التقاعد الوطنية  :مل نبلغ بقرار رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
استقطاع نسبة من رواتب املتقاعدين
مؤيد الالمي

بغداد /نينا:
َ
اعلن مدير هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد
الجليل إن «هيئة التقاعد لم تبلغ بشأن
استقطاع نسبة  % ١٢من وراتب املتقاعدين».
وقال يف ترصيح صحفي إن «هيئة التقاعد تعمل
عىل تهيئة القوائم وتهيئة السيولة املالية ثم يتم
بعدها إطالق رواتب املتقاعدين».وكانت وسائل
إعالم تناقلت خرا ً يفيد بصدور قرار يقيض
باستقطاع  % ١٢من رواتب املتقاعدين للشهر
الحايل.

12
صفحة

البنك املركزي يدعو اىل عدم التعامل مع
 Algopayكمزود خدمة
بغداد /الزوراء:
َ
دعا البنك املركزي العراقي ،اىل عدم التعامل مع رشكة  Algopayكمزود خدمة
دفع الكرتوني.وقال البنك املركزي يف بيان تلقت» الزوراء» نسخة منه  :ان عىل
كافة املصارف واملواطنني عدم التعامل مع رشكة  Algopayكمزود خدمة دفع
الكرتوني ،موضحا ان «الرشكة غري مرخصة من قبلنا».ويرشف عىل  ١٠مصارف
تجارية و ٢٦مرصفا اهليا و ١٦مصارفا اسالمية ،اضافة اىل  ١٩مرصفا اجنبيا،
فضال عن  ٦مؤسسات مالية و ٣١رشكة للتحويل املايل.وتأسس البنك املركزي
العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر يف السادس من آذار من العام ،٢٠٠4
كهيئة مستقلة ،وهو مسؤول عن الحفاظ عىل استقرار األسعار وتنفيذ السياسة
النقدية.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7241 :االثنين  4آيار 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7241 Mon 4 May 2020

مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة
اليونسكو تطالب احلكومة العراقية بتوقيع مسودة االمر الديواني حلماية الصحفيني
اللواء سعد معن :للصحافة دور مهم يف حل مشكالت املواطنني ونعمل على تذليل العقبات امام الصحفيني

الالمي :الصحفيون ساهموا بالكشف عن مكامن الفساد وبنقل املعلومات خالل ازمة كورونا رغم خطورة الوضع

الزوراء /حسني فالح:
هن�أ كل م�ن نقي�ب الصحفي�ني العراق
رئي�س اتح�اد الصحفيني الع�رب مؤيد
الالمي ،ومدير دائ�رة العالقات والتوعية
يف وزارة الداخلي�ة الل�واء س�عد مع�ن،
ومدير مكتب اليونس�كو يف العراق باولو
فنتان�ي ،االرسة الصحفي�ة يف الع�راق
بمناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة،
داعني اىل رضورة توفري الحماية الالزمة
للصحفي�ني واالج�واء املالئم�ة لنق�ل
الحقائق اىل املواطنني.
وقال الالمي يف كلم�ة له خالل احتفالية
اقامته�ا منظم�ة اليونس�كو يف الع�راق
عر الدائرة التلفزيونية املغلقة بمناسبة
الي�وم العاملي لحري�ة الصحاف�ة والتي
ش�اركت فيها “الزوراء” :ان الصحفيني
العراقي�ني تمكن�وا م�ن الكش�ف ع�ن

امليداني ،ونعمل جادين باالستمرار بهذا
ال�ذي نعتقده بانه نض�اال حقيقيا.واكد
الالم�ي ،انه ليس لدين�ا اي معتقل داخل
الس�جون العراقية ،لك�ن لدينا اثنني من
الزم�الء تم اغتيالهم يف احداث تظاهرات
الب�رصة لغاي�ة االن ل�م تح�دد الجهات
الت�ي اس�تهدفتهما  ،الفت�ا اىل ان عملية
االفالت من العقاب مازالت موجودة من
قبل الوزارات والجهات املعنية والجهات
القضائية ولم يتم فتح ملفا واحدا بشكل
جدي بهذا املوضوع.ودعا جميع اعضاء
اللجن�ة الوطني�ة لحماي�ة الصحفي�ني
ومكافحة االفالت من العقاب اىل التعاون
م�ن اجل فت�ح ه�ذه امللف�ات ومالحقة
الجناة ،مبين�ا ان النقابة عملت س�وية
م�ع وزارتي الع�دل والداخلي�ة ومجلس
القضاء االعىل واليونسكو اليجاد قاعدة

مكامن الفساد يف رشكات الهاتف النقال
واالنرتن�ت ،وكذل�ك يف مواجه�ة فريوس
كورونا الذين يحاولون ان يعطوا اخبارا
حقيقي�ة ومهمة للراي العام والوس�ائل
التثقيفي�ة يف مواجهة هذا الوباء.وتابع:
ان�ه باالضافة اىل الخ�وف والرتهيب فان
الصحفي�ني يواجه�ون صعوب�ة كب�رية
يف نق�ل رس�ائلهم بس�بب ت�ردي خدمة
االنرتنت الذي ل�م تعالجه الدولة اىل االن،
والذي اصبح وب�اء ليس عىل الصحفيني
فق�ط وانم�ا ع�ىل املواطن�ني خصوصا
يف ف�رتات الحظ�ر عندما يك�ون املواطن
داخ�ل بيته.واض�اف الالم�ي :نح�ن يف
نقابة الصحفيني العراقيني وما حققناه
م�ن ترشي�ع قانون�ي يضم�ن حق�وق
عوائ�ل الضحاي�ا وش�هداء الصحاف�ة
وايض�ا الصحفي�ني العامل�ني يف املجال

بيانات كاملة حول هذا املوضوع.وش�دد
الالمي ع�ىل رضورة االف�راج عن جميع
الصحفي�ني الذي�ن يعتقل�ون يف العالم.
م�ن جهته ،ذك�ر باولو فونتان�ي .مدير
منظم�ة اليونس�كو يف الع�راق يف كلم�ة
له خ�الل االحتفالية ال�ذي القاها نيابة
عنه مس�ؤول برامج االعالم واالتصاالت
يف منظم�ة اليونس�كو يف الع�راق ضياء
صبحي :نحيي هذا اليوم يف ظل الظروف
الطارئ�ة التي تعص�ف بالعال�م عىل اثر
انتشار جائحة كورونا فقد كان مخططا
بان يق�ام حفل مركزي يف ه�ذا العام يف
مدين�ة الهاي بالتع�اون م�ع الحكومة
الهولندي�ة وان تق�ام احتفاالت اخرى يف
مدن العالم االخرى لكن الظروف الحالية
حالت دون ذلك.

تفاصيل ص3

نقابة الصحفيني العراقيني حتيي االسرة الصحفية ودورها املهين املتميز يف اليوم العاملي حلرية الصحافة

بغداد /الزوراء:
هن�أت نقابة الصحفي�ني العراقي�ني ،االرسة الصحفية
بمناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة.وذكرت النقابة
يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه :يحتف�ل العراق
والعال�م يف الثالث من ش�هر مايس م�ن كل عام باليوم

العامل�ي لحري�ة الصحافة وهو الي�وم املخصص للدفاع
عن حرية التعبري وسالمة الصحفيني يف وسائل األعالم.
واضاف�ت :ان�ه انطالق�ا م�ن تلك املب�ادئ وتعب�ريا عن
املس�ؤولية املهني�ة واألخالقية تج�اه األرسة الصحفية
ف�ان نقابة الصحفيني العراقيني تحرص عىل تعزيز تلك

املبادئ عىل ارض الواقع من خالل دورها البارز واملتميز
قي الدفاع عن حق�وق الصحفيني واإلعالميني ومختلف
وس�ائل األع�الم العامل�ة يف الع�راق والعم�ل الجاد عىل
توفري مناخات آمنة للعمل الصحفي.وتابعت :فضال عن
توفري بيئة تتناس�ب مع دورهم يف صناع�ة الرأي العام

الكهرباء تعلن خسارة  2000ميكاواط يف أربعة أيام بسبب اإلرهاب

ص4

يف تهنئتهم لالسرة الصحفية مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة

وإش�اعة مفاهيم الحرية والديمقراطية وتعزيز السلم
املجتمعي م�ن خالل التناول اإلعالم�ي ملختلف القضايا
ووفقا للمعاي�ري املهنية الدولية ولوائح الس�لوك املهني
.واوضح�ت :ان�ه تثمين�ا منه�ا والتزامها املهن�ي تجاه
األرسة الصحفي�ة ودورها فقد اس�تطاعت من تحقيق

مكاس�ب وانجازات م�ن أبرزها ترشي�ع قانون حقوق
الصحفيني الذي وفر ضمانات ومكاسب وحقوق مادية
للصحفيني وعوائل ش�هداء الصحاف�ة .ولفت البيان اىل
انه يف هذه املناس�بة تحي�ي النقابة جمي�ع الصحفيني
واإلعالميني ووس�ائل اإلعالم ودورهم البارز يف التصدي

إعالمي�ا لجائحة كورون�ا التي تجت�اح العالم من خالل
حم�الت التوعي�ة والتثقي�ف والتي كانت س�ببا يف الحد
من انتشاره  ،مش�يدا بالتضحيات الكبرية التي قدمتها
األرسة الصحفي�ة يف الع�راق والت�ي راح ضحيتها مئات
الشهداء من الصحفيني يف مختلف وسائل األعالم .

وزير الشباب والرياضة امحد رياض لـ «الزوراء»  :القرار  140من اهم املنجزات

ص6

دولة القانون والوطنية يرفضان التصويت على منح الثقة والفتح ينتقد الكاظمي

صاحل واحللبوسي وبالسخارت يؤكدون ضرورة توفري احلماية كتلة احلكمة لـ  :اخلالفات السياسية التزال تعرقل
مترير الكابينة الوزارية اجلديدة
الالزمة للصحفيني

بغداد /الزوراء:
هن�ا كل م�ن رئي�س الجمهورية
بره�م صال�ح ،ورئي�س مجلس
النواب محمد الحلبويس ،ورئيس
بعث�ة االم�م املتح�دة يف الع�راق
هيني�س بالس�خارت ،االرسة
الصحفي�ة يف الع�راق بمناس�بة
الي�وم العاملي لحري�ة الصحافة،

مؤكدي�ن ع�ىل رضورة توف�ري
الحماي�ة الالزم�ة للصحفي�ني
للقي�ام بواجباته�م يف نق�ل
املعلوم�ات والحقائ�ق اىل ال�راي
العام.وأك�د رئي�س الجمهوري�ة
الدكتور برهم صالح ،عىل أهمية
حماي�ة اإلعالميني من اإلجراءات
القرسية.وق�ال الرئي�س صال�ح

يف تغري�دة له ع�ىل موقع تويرت،
تابعته�ا «ال�زوراء»« ،يف الي�وم
العامل�ي لحرية الصحاف�ة ،نؤكد
عىل أهمية حماية اإلعالميني من
اإلجراءات القرسية».وأضاف ،أن
«سالمة الصحفيات والصحفيني
رضورة حتمي�ة لبن�اء صحاف�ة
ح�رة دون خ�وف أو محاب�اة

القضاء  :ضغوطات كبرية لغلق قضايا
املطلوبني من سياسيني ووزراء
بغداد /الزوراء:
أعلن املتحدث باس�م مجلس القضاء األعىل
عبد الس�تار البريقدار أن هن�اك ضغوطات
كبرية لغلق قضايا املطلوبني من سياس�يني
ووزراء ،فيم�ا اك�د أن “القض�اء يخط�و
خطوات جدية يف مكافحة الفساد ومحاسبة
رساق املال العام.وقال عبد الستار البريقدار
يف بي�ان  :إن “هناك حمل�ة ممنهجة تطال
القض�اء العراق�ي ع�ر منص�ات التواصل
االجتماعي يقف وراءها املروجون إلكذوبة
أنه�م مطلوبون للقضاء بدافع س�يايس أو
بتأث�ري جه�ات أو ش�خصيات سياس�ية”.
وأض�اف أن “القضاء يخطو خطوات جدية
يف مكافحة الفس�اد ومحاس�بة رساق املال
الع�ام ومنهم بع�ض السياس�يني والوزراء
بع�د أن عج�ز ه�ؤالء ع�ن غل�ق القضاي�ا
املطلوب�ني بموجبه�ا رغ�م الضغوط�ات

الكبرية ،مبينا ً أنه “بدأ هؤالء بتنظيم حملة
ممنهجة عر منصات التواصل االجتماعي
يقودها من هم محسوبون عىل اإلعالم ،من
املقيم�ني خارج العراق تحديدا ً ولقاء مبالغ
مالي�ة هي ج�زء من م�ال الدول�ة املنهوب
مروج�ني إلكذوبة أنه�م مطلوبون للقضاء
بداف�ع س�يايس يف محاول�ة منه�م للتأثري
عىل القضاء” .وأش�ار إىل أن “البعض صدق
هذه (اإلكذوبة) وأظهر نفس�ه مدافعا ً عن
رساق املال العام متأثرين بهذه اإلكذوبة أو
بقصد كس�ب والء هؤالء الساسة والوزراء
السابقني ألغراض التحالفات والخصومات
السياس�ية خصوص�ا ً يف مرحل�ة تش�كيل
الحكوم�ة املقبلة لغرض تحقيق مكاس�ب
سياسية ،مؤكدا ً أن “القانون سيبقى سيفا ً
يحاسب كل من تمتد يده عىل املال العام ولن
تنفع توسطات من يوفر لكم الحماية”.

القاهرة /متابعة الزوراء:
ْ
أعلن�ت وزارة الداخلية املرصي�ة ،مقتل 18
إرهابي�ا ،يف تب�ادل إلط�الق النار م�ع قوات
األم�ن ،عند اس�تهداف وكر له�م يف محيط
مدينة برئ العبد ،بشمال شبه جزيرة سيناء.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة يف بي�ان“ :توافرت
معلومات لقطاع األمن الوطني بشأن اتخاذ
عدد م�ن العنارص اإلرهابي�ة منزال بمحيط
مدينة برئ العبد بشمال سيناء وكرا ومرتكزا
لالنط�الق لتنفيذ عملياته�م العدائية ،حيث
تم استهداف منطقة اختبائهم ،قد تم تبادل

إلط�الق النار م�ع تلك العنارص مما أس�فر
عن  18عنرصا إرهابيا”.وكش�ف البيان أنه
تم العثور عىل  13س�الحا آليا وثالث عبوات
مع�دة للتفج�ري ،وحزامني ناس�فني.وأعلن
الجي�ش املرصي ،مس�اء الخمي�س املايض،
مقتل وإصابة  10عسكريني بانفجار عبوة
ناسفة بأحد املركبات املدرعة جنوب مدينة
برئ العبد بشمال سيناء.وقال املتحدث باسم
الجيش املرصي العقيد تامر رفاعي ،يف بيان
مقتضب“ ،انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد
املركبات املدرعة جنوب مدينة برئ العبد”.

الداخلية املصرية تعلن مقتل 18
إرهابيا يف بئر العبد

لتحقيق العدالة والسالم» ،معرا ً
عن «أمنياته لحملة األقالم الحرة
واألفكار الن�رية بالنجاح والتألق
الدائم».بدوره ،أكد رئيس مجلس
الن�واب محمد الحلب�ويس ،دعمه
املطل�ق لصحافة حرة مس�ؤولة
تعر عن الواقع.

تفاصيل ص2

الزوراء  /يوسف سلمان:
يف تط�ور متس�ارع  ،اعلن ائتالف
دول�ة القانون وائت�الف الوطنية
مقاطعتهما جلسة التصويت عىل
منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء
املكل�ف مصطف�ى الكاظم�ي ،
فيما افصحت اوس�اط نيابية عن
تغيريات جديدة يف قائمة املرشحني

ضمن الكابينة الوزارية املقرتحة
لرئيس ال�وزراء املكلف مصطفى
الكاظم�ي .وتش�ري معلوم�ات
تداوله�ا ن�واب كت�ل مختلف�ة ،
اطلع�ت عليه�ا « ال�زوراء « اىل «
قب�ول اح�د املرش�حني لحقائ�ب
وزارات الدفاع والعم�ل والتجارة
والش�باب والداخلي�ة والنق�ل

والتعلي�م واالتص�االت وامل�وارد
املائي�ة والزراع�ة  ،يقابله رفض
كل املرش�حني لحقائ�ب وزارات
الخارجي�ة والنف�ط والكهرب�اء
والرتبي�ة والتخطي�ط واالس�كان
والصناعة «.لكن اوس�اطا نيابية
اخرى  ،قال�ت ان « تحالف الفتح
ابل�غ الكاظم�ي رس�ميا رفض�ه

تمرير اربعة اسماء من املرشحني
لوزارات الخارجية والتعليم العايل
والثقافة والعم�ل ضمن الكابينة
الحكومية الجدي�دة  ،عىل ان يتم
استبدالهم بمرشحني اخرين قبل
 48ساعة من تحديد موعد جلسة
التصويت عىل منح الثقة «.

تفاصيل ص2

اكدت تسجيل حاليت وفاة يف بغداد وكربالء
ترامب يطيح مبسؤولة كشفت عن نقص
الصحة تسجل  77اصابة جديدة و 17حالة شفاء بفريوس كورونا املستلزمات الطبية يف املستشفيات

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،املوقف الوبائي اليومي
لإلصابات املس�جلة بف�ريوس كورونا املس�تجد يف العراق ،فيما
اكدت تس�جيل  77اصابة جديدة وحالتي وفاة و 17حالة شفاء
بالفريوس.وذك�رت الوزارة يف بيان تلت “الزوراء” نس�خة منه:
انها تؤك�د عىل اإللت�زام بالتباعد اإلجتماعي ومن�ع التجمعات
بكافة أشكالها ملنع تفيش الوباء ،مؤكدة انه تم فحص ()٥٠٠٩
نم�اذج يف كافة املخترات املختص�ة يف العراق ليوم امس ،وبذلك
يك�ون املجموع ال�كيل للنم�اذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل

امل�رض يف العراق ( .(١٠٣٢٦٢واضافت :ان مختراتها س�جلت
لي�وم ام�س ( )٧٧إصاب�ة يف الع�راق موزع�ة كالت�ايل :بغداد/
الرصاف�ة ،٢٣ :بغداد /الكرخ ،٢٣ :مدينة الطب ،٩ :البرصة،8 :
كركوك ،٥ :املثنى ،8 :األنبار ،١ :الفتة اىل ان عدد الوفيات :حالتني
حالة واحدة يف بغداد/الرصافة وحالة يف كربالء .واشارت اىل ان
عدد حاالت الش�فاء ١٧ :حال�ة  ،وكما ييل :النجف األرشف،٢ :
الب�رصة  ،٩ :الديواني�ة ،١ :ذي قار ،١ :بابل ،١ :اربيل ،٣ :مبينة
ان مجم�وع اإلصابات  ،٢٢٩٦ :بينم�ا مجموع الوفيات،٩٧ :
اما مجموع حاالت الشفاء.١4٩٠ :

الرافدين  :مشول منتسيب الداخلية بالسلف والقروض

بغداد /الزوراء:
ُ
َ
مرصف الرافدين عن شمول منتسبي وزارة الداخلية
أعلن
املوطن�ة رواتبه�م بالس�لف والق�روض حام�يل بطاق�ة
املاس�رت كارد .وق�ال املكت�ب اإلعالمي للم�رصف يف بيان :
إن “منتس�بي وزارة الداخلية وبمج�رد اختيارهم مرصف
الرافدي�ن يف توط�ني رواتبه�م وحصوله�م ع�ىل البطاق�ة

اإللكرتوني�ة فأنهم مش�مولون بالس�لف والق�روض التي
يمنحها املرصف”.وأش�ار إىل أن “الخدمات املرصفية التي
تمن�ح ملنتس�بي الداخلية تكون عن طريق بطاقة املاس�رت
كارد الصادرة من مرصفنا تحديدا” ،موضحا ً أن “منتسبي
مق�ر الداخلية تس�لموا رواتبهم لش�هر نيس�ان إلكرتونيا ً
وعر املاسرت كارد”.

واش�نطن/متابعةالزوراء:
تح�رك البي�ت األبي�ض لإلطاح�ة بمفتش�ة
عامة يف وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية،
بعد أس�ابيع من تقديمها إىل الرئيس دونالد
ترامب تقريرا ً يوضح أن املستش�فيات التي
تس�تجيب لوب�اء فريوس كورون�ا تفتقر إىل
اإلمدادات الالزمة.وبحس�ب ش�بكة “يس إن
بي يس” أرس�ل البيت األبي�ض ً
بيانا صحف ًيا
ليل�ة الجمعة بعد س�اعات العمل ،أعلن فيه
أن جايس�ون وييدا ،مس�اعد املدعي العام يف
بوسطن ،سيتوىل منصب نائب املفتش العام
ً
ً
متحدثا باسم
بدال من كريس�تي غريم.لكن
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية أخر “إن
بي يس نيوز” أن ترش�يح ويي�دا ال يعني أن
كريستي س�ترتك الوزارة .يأتي ترشيح ويدا
بعد أس�ابيع م�ن رد الفعل العني�ف لرتامب

تجاه كريس�تي عر “توي�رت” ،متحد ًيا إياها
بالرتويج ملعلومات “مزيفة”.وقال املتحدث
“تعيني مفتش عام ليس بديال عن كريستي.
لق�د كان�ت يف املرك�ز الثاني كنائ�ب رئييس
للمفت�ش الع�ام من�ذ يناير /كان�ون الثاني
 .2020ويف ه�ذا املنص�ب ،تق�وم بواجب�ات
املفتش العام حتى يتم شغل هذا املنصب”.

احلياة شبه معطلة يف  195دولة

كورونا يقتل أكثر من  243الف إنسان يف العامل منذ ظهوره قبل ستة أشهر
بغداد /متابعة الزوراء:
قتل فريوس كورون�ا أكثر من 243
ألف�ا ً و 637إنس�ان ع�ىل األقل منذ
ظهور الوباء للم�رة األوىل يف الصني
يف كان�ون األول.وس�جلت أكثر من
ً
ألف�ا و540
ثالث�ة مالي�ني و441
إصابة يف  195دولة ومنطقة ،وهذا
الع�دد ال يعكس إال ج�زءا ً من العدد
الفعيل للمصابني ،إذ تبقى الفحوص
لكش�ف اإلصابات يف عدد من الدول

محص�ورة بالح�االت الت�ي تتطلّب
رعاي�ة يف املستش�فيات ،وتع�اىف
ملي�ون و 55ألفا و 500مصاب عىل
األقل.والواليات املتح�دة هي الدولة
األكثر ترضرا ً جراء الوباء إذ سجلت
حصيل�ة الوفيات ع�ىل أراضيها 66
ألف�ا و 385من أص�ل مليون و133
ألفا و 96إصابة .وأُعلن ش�فاء 175
ألفا و 382شخصا ً عىل األقل.والدول
األكثر ترضرا ً من الوباء بعد الواليات

املتح�دة ه�ي إيطالي�ا م�ع 28710
وفيات م�ن أص�ل  209آالف و328
إصابة ،تليها بريطانيا ( 28131وفاة
و 182ألفا و 260إصابة) ،وإسبانيا
مع  25264وف�اة ( 217ألفا و466
إصاب�ة) وفرنس�ا ( 24ألف�ا و760
وف�اة و 168ألف�ا و 396إصاب�ة).
م�ن جهته�ا ،أعلنت هيئ�ة الصحة
الوطني�ة يف إنجلرتا أم�س األحد ،أن
 327مصابا ً آخرين بفريوس كورونا

توفوا يف مستش�فيات إنجلرتا خالل
الس�اعات ال�� 24املاضي�ة لريتفع
بذل�ك ع�دد ح�االت الوف�اة به�ا إىل
 21180حالة.وترتاوح أعمار أحدث
املتوف�ني بني  46عاما و 101س�نة،
وبينهم  17مت�وىف أعمارهم بني 47
و 97عام�ا ً ولم يكونوا مصابني بأي
أم�راض معروفة.وأش�ارت بيانات
وزارة الصحة اإلس�بانية إىل أن عدد
ح�االت الوفاة جراء فريوس كورونا

املس�تجد ارتفع  164حالة ،ليصبح
إجمايل عدد ح�االت الوفاة ،25264
امس األحد ،فيما يمث�ل أدنى زيادة
يومية يف إس�بانيا من�ذ  18مارس/
آذار املايض.كم�ا قال�ت ال�وزارة
إن ع�دد ح�االت اإلصاب�ة املؤك�دة
بالفريوس ارتفع إىل  217466اليوم
األحد ،مقاب�ل  216582حالة أمس
األول السبت.
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عمار احلكيم يدعو اىل ايالء الصحفيني
االهتمام واالبتعاد عن ترهيبهم
بغداد  /نينا :
َ
دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار
الحكيم اىل ايالء الصحفيني االهتمام
والرعاية واالبتعاد عن ترهيبهم .
وبارك الحكيم لرواد الكلمة الحرة يف اليوم
العاملي لحرية الصحافة  ،الذي يتزامن هذا
العام مع جائحة كورونا التي استنزفت
منهم الجهود والقت بثقلها عىل تفاصيل
االحداث واالخبار واملواضيع العامة.
ودعا اىل إيالء الصحفيني واإلعالميني
االهتمام والرعاية وتسهيل مهمتهم
يف الحصول عىل املعلومة واالبتعاد عن
ترهيبهم ،معربا عن امله ببذل الصحفيني
اقىص الجهود لرتسيخ أسس صحافة
مهنية هادفة تعنى بقضايا الوطن

وهموم اإلنسان واملجتمع واالبتعاد عن
مسار تضليل الرأي العام والتشويش
وخلط األوراق.

جلنة الثقافة النيابية تعد بتشريع القوانني
اليت حتمي الصحفيني وتسهيل مهمات عملهم
بغداد  /نينا :
ْ
اكدت لجنة الثقافة والسياحة واآلثار يف مجلس النواب دعمها الكامل لحرية الصحافة يف
العراق ،داعية إىل اإللتزام باملواثيق الدولية التي تخص حرية عمل الصحفيني وتحركاتهم
وحق الحصول عىل املعلومة من أجل نقل الحقائق إىل الجمهور ،وفقا ألحكام املواد ()38
و ( )46من الدستور التي تكفل الحقوق والحريات.
واكدت اللجنة  ،بمناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من شهر
أيار ،أن « حرية الصحافة وعمل الصحفيني والتعبري عن اآلراء التي رسمت سياساتها
املواثيق الدولية ومنظمة اليونسكو هي من أولويات عمل اللجنة للمحافظة عىل حقوق
الصحفيني يف عملهم خصوصا يف الظروف غري الطبيعية والتي تشهد عدم استقرار
نسبي يف بلد مثل العراق بسبب الجماعات اإلرهابية وجائحة كورونا واألوضاع السياسية
واالقتصادية الراهنة «.
واشارت اللجنة  ،اىل سعيها الجاد لترشيع القوانني مثل قانون حق الحصول عىل املعلومة
 ،وحرية التعبري والتجمع السلمي وغريها من القوانني التي تحمي الصحفيني والعاملني
يف وسائل اإلعالم ،وتسهيل مهمات عملهم يف جميع الظروف ،وصوال إىل رفع الرقابة
عن عمل الصحفيني واحرتام حياتهم يف الرأي والنرش وإيصال املعلومات إىل الجماهري،
مشرية إىل أنها لن تدخر جهدا من أجل اإلرساع يف ترشيع القوانني التي تخص الحريات
والحقوق مع اللجان املعنية األخرى يف الربملان.

جلنة العمل النيابية :رواتب املتقاعدين
وشبكة احلماية مؤمنة حتى نهاية 2020

بغداد /متابعة الزوراء:
ْ
طمأنت لجنة العمل والشؤون االجتماعية
النيابية ،املتقاعدين واملشمولني بشبكة
الحماية ،بتأمني رواتبهم حتى نهاية العام
.2020
وقال عضو اللجنة النائب فاضل جابر
إن «الرواتب املخصصة لشبكة الرعاية
االجتماعية واملتقاعدين مؤمنة حتى نهاية
العام الحايل» ،مبينا يف ترصيح للصحيفة
الرسمية ،أن «رواتب شبكة الحماية
االجتماعية تعد خطا احمر وال يمكن ان
تمس من قبل اي جهة ،بل عىل العكس
نسعى لزيادة املنح الحكومية لألرس

الفقرية وهناك دراسات اعدتها اللجنة
الضافة اعداد اخرى لشمولهم كمستفيدين
بشبكة الحماية االجتماعية «.
وشدد عىل رضورة «اعداد دراسات وخطط
ملواجهة انخفاض اسعار النفط وجائحة
كورونا» ،مضيفا ان «العراق يمتلك
موارد اقتصادية هائلة وهذه االزمات قد
تكون فرصة حقيقية لدعم القطاعات
االقتصادية ومحاربة الفاسدين».
وكانت اللجنة املالية ،يف مجلس النواب قد
استبعدت تقليل اوالتالعب برواتب املوظفني
ومخصصاتهم ،كونها سنت بقانون وال
يمكن تغيريها اال بقانون.

الصحة العاملية :عدم مراعاة اجراءات الوقاية
سبب الرتفاع عدد املصابني بكورونا يف العراق
بغداد /متابعة الزوراء:
اك َد ممثل منظمة الصحة العاملية ،ادهم اسماعيل ،ان عدم مراعاة اجرءات الوقاية سبب
رئيس الرتفاع عدد املصابني بكورونا يف العراق.وقال اسماعيل يف ترصيح صحفي ،ان
«هناك سببني رئيسني الرتفاع عدد االصابات بفريوس كورونا يف العراق ،االول يتمثل
بعدم وجود مراعاة من قبل املواطنني الجراءات الوقاية وكثرة التجمعات بسبب رفع
الحظر ،والثاني يشمل عمليات املسح الشامل الذي بدأت به وزارة الصحة كجزء من
خطتها السرتاتيجية يف البحث عن املصابني».واضاف ممثل منظمة الصحة العاملية ،ان
«وزارة الصحة كانت تنتظر االصابات تصلها عرب املستشفيات ،اال ان خطتها الجديدة
تمثلت بالبحث عن املصابني عرب املسح الشامل ،اي تحولت من الدفاع للهجوم» ،مبينا
ان «رفع الحظر سينظر به بعد مرور  14يوما ً من رفع الحظر الجزئي وهذه الفرتة
ستنتهي يوم االثنني املقبل».وتابع اسماعيل ،ان «معدل االصابات واالرقام التي سجلت
خالل االيام املاضية غري مقلقة» ،موضحا ً انه «يف حال بقيت االرقام مرتفعة ستجتمع
ممثلية الصحة العاملية االسبوع املقبل التخاذ االجراءات املناسبة عرب نرش الوعي او
تطبيق حظر التجوال بشكل اكرب».وبني ممثل منظمة الصحة العاملية ،ان «وزارة الصحة
قد تقرر ارجاع حظر التجوال يف حال استمرت االصابات باالرتفاع ،رغم تأثريه عىل
االقتصاد» ،مبينا ً ان «املنظمة تأمل التوسع برفع الحظر وفتح السفر بني املحافظات
واملطارات للدول التي لم تسجل اصابات مرتفعة».
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يف تهنئتهم لالسرة الصحفية مبناسبة اليوم العاملي حلرية الصحافة

صاحل واحللبوسي وبالسخارت يؤكدون ضرورة توفري احلماية الالزمة للصحفيني
داد /الزوراء:
هنا كل من رئيس الجمهورية برهم
صالح ،ورئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس ،ورئيس بعثة االمم املتحدة
يف العراق هينيس بالسخارت ،االرسة
الصحفية يف العراق بمناسبة اليوم
العاملي لحرية الصحافة ،مؤكدين
عىل رضورة توفري الحماية الالزمة
للصحفيني للقيام بواجباتهم يف نقل
املعلومات والحقائق اىل الراي العام.
وأكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم
صالح ،عىل أهمية حماية اإلعالميني
من اإلجراءات القرسية.
وقال الرئيس صالح يف تغريدة له عىل
موقع تويرت ،تابعتها «الزوراء»« ،يف
اليوم العاملي لحرية الصحافة ،نؤكد
عىل أهمية حماية اإلعالميني من
اإلجراءات القرسية».
وأضاف ،أن «سالمة الصحفيات

والصحفيني رضورة حتمية لبناء
صحافة حرة دون خوف أو محاباة
لتحقيق العدالة والسالم» ،معربا ً عن
«أمنياته لحملة األقالم الحرة واألفكار
النرية بالنجاح والتألق الدائم».
بدوره ،أكد رئيس مجلس النواب
محمد الحلبويس ،دعمه املطلق

لصحافة حرة مسؤولة تعرب عن
الواقع.
وقال الحلبويس بمناسبة اليوم
العاملي لحرية الصحافة يف تغريدة
له تابعتها «الزوراء»« :نؤكد دعمنا
املطلق لصحافة حرة مسؤولة تعرب
عن الواقع يف بيئة آمنة تحفظ حياة

الصحفي وتتيح له الوصول إىل
املعلومة دون قيود أو ابتزاز».
وأضاف« ،سنعمل معا ً من أجل تعزيز
حرية الصحافة التي تبحث عن
الحقيقة وتراقب وتؤرش وتسدد»،
مستطردا ً بالقول «الرحمة والخلود
لشهداء الكلمة الحرة».

من جهتها ،هنأت ممثلة االمم
املتحدة يف العراق هينيس بالسخارت،
الصحفيني يف العراق بمناسبة اليوم
العاملي لحرية الصحافة ،فيما أكدت
أن التقارير الصحفية «املوثوقة»
ّ
تمكن الجمهور من مساءلة القادة.
وقالت املمثلة األممية الخاصة
هينيس بالسخارت ،يف تغريدة لها
عىل حساب املنظمة الرسمي يف موقع
تويرت «تابعتها «الزوراء» ،إنها «يف
اليوم العاملي لحرية الصحافة ،تحيي
الصحفيني يف الخطوط األمامية يف
العراق وخارجه».
واشارت بالسخارت اىل أن «التقارير
ّ
الصحفية املوثوقة
تمكن الجمهور
من اتخاذ قرارات مستنرية
ومساءلة القادة» ،مؤكدة أن هاذ
«لم يكن يوما ً أكثر أهمية منه يف
أوقات األزمات».

