الصني ترفض أي حتقيق رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
دولي حول نشأة كورونا
مؤيد الالمي
بكني /متابعة الزوراء:
أعلنت املتحدثة باسم السفارة الصينية لدى لندن
شني وان ،رفض حكومة بالدها أي تحقيق دويل ،حول
مكان نشأة فريوس كورونا ومصدره.وقالت وان :أن
الهدف من مطالبة بعض الجهات بإجراء تحقيق يف
األمر ،سيايس بحت ،رافضة االدعاء بأن معرفة مصدر
الفريوس ونشأته ستساعد يف التعامل معه ومواجهته.
وتتهم دول أعضاء يف االتحاد األوروبي مثل بريطانيا
وفرنسا وغريهما الصني ،بنر معلومات كاذبة حول
كورونا ،مؤكدة أن بكني تعمدت عدم إخبار العالم بأن
الفريوس ينتقل من شخص إىل آخر عى مدار شهر
كامل قبل وصوله إىل مقاطعة هوبي.

الالمي يدعو للضغط على الشركات النفطية لتخفيض
املبالغ اليت جتبيها من عقود اخلدمة

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
دعا نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي،
الحكومة اىل الضغط عى الركات النفطية لتخفيض املبالغ التي تجبيها من عقود
الخدمة ضمن جوالت الرتاخيص.وقال الالمي يف تغريدة له عى «تويرت» تابعتها
«الزوراء» :ان جولة ألرتاخيص النفطية وإجور عقود الخدمة للركات األجنبية
وهي ليست عقود رشاكة تستنزف أكثر من نصف سعر برميل النفط يضاف اليها
كلف اإلستخراج أي اليبقى للعراق من كل برميل إال دوالرات محدودات.واضاف:
يجب الضغط عى الركات لخفض املبالغ التي تجبيها خصوصا إن األزمة
اإلقتصادية بدأت تلوح يف العراق.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار
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أرجع سبب اخنفاض جودة االنرتنت اىل كثرة االستخدامات خالل فرتة احلظر

وزير االتصاالت يكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كش�ف وزي�ر االتص�االت نعي�م
الربيعي ،عن تفاصيل خطط الوزارة
لتعظي�م املوارد املالية للدولة يف ظل
ازم�ة كورونا والوض�ع االقتصادي
الراهن ،فيما أرجع سبب انخفاض
جودة االنرتنت خالل االيام املاضية
اىل كثرة االستخدامات عى الشبكة
خ�الل ف�رتة الحظ�ر التج�وال
الوقائي.
وقال وزير االتصاالت نعيم الربيعي
يف حديث خ�اص ل�”ال�زوراء” :ان
خدم�ة االنرتن�ت ليس�ت يف تراجع
وانم�ا هن�اك زي�ادة يف التطبيقات
وكث�رة الخدم�ات ع�ى ش�بكة
االنرتن�ت يف االمكاني�ات املوج�ودة
خ�الل فرتة حظر التج�وال ،ما ادى
اىل انخفاض الجودة ،بس�بب زيادة
املس�تخدمني عى الشبكة.واضاف:
ان ك�وادر الوزارة تعمل عى تطوير
خدم�ة االنرتن�ت ،اال ان ذلك يحتاج
اىل استق�رار الوض�ع واملزي�د م�ن
الوقت ك�ون البن�ى التحتية لوزارة
االتصاالت تحتاج اىل تأهيل وصيانة
وه�ذا م�ا بدأنا العم�ل علي�ه ،منذ
تسنمنا املنصب.واشار اىل ان الوزارة
لديه�ا رؤية وخط�ط لتوفري موارد
مالي�ة للدولة يف ظ�ل ازمة فريوس
كورونا والوضع االقتصادي الراهن
الذي يعيشه البلد ،بسبب انخفاض

اسعار النفط ،مبينا ان ازمة كورونا
كش�فت الكثري من االم�ور واعادت
ترتي�ب العال�م ،حي�ث ب�دا العال�م
بالبح�ث عن طرق جدي�دة النعاش
االقتصاد او لتهيئة فرص العمل او
لتطوي�ر الواقع الحايل ،وبدأ االتجاه
العم�ل نح�و التكنلوجي�ا الحديثة

خطط الوزارة لتعظيم املوارد املالية يف ظل ازمة كورونا والوضع االقتصادي

ونح�و تطبيقات الهوات�ف الذكية.
واوضح :ان الدول التي طبقت مبدأ
الحكومة االلكرتونية كانت من اكثر
الدول خدمة للمواطن من النواحي
كافة سواء الخدمية او االقتصادية
او الطبية ،الفتا اىل ان خطة الوزارة
يف هذا املجال التحرك نحو االستثمار

واالستف�ادة من الخرات املوجودة.
وتابع :ان ال�وزارة تعمل حاليا عى
اط�الق حاضنات االعمال للش�باب
والركات الناش�ئة م�ن اجل دعم
الشباب وايجاد فرص عمل وتنشيط
حركة بناء االعمال الخاصة ،ودعم
القطاع الخ�اص دون االعتماد عى

الوظائ�ف الحكومي�ة وبدع�م من
املس�تثمرين.ولفت اىل ان ال�وزارة
بص�دد جذب املس�تثمرين يف مجال
االتمتة والتحول االلكرتوني وبنظام
 BOTحيث يتحمل املس�تثمر كافة
املبالغ الخاصة باملروع  ،مبينا ان
الهدف منها هو لتبسيط االجراءات
ومراقبة ايرادات الدولة بما تنعكس
ايجابي�ا ع�ى االداء الحكوم�ي
وتحس�ني الخدم�ات املقدم�ة
للمواطن وتضخيم اي�رادات الدولة
والتخفيف عن عناء املواطن.واشار
اىل ان وزارة االتص�االت تعمل ايضا
عى االستم�رار بتطوي�ر الخدمات
الريدي�ة وغ�ري الريدية م�ن اجل
دع�م االقتص�اد العراق�ي وزي�ادة
اي�رادات الدول�ة وتقدي�م افض�ل
الخدم�ات للمواط�ن ،خصوصا انه
تم�ت املرحل�ة االوىل م�ن اط�الق
املروع وقد حقق نتائج جيدة جدا
ع�ى الصعيد املواط�ن او الخدمات
الت�ي قدمت ل�ه والتفاعل من كافة
االط�راف الحكومي�ة والخاص�ة
ومنظمات املجتمع املدني واملواطن
بصورة خاصة ،مبينا انه عى سبيل
املث�ال  23000اتصال خالل  3ايام
و بواق�ع  40موظف ع�ى مدار 24
ساعة وهذا النوع من االعمال يجب
ان يدعم ويس�تمر من اجل الصالح
العام والحكومي واملواطن.

موقع متخصص:العراق سيواجه مفاوضات صعبة مع شركات النفط لتخفيض االنتاج
نقيب الصحفيني ووزيرالرياض َة يبحثان التعاون املشرتك بني النقابة ووزارة الشباب

قائد عمليات البصرة يستثين اإلعالميني من احلظر

السكرتري الشخصي للقائد العام يوجه بتسهيل
مهام الصحفيني اثناء حظر التجوال

بغداد/الزوراء:
وجه السكرتري الشخيص للقائد العام للقوات
املس�لحة الفري�ق الرك�ن محم�د البيات�ي،
بتس�هيل مهام االعالميني والصحفيني اثناء
حظر التجوال الوقائي وخالل شهر رمضان
املب�ارك ،فيما اعل�ن قائد عملي�ات البرصة
الفري�ق الركن قاس�م جاسم نزال تس�هيل
حركة وتنق�ل كافة اإلعالمي�ني يف محافظة
البرصة.وذك�ر الس�كرتري الش�خيص للقائد
العام للقوات املس�لحة يف ترصيح صحفي”:
وجهن�ا بتس�هيل مه�ام تج�وال االعالميني
والصحفي�ني اثناء الحظر الوقائي لتس�هيل
نقله�م اثناء العمل ،وذل�ك تثمينا لجهودهم

بنقل وتغطية الوضع الحايل الذي يمر به البلد
من جائحة كورونا املس�تجد”.ويف الس�ياق
ذات�ه وجه قائ�د عملي�ات الب�رصة الفريق
الرك�ن قاسم جاسم ن�زال بتس�هيل حركة
وتنق�ل كاف�ة اإلعالميني ضمن املؤسس�ات
اإلعالمي�ة يف محافظ�ة البرصة.وذك�ر بيان
مقتضب لقيادة العمليات “ ان قائد عمليات
الب�رصة الفريق الرك�ن قاسم جاس�م نزال
وجه بتس�هيل حركة وتنقل كافة اإلعالميني
ضم�ن املؤسس�ات اإلعالمي�ة يف محافظ�ة
البرصة ،واضاف كما وجه نزال باستثنائهم
من قرار حظر التجول وبدون وقت محدد يف
كافة املناطق ضمن قاطع املسؤولية.

اكدت عدم تسجيل اية حالة وفاة

الصحة تعلن تسجيل  55اصابة جديدة
و 20حالة شفاء بفريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الس�بت،
املوق�ف الوبائي اليومي لإلصابات املس�جلة
بفريوس كورونا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما
سجلت  55اصابة جديدة و 20حالة ش�فاء،
اكدت عدم تسجيلها اية حالة وفاة بالفريوس.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء”
نس�خة منه :انها تؤكد ع�ى رضورة تطبيق
قواعد التباعد االجتماعي وتوصيات الحماية
الش�خصية واملجتمعية وخطورة الرتاخي يف
تطبيق توجيهات وزارة الصحة واللجنة العليا
مما قد يؤدي اىل حدوث حاالت تفيش وبائي.
واضاف�ت :ان�ه ت�م فح�ص ( )١١٠٤نماذج
يف املخت�رات املختصة يف الع�راق (عدا اقليم

كردستان) ليوم امس ،وبذلك يكون املجموع
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل
املرض يف الع�راق (.)٦٨٢٢٤واش�ارت اىل ان
مختراتها سجلت ليوم امس ( )٥٥إصابة يف
العراق موزعة كالتايل :بغداد /الرصافة،٢٩ :
بغداد /الك�رخ ،١ :مدينة الطب ،٣ :البرصة:
 ،١٢املثن�ى  ،٢ :ذي ق�ار ،٣ :الس�ليمانية،٢ :
دهوك ،٢ :اربيل ،١ :مؤكدة عدم تس�جيل اية
حالة وفاة.وتابعت :ان حاالت الش�فاء بلغت
 ٢٠حال�ة  ،وكم�ا ييل -:النج�ف األرشف،٤ :
الس�ليمانية ،٢ :اربيل ،١ :البرصة  ،١١ :ذي
قار ،٢ :مبينة ان مجموع اإلصابات ،١٧٦٣ :
بينم�ا مجموع الوفي�ات ،٨٦ :ام�ا مجموع
حاالت الشفاء.١٢٢٤ :

بوتني وترامب يتبنيان بيانا مشرتكا يف الذكرى
الـ  75لتجمع القوات السوفيتية واألمريكية
موسكو /متابعة الزوراء:
تبن�ى الرئيس�ان ال�رويس واألمريك�ي،
فالديم�ري بوت�ني ودونال�د ترام�ب ،بيان�ا
مش�رتكا بمناسبة الذكرى ال��  75لتجمع
القوات السوفيتية واألمريكية يف إلبه.وجاء
يف بي�ان الكرمل�ني يف ه�ذا الص�دد“ :تبنى
الرئيس ال�رويس ،فالديمري بوتني ،والرئيس
األمريك�ي ،دونال�د ترامبً ،
بيانا مش�رتكا
بمناسب�ة الذك�رى  75الجتم�اع الق�وات
الس�وفيتية واألمريكية عى نهر إلبه ،حيث

يص�ادف  25نيس�ان/أبريل  2020الذكرى
السنوية الخامسة والسبعني للقاء التاريخي
بني الجنود الس�وفييت واألمريكيني ،الذين
تصافح�وا ع�ى الج�ر امله�دم ف�وق نهر
إلبه ،وهو ما أن�ذر بهزيمة حاسمة للنظام
النازي”.وق�رر الرئيس ال�رويس ،فالديمري
بوت�ني ،يف وقت سابق ،تأجي�ل التحضريات
للعرض العس�كري بمناسبة عيد النرص يف
الح�رب الوطنية العظم�ى يف  9أيار /مايو
بسبب جائحة فريوس كورونا.
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استبعد تقليص رواتب املتقاعدين

وزير النفط يكشف عن توجه لتخفيض
نسبة املخصصات يف رواتب املوظفني
بغداد /الزوراء:
كش�ف نائ�ب رئي�س ال�وزراء لش�ؤون
الطاق�ة وزير النف�ط ثام�ر الغضبان ،عن
توجه حكومي لتخفي�ض رواتب املوظفني
ملواجه�ة االزم�ة املالي�ة ،فيم�ا استبع�د
تقليص رواتب املتقاعدين ،فيما اكد الخبري
واملستش�ار االقتصادي ن�ارص الكناني ،ان
ع�ى الحكوم�ة يف ح�ال ارادت فعليا امليض
بقضي�ة تخفيض املخصص�ات للموظفني
ان تخترصها بطبق�ات معينة منهم.وقال
الغضبان يف حديث متلفز تابعته «الزوراء»:
ان مرتبات املوظفني ستدفع بش�كل كامل
خ�الل الش�هر الح�ايل ،الفت�ا اىل ان هنالك
توج�ه بتقلي�ص روات�ب املوظف�ني خ�الل
االش�هر القادمة.واوضح :ان راتب املوظف
يتك�ون من جزئني االسم�ي واملخصصات،
الفت�ا اىل ان الرات�ب االسم�ي ال يمس وانما
نس�بة املخصصات سيتم تقليصها.وتابع:
ان نس�بة املخصص�ات تتف�اوت بني مهنة
واخرى ووزارة واخرى وهناك قوانني خاصة
تنظم هذه املخصصات ،مبينا ان التقليص
سيتن�اول املخصصات املالي�ة املضافة عى
الرات�ب بنس�ب معين�ة ولي�س تصفريه�ا
وسوف تؤجل عى ش�كل توفري للمستقبل.
واكد ان هناك حزمة من االجراءات التي من
ش�انها ان تقلص الكلف التش�غيلية للدولة
بم�ا فيها كل�ف رواتب املوظف�ني ،مرجحا

عدم املس�اس بروات�ب املتقاعدين وانما قد
يتم اللجوء الدخ�ار رواتبهم.يف غضون ذلك
اك�د الخبري واملستش�ار االقتص�ادي نارص
الكنان�ي ،ان ع�ى الحكومة يف ح�ال ارادت
فعليا امل�يض بقضية تخفيض املخصصات
للموظف�ني ان تخترصه�ا بطبقات معينة
منهم ،مس�تغربا طرح نائب رئيس الوزراء
ثام�ر الغضبان لهذا االمر وهو ليس ناطقا
رسمي�ا باس�م الحكوم�ة وال معني�ا بهذا
امللف.وق�ال الكنان�ي يف حدي�ث صحف�ي:
ان�ه «ورد ترصيح عى لس�ان نائب رئيس
الوزراء ووزير النفط ثام�ر الغضبان ،بان
الحكوم�ة تتجه نح�و تقليص مخصصات
املوظفني».

تفاصيل ص2

الكاظمي جيتمع جمددا اليوم بالقيادات الشيعية لالتفاق على املرشحني اجلدد

كتلة احلكمة لـ

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
يعق�د رئيس ال�وزراء املكلف مصطفى
الكاظم�ي اجتماعا جديدا مس�اء يوم
االح�د م�ع قي�ادات الكت�ل الش�يعية
لبح�ث االتف�اق عى اختيار املرش�حني
الج�دد للحقائ�ب الوزاري�ة  ،يأتي ذلك
بع�د ان انتهى االجتماع املش�رتك الذي
عقد مس�اء ليلة الجمعة يف منزل زعيم
تحالف الفت�ح هادي العامري  ،برفض
ق�ادة الكت�ل قائم��ة املرش�حني التي
قدمه�ا الكاظمي .وبحس�ب تريبات
اطلع�ت عليها « ال�زوراء « ،تم االتفاق
ع�ى استب�دال وتغي�ري اسم�اء غالبية

 :اخلالفات حول الكابينة الوزارية ميكن تسويتها داخل الربملان

املرش�حني خاصة الذين شغلوا مقاعد
وزاري�ة سابقة يف حكومتي املس�تقيل
عادل عبد امله�دي وحيدر العبادي  ،مع
تغيري االستحقاق من الحقائب الوزارية
بني الكتل السياسيّة.لكن اطرافا اخرى
قالت ان « احدى الكتل الشيعية طالبت
بإعادة ترش�يح وزير الصحة ملنصبه يف
الحكوم�ة الجديدة ،كما تم االتفاق عى
إبالغ الق�وى الس�نية والكردية بنتائج
االجتماع قبل تحديد موعد جلسة منح
الثق�ة للحكوم�ة الجدي�دة «.وازاء ذلك
افصح�ت كتلة تي�ار الحكم�ة الوطني
ع�ن تفاصي�ل الخالف�ات الس�ياسية

حول مرش�حي الكابين�ة املقرتحة من
قب�ل رئيس ال�وزراء املكل�ف مصطفى
الكاظم�ي .وق�ال النائب حس�ن فدعم
ل�» الزوراء « ،ان « قائمة األسماء التي
وردت يف الكابين�ة الحكومية املقرتحة
ت�م اختيارها م�ن قبل رئي�س الوزراء
املكل�ف مصطفى الكاظم�ي»  ،معترا
ان «الكابين�ة املقرتح�ة مرضي�ة نوعا
م�ا والخالفات بش�أنها يمكن تغيريها
داخ�ل مجل�س النواب».واض�اف ان «
كتل�ة الحكم�ة خول�ت رئيس ال�وزراء
املكلف باختيار كابينته بنفس�ه وليس
لديه�ا نية لتغيري ه�ذا التخويل» ،مبينا

يف حوار مع “ملتقى األخبار الوطين”

بسبب فريوس “كورونا” املستجد

ألول مرة يف العراق ..رمضان بدون
مآدب افطار واملساجد مغلقة

وزير املوارد املائية السابق يكشف تفاصيل “تبخر”
 20مليار دوالر من مصدر مهم للبلد
الزوراء /خاص:
قدم وزير املوارد املائية الس�ابق محس�ن الش�مري ،تصورا
شامال عن الوضع اإلقتصادي والنفطي يف العراق ،معترا أن
املفاوض العراقي اليمتلك ادوات كافية ليكون مناورا ناجحا
يف ملف املياه بس�بب “التش�تت والترذم” ،وفيما حذر من
أن م�ا وصف�ه ب�”عقد االذعان” يعي�ق االستثمار ،لفت إىل
“تبخ�ر”  20مليار دوالر من مصدر مه�م لرفد البلد باملوارد
املالية .وقال الشمري يف حوار مع “ملتقى األخبار الوطني”
الذي تش�ارك في�ه “الزوراء” :إن الع�راق دولة مترضرة من
مس�ألة نزول اسعار النفط بالنس�بة بش�كل كبري السباب
كث�رية ،فالع�راق خرج من ح�رب ثم حصار ثم س�وء ادارة
ومن ثم فساد ،ونبحث اين نحن من املعادلة االن وماذا نريد
ان نعمل للمس�تقبل ،مبينا مسألة اسعار النفط االن ،اذا ما
تحدثنا عن التصدير وسعر الرميل فممكن ان يعود باملعدل
السنوي اىل اربعني دوالر يوميا ،ويوميا نصدر ما قيمته 150

أن»كتلته لم ترش�ح أي اسم يف حكومة
الكاظمي  ،ومات�زال ملتزمة بتخويلها
وداعمة للحكوم�ة الجديدة « .واوضح
أن «هن�اك كفاءات ش�بابية كبرية هم
أوىل بتويل املناصب ملا لديهم من خرة يف
مواكبة ظروف العراق املتعددة «  ،داعيا
اىل منح الشباب الفرصة لتويل املناصب
الحكومي�ة .وك�ان تحال�ف الفتح اكد
الكاظمي تضم
ان حكوم�ة مصطف�ى
ّ
الكثري من املرش�حني الجدليني وآخرين
ال يمتلكون أي مؤه�الت  ،كما أنتقدت
كتل�ة تحالف الفت�ح النيابية ازدواجية
رئي�س ال�وزراء املكل�ف مصطف�ى

الكاظم�ي يف اختيار مرش�حي كابينته
الوزاري�ة .وق�ال رئيس كتل�ة التحالف
النائ�ب محم�د الغب�ان يف ترصي�ح
صحف�ي  ،ان كتل�ة ش�يعية مح�ددة
أرصت ع�ى تفوي�ض الرئي�س املكلف
يف اختي�ار الكابين�ة لغاي�ة يف نفس�ها
والكتل الشيعية األخرى وافقت برط
أن يطب�ق ه�ذا املبدأ ع�ى الجميع دون
استثن�اء « ،مبين�ا ان « الرئيس املكلف
خالفا لذل�ك املبدأ قبل مرش�حي الكتل
الكردية والس�نية وتعام�ل بازدواجية
 ،و ه�ذا األم�ر مرفوض ويعق�د تمرير
الكابينة».

مليون دوالر ،وهذه بنهاية الشهر تكون  6مليار وباملحصلة
سنوي�ا تقريبا  60ملي�ار دوالر سنويا ،وه�ذا الرقم يغطي
النفقات التشغيليلة التي تشمل الرواتب والنفقات االخرى.

نص احلوار ص3

الزوراء /خاص:
كجميع الدول العربية واإلسالمية ،يستقبل
العراقي�ون رمض�ان كل ع�ام بالكثري من
الطق�وس والعب�ادات والتحضريات فضال
عن األنش�طة االجتماعية املتصلة بالشهر
الفضيل ح�رصا ،بيد أن كل ذلك لم يحصل
هذا العام ،وألول م�رة فرض اإلغالق التام
عى املساجد بسبب تفيش فريوس كورونا
املس�تجد واقع�ا جديدا ألغ�ى كل ما اعتاد
علي�ه العراقي�ون يف رمضان.ح�ل ش�هر
رمض�ان املب�ارك هادئ�ا عى غ�ري عادته،
حيث ال صالة جماعي�ة وال صالة تراويح،
يف املس�اجد بس�بب اعالقه�ا ،وال تب�ادل
للزي�ارات ب�ني األق�ارب وال م�آدب افطار
جماعي�ة او عائلية والخ�روج إىل املطاعم

وال وجود للعبة املحيبس الش�هرية .وعادة
ما يش�هد ش�هر رمضان مظاه�ر حيوية
بني الصائم�ني ،ما بني األم�ور الروحانية
واالجتماعية ،ولكن كورونا أرغم املسلمني
عى صيام رمضان مختلف هذه املرة ،خال
م�ن أب�رز ه�ذه املظاهر.وق�ال مواطنون
ل�”ال�زوراء” :أن رمضان هذا العام حزين
ويشعرون فيه الحرة بسبب عدم تمكنهم
من تأدية أهم عبادة يف الش�هر الفضيل أال
وهي صالة الجماعة يف املس�اجد ،وخاصة
ص�الة الرتاوي�ح ،وجعلهم يكتف�ون بأداء
الص�الة يف البيت ،التزاما بإجراءات الحظر
ومقررات الحكومة التي وضعت للسيطرة
عى تفيش فريوس كورونا.

تفاصيل ص2

اإلصابات ترتفع عربيا وجتربة لقاحات واعدة

إصابات كورونا تقرتب من الثالثة ماليني وحتذير من خماطر التعجل بإنهاء إجراءات احلجر

بغداد /متابعة الزوراء:
سجلت الدول العربية ارتفاعا ملحوظا
يف إصاب�ات كورونا الت�ي باتت تقرتب
من حاجز الثالثة ماليني عامليا ،وبينما
تستمر التحذيرات من مخاطر التعجل
يف إنهاء إجراءات الحجر الشامل ،أعلن
عن إجراء تجارب واع�دة عى لقاحات
مض�ادة للفريوس.وق�د أودى الوب�اء
بحياة أكثر من 197, 871ألف ش�خص

منذ اكتشاف الفريوس يف الصني أواخر
الع�ام املايض ،بينما بل�غ عدد املتعافني
أكثر م�ن  798,449ألفا ،يف حني بلغت
اإلصابات املؤكدة أكث�ر من ,826,904
2مليونني.وتعقيبا عى ما يجري تداوله
يف اآلون�ة األخ�رية م�ن تفك�ري بع�ض
الحكوم�ات يف إصدار “ج�واز مناعي”
يسمح لحامله بالسفر أو العودة ملزاولة
عمله ،أطلقت منظم�ة الصحة العاملية

أح�دث تحذيراتها.وقال�ت املنظم�ة،
أمس الس�بت ،يف بي�ان :إنه ما من دليل
يف الوق�ت الراهن ع�ى أن املتعافني من
م�رض “كوفي�د  ”19ولديهم أجس�ام
مض�ادة ،غ�ري معرضني لع�دوى ثانية
بف�ريوس كورونا.وحذرت م�ن إصدار
“جوازات مناعية” أو “ش�هادات أمان
م�ن املخاطر” مل�ن أصيب�وا ،وقالت إن
هذا األمر ق�د يزيد من خطر االنتش�ار

ألن هؤالء األش�خاص ربم�ا يتجاهلون
اإلرش�ادات .ون�رت املنظم�ة موجزا
علميا يقدم توضيحات بشأن األجسام
املض�ادة واملناعة.ودع�ا األم�ني الع�ام
لألم�م املتح�دة أنطوني�و غوترييش إىل
وضع التجاذبات والخالفات السياسية
جانب�ا يف املعركة مع الفريوس ،والعمل
عى توفري لقاح آمن وفعال ومنخفض
التكلف�ة يك�ون لفائ�دة الجمي�ع دون

استثن�اء.ويف الس�ياق نفس�ه ،قال�ت
“سينوف�اك” الصيني�ة -عم�الق
الصناعات الدوائية -إنها أنتجت لقاحا
وفر “حماية كبرية” للقرود من العدوى
أثناء التجارب.وأوضح�ت الركة أنها
حقن�ت  8ق�رود باللقاح ث�م عرضتهم
للفريوس بعد ذل�ك بثالثة أسابيع ،لكن
أيا منهم لم يصب بالعدوى.

تفاصيل ص2

سياسة
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احللبوسي :العراق يتطلع ملزيد
من التعاون مع الكويت وال سيما
يف اجملال االقتصادي

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس ،تطلع العراق ملزيد من
التعاون مع الكويت وال سيما يف املجال االقتصادي.
وقال مكتب الحلبويس يف بيان  :إن “رئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس استقبل ،امس السبت ،سفري دولة الكويت يف العراق
سالم الزمانان ،وجرى خالل اللقاء مناقشة العالقات الثنائية بني
البلدين ،والتعاون يف امللفات ذات االهتمام املشرتك”.
ونقل البيان عن الحلبويس تأكيده“ ،تطلع العراق إىل مزيد من
التعاون وال سيما يف املجال االقتصادي” ،شاكرا ً الكويت لـ”وقوفهم
مع العراق يف أزمة مواجهة وباء كورونا”.
من جهته أكد السفري الكويتي “سعي بالده للتعاون الدائم مع
العراق وحكومته ،وبما يخدم مصلحة الشعبني الشقيقني” ،معربا
عن أمله يف “تشكيل حكومة تواجه التحديات وتلبي متطلبات
املرحلة”.

رئيس صندوق االعمار يؤكد قرب
افتتاح جسر احلرية يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس صندوق إعادة اعمار
املناطق املترضرة من العمليات
اإلرهابية مصطفى الهيتي،
قرب افتتاح جرس الحرية يف
محافظة نينوى بعد ان استأنف
العمل باملرشوع .
وقال الهيتي يف بيان تلقت
“الزوراء” نسخة منه :انه سيتم
قريبا افتتاح مرشوع إعادة
اعمار جرس الحرية بمدينة
املوصل بعد ان استأنف العمل
باملرشوع وذلك لرفع الحظر
املفروض يف املحافظة  ،مبينا ان
املرشوع ينفذ من خالل رشكة
سعد العامة التابعة لوزارة
االعمار واإلسكان وبتمويل من
البنك الدويل (القرض الطارئ).
وأوضح :ان االعمال الحالية
يف املرشوع تضمنت صب
األرصفة ونصب سياج الجرس،
باإلضافة اىل التهيئة العمال
التبليط ونصب أعمدة االنارة،
مرجحا افتتاح املرشوع بعد
عيد الفطر.
وتابع :ان للجرس أهمية قصوى
يف تسهيل حركة النقل والتجارة

يف املدينة وفك االختناقات
املرورية للمركبات ،كونه يقع
عىل نهر دجلة ويربط حي
الفيصلية باملنطقة التجارية يف
مركز املدينة (باب الطوب).
واشار اىل ان املالكات الهندسية
والفنية للصندوق تواصل العمل
بمرشوع إعادة تاهيل جرس
بادوش الحديدي يف قضاء تلكيف
وجرس الصابونية الذي يربط
قضاء تلعفر بمدينة املوصل
ضمن خطة الصندوق العادة
اعمار املدن املدمرة واالسهام يف
تطوير البنى التحتية وتحقيق
االستقرار يف املناطق املترضرة
من العمليات اإلرهابية.
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استبعد تقليص رواتب املتقاعدين
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وزير النفط يكشف عن توجه لتخفيض نسبة املخصصات يف رواتب املوظفني
بغداد /الزوراء:
كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون
الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان،
عن توجه حكومي لتخفيض رواتب
املوظفني ملواجهة االزمة املالية ،فيما
استبعد تقليص رواتب املتقاعدين،
فيما اكد الخبري واملستشار االقتصادي
نارص الكناني ،ان عىل الحكومة يف حال
ارادت فعليا امليض بقضية تخفيض
املخصصات للموظفني ان تخترصها
بطبقات معينة منهم.
وقال الغضبان يف حديث متلفز تابعته
“الزوراء” :ان مرتبات املوظفني ستدفع
بشكل كامل خالل الشهر الحايل ،الفتا
اىل ان هنالك توجه بتقليص رواتب
املوظفني خالل االشهر القادمة.

واوضح :ان راتب املوظف يتكون من
جزئني االسمي واملخصصات ،الفتا اىل
ان الراتب االسمي ال يمس وانما نسبة
املخصصات سيتم تقليصها.
وتابع :ان نسبة املخصصات تتفاوت
بني مهنة واخرى ووزارة واخرى وهناك
قوانني خاصة تنظم هذه املخصصات،
مبينا ان التقليص سيتناول املخصصات
املالية املضافة عىل الراتب بنسب معينة
وليس تصفريها وسوف تؤجل عىل
شكل توفري للمستقبل.
واكد ان هناك حزمة من االجراءات
التي من شانها ان تقلص الكلف
التشغيلية للدولة بما فيها كلف رواتب
املوظفني ،مرجحا عدم املساس برواتب
املتقاعدين وانما قد يتم اللجوء الدخار

رواتبهم.
يف غضون ذلك اكد الخبري واملستشار
االقتصادي نارص الكناني ،ان
عىل الحكومة يف حال ارادت فعليا
امليض بقضية تخفيض املخصصات
للموظفني ان تخترصها بطبقات
معينة منهم ،مستغربا طرح نائب
رئيس الوزراء ثامر الغضبان لهذا
االمر وهو ليس ناطقا رسميا باسم
الحكومة وال معنيا بهذا امللف.
وقال الكناني يف حديث صحفي :انه
“ورد ترصيح عىل لسان نائب رئيس
الوزراء ووزير النفط ثامر الغضبان،
بان الحكومة تتجه نحو تقليص
مخصصات املوظفني” ،مبينا ان
“هذا االمر اثار الرعب داخل رشيحة

املوظفني وردود افعال رافضة عربوا
عنها من خالل وسائل التواصل
االجتماعي”.
وتابع ان “الغضبان لم يوضح من هم
املوظفني املشمولني بهذا التقليص”،
متسائال “هل ان الغضبان هو الناطق
الرسمي باسم الحكومة كي يتطرق اىل
هكذا امور ،وهل هو مكلف بهذا امللف
ام هو ترسيب لالعالم بغية جس نبض
الشارع بحال امليض به فعليا؟”.
واضاف الكناني ،ان “الحكومة بحال
ارادت فعليا الذهاب اىل تقليص او
تخفيض املخصصات للموظفني،
فعليها الذهاب اىل الدرجات العليا
(أ) والبالغ عددهم  ،539والدرجات
العليا (ب) والبالغ عددهم ،4769

عىل ان ال يزيد اعىل راتب عن خمسة
مليون دينار” ،الفتا اىل ان “التخفيض
ينبغي ايضا ان يشمل الدرجات االوىل
البالغ عددهم  48385عىل ان اليزيد
اعىل راتب مع املخصصات وكافة
االمتيازات االخرى عن ثالثة ماليني
دينار ،اضافة اىل تخفيض عرشين
باملئة من مخصصات الرواتب التي
تتجاوز ثالثة ماليني دينار وبهذا الحد
يكتفي بالتخفيض”.واكد الكناني “اما
باقي الرواتب ،فهي التقبل التخفيض،
حيث ان هنالك مقرتحات وابواب
اخرى كثرية بحال اتبعتها الحكومة
فمن املمكن لها تجاوز الضائقة
املالية الحالية دون الحاجة للمساس
بالرواتب او املخصصات”.

بسبب فريوس “كورونا” املستجد

ألول مرة يف العراق ..رمضان بدون مآدب افطار واملساجد مغلقة
الزوراء /خاص:
كجميع الدول العربية واإلسالمية ،يستقبل
العراقيون رمضان كل عام بالكثري من الطقوس
والعبادات والتحضريات فضال عن األنشطة
االجتماعية املتصلة بالشهر الفضيل حرصا ،بيد
أن كل ذلك لم يحصل هذا العام ،وألول مرة فرض
اإلغالق التام عىل املساجد بسبب تفيش فريوس
كورونا املستجد واقعا جديدا ألغى كل ما اعتاد
عليه العراقيون يف رمضان.
حل شهر رمضان املبارك هادئا عىل غري عادته،
حيث ال صالة جماعية وال صالة تراويح ،يف املساجد
بسبب اعالقها ،وال تبادل للزيارات بني األقارب
وال مآدب افطار جماعية او عائلية والخروج إىل
املطاعم وال وجود للعبة املحيبس الشهرية.
وعادة ما يشهد شهر رمضان مظاهر حيوية بني
الصائمني ،ما بني األمور الروحانية واالجتماعية،
ولكن كورونا أرغم املسلمني عىل صيام رمضان
مختلف هذه املرة ،خال من أبرز هذه املظاهر.
وقال مواطنون لـ”الزوراء” :أن رمضان هذا
العام حزين ويشعرون فيه الحرسة بسبب عدم
تمكنهم من تأدية أهم عبادة يف الشهر الفضيل
أال وهي صالة الجماعة يف املساجد ،وخاصة صالة
الرتاويح ،وجعلهم يكتفون بأداء الصالة يف البيت،
التزاما بإجراءات الحظر ومقررات الحكومة التي

الفتح لـ

وضعت للسيطرة عىل تفيش فريوس كورونا.
ولفت املواطنون إىل أنهم حرموا كذلك من
التجمعات العائلية الكبرية وعزومات اإلفطار
بني العوائل واألصدقاء ،وذلك بسبب القوانني
الصارمة التي تفرض عىل الجميع البقاء يف
املنزل ،مؤكدين أنهم لم يعودوا يستطيعون أضا
ارتياد املطاعم بغية تناول وجبات اإلفطار كما
هو معتاد يف كل عام يف واحدة من أهم العادات
البغدادية.

اما لعبة املحسبس الشعبية األكثر شهرة يف
رمضان من كل عام ،فهي أيضا غري متاحة يف
رمضان الجاري حرصا عىل املواطنني الذين ربما
يتجمعون بالعرشات يف العديد من مناطق بغداد
واملحافظات لالستمتاع باللعبة الرتاثية القيدمة
وتناول “البقالوة العراقية”.
كما تسبب فريوس كورونا بمنع اإلفطار املجاني
الذي تقيمه عدة جهات ومنظمات خريية للفقراء،
منعا ً للتجمعات غري املرغوب فيها من اجل كبح

سائرون تكشف جانبا من اجتماع عقد يف منزل العامري

جماح الوباء القاتل.
أما فيما يتعلق بسهرات السحور التي ترتفع
وتريتها مساء يف رمضان بني الصائمني ،حيث
يقبل الكثريون عىل ارتياد املقاهي واملطاعم ،التي
تقيم سهرات السحور املتأخرة ،فهي كغريها
تحولت إىل وجبات سحور داخل املنزل ،بني أفراد
العائلة.
كما يشهد الشهر الفضيل عددا ً من البطوالت
الرياضية ،التي تقام عادة يف ليايل رمضان ،وتسمى
“بالبطوالت الرمضانية” ،بني الفرق الشعبية
بكرة القدم يف العديد من املحافظات ،ولكن املالعب
ستكون خالية تماما ً هذا الشهر.
ويقبل الصائمون عىل محالت الحلويات بشكل
كبري خالل شهر رمضان ،ولكن هذا اإلقبال
سيقل كثرياَ ،وقد يتالىش تماماً ،مع حظر التجول
املفروض يف العديد من الدول ،ومع اختفاء
التجمعات العائلية.
ويؤكد معظم املواطنني :أن رمضان هذا العام
مختلف جدا ،وليست فيه أجواء احتفالية،
موضحني انهم يشعرون باآلىس والحزن ألنهم لن
يتمكنوا من عيش رمضان كما يجب هذا العام،
لكن ال خيار آخر أمامهم سوى االلتزام بإجراءات
العزل االجتماعي كونه السبيل الوحيد للنجاة من
الخطر.

