الدوالر يسجل استقرارا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق ،امس
األحد ،استقرارا ً لليوم الثالث عىل التوايل يف سعر
رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وجاءت أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات
ومكاتب الصريفة ،كاآلتي :سعر البيع للدوالر
الواحد  ١2٤2.٥ديناراً ،أي  ١2٤ألفا ً و2٥0
دينارا ً للمائة دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر
 ١232.٥ديناراً ،أي  ١23ألفا ً و 2٥0دينارا
للمائة دوالر.

القضاء يصدر أمر استقدام حبق وزير
الزراعة السابق

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ ،امس االحد ،أمر استقدام بحق وزير الزراعة
السابق بشأن املعلومات التي رصح بها كذبا يف لقاء مع ا ٕحدى الفضا ٔييات .وذكر
بيان صادر عن املركز االٕعالمي ملجلس القضاء االٔعىل تلقت «الزوراء» نسخة منه،
أن “أمر االستقدام بحق الوزير السابق صدر وفقا للمادة  2١١من القانون بعد
ثبوت عدم فربكة معلومات اللقاء ،وصدورها عنه خالفا ملا ادعاه عند حضوره
أمام املحكمة بتاري�خ  2020 / ٥ / ٦بخصوص عدم صدور هذا الترصيح منه
وأنه مفربك”.وكان مجلس القضاء األعىل قرر ،الثالثاء املايض ،استدعاء وزير
الزراعة صالح الحسني للتحقيق بشأن معلومات عن “هدر يف املال العام” داخل
الوزارة.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7246 :االثنين  11آيار 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7246 Mon 11 May 2020

أوصت بتطبيق احلظر املناطقي للسيطرة على الفريوس

الصحة تكشف لـ اسباب زيادة اعداد املصابني بكورونا وتؤكد عدم توفر االمكانات ملواجهة الوباء
الصحة ومؤسس�اتها م�ن ناحية عدد
الك�وادر او االجه�زة اال ان ال�وزارة
تمكنت من احتواء الف�ريوس ،الفتا اىل
ان ذلك يرجع اىل وجود املناعة يف اجسام
العراقين م�ا ادى اىل تقلي�ل االصابات
نتيجة الرصاع بن الشخص والفريوس
وليس االدوية.وتاب�ع :انه بعد تخفيف
اج�راءات الحظر ازدادت عدد االصابات
بف�ريوس كورون�ا وه�ذا يرج�ع لعدة
اس�باب اولها هناك اشخاص مصابون
ولديهم اعراض ليست بالسيئة الكثرية
وليس�ت خفيف�ة ج�دا  ،وبع�د فت�ح
الحظ�ر راجع�وا املستش�فيات واجروا
الفحوص�ات وتبين�وا فيم�ا بع�د انهم
مصاب�ن بالفريوس ،وكذل�ك االختالط
حي�ث هناك اش�خاص مصاب�ون ومن
خ�الل اختالطهم م�ع االخري�ن قاموا
بنقل العدوى.

الزوراء /حسن فالح:
كش�فت وزارة الصح�ة ،ع�ن اس�باب
زيادة اع�داد املصابن بفريوس كورونا
يف االونة االخرية ،وفيما اكدت عدم توفر
االمكان�ات الالزمة ملواجه�ة الفريوس،
أوص�ت بتطبي�ق الحظ�ر املناط�ق
للسيطرة عىل الوباء بشكل كامل.
وقال مستشار وزارة الصحة عبد االمري
املختار يف حدي�ث ل�”الزوراء” :ان وباء
كورون�ا ومنذ ان بدا يف العراق يف ش�هر
ش�باط املايض وحت�ى االن بقي اىل حد
كب�ري تحت الس�يطرة ،وخالل االش�هر
الثالث املاضية استطاع االطباء والكادر
التمري�ي والصحي من تطوير العالج
واالس�تعانة باالكتشافات التي حصلت
بالعال�م بحي�ث اصبح نس�بة الوفيات
قلي�ل ج�دا مقارن�ة بنس�بة الش�فاء.
واضاف :انه بالرغم من من االمكانيات
املح�دودة نس�بيا واملوج�ودة يف وزارة

تفاصيل ص2

الكاظمي يؤكد حرصه على رعاية
شرائح اجملتمع ويف مقدمتها املتقاعدون
بغداد /الزوراء:
تلق�ى رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ،التهاني م�ن زعماء ايطاليا
واالمارات ولبنان وفلس�طن بمناسبة
تس�نمه رئاس�ة الحكوم�ة ،فيم�ا اكد
ح�رص الحكومة ع�ىل رعاي�ة رشائح
املجتم�ع ويف مقدمته�ا املتقاع�دون.
وذك�ر مكت�ب رئي�س ال�وزراء يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان رئيس
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
تلق�ى برقية تهنئ�ة من رئي�س وزراء
جمهوري�ة ايطالي�ا ،جوزيب�ه كونتي،
نقل فيها تهانيه اىل الكاظمي بمناسبة
توليه رئاس�ة الحكومة ،مؤكدا حرص
جمهوري�ة ايطاليا عىل الدعم املس�تمر

جتدد التظاهرات يف بغداد واحملافظات للمطالبة باخلدمات والقضاء على الفساد

بغداد /الزوراء:
تظاهر االالف من املواطنن يف بغداد واملحافظات ،أمس
االح�د ،للمطالب�ة بتغي�ري الحكومة وتوف�ري الخدمات
والقضاء عىل الفس�اد.وحاول املتظاهرون عبور جرس
الجمهورية حيث قاموا باحراق االطارات ورفع االعالم

العراقي�ة ورددوا ش�عارات غاضب�ة ،مطالب�ن بتغيري
الحكوم�ة الحالي�ة وتوف�ري الخدم�ات والقض�اء عىل
الفس�اد والفاس�دين.اىل ذلك تجددت التظاهرات وسط
مدين�ة النارصي�ة ،فيما ش�هدت عدد م�ن محافظات
جنوب العراق ،تظاهرات وصفت بأنها “تصعيد جديد”،

وذل�ك بعد  72س�اعة م�ن نيل حكوم�ة رئيس مجلس
ال�وزراء الجدي�د مصطف�ى الكاظم�ي ،ثق�ة الربملان.
وخ�رج االالف من املحتجن يف م�دن كبرية بمحافظات
يف جن�وب العراق وه�م يجوبون الش�وارع منددين بما
اسموه ببقاء “الفاسدين والرساق”.ويشهد العراق منذ

االول من اكتوبر /ترشي�ن االول عام  2019مظاهرات
واحتجاجات واسعة يف بغداد وعدة محافظات ،تطالب
بالقضاء عىل الفساد والفاس�دين ،واالصالح السيايس
وتعدي�ل الدس�تور ،وايج�اد ف�رص عم�ل للخريج�ن
والعاطلن عن العمل  ،وانهاء املحاصصة.

امريكا تبدأ توزيع اول عقار مرخص ضد فريوس كورونا ودولة عربية حتجز اول دفعة منه

ص3

جلنة النفط والطاقة النيابية حتذر من جلوء احلكومة اجلديدة لالقرتاض اخلارجي

ص5

الرتبية تؤكد استعدادها إلجراء
االمتحانات النهائية

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الرتبية اتمام اس�تعداداتها
إلج�راء االمتحانات التمهيدي�ة والعامة
بمواعيده�ا التي كانت قد حددتها خالل
األسبوع املايض.وقال مصدر يف الوزارة يف
ترصيح صحفي ان “الوزارة وبالتعاون
م�ع مديري�ة التقوي�م واالمتحان�ات،
اكمل�ت جمي�ع االس�تعدادات الخاص�ة
باالمتحانات النهائي�ة للمراحل املنتهية

للع�ام الدرايس الح�ايل .”2020 – 20١٩
وب�ن ان “االس�تعدادات تضمنت تهيئة
الدفاتر االمتحانية واملراكز التي ستجرى
فيه�ا االمتحان�ات ،اضاف�ة اىل القوائ�م
بأس�ماء املراقبن يف املراك�ز ،فضال عن
االج�راءات االس�تباقية املتضمنة تعفري
املراك�ز والقاع�ات االمتحاني�ة قبل بدء
االمتحانات”.

تفاصيل ص4

النفط تعلن إيقاف استرياد البنزين
للشهر احلالي

بغداد /الزوراء:
ْ
أك�دت وزارة النف�ط ،ام�س االحد ،أن
ع�ددا م�ن املش�اريع الج�اري العمل
به�ا بقط�اع املصايف ،س�تؤمن حاجة
البالد كما ونوعا ،كاش�فة عن ايقاف
استريادها ملادة البنزين للشهر الحايل
بع�د تمكنه�ا من اع�داد خزي�ن كبري
م�ن مختل�ف املش�تقات.وقال وكي�ل
الوزارة لش�ؤون املصايف والغاز ،حامد
يون�س الزوبع�ي ،يف ترصيح صحفي
إن “ال�وزارة حرصت خالل مدة حظر
التج�وال الوقائ�ي ،ع�ىل االس�تمرار
بتكرير معدالت النفط الخام باملصايف
املحلية نفس�ها واملق�درة ب�  600الف
برمي�ل يوميا ،لضم�ان تكوين خزين

كبري من املشتقات بمستودعات بغداد
واملحافظ�ات ،بالرغم م�ن قلة الطلب
عليها”.وأض�اف الزوبعي أن “الوزارة
اوجدت هذا الخزين ايضا لقرب موسم
الصيف وزيادة الطلب عىل املش�تقات
للمحطات الكهربائية ،اضافة اىل زيادة
الطلب عىل مادة البنزين” ،منوها بأن
“تهيئة الخزين ،اس�همت بشكل كبري
يف تقلي�ل حج�م االس�تريادات” .وأكد
أنه “تم ايقاف اس�ترياد مادة البنزين
للشهر الحايل ،والتي كانت تبلغ يوميا
 8اىل  10مالي�ن ل�رت” ،مش�ريا اىل أن
“الوزارة قد تس�تورد البنزين املحسن
فقط يف حال الحاجة له”.

تفاصيل ص2

ايران تعرب عن استعدادها لتبادل السجناء
مع أمريكا دون شروط مسبقة

طهران /متابعة الزوراء:
أک�د املتح�دث باس�م الحکومة،عل�ی
ربیع�ی ،علی أن إی�ران جاهزة لتبادل
الس�جناء م�ع أمی�رکا دون رشوط
مس�بقة والحوار معها لإلفراج عنهم
لک�ن واش�نطن تتنص�ل م�ن ال�رد.
ونقل�ت وكال�ة إس�نا لألنب�اء ام�س
األحد ع�ن املتح�دث باس�م الحكومة
اإليراني�ة عيل ربيع�ي قوله إن طهران
عربت ع�ن االس�تعداد لتب�ادل جميع
الس�جناء م�ع الواليات املتح�دة “من
دون رشوط مس�بقة” وه�ي تنتظ�ر
ردا م�ن واش�نطن.وقال علی ربیعی ،
إن الرعای�ا اإلیرانیی�ن املحتجزین فی
الس�جون األمریکی�ة لیس�وا بصح�ة
جیدة ،مرصحا أن واش�نطن تضطلع

بمسؤولیة أرواحهم وسالمتهم.وعرب
ربيع�ي أيض�ا ع�ن القل�ق إزاء صحة
بع�ض الس�جناء اإليراني�ن املعتقلن
يف الوالي�ات املتح�دة وق�ال إنه�م ال
يتلق�ون معامل�ة جيدة ،وأح�د هؤالء
هو س�ريوس أصغري ،العالم اإليراني
الذي أصيب بفريوس كورونا املستجد
خالل وجوده يف السجن ،بحسب وزارة
الخارجي�ة اإليرانية.وتعتق�ل إي�ران
املواطنن األمريكين سياماك نامازي
امل�دان بته�م م�ن بينه�ا التجس�س،
ووال�ده باقر والخبري يف مج�ال البيئة
مراد طهبز.وبحسب وزارة الخارجية
األمريكي�ة ،أفرجت طهران موقتا عن
عنرص البحرية األمريكي مايكل وايت
يف  19مارس/آذار.

للعراق يف مواجه�ة التحديات وتحقيق
االستقرار الدائم.

تفاصيل ص2

رئيس الوزراء حييل رئيس واعضاء
احلكومة السابقة اىل التقاعد

بغداد الزوراء:
قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
ام�س االح�د ،احال�ة رئي�س واعضاء
الحكومة السابقة اىل التقاعد.وبحسب
وثيق�ة حصلت عليه�ا «ال�زوراء» عن
الكاظمي قوله :انه بالنظر ملنح مجلس
الن�واب العراق�ي بدورت�ه االنتخابي�ة

الرابع�ة ،الثق�ة للحكوم�ة العراقي�ة،
وادائه�ا اليمن الدس�تورية ،واس�تنادا
اىل الصالحي�ات املمنوح�ة لن�ا بموجب
الدس�تور قررنا احال�ة رئيس واعضاء
الحكومة الس�ابقة اىل التقاعد ،مشددا
عىل ان تتوىل الجهات ذات العالقة تنفيذ
االمر.

الصحة تسجل  88إصابة جديدة و 32حالة شفاء بفريوس كورونا

اللجنة العليا للصحة تعلن متديد ساعات احلظر وفرض حظر شامل خالل ايام العيد

بغداد/الزوراء:
اعلن�ت اللجن�ة العليا للصحة والس�المة ،ام�س االحد،
ف�رض حظر ش�امل للتج�وال خ�الل ايام عي�د الفطر
املب�ارك ،وفيم�ا قررت بان يك�ون الحظر من الس�اعة
الخامس�ة عرصا ولغاية الخامس�ة فجرا ،اكدت وزارة
الصحة والبيئة ،تسجيل  88إصابة جديدة وحالتي وفاة
و 32حالة ش�فاء بفريوس كورونا.وذكر مكتب رئيس
الوزراء يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان اللجنة
العليا للصحة والس�المة لواجهة جائحة كورونا عقدت
اجتماعها برئاس�ة رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
ملناقش�ة جدول أعمالها املتضمن مراجعة وتقييم قرار
حظر التجوال  ،وعدد م�ن القضايا ذات العالقة بجهود

الوقاية من ف�ريوس كورونا .وقال الكاظمي ،بحس�ب
البيان :أن جائحة كورونا تمث�ل حربا وتحديا حقيقيا،
والبد من تكثي�ف جهود مواجهتها ،مؤك�دا عىل أهمية
مضاعف�ة جه�ود التوعي�ة الصحية يف وس�ائل اإلعالم
كافة وزيادة بث النصائح واإلرش�ادات الصحية ودعوة
جمي�ع وزارات الدول�ة ومؤسس�اتها للمس�اهمة بهذا
الجه�د وحماي�ة املواطنن من ه�ذا الخط�ر ،وااللتزام
الت�ام بالوقاية الصحية ملنع حصول زيادة يف اإلصابات.
واش�ارت البيان اىل ان اللجنة العليا اس�تمعت اىل تقرير
ق ّدمه وزير الصحة والبيئة عن تطورات الوضع الصحي
وعدد اإلصابات والوفيات وحاالت التعايف .واوضحت :ان
اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية قررت ماييل -:

اوال  :يكون حظر التجوال من الس�اعة الخامسة عرصا
اىل الخامسة فجرا .
ثانيا  :فرض حظر شامل للتجوال خالل أيام عيد الفطر
املبارك .
ثالثا :وضع وزارة النقل رشوطا لس�المة نقل املواطنن
يف وسائط النقل الداخيل ومحاسبة املخالفن بالتنسيق
م�ع وزارة الداخلي�ة.اىل ذل�ك ،اعلن�ت وزارة الصح�ة
والبيئة ،امس االحد ،املوق�ف الوبائي اليومي لإلصابات
املس�جلة بفريوس كورون�ا املس�تجد يف العراق.وذكرت
ال�وزارة يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :انه تم
فح�ص ( )2233نموذج�ا يف كافة املخت�ربات املختصة
يف الع�راق لي�وم ام�س ،وبذل�ك يك�ون املجم�وع الكيل

للنماذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل املرض يف العراق
(.)١2٧١٥3واضافت ،ان مخترباتها سجلت ليوم امس
( )88إصابة يف العراق موزعة كالتايل :بغداد /الرصافة:
 ،22بغ�داد /الكرخ ،3٧ :مدينة الطب ،٧ :ميس�ان،١١ :
البرصة ،8 :دي�اىل ،١ :ذي قار ،2 :مؤكدة ان عدد حاالت
الش�فاء 32 :حال�ة  ،وكم�ا ييل :بغ�داد /الرصافة،٥ :
بغداد  /الكرخ ،١3 :مدينة الطب ،٥ :البرصة  ،٥ :كربالء
 ،١ :ده�وك.3 :واش�ارت اىل ان عدد الوفي�ات  :حالتان:
حالة يف بغداد  /الرصافة وحالة يف بغداد /الكرخ ،مبينة
ان مجموع اإلصابات  ،2٧٦٧ :بينما مجموع الوفيات:
 ،١0٩ام�ا مجم�وع ح�االت الش�فاء ،١٧3٤ :يف حن
الراقدين الكيل.٩2٤ :

اكد ان الصحفي العراقي االشجع يف العامل مبا قدم من تضحيات لنقل احلقيقة

الالمي :لدينا صحف مستمرة بالصدور رغم الضائقة املالية وادعو الدولة اىل توفري الدعم املالي هلا

بغداد /الزوراء /نينا:
كش�ف نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن
رئي�س اتح�اد الصحفي�ن الع�رب مؤيد
الالم�ي ،ع�ن ع�دد الصح�ف املنتظم�ة
الصدور يف الع�راق ،وفيما اعلن ان هناك
صحف مستمرة بالصدوررغم الضائقة
املالي�ة ،داعيا الدولة اىل توفري الدعم املايل
للصح�ف العراقي�ة النه�ا تعت�رب االرث
الحض�اري الديمقراط�ي للبل�د ،أك�د ان

الصحفي العراقي هو االش�جع يف العالم
ولدي�ه االمكاني�ة لتطوي�ر نفس�ه من�ذ
الحرب عىل داعش االرهابي.وقال الالمي
يف لق�اء متلف�ز تابعته « ال�زوراء»  »:ان
نقاب�ة الصحفين العراقين اس�تطاعت
 ،بجهود كب�رية  ،اع�ادة عضوية العراق
ملوقع�ه العرب�ي املميز».واك�د الالمي »:
ان النقاب�ة اس�تطاعت ان تجم�ع املئات
م�ن الصحفين العرب وم�ن دول عاملية

بمختلف القارات بمؤتمر يف بغداد 200٩
وآخ�ر يف  20١0لنق�ل ص�ورة جدي�دة
عن العراق واصبحوا س�فراء يعكس�ون
الس�معة الجي�دة للبلد».واض�اف الالمي
 »:ان الع�راق اس�تطاع ان يتب�وأ منصب
رئيس اتحاد الصحفين العرب يف اصعب
الظروف التي م�ر بها البلد يف عام 20١٦
 ،وتمكنا  ،من خالل لقاءاتنا مع الزعماء
الع�رب واالجان�ب  ،م�ن نق�ل الص�ورة

 :سنطلب منع سفر
النزاهة النيابية لـ
وزراء حكومة عبد املهدي خارج البالد
الزوراء  /يوسف سلمان:
بعد ان قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احالة
سلفه املس�تقيل عادل عبد املهدي ووزراء حكومته
السابقة عىل التقاعد  ،اعلنت لجنة النزاهة النيابية
انها س�توجه اليوم االثنن طلبا رس�ميا اىل االدعاء
العام ملنع ستة وزراء يف حكومة املستقيل عبد عادل
عب�د املهدي من الس�فر خ�ارج البالد حت�ى انتهاء
التحقيقات بش�أن شبهات الفساد التي تحوم حول
عمله�م .وقال عضو اللجنة النائب يوس�ف الكالبي
ل��” ال�زوراء “ ،ان “القرارات القضائية ملنع س�فر

املس�ؤولن يجب ان تس�تند اىل مح�ارض تحقيق او
قضاي�ا قانونية” ،مش�ريا اىل ان “هيئة النزاهة هي
الجهة املعنية بتحريك قضايا منع السفر بالتنسيق
مع القضاء باعتبارها الجهة التنفيذية بالتحقيق”.
واض�اف ان “ لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة حولت أكثر
م�ن دعوى اىل الهيئة من أج�ل التحقيق مع الوزراء
املش�تبه بهم” ،مبينا ان “ اليوم االثنن سنعمل عىل
تقدي�م طلب اىل االدع�اء العام والنزاهة ملنع س�فر
املسؤولن الذين جرى استجوابهم يف حكومة رئيس
الوزراء السابق عادل عبد املهدي”.

الحقيقي�ة للع�راق ووضع�ه  ،خالف�ا ملا
كان ينقله بعض السياس�ين «.واوضح
 »:ان الجهات السياس�ية تأتي بكفاءات
كاذبة تعرقل تس�ويق الصحفي لنفسه ،
ودائما ما تضع الصحفي يف زاوية ضيقة
 ،بينم�ا الصحفي العراقي هو االش�جع
يف العالم ولديه االمكانية لتطوير نفس�ه
منذ الحرب عىل داعش االرهابي.

تفاصيل ص2

تركيا تهدد مبهامجة قوات حفرت إن تواصل
استهداف “مصاحلها” يف ليبيا
انقرة  /متابعة الزوراء:
حذرت تركيا قوات املشري خليفة حفرت من أنها ستصبح
“أهداف�ا مرشوع�ة” يف ح�ال واصلت مهاجم�ة بعثات
أنقرة و”مصالحها”.وقالت وزارة الخارجية الرتكية يف
بيان “نش�دد أنه يف حال اُس�تهدفت بعثاتنا ومصالحنا
يف ليبي�ا ،س�تصبح ق�وات حف�رت أهداف�ا مرشوع�ة”.
وأضاف�ت “الهجم�ات عىل البعث�ات الدبلوماس�ية بما
فيها س�فارتنا يف طرابلس ،ومطار معيتيقة والطائرات
املدني�ة التي بص�دد اإلقالع وبنى تحتي�ة مدنية أخرى،
والهجمات التي تؤدي إىل قتل مدنين أو إصابتهم ،تمثل

جريمة حرب”.وجددت الوزارة دعمها لحكومة الوفاق
الوطن�ي معتربة أنه توج�د “مس�ؤولية جماعية” عىل
عاتق املجتمع الدويل لوق�ف “االنقالبي حفرت”.وتعيش
ليبي�ا ف�وىض منذ إطاح�ة الزعيم معمر الق�ذايف وقتله
ع�ام  ،2011مع تنافس عدة دول ع�ىل النفوذ يف البالد.
ويسيطر حفرت عىل مس�احات شاسعة من رشق ليبيا
وتدعمه دول تجمعها عالقات متوترة بأنقرة ،عىل غرار
اإلم�ارات العربي�ة املتحدة.وعقب توقي�ع اتفاق تعاون
عسكري العام املايض ،أرسل تركيا عسكرين ومقاتلن
سورين موالن لها لدعم حكومة الوفاق الوطني.

الوباء حيقق “قفزة” جديدة يف بؤرته األوىل

كورونا يصيب أكثر من أربعة ماليني إنسان ويتوغل أكثر يف الدول العربية
بغداد /متابعة الزوراء:
عاود فريوس كورونا الظهور يف بؤرته
األوىل ب�”قف�زة” يف اإلصاب�ات ،فيما
تج�اوزت حصيلة اإلصاب�ات املؤكدة
يف جمي�ع أنحاء العال�م أربعة مالين

حال�ة ،وفق�ا للبيانات الت�ي جمعتها
جامع�ة جون�ز هوبكن�ز األمريكية.
وبحس�ب أح�دث اإلحصائي�ات ،ت�م
تس�جيل أكثر من  4مالي�ن و 48ألف
حالة ،وفيم�ا بلغت الوفيات  279ألف

وأكث�ر م�ن  700وف�اة ،بلغ�ت أعداد
املتعاف�ن ملي�ون وأكث�ر م�ن 384
حالة.وس�جلت  14إصاب�ة جدي�دة
مؤك�دة بفريوس كورونا املس�تجد يف
الصن وهو أعىل ع�دد منذ  28أبريل،

ويش�مل أول حال�ة منذ م�ا يزيد عن
ش�هر يف مدينة ووهان ،بؤرة انتش�ار
املرض ال�ذي ظهر فيه�ا أواخر العام
املايض.وبينما صنفت الصن رسميا،
كل مناط�ق الب�الد باعتباره�ا قليلة

املخاطر فيما يتعلق بانتش�ار املرض،
تمث�ل األرقام الجدي�دة ،وفقا لبيانات
حديثة ،قفزة من حالة واحدة ُسجلت
يف اليوم السابق.

تفاصيل ص2

العدد 7246 :االثنين  11آيار 2020

أوصت بتطبيق احلظر املناطقي للسيطرة على الفريوس

الصحة تكشف لـ اسباب زيادة اعداد املصابني
بكورونا وتؤكد عدم توفر االمكانات ملواجهة الوباء

الزوراء /حسني فالح:
كشفت وزارة الصحة ،عن اسباب زيادة اعداد
املصابني بفريوس كورونا يف االونة االخرية،
وفيما اكدت عدم توفر االمكانات الالزمة
ملواجهة الفريوس ،أوصت بتطبيق الحظر
املناطق للسيطرة عىل الوباء بشكل كامل.
وقال مستشار وزارة الصحة عبد االمري
املختار يف حديث لـ»الزوراء» :ان وباء كورونا
ومنذ ان بدا يف العراق يف شهر شباط املايض
وحتى االن بقي اىل حد كبري تحت السيطرة،
وخالل االشهر الثالث املاضية استطاع االطباء
والكادر التمرييض والصحي من تطوير العالج
واالستعانة باالكتشافات التي حصلت بالعالم
بحيث اصبح نسبة الوفيات قليل جدا مقارنة
بنسبة الشفاء.
واضاف :انه بالرغم من من االمكانيات املحدودة
نسبيا واملوجودة يف وزارة الصحة ومؤسساتها
من ناحية عدد الكوادر او االجهزة اال ان الوزارة
تمكنت من احتواء الفريوس ،الفتا اىل ان ذلك
يرجع اىل وجود املناعة يف اجسام العراقيني
ما ادى اىل تقليل االصابات نتيجة الرصاع بني
الشخص والفريوس وليس االدوية.
وتابع :انه بعد تخفيف اجراءات الحظر ازدادت
عدد االصابات بفريوس كورونا وهذا يرجع لعدة
اسباب اولها هناك اشخاص مصابون ولديهم
اعراض ليست بالسيئة الكثرية وليست خفيفة
جدا  ،وبعد فتح الحظر راجعوا املستشفيات
واجروا الفحوصات وتبينوا فيما بعد انهم
مصابني بالفريوس ،وكذلك االختالط حيث
هناك اشخاص مصابون ومن خالل اختالطهم
مع االخرين قاموا بنقل العدوى.

واوضح :كما ان الوزارة اجرت فحوصات
عشوائية ملسوحات جزئية ملناطق معينة ،مما
تم اكتشاف حاالت جديدة ،الفتا اىل ان هناك
استهانة من قبل بعض االهايل السيما االشخاص
الذين تعرض عليهم اعراض املرض بعد الذهاب
اىل املراكز الصحية الجراء الفحوصات ،وكذلك
االهال يف النظافة الشخصية التي خري عالج من
املرض.
واشار اىل ان عدد الفحوصات التي تجريها
مؤسسات الوزارة ازداد عن السابق بعد استرياد
اجهزة الفحص ،مما ازداد عدد االصابات
بالفريوس ،مؤكدا ان عدد الفحوصات التي
تجري يف العراق قليلة جدا مقارنة باقليم
كردستان وحتى اغلب دول املنطقة حيث ال
تساوي ربع الذي يجرى يف الكويت والسعودية
وايران ،بسبب قلة االمكانات املتوفرة من ناحية
عدد الكوادر واالجهزة املوجودة.
ونصح املختار ،بتخفيف اجراءات الحظر
مع اجراء مسوحات وبائية عشوائية ملعرفة
االشخاص الحاملني الفريوس ،النهم سيكونوا
بؤرة لنقل العدوى لالخرين ،مشددا عىل
رضورة تطبيق العزل املناطقي او الحظر
املناطقي النه ال يمكن ان يتم االستمرار
بالحظر بجميع املناطق الن فيه ارضار نفسية
وصحية واقتصادية السيما وان هناك مناطق ال
تسجل اصابات فيمكن رفع الحظر عن املناطق
التي ال تسجل اصابات وفرضه عىل املناطق
املوبوءة .واشار اىل انه يف حال اتخاذ االجراءات
الوقائية الالزمة سيتم السيطرة عىل الفريوس
خالل الصيف وليس تصفريه الن اغلب دول
العالم ومنها الصني عندما اعلنت السيطرة
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اعلن عن خطط الصدار طبعة دولية لصحيفة الزوراء

الالمي :لدينا صحف مستمرة بالصدور رغم الضائقة املالية وادعو
الدولة اىل توفري الدعم املالي هلا
بغداد /الزوراء /نينا:
كشف نقيب الصحفيني العراقيني رئيس
اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي ،عن
عدد الصحف املنتظمة الصدور يف العراق،
وفيما اعلن ان هناك صحف مستمرة
بالصدوررغم الضائقة املالية ،داعيا الدولة
اىل توفري الدعم املايل للصحف العراقية النها
تعترب االرث الحضاري الديمقراطي للبلد ،أكد
ان الصحفي العراقي هو االشجع يف العالم
ولديه االمكانية لتطوير نفسه منذ الحرب
عىل داعش االرهابي.
وقال الالمي يف لقاء متلفز تابعته « الزوراء»
 »:ان نقابة الصحفيني العراقيني استطاعت
 ،بجهود كبرية  ،اعادة عضوية العراق ملوقعه
العربي املميز».
واكد الالمي  »:ان النقابة استطاعت ان
تجمع املئات من الصحفيني العرب ومن دول
عاملية بمختلف القارات بمؤتمر يف بغداد
 2009وآخر يف  2010لنقل صورة جديدة عن
العراق واصبحوا سفراء يعكسون السمعة
الجيدة للبلد».
واضاف الالمي  »:ان العراق استطاع ان
يتبوأ منصب رئيس اتحاد الصحفيني العرب
يف اصعب الظروف التي مر بها البلد يف عام

تلقى التهاني من زعماء ايطاليا واالمارات ولبنان وفلسطني

الكاظمي يؤكد حرصه على رعاية شرائح اجملتمع ويف مقدمتها املتقاعدون
بغداد /الزوراء:
تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
التهاني من زعماء ايطاليا واالمارات
ولبنان وفلسطني بمناسبة تسنمه
رئاسة الحكومة ،فيما اكد حرص
الحكومة عىل رعاية رشائح املجتمع ويف
مقدمتها املتقاعدون.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
تلقى برقية تهنئة من رئيس وزراء
جمهورية ايطاليا ،جوزيبه كونتي،
نقل فيها تهانيه اىل الكاظمي بمناسبة
توليه رئاسة الحكومة ،مؤكدا حرص
جمهورية ايطاليا عىل الدعم املستمر
للعراق يف مواجهة التحديات وتحقيق
االستقرار الدائم.
واشار رئيس وزراء االيطايل اىل ،ان بالده

النفط تعلن إيقاف استرياد البنزين للشهر احلالي
بغداد /الزوراء:
ْ
أكدت وزارة النفط ،امس االحد ،أن عددا من املشاريع
الجاري العمل بها بقطاع املصايف ،ستؤمن حاجة البالد
كما ونوعا ،كاشفة عن ايقاف استريادها ملادة البنزين
للشهر الحايل بعد تمكنها من اعداد خزين كبري من مختلف
املشتقات.
وقال وكيل الوزارة لشؤون املصايف والغاز ،حامد يونس
الزوبعي ،يف ترصيح صحفي إن “الوزارة حرصت خالل
مدة حظر التجوال الوقائي ،عىل االستمرار بتكرير معدالت
النفط الخام باملصايف املحلية نفسها واملقدرة بـ  600الف
برميل يوميا ،لضمان تكوين خزين كبري من املشتقات
بمستودعات بغداد واملحافظات ،بالرغم من قلة الطلب
عليها”.
وأضاف الزوبعي أن “الوزارة اوجدت هذا الخزين ايضا
لقرب موسم الصيف وزيادة الطلب عىل املشتقات
للمحطات الكهربائية ،اضافة اىل زيادة الطلب عىل مادة
البنزين” ،منوها بأن “تهيئة الخزين ،اسهمت بشكل كبري
يف تقليل حجم االستريادات”.
وأكد أنه “تم ايقاف استرياد مادة البنزين للشهر الحايل،
والتي كانت تبلغ يوميا  8اىل  10ماليني لرت” ،مشريا اىل أن
“الوزارة قد تستورد البنزين املحسن فقط يف حال الحاجة

له”.
واكد الزوبعي ان “عمليات التطوير واضافة الوحدات اىل
املصايف مستمرة ،اذ شهد مصفى الدورة اضافة وحدة
ازمرة لتحسني نوعية البنزين” .مبينا «انه كان يفرتض ان
يتم تشغيلها من قبل مختصني بالرشكة العاملية املنفذة،
بيد ان انتشار جائحة كورونا حال دون ذلك”.
واوضح ان “مصفى الشعيبة يشهد حاليا اضافة وحدة
ازمرة اىل جانب عملية بناء وحدات  Fccلتحويل النفط
الثقيل اىل منتجات خفيفة” ،مشريا اىل أن “انجازها اضافة
اىل ادخال مصفى كربالء للعمل والبالغة نسب انجازه 86
باملئة ،سيمكنان الوزارة من تأمني حاجة البالد من مختلف
املشتقات كما ونوعا”.
وعن مصايف الصمود (بيجي) ،افاد وكيل الوزارة لشؤون
املصايف والغاز بأن “مصفى صالح الدين 1يعمل حاليا
بشكل طبيعي وبطاقة تكريرية تبلغ  70الف برميل يوميا،
ومصفى صالح الدين  2سيدخل اىل العمل نهاية العام
الحايل ،وبذات الطاقة التكريرية ،اما مصفى الشمال والذي
كانت طاقته تبلغ  140الف برميل يوميا ،فإن مالكات
الوزارة تزيل ما تم تدمريه منه لتقييم حالته ومعرفة
متطلبات تاهيله السيما ان عصابات “ داعش” دمروت
بشكل معقد طال مواقع حيوية منه”.