دولة القانون والوطنية يرفضان التصويت على منح الثقة والفتح ينتقد الكاظمي

كتلة احلكمة لـ
الزوراء  /يوسف سلمان:
يف تطور متسارع  ،اعلن ائتالف دولة القانون
وائتالف الوطنية مقاطعتهما جلسة التصويت
عىل منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء املكلف
مصطفى الكاظمي  ،فيما افصحت اوساط
نيابية عن تغيريات جديدة يف قائمة املرشحني
ضمن الكابينة الوزارية املقرتحة لرئيس
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي .
وتشري معلومات تداولها نواب كتل مختلفة
 ،اطلعت عليها « الزوراء « اىل « قبول احد
املرشحني لحقائب وزارات الدفاع والعمل
والتجارة والشباب والداخلية والنقل والتعليم
واالتصاالت واملوارد املائية والزراعة  ،يقابله
رفض كل املرشحني لحقائب وزارات الخارجية
والنفط والكهرباء والرتبية والتخطيط
واالسكان والصناعة «.
لكن اوساطا نيابية اخرى  ،قالت ان « تحالف

 :اخلالفات السياسية التزال تعرقل مترير الكابينة
الوزارية اجلديدة

الفتح ابلغ الكاظمي رسميا رفضه تمرير
اربعة اسماء من املرشحني لوزارات الخارجية
والتعليم العايل والثقافة والعمل ضمن الكابينة
الحكومية الجديدة  ،عىل ان يتم استبدالهم
بمرشحني اخرين قبل  48ساعة من تحديد
موعد جلسة التصويت عىل منح الثقة «.
وازاء ذلك اكدت كتلة تيار الحكمة ان الخالفات
السياسية ماتزال العائق الرئيس امام تمرير
حكومة رئيس الوزراء املكلف مصطفى
الكاظمي.
وقال النائب اسعد املرشدي لـ» الزوراء « ،ان
« ابرز عائق يقف بوجه تمرير حكومة رئيس
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي هو نقطة
الخالف الحادة بني املركز واالقليم ومارافقها
مؤخرا من قطع رواتب موظفي كردستان «.
وأضاف ان « الخالفات بني املركز واالقليم اخذت
منحى اخر خالل الفرتة املاضية بعد شكاوى

جونسون يدلي بتفاصيل مرضه:
األطباء استعدوا إلعالن وفاتي
بعد نقلي للعناية املركزة
لندن /متابعة الزوراء:
اك َد رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون ،إن األطباء الذين
أرشفوا عىل عالجه خالل إصابته بفريوس كورونا املستجد كانوا
يستعدون إلعالن وفاته بعدما ُنقل إىل العناية الفائقة.وقال لصحيفة
«ذا صن اون صنداي»  ،The Sun On Sundayيف أول ترصيحات
تفصيلية يديل بها حول مرضه« :كانت حقا لحظة صعبة للغاية ،لن
أنكر ذلك .كانت لديهم اسرتاتيجية للتعامل مع سيناريو عىل غرار
موت ستالني».وأضاف« :كنت عىل علم بوجود خطط طوارئ قائمة.
كان لدى األطباء كل أنواع الرتتيبات ملا يجب فعله إذا ساءت األمور».
وقال للصحيفة إنه تساءل «كيف سأخرج من هذا؟» إال أنه لم يفكر يف
أي لحظة بأنه سيموت.أصيب جونسون ( 55عاما) بفريوس كورونا
املستجد ودخل إىل املستشفى حيث أمىض  3أيام يف العناية املركزة
وظهرت لدى خطيبته ( 32عاما) األعراض نفسها.كان جونسون
أكد الخميس املايض أن بريطانيا «تخطت ذروة» تفيش الوباء الذي
ُ
يرتاجع.واتهم جونسون بالتأخر يف اتخاذ قرار فرض تدابري العزل
بدأ
التي طبقت اعتبارا من  23مارس ،وبات يخضع لضغوط ليكشف
كيف ومتى ستخرج البالد من العزل .لكنه يظهر حذرا حيال هذا األمر.
وعاد جونسون إىل العمل ،االثنني املايض ،بعد شهر من ثبوت إصابته
بالفريوس .وأمىض جونسون  10أيام يف عزلة بداونينغ سرتيت (مقر
رئيس الوزراء الربيطاني) من أواخر مارس ،لكنه ُنقل إىل مستشفى
سانت توماس يف لندن حيث تلقى عالجا باألكسجني وقىض  3ليال يف
العناية الفائقة.وبعد خروج جونسون ،قال مستشفى سانت توماس
إنه سعيد لرعايته رئيس الوزراء ،لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن
خطورة مرضه بخالف أنه تلقى العالج يف العناية الفائقة.

حرب لـ

ضد وزير املالية الحايل من قبل مجموعة من
النواب بسبب عمليات رصف األموال غري
القانونية واملخالفة لبنود املوازنة من قبله اىل
كردستان « ،مبينا ان « االجتماعات ماتزال
مستمرة بني الكاظمي وممثيل وقيادات الكتل
السياسية لالتفاق عىل املرشحني الجدد «.
واوضح ان « التفاوض عىل قائمة املرشحني
الجدد سيبقى قائما لحني عقد جلسة التصويت
عىل منح الثقة لرئيس الوزراء املكلف وكابينته
الحكومية «.
اىل ذلك اعتربت كتلة تحالف الفتح النيابية أن
رئيس الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي كرر
أخطاء املكلف األسبق يف آلية اختيار املرشحني.
واوضح رئيس كتلة التحالف النائب محمد
الغبان  ،ان «الكتل السياسية سبق وأن اتفقت
مع الكاظمي عىل تفويض املرشح باختيار
كابينته بعيدا ً عن املحاصصة ،عىل أن تتوفر

يف املرشح الكفاءة والنزاهة واملقبولية  ،وأن
تطبق هذه املعايري عىل الجميع».
وأضاف  ،يف ترصيح صحفي  ،أن «رئيس
الوزراء املكلف كرر أخطاء املكلف األسبق
يف املنهج وآلية اختيار املرشحني ،األمر الذي
اعرتضت عليه الكتل وطلبت تصحيح املسار
وتغيري املرشحني» ،مبينا ان «املكلف مستمر يف
املشاورات واملفاوضات الستبدال املرشحني».
واعلن ائتالف دولة القانون انه لم يشارك يف
تشكيل هذه الحكومة ولن يصوت لصالحها
يف مجلس النواب  ،مؤكدا ترك الخيار لباقي
اعضاء املجلس التخاذ القرار املناسب بشأنها
 ،كما اعلن ائتالف الوطنية بزعامة اياد عالوي
انه لن يمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء
املكلف مصطفى الكاظمي وسيقاطع جلسة
التصويت عىل تشكيل الكابينة الوزارية
الجديدة .

 :الربملان منح نفسه امتيازات ال تعد والحتصى

ليث جواد /الزوراء:
أكد الخبري القانوني طارق حرب ،أن الربملان منح نفسه
امتيازات ال تعد وال تحىص و»تفوق التصور» ،مبينا أن
الخدمة النيابية يف كل دول العالم هي تطوعية وغري مدفوعة
األجر من أجل الدفاع عن حقوق الشعب.
وقال الخبري القانوني طارق حرب يف حديث لـ»الزوراء»:
إن الربملان يف الدورة السابقة رشع قانون رقم  13والذي
بموجبه منح نفسه امتيازات ال تعد وال تحىص منها التقاعد
بغض النظر عن الخدمة والعمر وغريها من االمور االخرى
وامتيازاته فاقت التصور ،مبينا أن الحكومة طعنت يف بعض
مواد القانون لدى املحكمة االتحادية وتم الغائها النها غري
قانونية ،حيث كان االوىل بالنواب أخذ رأي الحكومة عىل اقل
تقدير.
وأضاف حرب :ال يمكن للسطلة الترشيعية التفرد باتخاذ
القرار بمعزل عن السلطة التنفيذية ،مؤكدا أن جميع دول
العالم ال توجد فيها امتيازات وال راتب تقاعدي للنائب
الن الخدمة النيابية لدى جميع الدول هي تربع من النائب
بالدفاع عن حقوق الشعب وتكون غري مدفوعة االجر ،وان
كان هناك أجر فيكون بسيطا.
أما املحلل السيايس حافظ آل بشارة ،قال يف حديث
لـ»الزوراء» :يف كل برملانات العالم هناك معارضة نيابية إال
يف العراق يفتقد ملبدأ املعارضة النيابية السباب مجهولة،
مبينا أن أي برملان التوجد فيه معارضة فهو ليس برملان النه
سيتحول اىل مجرد اداة لرتتيب اوضاع الحكومية وتقاسم
املصالح ،وإال كيف يرشعون االمتيازات ألنفسهم.
وأشار آل بشارة إىل أن النواب والوزراء واصحاب الدرجات

الخاصة يحصلون عىل امتيازات وراتب دون وجه حق عىل
الرغم من أنهم لم يقدموا اي خدمات تذكر لهذا البلد منذ
تاريخ تاسيسه ولغاية االن.
الفتا اىل وأنه من غري املعقول ان يكون يف البلد سلمني لرواتب
املوظفني ،االول خاص بكبار املسؤولني من الوزراء والنواب
والوكالء واملدراء من جهة ،وسلم رواتب ملوظفي الدولة
من جهة اخرى عىل الرغم من كون الجهتني تعمالن لنفس
الدولة ،مؤكدا رضورة توحيد سلم الرواتب وتطبيقه عىل
الجميع دون استثناء النهم يف االول واالخري موضوفون ،مع
منحهم بعض املخصصات البسيطة.
واكد آل بشارة وجود فوارق كبرية يف الرواتب بني بعض
املوظفني من وزارة اىل اخرى ،وبني املوظفني واصحاب
الدرجات الخاصة ،لذا يجب وضع حد لهذا التفاوت.

احلياة شبه معطلة يف  195دولة

كورونا يقتل أكثر من  243الف إنسان يف العامل منذ ظهوره قبل ستة أشهر
بغداد /متابعة الزوراء:
قتل فريوس كورونا أكثر من  243ألفا ً
و 637إنسان عىل األقل منذ ظهور الوباء
للمرة األوىل يف الصني يف كانون األول.
وسجلت أكثر من ثالثة ماليني و441
ألفا ً و 540إصابة يف  195دولة ومنطقة،
وهذا العدد ال يعكس إال جزءا ً من العدد
الفعيل للمصابني ،إذ تبقى الفحوص
لكشف اإلصابات يف عدد من الدول
محصورة بالحاالت التي تتطلّب رعاية
يف املستشفيات ،وتعاىف مليون و 55ألفا
و 500مصاب عىل األقل.
والواليات املتحدة هي الدولة األكثر ترضرا ً
جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات عىل
أراضيها  66ألفا و 385من أصل مليون
و 133ألفا و 96إصابة .وأُعلن شفاء 175
ألفا و 382شخصا ً عىل األقل.
والدول األكثر ترضرا ً من الوباء بعد
الواليات املتحدة هي إيطاليا مع 28710

وفيات من أصل  209آالف و 328إصابة،
تليها بريطانيا ( 28131وفاة و 182ألفا
و 260إصابة) ،وإسبانيا مع  25264وفاة
( 217ألفا و 466إصابة) وفرنسا ( 24ألفا
و 760وفاة و 168ألفا و 396إصابة).
من جهتها ،أعلنت هيئة الصحة الوطنية يف
إنجلرتا أمس األحد ،أن  327مصابا ً آخرين
بفريوس كورونا توفوا يف مستشفيات
إنجلرتا خالل الساعات الـ 24املاضية
لريتفع بذلك عدد حاالت الوفاة بها إىل
 21180حالة.
وترتاوح أعمار أحدث املتوفني بني  46عاما
و 101سنة ،وبينهم  17متوىف أعمارهم
بني  47و 97عاما ً ولم يكونوا مصابني بأي
أمراض معروفة.
وأشارت بيانات وزارة الصحة اإلسبانية إىل
أن عدد حاالت الوفاة جراء فريوس كورونا
املستجد ارتفع  164حالة ،ليصبح إجمايل
عدد حاالت الوفاة  ،25264امس األحد،

فيما يمثل أدنى زيادة يومية يف إسبانيا منذ
 18مارس/آذار املايض.
كما قالت الوزارة إن عدد حاالت اإلصابة
املؤكدة بالفريوس ارتفع إىل  217466اليوم

األحد ،مقابل  216582حالة أمس األول
السبت.
من جهتها ،سجلت روسيا ،أمس األحد،
أعىل ارتفاع يومي يف حاالت اإلصابة

بفريوس كورونا بلغ  10,633حالة جديدة،
ليصل العدد اإلجمايل لإلصابات يف البالد إىل
 ،134,686وفقا للبيانات الرسمية.
ومع ذلك تباطأ معدل الوفيات يف األيام
املاضية وال يزال أقل بكثري من الناحية
النسبية مقارنة بكثري من البلدان األخرى.
وقال املركز الرويس إلدارة أزمة كورونا ،إن
عدد الوفيات يف جميع أنحاء البالد ارتفع
إىل  1280بعد وفاة  58شخصا يف الساعات
األربع والعرشين املاضية.
يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات معهد
روبرت كوخ لألمراض املعدية ،أن عدد
حاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس كورونا
يف أملانيا ارتفع  793حالة ليصل إجمايل
اإلصابات إىل  .162,496وزاد عدد حاالت
الوفاة  74حالة ليصل إجمايل الوفيات إىل
.6649
ويف إيران ،أعلن الرئيس حسن روحاني
أن املساجد املغلقة منذ منتصف مارس/

آذار الحتواء وباء كورونا ستفتح اعتبارا
من اليوم االثنني يف  %30من املناطق ،وقد
سجلت البالد تراجعا يف عدد الوفيات جراء
الفريوس.
وقال الرئيس يف كلمة خالل اجتماع للجنة
مكافحة الوباء بثها التلفزيون الرسمي
«قررنا اليوم فتح املساجد يف  132منطقة
منخفضة الخطورة (عىل صعيد انتشار
فريوس كورونا املستجد) اعتبارا من الغد،
واستئناف صلوات الجمعة ،مع احرتام
املعايري الصحية».
وقال روحاني «احرتام التباعد االجتماعي
أهم من املشاركة يف الصالة الجماعية».
وأشار إىل أن اإلسالم يعترب األمان أمرا
إلزاميا ،أما الصالة يف املساجد فأمر
مستحب.
ولم يوضح الرئيس أي مقاطعات ستكون
مشمولة بالقرار الجديد ،وال عدد املساجد
التي ستكون مخوّلة بفتح أبوابها.
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اليونسكو :اللجنة الوطنية حلماية الصحفيني تسعى لدرء املخاطر عن االسرة الصحفية

الالمي :ساهمنا بتشريع قانون يضمن حقوق الصحفيني وال يوجد اي صحفي معتقل داخل السجون
الزوراء /حسني فالح:
هن�أ كل من نقي�ب الصحفي�ني العراق
رئي�س اتح�اد الصحفيني الع�رب مؤيد
الامي ،ومدي�ر دائرة العاقات والتوعية
يف وزارة الداخلي�ة الل�واء س�عد مع�ن،
ومدير مكتب اليونس�كو يف العراق باولو
فنتان�ي ،االرسة الصحفي�ة يف الع�راق
بمناسبة اليوم العاملي لحرية الصحافة،
داعني اىل رضورة توفري الحماية الازمة
للصحفي�ني واالج�واء املائم�ة لنق�ل
الحقائق اىل املواطنني.
وقال الام�ي يف كلمة له خال احتفالية
اقامتها منظمة اليونسكو يف العراق عرب
الدائ�رة التلفزيوني�ة املغلقة بمناس�بة
الي�وم العاملي لحري�ة الصحاف�ة والتي
ش�اركت فيها “الزوراء” :ان الصحفيني
العراقي�ني تمكن�وا م�ن الكش�ف ع�ن
مكامن الفساد يف رشكات الهاتف النقال
واالنرتن�ت ،وكذل�ك يف مواجهة فريوس
كورونا الذين يحاولون ان يعطوا اخبارا
حقيقية ومهمة للراي العام والوس�ائل
التثقيفية يف مواجهة هذا الوباء.
وتابع :انه باالضافة اىل الخوف والرتهيب
فان الصحفيني يواجهون صعوبة كبرية
يف نق�ل رس�ائلهم بس�بب ت�ردي خدمة
االنرتن�ت الذي لم تعالجه الدولة اىل االن،
والذي اصب�ح وباء ليس عىل الصحفيني
فق�ط وانم�ا ع�ىل املواطن�ني خصوصا
يف ف�رتات الحظر عندما يك�ون املواطن
داخل بيته.
واضاف الامي :نحن يف نقابة الصحفيني
العراقي�ني وم�ا حققن�اه م�ن ترشي�ع
قانون�ي يضمن حق�وق عوائل الضحايا
وش�هداء الصحاف�ة وايض�ا الصحفيني
العامل�ني يف املج�ال امليدان�ي ،ونعم�ل
جادي�ن باالس�تمرار بهذا ال�ذي نعتقده
بانه نضاال حقيقيا.
واك�د الامي ،انه ليس لدين�ا اي معتقل
داخ�ل الس�جون العراقي�ة ،لك�ن لدينا
اثنني من الزماء ت�م اغتيالهم يف احداث
تظاهرات الب�رة لغاي�ة االن لم تحدد
الجه�ات الت�ي اس�تهدفتهما  ،الفت�ا اىل
ان عملي�ة االف�ات من العق�اب مازالت
موج�ودة من قب�ل ال�وزارات والجهات

املعنية والجهات القضائية ولم يتم فتح
ملفا واحدا بشكل جدي بهذا املوضوع.
ودع�ا جمي�ع اعض�اء اللجن�ة الوطنية
لحماي�ة الصحفيني ومكافح�ة االفات
م�ن العق�اب اىل التعاون م�ن اجل فتح
ه�ذه امللف�ات وماحق�ة الجن�اة ،مبينا
ان النقاب�ة عمل�ت س�وية م�ع وزارتي
العدل والداخلية ومجلس القضاء االعىل
واليونس�كو اليجاد قاعدة بيانات كاملة
حول هذا املوضوع.
وش�دد الامي ع�ىل رضورة االفراج عن
جمي�ع الصحفي�ني الذي�ن يعتقل�ون يف
العالم.
م�ن جهته ،ذك�ر باولو فونتان�ي .مدير
منظم�ة اليونس�كو يف الع�راق يف كلمة
له خ�ال االحتفالية ال�ذي القاها نيابة
عنه مس�ؤول برامج االعام واالتصاالت
يف منظم�ة اليونس�كو يف الع�راق ضياء
صبحي :نحيي هذا اليوم يف ظل الظروف
الطارئ�ة الت�ي تعصف بالعال�م عىل اثر
انتشار جائحة كورونا فقد كان مخططا
بان يق�ام حفل مركزي يف ه�ذا العام يف
مدين�ة اله�اي بالتعاون م�ع الحكومة
الهولندية وان تق�ام احتفاالت اخرى يف
مدن العالم االخرى لكن الظروف الحالية

حالت دون ذلك.
وتاب�ع :ان االعام واالتص�ال كان الحل
البدي�ل للتواص�ل ب�ني س�كان املعمورة
وه�و الدور االبرز ال�ذي لعبته الصحافة
واالع�ام يف م�د جس�ور املعلوم�ات بني
الن�اس وه�ي خدم�ة انس�انية كال�ذي
يقدمها االطباء ورجال االمن .
واضاف :نحن اليوم من بغداد ومع هذه
املجموعة م�ن الصحفي�ني واالعاميني
م�ن مختلف املحافظ�ات العراقية نرفع
شعار اليوم العاملي لحرية الصحافة بان
ه�ذا العام تكون صحاف�ة با خوف وال
تظليل.
وب�ني ،انه لقد مر علينا عاما اخر ونحن
نحس�ب ضحايا الصحفيني واالعاميني
بالع�راق ،وم�ازال هن�اك اعامي�ني
اختطفوا ال يعرف مصريهم كالصحفي
مازن لطيف والصحفي توفيق التميمي
 ،فضا عن اكث�ر من  6صحفيني قضوا
قتا من�ذ منتصف الع�ام املايض وحتى
االن ،فيم�ا خلف�ت جائح�ة كورون�ا 6
صحفيني مصابني وتع�اىف اغلبهم ،لكن
م�ازال البقي�ة يف مدي�ات خط�رية وهم
يؤدون واجبهم يف امليدان كل يوم.
واش�ار اىل ان اللجن�ة الوطني�ة لحماية

الصحفيني ومع اعضاء الداخلية ونقابة
الصحفيني تسعى اىل تحقيق االستجابة
املث�ىل لدرء املخاطر ع�ن الصحفيني مع
باقي االعضاء ،مطالبا الحكومة العراقية
بان تحقق العدالة يف القصاص من قتلة
الصحفيني وتقديمهم للعدالة وان توفر
البيئة املائمة للممارسة الصحفية وان
توقف االفات من العقاب.
ولف�ت اىل ان اليونس�كو تؤك�د ع�ىل
دع�م الصحافة املس�تقلة حتى يتمكن
اإلعامي�ون م�ن كتاب�ة التقارير دون
خ�وف ،مؤك�دا ان الصحاف�ة الح�رة
واملس�تقلة رضوري�ة يف جميع االوقات
لكنه�ا مهم�ة بش�كل خ�اص ع�ىل
املعلومات .
وتاب�ع :ان�ه ال يمكن ح�ل اي ازمة دون
توف�ري معلوم�ات حقيقية ع�ىل جميع
املس�تويات س�واء للحكوم�ة او االفراد
ويمك�ن ان تكون القرارات التي نتخذها
بناء ع�ىل املعلومات تل�ك املصريية ،كما
ال يمك�ن معالجة ه�ذه القضايا بنجاح
اال م�ن خال التنس�يق املش�رتك املتعدد
االطراف.
وش�دد ع�ىل رضورة مس�اعدة وس�ائل
االع�ام والصحفيني ع�ىل تغطية االزمة

بش�كل فعال وتعزي�ز التفك�ري النقدي
للحد من انتشار الش�ائعات واملعلومات
املظلل�ة ،داعي�ا الحكوم�ات ووس�ائل
االع�ام واملجتم�ع املدن�ي اىل االنضمام
للجن�ة الوطني�ة لحماي�ة الصحفي�ني
بحركة عاملية عرب االنرتنت لتجدد انتباه
العالم اىل هذه القضايا التي تعد اساسيا
.
واش�ار اىل ان منظمة اليونس�كو توجه
وللعام الثالث عىل التوايل بهذه املناس�بة
دعوتها اىل الحكومة العراقية واىل مكتب
رئي�س ال�وزراء لتوقي�ع مس�ودة االمر
الديواني الخاص بالية حماية الصحفيني
ومكافحة االفات م�ن العقاب النه يعد
بمثاب�ة حجر الزاوي�ة يف تحديد الجهات
املسؤولة عن حماية الصحفيني ووضع
النقاط عىل الحروف يف تحديد واجب كل
عضو من اعضاء اللجنة.
وزاد بالق�ول :كم�ا وان ه�ذه التجرب�ة
تحظ�ى بمقبولي�ة دولي�ة وتع�د مث�ار
اهتم�ام م�ن قب�ل االم�م املتح�دة يف
ظ�ل التحدي�ات الت�ي تواج�ه الحريات
الصحفي�ة يف الع�راق ،مج�ددة تهنئت�ه
للصحفيني به�ذه املناس�بة وتمنى لهم
السامة واالمان.

بدوره ،هنأ ممثل وزارة الداخلية وعضو
اللجن�ة الوطني�ة لحماي�ة الصحفي�ني
ومكافحة االفات من العقاب اللواء سعد
معن ،االرسة الصحفية بمناس�بة اليوم
العامل�ي لحري�ة الصحاف�ة ،قائا خال
الدائ�رة املغلقة :يطي�ب يل ان اتقدم لكم
ولارسة الصحفية باصدق ايات التهاني
والتربي�كات بمناس�بة الي�وم العامل�ي
لحري�ة الصحاف�ة ،متمني�ا ان تمارس
الصحاف�ة دوره�ا الري�ادي املطل�وب
وتس�هم يف بناء املجتمعات وتوجيهها يف
االتجاه الصحيح يف ظل املزيد من اجواء
الحرية والدعم لتمكينه�ا من الواجبات
املناطة لها وفق ما ينبغي.
واض�اف :ان للصحاف�ة بالعال�م اجمع
دور مح�وري ي�ربز يف كل االوقات النها
تمث�ل الس�لطة الرابع�ة بعد الس�لطات
الرئيسة الثاثة يف كل بلدان العالم ،الفتا
اىل ان الحكوم�ة العراقي�ة س�عت بجهد
مخلص وصادق عىل توفري اجواء العمل
الصحفي املطلوب من خال مؤسساتها
املعنية بالتعامل .
وتاب�ع :ان وزارة الداخلي�ة وما تقوم به
الي�وم م�ن دور كب�ري ج�دا ومحوري يف
تامني كل االجواء املائمة لاعاميني .

وزاد بالق�ول :نح�ن يف وزارة الداخلي�ة
نشعر بان لاعام دور كبري جدا وبدون
االع�ام والصحاف�ة االس�تقصائية ال
نستطيع ان نخطوا الخطوات الحقيقية
نحو بناء الجو الديمقراطي ومناخ مناط
وخدم�ي ،مبين�ا ان الكث�ري م�ن االمور
واملشكات التي تحل عن طريق تواصلنا
م�ع االعامي�ني ومش�كات املواطن�ني
وتطوي�ر االداء وامله�ارات وغريه�ا من
التفاصي�ل تتم ومن خ�ال تواصلنا مع
االعاميني والصحفيني.
ولف�ت اىل ان وزارة الداخلي�ة كانت خري
تعامل حس�ن م�ع الصحاف�ة بالعراق،
من خال دعم العمل الصحفي وتسهيل
امله�ام االعامية والصحفي�ني العاملني
بالع�راق س�واء املحلي�ني او الع�رب او
االجانب .
وتاب�ع :ان وزارة الداخلي�ة عمل�ت عىل
توف�ري بيئة مناس�بة للعم�ل الصحفي
ووف�رت الحماي�ة للصحفي�ني لارتقاء
بعملهم بالصورة املناسبة حتى اختلطت
دم�اء ابن�اء وزارة الداخلي�ة م�ع دماء
الصحفي�ني يف واجبات عديدة مش�رتكة
اب�ان الح�رب ع�ىل داع�ش وغريها من
املناسبات ،ولم تقف بذلك فحسب حيث
رشعت بفتح ابوابه�ا لجميع املنظمات
الدولي�ة الداعم�ة للحري�ات الصحفي�ة
بالعراق اىل ان تكللت مش�اريع التعاون،
باالش�رتاك م�ع منظم�ة اليونس�كو يف
تشكيل اللجنة الوطنية.
واوضح :ان الوزارة عملت مع املنظمات
ع�ىل اع�ىل املس�تويات والش�هر طويلة
اداريا وفنيا لتوفري كل السبل التي تدعم
عم�ل اللجنة ،مؤك�دا ان يف اليوم العاملي
لحري�ة الصحافة نس�تذكر جميع دماء
الش�هداء الصحفي�ني الذي�ن قضوا من
اجل نقل الحقيقة وضحوا بانفس�هم يف
سبيل حرية مجتمعاتهم وهو ما يدعونا
اىل تكثي�ف جهودنا كل حس�ب طبيعته
وامله�ام املناط به يف س�بيل تحقيق بيئة
امن�ة تمك�ن الصحفيني من ممارس�ة
عمله�م بصورة حرية تام�ة دون تدخل
من اح�د وفق معاي�ري العم�ل االعامي
املهني واالخاقي.

حماولة إلقصاء خصومه

ترامب :انا “سعيد” لظهور كيم جونغ-اون وبأنه “بصحة جيدة”

أردوغان يستغل الوباء لتجريد نواب
املعارضة من احلصانة

توتر أمين متصاعد بني الكوريتني يف منطقة حدودية منزوعة السالح

أنقرة/وكاالت:
يستع ُد الربملان الرتكي للنظر يف مرشوع
قان�ون تقدم به ح�زب الحركة القومية،
ال�ذي يتزعم�ه دول�ت بهش�ه يل ،حليف
ح�زب العدال�ة والتنمي�ة اإلس�امي يف
الحكومة لتجريد نواب من املعارضة من
الحصانة.
وتأت�ي ه�ذه العملي�ة لتعطي بع�دا آخر
ح�ول اس�تغال الرئي�س الرتك�ي رجب
طي�ب أردوغ�ان ألزمة وب�اء كورونا من
أجل إقصاء خصومه من املشهد السيايس
والتضييق عليهم بشكل أكرب.
وبعد عزل واحتجاز العرشات من رؤساء
البلدي�ات املنتخبني ،أطلق نظام أردوغان
حملة واس�عة ضد نواب حزب الش�عوب
الديمقراطي املؤيد لألكراد يف الربملان.
ويس�تهدف م�رشوع القان�ون رف�ع
الحصانة عن ثاثني نائبا معارضا ثلثهم
م�ن الش�عوب الديمقراطي ،م�ن بينهم
نائب رئيس الكتلة النيابية للحزب املؤيد
لألك�راد نعمة الل�ه أردوغم�وش ومريال
دانيش باش طاش.
وتتنوع التهم املوجه�ة إىل هؤالء النواب،
وتتضم�ن تهم�ا متعلق�ة باإلره�اب،
واإلهانة والتش�هري والتهدي�د ،والتزوير،
واإلش�ادة بالجرائ�م ،ومخالف�ة قان�ون
االجتماع�ات واملظاه�رات ،وانته�اك
الخصوصية.
وكان�ت صحيفة جمهوريي�ت املعارضة
قد كشفت االس�بوع املايض ،أن الرئاسة
الرتكي�ة ق�د قدم�ت إىل لجن�ة الدس�تور
والعدال�ة يف الربمل�ان مذك�رات لرف�ع
الحصانة عن أولئك النواب.
ويته�م أردوغان الح�زب املؤي�د لألكراد
باإلره�اب ووج�ود عاق�ات م�ع ح�زب
العمال الكردس�تاني املحظ�ور يف تركيا،
وهو أمر ينفيه تماما قادة حزب الشعوب
الديمقراطي.
وي�رى الح�زب املذك�ور ،ال�ذي تتهم�ه
الس�لطات الرتكية بأنه واجهة سياسية
لحزب العمال الكردستاني ،أن ما يحصل
ل�ه يه�دف إىل إقصائه م�ن الربملان حيث
يشكل حاليا القوة الثالثة.
ويق�ول معارض�و أردوغ�ان إن رف�ع
الحصان�ة ه�و ج�زء م�ن اس�رتاتيجية
إلقصاء حزب الش�عوب الديمقراطي من
الحياة السياس�ية وتقوي�ة وضع حزب
العدالة والتنمية الحاكم وتعزيز الدعم يف
الربملان للنظام الرئايس.
واعترب عضو لجنة العاقات الخارجية يف

حزب الش�عوب بركات كار ،أن املطالبات
برفع الحصان�ة عن نواب حزبه ليس�ت
جديدة .وقال إن “رئاس�ة الربملان تحقق
حالي�ا يف امللفات القضائي�ة لثاثني نائبا
استعدادا لرفع الحصانة عنهم”.
واتهم كار حزب الحركة القومية بالسعي
ليس فقط لرفع الحصانة عن نواب حزب
الشعوب الديمقراطي ،بل لحظر أنشطته
وتصنيفه كحزب إرهابي.
ولفت إىل أن هناك مطالبات مشابهة من
أحزاب أخرى مثل حزب الوطن ،الذي دعا
الس�لطة القضائية أكثر م�ن مرة لحظر
أنش�طة الحزب املؤيد لألك�راد ،لكن تلك
الدعوات فشلت دون أن تحقق أهدافها.
وتستبعد مصادر مطلعة أن ينجح حزب
أردوغان وحليفه بهشه يل يف مساعيهما
لرف�ع الحصانة عن نواب الح�زب املؤيد
لألكراد.
ويؤكد حزب الشعوب الديمقراطية أنه يف
ح�ال تم رفع الحصانة عن أعضاء كتلته
الربملانية س�يضطر إىل تشكيل حزب آخر
يحمل نفس األفكار.
وتتزام�ن تحركات النظ�ام الحاكم فضد
املعارض�ني م�ع تأكي�د مراقب�ني ب�أن
أردوغان يقوم باس�تغال تف�ي الوباء
لك�ر عزلت�ه الدولي�ة وح�ل مش�اكله
الداخلية والخارجية ورضب املعارضة.
وأش�ار معهد الرشق األوسط للدراسات
االس�رتاتيجية األمريكي يف تقرير حديث
إىل أن الرئي�س الرتك�ي واجه مش�كات
كب�رية يف الداخ�ل والخارج قبل انتش�ار
كورون�ا ،بما فيها تده�ور اقتصاد باده
وصع�ود املعارضة بخس�ارته النتخابات
بلديتي أنقرة وإسطنبول.
وأك�د معدو تقرير املعهد أن أردوغان من
الواضح أنه يستغل أزمة كورونا لتقويض
املعارض�ة التي ب�رزت يف واجهة الجهود
الحتواء الوباء ومعاقبة منتقديه.

