الرافدين يقبل كفالة منتسيب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الداخلية والدفاع لقروض السيارات
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين قبوله كفالة منتسبي وزارتي
الداخلية والدفاع ممن يحملون بطاقات املاسرت
كارد الصادرة من املرصف حرصا يف منح قروض
السيارات.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «ومن أجل تسهيل
إجراءات منح قروض السيارات تقرر قبول كفالة
منتسبي الدفاع والداخلية ممن يحملون البطاقة
االلكرتونية {املاسرت كارد} الصادرة من مرصفنا».
وأشار اىل انه «يمكن قبول تعهد دائرة الكفيل ملن
لم يصدر له بطاقة املاسرت كارد رشط ان يكون
املقرتض والكفيل ضمن املحافظة الواحدة».
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

نائب عن البصرة يكشف لـ
“.واوضحت الحامدي ان “ الكاظمي
تعهد بان حقيبة وزارة النفط سوف
تكون للبرصة  ،وبقيت هذه الوزارة
ش�اغرة خالل جلسة التصويت عىل
مرش�حي الكابين�ة الوزاري�ة  ،وتم

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 :سنقدم  3مرشحني والكاظمي خيتار احدهم نهاية االسبوع احلالي

التصويت عىل أنها من ضمن حصة
محافظة البرصة “  ،مبينا “ س�وف
يتم إختيار من يشغل هذه الحقيبة
م�ن قب�ل أعض�اء مجل�س النواب
بعي�دا ً عن الكتل السياس�ية “.يأتي

ذل�ك مع اع�الن ن�واب اخري�ن من
محافظة البرصة عن ترش�يح اكثر
من  40ش�خصية برصي�ة لحقيبة
وزارة النف�ط  ،عىل ان يت�م اختيار
ثالثة مرش�حي�ن منهم وتقديمهم

حرائق تلتهم مرتفعات جبال قرجوغ الزراعية يف قضاء خممور

اىل رئي�س الوزراء لتس�مية احدهم
.واك��د النائب عامر الفاي�ز  ،ان “
ن�واب محافظ�ة الب�رصة تس�لموا
ترش�يحات اكثر من  40مرش�ح�ا
حت�ى االن  ،وجميعهم ش�خصيات
برصي�ة وم�ن اصح�اب الكفاءات
لتويل حقيبة وزارة النفط” ،مش�ريا
اىل ان “ االختي�ار س�يكون ع�ىل
اس�اس املهنية والكفاءة والرشوط
الت�ي حددت من قب�ل نواب البرصة
 ،وحسب االتفاق مع رئيس الوزراء
مصطفى الكاظم�ي “.واضاف  ،يف
ترصي�ح صحفي “س�يتم املفاضلة
ب�ني املرش�حي�ن  ،والتصوي�ت
م�ن قب�ل ن�واب محافظ�ة البرصة
الختيار ثالث ش�خصيات وتقديمها
اىل رئي�س مجلس ال�وزراء الختيار
احدها لش�غل حقيب�ة وزارة النفط
يف التش�كيلة الحكومي�ة “.وكان
مجل�س الن�واب ص�وت ع�ىل منح
الثق�ة لرئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي و 15مرش�حا للحقائب
الوزاري�ة واملنه�اج الحكوم�ي يوم
الخمي�س امل�ايض  ،فيم�ا تم رفض
املرش�حني لحقائب وزارات التجارة
والعدل والثقافة والزراعة والهجرة
 ،وتأجي�ل التصويت عىل مرش�حي
حقيبتي الخارجية والنفط .

احتاد الصحفيني العرب يدعو احلكومة املغربية إىل إلـغـاء قـانـون «تكميم األفـواه»
يونس حممود :رابطة الالعبني الدوليني ال ميكن ان تنجح من دون دعم احتاد الكرة
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جملس الوزراء يقرر تقليص اهلياكل
االدارية للدولة ويوجه بإعادة دراسة
القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد

والعمل عىل تطوير مؤسس�ات الدولة
ولي�س العمل الس�يايس.وجدد رئيس
مجلس ال�وزراء تأكيده ع�ىل حماية
حق التظاهر وعدم التس�امح مع أي
إعت�داء يتعرض�ون ل�ه  ،الفت�ا اىل أن
الحكوم�ة هدفها تحقي�ق تطلعاتهم
املرشوع�ة .واض�اف :أننا ل�ن نجامل
عىل حساب كرامة املواطن ومصلحة
الوطن ،ونعمل إلنقاذ ما يمكن إنقاذه
ومواجه�ة األزم�ات وتنوي�ع م�وارد
الدول�ة ،مؤك�دا أن الجي�ش والقوات
األمنية البطلة تحمّلت الكثري ،ويجب
إعادة الهيبة للمؤسس�تني العسكرية
واألمنية.واش�ار البيان اىل ان مجلس
الوزراء اصدر عددا من القرارات ومن
بينها -:
 -1تقليص وترش�يد الهياكل اإلدارية
للدول�ة ع�ن طري�ق قي�ام كل جه�ة
حكومي�ة بتقدي�م رؤيته�ا يف ه�ذا
املجال.

تفاصيل ص2

الصحة :سنقوم بعملية احلجر املناطقي
يف املناطق اليت أشرت فيها اإلصابات

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير الصحة والبيئة حس�ن التميمي،
عن التنس�يق م�ع األجه�زة األمني�ة للبدء
بعملية الحجر املناطقي.وق�ال التميمي يف
ترصيح صحفي :إن”بعض املناطق تشكل
ب�ؤرا ً وبائي�ة قابل�ة لالمت�داد نتيج�ة عدم
االلتزام بتعليمات الحظر الوقائي”.وأضاف
التميمي أن”الوزارة ستقوم بعملية الحجر
املناطق�ي يف املناط�ق الت�ي أرشت فيه�ا
اإلصابات بعد تشكيل فرق طبية متكاملة”.
ورجح وزير الصحة حسن محمد التميمي،

االثنني ،اعادة تطبيق حظر التجول الشامل
أو الحظ�ر الصح�ي املناطق�ي لحماي�ة
املواطن�ني من مخاطر تفيش الوباء ،محذرا
من وج�ود “ب� ٔور وبا ٔيية قابل�ة لالمتداد”.
فيما ش�دد عىل أن خط�ورة املرحلة تتطلب
االلتزام بتعليم�ات الحظر الصحي الجزئي
خاص�ة لبس الكمام�ات واالمتناع بش�كل
كامل عن حض�ور التجمع�ات االجتماعية
والدينية والثقافية وعدم الخروج من املنزل
اال لالحتياجات الرضورية.

تفاصيل اخرى ص4

ارتفاع ملحوظ يف أسعار النفط عاملياً

بغداد /الزوراء:
صع�دت أس�عار النف�ط ام�س الثالثاء،
بع�د أن كش�فت مص�ادر يف “أوب�ك”+
ع�ن أن دول املجموع�ة تخطط ملواصلة
تخفيض�ات اإلنت�اج الحالي�ة إىل ما بعد
حزي�ران .2020وارتفعت العقود اآلجلة
للخام األمريكي الخفيف بنسبة 8.12%
إىل  26.10دوالر للربمي�ل.يف ح�ني زادت
العق�ود اآلجل�ة لخ�ام “برنت” بنس�بة

 2.4%إىل  30.34دوالر للربمي�ل ،وفق�ا
ملوقع “بلومربغ”.وج�اء االرتفاع بعدما
قال�ت أربعة مص�ادر يف “أوبك ”+امس
إن دول املجموع�ة يريدون الحفاظ عىل
تخفيضات النف�ط الحالية والبالغة 9.7
ملي�ون برميل يوميا إىل م�ا بعد حزيران
املقبل ،وذلك لدعم األس�عار والطلب عىل
الخام ،اللذين ترضرا بش�دة من جائحة
فريوس كورونا.
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اكثر من  40مرشحا بصريا حلقيبة وزارة النفط
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بغداد/الزوراء:
قرر مجل�س الوزراء ،ام�س الثالثاء،
تقلي�ص وترش�يد الهي�اكل االداري�ة
للدول�ة ،وفيم�ا وجه باعادة دراس�ة
القوانني املتعلقة بمكافحة الفس�اد،
اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ان الحكوم�ة الحالية امامها تحديات
صعبة اهمها محاربة الفقر والتوزيع
الع�ادل للثروات.وذك�ر مكتب رئيس
ال�وزراء يف بي�ان تلق�ت “ ال�زوراء”
نس�خة منه :ان مجل�س الوزراء عقد
جلس�ته االعتيادي�ة الثاني�ة ،ام�س
الثالثاء ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مصطف�ى الكاظمي.وقال الكاظمي،
بحسب البيان ،أن هذه الحكومة هي
حكوم�ة التحديات الصعب�ة ،وأهمها
التح�دي االقتص�ادي ومحاربة الفقر
والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل
للث�روات  ،داعيا الوزراء واملس�ؤولني
يف الحكوم�ة لإلبتعاد ع�ن املجامالت
واملحس�وبيات والتدخالت السياسية

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،تحديد الفئات املشمولة بحيازة السالح.وقال مدير هويات وإجازات
السالح يف الوزارة ،العميد الحقوقي عبد سعيد حسن :إن «الفئات املشمولة بحمل السالح هي
الرئاسات الثالث وحماة القضاة والنواب والدرجات الخاصة (مدير عام فما فوق)» .الفتا ً اىل أن
«للعشائر الحق بحيازة السالح برشط أن يكون هناك كتاب تأييد من مديرية شيوخ العشائر،
فضالً عن منح املوظفني ترخيصا ً لحمل السالح بعد إحضاره كتابا ً من دائرته ،وكذلك التجار بعد
احضار تأييد من غرفة التجارة».من جانبه ،أكد مدير العالقات واإلعالم يف وزارة الداخلية ،اللواء
سعد معن :أن «وزارة الداخلية هي املؤسسة املخولة يف تنفيذ سياسة الدولة يف حرص السالح بيد
مؤسساتها العسكرية».وأضاف أن»من أولويات الربنامج الحكومي حرص السالح بيد الدولة».
مشريا ً إىل أنه»استنادا ً ملا جاء يف قانون األسلحة رقم  ٢1لسنة  ٢٠1٧واملادة الرابعة والرابعة
والعرشون منه فإن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة لحرص السالح».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء  /يوسف سلمان:
كش�ف نواب م�ن محافظة البرصة
عن ترش�يح ث�الث ش�خصيات من
املحافظة لتويل حقيبة وزارة النفط
ضم�ن حكوم�ة رئي�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظم�ي الت�ي منحها
مجلس النواب الثقة مؤخرا .
وقالت النائب عن تحالف الفتح من
محافظ�ة البرصة ميث�اق الحامدي
ل��” ال�زوراء “ ،ان “ س�يتم تقديم
اسماء املرش�حني اىل رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي نهاية االسبوع
الح�ايل لغ�رض اس�تكمال كابينته
الوزاري�ة امام مجل�س النواب قبل
عيد الفطر املبارك “ ،مش�رية اىل ان
“ نواب محافظة البرصة سيرتكون
حري�ة االختي�ار للكاظم�ي بع�د
تقدي�م مرش�حيهم ول�ن يفرض�وا
عليه اس�ما معين�ا “.واضافت ان “
إختيار مرش�ح حقيبة وزارة النفط
س�يتم م�ن قب�ل اعض�اء مجل�س
الن�واب ممثيل املحافظ�ة بعيدا ً عن
الكت�ل السياس�ية “ ،مبين�ة ان “
ت�م التف�اوض م�ع رئي�س مجلس
الن�واب محم�د الحلب�ويس ورئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي عىل
ترشيح الشخصية املناسبة لحقيبة
وزارة النف�ط يف الحكوم�ة الجديدة

الداخلية حتدد الفئات املشمولة
حبيازة السالح

الكاظمي لبالسخارت :العراق يتطلع اىل تعزيز
العالقة مع املنظمة الدولية مبا خيدمه

بغداد /الزوراء:
أك�دت ممثلة األمم املتح�دة يف العراق جينني
هينيس بالس�خارت ،امس الثالث�اء ،دعمها
الحكوم�ة الجدي�دة برئاس�ة مصطف�ى
الكاظمي،وفيم�ا اش�ارت اىل اس�تمرار دعم
األمم املتحدة لش�عب وحكوم�ة العراق ،اكد
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي التطلع
اىل تعزي�ز العالقة م�ع املنظم�ة الدولية بما
يخ�دم العراق.وذك�رت بالس�خارت يف كلمة
له�ا أمام مجل�س األم�ن ،امس الثالث�اء أن
«العراق يحتاج إلرادة سياس�ية ليكون أكثر
ع�دال وازده�ارا» مبينة أن «وض�ع العراق ال
يسمح له أن يكون ساحة للحرب أو الرصاع
من القوى املختلفة».وأش�ارت بالس�خارت
اىل أن «تش�كيل حكوم�ة جدي�دة يف الع�راق
بع�د ط�ول انتظار أم�ر مرحب ب�ه للغاية»،
مؤكدة «اس�تمرار دعم األمم املتحدة للشعب
العراق�ي وحكوم�ة الكاظمي».وبين�ت أن

«تطلعات رئيس ال�وزراء العراقي مصطفى
الكاظمي جدي�رة باالهتمام ويجب تحويلها
اىل إج�راءات عاجل�ة».يف غض�ون ذل�ك اك�د
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التطلع اىل
تعزيز العالقة مع املنظمة الدولية بما يخدم
العراق.وذك�ر مكتبه االعالم�ي يف بيان  »:ان
الكاظم�ي اس�تقبل املمثل�ة الخاصة لالمني
الع�ام لالمم املتحدة يف العراق ،جنني هينيس
بالس�خارت ،التي ق ّدم�ت التهنئة بتش�كيل
الحكوم�ة الجدي�دة ،مؤكدة انه�ا تتطلع اىل
العمل مع الحكومة الجديدة بما يخدم سيادة
واستقرار العراق ،واسناد الحكومة يف تنفيذ
برنامجها «.من جهت�ه رحب رئيس مجلس
ال�وزراء بتع�اون االم�م املتحدة م�ع العراق
يف مختل�ف املج�االت ،مؤك�دا  »:ان الع�راق
يتطل�ع اىل تعزيز العالقة مع املنظمة الدولية
بما يخ�دم الع�راق ،خصوصا دع�م العملية
االنتخابية ومكافحة جائحة كورونا».

اللجنة املالية :اجمللس سينهض بالواقع العمراني واالستثماري يف البلد

تفاصيل مهام جملس االعمار واالستثمار
اخلدمات النيابية تعلن لـ
وتكشف عن توجه للنهوض بواقع العاصمة

الزوراء /حسني فالح:
اعلنت لجنة الخدم�ات واالعمار النيابية،
تفاصي�ل مه�ام املجل�س االع�ىل لالعمار
واالس�تثمار ال�ذي يعتزم رئي�س الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي تش�كيله ،وفيم�ا
كش�فت ع�ن توج�ه للنه�وض بواق�ع
العاصم�ة بغداد ،اش�ارت اللجن�ة املالية
النيابي�ة اىل ان مجلس االعمار س�ينهض
بالواق�ع العمراني واالس�تثماري.وقالت
عض�و لجن�ة الخدم�ات النائب�ة من�ار
الش�ديدي يف حدي�ث ل»ال�زوراء» :ان
املنهاج ال�وزاري تضمن تش�كيل مجلس
اع�ىل لالعم�ار واالس�تثمار يش�كل م�ن
قب�ل وزراء معنيني وخرباء ومستش�ارين

مختصني ومدراء عامني هدفه خلق ثورة
عمراني�ة واس�تثمارية يف البل�د من خالل
تذلي�ل العقب�ات ام�ام ال�رشكات ومن�ح
التس�هيالت الالزم�ة للنه�وض بالواق�ع
الخدم�ي يف عم�وم املحافظات.واضافت:
ان ه�ذا املجل�س يف حال انه عمل بش�كل
صحيح س�يكون خط�وة مهمة لالنطالق
نحو انشاء املشاريع االسكانية والتجارية
واالس�تثمارية املهمة ،مؤك�دة ان املنهاج
الوزاري يهدف اىل تنوع االقتصاد وتعظيم
م�وارد البالد من خ�الل توفري فرص عمل
للعاطل�ني وتش�غيل الش�باب وانش�اء
املش�اريع املختلفة.واشارت اىل ان لجنتها
داعم�ة لرئي�س ال�وزراء للم�ي قدما يف

النه�وض بواق�ع البل�د ،مبين�ة ان البل�د
يعان�ي من مش�اكل خدمية كب�رية حيث
تدهور البنى التحتية يف جميع القطاعات
املختلفة.ولفت�ت اىل ان لجن�ة الخدم�ات
كان له�ا ني�ة تش�كيل مجل�س لالعم�ار
داخل اللجنة مهمته مراقبة اداء الوزارات
الخدمية ومشاريع االعمار يف البلد ،مؤكدة
ان انشاء مجلس اعىل لالعمار واالستثمار
خطوة مهمة وباالتجاه الصحيح.واشارت
الش�ديدي اىل ان رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي لدي�ه توج�ه جدي�د للنه�وض
بواقع العاصمة من خالل ربط عمل امانة
بغداد به ش�خصيا لتذليل العقبات وتنفيذ
املش�اريع الخدمي�ة يف العاصم�ة ،حي�ث

العاصم�ة تعاني من اهمال كبري يف مجال
الخدم�ات .وتابع�ت :ان هن�اك مناط�ق
مفتوح�ة غري مس�تغلة يف بغداد الس�يما
يف مناط�ق صدر القناة يمكن اس�تغاللها
بمش�اريع تخدم الدولة وهذا ما س�يكون
ضمن مهام عمل املجل�س االعىل لالعمار
واالس�تثمار.بدوره ،اك�د عض�و اللجن�ة
املالي�ة النيابية النائب ش�ريوان مريزا ،ان
مجلس االعمار واالس�تثمار ال�ذي يعتزم
الكاظمي تش�كيله س�يكون الن�واة االوىل
للنهوض بالواقع العمراني واالس�تثماري
يف البلد.وق�ال مريزا يف حديث ل»الزوراء»:
ان هن�اك قانون مجل�س االعمار موجود
يف مجل�س الن�واب يمك�ن اج�راء بع�ض

التعديالت عليه ليكون مالئما مع املجلس
الذي يعتزم رئيس الوزراء تش�كيله والذي
جاء يف املنهاج الوزاري للحكومة الجديدة.
واض�اف :ان االقتص�اد العراق�ي يحت�اج
اىل خط�ط اني�ة ومس�تقبلية للنه�وض
بالقطاع�ات االنتاجي�ة من اج�ل تعظيم
موارد البالد املالية يف ظل االزمات الراهنة
واملتمثلة بانخفاض اسعار النفط واالزمة
الصحية وقلة االيرادات املالية.واش�ار اىل
ان مجلس النواب سيكون مهمته مراقبة
عمل الحكومة الجدي�دة ومدى جديتها يف
تنفي�ذ برنامجها الحكومي ويف ذلك الحني
يمك�ن تقيي�م اداء الحكوم�ة وبرنامجها
الوزاري.

أردوغان :سنبدأ بتوليد الكهرباء من سد إليسو
الصحة تسجل  ٩٥اصابة جديدة و ١١٢حالة شفاء بفريوس كورونا
على نهر دجلة
اكدت تسجيل حاليت وفاة يف بغداد

انقرة  /متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس الرتك�ي رجب طيب أردوغان ،أن بالده
ستبدأ يف تش�غيل أول عنفة يف س�د “إليسو” جنوب
رشق�ي تركيا ،األس�بوع املقبل.وق�ال عقب اجتماع
أس�بوعي ملجلس الوزراء“ ،س�نبدأ يف تش�غيل واحد
من س�تة محركات لسد إليسو ،أحد أكرب مرشوعات
ال�ري والطاق�ة يف بالدن�ا ،يف  19من اي�ار الجاري”.
وتس�بب الس�د ،الذي وافقت عليه الحكومة الرتكية
عام  ،1997يف ترشيد نحو  80ألف ش�خص من 199
قري�ة ،وأثار قلق الحكومة يف العراق الذي يخىش من
تأث�ريه عىل إمدادات املياه لنه�ر دجلة.وبدأت تركيا،
بعد سنوات من التوقف والتأخري ،يف ملء خزان السد

يف يوليو املايض ،فيما دعا نشطاء يقودون حملة ضد
امل�رشوع إىل إفراغ الخ�زان ملخاوف بيئي�ة وثقافية.
وسيولد الس�د  1200ميغاواط من الكهرباء ليصبح
رابع أكرب سد يف تركيا من حيث الطاقة اإلنتاجية.

