املرور تتوعد بإجراءات صارمة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
حبق املخالفني للوقاية من كورونا
مؤيد الالمي

بغداد  /الزوراء:
توعدت مديرية املرور العامة ،امس االحد،
بإجراءات صارمة ستتخذ بحق املخالفني إلجراءات
الوقاية من فريوس كورونا.وقال مدير عام املرور،
اللواء زهري الخفاجي ،فيترصيح صحفي :إن
«املديرية ستتخذ إجراءات صارمة لردع املخالفني،
وخصوصا مع ارتفاع اإلصابات بفريوس كورونا».
أضاف أنه «يف غضون األسبوع املنرصم تم فرض
 8٠ألف غرامة ملخالفي اإلجراءات الوقائية والحظر
الشامل يف بغداد واملحافظات».ودعا مدير املرور
العامة املواطنني إىل «االلتزام باإلجراءات الصحية
والوقائية وارتداء الكمامات والقفازات».
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

املالية النيابية تكشف لـ

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

تفاصيل مشروع قانون االقرتاض الداخلي واخلارجي وتوضح مالمح املوازنة
وكلم سلعر الفائلدة  ،وكيفية التسلديد
ومصدر التسلديد وامور اخلرى ،مؤكدا
ان موافقة الربمللان كانت مروطة بان
تاتي الحكومة بروط العقد اىل مجلس
النواب.واشلار اىل ان املوازنلة لم ترسلل
حتلى االن من قبل الحكوملة عىل الرغم
من اللزام مجللس النلواب يف جلسلاته
السلابقة الحكوملة بارسلالها خلالل
الشهر الجاري ،مبينا ان املوازنة ستكون
تشلغيلية النه ال يبقى وقت كاف لتنفيذ
املشاريع االستثمارية ،حيث انها سرتكز
عىل النفقات الرضورية .وبشلان قانون
التقاعلد املوحد ،ذكر الصفلار ،ان هناك
طللب نيابي مقلدم من قبلل  200نائب
اىل رئاسلة الربملان لغرض اجلراء تعديل
عىل قانون التقاعد املوحد لكون القانون
رشع بشكل مسلتعجل حدث فيه بعض
املشلاكل ،حيث ان املحاللني عىل التقاعد
ضمن القانون لم يستلموا مستحقاتهم
املالية سواء من التقاعد او من دوائرهم،
فضال عن انه تسبب بمشاكل ادارية.

تفاصيل ص2

جتدد التظاهرات يف عدد من احملافظات للمطالبة باالصالحات

متظاهرو النجف يضرمون النار يف منزل الياسري وحمتجو املثنى يطالبون بإقالة احملافظ
بني القلوات االمنيلة واملتظاهرين يف النجف
وارضام النار يف منزل املحافظ لؤي اليارسي،
فيما طالب محتجو محافظلة املثنى باقالة
املحافلظ احملد منفي.وذكلر مصلدر ،إن

مواجهلات بلني القلوات االمنيلة ومحتجني
قرب منلزل املحافظ لؤي اليلارسي اندلعت
علرص املس ،مبينلا أن املحتجلني ارضموا
النلريان بمنزل املحافلظ .واضاف أن هناك

العديلد من ابناء القلوات االمنية مصابني يف
املستشفى ،الفتا اىل أن املحافظ غري متواجد
يف منزله.

تفاصيل ص2

عراقي يعمل يف «فيسبوك» زار أكثر من  100دولة حول العامل

ص2

االحتاد االسيوي :النجم الدولي السابق يونس حممود هداف باملوهبة وقائد بالفطرة

ص6

وزير املالية يعلن بدء التحضري ملوازنة العام
املقبل ويستبعد إقرار موازنة 2020

أملس ،بشلأن اإلصالحات واإلجلراءات
الرضوريلة للحكوملة ،موضحلا أن
املشلكلة ليلس برتاجلع أسلعار النفط
وكورونا وانما ابعد واعظم ،الن  18سنة
من تغيري السياسات املتبعة والرتاكمات
والسياسلات الخاطئة أدت اىل مشلاكل
حقيقية ،كما أن الحكومات املتالحقة لم
تقلدر عىل الصعوبلات االقتصادية ومن
رضوري البلدء بطريقلة جديدة لتجاوز
األزمة.

تفاصيل ص2

التقاعد تعلن توزيع رواتب املتقاعدين
وتكشف مقرتحات تعديل قانونها

بغداد /الزوراء:
أكدت هيئة التقاعد الوطنية ،امس االحد،
ان توزيلع رواتلب املتقاعديلن املا اليوم
(امس)  ،اواليوم االثنني ،بينما كشف عن
ان مقلرتح تعديل قانلون التقاعد املوحد
يشلمل تعديل السلن القانونية والخدمة،
وكذلك سللف وقلروض املتقاعدين.وقال
مدير الهيئة ،احمد السلاعدي ،يف ترصيح
صحفلي :إن “الهيئلة اكمللت جميلع
املتطلبات واالجراءات الخاصة بدفع رواتب
املتقاعديلن ملن املدنيلني والعسلكريني،

ونحن بانتظار وصول اشعار التمويل من
وزارة املالية اليوم (امس) ،اواليوم االثنني
للمبلارشة بتوزيلع رواتلب املتقاعدين يف
موعدهلا املحد”.وبشلأن مقلرتح تعديل
قانون التقاعد ،نّ
بني الساعدي :ان “مقرتح
التعديلل يشلمل مجموعلة ملن النقاط،
بضمنهلا تعديل السلن القانونية لالحالة
عىل التقاعلد للرجال والنسلاء والخدمة،
وكذلك السللف والقلروض التي اقرتضت
من قبل املتقاعدين”.

تفاصيل ص2

غداة احتجاجات وأعمال عنف ومناوشات بني املتظاهرين

الرئيس اللبناني يدعو املواطنني والنخب
السياسية اىل التمسك بالوحدة الوطنية

بريوت /متابعة الزوراء:
حث الرئيس اللبناني ميشال عون امس
األحلد مواطنيه والنخب السياسلية عىل
التمسلك بالوحدة الوطنيلة ،وذلك غداة
اندالع أعمال عنف يف أنحاء من العاصمة
بلريوت بني أنصلار األحزاب السياسلية
املتنافسة ،مع تجدد حركة االحتجاجات
إثر تخفيف السللطات مطلع األسلبوع
إجلراءات الحجر املنزيل التي فرضت ملنع
تفلي فريوس كورونلا .وقال عون عىل
حسابه الرسلمي يف تويرت “قوتنا كانت
وتبقلى وسلتظل يف وحدتنلا الوطنية...
ليكلن ملا جرى ليلل أمس جلرس إنذار
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اعلنت تقديم طلب من قبل  200نائب لتعديل قانون التقاعد

الزوراء /حسني فالح:
كشلفت اللجنلة املاليلة النيابيلة ،علن
تفاصيلل ملروع قانلون االقلرتاض
الداخلي والخارجلي ،وفيملا أوضحلت
مالمح مروع قانون املوازنة االتحادية
 ،اعلنلت تقديلم طللب نيابلي موقلع
ملن  200نائلب لتعديل قانلون التقاعد
املوحد.
وقلال مقرر اللجنة النائب احمد الصفار
يف حديث لل”الزوراء” :ان تم االنتهاء من
القراءة الثانية ملروع قانون االقرتاض
الداخلي والخارجلي يف مجللس النواب،
مبينلا انله كان يفلرتض ان يتضملن
االقرتاض يف املوازنة االتحادية العامة اال
ان تاخر اقرارها جعل الحكومة يف حرج
لغلرض تاملني املسلتلزمات الرضورية
كالرواتب واالدويلة والبطاقة التموينية
واالمور االخرى بسبب عدم توفر السيولة
املالية.واوضلح :ان امللروع يتضملن
اعطلاء موافقلة للحكوملة لالقلرتاض
رشط ان تاتلي بتفاصيلله ،أي كم املبلغ
اللذي سلتقرتضه ،والجهلة املقرتضلة،

الزوراء /دريد سلمان:
أكلد وزير املالية علي عبد األمري عالوي،
أملس األحد ،وجود عجز يبلغ  5تريليون
دينار يف الشهر ،كاشفا ً عن بدء التحضري
ملوازنة العام املقبل بعد استبعاده إمكانية
إقلرار موازنة العام الحلايل  ،2020فيما
أعلن عن وضع حزمة إصالحات ستقدم
خالل ثالثة أشهر.وقال وزير املالية عي
عبلد األملري علالوي يف مؤتملر صحفي
عقلده يف القرص الجمهلوري وحرضته
“اللزوراء” :إن مجلس اللوزراء اجتمع،

بغداد /الزوراء:
اكد وزير الصحة يف حكومة اقليم كردستان ،سامان برزنجي ،امس األحد ،ان املوقف
الوبائي لفريوس كورونا يف االقليم خرج عن السيطرة ،فيما أشار إىل أن االوضاع الصحية
خطرية ،ويجب ان يلتزم املواطنون بالتعليمات الصحية.وقال برزنجي ،خالل حديث
صحفي :إن «املوقف الوبائي لفريوس كورونا يف اقليم كردستان خرج عن السيطرة،
وهناك ارتفاع مخيف يف عدد اصابات».واضاف ان «هناك ازديادا كبريا يف عدد حاالت
الوفاة ،وهناك  26حالة اصابة جديدة بفيورس كورونا يف محافظة اربيل ،وهناك  ٤حاالت
وفاة جديدة يف محافظة السليمانية ،وهذا دليل عىل انتشار خطري لفريوس كورونا يف
اقليم كردستان».ودعا ،جيع املواطنني اىل «االلتزام بالتعليمات الصحية ،واتباع نظام
الحماية الذاتية واالبتعاد عن التجمعات ،ورضورة التعاون مع الفرق الصحية».وتابع:
«عىل املواطنني الشعور باملسؤولية وحماية انفسهم من االصابة بفريوس كورونا.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء /خاص:
تجلددت التظاهرات الشلعبية  ،امس االحد،
للمطالبة باالصالحات الحكومية يف عدد من
محافظلات البالد ،حيث اندلعلت مواجهات

كردستان :وباء «كورونا» يف اإلقليم
خرج عن السيطرة

للجميع”.وأضلاف الرئيلس اللبنانلي
“نحلن يف أملس الحاجلة إىل أن نضلع
اختالفاتنا السياسلية جانبا ونسارع إىل
العملل معا ملن أجل اسلتنهاض وطننا
من عمق األزمات املتتالية عليه”.واشار
اىل ان ملا جرى ليل املس جرس انذار...
وليلس بالشلتائم واالعتلداءات نحقلق
عيشلا ً كريما ً اذ ال نرصة ألحد عىل اآلخر
بالقوة او العنف .وأوردت وسلائل إعالم
محلية بسلماع دوي إطالق نار يف بعض
أحياء وضواحي بريوت مسلاء السلبت،
خالل اشلتباكات بلني أنصلار األطراف
املتنافسة.

اكدت تسجيل  ٢٨وفاة يف تسع حمافظات

الصحة تسجل ثالث أعلى معدل يف البالد
بعد إصابة  1٢6٨بفريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد،
املوقف الوبائي اليومي لإلصابات املسجلة
بفريوس كورونا املستجد يف العراق ،فيما
اكدت تسلجيل  1268إصابة جديدة وهي
ثالث اعىل معدل منذ تفي جائحة كورونا
و 28وفاة و 282حالة شلفاء بالفريوس.
وذكرت اللوزارة يف بيان تلقلت «الزوراء»
نسخة منه :انه تم فحص ( )86٠٩نماذج
يف كافلة املختلربات املختصلة يف العلراق
ليلوم امس ،وبذلك يكلون املجموع الكي
للنملاذج املفحوصلة منذ بداية تسلجيل
املرض يف العراق (.)٣٠٣٠5٣واضافت ان
مخترباتهلا سلجلت ليوم املس ()1268
ا ٕصابلة يف العراق موزعلة كالتايل :بغداد/
الرصافلة ،265 :بغلداد /الكلرخ،2٤٣ :
مدينلة الطب ،٩٧ :النجلف ،28 :البرصة:
 ،121السليمانية ،٩1 :اربيل ،٣٩ :دهوك:

 ،٣كربلالء ،28 :واسلط ،٩٧ :كركوك،٣ :
دياىل ،1 :بابل ،٤٣ :ميسان ،٣٩ :الديوانية:
 ،٤٠ذي قار ،68 :املثنى ،12 :صالح الدين:
 ،25االنبار ،22 :نينوى.٣ :واشارت اىل ان
علدد حاالت الشلفاء 282 :حاللة  ،وكما
يلي :بغلداد /الرصافلة ،18٩ :بغلداد/
الكلرخ ،٤٠ :مدينة الطلب ،8 :النجف،2 :
البرصة ،15 :كربالء ،1 :دياىل ،1 :واسلط:
 ،2نينوى ،2٠ :ميسلان ،٤ :مبينة ان عدد
الوفيلات  28 :حاللة :بغلداد /الرصافة:
 ،٩بغلداد /الكلرخ ،5 :مدينلة الطب،2 :
النجلف ،1 :السلليمانية ،5 :كركلوك،1 :
واسلط ،1 :الديوانيلة ،1 :البلرصة،1 :
ميسلان ،1 :بابل.1 :وتابعت :ان مجموع
االٕصابلات  ،12٣66 :املا مجموع حاالت
الشلفاء ،5186 :بينملا الراقديلن الكي:
 ،68٣٤يف حني الراقدين يف العناية املركزة:
 ،6٩ومجموع الوفيات.٣٤6 :

بعد الغاء مجيع االستثناءات من احلظر من  6مسا ًء إىل  5فجراً

الالمي :سنتحرك بشكل عاجل بشأن حركة الصحفيني وسنجد حلوال
الستثنائهم ايام اخلميس واجلمعة والسبت
متلفلز ،أنله سليتحرك بشلكل عاجل
للتباحث ملع عمليات بغداد بخصوص
حركة اإلعالميني والصحفيني ،مشلددا
عىل ان تعمل القنوات واالذاعات بنظام
الخفلارات خالل هذه االيلام لديمومة
العملل وقلال سلنجد حلوال السلتثناء
الصحفيلني ايلام الخميلس والجمعلة
والسلبت الدامة عملل االعالم.واضاف
الالمي :سلانقل رسالة اىل قاىد عمليات

بغداد /الزوراء:
اعلنلت قيلادة عمليلات بغلداد ،الغلاء
جميلع االسلتثناءات يف حظلر التجوال
من السلاعة  6مسلاء اىل اللل  5فجرا،
فيما اكلد نقيب الصحفيلني العراقيني
رئيس اتحلاد الصحفيلني العرب مؤيد
الالملي ،عزمه التحرك وبشلكل عاجل
السلتثناء الصحفيلني واالعالميني من
حظر التجوال.وقلال الالمي يف ترصيح

االزمة النيابية لـ  :اعداد االصابات
ستتصاعد وال تعاون من املواطنني يف
تطبيق االجراءات الوقائية

الزوراء  /يوسف سلملان:
يعقلد مجللس النلواب جلسلته
االعتياديلة الرابعلة ظهلر اليلوم
االثنلني  ،والتي سلتتضمن فقرتني
فقلط يف جلدول االعملال  ،اولهلا
مناقشة تقرير خلية االزمة النيابية
حول جائحة كورونا ،ثم مناقشات
عامة .وتعليقا عىل ذلك حذرت خلية
االزمة النيابية ملن تزايد االصابات
الجديلدة بوبلاء كورونلا خلالل
االيلام املقبللة  ،يف ظل علدم تعاون
املواطنني يف تطبيق اجراءات الوقاية
والسلالمة الصحيلة  ،وعدم تطبيق
االجراءات الصارملة من قبل وزارة
الصحة .وقلال مقرر خليلة االزمة

النائب جواد املوسلوي  ،لل” الزوراء
“ ،ان “ اعلداد االصابات الجديدة يف
تزايد مسلتمر  ،بسلبب عدم وجود
تعلاون كبري ملن قبلل املواطنني يف
تطبيق اجراءات السلالمة الوقائية
والصحيلة وااللتزام بهلا “.واضاف
ان “ فلرض حظلر تجلوال وقائلي
شلامل اصبح امرا صعبا يحتاج اىل
توفري قلوت النلاس اوال وتوعيتهم
بمخاطلر الوبلاء  ،وكذللك التلزام
املواطنلني باالجلراءات الوقائيلة
والصحية “،مطالبلا وزارة الصحة
باتخلاذ اجراءات حازمة للسليطرة
عىل الوباء ودرء الخطر .

تفاصيل ص2

بغداد بشأن اسلتثناء الصحفيني ،الفتا
اىل ان اعداد الصحفيني العاملني فعال يف
بغلداد ال يتجلاوز  6٠٠صحفي يف حني
ان مئات العجالت ملن غري الصحفيني
واالطبلاء وغريهم تجول يف الشلوارع.
واوضلح :ان النقابلة تفاجلأت بقلرار
عمليلات بغداد امس بغلق الطرق أمام
حركة الصحفيني واإلعالميني مما سبب
إربلاكا ً واضحا ً يف عملهلم وعودتهم إىل

منازلهم.اىل ذللك ،قررت قيادة علميات
بغلداد ،إلغلاء جميع االسلتثناءات من
حظر التجوال من السلاعة  6مسا ًء إىل
 5فجرا ً ما عدا سليارات اإلسعاف.وقال
مدير إعالم عمليات بغداد ،العقيد حازم
العزاوي يف ترصيح صحفي ،إن «جميع
االسلتثناءات من حظر التجوال سليتم
الغاؤها من  6مسلا ًء إىل  5فجرا ً ما عدا
سيارات اإلسلعاف» ،الفتا إىل إن «إلغاء

االستثناء سيشمل القوات األمنية ايضا
«.وأضاف أن «أيلام الخميس والجمعة
والسلبت سليكون الحظر فيها شامال
دون إي استثناء» ،مبينا أن «قرار إلغاء
االستثناء جاء من قبل رئيس الوزراء..
وقيادة عمليات بغداد ملزمة بتنفيذه».
وتابع أن «مداخل العاصمة بغداد أيضا
مشلمولة بإغلالق التلام بعد السلاعة
السادسة مساء».

رئيسا اجلمهورية والوزراء يؤكدان ضرورة توظيف احلكومة امكانياتها لالرتقاء بالواقع اخلدمي

الكاظمي خالل اجللسة االستثنائية جمللس الوزراء:
وضعنا اخلطط لتجاوز االزمات
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،ورئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،رضورة توظيف الحكومة كل امكانياتها من اجل
االرتقلاء بالواقع الخدمي للمواطنني ،وفيما اشلار الكاظمي
خالل جلسة استثنائية ملجلس الوزراء اىل وضع الخطط لتجاوز
االزمات.وذكر مكتب رئيس اللوزراء يف بيان تلقت “الزوراء”
نسلخة منه :ان رئيس مجلس اللوزراء مصطفى الكاظمي،
اسلتقبل امس األحد ،رئيس الجمهورية برهم صالح ،وجرى
خالل اللقاء مناقشة عدد من القضايا األساسية.وهنأ صالح
رئيس الوزراء بمناسبة اسلتكمال الكابينة الوزارية  ،لتنفيذ
برنامجله الحكومي اللذي صونّت عليه الربمللان ،وبذل أقىص
الجهود لتقديلم الخدمات للمواطنني.وبحث رئيسلا مجلس
اللوزراء والجمهورية آخر مسلتجدات األحلداث عىل الصعيد
الداخي ،واألوضلاع االقتصادية واألمنية ،والخطوات الواجب
اتخاذهلا يف ظلل التحديات التلي تواجه البلد بسلبب جائحة

كورونا ،وتدهور أسلعار النفط العاملية.واضلاف البيان ،انه
نّ
سلتوظف نّ
تلم التأكيد علىل أن الحكوملة
كل إمكانياتها من
أجل االرتقاء بالواقع الخدمي للمواطنني ،ومواجهة الفسلاد
والكشلف عن مكامنله ،وبما يحقلق تطلعلات املواطنني يف
تحقيق اإلصالح املنشود يف نّ
كل مفاصل الدولة.ويف سياق اخر،
ذكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خالل الجلسة
االسلتثنائية ملجلس اللوزراء  :نبارك لللوزراء الجدد تصويت
مجلس النواب عليهم ،مؤكدا انه بعد إكمال الكابينة الوزارية
نبدأ بالخطوات العملية ،كفريق واحد ،لتجاوز التحديات التي
يم نّر بها البلد .واشلار يف بيان ملكتبله اىل ان البلد يم نّر بأزمات
وتحديلات كبلرية يف الجانب امللايل وجائحة كورونلا وانهيار
أسلعار النفط وغريها ،ووضعنا الخطط لتجاوزها ،وهذا ما
يتطللب التعاون من قبل الجميع مع الحكومة لوضع البلد يف
الطريق الصحيح ،مبينا ان سوء النظام اإلداري عرقل العديد
من املشاريع ،ونعمل جاهدين عىل إصالحه .

بعد إعالن وزير اخلارجية األسبق أنه سيصوت جلو بايدن

ترامب :العراق مل ميتلك أسلحة دمار شامل وكولن باول جرنا لـ”حروب كارثية” بالشرق األوسط

واشنطن /متابعة الزوراء:
هاجلم الرئيس األمريكلي دونالد ترامب،
وزيلر الخارجيلة األسلبق كوللن بلاول،
مؤكلدا أنه كان سلببا يف توريط أمريكا يف
حلروب اللرق األوسلط الكارثية.وكتب
علىل “تويرت”،املس األحد“ :كوللن باول
هو املسلؤول الفعلي عن جلر أمريكا إىل
الحلروب الكارثيلة يف الرق األوسلط”.

وقلال تراملب“ :كوللن بلاول ،متغطرس
حقيقلي كان مسلؤوال علن إدخالنلا يف
حروب الرق األوسط الكارثية ،وقد أعلن
لتوه أنه سليصوت ملتغطرس آخر هو جو
بايدن النعسلان”.وأضاف“ :ألم يقل باول
إن العلراق امتللك أسللحة دمار شلامل؟
العراق لم يمتلكها ،لكننا خضنا الحرب”.

تفاصيل ص2

الكويت تصرف بدل بطالة للمواطن حال إيقافه عن العمل ملدة  6أشهر
الكويت /متابعة الزوراء:
أعلنت الناطق الرسلمي مديرة العالقلات العامة يف الهيئة
العاملة للقوى العاملة الكويتية ،أسليل املزيلد ،أن الهيئة
ممثلة بقطاع العمالة الوطنية تعمل منذ بداية أزمة تفي

فريوس كورونا املسلتجد عىل استمرار رصف املستحقات
للمستفيدين من دعم العمالة الوطنية ومكافأة الخريجني
والتأمني ضد البطالة.

تفاصيل ص2
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الالمي :تكليف ياراهلل برئاسة اركان
اجليش اختيار موفق
بغداد /الزوراء:
ع ّد نقيب الصحفيني العراقيني رئيس
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي،
تكليف الفريق الركن عبد االمري يارالله
برئاسة اركان الجيش اختيار موفق.
وقال الالمي يف تغريدة له عىل «تويرت»
تابعتها «الزوراء» :ان وزير الدفاع جمعة
عناد اعلن عن تكليف الفريق الركن عبد
األمري يار الله بمنصب رئيس أركان
الجيش خلفا ً لعثمان الغانمي الذي اصبح
وزيرا ً للداخلية بعد موافقة القائد العام.
واضاف ،انه يعد اختيارا موفقا لكون
يار الله أحد كبار ضباط النرص العراقي

عىل داعش وضابط وطني وكفوء ونزيه
وشجاع مربوك له هذا املنصب.

الكعيب حيذر من أي تدخالت يف عمل
مفوضية االنتخابات

بغداد /الزوراء:
حذر النائب األول لرئيس الربملان حسن
كريم الكعبي ،من أية تدخالت يف عمل
مفوضية االنتخابات.وذكر مكتب الكعبي
يف بيان  :ان «النائب االول لرئيس مجلس
النواب ترأس ،ندوة موسعة للجنة القانونية
النيابية بحضور رئيس واعضاء املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات  ،لبحث آلية
عمل املفوضية واجراء االنتخابات املبكرة
 ،والوقوف عىل ابرز التحديات و املعوقات
الفنية واالدارية واملالية املوجودة».ودعا
الكعبي ،جميع القوى السياسية وجميع
منظمات املجتمع املدني إىل «تعضيد عمل
املفوضية واسناد اداءها املطلوب خالل
الفرتة املقبلة بما يحفظ نجاح العملية

الديمقراطية و يضمن تعزيز ثقة الجماهري
يف اداء املفوضية و استقرار و حيادية هذه
املؤسسة واستقالليتها وتحقيق االهداف
التي ينشدها الشعب» ،محذرا ً من «اية
تدخالت يف عمل املفوضية تحت اي عنوان او
ظرف».ودعا نائب رئيس الربملان ،املفوضية
إىل «العمل عىل تثبيت اصحاب العقود
فيها».من جانبهم ،استعرض املجتمعون
موضوعة النظام الداخيل والهيكلية املنجزة
للمفوضية  ،والتخصيصات املالية املطلوبة
النجاز وادارة العملية االنتخابية املقبلة ،كما
جرى التأكيد عىل رضورة ان تتسم عملية
اختيار املناصب بالشفافية واتاحة الفرصة
للمنافسة وفقا للكفاءة واملعايري التي
وضعتها املؤسسة املستقلة .

التقاعد تعلن توزيع رواتب املتقاعدين
وتكشف مقرتحات تعديل قانونها
بغداد /الزوراء:
أكدت هيئة التقاعد الوطنية ،امس االحد ،ان توزيع رواتب املتقاعدين اما اليوم (امس) ،
اواليوم االثنني ،بينما كشف عن ان مقرتح تعديل قانون التقاعد املوحد يشمل تعديل السن
القانونية والخدمة ،وكذلك سلف وقروض املتقاعدين.وقال مدير الهيئة ،احمد الساعدي،
يف ترصيح صحفي :إن “الهيئة اكملت جميع املتطلبات واالجراءات الخاصة بدفع رواتب
املتقاعدين من املدنيني والعسكريني ،ونحن بانتظار وصول اشعار التمويل من وزارة املالية
اليوم (امس) ،اواليوم االثنني للمبارشة بتوزيع رواتب املتقاعدين يف موعدها املحد”.وبشأن
مقرتح تعديل قانون التقاعدّ ،
بني الساعدي :ان “مقرتح التعديل يشمل مجموعة من النقاط،
بضمنها تعديل السن القانونية لالحالة عىل التقاعد للرجال والنساء والخدمة ،وكذلك السلف
والقروض التي اقرتضت من قبل املتقاعدين” .مشريا اىل ان “كل القوانني اىل تحتوي عىل اثر
مايل يجب أن تأتي عن طريق الحكومة ،إال ان مقرتح مرشوع تعديل قانون التقاعد سريسل
من الربملان اىل الحكومة لدراسته واالثر املايل والجوانب االخرى الذي يرتتب عليه ،ومن ثم
يصار اىل الخروج بتوصيات عن تلك التعديالت”.ولفت الساعدي اىل :ان “مقرتح القانون
يتضمن الغاء التعديل االول من قانون التقاعد املوحد ،ونقاط تتعلق بالسلف والقروض
الخاصة باملتقاعدين وتأجيل انفكاك املوظفني” ،مؤكدا أن “التعديالت يرتب عليها اثر مايل
فتحتاج اىل دراسة من قبل الحكومة للنظر بها”.

جتدد التظاهرات يف عدد من احملافظات للمطالبة باالصالحات

متظاهرو النجف يضرمون النار يف منزل الياسري
وحمتجو املثنى يطالبون بإقالة احملافظ
الزوراء /خاص:
تجددت التظاهرات الشعبية  ،امس االحد،
للمطالبة باالصالحات الحكومية يف عدد من
محافظات البالد ،حيث اندلعت مواجهات
بني القوات االمنية واملتظاهرين يف النجف
وارضام النار يف منزل املحافظ لؤي اليارسي،
فيما طالب محتجو محافظة املثنى باقالة
املحافظ احمد منفي.
وذكر مصدر ،إن مواجهات بني القوات
االمنية ومحتجني قرب منزل املحافظ لؤي
اليارسي اندلعت عرص امس ،مبينا أن
املحتجني ارضموا النريان بمنزل املحافظ.
واضاف أن هناك العديد من ابناء القوات
االمنية مصابني يف املستشفى ،الفتا اىل أن
املحافظ غري متواجد يف منزله.
من جهتها ،دعت مديرية رشطة النجف،
املتظاهرين السلميني إىل ضبط النفس
والحفاظ عىل املمتلكات العامة والخاصة
ومنع «املندسني» من استغالل التظاهرات.
وجاء يف بيان لرشطة النجف تلقت «الزوراء»
نسخة منه» «تهيب مديرية رشطة محافظة
النجف األرشف واملنشآت بجميع املتظاهرين
السلميني إىل رضورة ضبط النفس والتعاون
مع األجهزة األمنية التي تعمل عىل حماية
املتظاهرين».
وأضاف البيان ،أن «رشطة النجف حريصة

جدا ً عىل حماية أرواح املتظاهرين وتوفري
الحماية لهم ،وتطالبهم بضبط النفس
وعدم السماح لبعض املندسني من استغالل
التظاهرات كما انها تؤدي واجباتها بصورة
مهنية».
وتابع البيان ،أن «األجهزة األمنية تعمل
جاهدة لحمايتكم وحماية املمتلكات العامة
والخاصة وتوفري األجواء اآلمنة للتظاهر
وتدعوكم إىل إبعاد من يحاول أن يخرج
التظاهرات عن سلميتها ،وأن مطالبكم
املرشوعة محط اهتمام الجميع لذا نكرر
دعوتنا للتعاون معنا والحفاظ عىل حقوقكم
املكفولة دستوريا».
اىل ذلك ،أفاد مصدر محيل  ،بأن متظاهرين
يطالبون بإقالة محافظ املثنى أحمد منفي
جودة ومدراء الدوائر يف املحافظة ،أغلقوا
مبنى ديوان املحافظة بـ»االتفاق مع القوات
األمنية».
وقال املصدر إن «محافظة املثنى شهدت
تظاهرة حاشدة للمطالبة بإقالة املحافظ
أحمد منفي جودة ومدراء الدوائر يف
املحافظة».
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكشف عن
اسمه ،أن «مبنى ديوان محافظة املثنى أغلق
من قبل متظاهرين باالتفاق مع القوات
األمنية».
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الربملان يناقش اليوم التقرير اخلاص جبائحة كورونا ودعوات حلماية اجليش االبيض

االزمة النيابية لـ  :اعداد االصابات ستتصاعد وال تعاون
من املواطنني يف تطبيق االجراءات الوقائية
الزوراء  /يوسف سلمـان:
يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية الرابعة
ظهر اليوم االثنني  ،والتي ستتضمن فقرتني
فقط يف جدول االعمال  ،اولها مناقشة تقرير
خلية االزمة النيابية حول جائحة كورونا ،ثم
مناقشات عامة .
وتعليقا عىل ذلك حذرت خلية االزمة النيابية
من تزايد االصابات الجديدة بوباء كورونا خالل
االيام املقبلة  ،يف ظل عدم تعاون املواطنني يف
تطبيق اجراءات الوقاية والسالمة الصحية ،
وعدم تطبيق االجراءات الصارمة من قبل وزارة
الصحة .
وقال مقرر خلية االزمة النائب جواد املوسوي ،
لـ» الزوراء « ،ان « اعداد االصابات الجديدة يف
تزايد مستمر  ،بسبب عدم وجود تعاون كبري

من قبل املواطنني يف تطبيق اجراءات السالمة
الوقائية والصحية وااللتزام بها «.
واضاف ان « فرض حظر تجوال وقائي شامل
اصبح امرا صعبا يحتاج اىل توفري قوت الناس
اوال وتوعيتهم بمخاطر الوباء  ،وكذلك التزام
املواطنني باالجراءات الوقائية والصحية «،مطالبا
وزارة الصحة باتخاذ اجراءات حازمة للسيطرة
عىل الوباء ودرء الخطر .
وحذر املوسوي  ،من تفاقم اعداد االصابات يف ظل
عدم التزام املواطنني واالجراءات غريالصارمة من
قبل وزارة الصحة من ناحية الوقاية والسالمة
الشخصية وتلكؤ الفحوصات  ،مبينا ان « االعداد
لن تقل عن االلف اصابة خالل االيام املقبلة «.
كما دعت لجنة األمن والدفاع النيابية  ،إىل توفري
الحماية الكافية للمالكات الصحية ومحاسبة

كل من يعتدي عىل منتسبي الجيش األبيض وهم
يتصدون لوباء كورونا.
وحذر عضو اللجنة النائب سعد الحلفي ،من
إن وصول اإلصابات بوباء كورونا إىل أرقام
قياسية خالل األيام املاضية قد ينذر بكارثة
صحية وشيكة  ،مبينا إن» املالكات الصحية
تبذل جهودا ً مضنية لوضع حد لتفيش هذا الوباء
الخطري ،وبدالً من تقديم املساعدة قام عدد من
املواطنني بالتهجم عىل منتسبي الجيش األبيض
وتطاول عليهم أثناء تأديتهم واجبهم اإلنساني»،
داعيا األجهزة األمنية إىل توفري الحماية الكافية
للمالكات الصحية ومحاسبة كل من يتعدى عىل
منتسبي الجيش األبيض وهم يتصدون لوباء
كورونا .
لكن املتحدث باسم خلية األزمة النيابية ،النائب

اعلنت تقديم طلب من قبل  200نائب لتعديل قانون التقاعد

تفاصيل مشروع قانون االقرتاض الداخلي
املالية النيابية تكشف لـ
واخلارجي وتوضح مالمح املوازنة
الزوراء /حسني فالح:
كشفت اللجنة املالية النيابية ،عن
تفاصيل مرشوع قانون االقرتاض
الداخيل والخارجي ،وفيما أوضحت
مالمح مرشوع قانون املوازنة
االتحادية  ،اعلنت تقديم طلب نيابي
موقع من  200نائب لتعديل قانون
التقاعد املوحد.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد
الصفار يف حديث لـ»الزوراء» :ان تم
االنتهاء من القراءة الثانية ملرشوع
قانون االقرتاض الداخيل والخارجي يف
مجلس النواب ،مبينا انه كان يفرتض
ان يتضمن االقرتاض يف املوازنة
االتحادية العامة اال ان تاخر اقرارها
جعل الحكومة يف حرج لغرض تامني

املستلزمات الرضورية كالرواتب
واالدوية والبطاقة التموينية واالمور
االخرى بسبب عدم توفر السيولة
املالية.
واوضح :ان املرشوع يتضمن اعطاء
موافقة للحكومة لالقرتاض رشط
ان تاتي بتفاصيله ،أي كم املبلغ
الذي ستقرتضه ،والجهة املقرتضة،
وكم سعر الفائدة  ،وكيفية التسديد
ومصدر التسديد وامور اخرى ،مؤكدا
ان موافقة الربملان كانت مرشوطة
بان تاتي الحكومة برشوط العقد اىل
مجلس النواب.
واشار اىل ان املوازنة لم ترسل حتى
االن من قبل الحكومة عىل الرغم
من الزام مجلس النواب يف جلساته

السابقة الحكومة بارسالها خالل
الشهر الجاري ،مبينا ان املوازنة
ستكون تشغيلية النه ال يبقى وقت
كاف لتنفيذ املشاريع االستثمارية،
حيث انها سرتكز عىل النفقات
الرضورية .
وبشان قانون التقاعد املوحد ،ذكر
الصفار ،ان هناك طلب نيابي مقدم
من قبل  200نائب اىل رئاسة الربملان
لغرض اجراء تعديل عىل قانون
التقاعد املوحد لكون القانون رشع
بشكل مستعجل حدث فيه بعض
املشاكل ،حيث ان املحالني عىل
التقاعد ضمن القانون لم يستلموا
مستحقاتهم املالية سواء من التقاعد
او من دوائرهم ،فضال عن انه تسبب

بمشاكل ادارية.
ولفت اىل ان اللجنة املالية استضافت
رئيس هيئة التقاعد واستمعت
السباب عدم رصف مستحقات
املحالني عىل التقاعد وتم الوصول
اىل حلول ومعالجات بذلك ،مؤكدا ان
رئاسة مجلس النواب ستحيل قانون
التقاعد اىل لجنتي املالية والقانونية
لغرض اعادة دراسته مرة اخرى
وربما يتم اجراء تعديالت عليه خالل
الفرتة املقبلة.
اىل ذلك ،حدد عضو اللجنة املالية
النيابية صادق السلطاني  ،رشوط
االقرتاض الخارجي ،مبينا إن
االقرتاض الخارجي يجب أن يكون
وفق معايري وقاعدة بيانات ،و من بني

وزير املالية يعلن بدء التحضري ملوازنة العام املقبل ويستبعد إقرار موازنة 2020
الزوراء /دريد سلمان:
أكد وزير املالية عيل عبد األمري عالوي ،أمس األحد،
وجود عجز يبلغ  5تريليون دينار يف الشهر ،كاشفا ً
عن بدء التحضري ملوازنة العام املقبل بعد استبعاده
إمكانية إقرار موازنة العام الحايل  ،2020فيما
أعلن عن وضع حزمة إصالحات ستقدم خالل
ثالثة أشهر.
وقال وزير املالية عيل عبد األمري عالوي يف مؤتمر
صحفي عقده يف القرص الجمهوري وحرضته
«الزوراء» :إن مجلس الوزراء اجتمع ،أمس ،بشأن
اإلصالحات واإلجراءات الرضورية للحكومة،
موضحا أن املشكلة ليس برتاجع أسعار النفط
وكورونا وانما ابعد واعظم ،الن  18سنة من تغيري
السياسات املتبعة والرتاكمات والسياسات الخاطئة
أدت اىل مشاكل حقيقية ،كما أن الحكومات
املتالحقة لم تقدر عىل الصعوبات االقتصادية ومن
رضوري البدء بطريقة جديدة لتجاوز األزمة.

