
املالية النيابية لـ         : رواتب األشهر الثالثة املقبلة مؤمنة باالعتماد على القروض الداخلية ومبيعات النفط  

  بغداد/ الزوراء:
أفاد مصدر أمني، باغتيال الخبري األمني 
هش�ام الهاش�مي،امس االثنني، عىل يد 
مسلحني مجهولني يف العاصمة العراقية 
مجموع�ة  إن   : املص�در  بغداد.وق�ال 
مسلحة تستقل دراجتني ناريتني أطلقت 
النار عىل الخبري األمني هشام الهاشمي 
أم�ام منزل�ه يف منطقة زيون�ة، ما أدى 
إلصابته بعدة إطالقات نارية من منطقة 
البط�ن وصوالً إىل الرأس.وأضاف املصدر 
أن الهاش�مي فارق الحياة يف مستشفى 
ابن النفيس، إذ نقل إىل هناك إثر إصابته 

بجروح بليغة خالل الهجوم.

  بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�فت لجنة العالقات الخارجي�ة النيابية، 
ع�ن زيارة مرتقبة لرئي�س الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي إىل دول أوروبي�ة بعد زيارة مقررة 
إىل واش�نطن.وقال عضو اللجنة عامر الفايز 
ال�وزراء  “رئي�س  إن  صحف�ي:  ترصي�ح  يف 
مصطفى الكاظمي سيتوجه يف زيارة مرتقبة 
إىل الوالي�ات املتح�دة األمريكية عىل رأس وفد 
رفيع املستوى، إلستكمال الحوار السرتاتيجي 
وجدول�ة إنس�حاب الجي�ش األمريك�ي م�ن 

األرايض العراقية”.وأضاف الفايز، أن “الزيارة 
لم يحدد موعدها، إال أنها ستأتي ضمن جدول 
زيارات لرئيس الوزراء س�تحدد الحقاً اىل دول 
املنطقة وبعض دول اإلتحاد األوروبي، لتعزيز 
الثقة والتعاون االقتصادي واألمني بني بغداد 
ودول العالم”.وأعل�ن وزي�ر الخارجي�ة فؤاد 
حس�ني، يف وق�ت س�ابق أن رئي�س ال�وزراء 
مصطفى الكاظمي س�يزور واش�نطن شهر 
تموز الحايل،  الس�تكمال الحوار السرتاتيجّي 

بني العراق وأمريكا.

بغداد/ الزوراء:
رجح�ت وزارة التخطي�ط ع�دم اج�راء 
التعداد الس�كاني املقرر يف شهر ترشين 
الثاني 2020 لعدم اكمال االس�تعدادات 
كورونا.وق�ال  جائح�ة  تف�ي  ج�راء 
املتح�دث باس�م ال�وزارة، عب�د الزهرة 
الهن�داوي، يف ترصيح صحف�ي: ان من 

ضمن االس�باب لعدم اجراء التعداد هذا 
الع�ام هو ع�دم اق�رار املوازن�ة العامة.

واش�ار اىل: ان ال�وزارة تحت�اج اىل نحو 
140 مليار دينار لتغطية متطلبات اجراء 
التع�داد عرب 150 الف ش�خص “عداد”، 
فضال عن انتش�ار الف�ريوس واملحاذير 

الصحية خشية انتقال العدوى.

لندن/ متابعة الزوراء:
فرض�ت بريطاني�ا، عقوب�ات ع�ىل 20 
س�عوديا ع�ىل خلفي�ة مقت�ل الصحفي 
جم�ال خاش�قجي، وذل�ك كج�زء م�ن 
إج�راءات ما بع�د خ�روج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي.وق�ال وزير الخارجية 
دوميني�ك راب إن العقوب�ات ته�دف إىل 

وق�ف غس�يل “الدم�اء يف ه�ذا البل�د”.
وفرض�ت لن�دن عقوب�ات ع�ىل س�عود 
القحطان�ي مستش�ار ملك�ي س�عودي 
سابق رفيع املس�توى، وأحمد العسريي 
نائب رئيس املخابرات السابق، وكالهما 
وجه�ت إليهم�ا ته�م يف قضي�ة مقت�ل 

خاشقجي.

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
أقر مجلس النواب املرصي  امس اإلثنني 
تعديالت ترشيعية تقيض بعدم السماح 
لضباط الجي�ش العاملني أو املتقاعدين 
بالرتش�ح للرئاس�ة أو لعضوية الربملان 
إال بع�د موافقة املجلس األع�ىل للقوات 
املس�لحة.وأكد موق�ع الهيئ�ة الوطنية 
أن مجل�س  لالع�الم )جه�از رس�مي( 
النواب وافق عىل “مجموع مواد مرشوع 
قان�ون مق�دم م�ن الحكوم�ة يف ش�أن 

رشوط الخدمة والرتقية لضباط القوات 
القان�ون  ه�ذا  أن  املس�لحة”.وأضاف 
املق�رتح “يق�يض بع�دم جواز الرتش�ح 
للضباط س�واء املوجودي�ن بالخدمة أو 
من انته�ت خدمتهم بالقوات املس�لحة 
النتخابات رئاسة الجمهورية أو املجالس 
النيابية أو املحلية إال بعد موافقة املجلس 
األع�ىل للق�وات املس�لحة”.كما يحظ�ر 
القانون يف األس�اس “عىل الضباط إبداء 
اآلراء السياسية أو الحزبية أو االشتغال 

بالسياس�ة أو االنتم�اء إىل األح�زاب أو 
الهيئ�ات أو الجمعيات أو املنظمات ذات 
املب�ادئ أو املي�ول السياس�ية، ويمن�ع 
كذلك ع�ىل الضباط االش�رتاك يف تنظيم 
اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية”.
فيم�ا يمن�ح القان�ون الح�ق لصاحب 
الش�أن الطعن عىل ق�رار املجلس األعىل 
للقوات املسلحة أمام “اللجنة القضائية 
العلي�ا لضب�اط الق�وات املس�لحة” إال 
أن�ه وبحس�ب امل�ادة، ال يج�وز الطعن 

ىف ق�رارات اللجنة أو املطالب�ة بإلغائها 
ب�أى وجه من الوج�وه أمام أي هيئة أو 
جه�ة أخرى.وي�رأس الرئي�س املرصي 
الح�ايل عب�د الفت�اح الس�ييس املجلس 
األعىل للقوات املسلحة الذي تشكل عام 
القانون فرض  2014.وتضمن مرشوع 
ضوابط عىل عنارص الجيش بعد انتهاء 
خدمته�م “بش�أن )إفش�اء( املعلومات 
الت�ي اتصل علمهم به�ا أثناء الخدمة”، 
بحس�ب موقع الهيئة.وانُتخب السييس 

يف الع�ام 2014 بعدما كان وزيرا للدفاع 
يف عهد الرئيس االسالمي الراحل محمد 
م�ريس ال�ذي أطاحه الجي�ش يف 2103 
عق�ب تظاهرات ش�عبية ض�د حكمه.
 2018 يف  الس�ييس  انتخ�اب  وأُعي�د 
بتأيي�د أكثر م�ن %95 م�ن املقرتعني.
ويف نيس�ان/أبريل من العام املايض أقر 
تعديل دستوري مثري للجدل يفتح الباب 
أم�ام بق�اء الس�ييس يف الرئاس�ة حتى 

العام 2030.

الزوراء/ حسني فالح:
انتق�د ائت�الف دول�ة القان�ون، طريقة 
اجراء التغيريات ببعض املناصب االمنية 
واالداري�ة من قبل رئيس الوزراء، مؤكدا 
انه�ا خضع�ت للمحاصصة السياس�ية 
املقيتة، وفيما اش�ار تحالف البناء اىل ان 
الحكومة الحالية محددة بثالث مهمات 
هي االصالح االقتصادي ومواجهة االزمة 

الوبائي�ة والنهيئ�ة النتخاب�ات مبكرة، 
طالب الحكومة باتخاذ اجراءات حاسمة 
بشان حرص الس�الح املنفلت بيد الدولة 
والكش�ف عن الفاس�دين ومحاكمتهم.
وق�ال النائب عن ائتالف دول�ة القانون 
كاط�ع الركابي يف حدي�ث ل�«الزوراء«: 
ان الجمي�ع اس�تبرش خ�ريا عند تس�نم 
مصطف�ى الكاظم�ي رئاس�ة ال�وزراء 

وعندم�ا رفع�ت اغلب الكتل السياس�ية 
ش�عارا خارج املحاصص�ة وعدم فرض 
اس�ماء مرشحني عىل رئيس الوزراء، اال 
انن�ا تفاجئنا يف تش�كيل الحكومة التي 
املحاصصة.واضاف:  ش�كلت وفق مبدا 
ان التغي�ريات االخ�رية الت�ي حص�ت يف 
بعض املناصب االمني�ة واالدارية املهمة 
يف الدول�ة كمستش�ارية االم�ن الوطني 

ورئاس�ة جهاز االم�ن الوطن�ي وكذلك 
يف الهيئات املس�تقلة االخ�رى، خضعت 
للمحاصصة السياسية املقيتة، الفتا اىل 
ان رئيس ال�وزراء القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة يرى صعوب�ة يف تج�اوز مبدا 
املحاصص�ة لك�ون الكت�ل املش�اركة يف 
الحكومة تفرض علي�ه هذا االمر فضال 
عن ان الظروف الراهنة تحتم بان تكون 

التعيينات وفق املحاصصة. واشار اىل ان 
ائتالف دولة القانون رفع شعار االغلبية 
السياس�ية يف االنتخابات املاضية بحيث 
تجمع جميع القوى السياس�ية السنية 
والش�يعية والكردية يف الربملان يف سبيل 
الخروج عن مبدا املحاصصة، اال ان ذلك 

لم يحصل.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة، املوقف 
الوبائ�ي اليوم�ي لالصاب�ات املس�جلة 
لف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف العراق، 
وفيم�ا اك�دت تس�جيل 1796 إصاب�ة 
جديدة و96 حالة وفاة وش�فاء 1724 
حالة، ح�ددت دائرتي صح�ة الرصافة 
والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات 
حس�ب املناطق.وذكرت الوزارة يف بيان 

تلقت »ال�زوراء« نس�خة من�ه: انه تم 
فحص )11519 ( نموذجا يف املختربات 
املختص�ة يف العراق كافة لي�وم امس ؛ 
وبذل�ك يك�ون املجموع ال�كيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تس�جيل املرض يف 

العراق )612607 (.
واضاف�ت، ان مخترباتها س�جلت ليوم 
امس ) 1796( اصابة يف العراق موزعة 
كالت�ايل: بغداد / الرصاف�ة 243، بغداد 

/ الك�رخ 117، مدينة الطب  7، النجف 
االرٔشف 88، السليمانية  234، اربيل  31 
، ده�وك  2، كربالء  138 ، كركوك  88، 
دياىل61، واسط 47  ، بابل   67، البرصة  
122، ميسان  67 ، الديوانية 111 ، ذي 
قار  183  ، االٔنبار 16 ، صالح الدين73، 
املثن�ى 86، نينوى  15 .واش�ارت اىل ان 
عدد الش�فاء:  1724  حالة،  وكما ييل: 
بغ�داد الرصاف�ة   239  ، بغ�داد الكرخ 

269  ، مدين�ة الط�ب 6، النجف   45  ، 
الس�ليمانية 102 ، أربي�ل  70 ، كركوك 
103، كرب�الء  81  ، دي�اىل 66 ، واس�ط  
 ،  142 ميس�ان   ،  62 الب�رصة   ،  153
بابل   45  ، ذي قار 225، الديوانية  75، 
االٔنب�ار 24 ،  صالح الدين  17.وتابعت: 
ان  الوفيات  94 حالة  وكما ييل : بغداد 
الرصاف�ة   16  ، بغداد الكرخ 4، مدينة 
الط�ب  5، النجف 2، الس�ليمانية  10 ، 

اربي�ل 2 ، كربالء 4، كركوك 2، دياىل  1، 
واس�ط 3 ، البرصة 8 ، ميسان  3، بابل 
5 ، الديواني�ة 8 ، ذي ق�ار 17، املثنى 4، 
مبينة ان مجموع االٔصابات :  62275، 
ام�ا مجموع حاالت الش�فاء : 34741، 
بينم�ا الراقدي�ن ال�كيل:   24967   ، يف 
ح�ني الراقدين يف العناية املركزة:  337، 

ومجموع الوفيات:   2567.

دولة القانون لـ         : التغيريات اليت حصلت ببعض املناصب االمنية واالدارية خضعت للمحاصصة السياسية

العراق يسجل تراجعا بعدد اإلصابات والوفيات وارتفاعا مبعدل الشفاء بفريوس كورونا
بعد تسجيل 1796 إصابة جديدة و96 وفاة وشفاء 1724 حالة

بغداد/ الزوراء:
كشفت قيادة العمليات املشرتكة، امس االثنني، عن تفاصيل 
اجتماعها االمني مع قيادات البيشمركة ، فيما نفت االنباء 
الت�ي تحدثت حول مناقش�ة عودة انتش�ار البيش�مركة اىل 
كركوك.وقالت القيادة يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: 
إن “قيادة العمليات املش�رتكة وبحض�ور ممثلني من وزارة 
الدفاع ووزارة الداخلية وال�وكاالت واالجهزة االمنية عقدت 
اجتماع�ات م�ع قيادة قوات البيش�مركة وقد تم مناقش�ة 
القضايا امليدانية املهمة التي تخص مناطق الحدود الفاصلة 
ب�ني ح�رس االقلي�م والق�وات االتحادي�ة عىل ط�ول الخط 
الفاص�ل وكذلك الثغ�رات والفراغات االمنية التي اس�تغلت 

من قبل املجاميع االرهابية”. وأضاف البيان: أنه “كان لقاًء 
مهنيا هدفه التنس�يق والعمل عىل حل املش�اكل واملعوقات 
ملكافح�ة االره�اب وضبط االمن يف ه�ذه املناطق والتي هي 
ضم�ن امله�ام االتحادية يف مكافح�ة االره�اب”، مؤكداً أنه 
“ل�م يجر مناقش�ة اي موض�وع يخص عودة البيش�مركة 
اىل كرك�وك او مناطق اخرى كم�ا روجت لها احدى الجهات 
السياسية”.ودعا البيان وسائل االعالم كافة اىل أن “تستقي 
معلوماتها من املصادر الرس�مية املخولة للترصيح يف قيادة 
العمليات املش�رتكة )خلي�ة االعالم االمني، املتحدث باس�م 
العملي�ات املش�رتكة( واالبتعاد ع�ن تضليل ال�راي العام او 

االنسياق مع االخبار والقصص العارية عن الصحة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
وص�ل ع�دد الب�رش املصاب�ني بكورون�ا 
11,585,122 مصاب�اً، ت�ويف منه�م أكثر 
م�ن 537,363 ش�خصاً، يف حني بلغ عدد 
ش�خصاً،   6,552,598 عاملي�ًا  املتعاف�ني 
وبينم�ا يص�ارع العال�م جاه�داً ملعرف�ة 
تفاصي�ل الفريوس املس�تجد ع�اود وباء 
“املوت األس�ود” الظه�ور مجددا.وعربيا، 
تج�اوز ع�دد اإلصاب�ات املعلن�ة، أم�س 
)باس�تثناء  إصاب�ة   688,333 االثن�ني، 
املحتل�ة  الفلس�طينية  األرايض  أرق�ام 
املعلن�ة م�ن قب�ل االحت�الل اإلرسائييل(، 

ل م�ن بينها ما يزيد ع�ىل 11,446  وُس�جِّ
وف�اة، فيما بل�غ عدد املتعاف�ني أكثر من 
464,442 متعافياً.وتحاف�ظ الس�عودية 
عىل املرتبة األوىل عربي�ًا يف عدد اإلصابات 
ب��209,509 مصابني، تويف منهم 1916، 
وتعاىف 145,236، تليها قطر التي أحصت 
إصاب�ة 99,799 ش�خصا، ووف�اة 128، 
وتعايف 92,284 ش�خصاً، ث�م مرص التي 
أحص�ت 75,253 إصاب�ة، والت�ي تتصدر 
عدد الوفي�ات عربياً ب�3343 وفاة، فضالً 

عن تعايف 20,726 شخصا.

قانون االقرتاض دخل حيز التنفيذ اواخر الشهر املاضي

الزوراء / خاص:
جددت اللجنة املالية النيابية تأكيده�ا 
املوظف�ني واملتقاعدين  تأمني رواتب 
لألش�هر الثالث املقبلة باالعتماد عىل 
القروض الداخلية ومبيعات صادرات 

النفط يف االسواق العاملية .
وق�ال عض�و اللجنة النائ�ب جمال 
كوجر ل��” ال�زوراء “، ان “ قانون 
والخارج�ي  الداخ�يل  االق�رتاض 
دخ�ل حي�ز التنفي�ذ رس�ميا يف  27 
من الش�هر املايض “، مش�ريا اىل ان 
“ الحص�ول ع�ىل الق�رض الداخيل 
ه�و أرسع من الق�روض الخارجية 
روتيني�ة  إج�راءات  تتطل�ب  الت�ي 
قانوني�ة ومفاوضات  وتصديق�ات 
تأم�ني   “ أن  “.واض�اف   دولي�ة 
الرواتب لألش�هر الث�الث املقبلة تم 
عرب الق�روض الداخلية فقط، حيث 
يس�مح القان�ون بأن تص�ل اىل 15 
تريلي�ون دين�ار كحد اع�ىل ، وهي 
كافية لس�داد الروات�ب لتلك املدة “، 
مبينا أن “ اي�رادات صادرات النفط 
س�تعطينا فرصة الن نس�دد رواتب 
اىل االش�هر  ش�هر جدي�د مض�اف 
الثالثة املقبلة أيضاً، وبعدها س�يتم 
الخارجي�ة  الق�روض  اىل  اللج�وء 
الت�ي ت�م تحديده ب� 5 ملي�ار دوالر 

إصالح�ات  حص�ول  رضورة  م�ع 
اقتصادية واسعة النطاق “.واوضح 
ان “ اي�رادات الدولة خالل األش�هر 
األخ�رية ال تغط�ي نص�ف روات�ب 

وش�بكة  واملتقاعدي�ن  املوظف�ني 
الرعاي�ة االجتماعي�ة ، التي تحتاج 
بمجمله�ا إىل 5.5 تريلي�ون دين�ار 
األوام�ر   “ ان  اىل  “، الفت�ا  ش�هريا 

الحكومية لتوزيع الرواتب تصدر يف 
منتصف الش�هر، ولكن هذا األمر ال 
يتم إال بوجود سيولة نقدية كاملة، 
وذلك ما سبب تأخرياً يف تسليمها إىل 

املوظفني خالل الشهر الحايل “.لكن 
العضو االخر يف اللجنة املالية النيابية 
محم�د الدراجي اكد أن تأخر رواتب 
املوظفني )خصوص�ا بعد املصادقة 
ع�ىل قان�ون االق�رتاض( كان عدم 
تحويل العملة، ألن السيولة متوفرة 
ل�دى البن�ك املركزي، وق�د حول كل 
املبالغ املطلوبة إىل املصارف الرئيسة 
.وقال الدراجي يف ترصيح صحفي، 
انه لن تحدث مشكلة خالل األشهر 
الثالثة القادم�ة،  لوجود االقرتاض 
الداخ�يل ، وبعده�ا ننظ�ر بأس�عار 
النف�ط والخط�ة اإلصالحي�ة الت�ي 
اىل  بتقديمه�ا  املالي�ة  وزي�ر  وع�د 
مجل�س الن�واب .واضاف إن�ه “ ال 
صح�ة لتأخر الرواتب بس�بب تأخر 
تحوي�ل العملة “، مبين�ا ان “ البنك 
املركزي يقوم يوميا بالتحويل، كما 
أن قان�ون االق�رتاض ال�ذي يغطي 
الروات�ب يتضمن )يف إحدى نقاطه( 
االقرتاض الداخيل وعىل أس�اس ذلك 
فإن السيولة النقدية املوجودة لدى 
البنك املركزي قد أطلقت للمصارف 
 TBI (الرئيسة )الرافدين والرشيد و
واملف�روض ورود إش�عار من وزارة 
املالي�ة إىل املصارف املذكورة إلطالق 

رواتب املوظفني “.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الخارجية، عن انطالق مشاورات قنصلية 
بني العراق وتركيا بشأن سمة الدخول بني البلدين.وقال 
املتحدث باسم الخارجية احمد الصحاف: إنه »انطلقت 
برئاسة  وتركيا،  العراق  بني  قنصلية  ُمشاورات  امس 
الكريم  عبد  السفري  الخارجّية  لوزارة  األقدم  الوكيل 
الخارجّية  وزير  ووكيل  العراقّي،  للوفد  رئيساً  هاشم 
قران؛  سليم  ياووز  القنصلّية   بالُشُؤون  املُختّص 
الستئناف العمل بُمذّكرة التفاهم التي أوقفتها تركيا، 
املذكرة  أن  2009«.وأضاف  يف  الجانبان  أبرمها  والتي 
من  املطارات  يف  )الفيزا(  الدخول  سمة  منح  »تتضّمن 

دون أن ُيراِجع املُساِفر السفارة املعنّية«.

انطالق مشاورات بني العراق وتركيا 
بشأن مسة الدخول بني البلدين

مسلحون يغتالون اخلبري األمين هشام 
اهلامشي يف بغداد

بعد واشنطن.. الكاظمي يزور أوروبا 
إلجراء مباحثات امنية واقتصادية

التخطيط ترجح عدم إجراء التعداد 
السكاني هذا العام

لندن تفرض عقوبات على 20 سعوديا 
على خلفية مقتل خاشقجي

العمليات املشرتكة تكشف تفاصيل اجتماعها االمين 
مع قيادات البيشمركة

“املوت األسود” يفاقم اخلطر مبعاودته 
الظهور تزامنا مع استمرار تفشي كورونا

نفت مناقشة عودة انتشار البيشمركة اىل كركوك

»لن نرتاجع«... تركيا ترد على انتقاد املسؤولني العراقيني لعملياتها العسكرية

ص 5اويل برايس : العراق قد يواجه »حرب احلصص« ويكون احد اكرب املتضررين 

ص 2

 

اللجنة العليا  للصحة : استمرار احلظر اجلزئي والكلي 
وغلق عيادات االطباء واجملمعات الطبية ألسبوعني

وافقت على استئناف التبادل التجاري يف منفذي الشالجمة ومندلي

بغداد/ الزوراء:

قررت اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطني�ة، ام�س االثنني، االس�تمرار 

الجزئ�ي  التج�وال  حظ�ر  بف�رض 

وال�كيل، وفيم�ا ق�ررت ايض�ا غل�ق 

عي�ادات االطباء واملجمع�ات الطبية 

ملدة اس�بوعني، وافقت عىل استئناف 

عملي�ة التب�ادل التجاري م�ن خالل 

منفذي الش�المجة ومنديل الحدوديني 

يومني يف االسبوع.

وبحس�ب وثيقة صادرة ع�ن اللجنة 

تلق�ت  والس�المة  للصح�ة  العلي�ا 

»ال�زوراء« نس�خة منه�ا: ان اللجنة 

عق�دت  والس�المة  للصح�ة  العلي�ا 

جلس�تها الثالث�ة عرشة وق�ررت ما 

ييل:

1- التش�ديد ع�ىل تطبي�ق االجراءات 

الصحية الصادرة ع�ن وزارة الصحة 

السيما فيما يتعلق بارتداء الكمامات 

والتباع�د الجس�دي واالجتماع�ي يف 

داخل املحالت واملؤسسات الحكومية 

الخ�اص  القط�اع  ومؤسس�ات 

والعج�الت ومحاس�بة املخالفني عىل 

وفق م�ا جاء يف ق�راري اللجنة العليا 

للصحة والس�المة الوطنية )40 و57 

لسنة 2020(.

- االس�تمرار بفرض حظ�ر التجوال 

الجزئي والكيل، والتشديد عىل متابعة 

تنفي�ذه بواس�طة غرف�ة العملي�ات 

املركزي�ة املؤلفة بموجب قرار اللجنة 

الوطنية العليا للصحة والسالمة )62 

لسنة 2020( وغرف العمليات الفرعية 

واملؤلف�ة يف املحافظات كافة.3- غلق 

عيادات االطب�اء الخاصة واملجمعات 

الطبية ملدة اس�بوعني بدًء من تاريخ 

 2020/7/20 ولغاي�ة   2020  /7/7

عىل ان تصدر وزارة الصحة التعليمات 

الالزمة باالجراءات الوقائية املطلوبة 

قبل إعادة افتتاحها.

جملس النواب املصري يقر قانونا يقيد ترشح العسكريني بأي انتخابات رئاسية مدى احلياة 
حظر على الضباط إبداء اآلراء السياسية أو احلزبية أو االشتغال بالسياسة

بغداد/ الزوراء:
وّجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بحسم جدول ترقية تموز خالل 48 ساعة.

وذكر بيان للوزارة : أن » وزير الداخلية عثمان الغانمي ترأس اجتماع هيئة رأي 
الوزارة بحضور وكالء الوزارة واالعضاء«.وأضاف أن »االجتماع ناقش جدول ترقية 
شهر تموز للعام الحايل«، مشريا إىل أن »الغانمي أكد عىل أن تنهي اللجنة الخاصة 
بالرتقية أعمالها خالل 48 ساعة لحسم موضوع الجدول«.وشدد عىل عدم غبن أيٍّ 
ي الرتقية، وعىل إنصافهم واالبتعاد عن املحسوبية واالنتقاء واملزاجية  من ُمستحقِّ
َمالحُق  تكون هناك  أن  للبيان، عىل  وفقا  الغانمي،  كما وجه  األسماء.  اختيار  يف 
خاصة بالجرحى للرتقية وشمول جميع الجرحى بهذا الجدول، تثميناً لجهودهم 

املتميزة يف الدفاع عن الوطن ومكافحة الجريمة بمختلف صورها«.

وزير الداخلية يوجه حبسم جدول 
ترقية متوز خالل 4٨ ساعة

تفاصيل ص2   

القوات االمنية تؤمن حظر التجوال

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   



العراق يسجل تراجعا بعدد اإلصابات والوفيات وارتفاعا مبعدل الشفاء بفريوس كورونا
بغداد/ الزوراء:

الوبائي  املوقف  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
كورونا  لفريوس  املسجلة  لالصابات  اليومي 
العراق، وفيما اكدت تسجيل 1796  املستجد يف 
 1724 وشفاء  وفاة  حالة  و96  جديدة  إصابة 
والكرخ  الرصافة  صحة  دائرتي  حددت  حالة، 

التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
بيان تلقت »الزوراء« نسخة  الوزارة يف  وذكرت 
يف  نموذجا   )  11519( فحص  تم  انه  منه: 
املختربات املختصة يف العراق كافة ليوم امس ؛ 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة 
 612607( العراق  يف  املرض  تسجيل  بداية  منذ 

.)
 ( امس  ليوم  سجلت  مخترباتها  ان  واضافت، 
بغداد  كالتايل:  العراق موزعة  يف  اصابة   )1796
مدينة   ،117 الكرخ   / بغداد   ،243 الرصافة   /
الطب  7، النجف االرٔشف 88، السليمانية  234، 
اربيل  31 ، دهوك  2، كربالء  138 ، كركوك  88، 
دياىل61، واسط 47  ، بابل   67، البرصة  122، 
، الديوانية 111 ، ذي قار  183  ،  ميسان  67 
نينوى    ،86 املثنى  الدين73،  ، صالح   16 االٔنبار 

. 15
واشارت اىل ان عدد الشفاء:  1724  حالة،  وكما 
ييل: بغداد الرصافة   239  ، بغداد الكرخ 269  ، 
مدينة الطب 6، النجف   45  ، السليمانية 102 ، 
أربيل  70 ، كركوك 103، كربالء  81  ، دياىل 66 
، واسط  153 ، البرصة 62 ، ميسان 142 ، بابل   

45  ، ذي قار 225، الديوانية  75، االٔنبار 24 ،  
صالح الدين  17.

وتابعت: ان  الوفيات  94 حالة  وكما ييل : بغداد 
الطب   مدينة   ،4 الكرخ  بغداد   ،   16 الرصافة   
5، النجف 2، السليمانية  10 ، اربيل 2 ، كربالء 
 ،  8 البرصة   ،  3 1، واسط  دياىل    ،2 4، كركوك 
، ذي قار 17،  الديوانية 8   ، ميسان  3، بابل 5 
املثنى 4، مبينة ان مجموع االٔصابات :  62275، 
بينما   ،34741  : الشفاء  حاالت  مجموع  اما 
الراقدين  حني  يف   ،    24967 الكيل:    الراقدين 
الوفيات:    ومجموع   ،337 املركزة:   العناية  يف 

.2567
من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة 
 243 تسجيل  الساعدي،  الغني  عبد  الدكتور 
اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها 46 اصابة 

خالل حمالت الرصد الوبائي الفعال.
شخصت  الرصافة  »صحة  ان  الساعدي  وقال 
كورونا  بفريوس  جديدة  اصابة   243 امس 
الرصد  حمالت  خالل  حالة  كالتايل:.46  موزعة 
قطاع   : الصحية  للقطاعات  الفعال  الوبائي 
النهروان 8 حاالت / قطاع الشعب 13 حالة / 
قطاع الصدر 4 حاالت/ قطاع البلديات االول 11 

حالة / قطاع االستقالل 10 حاالت .
مراجعتهم  خالل  حالة   197 ان  اىل  واشارت 
حالة   61 الصدر  مدينة   : الصحية  للمؤسسات 
 ,565  ,537  ,505  ,521  ,536 املحالت  ضمن 
 ,559  ,546  ,518  ,552  ,550  ,536  ,555

 ,11  ,5  ,35 قطاعات   ,534  ,529  ,571  ,530
القادسية  الكرخ   / الكيارة  الزراعي,   ,7  ,13
حالتني محلة 602 / سبع قصور حالة واحدة 
 / بعقوبة  واحدة  حالة  دياىل  محافظة   /
الزعفرانية 5 حاالت الزراعي, املعسكر, / الغدير 
 /773 محلة  حالتني  اكد  حي   / واحدة  حالة 
الكرخ املنصور حالة واحدة شارع 14 رمضان 
/ الكرخ الغزالية حالتني شارع البدالة / الرشاد 
 ,714 محلة  حاالت   5 زيونة   / واحدة  حالة 
716, 712, 718/ الكرادة 4 حاالت محلة 903, 
901, الزوية / حي الزهراء حالة واحدة محلة 
757/ العبيدي 11 حالة محلة 754, 773, 752, 
الشهداء/ بوب الشام حالة واحدة / املدائن 13 
حالة  جرس دياىل، الزراعي / البلديات 8 حاالت 
السالم  حي   /  ,742  ,731  ,730  ,732 محلة 
واحدة  الدورة حالة  حالتني محلة 408, 412/ 
محلة 883/ الشعب 12 حالة محلة 339, 343, 
 / اور  الصحة, حي  البنوك, شارع   ,331  ,357
الشعلة  الكرخ   / واحدة  حالة  الجديدة  بغداد 
حالة واحدة محلة 460/ الكرخ الدولعي حالة 
واحدة / الراشدية حالة واحدة / االمني 3 حاالت 
محلة 737, 751/ الحسينية حالة واحدة محلة 
207/ شارع فلسطني حالة واحدة محلة 503/ 

االعظمية 4 حاالت محلة 312, راس الحواش .
اىل  املصابني  نقل  »تم  انه  الساعدي:  واضاف 
الحجر الصحي لنلقي العالج فيما نقلت الحاالت 
الحرجة اىل العناية املركزة«، مشريا اىل ان »العدد 

تويف   10273 اىل  ارتفع  لإلصابات  الرتاكمي 
منهم 623 لالسف فيما اكتسب الشفاء 6909 

ومتبقي قيد العالج 2741 حالة«.
ومتابعة  الجهود  »تكثيف  عىل  الساعدي  واكد   
بردهات  والتوسع  الساعة  مدار  عىل  املرىض 

االنعاش لرعاية الحاالت الحرجة منها«.
املوقف  الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
الحاالت  عناوين  و  اعداد  مع  لها  الوبائي 
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس كورونا 
االحد  ليلة  من  العارشة  الساعة  لغاية  املستجد 

واملعلن عنها امس االثنني:-
»الزوراء« نسخة  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 
دشري    أبو  ييل:  كما  توزعت  االصابات  ان  منه: 
 ،3 البياع     ،2 االسكان     ،14 غريب    أبو   ،5
الدورة     ،1 الحرية     ،2 الحارثية     ،4 التاجي   
الرشطة   ،3 الشالجية     ،1 الرحمانية     ،10
الخامسة   1، الشعلة   9، الطوبجي   6، العامرية  
 ،8 الكاظمية     ،1 الغزالية     ،1 العطيفية     ،1
املحمودية   5، املعالف   1، املنصور   2 ، الريموك   
4، جكوك   1، حي الجامعة   1، حي الجهاد   8، 
حي الخرضاء   1، حي العامل   12، حي العدل  

5، سكنة جانب الرصافة   5.
وفاة/34سنة/انثى/  : الوفيات  ان  واضافت: 
وفاة/60سنة/انثى/ الوشاش/محلة619، 
وفاة/81سنة/ذكر/ والعجزة.،  املسنني  دار 
وفاة/48سنة/انثى/ الغزالية/محلة671، 

السيدية/محلة827.

بعد تسجيل 1796 إصابة جديدة و96 وفاة وشفاء 1724 حالة

اللجنة العليا  للصحة : استمرار احلظر اجلزئي والكلي 
وغلق عيادات االطباء واجملمعات الطبية ألسبوعني

»املوت األسود« يفاقم اخلطر مبعاودته الظهور تزامنا مع استمرار تفشي كورونا

دولة القانون لـ        : التغيريات اليت حصلت ببعض املناصب 
االمنية واالدارية خضعت للمحاصصة السياسية

وافقت على استئناف التبادل التجاري يف منفذي الشالجمة ومندلي

البناء: احلكومة مطالبة حبصر السالح املنفلت بيد الدولة والكشف عن الفاسدين وحماكمتهم

بغداد/ الزوراء:
قررت اللجنلة العليا للصحة والسلالمة 
االسلتمرار  االثنلني،  املس  الوطنيلة، 
بفرض حظلر التجوال الجزئلي والكيل، 
وفيما قررت ايضا غللق عيادات االطباء 
واملجمعات الطبية ملدة اسبوعني، وافقت 
علىل اسلتئناف عملية التبلادل التجاري 
ملن خلالل منفلذي الشلالمجة ومنديل 

الحدوديني يومني يف االسبوع.
وبحسلب وثيقلة صلادرة علن اللجنلة 
العليا للصحة والسالمة تلقت “الزوراء” 
نسلخة منهلا: ان اللجنلة العليا للصحة 
والسلالمة عقدت جلستها الثالثة عرشة 

وقلررت ملا يليل:
االجلراءات  تطبيلق  علىل  التشلديد   -1
الصحيلة الصلادرة علن وزارة الصحلة 
السليما فيملا يتعلق بارتلداء الكمامات 
يف  واالجتماعلي  الجسلدي  والتباعلد 
داخلل املحلالت واملؤسسلات الحكومية 
ومؤسسلات القطاع الخلاص والعجالت 

ومحاسلبة املخالفني عىل وفلق ما جاء 
يف قراري اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية )40 و57 لسنة 2020(.
2- االسلتمرار بفلرض حظلر التجلوال 
الجزئلي والكيل، والتشلديد علىل متابعة 
العمليلات  غرفلة  بواسلطة  تنفيلذه 
املركزيلة املؤلفلة بموجلب قلرار اللجنة 
الوطنيلة العليلا للصحة والسلالمة )62 
لسلنة 2020( وغلرف العمليات الفرعية 

واملؤلفة يف املحافظات كافة.
الخاصلة  االطبلاء  عيلادات  غللق   -3
واملجمعات الطبية ملدة اسبوعني بدًء من 
تاريخ 7/7/ 2020 ولغاية 2020/7/20 
علىل ان تصدر وزارة الصحلة التعليمات 
الالزملة باالجلراءات الوقائيلة املطلوبة 

قبل إعادة افتتاحها.
التشلخيصية  للقلدرات  تعزيلزا   -4
للمصابني لجائحة فريوس كورونا، تتوىل 
وزارة الصحلة والبيئلة التنسليق بينها 
ووزارة التعليلم العلايل والبحلث العلمي 

بشأن االستفادة من مخترباتها يف اجراء 
الفحوصات الالزمة.

