جن�وب يف املغرب إال يوما واحدا بعد الصدور؟”، 

موردا أن الخط التحريري الذي يجمع أعضاء الجمعية “هو املغرب”.
ب�دوره، أكد املدير العام ل�مجموعة “غلوبال ميديا” أحمد الرشعي، أن الفرتة التي تمر فيها 
مهن�ة الصحافة فرضت عى الجميع تأس�يس ه�ذا التكتل ألجل الحدي�ث بصوت واحد عن 
املش�اكل التي تمسهم. أما املدير العام ملجموعة أم.أف.أم كمال لحلو، فقد اعترب أن التحاقه 
به�ذا امل�رشوع “هو نتاج تفك�ري عميق يف كيفي�ة الوص�ول إىل حلول تضمن له�ذا القطاع 

بقاءه”.
وصدر بيان عن الجمعية أوضح أن املش�اركني يف االجتماع العام التأس�ييس “درسوا وضعية 
الصحاف�ة املغربية خالل جائح�ة كوفيد – 19 وتداعيات األزمة الوبائي�ة عى القطاع”، من 

أجل املساعدة يف إنقاذ املؤسسات املترضرة.

 بغداد/ متابعة الزوراء:
زه�رة،  دين�ا  اإلعالمي�ة  أعلن�ت 
مذيع�ة قن�اة  “extra news”ع�ن 
ش�فائها التام من ف�ريوس كورونا 
“كوفي�د 19”، وعودته�ا للعمل بعد 
ف�رتة غياب قص�رية من�ذ إصابتها 
بالفريوس،فيم�ا أعلن�ت اإلعالمي�ة 
داليا أبو عم�ر تعافيها من فريوس 
صفحته�ا  ع�ى  وعلق�ت  كورون�ا 
الفي�س ب�وك “ صب�اح الخ�ري ان�ا 

خفيت الحمدلله عدت عيل خري.
وكتب�ت اإلعالمية دين�ا زهرة ، عرب 
حس�ابها ع�ى انس�تجرام: “الحمد 
لل�ه بعد تم�ام التعاىف م�ن فريوس 
كورون�ا.. نلتقى بإذن الله عى قناة 

اكسرتا نيوز”.
وكان�ت املذيعة دينا زهرة، أعلنت ىف 
مطلع الش�هر الجارى عن إصابتها 
بف�ريوس كورونا، حي�ث كتبت عرب 
حسابها عى “إنستجرام”: “أظهرت 
املس�حة إصابتى بفريوس كورونا.. 
الحمد لل�ه األمور بخ�ري حتى اآلن، 
عى أمل أن نلتقى قريباً بإذن الله”.
يش�ار إىل أن ع�ددا م�ن اإلعالميني، 
أعلنوا مؤخرا عن إصابتهم بفريوس 
كورونا املستجد كان آخرهم املذيعة 
دين�ا حوي�دق، املش�اركة ىف تقديم 
برنام�ج its show time امل�ذاع عى 
قن�اة cbc التى أعلن�ت عن إصابتها 

بف�ريوس كورونا، حي�ث كتبت عى 
حسابها الشخىص بموقع التواصل 
االجتماع�ى في�س بوك: “ش�باب، 
لقد أجري�ت اختبار فريوس كورونا 
واكتش�فت أنه�ا إيجابي�ة.. برجاء 
اختربوا أنفس�كم إذا كنتم تعاملتوا 

معى خالل األسبوع املاىض”.
وأصيب عدد من املذيعني واملذيعات 
أبرزهم  بف�ريوس كورون�ا، كان�ت 
اإلعالمية ريهام السهى، واإلعالمية 
آي�ة عب�د الرحم�ن املذيع�ة بقن�اة 
اكس�رتا ني�وز، الت�ى أعلن�ت أيضا 
إصابتها بف�ريوس كورونا، وكتبت 
آي�ة عرب حس�ابها عى في�س بوك، 
قائ�ال: “الحم�د لل�ه ت�م التأكد من 
إصابتى بف�ريوس كورونا.. ببلغكم 
محتاج�ة  أوال  علش�ان  ده  الخ�رب 
دعواتكم الصادق�ة الى من القلب.. 
إن ربن�ا هريزقن�ى  وثانًي�ا واثق�ة 

الش�فاء قريب جًدا بفضل محبتكم 
وهارج�ع  العظيم�ة..  ودعواتك�م 
م�ع  تجربت�ى  ع�ى  لك�م  أحك�ى 

الكورونا باشا”.
غ�ي غضون ذل�ك أعلن�ت اإلعالمية 
داليا أبو عم�ر تعافيها من فريوس 
صفحته�ا  ع�ى  وعلق�ت  كورون�ا 
الفي�س ب�وك “ صب�اح الخ�ري ان�ا 
خفي�ت الحمدلل�ه ع�دت ع�يل خري 
املهم بقي ان كورونا هانم ادتني كل 
االعراض بس�خاء، حت�ي االعراض 
بتيج�ي  ال�يل  واالع�راض  الن�ادرة 
لالطفال كانت عامل باكديج لطيف 
ليا الرصاحة الست كريمه وسخيه، 
لكن جت بقي عند اجس�ام مضاده 
وقال�ت ل�ك الء فان�ا طبي�ا خفيت، 
وماحدش رج�اًءا يدخل يقويل ازاي 
مافيش اجسام مضادة، الن لالسف 
م�ش كل الن�اس بتك�ون اجس�ام 

مض�ادة، حس�ب رشح الدكتور دي 
حاجة متعلقة باملناعة وانا مناعتي 

ضعيفة املهم الفريوس ده رشير”.
وأضاف�ت :نصيحة بم�ا ان مافيش 
معلوم�ه بتقول جس�مك هيتعامل 
مع�اه ازاي فبالش تق�رب منه، وال 
تخلي�ه يقرب منك، ش�كرا لكل اليل 
س�أل علي�ا ربن�ا يخليك�م وربنا ما 

يحرمني من سؤالك .
وكانت اإلعالمي�ة داليا أبو عمر، قد 
كش�فت تفاصيل تجرب�ة إصابتها 
 بف�ريوس كورونا املس�تجد “كوفيد 
19”، عقب إع�الن إصابتها منذ   31 
مايو من الشهر املايض، وقالت: “أنا 
يف اليوم ال�13 من  العزل املنزيل، بعد 
إصابتي بفريوس كورونا، وبش�كر 
كل الدكات�رة  ال�يل خلوني كويس�ة 
وق�ادرة أكلمك�وا، الحم�د لله بدأت 
أتعاىف بش�كركم  جًدا ع�ى دعواتكم 

املس�تمرة، كنتوا بتس�ألوا عليا ليل 
تخلون�ي  وكنت�م  بتحاول�وا  نه�ار 

أقوى”. 
وأضاف�ت: “أن�ا واحدة م�ن الناس 
الت�ي اتخ�ذت حذرها ج�دا، وكنت 
 أعق�م نف�يس يف كل وق�ت وملتزمة 
بالكمام�ة وغس�ل اليدين وال أعرف 
 من أي�ن تم نق�ل الف�ريوس إيل، أنا 
ش�خص واخ�دة احتياطات�ي طول 
 الوق�ت، أكي�د عملت غلط�ة خلتني 

أصاب بالفريوس .“ 
داليا أبو عمر ه�ى إعالمية ومذيعة 
مرصية عملت بالعديد من القنوات 
تجربته�ا  وخاض�ت  املرصي�ة، 
مسلس�ل  ضم�ن  األوىل  التمثيلي�ة 
“الوحدة”، كما حلّت ضيفة رشف يف 
مسلسل “بعد البداية”، وتقدم “أبو 
عم�ر” اآلن برنامًج�ا ع�ى يوتيوب 

باسم “دلعيه يدلعك”.

سان فرانسيسكو/ميدل ايست اونالين:
قالت رشكة فيس�بوك اول امس الجمعة إنها س�تبدأ يف وضع 
عالمات عى املحتوى اإلخباري الذي ينتهك سياس�ات الرشكة 
وع�ى جمي�ع املنش�ورات واإلعالن�ات املرتبط�ة بالتصوي�ت 
وتزويده�ا برواب�ط تحي�ل املس�تخدم إىل معلوم�ات موثوقة 

مضيفة أن اإلجراءات ستشمل منشورات السياسيني.
وأدىل رئيس عمالقة التواصل االجتماعي مارك زوكربريغ بهذا 
اإلعالن، يف وقت تراجع فيه سهم الرشكة بحوايل 7 باملئة خالل 
تعامالت الجمعة.وأكدت متحدثة باسم فيسبوك أن السياسة 
الجديدة للرشكة كانت س�تضع رابط�ا ينقل ملعلومات خاصة 
بالتصوي�ت ع�ى منش�ور للرئيس األمريك�ي دونال�د ترامب 
الشهر املايض بش�أن االقرتاع بالربيد. وكان موقع تويرت ربط 
املنشور بعالمة تطالب املستخدمني بتقيص الحقائق املذكورة 
به.وقالت فيس�بوك إنها س�تبدأ يف تمييز محت�وى يعترب “أنه 

يحم�ل أهمية إخباري�ة” وينتهك بطريقة أخرى سياس�اتها، 
وأن ذلك س�يؤدي إىل عدم حصول سياسيني علىمنفذ للمرور. 
غ�ري أن مثل هذه املواد س�تظل متاحة للس�ماح ملس�تخدمني 

آخرين بطرح نقاط مضادة.
وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرغ يف بث مبارش 
عى االنرتنت إنه “ال توجد إستثناءات ملواد ذات أهمية إخبارية 
ملحتوى يحرض عى العن�ف أو يحد من عملية تصويت، حتى 
إذا كان سياس�يون يقولون ذلك. نحن نميض يف توجيه رضبة 
لهذا املحتوى أيا كان الشخص الذي يقول ذلك”.وقال زوكربرغ 
إن فيس�بوك س�يحظر إعالنات تدع�ي أن أش�خاصا ينتمون 
ملجموعات عى أس�اس العرق أو الدي�ن أو التوجه الجنيس أو 
وضع اإلقامة يش�كلون تهديدا للس�المة البدني�ة أو الصحة.

وب�دأت فيس�بوك ايضا يتغري سياس�اتها لحماي�ة املهاجرين 
والالجئني بش�كل أفضل يف مواجهة خطاب�ات الكراهية.يأتي 
هذا التغري يف سياس�ات الرشكة بعد حملة مقاطعة لإلعالنات 
أطلقتها جماعات حقوقية أمريكية عدة للضغط عى الرشكة 

التخاذ إجراء إزاء خطاب الكراهية واملعلومات املضللة.

 الرباط/أ ف ب:
 رفضت السلطات املغربية ما أوردته 
منظمة العفو الدولية من أّن الرباط 
اس�تخدمت تكنولوجي�ا لرشكة “إن 
إس أو” اإلرسائيلي�ة للتجّس�س عى 
ال�رايض،  عم�ر  الصحف�ي  هات�ف 
مطالبة املنّظمة الحقوقية بتزويدها 

باألدلة عى هذا االّتهام.
وق�ال بي�ان نرشت�ه وكال�ة األنب�اء 
العمومي�ة  الس�لطات  إن  املغربي�ة 
“رفض�ت جملة وتفصي�اًل اّدعاءات 
الدولي�ة”،  العف�و  منظم�ة  تقري�ر 
مطالبة “بموافاته�ا يف أقرب اآلجال 

باألدلة املادية املفرتضة”.
واعت�ربت أّن ن�رش التقري�ر “يندرج 
يف إط�ار أجن�دة تس�تهدف املغ�رب، 
ج�زء منه�ا مرتبط بجه�ات حاقدة 
ع�ى اململك�ة، وأخ�رى له�ا عالق�ة 
بالتنافس بني مجموعات اقتصادية 
ع�ى تس�ويق مع�دات تس�تعمل يف 
االستخبار”.وبحسب تقرير املنظمة 
الدولية االثنني املايض فإن السلطات 
الربنام�ج  اس�تخدمت  املغربي�ة 
التاب�ع  “يبغاس�وس”  املعلومات�ي 
للمجموع�ة اإلرسائيلية “إن إس أو” 
من أجل إدخال برامج تجس�س عى 
الهات�ف املحمول للصحف�ي املغربي 

عمر ال�رايض. وأعلنت النيابة العامة 
يوم�ني بعد ذلك التحقيق مع الرايض 
قضي�ة  يف  “توّرط�ه  يف  لالش�تباه 
الحصول عى تموي�الت من الخارج 
لها عالق�ات بجهات اس�تخبارية”، 
حي�ث غ�ادر مس�اء الخمي�س مقّر 
الرشط�ة القضائية بال�دار البيضاء 
بع�د االس�تماع إلي�ه.وكان ال�رايض 
أّن  ب�رس  فران�س  لوكال�ة  أوض�ح 
التحقي�ق معه يف ه�ذه القضية “له 
عالقة مبارشة بتقرير أمنستي حول 
التجّس�س ع�ى هاتف�ي املحمول”.

وقال يف تغريدة عى فيسبوك الجمعة 
إّن الّتهمة موضوع التحقيق “ليست 

فقط بدون أساس بل هي سخيفة”، 
محاول�ة  إذن  “س�أواجه  مضيف�اً 
التخويف والرتهي�ب هذه بكل حزم، 
و أؤّك�د أنها ل�ن تثني م�ن عزيمتي 
وطاقتي للنضال م�ن أجل الحقيقة 

ومن أجل مغرب أفضل”.
آذار/م�ارس  يف  ال�رايض  وأدي�ن 
بالس�جن أربع�ة أش�هر م�ع وق�ف 
التنفيذ بتهمة “املّس بالقضاء” عى 
خلفية تدوينة عى تويرت، يف محاكمة 
أث�ارت انتقادات واس�عة وتس�ببت 
باعتقاله ألي�ام قبل أن يف�رج عنه.
وطالبت النقاب�ة الوطنية للصحافة 
املغربية الخمي�س “بتمتيعه بجميع 

املق�ررة  والش�كليات،  الضمان�ات 
وح�ق  أولوي�ة  ومراع�اة  قانون�ا  
الصحفيني والصحفيات يف ممارسة 

مهنتهم بكل حرية”.

