
الفتح لـ         : 3 ملفات امنية وصحية وسياسية ستعرض على رئيس الوزراء يف الربملان

جلنة نيابية تكشف لـ          مضمون الورقة االصالحية احلكومية وترجح حتقيق نتائجها خالل سنتني

بغداد/نينا: 
دع�ا رئيس ائتالف دول�ة القانون نوري 
املالكي، الحكومة اىل عدم تعطيل رواتب 
رصفها.وق�ال  يف  واالرساع  املوظف�ن 
املالك�ي يف تغري�دة عىل “توي�ر”، “بعد 
ص�دور قانون االق�راض، اصبحت لدى 
الحكوم�ة فرص�ة لالقراض م�ن البنك 
املرك�زي واملصارف االخ�رى”، مبينا ان 
“هذا يعني توفر املبالغ املطلوبة لرصف 
روات�ب املواطن�ن الت�ي تاخ�رت كث�را 
وه�م يف ضائق�ة مالي�ة وصحية”.ودعا 
املالك�ي “الحكومة وال�وزارة املعنية اىل 

عدم تعطيل الرواتب واالرساع يف رصفها 
للمواطنن دون تأخر”.

بغداد/ الزوراء:
اصيب مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون 
الرياضة رئيس الهيئ�ة التطبيعية لكرة 
الق�دم إي�اد بني�ان بفاي�روس كورون�ا 
املس�تجد “كوفي�د 19”.وق�ال مصدر يف 
الهيئ�ة التطبيعي�ة، يف حدي�ث صحفي: 
ان “رئي�س الهيئ�ة التطبيعي�ة التح�اد 
الكرة، اياد بنيان، ظهرت عليه االعراض 

الرسيرية لف�روس كورون�ا”. واوضح 
ان “بني�ان، اج�رى الفح�وص الطبي�ة 
ان  ، وظه�رت النتائ�ج ام�س”، مبين�اً 
“النتائ�ج كانت ايجابي�ة واكدت اصابة 
بني�ان بالفروس”.واض�اف ان “بنيان، 
يخض�ع للحجر الصح�ي يف املنزل حالياً 
بتوجيه�ات من الطبيب”، مش�راً اىل ان 

“االصابة يف مراحلها االولية”.

باريس/ متابعة الزوراء:
حكم�ا  فرنس�ية  محكم�ة  أص�درت 
بالس�جن 5 س�نوات، من بينها س�نتان 
نافذت�ان، عىل رئي�س الوزراء األس�بق، 
فرانسوا فيون، فضال عن سجن زوجته 
بينيلوب 3 س�نوات.وجاء قرار املحكمة 
بع�د اتهام الزوج�ن يف قضي�ة وظائف 
برملانية وهمية استفادت منها بينيلوب 

واثن�ان م�ن أبناء في�ون مقاب�ل مئات 
آالف اليوروه�ات دفع�ت كروات�ب له�م 
من األموال العامة.وأفادت وسائل إعالم 
فرنس�ية بأن املحكمة فرضت أيضا عىل 
الزوج�ن دف�ع غرامة قدره�ا 375 ألف 
ي�ورو ع�ن كل واح�د منهما.وق�د أعلن 
محام�ي الزوج�ن يف وقت الح�ق أنهما 

سيستأنفان الحكم الصادر

بغداد/ متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابن بفروس كورونا 
حول العالم 10,275,232 مصاباً، تويف 
منه�م أكث�ر م�ن 505,070 ش�خصاً، 
عاملي�اً  املتعاف�ن  ع�دد  بل�غ  وفيم�ا 
5,576,934 ش�خصاً، دش�نت الصن 
اول اس�تخدام للقاح مض�اد بعد ثبوت 

فاعليته.وعربيا، تجاوز عدد اإلصابات 
املعلنة، أمس االثنن، 603,271 إصابة 
)باس�تثناء أرقام األرايض الفلسطينية 
االحت�الل  قب�ل  م�ن  املعلن�ة  املحتل�ة 
ل م�ن بينه�ا م�ا  اإلرسائي�ي(، وُس�جِّ
يزي�د ع�ىل 9608 وفاة، فيم�ا بلغ عدد 

املتعافن أكثر من 394,482 متعافياً.

وتحافظ الس�عودية ع�ىل املرتبة األوىل 
عربي�اً يف ع�دد املصابن ب��182,493 
1551، وتع�اىف  مصاب�اً، ت�ويف منه�م 
124,755، تليه�ا قط�ر الت�ي أحصت 
إصابة 95,106 أش�خاص، ووفاة 113 
ش�خصاً، وتعايف 80,170 ش�خصاً، ثم 
م�رص الت�ي أحص�ت 65,188 إصابة، 

والت�ي تتص�در ع�دد الوفي�ات عربي�اً 
ب�2789 وفاة، فضالً عن تعايف 17,539 
 47,797 اإلمارات  ش�خصاً، وس�جلت 
مصاباً، تويف منهم 313 وتعاىف 36,411.
وأحصت الكويت 45,524 إصابة و350 
وفاة وتعايف 36,313 شخصاً. وسجلت 
س�لطنة ُعم�ان 39,060 إصابة و169 

وفاة وتعايف 22,422 ش�خصاً. وأكدت 
25,705 إصاب�ات  البحري�ن تس�جيل 
و83 وف�اة وتع�ايف 20,517 ش�خصاً.

 13,273 تس�جيل  الجزائ�ر  وأعلن�ت 
إصاب�ة، م�ن بينها 897 وف�اة، وتعايف 

9371 شخصاً. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االثن�ن، 
لالصاب�ات املس�جلة لف�روس كورونا 
املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 
1749 اصاب�ة جدي�دة و83 حالة وفاة 
وتماثل 1852 مصابا للش�فاء، حددت 

دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع 
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناطق.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه: انه تم فح�ص )11172 ( 
نموذج�ا يف كاف�ة املخت�رات املختصة 
يف الع�راق لي�وم ام�س؛ وبذل�ك يكون 
املجم�وع ال�كي للنم�اذج املفحوص�ة 

من�ذ بداي�ة تس�جيل امل�رض يف العراق 
)532120 (.واضاف�ت: ان مختراته�ا 
س�جلت لي�وم ام�س ) 1749( اصاب�ة 
الع�راق موزع�ة كالت�ايل: بغ�داد /  يف 
الرصافة   241، بغداد / الكرخ     184، 
مدينة الط�ب  2، النجف االرٔشف    87، 
السليمانية  95  ، أربيل   40 ، دهوك  4 

، كرب�الء   84، كرك�وك  50 ، دياىل 57، 
واس�ط  56  ، بابل  82 ، البرصة  218 ، 
ميس�ان 124 ، الديوانية  138 ، ذي قار  
200 ، االٔنب�ار  5 ، نين�وى 12  ، ص�الح 
الدي�ن 50 ، املثن�ى 20 .واش�ارت اىل ان 
عدد الش�فاء:  1852  حالة،  وكما يي: 
بغ�داد الرصاف�ة   292  ، بغداد، الكرخ 

461، النج�ف   48، الس�ليمانية  14 ، 
اربيل  27  ، كركوك      31، كربالء   57  ، 
دياىل 66  ، واسط   240 ، البرصة 127، 
ميس�ان  114  ، بابل 30  ، ذي قار 163 
، الديواني�ة  16   ، االٔنب�ار  91   ، نينوى 

21، صالح الدين   33 ، املثنى      21.

الزوراء/ حسن فالح:
كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، ع�ن 
مضمون الورق�ة االصالحية التي تعتزم 
الحكومة تقديمها، وفيما رجحت تحقيق 
نتائج االصالحات االقتصادية خالل اقل 
من سنتن، اكدت عزمها تقديم مجموعة 

مقرح�ات اىل الحكوم�ة لتعظيم موارد 
الب�الد املالية.وقال مق�رر اللجنة النائب 
احم�د الصفار يف حديث ل�«الزوراء«: ان 
الحكومة تعتزم تقدي�م ورقة اصالحية 
متكامل�ة للوض�ع االقتص�ادي واملايل يف 
البل�د، مبينا ان االص�الح يف القطاع املايل 

سيش�مل جانبن النفق�ات وااليرادات.
واضاف: ان االصالح�ات يجب ان تكون 
ش�مولية أي تش�مل جمي�ع القطاعات 
ان  اىل  الفت�ا  واالقتصادي�ة،  املالي�ة 
الحكوم�ة س�تعمل ع�ىل اع�ادة هيكلة 
االنف�اق يف املوازن�ة م�ن ناحي�ة تحديد 

النفقات الرضوري�ة التي تحقق منفعة 
واالبتعاد عن غر الرضورية.واش�ار اىل 
ان االصالح�ات س�ركز عىل االي�رادات 
م�ن ناحية تحديده�ا وكيفية تحقيقها 
وتعظيم امل�وارد غر النفطية، مؤكدا ان 
االج�راءات اليمكن تحقيقها دون اتخاذ 

ق�رارات جريئة تخص محاربة الفس�اد 
يف الدولة.واوض�ح: ان محاربة الفس�اد 
يحت�اج اىل ق�رارات جريئ�ة لكون�ه يعد 
عملية منظمة ومسترشية منذ اكثر من 

17 عاما.

العراق.. تراجع ملحوظ بعدد االصابات والوفيات وارتفاع كبري حباالت الشفاء من كورونا
بعد تسجيل 1749 إصابة جديدة و83 حالة وفاة 

بغداد/متابعة الزوراء:
تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية عىل التوايل، امس االثنن، مع 
ارتفاع حاالت اإلصاب�ة بفروس كورونا يف الواليات املتحدة وأماكن 
أخرى، مما دفع بعض الدول إىل استئناف اإلغالقات الجزئية التي قد 
ترض بالطلب عىل الوقود.وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، 
كان خام برنت منخفضا 81 س�نتا بما يعادل اثنن باملئة إىل 40.21 
دوالرا للرميل، يف حن نزل الخام األمريكي 75 س�نتا أو اثنن باملئة 
أيض�ا ليس�جل 37.74 دوالرا.ويتج�ه برنت لتحقيق زيادة ش�هرية 
س�تكون الثالثة عىل التوايل يف يونيو/ حزيران بعد أن مدد املنتجون 
العامليون خفضا غر مس�بوق للمعروض بمقدار 9.7 مليون برميل 
يومي�ا حتى نهاية يوليو/ تموز، يف حن تحس�ن الطلب عىل النفط 
بعد تخفيف الدول يف أنحاء العالم إجراءات الغلق الشامل.لكن حاالت 
اإلصاب�ة العاملية بفروس كورونا تخطت العرشة مالين يوم األحد، 
إذ تكاب�د الهند والرازيل تفش�يا يتجاوز الع�رشة آالف حالة يوميا. 
وظهرت إصاب�ات جديدة يف دول مثل الصن ونيوزيلندا وأس�راليا، 

مما حدا الحكومات إلعادة فرض قيود.

طهران/ متابعة الزوراء:
أعلن املدع�ي العام يف طهران، عي القايص 
مهر، امس االثنن، ص�دور أوامر باعتقال 
36 مسؤوالً سياسياً وعسكرياً من الواليات 
املتح�دة ودول أخرى، بمن فيه�م الرئيس 
األمركي دونالد ترمب، مؤكداً ضلوعهم يف 
مقتل قائد فيلق القدس يف الحرس الثوري 
اإليراني قاسم س�ليماني، حسب ما نقلته 

وكالة “إيسنا” اإليرانية لألنباء.وأشار مهر، 
خالل اجتماع لكبار املس�ؤولن يف السلطة 
القضائي�ة، إىل اإلج�راءات املتخ�ذة ملتابعة 
ملف مقتل س�ليماني، قائ�اًل: “تم الّتعرف 
عىل 36 ش�خصاً متورطن يف مقتل الحاج 
قاس�م س�ليماني، بمن فيهم مس�ؤولون 
سياس�يون وعس�كريون من أمركا ومن 
دول أخرى، قاموا ب�إدارة العملية. وأصدر 

القض�اء اإليراني أوامر اعتق�ال ومذكرات 
حمراء ع�ر الرشطة الدولي�ة “اإلنربول” 
بحقهم”.وأوضح أن التهم املوجهة لهؤالء 
األش�خاص هي “القت�ل” و”ارتكاب عمل 
إرهابي”.وأضاف املدعي العام: “عىل رأس 
ه�ذه القائم�ة الرئي�س األمرك�ي دونالد 
ترمب، وس�يتم متابعة مالحقت�ه قضائياً 

حتى بعد انتهاء واليته الرئاسية”.

الكويت/ متابعة الزوراء:
أعل�ن املتح�دث الرس�مي باس�م الحكوم�ة 
الكويتي�ة أنه س�يتم إعادة تش�غيل الرحالت 
التجارية يف مط�ار الكويت الدويل اعتبارا من 
األول من أغس�طس/اب املقب�ل بعد إيقافها 

منذ بداية أزمة فروس كورونا.وقال املتحدث 
باس�م الحكومة، طارق امل�زرم، يف بيان عىل 
موق�ع “توير”: “وافق مجل�س الوزراء عىل 
خط�ة من ث�الث مراح�ل لتش�غيل الرحالت 
التجارية يف مطار الكويت الدويل ذهابا وإيابا 

اعتبارا من أول أغسطس/ آب بنسبة تشغيل 
ال تزي�د ع�ن 30 يف املئ�ة، وفق اإلش�راطات 
الصحية”.وعلق�ت الكويت الرحالت من وإىل 
مط�ار الكويت ال�دويل يف 13 م�ارس املايض 

بسبب انتشار فروس كورونا.

اجتماع قيادات سياسية يف منزل العامري تتفق على استضافة الكاظمي

الزوراء / يوسف سلم�ان:
يف اعقاب  اجتماع س�يايس لقيادات 
كت�ل تحال�ف الفت�ح بمن�زل رئيس 
العام�ري مس�اء  التحال�ف ه�ادي 
ليل�ة  االحد افصحت اوس�اط نيابية 
عن توج�ه لتقديم طلب اس�تضافة 
رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
امام  الرملان ملناقش�ته عن القضايا 

األمنية والصحية  الراهنة .
تحال�ف  كتل�ة  تعت�زم  ذل�ك  وازاء 
الفت�ح النيابي�ة اس�تضافة رئي�س 
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي لبيان 
تفاصيل املباحثات االخرة بن بغداد 
وواشنطن .وقال النائب عن التحالف 
مختار املوس�وي ل�” الزوراء “، ان “ 
الرملان والقوى السياس�ية ستتابع 
ايض�اً تفاصي�ل ومجري�ات الزيارة 
واش�نطن  اىل  للكاظم�ي  املرتقب�ة 
وس�تكون هن�اك اس�تضافة  ف�ور 
عودت�ه “ ، مش�را اىل ان  “الرمل�ان 
ق�رار  بتنفي�ذ  الكاظم�ي  س�يلزم 
إخ�راج القوات األجنبي�ة من العراق 
وع�دم الراجع عنه تح�ت اي ظرف 
محافظ�ة  ن�واب   “ ان  “.واض�اف 
ذي ق�ار وقع�وا طلب�ا رس�ميا اخر 
الستضافة الكاظمي ملناقشة تدهور 
 ،“ املحافظ�ة  يف  الصح�ي  الوض�ع 
مش�را اىل وجود طلب مماثل موقع 

من ن�واب كتل مختلفة الس�تضافة 
الكاظمي ح�ول االزم�ة الصحية يف 
عم�وم املحافظ�ات والوق�وف ع�ىل 
الوض�ع الصحي  تداعي�ات تده�ور 
وتف�ي اصاب�ات جائح�ة كورون�ا 
.لكن النائب االخر عن  تحالف الفتح  

محم�د كريم البل�داوي تح�دث عن 
تفاصيل اجتماع القيادات السياسية 
الش�يعية بمن�زل رئي�س التحال�ف 
ه�ادي العام�ري مس�اء ليل�ة االحد 
.وقال البلداوي يف ترصيح صحفي ، 
ان “ القيادات السياسية الشيعية / 

لم يس�مها / عقدت اجتماعا بمنزل 
رئيس تحالف الفتح هادي العامري 
ناق�ش  االجتم�اع   “ ان  “.وأض�اف 
بش�كل موس�ع عن كيفية معالجة 
وب�اء كورون�ا خاص�ة بع�د انهيار 
الوضع الصحي يف املناطق الجنوبية 

وع�دم اهتمام الجان�ب الحكومي يف 
تلك املناطق ، كما ناقش أيضا االزمة 
املخارج  إيجاد  االقتصادية وكيفي�ة 
لهذه االزم�ة “، مبينا ان” املجتمعن 
ابدوا امتعاضه�م وعدم رضاهم عن 
الطريقة التي قام بها رئيس الوزراء 
وجه�از مكافحة اإلره�اب يف عملية 
ال�دورة “.واوض�ح ان “ املجتمع�ن 
لخل�ق  خط�را  تط�ورا  اعتروه�ا 
املشاكل بن األجهزة األمنية التابعة 
للدول�ة “.وكانت مص�ادر مطلعة ، 
قالت ان االجتم�اع الذي عقد بمنزل 
رئيس تحالف الفت�ح  ضم عددا من 
قي�ادات التحالف وبع�ض القيادات 
دع�وة  ق�رر  الش�يعية  السياس�ية 
ال�وزراء لالس�تضافة تحت  رئي�س 
قبة الرمل�ان .وأضاف املص�در الذي 
، ان “  فض�ل ع�دم كش�ف اس�مه 
املجتمعن ناقشوا التطورات األمنية 
األخرة ومدى خطورتها واعتروها 
واح�دة م�ن األم�ور الصعب�ة الت�ي 
كادت ان تؤدي اىل صدام بن الحشد 
ومكافحة االرهاب “.وأوضح املصدر 
ستش�مل  أيض�ا  االس�تضافة   “ ان 
طرح عديد من األس�ئلة حول خطط 
الحكومة ملواجهة تفي وباء كورونا 
واجرائتها بشان الخروج من االزمة 

االقتصادية  “.

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 دينار غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير العدل، ساالر عبد الستار، عن االتفاق 
مع رئيس مجلس الوزراء حول االنطالق بمرشوع 
التسجيل العقاري الكرونياً ملنع حاالت التزوير 
واالستيالء عىل العقارات  الخاصة والعامة.وقال 
املرشوع  ان  صحفي:  ترصيح  يف  الستار،  عبد 
مصطفى  الحكومة  رئيس  مع  به  التباحث  تم 
الكاظمي، حيث ستتم مكننة التسجيل العقاري 
يف املستقبل القريب ملنع االستيالء عىل العقارات 
التزوير.  عمليات  خالل  من  والعامة  الخاصة 
االلكروني  املرشوع  هذا  عمل  ان  اىل:  مشرا 

سيكون أرشفة ومكننة يف آن واحد.

العدل: قرب االنطالق بالتسجيل 
العقاري إلكرتونياً ملنع التزوير

املالكي يدعو احلكومة اىل عدم تعطيل 
رواتب املوظفني واالسراع يف صرفها

اصابة رئيس تطبيعية احتاد الكرة 
بكورونا

السجن 5 سنوات لرئيس وزراء  
فرنسا األسبق وزوجته 

اسعار النفط تواصل خسائرها
بسبب كورونا

القضاء اإليراني يصدر مذكرة اعتقال حبق ترامب و36 مسؤوالً 

الكويت تستأنف رحالتها التجارية يف األول من آب املقبل 

العراق واالردن يبحثان الربط الكهربائي وشبكة االنرتنت 

االخريةميزة جديدة من »غوغل« فون .. اعرف سبب املكاملة قبل الرد 
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الكاظمي: حتدي مواجهة جائحة كورونا كشف 
االخطاء االدارية اليت تراكمت عرب سنوات

الصحة والسالمة تقرر عدم فرض حظر التجوال الشامل

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
امس االثن�ن، ان التحدي الذي يواجه 
الع�راق يف مواجه�ة جائح�ة كورون�ا 
كش�ف االخطاء االدارية التي تراكمت 
ع�ر س�نوات، وفيم�ا ق�ررت اللجنة 
العليا للصحة والسالمة الوطنية، عدم 
فرض حظر التجوال الشامل، وحددت 
س�اعات حظ�ر التج�وال الجزئي من 
ولغاي�ة  مس�اًء  الس�ابعة  الس�اعة 
السادس�ة صباحا، وافقت عىل دخول 
غ�از االوكس�جن الطب�ي م�ن املنافذ 
االعالم�ي  املكت�ب  الحدودية.وذك�ر 
لرئيس الوزراء يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان رئيس مجلس الوزراء، 

الكاظمي، ت�رأس اجتماع  مصطف�ى 
والس�المة  للصح�ة  العلي�ا  اللجن�ة 
الكاظمي يف مس�تهل  الوطنية.وق�ال 
االجتماع، بحس�ب البيان: إن التحدي 
مواجه�ة  يف  الع�راق  يواجه�ه  ال�ذي 
جائحة كورونا هو تحٍد غر مسبوق، 
كش�ف األخطاء اإلدارية التي تراكمت 
عر س�نوات من سوء اإلدارة، وهو ما 
زاد من املصاع�ب واآلالم.واضاف: أن 
هذا التح�دي جعلنا أم�ام خيار واحد 
وه�و العم�ل ال�دؤوب، واملتفاني من 
أج�ل املواجه�ة وتس�خر اإلمكانيات 
كاف�ة، خدمة للمصاب�ن، وألجل الحد 

من انتشار املرض.

جائحة كورونا تصيب أكثر من عشرة ماليني إنسان وتقتل أكثر من نصف مليون آخرين
الصني تبدأ استخدام لقاح ثبتت فاعليته

بغداد/متابعة الزوراء:
أعلن الجهاز املركزي لإلحصاء، أن نصيب الفرد العراقي من الناتج املحي للفصل 
يف  التخطيط  لوزارة  التابع  الجهاز  دوالر.وقال   1100 بلغ  الحايل  العام  من  األول 
احصأيية له : إن »متوسط نصيب الفرد من الناتج املحي باالٔسعار الجارية للنصف 
األول من العام الحايل 2020 بلغ مليوناً و341 الف دينار أو ما يعادل 1100 دوالر، 
مقارنة بالفصل األول من عام 2019 التي بلغت فيها مليوناً و707 ألف دينار او 
ما يعادل 1300 دوالر بانخفاض بلغ 12.3%«.وأضاف، أن »متوسط نصيب الفرد 
العام الحايل انخفض أيضاً  الناتج املحي باألسعار الجارية للنصف األول من  من 
عن متوسط نصيب الفرد من الناتج املحي للفصل الرابع من عام 2019 التي بلغ 

1400 دوالر وبمعدل %21.4«.

املركزي لالحصاء: نصيب الفرد العراقي 
من الناتج احمللي بلغ 1100 دوالر

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

منظمة الصحة العاملية تطلق محلة توعية يف بغداد لتقليل اإلصابات بكورونا 
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العراق.. تراجع ملحوظ بعدد االصابات والوفيات وارتفاع كبري حباالت الشفاء بكورونا

الكاظمي: حتدي مواجهة جائحة كورونا كشف االخطاء االدارية 
اليت تراكمت عرب سنوات

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت اللجنة املالية النيابية، عن مضمون الورقة االصالحية 
نتائج  تحقيق  رجحت  وفيما  تقديمها،  الحكومة  تعتزم  التي 
عزمها  اكدت  سنتني،  من  اقل  خالل  االقتصادية  االصالحات 
البالد  موارد  لتعظيم  الحكومة  اىل  مقرتحات  مجموعة  تقديم 

املالية.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار يف حديث لـ«الزوراء«: 
للوضع  متكاملة  اصالحية  ورقة  تقديم  تعتزم  الحكومة  ان 
املايل  القطاع  يف  االصالح  ان  مبينا  البلد،  يف  واملايل  االقتصادي 

سيشمل جانبني النفقات وااليرادات.
تشمل  أي  شمولية  تكون  ان  يجب  االصالحات  ان  واضاف: 
الحكومة  ان  اىل  الفتا  واالقتصادية،  املالية  القطاعات  جميع 
ستعمل عىل اعادة هيكلة االنفاق يف املوازنة من ناحية تحديد 
غري  عن  واالبتعاد  منفعة  تحقق  التي  الرضورية  النفقات 

الرضورية.
ناحية  من  االيرادات  عىل  سرتكز  االصالحات  ان  اىل  واشار 
النفطية،  غري  املوارد  وتعظيم  تحقيقها  وكيفية  تحديدها 
قرارات  اتخاذ  دون  تحقيقها  اليمكن  االجراءات  ان  مؤكدا 

جريئة تخص محاربة الفساد يف الدولة.
لكونه  قرارات جريئة  اىل  يحتاج  الفساد  ان محاربة  واوضح: 
يعد عملية منظمة ومسترشية منذ اكثر من 17 عاما، مؤكدا 
القدم  ثبتت  فانها  الفساد  اذا نجحت يف محاربة  الحكومة  ان 
للخطوة االوىل من االصالح وستتبعها خطوات متتالية ستمكن 
الدولة من تحقيق ايرادات تضاهي النفط او اكثر خالل فرتة 

سنتني او اقل.
تتضمن  ورقة  تهيئة  عىل  تعمل  املالية  اللجنة  ان  اىل  ولفت 
مجموعة مقرتحات لالصالح املايل ولتعظيم موارد البالد املالية 

تعتزم تقديمها اىل الحكومة للعمل بها.
وبني انه بسبب الظرف الحايل وجائحة كورونا لم تعقد هناك 
قدمت  الواتساب  كروب  طريق  عن  سوى  للجنة  اجتماعات 
نقاط مقرتحة من قبل اعضاء اللجنة وسيتم جمعها وتوحيدها 
للخروج بورقة متكاملة تتضمن مجموعة مقرتحات، مرجحا 
انعقاد جلسة جوارية للجنة خالل االيام املقبلة لتقديم الورقة 

االصالحية.
لطرح  الحكومة  مع  اجتماع  عقد  اىل  تسعى  لجنته  ان  واكد 
ورقتها االصالحية وتوحيد الورقتني للعمل بها بهدف تعظيم 

موارد الدولة املالية.
وكان وزير املالية عيل عبد االمري عالوي قد اكد يف وقت سابق 

عزم الحكومة تقديم ورقة اصالحية متكاملة اىل الربملان.
برنامج  لديها  الحكومة  ان  صحفي،  ترصيح  يف  عالوي  وقال 
االقتصادي  الربنامج  ان  مؤكدا  االقتصاد،  إلصالح  متكامل 

الشامل سيقدم اىل الربملان خالل األشهر الثالث املقبلة.
أخرى  بمصادر  الدولة  إيرادات  سيعزز  الربنامج  ان  واضاف: 

كالجمارك والرضائب وتقوية القطاع الخاص.
الورقة  ودراسة  بطورمناقشة  االن  الحكومة  ان  وتابع: 
االصالحية لتشمل جميع القطاعات املالية واالقتصادية بهدف 
اىل  تقديمها  سيتم  منها  االنتهاء  وحال  املالية  املوارد  تعظيم 

الربملان لغرض مناقشتها ايضا والتصويت عليها.

يرُس الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة احدى تشكيالت وزارة النفط بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص، لتقديم عطاءاتهم لتجهيز صفيح كاربون ستيل 
SHEET  من منشأ )اوربي غربي  A283 GR-C وبقياس )10mm thk*6000*2000(  وبكمية )536,940(  خمسمائة وستة وثالثون طن وتسعمائة واربعون كليو غرام وبواقع )٥7٠( 
.امريكى ، ياياني ، كوريا الجنوبية ( وبكلفة تخمينية مقدارها )٥79,89٥,2٠٠( خمسمائة وتسعة وسبعون مليون وثمانمائة وخمسة وتسعون الف ومئتان دينار وبفرتة تنفيد مقدارها 

)12٠( يوما من تاريخ االحالة وبموجب الوثائق القياسية )وثيقة تجهيزالسلع( 
مع مالحظة ماييل : 

عىل مقدمى العطاء املؤهلني والراغبني ىف الحصول عىل معلومات اضافية االئصال بالقسم التجاري / شعبة املناقصات )بدالة 78278361٥٠(، )جميع أيام االسبوع باستثناء العطل الرسمية 
ومن الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد املظهر( . أو مراجعة مقر الرشكة .

1- متطلبات التاهيل الرئيسية املطلوبة محددة بالقسم الثاني من الوثيقة . 
2- بامكان مقدمي العطاء الراغبني برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري اىل رئيس جهة التعاقد للرشكة ودفع قيمة البيع للوثائق البالغة )2٥٠,٠٠٠ مئتان وخمسون الف دينار عراقي 

فقط( غري قابلة للرد .
3- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي وزارة النفط / الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة / مجمع مصفى الدورة )لغاية يوم الغلق االربعاء املوافق )2٠2٠/7/22(  العطاءات املتاخرة 
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )استعالمات / الرشكة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة( يف الساعة الثانية عرش 

ظهرا من يوم الغلق االربعاء املوافق )2٠2٠/7/22(  علما بان آخر موعد  لرشاء وثائق املناقصة يوم الثالثاء املوافق 7/21/2٠2٠ .
4- تدعو الرشكة كافة املشاركني باملناقصة الحضور للمؤتمر الذي ينعقد يف مقر الرشكة لالجابة عىل االستفسارات يف الساعة )1٠( صباحاً من يوم االربعاء املوافق 7/1٥/2٠2٠ .

٥- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن . 
6- مما سبق يف اعاله اذا كانت التواريخ املحددة يف أعاله عطلة رسمية سيكون اليوم الذي يليه املوعد الجديد لها. 

7- يتم رصف املستحقات املالية بعد استالم املواد أعاله مخزنياً . 
8- بامكان جهة التعاقد اضافة بيانات اخرى ملقدم العطاء تتالئم مع طبيعة املناقصة برشط التتعارض مع الترشيعات القانونية املنظمة الجراءات التعاقدات الحكومية يف العراق . 

9- باالمكان االطالع عىل املواصفات الفنية املطلوبة )القسم السادس من الوثائق القياسية( من خالل املوقع االلكرتوني للوزارة .
1٠- الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . 

املدير العام 
رئيس مجلس اإلدارة

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االثنني، 
كورونا  لفريوس  املسجلة  لالصابات 
املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 
وفاة  حالة  و83  جديدة  اصابة   1749
حددت  للشفاء،  مصابا   18٥2 وتماثل 
دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« 
 )  11172( 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 )٥3212٠ (.
ليوم  سجلت  مخترباتها  ان  واضافت: 
امس ) 1749( اصابة يف العراق موزعة 
كالتايل: بغداد / الرصافة   241، بغداد 
/ الكرخ     184، مدينة الطب  2، النجف 
االرٔشف    87، السليمانية  9٥  ، أربيل   

كركوك    ،84 كربالء     ،  4 دهوك    ،  4٠
٥٠ ، دياىل ٥7، واسط  ٥6  ، بابل  82 ، 
البرصة  218 ، ميسان 124 ، الديوانية  
138 ، ذي قار  2٠٠ ، االٔنبار  ٥ ، نينوى 

12  ، صالح الدين ٥٠ ، املثنى 2٠ .
  18٥2 الشفاء:   عدد  ان  اىل  واشارت 
حالة،  وكما ييل: بغداد الرصافة   292  
 ،48 النجف     ،461 الكرخ  بغداد،   ،
، كركوك       اربيل  27    ،  14 السليمانية  
، واسط      66 دياىل   ،   ٥7 31، كربالء   
 ،   114 ميسان    ،127 البرصة   ،  24٠
بابل 3٠  ، ذي قار 163 ، الديوانية  16   
، االٔنبار  91   ، نينوى 21، صالح الدين   

33 ، املثنى      21.
حالة    83 الوفيات   عدد  ان  وتابعت: 
وكما ييل : بغداد الرصافة   19  ، بغداد 
الكرخ     8 ، مدينة الطب  6 ، النجف  1  
، السليمانية  4، اربيل  2 ، كربالء          3، 
كركوك  3  ، دياىل 7  ، واسط  ٥ ، البرصة 
6 ، ميسان 6 ، بابل 3    ، الديوانية 1  ، 

ذي قار  4 ، االٔنبار 1 ، املثنى 1 ، صالح 
الدين    3، مبينة ان مجموع االٔصابات 
:  471٥1، اما مجموع حاالت الشفاء : 
22974، بينما الراقدين الكيل:  22338، 
يف حني الراقدين يف العناية املركزة: 336 

، ومجموع الوفيات:   1839.
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، 
بفريوس  جديدة  اصابة   241 تسجيل 

كورونا بينها 1٠1 بمدينة الصدر .
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان »صحة الرصافة سجلت 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   241
سجلت  حالة    ٥1 كالتايل:  موزعة 
بواقع:   الفعال  الوبائي  الرصد  خالل 
قطاع بغداد الجديدة 3 حاالت /  قطاع 
البلديات  قطاع    / حالتني  الرصافة 
االول 7 حاالت /  قطاع البلديات الثاني 
  / حاالت   6 الصدر  قطاع    / حالتني 
قطاع   / حاالت   7 االعظمية  قطاع 

الشعب 24 حالة .
خالل  سجلت  حالة   19٠ ان   واضاف: 
  : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 
محالت  ضمن  حالة   9٥ الصدر  مدينة 
 ,٥22  ,٥37  ,٥2٠  ,٥77  ,٥7٥  ,٥38
 ,٥48  ,٥٥3  ,٥2٠  ,٥٥٠  ,٥٥٥  ,٥21
 ,٥61  ,٥17  ,٥41  ,٥6٥  ,٥٥6  ,٥٥2
قطاعات 36, 32, 13, 26, 13, جميلة, 
البلديات 7  الحميدية/   الكيارة,  داخل, 
حاالت محلة 728, 738, 732, الضباط , 
الزراعي /  الشعب 13 حالة محلة 317, 
الزراعي/  اور,  حي   ,3٥3  ,3٥7  ,372
 ,2٠9  ,22٠ محلة  حاالت   6 الحسينية 
محلة  حاالت   3 العبيدي    / الزراعي 
73٥, 762/  الكرادة حالة واحدة محلة 
9٠9/  زيونة حالة واحدة محلة 714/  
باب الرشقي حالتني محلة 121/  بغداد 
 ,711  ,7٠1 محلة  حاالت   8 الجديدة 
713, 7٠2/  االعظمية 3 حاالت محلة 
312, 311/  شارع فلسطني 8 حاالت 

حي    /٥٠3  ,٥1٠  ,٥٠4  ,٥٠8 محلة 
  /324  ,3٠9  ,322 حاالت   4 القاهرة 
االمني 9 حاالت محلة 7٥1, 73٥, 738, 
  / واحدة  حالة  التاجي    /748  ,74٥
الزهراء  /حي  واحدة  حالة  الصحفيني 
سبع     /7٠7  ,7٥9 محلة  حاالت   3
قصور حالة واحدة /  حي طارق حالة 
عمارة  واحدة  حالة  بسماية    / واحدة 
  /779 محلة  حالتني  املعامل    /1٠٥
حي البنتول حالة واحدة /  الزعفرانية 
دور   ,9٥4  ,946  ,9٥7 محلة  حاالت   8
واحدة  حالة  السعدون  الرشيط/  
محافظة    /326 واحدة  حالة  الصليخ 
حالتني  املشتل    / واحدة  حالة  دهوك 

محلة 7٥1/  حي النرص حالة واحدة .
واضاف: انه »تم نقل جميع املصابني اىل 
مشريا  العالج«،  لتلقي  الصحي  الحجر 
اىل ان »العدد الرتاكمي لالصابات ارتفع 
اىل 78٠1 تويف منهم 48٥ لالسف  فيما 
قيد  ومتبقي   ٥141 الشفاء  اكتسب 

العالج 217٥«.
فرض  »رضورة  اىل  الساعدي  ودعا 
الذين  ومحاسبة  صارمة  اجراءات 
ويقيمون  الصحية  التعليمات  يخرقون 
عدد  بزيادة  وتسببهم  التجمعات 

االصابات«.ا
الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين 
الحاالت املشخصة يف مخترباتها بمرض 
الساعة  لغاية  املستجد  فريوس كورونا 
عنها  واملعلن  االحد  ليلة  من  العارشة 

امس االثنني.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« 
توزعت  االصابات  ان  منه:  نسخة 
كما ييل: ابو دشري   4، ابو غريب   7، 
 ،7 البياع     ،2 االعالم     ،2 االسكان   
التاجي   2، حي الرتاث   2، الحرية   2٠، 
الدورة   1٠، الدولعي   4، السيدية   3، 
 ،1 الخامسة    الرشطة   ،1 الشالجية   
الطارمية   7، الطوبجي    الشعلة   21، 

3، العالوي   3، الغزالية   7، القادسية   
2، الكاظمية   12، الكرخ   2، املحمودية   
14، املعالف   1، املكاسب   6، املنصور   
2، الريموك   2، جكوك   ٥، حي الجهاد   
1٠، حي الخرضاء  2، حي العامل   12، 
حي العدل   1، شارع حيفا   1، سكنة 

جانب الرصافة   ٥.
ييل:  كما  الوفيات  ان  واضافت: 
/ فة صا لر ا / كر ذ / 4سنة 7 / ة وفا
وفاة/63سنة/   ، النعريية/محلة71٥ 
 ، ذكر/العالوي/محلة214 
/ ليوسفية ا / نثى ا / 6سنة 8 / ة وفا
االسالم  قوة  جامع  جاسم/قرب  عرب 
وفاة/6٠سنة/ذكر/الكاظمية/  ،
وفاة/٥9سنة/انثى/  ، محلة4٠3 
وفاة/62سنة/ الصليخ/محلة334، 
 ،6 ٠ 6 محلة / سية د لقا ا / كر ذ
/ ظمية لكا ا / نثى ا / 6سنة 3 / ة وفا

وفاة/73سنة/ذكر/حي  محلة411، 
حطني/محلة626.