5- املوافقة عىل االتي:
أ - اسلتئناف عمليلة التبلادل التجلاري 
ملن خلالل منفلذي الشلالمجة ومنديل 

الحدوديني يومني يف االسبوع.
ب - اخضلاع عملية التبلادل التجاري اىل 
الصحيلة وتعقيم  الوقائيلة  االجلراءات 
امللواد الداخللة جميعهلا وتعفريها عند 
نقطلة التبادل التجاري، وعدم السلماح 
بدخول االشلخاص من خالل املنفذ ألي 

سبب كان باستثناء السلع والبضائع.
ج- تهيئة دائرتي صحتي البرصة ودياىل 
املسلتلزمات الطبية والصحيلة الكفيلة 
لضمان عمليلة التبادل التجلاري تبادال 
تجاريا يضمن سلالمتها ملن )فايروس 

كورونا(.
د- تأكيلد منلع االختالط بلني الجانبني 
العراقلي وااليرانلي عنلد اتملام عملية 

التبادل التجاري. 

بغداد/ متابعة الزوراء:
بكورونلا  املصابلني  البلرش  علدد  وصلل 
11,585,122 مصابلاً، تلويف منهلم أكثلر 
ملن 537,363 شلخصاً، يف حلني بلغ عدد 
شلخصاً،   6,552,598 عامليلًا  املتعافلني 
ملعرفلة  جاهلداً  العاللم  يصلارع  وبينملا 
تفاصيلل الفلريوس املسلتجد علاود وباء 
»امللوت األسلود« الظهلور مجددا.وعربيا، 
تجاوز عدد اإلصابات املعلنة، أمس االثنني، 
688,333 إصابة )باستثناء أرقام األرايض 
قبلل  ملن  املعلنلة  املحتللة  الفلسلطينية 
ل ملن بينها  االحتلالل اإلرسائيليل(، وُسلجِّ
ملا يزيد عىل 11,446 وفلاة، فيما بلغ عدد 
املتعافلني أكثلر ملن 464,442 متعافيلاً.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربياً 
يف علدد اإلصابلات بلل209,509 مصابني، 
تويف منهلم 1916، وتعاىف 145,236، تليها 
قطر التي أحصت إصابة 99,799 شخصا، 
ووفلاة 128، وتعايف 92,284 شلخصاً، ثم 
مرص التي أحصلت 75,253 إصابة، والتي 
تتصدر عدد الوفيلات عربياً بل3343 وفاة، 
فضلاًل علن تعلايف 20,726 شلخصا.وبلغ 
علدد املصابلني يف اإلملارات 51,540، تويف 
وأحصلت    .40,297 وتعلاىف   323 منهلم 
الكويت 49,941 إصابة و368 وفاة وتعايف 
40,463 شلخصاً. وسجلت سللطنة ُعمان 
47,735 إصابة و218 وفاة وتعايف 29,146 
شلخصاً. وأكدت البحرين تسجيل 29,367 

إصابة و97 وفاة وتعايف 24,649 شلخصاً.
وأعلنلت الجزائر تسلجيل 15,941 إصابة، 
 11,492 وتعلايف  وفلاة،   952 بينهلا  ملن 
شلخصاً. وأحىص املغلرب 14,329 إصابة 
و235 وفاة وتعايف 9837 شلخصا، وسجل 
السودان 9767 إصابة و608 وفيات وتعايف 
4673 شلخصاً. ورصدت موريتانيا 4879 
إصابلة و130 وفاة وتعايف 1844 شلخصا. 
وأكدت جيبوتي تسجيل 4792 إصابة و55 
وفاة وتعايف 4593 شخصاً.وأكدت فلسطني 
 665 وتعلايف  وفلاة  و21  إصابلة   4786
شلخصاً، وأحىص الصوملال 2997 إصابة 
و92 وفلاة وتعلايف 1014 شلخصاً، وأعلن 
لبنلان تسلجيل 1873 إصابلة و36 وفلاة 
وتعايف 1311 شلخصا، ورصد اليمن 1265 
إصابلة و338 وفلاة وتعايف 552 شلخصاً. 
وأعلنلت تونلس علن 1188 إصابلة و50 
وفلاة وتعلايف 1048 شلخصاً، فيما أحىص 
األردن 1164إصابلة و10 وفيلات وتعلايف 
942 شلخصا.ورصدت ليبيلا 1046 إصابة 
و32 وفاة وتعايف 261 شلخصاً، وسلجلت 
سلورية 372 إصابة منها 14 وفاة، وتعايف 
126. فيما أعلنت جزر القمر تسلجيل 311 
إصابة  بفلريوس كورونا و7 وفيات وتعايف 
266 شلخصاً.ويف إيلران علنلت املتحدثلة 
باسم وزارة الصحة اإليرانية، سيما سادات 
الري، تسلجيل 160 وفلاة، و2613 إصابة 
جديلدة بفلريوس كورونلا خلالل اللل24 

سلاعة األخرية، مشلرية إىل أن هذه األرقام 
رفعت إجمايل الوفيات إىل 11371، وإجمايل 
شلخصا. و50   ألفلا   243 إىل  املصابلني 

وملن جهته دعا املدير السلابق للمخابرات 
الخارجية يف بريطانيا، ريتشلارد ديرلوف، 
إىل خوض نقاش واسلع حول أصل فريوس 
كورونا، محذرا من استبعاد نظرية املؤامرة 
التي ترجح أن تكون العدوى قد خرجت من 
مخترب.وتمسلك ديرلوف اللذي كان يرأس 
 ،»MI6»الجهاز االسلتخباراتي املعروف بل
برأيه الذي يرجح أن يكون فريوس كورونا 
املسلتجد قد جرت هندسلته داخل املخترب، 
ثم تلرسب، عن طريق الصدفلة من مخترب 
مدينة ووهان، وسط الصني، حيث انطلقت 
املايض.وبينملا  العلام  أواخلر  الجائحلة، 
يصارع العالم جاهلداً ملعرفة تفاصيل عن 
فلريوس كورونا املسلتجد، تظهر مفاجآت 
أخلرى لم تكن أبلداً بالحسلبان. فبعد أيام 
ملن إعلالن الصني ظهلور نلوع جديد من 
إنفلونزا الخنازير قلد ينذر بجائحة أخرى، 
عاد اسلم مرض كان قلد نيس منذ العصور 
الوسلطى إىل الواجهلة مجدداً.فقد أطلقت 
السللطات الصينية يف منطقة أينر منغوليا 
تحذيرا،، بعد يوم واحد من إبالغ مستشفى 
عن حالة يشتبه بإصابتها بالطاعون، ذلك 
املرض الذي يعد أكثر جائحة قاتلة يف تاريخ 
البرشية، وتسببه بكترييا تسمى »يرسينيا 

بستيس«.

الزوراء/ حسني فالح:
انتقد ائتلالف دولة القانلون، طريقة اجلراء التغيريات ببعض 
املناصب االمنيلة واالدارية من قبل رئيس اللوزراء، مؤكدا انها 
خضعلت للمحاصصة السياسلية املقيتة، وفيما اشلار تحالف 
البناء اىل ان الحكومة الحالية محددة بثالث مهمات هي االصالح 
االقتصلادي ومواجهلة االزملة الوبائيلة والنهيئلة النتخابات 
مبكرة، طالب الحكومة باتخاذ اجراءات حاسلمة بشان حرص 
السالح املنفلت بيد الدولة والكشف عن الفاسدين ومحاكمتهم.
وقال النائب علن ائتالف دولة القانون كاطع الركابي يف حديث 
لل”اللزوراء”: ان الجميع اسلتبرش خريا عند تسلنم مصطفى 
الكاظمي رئاسلة الوزراء وعندما رفعت اغلب الكتل السياسية 
شلعارا خارج املحاصصة وعدم فرض اسلماء مرشلحني عىل 
رئيس الوزراء، اال اننا تفاجئنا يف تشكيل الحكومة التي شكلت 
وفلق مبلدا املحاصصة.واضلاف: ان التغيلريات االخلرية التي 
حصلت يف بعلض املناصلب االمنيلة واالدارية املهملة يف الدولة 
كمستشارية االمن الوطني ورئاسة جهاز االمن الوطني وكذلك 
يف الهيئات املسلتقلة االخرى، خضعت للمحاصصة السياسلية 
املقيتة، الفتا اىل ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسللحة 
يرى صعوبة يف تجاوز مبدا املحاصصة لكون الكتل املشاركة يف 
الحكوملة تفرض عليه هذا االمر فضال عن ان الظروف الراهنة 
تحتم بان تكون التعيينات وفق املحاصصة.واشار اىل ان ائتالف 
دوللة القانلون رفع شلعار االغلبيلة السياسلية يف االنتخابات 

املاضية بحيث تجمع جميع القوى السياسية السنية والشيعية 
والكردية يف الربملان يف سبيل الخروج عن مبدا املحاصصة، اال ان 
ذلك لم يحصل.بدوره، اكد النائب املستقل يف تحالف البناء عامر 
الفائز، ان التغيريات االخرية التي حصلت ببعض املواقع املهمة 
يف الدولة ال تبتعد كثريا عن املحاصصة لكن اقل بكثري مما كان 
يحصل يف السلابق.وقال الفائز يف حديث لل”الزوراء”: ان هناك 
توفيلق كان ما بني املحاصصلة ورغبة رئيس اللوزراء بتعيني 
بعض الشلخصيات ببعض املناصب املهمة يف الدولة، مؤكدا ان 
االبتعاد عن املحاصصة يمكن ان يتم لكن وفق خطوات نسبية.

واشلار اىل ان الربنامج الحكومي لم يتم تطبيق منه الكثري وان 
كانلت الفرتة قصلرية للحكوملة الحالية، لكن ما زال السلالح 
املنفلت خارج نطاق الدولة وال زالت املحاصصة قائمة ، وكذلك 
مازال الفاسلدون يعبثون يف البالد، مؤكدا ان الحكومة محددة 
بثالث مهمات رئيسة هي اجراء االصالح االقتصادي ومواجهة 
االزملة الوبائية التهيئة الجلراء انتخابلات مبكرة.واضاف: ان 
الحكومة مطالبة بحرص السلالح املنفلت بيد الدولة والكشلف 
عن الفاسلدين وتقديمهلم اىل القضاء ملحاكمتهلم، فضال عن 
اتخاذ االجراءات الالزمة ملواجهة ازمة كورونا، مبينا ان الوضع 

الصحي يف تراجع مستمر.
وتابع: ان هناك تحديات كبرية تواجه الحكومة السليما يف ظل 
االزمة املالية وتراجع اسلعار النفط لكن ينبغي اتخاذ خطوات 

جديدة الصالح الوضع املايل واالقتصادي.
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“لن نرتاجع”... تركيا ترد على انتقاد 
املسؤولني العراقيني لعملياتها العسكرية

انقرة/ متابعة الزوراء:
أكلدت وزارة الخارجيلة الرتكيلة، أن “أنقلرة 
عازملة عىل اتخلاذ التدابلري الرضورية كافة 
يف إطلار مبدأ الدفلاع عن النفلس املنبثق من 
القانلون اللدويل، ضلد األنشلطة التدمرييلة 
واملهلددة  العراقيلة،  األرايض  ملن  القادملة 

لحدودها وأمنها واستقرارها”.
وقال املتحدث باسم الخارجية الرتكية، حامي 
أقصوي، رداً عىل ترصيحلات عراقية منتقدة 
لعمليتلي “مخلب النرس” ومخللب النمر” إن 
“أنقرة قدمت التوضيحات الرضورية يف الوقت 
املناسلب للجانب العراقي حول العمليتن ضد 
تنظيم PKK اإلرهابي شمايل العراق”، حسب 

قناة “TRT” الرتكية
وأردف: “نؤكد مجددا اسلتعدادنا للتعاون مع 
العلراق يف مكافحلة التنظيلم اإلرهابي املهدد 

ألمنه وسيادته”.
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، 
أحمد الصحاف، أكد امتالك بالده أوراق عديدة 
للرد علىل االعتلداءات الرتكية أهمهلا الورقة 

االقتصادية.
وكاللة  ملع  مقابللة  يف  الصحلاف،  وقلال 
“سلبوتنيك”: “العلراق يتوافلر علىل مصادر 
حيلث  االقتصاديلة،  الورقلة  منهلا  قلوة 
تتواجد العلرشات من اللرشكات االقتصادية 
واالسلتثمارية الرتكيلة يف العلراق... العلراق 
أيضلا لله ميلزان تبلادل تجلاري ملع تركيا 
يتجاوز 16 مليار دوالر سنويا، كذلك القوانني 
الدولية التي تكفل حق العراق وهناك إمكانية 
ألن يذهلب العلراق إىل مجللس األملن اللدويل 
ويدعوه إىل جلسلة طارئة ملناقشلة هذا األمر 
وكذلك الجامعة العربية عىل مستوى الوزاري 

ومنظمة التعاون اإلسالمي وغريها”.
وكانت تركيا قد أعلنت، يف 17 يونيو/ حزيران 
امللايض، انطلالق عمليلة “املخللب النمر” يف 
حفتانني شلمايل العراق، وذلك بعد يومني من 
إطلالق عملية “مخلب النرس”، إذ تقول أنقرة 
إن عنلارص من “حزب العمال الكردسلتاني” 
يشلنون هجمات عىل الداخلل الرتكي انطالًقا 

من األرايض العراقية.
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حظوظ وافرة للشعب الجمهوري في االنتخابات المقبلة

 الرياض/ متابعة الزوراء: 
الصحي�ة  الس�لطات  وضع�ت 
الس�عودية ضواب�ط جدي�دة بش�أن 
موس�م الحج لهذا العام بهدف الحد 
م�ن انتش�ار ف�روس كورون�ا ب�ن 
الحج�اج. م�ن أه�م تل�ك الضوابط 
من�ع تقبي�ل الحجر األس�ود أو مس 
الكعبة وااللتزام بالتباعد االجتماعي 
السلطات  الكمامات.وأعلنت  ووضع 
الصحي�ة الس�عودية، أم�س االثنن 
التي  الصحي�ة  الضواب�ط واملعاي�ر 
س�يتم اتباعها يف موسم الحج للعام 
الج�اري يف ظ�ل اس�تمرار جائح�ة 
األنب�اء  وكال�ة  كورونا.ونقل�ت 
السعودية )واس( عن املركز الوطني 
للوقاي�ة م�ن األم�راض ومكافحتها 
)وقاي�ة( أن الضواب�ط تتضمن منع 
الدخول إىل املش�اعر املقدس�ة بدون 

ترصي�ح بدءا من ي�وم األحد 28 من 
ذي القع�دة املواف�ق 19 م�ن تموز/
يوليو حتى نهاي�ة يوم األحد 12 من 
ذي الحجة املوافق 2 آب/أغس�طس.
للح�االت  الح�ج  بإكم�ال  ويس�مح 

املش�تبه بإصابته�ا، بع�د تقييمه�ا 
من قب�ل الطبي�ب املخت�ص، بحيث 
الخاصة  باملجموع�ة  إلحاقه�ا  يت�م 
املش�تبهة، كم�ا تخصص  بالحاالت 
عمارة منفصلة أو دور س�كني عىل 

األق�ل، وحافلة وجدول ملس�ار رحلة 
حج مناس�ب لوض�ع تل�ك الحاالت.
وتقرر ع�دم تمكن أي ش�خص من 
القائم�ن ع�ىل مس�ار الح�ج لدي�ه 
أعراض مشابهه لإلنفلونزا من العمل 
حتى زوال تل�ك األعراض، والحصول 
عىل ق�رار التعايف بتقرير من الطبيب 
الجماع�ة  املعالج.ويس�مح بص�اة 
م�ع التش�ديد ع�ىل ارت�داء الكمامة 
القماش�ية خ�ال ص�اة الجماعة، 
وإبقاء مس�افة التباعد بن املصلن، 
للربوتوك�والت  ذل�ك  يف  والرج�وع 
باملس�اجد.وتضمنت  الخاص�ة 
الضواب�ط إل�زام املعنيي�ن بجدول�ة 
تفويج الحج�اج إىل صحن الطواف، 
بما يضمن مس�افة مرت ونصف املرت 
ع�ىل األق�ل ب�ن كل ش�خص وآخر، 
وتقلي�ل االزدحام.كم�ا تتضمن منع 

ملس الكعبة املرشفة أو الحجر األسود 
أو تقبيله، ووضع حواجز ومرشفن 
ملنع القرب من هذه الحواجز. وسيتم 
رفع الس�جاد الخاص بالحرم املكي 
واس�تخدام الس�جادات الش�خصية 
من قبل الحجيج.وس�يقترص دخول 
من�ة واملزدلف�ة وعرف�ات ع�ىل من 
يحمل�ون تصاريح للح�ج من األحد 
املواف�ق 19 يوليو/تموز حتى الثاني 
2020.وكان�ت  أغس�طس/آب  م�ن 
الس�عودية أعلن�ت إقام�ة ح�ج هذا 
الع�ام بأعداد مح�دودة جًدا قد تصل 
إىل ألف شخص فقط للراغبن يف أداء 
مناسك الحج ملختلف الجنسيات من 
املوجودين داخ�ل اململكة ملنع تفيش 
فروس كورونا وحظر أداء املسلمن 
من خ�ارج اململكة للحج ه�ذا العام 

وذلك ألول مرة يف الوقت املعارص.

 القدس/ األناضول:
أقام�ت إرسائي�ل مس�توطنة “معالي�ه أدومي�م” ع�ىل األرايض 
الفلس�طينية، رشق القدس عام 1975، لكنها توسعت منذ ذلك 

الحن، لتصبح كتلة تضم عدة مستوطنات.
ويف العام 1994 أقرت الحكومة اإلرسائيلية توس�يع املستوطنة 
ضم�ن املرشوع االس�تيطاني “A1” عىل مس�احة 12 كيلومرتا 
مربعا من األرايض الفلس�طينية رشق مدينة القدس، ما جعلها 

أكرب الكتل االستيطانية عىل أرايض الضفة الغربية.
ومؤخ�را، عاد اس�م ه�ذه الكتل�ة بقوة م�ع حديث مس�ؤولن 
إرسائيلين عن نية ضمه�ا إىل إرسائيل، كجزء من مخطط لضم 

نحو 30 باملئة من الضفة الغربية.
ويتكرر املش�هد يف جنوب القدس من خال الكتلة االس�تيطانية 
“غوش عتصيون” التي تضم 18 مستوطنة، تم الرشوع بإقامتها 

مع بدء االحتال اإلرسائييل للضفة الغربية عام 1967.
ويف ظل االنتقاد الدويل الواس�ع ملخطط الضم اإلرسائييل، تحاول 

الحكومة اإلرسائيلية التقليل من وطأة ضم هذه الكتلتن.
خليل التفكجي، الخبر الفلسطيني يف شؤون االستيطان، يقول 
إن ض�م الكتلتن من ش�أنه تحقي�ق 3 أهداف رئيس�ية لليمن 
اإلرسائييل.وه�ي إنه�اء أي إمكاني�ة إلقام�ة دولة فلس�طينية 
بالضفة الغربية بعزل ش�مالها عن جنوبها، وتكريس ما يعرف 
ب�”الق�دس الكربى”، واله�دف الثالث هو من�ع إقامة عاصمة 

للدولة الفلسطينية بالقدس الرشقية، بحسب التفكجي.
ويضيف لألناضول: “عندما يرتدد اسم معاليه أدوميم، فالبعض 
يعتق�د خط�أ أن الحدي�ث هو ع�ن املس�توطنة ولك�ن إرسائيل 
تتحدث عن الكتلة التي تضم عدة مستوطنات بما فيها املرشوع 
)إي واح�د( ومناطق نف�وذ الكتلة االس�تيطانية الذي يمتد عىل 

مساحات واسعة من األرايض الفلسطينية”.
ويتابع التفكجي: “األمر ذاته ينطبق عىل كتلة غوش عتصيون، 
فالحديث هو ليس عن املستوطنة، وإنما عن الكتلة االستيطانية 
والف�رق بينهما هائ�ل جدا”.واس�تنادا إىل الخبر الفلس�طيني 
ف�إن ع�دد املس�توطنن يف كتلتي “معالي�ه أدومي�م” و”غوش 
عتصي�ون”، يزي�د عن 140 ألف�ا .وتقول حركة “الس�ام اآلن” 
اليسارية اإلرسائيلية املختصة برصد االستيطان، إن هناك 132 
مس�توطنة و124 بؤرة استيطانية عش�وائية بالضفة الغربية 
يس�توطن فيه�ا أكثر من 428 ألف مس�توطن.وال تش�مل هذه 
املعطيات 13 مس�توطنة، يقطنها أكثر من 220 ألف مستوطن، 
مقامة ع�ىل أرايض القدس الرشقية.وإضافًة إىل كتلتي “معاليه 
أدومي�م” و”غوش عتصيون”، ف�إن ثمة كتلة ثالث�ة يف الضفة 

الغربية وه�ي “أرئيل”، ولكنها بعيدة عن القدس وتقع ش�مايل 
الضفة الغربية.

وتحدثت تقارير إرسائيلية عديدة، عن أن رئيس الوزراء بنيامن 
نتنياهو، يميل إىل بدء الضم من هذه الكتل االستيطانية الثاث.

وس�بق لرئيس الوزراء اإلرسائييل، أن قال إنه يريد ضم نحو 30 
باملئة من الضفة الغربية.

ويق�ول التفكجي: “تش�كل الكتل االس�تيطانية معاليه أدوميم 
وغوش عتصيون وأرئيل، نحو 10? من مساحة الضفة الغربية”.
ويرفض اعتب�ار أن تأجيل الضم عن األول من يوليو/تموز، هو 
بمثاب�ة هزيمة ملرشوع الضم، ويرى أنه “مجرد تأجيل تكتيكي 
لضمان اإلجماع داخل الحكومة اإلرسائيلية والتوصل إىل تفاهم 

مع اإلدارة األمريكية”.
ويميل التفكجي، الذي يرصد االستيطان يف األرايض الفلسطينية 
منذ عقود، إىل االعتقاد بأن الضم سيبدأ فعليا من كتلتي “معاليه 

أدوميم” و”غوش عتصيون”.
واس�تنادا إىل أبحاثه، ف�إن من املرجح أن تض�م إرسائيل كتلتي 
“معاليه أدومي�م” و”غوش عتصيون” إىل ح�دود بلدية القدس 
الغربية، مع إخراج أحياء فلس�طينية ذات كثافة سكانية عالية 
من حدود هذه البلدية.ويقول موضًح: “هناك إجماع يف إرسائيل 
عىل ضم معاليه أدوميم، وغوش عتصيون، وعليه فإن الحكومة 

اإلرسائيلية لن تواجه إي إشكالية يف ترويج هذا الضم”.
ويضي�ف: “ضم هاتن الكتلتن من ش�أنه أن يكرس )مرشوع( 
الق�دس الك�ربى، ومن�ع أي إمكاني�ة لقي�ام عاصم�ة للدول�ة 

الفلسطينية بالقدس الرشقية”.
وي�ردف: “ض�م هات�ن الكتلت�ن وإخ�راج كفر عق�ب ومخيم 
شعفاط، ش�مايل القدس، من حدود ما يسمى بلدية القدس من 
شأنه أن يحقق املخطط الديمغرايف اإلرسائييل وهو وجود أغلبية 

يهودية وأقلية فلسطينية يف مدينة القدس”.
وتش�ر تقدي�رات فلس�طينية إىل أن نحو 120 ألف فلس�طيني، 
يقيمون يف كفر عقب ومخيم شعفاط، وهو ما يشكل نحو ثلث 

عدد الفلسطينين بالقدس الرشقية.
ويفصل الجدار اإلرسائييل كفر عقب ومخيم شعفاط، عن باقي 
األحياء الفلس�طينية بالقدس الرشقية، ولكن س�كانها ما زالوا 

يحملون الهويات املقدسية.
وكانت “صفقة الق�رن” األمريكية املزعومة، قد اقرتحت إقامة 
عاصمة للدولة الفلس�طينية يف كفر عقب أو مخيم ش�عفاط أو 

بلدة أبو ديس، رشق القدس.
ورفض الفلس�طينيون “صفقة القرن” ألس�باب عديدة، بينها 
أنه�ا ُتبقي الق�دس الرشقي�ة، بما فيه�ا البل�دة القديمة حيث 
تتواجد األماكن املقدسة اإلس�امية واملسيحية، تحت السيطرة 

الدائمة إلرسائيل.
ومن أجل ضم الكتلتن “معاليه أدوميم” و”غوش عتصيون” إىل 
حدود بلدية القدس الغربية، وإخراج كفر عقب ومخيم شعفاط 
منها، فإن ذلك يتطلب مصادقة الكنيست )الربملان اإلرسائييل(.

ويق�ول التفكج�ي بهذا الخص�وص: “يعترب ه�ذا تعديل لحدود 
الق�دس وه�و يتطل�ب مصادقة الكنيس�ت، ولك�ن نتنياهو لن 
يواج�ه أي إش�كالية يف الحصول عىل تأيي�د الربملان الذي تهيمن 

عليه قوى اليمن”.
ويلف�ت إىل أن إرسائيل تتجهز منذ س�نوات لعملية ضم الكتلتن 
“معالي�ه أدومي�م” و”غ�وش عتصي�ون”، مبيًنا أنه�ا “جاهزة 
للضم، وبإمكانه�ا أن تنفذه يف أي لحظة يف حال وجود قرار من 

الحكومة اإلرسائيلية”.
ويضيف: “البنى التحتية جاهزة والشوارع جاهزة، وبالتايل فإن 

الضم سيكون فوريا، ولن يكون بحاجة إىل وقت للتنفيذ”.
ويكمل: “حاليا يجري وضع اللمس�ات األخرة عىل ش�ارعن يف 
محيط القدس أحدهما يربط وس�ط الضفة الغربية مع جنوبها 
واآلخر يوصل ما بن املس�توطنات اإلرسائيلية يف جنوب القدس 

مع تلك املوجودة يف رشق املدينة”.
ويف�ر قائًا: “وهذا يعني تحدي�دا وصل كتلة غوش عتصيون 
م�ع كتلة معاليه أدوميم، وتطلق عليه إرسائيل اس�م )الش�ارع 

األمريكي( مع انه يمر عىل األرايض الفلسطينية املحتلة”.
وكانت الواليات املتحدة األمريكية قد اعرتفت نهاية العام 2017 
بالق�دس عاصمة إلرسائيل، لكن املجتم�ع الدويل، ما يزال يعترب 
الق�دس الرشقية، مدينة محتلة، وعاصمة للدولة الفلس�طينية 

الواعدة.

إسطنبول/وكاالت:
 أظه�ر اس�تطاع جدي�د أجرته مؤسس�ة 
مرتوب�ول لألبح�اث، ومقرّه�ا أنق�رة، أّن 
حزب الش�عب الجمه�وري العلماني، أكرب 
أح�زاب املعارض�ة الرتكي�ة، تمّك�ن م�ن 
تضييق الفجوة مع حزب العدالة والتنمية 
اإلس�امي الحاكم يف أص�وات الناخبن إىل 
س�ت نق�اط مئوية، م�ا يض�ع املعارضة 
الرتكي�ة أمام فرص�ة تاريخية الس�تثمار 
اس�تعدادا  اإلس�امين  ش�عبية  تراج�ع 

للمحطات االنتخابية القادمة.
وشهد التحالف الحاكم يف تركيا املكون من 
حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس 
الرتكي رج�ب طيب أردوغ�ان ورشيكه يف 
االئتاف ح�زب الحركة القومي�ة، تراجعا 

ملحوظا يف الدعم لانتخابات منذ أشهر.
وتواص�ل أص�وات حزب العدال�ة بالتايش 
التقليدي�ة  املعارض�ة  أح�زاب  لصال�ح 
والجدي�دة، حي�ث انخفض الدع�م للحزب 
الحاك�م م�ن 33.9 يف املئ�ة يف اس�تطاع 
“مرتوبول” مارس املايض، يف حن س�ّجل 
حزب الش�عب الجمهوري املُعارض زيادة 

من 20.7 يف املئة.
ويف الوقت نفسه، شّكل الناخبون الذين لم 
يتخذوا قرارا بع�د بالتصويت 9.2 يف املئة، 
وهو أعىل من الدعم املقدم لجميع األحزاب 
األخرى باس�تثناء حزب العدال�ة والتنمية 
وحزب الش�عب الجمهوري، حسبما وجد 

استطاع يونيو.
وم�ن املق�رر إج�راء االنتخاب�ات العام�ة 
القادم�ة يف تركيا ع�ام 2023، لكّن العديد 
من املؤرشات ب�رزت حول احتم�ال إجراء 
انتخابات مبك�رة، منها االقتص�اد املُتعثر 
يف الباد، وتش�كيل أحزاب منافسة جديدة 
من قبل الش�خصيات البارزة الس�ابقة يف 
حزب العدالة والتنمي�ة، فضا عن دعوات 
التحال�ف الحاك�م إلدخ�ال تغي�رات عىل 
قوانن االنتخابات تض�ع قيودا كبرة عىل 
أح�زاب املُعارض�ة وإمكاني�ة تمثيله�ا يف 

الربملان القادم.

وبينما يرى مراقب�ون ومحللون أّن إجراء 
االنتخاب�ات ه�ذا العام خ�ال ذروة تفيش 
فايروس كورونا غر وارد أبدا، فإن احتمال 
إجرائه�ا يف 2021 أو 2022 س�يكون أعىل 

نوعا ما.
وكش�ف الكات�ب واملحلل الرتك�ي أورهان 
أوروغل�و، أّن ح�زب الش�عب الجمه�وري 
املعارض الرئييس يف تركيا، س�وف يساعد 
األحزاب التي ش�ّكلها منشقون عن حزب 
العدال�ة والتنمي�ة الحاك�م، ع�ىل دخ�ول 
الربمل�ان الرتكي، وهم�ا حزب�ا داود أوغلو 

وعيل باباجان.
واس�تطاع الحزب�ان املنفص�ان عن حزب 
العدال�ة والتنمي�ة، ح�زب املس�تقبل الذي 
أسس�ه رئيس الوزراء الس�ابق أحمد داود 
والتق�دم  الديمقراطي�ة  وح�زب  أوغل�و، 
)ديفا( الذي أسسه وزير االقتصاد السابق 
ع�يل باباج�ان، حصد املزيد م�ن األصوات 
التي كانت تذهب ملصلحة الحزب الحاكم، 

وذلك رغم حداثة تأسيس كل منهما.
وكش�ف أوروغلو باملقابل، أن زعيم حزب 
الش�عب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو 
أخ�ربه أن حزب�ه س�وف يس�عى إىل تغير 
الحد األدن�ى لدخول الربملان، والبالغ 10 يف 
املئ�ة، من أجل دع�م الديمقراطية، ُمعترباً 
أّن�ه “يج�ب تمثيل كل ح�زب يف املجلس”. 
وأوضح الكاتب الرتك�ي أن )ديفا( وحزب 
املس�تقبل س�وف ُيدرجان يف تحالف األمة 

االنتخابي الرئييس للُمعارضة.
ويس�مح نظ�ام التحال�ف االنتخابي الذي 
تم تقديمه قبل االنتخاب�ات الربملانية عام 
2018 لألح�زاب التي تقل نس�بة أصواتها 
ع�ن عتب�ة ال��10 يف املئ�ة بالحصول عىل 
مقاع�د يف الربمل�ان إذا كان�ت ج�زءا م�ن 
تحال�ف حصل عىل أكثر من 10 يف املئة من 

األصوات.
وأكد املحلل الرتكي أن باباجان وداود أوغلو 
عىل دراية جيدة بنقاط القوة والضعف لدى 
الرئي�س الرتك�ي، ومن املرج�ح أن يجتذبا 
املزيد من أصوات حزب العدالة والتنمية يف 

االنتخابات املقبلة.