سيول -واشنطن/أ ف ب:
أعل�ن الجي�ش الك�وري الجنوبي
ّ
أن كوري�ا الش�ماليّة أطلقت األحد
طلقات ناريّ�ة ع ّدة ّ
باتجاه الجنوب
يف املنطق�ة املنزوع�ة الس�اح التي
تقس�م ش�به الجزي�رة ،م�ا دف�ع
القوات الكورية الجنوبية إىل الر ّد.
يأتي هذا التبادل غري املعتاد إلطاق
الن�ار ب�ني الطرف�ني غ�داة ظهور
الزعيم الكوري الشمايل كيم جونغ
اون علن�ا ً للم�رة األوىل بع�د ثاث�ة
أسابيع من الغياب ،وسط تكهنات
عدة حول صحته.
وقالت هيئ�ة األركان املش�رتكة يف
الجي�ش الكوري الجنوب�ي يف بيان
ّ
إن موقعا ً للحرس الكوري الجنوبي

أصي�ب بطلقات ع ّدة من الش�مال.
وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع
خسائر يف الجانب الجنوبي.
وذكرت سيول “رد جيشنا بجولتني
م�ن إط�اق الن�ار وتحذي�ر وفق�ا ً
لكتيبنا”.
وأضافت هيئة األركان أنها تتواصل
مع الش�مال عرب الخط العس�كري
الساخن لتحديد سبب الحادثة.
وال تزال الكوريت�ان عمليا يف حالة
ح�رب من�ذ أن توقف�ت الح�رب
الكورية بهدنة عام .1953
كان الرئيس الكوري الجنوبي وكيم
اتفقا عىل تخفيف التوتر العسكري
عىل الح�دود ب�ني الكوريتني خال
قمتهم�ا يف بيون�غ يان�غ يف أيلول/

سبتمرب .2018
لك�ن كوري�ا الش�مالية ل�م تلتزم
بغالبي�ة م�ا اتف�ق علي�ه حينه�ا،
وقطع�ت بيون�غ يان�غ إىل حد كبري
التواصل مع سيول.
اىل ذل�ك ق�ال الرئي�س األمريك�ي
دونالد ترامب اول امس السبت ّ
إنه
“س�عيد” بالظهور العلن�ي للزعيم
الكوري الش�مايل كي�م جونغ-اون
وبرؤيته “بصحّ ة جيّدة”.
وكتب ترامب عىل تويرت “أنا شخصيّا ً
سعيد برؤيته يعود” وبأنه “بصحّ ة
جيّدة” ،وذلك بعدما نرشت وس�ائل
اإلعام الكوريّة الشماليّة الرسميّة
السبت صورا ً لكيم الذي أثار غيابه
عىل مدى أس�ابيع تك ّهنات بش�أن

وضعه الصحّ ي.
قال�ت وكال�ة األنب�اء املركزي�ة
الكورية الش�مالية السبت إن زعيم
الباد كيم جونغ أون حرض مراسم
االنته�اء من بناء مصنع لألس�مدة
يف منطقة ش�مايل العاصمة بيونغ
يان�غ يف أول تقري�ر ع�ن نش�اطه
العلني منذ  11أبريل نيس�ان وذلك
بعد أس�ابيع من التكهنات املكثفة
عن حالته الصحية.
ولم يتس�ن لرويرتز التحقق بشكل
مستقل من صحة التقرير.
وذكرت الوكالة أن كيم قص رشيط
االفتتاح خال مراسم جرت الجمعة
امل�ايض وأن أولئ�ك الذي�ن حرضوا
“انفج�روا يف هتاف�ات مدوي�ة”

ترحيب�ا بالزعيم األعىل “الذي يقود
املسرية العامة لجميع أفراد الشعب
من أجل تحقيق االزدهار العظيم”.
وظه�ر كي�م يف صور وهو يبتس�م
ويتحدث ملستش�اريه خال مراسم
االفتتاح وأيضا وهو يقوم بجولة يف
املصنع .ولم يتسن التأكد من صحة
الصور التي نرشها موقع صحيفة
رودونج سينمون الرسمية.
وتعتق�د الوالي�ات املتح�دة بق�وة
أن كي�م ع�ىل قي�د الحي�اة ،وفق�ا
ملصدر حكوم�ي أمريكي عىل دراية
بتقارير املخابرات ،لكنها لم تتمكن
من تأكيد أن صور كيم تم التقاطها
أثناء فعالية الجمعة أو رشح سبب
عدم رؤيته منذ أسابيع.

التباعد االجتماعي نصيحة ال يتم اتباعها يف أماكن كاألسواق

فريوس كورونا :اليمن حيبس أنفاسه حتسبا ألزمة “ال ُتوصف”

صنعاء/بي.بي.يس:
يعان�ي النظ�ام الصح�ي يف اليم�ن حالة من
االنهي�ار تجع�ل البل�د عاج�زا ع�ن التصدي
النتشار فريوس كورونا.
ش�ال حاصل ،وهو طبيب مس�ؤول يف إدارة
مراقب�ة األوبئ�ة يف محافظ�ة لح�ج ،اعتاد يف
ّ
تف�ي وباء الكولريا ،لكنه اآلن
وظيفته رصد
يعمل عىل مدار الس�اعة للتأكد من اس�تعداد
اليمن ملواجهة مرض كوفيد.19 -
وعىل الرغ�م من أنه ش�اب يف الثاثينيات من
عم�ره ،فإن الي�أس ب�ا ٍد عليه.يقول ش�ال:
ّ
“ستتكش�ف الحال املتدهورة للنظام الصحي

يف اليم�ن  -وال س�يما بعد ال�راع والحرب.
املستش�فيات هنا مح�دودة وتعْوزها املعدات
الازم�ة الس�تقبال مصاب�ني بف�ريوس
كورونا”.
ودلّل شال عىل كلماته بعدد من الصور يظهر
فيها أطباء يرتدون ُ
سرتات مهلهلة وكمامات
بدائية.
ويضيف ش�ال“ :نفتقر إىل مع�دات الحماية
الشخصية املناسبةِ .فرَق االستجابة الريعة
ّ
تلقت تدريبا ع�ىل التعامل مع حاالت اإلصابة
بكوفي�د -19لكنها ال تمتل�ك معدات الحماية
الش�خصية .منظم�ة الصح�ة العاملية يجب
عليها س ّد هذه الثغرة”.
منظمة الصحة العاملية تس�اعد يف تجهيز 37
مما تسميه “مراكز عزل” باملعدات والطواقم
الطبي�ة يف اليم�ن .بع�ض ه�ذه املراك�ز كان

مراف�ق صحي�ة وأُعي� َد تجهيزه�ا ،وبعضهم
اآلخر كان أبنية قديمة ُحوّلت إىل مستشفيات
مؤقت�ة .لكن هناك أيضا عوامل نقص أخرى،
بحسب شال.
“لي�س لدينا أجه�زة قي�اس درج�ة الحرارة
باألش�عة تحت الحمراء؛ وهناك عجز أيضا يف
أجه�زة التحاليل الازمة للتش�خيص؛ بل إنه
ال توجد حتى س�يارة إس�عاف لنق�ل الحاالت
املشتبه بها”.
“الخوف يبدو عىل الوجوه”
تق�ول منظمة الصحة العاملي�ة إن اليمن كله
ال يوجد به س�وى أربع�ة معامل فقط إلجراء
فحوص�ات فريوس كورونا .واملعمل الخامس
يف الطريق ليكون جاهزا.
محمد الش�ماع من منظمة “أنقذوا األطفال”
قلِ ٌ
�ق ه�و اآلخر بش�أن حال املستش�فيات يف
اليم�ن والتي ال يعمل س�وى نصفها بس�بب
الحرب.
يق�ول الش�ماع“ :يمكنك رؤية الخ�وف باديا
ع�ىل وج�وه األطب�اء .لدينا بع�ض األطباء يف
مستش�فى أو اثنت�ني أبعدوا ح�االت أمراض
تنفس�ية عادي�ة تخوّفا م�ن أن تكون حاالت
إصاب�ة بف�ريوس كورونا ألن ه�ؤالء األطباء
ليس لديهم معدات وقائية مناسبة”.
وال يمتلك اليمن يف الوقت الراهن س�وى 208
من أجه�زة التنفس الصناعي ،ومن املفرتض
أن الب�اد تنتظ�ر قدوم  417جه�ازا آخر .ويا
لبُعد املسافة بني هذا الوضع ونظريه يف بلدان

متقدمة حيث توجد اآلالف من تلك األجهزة.
تامونا س�ابادزي ،من لجنة اإلنق�اذ الدولية،
تق�ول إن الس�يناريو األكثر احتم�اال هو أنه
س�تكون هن�اك حاج�ة إىل أكثر م�ن  18ألف
رسير رعاي�ة فائقة“.وحتى يف حال الحصول
عىل جهاز تنفس صناعي فس�يتعذر تشغيله
بس�بب انقطاع التيار الكهربائي وعدم وجود
مولِّ�د كهربائ�ي ،وحت�ى ل�و وُجد ف�ا وقود
لتشغيله”.
أماكن مزدحمة
حت�ى اآلن يع� ّد اليم�ن محظوظ�ا؛ فح�االت
اإلصابة ال تزال معدودة.
وكان�ت الحال�ة األوىل يف محافظة حرضموت
الجنوبي�ة .ث�م تأك�دت خمس ح�االت أخرى
يف عدن ،بحس�ب لجنة الطوارئ التي ُ
ش ِّ
�كلت
ملراقب�ة الوباء .وفضاً عن نقص االمكانيات،
هن�اك قل�ق إزاء الوع�ي الصح�ي الع�ام  -أو
باألحرى االفتقار إليه.
ويف ظل اإلنهاك الذي تعانيه الحكومة اليمنية
جراء الحرب ،ال توجد هذه الرس�ائل الوقائية
القوية من جانب الس�لطات ع�ىل غرار بلدان
أخرى.
جان�ب كب�ري م�ن املس�ألة يتعل�ق بالثقافة،
بحس�ب الطبي�ب ش�ال حاصل“.اليمني�ون
يجتمع�ون يف حش�ود ،واألس�واق مكتظ�ة
ّ
تغص
والش�وارع ضيقة ،وحتى املستشفيات
بالن�اس .كل ذل�ك يعرق�ل تطبي�ق إج�راءات
التباع�د االجتماع�ي” .ث�م هن�اك مش�كلة

الح�دود املس�امية .يق�ول ش�ال“ :يف اليمن
يوج�د كثريون م�ن األفارق�ة املهاجرين عىل
نحو غري رشعي ،وهؤالء يشكلون خطرا عىل
الصح�ة العام�ة إذا لم يخضع�وا للفحص أو
املراقبة .وهناك أيضا يمنيون مغرتبون يف باد
مجاورة وقد عادوا اآلن إىل الباد ،وهؤالء أيضا
يشكلون خطرا”.
“ال أحد يستطيع الذهاب إىل مستشفى”
محمد الش�ماع م�ن منظمة “أنق�ذوا األطفال”
يعرب عن قلقه بشأن نقص اإلمدادات والطواقم
الطبية يف اليمن بس�بب إغاق املجال الجوي منذ
منتصف مارس/آذار.
كما يخىش الشماع من انقطاع االمدادات الغذائية
بس�بب تدابري اإلغ�اق يف بلد يعان�ي بالفعل من
نس�بة س�وء تغذية مرتفعة .وس�ط التخوفات
ُ
بريق أم ٍل قد ملع يف
من انتشار العدوى ،كان ثمة
أبريل/نيسان عندما أُعلن ٌ
وقف إلطاق النار من
جانب واحد هو االئتاف الذي تقوده الس�عودية
الذي يقاتل الحوثيني يف اليمن.هذا الوقف أحادي
الجانب إلطاق النار تم تمديده ش�هرا آخر ،لكن
الحوثيني مازالوا يرفضونه.
يق�ول محمد الش�ماع إن االقتت�ال ال يزال قائما
تحت السطح.
“التوت�رات مش�تعلة يف كل م�كان .الحاج�ة
ماس�ة إىل وق�ف ال�راع أكثر م�ن أي وقت
مىض .ال أحد يس�تطيع الذهاب إىل مستشفى
ٍّ
تفش
أو عيادة يف ظل اشتعال حرب ،ولو حدث
لفريوس كورونا فس�يكون الوضع مرعبا”.
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الصحة تطلق أكرب محلة لرصد «كورونا»
يف مدينة الصدر
بغداد /الزوراء:
أعلن مدير دائرة صحة الرصافة عبد
الغني الساعدي ،امس االحد ،عن اطالق
أكرب حملة للرصد الوبائي والتحري عن
اصابات كورونا يف مدينة الصدر رشقي
العاصمة بغداد.
وقال الساعدي يف ترصيح أوردته
صحيفة “الصباح” ،واطلعت عليه
«الزوراء» إنه “تم اطالق اكرب حملة
للرصد شالوبائي والتحري عن اصابات
كورونا يف مدينة الصدر عموما واملحالت
املوبوءة التي سجلت اعىل معدالت اصابة
خصوصا».

واضاف ان “الفحص الرسيع يكون
عن طريق الدم ويف حال ظهرت نتائجه
موجبة ،تتم احالته عىل فحص املسح
املختربي عن طريق الفم ألخذ مسحة
للتأكد من اصابته والتحري عن االصابة
يف موقعها قبل نقلها لآلخرين».
وذكر الساعدي أن “الحملة شملت
مواطنني يف االسواق والشوارع واملنازل
والباعة املتجولني وغريهم ،وكذلك
تضمنت حمالت تعفري واسعة لألزقة
واالسواق العامة والشوارع ،فضال عن
املحارضات التوعوية بشأن اجراءات
الوقاية من الفريوس”.

جملس صالح الدين حيذر من سيناريو 2014
ويطالب ببقاء احلشد يف احملافظة
بغداد /الزوراء:
طالب مجلس محافظة صالح الدين ،امس االحد ،بتواجد الحشد الشعبي يف
اغلب مناطق املحافظة ،محذرا من عودة سيطرة تنظيم داعش االجرامي
عليها.
وقال رئيس املجلس ،احمد الكريم ،يف ترصيح نقله موقع “ الحشد الشعبي” ،
واطلعت عليه «الزوراء» انه “نعول كثريا عىل الحشد الشعبي ونطالب بان يمسك
املنطقة باكملها من اجل تفادي الخروقات التي تحصل بني الحني واالخر».
وأضاف الكريم ان “تنظيم داعش االرهابي ينوي شن هجمات رشسة يف شهر
رمضان العادة الوضع اىل ما كان عليه يف .”20١4
وكان عضو تحالف الفتح النائب ،همام التميمي ،أكد ،يف وقت سابق ،أن ارتفاع
وترية هجمات تنظيم داعش االرهابي تؤكد حصوله عىل دعم خارجي كبري.

استئناف العمل مبشروعي جماري
الرشيد واحملمودية

بغداد /الزوراء:
استأنفت محافظة بغداد بالتنسيق
مع وزارة االعمار واالسكان والبلديات
العامة ،العمل بمرشوعي مجاري
ناحيتي الرشيد واملحمودية ،بينما
تستعد الستئناف العمل بأربعة
مشاريع اخرى للمجاري.
وقال مدير مجاري محافظة بغداد
شاكر الكعبي يف ترصيح أوردته
صحيفة “الصباح” واطلعت عليه
«الزوراء» إن “املديرية استأنفت
العمل بمرشوعي مجاري ناحيتي
الرشيد واملحمودية واللتني حققتا
نسب انجاز متقدمة جدا قبل توقفهما
نظرا لظروف البالد يف مواجهة فريوس
كورونا ،السيما مجاري ناحية الرشيد
التي شارفت عىل االنتهاء».
وأضاف الكعبي ان “املديرية نسقت
مع املديرية العامة للمجاري بوزارة
االعمار من اجل استحصال املوافقات
الالزمة من وزارة التخطيط ووضع
الخطط الالزمة الستئناف العمل
بهما نظرا ألهميتها البالغة يف مناطق

االطراف التي عانت من محرومية من
الخدمات ملدة طويلة».
وأوضح أن “املديرية وضمن خطتها
الستئناف العمل بشكل استثنائي
ضمن برامجها النجاز املشاريع
املتوقفة ،فقد عقدت اجتماعا
موسعا مع ممثيل الرشكات املنفذة
ملشاريع مجاري الحسينية واللطيفية
لوضع
والطارمية
واليوسفية
االستعدادات الالزمة الستئناف العمل
بها».
واشار اىل انه “تم االيعاز اىل هذه
الرشكات لتحديد حيثيات كل مرشوع
وهي نسب االنجاز وجداول الكميات
وتقدم العمل ،من اجل وضع الخطط
الكفيلة باستئناف العمل بالشكل
االمثل وبما يضمن تحقيق نسب
انجاز متقدمة والتعويض عن التوقف
الذي حصل بسبب ازمة كورونا”،
عادا اياها من “املشاريع السرتاتيجية
واملهمة والتي ستسهم بشكل كبري يف
رفع املستوى الخدمي ضمن مناطق
اطراف العاصمة”.

تصدى لتسلل إرهابي يف صحراء كربالء وقتل أمريين يف مطيبيجة

احلشد الشعيب يدعو للجاهزية القصوى حلماية مرقد اإلمامني العسكريني
بغداد /الزوراء:
حذرت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي
من أن تنظيم “ داعش” اإلجرامي يحاول
بني فرتة وأخرى تحقيق مآربه للوصول إىل
املقدسات ،داعية املقاتلني اىل أن يكونوا عىل أتم
االستعداد والجهوزية لحماية مرقد اإلمامني
العسكريني (عليهما السالم) .بينما صد اللواء
 26يف الحشد تسلال قام به عنارص داعش
االرهابي يف قاطع مسؤوليته بصحراء النخيب.
وذكر بيان لقيادة عمليات سامراء للحشد
الشعبي ،امس االحد ،اطلعت عليه «الزوراء» أن
“قائد قاطع عمليات سامراء ابو حسن الحلفي
عقد اجتماعني منفصلني مع آمري اللوائني 3١3
و 3١4ومسؤويل االختصاصات لبحث التطورات
االخرية ومارافقهما من احداث».
وأضاف البيان أن “االجتماعني شهدا تناول عدة
نقاط مهمة ومناقشة مجمل الخطط العسكرية
والوقوف عىل مجريات األحداث األخرية وتقديم
بعض املقرتحات بخصوص التعرض األخري
الذي قامت به زمر داعش التكفريية واالستعداد
بالشكل األنسب ألي طارئ».
وأكد الحلفي عىل “رضورة بذل كافة الجهود
ملواجهة عصابات داعش اإلجرامية ودرء اي
خطر قد تتعرض له مدينة سامراء ومسؤولية
قاطع العمليات وان يكون الجميع عىل أتم
االستعداد والجهوزية سيما حماية مرقد
اإلمامني العسكريني (عليهما السالم)».
ولفت إىل أن “العدو الداعيش يحاول بني فرتة
وأخرى تحقيق مآربه الدنيئة للوصول إىل
مقدساتنا ،ولكن صمود االبطال وانتصاراتهم

تحول دون تحقيق غاياتهم الخبيثة”.
ويف السياق نفسه ،أعلن اللواء  26يف الحشد
الشعبي ،امس األحد ،عن تصديه لتسلل قام
به عنارص داعش االرهابي يف قاطع مسؤوليته
بصحراء النخيب.
وقال رئيس اركان اللواء ،حيدر املوسوي ،يف
ترصيح صحفي إن “عنارص اللواء تصدت
لتقرب قام به مجموعة من عصابات داعش
االرهابية من قاطعها يف صحراء النخيب يف
ساعة متأخرة من ليل االمس وتم التصدي لهم
ومالحتقهم والذوا بالفرار».
واضاف املوسوي انه “تم رصد تحركات

االرهابيني بواسطة الكامريات الحرارية ،وتهيأ
عنارص الفرقة للتصدي لهم والذوا بالفرار يف
الصحراء باتجاه املناطق الغربية”.
من جهته ،اكد املعاون التنفيذي لرئيس اركان
الحشد الشعبي نعمة الكويف ،امس االحد ،أن
الحشد الشعبي لن يغادر مناطق محافظة
صالح الدين اال يف حال ُطلب منه ذلك ،مشريا
إىل أن الحشد الشعبي سيبذل قصارى جهده
لحماية املحافظة.
وقال الكويف يف ترصيح عىل هامش اجتماعه
مع رئيس مجلس صالح الدين وعدد من شيوخ
العشائر بحسب موقع “ الحشد الشعبي” ،إن

الكهرباء تعلن خسارة  2000ميكاواط يف أربعة أيام بسبب اإلرهاب

بغداد /الزوراء:
أفصحت وزارة الكهرباء عن تسبب
عمليات استهداف خطوط نقل
الطاقة لليوم الرابع عىل التوايل،
بخسارة املنظومة لـ  2000ميكاواط،
مــؤكــدة «استمرارها بأعمال
تأهيل املحطات االنـــتـــاجـــيـة
والـــثـانـــويـة بـــبـــغـــداد
واملــحــافــظــات استعدادا ملوسم
الصيف املقبل».
وقــال الناطق الرسمي لــلــوزارة
احمد موىس الـــعـــبـــادي يف
ترصيح صحفي ان «خــطــوط
نــقــل الــطــاقــة عــانــت
لــلــيــوم الــرابــع عىل التوايل
من استهدافها وتفجري ابراجها ،اذ تم

استهداف خطوط{ :عبد الله  -شمال
سامراء و عبد الله – دور وشــرق
بغداد  -امني رقم  ،2+١ومريساد –
دياىل} بعبوات ناسفة».
وافــصــح ان «تــلــك االعــمــال
االرهــابــيــة ،تسببت بخسارة
املنظومة لـ  2000ميكاواط ،وبالتايل
انخفاض التجهيز فــي الــكــرخ
وشــمــال رشق الرصافة وتحديد
أحمال محافظات :كركوك واالنبار
وصالح الدين ونينوى» .مؤكدا
«نجاح وزارته بإعادة أربعة من هذه
الخطوط ،وجاري العمل إلعادة الباقي
خالل يومني».
وفــي السياق نفسه ،بني العبادي
ان مالكات الــوزارة الفنية وبرغم

انتشار جائحة فريوس كــورونــا،
مستمرة بتأهيل عــدد مــن املحطات
التوليدية لرفد املنظومة بطاقات
اضافية قبل موسم الصيف».
واضـاف :انــهــا شــمــلــت
مــحـطــة صـــالح الــديــن
الــحـراريــة وعــدهــا واحــــدة
مــن اكــبــر املــحــطــات
االنتاجية فــي الــبــالد والــتــي
سرتفد املنظومة بعد انــجــاز
عمليات التأهيل عليها بـــ ١230
مــوضــحــا
مــيــغــاواط.
ان نــســب الــتــأهــيــل فيها
بلغت  87باملئة ،وبالتعاون مع رشكات
عاملية مختصة بقطاع الطاقة.
واردف الناطق الرسمي للكهرباء:

افتتحت شارع التابعي اجلليل سعيد بن جبري

واسط تباشر بنظام الفردي والزوجي حلركة
املركبات خالل احلظر

انطالق عمليات عسكرية يف ثالث
حمافظات ملالحقة بقايا «داعش»

بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية األزمة يف محافظة واسط البدء
بنظام الفردي لحركة املركبات خالل أوقات الحظر
الجزئي .بينما إفتتح محافظ واسط شارع التابعي
الجليل سعيد بن جبري «رض» بعد انجاز مرشوع
تطوير الشارع بالكامل.
وقال الناطق الرسمي باسم خلية األزمة يف محافظة
واسط ،سعدون األمري ،امس االحد ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،ان «محافظة واسط بارشت
بتطبيق نظام الفردي لحركة املركبات خالل أوقات
الحظر الجزئي».
واضاف االمري أن «ذلك يأتي لتقليل الزخم وتسهيل
حركة موظفي الدولة».
وقررت خلية االزمة يف واسط تعطيل الدوام
الرسمي لكافة املؤسسات الحكومية وفرض حظر
كيل للتجوال يف كل يوم خميس.
من جانب اخر ،إفتتح محافظ واسط محمد
جميل املياحي ،شارع التابعي الجليل سعيد بن
جبري «رض» بعد انجاز مرشوع تطوير الشارع

متوقفا ألعوام وقمنا بتفعيل العمل به حيث
كانت البنى التحتية يف وزارة االتصاالت غري
مهيئة ،ومن الرضوري مد الكيبل الضوئي
لفض التشابك بني االبراج الهوائية وعملية
التنظيم تحتاج وقت وبدأنا بمتابعة هذا
االمر».
واكد أن «(االس تي ام) الواحدة تبيعها الوزراة

ان مالكات وزارته مستمرة ايضا
بأعمال نصب محطتي السماوة
وبنسب
الغازيتني
والنارصية
انجاز مــرتــفــعــة ،إذ تـم
الــتــشغــيــل الــتــجــريـبـي
لــثــالث وحـــدات توليدية فــي
ووحــدتــني
الــســمــاوة،
يف الـــنـارصيـة ،وستـرفــدان
املــنــظومــة بـ  ١500ميغاواط».
وتــابــع :ان املــالكــات تنجز
االعــمــال بــعــدد من املحطات
الثانوية التي تسهم بزيادة موثوقية
الشبكة ،كمحطات البلديات وشــرق
الرصافة والصحفيني ،اضافة اىل
اعمال تأهيل شبكات التوزيع ببغداد
واملحافظات استعدادا ملوسم الصيف

املقبل والـــذي توقع ان يكون
تجهيز الطاقة فيه للمواطنني افضل
من سابقه.
مـــن جــهــة اخــــــرى،
ذكر الـــعـبادي :ان وزارتـــــه
ونــتــيــجــة لــلــوضــع
االقــتــصــادي الـــراهـــن،
اعــدت دراسة إلعادة النظر بجميع
الخطط واملشاريع والــعــقــود
و ا ال تــفــا قــيــا ت
املــبــرمــة ووضـــع الــيــات
وحلول ناجعة تسهم بتجاوز
االشكاالت التي قد تحدث نتيجة
لالوضاع املالية الصعبة التي تمر
بها البالد وبما ينسجم واملصلحة
العامة.

اعتقال  4إرهابيني مطلوبني يف كركوك

بالكامل.
واضاف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن
«الشارع الذي احيل ضمن مشاريع تنمية االقاليم
لعام 20١3ولكن تعثر انجازه كثريا ً وتأخر كثريا ً
تم افتتاحه اليوم وتحمل أهلنا االطايب يف قضاء
الحي العزيز ما تحملوا من عذابات ومعاناة  ،جراء
التنفيذ واعمال الحفريات والتوقفات وها هم اآلن
يحصدون ثمرة صربهم وما كابدوه».
وتابع« :نثمن الجهود الكبرية واملضنية التي بذلها
االحبة يف مالكات بلديات واسط  ،وكل الدوائر
الخدمية االخرى التمام املرشوع عىل أكمل وجه
وإظهاره بهذه الحُ لة».
واكد املياحي« :لدينا الكثري من االعمال واملشاريع
يف مختلف مناطق املحافظة هي يف مراحل االنجاز
النهائية وان شاء الله ُتفتتح خالل االسابيع القليلة
املقبلة».
وزاد« :نحن يف طور الرشوع بإحالة او تنفيذ
مشاريع أخرى حيوية ومهمة.نستمد العون من
الله ومنكم ألتمامها».

االتصاالت تكشف معلومات مهمة عن ختفيض أسعار االنرتنت والكيبل الضوئي
بغداد /الزوراء:
كشف وزير االتصاالت ،نعيم ثجيل الربيعي،
معلومات مهمة عن تخفيض اسعار االنرتنت
وعمل الكيبل الضوئي يف البالد.
وقال النعيمي يف حديث متلفز :إن «الوزارة
ساهمت خالل جائحة كورونا من خالل مراكز
الربيد ،حيث فتحنا مركز تبادل بريدي اليصال
السالت الغذائية للعوائل ،ولدينا دوائر بريد
متوزعة يف جميع انحاء العراق تقريبا ً اكثر
من  270مركزا بريديا نطمح الن تصبح 500
مركز» ،مبينا ً أن «املركز الربيدي استلم اكثر
من  30الف اتصال وتم ايصال اكثر من  3االف
سلة غذائية».
واشار اىل ان «تطبيقات املركز سينسق
مستقبالً مع وزارة الصحة اليصال الدواء ومع
وزارة التجارة اليصال الحصة التموينية التي
من املمكن ان تصل اىل الناس ايضا يف حال تم
فرض حظر كامل للتجوال».
وبني أن «اسعار االنرتنت يف العراق عالية ،وقمنا
بخفضها ونواصل ذلك بتخطيط مسبق ،وقد
تنخفض اسعار االنرتنت اىل النصف والنزول
سيكون بشكل تدريجي».
ولفت اىل ان «مرشوع الكيبل الضوئي كان

“ الحشد الشعبي لن يغادر مناطقكم اال اذا
طلبتم انتم منا ذلك».
واضاف الكويف “اننا سنبذل قصارى جهودنا
من اجل حماية مناطق صالح الدين عموما ولن
نعطي الفرصة لداعش بان يعود من جديد».
وكان شيخ عشائر البوعيىس يف محافظة صالح
الدين شعالن الكريم أكد يف وقت سابق ،أن اهايل
املحافظة ال يثقون سوى بالحشد الشعبي،
داعيا الحشد اىل تجريف البساتني املحيطة
بناحية مكيشيفة كونها تشكل خطرا امنيا
كبريا.
أما يف دياىل ،فقد اعلن القيادي يف الحشد الشعبي،
صادق الحسيني ،امس االحد ،عن مقتل اثنني
من ابرز امراء داعش االرهابي يف املطيبيجة عىل
الحدود بني دياىل وصالح الدين.
وقال الحسيني يف حديث صحفي ان”
استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع
طريان الجيش نجحا يف تعقب هدف مهم
لداعش يف عمق املطيبيجة عىل الحدود بني دياىل
وصالح الدين واستهدافه ما ادى اىل مقتل اثنني
من امراء داعش االرهابي».
واضاف الحسيني ان” العملية تؤكد قدرات
استخبارات الحشد الشعبي يف تعقب داعش يف
مناطق معقدة من ناحية التضاريسط ،الفتا اىل
أن “احد القتيلني قيادي ضمن مايسمى بوالية
دياىل يف تنظيم داعش ومتورط بسلسلة من
االعمال االرهابية يف دياىل وبقية املحافظات».
وكانت استخبارات الحشد الشعبي نجحت
يف اصطياد العديد من االهداف املهمة لداعش
هخالل االشهر املاضية.

بمبلغ  5االف دوالر عىل الرشكات التي تبيعها
عىل االبراج ،وامليكا الواحدة قد يشرتك بها
عرشون شخصا ماينتج رداءة الخدمة» .مبينا ً
أن «الكيبل الضوئي يضمن رسعة الوصول
ومعرفة السعة الدقيقة».
واشار اىل ان «الكيبل الضوئي يشمل خدمة
االنرتنت واالتصاالت االرضية بالتقنيات

الجديدة ،وكانت هناك اموال مخصصة
باملوازنة االستثمارية لهذه املشاريع وتوقفت
بسبب عدم رصفها بشكل كامل ،وحصلت
هناك تسوية مالية ملن عمل يف املرشوع قبل
توقفه وبدأنا عىل قدر املعمول به تشغيل
االنرتنت وخدمات الهاتف االريض عىل ما تم
انشائه».
ولفت الربيعي اىل ان «دول كثرية بدأت تعتمد
عىل االتصاالت كمصدر مهم لاليرادات املالية
ودول الخليج بدأت تعتمد بشكل كبري يف
ايراداتها عىل خدمات االتصاالت وحتى تركيا
رغم مواردها االخرى تعمل بشكل كبري عىل
خدمات االتصال لرفد ميزانيتها».
واوضح انه «خالل ستة شهور من عملنا سددنا
 4مليارات من ديون الوزارة لوزارة املالية
واكثر من  60مليار مديونية الوزارة الرتاكمية
لوزارة املالية» ،مبينا ً أن «هناك رشكات حاولت
عرقلة اكمال الكيبل الضوئي ،وعملت بالضد،
وتعرضنا لضغوط كثرية ،وهناك جهات ليست
من مصلحتها عمل الكيبل الضوئي».
واختتم قائالً« :هيأنا منصة تعليمية لوزارة
الرتبية اطلقت قبل اسبوع ،ونعمل عىل مرشوع
التوقيع االلكرتوني يف املعامالت الحكومية».

بغداد /الزوراء:
انطلقت عملية عسكرية ،امس االحد ،لتعقب خاليا تنظيم داعش يف  3محافظات .بينما افاد
مصدر امني بإلقاء القبض عىل  4إرهابيني خالل عملية تفتيش بمنطقة الفيلق يف محافظة
كركوك.
ونقلت وكالة االنباء الرسمية أنه «تنفيذا ً ألوامر القائد العام للقوات املسلح ،عادل عبداملهدي،
انطلقت عمليات عسكرية ملالحقة بقايا داعش يف محيط صالح الدين وغرب دياىل واالنبار».
وأعلنت قيادة عمليات األنبار ،امس األحد ،انطالق عملية عسكرية ملالحقة «اإلرهابيني» يف عمق
صحراء املحافظة.
وقالت القيادة يف بيان مقتضب تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن قواتها «تنفذ عملية عسكرية
بوادي ثميل ووادي القذف وجزيرة الكرمة والنعيمية يف عمق الصحراء ملطاردة العنارص
اإلرهابية».
من جانب متصل ،افاد مصدر امني ،امس االحد ،بإلقاء القبض عىل  4إرهابيني خالل عملية
تفتيش بمنطقة الفيلق يف محافظة كركوك.
وقال املصدر يف ترصيح صحفي إن اللواء الخاص  6١وباالشرتاك مع الرشطة االتحادية
والطوارئ واالجهزة االستخباراتية تنفذ حملة تفتيش يف منطقة الفيلق للبحث عن املطلوبني
واالسلحة الغري مرخصة”.
وأضاف أن “العملية اسفرت عن القبض عىل  4متهمني وفق املادة  /4إرهاب ،اضافة اىل القاء
القبض عىل عدد من املطلوبني يف قضايا مختلفة”.

القبض على متهمني برتويج املخدرات
يف املثنى
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة املثنى ،امس األحد،
القاء القبض عىل متهمني اثنني برتويج
املخدرات يف املحافظة.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،انها»القت القبض عىل
متهمني اثنني بحوزتهما  560حبة
مخدرة و  7غم من مادة الكريستال

وادوات للتعاطي أثناء محاولتهما دخول
قضاء الرميثة شمال املحافظة ،بعد
نصب كمني من قبل مديرية مكافحة
املخدرات».
واضافت ،ان»املتهمني دونت اقوالهما
وصدقت قضائيا وتم توقيفهما وفق
أحكام املادة ( )28من قانون املخدرات
واملؤثرات العقلية».
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الدوالر يسجل استقرارا يف األسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
ْ
سجل�ت أس�واق العملة األجنبية
يف الع�راق ،امس األح�د ،استقرارا ً
بسع�ر رصف ال�دوالر األمريك�ي
مقابل الدين�ار العراق�ي .وجاءت
أسع�ار بي�ع ورشاء ال�دوالر يف

رشكات ومكاتب الصريفة ،كاآلتي:
سعر البيع للدوالر الواحد 1242.5
دين�اراً ،أي  124ألف�ا ً و 250دينارا ً
للمائ�ة دوالر .أم�ا سع�ر ال�راء
لل�دوالر  1232.5دين�اراً ،أي 123
ألفا ً و 250دينارا ً للمائة دوالر.

مبيعات املركزي تبلغ  173مليون
دوالر يف مزاد العملة
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بعد اإلعالن عن الوصول لالكتفاء الذاتي واالستعداد للتصدير

حتذيرات نيابية من خمطط ممنهج لضرب االقتصاد العراقي
بغداد /الزوراء:
اك َد رئي�س لجنة الزراعة واملي�اه واالهوار
النيابي�ة ،سالم الشمري ،ام�س االحد ،ان
هجم�ات داع�ش االرهاب�ي االخ�رية جزء
من مخطط ل�رب االقتصاد واالستقرار
الوطني.
وق�ال الشم�ري يف بي�ان صحف�ي تلق�ت
«ال�زوراء» نسخة من�ه ،ان “الف�رة التي
سبقت هجمات داعش االرهابي عىل مواقع
للحشد املق�دس والقوات االمنية ش�هدت
عملي�ات ممنهجة لحرق االرايض الزراعية
وخاصة مزارع الحنطة والشعري”.
واض�اف الشم�ري انه “وبع�د االعالن عن
وصول الع�راق لالكتفاء الذات�ي من اغلب
املحاصيل واملنتتجات الزراعية واالستعداد
للتصدي�ر ،بدأ االره�اب بتنفيذ مخططاته
الخبيث�ة املدفوعة داخليا وخارجيا لرب
االقتصاد الوطني واالستقرار املجتمعي”.
وش�دد عىل “اهمية تعزيز املقرات االمنية
بالق�درات االستخباري�ة وتع�اون اه�ايل
املناط�ق التي تتع�رض للهجمات من اجل
االنته�اء م�ن ه�ذا االم�ر ،وع�دم الع�ودة

اىل ماحص�ل يف  2014والت�ي دف�ع ثمن�ه
مواطنون من ابناء البلد ما زالوا متررين
منه”.
م�ن جهته�ا ،اعلن�ت وزارة الزراع�ة،

استعداده�ا لتصدي�ر  850ال�ف ط�ن من
محص�ول الشع�ري ،مرجحة زي�ادة انتاج
محص�ول الحنط�ة اىل نح�و  6ماليني طن
خالل العام الحايل.

