الدوالر يسجل اخنفاضا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف االسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
انخفضت اسعار رصف الدوالر ببورصة
الكفاح واالٔسواق املحلية ،امس االحد .وسجلت
أسعار بورصة الكفاح يف بغداد  122.600دينار
لكل  100دوالر.وكانت أسعار البيع والرشاء يف
محات الصريفة كاآلتي :سعر بيع الدوالر جل
 123.000دينار .أما سعر رشاء الدوالر فقد بلغ
 122.000دينار.وتشهد اسعار رصف الدوالر
يف العراق بني الحني واالخر ارتفاعا ملحوظا
 ،لكن رسعان ما تعاود االنخفاض واالستقرا
احيانا .
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صفحة

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

املوارد املائية تكشف لـ

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

اجتماع�ات م�ع الجه�ات الحكومية
املعني�ة يف اي�ران وتركي�ا لبحث ملف
املي�اه املشرتكة.وبش�أن حمل�ة رفع
التج�اوزات عى ضفاف االنهر اش�ار
ذي�اب اىل ان وزير امل�وارد املائية ومنذ
تس�نمه املهم�ة اوىل اهتمام�ا بالغ�ا

عن عزمها مفاحتة اجلانبني الرتكي وااليراني لتأمني احلصص املائية للعراق

ملوض�وع رفع التج�اوزات عى االنهر،
حي�ث طل�ب مقابل�ة رئي�س مجلس
القضاء االعى الستحصال دعم املجلس
لحمل�ة رف�ع التجاوزات.ولفت اىل ان
مجل�س القض�اء ابدى دعم�ه الكامل
للحملة وقرر اعتم�اد التقارير الفنية

الصادرة من دوائر الري لتكون وثائق
رسمية يف الدعاوى القانونية املرفوعة
ض�د الجه�ات املتج�اوزة ،مؤك�دا ان
هناك دع�اوى كثرية جدا مرفوعة ضد
املتجاوزين.وتاب�ع :ان هن�اك توجي�ه
من قبل القائد العام للقوات املس�لحة

مع ارتفاع درجات احلرارة  ..مواطنون يشكون من كثرة انقطاع الكهرباء

ب�ان تدخ�ل الجه�ات العس�كرية مع
الجه�د الهنديس ال�ذي يعمل عى رفع
التج�اوزات لحمايتهم من أي اس�اءة
ق�د تص�در ضدهم م�ن قب�ل الجهات
املتجاوزة.واكد ان الوزارة تويل اهتماما
كب�ريا مللف املياه لكونه يعترب مس�الة
حيوي�ة تمس حياة املواطنني.واش�ار
اىل ان خط�ط ال�وزارة تعزي�ز الخزين
املائي االس�رتاتيجي من خ�ال تامني
حصة نهري دجلة والفرات وتوس�يع
املنافذ الخزنية الستيعاب املياه املتاتية
للعراق عن طريق الس�يول واالمطار.
وم�ى بالق�ول :ان ال�وزارة نجح�ت
خ�ال الع�ام امل�ايض من االس�تفادة
من املياه املتأتي�ة للعراق من قبل دول
الجوار ع�ن طريق الس�يول واالمطار
من خ�ال رف�د االهوار واملس�طحات
املائية واالنهر باملي�اه ،مؤكدا ان لدينا
خزين مائي يكفي ملوس�مني .وبني ان
تامني املياه يعني دعم الزراعة املحلية
لكون الزراع�ة تحتاج اىل املياه ،مؤكدا
ان املي�اه الخزنية املوجودة ذات درجة
عالي�ة مم�ا دف�ع وزارة الزراع�ة اىل
زراعة الش�لب لكونه يحت�اج اىل مياه
وفرية.ودع�ا املتح�دث باس�م وزارة
امل�وارد املائي�ة املواطن�ني اىل التعاون
والتنسيق مع الوزارة لغرض الحد من
التجاوزات وتامني املياه للبلد .

الصحة تقر الدواء الروسي ضمن الربوتوكول العالجي ملصابي «كورونا»
راموس يقود ريال مدريد لتحقيق فوز صعب على مضيفه اتلتيك بيلباو
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وزير الثقافة يعلن تعافيه من
فريوس كورونا

ُ
رصاع
بس�كونه واختفائه .لق�د انتهى
املرئي والامرئي”.

نبيل جاس�م رئيس�ا ً للش�بكة ،بعد إقالة
الرئيس الس�ابق فضل فرج الله” .ونبيل
جاس�م حاصل عى الدكتوراه يف اإلعام،
ويعمل اس�تاذا ً يف كلية اإلع�ام بجامعة
بغداد ،وأهم مقدمي الربامج السياس�ية
الحوارية يف العراق.

وفاة جنل رئيس العراق األسبق
عبد الرمحن عارف

بغداد /الزوراء:
ت�ويف امس األح�د ،نبيل نج�ل الرئيس
العراقي االسبق عبد الرحمن عارف ،يف
العاصمة األردنية عمان.وعبد الرحمن
محم�د ع�ارف الجمي�ي ،الرئي�س

الثال�ث لجمهورية الع�راق ،والحاكم
الجمه�وري الثال�ث من�ذ تأس�يس
الجمهورية ،وش�غل منصب الرئاسة
يف الفرتة من  16نيس�ان  1966إىل 17
تموز .1968

أنقرة تقر بتدمري منظومة الدفاع
الرتكية بقاعدة الوطية يف ليبيا

أنقرة /متابعة الزوراء:
أقرت أنقرة بأن غارات الوطية الليبية دمرت
منظومة دفاع جوي تركية ،وفق ما أفادت
وسائل إعام تركية امس األحد.كان مصدر
عس�كري أكد أن غارات جوية اس�تهدفت
قاعدة الوطي�ة يف ليبيا ،يف س�اعة متأخرة
م�ن ليل الس�بت ،ودم�رت منظوم�ة دفاع
ج�وي تركية وع�ادت س�املة إىل قواعدها.
وق�ال املص�در إن�ه ت�م تنفي�ذ  9رضب�ات
جوية دقيقة عى منظومات الدفاع الجوي
الرتكي�ة التي تم تركيبها مؤخ�را ً يف قاعدة

الوطية.وأك�د املص�در نج�اح الغ�ارات يف
تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز
هوك ،مش�ريا إىل تدمري  3رادارات بالكامل.
وتس�يطر كتائب حكومة الوفاق الليبية يف
طرابلس عى قاعدة الوطية بعد انس�حاب
تكتيك�ي س�ابق للجي�ش الليب�ي منه�ا.
والغارات املذكورة هي األوىل للجيش الليبي
بعد اإلعان عن توقيع اتفاق عس�كري بني
تركيا وحكومة الوفاق ،الجمعة ،إثر زيارة
لوزير الدف�اع الرتكي خلويص آكار ورئيس
أركانه للعاصمة طرابلس.

خالل افتتاحه مستشفى العطاء يف مدينة الصدر

الكاظمي يوجه بتكثيف اجلهود للسيطرة
على جائحة كورونا

بغداد /الزوراء:
افتت�ح رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،ام�س األح�د ،مستش�فى العط�اء
يف مدين�ة الص�در ،الخ�اص بامل�رىض املصابني
بفريوس كورون�ا ،فيما وج�ه بتكثيف الجهود
للسيطرة عى جائحة كورونا.وذكر مكتب رئيس
الوزراء يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان
رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
افتتح امس األحد ،مستش�فى العطاء يف مدينة
الص�در ،الخ�اص باملرىض املصاب�ني بفايروس
كورونا ،والذي تم تأهيله وإنجازه من قبل رسايا
الس�ام ،بالتعاون م�ع وزارة الصح�ة والبيئة.
ّ
وتفقد الكاظم�ي ،ردهات املستش�فى ،واطلع
عى أقسامها ،وحيّا الجهد الكبري الذي ساهم يف
إنش�اء املستشفى يف هذا الظرف الصعب ،حيث
تتكات�ف في�ه الجه�ود الحكومي�ة والفعاليات
االجتماعية يف س�بيل مواجه�ة جائحة كورونا،

من أجل التخفيف من معاناة املواطنني.وأش�اد
الكاظم�ي بتعاون أبناء مدينة الصدر مع وزارة
الصحة  ،قائا  :أنا س�عيد لتواجدي وسط أهي
ون�ايس وأحبائ�ي وأصدقائي يف مدين�ة الصدر.
وثمّ�ن رئي�س مجلس ال�وزراء ،مب�ادرة رسايا
الس�ام ،وجهودهم يف إنش�اء هذا املستش�فى
الذي سيق ّدم خدماته للمواطنني ،مق ّدما شكره
للس�يد مقتدى الصدر ،الذي وجّ �ه بتحويل أحد
مقرات رسايا السام وتأهيله ليكون مستشفى
خاص�ا الس�تقبال املصابني بف�ريوس كورونا،
وأك�د أن التكام�ل يف ميادي�ن العم�ل يف املرحلة
الراهن�ة ،س�يوحد الجهود ويزيد من مس�احة
األمل ووترية العم�ل يف تطويق جائحة كورونا.
ودع�ا الكاظمي وزارة الصحة والبيئة اىل تقديم
كل الدعم واإلس�ناد ملثل هذه املبادرات ،موجها
بتكثيف الجهود من أجل الس�يطرة عى جائحة
املرض وإنقاذ املصابني.

بعد تسجيل  2125إصابة و 105وفيات و 1940حالة شفاء

جمموع االصابات بكورونا يتجاوز الـ  60الفا والوفيات تقارب الـ  2500حالة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
االحد ،املوقف الوبائي اليومي لاصابات
املس�جلة لفريوس كورونا املس�تجد يف
الع�راق ،وفيم�ا اكدت تس�جيل 2125
اصاب�ة جديدة و 105وفي�ات و1940
حال�ة ش�فاء ،ح�ددت دائرت�ي صحة

نبيل جاسم رئيساً لشبكة اإلعالم
العراقي

بغداد /الزوراء:
ص�وّت مجل�س أمن�اء ش�بكة اإلع�ام
العراقي ،امس االحد ،ع�ى تنصيب نبيل
جاس�م رئيس�ا ً للش�بكة.وقال مص�در
مطلع :إن “مجلس أمناء ش�بكة اإلعام
العراق�ي ص�وت ام�س االح�د بتنصيب

No: 7281 Mon 6 Jul 2020

اكدت دعم جملس القضاء حلملة رفع التجاوزات على االنهر
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بغداد /الزوراء:
اعلن وزير الثقافة حسن ناظم ،تعافيه
م�ن فريوس كورونا ،مؤك�دا ً اصابته به
قبل ايام.وقال ناظم يف بيان  :إنه “يف 26
َ
ُ
نتيجة فحص
كش�ف ْت
حزيران املايض،
مس�حة كورونا أن�ي مُ
ٌ
ص�اب بكوفيد،
النفس وتس�لّ ُ
ُ
حت بما
حجر
فذهب�ت إىل
ِ
ِ
يل�زم يف مواجه�ة ف�ريوس كورون�ا”.
وأض�اف “دخل الفريوس جس�دي ،وبدأ
اإلعياء والصداع وفقدان الش�هية ،فقد
ً
ً
لي�ا ونه�اراً،
متواص�ا
كان الهج�وم
اس�تم ّر أربع�ة أي�ام بلياليها” ،مش�ددا ً
ُ
فش�عرت
بالق�ول “بع�د أي�ام ،س�كن

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة التقاعد الوطنية ،امس األحد ،عن دفع رواتب املتقاعدين املدنيني والعسكريني لشهر تموز،
فيما أعلن كل من مريف الرافدين والرشيد ،املبارشة بتوزيع رواتب املتقاعدين ،املدني والعسكري
لشهر تموز.وذكرت هيئة التقاعد الوطنية :أنه «تم دفع رواتب املتقاعدين املدنيني والعسكريني
لشهر تموز .»2020ولفتت إىل أنه «بإمكان املتقاعدين حامي بطاقات الدفع اإللكرتوني مراجعة
منافذ الرف إلستام رواتبهم».يف غضون ذلك أعلن مرف الرافدين ،امس األحد ،املبارشة بتوزيع
رواتب املتقاعدين ،املدني والعسكري لشهر تموز.وقال املكتب اإلعامي للمرف:إنه «تمت املبارشة
برف رواتب املتقاعدين املدنيني والعسكريني لشهر تموز عن طريق أدوات الدفع اإللكرتوني».
وأضاف البيان ،أنه «بإمكان املتقاعدين ،مدنيني وعسكريني تسلم رواتبهم الشهرية من أي مكان
يتواجدون فيه».كما اعلن مرف الرشيد ،املبارشة برفع رواتب املتقاعدين املدني والعسكري لشهر
تموز .وقال أنه «بإمكان املتقاعدين استام رواتبهم من منافذ الدفع االلكرتوني وفروع املرف».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

العدد 7281 :االثنين  6تموز 2020

الزوراء /حسني فالح:
كشفت وزارة املوارد املائية ،عن عزمها
مفاتح�ة الجانب�ني الرتك�ي وااليراني
لتامني الحصص املائية للعراق ،وفيما
اعلن�ت تفاصي�ل خططه�ا لتعزي�ز
الخزي�ن املائ�ي االس�رتاتيجي ،اكدت
دعم رئاس�ة مجل�س القض�اء االعى
لحمل�ة رف�ع التج�اوزات ع�ى االنهر
واملسطحات املائية.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة عون
ذي�اب يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
وزي�ر املوارد املائية مهت�م بملف املياه
املش�رتكة للع�راق م�ع دول الج�وار
لتامني الحصص املائية من قبل الدول
املتش�اطئة ،الفتا اىل ان الوزارة بصدد
مفاتح�ة الجانب�ني الرتك�ي وااليراني
لغرض مناقش�ة القضايا املهمة التي
تخص املياه املش�رتكة لغ�رض تزويد
نهري دجلة والف�رات باملياه.واضاف:
ان ال�وزارة تعم�ل لتهيئ�ة الظ�روف
والتحض�ري للتف�اوض م�ع تركي�ا
وايران م�ن خال التنس�يق والتعاون
م�ع وزارة الخارجي�ة ،مؤك�دا اهمية
تفعيل الجانب الدبلومايس والسيايس
به�ذا الش�ان لك�ون ال�وزارة مهمتها
فنية.واوض�ح :ان الوزارت�ني امل�وارد
املائية والخارجي�ة تعمان عى تهيئة
املس�تلزمات الرضورية لغ�رض عقد

التقاعد تعلن دفع رواتب املتقاعدين
والرافدين والرشيد يباشران بتوزيعها

الرصاف�ة والك�رخ التوزي�ع الجغرايف
لاصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت
الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه تم فحص ( )11711نموذجا
يف جمي�ع املختربات املختصة يف العراق
لي�وم ام�س ؛ وبذل�ك يك�ون املجموع
ال�كي للنم�اذج املفحوصة من�ذ بداية

القانونية النيابية لـ

تفاصيل ص2

 :توزيع الدوائر املتعددة هو العقبة األكرب يف اكمال قانون االنتخابات اجلديد

الزوراء  /خاص:
اليزال اكمال قانون االنتخابات الجديد يش�غل حيزا
مهما من االجتماعات النيابية بعد ان عقدت رئاسة
مجلس النواب مؤخرا اجتماعا مشرتكا لرؤساء الكتل
النيابية واللجن�ة القانونية من أجل االطاع وتدقيق
النس�خة النهائية لقانون االنتخابات الذي سبق وتم

التصويت عليه بالدوائ�ر االنتخابية املتعددة.واكدت
اللجنة القانونية النيابي�ة ان توزيع الدوائر املتعددة
ه�و العقب�ة األكرب التي تواجه اكمال ترشيع قانون
انتخاب�ات مجلس الن�واب العراقي الجدي�د .وقالت
عضو اللجنة النائب املاس فاضل ل�»الزوراء « ،ان «
اللجنة القانونية استضافت مؤخرا  ،اعضاء مجلس

طهران :حادث منشأة نطنز تسبب
بأضرار كبرية

طهران /متابعة الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة الطاق�ة الذري�ة اإليرانية أن
الح�ادث ال�ذي تعرضت ل�ه منش�أة نطنز
لتخصي�ب اليوراني�وم الخمي�س امل�ايض،
وقع يف وحدة إلنت�اج أجهزة الطرد املركزي
م�ن الجيل املتطور ،وأتل�ف معدات دقيقة.
وأضاف�ت الهيئ�ة ع�ى لس�ان املتح�دث
باس�مها به�روز كمالون�دي ،أن الح�ادث
ل�م يخلف خس�ائر يف األرواح لكنه تس�بب
ب�أرضار مادي�ة بالوح�دة وأتل�ف مع�دات
دقيق�ة تس�تخدم يف صناعة أجه�زة الطرد
املركزي املتطورة ،املس�تخدمة يف تخصيب
اليورانيوم ،مؤك�دا أن املعدات لم تعد قابلة
لاس�تخدام.وأضاف كمالوندي أن الحادث
س�يعيق وس�يبطئ خطط طهران وعملها

تس�جيل املرض يف الع�راق (601088
).واضاف�ت ،ان مخترباته�ا س�جلت
لي�وم ام�س (  )2125اصابة يف العراق
موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة ،294
بغداد  /الكرخ  ،158مدينة الطب ،9
النجف االٔرشف  ،159السليمانية 176
 ،أربي�ل  ، 25ده�وك  ، 3كرباء 146

 ،كرك�وك  ،41دياىل  ،65واس�ط ، 86
البرة  ،137ميس�ان  ، 100بابل 47
 ،الديوانية  ، 159ذي قار  ، 357االٔنبار
 ،16نين�وى  ، 16ص�اح الدي�ن ،91
املثنى . 40واشارت اىل ان عدد الشفاء:
 1940حالة ،وكما يي :بغداد الرصافة
 ،283بغداد الكرخ  ، 370مدينة الطب

 ،16النج�ف  ، 81الس�ليمانية ،225
أربي�ل  ، 32ده�وك  ،11كرك�وك ،32
كرباء  ، 101دياىل  ،35واس�ط ، 190
الب�رة  ،50ميس�ان  ، 104بابل 99
 ،ذي ق�ار  ، 170االٔنب�ار  ، 5الديوانية
 ،130نينوى . 6

ع�ى إنتاج أجه�زة الطرد املركزي ،مش�ريا
إىل أن العلماء اإليرانيني س�يبذلون جهدهم
لتعويض الخس�ائر الناجمة ع�ن الحادث.
وكش�ف أن باده تعتزم بن�اء وحدة جديدة
أك�رب وأكث�ر تط�ورا ب�دال م�ن تل�ك الت�ي
تعرض�ت للحادث .وذك�ر أن بن�اء الوحدة
التي وق�ع فيها الحادث بدأ ع�ام  2013ثم
توقف يف  2015بس�بب القيود التي فرضها
االتف�اق الن�ووي ،مضيفا“ :مع انس�حاب
واش�نطن من االتف�اق ،أعدن�ا العمل فيها
بأم�ر م�ن املرش�د ع�ي خامنئ�ي” ،ألجل
تش�غيل  190أل�ف وح�دة ط�رد مرك�زي.
وأض�اف أن الس�لطات األمني�ة باتت تدرك
س�بب وقوع الحادث لكنه�ا أجلت اإلعان
عنها لدواع أمنية.

املفوض�ني لبي�ان وجه�ة النظ�ر الفني�ة ملفوضي�ة
االنتخابات عن إج�راء االقرتاع العام والخاص  ،وعد
وف�رز االصوات والي�ة ترسيع النتائج « ،مش�رية اىل
اس�تمرار الخاف�ات دون التوص�ل إىل حلول مقنعة
قبل ارسال القانون اىل رئاسة الجمهورية للمصادقة
عى صيغته النهائي�ة .واضافت ان « العقب�ة األكرب

التي تواجه اكمال ترشيع القانون هي توزيع الدوائر
املتعددة بس�بب خافات سياس�ية وفني�ة جغرافية
 ،وكذلك ع�دم امت�اك وزارتي التخطي�ط والتجارة
بيان�ات احصائي�ة كافي�ة يمكن االعتم�اد عليها يف
عملية التصويت واإلحصاء السكاني «.

تفاصيل ص2

أمري الكويت يطالب باحلزم يف مكافحة الفساد
الكويت/متابعة الزوراء:
طل�ب أم�ري الكوي�ت الش�يخ صباح
األحم�د الجاب�ر الصباح ،م�ن الهيئة
العام�ة ملكافح�ة الفس�اد الح�زم يف
تطبي�ق القان�ون بالعدل واملس�اواة.
وق�ال الصب�اح“ :لقد تابعنا بأس�ف
مؤلم ما يبث يف بعض وس�ائل اإلعام
والتواص�ل االجتماع�ي من إس�اءات
بالغة واتهامات بغري دليل لبلدنا العزيز
وإظهاره كأنه صار مرتعا للفس�اد”.
بحسب وكالة األنباء الكويتية (كونا).
ج�اء ذل�ك خ�ال اس�تقباله رئي�س
الهيئ�ة عبدالعزي�ز اإلبراهي�م ونائبه
نواف املهم�ل ،واألعضاء خالد الخالد،
ومشاعل الهاجري واملستشار حسام
بهبهان�ي ون�واف الب�در وعبدالعزيز
املنص�ور ألداء اليم�ني القانوني�ة

أمامه،وتاب�ع موجه�ا ً حديث�ه للوفد
“عليك�م مس�ؤولية كب�رية للتصدي
له�ذه الحمل�ة الظامل�ة واالدع�اءات
الباطلة”.وش�دد ع�ى “مضاعف�ة
الجه�ود والقي�ام باملهام ب�كل تفان
ومهنية وش�فافية”.وأكد عى”الحزم
يف تطبي�ق القانون بالعدل واملس�اواة
وتعزيز دور الهيئة يف محاربة الفساد

بكافة أش�كاله”.ووجه إىل “تش�جيع
وتفعيل وتعاون ومشاركة مؤسسات
وهيئ�ات املجتم�ع املدن�ي يف جه�ود
مكافحة الفس�اد وتوعي�ة املواطنني
إىل رضورة وأهمي�ة دورهم اإليجابي
بذلك”.وتحق�ق النياب�ة العام�ة
الكويتي�ة ،يف قضاي�ا فس�اد كب�رية،
منها مايع�رف بالصن�دوق املاليزي،
وغس�ل أموال متهم فيها نجل رئيس
الوزراء الس�ابق الش�يخ جابر املبارك
الصباح.باإلضاف�ة إىل قضاي�ا تجارة
اإلقام�ات (اإلتجار بالب�رش) إذ أعلن
وزير الداخلية الكويتي انس الصالح،
يف لقاء تلفزيوني الس�بت ،حجز 560
شخصا بينهم  49مواطنا ،والتحقيق
معهم يف  282قضية متهم فيها 417
رشكة.

ألول مرة عامليا تسجيل أكثر من  200ألف إصابة يف يوم واحد

اجلائحة تصيب اكثر من  11مليون انسان حول العامل وعدد املتعافني يتخطى الـ 6ماليني
بغداد /متابعة الزوراء:
ما زال فريوس كورونا يزداد توحش�ا
رغ�م الس�باق م�ع الزم�ن إليج�اد
لق�اح فع�ال ل�ه ،حيث بل�غ املصابني
بالف�ريوس حول العالم 11,404,116
مصاباً ،تويف منهم أكثر من 533,984
ش�خصاً ،وفيم�ا بل�غ ع�دد املتعافني

عامليا ً  6,455,317ش�خصاًُ ،س�جلت
ألول م�رة عاملي�ا أكث�ر م�ن  200ألف
إصاب�ة يف ي�وم واحد.وعريب�ا ،تجاوز
ع�دد اإلصاب�ات املعلنة ،أم�س األحد،
 674,152إصاب�ة (باس�تثناء أرق�ام
األرايض الفلس�طينية املحتل�ة املعلنة
من قبل االحتال اإلرسائيي)ُ ،
وس ِّ�جل

من بينها ما يزي�د عى  11,174وفاة،
فيم�ا بل�غ ع�دد املتعاف�ني أكث�ر من
 454,188متعافياً.وتحافظ السعودية
ً
عربي�ا يف ع�دد
ع�ى املرتب�ة األوىل
املصاب�ني ب�� 203,929مصاب�ا ،تويف
منه�م  ،1858وتعاىف  ،143,256تليها
قطر الت�ي أحص�ت إصاب�ة 99,183

ش�خصا ،ووفاة  ،123وتعايف 90,387
ش�خصاً ،ث�م م�ر الت�ي أحص�ت
 74,035إصاب�ة ،والت�ي تتصدر عدد
الوفي�ات عربيا ً ب�� 3280وفاة ،فضاً
عن تعايف  20,103أشخاص.وبلغ عدد
اإلصاب�ات يف اإلم�ارات  ،50,857تويف
منه�م  321وتعاىف  .39,857وأحصت

الكويت  49,303إصابات و  365وفاة
وتع�ايف  39,943ش�خصاً .وس�جلت
س�لطنة ُعمان  46,178إصابة و213
وفاة وتعايف  27,917ش�خصاً .وأكدت
البحرين تسجيل  28,857إصابة و96
وفاة وتعايف  23,959شخصاً.

تفاصيل ص3

العدد 7281 :االثنين  6تموز 2020

No: 7281 Mon 6 Jul 2020

بعد تسجيل  2125إصابة و 105وفيات و 1940حالة شفاء

جمموع االصابات بكورونا يتجاوز الـ  60الفا والوفيات تقارب الـ  2500حالة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد،
املوقف الوبائي اليومي لالصابات املسجلة
لفريوس كورونا املستجد يف العراق ،وفيما
اكدت تسجيل  2125اصابة جديدة و105
وفيات و 1940حالة شفاء ،حددت دائرتي
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه تم فحص ( )11711نموذجا
يف جميع املختربات املختصة يف العراق ليوم
امس ؛ وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض يف
العراق (.) 601088
واضافت ،ان مخترباتها سجلت ليوم امس
(  )2125اصابة يف العراق موزعة كالتايل:
بغداد  /الرصافة  ،294بغداد  /الكرخ
 ،158مدينة الطب  ،9النجف االٔرشف ،159
السليمانية  ، 176أربيل  ، 25دهوك ، 3
كربالء  ، 146كركوك  ،41دياىل  ،65واسط
 ، 86البرصة  ،137ميسان  ، 100بابل ، 47
الديوانية  ، 159ذي قار  ، 357االٔنبار ،16
نينوى  ، 16صالح الدين  ،91املثنى . 40

واشارت اىل ان عدد الشفاء 1940 :حالة،
وكما ييل :بغداد الرصافة  ،283بغداد
الكرخ  ، 370مدينة الطب  ،16النجف 81
 ،السليمانية  ،225أربيل  ، 32دهوك ،11
كركوك  ،32كربالء  ، 101دياىل  ،35واسط
 ، 190البرصة  ،50ميسان  ، 104بابل 99
 ،ذي قار  ، 170االٔنبار  ، 5الديوانية ،130
نينوى . 6
وتابعت :ان الوفيات  105حالة وكما ييل :
بغداد الرصافة  ،21بغداد الكرخ  ،9مدينة
الطب  ،6النجف  ،3السليمانية  ، 9كربالء
 ،1كركوك  ، 4دياىل  ، 2واسط  ، 6البرصة
 ، 11ميسان  ،4بابل  ، 3الديوانية  ، 6ذي
قار  ، 15االٔنبار  ، 2صالح الدين  ، 3مبينة
ان مجموع االٔصابات  ،60479 :اما مجموع
حاالت الشفاء  ،33017 :بينما الراقدين
الكيل ، 24989 :يف حني الراقدين يف العناية
املركزة ،306 :ومجموع الوفيات.2473 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي،
تسجيل  294اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينها  93اصابة خالل حمالت الرصد الوبائي
الفعال.

وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «صحة الرصافة سجلت
امس  294اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل 93 .:حالة خالل حمالت
الرصد الوبائي ،قطاع النهروان  5حاالت
 /قطاع االستقالل  7حاالت  /قطاع املدائن
 7حاالت  /قطاع االعظمية  12حالة /
قطاع الصدر حالتني  /قطاع الرصافة حالة
واحدة  /قطاع بغداد الجديدة  27حالة
 /قطاع البلديات االول  20حالة  /قطاع
الشعب  12حالة .
واضاف :ان  201حالة شخصت خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية :مدينة
الصدر  99حالة ضمن محالت ,575 ,
,533 ,549 ,554 ,560 ,535 ,537 ,576
,528 ,518 ,512 ,571 ,539 ,523 ,551
 ,530 ,521 ,559 ,565 ,517قطاعات
/22 ,70 .14 ,71 ,23 ,4 ,13 ,45 ,37 ,17
الكرخ ابو دشري حالة واحدة محلة /804
الوزيرية حالة واحدة قرب جريدة الصباح
 /املشتل  3حاالت الزراعي ومحلة ,771
 /729الرشاد  3حاالت محلة ,772 ,770
 /764الزعفرانية  6حاالت محلة ,961

خالفات فنية تنتظر احلسم مع عودة جلسات الربملان

القانونية النيابية لـ  :توزيع الدوائر املتعددة هو
العقبة األكرب يف اكمال قانون االنتخابات اجلديد
الزوراء  /خاص:
الي�زال اكمال قان�ون االنتخابات الجديد يش�غل
حي�زا مهم�ا م�ن االجتماع�ات النيابي�ة بعد ان
عقدت رئاس�ة مجل�س النواب مؤخ�را اجتماعا
مشرتكا لرؤساء الكتل النيابية واللجنة القانونية
م�ن أج�ل االط�الع وتدقي�ق النس�خة النهائي�ة
لقان�ون االنتخاب�ات الذي س�بق وت�م التصويت
عليه بالدوائر االنتخابي�ة املتعددة.واكدت اللجنة
القانونية النيابية ان توزي�ع الدوائر املتعددة هو
العقب�ة األكرب التي تواج�ه اكمال ترشيع قانون
انتخاب�ات مجلس النواب العراقي الجديد .وقالت
عض�و اللجن�ة النائب امل�اس فاض�ل ل�”الزوراء
“ ،ان “ اللجن�ة القانوني�ة اس�تضافت مؤخ�را ،
اعض�اء مجل�س املفوض�ني لبيان وجه�ة النظر
الفني�ة ملفوضي�ة االنتخابات عن إج�راء االقرتاع
العام والخاص  ،وعد وفرز االصوات والية ترسيع
النتائ�ج “ ،مش�رية اىل اس�تمرار الخالف�ات دون

التوص�ل إىل حل�ول مقنع�ة قبل ارس�ال القانون
اىل رئاس�ة الجمهوري�ة للمصادقة ع�ى صيغته
النهائي�ة .واضاف�ت ان “ العقب��ة األك�رب الت�ي
تواجه اكم�ال ترشيع القانون هي توزيع الدوائر
املتعددة بسبب خالفات سياسية وفنية جغرافية
 ،وكذلك ع�دم امتالك وزارتي التخطيط والتجارة
بيانات احصائية كافي�ة يمكن االعتماد عليها يف
عملية التصويت واإلحصاء السكاني “ ،مبينة ان
“ الخالفات السياس�ية ترتكز ح�ول أكثر من 80
قض�اء وناحية يف مناط�ق مختلفة ع�رب اعتماد
نظام الدوائر املتعددة داخل املحافظة الواحدة “.
لك�ن العض�و االخ�ر يف اللجن�ة النائ�ب حس�ني
العقاب�ي اك�د ان التعطي�ل الدس�توري للربملان
 ،والظ�روف الصحي�ة الطارئة يف الب�الد املتمثلة
بجائح�ة كورون�ا  ،حال�ت دون اكم�ال قان�ون
انتخاب�ات مجل�س الن�واب .وق�ال العقابي ل�”
الزوراء “ ،ان “ الخالفات الحالية هي فنية يمكن

معالجتها بالحوار والتواف�ق ،بعد أن يتم ترشيع
ملحق القانون يف الجلس�ات املقبلة “.واضاف ان
“ الكت�ل السياس�ية قدمت مجموع�ة مقرتحات
بش�أن عدد الدوائر االنتخابية وطبيعتها ،وكذلك
املش�كالت الفني�ة األخ�رى املتمثلة بع�دم وجود
احص�اء س�كاني دقي�ق لع�دد ال�دور واملح�الت
الس�كنية  ،فض�ال ع�ن مل�ف املناط�ق املختلف
عليها ب�ني املركز وإقليم كردس�تان واملادة 140
“ ،مبين�ا ان “ حل الربملان هو م�ن ضمن قانون
انتخابات مجل�س النواب وليس بمعزل او خارج
مس�ار العملية االنتخابية التي يرسمها القانون
الجدي�د بحس�ب الدس�تور “.يذك�ر ان رئي�س
مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي اعلن مؤخرا
 ،ان الحكوم�ة س�تطلب م�ن الربملان اس�تكمال
التصويت عى قانون االنتخابات الجديد وإرساله
إىل الرئاس�ة ،ليدخ�ل حي�ز التنفيذ بع�د نرشه يف
الجريدة الرسمية .

مجهورية العراق
العدد 1831 :
ديوان حمافظة واسط
التاريخ2020/7/1 :
إعادة إعالن
قسم العقود
مناقصة عامة رقم ()2019/3/45و()2019/3/46و()2019/3/47و()2019/3/48و()2019/3/49و()2019/3/50
و()2019/3/51و()2019/3/52و()2019/3/53و()2019/3/79
عى حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام 2019
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية
 -1يرسُ ديوان محافظة واسط  /قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة و املقاولني العراقيني والرشكات العامة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات العامة
و للمرة الثالثة و املدرجة يف الجدول ادناه .
 -2ان املناقصات لهذا املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح ,العدالة ,الزوراء).
 -3ع�ى مقدم�ي العط�اءات املؤهلني و الراغبني يف الحصول عى معلومات اضافية االتصال ب��(ديوان محافظة واس�ط /قس�م العقود )خالل (اوقات الدوام الرس�مي) كما موضحة بالتعليمات
ملقدمي العطاءات .
 -4متطلبات التأهيل الفنية و املالية املطلوبة  -:كما هي يف محددة الجزء الثالث (معايري التقييم و التأهيل).
 -5املتطلبات القانونية-:
اوال -االهلية و تش�مل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا (معلقة انش�طته الجديدة  ,مدرج يف القائمة الس�وداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط
عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة ،ال يوجد تضارب يف املصالح ،الرشكات العامة الحكومية و اململوكة للدولة ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا و ماليا و انها تعمل وفق القانون التجاري و
قانون الرشكات العامة .
ثانيا -شهادة تأسيس الرشكة و عقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة و املقاولني نافذة.
ثالثا -كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) نافذة و صادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة واسط  /قسم العقود.
رابعا -وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة).
 -6بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات).
 -7يتم تس�ليم العطاءات اىل (مديرية بلديات واس�ط  /س�كرتري لجنة فتح العطاءات) قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (االثنني) املصادف  2020/7 /20وهو (تاريخ غلق املناقصة),علما
بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض و س�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل (واس�ط  /الكوت /ش�ارع النس�يج /مديرية بلديات
واسط /الطابق االول ) يف الساعة الثانية عرش و النصف ظهرا من يوم (االثنني) املصادف . 2020/7/20
 -8كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة) معنون اىل محافظة و اس�ط  /االدارة العامة و املحلية (نفقات املش�اريع االس�تثمارية)
ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة و يفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة و
عرشون يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عى ان تكون التأمينات االولية باسم مقدم العطاء او (اي من املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ).
 -9ان مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكات او احد املساهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من
كتاب العدل كرشط اسايس لتقديم العطاء والتوقيع عى جميع صفحات و مستندات املناقصة و يقدم العطاء داخل ظرف مغلق و مختوم و مكتوب عليه اسم و رقم املناقصة
 -10ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -11يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية) بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذالك عند التقديم
 -12اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق و الفتح .
 -13يتحمل من ترسو علية املناقصة اجور النرش و االعالن الخر اعالن عن املناقصة .
ت

رقم املناقصة

اسم املناقصة

الكلفة التخمينية

مدة االنجاز

مبلغ ضمان العطاء

هوية
التصنيف

مبلغ القطع

1

2019/3/45

بناء مدرسة ابتدائية  12صف عى القطعة
املرقمة  3/223م  12الطويل الغربي يف
قضاء الزبيدية

( )768359000سبعمائة و ثمانية و ستون مليون و
ثالثمائة و تسعة و خمسون الف دينار

( )400اربعمائة
ويوم

( )23000000ثالثة و
عرشون مليون دينار

التاسعة
انشائية

( )100000مائة
الف دينار

2

2019/3/46

بناء مدرسة متوسطة  12صف مع
مختربات عى القطعة املرقمة  6/5058م
 25بزايز املصالحية يف قضاء النعمانية

( )1001982500مليار و واحد مليون و تسعمائة واثنان و
ثمانون الف وخمسمائة دينار

( )420اربعمائة و
عرشون يوم

( )30000000ثالثون
مليون دينار

الثامنة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

3

2019/3/47

بناء مدرسة ثانوية  12صف مع مختربات
عى القطعة املرقمة 2 / 2407م6
الجزيرة يف ناحية الشحيمية

( )1001982500مليار و واحد مليون و تسعمائة واثنان و
ثمانون الف وخمسمائة دينار

( )420اربعمائة و
عرشون يوم

( )30000000ثالثون
مليون دينار

الثامنة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

4

2019/3/48

بناء مدرسة ثانوية  12صف مع مختربات
عى القطعة املرقمة  2/101م  18ثلث
الجزرة يف ناحية البشائر

( )1001982500مليار و واحد مليون و تسعمائة واثنان و
ثمانون الف وخمسمائة دينار

( )420اربعمائة و
عرشون يوم

( )30000000ثالثون
مليون دينار

الثامنة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

5

2019/3/49

بناء مدرسة ثانوية  18صف مع قاعة مع
مختربات عى القطعة املرقمة  6/9015م
 18البغيلة يف قضاء النعمانية

( )1417917500مليار و اربعمائة و سبعة عرش مليون و
تسعمائة و سبعة عرش الف و خمسمائة دينار

( )520خمسمائة و
عرشون يوم

( )42,500,000اثنان
و اربعون مليون و
خمسمائة الف دينار

الثامنة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

6

2019/3/50

بناء مدرسة ثانوية  18صف مع قاعة مع
مختبرات على القطعة املرقمة  1/868م 12
الغريباوية في قضاء احلي

( )1417917500مليار و اربعمائة و سبعة عشر مليون و
تسعمائة و سبعة عشر الف و خمسمائة دينار

( )520خمسمائة و
عشرون يوم

( )42,500,000اثنان و
اربعون مليون و خمسمائة
الف دينار

الثامنة
انشائية

( )150000مائة وخمسون
الف دينار

7

2019/3/51

بناء مدرسة ابتدائية  12صف مع قاعة على
القطعة املرقمة 1/287م 17دعيبلة وام
الصون في ناحية االحرار

( )892401000ثمامنائة و اثنان و تسعون مليون و اربعمائة
وواحد الف دينار

( )520خمسمائة و
عشرون يوم

( )26000000ستة و
عشرون مليون دينار

التاسعة
انشائية

( )100000مائة الف دينار

8

2019/3/52

بناء مدرسة ابتدائية  18صف على
القطعة املرقمة  3/642م 9نهر
حيدر في قضاء املوفقية

( )1013972500مليار و ثالثة عشر مليون و
تسعمائة و اثنان و سبعون الف وخمسمائة دينار

( )520خمسمائة
و عشرون يوم

( )30000000ثالثون
مليون دينار

الثامنة

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

9

2019/3/53

بناء مدرسة ابتدائية  18صف مع
قاعة على القطعة املرقمة 1/1010
م 9نهر حيدر في قضاء املوفقية

()1147865500مليار و مائة و سبعة و اربعون
مليون و ثمامنائة و خمسة و ستون الف و
خمسمائة دينار

