رئيس الوزراء :املتورطون بدم رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
العراقيني لن يناموا ليلهم
مؤيد الالمي

بغداد /متابعة الزوراء:
ّ
توعد رئيس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة
مصطفى الكاظمي ،بمالحقة املتورطن الذين
هاجموا املتظاهرين يف البرصة  .وقال الكاظمي يف
تغريدة له « :وجّ ُ
هت ،فجر اليوم( االمس) ،بمالحقة
املتورطن بمهاجمة املتظاهرين يف البرصة،
ونفذت القوات االمنية عملية اعتقالهم بعد صدور
مذكرات قضائية ،شكرا ً للقضاء العادل واألجهزة
األمنية البطلة «.وأضاف« :وعدنا بأن املتورطن
بدم العراقين لن يناموا ليلهم ،نحن نفي بالوعد ’
سلمية االحتجاج واجب يشرتك به الجميع».

الزوراء  /يوسف سلمان:
يرتق�ب مجل�س الن�واب حس�م
مرش�حي الحقائ�ب الش�اغرة يف
التش�كيلة الحكومي�ة لرئي�س
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،
حي�ث اك�د تحال�ف الفت�ح  ،ان
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
س�يكمل كابينت�ه الوزارية خالل
املوع�د الذي تعهد به امام مجلس
الن�واب  ،قب�ل حلول عي�د الفطر
املبارك .
وقال النائب ع�ن التحالف عباس
الزام�يل ل��” ال�زوراء “  ،ان “
الكاظمي تعهد بتقديم مرش�حي
الحقائب الش�اغرة ام�ام الربملان
الستكمال تش�كيل الحكومة قبل
عطلة عيد الفطر املبارك “ ،مشرا
اىل اس�تمرار الح�وارات لالتف�اق
ع�ىل اختيار املرش�حن الس�بعة
.واوض�ح ان�ه “ ال توجد خالفات
بن الكاظمي والقوى السياس�ية
ح�ول اختيار مرش�حي الحقائب
الش�اغرة  ،وهن�اك وجهات نظر
متعددة قابلة للح�ل ضمن االطر
الدستورية “.واضاف ان “ املنهاج
الحكومي الجديد ارتكز عىل قضايا
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 :رئيس الوزراء سيقدم مرشحي احلقائب الشاغرة قبل عطلة عيد الفطر املبارك

اساسية منها التهيئة لالنتخابات
بعي�دا عن تأثرات الس�الح واملال
الس�يايس والجان�ب الصح�ي
واالزم�ة االقتصادي�ة” ،مبينا ان
“عدم تط�رق برنام�ج الكاظمي

اىل ملف اخراج الق�وات االجنبية،
يأتي كونه قرار برملاني دخل حيز
التنفي�ذ  ،والحكوم�ة املس�تقيلة
ب�دأت فعليا بهذه االجراءات حيث
غ�ادرت ارايض العراق مجموعات

م�ن تلك القوات تباع�ا “.باملقابل
اك�دت كتلة الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني ان ف�ؤاد حس�ن
ماي�زال ه�و مرش�حها لحقيب�ة
وزارة الخارجي�ة حت�ى االن ،

كردستان متدد احلظر لغاية  18من الشهر احلالي

واشارت اىل ان استكمال الكابينة
الوزاري�ة سيحس�م قب�ل عطل�ة
العيد.وق�ال النائب بش�ار كيكي
ان “ حص�ة الك�رد  ٤وزارات لكن
الكرد تنازل�وا عن إحدى الوزارات
وبالتحدي�د الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني من�ذ حكوم�ة
املس�تقيل ع�ادل عبدامله�دي من
أج�ل تمريرها و م�ن أجل منحها
ألح�د املكونات األخرى.واضاف يف
ترصي�ح صحفي “ لق�د انتهجنا
نفس الطريق يف كابينة الكاظمي
و بن�اء ع�ىل الرغب�ة الكب�رة
الواضح�ة م�ن املك�ون الش�يعي
للحصول عىل حقيبة وزارة املالية
 ،تنازلن�ا عنه�ا مقاب�ل منحن�ا
حقيب�ة وزارة الخارجية “.وكان
مجلس النواب منح الثقة لرئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي
و 15مرش�حا للحقائ�ب الوزارية
واملنه�اج الحكومي يوم الخميس
املايض  ،فيما تم رفض املرشحن
لحقائ�ب وزارات التجارة والعدل
والثقاف�ة والزراع�ة والهج�رة ،
وتأجيل التصويت عىل مرش�حي
حقيبتي الخارجية والنفط .

صاحل وبارزاني يبحثان دعم احلكومة اجلديدة من أجل تلبية مطالب العراقيني املشروعة
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وزير النفط وكالة يؤكد حرص احلكومة
على تعزيز اإليرادات املالية

بغداد /الزوراء:
أكد وزير املالية وزير النفط وكالة عيل عبد
األم�ر عالوي،حرص الحكوم�ة عىل العمل
ً
لتعزي�ز اإلي�رادات املالية
ومعالج�ة االزمة
االقتصادية الخانقة التي يش�هدها العراق
بس�بب انخفاض أس�عار النفط باألسواق
العاملية.وذك�ر بي�ان ل�وزارة النف�ط  :ان
“عالوي ترأس االجتماع الش�هري لتسعرة
النفط العراقي يف مقر رشكة تسويق النفط
العراقية (س�ومو) بحضور وكي�ل الوزارة
لش�ؤون التصفي�ة حام�د يون�س ووكي�ل
ال�وزارة لش�ؤون التوزيع كري�م حطاب”.
ونقل البيان عن عالوي قوله ،إن “الحكومة
تعم�ل عىل ايج�اد حل�ول عملي�ة وواقعية
لالزم�ة املالية التي يش�هدها العراق  ،وهذا
يتطل�ب جه�ودا ً كب�رة وتع�اون م�ن قبل
الجميع”.واس�تمع الوزير اىل “اس�تعراض
وتحلي�ل لواقع الس�وق النفطي�ة العاملية،
ال�ذي أعد م�ن قبل مرك�ز أبحاث الس�وق

يف (س�ومو)” ،مؤك�دا ً ع�ىل “أهمية تظافر
جمي�ع الجه�ود من اج�ل معالج�ة االزمة
املالي�ة والنهوض باالقتص�اد الوطني”.من
جانب آخر ،ت�رأس وزير املالية وزير النفط
بالوكال�ة اجتماعا ً ملدراء الدوائر والرشكات
النفطي�ة الوطني�ة يف بغ�داد  ،واس�تمع اىل
ايجاز عن نشاط الوزارة ورشكاتها النفطية
قدمه وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد
يونس ،فيما تم بحث أهم خطط ومشاريع
الوزارة الستثمار الغاز.

بغداد /الزوراء:
طال�ب النائ�ب األول لرئي�س مجل�س
الن�واب حس�ن الكعب�ي ،وزارة املالي�ة
بإط�الق التخصيص�ات املالي�ة ملوظفي
الرتبي�ة املعين�ن وفق�ا ملوازن�ة .2019
وذكر املكت�ب اإلعالمي للنائ�ب األول يف
بي�ان  :أن “الكعبي طال�ب وزارة املالية
باإلرساع يف إط�الق التخصيصات املالية
للموظف�ن يف عم�وم الب�الد س�يما يف
(بغداد وبابل وكربالء وذي قار) املُعينن
ع�ىل وزارة الرتبية نتيج�ة حركة املالك
لألع�وام  ٢٠١٦/٢٠١٧/٢٠١٨وفق�ا
لقان�ون املوازن�ة لع�ام .”٢٠١٩وأك�د
الكعب�ي بحس�ب البي�ان أن “املوظفن
قدموا خدمات جليلة لوزارة ومؤسسات

الرتبي�ة ول�ألرسة التعليمي�ة وللطلب�ة
وخالل أوقات وظروف عصيبة لسنوات
عدي�دة” ،مش�را اىل أن “الوف�اء له�ذه
الطبق�ة ولخدماته�ا الجليل�ة يك�ون
بإط�الق تخصيصاته�م املالي�ة دون
تأخر”.

الكعيب يطالب املالية بإطالق
التخصيصات ملوظفي الرتبية املُعينني

بريطانيا :لن ندعم ضم إسرائيل
أجزاء من الضفة الغربية

لندن /متابعة الزوراء:
أعلن وزي�ر الدولة الربيطاني للش�ؤون
الخارجية جيم�س كليفريل ،أن بالده لن
تؤي�د ض�م إرسائي�ل أجزاء م�ن الضفة
الغربي�ة ،ألن ذل�ك س�يجعل تحقيق حل
الدولتن مع الفلسطينين أكثر صعوبة.
وأض�اف كليف�ريل يف كلم�ة للربمل�ان:

بغداد /الزوراء:
خرس العراق ما يقارب من  ١١مليار دوالر نتيجة انخفاض أسعار النفط خالل األربعة
األشهر االوىل من العام الحايل مقارنة بالعام املايض.وأظهرت اإلحصاءات التي نرشتها رشكة
تسويق النفط (سومو) أن العراق باع خالل األربعة األشهر األوىل من العام الحايل  ٢٠٢٠ما
يقارب من  ٤٠٩مليون و ٩٦الف  ٩٧٢برميال من النفط الخام ،وبمعدل سعر بلغ ما يقارب
من  ٣٨دوالراً ،فيما بلغت اإليرادات االجمالية  ١5مليارا ً و ٣٩١مليونا ً و ٢٠١الف دوالر.وبينت
اإلحصاءات ان العراق باع خالل األربعة أشهر األوىل من العام املايض  ٢٠١٩كميات من النفط
بلغت  ٤٢٣مليونا ً و ٢٨٤الفا و ٤٨٩برميال وبمعدل سعر بلغ  ٦٢دوالراً ،وبإيرادات بلغت ٢٦
مليارا و ٢٧5مليونا و ٢٨٣الف دوالر.وانخفضت أسعار النفط بشكل كبر بعد تفيش فروس
كورونا نتيجة توقف شبه تام للحياة االقتصادية يف دول العالم ،مما قلل الطلب عىل النفط،
وانهارت األسعار بشكل عام خاصة يف شهر نيسان من العام الحايل.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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حتالف الفتح لـ

العراق خيسر  11مليار دوالر يف أربعة
أشهر جراء اخنفاض أسعار النفط

“موقفنا الدائم منذ فرتة طويلة ،هو أننا
ال نؤيد ض�م أجزاء من الضف�ة الغربية
والقيام بذلك سيجعل حل الدولتن الدائم
أكث�ر صعوب�ة”.وكان وزي�ر الخارجية
األمريكي ماي�ك بومبيو ،قد قال يف وقت
س�ابق إن األمر مرتوك إلرسائيل بش�أن
ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وجه دعوة للسيسي وحبث مع روحاني التعاون االقتصادي الثنائي

الكاظمي وترامب يتفقان على تعزيز
العالقات والتعاون يف جمال مكافحة كورونا

الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة
العراقية.وش�كر الكاظم�ي ،بحس�ب
البي�ان ،الرئي�س األمريكي ع�ىل التهنئة،
مؤك�دا حرص الع�راق عىل إقام�ة أفضل
العالق�ات مع الواليات املتحدة.من جانبه،
اك�د الرئيس ترام�ب ،أن الع�راق بلد قوي
ومهم ويمتلك دورا ً مركزيا ً يف املنطقة ويف
تحقيق اإلستقرار اإلقليمي والدويل.وشدد
عىل حرص الواليات املتحدة األمركية عىل
تعزي�ز العالقات ب�ن البلدين ،واس�تعداد
ب�الده لتقدي�م املس�اعدات االقتصادي�ة
الرضورية لدعم االقتصاد العراقي.

بغداد /الزوراء:
اتفق رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي،
م�ع الرئيس االمركي دونال�د ترامب عىل
تعزي�ز العالق�ات ب�ن البلدين وتوس�يع
التعاون يف مجال مكافحة كورونا ،وفيما
وجه دعوة رسمية اىل الرئيس املرصي عبد
الفت�اح الس�ييس لزيارة بغ�داد ،بحث مع
الرئي�س االيراني حس�ن روحاني التعاون
االقتص�ادي الثنائي.وذك�ر بي�ان ملكت�ب
رئي�س ال�وزراء تلق�ت «الزوراء» نس�خة
منه :ان رئيس مجل�س الوزراء مصطفى
الكاظم�ي تلق�ى اتص�اال هاتفي�ا م�ن
الرئي�س األمريكي دونالد ترامب ،هنأ فيه

تفاصيل ص2

اكدت حتقيق فائض يف بعض احملاصيل وتعتزم تصدير الدواجن والبيض

الزراعة تكشف لـ
الزوراء /حسن فالح:
كش�فت وزارة الزراع�ة ،ع�ن تفاصيل
خططها للموسم الزراعي الحايل ،وفيما
اوضح�ت اس�باب الحرائق الت�ي طالت
مزارع الحنطة يف ع�دد من املحافظات،
اعلن�ت عزمه�ا تصدي�ر الفائ�ض م�ن
منتجات الدواجن وبيض املائدة ،مؤكدة
تحقي�ق فائ�ض ع�ن الحاج�ة املحلي�ة
من محص�ويل الخي�ار والطماطة.وقال
مستش�ار وزارة الزراع�ة مه�دي ضمد
القييس يف حديث ل�»الزوراء» :ان حرائق
محصول الحنطة تتكرر سنويا والسباب
ختلف�ة ،اال ان يف الع�ام الح�ايل كان�ت
املس�احات املحرتق�ة قليل�ة ومحدودة،

تفاصيل خططها للموسم الزراعي وتوضح اسباب حرائق مزارع احلنطة
مبينا ان اس�باب الحرائ�ق يعود بعضه
اىل االهم�ال او تطاير رشارة الكهربائية
م�ن الحاصدة اثناء عملي�ة الحصاد ويف
بع�ض االحيان رشارة س�كارة تتس�بب
بالحرائق.واض�اف :ان هن�اك حرائ�ق
س�ببها كيدي�ة او ع�داء ش�خيص او
االرهاب ،مؤكدا ان املس�احات املحرتقة
قليلة جدا مقارنة بالس�احات املزروعة
من محصول الحنطة لهذا العام.واش�ار
اىل ان وزارة الزراع�ة تمكن�ت من زيادة
املس�احات املزروعة يف ه�ذا العام حيث
اعت�ربت عام  ٢٠١٩عام االنتاج الزراعي
املح�يل وحققت االكتف�اء الذات�ي اكثر
م�ن  ٢5م�ادة ،ول�م تس�تورد الحنطة،

وتخط�ط الوزارة حاليا ب�ان يكون عام
 ٢٠٢٠عام�ا لالنت�اج الزراع�ي الح�يل
ايضا.وب�ن ان وزارة الزراعة عملت عىل
تحس�ن نوعي�ة الحنط�ة ،حي�ث كانت
الحنطة املحلية «س�يالة» اال ان الوزارة
تمكنت من تحس�ن صفاته�ا الوراثية
وجعله�ا م�ن اج�ود ان�واع الحنط�ة يف
العالم ،حيث اس�تهدفت ال�وزارة كمية
ونوعي�ة املحصول.واك�د ان ال�وزارة
تمكن�ت م�ن توف�ر الحنط�ة يف ظ�ل
الظ�روف االس�تثنائية الحالية الخاصة
يف الوق�ت الذي تش�هد اس�عار الحنطة
ارتفاع�ا يف االس�واق العاملي�ة نتيج�ة
لالزم�ة الصحية العاملي�ة الراهنة ،الفتا

اكدت تسجيل حالة وفاة واحدة يف بغداد

الصحة تسجل  51اصابة جديدة و 56حالة
شفاء بفريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئ�ة ،امس االثنن ،املوقف
الوبائ�ي اليوم�ي لإلصاب�ات املس�جلة بف�روس
كورونا املس�تجد يف العراق ،فيما اكدت تس�جيل 51
اصابة جديدة وحالة وفاة واحدة و 56حالة ش�فاء
بالفروس.وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه :انه تم فحص ( )٢5٤٨نموذجا يف كافة
املخت�ربات املختص�ة يف الع�راق ليوم ام�س ،وبذلك
يكون املجموع الكيل للنم�اذج املفحوصة منذ بداية
تس�جيل املرض يف العراق (.)١٢٩٧٠١واضافت :ان

مخترباتها سجلت ليوم امس ( )5١ا ٕصابة يف العراق
موزع�ة كالت�ايل :بغ�داد /الرصاف�ة ، ٣٤ :بغ�داد/
الكرخ، ٨ :مدينة الط�ب ،٨ :البرصة ،١ :الفتة اىل ان
عدد حاالت الش�فاء 5٦ :حالة  ،وكم�ا ييل :بغداد /
الك�رخ ،٨ :مدينة الطب ،٣ :الب�رصة  ،٣٩ :كركوك:
 ،٣واس�ط ، ١ :اربيل.٢ :واشارت اىل ان عدد الوفيات
 :حال�ة واحدة يف بغداد /الك�رخ ،مبينة ان مجموع
االٕصابات  ،٢٨١٨ :بينما مجموع الوفيات ،١١٠ :اما
مجم�وع حاالت الش�فاء ،١٧٩٠ :يف ح�ن الراقدون
الكيل.٩١٨ :

اعفاء عبدالكريم خلف من منصبه وتعيني
العميد حييى رسول بدال منه

بغداد /الزوراء:
اص�در رئيس مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي
ق�رارا بإعف�اء اللواء الرك�ن عبد الكري�م خلف من
منصب املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة.

وبحس�ب االمر الديوان�ي فإن الكاظم�ي قرر ايضا
تعين العميد يحيى رس�ول بدال م�ن خلف.ورئيس
مجلس ال�وزراء يش�غل ايضا منص�ب القائد العام
للقوات املسلحة يف العراق.

اىل ان ذلك يحسب لوزير الزراعة السابق
صالح الحسني الذي حقق طفرة نوعية
وكمية يف القط�اع الزراعي خالل الفرتة
القص�رة لتس�نمه الوزارة.ولف�ت اىل
ان مكت�ب رئي�س ال�وزراء وج�ه وزارة
التجارة باس�تالم الحنط�ة حتى خارج
الخط�ة الزراعية ،مؤك�دا هناك زيادة يف
املس�احات املزروعة ملحص�ول الحنطة
يفوق الع�ام املايض.واوض�ح :ان هناك
منتج�ات محلي�ة فائضة ع�ن الحاجة
كمحص�ول الخيار والطماط�ة  ،مؤكدا
اس�تعداد ال�وزارة تصدي�ر الفائض من
هذين املحصولن بع�د تحقيق االكتفاء
الذاتي.وتابع :ان الوزارة تخطط لتصدير

منتجات الدواج�ن وبيض املائدة  ،حيث
تشهد مشاريع الدواجن نهضة حقيقية
ال س�يما بعد الدعم الحكومي والربملاني
لهذا القطاع وتوفر الحماية املحلية له،
مرجحا بان تشهد الفرتة القليلة املقبلة
تحقي�ق فائض م�ن منتج�ات الدواجن
وبي�ض املائدة ويمكن تصديره ايضا اىل
الخارج.وشدد القييس عىل رضورة بقاء
الحماي�ة للمنت�ج املحيل م�ن اجل دعم
املنتج�ات الزراعي�ة الوطني�ة وتحقيق
االكتف�اء الذاتي منها ،وتصدير الفائض
منها اىل الخ�ارج لكي تصبح احد روافد
تموي�ل املوازن�ة العام�ة يف ظل املس�اع
لتعظيم موارد البالد املالية.

حمافظ النجف يعلن خلو احملافظة من أي
اصابة بكورونا
النجف /متابعة الزوراء:
أعل�ن محاف�ظ النج�ف ل�ؤي الي�ارسي،
خل�و املحافظة م�ن اي اصاب�ة بفروس
كورونا.وق�ال اليارسي يف حديث صحفي:

إن “محاف�ظ النج�ف خالي�ة م�ن أي
إصاب�ة بف�روس كورونا”.وأض�اف أن
“الي�وم الثالث�اء س�تقام احتفالي�ة بهذا
الخصوص”.

اجليش اإليراني يعلن مقتل  19وإصابة 15
إثر قصف سفينة حربية يف اخلليج
طهران /متابعة الزوراء:
أعل�ن الجي�ش اإليران�ي ،ام�س االثن�ن ،أن
 19ش�خصا قتل�وا وأصي�ب  15آخري�ن ،بع�د
استهداف سفينة حربية إيرانية بنران صديقة
خ�الل تمرين�ات عس�كرية قبالة مين�اء بندر
عب�اس جنوبي إي�ران يف مي�اه الخليج.ونقلت
وكال�ة األنب�اء اإليرانية “إرنا” ،ع�ن العالقات
العام�ة للمنطقة العس�كرية البحرية األوىل يف
بندر عباس أن “ 19ش�خصا قتلوا وأصيب 15
آخري�ن يف الحادثة” ،مضيف�ة أن “املصابن يف
حال�ة مس�تقرة” ،وذلك بعد تعرض الس�فينة

الحربية (كنارك) لالستهداف عن طريق الخطأ
من قبل املدم�رة (جماران) خالل التمرين يوم
أم�س االول األحد.ولم ترش البحري�ة يف البيان
إىل س�بب الحادثة ،وأضاف�ت أن التحقيقات ال
ت�زال جارية ،مؤك�دة ع�ىل رضورة تجنب أي
تخمين�ات وأنباء غ�ر مؤكدة يف ه�ذا الصدد.
وقال�ت البحرية اإليرانية ،إن “العالقات العامة
للمنطق�ة البحرية األوىل يف مين�اء بندر عباس
أف�ادت بتع�رض البارج�ة الحربي�ة اإليراني�ة
“كن�ارك” لحادث ق�رب ميناء جاس�ك يف بحر
عمان”.

بعد جتاوز عدد االصابات الـ  4ماليني وانتشاره يف العامل

كورونا يلحق كارثة بروسيا والسعودية تتصدر الدول العربية األكثر تضررا بالفريوس

بغداد /متابعة الزوراء:
يواص�ل فروس كورونا انتش�اره
الكبر ح�ول العال�م يف الكثر من
املناط�ق ،كالن�ار يف الهش�يم ،مع
استمرار معدالت تسجيل الحاالت

يف التنام�ي يف أكث�ر م�ن دول�ة يف
األيام األخرة ،السيما روسيا التي
صح�ت عىل كارثة ،أم�س اإلثنن،
بتسجيل نحو  12ألف حالة إصابة
جدي�دة خ�الل  24س�اعة فق�ط.

وتجاوز ع�دد املصاب�ن بفروس
كورون�ا املس�تجد كوفي�د  19يف
العال�م حاجز ال��  4مالين و126
ألف حالة ،تتواج�د إجماالً يف نحو
 187دولة سجلت ظهور املرض يف

ع�دة مناطق بها ،وش�هدت األيام
األخ�رة دخ�ول روس�يا بق�وة يف
املراك�ز األوىل بقائمة الدول األكثر
إصاب�ة بالفروس.ع�ىل صعي�د
ح�االت الوفاة ،فقد بل�غ أكثر من

 283أل�ف حالة وف�اة ،وتعاىف من
املرض وغادر مستشفيات الحجز
الطب�ي حت�ى اآلن م�ا يق�رب من
مليوني ونصف املليون حالة.
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صاحل وبارزاني يبحثان دعم احلكومة اجلديدة
من أجل تلبية مطالب العراقيني املشروعة

بغداد /الزوراء:
بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ،امس االثنني،
مع رئيس إقليم كردستان نيجريفان بارزاني دعم
الحكومة الجديدة من أجل تلبية مطالب العراقيني
املرشوعة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية  :ان
«صالح استقبل ،امس ،يف السليمانية ،رئيس
إقليم كردستان نيجريفان بارزاني ،وجرى ،خالل
اللقاء ،بحث األوضاع السياسية يف البالد ،وأهمية
االلتزام باالستحقاقات التي تتبع خطوات تشكيل
الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي ،والتأكيد عىل رضورة
حل األزمات والخالفات وامليض باتجاه تحقيق
االستقرار السيايس واألمني ،وااللتفات إىل حياة
ومعيشة املواطنني يف كافة املناطق وبضمنها
إقليم كردستان».وأضاف أنه «تمت اإلشارة إىل

وجه دعوة للسيسي وحبث مع روحاني التعاون االقتصادي الثنائي

الكاظمي وترامب يتفقان على تعزيز العالقات والتعاون
يف جمال مكافحة كورونا
بغداد /الزوراء:
اتفق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،مع
الرئيس االمريكي دونالد ترامب عىل تعزيز
العالقات بني البلدين وتوسيع التعاون يف
مجال مكافحة كورونا ،وفيما وجه دعوة
رسمية اىل الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس
لزيارة بغداد ،بحث مع الرئيس االيراني حسن
روحاني التعاون االقتصادي الثنائي.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي تلقى اتصاال هاتفيا من الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،هنأ فيه الكاظمي
بمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية.
وشكر الكاظمي ،بحسب البيان ،الرئيس
األمريكي عىل التهنئة ،مؤكدا حرص العراق
عىل إقامة أفضل العالقات مع الواليات
املتحدة.
من جانبه ،اكد الرئيس ترامب ،أن العراق بلد
قوي ومهم ويمتلك دورا ً مركزيا ً يف املنطقة ويف
تحقيق اإلستقرار اإلقليمي والدويل.
وشدد عىل حرص الواليات املتحدة األمريكية
عىل تعزيز العالقات بني البلدين ،واستعداد

أهمية التنسيق والتعاون وتضافر الجهود بني
الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كردستان
لغرض تجاوز الظروف الحالية ،والعمل املشرتك
عىل تأمني الجوانب املعيشية والصحية لكافة
العراقيني ،ومالحقة بقايا اإلرهاب وترسيخ
االستقرار األمني يف كل مناطق العراق ،إىل جانب
إيجاد الحلول الجذرية للمسائل العالقة بني بغداد
وأربيل وفقا ً للدستور ،وعلی وجە الخصوص حسم
ملفي املوازنة ورواتب موظفي إقليم كردستان
أسوة بأقرانهم يف الدولة».وأوضح البيان ،أنه
«جرى التأكيد عىل وجوب توحيد الصفوف وتعزيز
التكاتف والتضامن بني القوى الوطنية ،ودعم
الحكومة الجديدة من أجل تلبية مطالب العراقيني
املرشوعة ،وإجراء اإلصالحات الرضورية التي من
شأنها توفري الحياة الحرة الكريمة ألبناء شعبنا».

بالده لتقديم املساعدات االقتصادية الرضورية
لدعم االقتصاد العراقي.
واشار البيان اىل ان الجانبني اتفقا عىل توسيع
التعاون يف مجال مكافحة جائحة كورونا ،اىل
جانب تطوير جهود اإلستثمار االقتصادي بما
يخدم مصالح البلدين.
ويف بيان اخر ذكر مكتب رئيس الوزراء تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي تلقى اتصاال
هاتفيا من الرئيس املرصي عبد الفتاح
السييس ،ق ّدم خالله التهنئة بتويل الكاظمي
رئاسة الحكومة ،مؤكدا عىل تعزيز التعاون
بني البلدين الشقيقني يف املجاالت االقتصادية
واألمنية والسياسية ،وتفعيل اللجان العليا
املشرتكة بني البلدين.
وشكر الكاظمي الرئيس املرصي عىل التهنئة،

موجها له الدعوة لزيارة بغداد.
من جهته ،وعد الرئيس املرصي بتلبية الدعوة
يف اقرب فرصة ،معربا عن عزمه عىل تعزيز
التنسيق ضمن إطار التحالف الثالثي بني
العراق ومرص واالردن.
اىل ذلك ،تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي اتصاال هاتفيا من الرئيس اإليراني،
حسن روحاني ،هنأ فيه الكاظمي ،واعرب عن
تفاؤله بقدرته عىل قيادة البلد ،متمنيا النجاح
للحكومة الجديدة.
واكد روحاني بحسب بيان ملكتب رئيس
الوزراء ،أن بالده تسعى دوما لتطوير
العالقات بني البلدين الجارين يف جميع
املجاالت ،وأنها تتطلع لفتح املنافذ الحدودية
للحركة التجارية ،وفق ما تسمح به اإلجراءات
الوقائية.
وتابع البيان :كما بحث الجانبان ملف التعاون
االقتصادي بشكل عام ،وموضوع املناطق
الصناعية املشرتكة عىل وجه الخصوص.
وق ّدم الكاظمي الشكر للرئيس اإليراني ،متمنيا
للجمهورية اإلسالمية اإليرانية وللشعب
اإليراني الخري واإلزدهار.

بعد جتاوز عدد االصابات الـ  4ماليني وانتشاره يف العامل

كورونا يلحق كارثة بروسيا والسعودية تتصدر الدول العربية األكثر تضررا بالفريوس
بغداد /متابعة الزوراء:
يواصل فريوس كورونا انتشاره الكبري
حول العالم يف الكثري من املناطق،
كالنار يف الهشيم ،مع استمرار معدالت
تسجيل الحاالت يف التنامي يف أكثر من
دولة يف األيام األخرية ،السيما روسيا
التي صحت عىل كارثة ،أمس اإلثنني،
بتسجيل نحو  12ألف حالة إصابة
جديدة خالل  24ساعة فقط.
وتجاوز عدد املصابني بفريوس كورونا
املستجد كوفيد  19يف العالم حاجز
الـ  4ماليني و 126ألف حالة ،تتواجد
إجماالً يف نحو  187دولة سجلت ظهور
املرض يف عدة مناطق بها ،وشهدت
األيام األخرية دخول روسيا بقوة يف

املراكز األوىل بقائمة الدول األكثر إصابة
بالفريوس.
عىل صعيد حاالت الوفاة ،فقد بلغ
أكثر من  283ألف حالة وفاة ،وتعاىف
من املرض وغادر مستشفيات الحجز
الطبي حتى اآلن ما يقرب من مليوني
ونصف املليون حالة.
وتتصدر الواليات املتحدة األمريكية
دول العالم من حيث حاالت اإلصابة
بفريوس كورونا املستجد كوفيد  ،19بـ
 1.3مليون حالة ،وهو ما يمثل تقريبا
ثلث إجمايل اإلصابات يف جميع أنحاء
العالم ،وكذلك عىل صعيد حاالت الوفاة
وبفارق كبري جدا ً عن باقي دول العالم
بشكل ملحوظ ،حيث سجلت حتى اآلن

أكثر  79ألف حالة وفاة.
أكثر  5دول يف العالم من حيث اإلصابة

بفريوس كورونا «كوفيد »19
الواليات املتحدة األمريكية تتصدر دول

مجهورية العراق
العدد 1546 :
ديوان حمافظة واسط
التاريخ2020/5/10:
إعالن
قسم العقود
مناقصة عامة رقم ( )2019/9/124و ( )2019/9/125و ( )2019/9/126و ( )2019/9/127و ()2019/9/128
و ( )2019/9/129و ( )2019/9/130و ( )2019/9/131و ( )2019/9/132و ()2019/9/133
عىل حساب مشاريع تنميه االقاليم لعام  2019حسب التبويب ( )78-365-13-1-3-551-2وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية
 -1يرس ديوان محافظة واسـط  /قسـم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني و ذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم
للمناقصات املدرجة يف الجدول ادناه :
 -2ان املناقصة لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح ,العدالة,الزوراء)
 -3فعـىل مقدمـي العطـاءات املؤهلني و الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ(ديوان محافظة واسط/قسـم العقود) خالل (اوقات الدوام الرسـمي و كما هي موضحة
بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
 -4متطلبات التأهيل الفنية و املالية املطلوبة  -:كما هي محددة يف الجزء الثالث ( معايري التقييم و التأهيل ).
 -5املتطلبات القانونية-:
اوال -االهلية /و تشـمل جنسـية مقدم العطاء مؤقتا ( معلقة انشـطتة الجديدة  ,مدرج يف القائمة السـودء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة
التخطيط عن املشـاركة يف عمليات التعاقدات العامة  ،ال يوجد تضارب يف املصالح ،الرشكات العامة الحكومية او اململوكة للدولة ان تثبت انها مسـتقلة قانونيا و ماليا و انها تعمل
وفق القانون التجاري و قانون الرشكات العامة .
ثانياً -شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة .
ثالثا ً  -كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة ) نافذة و صادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة واسط /قسم العقود.
رابعا ً ¬ -وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة ).
 -6بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) .
 -7يتم تسـليم العطاءات اىل (ديوان محافظة واسـط  /سـكرتري لجنة فتح العطاءات) قبل السـاعة الثانية عرش ظهرا من يوم ( الخميس) املصادف  2020/6 /4وهو ( تاريخ غلق
املناقصة ),علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض و سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بلحضور يف العنوان التايل (واسط  /الكوت /شارع
النسيج /مبنى مديرية بلديات واسط) يف الساعة الثانية عرش و النصف ظهرا من يوم( الخميس ) املصادف . 2020/6/4
 -8كل العطـاءات يجـب ان تتضمـن ضمـان للعطـاء ( خطـاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سـفتجة ) معنـون اىل محافظة و اسـط  /االدارة العامة و املحلية (نفقات املشـاريع
االسـتثمارية ) ويتضمن االشـارة السـم ورقم املناقصة و يفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسـط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة
ال تقل عن ( )120مائة و عرشون يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات االولية باسـم مقدم العطاء او ( اي من املسـاهمني يف الرشكة او الرشكات املشـاركة
بموجب عقد مشاركة ).
 -9ان مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او احد املساهمني او من يخوله بموجب وكالة
صادرة من كاتب العدل كرشط اسايس لتقديم العطاء و التوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل رضف مغلق و مختوم و مكتوب عليه اسم و رقم املناقصة
.
 -10ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
 -11يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبة (وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية ) بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذالك عند التقديم .
 -12اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يلية موعدا للغلق و الفتح .
 -13يتحمل من ترسو علية املناقصة اجور النرش و االعالن الخر اعالن عن املناقصة .
ت

رقم املناقصة

اسم املناقصة

الكلفة التخمينية

مدة
االنجاز

مبلغ ضمان الغطاء

هوية
التصنيف

مبلغ القطع

1

2019/9/124

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول  6,7كم (طريق قرية الجماهري
وبطول 1كم وطريق قرية رحمه العجه بطول  4.3كم وطريق قرية
جميلة بطول 1.4كم) يف قضاء الجي

 962530000تسعمائة واثنان وستون مليون وخمسمائة
وثالثون الف دينار

180

( )28000000ثمانية
وعرشون مليون دينار

تاسعة
انشائية

( )100000مائة
الف دينار

2

2019/9/125

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول كيل 7.125كم (طريق داخل
منطقة الهندية وبطول 4.125كم وطريق قرية محمد العجيل
بطول 3كم) يف ناحية واسط

 899756250ثمامنائة وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة
وستة وخمسون الف ومائتان وخمسون دينار

180

( )26000000ستة
وعرشون مليون دينار

تاسعة
انشائية

( )100000مائة
الف دينار

3

2019/9/126

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول كيل 20كم (طريق قرية قاسم
شرب وصاحب عبيد شاهني مع مدرسة املعري وبطول 5كم وطريق
قرية مدرسة اوراس بطول 9كم و تأهيل وصيانة طريق الحجام
املرحلة الثانية بطول  6كم) يف قضاء النعمانية

 2379030000مليارين وثالثمائة وتسعة وسبعون مليون
وثالثون الف دينار

240

( )71000000واحد
وسبعون مليون دينار

تاسعة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

4

2019/9/127

انشاء طرق ريفية بطول كيل 7.95كم (طريق قرية الخرضاء
وبطول  5.25كم و طريق الشيخ فالح الغاوي وبطول 1.2كم )
يف قضاء الزبيدية

 1202802500مليار ومائتان واثنان مليون وثمانمائة
واثنان الف وخمسمائة دينار

180

( )35000000خمسة
وثالثون مليون دينار

ثامنة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

5

2019/9/128

انشاء مجموعة طرق ريفية وبطول 13كم ( تأهيل طريق
الشهابي مرحلة اوىل وبطول 8كم وانشاء طريق قرية كنجة
وبطول 5كم) يف شيخ سعد

 1718350000مليار وسبعمائة وثمانية عرش مليون
وثالثمائة وخمسون الف دينار

180

( )51000000واحد
وخمسون مليون دينار

سابعة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

6

2019/9/129

ضيانة طريق سدة الكارضية وبطول  4كم في قضاء الكوت

 803350000ثمامنائة وثالثة مليون وثالثمائة وخمسون الف دينار

360

( )23000000ثالثة وعشرون
مليون دينار

تاسعة
انشائية

( )75000خمسة وسبعون
الف دينار

7

2019/9/130

انشاء طريق قرية الطعان وبطول 9كم في ناحية زرباطية

 1369750000مليار وثالثمائة وتسعة وستون مليون وسبعمائة
وخمسون الف دينار

360

( )40000000اربعون
مليون دينار

ثامنة
انشائية

( )150000مائة وخمسون
الف دينار

8

2019/9/131

انشاء طريق قرية علي احلسن وبطول 5.5كم في ناحية
جصان

 562300000خمسمائة واثنان وستون مليون
وثالثمائة الف دينار

210

( )16000000ستة
عشر مليون

ثامنة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

9

2019/9/132

اكساء طرق متفرقة في ناحية الدبوني بطول 6.5كم

 750059000سبعمائة وخمسون مليون وتسعة
وخمسون الف دينار

180

( )22000000اثنان
وعشرون مليون

تاسعة
انشائية

( )75000خمسة
وسبعون الف دينار

10

2019/9/133

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول 2.3كم (طريق قرية
الشهداء وبطول 0.6كم وطريق فارس وبطول 0.8كم
وطريق سيد صفر وبطول 0.9كم) في قضاء بدرة

 242600000مائتان واثنان واربعون مليون وستمائة
الف دينار

150

( )7000000سبعة
ماليني دينار

عاشرة
انشائية

( )50000خمسون
الف دينار

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

العالم من حيث عدد اإلصابات بفريوس
كورونا املستجد كوفيد  ،19وحتى
الحادية عرشة صباح اليوم اإلثنني
 11مايو ،جاءت أكثر  5دول من حيث
اإلصابات عىل النحو التايل:
الواليات املتحدة األمريكية :مليون
و 330ألف حالة إصابة.
ووصلت اإلصابات يف إسبانيا 224350
حالة ،ويف روسيا  221344حالة ،ويف
بريطانيا 220449 ،حالة ،ويف إيطاليا
 219070حالة.
وعىل صعيد الدول األكثر من حيث
حاالت الوفاة ،جاء الرتتيب مايو عىل
النحو التايل ،بريطانيا  31930حالة،
وإيطاليا  30560حالة ،وإسبانيا

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

 26621حالة ،وفرنسا  26383حالة.
أما عىل الصعيد العربي فقد من حيث
عدد اإلصابات ،ال زالت اململكة العربية
السعودية تحتل صدارة أكثر دول
الوطن العربي تأثرًا بفريوس كورونا
«كوفيد  »19من حيث اإلصابات بـ
 39ألف و 48حالة إصابة ،تليها قطر
بـ  22ألف و 520حالة  ،ثم اإلمارات
العربية املتحدة يف املركز الثالث بـ
 18ألف و 198حالة ،ومرص رابعة بـ
 9آالف و 400حالة إصابة ،وتختتم
الكويت القائمة بـ  8آالف و 688حالة
إصابة.
بينما عىل صعيد الوفيات تأثرًا
بفريوس كورونا «كوفيد  ،»19تحتل

إعالن
مناقصة عامة رقم ()2019/4/143

مرص صدارة أكثر الدول العربية بـ
 525حالة وفاة ،ثم الجزائر بـ 502
حالة ،وتأتي اململكة العربية السعودية
يف املركز الثالث بـ  246حالة ،تليها
اإلمارات العربية املتحدة بـ  198حالة،
وتختتم قائمة أكثر بلدان العربي تأثرًا
بالفريوس من حيث الوفيات املغرب
بإجمايل  188حالة.
وتشري اإلحصائيات إىل أن آيسلندا تتجه
لتصبح أول دولة أوروبية تهزم فريوس
كورونا حيث إنه لم تسجل هناك أي
وفاة منذ ثالثة أسابيع ،وتم تسجيل
ثالث إصابات جديدة فقط األيام
السبعة املاضية ،وفق أرقام أوردتها
صحيفة البانغوارديا اإلسبانية.