 :كابينة الكاظمي اليت يعتزم تقدميها تتضمن شخصيات غري مؤهلة

بغداد /ليث جواد:
وصف تحالف الفتح الكابينة الوزارية
التي يتعزم رئيس الوزراء املكلف
مصطفى الكاظمي تقديمها إىل الربملان
بأنها “هزيلة” ،عازيا السبب اىل وجود
شخصيات مكررة وغري مؤهلة فيها،
فيما كشف تحالف سائرون جانبا
من اجتماع عقد يف منزل زعيم تحالف
الفتح هادي العامري مع الكاظمي.
وقال النائب عن تحالف الفتح مهدي
تقي اسماعيل يف حديث لـ”الزوراء” :إن
الكابينة الوزارية التي يعتزم مصطفى
الكاظمي تقديمها إىل الربملان اقل ما

يمكن القول عنها بانها هزيلة وليست
بمستوى الطموح ،مبينا أن معظم
االسماء املوجودة فيها هم اشخاص
غري مؤهلني لقيادة تلك الحقائب
اساسا.
واضاف اسماعيل :أن عدد االشخاص
املؤهلني يف هذه الكابينة الوزارية
ال يتعدى  40%بسبب اعتماده عىل
شخصيات مكررة ،مؤكدا أن القوى
باالبتعاد عن
السياسية مطالبة
املجاملة يف مسألة املرشحني ،الننا
نعيش يف أزمة تتطلب وجود اشخاص
من ذوي الخربة والكفاءة لقيادة تلك

الوزارات يف املرحلة املقبلة ،الفتا اىل ان
التلكؤ اذا حصل يف الحكومة املقبلة لن
يقترص تأثريه عىل الحكومة فحسب،
بل يشمل الكتل السياسية ايضا ،لذا
فان الكاظمي مطالب بان يفكر بشكل
صحيح ويختار بشكل دقيق لكي ال
يكون مصريه الفشل كسابقيه.
وداعا اسماعيل الكاظمي اىل ابعاد
وزارات الداخلية والدفاع والتخطيط
والبلديات واملالية عن املحاصصة
السياسية ،النها عماد البلد ويجب ان
التكون خاضعة للمحاصصة ،وانما
يجب قيادتها من اشخاص مستقلني

من ذوي الخربة والكفاءة.
وأشار اىل أن االسماء يف الكابينة
الوزارية التي تم تداولها خالل االيام
املاضية من الصعب تمريرها من قبل
الكتل السياسية واذا مررت فلنقراء عىل
العراق السالم.
أما النائب عن تحالف سائرون ازاد
حميد ،قال يف حديث لـ”الزوراء”:
أن اسباب رفض بعض املرشحني يف
كابينة الكاظمي ،هي وجود شبهات
فساد عليهم ،اضافة اىل أنهم كانوا
وزراء سابقني ولم ينجحوا يف عملهم يف
الحكومات السابقة.

وتابع حميد :أن االجتماع الذي حصل
اول امس الجمعة يف منزل هادي
العامري وحسب املعلومات فان
الكاظمي وعد بتغيري بعض االسماء يف
كابينتة الوزارية قبل الذهاب اىل الربملان،
مبينا أن الكتل السياسية استنفذت
جميع املحاوالت لديها امام الشعب،
وبالتايل هي تعيش ضغوطا كبرية من
اجل تمرير الكابينة الوزارية.
وبني حميد :أن  70%من الكابينة
الوزارية مكتملة باستثناء بعض
التعديالت عىل االسماء التي ابدى النواب
مالحظات عليها يف الفرتة السابقة.

اإلصابات ترتفع عربيا وجتربة لقاحات واعدة

إصابات كورونا تقرتب من الثالثة ماليني وحتذير من خماطر التعجل بإنهاء إجراءات احلجر
بغداد /متابعة الزوراء:
سجلت الدول العربية ارتفاعا
ملحوظا يف إصابات كورونا التي
باتت تقرتب من حاجز الثالثة ماليني
عامليا ،وبينما تستمر التحذيرات من
مخاطر التعجل يف إنهاء إجراءات
الحجر الشامل ،أعلن عن إجراء
تجارب واعدة عىل لقاحات مضادة
للفريوس.
وقد أودى الوباء بحياة أكثر من871
 197,ألف شخص منذ اكتشاف
الفريوس يف الصني أواخر العام
املايض ،بينما بلغ عدد املتعافني أكثر
من  798,449ألفا ،يف حني بلغت
اإلصابات املؤكدة أكثر من ,826,904
2مليونني.
وتعقيبا عىل ما يجري تداوله يف
اآلونة األخرية من تفكري بعض
الحكومات يف إصدار “جواز مناعي”
يسمح لحامله بالسفر أو العودة
ملزاولة عمله ،أطلقت منظمة الصحة
العاملية أحدث تحذيراتها.
وقالت املنظمة ،أمس السبت ،يف
بيان :إنه ما من دليل يف الوقت
الراهن عىل أن املتعافني من مرض
“كوفيد  ”19ولديهم أجسام مضادة،
غري معرضني لعدوى ثانية بفريوس
كورونا.
وحذرت من إصدار “جوازات

مناعية” أو “شهادات أمان من
املخاطر” ملن أصيبوا ،وقالت إن هذا
األمر قد يزيد من خطر االنتشار ألن
هؤالء األشخاص ربما يتجاهلون
اإلرشادات .ونرشت املنظمة موجزا
علميا يقدم توضيحات بشأن
األجسام املضادة واملناعة.
ودعا األمني العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوترييش إىل وضع
التجاذبات والخالفات السياسية
جانبا يف املعركة مع الفريوس،
والعمل عىل توفري لقاح آمن وفعال
ومنخفض التكلفة يكون لفائدة
الجميع دون استثناء.
ويف السياق نفسه ،قالت “سينوفاك”
الصناعات
عمالقالصينية
الدوائية -إنها أنتجت لقاحا وفر
“حماية كبرية” للقرود من العدوى
أثناء التجارب.
وأوضحت الرشكة أنها حقنت 8
قرود باللقاح ثم عرضتهم للفريوس
بعد ذلك بثالثة أسابيع ،لكن أيا منهم
لم يصب بالعدوى.
وشملت التجربة  4قرود أخرى لم
تحقن باللقاح ،فأصيبت بالعدوى
وعانت من التهاب رئوي حاد.
من جانبه ،قال عالم الفريوسات
األمريكي فلوريان كرامر عرب “تويرت”
إن رشكة “سينوفاك” قدمت “أول

بيانات جادة عن مرحلة ما قبل
التجارب الرسيرية ألحد اللقاحات
املحتملة”.
يف الواليات املتحدة ،تم تسجيل 1258
وفاة إضافية جراء فريوس كورونا
املستجد خالل آخر  24ساعة ،يف
حصيلة يومية هي األدنى منذ نحو
ثالثة أسابيع ،وفقا لجامعة جونز
هوبكنز.
وأعلنت الجامعة أن إجمايل عدد
الوفيات يف الواليات جراء الفريوس

تجاوز  52ألفا ،كما تخطى عدد
اإلصابات  890ألفا.
وقد تبلغ بريطانيا حاجز الـ 20ألف
وفاة بمرض “كوفيد  ”19يف وقت
الحق أمس السبت ،عند إضافة
الحصيلة اليومية إىل إجمايل من
ثبتت إصابتهم بفريوس كورونا
املستجد يف البالد وفارقوا الحياة
داخل املستشفيات وعددهم 19506
أشخاص.
وارتفعت حصيلة الوفيات بكورونا

يف مستشفيات اململكة املتحدة بواقع
 684وفاة يف غضون  24ساعة إىل
.19506
وسيكون تجاوز حاجز الـ 20ألفا
نبأ مزعجا للحكومة التي قال كبري
مستشاريها العلميني باتريك فاالنس
يوم  17مارس/آذار املايض إن إبقاء
عدد الوفيات أقل من هذا الرقم
سيكون “نتيجة جيدة فيما يتعلق
بما نتمنى تحقيقه”.
وتسجل بريطانيا خامس أعىل عدد

رسمي لوفيات الفريوس عىل مستوى
العالم ،بعد الواليات املتحدة وإيطاليا
وإسبانيا وفرنسا.
ومن املرجح أن يزيد العدد اإلجمايل
للوفيات باآلالف عند إضافة حصيلة
تتضمن الوفيات يف دور رعاية
املسنني.
اسيزيا ،قال مسؤولون إن الحكومة
الهندية سمحت بعودة محدودة
للعمل يف متاجر بعض األحياء
واملناطق السكنية اعتبارا من امس
السبت ،بعد أكثر من شهر عىل فرض
إجراءات الحجر العام عىل مستوى
البالد لوقف انتشار فريوس كورونا
املستجد.
وقالت وزارة الداخلية :إن محالت
البيع بالتجزئة يمكنها العودة للعمل
بنصف عدد العاملني ،مع مراعاة
إجراءات التباعد االجتماعي وارتداء
الكمامات والقفازات أثناء العمل.
ولن ُتفتح املتاجر يف األسواق الكبرية
أو مراكز التسوق قبل يوم  3مايو/
أيار القادم.
ويف باكستان ،مددت الحكومة
إجراءات الحجر العام عىل مستوى
البالد حتى يوم  9مايو/أيار املقبل،
لكنها قررت التحول إىل ما يطلق
عليه إجراءات العزل الذكية اعتبارا
من ،أمس السبت ،إذ بدأت عملية

تتبع لحاالت اإلصابة مع السماح
لبعض األنشطة الصناعية والتجارية
باستئناف العمل بموجب إرشادات
للسالمة.
وسمحت السلطات بعودة صالة
الجماعة خالل شهر رمضان
باستثناء إقليم السند جنوبي البالد،
حيث حذر أطباء من أن املرض قد
ينترش فيه رسيعا.
عربيا ،أعلنت وزارة الصحة القطرية،
امس السبت تسجيل  833إصابة
جديدة بفريوس كورونا لريتفع العدد
اإلجمايل إىل  9358حالة.
ويف الكويت ،تم تسجيل  278إصابة
جديدة لريتفع العدد اإلجمايل إىل
 2892حالة.
كما أعلنت وزارة الصحة املغربية
تسجيل  131إصابة جديدة بفريوس
كورونا لريتفع العدد اإلجمايل
لإلصابات إىل  3889حالة.
ويف اإلمارات ،قالت رشكة “االتحاد”
للطريان إنها ستمدد تعليق رحالت
الركاب حتى  15مايو/أيار القادم.
وكانت الرشكة قالت يف السابق إنها
ستستأنف رحالت الركاب جزئيا
اعتبارا من أول الشهر القادم ،لكنها
كشفت أنها أرجأت هذه الخطوة
بسبب استمرار تداعيات انتشار
فريوس كورونا.
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كشف تفاصيل «تبخر»  20مليار دوالر من مصدر مهم للبلد

وزير املوارد املائية السابق :املفاوض العراقي الميتلك ادوات ليكون مناورا ناجحا بسبب «التشتت والتشرذم»
الزوراء /خاص:
قدم وزير املوارد املائية السابق محسن
الش�مري ،تصورا ش�امال ع�ن الوضع
اإلقتص�ادي والنفطي يف العراق ،معتربا
أن املف�اوض العراق�ي اليمتل�ك ادوات
كافي�ة ليكون من�اورا ناجح�ا يف ملف
املي�اه بس�بب “التش�تت والت�رذم”،
وفيما ح�ذر من أن م�ا وصفه ب�”عقد
االذع�ان” يعي�ق االس�تثمار ،لف�ت إىل
“تبخر”  20مليار دوالر من مصدر مهم
لرفد البلد باملوارد املالية.
وق�ال الش�مري يف ح�وار م�ع “ملتقى
األخب�ار الوطن�ي” ال�ذي تش�ارك فيه
“ال�زوراء” :إن الع�راق دول�ة مترضرة
من مسألة نزول اسعار النفط بالنسبة
بش�كل كبر الس�باب كث�رة ،فالعراق
خ�رج م�ن ح�رب ث�م حصار ثم س�وء
ادارة وم�ن ثم فس�اد ،ونبحث اين نحن
م�ن املعادل�ة االن وماذا نري�د ان نعمل
للمس�تقبل ،مبينا مسألة اسعار النفط
االن ،اذا ما تحدثنا عن التصدير وس�عر
الربميل فممكن ان يعود باملعدل السنوي
اىل اربعني دوالر يوميا ،ويوميا نصدر ما
قيمت�ه  150مليون دوالر ،وهذه بنهاية
الشهر تكون  6مليار وباملحصلة سنويا
تقريب�ا  60ملي�ار دوالر س�نويا ،وهذا
الرقم يغطي النفقات التش�غيليلة التي
تش�مل الروات�ب والنفق�ات االخ�رى،
واملؤسس�ات االقتصادي�ة العاملي�ة
ثبت س�عر الربميل ب�ني  50-70دوالر،
وه�ذا الس�عر يعتربونه ع�ادال للمنتج
واملستهلك ،ولكن نحن االن النتحدث عن
ال��  50دوالر واعداد املوازنة اس�تعدف
س�عر الربمي�ل يف ال  55 2019دوالر،
ونحن اليوم نتحدث عن  40دوالر ،مبينا
أن هذا يعد وضعا طبيعيا ووفق االحداث
االخ�رة واجتماع االوبك ممكن ان يعود
الش�هر اىل اكث�ر من  40دوالر ،ونس�ر
كموازن�ة عراقية ان يك�ون ايرادنا من
النفط ه�و ال�  60ملي�ار ،والعراق فيه
ايرادات اخرى تش�مل املنافذ والرضائب
وجباية الكهرباء ،وهذه ممكن فيما لو
اصب�ح عليه�ا تجميع ممك�ن ان نصل
اىل رق�م ال��  75-80ملي�ار ،وبالنهاية
اوال واخ�را س�نتحدث ع�ن تغطي�ة
فق�ط تكاليف التش�غيلية التي تش�مل
الروات�ب و نفقات االخ�ر  ،وتبقى لدينا
مرتتب�ات تش�مل الديون ومس�تحقات
الركات النفطية ،فالبنك الدويل طالب
الدول الغنية بتأجيل س�داد الديون عىل
اس�تحقاقات الق�روض ،وه�ذا االم�ر
ممك�ن ان يرح�ل حت�ى ايق�اف تراكم
الفوائد ملدة ستة اشهر او سنة.
وتابع :من املمك�ن ان نلجأ اىل تعويض
س�عر الدوالر كون الع�راق يبيع النفط
بال�دوالر ويدف�ع الروات�ب الداخلي�ة
بالدينار العراق�ي ،فممكن بدل ان نبيع
ال�دوالر ب  ،1190فممك�ن ان نبيع�ه
ب  ،1240وحس�ب السياس�ة النقدي�ة
بالبنك املركزي وباالتفاق والتنسيق مع
الحكومة ،فهذا االم�ر ممكن ان يغطي
جزء من التكاليف التشغيلية وجزء من

س�وف النق�ط العاملي ،والتنس�يق مع
اوبك افضل من التنس�يق م�ع العراق،
والبيع عن طريق اوبك افضل من البيع
املبارش اىل املستهلكني ،ولذلك ليس من
صالح العراق الخروج من االوبك.

بيئة االستثمارية العراقية واعدة
جدا حباجة إىل معاجلة حتديات
قائمة

واعترب الشمري :أن البيئة االستثمارية
يف الع�راق مازال�ت مرتبك�ة تريعي�ا
والجان�ب االمن�ي ايضا يلق�ي بضالله
عىل كوادر ادارة املحفظة االستثمارية،
وه�ذه التحدي�ات اذا ما رسن�ا يف حلها
ضمن اش�هر قليل�ة خالل هذه الس�نة
فالبيئ�ة االس�تثمارية العراقي�ة واعدة
ج�دا ،ومن خالل املؤتم�رات الحظت ان
رأس امل�ايل العامل�ي والوطني متش�وف
للعم�ل بالع�راق ،فهذا يفتح لن�ا آفاقا،
موضح�ا أن ملي�ار دوالر ممك�ن ان
توف�ر  5-7االف فرص�ة عم�ل ،واثن�اء
تش�غيل املليار ممكن ان يوفر من 3-4
االف فرص�ة عمل أخ�رى ،والعراق االن
بيئة اس�تمارية تتج�اوز  250مليار اذا
ماطبقنا وعالجنا االمور املتعلقة.
وبني الش�مري :أن امل�وارد الطبيعية يف
الع�راق مهيئة لالكتف�اء ولكن نعود اىل

اع�داد املس�ودة عندما كن�ت يف مجلس
املحافظ�ة ،وكان يف تل�ك الف�رتة يشء،
ولك�ن كان�ت اش�رتاطات لالس�تمرار
تتضم�ن تهيئة الكوادر التي تس�توعب
عقلي�ة املس�تثمر ،لك�ن االن املوظفني
املوجودي�ن اغلبه�م يتعامل�ون بعقلية
عقد االذعان ،فاملس�تثمر يشارك ولدينا
فرصة استثمارية ومجال عمل فعندما
يتح�دث تت�م العملي�ة كراك�ة ،لكن
املوظف العراقي واقصد هنا رئيس وزراء
ووزراء ومدي�ر هيئة اس�تثمار ومدراء
عامني لحد االن يتعاملون مع املستثمر
بعنوان انه يري�د ان يأخذ عقد مقاولة،
وهذا امر غر صحيح ،فاملس�تثمر لديه
اموال وات�ى بغطاء مايل فيجب التعامل
مع�ه كري�ك ،وكثر من املس�تثمرين
لديهم هذه النقطة حساسة.
وأش�ار اىل الس�عر العادل لربميل النفط
بالنس�بة للمس�تهلك واملنت�ج هو 50-
 70دوال  ،واالن اذا اصب�ح  15او 20
دوالرا ،وهذا االمر مس�تبعد اس�تمراره
ط�ول الس�نة كون�ه ام�را صعب�ا عىل
كل االط�راف ،والي�وم اذا نتابع االخبار
املوج�ودة م�ن مؤسس�ات ضخمة ك�
ارامكو وتكساس وروسيا  ،والتي تنتج
بمجموعه�ا  25ملي�ون برمي�ل يوميا،
فهذه االطراف حاليا تطالب بسعر اعىل،

ف�رأس امل�ال العامل�ي املتمث�ل بال�دول
الصناعية الكربى هي من صنعت الصني
فلماذا نذهب اىل الصني؟ ،فصندوق النقد
الدويل والبنك الدويل واملؤسسات العاملية
التي ه�ي اعىل من الص�ني ،فممكن ان
نس�ر بهذا الخي�ار ،وللمعلومة موازنة
الص�ني  2,3ترلي�ون دوالر وموازن�ة
كاليفورني�ا  1,9ترليون دوالر ،فتقريبا
موازن�ة والي�ة امريكية ت�وازي موازنة
فرنس�ا او الصني ،فحقيق�ة ذهابنا اىل
الصني كان باالتج�اه الخاطيء وفقدنا
فرصة لنس�تخدم ورقة الحرب بالنيابة
عن العالم يف مواجهة اإلرهاب.

الشمري يقدم حال لتجنب االنكماش
العاملي وإبقاء العراق بعيدا عن
األزمة االقتصادية

وق�ال الش�مري :اذا ذهبن�ا اىل ضب�ط
ايرادتنا واولها قضية الفس�اد ،فالعراق
اليوم ميزانيته  100مليار دوالر وايراده
يف اس�وء االح�وال ه�و  60-75ملي�ار
دوالر  ،و  70-80ملي�ار كافي�ة للتنمية
وابعادنا عن االزمة االقتصادية العاملية،
واالنكماش يف االقتصاد العاملي فالعراق
اليمث�ل رقم�ا به ،وش�خص واح�د بيل
غيت�س يملك بقدر اي�رادات العراق ملدة
س�نة ،فنحن لسنا رقما ،ولكن يجب ان

وزير املوارد املائية السابق
حمسن الشمري
وكل يشء متوفر يف العراق فقط بحاجة
اىل تفعي�ل ،فالعراق ازمته ليس�ت ازمة
تمويل وانما ازم�ة ادارة ،وهذه العبارة
انا مسؤول عنها.

الشمري :العالقة بني املركز

الشمري :السعرالعادل للنفط يبلغ  70 – 50دوالرا للربميل ولن يستمر إخنفاضه طويال
النقطة االساس�ية ان الع�راق لم تتوفر
ملنظوم�ة تدوي�ر عجل�ة االقتص�اد بما
يلي�ق ويت�وازن من م�وارد وامكانيات،
وه�ذه العجلة يف رؤيتي الش�خصية اذا
االمر س�ار باالتجاه الصحيح فالنحتاج
اىل اكثر من س�نتني لنس�ر ع�ىل جادة
الصواب ولكن املش�كلة ان هذا القطار
لح�د االن ليس ع�ىل الس�كة ولحد االن

وال اعتقد سيبقى السعر كون تقديرات
املؤسس�ات النقدي�ة العاملي�ة والدولية
 ،50-70ولكن نحن يجب علينا تنشيط
االم�ور االخ�رى الت�ي تتضم�ن قضية
املنافذ والجباية .

التنمية املستدامة واملتجددة سهلة
املقومات لكن بشرط

وأكد الشمري :العراق وضعه وتستسلة

نضب�ط ايراداتنا ،ولو اس�تطعنا ارجاع
ج�زء من االم�وال التي تربت بس�بب
الفس�اد ووقفنا نزيف املال فهنا ممكن
ان نم�ول وضعن�ا ملدة س�نتني ونكون
بعيدين عن هذه االزمة.

الشمري :احللول املطروحة عبارة عن
مزاجات وتكتيكات سلبية غري جمدية

واالقليم حمكومة باملزاج

وفيم�ا يتعل�ق بالعالق�ة ب�ني املرك�ز
واالقليم ،ق�ال الش�مري :عندما ذهبنا
عىل قضية تصدي�ر النفط وتحدثنا مع
احمد داود اوغلو رئيس الوزراء الرتكي
يف انق�رة كان قب�ل  2014التحدث ضد
وض�ع التهري�ب والعالقة ب�ني االقليم
واملرك�ز ،وحقيق�ة انا ش�خصيا وبعد
خروجن�ا م�ن االجتم�اع كان رئي�س
الوزراء الس�ابق وتحدثنا بهذا االمر انه
التوج�د مخاطبات رس�مية ،فالجانب
االعالم�ي كان بدون ضابط�ة ،والذين
يتحدث�ون ع�ن االرقام ولك�ن اين هي
االرق�ام  ،والذي�ن يتحدث�ون لالع�الم
مج�رد اس�تعراض و 70-75%م�ن
كبار املس�ؤولني اليتحدثون عن حقائق
وانم�ا يقتطع ج�زء ويتح�دث به وفق
االنتقائية ،فالعالقة بني املركز واالقليم
محكوم�ة بالوثائ�ق ،واالن الكي�ف
وامل�زاج ه�و الحاك�م ،فالدول�ة التدار
به�ذه الطريق�ة ،واملرك�ز االن ادارت�ه
ل�كل امللفات مرتبكة بغ�ض النظر عن
نج�اح االقليم يف بعض امللف�ات ،ولكن
هذا اليعني انه س�ار باتج�اه وانا ابقى
حاس�دا او حاقدا او لدي توجهات اخر
 ،فاالقلي�م يحتاج اىل املركز واالخوان يف
االقليم يعلمون بانهم بحاجة اىل املركز

الشمري  :يف حال بيع الدوالر بـ 1240سيساهم ذلك يف جزء من التكاليف التشغيلية والرواتب
الروات�ب ،الفت�ا اىل أن حل�ول الحكومة
املقبل�ة لوضع العراق ينبغ�ي أن تكون
ليست امنية بل حلولت اقتصادية.

حلول لتغيري الواقع وإعادة دوران
اإلقتصاد العراقي

وب�ني الش�مري :أن التلك�ؤ يف ادارة
املحفظ�ة االس�تثمارية واالقتصادية،
سبب ش�ح املوارد واقتصار املوارد عىل
النف�ط وجان�ب من الرضائ�ب واملنافذ
الحدودي�ة ،واالن ممك�ن ان نق�وم
بتنش�يط املحفظ�ة االس�تثمارية م�ن
خالل تحوي�ل العقود املوجودة يف هيئة
االس�تثمار ،ونغ�ر عقلي�ة التعاقد من
عقود اذعان وفلسفة العقل االشرتاكي
الذي يعمل عقود مع رأس املال الوطني
واالجنب�ي عق�ود اذع�ان وه�ذا منفر،
فممك�ن ان نذه�ب اىل تعزيز دور رأس
املال ،ويف العراق رؤوس اموال ضخمة،
وممكن عرب عقد رشاكة جديد وبعقلية
اس�رتاتيجية ان ن�رع دوران عجل�ة
االقتص�اد العراق�ي وبالت�ايل الرضائب
تزيد والجباية تزيد وتتغر األمور.
وأش�ار الش�مري اىل أن الع�راق ع�اش
عزل�ة دولية ،ومنظمة االوبك تش�كلت
وف�ق آلي�ة واالن اذا ذهبن�ا باتج�اه
الخروج من منظمة االوبك سنذهب اىل
عب جديد من العزل�ة الدولية ،وكخيار
اس�رتاتيجي بالبق�اء يف االوب�ك افضل
من الخ�روج الذي علي�ه تبعات كثرة،
فاالوب�ك تمث�ل ح�وايل  20-25%م�ن

س�هلة ولكن لن ينتجون حلول كونهم
يبحث�ون عن حلول من الخ�ارج النهم
يعيدون تدوير الحلمل حول انفس�هم،
وإي�رادات املنافذ الحدودي�ة ممكن ان
تصل اىل  20مليار دوالر ،وهذا االمر فيه

نفك�ر بامور اخ�رى ،موضح�ا أن أفق
معالجة االزمة االقتصادية من الخارج
يج�ب ان نغ�ادره ،فالحل�ول داخلي�ة
اقتصادي�ة وحل�ول وف�ق االمكاني�ات
املوج�ودة ،فالع�راق ب�ه كل يشء م�ن
س�ياحة وزراع�ة وم�وارد طبيعي�ة
واالستثمار  ،فاالكتفاء الذاتي وارد جدا
اذا سار القطار عىل السكة.

الشمري :عدم االلتزام بقرارات
أوبك ليس يف صاحل العراق

ولفت الشمري اىل أن االمتناع عن تنفيذ
ق�رارات اوب�ك يف ه�ذا الظ�رف صع�ب
ج�دا ،وااللتزام بقرارات اوبك بالنس�بة
لن�ا مجحف او يلح�ق بنا رضر ،لكن يف
هذا الظرف هو ظرف تش�كل ملحور او
منظوم�ة جديدة ملا بع�د كورونا ،واالن
ترافق�ت قضي�ة الفاي�روس والهبوط
الحاد يف اس�عار النف�ط ،فالخروج من
اوبك االن وع�دم االلتزام بقراراته ليس
يف صال�ح الع�راق ،مبين�ا أن املفاوض
العراق�ي دائم�ا يكون تح�ت الضغط،
فالع�راق كدول�ة لح�د االن ل�م يتبلور
لها رؤية اس�رتاتيجية لتقن�ع االطراق
الدولي�ة واطلعت مثاال ع�ىل ملف املياه
فوج�دت التش�تت والت�رذم ،فاعتقد
الجان�ب املف�اوض العراق�ي اليمتل�ك
ادوات كافية ليكون مناورا ناجحا.
وفيم�ا يتعل�ق بقان�ون االس�تثمار
لس�نة  ،2006ق�ال الش�مري :إن�ه من
افض�ل قوانني االس�تثمار وش�اركت يف

وس�معته الدولية نازل اىل اسفل الهرم
بالنس�بة لقضي�ة الفس�اد ،يف حني أن
مس�ألة التنمي�ة املس�تدامة مفرداتها
س�هلة داخ�ل الع�راق ،ف�اذا م�ا عربنا
مرحل�ة الفس�اد فالتنمي�ة املس�تدامة
واملتجددة سهلة املقومات وفقط خالل
س�نتني ممكن تحرير االقتصاد والسر
باالتج�اه الصحيح ،واالحزاب املوجودة
االن ه�ي يف محن�ة ،وما ن�راه من تلكؤ
ليس يف صالح البلد ،فاالرساع يف تشكيل
الحكوم�ة وانط�الق عجل�ة االقتص�اد
واملب�ارشة بالحل�ول االقتصادي�ة ه�و
افض�ل خي�ار اىل الع�راق ،وكل يشء
متوفر فقط بحاجة اىل تفعيل.
ويف ش�أن آخر ،قال الشمري :ما يحدث
يف م�زاد العمل�ة يذه�ب اىل البنوك وهنا
الطام�ة الك�ربى ،فالبن�وك تح�رض
ايص�االت وهي غ�ر مطابق�ة ،والبنك
املركزي والحكومة تحت�اج املزاد ولكن
لي�س وفق ه�ذه اآللي�ة ،ف�اوال واخرا
نبيع النفط بالدوالر والتزاماتنا بالدينار
داخ�ل العراق فال نس�تطيع ايقاف بيع
الدوالر ولكن اآللية فيها خلل.

الشمري :فقدنا فرصة استخدام
ورقة احلرب بالنيابة عن العامل يف
مواجهة اإلرهاب

وتاب�ع :نح�ن ذهبن�ا بأتج�اه خاطيء
فالجمي�ع ابلغ�وا رئيس ال�وزراء بعدم
الذهاب اىل الصني ،كونها دولة عاكس�ة
لرأس املال ،وانا من ضمن الذين نصحه،

وبخص�وص موضوع الطاق�ة ،اوضح
الش�مري قائ�ال :إن العراق الي�زال غر
موجود بنظام املشاركة العاملية ،فنحن
لوال س�ومو والتصدير فلح�د االن نحن
وضعيتن�ا متخبط�ة ،ونح�ن لح�د االن
كل مجاالتن�ا من تعلي�م وامن والصحة
ليس�ت باملس�توى يف املش�اركة عامليا،
فالطموح�ات ه�ي ليس�ت سياس�ية
وليس�ت اس�رتاتيجية وال اقتصادي�ة
وال ه�ي حل�ول ،وانم�ا هي عب�ارة عن
مزاجات وتكتيكات سلبية غر مجدية،

اكث�ر من غرهم ،لكن من الذي يتحدث
مع�ه  ،فام�ا الحدي�ث يك�ون بتكتي�ك
وبالتايل الخس�ائر تزي�د والرخ يزيد،
وهذه هي منطقة الفراغ التي لحد االن
لم نغلقها.
أم�ا بش�أن املناف�ذ الحدودي�ة أوض�ح
الش�مري قائ�ال :نعل�م ب�ان كل حزب
وبعضه�ا عوائل مس�يطرة عىل منافذ،
وه�ذا املوض�وع متعل�ق بمنظوم�ة،
فاملنظوم�ة االن ه�ي يف محن�ة ورطت
نفسها وورطتنا ،والحلول بالنسبة لهم

ايراد جدا عالية ومنفعته  100%بدون
خس�ائر ،ولك�ن الفس�اد والتحاصص
حتى يف املنافذ يجعل ال� 20مليار دوالر
تتبخ�ر ونحصل منها  3-4مليار ،مبينا
أن الس�ياق املعمول به من كتل وطبقة
حاكم�ة متغانم�ة ،ومنه�م م�ن اتهم
بصفق�ات االس�لحة ،ومنهم م�ن عاد
وتس�لم منصبا كب�را يف الدولة ومنهم
من غض النظر عنه ،فاذا ما كان هنالك
اسرتداد لالموال ،فيكون لنا مورد ضخم
لتمويل التنمية املستدامة املتجددة هو
من االموال العراقية التي ذهبت ببطون
الفاس�دين فمس�ألة ملف�ات الفس�اد
واالسلحة وغرها متلكئة والكثر منها
مهم�ل بانتظ�ار اليوم ال�ذي تظهر به
هذه امللفات.

الشمري :كفاءة بيانات وزارة
التخطيط ال تتجاوز الـ 35%وهذه
مشكلة للعراق

وقال الش�مري :عندما نريد ان نتحدث
ع�ن ادارة حقيقي�ة فاالس�تقرار مهم
لحسن االدارة والتنظيم ،وهناك قضية
مهم�ة ج�دا وتحدث�ت به�ا يف 2015
يف مجل�س ال�وزراء وتتضم�ن كف�اءة
البيان�ات يف العراق التتع�دى ال، 30%
اي عندم�ا اكون صاحب ق�رار واجمع
بيان�ات الصدر ق�رار ،تاتين�ي البيانات
التغطي اكث�ر من  30%من املش�كلة،
وباملحصلة كفاءة قراري التحل س�وى
 30%من املش�كلة ،وجزء من مش�كلة
الع�راق ه�ي كف�اءة البيان�ات والكالم
موجه بشكل مبارش اىل وزارة التخطيط
التي اعتقد ان كفاءة بياناتها التتجاوز
.30-35%
واك�د :أن االصالح يجل�ب مبالغ تغطي
العجز وتوفر الكلف التي تحقق التنمية
املس�تدامة املتجددة او املس�تدامة التي
نح�ن بحاج�ة اليه�ا ،فاالص�الح ليس
واج�ب او رضورة فق�ط وانم�ا حتمي
يج�ب ان يب�دأ ،مبين�ا أن الكوبونات و
الس�ندات السياس�ية وتعوي�م العملة
وحرص بيع الدوالر وتنشيط االستثمار
وارج�اع الثق�ة للمس�تثمر باملنظومة
وبالعق�ود  ،والب�دء باص�الح حقيق�ي
فجميعه�ا يج�ب ان تك�ون مجتمع�ة

كي ن�رى عراقا غر الع�راق الحايل بعد
 5س�نوات ،وهذا ممك�ن اذا بدأنا خالل
هذه الفرتة .
وق�ال الش�مري :أن الطبق�ة الحاكمة
التوجد لديها حل�ول والحلول تاتي من
خارج�ه  ،واالن نحن ام�ام فرتة انهاك
واس�تنزاف او بقناعته�م يلعبون عىل
الوق�ت أو يس�تثمرون املماطلة وهناك
مواعي�د ترحي�ل القضي�ة اىل موع�د
االنتخابات االمريكي�ة  ،ولكن املجتمع
الدويل هو ليس كل�ه امريكا ،فاملجتمع
ال�دويل لدي�ه وجه�ة نظر ع�ن الطبقة
الحاكمة يف الع�راق ،واالتحاد االوروبي
اعطى تقييما لالنتخابات ،وكان التقييم
 18%وهذا حقيقة كبلد وسمعة طويلة
االم�د م�ن املف�رتض ه�م اي يراجع�و
انفس�هم واملنظام الدولية ايضا قيمت
تقييم مقارب ،فاالخوة اراهم سيأتيهم
الح�ل م�ن الخ�ارج وس�يكون عواقبه
وتبعات�ه كثرة ،لكنن�ي كمواطن ليس
لدي خيار ،فتحدثنا معهم ضمو اذانهم
والتفو حول انفسهم ،فالتوجد خيارات،
والله اعلم ماذا سنرى يف االيام القادمة
 ،ولكن باملحصلة س�نة  2020ستبقى
سنة انتقالية ،و  2021-2022ستكون
هناك نقلة اقتصادية اجتماعية ثقافية
علمي�ة خدماتي�ة سياس�ية ،فالعراق
يج�ب ان يع�ود ديمقراطي�ا متع�ددا
وواحدا ،وهذه االمور التي هي االس�س
الت�ي يس�ر عليه�ا البلد وخ�الف ذلك
لن يح�دث مهما طال ومهم�ا ماطلوا،
فالبلد يخ�وض مخاض�ا النتيجة بعده
تكون ايجابية.
وبشأن موضوع كورونا ،قال الشمري:
فيه ش�قني مع الصني وثب�ت ان اغلب
ال�دول وجهت اصاب�ع االتهام بتقصر
الص�ني ع�ن االدالء بالحقائ�ق وكل
املعلومات اىل املنظومة الدولية وتبعات
ه�ذا املوض�وع كثرة منه�ا تعويضات
وتوج�ه دع�وة اىل املحكم�ة الدولي�ة
وغره�ا ،ام�ا مس�ألة ان الفاي�روس
مخل�ق او مصنع وج�زء م�ن املؤامرة
ممك�ن اثباته الحق�ا علمياً ،ومس�ألة
الرتاخي�ص والعديد م�ن الركات منذ
 2016عن انخفاظ اسعار النفط بعض
الركات ابدت موافقتها باعادة النظر
بعق�ود ج�والت الرتاخي�ص ،ورشكات
النف�ط اكثر عملية من الكثر من افراد
الطبقة الحاكمة  ،فهم يف لب االقتصاد
العامل�ي  ،بينما اف�راد الطبقة الحاكمة
منفصلة ع�ن الواقع ال�دويل وتترصف
وكانها بمعزل عن املنظومة الدولية .
وأشار اىل أن الحلول لجوالت الرتاخيص
ممكن اعادة النظر بها والجلوس معهم
رشك�ة رشكة او مجموع�ة رشكات او
الكل  ،فقط�اع الطاقة بالعالم صحيح
رشكات متع�ددة الجنس�يات ولك�ن
بالنهاي�ة ايض�ا محك�وم بالق�رارات
السياس�ية لتل�ك ال�دول  ،فمثال برتش
برتولي�وم ممك�ن ان تتح�دث م�ع
الحكومة الربيطانية وايكسون موبيل
ممك�ن ان تتح�دث م�ع الحكوم�ة
االمريكية  ...وهك�ذا ،فركات النفط
املس�تثمرة ممكن اع�ادة النظ�ر بها،
وهن�اك موض�وع آخ�ر ه�و ج�والت
الرتاخي�ص لركات االتص�االت ايضا
فيه�ا اي�رادات ضخم�ة ايض�ا مربة
حاله�ا ح�ال املناف�ذ الحدودي�ة ،وإذا
م�ا تحدثنا عن ت�رك االص�الح ونربط
االص�الح بس�عر الربمي�ل فبع�د 10
س�نوات لن نج�د اي�رادات محرتمة او
تكفي حاجات العراق ،كون االن نسبة
النم�و بالع�راق مليون انس�ان تقريبا
وبعد خمس س�نوات س�نكون 45-46
ملي�ون  ،والي�وم لدينا عج�ز يف توفر
الخدم�ات وخطه�ا يمي�ل م�ن 1985
بانح�دار  ،فخيار االصالح خيار حتمي
واليجب ان نفكر بغره.
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الصحة تؤكد تهيئة الدرجات الوظيفية
بانتظار إقرار املوازنة
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت،
أن الدرجات الوظيفية لالختصاصات
العلمية (الطبية والصحية والتمريضية)
مهيأة وننتظر إقرار املوازنة العامة.
وقال وكيل وزارة الصحة والبيئة ،هاني
العقابي :إن»وزارة الصحة أطلقت
األسبوع املايض االستمارة االلكرتونية
الخاصة بتعيني خريجي العام املايض
من االختصاصات الطبية والصحية

والتمريضية» .الفتا ً اىل أن «التعيني
مرشوط بتوفر الدرجات الوظيفية
وإقرار املوازنة».
وأضاف أن»قسما ً من الدرجات
ستخصصها وزارة املالية مركزيا ً « .مبينا ً
أن»الوزارة ستخصص عددا ً كبريا ً من
الدرجات من خالل تخصيص  25باملئة
من درجات الحذف واالستحداث».
وأشار اىل أن» الوزارة عازمة عىل إيجاد
حل لهذه الرشيحة إذا ما أقرت املوازنة».

