خرباء  :ثالث دول
انتصرت على كورونا
بغداد /متابعة الزوراء:
نقلت شبكة «يس إن بي يس» عن خراء ،أن
كوريا الجنوبية وأسرتاليا ونيوزيلندا ،انترت
يف املواجهة مع وباء الفريوس التاجي.ورأى
هؤالء الخراء أن العالم فيما ينغمس يف مكافحة
انتشار العدوى ،وتوقف العديد من البلدان
صناعاتها ،وتفرض تدابري تقييدية ،تعود
أسرتاليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية تدريجيا
إىل حياتها السابقة.عاوة عى ذلك ،جعل انفتاح
االقتصادات ورفع القيود من هذه الدول ،األكثر
جاذبية للمستثمرين ،بالعاقة مع العمات

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي

الزوراء  /يوسف سلمان:
يس�تعد رئي�س ال�وزراء املكل�ف
لوضع اللمس�ات االخرية عى قائمة
املرش�حني الجدد للحقائب الوزارية
 ،عندما س�يجتمع الي�وم الخميس
مع قيادات وممثيل الكتل السياسية
لاتف�اق النهائ�ي ع�ى الكابين�ة
الجديدة .
ويف تطور رسيع وقع رئيس الوزراء
املكل�ف مصطف�ى الكاظم�ي كتاب
املنه�اج الوزاري الجدي�د لحكومته
وبعث به اىل رئاسة مجلس النواب .
باملقابل رجح نواب عن كتل مختلفة
ان تعق�د جلس��ة التصوي�ت ع�ى
من�ح الثق�ة لرئيس ال�وزراء املكلف
وكابينته الجديدة منتصف االسبوع
املقب�ل  ،يوم االثنني او الثاثاء املقبل
 ،بع�د االتف�اق النهائي ع�ى قائمة
املرش�حني الجدد وتقدي�م الكاظمي
املنهاج الحكومي اىل رئاسة الرملان
وتعليق�ا عى ذلك اك�د تحالف البناء
ان مراح�ل تش�كيل حكوم�ة رئيس
مجل�س ال�وزراء املكل�ف مصطفى
الكاظم�ي وصلت إىل نس�بة ،% 80
مش�ريا اىل ان االخري س�يقدم أسماء
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صفحة

بغداد /الزوراء:
قدمت سفارة جمهورية كوريا الجنوبية يف بغداد ،امس االربعاء ،رسالة تعزية اىل
نقابة الصحفيني العراقيني بوفاة رئيس الهيئة االستشارية يف النقابة ،االكاديمي واثق
الهاشمي.وذكرت السفارة يف رسالة التعزية ،التي حصلت «الزوراء» عى نسخة منها:
انها تنعى رحيل االستاذ واثق الهاشمي رئيس املجموعة العراقية للدراسات االسرتاتيجية
ورئيس الهيئة االستشارية يف نقابة الصحفيني العراقيني  ،مؤكدة ان الفقيد كان احدى
الشخصيات املهمة عى الساحة االعامية يف مجال التحليل السيايس.وتقدمت سفارة
جمهورية كوريا بأحر التعازي لنقابة الصحقيني العراقيني ولعائلة الفقيد راجية من الله
ان يتغمد روحه بواسع رحمته ويلهم عائلته وزماءه الصر والسلوان.يذكر ان عضو
نقابة الصحفيني العراقيني ورئيس الهيئة االستشارية فيها ورئيس املجموعة العراقية
االسرتاتيجية ،الدكتور واثق الهاشمي ،تويف الثاثاء بعد رصاع طويل مع املرض.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

العدد 7239 :الخميس  30نيسان 2020

حتالف البناء لـ

السفارة الكورية ببغداد تعزي نقابة
الصحفيني بوفاة اهلامشي

السعر  500دينار

No: 7239 Thu 30 Apr 2020

املكلف يوقع منهاجه احلكومي اجلديد ويبعثه اىل جملس النواب

:حكومة الكاظمي جاهزة بنسبة  % 80واجتماع حاسم اليوم لالتفاق على الكابينة الوزارية

جديدة للكتل السياسية اليوم .وقال
النائ�ب ع�ن التحال�ف عب�د االم�ري
املياحي ل�” الزوراء “ ،ان “الكاظمي
سيقدم اليوم أسماء جديدة لكابينته

الوزارية إىل الكتل السياسية” ،مشريا
اىل أن “األم�ور وصل�ت إىل مراحله�ا
االخ�رية بنس�بة  ،“ % 80مؤكدا ً أنه
“من املؤمل التصوي�ت عى الكابينة

الحكومية بأرسع وقت”.واضاف ان
“ ن�واب م�ن الكتل الش�يعية عقدوا
اجتماع�ا مع رئيس ال�وزراء املكلف
مصطفى الكاظمي ملناقشة طريقة

استمرار محالت التعفري للقضاء على فريوس كورونا

تعامله م�ع مختل�ف املكونات فيما
يخص التشكيلة الوزارية  ،فضا عن
رفض أولئك الن�واب ألي مفاوضات
مع الوفد الكردي مالم يسلم االقليم
مبل�غ  128ملي�ار دوالر بذمت�ه
لحكوم�ة املرك�ز “.اىل ذل�ك توقعت
كتلة تي�ار الحكمة أن يق�دم رئيس
الوزراء املكل�ف مصطفى الكاظمي
طلبا رس�ميا لرئاسة مجلس النواب
الي�وم الخمي�س لعقد جلس�ة منح
الثقة للكابينة الوزارية.وقال النائب
س�تار الجاب�ري ان “الكاظم�ي
سيقدم طلبا ً رسميا ً لرئاسة مجلس
النواب ي�وم الخميس لعقد جلس�ة
طارئ�ة ملن�ح حكومت�ه الثق�ة بعد
تس�ليم الس�ري الذاتية للمرشحني”،
الفت�ا إىل إن “مطلع األس�بوع املقبل
س�يحدد مجل�س الن�واب موع�دا
انعقاد الجلسة”.وأضاف يف تريح
صحفي ،ان “اغلب القوى السياسية
بما فيها الش�يعية خولت الكاظمي
باختيار كابينته رشيطة ان يقدمها
له�م قب�ل التصوي�ت عليه�ا داخل
مجلس النواب ملعرفة الس�ري الذاتية
للمرشحني”.

خرباء :العراق ميتلك الكثري من املنافذ للخروج من األزمة الراهنة وتأمني موارد املوازنة

ص5

كل يوم معلومة..ملاذا الركض باجتاه الشرق يكون أسرع من الغرب؟!

ص 10

اكدت تسجيل حاليت وفاة يف بغداد

الصحة تسجل  ٧5إصابة جديدة و2٧
حالة شفاء بفريوس كورونا

غداد/الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربع�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لألصاب�ات املس�جلة لفاي�روس كورونا
املس�تجد يف العراق ،فيما اكدت تس�جيل
 ٧٥اصاب�ة جدي�دة وحالتي وف�اة و٢٧
حالة ش�فاء بالفريوس.وذكرت الوزارة
يف بي�ان تلق�ت “ الزوراء” نس�خة منه:
ان�ه ت�م فح�ص ( )٨٢٧٨نموذج�ا يف
كاف�ة املخت�رات املختص�ة يف الع�راق
ليوم امس ،وبذل�ك يكون املجموع الكيل
للنم�اذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل
امل�رض يف الع�راق ( .)٨٦٧٠٨واضافت:
ان مختراتها س�جلت لي�وم امس ()٧٥

إصاب�ة يف العراق موزعة كالتايل :بغداد/
الرصافة ، ١٥ :بغداد /الكرخ ، ٣ :مدينة
الط�ب، ٢ :الب�رة ، ٥٠ :كرب�اء، ١ :
واس�ط ، ١ :املثنى ،٣ :الفتة اىل تس�جيل
حالت�ي وفاة واحدة يف بغ�داد /الرصافة
واالخ�رى يف بغداد /الكرخ.واش�ارت اىل
ان عدد حاالت الش�فاء ٢٧ :حالة  ،وكما
ييل :بغداد /الرصافة ، ٨ :بغداد /الكرخ:
 ، ١مدين�ة الط�ب ، ٨ :النج�ف األرشف:
 ، ١كرب�اء املقدس�ة ، ١ :الب�رة ، ١ :
كركوك ، ٢ :ذي قار ، ١ :املثنى ، ٢ :اربيل:
 ، ٢مبينة ان مجموع اإلصابات ،٢٠٠٣ :
بينما مجموع الوفيات ،٩٢ :اما مجموع
حاالت الشفاء. ١٣٤٦ :

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الكهرباء عن فقدان 1500
ميغ�اواط بس�بب س�قوط برجني اثر
حادث حادث ارهابي قرب قرية جواد
البشو يف دياىل.وقالت الوزارة يف بيان :
إنه “يف تمام الساعة  ٢٣:١٢من مساء
الثاثاء انفصلت خطوط األمني /رشق
بغداد  ٤٠٠ك ڤ بسبب حادث إرهابي
أدى إىل سقوط برجني قرب قرية جواد
البش�و ،حيث تم فق�دان  ١٥٠٠ميگا
واط م�ن الطاقة التوليدي�ة واملنقولة

عر الخط�وط أعاه”.وأضاف البيان:
أن ه�ذا االم�ر “س�يؤثر ع�ى تجهيز
الطاقة ملناطق :الكرخ وشمايل ورشق
بغ�داد ومحافظ�ات األنب�ار وص�اح
الدين وكركوك ونينوى” .مشريا اىل أنه
“ع�ى الفور توجهت مف�ارز الصيانة
اىل املنطق�ة املذك�ورة ترافقها القوات
االمني�ة إلص�اح األرضار ،وإع�ادة
الخطوط لوضعه�ا الطبيعي ،وتفادي
تحديد األحمال للمناطق واملحافظات
املذكورة”.

واشنطن /متابعة الزوراء:
دع�ا عدد م�ن أعض�اء الكونغرس من
الحزب�ني الديمقراط�ي والجمه�وري
وزارة الدف�اع األمريكي�ة إىل ن�ر
بطاريتني من منظومة القبة الحديدية
يف العراق.وأع�رب ه�ؤالء ،يف رس�الة
كتبوه�ا إىل وزي�ر الدفاع مارك إس�ر،
ع�ن قلقهم الش�ديد م�ن االعت�داءات
الت�ي تنفذه�ا جماعات مس�لحة ضد
األمريكيني وق�وات التحالف يف العراق،
عا ّدي�ن أن ن�ر املنظوم�ة س�يحمي
ه�ذه الق�وات م�ن خط�ر الهجم�ات
بالصواري�خ.ويف ح�ني ل�م ت�ر ّد وزارة
الدفاع األمريكية بع ُد عى هذه الرسالة،
قال النائب الجمهوري ،جو ويلس�ون،
وهو عضو يف لجنتي القوات املس�لحة

والش�ؤون الخارجي�ة“ :كم�ا رأين�ا يف
األش�هر املاضية ،ف�إن االعتداءات ضد
جيش�نا وقوات التحالف يف العراق من
قبل مسلحني ازدادت؛ األمر الذي يشكل
تهدي�دا ً لحي�اة األمريكي�ني” .مش�ريا
اىل ان “عنارصن�ا بحاج�ة إىل وض�ع
تدابري وقائي�ة لحمايتهم م�ن التهديد
املتزايد للهجمات بالصواريخ”.وأش�اد
ويلسون “بفعالية القبة الحديدية التي
تنتجها إرسائي�ل” ،الفتا اىل ان “(القبة
الحديدي�ة) ه�ي واح�دة م�ن أفض�ل
األنظم�ة الدفاعي�ة الصاروخي�ة ،وقد
أثبتت قدرتها عى ص ّد هجمات من هذا
النوع ،كما أنها دعامة أساس�ية للفوز
يف الحرب ضد اإلرهاب”.

الكهرباء :فقدان  1500ميغا واط
بسبب سقوط برجني إثر حادث إرهابي

بعد الباتريوت ..واشنطن بصدد نشر
منظومة القبة احلديدية يف العراق

تفاصيل ص2

وزير الصحة يستبعد فرض احلظر الشامل
بعد زيادة عدد اإلصابات بفريوس كورونا
بغداد  /متابعة الزوراء:
اس�تبعد وزير الصح�ة جعفر عاوي،
 ،الذه�اب باتج�اه الحظ�ر الش�امل
بعد تس�جيل زيادة يف أعداد اإلصابات
بفريوس كورونا ،فيما طالب بالرتيث
يف إعادة العراقي�ني بالخارج لصعوبة
اس�تيعاب األعداد.وق�ال ع�اوي يف
تري�ح صحفي  :إن «ال�وزارة لديها
ش�عبة من الخراء تقيم الوضع العام
يف جميع مناطق الع�راق ،مؤكدا ً عدم
الذه�اب باتج�اه الحظ�ر الش�امل يف
الوقت الحايل لكن عند الحاجة س�يتم
اتخ�اذ خط�وات تراجعية».وبش�أن
عراقيي الخارج طالب عاوي ،بالرتيث
يف إعادتهم لصعوبة اس�تيعاب األعداد
التي تف�وق طاقة وإمكاني�ات وزارة
الصح�ة ،داعي�ا ً العراقيني املجنس�ني
ملساعدة وزارة الصحة يف الرتيث ومنح
األفضلية للطلبة يف العودة.
وقررت اللجنة العليا للصحة والسامة
الوطنية تقليص حظر التجوال الجزئي
ليب�دأ حظ�ر التج�وال م�ن الس�اعة
ً
ب�دال من الس�اعة
السادس�ة مس�ا ًء
الس�ابعة مسا ًء ،وفرض عقوبات ضد
ً
وفقا لآلتي:
املخالفني
-١حجز املركب�ة وفرض غرامة مالية

مقدارها ( )٥٠٫٠٠٠دينار ،خمس�ون
ألف دينار عى مركبات النقل الجماعي
التي تتجاوز س�عتها ( )٤أربعة ركاب
املختلفة الفق�رة ( )٨من قرار اللجنة
العليا للصحة والس�امة الوطنيةرقم
( )٣٥لسنة .٢٠٢٠
 -٢ف�رض غرام�ة مالي�ة قدره�ا
( )٥٠,٠٠٠خمس�ون أل�ف دينار عى
س�ائق املركبة الصابون ال�ذي يحمل
أكث�ر م�ن ( )٣ثاثة ركاب أو يس�مح
برك�وب أش�خاص ال يرت�دون كمامة
وج�ه وحج�ز املركب�ة عن�د تك�رار
املختلفة.

تفاصيل ص4

أعلنت جتهيز املستشفيات بأكثر من  9آالف اسطوانة أوكسجني وإنتاج حنو  12.5مليون كمامة

الصناعة تكشف لـ عن إجراءاتها لدعم القطاع الصحي يف مواجهة
كورونا وتؤكد عزمها تصنيع أجهزة متطورة

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة الصناع�ة واملع�ادن عن
اجراءاتها املتخذة لدعم القطاع الصحي
يف مواجه�ة ف�ريوس كورون�ا ،وفيم�ا
اعلن�ت تجهي�ز املستش�فيات بأكث�ر
م�ن  ٩االف اس�طوانة غاز اوكس�جني
وانت�اج اكث�ر م�ن  ١٢ملي�ون ونصف
امللي�ون كمام�ة ،اكدت عزمه�ا تصنيع
اجه�زة طبي�ة متطورة لرفد املؤسس�ة
الصحي�ة باملس�تلزمات الرضوري�ة.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة ،مرتىض
الصايف ،يف حديث ل�»الزوراء» :ان وزارة

الصناع�ة واملع�ادن اس�تنفرت الجهود
وسخرت كل االمكانيات والطاقات التي
تمتلكه�ا الركات التابع�ة لها لتقديم
الدع�م املطل�وب ،واالس�هام الفاعل يف
مواجه�ة وب�اء كورون�ا .مبين�ا :انه�ا
قام�ت بتش�كيل خلية االزم�ة املركزية
وخلية االزمة العلمية لتأمني احتياجات
ومتطلب�ات البلد يف مجابه�ة الوباء من
االجه�زة وامل�واد واملس�تلزمات الطبية
والوقائي�ة ،واس�تطاعت ال�وزارة لح�د
هذا الي�وم م�ن تحقيق نتائ�ج مثمرة.
واض�اف :ان الوزارة تمكن�ت من إنتاج

وتجهيز أكثر من (  ١٢ونصف) ملي�ون
كمام�ة م�ن خ�ال معام�ل ومصان�ع
الرك�ة العام�ة لصناع�ات النس�يج
والجلود املوجودة يف بغداد واملحافظات،
ما اس�هم يف خفض اس�عار الكمامات
وتلبي�ة حاج�ة مؤسس�ات الدول�ة،
وج�زء م�ن حاج�ة املواطن�ني ،فض�ا
ع�ن تعزي�ز الرك�ة بأربع�ة خط�وط
انتاجي�ة جدي�دة متط�ورة م�ن الصني
ملضاعف�ة الطاق�ات وتلبي�ة الحاج�ة
بالكامل.واش�ار اىل :ان الرك�ة العامة
للصناع�ات الكهربائي�ة وااللكرتوني�ة

نائب :جيب مشول مجيع املسؤولني بقانون “من أين لك هذا”

عن امتالك أحد
نصيف تكشف لـ
املسؤولني شارعا كامال يف دولة أوروبية
بغداد /ليث جواد:
طالب�ت النائب�ة عالي�ة نصي�ف ،برضورة
تفعي�ل قانون “م�ن اين لك ه�ذا” ملتابعة
تضخ�م ثروات بعض املس�ؤولني واألحزاب
السياس�ية ،مح�ددة الطريق�ة التي تمكن
ه�ؤالء م�ن اإلف�ات م�ن العق�اب ،وفيما
كشفت من أن احد املسؤولني اصبح يمتلك
ش�ارعا بأكمله يف بياورس�يا ،شدد النائب
ريب�وار طه عى أهمية أن يش�مل هذا املبدأ
جميع املس�ؤولني وال يقت�ر عى الصغار
منه�م فق�ط .وقال�ت نصي�ف يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :إن تفعي�ل مب�دأ م�ن اين لك
س�يمكن القضاء من محاس�بة املسؤولني
يف ح�ال تضخ�م ثرواته�م اضاف�ة اىل عقد
اتفاقي�ات دولي�ة ثنائية مع بع�ض الدول

ملتابعة ارصدة املس�ؤولون العراقيني فيها،
مبين�ة أن أغلب املس�ؤولني الذين يرسقون
امل�ال الع�ام يقومون بتس�جيل اموالهم يف
بن�وك خ�ارج الب�اد او اس�تثمارها يف تلك
ال�دول او تس�جيلها باس�مائهم اقاربه�م
كازواج بناته�م او اش�قاء زواجتهم ،األمر
ال�ذي يحميه�م م�ن املاحق�ة القانوني�ة،
كون القانون يحاس�ب االقارب من الدرجة
االوىل اىل الرابع�ة وهوالء هم خارجة االطر
القانونية.وأضافت نصيف :أن اغلب أموال
واس�تثمارات املس�ؤولون العراقي�ني هي
يف عم�ان وأبو ظبي وبياورس�يا اذ ان احد
املس�ؤولني اصبح يمتلك شارعا باكمله يف
بياورسيا.

تفاصيل ص2

قامت بتجهيز املستشفيات بأكثر من (
 ) ٩٠٠٠اسطوانة من غاز األوكسجني،
و( )٣٠٠الف لرت من سائل األوكسجني،
والترع ب�( )٤غرف تعفري األش�خاص
املصنع�ة يف الرك�ة إىل وزارة الصح�ة
ومدينة الط�ب ،وإس�تمرارها بتصنيع
هذه الغرف بجه�ود وإمكانيات ذاتية،
وتجهي�ز ( )٣٤غرف�ة لجهات حكومية
مختلفة ،إضافة إىل طلبات كثرية وردت
من جه�ات حكومية وخاص�ة ،والعمل
مس�تمر لتلبية هذه الطلبات .واوضح:
ان رشك�ة أدوية س�امراء قامت بإنتاج

األدوية املستخدمة يف عاج مرىض الوباء
كمس�تحرض ( االزثرومايس�ني ) والذي
ت�م إنتاج الوجبة االوىل من�ه ،والبالغة (
 ) ٤٠٥٠علب�ة ،وتم الترع بها إىل وزارة
الصح�ة ،ومس�تحرض ( كل�ور كوي�ن
) ال�ذي ت�م إنتاج وجب�ة ريادي�ة منه،
وقيامه�ا أيض�ا ً بتزويد املرك�ز الوطني
ل�ألورام الرسطاني�ة بكمي�ة ( ) ٢٠٠٠
عب�وة من مادة الكحول الطبي والترع
بكمي�ات كب�رية منه�ا إىل دائ�رة صحة
سامراء وصاح الدين ودوائر أخرى.

تفاصيل ص2

بومبيو يطالب الزعماء العراقيني بالتخلي عن
نظام احملاصصة لتشكيل احلكومة

واشنطن /متابعة الزوراء:
طال�ب وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي ،ماي�ك بومبيو،
الزعم�اء العراقي�ني بالتخ�يل عن نظ�ام املحاصصة
الطائفي�ة لتش�كيل الحكومة.وق�ال ماي�ك بومبي�و
ام�س األربعاء ،إن عى الزعم�اء العراقيني ترك نظام
املحاصصة الطائفية وتقديم تنازالت للمس�اعدة عى
تشكيل حكومة وتعزيز العاقة الثنائية بني واشنطن
وبغداد.وأعل�ن رئي�س الحكوم�ة العراقي�ة املكل�ف

مصطف�ى الكاظمي امس ،إرس�ال املنه�اج الوزاري
إىل مجل�س الن�واب للنظ�ر في�ه.وكان الرئيس برهم
صالح قد كلف يف وقت سابق من الشهر الحايل رئيس
املخاب�رات مصطف�ى الكاظمي بتش�كيل الحكومة،
وهو ثالث ش�خصية ٌتكلف بهذه املهمة يف غضون 10
أس�ابيع فقط ،فيما يواجه الع�راق صعوبات جمة يف
تشكيل حكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام
املايض إثر احتجاجات عنيفة دامت عدة أشهر.

جائحة كورونا تقضي على أكثر من  218الف
إنسان واإلصابات تتصاعد

بغداد /متابعة الزوراء:
قضت جائح�ة كورونا ع�ى أكثر
من  218ألف شخص يف العالم ،من
أصل أزيد م�ن ثاثة مايني و140
ألف�ا أصيب�وا بالف�ريوس ،فيم�ا

تع�ايف أكثر من  947ألف�ا آخرين.
وس�جلت روس�يا زي�ادة كبرية يف
أع�داد املصابني بف�ريوس كورونا
املستجد بإعانها عن  5841حالة
جدي�دة يف ي�وم واح�د ،متج�اوزة

بإجم�ايل املصاب�ني كا من الصني
وإي�ران ،فيما تس�تعد بكني لعقد
الدورة الس�نوية لرملانها بعد أقل
من شهر.

تفاصيل ص2

صحيفة إيطالية :زعيم كوريا الشمالية تويف إكلينيكياً و 50طبيباً صينياً فشلوا يف إنعاشه
بيونغ يانغ /متابعة الزوراء:
ب�دى مص�ري زعي�م كوريا الش�مالية
كيم غونغ اكثر غموض�ا ً بعد أن غاب
ع�ن ذكرى عي�د مياد جده مؤس�س
كوري�ا الش�مالية “كيم إيل س�ونج”
يف  15نيس�ان الجاري.وق�ال عال�م
الجيولوجيا فرانشيس�كو سيس�كي،
أس�تاذ العاق�ات الدولي�ة يف جامع�ة
بكني إن “زعيم كوريا الش�مالية كيم
غون�غ مت�وىف رسيري�ا ً (إكلينيكي�ا)،
وقد يأتي اإلعان الرس�مي عن وفاته

بع�د انته�اء رصاع الخافة”.ونقل�ت
صحيف�ة  ””ilmessaggeroاإليطالية
عن “سيسكى” قوله”:عى حد علمي،
إن�ه ميت رسير ًي�ا ،بالطبع ق�د أكون
ً
مخطئ�ا ،لكنن�ي أعتق�د أن مجموعة
األصوات واملعلومات املتضاربة والنفي
نص�ف وغياب�ه املس�تمر من املش�هد
الع�ام يبدو يل لتأكيد ذل�ك ،وال يمكنك
إح�داث أزم�ة يف الظام ،لذل�ك أعتقد
أن اإلع�ان عن وفاته يمك�ن أن يأتي
عندما ينته�ي رصاع الخافة املحتمل

“.وأوضح�ت الصحيف�ة ،عى لس�ان
“سيس�كى” ،إن الراع عى الخافة
يك�ون في�ه املرش�حان الطموحان يف
الوقت الح�ايل ليحل محل كي�م البالغ
م�ن العم�ر  36عامً �ا ،واألول ه�و
شقيقته ،كيم يو غونغ ،التي سيكون
عمره�ا أكث�ر م�ن  30عامً �ا بقلي�ل
والتي ت�م ضمها إىل املكتب الس�يايس
للجن�ة املركزية لحزب العمال الكوري
الش�مايل ،وعمه كيم بيون�غ إيل ،األخ
غري الشقيق لوالد كيم ،ولكن مشكلته

أن�ه كان خ�ارج الباد مل�دة  40عامً ا،
وع�ى الرغم من أنه ع�ى الورق ،فإنه
ً
عنوانا أكثر وهو خارج اللعبة.
يحم�ل
ويتحدث عال�م الجيولوجيا عن مهمة
 50طبيبا ً أرس�لوا م�ن بكني إىل كوريا
الشمالية يف األيام األخرية ،قائا“ :لقد
قرأت عن هذا األمر يف صحيفة يابانية
مطلع�ة ج�داً ،بق�در ما س�معت ،تم
اس�تدعاء فريق طب�ي صيني ملحاولة
إحي�اء كيم لكنها غ�ادرت عندما رأت
أن الوضع يائس ،لس�ت متأكدا تماما

م�ن ه�ذه التفاصيل ،وأعتق�د أنه من
املحتم�ل أيضا ،ولكن لي�س لدي يقني
كب�ري يف ه�ذا الص�دد “.وق�د تناولت
تقارير صحفية غربية ،تدهور الحالة
الصحية لزعيم كوريا الش�مالية ،بعد
خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع؛
وب�دأت التكهن�ات حول صحت�ه بعد
أن غ�اب ع�ن ذك�رى عيد مي�اد جده
مؤس�س كوري�ا الش�مالية كي�م إيل
سونج ،يف  15إبريل الجاري.

تفاصيل اخرى ص3
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عالوي :االستقرار لن يتحقق اال بتلبية
مطالب املتظاهرين السلميني
بغداد /الزوراء:
أكد رئيس ائتالف الوطنية أياد عالوي ،أن
االستقرار لن يتحقق إال بتلبية مطالب
املتظاهرين السلميني.
وقال عالوي يف تغريدة له عىل تويرت  :إن
«االستقرار قطعا ً لن يتحقق إال بتلبية
مطالب املتظاهرين السلميني الذين بذلوا
األرواح ونزفوا الدماء ألجل تصحيح
املسار».
وأضاف عالوي« ،ينبغي التعامل بايجابية
مع مطالبهم ،بل وإرشاكهم يف اتخاذ
القرار الن استمرار مقابلتهم بالقمع
والقتل والتشويه ،سيزيد األوضاع

ُخرج العملية السياسية عن
تعقيدا وسي ِ
أهدافها».

نائب :جيب مشول مجيع املسؤولني بقانون
«من أين لك هذا»

عن امتالك أحد
نصيف تكشف لـ
املسؤولني شارعا كامال يف دولة أوروبية
بغداد /ليث جواد:
طالبت النائبة عالية نصيف ،برضورة تفعيل قانون «من اين لك هذا» ملتابعة تضخم
ثروات بعض املسؤولني واألحزاب السياسية ،محددة الطريقة التي تمكن هؤالء من
اإلفالت من العقاب ،وفيما كشفت من أن احد املسؤولني اصبح يمتلك شارعا بأكمله يف
بيالورسيا ،شدد النائب ريبوار طه عىل أهمية أن يشمل هذا املبدأ جميع املسؤولني وال
يقترص عىل الصغار منهم فقط.
وقالت نصيف يف حديث لـ»الزوراء» :إن تفعيل مبدأ من اين لك سيمكن القضاء من
محاسبة املسؤولني يف حال تضخم ثرواتهم اضافة اىل عقد اتفاقيات دولية ثنائية مع
بعض الدول ملتابعة ارصدة املسؤولون العراقيني فيها ،مبينة أن أغلب املسؤولني الذين
يرسقون املال العام يقومون بتسجيل اموالهم يف بنوك خارج البالد او استثمارها يف تلك
الدول او تسجيلها باسمائهم اقاربهم كازواج بناتهم او اشقاء زواجتهم ،األمر الذي
يحميهم من املالحقة القانونية ،كون القانون يحاسب االقارب من الدرجة االوىل اىل
الرابعة وهوالء هم خارجة االطر القانونية.
وأضافت نصيف :أن اغلب أموال واستثمارات املسؤولون العراقيني هي يف عمان وأبو
ظبي وبيالورسيا اذ ان احد املسؤولني اصبح يمتلك شارعا باكمله يف بيالورسيا،
موضحة أن االحزاب السياسية هي األخرى متهمة برسقة املال العام واصبحت تمتلك
أرصدة مالية يف الداخل والخارج بسبب عدم وجود نص قانوني يتابع ويحاسب االخرين
يف حال حصول تضخم بثرواتهم بصورة غري اعتيادية.
وأكدت نصيف :إذا اردنا تفعيل هذا املبدأ ،املفروض ان يكون هناك قانون مرشع من
قبل الربملان ومقرتح من قبل الحكومة وليس مجرد دعوات او حمالت تطلق من هنا
وهناك.
أما النائب ريبوار طه ،قال يف حديث لـ»الزوراء» :إن مبدأ «من أين لك هذا» من املفرتض
أن يشمل جميع املسؤولني منذ  2٠٠٣ولغاية اآلن ومن دون أية استثناء وان يقدم الفاسد
اىل القضاء وينال جزاءه العادل لرسقته املال العام ،الفتا اىل ان العديد من املسؤولني
الكبار يف الحكومات السابقة والحالية متورطون يف الفساد يف ،لذلك ال ينبغي أن يرتكز
هذا املبدأ عىل صغار املوظفني فقط.
وأكد طه :ان العديد من املسؤولني والحيتان الكبرية التي رسقت البلد مازالوا متواجدين
يف الحكومة او العملية السياسية.

روسيا تتصدر الدول املوبوءة

جائحة كورونا تقضي على أكثر
من  218الف إنسان واإلصابات
تتصاعد

بغداد /متابعة الزوراء:
قضت جائحة كورونا عىل أكثر من  218ألف شخص يف العالم ،من
أصل أزيد من ثالثة ماليني و 14٠ألفا أصيبوا بالفريوس ،فيما تعايف
أكثر من  947ألفا آخرين.
وسجلت روسيا زيادة كبرية يف أعداد املصابني بفريوس كورونا
املستجد بإعالنها عن  ٥841حالة جديدة يف يوم واحد ،متجاوزة
بإجمايل املصابني كال من الصني وإيران ،فيما تستعد بكني لعقد
الدورة السنوية لربملانها بعد أقل من شهر ،يف مؤرش لسيطرتها عىل
تفيش الجائحة التي نشأت يف مدينة ووهان وسط الصني يف ديسمرب/
كانون األول املايض.
وبهذه األرقام ،تتجاوز روسيا كال من الصني وإيران اللتني تراجعتا
إىل املرتبتني التاسعة والعارشة عىل التوايل بعدما كانت قبل أسابيع
يف املراتب األوىل يف عدد املصابني ،ومن املرجح أن تسجل البالد زيادة
كبرية يف األيام املقبلة ،فقد حذر الرئيس فالديمري بوتني أمس من أن
بالده لم تصل بعد إىل ذروة املرض ،طالبا من الحكومة اتخاذ تدابري
لدعم املواطنني واالقتصاد جراء األرضار التي لحقت بهما بسبب
تدابري اإلغالق.
باملقابل ،تستعد الصني التي تعد مهد الجائحة ،لعقد الدورة السنوية
لربملانها يف يوم  22مايو/أيار املقبل بتأخري شهرين ونصف الشهر
عن موعده املقرر الذي أرجئ بسبب انتشار مرض فريوس كورونا.
ومن املنتظر أن يشارك يف الدورة ثالثة آالف نائب ،وهو حدث بارز
يف جدول أعمال الحزب الشيوعي الحاكم ،ويُتوقع أن يعلن الرئيس
الصيني يش جني بينغ خالل الجلسة االنتصار عىل الفريوس.
وظل عدد الوفيات يف األرايض الصينية بسبب املرض دون تغيري عند
.46٣٣
وال تزال الواليات املتحدة أكرب بؤرة عاملية للجائحة بأزيد من مليون
حالة إصابة وأكثر من  ٥8ألف وفاة ،تليها إسبانيا بـ  228ألف إصابة
فيما تقرتب الوفيات من  24ألفا ،ثم تأتي إيطاليا يف املرتبة الثالثة
بـأكثر من  2٠1ألف حالة إصابة وأزيد من  27ألف وفاة.
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أعلنت جتهيز املستشفيات بأكثر من  9آالف اسطوانة أوكسجني وإنتاج حنو  12.5مليون كمامة

الصناعة تكشف لـ عن إجراءاتها لدعم القطاع الصحي يف
مواجهة كورونا وتؤكد عزمها تصنيع أجهزة متطورة
الزوراء /حسني فالح:
كشفت وزارة الصناعة واملعادن عن اجراءاتها
املتخذة لدعم القطاع الصحي يف مواجهة فريوس
كورونا ،وفيما اعلنت تجهيز املستشفيات بأكثر
من  9االف اسطوانة غاز اوكسجني وانتاج اكثر
من  12مليون ونصف املليون كمامة ،اكدت
عزمها تصنيع اجهزة طبية متطورة لرفد
املؤسسة الصحية باملستلزمات الرضورية.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،مرتىض الصايف ،يف
حديث لـ»الزوراء» :ان وزارة الصناعة واملعادن
استنفرت الجهود وسخرت كل االمكانيات
والطاقات التي تمتلكها الرشكات التابعة
لها لتقديم الدعم املطلوب ،واالسهام الفاعل
يف مواجهة وباء كورونا .مبينا :انها قامت
بتشكيل خلية االزمة املركزية وخلية االزمة
العلمية لتأمني احتياجات ومتطلبات البلد يف
مجابهة الوباء من االجهزة واملواد واملستلزمات
الطبية والوقائية ،واستطاعت الوزارة لحد هذا
اليوم من تحقيق نتائج مثمرة.
واضاف :ان الوزارة تمكنت من إنتاج وتجهيز
أكثر من (  12ونصف) مليـون كمامة من خالل
معامل ومصانع الرشكة العامة لصناعات
النسيج والجلود املوجودة يف بغداد واملحافظات،
ما اسهم يف خفض اسعار الكمامات وتلبية
حاجة مؤسسات الدولة ،وجزء من حاجة
املواطنني ،فضال عن تعزيز الرشكة بأربعة
خطوط انتاجية جديدة متطورة من الصني
ملضاعفة الطاقات وتلبية الحاجة بالكامل.
واشار اىل :ان الرشكة العامة للصناعات
الكهربائية وااللكرتونية قامت بتجهيز
املستشفيات بأكثر من (  ) 9٠٠٠اسطوانة

من غاز األوكسجني ،و( )٣٠٠الف لرت من
سائل األوكسجني ،والتربع بـ( )4غرف تعفري
األشخاص املصنعة يف الرشكة إىل وزارة الصحة
ومدينة الطب ،وإستمرارها بتصنيع هذه
الغرف بجهود وإمكانيات ذاتية ،وتجهيز
( )٣4غرفة لجهات حكومية مختلفة ،إضافة
إىل طلبات كثرية وردت من جهات حكومية
وخاصة ،والعمل مستمر لتلبية هذه الطلبات.
واوضح :ان رشكة أدوية سامراء قامت بإنتاج
األدوية املستخدمة يف عالج مرىض الوباء
كمستحرض ( االزثرومايسني ) والذي تم إنتاج
الوجبة االوىل منه ،والبالغة (  ) 4٠٥٠علبة،
وتم التربع بها إىل وزارة الصحة ،ومستحرض (

كلور كوين ) الذي تم إنتاج وجبة ريادية منه،
وقيامها أيضا ً بتزويد املركز الوطني لألورام
الرسطانية بكمية (  ) 2٠٠٠عبـوة من مادة
الكحول الطبي والتربع بكميات كبرية منها
إىل دائرة صحة سامراء وصالح الدين ودوائر
أخرى.
ولفت اىل :ان رشكات (الكهربائية وااللكرتونية
والزجاج والحراريات والزوراء العامة وأور
العامة وهيأة البحث والتطوير الصناعي)
قامت بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي
والحصول عىل شهادة فحص ومعايرة بها من
الجهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية،
وتسليمها إىل وزارة الصحة.وبني :ان الرشكة

العامة ملعدات االتصاالت والقدرة تمكنت من
تصنيع توصيالت أجهزة التنفس ،وتجربتها
بنجاح يف دائرة صحة نينوى .مبينا :ان عددا
من الرشكات قامت بتصنيع القناع الواقي
والروبوتات والبدلة الصحية وجهاز تنقية
الهواء والكمامات النانوية وغريها.
وتابع الصايف :ان رشكات الوزارة ساهمت يف
توفري أنواع املعقمات واملطهرات من الديتول
والقارص وجل معقم األيدي من إنتاج الرشكة
العامة للمنتوجات الغذائية والرشكة العامة
للصناعات البرتوكيمياوية وهيئة البحث
والتطوير الصناعي.
نّ
وبني :ان رشكة الفرات العامة كان لها دور
كبري يف تجهيز محطات الكهرباء ومصايف
النفط بمادة حامض الكربيتيك املركز إلدامة
تشغيل املحطات الكهربائية يف هذه الظروف
الصعبة .الفتا اىل :ان الرشكة العامة للصناعات
الهيدروليكية قامت بتصميم وتصنيع املعدات
التخصصية للتعفري والتعقيم ،منها مدافع
التعفري للشوارع واملباني وكابينات التعقيم
االشخاص العادية والذكية واملحاجر الصحية
رسيعة النصب واطئة الكلفة ،وغريها من
األجهزة واملستلزمات الطبية.وتابع :فضال
عن قيام رشكة الزوراء بتصنيع غرفة تعقيم
االشخاص واهدائها إىل مستشفى الزعفرانية
العام .مؤكدا :ان وزارة الصناعة ،ومن خالل
خليتي األزمة املركزية والعلمية ،ماضية يف
تحقيق النتائج اإليجابية والتوصل إىل مزيد من
اإلنجازات من خالل تصنيع أجهزة ومعدات
طبية أخرى ،وتوفري مختلف املستلزمات
الطبية ،للقضاء عىل الوباء وتجاوز األزمة.