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء ،املوقف
الوبائي اليومي لألصابات املسجلة بفريوس كورونا
املس�تجد يف العراق ،فيما اكدت تس�جيل  ٩٥اصابة
جديدة وحالتي وفاة و 11٢حالة شفاء بالفريوس.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه:
ان�ه تم فحص ( )٢٧٥٦نموذج�ا يف كافة املختربات
املختصة يف العراق ليوم امس ،وبذلك يكون املجموع
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل املرض
يف الع�راق (.(1٣٢٤٥٧واضاف�ت :ان مخترباته�ا
س�جلت ليوم امس ( )٩٥إصاب�ة يف العراق موزعة

كالت�ايل :بغداد /الرصافة ،٣٢ :بغداد /الكرخ، ٢٦ :
مدينة الط�ب ، 1٣ :البرصة ، 1٨ :كربالء ، 1 :دياىل:
 ، ٥الفت�ة اىل ان ع�دد ح�االت الش�فاء11٣ :حالة ،
وكما ي�يل :بغداد /الرصاف�ة ، ٣٣ :بغداد  /الكرخ:
 ، 1مدين�ة الط�ب ، 1٧ :النج�ف ، ٢ :البرصة، ٤٣ :
كرك�وك ، ٩ :واس�ط ، 1 :اربي�ل ، 1 :ذي ق�ار ، ٤ :
ص�الح الدي�ن. ٢ :واش�ارت اىل ان ع�دد الوفي�ات :
حالتان  :حالة واحدة يف بغداد /الرصافة ،وحالة يف
مدينة الطب ،مبين�ة ان مجموع اإلصابات ٢٩1٣ :
 ،بينما مجموع الوفيات ، 11٢ :اما مجموع حاالت
الشفاء ، 1٩٠٣ :يف حني الراقدين الكيل. ٨٩٨ :

العامل يعود ببطء إىل احلياة الطبيعية

كورونا يصيب أكثر من أربعة ماليني و ٢68ألف إنسان ومصر تتصدر الدول العربية بالوفيات
بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بفريوس كورونا
ح�ول العالم أربع�ة ماليني و 268ألف
مص�اب ،وس�جلت م�ن بينه�م نحو
 287أل�ف وف�اة ،يف حني تج�اوز عدد
ً
ً
مليون�ا و 533ألفاً،
عاملي�ا
املتعاف�ني
فيم�ا يواص�ل العالم عودت�ه البطيئة
إىل الحي�اة الطبيعية.وعربي�ا تج�اوز
ع�دد اإلصاب�ات  133أل�ف مص�اب،
(باستثناء أرقام األرايض الفلسطينية
املحتل�ة املعلن�ة م�ن قب�ل االحت�الل
اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّ�جلت م�ن بينها أكثر

ّ
تخط�ى عدد
م�ن  2127وف�اة ،فيم�ا
املتعافني  39ألفاً.وتحافظ الس�عودية
ً
عربي�ا يف أع�داد
ع�ىل املرتب�ة األوىل
املصابني ب� 41014مصاباً ،تويف منهم
 ،255وتع�اىف  ،12737تليها قطر التي
أحص�ت  25149إصاب�ة ،و 14وف�اة،
وتع�ايف  3019ش�خصاً ،ث�م اإلمارات
الت�ي س�جّ لت  19661مصاب�اً ،ت�ويف
منه�م  ،201وتع�اىف .6012وتتص�در
مرص أع�داد الوفي�ات عربي�ا ً ب�533
وفاة من بني  9746مصاباً ،فضالً عن
تعايف  ،2172ورصدت الكويت 10277

إصاب�ة ،و 75وف�اة ،وتع�ايف ،3101
وس�جل املغ�رب  6380إصابة ،و188
وفاة ،وتعايف  2930شخصاً ،وأحصت
الجزائ�ر  5891إصابة ،من بينها 507
وفي�ات ،م�ع تع�ايف  ،2841وأك�دت
البحري�ن  5236إصاب�ة ،و 8وفي�ات،
وتعايف .2152وأحصت س�لطنة ُعمان
 3721إصاب�ة ،و 17وف�اة ،و1250
متعافياً ،وبلغ عدد اإلصابات يف العراق
 ،2913من بينه�ا  110وفيات ،فضالً
ع�ن تع�ايف  ،1903وس�جل الس�ودان
 1526إصابة ،و 74وفاة ،وتعايف 162

شخصا ،وأكدت جيبوتي  1227إصابة،
و 3وفي�ات ،وتع�ايف  ،872ورص�دت
الصوم�ال  1089إصاب�ة ،و 52وفاة،
وتع�ايف  121ش�خصاً .واس�تقر عدد
اإلصابات يف تونس عىل  1032إصابة،
و 45وف�اة ،وتع�ايف  700ش�خص.
وأعلن لبن�ان  870إصابة ،و 26وفاة،
وتعايف  234شخصاً ،وأكدت فلسطني
 547إصاب�ة ،و 4وفيات ،وتعايف ،367
فيم�ا س�جل األردن  562إصاب�ة ،و9
وفيات ،وتعايف  390شخصاً ،وأحصت
ليبي�ا  64إصاب�ة ،و 3وفي�ات ،وتعايف

 28ش�خصاً.وأكد اليمن تس�جيل 56
إصاب�ة ،و 9وفي�ات ،وتع�ايف مصاب
واح�د ،وأحص�ت س�ورية  47إصابة،
منه�ا  3وفي�ات ،وتعايف  29ش�خصاً،
وسجلت موريتانيا  8إصابات ،وحالة
وفاة ،وتعايف  6أشخاص ،فيما لم تعلن
جزر القمر تس�جيل أية إصابات حتى
اآلن.وس�جلت الواليات املتح�دة ،البلد
األكث�ر ترضرا يف العال�م من الفريوس
وفق األرق�ام املعلن�ة ،حصيلة وفيات
يومي�ة دون  900للي�وم الثان�ي ع�ىل
التوايل ( 830وفاة).
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الكاظمي :امام احلكومة حتديات صعبة اهمها حماربة الفقر والتوزيع العادل للثروات

جملس الوزراء يقرر تقليص اهلياكل االدارية للدولة ويوجه بإعادة دراسة
القوانني املتعلقة مبكافحة الفساد

بغداد/الزوراء:
قرر مجلس الوزراء ،امس الثالثاء،
تقليص وترشيد الهياكل االدارية
للدولة ،وفيما وجه باعادة دراسة
القوانني املتعلقة بمكافحة الفساد،
اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
ان الحكومة الحالية امامها تحديات
صعبة اهمها محاربة الفقر والتوزيع
العادل للثروات.وذكر مكتب رئيس
الوزراء يف بيان تلقت « الزوراء»
نسخة منه :ان مجلس الوزراء عقد
جلسته االعتيادية الثانية ،امس
الثالثاء ،برئاسة رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي.وقال الكاظمي،
بحسب البيان ،أن هذه الحكومة هي
حكومة التحديات الصعبة ،وأهمها
التحدي االقتصادي ومحاربة الفقر
والبطالة لدى الشباب والتوزيع العادل
للثروات  ،داعيا الوزراء واملسؤولني
يف الحكومة لإلبتعاد عن املجامالت
واملحسوبيات والتدخالت السياسية
والعمل عىل تطوير مؤسسات الدولة
وليس العمل السيايس.وجدد رئيس
مجلس الوزراء تأكيده عىل حماية
حق التظاهر وعدم التسامح مع
أي إعتداء يتعرضون له  ،الفتا اىل أن
الحكومة هدفها تحقيق تطلعاتهم
املرشوعة .واضاف :أننا لن نجامل
عىل حساب كرامة املواطن ومصلحة
الوطن ،ونعمل إلنقاذ ما يمكن إنقاذه
ومواجهة األزمات وتنويع موارد
الدولة ،مؤكدا أن الجيش والقوات
األمنية البطلة تحمّلت الكثري ،ويجب
إعادة الهيبة للمؤسستني العسكرية
واألمنية.واشار البيان اىل ان مجلس
الوزراء اصدر عددا من القرارات ومن
بينها -:
 -1تقليص وترشيد الهياكل اإلدارية

للدولة عن طريق قيام كل جهة
حكومية بتقديم رؤيتها يف هذا املجال.
 -2أخذ اإلجراءات املالئمة بترشيع
القوانني التي تتطلبها عملية إنجاح
الحكومة األلكرتونية وقيام الوزارات
والجهات الحكومية باإلرساع يف
اجراءاتها ألتمتة أعمالها ،وخاصة
يف مجال الكمارك والرضيبة وتقديم
تقارير شهرية عن نسب تق ّدمها اىل
األمانة العامة ملجلس الوزراء.
-3إعادة دراسة مشاريع القوانني
املتعلقة بمكافحة الفساد ،وبما
يف ّعل من اجراءات مكافحته ويقوي
نجاعتها ،والتأكيد عىل تعزيز دور
املؤسسات املعنية بذلك من هيئة
النزاهة وديوان الرقابة املالية االتحادي
بالتنسيق مع األمانة العامة ملجلس
الوزراء.
 -4التأكيد عىل حرية تبادل املعلومات
وحق الحصول عليها من خالل اإلرساع
بترشيع قانون حق الحصول عىل
املعلومة.
 -5تكليف وزارة التخطيط بالتنسيق

مع الجهات املعنية ملراجعة تعليمات
تنفيذ العقود الحكومية بما
يضمن تحديث املعايري املعتمدة يف
احالة املناقصات ،وأيضا لتحديث
املعايري املعتمدة يف اختيار املشاريع
اإلستثمارية.
 -6رفد مجلس الخدمة االتحادي
باملالكات الوظيفية املالئمة من أجل
أخذ دوره وممارسة مهامه.
 -7املوافقة عىل قيام صندوق إعادة
إعمار املناطق املترضرة من العمليات
االرهابية بتنفيذ مستشفيات متنقلة
لحجر وعالج مرىض فايروس كورونا
يف املناطق التي يتم االتفاق عليها مع
وزارة الصحة واملحافظات من خالل
املنحة املق ّدمة من الوزارة االتحادية
للتعاون االقتصادي والتنمية األملانية
عرب بنك التنمية األملاني والبالغ
مقدارها(  )15000000خمسة عرش
مليون يورو.
 -8اإلرساع بترشيع قانون املوازنة
العامة بما ينسجم مع متطلبات
الوضع املايل وانخفاض مستوى سعر

النفط وتنويع مصادر املوازنة.
 -9حث وزارة النفط عىل اإلرساع يف
انجاز مرشوع قانون النفط والغاز.
 -10قيام وزارة العمل والشؤون
االجتماعية بالتنسيق مع وزارة
التخطيط ووزارة املالية بدراسة
توسيع قاعدة املشمولني بقانون
الحماية االجتماعية من خالل تحسني
آلية الشمول بواسطة اإلستهداف
الديموغرايف بإعتماد بيانات الفقر
والبحث االجتماعي ُ
وتق ّدم الدراسة
خالل مدة شهر واحد.
 -11تشكيل خلية الطوارئ لإلصالح
املايل ،وتشكيل خلية إلدارة الوضع املايل
يف ضوء األزمة املالية الراهنة ووضع
الحلول الالزمة لتحقيق اإلصالح
املايل وتحسني أداء املؤسسات املالية،
وتكون الخلية برئاسة رئيس مجلس
الوزراء وله أن يخوّل وزير املالية إلدارة
الجلسات يف حال غيابه وعضوية
كل من وزير املالية ،وزير الخارجية،
وزير التخطيط ،محافظ البنك املركزي
،مستشاري رئيس الوزراء الذين
يسميهم سيادته،األمني العام ملجلس
الوزراء ،وممثل عن األمانة العامة
ملجلس الوزراء،
وتتوىل الخلية املهام التالية-:
 -1ضمان توفري السيولة املالية.
 -2إتخاذ القرارات الخاصة باإلصالح
املايل من خالل ترشيد اإلنفاق وتعظيم
املوارد وإصالح املؤسسات املالية ،بما
يف ذلك إعادة هيكلتها .
 -3وضع خطط تمويل ملشاريع
اإلعمار والتنمية واالستثمار ،بما يف
ذلك موارد وآليات التمويل من خارج
اإلنفاق الحكومي.
 -4تحسني االجراءات وأتمتة األنظمة
يف املؤسسات املالية .

احتاد الصحفيني العرب يدعو احلكومة املغربية إىل إلغاء قانون «تكميم األفواه»
بغداد /الزوراء:
أعرب اإلتحاد العام للصحفيني العرب ،عن
قلقله من مرشوع قانون متعلق باستعمال
الشبكات اإلجتماعية قدمه وزير العدل املغربي
وأطلق عليه املغاربة وصف قانون «تكميم
األفواه» ،مطالبا الحكومة املغربية بإلغائه
كونه يرضب الحريات يف اململكة ملا يحتويه
من تراجعات يف حرية النرش والتعبري.
وقال رئيس االتحاد مؤيد الالمي يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :يتابع اإلتحاد
العام للصحفيني العرب بقلق شديد تطورات
الوضع يف املغرب من خالل ما نتج من
تداعيات خطرية لدى الرأي العام بخصوص

مرشوع القانون املتعلق باستعمال الشبكات
اإلجتماعية الذي قدمه وزير العدل املغربي،
والذي أطلق عليه املغاربة قانون «تكميم
األفواه».
وأضاف الالمي :أن اإلتحاد إذ يدعم موقف
النقابة الوطنية للصحافة املغربية الداعي
لسحب هذا املرشوع فإنه يعترب أنه من غري
املقبول إطالقا أن تحاول الحكومة املغربية
تمرير مثل هذه القانون يف غفلة من الرأي
العام برسعة قياسية يف الوقت الذي تكاد
تكون مؤسسات الدولة شبه معطلة والكل
منشغل بظروف وباء كورونا ،مؤكدا أن هذا
املرشوع كما تداولت ذلك العديد من وسائل

جمهورية العراق العدد/1876:ب2017/
مجلس القضاء االعىل التأريخ2020/5/12 :
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية

اإلعالم والصحافة العربية والعاملية يتضمن
تراجعات كبرية عىل حرية التعبري ويحتوي
عىل عقوبات اإلعتقال والسجن.
وأكد الالمي :أن اإلتحاد العام للصحفيني العرب
يطالب الحكومة املغربية بإلغاء هذا املرشوع
الذي يرضب يف الصميم صورة الحريات يف
املغرب ملا يحتويه من تراجعات عىل حرية
النرش والتعبري وااللتزام بالتشاور الواسع مع
مكونات املجتمع يف أية مشاريع ذات أهمية
وخاصة النقابة الوطنية للصحافة املغربية،
كما يذكر اتحاد الصحفيني العرب الحكومة
بتعهداتها الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان
وإحرتام الحريات العامة يف اململكة املغربية.

اعالن
س�تبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات تسلسل  148/39شامية و 90/39
ش�امية و  63س�ويج و  4/337سويج و  2/284س�ويج و  375/110جزيرة يف النارصية وخالل ثالثون
يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل للنرش واذا صادف يوم الثالثون عطلة رس�مية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام
الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا يف قاع�ة محكمة بداءة النارصي�ة فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور يف املكان
والزمان املعينني مستصحبني معهم التأمينات القانونية بنسبة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار
بنسبة  %3وال نقبل املبالغ النقدية ان لم يكونو ا من الرشكاء علما ان الداللية عىل املشرتي .
االوصاف-:
العقار االول تسلسل  148/39شامية
 -1عبارة عن دار من ثالث طوابق الطابق االريض مؤلف من س�احة امامية يف مقدمته واس�تقبال وهول
وغرفة طعام وصالة ومطبخ وغرفتني ومجموعة صحية اما الطابق االول والثاني مشابه للطابق االريض
من حيث املشتمالت بأقل حداثة عموم العقار مجهز باملاء والكهرباء ومسقف بالكونكرين املسلح .
 -2مساحته  637م2
 -3القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ قدره ثمانمائة وسبعة وثالثون مليون دينار عراقي .
 -4الدار مشغولة من قبل املدعى عليه الثالث ويرغب بالبقاء كمستأجرة للدار بعد البيع .
العقار الثاني تسلسل  90/39شامية
 -1العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء .
 -2مساحة 612م2
 -3القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ قدره ستمائة واثنا عرش مليون دينار عراقي فقط .
العقار الثالث تسلسل  63السويج
 -1العق�ار عب�ارة عن محل مس�تغل بي�ع املالب�س الرياضية مجه�ز بامل�اء والكهرباء ودرج�ة العمران
متوسطة
 -2مساحته 16م2
 -3القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ قدره سبعون مليون دينار عراقي فقط .
 -4املحل غري مشغول من احد ساعة اجراء الكشف لكون العقار مغلق .
العقار الرابع تسلسل  4/337سويج
 -1عبارة عن بناية مؤلفة من ثالث طوابق الطابق االريض مؤلف من ثالث ابواب الباب االول مستغل كمحل
لبيع اجهزة املراقبة والبابني االخرين مستغلة كمحل واحد لبيع االجهزة الكهربائية اما الطابق االول عبارة
عن ش�قة مكونة من غرفتني مع مجموعة صحية  ،اما الطابق الثاني مش�ابه للطابق االول عموم العقار
مجهز باملاء والكهرباء ومبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ودرجة العمران جيدة .
 -2مساحة  60,43م2
 -3القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ قدره اربعمائة مليون دينار عراقي فقط .
 -4العقار غري مشغول من أحد ساعة اجراء الكشف لكون العقار مغلق .
العقار الخامس تسلسل  2/284سويج
 -1عبارة عن دار مفرزة بصورة غري رس�مية اىل محل بثالث ابواب مخصص لبيع املواد املنزلية ويف داخله
م�ن الخلف توج�د غرفتني وصحيات متخذه جميع�ا كمخزن عموم العقار مبني من الطابوق ومس�قف
بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء ودرجة عمرانه دون الوسط
 -2مساحة  127,15م2
 -3القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناءا مبلغ قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار عراقي فقط .
 -4العقار غري مشغول من احد ساعة اجراء الكشف لكون العقار مغلق .
العقار السادس  375/110جزيرة
 -1العق�ار مؤل�ف من طابق�ني الطابق االريض يتكون من ع�دد من املحالت مجموعه�ا اربعة عرش محل
متقابل�ة عىل ش�كل صفني اما الطابق االول عبارة عن ش�قة س�كنية تتكون من غرفت�ني وهول ومطبخ
وصحيات وسطح خارجي مجهز باملاء والكهرباء مبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ودرجة
العمرات متوسطة .
 -2مساحة  173,45م2
 -3القيمة املقدرة للعقار ارضا وبناء مبلغ قدره ثالثمائة وخمسون مليون دينار عراقي فقط .
 -4العقار مشغول من قبل الرشيك احمد عبد الرضا ويرغب بالبقاء كمستأجر بعد البيع .
القايض االول
عادل خلف جاسم

مجهورية العراق
العدد 1547 :
ديوان حمافظة واسط
التاريخ2020/5/10 :
إعالن
قسم العقود
مناقصة عامة رقم ( )2019/9/134و ( )2019/9/135و ( )2019/9/136و ()2019/9/137
و ( )2019/9/138و ( )2019/9/139و ( )2019/9/140و ( )2019/9/141و ()2019/9/142

عىل حساب مشاريع تنميه االقاليم لعام  2019حسب التبويب ( )87-365-13-1-3-1-55-2وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية
 -1يرس ديوان محافظة واسط  /قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني و ذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات املدرجة يف الجدول
ادناه :
 -2ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح ,العدالة,الزوراء)
 -3عىل مقدمي العطاءات املؤهلني و الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب�(ديوان محافظة واسط/قسم العقود) خالل (اوقات الدوام الرسمي و كما هي موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
-4متطلب�اتالتأهي�لالفني�ةواملالي�ةاملطلوب�ة-:كم�اه�يمح�ددةيفالج�زءالثال�ث(معاي�ريالتقيي�موالتأهي�ل).
 -5املتطلبات القانونية-:
اوال -االهلية /و تش�مل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا ( معلقة انش�طتة الجديدة  ,مدرج يف القائمة الس�ودء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف
عمليات التعاقدات العامة  ،ال يوجد تضارب يف املصالح ،الرشكات العامة الحكومية او اململوكة للدولة ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا و ماليا و انها تعمل وفق القانون التجاري و قانون الرشكات العامة .
ثانياً -شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة .
ثالثاً  -كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة ) نافذة و صادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة واسط /قسم العقود.
رابعاً ¬ -وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية +نسخة مصورة ).
 -6بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات ) .
 -7يتم تس�ليم العطاءات اىل (بلديات واس�ط  /س�كرتري لجنة فتح العطاءات) قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم ( الخميس) املصادف  2020/6 /11وهو ( تاريخ غلق املناقصة ),علما بان العطاءات
املتأخرة س�وف ترفض و س�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بلحضور يف العنوان التايل (واس�ط  /الكوت /ش�ارع النس�يج /مبنى مديرية بلديات واسط) يف الساعة الثانية
عرش و النصف ظهرا من يوم( الخميس ) املصادف . 2020/6/11
 -8كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة ) معنون اىل محافظة و اس�ط  /االدارة العامة و املحلية (نفقات املش�اريع االس�تثمارية ) ويتضمن االشارة
الس�م ورقم املناقصة و يفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة و عرشون يوم اعتبارا من تاريخ
غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات االولية باس�م مقدم العطاء او ( اي من املس�اهمني يف الرشكة او الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ).
 -9ان مدة نفاذ العطاء ( )90تس�عون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او احد املس�اهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل
كرشط اسايس لتقديم العطاء و التوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل رضف مغلق و مختوم و مكتوب عليه اسم و رقم املناقصة .
 -10ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
 -11يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبة (وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية ) بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذالك عند التقديم .
 -12اذا صادف يوم الغلق عطلة رس�مية يعترب يوم الدوام الرس�مي الذي يلية موعدا للغلق و الفتح .
 -13يتحمل من ترس�و علية املناقصة اجور النرش و االعالن الخر اعالن عن املناقصة .