األزمة النيابية تؤشر ضعفا كبريا يف
استجابة املالية لتحديات «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية االزمة النيابية ،امس السبت ،عن وجود شكاوى من أغلب املحافظني بعدم ارسال
التخصيصات املالية الالزمة ملواجهة تحديات فريوس كورونا ،مشرية إىل وجود ضعف كبري
بعدم استجابة وزارة املالية الطالق التخصيصات.وقال الناطق باسم الخلية النائب ،فالح
الزيادي ،يف ترصيح صحفي :إنه “ارشنا خالل االسابيع املاضية ضعفا كبريا ،وعدم استحابة
وزارة املالية يف رسعة اطالق التخصيصات املالية الالزمة».وأضاف الزيادي أن “خلية األزمة
النيابية ،ومن خالل املتابعات امليدانية ،اشتكى محافظون عدة من هذا الضعف والتقاعس”.
مؤكدا أن “وزارة املالية أثبتت تقصريها الكبري ،وتراخيها تجاه الشعب العراقي”.

جلنة برملانية :البطاقة التموينية ستشهد
اكتفا ًء وطنيا كامال
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أكدت أن التنظيم اإلرهابي ال ميتلك القدرة على التمويل

العمليات املشرتكة« :داعش» يستخدم أساليب خمتلفة للرتويج اإلعالمي فقط
بغداد /الزوراء:
علقت قيادة العمليات املشرتكة ،امس
السبت ،عىل تحركات داعش األخرية ،مؤكدة
عدم امتالكه القدرة عىل التمويل.
وقال املتحدث باسم العمليات املشرتكة ،اللواء
تحسني الخفاجي ،بحسب الوكالة الرسمية،
إن « املعلومات االستخبارتية رصدت خاليا
نائمة لعصابات داعش اإلرهابية تتحرك
بمجاميع صغرية يف محاولة للتأثري يف تواجد
القوات األمنية يف بعض املناطق» .الفتا ً إىل
أن»هذه املعلومات رصدت وجود حركة
لعنارص داعش يرتاوح عددهم ما بني  25اىل
 30إرهابيا ً يف منطقة وادي الشاي جنوبي
كركوك ،ما دفع القوات األمنية اىل تنفيذ
عملية استباقية واستهداف وكرهم».
وأوضح الخفاجي أن»عصابات داعش تلجأ
اىل أساليب مختلفة إلظهار أنهم موجودون
وأعدادهم كبرية وهم عكس ذلك تماماً» .مبينا ً
أن»العمليات املشرتكة ليس لديها جرد كامل
بعدد العنارص اإلرهابية ،ولكن املعلومات
االستخبارية تؤكد أن أعدادهم قليلة ،وهم
يلجؤون إىل أساليب مختلفة لتضليل الرأي
العام يف ما يتعلق بعددهم وتحركاتهم».
وأضاف أن»أحد أساليب الخاليا النائمة

لداعش يعتمد عىل قيام مجاميع صغرية
تتكون من إرهابيني اثنني أو ثالثة باالعتداء
عىل القوات األمنية هنا وهناك من دون أن
يحققوا أية نتيجة فعلية ،بل مجرد استغالل
هذه االعتداءات للرتويج اإلعالمي» .مشريا ً
إىل أن «القوات األمنية تتابع هذه األوكار
التي تجتمع بها عصابات داعش وتستهدفها

بعمليات استباقية نوعية ،وقد قتلت يف احدى
العمليات  14إرهابيا ً يختبؤون مع أسلحتهم
يف جزيرة نائية بنهر دجلة غرب قضاء الدور
يف صالح الدين».
وأشار الخفاجي إىل أن»القوات األمنية نفذت
أيضا ً عملية استباقية يف الصحراء جنوب
غرب الرطبة بمحافظة األنبار استهدفت

خاللها خاليا إرهابية تستغل صفة الراعي
وقامت باالعتداء عىل نقطة أمنية» .مؤكدا ً
أن»القوات األمنية متواجدة يف كل مكان
ولديها معلومات واستطالعات لتتحرك من
خاللها».
وعن األنباء التي تتحدث عن قيام العصابات
اإلرهابية بجمع السالح ورشائه بأسعار
مغرية ،ذكر الخفاجي أن «داعش اإلرهابي
ال يمتلك القدرة عىل التمويل بعد أن تمكنت
القوات األمنية من قطع كل مصادر التمويل،
وليس لديهم قدرة عىل كسب عنارص جديدة
بعد أن بات الجميع يرفض التطوع بالعمل
معهم ،وال يمتلكون القدرة عىل جلب مقاتلني
من خارج العراق» .مبينا ً أن»اليشء الوحيد
الذي تقوم به تلك العصابات هو استغالل
حظر التجوال املفروض بسبب تفيش فريوس
كورونا يف تنفيذ عمليات إرهابية عشوائية من
أجل خلق انطباع لدى العالم بأنهم موجودون
ويستطيعون التحرك».
وشدد الخفاجي عىل أن»القوات األمنية
بجميع صنوفها ،الداخلية والدفاع واألمن
الوطني واملخابرات والحشد الشعبي ،تطارد
تلك العصابات ،ولديها تقديرات للموقف،
وتنفذ عمليات استباقية ملباغتة اإلرهابيني».

أحبط حماولة إرهابية يف األنبار

احلشد ينفذ عملية دهم وتفتيش لتعقب عناصر “داعش” يف سامراء

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار
النيابية ،سالم الشمري ،امس السبت،
أن البطاقة التموينية ستشهد وخالل
الفرتة املقبلة اكتفا ًء وطنيا كامال باملواد
املجهزة للمواطنني.
وقال الشمري ،يف بيان صحفي تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،ان “ العراق،
وبعد ان حقق االكتفاء بأغلب املحاصيل
واملنتجات الزراعية املحلية ،باتت عملية
التصدير شيئا متاحا يف ظل الرغبة
الوطنية لزيادة اإليرادات”.
واضاف ان “البطاقة التموينية ستشهد

وخالل الفرتة املقبلة اكتفا ًء وطنيا
كامال باملواد املجهزة للمواطنني اضافة
لزيادة موادها لتتناسب وأوضاع املرحلة
الحالية” .مبينا أن “ما موجود يف
األسواق املحلية من محاصيل ومنتجات
مستوردة جزء من اتفاقيات مشرتكة
لفرتات معينة وتعزيزا للعالقات مع
الدول املختلفة”.
وطمان الشمري “الفالحني واملزارعني
وأصحاب الحقول واملفاقس عىل
انتاجهم والذي سيجد سوقه محليا
وإقليميا وعربيا ،خاصة وأن املحاصيل
واملنتجات العراقية لها سوقها الخارجي
مهما تأخر تصديرها لظروف معروفة”.

جندة بغداد تعتقل سارقا حبوزته أكثر من
 70مليون دينار
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة نجدة بغداد ،امس السبت ،إلقاء القبض عىل شخص رسق مكتب
صريفة يف منطقة الزعفرانية وضبط مبلغ يفوق  70مليون دينار بحوزته.
وقال إعالم املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «دوريات رشطة نجدة
الزعفرانية نفذت واجبا ً مشرتكا ً مع الرشطة االتحادية وعدد من األجهزة األمنية
األخرى ،حيث تمكنت من إلقاء القبض عىل سارق قام برسقة صريفة ضمن منطقة
الزعفرانية شارع املعه».وأوضح البيان أن «ذلك جاء بعد معلومات دقيقة عن مكان
تواجد الشخص املذكور أعاله ضمن منطقة الزعفرانية ،الشموخ محلة  ،964حيث
ضبط بحوزته عىل املرسوقات ( 49،677،000دينار ،و 19،620دوالرا ً والبتوب)» .مشريا
إىل «تسليمه إىل الجهات املختصة إلكمال التحقيق».

الداخلية تقبض على تاجر خمدرات يف البصرة
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس السبت ،عن
القبض عىل متهم بحوزته مواد مخدرة يف
البرصة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،ان «مفارز شعبة شؤون
املخدرات و املؤثرات العقلية يف الزبري

بمحافظة البرصة تمكنت من القاء
القبض عىل متهم من مروجي املواد
املخدرة ،وضبط بحوزته مواد مخدرة
تقدر بـ 5غرام وادوات تعاطي».
واضافت انه «تم اتخاذ االجراءات
القانونية االصولية الالزمة ،وتسليمه
للقضاء لينال جزاءه العادل».

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء
للحشد الشعبي عن تنفيذها عملية
دهم وتفتيش واسعة النطاق يف
مناطق غرب سامراء ضمن قاطع
املسؤولية لتعقب عنارص “ داعش».
بينما احبطت قوات الحشد الشعبي
محاولة لعنارص “ داعش” الستهداف
القوات األمنية بعبوات ناسفة يف
محافظة االنبار.

وذكر بيان لقيادة عمليات سامراء
للحشد الشعبي ،امس السبت،
اطلعت عليه «الزوراء» :أن “معلومات
استخباراتية دقيقة وردت إىل اللواء
 314أكدت وجود عنارص تابعة لتنظيم
داعش االرهابي يف مناطق ( التعاون
والبوصويلح واملعامل والصبيحات)
غرب مدينة سامراء ضمن قاطع
املسؤولية».
وأضاف البيان أن “قوة من فوج

طوارى اللواء  314برفقة آمر اللواء
واإلستخبارات والحركات والهندسة
واإلتصاالت ،باإلضافة إىل الفوج
السابع التابع إىل اللواء ،نفذت
عملية الدهم والتفتيش بمناطق
غرب سامراء للبحث عن العنارص
اإلرهابية”.
بينما احبطت قوات الحشد الشعبي،
امس السبت ،محاولة لعنارص “
داعش” الستهداف القوات األمنية

الرتبية تعلن املواضيع احملذوفة للتعليم املسرع البصرة تسجل مخس براءات اخرتاع
يف املرحلة االبتدائية
ملواجهة «كورونا»

بغداد /الزوراء:
ْ
أعلنت وزارة الرتبي ِة ،امس السبت ،عن املواضي َع
املحذوفة من منهاج االمتحانات النهائية الخاصة
باملرحلة االبتدائية ،ضمن نظام التعليم املرسع .
وقالت معاونة مدير عام املناهج بالوزارة ،ارساء طالب،
يف ترصيح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت
عليها «الزوراء» :إن “املديرية أعدت خطة تهدف اىل
حذف املواضيع املختصة بمدارس التعليم املرسع
ضمن املراحل املنتهية للعام الدرايس الحايل (– 2019
.”)2020
وافصحت طالب عن انه “تم حذف املواضيع الخاصة
بمدارس التعليم املرسع من املستوى الثالث للمرحلة
االبتدائية ،إذ تم حذف الوحدتني الرابعة والخامسة من
مادة االسالمية ،والوحدات 10 :و  11و  12و  13و14

و15من مادة اللغة العربية».وتابعت ان “الحذف شمل
ايضا الوحدات 11 :و  12و  13و  14و  15و  16و  17و
 18و 19و 20من مادة اللغة االنكليزية ،فضال عن حذف
الفصلني الخامس والسادس من مادة الرياضيات،
مبينة ان الحذف شمل مادة العلوم من الوحدة الرابعة
للفصول :السابع والثامن والتاسع ،والوحدة الخامسة
من الفصلني  10و ،11والوحدة السادسة من الفصلني
 12و.”13وأردفت انه “تم أيضا حذف مواضيع من
مادة االجتماعيات ،إذ تم حذف الوحدة األوىل الخاصة
بالجغرافية ،بموضوع (جغرافية وطننا العراق 13
صفحة) ،وحذف الوحدة الثانية (تاريخ حضارتنا هويتنا
 11صفحة) ،فضال عن حذف مواضيع الوحدة الثالثة
من مادة الوطنية ( 10صفحات) ،وحذف مواضيع
الباب الثاني (مجتمعنا العراقي  16صفحة)”.

أراض
اخلدمات النيابية تكشف توزيع قطع ٍ
للمالكات الطبية والقوات األمنية

بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة الخدمات النيابية ،امس السبت،
أراض بني املالكات الطبية
عن قرب توزيع قطع
ٍ
والقوات األمنية والرشائح االخرى بواقع 200
و 300مرت مربع يف بغداد واملحافظات.
وقال عضو اللجنة ،عباس العطايف ،يف ترصيح
صحفي تابعته «الزوراء» :إن “لجنة الخدمات
النيابية نظمت مجموعة من االستضافات ومتابعة
العديد من االعمال ،السيما يف هذه املرحلة كعمل
املطارات واملوانئ والبلديات”.
مبينا أن ان “اللجنة تابعت توزيع االرايض
السكنية يف كل املحافظات ،بعد أن أعطت الحكومة
الصالحيات الكاملة للمحافظني يف عام 2019
لتوزيعها بني املواطنني الذين ال يمتلكون اي قطعة
أرض سكنية “.

وأضاف العطايف ان “املحافظني وبعد أزمة كورونا
سريسلون كتبا رسمية اىل دوائر البلدية للمبارشة
بفرز وتوزيع القطع “.
مشريا اىل أن ” أولويات التوزيع ستكون عىل
املالكات الطبية عىل اعتبارهم جدار الصد االول
ومن ثم القوات األمنية ،علما ان توزيع هذه القطع
سيشمل كل رشائح املجتمع العراقي».
وأوضح ان “متابعة اللجنة لتوزيع قطع االرايض
كانن بشكل مبارش من قبل اعضائها يف كل
املحافظات الستكمال الفرز والتوزيع بني الفئات
املستحقة من املواطنني ممن لم يتوفرلهم
السكن” .مؤكدا أن “قطع االرايض ستوزع بني
املالكات الطبية والعسكرية واملواطنني داخل مراكز
املدن واالقضية بواقع  200مرت بينما ستكون يف
النواحي  300مرت “.

قررت إغالق منطقة «بين سعد» بالكامل

صالح الدين متنع دخول العائدين إليها دون سالمة طبية

بغداد /الزوراء:
اعلن محافظ صالح عن فرض قيود جديدة عىل
حركة التنقل مع املحافظات املجاورة ،وبينما
قرر عدم السماح للعائدين اىل مناطقهم يف صالح
الدين بالدخول مالم يجلبوا تقارير سالمتهم،
قرر إغالق منطقة «بني سعد» يف قضاء بلد
بعد ظهور إصابة ألحد الوافدين ،متهما ً الوافد
بـ»مخالفة» التعليمات والتعهدات.
وقال محافظ صالح ،الدين عمار جرب ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه انه “فرض قيودا
جديدة عىل حركة التنقل مع املحافظات املجاورة،
ومنها ان تقوم مداخل املحافظة بتزويد الزائرين
بباج يسلمه يف آخر نقطة يغادرمنها».
وحذر جرب ”من الرتاخي بتطبيق االجراءات
االحرتازية” ،معتربا ان ” االيام العرشة املقبلة
تمثل خطرا كبريا عىل حياة املواطنني من وباء
كورونا».
وتابع انه ” تقرر عدم السماح للعائدين اىل
مناطقهم يف صالح الدين بالدخول ما لم يجلبوا
تقارير طبية من مؤسسات معنية بالتحاليل

بعبوات ناسفة يف محافظة االنبار.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أنه “بناء
عىل معلومات استخبارية دقيقة
نفذت قوة الحشد الشعبي ضمن
قيادة عمليات االنبار عملية استباقية
ملالحقة خاليا داعش ضمن قاطع
املسؤولية».
وأضاف البيان أن “العملية اسفرت
عن العثور عىل ثالث عبوات ناسفة

مجهزة للتفجري مع عبوة الصقة
وعرشة رؤس متفجرة وعرشات
الصواعق يف احد املنازل املهجورة
ضمن قاطع املسؤولية يف االنبار“.
مبينا ان “ اإلرهابيني كانوا يرومون
استخدام العبوات الناسفة ضد القوات
االمنية يف املحافظة».
وأشار البيان اىل انه “تم التخلص
من العبوات الناسفة واملواد املتفجرة
بشكل آمن”.

املختربية تؤيد سالمتهم من االصابة”.
ويف السياق نفسه ،قرر محافظ صالح الدين،
عمار جرب ،امس ،إغالق منطقة «بني سعد» يف

قضاء بلد بعد ظهور إصابة ألحد الوافدين ،متهما ً
الوافد بـ»مخالفة» التعليمات والتعهدات.
وقال جرب يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه،

إن «اإلصابة التي ظهرت يف منطقة بني سعد يف
قضاء بلد جاءت بسبب مخالفة شخص وافد
للتعليمات والتعهدات التي وقعها يف مدخل شيخ
إبراهيم جنوبي املحافظة».
وأوضح أن «اإلصابة وقعت بسبب ترصف
شخيص ،وهناك إجراءات غري دقيقة من قبل
وزارة الصحة يف دخول الوافدين» ،مبينا ً أن
«املصاب دخل وتعهد بعدم مغادرة املنزل لحني
ظهور نتيجة الفحص ،لكنه ترصف بشكل
شخيص ،وهو بوضع صحي وجنائي مخالف
ألنه تعهد بعدم مغادرة املنزل».
وأضاف أن هناك «خلالً يف إجراءات خارج إدارة
املحافظة» .ماضيا ً إىل القول إنه من «املفروض
أن يكون هناك تدقيق عىل الفحوصات ،وأن يتم
الحجر يف مكان قريب من املطار».
وأكمل أنه قرر «إغالق املنطقة وتعفري املكان
وأخذ مسحات لكل املالمسني للمصاب وسنتخذ
االجراءات وإحكام السيطرات» .متابعاً« :نرفض
دخول أي وافد ،لكن هناك تسهيالت ألبناء صالح
الدين يف الحركة الداخلية».

بغداد /الزوراء:
أعلنت جامعة البرصة ،امس السبت ،عن تسجيل خمس براءات اخرتاع من ابتكار الفريق
البحثي العلمي يف الجامعة ملواجهة فريوس كورونا.
وقال رئيس الجامعة ،سعد شاهني ،يف بيان صحفي :ان «الجامعة سجلت خمس براءات اخرتاع
قدمتها الجامعة خالل االزمة ،واهمها عزل فريوس كورونا من سعال األشخاص املصابني بدال
من اخذ املسحة من الشخص املصاب التي قد تحدث العديد من االخطاء بالتشخيص».وأضاف
«قدمنا براءة اخرتاع عبارة عن فلرت ورقي به سواب طبي لعزل الفريوس ثم يوضع بالوسط
الناقل وينقل للمختربات ،حيث اعطانا نتائج إيجابية» .مبينا «عرضنا كيفية عزل الفريوس
من االدرار والرباز للمصابني ألنه قد ينتقل منهم قبل االعراض ،وصممنا  Kitمن البداية ثالثي
القاعدة وتيوبات وبعمل انتاجي محيل».وتابع شاهني «اما الرباءة االخرى فقد كانت عبارة عن
أقراص معقمة للمياه الثقيلة واالنهار ألن املرىض قد يطلقون الفريوس من الرباز ،ولذا يجب
التعقيم لكيال يذهب لألنهار او املياه وربما يصيب األسماك».وبني انه «لذلك صممنا اقراصا ً
تزيل اعراضه ،وهو بشكل بودر رسيع االذابة ،ووصلنا إلنتاج  35ألف وسط ناقل و 70ألف سواب
طبي وزع لكل املحافظات يف العراق وهو سهل الذوبان وممكن كشف وتشخيص املصابني من
خالله».وأكد انه «عرضنا كابينة لعزل األشخاص املصابني داخل الردهة وفوق الرسير غطاء
يتضمن فتحات تضاف من خالله أنابيب األوكسجني ،حيث يمكن الطبيب من ان يعالجه وهو
داخل الكابينة للحفاظ عىل املستشفى ،وحماية الكادر الطبي والصحي من اإلصابة».

نينوى تفتتح أكرب معمل لأللبسة
اجلاهزة وثالثة مراكز صحية
بغداد /الزوراء:
أعلن محافظ نينوى عن افتتاح اكرب معمل
لأللبسة الجاهزة يف املحافظة .وفيما اعلنت
صحة محافظة نينوى عن البدء بإعمار
ثاني مستشفى عام يف قضاء سنجار،
أكدت افتتاح ثالثة مراكز صحية يف قضاء
مخمور.
وقال محافظ نينوى ،نجم الجبوري ،امس
السبت ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»:
إن “املالكات الهندسية والفنية يف بلدية
وبلديات نينوى ،افتتحت معمل املنصور
لاللبسة الجاهزة بعد تدمريه بالكامل
وتفجري أغلب أقسامه ،ورسقة جميع
مكائن الخياطة وتهريبها خارج العراق
من قبل عصابات داعش االجرامية».
وأضاف الجبوري أنه “تم تجهيز املعمل
بجميع املستلزمات من آليات ومكائن
تخص الخياطة ،وتم استئناف العمل
فيه بعد عودة العاملني لهذا املعمل ،دعما
للقطاع الصناعي يف محافظة نينوى».
ويف سياق اخر ،صحة محافظة نينوى،

امس السبت ،عن البدء بإعمار ثاني
مستشفى عام يف قضاء سنجار ،فيما
أكدت افتتاح ثالثة مراكز صحية يف قضاء
مخمور.
وقال مدير عام صحة نينوى ،فالح الطائي،
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» إن “محافظة
نينوى رشعت بإعمار ثاني مستشفى عام
يف ناحية سنوني ضمن قضاء سنجار
شمال غرب املوصل».
وأوضح الطائي أن “مدة بناء املستشفى
العام ستكون نحو عرشة أشهر تقريبا،
وبعمل متواصل لحاجة سكان الناحية
لهذا املستشفى الذي يتضمن  12رسيرا،
وردهات مختلفة ،مع ستة مختربات
واربعة أقسام طوارئ” ،مبينا ً أن “تمويل
بناء هذا املستشفى من املبالغ املخصصة
العمار محافظة نينوى».
وأشار إىل انه “تم افتتاح ثالثة مراكز
صحية يف قضاء مخمور” ،موضحا أنه
“تم تجهيز املراكز بأحدث األجهزة الطبية
وتمت مبارشتها بالعمل”.

أسواق
العدد 7235 :االحد  26نيسان 2020

الدوالر يشهد استقرارا يف األسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
استق�رت اسع�ار رصف الدوالر
ببورص�ة الكف�اح واالس�واق
املحلية ،امس السبت.
وسجلت أسع�ار بورصة الكفاح
يف بغ�داد  123.300دين�ار ل�كل

 100دوالر.
وكانت أسع�ار البيع والرشاء يف
مح�الت الصريف�ة كاآلتي :سعر
بي�ع ال�دوالر سج�ل 124.500
دين�ار .أم�ا سع�ر رشاء الدوالر
فبلغ  122.500دينار.

لوك أويل الروسية النفطية
تواجه مصاعب يف العراق
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مستشار حكومي يؤكد تعثر بيع النفط العراقي جراء عزوف بعض املشرتين
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املالية النيابية :النفط لن يرتفع بعد اتفاق «أوبك» وجيب البحث عن بدائل عاجلة
بغداد /الزوراء:
اكدت اللجن�ة املالية النيابي�ة عدم وجود
اي م�ؤرشات ع�ى ارتفاع اسع�ار النفط
فور تطبيق اتفاقية اوبك بتخفض االنتاج
بنح�و  10ملي�ون برمي�ل .وفيم�ا رصح
مستش�ار حكومي بالعزوف ع�ن النفط
العراق�ي من قبل بع�ض املشرتين بسبب
اش�باع االسواق العاملي�ة باملخزونات من
الخ�ام ،أك�د ان تكلي�ف تطوي�ر االنت�اج
وانخفاض االسعار سيحرمان العراق من
كميات «كبرية» من االنتاج.
واك�د عضو اللجنة املالي�ة النيابية ،احمد
حم�ه ،ام�س السب�ت ،ع�دم وج�ود اي
م�ؤرشات عى ارتفاع اسع�ار النفط فور
تطبي�ق اتفاقية اوب�ك بتخف�ض االنتاج
بنح�و  10مليون برمي�ل ،مبينا ان انتهاء
ازم�ة كورونا ه�و السبيل الوحي�د لرفع
اسعار النفط مجددا.
وقال حمه يف ترصيح صحفي إن “االتفاق
العامل�ي بتخف�ض انتاج النف�ط بن اوبك
وروسي�ا لنحو  10مالي�ن برميل لن يؤثر
بشكل كبري عى اسعار النفط العاملية».
واضاف ان “الطلب العاملي انخفض بنحو
 % 75من اجمايل االستهالك املعتاد بسبب
توقف املركبات يف عرشات الدول بعد فرض
حظر التجوال ،فض�ال عن توقف املصانع
والرشكات جميع قطاعات النقل يف عموم
العالم» .واوضح ان “الحل الوحيد النتهاء
ازم�ة اسعار النف�ط وعودة االس�واق اىل
سابق عهدها بعد انتهاء ازمة كورونا مع

االعتماد عى تخفيض االنتاج” .مبينا ان “
العراق بحاجة اىل خطة انعاش اقتصادي
عاجل�ة النقاذ البالد من ازم�ة اقتصادية
وخيم�ة العواقب” .ويف السي�اق النفطي
نفسه ،رصح املستشار االقتصادي لرئيس
مجلس الوزراء ع�ادل عبد املهدي ،مظهر
محمد صالح ،امس السبت ،بالعزوف عن
النف�ط العراقي من قب�ل بعض املشرتين
بسبب اشباع االسواق العاملية باملخزونات

من الخام ،مؤكدا ان تكليف تطوير االنتاج
وانخفاض االسعار سيحرمان العراق من
كميات «كبرية» من االنتاج.
وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحف�ي :إن
«هناك مسألتن تشكالن املعادلة النفطية
الصعب�ة يف الع�راق :االوىل وتتعلق بالتزام
الع�راق باتف�اق اوبك بك�ون االلتزام هو
قضي�ة واقع حال وليس خيار ذلك لوجود
تخمة نفطية عاملي�ة عى مستوين األول

تشب�ع اسواق النف�ط بمخزونات نفطية
فاق�ت طاق�ة الخ�زن يف العال�م بسب�ب
توق�ف دواليب النق�ل والصناعة يف العالم
بسبب كورونا ،وان املعروض مازال يفوق
الطلب بنحو  .»٪30وأضاف أن «املستوى
الثاني ه�و ان املع�روض النفطي للعراق
نفس�ه يعاني من مشكل�ة يف استقراره،
فاملع�روض ل�دى بع�ض اس�واق الطلب
الرئيس�ة يتع�رض للتعث�ر ج�راء قصور

بع�ض املشرتي�ن وللسب�ب االقتص�ادي
الدويل نفسه».
وتاب�ع صال�ح «أم�ا الط�رف الثان�ي من
املعادلة النفطي�ة الصعبة ،وهو ما تتواله
االدارة النفطي�ة حالي�ا ً لبل�وغ الحل�ول
الالزم�ة املنصفة ج�راء تعاظ�م االفرتاق
ب�ن كمية النف�ط الذي يس�دد للرشكات
االجنبي�ة الدولي�ة (عيناً) ذل�ك عن كلفة
تطوير الحقول النفطية (وهي كلف ثابتة
القيم�ة يف الغال�ب) ،وب�ن قيم�ة النفط
املدف�وع نفس�ه لتسدي�د املستحق�ات
وتسويته�ا وه�و متن�ازل او منخف�ض
القيم�ة (اي ع�ى وفق االسع�ار املتدنية
حاليا ً للنفط ازاء تكاليف التطوير الثابتة)
ما يتطل�ب التعويض بكمي�ات مضاعفة
والعراق تحت قي�د االنتاج فثبات تكاليف
التطوي�ر وتده�ور االسع�ار سي�ؤدي اىل
حرم�ان الع�راق من كميات انت�اج كبرية
تدف�ع ملعالج�ة التكالي�ف الثابت�ة وخلق
ً
العامة».
فج�وة تموي�ل ض�ارة للمالي�ة
وأش�ار املستشار الحكومة العراقي إىل أن
«املعادل�ة النفطية الصعب�ة هي بطرفن
حق�ا ً محوره�ا هو التناق�ض بن هبوط
اسعار النفط عامليا ً وبن فقدان الكميات
االضافي�ة م�ن النف�ط الخ�ام لتسدي�د
املستحق�ات الثابت�ة القيمة ،وه�ذا االمر
هو محط انتباه عال من جانب السلطات
النفطي�ة واملالي�ة يف الع�راق للبح�ث عن
حلول تعظم م�وارد املوازنة العامة وتجد
حالً للمعادلة النفطية».

املثنى تطالب بإعادة النظر بشروط تسلم احملصول

موسكو /متابعة الزوراء:
ذك�رت وكالة إنرتفاكس الروسية لألنباء نقال عن وحيد عيل كبريوف،
الرئيس التنفيذي لرشكة لوك أويل النفطية ،امس السبت ،أن الرشكة،
وهي ثاني أكرب رشكة إنتاج نفط يف روسيا ،تواجه صعوبات يف توفري
عمال�ة ألصولها يف العراق نظرا للقيود املفروضة لكبح تفيش فريوس
كورون�ا .وتدير لوك أويل حقل غرب القرن�ة  2النفطي الذي يبعد 65
كيلومرتا شمال غربي البرصة ..وهو أحد أكرب حقول النفط يف العالم،
وتقول الرشكة إن احتياطي النفط فيه يبلغ نحو  14مليار برميل.
وقال�ت الوكالة نقال عن ترصيحات أدىل به�ا عيل كبريوف للتلفزيون
الرسمي ”يف العراق نواج�ه مشكلة استبدال عمال املناوبات ،نتوصل
إىل اتفاق�ات مع املوظف�ن إلبقائهم يف مناوبات تستم�ر  60يوما أو
أكثر“.

الزراعة ترجح حتقيق االكتفاء الذاتي من الشعري بنسبة 300%
بغداد /الزوراء:
رجح�ت وزارة الزراع�ة ان يحق�ق الع�راق
االكتف�اء الذاتي من محص�ول الشعري بنسبة
 ،300%مش�رية إىل أن هن�اك ملي�ون طن من
املحصول جاهز للتصدي�ر .ويف سياق متصل،
اعلن�ت مديري�ة زراع�ة املثن�ى أن الحكوم�ة
املحلي�ة خاطب�ت ال�وزارة للمطالب�ة بإعادة
النظ�ر بتعليم�ات تسويق محص�ول الشعري
له�ذا املوس�م .وقال املتح�دث باسم ال�وزارة،
حميد النايف ،امس السبت ،يف ترصيح أوردته

صحيف�ة “الصباح” الرسمي�ة واطلعت عليه
«ال�زوراء» :ان “العام الح�ايل سيكون متميزا
م�ن خ�الل زراع�ة املحاصي�ل االسرتاتيجية،
إذ تم�ت زراعة نحو  9مالي�ن دونم بالحنطة
ونح�و  4مالي�ن دون�م بالشع�ري» .وأض�اف
الناي�ف أن “الكمي�ة املتوق�ع حصاده�ا م�ن
محصول الشعري ه�ذا العام تقدر ب�  4مالين
ط�ن ،يف حن حققنا يف الع�ام املايض االكتفاء
الذاتي م�ن هذا املحصول ،ولدين�ا مليون طن
جاهز للتصدير» .وتابع أنه “من املرجح تسلم

اقتصادي حيذر من املراهنة على الوقت وعودة ارتفاع النفط
بغداد /الزوراء:
ح�ذر املخت�ص بالش�أن
االقتص�ادي ،محم�د عطي�ة
الساعدي ،ام�س االول الجمعة،
م�ن املراهنة ع�ى الوقت وعودة
ارتف�اع أسع�ار النف�ط للعبور
االزم�ة املالية الراهن�ة التي تمر
به�ا البالد ،منتقدا يف الوقت ذاته
تخبط الدولة يف التعامل مع ملف
انخفاض اسعارالنفط.
وق�ال الساع�دي يف ترصي�ح
صحف�ي :ان “الدولة ال تملك اي
حلول وال رؤية يف معالجة االزمة
املرتقبة” ،مبينا ان “الرهان عى
الوق�ت يف ارتفاع اسع�ار النفط
ره�ان خ�ارس ك�ون العال�م قد
يعان�ي لعدة ش�هور م�ن كساد

اقتص�ادي وتوق�ف ش�بة ت�ام
الغلب املصانع يف العالم».
وأض�اف ان “العالم اليوم يشهد
انخفاض�ا يف استه�الك الوق�ود
بسب�ب توقف حرك�ة التنقل يف
الطائرات والقط�ارات ووسائل
النقل”.
داعي�ا يف الوق�ت نفس�ه
“الحكوم�ة اىل اتخ�اذ اجراءات
رسيع�ة يف تنشي�ط القط�اع
الزراعي وتقليل النفقات وقطع
املخصص�ات املالي�ة وتقنين�ن
رواتب املسؤولن».
وح�ذر الساع�دي م�ن “خطوة
االدخ�ار االجب�اري وتأثريه عى
رشيحة كبرية من املوظفن الذي
يتقاضون رواتب متدنية”.

مليوني طن من الشعري يف هذا املوسم” ،مؤكدا
انه “م�ع موسم حص�اد هذا الع�ام سنحقق
اكتف�اء ذاتيا من الشع�ري بنسبة  300باملئة».
ويف سياق متصل ،اعلنت مديرية زراعة املثنى
أن الحكوم�ة املحلي�ة خاطب�ت وزارة الزراعة
للمطالب�ة بإع�ادة النظ�ر بتعليم�ات تسويق
محصول الشعري لهذا املوسم .وقال مدير زراعة
املثن�ى ،عام�ر الجابري ،يف ترصي�ح صحفي:
ان ال�وزارة ق�ررت ه�ذا العام تغي�ري الرشوط
الخاص�ة باست�الم محصول الشع�ري ،ومنها

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطة
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
باقالء
الباميا
شمندر
شجر
قرنابيط
لهانة
البصل

موقع متخصص :العراق سيواجه مفاوضات صعبة مع شركات النفط
لتخفيض اإلنتاج
بغداد /متابعة الزوراء:
ق�ال موق�ع Iraq Oil Report
املتخص�ص بمتابعة أخب�ار النفط
العراق�ي ،أن الع�راق سيواج�ه
تعقيدات فنية ومالية كبرية حينما
يب�دأ بخف�ض إنت�اج النف�ط دعما
التف�اق أوب�ك سحب م�ا يقرب من
 10مالي�ن برميل يوميا من السوق
ملواجه�ة انخف�اض أسع�ار النفط
الخام.
وبحس�ب املوق�ع ،فل�ن يستطي�ع
الع�راق تلبي�ة اتف�اق التخفي�ض
يف حصت�ه إال م�ن خ�الل االتف�اق
م�ع الرشك�ات الدولي�ة الت�ي تدير
حقول النف�ط ،ويتوقع أن تواجهه
مفاوضات صعبة مع تلك الرشكات،
بالنظر إىل أحكام العقود التي تحمي
الرشكات يف مثل هذه الظروف.
والتزم العراق بتخفيض إنتاجه من
النف�ط بنسبة تص�ل إىل  23باملائة
ابتدا ًء م�ن الشهر املقبل ،ما سيؤثر
عى اإلنتاج الحايل الذي يبلغ معدله
نحو  4.5مليون برميل يوميا.
وخالل الشهر املايض ،أرسل العراق
اقرتاح�ا إىل جميع رشك�ات النفط
العاملية طالبا منها خفض ميزانيات
تطوير حقول النف�ط بنسبة ،30٪

إذ أث�ر انخفاض أسع�ار النفط عى
اإلي�رادات الحكومي�ة ،لكنه قال إن
التخفيض�ات املقرتحة لن تؤثر عى
إنتاج النفط الخام.
وتعمل الرشك�ات الدولية يف حقول
النفط الجنوبي�ة يف العراق بموجب
عقود خدم�ة تمنحهم سع�را ثابتا
مقاب�ل الربامي�ل املنتج�ة ،وتق�وم
الرشك�ات بتطوي�ر حق�ول النفط
مقابل كلف تدفعها بغداد.
وخفض�ت رشك�ات الطاق�ة يف
جميع أنح�اء العالم اإلنفاق بعد أن
انخفض سعر خ�ام برنت القيايس
أكثر م�ن النصف من�ذ بداية العام،
فيم�ا انهارت أسع�ار النفط بشكل
كب�ري خالل األسب�وع املايض لتصل
مستويات غري مسبوقة.
والشه�ر امل�ايض ،ق�ال مسؤولون
عراقي�ون لروي�رتز إن انخف�اض
أسع�ار النف�ط أج�رب وزارة النفط
عى مراجعة خططها بشأن كيفية
س�داد مستحقات رشك�ات النفط
العاملي�ة خالل األش�هر الستة األوىل
من العام.
وال ت�زال ال�وزارة تنتظ�ر ردا م�ن
رشكات النفط عى هذا االقرتاح.
وق�ال مس�ؤول كب�ري يف رشك�ة

نسبة الرطوب�ة والشوائب .مشريا إىل :ان هذه
ال�رشوط تعود إىل أن ال�وزارة قررت استخدام
محصول الشعري بالتصدير الخارجي .وأضاف
الجابري :ان املحافظة دعت إىل اعتماد الرشوط
التي طبقت يف الع�ام املايض كأقل تقدير .هذا
وش�هدت املحافظ�ة احتجاج�ات واسعة من
قبل مسوق�ي محصول الشع�ري بسبب تغيري
الرشوط الخاصة باستالم ذلك املحصول ،فيما
اكدوا ان هذه الرشوط ادت إىل رفض  %٩0من
املحصول بحجة عدم مطابقته للرشوط.