بعد الباتريوت ..واشنطن بصدد نشر منظومة القبة احلديدية يف العراق
واشنطن /متابعة الزوراء:
دعا عدد من أعضاء الكونغرس من
الحزبني الديمقراطي والجمهوري وزارة
الدفاع األمريكية إىل نرش بطاريتني من
منظومة القبة الحديدية يف العراق.
وأعرب هؤالء ،يف رسالة كتبوها إىل
وزير الدفاع مارك إسرب ،عن قلقهم
الشديد من االعتداءات التي تنفذها
جماعات مسلحة ضد األمريكيني
وقوات التحالف يف العراق ،عا نّدين أن
نرش املنظومة سيحمي هذه القوات
من خطر الهجمات بالصواريخ.
ويف حني لم تر نّد وزارة الدفاع األمريكية
بع ُد عىل هذه الرسالة ،قال النائب
الجمهوري ،جو ويلسون ،وهو عضو

يف لجنتي القوات املسلحة والشؤون
الخارجية« :كما رأينا يف األشهر
املاضية ،فإن االعتداءات ضد جيشنا
وقوات التحالف يف العراق من قبل
مسلحني ازدادت؛ األمر الذي يشكل
تهديدا ً لحياة األمريكيني» .مشريا اىل
ان «عنارصنا بحاجة إىل وضع تدابري
وقائية لحمايتهم من التهديد املتزايد
للهجمات بالصواريخ».
وأشاد ويلسون «بفعالية القبة
الحديدية التي تنتجها إرسائيل» ،الفتا
اىل ان «(القبة الحديدية) هي واحدة من
أفضل األنظمة الدفاعية الصاروخية،
وقد أثبتت قدرتها عىل ص نّد هجمات من
هذا النوع ،كما أنها دعامة أساسية

للفوز يف الحرب ضد اإلرهاب».
نّ
وحث ويلسون «وزير الدفاع األمريكي
عىل املوافقة عىل نرش البطاريتني
بأرسع وقت ممكن لحماية حياة
القوات األمريكية».
من ناحيتها ،ع نّدت النائبة الديمقراطية،
غريس منغ :أن «الهجمات التي تعرضت
لها قوات التحالف يف العراق أظهرت
نقاط الضعف يف النظام الدفاعي
الجوي للواليات املتحدة» .مشددة
«عىل فعالية منظومة القبة الحديدية
يف مواجهة تهديدات مماثلة لتلك التي
تشهدها قوات التحالف يف العراق».
وقالت منغ ،يف الرسالة نفسها« :خالل
الشهرين املاضيني ازدادت االعتداءات

عىل املنشآت األمريكية يف العراق؛ األمر
الذي يشكل خطرا ً عىل حياة القوات
األمريكية وقوات التحالف واملدنيني
كل يوم» .معتربة ان «هذه االعتداءات
كشفت عن نقاط الضعف يف نظام
دفاعاتنا الجوية ،ويجب النظر يف هذا
فوراً».
وتابعت النائبة الديمقراطية ان
«منظومة (القبة الحديدية) أثبتت
فعاليتها ضد تهديدات متطورة»،
حاثة «الجيش عىل نرش هذه
البطاريات بأرسع وقت ممكن
لحماية قواتنا».
واكدت منغ أنها «ستسعى إىل
التنسيق مع وزير الدفاع األمريكي

للنظر يف خطط نّ
تمكن البنتاغون من
إدخال املنظومة يف أنظمته الدفاعية
ملواجهة التهديدات الحالية».
وتقول الرسالة ،التي نّ
وقعها  2٣نائبا ً
من الحزبني :إن «الكونغرس بانتظار
خطة مفصلة لنرش أول بطاريتني من
املنظومة ،وذلك وفقا ً لقوانني سارية
املفعول».
وأعرب هؤالء عن قلقهم العميق من
قدرات الجماعات املسلحة عىل تخطي
األنظمة الدفاعية الجوية للواليات
املتحدة لتنفيذ اعتداءاتها ،محذرين
«إن لم نتعامل مع الخطر الذي يواجه
قواتنا اليوم؛ فإن النتائج ستكون
وخيمة».

وزارة الصناعة واملعادن
MINISTRY OF INDUSTRY AND MINERALS
الشركة العامة للصناعات اهليدروليكية YDRAULIC INDUSTRIES STATE CO

وزارة الصناعة واملعادن
MINISTRY OF INDUSTRY AND MINERALS
الشركة العامة للصناعات اهليدروليكية YDRAULIC INDUSTRIES STATE CO

تعلن الرشكة العامة للصناعات الهيدروليكية عن الحاجة اىل تأجري بناية للرشكة يف
محافظة كركوك ضمن املوازنة التشغيلية لعام 2٠2٠/
فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة
بتجهيز املادة املذكورة أعاله وفق الرشوط التالية:
 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية
االتصال بـ ( الرشكة العامة للصناعات الهيدروليكية) عرب الربيد االلكرتوني واملوقع
االلكرتوني للرشكة :
املوقع االلكرتوني للرشكةwww.hiscindustry.gov.iq :
الربيد االلكرتوني للرشكة E-mail1:hydraulic.iraq@gmail.com :
وخالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس (من الساعة الثامنة صباحا اىل
الساعة الثانية ظهرا) وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
 -2متطلبات التجهيز املطلوبة (كما موضحة يف رشوط املناقصة) .
 -٣بإمكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق
البالغة ( )1٥٠,٠٠٠مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف حالة
الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي
العطاءات .
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي :مقر الرشكة الكائن يف بغداد – السيدية
– قرب جرس الدورة الرسيع – مقابل مركز الوليد ويكون آخر موعد لتقديم
العطاءات سيكون الساعة (( )2:٠٠الثانية بعد الظهر) من تأريخ الغلق املصادف
( )2٠2٠/٥/11يوم االثنني  ،ويف حال صادف موعد الغلق او الفتح عطلة رسمية
يكون يف نفس الوقت من اليوم الذي ييل العطلة  ،العطاءات املتأخرة سوف ترفض ،
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف
العنوان اآلتي( :بغداد – السيدية – قرب جرس الدورة الرسيع – مقابل مركز الوليد)
يف يوم فتح العطاءات  ،والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من
ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
مع مراعاة ماييل
 -1يكون موعد الفتح يف اليوم التايل من موعد الغلق .
 -2يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الرشوط بعد دراستها واالطالع
عىل التعليمات ملقدمي العطاءات املبينة فيها  ،وبخالفه سيتم استبعاد عطائه ,
 -٣يكون تقديم عروض التأجري لكل بناية يف املحافظات اعاله بشكل منفصل
 -4يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه التعليمات فانه سيتم استبعاد
عطائه .
 -٥سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا يف العنوان التايل :
املوقع االلكرتوني للرشكةwww.hiscindustry.gov.iq :
املدير العام

تعلن الرشكة العامة للصناعات الهيدروليكية اعادة اعالن املناقصة الخاصة بـ(
تجهيز اجزاء كرين تادانو عدد )4/ضمن املوازنة التشغيلية لعام2٠2٠/
فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة
بتجهيز املادة املذكورة أعاله وفق الرشوط التالية:
 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية
االتصال بـ ( الرشكة العامة للصناعات الهيدروليكية) عرب الربيد االلكرتوني واملوقع
االلكرتوني للرشكة :
www.hiscindustry.gov.iq
املوقع االلكرتوني للرشكة:
E-mail1:hydraulic.iraq@gmail.com
الربيد االلكرتوني للرشكة :
وخالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس (من الساعة الثامنة صباحا اىل
الساعة الثانية ظهرا) وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
 -2متطلبات التجهيز املطلوبة (كما موضحة يف رشوط املناقصة) .
 -٣بإمكان مقدمي العطاء املهتمني لرشاء وثائق العطاء دفع قيمة البيع للوثائق
البالغة ( )1٥٠,٠٠٠مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد اال يف حالة
الغاء املناقصة من قبل الرشكة حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعويض مقدمي
العطاءات .
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي :مقر الرشكة الكائن يف بغداد – السيدية –
قرب جرس الدورة الرسيع – مقابل مركز الوليد ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات
سيكون الساعة (( )2:٠٠الثانية بعد الظهر) من تأريخ الغلق املصادف ()2٠2٠/٥/1٣
يوم االحد  ،ويف حال صادف موعد الغلق او الفتح عطلة رسمية يكون يف نفس الوقت
من اليوم الذي ييل العطلة  ،العطاءات املتأخرة سوف ترفض  ،وسيتم فتح العطاءات
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي( :بغداد –
السيدية – قرب جرس الدورة الرسيع – مقابل مركز الوليد) يف يوم فتح العطاءات ،
والرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور
نرش االعالن
مع مراعاة ماييل
 -1يكون موعد الفتح يف اليوم التايل من موعد الغلق .
 -2يلتزم مقدم العطاء بتقديم عطائه وفق ما تتطلبه الوثائق القياسية بكافة
اقسامها بعد دراستها واالطالع عىل التعليمات ملقدمي العطاءات املبينة فيها ،
وبخالفه سيتم استبعاد عطائه  ،مع مراعاة ميلء القسم الرابع من الوثائق وجداول
الكميات وتقديمها ورقيا بعد ختمها بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء مع الوثائق
املكونة لعطائه  ،اضافة اىل استمارة تقديم العطاء (االستمارتني  1و  2ونموذج
ضمان العطاء (الكفالة املرصفية)
 -٣يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
فانه سيتم استبعاد عطاءه .
 -4عىل مقدم العطاء ان يسلم جداول الكميات املسعرة للسلع والخدمات املتصلة بها
بحسب منشئها مستخدما النماذج املوجودة يف (نماذج العطاء)
 -٥سيتم نرش التفاصيل الخاصة باملناقصة املعلنة لرشكتنا يف العنوان التايل :
www.hiscindustry.gov.iq
املوقع االلكرتوني للرشكة:
املدير العام

م /مناقصة رقم 2020/6
تأجري بناية للشركة يف حمافظة الكوت

م /مناقصة رقم 2020/7
تأجري بناية للشركة يف حمافظة الكوت

تقارير
www.alzawraapaper.com
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لبنان على صفيح ساخن ..مت ّدد االحتجاجات
إىل مدن جديدة

بريوت/متابعة الزوراء:
امت�دت االحتجاج�ات ض�د س�وء اإلدارة
وت�ردي األوضاع املعيش�ية إىل عدة مدن يف
لبن�ان ،حيث نفذ محتج�ون يف صيدا وقفة
احتجاجي�ة أم�ام م�رف لبن�ان تندي�دا
بالوض�ع الكارث�ي القتصاد البالد ،وس�ط
مخاوف من انفجار شعبي شامل.
وج�اء ذل�ك فيم�ا تج� ّددت املواجه�ات يف
مدينة طرابلس يف شمال لبنان بن الجيش
ّ
التضخ�م املتفلّت والرتاجع
ومحتجّ ن عى
غري املسبوق يف قيمة العملة الوطنية يف بلد
يسعى الحتواء جائحة كوفيد.-19
واعت�ى عدد من املحتج�ن يف صيدا البوابة
الحديدي�ة للمرف وس�ط هتاف�ات تندد
بالسياس�ات املالية واملرفي�ة ،وقام عدد
م�ن املحتج�ن بإلق�اء املفرقع�ات النارية
وقناب�ل املولوتوف والحج�ارة تجاه املبنى،
ووقع تدافع بينهم وبن القوى األمنية .
وبع�د ه�دوء لم ي�دم إال بضع س�اعات يف
طرابل�س ،عاد املتظاهرون إىل الش�ارع ما
ينذر بتج�دد املواجه�ات ب�ن املتظاهرين
وق�ات األمن ،حي�ث ج�رت احتجاجات يف
مناط�ق ع�دة م�ن املدينة ال س�يّما يف حي
امليناء حي�ث خرّب محتج�ون واجهة أحد
املصارف.
وي�رى مراقبون إن تم�دد االحتجاجات إىل
م�دن لبنانية جدي�دة كان متوقع�ا يف ظل
تواص�ل انهي�ار العمل�ة اللبناني�ة وعج�ز
حكومة حس�ان دي�اب املدعومة من حزب
الل�ه يف إيج�اد حل�ول إلنع�اش االقتص�اد
املنهك.وح�ذرت املصادر ذاته�ا من انفجار
ش�عبي ش�امل يف لبنان قد يساهم يف مزيد
ت�أزم الوض�ع وان�زالق الب�الد إىل الفوىض
والعن�ف.ويف بريوت ،نظ�م العرشات وضع
بعضه�م كمام�ات طبية مس�رية يف أرجاء
املدين�ة بينما كانوا يرددون ش�عارات ضد
النظام امل�ريف ويدع�ون لبنانين آخرين
لالنضمام إليهم.
ويف الوق�ت ال�ذي تكاف�ح في�ه الحكوم�ة
اللبناني�ة للخروج من األزم�ة االقتصادية
التي تعمّقت جراء تفش فايروس كورونا،
ق�ال مس�اعد وزي�ر الخارجي�ة األمريكي
ديفي�د ش�ينكر إن ع�ى أن لبن�ان أن يثبت
التزام�ه باإلصالح�ات من أج�ل أن يحصل
عى مساعدات.

واندلع�ت االش�تباكات إثر ت�ردي األوضاع
االقتصادي�ة ،حيث تج�اوزت قيمة العملة
اللبناني�ة عتبة األربع�ة آالف مقابل الدوالر
الواحد يف السوق غري الرسمية (السوداء)،
مقارنة بسعر الرف الرسمي البالغ نحو
 1500لرية.
ويحت�ج املتظاهرون عى االرتفاع الجنوني
يف أس�عار امل�واد االس�تهالكية وخس�ارة
قدرته�م الرشائية مع تده�ور قيمة اللرية،
ويش�كو كث�ريون م�ن ع�دم قدرتهم عى
تأمن لقمة عيش�هم خصوصا ً خالل شهر
رمضان.
وبحس�ب تقديرات رس�مية ،ي�رزح  45يف
املئ�ة من اللبنانين حاليا ً تحت خط الفقر،
وخرس عرشات اآلالف مورد رزقهم أو جزءا ً
من رواتبهم خالل األش�هر الستة املاضية.
وأقفلت مجمع�ات تجارية وفنادق عريقة
ورشكات صغرية ومتوسطة أبوابها.
ومن�ذ توليها مهامها مطل�ع العام ،أعلنت
الحكوم�ة أنها س�تنكبّ ع�ى وضع خطة
إنقاذي�ة للنه�وض باالقتص�اد وإج�راء
إصالحات ملحة ،من دون أن ُتقدم بعد عى
أي إجراء عميل وسط تفاعل أزمة السيولة
وشح الدوالر.
وفاقم�ت إج�راءات اإلغالق الت�ي اتخذتها
الحكوم�ة من�ذ منتص�ف م�ارس يف إطار
مكافحة فريوس كورونا الذي س�جل 717
إصاب�ة بينها  24وف�اة ،األعباء املعيش�ية
امللقاة عى عاتق املواطنن .ويع ّد لبنان من
أكثر الدول مديونية يف العالم ،إذ تبلغ قيمة
الديون  92مليار دوالر ،أي ما يفوق  170يف
ّ
املحيل.
املئة من ناتجه
ويرى خ�رباء يف االقتص�اد إن الحكومة لم
تفعل ش�يئا ً باس�تثناء تعليق دفع سندات
اليوروبون�د ،ولم تتخ�ذ أي إج�راء باتجاه
اإلصالح.
وأضافت املص�ادر ذاتها أن الحكومة ،التي
هاج�م رئيس�ها الجمع�ة حاك�م مرف
ً
محم�ال اياه
لبن�ان رياض س�المة بش�دة
مسؤولية التدهور الرسيع يف سعر الرف،
“تطرح مقاربة غري متوازنة برتكيزها عى
املوضوع النقدي وامل�ريف ،وهو رضوري
ج�داً ،لكن م�ن دون إغف�ال أو القفز فوق
اإلصالحات يف الكهرباء والقطاعات املنتجة
واملرفأ”.
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دعوة لـ”هدنة إنسانية” يف كل النزاعات ملدة  90يوماً
نيويورك/أ ف ب:
يعت�زم مجل�س األم�ن ال�دويل التصويت
عى مرشوع قرار يطالب بإرس�اء “هدنة
إنس�انية” مل�دة  90يوم�ا ً يف كل النزاعات
ّ
املس�لحة ح�ول العال�م إلتاح�ة إيص�ال
ّ
بأمس
املس�اعدات اإلنس�انية إىل من ه�م
ظل ّ
الحاجة إليها يف ّ
تفش جائحة كوفيد-
ّ
 ،19بحسب مس�و ّدة اطلعت عليها وكالة
فرانس برس اول امس الثالثاء.
وكان م�رشوع الق�رار الفرنيس-التونيس
ّ
ينص يف مسو ّدته األوىل التي طرحها هذان
البلدان األس�بوع املايض ع�ى وقف القتال
مل�دة  30يوم�ا ً فق�ط وعى “وقف ش�امل
وف�وري لألعم�ال العدائي�ة يف ّ
كل ال�دول
املدرجة عى ج�دول أعمال مجلس األمن”
وع�ى تعزيز التع�اون ال�دويل يف مكافحة
الجائحة.
ّ
لكن املس�و ّدة الجديدة ملرشوع القرار التي
أعي�دت صياغته�ا اإلثن�ن امل�ايض باتت
تنص عى ّ
ّ
أن “مجل�س األمن يدعو جميع
ّ
األطراف يف النزاعات املسلحة إىل االنخراط
فورا ً يف هدنة إنسانية ملدة  90يوما ً متتالية
ّ
األق�ل ،إلتاح�ة إيص�ال املس�اعدات
ع�ى
اإلنسانية بصورة آمنة ومتواصلة وخالية

من العوائ�ق ،وتوفري الخدمات ذات الصلة
من قبل جهات إنسانية محايدة”.
ولم يح ّدد املجلس حتى اليوم موعدا ً لطرح
م�رشوع الق�رار ع�ى التصويت ،ذل�ك ّ
أن
ّ
النص
املشكلة األكرب التي يعاني منها هذا
تكم�ن يف تضمّنه فقرة فارغة تتناول دور
منظم�ة الصحة العاملية التي وجّ هت إليها
الواليات املتحدة انتقادات ش�ديدة بس�بب

طريق�ة إدارته�ا ألزم�ة ف�ريوس كورونا
املس�تج ّد.وكان األمن العام لألمم ّ
املتحدة
أنطوني�و غوتريي�ش أطل�ق يف  23آذار/
مارس ن�دا ًء لوقف ف�وري وعاملي إلطالق
النار بهدف تعزيز سبل مكافحة الجائحة،
وق�د طلب يومه�ا من مجل�س األمن دعم
ندائ�ه ه�ذا ،وال س�يّما يف النزاع�ات التي
يراقبه�ا مجل�س األم�ن مثل تل�ك الدائرة

يف ّ
كل م�ن س�وريا واليم�ن وأفغانس�تان
ومايل وجمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا
والسودان وكولومبيا…
وإذا كان ن�داء غوتريي�ش لق�ي ع�ى م�ا
يب�دو آذانا ً صاغية يف بع�ض أنحاء العالم،
ّ
ف�إن نزاعات أخرى ال تزال مس�تعرة كما
ً
مث�ال يف اليم�ن وليبيا وجنوب
ه�ي الحال
السودان ،أو ّ
أنها تأجّ جت أكثر كما حصل يف
ً
كولومبيا مثال حيث أعلن “جيش التحرير
الوطني” ،آخ�ر حركة تمرّد يف ه�ذا البلد،
اإلثنن ّ
أنه سيس�تأنف عملياته العسكرية
اعتبارا ً من األول من أيار/مايو.
وكان�ت األم�م ّ
املتحدة أعلن�ت يف  25آذار/
مارس عن “خطة إنس�انية” ملس�اعدة ما
بن  30و 40دولة من بن األكثر هشاش�ة
يف مواجه�ة الجائح�ة وق�د أطلق�ت لهذه
الغاية ن�داء لجمع ت ّ
ربعات تص�ل قيمتها
إىل ملي�اري دوالر ،تأمّ �ن منها بعد ش�هر
نصفها ،بحسب املنظمة الدولية.
ووفقا ً لتقديرات األم�م املتحدة ّ
فإن املبلغ
ّ
ّ
ترضرا ً من
الس�كان األكثر
املطل�وب لدعم
تداعي�ات الجائحة يبل�غ  90مليار دوالر،
يمك�ن تموي�ل ثلثيه من قب�ل البنك الدويل
وصندوق النقد الدويل.

لتعزيز قاعدة حكم العائلة للبالد

زعيم كوريا الشمالية يتجه رمسيًا ملنح اخلالفة والقيادة لشقيقته

سول/وكاالت:
ذك�رت وكالة البح�وث الترشيعية
التابعة للجمعية الوطنية الكورية
الجنوبية ام�س األربعاء أن الزعيم
الكوري الش�مايل كي�م جونج أون
قد يمنح خالفته لشقيقته كيم يو
جونج ،النائب األول لرئيس اللجنة
املركزية لحزب العمال.
وقالت الوكالة يف تقريرها الصادر
امس إن إع�ادة انتخ�اب كيم يو-
جون�ج عض�وا مرش�حا للمكت�ب
السيايس يف اجتماع املكتب السيايس
لحزب العمال قد يعزز قاعدة حكم
عائلة “كيم” الحاكمة التي تسمى
“س�اللة بيك�دو” ،حس�بما نقلت
وكالة يونهاب لألنباء.
وعق�دت كوريا الش�مالية اجتماع
املكت�ب الس�يايس لح�زب العمال
والجلسة الربملانية ملجلس الشعب
األع�ى يومي  11و 12من الش�هر
الجاري عى التوايل.
وأوضحت الوكالة أن أنش�طة كيم
يو-جون�ج من�ذ مطلع ه�ذا العام
مثل القيام باإلعالن عن املحادثات
م�ع كوري�ا الجنوبي�ة والوالي�ات
املتحدة ،كانت بمثابة دور مركزي
يف الحزب“ ،وازدادت الشائعات عن

تده�ور صح�ة الزعيم كي�م ،مما
يلفت النظر إىل كيم يو-جونج”.
وأفادت بأن هن�اك صعوبات ملنح
الخالف�ة والقيادة يتع�ن توفرها
لدى كي�م يو-جونج حيث ال تزال
عضوا مرشحا للمكتب السيايس،
وأضاف�ت أنه�ا تعتق�د أن ذل�ك
يتطلب إج�راء رس�ميا بعد عودة
الزعيم كيم.
اىل ذل�ك أعل�ن كبار املس�ؤولن يف
س�يول اول ام�س الثالث�اء ،ع�ن
معرفته�م بم�كان إقام�ة الزعيم
الكوري الش�مايل كيم جونغ أون،
يف أقوى تأكيد من نوعه حتى اآلن
بعد اختفاء كي�م عن األنظار منذ
نحو أسبوعن.
وق�ال وزي�ر الوح�دة يف كوري�ا
الجنوبية الثالث�اء إن زعيم كوريا
الش�مالية كي�م جون�ج أون ربما
تغي�ب عن مناس�بة مهم�ة يف 15
أبري�ل نيس�ان تجنب�ا لإلصاب�ة
بفريوس كورونا فيما تثار تكهنات
بش�أن م�كان تواج�ده وحالت�ه
الصحية.
وحسبما ذكرت وكالة “بلومربغ”،
فإن وزير الوحدة الكوري الجنوبي
كيم يون تش�ول ،قال خالل جلسة

للربمل�ان إن “الحكوم�ة ع�ى علم
بم�كان تواج�د كيم جون�غ أون”،
دون تقديم تفاصيل.
من جهتها ،قالت وزيرة الخارجية
يف كوري�ا الجنوبي�ة كان�غ كيونغ
ه�وا ،ردا عى س�ؤال عما إذا كانت
سيئول قد أبلغت الرئيس األمريكي
دونال�د ترامب بم�كان إقامة كيم
وحالته الصحي�ة ،قالت إن ترامب
عى اتصال مستمر مع املسؤولين

الكوري�ن الجنوبي�ن “وم�ن
املفرتض أن يكون قد تم إبالغه”.
وأوضح�ت الوزي�رة يف وقت الحق،
أن ترام�ب ع�ى عل�م بح�ال كي�م
وليس بمكان تواجده.
وكان ترامب قال قبل ساعات خالل
مؤتمر صحفي ،إنه عى علم بحالة
كي�م الصحي�ة لكن�ه ال يس�تطيع
التح�دث عن ذل�ك اآلن ،مضيفا أن
“ال أحد يعرف أين هو”.

وت�داوالت وس�ائل إع�الم تقاري�ر
يف األي�ام األخ�رية تزع�م أن زعيم
كوري�ا الش�مالية ،الذي ل�م يظهر
للجمه�ور منذ  11أبري�ل ،يف حالة
خط�رية للغاية بل حت�ى أنه تويف،
لكن مسؤولن يف سيئول نفوا ذلك
م�رار ،وأكدوا أن كي�م بخري ويدير
ش�ؤون بالده كاملعت�اد ،فيما ذكر
بعضهم أنه مقي�م حاليا يف مدينة
ونسان جنوب رشقي البالد.

إجماع دولي على رفض تولي قائد الجيش الحكم في ليبيا

الغموض خييم على حتالف عقيلة  -حفرت بعد إسقاط اتفاق الصخريات
طرابلس/وكاالت:
يخيم الغموض عى التحالف الذي
يرب�ط بن القي�ادة العامة للجيش
الليبي والربمل�ان منذ  2014بعد أن
أعلن املش�ري خليفة حفرت إسقاط
االتفاق السيايس وقبوله التفويض
الشعبي لحكم ليبيا.
ومن املتوق�ع أن يحدث قرار حفرت
ارتباكا يف صفوف املعس�كر الداعم
للجيش ،وهو م�ا ال يخدم صالحه
يف ه�ذه املرحل�ة وسيس�تفيد منه
اإلس�الميون وحلفاؤه�م أكثر من
أي طرف آخر.
ويس�تمد الربمل�ان برئاس�ة عقيلة
صالح رشعيت�ه الدولية من اتفاق
الصخ�ريات باعتب�ار أن رشعيت�ه
االنتخابي�ة م�ن املف�رتض أن
تنتهي بعد س�نة واحدة من إجراء
االنتخابات.
وينظ�ر مراقب�ون إىل الخطوة التي
اتخذه�ا خليف�ة حف�رت ع�ى أنها
تستهدف باألساس الربملان املنعقد
يف طربق باعتبار أن باقي األجسام
املدنية املنبثقة عن االتفاق السيايس
املوقع يف مدينة الصخريات املغربية
نهاي�ة ع�ام  2015موج�ودة يف
طرابل�س ويخ�وض ض ّده�ا حربا
منذ أكثر من سنة.
وي�رى هؤالء أن حفرت يس�عى من
خالل ه�ذه الخطوة لقطع الطريق
عى أي محاولة الستئناف العملية؛
السيما عى وقع الرضبات املوجعة

التي تلقاها خالل األيام املاضية بعد
َ
مدينت ْي رصمان وصرباتة
خسارته
الواقعتن تحت نف�وذه منذ إطالق
العملية العس�كرية للسيطرة عى
طرابلس ،وعد ًدا م�ن املدن األخرى
التي سيطر عليها لنحو أسبوعن.
ويح�ذر كث�ريون من خط�ورة ما
قام به حفرت عى تماسك املعسكر
الداعم للجيش رشق البالد باعتبار
أن عقيل�ة صالح لن يقب�ل بفكرة
تهميش�ه أو اس�تبعاده وي�رى أنه
العب رئييس يف العملية السياسية،
باإلضاف�ة إىل ارتباط�ه بداعم�ن

محلين وإقليمين ودولين.
وإن لم يبد عقيل�ة صالح وأعضاء
الربملان يف طربق أي رد فعل مبارش
ع�ى إعالن حفرت توليه حكم ليبيا،
إال أن مص�ادر أك�دت  ،أن هن�اك
ش�خصيات تح�اول التوس�ط بن
الطرف�ن إليج�اد صيغ�ة توافقية
تجن�ب ح�دوث أي انش�قاقات
أو تصدع�ات يف املعس�كر الداع�م
للجيش.
وكان عقيل�ة صالح تق�دم ،تزامنا
مع دعوة حفرت للقبائل إىل تفويضه
لحكم ليبيا ،بمبادرة سياسية رأى

كث�ريون أنه�ا تعك�س تضارب�ا يف
املواقف بن الطرفن.
وعق�ب إعالن حفرت مس�اء االثنن
املايض قبوله بالتفويض بعد إعالن
عدد من القبائل تفويضها له لحكم
الب�الد ،أجرت رئيس�ة بعث�ة األمم
املتح�دة للدعم يف ليبيا ،س�تيفاني
وليامز ،اتص�اال هاتفيا مع عقيلة
صال�ح رحب�ت خالل�ه باملب�ادرة
السياسية التي قدمها.
وقال�ت البعثة األممي�ة إن وليامز
تواصل�ت م�ع املستش�ار عقيل�ة
صالح هاتفيا “للتشاور بشأن آخر

التطورات ضمن جهودها املستمرة
إليقاف الحرب وإيجاد حل سيايس
لألزم�ة الليبي�ة ع�رب التواصل مع
الفرقاء الليبين”.
وأوضح�ت البعث�ة ع�ى صفحتها
بموق�ع توي�رت أن الحدي�ث ب�ن
الطرف�ن “تطرق إىل املب�ادرة التي
قدمها املستش�ار صال�ح أخريا…
والت�ي اعتربته�ا وليام�ز إش�ارة
إيجابية .وأب�دت ويليامز ترحيبها
بجمي�ع املبادرات التي ال تس�تثني
أحدا ،والتي تس�عى إىل إنهاء حالة
االقتت�ال واالنقس�ام والع�ودة إىل
الحوار السيايس يف إطار مخرجات
مؤتمر برلن”.
ويبعث حفرت من خالل هذا التحرك
برس�ائل إىل املجتمع الدويل مفادها
أن ترجيح موازي�ن القوى لصالح
حكوم�ة الوفاق عن طريق التدخل
الرتك�ي لن يخضع�ه ملفاوضات ال
تس�تجيب لرشوط�ه وأن الحس�م
العس�كري م�ا زال خي�اره رغ�م
الخسائر التي تلقاها.
وكان�ت بع�ض الدول ،وم�ن بينها
بريطاني�ا ،دع�ت األي�ام املاضي�ة
إىل رضورة اس�تئناف العملي�ة
السياس�ية ع�ى وق�ع الرضب�ات
التي تلقاها الجيش ،وهو ما عمق
الش�كوك يف دع�م الغ�رب للتدخل
الرتكي يف ليبيا إلح�داث توازن بن
الق�وى يقن�ع املنطق�ة الرشقي�ة
والقبائ�ل الداعم�ة للجي�ش بعدم

ج�دوى الح�ل العس�كري ،ويجرب
حفرت ع�ى القب�ول بتس�وية عى
مق�اس اإلس�المين وداعميه�م
الدولين واإلقليمين.
وقوبل إعالن حف�رت عن تويل حكم
ليبيا بردود فعل دولية غري مرحبة
بالخط�وة ،حي�ث أك�دت ويليامز
لرئي�س حكوم�ة الوف�اق فاي�ز
الرساج أن “أي تغيري سيايس يجب
أن يتم عرب الوس�ائل الديمقراطية
وأن االتف�اق الس�يايس الليب�ي
واملؤسس�ات املنبثقة عن�ه يبقيان
اإلط�ار الوحي�د املعرتف ب�ه دوليا
للحوكم�ة يف ليبي�ا وفق�ا لقرارات
مجلس األمن الدويل”.
وأعربت السفارة األمريكية يف ليبيا
عن أس�فها ،ملا وصفته ب�”اقرتاح
حفرت” وشددت عى ّ
أن “التغيريات
يف الهيكل السيايس الليبي ،ال يمكن
فرضه�ا من خ�الل إع�الن أحادي
الجانب”.
لكن الس�فارة رحبت ب�أي فرصة
إلرشاك حف�رت ،وجمي�ع األطراف،
يف ح�وار جاد ح�ول كيفية حلحلة
األزمة وإحراز تق ّدم يف البالد.
وج�اء املوق�ف ال�رويس ليفاج�ئ
األوس�اط الليبي�ة باعتب�ار أن
موس�كو كان�ت ع�ى م�دى ف�رتة
طويل�ة من أه�م حلف�اء الجيش،
ووص�ف ب�”األش�د” بع�د صدوره
من وزارة الخارجية يف حن اكتفت
الواليات املتح�دة بإصدار بيان عن

طريق سفارتها.
وبدوره قال وزير الخارجية الرويس
سريجي الفروف إن روسيا ال توافق
عى تريحات حفرت بشأن فرض
السيطرة عى ليبيا.
وأعلنت املفوضية األوروبية أن قرار
حفرت بإس�قاط االتفاق الس�يايس
ه�و ت�رف أح�ادي الجانب غري
مقبول ولن يؤدي إىل نتيجة.
لك�ن مراقب�ن يقللون م�ن أهمية
موق�ف املجتمع ال�دويل ويرون أن
حف�رت قد ينجح يف فرض أمر واقع
جدي�د يف ليبي�ا أس�وة بما ق�ام به
أعضاء تيار اإلس�الم الس�يايس يف
 2014عندم�ا انقلب�وا ع�ى نتائج
االنتخاب�ات وش�كلوا حكوم�ة يف
طرابل�س ،ورغم رفض العالم لتلك
الخطوة حينئذ إال أن اإلخوان يف ما
بعد نجحوا يف فتح مس�ار سيايس
انته�ى باتف�اق الصخ�ريات ال�ذي
أعادهم إىل الحكم.
وكان حف�رت أعل�ن مس�اء االثنن
املايض إس�قاط االتفاق الس�يايس
ّ
املوق�ع يف الصخ�ريات باملغ�رب يف
 2015وحصول�ه ع�ى “تفوي�ض
شعبي” إلدارة البالد.
كما ّ
أكد القائد العام للجيش الليبي
اس�تمرار هجومه ع�ى طرابلس،
وق�ال إن قواته س�وف تعمل “عى
تهيئ�ة الظ�روف لبناء مؤسس�ات
الدول�ة املدنية الدائم�ة وفقا إلرادة
الشعب”.
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املباشرة بتطوير وإكساء  4حمالت
سكنية غرب بغداد

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت امان�ة بغ�داد ،امس األربع�اء ،عن
مبارشة مالكاتها يف دائرة املشاريع بتطوير
واكساء  4محالت سكنية غرب بغداد.
وذكر بي�ان لالمانة تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه ،أن “دائ�رة املشاريع اح�دى مالكات
امانة بغداد بارشت باعمال تطوير املحالت

(  ) ٨95 ، ٨93 ، ٨79 ، ٨51ضم�ن الرقعة
الجغرافية لبلدية الرشيد».
وأضاف أن “اعم�ال التطوير تتضمن فتح
بوك�س تراب�ي مع ف�رش وح�دل الحىص
الخاب�ط ومن ث�م االكساء بع�دة طبقات،
باالضافة اىل انشاء قالب جانبي ومشبكات
االمطار وتعلية للمنهوالت”.