ت

رقم املناقصة

اسم املناقصة

الكلفة التخمينية

مدة
االنجاز

مبلغ ضمان الغطاء

هوية
التصنيف

مبلغ القطع

1

2019/9/134

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول  10كم (طريق قرية
املرشاق وبطول 4كم وطريق قرية التضامن بطول  6كم)
يف قضاء املوفقية

 1265802000مليار ومائتان وخمسة وستون
مليون وثمانمائة و اثنان الف دينار

240

( )37000000سبعة
وثالثون مليون دينار

ثامنة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

2

2019/9/135

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول كيل  7,1كم (طريق
الكرامة وقريتي السالم االوىل والثانية وبطول 6كم وطريق
منعم نذير وبطول  1,1كم ) يف قضاء العزيزية

 855635000ثمانمائة وتسعة وتسعون مليون
وسبعمائة وستة وخمسون الف ومائتان وخمسون
دينار

180

( )25000000خمسة
وعرشون مليون

تاسعة
انشائية

( )75000خمسة
وسبعون الف دينار

3

2019/9/136

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول كيل  12,75كم (طريق
قرية الرومي (لبدو) وطريق قرية غضبان الحاجي وبطول
3كم وطريق قرية بيت خالطي بطول  9 4,5كم ) يف قضاء
الكوت

 1614128500مليار وستمائة واربعة عرش مليون
ومائة وثمانية وعرشون الف و خمسمائة دينار

240

( )48000000ثمانية
واربعون مليون دينار

سابعة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

4

2019/9/137

انشاء طريق قرية رقم  2كمرحلة اوىل وبطول  4كم يف
ناحية الشحيمية

 509600000خمسمائة وتسعة مليون وستمائة
الف دينار

150

( )14000000اربعة
عرش مليون دينار

عارشة
انشائية

( )50000خمسون
الف دينار

5

2019/9/138

انشاء الطريق الرابط بني قرية النور والتقدم وقرية  10و
بطول  4,25كم يف قضاء االحرار

 4929370000اربعة مليارات وتسعمائة وتسعة
وعرشون مليون وثالثمائة وسبعون الف دينار

180

( )14000000اربعة
عرش مليون دينار

عارشة
انشائية

( )50000خمسون
الف دينار

6

2019/9/139

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول كلي  8,5كم ( طريق قرية
الصامدين والفتح بطول  5,5كم وانشاء طرق فرعية في
منطقة قرية الذهب بطول  3كم ) في قضاء الصويرة

 1192400000مليار ومائة واثنان وتسعون مليون
واربعمائة الف دينار

240

( )35000000خمسة
وثالثون مليون دينار

ثامنة
انشائية

( )150000مائة
وخمسون الف دينار

7

2019/9/140

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول كلي  6,8كم (طريق قرية بدر
الكبرى بطول  2,5كم وطريق منطقة القطنية الغربية بطول
 1,5كم طريق النفاشة بطول 2,8كم) في ناحية تاج الدين

 1006895000مليار وستة مليون وثمامنائة وخمسة
وتسعون الف دينار

180

( )30000000ثالثون
مليون دينار

ثامنة
انشائية

( )100000مائة
الف دينار

8

2019/9/141

انشاء طريق احلريات وبطول  8,2كم في قضاء
الصويرة

 1168400000مليار ومائة وثمانية وستون
مليون واربعمائة الف دينار

210

()35000000
خمسة وثالثون
مليون دينار

ثامنة
انشائية

( )100000مائة
الف دينار

9

2019/9/142

انشاء مجموعة طرق ريفية بطول كلي  7,05كم
(طريق قرية االمام املنتظر وطريق قرية احلسيني
وبطول  3,7كم و طريق قرية االنوار وقرية الثورة
(السجاد) وبطول 3,3كم ) في ناحية البشائر

 79422250تسعة وسبعون مليون
واربعمائة واثنان وعشرون الف ومائتان
وخمسون دينار دينار

180

( )23000000ثالثة
وعشرون مليون
دينار

تاسعة
انشائية

( )75000خمسة
وسبعون الف
دينار
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

مجهوريه العراق
العدد4753 :
شبكة االعالم العراقي
التأريخ2020/5/11 :
قسم العقود واملناقصات
شعبة املدونة التجارية
اعالن الدعوة العامة رقم ( )1لسنة  ( 2020تقديم خدمات الربامج التفاعلية)

تحية طيبة ...
تعلن ش�بكة االعالم العراقي عن دعوته�ا اىل جميع الرشكات املتخصصة والرائدة يف
مجال تقديم خدمات الربامج التفاعلية لتقديم عطاءاتها الخاصة بخدمات الربامج
التفاعلي�ة عرب قنوات ش�بكة االعالم العراقي وفقا لل�رشوط القانونية واملواصفات
الفنية الخاصة بالدعوة التي يمكن الحصول عليها من قسم العقود واملناقصات التابع
للش�بكة لقاء مبلغ قدره (( )250,000دينار عراقي) مائتان وخمس�ون الف دينار
عراقي عىل ان يتم تقديم عطاءكم داخل ظرف مغلق ومختوم بختم الرشكة يحتوي
عىل العرضني (الفني واملايل) مثبت عليه اس�م ورق�م الدعوة مع التوقيع عىل جميع
مس�تندات العطاء ويتم تسليم العطاء يف صندوق العطاءات يف ترشيفات الشبكة يف
موقعها يف بغداد – الصالحية – قرب فندق املنصور ميليا وان آخر موعد لغلق الدعوة
الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا ً من نفس يوم الثالثاء املوافق ( )2020/6/9وبعدها
اليقبل اي عطاء وستجري عملية فتح العطاءاتفي تمام الساعة الثانية عرش ظهرا
من نفس يوم الغلق واذا صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه
 ،علم�ا ان نفاذية العطاء هي ثالثة أش�هر تبدأ اعتبارا م�ن تأريخ غلق الدعوة  ،وان
الش�بكة غري ملزمة بقبول اعىل العطاءات  .علما ب�أن موعد انعقاد املؤتمر الخاص
باالجابة عن االستفس�ارات س�يكون يف قاعة اجتماعات الش�بكة يف موقعها املشار
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وصفته بـ“داعم لحفتر وتدخل سافر في البالد وتزييف للحقائق “

الكاظمي يتولى الخارجية ويكلف  5وزراء بالوزارات الشاغرة وكالة

اخلارجية الليبية ترد على بيان
الدول اخلمس حول شرق املتوسط

لندن تتعهد لكاظمي بدعمه سياسياً واقتصادياً وأمنياً واالخري يو ّجه دعوة لوزير اخلارجية الربيطاني لزيارة العراق

طرابلس/األناضول:
اعتربت الخارجية الليبية البيان املشرتك لوزراء
خارجي�ة م�رص وق�ربص الرومي�ة واليون�ان
وفرنسا باالش�رتاك مع اإلمارات “تدخال سافرا
وتزييفا للحقائق ال يمكن قبوله”.
جاء ذلك يف بيان لل�وزارة نرشته عىل صفحتها
الرسمي�ة ب”فيسب�وك” ،تعقيب�ا ع�ىل البيان
املش�رتك ال�ذي تبن�اه وزراء خارجي�ة م�رص
واليون�ان وقربص الرومي�ة وفرنسا واإلمارات
العربي�ة املتحدة عق�ب اجتماعهم ع�رب تقنية
الفيديو كونفران�س بخصوص رشق املتوسط
وليبيا اول امس اإلثنن.
وقال�ت الخارجية “إن م�ا ورد يف البيان بشأن
مذكرت�ي التفاه�م املوقعتن ب�ن الحكومتن
الليبي�ة والرتكي�ة ه�و تدخ�ل ساف�ر وتزييف
للحقائق ال يمكن قبوله”.
وأوضح�ت ب�أن مذكرت�ي التفاه�م وقعتا بن
حكومت�ي دولت�ن متشاطئت�ن ع�ىل البح�ر
ً
وفق�ا لالتفاقي�ات واملواثيق
األبي�ض املتوسط
الدولية وال تمس بحقوق أي طرف ثالث.
وأضاف�ت “إذا كان�ت ال�دول الت�ي تدع�ي اآلن
ترضره�ا وتقح�م اس�م دول�ة ليبي�ا وتم�س
بسيادته�ا الوطني�ة صادق�ة لكان�ت تواصلت
م�ع الحكوم�ة الليبي�ة الت�ي أعلن�ت يف حينه
استعداده�ا للتف�اوض ل�رشح وجه�ة نظرها
ألي ط�رف يعتقد أنه قد ترضر عالوة عىل حقه
يف اللج�وء إىل القض�اء ال�دويل كما فعل�ت ليبيا
ومالطا وتونس يف قضايا مشابهة”.
ّ
وذك�رت الخارجي�ة الليبية ال�دول املوقعة عىل
البي�ان بأنه�ا أعض�اء يف األم�م املتح�دة الت�ي
تع�رتف بحكوم�ة الوف�اق الوطن�ي حكوم�ة
رشعي�ة ووحيدة يف ليبي�ا برئاسة فائز الراج
وأن املذكرة وقعتها حكوم�ة معرتف بها دوليا ً
ووفقا ً لسيادتها الوطنية.
واستدرك�ت بالق�ول ب�أن “أي مل�ز أو تشكيك
بخالف أنه يمس بالسيادة الوطنية لدولة ليبيا
فإنه يمس باألساس بمصداقية حكومات هذه
الدول أمام ش�عوبها والعال�م بتزييف الحقائق
خدمة ألهدافها الخاصة يف املنطقة”.
وأش�ارت الخارجي�ة ب�أن الحكوم�ة الليبي�ة
املع�رتف بها دول ًيا وعرب ًيا وإفريقيا ً قد مارست
حقوقه�ا املرشوع�ة يف الدف�اع ع�ن مواطنيها
وحماية حقوقهم االقتصادية.
واستغربت الخارجية انضمام دولة اإلمارات إىل
البيان الخاص برشق املتوسط كما أُعلن ،وهي
ليس�ت دول�ة متوسطي�ة “ما يوح�ي بأهداف
وم�آرب أخرى ،وربما دفعه�ا ذلك إىل التضامن
م�ع دولة أخ�رى مثله�ا معتدية ع�ىل الشعب
الليب�ي وكالهم�ا متدخلت�ان يف ش�ؤون ليبي�ا

الداخلية”.
ولفت�ت الخارجي�ة ب�أن البيان سك�ت عن أية
إش�ارة للتط�ورات الخط�رية يف األزم�ة الليبية
املتمثل�ة يف انق�الب حف�رت العسك�ري يف رشق
البالد عىل االتفاق السيايس الليبي واملؤسسات
الرشعي�ة املنبثقة عن�ه وإعالن�ه للدكتاتورية
وعودة النظام الشمويل.
وتابعت ب�أن البيان “تجاهل م�ا قام به حفرت
خ�الل اليومن املاضين م�ن قصف صاروخي
عشوائ�ي مكث�ف وغ�ري مسب�وق أودى بحياة
ع�رشات املواطن�ن املدني�ن ودم�ر منش�آت
ومؤسسات الدول�ة املدنية يف إطار عدوانه عىل
العاصمة طرابلس”.
ونوهت الخارجية إىل أن حفرت تمادى بالقصف
ليط�ال أيض�ا مق�ار البعث�ات الدبلوماسي�ة
وتجاهل�ت ال�دول املوقع�ة يف بيانه�ا قي�ام
ميلشيات�ه ط�وال تلك الف�رتة بجل�ب املرتزقة
األجان�ب من مختلف الجنسي�ات بدعم مبارش
م�ن دول�ة اإلم�ارات وحصول�ه عىل ش�حنات
متواصل�ة من الدع�م والسالح أثبتته�ا تقارير
فريق الخرباء التابع لألمم املتحدة.
ودعت الخارجية الدول املتوسطية املوقعة عىل
البي�ان إىل مراجع�ة سياساته�ا واتخاذ موقف
واضح بخصوص إدان�ة العدوان عىل العاصمة
طرابلس واالنتهاكات بحق املدنين.
وخاطب�ت تل�ك ال�دول قائل�ة إن مصالحه�ا
“ستك�ون أفض�ل مع دول�ة مدني�ة وليس مع
نظام دكتاتوري شمويل يروع شعبه باستخدام
املليشيات”.وكان�ت كل م�ن م�رص واإلمارات
العربي�ة املتح�دة واليون�ان وق�ربص الرومية
وفرنس�ا ،قد دع�ت ببيانها املش�رتك ،األطراف
يف ليبي�ا إىل “االلتزام بهدن�ة” ،دون التطرق إىل
هجمات ميلشي�ات الجن�رال االنقالبي خليفة
حفرت الدموية تجاه املدنين تعويضا عن الهزائم
الت�ي تتلقاها ع�ىل يد قوات الحكوم�ة الليبية.
وزعم البي�ان أن “أنشطة التنقي�ب عن النفط
والغ�از التي تقوم بها تركيا يف البحر املتوسط،
تجري يف املنطقة االقتصادي�ة الخالصة إلدارة
الشط�ر الجنوب�ي الرومي يف ق�ربص ،وأن تلك
األنشطة تمثل انتهاكا للقانون الدويل”.
وزعم�ت تلك الدول بش�كل مجاف للحقيقة أن
“مذكرت�ي التفاه�م املربم�ة بن تركي�ا وليبيا
بشأن تعين الحدود البحرية ،والتعاون األمني
والعسكري ،تتعارضان مع القانون الدويل”.
واعت�رب املتحدث باسم وزارة الخارجية الرتكية
حامي أقصوي ،البيان املشرتك بخصوص رشق
البحر املتوسط وليبيا “نموذجا للنفاق” ،وذلك
يف بيان صادر عنه عقب االجتماع “االفرتايض”
لوزراء خارجية الدول الخمس.

بغداد /الزوراء:
أك�دت بريطاني�ا ،ام�س الثالث�اء ،دعمه�ا
لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
سياسي�ا ً واقتصادي�ا ً وأمني�ا ً والتعاون معه
للتصدي للتهديدات املشرتكة ومنها االرهاب
وجائح�ة كورون�ا ،وفيما اعلن�ت تخصيص
“حزم�ة مالي�ة” ضم�ن املوازن�ة املالي�ة اىل
العراق ،توىل رئيس الوزراء حقيبة الخارجية
وكال�ة وكلف وزراء بادارة الوزارات الشاغرة
من وزرائها حاليا.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف
بي�ان أن “ رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي تلق�ى اتص�اال هاتفيا م�ن وزير
الخارجي�ة الربيطان�ي دومين�ك راب ،ق� ّدم
خالل�ه التهنئة اىل الكاظم�ي بمناسبة توليه
رئاسة الحكومة” ،مؤكدا “استمرار الرشاكة
والتعاون ودعم بريطاني�ا للعراق ،والتصدي
للتهديدات املشرتكة ،وعىل رأسها الحرب ضد
االرهاب”.
واش�ار اىل أن “بريطاني�ا داعم�ة للحكوم�ة
العراقية سياسي�ا واقتصاديا وأمنيا ،وكذلك
يف جهود مكافحة جائحة كورونا”.
م�ن جانب�ه “رحب رئي�س مجلس ال�وزراء
بتطوي�ر العالقات ب�ن البلدي�ن ،بما يحقق
املصال�ح املتبادل�ة ،ووجّ ه لوزي�ر الخارجية
الربيطاني دعوة لزيارة العراق ،وعد بتلبيتها
يف أقرب فرصة” ،متمنيا “للشعب الربيطاني
أن يتجاوز أزمة كورونا وتداعياتها”.
ويف تغريدة له عىل “تويرت” عقب ذلك فقد أكد
راب انه قد أكد للكاظمي “أن اململكة املتحدة
رشيك ملتزم للعراق” .وأش�ار إىل أنه تعهد له
أيض�ا بالعمل مع حكومت�ه ملعالجة فريوس
كورون�ا ومواجه�ة داعش ودع�م االستقرار

السيايس واالقتصادي.
ويف السياق ذاته اكدت وزيرة التنمية الدولية
آن م�اري تريفيلي�ان يف ترصيح صحفي ،إن
اململكة املتحدة ملتزم�ة بدعم رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي والشعب العراقي ،بينما
يواج�ه بلدينا مع بقي�ة بل�دان العالم خطر
فريوس كورونا معا ،مؤك�دة سنواصل دعم
الفئات األكثر ضعف�ا يف البالد مثل املهجرين
وغريه�م م�ن املترضرين بسب�ب الحروب اذ
ان وجود عراق اكث�ر امنا واستقرارا هو امر
يصب يف مصلحتنا جميعا .
وأك�دت وزي�رة التنمية الدولي�ة الربيطانية،
الت�زام اململك�ة املتحدة بمساع�دة العراق يف
التعام�ل م�ع جائح�ة كورون�ا واالستمرار
بتلبي�ة احتياجات الضعفاء بما فيهم االعداد
الكبرية م�ن النازح�ن الذين يعيش�ون االن
يف املخيم�ات ،موضح�ة يج�ري االن إع�ادة
تخصيص هذه الحزمة املالية ضمن امليزانية
الحالية لوزارة التنمية الدولية الربيطانية اىل
العراق.
وتابعت ،أن هذا التمويل سيساعد الصندوق

املش�رتك للمساع�دات اإلنساني�ة يف الع�راق
التابع ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم
املتحدة ،يف دعم االستجابة اإلنسانية الجارية
واللجنة الدولية للصليب األحمر ،لغرض دعم
املراك�ز الصحية والفئ�ات الضعيفة النازحة
بسب�ب الرصاع وكذل�ك توفري مبال�غ نقدية
لسك�ان املناط�ق املح�ررة من داع�ش حتى
يتمكنوا من رشاء املواد األساسية الرضورية
اللمعيشة .
وع�ىل الصعي�د العامل�ي ،اش�ارت آن م�اري
تريفيلي�ان اىل ان بالده�ا قدم�ت مبلغ 130
مليون جنيه إسرتليني لوكاالت األمم املتحدة
استجاب�ة لندائه�ا العاج�ل لتوف�ري الدع�م
الالزم لها ،وما يق�رب من  150مليون جنيه
إسرتليني اىل صندوق اإلغاثة واحتواء الكوارث
التاب�ع لصندوق النقد ال�دويل ملساعدة الدول
الضعيف�ة ع�ىل التعامل مع تعث�ر االقتصاد
الحايل الناجم عن تفيش فريوس كورونا.
وسب�ق أن أكد السف�ري الربيطاني يف العراق،
ستيف هيكي ،استعداد ب�الده لتقديم الدعم
لحكومة رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي

“يف مواجهة التحديات”.
وك�ان الكاظم�ي قد بح�ث اليوم م�ع املمثل
الخ�اص لبعثة البنك ال�دويل يف العراق رمزي
نعم�ان سب�ل تنسي�ق العمل ب�ن الحكومة
العراقية واملؤسس�ات الدولية لتجاوز األزمة
االقتصادي�ة يف الع�راق والعم�ل ع�ىل اطالق
جه�ود اإلصالح االقتصادي التي من ش�أنها
تشجي�ع االستثمار واإلعم�ار وتعزيز الواقع
الخدمي وتوفري فرص العمل.
كما أعلن يف امس الثالثاء عن تويل الكاظمي
حقيب�ة الخارجي�ة وكال�ة وتكليف�ه وزراء
بحكومت�ه ب�ادارة ال�وزارات الشاغ�رة م�ن
وزرائها حاليا.
وأظهرت وثائق صادرة عن مكتب الكاظمي
ق�رارات بتكلي�ف عدد من ال�وزراء للحقائب
الشاغ�رة بالوكال�ة لحن تسمية مرش�حن
لها.
فق�د قرر الكاظم�ي تويل حقيب�ة الخارجية
وكال�ة وتكليف الوكي�ل األقدم لل�وزارة عبد
الكريم هاش�م مصطفى بمهام وصالحيات
الوزير.
كما سيت�وىل وزير الرياضة عدن�ان درجال،
مه�ام وزارة الثقاف�ة وكال�ة و وزي�ر النقل
ن�ارص حس�ن مه�ام وزارة الهج�رة وكال�ة
ووزي�ر التعليم العايل نبيل كاظم مهام وزارة
الع�دل وكالة ..اضاف�ة إىل تويل وزي�ر املالية
عيل حيدر عالوي وزارة النفط وكالة و وزير
الرتبي�ة ع�يل حمي�د مخل�ف وزارة التجارة
وكالة.
وك�ان الربملان قد من�ح يف السابع من الشهر
الح�ايل الكاظمي الثق�ة و 15وزيرا من اصل
 20ضمتهم قائمة قدمها إىل الربملان فيما تم
تأجيل ترشيح وزيرين للخارجية واملالية.