السعودية تضع ضوابط صارمة حلج هذا العام 

ماذا يعين ضم إسرائيل للكتل االستيطانية مبحيط القدس؟

منها منع تقبيل الحجر األسود 

املعارضة الرتكية أمام فرصة استثمار 
تراجع شعبية أردوغان

     

صراع املناصب يعمق أزمة املسار االنتقالي يف السودان
 اخلرطوم/متابعة الزوراء:

 كلف رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، 
ال�والة العس�كرين باالس�تمرار يف مناصبهم إىل 
حن االتف�اق عىل تعين والة مدني�ن، ما يربهن 
ع�ىل اش�تداد ال�رصاع بن مكون�ات الث�ورة عىل 
املناصب السياس�ية واإلدارية الت�ي تبدو ظاهرة 
يف عدم توافق قوى الحرية والتغير عىل األس�ماء 
املرشحة لش�غل املناصب الوالئية، إىل جانب تأزم 

مفاوضات السام مع الجبهة الثورية.
وذك�رت مص�ادر مطلع�ة، أن الجبه�ة الثوري�ة 
علق�ت اجتماعاته�ا مع ق�وى الحري�ة والتغير 
بش�أن التوافق حول نسب مش�اركتها يف املجلس 
الترشيع�ي، وُعق�دت اجتماع�ات خ�ال األي�ام 
املاضي�ة م�ع رئي�س الحكومة، ورئي�س مجلس 
الس�يادة الفريق أول عبدالفتاح الربهان، ورئيس 
وفد التف�اوض الحكومي الفري�ق محمد حمدان 
دقلو، وتلقت وعودا بحس�م مطالبها، ما يؤدي إىل 
حلحلة الجمود يف مفاوضات الس�ام منذ وصول 

وفدها إىل الخرطوم.
وعقد حمدوك اجتماعا موس�عا، مس�اء الس�بت 
املايض، مع والة الوالي�ات )املحافظات( بحضور 
وزير ش�ؤون مجلس الوزراء، السفر عمر بشر 
ماني�س، تن�اول األوض�اع يف الوالي�ات املختلف�ة 
وناقش االس�تقاالت التي تقدم به�ا بعض الوالة 
يف ظل وجود أزم�ات متفاقمة تعاني منها بعض 
مناطق الهامش جراء عدم حسم امللفات املتعلقة 
بح�ل ج�ذور املش�كات الت�ي تواجهه�ا وغياب 
التوافق ح�ول مل�ف الرتتيبات األمني�ة كمقدمة 

الستقرار األوضاع.
وج�اء االجتم�اع يف وق�ت ش�هدت في�ه مدين�ة 
“نرتت�ي” بمحلي�ة غرب جبل مرة بوالية وس�ط 
دارف�ور اعتصاما للمواطنن دخل يومه الس�ابع 
ملطالب�ة مس�ؤويل الوالي�ة وتياراتها السياس�ية 
ب�رورة إيجاد حلول عاجلة جراء عدم االهتمام 
بأوضاعه�م وتطهر املدينة م�ن فلول نظام عمر 

البشر، حيث ما زالوا يهيمنون عليها.
وأرسل حمدوك وفدا رسميا،اول امس األحد، ضم 
مدي�ر املخاب�رات الفريق ركن جم�ال عبداملجيد، 
وعضو مجلس الس�يادة محم�د التعاييش، وعددا 
من ال�وزراء للنظر يف مش�كات املعتصمن الذين 
اش�رتطوا وصول وفد من املرك�ز للتفاوض حول 

مطالبهم.
ما يضف�ي أهمية ع�ىل التوصل إىل اتفاق بش�أن 
ال�والة املدني�ن يف أق�رب فرص�ة، أن مدينة حلفا 
بوالية كس�ا )رشق الس�ودان( التي تشهد اندالع 
اشتباكات بن قبيلتي بني عامر والنوبة، تجددت 

فيها االش�تباكات ب�ن القبيلتن، الس�بت، وقتل 
مواطن وأصي�ب ثمانية آخرون، وتم حرق منازل 

عدة قبل أن تحتوي قوات الرشطة املوقف.
ويرى مراقبون أن الحكومة تجد نفسها يف مأزق 
صعب، ألنها غر قادرة عىل اعتماد الوالة املدنين 
نتيج�ة الخافات التي نش�بت بن ق�وى الحرية 
والتغير حول بعض األس�ماء التي رش�حتها من 
ضمنه�ا وايل والية كس�ا، إىل جان�ب أن التحالف 
الحكوم�ي ل�م يرشك الجبه�ة الثوري�ة يف اختيار 
الوالة، حس�ب اتف�اق الطرفن منذ ش�هرين، ما 
يؤدي إىل رفض بعض األس�ماء من قبل الحركات 

املسلحة التي لديها نفوذ بمناطق الهامش.
وأكد رئيس حزب املؤتمر الس�وداني، عمر الدقر، 
أن تمدي�د عم�ل ال�والة العس�كرين يرتبط بعدم 
انته�اء مفاوض�ات الس�ام الت�ي تش�هد حراكا 
للوص�ول إىل تفاهم�ات نهائية، بالت�ايل فحمدوك 
لدي�ه تخوفات من حدوث ف�راغ يف بعض الواليات 
التي تقدم بعض والتها باس�تقاالت لم يجر البت 

فيها حتى اآلن.
وأض�اف ، أن املفاوضات ما زال�ت تراوح مكانها 
بسبب الخاف عىل نسب تمثيل الحركات املسلحة 
يف املجل�س الترشيع�ي، وج�رت نقاش�ات عديدة 
أخ�را يف محاول�ة للتوصل إىل حل ي�ريض الجبهة 
الثورية وق�وى الحرية والتغير، وقد تكون هناك 

نتائج إيجابية لتلك املباحثات قريبا.
وقال دق�ر، وهو أح�د القيادات الب�ارزة يف قوى 
الحري�ة والتغي�ر، ف�إن الوص�ول إىل تفاهم�ات 

سياسية مع الجبهة الثورية يقود إىل التوقيع عىل 
اتفاق س�ام، واالستقرار عىل تعين الوالة الجدد، 
وس�يكون ملف الرتتيبات األمنية بحاجة إىل عمل 
فني س�تتواله لجان من املقرر أن تذهب إىل جوبا، 

مقر الوساطة، للتباحث بشأنها.
وي�رى متابع�ون أن هن�اك أزم�ة ثقة ب�ن قوى 
الحرية والتغي�ر والجبهة الثورية ما قد يزيد من 
صعوبة مهمة اختيار الوالة املدنين، وأن الحركات 
املتفاوض�ة لديه�ا يق�ن أن الرغب�ة يف الهيمن�ة 
ح�ارضة يف القوى السياس�ية باملرك�ز، وإرصار 
ق�وى الحري�ة والتغير عىل االس�تئثار بالنس�بة 
األكرب من املجل�س الترشيعي ال يختلف كثرا عن 
حزب املؤتمر الوطني املنحل الذي اش�رتط سابقا 

االس�تحواذ عىل مؤسس�ات الدولة الس�يادية.
وأوضح املتحدث باس�م الجبهة الثورية، أس�امة 
س�عيد، أن الجبه�ة ذهبت إىل الخرط�وم بصحبة 
وف�د التفاوض ويف جعبتها س�ت قضايا محورية 
تس�عى إلنجازها وتعت�رب أن التواف�ق حولها هو 
الحل الوحيد للوصول إىل السام، عىل رأسها نسب 
تمثيل الح�ركات يف املجل�س الترشيعي، ووجدت 
الجبه�ة تجاوب�ا م�ن قب�ل الحكوم�ة ومجل�س 
الس�يادة ح�ول مقرتحاتها، غر أنه�ا اصطدمت 

باعرتاضات قوى الحرية والتغير.
وأش�ار ، إىل أن الجبه�ة الثوري�ة واجهت مواقف 
متش�ددة عىل مطالبها من قبل الحزب الشيوعي، 
وأخ�رى مرنة من غالبية أعض�اء اللجنة املركزية 
للتحال�ف، ما دف�ع الوف�د إىل تعلي�ق املفاوضات 

م�ع التحالف، والع�ودة مرة أخ�رى إىل الحكومة 
باعتباره�ا املمث�ل الرئي�س الذي تتف�اوض معه 

الحركات بنص اتفاق جوبا.
ولف�ت إىل أن وص�ول وف�د الجبه�ة الثوري�ة إىل 
تفاهمات بشأن القضايا املحورية التي ذهب بها 
إىل الخرطوم يدفع بش�كل مبارش إىل التوقيع عىل 
اتفاق سام يف أقرب فرصة، والفشل يعني انهيار 
عملية الس�ام برمتها، متوقعا أن تتلقى الجبهة 
الثوري�ة ردا ع�ىل مطالبه�ا التي تقدم�ت بها إىل 

السلطة االنتقالية االثنن أو الثاثاء.
وتربه�ن الخاف�ات ع�ىل أن الف�رتة املقبل�ة ق�د 
تش�هد رصاعا من نوع آخر ب�ن مكونات الثورة 
الس�ودانية عىل املناصب السياسية، وأن حكومة 
حم�دوك الت�ي وع�دت بإنج�از مطال�ب الق�وى 
السياس�ية خال 15 يوما م�ن تاريخ مظاهرات 
30 يونيو ستجد نفس�ها يف موقف حرج ألنها لن 
تس�تطيع الوفاء بتعهداتها، ما يدفع الش�ارع إىل 

التحرك.
رصاع املناص�ب يعم�ق أزم�ة املس�ار االنتقايل يف 

السودان
 الخرطوم/متابعة الزوراء:

 كلف رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، 
ال�والة العس�كرين باالس�تمرار يف مناصبهم إىل 
حن االتف�اق عىل تعين والة مدني�ن، ما يربهن 
ع�ىل اش�تداد ال�رصاع بن مكون�ات الث�ورة عىل 
املناصب السياس�ية واإلدارية الت�ي تبدو ظاهرة 
يف عدم توافق قوى الحرية والتغير عىل األس�ماء 
املرشحة لش�غل املناصب الوالئية، إىل جانب تأزم 

مفاوضات السام مع الجبهة الثورية.
وذك�رت مص�ادر مطلع�ة، أن الجبه�ة الثوري�ة 
علق�ت اجتماعاته�ا مع ق�وى الحري�ة والتغير 
بش�أن التوافق حول نسب مش�اركتها يف املجلس 
الترشيع�ي، وُعق�دت اجتماع�ات خ�ال األي�ام 
املاضي�ة م�ع رئي�س الحكومة، ورئي�س مجلس 
الس�يادة الفريق أول عبدالفتاح الربهان، ورئيس 
وفد التف�اوض الحكومي الفري�ق محمد حمدان 
دقلو، وتلقت وعودا بحس�م مطالبها، ما يؤدي إىل 
حلحلة الجمود يف مفاوضات الس�ام منذ وصول 

وفدها إىل الخرطوم.
وعقد حمدوك اجتماعا موس�عا، مس�اء الس�بت 
املايض، مع والة الوالي�ات )املحافظات( بحضور 
وزير ش�ؤون مجلس الوزراء، السفر عمر بشر 
ماني�س، تن�اول األوض�اع يف الوالي�ات املختلف�ة 
وناقش االس�تقاالت التي تقدم به�ا بعض الوالة 
يف ظل وجود أزم�ات متفاقمة تعاني منها بعض 
مناطق الهامش جراء عدم حسم امللفات املتعلقة 

بح�ل ج�ذور املش�كات الت�ي تواجهه�ا وغياب 
التوافق ح�ول مل�ف الرتتيبات األمني�ة كمقدمة 

الستقرار األوضاع.
وج�اء االجتم�اع يف وق�ت ش�هدت في�ه مدين�ة 
“نرتت�ي” بمحلي�ة غرب جبل مرة بوالية وس�ط 
دارف�ور اعتصاما للمواطنن دخل يومه الس�ابع 
ملطالب�ة مس�ؤويل الوالي�ة وتياراتها السياس�ية 
ب�رورة إيجاد حلول عاجلة جراء عدم االهتمام 
بأوضاعه�م وتطهر املدينة م�ن فلول نظام عمر 

البشر، حيث ما زالوا يهيمنون عليها.
وأرسل حمدوك وفدا رسميا،اول امس األحد، ضم 
مدي�ر املخاب�رات الفريق ركن جم�ال عبداملجيد، 
وعضو مجلس الس�يادة محم�د التعاييش، وعددا 
من ال�وزراء للنظر يف مش�كات املعتصمن الذين 
اش�رتطوا وصول وفد من املرك�ز للتفاوض حول 

مطالبهم.
ما يضف�ي أهمية ع�ىل التوصل إىل اتفاق بش�أن 
ال�والة املدني�ن يف أق�رب فرص�ة، أن مدينة حلفا 
بوالية كس�ا )رشق الس�ودان( التي تشهد اندالع 
اشتباكات بن قبيلتي بني عامر والنوبة، تجددت 
فيها االش�تباكات ب�ن القبيلتن، الس�بت، وقتل 
مواطن وأصي�ب ثمانية آخرون، وتم حرق منازل 

عدة قبل أن تحتوي قوات الرشطة املوقف.
ويرى مراقبون أن الحكومة تجد نفسها يف مأزق 
صعب، ألنها غر قادرة عىل اعتماد الوالة املدنين 
نتيج�ة الخافات التي نش�بت بن ق�وى الحرية 
والتغير حول بعض األس�ماء التي رش�حتها من 
ضمنه�ا وايل والية كس�ا، إىل جان�ب أن التحالف 
الحكوم�ي ل�م يرشك الجبه�ة الثوري�ة يف اختيار 
الوالة، حس�ب اتف�اق الطرفن منذ ش�هرين، ما 
يؤدي إىل رفض بعض األس�ماء من قبل الحركات 

املسلحة التي لديها نفوذ بمناطق الهامش.
وأكد رئيس حزب املؤتمر الس�وداني، عمر الدقر، 
أن تمدي�د عم�ل ال�والة العس�كرين يرتبط بعدم 
انته�اء مفاوض�ات الس�ام الت�ي تش�هد حراكا 
للوص�ول إىل تفاهم�ات نهائية، بالت�ايل فحمدوك 
لدي�ه تخوفات من حدوث ف�راغ يف بعض الواليات 
التي تقدم بعض والتها باس�تقاالت لم يجر البت 

فيها حتى اآلن.
وأض�اف ، أن املفاوضات ما زال�ت تراوح مكانها 
بسبب الخاف عىل نسب تمثيل الحركات املسلحة 
يف املجل�س الترشيع�ي، وج�رت نقاش�ات عديدة 
أخ�را يف محاول�ة للتوصل إىل حل ي�ريض الجبهة 
الثورية وق�وى الحرية والتغير، وقد تكون هناك 

نتائج إيجابية لتلك املباحثات قريبا.
وقال دق�ر، وهو أح�د القيادات الب�ارزة يف قوى 

الحري�ة والتغي�ر، ف�إن الوص�ول إىل تفاهم�ات 
سياسية مع الجبهة الثورية يقود إىل التوقيع عىل 
اتفاق س�ام، واالستقرار عىل تعين الوالة الجدد، 
وس�يكون ملف الرتتيبات األمنية بحاجة إىل عمل 
فني س�تتواله لجان من املقرر أن تذهب إىل جوبا، 

مقر الوساطة، للتباحث بشأنها.
وي�رى متابع�ون أن هن�اك أزم�ة ثقة ب�ن قوى 
الحرية والتغي�ر والجبهة الثورية ما قد يزيد من 
صعوبة مهمة اختيار الوالة املدنين، وأن الحركات 
املتفاوض�ة لديه�ا يق�ن أن الرغب�ة يف الهيمن�ة 
ح�ارضة يف القوى السياس�ية باملرك�ز، وإرصار 
ق�وى الحري�ة والتغير عىل االس�تئثار بالنس�بة 
األكرب من املجل�س الترشيعي ال يختلف كثرا عن 
حزب املؤتمر الوطني املنحل الذي اش�رتط سابقا 

االس�تحواذ عىل مؤسس�ات الدولة الس�يادية.
وأوضح املتحدث باس�م الجبهة الثورية، أس�امة 
س�عيد، أن الجبه�ة ذهبت إىل الخرط�وم بصحبة 
وف�د التفاوض ويف جعبتها س�ت قضايا محورية 
تس�عى إلنجازها وتعت�رب أن التواف�ق حولها هو 
الحل الوحيد للوصول إىل السام، عىل رأسها نسب 
تمثيل الح�ركات يف املجل�س الترشيعي، ووجدت 
الجبه�ة تجاوب�ا م�ن قب�ل الحكوم�ة ومجل�س 
الس�يادة ح�ول مقرتحاتها، غر أنه�ا اصطدمت 

باعرتاضات قوى الحرية والتغير.
وأش�ار ، إىل أن الجبه�ة الثوري�ة واجهت مواقف 
متش�ددة عىل مطالبها من قبل الحزب الشيوعي، 
وأخ�رى مرنة من غالبية أعض�اء اللجنة املركزية 
للتحال�ف، ما دف�ع الوف�د إىل تعلي�ق املفاوضات 
م�ع التحالف، والع�ودة مرة أخ�رى إىل الحكومة 
باعتباره�ا املمث�ل الرئي�س الذي تتف�اوض معه 

الحركات بنص اتفاق جوبا.
ولف�ت إىل أن وص�ول وف�د الجبه�ة الثوري�ة إىل 
تفاهمات بشأن القضايا املحورية التي ذهب بها 
إىل الخرطوم يدفع بش�كل مبارش إىل التوقيع عىل 
اتفاق سام يف أقرب فرصة، والفشل يعني انهيار 
عملية الس�ام برمتها، متوقعا أن تتلقى الجبهة 
الثوري�ة ردا ع�ىل مطالبه�ا التي تقدم�ت بها إىل 

السلطة االنتقالية االثنن أو الثاثاء.
وتربه�ن الخاف�ات ع�ىل أن الف�رتة املقبل�ة ق�د 
تش�هد رصاعا من نوع آخر ب�ن مكونات الثورة 
الس�ودانية عىل املناصب السياسية، وأن حكومة 
حم�دوك الت�ي وع�دت بإنج�از مطال�ب الق�وى 
السياس�ية خال 15 يوما م�ن تاريخ مظاهرات 
30 يونيو ستجد نفس�ها يف موقف حرج ألنها لن 
تس�تطيع الوفاء بتعهداتها، ما يدفع الش�ارع إىل 

التحرك.
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بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 
تسهل دخول مستلزمات طبية واعادة ارسالية 

حديد مخالفة عرب مركز زرباطية.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
انه »مركز جمرك زرباطية الحدودي قام  منه، 
بإدخال شحنة محملة بمادة االوكسجني الطبي 
ومستلزمات  األوكسجني  اسطوانة  ومنظمات 

طبية اخرى » .
املركز  يف  العاملة  »كوادرها  ان  واضاف 
وصول  حال  الفور  وعىل  بارشت،  الجمركي 
الالزمة  االجراءات  بإكمال  باالرساع  الشحنة، 
عىل  تحتوي  التي  و  الشحنة  دخول  وتسيهل 
جهاز   )٤٠٠( و  اوكسجني  اسطوانة   )٣٦٠(
اعطاء األوكسجني و)٢٠٠( جهاز قياس نسبة 
كفوف  كارتون  و)١٤(  بالجسم  األوكسجني 
و)٥( كراتني ماسكة اوكسجني، حيث سيجري 
املستشفيات يف محافظة  لدعم  توزيعها الحقا 
واسط واملساهمة يف سد النقص الحاصل فيها 

ملواجهة جائحة كورونا« .

واشارت الهيئة اىل ان » املركز نفسه قام ايضا 
بإعادة اصدار ارسالية حديد تسليح مكونة من 
طنا   )١٣٥٥( حمولة  بإجمايل  شاحنة   )٢٦(
القياسية  للمواصفات  مطابقة  غري  لكونها 

حسب كتاب صادر من الجهاز املركزي للتقييس 
والسيطرة النوعية ».

بشكل  تعمل  »كوادرها  ان  الهيئة  وأكدت 
ورغم  الصعبة  الظروف  هذه  ظل  يف  متواصل 

يف  مستمر  العمل  ان  اال  االصابات،  عدد  تزايد 
اجل  من  توقف  ودون  الحدودية  املنافذ  جميع 
املستلزمات  كل  دخول  وتسهيل  البالد  خدمة 

الطبية والعالجية للمواطنني«.
»الزوراء«  تلقت  اخر،  بيان  يف  الهيئة،  وقالت 
نسخة منه: ان »مركز جمرك طريبيل الحدودي 
قام بإتالف ارسالية أدوية برشية ومستلزمات 
طبية منتهية الصالحية وغري صالحة لالستهالك 

البرشي ».
وأكدت الهيئة ان »عملية االتالف تمت من قبل 
وبحضور  الغرض  لهذا  شكلت  مختصة  لجنة 
الجهات ذات العالقة يف املركز املذكور عىل وفق 
احكام املادة ) ٦٨/ ثانيا( من قانون الجمارك 
الرشوط  وحسب  لسنة١٩٨٤املعدل   ٢٣ رقم 

الصحية املطلوبة«.
واشارت الهئية اىل ان »هذا االجراء يأتي ضمن 
الكمارك  بها  تقوم  مشددة  إجراءات  مجموعة 
املواد  دخول  من  للحد  الحدودية  مراكزها  يف 
وسالمة  حياة  تمس  والتي  واملمنوعة  املخالفة 

املواطنني«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن الحشد الشعبي، امس االثنني، عن ايجابيات 
عملية ابطال العراق العسكرية يف قاطع محافظتي 

صالح الدين وكركوك.
وقال القيادي يف الحشد الشعبي، عيل الحسيني، يف 
ابطال  حديث صحفي: ان” من اهم نتائج عملية 
العراق العسكرية يف قاطع محافظتي صالح الدين 
وكركوك هي عدم تسجيل اي خروقات امنية عىل 
امنة ومستقرة  متتالية، واالجواء  اسابيع   ٣ مدار 
واتشكيالت  الشعبي  الحشد  قواطع  ضمن 

الساندة”.
واضاف الحسيني ان” الحشد الشعبي يتعامل عىل 
يف  مختبئة  وهي  موجودة  التزال  داعش  فلول  ان 
الجحور، وهذا ما يدفعه اىل مواصلة نرش الكمائن 
وعمليات التمشيط املباغتة واعتماد االطر الحديثة 
يف الرصد واملتابعة، وخاصة الكامريات لدرء مخاطر 

اي عمليات تسلل”. مبينا ان “هدوء املشهد االمني 
ومتاطق  قرى  يف  لالهايل  اطمئنان  رسالة  يمثل 

مرتامية ضمن حدودي صالح الدين وكركوك”.
حققت  العسكرية  العراق  ابطال  عمليات  وكانت 
الدين وكركوك من  قواطع صالح  يف  نتائج مهمة 
العرشات  وضبط  واسعة  مناطق  تمشيط  ناحية 

من املضافات واالوكار لتنظيم داعش االرهابي. 
الشعبي،  بالحشد   ٥٦ اللواء  من  قوة  عثرت  بينما 
قرية  يف  الهاون  لقنابر  كدس  عىل  االثنني،  امس 

النجاتية شمال الحويجة.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت »الزوراء« 
بالحشد   ٥٦ اللواء  من  “قوة  أن  منه،  نسخة 
استخبارات  من  معلومات  إىل  واستنادا  الشعبي، 
وأمن الحويجة، عثرت عىل كدس من قنابر الهاون 
يف قرية النجاتية شمال الحويجة جنوب محافظة 

كركوك”.

بغداد/ الزوراء:
اكدت محافظة بغداد، امس االثنني، 
االربعة  املستشفيات  مرشوع  ان 
الفضيلية  الشعب،  الحرية،  يف 
عام  خالل  سينجز  والحسينية 
السيولة  توفر  حال  العام  ونصف 

املالية.
وقال النائب الفني ملحافظة بغداد، 
اطلعت  بيان  يف  العيثاوي،  عيل 
“مرشوع  ان  »الزوراء«:  عليه 
بدأت  الذي  االربعة  املستشفيات 
 ٢٠١٤ عام  منذ  املحافظة  بتنفيذه 
االسرتاتيجية  املشاريع  من  يعد 
االقاليم  تنمية  خطة  ضمن  املهمة 

مستوى  رفع  اىل  يهدف  والذي 
الوعي الصحي بالعاصمة”، مشريا 
اىل انه “يشمل مستشفيات الحرية، 
والشعب،  الحسينية  الفضيلية، 
مهم  اخر  مرشوع  عن  فضال 
النعمان  مستشفى  توسيع  يشمل 
االزمة  »أن  منوها  وتطويره«. 
املالية ادت اىل توقف هذه املشاريع 
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب 
٣٤7 الخاص بايقاف املشاريع نظرا 

لعدم وجود تخصيص مايل لها”.
“املحافظة  ان  العيثاوي  وأضاف 
املشاريع  هذه  ألهمية  ونظرا 
مجلس  امانة  موافقة  استحصلت 

العمل  استئناف  اجل  من  الوزراء 
»ان  اىل  مشريا  املايض«.  العام  منذ 
نسبة  حقق  الحرية  مستشفى 
من  مكون  وهو  باملئة   ٣٦ انجاز 
مستشفى  عىل  عالوة  رسير،   ٤٠٠
رسير   ٢٠٠ من  املكون  الحسينية 
بينما  باملئة،   ٦٠ انجازه  ونسبة 
حقق مستشفيا الفضيلية والشعب 
املؤلفان من ٢٠٠ رسير ايضا نسبة 
جانب  اىل  باملئة،   ٤٥ نحو  انجاز 
مرشوع توسيع مستشفى النعمان 
اضافة  خالل  من  االعظمية  يف 

ردهات واقسام وتطويره”.
عىل  تعكف  “املحافظة  ان  مؤكدا   

التخطيط  وزارة  مع  التنسيق 
رصف  اجل  من  الوزراء  ومجلس 
لهذه  مخصصة  مالية  دفعات 
الرشكات  ان  السيما  املشاريع، 
بسعي  العمل  استأنفت  لها  املنفذة 
ملزمة  انها  إال  املحافظة،  من  عاٍل 
بتسديد مستحقاتها كي ال تتعرض 
»ان  اىل  الفتا  قانونية«.  إلشكاالت 
انجازها  تتضمن  املحافظة  خطة 
حال  يف  العام  ونصف  عام  خالل 

توفر السيولة املالية الالزمة”.
هذه  “اهمية  ان  العيثاوي  وبني 
املستشفيات يف الوقت الحايل تكمن 
الرصيد  اىل  الكثري  ستضيف  انها  يف 

الذي  العقد  كون  ببغداد  الصحي 
ابرمته املحافظة لهذه املشاريع منذ 
املنفذة  الرشكات  يلزم   ٢٠١٤ عام 
وتجهيزها  املستشفيات  بإنشاء 
االجهزة  رشاء  يكون  ان  برشط 
بعام التسليم نفسه لضمان ان يتم 
الطبية  االجهزة  بأحدث  تعزيزها 
مكان  مجرد  تكون  وال  املوجودة، 
اضافة  الطبية،  االجهزة  لترصيف 
عليها  شيدت  التي  املناطق  ان  اىل 
من  محرومة  املستشفيات  هذه 
فإن  وبالتايل  الطبية،  الخدمات 
الصحي  مستواها  من  سريفع  ذلك 

والطبي”.

بغداد/ الزوراء:
اكد خلية االزمة النيابية، امس االثنني، ان العراق 

لم يصل اىل مرحلة التعايش مع فريوس كورونا.
غايب  النائب  النيابية،  االزمة  خلية  عضو  وقال 
مع  التعايش  مرحلة  اىل  نصل  »لم  إنه  العمريي: 
بتطبيق  ملتزمة  الحكومة  مازالت  حيث  كورونا، 
إجراءات الحظر الجزئي«، مشريا اىل أنه »يف حال 
الحظر  رفع  سيتم  الفريوس  مع  التعايش  تم 

نهائيا«.
كاف  غري  الجزئي  او  الكيل  »الحظر  أن  وأضاف 
مالم يتم منع التجمعات وااللتزام بتعليمات وزارة 

الصحة وخلية االزمة«.
سببها  اإلصابات  أعداد  »زيادة  أن  اىل  ونوه 
استخفاف بعض املواطنني ازاء تطبيق التعليمات 
الصحية، فضال عن عدم فرض إجراءات صارمة 

وعقوبات مشددة للمخالفني«.

بغداد/ الزوراء:

االثنني،  امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت 

يف  ضبطها  تم  التي  املخالفات  بمجمل  إحصائية 

املنافذ الحدودية وتحت مسميات مختلفة وبواقع 

 ٣٠/٦ ولغاية   ١/١ من  للفرتة  مخالفة   )٩٨٨(

لعام ٢٠٢٠.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة،  وقالت 

متعددة  بمسميات  اندرجت  »املخالفات  إن  منه، 

الدعاوى  تخص  مخالفة   )٢٨٥( برصد  واملتمثلة 

الجمركية املحالة إىل القضاء واملراكز الجمركية، 

ضبطها  تم  مخالفة   )٥٣٤( هنالك  كانت  وكذلك 

من قبل مقر الهيئة من قسم متخصص بمراقبة 

املنافذ الحدودية بالكامريات ودورهم يف مراجعة 

وضبط  الكمركية  باملعامالت  الخاصة  اإلجراءات 

يتعلق  فيما  قبلهم  من  املخالفات  من  العديد 

ومحاسبة  الرتسيم  فروقات  باستيفاء  التالعب 

مرتكبيها باحالتهم إىل الجهات القضائية«.

وأشارت إىل »ضبط )١٢٩( مخالفة تحت مسمى 

غري  املوديل  دون  والعجالت  األدوية  تهريب 

ملخالفتها  البالد  ودخولها  باستريادها  املسموح 

الضوابط والتعليمات النافذة«.

وتابعت: »كما كانت الجهود مكثفة ومن أولويات 

ورصد  متابعة  يف  الحدودية  املنافذ  هيأة  اهتمام 

مخالفة   )٤٠( ضبط  تم  حيث  املخدرات  تهريب 

والتنسيق  وبالتعاون  الهيئة  مالكات  قبل  من 

الحدودية  املنافذ  يف  العاملة  الدوائر  مع  املشرتك 

النسيج  تهدد  التي  الخطرية  اآلفة  هذه  ملكافحة 

االجتماعي«.

وأردفت أن »ماتحقق من إنجاز ضبط املخالفات 

عىل عموم املنافذ الحدودية االتحادية جاء نتيجة 

الجديدة  اسرتاتيجيتها  وتطبيق  الهيأة  إجراءات 

للمعامالت  الكمركية  اإلجراءات  كل  تدقيق  يف 

خاللها  من  تحقق  والتي  املنجزة  واالرساليات 

تشديد  نتيجة  وكذلك  املخالفات،  هذه  ضبط 

اإلجراءات الرقابية والتدقيقية الصارمة عىل عمل 

الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية مع التأكيد عىل 

عدم التدخل يف الجوانب الفنية لعملها«.

ولفتت إىل أن »اإلرتفاع الحاصل يف نسبة اإليرادات 

من  بالرغم  جاء  الحدودية  املنافذ  يف  املتحققة 

الجارتني  مع  الربية  الحدودية  املنافذ  اغالق 

وكذلك  كورونا،  جائحة  بسبب  والكويت  إيران 

الغذائية  للمواد  الجمركية  الرسوم  تصفري  قرار 

بمكافحة  املعنية  املواد  والزراعية وكل  والصحية 

وباء كورونا املستجد«.

بغداد/ الزوراء:
النائب عن محافظة البرصة، خلف عبد الصمد، امس االثنني، الحكومة االتحادية لرسعة  دعا 
التدخل قبل تفاقم أزمة ارتفاع نسبة ملوحة املياه يف البرصة.وقال عبد الصمد، يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه، انه يحذر من »خطورة انخفاض تصاريف مياه شط العرب عىل االجزاء 
الجنوبية من محافظة البرصة ووندعو الحكومة للتدخل العاجل«.وتابع أن »خطورة انخفاض 
تصاريف مياه شط العرب يف االسابيع القادمة سيؤثر بشكل واضح عىل نوعية املياه الواصلة 
اىل قضائي ابي الخصيب والفاو، مما ينذر بخطر كبري يتمثل بارتفاع ملوحة املياه مما يؤثر عىل 
اثناء زيارته االخرية ملحافظة  املائية  جودة مياه االسالة و السقي«.ونوه إىل ان »وزير املوارد 
البرصة وعد بأن ال تقل حصة البرصة من التصاريف عن ١٢٠مرت مكعب يف الثانية«. مشددا عىل 
»رضورة ان يلتزم اصحاب القرار بهذه الحصة التي فيما لو انخفضت ستسبب مشاكل حقيقية 
يف املناطق الجنوبية من البرصة«.ولفت إىل ان »كمية التصاريف الواصلة اىل البرصة يف ٥/٥ من 
هذا العام بلغت٢٢٠ مرت مكعب بالثانية لتنخفض اىل١7٥ مرت مكعب بالثانية لتصل اىل١٣٩مرت 
مكعب بالثانية يف العارش من حزيران و١١٥ مرت مكعب بالثانية حاليا، مما يؤرش خطرا محدقا 
بالبرصة من حيث ملوحة املياه«.ودعا عبد الصمد وزارة املوارد املائية اىل »تكثيف تعاونها مع 
املختصني البرصيني يف مجال املوارد املائية لتدارك االمر قبل ان تؤدي قلة التصاريف اىل خسائر 
كبرية محتملة للبرصة، فضال عن تحميل الدوائر املعنية يف وزارة املوارد املائية عدم منح البرصة 
حصتها الكافية من املياه البالغة١٢٠ مرت مكعب بالثانية يف الحدود االدارية للمحافظة وليس 

يف ناظم قلعة صالح«.

بغداد/ الزوراء:
ألقت دوريات نجدة الغزالية، امس االثنني، 
مبلغ  برسقة  قاموا  اشخاص  عىل  القبض 
الف   ٦٠ و  دوالر   ١٠٠٠( وقدره  املال  من 

دينار عراقي(
قبل  من  اخبار  ورد  انه  النجدة:  وقالت 
املركزية  النجدة  سيطرة  اىل  املواطنني  احد 
مبلغ  رسقة  لحادث  بتعرضه  يخربهم 
الف   ٦٠ و  دوالر   ١٠٠٠( وقدره  املال  من 
من  الغزالية  منطقة  ضمن  عراقي(  دينار 

نارية  دراجة  يستقلون  اشخاص  قبل 
من  مالحظتهم  تمت  حيث  )ستوتة(،  نوع 
عىل  أعاله  املذكورة  املنطقة  ضمن  قبله 
تواجد  محل  اىل  الدوريات  توجيه  تم  الفور 
طالب النجدة بداللته، وتم تفتيش املنطقة 

والقبض عليهم.
آمر  قبل  من  استجوابهم  ولدى  واضافت: 
الرسقة،  بعملية  بقيامهم  اعرتفوا  الدورية 
اصوليا  الرشطة  مركز  إىل  تسليمهم  وتم 

التخاذ االجراءات القانونية بحقهم..

بغداد/ الزوراء:
 %٢٠ بنسبة  املوازي  والتعليم  املسائية  للدراسة  االجور  تخفيض  واسط  جامعة  قررت 
لتضاف اىل التخفيض السابق املقر من الوزارة البالغ ٢٥% ليكون مجموع التخفيض الكيل 

٤٥ % من املبلغ املطلوب.
وقال مدير اعالم الجامعة، اسامة املوسوي، يف ترصيح صحفي: انه تم اصدار توجيه من 
تقديرا  االجور  هذه  لتسديد  الطلبة  عىل  الكليات  قبل  من  الضغط  بعدم  الجامعة  رئاسة 
جائحة  تداعيات  بسبب  املختلفة  املجتمع  رشائح  تعانيه  الذي  الحايل  االقتصادي  للوضع 

كورونا.

بغداد/ الزوراء:
النواب،  مجلس  يف  النزاهة  لجنة  أعلنت 
فساد  ملفات  رفع  عن  االثنني،  امس 
وزارات   ٦ تخص  العام  االدعاء  اىل  مهمة 

وهيئتني.
وقال عضو اللجنة، عبد األمري املياحي، يف 
يتحدث  من  “هناك  إن  صحفي:  ترصيح 
بعمليات  ومسؤولني  وزراء  اتهام  عن 
فساد، وترفع ملفاتهم اىل االدعاء العام أو 
تباطؤ  »وجود  اىل  مشرياً  النزاهة«،  هيئة 

وتلكؤ يف تلك املؤسسات«.

فساد  ملفات  رفعت  »اللجنة  أنَّ  وأضاف 
والكهرباء  )النفط  وزارات  تخص  مهمة 
والزراعة  والتجارة  والصناعة  والصحة 
اىل  الحدودية(  واملنافذ  الجمارك  وهيئتي 
االدعاء العام، إال أننا لم نَر أي اجراء اتخذ 

بهذه امللفات حتى اآلن«.
الحكومة  بانتظار  »أننا  املياحي  وأكد 
ما  حسب  الفساد  بمكافحة  وإجراءاتها 
من  محذراً  الحكومي«.  الربنامج  يف  قدم 
تجاهل  حال  يف  فأكثر  أكثر  البلد  »غرق 

وإهمال هذا امللف«. 

بغداد/ الزوراء:
ان  االثنني،  امس  الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزير  اكد 
األزمة االقتصادية تستوجب تكييف املعالجات وترتيب األولويات إليقاف الهدر وتوفري 

املساحات الستيعاب الخريجني.
وذكر بيان للوزارة: ان »وزير التعليم استقبل وفدا من حملة الشهادات العليا ملناقشة 

أفق الحلول املمكنة لتوظيف هذه الطاقات ضمن مؤسسات القطاع العام والخاص«. 
وأكد الوزير، بحسب البيان: أن »األزمة االقتصادية الراهنة تستدعي تكييف املعالجات 
الستيعاب  املقبولة  املساحات  وتوفري  الهدر  إيقاف  يضمن  بما  األولويات  وترتيب 

الخريجني ومنع االندثار يف مصادر الثروة الوطنية«. 
البيان ان »الحارضين اتفقوا عىل رضورة تظافر الجهود للتخفيف من وطأة  وأضاف 
التأخري الطارئ يف إقرار مرشوع قانون املوازنة لعام ٢٠٢٠، وفتح نوافذ بديلة يف سوق 

العمل«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد، امس االثنني، انه تم إنجاز أعمال تطوير وتزيني لشارع حيفا وسط 

العاصمة.
واملناطق  حيفا  شارع  قاطع  عن  املسؤولة  مالكاتها  ان  لها:  بيان  يف  االمانة،  وقالت 

املحيطة به، قامت بإنجاز أعمال تطوير وتزيني لشارع حيفا وسط العاصمة.
وزراعية  إنشائية  أعماالً  وتضمنت  أيام،  عدة  استمرت  األعمال  تلك  أن  إىل:  مشرية 

وكهربائية مختلفة.

بغداد/ الزوراء:
رئاسة  يف  الكرخ  تحقيق  محكمة  اوقفت 
امس  االتحادية،  الكرخ  بغداد  استئناف 
عىل  باالعتداء  لقيامه  شخصا  االثنني، 

الكوادر الطبية يف مستشفى الريموك.
االٕعالمي  املركز  عن  صادر  بيان  وذكر 
»الزوراء«  تلقت  األعىل  القضاء  ملجلس 

باالعتداء  قام  “املتهم  أن  منه،  نسخة 
يف  العاملة  الطبية  املالكات  عىل  والتجاوز 

مستشفى الريموك”.
وأضاف البيان أ ان”املتهم تم توقيفه وفقا 
العقوبات،  قانون  من   ٢٢٩ املادة  الٔحكام 
املختصة  املحكمة  عىل  احالته  وستتم 

لينال جزاءه العادل”. 

بغداد/ الزوراء:
اعلن قائممقام الرطبة بمحافظة االنبار، عماد 
الدليمي، امس االثنني، عن املبارشة بمرشوع 
من  للرشب  الصالحة  املياه  إليصال  حيوي 

مدينة الرمادي اىل املناطق الغربية.
 ” ان  صحفي:  ترصيح  يف  الدليمي،  وقال 
وبدعم  الرطبة  قضاء  يف  الخدمية  الدوائر 
الدليمي،  فرحان  عيل  االنبار  محافظ  من 
املترضرة،  املناطق  اعمار  اعادة  وصندوق 
بارشت بإنشاء مرشوع حيوي إليصال املياه 
باتجاه  الرمادي  للرشب من قضاء  الصالحة 
االنبار، يف خطوة تهدف  الرطبة غربي  قضاء 
للرشب  الصالحة  املياه  شح  عىل  القضاء  اىل 

يف  االبار  عىل  تعتمد  التي  القضاء  مناطق  يف 
الحصول عىل املياه لقضاء حاجتها “.