بغداد/ الزوراء:
الكاظمي، امس االثنني،  الوزراء مصطفى  اكد رئيس 
جائحة  مواجهة  يف  العراق  يواجه  الذي  التحدي  ان 
عرب  تراكمت  التي  االدارية  االخطاء  كشف  كورونا 
العليا للصحة والسالمة  اللجنة  سنوات، وفيما قررت 
الشامل، وحددت  التجوال  الوطنية، عدم فرض حظر 
السابعة  الساعة  من  الجزئي  التجوال  حظر  ساعات 
دخول  عىل  وافقت  صباحا،  السادسة  ولغاية  مساًء 

غاز االوكسجني الطبي من املنافذ الحدودية.
تلقت  بيان  يف  الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
الوزراء،  مجلس  رئيس  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
العليا  اللجنة  اجتماع  ترأس  الكاظمي،  مصطفى 

للصحة والسالمة الوطنية.
البيان:  بحسب  االجتماع،  مستهل  يف  الكاظمي  وقال 
جائحة  مواجهة  يف  العراق  يواجهه  الذي  التحدي  إن 
كورونا هو تحٍد غري مسبوق، كشف األخطاء اإلدارية 
التي تراكمت عرب سنوات من سوء اإلدارة، وهو ما زاد 

من املصاعب واآلالم.
واضاف: أن هذا التحدي جعلنا أمام خيار واحد وهو 
وتسخري  املواجهة  أجل  من  واملتفاني  الدؤوب،  العمل 
من  الحد  وألجل  للمصابني،  خدمة  كافة،  اإلمكانيات 

انتشار املرض.
واشار البيان اىل انه تقرر خالل اجتماع اللجنة العليا 

ما ييل:
الالزمة  املالية  التخصيصات  تهيئة  عىل  املوافقة   -1

لوزارة الصحة، عرب املناقالت عىل وفق أحكام قانون 
اإلدارة املالية االتحادي )6 لسنة 2٠19(.

املالكات  من  الصحة  وزارة  تحتاجه  ما  استيعاب   -2
تؤّمن  أن  عىل  التعاقد،  او  التعيني  طريق  عن  الطبية، 
إىل  استناًدا  املناقلة،  طريق  عن  اجورهم  أو  رواتبهم 
أحكام املادة )2٥( من قانون اإلدارة املالية االتحادية 

)6 لسنة 2٠19(.
العامة ملجلس  األمانة  القانونية يف  الدائرة  أن تعد   -3
املتوفني  منح  يتضمن  قانون  مرشوع  الوزراء 
مواجهة  نتيجة  والصحية  الطبية  املهن  ذوي  من 
)فايروس كورونا( راتباً تقاعدياً مساوياً آلخر راتب و 

مخصصات تقاضوها.
4- السماح لبعض املختربات األهلية املعتمدة بإجراء 
الفحوصات الخاصة بالكشف عن )فايروس كورونا(، 
املواطنني،  من  ممكن  عدد  أكرب  فحص  يضمن  وبما 
بالتنسيق  الصحة  وفق معايري مشددة تضعها وزارة 

مع هيئة املستشارين.
٥- تأجيل استيفاء مبالغ بيع قناني)األوكسجني( من 

وزارة الصحة لحني تحسن الوضع املايل للوزارة .
مع  التنسيق  والخارجية  الصحة  وزارتا  تتوىل   -6
إىل  توصلها  احتمالية  أعلنت  التي  الدول  يف  املعنيني 
أجل  من  التفاوض  وكذلك  كورونا(،  )فايروس  عالج 
حصول العراق عىل األدوية واملستلزمات الطبية، وبما 
يضمن الحد من عدد الوفيات، وفق السياقات املعتمدة 

من قبل وزارة الصحة .

والتشكيالت  الرابحة،  العامة  الرشكات  تقّدم  أن   -7
الدعم الالزم لوزارة  الذاتي  التمويل  التي تعمل بنظام 
الصحة يف جهودها ملواجهة الجائحة، عىل أن تستخدم 
قبل  من  املذكورة  الجهات  من  ستقدم  التي  املبالغ 
مديريات الصحة العامة العاملة يف املحافظات لرشاء 

األدوية واملستلزمات واملواد الطبية رشاًء مبارشاً .
الساعة  من  الجزئي  التجوال  حظر  أوقات  تحديد   -8
توافقاً  صباحاً،  السادسة  الساعة  إىل  مساًء  السابعة 

مع زيادة ساعات النهار.
9- تتوىل قيادات العمليات يف بغداد واملحافظات كافة 
تطبيق إجراءات حظر التجوال تطبيقاً دقيقاً، ويتحمل 
أفراد القيادة أو الجهة املعنية املسؤولية القانونية عن 

أي خروقات.
1٠- املوافقة عىل دخول مادة )األوكسجني( من املنافذ 

الحدودية كافة .
لصناعات  العربية  الرشكة  يف  العاملني  11-استثناء 
املضادات الحيوية ومستلزماتها )اكاي( من إجراءات 
اإلنتاج  استمرارية  لضمان   ، التجوال  حظر  فرض 
املضادات  مستحرضات  من  البلد  حاجة  وتأمني 

الحياتية وتجاوز أزمة شحة الدواء.
بغداد  أمانة  بقيام  الوزراء  مجلس  رئيس  وجه   -13
ومديرية الدفاع املدني العامة بحمالت تعفري واسعة يف 
بغداد تشمل املناطق التي شهدت تسجيل نسبة عالية 

من اإلصابات.

جلنة نيابية تكشف لـ             مضمون الورقة االصالحية 
احلكومية وترجح حتقيق نتائجها خالل سنتني

وزارة النفط 
الشركة العامة للمعدات اهلندسية الثقيلة 

اعالن مناقصة عامة / موازنة تشغيلية / فرق بدلني
اىل : السادة املناقصني احملرتمني 

م/ مناقصة رقم ٧ / م/ م. هـ. ث/ ٢٠٢٠
جتهيز صفيح كاربون ستيل

اكدت عزمها تقديم جمموعة مقرتحات لتعظيم موارد البالد املالية

بعد تسجيل 1٧49 إصابة جديدة و83 حالة وفاة 

الصحة والسالمة تقررعدم فرض حظر التجوال الشامل
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البريد االلكتروني لوزارة النفط:-
E-mail: Ministryofoil@oil.gov.iq

املوقع االلكتروني للوزارة 
www.oil.gov.iq

البريد االلكتروني لتجارة العراق الدولية :-
E-mail: info@iitp.mot.gov.iq

www.trade.iq
www.iitp.mot.gov.iq

البريد االلكتروني للشركة :-
E-mail: info@heesco.oil.gov.iq

heesco@gmail.com
املوقع االلكتروني للشركة
www.heesco.oil.gov.iq 
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يعكـس تتـايل اإلعـالن عـن مقتـل 
جنود أتراك يف شمال العراق، طبيعة 
العمليـات العسـكرية التي تشـّنها 
القّوات الرتكية منذ منتصف الشـهر 
العراقيـة  األرايض  داخـل  الجـاري 
والتـي تتضّمـن إىل جانـب القصف 
الجـّوي واملدفعي اقتحاما برّيا، يرى 
عراقيـون أّنه مقصود لذاته من قبل 
الحكومـة الرتكية لرتسـيخ التدّخل 
العسـكري يف شـمال العـراق كأمر 
واقع، بعد أن ظلّت تركيا تالزم الحذر 
طيلـة عقود من الزمـان يف مطاردة 
عنارص حزب العمال الكردسـتاني، 
وتعتمد يف ذلك بشـكل أسـايس، عىل 

سالح الطريان.
ويخىش عراقيون، والسيما من أكراد 
البـالد، أن يكـون التدّخـل الرتكي يف 
العراق انعكاسـا ملطامع حقيقية يف 
أراضيـه وامتدادا للمطامع يف أرايض 
سـوريا املجـاورة والتـي جسـدتها 
أنقرة بالسـيطرة عىل أجزاء واسعة 
من شمال ورشق سوريا باستخدام 
مالحقـة  وهـي  ذاتهـا  الذريعـة 
التي  التشـكيالت الكردية املسـّلحة 

تصّنفها أنقرة تنظيمات إرهابية.
وأعلنـت وزارة الدفـاع الرتكية، عن 
مقتل جندي يف صفوف قواتها خالل 
عملية ”مخلب النمـر“ التي تنّفذها 

بشمال العراق.
أن  بيـان،  يف  الـوزارة،  وأوضحـت 
الجنـدي قتـل خالل اشـتباكات مع 

عنارص حزب العّمال الكردستاني.
أعلنـت  املاضيـة  األيـام  وخـالل 
الـوزارة عـن مقتل جنـود آخرين يف 
العمليـة ذاتها، فيما تقول املعارضة 
إخفـاء  تتعّمـد  أنقـرة  إّن  الرتكيـة 
الحجم الحقيقي للخسـائر البرشية 
الناجمة عن العمليـة، وذلك لتفادي 
إثـارة الرأي العـام الرتكي املمتعض 

مـن توريـط حكومة حـزب العدالة 
والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب 
أردوغـان للجيـش بشـكل متزايد يف 

حروب اإلقليم ورصاعاته.
وتقـول مصادر عراقيـة، إّن مالمح 
رشيط أمني تركي بدأت تتشـّكل يف 
عمق األرايض العراقية، متوّقعة عدم 
انسـحاب تركيا مـن مناطق عملية 
”مخلب النمـر“ بالنظر إىل سـوابق 
حكومة أردوغان يف سـوريا، وحتى 
يف العـراق حيـث ترفض أنقـرة منذ 
سنوات إخالء مجموعة من القواعد 
داخـل  أنشـأتها  التـي  العسـكرية 
العراقيـة وأهمهـا قاعـدة  األرايض 

بعشيقة قرب املوصل.
ومـن جهتـه أعلـن الناطق باسـم 
البيشـمركة (جيش  وزارة شـؤون 
إقليم كردسـتان العراق) أن الجيش 
اإلقليـم  أرايض  يف  توغـل  الرتكـي 
مسافة ترتاوح بني عرشين وأربعني 
كيلومرتا وأنشـأ له قواعد عسكرية 
القـوات  إىل تنفيـذ  هنـاك، مشـريا 

اإليرانية لعملية مماثلة.

وجـاء ذلك يف حديـث أدىل بـه اللواء 
بابكر فقي لشبكة رووداو اإلخبارية 
وصـف فيه العمليـة الرتكيـة بأّنها 
األرايض  لسـيادة  صـارخ  انتهـاك 
العراقيـة وبصورة خاصة لسـيادة 

إقليم كردستان.
وكانـت وزارة الدفـاع الرتكيـة قـد 
أعلنت يف 15 حزيران/ يونيو الجاري 
عن بدء عملية عسـكرية تسـتهدف 
إقليـم  يف  العمـال  حـزب  مواقـع 
كردستان العراق، ثم بارشت بعملية 
بريـة يف منطقـة حفتانـني أطلقت 
عليها اسـم مخلب النمـر، وأّدت إىل 

مقتل ما يقل عن خمسة مدنيني.
وقالت الشـبكة اإلعالميـة الكردية: 
إّن الحديـث يـدور حاليـا عـن نيـة 
تركيـا إقامة منطقـة عازلة طولها 
أربعـون كيلومرتا داخل أرايض إقليم 
كردسـتان. ونقلـت عن فقـي قوله 
”كافة دول املنطقة إن أرادت األمان 
فإنه موجـود، لكّنها هي التي تخلق 
الالّأمان والقالقـل يف البلد“، مضيفا 
”لقـد تـم إخـالء العديد مـن القرى 

ونـزح سـكانها ولحقـت خسـائر 
بالقطاع الزراعي“.

وتسـتثمر أنقرة يف انتهاكها لسيادة 
العـراق حالة الضعف الشـديد الذي 
آل إليـه البلد بعد 17 سـنة من حكم 
األحزاب الشيعية التي حّولت أراضيه 
إىل سـاحة رصاع إقليمـي ودويل عىل 
النفوذ داخله بعـد أّن ّرشعت إليران 
الداخليـة  شـؤونه  أدق  يف  التدّخـل 
السـيايس،  قـراره  عـىل  والهيمنـة 
بـل ضمنـت لهـا حضورا عسـكريا 
العـرشات  طريـق  عـن  بالوكالـة 
مـن امليليشـيات التي تديـن بالوالء 

لطهران.
وعـىل هـذه الخلفيـة لم تعـر تركيا 
اهتماما الحتجاج الحكومة العراقية 
عـىل العمليـة العسـكرية الرتكيـة 
وواصلت تنفيذها بشكل استعرايض 
هادف إىل فـرض التدّخل يف األرايض 

العراقية كأمر واقع.
العراقيـة  الخارجيـة  واسـتدعت 
السـفري الرتكـي يف العـراق مرتـني 
خالل األسـبوع املـايض لتحتّج عىل 

العملية العسـكرية الرتكية بشمال 
الخطـاب  شـّدة  ورغـم  العـراق. 
الدبلومـايس العراقـي، فـإن أنقرة 
تـدرك قلّـة مـا يمتلكه العـراق من 
أوراق لوقـف تدّخلها العسـكري يف 
أراضيـه، كما تدرك تماما املشـاكل 
السياسـية واالقتصاديـة واألمنيـة 
الداخلية املعّقدة التي يعيشها والتي 
تضعـف من قدرته عـىل أي رّد فعل 

عميل ومؤّثر.
السياسـية  األوسـاط  وترصـد 
والعسـكرية العراقية بقلـق تحّول 
الخطـاب الرتكـي مـن الحديث عن 
مجـرّد عمليـات مالحقـة خاطفة 
لعنارص حزب العمال الكردستاني، 
إىل التلويح بإقامة قواعد عسـكرية 

عىل األرايض العراقية.
وقال مسـؤول تركي بـارز إّن بالده 
تعتـزم إقامـة املزيـد مـن القواعـد 
العسـكرية املؤقتة يف شـمال العراق 
عـىل  رضباتهـا  كثفـت  أن  بعـد 
املقاتلـني األكـراد هنـاك، معتربا أن 
هذه الخطـوات تصّب يف ضمان أمن 

الحدود.
ونقلـت وكالة رويرتز عن املسـؤول 
الذي طلب عدم نرش اسمه القول إّن 
خّطة بالده تتمّثـل يف إقامة ”قواعد 
مؤقتـة يف املنطقـة ملنـع اسـتخدام 
املناطق املطهرة (من حزب العّمال) 
للغرض نفسه مرة أخرى“، مضيفا 
”هناك بالفعل أكثر من عرش قواعد 

مؤقتة. وستقام قواعد جديدة“.
وتؤّكد مصـادر عراقيـة إّن الحديث 
الرتكـي عـن ”قواعـد مؤقتـة“ هو 
مجرّد غطاء لوجود عسـكري دائم، 
وتستدّل عىل ذلك برفض أنقرة إزالة 
قاعدتهـا العسـكرية التـي أقامتها 
قبل سنوات يف بعشيقة قرب املوصل 
وترفض بشـكل قطعي إزالتها رغم 

املطالبات العراقية املتكرّرة بذلك.

ZÂÌ˝„Îa@oèÌa@fiáÓflOpÎ7i
 شهدت مدن لبنانية احتجاجات شعبية منددة 
بـرتدي األوضـاع االقتصادية تخللها سـقوط 

جرحى ودعوة لعصيان مدني امس اإلثنني.
وذكـرت مصـادر ان نحو 50 محتجـا تجمعوا 
يف منطقـة إنطلياس رشقـي العاصمة بريوت 
رافعني شـعارات منـّددة بالطبقة السياسـّية 

الحاكمة واألوضاع االقتصادّية املأزومة.
ويعاني لبنان أسـوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء 
الحرب األهليـة (1990-1975) مـا فجر هذه 
االحتجاجات نذ 17 أكتوبر/ترشين أول املايض

ومنع الجيش بالقوة محتجني من قطع الطريق 
الرسيع يف إنطلياس فاندلعت مصادمات سقط 
خاللها نحـو 10 جرحى.وشـوهد عنارص من 
الجيـش يعتـدون بالـرضب عـىل 3 مصورين 
تابعني لوسـائل إعـالم محلّية أثنـاء تغطيتهم 

لألحداث، بحسب وكالة االناضول لالنباء.
وجاء هـذا االحتجاج إثر تدهور غري مسـبوق 
للعملة اللبنانية مع تجاوز سعر رصف الدوالر 

الواحد حاجز 7 آالف لرية لبنانية يف السوق غري 
الرسمية بينما يبلغ 1507.5 لرية لدى مرصف 
لبنـان.ويف مدينـة طرابلس (شـمال) انطلقت 

مسـريات رفضـا للغـالء املسـتفحل وتنديـدا 
برتاجع سعر اللرية مقابل الدوالر.ودعا نشطاء 
يف طرابلـس إىل عصيـان مدني اإلثنني يشـمل 

إقفال املحال التجارّية. وأغلق عرشات املحتجني 
وسط منطقة زحلة يف محافظة البقاع (وسط) 

ثم أعادوا فتحه بعد وقت قصري.
وحـاول أنصـار لجماعة حـزب اللـه الدخول 
بدراجاتهـم النارّيـة مـن الضاحيـة الجنوبّية 
ببريوت إىل منطقة عني الرمانة رشقي العاصمة.
لكن قوات من الجيش منعتهم وطوقت مداخل 
الجماعـة.وكان  الجنوبّيـة معقـل  الضاحّيـة 
عـرشات املنارصيـن لحـزب الله خرجـوا عىل 
دراجاتهـم النارّيـة احتجاًجا عـىل ترصيحات 
للسـفرية االمريكيـة لدى بريوت دوروثي شـيا 
اللبنانية  بشـأن الحزب.وتسـتدعي الخارجية 
شـيا االثنني احتجاجا عىل ترصيـح قالت فيه 
الجمعة إن ”مليارات الدوالرات ذهبت إىل دويلة 
حزب الله بدل الخزينة الحكومية“.وحزب الله 
الرشيـك الرئييس يف الحكومة الحالية برئاسـة 
حسان دياب التي تولت السلطة يف 11 فرباير/

شـباط املايض خلفـا لحكومة سـعد الحريري 
التـي أجربهـا املحتجون عىل االسـتقالة يف 29 

أكتوبر/ترشين أول 2019.

عمان/ متابعة الزوراء: 
األردنيـني سلسـلة برشيـة  شـكل مئـات 
الضـم  بالعاصمـة عمـان رفضـا لخطـة 
اإلرسائيليـة املزمـع تنفيذهـا خـالل األيام 

القليلة املقبلة.
اإلسـالمية،  الحركـة  السلسـل  ونضظـم 
ورفع املشـاركون فيها الفتـات كتب عليها 
”التطبيع مع االحتـالل الصهيوني خيانة“ 
و“النكسـة لن تتكرر“ و“عـدوان الضم لن 

يمر“ و“االحتالل أصل اإلرهاب“.
اإلخـوان  لجماعـة  العـام  املراقـب  وأفـاد 
املسـلمني عبد الحميد الذنيبـات يف ترصيح 
لألناضـول بـأن هـذه الوقفـة والسلسـلة 
البرشيـة جـاءت احتجاجا ورفضـا لتوجه 

العدو الصهيوني لضم منطقة األغوار.
وأضاف الذنيبات خالل مشاركته يف الفعالية 
أن هـذه التظاهـرة دعـم وإسـناد للموقف 
الرسمي للمملكة ضد هذه املصيبة والنكبة 
الجديدة التـي تحل بالقضية الفلسـطينية 

عىل حساب األردن.
من جانبه، شـدد القيـادي بالحركة حمزة 
الشـعب  صمـود  رضورة  عـىل  منصـور 
الفلسـطيني ضـد قـرار الضـم، وأن لهـذه 

الخطة تداعيات خطرية.
وأضـاف عـىل هامـش الفعاليـة أن املوقف 
األردنـي صلـب وواضح ومقـدر، ونأمل أن 
ُيرتجـم خطاب امللـك عبد اللـه الثاني إىل ما 
يجرب العدو الصهيوني عىل الرتاجع عن هذه 
الخطـوة.ويف املغرب، دعا حزب االسـتقالل 
املعارض إىل إجهاض مخطط إرسائيل لضم 
أراض مـن الضفـة الغربيـة الفلسـطينية 
املحتلة، محذرا من جيل جديد من الرصاعات 
والحروب يف منطقة الرشق األوسط.وقالت 
اللجنـة املركزية للحزب -يف بيان- إنها تندد 
بقـوة بمحاوالت الكيان اإلرسائييل الغاصب 
تنفيذ مخطط ضم أراض من الضفة الغربية 

وغور األردن إىل إرسائيل.
يف األثناء، بدأ وفد أمريكي برئاسـة املبعوث 
الخاص آيف بريكوفيتش، وعضوية السـفري 
لـدى إرسائيل ديفيـد فريدمان، ومسـؤول 
لجنة الخرائط سكوت فايث- مباحثاته مع 
املسـؤولني اإلرسائيليـني بشـأن تنفيذ ضم 

أجزاء من الضفة الغربية إىل إرسائيل.
ومن املقـرر أن يجتمع الوفـد األمريكي مع 
نتنياهـو ورئيـس الحكومـة البديـل وزير 

الدفاع بيني غانتس.
وتأتـي هـذه املحادثـات عقـب مشـاورات 
عقدها مستشـارو الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب يف البيت األبيض بشأن منح إرسائيل 
الضـوء األخـرض للـرشوع يف ضـم مناطق 
بالضفـة الغربيـة وفـق مـا تعـرف بخطة 
ترامـب للسـالم، التي يؤكد الفلسـطينيون 

أنهـا تسـتهدف تصفية قضيتهـم، وتحول 
دون قيـام دولة فلسـطينية مسـتقلة ذات 

سيادة ومتصلة جغرافيا.
وقـال مدير مكتب الجزيـرة يف القدس وليد 
العمري إن الوفد األمريكي سـيعقد لقاءات 
عىل مدى أيـام مع املسـؤولني اإلرسائيليني 
لبلورة قرار مشرتك إرسائييل أمريكي بشأن 
خطة الضم بناء عىل الخرائط املشرتكة التي 

وضعها الجانبان خالل األشهر املاضية.
وأضـاف أنه مـن الواضح أن ضـم األرايض 
بات قرارا أمريكيا إرسائيليا بامتياز، مشريا 
إىل هنـاك توجها نحـو تنفيـذ عملية الضم 
بشـكل متـدرج يف مناطق غـري األغوار عىل 

نحو ال يغضب األردن.
ونقلت وسائل إعالم إرسائيلية عن مسؤولني 
إرسائيليـني قولهـم إن الحكومـة األردنيـة 
أوضحـت إلرسائيل أنها سـتعارض بشـدة 
ضم أجزاء من الضفة الغربية، وذلك يف وقت 
تجري فيـه مباحثـات أمريكيـة إرسائيلية 

بشأن هذا امللف.
وقالت القناة اإلرسائيلية 13 إن هذا املوقف 
األردني عـربّ عنه امللك عبد اللـه الثاني قبل 
أسـبوع لرئيس املوسـاد اإلرسائييل، وأكدت 
أن األردن أوضـح ذلـك لـكل مـن الواليـات 

املتحدة واالتحاد األوروبي.
ويف مقابلـة سـابقة مع مجلة دير شـبيغل 
األملانية، قال امللك األردني إن اتخاذ إرسائيل 
أي خطـوات بضم أجزاء من الضفة الغربية 
يف يوليو/تموز املقبل سيؤدي إىل صدام كبري 

مع بالده.
من جهتـه قال رئيـس الـوزراء اإلرسائييل 
بنيامني نتنياهو إن الخطة األمريكية للسالم 
يف الـرشق األوسـط أنهت عمليـًا ما وصفه 
بوهم حل الدولتني.وأضاف نتنياهو يف كلمة 
مسـجلة بثهـا للمؤتمر االفـرتايض ملنظمة 
أمريكيـة تدعى ”مسـيحيون موحدون من 
أجـل إرسائيـل“- أن إقـدام إرسائيـل عـىل 
ضم أجزاء مـن الضفة الغربية، من شـأنه 
أن يعـزز فـرص تحقيـق السـالم يف الرشق 
األوسط. كما أعلن نتنياهو استعداده إلجراء 
مفاوضات مع الفلسطينيني، ودعا الجانب 
الفلسطيني إىل املفاوضات بناء عىل الخطة 
تعهـد  نتنياهـو  للسـالم.وكان  األمريكيـة 
بالرشوع يف تنفيذ خطة ضم األرايض بحلول 
الشـهر املقبل، وتقـيض الخطة بضم 30% 
مـن الضفة الغربية، ويشـمل ذلـك مناطق 
رشق القدس واألغوار ووسـط الضفة وبني 

الخليل وبيت لحم.
 22 يف  الفلسـطينية،  الرئاسـة  وتوعـدت 
يونيو/حزيـران الجـاري، باتخـاذ قرارات 
قاسـية ومهمة (لم تحدد طبيعتها) يف حال 

نفذت إرسائيل مخطط الضم.
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 شـارك الرئيـس األمريكي دونالـد ترامب  
متابعيه عـىل تويرت مقطع فيديو، ما لبث 
أن حجبـه، ملواجهة بني عـدد من مؤيديه 
ومعارضيه يظهر فيه رجل يرصخ ”سيادة 
البيض“، وهي عبـارة ترّددها املجموعات 

املنادية بتفّوق العرق األبيض.
ونرش مسـتخدم تويرت هـذا الفيديو الذي 
صّور كما يبدو يف مقّر خاص باملتقاعدين 
يف فلوريدا حيث دارت مواجهة كالمية بني 

مؤيدي ومعاريض ترامب.
ويظهر يف الفيديو اعتباراً من الثواني األوىل 
رجـل يقود سـيارة غولف صغـرية مزّينة 
بالفتات ”ترامـب �2020 و“أمريكا أوال“ 
وهو يواجه صيحات متظاهرين يصفونه 
بأّنـه ”عنـرصي“ فـريّد عليهم ”سـيادة 
البيض“ (وايـت باور) مرّتني رافعاً قبضة 
يده.ويف الفيديو يـرد أحد املتظاهرين عىل 
الرجـل بالقـول ”ها هـو يقول +سـيادة 

البيض+، هل سمعتم ذلك؟“.
ونـرش ترامـب الفيديـو مرفقـاً برسـالة 
”شـكراً لسـكان فيليجيـز الرائعـني“، يف 
إشـارة اىل هـذا املجّمع لألشـخاص الذين 
تفـوق أعمارهم 55 عاماً والذي يسـتقبل 

115 ألف نسمة يف شمال فلوريدا.
وبعد ساعات، وفيما بدأ الجدل يحتدم عىل 
وسـائل التواصل االجتماعـي، قام ترامب 

بحذف الفيديو عىل تويرت.
وقال الناطق باسم البيت األبيض جود دير 
إّن ”الرئيس ترامب مؤّيد كبري للفيليجيز. 
لـم يسـمع الرسـالة يف هـذا الفيديـو. ما 
شـاهده هو حماسـة كـربى مـن جانب 

مؤّيديه“.
لكّن ردود الفعل املنتقدة بشـّدة لرتامب ما 

لبثت أن انهالت عىل الرئيس الجمهوري.
وقـال رئيـس الحـزب الديموقراطـي توم 
برييز إّن ما قام به ترامب ”ال يمكن الدفاع 

عنه“.
وأضـاف أّن ”الرئيـس يحـاول أن يتـذّرع 
بالجهـل، بيـد أّن اّتسـاق أفعالـه – مـن 
شارلوتسـفيل إىل ميـدان الفاييـت – يمأل 

الفراغ يف كلماته“.
وكان السـناتور األسود الوحيد يف صفوف 
الجمهوريـني تيـم سـكوت وصف رشيط 
الفيديو صباح األحد بأّنه ”مهني“، مطالباً 

الرئيس بحذفه.
ويّتهـم خصـوم ترامـب الديموقراطيون 

الرئيس الجمهـوري بأّنه مقرّب من دعاة 
تفـّوق العـرق األبيـض الذين صّوتـوا له 

بأغلبيتهم الساحقة يف 2016.
ترامـب  أثـار   2017 آب/أغسـطس  ويف 
جـدالً حـاداً، حتى يف أوسـاط حزبه، حني 
علّـق عىل الصدامـات العنيفـة التي دارت 
يومها يف مدينة شارلوتسـفيل الصغرية يف 
والية فريجينيا بني متظاهرين مناهضني 
للعنرصيـة وآخريـن من النازيـني الجدد، 
بالقول إّنه رأى أشـخاصاً طّيبني ”من كال 

الجانبني“.
ويف أيار/مايو املايض، حني كانت الواليات 
املتحدة تشـهد ذروة االحتجاجات املطالبة 
بالقضاء عىل مظاهر العنرصية ورموزها 
يف البـالد، انتقـد ترامـب بشـّدة محاولـة 

متظاهرين هدم تماثيل لشـخصيات من 
رمـوز الـرّق أو الكونفدراليـة، ال سـّيما 
يف ميـدان الفاييـت، بالقـرب مـن البيت 
األبيض.بدوره قال املرّشح الديموقراطي 
بايـدن  جـو  الرئاسـية  االنتخابـات  إىل 
”الرئيـس  إّن  تويـرت  عـىل  تغريـدة  يف 
شـارك اليوم مقطـع فيديو ألشـخاص 
يرصخون +سـيادة البيض+ وقال عنهم 
إنهـم ”رائعـون“، تمامـاً كمـا فعل بعد 

شارلوتسفيل“.
وأضـاف ”نحن يف معركة مـن أجل روح 
األمة – وقد اختـار الرئيس جانباً. ولكن 
ال تخطئوا: إّنها معركة سننترص فيها“.

الحـزب  قـال  منفصـل،  بيـان  ويف 
الديموقراطـي ”نحتـاج إىل رئيس يعالج 
جـراح أّمتنـا ويوّحد الشـعب األمريكي، 
وليـس إىل رئيـس ديماغوجـي يحـاول 

تقسيمنا من خالل الخوف والتعّصب“.
ويف سـياق أخر أقـّر برملان ميسيسـيبي 
شـعار  إلزالـة  قانـون  مـرشوع  األحـد 
الكونفدراليـة عـن علم الواليـة األمريكية 
الجنوبيـة، آخر والية كانت ال تزال ملتزمة 

بهذا الرمز الذي يذكر بحقبة العبودية.
ويأتي القرار فيمـا عمت الواليات املتحدة 
يف اآلونة األخرية موجة تظاهرات مناهضة 
للعنرصية أحيت الجدل مجددا حول رموز 

املايض العنرصي للبالد مطالبة بازالتها.
وأقـر برملـان مسيسـيبي األحـد اعتمـاد 
شـعار  يتضمـن  ال  للواليـة  جديـد  علـم 

الكونفدرالية.
ويف مجلس نـواب الوالية صـّوت 91 نائباً 
ملصلحة مـرشوع القانـون بينمـا صّوت 
ضّده 23 نائباً. وبعد بضع سـاعات صّوت 

يف مجلس الشـيوخ 37 سـناتوراً ملصلحة 
النّص مقابل 14 عضواً صّوتوا ضّده.

ومـا أن أقّر املـرشوع يف مجلس الشـيوخ 
حتى عال هتاف السناتورات الذين احتفلوا 
بهذا الحـدث بالهتاف والعناق واملصافحة 

بقبضة اليد.
األمريكيـة  الواليـة  هـي  وميسيسـيبي 
الوحيدة التي ما زالت رايتها تحتفظ بعلم 
جيـش ”الواليـات املّتحـدة الكونفدرالية“ 
املؤلّف من مسـتطيل أبيض يف أعىل زاويته 
اليرسى مرّبع أحمر يتوّسطه صليب أزرق 

ُقطرّي بداخله نجوم صغرية بيضاء.
وهـذا العلـم الـذي كان يمّثـل الواليـات 
الجنوبيـة التـي رفضـت إلغـاء العبودية 
خالل حـرب االنفصـال (1861-1865)، 
يمّثـل بالنسـبة إىل كثريين رمـزاً للمايض 

العنرصي للبالد.
ومرشوع القانـون الذي أقـّر األحد يكلّف 
لجنة من تسعة أعضاء تصميم علم جديد 
للواليـة، ويشـرتط أن يخلو العلـم الجديد 
من الشعار الكونفدرايل وأن يضّم باملقابل 

عبارة ”بالرّب نثق“.
وسيعرض العلم الجديد عىل ناخبي الوالية 
إلقراره يف استفتاء عام سيجري يف ترشين 
الثاني/نوفمـرب، فـإذا وافقـوا عليـه يتم 
اعتماده وإال ستصبح الوالية من دون علم 

إىل أن تتم املوافقة عىل علم جديد.
– ”خطوة كربى“-

عـن  الديموقراطـي  السـناتور  أكـد 
ميسيسيبي جون هورن أن تغيري العلم ال 
يبـدد لوحده آثار املايض العنرصي لجنوب 

الواليات املتحدة.
وأضاف ”لكنـه خطوة كـربى عىل طريق 

االعرتاف باالنسـانية والقيـم التي منحها 
الله لكل شخص“.

وكان حاكـم الوالية تيت ريفز الذي سـبق 
لـه وأن عارض تغيـري علم الواليـة، أعلن 
السبت أّنه لن يسـتخدم حّق النقض الذي 
يتمّتع بـه لرّد هـذا القانون، بل سـيوّقع 

عليه إذا ما أقرّه الكونغرس.
وخـالل املناقشـات السـاخنة التي جرت 
السـبت حـول هذه املسـألة، لفـت عضو 
كونغـرس الواليـة إدوارد بالكمـان وهـو 
ديموقراطي أسود إىل مدى صعوبة مروره 

أمام العلم الكونفدرايل كل يوم تقريباً.
وقال ”آمل عندمـا ننظر إىل (العلم املقبل) 
أن يجعلنـا نشـعر بالفخر جميعـاً وليس 

بعضنا فقط“.
وعادت مسـألة التمييـز العنرصي لتحتل 
النقاشـات يف الواليـات املتحـدة منذ وفاة 
األمريكي األسود جورج فلويد يف 25 أيار/

مايـو اختناقا أثنـاء قيام رشطـي أبيض 
باعتقاله يف مينيابوليس.

وأثارت وفاته موجة احتجاجات يف الواليات 
املتحدة ضد االسـتخدام املفرط للقوة من 
جانـب الرشطة وضد التمييـز العنرصي. 
وغالبا ما انتهت هـذه التظاهرات بأعمال 

شغب ونهب.
وخـالل االحتجاجات الضخمـة املناهضة 
للعنرصيـة التـي هـزّت الواليـات املّتحدة 
يف أيار/مايـو الفائـت، كان أحـد مطالب 
العلـم  هـذا  مـن  التخلّـص  املحتجـني 
وإزالـة تماثيـل الجنـراالت الكونفدراليني 
مناهضـة  كانـت  التـي  والشـخصيات 
إللغـاء العبودية واجتثاث سـائر املظاهر 

التكريمية لهؤالء.

وكانت بطولة ناسـكار للسـيارات منعت 
رفـع أعـالم الكونفدرالية عـىل مدّرجاتها 
حيـث غالبـاً مـا يرفـع املشـّجعون هذه 
األعالم وال سـّيما يف الجنوب حيث تشتهر 

هذه السباقات.
وميسيسـيبي التي لديها مـاض طويل يف 
الفصـل العنرصي، هـي الواليـة الوحيدة 
التي ما زالت تحتفظ بالشعار الكونفدرايل 
عىل علمها بعـد أن تخلّت عنه جورجيا يف 

.2003
يف  املّرشعـون  رفـض  عامـني،  وقبـل 
ميسيسـيبي التخلّـص من علـم اعتربوه 
جزءاً ال يتجزّأ من تراث الجنوب وثقافته.

لدوائـر األعمـال  املتزايـد  الضغـط  لكـن 
املدنـي  واملجتمـع  والثقافـة  والرياضـة 
يف الواليـة أثمـر تحـّوالً يف موقـف هـؤالء 
املّرشعـني الذيـن وافقوا عىل إعادة رسـم 

علم الوالية.
وكتـب كايلني هيل الالعـب النجم يف فريق 
كرة القدم لجامعة ميسيسـيبي يف تغريدة 
”غـرّيوا العلـم وإال فانا لن أمثـل بعد اآلن 

هذه الوالية“.
كما طالبـت جمعية الكنائـس املعمدانية 
يف ميسيسـبي والتي تحظى بنفوذ واسـع 
بتغيري العلـم. ثم عمـدت جمعيات أخرى 
مـن مختلـف القطاعـات االقتصاديـة اىل 
جانـب مسـؤولني مـن عالـم الرياضة اىل 

االنضمام اىل هذه الحركة.
وكتبـت فايث هيل وهي نجمة موسـيقى 
الكانـرتي عىل تويرت ”أتفهـم أن الكثريين 
يرون يف العلم الحايل رمزا الرث الجنوبيني، 
لكـن علينا أن نـدرك أن هذا العلم يشـكل 
رمزا مرعبا الشقائنا وشقيقاتنا السود“.
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تخطيى عدد املصابين بفيروس كورونا حول 
العاليم 10,275,232 مصاباً، تيويف منهم أكثر 
من 505,070 شخصاً، وفيما بلغ عدد املتعافن 
عاملياً 5,576,934 شيخصاً، دشنت الصن اول 
اسيتخدام للقياح مضاد بعيد ثبيوت فاعليته.
وعربييا، تجياوز عيدد اإلصابيات املعلنة، أمس 
االثنين، 603,271 إصابية )باسيتثناء أرقيام 
األرايض الفلسيطينية املحتلية املعلنية من قبل 
ل من بينها ما يزيد  االحتالل اإلرسائييل(، وُسيجِّ
عيى 9608 وفاة، فيما بلغ عيدد املتعافن أكثر 
من 394,482 متعافياً.وتحافظ السعودية عى 
املرتبة األوىل عربياً يف عدد املصابن بي182,493 
مصابياً، تيويف منهم 1551، وتعياىف 124,755، 
 95,106 إصابية  أحصيت  التيي  قطير  تليهيا 
أشخاص، ووفاة 113 شخصاً، وتعايف 80,170 
شخصاً، ثم مرص التي أحصت 65,188 إصابة، 
والتي تتصدر عدد الوفيات عربياً بي2789 وفاة، 
فضياًل عن تعيايف 17,539 شيخصاً، وسيجلت 
اإلميارات 47,797 مصابياً، تيويف منهيم 313 
 45,524 الكوييت  36,411.وأحصيت  وتعياىف 

إصابية و350 وفياة وتعايف 36,313 شيخصاً. 
وسجلت سيلطنة ُعمان 39,060 إصابة و169 
وفاة وتعايف 22,422 شيخصاً. وأكدت البحرين 
تسيجيل 25,705 إصابيات و83 وفياة وتعيايف 
تسيجيل  الجزائير  شيخصاً.وأعلنت   20,517
13,273 إصابية، مين بينها 897 وفياة، وتعايف 
 12,248 املغيرب  وأحيى  شيخصاً.   9371
إصابية و224 وفياة وتعيايف 8790 شيخصاً، 
وسيجل السيودان 9257 إصابية و572 وفياة 
وتعايف 4014 شيخصاً. وأكدت جيبوتي تسجيل 
4643 إصابة و52 وفاة وتعايف 4348 شيخصاً، 
ورصيدت موريتانيا 4149 إصابية و126 وفاة 
وتعيايف 1419 شيخصاً. وأكد الصوميال 2894 
إصابية و90 وفاة وتعايف 887 شيخصاً، وأعلن 
لبنان تسيجيل 1740 إصابية و34 وفاة وتعايف 
1153 شخصاً، وسجلت فلسطن 2345 إصابة 
و8 وفيات وتعايف 621 شخصاً. ورصدت تونس 
1169 إصابة و50 وفاة وتعايف 1029 شيخصاً، 
فيميا أحيى األردن 1121 إصابية و9 وفيات 
اليمين تسيجيل  وتعيايف 860 شيخصاً.ورصد 
1118 إصابات و302 وفاة وتعايف 430 شخصاً. 