السعر للكغم الواحد
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 750دينار
 1000دينار
 500دينار
 5000دينار
 500دينار
 750دينار
 500دينار
 500دينار
 750دينار

السلعة
الربتقال
اللنكي
التفاح
املوز
نارنج
ليمون
رقي
بطيخ
جزر
رمان
شلغم
العنب

كردستان توقف العمل
باإلعفاءات الكمركية
بغداد /الزوراء:
ق�ررت حكومة إقلي�م كردستان ،ام�س السبت ،إيق�اف العمل
بنظ�ام االعف�اءات الكمركية عن البضائع املستوردة اىل اش�عار
آخر.
وقالت املديرية العامة للكم�ارك يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»:
إن�ه “تق�رر ايقاف العم�ل باإلعف�اءات الكمركية ع�ن البضائع
والسلع املستوردة بجمي�ع أنواعها ،وألي او مقصد او مؤسسة
او اي قانون او قرار».
وأضاف البيان انه ” لن يتم اعفاء أية بضاعة أو سلعة مستوردة
م�ن الرس�وم الكمركي�ة ،بل سيت�م إخضاع البضائ�ع للفحص
واستيف�اء الرسوم الكمركية ،وبع�د ذلك يسمح لها بالدخول إىل
إقليم كردستان”.
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

نفط الب�رصة ،التي تديره�ا الدولة
لرويرتز ،إن الع�راق اقرتح أن تقوم

رشك�ات النف�ط الدولي�ة بخف�ض
نفقاته�ا بنسب�ة  30٪رشيط�ة أال

تؤث�ر مثل ه�ذه التخفيض�ات عى
مستويات إنتاج النفط يف البالد.

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1250دينار
 750دينار
 1250دينار
 1000دينار
 2000دينار
 500دينار
 1000دينار
 750دينار
 2500دينار
 500دينار
 3000دينار

العدد/28٩4 :ب201٩/
التأريخ2020/4/21 :

اعالن
ستبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقار تسلسل  6447/110جزيرة
وخالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي
الي�وم ال�ذي يليه ويف تمام الساع�ة الثانية عرش ظهرا يف قاعة محكمة الب�داءة فعى الراغبن
بال�رشاء الحضور يف املكان والزم�ان املعينن مستصحبن معهم التأمين�ات القانونية بنسبة
 ٪10بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة  ٪3والنقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من
الرشكاء علما ان الداللية عى املشرتي .
القايض االول
عادل خلف جاسم
االوصاف-:
 -1العقار عبارة عن دارة مكونة من باحة خارجية ديوانية واستقبال وصالة وغرفة ومطبخ
ومجموع�ة صحي�ة مف�روش بالكايش ام�ا الطابق العلوي مك�ون من غرف�ة واحدة وسطح
مف�روش باالش�تايكر عم�وم العق�ار مجهز بامل�اء والكهرباء مبن�ي من الطاب�وق ومسقف
بالكنوكريت ويوجد عى جانبي العقار بابان يطالن عى العقار بمساحة وبناء اليصلح للسكن
.
 -2مساحة العقار  337,5م. 2
 -3القيمة املقدرة للعقار مائة وثالثون مليون دينار فقط .
مالحظة
•النرش يف صحيفتن محليتن

فريق اجلوية يتحدى كورونا ويقرر
العودة للتدريبات

بغداد /متابعة الزوراء
قرر نادي القوة الجوية استئناف تدريباته ،اليوم االحد ،تحضريا ً الستئناف مسابقة
الدوري املمتاز.
واعلن املدرب ايوب اوديشو ان «التدريبات ستقسم إىل مجموعات ،تضم كل مجموعة
خمسة اشخاص».
وبني انه «سيتم تدريبهم وفق منهاج تدريبي خاص مع االلتزام بتعليمات الوقاية قبل
وبعد التمرين».واشار اىل ان «القوة الجوية لن يبدأ بالتدريبات ،إذا لم يحصل عىل موافقة
رسمية من خلية االزمة الحكومية».
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احتاد الكرة يتلقى دعما ماليا من فيفا

مؤيد الالمي وامحد رياض يبحثان التعاون املشرتك بني نقابة الصحفيني ووزارة الشباب

بغداد /الزوراء
زار وزير الشباب والرياضة الدكتور
احمد رياض برفقة رئيس الهيئة
التطبيعية لالتحاد العراقي املركزي
لكرة القدم اياد بنيان نقابة الصحفيني
العراقيني والتقى برئيسها مؤيد الالمي
والنائب االول ورئيس االتحاد العراقي
للصحافة الرياضية خالد جاسم وعدد
من االعضاء .
واكد رياض عىل اهمية التنسيق
املشرتك والتعاون بني املؤسسات
الرياضية ونقابة الصحفيني ملا فيه
خدمة للرياضة والرياضيني يف العراق

بصورة عامة  ،منوها اىل ان التفاعل
االيجابي العالمنا املهني يف جميع
الظروف ومنها الظروف الصعبة التي
يعيشها العالم اجمع بسبب جائحة
فريوس كورونا كان مثار اعجاب
املتابعني حيث اسهم االعالم العراقي
املهني بجميع مسمياته يف اسناد ودعم
حمالت التوجيه للتصدي للوباء ونقل
كل ما هو ايجابي يف دعم ابناء شعبنا
وعمل خلية االزمة .
وثمن نقيب الصحفيني مؤيد الالمي
التعاون املثمر بني وزارة الشباب
والرياضة ونقابة الصحفيني  ،مبديا

تسمية هشام حممد ناطقا
اعالميا لتطبيعية احتاد الكرة
بغداد /الزوراء
عقدت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي املركزي لكرة القدم،
امس السبت ،اجتماعها الدوري السابع بحضور رئيس
الهيئة اياد بنيان وجميع االعضاء واالمني العام عرب الدائرة
االلكرتونية.
وتم اتخاذ العديد من املقررات ،تسمية الزميل هشام محمد
ابراهيم ناطقا اعالميا للهيئة ،وطه عبد حالته رئيسا للجنة
االمنية ،والدكتورة اذهان محمد جاسم رئيسا للجنة النسوية
 ،وتم خالل االجتماع االتفاق عىل الغاء جميع عقود العاملني
بصفة مستشار البالغ عددهم .23
وستعقد الهيئة التطبيعية يف االيام املقبلة اجتماعا مع اندية
الدوري املمتاز ملناقشة العديد من القضايا املهمة .

يونس حممود :لست اسطورة
وحسني سعيد مثلي االعلى
بغداد /متابعة الزوراء
كشف نجم املنتخب الوطني
السابق ،يونس محمود،
عن مثله األعىل يف املالعب
العراقية ،فيما وجه نصيحتني
لنجم السود الرافدين مهند
عيل «ميمي».
امللقب
الدويل
النجم
بـ»السفاح» ،اجرى بثا ً
مبارشا ً مع اإلعالمي القطري
محمد سعدون الكواري عرب
االنستغرام ،أجاب من خالله
عىل أسئلة الجمهور ومحبيه
يف العراق والوطن العربي.
وأجاب محمود عن تساؤل
فيما اذا كان يظن انه اسطورة
العراق ،قائالً« :لست اسطورة
العراق ،هناك العبني كبار
اخرين يستحقون هذا اللقب
اكثر مني».

وعن مثله األعىل يف املالعب ،اكد
السفاح أن «حسني سعيد هو
مثيل األعىل ،واكثر من يعجبني
من الالعبني املحليني».
وفيما يخص مصري نجم
اسود الرافدين مهند عيل ،يرى
النجم الدويل السابق ،ان «مهند
عيل العب ومهاجم مميز وكل
ما يحتاجه فقط هو التوفيق
والرتكيز».
السفاح ذو « 37عاماً»،
شارك يف مختلف الفئات
العمرية للمنتخبات الوطنية
واستطاع ان يسجل  86هدفا ً
يف مسريته مع اسود الرافدين
وكان ايقونة كأس آسيا عام
 2007بعدما جلب االفراح
رفقة زمالئه للشعب العراقي
بالتتويج بالكأس للمرة األوىل
يف التأريخ.

استعداد النقابة ملزيد من التنسيق
والتعاون الفعال من أجل وضع ركائز
مهنية رصينة ومسؤولة تعزز دور
اإلعالم الريايض يف تصحيح مسارات
الواقع الريايض.
ويف ختام اللقاء تم االتفاق عىل تحديد
سقوف زمنية قريبة لتوسيع مساحة
الحوار املشرتك بني نقابة الصحفيني
العراقيني من جهة واملؤسسات
الرياضية املعنية من جهة ثانية.
ويف شأن منفصل من املقرر ان تتلقى
الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة
القدم ،دفعة مادية من نظريه الدويل

«فيفا» خالل االيام املقبلة ملواجهة
جائحة كورونا.
وكشف االتحاد الدويل لكرة القدم
«فيفا» ،أنه سيبدأ خالل األيام القليلة
املقبلة ،دفع مساعدات تصل قيمتها إىل
 150مليون دوالر أمريكي إىل االتحادات
الوطنية ،تتمثل يف دفعات مستحقة
سيتم تسديدها بشكل مبكر ،ملواجهة
تبعات األزمة االقتصادية الناتجة
عن تفيش جائحة فريوس كورونا
املستجد.
وكان رئيس االتحاد السويرسي
جياني إنفانتينو ،قد أكد مطلع نيسان

الحايل يف رسالة إىل االتحادات الـ 211
األعضاء يف «فيفا» ،أن األخري سيدفع
بشكل مبكر هذا العام مستحقات
عائدة لها ضمن برنامج «فوروارد».
وأوضح االتحاد الدويل الذي يتخذ من
مدينة زوريخ السويرسية مقرا له،
يف بيان انه «سيفرج عن كل التمويل
التشغييل املستحق لالتحادات األعضاء
عن العامني  2019و 2020يف األيام
املقبلة ،كخطوة أوىل من أجل مساعدة
مجتمع كرة القدم الذي تأثر بجائحة
فريوس كورونا».
وأشار إىل ان «هذا اإلجراء يعني ،أن

مبلغا إجماليا يناهز  150مليون دوالر
سيوزع عىل االتحادات الوطنية الـ
.»211
ونقل بيان فيفا عن انفانتينو قوله
«تسببت الجائحة بتحديات غري
مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم،
وكالهيئة العاملية املنظمة للعبة ،من
واجب الفيفا أن يكون حارضا ملساعدة
من لديهم حاجات رضورية».
وأشار إىل أن «هذه املساعدة «تبدأ
بتوفري مساعدة مالية فورية التحاداتنا
األعضاء» ،موضحا أن ذلك «هو خطوة
أوىل من خطة مساعدة مالية بعيدة

املدى نعمل عىل إعدادها للتعامل
مع حال الطوارئ يف كل مجتمع كرة
القدم».
وشدد انفانتينو عىل أن «فيفا ورشكاءه
يقومون «بتقييم الخسائر وإعداد
الوسائل املناسبة والفاعلة لتطبيق
املراحل األخرى من هذه الخطة».
وكان فيفا قد أعلن يف وقت سابق انه
ويف إطار برنامج «فوروارد» سيتم
تسديد الدفعة الثانية املستحقة
من التكاليف التشغيلية لالتحادات
الوطنية ،واملقررة يف وقت الحق هذا
العام ،بشكل مسبق.

صفاء راشد :مل اتناول املنشطات واعرتضت لدى االحتاد الدولي
بغداد /متابعة الزوراء
اكد العب املنتخب العراقي برفع االثقال
صفاء راشد ،انه لم يتناول املنشطات
اطالقا ً خالل الفرتة املاضية.
وقال راشد إن “هناك بعض املالبسات
التي حصلت بخصوص حالة الفحص
االخرية التي ظهرت لدي ،حيث بينت
انني تناولت مادة منبهة وليست مادة
منشطة”.
وأضاف “استخدم مجموعة املكمالت
منذ فرتة طويلة وال يعلم االتحاد
واملدرب باستخدامي للمواد بعد رشاء
املكمالت من احد الرشكات املعتمدة يف
بغداد واكرر بعدم علمي بهذه املادة

اطالقا”.
وأكمل راشد “الزلت بانتظار رد االتحاد
الدويل بخصوص تقديم االعرتاض
وانتظار ضهور نتيجة فحص العينة
(.”)B
وكان مدرب املنتخب الوطني لرفع
االثقال اياد شالل قد اكد يف وقت سابق
ان العقوبة التي أصدرها االتحاد الدويل
بإيقاف ثالثة العبني عن اللعب ال زالت
قيد التحقيق.
وقال شالل إن “جميع الالعبني حول
العالم ،يتعاطون مكمالت غذائية لكن
بعض الرشكات تضع نسبة من املواد
املحظورة دوليا”.

وأضاف ان “االتحاد العراقي لرفع
االثقال ،ينتظر صدور عقوبة
االتحاد الدويل ،كونها الزالت قيد
التحقيق ،بعدها سيتم التأكد من
املادة املستخدمة هل هي منشطة ام
محفزة
ويعول العراق كثريا ً عىل رفع االثقال يف
تمثيله وتواجده يف أوملبياد طوكيو.
ويمتلك العراق ميدالية أوملبية واحدة
عىل صعيد مشاركاته يف دورات األلعاب
األوملبية وكانت ميدالية برونزية يف
منافسات رفع األثقال أحرزها الرباع
الراحل عبد الواحد عزيز عام  1960يف
أوملبياد روما.

امحد راضي يعلن ترشحه لرئاسة احتاد الكرة

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن الالعب الدويل السابق احمد رايض عن
ترشحه لشغل منصب رئاسة االتحاد العراقي
لكرة القدم.
وقال رايض انه سريشح نفسه لرئاسة االتحاد يف
االنتخابات املقبلة.
ويبدو ان الرصاع سيكون كبريا بني عدنان درجال
واحمد رايض للظفر برئاسة االتحاد.
ويقود الهيئة املؤقتة الدارة اتحاد الكرة حاليا اياد
بنيان بعد تسميته من قبل االتحاد الدويل لكرة
القدم «فيفا».

االحتاد االسيوي لن يؤجل منافسات بطولة منتخبات الشباب يف اوزبكستان
بغداد /متابعة الزوراء
تلقى االتحاد العراقي لكرة القدم،
اشعارا ً من نظريه االسيوي يؤكد من
خاللها إقامة بطولة آسيا ملنتخبات
الشباب تحت  19عاما ً يف موعدها
املحدد خالل العام الجاري .2020
وباإلضافة اىل بطولة كأس آسيا
للشباب ،ستقام ايضا ً بطولة آسيا
ملنتخبات الناشئني تحت  16عاما ً.
وتقام بطولة تحت  16عاما ً يف

مملكة البحرين للفرتة من  16ايلول
إىل  3ترشين االول  ،2020فيما تقام
بطولة تحت  19عاما ً يف أوزبكستان
من  14وحتى  31ترشين االول
.2020
ونوه االتحاد اآلسيوي أن املختصني
سوف يقومون بمراجعة الوضع
الصحي الراهن ومتابعته عن كثب
يف جميع الدول اآلسيوية وبالتنسيق
مع الجهات الصحية املختصة

حفاظا ً عىل سالمة الجميع
والحرص عىل إقامة البطولتني
بأمان يف موعدهما ،وسوف تعلم
االتحادات األعضاء يف حال تغري أي
موعد.
تجدر اإلشارة اىل ان منتخب الشباب
نجح يف التأهل اىل النهائيات بعدما
تخطى مجموعته بالتصفيات والتي
ضمت منتخبات الكويت وباكستان
وفلسطني وعمان.
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بروتوكوالت صحية خمتلفة متهيدا لعودة الكرة األوروبية
م�ن الع�ودة التدريجي�ة اىل التماري�ن ،اىل
إج�راء الفحوص ووضع األقنعة والكمامات
الواقية ،سيحدد الربوتوكول الصحي بحسب
كل بطولة وطنية ،الرشوط لعودة كرة القدم
يف الق�ارة األوروبي�ة يف ظل ف�ريوس كورونا
املستجد.
ومهدت إس�بانيا وأملاني�ا ،وإيطالي�ا اىل حد
م�ا ،الطري�ق أم�ام الدوري�ات األخ�رى من
خ�الل وض�ع خريطة طري�ق للع�ودة ،تبدأ
بربوتوك�والت التماري�ن .وتأم�ل فرنس�ا
وإنكل�را االس�تلهام منها من أج�ل الدخول
جديا يف مرحلة استئناف املوسم الذي توقف
منذ منتصف آذار/مارس.
يف فرنس�ا ،يؤمل بأن يك�ون موعد  11أيار/
مايو الذي ح�دده الرئيس إيمانويل ماكرون
لب�دء التخفي�ف التدريجي الج�راءآت العزل
واإلغ�الق ،فرصة تمهد الس�تئناف التمارين
عىل أمل عودة ال�دوري يف حزيران/يونيو...
لكن كل يشء س�ريتبط بتعليمات السلطات
الصحية.
ويعك�س إيمانويل أوره�ان ،املدير الطبي يف
االتح�اد الفرن�ي للعبة ،حالة ع�دم اليقني
املحيطة باس�تئناف املوس�م ،بقوله لوكالة
فران�س برس“ :حت�ى اليوم ،ل�م يتم تحديد
يشء” ،مق�را بوج�ود حالة م�ن “التأخر يف
اتخاذ القرار”.
وال ت�زال األم�ور غامض�ة بش�أن اخض�اع
الالعب�ني الختب�ارات الكش�ف ع�ن فريوس
“كوفي�د ،”-19أو تش�خيص اإلصابة ،لكن
بالنسبة لفيليب بيات ،رئيس نقابة الالعبني،
فالح�ل واض�ح وه�و “التوصي�ة باجرائها
(االختبارات) للجميع”.
لك�ن اختب�ار العب�ي ك�رة الق�دم يتطل�ب
تغيريا يف اس�راتيجية الحكومة التي تحرص
االختبارات حاليا باملرىض ،ما يطرح التساؤل
حول توفر الفحوص ووتريتها.
ويبدو ال�دوري األملاني األقرب بني الدوريات
األخرى الستعادة نشاطه ،مع تأكيد الرابطة
اس�تعدادها الس�تئناف املوس�م اعتبارا من
التاس�ع م�ن أيار/ماي�و ،رشط الحص�ول

عىل الضوء األخرض من الس�لطات الصحية
والسياسية ،واملتوقع األسبوع املقبل.
وتوق�ف الدوري االملان�ي يف  13آذار/مارس،
لكن األندية ال� 18التي تش�كل الدرجة األوىل
من البوندس�ليغا ،عاودت تدريباتها يف اآلونة
األخ�رية بمجموع�ات صغ�رية ،م�ع اعتماد
قواع�د التباع�د االجتماع�ي وقي�ود صحية
صارمة يف أرض امللعب.
وش�دد رئي�س رابطة ال�دوري كريس�تيان
س�يفرت عىل رضورة مراع�اة االحتياطات
املتعلق�ة بالس�المة الصحي�ة ،م�ع توج�ه
الختبار الالعبني وتعيني مراقبني يف كل فريق
لضمان اتباع اإلرشادات.
وس�تكون هناك حاجة اىل إج�راء اختبارات
دوري�ة لالعب�ني واملدرب�ني وكل الطواق�م
األخرى ،ما أث�ار بعض االنتق�ادات يف أملانيا
لجه�ة وج�وب أن تك�ون أولوي�ة إج�راء
الفحوص ألفراد املجتمع ككل .لكن سيفرت
رأى ان “ك�رة الق�دم املحرفة لن تس�تخدم

س�وى  0,4باملئة من هذه املوارد” ،مشريا اىل
ق�درة أملانيا عىل إجراء نحو  800ألف فحص
أسبوعيا.
وإذا كان اختبار أحد أعضاء الفريق إيجابيا،
فيجب عزله ويجب اختبار األشخاص الذين
خالطوه ،لكن وضع الفريق بأكمله يف الحجر
الصحي لن يكون تلقائيا.
يف اس�بانيا ،اتفقت رابطة ال�دوري واالتحاد
اإلس�باني ع�ىل مع�اودة التماري�ن لألندي�ة
املحرف�ة .وبحس�ب التقاري�ر الصحافي�ة،
سيتيح بروتوكول العودة التدريجية الفرصة
إلجراء اختبارات للوقوف عىل سالمة الالعبني
والطواقم من فريوس “كوفيد ،”-19ومن ثم
االنتقال التدريجي م�ن التمارين الفردية اىل
الجماعية.
وأفاد مصدر يف “ال ليغا” وكالة فرانس برس
أن الرابطة “تعمل مع الخدمات الطبية لبدء
االختبارات يف ( 28نيس�ان/أبريل)” ،مؤكدا
صحة ترصي�ح أدىل به رئي�س رابطة أطباء

فرق كرة القدم يف إس�بانيا ،رافاييل راموس،
لراديو “كوبي”.
وتوقع راموس ب�دء االختبارات يف  28أو 29
نيسان/أبريل ،عىل أن تكون بعدها منتظمة
كل ثالثة أو أربعة أيام.
وبعد التمارين الفردية ،سيسمح بالتمارين
الجماعية لك�ن بمجموعات صغ�رية ،وذلك
ضم�ن قي�ود ،بينها ع�دم تش�ارك الالعبني
لعب�وات املي�اه ،وااللت�زام بوض�ع األقنع�ة
والقفازات لدى الوصول اىل مراكز التمارين.
أما مرحلة الع�ودة اىل التماري�ن الجماعية،
فتف�رض ابق�اء الالعبني مع�ا يف فندق أو يف
مرك�ز التدري�ب ،وإذا تم الكش�ف عن حالة
اصاب�ة بالف�ريوس ،فيعزل الالع�ب املعني
ويخض�ع أعض�اء الفري�ق الذي كان�وا عىل
احتكاك به ،للفحص.
ويأم�ل الكثريون أن يك�ون الرابع من أيار/
مايو موعد عودة جميع الالعبني اىل أنديتهم،
قبل استئناف محتمل للدوري يف أواخر أيار/

مايو أو أوائل حزيران/يونيو.
لكن حتى اآلن ،لم يتم اإلعالن رسميا عن أي
تواريخ ،يف وقت حذر وزير الرياضة والثقافة
خوس�يه مانويل رودريغيز أوريبيس من أن
أي اس�تئناف س�يكون خاضعا أوال ملوافقة
السلطات الصحية.
يف إيطالي�ا الت�ي ُت َع�د البلد األوروب�ي األكثر
ت�رضرا بالوباء من حيث ع�دد الوفيات ،يتم
التحض�ري أيضا لعودة ال�دوري .وعىل الرغم
م�ن أنه لم يتم تحديد أي موعد لالس�تئناف،
فق�د ق�دم االتحاد املح�يل للعب�ة بروتوكوال
صحيا للحكومة.
يوفر هذا الربنامج ،قب�ل ثالثة أو أربعة أيام
م�ن االس�تئناف ،أول دفعة م�ن االختبارات
لالعبني ،بينها قياس درجة الحرارة ،االختبار
الرسي�ع م�ن أج�ل الكش�ف ع�ن ف�ريوس
“كوفي�د ”-19مع تك�راره بعد  24س�اعة،
اختبار مصيل (إن وجد) وفحص الدم.
يجب أن ٌتس� ِفر النتائج عن إمكانية إنش�اء
ثالث مجموعات فرعية ،سواء كان الشخص
مصابا أم ال ،ووفق�ا لقوة األعراض .فأولئك
الذين يعانون من أعراض مؤكدة عىل س�بيل
املثال ،س�يخضعون لفحوص إضافية (مثل
فح�ص املوج�ات ف�وق الصوتي�ة للقل�ب،
وفحص مجهود.)...
بالنس�بة للبقية ،كما هو الحال يف إس�بانيا،
تس�تأنف مرحلة التمارين عىل ثالث دفعات،
حيث يتوجب أن تكون جميع املرافق (املالعب
والقاعات الرياضية واملطاعم والغرف )...يف
املركز الريايض نفس�ه أو ع�ىل مقربة منه،
مع إجراء عمليات تعقيم بشكل منتظم.
ويف إنكل�را ،ال يوج�د تاريخ مح�دد أو حتى
تاريخ مستهدف الس�تئناف الدوري املمتاز،
لك�ن ت�م التط�رق اىل ع�دة تداب�ري مختلفة
لجعل الع�ودة اىل املالعب ممكن�ة :مباريات
خلف أب�واب موصدة بدون جمهور ،أو حتى
إقامة املباريات عىل مالعب محايدة ويف عدد
محدود منها لتجنب الس�فر ،وضع الالعبني
يف الحج�ر الصح�ي واخضاعه�م للفح�ص
بشكل منتظم.

رمسياً إنهاء الدوري اهلولندي بسبب فريوس كورونا

وتاب�ع االتحاد“ :الصحة العامة تحتل دائما ً األولوية ،األمر هنا ال يتعلق
بمش�كلة كرة ق�دم فقط ،بل بما يس�ببه ف�ريوس كورون�ا يف املجتمع
ككل” ،وإن أقر يف الوقت عينه بأن هذا القرار “س�يرك خيبة أمل كبرية
ل�دى البعض”.ولن يهبط أي فريق لدوري الدرجة األدنى بموجب القرار
الجدي�د وكذلك لن يصع�د أي فريق لدوري الدرجة األوىل ،كما س�يتأهل
أياك�س وألكم�ار إىل التصفي�ات التأهيلية م�ن مس�ابقة دوري أبطال
أوروبا املوس�م املقب�ل.وكان االتحاد القاري قد أب�دى يف الفرة املاضية
رغبته يف أن تنهي كل البطوالت الوطنية موسمها من دون إلغائه بشكل
مبكر.ورأى االتحاد بعد اجتماع للجنته التنفيذية ،أن التأهل اىل نس�خة
املوس�م املقبل م�ن دوري األبطال يجب أن يكون عىل “أس�اس الجدارة
الرياضية” ،يف حال لم يكن ممكنا ً إنهاء موسم  2019-2020محليا.

أعلن االتحاد الهولندي لكرة القدم عن إنهاء موس�م  2020 – 2019من
مس�ابقة الدوري الهولندي بس�بب فريوس كورونا.وج�اء قرار االتحاد
الهولندي بعد قرار رئيس الوزراء مارك روتة بإيقاف األنش�طة الكروية
حتى أيلول  -سبتمرب ،ليتقرر إنهاء املوسم بأكمله.ونص القرار املفاجئ
ع�ىل ع�دم تحديد بطل لل�دوري الهولندي هذا املوس�م علم�ا ً ّ
أن أياكس
كان متصدرا ً للمس�ابقة حتى لحظة تأجيل املوسم التي اتخذت الشهر
الفائت للحد من انتش�ار فريوس كورونا.وب�ات الدوري الهولندي بذلك
أول بطول�ة وطنية يف دولة منضوية تحت راي�ة االتحاد األوروبي للعبة
(ويف�ا) ،يتم إنهاؤها بش�كل مبكر بس�بب “كوفيد.”-19وأفاد االتحاد
يف بيان“ :لألس�ف ،ونظرا ً إىل اإلجراءآت (بش�أن منع التجمعات العامة)
التي اتخذتها الحكومة ،بات من املستحيل إنهاء موسم .”2019-2020

ارتداء الكمامات من شروط عودة الدوري األملاني
كش�فت تقاري�ر صحافية أملاني�ة ان وزارة العمل
أوص�ت بوضع الالعبني كمام�ات طبية عىل أرض
مالع�ب كرة الق�دم ،يف حال عودة املنافس�ات كما
هو متوقع الش�هر املقب�ل ،بعد توقفها ألس�ابيع
بسبب فريوس كورونا املستجد.
وأب�دت رابط�ة البوندس�ليغا اس�تعدادها ملعاودة
منافس�ات الدرجت�ني األوىل والثاني�ة اعتب�ارا من
التاسع من أيار/مايو خلف أبواب موصدة يف وجه
املش�جعني ومع اعتماد إج�راءآت صحية صارمة،
يف حال نيل الضوء األخرض من الس�لطات الصحية
والسياسية.
وترتبط ه�ذه الخطوة بموافق�ة نهائية يرجح أن
تصدر ع�ن اجتماع بني املستش�ارة األملانية أنغيال
مريكل ومسؤويل مختلف املقاطعات املحلية ،يعقد
الخميس املقبل يف برلني.
ويف حال املوافقة عىل ذلك ،ستكون أملانيا األوىل بني
البط�والت الوطنية الخمس الكربى يف أوروبا ،التي
تستأنف مباريات اللعبة بعد توقفها منذ منتصف
آذار/مارس .وتع�د أملانيا من أقل دول القارة تأثرا
ب�”كوفيد ،”-19وس�جلت فيها نحو خمسة آالف
حال�ة وف�اة ،وهو رق�م منخفض نس�بيا مقارنة
بدول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنكلرا.
وأش�ارت مجلة “در ش�بيغل” األملانية اىل ان وزارة
العم�ل أعدت حزمة من التوصيات ،تش�مل ارتداء
الالعبني “كمامات ال تس�قط ع�ن وجههم يف حال
الرك�ض برسع�ة ،أو االرتقاء للكرات الرأس�ية او
االلتحامات املبارشة”.
وأضافت الوزارة “يف حال س�قطت الكمامة ،يجب
وقف املباراة ف�ورا” ،وانه نظرا ألن هذه الكمامات

س�تبتل جراء تعرق الالعبني “يجب اس�تبدالها كل
 15دقيقة كحد أقىص”.
لكن ه�ذه التوصية لقيت ردود فعل متفاوتة ،وإن
كانت بمعظمها غري محبذة لها.
ونقل�ت صحيف�ة بيلد ع�ن املدير الري�ايض لنادي
اليبزيغ ماركوس كرويشه“ :ربما يمكن (لالعبني)
الركض وه�م يضع�ون كمامة مرة واح�دة ،لكن
ليس ملرات متتالية”.
وأضاف“ :هي فكرة مثرية لالهتمام ،لكن بالنسبة
إيل ،غري قابلة للتطبيق”.
م�ن جهت�ه ،رأى طبي�ب باي�ر ليفرك�وزن كارل
هاينري�خ ديتم�ار ان ه�ذه الكمام�ات ل�ن تكون
رضوري�ة ،نظ�را ألن رابطة ال�دوري تعتزم إجراء
فحوص دورية لالعبني لكشف “كوفيد.”-19
وتاب�ع“ :وض�ع كمام�ة ه�و غ�ري مري�ح ويعيق
التنف�س ( )...هذا ل�ن يصلح يف ك�رة القدم ،لكن
ال أعتق�د انه رضوري .م�ع االختب�ارات ،احتمال
اإلصابة سيكون ضئيال جدا”.
كما شكك طبيب املنتخب األملاني تيم ماير ،املشارك

يف اللجنة الخاصة املكلفة النظر يف كيفية استئناف
مباري�ات الدوري املحيل ،بإمكانية تطبيق توصية
من هذا النوع.
وقال ماير يف ترصيحات لوكالة األنباء األملانية “د
ب أ”“ :كانت ثمة اقراحات أيضا بأن عىل الالعبني
الحف�اظ ع�ىل مس�افة فاصل�ة يف ما بينه�م لدى
اصطفافهم يف مواجهة ركلة حرة ( )...لكن عند
ذلك ،ستصبح اللعبة غري أصلية من وجهة
نظر املشجعني”.
وتاب�ع“ :ال أعتق�د ان أح�دا
س�يقبل أن يتناف�س
الالعبون وه�م يرتدون
كمامات”.
“در
وأش�ارت
شبيغل” اىل أن من
ب�ني التوصي�ات
األخ�رى الت�ي
تقدم�ت به�ا
وزارة العمل،
لحج�ر
ا
الصحي عىل
كام�ل أفراد
كل فريق من
ال�دوري يف
فندق ،طوال
الفرة التي
يتطلبه�ا
إنهاء مباريات
املوسم الحايل.

ذكرى تسجيل جيوفينكو يف ثالث بطوالت أبطال قارية
� تاري�خ  23نيس�ان/أبريل  23يتزام�ن مع نجاح اإليطايل سيباس�تيان جيوفينكو
الع�ب وس�ط نادي الهالل الس�عودي ،يف التس�جيل بث�الث بطوالت قاري�ة لألبطال.
فقد س�جل جيوفينكو هدف�ني يف دوري أبطال أوروبا مع يوفنتوس اإليطايل موس�م
 ،2012-2013وسجل أربعة أهداف مع تورنتو الكندي يف دوري أبطال كونكاكاف عام
 ،2018قب�ل أن يس�جل هدف مع الهالل الس�عودي يف دوري أبطال آس�يا العام املايض،
واض�اف هدف مع الفري�ق يف البطولة القارية ه�ذا العام.وجاء ه�دف النجم اإليطايل يف
دوري أبطال  ،2019بتاريخ  23نيس�ان/أبريل من العام املايض خالل املباراة التي تغلب
فيها الهالل عىل االستقالل اإليراني  1-0يف أبو ظبي ضمن املجموعة الثالثة.وبهذا الهدف
ب�ات جيوفينكو من ضمن ع�دد محدود من الالعبني الذين يحقق�ون مثل هذا اإلنجاز يف
العالم.وانض�م جيوفينك�و إىل صفوف نادي الهالل يف ش�هر كان�ون الثاني/يناير ،2019
حي�ث فرض حضوره بقوة مع الفريق ،وس�اهم يف الفوز بلقب دوري أبطال آس�يا العام
امل�ايض ،وذل�ك من خالل حضوره املميز ،حيث حصل عىل جائزة أفضل العب يف إياب الدور
النهائي.وبدأ النجم البالغ من العمر  33عاما ً مس�ريته مع يوفنتوس عام  ،2005واس�تمر
م�ع الفريق حتى عام  2016مع فرات إعارة قصرية إىل امبويل وبارما ،كما لعب مع تورنتو
الكندي من عام  2015ولغاية نهاية .2018
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أندية أوروبية تهنئ املسلمني
حبلول شهر رمضان

قدم�ت أندي�ة أوروبية ك�ربى التهاني لألمة اإلس�المية بحلول
شهر رمضان الكريم.
توق�ف النش�اط الري�ايض يف أق�وى الدوريات األوربية بس�بب
انتشار فريوس كورونا املستجد “كوفيد.”-19
وتس�عى األندية األوربية للمحافظة ع�ىل الروابط الجيدة بينها
وبني جماهريها العربية الت�ي ترصد نجومها وتتابعها بكثافة
كبرية.
األندية األوروبية التي قامت بالتهنئة هي:
بايرن ميونيخ األملاني وليفربول االنجليزي ويوفنتوس االيطايل
وباري�س س�ان جريم�ان الفرن�ي وري�ال مدريد وبرش�لونة
االسبانيني.

كوتينيو جيري عملية ناجحة بالكاحل

أعلن بايرن ميونيخ األملاني ّ
أن العب الوس�ط فيليب كوتينيو
خض�ع لجراحة بس�يطة يف الكاحل األيمن وس�يبدأ برنامج
إعادة التأهيل خالل أسبوعني.ويمكن لالعب الربازييل البالغ
عمره  27عاما ً واملعار من برشلونة ملدة موسم واحد أن يكون
جاهزا ً إلكمال موس�م الدوري األملاني املتوقف منذ منتصف
آذار  -مارس بسبب جائحة فريوس كورونا.وأخفق كوتينيو
يف الظهور بأداء مقنع يف أملانيا وتشري تقارير صحفية إىل ّ
أنه
بات هدفا ً لعدة أندية بالدوري اإلنكليزي املمتاز.ومن املتوقع
عودة الدوري األملاني خالل الشهر املقبل مع إقامة املباريات
ب�دون جماهري وعىل األرجح س�يتحدد املوعد النهائي لعودة
املنافس�ات خالل اجتماع حكومي األسبوع املقبل.ويتصدر
بايرن جدول املس�ابقة بفارق أربع نق�اط ويبدو يف طريقه
لالحتفاظ بلقبه ملوسم جديد.