كم   ٣٠٠ نحو  املرشوع  طول  ان”  واضاف 
مليون   ٣٠٠ و  مليار  من  اكثر  كلفته  وتبلغ 
توقف  بعد  باملرشوع  املبارشة  وتمت  دينار، 
مبينا  كورونا«.  جائحة  نتيجة  لشهرين  دام 
الحيوية  املشاريع  اهم  من  يعد  املرشوع  ان” 
الصالحة  باملياه  الغربية  املناطق  لتغذية 
يف  الدمار  نسبة  ان”  موضحا  للرشب«. 
يف  للرشب  الصالحة  املياه  تنقية  محطات 
اعادة  جهود  ان  إال  كبرية،  الغربية  املناطق 
االعمار ذللت املعوقات رغم االمكانيات القليلة 

املتاحة لدى الدوائر الخدمية “.

إعادة إرسالية حديد وإتالف أدوية بشرية يف زرباطية وطريبيل

احلشد الشعيب يعلن إجيابيات عملية »أبطال العراق العسكرية«

األزمة النيابية: مل نصل إىل مرحلة التعايش 
مع كورونا

املنافذ تعلن إحصائية املخالفات للنصف األول 
من العام احلالي

حتذيرات من تفاقم أزمة ملوحة املياه 
يف البصرة

الداخلية تقبض على متهمني بالسرقة 
يف الغزالية

واسط ختفض أجور الدراسة املسائية 
والتعليم املوازي بـ%20

حمافظة بغداد: مشروع املستشفيات األربعة سينجز خالل عام ونصف

عثر على كدس لقنابر اهلاون يف احلوجية رفع ملفات فساد ختص 6 وزارات وهيئتني 
إىل االدعاء العام

التعليم: جيب إيقاف اهلدر وتوفري 
املساحات الستيعاب اخلرجيني

أمانة بغداد تطور وتزين شارع حيفا

توقيف شخص جتاوز على املالكات الطبية 
يف مستشفى الريموك

املباشرة مبشروع حيوي إليصال مياه 
الشرب يف األنبار
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بعد تهديدات سعودية إذا مل تلتزم »أوبك« باتفاق خفض اإلنتاج

أعلنت جتهيز صحة ذي قار بألف اسطوانة أوكسجني

املركزي يبيع 195 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

األمسدة اجلنوبية تؤكد ارتفاع 
إنتاجها من مساد اليوريا

No: 7282  Tue  7  July 2020العدد: 7282    الثالثاء  - 7  تموز  2020

وكاالت/ متابعة الزوراء:
توق�ع تقرير ملوق�ع »أويل براي�س« اندالع 
»حرب نفطية« بني كبار املنتجني يف منظمة 
أوب�ك، قد يكون العراق أحد أكرب املترضرين 
منها، يف ظ�ل أزمة اقتصادية خانقة تواجه 

البالد.  
وق�ال 

التقري�ر، الذي اطلعت علي�ه »الزوراء«: إنه 
»رغم تخفيض العراق ودول أخرى إنتاجها 
م�ن النفط الخ�ام، إال أن كب�ار الالعبني يف 
منظم�ة أوب�ك يب�دو أنهم غ�ر راضني عن 
النتائ�ج، خاص�ة الس�عودية الت�ي هددت 

بحرب أسعار ال هوادة فيها«.  
وانخف�ض إنت�اج أوب�ك لنح�و 22.6 
ملي�ون برمي�ل يوميا خالل 
امل�ايض،  الش�هر 
ه�و  و

أدنى مس�توى منذ ثالثة عق�ود، إذ التزمت 
بغداد هذه املرة باالمتثال بنس�بة 70 يف املئة 

باالتفاق بخفض اإلنتاج.
ويتس�اءل التقري�ر: هل ه�ذا كاف إلرضاء 
الس�عودية التي هددت بش�ن حرب نفطية 
جدي�دة إذا لم تلتزم ال�دول األعضاء يف أوبك 

باالتفاق؟  
ويق�ول املوق�ع إن »خط�ر حرب األس�عار 
أصبح يلوح يف األفق، والتهديدات ببيع النفط 
بخصومات ستجعل املشرتين ينقبلون عىل 
البائع�ني التقليدي�ني، والتوج�ه للرشاء من 
املنتج الذي يعرض السعر األرخص، وهو ما 
يعني خسارة أسواق وحصص مهمة لدول 

مثل العراق ونيجريا وأنغوال«.  
فم�ا الذي يمك�ن للري�اض أن تفعله لتجرب 
بغداد ومنتجني آخرين عىل االلتزام بخفض 
إنتاج النفط؟ خاصة يف ظل تراجع الطلب يف 
األسواق بسبب ما فرضته جائحة كورونا.  
بحس�ب  للس�عودية،  الوحي�د  وامللج�أ 
الس�وق  التقري�ر، »ه�و دف�ع 
انهي�ار  إىل  النفطي�ة 
األس�عار،  يف 

وهذا يعني أن جميع املنتجني س�يتحملون 
كارث�ة أس�وأ مما وق�ع يف األش�هر القليلة 
املاضي�ة، عندم�ا دخل�ت اململك�ة يف حرب 

أسعار مع روسيا«.  
ويش�ر التقري�ر إىل أن »خف�ض األس�عار 
ق�د يعط�ي الرياض مي�زة االس�تحواذ عىل 
حصص س�وقية م�ن منتج�ني آخرين مثل 
العراق ونيجريا وأنغوال، خاصة للمشرتين 
يف الص�ني والهن�د، ولكن اململك�ة لن تكون 
قادرة عىل الصمود طويال بأس�عار متدنية، 

وما س�يحصل يف الس�وق 
يفي�د  ل�ن  النفطي�ة 

أحدا«.  
التقري�ر  ولف�ت 

تلج�أ  مل�ا  إن  »حت�ى 
الس�عودية له�ذا الخيار، 

ف�إن الحف�اظ ع�ىل الحصص 
الس�وقية س�يكون تحدي�ا مهم�ا 
أمام املنتجني، حيث ال يزال الطلب 
العامل�ي متواضع�ا، خاص�ة يف ظل 
القي�ود الت�ي ال ت�زال ع�ىل التنقل 
والس�فر وحرك�ة الطائ�رات التي 
خفضت الطلب العاملي عىل النفط 

بشكل كبر«.  
التقرير،  وبحسب 

فقد أملح »وزير الطاقة السعودي يف اجتماع 
ع�رب الفيدي�و مع مندوب�ي املنظم�ة إىل أن 
الرياض س�تبيع إنتاجها بأسعار مخفضة 
لتقوض الع�راق وأنغوال ونيجري�ا، بعد ما 
أش�ار مندوبا الدولتني إنهما غر مستعدين 

لاللتزام بخفض اإلنتاج«.  
وأصبحت روسيا أكرب مورد للنفط الخام إىل 
الصني يف ش�هر أبريل، متجاوزة السعودية، 
بمتوس�ط 1.75 مليون برميل يوميا مقابل 
1.26 ملي�ون برميل للمملكة 

الخليجية.  

بغداد/ الزوراء:
رجح�ت اللجنة املالية النيابية، امس االثنني، أن يكون 
التأخر الحاصل يف توزيع رواتب بعض الوزارات بسبب 

التدقيق الحاصل يف مزدوجي الرواتب.
وق�����ال عض�����و اللجن����ة املالي�ة يف مجلس 
النواب، جم����ال كوج����ر، ف����ي ترصي����ح 
صحفي: إن “مجلس النواب اعط����ى الحكوم����ة 
ع�ىل  الف�����وري  االقت�����راض  صالحي�����ة 
وف�����ق قانون االق�رتاض الذي ص�وت عليه والذي 
يحت�����وي عل�����ى م�����ادة تن�����ص ب�أن 

علي�����ه  التصوي�ت  بع�د  ناف�ذا  يك�ون  القان�ون 
مباش����رة”، مش�����را اىل أن “تلك الق����روض 
داخلي�����ة، وبالتايل ف�إن التأخي�����ر الحاصل يف 

توزيع الرواتب غر مربر”.
وأض�����اف أن “ترتيب�����ات توزي�����ع الرواتب 
تحت�اج اىل اس�بوع لتكتم�ل، لك����ن يف ح�ال كانت 
ل����دى الحكومة اصالح�ات فعليه����ا ان تعلنها، 

وان تكون بموافقة الربملان”.
س�����بب  “يك�ون  أن  كوج�����ر  ورج�����ح 
التأخي�����ر ه�����و مزدوج�����و الرواتب الذين 

تس�����عى الحكومة لتدقيقهم وايق�اف رواتبهم”، 
داعي�ا الحكومة اىل “توضيح اس�����باب التأخر، ال 

س����يما ان املوظف لدي����ه التزامات كثرة”.
ب�دوره، أك�����د عض�����و اللجنة النائ�ب، محمد 
الدراج�����ي، يف بيان: أنه “ال صح�ة لتأخر الرواتب 
العمل�����ة،  تحوي�����ل  تأخ�����ر  بس�����بب 
فالبن����ك املرك�����زي يقوم يومي����ا بالتحويل، 
ال�ذي  االقت�����راض  قان�����ون  أن  كم�����ا 
يغط����ي الروات����ب يتضم����ن )ف����ي إحدى 

نقاطه( االقرتاض الداخيل”.

وأضاف أنه “عل����ى أس����اس ذل����ك، ف����إن 
ل�����دى  املوج�ودة  النقدي�����ة  الس�����يولة 
البن�����ك املركزي ق�����د أطلق�ت للمص����ارف 
 ،)TBIالرافدي����ن والرش�����يد و( الرئيس�����ة 
واملف����روض ورود إش�����عار من وزارة املالية إىل 

املصارف املذكورة إلطالق رواتب املوظفني”.
وتابع انه “لن تحدث مش����كلة خالل األشهر الثالثة 
املقبلة لوجود االقت����راض الداخيل”. مش����را اىل 
“انن�ا ننظر بأس�عار النفط والخط�ة اإلصالحي����ة 

التي وعد وزير املالية بتقديمها”.

أويل برايس: العراق قد يواجه “حرب احلصص” ويكون أحد أكرب املتضررين

املالية النيابية: التدقيق يف مزدوجي الرواتب وراء تأخر التوزيع

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، امس االثنني، عن بيعه أكثر من 195 

مليون دوالر، وبمشاركة 35 مرصفا.
وبلغت مبيعات البنك، يوم امس، 195 مليونا واكثر من 823 الف 
دوالر غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بل�غ 1190 دينار لكل 
دوالر. وكانت مبيعات البنك لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل 
حواالت واعتم�ادات، والتي غطاها البنك بالكامل بس�عر رصف 
بل�غ 1190 دينار لكل دوالر واحد، قد بلغت اكثر من 178 مليون 
دوالر. أم�ا اجمايل البيع النق�دي فكان اكثر من 17 مليون دوالر. 

فيما بلغت اجمايل املبيعات الكلية 195.823.000 .
فيما لم تتقدم أي من املصارف ال�بالغة 35 مرصفا املش�اركة يف 

مزاد العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
سجلت الرشكة العامة لصناعة االسمدة الجنوبية ضمن موقعها 
يف خ�ور الزبر ارتفاع�ا ملحوظا يف انت�اج مادة س�ماد اليوريا، 
معلن�ة ع�ن اس�تمرارها بتجهيز رشك�ة املس�تلزمات الزراعية 
بعق�د التجهي�ز البال�غ 200 ال�ف ط�ن، محققة إنتاج�ا تجاوز 
نس�بة %70، وتواص�ل تطوير خطوط اإلنت�اج إىل أعىل معدالته 
بالرغ�م من تداعيات جائحة كورونا. وق�ال مديرها العام، خالد 
الحس�ن، يف ترصيح صحفي: ان الرشكة حققت معدالت اإلنتاج 
م�ن مادة س�ماد اليوريا وصل�ت اىل اكثر م�ن 140 الف طن من 
مادة سماد اليوريا بمعدل 1000 طن يوميا، بالرغم من إجراءات 
الظ�رف الصحي ملواجه�ة جائحة كورونا وتقليص نس�بة دوام 
املوظفني اىل %12.5 حس�ب توجيهات خلية االزمة. وأضاف: ان 
الرشكة ستحقق نسبة أعىل من الخطة اإلنتاجية وتجهيز رشكة 
التجهي�زات الزراعية التابعة ل�وزارة الزراعة بأكثر من 200 ألف 

طن خالل العام الحايل ضمن عقد التجهيز.
وأوض�ح الحس�ن: ان الرشكة حققت خالل الع�ام املايض 2019 
قف�زة نوعي�ة يف اإلنت�اج وصل�ت إىل أكثر من 280 ال�ف طن من 
اليوريا وتسويقها بالكامل اىل الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 

محققة اعىل االيرادات املالية وتحويلها اىل رشكة رابحة.

بغداد/ الزوراء:
لتعبئ�ة  العام�ة  الرشك�ة  أعلن�ت 
وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط 
أن إنتاجها كفيل بسد الحاجة املحلية 
للبالد، والذي تصل معدالته اىل 4500 
ط�ن. وفيم�ا أعلنت ال�وزارة تجهيز 
دائرة صحة ذي قار بألف اس�طوانة 
اوكس�جني، اوضح�ت ان ه�ذا يأتي 
للمس�اهمة منه�ا يف تغطي�ة حاجة 
املحافظ�ة ملعالجة املصابني بجائحة 

كورونا املستجد.
وق�ال مدي�ر الرشكة العام�ة لتعبئة 
وخدمات الغاز التابعة لوزارة النفط، 
عيل عبد الكريم املوسوي، يف ترصيح 
“وبجمي�ع  رشكت�ه  إن  صحف�ي: 
فروعه�ا تنت�ج يومي�ا م�ا يق�ارب 
4500 ط�ن من م�ادة الغاز الس�ائل 
وهذه الكميات متوفرة وتسد حاجة 

البالد”.

وأضاف املوس�وي أن “انتاج الرشكة 
من اس�طوانات الغاز يص�ل اىل 380 
الف اس�طوانة توزع ب�ني املواطنني 
من خالل املنافذ والس�احات والباعة 
الجوال�ني بالرغم من اجراءات فرض 
الحظ�ر الصح�ي، حي�ث ان هن�اك 
تعاون�اً ملحوظ�اً من قب�ل االجهزة 
االمني�ة والوزارات الس�اندة إليصال 

املنتوج للمواطنني بسالسة ويرس”.
وأوضح أن “الرشكة مس�تمرة ايضا 
بتنفي�ذ خطته�ا الخاص�ة بتحوي�ر 
منظوم�ات البنزي�ن يف العج�الت اىل 
الغاز، ال س�يما أنَّ نس�بة النقاوة يف 
مادة الغ�از املجهز للعجالت تصل اىل 
110 باملئ�ة وبس�عر 200 دينار للرت 
الواح�د، يف ح�ني تصل نس�بة نقاوة 
البنزين املحسن اىل 85 باملئة وبسعر 
850 دينارا للرت«. مؤكدا »أنَّ اس�عار 
الغاز يف الع�راق مدعومة، فضال عن 

ان املنظوم�ات التي يت�م نصبها من 
قبل الرشكة تأت�ي ضمن املواصفات 

العاملية”.
ونبه املوس�وي اىل ان “الرشكة لديها 
منظوم�ات  لنص�ب  كب�رة  ورش�ة 
الغ�از يف ال�دورة وه�ي تعم�ل ع�ىل 
وف�ق املواصف�ات العاملية بش�هادة 
ذوي االختص�اص، وتس�عى اىل بناء 
ورش باملستوى نفسه يف محافظات 
الب�رصة، النج�ف، نين�وى، اضاف�ة 
ان  الفلوج�ة”. موضح�ا  اىل مدين�ة 
“اع�داد العجالت حاليا بلغت 11 الف 
عجلة، وهناك خطة لتحوير العجالت 
الحكومي�ة بالكامل والبالغة 80 الف 

عجلة”. 
من جانب اخر، أعلنت الوزارة، امس 
االثنني، تجهيز دائ�رة صحة ذي قار 
بألف اس�طوانة اوكسجني مساهمة 
منه�ا يف تغطي�ة حاج�ة املحافظ�ة 

ملعالج�ة املصاب�ني بجائح�ة كورونا 
املستجد.

وق�ال مدي�ر ع�ام رشك�ة مص�ايف 
الوس�ط، عائ�د جابر، يف بي�ان تلقت 
»الزوراء« نس�خة منه: انه »استناداً 
اىل توجي�ه وزي�ر النفط فق�د قامت 
رشكتنا بتجهيز دائرة صحة ذي قار 
بألف اس�طوانة اوكسجني وارسالها 
اىل املحافظ�ة ع�ىل وج�ه الرسع�ة، 
مس�اهمة من وزارة النف�ط لتأمني 
حاجة الدوائر الصحية من هذه املادة 
الحيوية ملعالجة املصابني بهذا الوباء، 
وتمت عملي�ات التحمي�ل والتجهيز 

من مصفى كربالء النفطي«.
»ال�وزارة  أن  إىل  جاب�ر،  وأش�ار 
اس�تنفرت جهوده�ا لدع�م القطاع 
الصحي يف املحافظات ضمن الحملة 
الوطني�ة  ملواجهة ازمة وباء كورونا  

الخطر«.

النفط تعلن سد احلاجة احمللية من الغاز السائل مبعدالت تصل لـ 4500 طن يوميا

بغداد/ الزوراء:  
أك�دت وزارة االتص�االت، ام�س االثن�ني، 
اس�تمرار عملية »الصدمة« التي تهدف اىل 
ايق�اف علي�ات تهريب س�عات االنرتنيت، 
كاش�فة ع�ن قراب�ة 13 مليار دين�ار لتلك 

العملية.
وقال مدي�ر عام الرشكة العامة لالتصاالت 
واملعلوماتي�ة، باس�م االس�دي، يف ترصيح 
صحف�ي: إن »عملي�ة الصدم�ة مس�تمرة 
لغاية اكمال مرشوع بوابات النفاذ الضوئي 
والذي س�يقيض عىل امكانية امرار سعات 

بشكل غر قانوني«.
وب�ني األس�دي أنه »ت�م تخصي�ص مبالغ 
امل�رشوع م�ن موازن�ة رشك�ة االتصاالت 
واملعلوماتية التشغيلية، اضافة اىل مبلغ ١٢ 
مليار ونصف املليار دينار من هيئة االعالم 

ضع�ف  »أي  أن  موضح�ا  واالتص�االت«، 
باالنرتنت جراء العملية تتم معالجته خالل 

فرتة وجيزة«.
وأض�اف انه »م�ن املؤك�د ان القضاء عىل 
امرار السعات بشكل غر قانوني سيسهم 
بزي�ادة ج�ودة خدمات االنرتن�ت ويضمن 
رسع�ة االنتق�ال اىل خدمات الجي�ل الرابع 
والخامس، ويس�هم ايضا بتخفيض قيمة 

االشرتاكات«.
وكان�ت وزارة االتصاالت ق�د أعلنت، يف 13 
حزيران املايض، انطالق عمليات »الصدمة« 
بتوجيه من رئيس الوزراء لكشف ومكافحة 
تهري�ب س�عات االنرتنت يف الع�راق، وهي 
أكرب عمليات تخصصية مش�رتكة، مؤكدة 
أن عمليات الصدمة مستمرة حتى القضاء 

عىل تهريب ِسعات االنرتنت.

االتصاالت: الصدمة مستمرة حتى إكمال مشروع »النفاذ الضوئي«

بغداد/ الزوراء:
ام�س  الزراع�ة،  وزارة  نف�ت 
الجانب  االتف�اق م�ع  االثن�ني، 
اللبناني عىل اس�تراد محاصيل 

زراعية متوفرة محلياً.
ال�وزارة،  املتحدث باس�م  وقال 
ترصي�ح  يف  الناي�ف،  حمي�د 
لديه�ا  »ال�وزارة  إن  صحف�ي: 
روزنامة زراعية تمنع اس�تراد 
املوف�رة محليا دعماً  املحاصيل 
منه�ا للمنتج املحيل  وتش�جيع 
الفالح�ني واملزارعني عىل زيادة 
اىل  وص�وال  الزراع�ي  االنت�اج 
االكتف�اء الذاتي الت�ام«. مؤكداً 

»توفر اكثر من ٢٨مادة زراعية 
نباتي�ة وحيواني�ة م�ن املنتوج 

املحيل«.
وأضاف أن »زيارة وزير الزراعة 
ضم�ن الوفد ال�وزاري إىل لبنان 
آليات  للتباح�ث بش�أن  كان�ت 
التعاون املش�رتك ببن البلدين يف 
مجال تبادل الخ�ربات الزراعية 
الزراعي�ة  واملكائ�ن  واآلالت 
الت�ي يحتاجه�ا الع�راق، فضال 
الحديث�ة«.  التقني�ات  ع�ن 
نافي�ا  »وجود توجه باس�تراد 
محاصي�ل زراعي�ة م�ن لبن�ان 

متوفرة داخلياً«.

الزراعة تنفي االتفاق مع لبنان على 
استرياد حماصيل متوفرة حمليًا



بغداد/ متابعة الزوراء
مهاجم  بركات،  الرحمن  عبد  أوضح 
توقيعه  حقيقة  السوري  الوحدة 

وانضمامه بشكل رسمي للطلبة.
عىل  صفحته  عرب  بركات،  وقال 
ما  بخصوص  »توضيح  »فيسبوك«: 
بأني  اإلعالم  وسائل  يف  تداوله  جرى 
الطلبة  نادي  مع  رسميا  عقدا  وقعت 

العراقي«.
باللعب  أترشف  بدايًة  »أقول  وتابع: 
مع نادي الطلبة العريق، لكن ما حدث 
فقط،  شفهية  مفاوضات  جرت  أنه 
نهائيا  قرارا  أتخذ  لم  اللحظة  وحتى 
زلت  وما  املقبل،  املوسم  بخصوص 

أدرس خياراتي«.
وأضاف: »اليشء الوحيد املؤكد، هو أني 
وحداوي لنهاية املوسم، وتركيزي عىل 
وكأس  الدوري  من  املتبقية  املباريات 

الجمهورية«.

الوسط،  نفط  نادي  تعاقد  ومن جهته 
مع العب الزوراء السابق عبد الله عبد 
األمري، لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.

الوسط فراس  وقال مرشف كرة نفط 
تعاقدها  أنهت  اإلدارة  إن  العلوم  بحر 
بشكل رسمي مع العب الزوراء السابق 
العندليب يف  ليمثل  األمري  الله عبد  عبد 

املوسم الجديد.
وأوضح أن هناك مفاوضات مع العبني 
آخرين سيتم اإلعالن عن أسمائهم حال 

االنتهاء من الصفقات بشكل رسمي.
الجديد  الفني  الجهاز  أن  إىل  وأشار 
قائمة  وضع  عيل،  جمال  بقيادة 
وفق  تتحرك  بدأت  واإلدارة  التعاقدات 

إسرتاتيجية منظمة.
يشار إىل أن نفط الوسط تعاقد يف وقت 

سابق مع عمار أركان.
أوىل  بغداد  أمانة  نادي  إدارة  وأبرمت 
صفقاتها للموسم املقبل، بالتعاقد مع 

العب الطلبة السابق عيل رعد.
أمانة  نادي  من  مقرب  مصدر  وقال 
بغداد إن النادي بدأ مرحلة التعاقدات يف 
املريكاتو تحضريا للموسم املقبل ونجح 

يف ضم عيل رعد العب الطلبة السابق.
عصام  بغداد  أمانة  مدرب  أن  وأوضح 
الفريق  العبي  أغلب  عىل  حافظ  حمد، 
العنارص  بعض  إضافة  محاولة  مع 
االنتقاالت لرتميم  املهمة خالل مرحلة 

خطوطه تحضريا للموسم املقبل.
عىل  حافظ  بغداد  أمانة  أن  إىل  يشار 
املدرب  يقوده  الذي  الفني  الجهاز 

عصام حمد.
تعاقده  الريايض،  امليناء  نادي  واعلن 
سالم  داود  البحري  نادي  العب  مع 

لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل.
إن  بلص  النادي طاهر  امني رس  وقال 
“إدارة نادي امليناء، تعاقدت مع الالعب 
البحري  من  قادماً  سالم  داود  أحمد 

للموسم  الكروي  فريقها  لتمثيل 
القادم”.

الالعبني  من  “سالم  ان  وأضاف 
اإلضافة  بإمكانهم  والذين  املميزين 
لكرة السفانة”، مشرياً إىل أن “الالعب 
مع  املقبل  للموسم  االعداد  سيبدأ 

الفريق”.
يذكر ان امليناء جدد التعاقد مع املدرب 
الروماني تيتا لقيادة الفريق يف املوسم 

املقبل.
العب  بخدمات   ، زاخو  فريق  وظفر 
أجل  وليد، من  أمجد  السابق،  الرشطة 
املوسم  منافسات  يف  الفريق  تمثيل 

املقبل.
إن  صالح،  أحمد  زاخو،  مدرب  وقال 
الفريق نجح يف استقطاب العب مؤثر 

بحجم أمجد وليد.
مهمة  إضافة  وليد  »أمجد  وأضاف 
وسيف  محمد  أحمد  بعد  للفريق، 

سلمان«.
تعاقداته  يف  مستمر  زاخو  أن  وأوضح 
عىل  قادر  جيد  فريق  تشكيل  أجل  من 

إثبات الذات خالل املوسم املقبل.
تحت  تدرب  وليد،  أمجد  أن  إىل  يشار 
إرشاف أحمد صالح، عندما كان مدرًبا 

مساعًدا يف الجهاز الفني للرشطة.

بغداد/ متابعة الزوراء

العراقي،  املنتخب  مدرب  استدعى 

العبني   7 كاتانيتش،  رسيتشكو 

أسود  لقائمة  جدد،  محرتفني 

الرافدين األولية.

الهيئة  من  مقرب  مصدر  وقال 

التطبيعية »بعد اتصاالت مكثفة مع 

إضافة  عىل  االتفاق  تم  كاتانيتش، 

العراقيني  املحرتفني  من  العبني   7

املقيمني يف أوروبا، لصفوف املنتخب 

ضمن القائمة األولية«.

الذين  السابع  الالعبني  أن  وأوضح 

جاستن  هم  الدعوة،  لهم  وجهت 

أمني  وريوار  ياسني  وأحمد  مريام 

وأمري  جعاز  ومهند  رشيد  وأسامة 

وسبقهم  حمد،  وجيلوان  العماري 

للتشكيلة الالعب لؤي العاني.

وأحمد  مريام  جاستن  أن  إىل  يشار 

التشكيلة  ضمن  كانا  ياسني 

أبعدهم  املدرب  لكن  الرسمية، 

بعقوبة إدارية.

بغداد/ اثري الشوييل
انطلقت يوم امس االثنني بطولة املرحوم 
وشباب  رواد  من  وفاًءا  رايض  احمد 
حيث   ، العراق  السطورة  بابل  محافظة 
ان البطولة خاصة لفئتي ٢٠٠٢- ٢٠٠٣، 
يف محافظة بابل والتي يرشف عليها رواد 
السباعي  امللعب  الثورة ويحتضن  مدينة 
فيها  ويشارك  البطولة،  هذه  اجواء 
من  كل  اللجنة  وتتألف  فريقا،  عرشين 
منظم البطولة عيل امللكي وعيل الغزاوي 
يوسف  تتكون من جبار  الفنية  واللجنة 
وعماد غازي وجابر محمد وحيدر مسلم 
رسحان،  وجعفر  العباس  عبد  وحازم 

ولجنة الحكام برئاسة عيل عباس.
محمد  جابر  الفنية  اللجنة  عضو  واكد 

ان رحيل الكابتن احمد رايض ترك غصة 
يف قلوب كل العراقيني، حيث خدم الكرة 
العراقية كثريا وافرح الجماهري يف اغلب 

االبتسامة  زرع  بها  شارك  التي  املحافل 
بكل بيت تابع احمد رايض العبا، بالرغم 
الجميع  وعىل  كورونا  جائحة  وجود  من 
االلتزام بقرارات خلية االزمة لكن حصلنا 
عىل موافقة خاصة إلقامة هذه البطولة 

وفق الرشوط والسالمة الطبية .
تطبيق  قررت  اللجنة  ان  محمد  وقال 
سالمة  اجل  من  بحذافريها  الوقاية 
الجميع ارتداء الكمامات ولبس القفزات 
فضال عن تعفري امللعب قبل وبعد املباراة، 
له  ليس  شخص  الي  الدخول  يسمح  ال 
عالقة بالفريق يقترص دخول امللعب فقط 
العبي الفريقني واملدربني، ستكون هناك 
قرارات صارمة من قبل اللجنة بحق كل 

العب ال يطبق واجبات السالمة.

بغداد/ الزوراء 
استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان 

درجال  الصحفي الريايض  إياد الصالحي 
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد اآلسيوي 

دور  معه  وبحث  الرياضية،  للصحافة 
االتحاد  وفعاليات  انشطة  يف  العراق 
من  املقبلة  املرحلة  تتطلبه  وما  القاري 
العراقي  االتحاد  مع  مشرتكة  جهود 
وتفعيل   لتعضيد  الرياضية  للصحافة 

ذلك الدور.
حديثه  مستهل  يف  درجال  الوزير  وأكد 
ممثل  وجود  اهمية  عىل  الصالحي  مع 
لإلتحاد  التنفيذي  املكتب  يف  العراق 
الكبري  ، والدور  القاري منذ عام ٢٠17 
مشهود  كفاءة  كونه  به  يضطلع  الذي 
لها باملهنية، ونحن نحرص عىل نجاحه 

ومساندته لتحقيق مصلحة العراق.
وأضاف نثمن وجود الصالحي يف املكتب 
أية  إستثمار  إىل  وندعو  التنفيذي، 

مبادرة قارية تخدم رشيحة الصحفيني 
فيهم،  الخري  نتوسم  الذين  الرياضيني 
والسري  العراقية  الرياضة  بناء  إلعادة 
تبذله  ملا  وموازية  ثابتة  بخطوات  معاً 
يف  العاملة  املؤسسات  وبقية  وزارتنا 

القطاع الريايض.
موضحاً : لن نألو جهداً من أجل  مساندة 
مع  التنسيق  وسيتم  الصالحي،  مهمة 
نقيب الصحفيني مؤيد الالمي و رئيس 
الرياضية  للصحافة  العراقي  اإلتحاد 
سرتاتيجي  قرار  أي  لدعم  جاسم  خالد 
يف  ويسهم  التنفيذي،  املكتب  يتخذه 
الصحافة بشكل عام والعراقية  تطوير 
عىل  ويحافظ  الخصوص،  وجه  عىل 
العربية،  االتحادات  يف  العاملني  وحدة 

تأخذ  سديدة  مقرتحات  وتبّني 
الذي  املقبل  الجيل  مصلحة  بالحسبان 
االصالح  مقومات  كل  تهيئة  ينبغي 
املهني له ما ينعكس عىل دور الصحافة 
الرياضة  ابطال  مسرية  تقويم  يف  ذاتها 

وقادتها.
شكره  الصالحي  إياد  قّدم   جهته  من 
وتقديره إليالء وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجال االتحاد اآلسيوي للصحافة 
الرياضة جانباً من اهتماماته، والسعي 
التطويرية  والورش  الدورات  لتنشيط 
الستفادة أكرب عدد ممكن من املنضوين 
الرياضية  للصحافة  العراقي  لإلتحاد 
وتعزيز امكانياتهم املهنية ألداء دورهم 

بـ إحرتافية وتمّيز.

بغداد/ متابعة الزوراء
الرسمية للمشاركة  العراقي املركزي للمواي تاي عن موافقته  اعلن االتحاد 
يف بطولة العالم )االفرتاضية( عرب األنرتنت للشباب واملتقدمني والتي ستقام 
تاي  للمواي  املركزي  العراقي  االتحاد  رئيس  املقبل.وقال  أيلول  منتصف 
مصطفى جبار علك ان »العراق وافق عىل املشاركة يف بطولة العالم االفرتاضية 
)عرب األنرتنيت( بعد تلقيه دعوى رسمية من نظريه الدويل وبمشاركة أكثر 
من )9٠( دولة يمثلون مختلف قارات العالم«.وأضاف علك »سيشارك العراق 
ب)٢6( العبا لفئتي الشباب واملتقدمني هم )عيل صدام كاظم، محمد عماد 
عبد اللطيف، مصطفى رعد شاكر، احمد محمود عوده، مهند محمود عوده، 
احمد صائب عبد الرزاق، مصطفى عباس نارص، حسن حمزة حسني، باقر 
حسني عيل، عيل هاشم صباح، عيل محمود يارس، عمار عادل يارس، عباس 
رؤوف،  بهاء  سجاد  كاظم،  خالد  عباس  سكندر،  عباس  عيل  هادي،  صالح 
عباس  فاضل  حميد،  محمد  زيد  أسماعيل،  ابراهيم  عيل  صايف،  بكر  حسني 
فاضل، سجاد عيل جبار، مناف عبد الرحمن، حسن احمد حسني، احمد نعمة 
كاظم، حيدر قيرص يوسف وامري قيرص يوسف(«.وتابع علك: »سيشارك ايضا 
يف البطولة العاملية أربعة حكام دوليني من العراق سيتم اإلعالن عنهم قريبا، 
مشريا اىل ان العراق سيشارك بأربعة أنظمة من البطولة العاملية«.وختم رئيس 
األتحاد حديثه بالقول، ان »الالعبني مستمرين بتدريباتهم اليومية )باملنزل( 
اإللكرتونية  املنصة  وعرب  مدربيهم  قبل  من  مستمرة  ومتابعة  أرشاف  تحت 
)زووم( لغرض االستعداد األمثل لهذا الحدث الذي يقام ألول مرة عرب األنرتنيت 

بسبب جائحة كوورنا التي رضبت العالم نهاية العام املايض«.

بغداد/ متابعة الزوراء
السلة  بكرة  الدويل  الالعب   أعلن 
خاصة  رابطة  تأسيس  عامر،  عمر 
إنه  عامر   العراقيني.وقال  بالالعبني 
كرة  لالعبي  موسعة  اجتماعات  “بعد 
مجموعة  نحن  قررنا  العراقية،  السلة 
رابطة  تشكيل  السلة،  كرة  العبي  من 
خاصة بنا”.وأوضح أن “هذه الرابطة 

حقوق  عن  بالدفاع  مختصة  ستكون 
حقيقة  اجراءات  واتخاذ  الالعبني 
وتحسني  حمايتهم  اجل  من  وجدية 
رشوط التفاوض مع االندية وينتظرون 
االجراءات القانونية لتسجيل الرابطة”.
وأضاف انه “تم اختياري انا عمر عامر 
وعيل  للرئيس  نائبا  عامر  وعيل  رئيسا 

عامر امينا للرس.

بركات ينفي توقيعه على كشوفات االنيق وزاخو يضم اجمد وليد
نفط الوسط يضم عبد االمري

مدرب املنتخب الوطين كاتانيتش يستدعي سبعة حمرتفني جدد منتخب املواي تاي يشارك يف 
بطولة العامل  عرب األنرتنت

تأسيس رابطة العيب كرة السلة 
يف العراق

افتتاح بطولة األسطورة الراحل امحد راضي يف حمافظة بابل 

عدنان درجال يؤكد على دعم تواجد العراق يف اإلحتاد اآلسيوي للصحافة الرياضية 

فريوس كورونا يصيب احلكم
حسني تركي

بغداد/ متابعة الزوراء
أصيب الحكم الدويل حسني تركي، بفريوس كورونا املستجد “كوفيد 19”.

وقـال مصدر مقـرب من تركـي إن “الحكم الدويل العراقي حسـني تركـي، أصيب بفريوس 
كورونا املستجد كوفيد 19”.

وأوضـح أن “الحكم ظهرت عليه األعـراض الرسيرية للفريوس واجرى الفحوصات الطبية 
خـالل اليومـني املاضيـني، لتؤكد اصابتـه بالفـريوس وهـو االن يخضع للحجـر الصحي 

املنزيل”.
يذكر ان فريوس كورونا تسبب بوفاة عدد من الرياضيني أبرزهم احمد رايض وعيل هادي.

أصفر وأمحر

بغداد/ محمد سالم 

يف  واملحرتف  الدويل  الالعب  اكد 

الكرواتي  غوريكا  نادي  صفوف  

جيلوان حمد  ان الالعبني العراقيني 

كبرية  قدرات  ولديهم  جيدين 

لديهم  و  وموهوبني  بجد  ويعملون 

إمكانيات كبرية .