وقال وزي�ر الزراعة ،صال�ح الحسني :إن
«ال�وزارة تمكن�ت م�ن تحقي�ق االكتفاء
الذات�ي من  26م�ادة زراعي�ة ،حيث بدأت
من حص�ول الخيار وانته�ت اىل املحاصيل

االسراتيجي�ة» ،الفت�ا اىل ان «االكتف�اء
يمر بع�دة مراحل لكل محص�ول او منتج
زراعي».
واضاف «هن�اك  850الف طن من الشعري
فائض�ا عن الحاج�ة وجاه�زا للتصدير»،
مؤكدا «عدم حصول أي شح يف الخروات
خالل ازمة كورونا».
واش�ار اىل أن «الع�ام امل�ايض بل�غ انت�اج
محصول الحنطة نحو  4ماليني و 750الف
طن تم تسليمها ملخ�ازن وزارة التجارة»،
مرجح�ا «وص�ول االنتاج يف ه�ذا العام اىل
نحو  6ماليني طن».
واك�د الحسن�ي «الخط�ة الزراعي�ة للعام
الح�ايل توسعت من  8مالي�ني دونم اىل 16
ملي�ون دونم» ،الفت�ا اىل «تحقيق االكتفاء
الذات�ي م�ن العسل ومن�ع است�رياده من
الخ�ارج ،حي�ث كان يست�ورد الع�راق يف
الساب�ق نح�و  860ال�ف ط�ن سنويا من
العسل».
وتاب�ع «تم توزيع نح�و  270الف طن من
الب�ذور عىل الفالحني وال�ذي يغطي نسبة
 % 85من املساحات املزروعة».

هيئة األوراق املالية تصدر تقريرها الشهري جللسات البورصة
بغداد /الزوراء:
َ
أعلن البنك املرك�زي العراقي،
امس االحد ،عن بيعه ألكثر من
 173مليون دوالر وبمشاركة
 31مرصف�ا .وبلغ�ت مبيعات
البن�ك يوم ام�س  173مليونا
و  383ال�ف دوالر غطاه�ا
البنك بسعر رصف اساس بلغ
 1190دينار لكل دوالر.
وكانت مبيعات البنك جميعها

لتعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج
عىل شكل حواالت واعتمادات
غطاها البن�ك بالكامل بسعر
رصف بل�غ  1190دينارا لكل
دوالر واحد ،فيما لم يكن هناك
أي بيع نقدي للمصارف.
فيما لم تتقدم اي من املصارف
ال�بالغة  31مرصفا املشاركة
يف م�زاد العملة ب�أي عروض
لبيع الدوالر .

بغداد /الزوراء:
ْ
اص�درت هيئ�ة س�وق الع�راق ل�الوراق
املالي�ة ،ام�س االحد ،تقريره�ا الشهري
لجلسات البورصة.
وج�اء يف التقري�ر :أن «النشاط يف سوق
الع�راق ل�أوراق املالي�ة توق�ف للف�رة
م�ن  17آذار إىل  21نيس�ان وه�ي ف�رة
حظ�ر التجوال الشام�ل ملواجهة جائحة
كورونا».
وأض�اف أن «مجل�س محافظ�ي س�وق
األوراق املالية اتخذ قرارات قبل استئناف
النشاط يوم  23نيسان  2020إسوة بعدد
من األسواق املالية العربية بالتفاهم مع
هيأة األوراق املالية تضمنت اآلتي:
أ .تقليص عدد جلسات تداول األسهم من
 5جلس�ات إىل  3جلسات أسبوعياً ،تنظم
أي�ام األح�د والثالثاء والخمي�س من كل
أسبوع اعتب�ارا ً من يوم األحد  26نيسان
.2020

ب .تقليل نسب�ة التغري يف أسعار األسهم
املتداول�ة عن�د االنخفاض م�ن  % 10إىل
.5%
ت .اإلبقاء عىل نسبة تغري أسعار األسهم
املتداولة عند االرتفاع .% 10
ث .استمرار غلق قاعة املستثمرين ومنع
تواجده�م ،ملنع االختالط وحتى إش�عار
آخر.
ج .قي�ام رشك�ات الوساط�ة املنت�رة
يف بغ�داد بع�دد  42موقعا ً بالت�داول عن
بع�د م�ن مقراته�ا  On-Lineمن خالل
منظوم�ة سوق العراق ل�أوراق املالية –
التداول عن بعد.
ح .انسجام�ا ً م�ع ق�رار البن�ك املركزي
العراقي ع�دم إلغاء أي خط�اب ضمان،
قرر املجل�س تمديد قبولها لفرة أسبوع
واحد لحني تجديدها وعدم إيقاف نشاط
رشكات الوساطة.
واتخ�ذت هيئ�ة األوراق املالي�ة القرارات

االتية إلع�ادة تنظي�م نش�اط الركات
املساهمة ورشكات الوساطة:
أ .تمديد فرة السماح لتداول املطلعني يف
الرك�ات املساهمة لغاية نهاية يوم 30
نيسان .2020
ب .تمديد فرة تقديم البيانات املالية كما
يف  2019 /12 /31لرك�ات الوساط�ة
والبيان�ات الفصلية للفص�ل األول لغاية
.2020 /5 /15
ت .ع�دم املطالبة باالفص�اح األسبوعي
لرك�ات الوساط�ة للفرة م�ن  17آذار
لغاية  21نيسان .2020
أم�ا م�ؤرشات التداول باألسهم يف ش�هر
نيسان  2020فكما يأتي:
 .1بل�غ ع�دد األسه�م املتداول�ة يف
ش�هر نيس�ان م�ن قب�ل املستثمري�ن
 2,456,439,300سهم.
 .2بلغ�ت قيم�ة األسه�م املتداول�ة
 1,469,251,734دينار.

إطالق أكثر من  8ماليني ساحبة يف ثالثة أهوار إلنعاش أمساك الكارب
بغداد /الزوراء:
َ
اطلق قسم تنمية الثروة السمكية
يف مديرية زراعة محافظة ميسان،
امس االحد ،أكثر من ثمانية ماليني
سابح�ة يف ثالث�ة اه�وار النعاش
اسم�اك الك�ارب ضم�ن الوجب�ة
الثاني.
وقال�ت املديرية يف بي�ان لها تلقت
«الزوراء» نسخة منه انها «قامت
بالتع�اون م�ع الجه�ات الساندة
املتمثل�ة بقس�م تنمي�ة وإنعاش
األه�وار ومفاق�س األسم�اك يف
امليمونة و املرح بإطالق الوجبة
الثاني�ة م�ن سابح�ات اسم�اك
الك�ارب وبمق�دار ثماني�ة ماليني
و 700الف سمكة».
وأضاف�ت املديري�ة أن «عملي�ة

إط�الق السابحات تم�ت يف أهوار
جن�وب محافظ�ة ميس�ان (هور
ع�ودة ومنطقة بري�دة ) يف قضاء
امليمونة ضم�ن الربنامج السنوي
إلكثار الث�روة السمكية يف مناطق
األهوار».
وأش�ارت املديري�ة اىل ان «إط�الق
الوجبة الثانية من السابحات يأتي
استكم�اال لجه�ود وزارة الزراعة
وكوادره�ا املتخصص�ة يف قس�م
األهوار وتنمية األسماك ومديريات
الزراع�ة يف املحافظ�ات لغ�رض
تعزيز وتنمي�ة الثروة السمكية يف
عموم العراق لس�د حاجة السوق
املحلية منها ،وضمان توفري األمن
الغذائ�ي للمواطن ،فضال عن دعم
اإلقتصاد الوطني».

 .3مجم�وع العق�ود املنف�ذة م�ن قب�ل
املستثمرين  407عقود.
 .4انخف�ض م�ؤرش الس�وق ألسع�ار
األسه�م املتداول�ة  ISX60يف إقفال آخر

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة
الطماطم
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
الباقالء
الباميا
اللوبيا
الشجر
القرنابيط
اللهانة
البصل

السعر للكغم الواحد
 500دينار
 500دينار
 750دينارا
 500دينار
 750دينارا
 500دينار
 4000دينار
 3000دينار
 750دينارا
 500دينار
 500دينار
 500دينار

إعادة املباشرة بـ 10مشاريع بكلفة  15مليار دينار يف دياىل
بغداد /الزوراء:
َ
اعل�ن مسؤول مح�ي يف دياىل،
امس االحد ،عن اعادة املبارشة
ب� 10مشاريع بكلفة تزيد عن
 15ملي�ار دينار رغ�م مخاطر
كورونا.
وق�ال قائممق�ام قض�اء
بعقوب�ة ،عبدالل�ه الحيالري يف
ترصي�ح صحفي :ان�ه” تمت
املبارشة ب� 10مشاريع خدمية
يف  5قطاع�ات مختلف�ة منها

الط�رق بكلفة مادية بلغت 15
ملي�ار دين�ار ت�م تخصيصها
م�ن ميزاني�ة تنمي�ة االقاليم
ملحافظة دياىل».
واضاف الحي�ايل ان” املشاريع
والت�ي تنفذ من قب�ل رشكات
القط�اع الخ�اص ت�م اعتم�اد
آلي�ة ثابتة ومح�ددة يف اعطاء
املوافقات للمب�ارشة بها وهي
االلتزام الكامل ب�كل اجراءات
الوقابة لتفادي انتشار فريوس

كورونا بني العم�ال مع اجراء
الفحوصات اليومية من خالل
اجه�زة مقي�اس الح�رارة».
مؤك�دا «ان االج�راء يأت�ي
متطابق�ا م�ع ق�رارات خلي�ة
االزم�ة الحكومي�ة ،خاصة ان
املشاري�ع تتعل�ق بخدم�ات
اساسية».
وتوق�ع الحي�ايل ،ان” تشه�د
يت�م اع�ادة مشاري�ع اخ�رى
خ�الل االسابي�ع القادمة رغم

كبري االستشاريني االيطاليني يف ميناء الفاو :التقدم باجناز املشروع غري مسبوق
بغداد /الزوراء:
وص�ف رئي�س ائت�الف
واملقاولي�ني
املستشاري�ن
اإليطاليني ملروع ميناء الفاو
الكبري «البريت�و سكوتي» دور
وجه�د وزي�ر النق�ل عبدالل�ه
لعيب�ي يف تق�دم س�ري العم�ل
بم�روع الف�او بالتطور غري
املسب�وق «يف إنج�از تنفي�ذ
املروع وش�به جزيرة الفاو،
وعالق�ة ذلك باستم�رار توفري
التموي�ل ال�ذي لم يح�دث منذ
بدء تنفيذه.
وذك�ر الربت�و ،خ�الل رسال�ة
تقييم بعث بها اىل لعيبي :نظرًا
لتوجيهاتكم السديدة التي أدت
بشكل مهم بالتعجيل يف معدالت
التنفي�ذ وإجراءاتك�م الحازمة
وإظه�ار أن وزارة النقل قادرة

السلعة
الربتقال
الاللنكي
التفاح
املوز
النارنج
الليمون
الرقي
البطيخ
الجزر
الرمان
البازالء
العنب

السعر للكغم الواحد
 1000دينار
 1000دينار
 1000دينار
 1000دينار
 750دينارا
 1500دينار
 750دينارا
 750دينارا
 750دينارا
 1250دينارا
 2500دينار
 3000دينار

تأهيل مصرفني حكوميني وافتتاح
 3بوابات رئيسة يف املوصل

وجود جائحة كورونا اذا تم
االلتزام باملعاي�ري الصحية،
ول�م تشه�د املشاري�ع اي
مخاط�ر صحي�ة تتعل�ق
بف�ريوسكورون�ا».
وكان�ت دي�اىل اوقف�ت
العم�ل بع�رات املشاري�ع
قب�ل ش�هرين بع�د تسجيل
اصاب�ات ف�ريوس كورون�ا
داخل املحافظة يف اطار منع
انتشاره مع زخم املشاريع.

ع�ىل استخ�دام التخصيص�ات
املالي�ة املرص�ودة للم�روع
وبأرسع مما هو مقرر بموجب
الج�دول الزمن�ي املح�دد ،فقد
ت�م اح�راز وتحقي�ق تقدم غري
مسب�وق يف تنفي�ذ امل�روع
الجديد يف املي�اه العميقة ميناء
الف�او الكب�ري والبن�ى التحتية
ذات العالقة وذلك بعد فرة من
التقدم البطيء جدا ً .
واوضح :أنه تم خ�الل العامني
املاضيني املصادق�ة مبدئيا عىل
تخطيط ش�به الجزي�رة بما يف
ذلك ميناء الفاو الكبري واملنطقة
الصناعي�ة واملدين�ة السكني�ة
الجدي�دة والطري�ق ،الراب�ط
وشبكة السكك الحديد وإنشاء
كارسي األمواج اللذين يطوقان
كامل مساحة امليناء باتساعها

جلس�ة من ش�هر نيسان ع�ن إقفاله يف
آخ�ر جلسة م�ن ش�هر آذار بنسبة .7%
وبلغ االنخف�اض يف  11رشكة مساهمة
بني  % 4إىل .% 5

األق�ى ،وإن الس�داد الرابية
للمين�اء تحت اإلنشاء والطريق
امل�ؤدي للمين�اء تح�ت اإلنشاء
أيضا ،وقد تمت املبارشة بانشاء
نف�ق الطري�ق امل�ار تحت خور
الزب�ري ،باإلضاف�ة اىل أن هناك
ع�ددا م�ن األعم�ال اإلنشائي�ة
الجاه�زة تشم�ل الج�دران
الساندة لأرصفة .
وأك�د :أن تطوير ش�به جزيرة
الفاو ليس مثل اي من املشاريع
األخ�رى الت�ي يت�م تنفيذها يف
العراق ،فامل�روع يعد مبادرة
وطني�ة أساسي�ة ذات اسبقية
أولي�ة م�ن ناحي�ة م�ردود
االستثم�ار ،وبات من املهم اآلن
أن ال يختف�ي اإلندف�اع الرائ�ع
الذي زج يف امل�روع من خالل
تخفيض التمويل.

ويف خت�ام الرسال�ة ،تمن�ى
البريتو من الحكوم�ة العراقية
واملعني�ني االستم�رار يف تأمني
املبادرة وبنفس الزخم والجدية
الذي سارت عليه خالل العامني
املاضي�ني ،وأن يكون له أولوية
قصوى ،مبدي�ا ً االستعداد التام
للدع�م واملسان�دة لتحقيق هذا
الهدف املنشود .
يذكر ان هذه الرسالة ،وما جاء
فيها من تقيي�م لعمل مروع
ميناء الفاو خ�الل عامني ،تعد
أول برقي�ه اش�ادة تبعث لوزير
نق�ل عراق�ي بش�كل رسم�ي
من قب�ل ائت�الف املستشاريني
واملقاولي�ني اإليطاليني املرف
ع�ىل امل�روع وال�ذي واك�ب
انج�ازه ومراحل تطوي�ره منذ
العام  2006لغاية اآلن.

بغداد /الزوراء:
ْ
رشعت محافظة نينوى
بإع�ادة بن�اء وتأهي�ل
مرصف�ني حكومي�ني،
وذل�ك بع�د تعرضهم�ا
اىل تفج�ريات اب�ان
عصاب�ات
سيط�رة
داعش االرهابية ،بينما
افتتح�ت قائممقامي�ة
املوصل ثالث من بوابات
املدينة الرئيسة .
وق�ال محاف�ظ نينوى،
نج�م الجب�وري ان
“الك�وادر الهندسي�ة
يف بلدي�ات نين�وى
وبالتع�اون م�ع كوادر
رشكة السعد الهندسية
بإع�ادة
رشع�ت
اعم�ار فرع�ني ملرصيف
(الرافدين والرشيد) بعد
رف�ع االنق�اض منهما
بالكام�ل» .مش�ريا اىل
ان «املرصفني يقعان يف
ش�ارعي غازي و خالد
ب�ن الولي�د يف املدين�ة
القديمة».
واض�اف الجب�وري ان
«عملية اع�ادة االعمار
ج�اءت تلبي�ة ملطال�ب
السكان بعد عودتهم اىل
مناطقه�م بالكام�ل»،
الفتا اىل ان «اموال اعمار

تلك املبان�ي حددت من
املبالغ املخصصة العادة
اعمار املناطق املتررة
يف محافظة نينوى”.
وم�ن جانب�ه ،ق�ال
مدين�ة
قائممق�ام
املوصل ،زهري االعرجي:
ان «الك�وادر الهندسية
اع�ادت اعم�ار وتاهيل
بواب�ة ناحي�ة الشورى
وبواب�ة ناحي�ة القيارة
وبواب�ة قض�اء املوصل
بع�د خ�روج ه�ذه
البواب�ات ع�ن الخدمة
اب�ان سيطرة عصابات
داعش االرهابية».
واض�اف االعرج�ي ان
«البواب�ات الث�الث ت�م
افتتاحه�ا بع�د عملي�ة
اعم�ار دام�ت (خمسة
) اش�هر الع�ادة الحياة
مج�ددا اىل مدين�ة
املوص�ل» ،الفت�ا اىل ان
«ام�وال اعم�ار تل�ك
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عبد الزهرة

بغداد /متابعة الزوراء
ق�ررت رابط�ة جماهري نادي القوة الجوي�ة رفع دعوى قضائية بحق الع�ب نادي الزوراء
محمد عبد الزهرة بداعي تشويه سمعة جمهور الجوية.
وس�يتكفل املحامي الخاص بنادي القوة الجوية برفع الدعوى يف احدى محاكم بغداد بعد
ترصيحات محمد عبد الزهرة يف برنامج الحكم الرابع.
واض�اف ان ،جماهري نادي القوة الجوية اتهمت الالعب بتش�ويه س�معة جماهري الفريق
بعد ترصيحاته بشأن مطالبة البعض ب�(املال) مقابل عدم الهتاف عليه يف املباريات.
وسبق لعبد الزهرة وان لعب للقوة الجوية ومن ثم انتقل اىل اندية اخرى.
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وزير الشباب والرياضة امحد رياض لـ

القرار  140من اهم املنجزات وقانون االندية سيشرع قريبا والغاء دوري الكرة هو االمثل
حوار /حارث النعيمي
بالرغم من انه لم يمر عىل استيزاره
فرتة طولية لتسلمه مهامه الوزاري
لحقيبة الشباب والرياضة ,فإن الوزير
احمد رياض يعطيك من أول وهلة
انطباع الثقة بالنفس وأنه يسيطر
جيدا ً عىل ملفاته ويعي بعمق ما هو
منتظر منه إلعطاء هذا الكيان املكان
واملكانة التي يستحقهما يف اطار
التعامل الجاد يف إدارة شؤون الوزارة
وفق الضوابط اإلدارية ومنطلقات
الرؤى الحكيمة ,كذلك السعي عىل
قدم وساق يف توحيد عمل الرياضة
العراقية من خالل ترشيع القوانني
باالستشارة مع املختصني من لجنة
الخرباء ,وبناء املؤسسات واملجمعات
الرياضية بما يتناسب مع الواقع
وبالنسيق املتصاعد لتحقيق الخطط،
لذلك عملنا عىل اجراء حوار شامل
معه نتحدث فيه بكل ما يخص عمل
وزارة الشباب والرياضة وخرجنا منه
بهذا الحوار..
 لنبدأ من حيث ازمة فريوس كوروناوالتأثري السلبي الكبري الذي شكله
هذا الفريوس عىل حياة املواطنني يف
جميع دول العالم واودى بحياة مئات
االف  ...كيف تقيم تعامل وزارة
الشباب والرياضة من مع حملة
التوعية من هذا الوباء؟
بداية ال يخفى عىل الجميع أن جائحة
كورونا استباحت العالم اجمع بشكل
مفاجئ وادخلت بعض الدول يف حالة
طوارئ ،لذا فإن االجراءات الوقائية
واالحرتازية التي اتخذناها كدولة
اوالً عرب خلية األزمة الحكومية
واللجنة العليا للصحة والسالمة و
وزارة الشباب والرياضة ثانيا ً كونها
مؤسسة قطاعية عىل تماس مبارش
مع الفئة األكثر نسبة يف املجتمع
العراقي اال وهي فئة الشباب ومن
واجبنا رعايتهم وتهيئة السبل
الكفيلة بتنمية قدراتهم واستيعاب
طاقاتهم ،فضالً عن قطاع الرياضة.
ومن هذا املنطلق فإن وزارتنا كانت
سباقة يف دعم وإسناد خلية االزمة

الحكومية يف اوجه عدة ،اذ تم منذ
شهر شباط املايض تشكيل خلية
أزمة بإرشافنا ورئاسة مدير دائرة
الطب الريايض اخذت عىل عاتقها
اتخاذ التدابري الالزمة بالتعاون
والتنسيق مع دوائر الوزارة االخرى
كاالستثمار ,واالقاليم واملحافظات,
والرعاية العلمية ,والرتبية البدنية,
بشأن التعفري والتعقيم فضالً عن
حمالت التثقيف والتوعية الصحية
بالتعاون مع اعالم الوزارة ،وكانت
االعمال التطوعية لشبابنا هي
العنرص االساس لكثري من الحمالت
التي انطلقت عرب قسمي العمل
التطوعي واملنظمات والهيئات
للوزارة يف محافظات العراق كافة من
الشمال اىل الجنوب.
 هل تعتقد ان الرياضة ستتغريبنحو ايجابي او سلبي بعد التخلص
من فايروس كورونا ،وهل تعتقد ان
دوري الكرة املمتاز يف العراق سيتم
الغاءه؟
واقع الرياضة عامليا ً واقليميا ً وعربيا ً
ومحلياً ،حتما ً سيتغري عقب التخلص
من هذا الوباء وبنسب متفاوتة،
إذ إن التوقف التام للحياة وتفيش
الفريوس كشف الكثري من العيوب
لدى الدول الكربى خاصة عىل
املشهدين االقتصادي والسيايس،
ولم يقترص املوضوع عىل مشهد
الساحة العراقية فقط ،لكن فيما
يتعلق بواقع رياضتنا اعتقد أن
كشف العورات واألخطاء يجب ان
نستفيد منها سواء عىل صعيد االندية
او االتحادات واملؤسسات الرياضية
األخرى ،اما العودة اىل نفس األخطاء
السابقة فهذه من االمور املستبعدة،
لذا يجب ان يكون التغيري إيجابيا ً ال
سيما عىل صعيد االستثمار والتمويل
الذاتي لألندية واالتحادات وكذا الحال
بالنسبة للدوري العراقي الذي تعرض
لهزات ومطبات عدة حتى قبل
جائحة كورونا أي منذ بداية انطالقه،
اجد ان الغاء املسابقة للموسم الحايل
وبطريقة مناسبة يتم االتفاق

كرار نبيل :كاتانيتش أعطى الفرصة
للشباب واستغرب ابعادي

متابعة /متابعة الزوراء
اكد العب منتخبنا الوطني
كرار نبيل ان املدرب كاتانيتش
أعطى الفرصة للشباب.
واضاف انا بعيد عن االعالم
ومواقع التواصل ألنني أحب
أن تكون افعايل يف امللعب هي
التي تتحدث ّ
عني.
وبني ان أجمل شعور بحياته
عندما استدعي لتمثيل املنتخب
الوطني ألول مرّة.
وتابع إبعادي عن قائمة
املنتخب األخرية كان مفاجئا
وغري منطقي ،ألنني تألقت
مؤخرا مع القوة الجوية،
لكنني احرتم قرار كاتانيتش
ورأيه الفني.
وزاد ان تجربة كاتانيتش
ناجحة حتى اآلن وأنا مع بقائه
واعطائه الفرصة الكاملة

لنحكم عليه ،خاصة بتصدره
املجموعة ونتائجه االيجابية.
واكد ان كاتانيتش يحب
الالعبني الشباب ،بل هو أول
مدرب يثق باملواهب الشابة،
وهذا ما شجعنا لتقديم
األفضل.
واشار اىل انه لم يحصل عىل
فرصته كاملة مع املنتخب
الوطني رغم أنني تألقت يف
املباريات القليلة التي لعبتها
خاصة يف بطولة غرب آسيا.
واضاف ان املدرب باسم قاسم
لم يعطني الفرصة الكافية
يف البداية لكنني بعدها أثبتت
جدارتي.
وذكر انه يريد ر ّد الدين لفريق
الديوانية بيوم من األيام،
لكنني أتمنى أن اختم مسريتي
مع الصقور.

عليها بني الهيئة التطبيعية واالندية
املشاركة واالستعداد املبكر النطالق
املوسم القادم هو األجدى االن.
 ماذا تمنح لنفسك من نسبة نجاحيف عملك كوزير للشباب والرياضة؟
تسنم املسؤولية والعمل وسط ظروف
صعبة كانت بالنسبة لنا تحديا ً صعبا ً
حفزنا لوضع اسرتاتيجية عمل
مختلفة تماما ً عما سبق ،اساسها
الشباب وقوانني العمل الريايض
سواء يف االندية او االتحادات او
اللجنة االوملبية الوطنية العراقية ،ويف
اعتقادنا نجحنا اىل حد بعيد يف وضع
أسس صحيحة بهذا االتجاه من
املمكن ان تكون منارا ً لنا ولآلخرين،
ال سيما عقب ترشيع قانون اللجنة
االوملبية وإعطاء االستقاللية التامة
لالتحادات الرياضية مالياً ,وقريبا ً
سريى قانونا االندية واالتحادات النور
عقب ترشيعهما ,أما نسبة النجاح
او الفشل اجد انها غري مرتبطة
بشخص الوزير فقط ،كونه يعمل

ضمن منظومة الحكومة ،وال يمكن
إعطاء نسبة لكن املوجود عىل ارض
الواقع ومقارنته باملدة التي تسنمنا
فيها املسؤولية والظروف املحيطة
بالعمل هي من تحدد تلك النسبة.
 قبل اعالن اسم وزير الشبابوالرياضة الجديد يف حكومة
مصطفى الكاظمي ،نرى بأن كفة
الشارع الريايض الكثري منهم تميل
بني مؤيد ،والبعض من هو معارض
الستمرارك يف استيزار الوزارة ،ماهو
ردك ؟
قبل اإلجابة عن هذا السؤال اود القول
انني ادرك تماما ً ان ارضاء الجميع هو
املستحيل بعينه ،سواء كان املوجود
أحمد رياض أو غريه ،لكن االهم
الذي أجده مناسبا ً لإلجابة هنا كوني
ابن الوسط الريايض وقريب جدا ً من
الشخوص العاملة يف مؤسساتها
وأحمل شهادة أكاديمية يف الفيزياء
ساعدتني كثريا عىل فك كثري من
الشفرات التي وجدتها اثناء العمل،

أدرك تماما ً صعوبة العمل وحجم
املشاكل املوجودة يف كل املؤسسات
الرياضية والفوىض العارمة بسبب
غياب القوانني وضوابط العمل ،لذا
وجود من تفهم عملنا الذي اتسم
بالوضوح والجدية التي وصلت حد
الحسم يف بعض املواقف يعطينا
انطباعا ً إيجابيا ً ويدفعنا للميض قدما ً
يف طريق االصالح الذي اتخذناه عهدا ً
عىل أنفسنا وان شاء الله سننجح فيه
طاملا كان هدفنا االساس املصلحة
العامة للرياضة العراقية.
هل مشاكل اللجنة االوملبية
الوطنية العراقية الزالت عالقة
وماهي اخر املستجدات حول هذا
املوضوع الذي أثار جدل الكثري من
الوسط الريايض؟
بادئ ذي بدء يف هذا السؤال اود
التوضيح ان بعضهم ينظر عملنا إىل
انه استهداف شخيص وهذا محال
ولن يكون كوننا ننظر اىل املدى البعيد
الذي يمثل رياضة ومصلحة البلد،

وال ننظر اىل هذا و ذاك ابداً ،فجميع
املوجودين يف كل املؤسسات الرياضية
هم اخوة وزمالء وأصدقاء لكن يف
إطار العمل ال يمكن ان نتهاون
ازاء أي خلل ,كوننا نعي ما عانت
منه رياضتنا منذ عقد ونصف من
الزمن واكثر بقليل اذ سادت الفوىض
واالجتهادات واملصالح الشخصية
ولم يكرتث احد برياضة اإلنجاز وما
يجب فعله من اجل رياضة افضل،
لذا فإن نعيق بعضهم عرب وسائل
االعالم ليس خوفا ً عىل مصلحة
الرياضة العراقية بل خوفا عىل
مصلحته الشخصية ومملكته التي
اثرى بسببها ،وما حصل هو سيادة
القانون الذي ازعج بعضهم لألسباب
التي ذكرناها والجدل الذي حصل
لن يطول كثرياً ,فكل يشء سيتضح
وستزول هذه املشاكل عقب إقرار
القوانني وإبعاد الطارئني واملفسدين
كوننا اعىل جهة قطاعية حكومية
مسؤولة عن الشباب والرياضة يف
البلد وهذا من صميم واجبنا وما
إقرار قانون اللجنة االوملبية الوطنية
العراقية اال دليالً عىل طوي صفحات
كثرية وطويلة من العمل العشوائي
والخالفات املشار اليها.
 ما هو رأيك بقرار  140الذي صدريف زمن حكومة عادل عبد املهدي ،بعد
ان احدث هذا القرار ضجة كبرية يف
الوسطني الريايض واالعالمي ما بني
موافق ومعارض له؟
القرار  140احد اهم إنجازات الوزارة،
وكالمنا هذا ليس تشدقا ً او تفاخرا ً
كوننا سعينا اليه وكنا السبب فيه ،لكن
كل منصف يضع رياضة العراق نصب
عينيه سيكون رأيه مماثالً لرأينا ،إذ
أن هذا القرار وضع حجر االساس
الستقاللية االتحادات الرياضية
ماليا ً وباتت االتحادات الدولية هي
املرجع االساس لكل منها ،واملنحة
الحكومية املقدمة لهم يتم رصفها
سنويا ً عقب مناقشة مناهجها من
قبل لجنة الخرباء املوجودة يف وزارة
الشباب والرياضة ،لذا لك ان تتصور

الضجة التي تحدث جراء اتخاذ هذه
الخطوات كون الوسطني الريايض
واإلعالمي لم يعتد عىل مثل هذه
االجراءات التي تم تطبيقها يف القرار
 ,140كونه جديد عليهم وال يفوتنا ان
نذكر ايضا ان تطبيق القرار لم يكن
ً
مثاليا ً وعىل
درجة عالية من الدقة
يف جميع فقراته وهذا يشء طبيعي
ومتوقع اذ حدثت بعض األخطاء
هنا وهناك استغلها البعض وحاول
التأثري عىل املؤيدين للقرار والشارع
الريايض عرب وسائل االعالم لكن
صوت الحق كان اعىل كما هو دائما ً
ولم يستطع هؤالء التأثري عىل سلطة
القرار الحكومي وعقب إقرار قانون
اللجنة االوملبية فإن وزارتي الشباب
والرياضة واملالية هما من سيتوىل
وضع التعليمات وتنظيم توزيع
املنح الحكومية لالتحادات الرياضية
واإلرشاف املبارش عليها من قبل
وزارة الشباب حرصا ً.
 هل لديك مؤرشات ومالحظات عىلقانون اللجنة االوملبية املنبثق مؤخرا،
ومتى يرى النور القانون الخاص
باالتحادات الرياضية واالندية؟
فيما يتعلق بقانون اللجنة االوملبية
كانت لدينا بعض املالحظات
واملؤرشات التي وضعناها امام
لجنة الصياغة قبل ترشيعه وان
األخذ ببعضها أثناء القراءة االوىل
يف الربملان ,كما اسهمنا بنقل بعض
وجهات النظر ملختصني ،وبالنسبة
لقانوني االندية واالتحادات فإنهما
سيُرشعان قريبا ً ان شاء الله اذ
تمت القراءة االوىل لقانون االندية
ومن املمكن ابداء بعض املالحظات
بشأنه ليتم قراءته مرة ثانية
حتى إقراره وترشيعه يعقب ذلك
قانون االتحادات وحال اكمال هذه
الترشيعات فإن هدفنا األبعد هو
إقرار وترشيع قانون الرياضة العام
الذي سيضم جميع املؤسسات
الرياضية وزارة الشباب والرياضة
واللجنة االوملبية واالتحادات واالندية
الرياضية.

سعود عبدالغين :مالعب مونديال قطر جاهزة الستخدام تقنية التربيد
الدوحة /الزوراء
أكد الدكتور سعود عبد الغني مهندس
تقنية تربيد مالعب بطولة كأس العالم
لكرة القدم عام  2022املقررة يف قطر
أن اإلضافة النوعية للمالعب املربدة،
التي تبينها قطر استعدادا الستضافة
املونديال ،أعطت زخما ً متميزا ً للدولة يف
املنافسات للفوز بحق تنظيم بطوالت
دولية ،ووضع قطر كوجهة عاملية
للرياضة باملنشآت الرياضية املتقدمة
بها.
وأشار عبدالغني إىل أن هذه املالعب جزء
ال يتجزأ من منظومة خدمية متكاملة
كاملطارات الحديثة ومحطات املرتو
والخدمات الفندقية والرتفيهية ،التي
ترشع قطر يف إنشائها بما يتناسب مع
رؤية عام  2030مبينا أن قطر تسعى
لتقديم مالعب صديقة للبيئة لكي توفر
مردودا ً ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا
ملحيطها  ،مضيفا أن قطر وكجزء من
اإلرث ،وضعت هذا الجهد الهنديس لكل
املهتمني بالعالم ،لالستفادة منه.
واوضح أن دورة كأس الخليج لكرة القدم
يف نسختها األخرية التي استضافتها
قطر ،شكلت مناسبة فريدة للطواقم

والفرق واالتحادات الكروية والرياضية
الخليجية ،للتعرف عن قرب واالستفادة
من مميزات املالعب املربدة مؤكدا لقد
فازت قطر بحق تنظيم كأس العالم
أللعاب القوى  ،2019من بني منافسني
قويني هما الواليات املتحدة األمريكية
وإسبانيا ،وكان ستاد خليفة الدويل املربد
عامل الجذب األول والرهان بالفوز بحق
تنظيم البطوله التي شهدت تسجيل
عديد من األرقام القياسية الجديدة عىل
املستوى الشخيص لالعبني».
وذكر «عزا كثري من الالعبني تحسني
أدائهم بتوفر البيئة الحرارية املناسبة
واملطمئنة لهم ،لدفع أنفسهم لتسجيل
األرقام القياسية بدون قلق عىل
صحتهم ،ووصف عدد منهم تجربتهم
باستاد خليفة الدويل ،أنها كمن يلعب
باستاد مغلق ،ولكنه ملعب مفتوح
مشريا اىل إن فكرة تربيد مالعب مونديال
 2022ليست وليدة اللحظة أو عند
تقديم قطر مللف استضافة البطولة،
حيث أن الفكرة موجودة باعتبار أن
استخدام وتطوير تقنيات التربيد
والتكييف ،يخلق بيئة صحية مالئمة
ملمارسة األنشطة الرياضية بشكل عام،

وكذلك يمكن استخدام التربيد يف مجاالت
أخرى عديدة للقطاع السياحي واإلنتاج
الحيواني والزراعي ،ويمكن االستفادة
من االستادات التي تستخدم هذه
التقنية عىل مدار الساعة وطوال أيام
العام ،مما سيرتك إرثا ً لقطر ،ويجنب
بناء منشآت رياضية غري مستغلة بعد
انتهاء البطولة.