وأحصيت ليبييا 762 إصابة و21 وفياة وتعايف 
196 شيخصاً، فيما رصدت جزر القمر تسجيل 
272 إصابية بفروس كورونا و7 وفيات وتعايف 
161 شيخصاً. وسيجلت سيورية 256 إصابة، 
منهيا 9 وفيات وتعيايف 102.ودولييا، تصدرت 
الوالييات املتحدة القائمية بمليونن و637 ألف 
إصابة، وقد بلغيت أعداد الوفيات أكثر من 128 
ألفيا، يف حن بلغيت أعيداد املتعافين أكثر من 
1.93 مليون.ونجحيت الوالييات املتحدة لفرتة 
وجييزة يف خفيض عيدد اإلصابيات الجديدة إىل 
ميا دون 20 أليف إصابة يوميا، لكين هذا العدد 
عياود االرتفاع منذ أيام متخّطييا عتبة 30 ألف 
إصابية.ويف سيياق متعلّيق باألرقيام، ال تيزال 
الربازيل يف املرتبية الثانية عامليا من حيث أعداد 
اإلصابيات بملييون و345 ألفيا و245 إصابة، 
وتجياوز أعداد الوفييات يف هذا البليد األمركي 
الالتينيي 57 أليف وفياة.ويف الصن البليد الذي 
شيهد تسيجيل أوىل اإلصابات بالفروس، قالت 
اللجنية الوطنيية للصحية، أمس االثنين، إنها 
سيجلت 12 إصابة جديدة مؤكدة.ويف أسرتاليا، 
قاليت والية فيكتوريا إنها تيدرس إعادة فرض 

قييود التباعيد االجتماعي، بعدميا أعلنت البالد 
عن أكرب زيادة يومية يف عدد اإلصابات بفروس 
كورونا خالل أكثر من شيهرين.أوروبيا، أعلنت 
النمسيا األحيد أّنها سيتفرض عى املسيافرين 
اآلتن من منطقة أملانية موبيوءة بكوفيد-19، 
إظهار شهادة صحّية تثبت خلوّهم من فروس 
كورونا املستجّد، للسماح لهم بدخول أراضيها.

الوبياء، حصيل  ويف سيياق جهيود مكافحية 
الجيش الصيني عى الضوء األخرض السيتخدام 
لقياح مضاد لفيروس كورونيا، طورته رشكة 
»كانسيينو بيولوجيكيس« ميع وحيدة أبحاث 
عسيكرية، بعدميا أثبتيت التجيارب الرسيرية 
أنه آمين وفعال إىل حيد ما. والخطيوة هي أول 
اسيتخدام للقاح مضاد لكورونا، بعد أشهر من 
انتشيار املرض انطالقيا من الصين إىل معظم 
أنحياء العالم.واللقياح اليذي يطلق عليه اسيم 
)إيه دي 5 إن كيوف( واحد من أصل 8 لقاحات 
تطورهيا رشكات وباحثيون يف الصن، حصلت 
عى موافقية لتجربتها عى البير للوقاية من 
املرض الذي يسيببه فروس كورونا.كما حصل 
اللقاح عى املوافقة لتجربته عى البر يف كندا.

جائحة كورونا تصيب أكثر من عشرة ماليين إنسان وتقتل أكثر من نصف مليون آخرين
الصين تبدأ استخدام لقاح ثبتت فاعليته
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بغداد/ الزوراء:
يتعلق  مهم  قرار  إصدار  الرتبية  وزارة  تعتزُم   
اليومني  خالل  الخارجي  االمتحان  بطلبة 
وزارتي  مع  تنسيقا  أجرت  بينما  املقبلني، 
اللوجستية  للتهيئة  واالتصاالت  الصحة 
وفيما  االعدادي.  السادس  امتحانات  إلجراء 
بإعادة  دعوتها  النيابية  الرتبية  لجنة  جددت 
الصالحيات اىل وزارة الرتبية، أوضحت انه ثبت 
اىل  الصالحيات  نقل  عملية  فشل  سبق  فيما 
املحافظات وتأثر العملية الرتبوية بهذا القرار.

واالمتحانات  التقويم  عام  مدير  معاون  وقال 
صحفي:  ترصيح  يف  حربي،  نعمة  بالوزارة، 
الدائمة  اللجنة  خالل  من  تبحث  »الوزارة  إن 
يتعلق  مهما  قرارا  الرأي  وهيئة  لالمتحانات 
سيكون  والذي  الخارجية  االمتحانات  بطلبة 

منصفا لهم أسوة بأقرانهم الطلبة«.
وكشف حربي عن »تنسيق الوزارة مع وزارتي 
الشعبي  الحشد  وهيئة  واالتصاالت  الصحة 
السادس  امتحانات  إلجراء  األمنية  والجهات 
اإلعدادي بمواعيدها املحددة والعمل عىل تعفري 
وبعد  االمتحانات  بدء  قبل  االمتحانية  املراكز 
من  طبية  فرق  توفري  عن  فضال  امتحان،  كل 
مركز  كل  من  القريبة  الصحية  املستوصفات 

قبل  والهيئات  الطلبة  امتحاني لغرض فحص 
دخولهم للقاعات االمتحانية من خالل قياس 
درجة حرارة الجسم، إضافة اىل نرش التعليمات 
الصحية لتثقيفهم ورفدهم باملعلومات الوافية 
ارتداء  عىل  والتأكيد  كورونا،  فريوس  عن 
للمركز  دخولهم  اثناء  والقفازات  الكمامات 

االمتحاني«.

ولفت إىل ان »التنسيق تم مع وزارة االتصاالت 
السعات  عالية  انرتنت  خدمة  توفري  لغرض 
العراقية  للمدارس  االمتحانية  األسئلة  إلرسال 
نفسه  الوقت  يف  وصولها  اجل  من  الخارج  يف 
تالفيا  البالد  داخل  األسئلة  به  توزع  الذي 

لترسيبها«.
النيابية،  الرتبية  لجنة  آخر، جددت  من جانب 

االثنني،  أمس  اليارسي،  قيص  النائب  برئاسة 
دعوتها بإعادة الصالحيات اىل وزارة الرتبية.

وأشارت اللجنة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه »اىل أحكام املادة )12( من قانون التعديل 
الثالث لقانون املحافظات غري املنتظمة بإقليم 
رقم )10( لسنة 2018 والتي ألغت نص الفقرة 
)1( من البند )اوال( من املادة )45( من قانون 
 )21( رقم  بإقليم  املنتظمة  غري  املحافظات 
الرتبية  وزير  وألزمت  املعدل,   2008 لسنة 
تصدر  والتي  الالزمة  الصالحيات  بتفويض 

بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء«.
اإلصالحات  ركائز  إحدى  »تكون  ان  وطالبت 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء  رئيس  حكومة  يف 
املحافظات  الرتبية يف  ارتباط دوائر  إعادة  هي 
املعني  العالقة  صاحب  وان  الرتبية,  بوزارة 
هو وزير الرتبية, ملا ثبت فيما سبق من فشل 
وتأثر  املحافظات  اىل  الصالحيات  نقل  عملية 

العملية الرتبوية بهذا القرار«.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه 
تغيريات  إجراء  »عدم  األول،  أمس  املحافظني، 
يف مناصب نائب املحافظ والقائمقام واملديرين 
العامني }مدير عام الصحة، مدير عام الرتبية، 

مدير عام االستثمار{«.

بغداد/ الزوراء:

ان  العراقية  الفضائيات  الصحة  وزارة  ناشدت 

يف  املواطن  لتثقيف  التوعوي  الجهد  يف  تساندها 

الوزارة  أعلنت  وفيما  كورونا.  لجائحة  التصدي 

جميع  يف  الطبي  األوكسجني  سائل  توفري 

مؤسساتها الصحية، أوضحت ان ما حصل من 

وجود  عن  فضال  إدارة،  سوء  سببه  فيه  نقص 

تدخالت خارج إرادة املؤسسات الصحية.

وقال، أمري عيل الحسون، مدير عام دائرة التوعية 

اىل  رسالة  يف  والبيئة  الصحة  وزارة  يف  واإلعالم 

إن  منها:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  الفضائيات، 

»املرحلة الحالية تتطلب برضورة تشديد الوعي 

وضبط الحس الوطني واملجتمعي االيجابي نحو 

الوقائية  باإلجراءات  بااللتزام  الوباء  مواجهة 

وعدم الخوف او االنهيار أمام هذا الكم الكبري من 

ويشوه  املعنويات  يهبط  الذي  املشوش  اإلعالم 

وهي  الصحية  واملؤسسة  الناس  بني  العالقة 

فريوس  من  املصابني  يرعى  الذي  الوحيد  البيت 

مجتمعي  انهيار  من  والحذر  اللعني  كورونا 

بسبب فوىض الترصيحات والتلويحات وإحداث 

فردية تمأل صورها منصات التواصل االجتماعي 

هنا وهناك، إضافة للحاجة امللحة لتعزيز مفهوم 

املرجعية  إليه  دعت  الذي  االجتماعي  التكافل 

الرشيدة يف دعم الفقراء بقوتهم اليومي«.

وأضافت: »نطلب من حرضاتكم وكجهد وطني 

بكل  لنا  والسند  الظهري  زلتم  وما  كنتم  إعالمي 

بكل  اإلعالمي  اإلرباك  هذا  مواجهة  ورشف،  نبل 

نعمل  ان  لنا  السماح  وأيضا  املحرتمة  برامجكم 

األقل  عىل  األسبوع  يف  ليومني  مبارش  برنامج 

أسئلة  عىل  يجيب  كورونا(  يف  )طبيبك  بعنوان 

والنفيس،  الطبي  النصح  ويعطيهم  الناس 

وسنرشح لكم طبيبا يقدم الربنامج، وبإرشافنا 

عىل اإلعداد الفكري التوعوي املطلوب كي نواجه 

هذه األزمة خالل فرتة وجيزة كي يتعاىف وطننا 

وشعبنا الغايل من هذا الوباء اللعني، وال نملك غري 

الخالص  يف  الوعي  وتعميق  العاملني  لرب  الدعاء 

من خطر الوباء«. 

أمس  الصحة،  وزارة  أعلنت  متصل،  جانب  من 

االثنني، توفري سائل األوكسجني الطبي يف جميع 

مؤسساتها الصحية.

الجمييل،  حازم  للوزارة،  الفني  الوكيل  وقال 

بحسب الوكالة الرسمية: إن »سائل األوكسجني 

الطبي توفر يف جميع املؤسسات الصحية ومتابع 

من قبل الجهات املعنية«.

وأضاف أن »ما حصل من نقص فيه سببه سوء 

إرادة  خارج  تدخالت  وجود  عن  فضال  إدارة، 

املؤسسات الصحية«.

انتشار  للحد من  الوزارة  إجراءات  وفيما يخص 

خيارات  عدة  »هنالك  أن  أوضح  كورونا،  وباء 

التجوال  حظر  فرض  ضمنها  من  طرحت، 

أخرى  اقرتاحات  وجود  عن  فضال  الشامل، 

للصحة  العليا  اللجنة  اجتماع  خالل  ستناقش 

والسالمة الوطنية«. 

العالم نجحت بتطبيق  وأشار إىل أن »أغلب دول 

ومنع  الكمامات  وارتداء  االجتماعي  التباعد 

املفتاح  هي  الثالث  النقاط  وهذه  التجمعات، 

للوصول إىل بر األمان«، مبيناً أن »الوزارة رفعت 

واإلعالم من خالل  األمنية  القوات  تنسيقها مع 

لتطبيق  واملحافظات  بغداد  يف  العمليات  غرف 

اإلجراءات.

بغداد/ الزوراء:
املشرتكة،  العمليات  قيادة  كشفت 
أمس  الخفاجي،  تحسني  اللواء 
عملية   13 انطالق  عن  االثنني، 
ولغاية  العام  مطلع  منذ  عسكرية 
اآلن، مبينا ان الحمالت تهدف القتالع 

جذور داعش اإلرهابي.
وقال الخفاجي، يف حوار صحفي: إن 
” تكرار إطالق العمليات العسكرية، 
مبني عىل ضوء معلومات مسبقة”. 
يحاولون  اإلرهابيني   “ ان  موضحا 

استغالل أي ظرف بالعراق”.
يف  نجحنا  أننا  “صحيح  وأضاف: 
تنظيم  وأخرجنا  األرايض  تطهري 
لغاية  لكن  العراق،  من  داعش 
وتوجد  نائمة،  خاليا  هناك  اآلن 
العمل  ولهذا،  لها.  وحواضن  جذور 
يكون  أن  يجب  واألمني  العسكري 
إلنهاء  الضغط  أجل  من  مستمراً 
والعمليات  التنظيم،  هذا  وجود 

تحقق نجاحاً كبرياً”.
داعش  “تنظيم  أن  الخفاجي  وبني 

ألكثر  العراقية  األرايض  عىل  سيطر 
السنة،  ونصف  سنوات   3 من 
واستطاع خالل هذه الفرتة التغلغل 
السهولة  من  وليس  املناطق،  داخل 
عمليات  خالل  من  منه  االنتهاء 
التنظيم  وخاليا  محدودة،  عسكرية 
موجودة  زالت  ما  الساعة  لغاية 

وهناك حواضن لها”.
العام  بداية  منذ  العراق   “ أن  وتابع 
طبيعية،  غري  بظروف  يمر  الحايل 
اجتماعي  أو  سيايس  مستوى  عىل 

ولهذه  وصحي،  اقتصادي  وحتى 
األمني،  الوضع  عىل  تأثري  الظروف 
استغالل  يحاولون  التنظيم  وبقايا 
العمليات  فإن  ولهذا  ظروف،  هكذا 
يعتقد  وال  مستمرة.  العسكرية 
بها  نمر  التي  الظروف  أن  الدواعش 

ستلهينا عن مالحقتهم”.
وأشار اىل ان ” القوات االمنية نفذت 
الحايل  العام  مطلع  منذ  عملية   13
أكثر  الصحراوية،  املناطق  تستهدف 
من املدن، ألن داعش يعتقد أن املناطق 

أكثر  والوديان  والجبلية  الصحراوية 
أمناً له، وال يمكن الوصول إليه فيها. 
كما أن التنظيم يعتقد أن وجوده يف 

هذه املناطق نوع من التكتيك”. 
تنظيم  ضد  معركتنا  “اآلن  وتابع 
وأمنية.  استخباراتية  داعش 
وآخر  حني  بني  نقوم  نحن  ولهذا 
املعلومات  بفضل  نوعية،  بعمليات 
بفضل  جاء  وهذا  االستخباراتية، 
والجهات  املواطنني  بني  التعاون 

األمنية”. 

بغداد/ الزوراء:

أمس  رشيد،  مهدي  املائية،  املوارد  وزير  أكد 

ضفاف  عن  التجاوزات  بإزالة  املبارشة  االثنني، 

األنهر، السيما ضفاف شط العرب، فيما أشار إىل 

استحصال كتاب دعم من مجلس القضاء األعىل 

لرفع التجاوز عىل الحصص املائية.

إن  الرسمية:  الوكالة  بحسب  الوزير،  وقال 

ضفاف  عىل  التجاوزات  بإزالة  بارشت  »الوزارة 

األنهر يف بغداد من منطقة الكاظمية واألعظمية 

»تم تشكيل فريق  أنه  إىل  الدورة«، مشريا  لغاية 

متخصص إلزالة التجاوزات عىل شط العرب«.

التي  التحديات  من  العديد  »هنالك  أن  وأضاف 

ضفاف  عىل  التجاوزات  إزالة  عملية  تواجه 

املتنفذين  من  الكثري  وجود  مقدمتها  يف  األنهر 

قيادة  بدعم  لكننا  إعاقة عملنا،  الذين يحاولون 

مواجهتهم  استطعنا  والقضاء،  العمليات 

بنجاح«.

التجاوزات،  من  نوعني  »وجود  أنه  إىل  وأشار 

استحصلنا  حيث  املائية،  الحصص  عىل  األول 

إلعطاء  األعىل   القضاء  مجلس  من  دعم  كتاب 

حال  يف  املحافظات  يف  الوزارة  ممثيل  إىل  قوة 

الثاني  النوع  أما  املائية،  الحصص  عىل  التجاوز 

فهو التجاوزات عىل ضفاف األنهر التي بارشت 

الوزارة بإزالتها«.

جميع  إزالة  عىل  حريصة  »الوزارة  أن  وأوضح 

أن  التجاوزات عىل نهري دجلة والفرات«، مبيناً 

العملية تحتاج إىل وقت ودعم مستمرين  »هذه 

إىل  الحياة  عودة  أجل  من  الحكومة  قبل  من 

طبيعتها يف األنهر«.

وتطبيق  الدولة  هيبة  فرض  »أهمية  وأكد 

القانون عىل كل من تسول له نفسه التجاوز عىل 

محرمات األنهر والحصص املائية«.

الزراعة  مسألة  من  تعاني  »الوزارة  أن  وأوضح 

بعض  يف  يحصل  ما  وهذا  الخطة،  خارج 

يف  الخطة  عىل  التجاوز  عن  فضال  املحافظات، 

بعض املناطق عىل حوض نهر الفرات«. مبيناً أن 

»الوزارة اتخذت جميع اإلجراءات القانونية ملنع 

املتجاوزين الذي يقومون بالزراعة خارج الخطة 

الزراعية املتفق عليها مع وزارة الزراعة ».

بالخطة  الفالحني  التزام  »أهمية  عىل  وشدد 

الزراعية املتفق عليها، لكي ال يتكبدون خسائر 

مادية كبرية«.

بغداد/ الزوراء:
تنفذ محافظة بغداد خالل األيام املقبلة 10 مستشفيات رسيعة بالكرخ والرصافة مخصصة 
للحجر الصحي ملرىض فريوس كورونا، داعية الجهات ذات العالقة اىل إيجاد حلول إلشكالية قلة 

املالكات الطبية والتجهيزات الطبية يف هذه املستشفيات.
وقال النائب الفني ملحافظة بغداد، عيل العيثاوي، يف بيان طلعت عليه »الزوراء«: إن “املحافظة 
مستشفيات  إنشاء  مشاريع  تنفذ  العاصمة  يف  كورونا  جائحة  ملواجهة  إجراءاتها  وضمن 
تحديد  األول  اتجاهني،  املجال عىل  بهذا  “تعمل  انها  مبينا  بالتنسيق مع عدة جهات”،  رسيعة 
أراٍض ومواقع مالئمة للحجر الصحي لتغطية الحاجة املاسة لها بالتنسيق مع دائرتي صحة 
بغداد الكرخ والرصافة، واآلخر هو االتفاق مع جهات مختلفة لتمويل هذه املشاريع وبإرشاف 

املحافظة”.
وأضاف العيثاوي أنه “جرى االتفاق مع دوائر الصحة عىل اختيار 10 مواقع مختلفة بالكرخ 
األيام  خالل  بها  املبارشة  ستتم  إذ  الصحي،  للحجر  رسيعة  مستشفيات  إلنشاء  والرصافة، 
النفطية  املنتجات  لتوزيع  العامة  الرشكة  مع  االتفاق  بصدد  “املحافظة  ان  اىل  الفتا  املقبلة”، 
التابعة لوزارة النفط من اجل تنفيذ جزء من هذه املواقع، وكذلك العتبتان الحسينية والعباسية 
املقدسة اللتان أبدتا االستعداد لتنفيذ مواقع ببغداد تخصص للحجر، اىل جانب وجود منظمات 

وجهات مانحة، إذ تعكف املحافظة عىل التنسيق معها بهذا املجال”.
وأفاد بأن “لدى املحافظة مرشوعا لتأهيل وتوسيع مستشفى الشهيد ضاري يف الحسينية من 
اجل تخصيص جزء من األرض التابعة له كموقع للحجر الصحي مع توفري مواد صحية وطبية 
الزمة للتعامل مع مرىض الحجر، فضال عن االتفاق مع غرفة تجارة بغداد إلنشاء مستشفى 
اخر بحي الوحدة بأطراف بغداد عىل ارض مبنى تعود ملكيته للمحافظة، منوها بأن مستشفى 
البياع املكون من 130 رسيرا هو قيد االنجاز بالتنسيق مع مجلس االقتصاد العراقي، إضافة اىل 

إنشاء مواقع للحجر تضم 1000 رسير عىل ارض معرض بغداد الدويل،”.
ونوه العيثاوي بأن “هناك إشكالية تواجه مشاريع املحافظة بهذا املجال وهي أزمة املالكات 
الطبية وقلتها، األمر الذي البد من إيجاد الحلول الالزمة له كونه من أهم عوامل مواجهة جائحة 
كورونا، مؤكدا ان املحافظة سخرت جميع إمكاناتها من اجل الوقوف اىل جانب وزارة الصحة 

لغرض تجاوز األزمة”. 

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  أمس  األمني،  اإلعالم  خلية  أفادت 
بعمليات  اشرتك  إرهابي  عىل  القبض  بإلقاء 

مهاجمة وسبي العوائل االيزيدية يف نينوى.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: ان«قوة من قيادة عمليات غرب نينوى، 
بواجب  ترشعت  دقيقة،  ملعلومات  ووفقاً 

تفتيش يف قرية شنكال- البعاج، وتمكنت من 
بعمليات  مشرتك  إرهابي  عىل  القبض  إلقاء 
قضاء  يف  اإليزيدية  العوائل  وسبي  مهاجمة 

سنجار وناحية القريوان وقرية كوجر«.
القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  انه«اتم  وأضافت 
الجهات  إىل  وتسليمه  بحقه،  أصوليا 

املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
أطلقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
بيانات  لتحديث  االلكرتونية  املنصة 

لة. املشاريع والرشكات املسجَّ
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
والضمان  التقاعد  »دائرة  إن  منه،  نسخة 
االجتماعي للعمال يف الوزارة قامت بإعداد 
منصة الكرتونية تمهيداً إلطالقها يف األيام 
القليلة املقبلة للقضاء عىل حاالت الفساد 

وملنع مراجعة املواطنني يف ظل تفيش وباء 
كورونا«.

ودعت الدائرة »جميع املشاريع والرشكات 
الرابط:  بياناتهم عرب  اىل تحديث  املسجلة 
مدة  خالل   Https://reg.iqrsg.com
يومني«. مبينة ان »االستمارة متوفرة عىل 
مدار 24 ساعة، وان البيانات املحدثة سيتم 
استعمالها للدخول اىل املنصة االلكرتونية، 
لذا نرجو االحتفاظ باملعلومات املحدَّثة«. 

بغداد/ الزوراء:
العاصمة  أجرتها يف  التي  التعفري  االثنني، عن عدد عمليات  امس  بغداد،  أمانة  كشفت 

والخاصة بالقضاء عىل فريوس كورونا.
املختلفة  دوائرها  إن »مالكاتها يف  منه:  »الزوراء« نسخة  تلقت  بيان  يف  األمانة  وقالت 
قامت بإجراء 1057 حملة تعفري وتعقيم، باإلضافة اىل حمالت التوعية ملختلف مناطق 
العاصمة خالل الفرتة املمتدة من شهر آذار من السنة الحالية حتى اليوم لدعم املالكات 

الصحية يف مواجهة جائحة كورونا، وبالتنسيق مع عدد من الجهات املختلفة«. 

بغداد/ الزوراء:
املختصة  الجهات  من  لجنة  تشكيل  عن  االثنني،  أمس  للكمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 
الحاويات  )من  3حاويات  فتح  بموجبها  تم  البرصة  بوابة  محطة  كمرك  يف  العاملة 
االتصال  ألجهزة  تستخدم  سيطرة  لوحات  عىل  تحتوي  قدماً   )  20( حجم  املرتوكة( 
يف  املوديل  دون  سيارات  تهريب  عملية  إحباط  عن  فضال  الشبكات،  توزيع  وهوائيات 

بوابة البرصة أيضا.
وأضافت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، ان »اإلرسالية تم التالعب بأوراقها، 
حيث ذكرت يف الترصيحة الكمركية عىل انها ألواح وصفائح حديدية وساحبات هواء يف 

محاولة للتالعب بمقدار الرسوم الكمركية«.
 فيما أكدت »اتخاذها اإلجراءات القانونية بحق املخالفات وحسب قانون الكمارك رقم 

23 لسنة 1٩84 النافذ«. 
يف  الجمركية  »السلطة  إن  منه،  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  ايضا،  الهيئة  وذكرت 
الوطني تمكنت من ضبط  املخابرات  بالتعاون مع جهاز  البرصة  بوابة  محطة جمرك 
حاوية حجم )40( قدم تحتوي عىل )4( سيارات دون املوديل املسموح باسترياده حيث 
للضوابط  خالفاً   لتهريبها  محاولة  يف  الجديدة  للمالبس  شواالت  خلف  مخفية  كانت 

والتعليمات النافذة«.
وأضافت أنه »تم  اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حسب قانون الكمارك رقم 

23 لسنة 1٩84 النافذ وإحالتها للقضاء«.

بغداد/ الزوراء:
رياض  النيابية،  التعليم  لجنة  عضو  دعا 
الجامعات  االثنني،  امس  املسعودي، 
األجور  تخفيض  إىل  األهلية  والكليات 
الدراسية بما ال يقل عن 30 % ، مؤكدا أن 
تقديم تنازالت من جانب الطلبة والكليات 
األهلية ستتمكن اإلدارات من دفع رواتب 

التدريسيني املتأخرة.
انه  صحفي:  ترصيح  يف  املسعودي  وقال 
فان   201٦ لسنة   25 قانون  “بموجب 
الجامعات والكليات األهلية مستقلة إداريا 
ومالية وال سلطة لوزارة التعليم بعد نفاذ 

هذا القانون”.
وأضاف أن “الكثري من الطلبة لم يسددوا 
ما بذمتهم من أجور دراسة بسبب األوضاع 
إدارات  من  جعل  البالد  بها  يمر  التي 
عن  االمتناع  األهلية  والكليات  الجامعات 

دفع املستحقات املالية لألستاذة”.
أمام  “ليس  انه  اىل  املسعودي  وأشار 
تطبيق  سوى  األهلية  والجامعات  الطلبة 
من   %30 عن  يقل  ال  ما  تخفيض  مقرتح 
دفعه  يتم  يتبقى  وما  الدراسية،  أجور 
رواتب  دفع  يتم  وبهذا  دفعتني  شكل  عىل 

التدريسيني”. 

الرتبية تستعد إلصدار قرار مهم يتعلق بطلبة االمتحان اخلارجي
النيابية تدعو إلعادة الصالحيات من احملافظات إىل الوزارة

الصحة تناشد الفضائيات العراقية مساندتها بالتوعية والتثقيف 
للتصدي لـ »كورونا«

املوارد تعلن استحصال كتاب دعم من جملس 
القضاء لرفع التجاوزات

قرب إنشاء 10 مواقع جديدة للحجر 
الصحي يف بغداد

اعتقال إرهابي مشرتك بعمليات سيب 
العوائل اإليزيدية

العمليات املشرتكة: أطلقنا 13 محلة عسكرية خالل 6 أشهر القتالع جذور “داعش” من العراق

أعلنت توفري سائل األوكسجني يف مجيع مؤسساتها العمل تطلق املنصة االلكرتونية لتحديث 
بيانات املشاريع والشركات املسجَّلة

أمانة بغداد: أجرينا أكثر من ألف محلة 
تعفري يف العاصمة

الكمارك تضبط لوحات سيطرة وسيارات 
خمالفة يف بوابة البصرة

التعليم النيابية تدعو الكليات األهلية 
خلفض أجورها بنسبة %30
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من ضمنها مراجعة جوالت الرتاخيص

املركزي يبيع 300 مليون 
دوالر يف مزاد العملة 

اخنفاض مؤشرات سوق 
العراق لألوراق املالية

بغداد/ الزوراء:
العراقي،  املرك�زي  البن�ك  أعل�ن 
أمس االثنني، عن بيعه ألكثر من 
300 مليون دوالر وبمشاركة 35 

مرصفا.
لي�وم  البن�ك،  وبلغ�ت مبيع�ات 
أمس، 300 ملي�ون دوالر و824 
أل�ف دوالر غطاها البنك بس�عر 
رصف أس�اس بل�غ 1190 دينار 

لكل دوالر.
وكان�ت مبيعات البن�ك جميعها 

لتعزي�ز األرص�دة يف الخارج عىل 
ش�كل حواالت واعتمادات بلغت 
أكثر من 284 ملي�ون دوالر، أما 
إجمايل البيع النق�دي للمصارف 
16 ملي�ون  فس�جل أكث�ر م�ن 
دوالر، وبلغ�ت إجم�ايل املبيعات 

الكلية 300.824.661؟
فيما لم تتق�دم أي من املصارف 
ال�بالغة 35 مرصفا املشاركة يف 
م�زاد العملة بأي ع�روض لبيع 

الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
سجل مؤرش سوق العراق لألوراق 
املالي�ة يف جلس�ة، أم�س االثنني، 
 )1.33%( بنس�بة  انخفاض�اً 
باملائ�ة ع�ن إغالق�ه يف الجلس�ة 

السابقة.
املتداول�ة  األس�هم  ع�دد  وبل�غ 
)1.373.840.066( سهماً بقيمة 
)1.016.020.960( ديناراً. وأغلق 
مؤرش األسعار ISX 60 يف جلسة 
نقط�ة   )435.25( ع�ىل  أم�س 
منخفضا بنس�بة )%1.33( عن 
إغالقه يف الجلسة السابقة البالغ 

)441.1( نقطة.
وت�م ت�داول أس�هم )27( رشكة 
من أصل )104( رشكات مدرجة 
يف الس�وق، حي�ث أصب�ح ع�دد 

ال�ركات املتوقف�ة بق�رار م�ن 
هيئة األوراق املالية لعدم التزامها 
امل�ايل )22(  بتعليم�ات اإلفصاح 

رشكة .
وبل�غ عدد األس�هم املش�راة من 
يف  العراقي�ني  غ�ر  املس�تثمرين 
الس�وق النظام�ي )535( مليون 
 )246( بلغ�ت  بقيم�ة  س�هم 
ملي�ون دين�ار م�ن خ�الل تنفيذ 
)63( صفق�ات عىل أس�هم أربع 

رشكات.
فيم�ا بل�غ ع�دد األس�هم املباعة 
م�ن املس�تثمرين غ�ر العراقيني 
يف الس�وق النظامي )99( مليون 
سهم بقيمة بلغت )252( مليون 
دين�ار من خ�الل تنفي�ذ )112( 

صفقة عىل أسهم أربع رشكات.
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حذر مما أسماه »األموال السوداء«
بغداد/ الزوراء:

رد مجلس األعمال الوطني العراقي عىل 
مستش�ار رئيس مجلس النواب، همام 
الش�ماع، مبينا ان س�عر رصف الدينار 
ام�ام العم�الت األجنبي�ة، م�ن خ�الل 
ناف�ذة بي�ع العمل�ة ملوجب�ات فرضت 
نفس�ها بس�بب الظروف الت�ي يمر به 
العراق، مقدما مقرحا من ثالث مراحل 
ملراجع�ة تس�عر س�عر ال�رصف ع�ىل 
أس�اس تأثر انخفاض سعر النفط مع 
وض�ع أولويات الس�تراد امل�واد األولية 

للصناعات املحلية.
وأوضح املجلس، يف رسالة اطلعت عليها 
»الزوراء«: ان »سعر رصف الدينار أمام 
العم�الت األجنبية من خ�الل نافذة بيع 
العملة ملوجبات فرضت نفس�ها بسبب 
الظ�روف الت�ي يمر ب�ه الع�راق والتي 
ُفرست لألسف بطريقة مختلفة لتشويه 
الحقائ�ق«. ماضي�ا اىل القول »ونحن ال 
نستغرب مثل هذه الردود والتشكيكات 
واالتهامات فقد تعودن�ا عليها كقطاع 
خاص للتهمي�ش والتقليل م�ن دورنا، 
وه�ذا الس�لوك الخاطئ ه�و من أوصل 
العراق إىل ما نحن عليه بس�بب الهيمنة 
وبروقراطي�ة القطاع الع�ام الحكومي 
ال�ذي فش�ل عىل م�دار أكثر م�ن )17( 

عاما من إدارة امللف االقتصادي«.
وأضاف »كن�ا نأمل بح�وار مبارش مع 
أصح�اب الق�رار ملناقش�ة طروحاتن�ا 
للوص�ول اىل حل�ول ملعالج�ة الثغ�رات 

والت�ي أح�وج ما نك�ون إليه�ا يف هذه 
الظروف العصيبة«.

وذكر املجلس ب�«انه منظمة اقتصادية 
وخ�رات  ق�درات  تمتل�ك  مجتمعي�ة 
ميداني�ة ونظرية ويمكنه�ا إبداء الرأي 
واملشورة لكل مؤسسات الدولة العراقية 

لتصحيح املسارات أينما وجدت«.
الش�ماع  إش�ارة  إىل  املجل�س  ولف�ت 
التضخ�م  نظري�ة  حي�ال  رس�الته  يف 
وانعكاس�اتها وازدي�اد مع�دالت الفقر 
إىل )%20 ( م�ن الش�عب املظل�وم الذي 
يرزح تح�ت خط الفق�ر، ويتنعم القلة 

بالثروات.
ورأى ان هذا التشخيص إنما هو »تأكيد 
عىل ان السياسات الخاطئة للحكومات 
املتعاقب�ة بع�د ع�ام )2003 ( يف إدارة 
االقتصاد هي من خلقت الفجوة الكبرة 
بمستوى املعيشة بني )القلة املنتخبة؟( 
واألكثرية من الش�عب ال�ذي يعاني من 
الفقر واإلهمال بس�بب الفس�اد وسوء 

اإلدارة«.
وأض�اف »تحدثت�م ع�ن رضورة تعبئة 
املوارد بس�بب التحديات الثالثة )تراجع 
أس�عار النف�ط، كورون�ا، واالنتخابات 
املبكرة(، وان والة أمر الش�عب العراقي 
)حس�ب وص�ف الش�ماع( ال يتحملون 
مزي�داً من التوترات خوفاً من أن تنقلب 
عليهم الطاولة«، واعتر املجلس ان هذا 

الطرح »منطق غريب«.
وتس�اءل »هل تغير سعر الرصف الذي 
طالبنا ب�ه لتحقي�ق العدال�ة واجتثاث 

الفس�اد واستحصال رس�وم الرضائب 
والكمارك وحماية املنتج، س�وف يقلب 

الطاولة عىل والة األمر ».
وأك�د ان ذل�ك »يص�ب بتعبئ�ة امل�وارد 
ب�دالً م�ن أن تذه�ب فروق�ات الرصف 
والتهرب الرضيبي والكمركي إىل جيوب 

الفاسدين والتحويل بدون االستراد«.
الرعاي�ة  وذك�ر  ان »تحس�ني ش�بكة 
االجتماعية وزيادة الشمول وتعويضات 
املتقاعدين من خالل املوارد املتأتية من 

النتائج العرضية من تغر سعر الرصف 
من واجبات الدولة لرفع الظلم وتقليص 

مستوى الفقر«.
الحماي�ة  »ش�بكة  ان  إىل  أش�ار  كم�ا 
مس�تمرة  حال�ة  ليس�ت  االجتماعي�ة 
وكذلك البطاقة التموينية، بل هي حالة 
مؤقتة بسبب عدم تنوع مصادر الدخل 

واالعتماد فقط عىل واردات النفط«.
السياس�ات  »وض�ع  أهمي�ة  وأك�د 
واالس�راتيجيات الصحيح�ة وتنفيذها 

لالرتق�اء بالواقع الصناع�ي والزراعي، 
وغرها م�ن القطاعات االقتصادية مع 
توفر املناخ�ات لنمو القط�اع الخاص 
وإرشاك�ه يف الق�رار االقتص�ادي، م�ع 
محاربة حقيقية للفساد وتحسني بيئة 
االس�تثمار س�توفر مئ�ات اآلالف م�ن 
فرص العمل، وبالتايل س�تقلص شبكة 
الحماية اىل مستويات غر مؤثرة، وهذا 

معمول به بكل دول العالم«.
كما رأى ان » تغر س�عر الرصف ليست 

له عالقة بعملية طبع العملة وال نحتاج 
اىل التذكر بمس�اوئها، وخل�ط األوراق 
حي�ث  االقتصادي�ة،  األبجدي�ات  م�ن 
ان طب�ع العمل�ة بش�كل غ�ر مدروس 
وب�دون غط�اء س�يؤدي اىل التضخ�م، 
ونحن لم نطالب بذل�ك ال من قريب وال 
من بعيد، بل ان ه�ذه العملية برطها 

ورشوطها«.
كما تس�اءل ع�ن ماهية املعادل�ة التي 
اس�تند عليه�ا البن�ك املرك�زي يف تثبت 
س�عر الرصف بالرقم )1190(، علماً ان 
عددا من دول الجوار املصدرة اىل العراق 
قام�ت بتعوي�م عملتها مقابل أس�عار 
الدوالر. وقال »ملاذا نتشبث بتثبيت سعر 
الرصف وال نسمح بتغره قليالً لتحقيق 
واردات إضافي�ة إىل خزين�ة الدول�ة مع 
زي�ادة قدرة املنتج املحيل عىل املنافس�ة 

والنمو«.
وأكد ان« وظيفة بيع العملة هي ليست 
من واجب�ات البنك املرك�زي«، موضحا 
»ان ذل�ك م�ا اعرف به لس�ان محافظ 
البنك املركزي والذي أكد بمطالبة وزارة 

املالية بإعفائها من هذا التكليف«.
مراح�ل  ث�الث  م�ن  مقرح�ا  وق�دم 
ملراجع�ة تس�عر س�عر ال�رصف ع�ىل 
أس�اس تأثر انخفاض سعر النفط مع 
وض�ع أولويات الس�تراد امل�واد األولية 

للصناعات املحلية�
وقال ان »املرحلة األوىل هي تسعر سعر 
ال�رصف ع�ىل أس�اس تأث�ر انخفاض 
س�عر النفط ال�ذي ينعكس عىل س�عر 

السلعة بنسب متفاوتة تؤخذ أقل نسبة 
من انخفاض سعر السلعة وتضاف عىل 
س�عر الدوالر لغ�رض املحافظة عىل ما 
تبق�ى من زراعة وصناعة، ومن املمكن 
تدخل س�لع جدي�دة ومحاصيل جديدة 
ينتجها العراق بسبب التفاوت الحاصل 
يف انخفاض س�عر النفط وانعكاس�اته 

عىل االسترادات السلعية«.
أم�ا املرحل�ة الثانية فتتطلب »دراس�ة 
س�عر رصف العم�الت لل�دول املصنعة 
ال�دوالر  للع�راق يف تس�عر  واملص�درة 
مقاب�ل م�ا يضم�ن تط�ور الصناع�ة 
والزراع�ة محلي�اً ع�ىل أس�اس وض�ع 
معيارية لغرض س�د الحاجة الس�وقية 
من البضائع املستوردة ببضائع منتجة 

محلياً« .
كم�ا أكد عىل وضع »أولويات الس�تراد 
املواد األولية للصناعات املحلية«، وحذر 
مما اس�ماه »األموال الس�وداء«، داعيا 
والرضائ�ب  الكم�ارك  اس�تحصال  اىل 
والرس�وم األخ�رى مثل حماي�ة املنتج 
وغرها، إضافة اىل س�عر الرصف أثناء 
بي�ع وتحويل العملة هذه األس�س التي 

اعتمدت عليها رسالتنا ومناشدتنا.
أم�ا املرحل�ة الثالث�ة فتخ�ص رس�وم 
الرضيب�ة والكم�ارك، وق�ال املجل�س: 
»البنك املركزي ال يزال يعتذر عن القيام 

بها باعتبار أنها ليست من مهامه«.
وخل�ص إىل الس�ؤال »فلماذا ل�م يعتذر 
البن�ك عن بي�ع العملة وه�ي من مهام 

وزارة املالية«.