واضاف ان تجربتي األوىل مع املنتخب 

فالشعب  خاص  طعم  لها  كانت 

من  حينها  يف  يعاني  كان  العراقي 

أوقات عصيبة وكان هناك الكثري من 

املظاهرات ، وأنا سعيد ألننا استطعنا 

الفوز  واهدينا  باملباريات  الفوز 

املدرب  ان  مبينا  العراقي  للشعب 

بعمل  قام  كاتانيتش  السلوفيني 

جيد يف مباريات التصفيات حتى االن  

ولدينا فرص جيدة للتأهل اىل االدوار 

املقبلة وأنا متأكد اانا نحتاج فقط اىل 

أن نستمر يف اللعب بشكل جيد وكل 

يف  للمنتخب  مهمة  ستكون  مباراة 

قادم االسابيع.

يف  العب  و  جيدة   حالة  يف  أنا  وبني 

كل  وألعب   ، أوروبا  يف  جيد  دوري 

أسبوع وأحرز األهداف و ال يمكنني 

أن أفعل شيًئا سوى االنتظار ومعرفة 

ما إذا تمت دعوتي إىل املنتخب الوطني 

لدي  موضحا  عدمها  من  العراقي 

البقاء  موسم اخر يف عقدي يمكنني 

إذا أردت يف كرواتيا و إذا جاء عرض 

جيد يمكنني أن أغادر ، كرواتيا أحبها 

والدوري جيد هنا ولكن إذا جاء يشء 

مثري لالهتمام ، فسأفكر يف األمر .

جيلوان محد: انتظر فرصة ثانية مع 
االسود وجتربيت الكرواتية ناجحة 
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رفض برش�لونة رفع املنديل األبي�ض يف رصاعه مع 
ريال مدريد عىل لقب الليغا وتخطى عقبة فياريال 
يف ليل�ة تأل�ق غريزم�ان وس�واريز وم�ن خلفهما 

األسطورة مييس.
وأّكد برشلونة نيته التمس�ك بحظوظه يف الدفاع عن 
لقبه حتى الرمق األخري بعدما تجاوز مضيفه فياريال 
1-4 ضمن األسبوع الرابع والثالثني من مسابقة الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
ودخل برشلونة املواجهة تحت ضغط شديد خلّفه تأخره 
عن ريال مدريد بفارق سبع نقاط وشائعات رغبة 
نجمه األرجنتيني ليونيل مييس باملغادرة 
إضافة للضجة التي أثارتها عائلة 
غريزم�ان  أنط�وان  الفرن�يس 
للم�درب  انتقاداته�ا  عق�ب 

كيكي سيتني.
التسجيل  برشلونة  وافتتح 
مبك�راً ع�ن طري�ق الخطأ 
الع�ب  حوله�ا  ك�رة  بع�د 
يف  توري�س  ب�او  فياري�ال 

مرمى فريقه )3(.
ج�ريارد  املتأل�ق  وع�ّدل 
مورين�و النتيج�ة عندم�ا 
ارت�دت م�ن  تاب�ع ك�رة 
ت�ري  األملان�ي  الح�ارس 
لك�ن   ،)14( ش�تيغن 
األوروغويان�ي لوي�س 
وغريزم�ان  س�واريز 
وم�ن خلفهم�ا مييس 
لحسم  الحلول  وجدوا 

املباراة.
وأعاد سواريز فريقه للريادة بهدف رائع مستفيداً من تمريرة 
مييس )20( ثم أضاف غريزم�ان الهدف الثالث بكرة خادعة 

مرتجماً تمريرة أخرى من مييس أيضاً )45(.
وكاد مي�يس أن يؤكد تنصيب نفس�ه ملكاً للمب�اراة بتوقيعه 
ع�ىل ه�دف برش�لونة الراب�ع يف الش�وط الثاني لك�ن تقنية 

الفيديو ألغت الهدف.
وأضاف البديل الش�اب فاتي اله�دف الرابع مع نهاية املباراة 

)86( مؤكداً تطور مستواه يف األشهر الفائتة.
ول�م يكتف برش�لونة بوضع حدٍّ لسلس�لة نتائجه الس�لبية 
عندم�ا س�قط يف ف�خ التعادل آخ�ر مبارات�ني بل إّن�ه ألحق 
الهزيمة األوىل بفياريال منذ اس�تئناف املسابقة التي توقفت 

عدة أشهر عقب جائحة كورونا.
ورفع برش�لونة رصيده إىل 73 نقط�ة يف املركز الثاني بفارق 
أرب�ع نقاط عن ري�ال مدريد ال�ذي انترص ع�ىل بلباو بهدف 
نظي�ف، فيما توقف رصي�د الخارس عن�د 54 نقطة يف املركز 

الخامس.

دخ�ل املرصي محمد ص�الح يف ن�ادي املئة من 
حيث األه�داف )صناعة وتس�جيالً( يف الدوري 
اإلنكلي�زي املمتاز.وتغ�ريّ دور محم�د صالح يف 
آخ�ر موس�مني مع ليفرب�ول اإلنكلي�زي تحت 
إمرة مدربه األملان�ي يورغن كلوب، إذ بات أكثر 
تكامالً بعد أن بدأ موسمه األول بسجل تهديفي 
مبهر.وصنع صالح الهدف الثاني يف املباراة التي 

كس�بها ليفربول عىل حساب أستون فيال 2-0 
ضمن األس�بوع الثالث والثالثني من مس�ابقة 
الدوري اإلنكلي�زي املمتاز.ورفع صالح رصيده 
إىل اإلس�هام بمئة هدف يف الدوري املمتاز خالل 
116 مشاركة )73 هدفاً و27 تمريرة حاسمة( 
إذ لم يس�بقه إىل هذا الرقم بع�دد مباريات أقل 
س�وى األس�طورة آالن ش�رير عندما حققه يف 

100 مباراة.وتّوج صالح هدافاً 
للمسابقة منذ موسمني برصيد 
الجائ�زة  وتش�ارك  هدف�اً   32

املوس�م الفائ�ت م�ع الغابون�ي 
أوباميانغ وزميله الستغايل مانيه 

)22 هدفاً( فيما اكتفى هذا املوس�م 
بتسجل 17 هدفاً.

ش�ارك أس�طورة كرة القدم العماني�ة عيل الحب�يس يف الربنامج 
الرائد لتطوير الش�باب - الهدف االلكرتوني )اي-جوول(، والذي 
يهدف إليجاد س�فراء للمسؤولية االجتماعية من الشباب بالدول 

األعضاء ال�12 يف منطقة غرب آسيا. 
وشارك الحبيس من خالل الحديث عرب فيديو االتصال عن خرباته 
يف ك�رة الق�دم، ورحلت�ه مع اللعب�ة يف كل من النروي�ج وإنكلرتا 
والس�عودية، مقدماً كلمات الدعم والتحفيز للمشاركني الشباب 

البالغ عددهم 23 من 12 دولة يف منطقة غرب آسيا.
وش�دد الحب�يس خ�الل حديثه مع الش�باب ع�ىل أن املس�ؤولية 
االجتماعي�ة تعترب أس�اس كل ما نقوم به يف كرة القدم، مش�رياً 
إىل أهمي�ة تمثي�ل بالدهم، وموضحاً أن دور األه�ايل مهم أيضاً يف 

صقل طموحاتهم.
وقام�ت بتقدي�م الحب�يس خالل ه�ذه املش�اركة الس�يدة كاملة 
البوسعيدي عضو لجنة املسؤولية االجتماعية يف االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم.
ويعترب الحبيس الالعب الوحيد من منطقة غرب آسيا الذي شارك 
يف بطولة كأس االتح�اد اإلنكليزي، وقد خاض 138 مباراة دولية 

مع منتخب عمان.
ورغ�م معاناته من إصاب�ة يف الكت�ف، إال أن الحبيس كان ضمن 
تش�كيلة ن�ادي ويغ�ان اتلتيك ال�ذي ت�وج بلق�ب كأس االتحاد 
اإلنكليزي 2013 عندما تغلب الفريق عىل مانشس�رت س�يتي عىل 

ستاد ويمبيل.
وق�ال الحب�يس: “اإلنس�ان يحت�اج لوج�ود غاي�ة يف حياته كي 
يتمكن م�ن الرتكيز عليها، ودون وجود الغاية والطموح والهدف 
الواضح، فإن س�يكون من الصعب تحقيق ما تريد، سواء كالعب 
أو يف الحي�اة ككل”.وأضاف: “الرحلة دائم�اً يكون فيها تحديات 
ومراح�ل صعبة، وأنا ش�خصياً مررت بمراحل صعب�ة للغاية يف 
مس�ريتي االحرتافية، عىل س�بيل املثال انتقلت من اللعب يف بلدي 

حي�ث كانت درج�ة الحرارة 50-45 درج�ة مئوية، وفجأة 
أصبح�ت ألع�ب يف درجة ح�رارة 16 تح�ت الصفر، 

تخيل�وا التغي�ري الكب�ري يف الطقس، ه�ذا مثال 
بس�يط، ولك�ن التصمي�م الداخ�يل عندي 

س�اعدني عىل تجاوز هذا األمر والعديد 
من التحديات األخرى”.

ويأت�ي برنامج اله�دف االلكرتوني 
ضم�ن إط�ار الرؤي�ة واملهم�ة يف 
االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم، 
لالس�تفادة من قوة كرة القدم يف 
تحقي�ق التطوي�ر االجتماعي يف 

كافة أرجاء قارة آسيا.
وانطلق الربنامج الذي يستمر 
عىل م�دار 10 أيام يوم األحد 

امل�ايض، حي�ث يعم�ل عىل 
ف�رص  الش�باب  من�ح 
عرب  مبتك�رة،  تعليمي�ة 
الالعبني  م�ع  التفاع�ل 
وبن�اء ش�بكة س�فراء 
للش�باب من أجل دعم 
برامج التطوير يف فرتة 
ما بعد انتشار فايروس 
كورونا املستجد )كوفيد-

.)19
الربنام�ج  ه�ذا  ويتضم�ن 

الفري�د م�ن نوع�ه مش�اركة 
املنظمات  متحدثني عامليني م�ن 

غ�ري الحكومي�ة املش�هورة عاملياً، 
حيث سيحارضون يف مواضيع مهمة 

مثل استخدام الرياضة للتطوير، والعمل 
الخريي يف كرة القدم، الصحة والس�المة، 

التفاعل املدني وبرامج الزمالة.
ويهدف الربنامج إىل منح الش�باب فرص 
حي�اة أكثر نجاح�اً من خالل ك�رة القدم، 

وكذلك تهيئ�ة الطريق لنق�ل املعرفة، حيث 
س�يتم توسيع الربنامج ليش�مل بقية املناطق 

الجغرافية يف قارة آسيا.

تكّبد مانشس�رت س�يتي خس�ارته التاس�عة 
يف ال�دوري اإلنكلي�زي املمت�از ه�ذا املوس�م، 
بسقوطه أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدف 

دون مقابل يف الجولة 33 من املسابقة.
وهي الخسارة الثالثة توالياً له خارج ملعبه، 
إذ كان س�يتي خ�ر أم�ام ج�اره يونايت�د 
صفر2- يف 8 آذار/م�ارس املايض قبل توقف 
الدوري بسبب فريوس كورونا املستجد، ومنذ 
العودة س�قط أمام تيش�ليس 2-1 أيضا قبل 

الثالثة اليوم.
الت�ي يخ�ر فيه�ا  امل�رة األخ�رية  وكان�ت 
ال�”س�يتيزنس” ثالث مباري�ات تواليا خارج 
ملعبهم يف نيس�ان/أبريل ع�ام 2015 عندما 
س�قطوا يف أرب�ع مباري�ات توالي�ا ب�إرشاف 

املدرب التشيلياني مانويل بيليغريني.
وتجّمد رصيد س�يتي عند 66 نقطة يف املركز 
الثان�ي خل�ف ليفرب�ول املتوج بط�اًل يف حني 
ارتقى الفائز إىل املركز 13 برصيد 43 نقطة.

ويدين ساوثهامبتون بالفوز إىل حارس مرماه 
املتأل�ق اليكس ماكارثي الذي أنقذ مرماه من 
س�ت محاولة خط�رة، علما بان مانشس�رت 

سيتي سدد 24 مرة باتجاه عرينه.
وخر الظهري األوكراني اولكسندر زينتشنكو 
الكرة يف وسط امللعب فوصلت إىل تيش ادامس 
ال�ذي ملح حارس س�يتي الربازييل اديرس�ون 
خارج منطقته فسدد كرة لولبية من 40 مرتا 

لتسكن شباكه )16(.
وضغ�ط مانشس�رت س�يتي ال�ذي لع�ب من 
دون صان�ع ألعاب�ه البلجيك�ي املتألق كيفن 
دي بروي�ن ال�ذي وضعه مدربه ع�ىل مقاعد 

الالعب�ني االحتياطيني، وس�نحت له أكثر من 
فرص�ة أبرزها كرة س�ددها رحيم س�رتلينغ 
صده�ا القائم يف حني تأل�ق ماكارثي يف الذود 
عن مرم�اه منقذا فريقه م�ن اكثر من هدف 

محقق يف الشوط االول.
وضغط سيتي يف مطلع الشوط الثاني وتدخل 
ماكارثي م�رة جديدة إلبعاد كرة رأس�ية من 
املهاج�م الربازييل غابريال جيزوس )50(. ثم 
تصدى النفراد االس�باني دافيد سيلفا بعدها 

بثالث دقائق.
وتوال�ت الف�رص لس�يتي لكنها ل�م تجد من 
يتابعها داخل الشباك عىل الرغم من نزول دي 

بروين واملهاجم الشاب فيل فودن.
واس�تعاد ليفربول توازنه وحقق فوزاً صعباً 
عىل أس�تون فيال يف املرحل�ة الثالثة والثالثني 

من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
ويف أول مب�اراة يخوضه�ا ع�ىل “آنفيلد” بعد 
تتويجه رس�مياً بلقب الدوري اإلنكليزي لهذا 
املوس�م، لم يقدم ليفربول الذي أجرى مدربه 
األملاني يورغ�ن كلوب بع�ض التعديالت عىل 
تشكيلته األساس�ية أبرزها مشاركة املهاجم 
البلجيك�ي ديفوك أوريجي ب�دال من الربازييل 
روبرتو فريمين�و، عرضا مقنعا طوال املباراة 
وكان بامكان أس�تون فيال بقي�ادة مهاجمه 
املتألق جاك غريليش أن يس�جل أكثر من مرة 
لو اس�تغل الفرص التي سنحت له من خالل 
االعتم�اد ع�ىل الهجمات املرت�دة الريعة، ال 

سيما يف الشوط الثاني من املباراة.
وانته�ى الش�وط األول من املب�اراة بالتعادل 
الس�لبي الذي ظل قائما حتى سجل السنغايل 

س�اديو مان�ي ه�دف التق�دم لليفرب�ول يف 
الدقيق�ة 71 قبل أن يضي�ف البديل كورتيس 
جون�ز الهدف الثان�ي يف الدقيقة 89 من عمر 

املباراة.
وه�ي امل�رة الثالثة التي يصل فيه�ا مانيه إىل 
العرشي�ن هدف�ا )بينه�ا 16 يف ال�دوري( يف 
مختلف املس�ابقات يف صف�وف ليفربول بعد 
و2018-19   ،)20(  2017-2018 موس�مي 

.)26(
يف  نقط�ة   89 إىل  رصي�ده  ليفرب�ول  ورف�ع 
الص�دارة بف�ارق 23 نقطة أمام مانشس�رت 
س�يتي الذي خر أمام ضيفه ساوثهمبتون 

بهدف دون مقابل.
وكان مانشس�رت سيتي اكتس�ح ليفربول يف 

املرحلة السابقة برباعية نظيفة.
ول�م يخر ليفرب�ول يف آخر 57 مب�اراة عىل 
أرض�ه يف الدوري وفاز يف آخر 24 منها تواليا. 
ويحتاج ليفرب�ول إىل 12 نقطة من مبارياته 
الخم�س األخرية لكي يحط�م الرقم القيايس 
من حيث عدد النقاط يف موسم واحد واملسجل 
باس�م مانشسرت س�يتي )100 نقطة موسم 

.)2017-2018
وعن هذا األمر تحدث كلوب بعد املباراة قائال: 
“كل ما أس�تطيع قوله أنه إذا كنا نفكر دائما 

باألرقام القياسية فلن نستطيع تحقيقها”.
وأضاف: “ال نريد الرقم القيايس، نريد النقاط 
الث�الث، ال نفك�ر ب�يشء آخ�ر، الحصول عىل 

النقاط الثالث هو صعب جدا”.
وأضاف: “لم نقدم عرضا رائعا بل جيدا سمح 

لنا باقتناص ثالث نقاط”. 

وتجمد رصيد أس�تون فيال عن�د 27 نقطة يف 
املرك�ز الثام�ن عرش بف�ارق األه�داف فقط 
أم�ام بورنموث ليق�رتب خط�وة جديدة من 
الهبوط لدوري الدرج�ة األوىل دوري البطولة 

اإلنكليزية.
ونأى وس�ت ه�ام قليالً ع�ن ش�بح الهبوط 
بعودت�ه بالتع�ادل اإليجاب�ي 2-2 من ملعب 
نيوكاس�ل يف املرحل�ة الثالث�ة والثالث�ني من 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وابتع�د الفري�ق اللندني بف�ارق 4 نقاط عن 
منطق�ة الهبوط يف املركز الس�ادس عرش مع 

31 نقطة.
ودخل وس�ت هام املباراة منتش�ياً بعد فوزه 
عىل جاره تش�يليس 2-3 منتصف األس�بوع، 
ونجح يف افتتاح التسجيل بعد مرور 4 دقائق 
فق�ط بواس�طة مهاجم�ه ماي�كل أنطونيو، 
لك�ن نيوكاس�ل ال�ذي يحقق نتائ�ج مقبولة 
يف اآلونة األخ�رية، أدرك التع�ادل عرب جناحه 
الباراغوياني ميغيل أملريون مس�تغالً تمريرًة 

من السويدي كرافث )17(.
وتقدم وست هام مجدداً عن طريق التشيكي 

توماس سوتشيك )65(.
ولم ينعم وس�ت هام بتقدمه سوى دقيقتني، 
أدرك  نيوكاس�ل ش�يلفي  ألن الع�ب وس�ط 
التعادل لفريقه عندما كر مصيدة التس�لل 
وسدد الكرة داخل الشباك من مسافة قريبة.

ويف مباراة ثانية، فشل أي من برينيل وضيفه 
ش�يفيلد يونايتد يف تعزيز آماله باملشاركة يف 
ال�دوري األوروب�ي )يوروبا لي�غ( مؤقتاً بعد 

تعادلهما 1-1.

ازدادت مهم�ة روما يف التأه�ل إىل دوري أبطال أوروبا تعقيداً بخس�ارته أمام 
مضيفه نابويل 1-2 يف املرحلة الثالثني من الدوري اإليطايل لكرة القدم.وس�ّجل 
لصال�ح روم�ا األرميني هنري�ك مخيتاري�ان )60(، مقابل هدفني لإلس�باني 
خوس�يه كاييخون )55( ولورنزو إنسينيي )82(.وأصبح أتاالنتا الرابع الفائز 
بهدف نظيف عىل كالياري يملك 63 نقطة عىل بعد 15 نقطة عن كل من روما 
ونابويل قبل ثماني مراحل عىل ختام املوسم.وتلقى روما خسارته الثالثة توالياً 
فيم�ا عاد نابويل لنغمة الفوز بعد خس�ارته من أتاالنت�ا بالذات 0-2 يف الجولة 
الفائتة.وانتهت آمال كل من روما ونابويل منطقياً باحتالل املركز الرابع املؤهل 
إىل دوري أبطال أوروبا يف املوس�م القادم.وأسدى بولونيا خدمة كبرية لالتسيو 
الثاني وأتاالنتا الرابع بعدما قلب الطاولة عىل مضيفه إنرت ميالن الثالث، وذلك 
بالف�وز عليه 1-2 يف املرحلة الثالثني من الدوري اإليطايل.وكان التس�يو مهدداً 
بالضغ�ط ع�ىل وصافته من قبل إنرت الذي كان يمل�ك فرصة أن يكون عىل بعد 
نقطة فقط من فريق العاصمة، إال أّنه عجز عن استغالل عامل األرض والتقدم 
والتفوق العددي وركلة ج�زاء، ومني يف نهاية املطاف بهزيمته األوىل من أصل 
خمس مباري�ات خاضها فريق املدرب أنتونيو كونت�ي بعد العودة من التوقف 
الذي فرضه “كوفيد19-”.ولم يفقد إنرت وحسب األمل بمنافسة يوفنتوس عىل 
اللقب يف ظّل املس�توى الذي يقدمه األخ�ري )أصبح الفارق 11 نقطة(، بل بات 
مه�دداً م�ن أتاالنتا الرابع الذي يتخلف عنه بفارق نقط�ة بعد فوزه يف مباراته 
م�ع مضيفه كالي�اري 0-1.وبدأ إنرت اللقاء بش�كل مثايل بافتتاحه التس�جيل 
يف الدقيق�ة 22 ع�رب البلجيك�ي روميلو لوكاكو ال�ذي كان يف املكان املناس�ب 
ملتابع�ة الكرة يف الش�باك، بعد أن ارتدت م�ن القائم األير إثر رأس�ية لزميله 
األرجنتين�ي الوتارو مارتيني�ز بعد عرضية من اإلنكليزي آش�يل يونغ.وتراجع 
إن�رت يف الدقائ�ق األخرية م�ن الش�وط األول، ما س�مح لفريق العبه الس�ابق 

الرصبي سينيتس�ا ميهايلوفيتش يف تش�كيل خطورة عىل مرمى الس�لوفيني 
س�مري هاندانوفيتش من دون الوصول إىل ش�باكه.لكنه عاد ليفرض أفضليته 
يف مس�تهل الش�وط الثاني وكان قريباً من الوصول إىل الشباك بتسديدة بعيدة 
م�ن أنتونيو كاندريف�ا، إال أّن البولندي لوكاس سكوروبس�كي تألق يف الدفاع 
ع�ن مرم�اه )48(.ومن إحدى فرصه الن�ادرة جداً، كاد بولونيا أن يهز ش�باك 
هاندانوفيت�ش بتس�ديدة قوية بعيدة م�ن الغامبي موىس ب�ارو، إال أن القائم 
تدخ�ل وأنقذ أصحاب األرض )53(، ثم تعقدت مهمة فريق ميهايلوفيتش بعد 
أن اضط�ر إلكم�ال اللقاء بعرشة العبني بعد طرد روبرتو س�وريانو العرتاضه 
ع�ىل قرار الحكم )57(.ورسعان م�ا حصل إنرت عىل فرصة لإلفادة من التفوق 

الع�ددي عرب ركلة جزاء انتزعه�ا كاندريفا، لكن سكوروبس�كي تألق يف وجه 
الوتارو مارتينيز )62(.ودفع إن�رت ثمن هذه الفرصة ألّن بولونيا أدرك التعادل 
بهدف رائع س�جله البديل الغامبي موىس جوارا من تسديدة بعيدة أطلقها من 
مشارف املنطقة اىل الزاوية اليمنى األرضية )74(، ثم تعادل الفريقان أيضاً من 
الناحية العددية بعد طرد أليس�اندرو باس�توني لنيله إنذاراً ثانياً إثر خطأ عىل 
جوارا الذي قلب األمور لصالح فريقه منذ دخوله يف الدقيقة 65 بدالً من نيكوال 
سانس�وني.واكتملت املفاجأة بعدما نجح بولونيا يف تسجيل هدف التقدم من 
لعبة جماعية ممي�زة وتمريرة متقنة يف ظهر الدفاع من األرجنتيني نيكوالس 
دومينغي�ز مل�وىس بارو املتوغ�ل يف الجهة الي�رى، فأطلقها رائعة يف ش�باك 
هاندانوفيت�ش )80(.وحص�ل إن�رت يف الدقائق األخرية عىل ف�رص عدة إلدراك 
التعادل، الس�يما عرب البديل التشييل أليكسيس سانشيز، إال أّن سكوروبسكي 
تأل�ق يف الدفاع عن مرماه ونجح يف نهاية املط�اف يف قيادة فريقه لفوز ثمني.

ومن جهته، واصل أتاالنتا مش�واره التاريخي وزحفه نحو املش�اركة يف دوري 
أبط�ال أوروبا، املس�ابقة التي وصل فيها هذا املوس�م إىل رب�ع النهائي يف أول 
مش�اركة، وذلك بفوزه عىل مضيفه كالياري -1صفر.وبعد خمسة انتصارات 
متتالية قبل توقف املوس�م بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد، بينها اثنان 
عىل فالنسيا اإلسباني يف ثمن نهائي دوري األبطال، واصل ممثل مدينة برغامو 
مسلس�ل انتصاراته بعد االستئناف بتحقيقه فوزاً خامساً توالياً.ورفع أتاالنتا 
رصي�ده إىل ثمانية انتصارات متتالية يف الدوري قب�ل العودة وبعدها، يف إنجاز 
غري مس�بوق يف “سريي أ” ملمثل مدينة برغامو )أفضل سلسلة سابقا كانت 6 
انتصارات متتالية(، ليضيفه إىل رقمني قياس�يني آخرين حققهما هذا املوسم، 
وهم�ا أك�رب فوز يف تاريخ�ه )1-7 ضد أودينيزي عىل أرض�ه و2-7 ضد ليتيش 

خارجها( وأعىل عدد أهداف خالل موسم واحد )83 حتى اآلن(.
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بوتاس يدشن املوسم بفوز يف جائزة النمسا

السد ميدد عقد مدربه تشايف

اعالم الكرتوني ساوثهامبتون ُيسقط مانشسرت سييت وليفربول البطل يستعيد توازنه

نابولي يزيد معاناة روما وخيدم أتاالنتا

أعلن نادي الس�د القط�ري تجديد عقد مدربه النجم اإلس�باني 
الس�ابق تش�ايف هرناندي�ز عاماً إضافي�اً، حتى نهاية موس�م 
2021-2020.ونق�ل بيان للس�د عن تش�ايف قوله: “أنا س�عيد 
بتجديد العقد مع الس�د والذي سوف يس�تمر للعام الثاني عىل 
التوايل 2021-2020.”وأشار بيان السد إىل أن تشايف )40 عاماً( 
س�ريكز يف الفرتة املقبلة عىل ملفات عدة منها تجديد عقد نجم 
الفريق أفضل العب يف آس�يا أكرم عفيف، باإلضافة للتعاقد مع 
العب�ني محرتفني بدالً من االس�باني غابي واملكس�يكي ماركو 
فابيان.وأضاف تش�ايف: “أنا س�عيد باكتمال عق�د الالعبني بعد 
انضم�ام العبي املنتخب األول، اس�تعداداً لخوض الفرتة املقبلة 
الستكمال بطولة الدوري.. هدف الفريق سيكون املنافسة عىل 
كل البطوالت”.وحقق الس�د يف عهد تشايف لقبي الدوري املحيل 
ومسابقة كأس قطر.وانضم تشايف إىل السد يف العام 2015 بعد 

مسرية مظفرة مع برشلونة أحرز خاللها 34 لقباً.

حقق سائق مرسيدس الفنلندي فالتريي بوتاس الفوز يف جائزة 
النمس�ا الكربى، املرحل�ة األوىل من بطولة العال�م للفورموال 1 
التي انطلقت من دون جمهور، بعد تأخري أشهر بسبب فريوس 

كورونا املستجد.
وانطلق�ت بطول�ة العالم للفورموال واحد ملوس�م 2020 بتأخر 
نحو أربعة أش�هر عن موعدها بسبب فريوس كورونا املستجد، 
يف جائزة النمسا الكربى عىل حلبة ريد بول رينغ، والتي طبعها 
فوز سائق مرسيدس الفنلندي فالتريي بوتاس بعد انسحابات 

عدة، وتباين بني السائقني حول الركوع ضد العنرصية.
وعرب بوت�اس خط النهاية أم�ام مدرجات الحلب�ة الخالية من 
املش�جعني بس�بب إجراءآت “كوفيد19-”، أمام زميله وحامل 
اللقب الربيطان�ي لويس هاميلتون، لكن األخري أنهى الس�باق 
رابعا بس�بب عقوبة خمس ثواٍن فرضت عليه بس�بب احتكاك 
مع س�ائق ريد بول التايالندي ألكس�ندر ألب�ون، أدى اىل خروج 
األخ�ري بالكامل ع�ن الحلبة.وتقدم الفنلندي ال�ذي حقق فوزه 
الثام�ن يف بطول�ة العال�م، ع�ىل ش�ارل لوكلري )ف�رياري( من 

موناكو، والربيطاني الندو نوريس )ماكالرين(.

صالح يدخل نادي املئة

علي احلبسي يشارك يف برنامج اهلدف االلكرتوني لتطوير الشباب

برشلونة يستعيد ذاكرة الفوز 

مفكرة الزوراء
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الرباط/ متابعة الزوراء:
أوقفت الرشطة املغربية الصحفي والناش�ط الحقوقي عمر الرايض بس�بب “السكر العلني 
والعنف” بحس�ب م�ا أفاد مصدر أمني االثن�ن، يف وقت يواجه اتهام�ات بالتخابر يف قضية 

أخرى غداة صدور تقرير ملنظمة العفو الدولية يتهم السلطات بالتجسس عىل هاتفه.
وقال الناطق باس�م الرشطة املغربية لوكالة فرانس برس إن الرايض “وضع رهن الحراس�ة 

النظرية بتعليمات من النيابة العامة إثر حادث وقع ليل األحد”.
وأورد والد عمر الرايض عىل موقع فيس�بوك ليل األحد أن ابنه أوقف مع الصحفي والناش�ط 

عماد استيتو “إثر مشادة مع صحايف بموقع +شوف تي يف+ جاء الستفزازهما”.
واس�تمعت الرشطة للرايض مرتن يف قضية تتعلق “بش�بهة املّس بسالمة الدولة، الرتباطه 
بضاب�ط اتصال لدولة أجنبية، تتحفظ اململكة املغربية عن الكش�ف ع�ن هويته الحقيقية، 
انس�جاما م�ع أعراف وتقالي�د املجتمع الدويل”، بحس�ب ما أوضح بيان رس�مي األس�بوع 
املنرصم.وأعرب الصحفي إثر ذلك عن “اندهاش�ه وذهوله الكبريين”، مؤكدا “لم أكن أبدا يف 

خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت عىل قيد الحياة”.
واعترب أن هذه االتهامات “تس�عى لتش�ويه س�معتي واعتباري والنيل من مصداقيتي )...( 

لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفيس”.
وسبق له أن أوضح لوكالة فرانس برس أّن التحقيق معه يف هذه القضية “له عالقة مبارشة 

بتقرير )منظمة العفو الدولية( حول التجّسس عىل هاتفي املحمول”.
واتهمت املنظمة الدولية يف تقريرها قبل أس�بوعن الس�لطات املغربية باس�تخدام الربنامج 
املعلوماتي “يبغاس�وس” التابع للمجموعة اإلرسائيلي�ة “إن إس أو” من أجل إدخال برامج 

تجسس عىل الهاتف املحمول لعمر الرايض.
ويرفض املغرب هذه االتهامات مطالبا املنظمة الدولية بكشف أدلتها، واتهمها بشن “حملة 
تش�هري دولّية ظاملة” تمليها “أجندة ال عالقة لها بالدفاع عن حقوق اإلنس�ان”، و”التحامل 

املنهجي واملتواصل منذ سنوات، ضّد مصالح املغرب”.
وج�ددت املنظمة الحقوقية الس�بت تأكيده�ا أن “األدلة التقنية التي اس�تخلصها باحثوها 
من هاتف عمر الرايض تش�ري بوضوح إىل أن برنامج بيغاس�وس تم تثبيته بشكل معن من 
أشكال الهجوم الرقمي )...( األمر الذي يتطلب سيطرة عىل مشغيل الهاتف املحمول يف الدولة 
للتنصت عىل اتصال هاتف عمر النقال عرب اإلنرتنت، والذي ال يمكن إال للحكومة أن تأذن به”.
وردت السلطات املغربية معتربة أن منظمة العفو “اكتفت باجرتار نفس االدعاءات الواهية 
واالتهام�ات املجانية”، مؤكدة أنها “ما زالت تنتظر األدلة العلمية املقنعة التي طالبت بها”.
وس�بق للرايض أن أدان “حملة تشهري وسب وشتم اس�تهدفتني من قبل مواقع معرتف بها 
كمؤسسات إعالمية، موجهة إيل اتهامات ال أساس لها من الصحة، فقد عمل موقعا +شوف 
تي يف+ و+برملان.كوم+ عىل اتهامي يف مقاالت متواترة عىل مدى أزيد من 15 يوما، بالخيانة 

والتجسس واالغتصاب، وهي تهم خطرية لم تقدم هذه املواقع أدنى دليل عليها”.
وأدين الرايض يف آذار/مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة “املّس بالقضاء” 

عىل خلفية تدوينة عىل تويرت، يف محاكمة أثارت انتقادات واسعة.
وس�بق ملنظمة العفو أن اتهمت املغرب يف 2019 باستخدام برنامج “بيغاسوس” للتجسس 

عىل الناشطن املعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي.

بغداد/ متابعة الزوراء:
طالبت نقاب�ة مهنيي قناة “ميدي 
1 تيف�ي” إدارة القن�اة باالعت�ذار 
ج�ربا لل�رر املعنوي ال�ذي لحق 
األخ�رية  الق�رارات  بع�د  أطره�ا 
التي اتخذته�ا يف حقهم، مثل منع 
مقدم الربامج يوس�ف بلهييس من 
الظهور عىل شاش�ة القن�اة، الذي 
أث�ار اس�تياء عارم�ا يف صف�وف 
زمالئ�ه الصحافي�ن وتضامنا من 

طرف املشاهدين من متتبعيه.
النقاب�ة التابع�ة لالتح�اد املغربي 
للش�غل انتقدت ع�دم تكليف إدارة 
قناة “ميدي 1 تيفي” نفسها عناء 
التواصل م�ع الرأي الع�ام “بوجه 
مكشوف، بشأن التطورات الخطرة 
التي تعرفه�ا القن�اة”، كما نددت 
ب�”نهجه�ا القائ�م ع�ىل االحتقار 
والتهكم  واالستهتار  واالستخفاف 
يف حق من ن�دد وتضامن وتعاطف 

مع قضيتنا العادلة”.

وأض�اف املص�در ذات�ه أن إرصار 
إدارة القن�اة، الت�ي تش�هد توت�را 
وغليان�ا من�ذ أي�ام، ع�ىل رف�ض 
الحوار مع ال�رشكاء االجتماعين 
داخلها “يجس�د أكرب إساءة يمكن 
تصوره�ا لص�ورة هذه املؤسس�ة 
اإلعالمية”.وطالبت النقابة املمثلة 
ت�ي   1 ومهنيي”مي�دي  ملهني�ات 
ي” إدارة القن�اة باالعت�ذار ج�ربا 
لل�رر املعن�وي الذي لح�ق أطر 
القن�اة، و”وقف ترهي�ب العاملن 
النقابي”،  عىل خلفي�ة نش�اطهم 
كما طالبته�ا بالحرص عىل صحة 

وسالمة املهنين.
الهيئ�ة  قدم�ت  اإلط�ار،  ه�ذا  يف 
النقابية ذاته�ا جملة من املطالب؛ 
منه�ا عق�د اجتماع عاج�ل للجنة 
الصحة والسالمة،  املقاولة ولجنة 
فحوص�ات  بإج�راء  واإلرساع 
الكش�ف ع�ن “كوفي�د19-” بع�د 

تفجر بؤر يف محيط القناة.