تعايف اإلعالميتني “دينا زهرة “ و” داليا أبو عمر” من فريوس كورونا 

فيسبوك لن تستثين السياسيني من نهج جديد ملالحقة التضليل

املغرب يرفض اتهام العفو الدولية له بالتجسس على هاتف الصحفي عمر الراضي

وفاة الصحفي العراقي رمزي صوفيا

تأسيس مجعية لإلعالم والناشرين إلنقاذ 
القطاع يف املغرب
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األمريكي  قيرص”  “قانون  بدخول 
التنفيذ يف 17 حزيران )يونيو(  حّيز 
واجهت  قد  سوريا  تكون  الجاري 
الحرب  موجات  من  جديدة  موجة 
ستأخذ  الحرب  هذه  ولعّل  الناعمة، 
ضد  وإيالماً  خطورة  أكثر  أبعاداً 
األمّرين  ذاق  الذي  السوري  الشعب 
ما يزيد عىل تسع سنوات، فما بالك 
الناعمة  الحرب  استمرت  ما  إذا 
طويلة  لفرتة  االقتصادي  والحصار 
شاملة  العقوبات  هذه  بأن  علماً   ،
والتهديدات املصاحبة لها جاّدة، وهو 
لها  حرص  ال  بأرضار  سيتسبب  ما 
ليس عىل صعيد الحارض املنظور، بل 

عىل صعيد املستقبل أيضاً؛
واألمر ال يقترص عىل سوريا وحدها، 
 ” وشقيقها  جارها  سيشمل  بل 
لبنان” الذي سيكون عرضة ألرضار 
قد ال تقل عن األرضار التي ستلحق 
الوحيد  الربي  املنفذ  بأن  علماً  بها، 
لذلك  سوريا،  هو  العالم  إىل  للبنان 
لبنان  ستشمل  العقوبات  هذه  فإن 
وهو  مبارش،  غري  أو  مبارش  بشكل 
ما سينعكس سلباً وبصورة مروعة 
أنه يعيش مأزقاً حقيقياً  عليه، غري 
وضائقة اقتصادية شديدة ، السّيما 
املصارف  وأزمة  اللرية  سعر  بانهيار 
عن  ناهيك   ، السلع  أسعار  وارتفاع 
أوضاع صحية خطرية يف ظل انتشار 
تجاذبات  إىل  إضافة  كورونا،  وباء 
إقليمية ودولية مؤثرة وضاغطة بما 
املستمرة  “إرسائيل”  تهديدات  فيها 
العقوبات  ، ولذلك فإن تطبيق هذه 
سيؤدي إىل تهديد عموم دول املنطقة 
النازحني  أزمة  استمرار  من  ويزيد 
والالجئني وتصدّع النسيج االجتماعي 
ووليده  التعّصب  موجات  وارتفاع 
والنشاطات  والعنف،  التطرّف 
داعش  لتنظيم  الدولية،  اإلرهابية 
الناعمة؟  الحرب  هي  فما  وأخواته. 
؟وكيف  استمرارها  يعني  وماذا 
السبيل ملواجهتها؟ وهو ما سنحاول 
خالل  من  عليه،  الضوء  تسليط 
وتكرار  وسوريا  العراق  تجربتي 

سيناريو بغداد يف دمشق.
يف مفهوم الحرب الناعمة

للسياسة  امتداداً  الحروب  كانت  إذا 
املفكر  حسب  أخرى،  بوسائل  لكن 
“الربويس”  االسرتاتيجي  العسكري 
 -1780( كالوزفيتز  فون  كارل 
1831(، فإن الهدف من الحرب مثلما 
جعل  عىل  يقوم  السياسة  من  هو 
العدو ينفذ إرادة عدّوه. ويعّد كتاب 
أشهر  من  الحرب”  “عن  كالوزفيتز 

وفاته  بعد  نرشه  تم  وقد  أعماله 
عاماً،   12 عليه  باالشتغال  وأمىض 
ولينني  انجلز  ذكره  عىل  جاء  وقد 
وهتلر وأيزنهاور، باعتباره كتاباً ال 
وعالقتها  الحرب  لفنون  عنه  غنى 
منه  فصوالً  وكانت  بالسياسة، 
تدّرس يف املدارس العسكرية وكجزء 

من العلوم الحربية والسياسية.
لقد سار كالوزفيتز عىل خطى املفكر 
الصيني  السرتاتيجي  والفيلسوف 
صن تزو )املولود يف 551 قبل امليالد 
صاحب  امليالد(  قبل   496 واملتويف 
ُنرش  والتي  العسكرية  الدراسات 
الحرب”  “فن  كتاب  يف  منها  قسم 
مرجعاً  اآلخر  هو  يعترب  والذي 
هو  وتزو  املجال،  هذا  يف  أساسياً 
القائل : إن تحقيق مئة نرص يف مئة 
املهارة  قمة  ولكن  مهارة،  معركة 
دون  عدّوك  ُتخضع  أن  تتمكن  حني 

قتال.
قد  العسكرية  غري  الحروب  ولعّل 
تكون أكثر خطراً وأشّد إيالماً وأكثر 
لفرتة  استمرّت  إذا  السّيما  مكراً، 
طويلة، وهو ما نطلق عليه ” الحرب 
 ” فيها  بما   ،Soft War الناعمة” 
نظام  و”  االقتصادي”  الحصار 
الشعوب  عىل  املفروضة  العقوبات” 
سياساتها  تعارض  بسبب  والبلدان 
يف  املتنّفذة  القوى  مصالح  مع 

املجتمع الدويل.
العسكرية  غري  الحروب  وتصيب 
الناعمة  الوسائل  إىل  تلجأ  التي  أي 
النسيج االجتماعي وتؤدي إىل تمزيق 
بني  والعالقات  الروابط  وتفكيك 
الفرد والدولة، بهدف إضعاف الوحدة 
عىل  تفتيتها  عىل  والعمل  الوطنية 
إذا  السّيما  ومنهجي،  تدّرجي  نحو 
وإعالمية  آيديولوجية  حرباً  رافقها 
مستغلّة  مؤثرة،  سوداء  ودعاية 
يف  واألخطاء  والثغرات  النواقص 
رشخ  إلحداث  السيايس  النظام 
العنرصية  النعرات  وإثارة  داخله 
حصل  ما  وهو  والطائفية،  والدينية 
)مارس(  آذار   15 منذ  سوريا  يف 
أموال  ضخ  تم  حيث   ،2011 العام 
ودولية،  إقليمية  وأجهزة  لجهات 
االحتجاجية  الحركة  تحويل  بهدف 
املطلبية إىل العنف، السّيما بتزويدها 
عىل  اآلن  حتى  ُصف  وما  بالسالح، 
الحرب كان كافياً خّصص  استمرار 
نحو  وعىل  والتنمية  لالستثمار 
سليم، ألمكن تحويل سوريا إىل جّنة 
حقيقية، بل تحويل املنطقة بكاملها 
إذا ما أضفنا إليها مئات املليارات من 
الدوالرات التي تبّددت يف الحرب عىل 
الحصار  فرتة  خالل  سواء  العراق، 
املفروضة عليه ملا يزيد عن 12 عاماً 

أو بعد احتالله العام 2003.
“القوة الخشنة” و”القوة الناعمة”

معروفة  الحرب  رشوط  كانت  إذا 
املرتبطة  السّيما   ،War conditions
ما  وهو  العسكرية،  بالعمليات 
القوة   ” استخدام  عليه  يطلق 
الخشنة”  “القوة  أو  الصلبة” 
تسمى  وأحياناً   Hard Power

 Hard الصلبة”  الدبلوماسية   ”
أو  حروباً  هناك  فإن   ،  Diplomacy
 Soft الناعمة  للقوة  استخدامات 
ال  والتي  الحربية  غري  أو   Power
العسكرية  الوسائل  فيها  تستخدم 
“الدبلوماسية  عليه  نطلق  ما  وهو 
الناعمة” وأحياناً تسمى بـ” نظرية 
 Theory of Soft”الناعم األمن 
لوائها  تحت  ويندرج   ،  ”Security
التي  تلك  غري  الحرب،  عناص  كل 
مثل:  العسكري  بالجانب  عالقة  لها 
والثقافة  والسياسة  الدبلوماسية 
واإلعالم  والتجارة  واالقتصاد 
والبيئة  النفسية  والحرب  والفنون 
والصحة والرتبية والدين واالجتماع، 
إضافة إىل التكنولوجيا والعلوم، بما 
ويدخل  الجديدة،  االكتشافات  فيها 
واملعلومات  اإلعالم  تكنولوجيا  اليوم 
والذكاء  واملواصالت  واالتصاالت 
االصطناعي وكل ما له عالقة بالثورة 
الصناعية يف طورها الرابع، والهدف 
الخصم  أو  العدو  عىل  التأثري  هو 
الخضوع  إرادته وإرغامه عىل  وشّل 
والتسليم، سواء بتنازالت تدرجية يف 

الغالب أو باالنهيارات املدوية.
قد تكون ” الحرب” أو بعض أشكال ” 
القوة الخشنة” هي الطريق األقرص 
لتحقيق األهداف والوصول إىل تطبيق 
تكون  قد  لكنها   ، املرسومة  الخطة 
الوسيلة األخطر واألكثر تكلفة مالياً 
وبرشياً، ناهيك عن جوانبها املعنوية 
تأثرياتها  وان  خصوصاً  األخرى، 
من  لعقود  الطرفني  عىل  تبقى  قد 
جروحاً  تفتح  حني  السّيما  الزمان، 
وترتك  اندمالها  السهل  من  ليس 
آالماً وعذابات يصعب نسيانها حيث 
بالكراهية  يتسم  تاريخياً  ُبعداً  تأخذ 
يتم  معادية  بؤرة  وتشّكل  والحقد 
مشكلة  حصلت  كلّما  استحضارها 

جديدة.
استخدام  إىل  أحياناً  اللجوء  ويتم 
القوة الناعمة كخيار أسايس وطويل 
من  وجزئية  محدودة  جرعات  مع 
القوة الخشنة للتأثري عىل املعنويات 
من  الذاتية  بالقدرات  والتشكيك 
فضالً  بالنفس  الثقة  إضعاف  خالل 
الحياة  نمط  لتعميم  السعي  عن 

واألرفع  األقوم  النموذج  باعتباره 
واألمثل.

وقد جرّبت واشنطن الحرب الناعمة 
العقوبات  فرض  سياسة  فيها  بما 
شعوب  عىل  االقتصادي  والحصار 
فرتة  يف  والسّيما  عديدة،  ودول 
الحرب الباردة Cold War ضد الدول 
حركات  ودول  السابقة  االشرتاكية 
التحرر الوطني )1947-1989( ومنذ 
الستينات، أي عىل مدى نحو 6 عقود 
ما  كل  املتحدة  الواليات  استخدمت 
تستطيع من وسائل الحرب الناعمة 
عىل  كوبا  ضد  االقتصادي  والحصار 
الدويل  املجتمع  معارضة  من  الرغم 
واألمم املتحدة وتنديدهما باإلجراءات 
جهة  من  رشعيتها  لعدم  األمريكية 
أخرى،  جهة  من  إنسانيتها  وال 
قواعد  مع  تعارضها  عن  ناهيك 
بها  املعرتف  املعاص  الدويل  القانون 
الدويل  اإلنساني  القانون  وقواعد 

وقيم العدالة الدولية.
ومثلما لجأت إىل مجلس األمن الدويل 
إثر  العراق  عىل  عقوبات  لفرض 
 ،1990 العام  الكويت  غزو  مغامرة 
فإن الواليات املتحدة يف الوقت نفسه 
لجأت إىل القوة الخشنة، فشنت حرباً 
)كانون  يناير   17 يف  ضده  شاملة 
الثاني( 1991، ثم ضاعفت إجراءات 
واستمرت  الشامل،  الدويل  الحصار 
حتى احتالله يف العام 2003، وكانت 
بحق  صدرت  التي  الدولية  القرارات 
بما  قراراً،   75 عىل  زادت  قد  العراق 
قوننة”   ” حاولت  التي  تلك  فيها 

االحتالل و”رشعتنه”.
السمكة  اصطياد  و  سوراقيا 

الخبيثة
الحصار  قرارات  تأثري  يزال  وما 
الدويل الجائر تفعل فعلها يف املجتمع 
العراقي عىل الرغم من مرور أكثر من 
من  التخلّص  فرضية  عىل  عاماً   17
وهي  قيدها.  من  واالنفكاك  أرسها 
استخدامها  تم  التي  ذاتها  الوسائل 
تسعينات  يف  والسودان  ليبيا  بحق 
هي  النتائج  وكانت  املايض،  القرن 
ذاتها العذابات التي تحّملتها شعوب 
املستمر،  األمر  وهو  البلدان،  هذه 
والسّيما يف سوريا حيث أخذ هذا البلد 

العزيز ينزف عىل نحو رهيب، السّيما 
واإلقليمية،  الدولية  التداخالت  بفعل 
ناهيك عن ما قامت وتقوم به اآللة 
عدوان  من  “اإلرسائيلية”،  الحربية 
الداخلية  األوضاع  مستغلًة  مستمر، 
وانفالت  األهلية  واالحرتابات 

الجماعات اإلرهابية.
الحرب  نتائج  اختربت واشنطن  لقد 
تفكيك  بعد  وخصوصاً  الناعمة، 
العديد  وانقسام  االشرتاكية  الكتلة 
)االتحاد  وتناحرها  بلدانها  من 
 15 إىل  انشطر  السابق  السوفييتي 
 6 إىل  تفّككت  ويوغسالفيا  دولة 
تشيكوسلوفاكيا  وانقسمت  كيانات 
التشيك  هما:  جمهوريتني  إىل 
الواليات  وأدركت  والسلوفاك(. 
أن  اإلمربيالية  والقوى  املتحدة 
يمكن  الناعمة  الحرب  بواسطة 
فّعال  سالح  ألنها  أهدافها  تحقيق 
باالحرتابات  خصوصاً  تأثرياً،  واشّد 
انعكاساتها  عن  ناهيك  األهلية، 
فرضت  التي  املجتمعات  صعيد  عىل 
الناحية  من  حصارات  عليها 
واألخالقية  والسلوكية  االجتماعية 
والسايكولوجية، السّيما عىل أفراده 
وبنيته ووحدته املستقبلية ، وقادت 
مثل تلك األوضاع إىل ظواهر خطرية 
وزيادة  العنف  منسوب  ارتفاع  مثل 
الجريمة  وتصاعد  اإلرهاب  حجم 