كورونا يصيب أكثر من أربعة ماليني إنسان ويتوغل أكثر يف
الدول العربية

بغداد /متابعة الزوراء:
عاود فريوس كورونا الظهور يف بؤرته
األوىل بـ»قفزة» يف اإلصابات ،فيما
تجاوزت حصيلة اإلصابات املؤكدة يف
جميع أنحاء العالم أربعة ماليني حالة،
وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة
جونز هوبكنز األمريكية.وبحسب
أحدث اإلحصائيات ،تم تسجيل أكثر
من  4ماليني و 48ألف حالة ،وفيما
بلغت الوفيات  279ألف وأكثر من
 700وفاة ،بلغت أعداد املتعافني مليون
وأكثر من  384حالة.وسجلت 14
إصابة جديدة مؤكدة بفريوس كورونا
املستجد يف الصني وهو أعىل عدد منذ
 28أبريل ،ويشمل أول حالة منذ ما
يزيد عن شهر يف مدينة ووهان ،بؤرة
انتشار املرض الذي ظهر فيها أواخر
العام املايض.وبينما صنفت الصني
رسميا ،كل مناطق البالد باعتبارها
قليلة املخاطر فيما يتعلق بانتشار
املرض ،تمثل األرقام الجديدة ،وفقا
لبيانات حديثة ،قفزة من حالة واحدة
ُسجلت يف اليوم السابق.وتسبب يف
زيادة األرقام تسجيل  11إصابة يف
مدينة شوالن يف إقليم جيلني شمال
رشق البالد.ورفع املسؤولون يف جيلني،
أمس األحد ،مستوى الخطر يف مدينة
شوالن من متوسط إىل مرتفع ،وهو
مستوى الخطر الذي أعلنته يف السابع

من مايو ،عندما لم تسجل سوى
حالة واحدة بني  11أعلنت يف البالد
المرأة ،وكانت اإلصابات الجديدة
التم تم اإلعالن عنها اليوم ألفراد من
أرستها أو مخالطني لها.وأشارت
لجنة الصحة الوطنية إىل أن الحالة
الجديدة يف ووهان ،مركز انتشار
املرض ،هي األوىل منذ الثالث من أبريل،
وكانت من قبل إصابة لم تظهر عليها
أعراض.عربيا ،أعلنت وزارة الصحة
املغربية تسجيل  128إصابة جديدة
بفريوس كورونا لريتفع العدد اإلجمايل
لإلصابات إىل .6038وزارة الصحة
اللبنانية من جانبها أعلنت تسجيل 36
إصابة جديدة بفريوس كورونا ليصل
إجمايل اإلصابات إىل  ،845كما أعلن
وزير الداخلية اللبناني حظر التجول
من السابعة مساء إىل الخامسة
صباحا يف إطار إجراءات منع تفيش
كورونا.ويف الكويت تم تسجيل 1065
إصابة جديدة بفريوس كورونا خالل
الـ  24ساعة املاضية لريتفع إجمايل
اإلصابات إىل .8688وأعلنت وزارة
الصحة ووقاية املجتمع اإلماراتية عن
ارتفاع عدد حاالت الشفاء يف الدولة إىل
 4804حالة ،بعد تسجيل  509حاالت
شفاء جديدة ملصابني بفريوس كورونا
املستجد وتعافيها التام من أعراض
املرض عقب تلقيها الرعاية الصحية

 ، 2016وتمكنا  ،من خالل لقاءاتنا مع
الزعماء العرب واالجانب  ،من نقل الصورة
الحقيقية للعراق ووضعه  ،خالفا ملا كان
ينقله بعض السياسيني «.
واوضح  »:ان الجهات السياسية تأتي
بكفاءات كاذبة تعرقل تسويق الصحفي
لنفسه  ،ودائما ما تضع الصحفي يف زاوية
ضيقة  ،بينما الصحفي العراقي هو االشجع
يف العالم ولديه االمكانية لتطوير نفسه منذ
الحرب عىل داعش االرهابي  ،التي قدمنا فيها
 55شهيدا  ،اىل جائحة كورونا عرب التثقيف
ونقل الخرب املعتدل.
وحول الصحف املنتظمة الصدور كشف
نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي ،عن
عدد الصحف املنتظمة باالصدار يف العراق،
وفيما اكد اغالق نحو الفي مؤسسة اعالمية
منذ  2003وحتى االن بسبب االفالس ،اعلن
عن خطة الصدار طبعة دولية لصحيفة
الزوراء.
وقال الالمي  :ان صحيفة الزوراء تعد من
الصحف املهمة واالوىل يف العراق ،حيث
تأسست يف عام  1869من قبل الوايل مدحت
باشا ،الذي اراد ان ينقل بعض الثقافات
واالشياء الجديدة اىل العراق من خالل اصدار

الصحيفة وجاء بمطبعة اىل بغداد وتحديدا يف
منطقة القشلة.
واضاف ،ان صحيفة الزوراء عادت اىل
االصدار يف فرتة التسعينات بشكل اسبوعي
ومن ثم توقفت ،وبعد عام  2003تم اعادة
اصدار الصحيفة ايضا بشكل اسبوعي بسبب
عدم توفر االمكانات املالية ومن ثم انتظمت
الصدور بشكل يومي ،مؤكدا انها تعد اليوم
من الصحف املهمة واالوىل وتصدر بانتظام،
حيث هناك نخبة من الكتاب واملحررين
والفنيني واالداريني يعملون يف الصحيفة.
وتابع :كانت لدينا خططا بتطوير الصحيفة
عىل املستوى الدويل ،من خالل اصدار طبعة
دولية اال ان االحداث االخرية يف عام 2019
والتظاهرات وصوال اىل ازمة كورونا و
الحظر الوقائي حال دون تنفيذه ،مؤكدا
ان املرشوع متكامل وسيطلق قريبا بهدف
ايصال صوت العراق اىل العالم حيث هناك
جاليات عربية وعراقية موجودة يف مختلف
دول العالم.واشار اىل ان العراق ليس لديه
صحيفة ذات طبعة دولية باستثناء صحيفة
الزمان وهذا معيب.
واكد ان هناك  %90من الصحف والقنوات
واالذاعات واملواقع الخربية املوجودة يف

العراق معتمدة لدى نقابة الصحفيني
العراقيني ،مبينا ان الـ  %10املتبقية غري
منتظمة الصدور وربما تكون اسبوعية او
انها تغلق بعد فرتة قصرية من افتتاحها.
واوضح :ان الصحيفة او أي وسيلة اعالمية
عندما تجدد اعتمادها السنوي لدى نقابة
الصحفيني فهناك جملة االمور التي تتخذ
منها معرفة املالك واسماء الكادر املوجود
وجلب االرشيف الخاص باملؤسسة ،بعدها
تذهب لجنة من النقابة للكشف عن املوقع
ومعرفة عدد العاملني فيها فيما بعد يتم
تجديد االعتماد.
ولفت اىل ان عدد الصحف اليومية املنتظمة
الصدور حاليا  20صحيفة من اصل 100
صحيفة ووصل يف بعض االحيان اىل 200
صحيفة عدا الصحف االسبوعية التي
تتجاوز عددها الـ  500صحيفة ،مبينا ان
عدد املؤسسات االعالمية التي اغلقت منذ
 2003وحتى االن بلغت  2000مؤسسة واالن
بحدود اقل من  1000مؤسسة.
واكد ان هناك صحف مستمرة بالصدور
رغم الضائقة املالية ،داعيا الدولة اىل توفر
الدعم املايل للصحف العراقية النها تعترب
االرث الحضاري الديمقراطي للبلد.

الالزمة.وتم اإلعالن عن تسجيل
 143وفاة جديدة بفريوس كورونا يف
إسبانيا.وال تزال الواليات املتحدة هي
الدولة األكثر ترضرا ،حيث شهدت أكثر
من ربع حاالت اإلصابة املؤكدة وثلث
الوفيات يف العالم.ويحذر الخرباء من أن
العدد الحقيقي لإلصابات من املرجح
أن يكون أعىل بكثري ،مع انخفاض عدد
االختبارات التي تجرى للكشف عن
اإلصابة يف العديد من الدول ،األمر الذي
يؤثر عىل دقة البيانات.وتستمر أعداد
الوفيات اليومية يف التناقص يف بعض
الدول ،بما يف ذلك إسبانيا ،ولكن هناك
مخاوف من أن تخفيف قيود اإلغالق
يمكن أن يؤدي إىل «موجة ثانية» من
العدوى.وسجّ لت روسيا ،أمس األحد،
حوايل  11ألف إصابة جديدة بفريوس
كورونا املستجد ،ليبلغ إجمايل اإلصابات
املثبتة منذ ظهور الوباء قرابة 210
آالف بحسب السلطات الصحية.
وباالستناد إىل مسار األرقام ،صار
مرجحا أن تسجّ ل روسيا يف غضون
أيام أكرب عدد من اإلصابات يف أوروبا.
ورغم ذلك ،يقول املسؤولون الروس إن
عدد اإلصابات اليومية املرتفع سببه
إجراء االختبارات بأعداد كبرية .وأجرت
موسكو نحو  5.4ماليني فحص طبي،
يف وقت لم تتخط بريطانيا بعد حاجز
املليوني فحص.

تقف دوما اىل جانب العراق ،معربا عن
تطلعه ألن تشهد العالقات العراقية
االيطالية املزيد من التطور والنجاح ويف
جميع املجاالت.
كما تلقى الكاظمي برقية تهنئة من
رئيس دولة االمارات العربية املتحدة،
خليفة بن زايد آل نهيان  ،ق ّدم خاللها
التهاني والتربيكات اىل السيد الكاظمي
بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها
ثقة مجلس النواب ،متمنيا للعراق
وشعبه الخري والرخاء واملزيد من
التقدم واإلزدهار للعالقات بن البلدين
الشقيقني.
وكذلك ،تلقى الكاظمي برقية تهنئة
من نائب رئيس دولة االمارات العربية
املتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم
دبي ،محمد بن راشد آل مكتوم  ،نقل
فيها تهانيه اىل الكاظمي بمناسبة توليه
رئاسة الحكومة ونيلها ثقة مجلس

النواب  ،متمنيا للعراق وشعبه املزيد
من التقدم واإلزدهار وتعزيز العالقات
الثنائية التي تربط البلدين والشعبني
الشقيقني .
وايضا تلقى رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي برقية تهنئة من
ويل عهد ابو ظبي ،محمد بن زايد آل
نهيان ،هنأه فيها عىل تشكيل الحكومة
الجديدة ونيلها ثقة مجلس النواب،
متمنيا الخري والرخاء للعراق وشعبه
وللعالقات بني البلدين الشقيقني املزيد
من التطور واإلزدهار .
فيما تلقى رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي اتصاال هاتفيا من
رئيس الوزراء اللبناني ،حسان دياب،
هنأ خالله الكاظمي بتوليه رئاسة
الحكومة الجديدة ونيلها ثقة مجلس
النواب ،معربا عن تطلعه اىل مزيد من
التقدم واإلزدهار للعالقات التي تربط

البلدين والشعبني الشقيقني.
من جانبه شكر رئيس مجلس الوزراء
نظريه اللبناني ،مؤكدا حرصه عىل
تطوير العالقات الثنائية وامنياته
للشعب اللبناني بالخري والسالم .
بينما تلقى رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي برقية تهنئة من
رئيس دولة فلسطني ،محمود عباس
 ،نقل خاللها تهاني دولة فلسطني
حكومة وشعبا بمناسبة تويل الكاظمي
رئاسة الحكومة ،مؤكدا قدرة الحكومة
الجديدة عىل تجاوز التحديات الراهنة،
معربا عن اعتزازه بالعالقات األخوية
والتأريخية التي تجمع البلدين والشعبني
الشقيقني .
ويف سياق اخر ،زار رئيس مجلس
الوزراء مصطفى الكاظمي دائرة
التقاعد الوطنية ،حيث تفقد بدء عملية
رصف رواتب املتقاعدين ،واطلع عىل

سري العمل هناك واملشكالت التي تعرقل
نيل املتقاعدين مستحقاتهم.
وأكد الكاظمي يف بيان ملكتبه تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،حرص الحكومة
الجديدة عىل رعاية رشائح املجتمع ويف
مقدمتها املتقاعدون ،مشددا عىل أهمية
العمل من أجل ايجاد الطريق األسهل
أمام املواطن للوصول إىل حقوقه.
والتقى رئيس مجلس الوزراء عددا من
املواطنني يف دائرة التقاعد ووجه بايجاد
آلية تضمن إنجاز رسيع ملعامالت
املتقاعدين فيما أرشف بنفسه عىل
إكمال جزء منها.
وشدد الكاظمي عىل أهمية إجراء عملية
تنسيق بني مديرية التقاعد ووزارة
االتصاالت إلستثمار مكاتب الربيد
املنترشة يف العراق ألغراض تسهيل
ايصال املرتبات للمتقاعدين وتسهيل
معامالتهم.
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وزارة النقل
الشركة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم :قسم االمالك
العدد4048:
التأريخ2020/4/26 :
اعالن رقم ()4048

تعلن الرشكة العامة ألدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري
الخطوط املدرجة أدناه يف محافظة (بغداد) يف اليوم (الثالثني)
تبدأ اعتبارا من تأريخ اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وإيجار
اموال الدولة املرقم ( )21لسنة  2013املعدل والرشوط التي يمكن الحصول
عليهـا من قسـم الرشكة اعـاله وان يقدم الزايد كتاب يؤيـد براءة ذمته
مـن الرضيبة معنـون اىل (الرشكة العامـة الدارة النقل الخاص) وهوية
االحوال املدنية وشـهادة الجنسـية او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة
السكن (النسخة االصلية) ودفع التامينات القانونية البالغة  20%وكذلك
يتحمل من ترسـو عليه املزايده اجور خدمة بنسـبة  2%كذلك ويتحمل
النـاكل فـرق البدلني يف عدد سـنني العقد علما اذا صـادف موعد املزايدة
عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل .

كريم هاشم حسني الجابري
املدير العام
رئيس مجلس االدارة

تقارير
العدد 7246 :االثنين  11 -ايار 2020
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يف لبنان  ..أماكن غري مألوفة للتغلب على “ملل” احلجر الصحي

دولة عربية تعلن حجز دفعة أولى من الدواء

أمريكا تبدأ توزيع أول عقار مرخص ضد فريوس كورونا
واشنطن /متابعة الزوراء:
أعلنت الواليات املتحدة األمريكية،
بدء توزيع عقار “ريمديسيفري”،
ال�دواء الوحي�د ال�ذي حصل عىل
موافقة فيدرالي�ة لعالج املصابني
بفريوس كورونا.
إذ كان�ت إدارة األغذي�ة وال�دواء
األمريكي�ة ( )FDAق�د رخص�ت
باس�تخدام “ريمديس�يفري” يف
ح�االت الطوارئ لع�الج املصابني
باملرض ،لكن التجارب حول مدى
فعاليته ال تزال جارية.
األولوي�ة للمناط�ق املت�ررة:
ق�ال مكتب مس�اعد وزير الصحة
األمريكي لالس�تعداد واالستجابة،
يف بي�ان ،إن�ه “ستس�تفيد من�ه
أكث�ر مناط�ق الب�الد ت�ررا ً من
الفريوس”.
كما ذكر بيان لوزارة الصحة ،أنها
“بدأت من�ذ  7مايو/أيار الجاري،
إرس�ال ش�حنات م�ن العق�ار إىل
ع�دد من الواليات ،وتش�ري األرقام
إىل اختالف�ات يف الحص�ص الت�ي
ستذهب إىل كل والية”.
البيان أوض�ح“ :الرشكة املصنعة
تعه�دت بتوف�ري نح�و  607آالف
ق�ارورة من ال�دواء التجريبي عىل
مدى األسابيع الستة املقبلة لعالج
حوايل  78أل�ف مريض يف الواليات
املتحدة”.
كما أش�ارت إىل أن “ه�ذه الكمية
ه�ي ضم�ن  1.5ملي�ون ق�ارورة
س�تتربع بها الرشك�ة إىل العالم”.
وقال بيان ال�وزارة“ :األمر مرتوك
ألقسام الصحة يف الواليات لتوزيع
الجرعات عىل املستش�فيات ألنها
أكثر دراية باحتياجاتها”.
توزيع الدواء خارج أمريكا :تتوقع

ال�وزارة أن تحصل جميع الواليات
الخمس�ني واألقاليم عىل شحنات
من الدواء يف املستقبل.
يف وق�ت س�ابق ،ق�ال الرئي�س
التنفي�ذي للرشك�ة داني�ال أوداي
إن “رشكته س�تعمل م�ع رشكاء
دوليني لتوسيع نطاق إنتاج العقار
ليكون متاحا ً حول العالم”.
س�جلت الوالي�ات املتح�دة أكث�ر
م�ن ملي�ون و 339أل�ف إصاب�ة
بفريوس كورونا ت�ويف منهم أكثر
من  79ألفاً ،بينما تماثل  232ألفا ً
للشفاء.
إجماال أص�اب كورونا ،أكثر من 4
ماليني و 84ألفا ً حول العالم ،تويف
منهم ما يزيد عىل  279ألفاً ،وتعاىف
أكثر من ملي�ون و 426ألفاً ،وفق
موق�ع “ ”worldometerاملختص
برصد ضحايا الفريوس.
مر تحجز نصيبها :أعلنت وزيرة
الصحة والس�كان املري�ة هالة
زاي�د ،أن مر حج�زت دفعة أوىل
من دواء “ريمديسيفري” ،الذي تم
اعتماده من منظمة الغذاء والدواء
األمريكي�ة ،ضم�ن بروتوك�والت
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العالج الجديدة لكورونا.
إذ أعلن�ت وزارة الصحة املرية،
تس�جيل  488حالة إصابة جديدة
بفريوس كورون�ا و 11حالة وفاة
فضالً عن خروج  57من املصابني
من مستش�فيات الع�زل والحجر
الصح�ي .وأضاف�ت ال�وزارة أن
إجمايل عدد املتعافني من الفريوس
وصل إىل .2002
بينم�ا قال خالد مجاه�د املتحدث
باسم الوزارة إن عدد الحاالت التي
تحولت نتائج تحاليلها معمليا ً من
إيجابية إىل سلبية ارتفع إىل 2476
حالة من ضمنهم املتعافون البالغ
عددهم .2002
أضاف مجاه�د أن جميع الحاالت
املس�جل إيجابيته�ا للف�ريوس
بمستش�فيات الع�زل والحج�ر
الصح�ي تخضع للرعاي�ة الطبية
وفقا ً إلرش�ادات منظم�ة الصحة
العاملية .وذك�ر املتحدث أن إجمايل
الع�دد ال�ذي تم تس�جيله يف مر
بف�ريوس كورون�ا املس�تجد حتى
األحد هو  8964حالة من ضمنهم
 514حالة وفاة.

بريوت /متابعة الزوراء :
انتشار عدوى فريوس كورونا،
واإلج�راءات الصحي�ة الت�ي
اتبعته�ا الدول�ة اللبناني�ة،
والتي كان م�ن ضمنها الحجر
الصح�ي يف البي�وت والحد من
الخ�روج للش�ارع ،كل ذل�ك
س�اهم يف بح�ث اللبنانيني عن
أماك�ن غ�ري مألوفة للتس�لية
وقضاء الوقت.
باتت أس�طح املبان�ي يف لبنان
املزدحم�ة بخزان�ات املي�اه
وهوائي�ات التق�اط القن�وات
الفضائية ،يف األس�ابيع األخرية
مرسحا ملش�اهد غري اعتيادية
أبطاله�ا الس�كان الذي�ن ه�م
فيالحجر الصحي ،املتعطشون
للحري�ة واله�واء العلي�ل .كما
تحول�ت بعض الرشف�ات أيضا
ألماك�ن يمارس�ون البع�ض
نشاطاتهم عليها.
فبعدما حرم�وا أماك�ن العمل
وهواياته�م املعت�ادة بس�بب
القيود التي فرضتها السلطات
لتطويق تف�ي وب�اء كوفيد-

 ،19اختار لبنانيون كثر احتالل
األس�طح ملمارس�ة أنش�طة
مختلفة.
وبع�د نزولهم ألس�ابيع طويلة
إىل الش�ارع يف الخري�ف الفائت
للتعب�ري ع�ن غضبه�م م�ن
طبق�ة سياس�ية يتهمونه�ا
بالفساد والفش�ل ،آثر البعض
تمضية أوقات طويلة عىل هذه
املس�احات يف أع�ىل العمارات.
وقد رأت أنش�طة غري اعتيادية
الن�ور يف هذه املواقع التي يوفر
بعضه�ا إطالل�ة ال تحجب عىل

العاصم�ة ب�ريوت بش�وارعها
شبه املقفرة مع فرصة التمتع
بمنظر غروب الشمس.
وتق�ول ش�هرزاد مام�ي وهي
راقص�ة تونس�ية تعي�ش يف
بريوت منذ  2016لوكالة األنباء
الفرنس�ية “من�ذ أن بدأ الحجر
املنزيل ،شعرت بضيق ومن هنا
نشأت فكرة الصعود إىل سطح
املبن�ى” .وتصعد ه�ذه الفنانة
الشاشة إىل أعىل مبناها املؤلف
من تس�ع طبق�ات يوميا ،مع
بس�اطها الريايض وعبوة مياه

للتم�رن والتحمي�ة ع�ىل وق�ع
املوسيقى.
وعىل غرار غريه�ا من األجانب
واللبناني�ني الذين بات جزء من
حياته�م يدور يف ه�ذا الديكور
باله�واء الطل�ق ال�ذي كان
يقت�ر ارتياده ع�ىل النواطري
(البواب�ني) وفني�ي الكهرب�اء
والس�باكني ،تغ�ريت نظ�رة
ش�هرزاد لبريوت .وتقول “لدي
إطاللة عىل بريوت برمتها ،هذا
رائع .يس�ود صم�ت مطبق يف
املدينة ،نسمع العصافري ونرى
الش�مس” .وتضيف التونسية
الش�ابة “إنها الجنة بالنس�بة
لفنان يبح�ث عن م�كان ،هذا
أفضل ربما من خشبة املرسح.
إنه شعور رائع”.
ويف منطقة أخ�رى من بريوت،
يمارس مدربا اليوغا ربيع مدور
وزوجت�ه ألون�ا ألكس�ندروفا
ح�ركات بهلوانية عىل س�طح
املبنى.
ويف مدين�ة جبي�ل الس�احلية
ش�مال ب�ريوت ،تض�ع العب�ة

الجمب�از اللبناني�ة كارن ديب
بساطها األحمر الذي بات جزءا
م�ن املش�هد يف صال�ة التمرين
الجدي�دة ع�ىل س�طح املن�زل.
كذل�ك يف طرابل�س عاصم�ة
الشمال اللبناني ،ترسم الفنانة
والناشطة حياة ناظر يف الهواء
الطلق أحدث لوحاتها.
وقد وضع سكان كثر يف املناطق
اللبنانية عددا من الكرايس عىل
األس�طح به�دف التش�مس أو
الق�راءة أو تدخ�ني النرجيل�ة.
وتبدي حياة ناظر أملها من أن
ترتك تجربة الحجر املنزيل أثرها
عىل نمط الحياة يف املدن.
وتقول ش�هرزاد “آم�ل حقا أن
يبدأ الناس بالزرع عىل األسطح
وزي�ادة املس�احات الخ�راء
فيها .لم تكن األسطح مستغلة
بالقدر الكايف .يمكن ممارس�ة
الرياضة عليها وإقامة حفالت
ش�واء واالحتفال” .وتؤكد أنها
ال تعتزم التوقف عن اس�تغالل
س�طح املبن�ى حتى بع�د رفع
تدابري الحجر.

احتجاجا على قيود كورونا

إنطالق مظاهرات يف عدة مدن أملانية والشرطة تلقي القبض على عدد منهم أمام الربملان
برلني /متابعة الزوراء:
ش�هدت عدة مدن أملاني�ة كربلني وميون�خ وفرانكفورت
مظاهرات احتجاجا عىل القيود املفروضة بسبب كورونا
رغ�م التس�هيالت التي ت�م اإلعالن عنه�ا ،ويف برلني ألقت
الرشط�ة القبض ع�ىل عدد م�ن املتظاهري�ن ملخالفتهم
قواعد تنظي�م املظاهرات.وألقت الرشطة األملانية القبض
ع�ىل عدد من األف�راد خالل مش�اركتهم يف مظاهرة أمام
الربملان (بوندس�تاغ) يف العاصمة برلني ،وبحس�ب وكالة
األنب�اء األملاني�ة (د.ب.أ) ،احت�ج متظاه�رون وبينه�م
مروج�ون لنظري�ة املؤامرة ،ع�ىل القي�ود املفروضة عىل
الحي�اة العام�ة يف إط�ار مكافحة جائح�ة كورونا.وكان
منظم�و املظاه�رة أخط�روا الس�لطات بتنظيمه�ا ،ولم
تفص�ح الرشط�ة ع�ن ع�دد املعتقلني.وبحس�ب بيانات
متحدث�ة باس�م الرشط�ة يف برل�ني ،نوه�ت الس�لطات
للمتظاهري�ن عرب مكربات صوت بأنه ال يجب أن يتجاوز

عدد املش�اركني يف املظاهرة  50شخصا .وذكرت املتحدثة
أن الرشطة بدأت بعد ذلك يف اعتقال املتجاوزين.ويف مدينة
فرانكفورت تظاهر أكثر من  500شخص اليوم احتجاجا
عىل قي�ود كورونا وذلك عىل الرغم من إجراءات التخفيف
الجدي�دة التي تم إقرارها مؤخرا .وجاب املتظاهرون قلب
املدينة حاملني الفتات ورددوا عبارات “ اخلعوا الكمامة”
و”انضم�وا” و”مقاومة”.وأف�ادت التريحات الصادرة
عن الرشطة بأن هذه املس�رية غري مرح بها  ،وأن أكثر
من  500ش�خص ش�اركوا فيها وبعضهم لم يلتزم بالحد
األدنى ملس�افة التباعد ( 1,5مرت) .وذك�رت الرشطة أنها
أش�ارت إىل هذا األمر مرارا لكنها لم تفرق املتظاهرين.يف
غض�ون ذلك احتش�د اليوم حوايل  3000ش�خص بميدان
مارينبالت�س يف ميون�خ احتجاج�ا ع�ىل قواع�د التباعد
االجتماع�ي بس�بب أزمة كورون�ا مع ع�دم مراعاة عدد
منهم لهذه القواعد .وأبدى املتظاهرون ضيقهم من قواعد

الحماي�ة م�ن العدوى ش�ديدة الرامة يف والي�ة بافاريا
ويف أملانيا عموما.وقال متحدث باس�م رئاسة الرشطة يف
ميون�خ إن املظاهرة تم التريح به�ا ولكن لعدد ثمانني
ش�خصا فق�ط .وأضاف املتح�دث أن املتظاهري�ن ذكروا
أنهم سيتظاهرون للمطالبة بحماية الحقوق األساسية.
وأضاف املتح�دث أن الرشطة حاولت م�ن خالل مكربات
الصوت حث املتظاهرين ع�ىل االلتزام بالقواعد الصحية.
وأوض�ح املتح�دث أنه ألس�باب تتعل�ق بمراعاة النس�بة
والتناس�ب ترك�ت الرشطة املظاه�رة تمر ول�م تفضها،
مش�ريا إىل أن جمي�ع املش�اركني يف املظاه�رة ترف�وا
بصورة س�لمية .إال أن الرشطة بحس�ب املتحدث فضت
مظاه�رة أخرى نظمها يف الوقت ذاته حوايل  25ش�خصا
من اليمينيني باملدينة .وذكر ش�هود عيان أن املتظاهرين
اتهموا الساس�ة واألطباء بإثارة الذعر وتقليص الحقوق
األساسية للشعب عىل خلفية أزمة كورونا.

ألول مرة في تاريخها

اجلزائر جتري تعديال دستوريا يسمح للجيش بتنفيذ عمليات فى اخلارج
الجزائر /متابعة الزوراء:
لطامل�ا كان�ت الجزائ�ر تفتخ�ر يف املحافل
الدولية بعقيدة جيشها التي تمنع التدخل
العسكري يف ش�ؤون الدول األخرى ،لكنها
اآلن تتج�ه نح�و إج�راء تغيري دس�توري
يس�مح لقواتها بالقيام بمهام عس�كرية
خارج الحدود.
فقد تضمنت مس�ودة التعديل الدس�توري
التي طرحتها رئاسة الجمهورية الجزائرية
للنق�اش مؤخراً ،إج�راء تعدي�ل جوهري
ّ
يمس بعض ما كان ُيعترب “ثوابت العقيدة
العسكرية”.
ونص�ت امل�ادة  31م�ن املرشوع ع�ىل أنه
“يمك�ن للجزائ�ر يف إط�ار األم�م املتحدة،
االتح�اد اإلفريقي والجامع�ة العربية ،ويف
ظ�ل االمتث�ال الت�ام ملبادئه�ا وأهدافه�ا،
أن تش�ارك يف عملي�ات حف�ظ واس�تعادة
السالم”.
كم�ا نص�ت امل�ادة  91منه ع�ىل أن رئيس
الجمهوري�ة الذي يتوىل مس�ؤولية الدفاع
الوطني “يقرر إرس�ال وحدات من الجيش
إىل الخ�ارج بعد مصادق�ة الربملان بأغلبية
الثلثني من أعضائه”.
أث�ارت ه�ذه التغيريات املقرتح�ة مخاوف
ناش�طني جزائري�ني م�ن ج�ر الب�الد إىل
رصاعات عس�كرية ،أو الت�ورط يف الحرب
األهلية الدائرة يف ليبيا.
ُ
وتبن�ى عقي�دة الجي�ش الجزائ�ري من�ذ
االس�تقالل ع�ام  1962ع�ىل أن مهم�ة
الجي�ش هي الدفاع عن حدود البالد ،وعدم
إرس�ال أي قوات للقت�ال يف الخارج ،إال أنه
تم الخروج عن ه�ذه القاعدة مرتني لدعم
الجيش املري يف حرب عام  1967وحرب
تحرير سيناء عام .1973
ول�م تكن فك�رة إج�راء تعدي�ل يف عقيدة
الجيش أمرا ً وليد الثورة أو الرئيس الجديد
عب�د املجي�د تب�ون .فع�ام  ،2018ط�رح
الفري�ق الراحل أحمد قاي�د صالح ،رئيس
أركان الجي�ش الجزائ�ري ونائ�ب وزي�ر
الدف�اع حين�ذاك ،فكرة “تحيينه�ا” ،وقال
بالع�ام إن ترشيع�ات العقيدة العس�كرية
“تت�م مراجعته�ا وتحيينه�ا كلم�ا تطلب
األمر ذلك لتتكيف م�ع متغريات املعطيات
الجيوسياس�ية وه�ي بذل�ك تمثل أس�س
سياس�ة الدفاع الوطني ومرتكزا ً رئيس�يا ً
لصياغ�ة االس�رتاتيجية العس�كرية” ،ما
يشري إىل أن املؤسسة العسكرية الجزائرية
تدعم هذا التغيري.
ويف  26كانون األول /ديس�مرب املايض ،أي
بعد أسبوع من توليه منصبه ،ترأس تبون
اجتماعا ً للمجل�س األعىل لألمن ،وأصدرت
رئاسة الجمهورية عقبه بيانا ً جاء فيه أن
املجلس “درس األوضاع يف املنطقة وبوجه

الخصوص عىل الحدود الجزائرية مع ليبيا
وم�ايل” ،و”ق�رر يف هذا اإلط�ار جملة من
ّ
يتع�ني اتخاذها لحماي�ة حدودنا
التداب�ري
وإقليمن�ا الوطني�ني وك�ذا إع�ادة تفعيل
وتنش�يط دور الجزائر عىل الصعيد الدويل،
خاصة يف ما يتعلق بهذين امللفني ،وبصفة
عامة يف منطق�ة الس�احل والصحراء ويف
إفريقيا”.واعترب البعض أن انعقاد املجلس
األعىل لألمن ،بعد سنوات من تجميد عمله
بسبب مرض الرئيس األس�بق عبد العزيز
بوتفليق�ةُ ،ي َع� ّد إش�ارة واضح�ة عىل نية
القيادة الجديدة لعب أدوار أكرب يف القضايا
اإلقليمية وخصوصا ً يف ليبيا ومايل.
قانوني�اً ،ال يوج�د أي ن�ص دس�توري أو
قانوني يمنع الجيش الجزائري من تجاوز
الح�دود ،بل بالعك�س ،فالجزائر هي جزء
من معاه�دة الدفاع العربي املش�رتك التي
تتح�دث عن إرس�ال ق�وات عس�كرية إىل
الخارج بح�ال تعرّض بلد عرب�ي للتهديد،
وتربطه�ا بتون�س معاه�دة تن�ص ع�ىل
مساعدتها عسكريا ً بحال تعرضت لتهديد
خارجي.
ولكن لطاملا رفضت الجزائر إرس�ال قوات
تمارس مهمات عسكرية خارج حدودها.
فقد رفضت منذ عام  2012املش�اركة مع
القوات الفرنسية يف الحرب عىل اإلرهاب يف
مايل والنيجر.
ويف الس�ادس من كانون األول /ديس�مرب
 ،2017اجتم�ع الرئيس الفرنيس إيمانويل
ماك�رون م�ع رئي�س األركان الجزائ�ري
قاي�د صال�ح لحث املؤسس�ة العس�كرية

عىل املش�اركة يف تحالف محاربة اإلرهاب
يف منطق�ة الس�احل اإلفريق�ي وجن�وب
الصح�راء ،لكن�ه لم يحص�ل إال عىل وعود
بالتع�اون االس�تخباراتي دون نق�ل ّ
أي
جندي جزائري ملحاربة مقاتيل الجماعات
املتشددة هنالك.
وقب�ل نحو عام من ذلك ،دعت الس�عودية
الجزائ�ر للمش�اركة يف الق�وة العربي�ة
املش�رتكة يف اليم�ن ،إال أن األخرية رفضت
وق�ال وزي�ر خارجيته�ا الس�ابق رمطان
لعمام�رة إن ب�الده “ال ت�رى ج�دوى م�ن
املش�اركة يف أي قوة عسكرية عربية اآلن،
وعلين�ا قبل ه�ذا ح�ل الخالف�ات العربية
العربية وتحقيق اإلجماع”.
وع�ام  ،2015اقرتح�ت م�ر إنش�اء
ق�وة عربية مش�رتكة إال أن ه�ذه الفكرة
اصطدمت بالعقيدة الجزائرية التي ترفض
السماح بإرسال جنود إىل الخارج.
وي�رى محلل�ون جزائري�ون أن عقي�دة
الجزائر القاضية بع�دم التدخل يف الخارج
ترسخت لدى العسكريني الكبار يف الجيش
الجزائري منذ نهاية السبعينيات من القرن
امل�ايض ،أي بعد معاهدة الس�الم املرية
اإلرسائيلية ،عام .1978
يقول أستاذ القانون الدستوري يف جامعة
َ
“اعتق� َد الرئيس
“وهران” بوبك�ر زردي:
الراحل هواري بومدين أن الرئيس املري
األس�بق أنور السادات ،اس�تغل العرب من
أج�ل تحقيق مرشوع س�يايس تم تحديده
بدق�ة قبل مدة م�ن حرب ترشي�ن األول/
أكتوبر  ،1973وهو السالم مع إرسائيل”.