العدد 1545 :
التاريخ2020/5/10:

اسم املناقصة (تطوير مدخل قضاء الصويرة من جهة (بغداد-حلة) بطول  1840كم للممرين الرئيسيني و بعرض تصميمي  46م يف
قضاء الصويرة (املرحله االوىل))
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام  2019وحسب التبويب ( )194-18-13-4-1-55-2وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة
 -1يرس ديوان محافظة واسط  /قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لعمل (تطوير مدخل
قضاء الصويرة من جهة (بغداد -حلة) بطول  1840كم للممرين الرئيسيني و بعرض تصميمي  46م يف قضاء الصويرة (املرحله االوىل))
وبكلفة تخمينية ( )5310185000خمسة مليار و ثالثمائة وعرشة ماليني و مائة و خمسة و ثمانون الف دينار و بمدة انجاز ()700
سبعمائة يوم.
 -2ان املناقصة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح ,العدالة ,الزوراء).
 -3فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني و الراغبني من الرشكات املقاولة و املقاولني العراقيني (رابعة انشائية  /كهربائية ) نافذة و الرشكات
العامة املتخصصة و كذلك الرشكات العربية و االجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ(ديوان محافظة واسط /
قسم العقود) خالل (اوقات الدوام الرسمي) و كما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -4متطلبات التأهيل الفنية و املالية املطلوبة  -:كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم و التأهيل).
 -5املتطلبات القانونية-:
اوال -االهلية  /و تشـمل جنسـية مقدم العطاء ,ان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا (معلقة انشطته
الجديدة  ,مدرج يف القائمة السوداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة
يف عمليات التعاقدات العامة او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات  ،ال يوجد تضارب يف
املصالح  ،الرشكات العامة الحكومية او اململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا و ماليا و انها تعمل وفق القانون التجاري و قانون
الرشكات العامة .
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة و املقاولني العراقيني تقديم شهادة تأسيس الرشكة و عقد التأسيس.
ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية و االجنبية (واملسجلة) يف وزارة التجارة  /دائرة تسجيل الرشكات تقديم شهادة
تأسيس الرشكة ويف حال كونها غري مسجلة يف العراق تقديم ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة و مصدقة من السفارة
العراقية او امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد .
رابعا -كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) نافذة و صادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة
اىل محافظة واسط  /قسم العقود.
خامسا -:وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
 -6بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة
واسـط  /سـكرتري لجنة فتح العطاءات) و بعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )250000مئتان و خمسـون الف دينار.
 -7يتم تسليم العطاءات اىل (ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات) قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (الخميس)
املصادف  2020/6 /11وهو (تاريخ غلق املناقصة),علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض و سيتم فتح العطاءات بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل (واسط  /الكوت /شارع املحافظة /ديوان محافظة واسط /الطابق
الثاني /قاعة االجتماعات) يف الساعة الثانية عرش و النصف ظهرا من يوم (الخميس) املصادف . 2020/6/11
 -8كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سفتجة) و بمبلغ ()106000000مائة و
ستة مليون دينار معنون اىل محافظة و اسط  /االدارة العامة و املحلية (نفقات املشاريع االستثمارية) ويتضمن االشارة السم ورقم
املناقصة و يفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة
ال تقل عن ( )120مائة و عرشون يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات االولية باسم مقدم العطاء او(اي من
املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ).
 -9ان مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكات
او احد املسـاهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات و
مستندات املناقصة و يقدم العطاء داخل رضف مغلق و مختوم و مكتوب عليه اسم و رقم املناقصة.
 -10ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات.
 -11يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة) بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه
مما يقتيض مراعاة ذالك عند التقديم .
 -12اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق و الفتح .
 -13يتحمل من ترسو علية املناقصة اجور النرش و االعالن الخر اعالن عن املناقصة .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط
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حرية جزئية للفرنسيين واإلسبان وبريطانيا تمدد العزل

بؤر جديدة لكورونا بآسيا وأمريكا ُتسجل اخنفاض باإلصابات
باريس/أ ف ب:
اس�تعاد ع�رات املاي�ن م�ن
األشخاص يف فرنسا وإسبانيا امس
االثنن حرية جزئية مع رفع الكثر
م�ن القيود الت�ي فرض�ت الحتواء
تفي فروس كورونا املستجد.
يف املقاب�ل ،تم�دد اململك�ة املتح�دة
الع�زل حت�ى األول م�ن حزي�ران/
يونيو عىل األقل ،يف وقت ترتفع فيه
الخشية من عودة انتشار الوباء مع
تسجيل بؤر جديدة كما يف سيول.
يف فرنس�ا ،يب�دو أن الع�زل الحازم
وغ�ر املس�بوق ال�ذي ف�رض عىل
الس�كان من�ذ  17آذار/م�ارس
ب�دأ يؤت�ي ثم�اره ،فق�د انخفضت
الحصيل�ة اليومية للوفيات مس�اء
ً
حال�ة ،العدد األدنى
األح�د حتى 70
حتى اآلن.
لكن م�ع حصيلة وفي�ات إجمالية
تفوق  26ألفا ً وهي من بن األعىل يف
العالم ،دعا املس�ؤولون الفرنسيون
إىل الح�ذر م�ع اس�تعداد ماي�ن
الفرنس�ين إىل الخروج من بيوتهم
والع�ودة إىل أعماله�م م�ن أج�ل
تنش�يط االقتصاد املش�لول تقريبا ً
منذ شهرين.
وكت�ب الرئيس الفرن�ي إيمانويل
ماك�رون يف تغري�دة “بفضلك�م،
الف�روس تراجع .لكنه ال يزال هنا.
أنقذوا األرواح ،كونوا حذرين”.
– األقنعة إلزامية –
وتف�رض فرنس�ا ارت�داء األقنعة يف
وسائل النقل العام ومعاير صحية
إلزامي�ة يف املدارس .ويع�زز ظهور
ث�اث ب�ؤر ع�دوى جدي�دة يف غرب
الب�اد الخش�ية من موج�ة وبائية
ثانية.
يف إسبانيا وبهدف الحد من مخاطر
تف�ي الف�روس ،س�يجري رف�ع
الع�زل ع�ن جزء م�ن الب�اد فقط.
وتبق�ى معظم امل�دن الك�ربى مثل
مدري�د وبرش�لونة ،خاضعة لقيود
صارمة.
وخ�ال الس�اعات ال�� 24األخرة،
س�جلت إس�بانيا  143وفاة يف أدنى
حصيل�ة يومي�ة لها من�ذ  18آذار/
مارس ،م�ع إجمايل يتجاوز  26ألفا ً
أيضا ً وهو من بن األعىل يف العالم.
وأعل�ن رئي�س ال�دوري اإلس�باني
لكرة القدم خافير تيباس أنه يأمل
اس�تئناف البطولة يف  12حزيران/
ماي�و ،رغ�م اإلع�ان مس�اء األحد
ع�ن تس�جيل إصاب�ات يف أوس�اط
الاعبن.
ويف وق�ت تس�عى في�ه ك�رة القدم
األوروبي�ة الس�تئناف نش�اطها

بع�د أش�هر م�ن التوقف ،تكش�ف
الفحوص إصابات يف أوساط الكثر
من النوادي.
يبقى الوضع يف اململكة املتحدة التي
تس�جل أعىل عدد وفيات ( 32ألفاً)
بعد الواليات املتحدة ،مثرا ً للقلق.
وأعل�ن رئي�س ال�وزراء بوري�س
جونس�ون األح�د عن تمدي�د العزل
الذي فرض يف  23آذار/مارس حتى
األول من حزيران/يونيو.
وقدم جونسون خطة رفع تدريجي
للع�زل ،م�ع أم�ل فت�ح املح�ات
واملدارس مطلع حزيران/يونيو.
يف األثناء ،تريد الحكومة الربيطانية
ف�رض ف�رتة حج�ر إلزامي�ة ع�ىل
الواصلن إىل اململكة املتحدة جوا ً.
– مخاوف من موجة ثانية –
من�ذ ظه�وره يف الص�ن يف كان�ون
األول/ديسمرب ،أسفر الفروس عن
وفاة  280ألف شخص حول العالم،
وف�ق تع�داد لوكالة فران�س برس
اس�تنادا ً إىل مص�ادر رس�مية األحد
 19,00ت غ.
ويش�غل خط�ر موج�ة ثاني�ة من
الوب�اء ،أثارت�ه منظم�ة الصح�ة
العاملي�ة ،الحكومات ح�ول العالم،
وسط مؤرشات قلقة.
ففي ووهان ،املدين�ة الصينية التي
ب�دأ منه�ا تف�ي امل�رض ،أعلن�ت
السلطات عن تسجيل إصابة جديدة
بعد شهر من السيطرة عىل الوباء.
ويف كوري�ا الجنوبي�ة ،حي�ث ب�ات
املرض تحت الس�يطرة أيضاً ،أمرت
العاصمة سيول بإغاق كل املنشآت
بعد تسجيل إصابات جديدة.
أم�ا أملاني�ا الت�ي غالب�ا ً م�ا تذك�ر
كنم�وذج يف نج�اح إدارته�ا لألزمة
الصحي�ة ،فقد ج�رى تخطي عتبة
 50إصاب�ة جدي�دة ل�كل  100ألف
مقيم يف ثاث مقاطعات.
حصيل�ة الوفيات األك�رب تبقى من
نصي�ب الوالي�ات املتح�دة ،مع 80
ألف وفاة ،وفق تعداد نرته مس�اء
األح�د جامعة جون�ز هوبكنز .لكن
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العدد اليوم�ي للوفيات انخفض إىل
 776وه�و األدنى من�ذ مطلع آذار/
مارس.
وداف�ع املستش�ارون االقتصاديون
للرئي�س دونال�د ترام�ب األح�د
ع�ن إمكانية إع�ادة إط�اق عجلة
االقتصاد يف الواليات املتحدة بشكل
آم�ن م�ع أن الوب�اء ال ي�زال يتمدد
ومع تسجيل إصابات حتى يف البيت
األبيض.
ويف األي�ام األخرة ،س�جلت إصابة
موظف�ن يف الجناح الغرب�ي للبيت
األبي�ض حيث يقع مكت�ب الرئيس
البيضوي ،أحدهما عس�كري يعمل
بخدم�ة الرئي�س ،واألخ�ر متحدثة
باسم نائب الرئيس مايك بنس.
يف األثن�اء ،نفى البي�ت األبيض اول
امس األحد أن يك�ون مايك بنس يف
الحجر.
يف أم�ركا الاتيني�ة ومنطقة جزر
الكاريب�ي ،قتل الوب�اء أكثر من 20
ألف ش�خص ،وف�ق تع�داد لوكالة
فرانس برس .ونصف هذه الحصيلة
اإلقليمية من نصي�ب الربازيل التي
تخطت عتبة  10آالف وفاة السبت.
تج�اوز ع�دد اإلصاب�ات املؤكدة يف
جنوب إفريقي�ا ،البلد األكثر ترضرا ً
يف الق�ارة 10 ،آالف حالة بينها 194
وفاة ،وفق وزارة الصحة.
– بدء رفع العزل يف الهند –
بدأت الهند عملية رفع العزل ،لكنها
ال ت�زال تحظر التنقل ب�ن الواليات
كم�ا الرح�ات الجوي�ة الدولي�ة
واملحلية.
وأحصت حتى األحد  63ألف إصابة
وأكثر من  2100وفاة .ويرى خرباء
أن الوب�اء سيتس�ارع يف ه�ذا البلد
ليبل�غ يف حزيران/يوني�و أو تموز/
يوليو ذروته.
مع ذلك خفضت الس�لطات القيود
عىل النق�ل .ويفرتض أن يس�تأنف
العم�ل بش�بكة الس�كك الحدي�د يف
الهند ،وهي من بن األكرب يف العالم،
تدريجا ً اعتبارا ً من الثاثاء.
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احلكومة اليمنية تعلن العاصمة املؤقتة عدن “مدينة موبوءة”
صنعاء /األناضول:
أعلن�ت الحكوم�ة اليمني�ة،
فج�ر ام�س اإلثن�ن ،أن
عاصمة الب�اد املؤقتة عدن
ص�ارت “مدينة موب�وءة”،
عق�ب يوم�ن م�ن وف�اة
مس�ؤول بوباء أودى بحياة
 49آخرين ،جنوبي الباد.
جاء ذل�ك يف اجتم�اع للجنة
الوطني�ة العلي�ا للط�وارئ
ملواجه�ة ف�روس كورون�ا،
برئاس�ة مع�ن عبداملل�ك
رئي�س ال�وزراء اليمن�ي ،يف
وقت متأخ�ر مس�اء األحد،
وفق وكالة سبأ الرسمية.
وحتى مس�اء األحد ،س�جل
اليم�ن  51إصاب�ة بكورونا،
بينه�ا  35يف محافظ�ة عدن
وحده�ا ،بحس�ب إحص�اء
رسمي.
وبح�ث االجتم�اع “ارتف�اع
اإلصابات بف�روس كورونا
يف ع�دن ،وتف�ي ع�دد من
األمراض األخرى والحميات،
بسبب األمطار والسيول التي
رضبت املحافظة مؤخرًا”.
واعتربت الحكوم�ة اليمنية
أن “ع�دن” مدين�ة موبوءة،

وناش�دت املجتم�ع ال�دويل
واملانحن واملنظمات الدولية
تقديم الدعم للقطاع الصحي
بها.
كم�ا ق�ررت إيق�اف جميع
وس�ائل النقل الجماعي من
وإيل محافظة عدن ،باستثناء
حركة النقل التجاري.
وقالت الحكوم�ة اليمنية إن
“الوضع اإلداري والس�يايس
يف عدن يعرقل أي جهود تبذل

ملواجهة فروس كورونا”.
ومنذ أغسطس /آب املايض،
يس�يطر املجل�س االنتق�ايل
الجنوب�ي (املدعوم إماراتيا)
عىل عدن ،إثر معارك ضارية
ض�د الق�وات الحكومي�ة،
انتهت بط�رد الحكومة التي
اتهم�ت اإلم�ارات بتدب�ر
انق�اب ث�ان عليه�ا بع�د
الحوثين ،وهو ما تنفيه أبو
ظبي.

والس�بت ،ق�ال مس�ؤول
حكوم�ي يمن�ي لألناضول،
إن القائ�م بأعم�ال مديرية
الش�يخ عثمان وسط عدن،
عيل عبد املجي�د ،توىف نتيجة
إصابت�ه بوب�اء يرج�ح أن�ه
م�رض الش�يكونغونيا الذي
حص�د أرواح الع�رات من
السكان.
و”الش�يكونغونيا” م�رض
فرويس ينتقل إىل البر عن

طري�ق ح�رات البع�وض،
ويسبّب حمى وآالما ً م ّ
ربحة
يف املفاصل والعضات إضافة
للص�داع والتقيّ�ؤ والتع�ب
والطف�ح الجل�دي ،وف�ق
منظمة الصحة العاملية.
وقبل أسبوع أعلنت الحكومة
اليمنية ،عن وفاة  49شخصا
وإصاب�ة أكث�ر م�ن  3آالف،
جراء أوبئ�ة تتفىش يف عدن،
نتيج�ة انتش�ار البع�وض
الراك�دة،
واملس�تنقعات
جراء ك�وارث الس�يول التي
ش�هدتها املدين�ة يف 21
ابري�ل /نيس�ان املايض .ويف
 26أبري�ل /نيس�ان املايض،
ف�رض “االنتقايل الجنوبي”،
حال�ة الط�وارئ العام�ة يف
ع�دم ومحافظ�ات الجنوب،
ودش�ن م�ا س�ماها “إلدارة
ذاتية للجنوب” ،وسط رفض
عربي ودويل.
ويش�هد اليمن ،من�ذ نحو 6
س�نوات ،حربا ب�ن القوات
املوالية للحكومة ومس�لحي
“الحوث�ي”،
جماع�ة
املسيطرين عىل محافظات،
بينها العاصمة صنعاء ،منذ

تركيا تراكم خسائرها بليبيا ..مقتل  279بينهم أطفال

طرابلس /العربية.نت:
تراك�م الفصائ�ل الس�ورية
املوالي�ة لرتكيا خس�ائرها يف
ليبي�ا ،وتحدي�دا ً يف طرابلس
حيث يقاتل عدد من املرتزقة
إىل جانب ميليشيات حكومة
الوف�اق .فق�د أعل�ن املرصد
الس�وري لحق�وق اإلنس�ان
اإلثنن مقتل  11من املرتزقة
الس�ورين الذي�ن أرس�لتهم
أنق�رة للقت�ال ض�د الجيش
الليبي.
بذلك ،ارتفعت حصيلة القتىل
يف صف�وف تل�ك الفصائ�ل
جراء العمليات العسكرية يف
ليبي�ا إىل  279مقاتاً ،بينهم
ً
طف�ا دون س�ن ال� ،18
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وفق إحصائية املرصد.
وأوضح أن القتىل من فصائل
“ل�واء املعتص�م وفرق�ة
الس�لطان مراد ولواء صقور
الشمال والحمزات وسليمان
ش�اه” ،مش�را ً إىل أن القتىل
س�قطوا خال االش�تباكات
عىل محاور حي صاح الدين
جن�وب طرابل�س ،ومح�ور
الرملة ق�رب مطار طرابلس
ومح�ور م�روع الهضبة،

باإلضاف�ة ملع�ارك مرصاتة
ومناطق أخرى يف ليبيا.
مقتل قائد الفيلق الثاني
م�ن جهته�ا ،أعلنت ش�عبة
اإلع�ام الحرب�ي للقي�ادة
العام�ة يف القوات املس�لحة
الليبي�ة ،أم�س األح�د ،ع�رب
صفحته�ا الرس�مية يف
فيس�بوك ،مقت�ل قي�ادي
بالفصائ�ل املس�لحة املوالية
لرتكي�ا بمحور ع�ن زارة يف
العاصمة طرابلس.
وأفادت املعلوم�ات بمرصع
قائ�د م�ا ُيع�رف ب�”الفيلق
الثان�ي” ،وهو أح�د عنارص
املرتزق�ة املوال�ن لرتكي�ا يف
ليبيا املدعو ،محمد هنداوي،
بع�د عملي�ة نوعي�ة ّ
نفذتها
الوحدات العسكرية بالقوات
املُس�لحة يف س�اعات الفجر
األوىل من األحد ،بمحور عن
زارة يف العاصمة طرابلس.
دفعة جديدة من املرتزقة
يذك�ر أن دفع�ة جدي�دة من
املقاتل�ن وصلت قبل أيام إىل
األرايض الليبي�ة ،مكونة من
نحو  260مرتزقاً ،ليبلغ بذلك
تعداد املجندين الذين وصلوا

إىل األرايض الليبية حتى اآلن،
نح�و  8510بينهم مجموعة
غ�ر س�ورية ،يف ح�ن أن
ع�دد املجندي�ن الذين وصلوا
املعس�كرات الرتكي�ة لتلقي
التدري�ب بل�غ نح�و 3450
مجنداً ،بحسب املرصد.
يش�ار إىل أن ضمن املجموع
العام للمجندي�ن ،نحو 120
طفاً ،ت�رتاوح أعمارهم بن
ال��  – 16وال��  18غالبيتهم
من فرقة “الس�لطان مراد”،

ج�رى تجنيده�م للقت�ال يف
ليبيا عرب عملية إغراء مادي
يف اس�تغال كام�ل للوض�ع
املعي�ي الصع�ب وح�االت
الفقر.
يذك�ر أن تركي�ا مازال�ت
تواص�ل دع�م ميليش�يات
الوف�اق باملرتزق�ة ،وتجن�د
مراهقن سورين وترسلهم
إىل ليبي�ا ،ضم�ن مجموعات
املرتزق�ة الت�ي تدع�م م�ن
خالها ميليش�يات حكومة

الوفاق.
وب�دأت تركي�ا من�ذ ش�هر
أكتوب�ر م�ن الع�ام امل�ايض
بإرسال مرتزقة سورين إىل
ليبيا للقت�ال إىل جانب قوات
حكومة الوف�اق يف مواجهة
الجيش الليبي ،ق�ال املرصد
إن عدده�م تج�اوز 8000
ً
فض�ا ع�ن آالف
مقات�ل،
ممن يتلق�ون التدريب حاليا ً
وينتظرون إلحاقهم بجبهات
القتال املختلفة يف ليبيا.

هل هو استباق لضربة عسكرية مباغتة تشفي الغليل؟

ماذا وراء جلوء مصر جمللس األمن اآلن بشأن السد اإلثيوبي؟
القاهرة/متابعة الزوراء:
قبل أيام معدوات من بدء إثيوبيا ملء خزان
س�د النهضة ،قدمت مرص شكوى ملجلس
األمن وأعلن سامح شكري وزير الخارجية
أن مرص أرس�لت خطابا إىل رئاسة مجلس
األم�ن ،وتم تعميم�ه عىل أعض�اء املجلس
حول تط�ورات قضية س�د النهض�ة الذي
تواصل إثيوبيا بن�اءه ،ومراحل املفاوضات
بن مرص والس�ودان واثيوبيا ،وما اتخذته
القاه�رة من مواق�ف مرنة ومتس�قة مع
قواعد القانون الدويل.
شكوى مرص اآلن أثارت من جديد تساؤالت
ال نهاي�ة له�ا ع�ن الس�يناريوهات املقبلة
يف املل�ف الذي يؤرق -وال ي�زال – املرصين
بالليل و يقلقهم بالنهار.
برأي الدكت�ور محمود أبو زي�د وزير الري
املرصي األسبق فإن لجوء مرص إىل مجلس
األم�ن يع�د تصعي ًدا سياس� ًيا م�ن الدرجة
األوىل ،بع�د تعثر وراء تعث�ر يف املفاوضات
ب�ن األط�راف الثاث�ة (مرص والس�ودان
ً
مش�را إىل
وإثيوبي�ا) من الجان�ب الفني،
أن محت�وى الخط�اب كش�ف النق�اب عن
التج�اوزات اإلثيوبي�ة ،باإلضاف�ة إىل نفاد
صرب القاهرة.
وأضاف أبو زي�د يف ترصيحات صحفية أن
الخيارات املتاحة حال ًيا أمام أديس بابا ،إما
التوقيع عىل مس�ودة واشنطن ،أو حصول
م�رص عىل قرار بوقف بناء الس�دً ،
الفتا إىل
أن مرص أعدت لألمر بشكل أكثر من ممتاز
من خال التنسيق الجيد مع الدول العربية
والحلفاء املؤثرين الدولين.
ولف�ت وزي�ر ال�ري األس�بق ،إىل أن م�رص
خاضت مفاوضات فنية منذ 9سنوات دون
ج�دوي ،مؤكدا عيل ع�دم قب�ول مبادرات
فنية جديدة جدي�دة من اي طرف وتحديدا

إثيوبيا قائا ”:االمر قتل بحثا”
وأش�ار أب�و زي�د ،إىل أن القاهرة ل�ن تقبل
نق�ص نقطة مي�اه واح�دة م�ن حقوقها
ً
املائي�ة ً
مضيفا أن
وفقا للقوانن الدولي�ة،
األم�ور ذهب�ت يف طريق االتف�اق النهائي،
أو اتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات القانونية التي
تحفظ حق مرص يف الحياة.
مغزى اللجوء إىل مجلس األمن اآلن!!
يف الس�ياق نفس�ه ق�ال محم�د نرص عام
وزير الري املرصي األسبق إن شكوى مرص
اىل مجل�س األمن بخصوص س�د النهضة،
رس�الة واضح�ة للمجتم�ع ال�دوىل إللزام
إثيوبيا باحرتام القانون الدوىل حفاظا عىل
السلم واألمن اإلقليمين.
خطوة ال تغني من األمر شيئا

برأي كثرين فإن لجوء مرص ملجلس األمن
اآلن ه�ي خطوة لن تغني من األمر ش�يئا،
بعد أن فات األوان وقيض األمر.
برأي الدكتور أحمد املفتي الخبر القانوني
يف قضاي�ا املياه فإن إخط�ار مرص مجلس
األم�ن  ،بلغة دبلوماس�ية رفعية ،وصياغة
قانونية محكمة ،مربراتها الستخدام القوة
العسكرية.
وتابع املفتي“ :أوال :يف أخطر تطور ،وجهت
م�رص ،مؤخ�را ،خطابا إىل رئي�س مجلس
األمن ،بش�أن تطورات قضية سد النهضة،
وذلك حسب ما ورد يف االسافر.
ثانيا  :ولقد أوضحت مرص ،االتي:
 .1م�ا اتخذته من مواقف مرنة ،ومتس�قة
مع“ :قواعد القانون الدويل”.

 .2أهمي�ة االنخ�راط اإليجابي م�ن جانب
إثيوبي�ا  ،لتس�وية املل�ف بش�كل“ :عادل،
ومتوازن”.
 .3ان م�ا تطلب�ه مرص ،هو ال�ذي يضمن:
“استدامة األمن واالستقرار يف املنطقة”.
ثالثا :وأعربت استونيا ،رئيس مجلس األمن
للش�هر الح�ايل ،مايو  ،2020ع�ن تطلعها
للتع�اون الوثيق مع مرص“ :يف س�بيل دعم
ّ
الدولين”.
السلم واألمن
رابع�ا :ونن�وه إىل أهمي�ة ،ان ال ت�رصف
اللغ�ة الدبلوماس�ية الرفيع�ة ،والصياغ�ة
القانونية املحكمة ،التي استخدمتها مرص
يف خطابها ،كا من الس�ودان واثيوبيا ،عن
فه�م املعن�ي الحقيقي للخط�اب املرصي،
وهو أن مرص أصبح لها الحق يف اس�تخدام

الق�وة العس�كرية ،م�ا لم يتدخ�ل مجلس
االمن ويحل املشكلة”.
وخلص املفت�ي إىل أن خطاب مرص ،هو يف
حقيقت�ه ،أوىل الخط�وات القانوني�ة ،التي
تس�بق اس�تخدام القوة العس�كرية ،وهي
تحذي�ر اثيوبي�ا ،ع�رب مجلس االم�ن ،بأن
م�رص قد فعلت ،كل ما ه�و مطلوب منها،
وأن الح�ل الوحي�د امامها ،هو اس�تخدام
القوة ،مالم يتدخل مجلس األمن.
وتاب�ع قائا“ :ونبن�ي ذلك االعتق�اد ،عىل
اآلتي :
 .1تخ�يل م�رص يف خطابه�ا ع�ن “اللغ�ة
الفنية” – امللء األول والتشغيل ،والذي كان
هو مضمون خطابها ،فيما مىض.
 .2تخيل مرص عن املطالبة ،بالعودة لطاولة
” املفاوض�ات” ،عيل اعتبار أنها تري أن ما
ج�ري م�ن مفاوض�ات من�ذ  ، 2011كاف
جدا.
 .3عدم اإلش�ارة إيل أمري�كا والبنك الدويل،
ع�يل اعتب�ار أن “الوس�اطة الدولية” ،عيل
اع�يل املس�تويات ،ل�م تك�ن مجدي�ة م�ع
إثيوبيا.
 .4اس�تخدام لغة “القان�ون الدويل” فقط،
والت�ي نادين�ا بها منذ قبل ب�دأ املفاوضات
عام  ، 2005والتي تمثلت يف العبارات التالية
التي وردت يف الخطاب املرصي ،وهي:
(ا) ان ما اتخذته مرص يتس�ق مع ” قواعد
القانون الدويل”.
(ب) أهمي�ة تس�وية إثيوبي�ا للملف ،ليس
بتحديد كميات مياه امللء االول  ،والتشغيل
السنوي  ،ولكن بشكل “عادل ،ومتوازن”.
(ج) ان الطل�ب املرصي ،ه�و االمر الوحيد
الذي يضمن “استدامة األمن واالستقرار يف
املنطق�ة” ،وليس االتفاق ع�يل قواعد امللء
والتشغيل”.

وتاب�ع املفتي“ :ولقد اس�توعبت اس�تونيا
الرس�الة  ،وخاطب�ت مرص بنف�س اللغة،
وذل�ك بتطلعها للتع�اون الوثيق مع مرص:
“يف سبيل دعم السلم واألمن الدولين.
ثامن�ا :وكل أملنا ،هو أن يفطن الس�ودان
وإثيوبي�ا ،إيل ما وصل إليه املوقف املرصي،
التخاذ املوقف املناس�ب ،قبل فوات االوان ،
وفق خيارات ثاثة  ،وهي:
 .1االقتناع بحس�م املوضوع وفق ما ينص
عليه القانون الدويل ،بحفظ الحقوق املائية
لل�دول الثاث ،عيل نحو م�ا نصحنا به منذ
 ، 2011قبل بدأ املفاوضات.
 .2قبول مقرتحنا ،بقبول العرض األثيوبي،
بادخ�ال دول ح�وض الني�ل ،واالتح�اد
األفريقي ،يف املفاوضات ،عيل نحو مافصلنا
يف غر هذا املنشور.
 .3االس�تعداد ملواجه�ة عس�كرية ،ال أحد
يستطيع ان يتكهن ،بتاريخها ،أو بنتائجها
الكارثية”.
ما الذي يمنع السيي من الحل العسكري؟
!
يف الس�ياق نفس�ه تس�اءل ع�ادل الحويج
بغضب“ :هو مفيش حل عس�كري يخلص
املوضوع دا من اساسه ونخلص؟”.
ّ
وذك�ر بتحذير الرئيس الس�ادات والرئيس
حس�ني مبارك قبل ذلك ،و تابع متس�ائا:
“ما الذي يمنع الرئيس السيي من التهديد
باس�تخدام الخيار العس�كري معهم تحت
مظلة االم�م املتحدة ومجل�س األمن طاملا
إثيوبيا تعارض العالم اجمع؟
وأردف“ :والّ إثيوبيا ها تعمل زي ما بتعمل
ارسائيل ال بيهمه�ا أمم متحدة وال مجلس
األمن وال املجتمع الدويل وال نعتربها واخدة
الض�وء األخرض م�ن ارسائيل نفس�ها؟”.
(املصدر /رأي اليوم)
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الرتبية حتدد مواد االمتحانات الوزارية
للمرحلة االبتدائية
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الرتبي ِة ،امس االثنني ،عن
غري املطلوب ِة باالمتحاناتِ
املوا ِد الدراسي ِة ِ
السادس
الوزاري ِة الخاص ِة بتالمي ِذ مرحل ِة
ِ
للعام الدرايس الحايل .
االبتدائي
ِ
وقالت معاون مديراملديرية العامة
للمناهج الدراسية بالوزارة ،ارساء طالب،
يف ترصيح صحفي ان «املديرية اعلنت
عن املواضيع الدراسية غري املطلوبة
باالمتحانات الوزارية لتالميذ مرحلة
السادس االبتدائي للعام الدرايس الحايل
 2019ــ .»2020
واكدت «حذف الوحدتني الرابعة والخامسة
من مادتي القرآن الكريم والرتبية
االسالمية ،ويف ما يخص مادة اللغة العربية
تم الحذف من موضوع املثنى واعرابه اىل
نهاية الكتاب بالنسبة ملادة القواعد وحذف
 47موضوعا من مادة القراءة العربية
اذ طالبت املديرية التالميذ بقراءة هذه
املوضوعات فقط « مأثور القول ،وصية

االمام عيل « ع «  ،مأثور القول خطبة ابي
بكر «رض» ،البستاني  ،نشيد النزاهة ،انا
انسان ،موطني وارستي».
ولفتت طالب الـى «حـذف ثمانية
فصول مـن منهاج الرياضيات
املتمثلة بـمـواضـيـع الــدائــرة
واالحــصــاء
واملـجـسـمـات
وتـمـاريـن متنوعة  ،فضال عن حذف
الوحدة الرابعة القوة والطاقة والوحدة
السادسة الكون والفصل الثاني عرش
الغالف الجوي والفصل الثالث عرش الكون
الواسع من مادة العلوم ».
واردفت طالب حذف الوحدة الثانية
«مجتمعنا العراقي» من مادة االجتماعيات،
فضال عن حـذف الـوحـدات الخامسة،
السادسة ،الـسـابـعـة والـثـامـنـة
مـن كـتـاب الـطـالـب لـلـغـة
االنـكـلـيـزيـة وحـذف الوحدات
الخامسة ،السادسة ،السابعة والثامنة
من كتاب النشاط للغة االنكليزية».