املنظمة وغري ذلك.
تلغيم  إىل  واشنطن  سعت  لقد 
الدول   ” أو  العدّوة”  “املجتمعات 
املارقة” عىل حد تعبريها لكي ُتسقط 
الناضجة  التفاحة  املطاف  نهاية  يف 
يف  تتعّفن  جعلها  أو  األحضان  يف 
يف  قطفها  استعيص  إذا  الشجرة 
املجّمع  بأن  علماً  املناسب،  الوقت 
من  يمتلكه  بما  الحربي  الصناعي- 
خزين وأسلحة جديدة يريد تجريبها 
إىل الحرب العسكرية أو  يلجأ أحياناً 
يشجع  أو  والخشنة  املسلحة  القوة 
يف  الشعوب  ابتزاز  يف  ليستمر  عليها 
األطراف  إىل  السالح  من  املزيد  بيع 

املتحاربة.
لكن واشنطن تدرك يف الوقت نفسه 
تجربتها  من  الحرب  شّن  مخاطر 
يف  ذلك  وقبل  وافغانستان  العراق  يف 

أحياناً  إليها  تلجأ  لكنها  الفيتنام، 
كانت  وإذا  القوة.  مظاهر  إلبراز 
من  أكثر  تدم  لم  العراق  عىل  الحرب 
مارس/آذار   20 )من  أسابيع   3
 ،)2003 أبريل/نيسان/   19 ولغاية 
قرصها  من  الرغم  عىل  أنه  إاّل 
ومحدوديتها باستثناء بعض املعارك 
يف الفاو والنجف والناصية ومعركة 
املطار يف بغداد، فإن القوات الغازية 
تعرّضت لخسائر كبرية، ليس بفعل 
هدف  ألن  بل  فحسب،  الحرب  فرتة 
كان  وحكمهم  العراقيني  ترويض 
أكثر إيذاء للمحتلني، ولذلك اضطرّت 
االنسحاب  إىل  األمريكية  القوات 
العام 2011( بفعل مقاومة  )نهاية 
)عنفية  الجوانب  متعددية  شعبية 
وال عنفية( ومسلحة ومدنية، وكان 
أمريكي  قتيل   4800 نتائجها  من 
ونحو  كعسكريني  رسمياً  مسّجلني 
ومريض  ومعّوق  جريح  ألف   26
نفسياً، إضافة إىل آالف من القتىل من 
عن  ناهيك  األمنية،  الرشكات  أفراد 
أمريكي،  دوالر  تريليوني  نحو  هدر 
سياسية  هزيمة  يشء  كل  وقبل 
وأخالقية منكرة عىل الصعيد العاملي، 
وهي األقرب إىل إعالن انتهاء العرص 
األمريكي املنفرد بالقرار الدويل، وكان 
الفيتنام  درس  بعد  جديد  درس  ذلك 

الذي لم تتعلّم منه واشنطن.
بشكل  الدويل  الحصار  حّول  لقد 
بلداً  خاص،  بشكل  واألمريكي  عام 
إىل  العراق  مثل  ومرّفها  مزدهراً 
عىل  أرغم  حيث  الجئني”،  “معسكر 
مجحفة  دولية  لقرارات  االنصياع 
ومذلّة، أخذت تدريجياً تطحن عظام 
وتلغي  آدميتهم  وتسحق  العراقيني 
إنسانيتهم، وهو األمر الذي اشتغلت 
املشاركة  والقوى  واشنطن  عليه 
لدعم  سوريا  عىل  الحرب  يف  معها 
الستمرار  فيها  املسلّحة  املجموعات 
جهة،  من  العسكرية  الحرب  سعري 
الوقت نفسه استمرار ” الحرب  ويف 
االقتصادي”  و”الحصار  الناعمة” 
واملتنوّعة،  املختلفة  والعقوبات 
والسلبيات  النواقص  مستغلة 

واألخطاء الداخلية.
العمليات  واندالع  وبالتدّرج  وهكذا 
اإلرهاب  واسترشاء  العسكرية 
من  العديد  وتفريخ  وتشكيل 
اإلرهابية  والجماعات  املنظمات 
“القاعدة”  من  مختلفة  بأسماء 
تحرير  )جبهة  النرصة”  “جبهة  إىل 
مسلحة  وقوات  و”داعش”  الشام( 
و”جيش حر” وغريها، والهدف هو 
تحويل هذا البلد اآلمن والواعد والرقم 
الذي ال غنى عنه يف املعادلة اإلقليمية 
إىل  -“اإلرسائييل”،  العربي  والرصاع 
من  فّروا  الذين  للنازحني  تجمعات 
البلد وتجّمعات  النزاع داخل  مناطق 
إىل  اضطروا  الذين  لالجئني  أخرى 

مغادرة البالد بحثاً عن أماكن آمنة.
والالجئون  عام  بشكل  النازحون 
الظروف  يف  يصبحون  خاص  بشكل 
للتالعب  مرتعاً  االستثنائية 
عىل  من  وشاهدنا  والتوظيف، 

تقاذفتهم  كيف  التلفاز  شاشات 
والزوارق  واملركبات  الحدود 
دولة  ساهمت  وكيف  واملطارات، 
واالتحاد  أوروبا  ابتزاز  يف  تركيا  مثل 
فتح  بشأن  أجمع  والعالم  األوروبي 
ملغادرة  السوريني  لالجئني  الحدود 
بهم  كانت تضغط  أن  بعد  أراضيها، 
عدد  وكان  السورية.  الدولة  عىل 
الالجئني السوريني يف سنوات ما بعد 
العام 2011 هو األكثر عىل املستوى 
عىل  يزيد  بما  العدد  ويقدر  العاملي 
األمم  لدى  مسّجل  الجئ  ماليني   4
املتحدة “املفوضية العليا للالجئني”، 
ظروف  تحت  يعيش  البلد  بأن  علماً 
املستويات  جميع  عىل  استثنائية 
والصحية  واالجتماعية  االقتصادية 
وبالطبع  والبيئية،  والرتبوية 

السياسية واألمنية.
حني أستعيد املأساة العراقية ، فألنني 
املأساة  جوانجي  بكل  حالياً  أعيش 
مدى  حقاً  أعرف  ألنني  السورية، 
مستقبل  عىل  الدويل  الحصار  تأثري 
بقوة  ليس  والسوريني،  سوريا 
الحدس أو التصّور، وإنما عرب أرقام 
ملنظمات دولية سبق لها أن تحدثت 
عن اعتالل وهزال الحياة االجتماعية 
والنفسية  والصحية  والرتبوية 
بالرتافق  وذلك  عموماً،  واملعاشية 
واملوت  اللرية  سعر  انخفاض  مع 
الذي  التدريجي  واالحتضار  البطيء 
األكثر  للفئات  مالوفاً  أصبح مشهداً 
جيف  كتاب  من  وباستعارة  فقراً. 
سيمونز “جلد العراق” أو “التنكيل” 
تزعم  التي  اإلجراءات  فإن  بالعراق 
فرض عقوبات عىل الحاكم، إنما هي 
محض هراء، ناهيك عن أنها خروج 
املعاص  الدويل  القانون  قواعد  عىل 
ومبادئ العدالة الدولية، وبالضد من 

اللوائح الدولية لحقوق اإلنسان.
ونتذّكر حني نتناول املأساة السورية 
وقف  ُبعيد  شوارتزكوف  ذكره  ما 
تحرير   ” بعد  الحربية  العمليات 
آذار/مارس/1991(:   2( الكويت” 
وذلك  بريئاً،  ليس  كلّه  الشعب  بأن 
من  يوماً(   42( أسابيع  ستة  بعد 
القصف الجوي بما فيها 100 ساعة 
من “الحرب الربية”، وهو ما رّددته 
خارجية  وزيرة  أولربايت  مادلني 
الواليات املتحدة يف برنامج تلفزيوني 
ليسيل  ملحاورتها  دقيقة”  “ستون 
الثمن  عن  تساءلت  التي  ستال 
مليون  نصف  موت  يستحقه  الذي 
الحصار ونظام  طفل عراقي بسبب 
العقوبات، بما يزيد عن الذين ماتوا 
يف هريوشيما )نحو 170 ألف إنسان( 
بقولها: إننا نعتقد إن الثمن يستحق 
أيار/مايو/1996(،وهو   12( ذلك 
ويزيد  بحذافريه  يجري  الذي  األمر 
الطويل  التدريجي  القضم  عليها 
ذاتها  هي  والحجة  سوريا،  يف  األمد 
“اصطياد السمكة الخبيثة”، وهكذا 
مدنية  رّكاب  طائرة  إسقاط  يتم 
ليذهب  فيها،  خاطف  وجود  بحجة 
تلك  ضحايا  الجحيم  إىل  األبرياء 

الخطط الجهنمية الاّلإنسانية.
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باحث مفكر عراقي 

عبد احلسني شعبان

الدكتـور عدنـان عيل رضـا النحوي 
من الشعراء الفلسـطينيني املنسيني 
وقـد كان ينتمي إىل جيـل املحافظني 
والعموديـني. له قصائـد جميلة عن 
مدينـة صفـد التـي ُولد ونشـأ فيها 
قبـل أن ُتلـّم بـه فاجعـة التقسـيم 
ووقـوع صفد يف أيـدي اإلرسائيليني، 
ومن ثـم الترشد مـع بقية الشـتات 

الفلسطيني.
نرش وألقى قصائد كثـرية حّذر فيها 

العرب من اقرتاب الفاجعة:
وطنـي ذكرتك واملصائـب كرّشت.... 

عن نابها واحّمر فيها املخلب
فرصخت مكلوماً: أََما من ُمنجٍد...... 

يحنو عيّل ومسعف ال يرهب
وأتاك ينقذ من رجوت حنانه........... 

فإذا به قاٍس عليك مجرّب
الكليـة  النحـوي يف  - درس عدنـان 
العربية يف القدس. وما إن تخرج فيها 
حتـى حلّت يد الشـتات عـىل الزمرة 
املتخرجـة فيهـا. فـإذا بـكل منهـم 
يهيم عـىل وجهه يف مشـارق األرض 
ومغاربها. ال يجمعهم غري السـلوان 

يف  مقالـة،  يف  رسـالة،  يف  بالكلمـة، 
قصيدة.

هذا ما جرى للدكتـور النحوي حيث 
وجد نفسـه يف عالم اللجوء والفرقة. 
وسمع بزميل من زمالء األمس يلحق 
بأمـريكا فبعث إليـه بقصيدة طويلة 
يحـذره فيهـا مـن مغريـات الحياة 
الغربيـة ويذّكره بأيام تلك الذكريات 

األرجوانية:
أضّج فؤادك أم هاجه

 لعوب هناك تهز الوتر؟
مدلهات غنجت وانثنت

 تصد وتبدي الحيا والخفر
كأنك من وحيها شاعر

 ومن حسنها تستعري الدرر
فيا صاحبي حملتك الليايل

 تشع كأنك نجم أغّر
و يا صاحبي نقلتك الرياض

 فلست هنا أو هنا تستقر
فإنك يا صاح طري طليق

 وما زلت يف قفيص أنتظر
فقد حبسوا املاء عّني وقصوا

 جناحي ظلماً فأين املفر
- ثـم يميض الشـاعر فيذّكر صاحبه 

بأيام النكبة العربية عىل جيل الكرب:
تذكرت مما مىض ربوة

 قضينا املنى بها والوطر
يضج بساحتها فتية

 تهادوا عىل جنبات العمر
فيفرتش البعض عشب الثرى

 ويحتجب البعض بني الشجر
فهذا يقلب صفحاته

 وهذا يردد فيما ذكر

صحفي وكاتب ومؤّلف عراقّي

خالد القشطيين

مدينة أصبحت، بعدما كانت بقعة 
حياة يف صحراء صامتة، أهلها من 
خيوط اجتماعية شـكلت نسـيجاً 
فريـداً يف دنيا الوطـن الليبي. أوالد 
ومرصاتـة  والقذاذفـة  سـليمان 
والفرجـان والهماملـة وغريهـم، 
عاشوا يف تلك الواحة التي وسادتها 
الصحـراء، وأقدامهـا عىل ضفاف 

البحر األبيض املتوسط.
فيها مـن التاريخ أنفاس قد يبتعد 
شهيقه عن زفريه بفعل عواصف 
الدم والسلطة التي تأتي من اآلخر 
أو الشـقيق. ليـس بعيـداً عنهـا، 
وضـع اليونان والرومان قوسـهم 
الفاصل بني الرشق الليبي والغرب. 
كانت رسعة املتسابقني هي القلم 
الذي رسـم الحـدود بقـوة األقدام 
التـي كانت قلما خـطَّ عىل األرض 
أو لنقل ورقة الـرتاب ما نزَّه حرب 

تفاهم القوة.
رست، تلـك الواحـة التـي تشـكل 

وخيطهـا  الجغـرايف  ليبيـا  خـرص 
االجتماعـي الفريد، ال تـزال فاعلة 
كمـا كانت دائمـاً بقـوة الجغرافيا 
الوقائع والسـلطة. سنة  وسـطوة 
1915 كانـت معركـة القرضابيـة 
بـني املجاهديـن الليبيـني والجيش 
اإليطـايل. تواجه الوطـن مع جيش 
إيطاليـا الغازيـة. قوات مـن برقة 
يقودهـا صالح األطيـوش، وقوات 
من رست وفزان يقودها أحمد سيف 
النرص، قوات مـن مرصاتة بقيادة 
الدين  رمضان السـويحيل، وصفي 
السـنويس، القائد األعـىل للمعركة 
بنفـس روحي وطنـي يجمع عليه 
الليبيـون. الحرب العامليـة األوىل يف 
بدايتهـا، والغزو اإليطـايل لليبيا ما 
زال غضـاً يحـدوه حلـم الشـاطئ 
الرابع، وينظم له الشـاعر دانوزيو 
قصائده التـي تتغنَّـى بليبيا أرض 
الرومان والشـاطئ الرابـع والبحر 
 mar بحرنـا  املتوسـط  األبيـض 
القرضابيـة  معركـة  يف   .nostrom
ضـد الجيـش اإليطـايل عـىل أرض 
رست، صـار للمواجهة مـع العدو 
اإليطـايل دبـق وطنـي تداخـل فيه 
الديـن بالوطن والتحـدي الصدامي 

الشامل مع الطليان.
ملاذا رست؟

مـن دون أن نتوقف عنـد ما كتبه 
الجنـرال اإليطـايل غراتسـياني أو 
الدكتـور  الكبـري  الليبـي  املـؤرخ 
خليفة التلييس، نستطيع أن نقول 
إن رست كانت بالنسبة لإليطاليني 

واملجاهديـن الليبيني، هـي حلقة 
الفصـل والتمفصل يف املعركة. من 
يسـيطر عىل تلـك املسـاحة يقرر 