 سان فرانسيسكو/وكاالت:
 أعلن�ت رشكة تويرت أنها س�تبدأ 
بتعدي�ل  لألش�خاص  بالس�ماح 
تغريداته�م عندم�ا يك�ون هناك 
اعتم�اد واس�ع النط�اق ألقنع�ة 
الوج�ه يف العالم، حي�ث ال توجد 
يف الوق�ت الحايل طريق�ة لتعديل 

التغريدة بمجرد نرشها.
وقالت املنص�ة يف تدوينة طريفة 
عىل حس�ابها الرس�مي “يمكنك 
الحصول ع�ىل زر التعديل عندما 

يرتدي الجميع قناًعا”.
التواص�ل  منص�ات  وس�محت 
االجتماعي األخرى، ومن ضمنها 
فيسبوك، لألش�خاص بتعديل ما 
ينرشونه منذ س�نوات، ويش�عر 
بعض مستخدمي تويرت بالحرية 
من سبب عدم توفري تويرت للميزة 

نفسها.
ويس�مح خيار تحري�ر التغريدة 
بتصحي�ح  املنص�ة  ملس�تخدمي 
التغريدات يف حال نرشهم ش�يًئا 
وإدراكهم الحًقا أنه كاذب، أو إذا 
قاموا ببس�اطة بخط�أ مطبعي، 
بحس�ب ما ذك�ر موق�ع البوابة 

العربية لألخبار التقنية.
الرئي�س  دوريس،  ج�اك  وق�ال 

التنفيذي لرشك�ة تويرت، يف يناير 
اعتب�ارات  هن�اك  “إن  امل�ايض 
عملي�ة تجعل إضاف�ة زر تعديل 

التغريدات أمرًا صعًبا”.
وأض�اف “يمكنك ن�رش تغريدة، 
وق�د يعيد ش�خص م�ا تغريدها 
وبعد ساعة يمكنك تغيري محتوى 

تل�ك التغري�دة بالكام�ل، بحيث 
يصبح الشخص الذي أعاد تغريد 
التغريدة األصلية ينرش اآلن شيًئا 
مختلًف�ا تماًم�ا، وهو يشء يجب 

االنتباه إليه”.
لكن�ه ع�اد يف فرباي�ر امل�ايض إىل 
الق�ول إن املنصة ت�درس إدخال 

فرتة تأخري يف ما يتعلق بإرس�ال 
التغري�دات، بحيث ق�د تصل مدة 
التأخ�ري إىل 30 ثانية، وس�يكون 
خ�الل  توي�رت  مس�تخدم  ل�دى 
ف�رتة التأخري الق�درة عىل تعديل 
التغريدة املرسلة قبل نرشها عىل 

املنصة لرياها الجميع.

الش�هر  يف  دوريس  وتح�دث 
نفس�ه بش�أن تفك�ري توي�رت يف 
ن�وع م�ن املي�زات التي تس�مح 
أو  للن�اس بالرتاج�ع وتوضي�ح 
إضافة تعليقات ع�ىل التغريدات 

القديمة.
ومن غ�ري املعتاد أن تعمد املنصة 
إىل التش�ويق ملي�زة جدي�دة مثل 
ه�ذه، لكن حس�اب توي�رت فاجأ 
الن�اس بطرق أخ�رى منذ تفيش 

الوباء.
وقال أحد مستخدمي تويرت “من 
املس�تحيل عملًيا جع�ل الجميع 
يعن�ي  مم�ا  قناًع�ا،  يرت�دون 
أنن�ا ل�ن نحص�ل ع�ىل زر تعديل 

التغريدات”.
وكان البعض قد أش�ار سابقا إىل 
أن تعديل التغريدات وسيلة جيدة 
التضليل والش�ائعات،  ملكافح�ة 
ونرشت مجلة “واي�رد” يف أبريل 
2013 مق�ااًل حول خي�ار تعديل 
“الوظيف�ة  بعن�وان  التغري�دة 
الوحي�دة الت�ي تحتاجه�ا تويرت 
بش�دة”، حي�ث ج�ادل الصحايف 
مات هونان أن�ه يمكن أن تكون 
الوظيفة بمثابة أداة حاس�مة يف 

الحرب ضد التضليل.

نقابة تطالب إدارة قناة “ميدي1 تيفي” بتقديم اعتذار

تويرت تفرض شرطا تعجيزيا إلضافة زر تعديل التغريدات

توقيف الصحفي املغربي عمر 
الراضي يف قضية “سكر علين”

الصحافة االستقصائية تغيب عن الكليات وتتألق على الشاشات
بريوت/متابعة الزوراء: 

تع�د الصحاف�ة االس�تقصائية مادة 
إعالمية تجذب الناس لكشفها املستور 
وفضائح كث�رية حول ملفات فس�اد 
وجرائم إنس�انية وبيئية وسياس�ية. 
أفالم س�ينمائية وأخرى وثائقية بنت 
موضوعاته�ا عىل إنج�ازات حققتها 

هذه الصحافة.
ولعل أبرز فضيحة كشفتها الصحافة 
االستقصائية يف أوائل سبعينات القرن 
املايض، ه�ي املعروفة ب�»ووترغيت«. 
عندم�ا تاب�ع صحفي�ان م�ن جريدة 
واشنطن بوست قرائن خلفتها رسقة 
يف مبن�ى للمكات�ب يف »ووترغي�ت«. 
وواص�ل الصحفيان تحرياتهما إىل أن 
أوصلتهما إىل البي�ت األبيض. ودفعت 
التقارير اإلخبارية الخاصة بالرسقة، 
الكونغرس األمريكي إىل بدء تحقيقات 
حثيثة أدت يف نهاية األمر إىل استقالة 
الرئيس األمريكي ريتش�ارد نيكسون 
م�ن منصب�ه بع�د إدانته ه�و وكبار 
معاوني�ه ع�ام 1974 بالتنص�ت عىل 

أعدائه يف الحزب الديمقراطي.
يف لبن�ان وبعي�د اندالع الث�ورة يف 17 
أكتوبر )ترشين األول( الفائت، شقت 
الصحافة االستقصائية طريقها بقوة، 
باني�ة ركائزه�ا ع�ىل مطالب ش�عب 
غاضب رسقه زعماؤه وسسياسيوه. 
ففاضت أخبار الفس�اد ع�ىل أنواعها 
حتى بات تجني�د عرشات الصحفين 
املخف�ي،  االس�تقصائين الكتش�اف 
ال يكف�ي لتغطيته�ا كامل�ة. وراحت 
شاش�ات التلف�زة كما وس�ائل إعالم 
أخ�رى مكتوب�ة تتنافس ع�ىل تقديم 
معلومات جديدة حول هذه الفضيحة 
وتل�ك. وب�رز مجهود صحف�ي الفت 
إلعالمي�ن أخذوا ع�ىل عاتقهم إكمال 
تحقيقاته�م وأبحاثهم رغم تهديدات 
كث�رية يتلقونه�ا لرتهيبه�م وإيقاف 
وت�رية عمله�م. فكما ري�اض قبييس 
وليال س�عد وليال بو موىس وغريهم 
يف تلفزي�ون »الجدي�د« كذلك فتح كل 
من ادمون ساس�ن ومارون ناصيف 
يف محط�ة »إل ب�ي يس آي« ملف�ات 

فس�اد هزت الرأي العام اللبناني. ويف 
محطة »إم ت�ي يف« املحلية أيضا يربز 
اس�م رياض ط�وق الذي ق�دم برامج 
تلفزيونية كثرية تتعاطى هذا الش�أن 

وكان أحدثها »الالئحة السوداء«.
ملفات فس�اد تتعلق ببواخ�ر الفيول 
والتهريب، ع�رب مرفأ بريوت وكهرباء 
لبن�ان وغريه�ا، س�لطت الصحاف�ة 
االس�تقصائية الضوء عليها فحولتها 

إىل حديث البلد.
وهو ما أحرج املس�ؤولن السياسين 
يف لبنان ودفعهم إىل أخذ العلم والخرب 
والتحقي�ق يف هذه امللف�ات ومالحقة 
خيوطه�ا. فالصحافة االس�تقصائية 
ويف غياب تام ملبدأ املحاس�بة يف الدولة 
اللبناني�ة اس�تطاعت أن تلع�ب دور 
املخ�رب ورج�ل البولي�س واملحق�ق يف 
آن. فصوب�ت أصاب�ع االته�ام نح�و 
مس�ؤولن كب�ار يف الب�الد، مدموغ�ة 
بتقاري�ر ومعلوم�ات وافي�ة تكف�ي 
لتح�رك الدولة اللبنانية يف هذا النطاق 

ووضعها أمام األمر الواقع.
وإذا م�ا دققنا يف مش�هدية الصحافة 
االس�تقصائية يف لبن�ان نالح�ظ أنها 
ليست وليدة البارحة. فدورات تدريبية 

محلية وخارجية، إضافة إىل ش�بكات 
تعليمية ت�روج عىل وس�ائل التواصل 
االجتماعي عززت موقعها منذ نحو 15 
عاما. كل ذلك أسهم يف إتقان اللعبة من 
قبل صحفين بينهم من كان انطلق يف 
العمل االستقصائي قبل سنوات، فيما 
آخرون تعلموا أسسها عن كثب حديثا 
لرتجمتها عىل األرض. ومن اإلعالمين 
اللبناني�ن الذي�ن يعمل�ون يف مج�ال 
ويعلم�ون  االس�تقصائية  الصحاف�ة 
مادته�ا يف كلي�ة اإلع�الم يف »الجامعة 
األنطونية« ادمون ساس�ن يف محطة 
»إل بي يس آي«. يقول ساسن »برأيي 
تتضم�ن  االس�تقصائية  الصحاف�ة 
أس�لوبا ومنهج�ا مغاي�را تمام�ا عن 
الصحاف�ة العادية. فاألخ�رية تتناول 
تقاري�ر إخباري�ة عادي�ة تعتم�د عىل 
مصادر الس�لطة ومؤسس�ات أخرى 
إلنجازه�ا. أم�ا االس�تقصائية فه�ي 
ترتك�ز عىل مب�ادرات وجه�ود فردية 
يتكبدها املراس�ل للوصول إىل حقيقة 
م�ا يخفيه�ا ع�ن األع�ن املتورطون 
فيه�ا، بغض النظر عم�ا إذا كانوا من 
أركان الس�لطة وغريها«. وعن كيفية 
سري العمل االس�تقصائي بشكل عام 

يق�ول: »نب�دأ دائما من حال�ة مريبة 
يزودنا بها ش�اهد عيان أو نكتش�فها 
خالل تحقيقات نجريها عىل ملف ما. 
وم�ن هنا يبدأ مش�وارا صعبا، يتخلله 
رصد ح�دث م�ا واس�تخدام مخربين 
وش�خصيات  ممكن�ة  وفرضي�ات 
مموه�ة تعمل خفي�ة للمس خطوط 
الفضيح�ة ع�ن ق�رب. كم�ا نتواصل 
م�ع الن�اس ونق�وم بأبح�اث مكثفة 
كي نت�زود بأكرب عدد م�ن الفرضيات 
واإلثبات�ات املمكنة. وغالبا ما يس�ري 
إيق�اع العم�ل االس�تقصائي، نتيج�ة 
معلومات تصلنا من أصدقاء أو شهود 

عيان ومخربين«.
نج�ح ادمون ساس�ن يف لف�ت انتباه 
الدول�ة إىل أكثر من ملف فس�اد. ومن 
التهري�ب  ملف�ات  فت�ح  إنجازات�ه، 
الجمركي، والتهري�ب عرب معابر غري 
رشعي�ة بن لبن�ان وس�وريا. وكذلك 
حق�ق هدف�ه يف فت�ح ملف�ات الهدر 
يف رشك�ة كهرب�اء لبن�ان والخ�اص 
بمخالف�ات األم�الك البحرية وغريها 
م�ن املوضوعات التي تح�رك القضاء 
للب�ت فيه�ا، بع�د أن اعتربه�ا أخبارا 
ملالحقة املخالفن. وعما إذا شعر مرة 

باإلحباط لعدم تحقيق�ه هدفا معينا 
النقط�ة األوىل للعم�ل  يق�ول: »م�ن 
االس�تقصائي يج�ب ع�ىل اإلعالم�ي 
التمس�ك بما يقوم به مهما واجه من 
صعوب�ات. وإذا القى العم�ل النتيجة 
املرج�وة كان ب�ه، واال فأنا ش�خصيا 
أحاول اإلض�اءة عليه من زاوية ثانية 
الس�تكمل ما بدأت�ه. وأحيان�ا كثرية 
نعم أصاب باإلحباط ألن نزيفاً معيناً 
ملش�كلة ما يبق�ى مس�تمرا إزاء عدم 

تحرك السلطة لتوقيف الجناة«.
وبحس�ب ادمون ساس�ن ف�إن هذه 
املادة الصحفي�ة ال تدخل عىل مناهج 
غالبية كليات اإلعالم يف لبنان. وهو ما 
يراه أمرا خاطئا تماما. »من الروري 
تعليمها يف كليات اإلعالم، ألنها بمثابة 
مادة أساس�ية تعلم الصحفي كشف 

حقائق وإصالح منظومة بأكملها«.
اإلعالمي رياض قبييس مقدم برنامج 
»يس�قط حكم الفاس�د« عىل شاشة 
تلفزيون »الجديد« استطاع من خالل 
عمل دؤوب اتبعه يف عمله االستقصائي 
اإلضاءة عىل أكثر من ملف فساد. كما 
حاول م�ع زميلته ليال س�عد وغريها 
تقديم مادة دس�مة للمش�اهد تتمثل 
ب�رسد دقي�ق ومفصل لث�روات رجال 

سياسة وزعماء يف لبنان.
ويقول يف حديث ل�»الرشق األوسط«: 
»ال ش�ك أن الصحافة االس�تقصائية 
ش�هدت بعد 17 أكتوبر )تاريخ اندالع 
الث�ورة اللبنانية( انفالش�ا لم يس�بق 
أن حققت�ه قبله. فالن�اس من ناحية 
صارت مهتمة أكثر بملفات الفس�اد 
وم�ن ناحي�ة ثاني�ة اتبعن�ا طريق�ة 
لتناول املوضوعات أبسط من ذي قبل. 
فصارت تس�تقطب اهتمام املش�اهد 
الذي راح يتلقفها بصورة أرسع. كما 
أن هذا النوع من الربامج يتحرك نسب 
مش�اهدته لتتفاوت ب�ن وقت وآخر 
بش�كل ملح�وظ ويتعلق ذل�ك بمدى 

سخونة املوضوعات املتناولة«.
واملع�روف أن رياض قبي�يس هو من 
األوائ�ل  االس�تقصائين  الصحفي�ن 
يف لبن�ان وحص�د جائ�زة »الصحفي 

املتقيص« من قبل مؤسسة »تومسون 
فاوندايشن« الربيطانية يف عام 2006. 
ويف عام 2016 أنجز تحقيقا بإرشاف 
ش�بكة أريج للصحافة االستقصائية 
كش�ف فيه ع�ن أس�ماء املس�ؤولن 
اللبنانين يف الئحة »س�ويس ليكس« 
وتوق�ف عند بع�ض الحس�ابات تبعا 
للتفاصي�ل التي فيه�ا. وعن إنجازاته 
الحديثة يف هذا املجال يقول يف س�ياق 
حديثه ل�»الرشق األوس�ط«: »ال أقف 
عند إنجازات معينة ففي كل مرة أرى 
فيها الط�رف املت�ورط يتصبب عرقا 
أمامي أعد ذلك إنج�ازا يل«. ويضيف: 
»أحيانا الط�رف اآلخر، إن كان يعرف 
كيفية القيام بعملي�ة مواجهة جيدة 
ش�خص  إىل  يحول�ك  أن  فبإمكان�ه 
كاذب. ولذل�ك كلم�ا ت�زود الصحفي 
االستقصائي بأدلة دامغة تظهر مدى 
تورط هذا الش�خص، يك�ون موقفه 
أفضل وأكثر ثباتا، فال يعود للمتورط 

القدرة عىل اإلنكار«.
ويؤك�د قبي�يس أنه لي�س كل من قام 
بتصوي�ر رسي بكام�ريا خفية يمكن 
اس�تقصائيا.  صحفي�ا  نس�ميه  أن 
»التصوي�ر الرسي يش�كل نس�بة 10 
يف املائة من عمل االس�تقصاء و80 يف 
املائة من هذا العمل يرتكز عىل مصادر 
منظورة. وهناك نس�بة ضئيلة تتعلق 

بالعمل الرسي وامليداني للصحفي«.
وتعد آالت الكامريا والتسجيل الصوتي، 
إضافة إىل وثائق رس�مية واملعلومات 
والعمل ال�رسي، م�ن أدوات الصحايف 
االس�تقصائي. فهو يحمله�ا معرضا 
نفسه ألخطار كثرية الكتشاف حقائق 

وفضائح مثرية.
غياث يزب�ك مدير ن�رشات األخبار يف 
محط�ة »إم ت�ي يف« اللبناني�ة يؤك�د 
ل�»الرشق األوس�ط« أن نسبة تقارير 
الصحاف�ة االس�تقصائية يف لبنان ال 
تتج�اوز ال��20 يف املائ�ة م�ن مجمل 
التقاري�ر اإلخبارية األخ�رى. ويتابع 
يف حديث ل�»الرشق األوسط«: »هناك 
قانون سن مؤخرا يف لبنان يسمح ألي 
مواطن لبناني الوصول إىل أي معلومة 

يرغب به�ا. فبفضل ه�ذا القانون له 
الح�ق باالط�الع عليها وس�حبها من 
أي مؤسسة رس�مية وخاصة. ولكن 
املش�كلة األساس�ية التي نعاني منها 
تكمن بما نس�ميه »لبن�ان املطيف«. 
فيصط�دم الصحف�ي أو أي ش�خص 
آخر يرغب بالحصول عىل معلومة ما 
بش�خصيات طائفية تق�ف باملرصاد 
ملن يتج�اوز صالحياته معها، ضاربة 
ع�رض الحائ�ط بالقان�ون. وهو ما 
الخاص�ة  املعلوم�ات  ع�ىل  ينعك�س 
برجال السياسة املوزعن عىل طوائف 
مختلفة«. ويرى غياث يزبك أن تحايال 
واستقواء يمارس عىل طالب املعلومة 
م�ن قبل تل�ك األط�راف مما يش�كل 
حاج�زا إلكم�ال تقرير اس�تقصائي 

معن.
»هذه املش�كلة يمكن التخلص منها 
إذا م�ا كان الصحفي يتمتع بعالقات 
قوية ومعارف قادرة عىل تخطي هذه 
الحواج�ز«. ويوضح يزبك يف س�ياق 
حديثه ل�»ال�رشق األوس�ط«: »فإذا 
أتت�ك املعلومة من ضاب�ط مخابرات 
أو وزير أو نائب قد تستطيع تحقيق 
إنجاز ما يف تقرير استقصائي، ودون 
ذل�ك فالحظ ل�ن يك�ون حليفك. فال 
زلن�ا يف لبن�ان بعيدي�ن كل البعد عن 
تقديم تقري�ر صحفي اس�تقصائي 
بفض�ل مجه�ود ف�ردي كم�ا يجري 
يف بل�دان الغ�رب«. وعن ال�دور الذي 
تلعب�ه التقاري�ر اإلخباري�ة املرتكزة 
يف  االس�تقصائية  الصحاف�ة  ع�ىل 
نرشات األخبار يق�ول: »إنها النرشة 
إذا  س�يما  ذاته�ا  بح�د  اإلخباري�ة 
كانت تكش�ف عن فضائ�ح وجرائم 
مختلفة غري معلن عنها، وللس�لطة 
يد فيها. ويعزز أهمية هذه التقارير، 
معطيات صحيحة ترتكز عىل الكثري 
م�ن البح�ث والتح�ري، وكذل�ك عىل 
أرق�ام ومعلوم�ات ترف�ع من ش�أن 
التقري�ر وتزيد من أهميت�ه. فتكون 
بمثابة قرائ�ن مدموغة ال لبس فيها 
تفيدنا بأخبار اس�تثنائية وحقيقية 

فادحة«.
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الفن�ان الراح�ل فاضل جاس�م هو من 
الجميل�ة يف  الفن�ون  خريج�ي معه�د 
الستينات، وعضو فرقة 14 تموز وأحد 
مؤسسيه�ا، ق�دم الكثري م�ن األعمال 
»الدبخان�ة«،  منه�ا  فيه�ا  املرسحي�ة 
و«جفج�ري البلد ، ال�ي يعوفه الحرامي  
ج�زة وخ�روف ، وش�ارك يف العديد من 
األعم�ال التلفزيوني�ة وأعم�ال الفرقة 
خصوًصا برنامج  م�ع الخالدين  الذي 
ك�ان يع�ده الراحل عزيز ش�ال عزيز 
وقدم�ت اكث�ر حلق�ات الربنام�ج عىل 

الهواء مبارشة.
ويعد جاسم واحًدا من مؤسيس الفرقة 
القومي�ة للتمثي�ل، كما ب�رع يف ادوار 
كثرية اهمها »مجال�س الرتاث ،  حرم 
صاح�ب املع�ايل ،  ابو الطي�ب املتنبي 
،  نديمك�م ه�ذا املس�اء  ،  الرشيع�ة   

وغريها .
ش�كل ثنائًيا جميًا م�ع الفنان قاسم 
 14 فرق�ة  اعم�ال  اكث�ر  يف  صبح�ي 
تم�وز، ويؤك�د زم�اؤه الفنان�ون أنه 
فنان انساني ب�كل معنى الكلمة، وهو 
ممثل مب�دع وكب�ري ويتمي�ز بمواقفه 
الكوميدي�ة الت�ي قربته م�ن الناس يف 

االزمان املختلفة.
كما قدم العديد من االعمال السينمائية 
والتلفزيوني�ة واالذاعي�ة ، ويع�د م�ن 
الفنانن العراقي�ن الذين قدموا بصمة 
عىل الساح�ة الفنية العراقية . تويف اثر 
أزم�ة قلبية ع�ام 2012م أنهت عامن 
من األمراض العديدة تتوجت بالعمى . 

بعض من اعماله
- الدبخانه

- جفجري البلد
- الي يعوفه الحرامي

- جزة وخروف
- أميش ورا ممشاك

- الع�ن بص�رية و الي�د قص�رية
- الطاسة و الحمام

- نداء الليل
- العب بكيفك

 سائق الستوته
ه�و مسلس�ل عراق�ي ع�رض من عىل 
الشاش�ة العراقي�ة الصغ�رية وفكرته 
, يعان�ي صاب�ر م�ع راكبي�ه يوميا يف 
ستوت�ه الصغ�رية التي يملكه�ا، وتزاد 

املشاكل اكث�ر فاكثر خاصة يف صعوبة 
توفر االم�وال للعيش الكريم و معرفته 

ملختلف االش�خاص بمرور الوقت.
اخراج: جم�ال عب�د جاس�م )مخرج(  

دريد القييس )مخرج منفذ(
تأليف: قاسم املاك )مؤلف(  فاح عبد 

اللطيف )مؤلف(
طاق�م العم�ل: قاس�م امل�اك  ازه�ار 
العس�ي  عزة البغ�دادي  ديار ش�هاب 

الون�دي  نسم�ة  ع�دي عبدالست�ار  .
عالم الست وهيبة - 1998 

ه�و مسلس�ل الع�راق تم عرضه
تأليف: صب�اح عط�وان وطاقم العمل: 
عبد الستار البرصي  فريال كريم  عبري 
فري�د  سامي قفطان  بهجت الجبوري  

ميس قمر )ميس كمر( 
 مرسحي�ة الس�وق وإط�راف املدين�ة 

ومقامات أبو سمرة
وع�ىل الشاش�ة الصغرية فقد ش�اركه 
يف مسلسل سائ�ق الستوتة من بطولة 
الفنان قاسم املاك وإخراج جمال عبد 
جاس�م وه�ذا ايضا آخر عم�ل تلفازي 
قدم�ه اىل الجمه�ور ع�ام يف رمض�ان 
2011 ومرسحية عوايف هي آخر أعماله 

عام 2002 .
ملاذا ابو جوقي ؟

ع�رف الفنان الراحل فاضل جاسم عند 
الجمهور العراق�ي باسم)ابو جوقي(  
قدم العديد من االعمال مرسحية التي 
مازال�ت عالقة يف ذاك�رة الناس سواء 
م�ع الفرق�ة القومية للتمثي�ل او مع 

فرقة 14 تموز

 
ش�ارك يف العدي�د م�ن األعم�ال أعمال 
»م�ع  برنام�ج  خصوًص�ا  الفرق�ة 

الخالدي�ن« ال�ذي ك�ان يع�ده الراحل 
عزيز شال عزيز و قدمت اكثر حلقات 

الربنامج عىل الهواء مبارشة .
 ( اهمه�ا  كث�رية  ادوار  يف  ب�رع  كم�ا 
مجالس الرتاث / حرم صاحب املعايل / 
ابو الطيب املتنبي / نديمكم هذا املساء 

/ الرشيعة و غريها
كم�ا ش�ارك يف العدي�د م�ن االعم�ال 
السينمائي�ة منها ) ال�رأس / ستة عي 
ست�ة / الفارس و الجب�ل / عمارة 13 
/ املسأل�ة الك�ربي / التجرب�ة / املل�ك 

غازي (
ش�ارك يف ع�دة مسلس�ات تلفزيونية 
و اذاعي�ة منه�ا ) وراء األبواب / صفر 

زايد صفر ناق�ص / نفوس مهمشة / 
ظرفاء ولك�ن / الهاجس / ذئاب الليل 
ج1 / الحواس�م / ساي�ق الستوت�ة / 
زم�ن حريان / رياح امل�ايض / املسافر 
/ اي�ام التح�دي / بشاي�ر / حباري / 
حصاد البساتن / رجل فوق الشبهات 
/ طرقات الليل / عشاق / قيس و ليي 
/ ن�اس من طرفن�ا / الصفعة / اعايل 
الف�ردوس / أش�هي املوائ�د يف مدين�ة 
القواع�د / رحل�ة مسع�ود العمارت�ي 

/ اي�ام االجازة / أحي ال�كام / ناظم 
الغزايل / حكايات املدن الثاثة / مناوي 
باش�ا ج 1و2 / عال�م الس�ت وهيبة / 
ش�موع خرض الياس / غاوي مشاكل 
/ املقتف�ي ألمرالل�ه / بيتن�ا و البيوت 
الجريان / حكايات املزرعة / الرسداب 
/ باش�وات اخ�ر زمن / سب�ع صنايع 
و البخ�ت ضايع / خط�وط ساخنة / 
الوقت للشفق�ة / من يطرق باب الليل 
/ وجهة نظ�ر / الصفقة و غريها من 

اعمال
* وم�ن آخ�ر أعماله الفني�ة مرسحية 
السوق وإطراف املدين�ة ومقامات أبو 
سم�رة وكانت مرسحية عوايف هي آخر 

أعماله عام 2002.
 وع�ىل الشاش�ة الصغرية فقد ش�ارك 
يف مسلس�ل سائق الستوت�ة ) كضيف 

رشف ( م�ن بطولة الفنان قاسم املاك 
وإخراج جمال عب�د جاسم وهذا ايضا 
آخر عمل تلف�ازي قدم�ه اىل الجمهور 

عام يف رمضان 2011
* يعد الفنان فاضل جاسم من الفنانن 
العراقين الذين قدم�وا و تركوا بصمة 

عىل الساحة الفنية العراقية
ومن أعمال�ه الفني�ة مرسحية السوق 
واط�راف املدينة ومقام�ات أبو سمرة 
وكانت مرسحية عوايف هي آخر أعماله 
ع�ام 2002.وع�ىل الشاش�ة الصغ�رية 

فقد ش�ارك يف مسلسل سائق الستوتة 
من بطولة الفنان قاسم املاك وإخراج 
جمال عبد جاسم وهذا ايضا آخر عمل 
تلف�ازي قدم�ه اىل الجمهور يف رمضان 
 ;nbsp&عام 2011وقد طالب العديد من
الفنانن نقابة الفنانن ووزارة الثقافة 
ب�رضورة االهتم�ام بالفن�ان العراقي 
وخصوصا ال�رواد منهم الذين غالبا ما 
تتذكرهم الجه�ات املعنية بعد رحيلهم 
فيما أش�اروا إىل معان�اة الفنان الراحل 
فاض�ل جاسم من الع�وز املادي إلتمام 

عاجه خارج العراق.
ش�هادات يف حق الفن�ان الراحل فاضل 

جاسم
ملعرفة املزيد ع�ن الفنان الراحل فاضل 
جاسم وهواياته ونوازعه وطريقة ادائه 
الفن�ي وما قدم�ه للذاع�ة والتلفزيون 

اتصل�ت ال�زوراء باذن�ن م�ن الفنانن 
ال�ذي عارصوا فاضل جاس�م وقد ادلوا 

باحاديثهم للزوراء مشكورين  .
حس�ام فاض�ل نج�ل الفن�ان الراح�ل

فاضل جاسم ه�و انسان , كان انسانا 
شفافا خفيف مرح لم تفارق االبتسامة 
وجهه طيلة حيات�ه . ال تعرف له حزن 
وك�ان يخفي حزن�ه . كل الن�اس لديه 
واحدا  ال يضمر حقدا عىل احد بل يحب 
الن�اس جميع�ا يلب�ي حاج�ات الناس 
عند دعوت�ه وكل انسان تتذكره الناس 

بالطيب . يحب التواضع وال يحب العنف 
, كان�ت هوايات�ه الخاصة مث�ل الرسم 
ويحب ويمارس كتاب�ة السيناريو وقد 
علمن�ي كتاب�ة السيناريو ول�ه الفضل 

وه�و  السيناري�و  كتاب�ة  تعليم�ي  يف 
رضير ولهذا فاز فيلمي بمعهد الفنون 
الجميلة كافضل سيناريو وقد حصلت 
عىل درع يف حينه�ا وقد فرح كثريا عند 
رؤيت�ه الدرع رغ�م انه ك�ان مريضا  . 
ك�ان قد تاثر باكث�ر بانسان معن كان 
يحبه وكان يزوره بمعيتي حتى عندما 
كان رضيرا وه�و الفنان الكبري الراحل 
ابو ف�ارس اي خليل الرفاعي الذي كان 
يزوره يف البيت وكان ايضا يحب راسم 
الجميي رحمة الله عليه وحاتم سلمان 

وكانوا يزورونه 
الفنان عزيزكريم  

كان الفنان فاض جاسم عاشقا لعمله 

ولديه شخصية متميزة , يحرتم الوقت 
ويقدر املواعيد ويح�رتم زماه بشدة , 
كان يح�ب العمل , ك�ان فاضل جاسم 
الغائب الحارض لديه طريقة نعرفه بها 
, وعندما نسمع نربات صوته نعرفه من 
بعيد , كان صوته يتميز بنكهة بغدادية 
جميلة جعلته شخصية متميزة وبالتايل 
تراه يحب العم�ل ويحب الناس ويقدر 
دعوات املؤسس�ات االعامية ولهذا كنا 
نراه دائما يف اروقة االذاعة والتلفزيون 
للمشارك�ة يف االدوار االذاعي�ة , ك�ان 

يحاول ان يضيف ألدواره شيئا مفرحا 
يحبه الجمهور .

كان املرح�وم فاضل جاس�م قد هضم 
الفن وك�ان يمي�ل اىل الشمولية اي انه 

ي�ؤدي االدوار يف التلفزي�ون وامل�رسح 
والسينما واالذاعة فرتاه يف اكثر االماكن 
الفني�ة لكنه ك�ان يرغب امل�رسح اوال 
بسبب ان اكثر الفنان�ن كانوا ينتمون 

اىل الفرقة القومية .
يل ذكري�ات مع�ه وق�د ش�ارك معي يف 
اعمال اذاعية وانا كمخرج يف عدد كبري 
م�ن االعم�ال وخاص�ة الشعبي�ة وكنا 
نتنغم بطريقة ادائه البغدادي والكرخي 
والشعب�ي وقد مثل ايض�ايف التلفزيون 
ع�ددا كب�ريا م�ن املسلس�ات باللهجة 
الشعبية والعربية الفصحى وكان اكثر 

انتماءه اىل املرسح .
ك�ان الفن�ان الراح�ل يتلب�س بعم�ق 
الشخصية حت�ى يتوص�ل اىل ادا الدور 
كاما وبدق�ة وكانت لديه رغبة البحث 
عن كوامن الشخصي�ة التي يؤديها لذا 
كان مقنع�ا وممتعا للجمه�ور بشكل 

كبري جدا .
وفاته بعد رصاع طويل مع املرض

تويف صباح اليوم االثنن الفنان العراقي 
فاضل جاسم اثر نوب�ة قلبية بعد وهو 
ي�ؤدي اح�د ادواره بع�د ان عان�ى من 
م�رض السك�ري وارتفاع ضغ�ط الدم 
املزم�ن م�ا جعل�ه يعي�ش بعزل�ه عن 
الوس�ط الفني خال السن�وات األخرية 
من حيات�ه بعد أن أصاب�ه العمى. قدم 
الفن�ان فاضل جاس�م أعماال مرسحية 
كث�ري منذ ف�رتة الستين�ات وحتى عام 
2002 ويع�رت من املع نج�وم الكوميديا 
بتلك الفرتة ويمتلك حض�ورا طيبا لدى 
الجمهور وله طبق�ة صوتية مميز جدا 
يف أداء املشاه�د التمثلي�ة بحس�ب رأي 
العديد من زماءه. تويف رحمه الله عام 

2012 اثر أزمة قلبية .
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

الفنان عزيز كريم : كان فاضل مقنعا يتلبس الدور شكال وصورة ومالبس

آخر أعماله الفنية مسرحية السوق وأطراف املدينة وتويف عام 2012 اثر أزمة قلبية 

•عندما نستذكر الراحلن املبدعن ونعيد لألذهان 
مسريتهم إنما ننطل�ق من حق مهني وأنساني 
للعراقي�ن املبدع�ن الذي�ن سجل�وا يف حياتهم 
أعم�اال إبداعية وخدمات واسع�ة يف مجال عملهم لهذا 
كان لنا الدور يف استعراض حياة الكثريين منهم واليوم 
يف عددن�ا الجديد نستعرض مس�رية واحد من املبدعن 

الفنان�ن , ق�دم الكثري م�ن اإلعمال الفنية ان�ه الفنان 
املمث�ل الراحل فاضل جاس�م املسمى لدى املشاهدين ) 

ابو جوقي (.
يع�رف الفن�ان الراحل فاضل جاس�م انه قري�ن الفنان قاسم 

صبحي فقد كانا كثريا ما يشكان ثنائيا يف ادوار عديدة 
خاصة ادوار الهزل والكودميديا الضاحكة .

كتابة  – مجال الشرقي

كيف مسيت مناطق بغداد قدميا؟
ع�ىل  القدام�ى  البغدادي�ون  أطل�ق 
مناطقهم تسميات بقيت منذ سالف 
الزم�ان حت�ى وقتن�ا ه�ذا , وح�ن 
تسال البغ�دادي كبري السن عن اسم 
منطقته ال يجيب�ك باسمها اليوم بل 

يجيبك بما تمت تسميتها سابقا .
 وكثري من االسماء قد تكون معروفة 
للعراقين وبالخص�وص اهايل بغداد 
القدماء وهم البغ�اّدة او البغداديون 

ولكن مع مرور
الزمن ب�ات الكث�ري ممن ول�دوا من 
الجدي�دة اليعرفونها مطلقاً  االجيال 
ولك�ي يبق�ى تراث بغ�داد خال�داً يف 

اذهان محبيها ولكي
تواري�خ  وتفاصي�ل  تراثه�ا  يخل�د 
مناطقهم انشأنا هذا املنتدى ليتمكن 
ايض�اً اصح�اب الفك�ر واالحباء من 

ادراج وتدوين تاريخ
ب�اد وادي الرافدي�ن وعاصمتها االم 
بغ�داد لك�ي تبق�ى بغداد بل�د ومهد 
التاريخ وام الحضارات حية يف اذهان 

االمة املباركة
بكل اطيافها .

وه�ذه معان�ي واسب�اب تسمي�ات 
بعض املناطق واالماكن ومنها :

 محلة البارودية :
لوج�ود مخزن الب�ارود  فيه�ا آنذاك 

والتي كانت تسمى البارود خانة .
الفضل : 

ك�ون الفض�ل اب�ن سه�ل ب�ن برش 
الشافع�ي الواع�ظ البغ�دادي املتويف 

سنة 548 ه�  مدفون فيها .
امليدان :

لوجود  مي�دان عسكري فيها انيشء 

لاغراض العسكرية يف حينه .
الكوالت :

نسب�ة اىل كلم�ة تركي�ة وه�ي كولة 
ومعناها مملوك وقد سميت الكوالت 
لنزول الجن�ود املماليك يف بغداد  عند 
توليه�م الحكم  للف�رتة من )1750-

1831م( .
تحت التكية :

نسبة اىل تكية قديمة كانت موجودة 
نهاية محلة قنربعي .