وزاد عبدالغني ان فكرة التحكم باملناخ
إلنشاء بيئة حرارية آمنة للمنافسات
هو الهدف املنشود لتتميز قطر عن
مثيالتها من الدول الراغبة يف استضافة
بطوالت عاملية ،ولذلك نجد أن ملعب
جاسم بن حمد بنادي السد قد مثل
بداية الطريق لتطوير تقنية تربيد
املالعب» مضيفا سعت قطر الستخدام

العلم والتكنولوجيا الحديثة لتصبح
عاصمة الرياضة العاملية ،ونجد أن
التقنيات املتقدمة استخدمت بكثافة
يف تصميمات مالعب كأس العالم كافة،
ومن ثم أصبحت هذه التقنيات جزءا ً ال
يتجزأ يف تصميم امللعب الحديث عاملياً،
مما يعترب إرثا ً أضافته قطر يف تطوير
تصميمات املالعب».

ضابط أردني حيبس النجم الدولي السابق رزاق فرحان بسبب هدف
بغداد /متابعة الزوراء
كشف نجم املنتخب الوطني
فرحان،
رزاق
السابق،
تفاصيل حبسه يف العاصمة
األردنية عمان بعد زيارته
لها عقب املباراة الشهرية
بني اسود الرافدين واألردن
يف نهائي دورة الحسني

«البطولة العربية» لكرة القدم
عام .1999
وانتهت املواجهة حينها بفوز
األردن بركالت الرتجيح ،بعدما
نجح اسود الرافدين بالعودة
من بعيد وإدراك التعادل بعدما
كان متأخرا ً بأربعة اهداف دون
رد يف «ريمونتادا» تاريخية.

وقال فرحان «بعد سقوط
بغداد عام  ،2003كنت محرتفا ً
يف نادي الشارقة االماراتي،
حينها قررت العودة اىل بغداد
عن طريق األردن».
وأضاف «حني وصلت لمطار
عمان الدويل ،أبلغني ضابط
يف املطار بأني لن ادخل اىل

األرايض األردنية ،قال يل :الست
انت من سجل الهدف الرابع
عىل األردن؟ ،قلت له نعم لكن
ملاذا».
وأوضح بالقول« ،ظننت منه
انه يمزح ،لكن بعدها كبل يداي
وزجني بالسجن لثالثة أيام ثم
بعدها عدت اىل العراق».
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أندية الربميريليغ تسعى للتغلب على حتديات االستئناف
 / AFPمتابعة الزوراء
أك�دت كاري�ن براي�دي نائب رئي�س نادي
وس�ت هام اإلنكليزي لكرة الق�دم ،أن كل
أندي�ة ال�دوري املمتاز تريد إكمال املوس�م
عىل الرغم من وجود “الكثر من العقبات”
الستئنافه.
وأدى انتشار وباء فروس كورونا املستجد
إىل تعليق منافسات كرة القدم يف بريطانيا،
بم�ا يف ذل�ك مباريات ال�دوري املمتاز ،منذ
التاس�ع م�ن آذار/مارس امل�ايض إىل أجل
غر مسمى.
وأسفر “كوفيد ”19 -عن وفاة ما يزيد عن
 27ألف ش�خص ،من ضمن ما يفوق 177
ألف حالة اصابة مؤكدة ومعلنة يف اململكة
املتحدة.
وج�ددت األندي�ة تأكي�د التزامه�ا بإنهاء
موس�م  ،2020 - 2019يف ح�ال تقلي�ص
القيود االجتماعي�ة املفروضة يف بريطانيا
نتيج�ة تف�يش “كوفي�د ”19 -وذلك برغم
تخوّف بعض الالعبن.
وناقش�ت األندي�ة كيفي�ة انه�اء املوس�م
الحايل ،مع الحفاظ عىل نزاهة املسابقة.
وأش�ارت تقاري�ر صحفي�ة إىل أن رابط�ة
ال�دوري اإلنكلي�زي أبلغ�ت األندي�ة أن
املباري�ات ال�� 92املتبقي�ة يج�ب أن تقام
يف ع�رشة مالع�ب محاي�دة كي يس�تكمل
املوس�م .وتع� ّد إقامة املباري�ات يف مالعب
محاي�دة نقطة ش�ائكة إضافي�ة ،عدا عن
سلس�لة من القضايا اللوجس�تية األخرى

حي�ث ال تزال هن�اك معارضة عىل أس�س
النزاه�ة الرياضية حول عدم تطبيق فكرة
إنهاء املوس�م عىل قاعدة مباريات الذهاب
واإلي�اب .وقال�ت برايدي يف عم�ود نرش يف
صحيفة “ذي صن” اإلنكليزية “يف اجتماع،
قالت كل األندية أنها تريد استئناف املوسم.
املوضوع املشرتك الوحيد بن جميع األندية

ه�و أن أي تن�ازالت يجب أن تك�ون عادلة
وتحافظ عىل نزاهة اللعبة”.
وأضافت“ :عىل الالعبن واملدربن أن يكونوا
صانعي قرار رئيس�ن يف تلك الربوتوكالت،
ك�ون الطري�ق ال ت�زال طويلة م�ن حيث
نح�ن اآلن إىل الوقت الذي س�نعود لخوض
املباري�ات مجددا” .وأش�ارت برايدي إىل أن

هناك الكثر من العقبات التي يجب التغلب
عليها وأن هن�اك الكثر من التنازالت التي
يجب القيام بها.
وكان الرئيس التنفيذي لربايتون بول باربر
رأى ان فكرة عدم خوض املباريات البيتية
هي “عيب إضايف” فضال عن خوضها دون
جماه�ر .وقبل خط�ة العودة الس�تئناف

املباريات ،عىل أندية الدوري املمتاز معالجة
قضية كيفية اج�راء االختبارات الصحية،
وسالمة الالعبن.
ويتعن عىل الالعب�ن وافراد الجهاز الفني
الخضوع للفحوصات للكشف عن فروس
كورونا مرتن أو ثالث يف االس�بوع الواحد،
وق�د يت�م اجبارهم ع�ىل البق�اء يف الحجر
اإللزامي يف فنادق بعيدا عن عائالتهم للحد
من مخاطر تفيش الفروس.
وأعلن مهاجم مانشسرت سيتي األرجنتيني
س�رخيو أغويرو هذا األسبوع ان الالعبن
خائفون من استئناف اللعب بسبب تفيش
كورون�ا .بدوره تس�اءل مهاج�م برايتون
املخ�رم غلن م�وراي عم�ا إذا كان من
املناس�ب لع�ودة ك�رة الق�دم الس�تنزاف
امل�وارد م�ن الخدمات العام�ة مثل طواقم
اإلس�عاف والرشطة .ويهدف اقرتاح إقامة
املباريات عىل مالعب محايدة إىل تقليل عدد
املوظفن الطبين واألمنين واإلعالمين يف
كل مباراة.
وأش�ارت براي�دي إىل أنه “م�ن الواضح أن
موقع اقامة املباريات عندما يعاود الدوري
نشاطه سيخضع ملوافقة كل من الحكومة
وهيئة سالمة املالعب الرياضية”.
وختم�ت“ :يمكنه�م الق�ول إن اقام�ة
املباريات عىل ملعب محايد تحمي س�المة
كل املش�اركن فيه�ا ،وتقل�ل الع�بء عىل
الخدم�ات العام�ة مث�ل الرشط�ة والفرق
اإلسعافية”.

وهن�اك ثالثة أندية مرصية تبحث ع�ن االحتكاك القوي
قبل استكمال مشوارها يف بطوالت إفريقيا”.
وكش�ف األهيل أن “إلغاء النشاط الكروي ،بالطبع يتبعه
إلغاء بقية األنش�طة يف اللعبات األخ�رى ،وهو ما يرتتب

عليه ترسيح األجهزة والعاملن يف هذه اللعبات للتخلص
م�ن أعباء رواتبهم الش�هرية ،وهذا يتن�اىف مع توجهات
الدول�ة ومؤسس�اتها يف
الحفاظ ع�ىل حقوق

شريوود :ميسي ليس موهوبا

رأى امل�درب اإلنكلي�زي تيم ش�روود أن إنج�ازات ليونيل مييس
الهائلة ليس نتيجة موهبة طبيعية بل عمل شاق ومثابرة ،حيث
زعم مدرب توتنهام هوتسرب السابق أن أسطورة برشلونة ليس
ً
“هدافا طبيع ًيا” بمعنى ليس هدافا بالفطرة.

ويعت�رب الكث�رون أن مييس هو أعظم الع�ب يف التاريخ الكروي
وقد سجل ً 627
هدفا مع برشلونة.
ً
ويف س�جل األرجنتيني الرائع يف الدوري اإلس�باني أيضا تسجيله
م�ا معدله هدفا تقري ًبا يف كل مب�اراة إذ يملك ً 438
هدفا يف 474

مباراة.
ورغ�م ذل�ك ،يدع�ي ش�روود ،م�درب توتنه�ام
هوتس�رب السابق وأستون فيال ،أنه ال يوجد يشء
مماث�ل نتيجة “موهبة طبيعية” ويرص أن نجاح
مييس يعود إىل العمل الشاق.
وقال ش�روود لصحيفة دييل ميل اإلنكليزية“ :ال
أعتقد أن هناك هداف�ن بالفطرة موهوبون ،ليونيل
مي�يس يف هذا املس�توى ألنه ت�درب كث�را ،إنه عمل
مجهد ،ال يمكن أن تولد هكذا”.
وأرص العب منتخب إنكلرتا السابق ً
أيضا عىل أن التدريب
املضني أهم بكثر لالعب كرة القدم من املوهبة.
وكان العب خط وس�ط توتنهام السابق عاد إىل
وايت هارت لن كمدير فني يف عام 2013
ولكن تمت إقالته بعد ستة أشهر .ثم
تبع ذلك فرتة قصرة مع أس�تون
في�ال يف ع�ام  2015حي�ث ق�اد
ش�روود النادي إىل نهائي كأس
االتحاد اإلنجليزي قبل الخسارة
من آرسنال.

وزير الداخلية األملانية يدعم استئناف البوندسليغا

ق�دم وزير الداخلية والرياضة األملاني هورس�ت س�يهوفر
دعمه الستئناف الدوري األملاني لكرة القدم عىل الرغم من
تفيش فروس كورونا املستجد.
وج�اء كالم س�يهوفر يف حديث لصحيفة “بيلد” الواس�عة
االنتشار وقال“ :أجد بأن الربنامج املوضوع من قبل رابطة
دوري ك�رة الق�دم جيد وأدعم اس�تئناف ال�دوري يف ايار/
مايو” وذلك قبل ثالثة أيام من اجتماع للس�لطات األملانية
للبت يف مصر البوندس�ليغا .لكن سيهوفر الذي يلعب دورا ً
محوري�ا ً داخل الحكومة كونه يحم�ل حقيبتن وزاريتن،
أشار إىل أنه يتعن عىل الفرق والالعبن احرتام رشوط عدة
ول�ن يحصلوا عىل أي “اس�تثناء” .وأض�اف يف هذا الصدد:
“يف ح�ال وجود حالة كورونا واح�دة يف صفوف الفريق أو
جهازه الفني ،يتوجب عىل النادي بأكمله والفريق املنافس
ل�ه الذي واجهه يف آخ�ر مباراة أن يدخل�وا يف حجر صحي
لفرتة  14يوماً”.

وتابع“ :وبالتايل ثمة مخاطر
تتعل�ق بالربنامج وبالرتتيب”
يف ح�ال انتق�ال الع�دوى “ما
يس�تدعي انضباط�ا ً كبرا ً يف
اطار مكافحة كورونا”.
كما رفض الوزير منح أفضلية
لألندي�ة مقارن�ة باآلخرين يف
إطار الخض�وع للفحوصات يف
الوقت ال�ذي طالبت في�ه األندية
بفحوصات دوري�ة لالعبيها عىل
سبيل الحماية.
وكان�ت وزارة العم�ل األملاني�ة
وافق�ت عىل خطط اس�تئناف دوري
بوندسليغا وقال بيورن بوهنينغ سكرتر
وزارة العم�ل ملجموع�ة “أر أن دي” اإلعالمية االربعاء
املايض“ :يمكن ضمان سالمة الالعبن ،املدربن وباقي
االجهزة إىل حد كبر إذا تم تنفيذ الفكرة بشكل كامل”.
وعاودت األندية ال� 18يف دوري الدرجة األوىل تدريباتها
يف األسابيع الثالثة األخرة لكن بمجموعات صغرة مع
اعتماد التباعد االجتماعي حتى عىل أرضية امللعب.
وتبدو رابطة الدوري األملاني مصممة عىل إنهاء الدوري
يف  30حزيران/يوني�و لضم�ان حص�ول األندي�ة ع�ىل
إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر ب� 300مليون
يورو ،يف ظل تقارير تشر إىل أن  13ناديا ً من أصل  36يف
الدرجتن األوىل والثانية عىل شفر االفالس.

اعالم الكرتوني

تسريبات لقميص برشلونة
اجلديد 2021 – 2020
أك�دت صحيف�ة “إل
مون�دو ديبورتيف�و”
الكاتالوني�ة أن الصور
املرسب�ة ع�ىل مواق�ع
التواص�ل االجتماع�ي
للقميص الجديد لفريق
برشلونة 2021 - 2020
هي حقيقية.
وتح ّدث�ت الصحيف�ة
املقربة من نادي برشلونة عن الصور املتداولة للقميص الجديد
مش�رة إىل أن ه�ذه الصور ال يمكن التأكد من أنها نس�خة من
النموذج الجديد أو أنها الصور الرسمية.
وأض�اف ذات املص�در ب�أن القمي�ص الجدي�د س�يحمل اللون
األصف�ر يف دائ�رة الرقبة باإلضاف�ة إىل وجود اللون�ن املميزين
للنادي (األحم�ر واألزرق) بطريقة عمودية يفصل بينهما خط
أصفر صغر.
وأكدت “إل موندو ديبورتيفو” بأن الذين ش�اهدوا القميص يف
صيغت�ه الحقيقية أعجبوا به وأكدوا بأنه س�يلقى رواجا ً كبرا ً
يف السوق.
كما أش�ارت الصحيفة إىل أن القميص الثاني لفريق برش�لونة
سيكون أسودا ً بالكامل تتخلله تفاصيل ذهبية يف حن سيكون
القميص الثالث ورديا ً بتفاصيل خراء.
وتأخر نادي برشلونة يف التقديم الرسمي لقميص موسم 2020
 2021 -نظرا ً النتشار فروس كورونا املستجد “كوفيد.”19 -

فلوريان توفان حمط أنظار ميالن

األهلي يطالب باستكمال الدوري
طالب النادي األهيل حامل لقب ومتصدر الدوري املرصي
لكرة القدم برورة العمل عىل استكمال املوسم الكروي
املعلقة مبارياته بس�بب تفيش فروس كورونا املستجد،
يف توقي�ت تحدده الحكومة ويضمن ع�ودة آمنة صحيا،
اقتصاديا ورياضيا.
وحدد الن�ادي موقفه من اس�تئناف النش�اط الريايض،
مش�ددا ع�ىل رضر “حرم�ان األندية من بقي�ة عوائدها
التس�ويقية ً
وفق�ا لتعاقداته�ا م�ع ال�رشكات الراعي�ة
والحاصلة عىل حقوق البث وخالفه”.
أضاف“ :س�دد الن�ادي األه�يل واملفرتض س�ائر األندية
م�ا ي�وازي  % 85من روات�ب الالعبن واألجه�زة الفنية
واإلدارية والطبية عن املوسم الحايل.
يف املقاب�ل ل�م تحص�ل األندي�ة عىل نف�س النس�بة من
عوائده�ا املالي�ة ،وإذا تم إلغاء النش�اط لن تحصل عىل
أكثر من .”% 50
وطالب األهيل ب�”عدم االستعجال يف اتخاذ قرار اإللغاء”
بع�د تأجي�ل أوملبياد طوكي�و  2020حت�ى صيف 2021
وتأجيل التصفيات اإلفريقية للمنتخبات.
تابع“ :إذا أخذنا يف االعتبار أن املوسم الحايل بدأ يف (أيلول)
س�بتمرب املايض ،وبالتايل يمكن أن ينطلق املوسم الجديد
يف (ترشي�ن األول) أكتوبر مثلما حدث يف الس�ابق .وماذا
عن فرتة التوق�ف من (أيار) مايو إىل أكتوبر حال اإللغاء
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املوظفن والعاملن وكذلك العمالة املؤقتة”.
ويتص�در األهيل ترتيب الدوري قب�ل توقفه ب� 49نقطة
م�ن  17مب�اراة مقاب�ل  33للمقاول�ون الع�رب من 18
مباراة.
وكان ع�دد من األندية تقدمها الزمال�ك قد طالب بإلغاء
املوسم الحايل.
والتقى وزير الرياضة أرشف صبحي باللجنة الخماسية
لالتح�اد املرصي لكرة القدم برئاس�ة عم�رو الجنايني،
ملناقشة الخطة الفنية لإلتحاد خالل املرحلة املقبلة.
وق�ال صبح�ي“ :إن اله�دف م�ن الجلس�ة التأكي�د عىل
اس�تعداد وجاهزية االتحاد املرصي لك�رة القدم ،ورؤية
اللجنة الخماسية يف تحديد االطار الفني الخاص بتحديد
عدد من االس�تادات الت�ي من املمكن أن يك�ون لها دور
كبر يف اس�تضافة املباريات املحلية خالل املرحلة املقبلة
يف حال قررت الدولة بعودة النشاط يف أي وقت”.
وش�دد صبحي عىل أن عودة النش�اط الريايض ستقرره
الحكوم�ة املرصية وفق�ا للمعطيات الراهن�ة وىف ضوء
املس�تجدات الخاص�ة باالج�راءآت االحرتازي�ة ملواجهة
انتشار فروس كورونا.
وأوضح“ :ان معطيات الواقع الحايل تش�ر إىل استمرار
صعوب�ة عودة النش�اط نافيا بذل�ك بعض األنب�اء التي
أشارت إىل عودة النشاط خالل هذا الشهر”.

ْ
أف�ادت تقاري�ر إعالمية إيطالي�ة أن ميالن يس�عى لض ّم جناح
أوملبيك مرس�يليا الطائر فلوريان توفان إىل صفوفه خالل فرتة
االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وأش�ارت األنب�اء الواردة م�ن إيطاليا أن مي�الن اتصل بمحيط
الالعب لجس نبضه دون ذكر تفاصيل إضافية عن املوضوع.
ويبدو ال�”روس�ونري” جادا يف مسعاه خصوصا ً وأن املهاجم
الفائ�ز مع منتخب “الديوك” بلق�ب كأس العالم لكرة القدم يف
روس�يا عام  2018لن يكل�ف خزينة العمالق اإليط�ايل كثرا ً إذ
ينتهي عقده مع مرسيليا صيف العام املقبل.
ويع� ّد فلوريان توفان ( 27عاماً) ال�ذي تقمّص ألوان غرونوبل
وباس�تيا ومرس�يليا ونيوكاس�ل يونايتد اإلنكلي�زي من خرة
مهاجمي الكرة الفرنسية يف السنوات األخرة.
يذك�ر أن ال�دويل الفرنيس مطل�وب أيضا ً يف ع�دة أندية أوروبية
أخرى عىل غرار فالنسيا اإلسباني وإنرت وروما اإليطالين.

إميري :نيمار سيكون أفضل العب يف العامل
رأى أون�اي إيمري أن نيمار لديه قدرة التفوق
عىل ليونيل مييس وكريس�تيانو رونالدو وأن
يصبح أفضل العب يف العالم.
وكان إيم�ري م�درب باريس س�ان جرمان
س�ابقاً ،ق�د أرشف عىل نيمار يف أول موس�م
له يف فرنس�ا بعد انتقال�ه مقابل  222مليون
يورو من برشلونة عام .2017
وكشف املدرب اإلسباني الذي غادر باريس سان
جرمان يف عام  2018وانتقل إىل أرسنال
قب�ل إقالت�ه ع�ام  ،2019أنه

أح�ب تجربته م�ع نيمار وال ي�زال يؤمن بقدرة
الالع�ب البالغ من العمر  28عامً ا عىل أن يصبح
األفضل عامليا ً.
وق�ال إيمري يف مقابل�ة مع الوكالة اإلس�بانية
وم�درب غرناط�ة دييغ�و مارتينيز ،ال�ذي كان
مس�اعده يف إش�بيلية“ :لقد قضيت معه س�نة
رائع�ة” .وأض�اف“ :لق�د تعلم�ت الكث�ر م�ن
مش�اهدة ردود أفعال�ه يف كل جلس�ة تدريبي�ة
ويف املباري�ات” .وتاب�ع“ :نيم�ار يمل�ك املوهبة
باإلضاف�ة لديه الق�درة عىل التنفي�ذ” .وأردف:

“أعتق�د أنه يمل�ك الفرصة للتف�وق عىل مييس
وكريس�تيانو رونالدو وأن يكون أفضل العب يف
العالم ،ولديه الوقت للقيام بذلك”.
وفاز نيمار بس�تة ألقاب يف مواس�مه الثالثة يف
باريس س�ان جرمان بما يف ذل�ك لقب الدوري
ثالث مرات .وقاد نيمار باريس سان جرمان إىل
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا املوس�م قبل
أن يؤدي وباء كورونا إىل إيقاف األنشطة.
وس�جل نيمار  69هدفا يف  80مباراة مع س�ان
جرمان.

اقرتاح بتغيري موعد انطالق املوسم الكروي يف أوروبا
تح�دث فيكت�ور مونتالياني نائ�ب رئيس
االتح�اد الدويل لكرة الق�دم (الفيفا) عن
إمكاني�ة بح�ث تغي�ر موع�د انطالق
املوسم يف أوروبا ليتوافق مع التقويم
السنوي يف أعقاب جائحة فروس
كورون�ا وهو ما أوقف نش�اط
اللعبة حول العالم تقريبا ً.
ويف مقابل�ة محطة راديو
س�بورتيفا اإلذاعي�ة
ق�ال
اإليطالي�ة،
مونتاليان�ي الذي
يعت�رب حليف�ا ً
مقربا ً من رئيس
الفيف�ا جيان�ي
إنفانتينو إن هذا
التح�رك يتناس�ب
م�ع موع�د نهائي�ات
كأس العالم  2022التي س�تقام
يف قط�ر يف ترشي�ن الثاني/نوفم�رب وكان�ون
األول/ديسمرب.
وكان إنفانتين�و نفس�ه ق�ال إن ك�رة القدم س�تصبح
مختلفة تماما ً عندما تعود عجلتها للدوران وإن التوقف
الحايل للعبة ربما يكون بمثابة فرصة طيبة إلعادة النظر
يف برنامجه�ا املزدح�م باملباري�ات واألح�داث واملقرر أن
يستمر حتى .2024
وق�ال مونتاليان�ي وه�و أيض�ا ً رئي�س اتح�اد أمريكا
الش�مالية والوس�طى والكاريب�ي (الكون�كاكاف):
“أمامنا فرصة لتحقيق ذلك يف ظل إقامة كأس العالم
يف قط�ر  2022يف نوفمرب وديس�مرب وهذه ممكن أن
تكون فكرة جيدة”.
وأضاف مونتالياني“ :هنا يف األمركيتن يقام املوسم
بالفع�ل وفقا للتقويم الس�نوي وربما يمكن تطبيق
ه�ذا الحل عىل البطوالت يف أوروب�ا وأفريقيا ويمكن

مناقشة األمر عىل املس�توين الوطني والقاري ،هذه ليست
فكرة س�يئة بل يمكنها أن تشكل حال خالل العامن املقبلن
ويف ظل إقامة كأس العالم يف الشتاء”.
وال ت�زال دول أوروبية مثل إيطالي�ا وأملانيا وإنجلرتا تأمل يف
استكمال ما تبقى من مباريات بطوالت الدوري هذا املوسم
لك�ن ذلك ربما يعن�ي تأخر انطالق موس�م 2021 - 2020
كم�ا يرغب االتحاد األوروبي لكرة الق�دم (اليويفا) يف إنهاء
موسم دوري األبطال والدوري األوروبي.
وق�ال مونتاليان�ي“ :بدأن�ا بالفعل التفك�ر يف كيفية وضع
برنامج جديد للبطوالت بداية من  2024واآلن ويف ظل األزمة
الحالية فنحن بحاجة إىل إجابات رسيعة”.
وظهرت فكرة اتباع التقويم الس�نوي يف مواعيد موسم كرة
الق�دم من خ�الل كارل هاين�ز رومنيغه عندما كان رئيس�ا ً
لرابطة األندية األوروبية.
وقال رومنيغه ملجلة فران�س فوتبول يف مقابلة عام :2013
“يف كل م�كان س�واء كان ذلك يف أملانيا أو فرنس�ا أو إنكلرتا
ف�إن الصيف هو أفضل فصل طيل�ة العام .وهذا هو الفصل
الذي ال نلعب فيه”.
مضيف�اً“ :ويف خض�م الش�تاء عندم�ا يك�ون الربد ش�ديدا ً
والثلوج تتس�اقط فنحن طيلة الوق�ت تقريبا نلعب ويف ظل
ظروف غر مناس�بة لالعبن والجمهور عىل حد سواء .هذا
غر منطقي”.
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احللبوسي يهنئ بالذكرى الرابعة والستني
النطالق بث تلفزيون مجهورية العراق

بغداد  /نينا:
هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس ،ش�بكة االعالم العراقي بمناس�بة ذكرى تأسيس
تلفزي�ون الع�راق .وجاء يف ِّ
نص التهنئة ”:نهنئ ش�بكة اإلعالم العراقي وكوادرها بمناس�بة
الذكرى الرابعة والستن النطالق بث تلفزيون جمهورية العراق ،كواحد من اوائل التلفزيونات
العربية التي الهمت املش�اهد العراقي ،وقدمت اعماالً
ً
كبرية ووعيا ً متطورا ً س�بق أغلب دول
املنطقة والعالم” .وتمنى الحلبويس للش�بكة ”:دوام املوفقية والنجاح؛ لحمل رس�الة االعالم
الهادف والواعي ،وتقديم كل ما يعزز القيم االصيلة ،ويرسخ االنتماء الوطني ،ويواكب حركة
التطور والتقدم “.

توثيق اول قناة رمسية يف العراق
على التيليغرام

بغداد  /نينا :
اعلن مركز االعالم الرقمي  DMCعن قيام منصة التيليغرام بتوثيق اول قناة رسمية يف العراق
عىل منصتها .واكد املركز يف بيان ان  :قناة رئاسة جمهورية العراق -https://t.me/Ira :
 iPresidencyتم توثيقها رسميا الجمعة االول من آيار ،وبذلك تعتر اول قناة رسمية موثقة
يف العراق .نَّ
وبن املركز ان  :املكتب االعالمي لرئاس�ة جمهوري�ة العراق ابدى اهتماما واضحا
باالعالم الرقمي منذ عام  2018وقام بانش�اء منصات عىل الفيس�بوك وتويرت واالنس�تغرام
والتيليغ�رام والتي اصبح�ت االن كلها موثقة .ودعا بقية مؤسس�ات الدولة اىل توثيق جميع
حساباتها عىل مختلف املنصات من اجل منع نرش االخبار الكاذبة وتضليل املستخدم.

قرقاش :أخبار كاذبة حتاول النيل من
حتالف مصر والسعودية واإلمارات

دبي � متابعة الزوراء:
َ
ق�ال وزير الدول�ة اإلماراتي للش�ؤون الخارجية إن التحالف املرصي الس�عودي اإلمارات�ي يواجه هجمة
رشس�ة .وقال قرقاش يف تغريدة له عىل حس�ابه عىل “تويرت” ،إن البلدان الثالثة تتعرض ل�”أخبار كاذبة
م�ن منص�ات معروف�ة” .مضيفا أن “بن�اء تكتل عرب�ي ينظر إىل االس�تقرار والتقدم كأس�اس للمنطقة
ومس�تقبلها ،يواجه�ه هجم�ة إقليمية رشس�ة” .واته�م قرقاش من وصفه�م ب�”الضعفاء واملهمش�ن
واملؤدلج�ن” باالنس�ياق وراء تلك الهجمة .تغري�دات قرقاش جاءت بع�د ر ّد وزارة الخارجية الرتكية عىل
اتهام�ات الحكومة اإلماراتية لها حول دوره�ا يف معارك ليبيا.وقالت وزارة الخارجية الرتكية ،يف بيان لها،
إنه�ا ندع�و اإلمارات إىل “التخ�ي عن اتخاذ موقف عدائي ض�د بلدنا ،والتزام حدوده�ا” .وتابع البيان بأن
“إدارة النظام اإلماراتي تعمل عىل التغطية عىل سياس�اتها املدمرة ،بتوجيه االفرتاءات واالتهامات القذرة
إىل تركيا ،فهذا النظام يدعم االنقالبين بالس�الح واملرتزقة منذ س�نوات” .يذكر أن رشكة “تويرت” حذفت
مطلع ش�هر نيس�ان /أبريل املايض آالف الحس�ابات التي قالت إنها مرتبطة بمرص والس�عودية ،وتنتهك
سياسة النرش لديها ،يف إشارة إىل “الذباب اإللكرتوني” الذي دأب عر هذه الحسابات عىل الهجوم غري املرر
ع�ىل تركي�ا وقطر .وقالت الرشكة يف بي�ان عىل موقعها اإللكرتوني ،إنها حذفت ش�بكة مكونة من  5آالف
و 350حس�ابا مرتبطا بالس�عودية ،وتعمل من مرص واإلمارات .وأضافت أن الحسابات املحذوفة كان من
شأنها تضخيم املحتوى الذي يشيد بالقيادة السعودية ،وضخ رسائل تنتقد نشاط قطر وتركيا يف اليمن.

بسبب عمل فني يسيء لاليزيديات

فيان دخيل تعلن اقامة دعوى قضائية ضد قناة فضائية وهيئة االعالم واالتصاالت
بغداد  /نينا:
أدان�ت النائبة الس�ابقة يف الرملان  ،في�ان دخيل ،الخميس
املايض طريقة عرض أحداث “سبي اإليزيديات” يف مسلسل
يع�رض عىل إح�دى القن�وات بطريق�ة “مس�يئة للقضية
ً
مشرية إىل أنها “بارشت
وتضمن مفردات خادشة للحياء”،
بإتخاذ اإلج�راءات القانوني�ة بحق القن�اة وإدارتها وبحق
القائم�ن ع�ىل العمل بش�كل مب�ارش وبحق هيئ�ة اإلعالم
واالتصاالت” .وقالت دخيل يف بيان“ :اطلعنا بذهول وصدمة
يمتزج معهما ألم املأساة وجروحها التي لم تندمل بعد عىل
مشاهد الحلقة الخاصة بسبي اإليزيديات من مسلسل (بنج
ع�ام) التي ُعرضت عىل قناة  UTVوكيف أس�اءت للقضية
وتجاوزت بشكل غري مرر عىل ديان ٍة أصيلة ومكون أساس
م�ن مكونات الش�عب العراقي وكيف اس�تخدمت املأس�اة
ش�عور باملس�ؤولية من
بكل اس�تهتار واس�تخفاف وعدم
ٍ
أجل تس�ويق العمل والقناة بقصد الربح عىل حساب أرواح

كانت األكثر إثارة للقلق بالنس�بة
يل ،وه�ي أن الكث�ري م�ن الن�اس
يش�ريون إىل جوان�ب مختلف�ة
من ش�خصية ري�د أو كتاباتها أو
سياساتها كدليل عىل أنها ليست
ذات مصداقية ،فهي تختلقها”.
وأش�ار هاي�ز إىل أن بع�ض
املشاهدين أشاروا إىل مواقف ريد
السياسية ،بما يف ذلك أنها دعمت
املرش�ح الديمقراط�ي الس�ابق
للرئاسة السناتور بريني ساندرز
وله�ا تعليق�ات إيجابية س�ابقة
أبدته�ا حول بايدن .وق�ال هايز:
“الدرس ه�و أن نأخذ املزاعم عىل

محم�ل الجد ،ونحق�ق برسعة يف
الحقائق املحيط�ة بها بأفضل ما
يمكن”.
م�ن جهتها دع�ت هيئ�ة تحرير
صحيف�ة نيويورك تايم�ز اللجنة
الوطني�ة الديمقراطي�ة ()DNC
للتحقي�ق يف مزاع�م االعت�داء
الجنيس ضد نائب الرئيس السابق
جو بايدن.
وكتب�ت الصحيف�ة يف افتتاحي�ة
نرشته�ا مس�اء الجمع�ة “ع�ىل
حملت�ه وحزب�ه واج�ب طمأن�ة
الجمه�ور ب�أن االتهام�ات تؤخذ
عىل محمل الج�د ”.وتابعت “عىل

وأع�راض آالف الضحايا االيزيدين ومئ�ات اآلالف من أبناء
جلدتهم “.
وأضاف اننا اذ “نس�تنكر وندين بش�دة املفردات الس�وقية
الخادش�ة للحياء التي تضمنها العمل والت�ي مثلت تجاوزا ً
كب�ريا ً عىل املجتمع اإليزي�دي وعىل الديان�ة اإليزيدية بوجه

خ�اص ،فأننا نذكر القائمن عىل ه�ذه القناة أنكم لعبتم يف
امل�ايض القريب دور الجالد ولن يغف�ر لكم اليوم التخفي يف
دور املتعاطف مع الضحية” .
وتاب�ع البيان “نعل�ن أمام الرأي العام العراق�ي والدويل أننا
بارشن�ا بإتخاذ اإلج�راءات القانونية بحق القن�اة وإدارتها
وبح�ق القائم�ن ع�ىل العمل بش�كل مبارش وبح�ق هيئة
اإلع�الم واالتصاالت التي وكم�ا يبدو انها التعل�م أبجديات
عمله�ا عندم�ا تغافل�ت أو غض�ت الط�رف بش�كل متعمد
ع�ن هذه اإلس�اءة الكب�رية لاليزيدين كما نج�دد مطالبتنا
للحكوم�ة العراقي�ة بالقي�ام بواجبها الرشع�ي واألخالقي
تج�اه آالف املفق�ودات واملفقودين اإليزيدي�ن والعمل بكل
الوس�ائل عىل الكش�ف عن مصريهم وإعادته�م إىل ذويهم
وج�ر خواطر عرشات آالف العوائ�ل اإليزيدية األخرى التي
انتهك�ت حرماته�ا وقتل أع�ز رجاله�ا نطالبه�ا بذلك بدل
ً
متفرجة عىل تلك اإلساءات ومثيالتها”.
وقوفها

هيئة االعالم واالتصاالت تدعو املؤسسات اإلعالمية
لاللتزام بالئحة قواعد البث اإلعالمي
بغداد  /نينا:
ْ
دعت هيئ�ة اإلعالم واالتصاالت املؤسس�ات
اإلعالمية كافة اىل االلتزام بالئحة قواعد البث
اإلعالم�ي التي تحدد املعاي�ري العامة للرامج
املرئية واملس�موعة ،ولضمان منع التحريض
عىل العنف والكراهية ،والحفاظ عىل الس�لم
االهي واالمن الوطني ،وعدم بث مواد تخالف
اللياقة واآلداب.
وذكرت يف بيان ان :احرتام التقاليد االجتماعية
واجب انس�اني اكدت عليه القوانن واملواثيق
الدولية ،االمر الذي يحتم عىل وس�ائل اإلعالم
التعاطي بايجابية واحرتام العادات والطقوس
التي يمارسها غالبية الشعب العراقي يف شهر
رمض�ان الفضي�ل ،وعدم بث م�واد مخالفة

للذوق العام ،وااللت�زام بالحيادية واملهنية يف
نقل الوقائع التاريخية.
وتن�وه الهيئ�ة اىل انه�ا وضم�ن صالحياتها
املنصوص عليها يف الدستور والقانون النافذ
تتابع جميع امل�واد اإلعالمية التي تبث خالل
شهر رمضان وسجلت عدة مخالفات لقواعد
البث اإلعالمي.
ودعت الهيئة وس�ائل اإلعالم اىل فحص املواد
قب�ل بثه�ا وحذف كل م�ا ي�يسء اىل العادات
واالعراف االجتماعية املحرتمة ،وكل ما يمس
كرامة االنسان العراقي والنساء خصوصا.
وش�ددت انه يف حال عدم االلت�زام فان هيئة
اإلع�الم واالتص�االت س�تتخذ االج�راءات
القانونية الكفيلة وفق القوانن املرعية.