مسارات الرصاع.
رست اجتماعياً وجغرافياً، هي برئ 
الفعـل بالقتل والقتـال بمقاييس 
والسياسـية  العسـكرية  الرسـم 
وطنـي  بحسـاب  والجغرافيـة، 
الليبيني،  املجاهديـن  مـن جانـب 
وحسابات السـيطرة عىل الجفرة 
ثـم فـزان جنوبـاً وأجدابيـا رشقاً 
ومرصاتـة غربـاً. لـم تغـب رست 
عن تاريخ املعـارك بني املجاهدين 
وسـط  فهـي  الطليـان،  والغـزاة 
الوطن وغرفـة عمليات الجغرافيا 

واإلرادة وقوة املكان.
كان الثلج هو حليف روسيا القوي 
ضـد نابليـون وقاتـل مـع الوطن 
ضد هتلر، كذلـك الصحراء الليبية 
كانـت الجيـش األول والثالث ضد 
الطليـان. اضطـروا إىل تجنيـد ما 
عـرف بالباندات الليبية كي تواجه 
الليبيـني،  الصحـراء  ذئـاب  بهـم 
الذين كانت تكفيهـم قطرات ماء 
وحبـات مـن التمر. رست حسـب 
فلسـفة صديقي املرحوم الدكتور 
عيل فهمي خشـيم هي التي اشتق 
منهـا علمـاء اللغـة والجغرافيـا 
كلمـة، الصحراء. حسـب اجتهاد 
خشـيم، فإن كلمة desert باللغة 
اإلنجليزيـة أتـت مـن: دي رست، 
أي هـذه رست، ولدكتورنا عيل يف 
اجتهاداته مسارب ومضارب. قال 

إن آلهـة مـرص الفرعونية، أصلها 
عربي وكذلـك اللغة الهريوغليفية، 
بـل لغات الدنيا كلها أصلها عربي. 
كتـب قاموسـاً للغـة األمازيغيـة 
ليثبت أن كلهـا عربية إلخ... بعيداً 
عن مطارحات اللغة ومماحكاتها، 
وتكسري قرشة املطامح واملصالح، 
لنعـد إىل رمال رست ومـاء بحرها 
املتوسـط، ومـا فعلتـه بنـا ومـا 
الـدم  وسـجال  نحـن،  فعلنـاه 
بعـد  الغائـب.  والعقـل  الحـارض 
معسـكرات  وبعـد  القرضابيـة 
اإليطاليـة،  الوحشـية  االعتقـال 
وخـروج  املختـار  عمـر  وإعـدام 
املجاهدين الليبيني إىل مرص وتشاد 
والنيجـر وتونس وبسـط إيطاليا 
سيطرتها عىل كامل الرتاب الليبي، 
بـرزت قوة جهـاد ليبيـة من نوع 
آخر، السياسـة. ولدت - قرضابية 
- أخـرى، تعبئة سياسـية وطنية 
ليبيـة ضمـت كل عقـول الوطن، 
اسـتثمرت الواقع الـدويل الجديد، 
سياسـية  بفراسـة  وتعاملـت 
صلبـة، انتزعت االسـتقالل بدهاء 
بـدوي لـه عيـون زرقـاء اليمامة 
السياسية. يف سـنة 1969، عادت 
لتكتـب  الصحـراء والبحـر  رست 
الليبيـة،  األرض  عـىل  سـطورها 
بحروف حربهـا الثورة بيد ضابط 
اسـمه معمـر القذايف مـن رست. 
شاب حلم بالثورة وهو يف الجنوب 
الليبي بمدينة سـبها الصحراوية، 
ونفذها من بنغازي، حيث رضيح 

عمر املختار. بعد طردته من والية 
فـزان سـنة 1961، إثـر قيادتـه 
مظاهـرة ضد االنفصال السـوري 
عـن مـرص، اتجـه معمـر القذايف 
إىل مدينـة مرصاتـة، حيـث أنهى 
املرحلـة الثانويـة، وفيهـا واصـل 
بنـاء تنظيمـه السـيايس املدنـي، 
ـه بعـض شـبابها لاللتحاق  ووجَّ
بكلية الضباط، وساهموا يف تنفيد 
ثورة أول سـبتمرب )أيلول(. ما بني 
رست ومرصاتـة أكثـر مـن حبـل 
وصـل... إىل اليـوم عائـالت كثرية 
من مرصاتة تقيم يف مدينة رست، 
وهنـاك عالقـات مصاهرة بني كل 
املكونـات العائليـة باملدينة. اليوم 
املواجهات يف املدينة وحولها ليست 
بـني املدينتني، إنما هي بني أطراف 
مسلحة متعددة التبعية والوالءات. 
اليوم تدور معـارك الحرب األهلية 
يف رست وحولهـا. نحتاج إىل وقفة 
تعبوية، وسياسة عقلية، نستعيد 
فيهـا روح القرضابية التي التحم 
فيها الليبيون ضد الغازي اإليطايل. 
ولتكـن رست الالزب الـذي يجمع 
الوطـن يف قرضابيـة العقـل كـي 
اآلخـر  لقـوة  االرتهـان  نتجـاوز 
وأطماعه. التنازل للشقيق انتصار، 
والخضـوع لألجنبـي اندحار. من 
يقف داخـل رست أو عىل تخومها 
عليه أن يجعـل منها عبق وميدان 
هويـة ليبيـة، وليـس بـرئ هاوية 
للجميـع. ننتظـر قرضابيـة عقل 

ليبيا يف رست.

أيها الليبيون... سرت بئر هاويتكم وخيط هويتكم شاعر طواه النسيان

عبد الرمحن شلقم

وزير خارجية ليبيا ومندوبها األسبق لدى األمم املتحدة
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املقادير

1/4 كيلو لحمة مفرومة

1 بصلة مبشورة

فلفل الوان قطع رشائح

2 ملعقة زيت

جبنة رومى مبشورة

جبنة موتزاريال

زيتون اسود حلقات

ملح

فلفل

قرفة

زنجبيل

خطوات التحضري

يعص�ج اللح�م و تفرد مقدار م�ن عجينة 

البيتزا نض�ع عليها اللحم املعصج بالفلفل 

ثم نض�ع الجبن�ة الروم�ى و املوتزاريال و 

حلق�ات الزيتون و تدخل الفرن عىل درجة 

حرارة 2000 درجة حتى النضج و تقدم..

العاملي�ة  ق�دم موق�ع الصح�ة 
وصفة طبية تزيد الطول بنسبة 
كب�رية وه�ي مثبت�ة علمًيا ألن 
مكوناته�ا تتفاع�ل يف الجس�م 
لتطويل القامة. كما تم التوصل 
له�ذه  الس�حرية  النتيج�ة  إىل 
الوصفة من خالل زيادة الطول 

سنتيمرتًا واحًدا كل يومني. 
وتس�اهم هذه الوصف�ة بإذابة 
الده�ون املرتاكمة حول الخرص 
واملعدة، األمر الذي يزيدكم قامة 
بش�كل ملح�وظ باإلضاف�ة إىل 
تحسني وظائف العقل والذاكرة 

و السمع والبرص.
نقدم لكم مقادير هذه الوصفة 
الفجل  املؤلفة م�ن  “املعج�زة” 

والليمون والعسل:
املقادير:

125 غرام من الفجل
3 حبات م�ن الليمون الحامض 

العضوي

4 مالعق صغرية من العسل
2 مالقق صغرية قرفة

1 قطعة من الزنجبيل ) 2 سم(
الطريقة:

- طحن الفجل مع الزنجبيل ثم 

تقطيع الحام�ض مع قرشه إىل 
رشائ�ح صغ�رية وإزال�ة البذور 

منها. 
- خل�ط الليم�ون م�ع عجين�ة 
الفج�ل والزنجبي�ل ث�م إضافة 
العس�ل الطبيع�ي والقرفة عىل 

املزيج وخلط املكونات جيًدا.
- وضع الخليط يف وعاء زجاجي 
مغل�ق يف الثالجة وتناول ملعقة 
صغ�رية م�ن الخلي�ط مرتني يف 

اليوم مع وجبات الطعام .
- ينصح الخرباء باستهالك هذا 
الخلي�ط مل�دة ثالثة أس�ابيع ثم 
اإلس�رتاحة ملدة أس�بوع وتكرار 
ه�ذه العملي�ة للحص�ول ع�ىل 

النتائج السليمة.

ال يزال فريوس كورونا املستجد يخفي الكثري من األرسار، خاصة 
فيم�ا يتعل�ق باألطف�ال ومدى خطورت�ه عليهم. غري أن دراس�ة 
أوروبية دولي�ة طمأنت أن وفيات األطفال بكوفيد19- نادرة جداً 
وتح�دث لدى أقل م�ن واحد باملئة من الحاالت إذ ال يش�تد املرض 

لدى معظمهم.
كم�ا أظهرت الدراس�ة، التي قادها خرباء من بريطانيا والنمس�ا 
وإسبانيا، أنه من بني حوايل 600 طفل دون سن 18 عاماً أصيبوا 
بفريوس كورونا املستجد، كان ربعهم فقط يعانون من مشكالت 
صحي�ة موجودة لديهم أص�اًل. وهذه النس�بة منخفضة مقارنة 
بنسبة البالغني الذين يعانون من أمراض مصاحبة للوباء والذين 

شاركوا يف دراسات سابقة، وفق املؤلفني.
وم�ن بني 582 مصاب�اً بالوباء ش�ملتهم الدراس�ة الحالية، تويف 
أربعة فقط وجميعهم يبلغون أكثر من 10 س�نوات، واثنان منهم 

يعانون أصالً من مشكالت صحية.
إىل ذل�ك أصيبت نس�بة صغرية لكن ملفتة بم�رض خطري يتطلب 
الع�الج يف العناية املرك�زة )8 % أو 48 حالة من أصل 582( علماً 
أن الدراس�ة ال تشمل الحاالت الخفيفة التي ال تحتاج إىل مساعدة 

أو طبيب.
يف املقاب�ل، أكث�ر م�ن 90 طف�اًل أو %16 ل�م تظه�ر عليه�م أي 

أعراض.
وذك�ر أن مع�دل الوفيات الحقيق�ي لدى األطفال م�ن املرجح أن 

يكون أقل بكثري من ذلك الذي لوحظ يف الدراسة.
واعت�رب مارك تي�ربوغ، من معهد غريت أورموند س�رتيت لصحة 
األطف�ال يف لندن كولدج، أن النتائ�ج مطمئنة. وقال: “كان معدل 
وفيات األطف�ال يف هذا البحث منخفضاً جداً، كان يجب أن يكون 
أق�ل بكث�ري، ألن العدي�د م�ن األطفال الذي�ن يعان�ون من مرض 
خفيف ل�م يلفتوا انتباه الطبيب وبالتايل لن يتم تضمينهم يف هذه 

الدراسة”.

هل تش�عر بالوحدة رغم وجود زوجتك 
معك يف املنزل، وهل تشعر بوجود جدار 
بين�ك وبينها.. هناك احتم�ال كبري أنها 

بدأت تكرهك.
ليس�ت بالرضورة تلك الكراهية الدائمة 
والعميق�ة، ب�ل يمك�ن أن يك�ون ه�ذا 
ش�عورا مؤقتا مدفوعا بخيب�ة األمل أو 

الغضب أو األذى.
قد يبدو أن كل يشء طبيعي، لكنه ليس 
كذلك. لذل�ك إذا كان�ت زوجتك تكرهك، 
فهذه ه�ي أبرز العالم�ات التي يمكنك 

مالحظتها:
توقف�ت  فق�د  يتح�دث:  ال  -كالكم�ا 
جمي�ع ط�رق التواصل بينكم�ا، وحتى 
املشاحنات املستمرة والشكوى، تحولت 
إىل صم�ت رهي�ب، ويبدو األم�ر كما لو 

أنها ال تعرف حتى أنك موجود.
-ال تهت�م بك: ال تتصل وال تس�ألك متى 
س�تعود إىل املنزل، وال تهتم سواء أكلت 
أم ال، ب�ل ف�وق كذل�ك عندم�ا تعود إىل 

املنزل فإنك تجدها قد نامت بالفعل.
-لم تع�د تهت�م بمظهره�ا: يف البداية، 
كان�ت زوجتك تح�اول ارت�داء املالبس 
واأللوان التي تفضله�ا لتبدو جميلة يف 

عينيك، أما اآلن فاألمر غري ذلك.
-لم تعد تبتس�م أثناء وجودك، ورؤيتك 
تجعله�ا مكتئبة أو محبط�ة، كما أنها 
تب�دو صامت�ة وحزين�ة عندم�ا تكون 

بجانبك.
-تتجنب قض�اء الوقت معك: بل تجدها 
تختل�ق األعذار عندما تح�اول الجلوس 
والتحدث معها، كما أنها تش�عر كما لو 

كنت تجربها عىل قضاء الوقت معك.
إذا كنت قد الحظت العالمات الس�ابقة، 
فيج�ب علي�ك معرف�ة أس�باب وصول 

زوجتك إىل هذه الحال.
تراكم املسؤوليات:

فبع�د ال�زواج، تكثر املس�ؤوليات التي 
يج�ب تش�اركها ب�ني الزوج�ني، إال أن 
ذلك قد يقع عىل عاتق طرف واحد دون 
انتباه اآلخر، وهذا يتس�بب يف تداعيات 
خطرية، لذا فك�ر يف مدى العبء الواقع 
ع�ىل زوجتك بش�كل يوم�ي، وتأكد من 

أنها ال تفعل كل يشء بمفردها.
تشعر بعدم األمان:

قد تش�عر زوجتك بعدم األمان بش�أنك، 
حينما تميض الكثري من الوقت بالخارج 

مع أصدقائك أو زمالئك يف العمل، بينما 
تكون هي يف انتظارك باملنزل بمفردها.