بغداد/ الزوراء:
بحث وزي�ر التخطيط، خالد بتال النجم، أمس 
االثنني، مع الس�فر األردني، منترص الزعبي، 
اس�تكمال متطلبات الربط الكهربائي وشبكة 

اإلنرنت بني البلدين.
وذكر بيان ل�وزارة التخطيط، تلقت »الزوراء« 
نس�خة منه، إن »وزي�ر التخطي�ط خالد بتال 
النجم بحث، أمس، مع س�فر اململكة األردنية 
الهاش�مية، منترص الزعبي، العالقات الثنائية 
بني البلدين الشقيقني، يف املجاالت االقتصادية 

واالستثمارية، وسبل تطويرها«.
وأكد الوزير، خالل اس�تقباله السفر الزعبي، 

عىل »ق�وة ومتانة وعم�ق العالق�ات الثنائية، 
النه�ا تتس�ع لتش�مل الجوان�ب االجتماعي�ة 
والثقافي�ة، فضال ع�ن الجوان�ب االقتصادية 
والسياس�ية«. مبينا »حرص وزارة التخطيط، 
ع�ىل فتح آفاق جديدة م�ن التعاون يف عدد من 
املجاالت االقتصادية واالستثمارية، بما يسهم 
يف تعزي�ز الواقع االقتص�ادي والتنموي يف كال 

البلدين«.
من جانبه، أش�ار الس�فر األردني، إىل »وجود 
تط�ور كبر ش�هدته العالق�ات الثنائية خالل 
الس�نوات الس�ابقة، نتيج�ة تطاب�ق وجهات 
ويف  املش�ركة،  القضاي�ا  اغل�ب  إزاء  النظ�ر 

املقدمة منها الجوانب االقتصادية«. مشرا إىل 
أن »تطور العالق�ات انعكس إيجابا عىل حجم 
التب�ادل التجاري، وزيادة حجم االس�تثمارات 

املشركة«.
وأوضح البيان أن »الطرفني بحثا، خالل اللقاء، 
ع�ددا م�ن القضاي�ا وامللف�ات ذات االهتم�ام 
املش�رك، م�ن بينها اس�تكمال اتف�اق الربط 
الكهربائ�ي، واإلنرن�ت، بني الع�راق واألردن، 
وكذلك العمل عىل إنشاء املدينة االقتصادية عىل 
الخ�ط الحدودي، فضال عن مناقش�ة إمكانية 
العم�ل ع�ىل تأهي�ل وتطوير وتأم�ني الطريق 

الدويل الرسيع الذي يرب�ط الع�راق ب�األردن«.

جملس األعمال الوطين يقدم مقرتحات ملراجعة تسعري سعر الصرف على أساس تأثري اخنفاض النفط 

التجارة تعلن تسويق أكثر من 4 ماليني طن من حمصول احلنطة

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحدالسلعةالسعر للكغم الواحدالسلعة

1500 دينارالرتقال250 دينارالطماطم

1500 دينارالاللنكي500 دينارالخيار

1500 دينارالتفاح500 ديناراالبطاطا

1000 دينارااملوز500 دينارالباذنجان

1500 دينارالخوخ500 ديناراالفلفل

1250 دينارالليمون750 دينارالباقالء

400 ديناراالرقي1250 دينارالباميا

400 ديناراالبطيخ750 دينارااللوبيا

1250 ديناراملشمش1250 دينارالخس

2500 ديناراالرمان750 دينارالقرنابيط

4000 ديناركيوي 500 دينار اللهانة

1500 دينارالعنب500 دينارالبصل

1000 دينارآلو1000 دينارفاصوليا خرضاء

االكتف�اء  نيابي�ة: حققن�ا  لجن�ة 
الذاتي بهذا املحصول اإلسراتيجي

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة التجارة تس�ويق أكثر 
من أربع�ة ماليني طن من الحنطة 
لغاية ي�وم األمس. بينما كش�فت 
الرنام�ج  تنفي�ذ  متابع�ة  لجن�ة 
الحكومي والتخطيط االسراتيجي 
عن تحقيق العراق االكتفاء الذاتي 

من الحنطة.
وقال وزير التجارة، عالء الجبوري، 
يف بي�ان تلق�ت »الزوراء« نس�خة 
من�ه: إن “إجم�ايل ماتم اس�تالمه 
يف س�ايلواتها ومخازنها حتى يوم 
األمس 2٨-٦ بلغ�ت )4,005,905 
( اربعة ماليني وخمس�ة آالف طن 

حنطة بأنواعها”.
وأض�اف الجب�وري أن “الكمي�ات 
 )3,620,153( توزع�ت  املس�وقة 
ملي�ون ط�ن حنطة ناعم�ة درجة 
ط�ن  ال�ف   )346,107  ( و  أوىل، 
حنط�ة ناعمة درجة ثانية، إضافة 
ال�ف ط�ن حنط�ة   )39,645( اىل 

درجة ثالثة”.
الرك�ة  “مجاه�دي  أن  وتاب�ع 
العام�ة لتج�ارة الحب�وب )إحدى 

يف  التج�ارة(،  وزارة  تش�كيالت 
املواق�ع كاف�ة يواصل�ون عمله�م 
ظ�رف  يف  اس�تثنائية  وبص�ورة 
اس�تثنائي امت�زج مابني انتش�ار 
فروس كورون�ا وتصاعد درجات 

الحرارة”.
وبني أن “عملنا توزع مابني استالم 
حنط�ة م�ن الفالحني واملس�وقني 
وماب�ني تجهيز مطاح�ن ومناقلة 
رز”، مشرا إىل أن “اللجنة املركزية 
ق�د تابعت واقع التس�ويق يف ثالث 
اإلج�راءات  واتخ�ذت  محافظ�ات 
الخاص�ة بتحديد مواعي�د اإلغالق 
لعدد من املراكز التسويقية يف ثالث 
محافظ�ات ه�ي االنب�ار و صالح 

الدين ودياىل”.
التج�ارة  وزي�ر  واس�تعرض 
تس�ويقها  ت�م  الت�ي  “الكمي�ات 
وتواص�ل  محافظ�ات  خم�س  يف 
االس�تالم، إضاف�ة اىل محافظ�ات 
اقلي�م كردس�تان، والت�ي بلغت يف 
ص�الح الدي�ن )557( أل�ف طن و 
نين�وى ) 427( الف طن و كركوك 
) ٣0٨( ألف ط�ن و االنبار )2٣٩( 
ألف ط�ن ودي�اىل ) 15٣( ألف طن 
اىل جانب ) ٩٦( الف طن يف س�ايلو 

خان بني س�عد و )47( الف طن يف 
سايلو الطوز”.

واختت�م الجب�وري ان “الكمي�ات 
املس�وقة لفرعن�ا يف ده�وك بلغت 
 ( واربي�ل  ط�ن  ال�ف   )4٩،٦15  (
٣5،140( أل�ف طن والس�ليمانية 

سوقت )٦4،٣0٨( الف طن”.

م�ن جهت�ه، كش�ف عض�و لجنة 
متابعة تنفي�ذ الرنامج الحكومي 
والتخطي�ط االس�راتيجي، محمد 
شياع السوداني، عن تحقيق العراق 

االكتفاء الذاتي من الحنطة.
وق�ال الس�وداني، يف تغري�دة عىل 
حس�ابه يف توي�ر: »أربع�ة ماليني 

ط�ن لغاي�ة 2020/6/28 بلغ�ت 
كمي�ة الحنطة املس�وقة إىل وزارة 
التجارة«. واضاف: »أي أننا حققنا 
االكتف�اء الذات�ي به�ذا املحص�ول 
اإلس�راتيجي«. واختت�م التغريدة 
الزراع�ة  دع�م  »الح�ل  بوس�م: 

والصناعة« .

العراق واألردن يبحثان الربط الكهربائي وشبكة اإلنرتنت

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
الذه�ب، أم�س االثنني،  اس�تقر 
ق�رب ذروة ثماني�ة أع�وام التي 
بلغه�ا األس�بوع امل�ايض متجها 
لتس�جيل أك�ر مكس�ب فص�يل 
فيم�ا يزي�د عىل أربع�ة أعوام، يف 
حني يس�اور املس�تثمرين القلق 
من ارتفاع ح�اد لحاالت اإلصابة 

بفروس كورونا املستجد.

ولم يطرأ تغر يذكر عىل الس�عر 
الف�وري للذهب عن�د 1769.54 
دوالرا لألوقية )األونصة( بحلول 
الساعة 0949 بتوقيت جرينتش 
لكنه يق�ل نحو ع�رة دوالرات 
فق�ط ع�ن أع�ىل مس�توى منذ 
أكتوبر/ ترين األول 2012 عند 
1779.06 دوالرا الذي سجله يوم 

األربعاء.
العق�ود  يف  الذه�ب  وارتف�ع 
األمريكي�ة اآلجل�ة 0.1 باملئة إىل 

1781.60 دوالرا لألوقية.
وزادت ح�االت اإلصابة بفروس 
املتح�دة  الوالي�ات  يف  كورون�ا 
وأص�درت كاليفورني�ا تعليمات 

بإغالق الحانات يوم األحد، يف حني 
علقت واشنطن خطط استئناف 
النش�اط االقتص�ادي بينما تظل 
معدالت اإلصابة يف تصاعد بدول 

مثل الرازيل والهند.
وق�ال، ماي�كل هيوس�ون، كبر 
محليل الس�وق ل�دى يس.ام.يس 
ماركت�س يف بريطاني�ا: ”املحفز 
 1800 )لبل�وغ الذهب مس�توى 
دوالر لألوقي�ة( موج�ود بالفعل. 
الوالي�ات  يف  الح�االت  ارتف�اع 
املتح�دة واملخاوف بش�أن موجة 
ثانية يف أوروبا وآسيا من املرجح 
محتم�ل  تع�اف  أي  يكب�ح  أن 
لالقتصاد وسيجعل الذهب ضمن 

فئة األصول الرائجة“.
وع�زا الراجع الطفي�ف للمعدن 
األصف�ر إىل بيع لجن�ي األرباح يف 

نهاية الشهر وربع السنة.
وارتف�ع البالدي�وم 0.9 باملئة إىل 
1876.75 دوالرا لألوقي�ة، بينما 
إىل  باملئ�ة   1.9 البالت�ني  تق�دم 
805.98 دوالرا، وصعدت الفضة 
دوالرا   17.86 إىل  باملئ�ة   0.6

لألوقية.

الذهب يستقر بفعل قلق املستثمرين 
من موجة ثانية لكورونا

 بغداد/ الزوراء:
واالس�تثمار  االقتص�اد  لجن�ة  انتق�دت 
النيابي�ة، أمس االثنني، ع�دم وجود رؤية 
اقتصادية للحكومة باتجاه توفر املوارد 
الرضورية واإليرادات الت�ي ترفد املوازنة 
بامل�ال، الفتة اىل ان العراق ومن املعيب ان 
يس�تورد الوقود من الخارج يف وقت يبيع 
النفط بسعر منخفض جدا خالفا للوقود 

الذي يشريه.
وقالت عضو اللجنة النائبة، ندى شاكر، يف 
ترصيح صحفي: ان “تحركات الحكومة 
وعدم س�يطرتها عىل امل�وارد االقتصادية 
أثار س�خط الش�عب العراق�ي، وخاصة 
ما يتعلق باملناف�ذ الحدودية والقطاعات 

اإلنتاجية األخرى، وع�دم اتخاذها إجراء 
مع اإلقليم إلجباره عىل تس�ليم ما بذمته 

من أموال للمركز”.
وأضاف�ت ان “الحكوم�ة تدف�ع مالي�ني 
ال�دوالرات ل�راء وق�ود البنزين، يف حني 
تبيع النفط بس�عر منخف�ض جدا، وهذا 
األم�ر معيب ج�دا ويدل عىل ع�دم وجود 

تخطيط اسراتيجي اقتصادي”.
وشددت شاكر عىل “رضورة االعتماد عىل 
سياسة اقتصادية مدروسة، واستقطاب 
خرات وكفاءات لتعديل مس�ار الخطط 
الحكوم�ة  تتبعه�ا  الت�ي  االقتصادي�ة 
والتدخ�الت  السياس�ة  ع�ن  وإبعاده�ا 

الداخلية والخارجية”.

االقتصاد النيابية تنتقد عدم وجود 
رؤية حكومية لدعم املوازنة باملال



بغداد/ قيص حسن

قائمة  والرياضة،  الشباب  وزارة  اعدت 

لتخصيص  واالبطال  الرواد  باسماء 

اراض سكنية لهم.

البدنية  الرتبية  دائرة  عام  مدير  وقال 

الشباب  وزير  ان  زامل  عودة  احمد 

مع  تواصل  درجال  عدنان  والرياضة 

امينة بغداد ذكرى علوش من اجل تفعيل 

الرياضيني  منح  قانون  من   ٤ املادة 

قطع  بمنح  الخاصة   ، والرواد  االبطال 

األرايض البطال ورواد الرياضة وتسهيل 

اإلجراءات الالزمة الستحصال املوافقات 

استحقاقهم  لضمان  األصولية 

من  بمجموعة  اجتماعه  بعد  القانوني، 

واالستماع  والرواد  األبطال  الرياضيني 

يف  تنفيذها  املتوقف  القانونية  للمواد 

قانونهم«.

البدنية  الرتبية  دائرة  الوزير  ووجه 

الخاصة  القوائم  »التمام  والرياضة 

باسماء الرواد واالبطال كافة وارسالها 

فضالً  واملحافظات  البلديات  وزارة  اىل 

عن امانة بغداد للغرض ذاته«.

البدنية،  الرتبية  دائرة  عام  مدير  وأكد 

عىل  سيحصلون  واألبطال  »الرواد  ان 

استحقاقاتهم ايضاً بما يتعلق بالضمان 

من   ٥ املادة  يف  جاء  ما  ووفق  الصحي 

القانون ، حيث وجه الوزير، مدير عام 

الطبيعي  والعالج  الريايض  الطب  دائرة 

الشباب  وزارة  ممثل  وهاب  حيدر 

والرياضة يف اللجنة املشرتكة مع ممثيل 

مذكرة  بنود  لتنفيذ  الكفيل  مستشفى 

برضورة  وجه  كما  الثنائية،  التعاون 

الصحي  الضمان  بطاقة  عىل  الحصول 

املجاني للرواد واألبطال مع خصم كبري 

الكربى  الجراحية  العمليات  لنفقات 

والصغرى«.

اجتماعاً  »الوزير سيعقد  ان  وبني زامل 

حسن  والبيئة  الصحة  وزير  مع  قريباً 

املصابني  معالجة  آلية  لبحث  التميمي 

واملرىض املشمولني ببنود هذا القانون يف 

البلد  خارج  او  الحكومية  املستشفيات 

، ان اقتضت الرضورة كما جاء يف نص 

القانون«.

بذوي  االهتمام  عىل  زامل،  أكد   كما 

االحتياجات الخاصة والعمل عىل تطوير 

ذلك سيسهم بشكل  ان  مبينا  قدراتهم، 

املجتمع،  يف  اندماجهم  ديمومة  يف  كبري 

انجازات  املوهوبني من تحقيق  وتمكني 

يف مختلف األلعاب الرياضية.

إمكانية  مناقشته  خالل  ذلك  جاء 

تأسيس ناٍد ريايض ترفيهي خاص بذوي 

اإلعاقة واالحتياجات الخاصة مع ممثل 

واالحتياجات  اإلعاقة  ذوي  رعاية  هيئة 

والشؤون  العمل  وزارة  يف  الخاصة 

االجتماعية كريم حافظ كريم.

الشباب  وزارة  استعداد  إىل  زامل  وأشار 

لوزارة  الكامل  الدعم  تقديم  والرياضة 

اجل  من  االجتماعية  والشؤون  العمل 

امليض بتأسيس ناٍد خاص بذوي اإلعاقة 

يسهم  مما  الخاصة  واالحتياجات 

وتنمية  املختلفة  مواهبهم  صقل  يف 

ووعد  والبدنية،  الصحية  قدراتهم 

ذلك،  لتحقيق  شخصيا  األمر  بمتابعة 

وزير  أواله  الذي  الكبري  االهتمام  مبينا 

الذي  درجال  عدنان  والرياضة  الشباب 

تقف  التي  العقبات  كافة  بتذليل  وجه 

تأسيس  مرشوع  اكمال  دون  حائالً 

النادي.

عن  حديثه  إطار  يف  زامل  وأوضح 

اإلعاقة  أن  االعاقة،  ذوي  من  املوهوبني 

هي إعاقة الفكر وليس الجسد مستشهداً 

بأسماٍء وابطاٍل برزوا يف مختلف األلعاب 

الرياضية واثبتوا تفوقهم عىل األصحاء 

عرب اإلنجازات التي حققوها.

العمل  وزارة  ممثل  أثنى  جانبه  من 

وزارة  دور  عىل  االجتماعية  والشؤون 

دعمها  يف  املهم  والرياضة  الشباب 

االحتياجات  ذوي  لرياضة  املتواصل 

الخاصة الذي من شانه أن يضاعف من 

جهودهم لتقديم أفضل العطاء يف املجال 

الريايض .

ووافق وزير الشباب والرياضة عدنان 

الرياضية  القاعة  تسمية  عىل  درجال 

املغلقة يف قضاء الحبانية باسم املرحوم 

عيل هادي الذي وافته املنية اثر اصابته 

وتثمينا  املستجد،  كورونا  بفايروس 

العراق  اسم  رفع  يف  الكبري  لدوره 

الوطنية  املنتخبات  تمثيله  خالل  عاليا 

بكرة القدم وبني »درجال« ان املوافقة 

شباب  مطالبات  عىل   ً بناء  جاءت 

ورياضة الحبانية، وذلك خالل االتصال 

عيل  الحبانية  قائممقام  مع  الهاتفي 

الشباب  وزارة  اىل  طلبا  وتقديم  داود 

املغلقة  القاعة  لتسمية  والرياضة 

قدم  الذي  العراقية  الكرة  فقيد  باسم 

مسريته  خالل  االنجازات  من  الكثري 

الرياضية.

ويف سياق منفصل  قرر مدرب املنتخب 

إضافة  كاتانيتش،  سرتيشكو  العراقي، 

األولية  للقائمة  العاني  لؤي  الالعب 

التحضري  ستبدأ  التي  الرافدين  ألسود 

ستستأنف  والتي  املزدوجة،  للتصفيات 

خالل شهر ترشين األول املقبل. 

العاني  بإضافة  كاتانيتش  قرار  وجاء 

الالعب  أن  التطبيعية  الهيئة  إعالن  بعد 

أصبح مؤهالً لتمثيل املنتخبات العراقية 

بعد إكمال األوراق املطلوبة.

منح  كاتانيتش  أن  االتحاد  بيان  وذكر 

فرصة لالعب لؤي العاني بعد أن منحه 

لتمثيل  األخرض  الضوء  الدويل  االتحاد 

املنتخب العراقي.

بغداد/ الزوراء
احتياجات  وتوفري  الصعوبات  تذليل 
األمور  من  العديد  اىل  اضافة  االنيق 
مع  الطلبة  ادارة  ناقشتها  التي  املهمة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير 

الدكتور نبيل كاظم.
الذي  االجتماع  ان  النادي  ادارة  وذكرت 
والكادر  النادي  ادارة  بحضور  عقد 
التدريبي لفريق الطلبة مع وزير التعليم 
العايل تضمن العديد من النقاط املهمة. 
وزير  معايل  ان  االدارة  واوضحت 
ووعد  املايل  للوضع  متفهم  التعليم 

الرشوع  قبل  النادي  احتياجات  بتوفري 
بالتحضري للموسم الكروي الجديد. 

النادي  ادارة  وفد  توجه  االجتماع  وبعد 
برئيس  والتقى  بغداد  جامعة  اىل 
تعاونا كبريا ووعد  أبدى  الذي  الجامعة 
جامعة  يف  الربج  ملعب  بتخصيص 
بغداد لتدريبات الفريق الطالبي ووضع 
من  النادي  لخدمة  الجامعة  إمكانيات 
تخصيص  اىل  اضافة  ومالعب  قاعات 

دار الضيافة لسكن العبي الفريق.  
بقيادة  التدريبي  الكادر  ان  اىل  يشار 
عنارص  باختيار  سيرشع  خلف  احمد 

للموسم  تحضريا  الطالبي  الفريق 
الكروي املقبل.

الطلبة  نادي  اعلن  اخرى  جهة  ومن 
فريقه  العب  عقد  تجديد  الريايض، 

الكروي سامال سعيد ملوسم اخر.
أن  مقتضب،  بيان  يف  النادي  وذكر 
لألنيق«.  الوالء  جدد  سعيد  »سامال 
من  قادماً  الطلبة  اىل  سعيد  وانتقل 
 /2018 موسم  يف  الزوراء  صفوف 
2019.وكان سعيد قد لعب سابقاً ايضاً 
 /2013 موسم  يف  االنيق  صفوف  يف 

.201٤

بغداد/ متابعة الزوراء

عبطان،  الحسني  عبد  االسبق،  والرياضة  الشباب  وزير  اكد 

الرياضة  نجاح  ظاهرة  انهاء  عىل  اتفقوا  السياسيني،  ان 

العراقية.

نجاح  ظاهرة  شهدت  العراقية  »الرياضة  إن  عبطان  وقال 

بسبب رفع الحظر عن املالعب العراقية وبناء مالعب كبرية يف 

اغلب محافظات العراق«.

يف  النجاح  ظاهرة  تنسب  ان  املنصف  غري  »من  أنه  وأوضح 

تحقق  فالنجاح  عبطان،  الحسني  عبد  اىل  العراقية  الرياضة 

بسبب جهد مجموعة من الشباب يف وزارة الشباب والرياضة 

وخارجها ايضاً«.

ان  املفرتض  من  كان   ،2018 عام  انتخابات  »بعد  وأضاف 

تتحول ظاهرة النجاح يف الرياضة اىل القطاعات األخرى، لكن 

لألسف التمست اتجاهاً من السياسيني بان هناك اتفاق بإنهاء 

ظاهرة النجاح يف الرياضة ألنها ستشكل خطراً عليهم«.

اغلب  بغداد،  امني  ملنصب  ترشيحي  تم  »حني  عبطان،  وبني 

السياسيني أبلغوني باني لو تسلمت باملنصب، سأخذ أصوات 

العاصمة بغداد باكتساح«.

وعن تسنمه منصب مستشار رئيس الوزراء، أكد عبطان ان 

»خالل فرتة ثالثة اشهر قدمت مجموعة من الحلول اىل رئيس 

ما  يوجد  ال  بانه  شعرت  وبعدها  املهدي  عبد  عادل  الوزراء 

يساعد عىل النجاح، فقررت االنسحاب بهدوء«.

كربالء \ مسلم الركابي  
رئيس  نائب  هويدي  االمري  عبد  كشف 
نية  عن  كربالء  لنادي  االدارية  الهيئة 
كابتن  الراحل  للنجم  تمثال  نصب  االدارة 
الزوراء  ونادي  العراقي  الوطني  املنتخب 
رابطة  بالتعاون مع   ، احمد رايض  النجم 
يف  الراحل  الكابتن  محبي  كربالء  جمهور 
لرد بعض من  االدارة  ، خطوة من جانب 
ونورس  العراقية  الكرة  السطورة  الدين 
رفع  الذي   ، رايض  احمد  الراحل  اسيا 
الدولية  املحافل  مختلف  يف  العراق  علم 

ملعب  مدخل  يف  النصب  وضع  ويكون  
كربالء االوملبي الذي يعد من اكرب وافضل 
ومحطة   العراق  يف  الرياضية  الرصوح 
والعاملية  العربية  الرياضية  الوفود  لتوافد 

اىل وطننا الحبيب .
العراقي  النحات  كشف  جانبه  ومن 
مرشوع  عن  البحراني،  احمد  العاملي، 
الكروية  األسطورة  اسم  لتخليد  جديد 

احمد رايض.
بالراحل  خاص  “عمل  إن  البحراني  وقال 
سيتم  األسطورة،  باسم  رايض  احمد 

انشاؤه قريباً بارتفاع ٥00 سم وعىل ضوء 
صورته الشهرية بعدسة كريم جعفر”.

ايضاً  سيتضمن  “املرشوع  ان  وأضاف 
وسيكون  رايض،  احمد  كأس  انشاء 
القدم  لكرة  العراقي  لالتحاد  مخصص 
أن  عىل  مشرياً  الراحل”،  النجم  ولعائلة 
ان  املمكن  من  يشء  اقل  هو  العمل  “هذا 

يتم تقديمه للنجم الراحل”.
املصممني  من  البحراني  احمد  ان  يذكر 
الرائعني عىل مستوى العالم وهو مصمم 

كأس الخليج لكرة القدم.

بغداد/ متابعة الزوراء

قرر قائد املنتخب الوطني لكرة القدم، عالء عبد الزهرة، العودة اىل نادي 

الزوراء قادماً من نادي الرشطة.

وذكر مصدر يف إدارة نادي الزوراء أن “قائد املنتخب الوطني عالء عبد 

نادي  يف  موسمني  بعد  الزوراء  نادي  صفوف  اىل  العودة  قرر  الزهرة، 

الرشطة”.

وأوضح ان “عالء عبد الزهرة تواجد  يف مقر نادي الزوراء للتوقيع عىل 

العقد رسمياً،.

يذكر ان عبد الزهرة غادر الزوراء منتقال لصفوف الرشطة يف موسم 

.2018 /2017

بغداد/ متابعة الزوراء
القدم  كرة  فريق  العب  اعلن 
وليد  الريايض،  الرشطة  بنادي 
صفوف  عن  رحيله  سالم، 

الفريق يف املوسم املقبل.
تدوينة  يف  سالم  وقال 
عىل  الرسمي  حسابه  عرب 
قراراً  »اتخذت  »انستغرام«، 
شكراً  عيني..  يف  والدمعة 
شكراً  الويف..  الرشطة  جمهور 

لكل األيام الجميلة التي عشتها 
الدارة  شكراً  الفريق،  مع 
الخوتي  شكراً  الرشطة،  نادي 

اإلداريني، وداعاً للقيثارة«.
يذكر ان سالم يلعب يف صفوف 
موسم  منذ  الرشطة  نادي 

.2012
اندية  سالم  مثل  وان  وسبق 
الدوري  يف  والكهرباء  أربيل 

العراقي املمتاز.

مساعي حثيثة يبذهلا وزير الشباب والرياضة لتخصيص اراض للرواد واالبطال
استدعاء لؤي العاني للمنتخب

وزير التعليم العالي يعد بتوفري احتياجات االنيق  قائد اسود الرافدين عالء 
عبد الزهرة يعود اىل النوارس 

العب القيثارة اخلضراء وليد سامل 
يودع مجاهري الفريق

عبطان: السياسيون اتفقوا على انهاء ظاهرة جناح الرياضة العراقية

نصب للراحل امحد راضي يف مدخل ملعب كربالء االومليب 

مجاهري السماوة تنعى املدرب 
املصري علوش

بغداد/ متابعة الزوراء 
نعت الهيئة اإلدارية لنادي الس�ماوة وجماهري النادي، مدرب الفريق الس�ابق، املرصي محمد علوش، 

الذي تويف بعد إصابته بفريوس كورونا املستجد.
وانت�رش خرب رحيل علوش رسيعا يف وس�ائل التواصل، لتقدم جماهري الس�ماوة مواس�اتها للش�عب 

املرصي، لفقدان املدرب الخلوق.
ويحظ�ى عل�وش بمكانة طيبة يف مدينة الس�ماوة، بعد أن حق�ق نتائج جيدة م�ع الفريق قبل ثالثة 

مواسم.
وقاد علوش فريق السماوة ملوسمني، وترك بصمة جيدة.

أصفر وأمحر
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نيودهلي / متابعة الزوراء 
يعتقد مهاجم فريق جمشيدبور السابق تيم كاهيل 
أن املواه�ب الش�ابة يف الهن�د يمك�ن أن تتطور من 

خالل اللعب املنتظم.
وقال كاهيل، الذي أنهى مسريته الكروية بعد انتهاء 
فرتة تجربته مع فريق جمشيدبور يف موسم -2018
2019 م�ن ال�دوري الهندي املمت�از، إن تجربته أقنعته 
بأن الدولة الواقعة يف جنوب آسيا لديها ما يلزم للتفوق يف 

القارة وبلوغ مستوى عاملي.
ق�ال كاهي�ل لقن�اة س�تار س�بورتس فوتب�ول 
يونايتد: “املواه�ب الهندية تحتاج فقط إىل 
املزي�د م�ن املباري�ات، وأن تجعلهم 
يلعبون طوال الوقت ويتنافسون، 
وعندم�ا يدخل�ون يف املباري�ات 
الدولية، س�رتى أنه�م قادرون 

عىل تحمل الضغط”.
ت�م قط�ع مس�رية كاهيل يف 
جمش�يدبور بعد 11 مباراة 
لك�ن  اإلصاب�ة،  بس�بب 
ال  األس�رتالية  األس�طورة 
يملك س�وى ذكريات جميلة 
عن وقته مع الفريق الهندي.

وقال: “لقد كان أمراً رائعاً، لقد 
عشت وتنفست كل يشء وكنت 
قريب�اً جداً م�ن املجتم�ع هناك 

وكذلك أصحاب مجموعة تاتا”.

وأوض�ح: “أحد أفضل األش�ياء يف املنظم�ة والنادي هو أن كل 
م�ا فعلن�اه كان لعش�اقنا وكل يشء فعل�ه جمش�يدبور كان 

لالعبني”.
وتاب�ع: “إن األكاديمية - حي�ث تدربنا - كانت عىل بعد نصف 
ميل من شققنا الصغرية. كّنا حول األطفال ويف املدارس حيث 

قدمنا برامج تدريبية”.
وأض�اف: “كّن�ا نلع�ب وس�ط حض�ور اآلالف يف املب�اراة. أنا 

محظوظ جداً ألنني حصلت عىل هذا النوع من الخربة”.
وأردف: “الدوري الهندي للمحرتفني والبطوالت التي يتم لعبها 
تتمي�ز ببنية تحتية رائعة واليشء الوحيد الذي تحتاجه اللعبة 

أكثر من أي يشء هو العمل الجماعي”.
وأكم�ل: “الجميع يس�ريون يف نفس االتج�اه للوصول إىل هذا 
اله�دف - وه�و الفوز بلقب كأس آس�يا، والوص�ول إىل كأس 
العال�م ومس�اعدة ك�رة القدم للس�يدات وتطوي�ر بطوالتهم 

الخاصة”.

فاجأ م�درب نيوكاس�ل يونايتد س�تيف 
ب�روس املتابع�ني عندم�ا أعل�ن مازحا، 
انتقال نجم مانشس�رت سيتي كيفني دي 

بروين إىل صفوف فريقه.
 وكان دي بروي�ن يجري مقابلة مصورة 
قبل انطالق مباراة فريقه امام نيوكاسل 
مس�اء األح�د، ضم�ن منافس�ات الدور 

رب�ع النهائي من مس�ابقة كأس اإلتحاد 
اإلنجلي�زي، عندما باغته بروس وقاطعه 
أم�ام الكامريا.وقال ب�روس مازحا: “إنه 
س�يبقى هن�ا، س�يأتي إىل هن�ا ويبقى، 
حس�نا، هذا خرب حرصي من نيوكاس�ل 
الليل�ة”. وتاب�ع ب�روس: “لقد س�ئم من 
مانشس�رت سيتي وس�يأتي للعب لصالح 

نيوكاس�ل”، قب�ل أن يغ�ادر، يف وق�ت 
ضحك فيه دي بروين عىل املوقف قبل أن 

يكمل اللقاء. وكانت املباراة قد انتهت 
بفوز مانشسرت سيتي عىل نيوكاسل 
0-2، ليتأهل إىل الدور نصف النهائي، 
ويالقي آرس�نال عىل ملعب “ويمبيل” 

العريق.

أش�اد جاي بوثرويد بمدى تأثري زميله يف فريق هوكايدو كونس�ادول 
س�ابورو تش�اناثيب سونغكراس�ني، وحث اإلنكلي�زي الالعب الدويل 
التايالندي عىل االس�تمرار يف تقديم أعىل مستوى مع استعداد الدوري 

الياباني للمحرتفني موسم 2020 لالستئناف يف أوائل تموز/يوليو.
وألقى بوثرويد نظرة مبارشة عىل الشاب تشاناثيب خالل فرتة تواجده 
يف تايالند عام 2014، ويعتقد الدويل اإلنكليزي الس�ابق أنه عىل الرغم 
من صغر س�نه، فقد كان الالعب املحيل األبرز يف الدوري التايالندي.يف 
عام 2017، أصبح الثنائي زمالء يف أقىص ش�مال اليابان ونما إعجاب 
بوثرويد باملميز تشاناثيب بشكل أكرب حيث انتقل مستوى العب خط 
الوسط املهاجم املوهوب من قوة إىل قوة يف واحدة من أصعب بطوالت 
الدوري يف آس�يا.وقال بوثرويد الذي غادر فري�ق موانغ تونغ يونايتد 
لالنضمام إىل جوبيلو إيواتا يف عام 2015: “لقد رأيته ألول مرة عندما 
كان يف صفوف بوليس تريو، وعىل الرغم من قرص قامته، إال أن قدرته 
عىل املراوغة تميزت حقاً بسبب رزانته”.وأوضح: “يمكنه أن يستدير 
برسع�ة ويغري االتج�اه برسعة، لذلك الحظت يف وق�ت مبكر أنه كان 
جيداً حقاً. إنها مشكلة بالنسبة لألشخاص الذين يحاولون محارصته 
ألنه يمكنه الترسي�ع برسعة، والتوقف، ثم الترسيع مرة أخرى، وهو 
ما ال يمكن لالعبني األطول اآلخرين القيام به بسهولة”.وأضاف: “ثم 
جاء إىل اليابان، وحقق نجاحاً كبرياً ورفع علم تايالند، وهو أمر رائع. 
أعتقد أن�ه بالتأكيد أفضل الع�ب تايالندي ع�ىل اإلطالق”.نال الالعب 
امللقب باس�م “مييس ج�اي” يف تايالند النجومي�ة يف وطنه من خالل 
قيادة منتخب بالده إىل لقب بطولة اتحاد آس�يان لكرة القدم يف عامي 
2014 و2016 باإلضاف�ة إىل الفوز بمجموعة من األلقاب املحلية مع 
فريق�ي بوليس تريو وموانغ ثونغ.بعد التوقيع مبدئياً عىل كش�وفات 
كونس�ادول يف أواخ�ر عام 2016، ث�م العودة إىل موان�غ ثونغ، انتقل 

تش�اناثيب أخرياً إىل ش�مال اليابان يف منتص�ف عام 2017، 
م�ن يف نف�س الوق�ت تقريباً، انتق�ل بوثرويد 

ايوات�ا إىل س�ابورو.أصبح الثنائي 
قريبني من بعضهما داخل امللعب 
وخارج�ه، مع اس�تعداد الالعب 

اإلنكليزي املتم�رس دائماً لتقديم 
كلم�ات املش�ورة لزميل�ه األصغ�ر 
سناً.اعرتف الالعب البالغ من العمر 
38 عاماً بقوله: “أعتقد أنه يف عامه 

األول، عىل الرغم م�ن أنه كان بخري، 
فقد كان من الصعب عليه التكيف. حيث 

لم يكن يس�جل أو يقدم تمريرات حاسمة 
كثرياً، لذلك كنت أتحدث معه أحياناً بشكل 

قاٍس”.بعد التوقيع مبدئياً عىل كشوفات 
كونس�ادول يف أواخ�ر ع�ام 2016، ثم 
العودة إىل موانغثونغ، انتقل تشاناثيب 
أخرياً إىل شمال اليابان يف منتصف عام 
2017، يف نفس الوق�ت تقريباً، انتقل 

بوثروي�د من ايواتا إىل س�ابورو.أصبح 
الثنائي قريبني من بعضهما داخل امللعب 

وخارج�ه، مع اس�تعداد الالعب اإلنكليزي 
املتمرس دائماً لتقديم كلمات املشورة لزميله 

األصغر س�ناً.اعرتف الالعب البالغ من العمر 38 
عاماً بقوله: أعتقد أنه يف عامه األول، عىل الرغم 
م�ن أنه كان بخري، فقد كان م�ن الصعب عليه 

التكيف. حيث لم يكن يس�جل أو يقدم تمريرات 
حاس�مة كثرياً، لذل�ك كنت أتحدث مع�ه أحياناً 
بش�كل قاٍس.وأض�اف: “لكن�ه تعل�م م�ن ذلك 
وأصبح أفضل. املوس�م الت�ايل كان أداؤه جيداً، 
كان يس�جل األه�داف ويصن�ع األه�داف. عىل 
الرغم من أن املوس�م امل�ايض كان أكثر هدوءاً 
بع�ض اليشء، إال أنه ال ي�زال بخري. يمكن أن 
يكون لديه مباريات جي�دة ومباريات أخرى 
س�يئة، ولكن األم�ر يتعلق بجع�ل مبارياته 
السيئة ليس�ت س�يئة للغاية، ألن مبارياته 

الجيدة جيدة جداً!”.