عشائر من ميسان تعلن رفعها دعوى قضائية ومالحقة
عشائرية على كادر مسلسل متلفز

بغداد  /نينا:
ْ
اعلن�ت عش�ائر عدي�دة م�ن
محافظ�ة ميس�ان  /بن�ي الم -
الب�و دراج  -عش�ائر الفريجات
عش�ائر الب�و محمد  -عش�ائرالسواعد  /رفعها دعوى قضائية
ومالحق�ة عش�ائرية ع�ىل كادر
مسلسل متلفز .
وقال�ت يف بيان  :بعد ان فتحنا يف
املحافظة ابواب بيوتنا ومضايفنا
وخدمن�ا ال�كادر التمثي�ي الذي
جاء للمحافظة وصور مسلس�ل
( احالم الس�نن ) ال�ذي يعرض
االن عىل قناة (  MBCالس�عودي
) بل قدم لهم كل صغرية وكبرية
كان�وا قد قال�وا لنا ان املسلس�ل
يتغنى بمكارم الجنوب وعشائره
التي كانت وما زالت الرافد االكر
لكل ما يحتاجه العراق وليس�ت

مطالب بطرد مذيع تناول فضيحة بايدن..
ونيويورك تاميز حتذر
واشنطن/متابعة الزوراء:
رد كري�س هايز  ،املق�دم يف قناة
 MSNBCعىل ردود الفعل العنيفة
الت�ي واجهه�ا هذا األس�بوع بعد
تغطيته مزاع�م االعتداء الجنيس
ض�د نائ�ب الرئيس الس�ابق جو
باي�دن ،والت�ي أدت إىل انتش�ار
هشتاغ عىل تويرت يطالب بفصله
من القناة ()#FireChrisHayes
وكان هايز أول م�ن قام بتغطية
االدع�اءات يف برنامج�ه ،يف وقت
ال�ذروة ،مستش�هدا باملعلوم�ات
التي تم جمعها من قبل تحقيق يف
صحيفة نيويورك تايمز.
وقال ع�ر برنامجه“ :كان الكثري
م�ن الن�اس غ�ري راض�ن ع�ن
تغطيتن�ا للقص�ة ،ولهذا الس�بب
ربم�ا تكون ق�د رأيت الهاش�تاغ
ً
رائج�ا ع�ىل
FireChrisHayes
 Twitterأمس”.
وتابع“ :هناك ثالث فئات غضبت
م�ن التغطي�ة والفئ�ة األوىل وهم
أناس قالوا أساس�ا “أنا ال أصدق
ت�ارا ريد .وأص�دق ج�و بايدن”.
ووص�ف املجموع�ة الثاني�ة م�ن
النقاد بأنها فئة “ال تهتم”  ،قائالً
إنها تتألف من ديمقراطين يرون
اإلطاح�ة بالرئي�س دونالد ترمب
أولوية ملحة.
وقال هايز“ :ثم الفئة الثالثة التي
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اللجنة الوطني�ة الديمقراطية أن
تتحرك للتحقي�ق يف األمر برسعة
وش�مول بالتع�اون الكام�ل مع
حملة بايدن”.
ويف م�ارس ،اتهم�ت ت�ارا ري�د
بايدن باالعتداء عليها جنس�يا يف
ع�ام  ،1993عندما كان�ت تعمل
له مس�اعدة يف مجلس الش�يوخ.
ونف�ى بايدن ي�وم الجمع�ة علنا
هذه املزاع�م ألول م�رة عىل قناة
“مورنين�غ ج�و” م�ن ،MSNBC
قائ�ال إن ذلك ل�م يح�دث رافضا
اإلفراج عن الوثائ�ق التي طالبت
بها تارا ريد.

فتوى الجه�اد الكفائ�ي ببعيدة
عن ذلك.
واض�اف البي�ان  :لك�ن فاجأن�ا

نتاج هذا املسلس�ل وم�ا يقدمه
من صورة س�لبية ضحلة سيئة
عن الجنوب وعش�ائره بل قدموا

عادات ل�م ولن تكون يف مضايف
الجنوب كرمي النساء يف حظرية
الحيوانات او االقتتال والرصاعات

الطفولية التي تجعل من املشاهد
ينظر لعشائر الجنوب كمجاميع
ضالة منحرفة بعيدة عن العالم.
واوضح  :مل�ا لهذا املسلس�ل من
تجاوز رصي�ح علينا  ،نعلن رفع
دعوى قضائية عىل مخرج العمل
جمال عبد جاس�م وكاتبه مازن
الش�بيبي وكل كادره التمثي�ي
ً
والرشك�ة املنتج�ة ،
فض�ال ع�ن
املالحقة العش�ائرية ل�كل افراد
العم�ل  .وطال�ب البي�ان  :وزارة
الثقافة ونقاب�ة الفنانن وهيئة
االع�الم واالتص�االت باتخ�اذ
موقف واض�ح ورصيح من هذه
القن�اة الس�عودية الت�ي تريد ان
تحمل دور فت�اوى التكفري بقتل
العراقي�ن اىل قتل قيمهم وارثهم
الوطن�ي واالجتماع�ي ..وان غدا ً
لناظره لقريب.

العفو الدولية تطالب السلطات اجلزائرية بوقف تتبع الصحفيني
الجزائر/ميدل ايست اونالين:
ْ
طالب�ت منظم�ة العف�و الدولية
املدافع�ة ع�ن حقوق اإلنس�ان،
الخمي�س ،الس�لطات الجزائرية
بإط�الق رساح الصحف�ي خالد
درارن�ي املوج�ود ره�ن الحبس
املؤقت من�ذ نهاي�ة آذار/مارس
وإنه�اء “القي�ود غ�ري امل�ررة
املفروض�ة ع�ىل الصحفي�ن
ووسائل اإلعالم املستقلة”.
وقالت هبة مرايف ،مديرة املكتب
اإلقليمي للرشق األوسط وشمال
أفريقيا يف منظمة العفو الدولية
“يج�ب ع�ىل الس�لطات اإلفراج
ف�ورا ً ودون قي�د أو رشط ع�ن
خالد ،وإنهاء محاكمته املشينة.
فهو ُيعاقب ملج�رد أنه تجرأ عىل
القي�ام بعمله الصحفي بش�كل
مستقل وشجاع”.
وكان درارن�ي وض�ع يف الحبس
املؤق�ت يف  29آذار/مارس حتى
تحديد موع�د ملحاكمت�ه بتهمة
“التحري�ض ع�ىل التجمهر غري
املس�لح و املس�اس بالوح�دة
الوطنية”.
ويدي�ر درارن�ي موق�ع “قصبة
تريب�ون” اإلخباري وه�و كذلك
مراس�ل محطة “تي يف  5موند”
الناطق�ة بالفرنس�ية وممث�ل
منظمة “مراسلون بال حدود”.
وأوق�ف الصحف�ي م�رة أوىل
بع�د تغطي�ة مس�رية للح�راك
االحتجاج�ي املتواص�ل منذ أكثر

من عام.
وبمناس�بة م�رور ش�هر ع�ىل
حبس�ه ،تقدم�ت هيئ�ة دفاعه
بطل�ب االفراج املؤق�ت عنه لدى
محكمة س�يدي امحمد بوس�ط
العاصم�ة الجزائري�ة ،كما جاء
يف بي�ان ن�رشه موق�ع “قصب�ة
تريبون”.
وأك�دت هيئ�ة الدف�اع يف طلبها
“أن درارني يقدم كل الضمانات
الكفيل�ة بمُ ثول�ه للمحاكم�ة،
وأن س�جنه هو إجراء تعس�في
خاص�ة وأنه كان ي�ؤدي مهامه
الصحفية”.
ومع اقرتاب اليوم العاملي لحرية

الصحاف�ة والتعب�ري ،يف الثال�ث
أيار/مايو ،دع�ت منظمة العفو
الدولي�ة “الس�لطات إىل إنه�اء
القي�ود غ�ري امل�ررة املفروض�ة
عىل الصحفين ووس�ائل اإلعالم
املستقلة يف الجزائر”.
وفرض�ت الس�لطات الجزائرية
الرقابة عىل ثالثة مواقع إخبارية
ناش�طة يف تغطية الح�راك ،هي
“مغ�رب ايمريج�ون” اإلخباري
وإذاع�ة “رادي�و ام” املرتبط به
وتبث عر االنرتنت وكذلك موقع
“انرتلن” اإلخباري.
كما دعت العفو الدولية السلطات
مج�ددا ً إىل “وق�ف مقاض�اة

نش�طاء الح�راك ،واملتظاهرين،
والصحفي�ن” .وح�ذرت م�ن
“تعرض صحتهم للخطر بسبب
مخاط�ر تف�ي وب�اء ف�ريوس
كوفيد ،19 -يف السجون وأماكن
االحتجاز”
وبحس�ب االحصاء األخري للجنة
الوطنية لالفراج ع�ن املعتقلن،
فإن  51شخصا موجودون حاليا
يف الحبس بس�بب نش�اطاهم يف
الحركة االحتجاجية.
ويف مجال حري�ة الصحافة فإن
الجزائر تحتل املركز ( 146ضمن
 180دول�ة) بحس�ب تضني�ف
منظمة “مراسبون بال حدود”.

ثقافية
العدد 7241 :االثنين  4ايار 2020
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ثقافية الزوراء تقدم:
سياحة على شواطئ كتاب( :قصة القصب ...من الرتاث العربي اىل الرتاث العاملي)
قصلة القصلب  ..ملحملة البطائلح  ،التاريلخ املرشق
بالنقاء وهو يعانق الجغرافيا املثقلة بالعطاء  ..أنشودة
األجيلال يرددهلا الزملن جياً بعلد جيل  ،عاللم يزخر
بالسحر امتدت اليه سلواعد الرجال لتخلق من سحره
واقعلا ً يوميا ً تمارسله بعشلق عفوي وبنفلس راضية
مرضية  (.قصلة القصب من اللرتاث العربي اىل الرتاث
العامللي ) كتلاب طبلع عىل نفقلة وزارة امللوارد املالية
ملؤلفله طاهلر آل عكللة  ،الباحلث املعلروف بإخاصه
لقلمله وموضوعيته يف البحث النزيه  ،واملنقب يف بطون
املصادر الكتشاف املستور بأسلوب أدبي جميل .
لسلنا هنا بصدد الحديث عن الكتاب وانما هي سياحة
حلول موضوع البحلث  ،التنزه عىل شلواطئ البطائح
املتوجلة بالصفاء والنقاء والعطلاء  ،الهروب من واقع
مأزوم بكل افرازات املدنية الخانقة اىل عالم مفتوح عىل
الرباءة والطفولة والصدق .
لسنا معنيني بذكر املصادر ما دمنا سائحني بني مرافئ
هذا البحث الجميل .
( القصلب كل نبلات ذي أنابيب  ،واحدتها قصبة  ،وكل
نبات كان ساقه أنابيب وكعوبا  ،فهو قصب ) .
سلأترك ملا يقوله ابلن املنظلور يف تعريفله للقصب ،
وسلأغادر مناطق التدقيق والتحقيق وانظر اىل القصب
علىل انه مشلاعر وأحاسليس  ،رشايني متدفقلة بالدم
النقي  ،شاهد عىل حياة مليئة بالرباءة والعفوية  ،بصمة
مضيئة علىل تاريخ االجلداد  ،خريطة واضحلة املعالم
رسلمت بعرق الجبني والعمل الجلاد املثابر من أجل أن
تكون الحياة مبتسمة عىل جبني الصغار والكبار  ،نشيد
صيغت كلماته من التحدي والصمود لكي تزدهر الحياة

قبلة ا ُ
جلرح

ياسني خرض سلمان
ُ
ُ
واآلهات تمخرني
قبلت ُجرحكِ
ُ
والشوق يعرصني والنا ُر تكويني
أُ
الشوق َّ
َ
ُ
عل اآله ُ
تهجرني
صارع
أُ
ُ
صابح اله ّم طورا ً وهو ُيمسيني
ّ
خطت يمينكِ نور الحرف أوله
يا مبعث النور يف تلك امليادين
يا غرَّة الشمس يارسَّ البهاء بها
يزهو بك الكون يا أ ّم األفانني
يا غرَّة الشمس يا أسمى مفاتنها
رسِّ البساتني يف عطر الرياحني
َ
الجنان بها
فروزة الوا ِد يا زهو
ِ
يزهو بكِ العطر يا غصن زيتون
نسائ ُم العطر حبا ً فيكِ يأرسني
ُيؤجج الشوق عن بع ٍد ف ُيدنيني
ُ
الذئاب بها
واح َّر قلباه كم عاث
ُ
الفرات فراتا ً ثم يرويني
ما عاد
ُ
الجنح الكسر كدمعتي
كم رفرف
حني اىل حني
ويزف ُر الشوق من
ٍ
صر ُت يل كفنا ً
زهو عينيكِ َّ
من
ِ
تغفو جنازتي فيها يوم تكفيني
يم ُ
رحي في ِه مل ُء أُمنيتي
َّمت ُج َّ
تهدأ جراحي في ِه ثم ي ُلشفيني
َّ
حادي الشوق ما أحىل مفاتنها
يا
رسُّ البها ِء بها بل رسُّ تكويني
ٌ
َّ
أمنية
حادي الشوق كم للدار
يا
ٌ ُ
تخرض في ًه الربى شوقا ً ُتناديني
آوي إليكِ وقلبي مُ تعبا ً َع ِطشا ً
ُ
الحياة ب ِه عزا ً و تأويني
تسمو
ً
ُ
ما عاد يل وطنا تزهو الحياة به
أرنو بشوقي ل ُه تغفو ب ِه عيني
بني األحب ِة كم ذكرى ت ُلسامرني
أسلو بها الهم عن بع ٍد تحييني

قص

ة
قصرية

ليىل عامر
مضلت مل ّدة و أنلا أسلبح يف ظلام دامس ،
عيني بصعوبة  ،بياض
أسلتيقظ اآلن  ،أفتح
ّ
ّ
يللف امللكان و ضباب يشلبه األحلام  ،يدي
ّ
جلاف  ،و هلذه األنابيب
ترتجلف و حلقلي
اللّعينة ...
آه تلك أمّ ي و هذه الفتاة ّ
النحيلة الجالسلة
هناك خطيبتي  ،أرى والدي أيضا ..
و تللك جارتنا أ ّم أمني  ،تبّا ملايل أراها أجمل
امرأة هنا ؟
أحلاول أن أبعلد عنها وجهي  ،لكلن ال أقدر ،
أمّ ي أرسعت إيلّ  ،أمسكت يدي و بدأت رشيط
ال ّدعاء ...
خطيبتي اقرتبت باستحياء :
حمدا لله عىل سامتك .للم أسلتطع الجلواب  ،كان شليئا بداخلي

يف نفلوس الجميلع  ،جهلد حثيث يتحلرك عرب مخاض
عسر ليخلق لنا أنماطا من االعراف والتقاليد .
ارتبلط القصلب بالحيلاة ارتباطلا وثيقلا  ،وأنتج هذا
االرتبلاط حالة من العشلق ملا زال صداه يلدق أبواب

الذاكلرة  ،فملن القصب شليدت البيلوت التلي عرفها
االنسلان  ،وملن القصلب كان االوائلل يجتهلدون يف
استثماره لصناعة األثاث واألفرشة .
ومن القصب صنعلت االقام ومع ظهور القلم تطورت
الكتابة وولدت الحضارة يف زمن ال يعرف فيه االنسلان
غلر التخبلط يف دياجلر الظلام  .قللم القصلب الذي
فتلح آفاق املعرفلة ورشع االبواب للتعليلم  ،والذي قال
الصنوبري فيه :
قل ٌم من القصب الضعيف األجوف
أمىض من الرمح الطويل األثيف
وأش ّد إقداما ً من الليث الذي
يكوي القلوب إذا بدا يف املوقف
( والراع اسلم اشلتهر به القلم منذ القدم  ،وهذا تراثنا
العربي نثرا ً وشلعرا ً ميء باستعمال لفظ الراع  ،ويراد
بله القلم  ،واللراع يف الحقيقة هو اسلم للقصب  ،قال
الشلاعر وهلو يفرق بلني القصلب يف حالتله العادية ،
وحينما يتحول اىل أقام :
ّ
ٌ
أنابيب إذا تركت
كل الراع
ً
كانت حطاما فلم تنفع ولم ترض
فان غدت وهي أقامٌ رأيت لها
ّ
تحكما ً نافذا ً يميض عىل البرش
ملن تللك البطائح املغملورة بامليلاه واملكتظلة بنبات
القصلب خرجلت أنلواع االقلام القصبية وهلي تبعث
برصيرها عنلد احتكاكها بالجللود أو األوراق فتتوهج
الحيلاة بفيض املعرفة وتؤسلس ملرحللة التدوين لكي
يكون التاريخ راويا يف تلك العصور .
وعلىل أديم األرض الولودة بكل مظاهر التحدي من أجل

أن تزدهلر الحياة بدأ قلم القصلب يعانق ناي القصب ،
األول يكتلب والثاني ينشلد  ،األول يضع أسلس املعرفة
والثاني يؤطر الحياة بالذوق الرفيع وتتسلل نغماته اىل
النفوس لتزيح عنها عناء العمل وزمهرير الكآبة .
( وكما أطلق اسم الراع عىل القلم التخاذه من القصب
 ،كذلك سلمي املزمار ( الناي ) بالراع لنفس السلبب ،
وهلو اتخاذه من القصب  .قال أبو هال العسلكري يف
التلخيص يف معرفة أسلماء األشلياء  :والراعة القصبة
التي يزمر بها الراعي  ،والعامة تسلميها ( الشبابة ) ،
قصب ٌ
ّ
ويقولون ّ :
يقصب  ،اذا زمّ ر بالراع  .والناي
فان
فاريس وهو بالعربية املزمار  .قال الليث وغره  :الراع
 :القصب  ،الواحدة يراعة وهي القصبة التي ينفخ فيها
الراعي تسمى يراعة وأنشد :
أحن اىل ليىل وإن ّ
شطت النوى
بليي كما ّ
حن الراع املثقب ).
( والنلاي ملن أقلدم اآلالت املوسليقية التلي صاحبت
االنسلان منذ العصور القديمة  ،وهي آلة رشقية املنشأ
 ،ترجع يف قدمها اىل العصور السلومرية والبابلية  ،وقد
سلاهمت بسلاطة صنعها  ،ووفرة القصب الذي تصنع
منه  ،وسلهولة حملها لخفة وزنها يف انتشارها وكثرة
اسلتعماله  ،وقلد تعلددت األغلراض واملناسلبات التي
أصبح الناي جز ًء أساسيا ً فيها).
اننلا اذ نتحدث علن قلم القصب فلسلنا بصلدد تاريخ
صناعتله وانما بصدد الرغبلة التي كانت تعتمل نفوس
سلكان البطائح اىل دخلول ميادين املعرفلة والتعليم ،
وعندما نذكر الناي فا نريد الحديث عن تفاصيله كآلة
موسيقية وانما نرمي بالداللة اىل القوم الذين يتطلعون

اىل البهجة وتنقية املشاعر والعواطف  ،ومن هذا املنطلق
يحق لألجيال التفاخر بما فعله أجدادهم كتاريخ جدير
باالعتزاز .
وملن القصلب صنعلت الرملاح التلي اسلتخدمت يف
حلاالت الدفلاع والقتال وتعلددت أشلكالها وصناعتها
ومسمياتها  ،كما اسلتخدم يف ساحات السباق لتحديد
مسلار الفائزين يف ميادين الرياضة  ،واستخدم يف ذبح
الحيوان وتذكيته وكأداة يف تقطيع االشلياء  ،واستخدم
القصب يف اقامة السلدود الدائمة أو املوسلمية وقشور
القصب اسلتخدمت عوضا عن االعاف  ،واسلتخدمت
سيقانه كوقود بعد الجفاف ألنها مادة رسيعة االشتعال
وألغراض التدفئة يف ليايل الشلتاء الباردة  ،كما استخدم
كمشلاعل انارة يسلتدل عن طريقها يف الليايل املظلمة ،
ودخلل اىل عالم التجارة فكانت سللعة رابحة من خال
تصنيعها  ،وكانت تجارة واسلعة االنتشلار يف كثر من
بقلاع العالم  ،وما زالت تجلارة القصب رائجة اىل يومنا
هلذا يف املناطق الريفية  ،ودخل يف صناعة الورق كمادة
اساسلية  ،وله الكثر من االستخدامات األخرى التي ال
يسع املجال هنا لذكرها .
ملا أذكره هنا جميعه مأخوذ من كتاب ( قصة القصب
ملن اللرتاث العربي اىل اللرتاث العاملي ) وقلد كان جهد
الباحلث السليد طاهلر آل عكللة واضحا  ،جهد اتسلم
بالرصانة واملوضوعية والصلرب والتدقيق  ،فوصل الينا
وهو يحملل الكثر من الفوائد واملعلومات التي يجهلها
الكثر .
قصلة القصلب تأخذ صفلة امللحمة التلي انطلقت من
عرص السومريني وما زالت فصولها حتى يومنا هذا .

(مارية وربع من الدائرة) جديد القاص البطران
متابعات ثقافية :
أصلدر حسلن البطران علن دار ديلوان العرب للنلرش والتوزيع
بملرص املجموعلة القصصيلة ( ماريلة وربلع ملن الدائلرة ) ،
املجموعلة تتكون من (  ) ٩٦صفحة من القطع املتوسلط وهي
من جنس القصة القصرة جدا ً وجاء يف اإلهداء ( النبض ال يدوم
بعلد عروج اللروح إىل السلماء  ،لكنه يف حاالت ربيعية يسلتمر
ألشلخاص هلم جزء منه  !..وتبقلى « مارية وربع ملن الدائر «
ً
طاقة كأنت يا إثارة ) .وقد قسلم
نبضلا ً باقيلا ً ملن يثره ويمده
البطلران مجموعته عىل عرش حزم إبداعيلة وكل حزمة إبداعية
تحتلوى عىل عد ٍد من القصلص القصرة جلدا ً  ،يجمعها رباط
خفي ومن نصوص هذه املجموعة ( لعبة الغميمة )  :تسللل إىل
وكره اآلخر خوفا ً من كحة قد يصاب بها  ،صحا من نومه وعاد
إىل وكره األول  ..بعد ثاثة أيام  ،كحة وحمى وصداع حاد لصغار
قطته الثانية  ،ظل هو يف عزلته االنفرادية أربعة عرش يوما ً !..
قطتله األوىل تمارس لعبة « الغميمة « مع صغارها الثاثة . !!..
ويف نص ( طاسلم بيضاء ) :يطوف حول القرب  ،يتبعه آخرون
 ،ينظلر يف وجوههلم  ،ال يعرفهم  ،يشلرتكون معله يف الطواف
 ،والوضلوء بينه وبينهلم مختلف  ،يغادرون القلرب ويبقى هو
يصي ركعات ويقرأ « طاسم» ال يعرف فلسفتها غر بني تربته
 .يذكلر أن مناهلج التعليم العلام يف اململكة العربية السلعودية
تضمنت اسلم البطران كمبدع يف القصلة القصرة جدا ً ويراهن
البطلران عىل هذا الجنس من خال إصداراته املتعددة فيه حيث

يعترب هلذا االصدار العارش له والذي تتميلز نصوصه باملفارقة
والرمزية والدهشة والعنونات املختلفة والصادمة.
لقلد اتسلمت معظم النصوص بحسلن االسلتهال والخاتمة ،
وكتبلت بلغة شلعرية راقيلة محافظا فيها الكاتلب عىل وحدة
املوضلوع والشلخصية ملن املنبلع وحتلى املصلب .املجموعة
القصصية للبطران اتخذت مسار التكثيف فابتعدت عن حاالت
الرتهل والوعورة فوصلت الينا بانسيابية جميلة .يبدو ان املؤلف
اسلتفاد ملن تجارب اللرواد االوائلل يف كتابة القصلة القصرة
الحديثلة ملن أمثلال غوغول يف روسليا وموباسلان يف فرنسلا
وادجلار آلن بلو يف أمريكا ويبدو هذا واضحلا يف ابتعاد قصصه

عن الرخرفلة اللغوية والتقريرية والخطلاب املبارش حيث نجد
املسلتملح فيها مبتعدا عن املستقبح يف سياق لغته القصصية .
يف املجموعة القصصيلة ماريا والربع من الدائرة يكون الفضاء
القصلي مبنيا أحيانا عىل التلميلح دون الترصيح مما أعطى
املجموعلة بعدا جماليا وفتح الباب أملام املتلقي لكي يجتهد يف
لعبة اكتشاف االنساق املضمرة للنصوص .
ما ياحلظ عىل البطران مهارته يف اختيار العنوان الذي يشلكل
جزء من القصة املسلتقاة من مرجعيلة ثقافية لها صلة وثيقة
بثيملة القصة .تمتاز القصة القصرة عند البطران بالعمل عىل
الحركة الداخلية التي تجسلد االنفعاالت واالحاسيس ،والحركة
نْ
الحركتني
الخارجية التي تشمل البناء العام للقصة ،ومن خال
تنملو املفارقة داخل رحم النص وتكون الدهشلة قد وصلت اىل
أوج توهجهلا دون اللجلوء اىل اهلدار الكلمات والجملل الزائدة
.بعض قصص املجموعة رسلمها املؤلف وفلق معمارية الرسد
وفق مراحلها االساسلية  :البداية والسلر بها اىل لحظة التثوير
والتنوير وصوال اىل الخاتمة مسلتخدما بذللك فن الحذف أو ما
يطللق عليله ( إجاعة اللفظ وإشلباع املعنى ) ملع التأكيد عىل
االيحلاء الذي يعتلرب أهم خصائص هلذا النلوع الجنس االدبي
.كما ان القصص التي حملتهلا املجموعة الينا امتازت باإليقاع
الرسيلع وهذا االيقاع قد زاد ملن لهفة املتلقي ملعرفة الخاتمة ،
وهلو من الفنون الصعبلة التي ال يجيدها غلر الكاتب الحاذق
والعارف بكتابة ارسار القصة القصرة .

العالقة الروحية بني وايتمان وامني الرحياني وجربان خليل جربان
عبد الهادي الزعر
أتفلق هلؤالء االقطلاب علىل ثاثة
مسائل :
(*) االيمان بوحلدة الوجود وأعاء
شأن االنسان -
(*) ترسيخ املشلاعر الديمقراطية
والتي كانت رضبا من الخيال يف تلك
االيام باالخص يف عاملنا العربى الذي
رزخ قرونا يف الجهالة والتخلف -
(*) حبهم للشعر-
متأثريلن بمسلتويات االرتقلاء
الشلعرى عند االنكليلز واالمريكان
مثل شكسلبر وملتون فالشلعر يف
تلك البقاع لله القابلية عىل التعبر
يف أدق االفكار واملشاعر وأن اختفت
يف الثتايلا ؛ ولكونله يمتللك أيقاعا
وسحرا غر مسبوقني -
مدرسلة الديلوان ىف الثللث االول
للقلرن العرشيلن اعتلربت أفاعلي
الفردوس انموذجا يحتذى به قدوة
ومبدأ  - -وغرها من الكاسيكيات

الرائدة للشلعر العاملي كما ان ابولو
انتهجت الطريق نفسه -
والشعر الذي أحبوه عرف فيما بعد
بالشعر النثري ( هو غر النثر الذي
يمتطيله دعاة اليوم ممن يخطئون
يف تركيب الجمل وصياغاتها)
ومما يؤسلف لله كثلرة املصفقني
واملادحني لهم با تمحيص
فقد كان يف مستهل القرن العرشين

وسيلة وسلطي بني الشعر والرسد
ولهلذا أقتبلس وايتملان وجلربان
مقاطع من التوراة والكتاب املقدس
املزدحمان بتلوازي االفلكار النرة
وأنثيال الجمل امللا وراء أفقية التي
اغتنلت باإليحلاء واملفارقة واملجاز
ً
غاية
اللغوي والتي أعتربت االنسان
ً
ووسيلة فضىل -
وأنفرد الريحاني يف قصائده النثرية

باألسللوب القراّنلي ونهجه القويم
باألخص سوره املكية وكان يبغض
الرومانتيكيلني وافكارهلم وحملل
عليهلم يف كتابله ( انتم الشلعراء)
الذى اصدره عام 1٩33
أتفلق ثاثتهلم « رغلم الفلارق
الزمنلي» علىل موسليقى الشلعر
املنثور واسلتخدام اغلب التعبرات
ً
غنائيلة وتدفقلا ً وحدسلا ً ولهلذا

يعتلرب وايتملان اكثر قربلا وتأثرا ً
عىل جربان من سلواه لكون افكار
جلربان قلد نضجلت بلني ثقافلة
الرشق املتوارثة وشلطحات الغرب
الجريئة -
مما حلدا باملهجريني أمثال رشليد
أيلوب ووليلم كاتسلفليس وأملني
ملرشق التمسلك بنزعلات جربان
الاهوتية -
وحتلى خليلل مطران وملى ريادة
وهلم ملن الشلوام الذيلن اختاروا
ملرص مسلتقرا سلاروا علىل مبدأ
جربان وصوفيته الدافئة -
الشلماليون
فاملهجريلون
والجنوبيون لم يكونوا كلهم شعراء
ىف بلدهم لبنان؛ إال قلة نادرة منهم
ولكن حبهلم لرتاثهم العربى املجيد
ولوعلة الحنلني والشلوق الجارف
للذكريلات فجلر فيهلم هاجلس
الشلعر كإلياس ابو شبكة وجورج
صيدح وغرهم كثر.

كأنّها تشبهين
يرفضها  ،يتلوّى كاألفعى يكاد يخنقني .
أتكون هي ّ
السبب يف فيما حدث يل ؟
نعم ربّما ّ
كنا يف رحلة ما و كان حادثا جنونيّا
ّ
 ،لكلن ال أراهلا مصابلة أم أنهلا للم تصلب
ً
بأذى.؟
و أ ّم أمني لم هي هنا و عيناها محمرّتان ؟
أستغفر الله ..
هل مات أمني ؟ هل هو زلزال ؟
خرجت من ذاك املستشلفى اللّعلني  ،أوّل ما
ّ
فكرت فيه هو زيارة أ ّم أمني
أقصد خالتي أ ّم أمني  ،استغربت والدتي األمر
و أنا الّذي لم أكن ألزورهم منذ سنوات..
ّ
بني .
تفضل ّّ
قاللت و مشلت أماملي تفسلح يل الطريلق
ّ
بعكازتي عىل يميني و أمّ ي عىل يساري .
ّ
ّ
لم أقل شيئا  ،كان كل نظري يغطي جسدها

صعلودا و نزوال  ،أسلتغفر اللله و نظرت إىل
األسفل .
أحسسلت براحلة و أنا أللج البيلت  ،رائحة
القهوة املسائيّة و هواء منعش  ،ستائر البيت
 ،غلر ّ
أنها تبدو حزينة و مقهورة  ،أحرضت
القهوة مرحّ بة مرّة أخرى .
كنلت أختللس نظراتلي إليهلا و ّ
كل خليّة يف
جسدي منجذبة نحوها  ،احرتت يف مشاعري
 ،هل رصت مجنونا ؟
الحظلت والدتي ترصّ فاتلي الحمقاء  ،و من
الغريب ّ
أنها لم تعلّق بيشء  ،بل رأيتها تمسح
دمعتها بيديها .
بني هيّا نعود إىل البيت !ّ
ّ
أي بيت ؟ أنا  .....أنا ...و هنلاك يف زاويلة ّ
الصالة وقعلت خالتي أ ّم
مغمى عليها .
أمني
ً

قملت بصعوبة أحاول مع والدتي إسلعافها
و قلبلي يه ّز صلدري ه ّزا ألحضنهلا  ،التقى
الجسدان  ،ال أستطيع االبتعاد ...
بني !ّ
أتاني صوت أمّ ي مرتبكا :

عمّلك سلليم رحمله اللله كان معلك أثناءّ
محقق  .هل أتعبك
الحادث ،أنقلذك من موت
نبضه ؟
أبعدت جسلدي عنها ،محاوال أن أجد ّ
متسعا
ألستوعب هذا ّ
النبض املختلف .