تكره عاداتك:
ق�د ال تكره�ك زوجت�ك بش�كل خاص 
ولكنها قد تكره بعض عاداتك، إذ يعني 
الزواج الحل الوس�ط والتفاهم فحاول 
الجل�وس والتحدث معها ع�ن ذلك بدال 
من االس�تمرار يف ه�ذه الع�ادات دون 

مراعاة مشاعرها.
ال تجد فرصة لالعتناء بنفسها:

يف ح�ال كان�ت زوجتك تتحم�ل جميع 
األطف�ال وال  وتربي�ة  املنزلي�ة  امله�ام 
يس�مح لها ذل�ك بتوفري الوق�ت الالزم 
لالعتناء بنفس�ها، فهذا يجعلها تشعر 
بمش�اعر س�لبية تجاه نفسها وتجاه 

األرسة.
لم تعد الرجل املأمول:

قبل ال�زواج، كنت الش�خص العاطفي 
املهني�ة  بحيات�ه  واملهت�م  واملخل�ص 
واملس�تقبلية. أم�ا اآلن، فق�د تغ�ريت 
كثريا وأصبحت ش�خصا ته�در حياتك 
بمالحق�ة األش�ياء الت�ي تص�ل بك إىل 

طريق مسدود.
لم تتمكن من تلبية توقعاتها:

ربما تك�ون ق�د وعدتها بحي�اة مليئة 
بالحب والسعادة والراحة، أما اآلن فقد 
تغ�ريت الظروف ول�م تس�تطع الوفاء 
مستس�لما  وأصبح�ت  له�ا  بوع�ودك 

للواقع الصعب.
لم تعد تحبك:

قد يكون هذا بس�بب عدم قضاء الوقت 
ال�كايف معا كزوجني إضاف�ة إىل الروتني 

اململ، وانهيار التوقعات.
االكتئاب، قد ال يك�ون لكراهية زوجتك 
ل�ك أي عالقة ب�ك ش�خصيا، ولكن ذلك 
يرج�ع لش�عورها باالكتئ�اب م�ن أمر 

آخر.
الحجج املتكررة:

عند ترك املناقشات والخالفات دون حل 
بش�كل متكرر، يؤدي ذلك إىل االس�تياء 

واإلحباط املرتاكمني.
النفقات:

لطاملا كان املال الس�بب األكثر انتش�ارا 
وإش�كالية للن�زاع الزوج�ي، ل�ذا م�ن 
األفض�ل االتف�اق م�ع زوجت�ك ح�ول 

القواعد األساسية لإلنفاق.
االنتقاد املستمر:

إذا كن�ت تنتق�د زوجتك ط�وال الوقت، 
تأكد أنك س�تالحظ العالمات التي تشري 

إىل أنها تكرهك.
عدم فهم مشاعرها:

ملش�اعر  فهمه�م  يف  الن�اس  يختل�ف 
بعضهم بعضا، وقد يؤدي عدم تفس�ري 
مش�اعر زوجتك بشكل صحيح إىل عدم 
وقوف�ك بجانبه�ا، وه�ذا مم�ا يجعلها 

تشعر أنها وحدها طوال الوقت.
إلقاء اللوم عليها:

يف كثري من األحيان، من الس�هل توجيه 
أصابع االتهام إىل ش�خص آخر، وليس 
إىل أنفسنا، لذلك إلقاء اللوم عىل زوجتك 
أمر غ�ري محبوب ويمك�ن أن يؤدي إىل 

الغضب واملرارة.

10واحة
ملاذا قد تكرهك زوجتك؟

حنو مستقبل افضل ..له

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ

بيتزا باللحمة املفرومة

 أن الح�رارة املفرطة خ�الل فصل الصيف 
قد تش�ّكل خط�ورة عىل الهوات�ف الذكية 
والحواس�يب اللوحية، حيث قد تتسبب يف 
تلف األجهزة بالكامل أو التأثري س�لبا عىل 

أداء بعض املكونات مثل البطارية.
تمث�ل  املرتفع�ة ال  الح�رارة  وإن درج�ة 
مش�كلة، ولكن عن�د زيادة الح�رارة أكثر 
من 45 درجة مئوية باس�تمرار، مثال عند 
ترك الهاتف الذكي يف س�يارة مغلقة، فإن 
الهوات�ف الذكي�ة الحديث�ة تطل�ق تنبيها 
أو يت�م إيقاف تش�غيلها تلقائي�ا، ويمكن 
للس�خونة املفرط�ة أن ت�ؤدي إىل تش�وه 
الغالف البالس�تيكي يف الهواتف املحمولة 
بع�ض  تف�كك  يف  تتس�بب  أو  القديم�ة 

مكوناتها.
وفيم�ا ييل بع�ض النصائح واإلرش�ادات 
لحماية الهاتف الذكي والحاسوب اللوحي 

من السخونة املفرطة:
– ينبغي مراعاة عدم تعرض الهاتف الذكي 
ألش�عة الشمس املبارشة ملدة طويلة أثناء 
الوج�ود يف املقه�ى أو عىل الش�اطئ. وإذا 
كان الجو حارا بالنس�بة للمستخدم فإنه 

يكون كذلك بالنسبة للجهاز املحمول.
– تأت�ي معظم األجه�زة املحمولة مزودة 
بغطاء أس�ود، وهو ما يس�اعد عىل تراكم 
الحرارة بش�كل إضايف، ولذل�ك يتعني عىل 
املس�تخدم وضع الهاتف الذك�ي يف جيبه 
عن�د الوج�ود يف األماكن املكش�وفة تحت 

أشعة الشمس املبارشة.
– وضع الهاتف الذكي يف حافظة واقية قد 
ي�ؤدي إىل تراكم الح�رارة، ولذلك فإنه من 
األفض�ل إخراج الهاتف م�ن الحافظة مع 

ارتفاع درجات الحرارة.
– يف حالة تعرض الهاتف الذكي للسخونة 
املفرط�ة، فمن األفضل أن يتم إيقافه عىل 
الف�ور، لك�ي يتم تربي�ده بب�طء، حتى ال 

تحدث به أرضار.
– يتعني عىل املس�تخدم بشكل عام تجنب 
التقلبات الش�ديدة يف درجات الحرارة، وال 
ينبغ�ي بأي حال من األح�ول ترك الهاتف 
الذكي أو الحاس�وب اللوحي يف الس�يارة، 
التي ُصفت تحت أشعة الشمس املبارشة، 

نظ�را ألن الهواء بداخل الس�يارة يس�خن 
بشدة.

الص�ور  التق�اط  أو  األلع�اب  تش�غيل   –
الفوتوغرافية أو تسجيل مقاطع الفيديو 
يش�كل عبئ�ا كبريا ع�ىل معال�ج األجهزة 
املحمول�ة، ولذلك م�ن األفض�ل أن تكون 

هناك فرتات اسرتاحة يف تلك األثناء.
– ال ينبغي ش�حن بطاري�ة الهاتف الذكي 
عندم�ا تكون درجة الحرارة املحيطة أعىل 

من 40 درجة مئوية.
– وإذا تع�رض الهات�ف الذكي للس�خونة 
املفرطة، فال يجوز تربيده من خالل وضعه 
يف الثالج�ة، نظ�را ألن�ه يتع�رض ألرضار 

جسيمة بسبب املاء املتكثف بداخله.

كل يوم معلومة

نصائح ذهبية حلماية األجهزة احملمولة من حرارة الصيف

ال ت�زال فرضية إمكانية نقل الحيوانات لف�ريوس كورونا إىل البرش 
تدور يف فلك التكهنات، حيث تؤكدها دراسات وتنفيها أخرى.

ومع قرب انتهاء ما يس�مى ب�”موجة كورونا األوىل” يف بلدان عدة، 
وص�ف باحثون من “كلية لن�دن” الحيوان�ات ب�”خزانات محتملة 
للف�ريوس”، مؤكدين أنها قد ت�ؤدي إىل تفٍش ثاٍن للفريوس حتى إن 

تم القضاء عليه بني البرش.
وشدد الباحثون عىل رضورة تطوير اسرتاتيجيات ملراقبة الحيوانات 
األليفة واملاش�ية ملحاول�ة فهم آلية انتقال الع�دوى من الحيوان إىل 

اإلنسان والعكس، وتحديد حجم الخطر.
موضوع يهمك?من البديهي أال تنتهي جائحة فريوسية تنترش حول 
العال�م وأصابت ماليني البرش ب�ني ليلة وضحاه�ا... ومن املنطقي 
والعم�يل أن تميض...لتعاي�ش آم�ن مع الجائحة.. هك�ذا تتأكد من 
نظاف�ة مكان عمل�ك لتعايش آمن م�ع الجائحة.. هك�ذا تتأكد من 

نظافة مكان عملك فريوس كورونا
ولفتت الدراس�ة إىل أن اإلصابة بالف�ريوس كانت صغرية ومحدودة 
عند الحيوانات، خالل املوجة األوىل من كورونا. لكنها أكدت يف الوقت 
نفس�ه عىل رضورة البحث بشكل أوس�ع لتفويت أي فرصة لتفيش 
املرض بني الحيوانات، مش�ريًة إىل ما قد يش�كله م�ن تهديد لصحة 

البرش.
يذكر أنه، يف األش�هر املاضية، تم اإلبالغ عن حاالت انتقال الفريوس 

من البرش إىل الكالب والقطط والنمور واألسود باإلضافة إىل املنك.

كم�ا وج�دت التج�ارب املعملي�ة أن النم�س والهامس�رت والق�رود 
والثدييات األخرى عرضة أيضاً لإلصابة بالفريوس.

وبحس�ب الدراس�ة، فإن هولندا بذلت أوس�ع الجه�ود لفهم كيفية 
انتش�ار الف�ريوس الحيواني املنش�أ ونقل�ه إىل البرش ع�رب مراقبة 

القطط يف املزارع واملنك الربي.
وجاء ذلك عىل خلفية إصابة حيوانات املنك بكورونا يف بعض مزارع 
هولن�دا يف منتص�ف أبريل/نيس�ان، ث�م نقلها الفريوس لإلنس�ان 
مجدداً، بحسب مسؤولني هولنديني.وكانت دراسات عدة أشارت إىل 
أن كورون�ا بدأ يف مجموعة من الخفافيش يف الصني ثم قفز إىل نوع 

حيواني ثاٍن قبل أن ينتقل إىل البرش العام املايض. 

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

علماء حيذرون.. احليوانات قد تسبب موجة ثانية لكورونا
طبيبك يف بيتك

وصفة طبية لزيادة الطول كل يومني!

سر االعشاب..؟؟؟

عرفت الحلبة منذ قديم الزمان، 
وإنت�رشت زراعته�ا يف م�رص 
والهن�د وتركي�ا واليم�ن، وتعّد 
غذاءاً رئيس�اً ألهل اليمن، وذلك 
بعد طحنها وإضافتها إىل مرق 

اللحم والبيض والخبز.
تزرع يف بيئ�ة معتدلة الحرارة، 
وكذل�ك يف املرتفع�ات والجبال. 
هي نبات عشبي، ساقه أنبوبية 
أس�طوانية متفرّع�ة، تعلو من 
طعمه�ا  س�نتيمرتاً.   30  10-
غري مستس�اغ لش�ّدة مرارته. 
“النب�ات  ب��  أيض�اً  وتس�ّمى 

الذهبي”.
 22% ع�ىل  بذوره�ا  تحت�وي 
م�ن الربوت�ني و%28 من املواد 

الهالمية و%6 من الزيوت.
تتعّد الفوائد الطبية التي ذكرها 
العال�م إبن س�ينا ع�ن الحلبة، 

ولعل أبرزها:
_ خف�ض مس�توى الس�كر يف 

الدم
_ عالج األورام والبثور

_ عالج توّرم العني

_ تسكني السعال والربو وتليني 
الصدر والحلق

_ تنقية الدم من السموم
_ تقوية األعصاب

_ تفتيت الحىص والتخلّص من 
الرمال

_ إدرار البول
_ عالج بّحة الصوت

_ طرد البلغم
ال�دورة  إضطراب�ات  ع�الج   _

الشهرية

_ الح�ّد م�ن تس�اقط الش�عر 
وتجاعيد البرشة.

_ تسكني الصداع املزمن.
_ إدرار الحليب لدى املرضعات.
4 وصفات طبيعّية من الحلبة:

الزائ�دة الدودي�ة: ُيعجن  عالج 
100 غرام من الحلبة املطحونة 
يف 500 غ�رام من العس�ل و50 
غرام�اً م�ن الكراوي�ة، جي�داً. 
وتؤخ�ذ ملعق�ة صغ�رية بع�د 
األكل، م�ع اإلمتن�اع عن رشب 

الحليب وتناول البهارات واملواد 
الحّريفة.

لش�ّد البرشة: ُيعجن 100 غرام 
من الحلبة، بعد طحنها يف 300 
غرام من العسل. وُيدهن الوجه 
بعد ذلك وُيغّط�ى بهذا الخليط 
كالقناع ملدة س�اعة. ثم ُيغسل 
ُيف�رك  املس�اء،  ويف  وُيجّف�ف. 
بالخي�ار وي�رتك حتى  الوج�ه 

الصباح.
للتخلّص من األرق: تؤخذ ملعقة 
صغ�رية م�ن الحلب�ة املطحونة 
وت�ذّوب يف كوب من امل�اء البارد 
املح�ىلّ بالس�كر، ثم يت�م تناول 
بع�ض أوراق الخ�س بعد رشب 

الخليط لضمان أفضل النتائج.
إلدرار الحلي�ب عن�د املرضعات: 
م�ن  صغ�رية  ملعق�ة  تؤخ�ذ 
الحلب�ة مع ملعق�ة صغرية من 
اليانس�ون، ويطهي�ان يف ك�وب 
من املاء. ُيرشب هذا الخليط بعد 
وجبة الفطور يومياً، مع اإلكثار 
والح�الوة  الجرج�ري  أكل  م�ن 

ورشب الحليب والعسل.

احللبة لصحة كالـ”حديد”!