اس�تعاد إن�رت مي�الن توازن�ه بعد س�قوطه يف 
ف�خ التعادل أمام ضيفه ساس�وولو يف املرحلة 
املاضي�ة، وذلك عندما قلب تأخ�ره بهدف أمام 
مضيف�ه بارم�ا إىل ف�وز ثم�ني 1-2 يف املرحلة 
الثامن�ة والعرشي�ن م�ن دوري الدرج�ة األوىل 
اإليط�ايل، معززا موقعه يف املركز الثالث برصيد 

61 نقطة.
ومن�ح اإليف�واري جريفيني�و التق�دم لبارم�ا 
عندما تلقى كرة خلف الدفاع من الس�لوفاكي 
ي�وراي كوتش�كا فتوغ�ل من الجه�ة اليرسى 
وتالعب بانطونيو كاندريفا ودانيلو دامربوزيو 
داخ�ل املنطق�ة قب�ل ان يس�ددها بيمناه عىل 
يسار الحارس السلوفيني سمري هاندانوفيتش 

.)15(
ودف�ع أنتوني�و كونتي م�درب إنرت بالتش�ييل 
فيكت�ور  والنيج�ريي  سانش�يز  أليكس�يس 
موزي�س واإلنكلي�زي أش�يل يون�غ يف الدقيقة 
69 فنش�ط خط هجوم الضيوف الذين أدركوا 
التع�ادل ع�رب املداف�ع الهولندي س�تيفان دي 
ف�راي برضبة رأس�ية م�ن مس�افة قريبة اثر 
رأس�ية من األرجنتيني الوتارو مارتينيز عقب 
ركلة ركنية أسكنها عىل يسار الحارس لويجي 

سيبي )84(.
وطرد العب وسط بارما كوتشكا عقب الهدف، 
فاس�تغل إنرت النق�ص الع�ددي وخطف هدف 
الفوز عندما تالعب موزيس بدفاع بارما داخل 
املنطق�ة وم�رر الك�رة عرضية تابعه�ا البديل 

اآلخر أليساندرو باس�توني برأسه من مسافة 
قريبة داخل املرمى الخايل )87(.

وواصل فري�ق أتاالنتا عروض�ه القوية وأداءه 
االستثنائي يف املوسم الحايل وحقق الفوز خارج 
ملعب�ه ع�ىل أودينيزي بثالث�ة أه�داف مقابل 
هدفني يف إطار املرحل�ة الثامنة والعرشين من 

دوري الدرجة األوىل اإليطايل لكرة القدم.
افتتح التسجيل دوفان زاباتا ألتاالنتا يف الدقيقة 
التاس�عة وتعادل كيفني الس�انيا ألودينيزي يف 
الدقيق�ة 31 وف�ك املهاج�م الكولومبي لويس 

موريي�ل االش�تباك بتس�جيله اله�دف الثاني 
ألتاالنتا يف الدقيقة 71 قبل أن يعود الالعب ذاته 
ويعزز تقدم الضيوف بإحرازه الهدف الثالث يف 

الدقيقة 79.
وقبل نهاية املباراة بثالث دقائق أحرز الس�انيا 
اله�دف الثاني ل�ه وألودينيزي لتنته�ي املباراة 

عىل وقع فوز أتاالنتا )3-2(.
بذل�ك ع�زز الفري�ق األزرق واألس�ود موقع�ه 
يف املرك�ز الرابع املؤه�ل لدوري أبط�ال أوروبا 
برصي�د 57 نقطة متقدماً بفارق 9 نقاط أمام 

روم�ا الخامس، فيم�ا تجمد رصي�د أودينيزي 
عن�د 28 نقط�ة يف املرك�ز الخام�س ع�رش.

ويف إط�ار املرحلة ذاتها ف�از نابويل عىل ضيفه 
س�بال بثالثة أه�داف أحرزها كل م�ن درايس 
مريتين�ز )4( وخوزيه كاييخ�ون )36( وأمني 
يونس )78( مقابل هدف وحيد لس�بال أحرزه 

أندريا بيتانيا يف الدقيقة 29.
بذل�ك عزز ناب�ويل موقع�ه يف املركز الس�ادس 
برصيد 45 نقطة فيما تواصلت معاناة س�بال 

األخري برصيد 18 نقطة.
وتع�ادل ساس�ولو مع هيالس فريون�ا )3-3( 
فيما خرس س�امبدوريا عىل ملعبه من بولونيا 

.)1-2(
ونج�ح مي�الن بتخطي ضيف�ه روم�ا 0-2 يف 

املرحلة 28 من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وس�جل للفري�ق اللومب�اردي الكروات�ي أنتي 
ريبيت�ش 76 والرتك�ي هاك�ن كالهانغولو من 
ركلة ج�زاء 89، بغي�اب نجم الفري�ق الهداف 
بس�بب  إبراهيموفيت�ش  زالت�ان  الس�ويدي 

اإلصابة.
وصار رصيد ميالن 42 نقطة يف املركز الس�ابع 
بينما تجمد رصيد ذئاب روما عند النقطة عند 

النقطة 48 يف املركز الخامس.
وكان روم�ا الط�رف األفضل يف الش�وط األول 
وكاد هدافه�ه ال�دويل البوس�ني إدي�ن دجيكو 
يفعلها برأس�ية من مس�افة قريبة اثر تمريرة 
عرضية من لورنتس�و بيليغريني بيد أن الكرة 

مرت بجوار القائم األيرس )20(.
وأه�در جاله�ان أوغلو فرصة ذهبي�ة الفتتاح 
التس�جيل عندم�ا تلق�ى ك�رة عرضي�ة م�ن 
الفرن�يس ثيو هرناندي�ز واملرمى مرشع امامه 

بتابعها برأسه فوق العارضة )39(.
وتحس�ن أداء ميالن يف الش�وط الثان�ي وتابع 
جاله�ان أوغل�و مسلس�ل إهدار الف�رص بعد 
لعبة مش�رتكة مع البديل البلجيكي ألكس�يس 
أنطوني�و  بالح�ارس  فانف�رد  س�ايليميكرس 
مريانت�ي وس�ددها زاحف�ة ابعده�ا االخري اىل 

ركنية لم تثمر )66(.
وتابع الحارس مرينتي تألقه بإبعاده بصعوبة 
تسديدة قوية للبديل الربازيل لوكاس باكيتا إىل 

ركنية )67(.
ونج�ح ريبيت�ش يف افتت�اح التس�جيل عندما 
اس�تغل كرة مرتدة من الحارس بعد تس�ديدة 
أكروباتية لإليفواري فرانك كيسيه من مسافة 
قريب�ة فتهي�أت أم�ام الكرواتي الذي س�ددها 
قوية بيمناه ارتدت من الحارس والقائم األيرس 
فتهيأت أمام�ه مجددا وس�ددها بيمناه داخل 
املرم�ى )76( رافعا رصي�ده إىل ثمانية أهداف 

هذا املوسم.
وحص�ل مي�الن ع�ىل ركل�ة ج�زاء اث�ر عرقلة 
هرناندي�ز من قب�ل املدافع االنكلي�زي كريس 
س�مولينغ فان�ربى له�ا جالهان أوغل�و قوية 
بيمن�اه يف الزاوي�ة اليمن�ى البعي�دة للحارس 

مريانتي )89(.

نجح ريال مدريد بتخطي مستضيفه إسبانيول بصعوبة بالغة بالفوز عليه 
0-1 يف املرحلة 32 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وس�جل هدف املباراة الوحيد الربازييل كاس�يمريو 45، بمتابعة قوية داخل 
الجزاء بعد تمريرة ساحرة بالكعب من الفرنيس كريم بنزيمة.

وصار رصيد الفريق امللكي )71 نقطة( مس�تغالً تعادل برشلونة مع سلتا 
فيغو أحس�ن استغالل، وبات النادي الكتالوني عىل بعد نقطتني عن غريمه 

التقليدي.
أما إسبانيول الذي قدم أداءا طيباً يف املباراة فزادت معاناته يف املرتبة األخرية 

برصيد متوقف عند النقطة 24.
والفوز هو الخامس توالياً لريال مدريد بعد اس�تئناف الدوري خالل الشهر 

الحايل إثر توقف دام نحو ثالثة أشهر بسبب تفيش فريوس كورونا.
وعاد إىل صفوف الفريق امللكي العب وسطه الربازييل كاسيمريو بعد غياب 
ع�ن املباراة األخ�رية ضد ماي�وركا بداعي االيق�اف، يف حني ارت�أى مدربه 
الفرنيس زين الدين زيدان منح الفرصة اليسكو العائد من اإلصابة يف غياب 
الكرواتي لوكا مودريتش بس�بب االيقاف ال�ذي زج بدال منه األوروغواياني 

فالفريدي.
يف املقاب�ل، خاض إس�بانيول املب�اراة بإرشاف مدربه الجدي�د روفيتي الذي 
اس�تلم تدريبه السبت املايض إثر إقالة أبيالدرو فرنانديز من منصبه بسبب 

سوء النتائج.
وهزم فياريال ضيفه فالنسيا بثنائية نظيفة )0-2(، ضمن املرحلة 32 من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وحس�م أصحاب األرض فوزهم يف الشوط األول فسجل لهم، باكو ألكاسري 

14 وجريارد مورينو 44.
ورضب فياري�ال عصفورين بحجر واحد ألنه أبعد منافس�ه بش�كل ش�به 
نهائي عن إحدى البطاقات املؤهلة إىل أهم البطوالت القارية وبات يف املركز 

الخامس متخلفا بفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع، يف حني تراجع فالنسيا 
إىل املركز الثامن بفارق 8 نقاط عن الفريق االندليس.

وص�ار رصي�د فياري�ال 51 نقط�ة يف املرك�ز الخامس، فيم�ا توقف رصيد 
فالنسيا عند 46 نقطة يف املركز الثامن.

من جهته فاز إيبار خارج أرضه عىل غرناطة 2-1.
سجل للفائز بابلو دي بالسيس 16 و إنريكي غارسيا كيكي 69، فيما وقع 

عىل هدف الخارس روبرتو سولدادو 48.
وص�ار رصيد إيبار 35 نقط�ة يف املركز الخامس ع�رش، بينما تجمد رصيد 

غرناطة عند النقطة 43 يف املركز العارش.
وحقق ليفانتي انتصاراً كبرياً عىل حس�اب ضيفه ريال بيتيس 4-2 

ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وس�جل كل من بورخا مايورال )22( وإينيس بردهي )35( وخويس لويس 
مورالي�س )50( وروبن روتش�ينا )59( رباعية أصح�اب األرض فيما دّون 
س�ريخيو كانالي�س )70( وخوان ميغي�ل خمينيز لوبي�ز )87( هديف ريال 

بيتيس. 
ويحت�ل ليفانتي املركز 11 ب�41 نقطة فيما يأتي ريال بيتيس يف املركز 13 

ب�37 نقطة. 
افتتح ليفانتي التس�جيل عندما مرر املدافع س�ريجيو بوستيغو الكرة من 
منتص�ف ملعبه إىل ماي�ورال املتقدم، فدخل به�ا إىل منطقة جزاء الضيوف 

وسددها بيرساه يف الزاوية اليمنى ملرمى الحارس جويل روبليس )21(.
وأضاف بردهي الهدف الثاني للمضيف بتسديدة زاحفة عىل يسار الحارس 

.)35(
ورف�ع قائد ليفانت�ي موراليس غلة فريقه إىل ثالثة أه�داف، بعد كرة بينية 
من خوس�يه كامبانا، دخل عىل إثرها إىل منطق�ة الجزاء متخطياً الحارس 

روبليس، وسدد بيمناه يف املرمى الخايل )50(.
وأكمل روتش�ينا الرباعية بتس�ديدة من مس�افة قريبة بعدما ارتدت الكرة 
إلي�ه من املداف�ع املغربي زهري فّضال، فس�ددها يف املرة الثانية يف الش�باك 

.)59(
وبعدم�ا أخرج مدرب ليفانتي باكو لوبيز الرباع�ي الهداف، نجح الضيوف 

بتقليص النتيجة بهدفني.
وج�اء األول ع�ن طريق كاناليس الذي رّوض بي�رساه كرة من فّضال داخل 
منطقة جزاء ليفانتي وسدد بقوة بعيداً عن متناول الحارس إيتور فرنانديز 

.)70(
وأت�ى الثان�ي إثر ركل�ة ركنية أبعده�ا فرنانديز، لكنها تهي�أت أمام خوان 

ميغيل خمينيز لوبيز الذي سددها من مسافة قريبة )87(.

7الرياضي

إصابة دوفيتسيوزو بكسر يف 
عظمة الرتقوة

سحب قرعة نصف نهائي كأس 
االحتاد اإلنكليزي

اعالم الكرتوني إنرت ينجو من فخ بارما وأتاالنتا يواصل التألق وميالن يهزم روما

ريال مدريد يعود لصدارة الدوري االسباني وفياريال يتفوق على فالنسيا

س�حب النجم االنجليزي الس�ابق أل�ن ش�ريار أول أمس األحد 
قرعة ال�دور نصف النهائي من املوس�م الحايل ملس�ابقة كأس 

االتحاد اإلنكليزي.
وسيلعب مانشسرت سيتي مباراته القادمة يف نصف النهائي مع 
أرسنال يف حني سيتواجه مانشسرت يونايتد مع تشيليس، وفقا 

للقرعة التي سحبت بني شوطي مباراة سيتي ونيوكاسل.
ويقام الدور نصف النهائي يومي 18 و19 تموز/يوليو، عىل أن 
تق�ام املباراة النهائية بني الفائزين يف األول من آب/أغس�طس 

عىل ملعب ويمبيل يف لندن.

أعلن فريق دوكاتي اإليطايل املش�ارك يف بطولة العالم للدراجات 
الناري�ة “موت�و ج�ي ب�ي” إصاب�ة دراج�ه مواطن�ه أندري�ا 
دوفيتسيوزو بكرس يف عظمة الرتقوة اليرسى سيخضع بسببه 
إىل عملية جراحية، قبل ثالثة أس�ابيع من انطالق بطولة العالم 

املعلقة بسبب فريوس كورونا املستجد.
وكتب الفريق اإليطايل عىل حس�ابه يف تويرت: “بس�قوطه خالل 
سباق موتوكروس يف فاينتس�ا )شمال إيطاليا(، تعرض أندريا 

دوفيتسيوزو إلصابة يف الرتقوة اليرسى”.
وأض�اف الفري�ق اإليطايل أنه بعد التش�اور م�ع األطباء، “قرر 
ال�دراج الخضوع لعملية جراحية هذا املس�اء يف مودينا ليكون 

جاهزاً لبدء موسم بطولة العالم للموتو جي بي 2020”.
وتنطل�ق بطول�ة العالم التي ت�م تقليص روزنامته�ا وتعديلها 
بس�بب فريوس كورونا املستجد، يف 19 تموز/يوليو املقبل عىل 
حلب�ة خرييز اإلس�بانية.ويدافع دوفيتس�يوزو )34 عاماً( عن 
ألوان دوكاتي منذ عام 2013، وهو أنهى املواسم الثالثة األخرية 

وصيفا لبطل العالم اإلسباني مارك ماركيز )هوندا(.

بروس: دي بروين سينتقل إىل نيوكاسل

بوثرويد يتوقع أشياء كبرية من النجم التايالندي تشاناثيب

كاهيل يعترب أن اللعب بانتظام أمر حيوي 

مفكرة الزوراء
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الرباط / متابعة الزوراء:
تم�ّر الصحاف�ة املكتوب�ة املغربي�ة 
بأزمة خانقة جراء توقف اإلعالنات 
وتراجع مداخيلها بشكل الفت، منذ 
قرار وقف طباع�ة وتوزيع الصحف 
ملواجهة انتش�ار فاي�روس كورونا، 
وم�ع تخفي�ف اإلج�راءات ب�ادرت 
بخط�ة  القط�اع  لدع�م  الحكوم�ة 
عاجل�ة، يجب أن تقابله الؤسس�ات 
الصحافية بتحس�ن املحتوى لجذب 

القراء.
والش�باب  الثقاف�ة  وزي�ر  وأعل�ن 
والرياضة عثمان الفردوس الجمعة، 
ع�ن خطة إلنق�اذ قط�اع الصحافة 
الورقية بدعم مايل يتجاوز 20 مليون 
دوالر، يض�اف إىل الدعم االعتيادي يف 
وق�ت ترتنح في�ه الصحافة الورقية 
ألس�باب متعددة وبشكل خاص بعد 
توق�ف الصحف عن الص�دور لثالثة 

أشهر بسبب الجائحة.
وق�ال الفردوس أمام لجن�ة التعليم 
والثقافة واالتص�ال، إن لقاء جمعه 
مع مهنيي الصحافة املكتوبة، تبن 
ل�ه من خالله ب�أن الدع�م التقليدي 
غ�ر كاف، ويجب الذه�اب إىل يشء 

أكثر استثنائية يف هذا املوضوع.
وأوض�ح أن وزارت�ه اش�تغلت ع�ى 
مخطط عاجل إلنقاذ قطاع الصحافة 
املكتوبة، يبدأ بتخصيص 7.5 مليون 
دوالر، لتتكفل الدولة بكتلة األجور يف 
املؤسس�ات الصحافية ثالثة أشهر، 
يوليو وأغسطس وسبتمرب، مضيفا 
أن أكثر من 130 مؤسسة صحافية 
تقدمت بطلب الدعم التقليدي، وتبن 
من خالل دراس�ة ملفاتها أن الكثر 

منها يعاني من ظروف صعبة.

ورأى الصحفي بأس�بوعية “األيام” 
أن  بوخص�اص،  كري�م  محم�د 
اإلجراءات التي أعلنها وزير الثقافة 
واالتصال محاولة لإلنقاذ وستساهم 
يف ضم�ان البق�اء ألش�هر إضافية، 
كونها س�تخفف أعب�اء الصحف يف 
انتظار عودة الحياة إىل طبيعتها بعد 

رفع الحجر الصحي.
ترصي�ح  يف  بوخص�اص  وأض�اف 
الصحف س�تعود  “أن  ل�”الع�رب”، 
للطباع�ة دون هواج�س كبرة بعد 
فتح املقاهي التي تعترب الزبون األول 
للصحف )خاصة اليومية( بنحو 60 

يف املئة من مبيعاتها”.

وت�رى الصحافية املختصة يف تحليل 
املحتوى اإلعالمي شامة درشول، أن 
“الخط�ة العاجلة ه�ي مبادرة دولة 
تحاول م�ا أمكن أن تنق�ذ ما يمكن 
إنقاذه يف صحافة عصفت بها رياح 
ما يس�مى بالربي�ع العرب�ي، حيث 
تحول فيس�بوك ويوتيوب وغره إىل 

منصات بديلة للقارئ املغربي”.
ولفت�ت يف ترصيح ل�”الع�رب”، إىل 
أن “ه�ذه الخط�ة ال يج�ب أن ينظر 
إليها عى أنها العصا الس�حرية التي 
س�تنقذ الصحاف�ة املكتوب�ة، وإنما 

أوكسجن لبعث الروح يف القطاع”.
وس�يخصص دعما قدره 15 مليون 

لدع�م  دوالر(  ملي�ون   1.5( دره�م 
املطابع التي تطبع 500 ألف نسخة، 
إضاف�ة إىل دع�م لرشك�ة التوزي�ع 
“س�ابريس” وتكفل�ت وزارة املالية 
الرشك�ة،  رس�ملة  إع�ادة  دع�م  يف 
واعترب وزير الثقاف�ة أن دعم قطاع 
الصحاف�ة املكتوب�ة يدخ�ل يف إطار 
تقوي�ة املؤسس�ات الديمقراطية يف 
البالد، كاش�فا النق�اب عن مخطط 
هيكيل سيجري األعداد له مستقبال، 
لعرصن�ة  مقرتح�ات  يف  ويتج�ى 
املؤسس�ات الصحافية، ومقرتحات 
تتعلق بالتدريب ومقرتحات ملشاريع 

استثمارية لهذه املؤسسات.

ودعا الربملانيون الجمعة إىل توس�يع 
هامش حرية العمل الصحايف وتقبل 
نقد اإلع�الم، باإلضاف�ة إىل رضورة 
ألوض�اع  االجتماعي�ة  الحماي�ة 
العامل�ن بالقط�اع، والعم�ل ع�ى 
تحس�ينها وتجويدها حتى يتس�نى 

لهم العمل يف ظروف إيجابية.
إن  بوخص�اص  الصح�ايف  ويق�ول 
املطل�وب الي�وم خلق نم�وذج جديد 
للمؤسس�ات الصحافي�ة بعي�دا عن 
النموذج السابق الذي أثبت هشاشته 
دون التفري�ط يف االس�تقاللية التي 
تعت�رب رأس�مال الصحاف�ة ال�ذي ال 
يبى، كما يجب الحفاظ عى منسوب 
الحرية ومحاربة كل أشكال املمارسة 
غر املهنية، ألن جودة املمارسة هو 
الكفيل باضطالع الصحافة بأدوارها 

كاملة يف املجتمع.
 وتفاع�ل وزي�ر الثقاف�ة والش�باب 
والرياض�ة م�ع رؤي�ة الربملاني�ن، 
مش�ددا عى رضورة إعط�اء أهمية 
للنم�وذج االقتص�ادي للمؤسس�ات 
اإلعالمية، وأشار إىل أن هذا اإلشكال 
أصب�ح الي�وم م�ن املواضي�ع الت�ي 
تطرح بإلحاح شديد الرتباطه ببقاء 

واستمرارية املؤسسة الصحافية.
وتم�ّر الصحاف�ة املكتوب�ة املغربية 
بأزمة خانقة جراء توقف اإلعالنات 
وتراجع مداخيلها بشكل الفت، منذ 
قرار وقف طباع�ة وتوزيع الصحف 
ملواجه�ة انتش�ار فاي�روس كورونا 
الجديد يف 22 م�ارس املايض، والذي 
كان من نتائجه توقف اإلعالن بشكل 
شبه كيل رغم اس�تمرار الصحف يف 

الصدور بي.دي.أف.
ويف اإلط�ار ذات�ه طال�ب برملاني�ون 

برضورة اس�تثمار الحكومة يف دعم 
املقاول�ة الصحافي�ة، معتربين ذلك 
مدخ�ال أساس�يا ملحارب�ة األخب�ار 
الزائف�ة وتقوية الصح�ف والجرائد 
ومواكبته�ا  املهني�ة،  اإللكرتوني�ة 
لتج�اوز األزمة املالية التي تعيش�ها 
جراء تداعي�ات جائحة كورونا التي 
عصف�ت بعائدات اإلش�هار بس�بب 
يف  االقتصادي�ة  األنش�طة  توق�ف 

البالد.
ورص�دت ش�امة درش�ول أن قطاع 
الصحاف�ة واإلع�الم يف املغ�رب بات 
يعاني من أزمات مالية ال تهدد فقط 

تطوره بل استمراريته أيضا.
وقال�ت، ال يمكنن�ا االنس�ياق وراء 
وجماهري�ة  املقروئي�ة  ضع�ف 
الش�بكات االجتماعي�ة لنحكم عى 
قط�اع اإلع�الم التقلي�دي أو الهيكل 
بال�زوال، والس�ماح بتدفق  املهن�ي 
اإلعالنات عى عدد من صناع املحتوى 
انتش�ارا  يحقق�ون  أنه�م  بدع�وى 
للمنتج أكثر من الصحايف، وأوضحت 
أنها مقاربة مدمرة لقطاع الصحافة 

يف املغرب وللمجتمع نفسه.
وتجادل ش�امة درش�ول يف حديثها 
ل�”الع�رب”، بأنه حت�ى لو تراجعت 
مقروئية الصحافة املكتوبة، ومع أن 
هذا قول غر صحي�ح، إال أنها تظل 
الجن�دي الذي يخدم الوطن وال مربر 
لقتل الصحاف�ة املكتوبة بدعوى أن 

الصحافة الرقمية هي األهم.
وحس�ب دراس�ة أعدتها “أمبريوم 
ع�ى  األزم�ة  وق�ع  ح�ول  ميدي�ا” 
ف�إن  اإلع�الم،  وس�ائل  مختل�ف 
“اإلش�هار )اإلعالن( عى التلفزيون 
وع�ى الدعام�ات اإللكرتونية ش�هد 

ارتفاعا بنس�بة 6 يف املئة و4 يف املئة 
ع�ى التوايل، بينم�ا انخفضت حصة 
الدعامات اإلعالمية األخرى بش�كل 
ملف�ت، خاصة بالنس�بة للصحافة 
الورقية التي كانت مضطرة للتوقف 
صيغ�ة  إىل  والتح�ول  الطب�ع  ع�ن 

إلكرتونية بديلة”.
وأجمع مهني�ون ع�ى أن الوضعية 
الحالية لقط�اع الصحافة يف املغرب 
متأزمة خصوصا مع تدني املداخيل 
ل�ه والزي�ادة يف املصاريف، مرصين 
املؤسس�ات  دع�م  رضورة  ع�ى 
القانونية  الوس�ائل  الصحافية بكل 

املمكنة.
وإحصائيا وصلت نسبة االنخفاض 
يف الصحاف�ة الورقي�ة إىل ناقص 62 
يف املئ�ة، وبذلك لم تتج�اوز حصتها 
11 يف املئة من ميزانية اإلشهار التي 
قدرت ب�1.4 مليار درهم خالل هذه 
الف�رتة )مقاب�ل 1.38 ملي�ار خالل 
الفرتة نفس�ها من س�نة 2019(، يف 
حن كانت حصة اإلذاعة ناقص 38 
يف املئة، واللوحات اإلشهارية ناقص 

32 يف املئة”.
ويذهب بوخصاص يف تحليله لواقع 
الصحافة الورقية )املكتوبة( إىل أنها 
تعيش أس�وأ مراحله�ا، تجى ذلك يف 
عج�ز ج�ل املؤسس�ات الصحافي�ة 
املعنية عن أداء التزاماتها ومعاناتها 
م�ن وضعي�ة مالي�ة صعب�ة، وذلك 
ألس�باب مرتبط�ة أساس�ا بضعف 
إي�رادات  وانخف�اض  املقروئي�ة 
اإلعالنات، خاصة بعد أن باتت الكثر 
م�ن العالم�ات تفضل خي�ار مواقع 
والصح�ف  االجتماع�ي  التواص�ل 

اإللكرتونية.
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بعد معركة ضروس مع وزير اإلعالم المصري

لندن/ العربية.نت:
كانت مراس�لة قناة “يس أن أن برازيل” تنقل خربا من أحد ش�وارع س�ان باولو عن ليلة من 
املط�ر الش�ديد ش�هدتها املدينة، حن تعرضت ملفاج�أة لم تكن عى الب�ال، وتحولت إىل خرب 
خط�ف األضواء وانترش يف مواقع التواصل ووس�ائل اإلعالم املحلي�ة.كان بث الخرب مبارشا، 
حن اقرتب منها لص معتمر قبعة عى رأس�ه وبيده س�كن، وطلب منها أن تسلمه هاتفها 
املحم�ول برسع�ة، فانصاعت Bruna Macedo البالغة 27 س�نة، وس�لمته ما طلب بضغط 
ك�م تهديدها بالس�كن، لكنه لم يكت�ف بما حصل عليه، وطلب منها أن تبتعد عن مس�احة 
التصوي�ر قلي�اًل، ومل�ا فعلت طلب منها أن تس�لمه محم�وال آخر كان لديها، ففعلت وس�ط 

استغرابها من علمه بأن لديها هاتفا ثانيا كان يف جيبها وغر ظاهر للعيان.
ويب�دو أن اللص، الذي تس�عى الرشطة العتقاله، كان عى علم مس�بق بأن مراس�يل القناة 
يحملون جه�ازي محمول عادة، أحدهما لالتصاالت الش�خصية العادية، والثاني مخصص 
للتواص�ل م�ع القن�اة والعامل�ن فيها، لذل�ك تعتقد الرشطة أن املس�لح تاب�ع لجماعة من 
اللصوص املحرتفن، ولديهم خربات. أما الزميل الذي كان يتحدث للمراس�لة من األستوديو، 
ف�رأى كل يشء أمامه عى الشاش�ة من دون أن يدري حقيقت�ه تماما، إال حن فر اللص من 

املكان.

اجلزائر/أ ف ب:
 قض�ت محكمة يف العاصم�ة الجزائرية 
بس�جن ثالثة أعوام، وف�ق جمعية دعم 

للموقوفن.
وقال�ت اللجن�ة الوطني�ة لإلف�راج ع�ن 
بفيس�بوك  صفحته�ا  ع�ى  املعتقل�ن 
“صدر الحكم يف قضية الصحفي املعتقل 

بلقاسم جر: ثالثة أعوام سجن نافذ”.
واتهم ج�ر بانتحال صف�ة واالبتزاز. يف 
املقاب�ل، أس�قطت غرفة االته�ام يف 22 

نيسان/أبريل عنه تهمة “إضعاف معنويات الجيش”.
ولم تتوفر معلومات حول وقائع القضية، ورفض أغلب املحامن الحديث عن املس�ألة علناً، 

يف حن اعتربوا يف أحاديث خاصة أّن “ملّفه حّساس”.
يبل�غ جر 34 عاما وكان يقدم برامج سياس�ية يف تلفزيون “ال�رشوق نيوز” الخاّص، وهو 

موقوف منذ 15 تموز/يوليو 2019.
وقب�ل محاكمت�ه، أّك�دت محاميت�ه فاي�زة قط�اش أّن�ه “ضحية فج�وات تحي�ط بالعمل 
االس�تقصائي للصحفي�ن”. وأضافت أنه وجد “يف املكان الخطأ مع األش�خاص الخاطئن” 

عندما حصلت وقائع القضية.
م�ن جهتها، اعتربت منظمة مراس�لون بال حدود أّن “تضاع�ف املتابعات يف حق الصحفين 
الجزائرين يبعث عى القلق الشديد ويشر إىل التدهور الصارخ لحرية الصحافة يف الجزائر”.
ويوجد حاليا عدة صحفين جزائرين يف السجن، بينهم خالد درارني مؤسس موقع “قصبة 
تريب�ن” االلكرتوني ومراس�ل تلفزيون “ت�ي يف 5 موند”، وعبد الكري�م زغليش مدير راديو 
يب�ث ع�ى االنرتنت.وعى غرار صحفي�ن آخرين، يحاكم هؤالء ألس�باب مرتبط�ة بالحراك 

االحتجاجي الذي انطلق يف شباط/فرباير 2019.

القاهرة/متابعة الزوراء:
أن�ا جزء من ه�ذه الدولة، وج�زء من هذا 
الكات�ب  رد  الكلم�ات  بتل�ك  النظ�ام”.. 
الصحفي املخ�رضم مك�رم محمد أحمد 
نقي�ب الصحفي�ن املرصي األس�بق “85 
عاما” عى  ش�ماتة كارهيه بعد اإلطاحة 
ب�ه من رئاس�ة املجل�س األع�ى لإلعالم، 
وتوىل ك�رم جرب رئي�س الهيئ�ة الوطنية 

للصحافة مكانه.
اإلطاح�ة بمك�رم ج�اءت بع�د معرك�ة 
رضوس دارت رحاه�ا بينه وبن أس�امة 
هي�كل وزي�ر اإلع�الم من�ذ ع�دة أش�هر 
وتحدي�دا من�ذ مج�يء هيكل عى س�دة 
وزارة اإلع�الم، وطلب�ه من مك�رم إخالء 
مكت�ب صف�وت الرشي�ف يف ماس�برو، 
وهو الطل�ب الذي قابله مك�رم بالرفض 
والتجاه�ل، اىل أن فوجئ بمس�ؤويل األمن 
يف وزارة اإلع�الم يقتحمون مبنى املجلس 
األع�ى لإلعالم عنوة، فم�ا كان منه إال أن 
كت�ب ش�كوى نارية لرئيس ال�وزراء ضد 
وزي�ر اإلع�الم، وصف فيه “فعل�ة” وزير 
اإلعالم أس�امة هيكل بأنه ترصف مشن 

يسئ للحكومة.
رد  النظام عى شكوى مكرم محمد أحمد 
جاءت يف غ�ر صالحه، حي�ث تم اإلعالن 
ع�ن ق�رارات الرئيس بتغي�رات إعالمية، 
أطاح�ت بمكرم محمد أحم�د يف مفاجأة 

كبرة.
رد فعل مكرم

أول رد فع�ل ملكرم جاء الي�وم عرب فيديو  
بث�ه وتناقلته املواقع، ق�ال فيه رصاحة: 
“أن�ا جزء من ه�ذه الدولة، وجزء من هذا 
النظ�ام ..م�ن حق�ي أن أح�اور النظام، 
وم�ن حقي أن أناقش�ه، وق�د فعلت ذلك 
كثرا بحس�ن نية وبرغب�ة يف الوصول اىل 

الحقيقة.
أعتق�د أن النظ�ام كان س�عيدا بموقفي، 

ولم ير فيه أي بأس.
عالقت�ي بالدول�ة كانت وطي�دة ووثيقة 
يس�ودها حس�ن التفاه�م، رغ�م أنني يف 
بعض األحيان ل�م أكن موافقا عى بعض 
األشياء، وال أظن أن النظام كان مترضرا 
م�ن خاليف معه حول بع�ض القضايا عى 

العكس.
الرئي�س الس�ييس كان ي�رى يف كثر من 
املواقف الت�ي اتخذتها مواق�ف وطنية ال 

تدعو لالنزعاج وال تدعو للقلق”.
واختتم مك�رم كلمته قائ�ال: “يف النهاية 
س�عيد أنن�ي أدي�ت واجب�ي ع�ى النحو 
ال�ذي أراه جيدا، وس�عيد جدا أنني أس�لم 
الراية لجيل من بعدي، وقد عش�ت طوال 
حياتي منارصا للشباب، وأؤمن باألجيال 
القادمة، وأؤمن بأن قوى املس�تقبل أكرب 
كثرا من قوى املايض وأن الحياة يف تقدم 

مستمر وأن مرص اىل األفضل”.
اإلطاح�ة بمك�رم أحدث�ت دوي�ا هائال يف 
الوسط الصحفي واإلعالمي، حيث تقبلها 
البعض بقبول حسن، وأبدى البعض اآلخر 

حزنه عى  شيخ الصحفين وكبرهم.
تكريم

عقب س�اعات من إعالن تشكيل الهيئات 
اإلعالمي�ة، أعل�ن الكات�ب الصحفي كرم 
ج�رب، رئيس املجل�س األعى لإلع�الم، أن 
املجلس سيس�تهل أعماله بعد أداء اليمن 
الجدي�د،  تش�كيله  وإع�الن  الدس�تورية 
باالحتفال بالكاتب الصحفي الكبر مكرم 
محمد أحم�د، بم�ا يالئم تاريخ�ه ويليق 
بمكانت�ه املرموق�ة يف الصحافة واإلعالم، 
مؤكًدا أن االحتفال إنما يأتي اعرتافا بدور 
مك�رم الكب�ر يف خدمة قضاي�ا الحريات 
العامة والوقوف إىل جوار الدولة املرصية، 

مدافًعا قوًيا عن قضاياها وتحدياتها.
نقيب حظر نرش

 ع�ى الجانب اآلخر علق الكاتب الصحفي 
كارم يحي�ى عى اإلطاح�ة بمكرم بقوله 
إن مك�رم ارتب�ط طيلة حيات�ه باألجهزة 
وأدى دورا معين�ا يف الصحاف�ة والنقاب�ة 
إبان توليه منصب النقيب، ولم يدرك رغم 
كل ه�ذه الس�نوات أن جوه�ر الصحافة 
أن تكون مس�تقال، وبمثابة ضوء كاشف 

وصوت مساءلة للسلطة .
وأض�اف يحي�ى أن م�ا يروج�ه بع�ض 
النارصين عما اعتربوه “مآثر مكرم” غر 
صحيح، مش�را اىل أن مكرم كان من بن 
صحفي�ن برزوا بعد  إبرام اتفاقية كامب 
ديفيد س�يئة الذك�ر، وج�اء يف التغيرات 
الصحفي�ة الت�ي أجراه�ا الس�ادات عام 
1979 وش�ملت شخصيات لعبوا أدوارا يف 

دعم التطبيع مع العدو الصهيوني.
وقال إن مكرم اس�تمر يف لعب ذات الدور 
يف جمي�ع العه�ود الثالث�ة: عب�د النارص 

والس�ادات ومب�ارك، مش�را اىل أنه كان 
يكتب خطابات مبارك، بل كان كان يمنع 
املعارض�ن وه�و نقي�ب الصحفين إبان 

حكم مبارك من دخول النقابة.
مؤك�دا أن أي صحف�ي يقب�ل أن يك�ون 
صوتا للس�لطة التنفيذية وكاتبا لها فهو 

يعد خارجا عن عباءة الصحافة.
وذّك�ر يحيى بمقال كتبه مكرم يف األهرام 
داف�ع في�ه – زورا – ع�ن حق�ه يف من�ع 
ش�خصيات معارضة من دخول النقابة، 
ورف�ض أن ينرش ردا أرس�له كارم يحيى 
يف مكاتب�ه باألهرام والنقابة ودار الهالل. 
وجدد يحيى وصفه ملكرم بأنه كان نقيب 

“حظر نرش”.
ما بن كامل ومكرم

الكات�ب الفن�ان أحمد عز الع�رب قال إن 
مكرم محمد أحمد هو ش�يخ الصحفين 
املرصين ألنه أكربهم س�نا، مشرا اىل أنه  
يس�تحق هذا اللقب بالصدفة ال بالجدارة 

واالستحقاق.
وأض�اف عز العرب أن األس�تاذ مكرم هو 
الس�بب يف ذل�ك بمواقفه الس�لبية املعلنة 
من الصحافة والصحفين، مش�را اىل أن 
األس�وأ من ذلك هو قبول�ه الدفاع عن كل 
املواق�ف الحكومي�ة يف مختل�ف القضايا 
الحكوم�ة  ع�ن  الدائ�م  املحام�ي  كأن�ه 
املرصية طوال نصف قرن من أيام مبارك 

اىل اليوم.
وتابع عز العرب: “كان له موقف ملتبس 
يف حادث اغتيال أو انتحار سليمان خاطر 
يف السجن وما زال دوره فيه غامضا حتى 
اآلن، كم�ا كان مدافع�ا عن ق�رار التخيل 
ع�ن جزيرت�ي ت�ران وصنافر لحس�اب 
السعودية وملصلحة إرسائيل، ويف كل هذه 
املواق�ف كان لدي�ه مربر قوي يس�تعمله 
كسيف مش�هر يف مواجهة كل من يسأله 
أو يجادله يف املوض�وع وهو دائما )األمن 

القومي( واملصال�ح العليا التي ال نعرفها 
نح�ن، بينم�ا هو علي�م به�ا بوصفه من 

دائرة الصفوة الحاكمة”.
كامل

وذّك�ر ع�ز الع�رب بكامل زه�ري نقيب 
النقباء الذي عرف دائما بمواقفه الدائمة 
والدفاع عن حرية الرأي وعارض بش�كل 
علن�ي سياس�ات الس�ادات للتطبيع مع 
الرافض�ن  مقدم�ة  يف  وكان  إرسائي�ل، 
لترشي�ع قانون الصحافة دون مناقش�ة 
الصحفين لبنوده وبدون مش�اركتهم يف 

صياغته.
واختت�م عز العرب قائ�ال: “بهذه املواقف 
اكتس�ب كامل زهري مكانته بن زمالئه 
وتالمي�ذه حتى اليوم، بينم�ا ريض مكرم 
بالقول الش�ائع: من يهن يس�هل الهوان 

عليه”.
 لسُت أكثر وطنية من عرفات

أس�امة قرم�ان ذّك�ر  بموق�ف مكرم يف 
أح�د املؤتمرات االنتخابي�ة عندما انهالت 
علي�ه كلم�ات الهج�وم الناري�ة بس�بب 
زيارته إلرسائيل رغم قرار النقابة برفض 
التطبيع، وكان رده وهو يرصخ: أنا لست 

أكثر وطنية من يارس عرفات!”.
تران وصنافر

الجدي�ر بالذك�ر أن مك�رم محم�د أحمد 
كان أول م�ن برش ب�أن إرسائيل هي التي 
ستتس�لم امله�ام األمني�ة لجزيرتي تران 
وصناف�ر، وه�و الترصي�ح ال�ذي أحدث 

جدال هائال .
وجيعة مكرم!