الكمارك تتلف أكياسا تستخدم للغش
التجاري يف طريبيل

alzawraanews@yahoo.com

كشف عن نية  6500عراقي العودة اىل البلد

احلشد الشعيب يعفر ويعقم 10
أحياء يف املوصل
بغداد /الزوراء:
عفرت كوادر طبابة الحشد الشعبي ،ولليوم الثالث 10 ،احياء توزعت عى جانبي مدينة
املوصل األيم�ن واأليرس ،وذلك ضمن الحملة الكبرية الت�ي أطلقتها بالتنسيق مع قيادة
عمليات نينوى للحش�د الشعبي ،وبمشاركة فريق تجمع فجر نينوى التطوعي للوقاية
من فايروس كورونا.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن “الحملة شملت تعفري
احي�اء الجان�ب االيمن ك�ل من ( االصالح الزراع�ي وحي النفط وس�وق املوصل الجديد
وح�ي  17تموز والرسجخانة ومباني مركز الشمخون الصحي ومحطة كهرباء املوصل
الغازية”.
وأض�اف أن “الحمل�ة شملت أيضا تعف�ري جامع الرحمن ،والجان�ب األيرس التي تمثلت
بأحي�اء البلدي�ات والسك�ر وامليث�اق ويارمجه وس�وق س�ومر وتعفري مبن�ى مديرية
امل�رور العامة ومديري�ة الجنسية والجوازات والبطاقة الوطني�ة ودار قسم رعاية ذوي
االحتياجات الخاصة”.
م�ن جهة اخ�رى ،وزع�ت معاونية الدع�م اللوجستي يف هيئ�ة الحش�د الشعبي ،امس
األربعاء 200 ،سلة غذائية يف املحمودية جنوبي العاصمة بغداد.
وذك�ر بيان إلع�الم الحشد الشعب�ي تلقت «ال�زوراء» نسخة من�ه ،أن “معاونية الدعم
اللوجست�ي وبالتع�اون م�ع منظمة دعم ب�ال حدود إح�دى منظمات حق�وق اإلنسان
وبالتنسي�ق م�ع وزارة النق�ل وزعت  200س�لة غذائي�ة يف منطق�ة املحمودية جنوبي
بغداد”.
وأضاف البيان أن “حمالت املعاونية ستستمر لتشمل محافظات العراق كافة”.

وزير الصحة يستبعد الذهاب باجتاه احلظر الشامل يف الوقت احلالي
بغداد /الزوراء:
اس�تبعد وزير الصحة ،جعف�ر عالوي ،الذهاب
باتج�اه الحظر الشامل بع�د تسجيل زيادة يف
أعداد اإلصابات بفريوس كورونا .وفيما كشف
ع�ن ني�ة  6500عراق�ي يف الخارج الع�ودة اىل
بالده�م رغم امتالكهم جنسية مزدوجة ،اشار
إىل أن وزارته تواجه صعوبة يف حجرهم.
وقال عالوي ،امس االربعاء ،يف ترصيح أوردته
وكال�ة األنب�اء العراقي�ة (واع) ،واطلعت عليه
«الزوراء» :إن “الوزارة لديها شعبة من الخرباء
تقي�م الوضع العام يف جمي�ع مناطق العراق”،
مؤكدا ً “ع�دم الذهاب باتج�اه الحظر الشامل
يف الوقت الحايل ،لكن عند الحاجة س�يتم اتخاذ
خطوات تراجعية”.
وبش�أن عراقي�ي الخ�ارج ،طال�ب ع�الوي
ب�”الرتيث يف إعادتهم لصعوبة استيعاب األعداد
التي تفوق طاق�ة وإمكانيات وزارة الصحة”،
داعيا ً العراقين املجنس�ن اىل “مساعدة وزارة
الصح�ة يف الرتي�ث ومنح األفضلي�ة للطلبة يف

بغداد /الزوراء:
أعل�ن محاف�ظ بغداد ع�ن مخاطبة
وزارة املالي�ة رس�ميا لتمويل رواتب
املتعينن ع�ى مالك مديريات الرتبية
الس�ت فيه�ا .بينم�ا أعلن�ت تربي�ة
الكرخ الثانية عن بدئها إصدار اوامر
مب�ارشة املتعين�ن الج�دد الخاصة
باملعل�م الجامع�ي الراب�ع ومعل�م
خامس عى م�الك االبتدائ�ي ،وعدد
من العناونن الوظيفية األخرى.
وق�ال محاف�ظ بغداد ،محم�د جابر
العطا ،امس األربعاء ،يف بيان اطلعت

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس األربعاء ،عن ضبط وإتالف ارس�الية أكياس تعبئة
أع�الف مطبوعة مخالفة للضواب�ط و التعليمات يف مركز كم�رك طريبيل الحدودي مع
األردن.
وذك�ر بي�ان للهيأة تلق�ت «ال�زوراء» نسخة من�ه ان «األكياس مسج�ل عليها عالمات
لﺮﺸكات أعالف ،ممنوع ان تستورد اال للﺮﺸكات الخاصة باإلعالف تحديداً».
وأك�دت الهيئة «انه�ا اتخذت اإلجراءات القانونية بحق املخالف�ة حسب قانون الكمارك
النافذ رقم  23لسنة  19٨4املعدل والتعليمات النافذة».
وأشار البيان اىل ان «يأتي هذا ضمن إجراءات مشددة تقوم بها الكمارك يف كافة مراكزها
الكمركية للحد من دخول املواد املخالفة لضوابط و تعليمات اإلسترياد».

برنامج إلكرتوني لتوزيع املالكات
بالتساوي بني مدارس واسط
إىل املالك�ات .الفت�ا إىل :أن اس�تخدام هذا
الربنام�ج ي�ؤدي إىل اس�تقرار امل�دارس
وضمان اكتمال املالكات العاملة فيها.
وأشار إىل عدم وج�ود تعاون كبري يف بيئة
العمل بما يضمن النجاح بشكل كامل.
يذكر أن مربمجي تربية واسط قد اعدوا يف
وقت سابق برامج خاصة باملوارد البﺮﺸية
بشك�ل الكرتوني تم تعمي�م العمل بها يف
عموم العراق من قبل وزارة الرتبية.

تربية الكرخ تصدر أوامر للمباشرة

علي�ه «الزوراء» :إن “املحافظة اولت
مل�ف التعيين�ات اهمية بالغ�ة ،بما
يسه�م يف رف�د العملي�ة الرتبوية يف
العاصم�ة بمالك�ات مختصة تسهم
بشكل فاعل يف رفع املستوى العلمي
فيها”.
وأضاف أن “املحافظة رفعت اسماء
املتعينن الجدد عى م�الك مديريات
الرتبي�ة الس�ت يف بغ�داد اىل وزارة
املالي�ة” ،معربا عن امل�ه يف ان “تبدأ
ال�وزارة بتمويل الروات�ب وتوزيعها
بن املوظفن املتعين�ن لديها ضمن

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العد ِل ،امس األربعاء ،عن اجراءات
اط�الق رساح  72س�جينا شملوا بق�رار العفو
الخ�اص ،بينما شكل�ت لجانا لتطبي�ق االفراج
الﺮﺸطي تطبيق�ا الوامر خلي�ة االزمة الخاصة
بفايروس كورونا.
وقال وكيل الوزارة ،عبد الكريم فارس السعدي،
يف ترصيح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية،
واطلع�ت علي�ه «ال�زوراء» :إن “ال�وزارة كانت
قد رفعت اىل رئاس�ة الجمهورية اس�ماء 1007
محكومن من اج�ل شمولهم بالعفو الخاص”،
موضح�ا ان “ه�ؤالء موزعون بواق�ع  950من
الكبار و 57من االحداث».
وأض�اف السع�دي أن “رئاس�ة الجمهوري�ة
صادقت عى  72اسما ،إذ تمت املبارشة بإطالق
رساحه�م ،بينم�ا تستم�ر عملية اط�الق رساح
االخرين ما ان يرد بهم مرسوم جمهوري».
م�ن جانب اخ�ر ،اوض�ح السع�دي ان “الوزارة
شكل�ت لجان�ا مختصة م�ن اجل جرد اس�ماء
املشمول�ن باالف�راج الﺮﺸط�ي م�ن السجن�اء
واملحكوم�ن م�ن الكب�ار واالح�داث بموج�ب
التعديل االخري الصادر من مجلس الوزراء”.

مع تطبيق احلظر املناطقي واحلجر املنزلي

خلية األزمة :الرصافة تتحمل العبء األكرب فيما يتعلق جبائحة كورونا

بغداد /الزوراء:
انتق�دت خلية األزمة النيابية ،تحمي�ل جانب
الرصافة ببغداد العبء األكرب بما يتعلق بجائحة
كورونا الحالية ،إذ تزايدت أعداد اإلصابات يف
الرصافة نتيجة حجر جميع الوافدين من خارج
العراق فيها وتنصل املحافظات عن تلك املسؤولية
وكذلك حجر املالمس�ن بجانب الكرخ يف الرصافة
أيضا.
وقال مقرر خلية األزمة ،الدكتور جواد املوس�وي،
لوس�ائل اعالمي�ة حكومي�ة :ان «عدد اإلصابات
املسجل�ة بجانب الرصافة مقلق جدا ،وعى الجهة
املسؤولة عن هذا الجانب من بغداد إجراء فحوصات
ملا ال يقل عن عﺮﺸة آالف شخص يوميا».
واض�اف أن «تفاقم األعداد يف جانب الرصافة،
كان نتيجة حجر الوافدين القادم�ن من خارج
العراق جميعا يف الرصافة وتنصل املحافظ�ات عن
تلك املسؤولي�ة ،باالضافة اىل تحملها مسؤولية
حجر مالمﻲﺴ الكرخ ايضا باالضافة اىل مالمﻲﺴ
الرصافة».
يف السياق نفسه ،قال مدير صحة الرصافة،

العودة”.
وقررت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
تقلي�ص حظ�ر التج�وال الجزئي ليب�دأ حظر
التجوال من الساعة السادس�ة مسا ًء ً
بدال من

الساعة السابعة مس�ا ًء ،وفرض عقوبات ضد
املخالفن.
بينما كشف وزير الصحة والبيئة ،جعفر صادق
ع�الوي ،امس األربعاء ،عن ني�ة  6500عراقي

يف الخ�ارج الع�ودة اىل بالدهم رغ�م امتالكهم
جنسية مزدوجة ،مش�ريا إىل أن وزارته تواجه
صعوبة يف حجرهم.
وقال عالوي يف حوار صحايف تابعته «الزوراء»:
إن “لدين�ا  6500عراق�ي يف الخ�ارج ين�وون
الع�ودة اىل الوط�ن برغ�م ان بعضه�م يمل�ك
جنسي�ة مزدوج�ة ...انا اس�أل اذا ج�اءوا اين
س�يتم حجرهم؟” ،مؤك�دا أن “الوزارة ال تملك
املأوى املناسب”.
وأض�اف “اننا نعاني ضيق املك�ان ،ويف اعراف
منظمة الصحة العاملية يجب ان تخصص لكل
مواط�ن يف الحج�ر غرفة خاص�ة ودورة مياه
خاص�ة مع تلفزي�ون واالبواب يج�ب ان تغلق
واالكل يصله اىل الباب ،ويمنع الحجر بأقل من
هذه املستلزمات”.
ولف�ت ع�الوي إىل أن “الحكوم�ة االردني�ة يف
ي�وم واح�د خصصت جمي�ع الفن�ادق إلقامة
الخاضعن للحجر” ،مؤكدا أن “الوزارة ال تملك
مثل هذا الدعم”.

حمافظة بغداد ختاطب املالية لتمويل رواتب املتعينني اجلدد

املوافقة على إطالق
سراح  72سجينا مشلوا
بالعفو اخلاص

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت املديرية العامة لرتبية واس�ط عن
إع�داد برنامج الكرتون�ي لتوزيع املالكات
بالتس�اوي ب�ن امل�دارس ع�ى مست�وى
التعليم االبتدائي والثانوي.
وق�ال مدير ع�ام املديرية ،منع�م صادق،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن ه�ذا الربنام�ج
يضم�ن عملي�ة توزي�ع املالك�ات بشكل
الكرتون�ي وعادل وبحسب حاجة املدارس
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الدكتور عبد الغني الساعدي ،لوس�ائل اعالمي�ة
حكومي�ة :ان «الفرق الطبية والصحية مستمرة
بحمالت املس�ح الوبائي الشامل لجميع املناط�ق
واملح�الت والدور السكنية يف جانب الرصافة ،مع
تطبيق الحظر الشامل املناطق�ي والحجر املنزيل يف

بعﺾ املح�الت للسيطرة عى الفايروس والحد من
انتشاره».
واكد ان «املوق�ف الوبائي ال يزال يف خطر ،ولم
نصل إىل املرحل�ة اﻵمنة من خالل املتابع�ة وظهور
إصابات يف مناطق متعددة يف الرصافة».

حركة املالك لالعوام املاضية”.
م�ن جهته ،أعل�ن مدير ع�ام تربية
الكرخ الثاني�ة ،قيس الكالبي ،امس
األربع�اء ،عن ب�دء دائرت�ه بإصدار
اوام�ر مب�ارشة املتعين�ن الج�دد
الخاص�ة باملعل�م الجامع�ي الرابع
ومعل�م خامس عى م�الك االبتدائي
وع�دد م�ن العناون�ن الوظيفي�ة
األخرى.
وق�ال الكالبي يف بي�ان اطلعت عليه
«الزوراء» :إن الدائرة “بدأت بإصدار
اوامر مبارشة املتعينن الجدد الخاصة

باملعل�م الجامع�ي الراب�ع ومعل�م
خامس عى مالك االبتدائي ،ومدرس
راب�ع ع�ى امل�الك امل�دارس الثانوية
وغريها من العناوين الوظيفية التي
حددت طبق�ا ً لقانون الخدمة املدنية
رقم  24لسنة.”1960
وأض�اف ان�ه “س�تتم مبارشته�م
بم�دارس االري�اف واملناط�ق النائية
التابع�ة للمديري�ة ويكون�ون تحت
التجربة ملدة ال تقل عن سنة واحدة”،
مؤكدا انه “يف ح�ال عدم مبارشتهم
بمدارس�هم التي عين�وا بها بحسب

الج�داول الخاص�ة ،يعت�رب تعيينهم
ملغى».
وتاب�ع الكالب�ي أن “محافظة بغداد
رفع�ت اىل وزارة املالية قوائم بجميع
اس�ماء املتعين�ن الجدد ع�ى مالك
مديريات تربية بغداد الست وبحسب
الكتاب الوارد من املحافظة ،لتمويل
روات�ب املتعين�ن الج�دد” .مبينا ان
“قسم الش�ؤون املالية ب�ارش عمله
لتنظيم قوائم رواتب التعيينات الجدد
ألربع�ة اشه�ر رغ�م حظ�ر التجوال
الوقائي”.

الرتبية تعلن املواضيع احملذوفة للثالث املتوسط مبدارس املتميزين وكلية بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،ام�س األربع�اء ،ع�ن
املواضيع املحذوفة من املواد الدراس�ية ملرحلة
الثالث املتوس�ط الخاصة بم�دارس املتميزين
وكلية بغداد.
وقالت معاونة مدي�ر املديرية العامة للمناهج
يف ال�وزارة ،ارساء طال�ب ،يف ترصي�ح أوردته
صحيف�ة “الصباح” الرس�مية ،واطلعت عليه
«ال�زوراء» :إن “املديري�ة ح�ددت املواضي�ع
املحذوف�ة م�ن املناه�ج الدراس�ية الخاص�ة
بطلب�ة الثالث املتوس�ط يف م�دارس املتميزين
وكلية بغ�داد والذين س�يكونون غري مطالبن
بها خالل االمتحان�ات النهائية للعام الدرايس
الحايل (.”)2020 – 2019
وأضافت طال�ب أن “امل�واد املحذوفة تتضمن
الوح�دة الرابع�ة والخامسة من م�ادة القرآن

الكريم والرتبية االس�المية ،اضاف�ة اىل الجزء
الثاني من م�ادة اللغة العربي�ة ،وكذلك الجزء
الثاني من مادة الرياضيات ،عالوة عى الزمرة
الخامس�ة والسادس�ة والسابع�ة اي بواق�ع
تسعة فصول من مادة الكيمياء».
وتابعت ان “املواد املحذوفة تشمل ايضا الزمرة
السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة بواقع
تسع�ة فصول من م�ادة الفيزي�اء ،فضال عن
 14فص�ال من مادة االحياء وتتضمن مواضيع
الجهازي�ن التناس�ي والعصب�ي والح�واس
واالف�راز واملناع�ة وبعﺾ االم�راض الشائعة
والغذاء».
واوضح�ت طال�ب ان “الح�ذف تضم�ن كذلك
الفص�ل الثالث م�ن الب�اب االول وفصل الدول
املجاورة م�ن الب�اب الثاني مل�ادة الجغرافية،
ع�الوة عى الفصل�ن االول والثان�ي من الباب

الثال�ث ،والفصل�ن االول والثان�ي م�ن الباب
الراب�ع مل�ادة التاري�خ” .مبين�ة أن “تم حذف
ثالث�ة فص�ول من م�ادة الوطني�ة ،اضافة اىل
الفصل الخامس والس�ادس والسابع والثامن
من اللغة االنكليزي�ة كتاب (الطالب) ،وثماني
وح�دات من كت�اب النش�اط للغ�ة االنكليزية
ضم�ن الفص�ل الخامس والس�ادس والسابع
والثامن».
وذكرت معاونة مدير املديرية العامة للمناهج
ان “الحذف شمل ايض�ا الوحدة الرابعة بواقع
س�تة دروس بم�ادة اللغ�ة الفرنسي�ة ممثلة
بال�درس الثان�ي والثالث والراب�ع والخامس،
وكذلك بعﺾ املواضي�ع الخاصة بقواعد اللغة
الفرنسية ولي�س اكملها ،مفصحة عن انه تم
تعميم ما س�بق بن م�دارس املتميزين وكلية
بغداد”.

تصديق أقوال متهمني بنصب
سيطرات وهمية وتفجري عبوات

القوات األمنية تقبض على
إرهابي خطري يف كركوك

بغداد /الزوراء:
صدقت محكمة التحقيق املركزية التابعة لرئاسة استئناف الرصافة االتحادية ،امس
األربع�اء ،اقوال متهمن اثنن نفذا العديد من العملي�ات اإلرهابية يف محافظتي بغداد
واالنبار.وذك�ر بي�ان للمركز اإلعالمي ملجل�س القضاء االعى تلقت «ال�زوراء» نسخة
من�ه ،أن “املتهم األول اعرتف باالنتماء لعصابات داعش االرهابي وتفجريه العديد من
العبوات الناسفة ضد قوات الجيش” ،الفتا اىل ان” االرهابي تلقى دورات تدريبية ادارية
وعسكري�ة يف تركيا قبل البدء بتنفيذ اعمال�ه االرهابية».وأضاف البيان أن “االرهابي
الثاني اعرتف امام قايض التحقيق باالنتماء لعصابات داعش اإلرهابية وقيامه بنصب
سيطرات وهمية يف مدينة حديثة تستهدف املدنن والقوات األمنية».

بغداد /الزوراء:
ألقت قوة أمنية ،ام�س االربعاء ،القبﺾ عى ارهابي «خطري»
يف محافظ�ة كركوك.وذكر مص�در أمن�ي يف ترصيح صحفي:
إن «ق�وة مشرتك�ة من تشكي�الت الل�واء الخ�اص تمكنت يف
وق�ت قيايس بع�د ورود معلومات دقيقة داخ�ل املحافظة من
إلق�اء القبﺾ عليه».وأض�اف أن هذا اإلرهاب�ي هو «املسؤول
ع�ن جرائ�م داع�ش يف كركوك ويع�د أحد أخط�ر االرهابين يف
املحافظ�ة» ،مش�ريا اىل انه «ت�م إلقاء القبﺾ علي�ه وتسليمه
للجهات املختصة عى وفق أحكام املادة ( )4ارهاب».

النزاهة حتمل اإلعمار مسؤولية تأخري تنفيذ حمطة حتلية مياه البصرة

بغداد /الزوراء:
حمَّلت دائرة الوقاية يف هيئة النزاهة االتحاديَّة،
امس األربعاء ،وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديَّات
واألشغال العامة مسؤوليَّة تأخري تنفيذ مﺮﺸوع
محطة تحلية مياه البحر يف محافظة البرصة.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة
منه ،أن “الدائرة َّ
شخصت ،يف تقريرها املرس�لة
ٌ
نسخ�ة من�ه إىل مكت�ب الس ِّي�د رئيس ال�وزراء
ُّ
ومجلس النوَّاب ومكتب وزير اإلعمار واإلسكان
واضح
تأخري
والبلديَّات واألشغال العامة ،وجود
ٍ
ٍ
من قبل الوزارة بخصوص االس�تفادة من مبلغ
الربيطاني البالغ ()10,000,000,000
القرض
ِّ
اس�رتليني املُ َّ
خص�ص إلنش�اء
ملي�ارات جني� ٍه
ٍّ
مﺮﺸوع محطة تحلية مياه البرصة».
َّ
ولف�ت التقري�ر إىل َّ
تتمكن من
أن “ال�وزارة ل�م
ُّ
َّ�ة رصين ٍة
إب�رام عق ٍد م�ع أيَّة رشك� ٍة
تخصصي ٍ
ٌ
ٌ
لها ٌ
وأعم�ال مُ
ماثلة يف مج�ال تحلية مياه
ب�اع
البح�ر؛ بذريعة التزامه�ا بالتعاقد مع الﺮﺸكات
الربيطانيَّة حرصاً ،يف وقت َّ
إن توجيهات رئاس�ة
ال�وزراء (يف وقته�ا) أش�ارت إىل ع�دم اشرتاط
رشك�ة بعينها؛ إذ إن اتفاقية القرض
اإلحالة إىل
ٍ
ً
ّ
داعية (أي رئاس�ة الوزراء)
تنص عى ذل�ك،
لم
إىل امل�ي يف تسلُّ�م العروض األخ�رى وحسمها
برسع ٍة».
وح�ث التقرير ع�ى “رضورة اس�تثمار الوقت
وت�اليف املهدور من�ه؛ إلنجاز هذا امل�ﺮﺸوع املُه ِّم
(االس�رتاتيجي) ال�ذي يخدم محافظ�ة البرصة
ع�ى وج�ه الخص�وص ومحافظ�ات الجن�وب

والفرات األوس�ط بشك ٍل ع�ا ٍّم وكذلك العاصمة
املائي للبلد،
بغداد ،فضالً عن كونه يضمن األمن
َّ
ُ
فيم�ا ل�و َّ
تنص�ل�ت دول الج�وار املسيطرة عى
منابع دجلة والفرات عن التزاماتها فيما يتعلَّق
باإلطالقات املائيَّ�ة».
وأش�ار إىل أن “امل�ﺮﺸوع املُزمع إنش�اؤه يؤمن
طاق�ة مائي ً
ً
مكعب يف
م�رت
َّ�ة تص�ل إىل ملي�ون
ٍ
ٍ
الساع�ة ،وبالتايل فإن�ه ُي َع ُّد من أه� ِّم املشاريع
االس�رتاتيجيَّة التي ك�ان من املف�رتض أن ُت َّ
ذل َل
جمي�ع العقب�ات الت�ي تح�ول دون اإلرساع يف
ً
إنجازه�ا ،مُ
تسائ�ال عن أس�باب إب�رام الوزارة
عقدا ً مع رشك ٍة اس�تشار َّي ٍة بمبلغ ( )30مليون
دوالر ،مُ ِّ
ح�ذرا ً يف الوق�ت ذاته من ك�ون التعاقد

املب�ارش مع أيَّة رشك ٍة بطريق�ة العرض الوحيد
ً
مخالف�ة لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة
ُي َع ُّد
رقم ( )22لسنة .”2014
وخل�ص التقري�ر إىل “أهميَّ�ة قي�ام الجه�ات
املُستفي�دة م�ن الق�رض بالتنسيق م�ع وزارة
التخطي�ط؛ ل�إرساع بإع�داد دراس� ٍة بالحاجة
الفعليَّة وبحسب كميَّات املياه املطلوب تحليتها
كأن تكون يومي�ة أو شهرية ،مُ ن ِّبها ً إىل رضورة
مقبول�ة إلنجاز املﺮﺸوع بعد
تحدي�د مُ َّد ٍة زمن َّي ٍة
ٍ
أن تت َّم مراع�اة التعاقد مع جه� ٍة رصين ٍة لديها
أعم�ال مُ ماثلة يف هذا املج�ال وحسب الضوابط
والتعليم�ات التعاقديَّ�ة املُق�رَّة وفق�ا ً للقوانن
العراقيَّ�ة النافذة”.

أسواق
العدد 7239 :الخميس  30نيسان 2020

صحيفة :دول عربية ستدعم العراق
يف التموين والكهرباء والغاز

بغداد /متابعة الزوراء:
كشف�ت صحيف�ة «اندبندين�ت
عربي�ة» ،أن دوالً عربي�ة ،بصدد
تقدي�م دع�م عاج�ل اىل الع�راق
يف مج�ال التموي�ن والغ�از
والكهرباء.
وذكرت الصحيفة أن «الحكومة
العراقي�ة الجدي�دة ،تستن�د إىل
وعود دولية باستثناء العراق من
االلتزام باتف�اق «أوبك  ،»+الذي
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رهنوا تعايف النفط باالنتهاء من «كورونا» وحذروا من املساس بالرواتب

خرباء :العراق ميتلك الكثري من املنافذ للخروج من األزمة الراهنة وتأمني
موارد املوازنة
بغداد /الزوراء:
رأى خ�رباء اقتص�اد وم�ال ونف�ط ان
الخ�روج م�ن االزم�ة املالي�ة الراهن�ة
مره�ون بتحوي�ل جمي�ع املشاري�ع اىل
االتفاقية الصيني�ة ،الفتني اىل ان املوازنة
يجب ان توفر املال ال�الزم للرواتب لتاليف
ح�دوث تظاهرات جديدة ق�د تدخل البلد
بأزمة اخ�رى ،وان الع�راق يمتلك الكثري
من املنافذ الت�ي يمكن من خاللها تأمني
موارد املوازنة.
ورأى الخبري االقتصادي ،وسام التميمي،
ام�س االربع�اء ،ان الخروج م�ن االزمة
املالي�ة الراهن�ة مره�ون بتحويل جميع
املشاري�ع اىل االتفاقي�ة الصيني�ة ،الفتا
اىل ان املوازن�ة يجب ان توف�ر املال الالزم
للروات�ب لتاليف ح�دوث تظاهرات جديدة
قد تدخل البلد بأزمة اخرى.
وق�ال التميمي يف تري�ح صحفي ان “
العراق بإمكانه االستفادة من االحتياطي
النق�دي البالغ اكثر م�ن  60مليار دوالر،
يف تأمني روات�ب املوظفني لحني استقرار
اسع�ار النف�ط وف�ق املع�دل ال�ذي تقر
بموجبه املوازنة».
واض�اف ان “الحكوم�ة يج�ب ان ترك�ز
عىل امليزاني�ة التشغيلية يف الوقت الراهن
وتحوي�ل معظ�م املشاري�ع اىل االتفاقية
الصينية” ،الفت�ا اىل ان “املساس برواتب
املوظف�ني او تأخ�ر تسليمه�ا سيتسبب
بأزم�ة اقتصادي�ة جدي�دة وارتف�اع يف
االسع�ار ،اضاف�ة اىل تج�دد التظاهرات
وادخال البلد يف منزلق خطري».

ينص عىل تخ�ي منتجي البرتول
ع�ن قرابة  23%م�ن حصصهم
السوقي�ة ،ملواجه�ة تخم�ة
املع�روض واالرتق�اء بأسع�ار
النفط».
وأوضح�ت ان «دوالً عربي�ة ،قد
ً
تق�دم دعم�ا ً
عاج�ال يف مج�ال
التموي�ن والكهرب�اء والغ�از،
لحكومة الكاظمي ،يف حال نيلها
ثقة الربملان».

رفض انتقاد رئيس الوزراء

حاكم مصرف لبنان :ال توجد
ضرورة خلفض قيمة الودائع

وب�ني ان “ الع�راق يمتل�ك الكث�ري م�ن
املناف�ذ الت�ي يمكن م�ن خالله�ا تأمني
م�وارد املوازن�ة واحدها عق�ارات الدولة
والرضائ�ب وتقلي�ص مخصص�ات
املوظف�ني ذات الدرج�ات االوىل والثاني�ة
بنسب معينة ،وتقليص موازنة الوزارات
االمني�ة ،واالستفادة من الغ�از وطرحه
للسوق العاملي”.
بينما اكد الخبري املايل ،احمد بريهي ،امس

األربعاء ،ان الحكوم�ة الحالية او املقبلة
سوف ل�ن ولم تفك�ر يف تخفيض رواتب
املوظفني كأحد أساليب مواجهة تحديات
االزمة املالية ،وذلك لوجود أساليب عديدة
للمواجهة ال تؤثر ع�ىل مدخول املوظف،
متوقعا زوال االزمة خالل ش�هر حزيران
املقبل.
وق�ال بريه�ي يف تري�ح صحف�ي ان
“االزم�ة املالية هي ليس�ت ازمة خاصة

يف الع�راق ب�ل انه�ا ازم�ة تشم�ل كافة
اقتصادات دول العالم بسبب تفيش وباء
كورونا”.
مبين�ا ان “االزم�ة املالية ليس�ت نتيجة
اغراق السوق بكمي�ات كبرية من النفط
من قب�ل السعودية وروسي�ا وحدها ،بل
ان تف�يش الوب�اء هو احد اكث�ر األسباب
بحدوث االزمة من خالل توقف النشاطات
التجارية والصناعي�ة والزراعية وغريها

بغداد /الزوراء:
أعلن البن�ك املركزي العراقي ،امس االربعاء،
عن ان اجمايل املبيعات الكلية يف مزاد العملة
بلغ اكثر من  176مليون دوالر .
وش�هد البنك املركزي العراق�ي خالل مزاده
لبيع ورشاء العمالت األجنبية ،امس ،ارتفاعا
يف مبيعاته مقارنة بااليام املاضية ،لتصل إىل
 176مليون�ا و 526أل�ف دوالر غطاها البنك

بسع�ر رصف أساس بل�غ  1190دينارا ً لكل
دوالر.
واقتر الطل�ب جميعه عىل تعزيز األرصدة
يف الخ�ارج عىل ش�كل ح�واالت واعتمادات
ليسج�ل  176مليون�ا و 526الف�ا و750
دوالرا.
فيم�ا لم تتقدم أي من املص�ارف البالغة 31
مرف�ا يف م�زاد العملة بأي ع�روض لبيع

الدوالر.
يذك�ر ان البن�ك املرك�زي يج�ري جلس�ات
يومية لبي�ع ورشاء العمالت االجنبية ما عدا
العط�ل الرسمية التي يتوقف البنك فيها عن
ه�ذه امل�زادات ،إال ان جلساته اقترت عىل
ثالث مرات باالسبوع نتيج�ة الوضع الحايل
ال�ذي تعيشه الب�الد والعالم يف ظ�ل انتشار
ومكافحة فريوس كورونا.