انييستا يروي قصة االكتئاب
فرانس برس  /متابعة الزوراء
روى نج�م ال�دويل اإلس�باني الس�ابق أندريس
انييس�تا ف�رة االكتئاب التي عان�ى منها خالل
مسريته مع نادي برش�لونة لكرة القدم ،والتي
وصفتها والدته ب�”حفرة بال قعر” دفعت شابا
يف الخامسة والعرشين من عمره ،لطلب النوم اىل
جانب والديه.
واس�تذكر انييستا ( 35عاما) الذي لعب
يف صف�وف الن�ادي الكاتالون�ي بني
عام�ي  2002و ،2018تجربت�ه
م�ع االكتئاب يف الفيل�م الوثائقي
“أن�درس انييس�تا البط�ل غ�ري
املتوق�ع” الذي ُع�رض الخميس
املايض عرب خدمة “راكوتن تي يف”
للبث التدفق�ي ،ويلقي الضوء عىل
انتقاله قبل عامني من برش�لونة اىل
فيسل كوبي الياباني.
فعبد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا
عام  2009تح�ت ارشاف املدرب الحايل
ملانشسر س�يتي االنكليزي جوسيب
غوارديوال ،عانى العب خط الوسط
من اإلصابات قبل أن يفجعه موت
صديق�ه دان�ي خارك�ي مداف�ع
اسبانيول عن عمر  26عاما اثر
اصابته بنوبة قلبية.
وق�ال ال�دويل االس�باني
السابق“ :تمر األيام وأنت
ت�درك أن�ك ال تتحس�ن،
ال تش�عر أن�ك بخري
ولس�ت ع�ىل
طبيعت�ك .كل
يشء يصبح
ضبا بي�ا
ومظلما”.
وتحدث انييس�تا
عن وفاة صديقه ،معتربا انها كانت
أشبه ب� “رضبة جسدية ،أمر قوي
أط�اح بي مج�ددا بعدم�ا كنت يف
حالة س�يئة ،ألنني لم أكن عىل ما
يرام”.
ويف دلي�ل عىل عم�ق العالقة التي
كانت ترب�ط الالعبني ،كش�ف
انييس�تا ع�ن ارتدائ�ه قميصا

كتب�ت عليه تحية اىل خاركي ،بعد تس�جيله هدف
الف�وز (1-صفر) ع�ىل هولندا يف الوق�ت اإلضايف
م�ن املباراة النهائية لكأس العالم  2010يف جنوب
إفريقيا.
وتح�دث والدا انييس�تا يف الوثائقي .وقالت والدته
ُ
“الحظت أنه لم يكن بخري ذات ليلة،
ماريا لوجان:
وح�ني كنا نائم�ني يف الطابق الس�فيل ،نزل وقال
يل +أم�ي ،هل يمكنن�ي النوم اىل جانب�ك هنا؟،”+
مش�رية اىل انها ش�عرت “وكأن العال�م انهار عىل
رأيس”.
وروى وال�ده جوزيه أنطونيو“ :أن يأتي الينا ابننا
البال�غ  25عاما يف منتصف الليل وهو يطلب النوم
اىل جان�ب والدي�ه يعني ان�ه ليس بخ�ري .قال يل:
ُ
لست بخري يا أبي -فسألته ما املشكلة؟ -فرد  -ال
أعرف ،ال أش�عر أني بخري”.
وخضع العب خط الوس�ط بعد ذلك لجلسات مع
املعالج�ة النفس�ية أينم�ا بويغ التي كش�فت أنه
يدي�ن بتعافيه بش�كل كب�ري للمحيط�ني به ،بمن
فيهم غوارديوال.
وأكدت بويغ“ :قال غوارديوال إنها املرة األوىل التي
أكون فيه�ا يف هذا املوقف كم�درب ،أتذكر قوله -
األمر األهم اآلن هو أندريس االنسان ال الالعب”.
من جهته ،رأى املدرب الذي أرشف عىل برش�لونة
يف حقب�ة ذهبية ب�ني العام�ني  2008و ،2012إن
الالعب�ني “برش وهذا يشء انس�اني جدا يؤثر عىل
املاليني من األش�خاص ح�ول العال�م  ...يجب أن
يعرفوا أننا هنا من أجلهم”.
وأق�رت وال�دة انييس�تا ب�أن “غواردي�وال حاول
انتشاله من حفرة بال قعر كان واقعا فيها”
ونشأ انييس�تا الذي ّ
لقب “الرسام” من أكاديمية
برش�لونة “ال ماس�يا” وحقق مع النادي سلسلة
ألقاب بينها الدوري اإلس�باني تسع مرات ودوري
أبطال أوروبا أربع مرات.
وق�اد منتخب بالده اىل لقبه الوحيد يف كأس العالم
ع�ام  ،2010وحق�ق م�ع الجي�ل الذهب�ي للكرة
اإلس�بانية أيض�ا ،لقب�ني يف كأس أوروب�ا 2008
و.2012
وعىل رغ�م التكري�م الوداعي الكب�ري الذي حظي
به من قبل برش�لونة ،أملح انييس�تا اىل ان عالقته
بمجلس اإلدارة أثرت عىل قرارا انتقاله اىل اليابان.
وأوض�ح“ :لم يتخيّ�ل يوما األش�خاص يف النادي
أنن�ي ق�د أغادر...األمر مش�ابه ألم�ور أخرى ،يف
العالقات ما لم يحصل نقاش يف الوقت املناس�ب،
س�يأتي وقت ال يبقى فيه طريق للعودة”.
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اﻟﺒﴫة  /ﻧﻴﻨﺎ:
أﻋﻠـﻦ رﺋﻴﺲ ﻓﺮع ﻧﻘﺎﺑـﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺒﴫة ﻋﺒﺎس اﻟﻔﻴـﺎض ” ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ
اﻟﺒﴫة ﻋﲆ ﺷـﻤﻮل اﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴـﺘﻠﻤﻮا اراض ﺑﻘﻄﻊ ﺳﻜﻨﻴﺔ اﺳﻮة ﺑﺎﻷﻃﺒﺎء
واﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ .
وﻗﺎل اﻟﻔﻴﺎض ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻺﻧﺒﺎء /ﻧﻴﻨﺎ /ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﴫة
اﺳﻌﺪ اﻟﻌﻴﺪاﻧﻲ ﻋﲆ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﻄﻊ أراض ﻟﻠﺼﺤﻔﻴﻦﻴ ﰲ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻠﻤﻮا
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻨﺎه ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ وذﻟﻚ ﻟﺪورﻫﻢ اﻟﻜﺒﺮﻴ واﻤﻟﻤﻴﺰ ﰲ أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ .

”‡…@@Úñãœ@ böc@µÓ–zó€a
µó€a@¿@ıbiÏ€a@ıaÏnya
ﻟﻨﺪن /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
أﻟﻘﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ”ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود“ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﲆ اﻟﺼﻦﻴ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻤﻟﺸ ّﺪدة ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ
واﻟﺘﻲ ﺣﺎﻟﺖ دون ّ
ﺗﺠﻨﺐ اﻟﻮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ أو ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻧﺘﺸـﺎره ،وأﺷﺎرت إﱃ ﻓﺮﺻﺔ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ
ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة ّ
ﺗﻔﴚ اﻤﻟﺮض ﰲ أﻳﺎﻣﻪ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺼﻦﻴ.
وﻗﺎﻟﺖ رﻳﺒﻴﻜﺎ ﻓﻨﺴـﻨﺖ ﻣﺪﻳﺮة ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﺳـﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود ﰲ اﻤﻟﻤﻠﻜـﺔ اﻤﻟﺘﺤﺪة ”ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك
ﺻﺤﺎﻓـﺔ ﺣﺮة ﰲ اﻟﺼﻦﻴ ،ﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺳـﻜﺎت اﻤﻟﺮاﺳـﻠﻦﻴ ،ﻟﻜﺎن ﻣﻦ اﻤﻟﻤﻜﻦ ﻣﻨـﻊ اﻟﻔﺎﻳﺮوس ﻣﻦ
اﻟﺘﺤﻮّل إﱃ ﺟﺎﺋﺤﺔ“.
وأﺿﺎﻓـﺖ ﻓﻴﻨﺴـﻨﺖ أن ”اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣـﺎت ﰲ أﴎع وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎن ﺳﻴﺴـﻤﺢ ﻟﺒﻘﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﺑﺎﻟﺘﴫف ﰲ وﻗﺖ أﺑﻜﺮ ﻣﻤـﺎ ﺗﻢ ورﺑﻤﺎ ﺑﺠﺪﻳﺔ أﻛﱪ“ .وﺗﺎﺑﻌـﺖ ”إن ﻧﺘﺎﺋﺞ )ﺧﻨﻖ ﺣﺮﻳﺔ
اﻹﻋﻼم( ﻗﺎﺗﻠﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ“.
وأوﺿﺤـﺖ اﻤﻟﻨﻈﻤـﺔ وﻓـﻖ ﻣﺎ
ذﻛـﺮت ﺷـﺒﻜﺔ ”ﳼ.إن.إن
ﺑﻴﺰﻧـﺲ“ أﻧـﻪ ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣـﻜﺎن
ّ
ﺗﺴـﻠﻂ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺼﻦﻴ أن
اﻟﻀـﻮء ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻌﻤّـﻖ ﻋـﲆ
ّ
ﺗﻔـﴚ اﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ ﰲ
”ﺣﺠـﻢ“
اﻷﻳﺎم اﻷواﺋﻞ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻮروﻧﺎ
ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ووﻫﺎن اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وأﺷـﺎرت إﱃ ”أﻧـﻪ ﰲ ﺑﻌـﺾ
اﻷﺣﻴـﺎن ﻳﻤﻜـﻦ اﻟﺘﺤـﺪث ﻋﻦ
ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬـﺎ
ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ،إﻻ أن اﻧﺘﺸـﺎر
اﻟﻮﺑﺎء ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﲆ ﺻﺤﺔ وﺣﻴﺎة اﻟﺒﴩ“.
اﻹﻓﺼـﺎح ﻋﻦ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸـﺄن ﻛﻮروﻧﺎ ﰲ أﴎع وﻗﺖ ﻛﺎن ﺳﻴﺴـﻤﺢ ﻟﺒﻘﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺠﺪﻳﺔ أﻛﱪ ﻣﻊ اﻟﻮﺑﺎء
وﻗﻠﻞ ﺳﻴﺎﺳـﻴﻮ اﻟﺤﺰب اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ اﻟﺒﻼد ،ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻔﺎﻳﺮوس ﰲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ
اﻷوﱃ ﻣـﻦ ّﺗﻔـﴚ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ ﻋـﲆ ﻗﻤﻊ أي أﺧﺒﺎر أو أﻧﺒﺎء
ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء ،ﺑﺤﺠﺔ أﻧﻬﺎ ﺷﺎﺋﻌﺎت أو أﺧﺒﺎر ﻛﺎذﺑﺔ.
وﻗـﺎل ﻋﻤﺪة ووﻫﺎن ﺗﺸـﻮ ﺷـﻴﺎن واﻧﻎ ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ إﻧـﻪ ﻳﺪرك أن اﻟﺠﻤﻬـﻮر ”ﻏﺮﻴ راض ﻋﻦ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻔﺎﻳﺮوس“.
ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﻧﺘﻘﺪ اﻤﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳـﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴـﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ”ﻣﺮاﺳـﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود“،
ﻣﻌﺘﱪا أن ”اﻤﻟﻨﻈﻤﺔ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﺗﻮرد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻏﺮﻴ دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﺑﻼده ،ﻣﺸﺪدا ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ”ﻋﲆ أن
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻗﻴﺎم ﺑﻜﻦﻴ ﺑﺎﻟﺮ ّد ﻋﻠﻴﻪ“ ،وﻓﻖ ﺗﻌﺒﺮﻴه.
وﻛﺎن ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺮاﺳـﻠﻮن ﺑـﻼ ﺣﺪود ،اﻧﺘﻘﺪ اﺳـﺘﻐﻼل ﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﻋﲆ رأﺳـﻬﺎ اﻟﺼﻦﻴ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮروﻧـﺎ ﻟﺘﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﻣﻊ اﻹﺷـﺎرة إﱃ أن ﺑﻜﻦﻴ ﺗﺤﺘﻞ
اﻤﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟـ 177ﻋﲆ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺆﴍات ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ّ
ﻟﺴـﻦ ﻗﻮاﻧﻦﻴ ﺟﺪﻳﺪة ﻤﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
واﻧﺘﻘﺪت ”ﻣﺮاﺳـﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود“ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻤﻟﺠﺮي ﻓﻴﻜﺘﻮر أورﺑﺎن
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ ﰲ أﻋﻘﺎب أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،وأﺷـﺎرت إﱃ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻦﻴ اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ واﻟﱪازﻳﲇ
ﺟﺎﻳﺮﻴ ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو ﻤﻟﺤﺎوﻻﺗﻬﻤﺎ ”ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺳـﻤﻌﺔ اﻹﻋﻼم وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ“ ﰲ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻳﻬﻤﺎ.

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
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الرياضي
فايروس كورونا يضع الصحافيني أمام حتد لتوفري حمتوى جلمهور االعالم
ÔöbÌã€a@‚˝«�a@äÏË‡ß@ÙÏn´@7œÏn€@á•@‚bﬂc@µÓœbzó€a@…õÌ@b„ÎäÏ◊@ëÎãÌbœ
واﺷﻨﻄﻦ /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﺗﺴـﺒّﺐ ﻓﺎﻳـﺮوس ﻛﻮروﻧـﺎ ﺑﺈﻟﻐـﺎء دورة
اﻷﻟﻌـﺎب اﻷوﻤﻟﺒﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘـﺮّرة ﻫﺬا
اﻟﺼﻴـﻒ ،إﺿﺎﻓـﺔ إﱃ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت وﻣﺴـﺎﺑﻘﺎت
رﻳﺎﺿﻴّـﺔ أﺧﺮى ،ﻣﺎ ﺟﻌـﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ أﻣﺎم
ﺗﺤﺪﻳـﺎت ﻛﺒـﺮﻴة ،ﻟﺘﻮﻓﺮﻴ ﻣﺤﺘـﻮى ﻟﺠﻤﻬﻮر
اﻹﻋﻼم اﻟﺮﻳﺎﴈ.
وﻗﺎل إﻳﻔﺠﻴﻨـﻲ زوﻧﻜﻮ رﺋﻴـﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ”إم.
ﻛﻲ ﺳـﺒﻮرت“ ّ
إن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ داﺋﻤًﺎ أﺣﺪاﺛﺎ
ﻣﻔﺎﺟﺌـﺔ ،ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻌﻬـﺎ أﺣـﺪ ،ﻣﺸـﺮﻴا إﱃ ّ
أن
اﻷﺣـﺪاث اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﺘـ ّﻢ ﺟﺪوﻟﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ وﻗﺖ
ﻃﻮﻳﻞ وﺗﻜـﻮن ﻣﻮاﻋﻴﺪ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﻣﺤ ّﺪدة ﻣﺜﻞ
ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ودوري أﺑﻄﺎل أوروﺑﺎ واﻷﻟﻌﺎب
اﻷوﻤﻟﺒﻴﺔ وﻏﺮﻴﻫﺎ .ﺑﺤﺴـﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﺷـﺒﻜﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ اﻟﺪوﻟﻴﻦﻴ.
وﻟﻔـﺖ ّ
أن ﺻﺤﺎﻓﻴـﻦﻴ رﻳﺎﺿﻴـﻦﻴ أﻣﺮﻴﻛﻴـﻦﻴ
ﻗﺎرﻧـﻮا اﻟﻮﺿـﻊ اﻟﺤـﺎﱄ ﺑﺘﺄﺛﺮﻴ أﺣـﺪاث 11
ﺳﺒﺘﻤﱪ ﻋﲆ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ .وأﺿﺎف ”ﺗﻮﻗﻌﻨﺎ
أن ﻧﺨـﴪ ﺣﻮاﱄ  10ﰲ اﻤﻟﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮّاء ،ﻟﻜﻦ
اﻷﺧﺒﺎر ﺣﻮل إﻟﻐﺎء اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻤﻟﺒﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ
ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺟﻤﻬﻮرﻧﺎ“.
وأوﺿـﺢ زوﻧﻜـﻮ ّ
أﻧـﻪ ﻟـﻢ ﻳﺤـﺪث ﻫﻜـﺬا
اﺿﻄـﺮاب ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ ،ﺣﺘﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻗﺎﻃﻌﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60دوﻟﺔ
أﺧـﺮى اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻤﻟﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم  ،1980وﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﺑﺄرﺑـﻊ ﺳـﻨﻮات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻃـﻊ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺴـﻮﻓﻴﻴﺘﻲ و 13دوﻟـﺔ ﺷـﻴﻮﻋﻴﺔ أﺧـﺮى
اﻷﻟﻌﺎب اﻷوﻤﻟﺒﻴﺔ ﻟﻌﺎم .1984
وﺗﺄﺛـﺮت وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم اﻤﻟﺘﺨﺼﺼـﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ ﺳـﻠﺒﺎ ﰲ أﻧﺤـﺎء اﻟﻌﺎﻟـﻢ ،ووﻓﻘﺎ
ﻟﺼﺤﻴﻔـﺔ ﻓﻴﺪوﻣﻮﺳـﺘﻲ اﻟﺮوﺳـﻴﺔ ،ﻓﻘـﺪ

ﺷـﻬﺪت ﻗﻨﺎة ”ﻣﺎﺗﺶ ﺗـﻲ.ﰲ“ ،وﻫﻲ اﻟﻘﻨﺎة
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴـﺔ اﻟﻮﺣﻴـﺪة اﻤﻟﺠﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﰲ
روﺳﻴﺎ ،اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﰲ اﻤﻟﺸﺎﻫﺪات.
وﻗـﺎل دﻣﻴﱰي ﻧﺎﻓﻮﺷـﺎ اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﴩﻛـﺔ ”ﺗﻴﱪﺑﻮﻧـﺎ دﻳﺠﻴﺘـﺎل“ واﻤﻟﺆﺳـﺲ
اﻤﻟﺸـﺎرك ﰲ ”ﺳـﺒﻮرﺗﺲ روﺳـﻴﺎ“ إن ﻧﺴﺒﺔ
اﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻠﻴﻼ ،ﻟﻜﻦ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
إﻟﻐﺎء اﻷﺣﺪاث اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ إﻻ ّ
أن اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻨﺎس
ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴـﻦﻴ ﻻ ﻳـﺰال ﻣﻮﺟـﻮدا،
ﻛﺬﻟـﻚ ﻫـﻢ ﺑﺤﺎﺟـﺔ ﻤﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أﺧﺒـﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ أﺧﺒﺎر ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ.
وﺑﻐﻴﺎب اﻷﺣـﺪاث اﻟﺘﻲ اﻋﺘـﺎد اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن
اﻤﻟﺘﺨﺼﺼﻮن ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿﺔ أن ﻳﻌ ّﺪوا ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﻢ
ﻋﻨﻬـﺎ ،ﻻ ﺑـ ّﺪ ﻣـﻦ اﻹﺑـﺪاع واﻟﺘﻔﻜـﺮﻴ ﺑﺰواﻳﺎ

ﺟﺪﻳﺪة واﺑﺘﻜﺎر أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻤﻴﺰة.
وﻳﻘﱰح ﺧـﱪاء اﻹﻋﻼم ﻋﲆ اﻤﻟﺴـﺆوﻟﻦﻴ ﻋﻦ
اﻤﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﺴـﻢ
”ﻛﻮﻓﻴـﺪ –  “19إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﻗﺴـﺎم اﻷﺧﺮى
ﻣﺜـﻞ ﻛـﺮة اﻟﻘـﺪم وﻛـﺮة اﻟﺴـﻠﺔ ،واﻷﻟﻌﺎب
اﻷﺧـﺮى وﻳﻨـﴩ اﻤﻟﺤـﺮرون اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮن ﰲ
ﻫـﺬه اﻟﺨﺎﻧـﺔ أﺧﺒـﺎرا ﺣـﻮل إﻟﻐـﺎء اﻷﻟﻌﺎب
واﻷﺣـﺪاث واﻟﺒﻄـﻮﻻت ،وﻗﺼﺼـﺎ ﺣـﻮل
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻦﻴ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ ﺑﺎﻟﻔﺎﻳـﺮوس ،وﺗﻐﻄﻴﺔ
اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺨﺮﻴﻳـﺔ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﻴـﻦﻴ وإﺟـﺮاء
ﻣﻘﺎﺑﻼت ﺣﻮل اﻟﺤﺠﺮ اﻤﻟﻨﺰﱄ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻋﻦ اﻹﺣﺼﺎءات.
وﺗﺒـﺪو اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌـﻮدة إﱃ اﻤﻟﺎﴈ،
واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺣﺪاث ﻣﺆﺛﺮة ﻣﺜﻞ أﻓﻀﻞ ﻋﴩة

أﻫﺪاف ﰲ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ،أو أﺑﺮز 15
ﻟﺤﻈـﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺮة اﻟﺴـﻠﺔ .وﻳﻤﻜﻦ إﻋﺪاد
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ ﺳـﺤﺐ ﻣﻠـﻒ ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﻣﻮﻧﺪﻳﺎل
اﻟﺒﻴﺎﺗﻠـﻮن ﻋـﲆ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻓﻀﺎﺋﺢ اﻤﻟﻨﺸـﻄﺎت
أو ﻛﺘﺎﺑـﺔ ﻣﻘـﺎل ﻋﻤّﺎ ّ
ﺣﻞ ﺑﻜـﺮة اﻟﻘﺪم أﺛﻨﺎء
ﺗﻔـﴚ اﻟﻜﻮﻟـﺮﻴا ،إﺿﺎﻓـﺔ إﱃ ﺗﺨﺼﻴـﺺ
ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻠـﻞ وﺗﻘﻴّﻢ اﻵﺛﺎر
اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺎﻳﺮوس ﻋﲆ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.
وﻣـﻊ اﻟﺘﺰام اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣـﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻦﻴ ﺑﺎﻟﺤﺠﺮ
اﻤﻟﻨﺰﱄ ،ﻳﻤﻜﻦ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻼت ﻗﺼﺮﻴة ﻣﻌﻬﻢ
ﺣﻮل ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ اﻟﺠﺪﻳـﺪة ،أو إﻋﺪاد ﻣﻘﺎﺑﻼت
ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻌﻤﻘﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ واﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ
اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﻨـﻰ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ ﺗﺤﺪﻳـﺚ ﻗﻨـﻮات
”ﻳﻮﺗﻴـﻮب“ اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﻟﻬـﻢ ،أو اﻟﺪﺧـﻮل ﰲ
ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﺑـﺚ ﺟﺪﻳـﺪة .وﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿـﺔ
اﻤﻟﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﺜﻞ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻋﻦ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﰲ ﺑﻴﻼروﺳﻴﺎ أو ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴـﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺑﻄﻮﻟﺔ أﻟﻌﺎب ﻓﻴﺪﻳﻮ ﺗﻀﻢ
رﻳﺎﺿﻴﻦﻴ ﻣﻌﺮوﻓﻦﻴ أو ﺑﻄﻮﻟﺔ روﺳـﻴﺔ ﻟﻜﺮة
اﻟﺴﻠﺔ ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
وﻳﻤﻜـﻦ أﻳﻀـﺎ إﻓـﺮاد ﻗﺎﺋﻤـﺔ ﻋـﻦ اﻷﻟﻌﺎب
واﻷﻓﻼم ،ووﺿﻊ اﺧﺘﺒـﺎر ﺣﻮل ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻜﺮة اﻟﻘﺪم أو اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﻦﻴ
ﺗﻘﺪﻳـﻢ اﻗﱰاﺣـﺎت اﻟﻜﺘـﺐ أﺛﻨـﺎء اﻟﺤﺠـﺮ
اﻟﺼﺤﻲ.وﻳﻌﺘـﱪ ﻣﺤﻠﻠـﻮن أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴـﺎﺑﻖ
ﻷواﻧـﻪ ﺗﻘﻴﻴـﻢ ﺗﺄﺛـﺮﻴ ”ﻛﻮﻓﻴـﺪ –  “19ﻋـﲆ
ً
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﰲ اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ،
ﺻﻌﻮﺑـﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ إﻳـﺮادات اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻣﻊ ﻋﺪم
وﺟـﻮد ﺧﻄـﻂ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳـﺔ واﺿﺤـﺔ ﰲ ﻏﺮف
اﻷﺧﺒﺎر اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ.

@bÓ◊ãm@Ôœ@ÂÓÓ–zó€a@ÂÓi@“ÏÉ€a@Âﬂ@Ú€by

@Úöäb»æa@‚˝«�a@›ˆbéÎ@áö@Úﬂäbñ@pbiÏ‘»i@Å�Ï‹Ì@ÊbÀÎÜäc
أﻧﻘﺮة  /ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺰوراء:
ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺼﺤﻔﻴـﻮن واﻹﻋﻼﻣﻴﻮن
اﻷﺗﺮاك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف ،وﺳـﻂ
ﺗﻜﻬﻨﺎت ﺑﻤﻮﺟﺔ اﻋﺘﻘﺎﻻت ﺟﺪﻳﺪة
إﺛـﺮ ﺗﴫﻳﺤـﺎت اﻟﺮﺋﻴـﺲ رﺟﺐ
ﻃﻴﺐ أردوﻏـﺎن اﻷﺧﺮﻴة اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ
ﻣـﻦ اﻤﻟﻨﺘﻘﺪﻳـﻦ واﺗﻬﺎﻣـﻪ اﻹﻋﻼم
ﺑﻨـﴩ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ ﻟﻨﴩ
اﻟﻬﻠـﻊ وﻫـﺪم اﻟـﺮوح اﻤﻟﻌﻨﻮﻳـﺔ
ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﱰﻛﻲ.
وﻗـﺎل أردوﻏـﺎن ﻋﻘـﺐ ﺟﻠﺴـﺔ
ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ ﻫﺬا اﻷﺳـﺒﻮع” ،ﻳﺠﺐ
أن ﻧﻨﻘﺬ ﺑﻼدﻧﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻓﺎﻳﺮوس
ﻛﻮروﻧـﺎ ﻓﺤﺴـﺐ ،ﺑـﻞ ﻣـﻦ
ﺟﻤﻴـﻊ اﻟﻔﺎﻳﺮوﺳـﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴـﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ،اﻟﺘـﻲ ﺑـﺪﻻ ﻣـﻦ
اﻤﻟﺴـﺎﻫﻤﺔ ﺑﻘﺴﻂ ﰲ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ
اﻟﻮﺑﺎء ،ﻫﺎﻫﻢ ﻳﺘﻘﻴﺆون ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
زاﺋﻔـﺔ وأﻛﺎذﻳـﺐ ،وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﻬﻢ
أﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻳﺮوس ﻧﻔﺴـﻪ“.
وﺗﺎﺑـﻊ ﻫﺠﻮﻣﻪ ﻗﺎﺋﻼ إن وﺳـﺎﺋﻞ
اﻹﻋـﻼم اﻤﻟﻌﺎرﺿﺔ ﺗﺸـﻦ ﻋﲆ ﻣﺎ
ﻳﺒﺪو ”ﺣﺮﺑﺎ ﺿـﺪ اﻟﺒﻼد“ ،وﺗﻌﻤﻞ
”ﻟﻴـﻞ ﻧﻬـﺎر ﻣﻦ أﺟـﻞ ﻛﴪ ﻫﻤﺔ
اﻷﻣـﺔ“ ،ﻣﻠﻮﺣﺎ ﺑﻌﻘﻮﺑـﺎت ﻷﻧﻬﺎ
وﻓـﻖ وﺻﻔـﻪ ”ﺳـﺘﻐﺮق ﰲ ﻗﻌﺮ
اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ واﻤﻟﺆاﻣﺮات ﺑﺎﻻﺷـﱰاك
ﻣﻊ اﻤﻟﻨﻈﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ“.
وأﺷـﺎرت وﺳـﺎﺋﻞ إﻋـﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ
إﱃ أن ﻫﻨـﺎك ﺣﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺨﻮف

ﺑـﻦﻴ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ ،ﺗﺤﺴـﺒﺎ ﻤﻟﻮﺟﺔ
ﻏﻀﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﱰﻛﻲ
ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣـﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﰲ ﻋﺎم 2016
ﺑﻌـﺪ ﻣﺤﺎوﻟـﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷـﻞ
ﺿﺪه ،ﻷن اﻹﻋﻼم اﻤﻟﻌﺎرض ﻳﻨﺘﻘﺪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ إداراﺗﻪ ﻷزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.
وﻓﴪ ﺑﺎرﻳﺲ ﻳﺎرﻛﺪاس اﻟﺼﺤﺎﰲ
واﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﰲ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺠﻤﻬـﻮري اﻤﻟﻌـﺎرض ،ﻧﻮﺑـﺔ
ﻏﻀﺐ أردوﻏﺎن ﺑﺄﻧﻬﺎ إﺷـﺎرة إﱃ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺿﺪ ﻣﻤﺜﲇ
اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ .وﻗـﺎل ”إن أردوﻏﺎن
ﻳﺘﺬﻣـﺮ ﻣـﻦ وﺟـﻮد ﺻﺤﺎﻓﻴـﻦﻴ
ﻣﺴﺘﻘﻠﻦﻴ ﻳﺸﻮﺷﻮن ﻋﲆ اﻟﺼﻮرة
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴـﺔ اﻤﻟﺮوﺟـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ
اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﻮﺑـﺎء.
وﻟﺬﻟـﻚ ﻫـﻮ ﻳـﺮى ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ

اﻟﺬﻳـﻦ ﻳﻌﺮﺿـﻮن ﺣﻘﺎﺋـﻖ ﻋـﲆ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﻓﺎﻳﺮوﺳـﺎت ﻳﺠـﺐ
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ“.
وأﻛـﺪت ﺗﻘﺎرﻳـﺮ أن ﻣـﺎ ﻳﻔﻌﻠـﻪ
أردوﻏـﺎن رﺑﻤﺎ ﻳﻨﻢ ﻋﻦ اﺳـﺘﻌﺪاد
ﺟﺪﻳـﺪ ﻻﺳـﺘﻐﻼل ﻛﻮروﻧـﺎ ﰲ
إﺳـﻜﺎت اﻷﺻﻮات اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺿﺪه،
ﺑﺎﺳـﺘﻐﻼل ﻣﺨـﺎوف اﻤﻟﻮاﻃﻨـﻦﻴ
ﻟﻴﻘـﻮم ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ ﻫﻴﻤﻨـﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻋﲆ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.
وﻳﺮى إﻳﺮول أوﻏﻠﻮ ﻣﻤﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﰲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ”ﻣﺮاﺳـﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود“،
أن أردوﻏـﺎن ﻟـﻦ ﻳﺘﻮﻗـﻒ ﺣﺘـﻰ
اﻋﺘﻘـﺎل آﺧـﺮ ﺻﺤـﺎﰲ ﻳﻨﺘﻘـﺪه،
وأن اﻟﺼﺤـﻒ واﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
ﻣﺤﺪودة اﻤﻟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ
ﺗﻀﺎﻳﻘـﻪ وﺗﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮه .وﻓﻖ ﻣﺎ

ﻛﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ”دوﻳﺘﺸﻪ ﻓﻴﻠﻪ“.
وﻗـﺪ ﻧﴩت ﻣﻨﻈﻤﺔ ”ﻣﺮاﺳـﻠﻮن
ﺑﻼ ﺣـﺪود“ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣـﺆﴍ ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻌـﺎم  2020اﻷرﺑﻌﺎء،
واﺣﺘﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻤﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟـ154
ﻣﻦ ﺑﻦﻴ  180دوﻟﺔ.
وأﺷـﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳـﺮ إﱃ إﺳـﻜﺎت
اﻟﺴـﻠﻄﺎت ﰲ ﺗﺮﻛﻴـﺎ اﻟﻌـﴩات
ﻣـﻦ اﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺼﺤﺎﻓﻴـﺔ
ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﻷﺧـﺮﻴة ،وأﻧﻬﺎ
ﺗﻀـﻢ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ
اﻤﻟﻌﺘﻘﻠﻦﻴ ﻣﻦ ﺑﻦﻴ اﻟﺪول اﻟﻮاردة ﰲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ أن ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ ﻋﲆ ﺷـﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ
أﻣﺮ ﻣﻘﻠﻖ.
وأﻋﻠﻨـﺖ ﻧﻘﺎﺑـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴـﻦﻴ ﰲ
ﺗﺮﻛﻴـﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸـﻬﺮ اﻟﺠﺎري أن
”اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻤﺮ ﺑﺎﺧﺘﺒﺎر
أﻛﺜـﺮ ﺻﻌﻮﺑـﺔ ﻣـﻦ أي وﻗـﺖ
ﻣﴣ“.
وﻗﺪﻣـﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪاﻳـﺔ أزﻣـﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ ﺷـﻜﻮى
ﺟﻨﺎﺋﻴـﺔ ﺿـﺪ ﻓﺎﺗـﺢ ﺑﻮرﺗـﻜﺎل
ﻣﻘـﺪم اﻟﱪاﻣﺞ اﻤﻟﻌـﺮوف ﰲ ﻗﻨﺎة
ﻓﻮﻛﺲ ،ﻷﻧﻪ اﻧﺘﻘﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﱪﻋﺎت
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـﺔ اﻟﱰﻛﻴـﺔ ﻋـﲆ ﺗﻮﻳﱰ،
واﻤﻟﺪﻋـﻲ اﻟﺮﺋﻴـﴘ ﻫـﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﱰﻛﻲ.
وﺑﻮرﺗـﻜﺎل ﻟﻴـﺲ وﺣﻴـﺪا ﰲ ﻫﺬا
اﻹﻃـﺎر ،ﺣﻴـﺚ ﺷـﻤﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﻻﻋﺘﻘـﺎل واﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ﺳﻠﺴـﻠﺔ
ﻣـﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴـﻦﻴ اﻟﺬﻳـﻦ رﻓﻌـﻮا
أﺻﻮاﺗﻬﻢ ﺿﺪ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ أزﻣـﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ
وﺗـﻢ اﺗﻬـﺎم اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬـﻢ ﺑﺒﺚ
اﻟﺮﻋﺐ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ أﻧﺘﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻐﻄﻴـﺔ إﻋﻼﻣﻴـﺔ ﻧﺎﻗـﺪة ،وﺣﺘﻰ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻘـﺎت ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻮﻳﱰ أدت
إﱃ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﺗﻢ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻧﻮرﺟﺎن
ﺑﺎﻳﺴـﺎل ﻣـﻦ دﻳﺎرﺑﻜـﺮ ﺑﺴـﺒﺐ
ﺗﻐﺮﻳـﺪة ﻋـﲆ ﺗﻮﻳﱰ ﺗﻨﺘﻘـﺪ ﻓﻴﻬﺎ
ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت،
وﻋﻠﻘـﺖ ﺑﺎﻳﺴـﺎل ﻋﲆ ﻣـﺎ ﻳﺠﺮي
ﺑﺎﻟﻘﻮل إن ”اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ أﻧﻔﺴﻬﻢ
ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻷﺟﻮاء ﺳﻴﻤﺎرﺳـﻮن
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴـﺔ ﻟﺘﻔﺎدي ﻣﻮاﺟﻬﺔ
ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ“ ،واﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺠﺤﺖ
”ﰲ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﻫﺬه اﻤﻟﺨﺎوف“ ،وﻓﻖ
ﺑﺎﻳﺴﺎل.
واﻟﻔﻀﻴﺤـﺔ اﻷﻛـﱪ ﻫـﻲ ﻣـﺎ
ﻗﺎﻣـﺖ ﺑـﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘـﺎم
ﻣـﻦ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴـﻦﻴ واﻤﻟﻌﺎرﺿـﻦﻴ
ﺑﺘﻌﺮﻳـﺾ ﺣﻴﺎﺗﻬـﻢ ﻟﻠﺨﻄـﺮ ﰲ
اﻟﺴـﺠﻮن ،ﺣﻴـﺚ أﻃﻠﻘﺖ ﴎاح
 90أﻟـﻒ ﺳـﺠﻦﻴ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣـﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﻌﺪوى داﺧﻞ
اﻟﺴـﺠﻮن .ﻟﻜـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻌﻔـﻮ ﻟﻢ
ﻳﺸـﻤﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴـﻦﻴ واﻤﻟﻌﺘﻘﻠﻦﻴ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦﻴ.
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ﻛﺮم ﻧﻌﻤﺔ
ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺮاﻗﻲ ﻣﻘﻴﻢ ﰲ ﻟﻨﺪن
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﴩوﻋﺎ ﺷـﻌﺒﻮﻳﺎ ﻳﻔﻜﺮ
ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ،ﺑﻞ ﻫﻲ
روح ﺧﺪﻣـﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻨﺎس ،ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺎن
اﻟﻮﻗﺖ أن ﺗﻜﻮن ﺛـﺮوات اﻤﻟﻠﻴﺎردﻳﺮﻳﻪ ﻣﻨﻘﺬا
ﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ داﺧﻞ
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت.
ﻟﻢ ﻳﺨـﻒ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﻟﻮﺣـﺔ اﻤﻟﻔﺎﺗﻴﺢ ّ
ﺗﻬﻜﻤﻬﻢ
اﻟﺴﺎﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﲆ ﺗﱪع ﻣﻠﻴﺎردﻳﺮ
ﻣﺜﻞ ﺟﻴﻒ ﺑﻴﺰوس ﻣﺆﺳﺲ ﴍﻛﺔ أﻣﺎزون،
وﻣﺎرك زوﻛﺮﺑﺮﻴغ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻴﺴـﺒﻮك ،ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻧﺘﺸـﺎر ﻛﻮروﻧﺎ .ﻓﺒﻨﻈـﺮ ﻫﺆﻻء
اﻤﻟﻘﺎﺗﻠﻦﻴ ”وﻫﻢ ﻋﲆ ﺣـﻖ ﺗﻤﺎﻣﺎ“ ،أن ﺗﱪع
ﺑﻴﺰوس ﻣﺌﺔ ﻣﻠﻴـﻮن دوﻻر وزوﻛﺮﺑﺮﻴغ 25