( )480اربعمائة و
ثمانون يوم

( )30000000ثالثون
مليون دينار

الثامنة

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

10

2019/3/79

بناء مدرسة ابتدائية  9صف على
القطعة املرقمة  1/87م 1اجلزمان
في ناحية زرباطية

()551426500خمسمائة وواحد و خمسون مليون
و اربعمائة و ستة و عشرون الف و خمسمائة
دينار

 360يوم

( )16500000ستة
عشر مليون و
خمسمائة الف دينار

العاشرة
انشائية

( )100000مائة
الف دينار

الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

 ,979الزراعي ,معسكر الرشيد /حي اكد
 3حاالت محلة  / ,758بوب الشام حالة
واحدة  /العبيدي  6حاالت محلة ,760
 ,729 ,762الشهداء الثالثة  /املعامل حالة
واحدة محلة  /547الطالبية حالة واحدة
محلة  /321حي الزهراء حالتني محلة
 /757حي النرص حالة واحدة محلة /769
حي الوحدة حالة واحدة  /االمني  9حاالت
محلة  /727 ,735 ,751 ,737سبع قصور
حالة واحدة  /الدورة  3حاالت محلة ,840
الصحة  /الشعب  15حالة محلة ,346
 ,319 ,335شارع الصحة ،البنوك,357 ،
حي اور ,حي سومر  /الكرخ السيدية حالة
واحدة محلة  /821شارع فلسطني حالتني
محلة  /503الكرخ الحرية حالة واحدة
محلة  /424زيونة  4حاالت محلة ,710
 / ,716حي تونس حالة واحدة محلة /330
الكرخ الكاظمية حالة واحدة مجمع موىس
الكاظم  /حي القاهرة حالة واحدة محلة
 /309النعريية حالة واحدة قرب جامع
العباس  /باب الشيخ حالة واحدة محلة
 /121الرشيد حالة واحدة  /بغداد الجديدة
 4حاالت محلة  /721 ,703 ,706البلديات

 14حالة محلة  ,742 ,746 ,726 ,732قرب
نادي الصناعة  /الحسينية  4حاالت محلة
 ,207 ,221السكالت ,قرب مطعم االمري /
جرس دياىل  3حاالت  /االعظمية  3حاالت
محلة  / ,312 ,316الفضيلية حالة واحدة
منطقة التجاوز  /السعدون حالة واحدة
محلة .101
اضاف الساعدي انه «تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة
بالعزل يف كل مستشفى» ،مشريا اىل ان
«العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 10030
تويف منهم  607فيما اكتسب الشفاء 6670
ومتبقي قيد العالج .»2735
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع
لحمايتهم من االصابة قبل تفيش الوباء»
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف
الوبائي لها مع اعداد و عناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس
كورونا املستجد لغاية الساعة العارشة من
ليلة السبت واملعلن عنها امس االحد.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة

منه :ان االصابات موزعة كما ييل :أبو دشري
 ،6أبو غريب  ،4االسكان  ،3االعالم ،1
البياع  ،12التاجي  ،2الحرية  ،14الخطيب
 ،4الدورة  ،14الدولعي  ،2الرحمانية ،2
السيدية  ،4الرشطة الخامسة  ،2الشعلة
 ،8الطارمية  ،2العطيفية  ،3الغزالية ،6
القادسية  ،5الكاظمية  ،12الكرخ ،5
املحمودية  ،6املنصور  ،1الريموك ،2
جكوك  ،2حي الجامعة  ،5حي الجهاد
 ،6حي الخرضاء  ،1حي العامل  ،13حي
العدل  ،1سجن الكرخ  ،1كرادة مريم ،1
سكنة جانب الرصافة .10
وتابعت :ان الوفيات :وفاة59/سنة/
ذكر/الحرية/محلة ، 430وفاة46/سنة/
ذكر/الشعلة/محلة ،456وفاة56/سنة/
ذكر/الغزالية/محلة ،673وفاة80/سنة/
املصطفى،
ذكر/املحمودية/مجمع
وفاة65/سنة/ذكر/الكاظمية/محلة،409
وفاة55/سنة/ذكر/الدورة/حي املعلمني/
محلة ،824وفاة47/سنة/ذكر/الشعلة/
وفاة70/سنة/ذكر/شهداء
محلة،460
البياع/محلة ،867وفاة72/سنة/انثى/
املعالف/محلة.837
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@Â«@äaân«¸bi@bè„ãœ@k€b�Ì@ÊÏjm
الحكيم وبالسخارت يبحثان مستجدات
äb‡»né¸a@bËÓöbﬂكورونا
الوضع السياسي ومواجهة

Zp¸b◊ÎOêÌäbi
بغداد/نينا:
ّﻮن
ﺒ
ﺗ
اﻤﻟﺠﻴﺪ
ﻋﺒـﺪ
اﻟﺠﺰاﺋﺮي
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
ﻃﺎﻟـﺐ رئي�س تي�ار الحكمة الوطن�ي عمار
بح�ث
ﰲ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري
ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻋﺘﺬار
ﻓﺮﻧﺴـﺎ
املتحدة
العام لالمم
ﻋﻦاالمني
ممثلة
الحكيم مع
ً
ﺑـﻼده ،ﻣﻌﺘـﱪا ّ
أن ﻧﻈﺮﻴه اﻟﻔﺮﻧـﴘ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ
يف بغداد جنني بالس�خارت تطورات املش�هد
ﻣﺎﻛﺮون رﺟﻞ ”ﻧﺰﻳﻪ“ ﻗﺎدر ﻋﲆ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻧﻬﺞ
السيايس يف العراق واملنطقة واالزمة الصحية
اﻟﺘﻬﺪﺋـﺔ ﺑـﻦﻴ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﰲ وﻗﺖ اﺳـﺘﻘﺒﻠﺖ ﻓﻴﻪ
التي يواجهها العالم .
اﻟﺠﺰاﺋﺮ رﻓـﺎت  24ﻣﻘﺎﺗﻼً ُﻗﺘﻠﻮا ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات
تكثيف
رضورة
اللق�اء
خ�الل
واك�د الحكيم
اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺗﻤّﺖ اﺳـﺘﻌﺎدﺗﻬﺎ
ﻟﻼﺳـﺘﻌﻤﺎر
اﻷوﱃ
ﺗﻬﺪﺋﺔكورون�ا
ﺑﺎدرةجائحة
ملواجه�ة
الجه�ود
ومعالجةّﺔ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴ
ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﰲ
ﻣﻦ
ﺒﺔ .االقتص�ادي ال�ذي فرضت�ه اس�عار
الواق�ع
اﻤﻟﺘﻘﻠّ
مصادر
تنويع
اهمية
24
ﻓﺮاﻧﺲ
ﻗﻨـﺎة
مبيناﻣـﻊ
املرتاجعة،ﺣﻮار
النفط ﺗﺒّـﻮن ﰲ
وﻗـﺎل
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ ر ّدا ً ﻋﲆ ﺳـﺆال ﺑﺸـﺄن ﻣﺴـﺄﻟﺔ
اﻋﺘـﺬار ﻓﺮﻧﺴـﺎ ﻋـﻦ ﺣﻘﺒـﺔ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎرّ ،
إن
ً
آﻣـﻼ ﰲ أن
ﺑﺎرﻳـﺲ ﻗ ّﺪﻣﺖ ”ﻧﺼـﻒ اﻋﺘﺬار“،
ﻮاﺻـﻞ ﻋـﲆ ﻧﻔـﺲ اﻤﻟﻨﻬـﺞ ُ
ُ
وﺗﻘـ ّﺪم ﻛﺎﻣﻞ
”ﺗ ِ
الزوراء:
بغداد/
اﻋﺘﺬارﻫﺎ“.
اﻤﻟﻨـﺎخالعام�ة
املديري�ة
الرتبي�ة/
وزارة
وﺟﻌﻠﻪ
ﺗﻬﺪﺋﺔ
ﺳـﻴُﺘﻴﺢ
اوضح�ت”ﻫﺬا
وأﺿـﺎف
االح�دّ،ﺔ،آلية
ام�س
واالمتحان�ات،
للتقوي�م
ﻣﻦ
اﻗﺘﺼﺎدﻳ
ﻋﻼﻗﺎت
ﺻﻔﺎء ﻣـﻦ أﺟﻞ
أﻛﺜﺮ
ﺣﺴﻦ
اقرﻋﻼﻗﺎت
أﺟﻞ
الرأيﻣﻦ
ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ،
أﺟﻞ
س�ابقا حول
التي
ﻋﻼﻗﺎتهيئة
تنفيذ قرار
ﻣﺬﻛﺮا ً
اضافة ّ
درجات .أن ﻳﻠﻌﺒﻪ
اﻟـﺬي ﻳﻤﻜﻨﻪ
ﺑﺎﻟﺪور
ﺟـﻮار“،
القرار 10
درجة
آلية
ّ
ﻳﻌﻴﺸﻮن
ﻣﻼﻳﻦﻴ
ﺳـﺘﺔ
ﻫﺬا اﻤﻟﺠﺎل
ﺟﺰاﺋﺮيبيان تلقت
للوزارة ،يف
اإلعالمي
املكتب
ﰲوذكر
رﻓﺎت
اﻟﺠﻤﻌﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻓﺮﻧﺴﺎ.واﺳـﺘﻘﺒﻠﺖ
ﰲ«الزوراء» نس�خة من�ه :ان “املديرية اوعزت
 24ﻣﻘﺎﺗﻼً ُ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎر
اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ
للمديري�اتﻗﺘﻠﻮا ﰲ
املحافظات ان اضافة
العام�ة يف
قرارﰲ
ﻓﺮﻧﺴـﺎ،
اﻟﻔﺮﻧـﴘ ،ﺗﻤ
ﻣﻦدرج�ة
اﺳـﺘﻌﺎدﺗﻬﺎاي�ة
ّـﺖع�ى إلغ�اء
تك�ون
الق�رار
ﺑﺎدرة ﺗﻬﺪﺋﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴّﺔ اﻤﻟﺘﻘﻠّ
الحاليةﺒﺔ.
بإضافة
سابقة وتعتمد درجة القرار
ُ
اﻤﻟﻘﺎﺗﻠـﻦﻴ
رﻓـﺎة
اﺳـﺘﻌﺎدة
ﻌﺘـﱪ
وﺗ
من ( الصف
والطلبة
ﻋﻤﻠﻴـﺔللتالميذ
درجات )
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( ّ
ّ
ﺗﺤﺴـﻦ ﰲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑﻦﻴ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﺆﴍا ً ﻋﲆ

ﺷـﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷـﻜﺎل ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻬﺪة ،وﻗﺘﻬﺎ ﻛﻨﺖ
الدخل وتفعيل قطاعات الس�ياحة والزراعة
ﰲ ﺑﻴﺘﻲ“.
والصناعة .
ﺗﺒـﻮن ﻹﺟـﺮاء اﻻﺳـﺘﻔﺘﺎء ﻋـﲆ ﺗﻌﺪﻳﻞ
وﻤﻟّـﺢ
ﻗﺒﻞم�ع
ايض�ا
ﻃﺮح اللق�اء
الحكي�مﺗﻢخ�الل
وبح�ث
ﻓﱰة
ﻣﺴـﻮدﺗﻪ
اﻟﺪﺳـﺘﻮر اﻟﺬي
ورضورة
االنتخابات
بالسخارت
اﻟﺪﺧﻮل
املبكرةﻣﻊ
اﻤﻟﺪﻧـﻲ،
ملفواﻤﻟﺠﺘﻤﻊ
اﻷﺣـﺰاب
ﻋﲆ
املتحدة
االمم
ودور
بها
املتعلقة
القوانني
حسم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ اﻟﺬي ﺗﺸـﻬﺪه اﻟﺒﻼد ﺑﻦﻴ ﺷـﻬﺮي
وتبادل الخربات.
التدريب
املساعدة يف
اﻤﻟﻘﺒﻠﻦﻴ.
وأﻛﺘﻮﺑﺮ
يفﺳﺒﺘﻤﱪ
اﻟﺮﺋﻴـﺲان�ه
«عراقي�ون» قال
تحال�ف
تحالف :
اﻟﺠﺰاﺋﺮي
اﻟﺴـﻴﺎق ،ﻗـﺎل
وع�نﻫﺬا
وﰲ
ﺑﻦﻴ واعادة
الدول�ة
مس�ار
اﺳﺘﻔﺘﺎءلدعم
”ﻧﺘﻮﻗﻊ يس�عى
عراق�ي
ﺳﺒﺘﻤﱪ
اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻧﺤﻮابوابه
مؤك�دا ان
بالنظام
الثق�ة
ﻧﻈﺎم
الس�يايس”،ﻧﺘﻮﺟﻪ
وواﺻﻞ ﺗﺒﻮن
وأﻛﺘﻮﺑـﺮ“،
ﻟﻠﱪﻤﻟﺎن وﻏﻠﻖ
واﺳﻌﺔ
رﺋﺎﳼ
ﺷﺒﻪ
االهداف.
ﺑﺼﻼﺣﻴﺎتبهذه
لكل من يؤمن
مفتوحة
اﻤﻟﻨﺎﻓﺬ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﺮدي“.
وﰲ اﻟﺸﺄن اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺣﺬر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ
اﻧﺰﻻق اﻷزﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ إﱃ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻮﻣﺎﱄ إن
اﺳﺘﻤﺮ اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﺪاﺧﲇ ،ﻣﺠﺪدا اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﻼده
اﻟﻠﻴﺒﻴﻦﻴ.
اﻟﻔﺮﻗﺎء
اﻟﺤﻮاراىلﺑﻦﻴ
ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ
اعدادي
الخامس
الصف
االبتدائي
الخامس
االبتدائيإﱃ
ﻗـﺪ ﺗﻨﺰﻟﻖ
الصفﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
اﻷﻣـﻮر
ﺗﺒـﻮن” :
)وﻗـﺎل
السادس
تالميذ
وبضمنهم
اﻟﺴـﻮري“.أو ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﰲ
اﻟﻨﻤﻮذج
ﻳﺘﺠﺎوز
ﻣﺎ
الثالث متوسط
الصف
وطلبة
وﻗﻒ
ﻻﺗﻔﺎق
اﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻳﺘﻢ
ﻟﻢ
إذا
ﺣﺎﻟﻴﺎ،
ﺳﻮرﻳﺎ
واض�اف البي�ان ان «مدي�ر املدرس�ة يق�وم
اﻟﺪوﻟﺔ
ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء
أﺳـﺲ
ووﺿﻊ
إﻃﻼق
الخ�اص
الدرج�ات
س�جل
اﻟﻨﺎراىل
بالرج�وع
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ“.
اﻟﴩﻋﻴﺔ
أﺳﺲ
ﻋﲆ
باملدرس�ة ألية درجة لديه يف صفحة الطالب
وأﺿـﺎف ”ﻧﻔـﺲ اﻟﻔﺎﻋﻠـﻦﻴ وﻧﻔـﺲ اﻤﻟﻨﺎﻫﺞ
( )40فما فوق يتم تعديلها اىل ( .“ )50مبينة
اﻤﻟﺘﺒﻌـﺔ ﰲ ﺳـﻮرﻳﺎ ﻣﻮﺟـﻮدة ﰲ ﻟﻴﺒﻴـﺎ ،وﻣـﻦ
ان “درج�ة القرار تضاف يف س�جل الدرجات
ﺣﺴـﻦ اﻟﺤـﻆ أن اﻟﻘﺒﺎﺋـﻞ ﺗﺤﻠـﺖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻤﺔ
الخاص باملدرسة ( السجل الوسطي ) فقط،
ﻋﻜﺲ ﻣـﺎ ﻳﻈﻨﻪ اﻟﻜﺜـﺮﻴون ،اﻤﻟﺮﺗﺰﻗﺔ ﻫﻢ ﻣﻦ
التأش�ر عى دفرت التلميذ
ارﺗﻜﺒﻮاالتدوين او
ويمنع
اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت“.
والطلبة”.
وﺗﺎﺑـﻊ اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺎﺋـﻼ ”ﻟﻘﺪ ﻃﻔﺢ
اﻟﻜﻴﻞ ،واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺳـﺘﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴـﻬﺎ
وﺗﺴﻠﻴﺢ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ،وﺣﻴﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺴـﻮري ﺑﻞ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻮﻣﺎﱄ،
وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻓﻌﻞ أي ﳾء....اﻟﺒﻠﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن
ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﻣﻼذ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻴﻦﻴ واﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﺮﻴﺳﻞ
إرﻫﺎﺑﻴﻪ إﱃ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻬﺮ ﺑﻠﺪه“.
وذﻛـﺮ ﺗﺒـﻮن ،أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻘﻒ ﻋﲆ ﻣﺴـﺎﻓﺔ
واالحتكام
السيايس
الحوار
اآلن،ﻣﻦنرى يف
حتى
ﻣﺸـﺮﻴا
ﻟﻴﺒﻴﺎ،
اﻟﻔﺮﻗﺎء ﰲ
ﺟﻤﻴـﻊ
واﺣـﺪة
ﺗﺘﻮاﻓﻖ
س�بيال اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
ﻟﺤـﻞ اﻷزﻣﺔ
ﺑﻼده
ملبادئ رؤﻳﺔ
إﱃ أن
لتج�اوز هذا
الج�وار
حس�ن
ﺑﻦﻴ
اﻟﻜـﺮ واﻟﻔﺮ
عىوأن
وإﻳﻄﺎﻟﻴـﺎ،
ﻓﺮﻧﺴـﺎ
ﻣـﻊ
والس�لم يف
األمن
الذي ينعكس
التح�دي
واﺳـﺘﻄﺮد
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻫﻮ اﻟﺤﻞ
اﻟﺠﻴﻮش
العربي أيضا».
املستوى
ﻟﻴﺲوعى
املنطقة
هذه
اﺳﺘﺸـﺎرة
اﻟﻨﻬﺎﺋـﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ
الخارجي�ة العراقية،
”اﻟﺤـﻞ وزارة
ﺑﺎﻟﻘـﻮل«قام�ت
وتابع :
ﻛﺎﻟﻘﺒﺎﺋﻞ
ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺸـﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ
السفر الرتكي
باستدعاء
متتاليتني،
وملرتني
ﺗﻀﻢ
ﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
يفﻣﺜـﻼ،
س�لمته
بالخصوص
وﺗﻨﻈﻴـﻢ الثانية
بغداد ويف املرة
ﻣﻨﺎ،
اﻟﻠﻴﺒﻲ....إذا
اﻟﺸـﻌﺐ
ﻣﻜﻮﻧﺎت
ﻛﻞ
ﻃﻠﺒﻮا عن
وأعربنا
ش�ديدة اللهجة
احتجاج
رسالة
اﻟﺤﻮار
ﻻﺳـﺘﻀﺎﻓﺔ
اﺳـﺘﻌﺪاد
ﻋﲆ
ﻓﺎﻟﺠﺰاﺋـﺮ
إدانتن�ا ،ورفضنا بأش�د العب�ارات للعمليات
اﻟﻠﻴﺒﻲ-اﻟﻠﻴﺒﻲ“.وﻣﺆﺧـﺮا ﻛﺜﻔـﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻦ
أحادي�ة الجان�ب ذات الطاب�ع االس�تفزازي
ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﺎ ﰲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ أﺧﺮﻴة ﻻﺳـﺘﻌﺎدة اﻟﺪور
العس�كري الذي تقوم به تركيا عى الرشيط
ﰲ ﻣﻠـﻒ اﻷزﻣـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺧﺸـﻴﺔ ﻣـﻦ وﺻﻮل
الح�دودي املمت�د ب�ني البلدي�ن» ،مؤك�دا أن
ﴍارة اﻟﻔﻮﴇ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻤﻟﺮﺗﺰﻗﺔ
املنطقة».
تأتي بخر
«أعماال كتلك
وﻟﻜﻦ
عىإﱃ ﻟﻴﺒﻴﺎ
أردوﻏﺎن
لنﻧﻈﺎم
أرﺳـﻠﻬﻢ
اﻟﺬﻳﻦ
األدنى
للحد
األعم�ال
هذه
«تفتق�ر
وأردف:
ﻣﺮاﻗﻠﺒﻦﻴ ﻳـﺮون أن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ
العراقية ،بل ال
الحكوم�ة
ﻧﺸـﺎﻃﻬﺎم�ع
رﻏﻢالتنس�يق
من
ﻣﻘﺘﴫة
أﻧﻬـﺎ ﺑﺪت
اﻷﺧﺮﻴ إﻻ
األعمال
وهذه
مطلقا،
تنسيق
أي
عى
تتوافر
ﻋﲆ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ واﻟﺪاﻋﻤﻦﻴ اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﻦﻴ
الرشي�ط
التصعي�د ع�ى
وﻟﻢ إىل
س�تؤدي
ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺮاﻓﻀـﺔ
توت�راﻟﺠﻬـﺎت
ﺗﺸـﻤﻞ
ﻟﻬـﺎ
الحدودي املمتد بني البلدين».
اﻟﱰﻛﻲ.

وزارة التربية توضح آلية إضافة درجة القرار

وﻣﺴـﺘﻌﻤِﺮﺗﻬﺎ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ،وﻫـﻲ ﻋﻼﻗـﺎت
ّ
اﺗﺴـﻤﺖ ﻣﻨﺬ اﺳـﺘﻘﻼل اﻟﺒﻼد ﰲ اﻟﻌﺎم 1962
ّ
ّ
واﻷزﻣﺎت.وﻳﻐـﺬي ﻫﺬه
ﺑﺎﻟﺘﻮﺗـﺮات اﻤﻟﺘﻜـﺮّرة
اﻧﻄﺒﺎع ﰲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ّ
ٌ
ﺑﺄن ﻓﺮﻧﺴﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻤﻟﺘﻘﻠّﺒﺔ
ﻻ ﺗﻘـﻮم ﺑﻤﺎ ﻓﻴـﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﺘﺴـﻮﻳﺔ ﻣﺎﺿﻴﻬﺎ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ).(1830-1962
ﻟﻜﻦ ﺗﺒّـﻮن ّ
أﻛﺪ ّ
ّ
أﻧـﻪ ”ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴـﺲ ﻣﺎﻛﺮون،
الزوراء:
بغداد/
ﻧﺬﻫﺐ ﺑﻌﻴﺪا ً ﰲ اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ وﰲ ﺣﻞّ
ﻧﺴـﺘﻄﻴﻊ أن
الخارجية العراقية،
باسم وزارة
الناطق
أكد
ﺑﺎﻟﺬاﻛﺮة“.
اﻤﻟﺘﻌﻠّﻘﺔ
اﻤﻟﺸﺎﻛﻞ
العراقﺟﺪا ً
أوراق عديدة
ﻣﺎﻛﺮونامتالك
الصحاف،
أحم�د ّ
وﻳﺴـﻌﻰ
”رﺟﻞ ﻧﺰﻳﻪ
أن
واﻋﺘﱪ
أهمهاﺑﺄنالورقة
الرتكي�ة
االعتداءات
للرد
ﺗﻌﻮد
ﻟﻌﻼﻗﺘﻨﺎ
واﻟﺴﻤﺎح
ع�ىاﻟﻮﺿﻊ
ﺗﻬﺪﺋﺔ
إﱃ
يفّﺎه ّ
مقابلة مع
الصح�اف،
االقتصادية.وق�ال
رﺟﻞ
ﺑﺄﻧﻪ
واﺻﻔﺎ ً إﻳ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ“،
إﱃ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ
يتواف�ر ع�ى
«الع�راق
«س�بوتنيك»:
وكال�ة
وﺟﻬﺔ
ﺟـﺪا ً ﻣﻦ
و“ﻧﻈﻴﻒ
”ﺻـﺎدق ﻟﻠﻐﺎﻳـﺔ“
اﻟﺬاﻛﺮة
ﺗﺰال ﻗﻀﻴـﺔ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ“.وﻻ
اﻟﻨﻈـﺮ
االقتصادية ،حيث
الورقة
مصادر ق�وة منها
اﻟﺠﺰاﺋـﺮ
ﺑـﻦﻴ
من اﻤﻟﺘﻘﻠّﺒـﺔ
اﻟﻌﻼﻗـﺎت
ﺻﻤﻴـﻢ
االقتصادية
ال�رشكات
العرشات
ﰲتتواجد
أﺧﺮﻴا ً
وﻗﺪ ّ
اﻟﻨﻮاب
ﺗﺒﻨﻰ
وﻓﺮﻧﺴـﺎ.
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻮن أيضا
العراق .العراق
الرتكية يف
واالستثمارية
ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ ً ”ﺗﺎرﻳﺨﻴـﺎ ً
ّ
اﻋﺘﻤﺎد816
ﺑﻤﻘﺘﻀـﺎه
ﻢ
ﺗـ
“
له ميزان تبادل تجاري مع تركيا يتجاوز
ً
ﻣﺎﻳـﻮ ﻳﻮﻣﺎ ً
ﻣﺠﺎزر
ﻟﺬﻛـﺮى الدولية
ﺗﺨﻠﻴﺪاالقوانني
ﻟﻠﺬاﻛـﺮة ،كذل�ك
دوالر س�نويا،
مليار
ﰲ
اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ
اﻟﻘﻮات
ارﺗﻜﺒﺘﻬـﺎ
اﻟﺘـﻲ
1945تكف�ل حق العراق وهن�اك إمكانية ألن
التي
وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
ﺳﻄﻴﻒ
)ﴍق(.ويدعوه
األمن الدويل
إىل مجلس
ﻣﺪﻳﻨﺘﻲالعراق
يذهب
اﻟﺠﺰاﺋﺮي،
اﻟﺪاﺧﲇ ﻧﻔﻰ
اﻟﺮﺋﻴـﺲاألمر وكذلك
ملناقش�ة هذا
اﻟﺸـﺄن طارئة
وﰲ جلس�ة
إىل
دﻋﻤـﻪ اﻟﻌﻬﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷـﺢ ﻓﻴﻬﺎ
الجامع�ة العربي�ة ع�ى مس�توى ال�وزاري
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ،ﻣﺸﺮﻴا
ومنظم�ة التع�اون اإلس�المي وغره�ا».
ﺑﺎﻟﻘﻮل” :اﺳﺘﻐﺮﺑﺖ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ ﻷﻧﻨﻲ
وأض�اف« :كل ه�ذه أوراق ق�وة متاحة بيد
ﻛﻨـﺖ ﻋﲆ إﻃﻼع ﻋﲆ وﺿﻌﻪ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺬي ﻟﻢ
أدﻋﻢلكننا
الخارجية،
ووزارة
العراقي�ة
الحكومة
ﺑﺄي
اﻟﺒـﻼد وﻟﻢ
ﺑﻘﻴﺎدة
ﻳﺴـﻤﺢ ﻟﻪ
ﻳﻜﻦ