أسعار الفواكه واخلضر

سومو :الشركات اهلندية األكثر شراء للنفط العراقي لشهر آذار
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت رشك�ة تسوي�ق النف�ط العراقي�ة
(سوم�و) ،ام�س األربع�اء ،أن الرشك�ات
النفطي�ة الهندية كانت األكث�ر رشا ًء للنفط
العراقي خالل شهر آذار املايض.
وذكرت سوم�و يف احصائية رسمية نرشتها
ع�ىل موقعه�ا الرسم�ي ،واطلع�ت عليه�ا
«الزوراء» أن «الرشكات الهندية كانت األكثر
عددا ً من بني الرشكات العاملية األخرى رشاء
للنفط العراقي وبواقع  8رشكات من أصل38
رشك�ة قامت ب�رشاء النف�ط العراقي خالل
ش�هر اذار» .وأضافت سوم�و أن «الرشكات
الصيني�ة ج�اءت باملرتبة الثاني�ة وبواقع 5
رشكات ،تليه�ا الرشكات االمريكية بواقع 4
رشكات ومن ثم الرشكات الكورية الجنوبية
وبواقع  3رشكات ومن ثم الرشكات اليابانية
والرتكية والربيطاني�ة واليونانية والروسية
وااليطالي�ة بواق�ع رشكت�ني ل�كل منهما»،

مبين�ة أن «البقي�ة توزع�ت ع�ىل الرشكات
املري�ة واالردنية واملاليزي�ة واإلندونيسية
والتايوانية واالسبانية وبواقع رشكة واحدة
لكل منهم».
واش�ارت سوم�و اىل انه�ا «تعتم�د يف بيعها
للنف�ط العراق�ي ع�ىل املعاي�ري الرئيسي�ة
للتعاق�د م�ع الرشك�ات النفطي�ة العاملي�ة
الك�ربى واملتوسط�ة املستقل�ة والحكومية
املتكاملة عموديا» ،مبينة ان «ابرز الرشكات
العاملي�ة الت�ي اش�رتت النف�ط العراقي هي
رشكة اوكس�ون موبيل االمريكي�ة وبي بي
الربيطاني�ة وبرتون�اس املاليزي�ة وكوك�از
الكورية الجنوبية وايني االيطالية.
وكان�ت وزارة النفط قد وضع�ت نهاية عام
 2018آلي�ات تسويقي�ة لع�ام  2019والتي
اعتم�دت عىل أس�اس أهمي�ة كل سوق من
حيث حجم الطل�ب والعائد املتحقق للربميل
الواحد.

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

الذهب يصعد مع تراجع الدوالر وترقب قرار املركزي األمريكي
بشأن السياسات من مجلس االحتياطي
االتحادي (البن�ك املركزي األمريكي) يوم
األربعاء.
وبحلول الساعة  0539بتوقيت جرينتش،
زاد الذهب يف املعامالت الفورية  0.2باملئة
إىل  1711.31دوالرا لألوقي�ة (األونص�ة)

بع�د تراجع�ه لث�الث جلس�ات متتالية..
وارتفعت العقود األمريكية اآلجلة للذهب
 0.3باملئة إىل  1727.50دوالرا لألوقية.
وتراج�ع م�ؤرش ال�دوالر بفع�ل تباط�ؤ
انتش�ار كورون�ا وتحرك�ات إع�ادة فتح
االقتصاد ،مما عزز شهية املخاطرة وزاد

جاذبي�ة الذهب املقوم بالعملة األمريكية
للمستثمرين الذي�ن يستخدمون عمالت
أخ�رى .لكن الح�ذر ظل مستم�را ترقبا
لقرار املركزي األمريكي.
وخفض املركزي األمريكي أسعار الفائدة
واستأن�ف رشاء سن�دات ودع�م أس�واق

أكدت ضرورة تشكيل جلنة إنقاذ من املتخصصني

االئتمان .وقد يبدأ بيان�ه ،امس األربعاء،
توضيح املدة التي يعت�زم خاللها اإلبقاء
عىل سعر الفائدة بالقرب من الصفر.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيس�ة األخ�رى،
ارتفع البالديوم ثالثة باملئة إىل 1974.33
دوالرا لألوقية.

اللجنة املالية تقدم مقرتحات حول األزمة االقتصادية يف البلد
بغداد /الزوراء:
قدم�ت عض�و اللجن�ة املالي�ة
النيابي�ة ،ماج�دة التميم�ي،
مقرتح�ات بخص�وص األزم�ة
االقتصادية.
وذكر مكتبه�ا اإلعالمي يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن
«عض�و اللجن�ة املالي�ة النائب،
ماج�دة التميم�ي ،ح�رضت
اجتم�اع وفد اللجن�ة املالية مع
رئيس الجمهورية برهم صالح،
يف قر السالم ببغداد ،بحضور
رئيس اللجن�ة املالية وعددا ً من
اعضاء اللجنة».
وأض�اف البي�ان أن «التميم�ي
قدمت حلول ع�دة للخروج من
االزم�ة املالي�ة ،إذ يم�ر العراق
والعال�م بمرحل�ة صعبة يف ظل
انخفاض اسعار النفط وانتشار
ف�ريوس كورون�ا ،مم�ا يتطلب

من األنشطة عىل مستوى العالم».
وأضاف ان “الحكومة الحالية والحكومة
املقبل�ة ل�ن تفك�را يف تخفي�ض روات�ب
املوظف�ني او اج�راء أسل�وب االدخ�ار
وكل مايش�اع لي�س ل�ه أي�ة وجه�ة من
الحقيقة” .مش�ريا اىل ان “هناك أساليب
عديدة للمواجهة التي سوف لن تؤثر عىل
مدخول املوظف من راتبه الشهري».
وتوق�ع بريه�ي ان “بداي�ة يك�ون زوال
االزمة املالية يف حزي�ران املقبل” ،مشريا
إىل أن “أسعار النفط ستعود اىل مستويات
جي�دة بعد ان ب�دأ الع�د التن�ازيل العاملي
بانحسار فايروس كورونا ” .
م�ن جهته ،رهن الخب�ري النفطي ،حمزة
الجواه�ري ،امس االربع�اء ،تعايف اسعار
النفط�ي العاملي�ة باالنته�اء م�ن ازم�ة
كورونا العاملية ،مبينا ان النفط املعروض
اضعاف ما يتم تخزينه او استهالكه.
وق�ال الجواهري يف تري�ح صحفي إن
“الحكومة املقبلة مطالبة بتخمني اسعار
النف�ط بشكل منخف�ض للغاي�ة ضمن
املوازن�ة بسب�ب ع�دم امكاني�ة تخم�ني
حقيقي لالسعار العاملية».
وأضاف ان “عودة انتعاش اسعار النفط
العاملي�ة اليمك�ن ان يح�دث دون انتهاء
ازمة فريوس كورون�ا وعودة املصانع اىل
العمل» .وأش�ار الجواه�ري اىل ان “تدني
االسع�ار املستم�ر يرجع لع�دة اسباب،
ابرزها تصارع القوى املنتجة مثل روسيا
والسعودي�ة ،فضال عن وج�ود املعروض
اضعاف ما يتم تخزينه او استهالكه”.

املركزي يبيع  176مليون دوالر يف مزاد العملة

لندن /متابعة الزوراء:
داف�ع حاكم م�رف لبنان املركزي رياض سالم�ة عن سجله ،امس
األربع�اء ،رافضا انتقادات من رئيس ال�وزراء الذي أنحى باللوم عليه
يف األزم�ة املالي�ة ،وطم�أن املدخري�ن بأنه ال توج�د رضورة لخفض
قيم�ة الودائع .وق�ال سالمة إن البن�ك املركزي لم يخ�ف معلومات،
وإن سياس�ات الهندس�ة املالي�ة ساع�دت لبن�ان عىل كس�ب الوقت
إلج�راء إصالحات وتموي�ل واردات مهمة .وقال سالمة يف خطاب بثه
التلفزي�ون ”م�ا يف رضورة أبدا وال يج�ب اعتم�اد الهريكت (خفض
القيمة») .وقال إنه بينما مول البنك املركزي الحكومة ،فإن الحكومة
هي التي رصفت األموال.

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
صعدت أسعار الذهب ،امس األربعاء حيث
طغ�ى ضعف الدوالر ع�ىل التفاؤل بشأن
خط�ط التخفي�ف التدريجي إلج�راءات
الع�زل الع�ام املتخ�ذة ملكافح�ة فريوس
كورون�ا فيم�ا يرتقب املستثم�رون قرارا
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تظافر جميع الجهود».
مبينا انها «قدم�ت عرضا امام
رئي�س الجمهوري�ة للمش�اكل
التي يمر بها البلد مع املقرتحات
التي من شأنها ان ترفد الخزينة
بالسيولة بشكل رسيع لتجاوز
هذه االزمة».
وأك�دت التميمي ع�ىل رضورة
«تشكي�ل لجن�ة انق�اذ م�ن
املتخصص�ني تعم�ل ب�رؤى
مختلفة وتطب�ق افكارا جديدة
وتتخذ ق�رارات جريئ�ة عىل ان
تدعمه�ا الحكوم�ة ،ويك�ون
العمل وف�ق مساري�ن يتضمن
املس�ار االول حل�وال عاجل�ة
لتوزي�ع الث�روة بش�كل ع�ادل
عىل كل رشائح املجتمع وتقليل
اجمايل النفق�ات وتوفري غطاء
لروات�ب املوظف�ني واملتقاعدين
ً
فض�ال
والرعاي�ة االجتماعي�ة،

ع�ن تمويل الخدم�ات الصحية
واملؤسس�ات االمني�ة» .وبينت
التميم�ي ان «املس�ار الثان�ي
يتضمن مقرتح�ات تصحيحية
للسياست�ني املالي�ة والنقدي�ة
ضمن املديات الزمنية املتوسطة
وطويل�ة االم�د « .واك�دت
التميم�ي عىل ايمانه�ا» املطلق
بأن النجاحات تولد من االزمات
وع�ىل الجمي�ع تحوي�ل ه�ذه
االزمة اىل فرصة ملراجعة جميع
القوانني التي ت�م ترشيعها بعد
ع�ام  2003التي الق�ت بأعباء
ثقيل�ة ع�ىل املوازن�ة» .وم�ن
جانبه�ا ،ش�ددت التميمي عىل
«رضورة تبني املسارين يف وقت
واحد اي العم�ل بشكل متوازي
وصوال اىل توجيه املوارد بالشكل
الذي يحق�ق تنمي�ة اقتصادية
واجتماعية شاملة «.

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

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

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

النفط يرتفع مع امتالء طاقة
التخزين وتوقعات بتحسن الطلب
رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أسع�ار الخ�ام
األمريك�ي ،ام�س األربع�اء،
وقلصت جزءا من خسائرها
يف األسب�وع الح�ايل بعدم�ا
ج�اءت زي�ادة املخزون�ات
األمريكي�ة أقل م�ن املتوقع،
فضال عن توقع�ات بتحسن
الطلب مع اتجاه دول أوروبية
وم�دن أمريكي�ة لتخفي�ف
إج�راءات العزل العام بسبب
فريوس كورونا.
وارتفع�ت العق�ود اآلجل�ة
لخام غرب تكساس الوسيط
األمريك�ي  12.6باملئ�ة أو
 1.56دوالر إىل  13.91دوالرا
للربمي�ل بحل�ول الساع�ة
 0643بتوقي�ت جرينت�ش،
ليقل�ص جزءا م�ن خسائره
الت�ي بلغ�ت  27باملئة يف أول
يومني من األسبوع الحايل.
ويف وقت سابق من الجلسة،
قفز الخ�ام األمريكي بأكثر
م�ن  15باملئة ألعىل مستوى
يف الجلسة عند  14.40دوالرا
للربميل.
وارتفع�ت العق�ود اآلجل�ة
لخ�ام برن�ت  3.1باملئ�ة ما
ي�وازي  64سنت�ا إىل 21.10

دوالرا للربمي�ل باإلضافة إيل
مكاسب�ه يوم الثالث�اء التي
بلغت  2.3باملئة.
وأظه�رت بيان�ات معه�د
الب�رتول األمريك�ي أن
مخزونات الخ�ام األمريكية
ارتفعت بواقع عرشة ماليني
برمي�ل يوميا إىل  510ماليني
برميل يف األسبوع املنتهي يف
 24أبري�ل /نيس�ان مقارنة
مع توقع�ات املحللني بزيادة
 10.6مليون برميل.
وستحصل السوق عىل قراءة
أخرى للمخزونات األمريكية
حني تص�در إدارة معلومات
الطاقة األمريكي�ة تقريرها
األسبوعي األربعاء.
وم�ع االمت�الء الرسي�ع
لطاق�ة التخزي�ن ،ستسهم
تخفيضات اإلنتاج من جانب
منتج�ي النف�ط الصخ�ري
يف الوالي�ات املتح�دة والت�ي
تقدرها رشك�ة االستشارات
ريستاد إنرج�ي بحوايل 300
أل�ف برميل يومي�ا يف مايو/
أي�ار ويوني�و /حزي�ران يف
تباط�ؤ العملي�ة .والواليات
املتح�دة حالي�ا أك�رب منتج
للنفط يف العالم.

الرياضي

أصفر وأمحر

إدارة الشرطة :مجيع األندية متفقة على
إلغاء منافسات الدوري

بغداد /متابعة الزوراء
اكدت ادارة نادي الرشطة بكرة القدم ان غالبية االندية متفقة عىل الغاء الدوري.وذكر عضو الهيئة االدارية
للنادي عدي الربيعي ان «جميع اندية املمتاز دون استثناء تمتلك رؤية مفادها ان الوقت أصبح غري مناسبا
ألنطالقة املنافسات وستوافق عىل الغاء الدوري للموسم الحايل».وبشان تسمية بطالً للنسخة الحالية اكد
ان «تحفظات واعرتاضات كثرية حول األمر فمن غري املعقول تسمية بطل الربع او خمس جوالت».وذكر ان
«الرصاحة والوضوح يف العمل مطلبنا وعىل الجميع ان يعلن رغبته بشكل واضح حول الدوري».
وزاد ان «ادارة ن�ادي الرشط�ة مع القرار املناس�ب الذي تتخذه اللجنة التطبيعي�ة التحاد الكرة بخصوص
دوري الكرة لتعضيد القرار الرسمي الصادر من املنظومة املسؤولة».
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شخصيات مدعومة من احلكومة تعبث باالحتادات الرياضية

رئيس احتاد السباحة يلغي املؤمتر االنتخابي ورئيس احتاد الرماية يطالب الربملان بالتدخل
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن رئي�س االتحاد العراق�ي للسباحة
وكال�ة ،س�عد فاضل عباس ،ع�ن الغاء
املؤتمر االنتخابي التكمييل ملنصب رئيس
االتحاد بعد ثب�وت وجود عملية “تزوير
فاضح�ة” بقي�ام بع�ض االشخ�اص
بمخاطب�ة االتح�اد ال�دويل للسباح�ة
“وادعائه�م” بعق�د مؤتم�ر للجمعي�ة
العمومية يف  3نيسان .2020
وقال عباس إن “اتح�اد السباحة تسلم
خطاب�ا ً م�ن االتحاد ال�دويل يب�ني عدم
اتخ�اذ اي عقوبة بحق رسم�د عبداالله
وسيتم االستماع له قريبا”.
وأض�اف ،ان “الخط�اب اع�اله تضم�ن
إش�ارة ملصادق�ة االتح�اد ال�دويل ع�ىل
االجتم�اع الط�ارئ املزعوم عق�ده يف 3
نيس�ان  2020مم�ا دفعن�ا ملخاطبتهم
وتوضي�ح ع�دم انعق�اد ه�ذا االجتماع
وطلبنا ارسال نسخة من املراسالت التي
تسلمه�ا الدويل من جه�ات غري معرتف
به�ا محلي�ا ودوليا ،ويف جمي�ع االحوال
فاالنتخاب�ات ه�و شأن داخ�يل بحسب
لوائح االتحاد الدويل”.
وأوض�ح“ ،ع�ىل الصعي�د املح�يل تم�ت
مخاطب�ة اللجن�ة االوملبي�ة واالندي�ة
الرياضي�ة وابالغه�م بإلغ�اء اجتم�اع
الهيئ�ة العام�ة ك�ون الهيئ�ة االداري�ة
الحالية لالتحاد مكتملة النصاب بثمانية
أعض�اء وحس�ب قان�ون  16لالتحادات
الرياضية”.
واختت�م رئي�س االتح�اد وكال�ة بيان�ه
بالتأكي�د ع�ىل رضورة “تدخ�ل رئي�س
وأعض�اء لجن�ة الشب�اب والرياض�ة
الرملاني�ة إليق�اف ه�ذه الف�وىض التي
يثريها بعض الطامعني باملناصب بدعم
اطراف حكومية باتت معروفة للوس�ط
الريايض”.
واشع�ر االتحاد ال�دويل للسباحة نظريه
العراق�ي بش�أن اجتم�اع الجمعي�ة
العمومية التحاد السباحة املركزي.
وقال امني رس االتحاد العراقي للسباحة
هاش�م محم�د إن “االتح�اد تسل�م

م�ن االتح�اد ال�دويل للسباحة ،رس�الة
مستعجلة حدد فيها موافقته عىل عقد
اجتم�اع للجمعي�ة العمومي�ة لالتح�اد
العراقي للسباحة يف يوم  13ايار املقبل،
النتخ�اب رئي�س جديد للسباح�ة خلفا
لرسم�د عبداالله الذي تم ابع�اده بقرار
دويل سابق”.
وأوض�ح أن “االم�ر ال�ذي يجع�ل نتائج
ه�ذا االجتماع ه�و نهاية لك�ل املشاكل
والتفسريات ح�ول الرشعية والقانونية
يف اجراءات اتحاد السباحة العراقي لكي
تتواف�ق القوان�ني الوطنية م�ع الدولية
ويؤكد بشكل قطعي بان عبداالله أصبح
خارج أسوار االتحاد”.
ويف ش�أن متصل وصف رئي�س االتحاد
املركزي للرماية صبيح مراد كاظم ،عقد
اجتماع للهيئة العامة واجراء انتخابات

سعد قيس :أمحد راضي هو
العب القرن
بغداد /متابعة الزوراء
اك�د نجم نادي الرشطة واملنتخب الوطني السابق س�عد قيس ان احمد
رايض الع�ب القرن يف العراق.وقال قي�س ان “كل الهالة االعالمية كانت
مسلط�ة عىل أحم�د رايض اىل جانب حسني س�عيد”.وبني ،ان “املقارنة
التي تحدث بني االجيال الكروية مرفوضة والكرة العراقية لها رجالها يف
كل زمن” .واشار اىل ان “ترشيح احمد رايض او عدنان درجال اىل اتحاد
الكرة مكسب كبري للكرة العراقية”.

األوملبية البحرينية تشيد باحتاداتها
بسبب تطبيق إجراءات احتواء كورونا

جدي�دة بالفضيح�ة ،نتيج�ة تدخ�ل
شخصي�ات حكومية بشك�ل فاضح يف
شؤون االتحاد.
وعق�دت الجمعي�ة اجتماعه�ا ،انتخبت
رئيسا ً جديدا ً لالتحاد ،حيث فاز مندوب
السعد باملنصب.
وق�ال رئيس االتح�اد صبي�ح كاظم إن
“االجتم�اع الذي انعق�د يف قاعة الشعب
املغلق�ة واج�راء انتخاب�ات جدي�دة
مخالفة قانونية واضحة للقانون النافذ
والتعليمات املتبعة بسب�ب عدم اكتمال
النص�اب القانون�ي بدلي�ل تأخ�ر عق�د
االجتماع ألكثر من ساعتني”.
وأوض�ح أن “االجتم�اع ج�اء خالف�ا ً
لتعليم�ات خلي�ة االزمة الق�ايض بعدم
اقام�ة التجمع�ات ألكث�ر م�ن ثالث�ة
أشخاص ،فضالً عن ع�دم تبليغ اللجنة

االوملبي�ة وع�دم وج�ود ممث�ل للجنة يف
االجتم�اع اضافة اىل ع�دم تبليغ االتحاد
املركزي باالجتماع”.
واض�اف ان “هن�اك شخصيات حكومة
معروفة للجميع تواصل تدخلها املستمر
يف ش�ؤون االتح�ادات املركزي�ة ومنه�ا
اتحاد الرماي�ة لغايات بات�ت مكشوفة
ومعروفة للجميع”.
وطال�ب رئي�س اتح�اد الرماي�ة لجن�ة
الشب�اب والرياض�ة يف مجل�س النواب،
ب�”التدخ�ل بشك�ل عاج�ل لوض�ع ح ٍد
ألفع�ال و أس�اليب بع�ض املسؤول�ني
الحكومي�ني الذي�ن يسع�ون لتمري�ر
أشخ�اص و تحقي�ق غاي�ات غ�ري
مرشوعة”.
وانهت الجمعية العمومية ألندية الرماية
اجتماعها عىل قاعة الشعب يف بغداد.

وعق�دت الجمعية اجتماعه�ا وبنصاب
قانون�ي ،انتخب�ت م�ن خالل�ه رئي�س
جديد لالتح�اد ،حيث فاز مندوب السعد
باملنصب.
وتم�ت عملية االنتخ�اب ،بعدما حجبت
الجمعي�ة العمومية الثقة ع�ن الرئيس
السابق واثن�ان من االعضاء يف اجراءات
منسجمة م�ع قان�ون االتح�ادات رقم
.16
واعلن�ت مجموع�ة م�ن االتح�ادات
الرياضية دعمها لرئيس اللجنة االوملبية
رعد حمودي ،برفضه وتصديه للتدخالت
الخارجية يف عمل االتح�ادات الرياضية
من قبل بعض الشخصيات الحكومية.
وج�اء يف بي�ان االتح�ادات الرياضي�ة،
“ندع�م الكابت�ن رع�د حم�ودي رئيس
اللجن�ة االوملبي�ة العراقي�ة برفض�ه

التدخ�الت الحكومي�ة م�ن قب�ل وزي�ر
الشب�اب والرياض�ة احم�د ري�اض
ومستش�ار رئي�س ال�وزراء أي�اد بنيان
واس�تخدام نفوذهم الحكومي بالضغط
والتأثري عىل الهيئ�ات العامة لالتحادات
الرياضي�ة والعمل ع�ىل دعم شخصيات
محددة ته�دف للسيطرة ع�ىل القرار يف
اللجنة االوملبية العراقية”.
واكدت االتحادات الرياضية عىل “اهمية
وح�دة البي�ت األوملب�ي يف التص�دي ملثل
هكذا ممارس�ات تجري بأس�م االصالح
الحكومي ثبتت وبالدليل القاطع انها ال
تحمل س�وى نزعات ورغبات شخصية
للوصول اىل رئاس�ة االتح�ادات واالندية
الرياضية وصوال اىل املكتب التنفيذي”.
وه�دد رئي�س اللجنة االوملبي�ة الوطنية
رعد حمودي ،باللجوء إىل اللجنة األوملبية

الدولي�ة يف ح�ال اس�تمرار التدخ�الت
الحكومية بعمل االتحادات الرياضية.
وقال حم�ودي إنه “شخصنا ع�ددا ً من
الشخصيات الحكومية التي تدخلت وما
زالت بشؤون االتح�ادات والعمل بطرق
غ�ري مرشوعة وغري قانوني�ة عىل تغيري
إدارات بعض االتحادات خالفا ً للقوانني،
مستغلة مواقعها الحكومية للتأثري عىل
الهيئات العامة لالتحادات الرياضية”.
وأضاف “لدينا ما يثبت التدخل الحكومي
ونحذر للمرة األخ�رية هذه الشخصيات
من التمادي يف عملها غري املرشوع تجاه
االتح�ادات املركزية وبخالفه س�نضطر
إلبالغ االتحادات الدولية واللجنة األوملبية
الدولي�ة واإلعالم العراق�ي واألجنبي بما
يحدث م�ن خروقات وتدخالت س�افرة
وتزويدهم بكل ما يثبت ذلك”.

عالء عبد الزهرة لنور صربي :مسريتك الذهبية يفتخر بها اجلميع
بغداد /متابعة الزوراء
وج�ه نج�م املنتخ�ب الوطن�ي لك�رة القدم
ونادي الرشطة ،عالء عبد الزهرة ،رسالة اىل
حارس املنتخب الوطني السابق ،نور صري
بعد قرار االعتزال.
واعتزل ص�ري لعب كرة القدم وس�يتوجه
اىل عال�م التدريب ،بعدما خاض  100مباراة
دولية ومارس لعب الكرة ل� 20عاماً.
وق�ال عب�د الزه�رة “إىل األخ والصدي�ق
والحبيب الكابتن نور صري ،تاريخ مرشف
وخدمة للوطن عىل أفضل ما يكون”.
وأض�اف “تركت خلفك قص�ة جميلة مليئة
باإلنج�ازات يفتخ�ر به�ا اوالدك ع�ىل م�ر
السن�ني ،وافتخر بها شخصيا ً ألنني رافقتك
يف املنتخب الوطني لسنوات طويلة”.

وأوضح “يف االحرتاف كنت نعم األخ والصديق
واملعل�م ويف نف�س الوق�ت كنت الن�ور الذي
أنار ك�رة القدم يف العراق ،أتمنى لك التوفيق
والنجاح ،وأن تحقق االنجازات كمدرب كما
كنت صنديدا ً داخل الشباك”.
ويف ش�أن متص�ل أعلنت اللجن�ة التطبيعية
لالتح�اد العراق�ي لك�رة الق�دم ،ان أب�واب
االتحاد مفتوحة امام الحارس الدويل السابق
ن�ور صري للعم�ل يف احد املجال�ني اإلداري
والفني.صري اعتزل كرة القدم ،نهائيا ً بعد
مسرية استمرت ل� 20عاما ً توج من خاللها
بعديد البطوالت املحلية ولقب كأس آسيا.
وذك�رت اللجنة التطبيعية يف اتحاد الكرة أن
“الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي املركزي
لك�رة القدم ،تتقدم بواف�ر الشكر واالمتنان

للجه�ود املخلصة التي بذلها الحارس االمني
نور صري يف الذود عن عرين اسود الرافدين
واملنتخبات الوطنية”.
واك�دت الهيئ�ة ان “اب�واب اتح�اد الك�رة
مفتوح�ة الحتض�ان ن�ور ص�ري للعمل يف
املجال�ني االداري والفن�ي الس�تثمار خرته
الطويلة يف املالعب”.
وبين�ت ان “الهيئة التطبيعية وضعت ضمن
منهاج عملها االس�تفادة من جميع النجوم
والكفاءات واحتض�ان األفكار والرؤى التي
من شأنها أن تصب يف مصلحة تطوير الكرة
العراقية”.
يذك�ر ان الحارس نور ص�ري اعتزل اللعب
نهائي�ا وس�بق ل�ه ان خ�اض  100مب�اراة
دولية.

احتاد الكرة يكشف عن برنامج لتطوير احلكام

املنامة /الزوراء
بحث األمني الع�ام للجنة األوملبية
البحريني�ة محم�د النص�ف ع�ر
تقنية االتصال املرئي مع رؤساء
اتح�ادات األلع�اب الجماعي�ة يف
الجهود املبذول�ة الحتواء فريوس
كورونا.
ورؤس�اء االتح�ادات ه�م الشيخ
عيل ب�ن خليف�ة آل خليفة رئيس
اتح�اد ك�رة الق�دم ،والشيخ عيل
بن محم�د آل خليفة رئيس اتحاد
الك�رة الطائ�رة ،وعيل اس�حاقي
رئيس اتحاد كرة اليد وطالل كانو
رئيس اتحاد كرة السلة.
وأشاد االمني العام للجنة االوملبية
البحريني�ة بالجه�ود الت�ي بذلها
رؤس�اء االتح�ادات الرياضي�ة يف
س�بيل تطبي�ق كافة اإلج�راءات
اإلحرتازي�ة للتص�دي لف�ريوس
كورون�ا (كوفي�د  )-19م�ن أجل

املحافظ�ة ع�ىل صح�ة وس�المة
الرياضي�ني ،معرب�ا ع�ن ثقته يف
ق�درة مملكة البحرين عىل تجاوز
هذه الجائحة.
وبح�ث النص�ف م�ع رؤس�اء
االتح�ادات التط�ورات الراهن�ة،
كما تبادل معهم مختلف وجهات
النظر حول العديد م�ن القضايا،
مؤك�دا وق�وف ودع�م اللجن�ة
األوملبية مع االتحادات الرياضية،
متمني�ا أن ينجيل ه�ذا الوباء عن
البحري�ن وس�ائر ب�الد العال�م يف
أقرب وقت.
وبدورهم أشاد رؤساء االتحادات
الرياضية األربعة بكافة اإلجراءات
اإلحرتازي�ة التي اتخذته�ا اللجنة
األوملبي�ة يف املالع�ب والص�االت
الرياضي�ة ومشاركته�ا الفاعل�ة
للحف�اظ ع�ىل س�المة وصح�ة
األرسة الرياضية.

بغداد /متابعة الزوراء
كشفت اللجنة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم ،عن برنامج
لتطوير الحك�ام واعدادهم معرفيا ً وبدنياً.وق�ال الناطق االعالمي
للجنة الحكام رعد س�ليم إن «التنسيق بني اللجنة ودائرة الحكام،
اثمر عن املب�ارشة بتطبيق الرنامج املعد لتطوي�ر واعداد الحكام
معرفي�ا وبدني�ا ،من خ�الل ورشة العم�ل االلكرتوني�ة الجماعية
العامة».واضاف أن «الرنامج يسهم للحفاظ عىل جاهزية الحكام
بص�ورة مستمرة ،يتم متابعة تنفي�ذ خطواته من رئيس واعضاء
اللجنة والدائرة التحكيمية «.واشار سليم اىل ان «الرنامج يتضمن

املحارضات النظرية يف قانون اللعبة ،ومستجداته ،وطرح األسئلة
العامة وعرض افالم ع�دة ،لتحليل الحاالت التحكيمية والتدريبات
العملي�ة وتمارين اللياقة البدنية ،يف خط�وة لتطوير قدرة الحكام
عىل اتخاذ القرار الصحيح والعمل بروح الفريق الواحد».
واكم�ل «لجنة الحك�ام والدائرة التحكيمية تعمالن عىل اس�تثمار
توق�ف النش�اط الك�روي بسبب جائح�ة كورونا ،لزي�ادة املعرفة
بالقان�ون ،واالرتق�اء بالجان�ب البدن�ي ،ليكون�وا الحك�ام بأت�م
بالجاهزية لقي�ادة املباريات بصورة الئقة ،يف أي وقت تنطلق فيه
املنافسات الكروية محليا وقاريا».