أمانة بغداد تضخ كميات إضافية من املاء
الصايف للدولعي
بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس االثنني ،عن ضخ كميات اضافية من املاء الصايف ملنطقة
الدولعي ،ضمن اجراءات فصل الصيف.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ان «مالكاتها يف دائرة ماء بغداد
تمكنت من انجاز ربطة ماء عىل االنبوب املغذي الرئييس ضمن املحلة  436لضخ وتجهيز
كميات اضافية من املاء الصايف لعدد من املحالت السكنية ضمن منطقة الدولعي شمال
بغداد».
واضافت ان «ذلك جاء لسد اي حاجة وزيادة محتملة يف الطلب خالل ذروة فصل
الصيف».

نينوى تفتتح ثالثة جوامع وتشرع بإعمار
مخسة أخرى

املنظمة العاملية :إصابات العراق ال تزال وفق املعدل املقبول

الصحة ترجح إمكانية إعادة تطبيق حظر التجوال الشامل أو املناطقي
بغداد /الزوراء:
رجح وزير الصحة اعادة تطبيق حظر التجول
الشامل أو الحظر الصحي املناطقي لحماية
املواطنني من مخاطر تفيش الوباء .وفيما أكدت
منظمة الصحة العاملية أن عدد االصابات بفريوس
كورونا يف العراق ال يزال وفق املعدل املقبول،
أشارت إىل أن السلطات املعنية تحاول الضغط
بتشديد القيود واالجراءات يف مسعى للسيطرة
عىل الوضع.
وقال وزير الصحة ،حسن محمد التميمي ،امس
االثنني ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه« :لقد
سعت وزارة الصحة والبي ٔية خالل الفرتة املاضية
وبشكل مبكر واستباقي ادراكا منها لخطورة
تفيش الوباء يف بلدنا العزيز بالتعاون مع الوزارات
والجهات الرسمية واملنظمات الدولية واالقليمية
و الدول الصديقة التخاذ اجراءات احرتازية
وحازمة وم ٔوملة لدفع تلك املخاطر الكبرية عن
بلدنا وشعبنا ،يرافقها جهود متواصلة و سعي
حثيث من قبل مالكات وزارة الصحة والبي ٔية
اليقاف سلسلة انتقال الوباء».
واشار اىل ان «استمرار االصابات باملعدالت
الحالية يدفعنا اىل دراسة عدة خيارات ،منها
اعادة تطبيق الحظر الشامل أو الحظر الصحي
املناطقي لحماية املواطنني من مخاطر تفيش
الوباء و تقليل االثار الكارثية عىل صحة و حياة
اهلنا يف العراق» .
وحذر التميمي بأن «خطورة املرحلة الحالية

واستمرار تصاعد معدالت االصابة يف دول
الجوار يتطلب التزام املواطنني كافة بتعليمات
الحظر الصحي الجز ٔيي وخاصة لبس الكمامات
بشكل دائم يف الشارع واماكن العمل ،واالمتناع
بشكل كامل عن حضور التجمعات االجتماعية
والدينية والثقافية ،وعدم الخروج من املنزل اال
لالحتياجات الرضورية ألهميتها يف كرس سلسلة
انتقال الوباء بني االفراد و تقليل نسب االصابة
يف العراق وما يرافقها من تقليل الوفيات الناتجة

عن الوباء».
وأكد عىل «اهمية استمرار التعاون والتكامل
والتنسيق املستمر مع بقية الوزارات وم ٔوسسات
الدولة والقطاع الخاص واالتحادات والنقابات
واملنظمات واملجاميع التطوعية للعمل بروح
الفريق الواحد للوصول اىل السيطرة الشاملة
عىل انتشار وباء كورونا املستجد وحماية حياة
املواطنني وتقديم افضل الخدمات الصحية يف
امل ٔوسسات كافة».

أحبط هجوما وقتل عددا من اإلرهابيني بقصف جوي يف املوصل

احلشد يعلن انطالق املرحلة الرابعة من “ثأر الصائمني” يف صالح الدين
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،امس االثنني،
عن انطالق عملية “ثأر الصائمني”
بمرحلتها الرابعة غرب صالح
الدين.
وذكر بيان إلعالم الحشد تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن “قوة من
االلوية السادس و ،35و ،42و 51يف
الحشد وقيادة عمليات صالح الدين

بارشت ،صباح امس ،بتنفيذ عملية
“ثأر الصائمني” الرابعة غرب صالح
الدين للقضاء عىل فلول داعش”.
وأضاف البيان ان “العملية انطلقت
من منطقتني األوىل من جرس
السكريات صعودا اىل جرس البكة،
والثانية من جفاف الخيل نزوال اىل
جرس ام العكارب بمحاذاة وادي
الثرثار”.

وأضاف البيان أن ““قوات الكتيبة
الرابعة دمرت مضافة لداعش
تحوي مواد لوجستية يف الصحراء،
وعثرت عىل  14مضافة ونفقا ضمن
عمليات ثأر الصائمني الرابعة غرب
صالح الدين» .مبينا أن “القوات
تواصل عمليات ثأر الصائمني حتى
تحقيق كامل أهدافها يف صالح
الدين”.

جددت التحذير من التجمعات

حقوق اإلنسان :على املتظاهرين االلتزام
بالوقاية الكاملة
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية اوقاف محافظة نينوى،
امس االثنني ،عن املبارشة بإعادة اعمار
خمسة جوامع تعرضت للتدمري خالل
االحداث التي رافقت تحرير املوصل ،فيما
افتتحت ثالثة جوامع يف غرب املدينة.
وقال مدير اوقاف نينوى ،الدكتور ابو بكر
كنعان ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» إن
“املالكات الهندسية يف مديريتي اوقاف
نينوى والبلديات افتتحت ثالثة جوامع يف

قضاء تلعفر والبعاج غرب املوصل”.
واضاف كنعان ان”الفرق الهندسية
رشعت بعد االفتتاح بإعمار خمسة
جوامع اخرى يف نواح متفرقة منها
العياضية وزمار وربيعة ،بعد ان تعرضت
اىل اعمال تفجري عىل يد عصابات داعش
االرهابية”.
وأشار إىل ان “مدة انجاز اعمال التأهيل
حددت بنحو  14شهرا ،ويتم تمويلها من
مبالغ اعمار املناطق املترضرة”.

إبطال مفعول عدد من العبوات الناسفة يف
منطقة الشعلة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنني ،ابطال مفعول عدد من العبوات الناسفة محلية
الصنع بمنطقة الشعلة.وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،ان « خرباء
مديرية مكافحة املتفجرات تمكنوا من معالجة وابطال مفعول عدد من العبوات الناسفة
املرتجلة محلية الصنع «بمبة» يف منطقة الشعلة ببغداد».واضافت انه «وبعد ورود نداء
افاد بوجود اجسام غريبة يف منطقة الشعلة ،قامت وعىل الفور بتشكيل فريق عمل
مختص من الخرباء والتوجه إىل محل الحادث».واشارت الوزارة اىل انه «بعد الكشف تبني
وجود ( )16عبوة محلية الصنع» ،مشرية إىل «قيام فريق العمل بفرض طوق أمني عىل
مكان تواجد العبوات ومعالجتها عىل وفق اإلجراءات القياسية دون حادث يذكر».

بغداد /الزوراء:
اعتربت مفوضية حقوق اإلنسان التجمعات يف
ظل جائحة كورونا خرقا للحق الصحي ،داعية
املتظاهرين اىل االلتزام بالوقاية الكاملة وتعقيم
ساحات االعتصام.
وقال عضو املفوضية ،عيل البياتي ،يف ترصيح
صحفي :ان املفوضية تدعم مطالب املتظاهرين،
ولكن هناك العديد من االليات التي يمكن اتباعها
للمطالبة بالحقوق بعيدا عن التجمعات يف ظل
انتشار الوباء.
وعادت اىل شوارع بعض املدن يف البرصة وبغداد وذي
قار واملثنى والديوانية وواسط ،االحد ،بعد اشهر
من توقفها ،تظاهرات شارك فيها املئات للمطالبة

بتغيري الحكومات املحلية واقالة الفاسدين وتحديد
موعد لالنتخابات املبكرة.
يشار اىل ان بعض تلك التظاهرات شهدت وقوع
ضحايا يف صفوف املتظاهرات كما حدث يف البرصة،
حيث أفادت مصادر أمنية أن حصيلة أحداث
التظاهرات يف منطقة املعقل كانت استشهاد
متظاهر وإصابة  5آخرين.
وأوضحت املصادر أن املصابني تعرضوا إىل
إطالقات نارية بأماكن مختلفة من الجسم ،منها
الصدر والرأس والبطن والكتف واألذرع ونقلوا إىل
املستشفيات ،فيما استشهد مصاب نتيجة تعرضه
إىل إطالقة نارية يف رأسه ،دون ذكر املزيد من
التفاصيل.

أعدت فرصا استثمارية تقدر مبليون دومن لتشغيل الشباب

استثمار األنبار تبحث وضع خطة متكاملة عن مطار احملافظة الدولي
بغداد /الزوراء:
ُ
تعتزمُ
االنبار اعدا َد خط ٍة متكامل ٍة
استثمار
هيئة
ِ
ِ
َ
ْ
االيام
خالل
الدويل
االنبار
مطار
عن
متطلباتِ
ِ
ِ
ِ
القليل ِة املقبلة.
وقال رئيس الهيئة ،مهدي صالح النومان ،امس
االثنني :ان «املطار الذي سينشأ يف منطقة الكيلو
 35عىل مساحة تقدر بـ 3االف دونم سيكون
هو االول من نوعه عىل مستوى الشحن الجوي
ونقل االشخاص» ،مؤكدا ً ان «هذا املطار لن
يخدم محافظة االنبار فحسب وانما املحافظات
الجنوبية ايضا».
وبني النومان ان «موقع املطار االسرتاتيجي
نظرا ً لقربه من دول الجوار ،يمكن ان يزيد
من ايرادات املحافظة خالل السنوات املقبلة»،
مشريا ً اىل أن «الهيئة ستعد خطة متكاملة عن
املتطلبات االساسية لهذا املطار لتقدمها للرشكة
املستثمرة والتي ستتبنى انشاءه».
واملح النومان اىل أن «االنبار عازمة عىل ان تكون
الرشكة املستثمرة رصينة ولها باع طويل يف
انشاء املطارات العاملية ليكون رصحا ً معماريا ً
يف املحافظة ،ويمكنه ان يستقطب الكثري من
االيدي العاملة يف االنبار واملحافظات االخرى».

من جهتها ،أكدت منظمة الصحة العاملية ،امس
االثنني ،أن عدد االصابات بفريوس كورونا يف
العراق ال يزال وفق املعدل املقبول رغم تزايدها
خالل األيام القليلة املاضية ،مشرية إىل أن
السلطات املعنية تحاول الضغط بتشديد القيود
واالجراءات يف مسعى للسيطرة عىل الوضع.
وقال ممثل منظمة الصحة العاملية يف العراق،
أدهم اسماعيل ،يف ترصيحات صحفية :إن “وزارة
الصحة وخلية االزمة النيابية ومنظمة الصحة
العاملية تنظر بحذر اىل نتائج رفع الحظر الجزئي
ومعدل االصابات املسجلة يوميا للبدء بتخفيف
قيود الحظر الجزئي أو فتح االغالق بشكل كامل،
أو إعادة فرض الحظر الشامل”.
وأضاف إسماعيل أن “وزارة الصحة سجلت
تزايدا يف عدد االصابات عىل الرغم من أنها وفق
املعدل املقبول نتيجة فتح الحظر الجزئي وعدم
االلتزام املواطنني بتوصيات الوقاية والتجمعات
وتطبيق آلية التباعد االجتماعي”.
وأشار إسماعيل إىل انه “يف حال تصاعد معدل
االصابات بشكل كبري سيتم اللجوء اىل االغالق
التام وفرض حظر شامل للتجوال ،وإذا ثبتت
االصابات عىل معدالتها الحالية أو تناقصت سيتم
تخفيف االجراءات كفتح التنقل بني املدن أو تقليل
ساعات الحظر أو فتح الطريان ألماكن معينة فيها
االصابات القليلة” .الفتا اىل أن “جميع القرارات
مرتوكة لخلية االزمة باتخاذ جميع االجراءات
التي تراها مناسبة ومالئمة للوضع املوجود”.

واوضح أن «املحافظة تعهدت بأن يكون 2020
عاما ً للقضاء عىل البطالة ،اذ وفرت أرايض
تقدر مساحتها بأكثر من خمسني الف دونم
ملرشوع تشغيل الشباب من خالل العقد الذي
وقع بني وزارة التخطيط واحدى الرشكات
الرصينة املتطورة ذات املواصفات العالية ،اذ

ستكون الخطوة االوىل تشغيل وتوفري 2800
فرصة عمل يف االنبار خالل هذا العام مع تهيئة
جميع الظروف والسبل الداعمة إلنجاح املرشوع
الوطني الذي عمم من قبل الحكومة املركزية».
وتابع ان «املرحلة الثانية ستتضمن وضع خطة
لضمان االكتفاء الذاتي واالمن الغذائي ،حيث

اعدت الهيئة بالتنسيق مع املحافظة والدوائر
املختصة فرصا استثمارية تقدر بمليون دونم
لتشغيل الشباب يف املحافظة» ،مشريا ً اىل أن
«الفئات والقطاعات املشمولة بهذا املرشوع
هم املهندسون الزراعيون واالطباء البيطريون
وكليات االدارة واالقتصاد بجميع تخصصاتها
اضافة اىل الهندسة امليكانيكية واملدنية واالعمال
الحرفية».
واكد النومان «وصول مول الرمادي الكبري الذي
يعد االكرب يف العراق اىل نسب انجاز متقدمة،
ولدينا مشاريع صناعية نوعية كمرشوع
البنتو نايت الذي يدخل الصناعات النفطية
والصناعات الغذائية وصناعة الكوزمتك
ومرشوع الهايبو كلورات الصوديوم وهو
االول من نوعه يف العراق ،ويغطي حاجة البلد
ومرشوع الجبسن بورد مع الرشكات الفرنسية
وااللواح الجبسية،ومرشوع االسمدة الزراعية
التخصصية فضالً عن املشاريع االستثمارية
يف مجال السياحة» .منوها ً بأن «من اولوياتنا
مشاريع السكن والقضاء عىل االزمة من خالل
منح اجازات استثمارية للمشاريع الكبرية
لتغطية الحاجة الفعلية للمواطن».

من جهته ،نفذ طريان الجيش،
امس االثنني ،رضبتني جويتني
قتل خاللهما عددا من الدواعش،
ونفذت الرضبة بناء عىل معلومات
استخباراتية من اللواء  44بالحشد
زود بها الطريان.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي
تلقت «الزوراء» :إنه “بناء عىل
معلومات استخباراتية دقيقة من

اللواء  44بالحشد الشعبي نفذ طريان
الجيش رضبتني محكمتني استهدفتا
سيارات ودراجات يستقلها الدواعش
يف قرية الصكورات و وادي الثرثار
كانت تنوي شن هجوم عىل قاطع
الحرض جنوب غرب املوصل”.
وأضاف البيان أن “القصف اسفر
عن مقتل جميع العنارص اإلرهابية
التي كانت هناك”.

أصدرت قرارات منها توسعة القبول على الدراسات العليا

التعليم توضح :ال غنى عن إجراء
االمتحانات داخل القاعات

بغداد /الزوراء:
تحدثت وزارة التعليم العاليم والبحث العلمي عن آليات إجراء االمتحانات .بينما اصدرت عدة قرارات
بشأن الدراسات العليا يف الجامعات.
وزير التعليم العاليم والبحث العلمي ،نبيل جاسم ،امس االثنني ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان «اآلليات التي ستعتمدها وزارة التعليم بخصوص العام الدرايس الحايل بأنه ال
غنى عن إجراء
ً
االمتحانات يف القاعات».
ومنح التميمي «الجامعات الصالحيات «لتقرر» ما يخص املراحل املنتهية واملجموعة الطبية».
واضاف ان «مواعيد االمتحانات ستحدد قبل انتهاء ازمة جائحة كورونا ويف حال استمرار انتشاره
عامليا فستعمد التعليم العايل اىل آليات لحماية الطلبة من قبيل توزيعهم عىل القاعات الدراسية».
واشار التميمي اىل انه « ال غنى عن اجراء االمتحانات داخل القاعات التي تعد التقييم الحقيقي
ملستوى الطالب».
بينما اصدرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عدة قرارات بشأن الدراسات العليا يف الجامعات..
وبحسب وثيقة صادرة عنها ،فإن «التعليم قررت االتي:
 -1تخويل مجالس الجامعات إضافة ما ال يزيد عن خمس درجات لطلبة الدراسات العليا للحاالت
الحرجة للذين لم يستفيدوا من الخمس درجات السابقة.
 -2يحق لطلبة الدراسات العليا الذين لم يستفيدوا من العرش درجات وانهيت دراستهم بسبب
الرسوب بأكثر من نصف املواد الدراسية للفصل الدرايس األول (ممن لم يستفيدوا للعودة للدراسة
من قرارات سابقة) العودة للمقاعد الدراسية للعام الدرايس  20202021عىل النفقة الخاصة .
 -3توسعة مقاعد الدراسات العليا بواقع مقعد واحد لقناة القبول العام والخاص وذوي الشهداء
للمتقدمني للدراسة يف .»2020-2019

التخطيط تكشف معلومات مهمة عن
تفعيل القطاع اخلاص والتعداد السكاني

بغداد /الزوراء:
كشف وزير التخطيط السابق ،نوري كامل
الدليمي ،معلومات مهمة عن تفعيل القطاع الخاص
واجراءات عمل التعداد السكاني يف البالد.
وقال الدليمي خالل حديث اعالمي :إنه «كانت لدينا
خطط عديدة للمستقبل ،ولكن واجهتنا بعض
املعوقات مع الوزارات الخدمية بسبب عدم وجود
الصالحيات وبالتايل كان من الرضوري ان تكون
هناك حكومة كاملة الصالحيات».
وبني أن «جائحة كورونا دفعتنا لترسيع الخطط من
اجل تفعيل القطاع الخاص وذلك بسبب انخفاض
اسعار النفط ،ولتفعيل هذا القطاع يجب ان يكون
لدينا قناعات وترشيعات وممارسات ،واذا اردت
النجاح ال بد ان تكون هناك بيئة ناجحة لتفعيل
القطاع الخاص».
واضاف الدليمي« :كثري من الخروق االمنية كانت
سببا ً يف عدم تفعيل القطاع الخاص والخالفات
السياسية بالذات نحن دولة اآلن بدأت تعمل عىل
بناء املؤسسات ولسنا دولة مؤسسات» ،الفتا ً إىل
ان «الكل مع دعم الدولة والتوافق السيايس ينعكس
عىل االمن واستتباب االمن يوفر بيئة لالستثمار
ورؤوس االموال التدخل يف املناطق الخطرة وغري
املؤمنة واملثل يقول رأس املال جبان او ذكي،
ونحتاج اىل ارادة سياسية ثم ادارة حكيمة».
ولفت الدليمي اىل ان «كل املشاكل االقتصادية
يمكن حلها بتفعيل القطاع الخاص وسعينا
تشكيل املجلس الوطني للقطاع الخاص وعدد
ممثيل املجلس يتكون من اشخاص يمثلون عرشة
قطاعات» ،مؤكدا ً أن «البطالة مرتفعة يف البالد «.
وتابع الدليمي« :لدينا رشائح غري امنة غذائيا بنسبة
 2باملئة واكثر من  13مليون قدموا عىل املنحة ،وكنا
نتوقع عددا اكرب» ،مؤكدا ً أن «مليونني وثالثمائة
عائلة تم شمولها باملنحة االخرية واي شخص
يستلم راتب من الدولة لم يشمل بهذه املنحة».

واكد الدليمي أن « 28باملئة من راتب املوظف
العراقي ينفق عىل املواد الغذائية و 30مليار دوالر
تنفق سنويا عىل الخرضوات وااللبان واملواد
الغذائية ،ولهذا مشاريع تشغيل الشباب استندت
عىل القطاع الزراعي حتى دجاج البيض ارتفع يف
العراق من  6االف يف حزيران اىل  6ماليني حاليا،
وبالنتيجة حركنا الشباب والقطاع الخاص واالمن
الغذائي».
وبخصوص التعداد السكاني ،اشار الدليمي اىل ان
«التعداد السكاني هو للسكان واملساكن مثالً كم
عددها االيجار وامللك وكم تحتاج وكان املفروض
بحسب مجلس الوزراء السابق يكون يف نهاية
الشهر العارش من العام الجاري ،وبدأنا العمل
بلقاءات شهرية وحرضت كل الوزارات معنا ،وبدأنا
باجتماعات مستمرة ومنضبطة ،ولكن حسبنا ان
هناك مشكلة سياسية قد تعارض تعداد السكان،
بسبب املناطق املتنازع عليها والنازحني ،وهناك
تخوف سيايس من التعداد العام وهناك خلط بني
االحصاء والتعداد».
واضاف« :حاورنا االقليم إلجراء التعداد تحت عنوان
تعداد آمن مخرجاته تنموية الن التنموي يحتاج اىل
بنى تحتية ومستشيفات ومدارس ،وهذا ال يهتم
للمذهب واالنتماء» ،مبينا ً أن «الثقة املجتمعية
تعززت اليوم وسيجرب الساسة عىل االمتثال لتلك
الثقة».
وتابع« :عملنا تعدادا تجريبيا وجاهزون لوجستيا ً
وننتظر مجيء الحاسوب الذي من خالله سيتم
التعداد ويفرتض اجراء التعداد السكاني يف كانون
االول املقبل» ،الفتا ً إىل ان «عدد سكان العراق
التقريبي اليوم هو  39مليون نسمة».
واوضح ان «التعداد سريفع الغطاء عن راسم
السياسات ،وبعد التعداد سيكون املشهد واضحا
النه من  1987كان اخر تعداد ،وهناك دول كل 10
سنوات ،وبعضها كل  5سنوات تجري تعدادا».
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الدوالر يعاود االرتفاع يف األسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت اسع�ار رصف ال�دوالر
ببورصة الكفاح واالٔسواق املحلية،
ام�س االثن�ن ..وسجل�ت أسعار
بورصة الكفاح يف بغداد 124.000
دينار لكل  100دوالر.
وكان�ت أسع�ار البي�ع والرشاء يف

مح�ات الصريف�ة كاآلت�ي :سعر
بي�ع الدوالر بل�غ  124.500دينار.
أم�ا سع�ر رشاء ال�دوالر فسج�ل
 123.250دينار.
وكان�ت اسع�ار رصف ال�دوالر قد
شهدت استقرارا نسبيا يف البورصة
املحلية يف االيام املاضية االخرية.

روسيا تسعى الستثمار «ضخم” يف حقل
املنصورية الغازي
بغداد /الزوراء:
كشف السفري ال�رويس يف بغداد ،ماكسيم ماكسيموف ،امس االثنن ،عن
ع�رض رويس الستثم�ار ضخم يف حقل غاز املنصوري�ة يف دياىل ،مبينا ان
العاقات االقتصادية والعسكرية مع العراق يف غاية االهمية والقوة.
وق�ال ماكسيم�وف يف ح�وار متلف�ز تابعت�ه «ال�زوراء» :ان “الرشكات
الروسي�ة تسعى اىل استثمار ضخم وقد قدمت مناقصة الستثمار يف حق
غاز املنصورية يف دياىل”.
واض�اف ان “ث�اث رشكات روسية يف العراق تنتج نح�و  600الف برميل
من النفط يوميا بضمنه رشطة كاز بروم نفط ،حيث تشتغل يف محافظة
واس�ط يف حقل بدرة نح�و  100الف برميل نفط يومي�ا ويف حقل القرنة
 400الف برميل”.
وتابع ان “موسكو تهت�م اهتماما خاصا باللجنة الروسية العراقية ،وقد
كلفت نائب رئيس ال�وزراء برئاسة الجانب الرويس ألهميتها البالغة وقد
ت�م تأجيل انعقادها بسبب كورون�ا” .مبينا ان “موسكو تحتضن  3االف
طال�ب عراقي مج�ال علمية عالية وطبية ،وق�د زادت عدد الطاب ضمن
املنحة اىل  120طالبا عراقيا سنويا”.

املركزي يبيع  175مليون دوالر يف
مزاد العملة
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مراقبون يتخوفون من أزمة اقتصادية كربى تلوح يف األفق

مطالبات نيابية بالبحث عن طرق داخلية لتوفري املوارد املالية بدل االقرتاض
بغداد /الزوراء:
طالب�ت لجن�ة الزراع�ة واملي�اه واالهوار
النيابي�ة الحكوم�ة بالبح�ث ع�ن طرق
داخلية لتوفري املوارد املالية بدل االقرتاض
الخارج�ي .وفيما بن خ�راء اقتصاد إن
العراق اعتاد عىل األزمات املالية ألكثر من
 4مرات خال العقدين املاضين ،أكدوا ان
األمر يستدع�ي مجموعة م�ن الخيارات
منها املوازنة التقشفية.
وقال رئيس لجنة الزراعة واملياه واالهوار
النيابي�ة ،س�ام الشمري ،ام�س االثنن،
يف بي�ان تلقت «ال�زوراء» نسخة منه ،إن
“االقرتاض الخارج�ي مجددا وبمثل هذه
الظروف سيؤدي لرتاكمات جديدة لديون
الع�راق وفوائدها والت�ي ستسبب اعباءا
اضافي�ة للموازنات املقبلة االغلب يف غنى
عنها”.
واقرتح الشمري ان “تقوم الحكومة بعقد
لق�اءات م�ع املص�ارف االهلي�ة والطلب
منها االق�رتاض ،ومنحها ارايض مرتوكة
يف عم�وم املحافظات تستغله�ا ملشاريع
استثمارية مستقبلية”.
واض�اف ان “هن�اك امورا اخ�رى لزيادة
امل�وارد املالية كالب�دء بالتصدير الفوري
ملنتج�ات ومحاصي�ل زراعي�ة وحيوانية
فائضة عن حاجة السوق املحلية ،خاصة
وان املنتج�ات العراقي�ة له�ا اسواقه�ا
العربية واإلقليمية”.
وك�ان مجل�س ال�وزراء ق�رر بجلست�ه،
السب�ت ،املوافق�ة ع�ىل م�رشوع قانون
االق�رتاض املح�ي والخارج�ي لتموي�ل
العج�ز امل�ايل لع�ام  ، ٢٠٢٠واحالته عىل

مجلس النواب.
وق�د سبب�ت االزم�ة املالي�ة الت�ي تم�ر
به�ا الب�اد تخوف�ات ل�دى العدي�د م�ن
الشخصي�ات ،ابرزه�ا االقتصادي�ة ،من
ع�دم ق�درة الع�راق ع�ىل تج�اوز االزمة
وتسديد مستحقات املوظفن واملتقاعدين
واالستمرار باملشاريع الخدمية ،إال اذا لجأ
لحل�ول عدة ،ابرزها االق�رتاض واالدخار
االجباري.
ومن�ذ أكث�ر من عقدي�ن والع�راق يشهد

أزم�ات متتالي�ة ،وبع�د دخ�ول الق�وات
األمريكية ازداد االمر تعقيدا لتشهد الباد
أزم�ة مالية خانقة ربما ل�م تمر من قبل
عىل الباد ،تزامنا مع واقع سيايس مربك
ووب�اء عامل�ي أص�اب االقتص�اد العاملي
بشلل ش�به تام ..فكيف سيخرج العراق
من أزمته املالية الحالية؟!
خراء اقتص�اد بينوا إن العراق اعتاد عىل
األزم�ات املالية ألكثر م�ن  4مرات خال
العقدي�ن املاضين ،األمر ال�ذي يستدعي

بغداد /الزوراء:
أظه�رت بيان�ات البن�ك املرك�زي
العراق�ي انخفاض قيم�ة مبيعات
العمل�ة األجنبية يف امل�زاد املنعقد،
امس االثن�ن ،بقيمة  1.16مليون
دوالر عن مبيعات املزاد املايض.
ووفق�ا لبيانات املرك�زي العراقي،
فقد بلغت مبيعات العملة 175.61
مليون دوالر بم�زاد امس ،مقارنة
بمبيع�ات م�زاد األح�د؛ والبالغ�ة
 176.77مليون دوالر.
وبلغ�ت مبيعات البن�ك يوم امس،
 175مليون�ا و  612ال�ف دوالر

مجموع�ة من الخي�ارات منه�ا ،املوازنة
التقشفي�ة ،ألن  2020ل�م تناق�ش حتى
اآلن يف مجل�س ال�وزراء ول�م ترس�ل إىل
الرمل�ان ،وبالت�ايل يج�ب أن يع�اد النظر
يف تل�ك املوازنة بع�د مرور نص�ف العام،
وتتم إع�ادة صياغتهاعىل وفق املعطيات
الجدي�دة م�ن انهي�ار أسع�ار النف�ط
وانخف�اض اإليرادات واألزمة االقتصادية
العاملية وجائح�ة كورونا ،لذا املتبقي من
عم�ر املوازنة يج�ب أن يقترص باألساس

النزاهة تعيد عقارين للدولة وتوقف قرضاً خمالفاً للضوابط ببابل

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاهة االتحادي�ة ،تنفيذ
عمليتي ضب�ط يف محافظة بابل أسفرتا
ع�ن إع�ادة عقاري�ن مللكي�ة الدول�ة،
وإيق�اف رصف قرض مخالف للضوابط
والتعليمات.
وقالت دائرة التحقيقات يف الهيئة يف بيان
 :إن «ماك�ات مكتب تحقيق بابل التابع
للهيئة ،تمكنت بع�د االنتقال إىل مديرية
التسجي�ل العق�اري يف املحافظ�ة م�ن
ضبط حاالت تاع�ب وتزوير يف عقارين
وتسجيلهما بأسماء أشخاص دون وجه
حق» ،مش�رية إىل «ضبط أص�ل إضبارة

العقارين وإعادتهما إىل ملكية الدولة».
وأضافت الدائرة ،أن «العقارين مُ سجَّ ان
باسم وزارة املالية وحق الترصف فيهما
لبلدي�ة الحل�ة بموجب قي�ود مُ سجَّ ل ٍة يف
ع�ام  ،1977علما أن قيمتهما التقديرية
تصل إىل ملياري دينار».
ويف سي�اق منفص�ل ،قال�ت الدائ�رة ،إن
«فري�ق عم�ل املكت�ب ال�ذي انتق�ل إىل
املرصف الزراعي – فرع املحاويل ،تمكن
وبع�د جم�ع املعلوم�ات والتح�ري ،من
ضبط إضبارة رصف قرض بقرابة مليار
دينار» ،موضح�ة أن «القرض ت َّم منحه
بع�د تقدي�م ضمانات تشوبها ش�بهات

فض�ا عن كونها ال ُت ِّ
ً
غطي مبلغ
تزوير،
القرض».
وبينت الدائرة ،أن «قيمة القرض الكلية
بلغ�ت ( )996,000,000مليون دينار»،
َّ
تمخضت
الفتة إىل أن «إج�راءات املكتب
ع�ن إيق�اف هدر املبل�غ املتبق�ي البالغ
( )333,000,000ملي�ون دين�ار ،الذي
كان جاهزا ً للرصف».
وتابع�ت ،أن�ه «تنظي�م مح�رض ضبط
أصويل باملضبوطات يف العملية ،وعرضه
ع�ىل قايض محكم�ة التحقيق املختصة
بقضايا النزاهة يف محافظة بابل؛ التخاذ
اإلجراءات القانونية املناسبة».

حمافظة البصرة ترفض االعتداء على الكوادر
النفطية كونه يؤثر على الوضع االقتصادي للبلد
غطاه�ا البنك بسعر رصف اساس
بلغ  1190دينار لكل دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البن�ك جميعه�ا
لتعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج عىل
ش�كل حواالت واعتمادات غطاها
البن�ك بالكام�ل بسع�ر رصف بلغ
 1190دين�ار ل�كل دوالر واح�د،
فيم�ا لم يكن هن�اك أي بيع نقدي
للمصارف.
فيم�ا لم تتق�دم اي م�ن املصارف
ال�بالغ�ة  32مرصف�ا املشاركة يف
م�زاد العمل�ة ب�أي ع�روض لبيع
الدوالر.

ع�ىل الروات�ب واألج�ور ومخصص�ات
الصح�ة ويتم تقلي�ص النفق�ات وإلغاء
املوازنة االستثمارية.
وتش�ري الق�راءات للوض�ع امل�ايل الح�ايل
والقادم اىل ان ما يتأتى من إيرادات النفط
حال وصوله واستقرار سعر الرميل عند
 30دوالرا ،وال�ذي يقارب  25مليار دوالر،
بجان�ب االق�رتاض  20ملي�ار دوالر م�ن
البنك املرك�زي واالقرتاض من املؤسسات
املرصفي�ة التجارية ،بجان�ب املتبقي من
موازنت�ي  2018و ،2019موارد ستكون
كافية لتسيري أمور الباد إىل العام املقبل،
ويف نف�س الوقت يجب التف�اوض بشأن
الدين الداخ�ي والخارج�ي ومستحقات
رشكات النفط.
وتوق�ع املعه�د االمريك�ي للخدم�ات
املالي�ة حاجة الع�راق ل� 40ملي�ار دوالر
م�ن الق�روض الخارجية ملواجه�ة أزمة
السيولة لتغطية كل�ف الرواتب وجائحة
كورونا ،.كاش�فا عن ان العراق سيحتاج
إىل تمويات خارجية بنحو  40مليار دوالر
يف ع�ام  ،2020ويف ح�ن أن الحكوم�ات
األجنبية واملؤسسات الدولية مثل صندوق
النقد الدويل عىل استع�داد لتقديم الدعم،
فإن مساهمتهم وحدها لن تكون كافية
لتوفري هذا املبلغ.
يش�ار إىل أن الحكوم�ة العراقي�ة تدرس
مقرتحات لتعزي�ز الوضع املايل للباد من
خال تخفيض رواتب القط�اع العام ،إال
أن الخراء يؤكدون أن�ه من غري املحتمل
أن تقوم الحكومة بتغيريات ش�املة عىل
املدى القصري.

البرصة  /نينا :
دع�ت محافظ�ة الب�رصة ،إىل
رضورة ع�دم التع�رض للعاملن
يف الحق�ول النفطي�ة س�واء م�ن
املوظفن او املتعاقدين مع رشكة
نف�ط الب�رصة ،لضم�ان تدف�ق
النفط إىل األسواق العاملية ،وتوفري
السيولة املالية للباد.
واوض�ح بي�ان صادر ع�ن ديوان
املحافظ�ة» إن التع�رض بالنريان
لكوادر عمل الرشكات النفطية أو
موظفيها يف الب�رصة ،فعل سلبي
ترفضه املحافظ�ة ،ألنه يؤثر عىل
حياة كل العراقين.
وذكر البيان إنه وجه الجهات ذات

العاقة ،لفت�ح تحقيق باملوضوع
ملعرف�ة الجناة وتقديمهم للعدالة،
النه�م بعمله�م ه�ذا يحاول�ون
اإلس�اءة للب�رصة أوالً ،وللشع�ب
العراقي ثانياً.
واش�ار إىل رضورة االستق�رار
األمن�ي يف املحافظ�ة ،وضم�ان
استم�رار ض�خ النف�ط للموان�ئ
العراقي�ة ،من أجل ضمان تحقيق
سيول�ة مالي�ة تتمث�ل بروات�ب
املوظف�ن واملتقاعدي�ن ع�ىل
ح�د س�واء ،وتسه�م باستم�رار
عم�ل الدوائ�ر الحكومي�ة لتقديم
الخدمات للمواطنن يف ظل األزمة
املالية الت�ي ترضب العالم بأرسه،

بسبب انتشار فايروس كورونا.
وكان�ت رشك�ة نفط الب�رصة قد
اعلن�ت ع�ن تع�رض ك�ادر تابع
له�ا وك�وادر لرشك�ة متعاق�دة
إىل إط�اق ن�ار أسفر ع�ن إصابة
إحدى العج�ات ،يف حقل الفيحاء
الح�دودي (رقع�ة )9/وأسف�ر
الح�ادث عن إصاب�ة العجلة التي
يستقله�ا املوظف�ون ،وإصاب�ة
مبارشة برصاص من ساح ناري
نوع كاش�نكوف اخ�رتق مقدمة
العجل�ة ،دون تسجي�ل إصاب�ات
برشي�ة اىل جان�ب تك�رر ح�ادث
االعتداء الحق�ا باستهداف مركبة
نقل ثقيلة تابعة ألحد املقاولن.