العراق :نمتلك أوراقا كثيرة للرد على
االعتداءات التركية منها االقتصاد

ﺗﻘﺎرﻳﺮ
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واﺟﺒـﺎت ﻋـﲆ أﺣﺴـﻦ وﺟـﻪ وﻣﻦ اﻟﻌـﺮاق وﻣﺤﺎوﻻﺗﻪ إﻳﺠﺎد ﻗﺪم ﻟﻪ ﰲ
†ZÂÌ˝„Îa@oèÌa@ﬁáÓﬂOê‹iaã
ﺧﻼل ذﻟﻚ ﻓﺈﻧﻜﻢ ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺑﻮاﺟﺒﻜﻢ اﻟﻴﻤﻦ.
أﻋﻠـﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﱰﻛﻲ ﺧﻠﻮﴆ
ﻟﻜـﻦ إﺟﻤﺎﻋـﺎ دوﻟﻴـﺎ ﻳﺴـﺘﻨﻜﺮ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ أﻣﻦ وﻣﻨﻔﻌﺔ وﻃﻨﻜﻢ“.
أﻛﺎر ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﻟﺘﻔﻘﺪ ﺟﻨﻮد ﺑﻼد
فرباير /ش�باط
عرشﰲمن
الب�الد يف التاس�ع
متابعةﰲالزوراء:
بغداد/
اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ
اﻤﻟﻨﻄﻘـﺔ
ﻣﻤﺎرﺳـﺎﺗﻪ
واﺳﺘﻤﺮ أﻛﺎر ﺑﺘﴫﻳﺤﺎﺗﻪ اﻤﻟﺴﺘﻔﺰة
ﻃﺮاﺑﻠـﺲ ،ﺗﻤﺴـﻚ
اﻤﻟﺘﻮاﺟﺪﻳـﻦ
ﰲ
اﻟﻐـﺮﻴ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
أﻧﺸـﻄﺘﻪ
ﺧﺎﺻﺔ
واﻤﻟﻌﺎدﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟـﺪوﱄ ﺿﺎرﺑﺎ
الس�اعات
يف خالل
 163وفاة
امل�ايض ،م�ع
توحش�ا رغم
يزداد
كورونا
ف�روس
ما زال
ﺑﻼده ﺑﺪﻋﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ،ﰲ ﺗﺤﺪ
اﻟﻠﻴﺒﻴـﺔ
واﻧﺘﻬﺎﻛـﻪ
األرب�ع ﻟﻴﺒﻴـﺎ
اﻤﻟﻨﺎﺷﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻮ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ً
اﻟﺴـﻴﺎدةللمتح ّدثة
وفق�ا
األخرة،
والعرشين
ﻟﺘﺪﺧﻞفعال له،
اﻟﺮاﻓـﺾلق�اح
الزم�ن إليجاد
الس�باق
مع اﻟـﺪوﱄ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﻟﻠﺘﻮﻗـﻒ ﻋﻦ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺗﻬـﺎ ،ﻗﺎﺋﻼ إن وﺳـﻂ اﺗﻬﺎﻣـﺎت ﺑﺎرﺗـﻜﺎب ﺗﺮﻛﻴـﺎ
اﻟﻠﻴﺒﻲ
املصابنيﰲ اﻟـﴫاع
ﻋﺴـﻜﺮﻳﺎ
باس�م وزارة الصحة اإليرانية سيما سادات
حول العالم
بالف�روس
ﺗﺮﻛﻴﺎبلغ
حي�ث
”ﻋﲆ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻢ أﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب ﺑﺤﻖ اﻤﻟﺪﻧﻴﻦﻴ اﻟﻠﻴﺒﻴﻦﻴ.
ﻟﺴـﻴﺎدة
ﺻﺎرﺧﺎ
اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ
ﻳﻌﺪ
اﻟـﺬي
ً
الري.
من
أكثر
منهم
ت�ويف
،
مصاب�ا
11,404,116
ﻫﻨﺎك أي ﺣﻞ ﰲ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ أو وﻣﻨﺬ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻷﻣﻨﻲ
ﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻃﺮاﺑﻠﺲالصحايف
مؤتمره�ا
وأعلن�ت الري يف
 533,984شخصاً ،وفيما بلغ عدد املتعافني
ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺗﺮﻛﻴﺎ“.
وأﻧﻘﺮة،
خ�اللﺑﻦﻴ
واﻟﻌﺴـﻜﺮي
وأﻃﻠـﻖ أﻛﺎر ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻣﺴـﺘﻔﺰة
ً
ش�خصاًُ ،
كونفرانس»
«فيدي�و
ﺗﺄﺟﺞخدم�ة
اليوم�ي ع�رب
�جلت ألول
س
6,455,317
عاملي�ا
وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺮﻛﻴـﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﰲ
اﻟﻠﻴﺒﻴﻦﻴ،
اﻟﻔﺮﻗﺎء
اﻟﴫاع ﺑﻦﻴ
اﻟﱰﻛﻴـﺔ
”اﻟﺴـﻴﺎدة
ﻣﺘﺤﺪﺛـﺎ ﻋـﻦ
وﻗـﻒً
ً
ﱄ
ﺳﻴﺎﺳـﺔ
ﻋﲆ
اﻤﻟﺘﻮﺳـﻂ
ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﺤـﺎوﻻت
ﺷـﻖ
إﱃ
أدى
ﻣـﺎ
تس�جيل إصاب�ة  2560ش�خصا إضافي�ا
إصابة يف يوم
م�ن 200
أكثر
مرة عامليا
ألفاﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
اﻷﺟﺪاد ﰲ
ﻧﻔﻮذ
واﺳـﺘﻌﺎدة
اﻟـﺬراع ﺗﺠـﺎه اﻟﺪول اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﺎرض
اﻟﻨﺎر ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
إﻃﻼق
إيران.
بالفروس يف
واحد.
واﻟﺒﻘـﺎء إﱃ اﻷﺑـﺪ“ ﰲ إﺷـﺎرة إﱃ
أﻧﺸـﻄﺘﻬﺎ ﻏﺮﻴ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ
ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد وﺗﻤﻜﻨـﺖ ﻗـﻮات ﺣﻜﻮﻣـﺔ اﻟﻮﻓﺎق
اإلصاباتﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﰲ
اﻟﱰﻛـﻲ ﰲ
ُ
وس�جلت ألول م�رة ح�ول العال�م أكثر من
املعلنة ،أمس
اﻟﺠﻴﺶعدد
ﺗﻮاﺟـﺪتجاوز
وعريبا،
ﻇﻞ اﻟﺘﻬـﺎون اﻟـﺪوﱄ ﰲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻟﻮﻓـﺎق ﻓﺎﻳـﺰ اﻟـﴪاج ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ /واﺳﻌﺎ ﺑﺸﺄن ﻓﺸﻞ ﻣﺴﺎﻋﻲ إرﺳﺎء أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣﻠـﻒ ﻋـﲆ ﻏـﺮار ﻣﻠﻒ ﺑﺪﻋـﻢ ﺗﺮﻛـﻲ ﰲ ﺗﻌﺰﻳـﺰ ﻗﺪراﺗﻬـﺎ
ﻛﺒﺮﻴيوم
كورون�ا يف
اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔبفروس
ﺗﻌﺘﻤﺪهأل�ف إصاب�ة
اﻟﻼﺟﺌـﻦﻴ ،اﻟـﺬي ﻋﺎدة ﻣـﺎ 200
األح�د 674,152 ،إصابة (باس�تثناء أرقام
ﺗﴩﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧـﻲ اﻤﻟـﺎﴈ ،ﰲ دﻋـﻢ اﻟﺴﻼم ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ.
ﻣﻦ
واﺳﺘﻌﺎدة ﺟﺰء
ﺻﺎرم ﻳﻨﻬﻲ اﻻﺳـﺘﻔﺰازات اﻟﱰﻛﻴﺔ
باألمركتني
للوباء
رسيع
تفش
وسط
واحد،
األرايض الفلس�طينية املحتل�ة املعلن�ة م�ن
ﻣﻴﻠﻴﺸـﻴﺎت ﻃﺮاﺑﻠـﺲ ﺑﻄﺎﺋـﺮات وﻗﺎل أﻛﺎر ﺧﻼل زﻳﺎرﺗﻪ ﺟﻨﻮد ﺑﻼده أﻧﻘﺮة ﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻷراﴈ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ ﺳـﻴﻄﺮة
ﺑﺎﻤﻟﻨﻄﻘﺔ.
ﻣﺆﺧـﺮا ُ
قال�ت منظمة
ح�ني
آس�يا ،يف
ﻣﺴـﺮﻴة وﻣﻌﺪات ﻋﺴـﻜﺮﻳﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﰲ ﻃﺮاﺑﻠـﺲ ﺑﺮﻓﻘـﺔ رﺋﻴـﺲ أرﻛﺎن اﻧﺘﻘﺎده ﻗﺮارات أردوﻏﺎن .ومناط�ق يف
ﺗﺘﺤـﺪثمن بينها
وس ِّ�جل
اإلرسائييل)،
االحتالل
قبل
اﻟﻠﻴﺒﻲ.
اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﺠﻴﺶ
ﺗﺮﻛﻴـﺎ
وﺑﺎﺗـﺖ
وأﺳـﻠﺤﺔ وﺟﻨﻮد أﺗـﺮاك ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻴـﺶ اﻟﱰﻛﻲ ﻳﺎﺷـﺎر ﻏﻮﻻر” ،ﰲ وأﺟـﺮى وزﻳـﺮ اﻟﺪﻓـﺎع ورﺋﻴـﺲ
اﻟﻔﻮﴇ
اﻟﻐﺎرﻗﺔ ﰲ
إنهاﻟﻴﺒﻴﺎ
وﺷـﻬﺪت
تجاربها لعالج
أوقفت
الصحة العاملي�ة
اﻟﺴـﺎﺑﻖبلغ عدد
وف�اة ،فيما
11,174
ع�ى
ما يزيد
ﴏاﻣﺔ ﻣﻦ
أﺷـ ّﺪ
ﺑﻠﻬﺠـﺔ
متعافيا ً .آﻻف اﻤﻟﺮﺗﺰﻗﺔ اﻟﺴـﻮرﻳﻦﻴ واﻟﻌﻨﺎﴏ اﻟﺒﺤـﺮ أو اﻟـﱪ أو ﺣﺘـﻰ ﰲ اﻟﻮﻃـﻦ أرﻛﺎن اﻟﺠﻴـﺶ اﻟﱰﻛﻴـﻦﻴ زﻳﺎرة إﱃ
اﻟﻘﺬاﰲ
مض�اد ﻣﻌﻤـﺮ
ﺳـﻘﻮط ﻧﻈـﺎم
مل�رىض ﻣﻨﺬ
للمالريا وآخر
كورونا بعقار
454,188
املتعافنيﰲأكثر من
ﻣﻦ اﻟﻐﺮور
ﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻜﺜﺮﻴ
ﺗﺤﻤﻞ
ﺳﻴﺎدة،
ﻋﻠﻴﻪ
شخصا ً.أرﺳـﻠﺘﻬﻢ أﻧﻘﺮة إﱃ اﻷزرق ،ﰲ أي ﻣﻜﺎن ﻟﻨﺎ
اﻤﻟﺘﺸﺪدة اﻟﺬﻳﻦ
ﻣﻌﻴﺘﻴﻘـﺔ
ﻣﺴﺘﺸـﻔﻰ
537اﻟﻌﺴـﻜﺮي ﻋﺎم  ،2011ﻧﺰاﻋﺎ ً ﻣﺴـﻠﺤﺎ ً ﺗﺴـﺒﺐ
وفاة وتعايف
إصابة و337
1248
اليمن
األوىل عربيا ً
ﺗﺤـﺮك
ﻋـﺪم
واﻤﻟﻜﺎﺑـﺮة ،ﰲ
مضاد لإليدز.
املرتبة
ﻇـﻞعى
الس�عودية
وتحافظ
اﻤﻟﺠﺘﻤـﻊ اﻟـﺪوﱄ ﻟـﺮدع اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻷراﴈ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.وﻳﺘﻬـﻢ اﻤﻟﺠﺘﻤـﻊ ﻧﻘﻮم ﺑـﻜﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣـﻦ ًواﺟﺒﺎت.
واﻟﺘﻌﺎون
وأعلنت ﻣﻘﺮ
و50اﻟﻌﺴـﻜﺮي ﰲ ﻣﻘﺘﻞ وﺟـﺮح اﻤﻟﺌﺎت ﻣﻦ اﻤﻟﺪﻧﻴﻦﻴ
اﻟﺘﺪرﻳﺐإصابة
تونس 1186
يف ع�دد املصابني ب�� 203,929مصابا ،تويف وأعلنت الجزائر تسجيل  15,500إصابة ،من ش�خصا.
أﻟﻒأول وفاة
سجلت
املتحدة
وتعدﰲالواليات
اﻟﺪوﱄ ﺗﺮﻛﻴـﺎ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ ﻟﻨـﺎ ﻣـﻊ
اﻤﻟﻨﻄﻘـﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸـﱰك واﻷﻣﻨـﻲ ًاﻟـﺬي ﺟـﺮى ﺗﺸـﻜﻴﻠﻪ
ﺷﺨﺺ
التي 200
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
وﺗﴩﻳﺪ
اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻟﺼﺎرﺧﺔ.
أحىص
فيما
،
ش�خصا
1046
وتع�ايف
ﻋﺎم وف�اة
ش�خصاً.
ﻣﻦ11,181
وتعايف
بينه�ا
هي
املايض،
فرباير/ش�باط
مطلع
بكورونا
منهم  ،1858وتع�اىف  ،143,256تليها قطر
اﻧﺴـﺤﺒﻮا
أﺟﺪادﻧﺎ
ﻟـ500
ﻳﻤﺘﺪ
وفاة،ﻟﻴﺒﻴﺎ
 946ﻋـﲆ
اﻤﻟﻔﺮوض
اﻷﺳـﻠﺤﺔ
إﻃـﺎر ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫـﻢ ﺑﻦﻴ اﻟﴪاج وﺗـﴬر اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻟﺼﺤﻴـﺔ
ﺗﻌﻨﺖ
اﻟﱰﻛـﻲ
اﻟﺪﻓـﺎع
وﻋـﺰا وزﻳﺮ
إصاب�ة و10
1150
وفاةﻟﻜﻨﻨﺎاألردن
ﻣﻦو234
ﻋﻦإصابة
14,132
اﻷﻣﻦاملغرب
وأحىص
ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
ﺳـﻨﻘﻮم
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ،
اﻟﺪوﱄ ،ﻓﻀﻼ
ووفاة ﻣﺠﻠﺲ
شخصا ،ﻗﺒﻞ
ﺑﺎﻟﺒﻼد.ع�دد الوفيات
من حيث
وفي�ات وتع�ايف البل�د األكثر ترضرا
التي
وأردوﻏﺎن.
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 99,183اﻟﻮﻓـﺎق
إصابةﺣﻜﻮﻣـﺔ
أحصتدﻋـﻢ
ﺑـﻼده ﰲ
ﺳـﻮرﻳﺎوس�جل
أش�خاص،
وتعايف 9410
ً
اﻤﻟﻘﺎﺗﻠﻦﻴ ﻣﻦ
إرﺳـﺎل آﻻف
902ﺑـﻪ ﻣﻦ
الس�ودانأن ﻧﻘﻮم
ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻨـﺎ
شخص.أﺟﻞ وﻣـﻦ اﻟﻮاﺿـﺢ أن زﻳـﺎرة أﻛﺎر إﱃ
أﺳـﻮأ
أﺣـﺪ
ﺣﺎﻟﻴـﺎ
وﺗﻮاﺟـﻪ
ألف وفاة
130
ﻟﻴﺒﻴـﺎنحو
تسجيلها
واإلصابات مع
ث�م مرص
،
ش�خصا
90,387
وتع�ايف
،123
واﻤﻟﻴﻠﻴﺸـﻴﺎت اﻤﻟﺴـﻠﺤﺔ اﻤﻟﺴـﻴﻄﺮة
و 608ﻣـﻦ
ﻋﻨـﺎﴏ
9767ﺑﻴﻨﻬـﻢ
تتصدرﻃﺮاﺑﻠـﺲ
ﻳﻘﺘﻀﻴـﻪ إﱃ
اﻟﻘﺎﻧﻮن
واﻟﺤﻖ وﰲ إﻃـﺎر
وفاةﰲوتعايف
 989إصابة
ورصدت ليبيا
اﻟﻌﺪاﻟـﺔوتعايف
م�ن الوفي�ات
إصاب�ة
ﺗﺤﺮﻛﺎت
و27ﺗﺄﺗـﻲ
ﻃﺮاﺑﻠـﺲ
ﻣﺴـﺒﻘﺎ
اﻟﺘـﻲ ﻟﻢ
اﻷزﻣﺎت
ﺗﻌﻬﺪﻫﺎش�في ما
مصاب ،وقد
مليون
أصل 1.8
إﻃـﺎر من
إصابة ،والتي
أحصت
التي
”74,035ﻣـﺎ
ﻃﺮاﺑﻠـﺲ إﱃ
ﻋـﲆ
ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ اﻟﺪﻋﻮات ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ
ً
اﻹرﻫﺎﺑـﻲ.ﰲ اﻤﻟﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﱄ ،وﺳـﻨﺒﻘﻰ ﻫﻨـﺎ إﱃ اﻷﺑﺪ ًﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴـﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ
دﻋﻬﻤـﺎ ﻟﻠـﴪاج ﰲ ﻇـﻞ ﺗﺤﺪﻳـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ
اﻟﺪوﱄ“،
اﻟﻘﺎﻧﻮن
وف�اة ،فضالً  4673ش�خصا .وأك�دت جيبوتي تس�جيل  258شخصا ،وسجلت سورية  338إصابة ،ال يقل عن  790ألفا منهم.
عربيا ً ب�3280
الوفي�ات
ع�دد
اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﻘﻮات اﻟﱰﻛﻴﺔ ﻳﻘـﻮد اﻟﺠﻴـﺶ اﻟﻮﻃﻨـﻲ اﻟﻠﻴﺒـﻲ إﺧﻮاﻧﻨـﺎ اﻟﻠﻴﺒﻴـﻦﻴ“ ،ﰲ إﺷـﺎرة إﱃ
فيماﰲ
ﺗﻮاﺟﺪﻫﺎ
ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﰲ ﺧﻄﻮة وأﻣﻨﻴﺔ وﺻﺤﻴﺔ ﺗﻬﺪد ﺣﻴﺎة اﻟﻠﻴﺒﻴﻦﻴ
وﺗﺜﺒﻴﺖ.123
 4736إصاب�ة و 55وف�اة وتع�ايف  4580منها  10وفي�ات وتع�ايف
خالل
الربازي�ل
أعلنتﰲ من
عن تعايف  20,103أشخاص.
ووﻗﻒ اﻧﺘﻬﺎك ﺑﻘﻴﺎدة اﻤﻟﺸـﺮﻴ
ﺗﻮﺳـﻴﻊ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺣﻔﱰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟـﴪاج ،وﻓﻖ ﻣـﺎ أوردﺗﻪ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻄﺎﻣـﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻛﻮروﻧﺎ.
س�جلتﻓﺮﻴوس
أخ�رى ،اﻧﺘﺸﺎر
جه�ةﻋﲆ وﻗﻊ
ش�خصا ً
ﻣـﻦ اﻷراﴈ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ،
جزر القمر تس�جيل  309إصابات بفروس
إصابة
4827
موريتانيا
ورصدت
،
إصابة
ألف
38
نحو
األخرة
ال�24
الساعات
،50,857
اإلم�ارات
وبلغ ع�دد
اإلصاباتإﱃيفﻟﻴﺒﻴـﺎ ،ﻗﺎﺋـﻼ ﻋﺴـﻜﺮﻳﺔ ﺿﺪ ﻣﻴﻠﻴﺸـﻴﺎت اﻟﻮﻓﺎق ’ﺳﻜﺎي ﻧﻴﻮز ﻋﺮﺑﻴﺔ‘.
ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ًاﻤﻟﺘﻮﺳﻂ وﻋﻴﻨﻬﺎ وﻳﺘﻬـﻢ اﻟﱪﻤﻟـﺎن اﻟﻠﻴﺒـﻲ اﻟـﴪاج
ﺣﻈـﺮ اﻷﺳـﻠﺤﺔ
.
شخصا
241
وتعايف
وفيات
و7
كورونا
أشخاص.
1805
وتعايف
وفاة
و129
ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
2019
أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴـﺎن
ﻣﻨـﺬ
اﻤﻟﻨﺘﻬﻜـﺔ
ﺑـﻼده
أﻧﺸـﻄﺔ
وﺣـﻮل
إضافية
وف�اة
1100
يق�ارب
وم�ا
جدي�دة
وأحصت
.39,857
وتع�اىف
321
تويف
ﻋـﲆ ﺛﺮوات اﻤﻟﻨﻄﻘـﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﺑﺎﻤﻟﺆاﻣـﺮة ﻋـﲆ أﻣـﻦ ﻟﻴﺒﻴـﺎ ﺗﻤﻜﻦﻴ
منهمﻣﻊ إﺧﻮاﻧﻨﺎ اﻟﻠﻴﺒﻴﻦﻴ وﻓﻖ ﻣﺎ
”ﻧﻘﻒ
مس�اره
يواصل
الفروس
زال
ما
إيران،
ويف
وفاة
و19
إصاب�ة
4458
فلس�طني
وأك�دت
اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻟﻜـﻦ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ،
اﻟﻌﺎﺻﻤـﺔ
”ﻻ
أﺿﺎف،
ﺑﺎﻤﻟﺘﻮﺳﻂ
دول
ﻟﺴﻴﺎدة
اﻤﻟﻬﻮس
أردوﻏﺎن
واﻟﻨﻔﻂ.وﻳﺴـﻌﻰ
اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ
اﻷراﴈ
اﺣﺘـﻼل
ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﻴـﺎ
بفروس كورونا ،وقد تجاوز العدد اإلجمايل
 365وف�اة
اﻟﺪوﱄ و
إصاب�ات
49,303
واﻟﻌﺪل
اﻟﻘﺎﻧـﻮن
الكوي�تﻋﻠﻴﻪ
ﻳﻨﺺ
ﻧﺠﺎح
ﺣﺎل دون
اﻟﱰﻛﻲ
اﻟﻌﺴـﻜﺮي
الصوم�الﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﻫﺬا أو
ﻳﺸـﻚ أﺣﺪ ﰲ
قيايس جديد
ﻳﻌﺘﻘﺪتس�جيل
التصاعدي مع
وأح�ىص
ش�خصاً،
656
وتع�ايف
واﻫﻴﺔيفﺑﺎﺳـﺘﻌﺎدة
رقم أﺣـﻼم
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ،
ﻟﺘﻨﻔﻴﺲ
وﻧﻬﺐ
ملي�ون إصابة،
ﺛﺮواﺗﻬﺎ1.5
ه�ذا البلد
لإلصابات يف
وس�جلت سلطنة
ش�خصاً.
اﻤﻟﻮﻗﻒ“.
39,943ﻋﻦ ﻫﺬا
وتعايف ﻧﱰاﺟﻊ
وﻟﻦ
ّ
ﻃﺮاﺑﻠـﺲ
ﻣﺘﺤﺪﻳـﺎ
ﻋﻨـﻪ“،
وف�اة ﺑﺄﻧﻨـﺎ
مؤشا ً
ﺳـﻨﱰاﺟﻊ ّ
أﺟﺪاده
أﻣﺠﺎد
اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻦﻴ ،ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﻌﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻴﻮن أزﻣﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ
مقلقاًُ ،
ما ُي َع ّد
ي�وم .ويف
كل
وتع�ايف 973
ﻣﻌـﺎرك و92
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.وﺗـﺪار إصاب�ة
وفاة وتعايف 2961
اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
إﻣﻀﺎء
ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺬ
وﺗﺴﺘﻤﺮ
س ّ�جل ،باإلضاف�ة إىل  64ألف وف�اة ،وتأتي الربازيل
و213
إصاب�ة
46,178
ُعم�ان
ﺑـﺈﴍاف ﺿﺒـﺎط أﺗـﺮاك ﻟﺘﻮﺟﻴـﻪ ﺑﺎﻟﻘـﻮل ”اﻟﻘﻮات اﻟﱰﻛﻴـﺔ
اﻤﻟﻨﻄﻘـﺔ ﻋـﱪ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔأعى ﻋـﲆ
ﺗﺜﺒﻴـﺖ ﺣﻜـﻢ وﺳـﻂ ﻋﺠﺰﻫﻢ ﻋﻦ اﺳـﺘﻼم ﻛﺎﻣﻞ
اﻟﱰﻛـﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ
أﻣﻨﻴـﺔ ﺑـﻦﻴ
يومي منذ
ع�دد وفي�ات
رﺟﺐتسجيل شخصاً ،وأعلن لبنان تسجيل  1855إصابة أم�س األح�د،
حيث الدول األكثر
املتحدة من
الوالي�ات
ﺑﻠـﺪ ﻋﲆبعد
البحرين
وأكدت
ش�خصاً.
27,917
واﻟﺒﺤﺮ
إﻳﺠـﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﻮﻓﺎق ﰲ ﻣﻌﺎرﻛﻬﺎ ﺿﺪ ﰲ اﻤﻟﺘﻮﺳـﻂ وﺑﺤـﺮ
ﻏﺮار
اﻹﺧـﻮان ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻬـﻢ
ﻟﺘﻮﻓـﺮﻴ
ﻣﺮﺗﺒﺎﺗﻬـﻢ
ّ
ً
ورﺋﻴـﺲ
أردوﻏـﺎن
ﻃﻴـﺐ
يف
الجديد
كورونا
تفش
عن
رس�ميا
اإلعالن
ورصد
أش�خاص،
1304
وتعايف
وف�اة
و35
ترضرا بالوباء.
 28,857إصابة و 96وف�اة وتعايف 23,959
اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،ﻣﺎ أﺛﺎر ﻗﻠﻖ دوﻟﻴﺎ اﻷﺳـﻮد ،ﺗﻘـﻮم ﺑﻜﻞ ﻣـﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻠﻪ ﰲ ﺳـﻮرﻳﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺆﺧﺮا ﰲ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺄﻣﻦﻴ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺸﻬﻢ.
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أدﱃ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن ﰲ ﻛﺮواﺗﻴﺎ ﺑﺄﺻﻮاﺗﻬﻢ اﻣﺲ اﻷﺣﺪ ﰲ اﻗﱰاع ﺗﴩﻳﻌﻲ
ﻳﻔـﱰض أن ﻳﻔﴤ إﱃ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻳﺘﻮﺟـﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻮﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ ،-19ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ
ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺿﻐﻄﺎ ﻋﲆ اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﻦﻴ.
ودﻋﻲ ﺣﻮاﱃ  3,8ﻣﻼﻳﻦﻴ ﻧﺎﺧﺐ إﱃ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﻦﻴ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
واﻟﺴـﺎﻋﺔ  17,00ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﺘﺶ .وﺳـﺘﻜﻮن اﻤﻟﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺣﺎدة
ﺑﻦﻴ ﺣـﺰب ”اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ اﻟﻜﺮواﺗﻲ“ اﻤﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﰲ
اﻟﺒﻼد وﺗﺤﺎﻟﻒ ﻟﻴﺴـﺎر اﻟﻮﺳـﻂ ،ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺷـﺢ ﻓﻴﻬﺎ
أﻳﻀﺎ ﺣﺰب ﻳﻘﻮده ﻣﻐﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻗﺪ ﻳﺤﺴﻢ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
ﻓﺎﺳـﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي ﺗﺸـﺮﻴ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﺣﺰب رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء أﻧﺪرﻳﻪ
ﺑﻠﻴﻨﻜﻮﻓﻴﺶ ) 50ﻋﺎﻣﺎ( وﻻ ﺗﺤﺎﻟﻒ ”ﺑﺪاﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة“ )رﻳﺴـﺘﺎرت(
اﻟـﺬي ﻳﻘﻮده اﻟﺤـﺰب اﻻﺷـﱰاﻛﻲ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣـﺔ داﻓﻮر
ﺑﺮﻧﺎردﻳـﺶ ) 40ﻋﺎﻣﺎً( ،ﻳﺒﺪو ﻗﺎدرا ﻋﲆ اﻟﻔﻮز ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﰲ
اﻟﱪﻤﻟـﺎن اﻤﻟﺆﻟﻒ ﻣﻦ  151ﻣﻘﻌﺪا.ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺠﺪ ”اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ“
ﺑﻘﻴﺎدة اﻤﻟﻐﻨﻲ اﻟﺸـﻌﺒﻲ واﻟﺸـﻌﺒﻮي ﻣﺮﻴوﺳـﻼف ﺳـﻜﻮرو )57
ﻋﺎﻣﺎ( ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﰲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺤﻜـﻢ .وﺗﻬﻴﻤﻦ ﻋـﲆ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﻮﻗـﻊ أن ﺗﻌﻠـﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺪ ،اﻟﺸـﻜﻮك ﰲ

اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﱰاﺟﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﺮواﺗﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ
إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﺮﻴ ﻋﲆ اﻟﺴـﻴﺎﺣﺔ ،ﺣﻮاﱃ ﻋﴩة ﺑﺎﻤﻟﺌﺔ ،ﰲ أﺳﻮأ اﻧﻜﻤﺎش
ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ.وﻳﺄﻣﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺤﺎﱄ ﰲ أن ﺗﺪﻓﻊ اﻷوﻗﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮح ﰲ اﻷﻓﻖ اﻟﻨﺎﺧﺒﻦﻴ إﱃ اﻟﺒﻘﺎء أوﻓﻴﺎء ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻣﻨﺬ
 .2016وﻗﺎل ”ﻳﺠﺐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺨﻴﺎر ﺟﺪي وﻟﻴﺲ ﺑﺸﻌﻮذة“ ،ﻣﺆﻛﺪا
أن ”ﻛﺮواﺗﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺘﺠﺎرب ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎردﻳﺶ أو ﺳﻜﻮرو“.
ﺷـﺪد اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﲆ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻧﺴـﺒﻴﺎ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻷزﻣﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ -19اﻟﺬي أﺻﻴﺐ ﺑﻪ ﺣﻮاﱃ ﺛﻼﺛﺔ
آﻻف ﺷﺨﺺ ﺗﻮﰲ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﻮاﱃ  110ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺒﻠﻘﺎن واﻟﻌﻀﻮ ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ .وﻣﻨﺬ أﺳـﺎﺑﻴﻊ ﻳﺴﺠﻞ ﻋﺪد
ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻀﻊ ﻋﴩات وﻻ وﻓﻴﺎت.
أﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎردﻳﺶ ﻓﻴﺘﻬﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ”ﺗﻌﻤﺪت ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻛﺮواﺗﻴﺎ
ﻟﻠﺨﻄـﺮ“ ﺑﻘﺮارﻫﺎ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧـﻼل اﻟﻮﺑﺎء .وأﺧﺮﻴا ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻐﺮي ﺳـﻜﻮرو اﻟﺠﻨـﺎح اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﻟﻠﺤـﺰب اﻤﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺬي ﺧﺎب
أﻣﻠـﻪ ﻣـﻦ ﺳﻴﺎﺳـﺎت ﺑﻠﻴﻨﻜﻮﻓﻴﺶ اﻤﻟﻌﺘﺪﻟـﺔ ﺟﺪا .وﻫـﻮ ﻳﺆﻛﺪ أﻧﻪ
”اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺘﻐﻴﺮﻴ“.
ﻳﻬﻴﻤـﻦ اﻟﺤـﺰب اﻤﻟﺤﺎﻓـﻆ وﺑﺪرﺟـﺔ أﻗـﻞ اﻟﺤـﺰب اﻻﺷـﱰاﻛﻲ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻋﲆ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﰲ ﻛﺮواﺗﻴﺎ ﻣﻨﺬ اﺳـﺘﻘﻼﻟﻬﺎ

ﰲ .1991وأﺷـﺎر اﺳـﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي ﻤﻟﻌﻬﺪ ”إﻳﺒﺴﻮس“ أﺧﺮﻴا إﱃ أن
ﺣـﺰب رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﻮده اﻟﺤﺰب اﻻﺷـﱰاﻛﻲ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﺳﻴﺤﺼﻼن ﻋﲆ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺟﺪا.
ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺴـﻌﻰ اي ﻣﻨﻬﻤﺎ إﱃ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺣﻠﻒ ﻣﻊ اﻤﻟﺮﺷـﺢ اﻟﻘﻮﻣﻲ
اﻟﺬي ّ
ﻳﺘﻬﻤﻪ اﻻﺷـﱰاﻛﻴﻮن اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴـﻮن ﺑﺎﻹدﻻء ﺑﺘﴫﻳﺤﺎت
ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺟﻨﴘ وﺑﺎﻟﺤﻨﻦﻴ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻤﻟﻮاﱄ ﻟﻠﻨﺎزﻳﺔ ﰲ ﻛﺮواﺗﻴﺎ.
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اﺗﻔﻖ ﻣﺴﺆوﻟﻮن وﺧﱪاء ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ،ﻋﲆ أن
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﻀﻢ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻤﻟﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
اﻟﻀﻔـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ واﻷﻏـﻮار ﺳـﺘﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
”ﻛﺎرﺛﻴﺔ“ ﻋﲆ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦﻴ.
وﺑﻦﻴ ﻫﺆﻻء ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻟﻸﻧﺎﺿﻮل ،أن
ﺿﻢ اﻷﻏﻮار )ﺷـﻤﺎل ﴍق اﻟﻀﻔـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ(
ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻤﻟﻴﺎه
ووﻓﺮﺗﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻀﻢ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﱪاء ،ﻳﻌﻨﻲ ﺧﺴﺎرة
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻦﻴ ﻟﺴـﻠﺘﻬﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ اﻤﻟﺘﻤﺜﻠـﺔ
ﺑﺎﻤﻟﺴـﺎﺣﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﰲ اﻷﻏﻮار ،إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺴﺎرة ﺛﺮوات اﻟﺒﺤﺮ اﻤﻟﻴﺖ.
وﻛﺎن ﻣﻦ اﻤﻟﻘﺮر أن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﺑﺪء ﺧﻄﺔ اﻟﻀﻢ ﻤﻟﺴﺎﺣﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ اﻤﻟﺤﺘﻠـﺔ ،اﻷرﺑﻌـﺎء ) 1ﻳﻮﻟﻴﻮ /ﺗﻤﻮز
اﻟﺠﺎري( ،ﺑﺤﺴـﺐ ﻣـﺎ أﻋﻠﻨﻪ ﺳـﺎﺑﻘﺎ رﺋﻴﺲ
اﻟﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﻦﻴ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ.
ﻟﻜـﻦ اﻟﻐﻤـﻮض ،ﻳﺤﻴـﻂ ﺑﻤﻮﻗـﻒ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ،
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺪوﱄ ،وﺧﻼﻓﺎت داﺧﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺘـﻪ وأﺧﺮى ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺣﻴﺎل
اﻤﻟﺴﺄﻟﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺿﻢ ﻏﻮر اﻷردن،
وﺟﻤﻴﻊ اﻤﻟﺴـﺘﻮﻃﻨﺎت ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺗﺸـﺮﻴ ﺗﻘﺪﻳـﺮات ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ إﱃ أن اﻟﻀـﻢ
ﺳـﻴﺼﻞ إﱃ أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ  30ﺑﺎﻤﻟﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺴـﺎﺣﺔ
اﻟﻀﻔﺔ اﻤﻟﺤﺘﻠﺔ.
وأﺧﺮﻴا ﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺳـﻠﻄﺔ اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣـﺎزن ﻏﻨﻴـﻢ ﰲ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﻣﺘﻠﻔـﺰة ،إن ﺿﻢ
اﻷﻏﻮار ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺆدي إﱃ ﺧﺴﺎرة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦﻴ
ﻣﻦ  560إﱃ  600ﻣﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻤﻟﻴﺎه
إﺿﺎﻓـﺔ إﱃ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣـﻦ اﻟﻔـﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  3.5ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وأﺿـﺎف ﻏﻨﻴﻢ” ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻳﺜﺒـﺖ أن اﻤﻟﻴﺎه ﻫﻲ
اﻷﺳـﺎس ﰲ ﻛﻞ اﻤﻟﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
دوﻟﺔ اﻻﺣﺘﻼل ،وﺗﻮﺳﻌﺖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ“.
وﻳﺴـﺘﻮرد اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ
ﻣﻦ اﻤﻟﻴﺎه ،ﻣﻦ إﴎاﺋﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﻴﻄﺮ ﻋﲆ 90

ﰲ اﻤﻟﺌـﺔ ﻣﻦ ﻣﺼـﺎدر اﻤﻟﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴـﺔ ،وﺗﻤﻨﻊ
اﻟﺴـﻜﺎن ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أرﻳﺤـﺎ واﻷﻏﻮار ﻣﻦ ﺣﻔﺮ
آﺑﺎر ﺟﻤﻊ اﻤﻟﻴﺎه ،دون إﻋﻄﺎء أﺳﺒﺎب ﻟﻠﻤﻨﻊ.
ﺧﺴﺎرة ﻧﻬﺮ اﻷردن واﻟﺒﺤﺮ اﻤﻟﻴﺖ
وﻳـﺮى اﻤﻟﺴﺘﺸـﺎر ﰲ وﺣﺪة دﻋـﻢ اﻤﻟﻔﺎوﺿﺎت
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ورﺋﻴـﺲ ﺳـﻠﻄﺔ اﻤﻟﻴﺎه ﺳـﺎﺑﻘﺎ ً
ﺷﺪاد اﻟﻌﺘﻴﲇ ،أﻧﻪ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻟﻀﻢ” ،ﺳﺘﻜﻮن
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه“.
وﻳﻘـﻮل اﻟﻌﺘﻴـﲇ ﻟﻸﻧﺎﺿﻮل ”ﺳـﻨﺨﴪ ﻧﺤﻮ
 250ﻣﻠﻴـﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻤﻟﻴﺎه ﻫﻲ ﺿﻤﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ اﻤﻟﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺤﻮض اﻟﴩﻗﻲ“.
وﻳﻀﻴﻒ أن اﻟﻀﻢ ”ﺳـﻴﺆدي ﻛﺬﻟﻚ إﱃ ﻓﻘﺪان
 100ﻣﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻤﻟﻴﺎه ﺷﺒﻪ اﻤﻟﺎﻟﺤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳـﱰوي ﻣـﺰارع اﻟﻨﺨﻴﻞ ﰲ أرﻳﺤﺎ،
وﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ،واﻟﺨﻠﻴﻞ“.
وﺗﻌﺘﱪ اﻤﻟﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ أﻫﻢ ﻣﺼﺎدر اﻤﻟﻴﺎه اﻟﺘﻲ

ﺗـﺰود اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻦﻴ ﺑﺎﻤﻟﻴـﺎه ،وﻫـﻲ ﺗﺘﻮاﺟﺪ
ﺿﻤـﻦ ﺛﻼﺛـﺔ أﺣـﻮاض ﰲ اﻟﻀﻔـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ،
ﻫﻲ اﻟﺤـﻮض اﻟﴩﻗـﻲ واﻟﺸـﻤﺎﱄ اﻟﴩﻗﻲ،
واﻟﻐﺮﺑﻲ.
وﻳﺼﻞ إﺟﻤـﺎﱄ اﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻸﺣﻮاض
اﻟﺜﻼﺛﺔ إﱃ  700ﻣﻠﻴﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ﻟﻜﻦ ،وﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻋﲆ اﻤﻟﻴﺎه
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻻ ﻳﺘﺠـﺎوز ﺑﻠـﻎ اﻤﻟﻌـﺪل اﻟﻌﺎم
ﻟﻜﻤﻴﺎت اﻤﻟﻴﺎه اﻤﻟﺴﺘﻐﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦﻴ
ﰲ اﻟﻀﻔـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ،ﺣـﻮاﱄ  115ﻣﻠﻴﻮن ﻣﱰ
ﻣﻜﻌﺐ.
وﻳـﺮدف اﻟﻌﺘﻴـﲇ ”ﺳـﻨﺨﴪ أﻳﻀـﺎ وﺟﻮدﻧﺎ
ﻛﺪوﻟـﺔ ﻋـﲆ ﺣـﻮض ﻧﻬـﺮ اﻷردن ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
ﻣﻴﺎﻫـﺎ دوﻟﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻧﻔﻘـﺪ ﺣﻘﻨﺎ ﻛﻼﻋﺐ
إﻗﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻣﻮﺿﻮع اﻤﻟﻴﺎه“.
وﻳﻠﻔـﺖ إﱃ أن اﻟﺨﺴـﺎرة اﻷﺧـﺮى ﺗﺘﻤﺜـﻞ ﰲ

ﺣﺮﻣﺎﻧﻨـﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ اﺳـﺘﻐﻼل ﻣـﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ اﻤﻟﻮارد اﻤﻟﺘﺎﺣﺔ
ﰲ اﻟﺒﺤﺮ اﻤﻟﻴﺖ“.
وﻳﺸﺮﻴ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد إﱃ أن اﻟﺒﺤﺮ اﻤﻟﻴﺖ ”ﻏﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻜﺜـﺮﻴ ﻣﻦ اﻤﻟﻌﺎدن ،وﻣﺨﺰوﻧﺎت ﺿﺨﻤﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻮﺗﺎس واﻟﱪوم واﻤﻟﻐﻨﻴﺴﻴﻮم وﻏﺮﻴﻫﺎ“.
وﻟﻔﻠﺴـﻄﻦﻴ  37ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰا ﻣﻦ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ
اﻤﻟﻴـﺖ ،اﺣﺘﻠـﺖ ﰲ  1967ﺑﺤﺴـﺐ أﻣـﻦﻴ ﴎ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻤﻟﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺮﻳﻘﺎت ﰲ ﺗﴫﻳﺢ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻸﻧﺎﺿﻮل.
وﻗﺎل ﻋﺮﻳﻘـﺎت ،إن إﴎاﺋﻴﻞ ”ﺗﺘﻨﻜﺮ ﻟﻠﺤﻘﻮق
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻣـﺔ ،وﻟﺤﻘﻬـﺎ ﰲ اﺳـﺘﻐﻼل
واﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻤﻟﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻋﲆ
اﻟﺒﺤﺮ اﻤﻟﻴﺖ“.
وﻳﻌﺪ اﻟﺒﺤﺮ اﻤﻟﻴﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎدرة ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻘـﻊ ﰲ أﺧﻔﺾ ﻧﻘﻄـﺔ ﻋﻦ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺒﺤﺮ

) 400ﻣـﱰ ﺗﺤﺖ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﺒﺤﺮ( ،وﻳﻘﺼﺪه
اﻟﺴـﻴﺎح ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻼﺳﺘﺠﻤﺎم
واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ،ﻤﻟﻠﻮﺣﺔ ﻣﻴﺎه.
وﻳﻘـﻮل اﻟﻌﺘﻴـﲇ ،إن ”اﻟﻀـﻢ“ اﻹﴎاﺋﻴـﲇ
ﺳـﻴﻨﻬﻲ ﻗﺪرة اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻦﻴ ﻋـﲆ ﺣﻔﺮ آﺑﺎر
ﻟﻠﻮﺻـﻮل إﱃ اﻤﻟﻴـﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ،ﻛـﻮن إﴎاﺋﻴﻞ
ﺳﺘﻤﻨﻊ ذﻟﻚ“.
وﻳﻀﻴﻒ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻀﻢ ”ﺳـﺘﻘﺘﻞ أي أﻣﻞ ﰲ
ﻗﻴﺎم دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وذات ﺳﻴﺎدة،
ﺑﻌﺪ أن ﻳﻨﻬﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ“.
ﺧﺴﺎرة ﰲ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺑـﺪوره ﻳﻘـﻮل رﺋﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻨﻈﻴـﻢ ﻗﻄﺎع
اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ )ﻣﺴـﺘﻘﻞ( ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ
اﻟﺤﻤﻴـﺪي ،إن ”أي ﺗﺄﺛﺮﻴ ﻋﲆ اﻤﻟﻴﺎه ﰲ اﻷﻏﻮار،
ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻌﻜﺎﺳـﺎ ﻣﺒﺎﴍا ﻋﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ،ﻛﻮن اﻷﻏﻮار ﻫﻲ ﺳـﻠﺔ ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻜﻞ
اﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت“.وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺤﻤﻴـﺪي ﻟﻸﻧﺎﺿﻮل،
أن ﻣﻨـﻊ ﻛﻤﻴـﺎت اﻤﻟﻴـﺎه ”ﺳـﻴﺆﺛﺮ ﺳـﻠﺒﺎ ﻋﲆ
إﻧﺘـﺎج اﻟﺘﻤـﻮر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻋﲆ ﻗﺪرة ﻓﻠﺴـﻄﻦﻴ
اﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻬﺎ“.
وﺗﻌـﺪ أراﴈ اﻷﻏـﻮار اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﻷراﴈ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﺧﺼﻮﺑـﺔ ،وﺗﺼﻠـﺢ
ﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻨﺨﻴﻞ وإﻧﺘﺎج اﻟﺘﻤﻮر ﻣﻦ أﻧﻮاع ﺟﻴﺪة
ﻗﺎدرة ﻋﲆ اﻤﻟﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ.
وﻳﺤﺬر اﻟﺤﻤﻴﺪي ،ﻣـﻦ ”ﻧﻮاﻳﺎ إﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻧﻘﻞ
ﻣﻜﺐ ﻧﻔﺎﻳـﺎت ﻛﻴﻤﺎوﻳﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ )راﻣﺎت
ﺣﻮﻓـﺎف( اﻟﺼﻨﺎﻋﻴـﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﺐ )ﺟﻨـﻮب( ،إﱃ
اﻷﻏﻮار ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳـﻴﺆﺛﺮ ﻋـﲆ اﻤﻟﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺤﻮض اﻟﴩﻗﻲ“.
وﻳﺘﺎﺑـﻊ ”إذا ﺣﺼﻞ اﻟﻀﻢ ،ﻟﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي
إﺟـﺮاءات ﻛﻔﻴﻠـﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـﻦ اﻷﴐار“،
ﻣﺸﺪدا ﻋﲆ ”اﻟﻀﻢ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ
إﻻ ﺑﻤﻨﻌﻬﺎ“.
وﻳﺸـﺮﻴ اﻟﺤﻤﻴﺪي ،إﱃ أن اﻤﻟﺰارع اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
”ﻳﻌﺎﻧـﻲ أﺻـﻼ ﻣﻦ ﴎﻗﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﻣـﻦ اﻤﻟﻴﺎه،
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻈﺮﻴه اﻹﴎاﺋﻴﲇ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ
ﻋﲆ ﻛﻤﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ“.
وﺗﻘﻮل إﺣﺼﺎءات ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ،إن اﺳـﺘﻬﻼك

”اﻤﻟﺴـﺘﻮﻃﻦ“ اﻹﴎاﺋﻴـﲇ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣـﻦ اﻤﻟﻴﺎه
ﰲ اﻟﻀﻔـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ ﺗﻌﺎدل ﻣﺎ ﻳﺴـﺘﻬﻠﻜﻪ 2.5
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
دﻓﻊ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪوﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻬﺠﺮة
ﻣﻦ ﺟﻬﺘـﻪ ﻳﻘﻮل ﺧﺒـﺮﻴ اﻤﻟﻴﺎه اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ،
وﻣﺪﻳﺮ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻬﻴﺪروﻟﻮﺟﻴﻦﻴ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦﻴ
)ﻏﺮﻴ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤـﻦ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ” ،إذا
ﺗـﻢ اﻟﻀﻢ ﰲ اﻷﻏـﻮار ،ﻓـﺈن اﻟﺰراﻋـﺔ اﻤﻟﺮوﻳﺔ
ﺳﺘﱰاﺟﻊ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  95ﰲ اﻤﻟﺌﺔ.
وﻳﻀﻴـﻒ اﻟﺘﻤﻴﻤـﻲ ﻟﻸﻧﺎﺿـﻮل” ،ﻫـﺬا ﻳﻬﺪد
اﻷﻣﻦ اﻤﻟﺎﺋﻲ واﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ،ﻷن ﻣﻌﻈﻢ
ﻣﻨﺎﻃـﻖ اﻟﻀﻔﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ اﻟﺰراﻋﺔ
ﰲ اﻷﻏـﻮار ،ﺳـﻮاء ﺧـﴬاوات أو ﻏﺮﻴﻫﺎ ﻣﻦ
اﻤﻟﻨﺘﺠﺎت“.وﻳﺮدف اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ”ﰲ ﺣﺎل ﺗﻢ اﻟﻀﻢ،
ﺗﺼﺒـﺢ  270ﻣﻠﻴـﻮن ﻣﱰ ﻣﻜﻌـﺐ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ
ﻓﻠﺴـﻄﻦﻴ ﰲ ﻧﻬـﺮ اﻷردن ،ﻣﻴﺎﻫـﺎ إﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ،
وﻓـﻖ ﻗﺎﻧـﻮن اﻻﺣﺘﻼل“.وﻳﺘﺎﺑﻊ أﻧـﻪ ﰲ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﻟﺔ ”ﺳـﻴﺼﺒﺢ اﻤﻟﺰارﻋﻮن اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﻮن
زﺑﺎﺋﻦ ﻳﺸـﱰون اﻤﻟﻴـﺎه ﻣﻦ إﴎاﺋﻴـﻞ ﰲ ﺣﺎل
واﻓﻘﺖ ﻋﲆ ذﻟﻚ“.
وﻳﻌﺘـﱪ اﻟﺨﺒـﺮﻴ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ،أن ”اﻤﻟﺴـﻌﻰ
اﻹﴎاﺋﻴـﲇ اﻷﺳـﺎﳼ ﻫـﻮ دﻓـﻊ ﺳـﻜﺎن ﻛﻞ
اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪوﻳﺔ ﻋﲆ اﻟﻬﺠﺮة ،ﻋﱪ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﺎ
ﻣـﻦ اﻤﻟﻴﺎه ،وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋـﲆ اﻟﺒﻘﺎء
واﻟﺼﻤﻮد“.
وﻳﺸﺪد اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ﻋﲆ ”ﴐورة ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺻﻤﻮد
ﺳﻜﺎن اﻷﻏﻮار ،وﺗﺜﺒﻴﺘﻬﻢ ﰲ أرﺿﻬﻢ ،ﻣﻌﺘﱪا أن
ﺟﺰءا ﻛﺒﺮﻴا ﻣﻦ ”اﻤﻟﻌﺮﻛﺔ“ أﺳﺎﺳـﻪ دﻳﻤﻐﺮاﰲ،
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻷرض.
وﺗﺒﻠـﻎ ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻷﻏﻮار ﻧﺤـﻮ 1.6
ﻣﻠﻴـﻮن دوﻧـﻢ ،وﻳﻘﻄـﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤـﻮ  13أﻟﻒ
ﻣﺴـﺘﻮﻃﻦ إﴎاﺋﻴـﲇ ﰲ  38ﻣﺴـﺘﻮﻃﻨﺔ ،ﰲ
ﺣﻦﻴ ﻳﺴـﻜﻦ ﻧﺤﻮ  65أﻟﻒ ﻓﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ﰲ 34
ﺗﺠﻤﻌﺎ.
وﺗﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷﻏﻮار اﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺳﻠﺔ اﻟﻐﺬاء
ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺴـﻌﻰ إﴎاﺋﻴﻞ إﱃ ﺗﻬﺠﺮﻴ
ﺳـﻜﺎﻧﻬﺎ وﻣﺼـﺎدرة أراﺿﻴﻬـﻢ واﻻﺳـﺘﻴﻼء
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻦﻴ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻦﻴ.
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التخطيط تبحث إمكانية رفد املستشفيات
باملالكات التمريضية اهلندية
بغداد /الزوراء:
بحث وزير التخطيط ،خالد بتال النجم،
امس األحد ،إمكانية رفد املستشفيات
باملالكات التمريضية الهندية.
وذكر بيان ملكتبه اإلعالمي تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «وزير التخطيط ،استقبل
يف مكتبه ،بديوان الوزارة ،امس ،سفري
جمهورية الهند يف بغداد براديب سينغ».
وبحث الطرفان ،وفقا للبيان« ،عددا من
القضايا ذات االهتمام املشرتك ،وسبل
تطوير العالقات الثنائية بني البلدين

يف املجاالت االقتصادية واالستثمارية،
وتطوير القدرات ،واالستفادة من
الخربات الهندية ،بدعم جهود الحكومة
العراقية ،يف مواجهة جائحة كورونا ،من
خالل رفد املستشفيات العراقية باملالكات
التمريضية ،ذات املؤهالت العالية».
وأضاف أن «الجانبني ناقشا أيضا إمكانية
زيادة حجم االستثمارات الهندية يف
العراق ،يف مختلف القطاعات التنموية،
واالستفادة من الفرص االستثمارية
املتاحة يف تلك القطاعات».