وأضاف عالوي :أن اإليرادات النفطية هبطت
وايرادات الدولة من الداخل  3تريليون يف الشهر
والنفقات تصل اىل  7تريليون ،لدينا عجز 5
تريليون دينار بالشهر نحتاج اىل التمويل التلقائي
يف أجواء اقتصادية تختلف عن حلول عام ،2014
مبينا أن األجواء العاملية تغريت وجائحة كورونا
أدت اىل انكماش اقتصادي بالرغم من التغريات
التي حدثت.
وتابع عالوي :لدينا عدة مشاكل يجب ان تحل
األوىل الضغط عىل الرشائح املتوسطة وتوحيد
االستقطاع الرضيبي ونعيد التوازن لنؤدي نوع من
االنصاف ،الفتا اىل أهمية التوجه اىل اصالح القطاع
املايل واملرصيف وإعادة هيكلتها وجلب االستثمارات
الخارجية ورفع القيود وهناك إصالحات أخرى
ومنها جباية الكهرباء.
وبني :أن البلد يعتمد عىل النفط  %90من اإليرادات،
وهذا غري صحيح لدينا  3مليون ونصف املليون

موظف يعتمدون عىل الدولة برواتبهم ،و 2مليون
ونصف املليون من املتقاعدين ومجموع  6مليون
ونصف املليون يعتمدون عىل الدخل الحكومي
وهذه النسبة غري صحيحة أي مايعني نسبة
 %25يعتمدون عىل الرواتب الحكومية ويف كل دول
العالم تكون النسبة  %5للموظفني و %10مثل دول
الخليج.
وأشار عالوي اىل أهمية توفري فرص عمل للقطاع
الخاص ومن اولوياتنا تحفيز القطاع الخاص
وإصالح بهذا االتجاه الفساد والهدر يصل اىل
تريليونات يجب محاسبة الفساد.
وأكد بالقول :لدينا حزمة من اإلصالحات ستقدم
خالل ثالثة اشهر وتقدم اىل مجلس الوزراء ومن
ثم اىل مجلس النواب والشعب العراقي ،نحتاج اىل
املصارف الحكومية لتمويل العجز ونطلب من البنك
املركزي سندات ولدينا موارد أخرى مثل الجمارك
التي نتوقع ان تجلب اىل الواردات  7تريليون سنويا

وممكن الحصول عىل تريليون يجب الغاء بعض
االستثناء يف الجمارك .وأوضح :أن موازنة 2020
ستكون افرتاضية وتعتمد عىل األرقام التي نصل
عليها والوقت اليسمح بارسال املوازنة.
وبخصوص اتفاق أوبك ،قال عالوي :إن العراق لديه
خصوصية ،وكان التزامنا مع أوبك صحيح وكان
مقرتحنا ان تخفيض العراق يوزع عىل الدول ،كان
مقرتح لدينا بأن يؤخذ بنظر االعتبار حجم الرضر
والوضع االقتصادي العراقي بدل من ان يكون
التوزيع بالتساوي مع كل الدول ولكن هذا االجراء
متبع يف أوبك نحن ملتزمون بقرارات أوبك.
وأكد :أن قرار العراق بتخفيض اإلنتاج جيد وسليم
ونحن ملتزمون به.
واستبعد عالوي ،إقرار موازنة العام الحايل ،2020
كاشفا ً عن بدء التحضري ملوازنة العام املقبل ،فيما
أشار إىل سعيه االقرتاض من البنك الدويل ملعالجة
االزمة املالية.

الكويت تصرف بدل بطالة للمواطن حال إيقافه عن العمل عراقي يعمل يف «فيسبوك» زار
أكثر من  100دولة حول العامل
ملدة  6أشهر
الكويت /متابعة الزوراء:
أعلنت الناطق الرسمي مديرة العالقات العامة يف الهيئة العامة
للقوى العاملة الكويتية ،أسيل املزيد ،أن الهيئة ممثلة بقطاع
العمالة الوطنية تعمل منذ بداية أزمة تفيش فريوس كورونا املستجد
عىل استمرار رصف املستحقات للمستفيدين من دعم العمالة
الوطنية ومكافأة الخريجني والتأمني ضد البطالة.وقالت املزيد
يف ترصيح لوكالة «األنباء» الكويتية« :حسب قانون التأمني ضد
البطالة بإمكان اي مواطن ترك عمله بالقطاع الخاص ألي سبب

من االسباب ان يتقدم بطلب عرب موقع الهيئة االلكرتوني ليستفيد
من بدل البطالة املقررة بالقانون وملدة  6أشهر بعد تسجيله لدى
التأمينات االجتماعية لحني ايجاد عمل بديل ملدة اقصاها  6اشهر،
الفتة اىل ان جميع املسجلني بالهيئة تحت أي بند من بنود دعم
املواطنني لم يتم ايقاف اي مستحقات لهم سواء دعم عمالة وطنية
او مكافأة الخريجني او بدل بطالة».وذكرت أن الهيئة تتلقى أي
شكوى بخصوص اإليقاف عن العمل للمواطنني من القطاع الخاص
يف ظل االزمة الحالية وتعمل عىل معالجة الوضع وفق القانون.

ترامب :العراق مل ميتلك أسلحة دمار شامل وكولن باول جرنا لـ»حروب كارثية» بالشرق األوسط
واشنطن /متابعة الزوراء:
هاجم الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وزير
الخارجية األسبق كولن باول ،مؤكدا أنه
كان سببا يف توريط أمريكا يف حروب الرشق
األوسط الكارثية.
وكتب عىل «تويرت»،امس األحد« :كولن
باول هو املسؤول الفعيل عن جر أمريكا إىل
الحروب الكارثية يف الرشق األوسط».
وقال ترامب« :كولن باول ،متغطرس
حقيقي كان مسؤوال عن إدخالنا يف حروب
الرشق األوسط الكارثية ،وقد أعلن لتوه
أنه سيصوت ملتغطرس آخر هو جو بايدن
النعسان».
وأضاف« :ألم يقل باول إن العراق امتلك
أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها،
لكننا خضنا الحرب».
ويأتي تعليق ترامب ،ردا عىل ترصيحات
باول ،التي قال فيها إن ترامب يبتعد عن
الدستور األمريكي وأنه لن يمنحه صوته يف
االنتخابات الرئاسية املقبلة.

هذه املعايري أن تكون نسبة الفوائد
فيها ضئيلة وبمدة طويلة لكي يكون
هناك وقت إلعادة انتعاش االقتصاد
الوطني».
وأكد السلطاني أن «االقرتاض
الخارجي يفرتض أن يكون
مخصصا ً للقضايا املهمة ،منها
الرواتب واملصاريف الحكومية عىل
املؤسسات» ،مشريا ً إىل ّ
أن «هنالك
آراء مختلفة من السلطة الترشيعية
بشأن موضوع االقرتاض ،سواء يف
الداخيل أو الخارجي».
وأضاف« :نحن اليوم بحاجة لقرارات
رسيعة ،وتفعيل بعض القرارات يف
وزارة املالية ،وإعادة السياسة املالية
والهيكلية الوظيفية للبنك املركزي».

أعلن وضع حزمة إصالحات ستقدم خالل ثالثة أشهر

بعد إعالن وزير اخلارجية األسبق أنه سيصوت جلو بايدن
وقال ترامب« :أعلن كولن باول ،أنه لن
يصوت يل ،وأنه سيمنح صوته لجو بايدن،
نائب الرئيس األمريكي األسبق».
ويف مقابلة مع شبكة «يس إن إن» اإلخبارية
األمريكية ،امس األحد ،انتقد فيها وزير
الخارجية األسبق ،املنتمي إىل حزب ترامب
(الحزب الجمهوري) ،الطريقة التي يدير
بها ترامب أزمة االحتجاجات الواسعة التي
شهدتها الواليات املتحدة األمريكية عقب
مقتل املواطن األمريكي من أصول أفريقية
جورج فلويد ،عىل يد ضابط رشطة.
وينضم كولن باول ،الجنرال السابق،
إىل قائمة متنامية من جنراالت الجيش
األمريكي ،الذين ينتقدون إدارة ترامب
بقوة.
وقال باول ،الذي عمل وزيرا للخارجية يف
عهد جورج بوش االبن« :لدينا دستور يجب
أن نتبع ما جاء فيه ،لكن الرئيس يبتعد عنه
ببطء» ،مضيفا« :أن من يتهمون ترامب
بمحاولة خلق حالة من االنقسام داخل

فالح الزيادي ،افصح عن سببني قال انهما
جعال حظر التجوال التام ،غري قابل للتطبيق يف
العراق.
وقال الزيادي  ،يف ترصيح صحفي  ،ان « حظر
التجوال الشامل غري قابل للتطبيق ،لسببني ،
االول ان الدولة غري قادرة عىل فرضه  ،والثاني
إن املواطن غري متعاون ،وكذلك الوزارات معطلة
واملوظفون غري ملتزمني بالحظر ونراهم يف
الشارع «.
ورأى ان « الحديث عن حظر تجوال هو تضييع
ملوارد الدولة ،ال جدوى من الحظر الصحي
وتعطيل الدوائر وغلق الشوارع ،ونحتاج قرارات
قوية وفاعلة تفرض ارتداء الكمامة يف الشارع
ويف الدوائر مع الكفوف وااللتزام الحريف باجراءات
الوقاية « .

أمريكا ،عىل صواب».
يذكر أن كولن باول ،هو أول أمريكي من
أصول أفريقية ،يتوىل منصب وزير خارجية
الواليات املتحدة األمريكية ،ورئاسة أركان
الجيش ،وبعد ترصيحاته األخرية ،ينضم إىل
قائمة من جنراالت الجيش الذي يوبخون
ترامب بسبب نهج «الرجل القوي» ،الذي
يتبعه يف مواجهة االحتجاجات ،التي اندلعت
عقب مقتل جورج فلويد يف  25مايو /أيار
املايض ،عىل يد رجل رشطة أبيض بوالية
مينيابوليس.
وقال كولن باول« :لم أشهد مثل هذه
االحتجاجات يف حياتي ،وأعتقد أنه يجب
التعامل معها بحكمة».
وتابع« :أخطط ملنح صوتي لنائب الرئيس
السابق جو بايدن (املنتمي للحزب
الديمقراطي) ،خالل انتخابات الرئاسة
املقبلة ،يف نوفمرب /ترشين الثاني املقبل ،كما
فعلت يف انتخابات عام  ،»2016مضيفا« :أنا
قريب جدا من بايدن فيما يتعلق بالقضايا

االجتماعية والسياسية ،وعملت معه ألكثر
من  35عاما».
ويواجه الرئيس األمريكي دونالد ترامب
انتقادات واسعة من مسؤولني وقادة
عسكريني سابقني ،يتهمونه بخلق حالة

من االنقسام داخل األمريكي ،أبرزها ما
قاله جيمس ماتيس ،وزير الدفاع السابق،
الذي اعترب أن ترامب لم يحاول حتى توحيد
األمريكيني ،وأنه يواصل جهده إلحداث
حالة من االنقسام.

بغداد /متابعة الزوراء:
زار املهندس يف رشكة «فيسبوك» والرحالة العراقي مرتىض
التميمي ،لغاية اآلن  104دول حول العالم ،يف رحالت وصفها
بالغري عادية.
ويقول التميمي يف حسابه عىل «إنستغرام» إنه« :يفرت العالم
بالنعال» بمعنى أنه يتجول يف دول العالم مرتديا حذاءا خفيفا
مفتوحا.
ويؤكد الشاب البالغ من العمر  28عاما أنه التقى مؤسس موقع
«فيسبوك» مارك زوكربريغ مرتديا النعال أيضا وهو األمر الذي
يطبقه يف جميع البلدان التي يزورها ،رغم أن «األمر يسبب أحيانا
بمضايقات وانتقادات» حسب تعبريه.
ويلفت التميمي إىل أنه »:من الطبيعي أن يرتدي االنسان ما
يحلو له .واملالبس ليست بالرضورة دليالً معربا ً عن شخصية
اإلنسان أو مركزه أو أهميته .كما أنني حني أنرش صورا عىل
مواقع التواصل االجتماعي مرتديا النعال ،هذا ال يعني أنه يريد
زيادة عدد الرافضني لألحذية أو التسويق الرتداء النعل ،بل لكرس
الحواجز التي وضعت لإلنسان بشأن املالبس والخجل من ارتداء
النعل يف كثري من األماكن».
وقال التميمي إن «السفر كان بالنسبة له يف الصغر مثل الحلم،
خصوصا ً قبل عام  ،2003حني كان العراق تحت الحصار
ّ
ولكنه يف الوقت الحايل بات ممكناً».
االقتصادي.
إال أن هناك صعوبات كانت تواجهه كغريه من العراقيني ويف
املرتبة األوىل جواز السفر الذي يحتل مرتبة متدنية من حيث
القوة مقارنة بباقي جوازات العالم ،األمر الذي كان يتطلب جهدا
كبرية للحصول عىل تأشريات دخول إىل كثري من البلدان.
ومن ضمن قائمة الدول التي زارها :بريطانيا وكندا وأمريكا
والسودان وفرنسا وأملانيا وأيرلندا وإسبانيا واإلمارات وجنوب
أفريقيا وكينيا وآيسلندا وروسيا والهند وكرواتيا واليابان ،مؤكدا ً
أن «رحالته بدأت منذ عام  ،2017وكانت يف غالبيتها سفرات
تتعلق بالعمل ،وحتى السياحية فهي دائما ً ما تتخللها املشاريع
واألعمال لصالح رشكة فيسبوك».
وعن بداية عمله يف «فيسبوك» ،يشري الرحالة العراقي إىل أنه
«حصل عىل قبول يف جامعة يف كندا لدراسة هندسة الحاسبات،
أول مرة» ،وتمكن فيما بعد من الحصول عىل فرصة التدريب يف
الرشكة العاملية .وعقب ذلك ،اجتاز التدريب بنجاح وبات يعمل
مهندسا ً ومربمجا ً.
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الصيف األمريكي الساخن ..هل يطيح بطموحات ترامب لوالية ثانية؟
واشنطن /متابعة الزوراء:

مما ال ش�ك فيه أن األحداث الجارية
اآلن يف الوالي�ات املتح�دة س�تؤثر ال
محالة عىل الصورة السائدة للواليات
املتح�دة األمريكي�ة داخ�ل النظ�ام
الدويل ،الس�يما أنه�ا املحرك الرئييس
للتوازن�ات الدولية وحقوق اإلنس�ان
وحماية الحري�ات يف العالم .فاإلدارة
األمريكية بقي�ادة «دونال�د ترامب»
ً
مرحلة رّ
حساس�ة داخليا ً وهي
تعيش
تواجه تداعيات كوفيد ،-19إىل جانب
مظاهرات حاش�دة ض�د العنرصية،
وخارجي�ا ً رصاع البي�ت األبي�ض
م�ع الص�ن ،وم�ع منظم�ة الصحة
العاملية.
هذا طرح مفه�وم؛ «أمريكا» الفاعل
األس�ايس داخ�ل الس�احة الدولي�ة
ع�ىل املحك ،هل ه�ي لعن�ة «القدس
الرشي�ف» .لذل�ك ُيط�رح الس�ؤال
التايل داخل وخ�ارج الواليات املتحدة
األمريكي�ة :ه�ل تطي�ح التظاهرات
بطموح�ات ترام�ب لوالي�ة ثانية ،أم
هي بداية ريح سيستغلها هذا األخر
لكسب الرهان االنتخابي القادم؟
أوالً :ترامب بن كورونا واملظاهرات
يف بداي�ة انتش�ار كوفي�د -19كان
الرئيس األمريكي الحايل أهم املتفاعلن
داخ�ل اإلعالم م�ع «الجائح�ة» ،وقد
ق� َّدم ع�دة نصائ�ح ،كان�ت خ�ارج
الغط�اء الصح�ي للش�عب األمريكي
للتعامل مع الفروس ،وكانت كل تلك
املخرجات بداي�ة ملواجهة الفروس،
ويف الوق�ت نفس�ه حمل�ة م�ن نوع
آخر اس�تعدادا ً لالنتخابات األمريكية
القادم�ة .فبالرغ�م م�ن أن أمري�كا
قد ش�هدت انتشارا ً واس�عا ً لفروس
كورونا ف�إن الرئي�س األمريكي ظل
منشغالً بالجائحة كأداة مستقبلية،
من أجل استخدامها كورقة أساسية
خ�اللاملرحل�ةالقادم�ة.
لك�ن ترامب لم يس�لم م�ن األزمات
الداخلي�ة ،وذل�ك يف خض� رّم انتش�ار
فروس «كورونا» يف الواليات املتحدة
األمريكي�ة ،حي�ث ظه�رت واقع�ة
رّ
غرت مفهوم الحريات ورؤية العالم
ألمري�كا يف عهد ترام�ب ،فهذا األخر
وج�د نفس�ه يف رصاع م�ع الش�عب
األمريك�ي ،ال�ذي انتف�ض م�ن أجل
إرج�اع الحري�ات املس�لوبة ،والت�ي
كان ملؤسسة الرشطة األمريكية اليد
العليا يف سلبها.
وذلك ،لقتل أحد عنارصها ل�«جورج

فلوي�د» ،وه�و العم�ل ال�ذي أدى إىل
انقس�ام األمريكي�ن ب�ن مع�ارض
ومؤي�د للق�رارات الت�ي ُيصدره�ا
«دونالد ترامب» يف مواجهة العصيان
املدن�ي (املظاه�رات) ،ويف ظ�ل ه�ذا
املناخ السيايس املتوتر يبقى السؤال:
هل ينهض ترامب من تأثرات كورونا
واملظاهرات ،أم هي بداية السقوط؟
ثانياً :صورة «جورج فلويد» أظهرت
هشاشة الوضع الداخيل األمريكي
ُيعترب جورج فلويد النقطة والصورة
التي أظهرت هشاشة الوضع الداخيل
األمريك�ي ،وبيَّنت للعال�م أن أمريكا
وش�عارات الديمقراطي�ة ،والحرية،
والدفاع عن الحريات واألعراق ليست
سوى ش�ماعة وآلية داخل مرتكزات
السياس�ة الخارجي�ة األمريكية من
أجل السيطرة عىل العالم ،واإلخضاع
بالق�وة .مس�تغالً بذل�ك الق�وة
العس�كرية ،والرشكات الكربى ،التي
تق�ود اقتصاد املعم�ورة ،وتتحكم يف
مفاص�ل االقتص�اد واالس�تثمارات
العاملية .لذل�ك فأمريكا يف هذا الوقت
تعي�ش مرحل�ة يمك�ن الق�ول إنه�ا
مرحلة ما قبل «السقوط من الهرم»،
فالعال�م بات يس�تعد لعال�م ما وراء
«الرج�ل األخر» ،أو كم�ا قال املفكر
فوكو ياما “نهاية التاريخ”.
إذا ً فالعالم مكش�وف ع�ىل توازنات
وقي�ادات جدي�دة ،داخ�ل النظ�ام
الدويل القائم ،فالصورة الصادرة من
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ال تدع
مج�االً
رّ
للش�ك أن الحياة السياس�ية
الدولي�ة بات�ت ع�ىل مح�ك التغي�ر،
وخاص�ة يف التوازنات الدولية وقيادة
العال�م .فواقع�ة «ج�ورج» أعط�ت
نظ�رة عاملي�ة للعال�م بخص�وص
الحري�ة والديمقراطية ،التي تتحجج
بها الوالي�ات األمريكية ع�ىل العالم،
وترسم الخطط وتطيح باألنظمة من
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أجلها .لذلك فنازلة «جورج» أطاحت
بتلك الص�ورة التي صورّرته�ا اإلدارة
األمريكية للمعمورة ،وسقط مفهوم
َّ
وح�ل محل�ه
«الرشط�ي الح�ارس»
“أري�دأنأتنف�س”.
هن�ا الش�عار األمريك�ي «الرشط�ي
الح�ارس» قد تغ�ر ،وأصبح الوضع
الداخيل هشاً ،أبانت عنه حادثة مقتل
«ج�ورج فلويد» يف الوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة ،وذل�ك يع�ارض الخطط
واالسراتيجيات املسطرة واملرسومة
م�ن ِقب�ل املؤسس�ات األمريكي�ة،
وخاص�ة املوجرّ هة منه�ا إىل الخارج،
واملوزعة عىل أرجاء العالم.
يف خت�ام القول ..الوالي�ات األمريكية
يف ظل الرئيس الحايل «دونالد ترامب»
تعيش حالة انقس�ام داخيل س�يؤثر
ال محال�ة عىل الص�ورة الت�ي كانت
للواليات املتح�دة األمريكية ،وخاصة
يف مج�ال حق�وق اإلنس�ان ،واحرام
األقليات ،ونبذ العنرصية.
فأمري�كا قد خ�رت الس�الح ،الذي
دائما ً ما كانت ُتشهره للعالم لتحقيق
مآربه�ا وطموحاته�ا التوس�عية يف
العال�م .إضاف�ة إىل ذل�ك ،فالرئي�س
الحايل وبالرغم من تنصله ومراوغته
من�ذ وصوله إىل س�دة الحكم ،عندما
كان يف حافة الس�قوط بس�بب حالة
«ترام�ب وروس�يا» ،وتأثره�ا ع�ىل
االنتخابات ،ويف ظل هذه التظاهرات،
فإن�ه يمك�ن الق�ول وكإجاب�ة عىل
الس�ؤال املطروح :إن تطلُّع «ترامب»
لوالي�ة ثاني�ة أصب�ح يهدد تماس�ك
النس�يج االجتماعي األمريكي ،ومن
هن�ا بات بعي�دا ً َّ
كل البعد ع�ن الفوز
ب�«والية ثانية» داخل البيت األبيض،
والس�بب يرج�ع إىل وع�ي الش�عب
األمريكي.

أمحد عبيد اهلل
باحث يف العلوم السياسية
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الصني تكشف أسرار جناحها يف دحر كورونا عرب “الكتاب األبيض”
بكني /متابعة الزوراء:
أصدر املكتب اإلعالمي ملجلس
الدول�ة يف الص�ن “كتاب�ا
أبي�ض” بش�أن املعركة التي
خاضته�ا البالد ض�د مرض
ف�روس كورون�ا املس�تجد
تح�ت عن�وان “مكافح�ة
كوفيد ..-19الصن تتحرك”.
وق�د أرج�ع الكت�اب نج�اح
الصن يف التعاطي مع جائحة
كورونا إىل عدة أسباب ،أهمها
اعتماد إس�راتيجية “مراكز
العالج املؤقتة” للتعاطي مع
الحاالت املوب�وءة ،واالعتماد
عىل الطب الصيني التقليدي
الذي تم اس�تخدامه يف عالج
 92%من الحاالت.
وذك�ر الكت�اب األبي�ض أن
مراك�ز الع�الج املؤقت�ة ،أو
م�ا يع�رف بمستش�فيات
“فانغتس�انغ” ،تع�د ح�ال
مبتك�را رئيس�يا ح�ال دون
تفيش كبر للوباء يف الصن.
وذك�ر الكت�اب أن مدين�ة

ووه�ان -منش�أ الفروس-
قام�ت بتحوي�ل املالع�ب
ومراك�ز املع�ارض إىل 16
مرك�زا مؤقتا للع�الج ،حيث
وفرت ه�ذه املراكز حوايل 14
ألف رسير وتمكنت من قبول
جميع الحاالت الخفيفة.
وأوضح أن هذا اإلجراء ساعد
يف الحد م�ن العدوى وانتقال
الف�روس يف املجتمع�ات
الس�كنية ومن�ع الح�االت
الخفيفة من التفاقم.
من ناحية أخرى ،ذكر الكتاب
األبيض أن معدل الشفاء من
ف�روس كورون�ا املس�تجد

وص�ل إىل أكثر من  94.3%يف
الرب الصيني.
وحت�ى نهاي�ة مايو/أي�ار
املايض ،تم اإلبالغ عن إجمايل
تراكم�ي م�ن  83017حالة
مؤك�دة يف ال�رب الصين�ي،
غادر منهم  78307مصابن
املستش�فيات بعد شفائهم،
بينم�ا ت�ويف  4634ش�خصا
بسبب املرض.
وأوض�ح الكت�اب أن�ه “ت�م
تطوي�ر مجموع�ة م�ن
بروتوك�والت التش�خيص
والع�الج للط�ب الصين�ي
التقليدي لتغطي�ة العمليات

الكامل�ة املتمثلة يف املالحظة
الطبي�ة ،وع�الج الح�االت
الخفيفة واملعتدلة والخطرة
والحرجة ،والتعايف”.
وأش�ار إىل أن أكث�ر م�ن
 90%م�ن الح�االت املؤك�دة
يف مقاطع�ة هوب�ي ،وه�ي
املقاطع�ة األكث�ر ت�ررا،
تلقوا عالجات للطب الصيني
التقليدي أثبتت فعاليتها.
كما ذكر الكتاب أن السلطات
وفرت العالج الطبي املجاني
لكل املرىض املصابن بالوباء.
وقال إنه حتى  31مايو/أيار
املايض ،تمت تسوية الفواتر
الطبي�ة ل�� 58أل�ف مريض
ع�ن طري�ق التأم�ن الطبي
األسايس ،مع إجمايل نفقات
بلغ ح�وايل  190مليون دوالر
أمركي.
وذك�ر الكت�اب أن الص�ن
تعتق�د اعتق�ادا راس�خا أنه
إذا اتح�دت جمي�ع ال�دول
وتعاون�ت من أج�ل تحقيق

اس�تجابة جماعية ،سينجح
املجتمع الدويل يف التغلب عىل
جائحة كورونا.
وج�اء يف الكت�اب أن العال�م
“س�يتجاوز ه�ذه اللحظ�ة
املظلمة يف تاريخ البرشية إىل
مستقبل أكثر إرشاقا”.
ون�وه ب�أن الص�ن “تنع�ي
أولئ�ك الذي�ن توف�وا والذين
ضحوا بأرواحهم يف املعركة،
وتعرب ع�ن أس�مى تقديرها
ألولئ�ك الذي�ن يكافحون من
أج�ل إنق�اذ األرواح ،وتق�دم
الدع�م املعن�وي الحقيق�ي
ألولئك الذين أصيبوا بالعدوى
ويتلق�ونالع�الج”.
يش�ار إىل أن الص�ن مازالت
تش�هد حاالت إصابة جديدة
بفروس كورونا ملس�افرين
قادمن م�ن الخارج ،ووصل
إجمايل عدد ح�االت اإلصابة
فيه�ا إىل  ،83036يف حن ما
زال عدد ح�االت الوفاة دون
تغير عند .4634

بعد مرور ثالث سنوات

املعلمي :مقاطعة قطر قد تستمر سنوات
الرياض/متابعة الزوراء:
ق�ال من�دوب اململك�ة العربي�ة
الس�عودية الدائم ل�دى األمم املتحدة
الس�فر عبدالل�ه املعلم�ي أن عودة
العالق�ات م�ع قط�ر مرشوط�ة
باس�تجابتها للمطال�ب املرشوع�ة
لدول الرباع�ي العرب�ي ،والتي يأتي
يف مقدمتها إنهاء الوجود العس�كري
الركي وتخفيض العالقة مع إيران.
وذك�ر املعلمي خ�الل مداخلة له مع
«ب�ي ب�ي يس» أن�ه« :إذا اس�تجابت
قط�ر لتل�ك املطالب ،فإن�ه وبرحابة
صدر ،سيحتضن «الرباعي العربي»
قطر وشعبها الشقيق الذي ينبغي أن
يعود إىل مكانه الطبيعي بن شعوب
مجلس التعاون الخليجي».
ويف رد عىل س�ؤال« :ه�ل من املمكن
أن تس�تجيب القي�ادة يف قط�ر لهذه
ال�رشوط؟» ،أجاب من�دوب اململكة:
«مثلما اتخذت قط�ر الخطوات التي
أدت إىل هذه املطالب ،فيمكنها العودة

وترف�ض تل�ك الخط�وات بالطريقة
نفسها ،وأعتقد أن هذا األمر ممكن،
وهو بيد القي�ادة القطرية ،واململكة
العربية السعودية وشقيقاتها كث ً
را
رّ
يع�ربون ع�ن أن املج�ال مفتوح
ما
للتفاهم م�ع األخوة القطرين إذا ما

نفذوا تلك املطالب عىل الطبيعة».
وكان الكاتب الس�عودي عبدالرحمن
ً
مقاال حول مرور ثالث
الراش�د كتب
س�نوات عىل مقاطعة قط�ر رد فيه
ح�ول اإلدع�اءات القطري�ة ح�ول
الحص�ار املزعوم “قط�ر أعىل الدول

ً
رصاخ�ا يف العالم وأقله�ا مصداقية؛
ً
مث�ال ،حديثه�ا ع�ن معاناته�ا م�ن
مقاطعة جاراته�ا ال يمت إىل الواقع
بصل�ة .قط�ر ،س�كانها مليون�ان،
ومطارها اس�تقبل يف الع�ام املايض
 38مليون راكب ،مرص عدد سكانها
ً
مليونا ومطارها اس�تقبل
تس�عون
عرشة مالين ،فأين هذا الحصار وأين
هي املعان�اة؟! ،املقاطعة محصورة
يف تعام�الت الدول األرب�ع مع قطر،
وال عالق�ة له�ا ببقي�ة العال�م ،عىل
مدى ثالث سنوات ،وقطر تريد إنهاء
القطيعة ألس�باب سياسية فقط ،ال
اقتصادية”.
وتدخ�ل األزم�ة الخليجي�ة عامه�ا
الراب�ع ،ففي  5يونيو  ،2017قطعت
الس�عودية واإلم�ارات والبحري�ن
ومرص عالقاته�ا الدبلوماس�ية مع
قط�ر ،وأغلق�ت كل املناف�ذ الجوية
والبحرية والربية معها.
(املصدر/ايالف)

إلفشال مبادرة القاهرة المدعومة دوليا وإقليميا

ياسني أقطاي مستشار أردوغان يؤجج الوضع جمددا يف ليبيا
طرابلس/ميدل ايست اونالين:
رحب�ت دول عربي�ة وغربي�ة باملب�ادرة
السياس�ية التي أعلن عنها الرئيس املرصي
عبدالفت�اح الس�ييس ،اول ام�س الس�بت،
بحضور قائد الجيش الوطني الليبي املشر
خليف�ة حف�ر ودعم جدي�د لح�ل الرصاع
الدائ�ر يف ليبيا فيما س�عت تركيا إىل تأجيج
الحرب مجددا عرب التذكر بدورها يف القتال
مع حكومة الوفاق حول العاصمة طرابلس
وتبجحه�ا بالتدخل العس�كري وإرس�الها
املرتزقة واعدة باملزيد.
واعت�ربت كل م�ن اإلم�ارات والس�عودية
والبحرين واألردن وروسيا وفرنسا املبادرة
املرصي�ة لتس�وية األزم�ة يف ليبي�ا فرصة
مهمة لوقف إطالق النار والعودة إىل املسار
الس�يايس النه�اء األزمة يف بال�الد التي زاد
التدخل العس�كري الركي منذ أش�هر تأزم
الوضع فيها.
وكان الرئيس املرصي أعلن يف وقت س�ابق
م�ن ي�وم الس�بت خ�الل مؤتم�ر صحفي
بالقاه�رة ،يف حضور املش�ر خليفة حفر
قائ�د الجي�ش الوطن�ي الليب�ي ،ورئي�س
مجل�س الن�واب الليب�ي املستش�ار عقيلة
صال�ح ،مب�ادرة جدي�دة إلنه�اء األزم�ة
الليبية تقوم باألس�اس ع�ىل “وقف إطالق
النار وإخراج املرتزقة وتفكيك امليليش�يات
والذه�اب إىل عملية سياس�ية تحت رعاية
األمم املتحدة”.
وأدى التدخل العسكري املبارش الذي قامت
ب�ه تركيا يف ليبيا من�ذ يناير املايض إىل تأزم
الوضع أكثر وتأجيج الرصاع يف البالد ،حيث
س�ارعت إلرس�ال املرتزق�ة م�ن الفصائل
الس�ورية الت�ي تدعمه�ا وإرهابي�ن م�ن
ش�مال س�وريا نحو طرابلس للمشاركة يف
القتال إىل جانب ميليشيات حكومة الوفاق
التي يس�يطر عليها الغخوان فيما تواصلت
ش�حنات األس�لحة والعت�اد الركية تتدفق
عرب املتوسط.
وأعلنت اإلمارات تأييده�ا للجهود املرصية
الداعي�ة إىل وق�ف ف�وري إلط�الق الن�ار يف
ليبيا حيث أكدت وزارة الخارجية والتعاون
ال�دويل وقوف اإلم�ارات مع كاف�ة الجهود
الت�ي تس�عى إىل الوق�ف الف�وري لالقتتال
يف ليبيا ،والعودة إىل املس�ار الس�يايس الذي

تقوده األمم املتحدة بما يضمن سيادة ليبيا
بعيدا عن التدخالت الخارجية كافة.
ودعت ال�وزارة ،يف بي�ان ،الجه�ات الليبية
وع�ىل رأس�ها حكوم�ة الوف�اق والجي�ش
الوطني الليبي إىل التجاوب الفوري مع هذه
املب�ادرة حقنا للدماء ،وتمهي�دا لبناء دولة
املؤسسات ،وتفاديا الستمرار اإلقتتال بكل
م�ا يحمله من أخطار تم� رّد يف عمر الرصاع
وتهدد الكيان الليبي العربي املستقل.
وأوضحت أن املس�ار الس�يايس هو الخيار
الوحي�د املقب�ول للوص�ول إىل اإلس�تقرار
واالزده�ار املنش�وديْن ،داعي�ة األش�قاء
الليبي�ن إىل تغلي�ب املصلح�ة الوطني�ة
املش�ركة ،والتج�اوب م�ع املب�ادرة الت�ي
أطلقتها القاهرة.
وأكدت الس�عودية يف بي�ان صحفي وزعته
الس�فارة الس�عودية بالقاه�رة ،ترحيبها
بكاف�ة الجهود الدولي�ة التي تدعو إىل وقف