أسعار الفواكه واخلضر
السعر للكغم الواحد
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 75٠دينارا
 5٠٠دينار
 75٠دينارا
 75٠دينار
 ٢5٠٠دينار
 1٢5٠دينار
 5٠٠دينارا
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار

السلعة
الطماطم
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
الباقاء
الباميا
اللوبيا
الشجر
القرنابيط
اللهانة
البصل

السلعة
الرتقال
الالنكي
التفاح
املوز
الخوخ
الليمون
الرقي
البطيخ
املشمش
الرمان
البازالء
العنب

السعر للكغم الواحد
 15٠٠دينار
 ٢٠٠٠دينار
 15٠٠دينار
 1٢5٠دينار
 ٢5٠٠دينارا
 15٠٠دينار
 5٠٠دينارا
 75٠دينارا
 ٢5٠٠دينارا
 ٢5٠٠دينارا
 ٢5٠٠دينار
 3٠٠٠دينار

الذهب يرتفع مع خماوف من موجة جديدة من فريوس «كورونا»
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار الذهب ،امس االثنن،
مع تعزز جاذبية املعدن كماذ آمن
بفعل املخ�اوف من موج�ة جديدة
من إصابات ف�ريوس كورونا ،وهو

ما دعم التوقعات ملزيد من إجراءات
التحفيز وخفض أسعار الفائدة.
وبحل�ول الساع�ة  0742بتوقي�ت
جرينت�ش ،ك�ان السع�ر الف�وري

للذه�ب مرتفع�ا  0.3باملئ�ة إىل
 1705.73دوالرا لألوقية (األونصة)،
بع�د أن فق�د نح�و واح�د باملئة يف
الجلس�ة السابق�ة .ونزل�ت عقود
الذه�ب األمريكية اآلجلة  0.3باملئة

إىل  1708دوالرات.
وقال ،كاي�ل رودا ،املحلل يف آي.جي
ماركت�س” :اش�رتى الن�اس عن�د
تراج�ع السع�ر .حت�ى يف أفض�ل
األح�وال ،مازلن�ا يف بيئ�ة ستظ�ل

أسعار (الفائدة) فيها بالغة التدني
والسياس�ات املالي�ة بالغة التيسري
والتضخم سيكون مرتفعا“.
وق�ال إن الذه�ب مرش�ح لارتفاع
يف امل�دى الطوي�ل وإن املستثمرين

اجتماع مرتقب ملناقشة األزمة الراهنة والواقع االقتصادي

االقتصاد الربملانية تكشف :مصري االتفاقية العراقية  -الصينية غري معلوم
بغداد /الزوراء:
كشف�ت لجن�ة االقتص�اد واالستثمار
النيابي�ة ع�ن عزمه�ا مناقش�ة ملف
االتفاقي�ة العراقي�ة الصيني�ة بع�د
االنتهاء من تشكيل الحكومة بالكامل.
وفيم�ا كش�ف مص�در اقتص�ادي عن
مقرتح�ات وسيناريوه�ات للخ�روج
من االزمة املالية ،اشار اىل ان اجتماعا
موسعا سيعقد برئاسة رئيس الوزراء
مصطفى الكاظم�ي للنهوض بالواقع
االقتصادي.
وقالت عضو لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية ،ندى شاكر جودت ،يف ترصيح
صحف�ي :ان الرنام�ج الحكوم�ي
للكاظم�ي ل�م يتط�رق إىل االتفاقي�ة
العراقي�ة الصينية ،حي�ث أن مصريها
م�ا زال غ�ري معل�وم ،ال سيم�ا يف ظل
األزمة االقتصادية الحادة.
ه�ذا ووق�ع رئي�س ال�وزراء السابق،

ع�ادل عبدامله�دي ،قب�ل استقال�ة
حكومته اتفاقي�ة بن العراق والصن،
فيما تضاربت اآلراء حول الفائدة التي
ستع�ود للعراق منه�ا ،وفيما إذا كانت
ستسهم بإعادة إعمار البلد كما يقول
مؤيدوها ،أم أنها ترهن النفط العراقي
لعقود قادمة دون أن تقدم شيئا مهما
للعراق كما يقول منتقدوها.
م�ن جان�ب اخ�ر ،كش�ف مص�در
اقتصادي ،امس االثنن ،عن مقرتحات
وسيناريوه�ات للخ�روج م�ن االزمة
املالي�ة ،فيم�ا اش�ار اىل ان اجتماع�ا
موسعا سيعقد برئاسة رئيس الوزراء
مصطفى الكاظم�ي للنهوض بالواقع
االقتصادي.
وقال املصدر ان «رئيس الوزراء الجديد
سيعقد خال الثماني واألربعن ساعة
القادمة اجتماعا ً موسعا ً يضم أعضاء
م�ن اللجن�ة االقتصادي�ة وع�ددا ً من

الخ�راء واملستشاري�ن لدراسة كيفية
النهوض بواقع االقتصاد العراقي».
وأض�اف املس�ؤول أن «هن�اك ع�دة
سيناريوه�ات أو طروح�ات للتعام�ل
م�ع األزمة املالية ،م�ن بينها تخفيض
اإلنفاق ع�ىل املشاريع الثانوية ،ووقف
تسدي�د الق�روض الدولي�ة للعراق من
خ�ال تح�رك سي�ايس ودبلوم�ايس
بال�رتايض مع تل�ك ال�دول ،فضا عن
ف�رض نظ�ام ادخار إجب�اري عىل من
يك�ون مرتبه أكث�ر من ملي�ون دينار
ش�هريا ،وهم بالعادة كب�ار املوظفن
بالدول�ة والذي�ن يشكل�ون أكث�ر من
 30باملائ�ة من مجم�وع املرتبات التي
تدفعها الدولة ،وكلها ضمن مقرتحات
أخرى غريها سيتم طرحها».
واضاف ان «الثاب�ت هو عدم املساس
بمرتب�ات املوظف�ن واملتقاعدي�ن
وش�بكة الرعاي�ة االجتماعي�ة ب�أي

ح�ال م�ن األح�وال» .مش�ريا اىل ان
«األزم�ة االقتصادي�ة تع�د األخط�ر
حالي�ا ،وستح�اول الحكوم�ة إع�ان
حال�ة تقشف جدي�دة تشمل قطاعات

مختلف�ة من الدول�ة ،ملعالج�ة العجز
الذي سيتجاوز عتبة خمسن تريليون
دينار عراقي وسط تراجع آمال تحسن
أسعار النفط يف الوضع الحايل».

يحاولون وضع أيديهم عليه قبل أن
يحلق عاليا .مضيفا أن هناك دعما
فني�ا كب�ريا ح�ول مست�وى 1700
دوالر.
ويف املعادن النفيسة األخرى ،ارتفع

الباديوم اثن�ن باملئة إىل 1919.96
دوالرا لألوقي�ة ،وزاد البات�ن 0.6
باملئ�ة مسج�ا  769.93دوالرا ،يف
حن ارتفعت الفض�ة  0.4باملئة إىل
 15.51دوالرا لألوقية.

فقدان هوية
فقدت هويتي الصادرة من وزارة
الصح�ة  -دائرة االم�ور الفنية
بأسم (نبأ جاسم ابراهيم رحمه)
 ...فعىل من يعثر عليها تسليمها
اىل مدينة الطب  -اللجان الطبية
 ق�رب مرصف الدم او االتصالبالهاتف . ٠77٢173836٢
وله االجر والثواب

أصفر وأمحر

احتادات رياضية :تعليمات رعد
محودي خارج القانون

بغداد /متابعة الزوراء
أصدرت اتحادات السـباحة والفروسـية والرماية ،بيانا ً مشـرتكا ً بشـان مصادقة رئيس
اللجنة األوملبية ،رعد حمودي ،عىل التعليمات الخاصة بعقد اجتماعات الهيئة العامة غري
االعتيادية.وذكـر البيان أن «مستشـاري رعد حمودي يحاولون برسعـة دفعه اىل معاداة
القانون مجددا ،فالتعليمات الصادرة باسمه وتوقيعه يف والتي نرشت عرب وسائل االعالم
تمثـل مخالفـة قانونية ،مربزة يعاقب عليهـا قانون العقوبات العراقي عـىل انها انتحال
لصفة الغري  ،بعد ان جرده القضاء العراقي من صفة رئيس اللجنة االوملبية يف قرار سابق
لم يلغى لغاية االن وبذلك فلن يكون لهذه التعليمات اي اثر قانوني».
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علي عدنان :رفضت عرض روما بسبب اودينيزي

عبد الزهرة حيرتف يف االمارات وعباس يفاضل بني قطر والسعودية
بغداد /متابعة الزوراء
تلقى قائد املنتخب الوطني لكرة القدم
ونادي الرشطة ،املهاجم عالء عبد الزهرة
عرضا ً من نا ٍد إماراتي ،لإلنضمام إليه يف
املوسم املقبل.
وقال مصدر ان «فريقا من دوري الخليج
العربي اإلماراتي ،تقدم بعرض لعالء
لضمه يف املوسم املقبل ،بعد مستوياته
الالفتة للنظر يف الفرتة األخرية مع
املنتخب وناديه الرشطة».
واضاف ان «املفاوضات تسري بشكل
جيد حتى اآلن وان العرض املادي يليق
بقيمة الالعب الفنية يف ظل توقف الدوري
العراقي ونهاية عقد الالعب مما جعله
العبا ً حرا ً يف سوق االنتقاالت الصيفية مما
جعله صيدا ً ثمينا ً لألندية اآلسيوية».
ومن جانبه تلقى مهاجم املنتخب
العراقي عالء عباس ،عرضني احرتافيني
أحدهما من قطر والثاني من اململكة
العربية السعودية.
وقال مصدر مقرب من الالعب ان عباس
يفاضل بني عرضني ،األول من أحد أندية
دوري محرتيف قطر واآلخر قبل أيام من
الدوري السعودي».
وأردف «عباس أنهى ارتباطه مع الكويت
الكويتي بشكل رسمي ،وبات العبا
حرا».
وختم «الالعب مرتيث لحني اتضاح
الرؤية يف الدوريات العربية بعد توقفها
بسبب فريوس كورونا».
يشار إىل أن عالء عباس تألق مع املنتخب
العراقي يف بطولة الخليج وتصفيات
كأس العالم.
ومن جهته كشف مدافع املنتخب الوطني
ونادي فانكوفر وايتكابس الكندي ،عيل
عدنان ،سبب رفضه عرض نادي روما
اإليطايل.
وقال عدنان انه «خالل تواجدي يف تركيا
مع نادي ريزا سبور ،تلقيت عرضا ً رسميا ً
من نادي روما االيطايل».

امحد راضي ميثل نادي الكرخ يف
انتخابات احتاد الكرة

واضاف «يف ذات التوقيت (ايار )2015
تلقيت عرضا ً من اودينيزي ايضاً ،حينها
اخرتت االنضمام اىل اودينيزي الن فرص
نجاحي كانت اكرب من االنضمام لفريق
العاصمة».
واوضح عدنان ،ان «فرانشيسكو توتي
وغونزالو هيغوين ،هما افضل مهاجمني
واجهتهما طيلة مسريتي كالعب
محرتف».
وتابع ان مهند عيل واملعز عيل هما افضل
املهاجمني الصاعدين عىل مستوى قارة
اسيا موضحا انه يشعر باالطمئنان
عندما يتواجد جالل حسن او محمد
حميد بني الخشبات الثالثة للمنتخب
الوطني.
يذكر ان عدنان جدد عقده مع فانكوفر
ملوسمني ونصف بعد نهاية عقده يف
حزيران املايض.

السهالني  :االوملبية تتطلع لبناء
عالقات متوازنة مع وزارة الشباب
بغداد /متابعة الزوراء
اكد املدير التنفيذي للجنة االوملبية ،جزائر السهالني ،بأن اللجنة تتطلع
لبناء عالقات متوازنة خالية من اإلصابات مع وزارة الشباب والرياضة.
وقال السهالني ان «االوملبية تتطلع إىل بناء عالقات متوازنة مع وزارة
الشباب والرياضة خالية من أي وصاية او والية وانما مبنية عىل أسس
من الرشاكة والتعاون املتبادالن ،واحرتام االستقاللية للجنة واتحاداتها
وتخصصاتها خدمة للصالح العام».وأضاف السهالني ان «اللجنة االوملبية
واتحاداتها مؤسسات دستورية تأسست وفق القوانني العراقية ويتوجب
التعامل معها وفق هذه الحقوق» ،مؤكدا عىل «قدرة اللجنة عىل حماية
حقوقها وحقوق اتحاداتها وإيجاد الطرق الكفيلة لحل مشاكلها  ،وابعاد
جميع التحاوزات عنها يف ظل حكومة جديدة متفهمة».ووصف السهالني،
املرحلة السابقة بأنها «كانت عاصفة عىل الحركة االوملبية العراقية»،
داعيا إىل رضورة «مغادرتها من جميع األطراف والنأي عن استخدام
سلطة الحكومة وأموال الدولة كطوق عىل رقبة الرياضة العراقية والتدخل
يف شؤونها خارج ُ
األطر القانونية ،ورضورة التعاطي مع املرحلة الجديدة
طبقا ملعطياتها واملتغريات التي أفرزتها».وكشف السهالني ،عن وجود
أذرع يف وزارة الشباب والرياضة تزعزع ثقة الشباب بالدولة.واوضح ان
«هناك أذرع يف وزارة الشباب والرياضة تعمل عىل زعزعة ثقة الشباب
بشكل عام والرياضيني بشكل خاص بالدولة  ،من خالل اجراءات لتهديم
املؤسسات الرياضية الحيوية كاللجنة االوملبية واالتحادات الرياضية ،
والتالعب باستحقاقات الرياضيني العاملني يف تلك املؤسسات».وتابع
السهالني انه «عىل رئيس الوزراء االنتباه اىل ذلك املنهج املتبع يف الوزارة
منذ حكومة عبداملهدي  ،والوقوف بحزم امام االستهتار بالصالحيات الغري
قانونية الذي انتهجها موظفون يف الوزارة».وأوضح بالقول« ،تم ايقاف
استحقاقاتي املالية الوظيفية منذ سنة دون ان توضح الوزارة سبب
اإليقاف» ،واصفا األمر بانه «جزء من عمليات القمع املعنوي وتكميم
األفواه املضادة للتالعب بمرتبات الرياضيني وأموال االوملبية واتحاداتها»،
مؤكدا ارصاره واستمراره عىل «كشف هذه األذرع».

شكرون  :حمافظة البصرة لن تهمش
مرة اخرى يف انتخابات احتاد الكرة

بغداد /متابعة الزوراء
اكد الالعب الدويل السابق بكرة
القدم محمد نارص شكرون انتهاء
زمن تهميش محافظة البرصة
الفيحاء يف اتحاد الكرة وسأرشح
لالنتخابات يف حال تحصلت عىل
تمثيل من محافظتي اوال.وقال
ان هناك عدة قرارات ستتغري عىل

بغداد  /متابعة الزوراء /منحت الهيئة اإلدارية لنادي الكرخ كتاب تمثيلها يف
عمومية اتحاد الكرة إىل النجم الدويل السابق أحمد رايض والذي أعلن بوقت
سابق ترشحه لرئاسة االتحاد.وقال املنسق اإلعالمي لنادي الكرخ حسني سلمان
أن النجم الدويل السابق أحمد رايض تقدم بطلب رسمي إلدارة نادي الكرخ
للحصول عىل تمثيل النادي يف االنتخابات املقبلة ،الفتا أن اإلدارة اجتمعت عرب
تقنية الفيديو ووافقت عىل طلب أحمد رايض تم تزويده امس االثنني بكتاب
رسمي ممثال للنادي.وبني إن رئيس نادي الكرخ رشار حيدر أكد بوقت سابق
ومنذ استقالته من منصبه نائبا لرئيس االتحاد املستقيل انه ال يرغب يف الرتشيح
مجددا وأنه أوضح بأن تمثيل النادي يف االنتخابات املقبلة سيكون تحت ترصف
أي نجم يتقدم بطلب التمثيل.واوضح أن أحمد رايض نجم كبري وهو آول من
تقدم بطلب التمثيل وإيمانا من اإلدارة بدعم النجوم الكبار تمت املوافقة عىل
طلبه وزود امس االثنني بكتاب رسمي ممثال لنادي الكرخ.يشار إىل أن أحمد
رايض أعلن بوقت سابق عن ترشحه لرئاسة االتحاد يف االنتخابات املقبلة.

مستوى ادارات االندية و االتحاد
الفرعي الذي ينتظر اجراء انتخابات
خالل الفرتة املقبلة موضحا
ان مجموعة من الشخصيات
الرياضية يف محافظة البرصة اخذت
عىل عاتقها اجراء عدة حوارات من
اجل توحيد الخطاب السرتداد حق
البرصة املهضوم منذ سنوات عدة.

اربعة أندية فقط ترغب باملشاركات اخلارجية
بغداد /متابعة الزوراء
اكدت اربعة اندية محلية رغبتها يف
تمثيل العراق يف البطوالت اآلسيوية
والعربية ،املوسم املقبل.وكشف
مصدر أن أغلب األندية تعاني أزمات
مالية ،واملشاركة الخارجية تحتاج إىل
إنفاق كبري.وبني أن األندية األربعة،

هي الزوراء والقوة الجوية والرشطة
وامليناء ،مع أن األخري ظرفه املايل صعب
جدا.وأشار إىل أن إلغاء الدوري حل مثايل
يف الظرف الراهن ،وتحديد موعد مبكر
للموسم املقبل ليكون منتظما ،الفتا أن
العقدة الوحيدة يف اإللغاء هي الصيغة
املالية لعقود الالعبني واملدربني.

ادارة نادي نفط الوسط تنفي رحيل املدرب راضي شنيشل
بغداد /متابعة الزوراء
اكد نائب رئيس نادي نفط الوسط
الريايض هيثم بعيوي يف حديث خاص ان
حقيقة خرب رحيل املدرب رايض شنيشل
عن الفريق غري صحيح و لم يتم ابالغ
إدارة النادي بهذا األمر.
واضاف ان إدارة نادي نفط الوسط تؤكد
تمسكها بالجهاز الفني بقيادة املدرب
رايض شنيشل ،إذ اتصل بي مدرب الفريق
شنيشل قبل أسبوع من اآلن بشأن
قضية املحرتفني االجانب من اجل السعي
العادتهم من بغداد اىل النجف لكون
املحرتفني كانوا متواجدين يف العاصمة
بغداد خالل فرتة الحظر الشامل.
ومن جانبه كشف مدرب نفط الوسط،
رايض شنيشل ،حقيقة رحيله عن
الفريق ،وإبالغه إدارة النادي ،بالبحث
عن مدرب آخر ،لعدم رغبته يف االستمرار
بمنصبه.

وقال شنيشل أنا ملتزم مع نادي نفط
الوسط لنهاية املوسم ،وال يمكن أن
أتحدث بهذه الطريقة ،خاصة أننا فزنا
يف املباراة األخرية (قبل التوقف) عىل
أربيل ،واستعدنا التوازن».
وأضاف أن هذا الفوز قفز بالفريق
إىل املركز الثالث ،ومن ثم دخل أجواء
املنافسة عىل الصدارة ،مما يعني أن
األمور مستقرة.
وبني أن التالعب باملفردات ونقل أخبار
غري دقيقة الهدف منه اإلساءة للطرفني.
وتابع« :إدارة النادي عملت معنا بشكل
منتظم وتعاقدنا مع مدرب إسباني
و 4محرتفني ومستشار فني وخضنا
مباريات يف الدوري بمستوى مميز».
وأردف« :الحديث عن املستقبل يف ظل
املجهول بسبب توقف الدوري نتيجة
فريوس كورونا أمر معقد ،ننتظر مصري
املسابقة وحينها سنقرر مستقبلنا».

ً
خدمة لشباب ورياضة بلدنا
درجال :سنعمل بروح الفريق الواحد
بغداد /الزوراء
تصوير /عيل كاظم
وسط أجواء ودية وأخوية ،تسنم وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال ،مهام عمله من سلفه
الدكتور أحمد رياض  ،خالل مراسيم االستالم

والتسليم التي اقيمت يف مقر الوزارة بحضور وكييل
ّ
ومستشاري الوزارة فضالً عن املديرين العامني
فيها .وإبتدأت مراسيم اإلستالم والتسليم بـ كلمة
للدكتور أحمد رياض وزير الشباب والرياضة السابق
رحب فيها بالوزير الجديد عدنان درجال ،راجيا ً له

قطاعي الشباب والرياضة
النجاح والتوفيق يف ادارة
ّ
خالل املرحلة املقبلة ،مؤكدا ً يف الوقت نفسه وجود
عمل كبري وكثري بـ انتظاره السيما قطاع الشباب
وسبل النهوض به وتطويره وفق رؤية وفلسفة
جديدة ،ورضورة اكمال مشاريع القوانني الخاصة
باملؤسسات الرياضية يف القطاع الريايض ،وامليض
قدما ً وجنبا اىل جنب مع وزارة التخطيط يف املرشوع
الوطني لتشغيل الشباب ،فضال عن املهام التي
تضطلع بها الوزارة ،كونها عىل تماس مبارش مع
أكرب رشيحة يف املجتمع أال وهي رشيحة الشباب.
من جانبه قدم الوزير شكره وتقديره إىل سلفه
الدكتور رياض ،وأعرب عن اعتزازه بما تحقق
للوزارة خالل مدة وجيزة من استيزاره ،مؤكدا
يف الوقت نفسه حرصه الكبري عىل مواصلة العمل
وبذل الجهود من الجميع لالرتقاء بواقع الشباب
والرياضة السيما يف ظل الظرف االستثنائي الراهن
الذي يمر به العراق والعالم أجمع بسبب جائحة
كورونا واالزمة االقتصادية .وأضاف «درجال» :
سنعمل بروح الفريق الواحد خالل املرحلة املقبلة
ً
خدمة لشباب ورياضة
التي تتطلب تظافر الجهود
بلدنا ،و كرر شكره وتقديره لسلفه الدكتور أحمد

رياض ملا قدمه من جهد طيلة مدة تسنمه املنصب.
ويف شأن منفصل ترأس وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال ،إجتماعا ً ضم وكيال ومستشارا
الوزارة لشؤون الشباب والرياضة فضالً عن املديرين
العامني فيها ،عىل قاعة هيأة الرأي بـ مقر الوزارة.
ويف مستهل االجتماع رحب «درجال» بالحضور ،
متمنيا ً لهم التوفيق والنجاح يف املرحلة املقبلة ال
سيما يف ظل األزمة االقتصادية والظرف الصحي
االستثنائي بسبب جائحة كورونا ،والذي يتطلب
وضع خطة طوارىء للعمل عىل أساسها ،وعقب
ذلك بارك الجميع لوزير الشباب والرياضة تسنمه
مهام الوزارة راجني له التوفيق والسداد ،ثم قدموا
رشحا ً موجزا ً عن أبرز املهام املوكلة لكل دائرة من
الدوائر ،فضالً عن إستعراض خطط العمل وفق
الوضع االقتصادي الحايل ،والرؤى والربامج املؤمل
ً
مستقبال.و شدد «درجال» عىل رضورة
تنفيذها
تسخري جهود الوزارة لخدمة القطاعني الشبابي
والريايض ،وتطبيق تعليمات خلية االزمة الحكومية
ويف هذه املرحلة الحرجة ،مؤكدا ً عىل أهمية تحسني
مستوى االداء لتعزيز فرص النجاح وإكمال مسرية
اإلصالح بتعاون جميع املؤسسات الرياضية.

الرياضي
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خطط عودة الدوريات األوروبية تضربها حاالت اإلصابة بكورونا
 / AFPمتابعة الزوراء
م�ع بح�ث البط�والت الوطني�ة األوروبي�ة
لك�رة الق�دم يف خطط ع�ودة مرج�وة بعد
قرابة ش�هرين م�ن التوقف ج�راء فريوس
كورون�ا املس�تجد ،يت�م الكش�ف تباعا ً عن
تس�جيل إصاب�ات يف صف�وف األندي�ة ،ما
يطرح تس�اؤالت عن تأثري ذلك عىل احتمال
استكمال املوسم.
وأعلن خالل نهاية األس�بوع الحايل تسجيل
ح�االت جديدة يف كل م�ن أملانيا وإس�بانيا
وإنكل�را والرتغ�ال ،مع خض�وع الالعبني
وأف�راد األجهزة الفنية لفح�وص “كوفيد-
 ،”19تزامن�ا م�ع ب�دء الع�ودة التدريجية
للتمارين الفردية يف مراكز التدريب.
وس�جلت الحاالت األب�رز يف أملانيا قبل نحو
أس�بوع فقط م�ن موعد عودة منافس�ات
البوندس�ليغا ،م�ع وضع كامل أف�راد نادي
دينامو دريسدن من الدرجة الثانية يف الحجر
الصحي بعد اكتشاف حالتي إصابة.
يف ما يأتي عرض ألبرز الحاالت الجديدة:
عزل دريسدن يف أملانيا
� الدوري األملان�ي هو الوحيد بني البطوالت
الوطنية الك�رى يف أوروبا الذي حدد موعدا
الستئناف املوسم ،هو  16أيار/مايو.
وأتى ذلك يف أعقاب ضوء أخرض سيايس من
حكومة املستش�ارة أنغيال مريكل ومسؤويل
املقاطعات األملانية ال�� ،16ضمن إجراءآت
واسعة لتخفيف قيود االغالق.
وبع�د أي�ام من ذل�ك ،أعل�ن ن�ادي دينامو
دريس�دن وضع كامل فريقه األول وجهازه
الفن�ي يف الحج�ر الصح�ي بع�د اكتش�اف

إصابتني جديدتني ،مشريا ً إىل أنه لن يتمكن
م�ن خ�وض مبارات�ه األوىل بع�د الع�ودة،
واملقررة األحد املقبل.
لك�ن رئي�س رابط�ة ال�دوري كريس�تيان
س�يفريت أكد مساء الس�بت املايض أن هذا
األم�ر لن يؤثر ع�ىل خطط الع�ودة ،أقله يف
الوقت الراهن.
وأوض�ح“ :لن نغري اله�دف املوضوع ،فقط
س�نقوم بتغيري الخطة .الهدف يبقى إنهاء
املوس�م” ،وهو ما تأمل الرابط�ة يف إنجازه
بحلول  30حزيران/يونيو املقبل.
بيد أن سيفريت لم يستبعد باملطلق احتمال
أن ي�ؤدي تزايد الح�االت بش�كل متواصل،
إىل التأث�ري س�لبا ً عىل خطط إنهاء املوس�م،
الس�يما يف ح�ال تس�جيل إصاب�ات عدة يف
صفوف الالعبني.
لكن ترصيحات س�يفريت أتت قبل ساعات

م�ن كش�ف معه�د روب�رت ك�وخ للصحة
العام�ة أول أم�س األحد إن مع�دل العدوى
بالف�ريوس ارتفع إىل  ،1,1بعدما كان 0,65
حتى األربعاء املايض.
ورأى املعهد انه من املبكر وضع استنتاجات
ّ
سيتعني مراقبة عدد اإلصابات الجديدة
لكن
عن كثب يف األيام املقبلة”.
خمس إصابات يف إسبانيا
� كشفت رابطة الدوري اإلسباني أن خمسة
العب�ني م�ن الدرجت�ني األوىل والثانية ثبتت
إصابته�م بفريوس “كوفيد ،”-19لكنهم يف
املرحلة األخرية من املرض.
وأش�ارت يف بي�ان إىل أن�ه “م�ن ب�ني أندية
الدوري اإلسباني يف درجتيه األوىل والثانية،
ت�م اكتش�اف خمس ح�االت إيجابي�ة لدى
الالعبني ،جميعها بدون أعراض ويف املرحلة
األخرية من املرض”.

وأوضح�ت الرابطة أنها تج�ري االختبارات
“للكش�ف عمن ال تظهر عليه األعراض ،أي
أولئك املصابني ،لك�ن دون أعراض ظاهرة،
والذي�ن يمكنه�م نق�ل العدوى ألش�خاص
آخرين ( )...وبهذه الطريقة ،نضمن سالمة
الجميع عند استئناف املنافسات”.
ونص الروتوكول الطبي للتدريب عىل بنود
صارمة تش�مل كيفية وصول الالعبني وهم
يرت�دون زي التدري�ب ،ويف أوق�ات محددة
لتجنب االختالط مع آخرين .وسيكون لزاما
عليهم وض�ع الكمامات وارت�داء القفازات
الطبية ،عىل أن تؤخذ درجات حرارتهم قبل
دخول املقر.
وتأمل الرابطة التمكن من معاودة النشاط
يف حزيران/يونيو.
حالة جديدة يف إنكلرا
� لم تقت�رص الحاالت الجدي�دة املعلنة عىل
إس�بانيا ،اذ كشف فريق برايتون اإلنكليزي
تسجيل إصابة ثالثة يف صفوف العبيه وذلك
عشية اجتماع للبحث يف احتماالت استئناف
املوسم.
وم�ن املق�رر أن تبح�ث األندي�ة اإلنكليزية
مج�ددا ً يف احتم�االت اس�تكمال املوس�م،
ع�ىل أن يأتي ذلك يف أعق�اب اعالن حكومي
متوقع بش�أن إج�راءآت تدريجية لتخفيف
االغ�الق املفروض يف الب�الد للحد من تفيش
الفريوس.
ومن الخطوات املقرحة الستكمال املوسم،
إقامة املراحل التس�ع املتبقي�ة عىل مالعب
محايدة ،يف خطوة تلقى اعراض بعد األندية
الس�يما منها التي تحت�ل مراكز متأخرة يف

اعالم الكرتوني

ترتيب الريمرليغ.
حاالت يف إيطاليا
� تبدو إيطاليا يف موقف معقد بني السلطات
الصحي�ة والسياس�ية م�ن جه�ة ،وتل�ك
الرياضية من جهة أخرى.
وبحس�ب التقارير ،لم يتمكن الطرفان بعد
من االتفاق عىل الروتوكول الصحي الواجب
اتباعه مع اس�تئناف التماري�ن الجماعية،
والت�ي يؤم�ل انطالقه�ا يف  18أيار/ماي�و.
وتعارض الس�لطات الصحية اتباع النموذج
األملان�ي ،أي ع�زل الحال�ة املصاب�ة فق�ط
ب�”كوفيد ”-19يف صفوف أي فريق ،وتريد
حجر املصاب وكل من خالطه.
وطال الفريوس صفوف أندية إيطالية عدة،
آخرها هذا األسبوع فيورنتينا وسامبدوريا
م�ع إعالنهم�ا الخمي�س امل�ايض تس�جيل
حاالت إيجابية.
إصابات يف الرتغال
� ويف عطل�ة نهاي�ة األس�بوع ،أعلن نادي
فيتوريا غيمارايش الرتغايل بدوره أن ثالثة
من العبيه مصابون بفريوس كورونا ،وذلك
ّ
تحرض رابطة الدوري الحتمال استئناف
مع
املوسم.
وأعلنت الحكومة الرتغالية يف  30نيسان/
أبري�ل امل�ايض ،انها ستس�مح باس�تئناف
مباري�ات دوري ك�رة الق�دم اعتب�ارا م�ن
نهاي�ة األس�بوع األخ�ري يف أيار/مايو ،عىل
ان تقام املباري�ات من دون جمهور ،ووفق
بروتوك�ول صح�ي صارم من أج�ل تفادي
انتقال الفريوس.لكن الس�لطات الرياضية
لم تحدد بعد موعدا النطالق املباريات.

ليون يدعو للعودة عن قرار اإلنهاء املفاجئ
دعا نادي ليون السلطات الكروية الفرنسية
إىل العودة ع�ن قرارها “املفاج�ئ” بإنهاء
املوس�م وتتوي�ج باري�س س�ان جريمان
باللقب بسبب فريوس كورونا املستجد.
وأعلنت رابطة الدوري يف  30نيسان/أبريل
املايض وقف املوسم وتتويج املتصدر سان
جريمان باللقب ،وذلك بعد نحو  48س�اعة
م�ن إع�الن الس�لطات السياس�ية تجميد
النش�اط الريايض ،وإن م�ن دون جمهور،
حتى أيلول/سبتمر.
وكان لي�ون من أكث�ر املترضرين من هذه
الخطوة ،إذ حال مركزه الس�ابع يف الرتيب
لدى توقف املوس�م منتص�ف آذار/مارس،
دون تأهل�ه اىل املس�ابقات األوروبي�ة يف
املوس�م املقب�ل ،وغيابه عنه�ا للمرة األوىل
منذ نحو عقدين.
ويع�د رئي�س ليون ج�ان ميش�ال أوالس
من أبرز منتقدي قرار إنهاء املوس�م ،وهو
موقف كرره النادي بدوره ببيان طويل.
وج�اء يف البي�ان“ :الي�وم ،األم�ر ال يتعلق

فقط بنادي ليون ،بل بمستقبل كرة القدم
الفرنسية”.
أضاف النادي املتوج بلقب “ليغ  ”1س�بع
م�رات“ :ال يزال ثمة وق�ت ،حتى  25أيار/
ماي�و ،للعودة (عن الق�رار) وتفادي رضر
هائل للبطولة الفرنسية”.
ويش�ري ليون من خ�الل ه�ذا التاريخ ،إىل
املوعد األقىص الذي حدده االتحاد األوروبي
للعبة (ويفا) للرابطات املحلية ،لرفع إليه
خططها بش�أن استكمال املوس�م ،بعدما
س�بق للهيئ�ة القارية أن ح�ذرت نظريتها
املحلية ،من الترسع يف قرار إنهاء املوسم.
وحت�ى اآلن ،ال ت�زال فرنس�ا الوحيدة بني
البط�والت الخم�س الكرى الت�ي اختارت
إنهاء املوس�م .يف املقابل ،ستصبح أملانيا يف
 16أيار/مايو ،أول بطولة كرى تس�تأنف
نش�اطها الك�روي ،بع�د حص�ول رابط�ة
الدوري ع�ىل ضوء أخرض س�يايس للقيام
بذلك هذا األسبوع.
وش�دد ليون عىل أن مطلبه إعادة النظر يف

قرار إنهاء ال�دوري ال يرتبط ب�”مصالحه
الذاتي�ة” ،ب�ل يه�دف إىل إنقاذ ك�رة القدم
الفرنس�ية م�ن خس�ائر
مالية قد تصل إىل 900
مليون يورو (987

ليفربول يستعد لتقديم عرض ضخم ملاني
يستعد نادي ليفربول لتقديم عرض
“ضخ�م” جدي�د ،لنجمه الس�نغايل
س�اديو مان�ي ،منهيا بذل�ك فرص
ري�ال مدري�د اإلس�باني “بخطف”
نجم الريمريليغ.
ويس�تعد ليفرب�ول لتقدي�م عرض
ضخ�م ،لتجديد التعاقد مع س�اديو
ماني ،سيمتد لسنوات طويلة ،وفقا
ملوقع “فوتبول إنسايدر”.
وق�ال املوق�ع إن امل�درب األملان�ي
يورغن كلوب ،حدد موضوع تجديد

عق�د ماني ضم�ن أولويات�ه خالل
فرة التوقف الكروي.
وانترشت أنباء مؤخرا تشري الهتمام
ريال مدريد اإلس�باني ،بالتعاقد مع
السنغايل الدويل ،لتعزيز خط الهجوم
بالنادي “امللكي”.
ويتق�اىض ماني راتبا س�نويا يبلغ
 6ملي�ون ي�ورو تقريب�ا م�ع ناديه
ليفرب�ول ،يف العقد ال�ذي يمتد حتى
عام .2023
ولك�ن رات�ب مان�ي ال يلي�ق كث�ريا

بيكيه غري متفائل

وأوضح بيكيه يف ترصيح لقناة “موفيستار” اإلسبانية
“هناك الكثري من الشك .نحن نحاول مواكبة ما تقوله
الحكوم�ة ع�ن الرياض�ة ،وم�ا إذا كان يمكننا ضمان
تواج�د الجماهري داخل كاخا ماجي�كا (املركز األوملبي
لكرة املرضب يف مدريد الذي يستضيف النهائيات)”.
وأضاف بيكيه مالك مجموعة كوسموس لالستثمارات
التي وقعت عقدا م�ع االتحاد الدويل لكرة املرضب ملدة
 25عاما بقيمة ثالثة مليارات من دوالر“ :أود أن أقول
إنني متش�ائم قليال ألن كأس ديفي�س بدون جماهري
أمر صعب”.
وتاب�ع“ :ال أعتقد أن أي ش�خص يف الوقت الحايل لديه
يق�ني أنه يمكننا ضمان تواج�د الجماهري أو إذا كانت
النهائي�ات س�تقام خلف األب�واب املغلق�ة .مع مرور
األيام ،أعتقد أنه سيكون لدينا املزيد من الوضوح”.
ومن املق�رر ان تقام نهائي�ات كأس ديفيس  2020يف

بمكانة الالعب العاملية،
الذي أصبح رابع أفضل
العب يف العالم مؤخرا.
حي�ث يتق�اىض ع�دد من
زمالئه األقل مش�اركة وتأثريا
يف ليفرب�ول ،روات�ب أع�ىل
من�ه ،مث�ل أليك�س أوكس�ليد
تش�امرلني ( 7ملي�ون ي�ورو
س�نويا) وجيم�س ميلن�ر
( )8.3وآدم الالن�ا
(.)6.5

الفرة ب�ني  23و 29ترشين الثاني/
نوفمر املقبل يف العاصمة اإلسبانية.
وكانت إس�بانيا توج�ت العام املايض،
عىل حس�اب كندا ،بلقب النسخة األوىل
من كأس ديفيس بحلتها الجديدة ،والتي
تق�ام ع�ىل م�دى أس�بوع واح�د يف أواخر
املوس�م بمش�اركة  18منتخب�ا ،ب�دال م�ن
توزيعه�ا عىل مدى أربعة أس�ابيع ويف دول
مختلفة بحسب املتنافسني.
وتعتر إس�بانيا أحد ال�دول األكثر ترضرا
م�ن “كوفيد ”-19م�ع إصاب�ة أكثر من
 264ال�ف ش�خصا ووفاة أكث�ر من 26
ألف�ا .وبحس�ب االج�راءآت الحكومية
الصارم�ة لتفكيك العزل التام ،س�يتم
بدءا م�ن املرحلة الرابع�ة التي تدخل
حيز التنفيذ يف أوائل حزيران/يونيو،
الس�ماح بإقام�ة أحداث
يف اله�واء الطلق (مثل
مباري�ات كرة القدم)
ع�د د
رشط أال يتج�اوز
4 0 0
ا ملتو ا جد ي�ن
صا ل�ة
شخص ،وأخرى داخل
شخصا.
ال تتج�اوز حض�ور 50
لت�ي
ا
وأدت جائح�ة “كوفيد”-19
تس�ببت بوفاة نحو ربع مليون شخص حول العالم،
اىل ش�لل ش�به كامل يف الرياضة ،وتعليق منافسات
الكرة الصفراء من�ذ آذار/مارس املايض وحتى 13
تموز/يولي�و املقب�ل عىل األق�ل ،بما ش�مل إلغاء
ويمبل�دون اإلنكليزي�ة ،ثالث�ة البط�والت األربع
الكرى ،وتأجيل بطولة روالن غاروس الفرنسية
اىل أيلول/سبتمر.