حقوق اإلنسان تطالب بإجراء مسحات
للنازحني

أعلنت أن اخلروج من دائرة اخلطر يعتمد باألساس على التزام املواطنني

الصحة تقر الدواء الروسي ضمن الربوتوكول العالجي ملصابي «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير الصحة ،حسن التميمي ،امس االحد،
عن إقرار الدواء الرويس الخاص بعالج مصابي
فريوس كورونا ،فيما بني أن مؤرشات انحسار
الوباء وخروج البالد من دائرة خطر كورونا
تعتمد بالدرجة األساس عىل مدى التزام املواطنني
بالتعليمات واالجراءات الوقائية والصحية وهي
الركن األساس يف احتواء الوباء.
وقال التميمي ،يف حوار صحفي :إن “قطع
سلسلة انتشار فريوس كورونا ،وخروج البالد
من دائرة خطر الوباء يعتمد بالدرجة األساس
عىل التزام املواطنني بإتباع االرشادات الصحية
سواء بالحجر املنزيل أو مراكز الحجر ،وفقا ً ملا
يتم إقراره من الطبيب املختص».
وتوقع وزير الصحة «انحسار عدد اإلصابات يف
حال استمرار االلتزام بالتعليمات الصحية التي
تصدر من قبل وزارة الصحة وخلية األزمة».
منبها ً عىل َّ
أن «عدم االلتزام الذي تشهده عدد من
مناطق بغداد باإلجراءات الوقائية وعدم االلتزام
بحظر التجوال ،ومواصلة املمارسات االجتماعية

وفتح املقاهي وإقامة التجمعات والحفالت
وغريها ،ستكون له تداعيات سلبية وزيادة يف
عدد اإلصابات».
وأكد َّ
أن «وزارة الصحة استنفرت كل جهودها
وإمكانياتها الحتواء هذا الوباء والسيطرة عىل

انتشاره ،مع توفري أغلب املستلزمات الخاصة
واإلمكانيات واتساع خربة مالكات الوزارة يف
التعامل مع الوباء» .مبينا ً َّ
أن «التزام ووعي
املواطنني بخطورة الوباء والتقيد بالتعليمات
الصحية املتبعة؛ هي األساس يف السيطرة والحد

من انتشار سلسلة الفريوس».
وأضاف التميمي َّ
أن « العراق ملتزم بالربوتوكوالت
العالجية املعتمدة يف دول العالم ،والوزارة تتعامل
مع امللف من خالل لجنة الخرباء واملستشارين
فيها ،واللجان العلمية يف جميع دوائر الصحة
متواصلة يف التعامل مع الربوتوكوالت العالجية
وتحديثها وفقا ً للتطورات املستجدة» ،موضحا أن
“وزارة الصحة أبرمت عقودا ً كثرية لتوفري األدوية
والعالجات املعتمدة عامليا ً وضمن الربوتوكوالت
التي أقرتها منظمة الصحة العاملية».
وبشأن ما يسمى بـ «العالج الرويس» ،أكد
وزير الصحة أن “بعض الدول أقرت هذا العالج
ضمن الربوتوكوالت العالجية وتستخدمه لعالج
املصابني ،وان الرشكة العامة لتسويق األدوية
تدرس كل العالجات ومدى تأثري استخدامها
قبل استرياد أي عالج» .موضحا ً أن «اللجان
العلمية واالستشارية يف الوزارة أقرت استخدام
هذا العالج ،وسيتم إدراجه ضمن الربوتوكول
العالجي املستخدم يف عالج املصابني بفريوس
كورونا».

العمل تضع معاجلات للحد من ظاهرة العنف ضد األطفال
بغداد /الزوراء:
طالبت مفوضية حقوق االنسان ،امس االحد ،بإجراء مسحات للنازحني بعد اصابة
نازح بفريوس كورونا يف مخيم حمام العليل الثاني.
وقال عضو املفوضية ،عيل البياتي ،يف ترصيح صحفي :إنه «بعد تسجيل اصابة بمخيم
العليل الثاني يجب اجراء املسحة لفحص النازحني وعزل املصابني عن غريهم ،ثم غلق
ابواب املخيم وتوفري املساعدات الغدائية والصحية لهم مع التعفري املستمر».

دياىل تعلن إعادة فتح طريق كالر احليوي
صوب كردستان
بغداد /الزوراء:
اعلن مسؤول حكومي يف دياىل ،امس االحد،
عن اعادة فتح اهم طرق املحافظة صوب
اقليم كردستان بعد مرور  11يوما عىل
اغالقه.
وقال مدير ناحية قره تبه(110كم شمال
رشق بعقوبة) ،وصفي التميمي ،يف حديث
صحفي :ان” طريق كالر ،والذي يمثل اهم
الطرق الربية من دياىل صوب اقليم كردستان
عرب السليمانية ،تمت اعادة فتحه امام
مرور املركبات والقوافل التجارية بعد مرور
 11يوما عىل اغالقه بسبب انتشارفريوس
كورونا يف مدن االقليم ومنها كالر”.
واضاف التميمي ان” الدخول اىل كالر يخضع

لتشديد يف ملف الفحص الطبي عن طريق
اجهزة الفحص الحرارية مع منع دخول
اية عائلة من كالر صوب مدن دياىل كون
االصابات التزال عالية جدا» .الفتا اىل «ان
فتح الطريق سيقلل من الضغط االقتصادي
والتجاري عىل اسواق مدن دياىل ،وخاصة
القريبة من االقليم من ناحية جلب البضائع
والسلع بدال من السفر صوب بغداد وقطع
اكثر من 170كم”.
ويعد طريق كالر اهم الطرق الربية التي
تربط دياىل باقليم كردستان والذي قطع
بعد انتشار فريوس كورونا بكثافة يف
مدن االقليم ،وخاصة منطقة خالل الفرتة
املاضية.

بغداد /الزوراء:
أع ّدت وزارة العمل والشؤون
االجتماعية معالجات للحد من
ظاهرة العنف ضد األطفال.
وقال وزير العمل ،عادل الركابي ،يف
ترصيح صحفيَّ :
إن «هيئة رعاية
الطفولة بالوزارة وبالتنسيق مع
الجهات املعنية ،بحثت كيفية
الوصول اىل حلول ومعالجات
للحد من آثار ظاهرة العنف ضد
االطفال ،ال سيما أن اآلونة األخرية

شهدت ارتفاعا ً كبريا ً فيها» .مؤكدا ً
«انها تخلِّف آثارا ً سلبية جسيمة يف

الطفل واألرسة واملجتمع عىل حد
سواء».
ودعا مجلس النواب اىل «اإلرساع
بترشيع قانون مناهضة العنف
األرسي لوضع حد لهذه املمارسات
التي تتناىف مع الرشائع السماوية
والقوانني واالتفاقيات الدولية
التي صادقت عليها الحكومات
السابقة» .مشريا اىل «العمل عىل

بناء نظام رصني لحماية األرسة
والطفولة من العنف ووضع خطة
تنفيذية لسياسة حماية الطفل
للعامني املقبلني.
وتابع الركابي «انه يتم من خالل
املختصني يف الهيئة وضع معالجات
للحاالت التي انترشت مؤخراً،
من خالل تأسيس قاعدة بيانات
كاملة عن الطفولة بالتعاون
مع الوزارات ومؤسسات الدولة
االخرى من اجل رسم سياسة

افتتاح خمترب الكندي بطاقة فحص  ٢٠٠٠مسحة يوميا

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية صحة الرصافة ،امس األحد ،افتتاح
مخترب الكندي بطاقة فحص  ،2000الفتة إىل قرب
افتتاح مختربين اخرين.وذكر بيان للمديرية ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن «مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،افتتح مخترب املستشفى
البايلوجي الجزيئي الخاص بفحوصات كورونا
بقدرة فحص من  1500اىل  2000مسحة يوميا».
واكد الساعدي ،بحسب البيان :أن «مخترب الكندي تم
افتتاحه بتوجيه وايعاز من قبل وزير الصحة حسن
التميمي ،ويعد اضافة نوعية كبرية اىل مختربات صحة
الرصافة لفحص مسحات املشتبه اصابتهم بفريوس

كورونا».واضاف ان «املخترب جهز بأجهزة فحص
حديثة ومتطورة وبنظام متكامل لخروح النتائج
وكادر مختربي متدرب متخصص ،وبطاقة اكمال
نتائج فحوصات تصل اىل ( )2000مسحة يوميا».
واوضح ان «الغرض من فتح املخترب هو لتخفيف
الزخم الحاصل عىل املختربات االخرى ،وضمان دقة
ورسعة ظهور النتائج املختربية للمصابني».ولفت
الساعدي ،إىل «قرب افتتاح مختربين اخرين يف مدينة
الصدر إلكمال نتائج املسحات املختربية» .مشريا اىل
ان «صحة الرصافة لن تدخر جهدا إال وبذلته لتقديم
اقىص طاقة خدمية للمرىض واحتواء فريوس كورونا
والقضاء عليه ،ومعالجة املصابني».

العدل حتذر من إتساع إصابات فريوس «كورونا» يف السجون
بغداد /الزوراء:
ْ
حذرت وزارة العدل من اتساع تفيش فريوس
كورونا يف السجون بعد تسجيل إصابة 31
حدثا يف سجن الكرخ ببغداد بالفريوس ،مؤكدة
ان امكانات مواجهة الفريوس محدودة ،يف
حني منحت فيه هيئة االستثمار تسهيالت
لتنفيذ مشاريع إنتاج األوكسجني.
وقال مدير دائرة اصالح االحداث يف وزارة
العدل ،كامل امني ،يف ترصيح صحفي :ان
«الدائرة اتخذت االجراءات الالزمة منذ شباط
املايض بما لديها من امكانات متواضعة
لحماية االحداث من جائحة كورونا».
وأشار إىل «أنه نظرا لتسجيل إصابات بني
العاملني بالسجون والحراس اإلصالحيني
حتى نهاية حزيران املايض ،فقد انتقلت
العدوى إىل النزالء ،السيما ان اغلبهم من
مناطق موبوءة باملرض» .مفصحا عن ان
«الوزارة سجلت حتى اآلن  31اصابة مؤكدة
من اصل  600من نزالء سجن االحداث بالكرخ
بمنطقة الرحمانية والذي يضم شبابا ترتاوح
اعمارهم بني  18اىل  22عاما».
وأكد ان «وضعهم الصحي مستقر حاليا
واالعراض عليهم طفيفة ليست متأخرة،
حيث تواصل الدائرة التنسيق مع دائرة صحة

الكرخ بشكل مبارش للقيام بعملية الفحص
لكل النزالء بالسجون ،بيد ان امكانات دائرة
صحة الكرخ محدودة جدا وال يمكنها فحص
جميع الحاالت لعدم مقدرة مخترباتها عىل
استيعاب جميع الفحوصات ،وبالتايل فإن
وزارة العدل ناشدت خلية االزمة برضورة
اتخاذ الالزم لفحص جميع النزالء ،وتم
حتى اآلن فحص اكثر من  225نزيال يف هذا
السجن».
ودعا امني اىل «فحص بقية النزالء من اجل

القيام بعملية العزل لعدم وجود امكانات
لنقلهم اىل املستشفيات ،إذ ال توجد ردهات
سجنية متخصصة بهذا االمر ،اضافة اىل
ان اعمارهم صغرية ولديهم القدرة لتحمل
اعراض املرض».
وافاد «ان الدائرة اتخذت اجراءات لتخفيف
االكتظاظ يف السجن ،إذ ان طاقته االستيعابية
ال تتجاوز  250وهو يتحمل  600نزيل ،أي
اكثر من ضعف طاقته ،وبالتايل فإن الوزارة
قامت بنقل السجناء السليمني اىل موقع

بسجن الرشاد يف جانب الرصافة ضمن دفعة
اوىل ،وتجري عملية النقل تباعا من اجل تهيئة
قاعات عزل للمخالطني واملالمسني بسجن
الكرخ ،اي تخصيصه كموقع عزل وحجز
للمصابني واملالمسني ،فضال عن استمرار
عمليات التعفري».
ولفت امني إىل «أهمية قيام وزارة الصحة
باتخاذ كل االجراءات لحماية السجون من
خالل توفري قناني اوكسجني للهيئة الطبية
بالسجن ،وتعزيز العيادات السجنية باالدوية
لهذه الحاالت وكذلك مستلزمات الوقاية».
كاشفا عن «تسلم الدائرة قبل مدة كتابا
رسميا من مدير عيادة سجن الكرخ يطلب
فيها تهيئة قناني اوكسجني واجهزة تنفس
وانعاش رئوي لعدم توفرها ،وبالتايل فإن
هذه السجون ستكون بؤرة النتشار املرض
ما لم يتم اتخاذ الالزم ،السيما انها تقع بني
مناطق سكنية مكتظة».
ودعا مدير دائرة اصالح االحداث «املنظمات اىل
تقديم العون الكايف واملساعدات الفعالة ،من
مواد تعقيم واجهزة تعفري وقناني اوكسجني
واقنعة تنفس ،فضال عن ان الدفاع املدني
يجب ان يكون له دور باستمرار عمليات
التعفري».

األزمة النيابية ترد على أنباء «جتارة البالزما» وتصفها باألخبار الكاذبة
بغداد /الزوراء:
قالت خلية األزمة النيابية ان ما يشاع
عن بيع البالزما لعالج مرىض فريوس
كورونا بمبالغ خيالية مجرد {أخبار
كاذبة} ،بينما توقعت ارتفاع معدل
اإلصابات والوفيات بفريوس كورونا
خالل األيام املقبلة.
وقال عضو الخلية ،سلمان الغريباوي،
يف ترصيح صحفي« :نسمع من هنا
وهناك معلومات وشائعات تفيد ببيع
وتجارة مادة البالزما املستخرجة من
دم املتعافني من فريوس كورونا ،إال
أننا نستبعد ذلك ،ونؤكد عدم وجود
هذا اليشء ،وما هذه املعلومات إال
مجرد أخبار كاذبة يراد منها النيل
من النسيج الوطني ،فالعراقي ُعرف
بكرمه وشجاعته ،وقدم أروع وأجمل
معاني التضحية والكرم طول فرتة
انتشار الوباء من تقديم املساعدات

واملبادرات االنسانية والسالت الغذائية
ورشاء أجهزة التنفس واالوكسجني،
والكثري من هذه األمور التي عجزت
حتى الحكومة عن توفريها بينما
استطاع أبناء الشعب توفريها
وبرسعة فائقة».
وأضاف َّ
أن «ما نسمعه عىل العكس
ّ
تماماً ،إذ إن الكثري ممن تماثلوا
للشفاء التام أعلنوا بأنفسهم عرب
صفحاتهم الشخصية يف مواقع
التواصل االجتماعي استعدادهم
إلعطاء الدم باملجان ،وقد تركوا أرقام
هواتفهم داخل املستشفى ملن يحتاج
اىل فصيلة الدم».
وبشأن العالج الرويس ،بني
الغريباوي أن «هذا العقار وقائي
وليس عالجا نهائيا يستطيع القضاء
عىل الفريوس بالكامل ،وبإمكاننا
صناعة هذا العالج داخل العراق ،وقد

تشهد األيام املقبلة وجود هذا العالج
بصناعة عراقية ومن مالكات طبية
مختصة».
وتابع أن «وزارة الصحة لديها
تواصل مستمر مع عدة رشكات
أجنبية السترياد هذا العالج ،وحسب
مواصفات منظمة الصحة العاملية ،إذ
يوجد الكثري من الرشكات التي قدمت
العطاءات وسيتم حسم األمر من قبل
وزارة الصحة والتعاقد الرسمي مع
إحدى هذه الرشكات خالل األسبوع
الجاري».
أن «الرشكات العراقية أيضا ً
وأضاف ّ
أبدت استعدادها التام لصناعة هذا
العالج ،وهو عالج وقائي يزيد من
نسبة الوقاية للمصابني ويساعد
عىل تقليل حجم االصابات» .مؤكدا ً
أن «تلك الرشكات تستطيع صناعة
هذا العالج بفرتة قياسية ال تتجاوز

االسبوعني ويف داخل العراق ،مما
يساعد عىل تقليل حجم االصابات يف
البالد».
وبني الغريباوي أن «وزارة الصحة
ما زالت مستمرة بتوعية املواطنني
من خالل القنوات والصحف ومواقع
التواصل االجتماعي من أجل
تحذيرهم وحثهم عىل عدم التجمع
وااللتزام بجميع التعليمات الوقائية،
حتى ال نضطر لعودة الحظر
الشامل من جديد الذي يق ِّيد حركة
املواطنني ويتسبب بقطع أرزاقهم
يف بعض األماكن ،ونعول كثريا ً عىل
وعي املواطن وتعاونه مع املالكات
الصحية ،وذلك من أجل سالمته يف
طبيعة الحال».
من جهته ،قال عضو الخلية ،النائب
عباس عليوي ،يف ترصيح صحفي:
إن “جميع املحافظات ستسجل

خالل األيام املقبلة ارتفاعا كبريا يف
معدل اإلصابات والوفيات بفريوس
كورونا” ،الفتا إىل إن “الحكومة تتخذ
قرارات بعيدة عن توجه وزارة الصحة
وهي من تتحمل املسؤولية”.
وأضاف أن “الحظر الجزئي لن يحقق
األهداف املرجوة منه لغياب االلتزام
حقيقي من املواطنني” ،مبينا أن
“الحظر الشامل هو الحل الوحيد
للسيطرة عىل تفيش الوباء ،وإال
سيكون الوضع الصحي يف خطر كبري
ال يمكن السيطرة عليه”.
وحملت خلية األزمة النيابية ،السبت،
اللجنة العليا للصحة والسالمة
التابعة لرئاسة الوزراء مسؤولية
ارتفاع معدل اإلصابات والوفيات
بفريوس كورونا ،فيما بينت أن
الحكومة ذهبت باتجاه مناعة
القطيع ملواجهة كورونا.

واضحة وبناء مشاريع حقيقية».
مشريا ً يف السياق نفسه اىل «العمل
عىل تشكيل لجان فرعية للهيئة
يف بغداد ومحافظات البالد،
واالستفادة من الخرباء بشؤون
الطفولة لوضع برامج فاعلة
تخص الطفل».
واردف «ان املعالجات تتضمن
ايضا تشكيل لجنة مركزية
برئاسة وزارة العدل واعضاء كل
من وزارتي الخارجية والداخلية

ملناقشة تحديد السلطة املركزية
بشأن االتفاقية املتعلقة بالجوانب
املدنية لالختطاف الدويل لالطفال،
مع تقديم مقرتح من قبل
املختصني للمطالبة باقرار قانون
الطفل».
وكانت محافظة كربالء شهدت،
الخميس املايض ،جريمة مروعة
وهي قيام أب بقتل أبنائه األربعة
حرقا ً بمادة البنزين بسبب خالفات
عائلية مع زوجته.

النزاهة تضبط  17حاوية مرتوكة
لسنوا ٍت دون عائدا ٍت يف أم قصر
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة ،امس األحد ،عن ضبطها ( )17حاوية حديديَّة يف
ميناء أم قرص الجنوبي ،مُ ب ِّي ً
نة احتواءها عىل معداتٍ إلنشاء معمل أسفلت ت َّم استرياده ملصلحة
محافظة البرصة منذ عام .2013
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “مالكات مديريَّة الهيئة يف املحافظة تمكنت
من ضبط ( )17حاوية حديديَّة حجم ( )40قدما ً ُع ِث َر بداخلها عىل معداتٍ إلنشاء معمل أسفلت
ت َّم استريادها ملصلحة محافظة البرصة منذ عم .”2013
وأضاف البيان أن “تحرياتها قادت إىل َّ
أن هذه الحاويات ُت ِر َكت يف أرض امليناء منذ تاريخ
استريادها وتشغل مساحاتٍ واسعة دون عائداتٍ أو
أجور؛ بسبب عدم االستالم من قبل الجهة
ٍ
املُستفيدة”.
ونوَّهت الدائرة بـ”قيام املديريَّة بتنظيم محرض
ضبط باملُربزات واألوليات التحقيقيَّة كافة،
ٍ
وعرضها عىل الس ِّيد قايض التحقيق املُ
ِّ
ختص؛ التخاذ اإلجراءات القانونيَّـة املُناسبة”.
يُشا ُر إىل َّ
ضبط يف
أن الهيئة أعلنت يف الثاني والعرشين من الشهر الجاري تنفيذها أربع عمليَّات
ٍ
ِّ
َّ
َّ
ميناء أ ِّم قرص الشمايل ،إذ تمكنت من ضبط حاوياتٍ تحوي أدوية مختلفة ومواد غذائيَّة منتهية
الصالحية.

االستخبارات العسكرية تعتقل داعشياً
يف األنبار
بغداد /الزوراء:
أفادت مديرية االستخبارات العسكرية،
امس األحد ،بإلقاء القبض عىل أحد
اإلرهابيني يف األنبار.
وذكرت املديرية ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «قوة من الفوج االول
لواء املشاة  30الفرقة الثامنة وقسم
استخبارات الفرقة ومفارز شعبة

االستخبارات العسكرية فيها ،تمكنت
من القاء القبض عىل وفق احكام املادة
 /4ارهاب عىل أحد عنارص تنظيم داعش
االرهابي يف منطقة البيضة بقضاء الرمانة
بمحافظة االنبار».
وأشارت إىل أنه «تم تسليمه للجهات
املختصة» ،مردفة أن «العملية تمت عىل
وفق معلومات استخبارية دقيقة».

اإلطاحة بإرهابيني كانوا يرومون القيام
بعمليات اغتياالت يف كركوك
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة كركوك ،امس االحد ،القاء القبض عىل ارهابيني كانوا يرومون ادخال اسلحة
وتنفيذ عمليات يف املحافظة.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» :انه «يف تمام الساعة ( )2300قامت قوة من فصيل
اقتحام مكتب قائد رشطة كركوك وبتوجيه وارشاف مبارش من قبله بتنفيذ امر قبض عىل ثالث
ارهابيني مطلوبني عىل وفق املادة (  4ارهاب ) الصادرة بحقهم من محكمة تحقيق الحويجة
والذين كانوا يقومون بإعادة هيكلية تنظيماتهم داخل املحافظة وتشكيل مفارز للقيام بعمليات
اغتياالت للضباط واملنتسبني يف املحافظة».
واضافت انهم «كانوا (االرهابيني) يف نيتهم ادخال االسلحة الكاتمة لتنفيذ مآربهم الدنيئة
وبسواعد أبطال ،تم إلقاء القبض عليهم».

ضبط شاحنتني حمملتني مبواد خمالفة
للقانون يف دياىل

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس االحد ،ضبط
شاحنتني محملتني بمواد مخالفة للضوابط
القانونية يف دياىل.وقالت الوزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «سيطرة مدرع
التابعة اىل فوج طوارئ دياىل األول تمكنت من

ضبط شاحنتني محملة بمواد ممنوعة من
االسترياد دعما للمنتوج الوطني».
واضافت انه «تم ضبط الشاحنتني مع
سائقيهما وتسليمهما اىل الجهات املختصة
إلكمال إجراءاتهما التحقيقية وعرضهما عىل
القضاء».
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املركزي يبيع  183مليون
دوالر يف مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البنك املركزي العراقي ،امس االحد ،عن بيعه أكثر من  183مليون
دوالر ،وبمشارك�ة  34مرصف�ا .وبلغت مبيعات البن�ك ،يوم امس183 ،
مليونا واكثر م�ن  528الف دوالر غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ
 1190دينار لكل دوالر .وكانت مبيعات البنك لتعزيز االرصدة يف الخارج
عىل شكل حواالت واعتمادات ،والتي غطاها البنك بالكامل بسعر رصف
بل�غ  1190دينار لكل دوالر واحد ،ق�د بلغت اكثر من  172مليون دوالر.
أم�ا اجم�ايل البيع النقدي فك�ان اكثر من  10مالي�ني دوالر .فيما بلغت
اجم�ايل املبيعات الكلية  .183.528.500فيما لم تتقدم أي من املصارف
ال�بالغة  34مرصفا املشاركة يف مزاد العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

العراق خامسا بالدول األكثر
استريادا من تركيا لشهر حزيران
بغداد /متابعة الزوراء:
اعلن�ت تركي�ا ،امس االح�د ،ان العراق ج�اء باملرتب�ة الخامسة باألكثر
استرادا منها خالل شهر حزيران .وذكرت وكالة ترك برس :ان «العراق
جاء باملرتبة الخامسة باألكثر استرادا من تركيا خالل ش�هر حزيران»،
مبين�ة ان «نسبة الزيادة التي طرأت عىل است�راد العراق من تركيا بلغ
 17.8%مقارنة بنفس الشهر من العام املايض» .واضافت ان «بريطانيا
ج�اءت يف مقدمة الدول األكثر استرادا من تركيا خالل حزيران مقارنة
مع العام املايض بزيادة بلغت  43باملئة ،ثم إيران  37باملئة ،وروسيا 34
باملئة ،والصني  19.6باملئة ،والعراق  17.8باملئة ،وأملانيا  12.5باملئة».
واش�ارت اىل «أن قطاع النسيج حقق زي�ادة يف الصادرات خالل حزيران
بنسبة  24باملئة ،والحدي�د والصلب  20باملئة ،واإللكرتونيات  18باملئة،
واأللبسة الجاهزة  16باملئة».

تراجع مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف سوق العراق لالوراق املالية ،امس االحد ،منخفضا
بنسب�ة ( .)0.31%وج�اءت م�ؤرشات الت�داول لسوق الع�راق لألوراق
املالي�ة ليوم امس كما ييل :بلغ عدد االسه�م املتداولة ()458.729.845
سهم�ا ،بينما بلغ�ت قيم�ة االسه�م ( )446.397.632دين�ارا .واغلق
م�ؤرش االسعار ISX 60يف جلسة امس عىل ( )432.95نقطة منخفضا
بنسب�ة ( )0.31%ع�ن اغالق�ه يف الجلس�ة السابقة البال�غ ()434.29
نقط�ة .وتم تداول اسهم ( )23رشكة من اصل ( )104رشكة مدرجة يف
الس�وق ،واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار م�ن هيئة االوراق املالية
لع�دم التزامها بتعليمات االفصاح امل�ايل ( )22رشكة .وبلغ عدد االسهم
املش�رتاة من املستثمرين غر العراقيني يف السوق النظامي ( )75مليون
سه�م بقيمة بلغ�ت ( )39مليون دين�ار من خالل تنفي�ذ ( )19صفقة
ع�ىل اربع رشكت�ني .بينما بلغ عدد االسهم املباع�ة من املستثمرين غر
العراقيني يف السوق النظامي ( )8ماليني سهم بقيمة بلغت ( )27مليون
دينار من خالل تنفيذ  13صفقة عىل اسهم رشكتني.
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تعزيزا ملبادئ التعاون واالستثمار وإبرام اتفاقيات نافعة

جلان نيابية ترحب بإدراج الدبلوماسية االقتصادية يف قائمة األولويات
بغداد /الزوراء:
ُ
تن�درج زي�ارة الوفد العراق�ي إىل العاصمة
اللبناني�ة ب�روت ،يف إطار مسع�ى البلدين
لتطوي�ر عالقاتهم�ا عىل مختل�ف الصعد،
فضالً عن رغبة حكوم�ة بغداد يف االنفتاح
عىل بلدان املنطقة والعالم ،وبخاصة يف ظل
الظروف الحالي�ة التي تجتاج فيها جائحة
كورونا املجتمع�ات الدولية ،وتؤثر بصورة
كبرة يف اقتصادياتها.
ويرى عض�و لجنة العالق�ات الخارجية يف
مجل�س النواب ،عامر الفاي�ز ،ان الزيارات
الدبلوماسي�ة والتجاري�ة الت�ي تق�وم بها
الوف�ود الرسمية العراقية تعزز من مكانته
االقتصادية ،مؤكدا ً حاجة البالد إىل االنفتاح
ع�ىل جميع بلدان املنطق�ة والعالم لتوطيد
وتطوير عالقاته بها.
وق�ال الفايز ،يف حديث صحف�ي :ان زيارة
الوف�د العرقي اىل لبنان تع�د بداية لزيارات
وفود أخرى لالنفتاح االقتصادي والتجاري
ع�ىل العالم وال�دول العربي�ة .موضحاً :ان
هناك زيارة مرتقبة لرئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي اىل ايران وأخرى الحقة
اىل الواليات املتحدة االمركية.
وأثن�ى الفايز عىل التحرك�ات الدبلوماسية
واالقتصادي�ة املستم�رة ،الت�ي تق�وم بها
الوف�ود العراقي�ة ألنه�ا تص�ب يف اله�دف
نفس�ه ،وه�و دع�م االقتص�اد العراق�ي
واالنفتاح سياسيا ع�ىل املنطقة .مبينا :ان
الدبلوماسي�ة العراقي�ة تلع�ب دورا مهما
يف تعزي�ز مكانة الب�الد الدولي�ة من خالل

الخط�ط ،التي رسمتها الحكومة يف تحريك
االقتص�اد العراق�ي والتب�ادل التجاري بني
العراق وبلدان العالم.
واضاف الفايز :أن وزارة الخارجية رشعت
بتنفيذ الربنامج الحكومي الذي صوت عليه
مجلس الن�واب ،وتضمن االنفتاح عىل دول
العالم لدع�م االقتصاد وتوطي�د العالقات.
مؤك�دا ً استعداد لجنة العالق�ات الخارجية

بغداد /الزوراء:
أك� َد وزي�ر االتص�االت ،اركان ش�هاب
الشيبان�ي ،ام�س االح�د ،أن عملي�ات
الصدم�ة اوقف�ت ه�در امللي�ارات م�ن
ايرادات الدولة ،بينم�ا كشف عن الدور
الكبر لرشكات القطاع الخاص العاملة
يف مج�ال االنرتن�ت يف مسان�دة تل�ك
العمليات.
وق�ال الشيبان�ي ،يف ح�وار صحف�ي:
إن�ه “بعد انط�الق عملي�ات الصدمة يف
حزي�ران املايض ب�رزت اهمية رشكات
القط�اع الخ�اص العامل�ة يف مج�ال
االنرتنت ال�� ( )Ispsبمساندة الحمالت
إليقاف تهريب سعات االنرتنت» ،مشيدا
بدوره�ا ال�ذي «ال يقل اهمي�ة عن دور
الجهات االمني�ة والعليا بكشف االبراج
الخاصة بتهري�ب السعات التي ينفذها
املهرب�ون يف املناط�ق النائي�ة والجبلية
لكونه�ا غر مسكونة ،وتع�د مالذا ً امنا ً
العمالهم املشبوهة وغر النظامية» .
واض�اف ان «عملي�ات الصدم�ة الت�ي

نفذته�ا الوزارة بإزال�ة اعداد كبرة من
اب�راج االنرتن�ت غ�ر النظامي�ة ضمن
ع�دة مناط�ق يف نينوى ودي�اىل ،اوقفت
ه�در امللي�ارات م�ن واردات الدولة ازاء
سعات االنرتنت الدولية» ،مؤكدا أهمية
«الجه�ود الحثيثة يف نين�وى بالتنسيق
م�ع هيئة االع�الم واالتص�االت ملراقبة
عم�ل الخدم�ات املقدمة ع�رب رشكات
الهاتف النقال الثالث زين العراق واسيا
سيل و كورك تليكوم».
وافصح الشيباني عن »سعي الوزارة اىل
النهوض بواق�ع االتصاالت يف محافظة
نين�وى بعد تنفي�ذ الصدمة ،وبدعم من
الحكوم�ة املحلي�ة للمحافظ�ة لكونها
اكث�ر املحافظات التي ت�ررت بسبب
االرهاب ،ودمرت بناها التحتية لتقديم
افض�ل خدم�ات االتص�االت واالنرتنت،
فض�ال عن كونها ثان�ي اكرب مدن البالد
بعد العاصمة بغداد».
م�ن جانب اخر ،أوض�ح الوزير انه «تم
التنسي�ق مع حكومة اقلي�م كردستان

تريليون دينار”.
وأضاف طارق أن “القطاع املرصيف ش�هد
تط�ورا كب�را خ�الل السن�وات املاضية،
واستط�اع م�ن زي�ادة حج�م اإلق�راض
والودائع يف املصارف والتي ستؤثر بشكل
إيجابي ع�ىل االقتصاد العراقي ،خصوصا
بعد قيام البنك املركزي بتقليل الفوائد عىل
املشاريع الصغرة واملتوسطة”.
وأكد طارق أن “رأسمال املصارف العراقية
بل�غ حت�ى الع�ام  2019اكثر م�ن 15.3

تريليون دين�ار مقسمة عىل  3.3تريليون
دين�ار رأسم�ال املص�ارف الحكومي�ة،
بينما رأسمال املص�ارف الخاصة بلغ 12
تريلي�ون دينار” .مشرا إىل أن “الودائع يف
الجهاز املرصيف بلغت  82.1تريليون دينار،
منه�ا  71.38تريليون دين�ار يف املصارف
الحكومية ،بينما يف املصارف الخاصة بلغ
 10.72تريليون دينار”.
ولف�ت ط�ارق إىل أن “االئتم�ان النق�دي
بل�غ  42تريليون دين�ار مقسم عىل 34.2
تريلي�ون دين�ار مقدم من قب�ل املصارف
الحكومية ،و 7.8تريليون دينار مقدم من
املصارف الخاصة ،بينما االئتمان التعهدي
بل�غ  25.2تريليون دينار مقسم إىل 17.2
تريليون دينار من املصارف الحكومية ،و8
تريليون دينار من املصارف الخاصة”.
وأك�د أن “الدي�ون املتعث�رة بلغ�ت 4.1
تريلي�ون دينار مقسمة إىل  2.37تريليون
دين�ار يف املص�ارف الحكومي�ة و1.77
تريليون يف املصارف الخاصة ،وهذا التعثر
يع�ود إىل ع�دم التزام املقرتض�ني بتسديد
أم�وال االق�رتاض» .موضح�ا «أن أرب�اح
املصارف خ�الل العام املايض بلغت 1090
مليار دينار مقسم�ة إىل  956مليار دينار
للمصارف الحكومي�ة ،و 134مليار دينار
للمصارف الخاصة”.

الرشيد حيدد آلية منح القروض لرتميم الوحدات السكنية دون كفيل
بغداد /الزوراء:
حدد مرصف الرشيد ،امس االحد ،االلية ملنح
الق�روض لرتميم الوح�دات السكني�ة بدون
كفيل.
وذكر املرصف ،من خالل وثائق اطلعت عليها
«الزوراء» :أن” الرشوط الواجب توافرها ملنح
القرض بأن “يكون الحد االعىل ملبلغ القرض
 40مليونا للموظفني و 30مليون للمواطنني
من غر املوظفني ،عىل ان يكون تحديد مبلغ
الق�رض املستح�ق بنسبة ال تزي�د عن 50%
م�ن صايف راتب املوظف املق�رتض” .واضاف
“يك�ون رصف الق�رض بدفعت�ني ،وبواق�ع
 60%الدفعة االوىل من مبلغ القرض الخاص

النيابية لترشيع ما يلزم من قوانني تسمح
بدع�م الدبلوماسة العراقية ،وتعزيز مكانة
العراق االقتصادي�ة واالنفتاح عىل كل دول
املحيط العربي واالقليمي والدويل.
من جهته ،حدد عض�و اللجنة االقتصادية
النيابية ،نوفل الناش�ئ ،ام�س األحد ،أمرا
يعزز عالقات العراق االقتصادية.
وق�ال الناش�ئ ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن

«االنفت�اح الدبلوم�ايس بإرس�ال وف�ود
سياسي�ة واقتصادي�ة إىل ال�دول الشقيقة
والصديق�ة سيع�زز عالق�ات الع�راق
االقتصادي�ة ويزي�د م�ن حج�م التب�ادل
التجاري ويسهل تصدير املنتجات العراقية
الزراعية او الصناعية لبعض الدول كتبادل
تجاري ،وهو ما يحقق ايرادات للموازنة».
واض�اف الناش�ئ أن «ه�ذه الزي�ارات

ستنعك�س ايجابا عىل عالقاتنا مع العالم،
اضافة اىل انه�ا تعد من مصادر قوة الدولة
االقتصادي�ة الت�ي تع�زز عجل�ة االقتصاد
والنمو ،اضاف�ة اىل تعزيز استقرار املنطقة
السيايس».
ولف�ت إىل أن «تنفي�ذ الربنام�ج الحكومي
سيدعم االقتص�اد العراقي ويعظم واردات
الدول�ة ،ويع�زز مكان�ة الع�راق الدولي�ة،
اضاف�ة اىل دعم التبادل الثق�ايف والتجاري،
واالسهام يف تعزيز ام�ن املنطقة من خالل
تبني مشاريع اسرتاتيجية مشرتكة».
بينما عد عضو لجنة النزاهة النيابية ،جواد
حم�دان ،يف ترصيح صحف�ي :إن «زيارات
الوفود العراقي�ة اىل دول العالم بأنها تأكيد
ع�ىل اهمي�ة الع�راق االقتصادي�ة ودوره
املحوري يف املنطقة والعالم ،وتعزز االنفتاح
االقتصادي بمحيطه العربي والدويل».
وأوض�ح حم�دان أن «موق�ع الع�راق
االسرتاتيج�ي امله�م يف طري�ق التج�ارة
سيسه�م يف استع�ادة دوره االقتص�ادي
وتعزي�ز مكانته بني دول املنطق�ة» .مبينا
ان «اعتم�اد الع�راق عىل سياس�ة التوازن
املبني�ة عىل اس�اس مصالح الب�الد سيعزز
مب�ادئ التعاون واالستثم�ار ودعم العجلة
االقتصادي�ة ،وابرام اتفاقيات مهمة تجلب
املنفعة لجميع األطراف».
وش�دد حمدان ع�ىل «اهمي�ة القضاء عىل
الفس�اد ،والعمل بشكل ج�اد عىل اسرتداد
االم�وال املنهوب�ة ووض�ع خط�ط كفيل�ة
باسرتداد هذه االموال».

االتصـاالت تؤكـد :عمليــات الصدمــة أوقفــت هــدر املليــارات

الكشف عن رأس مال املصارف العاملة يف العراق
وموجودات املركزي

بغداد /الزوراء:
كشفت رابطة املصارف الخاصة العراقية
عن حجم القطاع املرصيف العراقي ،إذ بلغ
رأس م�ال املص�ارف العاملة داخ�ل البلد
اكثر من  15تريليون دينار.
وق�ال املدي�ر التنفيذي لرابط�ة املصارف
الخاص�ة العراقي�ة ،عيل ط�ارق ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “البيانات
التي أعدها البن�ك املركزي تشر إىل زيادة
رأس م�ال القطاع املرصيف إىل اكثر من 15
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باملوظف�ني و 75%للمواطنني غر املوظفني،
عىل ان تكون مدة القرض  10سنوات اعتبارا ً
من تاريخ منح الدفعة االوىل من املبلغ”.
وتاب�ع “تك�ون نسب�ة الفائ�دة  5%سنوي�ا ً
تحس�ب بطريق�ة القس�ط الثاب�ت وتس�دد
شهريا ً مع القسط الشهري ،ويكون إحتساب
الفائ�دة الشهري�ة بموج�ب املعادل�ة (مبلغ
الق�رض * نسبة الفائ�دة) ،12%/وتستوىف
عمول�ة ادارية بنسبة  2%م�ن مبلغ القرض
املمن�وح” .واوضح ان “ع�ىل املقرتض تحمل
جميع رس�وم الرهن واج�ور الكشف ورسم
الطاب�ع املايل والرسم العديل بموجب القوانني
واالنظم�ة والتعليم�ات الناف�ذة” ،مؤكدا ً ان

“من�ح ه�ذه الق�روض للوح�دات السكني�ة
الواقعة يف بغداد ومركز املحافظات حرصا”.
ام�ا عن ال�رشوط الواجب توافره�ا يف طالب
القرض ،فقد شدد املرصف “ان يكون عراقي
الجنسي�ة ،كام�ل االهلية ،واليق�ل عمره عن
 18سن�ة ،وان ال يك�ون بذمته قرض اسكان
ممنوح له من اي مرصف لم يسدد بالكامل،
وان يكون املوظ�ف طالب القرض معينا ً عىل
ً
ومثبت�ا يف إحدى دوائ�ر الدولة
امل�الك الدائم،
ومستم�را بالخدم�ة والتق�ل خدمت�ه ع�ن
سنتني” .مؤكدا أن “االولوية تعطى للموطنة
رواتبه�م ل�دى امل�رصف م�ن حمل�ة بطاقة
ماسرت كارد نخيل حرصا”.