ور َ
َس�ت عقيدة الجيش الجزائري عىل عدم
املش�اركة يف عمليات عسكرية يف الخارج،
وكان ذل�ك نتيج�ة ملعاهدة كام�ب ديفيد
َ
اعتق� َد الرئيس ه�واري بومدين أن أنور
إذ
الس�ادات اس�تغل الع�رب ...ولك�ن اآلن،
يطرح مرشوع تعديل الدستور تغيري هذه
العقيدة
ويضيف“ :لهذا الس�بب قرر بومدين تغيري
عقيدة الجيش الجزائري القتالية ،وعقيدة
البالد الدفاعية ،التي باتت قائمة اليوم عىل
مبدأ عدم إرس�ال قوات جزائرية إىل خارج
الح�دودمهم�اكان�تالظ�روف”.
ويرى أس�تاذ العلوم السياس�ية يف جامعة
الجزائر توفيق بوقاعدة أن يد الجزائر كانت
مغلولة يف الدفاع عن أمنها ومصالحها ،يف
ظل ما يحدث يف جوارها اإلقليمي وخاصة
يف ليبيا ومايل.
وبرأي�ه ،ف�إن تقييم ه�ذا األمر ه�و الذي
يدفع نحو انتهاج عقيدة عسكرية جديدة
والتخيل عن العقيدة املرتبطة بعدم التدخل
العسكري الخارجي.
وأض�اف الكات�ب واملحل�ل الجزائ�ري
لرصي�ف“ :22حينم�ا ت�م اختط�اف
الدبلوماس�يني الجزائري�ني يف م�ايل ،ع�ام
 ،2012اس�تنفذت الدول�ة كل خياراته�ا
الس�لمية دون أن تتمكن م�ن إنقاذ أرواح
أبنائه�ا ،وكان يمك�ن لعملي�ة عس�كرية
للكومان�دوس داخل م�ايل أن تحقق نتائج
أكثر مما تحقق حتماً”.
ويف نيسان /أبريل  ،2012اقتحمت جماعة
مس�لحة تابعة لفصيل “املرابطون” ،وهو

تنظيم إرهابي محس�وب عىل “القاعدة”،
القنصلي�ة الجزائري�ة الواقع�ة يف مدين�ة
غاو ،ش�مال مايل ،أثناء تمرد اندلع هنالك،
واختطفت س�بعة دبلوماسيني جزائريني،
لك�ن الجزائر رفض�ت التدخل العس�كري
إلنقاذه�م ولج�أت إىل خي�ار التف�اوض
الرسّي.
وبع�د أقل من ع�ام ،وبالتحدي�د يف كانون
الثان�ي /يناي�ر  ،2013تس�للت جماع�ة
إرهابي�ة من ش�مال مايل إىل ليبي�ا ،ومنها
إىل جنوب رشق الجزائ�ر ،واحتلت مصنعا ً
للغاز يف منطقة “عني أمناس” ،واحتجزت
مئ�ات الرهائن داخله قب�ل قتل  38أجنبيا ً
منه�م .وكذل�ك األم�ر ،رفضت الس�لطات
التدخل عس�كريا ً يف مايل واكتفت بتش�ديد
إجراءات الحماية عىل الحدود.
ويق�ول بوقاع�دة“ :تواصل�ت سلس�لة
التهدي�دات األمني�ة اآلتي�ة م�ن الج�وار
وخاص�ة من ليبي�ا ،وتلقين�ا تهديدات من
طرف جماعات متطرفة أخرى وجماعات
تحرّكها أطراف دولية ال تتقاطع مصالحها
مع مصلحة الجزائر”.
“ي�د الجزائر كان�ت مغلول�ة يف الدفاع عن
أمنه�ا ومصالحه�ا ،يف ظ�ل م�ا يحدث يف
جواره�ا اإلقليمي وخاصة يف ليبيا ومايل”،
بس�بب عقيدة الجي�ش الرافض�ة للتدخل
العس�كري الخارج�ي ...م�رشوع تعدي�ل
الدستور الجزائري يقرتح السماح للرئيس
بإرسال قوات إىل الخارج
ويضي�ف أن ه�ذه التحدي�ات ترافقت مع
وجود دول فاش�لة تنترش فيها الفوىض يف
املحيط الجغرايف للجزائر ،و”هذا ما دفع إىل
اإلرساع يف إعادة النظر يف مبدأ عدم التدخل
العسكري خارج الحدود”.
ولف�ت املحل�ل الجزائ�ري إىل أن التهديدات
األمنية الجديدة التي لم تعد تنحر داخل
الح�دودّ ،
حتمت عىل العس�كريني رضورة
التعام�ل م�ع الواق�ع الجديد .وم�ن هنا،
عمل مع ّدو الدس�تور عىل تعديل املادة 95
(توازيه�ا املادة  91من م�رشوع التعديل)
“لتوظي�ف كل اإلمكانيات املتاحة لتحقيق
األم�ن الوطني يف املجال الحيوي ،والتعامل
مع الواقع الجديد عىل الحدود”.
من جانبه ،رأى الباحث واملحلل الس�يايس
مالك بلقاس�م أن�ه من ال�روري القيام
به�ذا التغي�ري يف الظ�رف الراه�ن ،و”غري
معقول أن تستمر بنود صيغت خالل حرب
التحرير (ضد االستعمار الفرنيس) وخالل
مرحل�ة حركة عدم االنحي�از التي ترفض
التدخل يف ش�ؤون اآلخرين”.
وقال بلقاس�م لرصيف“ :22ال بد للجزائر
أن تتكيف كدولة مس�تقلة م�ع التحديات
الت�ي تواجهن�ا س�نة  ،2020وبتقدي�ري

األزم�ة الليبي�ة كان�ت الس�بب الرئييس يف
التوج�ه لتغي�ري عقيدة الجيش والس�ماح
ل�ه بالتدخ�ل خارجي�ا ً ألن األم�ن القومي
للجزائ�ر كان مس�تهدفا ً يف العمق وال يزال
إىل اللحظة”.
وتاب�ع بلقاس�م“ :التحدي�ات اإلقليمي�ة
تفرض علينا التأقلم معها ،ومن دون شك
أن الجزائر ال تسعى إىل الحروب أو التهجم
ع�ىل ال�دول لكنه�ا تري�د قط�ع الطري�ق
حول مَ ن يس�عى إىل تأجي�ج الراعات يف
املنطقة”.
ورأى الكات�ب واإلعالمي الجزائري حفيص
أحم�د يف تغريدة أن هذه “الخطوة تتماىش
واملتغريات الحاصلة وتفتح املجال للجزائر
بأن تكون حلقة أساسية يف صناعة القرار
إقليميا ً ودولياً”.
ب�رأى توفيق بوقاع�دة“ ،س�تثري صياغة
املادة الدس�تورية ،بش�كلها الحايل ،الكثري
م�ن الجدل لدى أنص�ار العقي�دة الحالية،
إذ س�ريون أن التعديل يتناىف مع املبدأ الذي
كرّسته الدبلوماسية الجزائرية ُ
وترا ِفع من
أجل�ه يف مختلف املحافل الدولية وهو مبدأ
عدم التدخل يف شؤون الغري”.
وبرأيه ،فإن النقط�ة الثانية املثرية للجدل
ه�ي ع�دم تحدي�د أي�ن يمك�ن التدخ�ل،
ّ
املقرتح�ة أعطت س�لطة التقدير
فامل�ادة
لرئيس الجمهورية مع استش�ارة الربملان،
متس�ائالً“ :هل نفهم أن التدخل يمكن أن
يك�ون يف املنطق�ة العربي�ة أو املغاربية أو
الساحل اإلفريقي أو كل إفريقيا؟”.
وأض�اف“ :أرى أن ع�ىل مناقي مس�ودة
الدس�تور إعطاء األولوي�ة لتحديد طبيعة
التهديدات التي تس�توجب التدخل واملوقع
الجغ�رايف لذل�ك ،وتحديد أش�كال التدخل،
حتى ال تصبح املادة مربرا ً لتحويل الجيش
لخدمة أجندة أطراف دولية دون احتساب
تداعياتها املستقبلية عىل خارطة املصالح
االقتصادية والوطنية للبالد”.
وحول املخاوف م�ن أن يكون هذا التعديل
باب�ا ً ل�راع عس�كري م�ع املغ�رب يف
قضي�ة الصح�راء الغربي�ة ودع�م جبه�ة
“البوليس�اريو” ،ق�ال بلقاس�م إن األزمة
املغربية سياسية وال يمكن التوجه للخيار
العس�كري ألن هن�اك رابط�ا ً قوي�ا ً ب�ني
الش�عبني وهذا التعديل هدفه التعامل مع
التهديدات العسكرية يف املنطقة والتي من
ش�أنها رضب اس�تقرار دول الساحل أما
املغرب فبعيد عن هذه الفرضية.
وبتقدي�ر بلقاس�م ،ه�ذا التعديل ل�ن يج ّر
الجزائ�ر للدخ�ول يف أح�الف أو إغ�راءات
اقتصادي�ة و”قد أثبتت ه�ذا يف عدة أزمات
سابقة كانت معظم الدول العربية طرفا ً يف
الراع فيها باستثناء الجزائر”.
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التجارة تباشر بالطحن التجرييب واخلبازة
باحلنطة احمللية
بغداد /الزوراء:
اعلنت الرشكة العامة لتصنيع الحبوب يف
وزارة التجارة عن تسلم فروعها كميات
محدودة من الحبوب املحلية املسوقة
حديثا إلجراء تجارب الطحن والخبازة
تمهيدا لتجهيز املطاحن بالخلطات
املناسبة.
اكد ذلك مدير عام الرشكة ،خطاب عيل
القييس ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،مضيفا :ان اغلب فروع الرشكة يف
املحافظات التي بارشت بتسويق الحنطة
خالل املوسم الحايل تسلمت كميات

محدودة من الحنطة بخلطات متنوعة
إلجراء الطحن والخبازة التجريبية بإرشاف
لجان مشرتكة من فروع رشكات تجارة
وتصنيع الحبوب ودائرة الرقابة التجارية
باملحافظات قبل املبارشة بتجهيز املطاحن
العاملة بحصصها املقررة.
واشار اىل نجاح التجارب يف اغلب املطاحن
التي انتخبت إلجراء التجارب .مشددا عىل
تحديد الخلطات املقرتحة حسب نوعيات
الحبوب املسوقة .الفتا اىل :ان التجارب
جرت بمحافظات كربالء وميسان والنجف
والديوانية واملثنى والبرصة وذي قار.

أمانة بغداد تبدأ تطوير واجهة مخس
مدارس شرقي العاصمة

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس االحد ،عن املبارشة بتطوير واجهة خمس مدارس ضمن مدينة
الصدر رشق العاصمة.
وقالت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «دائرة املشاريع احدى مالكات امانة
بغداد بارشت بتطوير واجهة  5مدارس ضمن منطقة جميلة يف مدينة الصدر».
واضافت ان «االعمال تتضمن التسوية والتعديل مع فرش الحىص ومن ثم الرصف
بمادة املقرنص املنتج يف معامل الدائرة وبأسلوب التنفيذ املبارش وبالجهد الذاتي للدائرة
املذكورة».
يذكر ان امانة بغداد كانت قد انجزت يف وقت سابق تطوير واجهة  10مدارس ضمن
منطقة الزعفرانية جنوب بغداد.

إبطال مفعول العشرات من العبوات الناسفة
يف األنبار

بغداد /الزوراء:
اعلن مصدر امني يف قيادة عمليات
الجزيرة بمحافظة االنبار ،امس االحد،
عن ابطال مفعول العرشات من العبوات
الناسفة واالجسام املفخخة بعملية
تطهري مناطق االنبار الغربية .
وقال املصدر يف ترصيح صحفي ان
” القوات االمنية نفذت حملة دهم
وتفتيش واسعة النطاق استهدفت
املناطق الواقعة بني قضاءي رواه وعنه
غربي االنبار ،تمكنت من خاللها من
ابطال مفعول العرشات من العبوات

الناسفة واالجسام املفخخة من
مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرته
عىل تلك املناطق “.
واضاف املصدر ،الذي فضل عدم الكشف
عن هويته :ان” القوات االمنية اغلقت
كافة املناطق املستهدفة وتمكنت من
االستدالل عىل اماكن تواجد االجسام
املفخخة وابطال مفعولها» .مبينا ان”
معلومات استخباراتية مكنت القوات
االمنية من كشف االجسام املفخخة
وتفجريها دون وقوع أي اصابات يف
صفوف القوات االمنية “.

أطاح بثالث قيادات “داعشية” وقتل رابعا يف كركوك ودياىل

احلشد حيبط خمططا إرهابيا الستهداف النخيب ويصد تعرضا على احلدود
بغداد /الزوراء:
أحبطت قوات اللواء  2٦بالحشد الشعبي
مخططا إرهابيا الستهداف النخيب بالصواريخ.
وفيما حبطت قيادة عمليات االنبار تسلال
لعصابات داعش االرهابية عىل الحدود العراقية
السورية ،أعلن قاطع الشمال القاء القبض
عىل  ٣من قادة تنظيم “ داعش” االجرامي وقتا
احدهم يف كركوك ودياىل.
وذكر بيان إلعالم الحشد ،امس االحد ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أنه “بنا ًء عىل معلومات
استخبارية دقيقة توجهت مفرزة قتالية مع
الفريق التكتيكي للواء  2٦بالحشد الشعبي
خارج قاطع املسؤولية بعمق  25كم رشق
وادي قذف يف صحراء االنبار للسيطرة عىل
مجموعة مقذوفات مهيأة لعملية تعرض
تحتوي عىل  ٦صواريخ مع دراجة نارية والتي
كانت تعد الستهداف ناحية النخيب التابعة
ملحافظة االنبار”.
وأضاف البيان ،أنه “تم تدمريها ،فيما الذ
االرهابيون بالفرار يجرون اذيال الخيبة
والخرسان”.
بينما احبطت قيادة عمليات االنبار للحشد
الشعبي ،مساء السبت ،تسلال لعصابات
داعش االرهابية يف منطقة رشق عكاشات
غرب محافظة االنبار عىل الحدود العراقية

السورية.
وقال قائد عمليات االنبار للحشد ،قاسم
مصلح ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه،
انه “يف الساعة  10:٣0من مساء السبت احبط
لواء  18يف الحشد الشعبي تسلال لعدد من
االرهابيني حاولوا عبور الساتر االمني باتجاه
عكاشات لكن ابطال الفوج الثاني يف لواء 18
املرابطني عىل الساتر استطاعوا جرح ثالث
من االرهابيني وحصل تبادل اطالق النار بني

الجانبيني وبعدها الذ االرهابيني الفرار باتجاه
عمق الصحراء بواسطة عجلة ودراجة نارية”.
واشار قائد العمليات اىل ان “قواتنا رفعت من
جهاهزيتها العسكرية واستعدادها للذود عن
امن محافظة االنبار واهلها”.
ويف السياق نفسه ،أعلن قائد قاطع الشمال
للحشد الشعبي يلماز شهاب النجار ،امس
االحد ،عن القاء القبض عىل ثالثة من قادة
بتنظيم “ داعش” االجرامي يف كركوك.

دعوات ملناقشة قانون الضمان االجتماعي وإرساله للربملان

العمل تصرف راتب املعني املتفرغ لشهر نيسان
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة العمل والشؤون
االجتماعية العراقية ،امس األحد،
عن إطالق هيئة ذوي اإلعاقة
واالحتياجات الخاصة رصف راتب
املعني املتفرغ لشهر أبريل /نيسان
ضمن عام  2020للمتسلمني سابقا
عن طريق الدفع اإللكرتوني .وفيما
دعت لجنة العمل واملهجرين النيابية
الوزارة اىل مناقشة قانون الضمان
للربملان،
وارساله
االجتماعي

اوضحت بعض النقاط واالخفاقات
فيه.
وقالت الوزارة ،يف بيان لها «إن رصف
الرواتب يأتي بناء عىل توجيه وزير
العمل ،عادل الركابي ،وبإرشاف
مبارش من رئيس هيئة رعاية ذوي
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة عصام
عبداللطيف التميمي».
وأضافت الوزارة ،يف بيانها« :أنه سيتم
رصف الرواتب من خالل مصارف
(الرافدين ،والرشيد ،وأشور) ابتدا ًء

من اليوم االثنني مراعاة للظرف
الحايل وتخفيفا عن كاهل األشخاص
ذوي اإلعاقة».
ووجه رئيس الهيئة ،بحسب البيان،
«برصف امللحق بعد الدفعة بأيام
قليلة وذلك إلجراءات تدقيقية ،داعيا ً
الجميع إىل تفهم ظرف حظر التجوال
املعمول به للحد من فريوس كورونا
وتأثريه عىل سري العمل».
من جانب اخر ،دعت لجنة العمل
واملهجرين النيابية ،امس االحد،

الرتبية تؤكد استعدادها إلجراء
االمتحانات النهائية

القادسية تعلن إنشاء منصة إلكرتونية
خاصة مبرض «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلنت جامعة القادسية ،امس األحد ،عن إنشاء منصة الكرتونية خاصة بمرض
كورونا.
وقالت الجامعة يف بيان لها :انه وخالل مشاركة رئيس الجامعة باجتماع خلية األزمة انه
تم تشكيل لجان من كافة االختصاصات للدراسة والعمل الجاد للسيطرة عىل الوباء.
وأضاف :أنه تم إنشاء عيادات الكرتونية خاصة للتواصل مع املرىض ،وتقديم دراسة
أسبوعية خاصة وبمختلف االختصاصات للسيطرة عىل هذا الوباء وتقديم االستشارة
العامة الناس.

ذي قار توجه اجلامعات األهلية بتخفيض
الرسوم الدراسية
بغداد /الزوراء:
وجه محافظ ذي قار ،ناظم حميد
الوائيل ،امس األحد ،الجامعات االهلية
يف املحافظة بتخفيض الرسوم الدراسية
للعام الحايل.

وحصلت «الزوراء» عىل نسخة من وثيقة
صادرة عن املحافظة ،تتضمن طلبا ً
للجامعات األهلية بتخفيض الرسوم
الدراسية للعام الحايل ،والتخفيف عن
كاهل الطلبة.

وقال النجار يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،انه “بناء عىل معلومات استخبارية دقيقة
القت قوة من الحشد الشعبي عىل ثالثة من
قادة داعش ضمن قاطع عمليات كركوك”.
وبدأت قوات الحشد الشعبي يف اآلونة األخرية
تكثيف عملياتها األمنية يف كركوك لتعقب
ما يعرف بـ”الخاليا النائمة” لداعش لتعزيز
وتأمني املدن املحررة وسالمة املدنيني يف
املحافظة.
من جهته ،اعلن القيادي يف الحشد الشعبي،
صادق الحسيني ،امس االحد ،عن مقتل ابرز
قادة داعش يف حوض الوقف شمال رشق
دياىل.
وقال الحسيني يف حديث صحفي ان” جهودا
استخبارية مشرتكة قادت اىل قتل امريما يسمى
بحوض الوقف(25كم شمال رشق بعقوبة)
والذي يمثل ابرز قادة التنظيم يف دياىل”.
واضاف الحسيني ان” العملية نوعية وجرت
وفق معلومات استخبارية دقيقة” ،مؤكدا
أن “مقتل امري الوقف رضبة اخرى لداعش
االرهابي يف دياىل”.
وكان الحشد الشعبي والتشكيالت االمنية
نجحت خالل االشهر املاضية من االطاحة
بالعديد من قادة تنظيم داعش االرهابي يف
مناطق متفرقة من دياىل.

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الرتبية اتمام استعداداتها إلجراء
االمتحانات التمهيدية والعامة بمواعيدها التي
كانت قد حددتها خالل األسبوع املايض.
وقال مصدر يف الوزارة يف ترصيح صحفي ان «الوزارة
وبالتعاون مع مديرية التقويم واالمتحانات،
اكملت جميع االستعدادات الخاصة باالمتحانات
النهائية للمراحل املنتهية للعام الدرايس الحايل
.»2020 – 2019وبني ان «االستعدادات تضمنت
تهيئة الدفاتر االمتحانية واملراكز التي ستجرى
فيها االمتحانات ،اضافة اىل القوائم بأسماء
املراقبني يف املراكز ،فضال عن االجراءات االستباقية
املتضمنة تعفري املراكز والقاعات االمتحانية قبل
بدء االمتحانات».واشار املصدر اىل :انه سيتم
اتباع االجراءات الوقائية الخاصة بمحاربة جائحة
فريوس كورونا ،السيما ارتداء الكمامات والكفوف

وتعقيم االيدي وغريها من العمليات التعقيمية،
خصوصا اثناء توزيع االسئلة االمتحانية او جمع
ونقل الدفاتر وغريها من االجراءات االمتحانية
املعتادة سنويا بهذا الصدد.
وذكر ان «املواعيد االمتحانية التي اعلنتها الوزارة يف
وقت سابق ،متفاوتة بني مرحلة واخرى» .موضحا
بخصوص مواد االمتحانات التمهيدية لطلبة
الخارجي للعام الدرايس الحايل« :انه تم شمولهم
بقرار عدم املطالبة بدراسة املواد املعلقة ،بينما
استثنتهم الوزارة من قرار التقليص والحذف فهم
غري مشمولني بذلك».وتابع« :ان القرار شمل الطلبة
املنتظمني يف الدراسة فقط» ،منوها «بأنه سيتم
شمولهم بذلك بعد اجتيازهم االمتحان التمهيدي
والتأهيل اىل االمتحان النهائي» ،مبينا «انه حينها
سيشمل بقرار الحذف والتقليص ،ويرسي عليه ما
يرسي عىل الطالب املنتظم».

الوزارة العمل اىل مناقشة قانون
وارساله
االجتماعي
الضمان
للربملان.
وقالت اللجنة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،انها «هنأت وزير العمل
والشؤون االجتماعية عادل الركابي
بمناسبة تسنمه منصبه الوزاري»،
مشرية اىل انها «اوضحت بعض
النقاط واالخفاقات فيما يخص عدم
ضمان حقوق الحماية االجتماعية
بشكل كاف وهيئة ذوي االعاقة وعدم

تطبيق قانون رقم  ٣7لسنه 2015
الذي بدوره يقلل من العبئ الحاصل
يف ايجاد فرص العمل حاليآ».
وتطرق البيان ،اىل «مطالبات اللجنة
ومخاطباتها الوزارة بهدف تقنني
العمالة االجنبية التي غزت البالد من
خالل تحديد عمل الرشكات».
ودعت اللجنة الوزارة اىل «مناقشة
قانون الضمان االجتماعي وارساله
اىل مجلس النواب استجابة ملطالبها
خالل الفرتة السابقة».

فسخ عقد حمطة كهرباء بيجي واسرتجاع
 500مليون دوالر بسبب الفساد
بغداد /الزوراء:
أعربت النائبة عالية نصيف عن شكرها وإشادتها بجهود القضاء العراقي وهيئة النزاهة يف
فسخ عقد محطة بيجي واسرتجاع مبلغ خمسمائة مليون دوالر ،وذلك استجابة لبياناتها
وترصيحاتها التي حذرت فيها من وجود فساد بأرقام فلكية يف هذا العقد.
وقالت نصيف يف بيان امس »:سبق وأن كشفنا بتاريخ  1٦/9/2019عن أكرب فضيحة فساد
قامت بها جهات عليا يف وزارة الكهرباء ،تتضمن التعاقد مع ائتالف رشكة سيمنس األملانية
وأوراسكوم املرصية عىل تأهيل محطة بيجي الكهربائية بمبلغ مليار و  ٣00مليون دوالر رغم
أن األجزاء املهمة من املحطة كالتوربينات موجودة ولم تترضر أثناء دخول داعش ،ثم نرشنا
بيانا ً آخر بتاريخ  2٤/11/2019حذرنا فيه من محاولة جهة عليا يف الوزارة إخفاء األدلة حول
هذا العقد وإلصاق التهمة بأحد املدراء العامني «.
وأضافت نصيف  »:اليوم ونحن نمر بأزمة كورونا وما يتبعها من أزمة مالية ،نهنئ الشعب
العراقي بفسخ هذا العقد واسرتجاع مبلغ خمسمائة مليون دوالر إىل خزينة الدولة وانقاذها من
الرسقة من قبل عديمي الرشف والضمري ،ونشيد بعدالة القضاء العراقي وبجهود هيئة النزاهة
وكل من تعاون معنا يف أداء دورنا الرقابي والرشفاء الذين جازفوا ورسبوا معلومات عن هذا
العقد ،وننتظر اسرتجاع بقية املبالغ بإذن الله تعاىل «.
وتابعت  »:لقد واصلنا فضح الفاسدين والكشف عن العقود والصفقات الفاسدة من خالل
مكتبنا اإلعالمي وما ننرشه من بيانات وترصيحات والتي نتمنى أن تعتربها الجهات املعنية
بالغات رسمية ،علما ً بأن مافيات الفساد ورساق املال العام رفعوا دعاوى قضائية ضدنا ،لكننا
والحمدلله ال نخىش يف الحق لومة الئم ،واليوم ننتظر إجراءات محاكمة املتورطني يف عقد محطة
بيجي وإنزال القصاص العادل بهم ،ومن محاسن الصدف أن فضيحتهم تزامنت مع توقف
حركة الطريان بسبب كورونا وعدم قدرتهم عىل الهرب ،باإلضافة إىل مجيء تشكيلة وزارية
بديلة وفقدان السابقني ملناصبهم ،والبد للعدالة أن تأخذ مجراها».

املباشرة بإعمار كنيسة مريم العذراء
يف املوصل

بدء العمل مبشروعي ماء السمايد وجماري الزبري يف البصرة

بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة البرصة إعادة العمل ملرشوع
ماء (السمايد) يف قرية املحيات الواقعة ضمن
الحدود اإلدارية لقضاء املدينة شمال املحافظة،
فضال عن مبارشة الرشكة املنفذة ملرشوع
مجاريالزبري للمرحلة الثانية بالتنفيذ ضمن
خطة عمل يف اعمال املجاري والبنى التحتية
املتكاملة للمناطق املشمولة وضمن خطة
مشاريع تنمية االقاليم لعام .2019
وقال مستشار محافظ البرصة للشؤون الفنية،
عبد الكريم الرومي ،امس االحد ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إنه «تمت إعادة العمل
ملرشوع ماء (السمايد) يف قرية املحيات الواقعة
ضمن الحدود اإلدارية لقضاء املدينة شمال
محافظة البرصة».
مشريا ً اىل «شحن املجمع الخاص باملرشوع
من دولة تركيا إىل محافظة البرصة مع معداته
حيث تقدر سعة ضخ املرشوع للماء ()٤00
مرت مكعب بالساعة ،اي ما يعادل ( )9٦00مرت
مكعب باليوم والذي سيسد حاجة ( )٣2الف
مواطن من أهايل القرية يف القضاء».

وأضاف أن «املرشوع كان ضمن مشاريع انعاش
االهوار ،حيث كانت أغلب املشاريع يف السنوات
املاضية متوقفة ونتيجة الحتياج األهايل
للمرشوع يف فصل الصيف فقد تدخل محافظ
البرصة أسعد العيداني إلعادة العمل باملرشوع

وتحويله ضمن مشاريع تنمية األقاليم ،وقد
تم شحن املجمع مع املعدات من دولة تركيا
إىل املحافظة ومن املؤمل أن يصل املجمع مع
معداته خالل مدة عرشة أيام».
من جانر اخر ،اعلن يف قضاء الزبري غرب

البرصة ،امس االحد ،مبارشة الرشكة املنفذ
ملرشوع املجاري للمرحلة الثانية بالتنفيذ ضمن
خطة عمل يف اعمال املجاري والبنى التحتية
املتكاملة للمناطق املشمولة وضمن خطة
مشاريع تنمية االقاليم لعام  2019وبكلفة
تجاوزت  500مليار.
وقال قائم مقام القضاء ،عباس ماهر ،يف
ترصيح صحفي :ان كوادر رشكة النرجس
املنفذة ملرشوع الزبري الكبري بارشت اعمالها
امس ضمن خطة العمل والبدء بمواقع املحطات
املعالجة والدفع ملنطقة الخطوة.
واشار ماهر اىل :ان مرشوع املجاري باالضافة
اىل اعمال املجاري ستنفذ اعمال الخدمات
املتكامل يف املناطق .موضحا :ان مرشوع
املجاري للمرحلة الثانية حصل بعد فشل
مرشوع املجاري للمرحلة االوىل ،وتمت احالته
من قبل محافظة البرصة للتنفيذ ضمن
مرشوع متكامل للبنى التحتية وضمن مشاريع
تنمية االقاليم لعام  .2019مؤكدا :ان الرشكة
بارشت ميدانيا وضمن خطة العمل والتوقيتات
املطلوبة.

بغداد /الزوراء:
أعلن محافظ نينوى ،نجم الجبوري ،امس
االحد ،عن املبارشة بإعمار كنيسة مريم
العذراء يف الجانب األيمن من املوصل.
وقال الجبوري يف بيان اطلعت عليه
«الزوراء» إن “املالكات الهندسية يف
بلديات نينوى رشعت بأعمال اعمار
احدى الكنائس التي دمرها اجراميو

عصابات “ داعش” االرهابية وهي
كنيسة (مريم العذراء) والوقعة يف ايمن
مدينة املوصل”.
وأضاف الجبوري ان “عملية االعمار
استأنفت بعد رفع االنقاض من الكنيسة
بالكامل” ،منوها بأن “تكاليف عمليات
اعمارها تم رصفها من املبالغ املخصصة
إلعمار املناطق املترضرة”.

أسواق
العدد 7246 :االثنين  11 -آيار 2020

جلنة برملانية تقرتح االعتماد على
“النفط البديل” لتجاوز األزمة الراهنة

بغداد /الزوراء:
اق�رح رئي�س لجن�ة الزراع�ة
النيابي�ة ،سالم الشم�ري ،امس
االح�د ،االعتم�اد ع�ى النف�ط
البدي�ل لتج�اوز األزم�ة الحالية
بسب�ب انخفاض أسع�ار النفط،
مبين�ا ان الخ�روج م�ن االزم�ة
الحالي�ة يتطل�ب تفعي�ل العديد
م�ن القطاع�ات الحيوي�ة الت�ي
بمقدوره�ا مضاعف�ة واردات
البلد ودعم املوازن�ة املالية .وقال
الشم�ري يف ترصي�ح صحفي إن
“االزمة االقتصادية عاملية بسبب

انخفاض أسعار النفط” ،مشريا
اىل أن “االعتماد عى النفط البديل
“الزراع�ة” ،وتنشي�ط املناف�ذ
الحدودية احد العوامل األساسية
ملضاعف�ة واردات البل�د الغ�ري
نفطية” .وأضاف أن “الحكومات
املتعاقب�ة ل�م تض�ع يف أولوياتها
خط�ط مستقبلي�ة بعي�دة االمد
يتم م�ن خالل�ه تنوي�ع مصادر
الدخ�ل” ،مؤك�دا أن “االعتم�اد
ع�ى قطاع�ي الزراع�ة واملناف�ذ
الحدودي�ة سينع�ش املوازن�ات
املالية القادمة”.