مليون دوالر) ،بحسب تقديراته.
وتابع“ :كيف يمكننا أن نواجه منافس�ينا
األجانب الذين اختاروا ،بغالبيتهم العظمى،
الري�ث بح�ذر قب�ل مع�اودة منافس�ات
بطوالتهم؟”.
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وأض�اف“ :كيف يمكننا منع اتس�اع الهوة
بش�كل أك�ر بني ك�رة الق�دم الفرنس�ية
والبطوالت الوطنية الكرى يف أوروبا؟”.
ورأى الن�ادي ال�ذي يتخذ م�ن ثاني كرى
املدن الفرنسية مقرا له ،أن “رابطة الدوري
قررت بش�كل مفاج�ئ وقف موس�م كرة
القدم االحرافية الفرنس�ية بشكل نهائي،
م�ن دون األخ�ذ يف االعتب�ار كل توصي�ات
+يويف�ا ،+أو االنتظ�ار لرؤي�ة الخط�ط
الكث�رية الت�ي يق�وم بإعداده�ا جريانن�ا
األوروبيني”.
ويف مقابل أدائه املراجع محليا هذا املوسم،
كان لي�ون ق�د بل�غ ال�دور ثم�ن النهائي
ملسابقة دوري أبطال أوروبا ،وفاز بنتيجة
1صفر عىل ضيفه يوفنتوس بطل إيطاليايف مباراة الذهاب.
وكانت مب�اراة اإلياب مق�ررة يف  17آذار/
م�ارس ،لكنه�ا أرجئ�ت مع تعلي�ق كامل
املنافس�ات الكروية محليا وقاريا بس�بب
“كوفيد.”-19

اقرتاح موعد لعودة الدوري االسباني

كشفت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم تسجيل ثماني إصابات
بفريوس كورونا املس�تجد بينها خمس لالعبني من الدرجتني األوىل
والثاني�ة ،م�ع إب�داء رئيس�ها خافيري تيب�اس أمل�ه بالتمكن من
استكمال املوسم اعتبارا ً من  12حزيران/يونيو.
وعاود العبو الدرجتني هذا األس�بوع تدريباته�م الفردية يف مراكز
األندي�ة يف ظل تدابري صحية صارم�ة ،بعدما أقرت الحكومة خطة
تدريجية لرفع قيود اإلقفال التام عىل أربع مراحل.
ووفق الروتوكول الذي وضعته الليغا ،ستس�مح بإقامة التمارين
بمجموع�ات صغ�رية م�ع قي�ود تباعد اجتماع�ي ،قب�ل أن يرفع
الع�دد تدريجي�اً .وتعد الع�ودة للتدريب�ات خط�وة أوىل يف الطريق
نحو استئناف املنافس�ات املأمولة يف حزيران/يونيو املقبل.وترص
الرابطة ع�ىل أن تحديد املصابني هو جزء م�ن املخطط.وأوضحت
يف بي�ان األح�د أن�ه “من ب�ني أندية ال�دوري اإلس�باني يف درجتيه
األوىل والثاني�ة ،تم اكتش�اف خمس حاالت إيجابي�ة لدى الالعبني،
جميعها بدون أع�راض ويف املرحلة األخرية من املرض”.وأش�ارت
إىل أنه س�يتم وضع الالعبني الذين لم يتم الكش�ف عن أس�مائهم،
يف الحج�ر الصحي املن�زيل ،ليتم فحصهم مج�ددا ً “يف األيام القليلة
املقبلة”.ول�ن يُس�مح للمصاب�ني بااللتح�اق مج�ددا ً بتدريب�ات
فرقه�م قب�ل التأكد من ش�فائهم.وأضافت الرابط�ة“ :الهدف من
ه�ذه االختبارات ،وفقا لروتوك�ول (ال ليغا) للع�ودة إىل التدريب،
ولتوصي�ات مجلس الرياضة األعىل ووزارة الصحة ،كان للكش�ف
عمن ال تظهر عليه األعراض ( )...وبهذه الطريقة ،نضمن س�المة
الجميع عند اس�تئناف املنافس�ات”.ويف ترصيحات ،كشف رئيس
الرابط�ة خافيري تيب�اس عن وجود ث�الث حاالت إصاب�ة إضافية
“لدى أش�خاص ليس�وا م�ن الالعبني”.واعتر أن ه�ذا العدد “هو
أق�ل مما كنا نتوقع .توقعنا  25أو  30نظرا ً لألرقام التي رأيناها يف
البوندس�ليغا (الدوري األملاني) وحدة الوباء يف إس�بانيا”.ورأى ان
ه�ذا العدد املحدود “نبأ س�ار” ،آمال يف تمكن الليغا من اس�تئناف
املوس�م “يف  12حزيران/يونيو ،لكن ذلك س�ريتبط بما سيحصل”
يف الفرة املقبلة.وكان العبو فريق برشلونة حامل اللقب ومتصدر
الرتي�ب قبل تعلي�ق املنافس�ات يف منتصف آذار/م�ارس املايض،
ع�ادوا اىل التمارين بعد قرابة ش�هرين من التوق�ف يف حني ينتظر
أن يح�ذو غريمه ريال مدريد ح�ذوه غداً.ونص الروتوكول الطبي
للتدري�ب ع�ىل بن�ود صارمة تش�مل كيفية وص�ول الالعبني وهم
يرت�دون زي التدري�ب ،ويف أوق�ات مح�ددة لتجن�ب االختالط مع
آخرين .وس�يكون لزاما عليهم وض�ع الكمامات وارتداء القفازات
الطبي�ة ،عىل أن تؤخذ درجات حرارتهم قبل دخول املقر.ويف نهاية
التدري�ب ،يتم تس�ليمهم حقيب�ة زي ريايض جديد الس�تعماله يف
اليوم التايل ،عىل أن يقوموا باالس�تحمام يف منازلهم وليس يف مقر
التدري�ب بعد الحصة.وس�بق مل�درب ليغانيس خافي�ري أغريي ان
كش�ف اقراح الليغا تاريخ  20حزيران/يونيو لعودة املنافس�ات.
ويمك�ن أن يتوافق ذلك م�ع برنامج الحكومة اإلس�بانية لخفض
القيود ،التي تش�مل الس�ماح لألحداث الخارجي�ة بامليض قدما يف
مرحلتها الرابعة واألخ�رية ،رشط أال يتجاوز عدد املتواجدين 400
شخص.ومن املرجح إقامة مباريات الدوري خلف أبواب موصدة.

ال تعديل على موعد استكمال مراحل الدوري األملاني
أك�دت رابطة الدوري األملاني لكرة القدم ان ظهور حاالت إصابة بفريوس
كورونا املس�تجد لن تؤثر عىل معاودة املنافس�ات األسبوع املقبل ،وذلك يف
أعق�اب وضع فريق دينامو دريس�دن من الدرجة الثاني�ة بكامله يف الحجر
الصحي ألسبوعني.
وح�ددت الرابطة  16أيار/مايو موعدا الس�تئناف منافس�ات موس�م
 2019-2020يف الدرجت�ني األوىل والثاني�ة م�ن دون جمه�ور،
لتصبح البوندس�ليغا بذل�ك أول بطولة كرة قدم
ك�رى يف أوروب�ا تس�تأنف نش�اطها الذي
علّق من�ذ منتصف آذار/م�ارس املايض
بس�بب تفيش جائحة “كوفي�د.”-19
يأت�ي ذل�ك م�ع تس�جيل البيان�ات
األملاني�ة تزاي�دا ً يف ح�االت اإلصابة
ب�”كوفيد ،”-19وذلك بعد أيام من
إعالن املستش�ارة م�ريكل تجاوز
البالد “املرحلة األوىل” من الوباء
مع تخفي�ف املقاطعات ال�16
القي�ود االجتماعي�ة ،ضم�ن
إجراءآت شملت منح الضوء
األخرض لع�ودة كرة القدم
من دون جمهور.وحددت
الرابط�ة  16أيار/مايو
موع�دا الس�تئناف
موسم 2019-2020
يف الدرجت�ني األوىل
والثاني�ة ،لتصب�ح
البوندس�ليغا بذل�ك
أول بطول�ة ك�رة
ق�دم ك�رى يف أوروبا
تستأنف نش�اطها الذي
علّق من�ذ منتصف آذار/م�ارس املايض
بس�بب تف�يش جائح�ة “كوفي�د-
.”19ووضع�ت الس�لطات الكروي�ة
بروتوكوال صحيا صارما وإجراءآت
وقائية متعددة للعودة .لكن األيام
املاضية ش�هدت تسجيل حاالت
إصاب�ات يف صف�وف بع�ض
األندية من الدرجتني ،وصوال
اىل االعالن ع�ن وضع كامل
فريق دريس�دن يف الحجر
ملدة  14يوما ،ما سيحول
دون مش�اركته يف
اس�تئناف املباري�ات
ب�دءا م�ن الس�بت
املقبل.لك�ن رئي�س
الرابطة كريستيان
س�يفريت أك�د ان
ذلك لن ي�ؤدي اىل
تعدي�ل خط�ط

العودة.وق�ال ردا ع�ىل س�ؤال لش�بكة “زد دي أف” األملاني�ة عم�ا اذا كان
الرنام�ج املوضوع س�ينهار بالكامل جراء عدم قدرة دريس�دن عىل العودة
اآلن “لي�س يف الوق�ت الحايل .بالنس�بة اىل الدرج�ة الثانية ،ه�ذا يعني عدم
التمكن من خوض مباراتني من أصل ( 81متبقية هذا املوسم) .سنرى كيف
س�نتعامل مع هذا األمر”.وتابع“ :لن نغري الهدف املوضوع ،فقط س�نقوم
بتغيري الخطة .الهدف يبقى إنهاء املوس�م” ،وهو ما تأمل الرابطة يف انجازه
بحلول  30حزيران/يونيو املقبل.وقلل س�يفريت من شأن تسجيل إصابات
يف صف�وف األندي�ة ،معترا ان هذا األم�ر كان متوقعا .وأض�اف“ :ال زلنا يف
بداية العودة .هذا ليس س�ببا للتس�اؤل حول مصري املوسم بأكمله”.بيد ان
سيفريت لم يستبعد باملطلق احتمال أن يؤدي تزايد الحاالت بشكل متواصل،
اىل التأثري س�لبا عىل خطط إنهاء املوس�م ،الس�يما يف حال تسجيل إصابات
ع�دة يف صفوف الالعبني.وق�ال يف هذا الصدد“ :قد نص�ل اىل درجة ال يمكن
فيه�ا أن نس�تمر .يتوقف األمر عىل الف�رة الزمنية املتبقية م�ن اجل إنهاء
املوسم”.وس�بق للرابط�ة ان أعلنت مطلع األس�بوع تس�جيل عرش حاالت
إصابة ب�”كوفيد ”-19من أص�ل  1724فحصا تم إجراؤها يف األندية ال�36
املوزعة بالتس�اوي بني الدرجتني.وأتت ترصيحات سيفريت يف أعقاب إعالن
نادي دينامو دريس�دن وضع كام�ل فريقه األول وجه�ازه الفني يف الحجر
الصحي بعد اكتشاف إصابتني جديدتني يف صفوفه ،مشريا إىل أنه لن يتمكن
م�ن خوض مباراته األوىل بعد العودة ،واملق�ررة بعد ثمانية أيام.وأوضح انه
يتعني ع�ىل جميع الالعب�ني واملدربني والجه�از الفني الخض�وع لفرة من
العزل مدتها  14يوما ،بعد كش�ف حالتني إيجابيتني ب�”كوفيد ”-19تعودان
لالعبني لم يكش�ف هويتهما ،لكنه أكد انهم�ا ال يعانيان من عوارض.وبات
دينامو دريسدن بذلك أول فريق لن يتمكن من التواجد عىل أرض امللعب مع
استئناف املنافسات نهاية األسبوع املقبل.وكان من املقرر أن يالقي دينامو
دريس�دن صاحب املركز األخري يف دوري الدرجة الثانية األحد املقبل مضيفه
هانوفر ضمن املرحلة السادس�ة والعرشين.وقال املدير الريايض لدريس�دن
رالف مينجه يف بيان“ :الحقيقة هي أننا خالل األيام ال� 14املقبلة لن نتمكن
من التدريب أو املشاركة يف املباريات”.وكانت الفحوص األوىل التي خضع لها
العبو دينامو دريسدن ،كشفت إصابة العب واحد بفريوس كورونا .وقررت
السلطات الصحية يف درسدن وضعه بمفرده يف الحجر اعتبارا من الثالث من
أيار/مايو.ولم تكش�ف السلسلة الثانية من الفحوص التي أجريت يف الرابع
م�ن أيار/مايو أي حالة إيجابية ب�ني الالعبني أو الجهاز الفني .واس�تأنف
الفري�ق التدريبات الجماعية الخميس املايض ،وش�هدت حصتان تدريبيتان
مخالط�ة بني الالعبني.وس�تنطلق املرحلة السادس�ة والعرشي�ن بمباريات
أبرزها يف الدرجة األوىل “دربي الرور” بني شالكه وبوروسيا دورتموند ،بينما
يحل حامل اللقب بايرن ميونيخ ضيفا عىل أونيون برلني األحد املقبل.

السلطة الرابعة
العدد 7247 :الثالثاء  12 -ايار 2020

حماصرة خطاب الكراهية يف
اإلعالم ضرورة ملحة يف ليبيا

طرابلس/وكاالت:
طالبت “املنظمة الليبية لإلعام املس�تقل” السلطات بإصدار أوامر للقبض عىل مرتكبي
جرائم خطاب الكراهية “املنترشين عر وس�ائل اإلعام التقليدي أو عىل وسائل التواصل
االجتماعي سواء داخل ليبيا أو خارجها” ،حيث تحولت إىل ظاهرة تهدد املجتمع الليبي.
وشددت املنظمة يف بيان صادر عن املكتب اإلعامي ،السبت املايض  ،عىل رضورة أن تقوم
الس�لطات الليبية بمكافح�ة خطاب الكراهي�ة والتعاون الكامل م�ع املحكمة الجنائية
الدولية ،س�واء بتقدي�م األدلة ضد املتهمني يف ارت�كاب هذه الجرائ�م أو بتنفيذ ّ
أي أوامر
قبض تصدر عن املحكمة يف خصوص جرائم التحريض عىل الكراهية والحرب.
ويأت�ي ذلك عىل خلفية إصدار املدعية العامة لل�محكمة الجنائية الدولية ،فاتو بنس�ودا
تقري�را ح�ول ليبي�ا عرضته عىل مجل�س األمن ،األس�بوع املايض ،وتح�دث عن خطاب
الكراهية املنترش يف عدد من وسائل اإلعام الليبية.
وقالت بنس�ودا يف تقريرها التاس�ع عرش حول ليبيا إن مكتبها الحظ ارتفاعا يف خطاب
الكراهي�ة يف ليبي�ا املنترش يف اإلعام التقليدي أو عىل وس�ائل التواصل االجتماعي املوجه
ضد أشخاص بعينهم أو ضد جماعات معينة.
وأك�دت بنس�ودا أن “كل م�ن يحث عىل ارت�كاب جرائم تدخ�ل يف اختص�اص املحكمة،
بالتحريض العلني أو بغريه من الوس�ائل عرضة للمقاض�اة أمام املحكمة ،وأن املحكمة
مصممة عىل التحقيق يف هذه الجرائم ومقاضاة املتهمني بارتكابها عند استيفاء الرشوط
الازمة ،عىل النحو املحدد يف نظام روما األس�ايس” ،حسب تقرير املنظمة الذي نرش عىل
موقعها الرسمي.
وذكرت املنظمة إن نظام روما األسايس ينص عىل أن الشخص الذي يحرض عىل ارتكاب
الجرائم من قبل اآلخرين مسؤول أيضا عن تلك الجرائم ،ويمكن أن يشمل هذا التحريض
إصدار بيانات عامة تحرض عىل الهجمات عىل مجموعات عرقية أو اجتماعية معينة.
وشددت بنسودا عىل أن القادة وأفراد املجتمع البارزين يف ليبيا عليهم مسؤولية خاصة يف
القيادة بالقدوة واالمتناع عن الكام الذي يحض عىل الكراهية ،مؤكدة أن كل من يحرض
ع�ىل الخ�وف والكراهية واالنقس�ام يف املجتمع ال يلحق األذى باألش�خاص املس�تهدفني
فحس�ب ،بل يلحق ال�رضر باملجتمع ككل .ويبع�ث عىل القلق ويولّ�د الكراهية والخوف
يف املجتم�ع ويعمّق االنش�قاق ،وينثر بذور الجريمة ضد املجموعات املس�تهدفة ويخلق
ظروفا مواتية النتهاكات واسعة.
ويتج�ه الرملان الليبي إلعداد قانون ملحاربة خطاب الكراهية ،فيما ّ
ش�دد رئيس مجلس
وزراء الحكوم�ة عبدالل�ه الثن�ي ،أن عىل األط�راف الليبية نبذ خط�اب الكراهية وتغليب
خطاب املصالحة.
وأك�د الثن�ي خال اجتم�اع مجلس ال�وزراء العادي األول له�ذا الع�امّ ،
أن خطاب العنف
والكراهية والتفرقة سيتس�بب يف رشخ النسيج االجتماعي ،مشريا إىل ّ
أن ليبيا تحتاج إىل
وقفة جادة من كل األطراف لحل الرصاع.
وانتق�د الثن�ي ،خط�اب التصعي�د والكراهية ال�ذي ين�رشه البعض ،موضح�ا ّ
أن بعض
الخطاب�ات ال تتوف�ر فيه�ا أدبيات األخ�اق .ويلمح إىل اتس�اع رقعة خطاب االنقس�ام،
والس�يّ ما يف القن�وات الفضائية اإلخوانية التي تبث برامجها م�ن تركيا والتي رفعت من
وترية هجومها ضد عدد من املدن والقبائل بسبب دعمها للجيش.
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اإلعالمية السعودية مها منصور تبلغ الشرطة عن صديقاتها بهذه اجلرمية
الرياض/متابعة الزوراء:
اعرفت اإلعامية الس�عودية مها
منصور أنها قامت بإباغ الرشطة
ع�ن صديقاته�ا ،بع�د أن ق�ررن
االلتق�اء ،وخالف�ن بذل�ك قرارات
حظر التجول املتبعة ملنع انتش�ار
فريوس كورونا.
مها كتبت ،عىل حس�ابها الخاص
ع�ىل موق�ع “توي�ر”“ :ب�كل
ح�ب ..أع�رف بأن�ي ق�د بلغ�ت
ع�ن مجموع�ة م�ن الصديق�ات
مجتمع�ني يف مكان واح�د بحجة
املل�ل ..ملا فيه من اإلخال بالنظام
واإلج�راءات االحرازي�ة ملحارب�ة
#كورون�ا وه�ذا واجبن�ا جميع�ا ً
للمحافظ�ة ع�ىل وطنن�ا الغايل و
س�امتنا وس�امة احبائنا.ان�ت
كذلك م�ن واجبك التبلي�غ لو كان
اخوك .لست آس�فة# ..الداخلية”،
وفق “جالويل”.
اإلعامي�ة الس�عودية تعرض�ت
للكث�ري م�ن االنتق�ادات م�ن
متابعيه�ا ،واتهموه�ا بالنذال�ة،
وهو ما دفعها لل�رد بقولها“ :كل
ش�خص يع�ارض التبلي�غ ع�ن
التجمع�ات فه�و يع�ارض أوامر
الدول�ة ويجب محاس�بته لجهله
املدقع والتسبب يف انتشار وباء”.

وروت ما حدث ،بقولها إنها كانت
مدع�وة له�ذه الس�هرة ورفضت
وأخرته�ن أنها س�تبلغ الرشطة،
لكنهن اعتق�دن أنها تمزح ،لكنها
أبلغ�ت الرشطة بالفع�ل واتصلت

به�ن وقالت إنها فعل�ت هذا ألنها
تحبهن.
أما عن وصف موقفها ب�”النذالة”،
قال�ت إن النذال�ة الحقيقي�ة ه�ي
الس�كوت وأن تك�ون س�ببا يف

إصابتهن أو إصابة أرسهن ،مؤكدة
أنه تم توقيع عليهن مخالفة فقط،
وأنه�ن ل�م يتعرض�ن ألذى ،قائلة:
“كل يشء أمام الصحة يهون”.
وكان�ت اإلعامية الس�عودية مها

منص�ور قد كش�فت مؤخ�را عن
نقلها إىل املستش�فى تحت رعاية
طاق�م طب�ي لاطمئن�ان ع�ىل
صحتها ،بعد ش�عورها بأعراض
األنفلون�زا ،وذلك بع�د عودتها إىل
اململكة العربية السعودية.
مه�ا ن�رشت مقطع فيدي�و ،عىل
حس�ابها الخ�اص ع�ىل موق�ع
“توير” ،ظهرت فيه وهي تتصل
بوزارة الصحة السعودية وترسل
إليها رس�الة صوتي�ة ،قائلة إنها
كان�ت تش�عر بالتع�ب يف م�رص
لكنها تحاملت عىل نفس�ها حتى
جاءت إىل اململكة.
وأضافت“ :اليوم أش�عر بصعوبة
يف التنف�س وألم يف الحلق ،وارتفاع
درج�ة الح�رارة وجمي�ع أعراض
اإلنفلون�زا ،أي�ش أس�وي ،أي�ش
الخطوات”.
اإلعامية السعودية نرشت صورة
له�ا خ�ال نقله�ا للمستش�في،
موجه�ة الش�كر ل�وزارة الصحة
الس�عودية لرسع�ة اس�تجابتها
لندائها ،حيث كتبت“ :اشكر وزارة
الصحة عىل اس�تجابتهم الرسيعة
واالهتم�ام ..اآلن يف طريق�ي إىل
املستش�فى تح�ت رعاي�ة الطاقم
الطبي لاطمئنان .دعواتكم”.

«فيسبوك» يتمادى يف أخطائه

د .يارس عبد العزيز
يف فراي�ر (ش�باط)  ،2019احتفل مارك
زوكرب�ريغ بم�رور  15عاما ً عىل إنش�اء
رشكت�ه العماق�ة ،وق�د كان محق�ا ً يف
االحتفال والش�عور القوي بالفخر؛ ففي
تلك األثن�اء كان عدد مس�تخدمي املوقع
األش�هر يقارب  2.5مليار نسمة ،بأرباح
س�نوية تتعدى  20ملي�ار دوالر أمريكي،
وبقيمة سوقية تناهز  540ملياراً.
كت�ب زوكرب�ريغ مق�االً آن�ذاك ،ون�رشه
تقريب�ا ً يف معظ�م دول العال�م ،مؤكدا ً أن
«امللي�ارات م�ن البرش وج�دوا أن أنموذج
أعمالن�ا مفي�د» ،ومتعهدا ً بامل�ي قدما ً
يف «خدم�ة الن�اس ،يف عال�م يحصل فيه

الجميع عىل فرص متس�اوية لاس�تماع
إىل أصواتهم».
من�ذ انطلق «فيس�بوك» يف عالم التواصل
االجتماعي لم يتوقف يوما ً عن التوس�ع،
واالزدهار ،وتحقيق األرباح ،واالستحواذ
ع�ىل الرشكات ،لكن منذ عام  2016بدأت
االتهام�ات واالنتق�ادات تاحق�ه؛ وهي
اتهام�ات اس�تند بعضه�ا إىل تحقيق�ات
رس�مية ،وأدلة دامغة ،حت�ى إن الرشكة
تنف عددا ً منها.
نفسها لم ِ
لم يقترص مق�ال زوكربريغ املش�ار إليه
ع�ىل االحتف�ال والتعهد بتعزي�ز خدمات
رشكته وتطوي�ر أنم�وذج أعمالها ،لكنه
س�عى أيضا ً إىل الدفاع عنه�ا عر دحض
االتهام�ات املوجه�ة إليها؛ وم�ن ذلك أنه
سأل نفس�ه« :هل نرك محتوى ضارا ً أو
مثريا ً لانقسام ألنه يؤدي إىل التفاعل؟»،
وأج�اب« :ال» .وألنه يعرف أن تلك اإلجابة
ال تعني أنه بصدد اتخ�اذ التدابري الازمة
واملمكنة لضمان عدم وجود هذا املحتوى
امليسء عىل شبكته ،وبخاصة فيما يتعلق
باألخب�ار املضلل�ة ،والخطابات املحرضة
ع�ىل العنف ،واملثرية للكراهي�ة والتمييز،
فقد راح يدافع عن رشكته محاوالً التذرع
بقلة الحيلة.
يرشح زوكربريغ موقفه من هذا التحدي،
مح�اوالً ترئة رشكته ،بالقول« :الس�بب

الوحيد وراء بقاء املحتوى الس�يئ هو أن
األش�خاص ،وأنظم�ة ال�ذكاء الصناعي،
التي نعتمد عليها ملراجعة املنش�ورات ،ال
يزالون يف طور التحس�ن ،وليس ألن لدينا
حافزا ً لتجاهل املحتوى السيئ».
حس�ناً ،سيمكن للبعض أن يقبل هذا الطرح
من أح�د أغن�ى الرج�ال وأكثرهم نف�وذا ً يف
العالم ،وبقليل من حسن الظن ،سيتوقع أن
تكون الشهور ال� 15الاحقة كافية لتحقيق
ه�ذا «التحس�ن» ،بحي�ث تق�ل املنش�ورات
املس�يئة ع�ىل املوق�ع ،وتراج�ع التداعيات
الح�ادة لبع�ض أنماط التاع�ب والتفاعات
السلبية التي تجري عره.
س�يكون من الصعب حقا ً التحيل بحسن
الظ�ن بعد م�رور هذه الش�هور؛ فما زال
«فيس�بوك» يك�ر ،ويس�تحوذ ،ويرب�ح،
ويتي�ح الف�رص ملنش�ورات التضلي�ل
والتاع�ب عره .يف الرب�ع الثالث من عام
 ،2019بل�غ إجمايل إيرادات «فيس�بوك»
 17.625ملي�ار دوالر أمريك�ي ،فيم�ا لم
تتج�اوز نفقات�ه  10.467ملي�ار دوالر،
ليحقق ربحا ً خالصا ً يفوق ستة مليارات
دوالر ،ما يعني أنه ال توجد مشكلة مالية
يمك�ن أن تعوق خطط�ه للمي قدما ً يف
«طور التحسن» املزعوم.
فه�ل يمك�ن أن تك�ون تجلي�ات ال�ذكاء
الصناعي ،التي ّ
وطدت له املجال لتحقيق

هذه األرباح ،عج�زت فقط عندما أراد أن
يطوّعه�ا للحد من اإلس�اءات واألرضار؟
من جانبي أجيب :ال.
يوم األربعاء املايض ،فاجأتنا «فيس�بوك»
و«إنس�تغرام» بإعان تش�كيل «مجلس
إرشاف عامل�ي» ع�ىل املحت�وى املنش�ور
عرهم�ا؛ ليكون بمنزل�ة «محكمة عليا»
تتخذ قرارات بشأن املحتوى الذي يُسمح
ب�ه أو يقتي الح�ذف؛ وهي خطوة كان
م�ن املمكن أن نفهم منه�ا أن زوكربريغ
يُظه�ر جدي�ة يف التج�اوب م�ع املطالب
امللحّ ة لتقليل املمارسات املسيئة والضارة
عر ش�بكته ،لكنها -مع األسف -عمّ قت
الشكوك ّ
وأججت االتهامات.
لقد ت�م اختيار الناش�طة الحقوقية اليمنية
املث�رية للج�دل ت�وكل كرم�ان ،إىل جان�ب
 19ش�خصية أخ�رى م�ن دول مختلف�ة يف
تلك التش�كيلة؛ وه�و أمر أث�ار عاصفة من
االنتق�ادات واالتهام�ات يف منطق�ة الرشق
األوس�ط ،بالنظ�ر إىل أن كرم�ان سياس�ية،
ومعروف�ة بالق�رب م�ن دوائ�ر جماع�ة
«محظ�ورة ومُ صنف�ة إرهابي�ة» يف عدد من
دول العال�م املعت�رة ،ولديه�ا نم�ط تفاعل
«ح�اد وأحادي وإقصائي» عىل «السوش�يال
ميديا» ،كما يقول منتقدوها.
ال يعطين�ا زوكرب�ريغ الفرص�ة الكافية
لنصدق أنه جاد ومسؤول.

«كورونا» يضاعف أعباء مؤسسات اإلعالم والصحفيني
واش�نطن/الرشقاالوس�ط:
مش�هد مكاتب الصحف وقاع�ات العاملني
واملراس�لني يف محط�ات التلف�زة الفارغ�ة
من موظفيها تح�ول منظرا ً مألوفا ً يف زمن
انتش�ار فريوس كورونا املستجد ،لكن أحدا ً
لم يكن يظن أن الخوف م�ن التقاط الوباء
سيش�كل ضغطا ً غري مس�بوق ،فاق بكثري
الخ�وف م�ن تأث�ريات الح�روب والكوارث
التي كان يهرع لتغطية أحداثها املراس�لون
والصحفي�ون ح�ول العال�م .حرصهم عىل
الوص�ول إىل املعلوم�ة الصحيح�ة ونرشها
يف وقت قي�ايس واجه صعوب�ات جدية من
س�يل األخبار التي تنرشها وسائل التواصل
االجتماع�ي ،وانعك�س خلط�ا ً وتضارب�ا ً
وتش�كيكا ً باملعلوم�ة نفس�ها وبصحتها.
وفيم�ا أدى التباع�د االجتماع�ي ،ولج�وء
املؤسس�ات والدوائر الحكومية إىل اللقاءات
واملؤتم�رات ع�ر الفض�اء االف�رايض ،إىل
تراجع التواصل املبارش و«املناكفات» التي
كان�ت تنش�أ ب�ني الصحفيني واملس�ؤولني
الحكوميني خ�ال ندواتهم الصحفية ،كان
املن�ع والتضييق واالعتقال س�يفا ً مس�لطا ً
عىل الصحفيني يف بلدان أخرى.
تحدي الوصول إىل املعلومات
أف�ادت دراس�ة نرشه�ا االتح�اد ال�دويل
للصحفيني ،قبل أيام من إحياء اليوم العاملي
للصحافة الذي احتفل به األس�بوع املايض،
بأن ظ�روف عم�ل الصحفيني واملراس�لني
حول العالم تدهورت خال جائحة كورونا.
وبحس�ب تلك الدراسة ،فإن االتحاد تواصل
م�ع  1308صحفي�ني يف  77دول�ة ،وق�ال
إن  3م�ن كل  4صحفي�ني واجه�وا قي�ودا ً
أو عرقل�ة أو تخويف�ا ً يف أثن�اء تغطيته�م
ألزم�ة الفريوس .وقال م�ا يقرب من  1من
كل  4صحفي�ني إنه�م يكافح�ون من أجل
الوص�ول إىل املعلومات م�ن حكوماتهم أو
من مصادر رس�مية ،واشتكى كثريون من
القي�ود املفروض�ة ع�ىل حري�ة الحركة أو
طرح األس�ئلة خال املؤتم�رات الصحفية،
خصوصا ً االفراضية.
وقال ثلثا الصحفيني املس�تقلني إنهم عانوا
م�ن ظروف عمل أس�وأ ،بم�ا يف ذلك خفض

األج�ور وخس�ارة إي�رادات .وأك�د جمي�ع
ً
تقريب�ا أنهم فقدوا
الصحفي�ني املس�تقلني
ج�زءا ً م�ن راتبه�م ،وبعضه�م فق�د عمله
بالكامل.
الصحة النفسية
م�ن جهة أخ�رىّ ،
أث�ر العمل وس�ط أزمة
الفريوس عىل الصحة العقلية للصحفيني،
حي�ث بات أكث�ر من نصفه�م يعانون من
التوتر والقلق .ويف هذا الصدد ،قال االتحاد،
ومقره بروكسل ،إن أكثر من ربع املراسلني
قالوا إنه�م يفتقرون إىل املعدات املناس�بة
للعمل م�ن املن�زل يف ظروف آمنة ،وس�ط
إج�راءات اإلغ�اق التي طبق�ت عىل نطاق
واسع إلبطاء انتشار الفريوس.
وق�ال االتح�اد ال�دويل للصحفي�ني« :م�ن
اليونان إىل إندونيس�يا ،ومن تشاد إىل بريو،
اس�تخدم الصحفي�ون كلم�ات مث�ل :غري
مس�تقرة ،ومث�رية للمش�كات ،ورهيبة،
وأس�وأ ،ومتدهورة ،ومقي�دة ،لتقييم بيئة
حرية اإلعام».
وحفلت األنباء التي تداولتها وسائل اإلعام
بالرقاب�ة املش�ددة الت�ي فرضته�ا بع�ض
الدول عىل أخبار الجائحة ،يف روسيا وتركيا
وإي�ران .غ�ري أن الص�ني وقفت ع�ىل رأس
الائح�ة ،بعدم�ا بارشت ف�رض تعتيم عىل
تف�ي املرض ،مم�ا تس�بب يف توترات غري
مسبوقة بني الدول الكرى ،لم تقترص عىل
الخاف األمريكي  -الصين�ي ،فقد انضمت
دول أوروبي�ة وإفريقي�ة إىل الئح�ة ال�دول
التي تطالب الصني ب�«كشف حساب» عما
جرى يف «ووهان».
وبعد طردها ملراسيل  3من كريات الصحف
األمريكية ،تس�ارعت التقارير التي تتحدث
ع�ن قيام الص�ني بإغاق كثري م�ن مواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،ومن�ع الصحفي�ني
الصينيني من التحدث عما يجري يف ووهان.
واتهمت الس�لطات الصيني�ة الكاتبة فانغ
فانغ ب�«الخيان�ة» وإعطاء «ذرائع النتقاد
الص�ني» ،من خال نرشه�ا مدونات تروي
يومياتها خال الحج�ر الصحي يف ووهان.
وتعت�زم فانغ فان�غ ( 64س�نة) ،الروائية
املش�هورة يف بلده�ا ،ن�رش مذكراتها يف دار

نرش فرنس�ية ،بعدما تعرض�ت ملضايقات
من قبل السلطات الصينية.
وتروي فانغ قصتها مع الحجر الصحي من
خال رسدها ل�  60قصة متفرقة ،بحس�ب
صحيف�ة «لوفيغ�ارو» الفرنس�ية .وتب�دأ
القص�ة األوىل يف  23يناي�ر (كانون الثاني)،
لتس�تمر القصص ع�ىل مدى ف�رة الحجر
الصحي ،نهاية ش�هر مارس (آذار) املايض،
الذي تعرضت له ووهان ،مركز وباء كورونا
املس�تجد ،الت�ي تحتض�ن نح�و  11مليون
نس�مة .ولم تشفع الجائزة األدبية الصينية
املرموق�ة الت�ي حصلت عليه�ا فانغ يف عام
 2010لحمايته�ا م�ن قمع الس�لطات التي
حاولت مضايقتها ،وحملها عىل التخيل عن
فكرة نرش مذكراته�ا .وترسد قصص فانغ
مواقف إنسانية ال تمت بأي صلة للسياسة،
لكن السلطات أرصت عىل منع نرشها.
وحس�ب تصني�ف منظمة «مراس�لون با
حدود» ،تحت�ل الصني املرتبة  177يف العالم
(م�ن أص�ل  )180يف ترتي�ب ال�دول لحرية
الصحافة.