القتال يف ليبيا ،والعودة للمس�ار الس�يايس
عىل قاع�دة املب�ادرات ،والق�رارات الدولية
ذات الصلة بما يف ذلك ما تم التوافق عليه يف
مؤتمري برلن وجنيف.
ويف البحري�ن قال الش�يخ خالد بن أحمد آل
خليفة مستشار امللك للشؤون الدبلوماسية
يف تغريدة عىل توير إن إعالن القاهرة خطوة
مهمة تجمع جميع األطراف يف ليبيا للعمل
ع�ىل بدء ح�وار ج�اد تتظافر في�ه الجهود
الوطنية للتوصل إىل اتفاق تاريخي.
وأشار إىل أهمية “التوصل إىل اتفاق يضمن
وق�ف التدخ�ل الخارجي وإخ�راج املرتزقة
واإلرهابي�ن” ،يف إش�ارة للمرتزق�ة الذي�ن
أرس�لتهم تركي�ا بع�د تدخله�ا العس�كري
املب�ارش يف ليبي�ا لدع�م حكوم�ة الوفاق يف
طرابلس.
من جهته أيد األردن مبادرة الس�ييس وقال
وزير الخارجية أيمن الصفدي عرب توير إن

عمان تثمن جهود جمهورية مرص املبذولة
والت�ي أثمرت عن “إعالن القاهرة” ،واصفا
إياه “باإلنجاز املهم واملبادرة املنسجمة مع
كافة املبادرات الدولية”.
ويف الغرب رحبت روس�يا والواليات املتحدة
وفرنس�ا باملبادرة املرصي�ة داعية إىل وقف
إطالق النار.
وق�ال املبع�وث الخ�اص للرئي�س الرويس
فالديم�ر بوت�ن إىل الرشق األوس�ط ودول
إفريقي�ا ،نائب وزي�ر الخارجي�ة ميخائيل
بوجدانوف “نرحب بهذه املبادرة ،ونعتربها
أساسا جيدا إلطالق عملية سياسية جدية”،
حسب ما أفادت وسائل غعالم روسية.
وش�د بوجدانوف ع�ىل أن الجان�ب الرويس
قدم بع�ض املقرحات لوقف إطالق النار يف
ليبيا أيضا.
وقالت الخارجية األمركية يف بيان الس�بت
“نرحب بالجه�ود املرصية لدعم وقف النار

يف ليبي�ا .ونطلب من األط�راف الليبية دعم
وقف النار والعودة للتفاوض”.
من جهتها رحبت باريس باملبادرة املرصية
وذلك خالل اتصال هاتفي بن وزير الشئون
الخارجي�ة الفرنس�ية جان إي�ف لودريان
ونظره املرصي سامح شكري.
وقالت متحدثة باس�م الخارجية الفرنسية
يف بيان إن الوزير الفرنيس هنأ ش�كري عىل
الجه�ود التي بذلتها م�رص يف امللف الليبي،
معربا ع�ن ترحيبه بالنتائ�ج التي تحققت
والت�ي ته�دف إىل الوق�ف الف�وري للقت�ال
الس�تئناف العملية السياسية تحت إرشاف
األمم املتحدة ويف إطار املعاير املتفق عليها
يف مؤتمر برلن.
وم�ن ب�ن البن�ود الت�ي وردت يف املب�ادرة
الش�املة واملش�ركة الت�ي أعلن�ت عنه�ا
القاهرة إلنهاء الرصاع يف ليبيا ،التأكيد عىل
وحدة وس�المة األرايض الليبية واستقاللها
واحرام كاف�ة الجهود واملب�ادرات الدولية
وق�رارات مجل�س األم�ن والت�زام كاف�ة
األطراف بوق�ف إطالق الن�ار اعتبارا من 8
يونيو/حزيران الجاري.
وارتك�زت املبادرة ع�ىل مخرج�ات مؤتمر
برلن والتي نتج عنها حال سياس�يا شامال
يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (املسارات
السياس�ية واألمنية واالقتصادية) واحرام
حق�وق اإلنس�ان واس�تثمار م�ا انبثق عن
املؤتم�ر م�ن توافق�ات ب�ن زعم�اء الدول
املعنية باألزمة الليبية.
باإلضافة إىل استكمال أعمال مسار اللجنة
العس�كرية ( )5+5بجني�ف برعاي�ة األمم
املتح�دة ،وقي�ام األم�م املتح�دة واملجتمع
الدويل بإلزام كل الجه�ات األجنبية بإخراج
املرتزقة األجانب م�ن كافة األرايض الليبية
وتفكي�ك امليليش�يات وتس�ليم أس�لحتها
حتى تتمكن القوات املس�لحة بالتعاون مع
األجهزة األمنية من االضطالع بمسؤولياتها
ومهامها العسكرية واألمنية يف البالد.
وبينم�ا دع�ت أغل�ب األط�راف اإلقليمي�ة
والدولي�ة إىل الع�ودة لطاول�ة املفاوض�ات
ع�ىل هذا األس�اس وأجعت ع�ىل ان الحل يف
ليبيا يجب ان يكون سياس�يا ،عادت تركيا
للحدي�ث عن “االنج�ازات” التي س�اهمت
ب�الده يف تحقيقه�ا دعم�ا لحكوم�ة فائ�ز

الراج يف طرابلس.
وهن�أ ياس�ن أقط�اي مستش�ار الرئي�س
الرك�ي رجب طي�ب أردوغان ،ميليش�يات
الوف�اق ع�ىل التط�ورات امليداني�ة األخرة
الحاصل�ة ،مؤكدا ً أن ب�الده “وفت وأنجزت
ما وعدت به حكومة الوفاق”.
يف اإلثن�اء وبع�د إع�الن القاهرة بس�اعات
ش�نت حكومة الوفاق املدعوم�ة من تركيا
واملرتزقة هجوما عس�كريا القتحام مدينة
رست الساحلية ( 450كلم رشق طرابلس)
لكن قوات حفر تصدت له�ا بقوة واعلنت
اسقاطها طائرتن مسرتن.
وقال�ت ش�عبة اإلع�الم الحرب�ي التابع�ة
للجيش الوطني الليبي إن “القوات املسلحة
الليبية أفش�لت محاولة مجموعات الحشد
املليش�ياوي املدع�وم ُتركي�ا ً واملرتزق�ة
الس�ورين واألت�راك ،للهج�وم ع�ىل مدينة
رست”.
ً
وأضافت أنه�ا كبدتهم “خس�ائرا ً
كبرة يف
العتاد واألرواح” وأن “املعارك إنتقلت إىل ما
بعد الح�دود اإلدارية ملدين�ة رست بتغطي ٍة
جوية من قبل السالح الجوي”.
وكانت املتحدث باسم الجيش الوطني الليبي
أحمد املسماري قد كشف يف وقت سابق أن
انسحاب الجيش ومن بعد املحاور واملدن يف
غرب ليبيا يعود لتغير يف االسراتيجية بعد
التدخ�ل الرك�ي ،الذي باتت تس�تخدم فيه
مختلف أنواع األسلحة.
ونقلت وكالة االناضول الركية عن املنسق
العام لوقف األبحاث السياسية واالقتصادية
واالجتماعية الركي (س�يتا) ،برهان الدين
دوران قول�ه إن “الوض�ع الجديد يمكن أن
يتيح لحكومة الوفاق الس�يطرة عىل كامل
األرايض الليبية”.
وأض�اف أن “قطر وإيطالي�ا تدعمان أيضا ً
حكوم�ة الوف�اق إال أن الدع�م الحقيق�ي
تقدمه تركيا”.
وتباهى دوران بالتدخل العس�كري الركي
يف ليبي�ا قائ�ال إن “الطائ�رات املس�رة
الركي�ة واالستش�ارات العس�كرية الت�ي
قدمها الضباط األت�راك ،إضافة إىل الجهود
الدبلوماس�ية للرئيس الرك�ي رجب طيب
أردوغ�ان ،أدت إىل تغي�ر الوض�ع تمامً ا يف
ليبيا”.
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األمن النيابية تكشف عن فراغ أمين بطول
 10كم بني دياىل وصالح الدين
بغداد /الزوراء:
كشف عضو لجنة االمن والدفاع النيابية،
النائب عبد الخالق العزاوي ،امس االحد،
عن وجود فراغ امني بطول 10كم عىل
الحدود بني دياىل وصالح الدين سمح
بتسلل تنظيم داعش.
وقال العزاوي ،يف ترصيح صحفي :ان”
تسلل داعش عرب الحدود االدارية بني دياىل
وصالح الدين لم ينته كليا ،واليزال هناك
تسلل يحصل بني فرتة واخرى خاصة مع
انخفاض مناسيب نهر العظيم ووجود
زوارق بحوزة ارهابيي التنظيم”.
واضاف العزاوي ان” 10كم عىل الحدود

االدارية الفاصلة بني دياىل وصالح الدين
هي من تسمح بتسلل متكرر لداعش
بني املحافظتني بهدف االخالل باالمن
واالستقرار من خالل شن هجمات
تستهدف القوات االمنية والقرى
املحررة”.
مؤكدا أن “حسم ملف التسلل لن ينتهي
إال من خالل وجود تعزيرات قتالية اضافية
تمسك القاطع خاصة الفراغات “.
وتعاني قرى العظيم ،خاصة القريبة من
الحدود الفاصلة مع صالح الدين ،من
تكرار الهجمات من قبل داعش ،ما يؤدي
اىل سقوط ضحايا يف صفوف املدنيني.

تشكيل جلان حتقيقية ملتابعة عمل سلطة
الطريان واخلطوط اجلوية

بغداد /الزوراء:
اعلنت لجنة الخدمات واالعمار النيابية ،امس األحد ،تشكيل لجان تحقيقية ملتابعة عمل
سلطة الطريان والخطوط الجوية.
وذكر بيان للدائرة اإلعالمية للربملان ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «لجنة الخدمات
واالعمار النيابية عقدت ،برئاسة النائب وليد السهالني ،رئيس اللجنة وحضور
اعضائها ،امس ،اجتماعا مهما ،ناقشت فيه دور اللجنة يف عملية تقييم االداء الخدمي
للمحافظات ،فضالً عن متابعة التلكؤ الحاصل يف عدد من مشاريع محافظة بغداد
واملحافظات االخرى».
وأضاف البيان أنه «تم تشكيل لجنة تحقق من اعضاء اللجنة لغرض الرقابة واملتابعة،
فضال عن تشكيل لجنة تحقيق ملتابعة عمل سلطة الطريان والخطوط الجوية العراقية
ملتابعة الشكاوى الواردة».
واكد السهالني ،بحسب البيان :أن «تقييم وترية العمل يعتمد عىل حجم ومؤرشات
االنجاز ،حيث تبدو متدنية كون املواطن لغاية اآلن لم يلمس اي تطور يف جانب
الخدمات ،وبالتايل فإن مؤرشات االداء الخدمي لم ترتق اىل املستوى املطلوب ،وعليه
يجب بذل جهود استثنائية للتغلب عىل مخرجات االزمة التي نعيشها».

أمانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية عن
موقع شرق العاصمة

بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد ،امس األحد ،املبارشة
برفع الكتل الكونكريتية املحيطة بمحطة
كهرباء العبيدي رشق العاصمة ،فضال عن
انجاز ربطة ماء عملت عىل ضخ كميات
اضافية من املاء الصايف اىل مناطق جنوبي
بغداد.
وقالت األمانة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «كوادرها يف دائرة الوحدات
االنتاجية وقسم املعامل البلدي وبمتابعة
مكتب أمني بغداد ،بارشت برفع الكتل
الكونكريتية من محيط محطة كهرباء
العبيدي ضمن منطقة املعامل رشق
العاصمة املنصوبة سنة .»2006
وأضاف البيان «أن تلك الكتل الكونكريتية
تتعارض مع أعمال التطوير الخاصة بأمانة

بغداد يف شارع  77املحاذي للمحطة».
بينما اعلنت امانة بغداد ،امس االحد ،عن
انجاز ربطة ماء عملت عىل ضخ كميات
اضافية من املاء الصايف اىل مناطق جنوبي
بغداد.
وذكر بيان لالمانة ،تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «مالكات دائرة ماء
بغدا،د وبالتعاون مع دائرة بلدية الدورة،
وبمتابعة مكتب امني بغداد ،انجزت اعمال
ربطة ماء عملت عىل ضخ كميات اضافية
من املاء الصايف اىل مناطق جنوب بغداد
ابرزها املحلة  ٨٤2مناطق الجمعية ودور
النفط».
وأضاف البيان ان «هذه املناطق واجهت
خالل االيام املاضية شحا وانقطاعات يف
املاء الصايف».

ذي قار تدعو الوزارات إلنهاء ملف
مشاريعها املتلكئة
بغداد /الزوراء:
دعا محافظ ذي قار ،ناظم الوائيل ،جميع الوزارات املركزية إلنهاء ملف
مشاريع الخدمات املتلكئة الخاصة بها ،واالرساع يف اكمالها لتحسني هذا
الواقع ،واالسهام يف استقرار املحافظة.
وقال الوائيل ،يف ترصيح صحفي :ان ادارة املحافظة تعمل ،وبالتنسيق مع
عدد من ممثيل املحافظة بالربملان العراقي ،عىل التواصل مع عدد من الوزارات
واحاطة مجلس الوزراء بالواقع الخدمي يف ظل عدم حصول املحافظة عىل اي
تخصيصات مالية لعام  2019و . 2010مبينا :ان ميزانية املحافظة خاوية
حاليا.
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املنظمة العاملية حتذر من تعرض العراق ملوجة ثانية بفريوس «كورونا»

الصحة ترجح تزايد أعداد اإلصابات والنيابية تبحث استئجار أماكن للعزل
بغداد /الزوراء:
َ
رجح وزير الصحة اسبابَ تزاي ِد أعدا ِد االصاباتِ
لتطور القدراتِ التشخيصي ِة
بفايروس كورونا
ِ
مل ٔوسساتِ الوزارة من خالل زيادة أعداد املختربات
املختصة والفحوصات اليومية وحمالت املسح
امليداني التي كشفت الحاالت” املخفية .بينما
اكدت اللجنة النيابية انها تدرس حاليا استئجار
اماكن جديدة تمهيدا لعزل املصابني بالفريوس.
وفيما حذرت منظمة الصحة العاملية من تعرض
العراق اىل ما وصفته بـ”املوجة الثانية” ،لتفيش
فريوس كورونا املستجد ،عربت عن قلقها الشديد
من االرقام املتزايدة يف اعداد االصابات التي تعلن
عنها وزارة الصحة.
وقال وزير الصحة ،حسن التميمي ،امس االحد،
يف حوار صحفي :إن “تزايد أعداد االصابات
يف العراق يعود لتطور القدرات التشخيصية
مل ٔوسسات الوزارة من خالل زيادة أعداد املختربات
املختصة والفحوصات اليومية وحمالت املسح
امليداني والذي كشف عن الحاالت غري الظاهرة
املخفية”.
مبينا ان “الحرب ضد الفايروس خطرية الننا ال
نعرف مصدره ومتى ينتهي» .منوها اىل «ان عدد
إصابات املواطنني واملالكات الطبية زادت ايضا
بشكل ملحوظ يف االونة االخرية ،اذ نعيش أزمة
وحربا قاسية مع مرض ال يعرف الرحمة ونذرنا
أنفسنا للقتال حتى النهاية”.
ولفت اىل ان “اإلصابات الكلية تخطت الـ
 9000حالة ،وقابلة للزيادة بسبب ضعف
الوعي الصحي لدى املواطنني ،وعدم التزامهم
بالتعليمات الوقائية التي فرضتها خلية االزمة،

وقد اصبح الحظر شيئا بسيطا لديهم”.
موضحا ان “التعايش مع الفايروس مستحيل
وال ينفع ،وخطورة الوباء تكمن مع ارتفاع
اعداد االصابات املستمر”.
وتابع أن “وزارة الصحة هيأت مستشفيات،
ومراكز للحجر ،ومختربات قادرة عىل مواجهة
هذه املوجة من الجائحة ،فضال عن استعداد
املالكات الطبية والصحية القادرة عىل النهوض
بالواقع الصحي ،وتوفري جميع املستلزمات
الطبية» .منبها اىل ان “مجلس الوزراء قرر إنشاء
مستشفيات كرفانية رسيعة التنفيذ ،وواطئة
الكلفة الستيعاب أعداد املصابني بالفايروس

يف بغداد واملحافظات وضمن إمكانيات وزارة
الصحة ،والجهات املتربعة» ،متأمال «القضاء
عىل الوباء بتعاون الجميع ولم نصل اىل املرحلة
الحرجة”.
من جهته ،أكد عضو لجنة الصحة والبيئة
النيابية ،عبد عون العبادي ،امس األحد ،ان
لجنته تدرس حاليا استئجار اماكن جديدة
تمهيدا لعزل املصابني بفريوس كورونا.
وقال العبادي ،يف ترصيح صحفي :إن “خلية
االزمة النيابية بالتعاون مع األزمة الحكومية
تعد لدراسة استئجار اماكن جديدة يف حال
استمرار ارتفاع عدد اإلصابات بفريوس كورونا

النقل تنفذ محالت واسعة لتعفري مرائب الدولة يف بغداد واحملافظات
بغداد/الزوراء:
أعلنت وزارة النقل العراقية/
الرشكة العامة إلدارة النقل
الخاص ،امس االحد ،استمرارها
بتنظيم حمالت واسعة لتعفري
وتطهري مرائب الدولة بالتنسيق
مع مديريات الدفاع املدني يف
العاصمة بغداد واملحافظات
الجنوبية والشمالية.

وقال مدير عام الرشكة ،كريم
الجابري ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :استنادا ً لتوجيهات
وزير النقل ،الكابتن نارص
حسني بندر الشبيل ،بتنفيذ
مقررات اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية ،رشعت فرق
الرشكة وفروعها بأعمال التعفري
والتطهري يف مرائب العاصمة

بغداد واملحافظات كافة لتجنب
انتشار فريوس كورونا املستجد.
واضاف :تم تطبيق عدة
ارشادات واجراءات مشددة عىل
املسافرين ووافدين املرائب يف
اطار االجراءات االحرتازية التي
تتخذها وزارة النقل وتشكيالتها
بشأن فريوس كورونا وسبل عدم
انتقاله بني املواطنني ،السيما يف

الكمارك تضبط حاويتني خمالفتني يف
أم قصر الشمالي
بغداد /الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس االحد،
عن تشكيل لجنة يف كمرك ام قرص الشمايل تم
بموجبها فتح حاويتني (من حاويات مرتوكة)
تحتوي عىل ادوية برشية متجاوزة ثلثي املدة
وشتالت زينة تالفة وممنوعة من االسترياد يف

الرصيف (.)20
واضافت ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إنه «تم اتخاذ االجراءات القانونية بحق
املخالفات وفقا لقانونها النافذ رقم 23لسنة
19٨٤املعدل كون املواد املذكورة مخالفة
للضوابط» .

بغداد /الزوراء:
أفادت مديرية مكافحة اجرام بغداد ،امس االحد،
بإلقاء القبض عىل عصابة اجرامية مطلوبة
بأكثر من  19عملية قتل ورسقة وسطو مسلح يف
العاصمة .وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أنه «حسب توجيهات وزير الداخلية
بمالحقة العصابات االجرامية والحد من ارتكاب
الجرائم وصوال اىل تحقيق «االمن املجتمعي»،
وبإرشاف وكيل شؤون الرشطة ومدير مكافحة
اجرام بغداد ،تمكنت قوة ضمن مكتب مكافحة
اجرام (املدائن) يف مديرية مكافحة اجرام بغداد
التابعة اىل وكالة الوزارة لشؤون الرشطة يف وزارة
الداخلية ،بمتابعة ورصد افراد عصابة اجرامية
خطرية مكونة من اربع متهمني مطلوبني بأكثر
من ( )19عملية اجرامية من قتل ورسقة باالكراه
وسطو مسلح للدور السكنية يف مناطق املدائن

وجرس دياىل والزعفرانية ،بعد ان كانت هذه
الحوادث مسجلة ضد فاعل مجهول يف مراكز
الرشطة».وأضاف البيان انه «ومن خالل تشكيل
فريق عمل مختص من خرية ضباط تحقيق
املديرية ،وبعد تنسيق الجهود ،تم بفضل الله
القاء القبض عىل املتهم الرئييس يف العصابة ،ومن
خالل التحقيق معه ومواجهته باالدلة ،تم التوصل
اىل املتهم الثاني والثالث يف اماكن تواجدهم يف
محافظتي واسط والنجف والقبض عليهم».
وتابع« :ثم تم التوصل مؤخرا اىل املتهم الرابع يف
منطقة العزيزية الرابطة بني بغداد وواسط ،وتم
التحقيق مع املتهمني واعرتفوا بالجرائم املشار
اليها انفا ،وصدقت اقوالهم قضائيا باالعرتاف،
وجاءت مطابقة للواقع يف اصول االخبارات
املسجلة» ،مؤكدا ً «اتخاذ االجراءآت القانونية بحق
املتهمني لينالوا جزائم العادل».

التعليم تعلن آليات االمتحان اإللكرتوني يف الدراسات األولية

املادة العلمية ،وأن تصنيف األسئلة يكون
عىل وفق املهارات املطلوب تحقيقها».
وأوضح أن «درجة االمتحان النهائي سيعتمد

املرائب.
مشريا اىل :ان الحملة تحمل عدة
رسائل ابرزها الحث عىل التعاون
مع االجراءات الحكومية من قبل
املسافرين وسائقي املركبات
لتقليل عدد االصابات ودحض
التوظيف السلبي للفريوس.
يذكر ان الحملة ستأخذ عىل
عاتقها عدة خطوات ،اهمها

العمل التنسيقي مع الجهات
ذات العالقة وااللتزام بما جاء
بالفقرة الثالثة من اجتماع
اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية التي تنص عىل التنسيق
مع القوات االمنية بمحاسبة
املخالفني وسائقي العجالت الذين
لم يلتزموا بإجراءات الوقاية
والسالمة الصحية للمواطنني.

املباشرة بإعمار كنيسة السريان
األرثوذكس يف نينوى

اإلطاحة بعصابة قتل وسطو «خطرية» نفذت
 19عملية متنوعة

أكدت إعادة املرقنة قيودهم من طلبة الدراسات العليا

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
آليات االمتحان اإللكرتوني لطلبة الدراسات
األولية للعام الدرايس  .2020/ 2019وفيما
أكدت دائرة البحوث والتطوير التابعة يف
الوزارة أنه ستتم إعادة املرقنة قيودهم من
طلبة الدراسات العليا ،اوضحت ان الذين لم
يبارشوا لن يسمح لهم بالعودة”.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة ،حيدر
العبودي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن «معايري استخدام الوسائل املتعلقة
بأداء االمتحان نصت عىل تخويل األقسام
والفروع صالحية تحديد واستخدام املنصة
املناسبة ،وأتاحت إرسال ورقة األسئلة
مطبوعة اىل الطالب عرب املنصات اإللكرتونية
املعتمدة».
وأضاف أن «تصميم أسئلة االمتحان سيقوم
عىل وفق األساس املوضوعي املتنوع حسب

خالل األيام القادمة”.
وأضاف أن “هناك طلبات وصلتنا باستئجار
بعض بعض الفنادق تمهيدا لعزل املصابني”،
مشريا إىل أن “املستشفيات حاليا بدأت تكتظ
باملصابني ،وذلك بسبب عدم تشديد االجراءات
الوقائية”.
ولفت العبادي إىل أن “هناك خطة جديدة
ستضعها وزارة الصحة للحد من انتشار الوباء
خصوصا يف املناطق الشعبية”.
ويف السياق نفسه ،حذرت منظمة الصحة
العاملية ،امس االحد ،من تعرض العراق اىل ما
وصفته بـ”املوجة الثانية” ،لتفيش فريوس
كورونا املستجد ،بينما عربت عن قلقها الشديد
من االرقام املتزايدة يف اعداد االصابات التي تعلن
عنها وزارة الصحة.
وقال ممثل املنظمة يف العراق ،ادهم إسماعيل ،يف
حوار صحفي :إن “هناك موجة ثانية من كوفيد
 19تجتاح دول العالم بسبب عدم وجود دواء
او لقاح لهذا املرض وقد تستمر املوجات لحني
ايجاد لقاح فعال”.
وأضاف إسماعيل أن “املوجة الثانية من
الجائحة ابتدأت يف عدد من الدول املجاورة مثل
ايران والسعودية والكويت وتركيا.
وأوضح أن “بعض املحافظات العراقية ترسعت
بإعادة التبادل التجاري مع دول الجوار بسبب
االزمة االقتصادية مما ادى اىل ارتفاع كبري يف
عدد االصابات بالفريوس” .داعيا اىل “تأجيل
النشاط التجاري مع الدول التي تشهد املوجة
الثانية للسيطرة عىل انتشار الفريوس أو وضع
ضوابط صحية صارمة عليه”.

فيها وزن  %30عىل تقرير يقدمه الطالب يف
ضوء مفردات املادة املدروسة ،ويف مدة ال
تتجاوز نهاية السقف الزمني لالمتحانات،

فيما سيكون وزن  %70من درجة االمتحان
النهائي عىل االختبار اإللكرتوني».
من جهتها ،أكدت دائرة البحوث والتطوير
التابعة يف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،امس االحد ،أنه ستتم إعادة املرقنة
قيودهم من طلبة الدراسات العليا.
وقال مدير عام الدائرة ،غسان حميد ،يف
ترصيح صحفي :إن “املرقنة قيودهم من
طلبة الدراسات العليا ممن بارشوا بالدوام
ستتم إعادتهم إىل الدراسة ،بينما الذين لم
يبارشوا لن يسمح لهم بالعودة”.
وأضاف حميد أنه “بتوجيه من قبل وزير
التعليم العايل تم تشكيل فريق عمل للنظر
بآراء وأفكار الطلبة ومناشداتهم عن طريق
مواقع التواصل االجتماعي” ،الفتا إىل أن
“جميع األفكار مسموعة سواء من قبل
التدريسيني أو الطلبة أو أولياء األمور وحتى
أعضاء مجلس النواب والقيادات بالدولة”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت بلديات نينوى ،امس االحد ،عن املبارشة بإعمار كنيسة الرسيان االرثوذكس واعادتها اىل
وضعها السابق.
وقال مدير بلديات نينوى ،عبدالقادر دخيل ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن “احدى رشكات
االعمار يف وزارة االعمار واالسكان ،وبالتعاون مع الجهد الهنديس يف بلديات املحافظة ،بارشت
اعمار كنيسة الرسيان االرثوذكس ،واعادتها اىل وضعها السابق بعد االنتهاء من رفع االنقاض
منها”.
وأضاف دخيل أن “الكنيسة تعرضت ألرضار كبرية من قبل عصابات “ داعش” االرهابية يف بلدة
القوش شمال املوصل” ،منوها اىل “اعادة اعمار السياجات الخارجية والداخلية واملباني القريبة
والتابعة للكنسية أيضا”.

بغداد تتسلم مناذج أجهزة إنعاش
رئوي صممته اجلامعة التكنولوجية
بغداد /الزوراء:
تسلمت محافظة بغداد نموذجي جهازين
لالنعاش الرئوي تم تصميمه من قبل مختصني
بالجامعة التكنولوجية إلدخاله ضمن الخدمة
يف مستشفيات منطقة الرصافة.
وقال محافظ بغداد ،محمد جابر العطا ،يف
بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن “وفدا من
الجامعة التكنولوجية سلم املحافظة جهازين
لالنعاش الرئوي تم تصنيعها من قبل طلبة
ومختصني يف الجامعة وباالت ومعدات بسيطة
ومتوفرة”.
وأضاف العطا أن “ذلك يعد جانبا من
االبتكارات التي يطلقها اصحاب الخربة
والكفاءة من اجل حل االزمات وتعويض
النقص باالجهزة الطبية ،خصوصا ان
املحافظة اولت جميع االبتكارات اهمية بالغة
لتطويراملستوى العلمي كونه الحل االمثل
يف مثل هذه الظروف ،وان تصنيعه ال يكلف
البالد مبالغ طائلة”.

وأوضح أن “املحافظة ستعمل عىل تسليم
االجهزة اىل دائرة صحة الرصافة لرفد
مؤسساتها الصحية ،وسد النقص الحاصل به
بعد تزايد الحاالت بشكل ملحوظ” ،مؤكدا ان
“املحافظة اوعزت اىل جميع اساتدة الجامعات
والكليات واملعاهد العلمية والطبية اىل مراجعة
مالديها من بحوث ودراسات بهذا املجال من
اجل تطبيقها عمليا ،السيما بعد ان تثبت
هذه االجهزة نجاحها وقدرتها عىل استيعاب
الزيادة الحاصلة باالصابات باملستشفيات”.
وعىل الصعيد نفسه ،اوضح العطا ان
“املحافظة تنسق مع قائممقام ناحية الوحدة
يف جرس دياىل لتحويل مبنى مركز شباب فيها
اىل مستشفى او مركز صجي نموذجي يخدم
القضاء والنواحي املحيطة به كون املبنى غري
مستغل او مستثمر بأي نشاط او مرشوع يف
الوقت الذي البد من اتخاذ االجراءات الالزمة
لرفد املؤسسات الصحية بما يلزمها يف ظل
زيادة عدد اإلصابات”.
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الكشف عن واردات نفطية تتجاوز  6مليارات دوالر سنويا ال تسجل يف املوازنة

افتتح فرعا للمصرف يف برطلة

الرافدين :اكتمال صرف رواتب
أغلب موظفي الدولة لشهر أيار

بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رف الرافدي�ن اكم�ال
اج�راءات رصف روات�ب اغل�ب
موظفي دوائ�ر ومؤسسات الدولة
لشه�ر اي�ار ع�ر املاس�ر ك�ارد.
ُ
ُ
ْ
املحلية يف
الحكوم�ة
اعلنت
بينم�ا
فرع
افتتاح
ع�ن
نينوى
محافظ� ِة
ِ
ِ
مرف الرافدين يف ناحي ِة برطل ِة.
ِ
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي مل�رف
الرافدين ،يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نسخ�ة من�ه :ان�ه “ت�م توزي�ع
املستحق�ات املالية ألغلب موظفي
دوائر الدولة واملوطنة رواتبهم عىل
مرفن�ا عن طري�ق أدوات الدفع
اإللكرون�ي” .وأض�اف البي�ان أن
“مالك�ات اإلدارة العامة وفروعها
استنف�رت جهوده�ا يف األرساع
بأنج�از رصف الروات�ب الكرونيا
والذين تواج�دوا بشكل مستمر يف
أماكن عملهم وحرصا من املرف

ع�ىل رصف املستحق�ات املالي�ة
ملستحقيها يف الوقت املحدد لها”.
ُ
ْ
الحكوم�ة
اعلن�ت
م�ن جهته�ا،
ُ
محافظ�ة نينوى ،امس
املحلية يف
ِ
مرف
ف�رع
افتت�اح
االح�د ،عن
ِ
ِ
ِ
الرافدين يف ناحي ِة برطل ِة.
وق�ال محاف�ظ نين�وى ،نج�م
الجب�وري ،يف بي�ان اطلع�ت عليه
«ال�زوراء» :انه “بجه�ود املالكات
الهندسي�ة والفني�ة يف املحافظ�ة
وبالتع�اون مع ممثلني م�ن البنك
املركزي العراقي والحكومة املحلية
اسهم�وا يف تعجي�ل افتت�اح ف�رع
ملرف الرافدي�ن يف ناحية برطلة
لخدمة سكان املحافظة”.
وأضاف الجبوري أن “االيام املقبلة
ستشهد افتت�اح الف�روع االخرى
للم�رف ويف ام الربيع�ني داخ�ل
سهل نينوى بعد االنتهاء من اعمار
مبانيها”.

النفط تعلن االتفاق على اجتماع وزاري شهري ألوبك ملراجعة إلتزامات املنتجني
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�ط االتف�اق ع�ىل عق�د
اجتماع شهري للجنة الوزارية يف مجموعة
(أوب�ك )+ملراجع�ة م�دى الت�زام املنتجني
بق�رار خف�ض اإلنت�اج النفط�ي .وفيم�ا
كشفت لجنة العمل والشؤون االجتماعية
عن واردات «مشتقات «نفطية» ال تسجل
يف مرشوع قانون املوازنة العامة ،اش�ارت
إىل أن وارداته�ا تتج�اوز  6ملي�ارات دوالر
سنويا.
وقال املتحدث باس�م وزارة النفط ،عاصم
جه�اد ،يف تري�ح صحف�ي :إن إجتم�اع
(أوبك )+الذي جرى السبت ،ش�هد االتفاق
ع�ىل عق�د اللجن�ة الوزاري�ة يف التحالف،
ملراجعة الت�زام املنتجني باالتفاق .وأضاف
جه�اد أن «الع�راق أك�د خ�الل االجتم�اع
التزامه الكامل بنسبة التخفيض».
وتاب�ع« :خف�ض اإلنت�اج ك�ان ل�ه تأثر
إيجابي مقارنة ملا يشهده العالم من كساد
وركود اقتصادي ،حيث ساهم بامتصاص
كميات جي�دة من الفائ�ض النفطي ،أدى
الرتف�اع األسعار من  20دوالرا ً إىل أكثر من
 40دوالرا ً للرميل».
وأعلن�ت منظم�ة البلدان املص�در للبرول
«أوبك» ،السبت ،أن تحالف (أوبك )+توصل
التفاق يقيض بتمديد خفض اإلنتاج الحايل
ش�هرا إضافيا ،حتى نهاي�ة يوليو /تموز
املقبل.

ويعني الق�رار أن االتفاق الح�ايل الذي بدأ
تنفيذه ابت�دا ًء من مايو /أيار املايض وملدة
ش�هرين ،سيت�م تمديده ،م�ع اإلبقاء عىل
حج�م الخف�ض البالغ  9.7مالي�ني برميل
يوميا.
وك�ان من املفرض أن يتم تقليص خفض
اإلنتاج ابتدا ًء من يوليو املقبل ،إىل  8ماليني

برميل يوميا حتى نهاية  2020عىل أن يتم
تطبيق التقليص ابتدا ًء من أغسطس /آب
بعد القرار الجدي�د ،يتبعه تقليص آخر إىل
 6مالي�ني برمي�ل ،منذ  2021حت�ى نهاية
أبريل/نيسان .2022
وش�دد بي�ان املنظم�ة عىل «أنه م�ن املهم
أن يظ�ل املشاركون يف الخف�ض ملتزمني

بغداد /الزوراء:
توقع خب�ر يف ش�ؤون الطاقة ،ام�س االحد،
استقرار أسع�ار النفط عند  50دوالرا للرميل
بعد اتفاق أوب�ك بتمديد خفض اإلنتاج الشهر
املقبل ،عازي�ا ذلك اىل توجه ال�دول الصناعية
للتعايش مع فروس كورونا.
وقال فرات املوس�وي ،يف تريح صحفي :إن
«جميع امل�ؤرشات تؤك�د االستم�رار بارتفاع
وتع�ايف أسع�ار النفط بسب�ب توج�ه العالم،
خصوص�ا ال�دول الصناعي�ة العظم�ى مث�ل
الص�ني وأورب�ا وبريطاني�ا إىل االنتق�ال م�ن

الحظ�ر الشامل إىل الجزئ�ي وإىل إزالة الحظر،
باإلضافة إىل قناعة العالم بأن جائحة كورونا
باقية وال لقاح لها ،وعىل الشعوب أن تتعايش
معها ضمن الضوابط الوقائية لألفراد».
وأض�اف أن «دول العالم اجم�ع ايقنت بأنه ال
مفر من معاودة الحياة الصناعية والتجارية،
وقد تم اخ�ذ خطوات جادة به�ذا املجال ،مثل
فت�ح الص�ني ألجوائه�ا الخارجية م�ع العالم
مرة يف األسبوع ،ما اسه�م بزيادة الطلب عىل
الطاقة».
وبش�أن اتف�اق منظم�ة أوب�ك األخ�ر ،أك�د

اقتصادي حيذر من اللجوء لالقرتاض اخلارجي
لتمويل العجز املالي
بغداد /الزوراء:
ح�ذر الخبر االقتصادي ،وس�ام التميمي ،من اللجوء اىل
االق�راض الخارجي لتموي�ل عجز املوازن�ة ،الفتا اىل ان
خطوة تخفي�ض املخصصات لبعض الدرج�ات وتأجيل
بع�ض املشاري�ع سيقلل عج�ز املوازنة اىل ح�د كبر ،إذ
يك�ون عن�ده بمق�دور الحكوم�ة اللج�وء اىل االقراض
الداخ�يل فقط .وقال التميم�ي ،يف تريح صحفي :ان “
الع�راق بحاجة اىل اكثر من  5مليار دوالر ش�هريا لتأمني
رواتب املوظفني ،حيث باالمكان حل هذه االش�كالية عن
طري�ق تخفيض مخصصات الدرجات الكبرة” .واضاف

 6حزيران .»2020
وأضاف أن «عملي�ة االستئناف جاءت بعد غلق
التبادل التجاري كإج�راء وقائي واحرازي بني
البلدين من�ذ منتصف اذار املايض من هذا العام
بسب�ب تف�يش فاي�روس كورون�ا ،وان هنالك
جمل�ة من الضواب�ط تم اعتمادها م�ن اللجنة
العليا للصح�ة والسالمة لالستئن�اف ،منها أن
تقدم املحافظة طلبا بإع�ادة افتتاح املنفذ وتم
ذل�ك مسبقا م�ن قبلهم ،وإن التب�ادل التجاري
خص�ص ل�ه يوم�ان يف االسب�وع وبواقع 250
ارسالية».