نواب يربطون بين التهديدات وبين الدعوة لمساءلة الغنوشي

اتهامات للنهضة بالوقوف وراء تهديد عبري موسي بالتصفية
تونس/ميدل ايست اونالين:
حملت قيادات بارزة م�ن الحزب الدستوري الحر ابرز احزاب
املعارض�ة التونسية حركة النهض�ة مسؤولية التهديدات التي
تتعرض لها األمينة العامة للحزب ورئيسة كتلته عبري مويس.
وكان�ت مويس أعلنت االسبوع امل�ايض انها تعرضت لتهديدات
بالتصفي�ة الجسدية عىل خلفية مواقفها السياسية املناهضة
لإلسالم السيايس وللفرع التونيس لتنظيم اإلخوان يف اشارة اىل
حركة النهضة.
وربط�ت ب�ن التهدي�دات الت�ي تتعرض له�ا وب�ن مطالبتها
بمحاسب�ة رئي�س الربمل�ان راش�د الغن�ويش ع�ىل االتصاالت
الخارجي�ة املشبوه�ة م�ع قي�ادات ليبي�ة ودعوته�ا ملسائلة
الحكومة حول قرار السماح بإدخال ش�حنة طبية اىل حكومة
الوفاق عرب الحدود التونسية.
وق�ال النائب عن الحزب كريم كريف�ة يف مداخلة يف إذاعة “اي
اف ام” الخاص�ة االثنن ان حركة النهض�ة وتوابعها وأذيالها
مسؤول�ون ع�ن تل�ك التهدي�دات بسب�ب توفريه�م األرضية
والحاضنة السياسية الرتكاب الجرائم اإلرهابية.
واك�د كريفة ان موقف النهضة من عبري مويس ياتي لتنديدها
الدائ�م والرصي�ح بأح�زاب اإلس�الم السي�ايس ودعوته�ا اىل
عدم عدم التعام�ل معهم واملطالبة بمحاكم�ة قياداته بسبب
تورطهم يف نرش اإلرهاب طيلة السنوات املاضية.
وتالحق حركة النهضة ورئيسها راش�د الغنويش تهم بالتورط

يف اغتي�ال قيادات سياسية عىل غرار النائب السابق يف املجلس
التأسي�يس محمد الرباهم�ي وزعيم الجبهة الشعبية ش�كري
بلعيد.واته�م الجهاز ال�ري للحركة بالوق�وف وراء عمليات
االغتي�ال السيايس لكن القضاء ال يزال يتل�كأ يف النظر بجدية
يف الوثائ�ق املقدمة م�ن هيئة الدفاع عن بلعي�د والرباهمي ما
يث�ري الشكوك ح�ول استقاللية القضاء وم�دى عدم خضوعه
للضغوط السياسية.
ب�دوره اتهم النائب عن الدست�وري الحر مجدي بوذينة حركة
النهض�ة بالوق�وف وراء التهديد باغتيال عب�ري مويس قائال يف
ترصي�ح لقناة العربية االثنن “ان إخ�وان تونس وراء انتشار

الفك�ر املتطرف يف تونس منذ  2011وهم ش�جعوا عىل تسفري
الشباب اىل بؤر التوتر يف سوريا وليبيا والعراق”.
ون�ددت اح�زاب عىل غ�رار حزب املس�ار وافاق تون�س وقلب
تون�س بالتهدي�دات التي تتع�رض لها عبري م�وىس مطالبن
الداخلي�ة بتوف�ري الحماي�ة االمني�ة لها.واعل�ن الناطق باسم
وزارة الداخلي�ة التونسي�ة خالد الحيوني الي�وم االثنن أنه تم
تأم�ن الحماية لعبري مويس بعد تلقيها تهديدا جديا باالغتيال
وانه سيتم الكشف عن الجناة واالطراف التي تقف ورائها.
وربط مراقبون بن تصاعد التهديدات ضد مويس وبن مطالبة
كتلتها بمسائلة الغن�ويش يف الربملان حول اتصاالته املشبوهة
برئي�س املجل�س االعىل للدول�ة الليبي امل�وايل لحكومة الوفاق
خال�د املرشي.كم�ا تات�ي التهدي�دات كذلك م�ع مطالبة عبري
موىس بالتحقيق يف الشحنة الطبية الرتكية املرسلة اىل حكومة
الوف�اق عرب مع�رب راس جدير ع�ىل الحدود التونسي�ة الليبية
وسط مخاوف من جر البالد اىل لعبة املحاور.
وامام هذه التهم حاول راشد الغنويش تربئة ساحته حيث نرش
بيان�ا باسم رئاسة مجلس الشع�ب يعلن فيه تضامن املجلس
م�ع عبري م�وىس ام�ام التهدي�دات االرهابية داعي�ا اىل توفري
الحماي�ة األمنية الالزمة لها.لكن البيان الذي اصدره الغنويش
باسم الربملان لم يقنع الحزب الدستوري الحر الذي يتهم دائما
حركة النهضة واالسالم السيايس بالتورط يف العنف واالرهاب
عرب خلق حاضنة له.

منظمة الصحة العالمية تدعو”لليقظة”بعد رفع قيود العزل

عودة بطيئة ملظاهر احلياة يف دول العامل رغم تفشي “كورونا”
باريس/أ ف ب:
يواص�ل العال�م عودت�ه البطيئ�ة إىل الحياة
الطبيعي�ة رغ�م أن تف�يش ف�ريوس كورونا
املستج�د ل�م يتوق�ف بع�د ،بينم�ا تراجعت
حصيلة اإلصابات اليومية يف الواليات املتحدة
يف ح�ن دع�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة إىل
“اليقظ�ة التام�ة” يف التعامل م�ع رفع قيود
العزل.
ً
وف�اة اول ام�س االثنن،
وم�ع إعالنها 830
تكون الوالي�ات املتحدة ،البل�د األكثر ترضرا ً
يف العالم من الف�ريوس وفق األرقام املطلقة،
سجّ لت حصيلة وفيات يومية دون  900لليوم
الثاني ع�ىل التوايل وفق تع�داد جامعة جونز
هوبكنز .لكن ال يزال من املبكر معرفة ما إذا
كانت هذه الوترية االنحدارية ستستمر.
وح�ول العالم ،بات وض�ع القناع الواقي أمرا ً
طبيعي�ا ً بالنسب�ة للعدي�د م�ن األش�خاص.
واعتب�ارا ً م�ن الثالث�اء ،يف�رض ارت�داء
الكمامات والقفازات يف ش�بكات النقل العام
يف موسكو.
وال ت�زال العاصم�ة الروسي�ة كم�ا مناط�ق
ً
خاضعة لع�زل عام ،يف حن
أخ�رى يف العالم
بدأت مناطق أخرى يف البالد خروجا ً تدريجيا ً
و”دقيق�ا ً ج�داً” م�ن القي�ود ،وفق م�ا قال
الرئيس فالديمري بوتن.
يف األثن�اء ،سمحت سنغاف�ورة امس الثالثاء
بفتح بعض املتاجر واألعم�ال التجارية مثل
صالونات تصفيف الشعر.
وم�ن املق�رر أن يب�دأ رف�ع الع�زل يف والي�ة
نيويورك األمريكية اعتبارا من الجمعة املقبل،
باستثناء مدينة نيويورك.
وال ت�زال املدينة ترزح تحت وطأة تفيش وباء
كوفي�د ،-19إذ أنها تسجل رب�ع إجمايل عدد

الوفيات يف البالد ،الذي بلغ  80ألفا ً حتى اآلن.
وبحس�ب دراس�ة نرشتها املراك�ز األمريكية
للوقاي�ة من األم�راض ومكافحته�ا االثنن،
ف�إن النسب اإلجمالية العالي�ة للوفيات التي
سجلت خالل ش�هري آذار/مارس ونيسان/
ابري�ل تكش�ف أن حصيلة الوفي�ات الفعلية

جراء الوباء قد تكون أعىل باآلالف.
– “تقدم أعمى” –
وال ينطب�ق ذل�ك عىل مدينة نيوي�ورك فقط،
إذ بسب�ب نقص الفحوص�ات تقريبا ً يف كافة
أنح�اء العال�م ،ال ت�زال الحصيل�ة الفعلي�ة
لإلصابات والوفيات غري مكتملة.

ويف غض�ون ذل�ك ،يب�دو أن القل�ق ترب إىل
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب ال�ذي ح ّد
م�ن اتصاله بنائبه ماي�ك بنس ،الذي أصيبت
املتحدث�ة باسمه بف�ريوس كورونا املستجد.
وق�ال ترامب خ�الل مؤتمر صحف�ي االثنن
“ه�ذا أم�ر سنتحدث عن�ه ربما خ�الل فرتة

الحجر هذه”.
وب�دا كأنه يؤك�د معلوم�ات صحفي�ة تفيد
بوضع بنس قيد الحجر الصحي.
وبلغ�ت حصيل�ة الوب�اء العاملية استن�ادا ً إىل
املص�ادر الرسمية  4,15مليون إصابة و284
ألف وفاة ،بحسب تعداد لفرانس برس.
ويف ظ�ل غياب عالج أو لقاح ،ش�دد مسؤول
الط�وارئ الصحية يف منظمة الصحة العاملية
مايكل راين خالل مؤتمر صحايف عرب الفيديو
عىل أن “اليقظة التامة رضورية”.
واعت�رب أن “بع�ض الدول” التي ل�م يسمها،
اخت�ارت “إغ�الق عينيه�ا والتق�دم بش�كل
أعمى” نح�و رفع الع�زل ،دون أن تحدد بؤر
الوباء أو أن تحرض إمكانيات طبية كافية.
ّ
تحث تجرب�ة أوىل الدول اآلسيوية
يف الواق�ع،
التي ش�هدت تفشي�ا ً للوباء ع�ىل الكثري من
الحذر .ورغ�م تعبئته�ا واستخدامها وسائل
متط�ورة واسع�ة النط�اق م�ن أج�ل تتب�ع
الف�ريوس والتداب�ري الوقائي�ة الت�ي اتبعه�ا
السكان بدقة ،سجلت مدينة ووهان يف وسط
الصن ،الت�ي انطلق منها الفريوس ،إصابات
جديدة األح�د واالثنن .لكنها لم تعلن عن أي
إصابات امس الثالثاء.
أما كوريا الجنوبية ،فتكافح من جهتها بؤرة
جدي�دة للوب�اء انطلقت من ش�اب يبلغ من
العمر  29عاما ً زار ع�دة حانات وماله ليلية.
يف مناطق أخ�رى يف العالم ،تبدو رشوط رفع
العزل قاسية.
ويف باريس عىل سبيل املث�ال ،هرع العرشات
االثن�ن لتن�اول املرشوبات ع�ىل ضفاف نهر
الس�ن .ونتيجة لذلك ،منع�ت الرشطة تناول
الكحول يف األماكن العامة حتى إشعار آخر.
– “كوراث كربى” –

يف إسبانيا ،قوب�ل رفع القيود االثنن بارتياح
يف أوس�اط السكان الذي�ن تمكنوا من العودة
إىل الحانات وسط إجراءات صحية مشددة.
وقال ماركوس رودريغي�ز يف تاراغونا املطلة
عىل املتوسط “نخىش دوما ً التقاط الفريوس،
وأن ننقل�ه لعائلتن�ا ،لك�ن يج�ب أن نخ�رج
ونعيش من جديد”.
يف أوكراني�ا أيض�اً ،ت� ّم فت�ح املطاعم وسط
تدابري وقائية مش�ددة ،يشكك البعض بمدى
فاعليتها .وقال جيورج�ي موسلياني يف أحد
مقاهي كييف “كيف سينقذنا هذا القناع؟ لن
ينقذنا”.ويف اململك�ة املتحدة ،البلد الثاني من
حي�ث عدد الوفيات يف العال�م بحسب األرقام
املطلقة ،قوبلت خطة رئيس الوزراء بوريس
جونسون لرفع الع�زل بكثري من االنتقادات.
وأك�دت نقابة املعلم�ن أن أسات�ذة املدارس
يعارض�ون الحديث عن الع�ودة إىل استئناف
الدروس “ما لم يكن ذلك آمنا ً فعالً”.
ويف النروي�ج ،إح�دى أوىل ال�دول األوروبي�ة
الت�ي أع�ادت التالمي�ذ إىل الصف�وف ،تب�ن
أن ه�ذا التدب�ري لم يسه�م يف زي�ادة انتشار
الوباء .وسيع�ود التالميذ األكرب سنا ً أيضا ً إىل
مدارسهم خالل األسبوع.
وال ت�زال دول أخ�رى م�رتددة يف تخفي�ف
القي�ود ،مثل تركي�ا .وف�رض الرئيس رجب
طيب إردوغان أربعة أي�ام من العزل ،اعتبارا ً
م�ن السبت وحت�ى الثالثاء ،لك�ن صالونات
تصفيف الشع�ر واملراكز التجارية بدأت فتح
أبوابها.
وم�ع دعوت�ه للح�ذر يف كل األوق�ات ،ق�ال
إردوغ�ان “أمامن�ا أمثل�ة م�ن كاف�ة أنحاء
العال�م ،تبن كي�ف أن التهاون ق�د يؤدي إىل
كوارث كربى”.
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النقل تبدأ تطبيق إجراءات وشروط
الصحة والسالمة يف الوسائط الداخلية
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير النقل ،نارص حسني الشبيل،
امس الثالثاء ،البدء فعليا ً بتطبيق وتنفيذ
إجراءات ورشوط الصحة والسالمة يف
وسائط النقل الداخيل استنادا ً ملقررات
الجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
بالتنسيق املبارش مع وزارة الداخلية
للحفاظ عىل سالمة الركاب من خطر
اإلصابة بوباء كورونا.
ونقل بيان للوزارة عن الشبيل قوله انه
«تم االنتهاء من كافة اإلجراءات الالزمة
لتطبيق رشوط سالمة نقل املواطنني التي
تتضمن تعقيم وتعفري جميع مركبات
الخطوط الداخلية يف بغداد واملحافظات
كافة ،وتخصيص اجهزة لقياس درجات
الحرارة للمسافرين مع توزيع الكمامات

والقفازات الطبية عىل سائقي املركبات
والركاب والتأكيد عىل التباعد بني األفراد
بمسافة مرت ونصف بني شخص وآخر».
موع ًزا بـ»تكثيف نرش البوسرتات
التوعوية داخل املرائب التي تهدف إىل
توعية املواطن وسبل الوقاية من فريوس
كورونا».
وشدد الوزير عىل رضورة «التنسيق
املبارش مع دوائر الصحة يف بغداد
واملحافظات لنرش الوعي الصحي
للمواطنني ،السيما وان مرآئب النقل
الخاص تستقطب العديد من املسافرين
خالل اليوم الواحد» .مؤكدا ً عىل «االلتزام
بمقررات اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية وكافة اإلرشادات والتوصيات
الصادرة من وزارة الصحة».

اإلعمار تكشف عن مشروع جديد جلباية
أجور املياه

No: 7248 Wed 13 May 2020

أعلنت أننا نعيش حالة حرب مع «كورونا»

الصحة تبدأ التنسيق مع األجهزة األمنية للشروع بعملية احلجر املناطقي
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير الصحة والبيئة ،حسن التميمي،
امس الثالثاء ،التنسيق مع األجهزة األمنية للبدء
بعملية الحجر املناطقي.
وقال التميمي :إن «بعض املناطق تشكل بؤرا ً
وبائية قابلة لالمتداد نتيجة عدم االلتزام
بتعليمات الحظر الوقائي».
وأضاف التميمي أن «الوزارة ستقوم بعملية
الحجر املناطقي يف املناطق التي أرشت فيها
اإلصابات بعد تشكيل فرق طبية متكاملة».
وأعلن وزير الصحة والبيئة ،حسن التميمي،
بوقت سابق ،دراسة خيارات إعادة تطبيق
الحظر الشامل.
واضاف «من غري املمكن ايضا ً يف الوقت الحايل
عودة الطلبة ملقاعد الدراسة ويفضل االستمرار
بالتعليم اإللكرتوني الن اي اختالط يشكل خطرا ً
حقيقيا ً يسمح بنقل عدوى كورونا وال نريد ان
نغامر بهذا الجانب».
وبشأن حركة السفر املتوقفة بني العراق وبقية
دول العالم برا ً وجوا ومدى امكانية عودتها

يف وقت قريب ،شدد التميمي عىل ان «خرباء
وزارة الصحة هم من لهم القول الفصل بهذا
الجانب الن املوضوع يخضع للتقيم املستمر وفق
مستجدات املوقف الوبائي ،ونعتقد انه من الغري

ممكن السماح بعودة حركة السفر عرب الحدود
والطريان بني العراق وباقي الدول ،نمارس
حاليا ً اجراءات صارمة مع العائدين والبعثات
الدبلوماسية وموظفي الرشكات االجنبية ملنع

دخول مصابني».
ويف جانب اخر من حديثه ،تطرق التميمي اىل
اماكن حجر املصابني واملالمسني وأكد ان «وزارة
الصحة لم تتعاقد عىل تأجري اي فندق للحجر
واملهمة اوكلت لهيأة السياحة وأجرة غرفة الحجر
الواحدة تبلغ  14الف دينار مع وجبة فطور،
ونعتقد اننا سنحتاج املزيد من الفنادق لحجر
مصابني متوقعني يف وقت قريب  ،خصوصا ً مع
عملية الفحص امليداني الفعال التي نعتزم القيام
بها قريبا ً وهيأنا  500الف فحص لهذه العملية
التي نرجح ان تشهد تسجيل املئات من االصابات
املخفية ملن ال يشكون من ظهور اعراض».
ولفت اىل ان «وزارة الصحة الحظت ان كثريا
من العراقيني املقيمني يف الخارج منذ عقود
طلبوا العودة للعراق بسبب تفيش الفريوس يف
الدول التي تواجدوا فيها ويفرتض ان يتم تقبل
الرشوط املوضوعة من قبل الوزارة ومن بينها
الحجر بالفنادق والبقاء  14يوماً ،الن عودتهم
احدثت عبئا ً وينبغي مراعاة ما يمكن تقديمه
من الوزارة بهذا الجانب».