املركزي يبيع  176مليون دوالر يف
مزاد العملة
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مطالبات باستعادة  128تريليون دينار من أربيل لتسديد الرواتب

جلنة النفط والطاقة النيابية حتذر من جلوء احلكومة اجلديدة
لالقرتاض اخلارجي
بغداد /الزوراء:
حذرت لجنة النف�ط والطاقة النيابية
من لجوء الحكومة الجديدة لالقراض
الخارجي لتمويل موازنة  ،٢٠٢٠وفيما
اك�دت اللجنة االقتصادي�ة النيابية ان
العراق سيتحم�ل  90مليار دوالر دين
داخ�ي ،دعت اللجن�ة املالي�ة النيابية
الحكوم�ة الجدي�دة اىل العم�ل ع�ى
استعادة مديونية بغداد والبالغة 128
ترلي�ون دين�ار كمستحقات ش�هرية
مراكمة.
وق�ال عض�و لجن�ة النف�ط والطاقة
النيابي�ة ،محم�ود الزج�راوي ،امس
االح�د ،يف ترصي�ح صحف�ي إن
“االق�راض الخارج�ي يشجع حيتان
الفس�اد ع�ى رسق�ة ج�زء م�ن تل�ك
األم�وال” ،موضحا أن “هن�اك مساع
نيابية ملعالج�ة املوازنة وإيجاد موارد
أخ�رى يف تنوي�ع مص�ادر الدخل من
خالل تفعيل االستثمار الخارجي داخل
العراق بدال من االقراض الخارجي”.
مبين�ا أن الع�راق بإمكان�ه اللج�وء
لالق�راض ع�ن طريق جل�ب رشكات
استثمارية تعمل داخل العراق للحفاظ
عى االموال من الرسقة.
وأضاف أن “ الع�راق يحتاج إىل نصف
املوازن�ة كقروض لتأم�ن احتياجات
البلد األساسي�ة” ،مشريا إىل أن “الحل

الوحي�د لعبور االزم�ة الحالية تعضيد
املوارد واالي�رادات بعيدا عن االقراض
الخارجي تجنبا لرسقة األموال”.
بينم�ا اكد عض�و اللجن�ة االقتصادية
النيابي�ة ،حامد املوسوي ،امس االحد،

ان الع�راق سيتحم�ل  90ملي�ار دوالر
دين داخي.
وقال املوسوي يف حديث متلفز تابعته
«ال�زوراء» :ان «العراق الع�راق مثقل
بالديون الداخلية والخارجية وحكومة

بغداد /الزوراء:
أعلن البنك املرك�زي العراقي،
امس االحد ،عن بيعه ألكثر من
 176مليون دوالر وبمشاركة
 31مرصف�ا .وبلغ�ت مبيعات
البن�ك يوم ام�س  176مليونا
و 774الف دوالر غطاها البنك
بسعر رصف اساس بلغ 1190
دين�ارا ل�كل دوالر .وكان�ت
مبيعات البنك جميعها لتعزيز

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

بغداد /متابعة الزوراء:
أف�ادت مجل�ة « »TRADING ECONOMICSالعاملي�ة التي تعنى
بامل�ؤرشات االقتصادية واملالية بأن العراق ه�و رابع منتج للنفط
بالعال�م .وأظهرت املجلة ،ضم�ن تقرير لها ،ال�دول العرشة األوىل
بأعى معدل إنتاج للنفط خالل عام  ،2019والذي أظهر بأن العراق
ج�اء باملرتبة الرابع�ة بواقع معدل إنتاج أربع�ة مالين و 580ألف
برميل يومياً .وأضافت أن أمريكا جاءت باملرتبة األوىل بمعدل إنتاج
بل�غ  12مليونا ً و 230ألف برميل يومياً ،تليها روسيا بمعدل انتاج
 10مالي�ن و 840أل�ف برميل يومي�اً ،ومن ث�م السعودية بمعدل
انت�اج بلغ تسعة مالي�ن و 810الف برميل يومياً .وأش�ارت إىل ان
كندا جاءت باملرتبة الخامسة بمعدل انتاج بلغ أربعة مالين و350
أل�ف برميل يومياً ،ومن ثم جاءت الصن باملرتبة السادسة بمعدل
إنت�اج ثالثة مالي�ن و 820ألف برمي�ل يوميا ،مبين�ة ان اإلمارات
ج�اءت باملرتب�ة السابعة بمعدل انتاج بلغ ثالث�ة مالين و 60الف
برميل يوميا.
وب�ن التقرير ان الربازيل ج�اءت باملرتبة الثامنة بمعدل انتاج بلغ
مليون�ن و 790ألف برميل يومياً ،يليه�ا الكويت بمعدل انتاج بلغ
مليون�ن و 680الف برميل يوميا ،واخريا يف املرتبة العارشة جاءت
ايران وبمعدل انتاج بلغ مليونن و 360الف برميل يومياً.

عب�د املهدي حاولت تسدي�د بعضها»،
الفت�ا اىل ان ه�ذه الدي�ون بلغ�ت 38
ملي�ار دوالر هو دي�ن داخي و 52دين
خارجي».
واضاف ان «ع�ودة الحكومة الجديدة

للق�روض سيثق�ل كاهل الع�راق وقد
يعج�ز الع�راق ع�ن تسديده�ا ،وان
االق�راض الخارج�ي يمك�ن ان يحل
االزمة االقتصادية ،لكنه سيولد أزمات
مستقبلية».
ويف سي�اق متصل ،دعت اللجنة املالية
النيابي�ة الحكومة الجدي�دة اىل العمل
عى استع�ادة مديونية بغداد والبالغة
 128ترلي�ون دين�ار كمستحق�ات
شهرية مراكمة.
وقال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية،
حن�ن القدو ،امس االح�د ،يف ترصيح
صحف�ي ان “الحكوم�ة ق�ادرة ع�ى
توفري مبال�غ الرواتب بعدة طرق دون
االق�راض الخارجي بضمنه�ا توفري
 24ترلي�ون دين�ار م�ن ام�وال املنافذ
الحدودية”.
واض�اف الق�دو ان “اربي�ل مطالب�ة
بسداد  128تريلون دينار كمستحقات
ش�هرية مراكم�ة ج�راء بي�ع النفط
وعدم تسديده اىل بغداد بحسب االتفاق
وعى الحكومة عدم املجاملة واسرداد
املبل�غلتسدي�دالروات�ب”.
وتاب�ع ان “ 8مالي�ن مواط�ن ب�ن
موظف ومتقاعد ومشم�ول بالرعاية
االجتماعي�ة مهددين بسبب انخفاض
االي�راد امل�ايل للع�راق يف ح�ال ع�دم
الترصف بحكمة”.

أسعار الفواكه واخلضر

جملة اقتصادية :العراق رابع منتج للنفط يف العامل

االرصدة يف الخارج عى ش�كل
ح�واالت واعتم�ادات غطاها
البن�ك بالكام�ل بسعر رصف
بل�غ  1190دين�ار ل�كل دوالر
واحد ،فيما ل�م يكن هناك أي
بيع نقدي للمصارف.
فيما لم تتقدم اي من املصارف
ال�بالغة  31مرصفا املشاركة
يف م�زاد العملة ب�أي عروض
لبيع الدوالر.
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السعر للكغم الواحد
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 75٠دينارا
 5٠٠دينار
 75٠دينارا
 75٠دينار
 ٢5٠٠دينار
 1٢5٠دينار
 5٠٠دينارا
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار
 5٠٠دينار

السلعة
الربتقال
الاللنكي
التفاح
املوز
الخوخ
الليمون
الرقي
البطيخ
املشمش
الرمان
البازالء
العنب

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

الصناعة تكشف عن خطة إلشراك القطاع اخلاص لتطوير املنتجات احمللية
بغداد /الزوراء:
كش�ف وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن،
منهل عزي�ز الخباز ،امس االحد ،عن
ان خطت�ه يف ادارة ال�وزارة للمرحلة
القادم�ة تتضم�ن ارشاك القط�اع
الخاص يف مجال التطوير والنهوض
بواقع الصناعة املحلية يف البلد ،مؤكدا
اج�راء تقيي�م للمعام�ل والرشكات
املتوقفة منذ اكثر من  16عاما.
وقال الخب�از يف ترصيح صحفي :إن
“االولوي�ات مخترصة يف عدة محاور
اهمها الحفاظ عى ممتلكات الدولة
ومحاول�ة ارشاك القط�اع الخ�اص
بش�كل كبري جدا يف مج�ال الصناعة
وتنشيط�ه وزج�ه بالتش�ارك م�ع

القط�اع العام كون القطاعن ش�به
معطل�ن ،واالستعان�ة بالتخطي�ط
السراتيج�ي والسليم بشكل موسع
لبناء مؤسس�ات حقيقية قادرة عى
النهوض بواقع ال�وزارة والصناعات
ليك�ون املنتج املحي هو االفضل عى
مستوى الدول االقليمية والعالم كما
عهدناه سابقا”.
ونوه الخباز بأن “التوجه املقبل يشمل
تكثيف الجهد ع�ى البحث والتطوير
كونه خطوة مهمة يف تطوير االنتاج،
فضال عن السعي للوصول اىل مراحل
متقدمة م�ن املنظوم�ات واملنتجات
بعد تخطي الصعاب”.
وأكد وزي�ر الصناعة “اج�راء تقييم

رسيع للمعام�ل والرشكات املتوقفة
من�ذ اكث�ر م�ن  16عام�ا ،ودعم كل
القطاع�ات للنه�وض بالصناع�ة
وتطويرها”.
واصفا ً املرحلة الحالية بانها “مرحلة
عمل وبن�اء ،وان املوارد البرشية من
الخربات والكفاءات واالمكانيات هي
اعظم ثروة لل�وزارة ويجب الحفاظ
عليه�ا ومنحه�ا حقوقه�ا ق�در م�ا
نستطيع ليكون باستطاعتها العمل
وتأدية ما عليها من واجبات بالشكل
الصحيح”.
وقال الخباز «إن استخدام التخطيط
االسراتيجي بشكل موسع سيسهم
يف بناء مؤسسات حقيقة قادرة عى

النهوض بالصناعات العراقية».
وأش�ار اىل «وج�ود تفاه�م لتسويق
املنتج�ات العراقي�ة وتشجيعه�ا
بطريق�ة صحيحة» ،مؤك�دا «أهمية
إرشاك القط�اع الخ�اص يف مج�ال
الصناعة».
وأك�د الخب�از ،أن «الصناعة الحربية
هي ركن من أرك�ان وزارة الصناعة
والب�د من االهتم�ام به�ا وتطويرها
بالتعاون مع القوات األمنية والحشد
الشعبي ووزارة الدفاع من أجل تلبية
الطلب يف مجال العت�اد كمرحلة أوىل
وتطوير بعض األسلح�ة التي تخدم
القطع�ات وله�ا دور فاع�ل يف أرض
املعركة».

كشفت عن ان تقاطع الصالحيات واملوافقات أهم أسباب التعثر

هيئة استثمار بغداد حتمل احلكومة مسؤولية تلكؤ املشاريع االستثمارية
بغداد /الزوراء:
حم�ل رئيس هيئة استثم�ار بغداد،
ش�اكر الزام�ي ،الدول�ة مسؤولية
تلكؤ املشاريع االستثمارية فيها.
وق�ال الزام�ي يف حدي�ث صحفي:
إن «االستثم�ار ه�و اس�اس تقدم
الشع�وب ،خصوصا ً وض�ع العراق
الح�ايل ال�ذي يعان�ي م�ن ازم�ة
اقتصادية» ،مبينا ً أنه «بسبب تعدد
الصالحي�ات وال توج�د سلطة قرار
واح�دة وبالتايل املشاريع الحكومية
ت�روح إلدراج جه�ات ووزارات
مختلف�ة وله�ذا السبب تك�ون بها
نسبة فشل كبرية».
واض�اف« :بينم�ا نظ�ام االستثمار
تكون نسبة الفشل به معدومة الن
املستثمر ال يري�د ان يخرس ،لذلك ال
يوج�د م�رشوع استثم�اري يتعثر،
واذا تعث�ر ال بد ما تك�ون للدولة يد
ب�ه» ،الفتا ً إىل أن «كل البناء يف بغداد
سببه االستثمار والحكومة لم تبني
اي يشء س�وى بناي�ة او بنايت�ن،
وبالت�ايل الدول�ة يج�ب ان تتج�ه
نح�و االستمث�ار» ،الفت�ا ً إىل أنه «ال

يمكنن�ا اعتبار ما يج�ري بمستوى
الطموح».
وتابع الزامي أن «قانون االستثمار
اق�ر يف  2006والهيئ�ة الوطني�ة
لالستثم�ار ب�ارشت بالعمل بشكل
عمي بداي�ة  2010والقانون اكتمل
بش�كل كامل والبداي�ة الفعلية بعد
 2016بسب�ب تقاط�ع الصالحيات
واملوافق�ات ،ولك�ن بع�د تعدي�ل
القان�ون يف  2016كان لن�ا الحرية
اكثر».
مبين�ا ً أن «تقاط�ع الصالحي�ات
واملوافقات ه�و السبب االكرب خلف
تلكؤ املشاري�ع وه�ذه التقاطعات
اعاق�ت انشاء جرس حدي�ث لعبور
املشاة ببغداد».
ولفت اىل انه «لدينا مشاريع توقفت
احده�ا عى ش�ارع املط�ار ملدة 30
يوما ً ما اثار تذم�ر املستثمر بسبب
ع�دم دخول امل�واد االولي�ة وبسبب
املنع الذي جاء ع�ى خلفية جائحة
كورون�ا ولكن ما الض�ري اذا دخلت
ه�ذه امل�واد كم�ا تدخ�ل الفواك�ه
والخرض ونحن بحاجة لها».

مؤكدا ً أن «املوافقات اعاقت مرشوع
مجم�ع سكني ق�رب مط�ار بغداد
واغل�ب املش�ارع التجاري�ة تأثرت
بفع�ل كورونا» ،مش�ريا ً إىل أن «كل
مرشوع متلكئ تق�ف خلفه الدولة
الن املستثمر ال يريد ان يخرس».
واش�ار اىل ان «املشاري�ع املتلكئ�ة
اغلبها مجازة ولكن لم تصل االرض
الن�ه يجب ان تك�ون اج�ازة وعقد
وازالة التج�اوز ان وج�د وتسليمه
بمح�رض رسم�ي ،وه�ذه االسباب
االربع�ة م�ن الصعوب�ة توفره�ا
بسب�ب املنافس�ات ووج�ود جهات
تحاول عرقلتها وكل وقت يتأخر به
املستثمر هو الخارس وبالتايل سبب
التأخ�ري ه�و العراقي�ل الت�ي ليس
للهيئة وال املستثمر يد فيها».
واك�د أن «املستثم�ر اآلن يتحم�ل
الكث�ري مثل ايص�ال الكهرباء واملاء
للمجمعات السكني�ة ،وبالتايل نرى
غ�الء يف الشق�ق السكني�ة وه�ذا
بسبب الدولة الن الدولة لو ساهمت
بإيص�ال الخدمات ستك�ون اسعار
الشقق اقل».

واوض�ح أن «االستثم�ار ه�و الحل
االمثل للع�راق بسبب الوضع الحايل
الذي نمر به النه عجلة متكاملة من
العم�ل الق�روض والفوائد وتشغيل
املواطنن واالي�دي العاملة ،وبالتايل
هو حل االزمات االقتصادية».
وبخصوص عملي�ات بيع املشاريع
ب�ن املستثمرين ،أك�د أن «القانون
يجي�ز بي�ع امل�رشوع االستثم�اري
بع�د انج�از  40باملئ�ة من�ه ،ولكن
هن�اك عملي�ات بي�ع املشاريع بن
املستثمرين تجري بعيدا ً عن القانون
والغين�ا مرشوع�ن استثماري�ن
بسبب البيع غري القانوني».
واض�اف« :لدين�ا اربع�ة مشاري�ع
ب�دأت تعمل عى محيط املطار وبن
ليى وضحاها خرج القرار بتمليكها
للهيئ�ة الوطني�ة لالستثم�ار وهو
قرار حكومي تاب�ع ملجلس الوزراء
وت�م اعطاء االرض لرشكة استثمار
اماراتية».
وب�ن أن «فك�رة تقسي�م االرض
الكب�رية دائم�ا ً أنج�ح م�ن فك�رة
اعطائه�ا اىل مستثم�ر واح�د قد ال

ينج�ز العمل خ�الل  30سنة ،بينما
تقسميها اىل ع�دة اراض وتحويلها
لالستثم�ار يك�ون افض�ل إلنج�از
ارسع».
واش�ار اىل ان «اغل�ب املستثمري�ن
االجان�ب رفع�وا اسهمه�م بع�د ان
اعطتهم الهيئة الوطنية استثمارات
عمالق�ة يف كرب�الء وبغ�داد ،وبع�د
ان رفع�وا اسهمه�م انسحب�وا من
املشاريع ولم تنفذ املشاريع» ،مبينا ً
أن�ه «يجب عى الدولة رسم خريطة
طري�ق ام�ام املستثمر وم�ا يحدث
اآلن هو العكس».
ولف�ت اىل ان «اكث�ر محافظ�ة بها
مشاري�ع تعم�ل اآلن ه�ي بغ�داد
والقضي�ة املهمة باالستثمار هو ان
االستثم�ار ال يخرس الدولة اي يشء
وهنا تكمن اهميته».
وب�ن أن «الهيئ�ة لم تكل�ف الدولة
منذ تأسيسها سوى  6مالين دوالر،
ولكنها حققت ايرادات للدولة قرابة
 15مليار دينار وللمستفيدين قرابة
 50مليار دينار ارباح».

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

تنوي����ه
م/متديد اعالنات

THE REPUBLIC OF IRAQ
WASIT PROVINCE
الع��دد1543:
التأريخ2020/5/10 :

إلحاقاُ باعالناتنا املرقمة  1385يف  ٢٠٢٠/4/٢7و  1341و  134٠و  1339و  1338و 1337
و  1336و  1335يف  ٢٠٢٠/4/٢6ولغرض اتاحة الفرصة الس�راك اكرب عدد من املناقصن
تق�رر تمديد فرة تقديم العطاءات ليك�ون موعد الغلق يوم االربعاء املصادف ٢٠٢٠/5/٢٠
للمناقصات املبينة ارقامها أدناه-:

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

أصفر وأمحر

راضي شنيشل يصل اىل نهاية مشواره
مع نفط الوسط

بغداد /متابعة الزوراء
وصل مدرب فريق كرة القدم بنادي نفط الوس�ط ،رايض شنيش�ل ،اىل نهاية مشواره مع
الفري�ق امللق�ب ب�”عندلي�ب الفرات”.وقال مصدر مقرب من شنيش�ل إن “املدرب رايض
شنيشل ،قرر عدم االستمرار مع فريق نفط الوسط اعتبارا ً من املوسم املقبل بعد التشاور
مع ال�كادر التدريبي املس�اعد”.وأوضح أن “شنيش�ل ابلغ إدارة النادي بعدم اس�تمراره
م�ع الفريق بع�د نهاية مباراة الفريق مع اربيل قبل ش�هرين ونص�ف يف الدوري بالبحث
عن مدرب جديد”.وأضاف ان “شنيش�ل ملتزم بعقده مع نفط الوس�ط بقيادة الفريق يف
منافسات الدوري يف حال تم استئناف املسابقة هذا املوسم.
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فايروس كورونا ارهب العامل

خمتصون :العبونا يفتقرون للثقافة الرياضية والغاء الدوري ضرورة ملحة

الزوراء /حارث النعيمي
لم تقترص جائحة كورونا الفتاكة عىل
محاربة البرش واملجتمع العاملي بحسب
بل فرضت هيمنتها عىل جميع مفاصل
الحياة الرئيسية وهناك تخوف كبري من
قبل األطباء النفسيني من أن يعاني عدد
كبري من الناس من األمراض النفسية
واالنهيارات العصبية واالكتئاب خالل
وبعد فرتة الحجر املنزيل بسبب انتشار
فريوس كورونا.
وللحديث عن هذا وأكثر ارتأت صحيفة
(الزوراء) األخذ بآراء مجموعة من
املختصني للتعقيب عن أزمة هذا
الفريوس عىل الرياضة العراقية ,حيث
فرس البعض منهم أن هذا النمط جديد
ولم يحصل من ذي قبل ،والبعض فرس
العكس عن ذلك.
وقفتنا االوىل كانت مع صخرة دفاع
املنتخب الوطني العراقي السابق حيدر
محمود الذي حدثنا قائالً :نعم تأثري
وباء كورونا عىل الرياضة العراقية
ليس له اهمية كون أن جميع بلدان
العالم اضطرت إىل فعل هذا األمر بتوقف

جميع نشاطاتها بل الحياة بأكملها عىل
عكسنا والحمد لله والشكر لم يصيبنا
ما أصابهم ,وسنعمل عندما تنتهي ازمة
الفريوس ان نحيي الحياة والرياضة
بشكل جيد .وبالنسبة لقرار إيقاف
الدوري فأنها خطوة ممتازة وفعالة,
وذلك للحد من انتشار الفريوس وانتقال
العدوى بني الالعبني والجماهري وغريهم,
وبالنسبة للمعوقات ,يجب عىل الجميع
التحمل والتحيل بالصرب ,ألن األمر رباني
ووباء عاملي ونحن نأمن بأمر الله وقدره
الذي أصاب العالم باألجمع ,فاالتحادات
الرياضية واألندية لها الحق بما تقرر.
وكذلك الالعبني يجب ان يوافقوا عىل
ذلك فالحياة اهم من املال ومن كل يشء,
عىل الرغم من أن الحجز املنزيل يؤثر عىل
الالعبني من حيث عدم وجود مستلزمات
التدريب واملساحة الكافية للتدريب لكن
يستطيع الالعب ان يتدرب ويحافظ عىل
لياقته كحد 50%اذا وجدت عنده اإلرادة
الفعلية لتحقيق ذلك ,لكن لألسف الشديد
أقولها وأنا متأسف بأن اغلب العبينا
اليوم ال يمتلكون الثقافة الرياضية,

رعد محودي يصادق على التعليمات اخلاصة
بعقد اجتماعات اهليئة العامة غري االعتيادية
بغداد /متابعة الزوراء
صادق رئيس اللجنة األوملبية ،رعد حمودي ،عىل التعليمات الخاصة بعقد
اجتماعات الهيئة العامة غري االعتيادية.وذكرت اللجنة االوملبية العراقية
يف بيان أن «رئيس اللجنة رعد حمودي سلمان ،صادق عىل التعليمات
الخاصة بانعقاد اجتماعات الهيئات العامة غري االعتيادية لالتحادات
الرياضية استنادا للمادة  19من قانون االتحادات رقم  16لسنة .»1986
واضافت «بعد قيام عدد من ممثيل االندية االعضاء يف االتحادات
الرياضية بتطبيق اجراءات غري قانونية بعقد اجتماعات الهيئة العامة
غري االعتيادية ،ولتوضيح اسباب عدم اعرتافنا بمثل هكذا اجتماعات
وتاليف عدم تكرارها باملستقبل ،أصدرت اللجنة تعليمات خاصة بعقد
اجتماعات الهيئات العامة غري االعتيادية لالتحادات الرياضية>>.

العب االنيق سيف سلمان يطمح
للعودة اىل املنتخب الوطين

لذا انصح الالعبني وجميع الرياضيني
واملختصني باللعبة عدم االيقاف عن
التدريب من العبني ومدربني وحكام
وفنيني وحتى اإلدارات ألن التدريب مهم
جدا ً ومسألة ترويحية يف هذا الوقت
لتنشيط الدورة الدموية.
ومن جهته اكد الحكم الدويل السابق
لؤي صبحي ,بأن تأثري جائحة كورونا
واضحة جدا ً بأنها مسيطرة عىل جميع
مفاصل الحياة وليس املوضوع مقترص
عىل املستوى الريايض فقط ,وأن هذا
الوباء تأثريه سيكون سلبي عىل لياقة
الالعبني ومهاراتهم بصورة خاصة.
وأوضح صبحي أن الحجر املنزيل له
إيجابياته الخاصة ,منها الحد من
انتشار الوباء وعدم التواجد يف األماكن
املزدحمة للحفاظ عىل سالمة البرش،
مؤكدا ً بأن لياقة الالعبني سينخفض
مستوى الخطوط البيانية لكل العب
عما كان عليه سابقا ً وستستهلك معظم
طاقاتهم ,ولكن عىل جميع الالعبني ان
يمارسوا التمارين الرياضية يف منازلهم
عن طريق األجهزة الرياضية التي

تحافظ عىل اللياقة البدنية وعدم االكثار
من تناول االطعمة لغرض املحافظة عىل
اوزانهم.
وأضاف أن العبينا هم ثروة وطنية لجميع
الفئات العمرية انطالقا ً من فئة األشبال
وصوالً للخط األول فهم مطالبني بأن
يكونوا عىل قدر تام من املسؤولية من
خالل توازن اجسامهم وتكييفهم مع
الوضع الراهن مقرتحا ً عليهم استغالل
اوقات الفراغ بالتثقيف النوعي من خالل
مطالعة الكتب الرياضية وقراءة قانون
كرة القدم.
ومن جانبه ,أوضح املحلل الكروي
رمضان الزبيدي ,بأن تأثري الوباء عىل
الرياضة العراقية كما هو تأثريه عىل
رياضات العالم من حيث الشلل التام
والتوقف القرسي ,ولكن من املؤكد
التأثري لدينا اقل وطئه ألن رياضتنا هي
رياضة هواة بكل تفاصيلها وبالتايل لن
تكون هناك خسائر مادية مصاحبة
وملموسة كما هو يف العالم حيث الزالت
رياضتنا تعتمد اعتمادا ً كليا ً عىل الدولة
وبدون اي ارباح او مردودات مالية,

فدائما ً ما تكون لدينا كفة واحدة وهي
االنفاق وال يقابلها ارباح او مكتسبات
من هذا النوع لهذا قد يكون تأثري الوباء
جسديا ً أكثر مما هو ماديا ً.
وشدد بأن إيقاف الدوري رضورة ملحة
مفضالً الغائه ,لكون أن حياة الناس
اهم من كل األمور االخرى فكل يشء من
املمكن تعويضه اال حياة البرش ,لهذا اذا
توقف الدوري او الغي بالكامل فهذا ألن
الرياضة هي حالة مجتمعية تؤثر وتتأثر
بالناس واملجتمع ومن ثم ماهي القيمة
الفنية واملادية للدوري العراقي نسبة اىل
دوريات العالم التي تم الغائها.
وشدد عىل املدرب التواصل مع الالعبني
بشكل مستمر من خالل برامج التواصل
االجتماعي وحثهم لرفع معنوياتهم
وتسهيل بعض املشاكل العالقة التي
تصادفهم قدر االمكان ,ماهي إال خطوة
جيدة يف الوقت الحايل لعدم فقدان الالعب
ثقته باملحيط الخاص باللعبة من مدرب
وإدارة وزمالء ,ومن املمكن عمل كروبات
خاصة للتواصل فيما بينهم لتعزيز روح
الجماعة وبث بعض التدريبات الخاصة

بكل العب او عمل ينبغي اتابعه مع
الالعبني للتدريبات مع بعض اساليب
عديدة للتواصل والتدريب واملحافظة
عىل الوزن وكذلك املحافظة عىل االعداد
النفيس.
وقفتنا األخرية كانت مع املحلل الكروي
سعد حافظ الذي تحدث للزوراء قائالً
طبعا ً من الوهلة األوىل لظهور وباء
كورونا عرفنا أن هذا الوباء خطري جدا ً
وأنه رسيع االنتشار لذلك أفضل الحلول
لتجنب انتشاره هو كيفية التعامل معه
بكل ذكاء وبكل واقعية هذا من جانب,
ومن جانب اَخر تأثريه عىل الرياضة
العراقية التي هي جزء من رشيحة هذا
املجتمع الواسع وال يمكن فصلها عنه,
وبالتأكيد تأثرياته ستكون سلبية مالم
يكون التعامل معه ايجابيا ً وصحياً ,لذا
انا اعتقد أن توقف الدوري جاء بمحله
ً
اسوة بقرارات دول العالم التي أرغمت
عىل توقف أنشطتها املحلية ,لذلك ال
يمكن القبول بتواجد تجمعات يف ظل
خطر وأرضار تهدد حياة البرشية,
نصيحتي لكل اخوتي وأبنائي الالعبني

االلتزام بأقل تقدير بقرارات خليلة األزمة
وكيفية الحفاظ عىل لياقتهم ورشاقتهم
وبنتيهم الجسمانية ,وتعاملهم داخل
البيت يجب أن يكون صحي من الناحية
العامة والخاصة من خالل عالقاتهم
االجتماعية ,ايضا ً من خالل التدريبات
التي يقومون بها ,اذ ينبغي التواصل
بالتدريبات اليومية مثل تدريبات القوة,
والرشاقة ,والتوافق ,التي تحافظ نوعا ً
ما عىل لياقة الالعب ,انا أعتقد عىل
املدربني يجب أن تكون لديهم أجندة
ودراية خاصة عن كيفية التعامل مع
الالعبني ,كما يتوجب عىل املدربني توفري
الكروبات الخاصة عن طريق برامج
التوصل ,لغرض التواصل الوثيق معهم
لتسهيل عملية إيصال الوحدات اليومية
وعملية إيصال املناهج التدريبة لالعبني
وهذه من األشياء الجيدة التي يجب أن
تكون حارضة وهي من ابسط األمور
التي يجب اتباعها يف الوقت الراهن,
ومتى ما استطاع املدرب التواصل مع
الالعبني وبالعكس يكون الالعبني قد
حققوا الثقافة الرياضية.

امحد راضي :تطبيعية االحتاد أبعدت اجلميع وقربت األصدقاء

بغداد /متابعة الزوراء
اكد النجم الدويل السابق ،احمد رايض ،أن
الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة
القدم ،أبعدت الجميع وقربت األصدقاء.
وقال رايض إن «الهيئة التطبيعية
لم تختلف عن سابقتها ،فهي أبعدت
الجميع وقربت األصدقاء يف جميع
املفاصل».
وأضاف «لألسف ،يف جميع مفاصل
العراق ومن بينها كرة القدم ،هناك
سياسية الثأر ،فحني تأتي ادارة جديدة
تستبعد جميع السابقني ،هذا االمر خطأ
كبري».
وأوضح رايض« ،سأتخىل عن العواطف
خالل ترشحي النتخابات اتحاد الكرة
املقبلة ،وكذلك سيتم تأسيس قاعدة
تتسع للجميع ،فليس كل أعضاء االتحاد
السابقني سيئني ،بالعكس كان يضم
اشخاص جيدين ايضا ً».
ومن جهة اخرى واصلت الهيأة

التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم
سلسلة إجتماعاتها املتواصلة عرب
الدائرة االلكرتونية برئاسة اياد بنيان،
وبحضور االعضاء كافة واالمني العام .
وأعتمدت الهيأة التطبيعية الهيكل
التنظيمي الجديد للدائرة اإلعالمية
واملنسقني للجان العاملة يف االتحاد كافة
 ،عن طريق فتح املجال لكل الطاقات
الشبابية بالعمل يف الفرتة املقبلة ،وتقرر
تسمية كل من ماهر حسان وأحمد
سعيد ونزيه الركابي وعيل إسماعيل
وعبد الحافظ القييس وزيد الرساج
وعماد الركابي وعدي صبار وطه گمر
وازهر عيل وكريم صربي وستواصل
الهيأة التطبيعية االجتماعات الدورية
عرب الدائرة األلكرتونية ،وسوف تكون
هناك ورش عمل متعددة ومبارشة
مع ممثيل األندية واالتحادات الفرعية
والروابط واألكاديميني واإلعالم وكل
املعنيني بالشأن الريايض .

ملعب راس أبو عبود جي ّسد اإلرث املستدام ملونديال قطر 2022
الدوحة /الزوراء
يعد ملعب راس أبو عبود ،أحد
مالعب بطولة كأس العالم FIFA
قطر  ،™2022من الحلول الرائدة

بغداد /متابعة الزوراء
كشف العب نادي الطلبة سيف
سلمان ،عن رغبته يف العودة
لصفوف املنتخب الوطني لكرة
القدم.وقال سلمان إن “خالل
الفرتة املاضية تعرضت لكثري
من الضغوطات والحمالت
التسقيطية يف موقع التواصل
االجتماعي وكأن العراق ال يتوجد
فيه سوى سيف سلمان”.وأوضح

“الفرتة الحالية ان اكثر هدو ًء
وتركيزاً ،أطمح اوالً ان ثبت
مكانتي مع نادي الطلبة ومن ثم
العودة اىل صفوف ملنتخب الوطني
من جديد ،بعدما تم اقصائي
ظلما ً يف املايض”.تجدر اإلشارة اىل
ان سلمان ،يعد من الجيل الذهبي
تحت قيادة املدرب حكيم شاكر
ولعب يف صفوف العديد من الندية
من بينها القوة الجوية والطلبة.

يف عالم تصميم املالعب ،ونموذجا ً
فريدا ً يف تجسيد االستدامة خالل
اإلعداد الستضافة األحداث
الرياضية الكربى ،وقد جرى

التخطيط لإلرث املستدام للملعب
قبل فرتة طويلة من البدء يف أعمال
تشييده.
يجري بناء امللعب ،الذي ستبلغ
طاقته االستيعابية  40ألف
مشجّ ع ،ويستضيف مباريات
يف مونديال قطر  2022من دور
املجموعات حتى الدور ربع
النهائي ،من حاويات الشحن
البحري .ومن املقرر تفكيك أجزاء
االستاد بالكامل عقب إسدال
الستار عىل منافسات البطولة،
واالستفادة منها يف تشييد منشآت
رياضية يف قطر وخارجها ،ليصبح
بذلك أول ملعب يفكك بالكامل يف
تاريخ املونديال.
ويف سبيل تشييد ملعب يجسّ د
االستدامة يف املنشآت الرياضية؛

شهد موقع بناء ملعب راس أبو
عبود ،القريب من ميناء الدوحة،
واملطل عىل منطقة الخليج الغربي،
العديد من اإلجراءات قبل بدء أعمال
اإلنشاء ،فقد جرى تطهري األرض
بالكامل بعد أن كانت ولسنوات
عدة موقعا ً صناعياً ،لتشكل بذلك
أوىل خطوات تحقيق اإلرث املستدام
للملعب قبل االنتهاء من تشييده.
بذلت اللجنة العليا للمشاريع
واإلرث جهودا ً هائلة إلزالة املباني
واملعامل والورش وخزانات الوقود
باملوقع ،مع الحفاظ عىل بعض
املباني القديمة ،نظرا ً لقيمتها
الثقافية واملعمارية ،واالستفادة
منها بعد تطويرها بدالً من تشييد
منشآت جديدة.