دراسات حديثة

وفيات األطفال بكورونا نادرة 
جدا.. دراسة تطمئن
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عندما تعطلت سيارة امرأة كانت 
مسافرة يف وسط الطريق، وقف 
شاب ملس�اعدتها، لكنها خافت 
وبدا القل�ق عىل وجهها واضحاً 
ألن شكله أوحى بأنه فقري وقد 
يغ�در به�ا يف أية لحظ�ة. إال أن 
السيدة لم يكن أمامها خيار إال 
ان تقب�ل مس�اعدته ألنها ظلت 
واقفة لفرتة طويلة دون أن يمد 

شخص يد املساعدة لها.
اق�رتح الش�اب عىل الس�يدة أن 
لتق�ي  الس�يارة  داخ�ل  تبق�ى 
نفسها من الربد القارص فنزل 
تحت الس�يارة وبدأ بإصالحها. 
تمكن أخ�رياً من إنج�از املهمة 
فابتس�م وطلب منها أن تجرب 
األمر،  الس�يارة. نجح  تش�غيل 
عندها س�ألته عن املبل�غ الذي 
يريده لقاء تلك الخدمة الكبرية. 
كانت الس�يدة لتعطيه أي مبلغ 
يريده نظراً لس�وء املوقف التي 
خدمت�ه  ل�وال  تواجه�ه  كادت 
الجليل�ة. إال أن الش�اب ابتس�م 

وق�ال له�ا اس�مي بري�ان وال 
أري�د من�ك م�االً. كل م�ا أريده 
من�ك أن تم�دي ي�د املس�اعدة 
للش�خص التايل الذي تصادفيه 
محتاج�اً له�ا. أكملت الس�يدة 
طريقه�ا فتوقفت بع�د بضعة 
اميال لرتت�اح يف إحدى املطاعم 
الصغرية عىل الطريق. وجدت يف 
املطعم نادلة حامل يف ش�هرها 
الثام�ن وم�ع ذلك تتس�م رغم 
صعوب�ة الوض�ع واآلالم الت�ي 

تعيش�ها يف تلك الف�رتة. بعد أن 
قدمت النادلة الخدمة عىل أكمل 
وج�ه وأعط�ت الس�يدة منديالً 
جافاً لتجفف شعرها املبلل من 
املط�ر، دفعت لها الس�يدة 100 
دوالر، فأرسع�ت النادل�ة لجلب 
باق�ي النق�ود، لكنه�ا ل�م تجد 
الس�يدة عن�د عودته�ا. وجدت 
رس�الة عىل الطاول�ة تقول لها 
أنه�ا ال تدين للس�يدة بالباقي، 
بل قالت لها الرسالة أن السيدة 

500 دوالر أخ�رى  ترك�ت له�ا 
تحت مفرش الطاولة.

فرحت النادلة بتلك النقود وهي 
عائ�دة إىل املن�زل ألنه�ا كان�ت 
تفكر بصعوبة الحال وحاجتها 
هي وزوجه�ا للم�ال خصوصاً 
مع قدوم الطفل الش�هر املقبل. 
حامل�ا وصل�ت املن�زل عانق�ت 
زوجه�ا وقال�ت ل�ه “أحب�ك يا 
براين” قب�ل أن تخربه عن املال 

الذي حصلت عليه من السيدة.

إمكاني�ة تحتاجها امل�رأة تؤهلها 
للتعامل مع زوجها واآلخرين من 
حوله�ا بلباق�ة واضح�ة، عكس 
الالتي يصعب عليه�ن القيام به، 
أو حت�ى االعرتاف بالخط�أ حالة 
وج�وده... االعت�ذار لغ�ة ناعم�ة 
ترتجم مش�اعر الح�ب والحرص 
ع�ىل اآلخر، وه�و فن له أش�كال 
وأل�وان، ولي�س رشط�اً أن يكون 
رمزي�ة  أش�ياء  فهن�اك  كلم�ة؛ 
ومعنوي�ة تن�وب، ويع�د -أيضاً- 
أحد فن�ون التعامل لج�ذب اآلخر 
واكتس�اب صداقته والفوز بحبه 

وثقته... 
بنود االختبار ت�يء لك الطريق؛ 
ترحب�ن!  غالب�اً  ترحب�ن!  نع�م 
أم ال تعرتف�ن  ترحب�ن!  أحيان�اً 

بثقافة االعتذار أسلوباً
السؤال: 

آسف.. آس�فة »لن تكلف مشقة، 
لكنها كافية لغس�ل ما يف القلوب 

من إحساس بالضيق.
 A:  نعم

 B:  غالباً
 C:  أحياناً

 D:  ال
السؤال: 

االعتذار إىل اآلخر ال يكلفك س�وى 
بالخط�أ  لالع�رتاف  االس�تعداد 

وإدراك مشاعر اآلخرين.
 A:  نعم

 B:  غالباً
 C:  أحياناً

 D:  ال
السؤال: 

االبتسامة، الثناء، الشكر، مكاملة، 
هدية... أش�ياء رمزية تقفل باب 

الخالف.
 A:  نعم

 B:  غالباً
 C:  أحياناً

 D:  ال
السؤال: 

تأثري االعتذار أقوى، إن جاء رقيقاً 

وىف الوقت املناسب.
 A:  نعم

 B:  غالباً
 C:  أحياناً

 D:  ال
السؤال: 

االعتذار ليس مجرد اعرتاف جاف 
بالخط�أ، ب�ل تنبي�ه لع�دم تكرار 

الخطأ مستقبالً.
 A:  نعم

 B:  غالباً
 C:  أحياناً

 D:  ال
السؤال: 

االعت�ذار يضعك يف مكان�ة أرفع، 
ذكي�ة  ش�خصية  ع�ىل  وي�دل 
يف  وترتاج�ع  األم�ور،  تس�توعب 

الوقت املناسب.
 A:  نعم

 B:  غالباً
 C:  أحياناً

 D:  ال
السؤال: 

االعتذار مطلوب بن الزوجن من 
دون مكابرة، وهو سلوك وثقافة 

راقية بن الناس عامة.
 A:  نعم

 B:  غالباً
 C:  أحياناً

 D:  ال
السؤال: 

هو لي�س عيب�اً بق�در م�ا يعني 
بش�خصية  والتمت�ع  الش�جاعة 
س�وية متكامل�ة؛ تع�رف ح�دود 

نفسها وتحس باآلخرين.
 A:  نعم

 B:  غالباً
 C:  أحياناً

 D:  ال
السؤال: 

االعتذار يرف�ع من قيمة الزوج يف 
نظر زوجت�ه -والعكس- ويعلمه 

درساً يف الحب واحرتام الذات.
 A:  نعم

 B:  غالباً
 C:  أحياناً

 D:  ال
السؤال: 

يجدد الشعور بالرومانسية، ويعد 
إصالحاً عاجالً ل�»حال مائل«.

 A:  نعم
 B:  غالباً

 C:  أحياناً
 D:  ال

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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قصة وعربة

اختبارات شخصية

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

ابدأ مناقش�اتك اليوم مع ش�خص م�ا لم تجر 
معه حوارا من قبل. استمع ألقوال هذا الشخص 
جي�دا. قد تحرتم بالكاد ما يقول�ه وربما ال تتحمله. 
من الس�هل ج�دا تقوية عالقاتك بمن حول�ك، ولكن ما 

العمل إذن إذا كان كل منهم يرفض التعامل معك.

اإلبداع والتميز هما أساس حياتك اليوم سواء 
اعرتف�ت بذل�ك أم ال. إذا كن�ت كاتب�ا أو فنانا، 
يجب عليك أن تنم�ي مهاراتك. تبتكر اليوم العديد 
من األفكار الجيدة، ولك�ن لم ال تجرب إحداها؟ ليس 
لديك أي ش�ئ تخ�اف أن تخرسه. يجب أن تس�تغل كل 

حواسك اليوم يف أي عمل تقوم به.

إذا ل�م تكن مرتبط�ا عاطفيا، ربم�ا تنجذب 
فجأة اليوم لصديق أو ألحد الجريان. قد يكون 
هذا الش�خص جذاب�ا بالفعل، ولك�ن ال ننصحك 
باتخاذ أي خطوة حتى تتأكد من حقيقة مش�اعره. 
أنت حس�اس جدا اليوم ولذلك أي إعجاب قد تش�عر به 

اليوم قد ينتهي بحلول الغد.

الحذر مطلوب اليوم أكثر من أي وقت مىض، 
فهن�اك تغي�ريات حاس�مة ومهم�ة يف املج�ال 
املهن�ي قد تحدث اليوم. ق�د ترغب يف فتح صفحة 
جديدة مع الرشيك، لكن املوضوع يحتاج إىل املزيد من 
الوق�ت. قد تكون عىل اس�تعداد لتغيري أس�لوب حياتك 

للحفاظ عىل صحتك.

أمامك فرص جديدة تمكنك من زيادة أرباحك 
وتوس�يع نطاق عملك. األف�كار املبتكرة التي 
قمت بتنفيذها خالل الفرتة املاضية جذبت انتباه 
أصحاب الس�لطة والنفوذ. س�تجني ثم�ار جهودك 
الي�وم. ال تتوقع أنك ستس�تمتع أو س�رتتاح اليوم، فال 
زال�ت هناك بع�ض األعمال الت�ي تتطلب من�ك جهودا 

أكرب.

تح�ب أن تنص�ح م�ن حولك وتس�اعدهم يف 
تحديد خطواتهم حتى إن لم يس�ألوك بش�كل 
مبارش. ربما تشعر اليوم بالتحديد انك بحاجة إىل 
املساعدة وجاء دور املحيطن بك ليقدموا لك العون. 
م�ا رأيك يف القيام برحلة ملكان بعيد جدا؟ يوم مناس�ب 

للتخطيط إلجازتك القادمة.

عالقتك مع شخص ما تبدو متوترة اليوم. قد 
يكون هذا الش�خص هو الحبيب أو قد يكون 
أحد معارفك. ليس�ت لديك رغبة يف تقوية روابط 
هذه العالق�ة. ننصحك أال تفكر يف ه�ذا األمر اليوم. 
انتظر أياما قليلة حتى يعود هذا الشخص إىل طبيعته.

تتمتع بطاقة إيجابية غريبة خالل الس�اعات 
األوىل من الصباح، والغريب أنك تشعر أن ليس 
لديك أي مهمة أو عمل لتس�تغل هذه الطاقة فيه. 
انتب�ه! فهناك جار لك يحتاج مس�اعدتك. لن تش�عر 
بالس�عادة بمفردك هذا اليوم، فيبدو أن السعادة قاسم 

مشرتك بينك وبن أحد األصدقاء.

الجه�د ال�ذي تبذل�ه يف عمل�ك والوق�ت الذي 
تقضي�ه يجب أن يكون له حدود. قمت بالعديد 
من األعمال الشاقة خالل األشهر املاضية، ولكن ال 
زلت ال تحقق شيئا حتى اآلن. لن تكتفي بما قمت به 

خالل هذه الفرتة، بل ستخطط للهدف القادم!

اس�تغل هذا اليوم يف توطي�د عالقتك بأرستك 
وأصدقائ�ك حتى ال تزداد العالقة س�وءا.و تطل 
ع�ىل يوم حاف�ل باالنش�غاالت واملس�ؤوليات، فتش�عر 
باالرتب�اك والتوتر، ال تس�مح لزالت اللس�ان بإفس�اد الجو 

العذب وال تدع أحداً يدفعك إىل اليأس

تس�اعدك الظروف اليوم عىل لم شمل العائلة 
مرة أخرى وتقريب املسافة بينك وبن الحبيب 
لتق�ىض مع�ه أجم�ل األوق�ات املفعم�ة بالح�ب 
والرومانسية. تشعر اليوم بالهدوء التام وترى تجمع 
األصدقاء حولك ما يس�اعدك عىل فت�ح صفحة جديدة 

من العالقات الراقية مع من حولك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

توقع زي�ادة املهام بش�كل مضاع�ف اليوم. 
ال تح�ارب من يقدم لك يد العون واملس�اعدة. 
اليشء الوحيد ال�ذي يمنعك من التهور واالنفعال 
هو انعزالك عن اآلخري�ن وهذا ليس حال منطقيا أو 

مناسبا يف هذا اليوم.

غزل عراقي
اجمل صباح اليوم وبعمري بس هاي 

شلت الغطه وفزيت لن عيني بهواي

كالو تريد اتروح واتعذب الروح 
امودع الله اوياك بس ابقى لرتوح 

كالو تريد اتروح واتودع بساع 
جا غري اشيل الكاع والزكه بالكاع 

بكل حلو لوله تصري بس شحجي عنك 
صارت اللوله البيك حتى احىل منك 

acebook Fمن الفيسبوك
حنصد ما تزرع أيدينا

هل تؤمنني بثقافة االعتذار.. صلحاً؟

كلمات متقاطعة

1236 - سقوط قرطبة حارضة الخالفة األموية يف 
األندلس وك�ربى قواعدھا يف يد فرناندو الثالث ملك 

مملكة قشتالة، بعد أن تخىل عنھا
»محمد بن يوس�ف بن ھود« عىل الرغم من أنه كان 

يف إمكانه نجدتھا لكنه لم يفعل.
1732 - اإلس�بان يستعيدون الس�يطرة عىل ميناء 
ومدينة وھ�ران من العثماني�ن، وكان العثمانيون 

قد فتحوھا قبل 24 عاما وخلصوھا من
االحتالل اإلسباني.

1832 - اندالع ثورة املفتي عبد الغني آل جميل ضد 
الوايل العثماني يف بغداد.

1835 - محمد عيل باشا يصدر أمرا بإنشاء مصلحة 
اآلثار واملتحف املرصي، وأسند إدارتھما إىل »يوسف 

ضياء أفندي« بإرشاف رفاعة الطھطاوي.
1928 - اكتش�اف دواء البنس�لن عىل يد ألكس�ندر 

فلمنج.
1938 - إج�راء انتخاب�ات املجل�س الترشيع�ي يف 
الكويت، وھو أول مجلس ترشيعي فيھا، وتم خالل 

ھذه االنتخابات اختيار 14 عضو من
بن 20 مرشح.

1949 - األقلية البيضاء الحاكمة يف جنوب أفريقيا 
تبدأ يف تطبيق قوانن الفصل العنرصي ضد الس�ود 

فيما عرف بسياسة األبارتيد.
1960 - الرئيس الكوبي فيدل كاسرتو يمنع رشكة 

البرتول األمريكية »تكساكو« ويصادر ممتلكاتھا.
1964 - شقيقة الرئيس الكوبي فيدل كاسرتو تفر 

من كوبا وتطلق ترصيحات مناھضة له.
1965 - الق�وات األمريكية التي أرس�لت إىل فيتنام 
تب�دأ أول عملياتھا القتالي�ة إىل جانب قوات فيتنام 

الجنوبية.
1974 - إيزابي�ال بريون أرملة الرئيس خوان بريون 

تقسم اليمن كأول رئيسة لجمھورية األرجنتن.
1986 - منتخ�ب األرجنتن لك�رة القدم يحرز لقبه 
الثاني يف بطولة كأس العالم بعد تغلبه عىل املنتخب 
األملان�ي بثالث�ة أھ�داف لھدفن يف النس�خة الثالثة 

عرش من بطولة كأس العالم املقامة يف املكسيك.
1992 - اغتي�ال الرئيس الجزائري محمد بوضياف 
أثناء احتفال رس�مي بأحد املس�ارح يف عنابة وذلك 

بعد 166 يوم من توليه الرئاسة.
- 2008مجلس ال�وزراء اإلرسائييل يصوت بأغلبيه 
ع�ىل عملي�ة تب�ادل أرسى م�ع ح�زب الل�ه تقي 

بإطالق رساح 5 أرسى لبنانين من بينھم
س�مري القنط�ار مقاب�ل تس�لم جثت�ي الجندي�ن 
اإلرسائيلين الذي اختطفھم حزب الله يف يوليو من 

عام 2006.
منتخب إسبانيا يحرز كأس أوروبا الثالثة عرش بعد 
فوزه عىل املنتخب األملاني بھدف وحيد باملباراة التي 

أجريت بالعاصمة النمساوية فيينا.
2009 - مجل�س صيان�ة الدس�تور يف إي�ران يؤكد 
نتيجة االنتخابات الرئاس�ية بفوز الرئيس محمود 

أحمدي نجاد وذلك بعد إعادة فرز جزئي
ألصوات الناخبن.