اللجنة النيابية حتمل احلكومة مسؤولية محاية املنتوج االسرتاتيجي

الزراعة تكشف أسباب حرائق احلقول ونسبتها من املساحات املزروعة
بغداد /الزوراء:
ُ
ُ
تأسيس
يهدف اىل
واالسكان والبلدياتِ العام ِة مرشوعا استثماريا
االعمار
وزارة
نفذت
ِ
ِ
ِ
عموم محافظاتِ البالد.
يف
الكرتونيا
ألجور
ة
جباي
املياهِ
رشكاتِ
ٍ
ِ
ِ
ٌ
املركز االعالمي للوزارةِ ،يف ترصيح صحفي «ان وزارته كانت
مسؤول يف
وافا َد مصد ٌر
ِ
قد تعاقدت قبل نحو ثمانية أشهر مع احدى الرشكات االستثمارية من اجل تأسيس
رشكات لجباية أجور املياه يف عموم محافظات البالد» ،مشريا اىل «انه بموجب هذا
املرشوع ستكون عملية استيفاء االيرادات الكرتونية وليست يدوية».
وافصح عن «ان وزارته ابرمت العقد بموجب قانون االستثمار رقم  13لسنة 2006
وتنفيذا ً الٔحكام الفقرة ثانيا ً من املادة  16من قانون املوازنة االتحادية الخاصة بالعام
املايض  ،2019والذي ألزم الوزارة باالنتقال اىل الجباية االلكرتونية ،اىل جانب قرار مجلس
الوزراء املرقم  378لسنة  2018املتضمن مرشوع الجباية والدفع االلكرتوني يف عموم
القطاعات».

بغداد /الزوراء:
ُ
َ
وزارة الزراع ِة َ
ْ
الحرائق التي
ان
أكدت
ُ
بعض
شهدتها
املناطق باملحافظاتِ
ِ
َ
ْ
اثرت يف مساح ٍة
األيام املاضي ِة
خالل
ِ
ُ
ال تتجاوز االربع باملئة من املساحة
الكلية املزروعة بمحصويل الحنطة
والشعري للعام الحايل .وفيما عزت
اللجنة النيابية حرائق حقول
محصول الحنطة املتكررة اىل ثالثة
أسباب رئيسية ،حملت الحكومة
العبء األكرب يف حماية هذا املنتوج
االسرتاتيجي الذي يعد املادة األساسية

أمانة بغداد 1600 :طن من النفايات ترفع يومياً حمافظة بغداد ترفع أمساء متقاعدي
عن مدينة الصدر
الرتبية إىل املالية

مرور السليمانية حتدد موعدا لتسجيل
السيارات ..ألول مرة
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية املرور يف محافظة
السليمانية ،امس الثالثاء ،انها ستستقبل
املعامالت لتسجيل السيارات «ألول مرة»
األحد املقبل.
وقالت املديرية يف بيان لها امس الثالثاء:
ان «األشخاص الراغبني بالتسجيل
و{ألول مرة} يمكنهم مراجعة املديرية يف
يوم االحد املصادف .»2020 – 5 – 17

للشعب.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الزراع ِة،
حميد النايف ،يف ترصيح صحفي:
ان «وزارته شكلت بالتعاون مع
الدفاع املدني ،غرف عمليات مشرتكة
بجميع املحافظات ملتابعة الحرائق
التي تستهدف املساحات املزروعة
بمحصويل الحنطة والشعري».
وارجع اسباب الحرائق اىل تماس
كهربائي ،أو وضع مواد قابلة للحرق
بمواقع الحقول ،أو بسبب العواصف
مثلما حصل بمزراع محافظة دياىل

قبل أيام نتيجة لرسعة الهواء مع
توفر رشارات الكهربائية ،نافيا
تسببها بخسائر كبرية .مؤكدا ان
املساحات التي تعرضت للحرق لم
تتجاوز االربع باملئة من املساحة
الكلية للمحصولني.
من جهتها ،عزت لجنة الزراعة
النيابية ،امس الثالثاء ،حرائق
حقول محصول الحنطة املتكررة
اىل ثالثة أسباب رئيسية ،مشرية إىل
أن الحكومة تتحمل العبء األكرب يف
حماية هذا املنتوج األسرتاتيجي الذي

واوضح البيان انه «يتعني عىل املراجعني
تسجيل أسمائهم وتقديم طلب مسبق
عرب املوقع الرسمي ملرور السليمانية
قسم (التسجيل االلكرتوني ملوعد
الزيارات)».
وتابع انه «ينبغي أيضا ً ان ينتظر
املواطنون تحديد موعد للزيارة عرب
املوقع االلكرتوني ،ويستطيعون االطالع
عىل املوعد من املوقع نفسه».

إجرام بغداد تعتقل عصابة لسرقة
العجالت وتزوير اللوحات
بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية اجرام بغداد ،امس الثالثاء ،عن القاء القبض عىل عصابة لرسقة العجالت
وتزوير اللوحات.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ان «قوة من مكتب (االعظمية) يف
مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة اىل وكالة الوزارة لشؤون الرشطة يف وزارة الداخلية،
القت القبض عىل عصابة مكونة من ستة متهمني وتضبط بحوزتهم عجلة نوع تويوتا
بيك آب» مع لوحات تسجيل متعددة مزورة لنفس العجلة مع اختام ووكاالت ترقيم
مركبات ولوحات مزورة اخرى».
واضافت انه «تم توقيف املتهمني عىل وفق احكام املادة ( )446ق.ع ،واتخذت االجراءات
القانونية بحقهم».

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس الثالثاء ،برفع 1600
طن من النفايات يوميا ً عن مدينة الصدر.
وبينت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «مدينة الصدر من اكثر مدن
العراق من حيث عدد النسمات كما وتتجاوز
عدد النسمات فيها عدد النسمات يف بعض
املحافظات وكنتيجة طبيعية تكون فيها
كمية االفراز عالية جدا ً تصل لهذا املعدل
وتتجاوزه يف الظروف االستثنائية مثل االعياد

واملناسبات».
وأكدت عمل مالكاتها «بشكل مستمر وبنوبات
مختلفة من اجل السيطرة عىل الكميات
املفرزة ونقلها اىل مواقع الطمر النهائي عىل
الرغم من املعوقات والصعوبات التي تواجهها
والسيما يف الظروف االستثنائية الحالية التي
يمر بها بلدنا العزيز».
ولفتت إىل ،قيام مالكاتها «يف بلديتي الصدر
االوىل والثانية برفع  1600طن من النفايات
عن مدينة الصدر كمتوسط معدل يومي».

كشف تفاصيل كمني إجرامي استهدف عائلة يف دياىل

احلشد يعلن اإلطاحة بـ 15إرهابيا ومفرزة داعشية يف نينوى وسامراء
بغداد /الزوراء:
كشف اللواء  30يف الحشد الشعبي عن تفاصيل
عملية رمضان املبارك التي أطاحت بـ 15عنرصا
من داعش يف نينوى .وفيما أعلنت قيادة عمليات
سامراء اإلطاحة بمفرزة لداعش ضمن قاطع
املسؤولية يف سامراء ،كشف اللواء  110بالحشد
الشعبي تفاصيل كمني داعش اإلجرامي الذي
استهدف عائلة يف قضاء خانقني بمحافظة
دياىل.
وقال آمر اللواء  30يف الحشد الشعبي ،وعد
محمود القدو ،امس الثالثاء ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انه “وخالل متابعة
مستمرة للعنارص اإلرهابية يف داعش قامت
عمليات اللواء بتحديد ساعة الصفر النطالق
عملية القبض عىل اإلرهابيني يف نينوى”.
وأضاف القدو «أنه تم تحديد مكان اإلرهابيني
ضمن قاطع عمليات نينوى الذي كان يستغله
االرهابيون كمالذ آمن للعمل كخاليا نائمة
لرضب أمن املحافظة” ،مبينا أن “العملية سميت
برمضان املبارك وتكللت بنجاح وتم القبض عىل
 15عنرصا من داعش”.
وتابع القدو ”نبعث رسالة اطمئنان إىل أهايل

يعد املادة األساسية للشعب.
وقال عضو اللجنة ،النائب عبود
وحيد ،يف ترصيح صحفي :إن “حرائق
محصول الحنطة ليست بالجديدة
وانما بدأ يتكرر يف كل عام ،مما يؤدي
اىل خسائر كبرية للفالح وللدولة».
وأضاف وحيد ان “حقيقة الحرائق
تقف خلفها ثالثة أسباب رئيسية
وأخرى ثانوية ،ويمكن تقسيمها
اىل اسباب سياسية وكذلك عشائرية
وأخرى طبيعية ،واألخرية تحتاج اىل
متابعة من قبل الفالحني ،وكذلك

متابعة الحكومة من خالل فرق
الدفاع املدني يف مناطق الحقول
خاصة الكبرية والواسعة املساحات”.
وأشار اىل ان “السبب السيايس يعود
اىل اضعاف العراق من خالل اجباره
عىل تأمني هذا املحصول من الخارج
وهذا سوف يستنزف أمواال كبرية،
ولذلك فإن الحكومة عليها املسؤولية
األكرب يف حماية تلك الحقول لتأمني
االمن الغذائي ،فضال عن تدخلها
للسيطرة عىل النزاعات العشائرية
وفرض القانون” .

نينوى بأن الحشد والقوات األمنية يعملون كي ٍد
واحدة وهم العيون الساهرة ضد اإلرهاب ومن
يريد رضب أمن املحافظة”.
من جهتها ،أعلنت قيادة عمليات سامراء للحشد
الشعبي ،امس الثالثاء ،عن اإلطاحة بمفرزة

لداعش ضمن قاطع املسؤولية يف سامراء.
وقالت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،إنه ”وخالل عملية استباقية تم اإلطاحة
بمفرزة لعنارص داعش مكونة من ثالثة عنارص
ضمن قاطع عمليات سامراء”.

وأضاف البيان أن “العملية جاءت بالتنسيق مع
اللواء  313للحشد وخلية الصقور االستخباراتية
و قسم استخبارات مكافحة ارهاب سامراء”.
بينما كشف آمر اللواء  110بالحشد الشعبي
ظاهر املندالوي ،امس الثالثاء ،عن تفاصيل
كمني داعش اإلجرامي الذي استهدف عائلة يف
قضاء خانقني بمحافظة دياىل.
واوضح املندالوي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،ان “ عنارص داعش نصبوا كمينا لعائلة
كانت تستقل سيارة يف طريق عودتها للمنزل يف
قرية (تفرقة) بخانقني” .مبينا ان “ اإلرهابيني
قاموا بإرضام النار يف السيارة قبل ان تتدخل
قوات من اللواءين  23و  110بالحشد وقوات من
الجيش وتشتبك معهم”.
واضاف املندالوي ان “قوات الحشد والجيش
تمكنت من اجبار عنارص داعش عىل الفرار،
حيث جرى انقاذ الطفلة (نور الزهراء) التي
كانت يف السيارة مع ذويها” ،الفتا اىل ان “القوات
املشرتكة عثرت فيما بعد عىل جثث ابوي الطفلة
وعليها اثار اطالق نار”.
وتابع ان “الحشد والجيش نقال جثتي الشهيدين
اىل املستشفى وتم تسليم الطفلة اىل اقربائها”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة بغداد ،امس الثالثاء ،عن رفع جميع اسماء املتقاعدين يف الدوائر التابعة
لها اىل وزارة املالية لغرض اطالق رواتب املعينني الجدد يف مديريات الرتبية الست والبالغ
عددهم  13الفا.
وقال محافظ بغداد ،محمد جابر العطا ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن “املحافظة
كانت قد عينت العام املايض 13 ،الفا من املتقدمني للتعيينات عىل مالك مديريات الرتبية
الست واصدرت لهم االوامر اإلدارية” ،مشريا اىل ان “املعينني الجدد مقسمون اىل ثالث
فئات”.
وأضاف العطا أن “الفئة االوىل تشمل من تم تعيينهم ضمن حركة املالك لعام ،2018
والثانية هي لحملة الشهادات العليا ممن اولتهم اهمية بالغة ضمن الجهود لالستفادة
من الكفاءات يف رفع مستوى الخدمات بالبالد ،بينما تتضمن الفئة الثالثة املحارضين
املجانيني ممن قدموا الكثري اىل العملية الرتبوية يف اشد االوقات ولم ينقطعوا عن
العمل”.
ونوه العطا بأن “املحافظة كانت قد رفعت خالل االربعة االشهر املاضية ،كتبا ً عدة اىل
وزارة املالية من اجل اطالق رواتبهم كونهم لم يتسلموا اي مبالغ رغم املطالبات الكثرية
الرسمية من قبل املحافظة ،فضال عن ان الدرجات هي من الحذف واالستحداث”.
مشريا اىل ان “املحافظة ،وبناء عىل كتاب وردها من وزارة املالية كخطوة اوىل إلطالق
الرواتب ،رفعت اسماء املحالني عىل املتقاعدين يف دوائرها للعام املايض اىل وزارة املالية
لغرض اطالق رواتب املعينني الجدد من الفئات الثالث”.
وافصح عن “اعداد املحافظة الئحة بأسمائهم حسب قانون التقاعد الجديد مع جميع
التفاصيل باإلضافة اىل جداول بأسماء املتقاعدين للعام الحايل ألشهر :كانون الثاني
وشباط واذار ونيسان وضمن مديريات تربية الكرخ :االوىل والثانية والثالثة ،وتربية
الرصافة :االوىل والثانية والثالث .معربا عن امله «أن يتم حسم هذا امللف بالرسعة املمكنة
إلنصاف هذه الفئة”.

النجف توجه باالستعداد لالمتحانات غري املنتهية
بعد العيد

الرتبية تشمل املتقدمني لالمتحانات التمهيدية
(اخلارجية) حبذف وتقليص املناهج
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية شمول املتقدمني
لالمتحانات التمهيدية “الخارجية” للعام
الدرايس  2020 -2019بحذف وتقليص
املناهج الدراسية اسوة بأقرانهم من
الطلبة املنتظمني يف الدوام ،واملزمع
انطالقها يف االول من شهر حزيران
املقبل ،نتيجة الظروف االستثنائية التي
عطلت الدوام واخرها فريوس كورونا.
من جانبها ،وجهت مديرية تربية النجف
إدارات املدارس يف عموم املحافظة
باالستعداد إلكمال امتحانات الكورس
األول للصفوف غري املنتهية بعد العيد
مبارشة.
وذكرت اللجنة الدائمة لالمتحانات ،امس
الثالثاء ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه “إن قرار تقليص املواد يأتي حرصا
من الوزارة عىل إنهاء العام الدرايس
بنجاح” ،اذ تمثل بدمج املواد وتعليق
اخرى ،فضال عن حذف عدد من الفصول

الدراسية ،إثر اجتماعات مستفيضة مع
اللجان املختصة .
ودعت الوزارة التالميذ والطلبة اىل بذل
مزيد من الجهد والتمسك بالجدية حفاظا
عىل مستقبلهم الدرايس ولتجاوز الظروف
االستثنائية التي مروا بها.
من جانبها ،وجهت مديرية تربية النجف،
امس الثالثاء ،إدارات املدارس يف عموم
املحافظة باالستعداد إلكمال امتحانات
الكورس األول للصفوف غري املنتهية بعد
العيد مبارشة.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،إن «املديرية العامة وجهت
إدارات املدارس يف محافظة النجف
بالتواصل مع الطلبة واالستعداد إلكمال
نهاية الكورس األول للصفوف غري
املنتهية بعد العيد مبارشة».
وأضاف البيان :أن «تربية املحافظة
ستصدر تعليمات بخصوص هذا
التوجيه».

أسواق
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الدوالر يسجل ارتفاعا يف األسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
سجل�ت أس�واق العمل�ة
األجنبي�ة يف الع�راق ،ام�س
الثالثاء ،ارتفاعا ً يف سعر رصف
الدوالر األمريكي مقابل الدينار
العراقي.
وج�اءت أسع�ار بي�ع ورشاء

ال�دوالر يف رشك�ات ومكات�ب
الصريفة ،كاآلت�ي :سعر البيع
للدوالر الواحد  1245ديناراً ،أي
 124ألف�ا ً و 500دين�ار للمائة
دوالر .أم�ا سعر الرشاء للدوالر
فسج�ل  1235ديناراً ،أي 123
ألفا ً و 500دينار للمائة دوالر.

جلنة برملانية :االقرتاض
اخلارجي جمازفة باقتصاد البلد

بغداد  /الزوراء:
عدت لجنة االقتصاد واالستثم�ار النيابية ،امس الثالثاء ،نية الحكومة
بالذهاب نحو االق�راض الخارجي لتأمني رواتب املوظفني وسد العجز
املتوق�ع بأنه�ا مجازفة باقتصاد الب�الد ،فيما بين�ت أن مجلس النواب
سريفض مقرح الحكومة باالقراض الخارجي.
وقال�ت عضو اللجنة ،ميثاق الحامدي ،يف ترصيح صحفي :إن “األموال
املتوف�رة داخ�ل العراق ل�دى التج�ار واملص�ارف كافية لعب�ور األزمة
االقتصادي�ة ويج�ب اإلعتم�اد عليه�ا يف هذه الظ�روف” ،الفت�ة إىل إن
“الحكومة عليها إن تقدم الضمانات للتجار لالستفادة من أموالهم”.
وأضاف�ت أن “مجل�س النواب ص�وّت ،يف وقت سابق ،عىل ق�رار يمنع
الحكومة م�ن االقراض الخارجي للحد من زيادة حجم الديون املرتبة
ع�ىل العراق والتي تره�ق االقتصاد العراقي” .مبين�ا أن “نية الحكومة
بالذهاب نحو االق�راض الخارجي لتأمني رواتب املوظفني وسد العجز
املتوقع تعد مجازفة باقتصاد البالد”.
وتابع�ت أن “مجل�س الن�واب سريفض مق�رح الحكوم�ة باالقراض
الخارجي يف حال تحول إىل قرار خالل األيام املقبلة”.
وك�ان مجل�س الوزراء ق�رر بجلست�ه ،السب�ت امل�ايض ،املوافقة عىل
م�رشوع قانون االقراض املح�ي والخارجي لتموي�ل العجز املايل لعام
 ،٢٠٢٠واحالته عىل مجلس النواب.