باب االغا :
الن مق�ر اآلغ�ا االنكش�اري للعه�د 
العثمان�ي ك�ان فيها ويطل�ق عليها 
بب�اب اآلغا اش�ارة اىل املعنى اال وهو  

بناية دائرة مقر اآلغا.
سوق الغزل :

وهذا ايضاً كان سوقاً شهرياً لتجارة 

الغزول يف العهد العثماني
جامع الخلفاء :

وه�و الجام�ع املعروف ق�رب سوق 
الغ�زل حي�ث ك�ان يف زم�ن الخافة 
العباسية مكان�ه جزءا من حرم  دار 
الخافة وعليه اطلق عليه هذا االسم  

الدهانه :
لوج�ود محات باع�ة الده�ن الذين 

فيها آنذاك .
املربعة :

بسبب وجود تقاطع شارعن فيها .
الصدرية :

ابراهي�م  الدي�ن  ص�در  الشي�خ  الن 
الحموي الشافعي الزاهد املتويف سنة 

722ه� مدفون فيها .
السنك :

عرف�ت بهذا االسم بالعرص العثماني 

وه�ي كلمة تركي�ة معناه�ا الذباب 
اشارة اىل كونها كثرية الذباب.

باب الشيخ :
اش�ارة اىل ب�اب ح�رضة الشيخ عبد 
الق�ادر الكياني املدف�ون فيها سنة 

)561ه�(.
النصة :

وهي منطقة يف االعظمية تقع خلف 
سوق الخرضة و النها كانت منطقة 
بسات�ن يف بداية القرن التاسع عرش 
وبسبب أرضها التي كانت ناصية اي 
مستواها منخفض عن بقية  املنطقة  

وفيها محلة كانت ومازالت تعرف
بالنزيزة ك�ون ارضها كانت تنز املاء 
كونه�ا سطحه�ا ادن�ى م�ن سطح 

ارتفاع نهر دجلة القريب منها .
السفينة :

كان ج�رس االعظمي�ة القديم جرس 
محمول ع�ىل دوب ومكانه ليس كما 
ه�و معلوم الي�وم وانم�ا يف املنطقة 
التي  يعرفها االعظمي�ون باملسناية 
وه�ي نهاي�ة منطق�ة السفينة عىل 
نه�ر دجل�ة وق�د سمي�ت بالسفينة 
يف اواس�ط الق�رن        التاس�ع عرش 
الن سفين�ة كان�ت ترس�و يف ه�ذه 
املنطقة كل يتاجر معها اهل املنطقة 
بالبضائع آنذاك تأتيهم  كل 3 أش�هر 

تقريبا . 
رأس الحواش:

أنشأ سن�ة 1931م وه�ي تمثل أخر 
ثم�ة  وبعده�ا  األعظمي�ة  عم�ران 

بساتن تمتد حتى باب املعظم .
الكريعات:

نسبةاىل عش�رية الكريع�ات العربية 

التي نزلت بها أبان العرص العثماني.
الصليخ:

تصغ�ري) صل�خ (وه�و نص�ف البرئ 
الكروبة التي تبن�ى عىل حافة دجلة 

وتسقى فيها البساتن واملزارع
           وكان�ت تسم�ى يف الع�رص 
العبايس بأسم الشماسية وهم خدم 
الكنائس مما يشري اىل كثرة الكنائس 

واألديرة
سابقا هناك .

راغبة خاتون :
نسبة اىل أحدى سيدات بغداد يف أواخر 

العرص العثماني وهي من أماكها
هيبة خاتون:

نسبة اىل سيدة صالحة كانت تسكن 
األعظمي�ة يف أواخر العرص العثماني 

ودفنت فيها سنة) 1919م(.

اشهر اعمال الفنان الراحل فاضل جاسم  “الدخبانة ، وجفجري البلد ، اللي يعوفه احلرامي ، جزة وخروف”

قال عنه جنله حسام : كان والدي حمبا يزور اصدقاءه حتى وهو ضرير
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يتع�رض البعض ألزم�ات صحية 
متنوع�ة بس�بب انخفاض ضغط 
بصورة متك�ررة وهو م�ا يجعله 
مضط�را للذه�اب إىل الطبيب من 

حني إىل آخر.
برقم�ني  ال�دم  ضغ�ط  ويق�اس 
أحدهم�ا األعىل )يك�ون 120 ملم 
املث�ايل، وه�و  الوض�ع  زئب�ق( يف 
يقيس ضغ�ط الدم عندم�ا تكون 
عضل�ة القلب يف وض�ع االنقباض 
والرق�م  االنقب�ايض(،  )الضغ�ط 
الثاني هو السفيل )يكون 80 ملم 
زئبق( يف الوضع املثايل وهو يقيس 
ضغط ال�دم عند انبس�اط عضلة 

القلب  )الضغط االنبساطي(.
املثايل لإلنس�ان  الضغ�ط  ويقاس 
مل�م   80  /120( مس�توى  عن�د 
زئب�ق( ويمك�ن أن يتغ�ر قلي�ا 
صعودا وهبوطا حتى يف األشخاص 
األصح�اء، ويك�ون االنخفاض يف 
الغالب نات�ج عن اإلجه�اد أو قلة 
النوم أو اإلصابة باألنيميا أو وجود 
مش�كلة صحي�ة بالقل�ب أو أثناء 
الحمل أو بس�ب حدوث جفاف أو 
تع�رض الش�خص للنزيف إضافة 

إىل سوء التغذية.
منه�ا  يعان�ي  الت�ي  واألع�راض 
من يتع�رض النخف�اض الضغط 
والغثي�ان  )الدوخ�ة  وأبرزه�ا 
وزي�ادة رسع�ة رضب�ات القل�ب 

الق�درة  التنف�س وع�دم  وضي�ق 
ع�ىل ممارس�ة األنش�طة العادية 
الروتينية، وفقدان الوعي والتعرق 

واصفرار الوجه”.
ويمك�ن اتب�اع بع�ض النصائ�ح 
الطبي�ة الت�ي تجعلك ق�ادرة عىل 
اس�تعادة ضغط الدم إىل املستوى 
الطبيعي خال أيام دون استخدام 

عاج أو مع أقل قدر من األدوية.
-1 اإلكثار من رشب املاء

إذا خرس الجسم كميات كبرة من 
املاء فإنه يتع�رض للجفاف، الذي 
يق�ود إىل انخف�اض ضغ�ط الدم، 
وربم�ا يتزام�ن ذل�ك م�ع حدوث 
القيء واإلس�هال الشديد والحمى 
الش�ديدة  التماري�ن  وممارس�ة 
والتع�رق الش�ديد وتن�اول بعض 

األدوية مثل مدرات البول.
وينص�ح األطب�اء بتن�اول كميات 

كبرة من املاء إلعادة توازن الدورة 
الدموي�ة التي تضم�ن تدفق الدم 

بانتظام ألجزاء الجسم.
-2 تناول امللح

عندم�ا تش�عر بأع�راض الضغط 
املنخفض يمكنك تناول نسبة أكرب 
من ملح الطعام ألنه يس�اعد عىل 
رفع ضغط الدم، لكن احرتس من 
أن يؤدي ذلك إىل ارتفاع ضغط الدم 
بدرجة كب�رة إذا زادت كمية ملح 

الطعام التي تتناولها.
وينص�ح األطب�اء بتن�اول نس�ب 
متوازن�ة م�ن امللح م�ع األطعمة 
أو تن�اول أطعم�ة مملحة بنس�ب 

متزنة.
-3 الجوارب الضاغطة

يف بعض الح�االت يمكن أن يكون 
للج�وارب دور يف عاج ضغط الدم 
عن طريق قيامها بدور مس�اعدة 

الس�اقني  يف  ال�دم  تجم�ع  ملن�ع 
وبالت�ايل زيادة مس�تويات تدفقه 
إىل بقية أجزاء الجسم، فيما يعرف 

ب�”ضغط الدم االنتصابي”.
-4 امليش

 يف بع�ض الح�االت يك�ون امل�يش 
يف أماك�ن مفتوحة وس�يلة جيدة 
لزيادة تدفق ال�دم وتحفيز الدورة 
الدموية، لك�ن إذا كنت تعاني من 
انخف�اض ضغ�ط ال�دم بص�ورة 
كب�رة لدرجة أنك تش�عر بفقدان 

توازنك فإنه ال يجب فعل ذلك.
-5 نظام غذائي متوازن 

إذا ل�م يحص�ل الجس�م ع�ىل م�ا 
يحتاج إليه م�ن العنارص الغذائية 
ف�إن ذلك ربم�ا يتس�بب يف الكثر 
م�ن املش�كات الصحي�ة وأبرزها 

انخفاض ضغط الدم.
وم�ن أبرز العن�ارص الغذائية التي 
يؤدي نقصها إىل حدوث انخفاض 
يف ضغ�ط الدم فيتام�ني “ب 12”، 
الذي  الفولي�ك، والحديد،  وحمض 
يؤدي نقص�ه إىل فقر ال�دم وعدم 
قدرته عىل إنت�اج كمية كافية من 

الدم.
وينصح األطب�اء بااللتزام بتناول 
املتكامل�ة  الغذائي�ة  الوجب�ات 
وخاصة الت�ي تحتوي عىل املعادن 
لصح�ة  املهم�ة  والفيتامين�ات 

الجسم.

املقادير 
٢ كيلوغرام من لحم بقر )مجمدة(

٢⁄١ كيلوغرام لية غنم )مجمدة(
١ ك�وب كرف�س، مف�روم

١ كوب بقدونس، مفروم
ومف�روك  جوان�ح  مف�روم  بص�ل،   ٢

بالسماق
٢ كوب من اللبن الدسم

خب�ز عرب�ي أو صمون عراقي حس�ب 

اإلختيار
طريقة التحضر 

١. تقط�ع اللحم�ة واللي�ة اىل رشائ�ح 
رقيقة جدا بواسطة سكني مسنّن حاّد 
ويفض�ل أن تك�ون مجمدة للس�يطرة 

عليها.
٢. توض�ع يف صيني�ة للف�رن وفوقه�ا 

توضع رشائح اللّية.
٣. توضع الصيني�ة يف الفرن قريبة من 

الشعلة العليا للفرن مدة عرشين دقيقة 
ويت�م تفّقدها من حني لآلخ�ر وعندما 
ينضج اللحم يمك�ن تقليبه واعادته اىل 

الفرن مدة خمس�ة دقائق اخرى.
٤. تقدم الش�اورما س�اخنة مع البصل 
أو  واللب�ن،  والبقدن�وس  والكراف�س 
ُتصنع منها لفات حسب الرغبة ويمكن 
تغميسها يف السائل املتبقي من الشوي 

وهو لذيذ جدًّا.

األطعم�ة  تن�اول  ال�روري  م�ن 
لحص�ول  الطازج�ة،  واملرشوب�ات 
الجس�م ع�ىل القي�م الغذائي�ة الت�ي 
يحتاجها، لكن كثرون قد يلجأون إىل 
تناول األطعمة املصّنعة، فماذا يحدث 

للجسم عن اإلكثار يف تناولها؟
األطعمة املصّنعة هي التي تم تغيرها 
عمًدا قبل االس�تهاك ع�رب مجموعة 
م�ن الطرق، ومنها الطه�و والتعليب 
والتجميد والتعبئ�ة أو تغير تركيبها 
وإمكاني�ة  حفظه�ا  م�ع  الغذائ�ي 

تحضرها بطرائق مختلفة.
ويف التقرير نرصد لكم بعض العامات 
التي تظهر بالجس�م عند اإلكثار من 
تناول األطعمة املصّنع�ة، حتى تقلل 

من استهاكها حفاظا عىل صحتك:
-1 اإلحساس بالعطش طوال الوقت:

املل�ح م�ن أكث�ر املكون�ات ش�يوعا 

املضاف�ة إىل األطعم�ة املصّنعة، وذلك 
ألن�ه يطيل من عمرها، ويحس�ن من 

نكتها.
لذا إذا كنت تتن�اول الكثر منها، فقد 
تعان�ي م�ن العط�ش املس�تمر، ألن 

الصوديوم املوجود بامللح يسحب املاء 
من جسمك، ومن ثّم تحتاج إىل رشب 
املزي�د، وإذا لم تفعل ذلك، س�تصاب 

بالجفاف.
-2 االنتفاخ:

كل ه�ذه الكمي�ة الزائ�دة م�ن امللح 
ت�ؤدي حتم�ا إىل احتب�اس امل�اء، ما 
يسبب االنتفاخ والتورم الذي يميل إىل 

التجمع يف يديك وقدميك.
-3 الصداع املنتظم:

عن�د اس�تهلكنا الكثر م�ن األطعمة 
املصنعة ومن ثّم الكثر من امللح، فإن 
الصوديوم يس�حب املاء م�ن الخايا 
الت�ي تحتاج�ه ويمكن أن ي�ؤدي إىل 

الجفاف.
ويعترب الجفاف سبب شائع للصداع، 
والصوديوم هو س�بب معظم حاالت 
الص�داع املرتبط�ة بالجف�اف، حت�ى 
إذا كان جس�مك يحتف�ظ باملياه أكثر 
مم�ا ينبغي، نظرا ألن بع�ض الخايا 
املح�ددة ال تحصل عىل كمي�ة كافية 

من املاء.
-4 تلف األسنان:

إذا كنت تأكل الكثر من األطعمة التي 
تحتوي ع�ىل كربوهيدرات بس�يطة، 
فم�ن املحتمل أن تعاني أس�نانك من 
تأثره�ا، ويمك�ن أن ي�ؤدي تن�اول 
املعالج�ة  البس�يطة  الكربوهي�درات 
مث�ل الرقائق والحلوى والبس�كويت 

والبطاطس إىل تلف أسنانك بشدة.
تقول جمعية طب األسنان األمريكية، 
ه�ذه  يف  البس�يطة  الس�كريات  إن 
املنتجات تؤدي إىل تس�وس األس�نان، 
بش�كل  مليئ�ة  أفواهن�ا  ألن  وذل�ك 
بالبكتري�ا، وبعضها يتغذى  طبيعي 
عىل السكريات وينتج األحماض التي 

تكرس املينا عىل أسناننا.
-5 ضعف العظام:

لضمان صحة العظام، يجب أن يكون 
نظام�ك الغذائي غني�ا بالفيتامينات 
واملع�ادن، وتش�مل هذه الكالس�يوم 

وكله�ا  د،  وفيتام�ني  والبوتاس�يوم 
تعم�ل مع�ا لتقوي�ة عظام�ك، مم�ا 
يضمن صحة نظام الهيكل العظمي، 
ولكن إذا تناول�ت الكثر من األطعمة 
ه�ذه  إىل  تفتق�ر  فربم�ا  املصنع�ة، 

العنارص الغذائية الدقيقة.
-6 َحّب الشباب:

وجدت بعض األبح�اث وجود صلة بني 
ح�ب الش�باب والنظ�ام الغذائ�ي الذي 
يحتوي عىل نس�بة عالية من الس�كر، 
ويرى العلماء أن النظ�ام الغذائي الذي 
يحت�وي عىل نس�بة عالية من الس�كر 
يزيد من إنتاج بعض الهرمونات، وهذه 
الهرمونات مس�ؤولة عن حب الشباب 
الهرموني االلتهابي، والذي يظهر عادة 

يف املنطقة املحيطة بالفم والفك.
تع�رف  وال  باإلحب�اط  تش�عر   7-

السبب:

يمكن لألطعم�ة املصنع�ة أن تؤدي إىل 
تقلب�ات مزاجية متقلب�ة، ويرجع ذلك 
إىل أن كونه�ا تحتوي عىل نس�بة عالية 
من الكربوهي�درات البس�يطة، التي ال 
تؤدي فق�ط إىل زيادة األنس�ولني، إنما 
تجع�ل بعض الناق�ات العصبية تطلق 
م�واد كيميائي�ة يف الدماغ الت�ي تنظم 
مزاج�ك مثل الس�روتونني، عىل الرغم 
من أن هذا قد يجعلك تش�عر بالحيوية 
ملدة دقيقة، إال أن مس�توياتك تنخفض 
برسعة، ما يجعلك أكثر عرضة للشعور 

باإلحباط بعد فرتة وجيزة.
-8 إنفاق أموال كثرة:

تظه�ر األبح�اث أن األش�خاص الذي�ن 
يش�رتون الكثر م�ن األطعمة املصنعة 
ينفق�ون أم�واال عىل الطع�ام أكثر من 
األش�خاص الذي�ن يس�تهلكون نظاما 

غذائيا كاما. 

تتن�وع النظريات واآلراء ح�ول املرأة التي يفضله�ا الرجال. ورغم ميل 
الكث�ر من الرجال إلن�كار ابتعادهم عن املرأة الذكية، إال أن س�لوكيات 
الرج�ال دحض�ت أقوالهم فيما يخ�ص التع�ارف ومواعدة امل�رأة التي 

تفوقهم يف الذكاء، حسب دراسة حديثة.
الرجل ال يفضل املرأة الذكية..عبارة يؤمن بها البعض وينكرها آخرون، 
لكن دراس�ة علمية أثبتت اآلن أن معظ�م الرجال ال يفضلون الدخول يف 

عاقة مع امرأة تتفوق عليهم يف الذكاء.
وبالرغم من أن نسبة 86 باملئة من الرجال املشاركني يف استطاع موسع 
للرأي استندت عليه نتائج الدراسة التي أجرتها ثاث جامعات أمريكية 
يف نيويورك وكاليفورنيا وتكس�اس، قال�وا إنهم ال يمانعون يف االرتباط 
باملرأة األذكى منهم، إال أن اختبارات الس�لوك املوازية لاستطاع أثبتت 

العكس.
وش�ملت التجربة إخض�اع كل رجل الختب�ار ذكاء بش�كل منفصل ثم 
إخب�اره بعد ذل�ك بوجود امرأة حصل�ت عىل نتائج أع�ىل أو أقل منه يف 
نفس االختب�ار. وأعرب معظم الرجال يف هذه الحالة عن اس�تعدادهم 
للتع�رف عىل امرأة أذك�ى إىل جانب تلك التي حصلت ع�ىل نتائج أقل يف 

االختبار.
لك�ن رد فعل الرجل اختلف تماما، عند وج�ود امرأة حققت نتائج أعىل 
منه يف نفس الغرفة. فعندما طلب من الرجل فتح حوار مع هذه املرأة، 
الحظ القائمون عىل الدراس�ة أن معظم الرجال كانوا عىل قدر كبر من 
التحفظ عىل العك�س عند وجود امرأة قيل لهم إنها حصلت عىل نتيجة 

أقل منهم يف اختبار الذكاء.
باإلضاف�ة إىل ذلك وصف معظم الرجال، النس�اء الات�ي قيل لهم إنهن 
حقق�ن نتائج أعىل يف اختبار ال�ذكاء، بأنهن غر جذاب�ات وأعربوا عن 

رفضهم ملواعدتهن.
ويف اختبار منفصل، طلب الخرباء من الرجال اإلجابة عىل أسئلة خاصة 
عن ش�عورهم بالرجولة بوجه عام، بعد مغادرة النساء الاتي قيل لهم 
إنهن حققن نتائج أفضل منهم. وأظهرت اإلجابات أن الرجل يش�عر يف 

هذه الحالة بالضآلة.
وخل�ص الباحث�ون يف النهاية إىل أن »هناك بعض الظ�روف التي تجعل 
حماية ال�ذات لدى الرجل تفوق عىل املزايا عن�د اختيار رشيك الحياة«، 
ويمكن تفس�ر هذه النتيجة بعبارة أخرى وهي أن الرجل الذي يرفض 

مواعدة امرأة تفوقه يف الذكاء، يفعل ذلك بدافع الحفاظ عىل أنانيته.

أن  الزوج�ات م�ن  تش�كو بع�ض 
أزواجهن ال يشاركونهن عاطفياً وال 
يتواصلون معهن، فإن كنِت تعانني 
من هذه املش�كلة، اعلمي أن هناك 
بع�ض الع�ادات يف التعام�ل تدفع 
ال�زوج للتوق�ف ع�ن التواصل مع 
زوجته، ربما ح�ان الوقت للتحقق 
م�ن عاداتك يف التعام�ل مع زوجك، 
وأس�لوب تعامل�ك عموم�اً، حت�ى 
تتوّصيل إىل س�بب توقف زوجك عن 
التواصل معِك، ومن ثم تتمكنني من 
حل املش�كلة، واس�تعادة التواصل 

واملشاركة مع زوجك.
ويف م�ا ييل ٤ ع�ادات تعامل تجعل 

زوجك يتوقف عن التواصل معِك:
١- اللوم املستمر 

من الس�هل إلقاء الل�وم عىل زوجك 
باس�تمرار، لكن هذا يدفعه ليؤدي 
دور املدافع عن نفسه طول الوقت 
لحماية نفس�ه من اتهاماتِك، وهذا 
يجعله ال يلتفت لسلوكياته، ويركز 
عىل اتهاماتك وكيف ينفيها ويحمي 
نفس�ه منها، ما يدخلكما يف حلقة 
مفرغة من االتهامات ونفيها دون 

حل املشكلة. 
والح�ل ه�و الحدي�ث م�ع زوج�ك 
عن الس�لوك األفضل ال�ذي يجعلِك 

راضي�ة، ب�دالً م�ن الرتكي�ز ع�ىل 
األسلوب السلبي ولومه عليه. مثاً 
أنِت تنزعجني من تصّفحه وس�ائل 
التواصل قبل النوم، ما يرتتب عليه 
إهمال�ك، ال تلومي�ه ع�ىل إهمالك، 
وإنما اطلب�ي منه االهتم�ام بِك يف 
ه�ذا الوقت ألن�ِك تكون�ني بحاجة 

إليه.
٢- ع�دم اختي�ار الوق�ت املناس�ب 

للنقاش
لي�س م�ن املنطقي أن يع�ود زوجك 
لتلق�ي  طوي�ل،  عم�ل  ي�وم  بع�د 
باملش�اكل واالحتياج�ات يف وجه�ه 
بمجرد دخوله البيت، هو بحاجة إىل 

وقت لاس�رتاحة من ضغط العمل، 
لذل�ك اس�تقبيل زوج�ك بابتس�امة 
وترحي�ب لطي�ف، وانتظ�ري حت�ى 
يأخ�ذ وقت�اً ليس�رتيح، ث�م ناقيش 
املش�اكل واطرحي عليه االقرتاحات 
واالحتياجات عندما يكون مسرتخياً 

وهادئاً.

٣- االنتقاد الدائم
إن الحظِت أن زوجك ال يتواصل معِك، 
فكري يف ع�دد املرات التي تصححني 
فيها سلوكياته، أو تنتقدين أفعاله، 
معظمن�ا يمارس هذا الس�لوك دون 
قصد، لكن االنتقاد املس�تمر ُيش�ِعر 
الش�خص أنه غر كاِف، ويقلل ثقته 
بنفسه، ويصيبه باإلحباط فيتوقف 
ع�ن بذل الجهد، لذل�ك عليِك التوقف 
عن النقد الدائم، وتقدير األمور التي 
يقوم بها زوجك، وتش�جيعه والثناء 
عىل مجهوده، حينها س�وف يحاول 
ه�و بذل املزي�د من أجل�ك، ويحاول 

تقديم األفضل.
٤- عدم الثقة يف أس�لوبه كأب

أس�لوب اآلب�اء يختلف عن أس�لوب 
األمه�ات يف التعامل مع األطفال، لذا 
ال تتوقع�ي أن يتعامل زوجك بنفس 
طريقت�ك م�ع أطفالكم�ا، إذا كنِت 
تركزي�ن ع�ىل العاطف�ة والجوان�ب 
النفس�ية، وهو يركز ع�ىل الجوانب 
السلوكية واملعرفية للطفل، ففكري 
يف اس�تفادة طفلك من هذا التنّوع يف 
التعامل معه، وال تشككي يف أسلوب 
تعامل زوج�ك م�ع أطفالكما طول 
الوقت، حت�ى ال تصيبي�ه باإلحباط 

ويتوقف عن املشاركة.
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املطبخ 

الشاورما العراقية 

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟ 

سبع عالمات تظهر باجلسم عند اإلكثار من تناول األطعمة املصنعة

طبيبك يف بيتك

ع�ىل  يقت�ر  ال  العض�ات  آالم 
الرياضيني والعبى األحمال الثقيلة 
فحس�ب، وإنم�ا تصي�ب العدي�د 
من األف�راد الذي�ن يتبعون بعض 
املمارس�ات الخاطئة مثل وضعية 
الجلوس الخاطئة، أو حمل أشياء 
ثقيل�ة، الجلوس أم�ام الكمبيوتر 
لس�اعات طوال، وضعي�ات النوم 
الخاطئة، أو نتيج�ة تناول بعض 

العقاقر واألدوية. 
فعىل الرغم من أن�ه ال ُيعد مرض 
يف ح�د ذات�ه إال أنه يمثل مش�كلة 
كب�رة ل�دي املُصاب�ني به�ا نظرا 
لآلالم الش�ديدة الناتج�ة عن آالم 

العضات.
وله�ذا، نق�دم أطعمة تس�اهم يف 
تحس�ني وتهدئ�ة آالم العض�ات 
التمري�ن  أداء  وتحس�ني 

للرياضيني...
-1الكينوا

يحتوي الكينوا عىل نس�بة عالية 
م�ن الربوتني، واأللي�اف، والعديد 
من األحماض األمينية األساسية 

التي تحتاجها العضات للنمو.
-2سمك السلمون

يحت�وي الس�املون ع�ىل أحماض 
الهام�ة  الدهني�ة   3 األوميج�ا 
آالم  وتهدئ�ة  العظ�ام،  لصح�ة 
املفاصل والعضات بما يف ذلك آالم 

الرقبة والظه�ر واآلالم العصبية، 
ع�ىل  الس�لمون  يحت�وي  كم�ا 
“الكالس�يتونني” وه�و الربوت�ني 
الجي�د ال�ذي يس�تخدم يف ع�اج 
والتهاب�ات  العظ�ام  لهشاش�ة 

املفاصل.
-3القهوة

الكافيني املوج�ود يف القهوة يقلل 
والتهاب�ات  العض�ات  آالم  م�ن 
املفاص�ل، حي�ُث وجدت دراس�ة 
طبي�ة أن ك�وب من القه�وة بعد 
أداء التمارين يمكن أن تقلل األلم 

الناتج عن ممارسة الرياضة.
-4الزنجبيل

يس�تخدم الزنجبيل كع�اج فّعال 
يف الته�اب املفاص�ل وتهدئة آالم 
-gi  العض�ات، إلحتوائ�ه ع�ىل

مض�اد  مرك�ب  وه�و   ،gerols
لالتهابات التي تساعد عىل الحد 
م�ن آالم الته�اب املفاص�ل وآالم 

قرحة.
-5الُرمان

يحت�وي الُرم�ان ع�ىل خصائص 
ومض�ادة  لالتهاب�ات  مض�ادة 
لألكس�دة والت�ي تك�ون بمثاب�ة 
األطعمة الطبية الطبيعية املضادة 
لالتهاب�ات التي تس�اعد يف الحد 
من آالم العضات خاصة بعد أداء 
التمارين الرياضية، كما يساهم يف 
تعزيز تدفق الدم، وإنتاج الطاقة.

-6العنب الربي
تس�اهم املواد الكيميائية النباتية 
املوج�ودة يف النبات�ات يف الحّد من 
التمرين�ات  بع�د  العض�ات  آالم 

ع�ىل  يحت�وي  فه�و  الرياضي�ة، 
امل�واد الكيميائي�ة النباتي�ة مث�ل 
وفافوني�دات،  انثوس�يانيدينس، 
وحمض ياغيتش التي تس�اعد يف 

الحد من وجع العضات.
-7الشوكوالتة

يف�رز الجس�م مزيد م�ن الطاقة 
واملي�اه وامل�واد الغذائية والس�كر 
التماري�ن  ممارس�ة  أثن�اء 
الرياضي�ة، ل�ذا ُينص�ح بتن�اول 
قطع�ة من الش�وكوالتة للحفاظ 
عىل مس�تويات السكر يف الجسم 
وتجدي�د  درج�ة طبيعي�ة،  ع�ىل 
الس�كريات املفقودة وإعادة بناء 

العضات.
-8اللوز

الل�وز ه�و غ�ذاء ممت�ازا إلعادة 
بناء العض�ات والحد من التهاب 
جي�د  مص�در  فه�و  املفاص�ل، 
للده�ون الصحية واملاغنيس�يوم 
الذي يساعد عىل ضبط مستويات 

السكر يف الجسم وضغط الدم.
-9الجبن األبيض

واح�دة من أفض�ل األطعمة التي 
تس�اهم يف بناء الجس�م، والجبن 
م�ن الوجب�ات الخفيف�ة قليل�ة 
الحراري�ة،  والس�عرات  الده�ون 
باإلضاف�ة إىل أن�ه مص�در جي�د 

للدهون الغذائية.

9 أطعمة تساهم يف تهدئة آالم العضالت

دراسات حديثة

دراسة: الرجل يتجنب الدخول 
يف عالقة مع امرأة أذكى منه!

نصائح طبية

مخس خطوات بسيطة لعالج ضغط الدم املنخفض دون أدوية
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مهني�اً: قد تنغل�ق عىل ذاتك وتس�تعيد امل�ايض أو تعيش 
بع�ض الهواجس، ما ال ينفع مس�رتك، مطل�وب منك طي 

صفحة املايض واالنطالق
عاطفي�اً: تالح�ظ قريباً ارتفاعاً يف منس�وب الرومانس�ية، وهذه 

طبيعة الرشيك الحقيقية منذ اليوم األول لتعارفكما
صحي�اً: الحيوية الظاهرة س�ببها وال ش�ك مواظبت�ك الكبرة عىل 

التمارين الرياضية

مهنياً: يف الجو خيبة أو شعور بالذنب أو تراجع بالنسبة 
إىل إحدى الصفقات املهنية املهمة

عاطفي�اً: يجعل�ك ه�ذا الي�وم اكثر انكماش�اً ع�ىل الصعيد 
العاطف�ي، وق�د تتعامل م�ع قضية رسي�ة او عالق�ة غرامية 

متخفّية
صحياً: ال تماطل للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب 

ملعالجة أوجاع العنق والظهر

مهني�اً: تحس�ن الت�رف وتوزي�ع طاقات�ك ع�ىل كل 
الصع�د، وتؤدي مهمة أو رس�الة، وتق�وم بعمل يتطلب 

جرأة وشجاعة، وتتمتع بكل مقومات النجاح
عاطفياً: ك�ن رصيحاً وواضحاً مع الرشي�ك بما تقرر تنفيذه، 

ألنك قد تجد عنده األفكار البّناءة لكل ما يقلقك
صحي�اً: إذا كن�ت منزعج�اً وال تش�عر بالراحة ربما الس�بب تراكم 

التعب الجسدي والتوتر العصبي

مهنياً: تصبح مادياً اكثر من السابق، وتقيم حساباتك 
إذا كنت امام خيارات مهنية معّينة

عاطفي�اً: قد يخّف الوهج العاطف�ي واإلرشاق بعض اليشء 
الي�وم بس�بب وضع مس�تجد، لكن األم�ور تع�ود إىل مجاريها 

رسيعاً
صحياً: عليك القيام بكل ما يعود عىل الصحة بالخر واالنطالق نحو 

األفضل، ويبقى الخيار النهائي لك

مهنياً: قد ال تش�عر بحماس�ة كبرة، ويعود الس�بب إىل 
ش�عورك باالس�تياء أو التعب، كما أن املش�كالت املهنية 

تجعلك إنساناً قلقاً
عاطفياً: ال تغامر يف مواجهاتك الس�لبية وغ�ر املجدية، فهي 

سترّض بك أكثر مما تنفعك
صحي�اً: تم�ي أجمل األي�ام وأمتعها م�ع العائل�ة واملقربني، أنت 

بحاجة إىل الراحة نفسياً وجسدياً

مهنياً: يوم خال م�ن القلق عىل الصعيد املهني، وأفكار 
بّناءة تسهم يف بلورة مشاريع ناجحة جداً

عاطفي�اً: قد تجد الحب يف مجال عملك، لكنك تعيش بعض 
االنهيارات والتوّترات وترتكب األخطاء

صحي�اً: التخفيف من العصبية والتزام اله�دوء أنجع دواء للبقاء 
مرتاحاً، وال يشء يستحق منك أن تبقى عىل هذه الحال

مهنياً: س�وء تقدير قد يؤّدي إىل ارتكاب بعض األخطاء 
البس�يطة، لكن يستحس�ن تدارك األمر لعدم الوقوع يف 

الخطأ مجدداً
عاطفي�اً: تلفتك إطاللة الرشيك كثراً، وتحاول تقليده وتنجح 

يف ذلك وتشكالن معاً ثنائياً يلفت األنظار يف كل مناسبة
صحياً: ما املانع يف عرض نفس�ك عىل طبيب نفساني إذا كنت تحت 

وطأة ضغط ماٍض قاٍس ال يفارق مخيلتك؟

مهنياً: مناخ إيجابي لطرح أفكار تطوير قدراتك العملية، 
فحاول االستفادة قدر املستطاع وال تفوّت الفرصة

عاطفي�اً: تكون مج�راً عىل تصحيح أمور كث�رة والحلول 
مكان الرشيك أو التعامل معه بصعوبة

صحي�اً: املطلوب من�ك االهتمام بصحتك وس�المتك والتأكد من كل 
التفاصيل قبل أي سفر

مهنياً: قد يك�ون هذا اليوم واعداً ع�ىل الصعيد املهني، 
يدعم�ك باألحّب�اء واملقرّب�ني، ويفت�ح أمام�ك مج�االت 

جديدة
عاطفياً: خيارات مهّمة ومصرية تتخذها هذا اليوم، وقد تكون 

لها تداعيات إيجابية تسّجل يف مصلحة العالقة العاطفية
صحي�اً: ال تكث�ر م�ن املطالعة تحت ن�ور ضعيف، فهذا يس�بب لك 

مشاكل يف النظر

مهنياً: تناقش مس�ألة مالية ملّح�ة، ويجعلك هذا اليوم 
تشعر باالطمئنان عىل الرغم من كل يشء

عاطفياً: التّرف مع الرشيك بأدب ولياقة يكسبك املزيد من 
املصداقية والثقة واالرتياح إليك

صحياً: بارش كل ما طلبه منك الطبيب، واتبع إرش�اداته بدقة، فلن 
تكون إال راضياً ومرتاحاً

مهني�اً: تتمتع بموهب�ة مميزة، لكنك ال تب�ذل أي جهد 
لتحقق خطوة استباقية عىل اآلخرين

عاطفياً: رحلة طويلة من الحب واألحالم والسفر والعالقات 
املشّوقة تستمر حتى أواخر الشهر

صحياً: ال تضعف أمام أي عارض، وتعتر أن وضعك الصحي متأزم 
جداً، بل استرش طبيبك بشأن املفيد لك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: يجعل ه�ذا اليوم حياتك املهني�ة جيدة وتتغلب 
عىل بعض الهزّات والبلبالت

عاطفي�اً: بعض الفتور يف العالقة بالرشيك، س�ببه غيابك 
شبه املتواصل عنه لكثرة انشغاالتك العملية

صحياً: الش�عور املتقطع بالدوار قد يكون بس�بب قل�ة النوم أو 
لضعف يف النظر

غزل عراقي
غزل عراقي

بجت روحي بتوايل الليل ونعت
وتذكرت الزمان الفات ونعت

جنت مهيوب هسة اندفع ونعت
تمنيت املوت واليصر الصاربية 

-----------------

دنيانة صارت ترة مايض ومضارع ...وأمر
ورغم املصاعب عيل بس آنة أسأل...وامر

الناس ماهي سوة بينهم طيب...ومر
وطيبني كل اخوتك إشعجب...انت مر 

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1930 - بداية أش�غال بناء سد ھوفر يف الواليات 
املتحدة.

1937 - وق�وع حادث�ة ج�ر مارك�و بولو بني 
الق�وات الياباني�ة والقوات الصيني�ة، وھي التي 

مھدت لدخول اليابانيني للعاصمة بكني.
1951 - بداية البث التلفزيوني امللون يف الواليات 

املتحدة.
1965 - بداية البث التلفزيوني يف السعودية.