وحول عمليات تجهيز موقع بناء
امللعب؛ قالت املهندسة بدور املري،
مدير أول االستدامة والبيئة يف
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث« :
كانت مادة األسبستوس تستخدم
يف تشييد املباني يف املايض .وقد
استعنا بخرباء إلزالة تلك املادة ،مع
اتخاذ احتياطات استثنائية خالل
عمليات الهدم ،وتجهيز املوقع.
ونجحنا يف التخلص مما يزيد عن
 65طن من املخلفات التي تحتوي
عىل مادة األسبستوس بطريقة
آمنة».
من جهته قال املهندس محمد
املال ،مدير إدارة مرشوع ملعب
راس أبو عبود « :أفخر بالعمل يف
هذا املرشوع املستدام ،فاالستدامة
تحتل مكانة محورية يف كل ما

نقوم به استعدادا ً الستضافة
مونديال  ،2022ويعد ملعب راس
أبو عبود خري دليل عىل ما سيرتكه
املونديال من إرث فريد يعود
بالفائدة عىل أفراد املجتمع ،وذلك
بعد تطهري األرض التي كانت يف
السابق موقعا ً صناعياً ،وتحويلها
إىل واجهة بحرية مميزة تستمتع
بها األجيال القادمة».
وجرى إعادة تدوير واستخدام
ما يزيد عن  %80من مخلفات
الهدم التي شملت معادن وأجهزة
إلكرتونية ،وأخشاب ،ومواد مكتبية
وأخرى تستخدم يف التغليف ،عالوة
عىل تكسري ما يربو عىل  70طن
من الخرسانة واألسفلت ،ومن ثم
اختبارها وتجميعها الستخدامها
يف تشييد امللعب.
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إصابة أومتييت بعد يوم من العودة للتمارين
أعلن نادي برشلونة اإلسباني لكرة القدم
ع�ن تع�رض العب�ه الفرن�يس صامويل
أومتيتي إلصابة بربلة ساقه اليمنى ،بعد
يوم واحد من العودة اىل التمارين تحضريا
الستئناف الدوري املحيل املعلّق.
وق�ال الن�ادي الكاتالوني متص�در الليغا
يف بي�ان “يعان�ي الع�ب الفري�ق األول
صاموي�ل أومتيت�ي م�ن إصاب�ة يف ربلة
س�اقه اليمنى” ،م�ن دون تحديد الفرة
التي س�يغيب عنها ،فيما توقعت صحف
محلي�ة غيابه ما ب�ني أس�بوعني وثاثة
أسابيع.
وذكرت الصحف االسبانية أن قلب الدفاع
الفرن�يس ش�عر باألل�م خ�ال الحص�ة
التدريبية الثانية لربش�لونة ،بعد أن فتح
النادي أبوابه الجمعة الستئناف التمارين

الفردية للمرة األوىل منذ تعليق املنافسات
يف منتص�ف آذار/مارس الفائت بس�بب

حتديد موعد ومكان مباراة يوفنتوس
وليون يف دوري أبطال أوروبا

فريوسكورونااملس�تجد.
خ�اض أومتيتي الذي وصل اىل برش�لونة

كواالملبور  /متابعة الزوراء
يش�ارك النج�م ال�دويل الجزائري
مجي�د بوقرة العب ن�ادي الدحيل
القطري السابق يف الحلقة الجديدة
من حملة  #إيقاف سلسلة املرض
الت�ي أطلقه�ا االتحاد اآلس�يوي
لك�رة الق�دم ،والهادف�ة لتحقيق
التأث�ري اإليجابي م�ن خال نرش
رس�الة األم�ل والوح�دة ،ضم�ن
جه�ود التوعية العامة وتش�جيع
الناس من كافة أرجاء العالم عىل
القيام بدورهم يف إيقاف انتش�ار
فايروس كورنا املستجد (كوفيد-
.)19
ويش�ارك يف ه�ذه الحلق�ة أيض�ا ً
الاعب الدويل الباكس�تاني صدام
حسني ،والعبة منتخب أفغانستان
للسيدات ويدا زيماراي.
وق�ام االتح�اد االتحاد اآلس�يوي
بإط�اق حمل�ة إيق�اف سلس�لة
املرض ،عرب هاش�تاغ (-Brea #
 )TheChainوالتي تحمل رس�الة
التضامن يف هذه الظروف ،وكذلك
الروي�ج لقواعد الصح�ة العامة
الت�ي وضعته�ا منظم�ة الصحة
العاملية ،خاصة م�ن خال البقاء
يف املن�ازل وممارس�ة إج�راءآت
النظاف�ة والتعقي�م ،والتأك�د من
ترك مس�احة مع اآلخرين ،وكذلك
اح�رام قواعد العزل الش�خيص.
وقد حظيت هذه الحملة باهتمام
ومتابع�ة وإش�ادة م�ن قب�ل
االتحادات الوطنية األعضاء.
وش�هدت هذه الحملة من البداية

مب�ادرة أكث�ر م�ن  100نجم�ا ً
وش�خصية م�ن أبرز وج�وه كرة
الق�دم يف قارة آس�يا ،للمش�اركة
فيها ،وتأكيد دعمهم لكل الجهود
املبذول�ة إليق�اف سلس�ة مرض
كورونا ،وال زال املزيد من النجوم
يتسابقون بشكل منقطع النظري
لتقدي�م مس�اهماتهم يف ه�ذه
الحملة.
وقال بوقرة الذي لعب من قبل مع
شيفيلد ونزداي وتشارلتون اتلتيك
يف إنكلرا ورينجرز االس�كتلندي،
قب�ل االنضم�ام إىل الدحي�ل:
“فاي�روس كوفي�د -19أث�ر ع�ىل
حياة املايني م�ن الناس عىل عدة
مستويات ،وبالتايل من الرضوري
أن نواصل القيام بكل يشء ممكن
لدع�م العاملني يف املج�ال الطبي،
وكذل�ك دع�م املحتاج�ني يف كافة

حرب تصرحيات بني كيليين وبالوتيلي
أفكر إطاقا ً ّأنه س�يكون بني أفضل 10
أو  20العب”.ويتابع“ :يف كأس القارات
أم�ام الربازي�ل  ،2013لم يس�اعدنا عىل
اإلط�اق ،لق�د كان يس�تحق صفع�ة” ،يف
إشارة للخس�ارة التي تكبدتها إيطاليا 4-2
أمام الربازيل.ور ّد بالوتييل بش�كل حاس�م
يف حس�ابه ع�ىل إنس�تغرام عرب اإلنرن�ت عىل ما
ذكره صاحب ال� ( 35عاماً)“ :عىل األقل لدي الصدق
والش�جاعة ألقول األش�ياء يف وج�وه الناس”.
وأض�اف بالوتييل ع�ن الاع�ب العائد عن
اعتزاله الدويل“ :لق�د كان لديك الكثري
من الف�رص لتقول ذلك منذ ،2013
للت�رصف كرجل حقيق�ي ،لكنك
لم تفعل”.وأمل�ح بالوتييل (29
عام�اً) إىل احتم�ال خلق أزمة
مستقباً بني كيليني ورفاقه
الحاليني سواء مع يوفنتوس
أو إيطاليا بقوله“ :من يعرف
ما ستقوله يف أحد األيام عن
رفاقك الحالي�ني يف الفريق،
قائد غريب!” ،مؤكدا ً رفض
اتهامه بعدم احرام قميص
منتخب إيطاليا.

لي دونغ غوك سعيد بانطالق منافسات الدوري الكوري

جيونجو  /متابعة الزوراء
أك�د املهاجم الخبري يل دونغ غوك
نجم ن�ادي تش�ونبوك هيونداي
موتورز أنه لن يركز هذا املوس�م
ع�ىل اإلنج�ازات الفردي�ة ،وذلك
بعدم�ا ق�اد فريق�ه إىل تحقي�ق
الفوز عىل سوون سامسونغ بلو
وينغز  1-0عىل ستاد كأس العالم
يف جيونج�و ،باملباراة االفتتاحية
م�ن ال�دوري الك�وري الجنوبي

اعالم الكرتوني

االحرافية هذا األسبوع بشكل تدريجي،
تمهيدا ملعاودة املنافسات.
وأق�رت الحكوم�ة االس�بانية خطة رفع
قيود اإلغاق التام التي س�تتم عىل أربعة
مراحل ،عىل ان يش�مل ذلك بالنس�بة اىل
الرياضي�ني املحرفني “فت�ح املجال أمام
التدريب�ات الفردي�ة والح�د األدن�ى من
التماري�ن للرابطات املحرف�ة” ،وتواجد
ستة العبني كحد أقىص عىل أرض امللعب
يف البداية.
ووف�ق الربوتوكول الذي وضعت�ه الليغا،
ستس�مح بإقامة التماري�ن بمجموعات
صغ�رية قب�ل أن يرف�ع الع�دد تدريجيا.
وتأم�ل الرابط�ة يف اس�تئناف املوس�م يف
منتص�ف حزيران/يوني�و خل�ف أب�واب
موصدة بوجه املشجعني.

جميد بوقرة يشارك يف محلة كسر سلسلة املرض

بعد ثاثة أشهر من اآلن تقريبا ً ستلعب مباراة يوفنتوس وليون
وفقا ً لرئيس األخري يف إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
قال جان ميش�يل أوالس رئيس نادي ليون الفرنيس إن مواجهة
فريقه مع مضيفه يوفنتوس اإليطايل يف إياب دور الس�تة عرش
م�ن دوري أبط�ال أوروبا س�تلعب نهاي�ة الصيف الح�ايل وفقا ً
للتاريخ األويل الذي ت ّم اإلباغ عنه.
وفشل ليون يف التأهل إىل املوسم املقبل من مسابقة دوري أبطال
أوروب�ا بعدما ت�م إعان إنهاء ال�دوري الفرنيس وفق�ا ً للرتيب
الذي كانت عليه األندية عندما علقت املس�ابقة بس�بب فريوس
كورونا ،إذ كان ليون يحتل املركز السابع.
وق�ال رئي�س لي�ون يف ترصيح�ات تلفزيوني�ة“ :املب�اراة ضد
يوفنت�وس تم تأكيد موعدها يف الس�ابع من أب/أغس�طس ،يف
تورينو وخلف أبواب موصدة”.
ومع ّ
أن ليون تقدم باعراضات رسمية بشأن قرار إنهاء املوسم
يف فرنس�ا لكنه يملك آماالً مرشوعة بمتابعة مس�ريته يف دوري
أبط�ال أوروبا بعدما انترص ذهابا ً عىل يوفنتوس بهدف دون رد
يف السادس والعرشين من شباط/فرباير الفائت.
ّ
وتصن�ف فرنس�ا رفق�ة إيطاليا وإس�بانيا وبريطاني�ا من بني
ً
أكثر الدول خطرا بس�بب انتش�ار ف�ريوس كورون�ا ،لكن قرار
إنهاء املس�ابقة املحلية لم يتخذ س�وى يف فرنسا من بني الدول
األربعة.

كيليني كان يعرف جيدا ً ّ
أن بالوتييل لن يسكت عىل االنتقادات
املوجه�ة له ،فأت�ى الرد القوي من مهاجم بريش�يا الذي لعب
ع�ىل وتر رف�اق قائ�د يوفنت�وس ومنتخ�ب إيطاليا.وجاء رد
اإليط�ايل املثري للج�دل ماريو بالوتييل حاس�ما ً ع�ىل ما ذكره
زميل�ه الس�ابق وقائد يوفنت�وس ومنتخب إيطالي�ا جورجيو
كيلين�ي بحقه.وهاج�م كيليني يف كتاب يروي س�ريته الذاتية
زميله السابق بالوتييل واصفا ً إياه بافتقاد االحرام أو الشعور
باملسؤولية ،األمر الذي القى ر ّدة فعل متوقعة من الاعب الذي
أثرت طباعه بش�كل كبري عىل موهبت�ه الفذة.وقال كيليني يف
كتابه“ :بالوتييل شخص س�لبي ،هو ال يحرم الفريق ،بعض
الناس اعتقدت ّأنه من بني أفضل خمس�ة العبني يف العالم ،لم

يف الع�ام  2016قادم�ا م�ن لي�ون16 ،
مباراة هذا املوسم مع برشلونة يف جميع
املس�ابقات ولكن�ه عان�ى م�ن إصابتني
أبعدت�ه عن ع�رش مباريات ب�ني أيلول/
سبتمرب وترشين الثاني/نوفمرب.
ّ
ح�ذر أطب�اء وأخصائي�ني يف
وس�بق أن
كرة القدم م�ن أن يكون الاعبني عرضة
لإلصاب�ات م�ع الع�ودة ايل التماري�ن
واملباري�ات بع�د غيابه�م عنه�ا لقراب�ة
الشهرين ،يف فرة اضطروا خالها للبقاء
يف منازلهم يف ظل اإلقفال التام املفروض
للحد من تفيش “كوفيد.”-19
وأعلنت رابطة الدوري انها تنوي “العودة
اىل املنافس�ات يف حزيران/يونيو” ،بعدما
أعطت الس�لطات املحلية الضوء األخرض
الس�تئناف التمارين الفردي�ة للبطوالت

لكرة القدم.وس�جل يل البالغ من
العم�ر  41عام�ا ً بعد مش�اركته
كبديل هدف الفوز الثمني لصالح
تشونبوك موتورز يف الدقيقة 84
من عم�ر اللقاء.وأكمل س�وون
بل�و وينغز املباراة بعرشة العبني
عق�ب ط�رد األس�رايل ت�ريي
انتوني�س يف الدقيق�ة .75وق�ال
يل بع�د املب�اراة“ :أن�ا س�عيد
للغاية وممتن النطاق املوس�م،

ل�ن أفك�ر ه�ذا
املوس�م باألرقام
الفردية ،أنا فقط
س�عيد بخ�وض
ه�ذه املباري�ات”.
وأضاف“ :كان لدينا
أفضلية عددية بعد حالة
الطرد ،وكان الوق�ت متأخر،
حيث كنت أعتقد أن تسجيل
ه�دف واح�د يكفين�ا ،وقد
تدربن�ا ع�ىل مث�ل ه�ذه
املواق�ف م�ن الك�رات
الثابت�ة ،ويف النهاي�ة
حققن�ام�انري�د”.
يف املقاب�ل ق�ال خوس�يه
مورايس مدرب تشونبوك:
“انطلق الدوري الكوري،
ولكننا لعبنا دون جماهري،
وكان الشعور غريبا ً
اللعب دون س�ماع
هدر الجماهري”.

أرجاء العالم”.
وأض�اف“ :أري�د أن أش�كر كل
م�ن يقوم ب�دوره م�ن أجل كرس
سلس�لة انتش�ار امل�رض ،وأطلب
من كل ش�خص أن يعتني بنفسه
ويحاول مس�اعدة كل من بحاجة
للمس�اعدة ،س�واء عرب املشاركة
يف الحم�ات الخريي�ة أو الت�ربع
ملنظمات املجتم�ع املدني ،وكذلك
ع�رب تفقد م�ن نح�ب واألصدقاء
والزماء”.
وأوض�ح“ :رغ�م أن بع�ض الدول
ب�دأت بتخفي�ف قي�ود الحرك�ة،
يج�ب علين�ا أن نواص�ل القي�ام
باإلج�راءآت الوقائي�ة ،إىل جان�ب
مساعدة اآلخرين يف هذه الظروف
الصعبة”.
يف املقاب�ل الع�ب وس�ط منتخب
باكستان صدام حسني“ :كما هو
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الح�ال يف كرة القدم ،ف�إن العمل
الجماع�ي ه�و مفت�اح تج�اوز
جمي�ع العوائ�ق ،ونح�ن نحم�ل
مس�ؤولية ضم�ان عدم ت�رك أي
شخص دون مس�اعدة خال هذا
الوباء الخطري”.
وأض�اف“ :أنا تأثرت كثريا ً بجهود
العامني يف املجال الصحي ،وكذلك
كيفي�ة وقوف العمل معا ً من أجل
كرس سلسلة انتش�ار الوباء ،عرب
الصم�ود والش�جاعة والتضامن،
وأريد أن أش�كر كل ش�خص عىل
الجه�ود الرائع�ة الت�ي يقوم�ون
بها”.
وأردف بالق�ول“ :يجب أن نواصل
العم�ل مع�ا ً يف كاف�ة املجتمعات،
وأن نواص�ل ال�روح اإليجابي�ة،
والبن�اء ع�ىل م�ا تحق�ق لك�رس
سلس�لة املرض ،حيث يمكن معا ً
أن ننظر يف املستقبل لهذه اللحظة
الت�ي خضن�ا فيها أعظ�م معارك
البرشية”.
وكان�ت حمل�ة ك�رس سلس�لة
املرض شهدت عىل مدار األسابيع
املاضي�ة مش�اركة العدي�د م�ن
نجوم قارة آس�يا ،وم�ن ضمنهم
األسرالية س�امانثا كري وحارس
املرمى اإليراني عيل رضا بريانفاند
وهداف كأس آسيا  2019القطري
املعز عيل ،وع�ىل مبخوت صاحب
أرسع هدف يف تاريخ كأس آس�يا،
إىل جان�ب العدي�د م�ن النج�وم
اآلخرين ،كما تم تخصيص حلقة
ألبرز حكام القارة.

إصابات يف بشيكتاش
وفنربهتشه بفريوس كورونا

أعلن بشيكتاش الركي ّ
أن أحد العبيه وواحدا ً من أفراد طاقمه
أصيبا بف�ريوس كورونا وذل�ك بعد ثاثة أيام فق�ط من إعان
عودة منافسات الدوري الشهر املقبل.
وقال بش�يكتاش ّ
إن جميع العبيه وطاقم�ه التدريبي خضعوا
لفحوص الكشف عن الفريوس مضيفا ً ّ
أن الشخصني املصابني
بالعدوى يخضعان حاليا ً للعاج.
ويف بي�ان الحق ن�رش االتحاد الرك�ي لكرة الق�دم تغريدة عرب
حس�ابه الرس�مي يف توير أك ّد من خالها ّ
أن اإلصابات رضبت
أيضا ً فنربهتش�ه والعديد م�ن األندية األخرى ،مؤك�دا ً تمنياته
لاعبني والكوادر الفنية واإلدارية التعايف يف أرسع وقت ممكن.
وأجرت عدة أندية تركية ومنها طرابزون سبور ،وغلطة رساي
وفنربهتش�ه وبش�يكتاش تدريبات يف مجموع�ات صغرية من
الاعبني هذا األس�بوع يف إطار التعليم�ات التي وضعها االتحاد
الركي لكرة القدم.

مشاركة العيب شالكه يف
التدريبات واملباريات طوعية

ُ
الرئي�س التنفيذي لنادي ش�الكه أن�ه اجتمع
أك�د يوخن ش�نايدر
باعب�ي الفريق وأك�د أن املش�اركة يف التدريب�ات واملباريات تعترب
رفع عدد التبديات املس�موح بها لكل
“طوعية” ،وبخصوص قرار ِ
فريق إىل خمسة ،فقد اكد يوخن شنايدر أنه ٌ
حل جيد.وقال شنايدر:
“تحدثت إىل الاعبني وأخربتهم أن املشاركة يف التدريبات واملباريات
ً
معرضا للخطر يف بيئته
كذل�ك تعترب طوعية فإذا كان أي ش�خص
أو كان ً
قلقا من أن العدوى املحتملة قد يكون لها تأثري عىل صحته
يف املس�تقبل فق�د أك�دت أن املش�اركة طوعية .هذا م�ا أخربت به
الاعبني”.وأضاف“ :أخربتهم ً
أيضا ً أنه يمكنهم العودة يل أو للمدرب
إذا رغ�ب أحده�م يف ع�دم املش�اركة ،اآلن الاعب�ون يتدربون لكل
طموح وهم س�عداء بعودتهم للتدريب بشكل طبيعي مرة أخرى”.
وعن قرار الفيفا بش�أن رفع عدد التبديات إىل خمسة قال الرئيس
التنفيذي لشالكه“ :بالنس�بة لقرار التبديات الخمسة املهم أنه لن
يت�م توقيف املباراة عرش مرات إلجراء تغي�ريات ،بعد أن حدد الحق
لكل فريق يف ثاثة توقفات ،أعتقد أنه حل جيد يف الوقت الحايل”.

كافاني يصدم اجلميع بشأن رحيله عن باريس سان جريمان
أوضح�ت صحيف�ة ليكي�ب الفرنس�ية ّ
أن املهاج�م األوروغوياني
كافاني يراجع حس�اباته بش�أن الخ�روج عن قلعة باريس س�ان
جريم�ان الفرنيس بع�د التطورات الت�ي طرأت عىل
عالم كرة القدم مؤخرا ً.
كافان�ي يف طريق�ه إىل مغ�ادرة
و كا ن
س�ان جريم�ان نهائي�ا ً إث�ر
با ر ي�س
عق�ده هذا الصيف ،وس�ط
ا نته�ا ء
تقاري�ر ربطته ب�كل من
أتلتيكو مدريد اإلسباني

ومانشس�ر يونايتد اإلنكليزي ،لكن العروض التي قدمت له جعلته
يفكر بتمديد عقده مع باريس سان جريمان بطل فرنسا.
ولم يظهر كافاني باملستوى املأمول هذا املوسم بعدما سجّ ل سبعة
أه�داف فقط خ�ال  22مباراة مع باريس س�ان جريمان يف جميع
املنافسات ،إذ عانى من عدة إصابات إضافة للمنافسة الرشسة عىل
مركز أس�ايس مع وجود مبابي والربازييل نيمار واملعار األرجنتيني
إيكاردي.
وأصبح كافاني ( 33عاماً) الهداف التاريخي لنادي العاصمة بعدما
انضم إىل باريس سان جريمان يف  2013قادما ً من نابويل اإليطايل.

كانافارو يق ّدر فان دايك
وحيرتم صالح
تعا طف
اإليط�ايل فابي�و
كانافارو مع فريجي�ل فان دايك بعد أن
خرس نجم ليفربول فرصة نادرة ملدافع يف
الفوز بالكرة الذهبية لصالح األرجنتيني
ليونيل مييس نهاية عام .2019
وج�اء األس�طورة ليونيل مي�يس مهاجم
برش�لونة يف الص�دارة بف�ارق ضئيل عن
الع�ب ليفرب�ول يف جائزة الك�رة الذهبية
الت�ي تمنحها فران�س فوتب�ول ،ليحصل
نجم الربس�ا ع�ىل رشف الفوز به�ا للمرة
السادسة يف مسريته.
ولم يف�ز العب مدافع بالجائ�زة املرموقة
منذ فوز كانافارو عام  2006عقب تتويج
إيطاليا يف كأس العالم.
وش�عر كاناف�ارو أن عدم فوز ف�ان دايك
بتل�ك الجائ�زة كان مؤس�فا ً للغاي�ة ،بعد
التأث�ري الكبري لاعب الهولن�دي عىل خط
ليفرب�ول الخلف�ي ،يف طري�ق الري�دز إىل
الظفر بدوري أبطال أوروبا عام .2019
ويعتقد كانافارو أن ُفرّص املدافعني تبدو
ضيئل�ة يف ظ�ل وج�ود مهاجم�ني أمثال
مييس وكريستيانو رونالدو.
وقال كانافارو يف ترصيح�ات تلفزيونية:
“لقد أرس�لت تهنئة إىل فان دايك بس�بب
مس�تواه الرائ�ع املوس�م امل�ايض ،لكن
بصفت�ه مدافع�اً ،م�ن الصع�ب الف�وز
بالكرة الذهبية”.

وأض�اف“ :ال تحت�اج فق�ط لتقدي�م أداء
رائ�ع والظفر بالبط�والت ،يجب أن تكون
محظوظ�ا ً لع�دم وج�ود مهاج�م مث�ل
رونال�دو أومي�يس .هذا ه�و املفت�اح .إذا
كان لديك مي�يس أو رونالدو ،فاعلم أنهما
يملكان األفضلية”.
وأضاف كانافارو ،مشريا ً إىل موقع الريدز
يف قمة الدوري اإلنكليزي املمتاز“ :لقد مر
ليفرب�ول بموس�م رائع وهم يس�تحقون
الفوز واالحتف�ال بلقب الدوري اإلنكليزي
هذا املوسم”.وفيما يتعلق بالنجم املرصي
محمد صاح قال“ :أنا أحرم صاح كثرياً،
لق�د ّ
تغ�ري للغاي�ة يف ليفرب�ول ،عىل مدى
الس�نوات الثاث املاضي�ة ،كان مثل اآللة،
إنه الاعب الذي يرغب كل مدرب يف تدريبه

ألنه يستطيع الدفاع والهجوم يقدم كل ما
لديه يف امللعب ،وال يستسلم أبدا ً”.
وامت�دح كاناف�ارو م�درب غوانغج�و
إفرغراند الصيني ،مدرب ليفربول يورغن
كل�وب ونظريه يف مانشس�ر س�يتي بيب
غواردي�وال وق�ال“ :أش�اهد كل مباراة يف
ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز وأح�ب أجواء
وثقاف�ة كرة القدم يف إنكلرا ،أنا يف الصني
ملحاولة تحس�ني أسلوبي وأفكاري يف كرة
القدم ،أنا يف أحد أفضل األندية اآلس�يوية،
وبالطبع ،يف املس�تقبل ،أود تجربة تدريب
أح�د األندية يف أوروب�ا ،أحب عقلية كلوب
ولكن يف الوقت نفس�ه ،أح�ب ثقافة بيب
حول ك�رة الق�دم ألنن�ا دائما ً نحت�اج إىل
الكثافة مع الكرة وبدونها”.

السلطة الرابعة
العدد 7246 :االثنين  11 -ايار 2020

www.alzawraapaper.com

أبواب اإلعالم التركي مغلقة في وجه معارضي أردوغان

ادارة األمن تستنكر اقحامها من مراسلون بال حدود في الموضوع

تنديد واسع يف الوسط االعالمي املغربي باعتداء
رجل سلطة على صحفيني يف قناة حكومية

الرباط  /متابعة الزوراء:
بعد أس�ابيع من تأكي�د وزارة الداخلية املغربية لعنارص الس�لطة يف املدن واملحافظات عىل
رضورة االت�زام بالتدابري القانونية يف تطبيق الحجر الصحي وتوعدها بمحاس�بة املتوريط
يف مخالف�ة القواع�د القانونية ،وذلك غداة انتش�ار مقاطع فيديو يظه�ر فيها عنارص من
السلطات املحلية يف عدد من املدن يستعملون العنف يف حق املخالفني ،تعرض صحافيان من
قناة حكومية العتداء بالرضب والسب ،من قبل قائد يف السلطة املحلية أثناء تغطيتهما لتزود
األسواق املحلية باملنتجات االستهالكية بمحافظة الخميسات ،يف ظل فريوس كورونا.
وأث�ار االعت�داء عىل الصحفية س�عاد وصيف واملص�ور محمد أبو الجه�ال ،العاملني بقناة
“األمازيغي�ة” اث�ر انتش�ار فيدي�و توثيقي ،موج�ة من االس�تنكار يف األوس�اط اإلعالمية
والحقوقية وعىل مواقع التواصل االجتماعي يف املغرب.
ون�دد املكت�ب التنفي�ذي للنقابة الوطني�ة للصحافة املغربية ،بش�أن االعت�داء عىل الطاقم
الصحفي لقناة تامزيغت ،سعاد وصيف ومحمد بوالجهال.
ب�الغ املكت�ب التنفيذي للنقاب�ة الوطني�ة للصحافة املغربية ،بش�أن االعتداء ع�ىل الطاقم
الصحفي لقناة تامزيغت ،الزميلة سعاد وصيف والزميل محمد بوالجهال.
ونقل�ت صحيفة “العمق” املغربية عن الصحفية املعتدى عليها ،أن “القائد املدعو عزيز ،لم
يتوان يف الش�تم والس�ب ،بوابل من الكالم الس�اقط ،متجاوزا حدوده ،وقام بصفعي مرتني
ودفع�ي أكثر م�ن مرة” عىل ح�د تعبريها.وتابعت س�عاد قائلة ،أن “القائ�د ومن معه من
أعوان الس�لطة املدعوين بنبيل وعادل ،قاما بمحاولة تكس�ري كامريا التصوير ،مما تسبب
يف إصابة املصور بجرح يف يده”.أدانت منظمة مراس�لون بال حدود االعتداء “الشديد” الذي
تع�رض له كل من الصحفية س�عاد وصي�ف والصحفي محمد بو الجيه�ال ،اللذان يعمالن
بالقن�اة األمازيغية ،من طرف قايد امللحقة الثالثة وزمالئه بتيفلت ،يف الوقت.وفيما تحدثت
ادارة القن�اة عن اعتداء قائد امللحقة االدارية (الس�لطة املحلية) بمدينة تيفلت ،نددت ادارة
الرشط�ة بالزج به�ا يف موضوع االعتداء ،حيث نفت بش�كل قاطع ما وصفت�ه ب�”املزاعم
واالدعاءات املنس�وبة إىل موظفيها يف بيان صادر عن منظمة مراس�لون بال حدود”.وكانت
منظمة مراس�لون بال حدود ،أصدرت بيانا التي قالت فيه أن ضابط أمن وعنارص الرشطة
بمدينة تيفلت منعوا طاقما صحافيا من قناة األمازيغية من تصوير مادة إعالمية بمناسبة
ش�هر رمض�ان ،وعرضوا أفراده العتداء جس�دي ولفظي” .ونفت مديري�ة األمن ،أن يكون
موظفوه�ا باملفوضي�ة الجهوية للرشطة بمدينة تيفلت قد ب�ارشوا أي “تدخل كيفما كان
نوع�ه ضد أي صحايف بمناس�بة مزاولته مهام�ه ،وأنهم لم يعرضوا نهائي�ا عىل إنجاز أي
عملي�ة تواصلية لطاقم قناة األمازيغية”.وس�ارعت املنظمة املدافعة ع�ن حرية االعالم اىل
تقدي�ر اعت�ذار وتصويب خطئها ج�راء الخلط الذي وقع�ت فيه بني قائد وأعوان الس�لطة
املحلي�ة وضباط األمن ،ونرشت تغريدة عىل حس�ابها بتوير ذك�رت فيه أنه “جاء يف البيان
ال�ذي نرش أمس بخصوص املغرب وعنوانه“ :تدين مراس�لون بال ح�دود اعتداء األمن عىل
أن رجال أمن اعتدوا ع�ىل صحافيني من القناة األمازيغي�ة والصواب ّ
صحافي�ني”ّ ،
نْ
أن قايد
بمدينة تيفلت هو من اعتدى عىل الصحافيني”.وقال س�هيب الخياطي ،مدير مكتب شمال
أفريقيا ّ
أن “مراس�لون بال حدود تدين السلوك غري املقبول للسلطات االدارية التي تجاوزت
صالحياتها .وإنه ال يجب أن يقع اس�تغالل األزم�ة الصحية لالعتداء عىل الصحافيني الذين
يقوم�ون بواجبهم املهني .وإنه من الرضوري معاقبة املُعتدي�ن من قبل العدالة املغربية”.
وقد أعلنت املغرب حرضا شامال منذ  20أدار /مارس  ،2020وتم تمديده إىل غاية  20أيار/
مايو  .2020ويُعترب هذا االعتداء عىل الصحافيني األول من نوعه يف بلد أحىص خمس�ة آالف
حالة إصابة بكوفيد  19وقرابة ال� 180وفاة.
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استهداف قنوات تلفزيونية الستضافتها قادة أحزاب لشخصيات سياسية
من أحزاب معارضة أو انتقادها سياسة احلكومة
أنقرة /متابعة الزوراء:
تس�تهدف الحكوم�ة الركي�ة
وس�ائل اإلع�الم الت�ي تمن�ح
ّ
منصاتها للمعارضني واملنتقدين،
يف انته�اك واض�ح للقان�ون
والدس�تور ،ويؤكد ق�ادة أحزاب
معارض�ة كانوا موالني للحكومة
أن الرئيس رج�ب طيب أردوغان
ل�ن ينج�ح به�ذه اإلج�راءات يف
تغييب الحقائق عن الشعب.
ووجه�ت الزعيم�ة املعارض�ة
الركية مريال آكيش�ار انتقادات
ش�ديدة للرئي�س رج�ب طي�ب
أردوغ�ان بس�بب العقوب�ة التي
فرضه�ا املجلس األع�ىل لإلذاعة
والتلفزيون عىل قناة استضافتها
يف برنام�ج ح�واري ،وتوع�دت
آكيشار بإنهاء نظامه.
وآكيش�ار هي من ب�ني األصوات
املعارض�ة العديدة داخ�ل تركيا،
ضاق�ت ذرعا بالقي�ود واملالحقة
املستمرة التي يقوم بها أردوغان
ضد الصحافيني ووسائل اإلعالم،
ومعاقبته�ا عن�د اس�تضافتها
لش�خصيات سياسية من أحزاب
معارض�ة أو انتقاده�ا سياس�ة
الحكومة.
وقال�ت آكيش�ار ،الت�ي كانت قد
ش�اركت قديما يف تأسيس حزب
العدالة والتنمية ،إن العقاب الذي
ُيطبق�ه املجل�س األع�ىل لإلذاعة
والتلفزيون عىل قناة “خرب ترك”
هي عقوب�ات مخالف�ة للقانون
والدستور.
وتوجه�ت إىل أردوغ�ان بالق�ول
“قم�ت باملحظ�ورات وس�تكون
منها الحقا ،هل تعتقد أنك عندما
ُتطب�ق عقوبة عىل قناة خرب ترك
التي اس�تضافتني عىل شاشاتها
ف�إن الش�عب ل�ن يس�تطيع أن
يرى مطبخك الس�يايس املحرق،
وآمال�ه الت�ي أصبح�ت مظلم�ة
بس�ببك ،وهل تعتقد حقا أنه لن
يس�تطيع قول كلمت�ه األخرية يف
صندوق االقراع؟”.
وق�رر املجل�س األع�ىل لإلذاع�ة
والتلفزي�ون الرك�ي تطبي�ق
معاقب�ة قن�اة خرب ت�رك بغرامة
باهظ�ة ،وذل�ك بتهم�ة انته�اك
الضيفة م�ريال آكيش�ار زعيمة
ح�زب الخري املع�ارض ،للحقوق
وذل�ك بموج�ب القان�ون رق�م
.6112
وطال�ت العقوب�ات واإلج�راءات

التعسفية للحكومة كل القنوات
املعارض�ة ،فبع�د االجتم�اع
األس�بوعي للمجل�س األع�ىل
لإلذاع�ة والتلفزي�ون الركي تم
فرض عقوبة عىل قناة “الش�عب
 ،”TVإثر حوار أجرته مع رئيس
بلدية إس�طنبول بحزب الش�عب
الجمه�وري يف برنام�ج “ل�دي
كلمة”.
وأث�ارت الحكوم�ة الركي�ة
م�ن خ�الل إمعانه�ا يف سياس�ة
تكميم األف�واه انتقادات مقربني
س�ابقني من الرئيس رجب طيب
أردوغ�ان ،حي�ث وج�ه رئي�س
ح�زب الديمقراطية والتقدم عيل
باباج�ان انتقادات حادة بس�بب
العقوب�ات الت�ي ق�ام املجل�س
األعىل لإلذاعة والتلفزيون بركيا
بفرضه�ا عىل قن�اة فوكس نيوز
إضافة إىل قنوات إعالمية أخرى.
وقال ع�يل باباج�ان ال�ذي كان
حليف�ا ألردوغ�ان وأح�د رم�وز
ومؤسيس حزب العدالة والتنمية
قب�ل انش�قاقه عن�ه وتأس�يس
حزب�ه يف م�ارس امل�ايض ،يف
تغريدة عىل توي�ر ّ
“إنه ال يمكن
اس�تخدام املؤسسات التنظيمية
كعص�ا للس�لطة السياس�ية
وكوس�يلة للمعاقبة واالنضباط
والتأديب”.
واته�م باباج�ان القائم�ني عىل
العقوب�ات بمحاول�ة إلغ�اء
الضم�ان الدس�توري للحري�ات
اإلعالمي�ة والعام�ة ّ
وأنه�ا غ�ري