مساءلة ورقابة
وحت�ى يف الوالي�ات املتح�دة ،ل�م يس�لم
الصحفي�ون م�ن املس�اءلة الت�ي كانت يف
معظمها من مؤسس�ات خاصة .ومع أنها
ال تش�ري إىل نهج س�لطوي ترعاه الحكومة
األمريكي�ة ،فإنها كش�فت عن م�دى تأثري
الهجوم املتواصل الذي يشنه الرئيس دونالد
ترم�ب عىل اإلعام ،واصفا ً إي�اه ب�«اإلعام
الكاذب».
فق�د رفعت جامع�ة «ليرت�ي» دعوى عىل
اثن�ني م�ن الصحفي�ني يعم�ان بالقطعة
م�ع صحيفت�ي «بروبابلي�كا» و«نيويورك
تايمز» ،وطالبت بحبس�هم ملا يصل إىل عام
بتهمة التعدي اإلجرامي ،والدخول من دون
ترصيح ،والقي�ام بمقابلة ش�هود ،إلجراء
تحقيق يف أواخر شهر مارس (آذار) املايض
عن أس�باب إبق�اء ف�رع الكلي�ة اإلنجيلية
يف والي�ة فريجينيا أبوابه مفتوح�ة جزئياً،
رغ�م أوام�ر اإلغاق بس�بب تفي فريوس
كورونا.
رئيس الكلية يف لينشبورغ بفريجينيا ،جريي

فالويل ،أحد أنص�ار الرئيس ترمب ،قال إن
التحقيق�ات الصحفية مبالغ فيها .وأضاف
أن الجامع�ة تجري دروس�ا ً ع�ر اإلنرنت،
وتلت�زم بتوجيه�ات التباع�د االجتماع�ي،
وأن الحرم الجامعي بق�ي مفتوحا ً للطاب
األجانب الذين يس�كنون الح�رم الجامعي،
ويبل�غ عددهم أل�ف طالب ،يش�كلون ثمن
عدد طاب الكلية.
مبادرات لدعم املترضرين
وفيم�ا حفلت وس�ائل التواصل االجتماعي
بقص�ص ع�ن فق�دان ع�دد كب�ري م�ن
الصحفيني لوظائفهم ،وإعان مؤسس�ات
تلفزيونية ،عربية وأجنبية ،عن ترسيح عدد
كبري من موظفيها ،وجد بعض الصحفيني
يف الواليات املتحدة طرقا ً ملس�اعدة زمائهم
ع�ىل دف�ع اإليج�ار أو رشاء البقال�ة ألنهم
فقدوا (أو خفضت) رواتبهم بسبب حاالت
الترسيح من العمل واإلجازات غري املدفوعة،
بحسب وكالة «أسوشيتدبرس».
فقد قام صحفيون يف والية فرجينيا بجمع
أم�وال للت�رع لزمائهم يف والي�ات أخرى،

فيم�ا قدم�ت مجموع�ة م�ن الصحفي�ني
واملحررين الحاليني والسابقني ،من واليتي
نيوي�ورك وكاليفورنيا ،قروضا ً صغرية من
دون فائدة ملساعدة اآلخرين يف مجالهم عىل
تغطية نفقاتهم.
يقول سييس ويي ،أحد املحررين السابقني
يف مجل�ة «بروبابلي�كا» ،إن�ه انض�م إىل 4
صحفي�ني آخرين م�ن جميع أنح�اء الباد
لتقديم قروض صغرية للصحفيني من دون
فوائ�د بقيمة  500دوالر ،م�ن األموال التي
ترع بها صحفيون آخرون.
ويضي�ف وي�ي ال�ذي يعي�ش يف نيويورك:
«اعتقدنا أنه إذا كان بإمكاننا أن نس�اعد 5
أش�خاص ،فس�يكون األمر رائعاً .لكن بعد
أس�بوع واحد ،حصلنا عىل تعهدات ب�100
أل�ف دوالر .اآلن ،لدين�ا ما يكف�ي من املال
لتقدي�م  240قرض�اً ،يمك�ن تس�ديدها يف
غضون سنة ،علما ً بأن كثريا ً من املقرضني
أعربوا عن استعدادهم لتقديمها كهدايا».
وحت�ى قب�ل جائحة كورون�ا الت�ي أعادت
مس�توى البطال�ة يف الوالي�ات املتح�دة إىل
مستويات مرحلة الكساد الكبري عام ،1929
كانت صناعة الصحافة والصحف عىل وجه
الخصوص يف وضع صع�ب ،فقد انخفضت
عائ�دات اإلعانات بش�كل مط�رد ،وأصبح
القراء ينرشون أخبارهم بشكل متزايد عر
وس�ائل التواص�ل االجتماعي ،حي�ث تمثل
مع�دالت اإلعانات ج�زءا ً صغ�ريا ً مما هي
علي�ه يف الصحافة املطبوعة .ويف الس�نوات
ال�� 15املاضية ،فق�دت  2100مدينة وبلدة
أمريكية عىل األقل مطبوعة من مطبوعاتها،
معظمها من الصحف األسبوعية ،وتقلصت
العمالة يف غرفة األخبار يف محطات التلفزة
واإلذاعات بمقدار النصف منذ عام .2004
وم�ع اضط�رار كث�ري م�ن «األعم�ال غ�ري
الرضورية» إىل اإلغ�اق أو تقليص حجمها
بسبب الوباء ،ازداد تراجع عائدات اإلعانات
بشكل أكر ،مما زاد الضغط عىل املنشورات
اإلخباري�ة املحلي�ة املح�ارصة ،وأجر كثريا ً
منه�ا ع�ىل تقلي�ص الوظائ�ف ،وخف�ض
س�اعات العمل ،ودفع الرواتب ،ووقف عدد
من املطبوعات ،أو حتى إغاقها بالكامل.
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أردوغان يغذي الصراع
اللييب ويتجاهل ارتداداته

رمضان وحديث الذكريات
الدكتور باسل يونس ذنون اخلياط
كاتب عراقي

حممد أبوالفضل
كاتب مصري
يواص�ل الرئي�س الرك�ي رج�ب طي�ب
أردوغ�ان انخراطه يف ح�روب ورصاعات
ويقوم بتحرشات إقليمية دون أن يحقق
انتص�ارا حاس�ما ،ويرص ع�ىل مواصلة
هذا الطريق بعيدا عن انعكاساته املادية
واملعنوية عىل شعبه الذي تعالت أصواته
لرفض مغامراته يف ليبيا ،والتي يمكن أن
تتحول إىل مس�تنقع يك ّب ُد الدولة خسائر
باهظة قد تستمر معها لعقود طويلة.
كم م�ن الوق�ت اس�تغرقته ال�دول التي
غ�زا قادته�ا دوال أخ�رى خ�الل الحقبة
االس�تعمارية ملح�و جرائمه�ا ،وكي�ف
ارت ّدت تبع�ات هذه الجرائ�م عىل أجيال
كل ذنبه�ا أنه�ا انتم�ت إىل دول حكمه�ا
ساس�ة وجنراالت متغطرسون ،خاضوا
معارك وأشعلوا أخرى ،ومنحوا النزاعات
وقودا وفرا؟
كان حك�م التاري�خ رحيم�ا أحيان�ا عىل
هؤالء ،ألنهم تماش�وا مع طبيعة مرحلة
عرفت القوة كس�بيل وحيد للهيمنة ،ولم
تكن هناك قوانن كافية للردع واملحاسبة،
وتصادمت الطموحات واملرشوعات فأدت
إىل س�باق محموم للسيطرة عىل مناطق
النفوذ ،واس�تخدمت أدوات غر أخالقية
لم ترك ألصحابها درجة للتعاطف معهم
من قبل الشعوب املُعتدى عليها.
انته�ت ه�ذه املرحل�ة ب�كل طقوس�ها
ورشورها ،وبقيت حاالت استعمار نادرة
حتى اآلن ال يستطيع أحد التفاخر بها أو
الدفاع عنها ،ألن هناك أنظمة للمحاسبة
حت�ى ولو ل�م يت�م تفعيله�ا أو خضعت
لحس�ابات دقيقة ومعقدة ،تجعل سيف
العقاب مرفوعا يف وج�ه دول وراقدا مع
أخرى.
لم ترحم هذه املعطيات الواليات املتحدة
كأك�رب دول�ة انخرط�ت يف عدي�د م�ن
الرصاعات حول العالم ،من أن تلقى لوما
سياسيا جارفا عىل هذه الترصفات التي
أنفقت فيها تريليون�ات من الدوالرات يف
العقدين األخرين ،بينما لم تخض الصن
حربا واحدة فحققت تقدما باهرا.
انج�رف أردوغ�ان وراء نزوات�ه وأحالمه
األيديولوجي�ة يف املنطق�ة ،وذه�ب بعيدا
م�ن أجل إثب�ات أنه س�لطان ق�ادر عىل
إع�ادة س�رة أج�داده امللطخ�ة بدم�اء
الشعوب العربية ،لم ينتبه الرجل للفروق
الجوهري�ة يف األزمنة واألمكنة واألجواء،
ول�م توقف�ه املطب�ات التي تع�رض لها
يف الع�راق ،والخس�ائر الت�ي تكبده�ا يف
س�وريا ،حتى جاءت محط�ة ليبيا التي
تق�ف ش�اهدة عىل حج�م الغ�رور الذي
انتاب رئيس تجاهل الجغرافيا السياسية
وضوابطها.
تلع�ب أنقرة دوم�ا عىل تناقض�ات فجة
تعتم�ل يف دول تش�تبك معه�ا ،فلم تكن
تدخالت جيش�ها يف العراق سافرة عندما
كان�ت تحكمه قيادة صارم�ة ،ولم يلجأ
أردوغان إىل نرش قواته يف سوريا وقت أن
كانت قيادتها متماس�كة ،فقط اس�تغل
الره�ل ال�ذي أصابه�ا وتع�دد الالعبن
عىل أرضها ودفع بقوات�ه وحوارييه من
املتطرف�ن واإلرهابي�ن ،وكذلك يفعل يف
ليبيا.
انخرط�ت تركيا يف حروب عدة ،وأخفقت
يف كس�ب أي منه�ا أو تثبي�ت قواعده�ا
الخلفي�ة يف إح�دى ال�دول ،ربم�ا مهدت
بعض الق�وى الطرق واس�تفادت منها،
لك�ن وجوده�ا يخض�ع للمس�موح
واملمن�وع والخط�وط الحمر املرس�ومة
الت�ي ال تس�تطيع أنق�رة تجاوزها ،وإذا
ح�دث وغرّه�ا الفراغ الس�يايس واألمني
ع�ىل التق�دم ع�ادت إىل س�رتها األوىل.
هي معادلة محكوم�ة بأهداف تكتيكية
تتطل�ب ازدواجي�ة مؤقتة تتناس�ب مع
حجم السيولة يف التوازنات الدولية.
م�ا يعت�ربه البع�ض بمثاب�ة تواط�ؤ أو
تحالف رويس وأمركي م�ع تركيا يف كل
م�ن س�وريا وليبيا ،يمك�ن أن ينقلب إىل
فخ .فالفضاء الذي يس�بح فيه أردوغان
ويغريه ع�ىل قطع مس�افات كبرة فيه

يتم تحديد معامله س�لفا ،وهو ما أغفلته
تركي�ا يف البلدين وجعله�ا تقع يف أخطاء
قاتل�ة ،فال�دور ال�ذي تقوم ب�ه يحتمل
الوف�اق والص�دام مع�ا ،وألنه�ا تفق�د
البوصلة أحيان�ا فلن تتمكن من التفرقة
الدقيقة بينهم�ا ،حتى وقعت يف خالفات
مع كل من موس�كو وواش�نطن ،رممت
بعضها وظلت شبحا قابال لالنفجار.
يح�رص أردوغان عىل تذوي�ب الهوة مع
كل منهم�ا ،حتى لو أبدى غر ذلك ،فبعد
تصعي�د الفت للنظر يح�رص عىل إتقانه
يعود وينحني ويرضخ لسقف مرتفع من
املطالب ،وتأتي ترصفات مريبة لكل من
روس�يا والواليات املتحدة لتعزز فرضية
التفاهم عىل قواعد اللعبة فتتمكن تركيا
من مواصلة دورها عىل مسحي سوريا
وليبيا.
جرى الحديث كثرا ع�ن مفردات اللعبة
وأصوله�ا يف س�وريا ،وهن�اك فصول لم
تتكش�ف بعد فيه�ا ،لكنه�ا يف ليبيا تبدو
مختلفة ،م�ن حيث املكون�ات واألهداف
واملصال�ح والتهدي�دات ،ناهي�ك ع�ن
الجغرافيا التي يجب االنتباه إىل أهميتها،
كعنرص حاسم يف تحديد املدى الذي يمكن
أن تصل إليه تصورات أنقرة.
حق�ق فريق أردوغان يف ليبيا ،املكوّن من
حكوم�ة الوف�اق يف طرابل�س ومرتزقة
ومتطرف�ن وإرهابي�ن وميليش�يات
مس�لحة ،تقدما مؤقتا يف الغرب الش�هر
املايض ،ما لبث أن تحول إىل كابوس اآلن،
بعد أن نجح الجيش الوطني الليبي بقيادة
املش�ر خليف�ة حف�ر يف ترتي�ب أوراقه
العس�كرية بدقة ،وقام باس�تدارة يمكن
أن تدفع أنقرة تكاليفها ،فقد اعتقدت أن
مسح العمليات مهيّ�أ أمامها ،وتمادت
يف دف�ع معداتها وعنارصه�ا عن طريق
البحر والجو والرب.
قل�ب الدور الركي الكثر م�ن التوازنات
الهش�ة يف ليبيا ،وكاد يرج�ح كفة فريق
ّ
ومكن�ه التفوق ال�ذي أحرزه
عىل آخ�ر،
فريق�ه يف الغرب من خ�الل غياب األطر
الدولية الحاكمة لألزمة من زيادة رسعة
الدع�م دون أن يعب�أ بخروق�ات نوعية،
متص�ورا أن انش�غال ال�دول اإلقليمي�ة
الرئيس�ية بمكافحة فايروس كورونا أو
حذرها سيمكنه من تكريس وجوده.
تضع مرص ليبيا ضمن قمة أولوياتها يف
الدفاع عن أمنها القومي ،وتعلن قيادتها
ع�ىل ال�دوام أنه�ا تقف يف ص�ف الجيش
الليبي وقائده املشر خليفة حفر ،وترى
رضورة ملحة يف كس شوكة اإلرهابين،
وتشر من وقت آلخر ،إىل أنها مع الحلول
السياس�ية لألزم�ة ،لك�ن ذل�ك ال يعني
انتف�اء الخي�ارات العس�كرية مطلقا إذا
وجدت تركيا أو غرها تهدد مصالحها.
تعلم القاهرة أن تمكن أنقرة من التمركز
العسكري يف الفناء الخلفي الليبي يخرق
أحد أهم الثوابت اإلسراتيجية يف املنطقة
املتعلق�ة بالتهديد املب�ارش ،ويحمل معه
تجاعي�د ح�ادة يف املس�تقبل ،ولذل�ك لن
تسمح بهذا الخرق بأي حال من األحوال،
فاألهداف التي أخفقت تركيا يف تحقيقها
باألس�اليب السياس�ية ع�رب احتض�ان
الق�وى اإلس�الموية تري�د تحقيقه�ا
باألدوات العسكرية .وهذه أشد خطورة
عىل ليبيا ومرص واملنطقة برمتها.
تعل�م القي�ادة املرصي�ة جي�دا أن ليبي�ا
بالنس�بة لركي�ا وس�يلة وليس�ت غاية
تنطلق منها إىل دول الجوار ،رشقا وغربا
وجنوبا .األمر الذي يصعب التهاون معه،
ألن املش�كلة ل�م تع�د يف نقل متش�ددين
مؤدلجن ومرتزقة ،فهؤالء واجهة فقط،
لكنه�ا تخ�ص مص�ر منطق�ة برمتها،
من يتمكن من تحديد خطوطها ورس�م
خارطته�ا يس�تطيع الس�يطرة عليه�ا.
ووج�ود نفوذ ألنقرة يف دول�ة رخوة مثل
ليبي�ا يندرج ضم�ن املعادل�ة الصفرية،
بمعن�ى الب�د أن تتفوق دول�ة عىل أخرى
بالربة القاضية ،بعد أن فقدت سياسة
تسجيل النقاط مفعولها.
تدي�ر القاه�رة أزماته�ا بقدر ع�ال من
الحكم�ة والري�ث ،وه�ي الطريقة التي
مكنته�ا من تخطي جبال من املش�كالت
يف الداخ�ل والخ�ارج خ�الل الس�نوات
الس�بع املاضي�ة ،والقيادة الت�ي تمكنت
من تحويل االستهداف لها إىل تحالف مع
بعض الق�وى ليس من الس�هل خداعها
والتسليم بوجود نفوذ لركيا عىل مقربة
م�ن أبوابها الغربي�ة ،ما ييش ب�أن ليبيا
سوف تكون هي املعركة األشد حساسية
الت�ي تنترص م�رص الحديث�ة أو تنكس
فيها ،ويتجاهل أردوغان ارتداداتها.
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هن�اك العديد م�ن الع�ادات والتقاليد
املتوارث�ة يف البل�دان اإلس�المية خالل
ش�هر رمض�ان .ول�كل بل� ٍد عادات�ه
الخاصة به يف استقبال الشهر الفضيل
ومعايشته له ،وهذه العادات املتوارثة
جيال بعد جيل ُتضف�ي عىل أيام وليايل
ً
هالة م�ن الروحانية
الش�هر الفضيل
والخصوصي�ة الت�ي يتمي�ز به�ا كل
مجتم�ع عمن س�واه ،ويوحّ �د بينهم
ٍ
دوما ً ابتهاجهم بحلول الشهر الكريم.
َّ
ح�ل رمض�ان يف هذه الس�نة يف
لق�د
أجواء حزينة بس�بب جائح�ة كورونا
والتي بسببها أغلقت الجوامع أبوابها،
ُ
وح�رم الصائمون من ص�الة الرويح
وأجوائه�ا الرائعة .كما أوقفت جائحة
كورون�ا عادات رمضانية تش�تهر بها
بغ�داد وامل�دن العراقي�ة ويف مقدمتها
لعبة (املحيبس).
ومن الفعاليات الرمضانية التي كانت
تح�رص عليه�ا البل�دان اإلس�المية،
اس�تضافة علم�اء دي�ن كب�ار ُ
وقرّاء
ق�رآن أع�الم م�ن خ�ارج البل�د خالل
ش�هر رمضان .وأذكر يف الس�بعينيات
تمت اس�تضافة مع�اون عميد األزهر
خ�الل ش�هر رمض�ان م�ن قب�ل أحد
أثرياء املوصل .كما كان شهر رمضان
موسما ُ
لقرّاء القرآن املشهورين والذين
كانوا يجوبون البلدان اإلسالمية خالل
الشهر الفضيل.
رمضان يف الزمن الجميل:
ٌ
نكه�ة خاص�ة،
رمض�ان
لش�هر
كان
ٍ
ِ
وتبدأ التحضرات للشهر الفضيل قبيل
قدوم�ه ،فيقوم الن�اس ب�رشاء املواد
الغذائية الت�ي يحتاجونها والحلويات
ٌ
عادات
والعصائ�ر .وللش�هر الفضي�ل
وتقالي� ٌد من�ذ ال ِقدم تتمث�ل بالزيارات
املسائية بن االقارب والجران وتبادل
الدع�وات إىل وجب�ات االفط�ار ،والتي
من ش�أنها زي�ادة األلف�ة واملحبة بن

العوائل.
وم�ن املالحظ�ات الت�ي لفت�ت نظري
عند معايشتي يف اليمن :االزدحام لدى
مح�الت الصاغة يف رمض�ان ،وعندما
س�ألت ع�ن الس�بب يف ذلك ذك�روا أن
الزيارات الرمضانية بن العوائل تؤدي
إىل تنشيط حركة الخطوبة والزواج.
وقبي�ل آذان املغ�رب كان�ت الن�اس
ترق�ب س�ماع (مدفع اإلفط�ار) ،أما
األطفال فكانوا يصعدون إىل السطوح
وبأياديه�م قط�ع التمر لرق�ب إنارة
املنائ�ر وس�ماع أذان املغ�رب .وكانت
العوائ�ل تتجمع حول مائ�دة اإلفطار
والت�ي يزينه�ا التمر ورشب�ت الزبيب
وش�وربة الع�دس والقي�يس و»الكبة
الحلبية» و «الدوملة» و»الهريسة».
وبع�د وجب�ة اإلفط�ار يأت�ي رَدور
الحلوي�ات؛ وبخاصة الزالبيا والبقالوة
فضال ع�ن املحلبي�ة والكاس�ر .ومع
حل�ول وق�ت العش�اء تتواف�د جموع
املصلن إىل الجوامع ألداء صالة العشاء
ثم صالة الراويح بأجوائها الروحانية
الرائعة.
وبع�د االنته�اء م�ن الش�عائر الدينية
تفت�ح املقاه�ي ومح�الت الحلوي�ات
والك�رزات أبوابه�ا ويتواف�د الن�اس
لرشاء البقالوة والزالبية وزنود الس�ت
والكناف�ة وغره�ا .ويتواف�د الن�اس
ع�ىل املقاه�ي الش�عبية وتب�دأ لعب�ة
(املحيبس) ولعبة (الصينية) وتستمر
حتى ساعات متأخرة من الليل بأجواء
من املحبة والسور.
لعبة «املحيبس»:
ومع حلول شهر رمضان املبارك كانت
تنت�رش األلع�اب الراثية الش�عبية يف
الش�ارع العراق�ي ،مثل لعب�ة (إخفاء
الخاتم) «املحيبس» والتي تستمر ليال
إىل ما قبل السحور .ويف ستينيات القرن
امل�ايض كان�ت تج�ري تصفي�ات عىل
غرار تصفي�ات كرة القدم بن مناطق
بغداد الش�عبية يف شهر رمضان ،ويتم
تكريم الفري�ق الفائز وأفضل الالعبن
عرب لجنة تحكيم مختصة.
وتع�د لعب�ة «املحيب�س» م�ن أق�دم
األلعاب الش�عبية ،إذ تمت�د إىل العرص
العب�ايس ،وه�ي واس�عة االنتش�ار يف
املناط�ق الش�عبية أكث�ر م�ن املناطق
الحري�ةُ .
وتم�ارس ه�ذه اللعبة يف
األحي�اء واملقاه�ي الش�عبية ،وتق�ام
املباريات بن أبناء املنطقة الواحدة ،أو
بن املناطق املجاورة .وقد قامت بعض

الفضائي�ات بتقديم ه�ذه اللعبة عىل
شاشتها وفق طرق عرصية.
وترك�ز لعبة «املحيبس» عىل تش�كيل
فريقن قد يصل العدد إىل مائة شخص
ل�كل فري�ق ،ويت�م إخف�اء «الخات�م
املنشود» ويبدأ الفريق الخصم يف رحلة
طويلة للكشف عن الخاتم وانتزاعه من
الفريق اآلخر .وتعتمد اللعبة باألساس
عىل الفراس�ة وقراءة العيون وإدخال
هاج�س الخ�وف لدى حام�ل «الخاتم
ً
وصوال إىل انتزاع�ه؛ وهناك
املنش�ود»
ط�رق تموي�ه للفريق حام�ل «الخاتم
املنش�ود» إليهام الفريق الخصم أنهم
يحملون «الخاتم املنشود».
القرقيعان واملاجينا:
القرقيع�ان واملاجين�ا م�ن الع�ادات
الرمضاني�ة املوروثة يف بل�دان الرشق
األوس�ط ،وكان ينتظره�ا األطفال يف
منتصف الش�هر الكريم .حيث ينطلق
األطفال يف رمضان بعد صالة العش�اء
عند اكتم�ال الب�در ،مبتهجن فرحن
به�ذه املناس�بة الرمضاني�ة ،وه�م
يحمل�ون بأيديهم قناديله�م املتأللئة
بأن�وار البهج�ة والف�رح ،يتأبط�ون
أكياس�ا ملونة ،أع�دت خصيصا لهذه
الليلة املبارك�ة ،ليجمعوا فيها الحلوى
واملك�سات ،يطوف�ون ب�ن األزق�ة
ويتجمع�ون عن�د كل ب�اب لينش�دوا
بأصواته�م الش�جية ،وي�رددوا أعذب
األلح�ان والرنيم�ات ،الت�ي تفي�ض
بالطهر وال�رباءة ،يصدحوا باألهازيج
الت�ي تتس�م بالدع�اء لصاح�ب الدار
وأرسته.
وما أن تس�مع رب�ة املنزل ه�ذا النداء
الطف�ويل حتى تخرج إليه�م مسعة،
حامل�ة معه�ا كمي�ة م�ن النق�ود أو
الحلوى ،فرحب بهم ،وتشجعهم عىل

مواصل�ة االحتفال واللع�ب املُ رِّ
عرب عن
براءة الطفولة وصفائها.
يقال أن كلمة (القرقيعان) مقتبس�ة
م�ن (قرع األب�واب) ،وتش�ر املصادر
التاريخي�ة إىل أن ج�ذور (القرقيعان)
ترجع إىل والدة س�بط س�يد الكائنات
(ص�ىل الل�ه عليه وس�لم) ،فف�ي ليلة
النصف من رمضان من الس�نة الثالثة
للهجرة كان س�يدنا املصطفى ينتظر
أول ولي�د لبيت النبوة والرس�الة ،وما
أن ُب رِّرش بوالدة (الحس�ن) عليه السالم
حت�ى أرسع إىل بي�ت فاطم�ة فرح�ا
م�سورا ،وقام�ت أم الحس�ن عليه�ا
الس�الم يف تلك الليلة بتوزي�ع الحلوى
عىل الناس ،وهك�ذا بقيت هذه العادة
جارية يف املسلمن حتى يومنا هذا.
يف البرصة يردد األطفال:
قرقيعان وقرقيعان
عادت عليكم صيام
كل سنة وكل عام
عطونا الله يعطيكم
بيت مكة يوديكم
ويف بغ�داد وش�مال الع�راق ي�ردد
األطفال:
ماجينا يا ماجينا
ّ
حيل الكيس وانطينه
تنطونا لو ننطيكم
بيت مكة انوديكم
هاي مكة املعمورة
مبنية بجص ونورة
يا أهل السطوح
تنطونا لو نروح
وإذا ط�ال عليهم الوق�وف ولم يخرج
إليه�م صاحب الدار يرصخ�ون بأعىل
أصواتهم( :يا اهل السطوح ...تنطونا
ل�و ن�روح) .فيخ�رج أصح�اب ال�دار
ويعطونه�م م�ا لديه�م م�ن حلويات

9

ونق�ود وفواكه وكليج�ة (معجنات).
وبع�ض أصح�اب ال�دور ال يعطونهم
ش�يئا ً وإنما يس�كبون املاء عليهم من
ف�وق الس�طح ،وتكون ه�ذه وصمة
ثقيلة ألصحاب البيت البخالء!!
بعض املصادر تقول أن (املاجينا) كانت
ُتمارس يف الع�رص العبايس ،وتتضمن
الطلب يف منتصف الش�هر املبارك( :يا
صاحب ال�بيت أج�ر ج�وعان ي�ا ربنا
أعطه بيت��ا ً يف عايل الجن�ان) ،وك�ان
الفقراء يقصدون بيت الخليفة وبيوت
الوزراء واألغنياء به�ذه األغنية طوال
لي�ل ونه�ار منتص�ف رمض�ان كم�ا
ذك��ر أبو الف�رج األصفهاني يف املجلد
الخامس من كتاب «األغاني».
القرقيعان واملاجينا اليوم:
واليوم ،ماذا يغني األطفال وقد اختفى
هذا التقلي�د الجميل؟ وازدادت املعاناة
بظاللها
بعد أن ألقت جائح�ة كورونا ِ
الثقيل�ة وحرمت الكب�ار والصغار من
األج�واء الرمضاني�ة الروحاني�ة ويف
مقدمتها صالة الرويح.
ونتيجة للظروف الصعبة التي عاشها
العراقي�ون خالل الس�نن األخرة فقد
كتب الشاعر املبدع صباح الهاليل:
ماجينا يا ماجينا
ليش العالم ناسينا
ليش أحنا أنفكر بالناس
شو محَّ د فكر بينا
يا رب انته راعي البيت
احفظنه واحفظ هالبيت
دقينا الباب برمضان
ردنه ضماد من الجران
يا أهل السطوح
جرانكم مجروح
وابن الجران الحباب
اجه يركض فتح الباب
بس فجّ ر نفسه علينا
ماجينا يا ماجينا
أم�ا الش�اعر املب�دع كري�م العراق�ي
فيقول:
ماجينا يا ماجينا ّ
حيل الكيس وانطينا
ال تعطين�ا قناب�ل ..ب�ورده وبوس�ه
صبحينا
وال حتى ورده وبوسه نعيش ..بأمان
خلينا
ماجينا يا ماجينا حيل الكيس وانطينا
خيل األطفال يعيش�ون خ�يل األطفال
يلعبون
خيل األطفال يدرسون
خيل األطفال ينامون

هل جاء زمان األغبياء؟ القصة اليت حريت ستالني وخروتشوف واصبحت منوذجا
الدكتور حسني عمر توقه
كاتب اردني

باح�ث يف الدراس�ات اإلس�راتيجية واألم�ن
القومي منذ سنوات وأنا أتمنى أن أبتعد ولو ملرة
واح�دة عن كتابة البحوث واملقاالت التي تتعلق
باإلسراتيجية واألمن القومي والسياسة أردت
أن أعط�ي نفيس بعض الوقت أو كما يس�ميها
األخوة يف عالم الصحافة إسراحة املحارب .
والواقع أنه قد أعجبتن�ي قصة منقولة ال أعلم
من كتبها أو قام برجمتها ولقد اس�توقفتني
هذه القصة ببس�اطتها وقوة رمزيتها ورأيت
أن أشارك ما ورد فيها مع أخواتي وأخواني من
األصدقاء األعزاء .
الخ�ط الفاصل ب�ن الرشفاء والفاس�دين خط
دقيق ال ُيرى بالعن املج�ردة تماما مثل الخط
ال�ذي يفص�ل ب�ن اللون�ن األبي�ض واألس�ود
فالرشف�اء معروفون والفاس�دون معروفون .
ويف الس�نوات األخ�رة أخذ هذا الخ�ط الفاصل
يتس�ع ويكون منطق�ة رمادية باهت�ة تتلقف
بع�ض الهاربن م�ن ميادين الرشف والفس�اد
عىل حد سواء .
كانت وكالة املخابرات املركزية األمريكية تهتم
يف بعض األحيان بتجنيد أشخاص عادين تقوم
بدعمه�م يف الخف�اء ليتص�دروا أع�ىل املواق�ع
ويصبحوا عىل مر الس�نن م�ن أصحاب القرار
باإلضاف�ة إىل مجموع�ة األذكياء م�ن العمالء
املكلف�ن بتأدي�ة امله�ام وتنفي�ذ التعليم�ات
والتوجيهات الصادرة إليهم .
ويف الح�رب الباردة نش�طت الوكال�ة يف تجنيد
العدي�د من األش�خاص العادين م�ن مواطني
اإلتحاد الس�وفياتي وكانت تس�اعدهم الوكالة
مادي�ا حت�ى يتمكن�وا م�ن التق�دم يف املرات�ب
اإلجتماعية والحزبية التي تضمن لهم الوصول
إىل مرات�ب عالية يف الحزب الش�يوعي ولم تقم
وكالة املخابرات املركزي�ة األمريكية بتكليفهم
بأي مهمة ،وملا تمت مناقشة الدور الذي يقوم
به ه�ؤالء األش�خاص من قب�ل مدي�ر الوكالة
ومس�اعديه كانت إجابة املس�ؤول عن اإلتحاد
الس�وفياتي إجابة بس�يطة ألنهم غر مؤهلن