املوس�وي :أنه «م�ن املتوق�ع أن يستقر سعر
برمي�ل النف�ط الواحد بح�دود ال��  50دوالرا
للرمي�ل ،وخصوصا بعد اتفاق ملجموعة أوبك
ع�ىل تمدي�د التخفي�ض اإلنتاج الشه�ر تموز
املقبل».
وواصل�ت أسع�ار النف�ط صعوده�ا خ�الل
تعام�الت الجمعة األخرة 5 ،يونيو ،وبتحقيق
مكاسب أخ�رى مع بداية األسب�وع السادس
ع�ىل التوايل م�ع االرتف�اع التدريج�ي للطلب،
والعم�ل عىل تمديد اتفاق خفض اإلنتاج إىل ما
بعد نهاية شهر حزيران الجاري.

األنبار توضح أهم معوقات عدم انتعاش
الزراعة يف املناطق الغربية

ان “الحكومة يجب ان التتج�ه نحو االقراض الخارجي
لتموي�ل عج�ز املوازن�ة كونه سيكب�ل الع�راق برشوط
عىل م�دى سنوات ،حيث سيكون مقي�دا بسياسة مالية
خارجية تره�ق ميزانيته وتزيد الغضب الشعبي من قبل
طالبي التوظي�ف والتعيني” .وب�ني ان “الحكومة تمتلك
خي�ار رفع سعر الدوالر يف االسواق وطرح خدمات بعض
املناط�ق السكني�ة الجدي�دة لالستثمار ،ع�ىل ان تحصل
ع�ىل  50%من الواردات ،باالضاف�ة اىل االقراض الداخيل
من املصارف االهلية واالحتياط�ي النقدي للبنك املركزي
لتمويل عجز املوازنة لحني استقرار سوق النفط”.

العراق يستأنف التبادل التجاري يف منفذ زرباطية احلدودي
بغداد /الزوراء:
أعلن رئيس هيئة املنافذ الحدودية ،عمر الوائيل،
ام�س األحد ،استئناف التبادل التجاري يف منفذ
زرباطي�ة الحدودي يف محافظة واسط ،وبواقع
يومني يف االسبوع.
وق�ال الوائ�يل ،يف بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة
منه :إن «منف�ذ زرباطية الحدودي يف محافظة
واس�ط مع الجارة إيران استأنف ،امس ،عملية
التب�ادل التجاري ب�ني البلدين بع�د استحصال
موافقة اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
ملكافحة جائحة كورونا املستجد باجتماعها يف

تمام�ا بالجهود الرامية إىل تحقيق التوازن
واستقرار السوق ،ولوحظ أنه من املتوقع
انكماش الطلب العاملي عىل النفط بنحو 9
ماليني برميل يوميا يف .»2020
من جهتها ،كشفت لجنة العمل والشؤون
االجتماعي�ة ،ام�س االح�د ،ع�ن واردات
«مشتق�ات «نفطية» ال تسجل يف مرشوع

قان�ون املوازن�ة العام�ة ،مش�رة إىل أن
وارداتها تتجاوز  6مليارات دوالر سنويا.
وق�ال عضو اللجن�ة ،فاض�ل الفتالوي ،يف
تري�ح صحفي :إن «الحكومة لم تسجل
املشتقات النفطية ضم�ن واردات املوازنة
العامة» ،مبينا أنها «لو سجلت ذلك لتمكنا
من املساهمة يف سد العجز املايل يف مرشوع
املوازنة».
وأض�اف أن «الواردات املالية من املشتقات
النفطي�ة الت�ي تبيعه�ا رشك�ة املنتج�ات
النفطية عر املحطات إىل املواطنني تتجاوز
 6مليارات دوالر سنويا».
وتاب�ع الفتالوي أنه «ع�ىل مجلس الوزراء
ب�أن تكون له رؤية واضح�ة من الواردات
التي ال تسج�ل وال تدخل يف هيكلة املوازنة
العام�ة» ،متسائ�ال ع�ن «مص�ر األموال
وذهابها إىل املجهول؟».
يش�ار اىل أن أسع�ار برمي�ل النف�ط ق�د
انخفض�ت منذ تفيش ف�روس كورونا ،ما
أدى اىل مخ�اوف من تأثر االنخفاض وقلة
اإليرادات عىل موازنة الع�راق للعام الحايل
 2020وتأث�ر ملوازن�ة التشغيلي�ة ورواتب
موظفي الحكومة واملتقاعدين بذلك.
ونتيجة لذلك ،قدرت اللجنة املالية النيابية،
حج�م العجز يف املوازنة العامة للبالد للعام
الح�ايل ،ب��» »69تريليون دين�ار عراقي،
واصفة اياه بأنه عجز «غر مسبوق».

خبري طاقة يتوقع استقرار أسعار النفط عند  50دوالرا الشهر املقبل

االستثمار النيابية تعتزم فتح ملف
البطاقة التموينية وأسباب تعثرها

بغداد /الزوراء:
كشف�ت لجن�ة االستثم�ار واالقتصاد النيابي�ة ،امس األح�د ،عن اسباب
تأخ�ر فتح ملف تعثر وزارة التجارة يف تسليم مفردات البطاقة التموينية
للبسط�اء ،مبين�ة أن تعطي�ل الجلس�ات ادى اىل عدم محاسب�ة ومراقبة
الجهات املعنية داخل وزارة التجارة السابقة ومساءلتها عن تاخر توزيع
املفردات.
وق�ال عضو اللجن�ة ،النائب عيل غ�اوي ،يف تريح صحف�ي :إن لجنته
“عاكف�ة عىل إعادة فت�ح جميع ملفات تعث�ر تسليم مف�ردات البطاقة
التموينية ومشاكلها عىل مدى السنوات السابقة”.
وأض�اف أن “عملية توزيع املفردات لم تكن باملستوى املطلوب عىل الرغم
م�ن وجود تخصيص�ات مالية كبرة له�ا” ،مش�را إىل أن «هناك ملفات
كبرة وخطرة يجري االعداد لها حاليا للتحقيق بشأنها”.

No: 7261 Mon 8 June 2020

5

نّ
وبني رئيس الهيئة :أن «العملية التجارية تخضع
إىل تشدي�د اإلج�راءات الصحي�ة م�ن عملي�ات
تعقي�م وتعفر البضائع والشاحن�ات الداخلة،
وكذل�ك منع التجمع�ات واالختالط بني سائقي
الشاحن�ات والعم�ال واملخلص�ني الجمركيني،
والتأكد م�ن سالمتهم من اإلصاب�ة بالفروس
والزامهم بلبس الكمام�ات والكفوف واإللتزام
بالبعد املكاني فيما بينهم ،وكذلك عدم السماح
بدخ�ول اي ش�خص إىل داخل املنف�ذ الحدودي
بأستثناء البضاعة املسموح بإدخالها».
واكد الوائيل «أن التنسيق عىل مستوى مع دائرة

صح�ة محافظ�ة واس�ط لتوف�ر املستلزمات
الوقائية املتعلقة بالبضائع ،وإلزام كافة الدوائر
العامل�ة يف املنفذ التقيي�د بالتعليمات الصادرة
من الجهات الصحية حفاظا ً عىل سالمتهم من
اإلصابة».
ووجه ،ب��»رضورة االلتزام الكامل باالجراءات
الجمركي�ة من دفع الرس�وم وإنجاز املعامالت
عىل وف�ق الضواب�ط والتعليم�ات املعمول بها
لضم�ان انسيابي�ة العم�ل التج�اري ،وتعظيم
إيرادات الدولة يف ظل األزمة االقتصادية واملالية
األخرة».

بغداد /الزوراء:
كش�ف قائممق�ام قض�اء القائ�م بمحافظ�ة
االنب�ار ،احم�د املح�الوي ،ام�س االح�د ،ع�ن
املعوق�ات الت�ي تح�ول دون انتع�اش الواق�ع
الزراعي يف املناطق الغربية .
وقال املحالوي ،يف تريح صحفي :ان ”من اهم
تدن�ي الواقع الزراعي يف قضاء القائم واملناطق
الغربية االخرى يعود اىل ضعف الدعم الحكومي
للم�زارع ،حيث تعان�ي رشيح�ة املزارعني من
عدم ق�درة الحكومة املركزية م�ن توفر مادة
الكاز لتشغيل مضخاتهم الزراعية ،وان معظم
املزارعني يقومون بعملية رشاء مادة الكاز من

االسواق السوداء بضعف سعرها املعتاد “.
واضاف ان” الحكومة املركزية لم توفر االسمدة
والب�ذور للفالح�ني ،ناهيك من نق�ص كبر يف
التجهيزات الزراعية املخصصة لهم”.
مبين�ا ان” نسب�ة كب�رة م�ن سك�ان املناطق
الغربي�ة يعتم�دون يف حياته�م ع�ىل الزراعة،
غر ان تشجعيهم ع�ىل استغالل بقية االرايض
الزراعي�ة مره�ون بدعم الحكوم�ة املركزية».
موضح�ا ان ”خط�ة االكتف�اء الذات�ي لجميع
املحاصي�ل الزراعي�ة بحاج�ة اىل دعم حكومي
كب�ر للفالحني ،وه�ذا يوفر آالف ال�دوالرات يف
خزينة الدولة بدال من استرادها “.

مركز مراقبة اإلنرتنت :أصحاب األبراج ضحية الشركات الكبرية

مساع جدي ٍة لبناء اقتصاد رقمي والتحول إىل  4Gو5G
االتصاالت تفصح عن ٍ

بغداد /الزوراء:
مساع
عن
االتصاالت
افصح وزي� ُر
ٍ
ُ
الوزارة لبناء اقتصاد
جدي� ٍة تبذلها
رقمي ،بينما أك�د ان العراق مقبل
نحو التحول اىل نظام ال�  4Gو .5G
وفيما رأى مرك�ز مراقبة اإلنرنت
يف الع�راق ان أصح�اب األب�راج
الذي�ن يقدم�ون خدم�ة اإلنرن�ت
للمستخدم�ني ضحي�ة رشك�ات
االنرن�ت الكبرة ،دع�ا اىل تأسيس
رشكة وطنية تقوم باستراد حزم
االنرنت عن طريقها فقط.
وقال وزي ُر االتصاالت ،اركان شهاب
احم�د ،ام�س االح�د ،يف تري�ح
صحف�ي :إن “ال�وزارة مقبلة عىل
تنفي�ذ خطة سراتيجي�ة تتمثل يف
حوكم�ة وأتمتة العم�ل الحكومي
ع�ن طري�ق بن�اء اقتص�اد رقمي
يلي�ق بسمعة الع�راق” ،مشرا اىل
ان “هن�اك تعاون�ا وتوحيدا للرؤى
مع هيئ�ة االعالم واالتص�االت ،إذ
سينعكس هذا التعاون ايجابا عىل
الخدمات االتصالية والتكنولوجية

املقدم�ة للمواط�ن م�ن خ�الل
التنسيق عىل مست�وى عال للعمل
سويا”.
واوض�ح ان “املرحل�ة املقبل�ة
ستشه�د التحول م�ن خدمات ال�
 WIFIاىل  FTTHوم�ن ال�� 3Gاىل
ال��  4Gو  5Gيف املستقب�ل ،وه�ي
مشاريع سيك�ون اثرها واضحا يف
احداث تحس�ني ملحوظ للخدمات
االتصالية داخل البلد”.
جار عىل تنفيذ
واشار اىل ان “العمل
ٍ
مرشوع بوابات النفاذ الدولية الذي
سيحاف�ظ عىل النسيج االجتماعي
واالمني للبل�د ،فضال عن الحد من
تهريب سعات االنرنت التي تتسبب
بخسارة البلد مبالغ طائلة”.
وبش�أن اط�الق الرخص�ة الرابعة
للهات�ف النقال لتك�ون اول رشكة
وطني�ة للهاتف النق�ال ،نّ
بني وزير
االتصاالت :ان “هذا امللف يحتاج اىل
املزيد من الوقت والجهد والتنسيق
مع مكتب رئي�س الوزراء واالمانة
العام�ة ملجل�س ال�وزراء وهيئ�ة

االع�الم واالتص�االت وال�ذي ينظم
يف اط�ار عالق�ة مشرك�ة يمك�ن
م�ن خالله�ا ان تكون م�ن ضمن
األولويات”.
ويف سياق اخ�ر ،رأى مركز مراقبة

اإلنرن�ت يف الع�راق ،ام�س االحد،
ان أصحاب األب�راج الذين يقدمون
خدم�ة اإلنرن�ت للمستخدم�ني
ضحية رشكات االنرن�ت الكبرة،
داعي�ا اىل تأسي�س رشك�ة وطنية

تقوم باستراد ح�زم االنرنت عن
طريقها فقط.
وقال املركز ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخ�ة منه :إن «أصح�اب األبراج
الذي�ن يقدم�ون خدم�ة اإلنرن�ت

للمستخدم�ني أصبح�وا ضحي�ة
رشك�ات االنرن�ت الكب�رة الت�ي
تستحوذ عىل االنرنت منذ سنوات
طويلة».
واك�د املرك�ز ان «اصح�اب االبراج
تحمل�وا مسؤولي�ة ثقيل�ة بسبب
فش�ل الدول�ة ورشك�ات االنرنت
التي تهرب االنرنت وتستحوذ عىل
كل يشء ،بينم�ا ترم�ي املسؤولية
ع�ىل اصحاب االب�راج الذين يأتون
بالخدم�ة من ه�ذه الرشكات التي
ترمي يف الوقت نفسه بفشلها عىل
اصحاب االبراج البسيطة».
واض�اف ان «يف الع�راق مجموع�ة
رشك�ات كب�رة تق�دم الخدم�ة
وه�ي ايرثلنك والجزي�رة وسكوب
سكاي واي كيو ،وه�ذه الرشكات
جميعه�ا تقدم خدم�ة سيئة تصل
يف أغل�ب األحيان إىل أق�ل من 100
كيلوباي�ت يف الثاني�ة ،بينما تلقي
الل�وم ع�ىل اصح�اب االب�راج ،يف
ح�ني ان الرشك�ات املهيمن�ة عىل
الي�ات التالع�ب باالنرن�ت ،تقوم

بنصب معدات واجهزة تساعد عىل
تخزين بيانات االنرنت مثل الصور
والفيديو واملواقع االلكرونية التي
تستخ�دم يف الع�راق ،حيث تصبح
قيمة االنرن�ت (محلية ،)Local -
ث�م تعود وتب�اع للمواطن عىل انها
(دولية .»)International-
وتابع املرك�ز «بالرغم م�ن تقديم
رشك�ات محلية بطلب�ات متكررة
لهيئ�ة اإلعالم واالتص�االت ووزارة
االتصاالت للحصول عىل تراخيص
مد خط�وط الكابل الضوئي للبالد،
إال أن الرشك�ات الكبرة املسيطرة
ع�ىل الخدمة يف الب�الد تعرقل األمر
يف كل م�رة ،وتحصل عىل مزيد من
الراخي�ص» ،الفت�ة إىل أن «أفضل
وسيل�ة للسيطرة ع�ىل اإلنرنت يف
الب�الد هي تأسي�س رشكة وطنية
لإلنرن�ت تق�وم باست�راد ح�زم
اإلنرن�ت ع�ن طريقها فق�ط ،ثم
ت�وزع الحزم عىل الرشكات املحلية
عىل وفق نظ�ام املزايدات املتعارف
عليه».

أصفر وأمحر

مطنش ينتقد كاتانيتش بسبب
برناجمه التدرييب

بغداد /متابعة الزوراء
انتقـد املـدرب العراقي هـادي مطنش ،مـدرب املنتخب الوطنـي لكرة القدم ،السـلوفيني
رسيتشكو كاتانيتش بسبب برنامجه التدريبي.وقال مطنش إن “كاتانيتش ليس حريص
عـىل املنتخب الوطني ،لو كان حريصا لكان اسـتغل توقف الـدوري وقام بتدريب الالعبني
عـال حتى وان كان عـرب االنرتنت”.وأوضح أن “املدرب السـلوفيني
تدريب عايل املسـتوى
ٍ
ليس مهتما ً باملنتخب الوطني وهو يعد األيام فقط يف مشواره التدريبي وان قمنا بحساب
الوحـدات التدريبيـة التي قاد فيها املنتخب ،سـنجد انها ال تشـكل  %5مـن عقده”.تجدر
اإلشارة اىل ان عقد كاتانيتش ،سينتهي يف شهر أيلول املقبل.
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مسرية حافلة بااللقاب

االحتاد االسيوي :النجم الدولي السابق يونس حممود هداف باملوهبة وقائد بالفطرة
بغداد /متابعة الزوراء
نرش موقع االتحاد االسيوي لكرة
القدم ،تقريرا ً مفصالً عن مسرية نجم
املنتخب الوطني السابق يونس محمود،
واصفا ً إياه بانه «هداف باملوهبة وقائد
بالفطرة».
وجاء تقرير موقع االتحاد االسيوي
كما ييل ،إذا كانت «كل الطرق تؤدي إىل
روما» ،فال شك أن أي طريق تسلكه
الكرة القادمة من النجم العراقي الشهري
يونس محمود فإن مصريها شباك
الخصوم ،سواء كان ذلك بالقدم اليمنى
أو اليرسى أو برأسيته التي جلبت تأريخا ً
كرويا ً للعراق عىل الصعيد القاري.
كثرية هي املحطات البارزة يف مسرية
يونس محمود سواء كانت مع املنتخبات
الوطنية العراقة أو األندية التي مثلها
«السفاح» وهو اللقب الذي أُشتهر
به الالعب وتغنت به كثريا ً الجماهري
العراقية ،والتي نستعرض بعضا ً منها
يف هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير
املتنوعة عن أبرز نجوم كرة القدم يف
منطقة غرب آسيا.
ستظل املشاركة العراقية يف نهائيات
كأس آسيا التي جرت يف العام 2007
خالدة يف ذاكرة عشاق وأنصار املنتخب
العراقي حيث انتزع «أسود الرافدين»
اللقب عن جدارة واستحقاق للمرة األوىل
يف تأريخه وكانت بصمة يونس محمود
هي األبرز بال منازع.
ورغم أنه سجل الهدف األول للعراق يف
البطولة وكان يف شباك املنتخب التايالندي
خالل مبارة االفتتاح ،إال أن محمود صام
عن التهديف حتى مباراة الدور ربع
النهائي والتي قاد منتخب بالده للفوز
فيتنام بهدفني حمال توقيعه ،ليتجاوز
بعدها العراق عقبة الدور قبل النهائي
بالفوز عىل كوريا الجنوبية بركالت
الجزاء الرتجيحية بعد التعادل السلبي يف
الوقتني األصيل واإلضايف.
ودقت ساعة الحقيقة يف املباراة النهائية
التي جمعت العراق بالسعودية حيث

درجال يبحث مع سفري صربيا تفاصيل
استقبال بطل التنس دجوكوفيتش

اآلمال معقودة عىل ُربّان السفينة
يونس محمود وزمالئه ،وعىل طريقة
الكبار كان القائد عىل موعد مع صناعة
التأريخ ملنتخب بالده بعد ارتقى فوق
الجميع وأسكن الكرة برأسه يف املرمى
ليقدم عربون اللقب األول للعراق يف
تأريخ املسابقة.
بأهدافه األربعة ظفر يونس محمود
بلقب هداف تلك النسخة من كأس آسيا
مناصفة مع السعودي يارس القحطاني
والياباني ناوهريو تاكاهارا.
وبالعودة إىل البدايات ،فقد وُلد يونس

التطبيعية توافق على لقاء اسود
الرافدين والنشامى الودي
بغداد /متابعة الزوراء
تلقت الهيئة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم ،اتصاالً من
االتحاد األردني لكرة القدم من اجل
اقامة مباراة ودية بني املنتخبني خالل
الفرتة املقبلة.ومن املؤمل ان تكون
هذه املباراة ،مواجهة تحضريية
السود الرادفني قبل استئناف
مباريات التصفيات االسيوية
املزدوجة املؤهلة لنهائيات كأس
العالم  2022وكأس آسيا .2023
وذكر مصدر يف الهيئة التطبيعية،
أن «الهيئة تلقت اتصاالً من الجانب
األردني ،للتوصل اىل اتفاق من اجل
تنظيم مباراة ودية بني املنتخبني
خالل الفرتة املقبلة».وأوضح أن
«االتحاد األردني اقرتح ان تكون
املباراة خالل شهر آب املقبل دون
تحديد املوعد النهائي او األرض التي
ستقام عليها املباراة».واشار إىل أن
«الهيئة التطبيعية وافقت عىل إقامة
املباراة بشكل مبدئي وتنتظر الكتاب
الرسمي من االتحاد األردني لتحديد
زمان ومكان املباراة».ويف سياق
متصل ،كشف املصدر أن «الهيئة
التطبيعية رشعت بخطوات تجديد
عقد املدرب رسيتشكو كاتانيتش
لعام اخر ،حيث من املقرر ان ينتهي
عقده يف شهر أيلول املقبل».وبحسب
املواعيد الجديدة للتصفيات املزدوجة
املؤهلة ملونديال  2022وكأس آسيا
 ،2023سيواجه املنتخب الوطني
نظريه هونغ كونغ يف الـ 13من
شهر ترشين األول املقبل ،فيما
سيالقي كمبوديا يف الـ 12من شهر
ترشين الثاني املقبل ،بينما سيالعب
إيران يف الـ 17من الشهر ذاته.وكان
مدرب املنتخب العراقي لكرة القدم،
السلوفيني سرتيشكو كاتانيتش
قد شدد عىل رضورة عودة الالعبني
لخوض مباريات تنافسية رسمية،
خصوصا ً بعد إلغاء منافسات
املوسم الكروي الحايل.وقال رئيس
الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي
لكرة القدم إياد بنيان إن اتصاال
هاتفيا جمعه مع املدرب كاتانيتش
للحديث عن مستقبل املنتخب

الوطني ،السيما بعد إلغاء املوسم
الحايل بسبب فريوس كورونا.وبني
أن كاتانيتش رحب كثريا ً بفكرة
إقامة البطولة التنشيطية التي
تساهم بإعداد حقيقي لألندية،
وكذلك لالعبي املنتخب بشكل جيد
لالستحقاقات املقبلة ،لكون جميع
الالعبني سيستفيدون من هذه
البطولة بعد انقطاع لخمسة أشهر
كاملة عن منافسات كرة القدم.
وأوضح« :مدرب منتخبنا الوطني
سيقدم منهاجه الرسمي ،وذلك
لتحضري املنتخب للتصفيات اآلسيوية
املزدوجة.ومطالبته باالستفادة من
أيام الفيفا إلقامة املباريات الودية،
وإعادة الالعبني إىل أجواء هكذا
مباريات قبل االستحقاق الرسمي
أمام هونج كونج خالل ترشين األول
املقبل.وكشف بنيان عن رغبة املدرب
كاتانيتش بالحضور إىل العراق بأقرب
وقت ممكن متى ما تعود حركة
الطريان بني الدول ،كاشفاً ،بالوقت
نفسه ،عن تواصله مع أغلب العبي
املنتخب خالل الفرتة الحالية ،وذلك
لإلطالع عىل تدريباتهم ،ومتابعة
مبارياتهم الرسمية فيما يخص
الالعبني املحرتفني.ومن جهته اكد
مدرب نادي النجف حسن احمد ،ان
املنتخب الوطني اصبح بحاجة كبرية
للدخول يف معسكر تدريبي مغلق بعد
الغاء منافسات دوري الكرة املمتاز.
وقال احمد إن “الغاء منافسة الدوري
العراقي املمتاز ،سيؤثر بصورة سلبية
عىل العبي املنتخب الوطني يف الفرتة
القادمة”.وأضاف ان “مدرب املنتخب
الوطني رسيتشكو كاتانيتش،
مطالب يف الوقت الحايل بان يعمل
عىل تجميع الالعبني ودخول معسكر
تدريبي مغلق لتحضري الالعبني
جيداً”.وأوضح أن “املنتخب الوطني
يحتاج حاليا ً اىل مباريات ودية
مع فرق املنطقة السرتجاع الروح
التنافسية لالعبني واعادة لياقتهم
البدنية”.تجدر اإلشارة اىل ان املنتخب
الوطني سيلعب التصفيات االسيوية
خالل شهري ترشين األول والثاني
املقبلني.

محمود يف الثالث من شهر شباط من
العام  1983وبدأ مشواره مع كرة القدم
يف نادي الدبس عام  1997لينتقل بعدها
إىل نادي كركوك يف عام  1999ثم الطلبة
عام .2001
ثم خاض بعد ذلك تجارب احرتافية
طويلة يف عدة أندية منها الوحدة
اإلماراتي والخور والغرافة والعربي
والوكرة والسد يف قطر واألهيل السعودي
قبل أن يختتم مسريته مع الطلبة يف
العام .2015
عىل صعيد املنتخبات الوطنية ،كان

يونس محمود ضمن كوكبة نجوم
املنتخب األوملبي الذي قدم عروضا ً
كروية رائعة يف أوملبياد أثينا  2004التي
احتل بها املنتخب املركز الرابع يف إنجاز
تأريخي.
ويحتل الالعب املركز الثالث يف قائمة
الهدافني التأريخيني للمنتخب العراقي
برصيد  57هدفا ً سجلها يف  148مباراة
بعد كل من حسني سعيد األول بـ78
هدفا ً وأحمد رايض الذي احتل املركز
الثاني ولديه  62هدفا ً.
كما تزخر خزائن نجم الكرة العراقية

بالكثري من األلقاب الجماعية والفردية
التي من أبرزها حصوله عىل لقب
الدوري العراقي مرة واحدة مع الطلبة
وكأس أمري قطر مرة مع الخور والدوري
القطري أكثر من مرة مع الغرافة،
باإلضافة لحصول عىل لقب هداف
البطوالت القطرية يف أكثر من موسم.
وأعلن النجم العراقي اعتزاله اللعب
نهائيا ً يف العام  2016بعد مسرية رائعة
للغاية كتب خاللها اسمه بأحرف من
ذهب كأحد أهم أساطري اللعبة يف البالد
كهداف باملوهبة وقائد بالفطرة.

بغداد /محمد حمدي
استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال سفري جمهورية رصبيا يف بغداد
( سفري مفوض فوق العادة ) بالوف
أوروش  ،وجرى خالل اللقاء بحث سبل
التعاون املشرتك يف املجالني الريايض
الشبابي بني البلدين الصديقني .
واستعرض السفري امكانية التعاون
وتبادل الخربات الرياضية عموما وكرة
القدم باالخص ،وتطوير الفئات العمرية
واملواهب ونرش عدد من االلعاب التي
تتميز بها رصبيا وخصوصا التنس
االريض الذي عرف العالم بنجوم اللعبة
الكبار من الرصب والعاب الجمباز
والسباحة وغريها من االلعاب ،واعلن
عن استعداد بلده العمل بها حسب رغبة
العراق عقب جائحة كورونا .
من جهته اعرب الوزير درجال عن
سعادته بالزيارة وما يراه من افق واسع
لتدعيم العالقات الشبابية الرياضية
وتطورها بني البلدين  ،مشريا اىل ان
جمهورية رصبيا تنال مكانة مرموقة
بني دول العالم املتقدمة يف االلعاب
الرياضية بصورة عامة االمر الذي يؤرش
انجازاتها الرياضية العاملية وعلو كعب
فرقها يف املنافسات الرياضية  ،مشددا
عىل اهمية عقد اتفاقيات مشرتكة
بني البلدين مستقبال وتبادل الخربات
واملعسكرات التدريبية الرياضية واالخرى
الخاصة بتأهيل الشباب وما تثمر عنه
من رفع مستوى فرقنا بواقعية وليس
مجرد كالم .
وتابع بالقول ان املرحلة املقبلة التي
ستعقب التعايف العاملي من جائحة
كورونا ستشهد تطورا وتعاونا مثمرا بني
العراق ورصبيا وسنعقد رشاكة وتعاون
حقيقي كوننا نحتاج فعال لهذا التعاون
عىل املستويني الشبابي والريايض .

ويف بادرة رياضية مؤثرة اعلن السفري
الرصبي عن رغبة بطل التنس العاملي
نوفاك دجوكوفيتش بزيارة العراق حال
استقرار الوضع الصحي عاملياً ،من
جهته رحب الوزير درجال بهذه الزيارة
وأكد ان وزارة الشباب والرياضة ستتوىل
ترتيب االجراءات الالزمة لهذه الزيارة
املهمة اىل العراق لبطل التنس العاملي
دجوكوفيتش التي من املمكن ان تؤدي
اىل نتائج باهرة يف ميدان نرش اللعبة الذي
نسعى اليه يف جميع مدن العراق .
واستعرض وزير الشباب اثار جائحة
كورونا عىل االنشطة الشبابية والرياضية
والحياة بصورة عامة وهي ذات االوضاع
التي تعانيها رصبيا حاليا اسوة ببقية
دول العالم  ،موضحا اهم االجراءات
الصحية املتخذة لتاليف تصاعد االصابات
وامكانية السيطرة عليها .
ويف ختام اللقاء قدم السفري الرصبي
شكره وتقديره للعراق حكومتا وشعبا
والتاكيد عىل ان املستقبل سيشهد العديد
من االتفاقيات وسبل التعاون املشرتك
مع الحرص عىل تزويد وزارة الشباب
والرياضة بخريطة مفصلة عن االنشطة
واالندية ومعاهد التدريب والتطوير
الشبابي يف رصبيا.

رئيس نادي نفط اجلنوب :امحد راضي هو االقرب لرئاسة احتاد الكرة
بغداد /متابعة الزوراء
توقع رئيس نادي نفط الجنوب محمد ويل،
بأن يفوز النجم الدويل السابق احمد رايض،
برئاسة االتحاد العراقي لكرة القدم.
وقال ويل إن “ 80%من اعضاء الهيئة
العامة التحاد الكرة مع الكابتن احمد
رايض وانا عىل يقني بفوز احمد رايض
برئاسة االتحاد يف االنتخابات املقبلة”.
وأضاف “انا رصيح ورصاحتي تغيض
الكثريين ولكن من خالل خربتي

باالنتخابات لن يفوز عدنان درجال
برئاسة االتحاد القادم”.
وتابع ويل“ ،انا عىل يقني من فوزي
باالنتخابات اذا رشحت ولكنني لن ارشح
ألنني العب كرة سلة ومن املعيب أن ارشح
لعضوية اتحاد كرة القدم وانا العب كرة
سلة”.
ومن املقرر ان يشهد االتحاد العراقي
لكرة القدم ،انتخابات جديدة خالل فرتة
 6أشهر املقبلة.

عادل نعمة :الغاء الدوري سبب انفصالي
عن الصناعات الكهربائية
بغداد /متابعة الزوراء
كشف مدرب فريق الصناعات الكهربائية عادل نعمة ،سبب رحيله عن الفريق
واستقالته من منصبه.
وقال نعمة إنه “اتفقت منذ اكثر من  3اشهر مع إدارة نادي الصناعات الكهربائية
عىل الرحيل من صفوف الفريق يف حال عدم استئناف املسابقة”.وأوضح أن “االتفاق
اصبح ساري املفعول ،بعد قرار الهيئة التطبيعية بإلغاء الدوري املمتاز ،لذلك مشواري
انتهى مع الصناعات وأتمنى لهم التوفيق يف املوسم املقبل”.تجدر اإلشارة اىل ان نعمة
توىل تدريب عدد من األندية العراقية من بينها النفط والحدود.

كافو عن فقده ابنه  :مل أكن ألجتاوز األزمة لوال عائليت وكرة القدم
الدوحة /الزوراء
أتممت عامي الخمسني ،لكن يوم

مولدي هذا العام جاء مختلفا ً يف
ظل هذا الوباء الذي حال بيننا

وبني أقرب الناس إلينا.
عام مىض ،ولم أكن ألتخيل يف أسوأ
أحالمي أن أمر بهذا الكابوس .وقد
ّ
لدي من
آن األوان ألفصح عما
مشاعر الفقد واألىس التي تراود
املاليني منا اآلن حول العالم.
وهناك أيام ثقال ال تنىس؛ أيام
ال تفسري لها ،لحظات غامضة
ومأساوية لم تكن يف الحسبان ،ال
يمكننا أن نحيد عنها أو نمنعها.
ففي الرابع من سبتمرب ،2019
تويف نجيل دانيلو فليسيانو دي
مورايس وهو يف الثالثني من
عمره .وهناك بعض األمور يف
عاملنا ال تفسري لها ،ليس لها سبب
واضح أو منطقي .لقد مات ابني
ذراعي! حاولت إنقاذه؛ لكن
بني
ّ

فاضت روحه ،إنه شعور مريع.
لقد فاضت روح نجيل ،وكيل يقني
أنه اآلن يف مكان أفضل ،وأدعو
أال يذوق أب مرارة الحرسة ،فال
ينبغي أن يواري اآلباء أبناءهم
الثرى.
لم أتحدث حتى يومنا هذا عىل
املأل عن تلك املأساة ،وال أنوي
الدخول يف تفاصيل أحداث ذلك
اليوم أو األسابيع والشهور التي
تلت وفاته .أشعر أن الوقت
اآلن مناسب للحديث عن أشياء
بعينها.
أشعر بمرارة الفقد التي يشعر
بها املاليني اآلن حول العالم ممن
يعانون املشاعر ذاتها والخسارة
املفاجئة ،وخاصة عىل نحو متزايد

يوميا ً يف وطني العزيز الربازيل.
وودت أن أتطرّق إىل هذا األمر
وأتشاركه معكم ،وأن أستفيد
من هذه الفرصة للحديث عن
كيف مدت عائلتي يد العون يل،
وكيف آزرنا بعضنا البعض خالل
تلك اللحظات العصيبة ،وكيف
ساعدتنا هواياتنا املشرتكة عىل
التعايف ،ومن بينها الرياضة.
سأتحدث عن عائلتي اآلن يف الوقت
الذي يجتاح فيه ذلك الوباء أركان
العالم كافة .أثناء الحجر الحايل
يُميض الناس مزيدا ً من األوقات
مع أحبائهم أكثر من ذي قبل.
َ
حال العزل بينه وبني
وهناك من
أحبائه ويفتقدهم بالتأكيد أكثر
من أي وقت مىض.