انطالق بطولة اللجنة العليا الرمضانية أللعاب البالي ستيشن
الدوحة /الزوراء
تتواص�ل منافسات بطول�ة اللجنة العليا
الرمضاني�ة “فيف�ا  ”20أللع�اب الب�الي
س�تيشن عر اإلنرتنت بمشاركة أكثر من
 200متسابق م�ن موظفي اللجنة العليا،
وممثل�ني ع�ن برام�ج اإلرث ،والعبني من
دوري قط�ر املجتمعي لك�رة القدم ،وذلك
ضمن مب�ادرات إدارة التواصل املجتمعي
الرامي�ة إىل تعزي�ز التواص�ل ب�ني أف�راد
املجتمع خالل فرتة البقاء يف املنزل بسبب
التط�ورات الت�ي فرضته�ا أزم�ة كورونا
(كوفيد.)-19
ويف إط�ار دوره�ا املجتمع�ي ،وتشجيع�ا ً

لقيمة العطاء التي تتجيل يف شهر رمضان
الفضيل؛ تعتزم اللجنة العليا الت ّ
رع بمبلغ
عرشة ري�االت قطري�ة مقاب�ل كل هدف
يجري تسجيله طوال منافسات البطولة،
وذلك دعما ً لجهود جمعي�ة قطر الخريية
ملساع�دة املترضري�ن من تداعي�ات أزمة
كورونا.
ويف ترصيح لها حول البطولة ،قالت ميعاد
العمادي ،مدي�رة إدارة التواصل املجتمعي
يف اللجنة العليا للمشاريع واإلرث “ :نفخر
بقدرتن�ا ع�ىل البق�اء يف تواص�ل وتفاعل
م�ع أفراد املجتمع حت�ى يف ظل التحديات
الراهن�ة ،وقد س�عدنا باهتم�ام الكثريين

باملشارك�ة يف البطول�ة ،وم�ن الرائ�ع أن
نلم�س م�ا تحمل�ه ك�رة القدم م�ن قوة
فاعلة يف التقريب ب�ني أفراد املجتمع رغم
القيود وإجراءات التباعد االجتماعي التي
فرضتها تطورات أزمة كورونا”.
وتق�ام املب�اراة النهائي�ة للبطول�ة يف
الع�ارش من ايار املقب�ل ،وتسبقها مباراة
اس�تعراضية بمشاركة تيم كاهيل سفري
اللجنة العليا ،ونجم كرة القدم األسرتالية،
وال�ذي ش�ارك يف أرب�ع نسخ م�ن بطولة
ك�أس العال�م  ،™FIFAوس�يجري نق�ل
البث املب�ارش للمنافس�ة اإللكرتونية عىل
منصات التواصل االجتماعي.
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رئيس الوزراء الفرنسي يقرر الغاء املوسم

اعالم الكرتوني

استئناف الدوري الفرنسي غري ممكن قبل أيلول واجتماع طارئ للرابطة اليوم
أعلن رئيس ال�وزراء الفرن�يس ادوار فيليب
أن الرياضات االحرافية ومن ضمنها دوري
كرة القدم ملوسم  ،2019-2020ال يمكن أن
تستأنف نشاطها قبل أيلول/سبتمرب بسبب
القي�ود املفروض�ة يف الب�الد بس�بب تفي
فريوس كورونا املستجد.
وج�اء كالم فيلي�ب أم�ام جلس�ة الربمل�ان
الفرن�يس تط�رق في�ه اىل خط�ط حكومته
لرفع القي�ود تدريجيا يف فرنس�ا وقال بأنه
ال يمكن تنظي�م أي حدث يتخطى الحضور
في�ه  5آالف ش�خص حتى أيلول/س�بتمرب
عى األقل.
وقال فيليب“ :ال يمكن ملوسم 2019-2020
للرياض�ات االحرافية ومن بينها كرة القدم
معاودة نشاطها”.
وتاب�ع“ :أري�د التوضي�ح هنا أن�ه ال يمكن
إقام�ة تجمع�ات رياضي�ة أو أي ح�دث
يتخطى الحضور فيه  5آالف ش�خص ،قبل
أيلول/سبتمرب”.
وكان�ت رابط�ة ال�دوري الفرن�يس تخطط
لع�ودة الالعب�ن إىل التدريب�ات يف  11آيار/
مايو ثم استئناف الدوري يف حزيران/يونيو،
لكن ق�رار الحكومة الفرنس�ية س�يجعلها
تعيد النظر.
وتعيش فرنس�ا إغالق�ا تاما حت�ى الحادي
عرش من أيار/مايو علما بأن وباء “كوفيد-
 ”19حصد حوايل  23ألف شخص فيها.
ويتص�در باري�س س�ان جريم�ان الدوري
املحيل بفارق  12نقطة عن منافسه املبارش
مرسيليا بعد مرور  28مرحلة.
كم�ا م�ن املق�رر أن يلتق�ي باري�س س�ان
جرمان مع سانت إتيان يف نهائي الكأس ،يف
حن سيواجه الفريق البارييس نفسه ،ليون

يف نهائي كأس الرابطة.
ون�زل ق�رار رئيس ال�وزراء الفرن�يس إدوار
فيليب بتجميد نشاط الرياضات االحرافية
ومن ضمنها دوري كرة القدم ملوسم 2019-
 ،2020كوقع الصاعقة عى عشاق الساحرة
املس�تديرة يف فرنس�ا حيث منع اس�تئناف
نش�اطها قب�ل أيلول/س�بتمرب ،ما يرس�م
عالمة اس�تفهام كبرية حول اكمال املوس�م
بسبب تفي فريوس كورونا املستجد.
وأنه�ى فيليب بالت�ايل اآلم�ال املعقودة عى
معاودة النش�اط الكروي يف الدرجتن األوىل
والثانية من بطولة فرنسا يف حزيران/يونيو

كما كانت تنوي رابطة الدوري.
بيد أن ق�رار الحكومة الفرنس�ية أبقى عى
أمل ضئيل إلقامة طواف فرنس�ا للدراجات
الهوائي�ة ال�ذي ت�م إرج�اؤه م�ن حزيران/
يونيو اىل الفرة من  29آب/أغسطس اىل 20
أيلول/سبتمرب.
وعل�ق رئي�س أح�د األندي�ة لوكال�ة فرنس
برس“ :سنعيش فرة س�تة أشهر من دون
موارد مالي�ة ،كيف يمك�ن أن نترصف إزاء
هذا األمر؟” مش�ريا ً إىل أن ك�رة القدم “هي
مث�ل الس�ياحة أو النق�ل الج�وي ،أصبحنا
قطاعا ً مش�ؤوماً ،األمر أصبح رسميا ً اآلن”
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يف الوقت ال�ذي يمكن أن تتبخر ثلث إيرادات
حقوق النقل.
وبحسب دراس�ة لوزارة الرياضة الفرنسية
فإن الرياضات الس�ت االحرافية وهي كرة
الق�دم ،الرغبي ،الدراجات ،ك�رة اليد ،الكرة
الطائرة وكرة السلة ستتكبد خسائر بمبلغ
 1.45ملي�ار ي�ورو يف ح�ال عدم اس�تكمال
الدوري�ات بينه�ا  1.16ملي�ار فق�ط لكرة
القدم يف الدرجتن األوىل والثانية.
لك�ن بالنس�بة اىل رئي�س نقاب�ة الالعب�ن
يف فرنس�ا س�يلفن كاس�تندوش ف�ان قرار
الحكومة الفرنس�ية “مسؤول” ،وأضاف يف

ترصيح لوكالة فرانس ب�رس“ :لقد أدركت
الحكومة بأن الطوارىء االقتصادية ال يجب
أن تتغلب عى عوامل الصحة العامة”.
وأك�د نارص الخليف�ي رئيس ن�ادي باريس
س�ان جريمان “احرامهم لقرار الس�لطات
الفرنسية املتعلق بانهاء املوسم الريايض”.
وق�ال الخليفي يف ترصيحات إلذاعة “مونت
كارل�و” ّ
إن باري�س س�ان جريم�ان يري�د
املش�اركة يف املرحل�ة النهائي�ة م�ن دوري
أبط�ال أوروب�ا يف األماك�ن واملواعي�د الت�ي
س�يعلن عنه�ا ّ
مؤك�دا ً أن الفري�ق يمكن أن
يخ�وض مباريات�ه يف الخ�ارج إذا ّ
تعذر ذلك
يف فرنس�ا مع ضم�ان أفضل ظ�روف األمن
الصحي لالعبن وجميع املوظفن.
وعقدت رابطة الدوري الفرنيس لكرة القدم
اجتماع�ا ً طارئ�ا ً مس�اء أول أم�س الثالثاء
وقالت بأن مجلسها سيجتمع اليوم الخميس
ملتابعة تداعيات قرار الحكومة الفرنس�ية.
وأعلنت الرابطة يف بيان“ :سيجتمع مجلس
إدارة الرابط�ة يف  30نيس�ان/أبريل ل�درس
التداعيات الرياضية واالقتصادية لإلجراءآت
املتخذة من قبل رئيس الوزراء”.
وس�ييل ه�ذا االجتماع بآخر ملجل�س اإلدارة
يف وقت ل�م يحدد قد يعلن عى إثره رس�ميا ً
إيقاف موسم .”2019-2020
وكان االتحاد االوروب�ي (يويفا) قرر إرجاء
كأس أوروبا  2020إىل صيف  2021إفساحا ً
املجال أمام الدوريات املحلية إلنهاء املوس�م
إذا تواف�رت الظروف الصحي�ة التي أدت إىل
توق�ف النش�اط يف منتص�ف آذار/م�ارس،
قبل أن يس�تكمل مس�ابقتي دوري األبطال
وال�دوري األوروب�ي (يوروب�ا لي�غ) يف آب/
أغسطس.

كاف خياطب االحتادات الوطنية
لتحديد موعد استئناف النشاط
خاط�ب االتح�اد اإلفريق�ي
لكرة القدم “كاف” رسمياً،
االتح�ادات األهلي�ة داخ�ل
الق�ارة اإلفريقي�ة من أجل
معرف�ة قراراته�ا بش�أن
املوسم الكروي الحايل.
وطالب ال�”كاف” يف خطابه
من االتحادات األهلية تحديد
موعد اس�تئناف املسابقات
املحلية يف الفرة املقبلة ،بعد
ف�رة التوقف التي امتدت نحو ش�هرين بس�بب تفي فريوس
كورونا املس�تجد.وطالب االتحاد الق�اري بمعرفة موعد عودة
النشاط الكروي يف البلدان اإلفريقية لتحديد مواعيد مسابقاته
يف الف�رة املقبلة ،خاصة مع تأجيله منافس�ات بطولة إفريقيا
للمحلي�ن ودوري أبط�ال إفريقي�ا وكأس االتح�اد اإلفريق�ي،
إضاف�ة اىل تأجي�ل التصفيات املؤهلة لنهائي�ات أمم إفريقيا يف
الكامريون يف كانون الثاني/يناير  ،2021والتي كان مقررا ً لها
أن تقام خالل ش�هر اذار/مارس املايض.يذك�ر أن اتحاد الكرة
املرصي كان قد أعلن يف وقت س�ابق اس�تمرار تعليق النش�اط
بما يف ذلك بطولة الدوري حتى منتصف شهر أيار/مايو املقبل،
تماش�يا ً مع قرارات الحكومة التي تتخذ عدة إجراءآت للحماية
من فريوس كورونا املستجد.

مدرب دن هاغ اهلولندي سيرتك منصبه
بعد إلغاء الدوري

متديد العطلة اإلجبارية للفرق يف فورموال 1

م� ّدد االتحاد الدويل لرياضة الس�يارات (فيا) فرة تجميد عمل الحظائر
العرش املشاركة يف بطولة العالم لسباقات فورموال  1والرشكات املزودة
لها باملحركات (فرياري ،مرسيدس ،رينو وهوندا) بسبب تفي فريوس
كورونا املس�تجد.وأعلن منظمو بطول�ة العالم للفورموال  1يف  18أذار/
م�ارس كخطوة أوىل ،تقديم موعد العطلة اإلجبارية الس�نوية لتعويض
تأخري انطالق املوس�م بس�بب وب�اء “كوفيد ”-19مش�ريين إىل ّ
أن هذه
الفرة “التي عادة ما تكون ألس�بوعن يف آب/أغس�طس ( )...نقلت إىل
آذار/مارس ونيس�ان/أبريل”.أما االتحاد الدويل فأصدر بيانا ً جاء فيه:
“من اآلن وصاعدا ً
ّ
يتعن عى مصانع املحركات تمديد اإلقفال من  35إىل
 63يوما ً تواليا ً خالل أش�هر آذار/مارس ،نيسان/أبريل ،أيار/مايو و/
أو حزيران/يونيو”.
وأض�اف“ :أم�ا الرشكات ،فيج�ب أن تش�هد تمديد اإلقفال م�ن  35إىل
 49يوم�ا ً توالياً”.لكن بعد مرور  50يوماً ،تس�تطيع الحظائر أن تطلب
م�ن االتحاد الدويل للس�يارات الس�ماح“ :باالس�تعانة بخدمات لعرشة

أش�خاص كحد أق�ى من أج�ل العمل م�ن منازلهم ملش�اريع طويلة
األمد”.وأك�د الرئيس التنفي�ذي للفورموال  1األمريكي تش�ايس كاري،

هل جيب إلغاء موسم الدوري االنكليزي املمتاز؟
هل يحصل ليفربول عى فرصة التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي
املمت�از بع�د انتظ�ار دام ثالث�ن س�نة؟ أم س�ريضخ موس�م
“بريميريليغ” لخيار اإللغاء بعدما علّق فريوس كورونا املستجد
منافساته بدءا ً من الشهر املايض؟
يلتق�ي أصح�اب الش�أن يف ال�دوري اإلنكليزي يوم غ�د الجمعة
ملناقش�ة كيفية امل�ي نحو إيجاد ح�ل ملس�ألة التعليق ،يف ظل
تقارير حول استئناف الدوري يف  8حزيران/يونيو.
وفيما ألغي الدوري الهولندي ويبدو البلجيكي مرددا ً للسري عى
النهج عينه ،دعا البعض إىل الغاء الدوري اإلنكليزي هذا املوسم.
لك�ن األندية ال ت�زال ملتزمة إلنهاء موس�م  ،2019-2020نظرا
ِّ
وتعقد الحلول القانونية إذا لم تستكمل
الستفحال العوائق املالية
املباريات ال� 92املتبقية.
تلق�ي وكال�ة فرانس برس نظ�رة عى الرأي�ن املتناقضن حول
طريقة استكمال املوسم من عدمه.
منذ تعليق ال�دوري يف  13آذار/مارس ،عان�ت األندية اإلنكليزية
ف�رة رهيبة ،يف ظ�ل الجدل حول تخفيض روات�ب العبيها الذين
ك�ر بعضه�م قي�ود التباع�د االجتماع�ي وظه�روا يف تمارين
لياق�ة يف الحدائ�ق العامة.ع�ودة الركي�ز إىل املباري�ات وال يشء
س�واها مطلوبة بقوة يف الدوري ولدى املشجعن التواقن لعودة
املنافس�ات.وقال االتح�اد األوروب�ي للعب�ة األس�بوع املايض إن
استئناف املوسم سيكون “سيناريو مثاليا”.
ّ
يتعن ع�ى الدوريات إيج�اد طريقة
وإذا ل�م يك�ن ذلك ممكن�ا،
لالستئناف ب�”أشكال مختلفة” ،ما يعني مباريات فاصلة “بالي
أوف” يف بع�ض األحوال.وضع رئيس الوزراء بوريس جونس�ون
ال�ذي يتعاىف من فريوس كورون�ا يف أجواء ع�ودة املباريات وراء
أب�واب موصدة ،بحس�ب تقاري�ر صحافية.ويف إش�ارة إىل عودة
عجلة الدوري للدوران ،س�محت أندية أرس�نال ،توتنهام ،وست
هام وبرايت�ون لالعبيه�ا بالعودة إلج�راء تماري�ن فردية.وقال
الربتغايل ديوغو جوتا جناح ولفرهامبتون لشبكة “بي بي يس”:
“أعتقد أنه يمكن إنهاء موسم الربيميريليغ”.
وأض�اف“ :برغم ان بعض الدوري�ات يمكن أن تنتهي اآلن ،اال ان
بعضه�ا قد يب�دأ عاجال .أعرف ان�ه يجب انهاء موس�م الربيمري
ليغ بالنس�بة للجماهري يف مختلف أنحاء العالم ،لذا من الهام أن
نتمكن من إنهائه”.ويملك ألن بارديو مدرب نيوكاسل وكريستال
باالس س�ابقا ً نظرة فريدة بهذا الشأن .يعتقد أن الدوري املمتاز
سيصل إىل ختامه لتفادي تكلفة الدعاوى يف املحاكم.
وق�ال مدرب دن ه�اغ الهولندي الذي تفادى الهب�وط إىل الدرجة
الثانية“ :تسبّب حقوق النقل التلفزيوني إشكالية أكرب يف إنكلرا.
إذا جلبت�م الط�راز عينه (مث�ل هولندا) س�ينتهي األمر بدعاوى
قانوني�ة ضخمة”.وتاب�ع“ :م�ن املدربن ،الرؤس�اء والرؤس�اء
التنفيذي�ن الذين تحدثت معه�م يف الربيميريليغ ،يبدو التصميم
واضح�ا ً إلكم�ال املوس�م ،رشط الحصول عى ض�وء أخرض من
الحكوم�ة”.ويف ظل الخس�ائر الفادح�ة يف األرواح (أكثر من 20
أل�ف حال�ة وفاة يف بريطاني�ا) وعى الصعيد االقتصادي بس�بب
تفي “كوفيد ،”-19يرى البعض أنه من املعيب اعتبار الرياضة

أولوية.
ال يمك�ن لألندية ضمان صحة الالعبن ،وهناك مخاوف بش�أن
تجمع الجماهري خارج أس�وار املالعب يف ظ�ل إقامة املباريات
أمام مدرجات فارغة.
وأوضح العب وسط ليفربول وتوتنهام السابق جايمي ريدناب
أن�ه ال يرى فائدة من اللعب حتى تموز/يوليو وآب/أغس�طس
وتأخري املوسم املقبل.
وق�ال“ :إذا لم يختتم املوس�م يف نهاي�ة حزيران/يونيو ،يجب أن
ننظر إىل الخيارات ونتطلع فقط للموسم املقبل”.
ّ
يتعن إيجاد حلول لتقرير هوية
وإذا لم ينته املوس�م،
البطل ،مراكز التأه�ل األوروبية والهبوط إىل
املستوى الثاني.
سيكون خيار إلغاء املوسم بمثابة
الطلقة األخرية ،وال شك بأنه لن
يعج�ب األندي�ة وجماهريها،
خصوص�ا ً ليفرب�ول ال�ذي
يحل�ق يف ص�دارة الرتيب
بف�ارق شاس�ع ع�ن
مانشسر سيتي.
أندي�ة
وس�تعرض
مانشس�ر يونايت�د،
ولفرهامبتون ،ش�يفيلد
يونايت�د وتوتنه�ام عى
ظل�م س�يلحق به�ا يف
ح�ال ع�دم تأهلها إىل
دوري أبط�ال أوروبا،
وذل�ك لحلولها راهنا ً
ترتي�ب
خ�ارج
األربعة األوائل.
في�ال
س�يهبط أستون
وبورنموث،
م�ع نوريت�ش
مب�اراة أقل
لكن األول لعب
ا لخ�ر و ج
و بمق�د و ر ه
الهابط�ن لو
م�ن الئح�ة
تلك املباراة
حص�د نق�اط
املؤجلة.

رغبته يف أن ينطلق موس�م فورموال  1من س�باق جائزة النمسا الكربى
يف  5تموز/يولي�و املقب�ل وقال“ :نه�دف إىل بدء الس�باقات يف أوروبا يف
تموز/يوليو ،آب/أغس�طس وأوائل أيلول/س�بتمرب ،األول س�يكون يف
النمس�ا يف عطلة نهاية األس�بوع من  3إىل  5تموز/يوليو”.مضيفاً“ :يف
أيلول/سبتمرب وترشين األول/أكتوبر وترشين الثاني/نوفمرب ،يجب أن
نتس�ابق يف أوراسيا وآسيا واألمريكيتن ،عى أن ننهي املوسم يف الخليج
خالل كانون األول/ديس�مرب بس�باق البحري�ن ،قبل أن يك�ون الختام
التقلي�دي يف أبوظبي ،لنكون قد خضنا بن  15و 18س�باقاً”.وكان من
املقرر أن ينطلق املوسم من حلبة ألربت بارك األسرالية يف ملبورن (13-
 15آذار/مارس) ،لكن الس�باق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة
بع�د إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكالري�ن بفريوس “كوفيد.”-19
وأُعل�ن الحقا ً عن إلغاء س�باق جائزة موناكو ال�ذي كان مقررا ً يف أيار/
مايو ،وتاله السباق الفرنيس ،يف حن ّ
أن السباقات التي ت ّم تأجيلها هي
البحرين ،فيتنام ،الصن ،هولندا ،إسبانيا ،أذربيجان ،وكندا.

سيرك املدرب اإلنكليزي آالن بارديو منصبه مدربا ً لنادي أدو
دن هاغ الهولندي بعد إلغاء الدوري املحيل لكرة القدم.
وكان عقد بارديو ينتهي يف نهاية موس�م  2019-2020لكن
االتح�اد الهولندي اعترب الدوري الغيا بس�بب تفي فريوس
كورونا.
وانضم بارديو ( 58عاماً) مدرب نيوكاسل ووست بروميتش
وكريس�تال باالس الس�ابق ،لالرشاف عى تدريب دن هاغ يف
أوائل املوس�م عندما كان يكافح من أجل البقاء ضمن أندية
النخبة وبعد أن حقق فوزا واحدا يف ثماني مباريات.
وق�ال الن�ادي الهولن�دي يف بي�ان“ :س�يفرق أدو دن ه�اغ
وبارديو” مشريا ً إىل أن مساعديه كريس باول وبول باتلر لن
يستمرا أيضا ً النتهاء عقدهما قريبا ً”.
وكان باردي�و ي�رشف عى أول فريق له من�ذ أن ترك منصبه
مع وست بروميتش ألبيون يف نيسان/أبريل .2018

يوفنتوس يقتحم الصراع على مبابي
ق�ال تقري�ر صحف�ي إيط�ايل،
األربع�اء ،إن يوفنت�وس يحل�م
بالتعاق�د مع املهاج�م الفرنيس
الش�اب كيلي�ان مباب�ي ،نج�م
باريس سان جريمان.
وينته�ي تعاق�د مبابي مع س�ان
جريمان يف صيف  ،2022مع وجود
اهتمام قوي م�ن قبل ريال مدريد
وليفربول بضمه.

وبحس�ب موق�ع “كالتش�يو مريكاتو”
اإليط�ايل ،فإن يوفنتوس ي�رى أن مبابي
هو خليف�ة كريس�تيانو رونال�دو الذي
س�يصل لعامه ال� 36يف فرباير /ش�باط
املقب�ل ،خاص�ة وأن�ه مهاج�م طم�وح
يس�عى لحفر اس�مه يف س�جالت تاريخ
كرة القدم.
وأكد املوقع اإليطايل ،أن مبابي يمثل حلمًا
كب ً
ريا لفابي�و باراتيتيس ،املدير الريايض

ليوفنت�وس ،رغ�م علم�ه ب�أن الصفقة
تعترب معقدة للغاية ،يف ظل تمسك سان
جريم�ان بالالعب ،واألزم�ة االقتصادية
التي أحدثها فريوس كورونا.
وكان�ت تقاري�ر ق�د أش�ارت يف وق�تٍ
س�ابق إىل أن مبابي يعت�رب أولوية لريال
مدريد ،ال�ذي لم ينجح يف تعويض رحيل
كريس�تيانو رونالدو إىل يوفنتوس حتى
اآلن.

إمكانية عودة البوندسليغا يف
منتصف مايو

أعل�ن وزراء الرياض�ة يف
الواليات األملاني�ة ال� 16أن
دوري األملان�ي ق�د يع�اود
نش�اطه يف الف�رة م�ن
“منتص�ف أيار/ماي�و إىل
نهايت�ه” يف الوق�ت الذي
تنتظ�ر في�ه الرابط�ة
األملاني�ة الضوء األخرض
م�ن املستش�ارة أنجيال
الس�تئناف
م�ريكل
املباريات.
واجتمع وزراء الرياضة
باملستش�ارة األملاني�ة
وأعلن�وا يف بي�ان أن
اس�تئناف ال�دوري
“م�ربر” بالنس�بة إىل
الرابط�ة لك�ي تع�اود
املنافس�ات “يف مالع�ب
فارغ�ة” يف الف�رة م�ن
“منتص�ف اىل نهاي�ة أي�ار/

مايو”.
وأض�اف البي�ان“ :يتع�ن ع�ى الرابطة أن
تخل�ق وتف�رض ظروف�ا صحي�ة وطبي�ة
صارم�ة ومراقبتها من خ�الل االجراءآت
الالزمة”
وس�تلتقي م�ريكل مع رؤس�اء الواليات
األملاني�ة ال�� 16الي�وم الخميس حيث
تأم�ل الرابط�ة أن تحصل ع�ى الضوء
األخرض ملعاودة النشاط الكروي.
وتوق�ف ال�دوري االملان�ي يف منتصف
آذار/م�ارس بس�بب تف�ي فريوس

كورونا.
وكانت الرابطة أعلنت االسبوع املايض بأنها مستعدة
ملع�اودة املباري�ات لكن م�ن دون جمهور يف التاس�ع
من آيار/ماي�و مع اخضاع الالعبن إلجراءآت صحية
صارمة ولفحوصات دورية.
وع�اودت األندي�ة ال�� 18يف دوري الدرج�ة األوىل
تدريباتها يف األسابيع الثالثة األخرية لكن بمجموعات
صغ�رية م�ع اعتم�اد التباع�د االجتماع�ي حتى عى
أرضية امللعب.
وتب�دو الرابط�ة مصمم�ة ع�ى إنهاء ال�دوري يف 30
حزيران/يوني�و لضمان حص�ول األندية عى إيرادات
م�ن حقوق النق�ل التلفزيون�ي تق�در ب 300مليون
يورو يف ظل تقارير تشري إىل أن  13ناديا من أصل 36
يف الدرجتن األوىل والثانية هي عى شفري اإلفالس.
وأثن�ى وزير الصحة ينز س�باهن ع�ى الخطط التي
وضعتها الرابطة ملعاودة اللعب لكن صحيفتي “بيلد”
و”سودوتشه تس�ايتونغ” اعتربتا بأن تاريخ التاسع
من أيار/مايو مبكر “عى األرجح” ملعاودة النشاط.
يف املقاب�ل ح�ذر الرئيس التنفي�ذي لنادي بوروس�يا
دورتمون�د هان�ز يواكي�م فاتس�كه أنه يف ح�ال عدم
إكمال املوسم الحايل فإن أندية عدة ستعلن إفالسها.

السلطة الرابعة
www.alzawraapaper.com

العدد 7239 :الخميس  30 -نيسان 2020

حمافظ واسط يعلن مشول الصحفيني بتوزيع األراضي السكنية

إضافة لسلسلة االنتهاكات الرقميّة من قبل وسائط التواصل

من ّصة (يوتيوب) تنتهج سياسة إقصاء
ومتييز جتاه احملتوى الفلسطيين
النارصة/متابعة الزوراء:
العرب�ي لتطوير
أص�در “حملة-املرك�ز
ّ
االجتماعي” ،هذا األسبوعً ،
بحثا
اإلعالم
ّ
جدي ًدا حول سياسات وانتهاكات ّ
منصة
“يويت�وب  ”Youtubeتج�اه املحت�وى
الفلسطيني ،ليُضاف إىل سلسلة
الرقمي
ّ
ّ
األبح�اث والدراس�ات الت�ي يق�وم بها
املركز ح�ول انتهاكات الحقوق الرقميّة
الفلسطينيّة والتمييز ضد الفلسطينيّن،
من قبل ال�ركات التكنولوجيّة العامليّة
وبشكل عامّ.
رس�مي أصدرت�ه
بي�ان
وج�اء يف
ٍّ
ٍ
العرب�ي لتطوير اإلعالم
“حملة-املرك�ز
ّ
ّ
وتلق�ت “رأي الي�وم”
االجتماع�ي”،
ّ
ً
ّ
س�خة منه ،جاء أن “يوتي�وبّ ” تعترب
ُن
ّ
منصة لنر محت�وى الفيديو وأكثرها
ّ
منصة إعالم شعبيّة
شعبيّة ،وثاني أه ّم
يف فلس�طن ،ويف ّ
ظ�ل ازدي�اد ش�عبيّة
يوتيوب ،تابع البيان ،انكشف أكثر كيف
تؤ ّدي سياساتها وممارساتها إىل انتهاك
الحقوق الرقميّة للفلسطينيّن.
وش� ّد ّد بي�ان “حمل�ة” ع�ى ّ
أن البحث
لإلجابة يس�عى إليج�اد أجوب ٍة ش�اف ّي ٍة
وكاف ّي ٍة وواف ّي ٍة عن األس�ئلة الرئيس�يّة:
كي�ف تتماىش سياس�ات وممارس�ات
يوتي�وب م�ع حقوق اإلنس�ان بش�ك ٍل
عام ،ومع حقوق الفلس�طينيّن بشك ٍل
ّ
خ�اص؟ كي�ف ت� ّم تطبي�ق سياس�ات
وممارس�ات يوتي�وب ع�ى املحت�وى
الفلس�طيني يف اليوتي�وب؟ م�ا ه�ي
ّ
معاي�ري إدراج أ ْو اس�تبعاد املحت�وى يف
الفلس�طيني
يوتيوب املتعلّقة باملحتوى
ّ
الرس�مي
يف املوقع؟ ،كما جاء يف البيان
ّ
العربي لتطوير اإلعالم
ل�”حملة-املركز
ّ
االجتماعي”.
ّ
ً
قائ�ال ّإن�ه لإلجاب�ة عى
وأردف البي�ان
هذه األس�ئلة قامت الباحثة د .أمل ن ّزال
ً
مس�تخدمة منهجيّ�ة
بإج�راء البح�ث
ّ
التأوي�ي ،وتش�مل
الكيف�ي
البح�ث
ّ
مراجع�ة أدبيات ومقابالت متعمّقة مع
صحافيّ�ن وناش�طن وحقوقيّن ذوي
صلة.
ولف�ت البي�ان ً
أيض�ا إىل ّ
أن أب�رز نتائج
البح�ث كان�ت تش�خيص وج�ود ()1
تعريف غري واضح للعنف وفهم إشكايلّ
ً
عنيفا”
وضباب�ي مل�ا يُعت�رب “محت�وى
ّ

اعتم�ا ًدا ع�ى سياس�ات يوتي�وب ،م�ا
الفلس�طيني
يه ّدد الكث�ري من املحتوى
ّ
ّ
خاص ،وثان ًيا،
الرقمي يف يوتيوب بشك ٍل
ّ
سياس�ات وممارس�ات تمييزيّ�ة ض� ّد
محتوى الفلسطينيّن.
وأوض�ح البي�ان ع�ى ّ
أن ه�ذا التميّي�ز
املكاني يش�مل ،مراقب�ة عالية ،وعقاب
ّ
من خالل إلغاء القنوات وحجب ) -mo
ّ
النقدي ( )3شعور
 ) etizationالتسييل
فلس�طيني باإلقص�اء والتمييز والعزلة
ّ
واالس�تبعاد والغضب وخيبة األمل ()4
تطوي�ر تكتي�كات وتقنيّ�ات الحماي�ة
املكتس�بة وط�رق مختلف�ة ملقاوم�ة
ممارس�ات يوتي�وب التمييزيّ�ة ض� ّد
الفلس�طيني ،عى ح� ّد تعبري
املحت�وى
ّ
البيان.ويتضمّن التقرير ،أش�ار البيان،
يتضمّ�ن توصيات ليوتيوب واملس�توى
الحكومي حول السياس�ات واإلجراءات
ّ
الواج�ب اتخاذه�ا لضم�ان الوض�وح
والش�فافية واملس�اواة واإلنص�اف يف
سياسات املحتوى عى “يوتيوب” ،مثل:
توف�ري مناليّ�ة متس�اوية للمعلومات،
وتوضي�ح السياس�ات واإلرش�ادات
املختلفة ،وضب�ط املراقبة املفرطة التي
االصطناعي للمحتوى
يقوم به�ا الذكاء
ّ
ّ
وتمك�ن التوجه�ات
الفلس�طيني،
ّ
واالستئناف عى القرارات ،ونر تقارير
ش�فافيّة وبيان�ات ح�ول املحتوي�ات
املحذوف�ة وأس�باب الح�ذف وح�ول
والبالغات والتوجهات ومخرجاتها.
وأش�ارت الباحث�ة ،د .أمل ن� ّزال“ :هذا
البحث هو بمثابة نداء لتشجيع مختلف

التعاون�ات والتحرّكات عى املس�تويّن،
ّ
خاص،
والفلس�طيني بش�ك ٍل
العامل�ي
ّ
ّ
للكشف عن انتهاكات يوتيوب والتص ّدي
ّ
ي�رصح ويع�د به
له�ا .ع�ى عك�س ما
يوتيوب ّ
ّ
يتمتع بها الجميع
بأنه مساحة
بحقوق متساوية للمشاركة واالنتماء،
يكش�ف ه�ذا البح�ث كيفيّ�ة انحي�از
وتمييز سياس�ات وممارس�ات يوتيوب
ض ّد الفلس�طينيّن .يش�مل هذا التمييز
تقنيّات املراقب�ة املتطوّرة التي تؤ ّدي إىل
حاالت اإلقصاء ،العزل والتثبيط.
ّ
وأكد البيان عى ّ
أن هذا البحث س�يكون
جز ًءا من سلسلة الندوات عرب اإلنرتنت يف
الرقمي الذي ّ
ينظمه
إطار منتدى النشاط
ّ
ً
مرك�ز حملة ،مُ
ش�ريا يف الوقت عينه إىل
ُ
س�تعقد الن�دوة االنرتنيتيّة ) -web
ّأنه
 )narبعنوان “يوتيوب ،الفلس�طينيّون
الرقمي” ي�وم غ ٍد األربعاء ،أي
والتمييز
ّ
ال� 29من شهر نيسان (أبريل) الجاري،
يف تمام الس�اعة السادس�ة مس�ا ًء عرب
زوم وفيس�بوك اليف.ويُش�ار يف ه�ذا
ً
الس�ياق إىل ّ
نقاش�ا
أن الندوة ستش�مل
حول البح�ث الجديد وتداعياته العامليّة،
وسيشارك يف الندوة ّ
كل من د .أمل ن ّزال،
مساعدة يف
الباحثة الرئيس�يّة وأستاذة
ِ
الدراس�ات التنظيميّ�ة ،وضي�اء كيّايل،
املدي�رة التقنيّ�ة للربنام�ج ومنارصة يف
 ،WITNESS.orgوبارب�رَة دوكالوف�ا
وغابريي�ل غيليم�ن م�ن ،Article 19
ّ
وستيرس الندوة أليس�ون كرمل ،مديرة
العالقات الدوليّ�ة يف “حملة”(.املصدر/
راي اليوم)
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الكوت/نينا:
اعلن محافظ واسط محمد جميل
املياح�ي ع�ن ش�مول الصحفين
واالعالمين بتوزيع الدفعة الجديدة
من قطع االريض السكنية .
وق�ال املياح�ي ملراس�ل الوكالة
الوطني�ة العراقية لألنباء /نينا/
ان  ”:مديري�ة البلدي�ات انته�ت
م�ن ف�رز  /30 /ال�ف قطع�ة
ارض س�كنية يف عم�وم مناطق
املحافظ�ة ،وس�يتم ش�مول
الصحفين واالعالمين بالتوزيع
وفق التعليمات الرسمية “.
واض�اف  ”:نس�عى إىل الوص�ول
يف التوزي�ع إىل /75/ال�ف قطع�ة
ارض سكنية من أجل شمول كافة
رشائح املجتمع  ،مبينا أن التوزيع
سيش�مل أيض�ا موظف�ي الدول�ة
من املدنين والعس�كرين وشهداء
وجرحى الحشد الشعبي واالخطاء
العس�كرية وش�هداء العملي�ات

االرهابي�ة  ،اضاف�ة اىل األطب�اء
االختص�اص وتقنيي ومس�اعدي

التخدي�ر واالرام�ل واملطلق�ات
واملش�مولن بالرعاية اإلجتماعية

وذوي االحتياج�ات الخاص�ة
ورشائح أخرى “.

رئيس جمموعة “بي ان” اإلعالمية ميثل أمام
احملاكمة يف سويسرا يف سبتمرب
ستوكهولم/أ .ف .ب:
أعلن القضاء السويرسي اول امس الثالثاء أن القطري نارص الخليفي،
رئي�س مجموع�ة “ب�ي ان” اإلعالمي�ة ون�ادي باريس س�ان جرمان
الفرن�يس لكرة القدم ،س�يمثل أمام املحكمة يف س�ويرسا يف س�بتمرب
املقبل بتهم تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.
وس�يمثل أيضا أمام املحكمة الجنائية الفيدرالية بدءا من  14سبتمرب
يف بيلين�زون ،كل م�ن األمن العام الس�ابق لالتحاد ال�دويل لدرة القدم
(فيفا) ،الفرنيس جريوم فالك ورجل ثالث لم ُيذكر اسمه يف البيان.
و ُيتهم الرجال الثالثة بالفس�اد املسترت ،سوء اإلدارة الجزائية املشددة،
التحريض عى سوء اإلدارة الجزائية املشددة وتزوير الوثائق.
ويتهم القضاء الخليفي بمنحه امتيازات لفاليك منها اس�تخدام شقة
فاخ�رة يف جزي�رة رسدينيا االيطالية ،مقاب�ل حصوله عى حقوق بث
تلفزيوني لكأيس العالم  2026و.2030
ه�ذا واته�م الخليف�ي والرج�ل الثالث ال�ذي يعمل يف مج�ال الحقوق
الرياضية ،بالتحريض عى سوء اإلدارة الجزائية املشددة تجاه فالك.
وسدد الرجل الثالث اىل فالك مبلغ  1,25مليون عى ثالث دفعات مقابل
منح الفرنيس ،اليد اليمنى لرئيس الفيفا الس�ابق السويرسي جوزيف
بالت�ر ،رشك�ة “أم بي أند س�يلفا أل ت�ي دي” االيطالية ع�ى الحقوق
اإلعالمي�ة ل�كأيس العال�م  2018و 2022ورشك�ة “ت�ايف س�بورتس
ماركتينغ” اليونانية عى الحق�وق ذاتها لكأيس العالم  2026و2030
إضافة اىل بطوالت أخرى.

ورفض القضاء السويرسي األسبوع املايض طلبا لتنحي ثالثة أعضاء
من مكتب املدعي العالم الفيدرايل تقدم به الخليفي.
وأعلن�ت املحكمة الجنائي�ة الفيدرالية ان محكمة الش�كاوى رفضت
طل�ب التنحي الذي تقدم ب�ه الخليفي ضد اثنن م�ن املدعن العامن
الفدرالين ومس�اعدة مدعي عام فيدرايل.وأوضحت أن الخليفي طلب
ذلك معتربا عى وجه الخصوص أن “جلس�ة  6كانون االول/ديس�مرب
 2019لم تعطه الوقت الكايف ملقاربة النقاط التي أرادها”.