األنبار تعلن قرب حتقيق
االكتفاء الذاتي حملصول احلنطة
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أكدت أن هناك حتديات صعبة ستواجه احلكومة يف ملف املوازنة

املالية النيابية تكشف عن عدة خيارات ملواجهة األزمة االقتصادية يف البلد
بغداد /الزوراء
كشفت اللجنة املالي�ة النيابية عن عدة
خيارات ملواجهة الضائقة املالية بسبب
انخف�اض أسع�ار النف�ط ج�راء أزمة
كورونا .وفيما اك�دت قرب حسم ملف
موازن�ة  2020وارساله�ا من الحكومة
اىل الربمل�ان للتصويت عليه�ا ،أكدت أن
هناك تحديا صعبا جدا ً يواجه الحكومة
الحالي�ة يف معالجة املشاكل التي تحيط
باملوازن�ة يف ظ�ل التحدي�ات الحالي�ة
وانخفاض اسعار النفط.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب ،محم�د
صاح�ب الدراج�ي ،امس الثالث�اء« :إن
هناك إجراءات يج�ب اتخاذها ملواجهة
الضائقة املالية غ�ري االقراض الداخي
أو املس�اس باحتي�اط البن�ك املركزي».
ً
الفت�ا إىل أن «م�ن ب�ني ه�ذه الخيارات
ه�و تغي�ري سع�ر ال�رصف وإيق�اف
االستريادات ،باإلضاف�ة اىل إيقاف مزاد
العملة وإجراءات اقتصادية أخرى».
وب�ني الدراج�ي «ان�ه يف ح�ال استم�ر
انخف�اض أسع�ار النف�ط فيج�ب أن
تك�ون هن�اك موازن�ات خاص�ة ،منها
موازن�ة أزم�ة تبنى عىل سع�ر أقل من
سعر النف�ط لتمشية الروات�ب واألمور
الصحية وكذلك األمور املهمة األخرى».
الفت�ا اىل «رضورة استغالل هذا التحدي
وتحويل�ه إىل فرصة من خالل فتح باب
االستثم�ار والسم�اح للقط�اع الخاص
بالعمل».
ودع�ا الدراجي الحكوم�ة اىل اإلرساع يف
إرس�ال املوازنة وبطريق�ة تقلل العجز

عن طريق تقليل النفقات أو عن طريق
تغيري سعر الرصف.
م�ن جانبهّ ،
ب�ني عضو اللجن�ة النائب،
شريوان مريزا «ان اللجنة املالية ترفض
املساس برواتب املوظفني وتطبيق نظام
االدخ�ار االجب�اري» ،نافي�ا أن «يكون
هناك اي مق�رح من اللجن�ة املالية او
مجل�س الن�واب بتطبي�ق االدخ�ار من
رواتب املوظفني».
وأض�اف «ان املق�رح ك�ان م�ن

مستشاري�ن لرئيس مجل�س الوزراء»،
مؤكدا ان»مجلس النواب يرفض ذلك».
واش�ار اىل ان»الحكوم�ة االتحادي�ة،
وحس�ب املعلومات املتوف�رة ،تستطيع
رصف روات�ب املوظف�ني حت�ى نهاي�ة
العام الجاري».
م�ن جهته ،ق�ال عضو اللجن�ة ،النائب
حنني الق�دو ،يف ترصيح صحفي“ :من
املؤمل ان يك�ون للجنة املالي�ة النيابية
لقاء م�ع وزي�ر املالية عي عب�د األمري

بغداد  /الزوراء:
كشف�ت مديري�ة زراع�ة األنبار،
ام�س الثالثاء ،عن ق�رب تحقيق
االكتفاء الذاتي بمحصول الحنطة
للموسم الحايل.
وق�ال مدير زراعة األنب�ار ،مثنى
السبت�ي :إن «محافظ�ة األنب�ار
بارشت بحصاد محصول الحنطة
وتسليمه اىل السايل�وات» ،مؤكدا ً
«افتت�اح ثالثة مراك�ز تسويقية
جدي�دة توزع�ت يف املحافظ�ة
لتسهي�ل عملية تسلي�م الحنطة،
وعدم تكليف الفالحني واملزارعني
يف نق�ل املحصول م�ن املزرعة اىل

بغداد /الزوراء:
كشفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة،
ام�س الثالثاء ،عن قيامه�ا بإيقاف رصف
قرض بمبل�غ( )8,000,000,000مليارات
دينار عراق�ي ،لوجود مخالف�ات بطريقة
منحه.
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نسخ�ة من�ه ،إن “مالكاته�ا يف مكت�ب
تحقيق النجف األرشف التي انتقلت إىل أحد
َّ
توصلت،
املصارف الحكومي�ة يف املحافظة
بع�د قيامها بعملي�ات التح�ري ،إىل وجود
مخالفات للتعليمات يف عملية رصف قرض
خارج الضوابط إلح�دى رشكات املقاوالت
العام�ة ،موضح�ة أن قيمة الق�رض تبلغ

( )8,000,000,000ملي�ارات دين�ار ع�ىل
ِّ
ل�كل دفع� ٍة ()4,000,000,000
دفعت�ني،
ملي�ارات دينار وبفائ�دة  ،4%بمدة إمهال
سنة واحدة”.
وأض�اف البي�ان أن “الق�رض يُ�رَا ُد منحه
حس�ب تقدي�ر املشي�دات ال�ذي بل�غ
( )400,000أل�ف دين�ار للم�ر املرب�ع،
وبواق�ع خمس�ة وعرشين ألف م�ر ،وإن
البن�اء عبارة عن م�ادة “الكسبان والبلوك
والشيلمان والزج�اج” ،وهي قيمة ضمان
تسدي�د القرض؛ كون أرض املرشوع عائدة
لبلدية النجف”.
وأوضح أن “محرض الكش�ف لم ي َّ
ُوقعْ من
قب�ل مدي�ري امل�رصف السابق�ني والخبري

املعتمد لدى امل�رصف ،يف مخالف ٍة واضح ٍة
ورصيح ٍة للتعليمات املرصفي�ة ،كما ُت َع ُّد
ضعف�ا ً يف الضمان�ات الواج�ب توفره�ا؛
ً
حماي�ة للمال الع�ام من اله�در والضياع،
وع�ىل إث�ر ذلك ت� َّم إيق�اف رصف القرض
معلومات عن مخالفات وش�بهات
لوجود
ٍ
فساد وهدر للمال العام فيه.
وأش�ارت الهيئة إىل أنه “ت َّم تنظيم محرض
ضب�ط أص�ويل باملضبوط�ات يف العملية
ضبط قضائي ٍة،
التي تمَّ ت بنا ًء عىل مذكرة
ٍ
وعرضه�ا عىل ق�ايض محكم�ة التحقيق
املختص�ة بقضايا النزاه�ة يف النجف الذي
ق�رَّر تدوي�ن أق�وال املديري�ن السابق�ني
للمرصف”.

بغداد  /الزوراء:
انخفض�ت م�ؤرشات ت�داول
س�وق الع�راق ل�أوراق املالي�ة،
ام�س الثالثاء ،مقارن�ة بالجلسة
السابقة.
وذك�ر تقري�ر الس�وق ان «ع�دد
الرشكات املدرجة بلغ  103رشكة،
فيما بلغ ع�دد الرشكات املتداولة
 26رشك�ة ،وبل�غ ع�دد االسه�م
()693.830.651
املتداول�ة
سهما ،فيما بلغ�ت قيمة االسهم
( )910.878.053دينارا.
وأضاف ان «م�ؤرش االسعارISX
 60اغل�ق يف جلس�ة ام�س ع�ىل
( )429.02نقطة منخفضا بنسبة
( )0.33%ع�ن اغالقه يف الجلسة
السابقة البالغ ()430.46نقطة،
حيث تم تداول اسهم { }26رشكة
من اص�ل ( )103رشك�ة مدرجة

يف الس�وق ،واصبح عدد الرشكات
املتوقفة بقرار م�ن هيئة االوراق
املالية لع�دم التزامه�ا بتعليمات
االفصاح املايل ( )23رشكة.
وبل�غ ع�دد االسهم املش�راة من
املستثمري�ن غ�ري العراقي�ني يف
الس�وق النظام�ي ( )131مليون
سه�م بقيمة بلغ�ت ( )50مليون

دين�ار من خالل تنفيذ  28صفقة
عىل اسهم  3رشكات.
فيم�ا بل�غ ع�دد االسه�م املباعة
من املستثمري�ن غري العراقيني يف
الس�وق النظام�ي ( )142مليون
سه�م بقيمة بلغت ( )310ماليني
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ ()131
صفقة عىل اسهم  6رشكات.

النفط العاملي يصعد مع تعهد السعودية بتخفيضات أكرب يف اإلنتاج
رويرز /متابعة الزوراء:
ارتفعت أسع�ار النفط يف العقود اآلجلة،
امس الثالثاء ،مدعومة بتعهد غري متوقع
من السعودية بتعميق تخفيضات اإلنتاج
يف يوني�و /حزيران للمساع�دة يف تقليل
تخمة املعروض يف األسواق العاملية والتي
تفاقمت مع انخفاض حاد يف الطلب عىل

ع�الوي ملناقش�ة خطط ال�وزارة بشأن
املوازنة وآلية تجاوز األوضاع الراهنة يف
ظل انخفاض أسعار النفط”.
وأض�اف ان “اللجن�ة املالي�ة ستناقش
مع وزي�ر املالية خطط رئي�س الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي بش�أن موازن�ة
 2020والخط�وط العريض�ة واولويات
الحكومة بشأن املوازنة”.
وبني ان “ترشيع قان�ون موازنة 2020
يحتاج اىل رسع�ة لعملية انجاز املوازنة

الن الحكومة واللجنة املالية البد ان تبدأ
بمناقش�ة موازن�ة  2021خالل ش�هر
تم�وز املقبل ،لذا من املتوق�ع ان ترسل
موازنة  2020يف األيام القليلة املقبلة”.
بينما ق�ال عض�و اللجن�ة ،احمد حمه
رش�يد ،يف حديث صحف�ي إن «احد اهم
املش�اكل الت�ي نعان�ي منها من�ذ فرة
طويل�ة واىل الي�وم يف املجال امل�ايل ،هو
االيراد احادي الجانب والذي يبقى رهينة
بتذبذب اسع�ار النفط عامليا» .مبينا ان
«االقتصاد العراق�ي طاملا كان اقتصادا
هشا فهو يتأث�ر بجميع التغيريات التي
تحصل يف اسعار النفط».
واضاف رش�يد ان «قانون االدارة املالية
يف مادت�ه السابعة ينص عىل ان اليكون
العج�ز باملوازنة اكثر من نسبة  3%من
النات�ج القوم�ي بمعنى ان�ه بحال كان
الناتج القومي  250مليار دوالر ،فينبغي
ان ال يتج�اوز العج�ز  10مليارات دوالر
او  12تريليون دينار كحد اقىص».
الفت�ا اىل ان «الحكوم�ة السابق�ة ل�م
تسمع للنداءات والتحذيرات حتى وصل
العجز اىل  50مليار دوالر ،حينها عندما
ك�ان سع�ر النف�ط  53دوالر للربمي�ل،
ام�ا اليوم ف�إن العجز الراكم�ي يزداد
فج�وة حي�ث يص�ل اىل  70تريلي�ون
دينار واكثر» .وأكد رش�يد أنه «ال يمكن
اع�داد مرشوع قان�ون املوازن�ة بشكل
يخالف قان�ون االدارة املالية ،او يخالف
الواقع الحايل ال�ذي نعيشه ،بالتايل فإن
الحكوم�ة الجديدة امامه�ا تحد صعب
جدا يف معالجة هذه املشاكل».

النزاهة توقف صرف قرض بــ  8مليارات دينار ملخالفته التعليمات

اخنفاض مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية
منافذ التسويق».
وأض�اف أن «الوح�دات اإلداري�ة
بالتعاون مع األجهزة األمنية تعمل
ع�ىل تسهي�ل حرك�ة الحاصدات
واملكائ�ن الزراعي�ة والتأكيد عىل
القي�ام بعملي�ة االست�الم بشكل
نظام�ي م�ع االلت�زام بتوصيات
خلية األزمة للوقاية من فايروس
كورونا».
ً
الفت�ا اىل أن «التقاري�ر الزراعي�ة
وبحسب املساحات املزروعة لسد
حاجة املحافظ�ة تبرش بالوصول
اىل االكتف�اء الذات�ي بمحص�ول
الحنطة».
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الوقود بسب�ب جائحة ف�ريوس كورونا
املستجد.
وبحل�ول الساع�ة  0650بتوقي�ت
جرينت�ش ،ارتفعت العق�ود اآلجلة لخام
برن�ت  22سنتا بما يع�ادل  0.7باملئة إىل
 29.85دوالرا للربمي�ل بع�د أن وصل�ت
خالل الجلسة إىل  30.11دوالرا للربميل.

وزادت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الوسيط األمريكي  44سنتا أو  1.8باملئة
إىل  24.58دوالرا للربمي�ل بعد أن المست
 24.77دوالرا للربميل خالل الجلسة.
وقال�ت السعودي�ة ،مساء االثن�ني ،إنها
ستزي�د طوعيا تخفيض�ات إنتاج النفط
ابت�دا ًء من أول يونيو /حزي�ران بمقدار

ملي�ون برمي�ل يومي�ا .وسيقل�ص ذلك
انتاجه�ا إىل  7.5مليون برميل يوميا بما
يمثل انخفاضا نسبته  40باملئة مقارنة
بإبريل /نيسان.
وقال ستيف�ن إينز ،كبري خ�رباء السوق
العاملية يف أكيس كور:ب ”هذا الخفض يف
اإلنتاج يقدم تصورا ممتازا يشجع الدول
األخرى األعضاء يف أوب�ك +عىل االلتزام،
بل وعرض مزيد من الخفض الطوعي يف
اإلنتاج وهو ما من ش�أنه ترسيع وترية
إعادة التوازن ألسواق النفط العاملي�ة“.
وتعه�دت اإلم�ارات والكوي�ت بخف�ض
إض�ايف لإلنتاج بإجم�ايل  180ألف برميل
يوميا.
وم�ن املتوق�ع أن تقل�ل تلك املب�ادرات،
بالتزام�ن مع تخفيف كربى االقتصادات
يف العال�م لقي�ود كورون�ا بم�ا يدف�ع
لتع�اف تدريج�ي يف الطلب ع�ىل الوقود،
من الضغ�وط عىل الطاق�ة االستيعابية
لتخزين الخام.
لك�ن بع�د ظه�ور ب�ؤر تف�ش جدي�دة
للوب�اء يف دول من بينه�ا الصني وكوريا
الجنوبية ،تخىش األسواق من أن تتسبب
موج�ة ثانية م�ن انتش�ار كوفيد -19يف
إعادة فرض إجراءات العزل العام.
ويق�ول محلل�ون إن بيان�ات املخزونات
الت�ي ستص�در ه�ذا األسب�وع ستكون
حاسمة ملواصلة موجة االرتفاع األخرية
يف أسعار النفط.

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

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 جتهـز كهربـاء اجلنـوب بدفعـة
جديـدة مـن حمـوالت التوزيـع
بغداد  /الزوراء:
جه�زت رشك�ة دي�اىل العامة،
إحدى رشكات وزارة الصناعة
واملع�ادن ،ام�س الثالث�اء،
كهرب��اء الجن��وب بدفع��ة
جدي��دة م��ن مح��والت
التوزي�ع مختلفة السعات.
وقال مدير عام الرشكة ،عب�د
الرس��ول محم��د ع��ارف،
بي�ان تلقت «ال�زوراء» نسخة
من�ه :انه�ا «تنفي�ذ التزاماتها
التعاقدي�ة مع رشك�ات وزارة

الكهرب�اء يف مختل�ف أنح�اء
البالد عىل الرغ�م من الظروف
الصحية الراهن�ة» .
واض�اف ع�ارف ان «رشكت�ه
قام�ت بتجهيز الرشكة العامة
لتوزيع كهرباء الجنوب ب�دفعة
جدي�دة من مح�والت التوزيع
بلغت (  ) 177محول�ة مختلفة
السعات بموج�ب العقد املربم
بني الطرفني واملتضمن تجهيز
االخ�رية ب�� (  ) 1500محولة
توزيع مختلفة السعات «.

واوض�ح أن «الدفع�ة املجهزة
توزعت بواقع (  ) 1٠٠محول�ة
توزيع سعة () 400/11KVA
و (  ) ٦5محول�ة توزيع سعة
(  ) 250/11KVAإضاف�ة اىل
( )1٢محول��ة توزي�ع سع�ة
(  .») 630/11KVAمج�ددا ً
التأكي�د ع�ىل ان «رشكت�ه
مستع�دة لتلبي�ة أي�ة طلبات
جدي�دة ترده�ا م�ن جمي�ع
الجه�ات يف القطاع�ني الع�ام
والخ�اص».

الذهب يرتفع وسط خماوف بشأن موجة
ثانية من إصابات «كورونا»
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتف�ع الذهب ،ام�س الثالثاء،
وس�ط مخ�اوف متزاي�دة من
تجدد إصاب�ات فريوس كورونا
يف بعض الدول واحتمال تصاعد
أك�رب للتوت�رات ب�ني الص�ني
والوالي�ات املتح�دة ،ولكن قوة
الدوالر كبحت املكاسب.
وزاد الذه�ب يف التعام�الت
الفورية  0.1باملئة إىل 1698.09

دوالر لأوقي�ة (األونص�ة)
بحلول الساع�ة  0617بتوقيت
جرينت�ش .وزاد الذه�ب يف
التعام�الت اآلجل�ة يف الوالي�ات
املتحدة  0.4باملئة إىل 1704.10
دوالر لأوقية.
وصع�د م�ؤرش ال�دوالر ألع�ىل
مستوى فيما يزيد عن أسبوعني
مقابل منافس�ني رئيسيني مع
تنام�ي االقب�ال ع�ىل امل�الذات

اآلمن�ة وعائ�دات السندات مما
يزيد تكلفة الذهب للمستثمرين
من حائزي العمالت األخرى.
وع�ىل صعيد املع�ادن النفيسة
األخ�رى ،ن�زل البالدي�وم 0.7
باملئ�ة إىل  1881.54دوالرا
لأوقي�ة وفق�دت الفض�ة 0.8
باملئ�ة إىل  15.12دوالرا ،يف حني
ارتف�ع البالت�ني  0.7باملئ�ة إىل
 761.94دوالرا.

أصفر وأمحر

إدارة الكرخ :مل ننكر حق املدرب
حسام فوزي

بغداد /متابعة الزوراء
اكد رئيس نادي الكرخ ،رشارا حيدر ،ان إدارة النادي لم تنكر حق املهاجم السـابق حسـام
فوزي.وقال حيدر إن “إدارة الكرخ لم تنكر ابدا حق الالعب السـابق حسـام فوزي ،ولكن
هناك اختالف عىل املبلغ الذي يطلبه”.
وأضـاف ان “فوزي يطالب بحقوق موسـم تركه ولم يكمـل منه  ٣٣مباراة  ،ونحن طلبنا
منه ان يقبل بالتسوية التي قمنا بها مع جميع الالعبني الذي يطلبون النادي”.
تجدر اإلشـارة اىل ان فوزي حصل عىل حكم من القضـاء العراقي ،يؤكد حقه يف الحصول
عىل حقه بشكل كامل.
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درجال يستقبل محودي وحسن

يونس حممود :رابطة الالعبني الدوليني ال ميكن ان تنجح من دون دعم احتاد الكرة

بغداد /الزوراء
استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال يف مكتبه عدد من املهنئني الذين
حرضوا لتقديم التهاني والتربيكات
بمناسبة تسنمه منصب وزير الشباب
والرياضة  ،اذ بارك النائب عباس عليوي
رئيس لجنة الشباب والرياضة الربملانية
وعضوا اللجنة النائبان نوفل الناىشء و
بيداء خرض  ،لدرجال املنصب الجديد،
متمنني له التوفيق والنجاح يف النهوض
بواقع الشباب والرياضة والسري ُقدما ً
بمسرية اإلصالح رسيعا ً بما يلبي
طموحات الجماهري العراقية.

كما إستقبل وزير الشباب والرياضة بـ
مكتبه رئيس اللجنة االوملبية الوطنية
العراقية رعد حمودي ،ورئيس الهيئة
االدارية لنادي الزوراء فالح حسن،
وقدما له التهنئة بمناسبة تسنمه
منصب وزير الشباب والرياضة.
وثمن درجال الدعم والثقة التي أولتها
له األرسة الرياضية ،مؤكدا ً ان هذا
الدعم يزيده عزما ً وإرصارا ً لتقديم
األفضل لشبابنا ولرياضتنا بالتعاون
مع جميع مالكات الوزارة التي نامل ان
تكون عىل اعتاب مرحلة جديدة تتجاوز
فيها خالفات املايض وتنال رضا ابناء

حمام :القانون يسمح لألندية بفسخ
ٍ
عقود الالعبني بسبب كورونا

شعبنا وجماهرينا الرياضية.
كما استقبل درجال بمكتبه رئيس
الهيئة التطبيعية التحاد الكرة اياد
بنيان وعدد من اعضاء الهيئة الذين
باركوا للوزير درجال تسنمه منصب
وزير الشباب والرياضة .
واعرب بنيان عن ثقته بان تواجد
شخصية كروية لها تاريخها الحافل
باالنجازات سينعكس ايجابا عىل
مستقبل اللعبة يف العراق وتذليل الكثري
من العقبات التي تواجهها كون الوزارة
هي الراعي الرسمي للحركة الرياضية
وجميع االنشطة  ،مجددا ثقته مع

الجماهري الرياضية بان القادم افضل
وان الظرف العصيب الذي يمر به
العراق البد له ان ينجيل قريبا .
وثمن الوزير درجال مباركة اعضاء
الهيئة التطبيعية له ،واثر هذه الزيارة
وانعكاساتها عىل الوسط الريايض
عموما كونها تعطي مؤرشا إيجابيا
بني املؤسسات
لطبيعة العالقة
الرياضية ،مؤكدا اهمية تركيز الهيئة
التطبيعية عىل رسم مالمح ومستقبل
الكرة العراقية من جوانب عدة ،ال
سيما يف ظل الدعم الحكومي لقطاع
الرياضة.