فهم يتخذون الق�رارات الخاطئة والتي رَ
تسع
يف تفتيت اإلتحاد السوفياتي.
قصة منقولة:
يقول خروتش�وف اتص�ل بي الرفيق س�تالن
وق�ال يل تع�ال إىل مكتبي بسعة ي�ا نيكيتا…
ُ
ُ
وجدت
وصل�ت
هن�اك مؤام�رة كب�رة  .ومل�ا
مجموعة من الوزراء وقال يل س�تالن يا رفيق
نيكيتا لدينا مصنع لإلط�ارات (دواليب) وهذا
املصن�ع هو هدية من رشك�ة فورد األمريكية
وهو ينتج اإلطارات منذ س�نوات وبشكل جيد
ولكن فجأة ومنذ س�تة أش�هر بدأ هذا املصنع
بإنت�اج دواليب تنفجر بعد بضعة كيلومرات
ول�م يع�رف أحد الس�بب ،أري�دك أن تذهب إىل
املصنع فورا وتكتشف ما هو السبب .
ُ
بارشت يف التحقيق فورا
وحال وصويل املصن�ع
وكان أول م�ا لف�ت نظري هو حائ�ط األبطال
ع�ىل مدخل البناية حي�ث توضع صور أفضل
العم�ال واإلداري�ن الذين عملوا بجد ونش�اط
خالل شهر.
وبدأت التحقيقات مبارشة من أعىل مستويات
اإلدارة حت�ى أصغر عامل ولك�ن ال أحد يعرف
ُ
فق�ررت الن�وم يف
أس�باب إنفج�ار اإلط�ارات،
املصنع حت�ى أتوصل إىل حل ه�ذا اللغز فأنا لم
أفشل يف أي مهمة يف حياتي العملية والسياسية
فم�ا بالك إذا كان ه�ذا التكليف صادر من قبل
ستالن.
ُ
ُ
ووقف�ت يف أول
اس�تيقظت يف الصب�اح الباكر
ُ
وقم�ت بمتابعة أح�د اإلطارات
خ�ط اإلنتال�ج
ُ
ومشيت معه من نقطة الصفر حتى
(الدوالب)
خروج�ه من خط اإلنتاج ولق�د أُ
ُ
صبت بإحباط
شديد لقد سارت عملية التصنيع بشكل طبيعي
وكل يشء س�ار باملس�ار الصحي�ح وكل يشء
متقن وت�م تركيب اإلطار عىل إح�دى العجالت
ُ
ُ
وطلبت من السائق
وركبت بالس�يارة
األمامية
الس�ر بسعة متوس�طة ولكن اإلط�ار انفجر
بعد بضعة كيلو مرات من إستخدامه.
ُ
وقم�ت ف�ورا بحم�ع املهندس�ن والعم�ال
ُ
ُ
وقم�ت
وأح�رت املخطط�ات
واإلداري�ن
باإلتصال باملهندس�ن األمريكين ولم أصل إىل
ُ
وقم�ت باإلرشاف عىل تحلي�ل املواد الخام
حل،
املس�تخدمة يف صناعة ذلك اإلطار ،ولقد أثبتت
التحالي�ل أن امل�واد املس�تخدمة ممت�ازة جدا
وليس�ت هي السبب أبدا ولكن اإلطارات تنفجر
بدون سبب .
ُ
وأحسست بالعجز وكان
لقد أصابني اإلحباط
الهاجس األكرب كيف أس�تطيع مقابلة ستالن
دون أن أج�د حال له�ذه املش�كلة والتي ارتبط
حلها بمستقبل حياتي ومستقبيل السيايس.
وبينم�ا أنا أميش يف املعمل لف�ت نظري حائط

األبطال وصورهم املنشورة وكان يف قمة قائمة
صور األبطال صورة أحد املهندسن وهو يربع
عىل رأس هذه القائمة منذ ستة أشهر أي منذ
بدأت هذه اإلطارات باإلنفجار بدون سبب.
ُ
وقمت بإستدعاء
لم أستطع النوم يف تلك الليلة
ُ
وقلت
هذا املهندس إىل مكتبي صباح اليوم التايل
له أرجوك إرشح يل يا رفيق كيف اس�تطعت أن
تكون بطل اإلنتاج لستة أشهر متتالية؟ وقال
ُ
اس�تطعت أن أوف�ر املالين من الروبالت
يل لقد
ُ
فقلت له وكيف اس�تطعت أن
للمصنع والدولة،
ُ
قمت بتخفيف
تفعل ذلك؟ فأجابني ببس�اطة
عدد األسالك املعدنية يف اإلطار وبالتايل استطعنا
توفر مئات األطنان من املعادن يوميا.
ُ
عرفت حل
هنا أصابتني السعادة الكبرة ألنني
ُ
اتصلت بستالن
اللغز أخرا ولم أصرب عىل ذلك
ُ
ورشحت له ما ح�دث وبعد دقيقة صمت
ف�ورا
قال يل بالحرف الواحد واآلن أين دفنت جثة هذا
ُ
فأجبته وأنا خائف إنني يف الواقع لم
الغب�ي ؟؟
أعدمه بل سأرس�له إىل س�يبريا ألن الناس لن
تفهم ملاذا نعدم بطل إنتاج.
ويف الواق�ع لي�س بال�رورة أن تكون فاس�دا
وسارقا لتؤذينا وتدمرنا يكفي أن تكون غبيا.
الخاتمة:
بقيام الش�اب محمد البوعزي�زي بإرضام النار
يف جس�ده إنترشت الث�ورة التونس�ية بتاريخ
2010/12/17إنتشار النار يف الهشيم لتصل إىل
 14دول�ة عربية ولتفجر معها مخزون الغضب
عن�د الش�عوب العربية نتيج�ة غي�اب العدالة
اإلجتماعي�ة وتفاق�م الفس�اد داخ�ل األنظمة
الحاكم�ة وكب�ت الحريات األساس�ية وإنتهاك
حقوق اإلنس�ان وإرتفاع نسبة البطالة والفقر
والجوع .
ولقد هالنا ما صاحب هذه الثورات من الدمار

الهائ�ل للبنى التحتية وتفج�ر املخزون الثمن
الن�ادر والغ�ايل م�ن تح�ف ال�راث الحضاري
والديني والتاريخي ومن القتل للنفس البرشية
وترشي�د املالين من النس�اء واألطف�ال دونما
وجه حق  .تحت س�تار ما تعارف عىل تسميته
ظلما وبهتانا بالربيع العربي .
إن مخلف�ات ه�ذه الث�ورات والس�مات األبرز
يف عاملن�ا الي�وم تتمث�ل يف إنفص�ال الجن�وب
ع�ن الس�ودان والث�ورة التي ال تع�رف الحدود
اإلنسانية يف ليبيا ووصول األخوان املسلمن إىل
س�دة الحكم يف مرص ومن ث�م اإلنقالب عليهم
والحرب املستعرة يف سوريا ومقتل مئات اآلالف
وهجرة املالين وبروز دولة اإلس�الم ( داعش )
يف العراق وس�وريا وتدمر املنشآت والقتل تبعا
للهوية والدين والفس�اد املس�ترشي  .وإتساع
هوة الخالف املمنهج بن املعس�كرين الش�يعي
بقيادة إيران والسني بقيادة السعودية .
وه�ذا الصمت املطبق م�ن قبل ال�دول العربية
والدول اإلسالمية ملا جرى ويجري يف فلسطن.
لق�د كان�ت تجرب�ة مجل�س التع�اون ل�دول
الخلي�ج العربي�ة والذي ت�م إنش�اؤه بتاريخ
1981/5/25هي أنج�ح وأطول تجربة عربية
يف التاريخ الحديث ونحن نتألم ونأسف أن نرى
بداية النهاية لهذا املجلس .
إن أق�ى درج�ات املأس�اة وأعظ�م املصائ�ب
مصيبة اإلعراف بأن ما ي�دور يف عاملنا العربي
من حروب وويالت ومآيس ودمار البنى التحتية
وتهج�ر املالي�ن م�ن النس�اء واألطف�ال يتم
تمويله واإلنفاق علي�ه بأموال عربية تجاوزت
تريليون�ات ال�دوالرات كله�ا ُت�رصف يف قت�ل
اإلنس�ان العربي من قبل أخيه العربي بس�الح
غربي .ويف النهاية األ يحق لنا أن نتس�اءل هل
جاء زمان األغبياء ؟؟.
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نصائح طبية

حنو مستقبل افضل ..له

اجعلها تعيش أمجل أيام حياتها برفقتك!!
ترغ�ب جمي�ع النس�اء ب�أن
يكون زوج املس�تقبل من أجمل
األش�خاص الت�ي عرفته�م يف
حياته�ا ،م�ن خالل ش�خصيته
وصفاته وطريقة تعامله معها،
وحتى تشعر عزيزي الرجل بأنك
شخص مرغوب به لدى رشيكة
حياتك ،اتبع النصائح التالية:
ال�دالل وامل�دح :س�واء كان ذلك
ملظهره�ا أو إلنجازاته�ا ،فاملرأة
تحب سماع املديح.
الص�رب :إن امل�رأة حساس�ة
مهم�ا كان�ت قوي�ة وذكي�ة،
فستقدرك أكثر إن كنت متفهمً ا
ملشاعرها.
تخلص من العالقات الس�ابقة:
كيف ستش�عر إن أت�ى صديقها
الس�ابق لرحب بكما أو ليتصل
بها؟ ال تجعلها تشعر بأنه عليها
أن تقل�ق من األخري�ات اللواتي
يسعن لجذب اهتمامك.
ّ
املهذب :تعش�ق الفتيات
الرج�ل

املطبخ

ّ
املهذب ال�ذي يأخذها إىل
الرج�ل
املطعم ويفتح لها الباب ويقوم
بس�حب كريس الطاولة لتجلس
أم�ام جميع الحارضي�ن ،حيث
تشعر بأنها مهمة بالنسبة له.
الص�دق والثق�ة :تهتم النس�اء
بم�دى ص�دق الرشيك؛ ل�ذا كن
صادق معها بكل يشء.
معاملة صديقاتها بلطف :وذلك
ألن صديقات امل�رأة هن عائلتها
األخرى ،ل�ذا إن لم يس�تلطفنك
فأنت يف موقف حرج!.
الدق�ة يف املواعيد وع�دم جعلها
تنتظرك.
رشاء الزه�ور والش�وكوال ب�ن
الحن واالخر.
الوفاء بالوعود ،وباألخص عندما
توعدها بانه ستعيد االتصال بها
عندما تكون مشغوالً.
ع�دم اغف�ال التواري�خ املهمة،
مثل عيد ميالده�ا وعيد الزواج،
وأعياد الحب

طريقة حتضري مدفونة السمك

لتحض�ر مدفون�ة الس�مك ،نحت�اج
املقادير التالية:
ملح  ,حسب الرغبة
رشة فلفل أبيض
 5حبة فلفل أسود حب
 3ملعقة كبرة لوز مقرش للتزين
 2ملعقة كبرة دقيق
 1.50كيل�و غ�رام س�مكة لق�ز كبرة
الحجم
 0.50كيلو غرام بصل مقطع رشائح
 0.50كوب زيت زيتون
 4ملعقة كبرة ليمون عصر
رشة زعفران مطحون
حبة بصلة مشوية

ورق غار
أما طريقة تحضر مدفونة السمك:
• ينظف الس�مك جيدا ً من القش�ور ثم
ُيغسل.
ً
• ُي ّ
قط�ع قطع�ا ت�زن الواح�دة منه�ا
 130غراما ً تقريب�ا ً و ُيحتفظ بالعظام
جانبا ً.
• ُتقى قطع السمك بالزيت وتوضع يف
صيني ٍة منفردةٍ.
• توضع عظام الس�مك يف إنا ٍء آخر ,ثم
تغم�ر باملاء و ُيضاف إليه�ا ورقة الغار
وحبّ�ات الفلف�ل األس�ود والقلي�ل من
عصر الليمون والبصلة املشوية ُ
وترتك
عى النار ملدة  20دقيق ٍة تقريبا ً.

• ُت ّ
صفى مرقة السمك وتوضع جانبا ً.
• ُيق�ى البص�ل ببقي�ة الزي�ت و ُيحرّك
ليذب�ل جي�دا ً ثم ُي ّ
�رش علي�ه الطحن
و ُيحرّك قليالً ثم ُتضاف مرقة الس�مك
ّ
املح�رة مع املل�ح والفلف�ل األبيض
والزعفران.
• توض�ع قط�ع الس�مك املقليّ�ة يف
املرق�ة والبص�ل ُ
وت�رتك تغيل م�دة 20
دقيق� ٍة تقريبا ً أو إىل حن تصبح املرقة
متوسطة الكثافة.
• ُتس�كب مدفون�ة الس�مك يف طب�ق
التقدي�م و ُيزيّن وجهها باللوز املقيل أو
املحمّص.
• ُتقدم املدفونة مع األرز.

انتبهي ..آالم البطن قد تكون من
أعراض إصابة الطفل بفريوس كورونا

ّ
املركزة
نرشت جمعي�ة العناي�ة
الخاص�ة باألطف�ال يف بريطاني�ا
تقري�را ً طبي�ا ً ع�ى حس�ابها
ّ
لتح�ذر من زيادة
بموق�ع تويرت،
أع�داد اإلصاب�ات ب�ن األطف�ال
الربيطاني�ن بف�روس كورون�ا
املس�تجد (كوفي�د ،)19 -كم�ا
أشار التقرير إىل أن هناك أعراض
ترتبط بالع�دوى لدى الطفل مثل
آالم البط�ن ،وانتش�ار االلتهابات
يف الجس�م بم�ا يف ذل�ك بع�ض
االلتهاب�ات الت�ي تصي�ب القلب،
كما رص�د التقرير احتياج بعض
املصاب�ن من األطف�ال إىل رعاية
طبي�ة خاصة ،بع�د أن وصلوا إىل
املستشفيات بشكوى تتعلّق بآالم
البط�ن واضطراب�ات يف الجه�از
الهضم�ي ،وق�د أك�دت اإلدارة
املس�ؤولة عن الخدمات الصحية
يف بريطاني�ا ،صح�ة املعلوم�ات
التي وردت بهذا التقرير الذي يدق
ناق�وس الخط�ر تج�اه إصابات
األطف�ال بف�روس كورون�ا
املستجد ،والتي أش�يع عنها أنها
ال تتطور وال تش�كل خط�را ً عى
حياة األطفال.
وع�ى نقي�ض معظم الدراس�ات
العلمي�ة التي تناول�ت أبحاثا ً عن
فروس كورونا املستجد وأظهرت
نتائجه�ا ،لكن الفروس يُس�بب
أعراض�ا ً طفيف�ة ع�ى األطف�ال
واملراهق�ن ،فق�د أش�ار ه�ذا
التقري�ر إىل خط�ورة املرض عى

األطف�ال أيضاً ،وأنه قد يتس�بب
بظهور أعراض ش�ديدة مثل آالم
البط�ن ،وصوالً إىل احتياج الطفل
إىل عناية مركزة.
وأوىص األطباء يف نهاية التقرير،
اآلب�اء ب�رورة مالحظ�ة أي
أع�راض مرضي�ة تظه�ر ع�ى
الطفل ،خاصة األعراض الشائعة
لإلصابة بفروس كورونا املستجد
مثل ارتفاع درجة حرارة الجسم،
الس�عال ،القش�عريرة والته�اب
الحلق ،ع�الوة عى األعراض التي
أش�ر إليها يف التقري�ر ،وهي آالم
البط�ن ،واألع�راض االلتهابي�ة
الخاصة بالقلب ،ويف حالة ظهور
ع�دة أع�راض مجتمع�ة يج�ب
التوج�ه بالطف�ل إىل مستش�فى
متخص�ص إلج�راء التحالي�ل
الطبي�ة ،واتخ�اذ اإلج�راءات
الطبي�ة املطلوب�ة ،واأله�م ه�و
تطبيق إج�راءات الوقاية لحماية
الطفل م�ن اإلصابة ،مثل التباعد
االجتماعي ،وغسيل اليدين باملاء
والصابون ملدة  20ثانية ،وتطهر
األس�طح ،ع�الوة ع�ى التغذي�ة
الصحية.
الجدي�ر بالذك�ر أن التدخل املبكر
لع�الج أع�راض ف�روس كورونا
املس�تجد (كوفي�د ،)19 -يمن�ح
املري�ض فرصة أكرب يف الش�فاء،
ل�ذا ال يج�ب إهم�ال أي أعراض
مرضي�ة تظه�ر عى الش�خص،
خاصة األعراض السابق ذكرها.

دراسات حديثة

كل يوم معلومه

ما هي أصل حكاية فانوس رمضان؟
يعت�رب فانوس رمض�ان من أهم
وأشهر رموز شهر رمضان ،وهو
ج�زء ال يتجزأ من زينة ومظاهر
االحتفال بقدوم الش�هر املبارك،
ولكن هل س�ألت نفسك يوما ما
هو أصل الفانوس؟
اختلف�ت حكاي�ة فان�وس
رمض�ان عى م� ّر العص�ور فقد
كان الفان�وس يف بداية اإلس�الم
يس�تخدم كوس�يلة إنارة يهتدي
به�ا املس�لمون عن�د ذهابهم إىل
املساجد يف الليل.
ويعود معن�ى كلم�ة فانوس إىل
اللغة اإلغريقية الت�ي تعني أحد
وس�ائل اإلضاءة ،كما يطلق عى
الفان�وس يف بعض اللغات اس�م
“فين�اس” ،ويذك�ر أحد املؤلفن
ويدع�ى الف�روز أب�ادي ،مؤلف
كت�اب القام�وس املحي�ط ،أن
أص�ل معن�ى كلمة فان�وس هو
(النم�ام) ألن�ه يظه�ر صاحب�ه
وسط الظالم.
الرواية االوىل
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أم�ا بالنس�بة ألص�ل الفان�وس
وبداي�ة اس�تخدامه فتوجد عدة
حكايات به�ذا الش�أن ،منها أن
الخليف�ة الفاطم�ي كان دائم�ا
م�ا يخ�رج إىل الش�ارع يف ليل�ة
رؤية ه�الل رمضان الس�تطالع
اله�الل وكان األطفال يخرجون
مع�ه ويحمل كل منهم فانوس�ا ً
ليضيئوا له الطريق.

وكان�وا يتغنون ببع�ض األغاني
التي تع�رب عن فرحته�م بقدوم
شهر رمضان.
الرواية الثانية
اىل ذلك ،هن�اك رواية ثانية وهي
أن أحد الخلف�اء الفاطمين أراد
أن يجع�ل كل ش�وارع القاه�رة
مضيئة طوال ليايل رمضان فأمر
شيوخ املس�اجد بتعليق فوانيس

عى كل مس�جد وتت�م إضاءتها
بالشموع .
الرواية الثالثة
وبالنس�بة للرواية الثالثة فتقول
أن�ه ل�م يك�ن ُيس�مح للنس�اء
بالخروج سوى يف شهر رمضان
فكن يخرج�ن وتق�دم كل امرأة
ً
غالم�ا يحم�ل فانوس�ا ً لينب�ه
الرجال بوجود س�يدة يف الطريق
حتى يبتع�دوا مما يتي�ح للمرأة
االس�تمتاع بالخ�روج وال يراها
الرج�ال يف نفس الوق�ت .وحتى
بعدما أتيح للمرأة الخروج ظلت
هذه الع�ادة متأصل�ة باألطفال
حي�ث كانوا يحمل�ون الفوانيس
ويطوف�ون ويغن�ون به�ا يف
الشوارع.
وس�واء كان�ت أي رواي�ة ه�ي
الصحيحة فسوف يظل الفانوس
ع�ادة رمضاني�ة رائع�ة تجل�ب
ال�رور والبهجة ع�ى األطفال
والكب�ار وتحتفي بقدوم ش�هر
رمضان املبارك.

طبيبك يف بيتك

مخسة أطعمة مهمة تساعدك على التخلص من مسوم اجلسم يف رمضان
يس�تغل البعض ش�هر رمض�ان والصيام يف
أعم�ال ع ّدة ،منها فقدان الوزن والس�ر عى
نظ�ام غذائي ،وإزالة الس�موم من الجس�م،
وهذا ما سنتحدث عنه اليوم.
إذا كنت تريد أن تزيل الس�موم من جس�مك،
يجب يف البداية أن تمتنع من إدخالها وتبتعد
ع�ن األطعم�ة الض�ارة ،ث�م تتن�اول بعض
األطعمة التي تساعدك عى ذلك ومنها:
 .1الخروات الخراء واملورقة
م�ن أكث�ر األطعمة الصحي�ة يف العالم،
والت�ي تس�اعد بش�كل كب�ر عى
التخل�ص من الس�موم ،وأهمها
الخ�روات املورق�ة
والتي تشمل الربوكيل
والقرنبيط وامللفوف
والربوكسل.
كما أفادت دراس�ة
أن الخ�روات
تع�زز صح�ة الكبد
من خالل التأثرات
املض�ادة للرطان
واملضادة لاللتهابات
و ا لفر و س�ا ت ،

باإلضاف�ة إىل أنها غني�ة باأللياف مما يحفز
إخراج السموم من الجسم.
 .2الليمون
وجدت دراسة أن حمض السرتيك يف الليمون
يحم�ي الكبد ويعزز وظائف�ه ويمنع الرر
التأكس�دي املرتب�ط بالضغ�ط ،وأن تن�اول
الليم�ون اليوم�ي يس�اعد يف تنظي�م ضغط
الدم.
.3

األفوكادو
يمتلك األف�وكادو ثروة كبرة م�ن مضادات
األكس�دة ،كم�ا أن األحم�اض الدهني�ة ب�ه
تس�اعد ع�ى حماية الجس�م م�ن األرضار،
وتخلص الكبد من السموم املوجودة به.
 .4الشاي األخر
يعترب الش�اي األخر أهم مساعد طبي منذ
آالف السنوات ،فهو غني بمضادات األكسدة
ويساعد عى الحفاظ عى توازن الجسم ،كما
له تأثر وقائي عى التخلص من الس�موم
املوجودة بالجس�م حيث يع�زز انتاج
إنزيمات إزالة السموم.
 .5التفاح
يس�اعد التف�اح ع�ى
تطهر الجس�م ،حيث
أنه غني بالبكتن
القاب�ل للذوبان
ويعم�ل ع�ى
تطه�ر مجرى
الدم من السموم
وخف�ض نس�بة
ا لكو ليس�رت و ل
الضارة.

“تويرت” يعادل إدمان السجائر و”الفيس بوك” يصيبك باالكتئاب
ن�رشت الكثر م�ن التقارير ح�ول وس�ائل االتص�ال الحديثة التي
س�اعدت اإلنس�ان كث�را ً وتب�دو وكأنه�ا نعم�ة يتمي�ز به�ا جي�ل
الع�رص الح�ايل ،ورغم ذلك تظهر بعض األبح�اث الحديثة تأثر هذه
التكنولوجيا بالسلب عى حياة اإلنسان.
فإنس�ان العرص الحايل يش�عر وكأنه فقد جزء من نفس�ه يف املنزل
إذا اكتش�ف أن�ه خرج ب�دون هاتفه املحم�ول ،ويعت�رب جوجل هو
موقع�ه ملعرفة م�ا يجهله يف ه�ذا العالم ،وتويرت هو س�جل لكل ما
يشغل فكره ،ويتواصل رسيعا ً وجيدا ً مع أصدقائه وعائلته من خالل
“الفيس بوك”.
ورغم ه�ذه التكنولوجي�ا التي نعده�ا نعمة لكنها أث�رت عى حياة
اإلنس�ان فاصابته بالرفاهية والراحة البدنية والعقلية ،باإلضافة إىل
عدد من النتائج التي أظهرتها البحوث والتي تتلخص يف عدة نقاط.
أول ه�ذه النق�اط أن التغري�د أصبح ع�ى “تويرت” أكث�ر إدمانا ً من
الس�جائر ،فال يس�تطيع مدمن كتاب�ة التغريدات م�ن االمتناع وإذا
وح�دث أن إعاقته ظروف عن كتابة تغريداته يش�عر بالظبط مثلما
يش�عر مدمن السجائر إذا لم يجد حصته اليومية من التبغ ،طبقا ً ملا
أكده بحث بجامعة شيكاغو.
ويف دراس�ة أجري�ت مؤخ�را ً طل�ب فيها م�ن  250ش�خص ترتاوح
أعمارهم ما بن  85 – 18عاما ً تس�جيل ما يفعلونه عى مدار اليوم،
مث�ل التدخ�ن والنوم وغ�ره ،ولكن ارتفاع مش�اركتهم يف وس�ائل
اإلعالم اإلجتماعية الحديثة جعلت االحجام عن هذه املش�اركة أكثر
صعوبة من مقاومة التدخن أو رشب الكحوليات.
وأرجع بعض البحوث هذا اإلدمان عى وس�ائل االتصال اإلجتماعية
إىل أنها مش�اركات خالية من الرر وليس لها انعكاس�ات س�لبية
كث�رة ،غر أنها قد تبعد اإلنس�ان عن حيات�ه اإلجتماعية وتزيد من
معدل قطع عالقاته باإلخرين ،وقد تسبب االكتئاب فيما بعد.
وثان�ي هذه النقاط تش�ر أن املش�اركة ب� “الفيس ب�وك” تقلل من

نظرة اإلنسان لذاته وتقلل من احرتامه لها.
فق�د أظهرت البح�وث أن “الفيس ب�وك” أصبح مرتعا لس�لوكيات
تدم�ر الذات مثل مقارن�ة الذات بالغر والش�عور بالتقليل ناحيتها
عن�د النظر إىل حي�اة األخرين مث�ل رحالتهم خارج الب�الد وحفالت
زفافهم ،مما يعطى أي شخص أن حياته الخاصة ليست مثرة مثل
أصدقائه ومن حوله.
وثال�ث هذه النق�اط االهتم�ام بالهاتف املحمول قد يك�ون أهم من
االهتم�ام بصحة اإلنس�ان ،ويف دراس�ة تم س�ؤال  514أمريكي هل
يس�تطيع أن يس�تغني عن فرش�اة أس�نانه أم هاتفه املحمول ملدة
أس�بوع ،وكانت النتيجة لصالح اختيار الهاتف املحمول الذي أًصبح
ال يمكن االستغناء عنه.
وه�ى عالمات تدل عى أن اإلنس�ان ذهب فوق حاف�ة التكنولوجيا،
وتعدينا الحد املسموح به لألمان ملرحلة الخطر.

االتكيت ..فن ..ذوق ..اناقة

الصعود واهلبوط من الدرج
الصعود والهب�وط من الدرج ,
هما اآلخ�ران  ,محكان هامان
للمرأة التي تعرف كيف تحافظ
عى مظاهر جمالها ,
فت�ربزه يف إط�ار ج�ذاب
م�ن الترصف�ات الطبيعي�ة
املدروسة....
فف�ي الصعود يج�ب أن تراعى
..املالحظات التالية..
 1التلق�ي بثقل�ك ع�ى حاجزال�درج (( الدرابزين)) بل ليكن
ملسك إياه ملسا ً رفيقا ً رقيقا ً..
 2ح�ذار م�ن أن تنحن�ي إىلاألمام كثرا ً  ,إذ أن ذلك يضطرك
إىل جر قدمي�ك الخلفيه جرا ً إىل
األعى ,
مما يش�وه منظ�رك  ,بل يجب

ً
قلي�ال ثم
أن تنحن�ي إىل األم�ام
إرفعي قدم�ك قليالً إىل أعى من
مستوى الدرجة ,

ث�م أنزليه�ا برف�ق ودون أن
تحدث�ي أي صوت(( بقدميك))
ث�م إدفع�ي جس�مك إىل أع�ى

بقدمك الخلفيه وهكذا..
 3الهبوط من ال�درج ...حذارمن النزول وركبتاك متباعدتان
وجذع�ك مندف�ع إىل األم�ام
بصورة مزعجة ,
والتربي الدرجات بكعبيك...
 4إنحن�ي إىل األم�ام قليالً كيترى الدرجات السفى  ,والحظي
هنا أن االنحناء اليقصد به ثني
الجذع..
مجرد إنحناءة بسيطة رشيقة
تكفي..
 5ليكن قوامك منتصبا ً ومتزنا ًعند الهبوط,
وإثن�ي ركبتك الخلفي�ه عندما
ترم�ن بقدم�ك األمامي�ة نحو
الدرجة السفى بلطف وهدوء.
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كلمات متقاطعة

الحمل

اليوم مناس�ب للتواصل م�ع الكبار من أفراد
أرست�ك ،فا تض�ع الفرص�ة ،وال تهم�ل صلة
الرحم .ل�و كانت حالتك املادية ع�ىل ما يرام ،فكر
يف دعوة األهل عىل العشاء يف الخارج واستمتع بوقتك
معهم

الثور

ال تعتق�د أن الجمال يوجد فقط يف األش�ياء
القديمة أو العتيقة .يجب عليك أن تغري هذه
الفك�رة أو هذا املفهوم اليوم .ال داع للبحث عن
أشياء غري موجودة يف الواقع ،فهناك أكثر من يشء
حولك اآلن يجعلك تشعر بجمال الكون والطبيعة .كل
شخص من حولك يحبك.

الجوزاء

تهانينا لك! س�تحقق اليوم تقدما ملحوظا
يف العمل .إذا كنت تري�د أن أن تحقق حلمك،
س�تكون لديك القدرة عىل تنفي�ذ ذلك اليوم .إذا
كنت تتمنى أن تش�ارك يف م�روع جديد ،ال تنتظر
ولو حتى لحظة! ابدأ اآلن .العام املقبل س�يكون عاما
مليئا باإلنجازات.

السرطان
إذا شعرت بعدم الرغبة يف الخروج من املنزل
يف ه�ذا اليوم ،ال تجر نفس�ك ع�ىل الخروج،
وإال ستش�عر بالن�دم .حاول االتصال بش�خص
ما ترت�اح عندما تتحدث إليه .الحياة ليس�ت رصاعا
دائما .مهمتك أن تستمتع بها قدر اإلمكان.

األسد

س�تؤجل بع�ض املواعي�د املهمة اليوم بس�بب
تعط�ل بع�ض األجه�زة كالهاتف أو الحاس�ب
الخ�اص بك .عىل الرغم من أنك يف أش�د الحاجة إىل
هذه األجهزة إال أنك س�تكون صبورا ألقىص درجة .إذا
كنت يف طريقك إىل املطار وس�وف تقيض ساعات طويلة يف
الطريق ،ض�ع كتابا يف حقيبتك لكي تقرأه حتى ال تش�عر
بامللل.

العذراء

تتميز بالذكاء وس�تتحقق من ذلك بنفسك
فس�تجد أن عقلك وعواطفك يف انسجام عىل
الرغ�م أن قلبك مضطرب بس�بب أمر ما .خال
الف�رتة املاضي�ة ،دخل ش�خص ما حيات�ك وحان
الوقت اآلن لتعميق العاقة مع هذا الش�خص.

الميزان
توجد بعض املش�اكل يف األج�واء ،حاول أن
تتخطاها بقليل من الهدوء والصر ،فاألجواء
ال تتحمل أن يكون هناك ش�د أكثر من ذلك حتى
ال تتولد ضغوط نفس�ية تجلب كثري من املش�اكل يف
الفرتات القادمة.

العقرب
ربم�ا تح�اول الي�وم أن تص�ل إىل أفض�ل
االتجاهات التي تجعلك عىل مقربة من هدفك.
كن متفائا وال تخضع وال تستسلم وكن شجاعا
وواج�ه كل الصعوبات من اجل الوصول إىل األش�ياء
التي تهمك .الش�عور بالواج�ب وبأنك مقيد قد يكون
سببا يف تراجعك.

القوس
أنت الش�خص الوحيد القادر عىل إس�عاد نفسك
فقط إذا لم تلتفت إىل القيود التي يفرضها البعض
عليك .لس�وء الحظ اليوم ،ربما ال تتمكن من االبتعاد
عن األشخاص السلبيني ولذلك من الصعب أن تعيش يف
جو هادئ يبعث عىل الس�عادة .ال توج�د حدود بينك وبني
من تحب فلم ال تتواصل معهم؟

الجدي

تتحس�ن الي�وم أوضاع�ك العاطفي�ة ف�إذا
كن�ت أع�زب فربما تلتق�ي اليوم بش�خص
يقدر مش�اعرك وس�تبادله نفس الشعور ،وإذا
كنت مرتبطا فربما تخط�ط للقيام برحلة بصحبة
الحبيب ملكان جديد ومختلف.

الدلو
أنت سعيد الحظ اليوم فهناك تطورات رائعة
عىل الصعيد العاطفي .من األمور املهمة التي
يج�ب أن تلتزم بها اليوم اله�دوء أثناء التحدث
مع اآلخرين وعدم التاعب بمشاعرهم .تأكد أنك يف
القمة دائما وال أحد يتقدم عليك.

الحوت

ق�د يطلب من�ك صدي�ق م�ا أن تس�لفه مبلغا
من املال ،وق�د ترتدد يف اعطائه ه�ذا املبلغ .هذا
الشخص ربما ال يكون بحاجة ملحة إىل هذا املبلغ،
فكن حذرا .ربما ترغب يف املش�اركة يف بعض األنشطة
الجماعية ،وعىل اس�تعداد ملس�اعدة اآلخرين ،ولكن عليك
أن تف�رق بني م�ن يحتاجونك فعا وبني م�ن يتظاهرون
بذلك.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1912ص�دور العدد األول من صحيفة برافدا
الروسية.
 - 1919الزعي�م امل�رصي س�عد زغلول يرس�ل
مذكرة احتجاج إىل مؤتمر الصلح الذي إنعقد يف
باريس عقب الحرب العاملية األوىل بسب
اعرتاف املؤتمر بالحماية الريطانية عىل مرص
وإبقاء الدول العربية تحت الحماية الريطانية
والفرنسية.
1937ان�دالع مظاھ�رات عارم�ة يف النج�فوالديواني�ة ض�د الحكومة العراقي�ة التي ردت
عىل املظاھرات بقصف املدن والقرى بالطائرات
وأدى ذلك لسقوط أكثر من ثاثمائة قتيل يف أقل
من أسبوعني.
 - 1939وقوع معركة خالخني غول بني القوات
الياباني�ة والس�وفيتية وذل�ك ع�ىل الحدود بني
مانتشوكو ومنغوليا يف الحرب العاملية الثانية.
 - 1947اإلعان عن استقال منغوليا.
 - 1949اإلعان عن دستور أملانيا الغربية.
 - 1951الوالي�ات املتحدة تج�رب تفجري قنبلة
ھيدروجينية يف املحيط الھادي.
 - 1956املتطرف�ون اليھود يف الجزائر يرتكبون
مذبحة وحش�ية ضد املواطن�ني العزل يف مدينة
قسنطينة بمساعدة الفرنسيني.
 - 1965أملاني�ا الغربي�ة توق�ع مذك�رة تفاھم
إلقامة عاقات دبلوماسية مع إرسائيل.
 - 1984بداي�ة البث الفضائي من ھيئة اإلذاعة
اليابانية ،وتمكنت جزر أوغاساوارا من استام
صورة صافية.
 - 1997روس�يا واملقاتلون الشيش�ان يوقعان
اتف�اق س�ام ھ�و األول م�ن نوعة ع�ىل مدى
أكثر من أربعمائه ع�ام من الرصاع الدامي بني

املسلمون الشيشانيون والروس الذين يعترون
الشيشان أحد أقاليم روسيا االتحادية.
 - 2002الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر
يق�وم بزيارة لكوب�ا ملدة  5أي�ام ،وبھذا يصبح
أول رئيس أمريكي يق�وم بزيارة كوبا بعد تويل
الرئيس فيدل كاسرتو الحكم يف عام .1959
 - 2008زل�زال ي�رب مقاطع�ة سيش�وان
الصيني�ة بق�وة بلغ�ت  8.7حس�ب مقي�اس
ريخرت.
2010مجلس األمة الكويت�ي يعطي موافقتهالنھائية عىل م�روع قانون الخصخصة الذي
يسمح ببيع رشكات مملوكة للدولة ،ويستثني
القانون
قطاعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصايف
النف�ط والرعاي�ة الصحية والتعليم ،ويس�مح
للحكوم�ة بإمتاك حصة ال تزي�د عىل  20%يف
الركات التي تجري خصخصتھا.
تحط�م طائ�رة إيرب�اص إي�ه  330تابع�ة
للخطوط األفريقية الليبية يف طرابلس آتية من
جوھانس�بورغ أدى إىل مقتل  103شخص ،ولم
ينج من الحادث إال طفل ھولندي يف الثامنة من
عمره.
 - 2015زل�زال ثاني بقوة  3.7ي�رب النيبال
ومناط�ق من الصني والھند وبنغاديش ويتبعه
بع�د ثاثني دقيق�ة آخر بق�وة  3.6درجة وذلك
بعد أسبوعني من الزلزال األول.
 2017الرئي�س الفرن�ي الجدي�د إيمانوي�لماكرون ُيعني إدوار فيليب رئيسا للوزراء ،وھذا
األخري يعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة.
ھجوم إلكرتوني برمجية الفدية يوقع أكثر من
 230ألف جھاز إلكرتوني حول.