مقبول�ة ،مضيف�ا “إن حري�ة
التعبري وحرية الصحافة من بني
املبادئ األساسية للديمقراطيات.
وإن وج�ود ه�ذه الحري�ات أمر
حي�وي للكش�ف ع�ن الظل�م
والتمييز والفس�اد وجميع أوجه
عدم الرشعي�ة األخرى ومالحقة
الضمري العام”.
وأك�د وزي�ر االقتص�اد األس�بق
أن الدول�ة مج�ربة ع�ىل حماية
التن�وع وع�دم تروي�ع حري�ة
التعب�ري يف وس�ائل اإلع�الم
باملزيد م�ن العقوب�ات ّ
كل مرة،
وق�ال “الدول�ة مطالب�ة بتأمني
الحريات وتوس�يعها واملحافظة
عليه�اّ ،
وأنه ال يمكن اس�تخدام
املؤسس�ات التنظيمي�ة كعص�ا
بيد الس�لطة السياس�ية لرضب
املعارضني واملنتقدين”.
وأص�در املجل�س األع�ىل لإلذاعة
والتلفزي�ون عقوب�ة أيض�ا عىل
قن�اة فوك�س ني�وز ،وأوق�ف
برنامج�ا فيها ث�الث مرات حتى
اآلن عىل خلفية تريحات مقدم
الربنام�ج فات�ح بورت�اكال التي
وصفها بأنها تحرّض الناس عىل
الكراهية والعداء.
وانتق�د بورت�اكال يف الربنام�ج
اإلج�راءات التي اتخذها أردوغان
يف مواجه�ة وب�اء كورون�ا م�ا
دف�ع الرئي�س الرك�ي إىل تقديم
ش�كوى جنائية إىل االدعاء العام
يف إس�طنبول ضد املذيع الش�هري
بتهمة إهانة الرئيس وهي تهمة

يص�ل الس�جن فيه�ا إىل خم�س
سنوات.
وكان بورت�اكال قد انتق�د مرارا
حمل�ة التربعات الحكومية لدعم
جهود مكافحة كورونا حيث شبه
القرار بفرض الرضائب الوطنية
خالل حرب استقالل تركيا أوائل
عرشينات القرن املايض .وقادت
تل�ك األوام�ر إىل مص�ادرة بعض
السلع واملمتلكات العامة.
بدورها تقدمت الهيئة املس�ؤولة
عن تنظيم عم�ل البنوك يف تركيا
بشكوى ضد بورتاكال ،واتهمته
ب�”اإلرضار بسمعة” البنوك.
ال يمك�ن الحدي�ث ع�ن
الديمقراطي�ة داخ�ل بل�د يفتقر
للصحافة الحرة.
وصنفت لجنة حماية الصحافيني
الدولي�ة ،يف تقريره�ا الس�نوي،
تركي�ا بأنه�ا ع�ىل رأس أك�رب
ث�الث دول س�جنا للصحافي�ني،
وتتفق يف ذلك منظم�ة “فريدوم
ه�اوس” األمريكي�ة ،املختص�ة
بقضاي�ا الديمقراطية والحريات
السياس�ية وحق�وق اإلنس�ان،
حي�ث وصفته�ا بأنه�ا ضم�ن
“ال�دول املقيدة للحري�ات” ،عىل
إثر م�ا تمارس�ه الس�لطات من
قمع للحقوق السياسية ،وحجب
املواق�ع اإللكرونية والصحافية،
فضال عن تش�ديد الرقابة عليها
والفاعلني فيه�ا ،األمر الذي أدى
إىل فق�دان تركي�ا  34مرك�زا يف
قائمة ال�دول املنتهكة للحريات،

خالل العقد األخري.
وعل�ق باباج�ان ع�ىل تقري�ر
منظمة “مراس�لون بال حدود”
لع�ام  2020ال�ذي أف�اد بوجود
 91صحافي�ا يف الس�جون وأن
تصنيف تركيا يف املرتبة  154من
بني  180دولة يف حرية الصحافة
بمثابة “ع�ار كبري” .ونرش عرب
توير سلسلة تغريدات بمناسبة
الي�وم العاملي لحري�ة الصحافة
املواف�ق للثالث م�ن مايو .وقال
باباجان إن حرية الصحافة أحد
األعمدة األساس�ية والضمانات
الديمقراطي�ة ،مفيدا بأن تقييد
حرية الصحافة بش�كل مبارش
مناف ملبدأ الدولة
أو غري مبارش
ٍ
الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وأض�اف باباج�ان أن الس�لطة
الحاكم�ة تس�تخدم الصحاف�ة
ملواصل�ة نفوذه�ا الس�يايس،
قائ�ال “ال يمك�ن الحدي�ث ع�ن
الديمقراطي�ة داخ�ل بل�د يفتقر
للصحافة الح�رة .جزء كبري من
املؤسسات الصحافية داخل تركيا
الي�وم تح�ول إىل أبواق للس�لطة
الحاكم�ة بفع�ل نفوذ الس�لطة
الحاكم�ة ،ويتم تقيي�د األصوات
الح�رة ع�ن طري�ق القض�اء أو
بالضغوط املختلفة”.
ب�دوره ،وج�ه رئي�س ح�زب
املس�تقبل أحمد داود أوغلو كلمة
بمناسبة اليوم العاملي للصحافة،
قائال “أصحاب األعمال املشبوهة
وم�ن يتورط�ون يف ش�بكات
العالق�ات الق�ذرة ومن يخدعون
املواطنني باألكاذيب يخافون من
الصحافة ومن الحقائق”.
وأضاف داود أوغلو ،الذي انش�ق
أيضا عن ح�زب العدالة والتنمية
وأسس حزب املستقبل ،يف كلمته
خالل مقط�ع فيدي�و نرشه عىل
توي�ر ،أن الصحاف�ة تحولت إىل
أداة لربوباغندا تدار من قبل نظام
الرج�ل األوح�د ،وتاب�ع “اليوم،
أب�واب القن�وات التلفزيوني�ة
والصح�ف الك�ربى مغلق�ة يف
وجه املعارض�ة .أما الصحافيون
املدربون واملخرضمون فقد باتوا
عاطل�ني عن العم�ل .الصحف ال
تجد من يقرأها ،وال أحد يش�اهد
القنوات التلفزيونية؛ الشعب بات
يلجأ إىل مص�ادر أخرى للحصول
ع�ىل املعلوم�ات وع�ىل رأس�ها
مواقع التواصل االجتماعي”.

االنغماس البشري يف الرقمي ال يعين نهاية وسائل اإلعالم

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن
هن�اك عالقة حس�ية بني أصابع اإلنس�ان
وقلبه مع ما يمسكه ويطالعه ،والصحيفة
مثال جيد وباق ،مع أن تأثري الرقمي رسيع
وواضح يف عملية االنتقال.
يمنح ريتش�ارد ووترز مراس�ل فايننشيال
تايم�ز من س�ان فرانسيس�كو ،دفقة أمل
غامضة لوس�ائل اإلعالم التقليدية ،برفضه
االعتقاد بأن استحواذ الوسائل الرقمية عىل
حياتنا بعد ش�هرين م�ن االنعزال اإلجباري
تح�ت وطأة انتش�ار وب�اء كورون�ا ،يعني
نهاية املدى وآخره.
وألنه أح�د مراقبي عال�م التكنولوجيا فقد
ملس ووترز بش�كل فعيل االنغماس البرشي
يف الرقمي وسط غياب مخيف للورقي ،لقد
اس�رخى الناس أم�ام الفيديو وانغمس�وا
يف متابع�ة أجهزته�م ،كانت تل�ك األجهزة
بمثابة الكت�اب والصحيفة التقليدية ،فيما
كس�د الورق ولم يج�د من يبح�ث عنه ،أو
بتعب�ري س�اتيا نادي�ال الرئي�س التنفي�ذي
لرشكة مايكروس�وفت ،ال�ذي لخص األمر
عىل أفضل وجه حني قال :إن قواعد التباعد
االجتماعي جلبت كل يشء بعيد.
ال أح�د يراجع عن االتفاق ع�ىل أن الكتاب
أو الصحيف�ة هما الوس�يلة الجليل�ة التي

اس�تمر يف تداوله�ا ملئ�ات الس�نني ،إال أن
الكالم املتطرف بش�أن انتهاء صالحيتهما
قد ازداد يف العقدين األخريين منذ أن أصبح
الكتاب الرقمي متاحا ع�ىل أجهزة القارئ
اإللكرون�ي ،ومنذ أن جمع�ت آبل بهاتفها
الذكي حزمة كبرية من صحف العالم .فيما
كيفت الصح�ف خدمتها ومحتواها لقارئ
إلكروني من دون أن تخذل قراءها األوفياء
املولعني بتصفح الجريدة .لكن واقع الحال
أن فك�رة كل يشء رقمي ب�دت حقيقية يف
زم�ن التباع�د االجتماعي وكأن املس�تقبل
اقرب عرشين عاما.
لقد سبق وأن عرض ّ
منظر اإلنرنت كيفني
كييل تأمله بش�أن املس�تقبل الرقمي ،وما
توقع�ه قب�ل س�نوات قليل�ة ص�ار واقعيا
بشكل مبكر تحت وطأة انتشار كورونا.
كتب كييل قبل أن يس�مع أحد أو يتوقع أن
أوصال العالم الطبيعية س�تقطع ليكتفي
بتواصله الرقمي ،املس�تقبل سيشهد نشأة
صيغ�ة جديدة من صي�غ أدب ،ليس رقميا
كليا فحس�ب ،ب�ل ويجري تداول�ه أيضا يف
الزمن الحقيقي ويسفر عن اختفاء الحدود
الفاصل�ة بني األجن�اس األدبي�ة املختلفة،
ومناح�ي الحي�اة املتع�ددة ،والهوي�ات
املتباينة.
وهذا ما يس�ميه كييل ب�األدب البديل ،ومن
حي�ث املحت�وى الرقم�ي ه�و يف حقيق�ة
األمر جه�د صحايف ابت�داء م�ن التغريدات
والتعليقات عىل توير وفيس�بوك واملحادثة
واملراس�لة اإللكرونيت�ني ،وصار جمعها يف
كتاب شامل أدبا رقميا جديدا.
يكفي أن نتخي�ل أن الكاتب األمريكي بريت
إيس�تون إيلي�س مث�ال أنف�ق يف الس�نوات
األخرية يف س�ياق أحاديثه مع نصف مليون
م�ن متابعي�ه يف توي�ر ،وقت�ا ف�اق بكثري
الوق�ت ال�ذي خصص�ه لروايت�ه القادمة.
ولن�ا أن نتخي�ل ك�م تضاع�ف ه�ذا الوقت
يف الش�هرين املاضي�ني تحت وط�أة الحجر

املنزيل .إيليس نم�وذج رقمي معروف ،لكن
ع�ىل املس�توى اآلخ�ر توج�د أمثل�ة مثرية
ملس�تخدمني يقدم�ون املحت�وى اإلعالم�ي
الرقمي ويس�تقطبون الجمه�ور أكثر مما
تفعله وسائل اإلعالم التقليدية.
الع�ر الرقم�ي ينت�ج أدبا أس�ماه املحلل
املتخص�ص بالوي�ب كيني�ث غولدس�ميث
ج�رأة “الكتاب�ة غ�ري اإلبداعي�ة” ولم يكن
يعني الصحافة بمفهومها التاريخي ،أو ما
أسمته جودي دين املهتمة بشؤون محتوى
اإلنرن�ت “حلفا م�ع الش�يطان” ،لكن كل
ذلك ال يمنح غولدسميث ودين أي سبب ألن

يخشيا وسائل التواصل االجتماعي ،حسب
املنظر املختص بشؤون اإلنرنت يوهانيس
تومفارت يف دراس�ة نرشت ترجمتها مجلة
“فكر وفن” األملانية ،فهناك سلسلة تتشكل
يف الش�بكة العنكبوتي�ة ،ق�ادرة عىل إزاحة
نم�وذج التمثي�ل الربملاني البايل الس�ائد يف
العال�م الغربي ،النموذج القائم عىل أس�س
الديمقراطية الربملانية.
لكن ليس�ت كل اآلراء عىل غرار ما يجزم به
تومف�ارت ،ألن ثمة من ي�رى أن العر ما
بعد الرقمي ،لن يجعل من ش�بكة اإلنرنت
مقصدا يف حد ذاتها ولكنها ستكون خارطة

طريق إليه.
فكلم�ا ازدهرت ف�رص التعام�ل الجماعي
خف الش�عور بالوحدة ،وه�ذا ما ال يقدمه
الجل�وس الدائ�م أم�ام شاش�ة الكمبيوتر،
فالرس�ائل النصي�ة الهاتفي�ة تمث�ل نافذة
عىل العالم وليس�ت باب�ا .بعكس ما يقدمه
تصفح الجريدة يف املقهى عىل سبيل املثال.
من الخطأ – حس�ب تعليق ريتشارد ووترز
– اس�تخدام التكنولوجيا ع�ىل كل مقياس
تقريب�ا ،م�ع أن�ه اتض�ح بالنس�بة ألتباع
الرقمنة ،أنه ال يشء يضاهي جائحة عاملية
لفرض التغيري.

فاالنتق�ال الق�ري إىل اإلنرنت يف مجاالت
العمل والتعليم والتس�وق والطب والرفيه
ال يعني نهاية الوس�يلة امللموس�ة املقابلة،
ألن هناك عالقة حسية بني أصابع اإلنسان
وقلبه مع ما يمسكه ويطالعه ،والصحيفة
مثال جيد وباق ،مع أن تأثري الرقمي رسيع
وواضح يف عملية االنتقال.
صحي�ح أن فاي�روس كورونا ح�رك جميع
العوام�ل الرئيس�ة الت�ي تؤث�ر يف وت�رية
تبني الحياة الرقمية من س�لوك املس�تهلك
والعملي�ات التجاري�ة ،حت�ى التنظي�م
الحكومي .لكن تبقى الحاجة ماس�ة إىل ما
يحق�ق الجانب اإلنس�اني الطبيعي الذي ال
يقدر الرقمي عىل توفريه.
لذل�ك هن�اك فئ�ة كب�رية م�ن مراقب�ي
التكنولوجي�ا تتوق�ع ع�ودة ط�رق العيش
والعمل القديمة تدريجيا بما فيها املطالعة
التقليدي�ة للصح�ف والكت�ب الورقية ،مع
أن التغي�ري الس�لوكي القري عرب مجتمع
بأكمل�ه يشء ل�م يك�ن بإم�كان رشكات
التكنولوجيا الكربى أن تحلم به ،كما حصل
أثناء انتشار الوباء.
يف النهاية ،كثري م�ن املقارنات الفضفاضة
وغ�ري الصحيحة تمت بني كورونا والحرب،
لكن املقارنة تحم�ل معنى واحدا عىل األقل
حس�ب ريتش�ارد ووت�رز “كالهم�ا يمكن
أن يعج�ل بتغيري مجتمعي واس�ع .العودة
إىل أي يشء يق�ارب الحي�اة الطبيعي�ة م�ا
قبل انتشار الوباء س�تؤدي إىل انخفاض يف
النش�اط الرقمي ،س�يعيد البرش اكتش�اف
متعة التواصل الشخيص” وسيشعر القراء
بحنني ج�ارف إىل كائن مطب�وع له ملمس
وص�وت ومحت�وى يص�ل بي�ر إىل الذهن
أسمه جريدة ،عجزت إىل حد اآلن أن تقدمه
لنا أجهزتنا الذكية عىل أهميتها.
ومهما يكن من أمر فإن عالم وسائل اإلعالم
الذي س�تخلفه الجائحة س�يكون مختلفا
تماما عن العالم الذي سبق األزمة.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

حصلت على اجازة دراسية لدراسة اإلخراج املسرحي يف صوفيا بلغاريا

الدكتور محيد اجلمالي لـ

9

:اعيش يف السويد وامتنى العودة اىل العراق وقدمت العديد من االعمال على اكرب املسارح

رغم الغربة الطويلة التي عاش�ها بني ليبيا اس�تاذا جامعيا
والس�ويد فنان�ا اال ان املش�اهد العراق�ي لم ين�س الفنان
د.حمي�د الجمايل فهو ممثل ومخ�رج مرسحي قدير حصل
عيل بكالوريوس فنون جميلة  ،جامعة بغداد  -قسم الفنون املرسحية
–  1967ماجس�تري إخراج مرسحي  ،املعه�د العايل للفنون املرسحية
 ،صوفي�ا  ،بلغاريا  .1985دكت�وراه يف اإلخراج املرسحي املعهد العايل
للفن�ون املرسحي�ة  ،صوفيا  ،بلغاريا  1988ع�ن اطروحته» التقاليد
املع�ارصة يف االخراج املرسح�ي العراقي « .من ب�ني املرسحيات التي
اخرجه�ا  :القرد الكثيف الش�عر واألجداد ي�زدادون رضاوة واين هم

اآلن .وم�ن بني األفالم واملسلس�الت التلفزيونية الت�ي مثلها وتركت
بصم�ة واضح�ة كان دوره يف االعم�ال التالي�ة  »:فيلم القادس�ية ،
الشتاء املر  ،ثالثية الخوف ،ثالثية البريغ  ،مسلسل جرف امللح  ،ثالثية
بنت الس�لف ،مسلسل النبع  ،مسلسل ذئاب الليل ،مسلسل املهافيف
.،مسلس�ل عثمان املوص�يل ،تمثيلية عرش ل�ريات ،تمثيلية معلم من
بالدي ،تمثيلية الش�هامة  .اضافة ملا قدمه فيما بعد من مش�اركات
فنية واسعة ( الفزاعة وغريها ) كلها سنتعرف عليها يف الحوار التايل
الذي اجريناه معه فمرحبا باالستاذ الفنان والدكتور املمثل واملخرج
السينمائي والتلفزيوني واالذاعي الدكتور حميد الجمايل .

حوار – مجال الشرقي
اهال بك وبالزوراء الجريدة الغراء التيعرفناها منذ زم�ان بعيد وهي الجريدة
التي تمثلت بانطالقا الصحافة العراقية
اسمح لنا اوال ان نس�الك عن البطاقةالشخصية وبعض املعلومات عنك ؟

ب�كل ممنوني�ة وأن�ا أخاطبك�م م�نالس�ويد وكيل ش�وق وس�الم لش�عبنا
العراقي العظيم الصامد
اس�مي :د .حمي�د الجم�ايل مواليد  :ذي
قار  1942الحال�ة االجتماعية  :متزوج
التحصي�ل العلم�ي  :بكالوريوس فنون
جميل�ة  ،جامعة بغداد  -قس�م الفنون
املرسحي�ة –  1967ماجس�تري إخ�راج
مرسحي  ،املعهد العايل للفنون املرسحية
 ،صوفي�ا  ،بلغاري�ا  .1985دكت�وراه يف
اإلخ�راج املرسحي املعه�د العايل للفنون
املرسحية  ،صوفي�ا  ،بلغاريا  1988عن
اطروحتي (التطور و التقاليد املعارصة
يف اإلخراج املرسحي العراقي ) .
حدثنا ع�ن بداياتك وع�ن العائلة التيعشت يف كنفها ؟
يف املدرس�ة املركزي�ة االبتدائي�ة للبننييف مدين�ة النارصي�ة ويف الص�ف الرابع
درس�ت التاريخ واول انطالقة أشعرتني
برغب�ة التمثي�ل هي ان معل�م املادة أي
مادة التاريخ اراد منا تمثيل الشخصيات
التاريخي�ة يف الص�ف وكان نصيب�ي
شخصية ابو برغال الخائن .
وعندم�ا قدم�ت الدور أمام�ه أثنى َ
عيل
املعلم وقال يل  -:لك مس�تقبل يف التمثيل
وهذا هو الختم الذي رصت أطوف حوله
يف مستهل حياتي وكنا نرتجل تمثيليات
يف السفرات الطالبية وبعد ثورة  14تموز
 1958قدمنا مرسحيات مع الفنان عزيز
عبد الصاحب يف مسبح الطالب الصيفي
 ،يف املتوس�طة اقي�م مهرج�ان فن�ي
خطابي مرسحي يش�مل كافة املدارس
من ل�واء النارصية وع�ى األرجح عام
 1962ش�اركت بمرسحي�ة الس�اعة
التاس�عة وكانت من تأليفي وإخراجي
حصلنا فيها عى الجائزة الثانية قلدتنا
الوسام س�ت لبيبة الحمداني وحصلنا
عى موافقة مدير إعدادية النارصية عى
تأسيس فرقة مرسحية طالبية وأجرينا
انتخابات أصولي�ة وحصلت عى عنوان
سكرتري الفرقة وعملنا ومثلنا مرسحية
س�ت فاطمة واليوم املق�دس من تأليف
وإخ�راج مهدي الس�ماوي ثم مرسحية
كالم الن�اس تألي�ف جوزي�ه ايش�واري
اخراج ج�واد الهن�داوي ومرسحية داء
النس�يان اخراج اديب القليه چي وكذلك
مرسحية وجه املصائب من اخراج اديب
(ومرسحي�ة ثورة عى األقط�اع تأليف
عب�د ال�رزاق عب�د الواح�د ومرسحي�ة
اكازو تأليف قيس لفته مراد ومرسحية
املدم�ن اخ�راج عزي�ز عب�د الصاحب)
ومرسحية ثمن الحرية تأليف عما نؤيل
روبل�س اخراج محس�ن الع�زاوي وبعد
اإلعدادية ع�ام  1964قبلت يف اكاديمية
الفنون الجميلة ويف عام  1965اخرجت
مرسحي�ة زواج باإلك�راه تأليف مولري
لنقاب�ة املعلم�ني يف النارصي�ة وكانت
من بطول�ة الفنان حس�ني نعمة ومثل
فيها الفنانني بهج�ت الجبوري وكاظم
ابراهي�م وراجي عبد الله وكمال الس�يد
ويف األكاديمية مثلت ش�خصية األبرص
م�ن مرسحي�ة ع�ادل كاظ�م واخ�راج
األستاذ ابراهيم جالل
ومثل�ت ايضا ً يف مرسحية هاملت تأليف

شكسپري اخراج الفنان
حمي�د محم�د ج�واد يف ع�ام 1967
اخرجت مرسحية القرد الكثيف الش�عر
تأليف يوج�ني أونيل والتي حصلت فيها
عى درج�ة اإلمتياز يف اإلخراج املرسحي

 بالنس�بة اىل نقابة الفنانني العراقينيهل ش�ارك يف اعمال معينة وهل كان لك
دورنقابي فيها ؟
 نع�م يف  2٠14يف بغ�داد كن�ت رئي�ساللجن�ة التحضريي�ة ألنتخاب�ات نقابة

القومية للتمثيل –  197٠؟
ه�ذه مرسحي�ة اخرجته�ا لصال�حالفرقة القومية وكان من تاليف الكاتب
الجزائري كاتب ياسني .
 -4امل�رشوع الكب�ري ( ج�رس ارت�ا ) -

-7الرحلة  -الفرق�ة القومية للتمثيل –
 1992؟
هذه مرسحية من اخراجي ايضا . -8اي�ن ه�م االن  -الفرق�ة القومي�ة
للتمثيل –  1995؟
ه�ذه مرسحي�ة تالي�ف عزي�ز عب�دالصاحب ومن اخراجي .
ع�دد لنا املرسحيات التي ش�اركت بهاكممثل ؟
 .1هملت – اخراج حميد محمد جواد –
معهد الفنون الجميلة – . 1967
 �2البسامري ,اخراج وجيه عبد الغني- ,
الفرقة القومية للتمثيل.1969 ,
 �٣ع�يل جناح التري�زي وتابعه قفه- ,
الفرقة القومية للتمثيل.1969 ,
 .4تموز يقرع الناقوس – اخراج ابراهيم
جالل – فرقة الفن الحديث – .1969

مثلت شخصية اجملنون بالتناوب مع الفنان يوسف العاني يف مسرحية متوز يقرع الناقوس
مثلت يف مسرحية هاملت تأليف شكسبري من اخراج الفنان محيد حممد جواد
وتعت�ر املرسحية اول عم�ل يخرج عن
امل�رسح التقلي�دي يف الع�راق ويف ع�ام
 1968مثلت شخصية املجنون بالتناوب
مع الفنان يوس�ف العان�ي يف مرسحية
تموز يقرع الناقوس تأليف عادل كاظم
واخ�راج األس�تاذ س�امي عب�د الحميد
لفرق�ة امل�رسح الفن�ي الحدي�ث وق�د
اش�رطت ب�إن ال اكون نس�خة مكررة
من الفنان يوسف العاني وانما عالجتها
بطريق�ة مغاي�رة ألداء الفنان يوس�ف
العاني ووافق املخرج سامي عبد الحميد
وقال سيكون لدينا عرضني مختلفني .
ويف ع�ام  1969قبلت يف الفرقة القومية
للتمثيل ومثلت يف مرسحية قرص الشيخ
تأليف صباح عط�وان اخراج وجيه عبد
الغني ثم مرسحية بسامري ودور الشيخ
يف مرسحي�ة ص�وت النخ�ل تألي�ف طه
س�الم وشاكر الس�ماوي واخراج وجيه
عب�د الغن�ي ويف ع�ام  197٠اخرج�ت
مرسحي�ة األج�داد ي�زدادون رضاوة
تأليف كاتب ياسني وقد وضعت الخنجر
يف عمامة يس طاهر ال�ذي مثلها فوزي
مهدي .
وماذا عن سفرك اىل بلغاريا ؟ يف نهاي�ة  1981حصل�ت ع�ى اجازةدراس�ية لدراس�ة اإلخ�راج املرسحي يف
صوفيا بلغاريا
ويف ع�ام  198٣مثلت يف مسلس�ل النبع
اخراج الفنان حسني التكريتي وقد جاؤا
اىل صوفيا لتصوير العمل ولكن الجهات
البلغاري�ة ل�م توافق فحصل�ت موافقة
اليونان ومثلنا املسلسل يف أثينا .
مت�ى انهي�ت دراس�ة املاجس�تريوالدكتوراه وما هو عنوان اطروحتك ؟
انهيت دراس�ة املاجس�تري  1985ومنثم الدكت�وراه يف  1988ع�ن األطروحة
املوس�ومة ( التقالي�د وتط�ور االخراج
املرسحي املعارص يف العراق )
و يف  199٠عمل�ت مح�ارضا يف كلي�ة
الفنون الجميلة لثالث سنوات
متى عملت يف الفرقة القومية للتمثيل؟
 تقلدت منصب مدي�ر الفرقة القوميةللتمثيل واخرج�ت اىل املهرجان العربي
عام  1992للم�رسح يف بغداد مرسحية
فاوس�ت واألم�رية الصلع�اء تأليف عبد
الكري�م برش�يد عرض�ت ع�ى م�رسح
الرشيد.
 وماذا عن سفرك اىل السويد ؟ يف نهاي�ة  1998واصلن�ا مش�وارنايف الس�ويد وكان باالتف�اق م�ع بع�ض
املنظم�ات الثقافي�ة هناك ويف الس�ويد
كان�ت يل أعم�اال مهم�ة عرض�ت ع�ى
مس�ارح كبرية ومن اعم�ايل فيها الهنا
والهناك -الرافديني-السويد2٠٠4-

الفنانني العراقيني وه�ي اول انتخابات
رشعية بعد مرور عرشة س�نوات بدون
انتخ�اب اي ال�دورة التي س�بقت هذه
الدورة النقابية الحالية
 هل تتذكر الوظائف التي شغلتها ؟ نع�م وه�ي كث�رية ومنه�ا ممث�ل يفالفرقة القومية للتمثيل – دائرة السينما
واملرسح – .1969
مخ�رج يف الفرق�ة القومي�ة للتمثيل –

الفرقة القومية للتمثيل –  1971؟
ه�ذه مرسحي�ة اعددته�ا واخرجتهاعن مرسحية ج�رس ارتا لصالح الفرقة
القومية .
 -5اي�ن ه�و الض�وء االخ�ر -الفرقة
القومية للتمثيل –  1972؟
ه�ذه مرسحي�ة وكان�ت عب�ارة ع�نمجموعة ش�عرية ملعني بسيسو وكانت
من اخراجي .

 .5الصلي�ب – اخراج بس�ام ال�وردي -
الفرقة القومية للتمثيل – . 197٠
 .6ق�رص الش�يخ  -اخ�راج وجي�ه عبد
الغن�ي  -الفرق�ة القومي�ة للتمثي�ل –
. 197٠
 .7الحصار – اخراج بدري حسون فريد
– الفرقة القومية للتمثيل . 1971 -
 .8ص�وت النخ�ل – اخ�راج وجي�ه عبد
الغن�ي  -الفرق�ة القومي�ة للتمثي�ل –

للتمثيل – . 1971
 �11ش�ريين وفره�اد .اخ�راج قاس�م
محم�د  -الفرق�ة القومي�ة للتمثي�ل �
.1972
 .12حفلة س�مر م�ن اج�ل  5حزيران.
اخراج جاسم العبودي  -الفرقة القومية
للتمثيل 1972.
 .1٣الدوامة – اخراج س�عدون العبيدي
– الفرقة القومية للتمثيل 1972 -
 .14الطوف�ان – اخراج ابراهيم جالل -
الفرقة القومية للتمثيل – 1972
 .15االم�الء � اخ�راج قاس�م محم�د -
الفرقة القومية هللتمثيل – . 1972
 .16الصب�ي الخش�بي – اخراج قاس�م
محم�د  -الفرق�ة القومي�ة للتمثي�ل –
1972
 �17البيك والسايق .اخراج ابراهيم جالل,
 الفرقة القومية للتمثيل.197٣, �18رومي�و وجولي�ت ,اخراج محس�ن
الع�زاوي - ,الفرق�ة القومي�ة للتمثيل,
.197٣
 ,I.P.C �19اخراج س�عدون العبيدي- ,
الفرقة القومية للتمثيل.197٣ ,
 �2٠محاكم�ة الرجل الذي ل�م يحارب,
اخراج س�ليم الجزائري,الفرقة القوميه
للتمثيل.1974 -
 �21زه�رة االقح�وان ,اخراج س�عدون
العبيدي - ,الفرقة القومية للتمثيل,
 .22الغزاة – اخراج محس�ن العزاوي -
الفرقة القومية للتمثيل – .1976
 2٣دائ�رة الفح�م البغدادي�ة ,اخ�راج
ابراهي�م ج�الل - ,الفرق�ة القومي�ة
للتمثيل.1976 ,
.24االش�جار تم�وت واقف�ة – اخ�راج
بدري حس�ون فريد  -الفرق�ة القومية
للتمثيل 1977
 �25البيتونة ,اخراج محسن العزاوي -
الفرقة القومية للتمثيل.1989 ,
.26ليل�ة الياس�مني الش�امي،اخراج د.
حسن السوداني -السويد-ننار2٠15-
 طيب وبالنس�بة لالفالم ش�اركت بهاكممثل ؟
 شاركت يف العديد من االفالم واستطيعان اوجزها لك بالشكل التايل.
 .1فيل�م القادس�ية – اخ�راج ص�الح
ابوسيف .

 1962شاركت مبسرحية الساعة التاسعة وكانت من تأليفي وإخراجي
عملت يف القسم الريفي مع الفنان الراحل شكري العقيدي بإذاعة صوت اجلماهري
دائرة السينما واملرسح – . 197٠
محارض يف كلية الفنون الجميلة – قسم
الربية الفني�ة – جامعة بغداد – 1989
.
مدير الفرقة القومية للتمثيل .199٠ ,
مح�ارض يف كلي�ة الفن�ون والعم�ارة –
جامعة درنة – ليبيا – . 1998 – 1995
رئيس قس�م الدراما يف الجامعة العربية
يف الدنم�ارك من�ذ س�نة  ، 2٠٠6وكم�ا
ناقشت وأرشفت عى العديد من الرسائل
واألطاريح للماجستري والدكتوراه .
 لديك أعماال مرسحية تتضمن اس�ماءنرجو ان تعرفنا بها ؟
 -1زواج باألك�راه  -نقاب�ة املعلمني يف
النارصية –  1965؟
ه�ذه مرسحي�ة اخرجته�ا اىل نقاب�ةاملعلمني يف النارصية .
 -2القرد الكثيف الشعر –  1967؟
ه�ذه مرسحية اخرجتها كاطروحة يفكلية الفنون الجميلة .
 -٣االج�داد ي�زدادون رضاوة – الفرقة

 -6فاوس�ت واالمرية الصلعاء  -الفرقة
القومية للتمثيل –  199٠؟
ه�ذه مرسحي�ة اخرجته�ا لصال�حالفرقة القومية للتمثي�ل تاليف الكاتب
املغربي عبد الكريم برشيد .