- 2015قوات االحتالل اإلرسائييل تعرتض أس�طول 
الحري�ة 3 الذي يتجه إىل قطاع غ�زة وتقتاده مليناء 

أشدود بمن فيه.
2017 - خ�رباء منظمة حظر األس�لحة الكيميائية 
ُيؤكدون استخدام غاز السارين يف الھجوم عىل بلدة 

خان شيخون الذي وقع يوم 4 أبريل

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.

* يبلغ طول قطر الش�مس 1.380.000 كيلو مرتاً مما يعني 110 
أضعاف قطر األرض.

* يبل�غ متوس�ط ط�ول البق�رة ب�ن 4-3 أمت�ار حس�ب عمرها 
وحجمها.

*الدجاج�ة الواحدة تبيض يف املتوس�ط يف كل ع�ام حوايل 250 و 
270 بيضة . وهنالك بعض الدجاج يستطيع وضع 300

*يف كل سنة يتم إنتاج حوايل 1.1 تريليون بيضة يف كل دول العالم. 
ويقدر أس�تهالك اإلنس�ان الطبيعي من البي�ض يف كل عام حوال 

172 بيضة
*ق�رشة البيض ذات الل�ون األبيض أو البني تعتم�د يف لونها عىل 

محض تولد من الدجاجة
*دولة الصن تستهلك حوايل 40 % من إنتاج البيض يف العالم

*تمكن “هوارد هلمر” من الحصول عىل لقب ورقم قيايس عاملي 
يف كت�اب غينيس يف صناعة بيض أمليت حيث أس�تطاع أن يصنع 

427 بيضة أومليت يف ثالثن دقيقة.

هـــــل تعرف

الكلمات األفقية 
-1قطع م�ن الجيش ما بن 
خم�س أنف�س إىل ثالثمئة - 
أدام النظ�ر إلي�ه يف س�كون 

)م(
-2 مدام - خيوط النعل
-3 الراية - متشابهان

-4 نج�ده يف كل يشء - أقرب 
النجوم إىل األرض

-5 ساعورة - بُعد
 - القم�ر  مراح�ل  م�ن   6-

تفسري
-7 مرتقي�ة - رم�ى املاء من 

فمه
-8 حرف مكرر - نعاتب )م(

 - س�هر   - )م(  للتمن�ي   9-
إدراك

البح�ار  م�ن   - زواج   10-
املغلقة

الكلمات العمودية
-1 من الخ�راوات التي ترمز 
إىل الخصوبة )م( - تفرزه الغدد

-2 أصل�ح البن�اء - جعل�ه الله 
سباتا و سكنا )ن( - عاهل

-3 وجه�ات نظ�ر - م�ن فق�د 
سمعه

-4 الذري�ة )م( - صب املاء صبا 
متتابعا 

-5 من أعضاء الجهاز الهضمي 
)م( - عدم اإلنجاب )ن(

و  هداي�ة   - متش�ابهان   6-
استقامة - عبيد

-7 م�ن الفواكه - ص�داق املرأة 
)م(

-8 قط - أعطى - حرف مكرر
-9 خفايا )م( - يعرف )م(

-10 الفتي من اإلبل )ن( -  الولد 
ما دام يف الرحم
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 Donut Robotics طورت رشكة 
اليابانية الناش�ئة “قناًعا ذكًيا” 
متص�ً� باإلنرتنت يمّكن من نقل 
الرسائل، والرتجمة من اليابانية 
إىل ثمان�ي لغات أخ�رى، وذلك يف 
وقت أصبحت فيه تغطية الوجه 
جائح�ة  وس�ط  القاع�دة  ه�ي 
)كوفيد19-(  التاج�ي  الفريوس 

.COVID-19
وي�ئم قناع c-mask الب�ستيكي 
األبيض أقنع�ة الوجه القياسية، 
ويتص�ل ع�ر تقني�ة البلوت�وث 
بتطبي�ق ُيثبت يف الهواتف الذكية 
أو الحواسي�ب اللوحية، ويمكنه 
تحويل الك�م إىل رسائل نصية أو 
إجراء مكاملات أو تضخيم صوت 
مرت�دي القناع. وق�ال )تيسوكه 
التنفي�ذي  الرئي�س   – أون�و( 
لرشك�ة Donut Robotics: “لقد 
عملن�ا بج�د لسن�وات لتطوي�ر 
روب�وت، وق�د استخدمن�ا ه�ذه 

التقني�ة إلنش�اء منتج يستجيب 
لكيفية إع�ادة تشكيل الفريوس 
وتوص�ل  للمجتم�ع”.  التاج�ي 
-Donut Robo  مهندسو رشكة

ics إىل فك�رة القناع أثناء بحثهم 
عن منتج ملساع�دة الرشكة عىل 
النجاة من الوباء. وعندما تفىش 
الفريوس التاجي، كانت الرشكة 
قد حصلت التوّة عىل عقد لتزويد 
مرشدين ومرتجمني آليني بمطار 
هاني�دا يف طوكي�و، وه�و منَتج 
يواج�ه مستقب�ً� غامًض�ا بع�د 
انهي�ار السفر الج�وي. وبطرح 
القناع بسع�ر 40 دوالًرا أمريكًيا، 
تهدف الرشكة اليابانية إىل إنشاء 
س�وق ضخم ل�م يك�ن موجوًدا 
قبل بضعة أشهر. وقال أونو: إن 
أحد األهداف هو تحقيق إيرادات 
م�ن خدمات املشرتك�ني املقدمة 
ع�ر تطبيق يق�وم املستخدمون 

بتنزيله.

استعادة املنافذ احلدودية) كل املنافذ دون استثناء( 
سيدعم اخلزينة ويساهم يف استعادة هيبة الدولة 

والقانون.
بدولة قوية عادلة سيكون اجلميع راحبني.

ــل  ــق بتبدي ــن يتحق ــتقلة( ل ــاح اهليئات)املس اص
ــا التنفيذيني  ــا بتبديل مدرائه ــائها فقط وامن رؤس
الذين يشكلون عمود صفقات الفساد، فخلفهم تقف 
ــي متتص بها  ــب االقتصادية  ال ــات املكات اخطبوط

االحزاب دماء العراقيني.

 
                 

بني سيف عنرتة 
ونشيد االطفال

منه�ج تسوي�ق الشعارات املغري�ة ، وتصدير املق�والت الكبرية ، 
والتمس�ك بالخطابات التي ينادي بها تج�ار املواعظ الرخيصة ، 
ال يع�ادل جناح بعوضة عندما يتقاطع م�ع طموحات الشعب ، 
ويق�ف حائ�ً يف طريق التقدم واالرتقاء ، ويوقف مسرية املجتمع 
للوص�ول إىل عيش آم�ن مستقر ، فمن�ذ عقود بعي�دة ، والحياة 
قائمة عىل طريف نقيض ، طرف ال يعرف اآلخر ، وال يقرتب منه ، 
األول خ�رج من كهوف الجه�ل والتخلف ، يهدف إىل نهب الثروات 
، ورسق�ة تطلع�ات الن�اس ، واالحتيال ع�ىل رؤوس الساذجني ، 
والثان�ي انبث�ق من قلب الواق�ع ، ال ترى من خ�ل�ه غري جموع 
الفق�راء ، وه�ي تكافح من أج�ل الحصول عىل رغي�ف الخبز يف 
بل�د الث�راء والخريات ، ومنذ عقود سحيق�ة ، والحياة تسري وفق 
منهج�ني ، أحدهما يغاير اآلخر من املنب�ع وحتى املصب ، منهج 
متعل�ق ب�رأس عن�رتة العب�ي ، باعتب�اره الرأس املق�دس الذي 
نستله�م منه القوة والصم�ود والشجاعة ، ومنه�ج آخر يجاهد 
لسح�ق رأس العب�ي ، وتحويل سيف�ه الذي يقطر دم�اً ، وثأراً 
، وعنجهي�ة إىل م�ع�ب لألطف�ال ، ومزارع للورود ، وما اش�تداد 
ال�راع ، وتنام�ي حدت�ه ، انت�ر رأس عنرتة املتعن�ت املظلم ، 
ع�ىل رأس الحياة امل�رشق امليضء ، فانترش الفس�اد يف كل مكان 
، وأصب�ح العق�ل الناضج يل�وذ تحت طي�ش السي�ف وتهوره ، 
واتسع�ت دائرة املقدسات لتضّم بني جناحْيه�ا ، الواعظ األعمى 
، والسي�ايس األبكم ، والتاجر املحتال ، وش�يخ القبيلة االنتهازي 
، وم�ع استمرار تغذية الفساد األخ�ق�ي ، والفكري ، والسيايس 
، واالجتماع�ي بفريوس�ات الخطاب املثايل األج�وف والهادف إىل 
بق�اء ال�رؤوس يف مستنقع الخنوع والخوف وال�رتدد ، بدأ العقل 
السي�ايس يدير العملية السياسية وف�ق توجيهات السيف امللوث 

بجراثي�م الحق�د ، والتسل�ط ، والتخل�ف .
إّن ما تمخض عنه سيف عنرتة اليوم ، هو املزيد من إراقة الدماء 
، واملزي�د من ح�االت الت�رشد ، والج�وع ، وامل�رض ، واملزيد من 
سح�ب ال�رؤوس إىل حاضنات الوهم والخراف�ة ، حتى وصلنا إىل 
مرحل�ة االنحطاط الشامل ، وأصبحن�ا أمام مفرتق طرق خطري 

التعلق  أّما  بسيف ومب�ادئ عنرتة القائمة عىل ، 
والقوة والته�ور ، أو االلتفات البط�ش 

إىل الحي�اة ، لنتعل�م منه�ا 
والتفاؤل  الف�رح  فن�ون 
عشقن�ا  ونم�ارس   ،
أبوابها  ، ونفتح  معها 
ونوافذه�ا للشم�س ، 
ونتمتع بسخاء كرمها 
عطائه�ا  وجم�ال   ،
رأس  ع�ن  بعي�دا   ،
الذي  عن�رتة  وسيف 
أوصلن�ا إىل مرحل�ة 
والظ��م  الخ�زي 

والهزيمة .
إىل اللقاء .  

بسب�ب أزمة انتش�ار فريوس كورون�ا املستجد 
هن�اك عدد كب�ري م�ن املهرجان�ات والفعاليات 
السينمائية الدولية تعرضت هذا العام لإللغاء أو 
التأجيل أو التعديل ولكن ماذا بشأن املهرجانات 
العربي�ة؟ ه�ل هن�اك حل�ول بديل�ة للتعام�ل 
م�ع األزم�ة والحفاظ ع�ىل استق�رار الصناعة 
السينمائي�ة يف العال�م العرب�ي، ه�ذا ما طرحه 
مركز السينما العربية يف حلقة نقاش�ية شارك 
فيه�ا رؤساء ومديري مهرجنات عربية ودولية، 
وقّدم�ت تل�ك الحلق�ة اإلع�مية ريا أبي راش�د. 
وشارك عدد من األسماء الكبرية يف عالم صناعة 
السينما .. وجاءت األسئلة التي طرحتها الحلقة 
للنقاش عن م�دى إمكانية تع�اون املهرجانات 
العربي�ة للحفاظ ع�ىل استقراره�ا وفعاليتها، 

مدى تأثري هذا التوقف عىل العاملني يف الصناعة 
السينمائية ودور املؤسسات اإلقليمية يف تقديم 
الدعم املطلوب، كما تطرق النقاش إىل التساؤل 
عن مدى وجود املحت�وى الذي عىل أساسه تتم 

إقامة املهرجان�ات، باإلضافة إىل عروض األف�م 
إلكرتونياً، ومدى فاعلية ذلك وأثره عىل الصناعة 

السينمائية.
كم�ا أت�اح مرك�ز السينم�ا العربي�ة التسجيل 
ع�ر موقعه يف خدم�ة الرسائ�ل الريدية، وعر 
ه�ذه الخدمة يتاح للمستخدم�ني الحصول عىل 
نسخ رقمية من مجل�ة السينما العربية، أخبار 
ع�ن أنشطة مرك�ز السينما العربية، إش�عارات 
بمواعي�د التق�دم لرام�ج املن�ح واملهرجان�ات 
وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات 

عن 

األف�م 
بي�ة  لعر ا

ك�ة  ر ملشا ا
 ، ت ن�ا جا ملهر با

ع�ىل  الض�وء  وإلق�اء 
تحديث�ات أنشط�ة رشك�اء 

العربي�ة  السينم�ا  مرك�ز 
ومشاريعهم السينمائية.