ق
صيدة

هل أكلتك
الغربة!

محمد الشحات
أنتبه لصوت كان يطارده
ويصيح بحزن
حدثنا عن غربتك
وكيف مضيت وحيدا
كنت تركت مامحك
عىل أول طاولة
لتكون با ذاكرة
ثم مضيت تاحقها
كيف تحملت
فراق أماكن لهوك
أيام صباك األوىل
وتركت عيونك تخرجها
حتى ال تذكرها حني تغيب
فهل كنت ستذكرها حني تعود
كيف قضيت سنينك
هل ما زلت تحاول
أن تتذكر صوتا
ساعة
أن يطلق يف أروقة البيت
تراتيل الصبح
وسورة ياسني
وأبخرة تخرج
من غرفة جدتك
ورقية أمك
كي ال تحسدك العني
تركت بادك ورحلت
فهل أثلجت الصدر
وهل بدلت تقاليدك
هل أدركت بأن جذورك
حني تشدك سوف تعود
هل أكلتك الغربة
هل كنت لها طعما
عدت اآلن با ذاكرة
فامكث مسجونا يف غربتك
فقد غبت
وقد غابت كل مامحك
وغاب بها طعم األشياء
فقد أكلتك الغربة
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حنو مستقبل افضل...هلا

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

كيفية التعامل مع الزوج عديم املسؤولية
توج�د أنواع كثرية م�ن األزواج؛ فمنهم
ِّ
والج�دي والرومانيس والعاش�ق
املث�ايل
والنك�دي والزن�ان كاألطف�ال والخائن،
والكث�ري ،وكل منه�م ل�ه عيوب�ه ول�ه
ميزات�ه ،ولك�ن الزوج ال�ذي تعاني منه
الغالبية من النس�اء بسؤالهن هو عديم
املس�ؤولية ال�ذي يعتم�د ع�ىل امل�رأة يف
القيام بالكثري من األعمال .يف التايل نقدم
بعض العنارص التي تدفع الزوج لتحمل
املسؤولية:
املشاركة والحاجةعليكِ أن ُتش�عري زوج�ك بمدى حاجتك
إلي�ه ،ومهم�ا كان رد فعل�ه علي�ك ف�ال
تيأيس مطلقاً ،وال تستس�لمي ،واصربي
وصممي عىل تحمله جزءا من املسؤولية
مع�ك .كم�ا ينبغ�ي ل�ك أال تبعدي�ه عن
املش�كالت الحياتي�ة اليومي�ة ،بالعكس
أرشكي�ه بها ،واطلب�ي منه حل�والً لها،
واجعليه يهتم بك وبأطفالكما.
عرفيه نتيجة مشاركتهعلي�كِ دائم�ا ً أن تش�عريه بس�عادتك
ملش�اركته لك يف املش�كالت والبيت ،وأنه
أس�عد حيات�ك وح�ل املش�كلة الت�ي ال
تس�تطيعن حلها ،وأنه السند واألساس
لحيات�ك وألطفال�ك؛ ليش�عر بقيمت�ه
وبأهمية ما قام به من حل للمشكلة.
-ال تكوني سوبر مان وال تيأيس أبدا ً

ح�اويل أال تكوني املصدر األس�ايس لحل
املش�كالت؛ فابتع�دي ع�ن املش�كالت
واتركي ل�ه الح�ل ،واصربي دائم�اً ،وال
تيأيس ،واتركيه يتحمل مسؤولية البيت

واألوالد.
ال تلزميه بيشء واعريض بدائلفرض طلبات معينة عليه يجعله يش�عر
أنه مقيد بتنفيذه�ا ،لكن عندما تضعني

أمام�ه الكث�ري م�ن الخي�ارات ،فحينها
س�يختار املناس�ب ل�ه ،ولن يش�عر بأن
األمر فرض عليه ويجب عليه تنفيذه.
 -ال تجعيل طلباتك مركبة

تخطئ بعض السيدات عندما يطلبن من
أزواجه�ن الكثري من الطلب�ات ىف الوقت
نفس�ه؛ م�ا يجعل�ه يش�عر ب�أن األمور
معق�دة ،فح�ددي طلب�ك ،وال تجعلي�ه
مركبا ً.
 تبادال املهاميمكن�ك اقرتاح تب�ادل األدوار عليه ،كأن
تق�ويل له قم أنت بهذه املهمة ،وس�أقوم
أنا باملهم�ة األخرى املطلوب�ة منك؛ هذا
األمر مهم للغاية حتى يش�عر وتشعري
أنتِ كذلك باملشاركة ،وبتقدير كل منكما
لدور اآلخر.
امدحيه أمام الناسعندما يلبي طلباتك ،ويشاركك ىف املهام؛
فعليكِ أن تشيدِي به ،وأن تذكري مميزاته
أمام اآلخرين ،وخاصة األهل واألصدقاء؛
فهذا يش�جعه عىل تكرار الفعل أكثر من
مرة ،كما أنه يشعر بتقديرك له.
التبالغي ىف تفسري املشاركةتبالغ بعض الزوجات يف تفسريها لفكرة
املش�اركة ،فتش�عر أنه يجب عىل الرجل
أن يش�اركها ىف جمي�ع مهامه�ا ،ولكن
الحقيق�ة أن ل�كل ط�رف دورا ً يف الحياة
الزوجي�ة يجب عليه القيام به عىل أكمل
وج�ه دون مقارن�ة دوره ب�دور الطرف
اآلخ�ر؛ فتقدي�ر كل منكما ل�دور اآلخر
يؤدي إىل مزيد من السعادة والتفاهم.

املطبخ

طريقة عمل ارز بالدجاج واللحم املفروم

املكوّنات
لسلق الدجاج:
ّ
مقطع إىل  8قطع – 1
دجاج كامل
بصل متوسط الحجم – 1
ملح – بحسب الرغبة
فلفل أسود – نصف ملعقة صغرية
ورق غار – 1
قرفة – عود
لتحض�رياألرز:
زيت نباتي – ملعقتان كبريتان
أرز بسمتي –  3أكواب
ملح – ملعقة صغرية

قرفة – نصف ملعقة صغرية
فلفل أسود – نصف ملعقة صغرية
ّ
معصج –  200غرام
لحم مفروم
للتقديم:
صنوبر محمص –  100غرام
لوز محمص –  100غرام
فستق حلبي –  100غرام
طريقة العمل
ّ
نكهي قط�ع الدجاج بامللح والفلفلاألسود وضعيها يف قدر.
أضيفي البصل�ة ،عود القرفة وورقالغار.

أغم�ري املكوّن�ات بامل�اء واطه�يالدجاج حتى ينضج تماما ً.
إرفعي القدر عن النار ،أزييل الدجاجّ
صفي املرق واحتفظي به.
لتحض�ري األرز ،حمّ�ي الزيت يف قدرّ
متوسطة.
عىل حرارة
أضيف�ي االرز وقلّب�ي لدقيقت�نيث� ّم ّ
مكه�ي باملل�ح ،الفلف�ل األس�ود
والقرفة.
أس�كبي  6أكواب من م�رق الدجاجف�وقاألرز.
-عندم�ا يغ�يل املزي�ج ،خفف�ي النار
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واطه�ي االرز حتى يترشب الس�وائل
وينضج.
-أس�كبي االر يف طبق تقديم ،أضيفي

اللحم املعصج وقطع الدجاج.
زيّن�ي الوج�ه باملك�رات وق ّدم�يً
مبارشة عىل سفرتك.
الطبق

للمسافرين...ما األدوية اليت جيب
عدم تناوهلا على منت الطائرة؟

يتناول األش�خاص األدوية ،حسب توجيهات الطبيب بغض النظر عن
امل�كان ،ولربم�ا لم يخطر ببال أح�د أن يكون تن�اول األدوية عىل متن
الطائرة “خطريا”.
واألدوية التي تعرض حياة املس�افرين للخطر ،ومنها األدوية القائمة
ع�ىل الهرمونات ومثال عىل ذل�ك بعض حبوب منع الحمل ،التي تحمل
خط�ر زيادة فرص ح�دوث جلطات الدم ،عىل الرغ�م من أنها صغرية.
ويمكن أن يزيد اإلسرتوجني وغريه من عالجات الخصوبة القائمة عىل
الهرمون ،من هذه ا ملخاطر.
ويمكن أن يكون الس�فر الجوي سيئا ً لبعض األشخاص ،بسبب ضيق
مجال الحركة وقلة مس�تويات األكس�جني ،وكذلك انخفاض معدالت
الرطوب�ة يف اله�واء .ويمك�ن أن تزيد ظروف الطائرة م�ن خطر تخثر
األوردة العميق�ة ( ،)DVTوه�و نوع من جلطات ال�دم التي تحدث يف
األوردة العميقة حول الجسم ،وغالبا يف الساقني.
وقال ويت إنه يف حال كان هناك خطر متزايد بالفعل ،فيمكن أن تكون
األدوية املضادة للصفائح الدموية خيارا جيدا ،مثل األسربين.
وتابع ويت بالقول إن الحبوب املنومة التي يلجأ لها الكثريون للحصول
عىل قس�ط من الن�وم عىل متن الطائ�رات قد تزيد م�ن خطر اإلصابة
بتجلط األوردة العميقة ،كما تقلل من مستويات األكسجني يف الدم.
وأيضا مضادات الهيس�تامني قد تس�بب أثرا عكسيا يف بعض األحيان،
وتس�بب ضيق�ا يف التنفس ،وه�ذا األمر لي�س مثالي�ا يف األماكن ذات
مستويات األكسجني املنخفضة.
م�ن جانبه يق�ول املعال�ج والكابتن ،ت�وم بون ،املتخص�ص يف رهاب
الط�ريان ،إن األدوية املضادة للقلق ع�ىل الرحالت الجوية غري مجدية،
وتؤدي إىل مشاكل صحية عىل املدى الطويل.
وأوض�ح أن األدوية املضادة للقلق تزيد من الحساس�ية تجاه ضوضاء
الطائرة وحركتها ،وتؤثر يف ذاكرة األشخاص ،كما تسبب اإلدمان.
ووجدت دراس�ة ُنرشت يف مجلة أبحاث السلوك والعالج ،أن األشخاص
الذي�ن يتناول�ون األدوي�ة املض�ادة للقل�ق ،ق�د يش�عرون بمزيد من
االس�رتخاء النفيس .ولكن من الناحية الفيسيولوجية ،تكون معدالت
نبض القلب والتنفس أعىل بكثري مقارنة باألش�خاص الذين يتناولون
دواء وهميا ً.
وتجدر اإلش�ارة إىل أن فرص ح�دوث الجلطة عىل مت�ن الطائرة ،تبلغ
حوايل  1لكل  5944رحلة.

طبيبك يف بيتك

دراسات حديثة

نصائح غذائية لتفادي األمراض وزيادة الوزن يف رمضان

األطفال حيريون العلماء ...ملاذا ال ينقلون كورونا للبالغني؟

عىل الصائم أن يهت َّم يف شهر رمضان
ُّ
لتجنب زي�ادة الوزن
بم�ا يتناول�ه؛
أو التع�رُّض ملش�اكل صحية ،حيث
ِّ
تؤثر التغذي�ة واألطعمة املتناولة يف
صحّ ة اإلنسان ،ويُع ّد شهر رمضان
فرص�ة عظيمة لتعدي�ل وتصحيح
ِّ
املس�ببة لكثري من
العادات الغذائية
األم�راض ،ويف ه�ذا الص�دد نوضح
بع�ض النصائح الغذائية التي يجب
ِّ
اتباعها يف رمضان.
ً
بداي�ة “زي�ادة ال�وزن م�ا ه�ي إال
تراكم�ات لع�ادات خاطئ�ة ،وم�ن
الصع�ب يف أكث�ر األحي�ان أن يح ِّدد
املتخص�ص ع�ادة رئيس�ة واح�دة
تس�ببت يف زيادة وزن الشخص ،إال
أن العادات الغذائية يف رمضان تفوز
باألسوأ ،فما نراه من إرساف وتبذير
يف الطع�ام منذ لحظ�ة أذان املغرب
وحتى الفجر ليس س�وى دليل عىل
قل�ة الوع�ي ،ورمض�ان ال يحت�اج
إىل نظ�ام غذائي خ�اص؛ إذ يكفيك
أن تس�تمع إىل معدت�ك فقط ،فمن
غ�ري العقالن�ي أن يأكل الش�خص
إذا ل�م يك�ن جائ ًع�ا ،أو حت�ى يف
بع�ض األحيان ومعدته ممتلئة ،ألم
تتس�اءل ملاذا يشرتي الناس ضعف
املش�رتيات الغذائية يف رمضان مع
أننا نص�وم نص�ف الي�وم تقري ًبا؟
فترتاكم املنتجات يف عربة التس�وق
كالجب�ل ثم نق�وم بتحضري ضعف
الكمية الت�ي نحتاج إليها ،ونضطر
لتن�اول الضع�ف ،ث�م نش�كو م�ن
زيادة أوزاننا ،واألس�وأ من ذلك هو

التخل�ص من الفائ�ض يف القمامة،
والحل هنا ليس أن تأكل أقل؛ بل أن
تحل املشكلة من جذورها ،وتشرتي
املعقول حتى تأكل املعقول”.
وع�ن أصن�اف الطع�ام املس� ِّببة
للس�منة والنصائ�ح لح�ل ه�ذه
املشكلة،لو تطرقنا لجميع أصناف
رمض�ان غ�ري الصحي�ة س�تطول
القائمة ،رغم أن املائدة الرمضانية
يف أصله�ا صحي�ة ،فنح�ن نتناول
التم�ر كبداية ،ونرشب املاء بجانب
الطب�ق الرئي�س وه�و الش�وربة،
م�ع ذل�ك ُنرصُّ ع�ىل إع�داد أطباق
جانبي�ة غري صحي�ة وبغري حاجة
إليه�ا غال ًبا ،مث�ل الطعام املقيل أو
ع�ايل الدهون ،إضافة إىل املبالغة يف
امللح ،واملبالغ�ة يف تناول املعجنات
والنش�ويات يف رمض�ان ،واإلكثار
من السكر ،وتكاد مواقع التواصل

ال تخل�و م�ن أفكار رائع�ة لتعديل
الوجب�ات وجعله�ا صحي�ة أكثر،
وي�كاد طعمه�ا يك�ون َّ
أل�ذ م�ن
الوصف�ة األصلي�ة غ�ري الصحية،
فأنص�ح بالبح�ث ع�ن الط�رق
الصحية لطه�ي وجبت�ك املفضلة
يف رمض�ان ،أو محاولة َج ْعلِها عىل
طريقت�ك الخاص�ة صحي�ة أكثر،
وقد يجتمع صنف واحد فيه جميع
ُ
ذكرتها،
االختيارات الس�يئة الت�ي
كالدونات واللقيمات ً
مثال ،وجعلها
ً
صحية يكاد يكون مُ
ح�اال ،إال أننا
ل�و تناولن�ا القليل منه�ا ملرتني يف
الشهر -عىل سبيل املثال -لن يكون
رضرُها كب ً
ريا ،فالتوازن أهم يشء،
وليس الحرمان”.
ويف النهاي�ة ال نن�ى ً
أيض�ا الفئة
ً
معاناة يف رمضان ،وهم ذوو
األكثر
ال�وزن املنخف�ض ،إذ يأتي الصيام

ويضاعف املش�كلة ،وعلينا إن كان
الوزن يف فئة “أقل من الطبيعي” أن
نبح�ث عن أصل املش�كلة ونحلها،
فتن�اول األكل غري الصح�ي الغني
بالس�عرات الحراري�ة لن يس�اعد
الجس�م ع�ىل الزي�ادة الصحي�ة،
فالزي�ادة الصحي�ة ه�ي اختي�ار
األكل الس�ليم بالكمي�ة الس�ليمة،
وممارس�ة الرياضة ورف�ع الكتلة
العضلي�ة ،وبن�اء جس�م طبيع�ي
وريايض ،عىل عكس الجسم العايل
بالكتل�ة الدهني�ة غ�ري املرغوب�ة،
وعلين�ا استش�ارة أخصائي تغذية
أو طبي�ب جهاز هضم�ي إن كانت
املش�كلة هضمي�ة ،للقي�ام بح�ل
املشكلة بالطريقة الصحيحة”.
وننص�ح بالرياضت�ني؛ الهوائي�ة
وتماري�ن املقاوم�ة ،يف رمض�ان
وغ�ريه ،خاصة م�ع الع�زل املنزيل
يف الوق�ت الحايل ،وجع�ل الرياضة
بسيطة وس�هلة ،وحتى نستطيع
أن نجعله�ا ع�ادة يومي�ة يجب أن
نختار الرياضة التي نس�تمتع بها،
وق�د يتب�ادر إىل الذهن أنن�ي ِّ
أوجه
ه�ذه النصيحة للش�باب وحدهم،
ولك�ن الرياض�ة ذات أهمي�ة أكرب
لكب�ار الس�نٌّ ،
كل حس�ب قدرت�ه
البدنية ،فتمارين املقاومة تزيد من
الكتل�ة العضلي�ة ،وال نحت�اج هنا
لزيادتها حتى تصبح بارزة ،ولكن
ُّ
لتجنب مشاكل املفاصل والخشونة
َ
ّ
�ر ِيض ،وهي
وضم�ور العضالت امل َ
أكثر ما يواجه كبار السن.

سر االعشاب..؟

مشروب عجيب يساعدك على تفتيت حصوات الكلى
تتس�بب حصوات الكىل يف العديد
م�ن اآلالم املزعج�ة للكثريي�ن،
ويصع�ب التخل�ص منه�ا س�وى
بالجراح�ة .إليكِ مرشو ًب�ا عجي ًبا
يخلص�كِ منه�ا ب�دون جراحة ،ال
ت�رتددي يف تحضريه ،وتناول كوب
إىل كوب�ني منه ع�ىل م�دار اليوم،
فهو يساعد عىل تفتيت الحصوات
ومحاربة آالمها املزعجة.
■ كل م�ا تحتاج�ني إلي�ه إلع�داد
املرشوب:
 قبضة من التوت الربي. ثمرة بنجر. -عصري نصف ليمونة.

 عشبة زيتونة.■ طريقة تحضري املرشوب:

 يف وع�اء عىل الن�ار ،قومي بغيلعش�بة الزيتون م�دة  5دقائق ،ثم

قوم�ي بتصفية امل�رشوب وتركه
جان ًبا.
 يف الخ�الط الكهربائ�ي ،قوم�يبإضاف�ة الت�وت ال�ربي والبنج�ر
والليم�ون ومزجه�ا جي� ًدا ،ث�م
إضافة عش�بة الزيتونة ،ومزجها
جي ًدا مرة أخرى.
يساعد غنى ذلك املرشوب بالعديد
م�ن مض�ادات األكس�دة ،ع�ىل
التعزي�ز من وظائف ال�كىل ،وقلة
احتم�ال ح�دوث حص�وات الكىل،
أما عصري الليمون؛ فيس�اعد عىل
إدرار الب�ول ،وبالتايل يس�اعد عىل
التخلص من الحصوات.

َ
كش�ف دراس�ة طبية راجع�ت نتائج إصاب�ة األطفال بالفريوس�ات التاجية،
أنه�ا لم تعثر عىل أي طفل مصاب بفريوس كورونا ،نقل املرض إىل أش�خاص
آخرين ،عىل الرغم من مخالطتهم ألقرانهم والكبار.
وأظه�رت املراجعة أن اللجنة املش�رتكة بني الصني ومنظم�ة الصحة العاملية
ملواجهة فريوس كورونا ،لم تس�جل أي سلس�لة انتق�ال للعدوى من طفل إىل
بالغ.
الباحثني لم يعثروا عىل أي حاالت ألطفال دون س�ن العارشة ينقلون فريوس
كورون�ا لآلخرين ،عىل الرغم م�ن األحضان والقبالت الت�ي تنهمر عليهم من
أفراد عائالتهم.
وق�د وجدت الدراس�ات الت�ي أجريت عىل انتق�ال عدوى ف�ريوس كورونا أن
الشباب “ال يلعبون دورا مهما” يف انتقال الفريوس ،عىل الرغم من أن الخرباء
اعرتفوا بأن األدلة عىل ذلك ال تزال “غري واضحة”.
وقال الربوفيسور راسل فينر ،من الكلية امللكية لطب األطفال وصحة الطفل:
“م�ن جميع أنحاء العالم ،ال نرى أدلة عىل تورط األطفال يف نرش الفريوس أو
نقله ،ولكن ليس لدينا أدلة كافية”.
وخلصت مراجعة للسجالت الطبية لألطفال فيما يتعلق بالفريوسات التاجية،
بقي�ادة الدكتور أالس�دير مون�رو ،يف بريطانيا ،إىل أن األدل�ة الحالية “توضح
باستمرار انخفاض العدوى لدى األطفال”.

وم�ن بني الحاالت التي ت�م مراجعتها ،كانت واحدة تع�ود لطفل بريطاني يف
التاسعة من العمر ،أصيب بفريوس كورونا يف فرنسا ،إذ لم ينقل الفريوس إىل
أي شخص ،عىل الرغم من مخالطته الكثر من  170شخصا.
وكان الطف�ل ،الذي ل�م تذكر الصحيفة اس�مه ،محط أنظار وس�ائل اإلعالم
الدولية يف فرباير املايض ،وقد أصيب هو و 10آخرين يف أثناء إقامتهم يف شاليه
للتزلج يف جبال األلب الفرنسية.

سلوكيات

 3طرق لتشجيع أطفالك على التعامل معاً بلطف يف مدة احلجر الصحي

ً
ً
طوي�ال برفق�ة أطفالنا يف
وقت�ا
نق�ي اآلن
املن�زل ،فنحن مضطرون للبق�اء يف املنزل من
أجل مكافحة انتشار فريوس كورونا املستجد
(كوفي�د ،)19 -وع�ىل الرغ�م م�ن أن ه�ذه
فرصة جي�دة لقضاء وقت ممتع مع أطفالك،
لك�ن عدم الخروج م�ن املنزل لف�رتة طويلة،
باإلضافة إىل احتكاك األطفال معا ً باس�تمرار،
قد يولّد الشجار بينهم ،لهذا يجب أن تستعدي
وتهيّئ�ي أطفال�ك للتعامل مع�ا ً برفق ولطف
خالل ف�رتة الحجر الصح�يّ ،
تجنب�ا ً لحدوث
مع�ارك بينهم .وفيم�ا ييل  3طرق لتش�جيع
أطفال�ك ع�ىل التعامل معا ً بلط�ف خالل فرتة
الحجر الصحي.
 - 1ضعي قانونا ً ال يسمح إال باللطف
ضعي قوانني للتعامل معا ً أثناء فرتة البقاء يف
ّ
بالتهكم،
املنزل ،عىل أن تش�مل عدم الس�ماح
أو الس�خرية من األس�ماء ،أو التعليقات التي
تقلل من شأن أحد أفراد األرسة.
إذا أخطأ أحد األطفال وخرج عن سياق اللطف
مع أحد أش�قائهّ ،
فذكريه أنكم عائلة واحدة،
وأن املحبة والرفق واللطف هي فقط املسموح
بها يف هذه العائلة.
ّ -2
حققي التوافق بني أطفالك
قد يح�دث أن يتع�رّض أح�د أطفال�ك للتوتر
م�ن األخبار أو الغضب بس�بب عدم الخروج،
م�ا ينعكس ع�ىل س�لوكه تجاه إخوت�ه ،فإذا
لم يس�تطع الس�يطرة عىل انفعاالته وتعامل
بأس�لوب غري الئق م�ع أحد أش�قائه ،فعليكِ

التدخل للتوفيق بينهم.
ع�ىل املذن�ب أن يأخ�ذ هدن�ة حت�ى يس�تعيد
هدوئه ويسيطر عىل انفعاالته ،ومن ثم يعود
لالعت�ذار من أخي�ه ،وإنه�اء املصالحة بعناق
طوي�ل ،ح ّددي مدة العناق نصف دقيقة مثالً،
ه�ذا الوقت ق�ادر عىل إث�ارة مش�اعر املحبة
بني اإلخ�وة ،وتذكريه�م بأنهم عائل�ة واحدة
يجمعهم الحب واملش�اعر اللطيفة ،وال يصح
أن يؤذي أحد اآلخر ال بالقول وال بالفعل.
ّ -3
أسيس عالقة قوية بني أطفالك
التأس�يس لعالقة قوي�ة وتعام�ل لطيف بني
اإلخوة يب�دأ منذ وقت مبكر ،أخ�ربي أطفالك

ط�ول الوق�ت عن م�دى الح�ب بينه�م ،ألقي
الضوء عىل كل موقف لطيف يمارسه أحدهم،
عىل س�بيل املثال :انظر ماذا ق ّدم لكِ شقيقك..
إن�ه أعطاك من الحلوى خاصته ،إنه س�اعدك
يف ترتي�ب غرفتك ،ه�و يحب�ك ويتعامل معك
بلطف.
س�اعدي أطفال�ك أيضا ً عىل إظهار مش�اعر
الحب يف ما بينهم ،والتعبري عن ذلك بوضوح،
مثل مساعدة طفلك يف تحضري هدية بسيطة
ّ
ليذكره كم يحبه وكيف يق ّدر
يق ّدمها إىل أخيه
وجوده ،وأنه س�عيد بالوق�ت الذي يجمعهما
والذي يقضيه معه خالل هذه الفرتة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اًّ :
نظم أعمالك وراقب أرقامك وحس�اباتك وال تتكل
عى الحظ ،وربما عليك االنسحاب أو االنعزال للتفكر
عاطفي�اً :تكون جريئا ً يف طرح املوضوع�ات والدفاع عن حقك
مع الرشيك ،لكن رشط التحرك يف اإلطار الصحيح
صحي�اً :حذار انفع�االت وترصفات خاطئة مع اآلخرين تس�بب لك
مشاكل صحية أنت بغنى عنها

الثور

مهني�اً :ال ت�رتك خيالك يس�يطر عى عقل�ك يف مجالك
املهني ،ألن األمور عى أرض الواقع تختلف كثرا ً.
عاطفي�اً :تعاطف الرشي�ك القوي جدا ً مع�ك يفرض عليك
مزيدا ً من الشفافية والوضوح والسالسة يف التعامل معه.
صحي�اً :تتنادى ومجموع�ة من األصدقاء إىل القي�ام برحلة صيد
ملمارسة هوايتك والرتفيه عن نفسك.

الجوزاء

هني�اً :يجعلك هذا الي�وم أكثر تكيفا ً م�ع األجواء ومع
تب ّدل الظروف التي تحيط بك وتفرض عليك نمطا ً جديدا ً
من الترصف
عاطفي�اً :يتناغ�م فينوس م�ع جوبيتر فيس�هل عليك األمور
ويجعل املناخ العاطفي دافئاً ،وتكتسب جاذبية كبرة وتسمع كالم
الحب والغرام
صحياً :توعكات غر مؤملة قد تتطور بش�كل سلبي بدون اسرتعاء
االنتباه لكنها ال تكون خطرة

السرطان

مهنياً :يبدو أن مزاجك مرتاح بعد النجاح الذي حققته
يف آخر مش�اريعك ،وأبعدك عمّن كنت عى عالقة صداقة
جيدة بهم
عاطفياً :تش�تد ح�دة النقاش بين�ك وبني الرشيك ث�م تجدان
مخرجا ً الئقا ً من األوضاع التي تمران بها
صحياً :معدتك الحساس�ة توج�ب عليك االنتب�اه إىل نوعية الطعام
والتخفيف من تلك التي تسبب لك مشكالت صحية

األسد

مهنياً :ينصبّ االهتمام عى مرشوع خالّق فني وثقايف،
وقد تق ّدم عرضا ً يربز كفاءتك ومواهبك
عاطفياً :تخوض مغامرات من نوع مختلف إذا كنت أعزب،
وقد تتحوّل إحدى الصداقات إىل عالقة أكثر حميمية
صحي�اً :تع�رّض أحد أف�راد األرسة لوعك�ة صحية ،يصيب�ك بقلق
وبوهن ،تماسك قليالً

العذراء

مهني�اً :م�ع أنك ّ
تحق�ق تقدم�ا ً ملحوظ�اً ،إال أن عليك
املثابرة باستمرار وليس الكسل
عاطفياً :يمكن أن توقعك عواطفك يف مش�كلة ،اعتمد عى
فطرتك يف توجيه أحاسيسك
صحي�اً :انتبه من كثرة التنقالت املرهقة ،وال تحاول القيام بأكثر
مما هو مطلوب منك

الميزان
مهنياً :يس�لط هذا اليوم الضوء عى األمور املهنية التي
تواجه بعض التحديات والعرقالت
عاطفي�اً :تم�ي اوقاتا ً طيّبة م�ع الرشيك ال�ذي يرشح لك
طموحاته وأهدافه ،وتس�عيان معا ً إىل تحقيق حلم راودكما منذ
زمن
صحياً :ساعد نفسك للتخلص من بعض األعباء التي ترهق أعصابك
وصحتك

العقرب

مهنياًّ :
يركز هذا اليوم عى الشؤون املهنية التي تصادف
بعض التحديات
عاطفي�اً :تتوإىل عليك األخبار الجميلة ،وهذا يس�اعدك عى
توطيد عالقتك بالرشيك بما يتناسب مع طموحاتكما
صحياً :تتمتع بصحة جيدة وبنفس�ية مرتاح�ة ،ما ينعكس إيجابا ً
عليك وعى املحيط

القوس

مهني�اً :اعتم�د ع�ى نفس�ك يف ما تن�وي القي�ام به أو
إنجازه ،وال ّ
تبني أم�ام الزمالء أنك فاقد الثقة بإمكاناتك
هذا اليوم
عاطفي�اً :ال تدع ضغوط العم�ل تؤثر يف عالقتك بالحبيب ،فهو
ّ
ّ
ليعرب عن مدى حبّه لك
يتحني فرصة هدوئك
صحي�اً :أن�ت أقوى م�ن أن تضعف أمام ش�هية تغري�ك باملأكوالت
ّ
املرضة ،قاوم واصمد

الجدي

مهني�اً :تش�ويش يف األج�واء ل�ن ي�ؤ ّدي إىل االبتعاد عن
محيطك أو إىل حصول جفاء مع الزمالء واملسؤولني
عاطفياً :حني تشعر بأي تغير يف ترصّ فات الرشيك ،ال ترتدد
يف طرح األسئلة لتوضيح األمور لئال تتفاقم املشكلة
صحياً :أنت تمي�ل إىل كثرة العمل وإهمال صحتك ،إنك ترتكب خطأ ً
كبرا ً يف هذا الشأن

الدلو

مهني�اً :يتيح لك هذا الي�وم فرصة التعب�ر عن افكارك
يف العمل ،و يش�ر إىل تجربة جديدة تخوضها لها عالقة
بمكان بعيد او بسفر او بدولة اجنبية
عاطفي�اً :علي�ك أن تخ�رج م�ن حال�ة القل�ق عى املس�تقبل
م�ع الرشي�ك ،وذلك ال ب�د من أن يك�ون من خالل الثق�ة بالنفس
والشجاعة
صحي�اً :إذا أصب�ت ببعض الت�ورم يف مختلف أنحاء جس�مك عليك
اإلرساع إىل طبيبك

الحوت

مهنياً :ربما تكون تعب�ت يف العمل ولكن ال تفقد العزم،
فأمامك مسؤوليات يجب إتمامها
عاطفي�اً :تفاؤل�ك الدائ�م وثقت�ك بالحبيب يضفي�ان عليه
الطمأنينة ويشعرانه باالستقرار وبحبك الصادق له
صحي�اً :ال تتململ وال تتذمر من إلح�اح املقربني منك وطلبهم منك
القيام بما يلزم لتخفيف وزنك ،فهم يريدونك يف صحة ممتازة.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1776مس�تعمرة رود آيالن�د تعل�ن التمرد
عى ملك اململكة املتحدة جورج الثالث لتكون
أول مس�تعمرة تعلن التمرد عليه.
 - 1812إيطاليا تحتل جزيرة رودوس الواقعة
يف البحر األبيض املتوسط.
 - 1814نابليون بونابرت يتوجه إىل منفاه يف
جزيرة إلبا.
 - 1910تأس�يس الق�وة البحري�ة امللكي�ة
الكندية.
 - 1924افتت�اح دورة األلع�اب األوملبي�ة
الصيفية واملقامة يف باريس.
 - 1974هوريه كني-إتيش ينجح يف تس�جيل
أرسع دوران ح�ول العالم ع�ى يخت دون أن
يتوقف يف أي ميناء.

 - 1979مارجريت تاترش تتوىل رئاسة الوزراء
يف اململكة املتحدة لتصبح أول امرأة تتوىل هذا
املنصب فيها.
 - 1987رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي
يستقيل من منصبه.
 - 1989تحط�م مروحية ي�ودي بحياة وزير
الدفاع العراقي عدنان خر الله.
 - 1990قوات البحرية اإلرسائيلية تطلق النار
عى يخت امللك حسني يف خليج العقبة.
 - 1994إس�حق رابني ويارس عرفات يوقعان
اتفاقية س�الم تمنح الفلس�طينيون السلطة
عى قطاع غزة وأريحا.
 - 2008إرضاب ع�ام يف م�رص ضد الفس�اد،
واالستجابه إليه محدوده.