إن ألم فقدان األحبة ال يزول؛ لكن
يجب أن نحاول أن نتذكر دوما ً
شيئا ً إيجابياً .حينما أفكر يف
دانيلو ،أتذكر ما كان يستمتع به؛
فقد كان يهوى املزاح مع اآلخرين.
لذا ،وحينما أشعر بمرارة فقدانه
أحاول دوما ً تذكر تلك اللحظات
الجميلة وأبتسم .هكذا رصنا
نتعامل مع خسارتنا إياه بطريقة
إيجابية.
مرة أخرى ،ومع استمرار اإلغالق
هنا يف الربازيل والعديد من دول
العالم ،أستفيد من الوقت يف قضاء
مزيد من الساعات مع املقربني يل.
وأتمرّن وأمرنهم يومياً ،وقد تحول
ذلك إىل نشاط عائيل يومي يبعث
عىل املرح.
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كونور ماكغريغور يعلن اعتزاله
 / AFPمتابعة الزوراء
قرر نجم الفنون القتالية املختلطة اإليرلندي
كونور ماكغريغور االعتزال بحسب ما أعلن
يف حسابه عىل موقع تويرت.
وقال ابن ال� 31عاما ،املتوج بطال للعالم يف
الوزنني الخفيف ( 2016و )2018والريشة
( 2015و )2016يف بطول�ة “ي�و أف يس”
(“بطولة القت�ال القص�وى”) ،إنه “قررت
االعتزال من القتال .شكرا عىل كل الذكريات
الرائع�ة .ي�ا له�ا من رحل�ة” ،مرفق�ا ذلك
بصورة تجمع�ه بوالدت�ه مارغاريت خالل
االحتفال بأحد انتصاراته يف الس فيغاس.
وس�بق لاليرلن�دي املث�ري للج�دل أن اعتزل
القتال مرتني يف نيسان/أبريل  2016قبل أن
يعود عن قراره بعد التفاوض عىل عقد جديد
برشوط أفضل مع “يو أف يس” التي علقت
عىل خرب االعتزال عىل لس�ان رئيس�ها داينا
وايت بالقول“ :إذا شعر كونور ماكغريغور
أنه يريد االعتزال ،فأنتم تعرفون مش�اعري
حيال االعتزال ،عليكم القيام بذلك من دون
شك”.
وأضاف“ :أنا أح�ب كونور .هناك عدد قليل
م�ن األش�خاص الذي�ن جعل�وا ه�ذا األمر
(نزاالت يو أف يس) ممتعا حقا بالنسبة يل ،
وهو واحد منهم”.
واعت�زل اإليرلن�دي للم�رة الثاني�ة يف آذار/
م�ارس  2019عقب خس�ارة أم�ام غريمه
ال�رويس حبيب نورماغومي�دوف يف ترشين
األول/أكتوب�ر  ،2018لكن�ه ع�اد يف كانون
الثاني/يناي�ر امل�ايض اىل الحلب�ة مج�ددا
ونجح يف اس�قاط منافسه األمريكي دونالد
س�ريوني بالرضبة الفنية القاضية بعد 40
ثانية فقط م�ن البداية ،وذل�ك يف آخر نزال
له.ويُع�د ماكغريغ�ور م�ن أكثر األس�ماء

شهرة يف رياضات القتال ،وعرف العديد من
األح�داث املثرية للجدل داخ�ل حلبة الفنون
القتالية املختلطة وخارجها ،ومن أش�هرها
الن�زال ال�ذي جمع�ه باملالك�م األمريك�ي
املخ�رضم فلويد مايويذر يف آب/أغس�طس
 ،2017وال�ذي انته�ى لصال�ح األخ�ري يف
الجولة العارشة.
كما أقر االيرلندي الذي حقق خالل مسريته
 22انتصارا مقابل اربع هزائم فقط ،بذنبه
برضب رجل يف حانة يف إيرلندا ،ووجهت اليه
تهمة تحطيم الهاتف النقال ألحد املشجعني
يف والية فلوريدا األمريكية ،كما كان عرضة
للتحقيق يف بالده باتهام باالعتداء الجنيس.
وقب�ل اكتش�اف موهبت�ه ودخول�ه ميدان
املنافس�ة يف الوالي�ات املتحدة ع�ام ،2013
تنق�ل ماكغريغ�ور ب�ني نقيض�ني األول
محاولة اكتس�اب مهارات مهنة الس�باكة،

والثان�ي فرض اس�مه عىل س�احة الفنون
القتالية املختلطة يف بالده.
وتحدث اإليرلن�دي عن هذه املس�ألة قائال:
“األم�ر ال يص�دق .اال انن�ي ال أن�ى أب�دا
الصعوب�ات .ال أن�ى أب�دا م�ن أي�ن أتيت.
ال أن�ى أب�دا األوق�ات الصعب�ة” ،مضيفا:
“عندما كانت األمور س�يئة فع�ال ،لم يكن
ل�دي يشء .فع�ال ،ال يشء .لس�ت ش�خصا
غبي�ا ،وكان صعبا ع�يل أن أقف يف صفوف
العاطلني عن العم�ل” أمال يف الحصول عىل
وظيفة ما.
خالل أعوام قليلة ،انقلبت حياة ماكغريغور
رأسا عىل عقب ،من العوز والفقر ،انتقل اىل
ركوب الطائ�رات الخاصة ،وارت�داء البزات
املخيطة خصيصا ل�ه ،والتنقل مع حقائب
مليئة بماليني الدوالرات.
واحتاج ماكغريغور دائما اىل تذكري نفس�ه

اعالم الكرتوني

ب�أن م�ا يعيش�ه ه�و واق�ع ولي�س حلما
فيق�ول“ :ألنن�ي مح�اط بالفخام�ة ()...
لك�ن ال تخطئ�وا ،هذه الفخام�ة هي وليدة
التضحية”.
خ�الل س�نوات الش�باب ،حاول�ت عائل�ة
ماكغريغ�ور إبع�اده عن مب�ارزات القتال،
وشجعته عىل تعلم السباكة .وعلق عىل ذلك
بالق�ول“ :كرهت كل ثانية ( )...كنت أعمل
لنحو  14أو  15ساعة يوميا .أتلقى األوامر،
أحرض للناس غداءهم ...كل هذا الهراء”.
وأض�اف“ :فك�رت بعدها بأن ه�ذه الحياة
ليس�ت يل” ،واخت�ار يف املقاب�ل “ان أتب�ع
أحالمي”.
بدأ ماكغريغور مس�ريته القتالية يف إيرلندا
بش�كل متذبذب ،قبل أن يربز ب�ني العامني
 2011و ،2012محقق�ا ثماني�ة انتصارات
متتالية.
يف  ،2013اكتشفته “يو اف يس” التي تتخذ
م�ن الس فيغاس مق�را له�ا ،ووقعت معه
عق�دا لخوض عدد من املب�ارزات ،يف خطوة
مهدت له الطريق ليصبح النجم األبرز عامليا
عىل ساحة الفنون القتالية.
ج�ذب ماكغريغ�ور املش�جعني م�ن خالل
لكمات�ه القوي�ة ومهارات�ه القتالي�ة التي
أرفقه�ا بمؤتم�رات صحافي�ة صاخب�ة
وشخصية تفرض نفسها عىل منافسيها يف
حلبة القتال.
ت�وج ماكغريغ�ور مس�ريته يف البطول�ة
األمريكية بإح�راز لقبني عىل التوايل ،أولهما
يف تموز/يولي�و  2015عندم�ا تف�وق ع�ىل
األمريكي تشاد منديس بالرضبة القاضية،
وبعدها بخمسة أشهر عندما أنهى الربازييل
جوزيه ألدو يف مبارزة اس�تغرقت  13ثانية
فقط.

بعد خس�ارة مفاجئة أم�ام األمريكي نايت
دياز مطلع  ،2016اتخ�ذ ماكغريغور قرارا
ش�كل صدم�ة يف عال�م الفن�ون القتالي�ة:
االعتزال.
اال ان كثريي�ن رأوا يف الخط�وة من�اورة
تفاوضي�ة مع مس�ؤويل البطولة ،الس�يما
وان ماكغريغ�ور بات م�ع الوقت مرتددا يف
االلت�زام بموجبات�ه التعاقدية م�ع “يو أف
يس” السيما لجهة الرتويج للنزاالت.
ل�م يطل غي�اب ماكغريغور ،وع�اد يف وقت
الحق م�ن عام  2016ليثأر لخس�ارته أمام
دي�از بفوز بالنقاط يف آب/أغس�طس ،قبل
أن يف�وز بالرضبة القاضي�ة عىل األمريكي
إيدي ألفاريز بعد ثالثة أشهر.
وع�ىل رغم عودت�ه اىل حلبة “ي�و اف يس”،
بقي ماكغريغور م�رصا عىل تحقيق الحلم
الذي وضعه نصب عيني�ه منذ زمن مبارزة
ضد مايويذر.
من�ذ االعالن ع�ن ه�ذا اللق�اء يف حزيران/
يوني�و امل�ايض ،رجحت غالبي�ة املحللني أن
يكون الفوز م�ن نصيب األمريكي ،وهذا ما
حصل فعال بعد أن أفاد األمريكي من خربته
يف مواجهة خصم لم يخض س�ابقا أي نزال
يف املالكم�ة ،وخرج منترصا مما أطلق عليه
“نزال املاليني”.
بعد النزال الذي جمعه ببطل العالم السابق
يف وزن الوس�ط ،كش�ف ماكغريغ�ور أن�ه
منفت�ح ع�ىل الع�ودة اىل حلب�ة املالكم�ة،
مضيف�ا“ :يس�ألني الناس ،م�اذا بعد؟ ،أنا
لس�ت متأك�دا .أمام�ي الكث�ري م�ن ألقاب
+ي�و أيف يس +للتفك�ري بها” ،لكن�ه أردف:
“بإمكاني أيضا االستمرار يف لعبة املالكمة.
أنا متأكد بأنه ستكون هناك خيارات أمامي
يف املالكمة”.

معلول واثق من فرص منتخب سوريا يف التصفيات اآلسيوية
حج�ز مقعد يف الدور الثالث م�ن تصفيات كأس العالم
والحصول ع�ىل بطاقة التأهل إىل نهائيات كأس آس�يا
 2023يف الصني.
وكان معلول اس�تلم تدريب منتخب سوريا بعدما وقع
عىل عقد مدته عامني لغاية آذار/مارس .2023
وقال معلول يف منشور عرب موقع التواصل االجتماعي
فيس�بوك“ :إع�الن ترشي�ن األول/أكتوب�ر وترشي�ن
الثاني/نوفم�رب كمواعيد مقرتح�ة للمباريات املتبقية
م�ن الدور الثاني يف التصفيات اآلس�يوية لكأس العالم
 2022يف قطر وكأس آس�يا  2023يف صالحنا كمنتخب
سوري”.
وأضاف املدرب البالغ من العمر  57عاماً“ :هذا يعطينا
الوق�ت الكايف للقي�ام بالعديد من املعس�كرات وبعض
املباريات الودية بعد بداية التخلص من الوباء ،والحمد
الل�ه لتك�ون فرص�ة لنا كإط�ار فني جدي�د للتحضري
والتجهيز وااللتقاء مع الالعبني مبارشة للقيام بالالزم
من أجل تحقيق الحلم”.

تونس  /متابعة الزوراء
أع�رب التونيس نبيل معلول مدرب منتخب س�وريا عن
ثقته يف أن الفريق يمتلك الوقت الكايف من أجل االستعداد
الستئناف منافسات التصفيات اآلسيوية لكأس العالم
 2022يف قطر وكأس آسيا  2023يف الصني.
وكان االتح�اد اآلس�يوي لك�رة الق�دم أعل�ن املواعي�د
املقرتحة ملواجهة املباريات املتبقية يف التصفيات ،حيث
تق�ام منافس�ات الجولتني الس�ابعة والثامنة يومي 8
و 13ترشين األول/أكتوبر ،والتاس�عة والعارشة يومي
 12و 17ترشين الثاني/نوفمرب.
وحصد املنتخب الس�وري لغاية اآلن خمسة انتصارات
يف خمس مباريات ،حيث يتصدر ترتيب املجموعة األوىل
برصي�د  15نقطة كاملة ،وهو يتقابل يف الجولة املقبلة
م�ع املالدي�ف ،قبل خ�وض آخ�ر مباراتني أم�ام غوام
والصني عىل التوايل.
ويكف�ي الفري�ق تحقيق الف�وز أمام املالدي�ف وغوام
م�ن أجل ضمان الف�وز بصدارة املجموع�ة ،مما يعني

بوروسيا دورمتوند يتخطى هريتا برلني ويواصل مالحقة بايرن ميونيخ

حافظ بوروسيا دورتموند عىل حظوظه الضئيلة جدا ً يف خطف لقب
الدوري األملاني من بايرن ميونيخ عقب فوزه عىل ضيفه هريتا برلني
بهدف نظيف يف األس�بوع الثالثني من املسابقة.وسجّ ل إيمري جان
هدف اللقاء الوحيد يف الدقيقة الس�ابعة والخمس�ني لريفع صاحب
األرض رصي�ده إىل  63نقطة بفارق س�بع نقاط عن بايرن ميونيخ
حامل اللقب واملتصدر قبل أربع مراحل من النهاية.وافتتحت املباراة
برك�وع العبي الفريق�ني يف دائ�رة منتصف ملعب “س�يغنال ادونا
بارك” وأعضاء الجهازين الفنيني والعبي االحتياط عىل جانب امللعب
عىل ركبة واح�دة ،التي أصبحت عالمة تضام�ن رمزية بعدما ركع
كولن كوبرنيك الالعب الس�ابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم
األمريكية عىل ركبته خالل النش�يد الوطني عام  ،2016لدعوة بالده
لحماية حقوق األمريكيني من عنف الرشطة ،ال س�يما ذوي البرشة
الس�وداء.وارتدى العب�و دورتموند خالل اإلحماء قمصان ُ
ش�طبت
عنها كلمات “أس�ود”“ ،أبيض”“ ،أصف�ر” و”أحمر” ُ
وكتب تحتها
كلمة “إنسان” ،والبعض اآلخر قمصان “ال عدالة ،ال سالم”.
وغاب النرويجي إيرلينغ هاالند عن الفريق األس�ود واألصفر بداعي
اإلصاب�ة ،فيما لم يرتق الفريقان إىل مس�توى التوقعات يف الش�وط
االول.رف�ع دورتمون�د اإليقاع يف الثان�ي وأهدر اإلنكليزي سانش�و
أخطر الف�رص عندما مرّر املغربي أرشف حكيمي عرضية إىل داخل
املنطق�ة وصل�ت إىل البلجيك�ي تورغان ه�ازار الذي مهده�ا أمام
اإلنكليزي عىل باب املرمى سددها بغرابة بجانب القائم (.)52
ه ّدد بعدها هرتا عن طريق البديل ألكس�ندر ايوسني الذي سدد كرة
قوي�ة عن الجه�ة اليمنى داخل املنطقة مرت بجان�ب القائم الثاني
(.)56وس�جل جان هدف اللق�اء الوحيد بعد لعب�ة جماعية رائعة،
بعدما رفع سانش�و الكرة إىل داخ�ل املنطقة ،تابعها يوليان براندت
برأسه إىل األملاني الذي تابعها بيمناه يف الشباك (.)57
واقرتب بايرن ميونيخ خطوة إضافية نحو االحتفاظ بلقب الدوري
األملان�ي لكرة القدم بف�وزه خارج أرضه عىل باي�ر ليفركوزن 4-2
يف الجول�ة الثالثني من ال�دوري األملاني لك�رة القدم.ويبحث بايرن
ع�ن لقب ثامن متتايل يف الدوري األملاني والثالثني يف تاريخه.س�جل
لبايرن كل من كينغسيل كومان  27وليون غوريتسكا  42وسريجي
غنابري  45+1وروبرت ليفاندوفس�كي  .66وب�ات رصيد البولندي
 30هدف�ا هذا املوس�م فيما رفع توماس مولر ال�ذي صنع هدفني ،
رصيده إىل  20تمريرة حاس�مة هذا املوس�م أيضا.وعادل ليفا رقمه

القيايس يف موسم واحد يف البوندسليغا إذ سجل
 ٣٠هدف�ا موس�م  ٢٠١٦-٢٠١٥ح�ني نال لقب
هداف الدوري ،أي أن أي هدف جديد سيكون
رقما قياسيا شخصيا.
كم�ا س�جل ليف�ا
الي�وم هدف�ه
رق�م ٣٠٠
يف مس�ريته
االحرتافي�ة
الطويلة منذ
ا نطال قته�ا
منه�ا ١٥٨
أ ما
م�ع باي�رن.
مولر فه�و الالعب
الثاني فقط الذي يصل
اىل  20تمريرة حاسمة يف
موسم واحد يف بوندسليغا
بعد كيفن دي بروين موس�م
.2015_2014
فيما س�جل لباير ليفركوزن
األرجنتيني ل�وكاس االريو 10
وفلوري�ان فريت�ز .89وارت�دى
العبو بايرن ش�ارات عىل سواعدهم
تق�ول “حياة الس�ود مهمة” يف رس�الة ض�د
العنرصية.ورفع بايرن ميونيخ رصيده إىل  70نقطة
يف الصدارة بفارق  7نقاط عن بوروسيا دورتموند.
وب�ات يف رصيد بايرن الهجوم�ي  90هدفا ،علما أن
الرقم القيايس يف موسم واحد يف رصيد البافاري وهو
 ١٠١سجله موسم .1971-1972
وعزز مدرب بايرن هانز فليك الذي كان أصبح أول مدرب
يف تاري�خ الن�ادي يحقق  22ف�وزا يف أول  25مب�اراة ،رقمه
إىل  23فوزا يف أول  26مباراة.وبس�بب تراكم اإلنذارات سيغيب
ليفاندوفس�كي ومول�ر ع�ن املب�اراة القادمة لباي�رن ميونيخ.
وفش�ل اليبزي�غ يف انت�زاع املركز الثان�ي من دورتمون�د حتى لو
مؤقت�ا ً عندما س�قط يف فخ التع�ادل أمام ضيف�ه متذيل الرتتيب
بادرب�ورن بهدف ل�كل منهما يف إط�ار املرحلة الثالث�ني من عمر
دوري الدرج�ة األوىل األملاني لك�رة القدم.أقيمت املباراة عىل ملعب
ري�د بول أرين�ا معقل اليبزيغ وتمك�ن باتريك ستش�يك من افتتاح
التس�جيل ألصحاب األرض يف الدقيقة .27وشهد الشوط األول طرد
دايوت أوباميكانو مدافع اليبزيغ ،فعانى فريقه من النقص العددي
يف الش�وط الثاني حيث استقبلت شباك اليبزيغ هدفا ً يف الدقيقة 92
عن طريق كريس�تيان س�رتوديك مداف�ع بادربورن.ورفع أصحاب
األرض رصيده�م إىل  59نقطة يف املركز الثال�ث فيما ظل بادربورن
قابعا ً يف املركز األخري برصيد  20نقطة فقط.وتعادل هوفنهايم مع
مضيفه فورتونا دوس�لدورف بنتيجة  2-2ضمن منافسات املرحلة
الثالثني من الدوري األملاني لكرة القدم.وسجل روين هينيغز ثنائية
لدوس�لدورف ( 5و 76م�ن ركلة جزاء) فيما س�جل كل من مؤنس
دبور ( )16والسويرسي ستيفن زوبر ( )61هديف هوفنهايم.
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أرسنال يفوز بالستة استعداداً
ملانشسرت سييت

عاد أرس�نال ألج�واء املباري�ات ألول م�رة منذ توق�ف الدوري
اإلنكليزي املمتاز بس�بب جائحة كوفيد -19وفاز 6-صفر عىل
تش�ارلتون أثليتي�ك يف لق�اء ودي بملع�ب اإلم�ارات الخايل من
الجماهري.
وحصلت أندي�ة الدوري املمت�از عىل الضوء األخرض األس�بوع
املايض إلقامة مباريات ودية قبل اس�تئناف املوسم يف  17يونيو
الحايل بعد توقفه لثالثة أشهر.
واس�تضاف أرسنال تش�ارلتون املنافس يف الدرجة الثانية أمام
مدرجات خالية وتوىل أعضاء يف الجهاز الفني للفريقني تحكيم
املباراة .وهز ألكسندر الكازيت وبيري إيمريك أوباميانغ الشباك
قبل نهاية الشوط األول بينما أحرز الشاب إيدي نكيتياه ثالثية
يف الشوط الثاني .كما سجل جو ويلوك أحد األهداف الستة.
ويحل أرس�نال ،صاحب املركز التاسع يف الدوري املمتاز ،ضيفا ً
عىل مانشسرت سيتي يف  17يونيو.

الوتارو أبلغ كونيت رغبته
باالنتقال إىل برشلونة

أخط�ر األرجنتين�ي الوت�ارو مارتينيز الع�ب إنرت مدرب�ه أنطونيو
كونتي برغبته يف االنتقال إىل برشلونة هذا الصيف.
واجتم�ع الوت�ارو م�ع كونتي بحس�ب صحيف�ة “الغازيت�ا ديلو
س�بورت” التي قالتّ :
“إن اجتماعا ً ض ّم الوت�ارو وكونتي أكد فيه
الالع�ب التزامَ �ه التا َّم مع إنرت فيما تبقى من املوس�م الحايل ،لكنه
يرغ�ب يف الوقت نفس�ه يف أن ينض�م إىل مواطن�ه ليونيل مييس يف
برشلونة حتى يشاركه لفرت ٍة طويلة قبل اعتزاله”.
وبدأت املفاوضات فعليا ً بني برش�لونة وإن�رت حول مارتينيز إال أن
مش�كلة النادي الكتالوني تكم�ن يف الرشط الجزائي البالغ “”111
مليون يورو ،وهو ما يس�عى إىل تخفيض�ه من خالل ّ
الزج ببعض
الالعبني يف الصفقة “كأرتورو فيدال” و”فريبو جونيور”.

بريشيا يتجه حنو االستغناء عن بالوتيلي

اقرتب مشوار املهاجم االيطايل املشاغب ماريو بالوتييل من نهايته
مع فريق بريش�يا ،بعدما أش�ارت الصحف املحلية إىل إنهاء عقده
بسبب تغيبه املتكرر عن التمارين.
وأرس�ل محامو النادي رسالة فسخ العقد اىل بالوتييل ،بحسب
“س�كاي سبورت” و”غازيتا ديلوس�بورت” ووكالة “اي جي
اي”.
وتردد أن بالوتييل غاب عن عدة تمارين بعد استئناف أندية
الدرجة األوىل تدريباتها مطلع آيار/مايو .عمل الالعبون
ب�ادىء األم�ر بمفرده�م قب�ل االنتق�ال اىل التماري�ن
العادية.ق�ال الالعب البالغ  29عاما هذا األس�بوع انه
كان مريضا وسريس�ل وثائق صحية اىل النادي الثبات
ذلك.أم�ا مدربه االوروغوياني دييغ�و لوبيز فقال انه
“خائب” من س�لوك املهاجم “يت�درب ماريو بمفرده
ألن زمالءه خضعوا لتمارين لم يقم بها”.
تابع“ :التمارين (الفردية) كانت اختيارية ،حسنا .لكن
املجموعة س�لكت مس�ارا وهو س�لك مس�ارا مختلفا .لم

نشاهده عىل (تطبيق) زوم خالل فرتة الحجر الصحي .برغم قوله
أن حالته جيدة ،ليس عىل نفس مستوى زمالئه”.
وكان رئيس بريشيا قال الش�هر املايض ان عقل بالوتييل“ :لم يعد
م�ع النادي” ال�ذي كان يف املرك�ز األخري عىل بعد تس�ع نقاط من
منطق�ة النجاة ،قبل تعليق الدوري بس�بب تفيش فريوس كورونا
املستجد يف آذار/مارس املايض.
قال ماس�يمو تشيلينو“ :ماريو شاب فريد ومن الواضح أن روحه
ل�م تعد معنا .وهو أمر ال يختلف كث�ريا عما كان عليه دائما .أحبه
ُ
وكنت آمل أن يش�كل اللعب يف دي�اره ورغبته يف العودة اىل املنتخب
أمرا ايجابيا له .جميعنا مستاؤون”.
وانضم بالوتييل ( 36مباراة دولية) صيف العام املايض من مرسيليا
الفرنيس اىل بريشيا ،نادي املدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني
والذي عاد هذا املوسم إىل دوري االضواء “سريي أ”.
اال أنه لم يرتق اىل مس�توى التطلعات حيث ساهم بخمسة أهداف
فق�ط يف  19مباراة .كما حم�ل بالوتييل الوان ان�رت وميالن ونيس
الفرنيس ومانشسرت سيتي وليفربول االنكليزيني.

غراهام آرنولد يتوقع جاهزية العيب منتخب أسرتاليا عند استئناف املنافسة

سيدني  /متابعة الزوراء
أع�رب غراه�ام آرنول�د
م�درب منتخ�ب أس�رتاليا
عن س�عادته بع�ودة العبي
الفريق لخوض املنافس�ات،
مع بدء عودة منافسات كرة
الق�دم تدريجي�ا ً إث�ر التوقف
االضط�راري ال�ذي حص�ل
نتيجة انتشار فايروس كورونا
املستجد (كوفيد.)-19
ويتصدر املنتخب األسرتايل ترتيب
املجموع�ة الثاني�ة يف التصفي�ات
اآلس�يوية ل�كأس العال�م  2022يف
قطر وكأس آس�يا  2023يف الصني،
وهو يس�تعد الس�تئناف املنافس�ة،
وكذل�ك للمش�اركة يف بطول�ة كوبا
أمريكا.
وم�ع ع�ودة املنافس�ة يف العدي�د
م�ن ال�دول ،فق�د أك�د آرنول�د أن�ه
س�عيد بمش�اهدة العبي املنتخب وهم
يخوضون املباريات من جديد.
وق�ال امل�درب يف مقابلة نرشه�ا املوقع
االلكرتون�ي ملنتخ�ب أس�رتاليا“ :م�ن

الرائ�ع مش�اهدة الالعبني ع�ىل أرض امللعب من
جديد”.
وأضاف“ :أنا أعرف أن الوضع كان صعبا ً لجميع
الالعب�ني ،ألنه�م ل�م يتمكنوا م�ن اللع�ب ،فهم
يحب�ون كرة الق�دم ،وبالتايل فقد كان�وا يمرون
بأوقات صعبة”.وخالل األس�ابيع األخرية تمكن
العبو منتخب أسرتاليا يف أملانيا والدنمارك وكوريا
الجنوبي�ة ورصبيا من اللع�ب يف بطوالت الدوري
املحيل.ويق�وم آرنولد بعق�د اجتماعات منتظمة
عرب فيدي�و االتصال م�ع أعضاء الجه�از الفني
والالعب�ني ،من أج�ل االطمئنان ع�ىل جاهزيتهم
البدنية وحالة النفسية.

ورغم التوقف الطويل عىل نش�اطات كرة القدم،
إال أن آرنولد توقع أن الجميع سيعودون للمالعب
بحالة جيدة.
وأوض�ح“ :من ناحي�ة الحج�ر والتدريبات ،فإن
بعض األندي�ة والالعبني يمتلكون م�وارد أفضل
م�ن الالعبني يف األندي�ة األخ�رى ويف دول أخرى
بأنحاء العالم”.
وتاب�ع“ :الن�اس يعتقدون أن الالعب�ني يعرفون
تلقائي�ا ً ماذا يج�ب أن يفعلوا عندم�ا يكونون يف
بيوتهم ،أو التدريب لوحده�م ،ولكنهم يف الواقع
ال يعرف�ون ،اليشء الرضوري بالنس�بة لهم هو
نوعية التدريب�ات الالزمة من أجل املحافظة عىل
حالته�م البدني�ة ،وله�ذا يجب أن نضم�ن أنهم
يقومون بعمل اليشء الصحيح”.
وأردف بالقول“ :أنا أتوقع أن الالعبني سيعودون
بحالة جيدة ،ودون زيادة يف الوزن ،وس�يكونون
جاهزين لجميع املسابقات”.
ويستعد منتخب أسرتاليا لخوض املباريات األربع
املتبقي�ة يف التصفي�ات اآلس�يوية أم�ام الكويت
ونيب�ال والص�ني تايبي�ه واألردن ،والت�ي كان�ت
مقررة يف ش�هري آذار/مارس ويونيو/حزيران.
حيث تم إعادة جدولة املباريات لتقام يف ش�هري
ترشين األول/أكتوبر وترشين الثاني/نوفمرب.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7261 :االثنين  8 -حزيران 2020

وفاة احد االعالميني يف قناة العهد
الفضائية بعد اصابته بفريوس كورونا

بغداد  /متابعة الزوراء:
توىف الزميل يف قناة العهد الفضائية االعالمي احمد النسيم “ابو عمار” بعد اصابته فريوس
بكورونا.والزميل احمد يعمل يف قس�م الصوت بقناة العهد الفضاىية واصيب قبل عدة ايام
بفريوس كورونا.

آخر كلماته سنرحل يوماً دون وداع

وفاة اإلعالمي السعودي علي حكمي
غرقاً يف جازان

بريوت/متابعة الزوراء:
تص�در خ�ر وف�اة املذي�ع الس�عودي عيل
حكمي ،محركات البحث ومنصات التواصل
االجتماع�ي ،جراء حادثٍ مؤل�م تعرض له
أثن�اء تواج�ده يف منطقة ج�ازان باململكة
السعودية.
وأف�ادت وس�ائل إع�الم محلي�ة أن س�بب
وفاة مقدم الفعاليات الس�عودي الش�اب،
هو غرق�ه أثناء يف األج�واء العاصفة ببحر
منطقة جازان ،مش�رية إىل أنه ال يعاني من
أم�راض وكان ق�د ظه�ر قبل س�اعات من
رحيله.
وأعل�ن خ�ر وفات�ه م�ن قب�ل أصدقائ�ه
اإلعالمي�ن ع�ر حس�اباتهم ع�ى مواق�ع
التواصل ،كاشفن أن الراحل لقي مرصعه
مس�اء يوم الجمعة غرقا ً يف شاطئ جزيرة
املرجان يف جازان أثناء ممارسته السباحة،
دون أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل
حول الحادث.
وما زاد من صدمة الجمهور بخر وفاة عيل
حكمي ،أنه ظل حتى قبل وفاته بس�اعات،
ين�ر مقاطع فيدي�و وصور م�ن املدينة،
ويصور لحظة هبوط األمطار ويدعو لألمة
أن يزيح عنها فريوس كورونا ،وجاءت آخر

تغريدة له عر حسابه عى تويرت قال فيها:
“أريد أن ألهم الناس أريد أن ينظر يل أحدهم
ويقول بسببك أنت لم أستسلم”.
وانهالت التعليق�ات املبكية التي تنعي عيل
حكمي من قبل متابعيه وزمالئه يف الوسط
اإلعالمي ،ليتم تداول تغريدات ومنش�ورات
نره�ا ع�ى حس�ابه ،فكان�ت املفارق�ة
املفاجئ�ة التي تم كش�فها أنه كان قد نر
قبل رحيله عر حس�ابه عى س�ناب شات
ً
قائ�ال“ :س�نرحل يوم�ا ً دون وداع س�نرتك
خلفن�ا كل م�ا نريد ،وما ال نري�د ..ذلك هو
الرحيل البعيد ..اللهم ارزقنا حس�ن الحياة
وحس�ن الرحيل وارزقنا بم�ن يدعو لنا بعد
امل�وت” ،مما دفع البعض لإلش�ارة أنه تنبأ
بموت�ه به�ذه الكلم�ات ،فهو رحل بش�كل
مفاجئ دون أي وداع.
يذكر أنه يعرف عن نفسه عر حسابه عى
تويرت كالتايل :أخوكم عيل حكمي  ...إعالمي
ومقدم برامج،شاعر ،كاتب صحفي ،مدير
عالق�ات عامة لع�دة جه�ات ،حاصل عى
جائزة الحوار االعالمي لعام  ،٢٠١٨مشارك
يف عدة مناس�بات وفعاليات ،عضو يف اكثر
من جهة تطوعي�ه ،األهداف كبرية والقادم
أجمل(.املصدر/ايالف)
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احتاد الصحفيني العرب يدين اعتقال الكاتب الطيب مصطفى يف السودان
بغداد /الزوراء:
أدان االتح�اد الع�ام للصحفي�ن
العرب قيام الس�لطات الس�ودانية
باعتقال الكات�ب الصحفي الطيب
مصطفى عض�و اتحاد الصحفين
الس�ودانين ،محذرا م�ن أن تقود
مث�ل هذه املمارس�ات اىل املزيد من
اإلنتهاكات وتكميم األفواه وترهيب
الصحفين والكتاب السودانين.
وقال رئيس االتح�اد مؤيد الالمي
يف بي�ان تلق�ت “الزوراء” نس�خة
من�ه :إن االتحاد العام للصحفين
الع�رب يدي�ن قي�ام الس�لطات
الس�ودانية باعتق�ال الكات�ب
الصحفي الطيب مصطفى عضو
اتحاد الصحفين السودانين أحد
أب�رز الكتاب الصحفي�ن والنارش
لعدد من الصحف السودانية الذى
ت�م اعتقاله فج�ر ي�وم الثالثاء 2

حزي�ران /يوني�و .2020وأضاف
الالمي :أن اتحاد الصحفن العرب
إذ يدين بأش�د العبارات محاوالت

اإلساءة لألستاذ الطيب مصطفى
واملعامل�ة غ�ري الكريم�ة الت�ي
صاحبت ظروف إعتقاله واملمطالة

والتس�ويف ىف اإلجراءات املتعلقة
بالتحقي�ق مع�ه ،فإن�ه يحذر من
أن تق�ود مثل هذه املمارس�ات اىل

املزي�د م�ن اإلنته�اكات وتكميم
األف�واه وترهي�ب الصحفي�ن
والكت�اب الس�ودانين ىف إب�داء
أرائهم وط�رح أفكارهم والتعبري
ع�ن مواقفهم بحرية وش�فافية.
وأض�اف الالم�ي :أن اإلتح�اد
الع�ام للصحفين الع�رب يطالب
الحكوم�ة الس�ودانية باإلف�راج
الف�وري ع�ن الكات�ب الصحفي
الطي�ب مصطف�ى والتوق�ف عن
ه�ذه اإلنته�اكات الرصيحة بحق
الصحفيي�ن الس�ودانين ،داعيا
املنظم�ات الصحفي�ة العربي�ة
والدولي�ة ومنظم�ات حق�وق
اإلنس�ان إىل إدانة هذه االنتهاكات
ض�د الصحفي�ن الس�ودانين
ليتمكنوا م�ن القي�ام بواجباتهم
الوطنية لنق�ل الحقيقة كاملة إىل
الرأي العام العاملي.