. 1971
 .9قرندل – اخراج سامي عبد الحميد -
الفرقة القومية للتمثيل – . 1971
 .1٠محاكم�ة يف نيس�ابور – اخ�راج
عب�اس عب�د االم�ري  -الفرق�ة القومية

 .2فيل�م الش�تاء امل�ر – اخ�راج محمد
شكري جميل .
 .٣فيل�م بح�رية الوجع  -اخ�راج جالل
كامل-السينما واملرسح .
 .4فيلم حلم اخر-اخراج-صباح حس�ن
جاسم-السويد .
 .5فيلم الطريق – روفائيل-السويد .
 وهل لك أعم�اال للتلفزيون عددها لنالطفا ؟
 .ثالثي�ة الخ�وف – اخراج عب�د الهادي
مبارك .
ثالثية البريغ – اخراج حسني التكريتي
.
مسلس�ل جرف امللح – اخ�راج ابراهيم
عبد الجليل .
ثالثي�ة بن�ت الس�لف – اخ�راج كم�ال
عاكف  .ومسلسل النبع – اخراج حسني
التكريتي.
.مسلس�ل ذئ�اب الليل – اخراج حس�ن
حسني.
 .مسلس�ل املهافي�ف – اخراج حس�ني

التكريتي.
 .مسلس�ل عثم�ان املوص�يل – اخ�راج
جاسم شعن .
 .تمثيلي�ة ع�رش لريات – اخ�راج كارلو
هارتيون.
.تمثيلي�ة معل�م م�ن ب�الدي -اخ�راج
ع.ن.ر.
.تمثيلي�ة الش�هامه -اخ�راج حس�ني
التكريتي .
 .تمثيليه ايام االجازه-املزرعه-ح .19
.مسلسل الهاجس -اخراج صالح كرم.
.مسلسل السفري-اخراج فالح زكي.
مرسحي�ة زواج باإلك�راه تأليف موليري
اخراج حميد الجمايل
حسني نعمة بدور سجاناريل ويف اليسار
املخرج بدور الفيلسوف
ويل اعم�ال قدمتها ايام وجودي كطالب
يف النارصي�ة اذ قدم�ت ع�ى م�رسح
اعدادية النارصي�ة لنقابة املعلمني عام
1965
هل باالم�كان ان تعطينا توضيحا عناطروحتك للدكتوراه ؟
اطروحت�ي للدكت�وراه كان�ت ه�يمرسحية القرد الكثيف الش�عر للكاتب
األمريكي يوجني اونيل كانت اطروحتي
لتخرجي من كلية الفنون الجميلة لعام
 1967والت�ي حصل�ت فيه�ا عى درجة
األمتي�از يف اإلخ�راج املرسح�ي علما ً ان
بعض طالب دورتنا هم عنارص معروفة
ألن اغلبه�م درس�وا يف معه�د الفن�ون
الجميلة ويعملون يف الفرق األهلية ولهم
عالقات فنية مع اساتذتهم ومن الطالب
م�ن ابناء دورت�ي كريم ع�وّاد و صالح
القصب وفوزي مهدي وعادل كاظم
ومن الناحية التاريخية تعتر املرسحية
اول خروج عى املرسح التقليدي وتعتر
كتأسيس للحركة الثقافية الجمالية .
بع�د كل هذا الك�م الكبريم�ن االعمالالفني�ة ع�ى صعي�د املرسح والس�ينما
والتلفزي�ون ولكون�ك ممث�ل كب�ري هل
نس�تطيع ان نتعرف عى مواهب اخرى
كامنة لدى الدكتور حميد الجمال ؟
 الحقيق�ة ان موهبتي الرئيس�ة هيالتمثي�ل واالخ�راج وما بعدهم�ا مجرد
هوايات.
 وه�ل لدي�ك مش�اركات ع�ى صعي�داالذاعة؟
 نع�م كنت صديق االذاع�ة وكانت لديمش�اركات تمثيلي�ة وبرام�ج عدي�دة
واس�تضافات ولكن�ي ق�د ال اتذك�ر
اس�ماءها جميعه�ا فاق�ول رحلتي مع
املايكرف�ون وهي انعطافة يف مس�ريتي
الفنية حيث عملت يف
القسم الريفي مع الفنان الراحل شكري
العقيدي بإذاعة صوت الجماهري .
ه�ل تتذكر عمال درامي�ا تابعته وعلقيف ذاكرتك؟
 نعم مسلس�ل الن�رس وعي�ون املدينةبطول�ة الخال االس�تاذ الفن�ان الراحل
خليل شوقي.
 يشء تتمناه او أمنية لم تتحقق؟ س�ابقا كن�ا نتمن�ى ان تع�ود عجل�ةالس�ينما العراقية اىل األمام ولكن اليوم
اصبحنا نتمنى ان يعود االنتاج الحقيقي
للدراما العراقية لكن لالس�ف التقش�ف
جعل الفنان العراقي عاطال عن العمل.
 اخ�ر كلمة ت�ود ان تقوله�ا من خاللجريدة الزوراء الغراء ؟
 اتمن�ى أن يس�تعيد امل�رسح العراقيعافيته وهو يعانق سماء الحرية بدون
تل�ك الرصاع�ات الت�ي م�أت الحق�ول
الفكرية يف الع�راق وانا دائما مع نفيس
اتساءل متى ستعود الطيور املهاجرة إىل
اهوارها ويعود العراقيون اىل بلدهم ؟
 ش�كرا للفنان الكبري املمث�ل واملخرجالعراق�ي د حمي�د الجم�ايل متمن�ني لك
الصحة والعطاء الوفري والعودة اىل بلدك
االم العراق الكبري .
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حنو مستقبل افضل ..هلم

فوائد مذهلة للشاي األخضر

ثالث أفكار جتعل أبناءك متمسكني بصلة القربى
رغم عرص التكنولوجيا ،وتمضية األبناء معظم
أوقاتهم يلعبون ع�ىل هواتفهم الذكية ،ال توزال
حكايات الجدة أو الخال جاذبة لألبناء ،فبمجرد
أن تب�دأ الج�دة عندما كانت أمك يف س�نك ،ترك
البن�ت صغ�رة كان�ت أو مراهق�ة هاتفه�ا أو
اآليب�اد وتبدأ باإلصغاء إىل حكاي�ات الجدة ،التي
تعرّفها إىل تاريخ والديها .لذا يمكن األهل توطيد
الروابط العائلة ،وتش�جيع األبناء عىل التمس�ك
بها من خالل هذه األفكار بسيطة.
رسم شجرة النسب
اطلبي من طفل�ك عندما يجمع صور العائلة أن
يرس�م شجرة النس�ب ،وذلك بأن يلصق صورته
يف وسط ورقة ومن تحتها صورة والديه وتحت
صورة والديه يلصق صورة جديه .ومن ثم يرسم
ً
غصون�ا تصل الصور ببعضه�ا البعض ،ومن ثم
يكتب إس�م وتاريخ والدة الش�خص املوجود يف
الصورة.
كتابة قصة
ش�جّ عي طفلك عىل أن يتحول إىل مراسل يكتب
مق�االً
ً
صغ�را ،أو يص�وّر تقري�رًا ع�ر هاتفه
الخلوي ،يج�ري فيه لقاءات مع أف�راد العائلة،
بد ًءا من ج ّديه ،وأخواله وأعمامه وكذلك خاالته
وعمات�ه أي أن يتح� ّدث م�ع كل فرد م�ن أفراد
العائلة ،وس�اعديه عىل إيجاد األس�ئلة التي يود
طرحها.
ً
مث�ال “ كي�ف كان مظه�رك عندم�ا كن�ت يف
عم�ري؟” “ ماذا كانت لعبت�ك املفضلة؟” “ هل

املطبخ

كنت تعلم ما هي املهنة التي ستختارها؟” ومن
امله�م أن تطلبي منه تدوين تقريره يف دفر ،ول َم
ال تفاجئين�ه بطب�ع تقري�ره عىل ش�كل كتاب،
فيه ص�ور أفراد العائلة واملق�االت التي حرّرها،
ً
فأحيانا ق�د يصاب هاتفه أو اآليباد بفروس قد

يزيل كل تسجيالته.
تنظيم إحتفال عائيل
ش�جعي أطفالك عىل تنظيم احتفال عائيل حيث
ُيكلفون هم وأوالد أعمامه�م وأخوالهم بتنظيم
النش�اطات الرفيهي�ة .ويهتم األه�ل بتحضر

الوجبات اللذيذة ،كما يمك�ن األحفاد أن يطلبوا
من الجدة تحضر نوع م�ن الحلويات القديمة.
وهكذا يصر ي�وم االحتفال بالنس�بة إىل جميع
ً
اجتماع�ا عائل ًيا ترفيه ًي�ا يوطد
أف�راد العائل�ة
العالقات يف ما بينهم.

املكوّنات
ّ
مقط�ع إىل مكعب�ات
ص�در دج�اج
ّ
متوسطة الحجم  500 -غرام
كاري  -ملعقتان ونصف صغرتان
زيت نباتي  -ثالث مالعق كبرة
طماطم مهروسة  -كوبان ونصف
ّ
مقطع إىل رشائح رفيعة 1 -
بصل
ّ
مقطع  -فص
ثوم
كزب�رة مفروم�ة فرم�ا ً ناعم�ا ً  -باقة
صغرة
بقدون�س مف�روم فرما ً ناعم�ا ً  -باقة

 يف مق�الة ثانية إس�تخدمي ما تبقىم�ن الزيت واقيل الدج�اج وقلبّيه حتى
يحمر.
 انق�يل الدجاج إىل قدر آخر واس�كبيفوق�ه صلص�ة الطماط�م ،ك�وب
امل�اء ،حب�وب البازيالء وكل م�ن باقة
البقدونس والكزبرة.
 ريش القليل من امللح ،الفلفل األس�ودوالكاري.
 اتركيه�ا لتنضج مل�دة تراوح بن 15و 20دقيقة وق ّدمي الطبق ساخنا ً.

م�ن فوائ�د الش�اي األخ�رض أنه
يحافظ عىل صح�ة الجلد ويعمل
ع�ىل الوقاية من م�رض رسطان
الجلد.
 5السكريكذلك يساعد الشاي األخرض عىل
تحسن مس�تويات السكر ملرىض
السكري من النوع الثاني.
 6التنحيفيع�د التنحي�ف من أكث�ر الفوائد،
التي اشتهر الش�اي األخرض بها،
ألنه يحتوي عىل بع�ض املركبات
الكميائي�ة الت�ي تس�اعد ع�ىل
تحس�ن عملية التمثي�ل الغذائي
وإنقاص الوزن وفقدان الشهية.
 7تقوية األسنانيعت�ر الش�اي األخ�رض مرشوبا ً
كثي�ف املغذي�ات الحتوائ�ه ع�ىل
“الفلورايد” املفيدة لألسنان.

لطلة ابهى..

استخدام كريم النهار ليالً فكرة خاطئة

وهو حماية الب�رشة من العوامل
الض�ارة التي تتع�رض لها خالل
ساعات النهار.
وهذا يعن�ي أنه ال يتس�م بالكثر
من الفعالية يف حال تم استخدامه
للعناي�ة املس�ائية .وله�ذا ينصح
بع�دم فع�ل ذل�ك قبل الن�وم كما
يج�ب التنب�ه إىل أنه م�ن األفضل
يف املقاب�ل ع�دم اس�تخدام كريم
الليل خالل النهار بسبب تركيبته
املكثف�ة الت�ي ال تناس�ب البرشة
يف ه�ذه الف�رة م�ن اليوم.وم�ن
ال�رضوري يف الحالت�ن االهتمام
بنظافته�ا مع الحرص عىل تناول
االطعمة املغذية التي تس�اعد عىل
منحها الصحة واإلرشاق.

سلوكيات

نصائح طبية

ملاذا تصيب أمراض القلب السيدات أكثر من الرجال؟
تعت�ر أم�راض القل�ب القاتل
األول عىل مستوى العالم ،سواء
بالنس�بة للرج�ال أو النس�اء.
وبحس�ب منظم�ة الصح�ة
العاملية ،فإن املالين من النساء
والرجال ح�ول العالم يفقدون
حياتهم س�نويا ً بسبب أمراض
القل�بواألوعي�ةالدموي�ة.
وبحسب األطباء ،فإن السيدات
معرض�ات بش�كل أك�ر م�ن
الرجال لإلصابة بأمراض القلب،
تمام�ا ً مثلم�ا ه�م معرض�ون
لإلصاب�ة أكث�ر م�ن الرج�ال
لإلصابة بالس�منة و الس�كري
والفش�ل الكل�وي واالكتئاب و
السكتةالدماغية.
و هن�اك ع�دة عوام�ل ترج�ع
لتعرض املرأة لإلصابة بأمراض
القلب بنس�بة أكر من تعرض
الرجال لتلك األمراض ،ومنها:
 البلوغ قبل سن  12عاما ًكلما وصلت املرأة إىل سن البلوغ
مبك�راً ،زادت فرصها للتعرض
ألمراض القلب .وذكرت دراسة
حديث�ة أن الس�يدات الالت�ي
جاءتهن الدورة الش�هرية قبل
س�ن  12عاماً ،فهن معرضات
بش�كل أكر لإلصاب�ة بأمراض
القلب من السيدات الالتي بلغن
بعد سن  13عاماً .وربما يرجع
ذلك لزيادة معدالت األسروجن
 oestrogenوالت�ي تزي�د م�ن
ف�رص تك�ون جلط�ات ال�دم
واألزمات القلبية عند الكر.

يع ّد الشاي األخرض من املرشوبات
الصحي�ةّ ،
ألن أوراق�ه ال تتعرض
للتأكس�د ،التي تتعرض لها أوراق
الشاي املستخدمة يف صنع الشاي
األسود ،الحتوائها عىل املضادات،
كما يعت�ر العدو األول للرسطان،
وأيضا ً له فوائ�د يف تقوية الجهاز
املناعي.
يف الت�ايل ع�ددا ً من فوائد الش�اي
األخرض وهي:
 1األعصابيحت�وي الش�اي األخ�رض ع�ىل
“الكافي�ن” ال�ذي يعم�ل محفز
للخالي�ا العصبي�ة ،وه�و أفض�ل
م�ن القه�وة ،ويعت�ر غني�ا ً جدا ً
بفيتامن “ب .”1
 2الهضميس�اعد الش�اي األخ�رض ع�ىل
تحس�ن عملي�ة الهض�م وذل�ك
الحتوائه عىل “الكافين” املساعد
للمعدة ،وبكمية مناسبة وليست
مرضة مثل القهوة.
 3املفاصليس�اعد الش�اي األخ�رض ع�ىل
تقلي�ل أع�راض الته�اب املفاصل
الروماتويدي.
 4-الجلد

م�ن املع�روف أنه من امله�م جدا ً
العناية بالبرشة عن طريق تطبيق
الكريم املناس�ب عليها يف الصبح
واملساء .لكن الخطأ الذي ترتكبه
الكث�رات ه�و اس�تخدام كري�م
العناية النهاري قبل النوم .
م�ن ال�رضوري التنب�ه إىل أن
ل�كل م�ن نوع�ي الكري�م تركيبة
مختلفة .فكريم الليل يحتوي عىل
نس�بة أكر من العن�ارص املغذية
للب�رشة .وله�ذا تب�دو يف الصباح
بعض االستيقاظ مرشقة وناعمة
ونرضة.وأما كري�م الصباح فهو
يحت�وي عادة عىل تركيبة خفيفة
وله�ذا ي�ؤدي دورا ً مختلف�ا ً ع�ن
ذل�ك ال�ذي يقوم ب�ه كري�م الليل

دجاج بصلصة الطماطم والكاري
صغرة
بازيالء مجمدة  -كوب ونصف
ملح  -رشة
فلفل أسود  -بحسب الرغبة
ماء  -كوب
طريقة العمل
 حم�ي نص�ف كمية الزي�ت يف مقالةوأضيف�ي رشائ�ح البص�ل ،الث�وم
والطماطم املهروسة وحركي جيدا ً.
 ّنكه�ي مكعب�ات الدج�اج بالكاري،
امللح والفلفل.
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 التعرض لدور أنفلونزا حادبحس�ب الخراء ،فإن التعرض
ألدوار األنفلون�زا الحادة يمكن
أن يزي�د م�ن ف�رص اإلصاب�ة
بأم�راض القلب ،خاص�ة أثناء
الع�دوى .فاألنفلون�زا تس�ببها
بكتري�ا وفروس�ات خط�رة
والتي يمك�ن أن تنتق�ل للقلب
مسببة أمراض القلب الخطرة.
ل�ذا إذا كن�ت تعان�ي م�ن دور
أنفلون�زا ش�ديد ،فال ت�ردد يف
استشارة الطبيب فورا ً.
 تناول حبوب التنحيفكش�فت الدراس�ات أن معظ�م
أن�واع تل�ك الحب�وب ال تأت�ي
بالنتائ�ج املرغ�وب به�ا يف
التنحي�ف ،إال أنه�ا تتس�بب يف
مش�اكل بالقلب .فهي قد ترفع
ضغ�ط ال�دم ومع�دل رضبات
القل�ب ،ما ق�د يس�بب إجهادا ً
للقل�ب .ل�ذا يح�ذر األطباء من
تن�اول حب�وب التنحي�ف مل�دة
طويل�ة حي�ث إنه�ا ق�د ت�رض

بالقلب.
 الحملهذه حقيقة ،فحمل املرأة يضع
الكث�ر من الع�بء اإلضايف عىل
جهازه�ا ال�دوري ،ما يس�بب
اإلجه�اد للقل�ب أثن�اء ف�رة
الحم�ل .وي�زداد الخط�ر إذا
أصيبت املرأة الحامل بس�كري
الحمل أو ارتفاع ضغط الدم أو
تس�مم الحمل ،فكلها إش�ارات
خط�رة ت�دل ع�ىل إمكاني�ة
إصابتها بأمراض القلب.
 االنكسارات القلبيةاملرأة بطبيعته�ا تتأثر عاطفيا ً
بدرج�ة كب�رة ب�كل املواق�ف
التي تحي�ط بها .وهي معرضة
دائما ً لإلحباطات واالنكسارات
القلبي�ة الناتج�ة ع�ن فق�دان
شخص عزيز أو فشل يف عالقة
عاطفي�ة أو ضائق�ة مالي�ة أو
طالق ... ،إلخ .كل هذه العوامل
تع�رض املرأة لإلصابة بأمراض
القل�بالخط�رة.

 االلتهابات املتكررةالتهاب املفاص�ل الروماتويدي
عادة ما يصيب السيدات بنسبة
أكر من الرجال ،وهو يزيد من
فرص إصابتهن بأمراض القلب.
فهو يسبب االلتهابات بالجسم
ويؤثر عىل األوعية الدموية .لذا
ينصح األطب�اء وخراء التغذية
باإلكث�ار م�ن تن�اول األطعمة
املضادة لاللتهابات للوقاية من
أم�راضالقل�ب.
 الوحدةفإذا ش�عرت امل�رأة أنها وحيدة
ومعزول�ة ،ف�إن ذل�ك يزيد من
فرصة اإلصابة بأمراض القلب
بنس�بة  ،30%وه�ي نس�بة
تقريبا ً تس�اوي خطر التدخن.
لذلك فاملرأة التي تشعر بالوحدة
يج�ب أن تلج�أ لألش�ياء الت�ي
تخرجه�ا م�ن تل�ك العزلة مثل
مواقع التواصل.
 االكتئاباالكتئ�اب أيض�ا ً م�ن العوام�ل
التي تزيد م�ن مخاطر اإلصابة
بأمراض القل�ب .ومن املعروف
أن الس�يدات هن أكث�ر عرضة
لإلصابة باالكتئاب من الرجال،
لذا تزداد عندهن نسبة هرمون
الكورتيزول  ،cortisolاملعروف
بهرم�ون التوتر ،وه�و مرتبط
بأم�راض القل�ب .فاالكتئ�اب
يزي�د م�ن ف�رص اإلصاب�ة
بأمراض القلب والضغط العايل
والكوليسترول.

طبيبك يف بيتك

ما هو الوقت املناسب لشرب الشاي والقهوة يف رمضان؟
يعان�ي الكثر من األش�خاص محبي الش�اي
والقه�وة م�ن قل�ة تناولهم�ا يف رمض�ان ،ما
يدفعهم الحتس�ائها بعد اإلفطار والس�حور،
لكن هذ التوقيت قد يسبب أرضارًا صحيّة.
لذا نقدم لكم التوقيت املناسب لتناول الكافين
خالل الشهر الكريم.
 ال يجب تناول القهوة أو الشاي بعد اإلفطارمب�ارشة ،نظرا ألن نس�بة الكافي�ن تؤدي إىل
زي�ادة مع�دل الس�ائل الحم�ي باملع�دة ،ما
يتسبب يف قرحة والتهابات املعدة.
 يفض�ل تناولهم�ا بع�د اإلفط�ار بس�اعتنوقبل السحور بأربع س�اعات ،نظرا ألن مادة

الكافي�ن املوج�ودة يف الش�اي والقه�وة مدر
للبول ،وبالتايل تتس�بب يف فقد الجس�م الكثر
من املعادن واملاء.

ومن األرضار الناتج�ة عن عدم ضبط مواعيد
تناول الشاي والقهوة يف رمضان:
 اإلحساس بالعطش الشديد. الجفاف الناتج عن نقص السوائل املوجودةيف الجسم.
 اإلرهاق والتعب الشديد. زيادة معدل رضبات القلب.كم�ا يجب ع�دم اإلف�راط يف تناول الش�اي أو
القه�وة ،وم�ن األفض�ل أال يزي�د ع�ن مرتن
يوميا ،ويجب رشب كوبن من املاء بعد القهوة
والش�اي لتعويض املياه املفقودة من الجس�م
وعدم الشعور بالعطش.

طفلك غري إجتماعي؟ إليك هذه النصائح!
هل الحظت مؤخ�را ً ّ
أن طفلك غر
إجتماعي ويميل إىل اإلنزواء وعدم
اإلختالط كثرا ً بغرو من األطفال
أو األشخاص املحيطن به؟ حاويل
ّ
تخطي هذه
مس�اعدة طفلك عىل
الحالة وجعله ش�خصا ً إجتماعيا ً
من خ�الل الركيز ع�ىل النصائح
والط�رق الت�ي س�نزوّدك به�ا يف
املوضوع التايل.
أوالًّ ،
ش�جعي طفلك عىل اإلندماج
م�ع زمالئ�ه يف املدرس�ة أو
األطف�ال املحيط�ن به فس�يعتاد
عنده�ا تدريجيا ً ع�ىل التأقلم مع
املجموع�ات .ويمكنك هن�ا دعوة
زمالئ�ه للّلع�ب أو تن�اول الطعام
معه يف املنزل م�ن حن إىل آخر ما
س�يدفعه إىل اإلعتي�اد ع�ىل فكرة
مش�اركة النش�اطات املمتع�ة
معهم.
ثاني�اً ،علّم�ي طفل�ك كيفيّ�ة ّ
حل
املشاكل التي قد يواجهها مع غره
م�ن األطفال م�ن خ�الل التحدث
مع�ه ع�ن كيفيّة ترصّ ف�ه يف هذه
الح�االت .كما يجوز ل�ك هنا خلق
موقف ش�جار بس�يط مع طفلك

تعلّمينه خالل�ه بالخطوات كيفيّة
حلّه.
ّ
تش�كيل مع زوجك
ثالثاً ،حاويل أن
القدوة املثالية لطفلك يف هذا املجال
م�ن خ�الل إظه�ار مو ّدت�ك للغر
والتعامل معهم بإحرام وسالسة.
وستشجّ ع هذه النقطة طفلك عىل

التقرّب من املحيطن به والتعامل
معهم بسهولة ودون تر ّدد.
رابع�اً ،اح�ريص ع�ىل إكتش�اف
مواه�ب طفل�ك وتنميته�ا م�ا
سيس�اعده تلقائي�ا ً ع�ىل إب�راز
ش�خصيّته وتعويده عىل اإلختالط
بغره من األطفال الذين يشاركونه

هواياته وإهتماماته.
خامساً ،ع ّززي ثقة طفلك بنفسه
من خالل إعطائه الحريّة يف التعبر
عن مش�اعره وأفكاره ،وإعتمدي
الحوار يف تعاطي�ك معه خصوصا ً
عندما يرتكب الخطأ ما س�يجعله
إجتماعيا ً أكثر.

كل يوم معلومة

ملاذا ينبغي االستمرار يف ارتداء الكمامات؟
أعل�ن الروفيس�ور ألكس�ندر غوريل�وف،
أخصائ�ي األم�راض املعدي�ة ،نائ�ب مدي�ر
مرك�ز األوبئة للش�ؤون العلمي�ة ،أن ارتداء
الكمام�ات هو أحد التدابر األساس�ية الذي
يمنع اإلصابة بفروس كورونا املستجد.
وقال الخبر الرويس ،إنه يؤيد ويقيم إيجابيا
فرض نظ�ام ارتداء الكمام�ات ،ألن “60%
م�ن امل�رىض املصاب�ن بف�روس كورون�ا

املس�تجد ال تظه�ر عليه�م أع�راض املرض
ولكن يمكنهم إصابة اآلخرين باملرض خالل
الحديث معه�م أو الس�عال والعطس .لذلك
تبقى الكمامة الوسيلة الوحيدة التي يمكن
استخدامها ملنع انتشار الوباء” .
واض�اف موضح�ا“ :الكمام�ات مختلف�ة
ج�دا .فهناك كمامات التنف�س الطبية التي
يس�تخدمها األطب�اء والعامل�ن يف مج�ال

الطب واألش�خاص الذين يقوم�ون برعاية
املصابن بفروس كورونا املس�تجد .وهناك
كمامات لحماي�ة املمرات التنفس�ية العليا
واألغش�ية املخاطية ،التي يجب تبديلها كل
ساعتن”.
وأش�ار الخبر إىل أنه “إضاف�ة لهذا ،تحمي
ه�ذه الكمام�ات من انتقال الع�دوى ،حيث
يلمس اإلنس�ان وجهه خالل اليوم 90-350
م�رة ،أي يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق
مل�س أي يشء مصاب ،وم�ن ثم ملس الوجه.
لذل�ك تبق�ى الكمامة رضورية ملن�ع انتقال
الع�دوى وخاص�ة يف األماك�ن املغلق�ة ويف
وس�ائط النقل وعند عدم االلتزام بمس�افة
فاصلة عن اآلخرين يف الشارع مثال”.
وأض�اف الخب�ر“ :بما أنه ال يوج�د إىل اآلن
لق�اح مضاد له�ذا الف�روس وأدوية لعالج
امل�رض ،وتداب�ر صحية بديل�ة ،لذلك يجب
ارت�داء الكمام�ات وع�دم االكتفاء بغس�ل
اليدي�ن بامل�اء والصابون ،بل وغس�ل جوف
األن�ف أيضا ،ألن هذا يس�اعد عىل تخفيض
خطر اإلصابة”.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تث�ار حولك ضجة كب�رة ،ويبدأ تدقي�ق يف األمور
ً
أخ�را ،ليس أمام�ك إال االنتظار حتى هدوء
الت�ي قمت بها
العاصفة واألمل أال تتحول األمور إىل األسوأ
عاطفياً :اختيارك الحب يجعلك أكثر رضا بكثر عن نفسك ،وأقدر
ع�ىل التعامل مع األمور من حولك بش�كل أفضل ،بعبارة أخرى لقد
اخرتت الطريق الصحيح .صحياً :التعاطي بش�كل غر صحيح مع
حالت�ك الصحية ق�د يجعل الكثر من أمورك أس�وأ بكثر ،حاول أن
تفعل األمور بطريقة تضمن لك عدم حدوث الرضر

الثور

مهنياً :إحساسك بأن أمورك تراوح مكانها يكون سببا ً
لضيق�ك وتراج�ع مزاج�ك ،فعتبك اليوم كب�ر عىل من
حولك بسبب تقصرهم بالتزاماتهم
عاطفياً :ترغب يف وضع النقاط عىل الحروف مع الحبيب وهذا
ما كان يجب ان تقوم به منذ مدة ،اهتم بنفس�ك وبأمورك وبيتك
وهواياتك
صحي�اً :املطلوب يف حال الش�عور بوعكة صحي�ة خفيفة مراجعة
الطبيب خوفا ً من انعكاسات الحقة

الجوزاء

مهني�اً :يق ّدر اآلخ�رون ميزاتك ،وتمارس س�حرا ً كبرا ً
وتصغ�ي إىل ما يقوله لك أرباب العم�ل باهتمام ،وتبدي
آراءك براحة تامة
عاطفياً :تفكر يف قضية زوجية أو رشاكة أو تعيش رومانسية
أو تفرح بالتفاتة من قبل الحبيب
صحي�اًّ :
فكر مليا ً يف وضعك الصح�ي املتقلب ،واخرت الحل أو العالج
املناسب برسعة

السرطان

مهني�اً :أمام�ك فرصة للح�وار والتواف�ق رشط التحيل
بال�روح الرياضية واملنفتحة ،وتأكد من صحة املعطيات
قبل حسم األمر
عاطفياً :تعزيز العالقة أمر رضوري ،وهو يرفع منسوب الثقة
بينك وبني الرشيك ،ويجعلك تهتم بمصالحه وإرضائه
صحياً :مزاجك السيّئ سببه اإلرهاق ،فحاول أن تجد فسحة للراحة
واالستجمام

التعليم يف زمن الكورونا
أيزنھ�اور ت�روج لھا لتري�ر التدخل العس�كري
األمريكي يف دول العالم.
 - 1955غرق «س�فينة أوكورينراكو» ،وقد أدت
لوفاة  168شخص.
 4 - 1960من عمالء املوس�اد يختطفون النازي
أدولف أيخمان من العاصمة األرجنتينية بوينس
آيرس.
 1989الرئي�س األمريك�ي ج�ورج ب�وش يعلنعن اعت�زام الواليات املتحدة غ�زو بنما واعتقال
رئيس�ھا الجنرال مانويل نورييغا بتھمة تورطه
يف
عملي�ات تھري�ب املخ�درات م�ن كولومبي�ا إىل
األرايض األمريكية.
دول العال�م تعلن من كينيا عن فرض حظر دويل
عىل تجارة العاج وذلك لحماية األفيال من اإلباده
الجماعية عىل أيدي عصاب�ات تجارة العاج التي
تقتل آالف األفيال ً سنويا.
 - 1998الھند تق�وم بتفجر نووي تحت األرض
ضارب�ة ع�رض الحائ�ط جمي�ع اإلحتجاج�ات
الدولية.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

مهنياً :انتبه من غضب يسود اليوم ،وال تخضع لنزواتك
فق�د تصطدم بخر يتعلق بزميل ،كأن يكون مرتبطا ً أو
كأن يقرّر الرحيل بال سبب
عاطفي�اً :تنجح يف تقوي�ة الروابط مع الرشي�ك ،ويكون هذا
اليوم ناجحا ً وغنيا ً بالحوافز والشعور بالتفاؤل وبراحة البال
صحي�اً :ثابر عىل م�ا تقوم به حاليا ً من خط�وات تمهيدية ملرشوع
ترفيهي جديد تقوم به هذا الشهر

قصة وعربة

قصة الرمل والصخر

العذراء

مهنياً :تش�كو تراجعا ً يف املعنويات وتأخرا ً يف املعامالت
وبلبلة ،ومن الحكمة عدم استعجال األمور عىل االطالق،
تفاديا ً ألي خيبة كبرة قد ُتمْنى بها
عاطفياً :تم ّر بفرتة ركود وجمود وتراودك أفكار س�ود ،وربما
ينتابك شعور بالتشاؤم ،لكن ال تفسح املجال لكل ذلك لكي يحبط
من عزيمتك ويثبّط همتك
صحياً :ال تتوقف عن ممارس�ة الرياضة ما دام وقتك يس�مح بذلك،
وال ترتدد يف القيام بنزهات يف الطبيعة

الميزان

مهني�اً :ترز يف الضوء ،ويحم�ل إليك هذا اليوم مجدا ً أو
مركزا ً أو مسلكا ً جديدا ً تختاره يف حياتك
عاطفياً :تحاول قدر اإلمكان ممارس�ة سحرك عىل الرشيك
وتنجح يف ذلك ،ألنك تدرك مكامن ضعفه تجاهك
صحياً :محاولة القيام غر مرّة يف األسبوع بتمارين رياضية خفيفة
ال بأس بها عىل الصعيد الصحي

العقرب
مهنياً :يمكنك االستفادة من خرة اآلخرين ،وهذا يكون
مفيدا ً يف الخطوات العملية الجديدة التي تنوي تنفيذها
عاطفي�اً :ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبر من قبل الرشيك
للميض يف ما أنت عازم عىل تحقيقه ملصلحة الطرفني
صحياً :االعتماد عىل الخرضاوات والفواكه ،يعطي الجس�م حيوية
ونشاطا ً بعد عناء العمل

القوس

مهنياً :ال تكون مرتاحا ً هذا اليوم بسبب كثرة املشكالت
العملي�ة والضغ�وط ،إضاف�ة إىل مطال�ب أرب�اب العمل
املتكررة التي ترهقك
عاطفياًَ :
أنت بطبعك إنساني ومتسامح ،أطلق العنان لخصالك
اإليجابية لتحافظ عىل اس�تقرار العالقة واهتمام الحبيب أو مودته
لك.صحي�اً :اندفاعك وحماس�تك يدفعان�ك إىل الطلب م�ن اآلخرين
مشاركتك يف ممارسة الرياضة اقتناعا ً منك أنها خر عالج

الجدي

مهني�اً :تتخلص من خيبة أمل بس�يطة واجهتك أخراً،
وتس�توعب األمور بجدية أكر يف محيطك املهني وتكون
املرجع الصالح
عاطفياً :حاول القيام بخطوات جديدة تجاه الرشيك الستعادة
ثقته بك ،القرار لك لتحديد طموحاتك ومشاريعك املستقبلية معه
صحي�اً :اإلهم�ال املتعمّ�د للوض�ع الصح�ي يرت�د س�لبا ً ويس�بب
مضاعفات خطرة يف بعض األحيان

الدلو

مهنياً :يحاول بعضه�م دفعك إىل ارتكاب الخطأّ ،
لكنهم
لن ينجحوا ألنك أكثر إدراكا ً وإملاما ً بما يحصل حولك
عاطفياً :تش�اور مع الرشيك ،وال تفرض عليه آراء مزاجية
ّ
تتحىل بالجرأة
وغر واضحة ،بل عليك أن
صحي�اً :بعض توابع املش�كلة الت�ي أصابتك كان م�ن املمكن ج ًدا
تجنبه�ا لو أنك اتبع�ت تعليمات الطبيب ،لكن�ك اآلن تكون مضطرًا
للتعامل مع تبعات أكر

الحوت

مهنياً :تتب ّدل معطيات كثرة يف العمل وتتلقى اقرتاحا ً أو
عرضاً ،ما يسبب لك بعض القلق والتوتر
عاطفي�اً :تكثر املناس�بات االجتماعية املهم�ة وتتقرّب من
شخص ينال إعجابك وتتصالح مع بعض األصدقاء
صحياً :تواظب عىل ممارس�ة الرياضة بال انقط�اع ،وتواصل اتباع
الحمية بانتظام

 - 2009رئي�س دول�ة اإلم�ارات العربية املتحدة
الش�يخ خليفة بن زاي�د آل نھيان يج�ري تعديل
وزاري تم بموجبه إعفاء أخويه الشيخ سلطان
ب�ن زاي�د آل نھيان والش�يخ حمدان ب�ن زايد آل
نھيان من منصب نائب رئيس الوزراء وعني بدال
عنھم�ا أخويه الش�يخ منصور بن زاي�د آلنھيان
والشيخ سيف بن زايد آل نھيان.
 - 2010رئي�س ال�وزراء الريطان�ي ج�وردون
ب�راون يس�تقيل من منصب�ة ،وامللك�ة إليزابيث
الثانية تعني زعيم حزب املحافظني ديفيد
كامرون رئيس�ا لل�وزراء وذلك بع�د اتفاقه مع
ح�زب الديمقراطي�ني الليرالي�ني ع�ىل تش�كيل
ائت�الف حاكم يتمت�ع بأغلبي�ة برملاني�ة ليكون
بذلك
أول رئيس لحكومة إئتالفية منذ حكومة ونستون
ترششل خالل الحرب العاملية الثانية.
% 89 - 2014من املشاركني يف استفتاء دونيتسك
يخت�ارون االس�تقالل ع�ن أوكراني�ا ،وق�ادة
الجمھورية املعلنة من طرف واحد يقدمون طلبا
لالنضمام لالتحاد الرويس.