1969 - إصدار مرس�وم اللغات الرس�مية بكندا 
وال�ذي بموجبه يتم إقرار املس�اواة يف اس�تخدام 
اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية يف جميع أركان 

الحكومة الفدرالية.
1978 - اس�تقالل ج�زر س�ليمان ع�ن اململك�ة 

املتحدة.
1986 - الحكوم�ة األردني�ة تصدر ق�رار بإغالق 
مكات�ب حركة فت�ح يف األردن بعد توتر العالقات 

بني امللك حسني ورئيس الحركة يارسعرفات.
1991 - التوقي�ع عىل »اتفاقي�ة بريوني« والتي 
تنھ�ي الح�رب الت�ي ش�نتھا يوغوس�الفيا عىل 

سلوفينيا بحصول سلوفينيا عىل االستقالل.
1994 - ق�وات اليم�ن الش�مايل أو كم�ا تس�مى 
بالق�وات الحكومية تدخل مدين�ة عدن عاصمة 
الش�طر الجنوبي يف املرحلة األخ�رة من الحرب 
األھلي�ة والتي كانت تھ�دف إىل إلغاء الوحدة بني 

الشطرين.
2003 - تأس�يس الح�زب الش�يوعي املوح�د يف 

أرمينيا.
2005 - ھجوم إرھابي يف لندن عىل مرتو األنفاق 
وحافلة نقل أدى إىل مقتل 52 مدنيا وجرح حوايل 

700 آخرين.

- 2007تفج�ر يف بل�دة آم�ريل جن�وب كرك�وك 
بش�احنة مفخخة أدى ملقتل 105 أشخاص عىل 

األقل وجرح حوايل 240 أخرين.
انطالق الح�راك الجنوبي يف جنوب اليمن ملطالبة 
بفك االرتباط من الش�طر الشمايل يف اليمن وأنھا 

الوحدة اليمنية.
2009 - تش�ييع جثم�ان مغن�ي الب�وب مايكل 

جاكسون يف حفل مھيب يف لوس أنجلوس.
نجي�ب  برئاس�ة  اللبناني�ة  الحكوم�ة   -  2011
ميقات�ي تن�ال ثقة مجل�س الن�واب بأغلبية 68 
صوتا م�ن أصل 128 نائبا يتأل�ف منھم مجلس 
النواب مع انس�حاب نواب املعارضة من جلس�ة 

الثقة.
2012 - الليبي�ون يتوجھ�ون لصناديق االقرتاع 
النتخ�اب أول برمل�ان بع�د الثورة الت�ي أطاحت 

بمعمر القذايف .
قت�ادة  أب�ي  األردن�ي  املتھ�م  2013ترحي�ل   -

الفلسطيني من بريطانيا إىل األردن ملحاكمته.
النسخة السابعة والعرشون بعد املئة )127(من 
بطول�ة ويمبلدون تنتھي بف�وز ماريون بارتويل 
ببطول�ة فردي الس�يدات وأندي م�وراي ببطولة 

فردي الرجال.
2015 - مرع شخصني يف حادثة تصادم جوي 
ب�ني طائرت�ي إف16- فايتنغ فالكون وسيس�نا 

150 يف مونكس كورنر يف كاروالينا الجنوبية.
- 2019منتخ�ب الوالي�ات املتح�دة لك�رة القدم 
للس�يدات يح�رز كأس العال�م للس�يدات 2019 
للمرة الرابعة يف تاريخه والثانية عىل التوايل، بعد 
ف�وزه عىل املنتخ�ب الھولندي بھدف�ني مقابل ال 

يشء.

يصعب عىل الفرد اكتش�اف ذاته ب�كل ما تحويه من 
مهارات وطموحات ما لم تكن لديه يف األس�اس الثقة 
يف ش�خصيته ويف قدراته ، وتكم�ن أهمية هذه الثقة 
وتنمية ش�خصية اإلنس�ان يف الواقع العميل الصعب 
الذي فرض نفس�ه عىل الجميع وأصبح يحتم عليهم 
تنمي�ة وتطوير قدراتهم لتتوافق مع الواقع العميل يف 
ظ�ل التطورات الكبرة التي يش�هدها العالم ، وأيضا 
تكمن أهمية االلتفات إىل الذات يف أن اإلنس�ان أصبح 
مع�زوال عن نفس�ه وعن التفكر فيه�ا وعما إذا كان 
علي�ه تغيره�ا وذل�ك بس�بب االنغراق يف مش�كالت 

الحياة اليومية .
فيما ييل بعض املؤرشات التي تظهر وتبني عدم الثقة 

بالنفس: 
إبداء أسباب ألفعالك

لنف�رتض أنك كنت تتناول الطع�ام مع مجموعة من 
الن�اس ثم س�قط الكأس ع�ىل األرض ماذا س�تفعل 
حينه�ا س�تقول ” كان ال�كأس  عىل حاف�ة الطاولة 
فس�قط ” هذا هو الخطأ  أن تق�وم بالترير وإعطاء 

أسباب ملا حدث فحادثة الكأس هناك أناس ستجدهم 
يستخدمون تريرات بشكل مبارش كأن يقول أحدهم  
بعد س�قوط الكأس “أوه ، ان�ا متعب جدا اليوم ولهذا 
الس�بب لم أركز” عىل الش�خص أن اليعطي أس�باب 
لترف�ه ألنه يقلل الثقة بنفس�ك ويوصلها ملن معك 
. إذا كان إنكس�ار الكأس الزجاجي أو أي فعل خاطئ 
مشابه فهويعتر حقك يف إرتكاب األخطاء  خاصة إذا 
ل�م يكون مقصودا ألنك بطبيعة الحال إنس�ان فليس 

عليك العثور عىل أعذار ملا حدث .
الرد عىل االنتقادات عىل الفور

إذا قل�ت لصديقك عىل س�بيل املثال ” لق�د كان أدائك 
س�ئ يف ه�ذا اليوم ” فيجي�ب برعة قائ�ال ” ال ال ال 
فق�ط ألنني كن�ت متعبا ” أو ” ال ال ق�د كنت أفكر يف 
شئ أخر أثناء العمل “هذا يدل عىل أن صديقك يفتقر 
إىل الثقة بالنفس  ، الثقة بالنفس تكمن يف األس�تماع 
إىل النق�د وتقبل�ه بدون تري�ر وخاص�ة إذا كان بناء 
،وإن لم يك�ن أيضا بناء ومزعج كأن ترى بطل كمال 
أجس�ام وتوقفه وتقول له ” مه�ال أنت تبدو ضعيف 

البنية جدا ” ماذا س�يفعل ياترى ؟ أكيد أنه سيبتسم 
ويبتعد عنك يف صمت إلنه واثق من نفسه ويعرف أنه 

بطل .
التعويض

 ق�د يكون لديك  صديق به ضي�ق يف يوم من االيام إذا 
قمت بس�ؤاله فإنه يرد عليك ” أنا غر منزعج إطالقا 
” ويوضح أنه يف قمة س�عادته ، ه�ذا أيضا خطأ إلنه 
يب�ني عدم ثقته بنفس�ه ع�ن طري�ق التعويض مما 

يسبب الغطرسة و التكر والشعور بالكمال .
كل واحد من�ا لديه نقاط ضعف ونق�اط قوة خاصة 
به ، ولك�ن إذا كنت ستس�تخدم التعويض عن نقاط 
ضعف�ك الخاصة ب�ك فإنه مبدأ خاط�أ ،بعض الناس 
يرون أن التعويض يس�اعدهم أن يكونوا أفضل ولكن 
يف الواقع العقل الباطن ذكي بما فيه الكفاية لإلعرتاف 
بأنها خدعة ورسعان ماسيعود إليك األكتئاب وتشعر 

بأنك حيد يف مشاكلك دون أن تظهر ذلك ملن حولك .
لغة الجسد 

األشخاص الذين يفتقرون إىل الثقة بالنفس دائما ما 

يأخدون موقف دفاعي )وربما  بالبقاء مكتويف االيدي 
( إذا حدث شعور باإلهانة لديهم ألي سبب

عليك تدريب نفسك نسيان مثل هذه املواقف والتحيل 
بالحكمة عند التعامل .

الكمال
 يعتقد الش�خص أن�ه يعيش يف عالم مث�ايل حتى انه 
يح�اول القيام بكل يشء بش�كل مثايل جدا. املش�كلة 
هي أنه ق�د يغضب إذا حص�ل أن  قيمته 99/100 يف 
امتح�ان!! يحدث ه�ذا ألنه يعتقد أنه بذلك  ش�خص 
اليس�تحق مما ي�ؤدي إىل خيب�ة أمل كبرة بالنس�بة 
ل�ه الش�خص الواثق من نفس�ه البد أن يعل�م أنه لن 
يصل للكمال بل س�يبقى يس�عى لتحيق النحاج قدر 

املستطاع .

 ذات ي�وم كان أب يقوم ببعض العمل 
فجاء طفله وس�أله “أب�ي، هل يل أن 
أط�رح علي�ك س�ؤاالً؟” فأجابه األب 
قائالً: “نع�م يا ولدي بالتأكيد، ما هو 
سؤالك؟” فس�أله الطفل: “كم تجني 
يف الس�اعة من مال يا أب�ي؟” تفاجأ 
األب من الس�ؤال فأج�اب: “هذا ليس 
من ش�أنك. لم تطرح س�ؤاالً كهذا؟” 
فرد الطفل بأن�ه يريد معرفة اإلجابة 
فحسب. فأجاب األب قائالً: “أجني 5 

جنيهات يف الساعة.”
قال الطفل ألباه بعد أن علم مقدار ما 

يجني�ه األب يف الس�اعة قائالً: “هل يل 
أن أق�رتض منك 3 جنيه�ات يا أبي؟” 
ث�م رد األب بغضب: “إذا كان الس�بب 
الوحيد الذي دفعك للسؤال عما أجنيه 
ه�و رغبتك يف أن تش�رتي، فاذهب إىل 
غرفتك واخلد إىل الن�وم. فكر قليالً ملا 
أن�ت أناني جداً. أنا أعمل بجد كل يوم 
وال أحب هذه الترفات الصبيانية.”

ذه�ب الول�د إىل غرفته وأغل�ق الباب. 
جل�س الرج�ل وبدأ غضبه ي�زداد من 
س�ؤال الطف�ل. وبع�د حوايل س�اعة 
من الزمن، هدأ الرج�ل وبدأ بالتفكر 

“م�اذا ل�و كان يريد حق�اً رشاء يشء 
هام بالث�الث جنيهات، فهو لم يتعود 
طلب املال كث�راً!” عندها توجه األب 

إىل غرفة الصبي وفتح الباب.
س�أل األب ابن�ه: “ه�ل أن�ت نائ�م يا 
بن�ي؟” ف�رد الطفل: “ال لي�س بعد يا 
أب�ي. فق�ال األب: “كن�ت أفك�ر ربما 
قسوت عليك جداً قبل قليل. كان يوماً 
حافالً وأفرغت غضبي يف وجهك، هذه 

هي الجنيهات الثالث التي طلبتها.”
نهض الطفل وابتس�م وش�كر والده. 
ثم س�حب كي�س من امل�ال من تحت 

وس�ادته. وعندما رأى األب أن الطفل 
كان يمل�ك امل�ال أص�اًل، ب�دأ يغضب 
مج�دداً. ق�ام الطف�ل بعد امل�ال الذي 

بحوزته ببطء ثم نظر إىل وجه أبيه.
فس�أل األب ابن�ه: “مل�اذا تري�د امل�ال 
طاملا تملك بعضاً من�ه؟” فرد الطفل 
بالقول: “ألني لم أكن أملك ما يكفي، 
أم�ا اآلن فأنا أملك�ه.” فأكمل الطفل 
حديثه: “أبي أنا أملك اآلن 5 جنيهات. 
هل يل أن أش�رتي س�اعة م�ن وقتك؟ 
أرجوك عد إىل البيت مبكراً غداً. أرغب 

بتناول العشاء معك.”

اختبارات شخصية

قصة وعربة

مخس عالمات تدل على عدم ثقتك بنفسك

 ابنك حيتاجك يا أبي!

أفقي
1أش�هر كاتب قص�ص خرافية 

لألطفال يف الغرب
2يتكلم o انهض

3روائ�ي م�ري راح�ل حائ�ز 
جائزة نوبل.

4الش�اعر كاتب قصي�دة “أخي 
جاوز الظاملون املدى”

o نص�ف ش�ومر  دادا  5نص�ف 
املعن�ى  تفس�ر  تفي�د   o

واالسرتسال.
6قىض وقتا o غطى وحجب.

7يسهر عىل الحماية من الخطر 
وروائ�ي  أدي�ب   o الرق�ة  أو 
انجلي�زي كت�ب رواي�ة ديفي�د 

كوبرفيلد.
8وقت مغيب الش�مس o نصف 

خروب
9بحر o سهولة o تكلفة

10أدي�ب وفيلس�وف انجلي�زي 
ساخر.

رأيس
1ملك�ي o ممث�ل م�ري يق�وم 

غالبا بدور األب الحنون.
o بن�اء أو  2الصف�ا )معكوس�ة( 

مكان واجبة حرمته.
3جبل ياباني o حجر ابيض صلب 

ناعم امللمس.
4أشهر أديب انجليزي عىل مستوى 

العالم.
5دراس�ات وتمحيص o م�ا يبلغه 

االنسان من عمره.
مدين�ة   o م�اء  دون  6توض�أ 

فلسطينية جنوب غرب الخليل.
7أجهزة وبرمجيات الكمبيوتر.

8قدم�ت الثمني فداء ل�ك o حاجز 
مائي.

 o 9ما تعطاه العروس يوم زفافها
دق وقرع o بيت العصفور.

بط�ل   o الخارج�ي  10الش�كل 
اسطوري اسباني انتجت قصصه 

سينمائيا وتلفزيونيا.
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تغريدات

نادين نجيم

سالم مشكور

  07810090003هاتف هيئة التحرير

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

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

#مهرجان_بعلبك على قد ما فّرحين بعظمته ومجاله 
وموسيقته على قد ما بّكاني النه ذكرني بالوجع يلي 
عم ميرء يف بلدي متنيت للحظة نام وأوعى و يكون 
ــه جمرد كابوس مش حقيقة،حببك  كل شي عم نعيش

كتري يا لبنان بفتخر انه اصلي من بعلبك 

ــراق حبيث فاق  ــرعة كبرية يف الع ــر بس الوباء ينتش
الربازيل) وفق CNN( فما فائدة احلظر اذن؟.

ــة  ــراءات وقاي ــرض اج ــة وف ــري اخلط ــب تغي أال جي
صارمة؟.

 
                 

بعض أطباء بغداد يف 
القرن السادس اهلجري

بغشداد يف القشرن السشادس الهجشري، الثاني عشر امليالدي 
يف الفشرة التي ابتشدأت من أواسط خالفشة الخليفة العبايس 
املستظهشر الذي بدأ حكمه لبغداد قبل نهاية القرن الخامس 
الهجشري واستمر لفرة تزيد عىل العشر سنوات من القرن 
السادس الهجري مروراً بحكم الخلفاء املسرششد والراششد 
واملقتفشي واملستنجد واملستيضء، وحتشى النصف االول من 
خالفشة النشارص، ظهشر يف بغشداد العديد من االطبشاء بشكل 
يختلف عن عدد اطباء بغداد يف الفرة العباسية التي سبقت 
القشرن السشادس الهجشري والفشرة التشي تلت هشذا القرن، 
ومشن مشهوري اطباء هذه الفشرة الطبيب أوحد الزمان أبو 
الربكشات بن هبة الله بشن عيل بن ملكا املتويف عام 560 هش، 
والطبيشب أبو الحسن أمني الدولشة هبة الله بن صاعد بن 
أبي العيل صاعد بن ابراهيم بن التلميذ ووالده كان طبيباً 
أيضاً، وقد تويف يف نفس سنة وفاة الطبيب الذي سبقه، 
والطبيب أبو الحسن بن النقاش عيل بن عيىس بن هبة 
الله النقاش  املتويف عام 574 هش، والطبيب صدر الدين 
محمد بن عبشد اللطيف بن محمد بن الخجندي املتويف 
عشام 588 هش، والطبيب أبو عيل عبشد الحميد بن عبد 
الله بشن اسامة بن أحمد بن عيل بشن محمد بن عمر 
بشن يحيى بن الحسني بن زيشد بن عيل بن أبي طالب 
النسابة املتويف عام 599 هش، ومن اطباء بغداد يف هذه 
الفشرة أبشو بكر عبيد الله بن عيل بشن نرص بن حمرة 
بن عشيل بن عبيد الله البغشدادي التميمي املعروف بابن 
املارستانيشة االديب الفقيه املحدث املشؤرخ، ويلقب فخر 
الديشن املتويف 599 هش، ومنهم الطبيشب أبو الحسن عيل بن 
أحمشد بن هبل البيع مهذب الديشن البغدادي املتويف عام 610 
هش، ومن اطباء بغداد يف تلك الفرة ايضاً الشيخ الفاضل ابو 
الحسن عيل بن أحمد بن عيل بن عبد املنعم البغدادي املعروف 
بابن هبل، ويعرف أيضا بالخالطي املتويف عام 616 هش، ومن 
اطباء بغداد ابشن اللباد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن 

عيل بن سعد العالمة موفق الدين املتويف عام 629 هش.
وممشن برز يف فرة البحث والدراسشة الطبيب أبو جعفر عبد 
السيد بن عيل بشن محمد بن الطبيب، ويعرف بابن الزيتوني 
املشرف عشىل املارستان )املستشفشى( العضشدي )نسبة اىل 
امشر االمراء عضشد الدوله البويهي( حتشى وفاته سنة 542 
هشش، ومشن اطباء هذه الفشرة الحكيم أبو الحسشن هبة الله 
بشن ابي العشالء صاعد بن ابراهيم التلميشذ الطبيب البغدلدي 
املتشويف عام 553 هش الذي كان عاملاً باملذهب والخالف وعاملاً 
بجميشع اجزاء الحكمة، ورعاً، وقشد عالج الطبيب بن صاعد 
أحشد املرىض بالحمى يف بغداد عن طريق خليط من االعشاب 
بمقادير معينة، وقد تناقل الناس هذه الوصفة من بغداد اىل 
ان وصلت اىل خراسان، وقد كان الطبيب ابن التلميذ ينفق كل 
سنة ما يزيد عىل عرين الف دينار عىل طالب العلم والغرباء 
كما ينقل البيهقي يف كتابه )تاريخ حكماء االسالم(. ويذكر 
ابشن الجوزي انه عندما خشرج الخليفة املقتفشي لزيارة قرب 
االمام الحسني، ويف عودته اصيب باملرض، فأرسل اىل االطباء 
ملعالجته، وكان منهم الطبيب ابن التلميذ، وملا عويف الخليفة 
خلع عىل الطبيب ثياباً كثرة، وأعطاه دنانر وبغلة، وعندما 
خشرج الخليفة مرة أخرى اصطحب معشه طبيب آخر اسمه 
قوبدان وخلع عليه، ومن مؤلفاته يف مجال الطب كتاب )أقر 
بإذنيه العرين باباً(، واششتهر به وتداولشه الناس، وكتاب 
)اختيشار كتاب الحشاوي للشرازي(، وكتشاب )رشح أحاديث 
نبويشة تشتمل الطب(، وكتاب )مخترص الحوايش عىل كتاب 
القانشون للرئيس ابن سينشا(، ومختارات من كتشاب )إبدال 

االدوية لجالينوس(.
وظهشر الطبيشب الفيلسشوف بن ملكشا فيلسشوف العراقيني 
ممشن ادعى انشه نال مرتبشة ارسطو، وكان لشه خاطر حاد، 
وأصيب بالجذام فعالشج نفسه وصحى وعمي، فبقى أعمى 
وخشدم الخليفة املستنجد ورعاه حق الرعاية، وله من الكالم 
الحسشن: وسعادة الدنيشا لطف الحواس وجشودة املشورة يف 
االراء والرباءة مشن الخطأ والزلل يف الطلب، وكرم االصل وان 
يكشون له اوالد ذكشور واناث، حسشان عفيفشات”. وكان له 
طالب كثرون، والسيما انه كشان يميل عىل جمال الدين ابن 
فضالن وعىل ابن الدهشان وغرهم، وله مؤلفات منها كتاب 
)التريح(، ومقالة يف الدواء الذي ألفه وسماه )رسالة العقل 
وماهيتشه(، وكتاب )املعترب(، وهو من أجل كتبه وأششهرها 
يف الحكمة، وكتشاب )النفس والتفسشر(، وكتاب )اختصار 

التريح(، وله مقالة يف االرواح.

ybon vo  حقق فيديشو كليب  “
age  “ للفنانشة اللبنانية كارول 
سماحة 2 مليون مشاهدة منذ 
بداية عرضه من ثالثة أيام، وهو 
من إخراج  بتول عرفة، وششارك 
يف كتابة الكلمات السورية كاملة 
خر، وكارول سماحة ، والفرنيس 
 : التلحشني  يف  وششارك   ، اليشون 
الفرنشيس يان بشري، واملغربي دي 
جشي يوسشف ، وتوزيشع : دي جشي 

يوسف.
 نجاحشاً كبر حققه فيديشو كليب   “ 
اللبنانيشة  للفنانشة   “  bon voyage
كارول سماحة، الذى  اطلقته األربعاء 
املشاىض،  والشذى أهل الفنانشة كارول 

سماحشة الحتشالل الرينشد األول ىف تويشر،  
وسشط إششادة كبشرة مشن قبشل الفنانشني 
والجمهشور، ملشا يحملشه الكليب مشن فكرة 
جديشدة، إضافشة االختشالف الكبشر ىف أداء 
سماحة التى اظهشرت املخرجة بتول عرفة 
ىف أحشداث  الكليب . ظهشرت سماحة خالل 
الكليشب الشذى تغنيشه باللهجتشني اللبنانية 
والفرنسيشة، بلشوك جديد وششخصية ذات 
طبيعشة مترسعة مختلفة عمشا قدمته من 
قبشل ، حيث قامشت بتقديم مشهشد تمثيىل 
للمشرة االوىل لهشا بفيديشو كليشب غنائشي، 
إضافشة إىل اعتماد املخرجة بتشول عرفة ىف 
التصويشر عىل االستايشل االوروبى ، وجودة 
األلوان العالية ، التشى عملت عىل ضبطتها  

ملدة اسبوع ، للخروج بأفضل صورة.

طور فريق علمشاء دويل نموذًجا 
مشن خوارزميشة آليشة يمكشن أن 
تساعد يف توقع تفيش أي مرض 
مشن  أسبوعشني  قبشل  معشروف 
حدوثشه، ليتسنشى وضشع تدابر 

ملواجهته واحتواء آثاره.
ويستخشدم النظشام مراقبة آنية 
لبيانشات يستقيها مشن مختلف 
املصشادر الرقميشة مثشل تويشر، 
وعمليات البحث يف محرك غوغل، 
وبيانشات التنقشل مشن الهواتشف 

الذكية، وعدة بيانات أخرى.
وقشال الباحثشون إن الخوارزمية 
يمكن أن تعمل  “كمنظم حرارة، 
إذ  تدفئشة،  أو  تربيشد  نظشام  يف 
تساعد يف توجيه سياسة الدولة 
تجشاه الوبشاء، أي إغشالق تام أو 
إعشادة فتح أكثر سالسشة وأكثر 

أماًنا.

وقال الدكتور سانتيالنا  “يف معظم 
نمشاذج األمشراض املعديشة، أنت 
تعشرض سيناريوهشات مختلفة 
بنشاًء عشىل االفراضشات املقدمة 
مقدًما، وهذه هشي العملية التي 

تقوم بها الخوارزمية”.
ثم تابع  “ما نقوم به هو املراقبة، 
دون افراضشات، الفشرق هو أن 
للتغشرات  تستجيشب  أساليبنشا 

الفورية يف السلوك”.
وقالت لورين أنسيل مايرز، عاملة 
األحياء يف جامعشة تكساس، إن 
مصشادر  تظهشر  “أن  الدراسشة 
البيانشات البديلة من الجيل التايل 
قشد توفشر إششارات مبكشرة عن 
انتششار كوفيشد- 19” ثم تابعت 
 “خاصشة إذا تأخر عشدد الحاالت 
نتائشج  تأخشر  بسبشب  املؤكشدة 

االختبار”.

كشفت تقارير صحفية عاملية أن 
رشكة  “جوجل” األمريكية تستعد 
للحصشول عشىل أكثشر تطبيقشات 

الطقس دقة يف العالم.
وأشار التقرير إىل أن نظام تشغيل 
الفرة   “أندرويد” سيحصل خالل 
املقبلة عىل تطبيق  “دارك سكاي” 
الذي يوصف بأنه أفضل تطبيقات 

الطقس.
ومشن املقشرر أن يكشون التطبيشق 
بشدءاً  رسميشة  بصشورة  ظاهشراً 
مشن 1 أغسطس. وسيقشدم بتلك 

الطريقشة تطبيشق  “دارك سكاي” 
بيانشات طقس دقيقشة، وسيخرب 
املستخدمني قبشل هطول األمطار 

أو تساقط الثلوج بفرة كافية.
موجشوداً  التطبيشق  هشذا  وكشان 
منشذ فشرة عشىل نظشام تشغيشل 
بركشة  الخشاص  إس”  أو   “آي 
 “أبشل” األمريكيشة، ولكشن عقشب 
استحواذهشا  إعشالن  “أندرويشد” 
عىل التطبيق الدقيشق، قررت أنها 
ستسحبه من متجرها اإللكروني 

خالل شهر يوليو الجاري.

التواصشل  منصشة  أدرجشت 
االجتماعي  “توير” بعد انتظار 
طويشل من قبل متابعيها، ميزة 
تعديل التغريدات، بعد أن كانت 
هشذه امليزة غشر ممكنة إال من 
خشالل حشذف املنششور وإعادة 

نره من جديد.
كعادتهشا  ووضعشت  “تويشر” 
وصفهشا  صارمشة،  رشوطشا 
للسماح  البعشض  “بالغريبشة” 
بتعديشل التغريدات، حيث قالت 
أمس السبشت، يف بيشان لها أنه 
زر  عشىل  الحصشول   “يمكنشك 
التعديل عندمشا يرتدي الجميع 

قناعاً”.

بميزتهشا  وتسمشح  “تويشر” 
التغريدات  الجديدة، بتصحيشح 
أدرك  حشال  يف  الخاطئشة، 
نشروه  مشا  أن  املستخدمشون 
يحتوي عشىل معلومات خاطئة 

أو يحوي خطأ مطبعياً.
منصشات  أغلشب  وتحتشوي 
العاملية،  التواصل االجتماعي 
ومشن بينهشا  “فيسبوك” عىل 
زر تعديل املنشورات، وتضمن 

هشذه امليشزة تعديشل املنشورات 
بعشد نرهشا عشىل العلشن، مع 
حالتهشا  إىل  االطشالع  إمكانيشة 
السابقة من خالل الضغط عىل 

خيار  “إظهار التعديالت”.

تطوير خوارزمية جديدة تتنبأ بالمرض 
قبل اسبوعين من حدوثه

“أندرويد” يستعد للحصول على أكثر 
تطبيقات الطقس دقة في العالم

ميزه جديدة من “تويتر” 
بشروط غريبة
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تواصشل ملكشة اإلحسشاس إليسشا وضشع 
اللمسشات النهائية عشىل ألبومهشا الغنائي 
الجديشد؛ حيشث أنهشت تصويشر البوسشر 
الدعائي  الخاص باأللبشوم تمهيداً لطرحه 
عشرب وسائشل التواصشل االجتماعشي خالل 

األيشام القليلشة املقبلشة استعشداداً لطشرح 
األلبوم، الذي تحدد له موسم عيد األضحى 

ليكون يف األسواق.
وتفكشر إليسا جّدياً يف طشرح أغنية سينغل 
جديشدة من ألبومها الغنائي املنتظر طرحه 

خالل الشهر الحايل، عىل أن تكون باللهجة 
املرصيشة وتحمشل الطابشع الدرامشي تحت 
عنوان  “ذكريات”؛ وهي من ألحان وكلمات 
رامي جمال، وذلك بعد نجاح أحدث أعمالها 
الغنائيشة  “قهشوة املشايض” التشي تجاوزت 
املاليشني فشور طرحها، حيشث احتلّت ملكة 
اإلحساس إليسا املركز األول عرب اليوتيوب 
منذ يونيو 2019 وحتشى يونيو عام 2020 
باعتبارهشا أكثر نجمة عربية استماعاً عرب 
اليوتيشوب، وتلتهشا يف املركشز الثاني أصالة 
نرصي ثم ششرين عبشد الوهشاب يف املركز 
الثالشث وبعدهشا نانشيس عجرم ثشم نجوى 

كرم، لتأتي أنغام يف املركز السادس.
وليس هذا فقط، بل أصبحت إليسا الفنانة 
العربية األكثر متابعة عرب توير بأكثر من 
14 مليون و 800 ألف متابعة عرب التطبيق، 
ودائمشاً مشا تحتل تغريشدات إليسشا قائمة 
الرنشد العربشي عرب توير، خاصشة بآرائها 
السياسيشة يف ما خشّص القضايشا العربية 

الفرة  األخرة.خالل 

إليسا تعود بذكريات درامية

هيفاء وهبي تعود قوية وتغني 
لألندال

نر املمثل السوري تيم حسن صورة له 
من مسلسل الهيبة الجزء الرابع  “الرد”، 
وكتب  “رمضان 2021”، يف إشارة إىل أن 
محطشة أم بشي يس أغلقشت التفاوض 

بششأن عرض املسلسل هشذا الخريف 
بعد معلومات عشن إمكانية معاودة 
عرض املسلسالت الدرامية الخاصة 
التشي تمتلك حشق عرضها محطة أم 
بشي يس السعوديشة. وقشال الفنشان 
السشوري تيم حسن إنشه سيكون إىل 
جشاب رشيكتشه الجديشدة يف الهيبة 

ديمة قندلفت يف إطار شّيق.
 ويف السيشاق، ُعلم أن محطة أم بي 
يس تتفاوض مع رشكة إيغل فيلمز 
لشراء مسلسشل  “دانتيشل” الشذي 
تشؤدي بطولتشه سرين عبشد النور 
والنجم السوري محمود نرص الذي 
الذي ششاركته مشن قبل يف مسلسل  
 “قناديشل العششاق”، ونال مشا نال 
من انتقشدات. يبشدو أن الرصاع بني 
املحطشات ومواقيت العرض سيكون 

حاسمشاً، فيما تؤكد مصشادر خاصة 
أنه يجشري اآلن وضع اللمسات األخرة 
عشىل إنتاج دانتيشل، وتعمل الركة بكل 
ما أوتيت من جهد لتقديمه بأبهى حلّة؛ 
وهو كما بات معروفاً، مسلسل مأخوذ 
عن فورما إسباني جشرى تعريبه أخراً 
ليتحشّول إىل مسلسل عربشي، جزء كبر 
مشن الجمهشور بانتظار ساعشة الصفر 

الخاصة بانطالق بّثه.  

تستعشد الديفشا هيفاء وهبشي للقاء جمهورهشا بعد فرة 
غياب طويلة باستثناء ظهورها ضيفة رشف ضمن كليب 

 “هنغني كمان وكمان” مللكة اإلحساس إليسا.
ويبشدو أن هيفاء التي تعكف حالياً عىل ممارسة تدريبات 
رياضيشة ششبه يوميشة الستعشادة رششاقتها مجشدداً بعد 
اكتسشاب القليشل من الشوزن خالل فشرة الحجشر املنزيل، 

ستعود بقوة يف الفرة املقبلة.
وذكشر أن هيفشاء وهبي اتفقت مشع امللحشن نبيل خوري 
خالل الفرة املاضيشة لتقديم عمل غنائي جديد يجمعهما 
معشاً، والعمل من فكشرة هيفاء وهبي حيشث تتحدث فيه 
عن شخصيتها القوية التي ال تتأثر باألزمات، ومن املقرر 
أن تسّجشل هيفاء األغنية لتشارك بهشا يف املوسم الصيفي 

الحايل.
عشىل صعيد آخر، طلبت هيفاء من الشاعر رمضان محمد 
تقديشم أغنيشة  “تمامهشم كالم” التشي كان مشن املقرر أن 
تضمها أللبومهشا األخر ولكنها أّجلتهشا للوقت املناسب، 
واألغنية تنتمي لنوعية الغناء الشعبي الذي تقدمه هيفاء 

للمرة األوىل وهي تتحدث عن  “األندال”. 
مشن ناحية أخشرى، تفصل أيشام قليلة هيفشاء وهبي عن 
استئنشاف تصويشر مشاهدهشا ضمشن أحشداث مسلسلها 
الدرامشي الجديشد  “إسود فاتشح” الذي تقشرر خروجه من 
املوسشم الرمضانشي املشايض بعد أزمشة فشروس كورونا؛ 
مشا جعلهشا تلتزم بتدريبشات رياضية يوميشة داخل الجيم 

الريايض الخاص بها قبل بداية التصوير.
ومن املقرر أن تشارك به يف املوسم الرمضاني لعام 2021، 
كما لديها عملها السينمائي الجديد  “أشباح أوروبا” املقرر 
أن تششارك بشه يف املوسم السينمائي لعيشد األضحى املقبل 

كموعد مبدئي لطرح الفيلم يف دور العرض السينمائية.

تيم حسن يحسم 
أمر الهيبة

كارول سماحة تحقق مليوني 
مشاهدة على يوتيوب

 يبشدو أن وفاة الفنانشة الكبرة رجاء الجداوي، اّثر عىل عدد كبشر من النجوم، بل وقرر 
البعشض تأجيل أعمالهم الفنية حدادا عىل وفاتهشا.  وقرر النجم سعد ملجرد تأجيل طرح 
كليشب أحدث أغنياتشه  “عدى الكالم”، 3 أيام؛ نظشرا لوفاة الفنانة الكبشرة رجاء الجداوي 
صباح اليوم. وعرب حسابه الشخيص عىل  “انستقرام”، من خالل خاصية القصص املصورة، 
كتشب ملجشرد:  “احراماً لروح الفنانة الكبشرة رجاء الجداوي، سيتم تأجيشل موعد طرح العمل 

الجديد، سأخربكم قريباً باملوعد.... اللهم ارحم السيدة رجاء الجداوي واجعل مثواها الجنة”.
جديشر بالذكشر أّن أغنية  “عدى الكالم” من كلمات أمر طعيمشة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع 

توما. 

سعد لمجرد يتخذ قراراً بعد وفاة رجاء الجداوي

نانسي عجرم تنتظر حائرة
تحاول نانيس عجرم حالياً أن تحسم 
قرارهشا األخشر تجشاه مشاركتهشا 
يف املوسشم الصيفشي الحشايل، سواء 
بطشرح أغنيشات ألبومهشا الغنائشي 
الجديد أو االكتفشاء بأغنية سينغل 
فقشط، لحشني حشل أزمشة فشروس 
كورونشا.  وأكشد مصدر خشاص أن 
نانيس أنهت تسجيشل أغنية جديدة 
تحمشل عنشوان  “سالمشات”؛ وهي 
أغنية باللهجشة املرصية من ألحان 
محمد يحيى، حيث استقرّت نانيس 
عىل هشذا العمل ليكون أول أعمالها 
الذي ستطرحه خالل الفرة املقبلة 
من ألبومها الغنائي الجديد، بعد أن 
أّجلت طرحه لحشني هدوء األوضاع 
يف العالم بعد أزمة فروس كورونا. 
وقد ترددت أخراً العديد من األخبار 
بشأن إنهاء نانشيس عجرم تصوير 

الكليب الجديشد تحت قيادة املخرج 
سمر رسياني خالل الفرة املاضية، 
األمر الذي نفاه مصدر اخر نهائياً، 
مؤكداً أن نانيس لم تصّور أي أعمال 
غنائية خشالل الفرة املاضية سوى 
حفلهشا األونالين بعيد الفطر، وأنها 
تنتظشر الوقت املناسشب لتصويرها 
نهايشة  للعشرض  جاهشزة  لتكشون 
الشهشر الحشايل. جديشر بالذكشر أن 
نانيس أنهت تسجيل معظم أغنيات 
األلبشوم الذي لم ُيحدَّد موعد طرحه 
النهائشي حتشى اآلن. ورغشم نجاح 
حفل نانيس األونالين األول وتلّقيها 
العديد مشن العروض لتقديم حفلها 
الغنائي الثاني، لكنها طلبت تأجيل 
حفلهشا الثانشي يف الفشرة الحاليشة 
لرغبتهشا يف تقديم فكرة مختلفة يف 

الحفل الجديد.
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