لضمان وسائل تمويل دائمة لصحفهم ودخل جيد

مصر بصدد إلزام شركات اإلنرتنت بالدفع مقابل احملتوى الصحايف

رحاب عليوة
كاتبة مرصية
يأم�ل صحفيون مرصيون أن يخرج للنور
القان�ون ال�ذي يج�ري طرح�ه يف أروق�ة
مجلس الش�عب بخصوص إل�زام رشكات
اإلنرتنت العمالق�ة بالدفع مقابل املحتوى
الصح�ايف ،ويتم التوص�ل إىل صيغة تعاون
مع تل�ك املنص�ات تضمن وس�ائل تمويل
دائمة لصحفهم ودخال جيدا.
ودفعت التأثريات السلبية لجائحة كورونا
ع�ى الصحاف�ة الورقية املرصي�ة ،بعودة
م�روع قان�ون لف�رض الرضائ�ب ع�ى
رشكات اإلنرتنت العمالقة ،مثل فيس�بوك
وتوي�رت وغوغ�ل إىل الواجه�ة ،لتس�تفيد
الصح�ف ووس�ائل اإلع�الم بج�زء منها،
خصوص�ا بعد خط�وات مماثل�ة اتخذتها
عدة دول مثل فرنسا وأسرتاليا.
ويط�رح أعض�اء يف الربمل�ان امل�رصي هذا
امللف الفرتة املقبلة به�دف إقرار قانون يف
ظل استمرار نزيف الخسائر يف املؤسسات
ّ
تش�كل
الصحافية ،خاصة الرس�مية التي
عبئا ماليا كبريا عى الحكومة.
ويندفع املرع�ون املرصيون بزخم عاملي
ق�ادر يف ح�ال تضاف�ر الضغ�ط ع�ى تلك
ال�ركات إللزامه�ا بمس�ؤوليتها تج�اه
وس�ائل اإلع�الم التقليدي�ة ،بعدم�ا باتت
ال�ركات العمالقة املصدر األول للحصول
ع�ى املعلومات ل�دى الجماه�ري ،ما حقق
مكاس�ب كبرية لها ،فيم�ا املحتوى ينتجه
صحافيون يضطرون للمخاطرة بحياتهم

أحيانا يف سبيل التقارير ،واليوم يواجهون
مخاطر البطالة يف ظل أزمات متجذرة منذ
سنوات إضافة إىل جائحة كورونا.
ولم تع�د الحكومة املرصية عى اس�تعداد
لتحمّل نزيف خس�ائر الصح�ف القومية،
كذل�ك رجال األعمال يف الصحف املس�تقلة
التي تنكمش يوما ً بع�د آخر يف ظل فقدان
عائد اإلعالنات لحس�اب مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،م�ا يعن�ي خس�ارة املص�در
الرئييس يف التمويل.
وب�ات اله� ّم ل�دى العامل�ن يف وس�ائل
اإلعالم والس�لطة عى الس�واء ،هو البحث
ع�ن مصادر تموي�ل غ�ري تقليدية تضمن
اس�تمرار األوىل وترف�ع األعب�اء عن كاهل
الثانية.
وق ّدمت لجن�ة الثقافة واإلعالم مقرتحا ً إىل
الربمل�ان يجدد م�روع القان�ون املايض،
ع�ى وق�ع أزم�ة التمويل الت�ي تضاعفت
بع�د االنخفاض الكب�ري يف توزيع الصحف
إث�ر تخ�وّف الق�راء م�ن اقتنائه�ا ،ع�ى
اعتبار ال�ورق وس�يطا لنق�ل الفايروس،
والعزل الصحي ،إضاف�ة إىل توفر املحتوى
ع�ى ش�بكة اإلنرتن�ت ومواق�ع التواصل
االجتماعي.
ويتن�اول املق�رتح الجديد ،فك�رة مروع
س�ابق قبل ح�وايل ع�ام ونص�ف ،يطالب
بف�رض رضيب�ة ع�ى إعالن�ات الس�وق
امل�رصي ل�دى رشكات غوغ�ل وفيس�بوك
وغريهما م�ن مواق�ع التواصل ،مس�تندا ً
عى قاعدة املنفعة املش�رتكة ،إذ تجني تلك
ال�ركات مليارات ال�دوالرات أرباحا ً دون
أن تس�تفيد الصحف ،ب�ل يف الواقع تخرس
املعلنن.
وأع�اق الج�دول النيابي املزدح�م من قبل
ع�دم خروج امل�روع إىل النور ،فضالً عن
العقب�ات الت�ي طرحها البع�ض من عدم
تمثيل غالبي�ة ال�ركات العاملية يف مرص
وصعوبة تحصيل رضائب.
وقال عضو لجنة اإلعالم يف الربملان وصاحب
املق�رتح ،أس�امة رشرش ،ل�”الع�رب” ،إن
فرص التحقيق اآلن باتت أكرب يف ظل زخم
دويل يدف�ع يف االتجاه ذاته ،وأصبح الوضع

ً
مؤه�ال لعق�د اتفاقي�ات عاب�رة للقارات
م�ع ال�ركات العاملي�ة لضم�ان حق�وق
الصحافي�ن ،وإذا اس�تدعى األم�ر وجود
قانون س�نرسع يف تريع�ه بالتعاون مع
املجلس األعى لإلعالم.
أب�رزت جائح�ة كورون�ا خط�أ النظريات
التي طفت عى الس�طح السنوات األخرية
برتجي�ح كف�ة وس�ائل التواص�ل وإعالم
املواط�ن م�ع توقع�ات بانق�راض اإلعالم
التقلي�دي ،بعدما تأكد للجميع ويف املقدمة
تل�ك املنصات ،رضورة االعتماد عى قواعد
راس�خة تقوم عى التدقي�ق وتتضافر مع
جهود الدول يف التوعية.
واخت�ربت مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي
ورشكات اإلنرتن�ت العمالق�ة ،أهمية دور
وسائل اإلعالم املحلية يف خدماتها ،فمالين
عمليات البحث ُتجرى يوميا ً عن الفايروس

وتطوره ،وتك�ون نتائجه مضامن قدمها
صحافي�ون ال يس�تطيعون الحصول عى
مرتباته�م كاملة م�ن وقع كورون�ا الذي
تس�بب يف تخفي�ض الروات�ب يف جمي�ع
وسائل اإلعالم املرصية
تقريبا ً.
ورغم ذلك ال يزال عمالقة اإلنرتنت يرفضون
الرض�وخ للضغ�وط أو إع�الن االع�رتاف
بحقوق الصحاف�ة املحلية ،وعندما أعلنت
تقديم الدعم للصحافة جاءت ك�”منحة”
وليس�تواجبامس�تحقا.
يتج�اوز األم�ر الدف�ع لوس�ائل اإلعالم إىل
تغريمه�ا ،حي�ث تضط�ر تل�ك الوس�ائل
إىل الرتوي�ج ملواقعه�ا ع�رب تل�ك املنصات
بإعالنات مدفوع�ة لضمان الوصول ألكرب
ع�دد م�ن الجماه�ري ،يف ح�ن أن مواق�ع
الصح�ف الت�ي تضط�ر للدف�ع ب�دالً من

التحصيل تؤدي خدم�ة لتلك املنصات التي
ترس�خت صورتها كس�احات للمعلومات
وليس�ت فق�ط الرتفي�ه أو التواص�ل م�ع
األصدق�اء .ويأم�ل صحافي�ون مرصيون
أن ينتهي الوض�ع إىل صيغة تعاون ما مع
تلك املنصات العاملية تضمن وسائل تمويل
دائم�ة لصحفه�م ودخ�ال جي�دا دون أن
يضطروا للعمل يف أكثر من وسيلة.
وتعم�ل نقاب�ة الصحافي�ن املرصية عى
تعزيز الدف�ع يف ذلك االتج�اه ،وقال عضو
مجل�س النقاب�ة عم�رو ب�در ،إن فك�رة
مطالبة تلك املنصات بمقابل مادي ناقشها
املجلس الس�ابق ،لكنها طوي�ت يف الدرج،
رغم حماسة الجماعة الصحافية لها.
وأضاف أن األمر ل�م يعد رفاهية ،فالبحث
عن وس�ائل تموي�ل بديل�ة رضوري وهو
حب�ل إنق�اذ ،لذلك س�يعيد بدر ش�خصيا

تقدي�م املق�رتح إىل مجلس النقاب�ة قريبا
للبدء يف مراسلة تلك املنصات.
ويبقى أمام وسائل اإلعالم تحديات حتى يف
حال نج�ح الضغط يف الوصول لتفاهم ما،
إذ من غري املتوقع أن تملك كافة الوس�ائل
الحج�ة ذاتها عند املطالبة باس�تحقاقات
مالي�ة م�ن تل�ك املنصات ،فهن�اك صحف
كربى تحقق خس�ائر ال تملك أصال موقعا
إلكرتوني�ا حت�ى اآلن ،أو جمدته ألس�باب
مجهول�ة ،م�ا يجعل نصيبها م�ن الكعكة
مفقودا.
وأكد لنا أس�تاذ اإلعالم يف جامعة القاهرة،
صف�وت العال�م ،أن البح�ث ع�ن مصادر
للتمويل من شأنه إثراء املحتوى اإلعالمي،
خصوص�ا ً وأن العاملن يف مهنة الصحافة
أصبحوا مهددين ببطالة متزايدة ،لكن تلك
املصادر لن تكون متوفرة للجميع.
ويتعل�ق التصني�ف أو املفاضل�ة ،وف�ق
العالم ،بع�دد املتابعن للم�ادة الصحافية
ً
مث�ال يمكن
الت�ي تقدمه�ا صحيف�ة م�ا،
تعميم نموذج يوتي�وب الذي يمنح مقابال
ماديا للقنوات التي يتخطى عدد متابعيها
رقم�ا بعينه ،واألمر ذات�ه يمكن أن يصبح
محل بروتوكول بن اإلعالم التقليدي وتلك
املنصات.
وقد تقتن�ص صحف خاصة له�ا جمهور
عريض هذه الفرصة ح�ال تم الوصول إىل
اتفاق ،ما ينعكس عى سوق املنافسة بن
الصحف وضخ الدماء من جديد يف رشاين
املهنة املتصلبة.
ولع�ل وفاء املنص�ات العاملي�ة بالتزاماتها
تجاه الصحف ربما يصبح مبادرة لتحسن
أوضاع الصحافة يف املنطق�ة العربية التي
عانت من نماذج ربحية متعددة ،الس�طوة
فيها باألساس للتمويل السيايس أكثر منه
للتموي�ل االقتص�ادي ،ما يفرس اس�تمرار
بع�ض الصحف ،رغ�م خس�ارة اإلعالنات
وانخفاض التوزيع.
وبعد أزمة كورونا تراجعت أولوية املعارك
اإلعالمي�ة والسياس�ية ،بم�ا ه�دد وضع
الصحافة وجعل السعي نحو الحصول عى
حقوقها معركة حياة يجب أن ُتخاض.
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قراءة يف روايات الكاتب العراقي علي لفته سعيد
آسيا الشقروني
ه�ذه ق�راءة لرواي�ات للكاتب ع�يل لفته
س�عيد الثاثة .الص�ورة الثالث�ة -مزامري
املدينة -فضاء يض.
الج�زءاألول.الص�ورةالثالث�ة
جاء يف مقدمة الرواية ،اإلهداء ألبيه والذي
يظهر مدى تأثره به يف فصول الرواية.
ملخص الرواية
الرواي�ة تتحدث عن محس�ن وه�و كاتب،
كان جندي احتياط عراقي عائدا ً من غمار
الح�رب مع الكوي�ت ويش�تغل عاماً عىل
تش�غيل مولد كهربائي عىل س�طح فندق
حيث تكون الس�قيفة ،هي محل إقامته،
وكل الرواي�ة زمنه�ا يبدأ صباح�ا ً لتنتهي
الرواية مع مساء نفس اليوم .
ويف أثناء مراقبته ملؤرشات املولد الكهربائي
وضجيج تشغيله يلهي الكاتب عامل املولد
نفس�ه بإنهاء كتابة قصة عش�يقته التي
يزوره�ا يف الس�اعة العارشة م�ن كل ليلة
ليمكث معه�ا حتى حلول الفجر ،،ويعذبه
انه ال يعرف ملاذا ارتضيت أن تتخذ لنفسها
عش�يقا ً إذا كان�ت متزوج�ة ،وه�و ي�رى
ص�ورة زوجها معلقة ع�ىل حائط الغرفة.
فيظل ياحقها باألسئلة ،وحن تمتنع عن
إخباره يتخيل هو قصة هذا الزوج وهذه
العشيقة.
يح�اور عامل املول�د ذاته وكأنه ش�خص
آخ�ر ،لنعيش يف الراع الداخيل لإلنس�ان
ويأخذن�ا لح�وادث وأحداث م�رت به منذ
بداي�ة ش�بابه حتى ه�ذا الي�وم يف تصاعد
متناغم س�لس  ،،لنعيش زمنن متداخلن
الزم�ن الذي يعيش�ه الكاتب عام�ل املولد،
والزم�ن الذي يتذك�ره وهو يح�اور ذاته،
لتنتهي الرواي�ة بمغادرته وتركه العمل يف
الفندق عند الحادية عرشة لياً.
الرواية ذكرتني إىل حد ما بأس�لوب روايات
الكاتب الكوملبي املاركيز دي غارسيا حيث
تبدأ القراءة وتش�عر بأن القصة متداخلة،
فهو يقص علينا ما يحدث بش�خصية هنا
وشخصية هناك ثم يرجع للشخصية االوىل
وغريها وال نعرف وجه االرتباط حتى نصل
ملنتصف الرواية وتش�عر بامللل ،ولكنه ملل
محبب بحيث تجد نفسك تقرأ وال تعرف ما
الذي يش�دك يف الرواي�ة إىل أن تصل لنقطة
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نبض اهلوى

غازي املهر
جودي ّ
عيل بالهوى
فخافقي فيك اكتوى
يا ً
قرة
للقلب يا
ِ
ُ
رجاءه وقد ذوى
فلْتبعثي رياحهُ
فيها انجلت ّ
كل القوى
وأيقظي شموس ُه
صباحه فيها استوى
فأقبيل يا موعدي
لوالك غاب وانزوى
ٌ
الهب
الشوق فيه
فأطفئي فيه الجوى
فما انقضت أحامه
من الوصال ما ارتوى
فسارعي إلي ِه يا
ُ
شتاءه أو الهوا
وفيك إني حال ٌم
والفكر عنكِ ما التوى
يا فجر أحامي وكم
فيك النهار قد أوى
ال تكتمي اﻵمال عن
قلب يخيب بالنوى
ٍ
يا مبتغى الوصا ِل كم
فيكِ الشفاء والدوا
ٌ
مقبل
إني إليكِ
خافق وما احتوى
يف
ٍ
من نشو ٍة ترجو املنى
فيها الحنن ما انطوى
يرسي بأوصا ٍل لها
البوح الح وانضوى
للقلب يا
فلْتسلمي
ِ
نبض الغرام والهوى

ترتبط فيها كل الخيوط وكل الش�خصيات
ارتباطا وثيقا ً حتى لكأنك تش�عر أنه عليك
أن ترج�ع للصفح�ات الس�ابقة لرتاج�ع
األحداث التي قرأتها ،لتلوم نفسك لتغافلك
فقرات هي بغاية األهمية لبقية الرواية.
كان�ت هن�اك بع�ض النق�اط تمنيت عىل
الكات�ب ل�و أورده�ا بطريق�ة مختلف�ة،
وسأرسد هذه النقاط وإن كانت ال تعرب إال
عن رأي الشخيص كقارئة يحتمل أن يكون
رأيها صوابا ً ويحتمل ان يكون خطأ.
ح�ن كان يح�اور الكات�ب عام�ل املول�د
الكهربائي ذاته كان يس�ميه محس�ن ولم
نع�رف ان العام�ل ه�و ذاته محس�ن ،وىف
الصفحة رق�م ( )11أربكتنا كتابة كلمة (
قل�ت) بدون حركات ولم نع�رف هل تعود
ع�ىل الكاتب عامل املول�د ام عىل ذاته التي
يخاطبه�ا ،وإن ت�م الفهم من الس�ياق إال
أنن�ي تمني�ت أن تكتب بالح�ركات لتفهم
عىل م�ن تع�ود الكلمة أو تجن�ب تكرارها
ليتم الفهم
وص�ف الكات�ب لألماك�ن كان مخت�را ً
جدا ً س�واء لوصفه للس�قيفة التي يقطن
به�ا أو لبيت س�لوى وه�ذا جع�ل القارئ
يرى الصورة وكأنه�ا هامية غري واضحة
املعالم.
اختيار الكاتب لجعل الرواية حوارا ً مع الذات
ه�و اختيار فيه الكثري م�ن التحدي ولذلك
كان الوض�ع ش�ائكا ً بعض ال�يء ،فحن

نحاور الذات يفرتض لهذه الذات انها تعي
كل ما م� ّر بها من أحداث وش�خصيات يف
زمنها املايض ،فليس من املنطقي أن أحدث
نف�يس عن زميل وأصفه لنفيس ،ولكن ألن
الكاتب يريد أن يعرّف القراء بالشخصيات
اضط�ر أن ينحو هذا املنحى ،وهذا ما أربك
املش�هد يف بع�ض اﻵحيان .مث�ال عىل ذلك
الصفحة ( “) 23س�أكتب الهذيان اضحك
اضح�ك ،،صديقي عف�وا ً صديقن�ا مهند،
أنت تعرفه،هذا القصري القامة الذي يكتب
الش�عر بلس�ان طويل ويتخيل أن ش�عره
ينب�ع من لس�انه ،م�ا أن يمد ي�ده أمامه
حتى يس�كب قصائده النثرية عىل الورق،
يق�ول يل:أن لكل إنس�ان كب�وة ،بدونها ال
نصبح ش�عراء ..عجب�ا ً لك ي�ا مهند وأنت
تخالف قوانن الحياة ،وتخرج من جاذبية
االرض لتقف عىل لس�انك بدالً من قدميك،
حتى إذا ما س�قطت ،ضحكت وقلت :آه يا
لس�اني ،كم أنت جميل إذ تتلقف جس�دي
الناع�م النحي�ف بكث�ري من النق�د الاذع.
صديقن�ا هذا يعلف أجنح�ة الدجاجّ ”.
لعل
ه�ذا املثال أوضح ما كنت أرمي إليه من أن
ع�رس ّ
عيل فهم ْ
من املخاط�ب ،تمنيت عىل
الكات�ب لو وضع الكتابة بطريقة مختلفة
عندما يخاطب ذاته مثل أن تكون الحروف
مائلة مثاً.
وصف السارد عاقته بأبيه واشتياقه ألمه
وتفاصي�ل موت أبيه كانت جدا ً ش�فافة و

س�امية وحقيقية لدرجة إنك تش�عر معه
بالوجع ،ولو إنني تمنيت ان يس�تغني عن
الوصف الدقيق لبعض األش�ياء واإلش�ارة
له�ا فقط ،أو عىل األقل عدم تكرارها وهذا
لن يضعف الن�ص بقدر ما يذهب بالقارئ
للش�عور بنوع من التقزز غري الرضوري..
يف الصفح�ة  164يحكي لن�ا الكاتب عامل
املولد عن لقائه األول بسلوى ويصف بدقة
مجري�ات الحديث ال�ذي دار بينهما ومدى
اقرتاب�ه منها يف الس�وق ،فق�ال“رست إىل
جانبها تماما ،لم تعد املسافة الفاصلة بيننا
كبرية وقد س�بقنا ظلن�ا يف الطريق” ربما
يف إش�ارة رمزية ألغنية الس�يدة أم كلثوم.
وفجاءة يف الصفحة  165قال “انتبهت بعد
عرش خط�وات إىل أن كفها مازالت يف كفي
وبحرك�ة مصطنعة أفلتته�ا” ولم يخربنا
بأنه أمسك كفها من قبل.
الجزء الثاني :مزامري املدينة
ملخص الرواية
ه�ذه الرواية ج�زء ث�ان لرواي�ة الصورة
الثالث�ة وتب�دأ أحداثه�ا وهو يس�رتيح يف
املق�ربة ويق�رأ كتاب�ا ً لي�رسح بمخيلته يف
الح�رب ويتذك�ر كي�ف كان أبي�ه يصفها
بالحجر الضخم ال�ذي بمجرد أن يقع عىل
يشء يصع�ب الف�كاك من�ه وبه�ذا كانت
الحرب مثل الحج�ر عىل العراق تنتهي من
حرب أخرى.
إحداها لتبدأ يف
ٍ
م�ن بعد رج�وع الكاتب من الح�رب التي

استدعي لها وبقى فيها عرشة سنوات عاد
ليكون با عمل يعاني شظف الحياة حتى
يقرتح عليه جاره أن يعمل معه يف املقربة
ويكون حفارا ً للقبور ويوافق عىل مضض
ليأخذن�ا معه يف مش�اهداته وما يحدث يف
املق�ربة والطبقية املوج�ودة فيها والفرق
بن األغنياء والفقراء حتى يف هذا املكان،،
وكي�ف بالرغم م�ن أن املقربة تع�د مكانا ً
للفن�اء وامل�وت إال أن�ه يجد م�ن يعتربها
مكان للحياة املمتعة حن يصادف حمدية
يف أح�د القب�ور مع عش�يقها ،ويس�تغل
ضعفها ليس�ألها ع�ن س�لوى ،التي رغم
السنن لم يستطع نسيانها.
وتخربن�ا الرواي�ة ع�ن يومي�ات البط�ل
وحوارات�ه مع ذاته واس�تذكاره ألحاديث
أصدقائ�ه الج�دد مجتب�ى ومحم�ود
ويوس�ف ،،ويتحدث ع�ىل التغ�ريات التي
حدث�ت لصديقي�ه مهن�د وناه�ض وكيف
ركبا موجة التيار الديني لخدمة اغراضهم
الش�خصية .لتنتهي الرواية بمشواره مع
صديق�ه محم�ود يرافق�ان مجتب�ى بناء
عىل طلب األخ�ري ليتحدثا مع والده الغني
صاح�ب االرسة الديني�ة العريقة ليتعطف
ع�ىل ابن�ه ليتن�ازل بجزء م�ن ثروت�ه له،
وانتهى املشوار بطردهم من محله.
عندم�ا تق�رأ ه�ذه الرواية تعي�ش كل ما
عاش�ه العراق وتفهم كي�ف دمرت الحرب
العراق وكيف يعاني املواطن البسيط ،هذه
الرواية تجسيد للواقع العراقي والذي نجد
ما يش�ابهه وإن كان بطريقة أقل وطأة يف
بعض البلدان العربية األخرى ،ويف الرواي�ة
تجس�يد أليم ملا مر به الجندي العراقي وملا
عاناه من ويات الحروب املتكررة .
الرواي�ة جيدة لوال أنها عان�ت من التكرار
فه�ي لم تحتو عىل أح�داث وإنما اعتمدت
ع�ىل تكرار ما حدث للع�راق وما حدث مع
البط�ل وه�ذا جع�ل الرواية طويل�ة ولكن
ج�اءت باهت�ة .تصوي�ر مش�اهد الدف�ن
ومواكب الجنائز ووصف االمهات الباكيات
كان معربا ً جدا ً وجعلنا نعيش هذا الشعور
بالح�زن العمي�ق والذي داعب م�ا نمر به
م�ن أحداث قت�ل وتفج�ري والفاجعة تتلو
الفاجعة.
الج�زءالثال�ث:فض�اءضي�ق
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هذه الرواية هي الجزء الثالث والتي تكون
تتم�ة للروايتن الس�ابقتن .تب�دأ الرواية
حن يرى الكاتب محسن بعدما ترك عمله
حفارا ً للقبور وهو يف طريقه لعمله الجديد
يف مؤسس�ة ملس�اعدة االيتام ،يرى صورة
بها اس�م مرتش�حة و تحمل نفس االس�م
الذي تحمله عشيقته السابقة سلوى التي
لم يستطيع أن يتخطى حبه لها وضياعها
منه.وتستمر عاقته بصديقه مجتبى ابن
عائل�ة الدين الثري�ة والعريقة ،ومن خال
أحاديثه مع أصدقائه القدامى والجدد مثل
عاء وحليم وتوجهاتهم الدينية وكيف أنه
يمثل حالة الوسط بن عاء العربيد وحليم
امللت�زم بالدي�ن وكيف أن محس�ن يقف ىف
املنطقة الوس�طية املعتدلة .ويصور كيف
يتألم من حال األرامل من خال مؤسس�ة
األيتام التي يشتغل بها .كما تخربنا الرواية
ع�ن رحلت�ه إىل م�ر إلقامة ن�دوة حول
روايت�ه ،والحوارات التي كانت بينهم حول
هموم الع�راق .وتصور لن�ا الرواية رصاع
االحزاب عىل الس�لطة واس�تغال الجانب
الدين�ي لتحقي�ق املصال�ح الش�خصية.
وتظه�ر حمدية عند عتبة بيته لتطلب منه
ضم ابنها ملؤسسة األيتام مقابل أن تخربه
ع�ن س�لوى ،ولتخربه عن ما م�ر بها منذ
اخ�ر لقاء بها وكيف انه�ا تعاني من ضيم
الفق�ر واملجتمع الذي جعله�ا يف مكان لم
تختاره بإرادتها ليبقى الس�ؤال مس�تمرا ً
أين سلوى؟.
إن ه�ذه الرواية تجعلك تعيش مع كاتبها
م�ن حيث الحدث واملش�اعر التي تصاحب
الح�دث وكأنك هذا الش�خص تعيش معه
س�اعة بساعة لدرجة تشعر معها بالفراغ
بعد انته�اء الرواي�ة وكأنك ت�ودع صديقا ً
تعرف�ه منذ زم�ن وتعرف كل ع�ادت اكله
ونوم�هوكلأح�داثيوم�ه.
اعتم�د ال�راوي يف الرواية نفس األس�لوب
الس�ابق يف الرواية األوىل وتاعب باألحداث
من حيث تقديمها وتأخريها ،وإن لم تكن
كما يف الرواية األوىل.
أعجبني جدا ً كيف أن الراوي يرتك القارئ يف
نهاية كل رواية يف حالة استفهام ،أسلوب
ل�م نعهده م�ن قب�ل ويجعل م�ن الرواية
قابلة لجزء يليها أو تركها كما هي.

عدنان عزيز ..النص غري اجملنس بني االختزال واملعنى
صباح محسن كاظم
من عتب�ة اإلهداء ومن ثري�ا النص يرتآى يل
حج�م اﻵىس املخت�زن املاكث بقل�ب ومرايا
ال�روح للش�اعر «عدنان عزيز دف�ار»(( :إىل
ال�ذي دفنت�ه ب�ن أضلع�ي ول�دي الش�هيد
أكث�م)) ..إرتكن�ت النصوص غري املجنس�ة
ال  65يف الكت�اب .الص�ادر ع�ن دار تم�وز.
دمش�ق  .2015إىل حرب القل�ب ،ودم القلب،
املسفوح عىل بياض الورق ،املكتوب بالوجع
املغم�س بأىس فق�د األب�ن ووأد الحلم ..وقد
اس�تخدم «الناص» بكتابه تقني�ات عديدة،
من خ�ال البنى الرسدية ،والنس�ق البنائي،
مس�تخدما الن�ص النث�ري ت�ارة ،وأخ�رى
الومض�ة ،األقصوص�ة ،املت�ن الحكائ�ي،
مس�تعينا باملج�ال الب�ري او اللقط�ة
السينمائية ملشاهد الرعب ،والقتل ،والذبح،
والتفخي�خ البعثس�لفي ،م�ن خ�ال دراما
الح�دث الفجائعي اليومي ب�دالالت إيقاعية
مؤملة ،ه�ذا ماكان يبغي مبدعن�ا «دفار» يف
مش�غله الجم�ايل بالنصوص غري املجنس�ة
تلك والتش�ابك الرسد ش�عري ..وف�ق ابعاد
الشخصية الثاث..
-1البع�د الش�كيل  -2البع�د اإلجتماع�ي

-3البع�د النفيس ..أرى البعد الثالث ركز فيه
بأغلب نصوصه ،محطات إجرائية :نص.5
اوال :القميص األبيض ملتصقا عىل الرصيف
يخبئ جس�د ذل�ك الش�اب،..تجمهر الناس

.ثم�ة رجل يتأب�ط جريدة يتاب�ع باهتمام
املش�هد احده�م طل�ب من�ه تل�ك الجريدة
ليغط�ي وجه ذلك املرضج بال�دم ....رفض
ألنه لم يكمل قراءة صفحة الوفيات.
فإستخدام لعبة املفارقة بإستمرارية املوت
الذي الحر والعد له وعدم توقف الحروب
لعق�ود وديمومة إس�تمراره مع الامباالة
التي جردت املجتمع من إنسانيته ،والراع
املش�وب بإعتي�اد النف�س والس�لوك ع�ىل
مش�اهد ذبح االبرياء با ذنب يذكر ..وتلك
املشاهد املروّعة املٌرعبة املقززة التي يشمئز
منها ويأنف منها الس�لوك اإلنساني بسبب
العدائية الش�ديدة املتمرك�زة بالرتبية التي
تغذت عليها أجيال العنف البعثي دون أدنى
وازع من ضم�ري..؛ يف الديوان األول والثاني
أج�د أن نص�وص «دف�ار» ترف�ع الفت�ات
اإلحتج�اج والرف�ض عىل كل مس�تبد ومن
يحمل املدية لحز الرؤوس بالس�ابق ..وكما
تدين الوضع الس�يايس الراه�ن برمته بعد
أن أصبح هدر كرام�ة الضحايا أمرا مألوفا
وواقعا مجس�دا يستأسف أن تصان كرامته
بدثاره بجريدة..
ن�ص 12ص  20النه�ر يم�ر وس�ط املدينة

شقي اليأبه بأحد؟
الن�اس ينظ�رون إىل النه�ر بس�خرية ألن�ه
اليطف�يء عطش�هم؟ النه�ر نحي�ل رثت�ه
الضف�اف ..اليملك القدرة ..اىل النهر الناس..
جثث تطفو؟
نص مكتنز باملولو دراما ومأس�اة رمي جثث
األبرياء باألنه�ار واألزقة .هنا مهارة «الناص
بنص�ه» بجع�ل الزمان وامل�كان مفتوحا عىل
التأويل ..فاي جرس من جس�ورنا نراه وعليه
تس�يل الدم�اء؟ أي نه�ر من أنهارن�ا؟ هل يف
جرس اال ئمة؟ أو بجرس النارصية؟ أو بجسور
املوصل والغربية؟ وال مكان لجغرافية املذابح
بس�بب اإلرهاب الداع�ي أو رجاالت الحرس
القدي�م للدكتاتورية املقيته وحواضنهم التي
تبيح قت�ل الجندي والرشطي واملوظف...فكل
جسورنا شهدت مذابحنا ..
اإلغرتاب النفيس:
يف تل�ك النصوص تجد اإلغ�رتاب جليا بتأثري
الح�دث النمطي املعتاد .القت�ل ..التفخيخ..
االب�ادة ..التهج�ري ..اس�تباحة ال�دم ..الذي
اليفس�ح لوجودن�ا االنس�اني التامل لش�م
عطر وردة والتغزل بانثى والش�عور بجدوى
وجودن�ا .فالحلم ضاع ..والقه�ر الزم حياة

الفق�راء ..اختزل�ت حيواتن�ا باالغ�رتاب
واالنقط�اع م�ع الواق�ع املع�اش املس�تفز
بحواف�ز الفقد الدائم فاملثري الس�ايكولوجي
يرتكز بإستدعاء ذكرى اإلرتباط األبوي بمن
فق�د ه ،لذلك فاإلغرتاب النفيس هو إنفصال
عن ك�وة األمل بع�د فقد األحبة فل�ذة الكبد
اإلبن -لقد إنزاحت تلك النصوصملواط�ن الفق�د املؤل�م .وأصبح�ت س�لطة
الجغرافي�ا بيئ�ة اح�زان الش�اعر ..فوط�ن
الخس�ارات واإلنكس�ارات املدج�ج بالوجع
املزمن يمتح من فلذات األكباد لتعمد ساريته
بدماء الشهداء فيما يرتبع الفساد السيايس
ب�كل ال�وزارات واملؤسس�ات املنهوب�ة..
ولتتماهى األوجاع مع مرايا الروح لتش�كل
برمزيتها نصوص «عدنان»املفجوع بولده.
كما يف نص 61
جل�س إىل املائ�دة تحلق أصحاب�ه من حوله
وقال لهم :ماستحدثون من بعدي؟
قال أحدهم :الس�قيفة ..وق�ال آخر :واقعة
الطف ..وقال األخر :اىل آخر النص املؤلم.
ويمرون عىل القبور تباع�ا قربا قربا فيبعث
بهم الحي�اة ويمضون يف طريق النور األبدي
وكان بينهم ولدي أكثم.