ويف شأن منفصل أجتمعت الهيأة
التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم،
مع رابطة الالعبني الدوليني التي
يرتأسها النجم الدويل السابق يونس
محمود وحرض االجتماع االمني العام
للتطبيعية املهندس محمد فرحان .
وقال رئيس الهيأة التطبيعية اياد بنيان
ان االٔجتماع كان مثمرا ً وايجابياً ،تم
من خالله مناقشة الكثري من األمور
أهمها القضايا التي كانت تشكل عائقا ً
يف عمل ودور الرابطة يف الفرتة السابقة
 ،و حظيت اآلراء وسط تفهم كبري
وملحوظ العضاء التطبيعية ،الذين

أبدوا استعدادهم التام للقيام باي
خطوة تصب يف مصلحة اللعبة تحت
مظلة القانون .
ٔ
وأضاف بنيان  »:ا ٕن ابواب االتحاد
ستكون مفتوحة للجميع ،السيما
أن الرابطة تعد جزءا ً ال يتجزا ٔ
من املنظومة الكروية ،وان الهيأة
ستستمع وتستقبل جميع الطروحات
واملقرتحات ،من اجل اغناء عملنا
حاليا ً وعمل االتحاد يف املرحلة املقبلة
 ،منوها ً ا ٕىل  :أن االقرتاب من الجميع
واالستماع لهم البد أن يكون منهجا ً
لتصويب االخطاء.

من جانبه عرب رئيس رابطة الالعبني
الدوليني «يونس محمود» عن سعادته
بما طرح يف االجتماع للوصول ا ٕىل صيغ
مشرتكة تسهم بشكل كبري يف حفظ
حقوق جميع الالعبني .
وأكد محمود  »:أن رابطة الالعبني ال
يمكن لها ان تعمل وت ٔودي دورها من
دون أن تحظى بدعم االتحاد الذي يعد
الخيمة لكل ابناء اللعبة»  ،وا ٕن الرابطة
ليس لها طلبات شخصية كما يتحدث
البعض ،بقدر ما لديها استحقاق
وواجبات وافكار تستهدف املصلحة
العامة.

مصطفى كريم :ظلمت كثريا من قبل ادارات االندية احمللية
بغداد /هشام عيل
اكد مهاجم املنتخب الوطني السابق
وفريق امانة بغداد مصطفى كريم انه
تعرض لظلك كبري من قبل بعض ادارات
االندية املحلية خالل مسريته الكروية.
وقال كريم ان ادارة نادي اربيل ظلمته
ولم تمنحه مكافأة الفوز يف احدى نسخ
الدوري االربع التي توج بها الفريق
الشمايل خالل تأريخه الكروي مبينا ان
قرار استبعاده عن نادي الطلبة لم يكن

منصفا وجاء بسبب ضغوطات خارجية
وكان وراءها احد الالعبني الدوليني
السابقني.واضاف ان تطاول رئيس
النادي جليل حنون يف وقتها عىل الالعبني
كان وراء خروجه من نادي امليناء
موضحا يف الوقت ذاته ان اكرب االخطاء
التي ارتكبها يف حياته هو الخروج من
االسماعييل املرصي بعد النجاحات
الكبرية التي حققها معه خالل فرتة
تمثيل الدراويش.

عليوي يبحث مع ادارة الشرطة
التحديات اليت متر بها الرياضة

بغداد /متابعة الزوراء
اكد محامي االتحاد العراقي السابق لكرة القدم ،نزار احمد ،أن
القانون يسمح لالندية بفسح عقد الالعبني يف حال وجود قوة
قاهرة مثل فريوس كورونا.
وقال احمد إن “االتحاد الدويل (فيفا) اعترب جائحة كورونا قوة
قاهرة واكد قانونيا قوانني العمل يف البلد هي التي تحدد القرارات
الفردية يف فسخها او تجميد العمل بها”.
وأوضح بالقول “بهذا الخصوص ،فإن املادة  4٣من قانون العمل
العراقي تسمح للنادي بفسخ عقد الالعب بدون تبعيات يف حالة
القوة القاهرة”.
تجدر اإلشارة اىل ان اندية الدوري املمتاز ،ستعقد اجتماعا ً جديدا ً
مع الهيئة التطبيعية التحاد الكرة من اجل حسم مصري دوري الكرة
املمتاز.
َ
ووافق االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا» ،عىل تمديد فرتة عمل
االتحادات الفرعية لحني ا ٕعداد النظام الداخيل وأجراء االنتخابات
املقبلة.
وقال الناطق االٕعالمي للتطبيعية هشام محمد ا ٕن «االتحاد الدويل
لكرة القدم أشعر التطبيعية بموافقته عىل تمديد فرتة عمل
االتحادات الفرعية لحني ا ٕعداد النظام الداخيل والتهي ٔية الجراء
االنتخابات».
وأضاف محمد ان «قرار االتحاد الدويل جاء بعد سلسة من املخاطبات
واالتصاالت بني التطبيعية املتمثلة باالمني العام املهندس محمد
فرحان و الفيفا».
واشار محمد اىل ان «العمل جار عىل قدم وساق الكمال النظام
االسايس القامة انتخابات االتحادات الفرعية بطريقة تضمن
املشاركة لكل من يستحقها بعيدا عن التهميش واالقصاء».
يذكر أن االتحادات الفرعية انتهت فرتة عملها وصالحياتها القانونية
يف شباط املايض.

بغداد /متابعة الزوراء
بحث رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية ،عباس عليوي مع رئيس نادي الرشطة
الريايض ،وهاب الطائي ،التحديات التي تمر بها الرياضة العراقية.وقال الطائي ،ان
«رئيس لجنة الشباب والرياضة عضو مجلس النواب العراقي عباس عليوي ،اجرى
زيارة اىل مقر نادي الرشطة».واوضح ان «اللقاء كان اخويا ً صادقا ً ناقشنا به الظروف
االستثنائية والتحديات الكبرية التي مرت وتمر بها الرياضة العراقية».واضاف الطائي انه
تم االتفاق عىل التواصل بشكل فاعل ألجل النهوض بكل املؤسسات الرياضية يف البلد».

عمومية السباحة :انتخابات االحتاد ستجري اليوم بإشراف دولي
بغداد /متابعة الزوراء
أكد املخول عن الجمعية العامة لالتحاد العراقي
للسباحة ،خالد كبيان ،ان انتخابات االتحاد ستتم
بإرشاف دويل وبموعدها املحدد.
وقال كبيان إن «الجمعية العمومية التحاد السباحة
العراقي ،ستعقد اجتماعها غري العادي بالزمان
واملكان املحددين اليوم االربعاء النتخاب رئيس جديد
لالتحاد وبأغلبية مطلقة».
وأضاف «سيشارك يف هذ االجتماع ممثل عن االتحاد
الدويل طه سليمان الكرشي االمني العام لالتحاد
االسيوي للسباحة وبواسطة تقنية الفيديو» ،مؤكدا ً
أن «ما يشاع من اخبار عكس ذلك فهي مجرد
اكاذيب ينرشها املترضرين من ابعادهم عىل خلفية
ادانتهم بملفات الفساد االداري واملايل».
ومن جانبه أكد الناطق االعالمي التحاد السباحة
العراقي ،حميد سلطان ،ان فرقد عبد الجبار ،امني

عام مساعد للجنة االوملبية يف القانون العراقي
يواجه قانون العقوبات.
وقال سلطان ان «منصب امني عام مساعد للجنة
االوملبية يف القانون العراقي الذي ينظم تشكيلها
داخليا ،يجب ان يتم من خالل انتخابات أسوة
باملناصب االخرى يف املكتب التنفيذي».
واوضح ان «تعيني فرقد عبد الجبار يعد مخالفة
قانونية وكذلك عدم وجود اي مادة يف نظامها
االسايس ،تشري اىل هذا املنصب ،مما يعد وجود
وترصف فرقد عبد الجبار بإصدار كتب تخص
انتخابات السباحة املزمع إجراءها يف / ٥ / ١٣
 ٢٠٢٠يعد مخالفة يحاسب عليها القانون وسنلجأ
اىل مقاضاته رسميا حسب قانون العقوبات
العراقي».
واضاف أن «ما ظهر يف اآلونة االخرية من كتب
صادرة من اللجنة االوملبية تثبت تورطها بإجراءات

ادارية خارج القانون وهيمنة اطراف يف املكتب
التنفيذي عىل مقدراتها ملصالح شخصية».
ومن جهة اخرى تقدم ثمانية عرش نادياُ رياضياُ
من االندية االعضاء يف الجمعية العمومية لالتحاد
العراقي للسباحة بكتب رسمية تبني عدم املشاركة
يف املؤتمر االنتخابي املزمع عقده عرص اليوم
االربعاء يف مسبح الشعب االوملبي املغلق.
وقال أمني رس االتحاد رائد فاضل عبد إنه «تسلم
رسميا كتب من االندية االعضاء تؤكد عدم
مشاركتها يف املؤتمر االنتخابي والتزامها بقرار
الهيئة االدارية لالتحاد والتبليغ الصادر من الرئيس
بالوكالة سعد فاضل عباس ،بعد معرفة االندية
االعضاء استالم االتحاد الدويل للسباحة معلومات
مضللة ومزورة بعقد اجتماع طارئ يف  ٣نيسان
املايض ،والذي لم يعقد اطالقا ولم يتخذ اي قرار ضد
رسمد عبداالله».

وأكد فاضل ان «عدد االندية التي تقدمت بكتب
رسمية ترفض املشاركة باملؤتمر االنتخابي يمثل
ثلثني االندية التي تسلمت دعوات الحضور والبالغ
عددها سبعة وعرشون ناديا».
وأوضح االتحاد عىل «استكماله جميع االجراءات
القانونية إللغاء املؤتمر ومنها مصادقة اللجنة
االوملبية العراقية عىل قرار الهيئة االدارية التحاد
السباحة بإلغاء املؤتمر ،واستالم امني رس االتحاد
لكتب االندية واالتحادات الفرعية التي تبلغت
بالحضور والتزامها بقرار االتحاد بإلغاء املؤتمر
االنتخابي ،وعدم تشكيل هيئة مرشفة عىل
االنتخابات من قبل السيد رئيس اللجنة االوملبية
العراقية».
وأختتم البيان بالتأكيد عىل «عدم االعرتاف بإجراءات
صورية تقام االربعاء القادم يف مسبح الشعب
االوملبي املغلق».
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دفعة مهمة باجتاه استكمال املوسم االجنليزي
 / AFPمتابعة الزوراء
تلقت أندية الدوري اإلنكليزي املمتاز دفعة
معنوي�ة قوي�ة آلماله�ا يف إكمال املوس�م
املعل�ق منذ منتص�ف اذار/مارس بس�بب
وباء فريوس كورونا.
وتأتي هذه الدع�وة بعدما نرشت الحكومة
الربيطاني�ة “خارطة طريق” ما سيفس�ح
باملجال أمام املنافس�ات الرياضية بالعودة
م�ن دون جمه�ور ب�دءا ً م�ن األول م�ن
حزيران/يونيو املقبل.
ويف الوق�ت الذي تجتمع في�ه أندية الدرجة
املمت�ازة العرشين لبحث س�بل اس�تكمال
املوس�م ،وس�ط تزاي�د االنقس�امات حول
خط�ة “م�رشوع االس�تئناف” ،أعلن�ت
الس�لطات الحكومية ع�ن خطط لتخفيف
اإلغ�الق الت�ام يف الب�الد النات�ج عن تفيش
“كوفيد.”-19
ونرشت الحكوم�ة التوجيهات اإلرش�ادية
التي يج�ب اتباعها من أج�ل تقليص قيود
االغ�الق الت�ام وتضمن�ت الخط�وة الثانية
م�ن العملي�ة “الس�ماح بإقامة األنش�طة
الثقافية والرياضية خل�ف أبواب موصدة،
م�ع الحرص الش�ديد عىل تجن�ب مخاطر
التواصل االجتماعي”.
ولن يُسمح باقامة النشاطات الرياضية إال
إذا تم احراز تقدم كاف يف الحد من انتش�ار
الفريوس من اآلن وحتى ذلك الحن.
وتخط�ط أندية الدرجة املمت�ازة للعودة اىل
املالع�ب يف األس�بوع الثاني م�ن حزيران/
يونيو عىل أق�ل تقدير .وهي تعقد اجتماعا
للبحث يف املوضوع وس�ط مخاوف متزايدة
ب�ن الالعب�ن بش�أن موض�وع الس�المة،
كذل�ك االنقس�امات حول خط�ة “مرشوع

االستئناف”.
وقب�ل النظ�ر يف اس�تئناف املباريات ،يجب
االتف�اق ع�ىل الربوتوك�والت ح�ول كيفية
العودة إىل التدريب الجماعي بأمان وكيفية
تعام�ل رابطة الربيمريليغ مع األش�خاص
املصابن.
من جانب آخر ،ازداد منس�وب القلق بشأن
القدرة عىل تحقي�ق الرابطة هدفها بإنهاء
املباريات ال� 92املتبقية من املوسم ،بعدما
كش�ف نادي برايتون إصاب�ة العب ثالث يف
صفوفه ب�”كوفيد.”-19
وإنكل�رتا ه�ي واح�دة م�ن ث�الث بطوالت
وطنية ك�ربى يف أوروبا ل�م تتوصل بعد اىل
خريط�ة طري�ق دقيقة بش�أن مس�تقبل
موس�مها ،حالها ح�ال إيطاليا وإس�بانيا

حيث تس�جل أيضا يف األيام املاضية حاالت
إصابات يف صفوف بعض أندية اللعبة.
ولم يؤثر إعالن نادي دينامو دريس�دن من
الدرجة األملاني�ة الثانية وضع كامل فريقه
األول وجهازه الفني يف الحجر الصحي بعد
اكتشاف إصابتن جديدتن يف صفوفه ،عىل
خطط رابطة البوندس�ليغا بإع�ادة عجلة
املوسم للدوران بدءا من السبت املقبل.
وكان ع�دة العب�ن يف ال�دوري اإلنكلي�زي
ق�د أعربوا ع�ن مخاوفه�م من الع�ودة إىل
التدري�ب بش�كل مترسع ،وإىل منافس�ات
كرة القدم التي تتطلب إلتحامات ،يف الوقت
ال�ذي يطلب فيه من كافة الش�عب اإللتزام
بإرشادات التباعد اإلجتماعي.
وتعد اململكة املتحدة ،أكثر الدول األوروبية

تأثرا بفريوس كورونا املستجد ،حيث أسفر
حتى أول أم�س االثنن عن ما يزيد عن 32
أل�ف وفاة ،من ب�ن قراب�ة  223ألف حالة
معلنة.
وغرد العب وسط فريق نوريتش سيتي تود
كانتويل عىل موقع “تويرت” يف هذا السياق
قائال“ :نحن أناس أيضا”.
وترغب رابط�ة الدوري اإلنكليزي يف تجاوز
العدي�د م�ن العقبات م�ن أجل اس�تكمال
املوسم متذرعة بالرورات االقتصادية.
وم�ن املتوق�ع أن تخ�رس األندية م�ا يقدر
بمليار جنيه إس�رتليني ( 1,2مليار دوالر)
إن لم يس�تكمل املوس�م ،منها  760مليون
جنيه إسرتليني من عقود النقل التلفزيوني،
وه�ذه القنوات س�تكون راضي�ة إذا لعبت

اعالم الكرتوني

املباريات خلف األبواب املوصدة”.
وتس�ببت املخاوف املالية يف انقسامات بن
أندي�ة الدرجة املمتازة العرشين ،األمر الذي
قد ينهي فرص استئناف البطولة.
وتق�ود الفرق املهددة بالهب�وط اىل الدرجة
األوىل (“تشامبيونش�يب”) حمل�ة رف�ض
إقام�ة املباري�ات املتبقي�ة م�ن املوس�م يف
مالعب محايدة ،لعدم فقدان أفضلية اللعب
عىل أرضها ،ولكونها عرضة لخسائر مالية
ضخمة يف حال هبوطها.
وق�ال س�كوت داكس�ربي ،رئي�س ن�ادي
واتفورد ملوقع النادي عىل ش�بكة اإلنرتنت:
“مع كل هذه التنازالت واملخاطر الصحية،
يُطلب منا إنهاء منافس�ة ال تشبه تلك التي
بدأناه�ا ( )...هل هذا ع�ادل؟ هل هناك أي
من مظاه�ر النزاه�ة الرياضي�ة؟ بالطبع
ال”.
كما عارض رؤس�اء أندية برايتون ووست
ه�ام وأس�تون في�ال علن�ا خط�ة املالعب
املحاي�دة ويب�دو أنه�م ل�ن يرتاجع�وا عن
موقفه�م إال إذا كان هناك اتفاق عىل إلغاء
الهبوط هذا املوسم.
ومع ذلك ،يمكن أن يس�بب ذل�ك املزيد من
املصاعب املالية للدوري ككل.
وال تب�دو القن�وات صاحب�ة الحقوق بنقل
البطول�ة تلفزيوني�ا مهتم�ة بإنفاق مئات
املالي�ن م�ن أج�ل سلس�لة م�ن املباريات
“الو ّدي�ة” التي ال تحمل طابع التنافس من
أجل الهروب من الهبوط.
واشار رئيس الرابطة االنكليزية لكرة القدم
ري�ك ب�اري االس�بوع امل�ايض اىل امكانية
اللج�وء اىل القض�اء يف ح�ال رف�ض ترفيع
ثالثة أندية من الدرجة األدنى.

خطوة حذرة حنو استئناف التدريبات اجلماعية يف ايطاليا
خطت الحكومة االيطالية خطوة حذرة باتجاه السماح
باس�تئناف التدريب�ات الجماعي�ة ألندي�ة ك�رة القدم
اعتبارا ً من  18أيار/مايو لكن برشط تعديل الربوتوكول
الصحي.
وقال وزيرا الصحة االيطايل روبرتو سبريانزا والرياضة
فيتش�نزوا سبادافورا يف بيان مشرتك“ :تم تقديم الرأي
املطل�وب من قبل الحكومة بش�أن الربوتوك�ول املقدم
من االتحاد االيط�ايل لكرة القدم ،من قبل اللجنة الفنية
العلمي�ة وه�و يؤكد املس�ار الح�ذر املتبع م�ن الوزراء
املختصن”.
وأضاف البيان “إن تعليمات اللجنة التي يجب أن تكون
صارمة وملزمة سرتس�ل إىل االتحاد إلج�راء التعديالت
الالزم�ة عىل الربوتوكول من أجل الس�ماح باس�تئناف
التدريبات الجماعية بسالم اعتبارا ً من  18أيار/مايو”.
وت�م الس�ماح لألندي�ة اإليطالي�ة بمع�اودة التدريبات
الفردي�ة يف الرابع من أيار/ماي�و وذلك للمرة األوىل منذ
توقف النشاط يف  9آذار/مارس.
وكان الحص�ول ع�ىل رأي اللجنة الفني�ة والعلمية التي
تنصح الحكومة اإليطالية بش�أن االستئناف التدريجي

للنش�اط الري�ايض يف بلد خضع للحج�ر الصحي من 9
آذار/م�ارس إىل الرابع م�ن أيار/مايو ،خطوة مهمة يف

الطريق نحو استئناف النشاط الكروي.
وكان الربوتوكول الصحي الذي قدمه االتحاد اإليطايل يف

شاكيل أونيل يطالب بإلغاء موسم الـNBA

طالب أس�طورة كرة الس�لة األمريكية ش�اكيل أونيل بإلغاء الدوري
األمريكي للمحرتفن ملوسم  2019-2020والذي توقف يف آذار/مارس
بسبب تفيش فريوس كورونا.
وق�ال أونيل نجم ل�وس أنجليس ليكرز الس�ابق الذي أصب�ح معلقا ً
تلفزيونيا ً يف الوقت الحايل لصحيفة “يو أس أي توداي”“ :أعتقد بأنه
يتعن علينا التخيل عن املوس�م .يجب ع�ىل الجميع العودة إىل منزله،
االس�تعداد جي�دا ً والعودة املوس�م املقبل .بكل بس�اطة يج�ب إلغاء
املوسم الحايل”.