ﻣﻠﻴـﻮن دوﻻر ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻼﺛﺔ دوﻻرات!
ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ ﻻ ﺗﻌﺎدل ﺷـﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺛﺮوﺗﻴﻬﻤﺎ.
اﻟﺘﻬﻜﻢ ﻣـﺮده أن ﺗﻌﺎﻃـﻒ اﻟﺮﺟﻠﻦﻴ اﻟﺜﺮﻳﻦﻴ
ﻛﺸـﻒ ﻋـﻦ إﺣﺴـﺎس ﺑﺒﺨـﻞ اﻟﺸـﻌﻮر
ﺑﺎﻤﻟﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﺣﻴـﺎل ﻣـﺄزق ﻳﻤـﺲ اﻟﻨـﺎس
ﺑﺮﻣﺘﻬـﻢ ﻋـﲆ اﻷرض .ﺗﻜﺘـﺐ ﻫﺎﻧـﺎ ﻣﺮﻴﰲ
ﻣﺮاﺳـﻠﺔ ﺻﺤﻴﻔـﺔ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸـﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤـﺰ ﰲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ”ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻘﺎﺗﻠﻮ ﻟﻮﺣﺔ
اﻤﻟﻔﺎﺗﻴـﺢ ﻗﻮل اﻟﴚء ﻧﻔﺴـﻪ ﻋﻦ ﻣﺆﺳـﺲ
ﺗﻮﻳﱰ ورﺋﻴﺴﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺟﺎك دورﳼ اﻟﺬي
ﺗﻌﻬﺪ اﻷﺳـﺒﻮع اﻤﻟﺎﴈ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻟﺠﻬـﻮد اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻳـﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ وﻫﻲ
واﺣـﺪة ﻣـﻦ أﻛـﱪ اﻤﻟﺴـﺎﻫﻤﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰲ
ﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ،ﺗﻌـﺎدل  28ﰲ اﻤﻟﺌﺔ ﻣﻦ
ﺛﺮوﺗﻪ“.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗـﺎل دﻳﻔﻴﺪ ﺟﻮﻧﺰ اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻤﻟﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻹﻋـﻼن ”ﻫﺎﻓـﺎس“
وﻣﺆﺳـﺲ ﴍﻛـﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ”ﻳـﻮ آﻧـﺪ
ﻣﺴـﱰ ﺟﻮﻧـﺰ“” ،ﻛﺎن ﻟـﺪى دورﳼ داﺋﻤﺎ
اﻋﺘﻘﺎد أﺳﺎﳼ ﺑﺄن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻤﻜﻦ
أن ﺗﻜﻮن ،وﺳـﺘﻜﻮن ،ﻗﻮة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺨﺮﻴ ﰲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ“.
وﰲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﻳﺤـﺎول ﻓﻴـﻪ ﺻﻨـﺎع
اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﻄﻤﻮﺣـﺎت اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ
ﻟﴩﻛﺔ ﻓﻴﺴﺒﻮك وﻣﺎﻟﻜﻬﺎ ،ﻳﻮﺟﺪ أﻣﺮ واﺣﺪ
واﺿﺢ وﻓـﻖ ﺻﺤﻴﻔـﺔ ﻓﺎﻳﻨﻨﺸـﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ
”اﻤﻟﺪﻓﻮﻋـﺎت ﻫـﻲ ﺳـﺎﺣﺔ اﻤﻟﻌﺮﻛـﺔ .ﺣﺘﻰ

ﻟﻮ ﻟـﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ ،ﻓﻘﺪ زادت ﻓﻴﺴـﺒﻮك
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت أﻣﺎم ﻣﻨﺎﻓﺴـﻴﻬﺎ ﺑﻤﺠﺮد وﻟﻮﺟﻬﺎ
ﻟﻬﺬا اﻤﻟﺠﺎل“.
وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ ﺟﺎي روزن أﺳـﺘﺎذ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،وﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﺎب ”ﻟﻬﺬا ﺗﻢ
اﺧﱰاع اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ“ إﱃ اﻟﻘﻮل إن ”اﻷﺛﺮﻳﺎء
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﲆ اﻟﺼﺤﻒ ﺻﺎﻣﺪة ﻣﺎدﻳﺎ
ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺗﱪﻋﺎﺗﻬـﻢ اﻟﻀﺨﻤﺔ ،ﻣﻦ اﻤﻟﻤﻜﻦ
أن ﻳﺒـﺪأوا ﺑﺈﻟﻘﺎء ﺛﻘﻠﻬـﻢ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮﻴ ﰲ اﻷﺧﺒﺎر،
ﻫﺬا ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻄﻮرا ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ .ﻓﻬﻞ ﻫﺬا
ﺧﻄـﺮ؟ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻫﺬا ﺧﻄﺮ .ﻟﻜـﻦ ﻛﻞ ﻧﻈﺎم
دﻋﻢ ﻣﻌﺮوف ﻟﻠﺒﴩﻳﺔ ﻣﲇء ﺑﺎﻤﻟﺨﺎﻃﺮ“.
ﻣﻨﺎﺳـﺒﺔ اﻟﺤﺪﻳـﺚ ﻋـﲆ اﻟﺘﱪﻋـﺎت ﻳﺘﻌﻠـﻖ
اﻟﻴـﻮم ﺑﻤﺼﺮﻴ اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﻌﺶ ﻋﴫا ﻏﺮﻴ ﻋـﺎدل ﺑﺤﻘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻴﺶ
اﻟﻴﻮم ،ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ دﺧﻠﺖ اﻟﺴﻮق اﻤﻟﺮﻳﻀﺔ ﻣﻨﺬ
ﺳـﻨﻮات ،وﻗﺪ أﺟﻬﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺎﻳﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
ﺑﺎﻷﻣـﺲ ﻟﻴﻘﺘﻠﻬﺎ ﺑﺸـﻜﻞ ﻗﺪ ﻳﻜـﻮن ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ.
ﻓﺎﻤﻟﺨـﺎوف ﺑﺸـﺄن ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ
اﻤﻟﻄﺒﻮﻋـﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻟﻄﺎﻏﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺰدﻫﺮ اﻟﺘﺰﻳﻴﻒ ،ﻟﻴﺴـﺖ ﺷـﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪا ،ﻟﻜﻦ
ﻫـﺬه اﻷزﻣﺔ وﺿﻌﺖ اﻷﻣـﻮر ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻬﻴﺎر
ﺣﺎد.
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻮروﻧـﺎ أن ﻳﻮﺟﻪ اﻟﴬﺑﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
إﱃ أﺟﺰاء ﻣـﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺎﻓـﺢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ
ﺳـﻮق ﻣﺮﻳﻀﺔ ﻣﻨـﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘـﺪ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﻓﺸـﻠﺖ ﻟﺤـﺪ اﻵن ﻛﻞ اﻟﻌﻼﺟـﺎت ،اﻟﺤﻖ أن

اﻟﺤﻜﻮﻣـﺎت ﻟﻢ ﺗﻜـﻦ ﺟـﺎدة أو ﻣﻨﺪﻓﻌﺔ ﰲ
رﺳﻢ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻹﺧﺮاج اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻮق اﻟﻜﺎﺳﺪة.
إﻧﻘـﺎذ اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟـﴩﻛﺎت
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ
اﻷﺣﻮال ﺗﱪﻋﺎ ،أو ﻛﺮﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻜﺮة اﻟﺜﻨﺎء
اﻟﻔﻠﻜﻠﻮرﻳﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺒﺴـﺎﻃﺔ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋـﲆ وﺳـﻴﻠﺔ ﺗﺮﻗـﻰ ﺑﺎﻤﻟﺠﺘﻤﻌـﺎت وﺗﺪﻓﻊ
ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﺮﻳﺔ ﺗﺒـﺎدل اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋـﲆ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴـﺔ وﻣﻨـﻊ ﺗﻐﻮل وﻓﺴـﺎد
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت .ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ اﺳـﺘﻤﺮارﻳﺔ
ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﴩﻛﺎت ﺑﻘﻮة .وﺗﻠﻚ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ
ﺟﻤﻌﻴـﺔ وﻓﻘـﺎ ﻤﻟﺪوﻧـﺔ اﻟﻘﻴـﻢ اﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺛﺮﻳﺎء أﻧﻔﺴـﻬﻢ واﻟﺘـﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻦ دون ﺗﺮدد.
أو ﺑﺘﻌﺒـﺮﻴ ﻣﺮﻴﰲ ”ﰲ اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺣﻢ،
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺄي ﺛﻤﻦ ﰲ وادي اﻟﺴـﻴﻠﻴﻜﻮن،
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜـﻮن اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ ذﻣﻴﻤﺔ“ وﻫﻲ
رﺳـﺎﻟﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﺧﺎص ﻤﻟﻠﻴﺎردﻳﺮﻳﺔ
اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﻴﺴـﺖ ﻣﴩوﻋﺎ ﺷـﻌﺒﻮﻳﺎ ﻳﻔﻜﺮ
ﺑﺎﻟﺤﻀـﻮر اﻟﺪاﺋﻢ ﺑﻐـﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ،
ﺑﻞ ﻫﻲ روح ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻨﺎس ،ﻟﺬﻟﻚ
ﺣﺎن اﻟﻮﻗـﺖ أن ﺗﻜﻮن ﺛـﺮوات اﻤﻟﻠﻴﺎردﻳﺮﻳﻪ
واﻟـﴩﻛﺎت اﻟﻜـﱪى ﻣﻨﻘـﺬا ﻟﻬـﺎ ﻣـﻦ أﺟﻞ
اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ داﺧﻞ اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت.
ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ اﻟﻴﻮم ﺗﻬﺪﻳـﺪا اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ

وﺟﻮدﻳـﺎ ﰲ إﻋﺎدة ﺿﺒﻂ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﺠﺪل اﻤﻟﺘﺸﺎﺋﻢ ﺑﺸﺄن اﻹﻋﻼم
واﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ زﻣﻦ ﻛﻮروﻧﺎ
وﻣـﺎ ﺑﻌﺪه ،ﻫﻨﺎك ﺗـﺮدد أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ّ
أي وﻗﺖ
ﻣﴣ ﺑﺸـﺄن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،وﻤﻟﺎذا ﻫﻲ
ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻮﺳـﻴﻠﺔ اﻤﻟﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش
اﻤﻟﺜﻤﺮ ﻣـﻦ أﺟﻞ اﻤﻟﺼﻠﺤـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﺑﺎﻷﻣﺲ
ﺣـﺬر ﻛﺮﻳﺴـﺘﻮف دوﻟـﻮار ،اﻷﻣـﻦﻴ اﻟﻌـﺎم
ﻤﻟﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮاﺳـﻠﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود ،ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن
وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺳﻮأ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﰲ
ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ”ﻋﻘﻴﺪة
اﻟﺼﺪﻣﺔ“ اﻟﺘـﻲ وﺿﻌﺘﻬـﺎ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻧﻌﻮﻣﻲ
ﻛﻼﻳﻦ ﻋـﻦ ﺻﻌـﻮد رأﺳـﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜـﻮارث،
ﻣﻮﺿﺤـﺎ ”أن ﺗﻠـﻚ اﻟـﺪول ﺗﺴـﺘﻐﻞ ذﻫﻮل
اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺿﻌـﻒ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻟﻔـﺮض ﺗﺪاﺑﺮﻴ
ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﰲ اﻷوﻗﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ“.
ﻋﲆ ﻣﺴﺘﻮى آﺧﺮ ﺛﻤﺔ أﻣﻞ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺻﻮات
ﻣـﻦ أﺟﻞ إﻧﻘـﺎذ اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺘﻪ
وﺳﻂ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺨﺠﻠﺔ وﻫﻲ
ﺗﺘﻔﺮج ﻋﲆ اﻧﻬﻴـﺎر اﻟﺼﺤﻒ ﰲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﺎ ،وﰲ
اﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻘﺮاء اﻷوﻓﻴﺎء اﻟﺬﻳﻦ ﻋﻮﻟﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻐﺎردﻳﺎن ﻣﺜﻼ ﰲ دﻋﻤﻬﺎ ﺑﺎﻻﺷﱰاك
واﻟﺘﱪﻋﺎت ﻟﻴﺴـﻮا ﺣـﻼ داﺋﻤﺎ ،ﺑـﻞ اﻟﺤﻞ ﰲ
أﻣﻮال اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﻜﱪى وﻫﻲ
ﺗﺪﻳﺮ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻤﻟﻠﻴﺎر ﻣﺴـﺘﺨﺪم ﺑﺘﺼﺎﻋﺪ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻷرﺻﺪﺗﻬﺎ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ.
ﻫﺬا اﻷﺳـﺒﻮع دﻋﺎ وزﻳﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻲ

أوﻟﻴﻔـﺮ دودن اﻤﻟﻮاﻃﻨـﻦﻴ ﰲ ﺑـﻼده إﱃ ﴍاء
اﻟﺼﺤﻒ ﺧﻼل أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ .وﻛﺘﺐ اﻟﻮزﻳﺮ
”اﻵن ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺗﺆدي ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺧﺒﺎر ﺧﺪﻣﺔ
ﺣﻴﻮﻳـﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨـﻦﻴ ﺣﻴﺚ ﺗﻘـﺪم ﻟﻬﻢ أﻫﻢ
اﻤﻟﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﺴﺎر اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ“ ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ
أن ﺗﺮاﺟﻊ وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن
ﻟـﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻌﻴﺪة اﻷﺛﺮ ﻋـﲆ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ،
ﻗﺎﺋـﻼ إن اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻓﺢ ﺿـﺪ أﻛﱪ أزﻣﺔ
وﺟﻮدﻳﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ.
ﻓﻴﻤـﺎ أﻋﻠﻨﺖ أﺳـﱰاﻟﻴﺎ أﻧﻬﺎ ﺳـﺘﺠﱪ ﻏﻮﻏﻞ
وﻓﻴﺴـﺒﻮك ﻋـﲆ اﻟﺪﻓـﻊ ﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧـﴩ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ،وﻫﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻬﺪف
إﱃ ﻣﺴﺎﻋﺪة وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻋﲆ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
وﻗـﺎل وزﻳـﺮ اﻟﺨﺰاﻧـﺔ اﻷﺳـﱰاﱄ ﺟـﻮش
ﻓﺮاﻳﺪﻧـﱪغ إن اﻟﻘﻮاﻋـﺪ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ ﺳـﺘﻘﺪم
ﺑﺤﻠـﻮل ﻳﻮﻟﻴﻮ ،وﻫﺬا ﻣـﺎ ﻧﺮﻳﺪه ﻫﻮ ﴍوط
ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ.
ﺑﻴﻨﻤـﺎ أﺻـﺪرت اﻟﺠﻬـﺔ اﻤﻟﺴـﺆوﻟﺔ ﻋـﻦ
اﻤﻟﻨﺎﻓﺴـﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ أﻣـﺮا ﻟﴩﻛﺔ
ﻏﻮﻏـﻞ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻣـﻊ اﻟﻨﺎﴍﻳﻦ ووﻛﺎﻻت
اﻷﻧﺒﺎء ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ ﺣـﻮل اﻟﺒﺪل اﻟـﺬي ﻋﻠﻴﻬﺎ
دﻓﻌﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﴩ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ.
ﻣـﻊ ذﻟﻚ ﻓﺄن ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺴـﺐ
إﻳﺎن ﻣﻮراي ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ رؤﺳﺎء اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﰲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻫﻮ ”ﻓﺴﺤﺔ أﻣﻞ ﺑﺴﻴﻄﺔ وﺳﻂ
ﻏﻤﺎﻣﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ“.
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ثقافة وحداثة

د.عبد احلسني شعبان
مفكر وباحث عراقي
الثقافة فضاء رحب للتعاطي مع
الحقول األخرى االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والدينية والصحية والنفسية
والبيئية وغريها.
ليس تعاليا ً عىل الواقع حني يُقال إن مفهوم
الوطن يتأسس عىل الثقافة ،فهي الوعاء
الذي يستوعب الهوية ويجسدها عىل نحو
وواع بتعبريها عن الشعور باالنتماء،
حي
ٍ
فحني يولد اإلنسان فإن أجواء ثقافية
فطرية يرتبى فيها ،وهذه عصارة تطور
تاريخي ولغات وأديان وتقاليد وسلوك
وفنون وميثولوجيات ،وبالطبع فتلك ليست
معطى ساكنا ً أو رسمدياً؛ بل هي مفتوحة
وخاضعة للتغيري ،حتى لو بقيت األصول
قائمة ،فإن العديد من عنارصها ستتطور
وتكون عرضة هي األخرى لتغيريات جديدة،
حذفا ً أو إضافة ،السيما عالقاتها مع
الثقافات األخرى تأصيالً أو استعارة ،تأثرا ً
وتأثرياً ،حتى وإن لم تأت دفعة واحدة ،لكن
عملية تراكم وتطور تدرجي طويل األمد
ستطالها ،خصوصا ً بالتأثريات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية عىل مستوى كل
بلد أو عىل املستوى العاملي.
يف عام  1992قال الروائي اإلسباني انطونيو
جاال ويف حفل عشاء يف مدريد عىل رشف
مائدة وزيرة الثقافة السورية حينها نجاح
العطار ،هناك سيدة وخادمتان ،أما السيدة
فهي «الثقافة» يف حني أن الخادمتني هما
السياسة واالقتصاد ،لكن الخادمتني
استطاعتا أن ترسقا مكان «السيدة»
وتجلسا محلها ،ومهمتنا كمثقفني
هي :إعادة السيدة إىل مكانها الطبيعي
والخادمتني إىل عملهما االعتيادي.
هناك من يغايل يف هذه النظرة بجعل
الثقافة نقيضا ً للسياسة واالقتصاد أو
عدوا ً لهما ،يف حني هناك من يرى أنها
بالتوازي معهما يمكن أن تسهم يف إعالء
شأن االقتصاد وتعزيز العالقات التجارية
بني األمم والشعوب ،كما لعبت مثل هذا
الدور منذ الحضارات األوىل لوادي الرافدين
ووادي النيل والحضارتني الصينية
والهندية وما بعدها ،وإذا كان الحديث
اليوم عن طريق الحرير الجديد «الحزام
والطريق» فإنه تأكيد لدور العالقات
الثقافية يف تعزيز العالقات التجارية
والسياسية السلمية ،والتي بدونها ال
يمكن أن تنتعش الثقافة أو التجارة أو
السياسة.
وإذا كانت ثمة حساسيات ومنافسات يف
الكثري من األحيان بني السلطتني السياسية
والعسكرية والسلطة الثقافية ،فألن هذه
األخرية لها قوة معنوية نافذة ،ألنها
تمثل قوة املعرفة ،أو «سلطة املعرفة» عىل

حد تعبري الفيلسوف الربيطاني فرانسيس
بيكون ،وإذا ما حظيت هذه السلطة
باعرتاف املجتمع بما فيها السلطتان
السياسية والعسكرية اللتان بحاجة إليها؛
بل ال يمكنهما االستغناء عنها ،مثلما هي
سلطة املال واالقتصاد ،ألن هذه السلطات
ستبدو عارية ودون غطاء مقنع وإنساني،
وحني يتحقق مثل هذا التوافق يمكن
للثقافة أن تنجز مهمتها اإلبداعية مثلما
للسلطات األخرى أن تؤدي وظيفتها عىل
أحسن وجه وبالتكامل.
ولهذه األسباب سعى الطغاة واملتسلطون
للهيمنة عىل الثقافة وتوظيفها لصالح
سياساتهم األنانية الضيقة ،سواء
باستخدام املثقفني يف تزيني إجراءاتهم
وتجميل سلوكهم أو «أدلجة» نهجهم،
ناهيك عن حرق البخور لهم وإضفاء
نوع من «القدسية» فوق البرشية عليهم،
وكان إدوارد سعيد قد أثار جدالً كبريا ً لم
ينقطع باألساس حول معنى ودور املثقف
ووظيفته اإلبداعية وذلك يف كتابه «صور
املثقف».
الثقافة بهذا املعنى مثل الحب؛ بل مثل فعل
الحياة ال يمكن تجزئتها أو اقتطاع قسم
منها ،وهي بكل حقولها علوم وتكنولوجيا
وعمران ورواية وقصة وشعر ومقالة ونقد
ورسم ونحت ومرسح وسينما وموسيقى
وغناء وكل أنواع الكتابة واإلبداع ،هي
فضاء رحب للتعاطي مع الحقول األخرى
االقتصادية والسياسية واالجتماعية
والدينية والصحية والنفسية والبيئية
وغريها.
لقد شكلت الستينات من القرن املايض وعيا ً
ثقافيا ً جديدا ً رّ
وعربت عن روح جديدة ولغة
ً
جديدة ،يف املضمون أوال ،ثم يف الشكل ،مثلما
اقرتنت التسعينات بحداثة جديدة وغري
مشهودة من قبل ،خصوصا ً بالتخلص من
الكثري من األوهام اإليديولوجية وما ارتبط
بها من أنظمة ومؤسسات ويقينيات ،يف
إطار حساسية إنسانية جديدة ورؤية
إبداعية مغايرة ،باالرتباط مع نتائج
الثورة العلمية -التقنية والثورة الصناعية
يف طورها الرابع ،والذكاء االصطناعي
والطفرة الرقمية «الديجيتل» وتكنولوجيا
االتصاالت واملواصالت واإلعالم.
إذا كان التجديد سمة برشية للعصور
املختلفة ،فإن الحداثة هي السمة األكثر
حضورا ً لعرصنا الذي شهد لحظات
انعطاف «ثورية» تاريخية هائلة وفائقة
الرسعة عىل صعيد العلم والتكنولوجيا
بتوفر الرشوط الداخلية والخارجية،
والعوامل املوضوعية والذاتية ،يف إطار
سلسلة من الرتاكمات والتحوالت التي
قادت إىل تغيريات نوعية ،ألن الحداثة
عملية كونية تاريخية مرتبطة بنضوج
رشوط وعيها وليست بشكلها فحسب،
وبالتايل فهي ليست فضيلة أو رذيلة بقدر
ما هي استكمال لفهم جديد للعالم وفاء
للعرص املتميز الذي نعيش فيه.
يمكن القول إن الثقافة تعني خري الناس،
وهي صريورة حياتنا بكل معنى الكلمة
ألنها تمثل عاداتنا وتقاليدنا وأفكارنا
وتراثنا وآدابنا وأمزجتنا وسلوكنا وطريقة
مأكلنا ومرشبنا وملبسنا وعمارتنا
وأساطرينا وتفسري لكل ما نحن عليه.
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من املطارحات الشعرية

خالد القشطيين
صحفي وكاتب ومؤلّف عراق ّي

كان الش�اعر واألدي�ب الدكت�ور عدنان
ع�ي رض�ا النح�وي يف طري�ق عودته من
زيارة الهند .ش�اه َد فيه�ا مبنى تاج محل
الش�هري يف مدينة اكرا .وكان معه عدد من
ش�عراء وأدباء اململكة العربية السعودية.
وكان ال�درب طويالً ب�ني البلدين ،رغم كل
م�ا بذلته مح�ركات الطائ�رات العمالقة.
وهل من س�بيل إلزج�اء الوقت بني األدباء
أفضل م�ن املطارح�ة الش�عرية العبثية.
ق�ال أحده�م ها ِتنا م�ن هجائك ش�يئا ً يا
دكتور .وكان الدكتور الش�اعر قد انقطع
عن الهج�اء منذ أمد ليس بالقصري .ولكن
أصحاب�ه ُّ
يأتي بيشء من
ألحوا عليه ب�أن
َ
َ
وكان ممَّ ا قال هذه
قريحت�ه .فاس�تجاب

األبيات:
ُ
الرحمان إخواني جزا َء املنعم الحا ِني
جزى
هم األصحاب يف سفر لخري مقبل دا ِني
بستان
وهم من طبعهم أرج وهم أزهار
ِ
وميدان
وهم أصحاب معرتك عىل الدنيا
ِ
هذا كله مديح ،وما طلبوا املديح بل الهجاء .نعم
هكذا ،فقال مواصالً:
يقول أخي أال أهجُ ُه ُ
إلخوان
مداعبة
م
ِ
ببهتان
فال قلمي يطاوعني وال شعري
ِ
وان
ولو أني أردت هجا فلست
بعاجز ِ
ٍ
وإحسان
إذا لم يصدقوا الرحمن يف بذل
ِ
ُّ
ُّ
نريان
بسفو ٍد محمى فوق
اشك ُه ُم
ِ
بأفران
أقلبهم عىل جمر وأشويهم
ِ
ً
آن
ولست بتاركٍ أحدا ليفلت من أذى ِ
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فأسلقهم إذا ما جاز سلق املهرتي الفاني
ل�م يج�د الصحب ش�يئا ً فيم�ا قاله غ�ري الوعيد
والتهديد ،فتصدى له أحدهم س�اخرا ً س�اخطاً،
فانربى حيث فقال بنفس الوزن والقافية:
أرى سفو َد صاحبنا كنكاشات أسنان!
فأجابهم الشاعر قائالً:
يقول مخاطبي مهالً أال ُ
اهج الصاحب الثاني
ألم تسمعْ بما قد قال عن سفود «عدنان»
فقلت له رويدك فذلك ليس من شا ِني
طعان
فسفودي هو السفود عزمي عزم
ِ
ٌ
بإنسان
إحساس
وما ذنبي إذا ما مات
ِ
رّان
ر
وم
بأرماح
فمهما كنت تطعنه
ِ
وقضبان
بكرباج
تسلخه
ومهما كنت
ِ
ٍ
فليس بميت حس وال باملهرتي الفا ِني

تأمالت يف التاريخ االقتصادي للركود والكساد
يف الواليات املتحدة االمريكية
د .مظهر حممد صاحل
باحث اقتصادي أكادميي ومستشار مالي للحكومة العراقية

–1السياس�ة النقدية ابان الكساد
العظيم 1929
ادى االنكم�اش املس�تمر والهبوط
الح�اد يف املس�توى العام لألس�عار
ابان الكس�اد العظيم بجعل الفائدة
الحقيقي�ة عىل الثروة الس�ائلة بان
تك�ون اع�ىل ما يمك�ن ،وه�ذا َّ
ولد
م�ا يعرف بفخ الس�يولة liquidity
 trapوفاقم من مش�كالت الكس�اد
يوم انخفض الناتج املحي االجمايل
االمريك�ي اىل النص�ف وزادت
البطال�ة لتبلغ نس�بة  ٪٣٣من قوة
العمل االمريكية ،فلجأت السياس�ة
االقتصادي�ة الكينزي�ة يف الوالي�ات
املتح�دة بمب�دأ اطل�ق علي�ه New
 Dealيف عهد روزفلت ويتمثل بتبني
دور السياسة املالية التوسعية التي
عملت عىل توسيع الطلب الفعال او
االنف�اق الكي الفعال عرب سياس�ة
االش�غال العام�ة وتولي�د ف�رص
مس�تجدة لإلنفاق او الرصف الذي
يولد بدوره طلبا ً مش�تقا ً وبصورة
مضاعفة داخال القتصاد ساعد عىل
النهوض بامل�وارد املعطلة وتحريك

دورة االنت�اج والدخل واالس�تخدام
ومحاربة البطالة.
فمن اخطاء السياس�ة النقدية عام
 1929نه�ا لم تس�تخدم وس�ائلها
التوس�عية كالتيس�ري الكم�ي ،QE
الت�ي كان يج�ب ان تتبعه�ا ع�ىل
غ�رار م�ا ت�م م�ن من�ح ق�روض
بفائ�دة منخفض�ة قارب�ت الصفر
يف ازم�ة القرن الح�ادي والعرشين
االقتصادي�ة من خ�الل دور البنوك
املركزية التوس�عي وخصم االوراق
املالية بأقل الخصوم ومنح القروض
للمصارف نفسها عىل غرار ما جرى
(اب�ان االزمة املالي�ة العاملية 2٠٠٨
وما بعدها) اذ لم تحصل الودائع اال
عىل فائدة اسمية (سالبة) لتشجيع
االف�راد ع�ىل االنفاق االس�تهالكي
واالس�تثماري .وه�ذا م�ا فعلت�ه
الياب�ان ومنطق�ة الي�ورو .وكذلك
ام�ريكا التي جعلت الفائ�دة قريبة
من الصفر عىل االيداعات ويأتي كل
ذلك من منطلقني االول :ان اتس�اع
الفائ�دة الحقيقي�ة بس�بب تعاظم
القوة الرشائية عىل الثروات النقدية
امر يزيد م�ن درجة تقلص االنفاق
وانخفاضه كق�وة طلب جراء (فخ
الس�يولة) لكون الفائدة الحقيقية
 real interest rateتضف�ي عائ�د
ضمني عىل جراء االحتفاظ بالثروة
النقدي�ة الس�ائلة (املحتف�ظ بها)
وهي افضل من االس�تثمار العيني
وم�ن ث�م توليد اث�ر ث�روة ضمني
موج�ب positive wealth effect
بس�بب الالتضخ�م وارتف�اع قيمة
العملة ما يسبب اس�تمرار الكساد

يقتيض ع�الج مضاد وه�و الفائدة
االس�مية الس�البة لتدفع كمكافاة
س�البة اىل الفائض امل�ايل (اي االخذ
منه�ا) .والثاني ،هو رضورة توفري
ائتم�ان بكلف�ة فائ�دة صفري�ة او
قري�ب منه�ا وذل�ك لب�ث النش�اط
االقتص�ادي بأقل التكالي�ف ورفع
ق�وى الطل�ب وروافع�ه العالي�ة
للمس�تثمرين كق�وى عج�ز ولكن
راغبة يف االنفاق االستثماري.
حقيق�ة ،ه�ذا ه�و جوه�ر اخفاق
السياس�ة النقدي�ة يف عام  1929يف
انقاذ االقتصاد الغربي وتبنى جون
كين�ز يف كتاب�ه الش�هري النظري�ة
العام�ة التي جس�دها بكتابه الذي
صدر عام  .19٣٦انها سياسة مالية
مرن�ة تعظم من الطل�ب او االنفاق
الفعال لتش�غيل الدورة االقتصادية
وظل يطل�ق عىل الكينزيني باملاليني
 Fiscalistsوليس بالنقوديني.
–2تأم�الت يف الركود والكس�اد بعد
الحرب الثانية
يف الجن�اح الجنوبي م�ن منزل بلري
 Blair Houseاتخ�ذ الرئيس هاري
تروم�ان ،ال�ذي امت�دت واليته بني
الع�ام  1945والع�ام  195٣مكتب�ا
مؤقت�ا ً له مج�اورا للبي�ت االبيض،
حي�ث ُ
س�ئل يومها ،م�ا الفرق بني
الرك�ود والكس�اد يف االقتص�اد؟
وهل حق�ا ان الركود يعني االصابة
بال�زكام والكس�اد يعن�ي مرض�ا ً
مزمنا ً طويل االجل؟
ً
تبس�م تروم�ان صامت�ا يف رسه
متس�ائال قبل ان يجي�ب« :يخيل يل
ان االمور االقتصادية اخذت تميض

يف مج�رى جدي�د بع�د ان وضع�ت
الحرب الثاني�ة اوزارها ،فبعيدا ً عن
هم�وم الركود االقتص�اديَ ،
عي ان
أمه�د الطري�ق لتبتع�د بالدن�ا عن
الكس�اد ومش�اقه يف تكاثر البطالة
وتدني االزدهار» .هنا انتبه الرئيس
عىل وقع السؤال ليجيب من فوره:
«الرك�ود ه�و عندما يخ�رس جارك
فرص�ة عمله ،والكس�اد هو عندما
تخرس انت بنفسك فرصة عملك».
الرك�ود االقتصادي يعني تدهورا يف
نم�و الناتج املحي االجم�ايل ويمتد
لفصل�ني متعاقب�ني ،االم�ر ال�ذي
يدع�و البن�وك املركزي�ة اىل خفض
الفائدة لتحفيز الطلب عىل الس�لع
والخدمات واالستثمارات معا ،ومن
ثم تحفيز النمو وخفض مستويات
البطال�ة يف ح�ني يص�ل االقتص�اد
اىل مراح�ل الكس�اد عندما يتخطى
التدهور يف النم�و االقتصادي ثالثة
فص�ول او أكث�ر .اذ يؤرش الكس�اد
هبوط�ا ً ح�ادا ً يف االنف�اق ال�كي
واالنت�اج معاً .ونتيج�ة لذلك تهبط
االرق�ام القياس�ية للس�وق املالية
وتنح�در الكث�ري من ال�رشكات اىل
االفالس ،وترتفع مع�دالت البطالة
بني العمال.
وهن�ا تذه�ب الحكوم�ات اىل تبن�ي
برام�ج تحفيزية من خالل توس�يع
مجاالت االنفاق الحكومي والس�ماح
لعرض النقد بالتوس�ع .ولكن يبقى
اللغز ملاذا ُس�ئل الرئيس ترومان عن
الفرق بني معنيي الركود والكس�اد؟
يف نهاي�ة الح�رب االوىل الت�ي كان
تروم�ان جندي�ا فيه�ا ،ب�دأ عمله يف

الس�وق مع رشيك يف محل لبيع املواد
املس�تعملة ،ولك�ن تع�رض يف العام
 1921اىل خسارة نجمت عن ظاهرة
الركود التي رضبت الب�الد آنذاك ولم
يستطع ترومان تسديد ما بذمته من
ديون حتى العام .19٣4
واالغرب انه يف نهاية الحرب العاملية
الثانية وعند توليه الرئاسة ،انتقلت
ام�ريكا وع�ىل نحو مضط�رب من
اقتص�اد الحرب اىل اقتصاد الس�الم
متعث�رة ب�يشء م�ن الرك�ود وهو
االمر ال�ذي تزامن بترسيح جماعي
للجنود القدامى ،فضال عن التباطؤ
ال�ذي ش�هدته مصان�ع الس�الح
وترسيحه�ا آلالف العم�ال .وبه�ذا
اش�تدت مخ�اوف الرئي�س م�ن ان
تنزلق البالد اىل الكس�اد االقتصادي
ليكون مماث�ال للكس�اد العظيم يف
العام .1929
ختام�ا ،ت�م تجديد البي�ت االبيض يف
الع�ام  194٨ي�وم اش�ارت التقارير
الهندسية اىل ان مقر الرئيس قد أصبح
متهال�كا ً بع�د م�رور  1٣٠عاما ً عىل
تش�ييده ما اضط�ر الرئيس ترومان
اىل ان يأخ�ذ الجن�اح الجنوب�ي م�ن
(منزل بلري) املج�اور للبيت االبيض.
وع�ىل س�بيل املصادف�ة املوضوعية
اصطحبن�ي مضيف�ي يف من�زل بلري
 Blair Houseنفس�ه يف ربي�ع العام
 2٠15ليطلعني عىل الجناح الجنوبي
للرئيس تروم�ان ،وقد تمعنت حينها
بالنظ�ر اىل الطاول�ة الت�ي ش�غلها
الرئي�س واس�تطردت يف رسي قائال:
«هنا جرى التفري�ق حقا ً بني الركود
والكساد».