الناصرية جم ٌد وأنني وحكاية

«مازال عشقك يقظاً» ديوان الشاعر حسن عبد الغين محادي
اياد خضري
َ
(مازال عشقكِ يقظا ً ) يحفز
العنوان
أنتب�اه الق�ارئ ،كونه يحم�ل نغمة
الغن�اء ،لكن ملن ه�ذا الغناء؟ العنوان
يلعب عىل مس�تويات داللية متعددة
كأنه غناء ألمرأه تش�د الشاعر اليها
فيقدم لها أعذب االلحان ،العنوان هو
احد قصائد الديوان منش�ورات احمد
املالكي الصادر من مطبعة السيماء /
بغداد شارع املتنبي بواقع  80صفحة
بالحجم املتوس�ط ،القصي�دة ابتدأت
بعد عنوانها اىل مدينة النارصية ،هنا
اتضح بان الغناء اىل مدينة النارصية
الفيح�اء فهي تس�تحق ذل�ك كونها
مدين�ة س�ومرية انجب�ت الكثري من
االدباء والفنانن والعلماء واملفكرين.
اىل مدينتي :النارصية
يقظ عش ِقك
ينادي للصباحات
وزقزقة العصافري
ُ
وسادات الغفل ِة
لم تدركه
وأث ُر املغمورين
بعمق االحام
ِ
هوش عشقك ويقن
وحكايات
ص7
زمن دفن..
ِ
كان�ت النارصي�ة ومازال�ت هي حلم

الش�اعر وهي مدينة سنابل الذهب..
القم�ح ال�ذي ي�زرع يف ربوعها وهي
غني�ة باألث�ار زق�ورة أور يف املدين�ة
الس�ومرية مدينة وادي الرافدين .
مدينتي...
سنابل الذهب
ُ
وصلوات العارفن
بمجدكِ أثر
ووحيك ناقوس للتاريخ
مازال
يقرع للقادمن
ص9
والعابرين صوب الشمس
الش�اعر يس�تذكر يف ديوان�ه محل�ة
الس�يف وه�ي زق�اق مش�هور م�ن
ازق�ة النارصية الش�اعر ول�د يف هذا
الزق�اق كذلل�ك ان�ا كان�ت والدتي يف
محل�ة الس�يف املحلة التي يس�كنها
اناس طيبون اص�اء تربطهم املحبة
وااللفة ب�ن الجريان ،محلة الس�يف
ه�ي الطفول�ة والرباءة كن�ا نحبو يف
طرقاتها فرحن ال نحمل هماً ،عندما
تسمع الس�يف ترتاقص امام عيونك
الطفولةوم�افق�دتم�ناحب�اب.
محلة السيف
هنا ولدتني أمي
ُ
وهنا
هتفت طفولتي

هتافات الرباء ِة
واليقن
ُ
السيف
هنا
ُ
والطيبة
ُ
الناس
هنا
ص52
والحن�ن
يس�تذكر الش�اعر مطربب�ن ريفين
وف�ا ًء منه خضريي أب�و عزيز ،داخل
حسن ،جبار ونيسه هؤالء الذين غنوا
للنارصي�ة ورحوا تاركن ارثا ً وحفنة
من وجع يف القلوب وغصة.
ُ
وجع املبدعن الراحلن
النارصية
تكرما ً
ها نسيت
فتذكر
االلحان
صدى
ِ
أب�وعزي�زوداخ�ل
يبثون بحة
تغفو
البستان
عىل ظ ٍل من
ِ
وكذا أبو ستار
ً
عنوة
يطربك
خذ صوت ُه
شجنا ً يناديك
ص47
الولهان
وآه عىل
ٍ
ِ
الش�اعر حس�ن عبد الغن�ي حمادي
تمثل تجربته الشعرية صورة صادقة

ونقي�ة للحي�اة يف مدين�ة النارصية،
يستذكر يف قصائده مقاهي النارصية
الت�ي تحتض�ن رواده�ا البس�طاء
الطيبن امثال مقهى مسري ابو سمري
مقهى جب�ار برهان وه�ادي برهان
وما ي�دور فيه�ا من وه�ج الطيبن
وبهجة الحاملن.
كانت املقهى
فضا ٌء أمن
هناك
مقهى مسري
ومقهى الرباهن
َ
وهج املقهى
يف
ديوان محب ٍة
وأناس
تنثر اليقن
آه يا وهج الطيبن
وبهجة الحاملن
الزمن مبهجا ً
ً
ُ
كان
يكرس أوجاعنا
ويزيح
ص54
أوهام الظنون
الش�اعر يتغن�ى بس�حر مدينت�ه
الصاخب�ة بالحض�ارة فهي انش�ودة
وحكاي�ات لف�رات يمنحه�ا العذوبة
والخيال وس�حرها يف ذاكرة ال تموت
فهي هوية انقاض حضارة ،حضارة

اور مدين�ة النقاء ،الس�ومرية مدينة
الغرباء ،يعيش فيها الغريب وكأنه يف
بلده لطيبة أهلها.
سح ُر مدينتي
وسح ٌر
تعاىل
تراب وحضارة
هناك ...نكهة من
ٍ
هناك...اشارات
هتافات ما زال رنينها
معلقا ً
بأبواب الدنيا
هو سح ُر مدينتي
ُ
ذهب
سنابل
ٍ
ُ
وصلوات عارفن ص63
الش�اعر حسن عبد الغني مقدم رائع
يف أم�ايس اتحاد االدب�اء فرع ذي قار
او اي تجم�ع ثق�ايف المتاكه حنجرة
تص�دح بالكلمات ..بالش�عر ،يحفظ
ع�ن ظه�ر قل�ب الكثري من االش�عار
يدلوها بصوته الجهوري ،يضفي عىل
االحتف�ال او التجمع الثق�ايف البهجة
والرسور ولكثرة ما يتناول من ابيات
الش�عر حت�ى حفظن�ا قس�ما ً منها
واحيان�ا يطلب اح�د الحضور بعض
م�ن االبيات الت�ي يرغب بس�ماعها،
القصيدة التي ذكرها يف الغاف االخري
كان�ت م�ن القصائ�د الت�ي يقرؤها

دائماً.
ُ
العشق
كان
عشبا ً وماء
ُ
العشق
صار
ترتيل تتغنى بلغة الحناء
القلب عنقودا ً
ُ
صا َر
يتدىل من تلك الشجرة
يتباهى بحسنها
ُ
ويخاف ان يحس ًد االخرون
َ
جمال الشجرة
َ
جمال الشجرة
آه يا
فرواها بدم ِه
وأكتفى بالزهو...
قصائد الديوان تش�كل الهم الوطني،
ه�ذا الهم مكون رئي�س من مكونات
رؤي�ة الش�اعر ،القصائ�د جميعه�ا
ال تخل�و م�ن ه�ذا الح�ب الوجودي،
النارصي�ة مج� ٌد وان�ن وحكاي�ة
وانتماء.
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل ..هلا

بعد ساعات صيام طويلة ..ما
الذي حيتاجه جسمك؟

لك  4حت ّديات هذا العام
شهر رمضان حيمل ِ
يختلف شهر رمضان عن باقي شهور
الس�نة مل�ا يتمي�ز ب�ه م�ن روحانيات
وبهجة مختلفة ،أما الشهر الكريم هذا
العام فيختلف عن جميع شهور السنة،
وأيضا ً ش�هور رمضان التي قضيناها،
فنح�ن نواج�ه جائح�ة كورون�ا الت�ي
أربكت العامل أجمع ،لذا فأنتِ تواجهن
تحديات مضاعفة يف شهر رمضان هذا
الع�ام ،يمكنكِ التع�رف إليها من خالل
السطور التالية.
 التباع�د االجتماع�ي والتواص�ل م�عالعائلة
اعتدنا جميعا ً يف شهر رمضان التواصل
م�ع عائالتنا وصلة الرح�م عرب الوالئم
والتجمع�ات ،لكن التباع�د االجتماعي
يف�رض علين�ا ه�ذا الع�ام ع�دم لقاء
عائالتنا ،ولكن هذا لن يمنعنا من صلة
الرحم.
ّ
استغل التكنولوجيا واحريص عى صلة
رحمك ع�رب مكاملات الفيدي�و ،وعوّدي
أطفال�ك ع�ى التواصل مع باق�ي أفراد
العائل�ة بالطرق املتاح�ة ،وصلة الرحم
خاصة يف الشهر الكريم.
 -عصبية الزوج وأعراض االنس�حاب

إذا كان زوجك مدخن�اً ،أو كان أحدكما
أو كالكم�ا من محبي القه�وة ،فاأليام
األوىل من رمضان ستشكل تحديا ً كبريا ً

املطبخ

أمامكم�ا ،حيث تس�بب قل�ة الكافين
العصبية ورسعة االنفعال ،وبالتايل مع
أقل خالف قد تشتعل املشاكل.

ل�ذا أنتِ بحاج�ة إىل التحك�م بأعصابك
والتح�ل باله�دوء ،وإذا ش�عرتِ أن�كِ
س�وف تفقدين أعصابك ،انسحبي من

امل�كان حت�ى تس�تعيدي ه�دوءك ،هذا
يساعدكِ عى تجنب الكثري من املشاكل
التي يكون س�ببها العصبية أو أعراض
االنسحاب من الكافين أو النيكوتن.
 التحديات املاليةع�ى الرغم من أن ش�هر رمض�ان هذا
العام يأتي ب�دون والئم ،لك�ن ميزانية
الش�هر الكريم تظ�ل تحم�ل عبئا ً عى
كاهل األرسة أكثر من الشهور األخرى،
لذا ال تعتمدي ع�ى أن رمضان مختلف
ه�ذا العام ،وخطط�ي مليزانية الش�هر
م�ن البداية ،وتحدثي مع زوجك يف بنود
اإلنف�اق ،وااللت�زام بامليزاني�ة حتى ال
تحدث مشاكل.
 العالقة الحميمةوتظل العالقة الحميمة تحديا ً مش�ركا ً
يف ش�هر رمضان من كل عام ،حيث إن
الوقت املت�اح للعالق�ة الحميمة يكون
مح�ددا ً من املغ�رب وحت�ى الفجر ،ما
يؤثر سلبا ً عى معدل العالقة الحميمة.
ل�ذا احريص ع�ى إعداد ج�دول مواعيد
لتحدي�د أوق�ات ممارس�ة العالق�ة
الحميمة ،من أجل الحفاظ عى معدلها
خاللش�هررمضان++.

بع�د س�اعات الصي�ام تحت�اج
جميع خاليا الجس�م إىل الجلوكوز
بما يف ذل�ك الخاليا العصبية ،لذلك
ينبغ�ي أن تحتوي مائ�دة اإلفطار
يف رمض�ان ع�ى أطعم�ة غني�ة
بالطاق�ة .كذل�ك علي�ك مراع�اة
حاج�ة الجس�م إىل الس�وائل من
دون اإلف�راط يف رشب امل�اء خالل
وجبة اإلفطار .إليك أهم النصائح
التي تجعل مائدة اإلفطار صحية.
افط�ر ع�ى التم�ر أو الت�ن أوأية فاكه�ة تحتوي عى الس�وائل
والسكر.
 الش�وربة ،أو الحليب من أفضلالخي�ارات الت�ي تناس�ب اإلفطار
بع�د التمر ،وتس�اعد ع�ى تأجيل
وجبة العشاء قليالً.
 -ال ترشب الكثري من املاء فور بدء

 أخفق�ي جبن الكريم يف وعاء الخالط الكهربائيحتى يصبح املكون ناعم القوام.
 زي�دي س�كر الب�ودرة والحلي�ب بالتدري�ج معالخفق املستمر لتتجانس املكونات.
 أضيف�ي الكريمة ف�وق املزيج ،قلب�ي املكوناتحت�ى تتجان�س ث�م وزع�ي املزي�ج ف�وق طبقة
البسكويت.
 أدخ�ل القالب اىل الثالجة لحواىل  4س�اعات عىاالق�لحت�ىيجم�دالح�ى.
 ذوبي الش�وكوالتة عى حمام مائي ثم اس�كبيالصوص فوق الحى واتركيه جانبا ً حتى يربد.
 أعي�دي الحى اىل الثالجة لحواىل س�اعة إضافيةحتى يجمد قبل التقديم.

اإلفط�ار ،ألن ذلك يس�بب الصداع
والتعب الحقاً.
 تن�اول حبة من الفواكه أو كوبعصري من الفواكه لتزويد الجسم
بالطاقة.
 يُنصح بتأخري الوجبة الرئيسيةساعتن بعد اإلفطار إن أمكن.
 اح�رص عى ت�وازن املغذيات يفأطب�اق العش�اء ،وتف�ادى تناول
الكث�ري م�ن الحل�وى الغارق�ة يف
رشبات السكر.
 ال تم�أ طبق�ك بالكث�ري م�ناألطعمة ،وتن�اول الكربوهيدرات
والربوتن والخرضوات بتوازن.
 احرص ع�ى عدم النوم مبارشةبعد الوجبة الرئيس�ية ،وحاول أن
تتفاعل سواء بالحركة أو التواصل
بعد تناول العشاء.

لطلة ابهى..

للسيدات ..هذا ما يفعله “عني
اجلمل” إذا تناولتيه يومياً
يع�د الج�وز بمثاب�ة رس جمال
البرشة؛ حيث يساعد يف الحصول
ع�ى ب�رشة تتمت�ع باملرون�ة
والنعومة.
وأوضحت خبرية التغذية األملانية
تريي�زا شتاخيلش�ايد ،أن الجوز
يحت�وي ع�ى نس�بة عالي�ة من
األحم�اض الدهني�ة أوميج�ا
 ،3الت�ي تتمت�ع بفوائ�د صحية
وجمالي�ة جمّة؛ حيث إنها تحفز
إنت�اج الكوالج�ن ،وه�ي امل�ادة
املس�ؤولة ع�ن مرون�ة الب�رشة،
ومظهره�ا املش�دود املفع�م
بالش�باب والحيوي�ة .وأضاف�ت
شتاخيلش�ايد ،أن الجوز يحتوي
أيض�ا ع�ى حم�ض بانتوثيني�ك
( )Pantothenic acidاملع�روف
أيضا باس�م فيتامن  ،B5والذي
يمن�ح الب�رشة ملمس�ا ناعم�ا
كالحرير.

حلى الداجيستف والكريي

املكوّنات
بسكويت دايجستف -كوبان
زبدة مذوبة -نصف كوب
جب�نك�ريي400-غ�رام
كريمة مخفوقة 200 -غرام
سكر بودرة -كوب
حليب بودرة 4 -مالعق كبرية
شوكوالتة سنكرس6 -
طريقة العمل
 أخلط�ي يف وع�اء متوس�ط الحج�م كل م�نالبسكويت والزبدة حتى تتجانس املكونات.
 ريص الخلي�ط يف صينية ث�م ادخليها اىل الثالجةحتى تجمد.
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كم�ا يزخ�ر الج�وز بمض�ادات
األكس�دة ،التي تحارب ما يعرف
بالج�ذور الح�رة ( -Free Rad
 ،)calsالتي تهاجم خاليا البرشة
وتعجّ �ل بالش�يخوخة وظه�ور
التجاعيد.
وباإلضافة إىل ذلك ،يسهم الجوز
يف تقوي�ة جه�از املناع�ة بفضل
احتوائ�ه ع�ى نس�بة عالية من
الزن�ك .ولالس�تفادة م�ن ه�ذه
املزايا الصحية والجمالية تنصح
شتاخيلش�ايد بتن�اول حفن�ة
صغرية من الجوز كل يوم.

سلوكيات

نصائح طبية

عادات سيّئة تؤذي عينيك إكتشفيها!
الق�راءة أو الكتاب�ة يف ض�وء خاف�ت :إذا
ش�عرت برغب�ة بالق�راءة أو الكتاب�ة قبل
الخلود إىل الن�وم ال ب ّد لك أن تركي الغرفة
ّ
سيخف
مضاءة لكي ال تجهدي برصك الذي
ويضعف مع الوقت.
عدم ارتداء النظارات :إذا كان نمط حياتك
ً
كث�ريا ع�ى جهاز
يتطلّ�ب من�ك الركي�ز
الكمبيوت�ر أو املحمول ،فمن املستحس�ن
ارت�داء النظارات إلراحة نظ�رك وعضالت
عين�ك لتاليف ضعف الب�رص الذي قد يحدث
عى املدى البعيد.
كما عليك ارتداء النظارات الشمسية بصفة
دائم�ة ل�دى خروجك من املن�زل وتعرّضك
ألشعة الش�مس بحيث ّ
أن األشعة ما فوق
البنفس�جية والطاقة املرئية العالية تدمّ ر
ش�بكة العن وقد ت�ؤ ّدي إىل رسطان العن
واملاء الزرقاء.
نقص النوم :عندما ال تنامن بش�كل جيّد
تحتقن عيناك بالدم وتبدأ الهاالت السوداء
بوخز فيها
حولها بالظهور وستش�عرين
ٍ
وال تري�ن بوض�وح .ل�ذا نام�ي بمعدل 7
س�اعات يوم ًي�ا م�ن أج�ل املحافظة عى
صحة عينيك.
ّ
ال�يء :تحت�اج عيناك
النظ�ام الغذائ�ي
للفيتامين�ات واألحم�اض الدهني�ة
وللمع�ادن لتبقى س�ليمة ،ل�ذا أكثري من
تناول األس�ماك والفاكهة والخضار ألنها
غني�ة بفيتامينات  Aو  Cو  Eو األوميغا 3
والزنك الرضورية لصحة العن.

ع�دم رشب املاء :علي�ك رشب  8أكواب من
املاء يوميا ً ألن املاء تساعد العن عى البقاء
رطبة وعى إفراز الدمع ّ
وأن جفاف الجسم
من املاء يسبب احمرار العن ونشافها.
اإلس�تهتار بمس�احيق التجميلّ :
إن رشاء
مس�احيق تجميل رخيصة ق�د يوفر عليك
بعض امل�ال غري ّ
أنه يلح�ق الرضر بعينيك
لذا انتقي مس�تحرضات التجميل الخاصة
بالعن كاملسكارا وخايف العيوب وكريمات
العن وغريه�ا بعناية فائق�ة وال تركيها
مل�دة تتج�اوز الثالثة أش�هر ألنها س�وف
تصب�ح بيئ�ة حاضن�ة للبكتريي�ا .ما هي
فوائد كريم العن؟

ّ
دوري:
عدم القيام بفحص البرص بش�كل
ّ
إن فحص البرص من أهم الخطوات الواقية
له ففي حال بدء حدوث الضعف او اي خلل
يف ش�بكة العن يصف لك الطبيب قطرة أو
دواء مناس�ب للح� ّد م�ن املش�كلة قبل أن
تتفاقم وتصبح أخطر من ما تتوقعن.
مش�اهدة التلف�ازّ :
إن مش�اهدة التلف�از
لس�اعات كثرية يف اليوم يؤدي إىل إضعاف
ش�بكة العن لش�دة الركيز وع�دم إراحة
البرص ،وينطبق هذا األمر عى اإلس�تخدام
الذكي لذا ّ
خففي
الدائم للجوّال والتلف�ون
ّ
من هذه العادات لتفادي املشكالت التي قد
تحدق ببرصك.

كل يوم معلومة

ملاذا الركض باجتاه الشرق يكون أسرع من الغرب؟!
هل يبدو لك األمر غري ًبا؟ هل ً
حقا تختلف رسعة الركض باختالف
ً
حس�نا ،رسع�ة الحرك�ة الخاصة بك هي يشء نس�بي،
االتجاه؟
بالفعل فإن رسعة الحركة تكون أعى عند الركض باتجاه الرشق
أكثر من الغرب.

لنف�رض أنك تميش يف ممر الطائرة أثناء التحليق ،رسعة الطائرة
ال ُتؤث�ر عى مدى الرسعة التي س�توصلك إىل ُقمرة القيادة ،ولكن
لها تأثري كبري عى وصولك إىل نيويورك.
ت�دور األرض برسع�ة ح�وايل  360درج�ة عك�س اتج�اه عقارب
الس�اعة عى محورها كل يوم ش�مي ،وهو الذي يتم ترجمته إىل
وصول رسعة األرض إىل  1000ميل يف الساعة يف خط االستواء ،أو
 650ميل يف خط العرض يف لندن.
إذا ُقم�ت بالرك�ض نحو الرشق فس�يتم يف الواق�ع إضافة رسعة
الحرك�ة الخاصة ب�ك (الطفيفة) إىل رسع�ة دوران األرض ،وهي
تك�ون عاليّ�ة مُ قارن�ة برسع�ة نقطة خارج ه�ذا النظ�ام ،مثل
الشمس.
أظهر أينش�تاين أنه ال يوجد إطار مرجعي مُ طلق يف الكون؛ بحيث
أن ُكل حرك�ة يت�م مُ قارنتها بالنس�بة إىل يشء آخ�ر .حتى عندما
ً
رشقا يف رسعة  660ميل يف الس�اعة ،فإنك تركض
تك�ون تركض
ح�ول الش�مس برسع�ة تف�وق  67,000ميل يف الس�اعة ،وحول
املجرّة برسعة حوايل  500,000ميل يف الس�اعة .وهذا ُكل ليس له
أي تأثري يف قدرتك عى اللحاق بالحافلة.

استغلّي فرتة احلجر الصحي وعوّدي طفلك على تنظيف غرفته
لدين�ا الكث�ري م�ن الوق�ت م�ع
أطفالن�ا يف املن�زل خ�الل ف�رة
الحج�ر الصح�ي الت�ي تلزمن�ا
باملكوث يف املن�زل وعدم الخروج
إال لل�رضورة ،م�ن أج�ل ّ
تجن�ب
اإلصابة بفريوس كورونا املستجد
(كوفي�د .)19 -الوقت الطويل يف
املنزل برفقة أطفالنا تعني الكثري
م�ن امل�رح واملتع�ة ،واملزي�د من
الفوىض أيضاً ،ما قد يزيد توترك،
لك�ن بإمكان�كِ اس�تغالل ه�ذه
الفرة لتعويد طفلك عى تنظيف
غرفت�ه ،ثم تنظي�ف مكانه ومن
ثم مس�اعدتك يف أعمال التنظيف
املنزلي�ة عموم�اً ،وبالت�ايل تخف
ً
قلي�ال ،ويخ�رج طفل�ك
أعب�اؤك
من هذه الف�رة الصعبة بعادات
جيدة.
ّ
التح�ل بالصرب
أن�تِ بحاج�ة إىل
واله�دوء ،من أج�ل الحفاظ عى
عالق�ة جي�دة بطفل�ك ،بينم�ا
تعلّمينه تحمّل مسؤولية تنظيف
غرفت�ه ،وفيم�ا ي�ل  3نصائ�ح

تس�اعدك يف عملية تعويد طفلك
عى تنظيف غرفته:
 استخدمي الحافزقد ال يس�تجيب طفلك ملحاوالتك
بس�هولة ،ما يس�تف ّزك ويدفعكِ
إىل تهديده ،وهو الطريق الس�هل،
ولكنه ال يعمل عى املدى الطويل،
أما الطريق السليم فهو استخدام
الحافز.
ضع�ي حاف�زا ً كب�ريا ً يش�جع
الطفل عى تنظيف غرفته ،مثالً:

“يمكن�ك مش�اهدة التليفزي�ون
عندم�ا تنتهي من ه�ذه املهمة”،
الحاف�ز يحم�س الطف�ل ألداء
مهمة التنظيف ،كم�ا أنه الخيار
األفضل مقارنة بأسلوب التهديد
والحديث الحاد.
 الدفع مقابل التنظيفهذه خدعة جي�دة ،أخربي طفلك
أن وقتك ثمن ،وأن تنظيف غرفته
من مسؤوليته هو ،لذلك فإن كل
مرة ّ
تنظفن فيها مكانه ،عليه أن

يدفع مقابل وقتك ،بالطبع هو ال
يملك املال ال�كايف ،ربما تحصلن
عى جزء م�ن مدخرات�ه ،أو أحد
ممتلكات�ه ،عندم�ا ّ
تنفذين هذه
الخدع�ة مرة واحدة ،س�يحرص
طفلك ع�ى تنظي�ف غرفته قبل
أن تبدئي أنتِ بالتنظيف ،حتى ال
يدف�ع ،فقط اس�أليه :هل ّ
تنظف
غرفت�ك أم ّ
أنظفه�ا أن�ا الي�وم؟
سيهرع إىل تنفيذ املهمة.
 ّقس�مي عملي�ة التنظي�ف إىل
مهام قصرية ورسيعة
البالغون يشعرون بالكسل وامللل
عندما ُتطلب منهم مهام متعددة
يف نفس الوقت ،وهذا ينطبق عى
األطف�ال بنح�و مضاع�ف ،لذلك
ال تطلب�ي م�ن طفل�ك أكث�ر من
ّ
مهمة،قس�مي التنظيف إىل مهام
صغرية ،واطلب منه تنفيذ مهمة
واحدة فقط يف كل مرة ،سيش�عر
بالحماس�ة ألن األمر بسيط ولن
ً
طوي�ال أو مجهودا ً
يتطل�ب وقتا ً
كبرياً.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

هذا ماحيدث جلسدك عند شرب املاء البارد على اإلفطار
يحتاج الجس�م إىل تن�اول املاء
واملرشوب�ات بكمي�ة وف�رية
بعد س�اعات الصي�ام الطويلة،
خاص�ة م�ع ارتف�اع درج�ات
الح�رارة ،لك�ن هل تن�اول املاء
الب�ارد ع�ى اإلفط�ار يس�اعد
الجس�م عى االنتعاش أم يرض
به؟
بداي�ة ،يمث�ل امل�اء م�ن 60%
ل�� 70%م�ن أجس�امنا ،وعند
نقصانه بالجسم ،يؤدي ذلك إىل
تأثر الخاليا واألنس�جة س�لبيا،
لذل�ك فم�ن ال�رضوري القيام
بتعويضه من بعد اإلفطار حتى
موعد السحور.
ونقص املاء يف الجس�م يتسبب
ً
أيض�ا يف العدي�د م�ن املش�اكل
الصحية ،مثل اإلمساك والصداع
والدوخ�ة واإلره�اق وجف�اف
الجل�د وتش�ققه ،وق�د تص�ل
الخطورة إىل حدوث مضاعفات
مثل مشاكل الكل والتشنجات.

أرضار تن�اول امل�اء الب�ارد عند
اإلفطار عى معدة فارغة:
 اإلصابة بالصداع النصفي. تقلص األوعية الدموية. اضطرابات الجهاز الهضمي،حيث يصبح الجه�از الهضمي
غ�ري قادر ع�ى هض�م الطعام
بشكل صحيح.
 يح�ول األحم�اض إىل دهون،م�ا يزي�د م�ن ف�رص اإلصابة
برسطان املعدة.
 اإلصاب�ة باإلس�هال ،حي�ثيتس�بب امل�اء الب�ارد يف نق�ص
نسبة الصوديوم يف الدم.
 ي�ؤدي رشب امل�اء البارد عىمعدة فارغة إيل زيادة الش�عور
بالغثيان والقئ.
 ترسيخ الدهون يف مجرى الدممما يؤدي إىل صعوبة امتصاص
العنارص الغذائية.
لذل�ك من األفضل الب�دء بتناول
املاء الفاتر ع�ى اإلفطار ،حتى

ال نتع�رض له�ذه املش�اكل
واملضاعفات.
ه�ل يس�اعد امل�اء الب�ارد عى
فقدان الوزن؟
يعت�رب تن�اول امل�اء الب�ارد هو
األكث�ر فاعلية لفق�دان الوزن،
نظ�را ألن�ه يس�اعد ع�ى حرق

الده�ون واملزيد من الس�عرات
الحرارية ،لكن يجب عدم تناوله
عى اإلفطار مبارشة.
وبش�كل عام يعترب املاء الدافئ
ه�و األفض�ل لعملي�ة الهض�م
والجه�از الهضم�ي والتخلص
من السموم املوجودة بالجسم.
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صــــورة و حــــدث

غزل عراقي

الحمل

راح احجي بجمالك بس زعل ما اريد
ورجاءا انتبة لتكي خي ول�����������ن
عيوني الشافتك ذابن وداخن بيك
بس شافن جمالك كامن يصل����������ن
-------------------------*كون آنه إْعمى عيون وإتلمس الناس
ٍ
وإبدي بحبيب إلروح من جدمه للرإْس
*روحي رسالة تصر للغايل ادزهه
ولو تطلب انت الروح لتظن اعزهه

أصحاب برج الحمل حظك لليوم :مهنياً:قد تعرتضك
مش�كلة اليوم ال ترتدد يف طلب املس�اعدة من اصحاب
الخرة عاطفياً:ال تكن مرتدد و اعرتف للحبيب بمشاعرك
الحقيقية

الثور

أصح�اب ب�رج الث�ور حظ�ك للي�وم :مهنياً:انت
متفان�ي يف العم�ل و لك�ن اح�ذر من أن يس�تغل
أحدهم هذا التفان�ي عاطفياً:عليك ان تقابل الحبيب
لتضع حد لألمور العالقة بينكما.

الجوزاء

قـــــــصة

أصح�اب ب�رج الج�وزاء حظ�ك للي�وم :مهنياً:الدق�ة
مطلوب�ة يف تنفيذ أعمالك فال تترصف أي ترصف طائش
عاطفياً:تتمت�ع الي�وم بجاذبي�ة ال تق�اوم تجع�ل الحبيب
يستسلم لطلباتك.

وعربة

استعجال حصد النتائج ..
سيجعلك تنتحر !

السرطان

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم :مهنياً:إستغل
الفرص�ة التى قد تتاح ل�ك اليوم فقد تك�ون بداية
ملس�تقبل مهن�ي باه�ر عاطفياً:تعي�ش الي�وم عالقة
مثالية مع الحبيب.

 - 1789جورج واش�نطن يتوىل رئاس�ة الواليات
املتحدة ليكون أول رئيس لها.
 - 1812لويزيان�ا تنض�م إىل الوالي�ات املتح�دة
لتكون الوالية رقم  18وذلك بعدما باعها نابليون
بونابرت للواليات املتحدة.
 - 1898تأسيس دير ترابيست يف هاكوداته ،وهو
يعتر أول دير كاثوليكي لإلناث يف اليابان.
 - 1854إنشاء أول خط سكة حديد يف الرازيل.
 - 1918افتتاح جامعة طوكيو لإلناث.
 - 1945الزعيم النازي أدولف هتلر وزوجته إيفا
براون ينتحران بعد يوم واحد من زواجهما وذلك
يف أواخر أيام الحرب العاملية الثانية.
هتلر.
 - 1960البدء ببيع أول تلفاز ترانزستور يف العالم
من إنتاج رشكة سوني.
 - 1975الق�وات الفيتنامية الش�مالية تس�تويل
عىل مدينة س�ايغون مس�دلة الس�تار عىل حرب
فيتنام.

األسد

أصحاب برج األسد حظك لليوم :مهنياً:تحاول أن
تس�عى اىل البدء يف مشاريع كبرة لطاملا حلمت بها
عاطفياً:ال تقلق فمشاكلك العاطفية ستزول قريبا.

العذراء

أصحاب برج العذراء حظك لليوم :تعالج مس�ألة
زواج أو ط�الق أو رشاك�ة ،تضطر إىل تقديم بعض
التنازالت إليجاد تسوية ما.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

الميزان
أصحاب ب�رج امليزان حظك لليوم :مهني�اً:ال تكن مبذرا
و ق�م بوض�ع خط�ط لت�وازن ب�ني مرصوف�ك و دخل�ك
عاطفياً:ش�خص كن�ت تحلم بلقائ�ه منذ زمن ق�د تصادفه
اليوم.

العقرب
أصح�اب برج العق�رب حظك للي�وم :مهنياً:ح�اول ان
تط�ور م�ن مهارات�ك املهني�ة لتواك�ب تط�ورات العمل
عاطفياً:خالف�ك م�ع م�ن تح�ب ط�ال ح�اول ان تب�ادر اىل
املصالحة معه.

القوس

أصح�اب ب�رج الق�وس حظ�ك للي�وم :مهنياً:املزيد
م�ن الهام ق�د تلقى ع�ىل عاتق�ك اليوم فاس�تعد لها
عاطفياً:ح�اول ان تعط�ي الحبيب فرص�ة ثانية و افتح
معه صفحة جديدة.

الجدي

أصحاب برج الجدي حظك لليوم :مهنياً:ال تفس�د
العالقة مع رئيس عملك حاول إصالح االمور بينكم
عاطفياً:ح�اول أن تأخذ ب�رأي األهل حول عالقتك مع
الرشيك.

الدلو

أصحاب برج الدلو حظك للي�وم :مهنياً:ال تعطي وعودا
لن تقدر عىل اإللتزام بها كن أكثر واقعية عاطفياً:الحب
الكبر الذى تملكه بحاجة إىل أن تعطيه إلنس�ان يس�تحقك
فعال.

الحوت

أصح�اب برج الحوت حظك للي�وم :مهنياً:الوضع
امل�ايل الح�ايل ل�ك ال يتحمل املزي�د م�ن املجازفات
عاطفياً:ق�د تكون مررت يف قصة حب فاش�لة و لكن
هذا ال يعني ان تيأس

كلمات متقاطعة
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 - 1978الرحالة الياباني أويمورا ناؤمي يصل إىل
نقطة القطب الش�مايل ألول مرة يف التاريخ وذلك
عىل عربات تجرها الكالب.
 - 1980امللكة جوليان�ا ملكة هولندا تتنازل عن
العرش البنتها األمرة بياتريكس ،والتي أصبحت
تلقب بامللكة بياتريكس.
 - 1984توقيع أول اتفاق للتعاون االقتصادي بني
الواليات املتحدة وجمهورية الصني الشعبية.
 - 1992املنظم�ة األوروبي�ة للفيزي�اء تعل�ن أن
خدم�ة ال�واب خالية من الرس�وم وباس�تطاعة
الكل استخدامها.
 - 2004إندونيس�يا تع�اود إلق�اء القب�ض ع�ىل
الداعية اإلس�المي أبو بكر باعشر بعد  18شهرًا
قضاه�ا يف الس�جن نتيجة ضلوع�ة يف تفجرات
بايل.
 - 2008انتخ�اب هم�ام س�عيد كمراق�ب ع�ام
ً
خلف�ا لس�الم
اإلخ�وان املس�لمون يف األردن
الفالحات.

اختبارات شخصية

إشارات جسدية تقول إن شريكك غري مناسب لك
تعت�ر لغة الجس�د لغة عاملية
يفهمه�ا الن�اس جميع�ا ً.
فه�ي تكش�ف الكث�ر م�ن
أرسار الش�خصية والعالق�ات
العاطفي�ة .إذا ً م�ن الرضوري
أن تنتب�ه كل امرأة إىل الحركات
التي تقوم بها وتلك التي يؤديها
زوجه�ا والتي قد تش�ر إىل أن
عالقتهما ال تس�ر عىل ما يرام
أو أن أحدهما ال يناسب اآلخر.
 1املسافة الفاصلة بينهما
قد تح ّدد املس�افة التي تفصلك
ع�ن زوجك أثناء جلوس�كما يف
امل�كان نفس�ه أو ع�ىل األريكة
نفس�ها طبيع�ة العالق�ة التي
تجمعكم�ا .فم�ن املع�روف أن
املسافة الطبيعية بني الزوجني
اللذين يرتبط�ان بعالقة وثيقة
ترتاوح بني  0و 45سنتم.
ف�إذا تخط�ت املس�افة الت�ي
تفصل�ك ع�ن زوج�ك أثن�اء
جلوس�كما مع�ا ً ال� 45س�نتم
فه�ذا ق�د يعن�ي أن عالقتكما

تواجه مشكلة تحتاج إىل إعادة
نظر.
 2عدم امليش جنبا ً إىل جنب
عندما تس�رين برفقة زوجك،
راقب�ي إذا كان أحدكما يس�بق
اآلخر أو يس�ر بخط�وات أبطأ
أو أرسع من�ه ،فهذا قد يش�ر
إىل أن أم�را ً ما ال يس�ر عىل ما
ي�رام يف حياتكم�ا .فالزوج�ان
املنس�جمان يس�ران ع�ادة
بخطوات متناس�قة وبالرسعة

نفسها تقريبا ً.
 3الوضعيات املغلقة
يعن�ي ه�ذا الجل�وس برفق�ة
الرشي�ك م�ع ض�م الس�اقني
إحداهم�ا إىل األخرى .وهو يدل
ع�ىل أن العالق�ة ب�ني الزوجني
ليست جيدة وأن ارتباطهما لم
يكن خيارا ً جي�داً .وهذا ما يدل
علي�ه أيض�ا ً ش�بك الذراعني أو
وضعهما يف الجيبني.
أش�ارت دراسة نفس�ية إىل أن

عق�د الحاجب�ني أثن�اء النظ�ر
إىل الرشي�ك ق�د يعن�ي ع�دم
التقدي�ر أو العت�ب أو االنتقاد.
وهذا يكش�ف أن االنفصال هو
النهاية املتوقعة لعالقتهما.
 5عالمات عدم االكرتاث
تش�ر بع�ض الح�ركات الت�ي
يق�وم به�ا أح�د الزوج�ني إىل
أن ع�دم االهتم�ام باآلخ�ر هو
العن�وان األس�ايس لعالقتهما.
ومن ذل�ك مثالً ع�دم النظر إىل
وج�ه اآلخ�ر أثن�اء تحدث�ه أو
مقاطعت�ه للقي�ام بأم�ر آخر.
فه�ذا يعن�ي الالمب�االة وع�دم
االرتباط العاطفي.
 6ملس الرقبة أثناء الكالم
م�ا ال يعرفه الكث�رون هو أن
مل�س الرقب�ة أثناء ال�كالم يدل
عىل القلق أو التوتر أو الش�عور
بهدم االرتياح .فإذا كان زوجك
يفع�ل ه�ذا أثناء تحدث�ه إليك،
فه�ذا ّ
يدل ع�ىل أن عالقتهما ال
تسر بطريقة جيدة.