الع�راق م�ن خ�الل وزي�ري الداخلي�ة
والنقل واملواصالت فيها ،من اجل بحث
سبل التعاون املشرتك بني وزارته ،وتلك
املوجودة يف اإلقليم”.
وافص�ح ع�ن «ان توج�ه وزارت�ه بعد
انطالق عملي�ات (الصدم�ة) ،سيكون
باتج�اه تطوي�ر قط�اع االتص�االت يف
عم�وم الب�الد وتنظيم عملي�ات ادخال
سعات االنرتنت الدولية من داخل ارايض
االقليم واىل جميع انحاء البالد».
وتاب�ع الشيباني انه “يت�م العمل حاليا ً
ع�ىل تقديم كل اش�كال الدع�م لالقليم
يف قط�اع االتص�االت ،وح�ل املشكالت
العالق�ة بموج�ب الدست�ور ،من خالل
تحدي�د االط�ر االسرتاتيجي�ة للتع�اون
املش�رتك ،وتقديم قوات ح�رس االقليم
الدع�م واالسن�اد لعملي�ات (الصدمة)،
بالتعاون مع هيئ�ة االعالم واالتصاالت
االتحادي�ة واالجه�زة االمني�ة بمختلف
صنوفها ،وال سيم�ا يف املناطق الواقعة
عىل حدود االقليم».

وزارة النقل
الشركة العامة الدراة النقل اخلاص
القسم  :االمالك و العقارات
العدد4671 :
التاريخ 2020/6/16 :

REPUBLIC of IRAQ
MINISTRY OF TRANSPORTATION
GENERAL COMPANY FOR
PRIVATE TRANSPORTATION
MANAGEMENT
اعالن رقم ()4671
على حساب ناكل

ُ
تعل�ن الرشكة العامة ألدارة النقل الخاص عن إجراء مزايدة علنية لتاجر الخطوط واملشيدات املدرجة
أدناه يف محافظة (بغداد) يف اليوم الخامس عرش تبدأ اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون
بيع وأيجار أموال الدولة املرقم( )٢١لسنة  ٢٠١٣املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم
الرشك�ة اعاله لقاء مبلغ( )٥٠٠٠دينار غر قابلة للرد .فع�ىل الراغبني الحضور يف الساعة العارشة يف
مق�ر الرشك�ة اعاله وان يقدم املزايد كت�اب يؤيد براءة ذمته من الريبة معن�ون اىل (الرشكة العامة
الدارة النق�ل الخاص) وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسي�ة او البطاقه الوطنية املوحدة وبطاقة
السك�ن (النسخة االصلية) ودفع التأمينأت القانونية البالغة  %٢٠مروبا يف عدد سنني العقد بصك
مص�دق ويتحم�ل من ترسو عليه املزايدة اج�ور خدمة  %٢وكذلك يتحمل الن�اكل فرق البدلني يف عدد
سنني العقد علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل .
ت
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املالحظات

التأمينات
اسم العقار
 9,6٠٠٠,٠٠٠مليون دينار
خطوط ساحة الفردوس  /خط واحد
 ٢44,٢٠٠الف دينار
محل رقم ( )٢٠مرآب االمة
 496,١٠٠الف دينار
محل رقم ( )٢8مرآب االمة
 477,4٠٠الف دينار
مكتب الخدمة الهاتفية يف مرآب العسكري
 ٣٠٢,٥٠٠الف دينار
كشك رقم ()٢مستحدث مرآب البياع
لكل محل
املحالت( )١٣/١٢/١١/١٠/9يف مرآب شعلة الصدرين  ١7٠,٥٠٠الف دينار
 ٣4١,٠٠٠الف دينار
مطعم يف مرآب شعلة الصدرين

مدة االيجار سنتان  ...يدفع عىل شكل قسط واحد لكل سنه
ما عدا الفقره ( )1مدة االيجار سنة واحدة  ...يدفع االيجار عىل شكل قسط واحد

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام
رئيس جملس االدارة
2020/6/16

أصفر وأمحر
نادي امليناء :ال صحة ملا ينشر يف
وسائل االعالم بشأن التعاقدات

بغداد /متابعة الزوراء
اصدر نادي امليناء الريايض ،توضيحا ً بشأن تعاقدات فريق الكرة وتجديد العقود.
وق�ال املنس�ق االعالمي للنادي حي�در الحمود انه “نود ان نوضح عدم مس�ؤولية املكت�ب اإلعالمي للنادي
عم�ا يت�م نرشه يف صفح�ات التواصل من أخب�ار تخص تجديد الثق�ة او التعاقد مع العب�ني لفريق امليناء
الكروي”.
واض�اف “نؤك�د لجماه�ري امليناء و متابعي نش�اطاته أن ن�رش تفاصيل التعاق�دات يتم بع�د اإلنتهاء من
اإلجراءات بشكل رسمي من قبل األطراف كافة”.
واضاف “ال بد من اإلش�ارة إىل رضورة توخي الدقة يف نرش األخبار الغري دقيقة من قبل البعض و التي من
شأنها إرباك الجماهري و املتابعني”.
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امللكي يقرتب من لقب الليغا

راموس يقود ريال مدريد لتحقيق فوز صعب على مضيفه اتلتيك بيلباو
بغداد /متابعة الزوراء
كعادته ،لعب املدافع والقائد سريجيو
راموس ،دور املنقذ لفريقه ريال
مدريد ،حيث سجل هدف الفوز
الوحيد ،عىل مضيفه أتلتيك بيلباو ،يف
اللقاء الذي جمعهما امس األحد عىل
ملعب «سان ماميس» ،ضمن الجولة
 34من الليجا.
وجاء هدف املباراة الوحيد عن طريق
راموس من ركلة جزاء يف الدقيقة
 ،73ليكرر سيناريو االنتصار األخري
عىل خيتايف بالجولة .33
وبهذا االنتصار «السابع عىل التوايل»،
يرفع ريال مدريد رصيده إىل 77
نقطة يف صدارة جدول الرتتيب ،بينما
تجمد رصيد أتلتيك بيلباو عند 48
نقطة يف املركز الثامن.

بسام رؤوف وعامر زايد يتجاوزان
االزمة الصحية

ضغط ُمبكر

بدأ ريال مدريد الضغط مُ بكرًا ،وأهدر
كريم بنزيما فرصة تسجيل الهدف
األول برعونة شديدة ،حيث حصل
أسينسيو عىل ركلة حرة تصدى لها
حارس بيلباو سيمون ،لتتهادى أمام
كارفاخال الذي مرر للمهاجم الفرنيس
فأهدرها األخري يف الدقيقة .4
وتألق كورتوا حارس مرمى ريال
مدريد يف التصدي ألول محاولة من
أتلتيك بيلباو ،بكرة رأسية قوية من
الالعب راؤول جارسيا يف الدقيقة
.16
وأهدر رودريجو فرصة تسجيل
الهدف األول لريال مدريد يف الدقيقة
 ،22حيث تلقى كرة عرضية من
أسينسيو ،وسدد رأسية قوية مرت
أعىل مرمى سيمون حارس بيلباو.
وأرسل ويليامز مهاجم بيلباو
تصويبة صاروخية من داخل منطقة
الجزاء يف الدقيقة  ،23مرت أعىل
مرمى الحارس كورتوا.

حماوالت ُمكثفة

وانطلق ويليامز عىل الطرف األيمن
لريال مدريد ،محاوال التوغل
للتسجيل ،لوال تألق املدافع ميليتاو
الذي حرمه من فرصة خطرة يف
الدقيقة .41

بغداد  /محمد حمدي
اكد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ان صحة الالعب الدويل السابق
ومدرب الفئات العمرية يف املركز
الوطني للموهبة الرياضية بسام
رؤوف والكابتن الحارس الدويل السابق
عامر زايد يف تحسن مستمر وهما
يتماثالن للشفاء بفضل الله  ،مبينا انه
اطلع عرب تواصله مع الكابتن بسام
شخصيا ً عىل وضعه الصحي وايضا ً من
خالل وزير الصحة الذي زارهما اليوم
يف مستشفى الكرخ وعرب املالك الطبي

التطبيعية  :مل نرسل النظام
الداخلي الحتاد الكرة اىل فيفا
واستمر إهدار الفرص من العبي
ريال مدريد ،حيث تلقى بنزيما كرة
عرضية ،قابلها برأسية قوية مرت
بجانب القائم األيرس لحارس بيلباو
سيمون يف الدقيقة .46
وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي
بدون أهداف.
ومع بداية الشوط الثاني ،هدد لوكا
مودريتش العب خط وسط ريال
مدريد مرمى بيلباو ،بتسديدة من

احملرتف علي احلمادي ينضم لكتيبة
ليوث الرافدين
بغداد /متابعة الزوراء
قرر مدرب منتخب الشباب
قحطان جثري ،استدعاء ملحرتف
العراقي يف صفوف نادي
سوانزي سيتي االنجليزي عيل
الحمادي.
وقال والد الالعب إن “مدرب
منتخب الشباب قحطان جثري،
ابلغنا بان نجيل عيل الحمادي
سيتواجد ضمن قائمة الفريق

استعدادا ً لنهائيات آسيا”.
وأوضح أن “عيل ،سعيد جدا ً بهذا
االستدعاء فتمثيل املنتخبات
الوطنية رشف لكل العب عراقي
واكد يل انه سيبذل كل ما لديه
من اجل تأكيد موهبته”.
يذكر ان حمادي سيلعب يف
صفوف الفريق اإلنكليزي األول
بعدما تم تصعيده من فريق
الشباب.

ادارة الصناعات الكهربائية تظفر
خبدمات بهاء مجيل

بغداد /متابعة الزوراء
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي الصناعات الكهربائية مع العب الزوراء
السابق بهاء جميل لتمثيل الفريق يف منافسات املوسم املقبل.
وقال رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الصناعات الكهربائية عيل خلف
إن «التعاقد مع جميل يعد باكورة النادي يف فرتة االنتقاالت وهناك
مفاوضات مع العبني جدد لرتميم صفوف الفريق».
وأكد أن املدرب الجديد عماد عودة وضع قائمة بأسماء الالعبني
الجدد الذين سيتم التعاقد معهم إىل جانب القدامى« ،وبالتايل
سيكون فريق الصناعات الكهربائية خليطا متجانسا يف املوسم
املقبل».
يشار إىل أن نادي الصناعات الكهربائية أعلن يف وقت سابق تعاقده
مع املدرب الشاب عماد عودة ،الذي قاد الفريق قبل  3مواسم.

نادي زاخو يضم العبني جديدين
لصفوفه

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي زاخو الريايض ،ضم
العبني جديدين لصفوف فريقه
الكروي يف االنتقاالت الصيفية
الجارية.
وقال مرشف فريق الكرة
طه زاخويل إن “نادي زاخو
يواصل تدعيم صفوفه من اجل
التحضري بشكل جيد للموسم

املرشف وهما اليوم بحال افضل ،كما
ان وضع عائلة الكابتن بسام جيد
هو االخر بعد ظهور نتائج الفحص
املختربي الذي يؤكد عدم اصابتهم ب�
الڤريوس .
وثمن درجال االهتمام واملتابعة التي
ابداها االعالم الريايض وزمالء بسام
رؤوف وعامر زايد من الرياضيني
والتي اسهمت يف التخفيف من حدة
املرض وارتفاع حالتهما املعنوية التي
أحوج ما يكون اليها املريض اليوم يف
هكذا حالة.

املقبل .”2021 /2020
وأضاف ان “النادي تعاقد مع
العب الزوراء احمد محمد و
حارس مرمي نادي الرشطة
عبدالعزيز عمار خلف لتمثيل
الفريق يف دوري العراقي”.
يذكر ان زاخو تعاقد مع املدرب
احمد صالح لقيادة صفوف
الفريق يف املوسم املقبل.

خارج منطقة الجزاء يف الدقيقة
 ،46وصلت بني يدي حارس بيلباو
سيمون.
وسدد راموس كرة رأسية يف الدقيقة
 ،62مستغال عرضية من ركلة ركنية،
لكن الكرة مرت أعىل مرمى سيمون
حارس مرمى بيلباو.

تدخل الفار

وسقط الربازييل مارسيلو العب ريال
مدريد يف منطقة الجزاء ،وقرر حكم

املباراة اللجوء لتقنية الفيديو،
واحتسب ركلة جزاء ،بسبب وجود
تدخل عنيف من داني جارسيا العب
بيلباو يف الدقيقة .70
وانربى لتنفيذ ركلة الجزاء ،سريجيو
راموس مدافع وقائد املرينجي ،الذي
سدد عىل يمني الحارس سيمون
بهدوء أعصاب ومنح التقدم لريال
مدريد يف الدقيقة .73
وقرر زيدان تنشيط الخط الهجومي

جونيور
بفينيسيوس
فدفع
ولوكاس فاسكيز بدال من أسينسيو
ً
والحقا أرشك توني
ورودريجو،
كروس بدال من فالفريدي.
ً
رصيحا
وأهدر كريم بنزيما انفرا ًدا
بحارس أتلتيك بيلباو سيمون يف
الدقيقة  ،88والذي تصدى لتسديدته،
ليحرمه من إضافة الهدف الثاني
للملكي ،قبل أن يسحبه زيدان ويُرشك
الشاب لوكا يوفيتش بدال منه.

بغداد /متابعة الزوراء
كشفت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم ،حقيقة أرسلها للنظام
الداخيل التحاد الكرة اىل االتحاد الدويل للعبة “فيفا”.
وقال الناطق باسم الهيئة هشام محمد إن “الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي
لكرة القدم ،تواصل كتبة النظام األسايس لالتحاد لتصل اىل صيغة نهائية قبل
ارساله إىل االتحاد الدويل”.
وأضاف أن “الهيئة التطبيعية لم ترسل حتى االن النظام الداخيل التحاد الكرة
الذي ستتكون هيئته العامة من  90اىل  100عضوا وفق نظام فيفا .”2019
يذكر أن مهمة الهيئة التطبيعية التحاد الكرة ،هي اعداد النظام األسايس وتهيئة
انتخابات لالتحاد الجديد.

ابراهيم :سأجدد لالزرق حال حصولي على مستحقاتي
بغداد /ماهو حسان
اكد مدافع املنتخب الوطني لكرة القدم احمد
ابراهيم ان االجتماع مع ادارة نادي القوة
الجوية ملناقشة تجديد تعاقدي من عدمه
مرهون بمنحي مستحقاتي املالية من
املوسم املنتهي الذي لم اتقاىض منها دينارا ً!
واضاف انهزاحرتاما ً لجماهري نادي القوة
الجوية العزيزة عىل قلبي رفضت فتح قنوات
التفاوض مع االندية الراغبة بتواجدي

مع فرقهم استعدادا ً للموسم املقبل طيلة
الفرتة املاضية.موضحا يف حال لم يتم حسم
موضوع مستحقاتي املالية خالل االيام
املقبلة ساضطر للتوجه اىل الطرق القانونية
وال اعتقد ان املطالبة بحقوقي الرشعية قد «
يزعل « اي شخص.
وبني ان ما يؤملني كثرياً ..تقوييل ما لم اقل
بخصوص مطالباتي بمبالغ مالية ( 400و
 ) ٥00مليون كرشط لتعاقدي وكل ذلك عار

عن الصحة واالكثر ايالما ً تصديقه من قبل
البعض!!
وتابع  ،شاهدت امور سلبية لم اكن اتوقعها
جعلتني اشعر بندم شديد لعودتي للعب يف
الدوري املحيل مع كامل احرتامي وتقديري
للجميع!.
وتابع تلقيت مؤخرا ً عرضا ً من احد االندية
القطرية وسيكون محط دراسة قبل اتخذ
القرار الذي يصب يف مصلحتي املستقبلية.

نادي الطلبة يتعاقد مع السوري عبد الرمحن بركات
بغداد /متابعة الزوراء
توصل نادي الطلبة ،إىل اتفاق نهائي مع العب املنتخب األوملبي
السوري ونادي الوحدة عبد الرحمن بركات ،لتمثيل الفريق يف
املوسم املقبل.

ونرش نادي الطلبة عرب موقعه الرسمي رسالة ترحيب بالالعب
ً
قائال «مرحبا عبد الرحمن ..أهال بك يف نادي الطلبة»،
الجديد،
إشارة عىل اكتمال التعاقد مع الالعب السوري.
وقال مصدر مقرب من الطلبة إن النادي ينتظر وصول الالعب
مع استئناف الرحالت الجوية بني البلدين للتوقيع بشكل رسمي
واالنخراط بتدريبات الفريق تحت إرشاف املدرب أحمد خلف.
ويف سياق متصل اقرتب املدافع السوري مؤيد العجان من
االنضمام لصفوف نادي الطلبة يف االنتقاالت الصيفية الجارية.
وقال مصدر يف ادارة الطلبة ان “املدافع السوري مؤيد العجان،
قريب جدا ً من تدعيم صفوف االنيق”.
واوضح ان “العجان اتفق عىل جميع تفاصيل العقد وسيتواجد
قريبا ً يف بغداد لالنضمام رسميا ً اىل صفوف االنيق”.
يذكر ان العجان سبق وان لعب يف صفوف القوة الجوية.
يشار إىل أن نادي الطلبة أبرم صفقات مميزة بهدوء تام،
استعدادا للعودة من جديد خالل املوسم املقبل ،للمنافسة عىل
البطوالت املحلية.

نادي الشرطة :مل نناقش اي تعديل للجهاز الفين لفريق الكرة
بغداد /متابعة الزوراء
اكد امني رس نادي الرشطة ،عالء بحر
العلوم ،السبت ،ان ادارة النادي تسري
بخطوات واثقة ألكمال صفوف الفريق
من خالل خارطة الطريق التي وضعه
الجهاز الفني.
وقال بحر العلوم ان «ادارة النادي تسري
بخطوات هادئة وواثقة ألكمال تشكيل
فريق الكرة بالتشاور مع املدير الفني
للفريق الذي منحناه كامل الصالحيات
ألختيار ادواته من الالعبني ،حيث تم
استقطاب نخبة من الالعبني الذي برزوا

مع انديتهم يف املوسمني املاضيني».
واضاف انه «خالل االسبوع املقبل سيتم
حسم املرحلة الثانية من خطة انشاء
الفريق حيث سيتم تجديد عقود عدد من
الالعبني الذين مثلوا كرة الرشطة املوسم
املايض حسب ما تم تحديده من قبل
الجهاز الفني».
واشار بحر العلوم اىل ان «املرحلة الثالثة
سيتم الرتكيز فيها عىل ملف املحرتفني
الذين تم اختيارهم بعناية من خالل
اطالع الجهاز الفني عىل مستوياتهم
الفنية خالل املواسم املاضية وسيصار

اىل اعالن تسميتهم بعد التعاقد بشكل
رسمي ،حيث سيشكل املحرتفني االضافة
الحقيقية للفريق يف البطوالت املحلية
والخارجية».
واوضح انه «فيما يخص املالك املساعد
فأن ادارة النادي لم تناقش لهذه
اللحظة مسألة اجراء اي تعديل ،عىل
الرغم من طلب املدرب عبد الغني شهد
اضافة املدرب املساعد حسني عبد الواحد
وسيتم مناقشة كل هذه التفاصيل يف
اجتماع االدرة القادم بعد تحسن الوضع
الصحي».

الرياضي
No: 7281 Mon 6 July 2020

العدد 7281 :االثنين  6 -تموز 2020

تشيلسي حيافظ على املركز الرابع وآرسنال يعرقل وولفرهامبتون
حاف�ظ تش�يليس ع�ىل مرك�زه الراب�ع عىل
ج�دول ترتي�ب ال�دوري اإلنكلي�زي املمت�از
بف�وزه الثمني ع�ىل ضيفه واتف�ورد بثالثية
ضمن منافسات املرحلة الثالثة والثالثني من
املسابقة املحلية.
وسجّ ل كل من الفرنيس أوليفييه جريو ()28
والرازييل ويليان ( 43من ركلة جزاء) وروس
باركيل ( )90+2أهداف ال�”بلوز”.
ورفع تشيليس رصيده إىل  57نقطة محافظا ً
عىل املركز الرابع آخ�ر املراكز املؤهلة لدوري
أبط�ال أوروبا يف حني تجمّ�د رصيد واتفورد
عند  28نقطة يف املرتبة السابعة عرشة وبات
وضع�ه حرجا ً وه�و مهدد بالهب�وط لدوري
الدرجة األوىل.
وه�و الفوز الثالث لتش�يليس منذ اس�تئناف
منافس�ات مس�ابقة ال�”بريمريلي�غ” ،بعد
تعليقها ألكثر من ثالثة أشهر بسبب فريوس
كورونا املستجد ،مقابل هزيمة وحيدة خالل
املرحل�ة املاضي�ة أمام وس�ت ه�ام يونايتد
.3-2
أما واتفورد فقد تعرّض لهزيمته الثالثة منذ
عودة الدوري اإلنكليزي املمتاز مقابل تعادل
وحيد أمام ليسر سيتي (.)1-1
وواصل أرس�نال مس�رية انتصاراته األخرية
وحقق ف�وزه الثالث عىل الت�وايل عقب تغلبه
ع�ىل مس�تضيفه وولفرهامبت�ون بهدف�ني
دون رد يف إط�ار املرحلة الثالثة والثالثني من
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ومثل�ت الخس�ارة رضب�ة قوي�ة آلم�ال
وولفرهامبت�ون امللق�ب بالذئ�اب يف إنه�اء
املوسم الحايل يف املربع الذهبي.
وس�جل الصاعد بوكايو س�اكا البالغ عمره

 18عام�ا ً أول هدف له يف ال�دوري اإلنكليزي
بإح�رازه هدف التق�دم آلرس�نال يف الدقيقة
 43قبل أن يس�جل الكس�ندر الكازيت هدف
التعزيز يف الدقيقة .86
وه�ذا ه�و اله�دف األول لالكازي�ت خ�ارج
قواعده “ملعب اإلم�ارات” يف الدوري املمتاز
من�ذ ش�باط/فراير  2019تحدي�دا ً عندم�ا
أحرز يف ش�باك هيدرس�فيلد تاون ،علما ً بأن
آخر عرش أهداف س�جلها الالعب يف البطولة
كانت عىل أرض اآلسنال.
ورفع املدفعجية رصيدهم من النقاط إىل 49
نقط�ة يف املركز الس�ابع بف�ارق ثالث نقاط
خل�ف وولفرهامبت�ون تحديدا ً ال�ذي تجمد
رصيده عند  52نقطة يف املركز السادس.

وواص�ل مانشس�ر يونايتد تألق�ه وضغطه
عىل ليسر س�يتي وتشيليس يف املنافسة عىل
البطاقتني األخريتني املؤهلتني ملسابقة دوري
أبطال أوروبا املوس�م املقبل ،وذلك بتحقيقه
الفوز الثالث عىل التوايل معمقا جراح ضيفه
بورنموث صاحب املركز قبل األخري.
وس�جّ ل مايس�ون غرين�وود ( 29و،)54
وماركوس راش�فورد ( 35م�ن ركلة جزاء)،
والفرن�يس أنتون�ي مارس�يال ()45+2
والرتغ�ايل برون�و فرناندي�ش ( )59أهداف
مانشس�ر يونايتد ،وجونيور ستانيس�الس
( )16وجوش�وا كين�غ ( 49م�ن ركلة جزاء)
ه�ديف بورنموث.ورف�ع يونايت�د رصي�ده إىل
 55نقطة يف املرك�ز الخامس بفارق نقطتني

خلف تشيليس الرابع وثالث نقاط عن ليسر
الثال�ث ،يف ح�ني تعقدت مهم�ة بورنموث يف
البقاء بتجمد رصيده عند  27نقطة.
وحقق ليس�ر س�يتي فوزا ً كبريا ً عىل ضيفه
كريس�تال ب�االس بثالثي�ة نظيف�ة ضم�ن
منافس�ات املرحل�ة الثالث�ة والثالث�ني م�ن
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وف�رض املهاج�م ال�دويل اإلنكلي�زي جيمي
فاردي نفس�ه نجما ً للقاء بتس�جيله لثنائية
( )77و( )90+4يف ح�ني ّ
س�جل النيج�ريي
كيليت�يش إيهياناتش�و ( )49هدفا لتس�تقر
النتيجة عىل ثالثية نظيفة.
ورفع ليس�ر رصي�ده إىل  58نقطة يف املركز
الثال�ث بف�ارق نقطة ع�ن تش�يليس الرابع
ّ
املتف�وق ع�ىل واتف�ورد  3-0وث�الث نق�اط
ع�ن مانشس�ر يونايت�د الفائز ب�دوره عىل
بورنموث .5-2
يف املقابل ،تجمّد رصيد كريس�تال باالس عند
 42نقطة يف املرتبة الثالثة عرشة.
وع�اد بط�ل موس�م  2015-2016إىل س�كة
االنتص�ارات بع�د تعادل�ني وخس�ارة من�ذ
اس�تئناف املنافس�ات الش�هر امل�ايض بع�د
تعليقها ألكثر من ثالثة أشهر بسبب فريوس
كورونا املستجد.
وك�ر ف�اردي صيام�ه ع�ن التهدي�ف يف
املباري�ات الث�الث األخ�رية ،لينف�رد بصدارة
الهداف�ني برصي�د  21هدف�ا بف�ارق هدفني
أمام رشيكه الس�ابق الغابوني بيار إيمرييك
أوباميانغ مهاجم أرسنال.
وعزز برايتون موقعه وص ّعب مهمة مضيفه
نوريتش س�يتي صاحب املركز األخري للبقاء
يف ال�دوري اإلنكليزي املمت�از ،بالتغلب عليه

1صفر يف افتتاح املرحلة الثالثة والثالثني.وس�جّ ل البلجيك�ي ليان�درو تروس�ار ()25
هدف برايتون.
وخر نوريتش مبارياته األربع التي خاضها
يف الدوري منذ اس�تئناف منافس�اته الش�هر
امل�ايض بعد تعليقه�ا ألكثر من ثالثة أش�هر
بس�بب ف�ريوس كورون�ا املس�تجد ،وتلق�ى
تس�عة أهداف دون أن يتمكن العبوه من هز
الشباك.
ومع تبق�ي خمس مباريات له هذا املوس�م،
تجمّد رصيد نوريتش عند  21نقطة يف املركز
العرشي�ن األخ�ري ،بفارق س�بع نق�اط عن
واتف�ورد (صاحب املركز الس�ابع عرش ،أول
املراكز الضامنة للبقاء).
يف املقاب�ل ،رفع برايتون رصيده إىل  36نقطة
يف املرك�ز الخامس عرش ليبتعد بفارق تس�ع
نقاط موقتا عن أس�تون في�ال الثامن عرش،
أول املراكز املؤدية إىل توديع الدرجة املمتازة.
ويف املب�اراة ،أه�در الضيوف فرص�ة مبكرة،
إذ س�دد الكوب�ي أوني�ل هرينانديز يف جس�م
الحارس األسرايل ماثيو راين (.)13
ومنح تروسار فريقه هدف الفوز يف الدقيقة
 25بعدم�ا عكس بيمناه من مس�افة قريبة
تمريرة األس�رايل آرون م�ووي العرضية إثر
انطالقة رسيعة.
ول�م يس�تفد األملان�ي داني�ال ف�ارك م�درب
نوريتش من التبديالت التي أجراها يف الدقائق
العرشي�ن األخ�رية ،الس�يما إدخ�ال ه�داف
الفريق الفنلندي تيمو بوكي ( 11هدفاً).
وأنقذ القائم األيمن مرمى برايتون من هدف
بتصدي�ه لرضبة رأس�ية لإليرلن�دي آدم إيدا
(.)90+4
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اعالم الكرتوني

رونالدو :حققنا األهم وهو الفوز

أكد نج�م فريق يوفنت�وس ،الرتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو أن
أه�م ما تحق�ق يف مواجهة تورينو هو الف�وز ،وليس من املهم
أن يس�جل هو أو ديب�اال ،فاألولوية دائما ً م�ا تذهب ملا يحققه
الفريق بشكل كامل.وختم رونالدو ترصيحه بالتأكيد أن فريق
السيدة العجوز س�يحقق الفوز عىل ميالن يف املواجهة املرتقبة
بني الفريقني والتي ستقام يوم غد الثالثاء يف ميالنو.
واقتن�ص يوفنتوس فوزا ً مبهرا ً بأربع�ة أهداف مقابل هدف يف
مواجهة هامة لرونالدو ش�هدت تس�جيل أول أهدافه من ركلة
ح�رة مب�ارشة مع فري�ق الس�يدة العجوز كما ب�ات أول العب
يح�رز  25هدفا ً ليوفنتوس يف موس�م واح�د يف الدوري اإليطايل
منذ موسم .1960-1961

فالنسيا يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع غرناطة

غوارديوال واثق من تفادي مانشسرت سييت عقوبة اإليقاف األوروبي
أب�دى املدرب اإلس�باني جوس�يب غواردي�وال ثقته بأن
فريقه مانشس�ر س�يتي اإلنكليزي س�يتجنب عقوبة
حرمانه من املش�اركة يف مس�ابقات االتح�اد األوروبي
لك�رة القدم (يويفا) ملوس�مني ،بموج�ب قرار محكمة
التحكي�م الري�ايض (“كاس”) املتوق�ع ص�دوره ه�ذا
الشهر.
وحرم يويفا سيتي من خوض مسابقتي دوري األبطال
أو ال�دوري األوروب�ي “يوروب�ا ليغ” ملوس�مني بذريعة
مخالفته قواعد اللعب املايل النظيف .لكن النادي املتوج
ً
بط�ال إلنكلرا يف املوس�مني املنرصم�ني (2017-2018
و )2018-2019تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم
يف مدينة لوزان السويرية.
وأش�ارت “كاس” إىل أنها س�تصدر حكمها يف القضية،
خالل األسبوع الذي يبدأ اإلثنني  13تموز/يوليو.
وقال غوارديوال“ :نحن مستعدون .لدي ثقة كبرية بأنه
سيسمح لنا باملش�اركة يف دوري األبطال ،ألننا نريد أن
نكون عىل أرض امللعب خالل هذين العامني”.
وتاب�ع“ :يف  13تموز/يوليو س�نعرف الق�رار ،وآمل يف
أن يكون لصال�ح النادي ،لكل العامل�ني فيه ،الالعبني،
الجه�از الفن�ي ...ملحاولة االس�تمرار يف النم�و كنا ٍد يف
األعوام املقبلة”.وخر سيتي لقبه يف الدوري اإلنكليزي

املمت�از ه�ذا املوس�م لصال�ح ليفرب�ول .ويف غياب أي
مفاجآت كرى ،لن ينهي س�يتي (الثاني حالياً) املوسم
املحيل خارج املراكز األربعة املؤهلة إىل املسابقة القارية
يف املوسم املقبل.

كم�ا أن النادي اململوك من اإلماراتي منصور بن زايد آل
نهيان ،ال يزال يف املنافس�ة القارية هذا املوس�م ،إذ بلغ
ال�دور ثمن النهائي ،وحقق الف�وز يف الذهاب عىل ريال
مدريد اإلسباني بنتيجة .2-1

بوفون األكثر مشاركة يف تاريخ الدوري اإليطالي
صنع األس�طورة جيانلويج�ي بوفون التاريخ
مج�ددا ً وهذه املرة من باب عدد املش�اركات يف
مباريات ال�دوري اإليط�ايل ،كارسا ً رقم باولو
مالديني.وأصب�ح بوف�ون ( 42عام�اً) الالعب
األكثر مش�اركة يف تاريخ الدوري اإليطايل بعد
إطالق الحكم صافرة مباراة فريقه يوفنتوس
أم�ام تورين�و رافع�ا ً رصي�ده إىل  648مباراة،
ليف�ك الرشاكة م�ع باولو مالديني أس�طورة
مي�الن وزميل�ه الس�ابق يف منتخ�ب إيطالي�ا
الذي يمل�ك  647مباراة.وحاف�ظ بوفون الذي
لعب مع يوفنتوس معظ�م فرات حياته ،عىل
نظافة شباكه يف  296مباراة وتلقى  524هدفا ً

وفق�ا ً ملواق�ع إيطالية مختصة.وم� ّدد بوفون
عقده لس�نة إضافية مع يوفنتوس منذ أشهر
مما يعن�ي تعزيزه لرقمه القيايس يف األش�هر
املقبلة.ويملك بوفون رقما ً قياسيا ً ملفتا ً أيضا ً
كحارس مرمى بالحفاظ عىل نظافة شباكه يف
الدوري اإليطايل ملدة وصلت إىل  973دقيقة عىل
التوايل.وش�ارك بوف�ون للم�رة األوىل يف مباراة
ضمن ال�دوري اإليطايل عندم�ا كان يلعب مع
بارما يف  19نوفم�ر  1995ووقتها كان عمره
 17عاما ً وتسعة أشهر و 22يوما ً.
وق�ال بوف�ون يف مقابل�ة مبارشة ع�ىل موقع
انستاغرام“ :حقيقة اس�تمراري باللعب ألني

أش�عر بحال جيدة ،منافس وأشعر بقدرتي
عىل تقديم األفضل”.
وتابع بطل العالم “ :2006عندما يكون لديك
مساحة للتحسن ،تملك هذه الشعلة بداخلك
وتعني بأنك غري راض عىل نفس�ك”.ويحمل
بوف�ون أيض�ا الرقم القي�ايس بعدد
املش�اركات م�ع منتخ�ب
إيطالي�ا يف  176مباراة
دولي�ة ،برغم اعتزاله
يف ع�ام  2018بع�د
فش�ل التأه�ل إىل
مونديال روسيا.

ميالن يسهل طريق يوفنتوس حنو لقب
الدوري االيطالي
ع�زز يوفنتوس موقع�ه يف الصدارة عقب تغلب�ه عىل جاره
تورين�و بأربع�ة أهداف له�دف ضمن املرحل�ة الثالثني من
الدوري اإليطايل.
أحرز أهداف فريق الس�يدة العج�وز باولو ديباال يف الدقيقة
الثالث�ة وأضاف خوان ك�وادرادو الهدف الثان�ي يف الدقيقة
 29ثم تألق كريس�تيانو رونالدو بإحرازه هدفا ً هو األول له
مع فريق اليويف م�ن ركلة حرة مبارشة ،يف الدقيقة  61ويف
الدقيقة  87أح�رز بديل تورينو كويف جيج�ي الهدف الرابع
بالخطأ يف مرماه ،فيما س�جل أندري�ا بيلوتي هدف تورينو
الوحي�د من ركلة جزاء يف الدقيقة األخرية من زمن الش�وط
األول.
به�ذا الفوز عزز يوفنت�وس موقعه يف الص�دارة برصيد 75
نقط�ة فيم�ا تجمد رصي�د تورينو عند  31نقط�ة يف املركز
الثالث عرش.
ومثلت مب�اراة يوفنت�وس وتورينو حدث�ا ً تاريخيا ً لحارس

الفريق األس�طوري بوف�ون الذي أصبح
األكثر مشاركة يف تاريخ الدوري اإليطايل
برصي�د  648مباراة ،ليف�ك الرشاكة مع
باول�و مالديني أس�طورة مي�الن وزميله
الس�ابق يف منتخب إيطاليا الذي يملك 647
مباراة.
كم�ا بات رونال�دو أول الع�ب يف يوفنتوس
يسجل  25هدفا ً يف موسم واحد من الدوري
اإليط�ايل من�ذ عم�ر س�يفوري يف موس�م
.1960-1961
وأس�دى مي�الن خدم�ة رائع�ة ليوفنتوس
حام�ل اللقب واملتصدر عقب تحقيقه فوز
عريض عىل التس�يو صاحب املركز الثاني
بثالثي�ة نظيفة عىل ملع�ب األوليمبيكو يف
إط�ار املرحل�ة الثالثني م�ن دوري الدرجة
األوىل اإليطايل لكرة القدم.
وس�يطر ميالن تماما ً عىل اللق�اء موجها ً صفعة
حقيقية لالتس�يو الذي يمكن القول إنه ابتعد بشكل
كب�ري الليل�ة عن اللق�ب األول ل�ه منذ ع�ام ،2000
وافتتح التسجيل هاكن تشالهانوغلو يف الدقيقة 23
قب�ل أن يضيف زالتان إبراهيموفيتش الهدف الثاني
يف الدقيقة  34ثم أح�رز أنتي ريبيتش الهدف الثالث
يف الدقيق�ة .59ورفع مي�الن رصيده إىل  46نقطة يف
املركز الس�ادس بينما تجمد رصيد التسيو الوصيف
عند  68نقطة وأصبح عىل بعد  7نقاط من يوفنتوس
صاحب الصدارة.

وبعد تعليق منافسات املسابقة منذ آذار/مارس املايض
بس�بب ف�ريوس كورون�ا املس�تجد ،يس�تأنف االتحاد
األوروب�ي دوري األبطال يف آب/أغس�طس املقبل .ومن
املق�رر أن تقام مباريات اإلياب املتبقية لثمن النهائي يف
الس�ابع من الش�هر املذكور والثامن منه ،عىل أن تقام
األدوار األخرى (اعتبارا ً من ربع النهائي) ،بنظام بطولة
مصغرة يف العاصمة الرتغالية لشبونة.
وتاب�ع غواردي�وال“ :ك�رة الق�دم مرتبطة باملش�اعر،
باللحظ�ات ( )...أحيانا ً يكون املزاج جيداً ،أحيانا يكون
س�يئا ً عندما تواجه فرقا كهذه ،لكن يمكننا القول إننا
فزنا ربما عىل أفضل فريق يف العالم حاليا”.
ويواصل س�يتي الذي أحرز ثالثية محلية غري مسبوقة
يف املوس�م املايض ،مس�ريته يف مس�ابقة كأس االتحاد
اإلنكلي�زي ،حي�ث من املق�رر أن يواجه أرس�نال يف 18
تموز/يوليو.
وأش�ار امل�درب اىل “ما أرغب به ه�و الوصول إىل هاتني
املبارات�ني (أرس�نال وري�ال يف دوري األبط�ال) بأفضل
الظ�روف املمكن الفوز يف مباريات كهذه ال يتحقق عر
التكتي�ك أو األفكار ،ب�ل بالرغبة عندما يري�د فريق أن
يق�وم بذلك (الف�وز) ،ربما س�يخر يف نهاية املطاف،
لكن املباراة لن تكون سهلة لخصمه”.

واص�ل فالنس�يا نزيف النقاط بس�قوطه يف فخ التع�ادل أمام
مضيفه غرناطة  2-2ضمن املرحلة الرابعة والثالثني من دوري
الدرجة األوىل اإلسباني لكرة القدم.
وكان غرناط�ة البادئ بالتس�جيل عر كارل�وس فرنانديز من
ركلة جزاء يف الدقيقة  ،61بيد أن فرحته لم تدم سوى دقيقتني
حي�ث أدرك مانويل فاييخو التعادل لفالنس�يا قب�ل أن يمنحه
الرتغايل غونزالو غيديش التق�دم يف الدقيقة  ،68لكن غرناطة
نج�ح يف إدراك التع�ادل قبل أربع دقائق من نهاي�ة املباراة عر
فيدي فيكو.
وهي املب�اراة الرابعة عىل التوايل التي يفش�ل فيها فالنس�يا يف
تحقيق الفوز بعد ثالث هزائم متتالية فرفع رصيد إىل  47نقطة
يف املركز التاسع بفارق املواجهتني املبارشتني أمام غرناطة.
وفقد سيلتا فيغو نقطتني ثمينتني يف رصاع هروبه من الهبوط
بع�د أن تع�ادل مع ضيفه ري�ال بيتيس ( )1-1ضم�ن املرحلة
الرابعة والثالثني من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وافتت�ح التس�جيل مانويل نوليتو لس�لتا فيغ�و يف الدقيقة 22
وتع�ادل املدافع املغرب�ي زهري فضال لريال بيتي�س يف الدقيقة
.79بذلك رفع سلتا رصيده إىل  35نقطة يف املركز السادس عرش
وأصبح رصيد ريال بيتيس  38نقطة يف املركز الرابع عرش.