دونالد ترامب واالستحقاق الرئاسي األمريكي على حمك أزمة كورونا
د .خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية -املركز
الدولي للجيوبوليتيك  -باريس

لم يكن الرئيس دونالد ترامب يتصور
أسوأ من هكذا سيناريو يف السنة
االنتخابية املصريية ،فبعد أن كان
يرى الدرب ممهدا إلعادة انتخابه
يف نوفمرب القادم ،إذ بوباء كورونا
املستجد يحل عىل الواليات املتحدة
والعالم ضيفا ثقيال ويغري التوقعات
ويتحكم بجدول األعمال.
يف البدايات كان واضحا أن الرئيس
األمريكي يعاني من إدارة أزمة
الجائحة أكثر مما يسيطر عليها
خاصة بعد تقويض حجج حملته
الرئيسية يف النجاح االقتصادي وهذا
ما حدا به يف الكثري من إحاطاته
الصحافية لإلعراب عن إحباطه
وحنينه ملاض قريب جدا .لكن بالرغم
من طبيعته املتقلبة وولعه باملجابهة
املفتوحة ،أخذ سيد البيت األبيض
يستدرك األخطاء األولية ويغلرّب
املرونة ويحاول تحسني إدارة األزمة
ومواجهة تحديات جمرّة.
يف املقابل ،حسم الحزب الديمقراطي
أمره إذ قفز أفضل مرشحيه جو
بايدن إىل واجهة السباق مما جعل
املعركة الرئاسية متوازنة وأكثر
حدة ،وستكون تنافسية بامتياز
حيث لن تحسم الواليات املتحدة
خياراتها داخليا فحسب ،بل سرتسم

أيضا إطارا إلعادة تركيب عالم ما بعد
كورونا.
كشفت هذه األزمة بجالء ضعف
النموذج االجتماعي والسيايس
األمريكي 22 :مليون عاطل عن
العمل دون إعانات ،يجد الكثري منهم
أنفسهم دون تأمني صحي ،ونظام
صحي عام غري مالئم ،وبلد منقسم،
وإدارة يف البيت األبيض مثرية للجدل،
مع رئيس يظهر وكأنه يف رصاع
مفتوح مع حكام الواليات وكل ذلك
يزعزع الثقة.
من هنا تأتي محاوالت عدم خنق
االقتصاد عرب رشاء االحتياط الفيدرايل
لديون الرشكات واملساعدات املكثفة
للعاطلني عن العمل واملحتاجني
واملزارعني .لكن االنهيار غري املسبوق
لسعر النفط يوم  2٠أبريل “االثنني
األسود” ،زاد من متاعب الرئيس الذي
سيحاول مع الفتح التدريجي للبالد
أن يقود عملية اإلنعاش اعتبارا من
يونيو القادم.
لكن األدهى حصل كذلك ألن األشهر
الثالثة املاضية ألحقت اضطرابات
شديدة بالنظام العاملي الذي تتبورّأ
فيه واشنطن الصدارة .ومن دون
الحكم املسبق عىل النتيجة النهائية
أو التعديالت أو شكل العالم
الجديد ،يمكن الكالم عن ترسيع
االستحقاقات وعن مخافة بقاء
العالم من دون قيادة وحوكمة .ويف
هذا اإلطار أسهم ترامب منذ وصوله
يف العام  2٠17بذلك ،ألن ممارسة
القيادة العاملية اصطدمت من دون
شك بعقيدة “أمريكا أوال”.
وقد أدى تفيش الفايروس يف خضم
الحملة الرئاسية يف نوفمرب والكارثة
االقتصادية التي تصاحبه إىل تفاقم
هذه العملية .أدار ترامب ظهره
ألوروبا وظل رافضا ألي تعاون دويل

جدي ،مع قراره تعليق املساهمة
األمريكية ملنظمة الصحة العاملية
يف خضم أزمة الجائحة ،إذ تعامل
معها بمثابة كبش فداء عىل نفس
املستوى مع الصني التي تتهمها
اإلدارة األمريكية بعدم الترصيح عن
املعلومات منذ نوفمرب  2٠19وتأثريها
السلبي عىل منظمة الصحة العاملية
التي تأخرت يف تقييم خطر الوباء
وإعطاء اإلنذار يف الوقت الصحيح.
وبينما حاولت باريس عبثا تأمني
عقد قمة الدول الخمس الدائمة
العضوية يف مجلس األمن ،لم تهتم
واشنطن وبكني وموسكو بالدعوة.
وبانت عقدة أخرى داخل مجلس
األمن حينما أرصت الواليات املتحدة
عىل اتهام الصني بانتشار الفايروس
التاجي يف سياق قرار لألمم املتحدة
يدعو إىل هدنة عاملية.
يف خضم احتدام التوتر األمريكي

– الصيني يف زمن كورونا ،ال ينفك
دونالد ترامب عن التذكري بإنجازات
السنني الثالث من واليته ويفاخر
بقوله “كان لدينا أكرب اقتصاد يف
تاريخ العالم .لقد كان أداؤنا أفضل
من أداء الصني ،أفضل من أي بلد يف
العالم ،أفضل من أي بلد آخر .كان
لدينا حتى اآلن أعىل سوق لألوراق
املالية يف التاريخ”.
بالفعل قبل اندالع أزمة الجائحة
بشهرين كانت األخبار السارة تتجمع
لدى ترامب :مُ نع الجمهوريون يف
مجلس الشيوخ من إجراء محاولة
العزل الذي بدأه الديمقراطيون،
وكانت جميع املؤرشات االقتصادية
خرضاء ،وكان يستعد لجني ثمار
االتفاقية التجارية األوىل مع الصني.
وأتى كوفيد – 19ليقلب كل يشء رأسا
عىل عقب وزاد معدل البطالة بأكثر
من الضعف يف غضون شهر واحد،

مما حرم سيد البيت األبيض من
الشعار الرئييس لحملته االنتخابية،
ولذا تبعا لعدم قدرته فرض وقف
اإلغالق بسبب بعض حكام الواليات
أو مراعاة آلراء مستشاريه العلميني،
لجأ ترامب إىل خطوات الدعم الرسيع
لقطاعات األعمال باإلضافة إىل
قراره تعليق الهجرة إىل الواليات
املتحدة وذلك بسبب “الحاجة إىل
حماية وظائف مواطنينا األمريكيني
العظماء” ،وفق املصطلح الرتامبي.
باإلضافة إىل كبيش الفداء يف الخارج
(الصني ومنظمة الصحة العاملية) ال
ينىس ترامب معاركه الداخلية ولم
َ
يتوان عن إلقاء اللوم برسعة عىل
النقص يف اإلمدادات الطبية لإلدارة
السابقة ،أي إدارة باراك أوباما،
متناسيا أنه بدأ يف يناير عامه الرابع
يف منصبه.
وتندرج ضمن البحث عن كبش

فداء داخي سجاالت ترامبية مع
بعض حكام الواليات وأبرزهم حاكم
نيويورك الديمقراطي الطموح
أندرو كومو .ويربز التناقض يف أداء
ترامب مع الدعم الذي لم يتوقف عن
تقديمه ،منذ  17أبريل ،إىل الحركات
االحتجاجية اليمينية املتشددة التي
تنظمها أقلية محدودة للغاية والتي
تطالب يف بعض الواليات برفع تدابري
االحتواء عىل الفور مع شعارات
“مستهجنة”؛ “مينيسوتا مجانية!”،
“ميشيغان الحرة!” و”حرروا
فريجينيا”.
هذه السابقة مع االندفاع إىل رشاء
األسلحة بعد قرارات اإلغالق تعطي
دالالت عن هشاشة يف النسيج
الوطني األمريكي وإمكانية نشوب
نزاعات داخلية يف حال كانت نتائج
االنتخابات الرئاسية غري حاسمة
ورفض أحد املرشحني اإلقرار
بهزيمته .ووفق تطور الوضع،
سيقوم ترامب عىل األرجح بتعديل
اسرتاتيجيات حملته االنتخابية
وتواصله اإلعالمي ويحاول من خالل
تسويق دوره يف إدارة األزمة والقدرة
عىل القيادة وأسبقيته يف مجابهة
الصني واآلخرين كعوامل تحفز إعادة
انتخابه.
يف املقابل ،يلعب جو بايدن ،البالغ
من العمر  77عاما ،محاولته الثالثة
للوصول إىل البيت األبيض .ويسعى
من خالل الدفاع عن ألوان الحزب
الديمقراطي من تجميع غالبية
تياراته من املتعاطفني مع رئيسه
باراك أوباما ومن اليساريني .فمن
املفارقات أن الفائز يف االنتخابات
التمهيدية الديمقراطية لم يفز يف
معركة األفكار مع بريني ساندرز
خاصة اقرتاحه إنشاء ضمان
اجتماعي عمومي بقيادة الدولة

الفيدرالية ،وهو موضوع يجد زخما
جديدا مع أزمة الفايروس التاجي.
يف مواجهة آلة ترامب ،يف حني رفع
الحزب الجمهوري تحييد تصويت
األقليات االجتماعية غري املتوافقة
معه ،ليس أمام جو بايدن سوى
القليل من الخيارات إذ يجب عليه أن
يحتفظ بأي ثمن بالناخبني املعتدلني
يف املناطق شبه الحرضية التي ضمنت
نجاح الديمقراطيني يف مجلس النواب
(نوفمرب .)2٠1٨
ولوحظ أن بايدن قام بالفعل بتعديل
برنامجه يف منتصف مارس حول
ضمان القدر األكرب من التعليم العايل
للفئات املحرومة .كما وعد بإلغاء
ديون الطالب ذوي الدخل املنخفض
والطبقة املتوسطة .واقرتح أيضا
تمديد برنامج التغطية الصحية
الفيدرالية للرعاية الصحية عن
طريق تخفيض عتبة السن من ٦5
إىل  ٦٠سنة.
يحاول جو بايدن الربوز بمظهر
القادر عىل استيعاب الصدمة التي
يسببها الوباء وتخفيف تداعيات
االنفجار االقتصادي املذهل الذي
يسببه .وبالرغم من أن هذا التجميع
للديمقراطيني أمر حتمي للفوز يف
نوفمرب .تدلل استطالعات الرأي
النادرة أن حسم املعركة الرئاسية
سيكون قبل كل يشء يف ثالث واليات:
ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا،
التي انتزعها دونالد ترامب من
الديمقراطيني يف عام .2٠1٦
ال نعلم مدى املتغريات يف الواليات
املتحدة األمريكية من اآلن إىل نوفمرب،
وكم سيلقي زمن كورونا بظالله
عىل االستحقاق الرئايس وظروف
إجرائه .إنها معركة العمر للمرشحني
املتنافسني وطابعها املصريي يطال
العالم ككل.
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل ..هلا

ما الفرق بني
الصوم والصيام

كيف تقضي وقت الفراغ خالل رمضان؟
العديد م�ن الناس يضيع تل�ك األوقات
يف أعمال ال تنفع؛ مثل قضاء الس�اعات
الطويل�ة يف الن�وم ،أو ربم�ا م�ن خال
مش�اهدة التلف�از ،حقيق�ة ندركها أن
الغاي�ة م�ن ه�ذا الش�هر الكري�م هي
أك�ر وأفض�ل من تل�ك األم�ور ،وال بد
م�ن اس�تغال ه�ذه األوق�ات يف رف�ع
الدرجات.
بدالً من انتظار وقت اإلفطار والشعور
بس�اعات الجوع والعطش ،يلجؤون إىل
تمرير س�اعات الصوم يف أشياء ليست
له�ا قيمة؛ لذل�ك إليك بع�ض النصائح
للمراهق�ني التي يمكن االس�تفادة بها
من الشهر الكريم دون تضييعه يف النوم
أو مشاهدة املسلسات فحسب.
مشاهدة الرامج الدينيّة والتعليميّة
ُ
لتع� ّزز فك�رك وعقل�ك باملزي�د م�ن
املعلومات الدينيّة والتعليميّة ،ننصحك
ب�أن تس�تغل كل دقيق�ة يف رمض�ان
ملش�اهدة الرامج الدينيّ�ة التي ُتعرض
عىل شاش�ات التلفاز ،واالس�تفادة من
كل املعلومات واملواضيع املهمة.
الصاة يف وقتها
م�ن ال�روري أن تح�رص ع�ىل أداء

الص�اة يف وقته�ا دون أي تأخ�ر ،كما
عليك أن تحرص عىل أداء بعض الصلوات
يف أوق�ات الفراغ؛ لتنال ثواب�ا ً مُ ضاعفا ً
خال رمضان ،كصاة النوافل ،والسنن

املطبخ

القبليّ�ة والبعديّة ،باإلضافة ألداء صاة
الرتاويح بشك ٍل يومي.
قراءة القرآن الكريم
لتس�تثمر كل دقيق�ة تم� ّر يف ش�هر

رمض�ان بش�ك ٍل جيد وناف�ع عليك أن
تواظ�ب ع�ىل ق�راءة الق�رآن الكري�م
وبش�ك ٍل ّ
مكث�ف كل ي�وم ،واإلبحار يف
معان�ي الكلمات واملف�ردات واملوعظة

التي ي�و ّد الله -س�بحانه وتع�اىل -أن
يوصله�ا إىل اإلنس�ان ،والحرص كذلك
ع�ىل ق�راءة ج�زء كام�ل م�ن القرآن
يومي�اً؛ وذل�ك لتتمكن م�ن ختم ِه مع
نهاية الشهر.
تنمي�ةقدرات�كالذاتي�ة
ربم�ا يك�ون العم�ل قلياً يف مث�ل هذا
الوقت من العام ،لكن هذه ليست بحجة
لانقطاع عنه تماماً ،يمكنك عن طريق
اإلنرتن�ت تنمي�ة قدرات�ك يف العم�ل أو
تعلم مهارات جديدة أو تقوية املهارات
الحالي�ة أو تعلم لغة جدي�دة ومحاولة
إتقانه�ا ،قد تخ�رج من رمض�ان أكثر
إقباالً عىل العمل وأكثر تمكنا ً فيه.
مس�اعدة أهل املنزل يف تحضر الطعام
هذه من أرق وأجمل الهمم أن تش�ارك
يف صن�ع وجبة اإلفطار ،ومن أجمل ما
يمكن تجربته أن تقوم بأكل طعام أنت
قمت بصنعه أو ش�اركت في�ه ،وربما
تتعلم حرفة الطبخ التي قد تساعدك يف
املستقبل ،مس�اعدة أهل املنزل ليست
فائ�دة ذاتية فق�ط ،بل تق�وي روابط
املودة والعاقة األرسية بني جميع من
يف املنزل.

كيكة الكوكيز

املكوّنات
دقيق  -كوب ونصف
بايكنغ صودا  -نصف ملعقة صغرة
زب�دة-مكع�ب
س�كر  -نص�ف ك�وب +ملعقت�ات
كبرتان
سكر أسمر  -نصف كوب +ملعقتات
كبرتان
مل�ح-رب�عملعق�ةصغ�رة
فانيليا  -ملعقة صغرة
بيض 1 -
حبيبات شوكوالتة  -كوب وربع
شوكوالتة دهن  -بحسب الرغبة

طريقة العمل
 حمّي الفرن هىل حرارة  180درجةمئوية ثم ادهن�ي قالبي كيك بالقليل
من الزبدة وانث�ري القليل من الدقيق
عىل وجه ّ
كل منهما.
 يف وع�اء متوس�ط الحج�م ،انخ�يالدقي�ق والبايكن�غ صودا ث�م اتركي
املكونات جانبا ً.
 أخفق�ي يف وعاء الخاط الكهربائيً
كل من الزبدة والسكر لحواىل دقيقتني
فقط.
 أضيف�ي الس�كر األس�مر ،البيض،املل�ح والفانيليا مع الخلط املس�تمر

حتى تحصي عىل مزيج متجانس.
 زي�دي حبيب�ات الش�وكوالتة ث�مقلّبي املكونات بواس�طة ملعقة حتى
تتداخل.
 و ّزع�ي مزي�ج الكوكي�ز يف قالب�يالكيك ث�م اخب�زي ّ
كل منهما يف فرن
محم�ى مس�بقا ً ع�ىل ح�رارة 180
درج�ة مئوية لحواىل  18دقيقة حتى
ينضج.
 أخرج�ي قالبي الكوكيز من الفرن،إدهني وجه القالب األول بشوكوالتة
الده�ن ثم ضع�ي الكي�ك الثاني عىل
الوجه.

 أدخي كيك الكوكيز اىل الثاجة حتىيجمد قبل التقديم.
نصائح
أضيف�ي القلي�ل م�ن حبيب�ات
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الشوكوالتة البيضاء إذا اردت.إذا كنت
من محبي ح�ىل الكوكيز ،جربي هذه
الوصفات :كوكي�ز يف كوب أو كوكيز
بالفراولة.

تعت�ر فريض�ة الصي�ام م�ن
أح�ب الفرائ�ض إىل الله؛وذك�ر
الص�وم يف عهد الس�يدة -مريم
عليه�ا الس�ام ،وذك�ر الصيام
بوصفه فريضة أم�ر الله تعاىل
بها املس�لمون بأدائها يف ش�هر
رمضان ،فما الفرق بني الصوم
والصيام؟!
ّ
ّ
والصي�ام تعتر هاتان
الص�وم
الكلمتان مص�درًا للفعل صام،
وكاهم�ا تفي�دان يف اللغ�ة
اإلمس�اك ّ
والتوقف عن فع ٍل ما،
ً
رشعا فقد ذكرت يف مواضع
أمّ ا
دقيقة يف القرآن والسنة النبوية
ُي�راد به�ا معن�ى مع�ني ،وهو
ّ
ّ
والش�تائم،
التوقف عن :الكام،
الطعام ّ
وتناول ّ
والشاب ،واتباع
ّ
الش�هوات ،واألفعال املكروهة،

فكله�ا يمس�ك عنها اإلنس�ان.
وقال أب�و اله�ال العكرسي يف
كتابه معجم الف�روق اللغوية:
ّ
الكف عن املفطرات مع
الصيام
الني�ة ،وأمّ ا ّ
الص�وم فهو الكف
عن املفطرات والكام كما كانت
يف األديان ّ
السابقة.
ذك�رت كلمة ّ
الصي�ام يف القرآن
الكريم س�بع م�رات يف مواضع
مختلفة س�وا ًء تختص بش�هر

رمض�ان املب�ارك ،أو صي�ام
ذنب
النواف�ل ،أو صيام كف�ارة ٍ
ما .أما كلمة ص�وم فقد وردت
م�رة واح�دة يف الق�رآن الكريم
عندما أمر الله -تعاىلّ -
الس�يدة
ّ
بالصوم عن الكام وعدم
مريم
التكلم مع أحد ،ويف اآلية نفسها
أمره�ا الل�ه -تع�اىل -ب�األكل
والشب وه�ي حامل بس�يدنا
عي�ى -عليه ّ
الس�ام؛ حتى ال
ّ
ي�ر بصحتها ،فج�اءت كلمة
ص�وم يف ه�ذا املوض�ع الدقيق
لع�دم اإلخال يف البن�اء اللغوي
لآلي�ة ،وذك�رت اآلي�ة الكريمة
ً
ً
صحيح�ا لكلمة صوم
ترصيفا
ّ
«إن�ي ن�ذرت للرحم�ن صومً �ا
فلن أكل�م الي�وم إنس�يًّا» ،ولم
تذكر اآلي�ة ّ
«إني نذرت للرحمن
صيامً ا»؛ فاملعنى واضح يف أمر
الل�ه -ع ّز وجل -للس�يدة مريم
عليها الس�ام -باإلمساك عنالكام أو ّ
الصمت.
ُذكرت كلمة الصيام يف الشائع
الس�ماوية األخ�رى ،كالديان�ة
املس�يحية واليهودي�ة ،ويعني
ً
أيض�ا يف املس�يحية االنقط�اع
عن الطع�ام والشاب واألعمال
السيئة.

سلوكيات

تدبري منزلي

حيل للحفاظ على الطعام طازج يف رمضان
يف رمض�ان تح�رص العدي�د م�ن
النس�اء عىل تخزين بعض األطعمة
لتجنب التس�وق يوم ًيا خال الشهر
الكري�م ،ولكن كيفي�ة الحفاظ عىل
ً
طازجا يف الثاجة يعتمد عىل
الطعام
طريق�ة تخزينه يف املكان املناس�ب
داخله�ا ،حي�ث يختل�ف كل جزء يف
درجة الرودة والحرارة.
باب الثاجة
ب�اب الثاج�ة ه�ي املنطق�ة األكثر
ً
دفئا ،وذلك لتعرضه لدرجات حرارة
متغرة عند الفتح واإلغاق ،لذا يجب
وضع أق�ل األش�ياء القابل�ة للتلف
يف الباب ،مثل الكاتش�ب والصلصة
وغرها من التواب�ل والعنارص التي
تحتوي عىل مواد حافظة عالية.
وعىل الرغم م�ن أن بعض الثاجات
تحت�وي ع�ىل أماك�ن مخصص�ة
باألب�واب للبي�ض ،إال ّأن�ه ال يج�ب
ً
خاص�ة يف حالة
وضع�ه يف الب�اب،
الفتح واإلغاق املتكرر.
كم�ا أنه يجب مس�ح البي�ض جي ًدا
وتجفيف�ه قبل التخزي�ن؛ للتخلص
من البكتري�ا املرتاكمة عليه ،والتي
ً
أمراضا ،كالتهاب املعدة،
قد تس�بب
ثم وضعه يف كرتونة عىل الرف األول
م�ن الثاج�ة ،لكون�ه أكث�ر ً
ثباتا يف
الرودة.
وأض�اف أس�تاذ التغذي�ة ّأن�ه ال
يُس�تحب وض�ع زجاج�ات املي�اه
املُستخدمة بشكل يومي يف الثاجة،
ألن الفت�ح املس�تمر يؤث�ر ع�ىل
وظيفته�ا يف التريد ،ويُرسب الهواء
الدافئ لداخلها

أفضل األماكن لحفظ الطعام
ال�رف األول “ال�ذي ي�ي الفري�زر
مبارشة”
هذا الرف له غطاء مُ حكم لاحتفاظ
بالرودة بش�كل أك�ر ،يُحفظ فيه
منتج�ات األلب�ان “الجب�ن ،واللبن،
والبيض” واألسماك واللحوم ملدة ال
تتجاوز  24ساعة حتى ال تتلف.
 الرفوف العليايُس�تخدم ال�رف األول املكش�وف يف
الثاجة لتخزي�ن األطعمة الجاهزة
للطه�ي أو املطبوخة بالفعل (بقايا
الطعام) ،كم�ا أن تخزينها يف مكان
مرتف�ع يمن�ع ً
أيض�ا تل�وث ه�ذه
العن�ارص باللح�وم أو غره�ا م�ن
املنتج�ات الجافة ،والت�ي يمكن أن
ً
أمراضا تنقله�ا األغذية ،لذا
تس�بب
يُفض�ل وضعه�ا يف الج�زء الخلفي
من الرف لتبقى باردة قدر اإلمكان،
وحف�ظ كل منه�ا بش�كل منفصل
ومُ غلف.
ويمكن تخزين األعش�اب الطازجة
املورقة ً
أيضا مثل الكزبرة ،عىل الرف

العل�وي ،وتخزينه�ا يف إن�اء مملوء
بامل�اء للحفاظ عليه�ا طازجة ،كما
أنه يوض�ع به العصائر واملشوبات
الفريش.
ً
وأيض�ا وض�ع اللح�وم واملجمدات
الخارج�ة م�ن الفري�زر مب�ارشة
لفكها وطهيها بع�د مدة ال تتجاوز
 24س�اعة ،ويجب وضعه�ا يف إناء
حتى ال يتساقط منها مياه أو نقط
دم.
 أدراج الثاجةتحت�وي معظم الثاج�ات عىل درج
أو درج�ني تم تصميمهم�ا للحفاظ
ع�ىل الرطوب�ة وحف�ظ الفواك�ه
والخ�روات وإبقائه�ا طازج�ة
ألطول مدة ،حيث إن الرطوبة تمنع
جف�اف املنت�ج ،ل�ذا يج�ب تخزين
الفواكه�ة الطازج�ة والخراوات
يف أدراج الثاج�ة ولكن بعد غس�لها
جي�دا ً والتخل�ص من التال�ف منها
وتجفيفه�ا م�ن امل�اء؛ ألن امل�اء
بداخلها يمك�ن أن يتجمد ،ما يؤدي
إىل إتافه�ا ،ويج�ب وضعه�ا يف

أكي�اس الثاجة أو أكي�اس ورقية،
وذلك حس�ب ما ذكر أستاذ التغذية،
مش�د ًدا ع�ىل رضورة الفص�ل ب�ني
الثم�ار املختلفة والفواكه�ه ً
أيضا؛
ألن إبقاءها يف الكيس نفس�ه يعمل
عىل تفاعلها م ًعا وتلفها.
نصائ�ح للحفاظ عىل الطعام أطول
مدة
يجب ع�ىل رب�ة املن�زل اتب�اع هذه
النصائح للحفاظ عىل الطعام داخل
الثاجة لفرتة أطول.
 يجب أال تقل درجة حرارة الثاجةعن  4مئوية.
 مراع�اة ع�دم تك�دس وتزاح�مالطعام داخل الثاجة؛ ألن ذلك يمنع
توزي�ع ال�رودة وي�ؤدي إىل خلل يف
التريد.
 يج�ب تجنب وض�ع بقايا الطعامس�اخنة يف الثاج�ة إال بعد أن ترد؛
ً
س�اخنا يعط�ي فرصة
ألن وضع�ه
أكر لنمو البكتريا.
 الفص�ل ب�ني الخ�راواتوالفواكه�ه وأنواعه�ا املختلفة عند
وضعها يف الثاجة حت�ى ال تتفاعل
م ًعا وتفسد.
 كمي�ات الطعام التي يتم تخزينهايف الثاجة يجب أال تتجاوز األسبوع
حتى ال تتلف.
 هناك بعض األطعمة عند وضعهايف الثاج�ة ،يج�ب اتب�اع خط�وات
معين�ة للحفاظ ع�ىل عمرها لفرتة
أطول ،منه�ا الليمون عن�د تخزينه
يجب لف�ه يف ورق منفصل ووضعه
يف أدراج الثاجة أو يف باب الثاجة.

سر االعشاب..

فوائد ال حتصى ألقدم البهارات يف العامل ..ختفض الوزن وتعاجل الصداع
أف�اد الباحث�ون ب�أن “القرفة” تعمل ع�ىل تحفيز عملية األي�ض؛ وبالتايل
تس�اعد عىل إنق�اص الوزن ،كما أنه�ا تتضمن كميات كب�رة من مضادات

األكسدة ومضادات االلتهابات.وذكر الباحثون أن “القرفة” ،التي ُتعتر من
أقدم البهارات يف العالم ،وتدخل يف الكثر من وصفات إعداد الطعام؛ تساعد
يف خفض مس�تويات ضغط الدم املرتفع وقيم الكولس�رتول؛ وبالتايل فإنها
مفيدة ملرىض الس�كري؛ عاوة عىل أن لها تأثرات إيجابية يف حاالت اإلصابة
بالتصلب املتعدد.فقد أش�ار الباحثون إىل أن “القرفة” تس�اعد عىل تحس�ني
وتنش�يط الدورة الدموية وإمداد خايا الجس�م باألكسجني ،كما أنها تعمل
ع�ىل التخفيف من اآلالم؛ ألنه�ا تحتوي عىل مضادات االلتهابات ،وتس�اعد
يف التخل�ص من الص�داع وتخفيف آالم الدورة الش�هرية وتقلصاتها.وقالوا:
يتم التمييز ما بني قرفة س�يلون  Ceylonوقرفة كاسيا  ،Cassiaالتي تمتاز
بنكه�ة ورائح�ة أقوى؛ إال أنها تحت�وي عىل مادة “الكوماري�ن” ،وقد يؤدي
اإلف�راط يف تن�اول هذه امل�ادة إىل مش�اكل صحية.وأوضح املعه�د االتحادي
لتقييم املخاط�ر ،أن الحد األقىص لتناول مادة “الكومارين” يوميا ً يبلغ 0.1
ملغرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم.

كلمات مهمة قوليها دائماً لتحفيز طفلك!
أين حذاؤك؟ هل غسلت أسنانك؟
اركب الس�يارة ،أكم�ل طعامك،
إذه�ب إىل الن�وم ...إىل آخ�ر
التعليمات واألوامر والنواهي...
تلك ه�ي الجمل الت�ي تلقني بها
عىل مسامع طفلك طوال اليوم..
ولكن هل فكرتِ يف الكلمات التي
يج�ب أن تقوليها له باس�تمرار
حت�ى ّ
تبث�ي الثق�ة يف داخل�ه
ً
ليستطيع امليض قدما يف الحياة؟
إليكِ أهم الكلمات التي من شأنها
تحفيز الطفل ،ودفعه لألمام..
كيفحالك؟كي�فكانيوم�ك؟
ربما تكون جملة عادية ،ولكنها
تعني الكثر بالنسبة إىل الصغر،
فمعناها أنكِ تهتمني بمش�اعره،
وأنكِ مس�تعدة لسماع كل ما يود
إخبارك به س�واء كان إيجابيا ً أو
س�لبياً ،وتلك الجملة تفتح الباب
للحديث ،وتجعل االهتمام بينكما
متبادالً ،كما تع ّزز الثقة بينكما.
أنت لطيف
إخب�ار الطف�ل بأن�ه يتمت�ع
ّ
يرس�خ
بالصف�ات الحمي�دة،
الفك�رة يف داخل�ه ،فتنم�و
شخصيته بتلك الصفات بالفعل،
لذلك تكرار جمل�ة “أنت لطيف”
عىل مس�امع طفل�ك ،تجعل منه
إنسانا ً لطيفا ً بالفعل.
من فضلك وشكرا ً لك

إن كنتِ تطلبني من طفلك إظهار
االح�رتام لكِ  ،فينبغ�ي أن تعطيه
ل�ه أوالً ..كم�ا أن ش�كره عىل ما
يقدمه لكِ ينمّي داخله الش�عور
باالمتنان.
أنا آسفة
ال يقلل من شأنك كأم أن تعتذري
عندما تخطئني ،حت�ى وإن كان
هذا االعتذار لطفلك ،فهذا يعلّمه
الشجاعة وتحمّل املسؤولية.
محاولة جيدة
ال تقلي أبدا ً من جهود طفلك ،بل
العكس امنحيه الثناء الذي يدفعه
للمحاول�ة م�رارا ً وتك�رارا ً حتى
الوصول إىل الهدف املطلوب ،هذا
سيزيد من إرصاره عىل النجاح.
أنا سعيدة أنك فعلت...
اقتن�ي كل فرص�ة يمكن�ك أن

تثن�ي فيه�ا ع�ىل أفعال�ه ،ه�ذا
يش�جّ عه ع�ىل فع�ل املزي�د م�ن
الترصفات الصالحة.
أنا ممتنة لك
إظهار الشعور باالمتنان للطفل
يمنح�ه الثق�ة ،ويف املقاب�ل
سيمنحك هو الحب والتقدير.
أحبك
األطف�ال أيض�ا ً بحاجة لس�ماع
كلم�ة أحبك مب�ارشة ،هذا يعزز
الثقة بش�خصياتهم ،كما يقوي
العاقة بينكما ،ويعلّمهم أهمية
التعبر عن مش�اعرهم بوضوح
ورصاحة.
أنا أحب نفيس
م�ن امله�م إخب�ار طفل�ك أن�كِ
تحبين�ه ،ولك�ن ينبغ�ي أيضا ً أن
تظه�ري ل�ه كي�ف أن�كِ تحب�ني

نفس�ك ،ومامحك ،فه�ذا يعلمه
الس�ام الداخ�ي ،ويع�زز ثقت�ه
بنفس�ه ،ويحمي�ه م�ن أرضار
التنمّر إن تعرّض له.
لي�س م�ن املف�رتض أن تك�ون
صديقا ً للجميع
يج�ب أن يتعلّ�م الطفل أن يكون
طيّب�ا ً وعطوف�ا ً م�ع اآلخري�ن،
ولكن عليه معرفة أنه لن يصبح
صديقا ً لكل من يقابله ،حيث أن
هناك أش�خاص غر مناسبني له
ألنهم ليسوا بنفس طيبته ،ولكن
يف النهاية عليه أن يعامل الجميع
بلطف.
ليس هناك من أهو أفضل أو أقل
منك
تعليم الطف�ل أن ليس هناك من
هو أفضل منه يع ّزز ثقته بنفسه
وع�دم االهتمام باآلراء الس�لبية
تجاهه ،ولكن عليكِ تعليمه أيضا ً
أنه ما من أح�د أقل منه ،حتى ال
يصبح أنانياً ،أو عنرصيا ً.
هل أنت سعيد؟
ينبغ�ي التأكد ط�وال الوقت من
أن طفل�ك يش�عر بالس�عادة،
فأن�ت ترغب�ني يف إرشاكه يف أحد
األنش�طة اللطيف�ة ،ولكن�ه ال
يحبه�ا وبالت�ايل ه�و لن يش�عر
بالس�عادة الت�ي تتوقعينها ..لذا
عليكِ احرتام رغباته.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

احذر ..طريقة عمل القهوة قد تسبب الوفاة املبكرة
“طريقت�ك يف إع�داد القهوة قد تس�بب لك
الوفاة املبكرة” ..هذا ما خلصت إليه دراسة
ه�ي األوىل م�ن نوعه�ا ،فحص�ت الروابط
بني ط�رق إعداد القه�وة ومخاطر النوبات
القلبية والوفاة.
وذك�رأن مشوب القه�وة املفلرت هو األكثر
ً
أمانا للصحة  ،إذ تحتوي القهوة غر املفلرتة
عىل م�واد تزيد من نس�بة الكولس�رتول يف
الدم ،ويزيل اس�تخدام املرش�ح ه�ذه املواد
ويقلل من احتمال ح�دوث األزمات القلبية
والوفاة املبكرة.
وتعد القهوة من أكثر املشوبات ش�عبية يف
العالم وأكثر املنشطات استخدامً ا.
وح�ددت التجارب املواد الض�ارة يف القهوة،
ووج�دت أن�ه يمك�ن إزالته�ا باس�تخدام

مرش�ح ،حيث يحتوي فنجان م�ن القهوة
غر املفلرتة عىل حوايل  30ضعفا من تركيز

املواد الت�ي ترفع الده�ون مقارنة بالقهوة
املفلرتة.

مرفأ
العدد 7235 :االحد  26 -نيسان 2020

أبـــــــراج

No: 7235 Sun 26 Apr 2020

www.alzawraapaper.com

صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

مهني�اً :يحم�ل هذا اليوم آم�االً جدي�دة وانفراجات يف
بعض املج�االت تمت�د آث�اره اإليجابية لتط�ال محيطك
املهني
عاطفياً :تصل�ك أخبار جيدة وتكون مفيدة لك عىل كل الصعيد
العاطفي وتبدو متحمسا ً وتصبح شغوفا ً وكثري الرغبات
صحياً :تجنب قدر اإلمكان إرهاق نفس�ك يف أمور لن تعود عليك
إال بوضع صحي متوتر

الثور

مهني�اً :تبذل نش�اطا ً كبريا ً عىل مس�توى االتصاالت
وتبادل املعلوم�ات والخربات ،وتقوم بعمل مش�رتك
ومثمر مع أحد الزماء
عاطفي�اً :التعاون الج ّدي واملخل�ص والنابع من القلب مع
الرشي�ك يثبّت العاقة بينكما وتغدو الص�ورة أكثر وضوحا ً من
السابق
صحياً :ال تتوقع من ممارسة الرياضة كل الخري رشط أن تقوم
بها كما هو مطلوب منك

الجوزاء

ّ
تخف الحركة وترتاج�ع الحظوظ قلياً ،وقد
مهني�اً:
ً
يط�رأ م�ا يجعل�ك مضط�را إىل رصف بع�ض األموال
بصورة مفاجئة
عاطفياً :العاقة املتذبذبة أو املبتدئة قد ال تستطيع مقاومة
الضغوط والحم�ات املتتالية ،وتكون أحداث ه�ذا اليوم بمثابة
امتحان حاسم الستقرارها وديمومتها
صحياً :حافظ عىل برودة أعصابك ،اإلرهاق يؤدي إىل مش�اكل يف
املعدة

السرطان

مهنياً :تس�توعب ما حصل معك يف املايض ،وتحافظ
عىل مشاعر رسيّة ال تبوح بها إالّ ألحد الذين تثق بهم
ثقة عمياء
عاطفياً :إحذر االنجرار وراء األحاس�يس واألفكار الس�لبية
ّ
حتى لو شعرت بتح ّديات ،وال تترسّ ع يف القاء اللوم عىل الحبيب
ً
صحي�ا :ال تكن من أصحاب القرارات الضعيفة ،وال س�يما حني
يتعلق األمر بوضعك الصحي

األسد

ّ
بالتحس�ن املس�تمر،
مهنياً :تش�عر ابتداء من اليوم
فرتتفع املعنويات وتزداد الحيوية وتكرب اآلمال
عاطفياً :ال تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك عىل
الرشي�ك وأجّ �ل املبادرات ،فق�د ترتاجع املعنويات وتش�عر
بالتعب واإلرهاق والقلق النفيس
صحياً :إذا أحسست بأنك تتنفس بصعوبة ،سارع فورا ً إىل زيارة
الطبيب قبل أن تتفاقم االمور

العذراء

مهني�اً :تأث�ريات إيجابية وجيّدة ع�ىل صعيد العمل،
وه�ذا يرتافق م�ع مطالب�ك املالية املحق�ة وقد تبلغ
الهدف قريبا ً
عاطفي�اً :علي�ك تقييم العاق�ة بالرشيك بما يتناس�ب مع
طموحاتك ،وهذا يساعد من أجل مستقبل أفضل
صحي�اً :حاول جهدك أن تكون متمالك األعصاب هادئا ً ومرتويا ً
ومتماسكا ً

الميزان

مهني�اً :يوم مناس�ب جداً ،ال ترتاجع أم�ام العقبات
الصغ�رية التي يضعها الزم�اء يف وجهك ،بل واجههم
وتغلب عىل أهدافهم السيئة
عاطفياً :عليك أن تكون متس�امحا ً تج�اه الرشيك ،فالخطأ
الذي ارتكبه لم يكن مقصوداً ،وأنت تعلم ذلك علم اليقني
صحي�اً :ال تخاط�ر يف تس�لق املرتفع�ات وخصوص�ا ً يف األجواء
الباردة ،فقلبك قد ال يتحمل ذلك

العقرب
مهنياً :ال ترتاجع أم�ام بعض العقبات الصغرية التي
يضعها الخصوم يف وجهك ،واجههم وتغلب عىل نياتهم
السيئة
عاطفياً :اندفاع الرشيك إلرضائك يورّطه يف بعض املشكات،
ّ
لكن ذيول هذه املشكات تكون عرضية
صحياً :ال ترهق نظرك يف كثرة املطالعة ،وخصوصا ً يف املساء ،بل
خذ قسطا ً من الراحة

القوس

مهنياً :تش�تعل النقاشات بينك وبني الزماء ،وتسود
األجواء العدائية واملتوت�رة حياتكم ،وتكثر االنتقادات
والكام الجارح
عاطفياً :العاقة بينك وبني الرشيك لن يس�تطيع املغرضون
واملصطادون تعكريها ألنها قائمة عىل أسس صلبة
صحياً :كن من أصحاب األجس�ام الرشيقة كتلك التي تشاهدها
يف الربامج الخاصة باملحافظة عىل صحة سليمة ورشيقة

الجدي

مهنياً :تتمتع بنش�اط كبري وبتفكري مهني سليم ،ما
يساعدك عىل إتمام أعمالك كلها براحة وإتقان
عاطفي�اً :تتف ّه�م قلق الحبي�ب وتتواصل مع�ه بطريقة
دبلوماس�ية وتنجح يف التخلص من التشنجات التي تسيطر
عىل العاقة
صحياً :يوم مناس�ب للقيام بنش�اطات رياضية تنسيك متاعب
العمل وهمومه

الدلو

مهنياً :كن مستعدا ً لجديد ،وربما تفتقد الصرب ،كأنك
تبحث عن املشكات بأي ثمن ،فتجرت بعض القصص
القديمة املنسية وتعيدها إىل الساحة
عاطفياً :تزداد الثقة بالنفس ،وتصطحب الحبيب إىل س�فر
م�ا ،أو تعيش أجواء خياليّ�ة من التقارب والس�حر واملغامرات
التي لن تبحث عن أي ارتباط بعدها
صحياً :فكر يف مستقبلك الصحي والحالة التي ستصبح عليها يف
حال أهملت االهتمام بنفسك

الحوت

مهنياً :يبدو أن الجو واعد ومرشق وغني بالتطورات
السعيدة وااليجابية ،ربما تحصل عىل مساعدة مالية
او تشارك يف ورشة عمل او مؤتمر ما ،وقد تحقق أمنية
عاطفياً :الربودة بينك وبني الرشيك تس�بب بعض الفتور يف
العاقة ،إنما ليوم فقط ،فا تقلق
صحياً :تحقق من أنك تتقيد بتعليمات الطبيب املتعلقة بتمارين
الظهر ،للتخلص من آالمه املزعجة

حدث يف
مثل هذا
اليوم
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 - 1926ظه�ور أول آل�ة بيع آلي�ة لبيع بطاقات
الدخول أملانية الصنع يف اليابان.
 - 1945مندوب�و خمس وأربعني دولة يجتمعون
يف س�ان فرانسيسكو لوضع أسس وميثاق هيئة
األمم املتحدة.
 - 1953جيم�س واتس�ون وفرنس�يس كري�ك
يكتشفون الدنا.
 - 1954إنت�اج أوّل خليّ�ة طاق�ة شمس�يّة ذات
كفاءة عالية يف مختربات بل.
 - 1955اإلع�ان ع�ن قيام حركة ع�دم االنحياز
عىل يد جم�ال عبد النارص وجوزي�ف بروز تيتو
وجواه�ر الل نهرو يف مؤتم�ر باندونغ املنعقد يف
إندونيسيا.
 - 1979التصديق عىل وثائق معاهدة السام بني
مرص وإرسائيل.
- 1980الحكوم�ة الياباني�ة تعل�ن مقاطعته�ا

لدورة األلعاب األوملبية التي أقيمت يف موسكو.
فش�ل الق�وات الخاص�ة األمريكية املس�لحة يف
عملي�ة مخلب الن�رس التي کان�ت هدفها تحرير
الرهائ�ن األمريكي�ني فكان�ت النتيج�ة مقتل 8
جن�ود أمريكيني وإصاب�ة أربعة آخرين بس�بب
تص�ادم طائرتني خال العاصف�ة الصحراوية يف
صحراء مدينة طبس اإليرانية.
 - 1982إتمام االنس�حاب اإلرسائييل من س�يناء
حسب اتفاقية كامب ديفيد.
 - 1992افتت�اح القس�م الك�ردي لرادي�و صوت
أمريكا.
 - 2005وف�اة  107أش�خاص يف ح�ادث تحطم
سكة الحديد يف اليابان.
 - 2015ح�دوث زل�زال يف النيب�ال بق�وة 7.9
درج�ات ،يوق�ع أكثر م�ن  6500قتي�ل ويخلف
خسائر جسيمة.