الكات�ب الصحفي رشي�ف العبد علق عى 
اإلطاح�ة بمك�رم قائال: “ليت�ك حافظَت 
ع�ى تاريخ�ك ومكانتك وتركت الس�احة 
يف التوقي�ت املالئ�م، ال ينكر أح�د مهنيتك 
وقدراتك الصحفية التي لم ينافس�ك فيها 
أحد، تلقينا منك يف األهرام دروسا أفادتنا 
كث�را وال ننكره�ا، كن�ت بالفع�ل تحتل 
موقعك يف الصدارة بن كتاب الجريدة عى 

حد سواء”.
وأردف العب�د: “خس�ارة يا أس�تاذ مكرم 
كن�ت تس�تحق أن تك�ون نهاية املش�وار 

أفضل كثرا”.
وعل�ق العبد عى زيارة ق�ام بها كرم جرب 
الرئي�س الجديد للمجل�س األعى لإلعالم 
ملك�رم محم�د أحمد قائال: ي�ا ترى مكرم 
كان س�عيدا م�ن زي�ارة كرم ج�رب؟ أكيد 
وجيعة مكرم ليس فقط يف رحيله إنما يف 
مدى قناعته بمن حل مكانه تماما مثلما 
يشعر الراحلون يف مهنتنا بخيبة أمل أمل 

فيمن يخلفونهم”.
الصاوي محمد قال إن من محاسن مكرم 
الن�ادرة إنق�اذ املرح�وم د. محمد الس�يد 

سعيد من املوت داخل املعتقل.

جدل يكتنف خروج دراماتيكي ملكرم حممد أمحد من “املشهد اإلعالمي”

مراسلة “سي أن أن” تتعرض لسطو مسلح 
أثناء بث مباشر

القضاء اجلزائري حيكم على صحفي بثالثة 
أعوام سجن نافذ
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قد  األمريكي  الكونغرس  كان  وإذا 
العام 1998 عىل ما سّمي  صادق يف 
اليسء  العراق”  تحرير  “قانون 
 ” عىل  اليوم  مصادقته  فإن  الصيت، 
الرئيس  وّقعه  الذي  قيرص”  قانون 
دخل  الذي  ترامب  دونالد  األمريكي 
حّيز التنفيذ )حزيران/يونيو/2020( 
بكل  الناعمة  الحرب  أن  يعني 
كل  يف  سالكة  أصبحت  أشكالها 
الدروب املوصلة إىل سوريا، والسّيما 
ومحاولة  االقتصادي  الحصار 
يضاف  وإذاللهم،  السوريني  تجويع 
املستلزمات  من  املزيد  تهيئة  ذلك  إىل 
اختلفت  وإن  حتى  الخشنة،  للحرب 
وقد  العراق،  عن  سوريا  ظروف 
دولية  بتفاهمات  أو  محدودة  تكون 
دور  سيكون  وبالطبع  وإقليمية، 
“إرسائيل” مائزاً فيها، ليس إلطاحة 
اإلعالن  يتم  كما  فحسب،  النظام 
نرش  إىل  األمر  يؤدي  قد  بل  ذلك،  عن 
البلد  تفتيت  أو  الخاّلقة”  “الفوىض 
عىل أمل تشطريه وتقسيمه أو حتى 
منه سوريا وتشكيل  أجزاء  القتطاع 
أكثر من كيان بتقطيع أوصال الدولة 
املرّة  هذه  قصاب  بسكني  السورية 
االتفاقية  كتبوا  من  بقلم  وليس 
الرّسية املعروفة باسم سايكس بيكو 
الوطن  جزأت  والتي   ،1916 العام 
املغشوش  بالحرب  ورسمت  العربي 

الحدود املصطنعة.
حقوق  هدر  عن  الحديث  كان  وإذا 
كالم  هو  الحّريات،  وشّح  اإلنسان 
كان  فقد  باطل،  به  ُيراد  فإنه  حق، 
مختلف  نحو  عىل  التعاطي  يمكن 
الذي  املطلبي  الشعبي  الحراك  مع 
برشعية  السورية  الدولة  تقّر 
حني  بعد  استجابت  والتي  مطالبه 
التعديالت  صعيد  عىل  منها  للعديد 
الدستورية والقانونية أو عىل صعيد 
أقول  وغريها،  والجنسية  املواطنة 
ان  أعرف  نفسه  الوقت  ويف  ذلك 
هدر  ذاته  هو  االقتصادي  الحصار 
ويضاعف  اإلنسان  لحقوق  سافر 
ويزيد  املدنيني  السكان  معاناة  من 
يف  بلداً  هناك  وليس  مأساتهم،  من 
ظروف الحرب واألوضاع االستثنائية 
عن  الدفاع  قضايا  فيه  وتقّدمت  إاّل 
الغزو  من  البالد  وحماية  الوطن 
استمرار  وتوفري  الخارجي  والتدخل 
الحد  يمّثل  نحو  عىل  العامة  الحياة 
الحّجة  هذه  مثل  فإن  ولهذا  األدنى، 
تسقط  املتنفذة  القوى  جانب  من 
عىل  التضييق  إىل  ستؤدي  ألنها 
واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق 
والثقافية وبقية الحقوق ، خصوصاً 
الحرب  تفرضها  أولويات  هناك  وأن 
دون  املقدمة  يف  وضعها  ينبغي 
بّد  ال  التي  األخرى  الحقوق  إهمال 
من الحفاظ عليها يف السلم والحرب، 

ألنها حقوق أساسية.
ونظام  الحصار  من  الهدف  لعّل 
إرغامها  هو  سوريا  عىل  العقوبات 
عىل التخيل عن توجهاتها السياسية 
املمانعة وتغيري سياساتها الخارجية 
مرشوطة  سياسية  تسوية  بقبول 
أن  يستبعد  وال  “إرسائيل”،  مع 
الشباك  من  الحرب  واشنطن  تدخل 
مبارشة،  مواجهة  وليس  ُيقال  كما 
عىل  للسيطرة  تسللت  وقد  خصوصاً 
فإن  ولذلك  بالنفط،  الغنّية  املناطق 
مالذ  أو  آمنة  منطقة  فرض  تأييدها 
 safe تركيا  مع  الحدود  عىل  آمن 
التحّكم  هو  منه  القصد   ،  Heaven
وبيع  واستثمار  وتصدير  بإنتاج 
األسلحة  توريد  واستمرار  النفط 
تحت   ، حدودية  جيوب  وتشكيل 
بني  فرق  وهناك  مختلفة،  عناوين 
ومطالبه  الكردي  الشعب  حقوق 
العادلة يف سوريا وبني بعض النزعات 
االنقسامية التي تريد تحويل سوريا 
الوظيفي  للتقاسم  جديد  مخترب  إىل 
بعد  والطائفي  والديني  اإلثني 
قد  كان  ما  وهو  العراقية،  التجربة 
دعا له برنارد لويس )2018-1916( 
ومطلع  السبعينات  أواخر  منذ 

الثمانينات.
ذخرية آيديولوجية وخلفية 

صهيونية
لويس  برنارد  أطروحات  شّكلت  لقد 
للسياسات  آيديولوجية  ذخرية 
األمريكية يف الثمانينات والتسعينات 
ارتباط  من  الرغم  عىل  بعدها،  وما 

باملفكر  الحضارات”  مفهوم “صدام 
وقبله  هنتنغتون  صموئيل  املحافظ 
باملفكر  التاريخ”  “نهاية  نظرية 
لويس  أن  إاّل  فوكوياما،  فرانسيس 
“رصاع  فكرة  عن  تعبرياً  األكثر  هو 
أن  بتأكيده  السّيما  الحضارات” 
 ” هي  إنما  اإلسالمي  الغضب  جذور 
واملسيحي  اليهودي  للرتاث  فعل  رّد 
العاملي  والتمدد  العلماني  والحارض 

لألفكار” .
وكان برنارد لويس قد عمل مستشاراً 
بوش،وكان  واإلبن  األب  للرئيسني 
األكثر تطرفاً منهما يف معاداة العرب 
مع  دينهم  تصادم  بزعم  واملسلمني 

الحداثة.
ويف مقابلة له يف 2005/5/20 أي بعد 
العرب  قال:  العراق واحتالله  احتالل 
واملسلمون قوم فاسدون ومفسدون 
تحّضهم…  يمكن  ال  وفوضويون 
هو  معهم  للتعامل  السليم  والحل 
واستعمارهم  احتاللهم  إعادة 
وتدمري ثقافتهم الدينية وتطبيقاتها 
إعادة  الضوري  ومن  االجتماعية.. 
واإلسالمية  العربية  األقطار  تقسيم 
وطائفية…  عشائرية  وحدات  إىل 
مع  شعوبهم  تخليص  من  بّد  وال 
الفاسدة  اإلسالمية  املعتقدات 
العرقية  التناقضات  واستثمار 
والعصبيات القبلية والطائفية فيها. 
الخط  “إرسائيل”  لويس  واعترب 
أمام  الغربية  للحضارة  األمامي 
الحقد اإلسالمي الزاحف نحو الغرب 

األوروبي واألمريكي.
كيسنجر وبريجنسكي

مرشوع  واشنطن  اعتمدت  وقد 
القومي  ملستشاراألمن  طبقاً  لويس 
مستقبلية،  كسياسة  بريجنسكي 
 1980 العام  يف  رّصح  قد  وكان 
العراقية  الحرب  آوار  استعار  خالل 
لواشنطن  املعضلة  إن  اإليرانية،   –
حرب  تنشيط  يمكن  كيف  اآلن  من 
فيها  تستطيع   … ثانية  خليجية 
“سايكس-  حدود  تصحيح  أمريكا 

بيكو” والكالم هنا لربيجنسكي.
يستهدف  لويس  مرشوع  وكان 
واإلسالمية  العربية  الدول  تفكيك 
ومرص  ولبنان  وسوريا  العراق  مثل: 
والسودان وإيران وتركيا وافغانستان 
وباكستان والسعودية ودول الخليج 
كل  وتفتيت  األفريقي  الشمال  ودول 
الدويالت  من  مجموعة  إىل  منهما 
العرقية  والدوقيات  والكانتونات 
والدينية واملذهبية والطائفية، وأرفق 
من  مجموعة  املفصل  بمرشوعه 
الخرائط املرسومة واملرشحة للتفتت 
بريجنسكي  توجهات  مع  بالرتافق 
لألمن  كارتر  الرئيس  مستشار 
كيسنجر  هنري  وتنظريات  القومي، 
املستشار ووزير الخارجية األمريكي 
كل  وراء  إمارة  إقامة  علينا  القائل: 

برئ نفطي يف املنطقة.
الكونغرس األمريكي ومشاريع 

التقسيم
جدير بالذكر أن الكونغرس األمريكي 
عىل  رّسية  جلسة  يف  باإلجماع  وافق 
مرشوع برنارد لويس يف العام 1983 
واعتمد يف ملفات السياسة الخارجية 
دول  إزاء  لواشنطن  االسرتاتيجية 

املنطقة.
إىل  نظرنا  فإذا  سوريا  وبخصوص 

الخريطة سنراها تتمّيز بما ييل:
متمايزة  أقاليم  إىل  تقسيمها  أوالً- 
ستة  إىل  مذهبياً  أو  دينياً  أو  عرقياً 
شيعية”   ” علوية  دولة  دويالت: 
يف  سّنية  ودولة  الساحل  امتداد  عىل 
حول  سّنية  ودولة  حلب،  منطقة 
الجوالن  يف  درزية  ودولة  دمشق 
كردية  ودولة  لبنان  بدروز  ترتبط 
دير  يف  ودولة  وعفرين،  القامشيل  يف 
محافظة  من  لجزء  امتداداً  الزور 
بني  حاجزا  تكون  العراق  يف  األنبار 

الدولتني
كانتونات   8 إىل  لبنان  تقسيم  ثانياً- 
هي:)دولة  ومذهبية  ودينية  عرقية 
سنية يف الشمال – طرابلس(و )دولة 
و)دولة  جونية(  مارونية-عاصمتها 
سهل البقاع- عاصمتها بعلبك وهي 
شيعية( و)بريوت-عاصمة الدولة أو 
فلسطيني  وكانتون  مدّولة(  مدينة 
الليطاني  نهر  وحتى  صيدا  حول 
)يضم  الجنوب  يف  كتائبي  وكانتون 
الشيعة(  إىل  إضافة   ، املسيحيني 
سورية  أرايض  )إلحاق  درزية  ودولة 
مسيحي  وكانتون  بها(  وفلسطينية 

تحت النفوذ “اإلرسائييل”.
الرئيس  نائب  تشيني  ديك  وكان 
بوش  دبليو  جورج  األمريكي 
يف  الدفاع  ووزير   )2009-2001(
واملرشف  األب،  بوش  جورج  رئاسة 
الصحراء”  عاصفة   ” عملية  عىل 
املعجبني  أشد  العراق من  1991 ضد 
إن   ” عنه  قال  الذي  لويس  بربنارد 
والدبلوماسيني  السياسة  صانعي 
واإلعالم  األكاديميني  من  وأقرانه 

يف  حكمته  إىل  يومياً  يسعون  الجديد 
هذا القرن الجديد”.

ولعّل هذا املرشوع القديم الجديد ما 
زال مطروحاً، خصوصاً وأن مرشوع 
تقسيم العراق ثالثياً: دولة شيعية يف 
جنوب بغداد إىل البرصة، ودولة سّنية 
تضم محافظات األنبار وصالح الدين 
واملوصل وأطراف من دياىل وكركوك، 
شمال  كردستان  يف  كردية  ودولة 
الكردية  املحافظات  تضم  العراق 
وإصدار  بينها  حدود  نقاط  ووضع 
يف  سفر  جوازات  إىل  أقرب  هوّيات 
تبقى  أن  بغداد فيمكن  أما  املستقبل 
لفرتة عاصمة للدولة املوحدة شكلياُ 
بايدن  جو  مرشوع  جوهر  هو  وهذا 
العام  الكونغرس  والذي صادق عليه 
نائباً  يصبح  أن  قبل  أي   ،2007

للرئيس أوباما.
نقد االسترشاقية

وال بّد هنا من استذكار النقد الشديد 
الفلسطيني  املفكر  وجهه  الذي 
السّيما  لويس،  لربنارد  سعيد  إدوارد 
يف  أوالً  االسترشاقية،  لدراساته 
العام  الصادر  االسترشاق”   ” كتابه 
تغطية   ” كتابه  والثاني   1978
 1981 العام  يف  الصادر  اإلسالم” 
والذي انتقد فيه نظرة العالم الغربي 
الضوء عىل  بتسليط  ولعلّنا  لإلسالم، 
إزاء سوريا  لويس  برنارد  أطروحات 
الحقيقية  املخاطر  إىل  التنبيه  هو 
للمشاريع االستعمارية الجديدة ولـ 
عام   100 مرور  بعد  القرن  صفقة 
تلك  بيكو،   – سايكس  اتفاقية  عىل 
النفسية  الحرب  مع  ترافقت  التي 
والقوة الناعمة والحصار االقتصادي 
والدعاية  االيديولوجي  والتضليل 
إضعاف  ذلك  من  واألهم  السوداء 
والسعي  وبالقدرات  بالنفس  الثقة 
وإثارة  داخله  من  املجتمع  لخلخلة 
الطائفية واملذهبية واإلثنية  النعرات 

والدينية وغريها.
الخشنة  القوة  استخدامات  ومع 
بأشكالها املختلفة وممارسات القوة 
مرّت   ، املتنوعة  بأدوارها  الناعمة 
مياه كثرية تحت الجسور ففي ظّل 
هذه األوضاع نقلت الواليات املتحدة 
سفارتها إىل القدس بالضد من قرارات 
الدويل  القانون  املتحدة وقواعد  األمم 
بخصوص   1947 لعام   181 والقرار 
وبشان  دولتني  إىل  فلسطني  تقسيم 
الوضع الخاص ملدينة القدس املدّولة، 
كما اعرتفت واشنطن بكون الجوالن 
السورية املحتلة، جزء من “إرسائيل” 
ذلك  الواقع، واألكثر من  األمر  بحكم 
محاولتها  إرسائيل”   ” زعم  بّررت 
وشمال  األردن  غور  عىل  اليد  لوضع 
البحر امليت، كما تعهد رئيس الوزراء 

“اإلرسائييل” بنيامني نتنياهو.
إذا كان تأثري القوة الناعمة يف املايض 
محدوداً، فقد أصبحت فاعلة ومؤثرة 
ظّل  يف  اليوم  عالم  يف  كبري  نحو  عىل 
وما  واملعلومات  االتصاالت  ثورة 
وتكنولوجيا   Info midia بـ  يسّمى 
 ” الرقمية  والطفرة  اإلعالم 
للثورة  الرابع  والطور  الديجيتبل” 
االصطناعي،  والذكاء  الصناعية 
تبدأ  أحياناً  الخشنة  الحروب  إن  بل 
اي  الناعمة”،  “القوة  بـ  وتنتهي 
باستخدام وسائل غري عنفية أو غري 
عسكرية لتحقيق الهدف، وخصوصاً 
الخصم  أو  العدو  سلوك  عىل  التأثري 
وهذا  الداخل،  من  تقويضه  ليتم 
قد  بخصائص  املعركة  حسم  يعني 
تفوق أحياناً استخدام القوة الصلبة. 
بارزايًف  الناعمة دوراً  للقوة  وقد كان 
 )1989-1947( الباردة  الحرب  فرتة 
يف  وخصوصاً  والغرب،  الرشق  بني 
ظّل “توازن الرعب” بني املعسكرين ، 

السّيما بوجود ” السالح النووي”.
القّوة الناعمة واالسرتاتيجيات 

العاملية
منذ انتهاء عهد الحرب الباردة والعالم 
أساسيتني،  اسرتاتيجيتني  تتنازعه 
حتى وإْن بدتا متناقضتني، إالّ أّنهما 

يف الوقت نفسه متداخلتني أحياناً:

مبدأ  إىل  استندت  األوىل  االسرتاتيجية 
التي   Soft Power الناعمة  القوة 
يف  والحوار  الدبلوماسية  عىل  تقوم 
إطار “نظام عاملي جديد” له رشوطه 
األب،  بوش  جورج  لها  رّوج  التي 
الهيمنة  سيادة  عن  اإلعالن  وكان 
الليربايل  والنظام  العاملية  الرأسمالية 
“نهاية  تنظريات  عرب  لذلك،  املدخل 
فرانسيس  قادها  التي  التاريخ” 
أصل  من  األمريكي  فوكوياما، 
االسرتاتيجية  هذه  أن  ومع  ياباني، 
الباردة،  الحرب  خالل  سائدة  كانت 
وما ُعرف منذ الخمسينات بـ توازن 
تجلّياتها  أّن  إالّ  “النووي”،  الرعب 
كانت قد ظهرت يف عقدي السبعينات 
مع  العالقة  بخصوص  والثمانينات 
فيما  السابقة،  االشرتاكية  الدول 
والتي  الدويل،  الوفاق  بسياسة  ُعرف 
انهيار  إىل  تدريجية  بصورة  قادت 
كيانها  بضعضعة  االشرتاكية  الكتلة 
التحالف  حرب  أّن  إالّ  الداخل،  من 
غزوة  بعد   1991 العام  العراق  ضّد 
إيذاناً  العام 1990، كانت  يف  الكويت 
القّوة  الستخدامات  جديدة  بمرحلة 
الخشنة، بعد انفراد الواليات املتحدة 
بالهيمنة عىل نظام العالقات الدولية 

واألمم املتحدة.
ظلّت  فقد  الثانية  االسرتاتيجية  أما 
)القّوة  العسكري  بالرصاع  منشغلة 
التي  تلك   hard Power الخشنة( 
لتحقيقها  الوقت  استغالل  ينبغي 
ولضمان هيمنة واشنطن عىل العالم 
والعرشين  الحادي  القرن  ليصبح 
قرناً أمريكياً بامتياز. ولعل أطروحة 
“الخطر اإلسالمي” كانت جاهزة بعد 
وهكذا  الشيوعي”،  الخطر   ” انتهاء 
ضّجت وسائل اإلعالم باإلسالمفوبيا، 
لها  نّظر  التي  الحضارات  وصدام 

صموئيل هنتنغتون.
القوة الناعمة مقابل القوة 

الناعمة!!
هو  وحده  الغربي  اليمني  يكن  لم 
مفكراً  أن  بل  الناعمة،  القوة  منّظر 
نعوم تشومسكي  مثل  كبرياً  يسارياً 
املشاكل  مواجهة  إىل  دعا  قد  كان 
الكربى مثل اإلرهاب والفقر والتخلّف 
عالقات  خالل  من  والتنمية  والعوملة 
دولية أكثر تكافؤاً، وإْن كان من زاوية 
مختلفة، حيث دعا إىل أن تتفّرغ األمم 
الدولية، وهذا  النزاعات  لحّل  املتحدة 
انضمام  نظره  وجهة  من  يتطلّب 
محكمة  لنظام  لواشنطن  )جديد( 
الدولية(  الجنائية  )املحكمة  روما 
التي أعلن عن تأسيها يف العام 1998 
العام  التنفيذ يف  ودخل ميثاقها حّيز 
أمام  مساءلة  تكون  )لكي   ،2002
الرشعية  تنتهك  الدويل حتى  القضاء 
الدويل(.  القانون  وقواعد  الدولية 
انضمت  قد  املتحدة  الواليات  وكانت 
االنضمام  باب  إغالق  عشية  إليها 
العام  )أواخر  التأسيسية  الهيئة  إىل 
بعد  منها  انسحبت  لكنها   ،)2000
أن أصبحت نافذة بانضمام 60 دولة 

)2002(، ومثلها حذت “إرسائيل”.
بل  بذلك،  تشومسكي  يكتِف  لم 
دبلوماسية واقتصادية  اقرتح حلوالً 
ال  الدولية،  للمشكالت  واجتماعية 
سّيما بعد االعرتاف بمبدأ حق تقرير 
املتحدة  األمم  الوارد يف ميثاق  املصري 
الدفاع  يف  الدول  وبحق   )55 )املادة 
جماعات  أو  فرادى  النفس  عن 
من  خصوصاً   ،)51 للمادة  )طبقاً 
ونيل  واالنعتاق  الوطني  التحرر  أجل 
االستقالل، كما اقرتح بضعة خطوات 
وتعديل  املتحدة  األمم  هيكلة  إلعادة 
الفيتو  حق  إلغاء  فيه  بما  ميثاقها، 
العضوية  الدائمة  األعضاء  للدول 

)الخمسة الكبار(.
تشومسكي،  نظر  وجهة  حسب 
ليس الغرب وحده هو من يستطيع 
بل  الناعمة،  القوّة  وسائل  استخدام 
إّن الشعوب واألمم والدول الصغرية، 
“التكتل”  بإمكانها  األخرى  هي 
و”التجّمع” لتحقيق انعطافة يف إطار 
والتأثري  الدولية،  العالقات  منظومة 

عىل الدول والقوى الغربية التي تريد 
لتحقيق  الضعيفة  الدول  اخرتاق 
مصالحها األنانية الضيقة، كما يدعو 
إىل عمل جماعي إلصالح األمم املتحدة 
وإعالء هيكلتها وتركيبها وميثاقها، 

بما يضمن مصالح الشعوب.
قّوة النموذج ونموذج القوّة

رؤيته  تشومسكي  عرض  ومثلما 
جوزيف  فإن  الناعمة،  القوة  حول 
قّدم  هارفارد  جامعة  من  ناي 
مفهومه بخصوص القوة الناعمة يف 
تحّدث  حني  وذلك  الدولية،  العالقات 
عن “قوة النموذج” الذي ينترص فيه 
العدوان  أن  ليؤّكد  القوة  نموذج  عىل 
مربّراً  يكن  لم  العراق  عىل  األمريكي 
كسب  يمكن  كان  أنه  إىل  مشرياً 
املعركة بالقوّة الّناعمة ودون تكلفة 
ُتذكر، محّذراً من اإلفراط يف التوّسع 
احتالل  بعد  سّيما  ال  العسكري، 
ليست  الحرب  معترباً  أفغانستان، 
يف  وال  السابق  يف  ال  محتوماً،  قدراً 
الحارض، وبحث ذلك مطّوالً يف كتابه 
الذي  األمريكية”  القوة  “تناقضات 
إضافات  تعديالت  بعد  ونرشه  عاد 

بعنوان “القّوة الّناعمة”.
نظر  وجهة  من  الناعمة  والقوة 
عىل  القدرة  تعني:  ناي  جوزيف 
لإلقناع  كوسيلة  والضم  الجذب 
وسيلة  أي  أو  القوة  استخدام  دون 
استخدم  وقد  اإلكراه،  وسائل  من 
العام  الرأي  عىل  للتأثري  املصطلح 
االجتماعي من خالل قنوات متعددة 
تكون  وهكذا  دولية،  ومنظمات 
دعاية،  ليس  الدعاية  أنواع  أفضل 
حيث تكون املصداقية أندر املوارد يف 
عرص املعلومات، وهو ما بدأ االهتمام 
به دولياً، حيث قال أمني عام الحزب 
هو  السابق  الصيني  الشيوعي 
زيادة  إىل  بحاجة  الصني  إن  جينتاو: 

قوتها الناعمة.
روبرت  األمريكي  الدفاع  وزير  وكان 
غيتس قد قال حينها: إن تعزيز القوة 
الناعمة األمريكية يحتاج إىل ” زيادة 
االتفاق عىل األدوات املدنية من األمن 
واالتصاالت  بالدبلوماسية  القومي 
املساعدات  وتقديم  االسرتاتيجية 
والتنمية  اإلعمار  وإعادة  األجنبية 
املتحدة  الواليات  االقتصادية. وتحتل 
املرتبة األوىل يف توظيف القوة الناعمة 
أملانيا  تليها  الدولية،  رصاعاتها  يف 
وفرنسا  واليابان  املتحدة  واململكة 
والسويد  وأسرتاليا  وسويرسا 
والدانيمارك وكندا. أما مصادر القوة 
الناعمة األساسية فهي: 1- الثقافة 

يف جذب اآلخرين
2- القيم السياسية التي تدعو إليها

وإبراز  الخارجية  السياسة   -3
الجانب الرشعي واألخالقي فيها، أما 
األهداف  تحقيق  إىل  األصول  وسائل 

فهي:
1. اإلكراه بالتهديد

2. التحفيز بالدوافع
3. جذبهم واستجذابهم

مجرد  من  أكثر  هي  الناعمة  والقوة 
الصلبة  القوة  عىل  وتعتمد  تأثري 
للتهديدات واملدفوعات وهي أكثر من 
مجرد إقناع، بل القدرة عىل التحريك 
بالحجة والقدرة عىل الجاذبية لجلب 

الرضا
معادالتها،  تفرض  الخشنة  الحروب 
فعل  ردود  تسّبب  قد  لكنها 
الحقاً،  تأثرياتها  تأتي  وانعكاسات 
إىل  األوىل  العاملية  الحرب  أّدت  فمثالً 
أملانيا،  انهيار 4 إمرباطوريات: األوىل 
والثالثة  – هنغاريا،  النمسا  والثانية 
اإلمرباطورية  والرابعة  روسيا، 
الذي  املريض  )الرجل  العثمانية، 
يف  يتغلّغل  وأخذ  بالشلل  مصاباً  كان 
جميع مفاصله حتى انتهى بالقضاء 
عليه(، وكان لربيطانيا وفرنسا الدور 
الحاسم يف اصطفافات عاملية جديدة 
ويف تقاسم مناطق نفوذ، مع ظهور 
دور واعد للواليات املتحدة وخروجها 

من عزلتها.
العاملية  الحرب  نتائج  من  وكان 

الثانية، سقوط أملانيا مجدداً وانهيار 
وإيطاليا،  اليابانية  اإلمرباطورية 
وصعود توازن جديد، أساسه الحلف 
بني  وخصوصاً:  للفاشية،  املعادي 
شّقت  واألخرية  وموسكو،  واشنطن 
الثورة  بعد  الدولية  العالقات  نظام 
االكتوبرية العام 1917، والتي كانت 
من  واحدة  األوىل  العاملية  الحرب 

عوامل نجاحها.
للحروب،  التاريخية  املقاربة  هذه 
الرصاع  أن  تبنّي  الخشنة،  سّيما  وال 
الحقاً وبفعل امتالك السالح النووي، 
اّتجه نحو الحرب الناعمة، حتى وإن 
كانت تعبريات الحرب الخشنة باقية 
“حرباً  كونها  بزعم  تارة  ومؤثرة، 
وقائية”، وأخرى الزعم بأن “الحرب 
أو  تالفيه  يمكن  ال  حتمي”  أمر 
“ألهداف الردع” من “خطر محتمل” 
أو “وشيك الوقوع” أو “الخشية من 
صعود قوة دولية” قد تحدث فجوة يف 

نظام العالقات الدولية.
ال  أنها  كما  حتمية،  ليست  الحرب 
عن  إنها  الصدفة،  بمحض  تحدث 
وإن  حتى  وتنظيم،  تخطيط  سابق 
ظرفية  عوامل  دفعتها  أو  حرّكتها 
داخلها  يف  تحمل  لكنها  محدودة،  أو 
باملصالح  تتعلق  أساسية  عوامل 
والنفوذ  الهيمنة  فرض  ومحاوالت 

وإمالء اإلرادة.
لتحقيق  فرصة  الحرب  تبدو  قد 
أي  العسكرية،  بالوسائل  األهداف 
حد  عىل  أو  بالعنف  دبلوماسية  أنها 
كالوزفيتز:  النمساوي  املفكر  تعبري 
للسياسة  استمرار  هي  الحرب 
بوسائل عنفية، للوصول إىل األهداف، 
أقل  تصبح  الوسائل  هذه  مثل  لكن 
ظل  يف  الدولية،  العالقات  يف  تأثرياً 
موازين القوى الجديد ووجود السالح 
النووي، حتى وإن كانت الحرب أكثر 
تحقق  ألنها  الزعماء،  لبعض  إغراء 
وحاسمة،  رسيعة  بصورة  األهداف 
الطويلة  الناعمة  الحرب  من  أكثر 
األمد، ولكن العالم يدرك مدى خطورة 
مثل هذا االختيار املدّمر لآلخر، مثلما 

سيكون مدّمراً للذات.
املحمومة  املنافسة  أن  لنتصّور 
ستؤدي  وبكني  واشنطن  بني  اليوم 
بعد  خصوصاً  عسكرية،  حرب  إىل 
جائحة كورونا فايروس واالتهامات 

املتبادلة.
كيف يتم مواجهة الحرب الناعمة؟

إنه سؤال يف غاية األهمّية، ال بّد من 
درجة  ورفع  أوالً  العلم  استخدام 
 ، الشعوب  لتحصني  ثانياً  الوعي، 
وثالثاً ال بّد من تحقيق منجز حقيقي 
عىل األرض، بإقامة نظم تعتمد قيم 
العدالة واملساواة ومبادىء املواطنة، 
وإشاعة الحريات، وتشخيص نقاط 
أو  الخصم  أو  العدو  وضعف  قوة 
مع  اإلنسان،  حقوق  واحرتام  اآلخر 
خارج  للبالد،  العليا  املصالح  مراعاة 
واملصالح  الضّيقة  التصنيفات 
األنانية، كما ينبغي اإلعالء من شأن 
النخب،  دور  وتفعيل  املشرتكات 
فبدالً من استخدامها لتسهيل مهمة 
لتكون  واستغفالها  الناعمة،  الحرب 
جرساً لالخرتاق، يمكن إذا ما أحسن 
الحرّية،  من  أجواء  يف  معها  التعامل 
وال سّيما حرّية الّتعبري أن تكون هي 
أساليب  ضّد  للوقوف  الحربة  رأس 
الخصم  يوّظفها  التي  الّناعمة  القّوة 
والعدّو، وال عملية تغيري أو مقاومة 
أو مواجهة للتحديات دون دور النخب 

الفكرية والثقافية والسياسية.
بمستوى  اإلعالم  يكون  ولكي 
وصدقية  مهنية  من  بّد  ال  املواجهة، 
فيها  بما  للحقائق،  وكشف  ونزاهة 
واملثالب،  والثغرات  النواقص  بعض 
عىل  الدور  هذا  مثل  يقع  وكذلك 
أن  ينبغي  الذي  املدني،  املجتمع 
قوة  إىل  احتجاج  “قوة  من  يتحّول 
حجج  إسقاط  بهدف  اقرتاح”، 
البلدان  انزالق  ضد  والوقوف  العدّو 
والرصاعات  والتمذهب  الطائفية  إىل 
بناء  عىل  والعمل  وغريها،  الدينية 
والرقابة  واملؤسسات  الحق  دولة 
لصالح  اإلدارة  وتيسري  واملساءلة، 

الناس وحقوقهم ورفاههم.
الرتبوي  العامل  دور  هنا  ننىس  ال 
والتأثري  التنشئة  يف  والتعليمي 
والفتنة،  االنقسام  عوامل  ومواجهة 
الشخصية  وتمتني  لرتصني  والسعي 
واحرتام  واملستقل  الحر  والتفكري 
الرأي والرأي اآلخر والتعّددية القومية 
والّدينية، وبالطبع يلعب الفن واألدب 
يف  كبرياً  دوراً  عام  بشكل  والثقافة 
مواجهة الحرب الناعمة، مثلما تلعب 
اللغة التي ينبغي صيانتها وتطويرها 
الناعمة  الحرب  أساليب  مواجهة  يف 
اللغات  أو  اللغة  طمس  بمحاولة 
املحلية لحساب تعميم لغات أخرى، يف 
محاولة للتأثري عىل الهوّية الوطنية، 
األديان  أو  والدين  اللغة  تشّكل  التي 
أحد  الثقافات  املتعّددة  املجتمعات  يف 

أركانها األساسية.
عىل  الضوء  سلّطنا  قد  كّنا  إذا 
فذلك  الحارض،  عند  وتوقفنا  املايض 
 ْ والِعربرَ الدروس  استخالص  بهدف 
عبد  حسب  فالتاريخ  الضورّية، 
 ” الِعربرَ “ديوان  خلدون  ابن  الرحمن 
وحسب هيغل فهو “مراوغ”، وبقدر 
ما نستطيع فهمه، فإنه سيساعدنا 
عنارص  بكل  الحارض  معرفة  عىل 
عنارص  إىل  إضافة  وخوره،  ضعفه 
أحسن  لو  التي  تلك  ومنعته،  قوته 
فإن  واستثمارها،  استخدامها 
ممكناً  سيكون  املستقبل  استرشاف 
خالل  من  العريضة،  بخطوطه  ولو 
من  الداخلية  القوة  عنارص  تعزيز 
الضعف  عنارص  وتشخيص  جهة، 
أن  للعدّو  يمكن  التي  الثغرات  وردم 
أو  الناعمة  بالحرب  منها  يتسلل 

النفسية من جهة أخرى.
الخاتمة

ضد  الناعمة  الحرب  استمرار  إن 
سوريا بما فيها الحصار االقتصادي 
من  الكثري  يثري  أعزل  شعب  ضد 
حول  أوالً  األخالقية  التساؤالت 
العالم  و”قيم  الغربية”  “الفضيلة 
السّيما  الجديد”،  العالم  و”  الحر” 
هذه  يف  املذهلة  الضحايا  أرقام  إزاء 
إيالماً  األشد  الصامتة”  “الحرب 
مثل  فيها  يجري  التي  تلك  وبشاعة، 
هذا الذبول املريع للضمري اإلنساني ، 
البرش  التعامل مع معاناة  يتم  حيث 
بدم بارد أو ترحيل للذنوب عىل اآلخر، 
بهالك  الحكم  لكن  ذنوبه،  فلآلخر 
آجال  أو  حدود  ودون  انتظاراً  شعب 
يعّد جريمة كربى ال يمكن السكوت 
تواطؤاً،  يعني  والسكوت  عنها، 
األوروبية  األصوات  بعض  بأن  علماً 
واألمريكية بدأت تحتج عىل التأثريات 
شعب  وتجويع  للعقوبات  الخطرية 
جيمس  قاله  ما  ولنتذكر  بكامله، 
له  يرّف  أن  دون  العراق  بحق  بيكر 
قبل  ما  “العرص  إىل  سنعيده  جفن، 
منظمة  تقرير  وحسب  الصناعي” 
إىل  العراق  أعيد  فقد  العاملية  الصحة 
نحو 50 عاماً إىل الوراء، وهو ما ُيراد 
اإلعمار  فإعادة  وشعبها،  لسوريا 
بأنواعها  الحرب  خربته  ما  إعادة  أو 
حسب  جيل  من  أكثر  إىل  يحتاج 
تقديرات خرباء اقتصاديني وإىل نحو 