يحكى أن ذات ي�وم كان هناك
صديقان يمش�يان يف الصحراء
وخالل س�رهما تشاجرا قليالً
واختصم�ا فغص�ب احدهم�ا
وصفع اآلخر عىل وجهه ،حزن
الصاحب كث�را ً وتألم لصفعة
صديقة ولكنه سكت ولم يتكلم
ول�م ي�رد علي�ه بل كت�ب عيل
الرم�ل عب�ارة ” اليوم صفعني
اعز اصدقائي ”  ،واصال السر
معا ً حت�ى وجدا واح�ة جميلة
صغ�رة فق�رر الصديق�ان أن
ين�زال يف امل�اء حت�ى يحم�وا
اجس�ادهم م�ن الح�ر ،وفجأة
كاد الصديق ال�ذي انصفع من
قبل أن يغ�رق ،فأنقذه صاحبه

ال�ذي صفع�ه وكاد أن يضحي
بحيات�ه لينق�ذه ،فلم�ا اف�اق

الصدي�ق نح�ت ع�ىل الصخ�ر
عب�ارة ” اليوم انقذ حياتي اعز

اصدقائي ” .
صاحب�ه م�ن فعل�ه وق�ال له
 :عندم�ا صفعت�ك كتب�ت عىل
الرمل ،ولكن عندما انقذتك من
الغرق واملوت كتبت عىل الصخر
فلماذا ؟ ابتس�م الصديق وقال
يف بس�اطة  :عندم�ا يجرحن�ا
م�ن نح�ب علين�ا ان نكت�ب
جرحه عيل الرمل حتي تمس�ح
ً
رسيع�ا ونعود
الرياح االس�اءة
إيل التس�امح والغف�ران ،ولكن
عندم�ا يفع�ل من نحب ش�ئ
رائ�ع وممي�ز علين�ا أن ننحته
عيل الصخر حتى ال يزوال اثره
ابدا ً ويبقى يف ذاكرة القلب حتى
الرياح ال تستطيع أن تمحوه .

اختبارات شخصية

طريقة محلك للقلم حتدد إن كنت عقالنية أم عاطفية!

ّ
يتحك�م بقرارات�ك ،قلب�ك أم
م�ن ال�ذي
عقلك؟ هذا الجدل الطويل الذي استفاض
ّ
والكتاب
فيه علم�اء النفس والفالس�فة
يمكن�ك أن تخترصي�ه بنظ�رة واحدة إىل
طريقتك يف الكتابة .فلغة الجس�د تفضح
الكثر عن ش�خصية الفرد ،وطريقتك يف
اإلمس�اك بالقلم عن�د الكتاب�ةّ ،
تدل عىل
ش�خصيّتك العفويّ�ة التي تتب�ع ما يميل
عليه�ا قلبه�ا وأهواؤه�ا؛ أو عىل العكس
م�ن ذلك ،عىل ش�خصيتك الرصينة ،التي
ّ
تفكر مليّ�ا ً قبل ّأتخاذ ّ
أي قرار ،وتترصّ ف
ً
وفقا لذلك.
 -1إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:
ّ
وتتمتعني بالش�خصيّة
أن�ت يف الوس�ط،
األكث�ر ّأتزان�ا ً م�ن ناحية تحكي�م القلب
والعق�ل مع�اً .أن�ت ال ّ
تفكري�ن فق�ط
ّ
ولكنك أيضا ً ّ
تترصفني بطريقة
باملنط�ق،
غريزيّ�ة .ال تقفزي�ن برسع�ة إىل إطالق
ّ
ولكن حكم�ك عىل األمور
االس�تنتاجات،
ً
واألش�خاص يك�ون دائما ع�ىل صواب.
ولكنك ّ
ّ
تتأنني
وم�ع ّأنك تثقني بغريزت�ك،
عند ّ
اتخاذ ّ
أي قرار بناء عىل ذلك.
 2إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:اتخاذ القرارات ّ
ش�خصيّتك ميّالة إىل ّ
بكل

هدوء ورويّة ومنطق .ال تحبّني اإلرساع يف
ّ
تفضلني أخذ ّ
كل وقتك
إنجاز األمور ،ب�ل
ّ
متأك�دة ّ
قب�ل وخ�الل ّ
إنك
أي عم�ل .أنت
ما ل�م عالجت املواضيع به�ذه الطريقة،
فس�تفلت األمور من يدك وال تستطيعني
الس�يطرة عليه�ا ،ما ي�ؤ ّدي إىل الفش�ل
الحتمي .بناء عىل ّ
كل ما س�بق ،ترين ّ
أن
الكث�ر من الناس يعتم�دون عليك يف ّ
حل
مشاكلهم.

شخصيات من التاريخ
ولد ابن خلدون يف تونس عام
 732( 1332للهج�رة) بالدار
الكائنة بنهج تربة الباي رقم
 .34أرسة اب�ن خل�دون أرسة
علم وأدب ،فقد حفظ القرآن
الكري�م يف طفولت�ه ،وكان
أبوه هو معلمه األول ،ش�غل
أج�داده يف األندل�س وتونس
مناص�ب سياس�ية وديني�ة
مهم�ة وكان�وا أه�ل ج�اه

 3إذا كنت تمسكني بالقلم هكذا:ّ
يتحكم ب�ك وبأفكارك
عواطف�ك هي من
وترصّ فات�ك .تميل�ني إىل اتبّ�اع التيّ�ار
املس�يطر يف ّ
كل املج�االت .عن�د وق�وع
املش�اكلّ ،
تتخذي�ن ق�رارات مترسّعة ،ال
ترتكز ع�ىل ّ
أي تفكر عقالن�ي أو تحليل
منطق�ي .وه�ذا يضعك دائم�ا ً يف مواقف
صعبة ،ما يجعل�ك ّ
تغرين يف آرائك مرّات
عديدة.

ابن خلدون
ونفوذ ،نزح أهله من األندلس
يف منتص�ف الق�رن الس�ابع
الهجري ،وتوجهوا إىل تونس،
وكان ق�دوم عائلته إىل تونس
خالل حكم دولة الحفصيني.
يتعق�ب ابن خل�دون أصوله
إىل حرضم�وت وكان اس�مه
العائ�يل الحرضم�ي وذك�ر
يف موس�وعته كت�اب الع�ر
املعروفة باس�م “ تاريخ ابن

خل�دون “ أن�ه م�ن س�اللة
الصحاب�ي وائل بن حجر ّ
وأن
أجداده من حرضموت
ت�ويف يف مرص ع�ام  1406م،
ودفن يف مقابر الصوفية عند
ب�اب النرص ش�مال القاهرة
وقره غ�ر مع�روف .والدار
الت�ي ول�د به�ا كائن�ة بنهج
ترب�ة الباي ع�دد  34بتونس
العاصمة باملدينة العتيقة.

أفقي
1بطل�ة كأس العال�م لك�رة الق�دم
 o 2006نصف طعام
2طر طويل األرجل واملنقار  oسئم
 oلتفسر املعنى واالستطراد.
3مجموع�ات من األوامر للكمبيوتر
لعم�ل يشء م�ا  oمتالزمة االلتهاب
التنفيس الحاد.
4قر  oحيث يلتقي امللتقون.
5مجموعة طق�وس وتقاليد لحدث
ما  oاحد الوالدين
6أخط�أ  oقدح وذم ش�عرا  oس�أم
وضيق من بطء مرور الوقت.
7للنداء  oعكس منغلق
8السنة النار الشديدة  oمتشابهات
9نصف خ�روج  oتوقف لعمل يشء
جانبي أثناء القيام برحلة أساسية.
بطلة كأس العالم لكرة
10
القدم  o 1998اس�تجد وأظهر لونا
جديدا.

رأيس
1بطل�ة كأس العال�م لك�رة
القدم .1994
2يقط�ع باألس�نان وخاصة
اللحم  oمدينة باكستانية.
3أشياء غر مفهومة أو صعبة
الفهم  oيصيبه الجنون.
4فعل أمر يقال عند الصالة o
خوف مريض
5ارتفع وعال.
6بحر  oفجوات بالغة الصغر
يف الجسم أو ورق النبات.
7عكس الحرب  oمن ينعق.
8نص�ف نب�ات  oم�ا يوض�ع
عىل األثاث لحمايته أو لزينته
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همسات دافئة
كم كان أهون أن أموت ممزقا
متناثرا بني الرياح واألنواء
أو أن أكون غريق بحر هائج
تحمل ثنايا موجه أشالئى
وال أن تسطر صفحات عمرى لحظة
غدر الحبيب وذبحه لوفائى
خان الحبيب عهود حب صادق
ياطلما أهتزت له أجزائى
كم عاش قلبى تحت ظل سمائه
يوىف بكل حقوقه العلياء
أنت من أنت ..أنت ألم

يرسى بدمى فاتكا أعضائى

أنت وهم رىض به عقىل
وصدقت الوان غشع أرجائى
أنت وجه يخفى بني صفائه
غدرا ذاقت مره أحشائى
أنسيت حبى أم كنت عاميا
عن نور قلبى الساطع الوضاء
حب لم تدرك أنت حدوده
عجزت عن وصف لهيبه األسماء
حب اذا ما مس بحرا مالحا
حىل خرير مياهه الزرقاء
ياناكر الفضل الغرير وفيضه
وحنان قلبى وجود عطائى
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وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رة ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبر وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.
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عن عمر يناهز  100عامًا

وفاة األميرة بديعة آخر أميرات العائلة المالكة العراقية
عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

مليار شخص مهددون بالغرق

حذرت مجموعة م�ن الخرباء الكبار
من أن مس�توى املحيطات قد يرتفع
 1.3مرتا بحلول نهاية القرن الحايل،
ىف حال وص�ول االح�رتار املناخى إىل
 3.5درج�ة مئوي�ة ،وبحل�ول العام
 2300م�ع ذوب�ان الغط�اء الجليدى
ىف القط�ب الش�ماىل وجرينالن�د ،قد
يتج�اوز ارتف�اع مس�توى البح�ار
الخمس�ة أمت�ار مع مع�دل االحرتار
نفس�ه وف�ق تقدي�رات  106خ�رباء
دوليني اختريوا بناء عىل منشوراتهم
ىف مجالت متخصصة .وحتى ىف إطار
سيناريو غري مرجح برتاجع انبعاثات
غ�ازات الدفيئة ،تماش�يا مع أهداف
اتف�اق باريس للمن�اخ العام ،2015
أى حرص االحرتار بدرجتني مئويتني،
مقارن�ة بمرحل�ة م�ا قب�ل الث�ورة
الصناعية ،قد يصل ارتفاع مس�توى
املحيط�ات إىل املرتين بحل�ول 2300
عىل ما جاء ىف الدراسة.ويعيش نحو
 770مليون شخص أى أقل من % 10

من إجماىل سكان العالم عىل مسافة
أقل من خمس�ة أمتار من مس�توى
البح�ر .وقال س�تيفان رامس�تورف
من معه�د بوتس�دام ألبح�اث تأثري
املن�اخ واملش�ارك ىف الدراس�ة الت�ى
نرشتها مجلة «كاليمت اتموسفريك
ساينس» لوكالة فرانس برس« ،بات
م�ن الواضح أن التقديرات الس�ابقة
ح�ول ارتفاع مس�توى البحار كانت
متدنية جدا» .وهذه التوقعات سلبية
أكثر م�ن تلك الص�ادرة ع�ن الهيئة
الحكومي�ة الدولي�ة املعني�ة بتغ�ري
املناخ التى اعت�ربت ىف تقرير نرش ىف
س�بتمرب أن املحيطات قد ترتفع 50
س�نتيمرتا بحل�ول  2100ىف أفض�ل
الس�يناريوهات و 84س�نتيمرتا ىف
أسوأها.
وأكد رامس�تورف «الهيئة الحكومية
الدولي�ة تمي�ل إىل الحذر الش�ديد ما
أرغمه�ا إىل رف�ع تقديراته�ا م�رات
عدة».

يوتيوب يعيد تصميم صفحة الفيديو
لمستخدمى الهواتف الذكية

طرح�ت منص�ة «يوتي�وب»
لب�ث الفيدي�و اململوك�ة لرشك�ة
جوج�ل ،تصميم جدي�د لصفحة
ب�ث الفيديوه�ات ملس�تخدمي
الهوات�ف الذكي�ة ع�ىل كل م�ن
منصت�ى أندروي�د و ،iOSوالت�ى
تجعل مقاطع الفيديو أكثر برو ًزا
وتقليص قس�م التعليقات ،وذلك
بحسب موقع  TOIالهندى.
وكج�زء م�ن التحدي�ث الجدي�د،
س�يتمكن املس�تخدمني اآلن م�ن
ن�رش تعلي�ق جدي�د أو مش�اهدة
معاين�ة للتعلي�ق مبارشة أس�فل
مش�غل الفيدي�و  -أع�ىل قائم�ة
ً
مب�ارشة
مقاط�ع الفيدي�و
ملش�اهدتها بع�د ذلك ،وم�ن هذه
املعاينة ،س�يتمكن املس�تخدمني
م�ن الضغط يف أي م�كان لعرض
الكل مثل الردود ع�ىل التعليقات.

كم�ا قامت الرشك�ة ً
أيضا بتكبري
حج�م الص�ور املصغ�رة وإطالة
املربع�ات ً
أيضا لتوف�ري املزيد من
ً
املعلوم�ات حول الفيدي�و ،أيضا،
س�تتم إضافة رموز القناة أسفل
كل فيدي�و لتس�هيل التعرف عىل
منش�ئ املحتوى ،وأخ ً
ريا ،س�يبدأ
يوتيوب يف عرض أنواع جديدة من
املحتوى إىل جانب مقاطع الفيديو
ملشاهدتها بعد ذلك .ويتضمن ذلك
التحديث�ات واس�تطالعات الرأي
والص�ور وملفات  ،GIFوس�يبدأ
املس�تخدمني ً
أيض�ا يف رؤية املزيد
ً
من مزيج يوتي�وب أيضا ،وقد تم
اإلعالن ع�ن التصميم الجديد قبل
أسبوعني ،ويبدو أنه سيتم طرحه
اآلن للجميع ،ويف األسبوع املايض،
طرح يوتيوب مي�زة يوتيوب عىل
نظام أندرويد فقط عىل .iOS

توفيت األم�رية بديعة بنت عيل بن
الحسني ،آخر أمريات العائلة املالكة
يف العراق ،مس�اء الس�بت يف إحدى
مستش�فيات العاصمة الربيطانية
لندن عن عمر يناهز  100عاماً.
ولدت األمرية بديع�ة عام  1920يف
دمش�ق ،وقض�ت طفولتها يف مكة
املكرم�ة ،قبل أن تنتق�ل إىل بغداد،
بع�د تأس�يس اململكة الهاش�مية
يف الع�راق عام  1921ع�ىل يد امللك
فيص�ل األول ،وه�ي آخ�ر أمريات
العائلة املالكة والناجية من مجزرة
ق�رص الرح�اب ،حيث ت�م القضاء
عىل الحك�م امللكي وبداي�ة الحكم
الجمهوري يف العراق عام .1958
واألم�رية بديعة ه�ي ابنة امللك عيل
ب�ن الحس�ني آخ�ر مل�وك اململكة
الهاش�مية ،وحفي�دة الرشي�ف
الحس�ني ب�ن ع�يل مل�ك الع�رب
وقائ�د الث�ورة العربي�ة الك�ربى،

وابن�ة أخ املل�ك فيص�ل األول ،أول
مل�وك الع�راق ،وابن�ة أخ امللك عبد
الل�ه األول ،ملك ومؤس�س اململكة
األردنية الهاشمية.
كما أنها ش�قيقة األم�ري عبد اإلله
ال�ذي عمل وصيا ً ع�ىل امللك فيصل
الثان�ي بني عام�ي ،-1953 1939
قب�ل قتلهم�ا بع�د انق�الب ع�ام
.1958
وق�د نج�ت األم�رية بديع�ة م�ن
االنق�الب ألنه�ا غاب�ت ع�ن قرص
الرحاب عند قتل شقيقها ،ولجأت
إىل الس�فارة الس�عودية يف بغ�داد
وهرب�ت م�ن الع�راق إىل القاهرة،
وقض�ت بعض الوق�ت يف مرص ثم
انتقلت إىل س�ويرسا ث�م إىل اململكة
املتحدة.
يذك�ر أن األمرية بديع�ة واحدة من
أب�رز مع�اريض الرئي�س العراقي
األس�بق صدام حس�ني ،كما سعى

مطر ساخن

نجلها إىل إعادة تأس�يس امللكية يف
العراق ،لكن جهوده لم تلقى دعما ً
واسع النطاق.
وع�ىل اإلثر أصدر الدي�وان امللكي

عابد فهد :جئت ألغلب السقا
ح�ل الفن�ان الس�وري عابد فه�د ضيف
برنامج إغلب الس�قا ،ال�ذي يُعرض عرب
شاش�ة «إم ب�ي يس م�رص» .ق�ال فهد:
«جئت ل� اغلب الس�قا فه�و لن يغلب إال
عىل يد عاب�د فهد» .واس�تكمل ضاحكا:
«أن�ا الرج�ل الذي يق�ول للرش ق�وم وأنا

أقعد مكانك» .والجدير بالذكر أن برنامج
«اغل�ب الس�قا» يق�وم ع�ىل مُ نافس�ات
ترفيهي�ة ب�ني الفنان أحمد الس�قا وأحد
النج�وم .يحصل الفائز عىل جائزة مادية
قدرها  100ألف جنيه ويتم التربع بها إىل
إحدى الجهات الخريية بمرص.

مادونا تكشف تفاصيل جديدة عن إصابتها
بكورونا
يثري مسلس�ل «لعبة النس�يان» عىل مواق�ع التواصل
االجتماعي التساؤل بش�أن حقيقة خيانة رقية (دينا
الرشبين�ي) ،ليحت�ل ترند توي�رت للم�رة الرابعة خالل
الس�باق الرمضاني بع�د عرض حلقت�ه الثالثة عرشة
التي كش�فت عن أرسار تخفيها عنها عائلة الش�يال،
تجعلها عاجزة عن ّ
تذكر آخر  6سنوات من عمرها.
وحت�ى اآلن ،ل�م يُجب مسلس�ل «لعبة النس�يان» عن
أي س�ؤال طرح�ه خ�الل الحلق�ات الس�ابقة ،لي�رتك
املش�اهدين يف ش�كوك حي�ال نهاي�ة املسلس�ل ،فهل
رقية فاقدة للذاك�رة ،أم ت ّدعي ذلك؟ هل خانت بالفعل
زوجها أمجد (أحمد صفوت) مع املحامي خالد (أحمد
داود)؟ ومل�اذا تخف�ي نادين (هديل حس�ن) أمر زينة
(مريم الخش�ت) عن رقية؟ وملاذا يتتبّع نادر هاتفها؟
العديد من األس�ئلة املطروحة عن شخصيات املسلسل
وال إجاب حتى اآلن.
يُعرض مسلس�ل «لعبة النس�يان» حرصيا ً عىل شبكة
قن�وات  mbcم�رص الس�اعة  10مس�ا ًء و  4والنصف
ً
ع�رصا عىل  mbcمرص ،والس�اعة  2عرصا ً و 8مس�ا ًء
عىل قناة  mbcمرص  ،2كما ُتذاع قبلها بيوم واحد عىل
منصة شاهد.
وينتمي مسلسل «لعبة النسيان» لنوعية أعمال الدراما
االجتماعية ،حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة
ّ
وتتغري حياتها تماما ً عندما تفقد
الطبقة املتوس�طة،
ذاكرته�ا وتجد نفس�ها يف رصاع بني حياته�ا الجديدة
ومحاولة تذكر املايض.
يُذك�ر أن دين�ا الرشبيني ش�اركت يف رمض�ان املايض
حقق نجاح�ا ً كبريا ً
يف مسلس�ل «زي الش�مس» ال�ذي ّ
وتص� ّدر املركز األول يف اس�تفتاءات رمض�ان كأفضل
مسلس�ل ،وحصلت دينا عىل أفض�ل ممثلة ،كما أنهت
حالي�ا ً تصوير فيلمي «البعض يذهب للمأذون مرتني»
و «يوم .»13

أعلن�ت النجم�ة الش�هرية مادون�ا
تفاصي�ل إصابته�ا بكورون�ا
الت�ي ج�اءت عق�ب
جول�ة غنائي�ة
بمدينة باريس
عا صم�ة
فر نس�ا
و ذ ل�ك
قب�ل 7
أسابيع
خل�ت
و ق�د
تعا ف�ت
منها.
و قا ل�ت
مادون�ا عرب
ا نس�تغر ا م :
«أنا ممتن�ة ألننى
يمك�ن أن أك�ون جز ًءا
من دع�م البحث للعث�ور عىل عالج
 ..Covid -19وملجرد توضيح األمور
لألشخاص الذين يفضلون تصديق
العناوي�ن املث�رية ب�دالً م�ن إجراء
أبحاثه�م الخاص�ة ح�ول طبيع�ة
ه�ذا الف�ريوس ..أنا لس�ت مريضة
حال ًيا».
وأضاف�ت :عندم�ا يك�ون االختبار
إيجاب ًي�ا ع�ىل األجس�ام املض�ادة ،
فه�ذا يعني أن�ك سب�ق وأن أصبت
بالف�ريوس ،كنت مريض�ة يف نهاية
جولت�ي يف باري�س من�ذ أكثر من 7

أسابي�ع م�ع العدي�د م�ن الفنانني
اآلخرين يف ع�ريض ولكن يف ذلك
الوقت اعتقدنا جمي ًعا
أن لدين�ا إنفلونزا
سيئ�ة للغاية.
الحم�د لله
نح�ن
جميعنا
بصحة
جي�د ة
ا آل ن .
أ تمن�ى
ن
أ
نوضح
ا ألمور
!
!
ا ملعر ف�ة
قوة!”.
و ما د و ن�ا
البالغ�ة م�ن العم�ر 61
عامً �ا ،ذك�رت ىف بيان عرب
الفيدي�و ع�ىل «إنستجرام»،
آخ�ر مستجداتها م�ع حالة
الحجرالصحى ،وأضافت أنها
ً
فحص�ا خ�الل اآلونة
أج�رت
األخ�رية ،ووج�دت أن لديه�ا
أجساما مضادة ،وقالت «لذلك
سأخرج غ� ًدا وسأقود السيارة
ملسافة طويلة ..وسأفتح النافذة
وسأتنفس هواء وب�اء كوفيد
.»19

يسرا تشكر الجمهور وتوعدهم بالكثير من
المفاجآت في «خيانة عهد»
ن�رشت الفنانة ي�رسا فيديو ع�رب حسابها الرسمي بموق�ع التواصل
إنستغ�رام تشكر في�ه جمهورها ع�ىل ردود األفع�ال اإليجابية حول
مسلسلها الرمضاني «خيانة عهد»  ،بعد تصدره عرب تويرت يف اليومني
املاضي�ني بعد أحداث حلق�ة موت إبن «عهد» يف املسلس�ل .وكان اداء
يرسا يف مشه�دي املرشحة واملقربة حديث مواقع التواصل اإلجتماعي
بسب�ب األداء ال�ذي أبكى املشاهدين .وقالت ي�رسا يف حديثها عن هذا
املشهد أنها إستح�رضت مشاعرها عند وف�اة والدتها ولعبت املشهد
بنفس اإلحس�اس ،كما وعدت ي�رسا املشاهدين باملفاج�آت بأحداث

كش�فت تقارير صحفي�ة أن رشكة
«جوج�ل» تس�تعد لط�رح تحدي�ث
جدي�د لتطبيقه�ا «جوج�ل دي�و»،
ً
ً
كب�ريا يف
تغي�ريا
ال�ذي س�يُحدث
ميزة مكامل�ات الفيدي�و الجماعية.
وأوض�ح تقري�ر أنه س�يمكن خالل
الفرتة املقبلة تش�غيل ميزة مكاملات
الفيديو الجماعية عىل «جوجل ديو»
عرب س�طح املكتب عىل الحاس�بات
املكتبي�ة أو املحمول�ة .وس�تضيف
«جوج�ل» أداة جدي�دة ملتصف�ح
اإلنرتنت الخاص بها «جوجل كروم»؛
للتأك�د من تش�غيل تقني�ة «جوجل
ديو» عىل س�طح املكتب .وستس�ري
خدمة دعم املكامل�ات الجماعية عىل
ك�روم ،جن ًبا إىل جنب م�ع التصميم
الجديد الذي س�يتيح ل�ك رؤية املزيد
من األش�خاص يف نفس الوقت.كما
س�هلت «جوج�ل ديو» كذل�ك دعوة

األردن�ي بيان�ا ً نعى في�ه «صاحبة
الس�مو امللكي األم�رية بديعة بنت
املل�ك عيل بن الحس�ني» ،بحس�ب
نص التعزية.

«لعبة النسيان» يحتل ترند تويتر للمرة الرابعة خالل رمضان

تحديث مرتقب لـ»جوجل ديو» ..تغيير
كبير في مكالمات الفيديو الجماعية

األش�خاص لالنضم�ام إىل مكامل�ة
جماعية باستخدام رابط دعوة.كما
أعلن�ت «جوج�ل» عن وض�ع عائيل
جديد ،يتيح للمس�تخدم الرسم عىل
الشاشة يف الوقت الفعيل مع تطبيق
األقنعة والتأثريات عىل نفس�ك .كما
س�يخفي ً
أيض�ا التحدي�ث الجدي�د
أزرار كت�م الص�وت وإنه�اء املكاملة
من الشاش�ة ،لتجنب اللمسات غري
املقصودة أثناء مكاملة فيديو ،ولكن
س�يتعني عليك تس�جيل الدخول إىل
 Duoباس�تخدام حسابك يف Google
لتتمكن من استخدام وضع العائلة.
كم�ا أضافت كذل�ك «جوجل» أقنعة
وتأث�ريات جدي�دة؛ لتش�كل ج�ز ًءا
م�ن وض�ع العائلة متاح�ة ملكاملات
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املسلسل قائلة»:لس�ه فيه أحداث مفاجأة كتري» .والجدير
بالذكر أن مسلسل «خيانة عهد» يدور حول أرسة ترتأسها
عه�د الذي تلعب دورها (يرسا) وهي سيدة اعمال لها أخ
وأخت حال ش�يحة «فرح» وخال�د رسحان «مروان»
ويعم�الن ع�ىل محاربته�ا رسا ً بينم�ا تق�وم
بمساعدتهم ماديا ً ومعنوياً .وهذا العمل من
إخ�راج سامح عبد العزيز ،ومن تأليف أحمد
عادل ،وأمني جمال.

احلكومة اجلديدة  ..ما هلا
وما عليها
أمحد اجلنديل

عندم�ا يكتب القلم يف منطقة الحياد فالبد انه يمتلك مصداقية
ّ
ب�أن أقالمن�ا تنتمي اىل
كب�رية بعد االع�الن الواض�ح الرصيح
العراق واىل ش�عب العراق  ،واملصلحة الوطنية فوق كل املصالح
واالعتبارات األخرى .
الحكوم�ة الجدي�دة تتمتع بصالحي�ات واسعة بع�د مصادقة
الربمل�ان عليها  ،وقد خرجت وهي تواج�ه تحديات كبرية تقف
يف مقدمتها االزم�ة االقتصادية جرّاء انخف�اض اسعار النفط
 ،وح�االت الفس�اد التي أرضت باملال الع�ام وسببت الكثري من
املضايق�ات واالختناقات التي دفع رضيبته�ا املواطن العراقي
قب�ل غريه  ،والحكومة الحالية تعاني من تفيش هذا الفايروس
اللعني ال�ذي أوقف الحياة العامة وجعل الن�اس تعاني األمرّين
وهي حبيسة البيوت وانسحب هذا الرضر اىل الطبقات الفقرية
من الشع�ب العراق�ي  ،والحكومة املول�ودة حديثا خرجت من
رح�م التجاذب�ات الحادة والرصاع�ات العنيف�ة  ،وأطلّت علينا
وه�ي تحم�ل خطابها الذي يب�رش باإلصالح  ،ونح�ن ندرك ان
جمي�ع الخطاب�ات ال تشب�ع جائع�ا وال تكس�و عريان�ا اذا لم
تثب�ت مصداقيتها ع�ىل أرض الواق�ع وتعطي نتائ�ج ايجابية
ملموس�ة يك�ون أثرها واضحا ع�ىل الحالة املعيشي�ة للجميع
وتمنح املواطن قناعة بأن صفحة جديدة قد بدأت حاملة معها
مرشوع االصالح الشامل .
ومن هذا املنطلق فان عىل الحكومة استحقاقات ينبغي انجازها
بعي�دة عن لغة املكرمات والتماس العط�ف االبوي والتوسل اىل
هذا املسؤول أو ذاك .
وللشع�ب استحقاقه يف العيش الرغي�د وتمتعه باألمن واالمان
أسوة ببقية الشعوب اآلمنة املستقرة .
الشعب ليس ضد الحكومة وال يريد عرقلة عملها وال يملك نوايا
خبيث�ة يكون ضحيتها اذا ما فش�ل االداء الحكومي يف معالجة
املعضالت التي يعاني منها العراق .
والحكوم�ة ومن خالل خطابها ال�ذي يعلن انها حكومة قائمة
ع�ىل الوض�وح والشفافي�ة وليست حكوم�ة الغ�رف املظلمة
والكوالي�س املعتم�ة ليست ض�د طموحات الشع�ب وسعيه يف
تحقيق الحياة الحرة الكريمة بعدما قدم الكثري من التضحيات
الجسام  ،وقد يك�ون الحصاد جاهزا لتعم ليعم
النجاح الجميع .
االزم�ة املالية الخانقة يمك�ن معالجتها
من خ�الل الحلول الصائب�ة والوقوف
ع�ىل جذوره�ا ودراسته�ا بعم�ق
وغل�ق منافذ الفس�اد وكل الحلول
جاه�زة ومي�رسة للتخل�ص من
جمي�ع االزم�ات اذا ارادت
الحكوم�ة الس�ري ع�ىل طريق
التغي�ري الشام�ل دون اللجوء
اىل جي�وب املواطن�ني الت�ي
تعان�ي من االف�الس من
خ�الل الرضائب أو غريها
 ،ودون اللج�وء اىل اسلوب
الرتقيع .
والشع�ب يمل�ك الق�درة
والعزيمة والجهد والصدق
للتع�اون م�ع الحكومة
م�ن أج�ل معالج�ة كل
الصعوب�ات اذا ما أدرك
أن جس�وا م�ن الثقة قد
شيدت بني الطرفني .
لق�د أثب�ت الواق�ع
ان اسل�وب الوع�ود
والخطاب�ات االسمنتية
ال يمك�ن ان تساه�م يف
البن�اء وليست له�ا القدرة عىل
تجاوز االزمات .
كل م�ا نتمن�اه ان تنج�ح
الحكومة الجديدة بعملها
 ،وأن تض�ع مصلح�ة
الشعب فوق كل اعتبار
.
اىل اللقاء

براءة دنيا بطمة لم تمنحها الحرية كاملة

تغريدات

عدنان الزرفي

ثورة تشرين كانت سبباً يف إعادة رسم سياسة الدولة وح ّركت
املياه الراكدة للتخلص من الدولة العميقة وفاســديها ،هذه
الــروح الوطنية لن حترق أي مؤسســة حكوميــة او مدنية
كتظاهــرات االحــزاب ذات االجندة املشــبوهة إمنا ْ
وضعت
أساساً (شعبياً) يبدأ بنيانه من صناديق اإلقرتاع لالنتخابات
املبكرة القادمة.

سالم مشكور

أول مــا حيتاجه رئيس الوزراء هو بــذل العناية يف اختيار
احمليطني به ،فقد ابتلينا على الدوام بتأثريات «احلواشي»
ومتلّقهم ووسوســتهم للمســؤول ،الذي وإن أبــدى ممانعة
ـرق ترتك أثرها حتى
حياهلــا يف البداية اال ان كثرة ال َطـ ْ
على احلديد.

بع�د الكث�ري م�ن الجلس�ات القضائية
والعدي�د م�ن االتهام�ات والش�ائعات
واألخب�ار املتداولة يف الوس�ط الفني يف
املغ�رب والتي أثارت الكث�ري من الجدل
خ�الل الف�رتة املاضي�ة ،والت�ي انتهت
بحبس إبتس�ام بطمة ش�قيقة نجمة
أراب آي�دول دني�ا بطمة إث�ر تورّطهما
يف قضي�ة الحس�اب الش�هري «حم�زة
مون بيبي» ّ
املتهم بالتش�هري بس�معة
العدي�د م�ن نجم�ات ونجوم الوس�ط
الفن�ي وابتزازه�م ملصلح�ة ش�خص
مجه�ول ،حصل�ت كل من دني�ا بطمة
وإبتس�ام ع�ىل حكم ال�رباءة من تهمة
النص�ب لع�دم كفاي�ة األدل�ة ضده�ا.
وأم�رت املحكم�ة بحف�ظ القضي�ة
لح�ني ظهور أدلة جدي�دة خالل الفرتة
املقبلة واإلفراج عن ش�قيقتها إبتسام
م�ع اس�تمرار وضعهما تح�ت املراقبة

القضائية لحني إنهاء التحقيقات .رغم
إثبات براءة الشقيقتني ،لكنهما ّ
فضتال
الصم�ت تج�اه الخ�رب ولم تعلن�ا عنه
ع�رب صفحاتهما عىل مواق�ع التواصل
االجتماعي كعادتهما يف نرش مثل هذه
األخب�ار ،حت�ى ل�م تعلّقا علي�ه نهائياً
حتى وقتنا الحايل ،ما أثار جدالً واس�عاً
بني رواد السوش�يال ميديا من جمهور
دني�ا ،خاصة أنها أجرت خاصية إغالق
التعليقات عرب حسابها عىل إنستغرام،
واكتف�ت كل منهما بمواصلة الحمالت
الدعائية التي تجريانها ملصلحة إحدى
ماركات التجميل واألزياء املغربية.
ق�رار إط�الق رساح إبتس�ام بطم�ة
وحصول دني�ا عىل الرباءة لم يمنحهما
الحق يف الحصول عىل جواز سفر خاص
بهما حت�ى اآلن ،خاصة أن التحقيقات
ما زالت مستمرة.