أمحد اجلنديل

مطر ساخن
شركة يابانية تطور قناعاً ذكياً لعصر 

كورونا

“امل�ي�ني قد يفق�دون حياتهم يف 
املوج�ة الثانية”.. بتل�ك الكلمات 
القاسية، ك�ررت منظمة الصحة 
أن  العاملي�ة تحذيراته�ا، مؤك�دة 
الوب�اء ل�م ينت�ِه ع�ىل اإلط��ق، 
متوقع�ة أن يرتاج�ع يف الصي�ف 
ليع�اود نشاط�ه يف الخريف، كما 
حصل خ�ل سيناري�و اإلنفلوانزا 

اإلسبانية.
فمع مشارفة عدد ضحايا فريوس 
كورونا النص�ف مليون وفاة، نبه 
املدي�ر الع�ام املساع�د للمبادرات 
الصحي�ة يف املنظم�ة العاملية، إىل 
أن امل�يني قد يفقدون حياتهم إذا 
شهدنا موجة ثانية من اإلصابات، 
مؤك�داً أن الف�ريوس انترش حتى 
اآلن مثلم�ا توق�ع املسؤول�ون يف 

املنظمة”.
كما شبه الطبيب رانيريي جويرا، 
األمريكية الف�ريوس التاجي الذي 
أصاب حتى اآلن أكثر من 9 م�يني 
اإلسباني�ة  باإلنفلون�زا  إنس�ان 
لجه�ة تفشيه، حيث انخفضت يف 
الصي�ف، لكنها ع�اودت نشاطها 
بش�دة يف سبتم�ر وأكتوب�ر، م�ا 
تسبب يف وفاة 50 مليون شخص 

خ�ل املوجة الثانية”.
يش�ار إىل أن�ه م�ع توق�ع بع�ض 

الدراسات والعلماء خ�ل األسابيع 
يرتاج�ع  أن  املاضي�ة  واألش�هر 
الفريوس يف أشهر الصيف، أوضح 
التنفيذي لرنامج الطوارئ  املدير 
الصحية يف املنظمة، الدكتور مايك 
ري�ان يف م�ارس امل�ايض، أن عىل 
أن الفريوس  الجمي�ع االف�رتاض 
ع�ىل  بالق�درة  يتمت�ع  سيظ�ل 
االنتشار، وأنه من الخطأ االعتقاد 
أنه سيك�ون موسميا ويختفي يف 
الصيف مث�ل اإلنفلون�زا، بحسب 

تعبريه.
كم�ا أعرب ريان يف حينه عن أمله 
يف أن يختف�ي الف�ريوس، إال أن�ه 
أشار أن هذا االحتمال هو افرتاض 

دون دليل.
وتظهر تلك التريحات، أن العلم 
ال يزال غ�ري مستقر ع�ىل مبادئ 
ثابتة حول الفريوس املستجد، وأن 
الدراس�ات املتقدم�ة حوله تظهر 

باستمرار مفاجآت وتطورات.
وكان�ت املنظم�ة األممي�ة حذرت 
خ��ل اليوم�ني املاضي�ني من أن 
إصابات كورون�ا ستبلغ قريبا ال� 
10 م�ي�ني، داعية الدول إىل التنبه 
وع�دم الترسع يف اتخ�اذ القرارات 
ورف�ع القيود واإلجراءات املعمول 

بها للحد من تفيش العدوى.

أعلنت رشك�ة غوغل أنه�ا بصدد 
استحداث برنامج خاص ستدفع 
فيه األموال لبعض وسائل اإلع�م 
وصن�اع املحتوى مقابل ما سمته 
ب� “األخبار ذات الجودة العالية”.

ح�ول  بي�ان  يف  غوغ�ل  وقال�ت 
املوض�وع “نعلن اليوم أن برنامج 
ترخي�ص املحتوى ال�ذي ستدفع 
ضمن�ه األموال لع�دد من صانعي 
املحت�وى ووسائل اإلع��م مقابل 
املحت�وى ع�ايل الج�ودة سينطلق 
الع�ام الجاري”. وأض�اف البيان: 
“سنبدأ العمل ضمن هذا الرنامج 
مع النارشين م�ن عدة دول حول 
العال�م، ويف املستقبل سنعمل مع 

عدد أكر من النارشين”.
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن أوىل 
االتفاقي�ات الت�ي وقعته�ا غوغل 
ضمن الخط�ة املذكورة كانت مع 
عدد من النارشين ووسائل اإلع�م 
م�ن أملاني�ا وأسرتالي�ا والرازيل، 
-Solstice M Spiegel، و  ومنهم

.Diarios Associadosو ،dia
وباإلضاف�ة إىل م�ا ذك�ر سابق�ا 
أش�ارت غوغ�ل إىل أنها ق�د تدفع 
األم�وال إن أمك�ن ملساعدة بعض 
املستخدمني يف الوصول مجانا إىل 
ما يسمى ب� “املقاالت املدفوعة”، 
جمه�ور  قاع�دة  لتوسي�ع 

النارشين.

الصحة العالمية: الفيروس يتراجع 
صيفاً وينقض في الخريف

“جوجل” ستدفع األموال مقابل 
األخبار
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الح�ي  للب�ث  نتفلك�س  منص�ة  كشف�ت 
والع�رض حس�ب الطلب، ع�ن موعد طرح 
فيلم “من�زيل الصنع” )Homemade( الذي 
يعتر من أوائ�ل التجارب الفنية التي تتخذ 

من جائحة كورونا موضوعا لها.
ويض�م الفيل�م 17 مخرج�ا عاملي�ا من 11 
دولة حول العالم، كل منهم يشارك يف فيلم 
قصري ت�رتاوح مدته ما ب�ني 5 إىل 7 دقائق 
فق�ط. باستخدام أدوات ومع�دات بسيطة 
متوفرة يف املنزل، ع�رّ املخرجون فيها عن 
رؤيته�م الخاصة لتجرب�ة الحجر الصحي 
بسب�ب تف�يش وب�اء كوفي�د19- بأعم�ال 
تنوعت بني الذاتي�ة والخيالية والكوميدية، 
يف محاولة لتوثيق ه�ذه التجربة اإلنسانية 

التي يمر بها العالم بشكل فني.
وقال�ت مدي�رة األعم�ال األصلي�ة بشبكة 
نتفلكس تريسا مونيو إن “كل مخرج قدم 
عم� مختلفا تمام�ا”، وأوضحت أن ال�17 
فيلما تم ترتيبها وفقا للموضوع، وأضافت 
“بع�ض األف��م تق�دم قصصا ش�خصية 
للغاية، والبعض اآلخر يقدم قصصا روائية 

خالية أو كوميدية”.
وال تتوافر الكثري من املعلومات عن حبكات 
أي م�ن األف�م ال��17، باستثناء ما أش�ار 
إلي�ه املخرج بابلو الررين بش�أن استخدام 

تطبي�ق “زوم” )Zoom( يف فيلمه لتصوير 
املحادثات بني الشخصيات.

وأبدى الررين إعجابه الشديد بفيلم املمثلة 
األمريكي�ة ماغ�ي غيلنه�ال، قائ�� “ه�ذا 
فيل�م سيفاج�ئ العال�م أجم�ع”، مضيفا 
“كل فيل�م م�ن األف�م القص�رية املشاركة 
ل�ه خصوصيت�ه، أم�ا فيل�م ماغ�ي فه�و 

استثنائي”.
وم�ن املق�رر أن يبدأ ع�رض فيل�م “منزيل 
الصنع” عىل منصة نتفلكس بنهاية يونيو/

حزي�ران الجاري، ووفقا مل�ا أعلنته املنصة 
يمك�ن مشاه�دة األف��م ال��17 كأعمال 
منفصل�ة كل فيلم عىل ح�دة، أو مشاهدة 

النسخة املجمعة كفيلم واحد.

بع�د أن أنه�ت نادي�ن نسيب 
مشاهدها  تصوي�ر  نجي�م 
ضم�ن أح�داث مسلسلها 
الدرامي الجديد “2020”، 
حي�ث تأّج�ل عرضه من 
املوسم الرمضاني املايض 
أزم�ة فريوس  لظ�روف 
كورون�ا، يب�دو أن هناك 
جدي�دة  فني�ة  خط�وات 
تحّض له�ا يف رسية تامة 
لتفاج�ىء به�ا جمهوره�ا 

خ�ل الفرتة املقبلة.
قبل رمضان امل�ايض، كان هناك 
م�رشوع درامي جدي�د يجمع نادين 
نسيب نجيم بإحدى املنصات اإللكرتونية، 
ولكنه�ا طلبت تأجيله لحني إنه�اء تصوير مسلسلها 

الرمضاني “وقتها” قبل أزمة فريوس كورونا.

ويب�دو أن قرار الجهة املنتج�ة بعرض مسلس�ل “2020” يف رمضان 
املقب�ل أصب�ح يف اتجاه�ه للتنفيذ، حي�ث اجتمعت نادي�ن نجيم قبل 
أيام مع منت�ج العمل اللبناني صادق صب�اح واتفقا عىل مرشوعهما 

الدرامي الجديد.
ويف هذا السياق، علم أن املرشوع املنتظر هو عمل درامي ينتمي للدراما 
القص�رية، حيث تدور حلقاته يف 15 حلقة درامية فقط، والعمل تعود 
ب�ه نادين نجيم لتقدي�م األدوار ال�يت كوميدي الت�ي قدمتها يف بداية 
مشواره�ا ونجحت فيه�ا من خ�ل أكث�ر من ش�خصية، حيث تدور 

األحداث يف إطار اليت كوميدي روماني.
ُرّش�ح املخرج فيلي�ب أسمر لتويّل مهمة إخراج العم�ل، وتجري حالياً 

املفاوضات األخرية لتحديد باقي فريق عمل املسلسل لبدء التصوير.
ويب�دو أن العمل سيكون جاه�زاً للعرض قبل رمض�ان 2021، حيث 
يح�اول املنت�ج صادق صب�اح إنهاء كاف�ة التحضريات خ��ل الفرتة 

املقبلة لبدء التصوير يف الشهر املقبل.
جدي�ر بالذكر أن مسلس�ل “2020” يش�ارك يف بطولته قيص خويل يف 
ثان�ي عمل درامي يجمعه بنادين نجيم بعد نجاحهما معاً يف “خمسة 

ونص” يف العام قبل املايض.

يستع�د الفن�ان أحمد فهم�ي لعمل فّن�ي جديد 
يجمع�ه بالفّنان محمد رمض�ان لكن لم يكشفا 
عنه بعد. وخ�ل خاصية “ستوري” عر حسابه 
الشخ�يص ع�ىل انستق�رام، ظه�ر في�ه محم�د 
رمض�ان وهو يش�وق جمهوره بعم�ل جديد مع 
فهمي، وطلب من الجمهور أن ينتظروا املفاجأة. 
ويف مقط�ع الفيدي�و القص�ري، يظه�ر رمضان 
وفهم�ي سوي�اً باالستودي�و، وأحم�د فهمي 
يرف�ع بإصبعه ع�مة نمر وان التي اش�تهر 
بها محمد رمضان. جدي�ر بالذكر أّن محمد 
رمض�ان، كان قد أعلن عن نيته تقديم قصة 
حياة الفن�ان الراحل أحم�د زكي يف مسلسل 

يحمل اسم “اإلمراطور” ومن املقرر عرضه 
يف رمض�ان 2021، يت�وىل كتابت�ه بشري 

الديك ومن إنتاج رشكة “سينرجي”.

احتل�ت النجمة مايا دي�اب املرتبة االوىل يف ترتي�ب االغنيات العربية حيث 
ع�رت عن سعادتها باألصداء اإليجابية التي تتلقاها حول أغنيتها 

الجدي�دة “نهارنا وردي” وق�د قدمتها للم�رة األوىل يف برنامج 
“ضح�ك ولعب وجد”بطريقة مب�ارشة. “نهارنا وردي” هي 

باللهج�ة املرية ايقاعية من كلمات تامر حسني وألحان 
وليد سعد. وش�اركت مايا دي�اب الجمهور بفيديو خاص 
باالغني�ة بتصّدرها املرتبة األوىل يف قائم�ة “توب األغاني 
األوىل”.  املرتب�ة  يف  وردي  “نهارن�ا  فكتب�ت:  العربي�ة” 
مايا دي�اب كانت قد قدم�ت عدة اغنيات م�ن هذا النمط 

املوسيق�ي مثل “أي�وا “ املعروفة ب�”أص�ل البنات” ونوعت 
خ�ل السن�وات املاضية ب�ني االيقاعي وب�ني الرومني مثل 

“نيايل فيك، غمرني وشد، كدة بردو تغيب “ وغريها.

“منزلي الصنع”.. 17 مخرًجا عالمًيا يشاركون في توثيق 
تجربة الحجر الصحي

العاملي�ة  املنص�ة  ش�بكة  إدارة  تح�اول 
نتفليك�س جذب عدد كبري م�ن الجمهور 
العربي خ�ل الفرتة الحالية، حيث اشرتت 
حقوق العرض ألكثر من عمل فني لعرضه 
بص�ورة دائمة عر شاش�ة املنص�ة، بعد 
نجاح العديد من األعمال الفنية والعروض 

املرسحية املرية خ�ل الفرتة املاضية.
من خ��ل أكث�ر من عم�ل فن�ي، يشارك 
مجموعة كبرية م�ن نجوم مر وسوريا 
ع�ر شاش�ة املنص�ة العاملي�ة نتفليكس؛ 
حيث تعرض حالياً شاشة املنصة النسخة 
األصلية للفيلم العامل�ي بنسختيه العربية 
الت�ي حملت عن�وان “الرسال�ة” للمخرج 
الراح�ل مصطفى العقاد، حيث ش�اركت 
ببطولت�ه من�ى واصف وعبد الل�ه غيث و 
lion of the desert  آلنتون�ي كوي�ن، كما 
تعرض فيلم “املصري” لنور الرشيف وليىل 
عل�وي، باإلضافة إىل فيل�م املهاجر ليرسا 

وإسكندرية ليه لنج�ء فتحي.
 وتع�رض أيض�اً النسخ�ة األصلي�ة لفيلم 
“روك القصب�ة” لعم�ر الرشي�ف ونادين 
لبكي، وانضّمت هند صري أخرياً بفيلمها 
السينمائي “ن�ورا تحلم” الذي ُعرض ليلة 
الجمعة املاضية عر شاشة املنصة وحقق 
نسب�ة مشاهدة عالية ف�ور عرضه للمرة 

األوىل.
ع�ىل خط آخ�ر، ينتظ�ر عش�اق املسلسل 
باب�ل”  الشه�ري “الكاس�ا دي  األسبان�ي 

تحدي�د ع�رض املوسم الخام�س والجديد 
م�ن العمل، ليك�ون نهاية أح�داث سلسة 
“الكاس�ا دي باب�ل” التي حقق�ت نجاحاً 
جماهريي�ًا واسع�اً ع�ر شاش�ة املنص�ة 
العاملية من�ذ املوسم األول، بحيث لم تحدد 
إدارة املنص�ة موقفها النهائ�ي من موعد 
تصوي�ر املوس�م الجديد م�ن العمل حتى 

اآلن.
ومن املقرر أن تدور أحداث الجزء الخامس 

حول رسقة لقاح فريوس كورونا.

نتفليكس تجذب الجمهور العربي

الكوميديا تعيد نادين نجيم إلى جمهورها

أحمد فهمي يشير بـ “نمبر وان” وعمل جديد يجمعه بمحمد رمضان

ريا أبي راشد تقدم نقاشا حول مستقبل المهرجانات 
في الكورونا

مايا دياب األولى في “نهارنا وردي“