ألن ماشوف عينك مابقتيل عيون
ماتت من كثر ما إلك ضميانه..
من يوم بعدت ماطب فرح للبيت
ومن كثر الحزن فطرت حيطانه..
تفوت الدنيا عىل گاعك تنتظر ساعات
تناشدها وتاگي الگاع حريانه..
شتجاوب عليها وهي الك تشتاگ؟
تگول بلهفه اناطر جيت احضانه..
اذا گاعك تحن بگليبي اني شلون؟
شما احاول اسكته يثور بركانه..
عليك الجار يسأل..ربعك يسألون
ودربنا من السؤال انصاب بلسانه..
اهنانه شگد گعدنا هناك عدنا ارسار
والضحكه الطويله تناغي بشفانه..
چنت ساعه تغيب واني احسهه شهور
ومن ترجع اشوف الدنيا فرحانه..
ّ
عيل طالت الغيبه وصار خمس سنني
مشتاگ عله شوفك حتى ملگانه..
وعىل شفايف بغيابك ماتمر بسمات
ألن خط الحزن فوگاهه ألحانه..
اجه جيش امللل واحتل خلگ تعبان
وبنا بيه القواعد ثبت أركانه..
واجت غيمت يأس خيمت فوگ البال
وشمس األمل عندي اليوم ذبانه..
انهدم حييل بعد ميقاوم اآلهات
وضعف عندي الصرب واتهدم إيمانه..

قـــــــصة

وعربة

قصة سلة الفحم و القرآن

شخصيات من التاريخ

شجرة الدر
كانت شجرة الدر جارية من أصل تركي
أو خوارزمي وقيل إنها أرمنية .اشرتاها
الصال�ح أيوب قب�ل أن يكون س�لطاناً،
ورافقته يف فرتة اعتقاله يف الكرك س�نة
 1239م�ع مملوك له اس�مه ركن الدين
بيربس.وأنجب�ت ولد اس�مه خليلُ .ل ِقبَ
باملل�ك املنصور .وبعد ما خ�رج الصالح
من السجن ذهبت معه إىل مرص وتزوجا
هناك.وبعد أن أصبح سلطان مرص سنة
( 1240م) بقي�ت تن�وب عن�ه يف الحكم
عندم�ا يك�ون خ�ارج م�رص .يف أبري�ل
 1249م كان الصال�ح أي�وب يف الش�ام
يحارب امللوك األيوبيني الذين ينافس�ونه
عىل الحكم وصلته أخبار أن ملك فرنسا
لويس التاس�ع(-)Louis IXالذي أصبح
قديسا ً بعد وفاته .يف قربص ،ويف طريقه
مل�رص ع�ىل رأس حمل�ة صليبي�ة كبرية
حت�ى يغزوه�ا بالقرب م�ن دمياط عىل
ال�رب الرشقي للفرع الرئييس للنيل ،حتى
يجه�ز الدفاع�ات لو هج�م الصليبيون.
ً
وفع�ا ،يف يوني�و  1249م نزل فرس�ان
وعس�اكر الحمل�ة الصليبي�ة الس�ابعة
م�ن املراك�ب ع�ىل ب�ر دمي�اط ونصبوا
خيم�ة حمراء للملك لويس .وانس�حبت
العرب�ات الت�ي كان ق�د وضعه�ا املل�ك
الصالح يف دمي�اط للدفاع عنها فاحتلها
الصليبي�ون بس�هولة وه�ي خالية من
سكانها الذين تركوها عندما رأو هروب
العرب�ات .فحزن املل�ك الصال�ح وأعدم
عددا ً من راكبي العربات بس�بب جبنهم
وخروجهم ع�ن أوامره .انتق�ل الصالح
ملكان آم�ن يف املنص�ورة.ويف  23نوفمرب
 1249م ت�ويف امللك الصالح بعد أن حكم
مرص  10س�نني ويف لحظ�ة حرجة جدا ً

م�ن تاريخه�ا .اس�تدعت ش�جرة ال�در
قائ�د الجيش املرصي “األمري فخر الدين
يوس�ف” ورئي�س الق�رص الس�لطاني
“الطوايش جمال الدين محسن” ،وقالت
له�م إن امللك الصالح تويف وأن مرص اآلن
يف موقف صعب من غ�ري حاكم ،وهناك
غزو خارج�ي متجمع يف دمياط .فاتفق
الثاث�ة أن يخفوا الخ�رب حتى ال تضعف
معنوي�ات العس�اكر والناس ويتش�جع
الصليبي�ون .ويف الرس ومن غري أن يعلم
أح�د نقل�ت ش�جرة ال�در جثم�ان امللك
الصالح يف مركب عىل القاهرة ووضعته
يف قلعة جزيرة الروضة .ومع أن الصالح
ب�ن أيوب لم ي�وص قب�ل أن يموت بمن
يمس�ك الحكم م�ن بعده ،إال أن ش�جرة
ال�در بعث�ت زعي�م املمالي�ك البحرية “

ف�ارس الدي�ن أقط�اى الجم�دار “ عىل
حصن كيفا حتى يستدعي “ توران شاه
“ اب�ن الصال�ح أيوب ليحك�م مرص بدل
أبيه املتوىف .قبل أن يت�وىف الصالح أيوب
كان أعط�ى أوراق�ا عىل بياض لش�جرة
الدر حتى تس�تخدمها لو م�ات .فبقيت
ش�جرة الدر واألمري فخر الدين يصدران
األوام�ر الس�لطانية عىل ه�ذه األوراق.
وقاال إن الس�لطان مريض وال يستطيع
مقابلة أح�د .وكان يتم إدخ�ال الطعام
للغرفة التي كان من املفروض أن يكون
نائم�ا فيها حتى ال يش�ك أح�د .وأصدرا
أمرا س�لطانيا بتجديد العهد للس�لطان
الصال�ح أي�وب وتنصي�ب ابن�ه ت�وران
ش�اه ويل عهد للسلطنة املرصية ،وحلفا
األمراء والعساكر.

اختبارات شخصية

كيف أعرف منط شخصية زوجي وطريقة التعامل معها؟
وليع�رف كل واح�د م�ن االزواج كي�ف يفك�ر اآلخ�ر،
واألس�اليب التي تناس�ب ش�خصيته،من املهم جدا ً أن
ً
شخصية مختلفة
يعرف الزوجان أن لكل واح ٍد منهما
عن اآلخ�ر ،تحت�اج إىل الهدوء والرتكي�ز وجمع بعض
الترصف�ات لتحليله�ا ،وابت�كار طرق جدي�ة للتعامل
معها ،وباملجمل ،تنقس�م الشخصيات إىل ثاثة أقسام
ٍّ
ول�كل منها
رئيس�ة ،البرصية والس�معية والحس�ية،
صفات وتحليات معينة.
الشخصية البرصية
هي شخصية برصية ،تنظر للعالم ب�«العني والصورة»،
وتحلل األصوات والكلمات والعبارات إىل صورة ملونة،
يمكنها تخيُّلها حتى تستوعبها ،لدرجة أنها لو سمعت
شخصا ً يتحدث عن موقف ما ،أو حادث معني ،تتخيله
ً
َّ
بش�كل ُ
وع�ادة ما
لتتمكن من اس�تيعابه.
«ص�وري»
يتميز هؤالء األشخاص بردة الفعل الرسيعة ،واإلجابة
الفوري�ة ،ولهم نمط حياة رسيع ،ل�ذا عىل الزوجة أن

تجاري ه�ذه الرسعة حت�ى تواكب ما يحب�ه زوجها،
وتبتعد عن كل ما فيه بطء ،مع املحافظة قدر اإلمكان
عىل جمال شكلها وصورتها يف عينيه.
الشخصية السمعية
تغل�ب عليها حاس�ة الس�مع الكتش�اف العال�م فعن
طريقها تستقبل جميع املعلومات ،ولديها رغبة دائما ً
ً
ق�درة عالي�ة
يف س�ماع كل يشء بتفاصيل�ه ،وتمتل�ك
عىل االس�تماع إىل اآلخرين دون مقاطع�ة ،وتهتم عند
الحدي�ث بانتق�اء األلف�اظ والعبارات ون�ربة الصوت،
وتحب اختيار املعاني التجريدية النظرية بشكل الفت.
وم�ن املع�روف عن هذه الش�خصيات ،أنه�ا َّ
تتأنى
يف اتخ�اذ الق�رارات ،وتجم�ع أكرب ق�در ممكن من
املعلوم�ات قب�ل فع�ل ذلك ،وع�ىل الزوج�ة يف هذه
الحال�ة مراع�اة حديثها أم�ام زوجها ،وع�دم نثر
الكلمات أمام�ه دون تفكري ،والتأن�ي قبل فعل أي
يشء ،وأن تكون نربة صوتها أقل منه؛ ألن ارتفاعها
يس ِّبب له االنزعاج والعصبية.
الشخصية الحسية
ه�ذه الش�خصية تصب جل اهتمامها عىل مش�اعرها
وأحاسيس�ها ،وتحك�ي مواقفه�ا بن�ا ًء ع�ىل وص�ف
مش�اعرها يف ذل�ك الوقت ،وتش�عر باملس�ؤولية أكثر
من غريها ،لذا تنفعل برسع�ة ،وتندفع للتعبري عما يف
داخلها من مش�اعر ،وعىل الزوج�ة يف هذه الحالة أخذ
الحيط�ة والح�ذر قبل أي ت�رصف ،ومراعاة مش�اعر
زوجه�ا ،والتفك�ري بعم�ق بطرق مامس�ة مش�اعره
وقلبه ،مع العناية به وكأنه طفلها املدلل الوحيد.

كان هناك رجل يعيش يف مزرعة
بإح�دى جبال مقاطعة كنتاكي
مع حفيده الصغ�ري وكان الجد
يصحو كل يوم يف الصباح الباكر
ليجلس عىل مائدة املطبخ ليقرأ
الق�رآن وكان حفيده يتمنى ان
يصبح مثله يف كل يشء لذا فقد
كان حريصا عىل أن يقلده يف كل
حركة يفعله  ..وذات يوم س�أل
الحفيد جده
ي�ا ج�دي إن�ي أح�اول أن أق�رأ
الق�رآن مثلما تفع�ل و...لكني
كلم�ا حاولت أن أق�رأه أجد إني
ال أفه�م كثريا ً من�ه وإذا فهمت
منه شيئا ً فإني أنىس ما فهمته
بمجرد أن أغلق املصحف
!! فم�ا فائدة ق�راءة القرآن إذن
!!
كان الجد يضع بعض الفحم يف
املدف�أة  ،فتلفت بهدوء وترك ما
بيده ث�م قال ُ :خذ س�لة الفحم
الخالي�ة ه�ذه واذه�ب به�ا إىل
النهر ثم ائ ِتني بها ملئية باملاء
فعل الولد كم�ا طلب منه جده،
ولكنه فوجئ باملاء كله يترسب
م�ن الس�لة قب�ل أن يص�ل إىل
البيت ،فابتس�م الجد قائاً له :
ينبغ�ي عليك أن ُترسع إىل البيت
يف املرة القادمة يا ُبني
فعاود الحفي�د الكرَّة وحاول أن
يج�ري إىل البي�ت  ..ولك�ن املاء
ترسب أيضا ً يف هذه املرة
فغضب الولد وقال لجده،إنه من

املستحيل أن آتيك بسلة من املاء
واآلن س�أذهب وأح�ر الدل�و
لكي أملؤه لك ما ًء
فقال الج�د :ال أنا لم أطلب منك
دلوا ً من املاء ،أنا طلبت سلة من
امل�اء  ..يبدو أنك ل�م تبذل جهدا ً
كافيا ً يا ولدي
ث�م خ�رج الج�د م�ع حفي�ده
ل ُي�رشف بنفس�ه ع�ىل تنفي�ذ
عملية ملء السلة باملاء
كان الحفيد موقنا ً بأنها عملية
مس�تحيلة ولكن�ه أراد أن ُيري
ج�ده بالتجرب�ة العملي�ة فمأل
الس�لة م�اء ث�م ج�رى بأقىص
رسعة إىل جده لرييه وهو يلهث
قائا ً  :أرأيت ؟ ال فائدة !!
فنظر الجد إليه قائا ً :أتظن أنه
ال فائدة مما فعلت !!
تعال وانظر إىل السلة
فنظ�ر الول�د إىل الس�لة وأدرك
للم�رة األوىل أنه�ا أصبح�ت
مختلفة
لق�د تحول�ت الس�لة املتس�خة
بس�بب الفحم إىل س�لة نظيفة
تماما ً من الخارج والداخل
فلما رأى الجد الولد مندهش�ا ً ،
قال له  :هذا بالضبط ما يحدث
عندم�ا تقرأ القرآن الكريم  ..قد
ال تفه�م بعضه ،وق�د تنىس ما
فهم�ت أو حفظت م�ن آياته ..
ولكنك حني تقرؤه سوف تتغري
لألفضل من الداخ�ل والخارج ،
تماما ًمثل هذه السلة

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
إطلق تقنية «أبل» و»جوجل»
لتتبع مصابي كورونا
بمقدار  444مليار دوالر
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العراق�ي ،هم�ا ً كب�ري لن�ا”،
مضيف�ا ً “م�ن خ�الل اعم�ايل
الفنيه باوج�ه الطني ،جسدت
بعض ماحصل ببلدي”.
وفرس امل�الح اعمال�ه بالقول،
ان” كل وجه من االوجه يحمل
رمزا ً معينا ً منها تمثل ش�هداء
التظاه�رات ،واخ�رى ع�ن
االح�داث التي تشهده�ا البالد
بش�كل يوم�ي ،بينه�ا معاناة
املواطنني العراقيني”.

جسدت اعم�ال طينية للفنان
التشكييل العراقي سيف املالح،
االحداث االخرية التي ش�هدتها
الع�راق ،ع�ر اعمال�ه الفني�ه
باالوجه الطينية.
وق�ال امل�الح وه�و طال�ب
ماجستري فن�ون ،يف العاصمة
الفرنسية باريس ل� السومرية
نيوز“ ،رغم بعدن�ا عن العراق
واهلنا لك�ن بقى هاجس حب
الوطن وايصال معاناة الشعب

ماذا قال السفير البريطاني عن المسلسل العراقي
نعيم وحليمة؟
كشف�ت تقاري�ر صحفية أن
رشكت�ي «أب�ل» و»جوج�ل»
األمريكيت�ني تنوي�ان إطالق
تقنيتهم�ا الجدي�دة لتتب�ع
مصاب�ي ف�ريوس كورون�ا
املستج�د املسب�ب مل�رض
«كوفيد  »19األسبوع املقبل.
وبحس�ب ما نقل�ت «سبق»،
أش�ار موق�ع «إنغادجي�ت»
التقن�ي املتخص�ص إىل
أن رشكت�ي أب�ل وجوج�ل
سيطلق�ان تل�ك التقني�ة
الجديدة خالل مؤتمر صحفي
اف�رايض للمطوري�ن يف 28
أبريل الجاري.
وأوض�ح التقري�ر أن تي�ك
ك�وك ،الرئي�س التنفي�ذي
لرك�ة «أبل» التقى املفوض
األوروبي ،تيريي بريتون ،عر
اجتماع بتقنية الفيديو ورشح
طريقة عمل التقنية الجديدة
وطمأن�ه فيم�ا يخص�ص
بخصوصي�ة املستخدم�ني.
وضغ�ط املف�وض األوروب�ي
خ�الل االجتم�اع ،لضم�ان
توافق تلك التقنية مع قوانني
الخصوصية املتبعة يف االتحاد
األوروبي.
وق�ال رئي�س أب�ل» إن تل�ك
التقني�ة تتمي�ز بأنه�ا تقنية
«مجهولة وطوعية وش�فافة
ومؤقت�ة وآمن�ة وقابل�ة

للتشغيل املتبادل.
وأوضح االتحاد األوروبي أنه
سيواف�ق عى تشغي�ل تقنية
أب�ل وجوجل لف�رة محدودة
فق�ط خ�الل أزم�ة «كوفي�د
 ،»19وإلغ�اء تفعيله�ا بع�د
انتهاء األزمة ،ع�ى أن تلتزم
الركت�ان بقواع�د ورشوط
الخصوصية.
يذك�ر أن ً
دوال أخ�رى تعم�ل
ع�ى تشغيل تطبيقات التتبع
الخاصة بها مل�رىض «كوفيد
 ،»19ومنه�ا فرنس�ا الت�ي
ق�ررت تفعيله ي�وم  11مايو
املقبل ،مع بدء رفع إجراءات
إغالق البالد االحرازية.
وتعمل التقنية الفرنسية عى
استخ�دام تقني�ة «بلوتوث»،
وع�دم تفعي�ل تقني�ات
الط�رف الثال�ث للبيان�ات
كالت�ي تستخدمه�ا «أب�ل»
و»جوجل».
وأج�رى االتح�اد األوروب�ي
كذل�ك محادث�ات مماثلة مع
ممثيل رشكة جوجل سوندار
بيتشي�ا وس�وزان وجسيكي
من يوتيوب.
وطال�ب االتح�اد األوروب�ي
جوج�ل رضورة تحدي�د
مع�دالت تدف�ق البيان�ات
للحد من الضغ�ط عى البنية
التحتية لإلنرنت يف أوروبا.

«واتسآب» يتيح اإلتاّصال الجماعي
لثمانية أشخاص
أعل�ن تطبيق «واتسآب» عن زي�ادة الحد األقىص املسموح به للمكاملات
الجماعية ،لتشمل إرشاك  8أش�خاص يف آن واح�د ،يف ّ
ظل الحجر املنزيل
الذي يطال نصف سكان العال�م تقريبا ً بسبب ّ
تفش فريوس «كورونا»
املستج ّد.
ويستطيع مستخدمو التطبيق من اآلن فصاعدا ً إجراء مكاملات جماعية
ل�  8أش�خاص س�واء كانت مكامل�ات مرئية أو صوتية  ،بع�د أن كانت
مقترصة عى  4فقط بحسب (لبنان .(24
التحدي�ث الق�ادم سيجعل التطبي�ق ،الذي يستخدمه أكث�ر من مليار َْي
مستخ�دم حول العالم ،منافسا قويا لتطبيقات «زووم» و»فايس تايم»
و»هاوس بارتي».
وارتف�ع عدد مكامل�ات الفيدي�و التي ت�م إجراؤها باستخ�دام برنامج
«مايكروسوف�ت تيمز» بنسب�ة  1000%يف آذار ،مع عمل املوظفني عر
اإلنرنت بسبب جائحة فريوس «كورونا» املستجد.

«فيسبوك» يطلق تفاعل جديدا
على شكل عناق

القيصر يعلق على وفاة احد
افراد فرقته

يف ظ�ل كث�رة املسلس�الت الت�ي
تعرض يف شاش�ات التلفاز خالل
ش�هر رمض�ان ،اث�ار مسلس�ل
(نعي�م وحليم�ة) ال�ذي تبث�ه
السومري�ة الفضائي�ة ،اهتم�ام
السف�ري الريطان�ي يف بغ�داد
ستيفن هيكي.
وذه�ب هيك�ي اىل ابعد م�ن هذا
حيث طلب ع�ر تغريدة يف توير

من متابعيه بتقدي�م نصيحة له
عن املسلس�الت العراقية االخرى
التي يمكن مشاهدتها.
وق�ال يف تغري�ده« ،كن�ت افك�ر
بمشاه�دة مسلس�ل «نعي�م
وحليمة» يف رمضان».
واض�اف« :هل هن�اك مسلسالت
عراقي�ة اخ�رى تنصحون�ي
بمشاهدتها ؟»

نر الفنان العراقي كاظم الساهر ،عى حسابه عى «إنستغرام»،
ً
معلن�ا رحيله .ونعى
ص�ورة ألحد العازف�ني يف فرقت�ه املوسيقية
ع�ازف الكمان محمد عيل عباس من خ�الل تعليقه عليها وكتب:
«األست�اذ محمد عيل عباس ،عازف الكمان يف فرقة كاظم الساهر
يف ذمة الله ،رح�م الله الفقيد وألهم ذويه الصر والسلوانّ .
إنا لله
ّ
وإنا اليه راجعون».
وتعاط�ف معه الكثري م�ن متابعيه وتقدموا من�ه بالعزاء متمنني
أله�ل الراحل الصر والسلوان .ويشار إىل أن الفنان تفاعل يف وقت
سابق مع أزمة انتشار فريوس كورونا املستجد.
ويف ه�ذا السياق وجه رسال�ة صوتية إىل متابعيه ق�ال فيها« :إذا
ألقى الزمان عليك رشا ً وصار العيش يف دنياك مرا ً فال تجزع لحالك
ب�ل تذكر ك�م أمضيت يف الخ�ريات عمراً» .وأض�اف« :وإن ضاقت
علي�ك األرض يوما ً وبت تأن من دنياك قهراً ،فرب الكون ما أبكاك
إال لتعلم أن بعد العرس يرسا ،فربك ال يرد يدك صفرا».

رامز جالل يكشف أكثر فنانة «صعبت عليه» من ضحاياه
كش�ف الفنان املرصي رامز جالل عن
أكثر ضحية من ضحاياه النجوم ،الذين
شعر بالشفقة عليهم أثناء خضوعهم
ملقلبه الجديد يف برنامج «رامز مجنون
رسم�ي» .وق�ال رام�ز يف مداخلة عر
برنام�ج «يحدث يف م�رص» عى MBC
مرص ،ردا ً ع�ى سؤال اإلعالمي رشيف
عام�ر»« :أول واح�دة ه�ي الفنان�ة
الكبرية نبيلة عبيد (بلبلة) ،وكل فنانة
وفنان كبري ،وكل أصحابي ال� 30الذين
ظه�روا بالرنامج» .وظه�ر يف برومو

الرنام�ج العدي�د من النج�وم منهم
والالع�ب التونيس عيل معلول ،والعب
الزمال�ك املغرب�ي أرشف ب�ن رشقي،
والفنان�ون ياسم�ني ص�ري ،ونبيلة
عبي�د ،ومحي�ي إسماعي�ل ،وفيف�ي
عب�ده ،وغادة ع�ادل ،وبدري�ة طلبة،
وحم�دي املريغن�ي ،وب�ويس ،وباسم
ياخ�ور ،وريهام عبدالغف�ور ،وأمينة
خلي�ل ،وياسم�ني رئي�س ،واملطرب
الشعبي عبدالباسط حمودة ،وحسن
شاكوش ،وحمو بيكا.

وفاة الروائية العراقية ناصرة
السعدون عن  74عاما

توفي�ت الروائي�ة والكاتب�ة واملرجمة
العراقي�ة ،ن�ارصة السع�دون ،يف
العاصم�ة األردني�ة عم�ان ،بعد رصاع
طوي�ل م�ع امل�رض .ونع�ى ع�دد من
املثقف�ني العراقيني يف مواق�ع التواصل
االجتماعي ،الروائية نارصة عبد العزيز
ش�بيل السعدون ،التي توفيت يف األردن
ع�ن  74عام�اً .يش�ار إىل أن الراحل�ة
ن�ارصة السعدون ولدت يف قضاء الحي
يف محافظ�ة واس�ط  ،1946وحصل�ت
عى البكالوريوس باالقتصاد يف جامعة
بغ�داد يف ع�ام  ،1966ونال�ت الدبل�وم
العايل يف األدب الفرنيس عام  1970من
جامع�ة بواتي�ي .عمل�ت يف العديد من
الوظائ�ف الحكومي�ة من بينه�ا مدير
أول للدائ�رة االقتصادي�ة يف االتح�اد
العربي للصناعات الغذائية ،ومدير عام
دار الكت�ب والوثائ�ق الوطني�ة بوزارة
الثقاف�ة واالع�الم العراقي�ة ،ورئي�س

ون�رت ش�مس تغري�دة أش�ارت به�ا
إىل ع�ال الف�ارس ع�ر «توي�ر»« :فهمها
يمك�ن تشي�ل اله�ري والحق�د ايل جواها
عى م�ن سواها يش يُذك�ر يف هالدنيا من
بعد ماكان�ت تنام يف السي�ارة باأليام الن

ماعندها مك�ان يضفها وهذا بإعرافها..
وه�ذا كان قصدي ملا قلتل�ك الحقد ينحف
ويب�س الجس�م ويصفر الوج�ه نصيحة
طبية م�و #تنمر ومستعدة اعالجك لوجه
الله».
وتابع�ت ش�مس الكويتي�ة ،يف تغري�دة
أخ�رى« :ه�ي الزم تفه�م ان حت�ى قطر
ال�يل ه�م معيشينه�ا وظافينها ل�و نزل
البرول بيتظررون ماهو بس #السعودية

معلومة طبية
السيد ثامر الغضبان يتحدث بصراحة شهر ايار املقبل سيتم خفض
الرواتــب بنســب معينة وهــذا اخلفض سيشــمل املخصصات وليس
الراتب االمسي الن املخصصات هــي اجلزء االكرب من الراتب،كلم
مقبــول ولكــن ملــاذا التعملون علــى اعادة عشــرات املليــارات من
الدوالرات اليت مت نهبها من اموال العراق وشعبه؟!!

ماجد شنكالي

عامر ابراهيم

حكومة اّ
خلقة ,برملانيون مبدعون
لديهم احلل مهما إشتدت إالزمات أالقتصادية:
إقرتاض أو إستقطاع .
االقــرتاض..و ال يعود بالضرر ســوى على مســتقبل العراق وهو أمر
ال يعنيهم
أما االستقطاع..فمن جيوب املوظفني واملتقاعدين بعيدا عن جيوبهم
العامرة بالرواتب غري املستحقة واملخصصات اخليالية اجلهادية.
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يف البداي�ة ابارك لك�م تكليفكم استالم هذا املنصب ال�ذي حتما سيحملكم
مسؤولي�ة كبرية وسط هذه الظروف املربك�ة  ٠٠وانا عى يقني انكم اهال
للمسؤولي�ة خاص�ة وان طروحاتكم كانت محل اهتم�ام كل املثقفني من
الصحفي�ني الذي�ن يبتهل�ون اىل الباري عز وج�ل ان يوفقك�م يف مهامكم
 ٠٠ارس�ل لكم سي�ادة الرئيس هذه الرسالة وانا ع�ى يقني بانها ستكون
مح�ط اهتمامكم وهي ليست افك�ار فلسفية بقدر ماهي خواطر مواطن
عراقي يسعى ان يحتل فيه العراق دوره الريادي يف املنطقة ٠٠واقول بكل
رصاحة
يخط�يء م�ن يظن ان الخالف�ات وما حدث ويحدث يف الش�ارع العراقي
م�ن تظاه�رات سلمية يمكن حله�ا بلغة العن�ف فالعال�م املتحرض بات
ينظ�ر للعنف نظرة اش�مئزاز ونف�ور كون العنف اليولد غ�ري العنف كرد
فع�ل طبيعي جب�ل االنسان عليه منذ ب�دء الخليقة وما يح�دث يف العراق
م�ن احتجاجات جماهريية يمكن احتواءها بالحوار السلمي الهاديء الن
استخ�دام ه�دا النهج ه�و الطريق السليم لع�ودة االستق�رار للبالد دون
خسائ�ر خاصة وان االجواء باتت مهيئة لح�ل كل املشاكل والخالفات بني
الجماه�ري من جهة والسلطة من جهة اخرى الطف�اء الحريق الذي فيما
اذا استمر سيحرق االخرض واليابس  ٠٠عندها اليمكن السيطرة عى هذه
الن�ار االزلية وستمتد اوزارها امللتهبه لتص�ل كل بيت عراقي حتى البيوت
االمن�ه ٠٠اذن ماه�و الحل للخروج من االزمة الحالي�ة  ٠٠الحل يكمن يف
وجود ارادة وطنية لتغيري الواقع الحايل تغيري جذري وهذا التغيري يبدأ اوال
بايج�اد بؤرة للتفاهم الج�راء اصالحات يف بنية النظام من ضمنها اختيار
وزراء اكفاء من التكنوقراط الينتمون اىل احزاب او كتل سياسية واالبتعاد
ع�ن املحاصصة الطائفي�ة وان يكون رئيس ال�وزراء بمستوى املسؤولية
يق�ود دفة السفينه قيادة نموذجية تسه�م يف ايصالها اىل بر االمان دون
خسائر  ٠٠رئيس وزراء يقف بصالبة بوجه املفسدين ومحاسبتهم
وف�ق السياق�ات القانونية واقامة نظام سي�ايس مستقل يخدم مصالح
البالد وتنظيف جهاز الدولة االداري من الجهلة واملفسدين
وف�رض نظ�ام ديمقراط�ي يخ�دم مصالح الشع�ب وايجاد ف�رص عمل
للشب�اب واستثم�ار طاقاتهم القامة صناعة وطني�ة وزراعة تؤمن االمن
الغذائي للمواطنني والروع باقامة نظام خدمات متطور مع جعل التعليم
والصح�ة متوفرة ومتطورة ومجانية لكافة ابناء الشعب مع توفري فرص
عم�ل عن طريق اقامة نظ�ام خدمة مدنية لتعيني الشب�اب -نظام خدمة
متط�ور بعيدا عن املحسوبي�ة واملنسوبية واعادة ف�رض نظام الخدمةالعسكرية بما يسهم يف اعداد الشباب اعدادا سليما وابعادهم عن امليوعه
لبن�اء جيل متح�رض  ٠٠هذا هو االسل�وب الصحيح لبناء الب�الد وارضاء
العب�اد الذين انهكهم الج�وع والحاجة اليجاد فرص م�ن التقدم ملجارات
التقدم الحاصل يف دول العالم بعيدا عن املهاترات ولغة التسويف والتزييف
والتحري�ف والتجذيف خارج التيار الذي سيؤدي حتما اىل اغراق السفينة
ومساءلة قبطانها الن السباحة ضد التيار عمل مضني واليؤدي اىل نتيجة
الوصول اىل الهاوية خاصة وان البالد
وغالبا مايسهم اىل
بازمة اقتصادية خانقة نتيجة
تم�ر حاليا
تذبذب اسعار النفط وتفش
وب�اء كورون�ا والخ�روج
من عن�ق الزجاجة بات
بيد الخريين من امثالك
ونح�ن ع�ى مانق�ول
متيقنني بان اختيارك
لم يك�ن محط صدفة
بقدر ماك�ان اختيار
دقيق والطريق االسلم
لوض�ع النق�اط ع�ى
الحروف وانق�اذ العراق
م�ن ه�ذا امل�أزق يف ه�ذا
الظ�رف الحرج ال�ذي تمر به
البالد

والكوي�ت وأنا خايف�ة عليها
ترج�ع تن�ام يف السي�ارة من
ثاني».
وكانت عال كتبت 5« :بدوالاااااار
! ..راح مل�ح الحبي�ب» ،وه�و
م�ا فرسه العديد م�ن رواد مواقع
التواصل االجتماعي ،بأنه سخرية
م�ن انهي�ار أسع�ار النفط ،وش�ن
كثريون هجومً ا حا ًدا عليها.

تغريدات
ألق�ى فريوس كورونا بظالله عى
جميع املجاالت ،بما فيها ،بالطبع،
وسائ�ل التواص�ل االجتماع�ي،
وال سيم�ا فيسب�وك ،حيث أعلنت
املنص�ة األش�هر ،ط�رح عالم�ة
تفاع�ل جدي�دة مرتبط�ة بمرض
«كوفيد.»-19
وأعل�ن مدي�ر االتص�االت بركة
فيسب�وك ،ألكسن�ادرو فويس�ا،
طرح عالم�ة تفاع�ل جديدة عى
شكل عناق ،إلظهار الدعم للعائلة
واألصدقاء يف ظل جائحة فريوس
كورونا بحسب موقع (الحرة(.
وق�ال فويس�ا يف تغري�دة ع�ر
حساب�ه ع�ى توي�ر« :سنطل�ق

تحرير جريدة بغداد أوبزرفر باإلنكليزية
لغاية عام  .2003شاركت يف العديد من
الدراسات االقتصادية ودراسات الجدوى
يف حق�ول نقل التكنولوجيا والصناعات
الغذائي�ة وتل�وث البيئ�ة ،كم�ا نرت
العديد من الدراسات والبحوث والراجم
يف املجالت املتخصصة مثل مجلة النفط
والتنمي�ة ،ومجل�ة الصناع�ة ،ومجل�ة
الصناعات الغذائية ،والصحف واملجالت
العراقي�ة والعاملية ،دخل�ت يف الرجمة،
وله�ا نحو  26كتابا باللغ�ة اإلنكليزية.
كم�ا ش�اركت يف العديد م�ن املؤتمرات
والن�دوات وف�رق العم�ل االقتصادي�ة
والسياسية واألدبية والثقافية يف داخل
العراق وخارجه ،وهي عضو يف االتحاد
الع�ام لألدباء والكتاب يف العراق وعضو
مؤس�س لجمعية النارشي�ن العراقيني
وعضو مؤس�س ملنت�دى امل�رأة الثقايف
وعضو اتحاد الكتاب العرب.

رسالة اىل رئيس الوزراء
املكلف

شمس الكويتية ُتجدد هجومها على عال الفارس
واصلت الفنانة الكويتية شمس هجومها
ع�ى اإلعالمية األردنية ع�ال الفارس ،بعد
تغريدة األخرية عن هبوط أسعار النفط.

تفاعال جدي�دا مرتبط�ا بالرعاية
عى تطبيق فيسب�وك وماسنجر،
كطريق�ة يستطي�ع الن�اس م�ن
خاللها مشاركة دعمهم لبعضهم
البع�ض خ�الل ه�ذه الف�رة غري
املسبوقة».
ويعتر ه�ذا التفاعل هو السابع،
حي�ث يض�اف إىل ست�ة تفاعالت
سابق�ة ،يستطي�ع املستخدمون
استعماله�ا عن�د التفاع�ل م�ع
املنش�ورات .ويظهر م�ن تغريدة
فويسا ،أن تفاعل العناق سيكون
مخصص�ا للمنش�ورات ،يف ح�ني
سيك�ون هناك تفاعل عى ش�كل
قلب وردي لرسائل املاسنجر.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

طرق للتخلص من مسح الوجه تجنباً
لعدوى كورونا

 -1اكتب عى الكمبيوتر :استخدم «كرة ضغط» لتبعد يدك عن وجهك.
 -2املكي�اج او واق�ي الشمس او املرطبات أو الغسول املعط�ر يقلل من تفكريك يف
«مسح الوجه».
 اليد الرطبة باستخدام الكريم أو الغسول «رائحته» تذكرك بعدم «مسح الوجه». -3استخدم مناديل معقمة للتعامل مع الحكة أو فرك العني.
 -4استعن بصديق مقرب أو فرد من العائلة ينبهك بعدم مسح وجهك .
 -5استخ�دم تطبيقا ذكيا او منبها ،يذك�رك كل  15دقيقة برضورة أال تمسح عى
وجهك .
 -6لو فكرت بأنك اليجب ان تمسح وجهك بيدك ستذهب مبارشة اىل وجهك.
 -7اشياء تجنبك املسح :
 التستخ�دم ط�الء االظاف�ر  -استخدم قطرة الع�ني  -استخدم مرطب�ا للبرة -استخدم اداة لضم الشعر.