تريليون دوالر أمريكي.
مسؤولية  ترتب  الجرائم  تلك  إن 
من   54 للمادة  وفقاً  جنائية  دولية 
 1977 لعام  األول  جنيف  بروتوكول 
حول حماية ضحايا املنازعات الدولية 
السكان  تجويع  خصوصاً  املسلحة، 
تدمري  ومحاوالت  وترحيلهم  املدنيني 
وحياتهم  بقائهم  رضورات  وإتالف 
فضالً عن تراثهم وذاكرتهم وآثارهم 
تشهد  التي  العمرانية  ورصوحهم 
تجويع  إن  وتاريخهم.  لحضاراتهم 
الحرب  يف  طريقة  بوصفه  املدنيني 
عمل غري مرشوع وال يمكن تربيره 
إنسانياً  ال  كونه  عن  ناهيك  قانونياً، 

وال أخالقياً أو دينياً.
وخارج نطاق السياسة واالنحيازات، 
شعب  أي  ضد  الحصار  من  فاملوقف 
تربئته  يمكن  ال  املربرات،  كانت  وأياً 
العقل  يقبلها  حجة  هناك  فليس   ،
البرشي السوي تعطي لآلخر “حق” 
السكان  أو مجموعة من  قتل شعب 
خطرية،  جريمة  ذلك  إن  بل  جوعاً، 
اإلبادة  أنواع  من  نوعاً  يمثل  ألنه 
عالقة  فيها  بما  الشاملة،  الجماعية 
اإلنسان بحق الحياة والعيش بسالم 
وهو حق مقدس ويتقّدم عىل جميع 

الحقوق.
والحصار  العقوبات  استمرار  إن 
استمرار  يعني  السوري  الشعب  ضد 
ترشيع القسوة وتقنني الوحشية، يف 
والجناة  املرتكبون  فيها  يزعم  عالم 
عدالً  أكثر  مجتمعاً  يريدون  أنهم 
مقرتح  ولعّل  وإنسانية،  وتسامحاً 
معاقبة  ملنع  دولية  اتفاقية  ترشيع 
اقتصادياً،  وحصارها  الشعوب 
وعىل  إلحاحاً  أكثر  اليوم  يصبح 
الحقوق  عن  بالدفاع  املعنيني  جميع 
جهودهم  يوحّدوا  أن  والحريات 
لتحقيق  املتحدة  األمم  عىل  للضغط 
يف  ذلك  إىل  دعوت  قد  وكنت  ذلك. 
نحو  منذ  لندن  يف  نظمناه  مؤتمر 
الدويل  “الحصار  واملوسوم  قرن  ربع 
فعاليات  إطار  يف  العرب”  والواقع 
اإلنسان”  لحقوق  العربية  “املنظمة 
يف ملتقاها السابع، ولعل مطلباً من 
مطالب  صميم  يف  يدخل  القبيل  هذا 
البلدان النامية وشعوب وأمم وبلدان 
العربي  وعاملنا  الفقري  الجنوب 
واإلسالمي األكثر تّضراً من الجميع 

من استمرار هذا الوضع.
األملاني  واملرسحي  الشاعر  وحسب 
برتولت بريخيت ” أي زمن هذا الذي 
أن  األشجار  عن  فيه  الحديث  يكاد 
يصبح جريمة ألنه يعني الصمت عن 

جرائم أخرى” .
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املقادير :
سكر: كوب

الزب�دة: 4 مالعق كبرية )لينة بحرارة 
الغرفة)

البيض: 2 حبة
املوز: 2 حبة )ناضجة مهروسة)

لبن زبادي: نصف كوب
الفانيليا: ملعقة صغرية

طحني: كوب
نبيكنج صودا: ملعقة صغرية

بيكنج بودر: ملعقة صغرية
القرفة: ملعقة صغرية )مطحونة(

التف�اح: 2 حبة )مق�رة ومقطعة 
ملكعبات صغرية(

صلص�ة الكرامي�ل الجاه�زة: ك�وب 
)للتغطية(

الجوز: تلت كوب )مفروم، للتغطية(
طريقة التحضري

1 سخني الفرن عىل حرارة 350.
مل�دة  والزب�دة  الس�كر  اخفق�ي   2

دقيقتني حتى يصبح كالفتات.
3أضيف�ي البي�ض م�ع الخفق حتى 

يصبح املزي�ج ه�ش وفات�ح الل�ون.
واللب�ن  امله�روس  امل�وز  4أضيف�ي 
الزب�ادي والفاني�ال م�ع االس�تمرار 

بالخفق حتى يتجانس الخليط.
5انخ�ي الطح�ني والبيكن�ج ب�اودر 

والصودا والقرفة يف وعاء آخر.
6 أضيف�ي خليط الطح�ني إىل خليط 
وحرك�ي  واللب�ن  والزب�دة  البي�ض 

بامللعقة حتى يتجانس.
7أضيف�ي التف�اح وحرك�ي بامللعقة 

حتى يتوزع.
8 ادهن�ي صيني�ة 9 ان�ش بالزب�دة 
وبطنيها بورق الزبدة وصبي الخليط 

فيها.
املحم�ى  للف�رن  الصيني�ة  9أدخ�ي 
مسبقا واخبزيها ملدة 50 -60 دقيقة 

حتى تنضج واتركيها لتربد.
الكرامي�ل  ص�وص  س�خني   10

ث�م  ثوان�ي   10 مل�دة  باملايكروي�ف 
أضيفي الجوز وحركي وعند التقديم 

وزع�ي عىل الوجه ص�وص الكراميل 
والجوز.

ه�ل تس�اءلت يوًما ملاذا يبدو املش�اهري 
دائًم�ا متألقني ع�ىل الرغم م�ن التقدم 
يف العم�ر، الحقيق�ة تكم�ن يف أن ه�ذه 
الفئة تمتلك جيش�ا م�ن خرباء التجميل 
ملس�اعدتهم يف الظه�ور بأبه�ى صورة 

ممكنة.
إليك رس تألق املشاهري:

-1 واقي الشمس
ال يمك�ن أن تحص�ل عىل ب�رة جميلة 
وصحية دون االس�تخدام املنتظم لواقي 
الش�مس، يقول مامي ماكدونالد، خبري 
التجميل، إن أي جه�ود أخرى تقوم بها 
س�تذهب سدى إذا أهملت هذه القاعدة، 
ينص�ح خب�ري تجمي�ل مش�هور آخ�ر، 
الدكت�ور النرس، باس�تخدام الكريم مع 
حماية من الشمس يومياً والحرص عىل 

تحتوي معظم الكريمات املضادة للبقع -2 احذر من التهاب الجلدتجديده طول فرتة البقاء يف الشمس.

ع�ىل بريوكس�يد البنزويل ال�ذي يجفف 
الجل�د ويزيد االلتهاب، لذلك لن تتخلص 
من البقع بح�ك الجلد، ي�ويص الدكتور 
هارولد النرس باهتمامك بتقش�ري الجلد 
أو  الساليس�يليك  حم�ض  باس�تخدام 

الالكتيك وأقنعة التطهري بالطني.
-3 ال تنىس رقبتك

الرقب�ة هي جزء من جس�د امل�رأة الذي 
يكش�ف ع�ن عمره�ا يف الح�ال، لذا من 
امله�م ج�ًدا العناية به�ا، فالجلد يف هذه 
املنطقة حساس ويتطلب رعاية خاصة 

مثل وجهك.
-4 افركي مكعبات الثلج عىل برتك

تنصح الدكتورة آفا ش�امبان، أخصائية 
الجلدي�ة يف س�انتا موني�كا  األم�راض 
بكاليفورنيا، بف�رك وجهك بمكعب ثلج 
لبض�ع ثوان ملنع ظه�ور برتك باهتة، 

ه�ذه الخدعة البس�يطة تحف�ز الدورة 
الدموية.

بش�كل  التجمي�ل  أدوات  تخزي�ن   5-
صحيح

ح�ذرت الدكتورة دي�ربا جاليم�ان، من 
تخزي�ن أدوات التجمي�ل الخاص�ة ب�ك 
يف الحم�ام، ألن الهواء الداف�ئ والرطب 
يجعله�ا تتل�ف رسيع�ا، إذ يجب حفظ 
كريم�ات الوج�ه وملحق�ات التجمي�ل 
األخ�رى والت�ي ال تس�تخدمها كثريًا يف 

الثالجة.
-6 الحف�اظ ع�ىل نظاف�ة كل ما يمس 

برتك
يق�ول الدكت�ور الن�رس أن�ه ال يجب أن 
تلمس وجهك بأيدي متسخة، قم بتغيري 
أكياس الوس�ائد مرة واحدة يف األسبوع 
عىل األقل إذا كان لديك نوع برة جافة 

أو عادية أو مرة واحدة كل ثالثة أيام إذا 
كانت برتك دهنية، قم بتنظيف شاشة 

هاتفك الذكي من وقت آلخر.
-7 ال تتعامل مع برتك بقسوة

تويص كريس�تي كيد، أخصائية العناية 
بالبرة من بيفريل هيلز، بعدم استخدام 
أي منتجات كاش�طة للعناي�ة بالبرة 
)الدع�ك، اإلس�فنج، الف�رش( إذا كن�ت 
تعان�ي من حب الش�باب، ألن هذا يؤدي 
إىل التهاب أكثر خطورة، يحتاج أي نوع 
من الجلد إىل تطهري دقيق بدون صابون، 
ولتقليل االحم�رار وااللتهاب، ضع قليل 

من املاء واألسربين عىل البقع.
-8 تدليك الوجه سيساعد عىل التخلص 

من البقع تحت عينيك
ي�ويص أويل هنريكس�ن بتدلي�ك الوجه 
إلزال�ة البق�ع تحت الع�ني، حيث يحفز 

التدفق اللمف�اوي، وينعم الجلد، يمكنك 
القيام بذل�ك يف املنزل، ليس من الصعب 

تعلمه.
-9 اعتن بيديك

تتطل�ب اليدي�ن ق�دًرا م�ن العناية مثل 
الرقبة ألن الجلد رقيق وحساس، قومي 
باألعم�ال املنزلي�ة بارت�داء القف�ازات، 
ورطبي برتك بانتظام بالكريم، يمكنك 
أيًض�ا وضع كريمات مض�ادة للتجاعيد 
ع�ىل يديك وكذلك وجهك، وال تنَس واقي 

الشمس.
-10 طهري برتك جيدا

تش�ري طبيبة األم�راض الجلدي�ة ديربا 
جاليم�ان، إىل أن�ه ال ينبغ�ي علي�ك أبًدا 
الذه�اب إىل النوم وبرت�ك بها مكياج، 
إذا قم�ت بذلك، فس�وف ينتهي بك األمر 

بانسداد مسام الوجه. 

كمحاول�ة لتوف�ري امل�ال والطاق�ة، 
يلج�أ الكثري من الناس إىل اس�تبدال 
املصابيح العادية بمصابيح قياسية 
موفرة للطاقة وصديقة للبيئة، لكن 
مؤخ�را ب�رزت العديد م�ن التقارير 
الت�ي ُتش�ري إىل خط�ورة اس�تعمال 
بفع�ل  للطاق�ة  املوف�رة  املصابي�ح 
الغازات الس�امة املنبعث�ة منها عند 
ك�رس اللمب�ة وأيض�ا الناتج�ة عن 

االستعمال الطويل لها!
مخاطر املصابيح املوفرة للطاقة

فبحس�ب دراس�ة أجراه�ا باحثون 
يف معه�د فراونهوفر التاب�ع لوكالة 
الهيئة االتحادية األملانية للبيئة، ُوجد 
أن الغ�ازات املنبعث�ة م�ن مصابيح 
ُتف�رج  املكس�ورة  الطاق�ة  توف�ري 
ع�ن غ�از الزئبق برتكي�ز أعىل ب�20 
مرة م�ن تركيزه املقب�ول يف الهواء. 
وبحس�ب الدراس�ة، ف�إن األعراض 
الت�ي ُتس�ببها الغ�ازات املنبعثة من 

املصابيح املوفرة للطاقة هي:
الدوخ�ة ص�داع عنق�ودي وص�داع 
نصف�ي تع�ب وع�دم الق�درة ع�ىل 

الرتكيز قلق
وبع�ض الدراس�ات ربط�ت إمكانية 
اإلصاب�ة بالرسط�ان عن�د التع�رض 
املوف�رة  اللمب�ات  له�ذه  املس�تمر 
للطاقة، وهذه أس�باب كافية تجعلك 
تع�ود الس�تعمال اللمب�ات املتوهجة 

العادية:
املصابي�ح املوف�رة املوف�رة للطاق�ة 
تحت�وي عىل الزئب�ق، والزئبق عنرص 
يؤثر ع�ىل األعصاب خاص�ة األطفال 
والنس�اء الحوامل. فهو س�ام بشكل 
خاص عىل الدم�اغ، الجهاز العصبي، 
الكب�د وال�كىل، ويمك�ن أن ي�ؤدي إىل 

تلف أنظمة القل�ب واألوعية الدموية 
والجه�از املناعي والق�درة اإلنجابية، 
عدا ع�ن األعراض الس�ابقة املرتبطة 
كالص�داع  الزئب�ق  تركي�ز  بزي�ادة 

والزهايمر وفقدان الذاكرة والقلق.
وجدت دراس�ة أُجريت من قبل بيرت 
ب�روان يف مخت�رب برل�ني بأملاني�ا أن 
املصابي�ح املوف�رة للطاق�ة تحتوي 
ع�ىل مواد مرسطنة س�امة تس�بب 
الرسطان مثل: الفينول: وهو مركب 
بل�وري أبي�ض صل�ب، مس�تخلص 
م�ن قط�ران الفح�م وُيس�تعمل يف 
النفثالني:  الكيميائي�ة.  الصناع�ات 
مادة بيض�اء متقلبة بلورية ُينتجها 
قط�ران الفح�م، وتس�تعمل كمادة 
الكيميائي�ة.  امل�واد  إلنت�اج  خ�ام 
س�تايرين: هيدروكربون�ات س�ائلة 
غري مش�بعة ُيحصل عليه�ا كمنتج 

ثانوي من النفط.
م�ن املس�لّمات األخرى ح�ول تأثري 
املصابي�ح املوف�رة للطاق�ة، انبعاث 
ف�وق  األش�عة  م�ن  كب�رية  كمي�ة 
البنفس�جية الت�ي ُيمك�ن أن يؤدي 
التع�رض املس�تمر له�ا إىل رسطان 
ف�وق  األش�عة  أن  كم�ا  الجل�د. 
البنفس�جية تهاجم الجهاز املناعي 
ألنس�جة  بالغ�ة  أرضار  وتس�بب 

الجسم وأنسجة الجلد.
يف النهاية، ُيمكن االستنتاج أن ُسّمية 
كفيل�ة  للطاق�ة  املوف�رة  املصابي�ح 
بإلقاه�ا بالقمام�ة والتخل�ص منها 
بالطريق�ة الصحيحة. وإذا ما انكرس 
مصباح م�ن هذه املصابيح يف املنزل، 
فعلي�ك بفتح النوافذ واألبواب ملدة 15 
دقيقة ع�ىل األقل للحد م�ن التعرض 

للغازات السامة املنبعثة منها.

ت�م وضع قائمة األمور واألش�ياء التي 
يفعله�ا امل�رء يف الس�ن م�ن 30 إىل 40 
عاما ومن ثم ين�دم بعد ذلك. ووضعت 

القائمة عىل أساس آراء وتعليقات .
وه�ي تض�م 10 ترصف�ات كان م�ن 
الواج�ب تداركه�ا يف الف�رتة من س�ن 

الثالثني إىل األربعني عاما.    
-كنت تعي�ش وفقا لقواع�د اآلخرين. 
ولك�ن يف س�ن الثالثني ستش�عر بثقل 
ال�رأي العام وه�و يضغط علي�ك أكثر 
من أي وقت مىض. ال تس�مح ألي أحد 
بتوجيهك وإال فكل ترصف سيثري القلق 
يف نفس�ك بما يف ذلك قرار رشاء بيت أو 
ال�زواج أو إنجاب األطف�ال وغريها.  ال 
تنصت ألح�د وعش كما يحل�و لك أنت 
بالذات. وإذا انحرف مس�ار حياتك عن 
»النه�ج الطبيعي« املعت�اد يف املجتمع، 
ف�ال يج�وز أن�ت تش�عر بنفس�ك من 
الفاش�لني. الحي�اة واحدة ول�ن تتكرر 

فتمتع بها.
- لم تكن تويل الوق�ت الكايف للوالدين.. 
يب�دي الكث�ريون األس�ف ألنه�م كانوا 
يهمل�ون الوالدي�ن وال يقضون معهما 
ما يكفي من الوقت عندما كانا بصحة 
جي�دة ويف س�ن الش�باب. وم�ع مرور 
الزم�ن يصعب أكث�ر فأكثر ع�ىل املرء 
الحص�ول عىل مثل ه�ذه املتع�ة التي 
كانت متوفرة وسهلة املنال يف السابق.

- كن�ت تضع العمل يف املقام األول.. لو 

كان العم�ل يعني بالنس�بة لك يف س�ن 
الثالث�ني، اله�دف األول واأله�م فه�ذا 
يعني أنك ستندم عىل ذلك الحقا. عليك 
بقض�اء وقت أكثر مع م�ن تحب وكن 
عىل ثقة أن املال والتقدم يف املناصب لن 

يجلبا لك مثل هذه اللحظات املمتعة.
-كن�ت ته�در الكث�ري م�ن الوقت عىل 
الغضب واالنفعاالت الس�لبية..إذا كنت 
تعتق�د أن كل م�ن تك�ن ل�ه البغ�ض 
والكراهية س�يختفي بعد بلوغك س�ن 
الثالث�ني، فأن�ت ع�ىل خطأ. س�يبقى 

البعض منهم يف محيط معارفك الحقا 
ولذلك ال يجوز أن تهدر الطاقة والوقت 
عىل كراهيتهم. حدد األش�خاص الذين 
تش�عر باالنزعاج معه�م وحاول تغيري 
العالقة معهم. ال تهدر الوقت والطاقة 
عىل املش�اكل واألفكار السلبية التي ال 

يمكنك أن تؤثر عليها.
-تحسب نفسك عجوزا منهارا..البعض 
يف س�ن الثالثني يش�عر بنفسه أن بات 
كب�ريا بالعمر ع�ىل الكثري م�ن األمور. 
وهذا خطأ ال يغتفر. كنت تشعر العالم 

كل�ه تح�ت أقدام�ك يف س�ن العرين. 
واآلن ال ت�زال كل األم�ور كما كانت. يف 
داخل�ك ال ي�زال يوجد طف�ل، فانصت 
له وعش حيات�ك بالكامل وال تهدر أي 

يشء منها.
-كن�ت تعت�رب اآلخري�ن أفض�ل وأه�م 
منك.. يف بع�ض األحيان تهتم أكثر من 
اللزوم بمش�اكل وحاجات اآلخرين إىل 
حد يجعلك تنىس نفسك. عليك التوقف 
عن ذلك فورا، فلنفسك عليك حق. ضع 
نفس�ك يف مقدمة االهتمامات وسرتى 

أن املش�اكل تنحل بحد ذاتها. ستشعر 
بالس�عادة وستتحس�ن عالقات�ك مع 
اآلخري�ن. وس�ريبح الجميع م�ن ذلك. 
إذا قمت دائما بحل مشكالتك ومهامك 

وبعد ذلك تفكر باآلخرين.
-لم تك�ن تهت�م بصحتك كم�ا يجب.. 
بعد الثالثني اخذت تعترب نفسك عجوزا 
ولكن ترصفات�ك وعاداتك بقيت وكأنك 
فتى ق�ارص، ال تزال تتن�اول الوجبات 
وتهم�ل  الطري�ق  يف  وان�ت  الرسيع�ة 
الرياضة وال تمارسها. لقد حان الوقت 
الرياضة  بالصحة وممارسة  لالهتمام 
املفيدة بش�كل جدي وإال فستس�تلم« 

فواتري« إهمالك رسيعا.
-ضيعت الفرص سابقا...ال تكن حذرا 
أكثر من الالزم وعش حياتك وال تضيع 

أية فرصة.
-ل�م تتمكن م�ن ادخار م�ا يكفي من 
املال.. هذا األمر يثري األس�ف واألىس يف 
نف�وس الكثريين. طبعا كلما أبكر املرء 
بالتوف�ري كلم�ا زادت مدخرات�ه ولكن 
حتى يف س�ن الثالثني ل�م تفت الفرصة 
ويمكنك مع حلول س�ن التقاعد جمع 

املال املطلوب.
-لم تتنقل وتس�افر بما فيه الكفاية... 
ولكن العالم ال يزال عند قدميك يف س�ن 
الثالث�ني ولم تفت الفرص�ة بعد. تنقل 
وتجول وكف عن الكس�ل. حدد الوقت 

املناسب للسفر وال تتقاعس.

10واحة
10 تصرفات ستندم عليها بعد األربعني!

حنو مستقبل افضل ..هلم

alzawraanews@yahoo.com

املطبخ

 كيك املوز بالتفاح مع صوص الكراميل الرائع

االس�تهانة  أن  وباحث�ني،  أطب�اء  نق�ال ع�ن 
بمصاب�ي كورون�ا الذين لم تظه�ر عليهم أي 
أعراض، أدت إىل انتشار واسع 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.
ورجح الباحثون يف البداية أال ينتقل الفريوس 
من األشخاص الذين لم تظهر عليهم األعراض، 
ظن�ا ب�أن ف�ريوس كورون�ا املس�تجد يحمل 
املواصفات الجينية نفس�ها لفريوس آخر من 

عائلة “كورونا” وهو “سارس”.
يف أملاني�ا، مثال، دخ�ل 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 الهيئ�ات الصحية تجاهل�ت من ال تظهر 
عليهم األعراض، فق�د جرى الرتكيز يف املقابل 
عىل قياس الحرارة يف املطارات، كما لم ُيفرض 
ارت�داء الكمام�ات ع�ىل األش�خاص األصحاء 

خالل املرحلة األوىل.
وكان فريق علمي من جامعة ميونخ، من بني 
األوائ�ل 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�ترى الوباء يف عدد 
أك�رب 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 
شهرين كاملني يف مناقشة ما إذا كان املصابون 
الذين لم تظهر عليهم أعراض أشخاصا ناقلني 

للعدوى.
وأضافت أن ه�ذا التأخري كان بس�بب أخطاء 
علمي�ة أو من جراء منافس�ة وخصومات بني 
األكاديمي�ني، أو ربم�ا ال�رتدد يف قبول حقيقة 

ناصعة وه�ي أن احتواء الفريوس يس�توجب 
إجراءات صارمة وشديدة.

ويقول الباحثون إن ثمة صعوبة يف تقدير عدد 
األشخاص الذين كانت وقايتهم من املرض أمر 
ممكنا، لك�ن بعض العلماء يؤك�دون أنه كان 
ممكنا أن نحمي عرات اآلالف من األرواح لو 

أن الحكومات اتخذت اإلجراءات املناسبة.
ويج�ري التعام�ل اليوم م�ع املصاب�ني بدون 
أع�راض كناقل�ني محتملني بش�دة للفريوس، 
لكن نس�بة مس�ؤولية ه�ذه الفئ�ة يف الوضع 

الوبائي بشكل عام ما زالت غري واضحة.
لك�ن نماذج حس�ابية م�ن هيئ�ات علمية يف 
س�نغافورة والصني وهونغ كونغ، رجحت أن 
يك�ون ما ب�ني 30 و60 يف املئة م�ن اإلصابات 
ناجمة عن أش�خاص أصيبوا بفريوس كورونا 

من دون أن تظهر عليهم أي أعراض.

كل يوم معلومة

اخلطأ القاتل.. كيف انتشر )كورونا( بـ”صمت” بني دول العامل؟

لطلة ابهى....

ملاذا يتألق املشاهري دائما؟

طبيبك يف بيتك

)الش�قيقة(  النصف�ي  الص�داع 
هو أح�د أن�واع آالم ال�رأس األكثر 
انتش�اراً، ويتميز بظه�ور النوبات 

بشكل متكرر يف أوقات محددة.
يعاني %10 من الناس من الصداع 
النصف�ي غالب�اً، ويصيب النس�اء 
أكثر من الرجال. وهو اكثر انتشاراً 
عن�د األش�خاص ما ب�ني 20 و50 
س�نة، م�ع أن�ه يمك�ن أن يصيب 

األطفال ما بني 3 و5 سنوات.
إذا كنت�م م�ن األش�خاص الذي�ن 
يعانون من أوج�اع الرأس الرهيبة 
تس�تعملوا  أن  ننصحك�م  ه�ذه، 
العالج�ات الطبيعي�ة التالي�ة لكي 
يصبح الصداع النصفي يف مجاهل 

النسيان.
إذا أردتم أن تختفي نوبات الصداع 
أن  يج�ب  )الش�قيقة(،  النصف�ي 

تتجنبوا عدة أشياء منها :
• بع�ض األطعم�ة مثل ال�كاكاو، 
الحمضي�ات،  الحلي�ب،  منتج�ات 
وامل�واد  البه�ارات  املك�رسات، 

الحافظة. 
• استخدام حبوب منع الحمل ملنع 

اإلباضة. 
• التعرض املستمر للشمس. 

• اضطرابات النوم. 
• التوتر والضغط النفيس. 

• الصوم املتواصل. 

• الض�وء، الضج�ة القوية وبعض 
أنواع العطور. 

• استهالك الكحول. 
• األطعم�ة الت�ي تحت�وي ع�ىل ال 
الجبن  )النبي�ذ األحمر،   tyramine
املعتق، السمك املدخن، كبد الطيور، 

التني والفاصولياء(. 
إذا اتبعتم هذه النصائح، لن تعودوا 
ملواجهة أوجاع الرأس التي ال تطاق 
كما من قبل، وس�تخف اآلالم التي 

تصيبكم.
إليك�م الوصف�ات ال 10 الطبيعية 
الص�داع  م�ن  للتخل�ص  األفض�ل 

النصفي :
- قر املوز :

ضع�وا ع�ىل جبهتكم ق�رة رقي 
أحم�ر أو ق�رة م�وزة ناضج�ة 

وثبتوه�ا بواس�طة ضم�ادة. هذا 
س�يجعل األل�م يختف�ي يف بضعة 

دقائق أو يرتاجع بشكل ملحوظ.
- اللوز / الفراولة : 

تن�اول الل�وز والفراول�ة / الفريز 
)ع�ىل األق�ل 15 بالي�وم( يس�اهم 
الص�داع  ظه�ور  م�ن  الوقاي�ة  يف 

النصفي.
- جوزة الطيب :

تناول�وا كل يوم كوب�اً من املاء مع 
ملعق�ة كب�رية م�ن ب�ودرة جوزة 
الطيب، فهذا يس�اعد ع�ىل الوقاية 

من الصداع النصفي )الشقيقة(.
- البابونج :

الي�وم  م�دار  ع�ىل  يومي�اً  خ�ذوا 
زهورات البابونج بجرعات صغرية 

ملنع ظهور األلم.

- الخيار / البطاطس :
قطع�وا بضع رشحات م�ن الخيار 
والبطاطس وضعوها يف الرباد لكي 
تصبح ب�اردة قبل أن تضعوها عىل 
جبهتكم وعينيكم. هذا سيساعدكم 

عىل التخفيف من األلم.
- مغي قر شجر الصفصاف :

ضع�وا قطع�ة م�ن ق�ر ش�جر 
الصفص�اف يف امل�اء واغلوها مدة 
15 دقيقة، ث�م ارشبوا النقيع. بعد 

5 دقائق، سيختفي األلم.
- القهوة والليمون الحامض :

م�ن  قطع�ة  م�ع  القه�وة  خ�ذوا 
الليمون الحامض فهي عالج فعال 

جداً للتخفيف من أوجاع الرأس.
- الزنجبيل :

تن�اول ش�اي الزنجبي�ل كل ي�وم 
يخفف من نوبات الصداع النصفي 

)الشقيقة(.
- الخردل :

مع أن هذا يبدو غريباً، خذوا حماماً 
من امل�اء املغي م�ع الخ�ردل. هذا 
يهدئ من أوج�اع الصداع النصفي 

غري املحتملة.
- خل التفاح : 

تناولوا مع كل وجبة كوباً من املاء 
يحتوي بضع نقاط من خل التفاح 
فهذا يح�ّد كثرياً من تك�رار نوبات 

الشقيقة.

ضع قشرة موز او رقي على جبهتك وانتظر النتيجة

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

أسباب جتعلك تتوقف عن استخدام 
املصابيح املوفرة للطاقة
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 يعتقيد بعض الباحثين يف علم 
النفيس بيأن ترتيب الشيخص 
يف العائلية ليه تأثير قيوي عيل 
شيخصيته و ال يوجد إثنن من 
اإلخيوات لهيم نفيس الصفات 
مين  بالرغيم   100% بنسيبة 
أن األبين و األم الذيين يقوميوا 
لكين  و  يختلفيوا  بالتنشيئة ال 
األبياء يختلفيوا يف املعاملية مع 
كل طفل و ينتج عنه إختالف يف 

الشخصية .
اخوتك

فمثالً الطفيل األول يقوم األباء 
بيكل شيئ ليه و لكين األطفال 
الذين يأتوا بعده يشيارك األخوه 
يف بعض األدوار مع األباء و دائماً 
ميا يفتخر االبياء باإلبين البكر 
ألنه األكرب سيناً و االكثر حكمة 
و كفياءة و مع وصيول الطفل 
األصغير قيد تضعيف سييطرة 
األباء و بذليك فهذا الطفل دائماً 

ما يفضل الرتفيه و الضحك .
االبياء  يقيوم  الغاليب  يف  ألنيه 
عيى  األكيرب  الطفيل  بتنشيئة 
النجياح و تحقييق اإلنجيازات  
أميا الطفل األوسيط يرتبي عى 
التفاهيم و  التصالح أما الطفل 
األصغر يأخذ دائماً إهتمام كبر 
و نتيجية لذليك فيإن ترتيبك يف 

العائلة يؤثر عيل شخصيتك .
الشيخص األكرب ) البكر (  : هو 

الشخص الناجح .
يذكر باحثي علم النفس بأن هذا 
الشخص هو أول طفل ألبائهم و 
أمهاتهم فهم عادة يحصلوا عى 
إهتمام و املسئولية و التحكم و 

الثقية بهم و حسين الترصف و 
الحذر دائماً . إذا كنت الشيخص 
األكرب فربما أن حقتت املزيد من 
اإلنجيازات يف حياتيك و سيوف 
تحبيث عن مهنية قياديية مثل 
مجال القانون أو الطب أو املدير 
التنفيذي ألي رشكة . و سيوف 
تعطي إهتماميك للطفل رقم 2 

يف عائلتك . 
الشيخص األوسيط : املتسامح 
مهميا كان ترتيبه الثاني الثالث 

قبل األخر :
إذا كنيت الشيخص األوسيط يف 
عائلتك فربما أنت شخص تحب 
مسياعدة األخرين و متسيامح 
كثيراً و  ميرن يف تعامليك ميع 
األخريين . و عيادة ميا تكيون 
دائيرة أصدقاء أكيرب ألنه يمثلوا 
لك عائلة أخري و قد يرجع ذلك 
ألنك تفتقير اإلهتمام الكثر من 

عائلتك و تحاول تعويض ذلك .
ومن األفراد الذي يحتلوا الرتتيب 

األوسيط يف العائلة  مثل إبراهام 
لنكولين و جيون كنييدي و  و 
نسيتون ترششيل و  بيل جتس 
عمومياً  فوربيس   سيتيب  و 
مين الشيائع أن تجد نفسيك يف 
وظائف السلطة  التي تسمح لك 
بإسيتخدام مهيارة التفاوض و 

الحصول عيل اإلهتمام .
عيادة ميا تتفيوق أنيت و األخ 
األكيرب  يف نفيس الشيئ و لكن 
لديك مهيارة إجتماعية تختلف 
عنيه القدرة عييل التفياوض و 
التسيامح و الشيعور بالسيالم 

الداخيل .
الشخص األصغر ، محب الرتفيه 

:
األرسة غالبيًا ميا تكيون أكثير 
تسياهاُل معيك و تحصيل عييل 
جذب إنتبياه األرسة و اإلهتمام 
بيك و لكن ليس مثل الشيخص 

األكرب .
كما أن الشخص األصغر  لديهم 

املزيد من الحرية و اإلستقاللية 
املئسيولية   تحميل  يف  األقيل  و 
كميا أن لك الكثير من الصفات 
املشيرتكة كما أنه له تأثر جيد 
ربميا  و   . العائلية  أفيراد  عييل 
يحصل عيل وظيفة مثل ممثل ، 
ممثيل كوميدي ، كاتب ، مخرج 
، هليم جرااا . كميا قد يكونوا يف 

أطباء أو معلمن .
الشخص الوحيد :

إذا كنيت الطفل الوحييد لعائلك 
فغالباً ميا تحظي بكل اإلهتمام 
و تكون أكثر نضجاً  ألنك تميض 
الكثير مين الوقت بمفيردك و 
تثق يف شيخصيتك كثيراً  و أنك 
شخصية مبدعة غالباً ما تجمع 
بين صفيات شيخصية الطفل 

األول و األصغر .
نصيحية لألباء يجيب أن تعرف 
صفات شيخصية طلفلك لتوفر 
له االمان و تسياعده لكي يكون 

أكثر إنضباط .

 يف أحيد األييام قرر رئيس رشكية مرموقة 
التنحيي عن منصبيه و منيح فرصة ألحد 
العاملين لديه لشيغل هذا املنصيب. و من 
أجل ذلك استدعى اربعة من املرشحن لهذا 

املنصب و ابلغهم بقراره، وقال لهم: 
احدكم سيوف يفيوز بهذا املنصيب يف حال 
اجتاز االختبار الذي وضعته بنجاح، سوف 
امنحكم بذور لنبات معن لتزرعوها و بعد 
اربعة شيهور سيوف اقرر الفائز بناء عى 
مدى عنايته لهذه البذرة و شكل النبتة التي 

سيحرضها.
و بالفعل نفذ املرشيحون االربعية األوامر، 
و اهتيم كال منهم ببذرته و يف كل اسيبوع 
يتشارك االربعة عن مدى تقدم الذي احرزه 

اال شخصا واحد يبقى صامتا.
ويف اليوم املحدد، حرض الجميع و كال منهم 
يحمل وعائه و فيه النبته ماعدا الشيخص 
الصاميت فكان وعائه فارغا. و بدا الرئيس 
يف معاينة النباتات باهتمام، و عندما وصل 
اىل الوعياء الفارغ سيال صاحبيه: ما الذي 
حيل  ببذورك، فرد علييه: لقد قمت بكل ما 

هو الزم و لكن لم ينمو اي نبات.
فقال له: انت الرئيس الجديد لهذه الرشكة، 
لقد منحتكم بذورا فاسدة، و كانت النتيجة 
انكم اسيتبدلتموها بأخرى و أحرضتموها 
ايل و لكن صاحب الوعاء الفارغ هو الوحيد 
الذي اعاد البذرة الفاسيدة كما هي.  و هذا 

حصاد امانته لقد منحته ثقتي.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

اختبارات شخصية

قصة وعربة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

أبـــــــراج

ننصحك يف هذا اليوم الرائع أن تشارك يف رياضة 
جديدة تسياعدك عى تنشييط اليدورة الدموية. 
ليس املقصود بممارسية هيذه الرياضة أنك مضطر 
ان تكون بطال أو نجما مشيهورا يف أحد النوادي. اكتف 
فقيط بممارسية رياضة امليي كل صبياح حتى تعزز 

طاقتك العقلية والبدنية.

وداعيا للقييود الييوم فلديك أكثير من فرصة 
لتحقيق بعض األحالم الغريبة التي ظنت يوما 
ما أنها مجرد وهم. تحب ممارسة الرياضة يوميا 
ولكن التعب أو اإلرهاق الذي تشعر به اليوم يجعلك ال 

تفكر يف أي يشء سوى الراحة والنوم.

ربما تشيعر اليوم أنك أكثر نشاطا وتتمتع بمزيد 
مين الحكمة واليذكاء. قد يالحظ مين حولك هذه 
الصفات التي تظهر يف شيخصيتك اليوم. شيخصيتك 
املميزة تساعدك عى تقوية عالقاتك مع اآلخرين. استغل 
مهاراتك يف املشياريع الدقيقة. ال تدع هذا اليوم يفوت قبل أن 

تحقق فيه النجاح يف العمل.

التفكير الكثير يف عيدة أحيداث ماضية قد 
يجعليك تتذكر ظروفيا صعبة ميررت بها أنت 
وأرستك. التفكر كثرا يف املايض لن يجعلك تتقدم 
ولو خطوة لألمام. أخطأ شيخص ميا يف حقك اليوم، 

ولكنك ستسامحه وتتقبل اعتذاره.

ترغب اليوم يف السيفر للخيارج. لن يتعاطف 
البعيض معيك يف هذا الييوم ألنيك ال تعرب عن 
حزنك باليكالم ولكنك تتنهد فقيط! ننصحك بأال 
تقص أي تفاصيل عن حياتك ألي شخص. تذكر أنه 
من املهم جدا أن تتعلم دروسا من هذه الحياة وأول هذه 

الدروس أن تعرف متى تصمت ومتى تتكلم.

يبيدو أن حياتيك الخاصية ال تتغير، ولدييك 
إحسياس أن الكل ال يساعدك عى الوصول إىل 
هدفك. ال تييأس حتى وإن واجهتيك أحداث غر 
متوقعة، فيجب أن تظل واسع الحيلة ومرنا، وسوف 
تجد حال مرضيا أرسع مما كنت تظن، وستفاجئ الذين 

يهتمون بأمرك.