نوير :أثبتنا مدى محاسنا وتعطشنا لأللقاب
أكد حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ مانويل نوير أنه
ورفاق�ه يف الفريق املتوج بلقب كأس أملانيا لكرة القدم
عىل حس�اب باير ليفركوزن ( )4-2أثبتوا “يف األسابيع
األخرية مدى حماسنا وتعطشنا” إلحراز األلقاب.
وأضاف نوير يف ترصيح لقناة “س�كاي” عقب تحقيق
الثنائي�ة املحلية (الدوري وال�كأس)“ :ما حققناه ،يشء
ممي�ز .أمامنا اآلن ف�رة قصرية للراحة ،ثم سنس�تعد
ونحاول بكل تأكيد تحقيق الثالثية” يف إشارة
إىل لق�ب مس�ابقة دوري أبطال أوروبا
إذ خط�ا خطوة كب�رية لبلوغ ربع
النهائ�ي بف�وزه ع�ىل مضيفه
تش�يليس اإلنكليزي 3-صفر
ذهابا.
م�ن جهت�ه ،ق�ال مدرب
الفريق البافاري هانزي
فليك“ :نغ�ادر امللعب
بفخ�ر مل�ا حققناه.
ما أظهره الفريق يف
األسابيع األخرية
كان
مث�ري.
ذل�ك رائع�ا بكل
بساطة .أنا سعيد
جدا ج�دا .الفريق
فع�ال ورائ�ع.
اليوم ،هناك فرح
فقط”.
أما املهاجم الدويل
البولن�دي روبرت
ليفا ند و فس�كي
صاح�ب ثنائي�ة
يف املب�اراة النهائي�ة
والت�ي رفع به�ا غلته
م�ن األهداف يف مختلف
املس�ابقات هذا املوسم

إىل  51هدفا فقال“ :لعبنا بش�كل جيد ،س�واء يف الهجوم أو يف
الدف�اع .أظهرنا يف الش�وط الثاني أننا أفض�ل فريق وأننا نريد
الفوز بالكأس”.
وأع�رب املهاج�م توماس مولر عن أس�فه لغي�اب الجماهري،
وقال“ :إن�ه أمر محزن بعض اليشء .عندم�ا تغيب الجماهري
عن املباراة النهائية ملس�ابقة الكأس ،فالش�عور ليس نفس�ه
خ�الل تواجدها .لق�د نجحن�ا يف التتويج ،لك�ن غيابهم مؤلم
قليالً”.
وقال املهاجم س�ريج غنابري“ :نحن س�عداء ج�دا بتحقيقنا
للثنائي�ة .يف الش�وط األول ،كان�ت املب�اراة تح�ت س�يطرتنا
تماما ،وكان بإمكاننا تس�جيل هدف أو هدفني آخرين .ثم ،رد
ليفرك�وزن بمرتدات كثرية ،لكن يف النهاية فزنا  4-2وهذا هو
أهم يشء”.
يف املقاب�ل ،أعرب املدافع زفن بندر مس�جل الهدف األول لباير
ليفركوزن عن اس�تيائه للخس�ارة ،وقال“ :لم ندخل يف أجواء
املباراة يف البداية .كنا نفتقر إىل الش�جاعة والثقة ثم تأخرنا يف
النتيجة ،وأصبح األمر معقدا جدا .ربما رأينا أنها كانت املباراة
النهائية األوىل ألغلب العبين�ا .ولكن ملواجهة فريق مثل بايرن
ميونيخ ،يتعني عليك أن تكون مس�تعدا منذ اللحظة األوىل وأن
تثق يف قدراتك”.

مفكرة الزوراء
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نقابة الصحفيني يف اقليم كردستان تعلن عن تسجيل
 85إصابة بفايروس كورونا بني الصحفيني

السليمانية/نينا:
أعلنت نقابة الصحفيني يف إقليم كردس�تان،عن اصاب�ة  85صحفيا ً بفريوس “كورونا”
ووفاة صحفي واحد بالفريوس.
وقالت نزاكت حس�ني مس�ؤولة لجنة الدفاع عن حقوق الصحفي�ني يف النقابة يف مؤتمر
صحف�ي إنه تم تس�جيل  85حالة إصاب�ة بني الصحافيني يف إقليم كردس�تان بفايروس
كورونا كما تويف صحايف بالفايروس.
وعن احصائية املخالفات التي ُس�جلت ضد الصحفيني أثناء ممارس�ة عملهم اشارت إىل
أن أربيل تأتي يف يف مقدمة مناطق اإلقليم بعدد املخالفات ضد الصحفيني ،حيث س�جلت
 32مخالفة فيها ،فيما جاءت الس�ليمانية باملرتبة الثاني�ة ب� 16مخالفة ،وتلتها دهوك
ثالث�ا ً ب� 11مخالفة ،وحلبجة ب� 7مخالفات ،واما كرك�وك فقد وقعت فيها  16مخالفة
ضد الصحفيني ،واما بغداد ونينوى وخانقني سجلت مخالفة واحدة ضد الصحفيني.

تسويد شاشيت قناتني معارضتني ألردوغان
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“اإلذاعة والتلفزة”املغربية تواكب “كورونا” بـ 19ألف ساعة
الرباط/متابعة الزوراء:
قال�ت الرشك�ة الوطني�ة لإلذاعة
والتلف�زة إن قنواته�ا التلفزي�ة
واإلذاعي�ة كيّف�ت ،من�ذ بداي�ة
جائح�ة “كورون�ا” ،ش�بكاتها
الربامجي�ة م�ع ه�ذه الظ�روف
االس�تثنائية التي تعيش�ها بلدنا
كباقي دول العالم ،مش�رية إىل أنه
“انسجاما مع التوجيهات امللكية
الس�امية الخاص�ة بالظرفي�ة
االس�تثنائية ،ووف�اء لرس�التها
كمرف�ق عموم�ي؛ ب�ادرت كل
القن�وات اإلذاعي�ة والتلفزي�ة
إىل إنت�اج وب�ث مجموع�ة م�ن
الربامج اإلخبارية والتحسيس�ية
املرتبط�ة ب�داء “كوفي�د ،”-19يف
جوانبه�ا االجتماعي�ة والصحية
واالقتصادية”.
وأوضح�ت الرشك�ة الوطني�ة
لإلذاع�ة والتلف�زة ،يف ب�لغ له�ا،
أن�ه “انس�جاما م�ع رس�التها
كمرفق عموم�ي ،عملت مختلف
مكونات الرشكة الوطنية لإلذاعة
والتلف�زة ع�ىل مواكب�ة كاف�ة
الجوان�ب الصحي�ة واالقتصادية
واالجتماعي�ة املتعلق�ة بجائح�ة
كوفيد ،”-19مضيفة أن “القنوات
اإلذاعي�ة والتلفزي�ة خصص�ت،
خ�لل الف�رتة املمتدة م�ا بني 10
مارس ونهاية يونيو ،أزيد من 19
ألف س�اعة من الربامج اإلخبارية
والتحسيسية والتعليمية ،ضمنها
 11900ساعة يف القنوات اإلذاعية،
و 7400يف القنوات التلفزية”.
وج�اء ضم�ن الب�لغ أن “ه�ذه

الحص�ة توزع�ت ب�ني الوص�لت
التحسيس�ية بأزي�د م�ن 1700
س�اعة إذاعي�ة وتلفزي�ة؛ وفيما
يخص الربامج التحسيسية ،فقد
سجلت ما مجموعه  7700ساعة
بث؛ أم�ا الربام�ج اإلخبارية ،فقد
بلغ مجموع س�اعات بثها 3900
س�اعة؛ فيم�ا بلغ الحي�ز الزمني
املخص�ص لل�دروس التعليمي�ة
والجامعية  7300ساعة”.
و”تت�وزع الحصيل�ة اإلجمالي�ة
الت�ي بثتها القن�وات اإلذاعية بني
اإلذاع�ة الوطني�ة الت�ي بث�ت ما
مجموعه  1400س�اعة ،واإلذاعة

األمازيغية الت�ي خصصت 1370
س�اعة ،إىل جان�ب إذاع�ة محمد
السادس للقرآن الكريم بمجموع
 232س�اعة ،واملحط�ات اإلذاعية
الجهوية التي بثت أزيد من 7900
س�اعة ،ث�م القن�اة الدولي�ة بما
مجموع�ه  980س�اعة” ،حس�ب
البلغ.
أم�ا يف م�ا يتعل�ق بالقن�وات
التلفزي�ة ،يضي�ف الب�لغ“ ،فقد
توزع�ت الحصيل�ة اإلجمالي�ة
الت�ي بثتها بني القن�اة األوىل بما
مجموع�ه  2730س�اعة ،وبل�غ
حج�م امل�دة الزمنية الت�ي بثتها

قن�اة العي�ون الجهوي�ة 1070
س�اعة ،فيم�ا خصص�ت القناة
الثقافية أزيد من  2900ساعة”،
مش�ريا إىل أن “القناة األمازيغية
بثت أزيد من  800س�اعة ،وقناة
الرياضية خصصت ما مجموعه
 760س�اعة؛ أم�ا س�اعات البث
بقن�اة محم�د الس�ادس للقرآن
الكري�م ،فقد وصل�ت إىل أزيد من
 80ساعة”.
وورد ضم�ن البلغ أنه “يف س�ياق
مواكبته�ا لعملي�ة التعلي�م ع�ن
بعد ،فقد عب�أت الرشكة الوطنية
لإلذاع�ة والتلف�زة موارده�ا

البرشية ،وس�خرت وسائل تقنية
ولوجيس�تيكية مهم�ة للغاي�ة،
من أجل تمك�ني مختلف التلميذ
والطلبة م�ن متابعة دراس�اتهم
دون توقف”.
ويف ه�ذا اإلط�ار“ ،أنتج�ت م�ا
مجموعه  7300س�اعة من البث،
كان نصي�ب اإلذاع�ة الوطني�ة
واإلذاع�ات الجهوي�ة منها 2300
ساعة ،فيما أنتجت قناة “األوىل”
 980حصة تعليمية بحجم إجمايل
من البث بلغ  425ساعة”.
وبينم�ا خصص�ت قن�اة
“تمازيغ�ت” للربامج املدرس�ية
 340س�اعة ،بثت قناة “العيون
الجهوية”  590س�اعة ،كما بثت
قن�اة “الثقافية”  2800س�اعة
م�ن ال�دروس التعليمي�ة ،فيم�ا
أفردت قناة “الرياضية” لدروس
التعليم عن بعد  590ساعة.
وج�اء يف خت�ام الب�لغ أن “هذه
الربام�ج املتعلقة ب�ورش التعليم
عن ُبعد ،التي ت�م تصويرها بكل
من مركز التكوين�ات وامللتقيات
الوطني�ة واملركز املغربي الكوري
للتكوي�ن ،ت�م إنتاجه�ا يف إط�ار
التع�اون املثم�ر ب�ني الرشك�ة
الوطني�ة لإلذاع�ة والتلف�زة،
ووزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهن�ي والتعلي�م الع�ايل والبحث
العلم�ي ،وه�و التع�اون ال�ذي
كانت له انعكاسات إيجابية عىل
ضمان التعلي�م والتكوين لكافة
املتمدرس�ني يف جمي�ع أنح�اء
املغرب”.

السلطات متنع وقفة تضامنية مع سليمان الريسوني
أنقرة /متابعة الزوراء:
أصدر املجلس األعىل لإلذاعة والتلفزيون الرتكي ( )RTÜKقرارًا بفرض عقوبات جزائية عىل
قناتي “هالك تي يف” ( )Halk TVو”تييل ،)Tele1( ”1وتسويد شاشاتهما ملدة  5أيام.
وعلق عضو حزب الش�عب الجمه�وري املعارض وعضو املجلس األع�ىل لإلذاعة والتلفزيون
ً
قائل “الخطوة املقبلة هي قطع اإلرس�ال عن القناتني وغلقهما
إلهان تاش�جي ،عىل القرار
تمامً ا”.
وأضاف تاش�جي عىل تويرت “س�يتم تس�ويد شاش�تي قناتي ‘هالك ت�ي يف’ و’تييل ”1ملدة 5
أي�ام! املجل�س األعىل لإلذاعة والتلفزيون ينف�ذ الخطة الثانية لعملية تكمي�م أفواه القنوات
املعارضة… تم اتخاذ قرار العقوبة عىل القناتني بأغلبية األصوات .الخطوة املقبلة هي قطع
اإلرسال عنهما ،وغلقهما تمامً ا”.
وأكد تاش�جي أنه�ا املرة األوىل التي س�يطبق فيها املجلس عقوبة تس�ويد شاش�ات قنوات
تلفزيوني�ة ،واس�تطرد “لق�د نفذ املجل�س اليوم ثان�ي محاوالت�ه لقطع أص�وات القنوات
ً
ً
ومستقل .وهذه هي املرحلة األوىل من القرار،
معارضا وحرًا
التلفزيونية التي تش�كل إعلمً ا
والتي قد تصل إىل غلق القنوات تمامً ا فيما بعد”.
يش�ار إىل أن املجلس األع�ىل لإلذاعة والتلفزيون هو الوكالة الحكومي�ة الرتكية ،التي تراقب
وتنظم البث اإلذاعي والتلفزيوني ،ويتألف من  9أعضاء ينتخبهم الربملان.
ب�دوره ،انتقد رئيس بلدية إس�طنبول أكرم إم�ام أوغلو قرار حجب الب�ث ،مؤكدا ً أن “تركيا
تحتاج إىل الثقة ،كتم وسائل اإلعلم يقطع أنفاس البلد”.
ويأتى هذا القرار ،متزامنا ً مع ما كش�فه إلهان تاشجي ،من أن األشهر الستة األخرية كانت
ش�هدت تقديم ً 89
ألفا و 987شكوى ضد قناة “أي تي يف” ( )ATVاملوالية ألردوغان ،مشريا ً
إىل أن املجلس لم يفتح أي ملف تحقيق.
ويرى معارضون أن املجلس األعىل لإلذاعة والتلفزيون يحارب القنوات املعارضة ألردوغان.

هسربيس /حممد الراجي :
منع�ت الس�لطات تنظي�م وقف�ة
تضامني�ة كان يعت�زم القي�ام بها
صحفي�ون وحقوقي�ون ،قبال�ة
مق�ر الربمل�ان يف العاصمة الرباط،
تضامن�ا م�ع الزمي�ل الصح�ايف
املعتقل س�ليمان الريسوني.وأخرب
مسؤولو الس�لطة املحلية بالرباط
ومعه�م أمني�ون منظم�ي الوقفة
التضامني�ة الرمزي�ة ،أن الش�كل
االحتجاج�ي ال�ذي دع�وا إليه غري
مرخ�ص بتنظيمه حالي�ا ،بداعي
أن حالة الطوارئ الصحية ما زالت
س�ارية ،وتقت�ي عدم الس�ماح
بتنظيم التجمعات ،ومنها الوقفات
االحتجاجية.
وأبدى منظم�و الوقفة التضامنية
اس�تغرابهم ق�را َر املنع ،وس�اءلوا
عن�ارص األمن التي قدِم�ت لتنفيذ
الق�رار ع�ن س�بب منعه�م م�ن
التضامن مع الريس�وني ،يف الوقت
ال�ذي س�محت الس�لطات بتنظيم
وقف�ات احتجاجي�ة أخ�رى أك�رب
حجما ،كوقف�ة املحام�ني يف الدار
البيض�اء ،وأش�كال مماثل�ة يف
الرباط نفسها ،مثل مسرية نظمها
ع�رشات م�ن أصح�اب س�يارات
األجرة قبل أيام.

وحاول عبد الرزاق بوغنبور ،رئيس
العصبة املغربية للدفاع عن حقوق
اإلنس�ان ،إقناع مس�ؤويل السلطة
املحلية وعن�ارص األمن ،أن الوقفة
ّ
س�تنفض برسع�ة،
التضامني�ة
وأنه�ا س�تقترص فقط ع�ىل تلوة
كلمة باس�م املنظمني ،دون ترديد
الش�عارات كم�ا كان مق�ررا ،لكن
عنارص األمن تمس�كت بقرار عدم
اإلذن بتنظيمها.
“س�نلقي الكلمة برسع�ة ونذهب
إىل حال س�بيلنا” ،يق�ول بوغنبور
مخاطبا املس�ؤولني الذين س�بقوا
املنظمني إىل م�كان تنظيم الوقفة
مضيف�ا“ :نطال�ب ،فق�ط ،بتلوة
كلم�ة ل�ن تس�تغرق س�بع دقائق
ّ
ونفض جمعنا .املغرب كله يحتج،
فلم�اذا ُنمن�ع ،نحن ،م�ن خوض
هذا الش�كل االحتجاجي الرمزي”.
ر ُّد ممث�يل الس�لطة ع�ىل بوغنبور
هو“ :إنن�ا ال زلنا يف حالة الطوارئ
الصحي�ة ،وال يمك�ن الرتخي�ص
بتنظي�م وقف�ات احتجاجية ،ولم
يس�جّ ل علينا تحت سقف القانون
الرتخي�ص ول�و لدقيق�ة احتجاج
ّ
ليعقب
واحدة” ،كما ق�ال أحدهم،
زميل�ه مخاطبا بوغنب�ور“ :هادي
ْ
حس�بها علين�ا ،امل�رة الجّ اي�ة

نعوضوه�ا”؛ وع�ىل مضض رضخ
منظم�و الوقف�ة لقرار الس�لطات
وانسحبوا ،لكن بوغنبور قال“ :إننا
جميعا نشعر بالحگرة”.
الكلم�ة الت�ي كان مزمع�ا أن
ُتلق�ى خلل الوقف�ة االحتجاجية،
تضمن�ت تعب�ريا عن التش�كيك يف
طبيعة مل�ف قضية متابعة رئيس
تحري�ر صحيف�ة “أخب�ار اليوم”،
للش�تباه يف ارتكاب أفع�ال “هتك
عرض بالعنف واالحتجاز” ،حسب
ٍ
تكيي�ف النياب�ة العام�ة لحيثيات
املوضوع.
وج�اء يف الكلم�ة أن الطريقة التي
اعتق�ل به�ا الزمي�ل الريس�وني
“تعس�فية وتش�وبها خروق�ات
واضح�ة .كم�ا أن إج�راء الرشطة
القضائي�ة بحث�ا تمهيدي�ا ح�ول
أفع�ال منس�وبة إىل أي مواطن ،ال
يخول لها ،بأي شكل من األشكال،
يف غي�اب الطاب�ع التلب�ي ،إلقاء
القب�ض علي�ه بدع�وى االمتث�ال
للتحقيق”.
واعت�رب الداع�ون إىل الوقف�ة
التضامني�ة املمنوع�ة ،أن األفعال
املنس�وبة إىل الزمي�ل س�ليمان
الريسوني “ال زالت تعوزها الدالئل
والقرائن ،وهو ما تثبته إحالة امللف

ع�ىل ق�ايض التحقي�ق” ،مؤكدين
أن ل�كل مواطن الحق يف التش�كي
والتظل�م ،لكنه�م ش�ددوا ع�ىل
“رفضنا التام لتوظيف قضايا ذات
طابع جن�ي فضائح�ي لتصفية
الصحافي�ني املزعج�ني ،املعروفني
بكتاباتهم املنتقدة للسلطة”.
وطالبوا بإطلق رساح الريس�وني
حت�ى يتمك�ن م�ن إع�داد دفاعه،
وتمتيع�ه بتحقي�ق مس�تقل
ومحاكمة عادل�ة ،إذا تمت إحالته
ع�ىل املحاكم�ة من ط�رف قايض
التحقي�ق .كما طالب�وا بالكف عن
متابعة الصحافيني والتضييق عىل

حرية الصحافة والنرش.
ورغ�م من�ع الس�لطات للوقف�ة
التضامنية مع الزميل الريس�وني،
ف�إن الصحافي�ني والحقوقي�ني
الذين كانوا بصدد املش�اركة فيها،
يعتزم�ون تنظي�م وقف�ة جدي�دة
بعد انتفاء الس�بب ال�ذي عللت به
الس�لطات منع وقف�ة اليوم ،وأكد
ّ
ينفض
ذلك بوغنبور بقوله قبل أن
جم�ع الصحافي�ني والحقوقي�ني:
ُ
“نعل�ن تأجي�ل الوقف�ة ولي�س
إلغاءه�ا .كم�ا نعل�ن أن معرك�ة
الدف�اع ع�ن الصح�ايف س�ليمان
الريسوني ستستمر”.

عندما تكون الكلمة أكثر فت ًكا من كورونا ..دليل لتغطية صحفية مهنية وأخالقية
بغداد /متابعة الزوراء:
يف آذار/م�ارس امل�ايض ،أعل�ن مدي�ر
مكت�ب النقل بمحافظة “تعز” اليمنية
عرب حس�ابه يف فايسبوك عن اكتشاف
حالة إصاب�ة بفريوس كورونا ،وتناقل
الكث�ري من الصحفي�ني اليمنيني الخرب
عرب حس�اباتهم االجتماعية ،ووسائل
اإلعلم التي يعملون بها .لكن هذا الخرب
بعد وقت قليل ثبت كذبه وتم نفيه من
مكتب الصحة باملحافظة ،الذي أكد أن
الحالة املشار إليها لم تتوفر فيها حتى
معايري االشتباه!
نح�ن هن�ا أم خط�أ صحف�ي بن�رش
معلومات مضللة باالعتماد عىل مصدر
رس�مي يف غ�ري تخصص�ه ،إضافة إىل
النقل عن مواق�ع التواصل االجتماعي
من دون تحقق.
تسونامي الش�ائعات واألخبار امللفقة
ال يقل عن خطورة عن الجائحة “فأكرب
ع�دو لن�ا حت�ى اآلن لي�س الف�ريوس
يف ذات�ه ،بل ه�ذه الش�ائعات والخوف
ووص�م اآلخري�ن بالعار” ،كم�ا يقول
مدير منظمة الصحة العاملية.
م�ن جهت�ه ،أص�در مركز الدراس�ات
ً
دلي�ل للتغطي�ة
واإلع�لم االقتص�ادي
الصحفي�ة الجيدة لألم�راض واألوبئة
وخاص�ة ف�ريوس كورون�ا موج ًه�ا
للصحفي�ني اليمنيني م�ن خلل تقديم
القواع�د املهني�ة املنظم�ة للعم�ل
الصحف�ي يف األوبئ�ة واألخلقي�ات
الصحفية الواجب التحيل بها.
أوال  :املفاهيم
“ COVID-19كوفيد”-19

مصطلح إنجلي�زي ،أول حرفني “”CO
يرم�زان لكلم�ة “  ،”CORONAوثاني
حرفني “  ”VIيرمزان لكلمة “ ،”Virus
وحرف “ ”Dاألخري يرمز لكلمة “ -di
 ”easeوتعني املرض.
الفارق بني الجائحة والوباء
الجائح�ة “ ”Pandemicتعني الزيادة
املفاجئة والرسيع�ة يف حاالت اإلصابة
بامل�رض بمعدل غ�ري طبيع�ي يف أكرب
ع�دد من الدول واملناط�ق ،والتجمعات
السكانية يف الدولة الواحدة .أما الوباء

“ ”Epidemicفه�و يع�رب عن انتش�ار
املرض يف رقعة جغرافية معينة برسعة
تفوق املعدالت الطبيعي�ة املعتادة ،مع
الق�درة ع�ىل تحدي�د الوق�ت واملناطق
املتأثرة باملرض.
الفارق بني الحجر الصحي والعزل
الحجر الصحي “  ”Quarantineإجراء
يخض�ع له املصابني بم�رض معدي أو
غ�ري املصاب�ني ،يف املستش�فى أو أحد
املنش�ئات الخاص�ة مثل الفن�ادق ،أو
حت�ى يف املن�زل ،بغ�رض من�ع تفيش

امل�رض وحصاره .أما الع�زل “ -Isol
 ”tionفهو إج�راء يخضع له املصابني
فقط بامل�رض املعدي ،ويكون بش�كل
فردي منفصل ملنع انتقال العدوى.
الفارق بني اللقاح والدواء
اللق�اح “  ”Vaccineه�و مس�تحرض
بيولوجي يقدم املناعة الفاعلة املكتسبة
تجاه مرض معني ،بينما الدواء “ -Me
 ”icineفهو مادة تس�تخدم يف معالجة
األمراض التي تصيب البرش وتساهم يف
تخفيف وطأتها.

ثانيا  :التعامل مع املصادر
يف مناط�ق النزاع�ات أو الت�ي تعان�ي
ً
ارتب�اكا سياس� ًيا -مث�ل اليمن -يجب
تحدي�د الجه�ات الرس�مية املختص�ة
بتقدي�م املعلوم�ات ،س�واء يف املناطق
الواقع�ة تح�ت س�يطرة الحكوم�ة
الرشعي�ة املع�رتف به�ا دول ًي�ا ،أو يف
املناط�ق الخاضع�ة لس�يطرة جماعة
الحوث�ي ،بجان�ب منظم�ة الصح�ة
العاملية -املصدر األسايس -مثل:
اللجن�ة الوطني�ة العلي�ا للط�وارئ
ملواجه�ة وباء كورونا ،تابعة للحكومة
الرشعية.
اللجن�ة الفني�ة املش�رتكة ملواجه�ة
فريوس كورونا التابعة لوزارة الصحة
العامة والسكان الواقعة تحت سيطرة
جماعة الحوثي.
ثالثا  :محتوى القصة الصحفية
ابتع�د عن األلف�اظ التي تب�ث الخوف
والرع�ب ب�ني املواطن�ني ،وضم�ن
اإلرش�ادات التوعوي�ة يف قصت�ك
الصحفية.
أنق�ل الحقيق�ة كم�ا ه�ي ،ال كم�ا
تريدها.
تعرف عىل آراء الخرباء واملتخصصني.
احتف�ظ برأي�ك لنفس�ك ،وق�دم فقط
املعلومة املفي�دة ،وابتعد عن التوظيف
السيايس أو العنرصي.
ال تهم�ل القص�ص واملعلوم�ات غ�ري
املثرية.
رك�ز جه�ودك يف اإلجاب�ة عىل أس�ئلة
الجمهور ،واهتماماته.
ال تنرش البيانات الشخصية للمصابني،

واملعلومات الخاص�ة بأفراد عائلتهم،
تجن ًب�ا لتعرضه�م للخط�ر أو وصمهم
مجتمع ًيا.
راب ًعا  :ال تكن أنت املصاب التايل
استخدم يف عملك أدواتك الخاصة فقط
“كأس ،قل�م ،أوراق ،منادي�ل” ،ارتدي
الكمامة واس�تخدم القف�ازات ،وعقم
أيديك واألس�طح التي تتعامل معها أو
تش�ارك فيها اآلخرين ،واترك مس�افة
ال تق�ل عن م�رت بينك وب�ني زملئك يف
العم�ل ،وتجن�ب الحدي�ث وج ًها لوجه
معهم.
يف التغطي�ة امليداني�ة املتعلقة بحاالت
مصاب�ه أو مش�تبه يف اصابته�ا ،ع�ىل
الصحفيني التقيد بإجراءات الس�لمة
املهنية وأهمها:
تعقيم وسيلة النقل املتوجهة إىل مكان
املهمة الصحفية.
اس�تخدم امليكرفون أو ال�ذراع الرافعة
عند إجراء املقابلت الصحفية.
تجن�ب مل�س أي يشء يف محيط املهمة
التي ستقوم بها.
ال ت�أكل أو ت�رشب أي يشء يف م�كان
املهمة.
قلص وقت مهمتك قدر اإلمكان.
قبل الع�ودة إىل املنزل أو م�كان العمل
تخلص من القفازات والكمامات بشكل
جي�د ،وق�م بتعقي�م األدوات واملعدات
املستخدمة يف املهمة الصحفية.
ً
خامسا  :نصائح للمصورين
ض�ع خط�ة ملهم�ة التصوي�ر ،ادرس
املخاطر ،وضع خطة طوارئ.
اس�تخدام عدس�ات التقريب اللتقاط

الصور من مسافة بعيدة دون الحاجة
للقرتاب من املشهد.
تجن�ب الدخ�ول إىل املراف�ق الصحي�ة
وأماك�ن الحج�ر ،التقط الص�ور بقدر
اإلمكان م�ن خارج ه�ذه األماكن ،وال
تدخل أقس�ام الرعاية املركزة للحاالت
املصابة بأي حال من األحوال.
اس�تخدم صفت�ك وهويت�ك الصحفية
بش�كل واضح عند الحاج�ة للتصوير
يف األماكن الرس�مية ،واملواقع الهامة،
لتس�هيل املهم�ة وع�دم التع�رض
للمساءلة القانونية.
االلت�زام بتوف�ري وس�يلة مواص�لت
خاص�ة بتنق�لت املص�ور الصحف�ي،
وإبعاد السيارة قدر اإلمكان عن موقع
االشتباه بالفريوس.
ع�دم انته�اك خصوصي�ة املصابني أو
األف�راد املوجودي�ن يف الحجر الصحي،
واالبتع�اد ق�در اإلم�كان ع�ن إظه�ار
ملمحهم الشخصية.
ال تظه�ر املصاب�ني يف أوض�اع صحية
صعب�ة ،والتق�ط الص�ور لهم بش�كل
يحف�ظ كرامته�م ،ويظه�ر االهتم�ام
والتعاطف معهم كضحايا.
تجن�ب التطف�ل ع�ىل لحظ�ات الحزن
واألىس بأفراد العائلة واملقربني.
الرتكي�ز عىل تصوي�ر املوضوعات التي
من شأنها أن تساهم يف توعية وإرشاد
الن�اس بمخاط�ر الوب�اء ،والتعام�ل
مع�ه والوقاية منه.االهتم�ام بتصوير
الهيئات والطواقم الطبية واملتطوعني،
والرتكيز عىل جهودهم يف فرتة انتش�ار
الوباء ،إلرسال رسائل ايجابية للناس.
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قراءة نقدية لرواية ناقة صاحلة
د .داليا محامي
أذك�ر حينما ق�رأت رواي�ة س�اق البامبو
لس�عود الس�نعويس ،أني قلت يف نفيس لن
أقرأ بعده�ا ما هو أجمل و أكثر مالمس�ة
لقلبي منه�ا ،ولكن ح�دث أن قرأت فرئان
أمي حص�ة ،فرضب�ت أوتارًا حساس�ة يف
دواخ�ي وهزتني بعمق ،ألع�ود و أقول ها
ه�ي ذي الرواي�ة األفض�ل ،لكن ع�اد إلينا
سعود بروايته حمام الدار ،بفكرة عبقرية
ولغ�ة خالبة ،ورسد ذك�ي وتعابر حزينة،
ً
محبة
يرغم�ك صدقها عىل الذوبان أمامها
لقل�م الكات�ب الف�ذ ،وعدت وقل�ت مجد ًدا
مح�ال أن أقرأ أبدع منها ،ليفاجئنا س�عود
ً
أخ�را برائعت�ه «ناق�ة صالح�ة» ،بلغتها
الفري�دة املتمكن�ة الت�ي أعادن�ا الكات�ب
م�ن خاللها لزم�ن البالغ�ة والفصاحة ،و
للعص�ور الذهبية للغة العربي�ة ،فمن أول
كلم�ة ينج�ح يف فصلك عن زمن�ك ،ويعود
ً
س�ابقا،
بك إىل زم�ن وبيئة لم تقرأ عنهما
ويجعلك تغرق يف ثناي�ا حكاية ،من حقبة
لن تعود.
«ومنزلك قلبي ،وأن�ا لوال الخلوج..ما أترك
دياري لديرة صالحة»
ً
شيئا حتى تقرأ الرواية،
جملة لن تعني لك
فتضح�ي موس�يقى يف روح�ك تردده�ا
بنغمك الخاصَ ،
بن َفسك الشعري الخاص،
والجملة الساحرة يف آخر كل مقطع «العلم
عند الل�ه» تختم كل القصائد التي ترتدد يف
دواخلك ،بإيمان واستسالم عميقني.
الرواي�ة مقس�مة إىل ثالث�ة فص�ول ..قبل
العلم ،والعلم ،وبعد العلم ..والعلم هنا ربما
هو حكاية الحب التي انتهت بجملة «العلم
عن�د الله» التي نطقها «دخيل بن أس�مر»
ل�»صالح�ة» يف لقائهم�ا األخ�ر ،ففصل
قب�ل العل�م هو التمهي�د أو األح�داث التي
يجب معرفته�ا ،قبل ال�روع يف الحكاية
األساس�ية ،و تداعي�ات م�ا حص�ل قب�ل
 40عامً �ا ،عىل لس�ان إحدى الش�خصيات
الرئيسة وهو «دخيل بن أسمر» ،أما فصل

العلم فهو قلب الرواية ومحورها األسايس
تحكيه لنا «صالحة بنت أبوها» ،ويف فصل
بع�د العل�م يع�ود إلين�ا «دخي�ل» مجد ًدا
ليخربنا النهاية.
القص�ة بح�د ذاتها بس�يطة ،لك�ن براعة
الس�نعويس ،وعقليّته الجبارة ،حولتها إىل
س�احر آرس ،بلغة وال أرقى ،وتعابر
نص
ٍ
صادقة فيها َ
نفس شعري ال يقاوم:
(مات أبي يف رحل�ة الحج ..ودفن يف الدرب
حيث ال نعرف له ق ً
ربا…
ض�اع يف الصح�راء وأب�ي ال يضي�ع أب� ًدا،
وخارطت�ه ليل الس�ماء ..ولكن ال نجوم يف
القبور).
الرواي�ة كم�ا ق�ال الكاتب مس�تلهمة من
قصي�دة قديم�ة للش�اعر محم�د عبدالله
العوني ،وفيها أحجية كعادة الس�نعويس،
وس�حرها يكم�ن يف أن كل من�ا س�يفهم
األحجية بطريقت�ه الخاصة ،ويحللها عىل
ه�واه ،أما ما هي الحقيق�ة؟ فالعلم عند
الله.
الش�خصيات يف الن�ص متخيل�ة ،لكنه�ا
نابض�ة بالحياة لدرجة تجعلك تصدق أنها

واقعية ،وصف البيئة صادق لدرجة اليقني
بوجود مكان يدع�ى ديار صالحة بالفعل،
وامللح�ق الوهم�ي يف نهاية القص�ة ،يعزز
لدي�ك ه�ذا اليق�ني ،بطريق�ة ال يتقنها إال
السنعويس.
إن بدأنا بامللحق ،من املرجع الوهمي ،كتاب
(صحراء الع�رب) للرحال�ة ،JR Edward
وفيه ُتذكر قصة عن فتاة ،تقطع الصحراء
مش� ًيا باتجاه ال�رق ،رآها ه�و ودليله،
راعي اإلبل السوداء ،وهي تحمل ابنها عىل
ظهره�ا وق�د أضناهما العط�ش ،يوهمنا
س�عود أنه ق�رأ ه�ذه القص�ة يف الكتاب،
فاستلهم منها روايته ،بعد أن أضاف إليها
ناقة بيض�اء مع حواره�ا ،وقصة حب لم
تتم ،ب�ني «صالح�ة» وابن خاله�ا «دخيل
بن أس�مر» ،ال�ذي يضط�ر إىل الرحيل عن
البادية والتوجه إىل الكويت وتغير اس�مه
إىل «محم�د عب�د الل�ه الش�اوي» ،عق�ب
انتشار قصيدة له يتغزل فيها ب�»صالحة»
ويهجو عمها ش�يخ القبيلة ،رغم أنه ليس
من َن َظمها ،لكن وبحكم العادات واألعراف
وبأم�ر من عمها ،تت�زوج «صالحة» بإبن
ٍ

عمها «صالح» ،بعد أن اغتصبها راعي إبل
س�وداء ،ويف ليلة زفافهما يدخل الش�ك إىل
قل�ب «صالح» أن «دخي�ل» هو من اعتدى
ع�ىل «صالح�ة» ،الت�ي تض�ع مولوده�ا،
وه�ي وحده�ا من تع�رف من ه�و والده
الحقيقي.
«صالح» االبن البكر لش�يخ القبيلة ،الذي
ال ي َر األب غره ،رغ�م وجود االبن األصغر
ّ
والصقار ،فاتن
«فالح» ،الش�اعر الوس�يم
بن�ات القبيل�ة ،ال�ذي نفهم أنه ه�و أيضاً
يعش�ق «صالح�ة» وكان يريدها لنفس�ه،
وق�د أرسّه�ا مرة أن�ه يكره أخي�ه ،وربما
يريد التخلص منه.
تق�وم معركة (الرصيف) بني آل الرش�يد
وحلفائه�م العثماني�ني ،وأم�ر الكوي�ت
وحلفائ�ه ،ويخرب «فالح» أخ�اه «صالح»
أن األم�ر يطلب�ه باالس�م ك�ي يقات�ل إىل
جانب�ه ،ويموت «صالح» متأث�رًا بجراحه
يف الكوي�ت ،بني ي�دي «دخيل بن أس�مر»،
ال�ذي ع�رف أن الرصاصات الت�ي أصابت
«صال�ح» إنكليزي�ة الصنع ،وليس�ت من
صن�ع العثمانيني ،الذي�ن اتهمهم «فالح»
بقتل أخيه.
يعود «فال�ح» إىل «صالحة» ومعه بندقيته
وبندقي�ة أخيه االنكليزيت�ان ،ليخربها أن
أخيه قد م�ات ،وأن أمر الكويت لم يطلبه
للقت�ال كما ادع�ى ،فتتج�ه «صالحة» إىل
الكوي�ت ،إىل دخي�ل ب�ن أس�مر ،صحب�ة
ابنها ،وناقته�ا «وضحى» وحوارها ،وعند
مش�ارف الكويت تركل الناق�ة «وضحى»
ول�د «صالح�ة» خط�أ ً فيم�وت ،فتق�وم
«صالح�ة» بذب�ح ح�وار الناق�ة أمامه�ا
انتقامً ا منها ،فتغافلها الناقة الثكىل وتربك
عليها وتقتلها ،يس�مع «دخيل بن أسمر»
نواح الخلوج فيهرع إليها ،ليجد محبوبته
وابنه�ا مقتولني ،ويعود إىل الكويت ليحفر
ق ً
ربا لصالحة حتى ال يضيع منه كما ضاع
ق�رب أبيه ،لك�ن نقرأ يف النهاية إش�ارة من
إحدى الشخصيات الثانوية ،أن «دخيل بن

أس�مر» قد س�جن يف الكويت ،بتهمة قتل
«صالحة» وابنها بع�د أن وجدا مذبوحني،
فيقع القارئ يف حرة جديدة ال يعرف معها
أين وما هي الحقيقة ،هل الناقة من قتلت
«صالح�ة» أم «دخي�ل»؟ أم أن «صالح�ة»
قتلت ابنها ونفس�ها؟ العلم عند الله.
املف�ردات يف الرواية مناس�بة تمامً ا للبيئة
الصحراوي�ة ،وقد انتقى الكاتب كلمات لم
يس�مع معظمنا بها مثل :الرمث ،العلندة،
الثمام ،الرصد ،أشخب ،بغام ،فواخت ،تنث
ضوع الخزامى  ..ورغم ذلك فهناك س�حر
خ�اص يف لغة النص ،ربم�ا جاء من تكرار
النفي ب�(ال) النافية ،مما أعطى موسيقى
رائعة للكالم ،تجربك عىل تلحينه يف صدرك
وأنت تقرأ ،غر متأكد إن كنت تقرأ ش�عرًا
أم نثرًا:
(ال زرع يف األرض ،وال مياه يف الشعاب بعد،
تأخرت هذا العام ..لعلها تصل يف الغد)
(ال م�اء يف قربتي ،والع�رق ال يروي ظمأ،
أتكون الكويت سحابة ّ
تبر بما ال يجيء،
أم رسا ًبا ال يضنيه نأي أبدي؟)
أو ربم�ا ج�اء م�ن االس�تخدام العبق�ري
لألض�داد يف الجمل�ة الواح�دة ،كقول�ه يف
وصف حب دخيل لصالحة:
(أحببته�ا ألنها كثرات يف واح�دة ،صعبة
س�هلة ،حرة فاتن�ة ،ذكية غبي�ة ،خجول
ماجن�ة ،كذابة ص�دوق ،أحبب�ت وج ًها ما
رأيت مثله قط  ،يؤاخي بني مالمح النحيب
دمع�ا ً و تقطيب�ة حاجب�ني ،وب�ني ثغ�ر
يكركر)
أو عندما قال:
ّ
(تفك�رت يفّ ويف منف�اي املالح ،ويف عذوبة
صالحة)
(أُدب�ر عن هدي�ر الخليج ،أُقب�ل عىل نواح
الخلوج)
(ل�م يغرس بها ً
يأس�ا يف النفس ،وهذا أمر
جيد ..ركب فرسه وغادر دونما غرس بذرة
أمل ،وهذا أمر يسء)
ألول م�رة أق�رأ وال أنتبه من ه�و الراوي..