كل الخط�ط يت�م وضعها باتق�ان ،ويك�ون املتوقع منه�ا تحقيق
النتائ�ج املرجوة ،لكن ش�يئا ما يجعلها ال تأت�ي بثمارها ،فنتوقف
ونقول “ ..كفى”.
يقول توماس إديسون “كثرون ممن فشلوا لم يدركوا مدى قربهم
من النجاح عندما استس�لموا ،”.وهي مقولة تأتي من رجل لخص
تجاربه الفاش�لة قبيل اخرتاعه املصباح الكهربائي بقوله “تعلمت
 999طريق�ة ال يعم�ل بها املصب�اح” ،ومن هنا تبدأ مش�كلتنا مع
الخط�ط الصحيح�ة التي ال تأت�ي بثمارها فنقول ظ�روف وندعي
الحكمة ألننا توقفنا.
روي رايموند ،رجل أعم�ال أمريكي صاحب فكرة متاجر فيكتوريا
سيكريت ،بدأ مرشوعه مقرتضا ً  80الف دوالر من البنوك وأقربائه،
وبعد  6س�نوات ويف عام  1982باع مرشوعه التجاري بمليون دوالر
إىل رشك�ة أخ�رى ،لكن  10س�نوات بعده�ا فقط كان�ت قيمة هذا
املرشوع مليار دوالر  ..فانتحر رايموند عام  1993من جرس البوابة
الذهبية يف الواليات املتحدة.
روي رايمون�د كان ع�رة ملارك زوكلرج مؤس�س الفيس�بوك ،فقد
اعرتف ش�ون باركر مؤسس موقع نابسرت الشهر بأن القصة التي
وردت يف فيلم الفيس�بوك صحيحة ،حيث استش�هد باركر برايموند
وانتحاره محذرا ً مارك من بيع املوقع مبكرا ألنه سيساوي املليارات
 ..فاقتنع زوكلرج وباتت قيمة الفيس�بوك اآلن أكثر من  100مليار
دوالر حس�ب أخ�ر تقديرات  -ليس هناك خط�أ يف الرقم  -علما ً أنه
كان قريبا ً من بيع معظمه مقابل  2.5مليون دوالر فقط.
رايمون�د هذا رجل اس�تعجل فانتحر ،وزوكل�رج رجل صر فباتت
ثروت�ه فوق التصور ،ونحن مطالبون يف حياتنا فقط بالصر وعدم
اس�تعجال حص�د النتائج ،فم�ا دمنا نث�ق بخطتنا فلنبق�ى عليها
ونرفض خفافيش األفكار السلبية من طردنا عنها.

سودوكـــو

وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مرب�ع م�ن املربعات التس�عة
الصغرة ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

هل تعلم
هل تعل�م أن الصومال هي الدولة العربية
الوحيدة التي يمر بها خط االستواء .
هل تعلم ان الذي أطلق عىل املحيط الهادي
هذا االسم هو ماجالن .
ه�ل تعلم أن األنثى مفضل�ة عىل الذكر يف
اآلي�ة املبارك�ة ..ولي�س الذك�ر كاألنثى..
وذلك بس�بب قواع�د اللغ�ة العربية..رغم
أننا تربينا عىل العكس .
أكل عدد زوجي من التمر يتحول سكريات

لذلك أوصانا الرسول صىل الله عليه وسلم
أكل ع�دد فردي من التم�ر لكي يتحول إىل
كربوهيدرات .
هل تعلم أن صيد الفرئان ممنوع ىف مدينة
أوهايو إال برتخيص .
هل تعلم أنه من بني كل بليونني ش�خص
هناك ش�خص واحد فقط يمكن أن يعمر
إىل  116سنة أو أكثر .
ه�ل تعرف أن الحمار ه�و الكائن الوحيد

الق�ادر ع�ي رؤي�ة حواف�رة األربع�ة
بإس�تمرار وىف وق�ت واحد وذلك بس�بب
وضعية عيناه.
ه�ل تعلم أن الزرافة ال تن�ام يوميا ً غر 9
دقائ�ق فق�ط عي ثالث�ة مراح�ل ،أى كل
مرحلة بمعدل  3دقائق فقط .
هل تعلم أن�ه إن كتبت رقم 241543903
ىف خان�ة بح�ث جوجل فس�وف يظهر لك
أشخاص يضعون رأسهم ىف الثالجة ..

شخصيات من التاريخ

“جان بوبي” أهدى العامل أفضل مؤلفاته بـ”لغة الرموش”!
الكلمات االفقية
 1والية أمركية  -ارتفع ثمنه 2س�يد طعام الن�اس  -غزوةإسالمية (م)  -أرشق وجهه
 3نظر  -مدينة إيرانية 4شاعر الشباب 5مدين�ة فرنس�ية  -ملك�ي(م)
 6فش�ل تجاري  -قلب القرآن(م)
 7أبو الهندسة(م)  -خر 8مس�اندة  -من سور القرآنالكريم
 9م�ا ب�ني الركب�ة والقدم -إحسان
 10-رشه  -حاذق

الكلمات العمودية
 1أط�ول أنهار الك�رة األرضية -ُبعث إليها لوط عليه السالم
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جان دومينيك بوبي ..كيف تمكن الكاتب
املله�م أن يه�دي العالم أفض�ل مؤلفاته
دون أن ينطق؟ج�ان دوميني�ك بوب�ي..
كيف تمكن الكاتب امللهم أن يهدي العالم
أفضل مؤلفاته دون أن ينطق؟
تع�رض الكاتب الفرنيس الش�هر “جان
دوميني�ك بوبي” لجلطة ح�ادة ،أصابت
معظ�م جس�مه بالش�لل ،ليلج�أ حينها
لجف�ن عين�ه األي�رس ،لي�س م�ن أج�ل
التواص�ل مع من حوله وحس�ب ،بل من
أجل القيام بما سيبهر العالم الحقا.
كان الكات�ب والصحفي الش�هر بمجلة
“ ”ELLEالفرنس�ية واملختصة باألزياء،
جان دومينيك ،يف ال�  43من عمره ،عندما
تع�رض بش�كل مفاج�ئ لتل�ك الجلطة
الحادة ،فظ�ل يعاني من غيبوبة ملدة 20
يوما كامال ،اس�تيقظ بعدها ليجد نفسه
مقيدا داخل جس�ده ،إذ أصيب بما يطلق
عليه طبي�ا “متالزمة املنحب�س” ،والتي
تعني إصابة أغلب الجس�م بالشلل التام،

بينما يظل العقل يف كامل اتزانه وتنبهه.
خالل تلك الفرتة الصعبة ،فقد جان نحو
 27ك�ج م�ن وزن�ه يف مرحل�ة زمنية ال
تتجاوز ال�  5أشهر ،وبينما ظن الكل أنها
نهايت�ه املأس�اوية ،كان الرجل الفرنيس

الحديدي يخطط لشيئا مختلفا تماما.
األزمة القاس�ية التي عاشها جان يف كل
لحظة ،جعلته يرغب يف إخراج مش�اعره
عر هوايته املفضلة التي يمارس�ها منذ
الصغر ،وصار يعمل بها عند الكر ،وهي

الكتاب�ة ،وهو األمر الذي وإن بدا يف غاية
الصعوبة ،فإنه ليس مس�تحيال ،بل وبدأ
يتحقق بالفعل يوما بعد اآلخر.
فمن خالل التواصل برم�ش الجفن ،مع
“كلود ميندي بيل” مساعدته الشخصية
(عن طري�ق ذكر ح�روف اللغ�ة أمامه،
وإغم�اض جفن�ه عن�د النط�ق بالحرف
ال�الزم لكلمته) ،تمك�ن الكاتب الفرنيس
املله�م أن يخرج ما بداخل�ه ليصبح أهم
مؤلفات�ه ،وه�و كت�اب “بدل�ة الغ�وص
والفراشة” ،الذي حاكى القصة الحقيقية
لذل�ك الكات�ب املص�اب بالش�لل ،والذي
يعي�ش أح�داث يف عقل�ه ،ه�ي بالقطع
شديدة االختالف والتفرد.
الس�ابع م�ن م�ارس  ،1997ه�و تاريخ
ظه�ور كتاب جان األنج�ح للنور ،والذي
لم يك�ن ظهوره أمرا عادي�ا بالقطع ،بل
الق�ى اس�تقباال حافال م�ن قب�ل النقاد
والجماه�ر أيض�ا ،لي�س فقط بس�بب
الظروف الصعب�ة التي خرج بها للحياة،

ولك�ن بفضل روع�ة األس�لوب والخيال،
الذي طاملا تمتع به جان.
إذ وص�ف الكاتب م�ا يدور برأس�ه ،وما
ي�دور برأس املحيطني ب�ه ،دون أن يغفل
تلميحه املثر إىل أنه ليس الشخص الوحيد
الذي يعيش حبيسا بداخل جسده ،بل إنه
حال الجميع يف تلك األيام.
ل�ذا كان م�ن البديه�ي أن يحق�ق كتاب
“بدلة الغوص والفراش�ة” أعىل املبيعات
فور صدوره ،إضافة إىل أنه تم تحويله إىل
عمل س�ينمائي يحمل ذات االسم ،حقق
ه�و اآلخ�ر العديد م�ن الجوائ�ز املحلية
والدولية.
لرحل جان دومينيك بوبي ،ويودع العالم
بعد صدور كتابه بيومني فقط يف التاسع
م�ن م�ارس  ،1997ولك�ن بع�د أن ترك
إليهم صورة جديدة جديد لألمل أقوى من
كل الظروف القاس�ية ،الت�ي وإن تركته
حبيس�ا داخل جس�ده ،فإنها ل�م تتمكن
من حبس أفكاره أو إبداعه أبدا.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
تصميمات مبتكرة للطائرات
في زمن «كورونا»
بمقدار  444مليار دوالر
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عامر خان يخفي  15ألف روبية بكيس طحين
ويهديه للمحتاجين في رمضان

قام الفن�ان الهندي عامر خان
بعمل خريي بحيلة خالل توزيع
التربعات املالية و أموال الزكاة
يف ش�هر رمض�ان وبالتزام�ن
م�ع أزم�ة ف�ريوس كورون�ا
املستجد (كوفي�د .)-19ونرش
أحد املواقع اإلخبارية
الهندية أن
عا م�ر
خ�ا ن

لج�أ لحيل�ة مبتك�رة وه�ي
توزيع كيلو طحني واحد فقط
للمحتاجني ،كيلو الطحني وجد
يف داخله مبل�غ  15ألف روبية.
وق�ام ش�اب بتصوي�ر مقطع
فيديو ون�رشه عرب تطبيق تيك
توك ،أوضح فيه تفاصيل
ه�ذا العم�ل
الخريي ،قائال
أن عام�ر

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

خ�ان أرس�ل ش�احنة
مليئة بأكياس عبوات
دقي�ق القم�ح ع�ى
أن يت�م توزيعه�ا ع�ى
املحتاج�ني ،وكل كي�س
عبارة عن كيلو دقيق واحد
فق�ط وداخل�ه املبل�غ
املايل وت�م توزيعه
يف  23أبري�ل
الجاري.

يف املرآة

حسين الجسمي ينشر روح األمل في ُ«سنة الحياة»
ترضر قطاع الط�ريان بشكل كبري
بسب�ب تف�ى ف�ريوس كورون�ا
املستجد «كوفيد  ،»19من الواضح
أن السف�ر باستخ�دام الطائ�رات
سيك�ون مختلف�ا ً بع�د ف�ريوس
كورون�ا املستجد ،وبينم�ا تناقش
بعض رشكات الطريان إزالة املقاعد
املتوسطة لخل�ق املسافة املناسبة
للتباعد االجتماعى ،توصلت رشكة
متخصص�ة بالتصمي�م الداخ�ى
للطائرات لبع�ض األفكار لتتمكن
مقص�ورات الدرج�ة السياحي�ة
م�ن التكيّف مع األوض�اع الجديدة
للحي�اة ما بع�د كورون�ا .وكشف
مصمم�ون إيطالي�ون م�ن رشكة
« »Aviointeriorsع�ن تصمي�م
جدي�د للمقاع�د يه�دف إىل إبق�اء
مساف�ة آمنة ب�ني الرك�اب «وفقا ً
للمتطلب�ات الجدي�دة» م�ن دون
التضحي�ة بمساف�ة كب�رية ج�دا ً
ع�ى متن الطائ�رة ،وسيكون لدى
مقاعد «»Janusالتي ُسميت تيمنا ً

بإله قديم من روما -وجهان ،وهى
مصنوع�ة م�ن م�واد آمن�ة تتميز
ب�سهولة تنظيفها .وتتكون املقاعد
م�ن صف من  3مقاعد يجلس فيه
الراكب ىف املقع�د الوسط باالتجاه
املعاك�س م�ن املقاعد الت�ى توجد
بجوار النافذة ،والتى توجد بجانب
مم�ر الطائرة ،وذلك لضمان أقىص
درج�ات العزلة بني الرك�اب الذين
يجلسون بجانب بعضهم البعض،
ويتم باإلضافة إىل ذلك تثبيت غطاء
ثالثى الجوانب مصنوع من «مادة
شفافة» ،وذلك ملنع انتشار النفس
بني األشخاص ىف املقاعد املجاورة.
يهدف هذا ال�درع إىل فرض حاجز
آمن ب�ني الركاب الذي�ن يجلسون
بجان�ب بعضهم البع�ض ،ويخلق
ذل�ك مساحة معزولة حول الراكب
من أجل تقلي�ل احتمالي�ة التلوث
بالفريوسات،وتعم�ل الرشك�ة
اآلن ع�ى تصمي�م نم�اذج أولي�ة
ل�» »Janusو».»Glassafe

غوغل تطلق تحديثاً لجعل مشاركة
الملفات أقل إرباكاً

تحت شعار ووسم #وحشتنا_اللمة وبتعاون هو األول مع الرشكة العاملية «أورنج»
لالتصاالت – مرص ،شارك سعادة الفنان حسني الجسمي «السفري املفوّض فوق
العادة» بصوته وإحساسه ومحبته يف األجواء الرمضانية مع املاليني من املرصيني،
بأغني�ة دعائية حمل�ت عنوان ُ
«س ّنة الحي�اة» من كلمات الشاع�ر الغنائي أيمن
بهج�ت قمر ،وألحان الفنان محمود العسيي وتوزيع ومكساج وماسرت عي فتح
الله ،محققة نجاحا ً وانتشارا ً كبريا ً بني الجمهور يف مرص يف شهر رمضان املبارك،
نارشا ً بصوته روح األمل والتفاؤل بل ّم الشمل والتواصل بني األهل واألحبّة ،وخاصة
تحت ظل هذه الظروف االستثنائية .وأكد الجسمي سعادته الدائمة بمشاركة مرص
واملرصيني يف أفراحه�م ومناسباتهم االجتماعية والوطنية والعاطفية املختلفة،
وتوجي�ه الرسائل اإليجابية دائماً ،وطمأنة الناس وبث األمل يف نفوسهم.
وحمل�ت فكرة األغنية الدعائية التي ُ
ص�وّرت بطريقة الفيديو كليب،
البع�د والتق�ارب يف الحياة االجتماعية اليومية ،ومراحل االش�تياق
واللم�ة بني األحبة والعائلة والعودة م�ن السفر ،وهو ما ّ
جسدته
مجموع�ة م�ن الشباب امل�رصي يف سيناريو الكلي�ب الذي ُطرح
ُ
ّ
منصات التواصل االجتماع�ي الخاصة بالجسمي
وعرض ع�رب
ّ
الخاصة الرسمية يف موقع  ،YouTubeباإلضافة اىل
وعرب قناته
ّ
املنصات الخاصة برشكة «أورنج» يف مرص.

مسلسل «البرنس» يواجه بداية موفقة لمسلسل « 2في الصندوق»
موجة سخرية

أصبح مسلس�ل «اتن�ني يف الصن�دوق» ضمن
الكلم�ات األكث�ر بحث�ا ً ع�ى موق�ع غوغل يف
م�رص وذل�ك بعد ع�رض الحلق�ة الثانية عى
قن�اة «إم ب�ي يس م�رص» .وتص ّدر املسلس�ل
قائم�ة م�ؤرشات ترند غوغل بع�د عرض أوىل
حلقات�ه عرب شاش�ة إم بي يس م�رص .وأثار
غان�ي االنتب�اه من خ�الل ظهوره يف مش�اهد
جد مضحك�ة باللهجتني املرصي�ة واملغربية،
ورسّبت بعض املواقع فيديو من مقطع لغاني
من املسلسل الذي أشعل االنستغرام يف املغرب.
املسلس�ل تدور أحداث�ه يف إطار كوميدي حول
ش�ابني يش�تغلون كعمّال نظاف�ة وتواجههم
العدي�د م�ن املواق�ف الطريف�ة ،ويتقابل�ون
م�ع طبقات املجتم�ع املختلفة ،منه�م الغني
والفق�ري واملثق�ف والجاه�ل واملتعلّ�م ودون
املس�توى والبلطج�ي والصحف�ي والراقص�ة
والبخيل والبسيط واملتواضع واملتكرب ،كل هذا
من خالل عملهم كعمال نظافة.

أثارت أحداث مسلس�ل «الربن�س» للنجم محمد
رمض�ان موجه س�خرية ع�رب مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ،هذا بعد وفاة وال�ده بالعمل «حامد
الربن�س» ال�ذي بجس�د ش�خصيته عبدالعزي�ز
مخي�ون .وب�دأ البعض يف الس�خرية من تش�ابه
أحداث املسلسل مع أعمال رمضان خالل األعوام
السابقة ،مثل زلزال ونرس الصعيد التي تويف فيها
والد البطل خالل الحلق�ات األوىل .وجاءت بعض
االنتق�ادات من الجمهور بس�بب تش�ابه أحداث
أعم�ال محمد رمضان بس�بب أنه يظهر يف أغلب
أعماله الشخص الفقري الذي يفقد والده يف بداية
الحلقات ويقع يف غ�رام البطلة الثرية والتي يتم
رفض�ه من أهله�ا ثم يصب�ح غني�ا ً وينتقم من
رفضها له .والجدير بالذكر أن مسلسل «الربنس»
بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية وأحمد زاهر
ومن إنت�اج س�ينرجي ،وتأليف وإخ�راج محمد
سامي.

لطيفة :مسلسل االختيار عمل درامي
رائع سيذكره التاريخ
أعلن�ت رشك�ة غوغل عن إطالق تحدي�ث لنافذة األذونات الخاص�ة بتطبيقات:
(املس�تندات)  ،Docsوالتخزين السحابي (درايف)  ،Driveو(الجداول) ،Sheets
ً
إرباكا .وم�ع التحديث ،يكون
وق�د ُصمم التحديث لجعل مش�اركة امللفات أقل
للمربع املنبثق – عند النقر عى زر املش�اركة – تمييز واضح بني من سيُش�ارك
امللف معه من خالل دليل يمكن البحث فيه عن جهات االتصال أو زمالء العمل،
واألذون�ات الت�ي يمتلكها الراب�ط .وكانت نافذة املش�اركة الس�ابقة تضم كال
الخيارين م ًعا يف النافذة نفس�ها مع رابط نس�خ متك�رر وأزرار “الحصول عى
ً
إضافة إىل القوائم املنسدلة لتغيري األذونات من إمكانية
رابط قابل للمشاركة”،
التعديل إىل حرصها بالعرض فقط .أما التحديث الجديد فهو يجعل األمر أوضح
عندما يختار املس�تخدم من يريد املش�اركة معه ،ثم يطلب منه النقر عى نافذة
األذون�ات لتحديد ما يمكن ملن لديهم الحق الوصول إليه ً
فعال .وس�يكون هناك
ً
أيضا تمييز واضح بني املش�اركة مع األفراد ،واملشاركة مع املجموعات .وتقول
غوغل إن الهدف من التحديث هو جعل مش�اركة امللفات بأذونات عرضية أمرًا
ً
إرباكا لتقليل خطر منح حق الوصول إىل املستخدمني غري املرغوب فيهم .وقد
أقل
كان ه�ذا مصدر قلق متزايد يف وق�ت أصبح العمل عن بُعد ،والتعاون االفرتايض
أمرًا مُ ً
لحا وزاد عدد املتصيدين الذين يحاولون االستفادة من املوقف.

تقنية جديدة تساعد مرضى السكري على
مراقبة مستويات الجلوكوز في رمضان

أكدت النجمة التونسية ،لطيفة ،أن مسلسل االختيار،
ه�و عم�ل درامي رائ�ع س�يذكره التاري�خ ،ويجعلك
تش�عر بالفخروالعزة والكرامة واالنتماء واإلحساس
بقيمة كل ش�رب من أرض وطنك ،مقدمة الشكر لكل
صناع املسلس�ل .وكتبت لطيفة عرب حس�ابها تويرت:
«االختي�ار ..تبك�ي وتف�رح وتح�س بالفخ�ر والعزة
والكرام�ة واالنتماء واإلحس�اس بقيمة كل ش�ربمن
أرض وطنك ،اختيار درامي س�يذكره التاريخ ،ش�كرا
لكل صناع هذا العمل الرائع ..تحيا مرص» .وش�هدت
الحلقة الخامسة من مسلسل «االختيار» بطولة النجم
أم�ري كرارة ،ال�ذى يعرض عى شاش�ة  ،onمن إنتاج
رشكة س�ينرجي ،أحداثا متتالية ،حيث بدأت الحلقة
بالهجوم اإلرهابي عى الكتيبة  103ىف ش�مال سيناء،
ووص�ل الدعم م�ن الضابط من�ي ورجال�ه بعد أن
أصيب واستشهد عدد كبري من الجنود ،لتدور معركة
نارية بطلقات الرص�اص واملدافع الهاون والدبابات،
وخالل مش�هد مؤثر استشهد النقيب فتحي – محمد
إمام ،وقام مني ورجال�ه بتصفية اإلرهابيني ،حتى
أن الدع�م الج�وي وص�ل ورضب�ت الطائرات
الحربي�ة موق�ع اإلرهابي�ني قب�ل فرارهم
وقتلته�م جميع�اً .وخ�الل مش�هد مؤثر
ب�ني العقيد من�ي وأحد الجن�ود أصيب
أثناء االش�تباكات ،أوضح له مني أن
«الخوف مش حاجة سهلة ..والخوف
ال�ي كان هيج�ب أجل�ك ..الخ�وف
بيخليك تفكر غلط» ،إشارة منه أنه
يج�ب أن يتح�ى بالق�وة وال يخاف،
الس�يما أن�ه إذ استش�هد س�يقابل
الي أحن من الكل ..وأش�ار أيضا ً أن

الشهادة أجمل ىشء يف الوجود.
مسلس�ل «االختي�ار» بطول�ة أم�ري كرارة
وأحم�د الع�ويض ودين�ا ف�ؤاد وس�ارة
ع�ادل وضياء عب�د الخالق وع�دد كبري
من الفنان�ني ،وهم محم�د إمام ،آرس
ياسني ،محمد رجب ،إياد نصار ،كريم
محمود عبد العزي�ز ،ماجد املرصى،
صالح عبد الل�ه ،كريم عبد الخالق،
محم�د عز ،مها نص�ار ،وآخرين
وه�و تأليف باه�ر دويدار
وإخ�راج بيرت ميمي،
وإنت�اج رشك�ة
سينرجي.

تغريدات
س�يتمكن اآلالف م�ن م�رىض
الس�كري من مراقبة مس�تويات
الجلوك�وز أثن�اء صيامهم خالل
ش�هر رمضان .ويمكن أن يسبب
مرض الس�كري تقلبات يومية يف
مس�تويات الجلوك�وز .ومع ذلك،
فإن املراقبة املنتظم�ة للجلوكوز
ط�وال ش�هر رمضان تس�اعد يف
التحكم بمس�تويات الجلوكوز.2
وباس�تخدام نظ�ام فري س�تايل
ليربي س�يكون مرىض الس�كري
قادرين عى الصي�ام مع قيامهم
بمراقب�ة مس�تويات الجلوك�وز
عى م�دار الس�اعة .ويع�د نظام
فري س�تايل ليربي ،الذي طورته
مختربات «أب�وت» ،نظام مراقبة
رائد باالعتماد عى املجس لقياس

الجلوكوز .ويعمل املجس الصغري
الذي يوض�ع عى الج�زء الخلفي
م�ن أع�ى ال�ذراع ع�ى قي�اس
وتخزين ق�راءات الجلوكوز طوال
ً
لي�ال ونه�اراً ،م�ا يلغ�ي
الوق�ت،
الحاج�ة للقي�ام بعملي�ة وخ�ز
اإلصب�ع الروتيني�ة .3ومن خالل
تقدي�م الدع�م مل�رىض الس�كري
الذي�ن يصوم�ون خ�الل ش�هر
رمض�ان ،فإن املزاي�ا التي يتمتع
به�ا نظ�ام ف�ري س�تايل ليربي،
والتقارير التي يقدمها ،يمكن أن
تساعد هؤالء األش�خاص يف الحد
م�ن تقلب�ات الجلوك�وز ،وتقليل
مخاطر انخفاض الس�كر وإدارة
مس�تويات الجلوك�وز إجم�االً
بشكل أفضل.4

مــن أهم امللفــات اليت ُتهــ ّدد احلكومة وتؤثر على اســتقرار
الدولة هو امللف املالي واإلقتصادي ،كما أن من أهم حلول هذه
األزمة هو اإلســراع باســتكمال إجراءات اإلتفاقية العراقية
الصينية من أجل التعجيل بتنفيذها.

بهاء االعرجي

أزل السياب

#البصرة حتتاج اىل خطة طوارئ ســريعة واال ســتكون بؤرة
للوبــاء وفتح حتقيق عن ســبب ارتفاع عدد االصابات بشــكل
خميــف  ،ماالــذي حــدث رغــم ان ازمــة اخللية هنــاك كانت
قراراتهــا قوية.هل التطبيق كان ضعيفا هل هناك امور اخرى
حتدث النعلم بها  ...االعــداد اليومية لالصابة تنذر بكارثة
انسانية وصحية #كورونا

رمضان يف زمن الكورونا
حييى الزيدي
قب�ل أيام دخل علينا ش�هر رمضان املبارك ،وحل ضيف�ا عزيزا ..هذا
الش�هر الفضيل الذي نرتقب�ه كل عام ،لكنه يف ه�ذه املرة يختلف عن
س�ابقاته يف الع�راق والعال�م أجم�ع ..فنح�ن والعالم نعي�ش ظرفا
اس�تثنائيا غري مسبوق بس�بب تفيش فريوس كورونا املستجد ..هذا
الوب�اء (كورون�ا) الذي أصاب مالي�ني الن�اس ،واودى بحياة عرشات
االالف منهم يف أغلب دول العالم.
وللم�رة األوىل يف رمض�ان هذا يت�م فيها إخالء الحرم املكي واملس�جد
النبوي من املعتمرين يف هذا الوقت من السنة.
كورون�ا جعلنا نتألم ونحن ننظر اىل الكعبة املرشفة ،بيت الله الحرام،
واملسجد النبوي خاليني من املصلني واملعتمرين ،وكذلك اغلب املساجد
يف ال�دول العربية واالس�المية ،بم�ا فيها العراق ،اغلقت خش�ية من
اصابة املصلني بهذا الوباء نتيجة لتواجدهم يف اماكن العبادة.
كم�ا تم تعليق أداء العمرة ومنع املصلني من االعتكاف داخل الحرم أو
إدخال األطعمة واملرشوبات.
ش�ه ُر رمضان  ..شهر «أوله رحمة وأوسطه مغف�رة وآخره عتق من
النار»..
رغم كل هذا فقد استقبلنا رمضان بالحب والخري والدعاء النه يجمع
بينن�ا وبني الغني والفقري ،والقريب والبعيد عى مأدبة افطار واحدة،
اينم�ا كانت  ..يف البيت او يف املس�جد او عند االهل واالصدقاء ،وبعض
االحيان يف العملً ،
إذا رمضان يجمعنا ويوحدنا .
نعم يوحدنا ما دمنا نتوضأ ونرشب جميعا من ماء «دجلة والفرات»..
رمض�ان يوحدن�ا ما دمن�ا جميعا ً نتج�ه يف صالتنا اىل قبل�ة واحدة..
رمضان يوحدنا بصوت «أذانه» الشجي.
هذا الش�هر املبارك ش�هر «الرحم�ة والغفران» يدعون�ا اىل ان نطوي
خالفاتن�ا ،ونس�امح بعضن�ا البع�ض ،ونتفق�د االحوال فيم�ا بيننا،
ونساعد ونتصدق عى املحتاجني ،وال نسمح ألحد ان يشتتنا ويفرقنا
 ..نع�م هكذا دعوات توح�د الصفوف وتقلل الفجوات بني الش�عوب،
السيما يف يومنا هذا بعد ظهور فريوس كورونا.
هنيئا ملن جعل الله يف قلبه رحمة ملن يشعر انه يحتاج لذلك ،ويف قلبه
ايضا حيزا لفعل الخري من اجل غريه .
فرض الله يف ش�هر رمض�ان الكريم فريضة «الصي�ام» ،وهنا البد ان
نذك�ر ما الفرق بني الصي�ام والصوم ..فالص�وم والصيام عند علماء
اللغ�ة هم�ا بمعنى واحد ،وه�و مطلق اإلمس�اك عن الفع�ل ،طعاما ً
ً
كالم�ا أو غري ذلك ،ولكن الق�رآن الكريم فرّق ما بينهما ،حيث
كان أو
ً
إن الق�رآن الكريم ليس به كلم�ات مرتادفة أب�دا ،فعندما يذكر كلمة
«صيام» ،فإنه ال يقصد بها كلمة «صوم» ،فالله تعاىل يف محكم كتابه
يس�تعمل الكلمة بمي�زان أدق من ميزان الذه�ب ،ويختار اللفظ عى
الوجه األكمل واألفضل واألدق.
ّ
إن كلمة « الص�ي�ام « يقصد بها القرآن الكريم االمتناع عن الطع�ام
ّ
و ال�رشاب وباقي املفطرات من الفجر حت�ى املغرب ،أي فريضة «
الص�يام » املعروفة خالل شهر رمضان املبارك.
( َي�ا أ َ ُّي َه�ا َّ
الذ َ
ِي�ن آمَ ُن�وا ُك ِت�بَ َعلَي ُْك ُم
قال الله تعاىل»
ِّ
الصيَ�امُ )» ،ول�م يقل س�بحانه
وتعاىل  « :ك�تب عليكم الص�وم
«.
أمّ ��ا «الص��وم»  :فيخ�ص
اللّس��ان ولي�س املع��دة ،
وخاص�ة « ق�ول الح�ق «
س�واء يف رمضان أو غريه،
أي أن « الص�وم » يأت�ي
مع « الص�يام» وبع�ده..
والدلي�ل ع�ى أن « الصوم
« ليس ل�ه عالق�ة بالطعام
و الش��راب ،م�ا ورد يف القرآن
�كي و ْ َ
َ ُ
َارش ِب�ي و ََق�رِّي
الكري�م( :ف ِ
َ
َ
ً َ
َ
ُ
ْ
ويل
َعيْن�ا فإِمَّ �ا َتر َِي َّن مِ َن ال َب ِ
�رش أ ُ َح ًدا فق ِ
َ
إ ِّن�ي َن َ
ِّ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
�ذرْت لِل َّرحْ َٰم ِن َ
صوْمً ا فل�ن أكل َم ال َي ْو َم
ِ
نسيًّا) ..أي أن مريم (عليها السالم) ق�د نذرت «
إِ ِ
ص�وما ً » وهي تأكل وتش�رب .
والص�يام وح�ده دون أن يرافق�ه « الص�وم » ،ال يؤدي
الغ�رض املطلوب تم�اما ً لقول رس�ولنا الكريم (صى الله
ّ
وس�لم) يف حديثه الرشيف( :مَ ْ
�ن ل ْم ْ
يدع قول
عليه وعى آله
ال�زور والعم�ل ب�ه فلي�س لل�ه حاج��ة يف ْ
أن يدع طعام�ه
وش��راب�ه)ْ ..
أي الب�� ّد م�ن « الصوم « م�ع « الصيام » ،فمن
الس�هل عى اإلنس�ان الجوع والعطش من الفجر للمغربّ ،
لكن
ّ
الحق ،خاصة إذا كان عى نفس�ه،
من أش� ّد الصعوبات عليه قول
ْ
الصرب» الحقيقي هو يف معاملة اآلخرين.
ألن «
ويف الختام البد لنا ان نس�تلهم العرب واملواعظ من فضائل هذا الشهر
العظيم ،ونس�رتجع بعض طقوسنا وعاداتنا وتقاليدنا التي تقربنا اىل
الله سبحانه وتعاىل ،وإيضا تقرب فيما بيننا.

بسبب كورونا« ..األوسكار» ستقبل
بأفالم بثت على منصات رقمية
ق�ال منظم�و حف�ل توزي�ع جوائ�ز
األوس�كار إن األفالم الت�ي تم إصدارها
ع�ى منص�ات الب�ث أو الفيدي�و عن�د
الطلب فحسب بينما كانت دور السينما
مغلقة بس�بب جائحة كورونا ستكون
مؤهلة للمنافسة عى جوائز األوسكار
العام املقبل.
وأُعل�ن ه�ذا التغي�ري املؤق�ت ،ال�ذي
س�يرسي فقط عى جوائز األوسكار يف
العام املقبل ،وسينقيض عند إعادة فتح
دور الس�ينما يف جميع أنحاء البالد ،يف
بيان ص�ادر عن أكاديمية فنون وعلوم
السينما.

ويف السابق ،كان ينبغي عرض األفالم يف
دار س�ينما يف لوس انجليس ملدة سبعة
أيام عى األقل لتكون مؤهلة للمنافسة
عى جوائز األوسكار.
وق�ال رئي�س األكاديمي�ة ديفيد روبن
والرئيس�ة التنفيذي�ة دون هدس�ون
”تؤم�ن األكاديمية إيمانا راس�خا بأنه
ال توج�د طريقة أفضل الختبار س�حر
األف�الم أكثر من رؤيته�ا يف دار عرض.
التزامن�ا بذل�ك ال يتغ�ري وال يتزع�زع.
وم�ع ذل�ك  ،ف�إن جائح�ة كوفيد-19
املأس�اوية ...تتطل�ب ه�ذا االس�تثناء
املؤقت لقواعد التأهل لجوائزنا“.