أي مشيكلة سيتتعرض لها اليوم سيتوضح 
مدى قوتيك وقدرتك عيى التحميل. ليس من 
الطبيعي أن تخفي الحقيقة، حتى إذا كنت تعتقد 
أن شخصا آخر عى علم ودارية بها. ال ترتكب املزيد 
من األخطاء وتمسيك بالحقيقة وأعط فرصة لآلخرين 

أن يتحملوا مسؤولية ترصفاتهم وأفعالهم.

إذا كنيت ترغيب يف االسيتقرار، فيإن الرشيك 
الحيايل هو الشيخص املناسيب للقييام بهذه 
الخطيوة فاعرض عليه الزواج. تقيد باإلرشيادات 

الطبية املطلوبة.

تميّر بيوم صعيب تكثر فييه خيبيات األمل، 
لكين تفاؤليك بالخر يجعليك تتغليب عى كل 
ميا تواجهيه. تكثير املناسيبات والدعيوات اليوم 
وجاذبيتيك يف تصاعد مسيتمر ما يزييد تعلق الرشيك 
بك. الصداع املتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفسيك 

عى الطبيب املختص لوصف العالج املالئم.

أنيت تناضل اليوم من أجل كبح جماح حماسيتك، 
ولكين قد تييء بدون قصد إىل شيخص ميا إذا لم 
تحقق ما تسيعى إليه. هذا ليس الوقت املناسب للتعبر 
عين رغباتك. بدال من الرتكيز عى ميا تريده اآلن، ننصحك 
بقبول الظروف واألوضاع الحالية كما هي. سيدعم اآلخرون 

أحالمك وأفكارك إذا تعاملت بجدية.

ال تؤجيل العمل املطلوب منك إنجيازه مرة واحدة، 
فهذا يؤثر يف مسيتقبلك ويرتك انطباعاً غر إيجابي 
حول قدراتك الفعلية. تعجبك رومانسية الرشيك، لكن 
الحيذر واجب يف مثيل هذه الظروف، حتيى تتضح النيات 
بالكامل. صحياً: إذا مارسيت الرياضة ستصبح أكثر مرونة 
وصرباً، علييك أن تحاول ممارسية أنشيطة رياضية جديدة 

لزيادة لياقتك البدنية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

حيان الوقت اآلن لتنفيذ بعيض الخطط التي 
كنت تسعى إليها خالل األيام القليلة املاضية. 
كين القائد الييوم وتحكيم يف كل يشء. احذر من 
النياس فربما تالحظ أنهم وقحون جدا اليوم، وربما 

التتحمل تعليقاتهم.

غزل عراقي
اسود لبسيل اليوم وحياني االشكر  

والشعر نهر النيل والركبة مرمر 
*سب واشتم شمرتيد يا ولفي اقبل 
وال تظلم اني اهواك وماريد تزعل 
*يا خويا يا كرار ظم دمعك ارتاح

والتشمت انتة عداك وتصفك عى الراح 
*هاك ابرتك والخيط كوم امي عني 

لو بية اشل الجروح جا شل هذني 
*كلبي ارد اكصة بموس واكوي بمكانة

علمني اعى دروب كلهن مهانة
*نيالك تشوف هواك لو حتى بالطيف
وك شوفة الحلوين صارت مطر صيف
*نيالك تشوفه هواك وبالحلم ساعة
 ما نمت لحظة بليل من يوم وداعة 

*شحجي شكل للناس من همي شحجي
مليان بالحرسات بس احجي ابجي

acebook Fمن الفيسبوك

حلل شخصيتك من ترتيبك بني أخوتك

إذا زرعت األمانة فستحصد الثقة

كلمات متقاطعة

713 - سقوط مريدا يف أيدي املسلمن بقيادة موىس 
بن نصر بعد سنة من حصارھا.

املعاھيدة ميع  توقيع  املتحيدة  الوالييات   -  1815
الجزائر.

انفجيار تونغوسيكا يف سييبريا  1908 - وقيوع 
بروسيا.

1920 - اندالع ثورة العرشين يف العراق.
1925 - السيلطات الرتكيية تعيدم الثائير الكردي 
الشييخ سيعيد بران ميع 46 من رفاقيه يف أعقاب 

ثورة الشيخ سعيد.
1946 - تصدير أول شحنة نفط كويتية.

1960 - استقالل الكونغو كينشاسا عن بلجيكا.
1980 - مجليس األمين يبطل قيرار إرسائيل بضم 

القدس.
1989 - الجبھية اإلسيالمية القوميية يف السيودان 

تنقلب عى النظام الديمقراطي التعددي.
1991 - إلغاء سياسية التفرقة العنرصية يف جنوب 

أفريقيا.
1997 - صدور رواية ھاري بوتر وحجر الفيلسوف 

للكاتبة جوان رولينغ موراي.
2002 - منتخيب الربازييل لكرة القيدم يحرز لقب 
كأس العالم للمرة الخامسة يف تاريخه بعد إنتصاره 

عى املنتخب األملاني بھدفن لال
يشء يف النسيخة السيابعة عرش مين بطولة كأس 

العالم املقامة يف كوريا الجنوبية واليابان.
-2009القوات األمريكية تنسحب من املدن العراقية 
بعد 6 سنوات من غزوھا وذلك بعد إتمامھا لعملية 

تسليم املسؤولية األمنية فيھا للجيش
والرشطية العراقيية وذليك تنفيذا لبنيود االتفاقية 

األمنية املوقعة بينھما.
سيقوط طائيرة ركاب إيربياص يمنيية يف املحيط 
الھنيدي قبالة جيزر القمر وتحطمھيا وعى متنھا 

153 شخص.
2010 - كريستيان فولف مرشح تحالف املستشارة 
األملانيية أنغيال ميركل يفوز بمنصيب الرئيس بعد 

ثالث جوالت انتخابية.
2012 - الرئييس امليرصي املنتخيب محميد مريس 
يؤدي اليمن الدسيتورية أمام املحكمة الدستورية 

العليا ويتسلم رسميا مھامه الرئاسية من
املجلس األعى للقوات املسلحة الذي توىل إدارة البالد 
منذ تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن 

الحكم يف 11 فرباير 2011.
2013 - مظاھرات يف ميدان التحرير ومحيط قرص 
اإلتحادية بميرص للمطالبة برحيل الرئيس املرصي 
املنتخب محميد مريس،ومظاھرات أخرى مؤيدة له 

يف ميداني رابعة العدوية ونھضة مرص.
- 2014السيلطات اإلرسائيليية تعثير عيى جثيث 

املستوطنن الثالثة بعد 18 يوما من اختفائھم.
البنيك الفرني بي إن بي باريبا تيم تغريمه بمبلغ 
قيدره 97.8 ملييار دوالر أمريكيي النتھاكه الحظر 

األمريكي ضد إيران والسودان
وكوبا.

ليدوران األرض والنظيم  الدوليية  2015الھيئية   -
املرجعيية تقرر إضافة الثانية الكبيسية لنھاية 30 

يونيو 2015.
تحطيم طائيرة ھركلييز يس130- تابعية للقيوات 
الجوية اإلندونيسية بعد إقالعھا بدقائق من ميدان 

يف مقاطعة سومطرة الشمالية.

يرضب للشخص الكسول الذي تعوّد عى البطالة وعاش عالة عى غره 
من الناس

أصله: 
أن رجيال كان له وليد كسيول ، وكان كلما يحاول إصالحه وإرشياده ، 
يزداد كسيال وبيالدة ، حتى تعب الرجل ومّل ويأس من إصالحه وسيلم 
أميره إىل الليه تعاىل . ويف ذات ييوم قرر الرجل أن يرسيل إبنه إىل مجمع 
التنابلية ليعيش بينهم ويصبح واحدا منهم ، فريح ويسيرتيح . وكان 
التنابلة آنذاك يعيشون يف بستان كبر يف إحدى ضواحي بغداد ، ينامون 
فييه طيلية يومهم . فإذا جاعيوا أكلوا مما يتسياقط عليهم من رطب ، 
من النخيل املوجودة يف البسيتان ، وإذا أحّسيوا بالظميأ رشبوا من ماء 
السياقية . ذهب الرجل إىل شييخ التنابلة ورشح له األمر وسلّم له ولده 
الكسيول . فرحب شييخ التنابلة بالتنبل الجديد وقال له : )) شوف بابا 
روح نام هناك يم الساكية .. وملا توكع يمك رطبة من النخلة أكلها وإذا 
عطشيت إرشب من ماي الساكية .. وإنت ما مطلوب منك أي عمل هنا 
(( . فانبطح الولد عى األرض ، قرب الساقية ، يف إنتظار سقوط الرطب 
بالقرب منه ، وبعد مدة وجيزة سيقطت رطبة بالقرب من رأسيه ، فلم 
يكلّف نفسيه عناء إلتقاطهيا ووضعها يف فمه ، فقيال بكالمه البطيء 
املتثائب : )) رحم الله والديه اليل يخيّل الرطبة بحلكي (( . فسمع شيخ 
التنابلة ماقاله التنبل الجديد فضحك منه واسيتدعاه إليه ، وقال له : )) 
كيوم ولك كوم روح ألبيوك كول له : آني تنبل ونص .. و ماأحتاج أعيش 
وييه التنابلة حتى أتعلّم منهيم (( . ثم علم الناس بحكاية ذلك الصبي ، 
وعجبوا من كسله وضحكوا من فعله ، فقالوا فيه )) تنبل أبو رطبة (( 

وذهب ذلك القول مثال. 

تنبل أبو رطبة
قصة مثل 

أفقي
1مواقيع للقياء واملناقشية عى 

االنرتنت o للتعريف
2الترصف يف عمل بدون تحضر 

o أوىف االصدقاء
3املدينية ذات األليف عميود أيام 

قوم عاد o جملة موسيقية
يف  اسيتخدمت  صوتيا  4تصيدر 
o قاصيدا عين سيبق  الحيروب 

ارصار
5حرف عطف o املوت

6جهية االنطيالق o ابيو األب أو 
األم

7مدينة اسبانية سياحية اسماها 
الفينيقيون مدينة “امللكة”

الحمياس  خميود   o 8خيض 
والحيوية

االسيم   o عميان  إىل  9منتسيب 
القديم للبحرين وحضارتها

10دولة عربية ليسيت لها حدود 
برية o شتم

رأيس
1جزيرة أكثر مين 40 % من كلمات 

لغتها عربية o عراق )مبعثرة(
 o طر لييل o )2للهاتيف )معكوسية
له من االسيماء يف العربية نحو 100 

اسما
3متشابهان o عاب شخصا يف غيابه 

o والد
4نصاب o ندى أو مطر خفيف o ثلثا 

منح
النظير  ووجهية  املشيورة  5يف 
)معكوسية( o اسيم خليية النحيل 

بالفصحى
6قصائيد شيعر كتبيت يف الجاهلية 

بماء الذهب
7والدة o ثالثة حروف من اوان

8أكرب بركان يف العالم
9تجدهيا بين البليدان o ورقية من 

أوراق اللعب
10أول بلد عربي عرف الطباعة o أداة 

من الخشب أو نحوه لصنع الكعك.
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اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

أضاف تطبي�ق االتصاالت غوغل 
»ف�ون« ميزة جديدة تتيح توثيق 
مص�در املكامل�ات بش�كل يظهر 
للمستخدم اسم الرشكة املتصلة، 

وشعارها، وسبب املكاملة.
وقالت غوغ�ل إن »امليزة الجديدة 
تتطلب أن تقوم الرشكة املتصلة 
قبيل إجراء املكاملة بعميل محدد 
بتزوي�د غوغل بتفاصيل تش�مل 
رقم هاتفها ورقم هاتف العميل، 
االتص�ال،  س�بب  إىل  باإلضاف�ة 
عىل غ�رار جدولة موع�د تركيب 
»طلب�ك  أو  لدي�ك«،  اإلنرتن�ت 

لتوصيل الطعام«.
وتق�وم غوغ�ل بدورها بإرس�ال 
املعلوم�ات ع�ىل ش�كل بطاق�ة 
تعريفية إىل هاتف املستخدم لدى 
تلقيه االتصال، يف حالة اكتمالها 

عىل النحو الذي تطلبه.
املي�زة  املتوق�ع أن تلق�ى  وم�ن 
استحسانا ملا تحمل من فائدة ال 
تقترص فقط ع�ىل معرفة هوية 
املتصل، بل أيض�ا بتزويد العميل 
بس�بب االتص�ال الذي سيس�هل 
عىل متلق�ي املكاملة اتخ�اذ قرار 
بال�رد ع�ىل الجه�ة الت�ي ترغب 

بالتواصل معه من عدمه.
»املي�زة  أن  إىل  غوغ�ل  ولفت�ت 
ليس�ت بحاجة إىل تثبيت من قبل 
مستخدم الهاتف، كونها ستبارش 

مهامها بشكل تلقائي«.
الخدم�ة لتكون  اعتم�اد  ويبقى 
فعالة أخريا عىل تزويد الرشكات 
ل غوغل بالبيانات املطلوبة، أي أن 
تلك االتصاالت القادمة من جهات 
لم تقدم معلومات حول تواصلها 
لن تظهر بطاقة توضيح لس�بب 
االتصال. وال يقتيض عدم ظهور 
يك�ون  أن  املعلوم�ات  بطاق�ة 
االتصال ال�وارد مصدر إزعاج أو 
اتصال دعائ�ي، فمن املحتمل أن 
يأتي من شخص أو جهة لم تقدم 

املعلومات الكافية ببساطة.
املي�زة  أن  الرشك�ة  وأوضح�ت 
س�تعمل ع�ىل تطبي�ق »غوغ�ل 
فون«، ما ال يقت�يض بالرضورة 
عملها عىل كل جهاز يعتمد نظام 

»آندرويد«.
وأضاف�ت أن عمل املي�زة يتطلب 
م�ن املس�تخدم امتالك حس�اب 
غوغل تم تحديث بياناته بش�كل 

يشمل رقم هاتف الشخص.

التغافل عن تصدع جدران البيت وتهالك أساسياته 
،لن يؤخر حقيقة انهياره 

ولن يعلو بناءمائل  مامل يسبقه هدم. 
#اعادة إعمار الوطن

يسعدني عندما يتبوء عراقي او عراقية يف املهجر 
ــة داليا  ــة ... االعالمي ــدان مهم ــب مهم يف بل منص
ــوري للكونغرس  ــزب اجلمه ــحة احل ــدي مرش العقي
ــا هي ابنة  ــة مينابولس ...دالي ــي عن والي االمريك
ــزوة اخلالدي  ــدي والفنانة غ ــري العقي الفنان فخ

امتنى هلا كل التوفيق خلدمة اجلالية العربية .

 
                 

تأسيس مدرسة تعليم 
الطريان واجملمع العلمي يف 

1947
ابت�دأت سن�ة 1947 يف بغداد بموافق�ة مجلس الوزراء عىل قب�ول عدد كبري من 
ط�الب الكويت وحرضموت وع�دن واليمن يف امل�دارس العراقي�ة ملساعدتهم يف 
الدراس�ة عىل نفق�ة الحكومة، ويف الساب�ع من الشهر األول منه�ا تويف العالمة 
اللغوي األديب األب أنستاس ماري الكرميل صاحب مجلة )لغة العرب(، ومؤلف 
كت�اب )خالصة تاريخ الع�راق(، وكتاب )الفوز بامل�راد يف تاريخ بغداد(، وكتاب 
)أغالط اللغويني األقدمني(، وكتاب )النقود العربية(، ورسالة يف الكتابة العربية، 
وتم دفنه يف كنيسة الالتني قرب الشورجة يف رصافة بغداد، ويف هذه السنة زادت 
كمي�ة التمور املصدرة اىل خارج العراق وص�درت مجلتان فكاهيتان هما قرندل 
والفلقة، وجري�دة قزموز، وتم عقد اتفاقية إخوة وتحالف مع األردن ومثل ذلك 
للصداقة وحسن الجوار مع تركيا والتي نظمت مياه دجلة والفرات كونها تنبع 
من تركي�ا، وتم وألول مرة تأسيس مديرية النقليات واملرور كمؤسسة مستقلة 
يف الرشط�ة، وتم تأسيس املجمع العلمي العراق�ي وصدر نظامه رقم 62، حيث 
كان الجهة الثقافية واألدبي�ة والعلمية األوىل يف بغداد قبل وزارة الثقافة واتحاد 
األدباء، وتم فتح خط مبارش تلفوني بني بغداد وطهران، وقررت جمعية الطريان 
العراقية فتح مدرسة لتدري�ب العراقيني عىل الطريان وقررت استخدام عدد من 
املهندسني والفنيني األجانب لهذا الغرض، وتم إكمال التصاميم الخاصة بإنشاء 
جرس يربط ب�ني الكاظمية واالعظمية الذي سمي فيم�ا بعد بجرس األئمة، وتم 
إرسال هذه التصاميم اىل لندن لبيان الرأي، ويف 9/21 من هذه السنة أعدت وزارة 
الش�ؤون االجتماعية العدة إلج�راء إحصاء النفوس العام ال�ذي تقرر القيام به 
يوم 10/19 من السنة نفسها، حيث تم ترقيم محالت السكن وتخصيص ثالثني 
ألف موظف ووضع التخصيصات املالية الن هذا اإلحصاء هو أول عملية إحصاء 
كامل�ة يف العراق، وفع�اًل تم اإلحصاء يف الي�وم املحدد وبلغ ع�دد نفوس العراق 
أربع�ة ماليني و480 ألفا، يعني أقل من خمسة ماليني عراقي، وكان عدد اإلناث 
أكث�ر من عدد الذكور الذي بلغ مليونني و258 ألف�ا، وتم استقدام اختصاصيني 
للكلية الطبية، وأوعزت وزارة الشؤون االجتماعية ألصحاب املشاريع الصناعية 
لبن�اء دور للعمال عىل ان تتكفل بتخصيص األرض، وأعلنت الجهات الربيطانية 
اكتم�ال انسحاب قواتهم من األرايض العراقي�ة، وتم تأسيس كلية التجارة، وتم 
ع�رض أول فيلم من إنتاج عراقي كامل، بع�د ان كانت األفالم العراقية السابقة 
باالش�رتاك مع مرص، والفل�م الجديد هو )ابن الرشق( الذي ش�ارك فيه املطرب 
الريف�ي حضريي أبو عزي�ز، وبمناسبة إنشاء جرس الرصافي�ة الحديدي والذي 
كان للسكك الحديد، وتولت مديري�ة الدفاع املدني إقامة عمودين يحمالن سلكاً 
كهربائياً اىل الجانب الثاني وإقامة موانع وتزويدها باالضواء الكهربائية، وزادت 
مقادي�ر املل�ح املصدرة، وتم نق�ل أصحاب الرصائف الساكنني بني محلة ش�يخ 
عم�ر ومحلة السعدون اىل منطقة الوزيري�ة- اعظمية، وقررت مديرية الرشطة 
العام�ة استحداث آمرية رشطة الخيالة املمتازة يف بغ�داد لحفظ األمن الداخيل، 
والقي�ام بالدوري�ات اليومية ليالً، واستقبال الشخصي�ات وتنظيم حركة املرور 
يف ضواح�ي بغداد، وصدرت قوانني عديدة، منه�ا قانون الخدمة الطبية وقانون 
إبادة ذبابة البحر املتوسط وقانون األرصدة اإلسرتلينية، وقانون معاهدة تسليم 
املجرم�ني، وصدرت عدد من األنظمة، منها نظام املجمع العلمي العراقي ونظام 
دخ�ول املعاهد العالية واملهني�ة، ونظام تعادل الشه�ادات العسكرية، وصدرت 
ع�دد م�ن الجرائد، منه�ا جريدة األم�ل وجريدة الحري�ة وجريدة بري�د الجمعة 
وجري�دة النهضة وجريدة الح�وادث وجريدة الدستور وجري�دة الدفرت وجريدة 
الشعل�ة وجريدة الش�ورى وجري�دة العمل قرم�وز، وجريدة الثقاف�ة وجريدة 
السه�ول وجري�دة العدل االجتماعي وجري�دة العيادة الشعبي�ة وجريدة الفلقة 

ل وجري�دة الكرخ.. ويف سنة 1947 أيضاً  ستق�ا ا
ح�ل رئيس الوزراء نوري باش�ا بسبب 

وإج�راء  امللك�ي  الربمل�ان 
انتخاب�ات جدي�دة، وت�وىل 

تشكي�ل  ج�رب  صال�ح 
الوزارة )40( يف تسلسل 
ال�وزارات امللكي�ة من 
ه�م  وزراء  تسع�ة 
يوسف غنيمه وفاضل 
الجمايل وجمال بابان، 
حاف�ظ  اإلل�ه  وعب�د 
جعف�ر  وضي�اء 
الوهاب  عبد  وجميل 
وهب�ي  وتوفي�ق 

وتوفيق النائب.

أكدت مغنية البوب األمريكية ليدي غاغا تأجيل 
جولة الدعاية أللبوماها الجديد »كروماتيكا« 
حت�ى صيف 2021 بإنتظار إنحس�ار فريوس 

كورونا.
وقالت مغني�ة البوب عرب تغريدة نرشتها عىل 
»توي�رت« :«جول�ة كروماتيكا تأجلت رس�مياً 

اىل صي�ف 2021، نعم�ل ب�كل جهدن�ا لنحدد 
الوق�ت األمثل واألرسع واألكث�ر امامنا لنقدم 
ه�ذا الع�رض لكم، ولك�ن األهم بالنس�بة لنا 
أن تكون�وا أصح�اء وقادرين عىل مش�اركتي 

الرقص يف الحفالت كما تعودنا دائماً«.
ومن املقرر أن تبدأ الجولة يف شهر يوليو 2021 

م�ن باريس، ثم لندن، لتع�ود اىل أمريكا 
وتحديداً مدينة بوس�طن يف أغس�طس، 
وم�ن ث�م اىل مدين�ة تورونت�و الكندية، 
لتنتق�ل اىل والية نيوج�ريزي األمريكية، 
وتختت�م جولته�ا أواخ�ر أغس�طس يف 

شيكاغو.

طارق حرب

منمنمات 
ميزة جديدة من غوغل »فون«.. اعرف 

سبب المكالمة قبل الرد

يف ق�رار وال أغرب، حرمت إيطاليا 
أكثر  مس�افريها م�ن اس�تعمال 
أال  الطائ�رة،  يف  طلب�ا  األماك�ن 
وهي املقصورة املخصصة لوضع 

األمتعة الصغرية فوق املقاعد.
هكذا لن يتمكن املسافرون من أو 
إىل إيطالي�ا جوا يف الوق�ت الحايل، 
وربما ألش�هر قادم�ة، حتى زوال 
ف�ريوس كورونا عن وج�ه الكرة 
األرضية، من اس�تخدام مقصورة 
يف  مقاعده�م  ف�وق  األمتع�ة 
الطائ�رات بعدما اعتربت س�لطة 
الط�ريان املدن�ي اإليطالي�ة أنه�ا 

تشكل خطرا عىل الصحة .
وج�اء الق�رار بموج�ب مرس�وم 
حكوم�ي نج�م عن مخ�اوف من 
انتشار أوسع للفريوس املستجد، 
يل�زم املس�افرين بحم�ل حقيبة 
صغرية يمكن وضعها تحت املقعد 

املقابل.

إىل ذلك، أكدت سلطة الطريان املدني 
اإليطالية عدم إلزام الركاب بدفع 
مبل�غ إضايف لتس�جيل حقائبهم.

أما اله�دف من هذا الق�رار فمنع 
التالمس ب�ني ال�ركاب والحد من 

الحركة داخل الطائرات.
جمعي�ة  رحب�ت  املقاب�ل،  يف 
لحماي�ة  اإليطالي�ة  كوداكون�ز 
املس�تهلك بالق�رار معتربة أن من 
شأنه »منع الفوىض« التي تحدث 
أحيان�ا يف الطائ�رة »عندما يضع 
الركاب أمتعتهم يف املقصورة فوق 

املقعد«.
وأضاف�ت الجمعي�ة »فيما يتعلق 
بهذا الخصوص، ف�إن اإليطاليني 
هم م�ن بني أكثر املس�افرين غري 
املنضبطني يف أوروبا، إذ يتسببون 
بتأخر رح�الت وصف�وف انتظار 
من ش�أنها اآلن أن تفاقم مخاطر 

العدوى«.

أعل�ن موق�ع يوتي�وب ع�ن البدء 
بتجرب�ة ميزة جديدة يف تطبيقها، 
تس�مح للمس�تخدمني بتس�جيل 
مقاط�ع فيديو قص�رية عىل نحو 

يشابه تطبيق تيك توك.
وأوضح�ت »جوج�ل« يف منش�ور 
ع�ىل مدونته�ا أن املي�زة الجديدة 
تسمح ملنش�ئي املحتوى بتسجيل 
مقاط�ع فيديو قص�رية متفرقة، 
ث�م جمعه�ا يف مقط�ع واح�د ال 
تتجاوز مدته 15 ثانية، وهي املدة 
)تيك  لتطبي�ق  ذاتها  االفرتاضي�ة 
ت�وك( باإلضافة إىل تطبيق )ريلز( 

Reels الجديد من »إنستجرام«.
املس�تخدمني  إن  املوق�ع:  وق�ال 
تح�ت  جدي�ًدا  خي�اًرا  س�ريون 
اس�م )أنش�ئ مقط�ع فيديو( يف 
قس�م تحمي�ل مقاط�ع الفيدي�و 
ع�رب تطبي�ق يوتي�وب يف األجهزة 

املحمولة.
وع�ىل غ�رار )تي�ك ت�وك(، يمكن 
ع�ىل  الضغ�ط  للمس�تخدمني 
مقط�ع  لتس�جيل  التس�جيل  زر 
الفيدي�و، ثم يمكنهم رفع األصبع 
التس�جيل،  الشاش�ة إليقاف  عن 
ومع تك�رار هذه العملي�ة إلتمام 
مدة املقط�ع البالغة 15 ثانية، ثم 
املقاطع  يجمع تطبي�ق يوتي�وب 
القص�رية إلنش�اء مقط�ع واحد 

ونرشه.
وبإطالق امليزة الجديدة، لن يكون 
تس�جيل  املس�تخدمني  بإم�كان 
مقاطع فيديو تزيد مدتها عن 15 
ثانية عرب تطبيق يوتيوب املحمول 
نفسه، لذا سيكون عليهم تسجيل 
باس�تخدام  الطويل�ة  املقاط�ع 
تطبي�ق الكامريا، ث�م تحميله من 

املعرض إىل يوتيوب.

قرار غريب.. مكان في الطائرة ممنوع 
استعماله بعد االن

منافسة لـ “تيك توك”.. يوتيوب يبدأ 
اختبار تسجيل مقاطع فيديو قصيرة
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م�ن خ�الل اس�تديو صغ�ري داخ�ل منزل 
الفنان�ة بلقي�س فتحي، ب�دأت تنفيذ أوىل 
أعماله�ا الغنائي�ة الت�ي طرحته�ا قب�ل 
ساعات عرب وس�ائل التواصل االجتماعي 
الخاص�ة بها وع�رب قناتها الرس�مية عرب 

اليوتيوب وحملت عنوان »همت بظبي«.
كعادته�ا، تفاج�ىء بلقي�س جمهوره�ا 
بتجاربه�ا املختلف�ة لتك�ون أول مطرب�ة 
تقي�م اس�تديو خ�اص بها داخ�ل منزلها 
خالل فرتة الحجر املنزيل الذي س�يطرعىل 
دول العالم، حيث استغلّت الفرتة املاضية 
يف بناء اس�تديو ص�وت مجّه�ز عىل أعىل 
مستوى فني داخل منزلها لتسّجل أعمالها 
الغنائي�ة الجديدة، حيث انطلقت أوىل هذه 
األعمال بأغنيته�ا الجديدة »همت بظبي« 
وهي من أش�عار صاحب الس�مو الشيخ 
محمد بن راشد ال مكتوم، كما أنها عبارة 
عن »معارضة ش�عرية لقصي�دة إبن عبد 
ربه األندليس« وألحان عبد الرحمن محمد 

وتوزيع زيد عادل.
وكش�فت بلقيس أنها منذ س�ماعها هذه 
األغني�ة قبل س�نوات، أًعجبت به�ا كثرياً 

ونرشتها فيديو له�ا وهي تغنيها أثناء 
وجودها يف سيارتها لتجد تفاعالً قوياً 
من قبل جمهورها عىل الفيديو؛ األمر 
الذي حمسها لتقديمها كأول أغنية 
لها من داخل األستديو الخاص بها 
يف منزله�ا يف الس�عودية، بعد غلق 
اململك�ة  يف  األس�تديوهات  كاف�ة 
العربي�ة الس�عودية نظ�راً ألزم�ة 

عدوى فريوس كورونا.
ع�ىل صعي�د آخر، عل�م أن بلقيس 
ثماني�ة  م�ن  يق�رب  م�ا  لديه�ا 
مشاريع غنائية جديدة ستسّجلها 
يف اس�تديو الص�وت الخ�اص بها 
خ�الل الفرتة املقبل�ة، لتطرحها 
للجمه�ور ع�ىل م�دار موس�م 

الصيف لعام 2020.
ق�د  بلقي�س  وكان�ت 
أي�ام ع�رب  ش�اركت قب�ل 

تطبيق  »ش�دو«  بمشاركة 
شبيهاتها من الوطن العربي 

يف تقدي�م دويت�و غنائ�ي عرب 
التطبيق.

بلقيس فتحي سبّاقة في أحدث أعمالها

فيروس كورونا يؤجل الجولة الغنائية أللبوم ليدي غاغا الجديد  

ألّن الف�ن رس�الة، اخت�ارت نجوى ك�رم توعية 
الش�باب عىل مخاط�ر املخ�درات يف املجتمع من 
خالل »نعش الس�ّم«، وهي رس�ائل شعرية أّدتها 
بصوته�ا يف كليب قصري بدأ بّثه عدد من وس�ائل 
اإلعالم املحلّية مع انط�الق اليوم العاملي ملكافحة 
املخ�درات. وذك�ر أن املكت�ب اإلعالم�ي لش�مس 

األغنية اللبنانية نج�وى كرم هو الذي خّطط لهذه 
الفك�رة من�ذ ح�واىل ثالثة أش�هر وتحديداً يف ش�هر 

نيس�ان/أبريل املن�رصم، حي�ث تناولت ك�رم مخاطر 
املخدرات يف عّدة مناس�بات ومقابالت لها، خصوصاً مع 

انتش�ار هذه اآلفة يف ظل األوضاع الصعبة التي يمّر بها 
لبن�ان والعال�م العربي ككّل. من هنا جرى التنس�يق، 
م�ن دون عل�م نج�وى، م�ع املخرج محم�د رسحان 
واملمثلني س�هري نارص الدين وحس�ني إدريس، وُقّدم 
العمل عىل أنه رس�الة إنس�انية حيث ُصّور خالل يوم 
واحد يف بلدة حمانا اللبنانية، وبالتايل فوجئت نجوى 
بهذه الخطوة بعد أن س�ّجلت هذا الش�عر بصوتها 

منذ فرتة واسُتخدم ضمن الكليب.

رسالة نجوى كرم للمدمنين

يستعد املغني الكويتي عبد الله الرويشد، 
إلحياء حفل غنائي مبارش يبث عرب شبكة 
اإلنرتنت تحت شعار »مكملني معاكم«، يوم 
الخمي�س املقبل يف تمام الس�اعة العارشة 
مساًء بتوقيت اململكة العربية السعودية. 
وعىل جانب أخر تعاون الرويش�د مع 
الش�اعر الغنائي بهاء الدين محمد، 
ىف أغني�ة جدي�دة س�يتم طرحه�ا 
قريباً بعنوان »نعمة اليقني«، من 
ألحان حس�ني محمود، وتوزيع 
وليد رشاق�ي. يش�ار أن آخر 
م�ا ق�ام النج�م الكويتى 
الرويش�د،  الل�ه  عب�د 
جائحة  تف�ى  قب�ل 
كورونا، هو تصوير 
»س�ولف  أغني�ة 
إم�ارة  يف  ع�يل«، 
املخ�رج  م�ع  دب�ى 
اللبناني بسام الرتك 
وهي م�ن ألحان عبد 
الل�ه الرويش�د، كلمات 
مطي�ع العونى، توزي�ع جورج 
قلته، ومكس وماس�رت األوديو 

للمهندس إيهاب نبيل.

أعلن�ت النجم�ة الكبرية أنغام عن تعاونها مع س�عادة املستش�ار تركي آل ش�يخ، 
رئي�س الهيئ�ة العام�ة للرتفيه باململك�ة العربي�ة الس�عودية ومالك ن�ادي املرييا 
اإلس�باني، يف عمل فني جديد. حيث غردت أنغام، عرب حسابها الرسمي عىل موقع 
التواص�ل االجتماعي »تويرت« :«عم�ل جديد ومختلف يجمعني بالش�اعر تركي آل 
الش�يخ املختلف دائما س�عيدة بالتعاون الثاني معك ومش األخري بإذن الله«. وجاء 
ه�ذا التعاون بينهما للمرة الثانية بعد النجاح الكبري الذي حققته أغنيتهما »بخاف 
أفرح«، من كلمات تركى آل الش�يخ، وألحان خالد عز، وس�يطر عىل األغنية كلمات 

الشجن والحزن، والرغبة ىف تغيري الواقع.

عبد الله الرويشد يحيي حفال غنائيا »أونالين« الخميس المقبل

 يبدو أن التوليف�ة الدرامية التي قدمها كل من عابد فهد 
وباسل الخياط بأعمالهما الدرامية األخرية خالل املوسم 
الرمضان�ي لعام 2020 التي ل�م تتجاوز العرشين حلقة، 
جعل�ت منهما مح�ط أنظار املنص�ات العاملي�ة والعربية 
خالل الف�رتة املاضية. فاألعمال الدرامي�ة القصرية التي 
تنج�ذب إليه�ا إدارة املنص�ة العاملية نتفليك�س هى أول 
األعمال التي تضعها يف خريطتها الدرامية؛ حيث إن نجاح 
الع�رض الدرامي األول ملسلس�ل »الس�احر« ال�ذي قّدمه 
عابد فهد يف املوس�م الرمضاني املايض وشاركته البطولة 
س�تيفاني صليبا عرب شاشة أبو ظبي، جعل إدارة املنصة 
تتعاقد مع املنتج إياد الخزوز لتقّدم العرض الثاني للعمل 
عرب شاشة املنصة خالل األيام القليلة املقبلة. عىل صعيد 
آخ�ر، انضّمت حلقات مسلس�ل النحات لباس�ل الخياط 
وأمل بوشوشة أيضاً يف عرضها الثاني عرب شاشة املنصة 
العاملي�ة نتفليك�س بعد نجاحه�ا يف املوس�م الرمضاني 
املايض عرب شاش�ات أب�و ظبي العربي�ة، وتحقيق العمل 
نس�بة مش�اهدة عالية ف�ور عرض�ه. واملسلس�ل تدور 
أحداثه ح�ول قرار »يمان« أن ينتقل إىل بيت عائلته حيث 
يقيم هناك طوال فرتة دراس�ته يف مج�ال النحت، ولكنه 
يواج�ه رف�ض والدته، خاصة أن املنزل ل�م يزره أحد منذ 
وف�اة والده، فتح�اول منعه م�ن الذه�اب وتعيش حالة 
خوف وفزع بسبب هذه الرحلة. وكانت أمل بوشوشة قد 
حصلت أخرياً ع�ىل لقب أفضل ممثل�ة يف الدراما العربية 
املشرتكة يف إحدى استفتاءات الربامج اإللكرتونية بنسبة 
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 I See Media جدي�ر بالذك�ر أن الجهة املنتج�ة رشك�ة
ملسلس�يليَ  »النح�ات« و«الس�احر« تدرس حالي�اً تقديم 
املواسم الثانية لكل من العملني خالل الفرتة املقبلة حيث 

هناك نّية لتقديمهما خارج املوسم الرمضاني.

الجهة المنتجة لمسلسَلي 
»النحات« و«الساحر« تدرس 

تقديم المواسم الثانية

اعت�رب سف�ري الغن�اء العراق�ي سع�دون 
جابر الكذبة التي ت�م تداولها عن إصابته 
بكورون�ا، كشف�ت ل�ه ح�ب الجمهور يف 

العالم العربي. 
وقال جابر يف ترصيح ل�”العرب” إن العبث 
عىل مواقع التواصل االجتماعي ال يستحق 
الرد عليه دائما، لكنه فرصة للتقارب أكثر 
مع جمه�وره. وانهالت االستفسارات عن 
الوضع الصحي للفنان العراقي بعد تداول 
صورة مزيف�ة له وهو يضع جهاز تنفس 
والحديث عن إصابت�ه بفايروس كورونا، 

معربي�ن عن قلقهم. وانترشت عىل مواقع 
التواص�ل مقاط�ع فيديو ألش�هر أغنياته 
وتداول مغردون تدوينات مكتوبة ألغنياته 
التي رافقت العراقيني طيلة عقود وشكلت 
جزءا م�ن ذاكرتهم.  وعرّب الفنان سعدون 
جاب�ر ال�ذي يعد م�ن ب�ني نج�وم الغناء 
العراق�ي يف العالم العربي من�ذ سبعينات 
الق�رن املايض ع�ن امتنانه ل�كل من سأل 
عنه، مفندا الص�ورة املفربكة التي نرشت 
والتي زعم�ت إصابته بكورون�ا. وأكد أنه 
بصح�ة جي�دة ويستع�د إلقام�ة حفالت 

غنائي�ة يف أكثر من والي�ة أمريكية بمجرد 
عودة الحياة إىل طبيعتها.

كما أع�اد الكثري من الناش�طني تغريدات 
تؤك�د سالم�ة جاب�ر، لطمأن�ة جمهوره 
ومحبي�ه ع�رب هاش�تاغ #سعدون_جابر، 
بعد انتشار الشائعة بشكل كبري. والالفت 
أن الكث�ري منهم م�ن الجي�ل الجديد الذي 
يحف�ظ أغاني جاب�ر ويردده�ا وينرشها 
ومنه�م من ص�ور مقاط�ع فيدي�و أثناء 
تأديتها، مستعرض�ا الحفالت التي غناها 

جابر خاللها. 

سعدون جابر يفند شائعات كورونا على مواقع التواصل

من جديد أنغام تعلن تعاونا مع المستشار 
تركي آل شيخ