قراءة انطباعية لـ (خزين الالمرئيات) للروائي العراقي فؤاد التكرلي
اثري جليل ابو شبع
خزين الالمرئيات مجموعة قصصية كتبها التكريل س�نة
 2001و 2002و2003
تتك�ون من خمس قصص قصرة وخم�س ابطال يف كل
قص�ة يتعرض الكاتب ملش�كلة حياتي�ة معينة وتتفاقم
هذه املشكلة وتبقى بدون حل حتى يصل البطل اىل نتيجة
واحدة فقط تكون هي الحل والنتيجة هي الالمباالة بكل
ما حدث وما سيحدث
فاذا وصل البطل اىل هذه النقطة تبدا هذه املشكلة بالحل
وكيفما س�تكون نتائجها سيكون البطل راض عنها ألنه
وببس�اطة وصل اىل نتيجة واح�دة ان العبثية هي منهج
للحياة التي سيكون عليها
اول هذه القصص
هي املسماة باسمها املجموعة كلها
خزين الالمرئيات يستهلها الكاتب بهذه العبارات
((يف ثناي�ا بعض النف�وس ال كلها خزين من احاس�يس
القناع�ة او الرض�ا يفي�ض فيحي�ل م�ع الزم�ن م�رارة
وضغوطها الشديدة اىل حالة مقبولة وغر مؤذية)) هذه
القصة
بطله�ا ينقط�ع ع�ن حبيبته الت�ي احبها ب�كل جوارحه
ومشاعره وبادلته بنفس الطريقة محبتها له فرتة ليست
بالقصرة ولكنهم يفرتقون مدة طويلة ويتالقون بحكم
الصدفة وتتهي�ج الذكريات املدفونة او خزين مش�اعره

غر املرئي عن .لقاءه معها ويرجع البطل لنقطة الصفر
بعد ن حاول جاهدا نس�يانها ونس�يان كل ما يتعلق بها
وهنا تبدا املشكلة من جديد وخاصة وان حبيبته اصبحت

متزوجة ولديها طفل
((ال اريد حرق االحداث ملن لم يقرأها))
القص�ة الثانية بطلها ضابط رشط�ة مرتيش يقوم بأخذ
حصت�ه من الرش�وة وحصة ضابط اخر اع�ىل منه رتبة
فيق�وم الضابط الثان�ي بكتابة تقرير ي�ؤدي به اىل نقله
م�ن بغداد اىل قرية حدودية يف مدينة زرباطية واملعروفة
بطبيعته�ا العش�ائرية وهنالك تحدث جريم�ة قتل الحد
املعلم�ني وس�ط تكتم اه�ل القرية وس�كوتهم ويف نفس
الوقت يتلق�ى الضابط اتصاال من احد ضباط دائرة امن
البل�دة له معرفة قديمة معه موجه�ا له انواع التهديدات
واالهانات ورسائل الوعيد يف حالة انه لم يستطع القبض
عىل املجرم يف غضون اسبوع واحد ويف ظل هذه الظروف
والرصاعات النفسية للضابط يتوصل الضابط اىل نتيجة
واحدة بعيدا ع�ن الجريمة وخيوطها هذه النتيجة كانت
كفيل�ة لحل املس�الة النفس�ية الت�ي كان الضابط واقعا
فيها.
القصة الثالثة
واسمها امرأة الصمت
يستهلها الكاتب بهذا القول
((ال يح�ق يف ديارنا إلحدى النس�وة ان ترصح بالحقيقة
علنا))
هذه العبارة وهذه املش�كلة كانت املحور الرئييس الذي
جعل بطلة قصتنا التي لم تتكلم اال ببضع كلمات والباقي

هو منولوج داخي يف ال يتجاوز صوته حدود نفسها يعلل
الكاتب س�بب الصمت الذي جعلها تجعله مالذا امنا لكل
مجري�ات حياتها ،يكون الصمت احيان�ا ابلغ من الكالم
واكث�ر إنتاج�ا يف مجتمع ال يعطي ل�كالم البعض اهمية
ومن هؤالء هي بطلة امرأة الصمت
يف بيت العائلة الذي يس�كنه زوجه�ا واخوته يتعرض اخ
زوجها لحادث يجعله قعيد الكريس املتحرك يف عز شبابه
وبس�بب العوز والفقر تتربع البطلة مل�داراة حماها اخو
زوجه�ا فركب ابليس راس زوجها وتنتابه الهواجس وال
توجد وس�يلة دفاع لدى البطلة سوى الصمت املطبق غر
مبالي�ة بهواجس زوجها وال بكالمه وال حتى بش�كوكه،
فهل س�تنجح البطل�ة يف اجتياز هذه االحداث وش�كوك
الزوج؟؟؟
هذا ما تخبئه لنا االسطر النهائية للقصة.
القص�ة الرابعة هي املس�ماة بالنهاية الثاني�ة واظن ان
الكات�ب تعم�د جعلها يف اخ�ر املجموعة رغم م�ا انها قد
كتب�ت بتاريخ يس�بق القص�ص التي قبلها وس�بب هذا
الرتتيب هو النتيجة النهائية للقصة الن الفلسفة العبثية
تعتق�د احيان�ا ان االنتح�ار احد النهاي�ات التي يقومون
بها م�ن يومن بالعبثية وبفلس�فتها العبثية وبطل هذه
الرواي�ة يتع�رض ملصر اش�به باملوت فهل س�يقدم عىل
االنتحار؟ وخاصة هو يومن بعبارة
(( تبدا الحياة حني ال تنتهي)).

« عكس االجتاه »

قص

ة
قصرية

وائل األمسنيت
عىل ناصية ش�ارع خلفي  ،يجلس
يف رك�ن مواج�ه ملدخل بي�ت قديم
 .يرك�ب قط�ار الذكري�ات ويجرت
الحنني إىل الوراء  ،ينزل يف املحطات
الت�ي عاي�ش فيه�ا أي�ام صب�اه
بحلوه�ا ومره�ا ينظ�ر إىل أم�ه
البائس�ة يف صح�ن ال�دار  ،وتدي�ر
بيده�ا الرحى  ،لطح�ن الذرة ومن
ثم عمل « َّ
البتاو « .
ً
ضاحكا ناحية أبيه العائد من
يجري
الغي�ط  ،يحمل عنه الف�أس وحزم
البصل و الجرج�ر  .ما أن يضعهم
ُ
املبنية
عىل حافة املصطبة الصغرة
الطوب اللب�ن يع�اود الجريان
م�ن
ِ

ويتعل�ق برقب�ة أبي�ه  .يُدخ�ل يده
الصغ�رة يف جيب الصديري ،يخرج
ثم�رات النبق ويتويل هو مس�ئولية
توزيعها عىل أخوته.
يتذكر مس�اندة أبيه له يف قس�مته
هذه  ،حتى وإن كانت قسمة ضيزى
 .يأخذ ُحصانه الطيني  ،وثمرة نبق
يخبئه�ا يف جيبه وينطلق إىل الجوار
 ،حي�ث تنتظ�ره ه�ي بعروس�تها
ُ
النبقة يف
الخشبية الصغرة  ،يضع
فمها برباءة  ،فتقول له :
واحدة بس .؟
فرد :
«مفيش تاني «!
تغض�ب وترح�ل  ،يع�اود التعل�ق

برقب�ة أبي�ه ع�ى أن يج�د واحدة
ضل�ت يده الطريق إىل التقاطها فال
يج�د  .ينزل إىل محط�ة أخرى أكثر
بؤسا  ،يرى أباه عائدا محموال عىل

ّ
موشح ( ال تقلقي بغداد)

د  .كوكب البدري
ّ
فالنه� ُر يج�ري يف
ال تقلق�ي...
ّ
السواقي
ال تقلقي ..والحب يومض يف املآقي
فإذا ُ
ْ
أقبلت
الكرُونا
الصبا ،أو أشعلتْ
نحو ّ
ْ
أجلت
خوفا ،ووع ًدا
العراق
ال تغلقي ..باب الرّجاء عىل
ِ
املذاق
أو تنطقيَ ..عت ًبا مريرًا يف
ِ
وإذا ترسبلت الغيو ْم

يف سرها ٌ
قلق يحو ْم
كوني لها أمٌّ رؤو ْم
ب�ل فاس�بقي ...ج�رح العب�اء ِة يف
قاق
ال ّز ِ
َ
ّ
العناق
ورتقي ..عطش األنام إىل
ِ
بغداد يا دار الكرا ْم
أهواك لو غاب ّ
السال ْم
أو َجبّ عينيك اللثا ْم
بانعتاق
فزقزقي ...رغم الرّزايا
ِ
ّ
بانطالق
وصفقي..
للفجر آتٍ
ِ
ِ

أكت�اف أربع�ة نفر بال ف�أس ،وبال
ح�زم البصل والجرج�ر  ،مرضجا
يف دمائ�ه  ،عال بالدرجة التي يعجز
فيها ع�ن الوص�ول إىل رقبته  ،أمي

تطلق الرصخات املتتابعة ،
الجران يسألون :
ما به ؟
أُجيبوا ..
سقط من أعىل شجرة النبق .
بال�كاد رفع ي�ده اليمن�ي وضعها
يف جي�ب الصدي�ري  ،أخ�رج بعض
ثمرات دفنهم يف كفي وغاب .
هل انتقمت شجرات النبق من أجل
ثمراته�ا ؟ ه�ل أرادت حرماني من
أبي كما حرمها أبي صحبة أوالدها
والعيش يف سالم ؟
نبت نواها ِغ ّ
�ال يف نفوس أخوتي ،
وطرح س�وادا عايشته معهم بضع
سنني أخرى.

ل�م أحتمل  ،بعد أن نفوا ملكيتي يف
أي يشء  ،وأخرجون�ي ُعريان�ا من
دفئهم .
يف الج�وار  ،أتى هناك من اس�تطاع
أن يشرتي لها ثمرات النبق بالكيلو
 ،ليس النبق فقط .
فصار من حقه هو فقط  ،الدخول
إىل باحته�م ووضع النب�ق يف فمها
دون براءة .
ُ
انتفضت مع نفر القطار و قبل أن
يداهمن�ي الوق�ت  ،و لك�ن لم أنس
قبل أن أعود إىل القاهرة أن أش�رتى
ث�الث أكياس متس�اوية م�ن النبق
أوزعهم عىل أطف�ايل ،حال تعلقهم
برقبتي عند عودتي .

مناجاة
زهراء عادل
يا رب امنحني االذن كي اتوارى
العالم يعوم يف الكذب
ُ
سباقات الدراجات الهوائية
اين
وسط هذه االعاصر ؟
ُ
وحفالت العازفني
املحجوبة بصفارات اإلنذار ؟
ُ
ُ
االباط�رة
امل�دن الت�ي تقات�ل عليه�ا
مغلقة
اين االسكندر
ونرون
ونابليون ؟
العناكب تمرح

يف املتاحف واملقاهي والدكاكني
هل زال عرشك ايتها الحضارة ؟
هل آلدم خطايا نجهلها ؟
املشاهر والساسة محجورين
وغرف التعذيب معطلة
يا رب امنح عبادك القوة كي يعيشوا
ويعودوا برسعة
لصناعة االسلحة للمعارك
وخياطة أكفان صغرة
لضحايا الهجرة
ُ
القادة من جديد
كي يتصافح
وانا كي أختفي

هل هو الشخصية؟ هل هو الراوي العليم؟
مأخوذة تمامً ا بسحر الكلمة ،و براعة لغة
م�ا قرأت له�ا مثيالً منذ زم�ن ،واألمثلة يف
الرواية كثرة تكاد تبلغ معظمها..
ً
ً
مف�ازة ال يرى آخرها،
ش�يئا إال
(لم أفتقد
وع�واء ذئ�اب اللي�ل ،وعيون امل�اء العذب،
وغناء حادي اإلبل ،وأرايض خرباء بعد ليايل
مطرة ،وحليب نوق بطعم الورد ،ونقوش
الحناء يف كفوف بنات القبيلة ،واس�مي…
اسمي الذي نذرت عىل نفيس أن أعانق من
يذكره أمام�ي وإن بالخط�أ ،وأعانق فيه
نفيس التي أشتاقها يف غر هذا املكان)
(يف مرقدي عىل صوت هدير البحر ،غفوت
أفك�ر يف تلك الدي�ار ..طفوت م�ا بني حلم
ً
حنينا لكل
وعلم ..وح�ده االغرتاب يمنحك
ما تكره يف ديار تشتاقها)
ً
ارتفاعا ،اسرتس�ل
(ش�بّت النار تناهزني
صمت الذئاب ،وس�بحان من جعل يف النار
ً
أمانا وجحيمًا)
املفاج�أة الك�ربى يف الرواي�ة ه�ي الفصل
األخ�ر فيه�ا ،عبارة ع�ن كلم�ة واحدة..
فال�ح ..وبعدها تنتهي الرواي�ة ،لنفهم أن
عند «فالح» تجتمع خيوط الرواية ،هو من
كتب القصيدة التي تس�ببت بطرد «دخيل
بن أسمر» من دياره ،و هو أعطى «صالح»
خنجره لينتقم من «دخيل» ويتسبب له يف
جرح دائم يف وجهه ،وهو قاتل أخيه ،وربما
ه�و من أراد أن يجمع «صالحة» بدخيل يف
الكويت ،هذا إن وصل�ت إليها ..وربما أراد
ً
طوعا ليتزوجها و
أن تأت�ي «صالحة» إليه
يظف�ربه�ا،ربم�ا…العل�معن�دالل�ه.
نصيحت�ي لك صديقي الق�ارئ ،أن ال تغرت
بصغ�ر حج�م الرواي�ة ،وأن تقرأها ببطء
وتمع�ن يف كل كلمة ،ب�ل يف كل حرف ،وأن
تس�تعني باملعجم لفهم أفضل ،وأن تقرأها
أكثر من مرة ،وإن كانت هي أول ما تريد أن
تلج به إىل عالم روايات س�عود السنعويس
فاب�دأ بغرها ،ودعها للخت�ام ،فهي حتمًا
مسك الختام.

ن

ص
سردي

( نزهة العيد)...

محزة فيصل املردان
 - \\*//همست يل
حلوتي…
وبال ارتباك
حينم�ا…  ،لوّن�ت رس�وم دفاتره�ا
بالحضور
وم ّزقت ثياب الغياب…  ،عنوة
…  ،امام شواطئ ضحكتها هناك
… فمرّت العصافر…
والسفن بال انقطاع
والنوارس تلعب بغناء املاء
وفوق سطح االماني
تركت احالمها
ر ّددت…
بابا اريد الخروج بنزهة
فالعيد يوم غد السبت
حتى افتش بني طيور البهجة
عن هدية ألمي يف عيد ميالدها
وألخي االك�رب مفاتيح الس�عادة وهو
يه ّم بالدخول علينا
وألخت�ي التي تصغ�ره درب النجاح يف
مادتي التاريخ واالقتصاد
وألخي الذي يكربني بعامني
عقل جديد… …/
بان ال يخاف من الدمى واالشباح
وقطط الرت ّدد يف مشوار ليل
بعدها…
سأهمس للحرب ان تدير وجهها
عفوا…  ،ظهرها املق ّزز… /
عن بلدي
ّ
ّ
وترتكنا بال صفارات انذار مبكر…
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حنو مستقبل افضل ..هلم

ً
عادة بعاقة يش�وبها
ترتب�ط زوجة اإلبن
الح�ذر م�ع حماته�ا (أم زوجه�ا) ،ه�ذا
املتع�ارف علي�ه وتتناقله األجي�ال بخوف
ش�ديد ،إال أن هذه العاقة بني زوجة اإلبن
واألم تكون طيبة،
طاملا أن اإلحرم واملحبة والصدق أساسها،
وع�ىل ذلك يرت�ب بعض األم�ور التي عىل
زوجة اإلبن ترس�يخها منذ البداية لتفادي
أي من سوء الفهم أو الخافات فيما بعد.
وفيما ييل نق ّدم ل ِك  12عبارة ّ
تجنبي قولها
لحماتك وستنعمني بعاقة هادئة تسودها
املحبّة معها:
« .1ابنك رومانيس»:
من الطبيعي أن تش�عر األم بالغرية اتجاه
زوجة اإلب�ن يف بداية األمر ،فهي تنظر لها
بأنها األنث�ى التي أخ�ذت مكانتها وحبها
عن�د ابنها املقرّب ،لذل�ك ّ
تجنبي قول هذه
الكلم�ة أمام حمات� ِك وال تذميه وال ُترسيف
بمدحه أبدا ً.
ً
يدر بالسياسة شيئا»:
« .2ابنك ال ِ
ً
ع�ادة م�ا يتح�ول ال�كام بالسياس�ة إىل
داع له�ا،
اإلحت�دام وافتع�ال خاف�ات ال ِ
س�واء كانت بالسياسة املتعارف عليها أو
السياسة باإلدارة واألمور الحياتية.
« .3ال تتعبي نفس ِك يا حماتي ،هذا اليشء
عندي مثله»:
تقب�يل أي هدية من حماتك وإن لم تكوني

تناول البيض بانتظام حيمي
من فقدان البصر

 12عبارة جتنيب قوهلا حلماتك!

بحاجته�ا ،فهذا يؤث�ر بها كث�ريا ً وبالتايل
يؤثر عىل عاقتكما.
« .4أنتِ تحبينهم أكثر من أوالدي»:
قد يك�ون بع�ض األحف�اد مقرب�ني أكثر
حمات�ك ،وقد
م�ن غريهم م�ن األحفاد إىل
ِ
يكون ذلك بس�بب قرب مكان س�كنهم أو
ق�رب زوجة اإلب�ن اآلخر منها أكث�ر منكِ،
هنا يأت�ي دوركِ لتوطيد عاقت� ِك بحمات ِك
والتقرّب منها.
« .5أعت�ذر ي�ا حمات�ي لكن� ِك ال تفهمني
بأساليب الربية الحديثة»:

هذه العبارة كفيلة بأن ُتحدث رشخا ً كبريا ً
بين� ِك وبني حمات�كِ ،حاويل اإلس�تماع لها
وخ�ذي ما يحلو ل ِك وأتركي ما ال يناس�بك
دون اإلعراض أو التعقيب بشكل سلبي.
« .6لن ترين أحفادكِ بعد اآلن»:
هذه العبارة تؤثر جدا ً عىل مصلحة أطفال ِك
ُ
وتح�دث بُعد وجف�ا بينهم وب�ني جدتهم،
وتك�ون مص�درا ً للخاف�ات بين� ِك وبينها
وحت�ى بين ِك وب�ني زوجكِ ،فه�ذا بالنهاية
ليس من حق ِك حرمانها من رؤيتهم.
« .7أنتِ ال تساعدينني أبدا ً»:

هذه العبارة تحم�ل الكثري من املعاني
وعلي�كِ أن تعريف بأن حمات�كِ قد ال تو ّد
التدخ�ل بأم�وركِ الخاص�ة ،وأن�تِ لم
تطلبي منها املس�اعدة م�ن قبل ،عليكِ
طلب املساعدة منها بشكل لبق وواضح
يف حال قدرتها عىل ذلك.
« .8أنتِ بتنورينا يف أي وقت»:
عمليا ً ليس هناك أحد مس�تعد الس�تقبال
الن�اس يف أي وق�ت ،كوني لطيف�ة ولكن
اإلعت�دال يف كل يشء أم�ر جي�د ووض�ع
الح�دود م�ع الناس لي�س جف�ا ًء ،ولكنه

لصالح الحفاظ عىل العاقات.
« .9أن�تِ ل�م تعلم�ني ابن� ِك أن يك�ون
منظما ً»:
ّ
تجنب�ي لوم حمات ِك ع�ىل أخطاء زوج ِك أو
نقاط ضعفه ،وحاويل معالجتها بنفس�ك
أو تقبليه كما هو وتعاييش مع األمر فكلنا
بر ولسنا كاملون.
« .10عائلتي تشعرني بالراحة أكثر»:
ه�ذه العبارة بحد ذاته�ا خطأ كبري ،فمن
الطبيعي أن يشعر اإلنسان بالراحة األكر
م�ع عائلته ،لكن ه�ذا ال يمنع بأن تتمعي
بعاقة طيبة مع أهل زوجكِ.
« .11ذوق ِك قديم»:
يج�ب أن تراع�ي اإلختاف�ات ب�ني جيل ِك
وجيله�ا يف كل يشء م�ن ناحي�ة األكل
واللب�س والربي�ة والتط�وّر ،وال تعريض
فه�ي معجبة بطريقتها ول ِك حرية إختيار
سبيل حياتكِ.
« .12ابن ِك اآلن أفضل من السابق»:
ّ
تش�كل عائقا ً كب�ريا ً يف
ه�ذه الجمل�ة
عاقتكِ مع حماتكِ  ،كأنكِ تقارنينها بكِ
وهذا خطأ فادح فكل واحدة منكما لها
دورها األسايس.
 12عب�ارة كفيلة ب�أن تجع�ل عاقتكِ
بحمات�كِ طيبة جدا ً إذا تجنب�تِ قولها،
تفادي قوله�ا اآلن وتمتعي بحياة ودية
مع أهل زوجكِ .

كوب مليء أم كوب فارغ  ..أيهما
أكثر احتماال للكسر؟

حضري بنفسك مكعبات البطاطا املقرمشة باجلنب
املقادير:
  500غ بطاطا مرملة.  80غ بصل مفروم.  2ملعقة كبرية زيت زيتون. بيضة. ملعقة كبرية كزبرة مفرومة. ملعقة كبرية دقيق. ملح/فلفل أسود.  8مكعبات جبن إدام بسمك  2سم.للقيل:
 50 -غ دقيق.

 حمام زيت.طريقة التحضري:
 يش�حر البصل مع القليل من امللح يف الزيتحتى يصبح شفافا...
 تغس�ل البطاطا وتس�لق بقرتها يف كميةمن املاء.
 ثم تصفى البطاطا ،تقر وتبر ساخنة. يف إن�اء توضع البطاطا املبش�ورة ،البصل،الكزب�رة ،البيض�ة ،الدقي�ق واملل�ح والفلفل
األسود.
 -يم�زج ال�كل جي�دا للحص�ول ع�ىل خليط

قد يبدو السؤال ألول وهلة مضحكا ً أو غريباً ،لكنك إن أسقطت كوبا ً
فارغ�ا ً ول�م ينكرس قد تطرح عىل نفس�ك هذا الس�ؤال «هل لو كان
مملؤوا سيكرس؟».
ويؤكد علماء الفيزياء والتجارب النظرية أن احتمال انكس�ار كوب
م�يلء باملاء أكثر احتماالً للكرس من الكوب الفارغ ،وذلك ألن الكوب
وأثناء السقوط الحر يتعرض لضغط وقوة من الجانبني ،واحدة من
املاء «أو أي سائل» يف داخله ،وواحدة من خارجه مما يزيد احتمالية
تعرضه للكرس.
ولعل أفض�ل مثال يربه املعلمون لرح هذا األمر ،تجربة البالون
امليلء باملاء ،فعند س�قوطه عىل األرض ينفجر ،لكنه لو كان مملوءا ً
بالهواء ما كان ليتعرض ليشء.

متجانس.
 يبس�ط خليط البطاطا عىل ش�كل مربعاتذات س�مك  1س�م ،يوضع يف وسطها مكعب
جب�ن .يغطى مكعب الجب�ن بخليط البطاطا
للحص�ول ع�ىل مكعب�ات بطاط�ا محش�وة
بالجبن .بعد ذلك تمرر يف الدقيق.
 تق�ىل املكعبات يف حمام زيت س�اخن حتىتأخذ لونا ذهبيا.
 توض�ع فوق الورق النش�اف للتتخلص منفائض الزيت.
 -تقدم مكعبات البطاطا بالجبن ساخنة.

لطلة ابهى....

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

متى يكون غسل بعض األطعمة باملاء قاتالً؟
الخ�روات أو الفواك�ه الطازجة
ينبغي أن تقوم بغسلها.
وعن طريق الغسل يؤكد الخراء أنه
ينبغي غس�لها تحت امل�اء الجاري
البارد إلزالة أي أوس�اخ أو بكترييا
عالق�ة .إذا كان العن�ر يحت�وي
عىل س�طح صلب ،مثلم�ا تراه عىل
التفاح أو البطاطس ،فا بأس من
فرك السطح بفرشاة.
ولكن ال تغسل الفاكهة أو الخضار
باملنظف�ات أو الصاب�ون ،ه�ذه
املنتجات ليس�ت آمنة لاس�تخدام
ع�ىل األطعمة ألن�ه ق�د ينتهي بك
األم�ر إىل تن�اول تل�ك املنظف�ات
السامة.
عند تحضري الفواكه والخروات،
اقطع أي مناط�ق تالفة أو كدمات
ألن هذه هي املناطق التي يمكن أن
تزده�ر فيها البكتريي�ا .قم بتريد
أي قطع طازجة ع�ىل الفور (مثل
الس�لطة أو الفاكه�ة) ألغ�راض
الجودة والسامة.
 4ال تنق�ع اللحوم يف املاء املالح يفمحاولة إلزالة البكترييا:
ال يُنصح بذلك ألنه ال يفعل أي يشء
ً
حقا! إذا اخ�رت نقع اللحم يف املاء
املالح (ألي س�بب من األس�باب)،
فاتخ�ذ تداب�ري لتجن�ب التل�وث
املتب�ادل وتأكد من نقع اللحم أثناء
بقاء اللحم يف الثاجة.
 5اغسل يديك ملنع التلوث املتبادلبعد التعامل مع اللحوم النيئة:
غس�ل اليدي�ن بع�د التعام�ل م�ع
اللح�وم النيئ�ة أو الدواج�ن أو
عبواته�ا رضورة مطلق�ة ،ألن أي

يشء تلمس�ه بع�د ذل�ك يمك�ن أن
ً
ملوثا .وبعبارة أخرى ،يمكن
يصبح
أن تمرض عن طريق التقاط قطعة
من الفاكه�ة وتناولها بعد التعامل
مع اللحوم النيئة أو الدواجن.
 6تعقيم األسطح:قم بغسل أسطح وأحواض مضادة
بامل�اء الس�اخن والصاب�ون ملن�ع
التلوث املتبادل من اللحوم النيئة أو
بقايا الدواجن.
ملزيد م�ن الحماية ،يمكنك التعقيم
بمزيج م�ن املبيض (الكلور) واملاء
(ملعق�ة كبرية م�ن مبيض الكلور
السائل غري املعطر لكل جالون من
املاء).
 7تخلص من عبوات اللحوم:يمك�ن أن تتس�بب م�واد التغليف
م�ن اللح�وم النيئ�ة أو الدواج�ن،
مث�ل صوان�ي اللح�وم الرغوية أو
األغلف�ة الباس�تيكية ،يف ح�دوث

التل�وث املتبادل ،ل�ذا ال يجب إعادة
اس�تخدامها أب ًدا يف امل�واد الغذائية
األخرى .يج�ب التخل�ص من هذه
وم�واد التعبئ�ة والتغلي�ف األخرى
الت�ي يمك�ن التخلص منه�ا ،مثل
علب البيض.
 8ال تعيد استخدام أي أواني طهيتم استخدامها يف اللحوم النيئة:
عىل سبيل املثال ،إذا كنت تستخدم
ملعقة لوضع قطعة همرغر نيئة
عىل الشواية ،اغس�ل امللعقة باملاء
الس�اخن قبل إع�ادة اس�تخدامها
أثناء الطهي.
احص�ل ع�ىل طب�ق تقدي�م جديد
عندم�ا يك�ون الطع�ام املطب�وخ
جاه ًزا للتذوق إذا كان اللحم النيىء
عىل طبق التقديم.
ً
أيض�ا ،حاف�ظ ع�ىل وض�ع ألواح
ً
التقطي�ع بعي�دا ع�ن أي منطق�ة
تحضري لحوم نيئة.

تدبري منزلي

استخدامات غري متوقعة ملستحضرات التجميل منتهية الصالحية
عن�د انتهاء صاحية مس�تحرات
التجمي�ل ،ترم�ي الس�يدات ه�ذه
املنتجات يف س�لة املهمات ،لخطورة
استخدامها بعد انتهاء الصاحية.
ل�ذا نذك�ر يف التقرير ،اس�تخدامات
أخ�رى تجعلك تس�تفيدين م�ن تلك
املنتجات يف حيات�ك اليومية بدال من
رميها ،وهي كالتايل:
 يمك�ن اس�تخدام مزي�ل املكي�اج،لتلمي�ع األحذي�ة وتنظي�ف األجهزة
الكهربائي�ة وإزال�ة الده�ون م�ن
عليها.
 وضع القليل من كريمات الرطيبع�ىل قطع�ة قم�اش ،ملس�ح حواف
حقائب اليد ،إلزالة األوس�اخ العالقة

نظرا ألن البيض مش�بع بالكاروتينات واللوتني وزياكسانثني ،فإنه
يقي من الضمور البقعي املرتبط بالتقدم بالعمر ،الذي يعتر السبب
األكثر انتشارا لفقدان البر يف الشيخوخة.
واتضح من متابعة أطباء اس�راليني للحال�ة الصحية ملجموعة من
الن�اس بل�غ عددها  3654ش�خصا ملدة  15س�نة ،بأن تن�اول 4-2
بيضات يف األس�بوع يخفض خطر اإلصابة بالضمور البقعي بنسبة
 %49مقارنة بالذين تناولوا بيضة واحدة يف األسبوع.
ويب�دو أن ه�ذه النتيجة كش�فت وج�ود عاقة بني تن�اول البيض
والضم�ور البقع�ي ،ولكنها ل�م توضح األس�باب والنتائ�ج .بيد أن
األطب�اء يتحدثون منذ زمن بعيد عن البيض باعتباره مادة طبيعية
غنية بمواد مثل الكاروتينات واللوتني وزياكسانثني.
وقد أثبتت نتائج دراس�ات س�ابقة ب�أن الكاروتين�ات تؤثر فعا يف
تطور الضمور البقعي الناتج عن التقدم بالعمر.
كما يمكن للمواد املذكورة ليس فقط إبطاء تطور الضمور البقعي،
بل وحتى عاجه نهائيا .فهذا املرض يؤدي يف النهاية إىل فقدان كبار
السن البر يف جميع البلدان.

كل يوم معلومة

املطبخ

اغس�ل الطع�ام جيدا قب�ل تناوله،
توصية تسمعها دوما من األمهات
والخ�راء ومختل�ف املؤسس�ات
الصحية ،لك�ن ما ال يعلمه البعض
أن ش�طف بعض األطعمة باملاء قد
يكون خطرا عىل الصحة أو قات�ا.
يف الت�ايل توصي�ات قبل وق�وع ما
وصفناه ب�”املحظور”:
 1ال تشطف اللحم قبل الطهي:يعتق�د الكثري من الن�اس أنه يجب
علي�ك غس�ل أو ش�طف الدواج�ن
النيئ�ة أو اللح�م البق�ري أو لح�م
الض�أن أو لحم العجل قبل الطهي،
ولكن هذا ليس رضور ًيا يف الواقع.
س�يتم قت�ل أي بكترييا ق�د تكون
موجودة أثناء عملية الطهي.
يف الواقع ،شطف اللحم قبل الطهي
يمك�ن أن ي�ر أكث�ر مم�ا ينفع،
فعند ش�طف اللحم الن�يء ،يمكن
ن�ر البكترييا ع�ىل عنارص أخرى
يف مطبخك وانتش�ارها إىل األطعمة
واألواني واألسطح األخرى ،وهذا ما
يطلق عليها الخراء اس�م “التلوث
املتبادل”.
 2ال تشطف البيض:ينطبق اليشء نفس�ه عىل البيض،
يتم غسل البيض أثناء عملية بيعه
تجاري�ا ،وأثن�اء عملية الس�لق أو
الطهي ،كما أن أي معالجة أخرى،
مثل الغسيل أو الشطف ،تزيد فقط
م�ن خطر انتقال الع�دوى ،خاصة
إذا تس�ببت تلك العملية يف تش�قق
قرة البيض.
 3قم بغسل املنتجات:ولك�ن قب�ل طه�ي أو تن�اول
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بها.
 استخدام الشامبو منتهي الصاحيةيف تنظيف الحوض والبانيو.
 االس�تفادة من معجون األسنان يفتنظيف وتلميع املرايات.

 واق�ي الش�مس يس�اعد عىل محوعام�ات العلك�ة ،م�ن خ�ال وضع
واقي الش�مس عىل قطعة قماش ثم
مسح العامات ،وس�وف يتم إزالتها
بسهولة.

 يمك�ن وض�ع القلي�ل من لوش�نالجس�م عىل قطعة قماش ثم مسح
األث�اث به�ا ،ذلك يس�اعد ع�ىل إزالة
األوساخ العالقة بس�هولة باإلضافة
إىل اللمعان.
 تنظي�ف ماب�س الن�وم ،من خالوض�ع القليل من الش�امبو مع املاء،
بذل�ك تصب�ح أكث�ر نظاف�ة ورائحة
منعشة.
 عند انتهاء صاحية املنتجات التييك�ون قوامها عىل ش�كل ب�ودرة،
يمكن إضافتها إىل مناكري ش�فاف
ث�م رجه�ا جي�دا ث�م اس�تخدامها
مونكري لألظافر جديد بلون البودرة
التي أضفتها.

طرق لتجعيد الشعر دون جمفف
ً
أحيانا قد تحتاجني إىل ابتكار بعض التغيريات
يف ترسيح�ة ش�عرك م�ن املف�رود إىل املجع�د
“الك�رييل” ال�ذي أصب�ح محب ًب�ا ل�دى الكث�ري
م�ن الس�يدات .تألقي به�ذه الطرق الس�هلة
والبسيطة لشعر كرييل مبتكر وأنيق.
.1بكر الشعر:
ّ
إن بكر الش�عر هي أفضل خيار ملن تعاني من
الش�عر التال�ف .فه�ذا األمر س�يعالج أطراف
ش�عرك التالفة ،كما أنها س�تمنحك تجعيدات
الش�عر املطلوبة؛ كل ما عليك فعله هو تقسيم
شعرك إىل أقسام ولفها بالبكر الخاصة بك من
خال هذه الخطوات:
•يج�ب أن يك�ون ش�عرك رط ًب�ا لتحصيل عىل
النتيجة املطلوبة.
•يفضل استخدام بكرة  1أو  1.5بوصة للشعر
متوسط الطول.
•عند لف شعرك ابدئي بالجزء السفيل.
•يج�ب أن يكون البكر راس�يًّا وليس أفقيًّا مع
تأمينه بدبابيس الشعر.
•اتركي شعرك حول البكر حتى يجف.
•عن�د فك�ه ال تن�يس وض�ع رذاذ الش�عر مع
تمشيطه بأصابعك لفصل التجاعيد والحصول
عىل التجعيدة املطلوبة.
.2القضبان املرنة:
هي طريقة كاس�يكية لتجعيد الش�عر؛ وهي
عب�ارة عن عص�ا تلتف حول الش�عر لتجعيده
ولها الكثري من األحجام لتحصيل عىل النتيجة
املطلوبة.
.3الضفائر:
هي عىل األرجح أسهل طريقة لتجعيد الشعر.

وتعتم�د حج�م التجاعي�د عىل كيفي�ة وحجم
الضفرية .يمكن�ك الحصول عىل تجاعيد رائعة
عن طريق تقس�يم الش�عر إىل قس�مني وعمل
ضفرية ذيل حصان أو كعكة للشعر أثناء النوم
للحفاظ عىل تجعيدة شعرك.
.4الكعكة امللتوية:
هذا األس�لوب هو األقل راح�ة عند النوم لذا يفضل
اس�تخدامه يف الصب�اح؛ كل م�ا علي�ك فعل�ه هو

تقسيم شعرك الرطب إىل أقسام صغرية ،ثم قومي
بعم�ل كعكة صغ�رية وضيقة ج ًدا لكل قس�م مع
تثبيته�ا بدبابيس الش�عر الخاصة ب�ك .ولترسيع
عملي�ة التجفيف قوم�ي باس�تخدام املجفف عىل
ش�عرك.ولكن علي�ك االنتظار حتى يكون ش�عرك
نصف رطب ألنه إذا كان ً
مبلا ج ًدا ستقوم الكعكة
بإبق�اء الرطوب�ة بداخله فرة طويل�ة وبالتايل لن
تتمكني من االستفادة منها يف تجعيد شعرك.

نصائح طبية

مترين بسيط لتخليص العني من اإلجهاد بعد فرتة طويلة أمام الكمبيوتر
أدت جائح�ة ف�ريوس كورون�ا
املس�تجد إىل عملي�ات اإلغاق يف
جميع أنحاء العالم ،حيث أصبح
التباع�د االجتماع�ي والبقاء يف
املنزل رضور ًي�ا تمامً ا ملكافحة
التف�يش ،م�ا يع�رض معظ�م
الن�اس إىل أم�راض وتأث�ريات
صحية عديدة.
ونظ�را ألن الخط�وط الفاصلة
ب�ني س�اعات العم�ل وغ�ري
س�اعات العمل بات�ت ضبابية،
لدرج�ة أن بع�ض األش�خاص
وجدوا أنفس�هم يعملون لفرة
ً
فع�ا ،ما
أط�ول مما يف�رض
يتس�بب يف إصابته�م ب�أرضار
بالغة باألخص يف العني بس�بب

تزايد وقت تصفح الشاشة أمام
الكمبيوتر.
لذل�ك اق�رح الخ�راء بع�ض
التماري�ن الرياضية التي يمكن
أن تقلل من خطر ضعف العني،
وتقلل من اإلجهاد والتوتر.
وجاء التمرين عىل النحو التايل:
 يمكنك الجلوس أثناء التمرين،وأخذ اسراحة جيدة من العمل.
 اجل�س ع�ىل ظه�رك بش�كلمستقيم.
 امسك أصبعك السبابة بأي يدأمام وجهك عىل مس�توى العني
عىل بعد بوصات من وجهك.
 اضغط عىل اإلصبع. -ح�رك إصبعك ببطء بعي ًدا عن

الوجه ،ولكن استمر يف الضغط.
 انظر بعي ًدا للحظة. أع�د ضغط�ك ع�ىل اإلصب�ع،وحركه م�رة أخ�رى إىل الوضع

األويل ببطء.
 انظ�ر م�رة أخ�رى بعي� ًداللحظة.
 -كرر التمرين ثاث مرات.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تفق�د الرتكي�ز بسبب تراك�م املشاكل
والصعوب�ات علي�ك .أع�د تنظيم األم�ور بروية.
عاطفي�اً :ال تفكر باالرتب�اط بالحبيب قبل أن تتأكد
م�ن حقيقة مشاعره تجاه�ك .اجتماعياً :أخريا ً تحسم
أمر مشكلة كانت تشغل بالك وتؤرقك وتطرد النوم من
عينيك .رقم الحظ6 :

الثور

مهنياً :ال تتمتع بالطاقة إلنجاز أعمالك كلها،
لذا خذ قسطا ً م�ن الراحة الستعادة نشاطك.
عاطفي�اً :مسان�دة الحبي�ب لك يف ه�ذه املرحلة
تمنح�ك االندفاع والتف�اؤل واالنط�الق  .اجتماعياً:
تتلقى اتصاالً من أحد األصدق�اء يطلب منك املساعدة،
فال تبخل عليه بها .رقم الحظ9 :

الجوزاء

 - 1483تتوي�ج ريتش�ارد الثال�ث ملك�ا عىل
إنجلرتا.
 - 1484البحار الربتغ�ايل ديوغو كام يكتشف
مصب نھر الكونغو.
 - 1495نش�وب معرك�ة فورنوفو بني ش�ارل
الثامن ملك فرنسا و«تحالف الرابطة املقدسة»،
وھي آخر معركة شنھا شارل الثامن يف حملته
عىل إيطاليا.
 - 1560التوقيع عىل «اتفاقية إديمبورغ» بني
اسكتلندا وإنجلرتا.
 - 1573تأسي�س مدين�ة قرطب�ة األرجنتينية
عىل يد جريونيمو لويس دي كابريرا.
 - 1609إق�رار قان�ون يف بوھيمي�ا تضم�ن
بموجب�ه حري�ة ممارسة األدي�ان واملعتقدات
عىل أراضيھا.
 - 1630إن�زال  4000جن�دي سوي�دي بقيادة
غوستافوس أدولفوس عىل الشواطئ الرشقية
لربوسيا يف إطار حرب الثالثني عام.
 - 1785اختيار الدوالر كعملة للواليات املتحدة
باإلجماع.
 - 1799بداي�ة مس�رية  25000مقات�ل م�ن
السيخ بقيادة رانجيت سينغ باتجاه الھور.
 - 1801نش�وب «معركة الجزيراس» البحرية
ب�ني األسط�ول الفرن�يس واألسط�ول امللك�ي
الربيطاني.
 - 1885ل�وي باستري ينج�ح يف اختبار لقاحه
ضد داء الكلب عىل طفل مصاب باملرض.
 - 1893إعص�ار ق�وي يرضب والي�ة آيوا أدى
إىل تدمري ش�به كامل للبلدة الصغرية يف الوالية
ووفاة  71شخص وجرح  200آخرين.