حكاية مثل

« اعطي الخباز خبزه لو أكل نصه»

ُيحك�ى ّ
أن خباز كبر يف الس�ن لديه صانعٌ
ّ
ش�اب وكان هذا الش�اب محط ثق ٍة للخباز
املس�ن ،وملا تقدم بالخباز املسن العمر قال
للصانع الش�اب :يا ُب ّن�ي لقد كربت ولم أعد
قادرا ً عى إدارة املخرب فأنا أريد منك استالم
العم�ل بذم�ة وأمان�ة وس�أعطيك خ�ربة
فاسمعها يا ولدي :فلكل من أهل هذا الحي
عائل�ة وه�ي بحاج�ة إىل كمي�ة معينة من
الخب�ز ،يا بني ال ت�رسف كي ال يبقى عندك
بقايا خبز واعمل ل�كل عائل ٍة عى قدرها ال
تزي�د وال تنقص رغيفا ً واح�داً .أمّ ا ّ
عني أنا
فأنا أري�د يوميا ً أربعة أرغف�ة أنا وزوجتي
العجوز ومبارك عليك املخبز بما فيه.
بعد ف�رتة من اس�تالم املخبز أعاد الش�اب
حس�اباته يف توزيع الخبز ،فوجد ّ
أن الخباز
املسن هو وزوجته ال يحتاجون إال لرغيفني
يوميا ً فأصبح يرس�ل لهم�ا رغيفني عوضا ً
عن أربعة.
وبع�د فرتة وبينما الش�اب يجول يف س�وق
الح�ي يري� ُد رشاء دجاجة اس�تغرب ّأنه ال
يوج�د يف الح�ي أي دجاج�ة ،وع�اد ليزور
الخباز املس�ن الذي أصب�ح راقدا ً يف الفراش
ال يقوى عى الحركة.
دخل بيت الخب�از ألول مرة يف حياته ووجد
ً
دجاجة واحدة وكان
زوجته العجوز تطعم
لديها قن كبر يتس�ع ل��  20دجاجة فقال

له�ا :ما ه�ذا يا خال�ة أين باق�ي الدجاج؟
قال�ت :من�ذ  40عاما ً وأهل الحي يش�رتون
من عندي الدجاج ،ولكن كما ترى ال قوّة يل
برشاء الحنطة والقمح من الس�وق وأعتمد
ع�ى األرغف�ة الت�ي ترس�لها لن�ا فأجفف
رغيفني كل ي�وم للدجاج ونأكل أنا وزوجي
رغيف�ني ،وحينما ّ
ق�ل ما يأتين�ي من خبز
لم يعد يكفينا م�ع الدجاج ،فأصبحت أقللّ
م�ن إطعامهم ّ
حت�ى بدأ عدده�م يتناقص
إىل دجاجة ادخرتها لنا فال أس�تطيع إنتاج
دج�اج للبي�ع ،لق�د حرمت أه�ل الحي من
الدج�اج م�ن أج�ل حس�اباتك الخاطئ�ة!

فأعطي الخباز خبزه لو أكل نصه؟!
إن قيم�ة هذا املث�ل يف تصوري ه�و قانون
علين�ا أن نع�رف أبع�اده االجتماعي�ة
واالقتصادية واالجتماعية والروحية ،حتى
نس�تطيع التغلب عى الكثر من مش�اكلنا
الت�ي نم�ر بها ،ونض�ع الرجل املناس�ب يف
امل�كان املناس�ب ،حت�ى تس�تقيم األم�ور،
وتس�ر الحياة كما أراد الله أن تس�ر .وإال
س�نكون كما قالت امل�رأة العج�وز ،زوجة
الخب�از .لقد حرمت أه�ل الحي من الدجاج
من أج�ل حس�اباتك الخاطئ�ة!! «فأعطي
الخباز خبزه لو أكل نصه».

أفقي
1مدين�ة فلس�طينية (مبعث�رة) o
اط�ول الخلف�اء الراش�دين مدة يف
الخالفة
2متشابهان  oمن يقرع الطبل
3م�ن الزه�ور وينس�ب إليها من
يحب نفسه  oوقع
4نسور  oدفرت
5يطبخ  oحسم األمر
6ممث�ل جس�د ش�خصية عم�ر
املختار  oبراد (باالنجليزية)
7دف�ن  oدول�ة تق�ع فيها س�دس
مساحة اليابسة
8معظ�م اليشء  oأجه�زة للرتويح
أيام الحر
9تق�ال عن�د الضج�ر  oالش�يخ
الرئيس الطبيب الفيلسوف
10تقينا الربد والحر  oطرف

عمودي
1قلم  oعتمة
2وجدك  oخاف بشكل مفاجئ
3أشهر رحالة عربي
4جد س�يدنا يعقوب عليه السالم
 oوالد
5ضي�اع العق�ل والحكمة  oفقط
(عامية)
6حرك�ة فس�يولوجية ملقاوم�ة
املرض  oمن الفصيلة الس�نورية
(معكوسة)
7إرج�ع إىل عقل�ك  oجزي�رة
فرنسية يف البحر األبيض املتوسط
(مبعثرة)
8مخادع  oوسادات
9أول من قس�م أيام األسبوع عى
سبعة أيام
10لنيل أقساط من الراحة

غزل عراقي
كلمن جرحني ومشه
طيبة هيل تفلشه
صح مايعثره الحجر
بس حوبتي تعثره
يحفرويل طول السنه
وادعيلهم بالهنه
البر شايل كلب
من تحفر تكربه
ومن رايس حد الجدم
يميش اعله طوله الجرح
لتكول ديرة هله
وما أكرب املشكله
متهمني قصه انتهت
عى يا أساس انعزل
بعده العمر بأوله
واتعلمت عالصرب

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

كيف تعرف الشخص اذا كان كاذبا؟

تعرّف إىل ّ
الش�خص الكاذب من
خالل نظرته
ّ
يتجن�ب الش�خص الّ�ذي يكذب
توجيه نظ�ره نح�و عينيك؛ ألنّ
ّ
ي�دل عى كذبه .فربّما
يف ذلك ما
يك�ون خج�وال وال ينظ�ر نحو
عينيك مب�ارشة ،ويتقلّب نظره
يف ع ّدة أماكن وبش�كل مستمر،
وربّم�ا يرم�ش كث�را ً خ�الل
ّ
وخاص�ة يف اللحظ�ة
الحدي�ث،
الت�ي ينظر إليك فيه�ا مبارشة،
ولكي تالح�ظ ذلك م�ا عليك ّإال
تقدي�م ضياف�ة له أثن�اء نظره
إىل يش ٍء آخ�ر ،لتالح�ظ تعبرات
وجهه الدالة عى كذبه.
تعرّف إىل ّ
الش�خص الكاذب من
خالل حركاته الالإراديّة
ً
ع�ادة م�ا يظه�ر عى ال�كاذب
ح�ركات ال إراديّ�ة؛ كاللّع�ب

سودوكـــو

الكلم�ات أكث�ر م�ن م�رّة،
واستخدام امل ّ
ربرات نفسها.
ّ
الش�خص ال�كاذب ال يش�ر إىل
ّ
نفس�ه أثن�اء الحدي�ث يتجن�ب
ّ
ً
عادة استخدام
الشخص الكاذب
كلمة “ أنا “ ويق�ول بدالً منها:

بالشعر ،أو ّ
حك الوجه ،أو قضم
األظاف�ر ،وتج�ده يتح�رّك كثرا ً
أثناء جلسته.
تعرّف إىل ّ
الش�خص الكاذب من
خالل كالمه
األش�خاص الذي�ن يتصف�ون
ّ
أق�ل عدد
بالكذب يس�تخدمون

ممكن م�ن الكلمات ،ويتكلّمون
بب�طء؛ وذل�ك ّ
ألنه م�ن ّ
الصعب
عليهم إيجاد الكلمات املناس�بة
أثن�اء ّ
التفكر يف عمليّ�ة الكذب
نفس�ها ،ومحاول�ة إخف�اء
الحقائ�ق ،ويمي�ل الش�خص
ال�كاذب إىل اس�تخدام نف�س

قصة وعربة
يف إح�دى ليايل خري�ف  ، 1995و يف أثناء
إبحار إحدى الس�فن الحربي�ة األمريكية
العمالق�ة برسع�ة كب�رة بالق�رب م�ن
السواحل الكندية ،أظهرت أجهزة الرادار
جس�ما هائ�ال يف طريق�ه إىل االصط�دام
بالسفينة .
ه�رع القبط�ان إىل جه�از الالس�لكي
وخاط�ب الجه�ة األخرى القبط�ان :هنا
قبط�ان الس�فينة الحربي�ة األمريكي�ة

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرة،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

نح�ن ،أو يس�تخدم الضمر نا،
فيقول مثالً ذهبنا ،وبينما وهو
يتح ّدث عن نفسه.
الش�خص ال�كاذب يق�وم
باالستخفاف باآلخرين
ّ
الش�خص ال�كاذب يمي�ل إىل أن

ينس�ب لآلخري�ن ترصف�ات أو
أقوال رديئة ورذيلة.
ّ
ف�إن ال�كاذب رسيع
و أخ�را ً ..
النس�يان ،وق�د يفضح نفس�ه
بنفس�ه م�ن كث�رة أكاذيب�ه،
وتناقضه�ا م�ع بعضها البعض
ممّا يدعو إىل االرتباك.

الطرف اآلخر
مطلوب تغير االتج�اه بمقدار 15درجة
إىل الجنوب لتفادي االصطدام.
أك�رر تغير االتج�اه بمق�دار  15درجة
للجنوب لتفادي االصطدام  ...حول
الجه�ة األخ�رى  :علم  ...هنا الس�لطات
الكندية
الطلب غر كاف .ننص�ح بتغير االتجاه
بمقدار 180درجة  ...حول .
القبطان :ماذا تعني !...

أن�ا أطلب منكم تغي�ر اتجاهكم بمقدار
15درج�ة فق�ط نح�و الجن�وب لتفادي
االصطدام؟ أما عن س�فينتنا فليس ذلك
م�ن ش�أنك  ...ولكنن�ا س�نغر اتجاهنا
بمقدار  15درجة ولكن نحو الش�مال ...
لتفادي االصطدام أيضا  .حول
الجه�ة األخرى :ه�ذا غ�ر كاف .ننصح
بتغي�ر اتجاهك�م بمق�دار  180أو ع�ى
األقل 130درجة  .حول

القبطان :ملاذا تج�ادل وترص عى إصدار
األوام�ر؟ دون أن تق�وم أن�ت بتف�ادي
التص�ادم باملق�دار ذات�ه؟ نحن س�فينة
حربية أمريكية  ،فمن أنتم عى أي حال؟
الجه�ة األخرى :نحن حق�ل برتول عائم!
وال نستطيع الحركة ! احرتس
لك�ن الوق�ت كان ق�د اس�تنفد يف ه�ذا
الحوار الالسلكي غر املثمر ،واصطدمت
السفينة بالحقل البرتويل .

وال�درس ال�ذي تتعلمه من ه�ذه القصة
ه�و أال تف�رتض أن الجه�ة األخ�رى لها
مث�ل مواصفاتك  .فلي�س الهدف الوحيد
لالتص�ال أن تبعث برس�التك إىل اآلخرين
بل يجب أن يكون هدفك رباعي األبعاد:
أن تفهم الطرف اآلخر
ثم أن تستقبل رسالته
ثم أن تجعل نفسك مفهوما
وأخرا أن تبعث برسالتك إليه .

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

روبوت يرحب بمصابي كورونا في
فنادق اليابان

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7241 :االثنين  4آيار 2020
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نادين نسيب نجيم تنافس أحمد السقا وتهدي الجائزة لمركز
مجدي يعقوب
حلتِ الفنان�ة اللبنانية نادين
نس�يب نجي�م ،ضيف�ة ع�ىل
برنام�ج «اغلب الس�قا» ،مع
الفن�ان أحم�د الس�قا ،والذي
تقدمه اإلعالمية اللبنانية رزان
مغربى ،ويُعرض عرب فضائية
 mbcمرص .وتنافس�ت نادين
م�ع الس�قا ،يف العدي�د م�ن
الفق�رات الرتفيهي�ة وع�ىل
الرغم م�ن محاوالت نادين إال
أن السقا تغلب عليها يف أغلب
الفقرات ورب�ح النقاط بأخر
الحلق�ة .ويض�م الربنام�ج،
فق�رة املس�ابقات وه�ي

للجمه�ور وتق�در جائزته�ا
بقيمة  100أل�ف جنيه تهدى
ألول متس�ابق يج�اوب ع�ىل
س�ؤال الحلق�ة .كم�ا تنتهي
الحلق�ة بإع�الن الفائ�ز م�ن
الضيوف ع�ن الت�ربع بقيمة
 100ألف جنيه لصالح إحدى
الجمعي�ات الخري�ة يف مرص
وعىل الرغ�م من ربح الس�قا
يف الحلق�ة إال أن�ه ترك اختيار
جمعية التربع للضيفة نادين
نسيب نجيم التي اهدت املبلغ
إىل مركز مجدي يعقوب لعالج
أمراض القلب.

َ
ح�ن يص�ل م�رىض مصاب�ون
بأع�راض بس�يطة م�ن أع�راض
كورون�ا لع�دد م�ن الفن�ادق يف
طوكي�و س�يجدون ما ق�د يبعث
البهجة يف نفوس�هم ،وهو إنسان
آيل يحييهم يف بهو االستقبال.
وتس�تخدم الياب�ان اآلن فن�ادق
الس�تضافة امل�رىض الذين جاءت
اختبارات ف�روس كورونا لديهم
إيجابية لكن األعراض أبسط مما
يس�تدعي دخوله�م املستش�فى.
واس�تعان ع�دد من تل�ك الفنادق
بالعاصم�ة طوكي�و الجمع�ة
بإنس�ان آيل (روبوت) للمس�اعدة
يف تخفي�ف الع�بء ع�ن طاق�م
التمريض.ويف أحد الفنادق ،وقف
روبوت واس�ع العين�ن يضع عىل
فم�ه كمام�ة يف انتظ�ار ال�زوار
لتقدي�م التحية.وق�ال الروب�وت
(بيرب) بصوت مرح «من فضلك..
ض�ع كمام�ة وأن�ت يف الداخ�ل»،
و»أتمن�ى أن تش�فى ب�أرسع ما
يكون».ومن بن الرسائل األخرى

غوغل تجعل مؤتمرات الفيديو مجانية
للجميع عبر Google Meet

صدمة لجمهور عمرو واكد بسبب
تمثيله مع ميا خليفة
م�ن عاصم� ِة الف�ن االمازيغ�ي
مدين�ة الدش�رة عمال�ة انزكان
اي�ت مل�ول ،والي�ة جهة س�وس
ماسة ،انبثقت فكرة جمع بعض
الفنان�ن االمازيغي�ن املنتم�ن
لبع�ض املجموع�ات املوس�يقية
قص�د االش�تغال عىل عم�ل فني
موح�د باالمازيغي�ة يت�م التعبر
م�ن خالل�ه ع�ن روح التضامن
وعن تثم�ن املجه�ودات املبذولة
م�ن اج�ل محاربة وب�اء كورونا
املستجد.
تطورت هذه الفكرة عىل مرحلتن
مهمت�ن أوالهم�ا ان يجم�ع هذا
العم�ل بن العربي�ة واالمازيغية،
يقول مخرج االلبوم احمد بايدو،
ام�ا الثانية فق�د ج�اءت لتغتنم
هذه الفرصة وتتقدم بتكريم لهذا
املتن املوس�يقي من خالل اعتماد
بع�ض الحان املدرس�ة االم عربيا
« ن�اس الغيوان « واملدرس�ة االم
امازيغي�ا « إزن�زارن « وم�ن هذا
املنطلق بدأ الفنانون املش�اركون
يف االش�تغال ع�ن بع�د كل م�ن

بيته وكل باالمكانيات البس�يطة
املتوف�رة لديه عىل كتابة الكلمات
وتركيبه�ا ع�ىل الحان ق�د يقول
البع�ض انه س�بق اس�تهالكها،
لكن من جانبنا نقول انها أعيدت
بتوزيع جدي�د مع اعتماد كلمات
جد بس�يطة تصل اىل كل املسامع
يف اطار التحسيس بمخاطر وباء
كوفيد . 19
يبقى ان نقول اننا نع ّد هذا العمل
املتواض�ع مب�ادرة لخل�ق الحس
التش�اركي لدى الفنان�ن ،وانها
مبادرة تطوعي�ة فنية ليس املراد
منه�ا التقييم الفني بقدر ما يراد
منها تبليغ الرسالة حول خطورة
الوضع ،ورضورة االلتزام بقواعد
الحج�ر الصح�ي إىل ان يرفع الله
عنا هذا الوباء.
واخ�را نتمن�ى ان نك�ون ق�د
س�اهمنا ول�و بش�كل بس�يط
ومبس�ط يف التوعية ضد خطورة
الوباء وابرزن�ا ان الفنان املغربي
دائم�ا متواج�د ومس�تعد لتلبية
نداء هذا الوطن العزيز.

وكان الجزء األول من مسلسل Ramy
ُع�رض للم�رة األوىل يف أبري�ل ،2019
ون�ال عليه بطل العمل رامي يوس�ف
جائ�زة «جولدن جلوب» أفضل ممثل
عن فئته.
تدور قصة مسلسل رامي حول شاب
مس�لم أمريكي من الجيل األول يقوم
برحل�ة روحي�ة يف ح�ي نيوج�ريس
املنقس�م سياس�يا ،ويستكش�ف
تحديات الوقوع بن مجتمع مرصي
يعتق�د أن الحي�اة عبارة ع�ن اختبار
أخالقي ،وجيل األلفية الذي يعتقد أن
الحياة ليس لها عواقب.

أث�ا َر املمث�ل امل�رصي عم�رو واك�د
ج�دالً وصدمة للجمه�ور عرب مواقع
التواص�ل االجتماع�ي بع�د ط�رح
برومو الجزء الثاني مسلس�ل Ramy
األمريك�ي ،والذي كش�ف مش�اركة
املمثل�ة اللبنانية األص�ل مايا خليفة
فيه.
ويظهر عمرو واكد يف املسلس�ل بدور
فاروق حس�ن ،كما أن فري�ق العمل
يض�م ش�ادي ألفونس والذي ش�ارك
خالد منصور يف تقديم برنامج «SNL
بالعرب�ي» ،وكان ضم�ن فريق عمل
«الربنامج» مع باسم يوسف.

مسلسل «إبنة السفير» يعود بأربع
حلقات جديدة

ْ
أف�ادت تقاري�ر صحفي�ة تركي�ة،
َّ
ب�أن صناع مسلس�ل «ابنة الس�فر»
ق�رروا العودة لتصوي�ر  4حلقاتٍ من
املسلس�ل لينته�ي املوس�م األول عند
الحلق�ة ال� 19بدالً من الحلقة ال� 15
وذلك لضمان تسلسل األحداث بشك ٍل
ً
نهاية قوية
منطقي واعطاء املوس�م
ُتشوق متابعيه النتظار املوسم الثاني
من�ه ،وذلك بعدم�ا تقرر أن يس�تمر

املسلسل لثالثة مواسم عىل األقل.
يش�ار إىل ان املسلس�ل م�ن بطول�ة
النج�وم االت�راك نس�ليهان أتاغ�ول
وأنج�ن أكيوري�ك وأوراز كاجي�الر
أوغل�و ،والذي�ن يرتبع�ون عىل عرش
النج�وم األكث�ر حديث�ا عرب وس�ائل
التواصل االجتماعي عىل الرغم من أن
آخ�ر حلقات املسلس�ل ُعرضت يف ال�
 30من مارس/آذار املايض.

سالف فواخرجي ترفض دانييال رحمة ترند السوشيال ميديا بقرارها

ْ
أعلن�ت رشك�ة غوغل أم�س أنها
ستجعل ( ،)Google Meetأداتها
لعقد مؤتمرات الفيديو للرشكات
الت�ي تتنافس بش�كل مبارش مع
ً
مجان�ا
أمث�ال ( ،)Zoomمتاح�ة
للجمي�ع ،وذل�ك بع�د أن كان من
املمك�ن للمس�تخدم املش�اركة يف
مكامل�ة ( )Google Meetب�دون
أن يك�ون مس�تخدمً ا يدفع ،لكنه
بحاج�ة إىل حس�اب ()G Suite
مدف�وع لب�دء مكامل�ة .وبالرغ�م
م�ن أن�ك ل�ن تتكمن م�ن جدولة
مكامل�ات ()Google Meet
املجانية ع�ىل الفور ،ف�إن غوغل
تتي�ح إمكانية الوصول إىل تطبيق
( )Google Meetللمس�تخدمن
ً
مجانا تدريج ًيا ،بد ًءا من األسبوع
املقبل ،وقد يس�تغرق األمر بضعة
أس�ابيع قب�ل أن يتمك�ن الجميع
م�ن الوص�ول إليه�ا .وتقت�رص
الحس�ابات املجاني�ة بع�د ش�هر

س�بتمرب عىل االجتماعات التي ال
تستغرق أكثر من  60دقيقة ،لكن
حتى ذلك الحن ،يمكنك الدردشة
طاملا تريد ،مع األخذ بعن االعتبار
أن الح�د الحقيقي اآلخ�ر الوحيد
ه�و أن االجتماع�ات ال يمكن أن
تضم أكثر من  100مشارك.
وال ت�زال تحص�ل ع�ىل مش�اركة
الشاشة والتس�ميات التوضيحية
يف الوق�ت الفع�ي والتخطي�ط
املتجان�س الجدي�د ال�ذي قدمت�ه
الرشكة قبل بضعة أيام فقط.
ويحتاج املس�تخدمون إىل حساب
غوغل للمش�اركة يف االجتماعات،
وتزع�م عمالق�ة البح�ث أن
املس�تخدمن يحصلون يف املقابل
عىل منصة أكث�ر ً
أمانا ،وذلك ألنه
م�ن الصع�ب تخم�ن كلم�ة رس
االجتم�اع وألن األداة تعم�ل ع�رب
املتصف�ح ،وبالت�ايل فإنه�ا أق�ل
عرضة لخطر التهديدات األمنية.

لمحبي الجريمة والرعب ..وظيفة غريبة
لك بـ 1000دوالر

الحديث عن خالفها مع
كاريس بشار

كانتِ الفنانة الس�ورية س�الف فواخرجي ضيفة
بإذاع�ة نين�ار إف إم ،وخالل الحلق�ة ُطرح عليها
س�ؤال عن خالفها مع مواطنته�ا الفنانة كاريس
بش�ار .ويف البداي�ة رفض�ت التعلي�ق ع�ىل األم�ر
وأش�ارت فيما بعد أن م�ا ح�دث كان مؤلم وانها
تفضل عدم تذكره ،وأضافت أن السنوات مرت وكل
يشء اصبح من املايض .وتمنت فواخرجي التوفيق
للجميع معتربة أن ال يشء يستحق االهتمام خاصة
بع�د ما حدث بالعالم بعد انتش�ار فروس كورونا
املستجد .والجدير بالذكر أن النجمتان لم تظهرا يف
أي عمل مشرتك منذ ظهورهما يف مسلسل «ثلوج
الصي�ف» الذي ُعرض عام  1999ومسلس�ل «ندى
األيام» الذي عرض يف عام .2006

َحلقة تل� َو األخرى ،تثبت دانيي�ال رحمة قدراتها
التمثيلي�ة بش�خصية ماي�ا الت�ي تط�ل بها عىل
جمهوره�ا ضم�ن أح�داث املسلس�ل
الدرام�ي الرمضاني «أوالد آدم»،
لتثب�ت للجمه�ور موهبتها
الفني�ة يف كل ث�وب فن�ي
ترتدي�ه يف أعماله�ا
الدرامية؛ فمنذ أن برزت
موهبته�ا يف مسلس�ل
«تانغ�و» وه�ي يف كل
اختي�ار جدي�د تفاجئ
جمهورها لتستحق عن
ج�دارة أن تنافس نجمات
القمة هذا املوسم.
ونجح�ت دانيي�ال يف أن تحتل تريند
وسائل السوشيال ميديا بعد نرش مشهد يجمعها
بحبيبها «س�عد» ضمن األحداث ويجسّ �ده قيس
الش�يخ نجيب وه�ي تجربه عىل االعت�ذار بعد أن

َ
كن�ت م�ن محب�ي الجريم�ة
إذا
والرعب خاصة املتعلقة بالقصص
الواقعية ألش�هر القتل�ة يف العالم
ومعرف�ة تفاصي�ل الجرائم ،فقد
يكون  MagellanTVهو الوظيفة
املثالية بالنسبة إليك.
تري�د « « MagellanTVوه�ي
خدم�ة الب�ث الوثائق�ي ،إخضاع
مرش�ح واحد لالختبار يشرتط أن
يكون عم�ره أكثر م�ن  18عامً ا،
عن طريق مشاهدة أفالم وثائقية
عن الجرائ�م وقصص الرعب عىل
مدار  24س�اعة ،ملعرف�ة تأثرها
عىل هذا املتطوع.

أحرجها؛ فقص�ة حب الراقصة ماي�ا و «اللص»
س�عد قصة م�ن نوع خ�اص ،إذ ال يمكن أن تمل
من مش�اهدة هذا الثنائي الج�ريء واملخيف
يف كثر من األحي�ان .وبترصيحاتها،
أكدت دانييال رحمة أنها ال تش�به
مايا يف يشء ،فهي بعيدة عنها
تمام�اً ،كم�ا أن الش�خصية
عب�ارة عن تح� ٍّد كب�ر لها
وش�خصية صعب�ة ج� ّداً،
خاص�ة أنه�ا يف الحقيق�ة
شخصية خجولة وأن هناك
مش�هدا ً كانت ترى يف أنه من
املستحيل تقديمه وهو مشهد
الرقص الذي يجمعها ب�»سعد»
أو بقي�س الش�يخ نجي�ب ،حبيبه�ا
ضم�ن األحداث .جدي�ر بالذكر أن مسلس�ل
«أوالد آدم» يحت�ل قم�ة نس�بة املش�اهدة يف
الدراما اللبنانية هذا املوسم.

تهنئة للصحفيني يف اليوم
العاملي حلرية الصحافة

أمحد اجلنديل

حري�ة الصحف�ي يف التعب�ر النافذة التي يس�تطيع أن يط�ل من خاللها
الصحفي عىل اآلخري�ن وهو يقول كلمته دون خوف  ،ويؤدي دوره وفق
م�ا تمليه عليه هذه الحرية من مس�ؤولية أخالقية تجاه ش�عبه ووطنه
رغم بعض املضايقات التي تعرتض مسرته .
وق�د تختلف النظ�رة اىل مفهوم الحرية من بلد اىل أخر اال انها تتوحد عىل
حقيق�ة مفادها اتب�اع الحياد والدقة واملوضوعية وص�وال اىل الحقيقة ،
وهي مهمة تزداد تعقيدا يف مجتمعاتنا التي لم تدرك دور الصحفي الرائد
وأهميت�ه يف االحداث الس�اخنة والرصاعات والتجاذب�ات التي تدور عىل
الساحتن السياسية واالجتماعية .
ونظ�را ألهمية الصحافة ودورها يف ترس�يخ قيم الحري�ة والديمقراطية
فق�د أعلنت الجمعية العامة لألم�م املتحدة اليوم العامل�ي للصحافة منذ
ع�ام  1993بن�اء عىل توصية م�ن املؤتمر الع�ام لليونس�كو  ،ومنذ ذلك
الوق�ت والعال�م يحتفل يف الثالث م�ن آيار باعتباره الي�وم العاملي لحرية
الصحافة  ،وهو بمثابة محطة لالحتفاء بدور الصحفي وتقديم التهاني
لكل الصحفين  ،ودراسة للمعوقات التي تعرتض طريق حرية الصحفي
والدفاع عن حقوقهم املرشوعة .
كم�ا ان ه�ذا اليوم يكون فيه الوفاء متجس�دا يف أجم�ل معانيه وصوره
عندم�ا نس�تذكر أولئ�ك الصنادي�د من الصحفي�ن الذين ضح�و بالغايل
والنفيس وفقدوا حياتهم وهم يؤدون واجبهم املهني النبيل .
اننا نقف يف هذا اليوم وقفة اجالل واحرتام لكل الصحفين الذين اقتحموا
الصع�اب من أج�ل تنوير ال�رأي العام بالحقائ�ق ونقل الص�ورة النقية
املرشقة دون لبس أو غموض  ،ونش�جب كل أن�واع الضغط الذي يحاول
مصادرة الكلمة الحرة من أي طرف .
الصحف�ي ليس جندي�ا تابعا لهذا الطرف أو ذاك وانما هو حامل رس�الة
تس�تند اىل سياقات االخالقيات العامة النابعة من قيم املجتمع االخالقية
االصيل�ة واملتمثلة بالص�دق والنزاهة وااليثار  ،وهي رس�الة ينبغي عىل
الجمي�ع الدفاع عنه�ا باعتبارها الباب الواس�ع لنرش الثقافة وترس�يخ
مبادئ العدل ورفع الغطاء عن املسكوت عنه .
ان تقيي�د الحريات االعالمية من بعض االطراف ل�م يعد مقبوال يف عاملنا
املع�ارص  ،وال يمك�ن للمعاي�ر املهنية يف عال�م الصحاف�ة ان تقف عىل
قدميها ما لم تكن الحرية بمثابة املحرك لها والدافع باملسرة اىل امام .
تحي�ة لكل الصحفين العراقين يف يومهم املجيد بمناس�بة اليوم العاملي
لحري�ة الصحافة وهم يقفون يف الخط�وط االمامية لكل حدث ويربهنوا
والصورة هما أداة التغير .
للجمي�ع ان القلم
والخلود لكل الش�هداء من
ا ملج�د
الصحفي�ن الذي�ن
رس�موا بدمائه�م
الزكي�ة خارطة
الطري�ق نحو
بن�اء الحياة
ا لح�ر ة
الكريمة .
اىل اللقاء .

مايا دياب تضع رامز جالل في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج
فج�رتِ الفنانة اللبنانية ماي�ا دياب مفاجأة عن
برنام�ج «رامز مجنون رس�مي» ،وال�ذي كانت
ستكون أحد ضيوفه لوال فروس «كورونا».
وقالت مايا يف مداخلة عرب برنامج «ساعة وحدة»
مع اإلعالمي اللبناني عي نجم ،عرب «اليوتيوب»،
أنها كان�ت تعلم حن ُدعيت للربنامج أنه مقلب،
ولك�ن لم يت�م اطالعه�ا ع�ىل تفاصيل�ه ،وكان
فروس كورونا س�ببا ً يف امتناعها عن التصوير،
خشية عدم اللحاق بالطران العائد من اإلمارات

إىل لبنان ،وخوفا ً من العزل الصحي.
وقال�ت« :كن�ت راح أك�ون واحدة م�ن الضيوف
وتصوي�ري كان ي�وم االثن�ن ..ويف لبن�ان كانوا
هيقفل�وا املطار يوم التالت فكن�ت خايفة اروح
اتحجر يف دبي  ..وانا واخ�دة اإلجراءات الوقائية
يف املنزل وخايفة عىل بنتي وعيلتي وأمي وخايفة
أرجع لبنان اتحجر  14يوما».
وأك�دت« :كنت عارف�ة انه برنامج رام�ز أكيد ..
بس ما كنت عارفة نوع املقلب».

تغريدات
ويتألف ما أطلقوا عليه «مهرجان
الخوف» م�ن  16فيلم بما يف ذلك
ضحاي�ا مانس�ون املفقودي�ن،
والتعذي�ب حت�ى امل�وت ،وقت�ل
املربي�ة ،وآخر اعرتاف�ات من أكلة
لح�وم البرش وتج�ارة األعضاء يف
السوق السوداء.
إذا تمكن�ت م�ن إكم�ال املهم�ة،
فس�وف تحص�ل ع�ىل  800جنيه
إس�رتليني أي م�ا يع�ادل 1000
دوالر ،واش�رتاك مجاني ملدة عام
يف  ،MagellanTVوعضويات ملدة
ثالثة أشهر لثالثة من أصدقائك أو
عائلتك.

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

عمل فني بين العربية واألمازيغية يعبر عن روح التضامن والمجهودات
ُ
لمحاربة (كورونا)
«أص�ي من أج�ل احت�واء املرض
ب�أرسع م�ا يمك�ن» و»لنتكاتف
ولنتخطى هذا معا» .و(بيرب) ليس
الروب�وت الوحي�د ال�ذي يعمل يف
الفندق الواقع بمنطقة ريوجوكو
يف طوكي�و ،فهناك روب�وت مزود
بأح�دث م�ا وص�ل إلي�ه العلم يف
مجال الذكاء االصطناعي مهمته
تنظيف أج�زاء من الفن�دق منها
«املناطق الحمراء» األشد خطورة
والت�ي يكون اقرتاب العمالة منها
مح�دودا.ويف مس�عى لتخفي�ف
العبء عن النظ�ام الطبي ،وفرت
اليابان أكثر من عرشة آالف غرفة
فندقية يف أنحاء البالد الستضافة
املرىض أصحاب األعراض األخف،
وفقا ملا ذكرته وزارة الصحة.
ويمك�ن لفن�دق ريوجوك�و الذي
ال يزال يس�تقبل مرىض الجمعة،
أن يس�تضيف ح�وايل  300نزيل.
وس�تكون بالفن�دق ممرضت�ان
عىل مدار الس�اعة ،كما سيحرض
طبيب خالل اليوم.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

خالد العبيدي

خــال تشــكيل احلكومــة احلاليــة (املســتقيلة) رفضنا ان
نتحاصــص فيها مثلما ســنرفض ذلك يف احلكومــة القادمة،
الننا نؤمن إنها لن تستطيع النجاح او العمل خلدمة الشعب
والوطن إذا ما اتبعت اسلوب احملاصصة والرتاضي.
هذا هو منهجنا ،و»لن نســتوحش (بعــون اهلل) طريق احلق
لقلة سالكيه».

عزت الشابندر

داعــش عد ٌو يرانا ونعرفه و نراه امّا كورونا فعد ٌو ال نعرفه
وال نــراه و شــهدائنا مــن غــدر داعش نبكيهــم ونواريهم
ونفتخــر بهم امّا كورونا فيمكــن ان حيصد املئات منّا و لكن
بصم ٍت  ..ياساســة العراق و قادته كيف تشعرون باألمن و
خط الدفاع االول عنّا ( وزارة الصحة ) مفلسة املال و الع ّدة
و الرجال ؟

وسبق أن أكدت الفنانة السورية
نرسي�ن طافش إنه�ا تلقت دعوة
للمش�اركة يف برنام�ج «رام�ز
مجنون رسمي» ولكنها اعتذرت عن
عدم املشاركة ،وتجاهلت طافش الرد
عىل سؤال حول كيف علمت أن الدعوة
من برنام�ج املقالب برغم أن الضيوف
أكدوا عدم علمهم بحقيقة الربنامج إال
بعد تصويره.

مادونا :لدي أجسام مضادة ضد فيروس كورونا
في الدم
كش�فتِ النجمة مادون�ا أن لديها أجس�اما ً مضادة ضد
فروس كورونا يف الدم ،قائلة إنها تعتزم الخروج من
البيت ألجل ما وصفت�ه ب�»التنفس يف هواء كوفيد
.»19
وأش�ارت مادونا يف مقطع فيدي�و نرشته ،عرب
صفحته�ا الخاصة عىل أحد مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،أنها أجرت فحص�ا ً خالل األونة
األخرة ،ووجدت أن لديها أجس�اما ً مضادة،
وأضافت« :ولذلك س�أخرج وسأقود السيارة
ملسافة طويلة .وس�أفتح النافذة وسأتنفس
هواء وباء كوفيد .»19
ولم ُيع�رف ما إذا كانت مادون�ا قد عانت أي
أع�راض من ج�راء إصابتها بالف�روس ،كما
ً
دلي�ال أو فحص�اً ،يؤك�د أنها
أنه�ا لم تع�رض
طوّرت بالفعل تلك األجسام املضادة.