موقع تويرت حيذف مقطع فيديو تنعى فيه محلة الرئيس األمريكي ترامب جورج فلويد
واشنطن /متابعة الزوراء:
ح�ذف موقع توي�رت مقطع فيدي�و ،تنعى
فيه حملة الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب
ج�ورج فلويد م�ن عى منصته؛ مش�ريا إىل
شكوى تتعلق بحقوق النر.
وكان ترام�ب يتح�دث يف خلفي�ة الفيدي�و،
الذي يضم صورا ولقطات ملسريات احتجاج
وأح�داث عن�ف بعد م�وت فلويد إث�ر إلقاء
القبض عليه بطريقة عنيفة.
وق�ال ممث�ل لتوي�رت “نح�ن نس�تجيب
لشكاوى حقوق النر املقنعة التي يرسلها
لن�ا أصح�اب حق�وق الن�ر أو ممثلوه�م
الرعي�ون” .والفيدي�و مدته ث�الث دقائق
و 45ثانية ،وقد تم تحميله عى قناة ترامب
عى يوتي�وب ،ونرته حملته عى تويرت ،يف
الثالث من يونيو.
والفيديو ال يزال ع�ى يوتيوب .ولم ترد بعد
غوغ�ل ،الرك�ة الت�ي تتبعه�ا منصة بث
املقاطع املصورة ،عى طلب بالتعليق.
وقال موقع ذا هيل إن حملة ترامب س�ألت
توي�رت ع�ن الجه�ة مص�در الش�كوى ضد
الفيديو وعن كيفية مخالفته لحقوق النر
الخاصة باملوقع.
وق�ال أن�درو كالرك ،املتحدث باس�م حملة

ترامب إن توي�رت “يطبق قواعده عى حملة
ترامب وليس عى اآلخرين”.
وأض�اف أن “ف�رض الرقاب�ة ع�ى رس�الة
‘الوحدة’ الهامة للرئيس بشأن االحتجاجات
عى مقت�ل فلويد هو تصعيد مؤس�ف لهذا
املعيار املزدوج”.
وتصاع�دت املواجه�ة ب�ن ترام�ب وتويرت
خالل الف�رتة املاضية بع�د أن وضع املوقع

مؤخ�را عالم�ة ع�ى اثنت�ن م�ن تغريداته
وشكك بمصداقيتهما.
ووض�ع تويرت إش�ارة عى تغري�دة للرئيس
األمريك�ي تعه�د فيه�ا بإرس�ال الح�رس
الوطن�ي إىل مدين�ة مينيابولي�س م�ن أجل
احت�واء االحتجاجات العنيف�ة مذيال إياها
بجملة “عندما يبدأ النهب ،يبدأ إطالق النار،
شكرا”.

وم�ن جانب�ه ،وج�د املس�ؤولون يف املنصة
االجتماعي�ة أن “ه�ذه التغري�دة قد خرقت
قواع�د تويرت بش�أن تمجيد العن�ف .ورغم
ذل�ك ،ق�رر املوقع أنه ق�د يك�ون الجمهور
مهتما بإبقائها
متاحة”.
وع�ى إثر ذلك أص�در ترامب ق�رارا تنفيذيا
يتعلق بركات التواصل االجتماعي يش�ري
إىل أن حري�ة التعب�ري “ح�ق مق�دس” وإىل
أن�ه “ال يمكن الس�ماح لعدد مح�دود” من
املنص�ات ع�ى اإلنرتنت بتحدي�د “الخطاب
الذي يمكن لألمريكي�ن الوصول إليه ونقله
عر اإلنرتنت” ،ووصف هذه املمارسة بأنها
“غري أمريكية ومعادية للديمقراطية”.
وبعد ساعات من توقيعه املرسوم الرئايس،
وض�ع موق�ع توي�رت إش�ارة ع�ى تغريدة
أخرى ،قائ�ال إنها تحمل م�ا وصفه املوقع
بأنه “تمجيد للعنف”.
ودافع�ت رشكة توي�رت عن سياس�ة وضع
العالمات عى التغريدات.
وقالت الركة يف سلس�لة م�ن التغريدات،
الثالثاء ،إنها تريد تعزي�ز املحادثات العامة
اآلمن�ة م�ن خالل تقلي�ل “احتم�ال حدوث
رضر محتمل”.

اجمللس األعلى لإلعالم مبصر مينع عدداً من اإلعالميني من الظهور على الشاشة إال بعد حصوهلم على ترخيص

القاهرة/متابعة الزوراء:
أص�در املجلس األع�ى لإلعالم بم�رص ،برئاس�ة الكاتب
الصحف�ي مك�رم محم�د أحم�د ،ق�رارا بمن�ع ع�دد من
اإلعالمين من الظهور عى الشاشة إال بعد حصولهم عى
ترخيص من نقابة امله�ن اإلعالمية وهم“ :بويس الطيار،
ودع�اء ف�اروق ،وري�م الب�ارودي ،وهال�ة فهم�ي ،وعال
شوش�ة”.وقرر املجلس منع ظهورهم عى جميع وسائل
اإلعالم املرئي�ة واملس�موعة واملق�روءة واإللكرتونية ملدة
عام أو لح�ن تقنن أوضاعهم بنقاب�ة اإلعالمين بالقيد
يف ج�داول النقابة أو الحصول عى ترخيص منها بمزاولة
املهنة ،بحسب ما أوردت صحيفة “الدستور” املحلية.
جاء ذل�ك بعد االطالع عى قانون املجل�س األعى لإلعالم،

وقانون تنظيم نقاب�ة اإلعالمين ،وكذلك الئحة الجزاءات
الت�ي أصدره�ا املجل�س األع�ى لإلع�الم ،وأيض�ا الئح�ة
الضواب�ط واملعاي�ري الالزمة لضم�ان التزام املؤسس�ات
اإلعالمية بأصول وأخالقيات املهنة.
وج�اء القرار بعد حكم محكم�ة القضاء اإلداري بمجلس
الدولة يف الدعوى رقم  9921لس�نة  74قضائية والصادر
بجلس�ة  22مارس  ،2020وأيضا كتاب نقابة اإلعالمين
يف ش�أن قيام عدد من مقدمي الرامج بمزاولة النش�اط
اإلعالم�ي دون القي�د بالنقابة أو الحص�ول عى ترصيح
بمزاولة املهنة.
واس�تند الق�رار ،إىل تقرير لجن�ة الرصد بش�أن عدد من
الرام�ج الطبي�ة التي يقدمها ش�خصيات غ�ري مؤهلة،
وتوصية لجنة الشكاوى بشأنه.

تطوير اإلعالم املصري حباجة إىل مهنيني ال قرارات إدارية

أمحد مجال
صحفي مصري
تس�بب التعامل مع ملف اإلعالم يف مرص
باعتبار مؤسس�اته وظيفية تدار بنفس
طريقة الهيئ�ات الحكومي�ة ،يف اختفاء
اإلنجاز املهن�ي للصحفي وفقدان الدافع
لإلبداع ،األمر الذي يص ّعب مهمة اإلصالح
يف ظ�ل إع�الن املس�ؤولن باس�تمرار
ع�ن الرغب�ة يف إدخ�ال تغي�ريات كب�رية
ع�ى طريق�ة اإلدارة للحد من الخس�ائر
الفادحة.
وأصدر رئي�س الهيئة الوطنية للصحافة
كرم جر قرارا قبل أيام بتس�يري رؤس�اء
مجال�س إدارات املؤسس�ات الصحفي�ة
الحكومي�ة األعم�ال االعتيادي�ة يف
مؤسساتهم عى الوجه األمثل بما يضمن
حس�ن إدارة امل�وارد وضب�ط وترش�يد
اإلنف�اق لحن تعدد قي�ادات جديدة ،بعد
انتهاء مدة تعيينه�م يف  30مايو املايض،
وتأخ�ر إص�دار ق�رارات بتعي�ن قيادات
جديدة تأثرا بأزمة كورونا.
وحددت الهيئة الوطني�ة للصحافة فرتة

معينة لرؤساء التحرير ورؤساء مجالس
اإلدارات ،ويس�تمر املس�ؤول يف منصب�ه
ثالث سنوات كاملة انتظارا لقدوم موعد
ال�دورة التالي�ة ،م�ا يعني غي�اب أدوات
الرقاب�ة ع�ى أداء القي�ادات طيل�ة فرتة
ش�غلهم ملناصبه�م ،وانعك�س ذلك عى
ترهل العديد من الصحف.
وكان م�ن املق�رر أن يج�ري اس�تكمال
تعين أعضاء مجالس إدارات والجمعيات
العمومي�ة للصحف القومي�ة بعد إجراء
االنتخاب�ات عى ه�ذه املناصب يف مارس
امل�ايض ،وأوق�ف انتش�ار الجائح�ة
التح�ركات التي كان م�ن ضمنها تعين
رؤساء جدد للهيئات اإلعالمية ،ثم تعين
رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير.
وتش�كل طريق�ة اختيار املس�ؤولن عن
اإلعالم بمرص أحد امللفات امللغمة خاصة
يف إدارة الصحف الحكومية ،ألن االختيار
ج�رى ع�ى أن يك�ون وفقا أله�ل الثقة
وليس أهل الكفاءة ،ما يقلص من فرص
التناف�س املهن�ي بن الصحفي�ن ،ونتج
عنه عدم تقديم أس�ماء مناس�بة ،كالتي
ملعت واس�تطاعت تحقيق شهرة وكانت
سببا يف جذب الجمهور لهذه الصحف.
وقالت مص�ادر مطلعة ،إن قرار تس�يري
األعمال من ش�أنه إفس�اح املج�ال أمام
جهات عدي�دة لتدقيق اختيار األس�ماء،
وهن�اك رغبة حثيث�ة يف أن يكون اختيار
القيادات هذه املرة وفقا ملعايري الكفاءة،
وه�ي الفرص�ة األخ�رية أم�ام الصحف
القومي�ة لتحس�ن أوضاعه�ا ،فالف�رتة
املقبلة قد تش�هد غلق بع�ض اإلصدارات
الت�ي ل�م يع�د هن�اك م�رر الس�تمرار
بقائها.

وتنتظ�ر الجماعة الصحفي�ة ضخ دماء
جديدة يف الصحف الحكومية تنتشلها من
عثراتها الحالي�ة ،يف ظل اتخاذ الحكومة
إج�راءات صبت يف صالح ضبط القرارات
اإلدارية التي كانت سببا رئيسيا يف الكثري
من أزماتها ،يف مق ّدمتها وقف التعيينات
والتعاقدات داخل هذه املؤسسات ،وربط
التمدي�د لِمَ�ن ه�م ف�وق الس�تن عاما
بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
وتضمن القرار األخري للوطنية للصحافة
منع إص�دار قرارات مالي�ة أو اقتصادية
تؤث�ر يف أوضاع املؤسس�ات ،بم�ا يف ذلك
البي�ع والراء والتعيين�ات والعقود ومد
الخدم�ة والرتقي�ات والن�دب والنقل من
الوظائ�ف ورصف البدالت االس�تثنائية،
إال بع�د الرج�وع للهيئ�ة والحصول عى

موافق�ة مكتوب�ة منه�ا بذل�ك ،ويعتر
غ�ري ذل�ك مخالف�ة رصيحة تس�توجب
املساءلة.
وأك�د وزي�ر اإلع�الم أس�امة هي�كل يف
ترصيحات إعالمية “أن اإلعالم الحكومي
دخ�ل يف مرحلة اإلصالح ،وأن املرش�حن
الجدد يجب أن يكونوا ملمن بجميع أوجه
اإلعالم والصحافة اإلدارية واملهنية ،كما
أن رؤساء مجالس الصحف واملؤسسات
ستتم محاسبتهم من قبل الهيئة الوطنية
للصحافة والهيئ�ة الوطنية لإلعالم ،فال
إدارة دون محاسبة”.
وأش�ار هيكل إىل أن الرئي�س عبدالفتاح
الس�ييس ش�دد ع�ى رضورة تجن�ب
املجامالت يف اختيار رؤساء الهيئات ،وأن
املرحلة املقبلة تتطل�ب اختيار الكفاءات

إلدارة هذا امللف الهام ،وهناك تنسيق مع
األجه�زة املعنية لتقدي�م أفضل العنارص
خ�الل التش�كيالت الجدي�دة ،واملق�رر
خروجها إىل النور قريبا.
وتتج�ه الحكومة إىل تقليص أوجه الدعم
املوج�ه إىل الصحف الحكومية ،وتس�عى
إىل تهيئة األوضاع داخل هذه املؤسس�ات
للتمايش مع األوضاع الجديدة ،لكن هذه
الخطوات لن تحقق أثرا عى أرض الواقع
دون أن يكون هناك تطوير مهني يسمح
بتقدي�م مواد إعالمية جاذب�ة للجمهور،
وم�ن الواض�ح أن الجه�ات القائمة عى
عملية االختيار أدركت هذا األمر مؤخرا.
ويرى خراء أن تطوير اإلعالم بحاجة إىل
عقول وليس إىل قرارات ،وأن اإلقدام عى
اإلصالح من خالل وجود نفس األشخاص
الذين يديرون اإلعالم منذ عدة س�نوات ال
فائدة منه.
واس�تطاعت الصح�ف الحكومي�ة أن
تحق�ق جماهريي�ة واس�عة يف نظ�م لم
تتس�م بالديمقراطية يف الس�ابق ،لكنها
ال تس�تطيع تحقيق األم�ر ذاته يف الوقت
الح�ايل ،بس�بب وج�ود أزم�ات مهني�ة
عدي�دة تعاني منه�ا وع�دم قدرتها عى
املنافس�ة م�ع باقي الوس�ائط اإلعالمية
املختلف�ة ،وأن العمل الجيد يس�تطيع أن
يفرض نفس�ه ،وبالتايل ف�إن البحث عن
شخصيات لديها رؤى تحريرية متطورة
مطل�وب كي تتح�ول املهن�ة إىل مصباح
للثقافة والفك�ر واملعرفة .ومنذ أن جرى
تش�كيل املجلس األعى للصحافة ليكون
مسؤوال عن إدارة الصحف ،يقوم بتعين
رؤساء التحرير ورؤساء مجالس اإلدارات
وفق م�دد زمني�ة مح�ددة ،وكانت هذه

التعيينات تمرر أوال عر مجلس الشورى
(الغرف�ة الثاني�ة للرملان) ،بم�ا يجعلها
تكتس�ب الصفة التريعية ،وهو أمر لم
يحدث بعد إلغاء مجلس الشورى.
وتعان�ي الصحافة املرصي�ة من مظاهر
تس�ببت يف تقليص قدرتها ع�ى التأثري،
مث�ل االعتماد ع�ى البيان�ات الصحفية،
م�ا أدى يف كثري م�ن األحي�ان إىل خروج
املانش�يتات بنف�س الصيغ�ة ،وتحول�ت
الصحف إىل نسخ متشابهة.
ويتف�ق العدي�د من خ�راء اإلع�الم عى
أن هام�ش الحرية الذي تركته الس�لطة
الحاكم�ة للصحافة ضيع�ه الصحفيون
أنفس�هم لش�غفهم املس�تمر يف التقرب
منه�ا ،وانتق�ل التناف�س م�ن االنف�راد
الصحف�ي إىل القدرة عى التقرب من هذا
املسؤول أو ذاك.
وأك�د رئيس لجن�ة اس�تقالل الصحافة
بش�ري العدل أن التنافس بن الصحفين
ع�ى التق�رب م�ن املس�ؤولن انتقل إىل
جميع املؤسسات الصحافية ،وأن الرغبة
يف إثب�ات الوالء ب�أي طريق�ة قىض عى
هامش الحرية املت�اح ،واألمر بحاجة إىل
تحويل حديث الحكومة عن عدم االختيار
عى أساس الوالء إىل قرارات تعيد االعتبار
للجوانب املهنية التي غابت إىل حد كبري.
وأض�اف الع�دل ،أن الهيئ�ات اإلعالمي�ة
تعم�ل كأنها يف جزر منعزل�ة ،وال تقتنع
بأن هن�اك توجهات رئاس�ية بأن يكون
االختيار عى أساس الكفاءة وليس الوالء،
وهو ما يجعلها تقدم عى اختيار أسماء
قريب�ة منها ،ويكون أيضا ذلك كنوع من
الرغب�ة يف إبداء الوالء للس�لطة ،ما جعل
اإلعالم يدور يف دائرة مفرغة.
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أشراف روما

خالد القشطيين
صحفي وكاتب ومؤلّف عراق ّي

ل�كل جدي�د مش�اكله وطرائف�ه وال
س�يما عن�د االنتقال م�ن مرحلة إىل
مرحلة .كذا جرى يف العراق ويف كثري
من البلدان العربية عند خروجها من
قبض�ة الحك�م العثمان�ي ودخولها
يف عال�م االنت�داب واالس�تقالل يف
العرشين�ات والثالثين�ات .وحي�ال
انتشار الفس�اد اإلداري والرىش مما
كان وال يزال شائعا ً يف أكثر دول العالم
الثالث ،أخذ الناس يف العراق يطلقون
عىل املسؤولني عما يجري من ذلك يف
اختفاء موجودات الدولة أو الواردات
أو أموال الجمهور فيقولون :أرشاف
روما باكوها (رسقوها).
وه�ذا اس�تعمال لغوي ،فم�ا عالقة
روم�ا ببغ�داد أو الع�راق؟ ومل�اذا لم
يفك�روا يف يشء أق�رب؟ مل�اذا يبتىل
أرشاف روما بكل اإلساءات التي تقع
يف بغ�داد ،وه�م أبعد ما يك�ون منها
وأبرياء عنها براءة الذئب من دم ابن
يعقوب؟
ولك�ن ل�كل ق�ول أس�اس وأص�ل
وحكاية .يعود موضوع أرشاف روما
إىل نش�أة املرسح العراقي .جرى ذلك
يف أوائ�ل الثالثين�ات عندم�ا قدم�وا
مرسحية «يولي�وس قيرص» .الواقع
أن ه�ذه املرسحية بال�ذات هي أكثر
مرسحي�ة من مرسحيات شكس�بري
الكث�رية الت�ي قدم�ت ع�ىل املرسح
العراق�ي ،وربم�ا العرب�ي أيض�ا ً يف
كل م�كان .إنها ليس�ت بقوة وروعة
«همل�ت» أو «مكب�ث» أو «عطيل».
ولكن الفرق التمثيلية العراقية تركت
كل هذه الروايات العظيمة ومسكت
بيولي�وس قيرص لس�بب مهم ،وهو
أنها كانت تخلو من أي دور للنس�اء
فيها ،اللهم باس�تثناء الدور القصري
جدا ً لزوجة القي�رص والدور األقرص
من�ه لزوج�ة بروت�س .كل األدوار
األخرى محص�ورة بالرجال من قواد
وجنود ورجال دولة .هذا يشء ارتاح
له املخرجون العراقيون يف أيام الخري.

الس�بب هو انعدام الجنس النسائي،
أي املمثالت.
بي�د أن النقص لم يكن مقصورا ً عىل
النس�اء فق�ط .كان هن�اك نقص يف
املمثل�ني أيضا ً بصورة عامة .فعندما
نال العراق اس�تقالله ل�م يكن هناك
ممثلون محرتفون أو معهد للتمثيل.
فأمرت الحكومة إىل سد هذه الثغرة
بأن بعث�ت حقي الش�بيل إىل باريس
لدراس�ة ف�ن التمثيل ،وعاد فش�كل
أول فرق�ة تمثيلي�ة ممتهنة ،والحظ
امتناع امل�رأة العراقية عن الدخول يف
هذا امليدان الجديد فاختار مرسحيات
ال تحت�اج إىل أدوار نس�ائية .وكانت
«يوليوس قي�رص» يف املقدمة .ولكن
ه�ذه املرسحي�ة تتطلب أش�خاصا ً
كثريي�ن ،ولم يك�ن ب�ني الفرقة من
يقوم ب�كل ه�ذه األدوار .كان هناك
دور أرشاف روم�ا الذين يقفون عىل
امل�رسح دون أن يقوم�وا ب�أي يشء
سوى الوقوف واالس�تماع إىل خطبة
بروتس ثم خطبة أنطوني.
ح�ل ي�وم تقديم املرسحي�ة ،فالحظ
املخرج انعدام من يقوم بدور أرشاف
روم�ا .فقال ألحد مس�اعديه :اذهب
للمقهى املجاور وآتنا بأي أش�خاص
تجدهم فيها مستعدين للبس الثياب
الروماني�ة والوق�وف ع�ىل امل�رسح
لبض�ع دقائ�ق .وه�و م�ا كان .عاد
املس�اعد بشلة منهم .لبسوا الروبات
الرومانية وتزينوا بزي أرشاف روما.
وقام�وا بالفع�ل بم�ا طل�ب منهم.
صف�ق الجمه�ور له�م وش�كرهم
املخرج عىل مساعدتهم .ولكن عندما
فك�رت الفرقة يف إعادة التمثيلية ،لم
يستطع مسؤول اإلكسسوار أن يجد
املالبس الالزمة .بحث عنها فقيل له:
أرشاف روما رسقوها.
يظه�ر أن ه�ؤالء املتطوع�ني وجدوا
ه�ذه املالب�س التاريخي�ة ظريف�ة
وحلوة فخرجوا بها وأخذوها .وتكرر
املوض�وع يف األي�ام التالي�ة األخرى.
وكلم�ا بحث املخرج عن بعض لوازم
املرسحي�ة وج�د أنه�ا ق�د اختف�ت.
وج�اءه الج�واب :أرشاف روم�ا
أخذوها.
وس�مع الن�اس بالحكاية فش�اعت
بينه�م عب�ارة «أرشاف روم�ا
باكوها» وراحوا يس�تعملون العبارة
مجازي�ا ً عن كل رسقات املس�ؤولني
واختالس�ات األم�وال م�ن الخزين�ة
العامة.
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املتقاعدون  ..وضريبة الدخل الدخيلة عن تاريخ العراق
باسل عباس خضري
كاتب عراقي

نقولها  ،بكل حرسة وحزن وألم  ،بعد
أن عشنا عقودا من الحرمان والظلم
 ،فأنن�ا لم نتوقع يوما أن تس�تجار
أقالمنا التي لم يمسها الرجس يوما
إن ش�اء الل�ه  ،للدفاع ع�ن رشيحة
عزيزة ع�ىل القل�وب وتحظى بحب
واح�رتام العراقيني وه�ي قريبة إىل
الل�ه وربما وش�يكة التوجه ملالقاته
 ،وه�م املتقاع�دون الذي�ن يش�عر
بعضه�م بأنه�م يتعرضون ألبش�ع
االنته�اك بمس حقوقه�م املرشوعة
من الروات�ب التقاعدية بإخضاعها
للرضيب�ة بأث�ر رجع�ي م�ن بداية
حزيران الحايل  ،فرواتبهم التقاعدية
الهزيل�ة يف أرقامه�ا التي احتس�بت
عىل وفق القوانني السابقة والنافذة
عىل أس�اس مقدار الراتب الوظيفي
وع�دد س�نوات الخدمة والش�هادة
وغريه�ا من املعايري تتع�رض اليوم
للتخفيض بمس�وغ لم نس�مع عنه
م�ن ذي قبل  ،وهي ليس�ت مس�الة
بس�يطة الن عذريته�ا م�ن رضيبة
الدخ�ل لم تتع�رض له�ذا املوقف يف
كل الس�فر الرضيب�ي يف الع�راق ،
وق�د صانه�ا قانون رضيب�ة الدخل
املرق�م  113الذي اس�تثنى الرواتب
والحق�وق التقاعدي�ة كافة من تلك
الرضيبة يف الفقرة سادسا من املادة
 ، 7رغم إن القانون قد صدر يف زمن
( الطغ�اة ) ويف توقيت صعب كانت
تم�ر به البالد يف ح�رب رضوس مع
إيران وبالتحديد يف عام  ، 1982نعم
 ،إن املقص�ود إخضاع م�ا تبقى من
املتقاعدين والذين يهمنا أمرهم غري
الفضائيني له�ذه الرضيبة بموجب
املقرتحات املقدمة م�ن قبل ( خلية
األزمة املالي�ة ) إىل مجل�س الوزراء
تحت عن�وان ( مناقلة األمور املالية
وإعادة ترتي�ب أولويات تمويل بنود
املوازن�ة )  ،والهدف املط�روح فيها
هم املضح�ون من اآلب�اء واألمهات

واألعمام واألخ�وال ورشكاء الوطن
الذي�ن قدم�وا الغ�ايل والنفيس من
أعمارهم ليكونوا يف خانة املتقاعدين
بعد جه�اد طال لثالثني او أربعني او
أكثر من الس�نني العج�اف قضوها
يف الخ�روج صباحا والع�ودة يوميا
وهم يكرسون ما لديهم من طاقات
لكي يبقى العراق يف عطاء مس�تمر
بغ�ض النظر ع�ن العناوين س�واء
كانوا فراشني يمس�حون األرض او
طياري�ن مدنيني يعلون يف الس�ماء
او أطب�اء او معلم�ني او بغريها من
املهن والعناوين .
واملق�رتح املقدم إىل مجل�س الوزراء
ورد يف الفق�رة رابعا من التسلس�ل
 15م�ن ورقة املقرتح�ات وقد نص
ع�ىل ( إخض�اع الروات�ب التقاعدية
التي تزيد عن  500ألف دينار شهريا
لرضيب�ة الدخ�ل وان يك�ون تمويل
أع�ىل راتب تقاعدي خمس�ة ماليني
دين�ار ش�هريا واعتبارا م�ن 6 / 1
 ، ) 2020 /وه�و ن�ص في�ه الكثري
م�ن املغالط�ات واألخط�اء  ،أوله�ا
إن املوازن�ة ال تم�ول جميع الرواتب
التقاعدي�ة الن الروات�ب التقاعدي�ة
الت�ي منح�ت بع�د 2008 / 1 / 1
تمول من صندوق التقاعد الذي انشأ
يف بداي�ة عام  2008والذي يمول من
اس�تقطاعات املوظف�ني لحس�اب
التوقيف�ات التقاعدي�ة الت�ي تبل�غ
 %25ممن اس�تقطعت من رواتبهم
الوظيفي�ة (  %10من املوظف %15 ،
حص�ة الدائ�رة )  ،وه�و صن�دوق
تراكمي هدفه تجميع االستقطاعات
وتوظيفها واستثمارها بالطرق التي
رس�مها القانون لكي تدفع كرواتب
ومكاف�آت تقاعدي�ة بع�د اإلحال�ة
للتقاعد ألي س�بب كان  ،واملغالطة
الثاني�ة إن املتقاعدي�ن معفيني من
رضيبة الدخل بموجب النص املشار
إلي�ه يف أع�اله أي ال يوج�د ن�ص او
س�ند قانون�ي للش�مول  ،والثالث�ة
إن املش�مولني برضيب�ة الدخ�ل من
غ�ري املتقاعدي�ن تف�رض عليه�م
الرضائب س�نويا وليس شهريا بعد
حس�اب الوعاء الرضيبي وتخفيض
الس�ماحات وإخض�اع الص�ايف ملبدأ
الت�درج يف ف�رض الرضائب املعمول
به يف العراق من�ذ صدور أول قانون
رضيب�ي  ،والرابع�ة إن م�ن اق�رتح
النص لم يراع�ي القضية االعتبارية
يف اإلحال�ة إىل التقاعد كأن يس�تثني
املحالني قرسا بسبب بلوغ او إكمال

السن القانوني او األسباب املرضية
او الوفاة بالنسبة لخلف املتقاعدين
 ،وال�يء اآلخ�ر الجدي�ر بالذكر أن
اغل�ب املتقاعدي�ن يعتم�دون ع�ىل
رواتبهم التقاعدية لتدبري معيشتهم
وهم خ�ارج قوة العمل بما يعني إن
إنقاص رواتبهم بالرضيبة سيحدث
له�م الع�وز ومعان�اة إنس�انية ال
لذنب او فعل ارتكب�وه وإنما بقرار
حكومي يعد جائ�را لفئة العاجزين
وكبار السن والخلف من القارصين
وغريها من الح�االت لغري القادرين
ع�ىل إنتاج دخل جدي�د  ،ومن املؤكد
ب�ان التقديرات املادي�ة لقيمة هذه
الرضيب�ة س�وف ال تش�كل رقم�ا
يعوض األلم والش�عور بالغبن الذي
سيتعرض له املتقاعدون من املرىض
وكبار الس�ن واأليتام  ،وهي سابقة
خط�رية تحدث يف زمن الديمقراطية
والحري�ات وحق�وق اإلنس�ان ول�م
يس�بق ل�كل الحكوم�ات اللجوء إىل
هك�ذا حل�ول ملعالج�ة النق�ص يف
اإلي�رادات والناش�ئ م�ن انخفاض
أس�عار النفط التي بلغت يف س�اعة
كتابة هذه السطور  42دوال لربميل
و 45لدوالر لنفط البرصة وهي تتجه
نحو االرتف�اع التدريجي بعد تطبيق
( اوب�ك  ، ) +واقيس ما تم اتخاذه (
مرة ) هو االدخار اإلجباري لعدد من
الش�هور الذي توقف العم�ل به بعد
موجات الرفض واالعرتاض وأعيدت
استقطاعاته بشكل أصويل .
لق�د تأم�ل الش�عب خ�ريا بحكومة
الس�يد مصطف�ى ألكاظم�ي ألنه�ا
ولدت م�ن رحم العملية السياس�ية

وبموجب التوافق�ات وعدوها بأنها
س�تكون حكومة قوي�ة باعتبارها
ج�اءت لتلب�ي بع�ض مطال�ب
املتظاهري�ن وغالبي�ة الش�عب يف
اإلص�الح  ،ونتمن�ى أن تبق�ى هذه
الحكوم�ة قوي�ة وتنج�ز مهامه�ا
بأكم�ل وج�ه ولك�ن لي�س بتوجيه
قوته�ا للمتقاعدين  ،الن اإلصالح يف
الرواتب التقاعدية ال يأتي من خالل
رضبة واحدة قد ال يتحملها الجميع
من األقوي�اء والضعف�اء  ،فالراتب
التقاعدي للمس�تحقني ( الفعليني )
هو ح�ق مدفوع الثم�ن مقدما وقد
وردت نصوص�ا يف قان�ون التقاع�د
املوحد رقم  9لس�نة  2014تشري إىل
وجوب زيادة الرات�ب التقاعدي بما
يتناسب مع معدالت التضخم وليس
إنقاص�ه والتضخ�م يتس�ارع عاما
بعد عام  ،ولس�ان ح�ال املتقاعدين
يق�ول ال تركض�وا وراء املتقاعدين
الس�تقطاع الفتات منهم فبعضهم
عىل وش�ك لب�س األكف�ان ليذهبوا
إىل واح�د اح�د وقد يش�كونه الظلم
ال�ذي طاله�م بمتطلب�ات عيش�هم
وعي�ش الباق�ني يف الحي�اة ونفقات
الدواء والع�الج  ،واملتقاعدون يجب
أن ال يت�م ( تحق�ري ) اس�تحقاقهم
امل�رشوع برضائب مذعنة  ،فهم من
وقفوا يف حر تم�وز او آب اللهاب او
يف زخ�ات مطر الش�تاء وبرده لكي
يصنع�وا للعراق أمج�ادا تعيش بها
األجيال  ،وهم من علمونا ودرس�ونا
نح�ن وأبنائن�ا وه�م من فعل�وا كل
م�ا يج�ب أن يقوموا ب�ه  ،ومصيبة
البل�د لي�س به�م وبما يس�تلموه ،

وإنم�ا بمن رسق أم�وال العراق ولم
يحس�ن اس�تخدام اإلدارة وامل�وارد
الذي�ن ه�م يف جن�ات األرض أحرار
فعليك�م بمحاس�بتهم واس�رتجاع
األموال منه�م دون املس بمن اعتىل
س�لم الش�هادة او العط�اء ب�رشف
ونزاهة واس�تقامة وإخ�الص  ،وال
نقول اس�تغنوا عن هذه املقرتحات
من ب�اب الرجوع عن الخطأ فضيلة
 ،فاملوض�وع قيد الت�داول يف األوراق
ول�م يتح�ول إىل ق�رار وه�و يحتاج
إىل تمري�ر يف مجل�س ال�وزراء ث�م
مصادق�ة مجلس الن�واب والقضية
يمكن حسمها واختصارها والعدول
عنه�ا اآلن دون جلب�ة واعرتاض�ات
 ،فيكف�ي إن الروات�ب التقاعدي�ة
باتت تتأخر وه�ذا لم يحصل عندما
وصل�ت أس�عار النف�ط ألق�ل م�ن
 20دوالر وكن�ا يف حال�ة ح�رب مع
دواع�ش اإلج�رام  ،وق�د تعلمنا من
الدين والحياة إن االبتعاد عن إلحاق
الظلم بالضعفاء من أحسن األفعال
الن ب�اب الس�ماوات تفت�ح لتلبي�ة
دع�وات املظلوم  ،والقص�د أن تبعد
فئات املتقاعدي�ن أصحاب الحقوق
واالستحقاق من االستقطاعات تحت
أي عنوان سواء الرضائب او االدخار
اإلجب�اري او بما يبتكره ( العلماء )
من عناوي�ن  ،فاملتقاع�د الذي دفع
كامل التوقيفات التقاعدية بأسعار
الدينار قبل  40او  50سنة يشعر بان
من حقه الشعور باألمن واالستقرار
يف اس�تالم حقوق�ه التقاعدية دون
أمالءات وإكراه حاله حال اآلدميني
يف كل بقاع األرض .