عمودي
1قارن يف الحجم لريى مدى التطابق
 oسقوط
2جع�ل اآلخ�ر رشيكا  oنظ�ام نقل
الرسائل
3مشاركة يف األفكار حول موضوع
ما  oما بعده.
4مجم�وع احتياج�ات املكت�ب من
ال�ورق واألقام وغ�ري ذلك oحرفان
من كلمة (كزبرة).
5نص�ف مرك�ز  oوض�ع ال�يء يف
الركن وبمعنى اعتمد عليه
6كريه الرائحة  oمتشابهات
7طيب الطع�م والرائحة  oعاصمة
اوروبية (معكوسة)
8نصف يرجو  oحمام بخار حديث
 oنصف تايل.
9امل�رأة الت�ي ال زوج له�ا أو الرجل
ال�ذي ال زوج�ة ل�ه oخال�ون م�ن
النجاسة.
10فاكه�ة كالخ�وخ  oزن�اد
(مبعثرة).

أفقي
1قائ�ل العب�ارة “ :البح�ر من
ورائكم والعدو أمامكم
2أعط�ى رأي�ا خب�ريا  oإع�ادة
تدوير املواد الطبيعية
3البل�د الوحيد يف العالم الذي ال
يضع اس�مه عىل طوابع الريد
 oحرف نفي.
4نصف قارب  oنصف أرسل
5مرسحي�ة سياس�ية قدمه�ا
دريد لحام
6هوادة  oنصف ناشط
7مدين�ة أس�بانية يف أفريقي�ا
محاط�ة ب�أراض مغربي�ة o
يقرتب كثريا يف القيمة أو العدد
8خلف (بالعامية)  oمناس�بة
تعود بش�كل مس�تمر oنصف
راجع
9رئيس أمريكي س�ابق اشتهر
بفضيحة لونسكي
10مدين�ة ترفيهي�ة امريكي�ة
كبرية منها نسخة يف فرنسا

من الفيسبوك
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اختبارات شخصية

حتليل الشخصية باألرقام

مث�ال  :إذا كان تاري�خ مي�ادك ه�و
15/8/1982
اجمع األرقام كالتايل 5+1+8+2+8+9+1 :
= .… 34
ثم اجمع ناتج الجمع  ……… 7 = 4+3 :إذا ً
أنت شخصية رقم .7
ومث�ا إذا كان تاري�خ مي�ادك ه�و
10/8/1982
اجمع األرقام
كالتايل29=0+1+8+2+8+9+1:
ثم اجمع ناتج الجمع11=9+2+:
اجمع الناتج مره ثانيه......2=1+1:إذا ً أنت
شخصية رقم 2
ثم اقرأ تحليل شخصيتك من خال رقمك
1مس�تقل ومعتز بش�خصيتك  :أنت قائدبالفط�رة ول�ك آرائ�ك الخاص�ة  ،تميل إىل
املبادرة يف كل يشء وترتك انطباع قوي لدى
كل من تقابل  .قوي اإلرادة وال تحب الطرق
غري املبارشة  ،تعشق املغامرات والتحديات
وال ته�رب أب�دا م�ن أيه عقبة ق�د تواجهك
يفض�ل أن تكون يف مركز قي�ادي يف العمل
لقدرتك عىل تش�جيع من حولك  .احذر من
التك�ر  ،فك�ر يف اآلخرين قب�ل أن تفكر يف
نفسك
2تحب مساعدة الغري وتشعر معهم  :أنتال تبحث عن لفت االنتباه  ،وتتفهم مشاعر
م�ن حول�ك لذا تبح�ث عن دور مس�اعد يف
الحياة  .أنت طيب وتراعي حقوق اآلخرين ،
وتبحث عن التوازن واالنسجام  .لديك قدرة
ممي�زة ع�ىل تهدئة الن�اس وحل املش�اكل
مم�ا يمكنك أن تكون مصل�ح اجتماعي أو
س�يايس ناج�ح  .وألنك إنس�ان متعاون ن
يكون العمل ضمن فريق هو األنس�ب لك ،
نقط�ة ضعفك هي عدم قدرت�ك عىل اتخاذ
القرارات
3اجتماع�ي متفتح ومقبل ع�ىل الحياة :أنت روح الحفات  ،اجتماعي ودود  ،تحب
 ،املرح عادة تك�ون محط أنظار من حولك
 .يظه�ر التن�وع يف كا من حيات�ك املهنية
واالجتماعي�ة  ،مبدع وذو خيال واس�ع لذا
تنجذب تلقائيا نحو اآلداب والفنون واإلعام
 .ول�دت محظوظ�ا ل�ذا يتوافر لدي�ك املال
والحظ الس�عيد  .بسبب طبيعتك املتفائلة ،

قـــــــصة

وعربة

ال تسكتوا عن الظلم
قد يغلب ترصفاتك بعض الطيش
4جدي ومتوازن  ،تأخذ الحياة عىل محملالجد  :إنس�ان ص�ادق  ،تتحمل املس�ئولية
وواقع�ي  ،ال تتعب أبدا م�ن العمل الدؤوب
 ،تنتب�ه إىل تفاصيل األمور  .بينما تفتقد إىل
اإلب�داع ولكنك تتمتع بح�س منطقي قوي
 .منظ�م جدا ولك طرق�ك الفعالة يف الحياة
الت�ي تجع�ل منك عن�رص مفيد ج�دا يف أي
فريق عمل وتجلب لك النجاح والتكريم  .قد
تواجهك مش�كلة عن�ادك  ،فحني ترص عىل
أمر  ،ال يشء يف الدنيا يثنيك عنه
5ذكاؤك خارق  :أنت ملاح  ،رسيع البديهةول�ك القدرة عىل تعلم مه�ارات ومعلومات
جديدة برسعة  .فكرك الرسيع وذهنك دائم
التفك�ري قد يجعل منك إنس�ان غ�ري قادر
ع�ىل الراحة  ،ولكن�ه يعود علي�ك باملنفعة
إذ يمكن�ك التكي�ف م�ع الظ�روف برسعة
واإلب�داع املتج�دد  .التن�وع يشء مه�م يف
حيات�ك  .وتعيش حياتك يف حرك�ة دائمة ،
تحب أن تخوض املخاطر وبما أنك شخص
محظوظ فإنك تخرج منها بسام
6ش�خص مس�ئول ومخلص  ..أنت محلثق�ة  :نظ�را لصفاتك األصيل�ة  ،تقدر عىل
ف�رض احرتامك ع�ىل أصدق�اؤك  ،كما أنك
الش�خص املناس�ب لرعاية من�زل األرسة ،
حيث تكون أس�عد لحظ�ات حياتك عندما
تك�ون محاط�ا بج�و أرسي  .لديك طاقات
إبداعية كب�رية تؤثر يف محيطك لتجعل منه
مكان�ا مري�ح ومتناغم مع�ك  .تنجذب إىل

حكاية مثل

الفلوس وسخ دنيا

لم يس�م النبي صىل الله عليه وآله وسلم الذهب والفضة بالحجرين أال وهو يريد
أن يض�ع من أقدارهما ،ومن فتنة الناس بينهما .منش�ؤه :يكثر تس�لم اصحاب
الحوانيت النقود املعدنيه من املش�رتين ويعيدون لهم بعضها ،فتس�ود أصابعهم
وباط�ن كفوفه�م .ويحص�ل نفس ال�يء يف أصاب�ع وباطن كف�وف الرصافني
عندم�ا يكونون يف حوانيتهم أو عىل قارعة الطريق فإنهم يضعون نقودا ً معدنية
م�ن اك�ر الحجوم ويحركونها من ي�د اىل يد وبرسعة فتنبعث م�ن هذا التحريك
أصوات متعاقبة تجلب انتباه املارة اىل وجودهم .كنوا عن النقود ب� (وسخ دنيا)
ووصفوها بالوسخ التساخ اصابع وباطن كفوف متسلميها ،فقالوا هذا القول.

العمل املهني وإىل األعمال التي تنطوي عىل
الرعاية
- 7غام�ض  ،ذكي  ،منط�و عىل ذاتك  :أنت
مفت�ون بطريق�ة عم�ل األش�ياء وتفكري
الن�اس وكي�ف تحدث املواق�ف … تحب أن
تعرف ماذا يحدث ومن ثم تحلله  ،لذا تكون
متخصص�ا يف مج�ال مع�ني ولس�ت ملما
بكثري من املعلومات ل�ذا تجذبك املهن التي
تتطل�ب ذكاء عايل  .تميل إىل التحفظ وعدم
الوضوح كم�ا يمكن وصفك باملثالية يف كل
يشء  ،تهم�ك الجودة أكثر من الكمية ولكم
تح�اول أن تكون متس�امحا أكث�ر صادق
عم�ي  ،لديك دوافع كب�رية للحياة  :الراحة
املادية  ،األمان واالس�تقرار عوامل رئيسية
لس�عادتك لذا أنت عىل اس�تعداد للعمل ليا
نهارا لتصل إىل مس�توى الحياة الذي تصبو
إليه  .أنت منظ�م رائع وفعال تمتاز بالثقة
بالنفس ولك مه�ارات إدارية عالية تجذبك
إىل عال�م اإلدارة واألعم�ال وبالت�ايل تحصل
عىل القوة والوجاه�ة املرتبطة بهذا املجال
 .أنت أكثر األرقام حظا
7معط�اء ولديك الكث�ري لتقدمه  :متفائلومفعم بالحماس  ،مبدع وخاق  ،شخصيتك
تجذب م�ن حولك بدفء إحساس�ك  .لديك
شهية كبرية للحياة وتود أن تجرب كل يشء
فيها  .أنت معلّم بفطرتك وتحب أن تشارك
الجمي�ع بحكمت�ك وعلمك  .مهم�ا تعمل ،
فأن�ت تف�رض احرتامك كمث�ل أعىل يمكن
إتباعه تأكد أنك ال تعد أكثر مما تفي.

سأل أستاذ مادة القانون طالبا  :ما اسمك ؟
فأجابه الطالب  ،فقام األستاذ بطرده بدون سبب
ح�اول الطالب الدفاع عن نفس�ه فنهره األس�تاذ وأخرجه من قاعة
املحارضات .
خرج الطالب وهو يشعر بالظلم والطاب صامتون .
ثم بدأ املحارضة وسأل الطاب  :ملاذا تم وضع القوانني  ..؟
فقالت إح�دى الطالبات  :لضبط ترصفات الناس  .وقال طالب آخر :
حتى ُتطبَّق  .وقال طالب ثالث  :حتى ال يجور القوي عىل الضعيف .
كاف .
فقال األستاذ  :نعم  .ولكن هذا غري ٍ
فرفعت طالبة يدها وأجابت  :حتى يتحقق العدل .
فقال األستاذ  :نعم  .هذا هو الجواب  .لكي يسود العدل .
واآلن  .ما الفائدة من العدل ..؟
فأجاب طالب  :كي ُتحْ َفظ الحقوق وال ُي ْظلَم أحد .
فق�ال األس�تاذ  :اآلن أجيبوا با خوف  .هل أن�ا ظلمت زميلكم عندما
طردته  ..؟ فقالوا جميعا ً  :نعم .
فقال األس�تاذ وهو غاضب  :إذن ملاذا سكتم ولم تفعلوا شيئا  ..؟! ما
الفائدة من القوانني إن لم نملك شجاعة لتطبيقها  ..؟!
إنك�م إن س�كتم عندما يتع�رض أحد للظل�م ولم تدافع�وا عن الحق
تفقدوا إنسانيتكم  ،واإلنسانية غري قابلة للتفاوض .
ثم نادى األستاذ عىل الطالب الذي طرده واعتذر له أمام جميع الطلبة
وق�ال  :هذا هو درس�كم الي�وم  ،وعليكم أن تحقق�وه يف مجتمعكم
ماحييتم .

سودوكـــو

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

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

قريباً ..تويتر تتيح لك جدولة
تغريداتك

ب�دأت منص�ة توي�ر بط�رح
خيار جدولة التغريدات لبعض
املستخدم�ن املحددين ،وهي
إح�دى أكث�ر املي�زات املفيدة
الت�ي ق�د يرغ�ب الجمي�ع يف
استخدامها ،بحيث تتيح هذه
امليزة الجدي�دة للمستخدمن
جدول�ة التغري�دات يف تاريخ
ووق�ت محددي�ن م�ن خالل
منصة توير نفسها.
وتقترص امليزة يف الوقت الحايل
ع�ى تطبي�ق سط�ح املكتب
فق�ط ،وهي تتيح إلقاء نظرة
عى جميع التغريدات املجدولة
يف ناف�ذة الجدول�ة ،وستكون
مي�زة جدول�ة التغري�دات
مفي�دة بش�كل كب�ر ملديري
وسائ�ل التواص�ل االجتماعي

واملنشورات اإلخبارية للتعامل
مع تغريداتهم.
ويع�د م�ن غ�ر الواض�ح يف
الوق�ت الحايل م�ا إذا كان هذا
مج�رد اختب�ار أم أن املي�زة
متاح�ة ملستخدم�ي توي�ر
لسطح املكتب يف جميع أنحاء
العالم.
وتوف�ر املنصة حالي�ا ً تطبيق
( )Tweetdeckال�ذي يمك�ن
للمستخدم�ن م�ن خالل�ه
جدول�ة التغري�دات وإدارة
حساب�ات متع�ددة أيض�اً،
ويجري استخ�دام هذه األداة
إىل جان�ب أدوات أخ�رى مثل
( )Bufferع�ى نط�اق واسع
م�ن قب�ل مدي�ري وسائ�ل
التواصل االجتماعي.

السيارات «ستتكلم» مع بعضها في
المستقبل

م�ا ك�ان ينظ�ر إلي�ه يف يوم
من األيام ع�ى أنه مستحيل،
سيصب�ح قريبا حقيق�ة ،إذ
يعك�ف الخ�راء حالي�ا عى
تطوير تقنيات جديدة تسمح
للسي�ارات أن «تتح�دث» مع
بعضه�ا البع�ض وهي تسر
عى الطرقات.
وسيك�ون بمق�دور سيارات
استخ�دام
املستقب�ل
تكنولوجي�ا الجي�ل الخامس
م�ن االتص�االت ،ال�ذي يوفر
رسعة إنرن�ت تفوق الحالية
بعرشات املرات.
وسيمك�ن إنرن�ت الجي�ل
الخام�س السي�ارات م�ن
التحدث إىل بعضه�ا البعض،
وتوعية السائق�ن باملخاطر
ع�ى الطري�ق ،مث�ل الثل�وج
والحف�ر ،كم�ا يؤك�د علماء
التكنولوجيا.
اإلنرن�ت
وسيسم�ح
باستخ�دام تقني�ة الجي�ل
الخامس ع�ر الهاتف النقال
من نق�ل املعلوم�ات برسعة
فائق�ة ،تجعل االتص�ال بن
السائق�ن وسي�ارات أخرى
سهال للغاية.
وتعكف رشكات سيارات عى

دمج تقنية الجيل الخامس يف
مركباتها الحديثة ،باعتبارها
أداة للمساع�دة يف القي�ادة
الذاتية ،وكذلك توليد الطاقة.
ويعتق�د الخ�راء يف جامع�ة
جالسك�و كالدوني�ان ،أن
االتص�ال ع�ال الرسع�ة
باإلنرن�ت عر تقني�ة الجيل
الخام�س ،سيحس�ن أيض�ا
قدرات املركبات اآللية لتكون
أكثر أمانا من سيارات اليوم،
وبالت�ايل تخفي�ض الحوادث
املروري�ة ،والت�ي تتسب�ب
سنويا بحسب أرقام منظمة
الصحة العاملية يف وفاة مليون
و 300ألف شخص ،ونحو 50
مليون إصابة.
وبمساع�دة تقني�ة الجي�ل
الخامس ،ستتمكن السيارات
القريبة بم�ا فيه الكفاية من
منطق�ة الخط�ر م�ن إرسال
رسائل تحذيرية إىل السيارات
األخرى من حوله�ا ،ومن ثم
ترس�ل السي�ارات التي تلقت
الرسالة ،الرسالة نفسها ،إىل
سيارات أخ�رى قريبة منها،
لتشكي�ل سلسل�ة اتص�ال
تش�رك فيه�ا مركب�ات عدة
وعى نطاق واسع.

تهنئــــة

ال�ى عزيزي محم�د توفي�ق  ..اهنئكم
بالمول�ود الجديد واق�ول  ..يا هال بمن
عل�ى الدني�ا حض�ر مثل نور الش�مس
وأن�وار القم�ر ،اتان�ا الي�وم أحلى خبر
بوصول مولدنا الجديد ( الرين ) عروسة
مث�ل القم�ر س�بحان ر ّب�ي الل�ي أم�ر
وأعطانا هدية العمر ،وجعلها
من الذرية الصالحة .

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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نيللي كريم وخلطة النجاح السريّة
تستح�ق ع�ن ج�دارة أن تحصل عى
لق�ب أفض�ل نجم�ة كوميدي�ا ه�ذا
املوسم؛ فم�ن يتخيّ�ل أن نيليل كريم
الت�ي برع�ت يف تقدي�م أدوار «النكد»
ملواسم رمضاني�ة متتالي�ة ،جعلتها
تتص� ّدر القم�ة عام�اً تل�و اآلخ�ر
بأعمالها الدرامية ،فتخلّت عن لقبها
املعت�اد يف «بطل�ة الدرام�ا» لتصب�ح
«بطل�ة الكوميدي�ا» .فعفوي�ة نيليل
كريم يف مسلسلها الرمضاني الجديد
«ب�� 100وش» جعلته�ا تخط�ف
قلوب املشاهدي�ن منذ طلّتها األوىل يف
املسلس�ل ،فه�ل تحتفظ نيل�يل كريم
بخلطة نجاح رسية؟
يب�دو أن لديها بالفع�ل خلطة رسية
تجعلها دائم�اً باملقدمة سواء قدمت
أدوارا ً تج�ر الجمهور عى البكاء منذ
الحلق�ات األوىل كأعماله�ا الشه�رة
«تحت السيط�رة» و»سجن النساء»
و»ألع�ى سعر» ،وغرها م�ن األدوار
الت�ي أبدع�ت فيه�ا نيل�يل لسن�وات
متتالي�ة جعلته�ا دائم�اً يف مقدم�ة
السب�اق الرمضان�ي ،أو تفاج�ىء
الجمه�ور ب�دور كومي�دي خ�ارج
الصندوق بمسلسلها الجديد «ب�100

وش».
ه�ذا العم�ل ال�ذي جعل نيل�يل كريم
ه�ذا العام خ�ارج املنافس�ة بتوليفة
املسلس�ل الدرامي�ة املمتع�ة ،حي�ث
ً
عم�ال درامي�اً
ق ّدم�ت للجمه�ور
اجتماعياً كوميدياً يرسق البسمة من
وجوههم دون استئذان وبكل سهولة.
فهذا املسلسل الذي تدور أحداثه حول
عصاب�ة تخط�ط لرسقة بن�ك ،وهو
يشب�ه النسخة اإلسبانية «ال كازا دي
بابي�ل» ولكن بأسلوب ش�عبي ،جعل
الجمه�ور يتعاطف مع هذه العصابة
ويفك�ر له�م يف خط�ط تضم�ن لهم
نجاح عملية الرسق�ة .فهل يعقل أن
يتعاط�ف الجمه�ور م�ع عصاب�ة؟!
هذا ما نجحت في�ه نيليل كريم وآرس
ياسن وبقية أبطال املسلسل بعفوية
أدائه�م وتلقائية املواق�ف التي تدور
حوله�ا أح�داث املسلس�ل  .جدي�ر
بالذك�ر أن نيليل كريم ما زالت تصوّر
مشاهدها ضم�ن أح�داث املسلسل،
وم�ن املقرر أن يستمر التصوير حتى
األسبوع األخر من شهر رمضان.
ّ
ّ
مشغ�ل الفيديو من
يتمكن
ع�ذرا ،لم
تحميل امللف(.رمز الخطأ)100013 :

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

منمنمات
شيء عن شارع الرشيد ببغداد
يف ثالثينات القرن العشرين
طارق حرب

مايا دياب تطلق حفلها الثاني على يوتيوب
إليسا ترفض االبتزاز

أعلنت النجمة مايا دياب عن موعد حفلها الثاني الذي
ستقدم�ه ي�وم األربعاء املقب�ل بطريقة مبتك�رة جدا ً
وألول مرة.
وستك�ون مدة الحفل أطول من الحفل املبارش السابق
ع�ى قناتها الخاصة ع�ى يوتيوب بتم�ام الساعة 11
بتوقيت بروت والسعودية.
وخ�الل الحف�ل ستق�دم ماي�ا أغنيات خاص�ة عديدة
خ�الل الحفل مع فرقة موسيقي�ة واملفاجآت ستكون
كثرة م�ن حيث اإلطاللة واختي�ار األغنيات .عذرا ،لم
ّ
يتمكنفن تحميل امللف(.رمز الخطأ1000 :
وتستكم�ل ماي�ا حفالته�ا ع�ر مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي للتواصل م�ع جميع املعجب�ن واملتابعن
الذي�ن يطالبونها بذل�ك يف ظل التباع�د والحجر املنزيل
الذي نعيشه حاليا ً.
أما الحفل�ة الثالثة ،فستك�ون يف عيد الفط�ر املبارك،
وستك�ون مميزة أيضا ً من حيث م�ا تحمله من أفكار
جديدة.

نفى مصدر يف رشك�ة روتانا السعودية
أن يك�ون ألبوم النجم�ة اللبنانية إليسا
سيص�در يف األي�ام األوىل لعي�د الفط�ر
ّ
يحل يف  24الج�اري .وقال املصدر
الذي
إنه حتى الساعة ،من غر الوارد إصدار
ً
كام�ال ،خصوص�ا ً أن العال�م
األلب�وم
العرب�ي ال ي�زال تح�ت ضغ�ط الحظر
املن�زيل بسبب جائح�ة كورونا ،ويلزمنا
مزي�دا ً من الوقت للبت بهذا املوضوع أو
اإلصدارات املف�رض أنها كانت مدرجة
ع�ى الئح�ة الصي�ف للص�دور .ألب�وم
إليس�ا ُسجّ �ل بالكامل وه�و يف مرحلة
املاسرينغ لكن ال يُعرف تاريخ صدوره.
من جهة ثانية ،تضامنت النجمة إليسا
م�ع الدع�وة إىل رفض االبت�زاز الجنيس
ع�ر الهوات�ف ،وكتبت ع�ى صفحتها

ً
داعية فيها إىل
الخاصة مواقف بالجملة
التص ّدي لهذه الظاهرة عن طريق تهديد
الفتي�ات بالفضيحة بع�د تبادل الصور
ع�ى التطبيق�ات الخاص�ة بالهوات�ف
الخلوية ومواق�ع التواصل االجتماعي،
وش�ددت عى رضورة فض�ح املتحرّش
ّ
وتجنبه بق�در املستطاع بعد أن تحولت
معظم الفتيات إىل ضحايا ابتزاز.ذرا ،لم
ّ
ّ
مشغل الفيديو من تحميل امللف.
يتمكن
(رم�ز الخطأ )100013 :يُذكر أن أغنية
إليس�ا التي ص�درت قبل أقل من ش�هر
«ه�نغن�ي كمان» حققت نسبة ال بأس
بها من االستماع ونافست مجموعة من
ترات مسلسالت شهر رمضان وتغلّبت
باألرقام ع�ى النسبة الخاصة باستماع
أغاني املسلسالت الرمضانية.

نوال الزغبي ترفض عودة
التالميذ الى المدارس
عرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي
عن رفضه�ا لفكرة ع�ودة التالميذ
اىل امل�دارس والجامع�ات يف تغريدة
وجههته�ا لوزير الربي�ة والتعليم
اللبناني يف ظل ع�دم السيطرة عى
فروس كورونا .وقالت يف تغريدتها:
“اوالدن�ا مش حق�ل تج�ارب! هل
تضمن معاليك ان�و والدنا مش رح
ينصاب�و و يعدون�ا و يعدوا جدن و

ستن؟ هيدي جريمة مش تجربة“.
وتلتزم نوال الزغبي وأبنائها الحجر
املن�زيل من�ذ أسابي�ع للوقاي�ة من
ف�روس كورون�ا ،حي�ث تعمل من
املن�زل ع�ى البومه�ا الجدي�د ،كما
تتابع نجاح أغنية «إتحاربت» شارة
مسلسل غ�ادة عبد الرازق سلطانة
املع�ز والت�ي ص�درت بالتزامن مع
عرض العمل الرمضاني.

حريق في مسلسل نادين نسيب نجيم
ن�رش املخ�رج ،فيلي�ب أسم�ر ،ع�ر حساب�ه بموقع
التواص�ل االجتماعي «انستغرام» مقطع فيديو يظهر
ح�دوث حريق يف أح�د األحياء الشعبي�ة يف بروت هذا
أثناء إستكمال فريق عمل مسلسل « »2020التصوير
بعد أن ت ّم تأجيل عرضه ملا بعد موسم رمضان الحايل.
ولك�ن ما تم نرشه هو مشهد لح�رق خيمة من داخل
مسلس�ل « »2020الذي تقوم ببطولت�ه الفنانة نادين
نسي�ب نجي�م إىل جان�ب الفن�ان قيص خ�ويل ،وتمّ ت

عملي�ة حرق ه�ذه الخيمة تح�ت إرشاف تقنين
لتصوير مشه�د ما .وعلّقت نادي�ن نجيم ،عى
الفيدي�و قائلة« :منيح ييل فلي�ت قبل بوقت..
ق�ال بقليل خليكي ش�ويف املشهد! ي�ا لهوي»َ .
وم�ن املتوقع أن يتم عرض املسلسل يف موسم
الشت�اء املقب�ل ،أو تأجيل عرض�ه لرمضان
 2021وسيتم حينه�ا تغير اسمه ليصبح
«.»2021

بسبب الكورونا ..
القمر ” صبا مبارك ” تدخل الحجر الصحي
كشف�ت الفنان�ة األردني�ة صب�ا مب�ارك عى
خضوعها للحجر الصحي للمرة الثانية.
وكان�ت صب�ا خضت م�ن قبل لحج�ر صحي
أثن�اء توجهه�ا لإلمارات.وكتب�ت صبا مبارك
عر حسابها ع�ى ”:Twitterالحمد لله حمدا

كثرا ،قريبا و خالل أيام بنرجع لألردن و
بتبدأ رحلة الحجر التانية  17يوم بعد
الحج�ر يف دولة اإلمارات ،وبعد كل
ه�دول حجر ذات�ي يف املنزل 14
يوم كمان”.

دينا الشربيني بـ 600ألف مشاهدة لمشهد انهيارها

تغريدات

أياد عالوي

هـــادي عبــــد علـــي

حيدر المال

بع�د ميض ربع قرن ع�ى الحكم الوطني الذي ك�ان بتشكيل اول وزارة
سن�ة  1920أي يف النصف االول من ثالثين�ات القرن العرشين كان من
الالزم نحديد النشاطات يف هذا الشارع الذي كان عصب الحياة ببغداد يف
تلك الفرة ويظهر ذلك واضحا ً من االنشطة التي تحصل يف هذا الشارع
والت�ي سنذكر بعضها :وكان يف ش�ارع الرش�يد سبعة م�ن املحامن يف
تل�ك الفره يش�ر اىل ذلك مكاتبهم وهم أحمد حم�دي الرصاف وجمال
باب�ان وحسقي�ل سلمان مر وعب�د الرحمن الخض�ر وعوني النقشيل
ونجيب الراوي ويونس وهبي القايض .واالطباء يف هذا الشارع ابراهيم
املعلوف وأدما الياس أبو ش�ديد وأدورد البسمه چي واسماعيل الصفار
وافالطون وأمن رويحه وتوفيق رشدي وروبن  .وسلمان فائق وسليم
كوبي وش�كري محم�د وصبيح الوهبي وضياء محم�ود وعادل الشيخ
وعب�د االمر ع�الوي وعبد املجي�د القص�اب وعزرا قرع�ن وعيل حيدر
الجمي�ل وفؤاد مراد الشيخ وگرجي ربيع وگورديان ربيع وماريا رابينو
ڤيت�ش ومحمد كان�ي ومظهر املالح ومعوض .ومن�ي گباي ويعقوب
گباي ويعقوب وذن وأطباء العيون جالل العزاوي وعبد العزيز والصاغة
يف شارع الرشيد يف ثالثينات القرن العرشين هم باروخ الصائغ وسيگار
من�ي ومن�ي ابراهي�م ونيكوغ�وص والصيارفة يف ش�ارع الرش�يد
حسقي�ل يونا وعبد الله حاي ومني ش�لومو .وم�ن الصيدليات يف هذا
الش�ارع البغدادي�ة وبن النهري�ن والحديثة وحوگي وداب�وره ودانيال
عيىس ودجلة والرش�يد والرشقية وشماش وطويق وعبد الكريم عيىس
والع�راق والعمومية وفتو والقناعة وكامل عيىس وگرجي وگريگوريان
واملتوسط�ة والهالل االحمر والوطنية .ويف ش�ارع الرش�يد من رشكات
است�راد الطابعات اسحاق بناني أخوان وجون هلياكس وحسو أخوان
وعزرا مر حكاك والفيحاء التجارية وما بن النهرين وفارس .ومن يبيع
الطابع�ات باملفرد يف هذا الشارع ناجي طويق ونعيم ش�اوؤل ويوسف
عبد الله وكانت يف شارع الرشيد رشكة التايمس للطبع والنرش الستراد
أدوات وعدد الطباعة .وكان يف الشارع من رشكات العطور وعدد الزينة
ا ٕمب�اي ا ٕمريوم وأنور داود فتو وخسو اخ�وان ودانيال عيس واخوانه
والفيح�اء التجارية ولبنتال وسوڤر ونوڤك�س .ويف استراد النظارات
كان يف الشارع افرايم طوي�ق ورشكة العوينات العراقية ودانيال عيس
أخ�وان وم�ر داود سوڤ�ر ويف استراد الف�راء حسو أخ�وان وصبون
ش�معون ويف ف�رش السي�ارت عبد املسيح خي�اط ويف ل�وازم التصوير
الفوتوغرايف عبوش ومحمد نوريس ومخزن االلعاب العراقي ون .الياس
ونوڤكس واله�الل والدورادو وحسو أخ�وان ويف استراد القبعات كان
يف ش�ارع الرش�يد ايضا ً جستن وحسو أخوان ومخزن االلعاب العراقي
ونوڤكس ويف استراد القرطاسيه التايمس للطبع والنرش وخسو أخوان
وليبنت�ال وعب�ودي ويوسف ش�اوؤل ويف القرطاسي�ة بالوفرد االوقات
العراقية وجميل ماجد وحسو أخ�وان وماكنزي وماكنزي ومحمد عبد
الق�ادر واملنصور والنعمان ويوسف ش�اوءل ح�وري ويف تصدير القذن
فيكت�ور حكيم .أما القنصليات التي كانت موجودة يف ش�ارع الرش�يد
أواسط ثالثينات القرن العرشين القنصلية البولندية والقنصلية الچيكو
سلوڤاكي�ة والقنصلي�ة السويدي�ة والقنصلية النرويجي�ة والقنصلية
الهواندب�ة .وم�ن اطباء االسن�ان ومركبوه�ا يف الشارع يف تل�ك الفرة
أبي�ل استي�ان وبدرو سيان وداني�ال منگرديجي�ان ودريگانيان وسليم
عيل وع�يل رضا وفرج عزيز وقلم گريات وم�راد يوسف كوهن ومگاك
گيالنيان ونعيم عزاوي وأرتات الكساندريان ووليم مختاريان ومرجيان
ويعقوب وذن ويعقوب يوسف.
واملص�ورون يف ه�ذا الش�ارع آرش�اك وأل�دورادو وجعف�ر
الحسيني والصباح وعبد الرحمن محمد عارف وعبوش
ومحمد نوريس.
وم�ن املطاعم املوج�ودة يف الش�ارع مطاعم أحمد
حسن وأحمد عب�د اللطيف واحمد محمد وأحمد
عبد الله ومطعم بغداد لصاحبه آگوب رسكيس
ومطاع�م خلي�ل صالح وخرو ح�اج ورحيم
حس�ن وساڤوي وسيم�ون أوهانيان وسليم
ابراهي�م وسليم�ان عبد الق�ادر وسيد كاظم
سيد فتاح وش�بحي ميخا وصديق مصطفى
وط�ه محم�ود وعبد الله ما ش�اء الل�ه وعبد
الحمي�د ق�ادر وعب�د الكريم ف�رج وعبد عيل
أك�ر وعلوان حسن وف�رح منصور وحسن
مال�و وكاظم مه�دي ومطعم مراد
وانط�وان ونعوم ومطاعم محمد
أديب ومجيد حاج شكر ومحمد
جاسم ومحمد سعيد ومحمود
محيد ومهران آگوب ومحمود
مجي�د وهرم�ز مبخا ٔيي�ل
ويون�س هرم�ز .وكان�ت
مقاهي ش�ارع الرش�يد يف
ثالثين�ات الق�رن العرشين
وبع�د عرشي�ن سن�ة عى
الحك�م امللك�ي أكث�ر من
ستن مقهى .

نعتز بابناء شعبنا املتظاهرين ،نقدر ونثمن عالياً تضحياتهم
ونقف بالكامل اىل جانب مطالبهم املشــروعة ونؤمن باهمية
حتقيقها كشرط لتحقيق االستقرار .
يف الوقت ذاته نشــدد على ضرورة التزام الســلمية وعدم
االعتــداء على املمتلــكات العامــة او اخلاصــة كحل وحيد
لتحقيق تلك املطالب .
ُ
هيبة الدولة ليســت اكسســواراً ،وال حلماً بعيــداً ،بل هي
آخــر فرصة للحفاظ على العــراق وبنائه ،وال ُحيافظ عليها
#حبصرالســالح فحســب ،بل بتطبيق القانــون االحتادي
بكردســتان ،وتقويض االنفالت العشــائري ،وتقليل فوارق
الرواتــب بني فئات اجملتمع ،وصوالً الحرتام إشــارة املرور.
هيبة الدولة :مسألة وجود.

يف إط�ار درامي صادم ،ق ّدمت النجمة دينا الرشبيني واحدا ً من
أفضل مشاهدها يف الحلقة السادسة عرش من مسلسل «لعبة
النسيان» ،وهو مشهد انهيارها بعدما علمت بأن زوجها أمجد
(أحم�د صفوت) حرمها من ابنها ،ليصبح اسم دينا الرشبيني
األكثر ت�داوالً عى توير وقت عرض الحلق�ة ويتجاوز املشهد
 600ألف مشاهدة يف أقل من  24ساعة.
وقدمت النجمة دين�ا الرشبيني أدا ًء مزجت خالله بن محاولة
التماسك واالنهيار التام ،فمراتٍ ترصخ يف وجه زوجها ،وأخرى
ّ
تتوس�ل إليه بأن ال يفعل ذل�ك ،ويف النهاية لم تق َو عى التحمّل
لتنه�ار باكية تماماً ،وما زال مسلسل «لعبة النسيان» يكشف
طي
املزي�د عن ش�خصياته التي تحمل جميعه�ا أرسارا ً كبرة ّ
الكتمان.
ويُعرض ه�ذا املسلسل حرصيا ً عى ش�بكة قنوات  mbcمرص
الساع�ة  10مس�ا ًء و  4والنص�ف ع�رصا ً ع�ى  mbcم�رص،
والساع�ة  2عرصا ً و 8مس�ا ًء عى قناة  mbcمرص  ،2كما ُتذاع
قبلها بيوم واحد عى منصة شاهد.
وينتم�ي مسلس�ل «لعب�ة النسي�ان» لنوعي�ة أعم�ال الدراما
االجتماعية ،حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة

املتوسط�ة ،وتتغر حياته�ا تماما ً عندما تفق�د ذاكرتها وتجد
نفسها يف رصاع بن حياتها الجديدة ومحاولة ّ
تذكر املايض.
يُذكر أن دينا الرشبيني ش�اركت يف رمضان املايض يف مسلسل
«زي الشمس» الذي ّ
حق�ق نجاحا ً كبرا ً وتص ّدر املركز األول يف
استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل ،وحصلت دينا الرشبيني
عى أفضل ممثلة كما أنهت دينا حاليا ً تصوير فيلمَي «البعض
يذهب للمأذون مرتن» و «يوم .»13