مهني�اً :ال تترسع يف اتخ�اذ قرار تركك لعملك
ً
عم�ال أفض�ل من�ه .عاطفياً:
ألن�ك ل�ن تج�د
ّ
تص�دق م�ا يقوله لك الغ�ري ع�ن الحبيب فهو
ال
ً
ّ
مخلص لك ويكن لك الح�ب .اجتماعيا :تلبي دعوات
العائل�ة وتقوم بزيارات كثرية وتعي�د وصل ما انقطع.
رقم الحظ14 :

السرطان

مهنياً :اهتم بعملك جيدا ً حتى ال تسمع توبيخا ً
م�ن رؤسائك ويصب�ح وضعك قلق�اً .عاطفياً:
لقاء قريب مع الحبيب تضعان خالله النقاط عىل
الحروف حول مستقب�ل عالقتكما .اجتماعياً :تتلقى
دعوة ألح�دى املناسب�ات السعيدة ،ال ت�رتدد يف تلبيتها
ألنها تحمل إليك مفاجأة .رقم الحظ5 :

األسد

حدث يف
مثل هذا
اليوم

مهني�اً :اح�رتم القوانني الجدي�دة املفروضة
علي�ك واعم�ل به�دوء م�ن دون أي انزع�اج.
عاطفياً :عىل الرغم من كل املشاكل التي تواجهها
م�ع الحبي�ب ل�ن تستطي�ع فراق�ه لحظ�ة واحدة.
اجتماعي�اً :يحتاج أحد أف�راد العائلة إىل مساندتك فكن
إىل جانبه وأعد إليه معنوياته .رقم الحظ11 :

العذراء

مهنياً :كن حذرا ً فقد تتعرض للمؤامرات من
أحد الزمالء الذي يضمر لك الرش .عاطفياً :قد
تسبب غرية أحد األشخاص منك يف تدمري عالقتك
بالحبي�ب ،ك�ن متيقظ�اً .اجتماعي�اً :يزعجك مزاح
األصدق�اء وتفض�ل أن تبقى وحي�دا ً يف املن�زل للتفكري
بروية .رقم الحظ8 :

الميزان

مهني�اً :ت�زداد مشاريع�ك حماس�ة كلم�ا
اقرتب�ت م�ن تحقي�ق اله�دف املطل�وب ،ثابر
عىل اجته�ادك .عاطفياً :امن�ح الحبيب املزيد من
اإلهتمام ألنه بحاجة إليك وسط املحنة التي يم ّر بها.
اجتماعي�اً :تلتقي أح�د األصدقاء القدام�ى أثناء رحلة
عمل وتستعيدان معا ً ذكريات املايض .رقم الحظ12 :

العقرب

مهنياً :انجز بع�ض التغيريات يف عملك بهدف
تطويره وتحسينه واخرج من الروتني .عاطفياً:
يط�رح عليك الرشيك الكثري من األسئلة ما يشعرك
بأن�ه يفق�د ثقته بعواطف�ك تجاهه اجتماعي�اً :تشغل
بالك األم�ور العائلية ،ال تقلق فالعائل�ة قادرة عىل ّ
حل
مشاكلها بنفسها .رقم الحظ7 :

القوس

مهنياً :استع� ّد ملنافسة خصومك يف العمل وال
تتنازل عن أي من حقوقك ،وثابر عىل مواقفك.
عاطفي�اً :حاول مجددا ً اص�الح العالقة بينك وبني
الحبيب وبرهن له ع�ن استعدادك للتغيري .اجتماعياً:
إلج�أ إىل الطبيع�ة لالسرتخ�اء واالستمت�اع باملناظ�ر
الجميلة وتخلص من الضغوط .رقم الحظ5 :

الجدي

مهنياً :تنجز مرشوعا ً ناجحا ً ويكون الخطوة
األوىل نح�و مستقب�ل مهن�ي جمي�ل وواع�د.
عاطفي�اً :ال تك�رتث بما يق�ول لك اآلخ�رون عن
الحبي�ب واقتنع بأنه مخلص ل�ك .اجتماعياً :مارس
النشاط�ات الرياضي�ة للحف�اظ ع�ىل لياقت�ك البدنية
وخفف من تناول الطعام .رقم الحظ9 :

الدلو

مهني�اً :سئمت م�ن عملك املح�دود وتفكر يف
البح�ث عن آخ�ر يوسع آفاق�ك ويخرجك من
الروت�ني .عاطفياً :كن صب�ورا ً وال توصل حياتك
العاطفية إىل طريق مسدود بعدما جاهدت إلنجاحها.
اجتماعياً :حافظ عىل رباطة جأشك ،قد يؤدي انفعالك
إىل مشكلة مع أحد األصدقاء .رقم الحظ4 :

الحوت

َّ
ت�وخ الح�ذر يف كل ترصفات�ك كي ال
مهني�اً:
تضيع عليك الفرص ،ألنها لن تتكرر .عاطفياً:
ال تح�اول إقن�اع الرشي�ك بأفك�ارك وال تفرضها
علي�ه ،يحتاج إىل اتخاذ الق�رارات بنفسه .اجتماعياً:
تتلق�ى خربا ً جدي�دا ً مفرحا ً
ّ
يخ�ص أحد أف�راد عائلتك
ويزيل عنك اله ّم والتوتر .رقم الحظ12 :

 - 1917الق�وات العربي�ة بقي�ادة الضاب�ط
الربيطاني توم�اس إدوارد لورن�س يستولون
ع�ىل مين�اء العقب�ة بعدم�ا ك�ان تح�ت ي�د
العثمانيني.
 - 1939إغ�الق جميع املؤسسات التي يملكھا
يھود بأملانيا.
 - 1940اغتيال السيايس السوري الدكتور عبد
الرحمن الشھبندر.
 - 1964استقالل ماالوي عن اململكة املتحدة.
 - 1966اإلع�الن عن قي�ام جمھورية ماالوي
وذلك بعد عامني من استقاللھا.
 - 1967الق�وات النيجريي�ة تغ�زو جمھورية
بياف�را الت�ي انفصلت ع�ن فيدرالي�ة نيجرييا
معلن�ة بذلك بداي�ة «الح�رب البيافرية» والتي
دامت حوايل ثالث سنوات.
 - 1975إع�الن استق�الل ج�زر القم�ر ع�ن
فرنسا.
 - 1988كارلوس ساليناس يفوز يف االنتخابات
الرئاسية يف املكسيك.
 - 2005اللجن�ة األوملبي�ة الدولي�ة تعل�ن عن
اختيار مدينة لندن الحتضان األلعاب األوملبية
الصيفية لسنة .2012
 - 2016لجن�ة تشيلكوت تن�رش تقريرا ينتقد
مشارك�ة اململكة املتح�دة بغزو الع�راق سنة
.2003
 2017قائ�د الجي�ش الليب�ي املش�ري خليفةحف�رت ُيعلن يف خطاب موجه إىل الشعب الليبي
سيط�رة الجي�ش ع�ىل مدينة بنغ�ازي بشكل
كامل مختتما بذلك حملة استمرت ثالثة أعوام
إلعادة السيطرة عىل املدينة.

مصطلحات مهمة
بورجوازية:

تعبري فرنيس األص�ل كان ُيطلق يف املدن
الكب�رية يف العصور الوسطى عىل طبقة
التج�ار وأصح�اب األعمال الذي�ن كانوا
يشغلون مركزا وسطا بني طبقة النبالء
م�ن جه�ة والعم�ال م�ن جه�ة أخرى،
ومع انهي�ار املجتم�ع اإلقطاعي قامت
البورجوازي�ة باست�الم زم�ام األم�ور
االقتصادي�ة والسياسية واستفادت من
نشوء الع�رص الصناعي ،حتى أصبحت
تمل�ك الث�روات الزراعي�ة والصناعي�ة
والعقاري�ة ،مم�ا أدى إىل قي�ام الثورات
الشعبي�ة ضده�ا الست�الم السلطة عن

طري�ق مص�ادرة الث�روة االقتصادي�ة
والسلطة السياسية.
والبورجوازي�ة عن�د االش�رتاكيني
والشيوعي�ني تعني الطبق�ة الرأسمالية
املستغل�ة يف الحكوم�ات الديمقراطي�ة
الغربية التي تملك وسائل اإلنتاج.

تكنوقراطية:

مصطلح سيايس نشأ مع اتساع الثورة
الصناعي�ة والتق�دم التكنولوجي ،وهو
يعن�ي (حك�م التكنولوجي�ا) أو حك�م
العلم�اء والتقني�ني ،وق�د تزاي�دت قوة
التكنوقراطي�ني نظ�را الزدي�اد أهمي�ة
العلم ودخوله جمي�ع املجاالت وخاصة

االقتصادي�ة والعسكري�ة منه�ا ،كم�ا
أن له�م السلط�ة يف ق�رار تخصي�ص
رصف املوارد والتخطي�ط االسرتاتيجي
واالقتص�ادي يف ال�دول التكنوقراطي�ة،
وق�د ب�دأت حرك�ة التكنوقراطيني عام
 1932يف الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة،
حي�ث كان�ت تتك�ون م�ن املهندس�ني
والعلم�اء والت�ي نشأت نتيج�ة طبيعة
التقدم التكنولوجي.
أما املصطلح فق�د استحدث عام 1919
عىل يد وليام هن�ري سميث الذي طالب
بت�ويل االختصاصي�ني العلمي�ني مه�ام
الحكم يف املجتمع الفاضل.

أفقي
1انصت  oصوتها مالئكي ولحنها
رحباني
2ش�اعر لبناني مهج�ري  oفوق
العني (معكوسة)
3كلم�ة تستخ�دم لالسه�اب يف
املعنى  oلق�ب اجتماعي انجليزي
 oزهر يذكر يف تحية الصباح
4حي�وان بح�ري يصن�ف م�ن
أذك�ى املخلوقات  oوح�دة العملة
اللبنانية
5متشابهان  oحب
6ما يئس وم�ا استسلم  oالجن o
طرف
7سهل يف لبنان  oيسحب
8مخيم فلسطيني شهري يف لبنان
9اس�م مؤن�ث بمعن�ى الخفيف�ة
اللين�ة الهادئ�ة  oمدين�ة أثرية يف
البقاع اللبناني مهمة
10دولة عربية اصل اسمها بمعنى
ل�ون اللبن لكثرة الثلوج يف جبالها
 oقرية يف قضاء املتن بجبل لبنان

رأيس
1وصل درجة عالية من حسن األداء
أو الصناع�ة  oنص�ف صاب�ر  oثلثا
جبل
2بمعن�ى طريق أو وسيل�ة أو ألجل
يشء ما  oحالة اإلصابة بمكروب أو
عفونة يف الجسم
3عكس حلو  oمطرب راحل صاحب
اغنية بنات املكال
4عروس املصايف اللبنانية  – oقرية
لبنانية وقعت ضحية غدر املحتل
5اسم ح�رف من ح�روف اللغة – o
طاف يف املكان وبحث بنظره
6غري متزوج
7يضعون ش�يئا مك�ان يشء آخر o
متشابهات
8ه�ز وخ�ض  oثلث�ا سي�د  oيق�رأ
لنفسه أو لآلخرين
9كث�ري وفائ�ض  oيشب�ك األش�ياء
ببعضها
10قري�ة وقضاء يف البق�اع اللبناني
عند جبل صنني oمتشابهان  oهجم

غزل عراقي
كتلك هذا حدي وقررت كفيت
كايف انه كتفيت وكايف نتأمل
كبل تنسل عليك الروح سل مجنون
وهسة وداعتك ماترضه الك تنسل
وكبل روحي انه كاع وانته بيه دوس
وكلتلك دوس بيه وانته بيه احتل
وكبل وردة تصري اطيح يم رجليك
وتنطيك العطر حتى انته ماتذبل
يبو طبع الصلب كتلك يجيلك يوم
تذوب بكل سهولة وتنحني وتنحل
كلتلك عالزرع سولف كلتلك شوف
خلص عمرة بزعل ماريض عاملنجل
وحالك منجل انته الزرع حايل وياك
واحنه اثنينة اعله الصلح مانقبل
وهذا اخر كالمي واخر احجي وياك
ومتهمني بعد لوترضة لو تزعل
دفنته الجان حبك بني الكبور
وبعد ما اريد ازورة وما اريد اسأل

من الفيسبوك

اختبارات شخصية

F

acebook

“ جاوب بصراحة لتعرف نفسك “
1إذا كن�ت يف الغاب�ه ووج�دت
أنواع م�ن الكاس�ات فيها ماء
فأيها تختار
لترشب فيه:
ورق
خشب
حديد
كرستال
_2هناك سور ع�ايل ماذا تحب
أن ترى خلفه:
هره
بحر
غابه
حيوانات مفرتسه
_3هن�اك طريقني أيهما تود أن
تسري فيه:
هادئ
مظلم
_4أن�ت يف غاب�ه ووجدت رجل
عجوز بشع وقبيح املنظر
هل تسلم عليه؟
نعم
ال
_5هناك جبل ع�ايل أخرض هل
تود الصعود عليه؟
نعم
ال
 _6اخ�رت وآحد م�ن الحيوانات
التاليه:
أرنب
أسد
خيل
هره
بومه
طاوؤس

_7إخرت أحد األشكال التاليه:
مربع
دائره
مستطيل
_8إخ�رت عند كل لون ش�خص
تحب�ه بدون تك�رار األسم عند
كل لون
وعادي”ذكر أوأنثى:
أبيض
أصفر
أخرض
أحمر
موف
اسود
_9أخ�رت واح�ده م�ن الكلمات
اآلتية:
كلب
بحر
هره
حمامه

.....
األجابات
ورق  ...أنت إنسان
1حساس تتأثر بسهوله
خش�ب  ...إنس�ان ق�وي م�ن
الخارج ضعيف من الداخل
حديد ...إنسان قوي الشخصيه
وصلب متماسك اليهزه يشء
كرستال ...انسان مغرور
ه�ره  ...إنس�ان
2مثايل
بحر  ...إنسان عنيد
غابه  ...إنسان تحب الخري
حيوان�ات مفرتس�ه  ...إنسان
قوي وشجاع
هادئ  ...حالك حال
3نفسك يعني مو ملقوف
مظلم  ...إنسان ملقوف
نعم ...أنت التخاف
4املوت

ال  ...أنت تخاف املوت
نعم  ...أنت متفائل
5يف حياتك
ال  ...أنت متشائم يف حياتك
أرنب  ...أنت إنسان
6ذكي جدا
أس�د ...ش�خص ذو صف�ات
سيئه
خيل  ...إنسان أصيل ذو مشاعر
قويه يف الحب والكراهيه
ه�ره  ...إنس�ان حن�ون تحب
الحياة
بومه  ...إنسان حسود
ط�اوؤس  ...إنس�ان مغ�رور
تحب جرح األخرين
مرب�ع  ...تح�ب
7الرتتي�ب والتنظيم ولكن يوجد
نقص يف شخصيتك
دائره  ...تحب اإلنحياز والتحب
العمل
مستطي�ل  ...تح�ب الرتتي�ب
والتنظيم
 8أبيض  ..هو توأم روحكأصفر  ..تحب فيه كل صفاته
أخرض  ..شخص تعتمد عليهأحمر..ه�و الح�ب الكب�ريبقلبك
م�وف  ..ش�خص تشت�اق لهكثري
اس�ود  ..ش�خص غام�ضبحياتك
 9كلب  ..تحب الناس.بحر  ..تحب الحياةهره  ..تحب نفسك فقطحمامه  ..تحب ش�خص ولكن
تخفي ذلك عند اللقاء

سودوكـــو

وزع األرق�ام من  1اىل  9داخ�ل كل مربع من املربعات التسعة
الصغ�رية ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعم�دة التسعة
الرأسي�ة واألفقية يف املربع الكبري وال تستخ�دم الرقم إال مرة
واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
افتتاح أول فندق مطلي بالذهب في العالم
استغرق بناؤه  11عاماً
بمقدار  444مليار دوالر

شهد قطاع السياحة يف مختلف
أنح�اء العالم حدث�ا فريدا من
نوع�ه ،حيث افتت�ح يف فيتنام
أول فن�دق يف العال�م مط�يل
بالذهب عي�ار  24من الخارج
والداخل.
وذكر ب�أن تكلفة إقامة النزيل
لليلة واح�دة يف فندق “دوليس
جول�دن هانوي” تبل�غ 1000
دوالر.
وفض�ا ع�ن طائ�ة بالذه�ب
م�ن الداخ�ل والخ�ارج ،يمتاز
فندق “دوليس جولدن هانوي”
بوقوع�ه ع�ىل ضف�ة بح�رية
“جيان�غ ف�و” يف منطق�ة “با
دن�ه” يف العاصم�ة الفيتنامية
هانوي.
ويعت�رب الفن�دق الذهبي األول

من نوعه يف العالم الذي تغطي
واجهت�ه الخارجي�ة ب�أوراق
الذهب الحقيقي ،حيث يحتوي
الفن�دق ع�ىل “لوب�ي” مط�يل
بالذه�ب ،وكذل�ك أث�اث مطيل
بالذه�ب ،ومغسل�ة ،وحوض
استحمام ،فض�ا عن سلسلة
م�ن الزين�ة واإلكسس�وارات
املغطاة بالذهب.
استغ�رق بن�اء الفن�دق م�ن
فئ�ة خم�س نج�وم ،ال�ذي
يعترب يكسوه الب�اط الذهبي،
 11عام�ا ً كامل�ة ،وسيعم�ل
الفن�دق الذهب�ي املك�ون م�ن
 400غرف�ة واملك�ون م�ن 25
ً
طابقا تح�ت العامة التجارية
األمريكي�ة فن�ادق ومنتجعات
“ويندهام”.

قطار “ الطلقة “ يتحدى الزالزل

كشف�ت السلط�ات الياباني�ة
ع�ن أح�دث نسخة م�ن قطار
“الطلق�ة” الرسي�ع N700S
الذي بدأت رشك�ة سكك حديد
وس�ط الياب�ان تشغيل�ه ب�ني
محطتي طوكيو وشني أوساكا
.
وب�ني ميزات القط�ار أنه قادر
عىل إيص�ال الرك�اب بأمان يف

أوقات الهزات األرضية ويمكن
أن يسري برسعة تصل إىل 360
كيلوم�رتا يف الساعة ،وهو رقم
قي�ايس جديد خ�ال التشغيل
التجريبي منذ ع�ام  ،2019ما
يجعله أحد أرسع القطارات يف
العالم ورغم ذلك ،سيتم تحديد
رسع�ة التشغي�ل عن�د 285
كيلومرتا يف الساعة.

“فيسبوك” تتخلى عن تطبيقها الشبيه
بـ”تيك توك”

بعد أق�ل من نص�ف سنة عىل
إطاقه بش�كل رسمي ،أعلنت
رشك�ة “فيسبوك” ع�ن نيتها
التخ�يل ع�ن تطبي�ق sLa
 soالشبي�ه بخدم�ة TikTok
الشهرية.
وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن
التطبيق سيتوق�ف عن تقديم
خدمات�ه يف العارش م�ن يوليو
الج�اري ،وربم�ا يتوقف معه
عدد م�ن التطبيق�ات األخرى
التابعة ل� “فيسبوك” .
وكانت مديرة قسم العمليات يف
“فيسبوك” ،شرييل سيندبريغ،
قد أش�ارت يف وق�ت سابق إىل
“أن تطبي�ق  TikTokيعت�رب
منافسا قوي�ا للتطبيق الشبيه
الذي طرحت�ه رشكتها ،وحتى
أن أطفاله�ا يمض�ون أوقات�ا
طويل�ة عىل صنع الفيديوهات
يف التطبيق الصيني”

وي�رى بع�ض املحلل�ني أن
“فيسب�وك” ق�ررت التخ�يل
ع�ن ه�ذا التطبي�ق لرتك�ز
اهتمامها عىل تطوير خدمات
ش�بيهة ستقدمها عرب منصة
“إنستغ�رام” التابع�ة له�ا،
وخصوصا أنها أعلنت منذ مدة
عن تطوي�ر خدمة  Reelsالتي
ستمكن املستخدمني من دمج
مقاط�ع الصوت م�ع الفيديو
ع�ىل غرار م�ا يح�دث يف sTi
.Tok
وتج�در اإلش�ارة إىل أن تطبيق
 Lassoك�ان يوفر خدمة صنع
فيديوهات قص�رية مدتها 15
ثانية ،وكان قد حمله أكثر من
 10مايني مستخدم عرب App
 Storeو  Google Playيف عدد
من بلدان أمريكا الاتينية مثل
أورغواي والسلفادور وتشييل
واألرجنتني.
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وفاة الفنانة رجاء الجداوي بعد  43يومًا في العزل الصحي
أعلن�ت أم�رية حسن مخت�ار االبن�ة الوحيدة
للفنانة القدي�رة رجاء الجداوى ،وفاة والدتها
بع�د تواجدها ملدة  43يومً �ا يف العزل الصحي
ملستشف�ى أب�و خليف�ة باإلسماعيلي�ة ،منذ
إصابتها بف�ريوس كورونا املستج�د “كوفيد
 ،”19عن عمر يناهز  82عامً ا.
وكان�ت رجاء الج�داوي  ،تتواج�د عىل جهاز
تنفس صناعي اخرتاقي ،دخل العناية املركزة
املستشف�ى أبو خليف�ة للع�زل الصحى ،بعد
تدهور حالتها الصحية.
وأج�رت الفنانة رجاء الج�داوي منذ دخولها
الع�زل الصحي بمستشفى أب�و خليفة يف 24
ايار املايض 3 ،مسح�ات تحاليل” ،”pcrاألوىل
كانت بعد دخولها بثاثة أيام ،وظهرت نتيجته
إيجابية ،والثانية عقب حقنها بمصل البازما
املتعاف�ني بيوم�ني ،وظه�رت ً
أيض�ا النتيجة
إيجابي�ة ،واملسح�ة الثالثة والت�ي تمت خال
األيام املاضية ،وظهرت نتيجتها ،إيجابية.
وتزوج�ت الفنان�ة القدي�رة ،رج�اء الجداوي
مطل�ع السبعينيات ،من حسن مختار ،مدرب
ح�راس مرم�ى اإلسماعي�يل ومنتخب مرص
األسب�ق ،ال�ذي رح�ل يف  5اذار  ،2016ولديها
ابن�ة وحيدة ه�ي أم�رية وال تعم�ل يف املجال
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مطر ساخن

الفن�ي ،ومتزوج�ة م�ن رجل األعم�ال محمد
هن�دي ،كما أن للفنانة الكبرية حفيدة وحيدة
اسمها روضة.
الفنان�ة رجاء الجداوى م�ن مواليد  6ترشين
االول  ،1938بمحافظة اإلسماعيلية ،هي ابنة
اخت الفنانة تحي�ة كاريوكا ،وتلقت تعليمها

األول يف م�دارس الفرانسيسك�ان يف القاهرة،
ث�م عملت يف قسم الرتجم�ة بإحدى الرشكات
اإلعانية وتم اختياره�ا لتكون عارضة أزياء
بع�د فوزه�ا كملكة جمال القط�ر املرصي يف
ع�ام  ،1958ويف نفس الوق�ت عرفت الطريق
إىل الفن.

زوج كيم كارداشيان يعلن الترشح النتخابات الرئاسة األمريكية
أعل�ن مغني ال�راب األمريكي
كاني وست ،وهو من أنصار
الرئي�س دونال�د ترام�ب،
ترش�يح نفسه يف انتخابات
الرئاس�ة  2020يف تح�د
واض�ح لرتام�ب ومنافس�ه
الديمقراط�ي املفرتض نائب
الرئيس السابق جو بايدن.
وق�ال وست عىل تويرت “علينا
اآلن تحقي�ق وع�د أمريك�ا
بالثق�ة يف الل�ه وتوحي�د رؤيتن�ا
وبن�اء مستقبلن�ا .أرش�ح
نف�يس لرئاس�ة الواليات

صمود الكندري تتصدر
محرك بحث “جوجل”

أث�ارت الفنانة الكويتية صمود الكندري ،جدالً واسعا ً عرب
مواق�ع التواص�ل االجتماعي ،بع�د إعانها اعتزال
التمثي�ل .وظه�رت صم�ود بفيديو عرب
حسابها ع�ىل “سناب ش�ات” ،وقالت
إن لديه�ا إحساس�ا ب�أن الوقت هذه
الف�رتة مزع�ج ع�ىل الصعي�د العام،
مضيف�ة“ :يف كل األحوال راح أختفي
السنة الجاية واليل بعدها واليل بعدها
وخال السنوات القادمة”.
وع�ن سب�ب اعتزاله�ا التمثيل،قال�ت
صمود أن ذلك يع�ود إىل أن لديها أعماال
خاص�ة تري�د التف�رغ لها ،منوه�ة أنها
تمثل منذ  13عاما ،واستطاعت أن تحصد
محب�ة واح�رتام املتابع�ني .وأردف�ت“ :يارب
املحب�ة تك�ون دائما وأتمنى تك�ون السنني اليل
قضيتها معاكم عىل الشاشة خفيفة عليكم”.
وك�ان آخر أعمال صمود الكن�دري الفنية هو
مسلسل “هيا وأخواتها” ،الذي عرض يف شهر
رمضان  ،2020وأث�ار جدال من خال مشهد
الخادمة اإلثيوبية الت�ي قيل إنها كانت تعمل
ل�دى أرسة كفي�ل ومتغيبة منذ ف�رتة طويلة
وفوجئ بظهورها يف التلفزيون.

املتحدة”.
ول�م يتضح ع�ىل الفور م�ا إذا كان
وس�ت ج�ادا يف خ�وض انتخاب�ات
الرئاس�ة قب�ل أربع�ة أش�هر م�ن
االنتخابات التي تجري يف الثالث من
نوفمرب /ترشين الثاني أو ما إذا كان
قدم أي وثائق رسمية.
يش�ار إىل أن�ه ل�م ينت�ه بع�د املوعد
النهائي إلضافة مرشحني مستقلني
يف االنتخابات يف واليات كثرية.
وكان وس�ت وزوجته املشهورة كيم
كارداش�يان ق�د زارا ترامب يف البيت
األبيض.

أنغام تعلن عن تعاون جديد مع
تركي آل الشيخ
كشف�ت املغني�ة املرصية أنغ�ام من خ�ال تغريدة
نرشته�ا ع�رب حسابه�ا املوث�ق ع�ىل توي�رت عن
تع�اون جدي�د يجمعها باملستش�ار تركي آل
الشي�خ ،رئي�س الهيئ�ة العام�ة للرتفيه
باململك�ة العربية السعودية ،بعد نجاح
تجربتهما األوىل يف اغنية “بخاف أفرح”
قبل عامني.
وكتب�ت أنغام يف تغريدته�ا“ :عمل جديد
ومختل�ف يجمعن�ي بالشاع�ر ترك�ي آل
الشي�خ املختلف دائمً ا ،سعي�دة بالتعاون
الثان�ي مع�ك ،ولن يك�ون األخ�ري بإذن
الله”.
ي ُْذ َك ُر أن أنغام تحرض ألبومً ا غنائ ًيا
جدي� ًدا بع�د نج�اح ألبومه�ا
األخري “حالة خاصة ج ًّدا”،
كم�ا تستع�د للتحض�ري
واختي�ار أغنيات األلبوم
التي تعاون�ت فيها مع
الشاع�ر جمال الخويل،
ِّ
وامللح َن ْني رامي جمال
ومحم�دي ،وامل�وزع
املوسيق�ي أحم�د
إبراهيم ،وآخرين.

ميس حمدان غير ممنوعة في مصر
نفت نقابة امله�ن التمثيلية يف مرص ما يقال
ع�ن إيق�اف الفنان�ة األردنية مي�س حمدان
عن ممارسة املهنة يف م�رص بسبب اتهامها
ً
جدال
بالتنم�ر ضد املحجب�ات يف فيديو أث�ار
واس ًع�ا .وأكدت النقاب�ة أن “الواقعة برمتها
خارج اختصاصه�ا ،ويمكن املترضر اللجوء
للنيابة العامة أو القضاء املرصي”.
وتظه�ر حم�دان يف الفيدي�و بشخصية فتاة
تدع�ى “سماح” تض�ع غطاء ف�وق رأسها،
بينما وضع�ت لها ماكياج�ا ً يشوه مامحها
كأسنان منبعج�ة ،األمر الذي إعتربه البعض
“تنمراً” وسخرية من الحجاب واملحجبات.
وق�ال الدكت�ور أرشف زك�ي ،نقي�ب امله�ن
التمثيلي�ة يف مرص ورئيس أكاديمية الفنون،
إن�ه لم يتلق أى ش�كاوى ض�د حمدان بشأن

إيقافها أو التحقي�ق معها من أحد املحامني
أو أي ش�خص آخر ،بسبب اتهامها باإلساءة
إىل املحجبات يف الفيديو.
وبسبب تلقيها تعليقات تنتقدها وتهاجمها،
حاولت حم�دان التخفيف من وق�ع الفيديو
مؤك�دة أن ش�خصية “سم�اح” م�ن وح�ي
خياله�ا،ويف أول رد منه�ا ع�ىل االتهام�ات
املوجه�ة له�ا ،أعرب�ت مي�س حم�دان ع�ن
اندهاش�ها بسب�ب م�ا تلقته م�ن تعليقات،
موضحة“ :إيه املصيبة اليل عملتها؟”.
كم�ا أكدت أنه�ا ال تستوعب فك�رة اتهامها
بأنها تتنمر عىل أحد ،وش�ددت أنها ال تقرتب
م�ن الحجاب من قريب أو م�ن بعيد ،وأن ما
كان�ت ترتديه يف الفيديو لي�س حجابا وإنما
شاال.

تغريدات

اليسا

وداعاً رجاء اجلداوي ...املوت كان أســرع وصراعك
كان قاســي كتري .الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء
لكل حمبينك وأنا منن أكيد.
رجاء اجلداوي مشس من مشوس الســينما والتمثيل
مبصر والعامل العربي كلو .
كلنــا دورنا إننــا حنمي بناتنــا ووالدنا مــن التحرش
واالغتصــاب .كلموهم .اهتموا بيهــم .متخليش ابنك
وبنتك خياف يلجأ ليك يف أي موقف .كونوا ســندهم.
ربنا حيفظ والدنا وبناتنا كلهم.

شيرين عبد الوهاب

انتظار النتائج بعد
االمتحان العسري

أمحد اجلنديل

الطريق ال�ذي تضع قدميك عليه بح�ذر تحسبا ً ألي طارئ
قد يقلب املعادالت ويفت�ك بالحسابات  ،غري الطريق املعبّد
الواض�ح الذي تستطي�ع أن تنقل خطوات�ك عليه بسهولة
ّ
وش�تان بني طريق ش�ائك وعر ،
ويرس وأنت مرتاح البال ،
وطريق مستقيم واضح .
ومن الساعة التي تسلم فيها السيد الكاظمي منصب رئيس
ال�وزراء  ،واألحداث تت�زاوج فيما بينها  ،وتسري عىل طريق
ً
مثق�ا بالوعورة  ،زواج ع�ىل سنة الله ورسوله  ،وآخر عىل
سن�ة املصالح واملنافع والثأر واالنتق�ام  ،ومع كثرة عقود
ال ِق�ران  ،فقد تمخض املشهد السيايس عن خروج تيارات ،
ّ
اصطفت إىل جانب رئيس الوزراء  ،وأخرى وقفت يف
بعضها
الجانب اآلخر املعارض ل�ه  ،وبدأت مواجهة سرتت نفسها
م�رّة بالترصيح وأخرى بالتلميح  ،رغ�م ّ
أن العني البصرية
 ،ترص�د بوضوح ما ي�دور عىل الساحة م�ن تجاذبات بني
األخوة األعداء من جهة  ،وبني األطراف السياسية من جهة
أخ�رى  ،فأصدقاء األم�س اعتقدوا ّ
أن السي�د الكاظمي قد
خ�رج من السيناريو الذي رسم�ه تحالفه السابق  ،وذهب
بعي�دا ً إىل درج�ة التقاط�ع مع�ه  ،والبعض اآلخ�ر وجد يف
خطواته اإلصاحية رضورة ملحّ ة لكشف بؤر الفساد التي
ما عاد التسرت عليها مفيدا ً  ،والب ّد من فعل جاد إلنقاذ البلد
من وقوع كارثة لن ينج َو منها أحد .
األطراف الت�ي تعارض  ،تحصنت بق�وّة األمس  ،وتوظيف
جمي�ع إمكاناتها لعرقل�ة املسار الجدي�د  ،واألطراف التي
تؤمن برضورة التغيري  ،جن�دت طاقاتها لدعم اإلصاحات
 ،والذي�ن ال يري�دون لرؤوسه�م الصداع  ،وقف�وا عىل التل
متفرجني عىل ما يحدث .
وم�ع ّ
أن السي�د الكاظمي قد رك�ب الطريق الوع�ر  ،وقام
ببع�ض اإلصاح�ات رغ�م الضغ�وط املحلي�ة واإلقليمي�ة
أن البعض ي�رى ّ
والدولي�ة علي�ه  ،إال ّ
أن ما ت� ّم انجازه  ،ال
يتجاوز حالة الرتقيع لعملية سياسية أثبتت فشلها الذريع
 ،وألحق�ت بالباد الخراب والدم�ار  ،وان إنقاذ البلد الب ّد أن
يم� ّر عرب منهج جديد  ،ال أثر فيه للمحاصصة والطائفية ،
والب ّد من االعتماد عىل الهوية الوطنية .
م�ا ياحظ ع�ىل السيد الكاظم�ي  ،هذا التح�رك وعىل عدة
جبهات  ،زي�ارات متواصلة لهذا الطرف أو ذاك  ،واتصاالت
مكثف�ة م�ع إقلي�م كردست�ان لحلحل�ة املش�اكل العالقة
ّ
وتوجه مكشوف ع�ىل طريق كشف
بني املرك�ز واإلقلي�م ،
الفساد واملفسدين  ،وتغيري كبري يف املناصب
والوظائف .
ّ
يظل
وم�ع جميع تداعيات الرصاع ،
السؤال الخطري يواجه الجميع :
هل يستطيع رئيس الوزراء من
تحقي�ق النج�اح يف مهمت�ه
العس�رية ؟ وه�ل يستطيع
أن يقود العراق نحو مرافئ
األمن واالستقرار ؟ .
هذا م�ا تجيب عن�ه األيام
القادمة .
إىل اللقاء .

وأوضحت حمدان أن تقديمها
له�ذا الفيدي�و الساخ�ر ناب�ع
يف املق�ام األول م�ن حبه�ا للتقليد
وتقدي�م بع�ض الشخصي�ات بطريق�ة
كوميدي�ة ساخ�رة ،مش�رية إىل أنه�ا ب�دأت
مسريته�ا الفني�ة م�ن خ�ال مشاركتها
يف أح�د الربامج التي تق�دم االسكتشات
الكوميدية.
يشار إىل أن ميس حم�دان أثارت جدال
خال شهر رمضان  ،2020بعد عرض
إعان�ا تلفزيوني�ا له�ا بعن�وان “اب�ن
الجريان” عن رشكة للمابس الداخلية
“قطونيل” ،والذي تم وقف عرضه بعد
أي�ام قليلة ،بع�د اتهام�ه باحتوائه عىل
إيحاءات خارجة.

ريما فقيه تختتم الموسم األوّل من
“”The EnterTraining Show
ت� ّم إختي�ار ريما فقيه إلختت�ام املوسم
األوّل من””The EnterTraining Show
بع�د سلسلة من الحلقات الناجحة التي
إ ستض�ا ف

التدريب�ي مجموعة
خاله�ا الربنام�ج
ّ
من أبرز نجوم الفن واإلعام والرياضة.
وت ّ
ُ
ّ
خاصة يف
طل فقي�ه يف حلقة تدريبيّة
 9تمّ�وز الجاري تحم�ل عنوان “مفتاح
النج�اح” ،ويعود ريعه�ا ملركز رسطان
األطف�ال يف لبن�ان ك�ون ريم�ا سفرية
املرك�ز للع�ام  .2020تتكلّ�م يف ه�ذه
الجلسة عن تجربته�ا الشخصيّة ورسّ
نجاحه�ا إنطاقا ً من الظ�روف التي
فرضته�ا هجرتها مع عائلتها ،ومن
ث ّم تتويجه�ا كملكة جمال للواليات
املُ ّتح�دة األمريكيّ�ة يف سابق�ة من
نوعه�ا ملُغرتب�ة لبنانيّ�ة .وم�رورا ً
بإختياره�ا ب�ني أق�وى مئ�ة إمرأة
ّ
مؤثرة حملت قضايا تهدف إىل تمكني
وتعزيز دور امل�رأة يف العالم ،أضف إىل

دورها املشهود له يف األعمال اإلنسانيّة.
يُذكر ّ
أن برنامج “The EnterTraining
 ”Showبرعاية وزارة الثقافة اللبنانيّة ،
رشكت�ي “”The Broad Events
ُتق ّدمه
ّ
و” ”Tawjihللم�رّة األوىل يف لبن�ان،
وه�و يرتكز عىل التدريب ع�ىل املهارات
العاطفي
الشخصيّ�ة ومُ ناقشة الذك�اء
ّ
م�ع املُ�درّب جون�ي الحل�و .كم�ا يُتيح
للمُ شرتك�ني فرصة التعلّم ع�ن بُعد من
خ�ال قصص نج�اح كب�ار النجوم من
مج�االت مُ ختلفة ،أض�ف إىل املُساهمة
يف دع�م قضيّة إجتماعيّ�ة تعنيهم .وقد
ّ
وأط�ل يف الربنامج بموسمه األوّل
سبق
ّ
كل م�ن النجوم ك�ارول سماحة وبديع
أب�و ش�قرا وعابد فه�د وبامي�ا الكيك
وريكاردو كرم واسماعيل أحمد.