 5يونيو ...النكسة اليت متضي وال متضي
عبد الرمحن شلقم
وزير خارجية ليبيا ومندوبها األسبق لدى األمم املتحدة

اليوم الغائر يف التاريخ ويف دواخل
العرب 5 .يونيو (حزيران) الذي
يمر ولكن ال يرحل .يوم هبط عىل
كل العرب من املحيط إىل الخليج
كابوس نار من حيث لم يعلموا
أو يفهموا .حرب خاطفة شنتها
دولة إرسائيل التي ال يتعدى
عدد سكانها من يعيشون يف
مدينة مرصية متوسطة الحجم،
ومساحتها  22ألف كم.2
قيل كثري عن حرب يونيو
(حزيران) ،وصدرت حولها مئات
الكتب بلغات شتى ،وأطلق عليها
أكثر من اسم :هزيمة ،نكسة،
مؤامرة ،خيانة ،بل هناك من قال
إنها مرسحية سياسية أعدت
مشاهدها بإتقان داخل مرص
وسوريا وخارجهما .وقوى دولية
أساسية كانت يف عمق خضمها،
وتحديدا ً االتحاد السوفياتي
والواليات املتحدة األمريكية.
هل كانت  5يونيو (حزيران)
مجرد هزيمة عسكرية ،مثلها
مثل ما شهده العالم من معارك
عرب التاريخ انتهت بمنترص
ومهزوم ،أم كانت لها خصوصية
تجعلها مختلفة عما سجله
التاريخ من معارك ،من حيث
الدوافع والرتتيبات والحسابات،
وما نتج عنها من تغيريات
سياسية هائلة يف املنطقة العربية
والرشق األوسط بكامله؟
دخلت دول عربية ثالث الحرب ضد

إرسائيل التي شنت هجوما ً جويا ً
كاسحا ً عىل املطارات املرصية،
ودمرت أغلب الطائرات ،واندفعت
قواتها الربية مجتاحة صحراء
سيناء دون مقاومة تذكر .دخلت
سوريا الحرب ،وكذلك األردن .ال
خالف عىل أن مرص هي من َّ
دق
ناقوس املواجهة مع إرسائيل،
عندما أغلقت مضائق تريان،
وطلبت سحب قوات األمم املتحدة
املتمركزة بني البلدين منذ حرب
القناة سنة  .1956قالت سوريا
إن حشودا ً إرسائيلية عىل حدودها،
وحركت مرص قواتها إىل سيناء؛
أصبحت الحرب أمرا ً واقعا ً ال مفر
منه ،ولم َ
يبق إال يوم االنفجار.
يف ستة أيامُ ،هزمت الجيوشُ
العربية ،واحتلت إرسائيل سيناء
والجوالن والضفة الغربية وغزة.
كيف حدثت تلك الكارثة الرهيبة
بهذه القوة والرسعة املذهلة،
وأصيبت الجيوش العربية الثالثة
بسكتة صاعقة؟ كتب عن ذلك
وتحدث شخصيات مرصية
سياسية قيادية ،وأبرزهم عبد
اللطيف البغدادي وكمال الدين
حسني وحسن إبراهيم وحسني
الشافعي وأنور السادات ،أعضاء
مجلس قيادة الثورة املرصي
السابقني ،يف مذكراتهم ولقاءاتهم
يف وسائل إعالم مختلفة.
عبد اللطيف البغدادي ،يف الجزء
الثاني من مذكراته ،أرجع ما حدث
إىل الرصاع عىل السلطة بني جمال
عبد النارص وعبد الحكيم عامر؛
سيطر عامر بالكامل عىل القوات
املسلحة ،وحولها إىل إقطاعية له
أدارها بطريقة العمدة أو شيخ
العرب ،وسلم قيادتها إىل املوالني
له الذين أغدق عليهم املزايا ،ولم
يدخل يف تفاصيل املهام اليومية،
ضف إىل ذلك تواضع قدراته
وخرباته العسكرية ،فقد كان قبل

توليه قيادة الجيش املرصي برتبة
صاغ؛ أي رائد.
حاول جمال عبد النارص مرات
ومرات أن يبعده عن قيادة
الجيش ،ولكنه فشل ،منذ 1962
إىل  ،1967والتدخل يف اليمن
أضعف الجيش املرصي إىل حد
بعيد .اتفق مع البغدادي يف ذلك
زمياله حسن إبراهيم وكمال
الدين حسني .ابتعد ثالثتهم
عن الحياة السياسية ،وكتبوا
رسائل إىل عبد النارص ينبّهونه
فيها إىل خطورة الوضع يف البالد،
ويطالبونه بإصالح الوضع،
ومواجهة الفساد واالنحرافات
السياسية ،بل انتقدوا ما ساد
البالد من رصاع عىل السلطة بني

عبد النارص وعامر ،وتفرد الرئيس
يف اتخاد القرارات املصريية.
ر َّد عبد النارص عىل رسائلهم
بعقوبات طالتهم وأرسهم ،بل
وأقاربهم.
حسني الشافعي ،نائب الرئيس
عبد النارص ،قال إن الهزيمة كانت
بسبب مؤامرة خارجية اشرتك
فيها أمريكا والسوفيات ،وخيانة
داخلية قادها وزير الدفاع آنذاك
شمس بدران ،وقال إنه تأكد من
ذلك عند ترؤسه ملحكمة الثورة
التي عقدت ملحاكمة من شاركوا
يف محاولة االنقالب عىل الرئيس
عبد النارص بعد الهزيمة ،وإقالة
املشري عبد الحكيم عامر.
اللواء جمال حماد ،وهو من

الضباط األحرار البارزين ،ومن
كبار القادة العسكريني الذين
تلقوا دورات عسكرية يف االتحاد
السوفياتي ،أرجع الهزيمة
إىل التخريب املتعمد للجيش
املرصي ،حيث توىل وزارة الدفاع
ضابط بسيط ال قدرة وال خربة
عسكرية له ،وهو شمس بدران.
واستشهد بحالته هو شخصياً،
حيث كان قائدا ً أستاذا ً بالكلية
العسكرية ،وفوجئ يوما ً عندما
قرأ يف صحيفة «األهرام» تعيينه
محافظا ً لكفر الشيخ ،كما عني
أحد الضباط األكفاء سفريا ً
بالصني ،من دون سبب أو مربر؛
عني كثري من الضباط يف اإلدارات
الحكومية والرشكات والسفارات

ألنهم ليسوا من أهل الثقة ،أو
أن وزير الدفاع ال يستلطفهم.
وتحدث اللواء حماد عن غياب
التدريب الجاد عىل األسلحة
الحديثة التي حصلت عليها مرص
من االتحاد السوفياتي.
ويف سوريا ،كان الوضع أسوأ؛
االنقالبات التي ال تكف عن
التوالد أفرغت الجيش من الكوادر
العسكرية القادرة املؤهلة ،وصار
الوالء السيايس واالنتماء الحزبي
والطائفي معيار املكان واملكانة
يف الجيش.
أما األردن فلها جيش صغري
محرتف ،وقد اضطر امللك حسني
لتوقيع معاهدة دفاع مشرتك يف
آخر شهر مايو (أيار) مع مرص

بعد جفوة سياسية ،وبرر امللك
حسني ذلك بالضغط الشعبي
العارم يف األردن الذي كان يطالب
بالدخول يف املعركة.
يف املقابل ،كان الجيش اإلرسائييل
يستعد منذ حرب  56لتلك
املعركة .الجنرال مويش دايان
حصل عىل كل وثائق تلك الحرب
من بريطانيا وفرنسا ،وكلف
فريقا ً من العسكريني والخرباء
لدراستها ،واستخالص خطة
تفصيلية منها للحرب اآلتية.
ذهب دايان إىل فيتنام يف أثناء
الحرب األمريكية معها ،ودرس
تفاصيل سري املعارك ،وما يمكن
أن يستفيده منها يف معركته
اآلتية مع العرب .قرر دايان
أن تعتمد املعركة أساسا ً عىل
القوات الجوية .فرضه الجنراالت
اإلرسائيليون عىل رئيس الوزراء
ليفي أشكول ،ليعني وزيرا ً للدفاع
ضمن حكومة وحدة وطنية.
لقد تغريت الحقائق عىل األرض؛
إرسائيل وسعت مساحتها خمس
مرات ،وأكملت احتالل فلسطني
التاريخية ،وقدمت صورة جديدة
لها يف العالم ،وصارت قوة إقليمية
أساسية .وبعد توقيع اتفاقية
السالم بني مرص وإرسائيل
واألردن ،تغريت كل موازين
الرصاع :عقدت عرشات اللقاءات
واملؤتمرات بني الفلسطينيني
واإلرسائيليني ،لكن ثقل هزيمة
ظل شاخصا ً
َّ
يونيو (حزيران)
ضاغطا ً ال يغادر األرض ،والخالف
الفلسطيني ال يهدأ ،واليمني
اإلرسائييل يتغول ،وإرسائيل تمد
وجودها السيايس واالقتصادي يف
آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.
بعد  53عاما ً من ذاك الكابوس،
لم تتخلق سياسة عربية عملية
تواجه التغول اإلرسائييل الذي ال
يمكن التنبؤ بحدوده.
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سلوكيات

حنو مستقبل افضل ..هلا

نصائح لتعليم الطفل عدم
مقاطعة الكالم

معك
زوجك بال ّسعادة ِ
 5أفعال تشعر ِ

يفعضل األطفضال كل ما بوسضعهم
لجضذب إنتباه أهلهضم لذلك نراهم
أحيانضا ً يقومضون بترصفضات
ً
خاصة
مزعجضة كمقاطعة الكالم
بوجود أشضخاص غرباء .ويف هذه
الحالة يجب عىل األم أن تخصص
لطفلها ألعابضا ً ال تقدمها له إال يف
اللحظات التي تنشضغل فيها عنه.
ومن األمضور التي يجضب أن يقوم
بهضا األهضل إلفهضام الطفضل عدم
مقاطعة الكالم هي التالية:
 هنئضوا طفلكم عندمضا يلهو واليقاطعكضم ،ويمكضن أن تكضون
التهنئة إبتسامة ال أكثر وال أقل.
أرشكضوا طفلكضم بنشضاطاتكموأحيانضا ً يف أحاديثكضم مضع
األصدقاء.

ان الشضعور بالسضعادة بني الزوجني امضر ال يتطلب
الكثر من الجهد ،فالكثر من الترصفات البسضيطة
هي كفيلة بان تحقق السعادة بينهما طيلة الوقت .
ّ
بالسضعاده
تعرّيف سضيّ دتي اىل  5افعال تشضعر زوجكِ
معكِ لو قمتِ بها باستمرار.
*تنبّهي إىل املجهود الذي يقوم به يف املنزل واشكريه
عليه بوضوح ،كأن تشضكريه عىل قضا ٍء وقتٍ طويل
مضع األوالد رغضم كونه تع ًبضا بعد العمل .فهضذا األمر
يريض  72%من الرّجال.
*ال تضرت ّددي يف الثنضاء عىل عمله ومدحضه بالقول له
ُ
“قمضت بعمض ٍل رائع يف هضذا األمضر أو ذاك!” ،فهذا ما
ُيريض  69%من الرجال.
ً
شضيئا ج ّي ًدا فعله،
*أذكري أمضام األهل أو األصدقاء
فهذا يروق لنسبة  72%من الرّجال.
*أظهري لضه رغبتضكِ بممارسضة العالقضة الحميمة
وعربي له عن ّ
ّ
أنه ُيرضيكِ يف العالقة .هذا الفعل يحلو
لض  85%من الرّجال.
*عضربي له بوضوح عن ّ
ّ
ّ
بالسضعادة من
أنه ُيشضعركِ
خضالل ضمّضه أو تقبيله أو أي فعل آخضر .فهذا الفعل
ُيريض  88%من الرّجال.

املطبخ

اإلفراط يف مشاهدة التليفزيون
مرتبط بالوفاة املبكرة

(نسكافيه ،لصوص القهوة)
سكر :ربع كوب (لصوص القهوة)
كريمضة الخفضق :كضوب (مخفوقضة،
للتزيني)
الشضوكوالتة 3 :مالعضق كبضرة
(مبشورة ،للتزيني)
ملح :ربع ملعقة صغرة (للكيكة)
طريقة التحضر
 .1نضضع الزيت والسضكر يف الخفاقة
الكهربائيضة ونضرب حتضى يصبضح
كريمي.
 .2نضيف البيض ونخفق املزيج.
 .3نضيضف الفانيضال ونخفضق ملضدة 3

دقائق.
 .4نضيف الحليب السائل ونخفق.
 .5ينخل الطحني مضع البيكنج باودر
وامللضح ويضضاف بالتدريضج لخليضط
البيض والزيت والسكر ونخفق حتى
يصبح املزيج كريمي.
 .6نصب مزيج الكيك يف قالب مدهون
بالزيت ومرشوش بالطحني ويخبز يف
فضرن محمى عىل درجة حضرارة 180
ملدة  40دقيقضة أو حتى ينضج الكيك
و يرتك ليربد.
 .7لتحضضر صوص القهضوة :يخلط
املضاء مضع القهضوة رسيعضة الذوبضان

والسكر ويحرك حتى يغيل عىل النار.
 .8نصنضع بالكيك بعضد أن يربد ثقوب
بواسطة الشوكة.
ّ
نضرب الكيكضة بصضوص القهوة
.9
بواسطة ملعقة.

 .10نغطضي الكيكة املربة بالكريمة
املخفوقة من جميع الجهات.
 .11نضرش الشضوكوالتة املبشضورة
عليها.
 .12ترتك بالثالجة لحني التقديم.

كشفت دراسة طبية النقاب عن
أن جلوس البالغني لثالث ساعات
أو أكثضر ملشضاهدة التلفزيضون
يوميضا قد يضاعضف لديهم خطر
الوفضاة املبكضرة مقارنضة بأولئك
الذيضن يشضاهدون التلفزيضون
بمعدالت أقضل .وكان الباحثون
قد أجروا أبحاثهم عىل مجموعة
مضن األشضخاص بلضغ متوسضط
أعمارهضم ( 37عامضا) ،حيضث
تم قيضاس معدالت مشضاهدتهم
للتلفزيضون وجلوسضهم ىف إطار
روتينهضم اليومى.يذكضر أن عددا
من الدراسضات السابقة قد أشار
إىل أنضه كلمضا ارتفعضت معضدالت
مشضاهدة التلفزيون ،كلما زادت
فرص اإلصابة باألمراض املزمنة
والخطضرة إال أن هضذه الدراسضة
تعد األوىل من نوعها التى تشضر
إىل عالقضة مشضاهدة التلفزيضون
بالوفاة املبكرة .وأشارت املتابعة
إىل أن األشخاص الذين يفرطون

ىف مشضاهدة التلفزيضون ترتفضع
بينهم بنسبة  13%فرص الوفاة
لضكل سضاعتني إضافيتضني يوميا
لتتضاعف هضذه املخاطر ىف حال
تخطى سضاعات املشضاهدة فوق
ثضالث ساعات.وشضدد الباحثون
عىل أن نمط الحياة الخامل يعمل
عضىل زيضادة مقاومة األنسضولني
وزيضادة كتلضة الدهضون وهو ما
يرتبضط بزيضادة فضرص اإلصابة
باألمراض الخطرة مثل أمراض
القلب واألوعيضة الدموية وبعض
أنضواع الرسطضان مثضل القولون
واملستقيم والثدى.

لطلة ابهى....

نصائح طبية

عالمة على الكاحلني حتذي ًرا مبك ًرا لإلصابة بنوبة قلبية

تعضد النوبضة القلبيضة حالضة طضوارئ طبية
خطضرة تتطلب عنايضة فورية مضن الخرباء
الطبيضني ،وتحدث بسضبب نقص الضدم الذي
يصل إىل القلب.
ويمكن أن تكضون النوبة القلبيضة ً
أيضا أحد
أعراض مرض القلضب التاجي؛ حيث ترتاكم
الرواسضب الدهنيضة يف الرايضني وتحضد من
كمية الدم التي تصل إىل القلب.
ومضن العالمضات التحذيريضة غضر املعتضادة
للحالضة :اكتشضاف وجود عالمة عضىل تورم
القدمني؛ حيث غال ًبا ما يالحظ وجود فجوة
عىل الجلد بعد خلع الجوارب.
وقال الدكتور كارل أورينغر ،األستاذ املساعد
يف الطب ومدير طب القلب واألوعية الدموية
الوقائضي يف كليضة الطضب بجامعضة “ميامي
ميللضر”“ :إن عالمات مثل تورم الكاحلني أو
زيادة الوزن ،ال تعني بالرورة أنك مصاب
بأمراض القلب ،ولكنها تؤخذ يف االعتبار مع
أعراض أخرى ودراسضات مخربيضة وتاريخ
العائلضة ،فهضي جضزء مهضم من تشضخيص
أمراض القلب أو قصور القلب”.
و ُيعضرف احتبضاس السضوائل يف القدمضني
والسضاقني باسضم الوذمة املحيطية ،التي قد
تظهضر عىل شضكل “عالمضات جضورب” عىل
الساقني والكاحلني يف نهاية اليوم.
ويمكضن للطبيضب العضام التحقق مضن هذه
العالمضة ،بالضغضط عضىل الكاحضل أو عظم
الساق ،ملعرفة األثر الناجم عن ذلك.

و ُيعرف هذا باسضم “وذمة التنقر” ،ويمكن
أن يشضر إىل قصور القلضب االحتقاني .وقد
تكضون الوذمة عالمة عىل قصور القلب؛ ألنه
عندمضا ال يضضخ القلب جي ًدا ،يميل السضائل
مضن داخل األوعيضة الدمويضة إىل الترسب إىل
األنسجة املحيطة.
وأضاف الدكتور أورينغر“ :قد تحدث الوذمة
املحيطية بسبب مجموعة من املشاكل.
خالصضة القول هضي أن معظم األشضخاص
الذيضن يعانضون مضن الوذمضة املحيطيضة ال
يعانون من أمراض القلضب ،ولكن يمكن أن
تكون عالمة مهمضة إذا كانت هناك عالمات
وأعراض أخرى لفشل القلب”.

ويف معظم األحيان تكضون الوذمة املحيطية
ً
بضدال مضن حالة
نتيجضة احتبضاس السضوائل
كامنضة ،وعادة ما يكون التضورم يف القدمني
ً
ً
ومؤقتا.
خفيفا
والكاحلني
وعندمضا يقف الشضخص أو يجلضس لفرتات
طويلضة طوال اليوم ،تسضحب الجاذبية الدم
إىل السضاقني ،وهضذا الضغضط املتزايضد يدفع
السضوائل مضن األوعية الدموية إىل األنسضجة
ً
خفيفا.
الرخوة؛ ما يسبب تو ُّرمً ا
ويسمى التورم املرتبط بالجاذبية ،بالوذمة
ً
وضوحضا يف نهاية اليوم،
التابعضة ،وهو أكثر
وهضذا هضو السضبب يف أن عالمضات الجوارب
عادة ما تكون أسوأ يف املساء.

طبيبك يف بيتك

الليمون يقي من السرطان ويؤخر الشيخوخة
الليمضون مضن الخضراوات
الروريضة التضى ال غنضى عنها
عىل أى مائدة طعام ،ونقدم لكم
من خالل هذا التقرير مجموعة
مضن الفوائضد الصحيضة لليمون
وهى تشمل:
_الليمضون حمىض ويسضاهم ىف
تعديل درجة حامضية الجسضم،
ووقايته من اإلصابة باألمراض.
_ الليمضون غنى جضدا ً بفيتامني
“ج” ومركبضات الفالفونويضد
ويساهم ىف الوقاية من اإلصابة
بالربد واألنفلونزا.
_يعترب الليمون من املنشضطات
القوية للكبد ،ويسضاهم ىف إذابة
حمضض اليوريضك والكثضر مضن
املواد السضامة ،ويمكضن إضافة

أخربوا طفلكم بأنكم ستكونونبترصفضه بعضد قليل مضن الوقت،
فهضو يسضتحق إهتمامكضم إذا ما
لعب بهدوء أثناء إنتظاره إياكم.
حضددوا مضدة الحديث بواسضطةالسضاعة املنبهة وقولضوا لطفلكم
أن بإمكانه أن يتكلم معكم عندما
يحني الوقت .أمضا من األمور التي
يجضب عضىل األهضل تجنبهضا فهي
مقاطعضة الضكالم مضن جانبهضم
ألنهضم القدوة للطفضل .كما يجب
عدم اإلسضتهانة بمقاطعة الطفل
لهضم ،لذلضك يجضب أن يقوموا هنا
بمعاقبتضه عضرب إرسضاله اىل مضا
يعرف “بالكريس امليت” ما معناه
حرمانه من إمكانية اإلصغاء إليه
فورا ً عندما يقاطعهم.

دراسات حديثة

كيكة النسكافية بالكرمية

املقادير :
طحني :كوبان (للكيكة)
بيكنضج بضودر :ملعقتضان صغرتضان
(للكيكة)
سكر :كوب (للكيكة)
البيض 2 :حبة (للكيكة)
الفانيليا :ملعقة صغرة (للكيكة)
حليب :ثضالث أربضاع الكوب (سضائل،
للكيكة)
الزيضت النباتضي :ثضالث أربضاع الكوب
(للكيكة)
املاء :كوب ونصف (لصوص القهوة)
قهوة رسيعة الذوبان 5 :مالعق كبرة
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عصر الليمضون إىل املياه الدافئة
وتناولهضا ىف الصبضاح لتنظيضف
الكبد من السموم ،ولكن ينصح
بتنضاول هضذه املياه باسضتخدام
ماصضة لحمايضة األسضنان مضن
التآكل.

_ يسضاهم الليمضون ىف تسضهيل
حركضة األمعضاء ،وتعزيز فرص
التخلص من الفضالت.
_يحتضوى الليمضون عىل حمض
السضيرتيك ،وهو يسضاهم إذابة
حصضوات الضكىل وترسضبات

الكالسيوم وحصوات املرارة.
_ فيتامني “ج” املوجود بالليمون
يساهم أيضا ً ىف معادلة الجذور
الحرة املوجودة بالجسم ،والتى
ترفع فرص الشيخوخة والكثر
من أمراض الجسم.
_ قضر الليمضون يحتضوى عضىل
مضادة “ ،”tangeretinوهضى
فعالضة للحد من بعض مشضاكل
املخ مثل مرض شلل الرعاش.
_الليمضون لضه خضواص رائعضة
مضضادة للبكتريا ويسضاهم ىف
تقويضة األوعيضة الدموية وعالج
ارتفاع ضغط الدم.
_ يحتوى عضىل  22مادة مضادة
للرسطضان تسضاهم ىف الحد من
خطر اإلصابة برسطان األورام.

مثانية أخطاء تقع فيها الفتيات أثناء غسل الشعر
يعضد غسضل الشضعر مضن أكثر
الخطوات التي تحرص الفتيات
عليهضا عند التفكضر يف العناية
بشضعرهن ،وقد تقوم بعضهن
بتلضك الخطضوة يوم ًيضا ،لكضن
اتضضح أن هنضاك العرات من
األخطاء التي ترتكبها الفتيات
أثناء القيضام بذلك ،والتي تر
الشعر بدرجة كبرة ،فإذا كنت
أحد هضؤالء األشضخاص الذين
يعتقدون أنك بحاجة إىل غسل
شضعرك باملاء البارد واستخدام
الشضامبو بكثرة يوميضا ،فإليك
االخطاء وتصحيحها للحصول
عىل غسيل شعر صحى.
درجة حرارة املاء
إنهضا خرافضة شضائعة جض ًدا أن
الشضعر يحتاج للغسضيل باملاء
البضارد ،للحفضاظ عضىل صحته
وملعانضه ،وهضذا ببسضاطة غر
صحيضح ،فضإن كان للمضاء
البضارد بعض الفوائد عىل املدى
الطويضل ،فضإن غسضل الشضعر
باملاء الفاتر هو األفضل ،حيث
يفتح املاء الدافئ مسضام فروة
الرأس تحت شضعرك ويسضاعد
عىل التخلص من األوساخ ،عىل
عكس املاء البارد الذي ال يفعل
ذلك ببساطة.
غسيل الشعر يوميا
كم مرة يجب أن تغسىل شعرك؟
يعتقضد الكثضر من النضاس أنه
يجب عليك غسضل شضعرك كل
يوم  ،لكن هضذه مجرد خرافة،
فإذا كنت تغسلني شعرك يوم ًيا
وتعاني مضن الزيضوت املفرطة
 ،فذلضك بسضبب االسضتخدام
الكثضر للشضامبو ،و يصبضح
ً
جافا ،لذلضك تبدأ فروة
الشضعر
الرأس يف إنتاج املزيد من الزيت
للتعويض عن ذلك.
يجب أن يكون غسضل شضعرك
مضرة واحدة يف حضوايل ثالثة إىل
خمسضة أيضام  ،ولكنضه يعتمد
ً
حقضا عضىل كل شضخص عضىل
ً
حضدة .أوال ،توقفي عن غسضل
شعرك بالشضامبو كث ً
را ودعه
يعمل عىل انتاج الزيوت بشكل
طبيعضي ،ثضم انظضري كيضف
سضيكون روتني غسضل شعرك

الجديضد .وقد ينتهضي بك األمر
بغسضل شضعرك مضرة واحدة يف
األسبوع.
رغوة الصابون
إذا كنضتِ ترغبني يف اسضتخدام
شضامبو عضايل الجضودة  ،فأنت
تعلمني أن الحصول عىل الرغوة
ال يسضاوي النظافضة يف الواقع
 ،حيضث تظهضر الرغوة بسضبب
عضدد مضن الكربيتضات الضارة
مثل كربيتات لوريت األمونيوم
وكربيتضات لوريضث الصوديوم
التضي تأتضي مضع جميضع أنواع
الشامبو واملرطبات يف السوق.
قد تعطي شضعورًا وهم ًيا بأن
الشضعر ناعم وحريضري  ،لكن
هذا الشامبو يخلق طبقة طالء
فقط بدالً من ترطيب شضعرك،
وبعضهضا يجعل شضعرك يفقد
زيوتضه الطبيعية ،مما يسضبب
التقصيف ،والشامبو الطبيعي
والعضضوي همضا األفضضل ،
فإنهمضا ينظفضان ويرطبضان
الشعر بنفس الجودة أو أفضل
منشضامبوالعادي.
غسل الشعر بقسوة
يعتقضد معظمنضا أن تنظيضف
الشعر وفروة الرأس بقوة ً
حقا
هو أفضل طريقة  ،ولكن هذه
خرافة أخضرى يجب أن تعرفها
الفتيضات ،فقد يكضون تنظيف
فروة رأسضك وتنظيفها خطوة
مهمضة ،ولكضن له تأثضر ضار

جض ًدا عىل شضعرك ،إذا غسضلت
شعرك بقسوة  ،فسوف ينتهي
بك األمر يف تشضابكه وتقشضر
برة الشعر  ،مما قد يؤدي إىل
تساقط الشعر ،ما عليك القيام
به هو فرك شضعرك بلطف مع
حضركات جن ًبضا إىل جنب لبضع
دقائق فقط لتجنب الرر.
يسضتخدم معظم الناس كمية
زائضدة مضن الشضامبو ألنهضم
يغسضلون كل يشء بدايضة مضن
ً
ووصوال لنهايات
فروة الرأس ،
الشضعر ،ويف الواقضع  ،تحتضاج
فقضط إىل غسضل فضروة رأسضك
حيضث أنها املضكان الضذي ينتج
جميضع الزيضوت التضي تجعضل
ً
متسضخا ،وعضن
الشضعر يبضدو
اسضتخدام الشضامبو  ،فإنضه
ينظف شضعرك تلقائ ًيضا ً
أيضا،
وإذا قمت بغسضل فروة رأسضك
مرتني  ،فال حاجة ببساطة إىل
غسل شعرك بالشامبو.
كمية كبرة من الشامبو
ما مقدار الشضامبو الذي يجب
أن تسضتخدميه عضىل شضعرك؟
اإلجابضة هضي نفسضها تقري ًبا
لجميع األشضخاص ،مع األخذ
يف االعتبضار أنك لسضت بحاجة
إىل غسضل شضعرك بالكامضل
بالشضامبو ،مضع الرتكيضز عىل
فضروة الضرأس يف الغالضب ،مضا
تحتاجينه ً
حقا هو كمية قليلة
من الشامبو للجزء الخلفي من

الرأس وأخرى للجزء األمامي.
حمام الكريم
هناك أسطورة شائعة يف غسل
الشضعر تنضص عضىل أنضه كلما
تركت حمضام الكريضم املرطب
لفضرتة أطضول ،زادت الفوائضد
التي تجنيها ،يف حني أن هذا قد
يكون مناسض ًبا ألقنعة الشعر،
فضإن كريم الشضعر هضو منتج
مخصص لالستخدام برسعة ،
عادة مضا يكون هناك تعليمات
تنضص عىل مقضدار الوقت الذي
يجضب عليك االحتفضاظ به عىل
شعرك ،كقاعدة  ،تستغرق 10
دقائق  ،وليس أكثر.
تجفيف الشعر
يعد تجفيف شضعرك بمنشضفة
مضن بضني أسضوأ األشضياء التي
يمكنضك القيضام بها لشضعرك.
إذا وضعضت شضعرك يف عمامة،
فسوف يجهد الشعر جدا  ،مما
يؤدي غال ًبا إىل تسضاقط الشعر
يف تلضك املنطقضة  ،وال تريضد أي
فتاة ً
حقا حدوث ذلك.
يشء آخر ال يجضب عليك فعله
أب ًدا هو كشضط شضعرك الرطب
بمنشضفة لتجفيفضه .الشضعر
الرطضب لطيضف للغايضة  ،لضذا
فركه بمنشضفة قاسضية يمكن
أن يضر به بشضكل كبضر ،إذا
كنت تريدين استخدام منشفة
 ،فمن األفضل أن تضغطي عىل
شعرك برفق باستخداها .
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :تتخلص اليوم من أزمة مهنية مس�تجدة سببها أحد
الزم�اء النكدي�ني ،وتس�تعيد نش�اطك املعه�ود وقابليتك عىل
العمل
عاطفياً :يسعدك الرشيك بأفكاره ّ
البناءة ،ويساعدك لتتجاوز املشاكل
التي تخىش تأثرها يف العاقة
صحي�اً :تتلقى العاج الرضوري الي�وم ،وتتخلص من بداية مرض كاد
يسبب لك مضاعفات صحية خطرة

الثور

مهنياً :تس�تخلص يف ه�ذا اليوم الع�ب وتتوصل إىل بعض
القناعات التي تريح ضمرك وأعصابك
عاطفي�اً :ح�اول أن تتقرب أكثر م�ن الرشيك الي�وم وامنحه
املزيد من الحنان والعطف وتفهم وضعه املحرج
صحياً :كثرة الس�عال لياً ربما يكون س�ببه علة ما يف الرئتني ،اتصل
بطبيبك ليح ّدد لك موعدا ً يعاينك فيه

الجوزاء

مهني�اً :القمر املكتمل يف ب�رج الدلو يتحدث عن مغامرات
وأس�فار وتح�ركات ورغب�ة يف التنقل والقي�ام بأمر جديد
يلفت األنظار
عاطفي�اً :حاول أن ّ
توضح وجهة نظ�رك للرشيكّ ،
ألن الغرة بدأت
تطرق بابه بقوة
صحياً :زيارة بعض املتاجر التجارية الكبى برفقة العائلة أو االصدقاء
تنعكس إيجابا ً عىل نفسيتك

 - 1776وق�وع معركة ت�روا ريفير خال حرب
االستقال األمريكية .
 - 1867ص�دور فرمان تغير اس�م حاكم مرص
حي�ث أصبح يلقب بالخدي�وي  ،وظل ھذا اللقب
س�ائدا حتى عام  1914عندما تغر إىل س�لطان.
وكان أول م�ن تقلب به ھو الخديوى إس�ماعيل
وتمت�ع بموجب ھذا الفرمان ببعض االس�تقال
يف إدارة ش�ئون الب�اد الداخلي�ة واملالية وأصبح
ل�ه الح�ق يف عق�د املعاھ�دات الخاص�ة بالبيد
والجم�ارك وم�رور األف�راد والبضائع وش�ئون
الضبط للجاليات األجنبية .
 - 1919تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق.
 - 1921الق�وات الجوي�ة األمريكي�ة تقوم بأول
اختب�ار لكابينة الضغط بواس�طة طائرة «إركو
دي إتش«.4.
 1941الق�وات البيطاني�ة والفرنس�ية تغ�زواألرايض الس�ورية وذلك كي تمنع إنش�اء قواعد
لدول املحور أثناء الحرب العاملية الثانية.
 - 1942القوات البحرية اليابانية تقصف مدينة
س�يدني بأس�رتاليا وذلك أثن�اء الح�رب العاملية
الثانية.
 - 1944الجن�رال برن�ارد مونتغم�ري يص�ل إىل
ساحل نورمندي وذلك لقيادة القوات البيطانية
املش�اركة يف أكب عملية إم�رار بحري يف التاريخ
والتي س�بقت معرك�ة نورمندي الش�ھرة التي
انتھت بتحرير فرنس�ا وھزيمة الق�وات األملانية
واضطرارھا لإلنسحاب من فرنسا.
 - 1948ط�ران الھن�د يعل�ن ع�ن ب�دء خدماته
اإلعتيادية بني مومباي ولندن بواس�طة لوكھييد
كونستياشن.
 - 1956لي�م ي�وي ھوك يتوىل رئاس�ة الوزراء يف
سنغافورة.

السرطان

مهني�اً :حاول أن تكون أكثر جدية يف العمل ،وحافظ هىل
هدوئك املعتاد لتتجاوز بعض العقبات التي تعرتض تقدمك
عاطفي�اً :تصطدم ببع�ض العراقيل التي تجعل�ك محبطاً ،لكن
ساعة الحقيقة مع الرشيك باتت قريبة فكن مستعدا ً
صحي�اً :قد تصاب بمرض يس�بب لك بع�ض املضاعف�ات ،لكن براعة
طبيبك تضع حدا ً له

األسد

حدث يف
مثل هذا
اليوم

مهني�اً :القم�ر املكتمل يرتاف�ق مع خس�وف كيل يف برج
ّ
وتط�ل عىل تغيرات وتس�مع عن
الدل�و ،وقد يب�دد اآلمال
أزمات مالية
عاطفياً :تعر الحبيب كل أهمية ُتذكر ،وتتحاىش الخاف كليًّا وال
سيّما اذا كان الحبيب يعاني أزمة ما
صحياً :إذا أردت الحصول عىل جس�م رش�يق ،انتبه إىل طعامك ومارس
الرياضة بانتظام

العذراء

مهنياً :عالج املش�اكل التي تواجهك ابت�داء من هذا اليوم
ّ
وتعق�ل لتص�ل إىل الطريق الس�ليم وتتخلص من
بحكم�ة
الصعوبات
عاطفي�اً :ال تكن ح�ا ّد الطب�اع يف عاقتك مع الحبي�ب ،بل تف ّهم
احتياجاته ومخاوفه وقف إىل جانبه يف أكثر األوقات حراجة
َ
وتحاش ما
صحي�اً :ك�ن أكثر دبلوماس�ية يف تعاملك مع املحيطني ب�ك
يثر أعصابك

الميزان

مهني�اً :القمر املكتمل يف برج الجدي يتزامن مع خس�وف
كيل يدعوك إىل ضبط انفعاالتك ،قد تكون هنالك تحديات
ً
فردي�ا ،وللرشيك كامل الحق
عاطفي�اً :ال تتخذ قراراتك املهمة
بمناقشتك ومساعدتك يف بعض األحيان
صحي�اً :ال تهت�م بالجانب الجس�دي والحيس يف الحي�اة وال تهتم كثرا
بالرياض�ة  ،لهذا عليك توخي الحذر من وزنك حتى ال تكون مجبا ً عىل
زيارة أندية الرياضة

العقرب
مهنياً :يس� ّهل لك هذا الي�وم االتصاالت ويجع�ل مقاربتك
لألمور وللمفاوضات أكثر إيجابية ،وتميض الوقت بعيدا ً عن
ضجيج الزماء
عاطفي�اً :تنش�ط عاطفي�ا ً وتلتقي أش�خاصا ً يف حفل أو مناس�بة
سعيدة ترتاح إىل صحبتهم
صحي�اً :قد تس�مع خبا ً مف�اده أن أحد األع�زاء تعرّض ألزم�ة قلبية،
فيتعكر مزاجك ثم ترتاح

القوس

مهنياً :القمر املكتمل يف برج الدلو يجعلك متحمسا ً وتنكب
عىل إصاح الخلل يف املعامات واملسائل املالية املعقدة
عاطفي�اً :التفاه�م مع الرشيك ه�و أقرص الس�بل للوصول إىل
عاقة سليمة بعيدا ً عن الشوائب واملطبات
ّ
وتعب عن نفس�ك بغضب كبر،
صحي�اً :تثر أعصابك بعض التطورات
لكن رسعان ما تهدأ

الجدي

مهني�اً :القم�ر املكتمل مع الخس�وف الكيل يف ب�رج الدلو
يتنافر مع أورانوس يف الثور ويطرح بعض املسائل املتعلقة
بأعمالك
عاطفياً :تعيش رومانسية محتملة أو تلتقي شخصا ً مميزا ً يقلب
حياتك رأسا ً عىل عقب
صحي�اً :بإمكانك التوص�ل إىل ما ترغب به ع�ىل الصعيد الصحي رشط
التمتع بإرادة صلبة

الدلو

مهني�اً :القمر املكتم�ل يف برجك يتزامن مع خس�وف كيل
يعرقل مشاريعك ويجعلك تعيد حساباتك وخطواتك
عاطفياً :تس�اعدك آراء الرشيك يف بعض األم�ور العالقةّ ،
لكن
عنادك قد يؤدي إىل فشل كل الجهود التي بذلتها منذ م ّدة
صحياً :أوضاعك الصحية عىل أفضل ما يرام وأولئك الذين يس�عون إىل
انقاص وزنهم ،ينجحون بشكل مؤكد

الحوت

مهني�اً :القمر املكتمل يف ب�رج الدلو يجبك عىل الرتوي
بغية التخلص من املتاعب مع بعض الزماء
عاطفياً :عليك أن تتفهم مخاوف الرشيك ،فهو أكثر اطاعا ً
عىل الوضع العائيل ويدرك أبعاد الخطأ
صحياً :يستحس�ن أن تخفف من تناول املرشوبات الغازية واإلكثار
من رشب املياه

 - 1959الغواصة األمريكية «يو إس إس باربرو»
وخدمات بريد الوالي�ات املتحدة يحاوالن توصيل
البيد عن طريق صواريخ البيد.
 - 1986انتخاب كورت فالدھايم رئيسا للنمسا.
 - 1989مقاتلة ميكويان ميج -29تابعة للقوات
الجوية الروسية تتعرض لرضبة طر يف معرض
باري�س الج�وي ،وق�د اس�تطاع الطيار”أناتويل
كفوترش” من الحول دون سقوط املقاتلة وسط
املشاھدين وعدم جرح أحدھم ،وأيضا ً قام بقذف
نفسه عىل ارتفاع  400قدم وأنقذ نفسه.
 - 1992اغتي�ال املفكر العلمان�ي فرج فودة من
َقبل الجماعة اإلسامية.
 - 2009إع�ان نتيجة انتخاب�ات مجلس النواب
اللبنان�ي والت�ي أدت إىل ف�وز تحال�ف  14آذار
واملستقلني ب 71مقعد من مقاعد البملان ال128
وبقائھم كأكثرية نيابية ،وحصول تحالف  8آذار
والتيار الوطني الحر عىل  57مقعد.
 - 2013مقت�ل  28متظاھ�ر يف مدين�ة بنغ�ازي
الليبية بعد إطاق النار عليھم من قبل ميليش�يا
درع ليبيا ،بع�د تظاھرھم أمام معس�كر تحتله
مطالبني بحظر امليليشيات يف الباد.
 - 2014تنصي�ب املش�ر عب�د الفتاح الس�ييس
رئيسا ً ملرص ،خلفا ً للرئيس املؤقت عديل منصور.
 - 2015بلدي�ة باري�س تنتھ�ي من ن�زع أقفال
الح�ب بالكامل من عىل جرس الفنون املش�ھور،
والفنان الفرنيس من أصل تونيس إل سيد ينتھي
من الرسم بالغرافيتي والخط العربي عليه بدعوة
من البلدية.
 - 2017ح�زب املحافظني الحاكم ،الذي ترأس�ه
رئيسة الوزراء تريزا ماي ،يخرس أغلبية املقاعد
يف البمل�ان يف االنتخابات العامة ،لكنه يبقى أكثر
األحزاب تمثيا.

اختبارات شخصية

الشكل الذي تراه يف كل رسم يكشف ما تتميز به عن اآلخرين

ابتك�ر الخب�ران النفس�يان
إليس بول تورانس وجوي بول
غيلفورد هذا االختبار ليس�اعد
عىل معرف�ة الق�درات الذهنية
لدى األشخاص .ويمكن اللجوء
إليه أيضا ً الكتشاف مدى التميّز
مقارنة باألش�خاص اآلخرين.
وكل ما يجب فعل�ه هو تحديد
األشكال التي تتم رؤيتها يف كل
رسم.
ما الذي ترينه يف كل رس�م.؟
 1هل رأيت شمعة؟ يعني هذاّأنك جدية إىل حد كبر .وهذا ما
تتميزين به عن اآلخرين .فأنت
ال تؤجلني أي عمل إىل الغد وهو
رسّ ثقة الكثرين بك.
من املمكن أن تقويل إن الرس�م
يمثل أداة نزع سدادات العبوات.
ّ
ي�دل ع�ل ّأن�ك تفضلني
وه�ذا
الجل�وس بمف�ردك يف أوق�ات
كث�رة .وله�ذا تفكري�ن غالبا ً
بعمق ،ما يجعل اقرتاحاتك أكثر
أهمي�ة من تل�ك الت�ي يقدمها
األشخاص املحيطون بك.
 - 2م�ن املمك�ن أن ت�ري أث�ر
حذاء .وه�ذا يعني ّأنك ترتفعني
عن خوض املشاكل غر املهمة.
وله�ذا ال تس�تمعني إىل القي�ل
والق�ال وإن تعرض لك أحدهم
بالس�وء .وه�ذا م�ا يكس�بك
احرتام وتقدير الكثرين.
لكن�ك ق�د تري�ن أيض�ا ً يف هذا
الرس�م ش�خصني يمارس�ان
هواي�ة التحلي�ق باملظلة .وهو
ما يعني ّأنك ال تثقني باآلخرين.
ولهذا ال توكلني إليهم ّ
أي مهمة
وتفضلني القي�ام بكل األعمال
بنفسك .تتميزين بهذه الصفة
لكنها ال تحظى بإعجاب معظم
األشخاص الذين تعرفينهم.
 - 3يش�به هذا الرس�م ش�كل

أفقي
1تجمع�ات للفرح  -تصد وذود
(عن الحق مثا)
2ضوض�اء – امتن�ع عن عمل
الرش واملوبقات oللتمني
3االس�م األول ملخ�رج أف�ام
الرعب األمركي  -كرم
4مرتحل بني الباد
5ثلث�ا س�يف  -ثلث�ا كان  -ثلثا
دام
6تغيب يف التفكر والرتكيز
7يدف�ئ يف الش�تاء  -عمله هو
الكتابة
8يف حال�ة اس�تحياء مما صدر
منه�ا  -ش�كله دائ�ري وق�د
توصف به الشمس
9مغام�ر يف اللع�ب بالنق�ود -
غنى وثراء
10يف القرآن لم تبدأ بالبسملة

غزل عراقي
جبت كل هذا العمر ألله كريم
صار أطول من عمر نوح العمر
عمر ّ
كضيته بعرس يهدم جبال
موطني وبيتي صفه هذا العرس
عشت دنية ضيم ممزوجه بجراح
ومن بطن أمي البست درع الصب
صح اعيش بعزه ما مذلول دوم
وصح اعيش بكوخ أحا امن القرص
لكن الدنيا بطبعهه تريد امور
يا أمر ينجيل متبوع بأمر
---* انا املشتاكلك بس رايد انساك
واريدنك تجيني وال تجيني
وماريد التقي فد يوم وياك
من الكاك كون انطيك عيني
مدمن بيك حد منازع الروح
ما تدري بقدر شوكي وحنيني
يمدمن بيك ما فكرت فد يوم
اشرتيتك بالغا ما تشرتيني ؟

من الفيسبوك

البوصل�ة .إذا الحظت هذا عند
نظ�رك إليه ،فهذا ي�دل عىل ّأنك
تس�ارعني إىل إط�اق األح�كام
عىل اآلخرين من النظرة األوىل.
ولهذا تتميّزين بعدم قدرتك عىل
تكوين الكثر م�ن الصداقات.
فاألفضل أن تنتبهي ألن ال أحد
يتمتع بالصفات الكاملة.
لكن يمكن�ك القول أيضا ً ّ
إن يف
الرسم منقار طائر جائع .وهذا
يكش�ف بالطبع ّأنك تتس�مني
بالعم�ق وبالق�درة ع�ىل ح�ل
املش�اكل بطريق�ة تن�ال رىض
كل األط�راف .وه�ذا ما يجعلك
مميزة يف محيطك.
- 4م�ن املمكن أن تري أن هذا
الرسم يحتوي عىل بعض البقع.
وه�و ما يعني ّأنك ال تش�عرين
بال�رىض تج�اه املحي�ط ال�ذي
تعيش�ني فيه .فأن�ت تاحظني
األخطاء واألمور الس�لبية أكثر
م�ن تل�ك اإليجابي�ة .وه�و ما

ال يفعل�ه معظ�م األش�خاص
املحيطني بك.
أم�ا إذا رأيت أن يف الرس�م عنق
زراف�ة ،فأنت متمي�زة جدا ً ّ
ألن
طموح�ك يدفع�ك إىل تخط�ي
كل العقب�ات من أج�ل تحقيق
أهدافك .لكن انتبهي إىل رضورة
الحف�اظ ع�ىل الت�وازن ب�ني
ذلك الطم�وح وب�ني اهتمامك
باألشخاص املقربني منك.
 - 5من النظ�رة األوىل قد ترين
يف هذا الرس�م ش�كاً ال يمكن
تفس�ره .وهو ما يدل عىل أنك
دائم�ة الح�رة وال تحس�نني
أخ�ذ الق�رارات .كم�ا تفضلني
االس�تعانة ب�آراء اآلخرين من
أجل االختيار ب�ني أمرين .وهو
م�ا يدرك�ه ه�ؤالء ويس�تغله
بعضه�م البت�زازك فانتبه�ي
وحاويل أن تثقي بنفسك أكثر.
أم�ا إذا أمعنت النظر ورأيت دبا ً
يتسلق ش�جرة .فهذا يعني ّأنك

تتمتعني بش�خصية قوية جدا ً
وأنه ال يمكن أح�دا ً التأثر عىل
رأي�ك إذا كنت ترين أنه صائب.
فأنت س�يدة قراراتك والجميع
يعلم هذا.
 6ربم�ا رأي�ت يف هذا الرس�مإطار س�يارة .إذا ً أنت تفضلني
دائم�ا ً الخي�ارات الس�هلة وال
تحبني االنتظار لوقت طويل أو
خوض املغامرات غر مضمونة
النتائج .بالنسبة إليك 2= 1+1
وال مجال للمساومة عىل أمور
تبدين قناعة تامة بها.
أم�ا إذا تح�رك خيال�ك أكث�ر
والحظ�ت أن الرس�م يمث�ل
ش�خصا ً يعتم�ر قبع�ة كبرة،
فه�ذا ي�دل ع�ىل ّأن�ك تحب�ني
مش�اركة اآلخري�ن تجاربهم.
كم�ا أن فضولك يدفع�ك دائما ً
إىل س�ؤالهم ع�ن أحواله�م
الخاص�ة .لك�ن ال تبالغي فهذا
قد يزعجهم.

هل تعلم

.ه�ل تعلم أن يف الصني وحدها يٌس�تهلك حوايل  45مليار زوج
من أع�واد األكل س�نويا ً أي ح�وايل  25مليون ش�جرة كاملة
النمو
.ه�ل تعلم أن ل�ون الش�مس يف الحقيقة أبيض ولك�ن نراها
صفراء بسبب انكسار الضوء .
.هل تعلم أن الرصاخ يقلل من الش�عور باأللم بنسبة تصل ل�
.50%

 .ه�ل تعلم أن اغىل يشء ت�م بناءه بالعالم هو محطة الفضاء
الدوليه بتكلفة  ١٥٠بليون دوالر.
 .هل تعلم أنه إذا حولت موسوعة ويكيبيديا إىل كتاب ،سيكون
فيه أكثر م�ن  2.25مليون صفحة ،وسيس�تغرق حوايل 123
سنة لقراءته.
 .هل تعلم أن شجرة الكستناء تعمر حوايل  2000سنة وأحيانا
يزيد.

عمودي
1عك�س همج�ي – ش�ديد
الظلمة
2خضار من مقبات الطعام
 حرف جر  -ثلثا قوم3تس�تخدم يف االس�تحمام -
طني مشوي
4نق�ود مقابل عمل أو خدمة
 س�يدة مهنتها نق�ل املعنىمن لغة إىل أخرى
5بحر كبر  -رسوال واسع
6عني الكامرا
7آل�ة ايقاع موس�يقية  -أداة
نصب  -نصف يتيم
8نشف  -جرس (مبعثرة)
9من أجمل األزهار  -مكونات
األرض
10آل�ة موس�يقية وتري�ة -
مدينة عربية عىل شط العرب

سودوكـــو

F

acebook

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

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

دراسة تكشف عن فصيلة الدم األكثر
عرضة لكورونا

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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شذى حسون تطلق «أخاف أحجي» بتوزيع جديد
أطلقت النجمة العراقية
ش�ذى حس�ون أغنيتها
الجدي�دة م�ن ال�رتاث
العراق�ي بعنوان «أخاف
أحج�ي» ،حي�ث أعادت
وتوزيعه�ا
غناءه�ا
بإيقاع�ات جدي�دة م�ع
الحف�اظ ع�ىل روح
األغني�ة الرتاثي�ة الت�ي
أ ّدته�ا للفنان�ة القديرة
زه�ور حس�ني .األغنية
م�ن كلم�ات :محم�د

وألح�ان:
الع�زاوي
عب�اس جمي�ل وإعادة
توزيع :عيل القاس�م..
إرشاف :املوس�يقار
الكب�ري ع�يل خص�اف
واألزي�اء :دار األزي�اء
العراقي�ة م�ع املصمّ م
س�يف العبي�دي  .م�ع
اإلش�ارة إىل أن األغنية
ّ
متوف�رة ع�ىل موق�ع

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

مطر ساخن

 deezerوجميع قنوات
روتانا وإذاعاتها.

النظر من الباب املفتوح

رسالة حب هيفاء وهبي تعبر العالم
توصل�ت دراس�ة أوروبي�ة ،إىل أن
الجين�ات ق�د تس�هم بجع�ل البعض
أكثر عرضة لإلصابة بحاالت ش�ديدة
من عدوى فريوس كورونا املس�تجد.
ووجدت الدراس�ة الت�ي ال تزال تحت
قيد املراجع�ة أن متغريات يف نقطتني
م�ن الجين�وم الب�ري مرتبط�ة
بمخاطر أكرب لإلصابة بفشل الجهاز
التنفيس لدى مرىض كورونا .النقطة
األوىل ه�ي الجني الذي يح�دد فصيلة
الدم .واستخلص الباحثون أن املرىض
أصح�اب فصيل�ة دم  Aكانوا بحاجة
إىل األوكس�جني أو وضعهم عىل جهاز
تنف�س اصطناعي بنس�بة بلغت 50
باملئة أكثر من أصح�اب فصائل الدم
األخرى .وتظهر النقطة الثانية رابطا
أق�وى بوب�اء كوفي�د -19أكث�ر م�ن

األوىل« ،الكروموس�وم  .»3لكن فريق
العلماء لم يتمك�ن بعد من تحديد أي
من الجينات الستة عىل الكروموسوم
له تأثري ع�ىل فريوس كورون�ا .وقال
د .أندريه فرانكي من فريق الدراس�ة
لصحيف�ة «نيويورك تايمز» إن «أحدا
ال يع�رف س�بب ارتب�اط فصيلة الدم
 Aبارتف�اع مخاط�ر ظه�ور أعراض
شديدة لإلصابة بعدوى كورونا ،رغم
أن دراس�ة صينية سابقة وجدت ذات
الرابط» .وتش�مل العوام�ل املعروفة
س�ابقا لظه�ور أعراض ش�ديدة من
الع�دوى أن يك�ون املريض مس�نا أو
يعان�ي نقص�ا يف املناع�ة .ووج�دت
دراس�ات أخرى أن السمنة قد تشكل
عام�ل إن�ذار بالخط�ر ،تحدي�دا لدى
الشباب.

انطلق هاش�تاغ يحمل اس�م الديفا هيفاء
وهب�ي يف كل دول العال�م ،حيث عرب تويرت
ّ
ليعرب
وحمل عنوان «تويت يف حب هيفاء»،
الجمهور عن حبهم لهيفاء س�واء بموقف

أو صورة أو فيديو قصري ،وتنطلق حمالت
الحب والتقدير من كل دول العالم.
وبمج�رد انط�الق الهاش�تاغ ال�ذي حم�ل
رس�الة حب وتقدير للديف�ا هيفاء وهبي
م�ن كل دول العال�م ،أصب�ح اس�م هيفاء
ترند عرب السوشيال ميديا يف كل من لبنان
واململكة العربية الس�عودية واألردن أيضاً،
إذ يبدو أن جمهور هيفاء أطلقوا رسالتهم
للتعبري عن مس�اندتهم له�ا يف ظل األزمة
التي مرّت بها خالل الفرتة األخرية من قبل
مدير أعمالها السابق محمد وزيري.
عىل خط آخرّ ،
تأج�ل النطق بالحكم تجاه
القضية الصادرة م�ن قبل محمد الوزيري
إلثبات زواج�ه بالديفا هيفاء وهبي ،األمر
ّ
ووكلت املحامي الخاص
الذي نفته هيفاء
بها بمتابعة القضية ،كما رفضت الحديث

أصالة تستعد لطرح أغنية «الحب والسالم»

دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي تتب ّرعان
بمالبسهما
إنستغرام قد تغير طريقة استخدام
ميزة تضمين المشاركات

قد تتغري طريقة اس�تخدام ميزة تضمني املش�اركات من إنستغرام بشكل كبري
قري ًبا ،حيث أوضحت منصة مشاركة الصور اململوكة لركة فيسبوك أن رشوط
ً
ترخيصا لتضمني مشاركات األشخاص اآلخرين.
الخدمة ال تمنح مواقع الويب
ويعني ذلك أن أي شخص يدير موق ًعا ربح ًيا بحاجة إىل مطالبة صاحب الصورة
برتخيص منفصل إذا كان يريد مشاركة هذه الصورة باستخدام ميزة التضمني،
وق�د يؤدي عدم القيام بذلك إىل رفع دعوى قضائية بش�أن حقوق النر .وقال
متحدث باس�م فيس�بوك« :تس�مح لنا رشوطنا بمنح ترخيص فرعي ،لكننا ال
ً
ترخيصا لواجه�ة برمجة التطبيق�ات املضمنة ،وتتطلب سياس�اتنا أن
نمن�ح
تتمت�ع األط�راف الخارجي�ة بالحقوق الالزم�ة من أصحاب الحقوق ،ويش�مل
ه�ذا ضمان حصولهم عىل ترخيص ملش�اركة هذا املحت�وى ،إذا كان الرتخيص
مطلو ًب�ا بموجب القان�ون» .ويحظر املوق�ع تضمني املحت�وى بطريقة تنتهك
أي حقوق ألي ش�خص ،من ضمنها حقوق امللكية الفكرية ،وقالت إنس�تغرام
إنها تستكش�ف املزيد من الطرق للسماح للمس�تخدمني بالتحكم يف التضمني.
ومن املرجح أن يرحب املصورون املحرتفون بإعالن إنستغرام ،لكن من الصعب
تخمني تأثري هذه السياسة عىل املستخدمني العاديني ،ويف حال لم تبذل الركة
قصارى جهدها لتوضيح هذه السياس�ة ،فلن يعرف معظم الناس أنهم بحاجة
إىل الحصول عىل إذن قبل أن يتمكنوا من تضمني صورة شخص ما.

تنتظر دنيا س�مري غانم القرار النهائي
تجاه اس�تكمال تصوير مشاهد فيلمها
الس�ينمائي الجدي�د «تس�ليم أه�ايل»
ال�ذي كان من املقرر عرضه يف املوس�م
الس�ينمائي لعي�د الفط�ر قب�ل أزم�ة
كورونا وغلق دور العرض الس�ينمائية.
وم�ن خالل اس�تضافتها ضمن حلقات
برنامج «نجوم يف الحجر» ،كشفت دنيا
س�مري غانم عن أرساره�ا داخل الحجر
املن�زيل .فقد تحدثت عن املكاس�ب التي
حصلت عليها خ�الل فرتة الحجر املنزيل
حيث قض�ت وقتا ً أطول برفقة أرستها،
باإلضاف�ة إىل أن�ه أصبح لديه�ا فرصة
أكرب لتعتني بدروس ابنتها كايال.
ولكنه�ا ذك�رت أنه�ا ش�عرت بالحزن
بسبب عدم قدرتها عىل تقديم برنامجها
الش�هري  Donia>s Worldالذي كان من
املقرر تقديمه يف ش�هر م�ارس املايض،
ولكن عىل أمل أن تق ّدمه بعد انتهاء هذه

كش�ف اإلصدار التجريبي من نظام
التشغيل أندرويد Android 11( 11
 – )betaال�ذي حص�ل علي�ه بعض
مس�تخدمي هواتف غوغل – Pixel
عن العديد من امليزات الجديدة ،منها:
تس�هيل التحكم يف األجهزة املنزلية
الذكية .فقد قدم�ت غوغل يف نظام
أندروي�د  10ملس�تخدمي هواتفه�ا
الذكي�ة (بيكس�ل) مي�زة ُتس�مى
(البطاق�ات والتصاريح) & Cards
 ،Passesالت�ي توف�ر وصوالً رسي ًعا
إىل (غوغ�ل باي)  ،Google Payكما
ُتس�هل التبديل ب�ني بطاقات الدفع
لالس�تخدام بدون اتص�ال .وعندما
تضغط باس�تمرار عىل زر التشغيل
يف هات�ف  ،Pixelب�دالً م�ن رؤي�ة
خي�ارات إيقاف التش�غيل ،س�رتى
قس�مًا بار ًزا أعىل الشاش�ة يعرض
أي بطاق�ات يف (،)Google Pay
منها :بطاقات الخص�م واالئتمان،
وطرق رشاء تذاكر األحداث ،وتذاكر
الط�ريان ،كم�ا ي�ؤدي الضغط عىل
زر التش�غيل يف هات�ف ()Pixel 4
إىل إظهار جهات اتصاالت الطوارئ
واملعلوم�ات الطبي�ة .كم�ا قام�ت
غوغ�ل يف نظام أندرويد  11بتطوير
هذه امليزة من خ�الل إضافة بعض
اإلع�دادات الجدي�دة يف قائم�ة زر
التش�غيل للتحكم يف األجهزة ،وذلك
بفض�ل دع�م نظ�ام أندروي�د 11
لواجهة تطبيقات برمجية ُتس�مى
( )Controls APIتسمح للمطورين
بوض�ع اختص�ارات التش�غيل اآليل

جهاز بمفرده ،أو اس�تخدام أدوات
خارجية أخ�رى ،طاملا أن تطبيقات
املنزل الذكي وخدماته متوافقة مع
واجهة برمجة التطبيقات الجديدة
يف النظ�ام .ولكن حتى اآلن ال يمكن
للمس�تخدمني الذين تلقوا اإلصدار
التجريب�ي اختب�ار مي�زة (عنارص
التحكم يف األجه�زة) الجديدة نظرًا
لع�دم وجود تطبيق�ات متاحة اآلن
الختبارها ،ولكن بالتأكيد س�تكون
هذه التطبيق�ات متاحة عند إطالق
اإلصدار النهائ�ي من نظام أندرويد
 11رس�م ًيا يف وق�ت الح�ق من هذا
العام.

ّ
سيتغريون
األزمة .وأكدت دنيا أن الناس
بعد ه�ذه الف�رتة وسيس�تمتعون أكثر
بقيم�ة األش�ياء ،كما أنهم س�يدركون
قيم�ة الجل�وس م�ع العائل�ة كث�ريا ً.
وكش�فت دنيا أنه�ا منذ بداي�ة زواجها
باإلعالم�ي رامي رضوان وه�ي من يُع ّد
الطعام كامالً دون الحلويات التي كانت
تش�رتيها من الخارج ،ولك�ن بعد فرتة
الحجر املن�زيل بدأت تتعلّ�م بعض أنواع
الحلوي�ات الس�هلة حت�ى ال يضط�روا
لرائه�ا يف هذه الفرتة الصعبة .أما عن
األش�ياء الجميل�ة الت�ي اس�تغلّت فيها
دنيا سمري غانم فرتة الحجر املنزيل أنها
ت ّ
ربعت مع إيمي شقيقتها باملالبس التي
لم تعد تناسبهما لبنك الكساء املرصي.
وكش�فت دنيا ضم�ن ترصيحاتها أنها
لجأت إىل أبلكيش�ن  Zoomللمش�اركة
يف جلس�ات تأمّ �ل م�ع مجموع�ة م�ن
األشخاص من كل دول العالم.

تس�تعد الفنان�ة أصال�ة
ملفاجأة فنية مع امللحن
محم�د رحي�م ،حيث
كش�ف األخ�ري عن
تفاصي�ل هذا عرب
صفحته الخاصة
بمواقع التواصل
ا إل جتما ع�ي .
ون�ر رحي�م
ص�ورة تجمع�ه
وأصال�ة واملخ�رج
محم�د الق�ايض،
وكش�ف عن تحضريهم
ألغني�ة «الح�ب والس�الم»،
من كلمات�ه وألحانه وغناء املطربة
الشهرية .وأرفق رحيم الصور ،قائالً« :مع الغاليه
الحبيب�ه ص�وال واملخرج املب�دع محم�د القايض
والتحض�ريات النهائي�ه ألغنيتن�ا الجدي�ده الحب
والس�الم من كلماتي والحاني» .وتابع« :ان شاء
الل�ه بنوعدك�م بمفآج�أه غ�ري مس�بوقه وأحىل
مفاج�أة عملته�ا ص�وال انه�ا كتب�ت كلمه حب
اس�م الغنوه عىل ضوافرها بأل�وان رائعه من كرت
إعجابها وأعجابنا كلنا باألغنيه ..الحب والس�الم
رساله حب لكل العالم  ..محمد رحيم».

محمد رمضان يتعاون مع محمد سامي في
«كورونا فيروس»

في عصر الذكاء ..تحكّم بمنزلك
بمساعدة نظام أندرويد وغوغل

ألجه�زة املن�زل الذكي�ة يف قائم�ة
اإلعدادات التي تظه�ر عند الضغط
ع�ىل زر تش�غيل الهات�ف .كذل�ك
توفر قائم�ة زر التش�غيل الجديدة
مجموعة أك�رب من الخيارات ،حيث
تظهر (عنارص التحكم يف األجهزة)
 Device Controlsأس�فل مي�زة
البطاق�ات ،حيث يمكن�ك الوصول
إليه�ا عن�د الضغط باس�تمرار عىل
زر التش�غيل واإليق�اف يف الهاتف.
وبذل�ك يمكنك تش�غيل األض�واء أو
إيقافه�ا وضب�ط درج�ة الح�رارة
برسع�ة ،والتحك�م يف أي جه�از
متوافق بسهولة ،ما يعني أن نظام
أندرويد  11س�يتيح للمس�تخدمني
الق�درة ع�ىل التحك�م يف األجه�زة
الذكي�ة يف جمي�ع أنح�اء املن�زل
مب�ارشة من قائم�ة زر التش�غيل،
ً
ب�دال م�ن االنتق�ال إىل تطبي�ق كل

عنها يف الوسائل اإلعالمية.
وقد ذكر أن محام�ي الوزيري أبدى رغبته
يف الصل�ح بينهم�ا ولك�ن حت�ى اآلن دون
جدوى.
جدي�ر بالذك�ر أن هيف�اء اس�تقرّت ع�ىل
عمله�ا الغنائ�ي الجدي�د الذي س�تطرحه
خ�الل الفرتة املقبلة ،تحديدا ً بداية الش�هر
املقب�ل واألغني�ة تحمل اس�م «مي�ة مية»
وه�ي أغني�ة باللهجة املرصية وس�تكون
مفاجأة للجمهور.
إىل ذلك ،تنتظر هيف�اء قرار الجهة املنتجة
بتحدي�د موعد تصوير مسلس�لها الدرامي
الجدي�د «أس�ود فات�ح» الذي توق�ف قبل
أش�هر نتيج�ة أزم�ة ف�ريوس كورونا بعد
أن كان من املقرر أن تخوض به املنافس�ة
الرمضانية للموسم الدرامي املايض.

يتعاون الفنان املرصي محمد رمضان
م�ع املخرج امل�رصي محم�د سامي،
يف كلي�ب أغنيت�ه الجدي�دة «كورون�ا
فريوس» .للنجم محمد رمضان.
وق�د ص�وّر سام�ي الكليب عىل
مدار يومني يف املريوطية ،وسط
إستع�دادات كب�رية يف تصميم
الرقص�ات اإلستعراضي�ة،
واإلعتم�اد ع�ىل الص�ورة

املبه�رة يف الكليب ،واملقرر طرحه خالل أيام
قليل�ة ع�رب القن�اة الرسمي�ة لرمضان عىل
«يوتيوب».
كليب «كورونا فريوس» ،هو التعاون الثاني
ب�ني رمض�ان وسامي ع�ل صعي�د تصوير
األغاني ،بعد أن ق ّدم�ا سويا ً كليب «رايحني
نسه�ر» ،الذي تم طرحه مطل�ع هذا العام،
وحق�ق نجاحا ً كب�ريا ً وقد تخط�ى ال�106
مليون مشاهدة.

أمحد اجلنديل

عندم�ا تكون االزم�ات من النوع الثقيل ع�ىل ساحة الوطن
 ،وعندم�ا تشت�د مظاه�ر الخوف فتحت�ل النف�وس اآلمنة
املطمئن�ة لشعب يريد العيش كبقية ش�عوب االرض  ،يكون
الدع�اء واجبا وأنت ترى ما يحدث من الباب الواسع املفتوح
 ،وليس من النوافذ املغلقة .
لسنا طرفا م�ن أطراف القرار لكي تك�ون الصورة واضحة
لدين�ا  ،ولكننا نجتهد يف االستق�راء واالستنتاج واالستنباط
مل�ا يحدث وما سوف يحدث يف وطن عانى الكثري من الفساد
والتهمي�ش  ،ودخ�ل يف ح�روب حرقت االخ�ر واليابس ،
وتكالبت عليه قوى ما عدنا نميز بدقة الوجوه من االقنعة .
ومن�ذ الساع�ة التي غ�ادر فيها ع�ادل عبد امله�دي موقعه
كرئي�س وزراء للع�راق والشع�ب يراق�ب ويرتق�ب  ،يسمع
ويحل�ل وفق رؤيته ووف�ق ما يطرح من وعود وش�عارات ،
وكلما يشعر بالعجز  ،يرفع رأسه اىل السماء ويدعو ربه بأن
يحفظ العراق وشعب العراق .
وممّ ا زاد املشهد تعقي�دا ان مجيئ رئيس الوزراء وحكومته
الجدي�دة قد تزامن مع أم�ور وأزمات واختناقات عىل جميع
األصع�دة  ،فانتشار جائحة كورونا  ،وارتفاع عدد االصابات
 ،وما أفر هذا الوضع من شلل يف حياة الناس  ،وتدني أسعار
النف�ط وانعكاساته عىل الوضع االقتص�ادي  ،والرصاع بني
بع�ض االطراف  ،والتمسك باملحاصص�ة مع أطراف تحاول
التخلص من آثارها املدمرة  ،والتأخر يف دفع رواتب املوظفني
واملتقاعدي�ن  ،جميعه�ا تضاف�رت لتخلق عقب�ة أمام عمل
الحكومة الجديدة .
ولك�ي ال تك�ون النظ�رة سوداوية أم�ام ما يح�دث فهنالك
مؤرشات كبرية تبعث عىل االمل والبد من االصطفاف معها ،
ومن هذه املؤرشات استمرار الخطاب الذي يدعو اىل معالجة
الفساد ومحاسبة الفاسدين  ،وزيارة رئيس الوزراء اىل عوائل
الشهداء الذين سقطوا يف ساحات االحتجاجات  ،والتصويت
الرسيع عىل بقية الوزراء الكمال نصاب الحكومة الجديدة ،
والوعود الكثرية التي تبر باجراء انتخابات نزيهة .
أمام حكومة رئيس الوزراء تحد كبري  ،يحتاج اىل ش�جاعة ،
وارادة  ،وتصميم ليرتجم الشعارات اىل واقع ملموس  ،وأمام
الحكومة الجديدة وقت قصري العالن النتائج  ،وليس أمامنا
غ�ري االنتظار والدعاء بتسديد الخط�ى نحو طريق االصالح
الشام�ل  ،وأن يشعر املواطن ّ
أن حكومت�ه الجديدة جادة يف
تقدي�م الخدمات ل�ه  ،وأن تكون ثروات الع�راق للعراقيني ،
ولي�س ملجموع�ات تتنعم بها ع�ىل حساب مالي�ني الفقراء
واملحرومني .
ال مجال اليوم أمام ما يحدث النظر من ثقوب النوافذ املغلقة
مادام الباب مفتوحا عىل مرصاعيه  ،وعلينا النظر من خالله
دون اللج�وء اىل التكهن�ات ولغة التخوي�ن  ،والنظر بعدسة
سوداء معتمة .
حفظ الله العراق وشعب العراق  ،وجنبه كل مكروه .
اىل اللقاء .

حليمة بولند توقف برنامجها بسبب إصابة كورونا
رغ�م رفضه�ا الذه�اب
للمستش�فى قب�ل أي�ام
للحص�ول ع�ىل اإلجراءات
الطبي�ة الالزم�ة ج�رّاء
تعرّضه�ا إلصاب�ة ح�روق
بيدها من املياه الس�اخنة،
ّ
توجهت حليمة بولند إلجراء
فح�ص كورون�ا ال�ذي
تنتظ�ر نتيجته خالل
الس�اعات املقبل�ة،
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بعد إصابة زميله�ا اإلعالمي فهد
السالمة الذي خضع للعزل حالياً،
ّ
املركزة
أما زوجته فهي يف العناية
يف أح�د مستش�فيات الكويت ،ما
جعلها تش�عر بقلق ش�ديد حيث
كانت موج�ودة بكثرة مع زميلها
فهد الس�المة داخل اس�تديوهات
القناة ،ولكنها أكدت أنها لم تشعر
بأي أعراض للفريوس حتى اآلن.
ع�ىل صعيد آخ�ر ،ق�ررت محطة

س�كوب وقف البث نهائيا ً ملدة 48
س�اعة متواصل�ة ،ع�ىل أن ّ
تعقم
القن�اة كامل�ة وتفح�ص كاف�ة
العامل�ني يف كاف�ة الربام�ج التي
ُتذاع عرب شاشة املحطة.
األم�ر الذي جع�ل حليم�ة تعتذر
لجمهوره�ا ع�ن تقدي�م حلقتها
التلفزيونية الجديدة من برنامجها
«هنا الكويت»  ،وكانت س�تتناول
من خاللها قضية العنرصية التي

أصبحت ترند خالل األيام املاضية
بع�د قضية الش�اب األمريكي من
أصول أفريقية جورج فلويد.
وق�د ألغي�ت الحلقة بس�بب هذه
ّ
املؤقت�ة التي طرأت عىل
الظروف
املحط�ة ،فيم�ا طلب�ت اإلعالمية
حليمة بولند من جمهورها الدعاء
لزميلها وزوجته ولكافة العاملني
يف املحطة وملصابي مرىض كورونا
يف أنحاء العالم.

جدليــة الدميقراطيــة يف البلــدان العربية وصلت
لنهايتهــا ،حيث املواطن حمروم مــن احلرية والعيش
الكريــم يف ظلها ،بينما تســتأثر الطبقة السياســية
بالثروة و ال تلتزم بوعودها للشعب ..وعد بلفور رمبا
كان الوعد السياسي الوحيد الذي حتقق يف املنطقة.
املفاوضــات العراقية األمريكية ســتجري ،ليس وجها
لوجه امنا عن بعد ،وعرب دائــرة تلفزيونية مغلقة،
ورمبا ستكون بداية حلوار يفضي اىل نتائج حنتاجها
بشدة حلسم الضبابية والتضارب يف ملف العالقة مع
واشنطن.

ق ّدم�ت النجمة نان�يس عجرم حفلها
األول ع�رب قناته�ا الرس�مية ع�ىل
اليوتي�وب ضمن حفالت عي�د الفطر
لتحمل معها
ا ملب�ا ر ك ،

رس�الة أمل للعالم كل�ه يف ظل األزمة
التي يمر بها بس�بب انتش�ار فريوس
كورونا.
وقد نجح�ت يف أن تص�ل إىل ما يقرب
َ
مليون ْي مش�اهدة ع�رب اليوتيوب
من
حتى اآلن.
وذك�ر أن نانيس أب�دت موافقتها
املبدئي�ة ع�ىل تقدي�م حف�ل
أونالي�ن قريب�ا ً بع�د نج�اح
حفله�ا األول ،حي�ث أك�د
مص�در خ�اص أن هناك
مفاوض�ات لضم نانيس
عج�رم إىل قائم�ة نجوم
حفالت روتان�ا األونالين
الت�ي انطلق�ت وبق�وة
ّ
وحقق�ت
قب�ل أس�ابيع،
نسب مشاهدة عالية منذ
الحفل األول.

وتفك�ر نانيس عجرم جدي�ا ً يف تقديم
حفلها الثاني خالل األيام املقبلة ،عىل
أن يك�ون الحف�ل عرب تطبيق ش�اهد
VIPويحم�ل طابع�ا ً مختلف�ا ً تماما ً
ع�ن حفلها األول .نان�يس عجرم التي
احتلّ�ت قم�ة اليوتيوب خالل الش�هر
ّ
لتتف�وق ع�ىل بقي�ة نجمات
امل�ايض
الغن�اء يف الوطن العرب�ي ،تفكر جديا ً
يف ط�رح أغني�ة جدي�دة م�ن ألبومها
الغنائ�ي املنتظر لتهديه�ا لجمهورها
قب�ل طرح األلبوم ،حيث تنتظر وضع
اللمس�ات النهائي�ة ألح�دث أعمالها
الغنائي�ة الت�ي أنه�ت تس�جيلها قبل
ف�رتة يف لبنان ،وهي باللهجة املرصية
ّ
وتتكتم عن تفاصيلها تماما ً ملا تحمله
م�ن مفاج�أة لجمهوره�ا ،وهي من
توزي�ع أحم�د إبراهيم وألح�ان وليد
سعد وكلمات خالد تاج الدين.