واعترب أوني�ل الفائز بالدوري األمريكي أرب�ع مرات بينها ثالث
م�رات م�ع ليك�رز ( 2000و 2001و 2002وم�رة م�ع ميامي
( )2006والذي دافع أيضا ً عن ألوان أورالندو ماجيك ،بأن الفائز
بالدوري إذا اس�تكمل موس�م  2019-2020لن يك�ون بطال ًفعليا ً
وقال يف هذا الصدد:
“مع�اودة املوس�م واالس�تعجال يف إقام�ة الب�الي أوف؟ بغض
النظر ع�ن هوية الفريق الذي س�يتوج باللقب ،س�يكون
هن�اك عالمة اس�تفهام إىل جانب اس�مه ولن يحظى
باالحرتام الذي يحظى به البطل كالعادة”.
وأضاف“ :ماذا س�يحصل إذا نجح فريق لم
يك�ن من بن املرش�حن إلح�راز اللقب
(يف آذار/م�ارس) يف الفوز يف جميع
املباري�ات بالنظ�ام الجدي�د من
َ
س�يكن له
البالي أوف؟ ال أحد
االحرتام .مرة جديدة ،يجب
إلغ�اء املوس�م واالهتمام
الالعب�ن
بصح�ة
وأنص�ار اللعبة قبل
الع�ودة املوس�م
املقبل”.

العبو كالياري يتخلون عن راتب أبريل
تخ�ىل العبو ن�ادي كالي�اري اإليطايل عن راتب ش�هر
نيس�ان/أبريل ،بحس�ب ما ذك�ر النادي ال�ذي يواجه
صعوب�ات مالي�ة بس�بب جائح�ة ف�ريوس كورون�ا
املستجد.
وش�كر رئي�س النادي توم�ازو جولين�ي الالعبن عىل
ّ
“حسهم يف املساهمة بش�كل ملموس لحماية النادي،
يف مواجهة تطورات معقدة يصعب التنبؤ بها”.

وتاب�ع النادي:
“كم�ا طال�ب
ا ملو قع�و ن
ع�ىل الوثيقة،
ستس�هم ه�ذه
العملية يف خفض
للبطال�ة
كب�ري
الجزئي�ة بالنس�بة
ملوظفي النادي”.
وكان العب�و ن�ادي روم�ا
ومدربه�م الربتغ�ايل باول�و
فونس�يكا ق�د تخلوا ع�ن راتب
أربعة أش�هر لألس�باب عينها ،كما
توصل نادي�ا يوفنتوس بط�ل الدوري
وبارم�ا اىل اتفاق�ات لخف�ض روات�ب
العبيهم.
وتم االتف�اق عىل هذا املبدأ من قبل جميع األندية
خالل جمعية عمومية لرابطة الدوري.
ويحتل كالي�اري املركز الثاني ع�رش يف الدوري
االيطايل لك�رة القدم قب�ل تعليق املنافس�ات يف
 9آذار/م�ارس امل�ايض ،علما بأنه تم الس�ماح
لألندية بمعاودة التدريبات الفردية منذ  4أيار/
مايو الجاري.
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البداية “غري كاف” بحسب الوزير سبادافورا.
وأكد س�بادافورا أن الفحوصات العدي�دة التي يجب أن
يجريها العبو كرة القدم ال يجب أن تأتي “عىل حس�اب
املواطنن”.
وأضاف“ :يف حال حصلت هذه التعديالت ،يمكن أن تبدأ
التدريبات الجماعية اعتبارا ً من  18أيار/مايو”.
أم�ا يف ما يتعلق بالس�ؤال ح�ول تاريخ ع�ودة الدوري
اإليطايل اعترب الوزير أنه ال يمكن اتخاذ قرار بهذا الشأن
قبل أس�بوع بقوله“ :املوقف األكثر منطقيا هو الحذر.
م�ن اآلن وحتى مرور أس�بوع نس�تطيع رؤية مس�ار
انتقال العدوى قبل أن نقرر بالنسبة إىل الدوري”.
وكش�فت وس�ائل اإلعالم املحلي�ة ّ
بأن من ب�ن النقاط
العالق�ة ،هو ع�دد الفحوصات الروري�ة والخطوات
الت�ي يج�ب اتباعه�ا يف ح�ال ظه�ور ح�االت إيجابية
جديدة.
فمنذ عودة التدريبات الفردية ،أصيب  8العبن بفريوس
كورون�ا بينهم أربعة يف س�مبدوريا وثالثة يف فيورنتينا
وواح�د يف تورينو.ويأم�ل االتحاد اإليطايل يف اس�تئناف
الدوري املحيل يف الرابع عرش من حزيران/يونيو.

البورتا يريد عودة غوارديوال لو فاز
برئاسة برشلونة

كش�فت وس�ائل إع�الم إس�بانية أن خ�وان البورتا أوض�ح أنه
سيس�عى لعودة املدرب الس�ابق بيب غوارديوال إىل برش�لونة لو
نجح يف الفوز برئاسة النادي يف .2021
وت�رأس البورتا برش�لونة م�ن  2003وحت�ى  2010وكان يتوىل
املس�ؤولية عندما صع�د غوارديوال م�ن فريق الش�باب لتدريب
الفريق األول يف .2008ويمتد عقد غوارديوال مع مانشسرت سيتي
حتى يونيو/حزيران  2021لكن الغموض يحيط بمستقبله بعد
ق�رار منع الن�ادي من املش�اركة يف البط�والت األوروبية لعامن
بسبب انتهاك لوائح اللعب املايل النظيف وهي العقوبة التي طعن
ضدها الفريق اإلنكليزي.ونقلت ش�بكة ت�ي.يف  3الكتالونية عن
البورتا قوله” :أعمل عىل ترش�يح نفيس للرئاس�ة .كنت الرئيس
من قبل ومتحمس للعودة .أود عودة غوارديوال لكنه اآلن يف سيتي
وهذا قرار يجب عىل بيب أخذه .إنه املعيار لربشلونة والعديد من
أهل كتالونيا يريدون عودته لتدريب برشلونة مرة أخرى“.
وتابع“ :يف الوقت املناس�ب سأتحدث إىل الشخص الذي نؤمن أنه
يجب أن يكون مدربا لربشلونة بدءا من .“2021
ونال برشلونة  14لقبا تحت قيادة غوارديوال قبل رحيله يف 2012
من بينها ثالثة ألقاب يف الدوري واثنان يف دوري أبطال أوروبا.

العبو بايرن يدخلون معسكراً مغلقاً

وص�ل العب�و باي�رن ميوني�خ إىل الفن�دق الذي س�يقيض فيه
َ
ُ
فرتة حجر قبل اس�تئناف الدوري األملان�ي خالل أيام.
الفري�ق
ووص�ل الالعب�ون إىل الفن�دق ع�رب حافلتن مختلفت�ن ،حيث
ُ
ُ
الس�ماح ألي
الفريق معس�كرا ً مغلقا ً هناك ولن يت َم
س�يقيض
فر ٍد بالخروج من الفندق مهما كانت األس�باب ،عىل أن يواصل
الالعبون تدريبا ِتهم هناك أيضا ً اس�تعدادا ً الس�تئناف املوس�م،
َ
السبت
الفريق البافاري إىل العاصمة برلن
حيث ستتوجه بعثة
ِ
املقب�ل ،ملالق�اة أونيون برلن يو َم األحد املقب�ل .ويتصدر بايرن
ميونيخ الرتتيبَ متقدما ً بأربع نقاط عىل بوروس�يا دورتموند،
مع تبقي تسع ِجوالتٍ عىل نهاية املوسم.

عودة إبراهيموفيتش إىل صفوف ميالن
ع�اد النج�م الس�ويدي
زالت�ان
املخ�رم
ابراهيموفيتش إىل إيطاليا
لالنضمام إىل صفوف ناديه
مي�الن بع�د أن أمىض ش�هرين
يف ب�الده كما ذكرت عدة وس�ائل
إعالم إيطالية.
وبثت شبكة “سكاي سبورت” صورا ً
عدة للمهاجم لدى وصوله إىل ميالنو
وهو يرت�دي كمامة وقفازات
قب�ل أن يتوج�ه إىل

ميالنيلو مقر تدريبات نادي الروسونريوي.
وبحس�ب وس�ائل اع�الم ع�دة ،س�يمكث
إبراهيموفيت�ش يف الحج�ر الصح�ي يف مقر
النادي ملدة  14يوما ً.
ويت�درب زم�الء إيراهيموفيت�ش بش�كل
فردي منذ اس�بوع وقد يع�اودون التدريبات
الجماعي�ة يف  18الح�ايل يف ح�ال س�ماح
السلطات الصحية بذلك.
وكان “ايربا” غادر ايطاليا يف  12آذار/مارس
ليستقر يف ستوكهولم حيث تمكن من اجراء
تدريب�ات يف صف�وف ن�ادي هامارب�ي الذي

يملك حصة فيه.
وكانت القيود من أجل احتواء انتشار فريوس
كورون�ا املس�تجد اكثر سالس�ة يف الس�ويد
مقارنة بال�دول االوروبية األخ�رى وتحديدا
ايطالي�ا الت�ي اتخ�ذت اج�راءآت صارمة يف
الحجر الصحي.
وبع�ودة “ايربا” يك�ون ال�دوري االيطايل قد
اس�تعاد جميع نجوم�ه الدولي�ن بعد عودة
النج�م الربتغايل كريس�تيانو رونالدو االثنن
املايض اىل تورينو والفرنيس فرانك ريبريي اىل
فلورانسا يوم الجمعة املايض.

نيمار ومبابي باقيان يف سان جريمان حبسب هرييرا
نيم�ار ومبابي باقيان يف س�ان جريمان ،هذا
م�ا أكده زميلهما اإلس�باني أندي�ر هرييرا ،يف
ترصيح�ات تناقلتها وس�ائل إع�الم أوروبية
باهتمام.
وارتبط نجم باريس س�ان جريمان ،الربازييل
نيمار بالعودة إىل برشلونة حامل لقب الدوري
اإلس�باني ،بعد ما يقرب من ثالث سنوات من
انتقال�ه إىل عاصم�ة األنوار بصفقة قياس�ية
وصلت إىل  222مليون يورو.
يف غض�ون ذلك ،لم تتوق�ف األخبار التي تحدثت
عن أن مبابي مطلوب من قبل ريال مدريد اإلسباني،
يخف زين الدين زي�دان إعجابه بمواطنه ويف
إذ ل�م
ِ
أكثر من مناسبة.
وق�ال هريي�را ملوقع كوبي يف ترصيح�ات تناقلتها
وس�ائل إعالم أوروبية باهتمام“ :تناولت العش�اء
م�ع نيمار قبل الحجر الصح�ي وهو منخرط جدا ً
يف املرشوع”.
هريي�را أك�د أن ارتب�اط مباب�ي ونيمار ل�م يتأثر
بفرتة التوقف بس�بب كورونا“ :الالعبان ال يزاالن
مرتبط�ان بالنادي وأكثر م�ن أي وقت مىض رغم
التوقف الحايل”.

وأضاف“ :نيمار ومبابي س�عيدان بأنهما جزء من مرشوع
فريقن�ا ،إنهم�ا عىل حد س�واء يش�عران بأنهم�ا يحققان
أهدافهما يف الفريق”.
وت�م إعالن س�ان جريمان بطالً لل�دوري الفرنيس بعد إلغاء
املوس�م يف الش�هر املايض بس�بب جائحة ف�ريوس كورونا.
وعن مش�اعره ح�ن توج م�ع فريقه بطالً ق�ال إنه “أحب
الفوز يف امللعب”.
وبحس�ب املوق�ع ف�إن هريي�را يعي�ش الحج�ر الصحي يف
رسقس�طة ويرشح األس�باب“ :لقد بدأت الحجر يف باريس
ألن�ه يف البداي�ة كان بإمكاننا ممارس�ة الرياض�ة ،وعندما
منعوها ،أعطوني اإلذن بالعودة إىل رسقسطة”.

أتلتيكو يواصل استعداداته الستئناف املوسم

رفع أتلتيكو مدريد من وترية تدريبا ِته استعدادا ً الستئناف املوسم.
وشارك يف تدريب الفريق ُّ
كل الالعبن بقيادة دييغو كوستا وجواو
َ
ُ
فيليكس ،حيث واصل الفريق العمل مع االحتفاظ بمسافة التباع ِد
ُ
الجدية الشديدة عىل نجوم أتلتيكو
االجتماعي بن الالعبن.وظهرت
التدريب الذي أظهر فيه عد ٌد من الالعبن لياقة ًبدنية
مدري�د خالل
ِ
َ
ُ
املوافقة الرسمية عىل التحول إىل التدريبات
الفريق
ًعالية .وينتظر
َ
رشيطة ارتداء األقنعة َط َ
زمن التدريب.
وال
الجماعية
ِ

السلطة الرابعة
العدد 7248 :االربعاء  13 -ايار 2020

الالمي يؤكد ان رئيس الوزراء يستحق
بعض الوقت ليصلح هنا وهناك

بغداد /نينا:
اك�د نقيب الصحفيني العراقيني رئي�س اتحاد الصحفيني العرب مؤي�د الامي ان رئيس
الوزراء يستحق بعض الوقت ليصلح هنا وهناك .
وتس�اءل الامي يف تغريدة عى “ تويرت بالقول “ ,أال يستحق رئيس الوزراء بعض الوقت
ليصلح هنا وهناك “؟.
واض�اف  ,ان الكاظمي لم يجد نظام�ا سياسيا مثل سويرا ولم يجد اعمارا ً كما يف دبي
ول�م يك�ن امامه نظاما اقتصاديا مث�ل ماليزيا ولم ينعم بلده بنظ�ام صحي واجتماعي
كباق�ي البل�دان ولم يجد وضعا ً أمنيا كما يف جيبوت�ي ..أي منصف يجب ان يعطيه برهة
من الزمن “.

عد انتظار دام أكثر من عشر سنوات ..

حمافظ النجف يوزع  ٢٥٠قطعة ارض
سكنية على صحفيي واعالميي احملافظة
النجف /نينا:
ب�ادر محافظ النجف لؤي الي�ارسي اىل توزيع  ٢٥٠قطعة ارض سكنية اىل اعضاء نقابة
الصحفيني العراقيني العامل�ني من اعاميي وصحفي املحافظة بعد انتظار دام اكثر من
ع�رش سنوات .وقال اليارسي يف كلم�ة له  ،ان “جهود كبرة ومشرتكة بذلت من الجميع
يف ه�ذا االنج�از ،وهو استحق�اق لجميع اعامي�ي وصحفي املحافظ�ة ،وهنالك اسباب
ومعوقات كثرة سابقة اخرت هذا االستحقاق”.واضاف “ كان باالمكان حصول مختلف
الرشائ�ح عى استحقاقها من االرايض السكنية ومنهم رشيحة الصحفيني ،اال ان توزيع
مناطق شاسعة كفرص استثمارية غر مثمرة باملحافظة كان أحد اسباب عدم نيل هذا
االستحقاق”.وثمن اليارسي دور اعاميي وصحفي املحافظة وجهودهم املهمة سواء يف
ابراز ما تحقق من النرص عى تنظيم داعش االرهابي او ما يتم اليوم من ابراز يف املعركة
ض�د ف�روس كورونا حيث كان االعام اب�رز مقومات النجاح يف القض�اء عى الفروس
باملحافظة.م�ن جانب�ه اك�د رئيس فرع النقاب�ة اي�اد الجب�وري  ،ان “ فرحة صحفيي
واعاميي املحافظة ال توصف بنيلهم هذا االستحقاق لهم ولعوائلهم وكان ملحافظ النجف
الي�ارسي ولنقيب الصحفيني مؤيد الامي دور مهم وكب�ر يف متابعة وتذليل الصعوبات
للوصول اىل هذا االستحقاق للزماء من صحفيي واعاميي النجف األرشف.

حمافظ ذي قار يوجه باستئناف توزيع
قطع اراضي الصحفيني

بغداد/نينا:
وجه محافظ ذي قار ناظم الوائي ،مديرية بلدية املحافظة باستئناف توزيع قطع ارايض
الصحفيني.
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بعد جدال مع مراسلة آسيوية

ترمب ينهي فجأة مؤمتره الصحفي اليومي حول كورونا
واشنطن/أ .ف .ب:
أنه�ى الرئيس األمرك�ي دونالد
ترم�ب مؤتم�ره الصحفي حول
فروس كورونا بش�كل مفاجئ
اإلثن�ني بع�د ان�دالع ج�دل بينه
وبني مراسلة أمركية من أصول
آسيوية.
سأل�ت ويجي�ا جيان�غ مراسلة
ش�بكة “يس بي إس” ترمب عن
سبب إرصاره بشكل مستمر عى
القول إن الوالي�ات املتحدة تقوم
بعم�ل أفض�ل أكث�ر م�ن أي بلد
آخ�ر عندما يتعلق األم�ر بإجراء
فحوص فروس كورونا.
وتابعت سؤالها “م�ا أهمية هذا
األم�ر؟ ،وملاذا ه�و بالنسبة إليك
منافسة عاملية ،يف حني أن هناك
أمركيني يخ�رون حياتهم كل
ي�وم ،ونح�ن ال نزال ن�رى يوم ًيا
املزيد من اإلصابات؟”.
أجابها ترمب“ :الناس يخرون

إىل ترم�ب“ :سي�دي ،مل�اذا توجّ ه
إيلّ ه�ذا ال�كام بش�كل خاص”،
يف إش�ارة إىل كونه�ا م�ن أص�ول
آسيوية .فرد عليها ترمب“ :أنا ال
أقول لك هذا الكام بشكل خاص،
بل أقول�ه لكل ش�خص قد يسأل
ً
ً
مشينا مثل هذا”.
سؤاال

حياته�م يف كل مكان يف العالم”،
ث�م تاب�ع بن�ربة غاضب�ة “ربما
يجب أن توجّ ه�ي هذا السؤال إىل
الص�ني .ال تسأليني أنا ،بل إسأيل
الص�ني ه�ذا الس�ؤال ،وعنده�ا
ستحصلني عى إجابة غر عادية

للغاية”.
لك�ن وبينم�ا كان ترم�ب يعطي
اإلذن ملراسلة أخرى لتسأل ،عادت
ويجيان ،الت�ي تعرّف عن نفسها
بأنها من وست فرجينيا ومولودة
يف الصني ،لتوجّ �ه استفسارًا آخر

ث�م أعط�ى ترم�ب اإلذن ملراسلة
أخ�رى لتسأل ،يف ح�ني استمرت
ويجي�ان بطل�ب إجاب�ة ع�ن
تساؤلها ،قب�ل أن ينتقل الرئيس
إىل مراسل�ة ثالث�ة ،فوجئ�ت
بإنهائ�ه مؤتم�ره الصحف�ي
بشكل مفاجئ ،ومغادرته ،بينما
كانت ته� ّم بطرح سؤالها .وكان
التضامن رسي ًعا مع ويجيان عى
االنرتنت ،حيث تص ّدر الهاش�تاغ
الخ�اص به�ا “إدعم�وا ويجيان
جيانغ” موقع تويرت.
وغرّد الناش�ط واملمثل األمركي
من أص�ل آسيوي ج�ورج تاكي
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ً
قائ�ا “أنا أق�ف إىل جانب ويجيا
جيانغ ضد نوب�ات غضب ترمب
العنرصية”.
أم�ا مراس�ة “يس إن إن” آبري�ل
ً
سابق�ا
ري�ان ،الت�ي تعرّض�ت
لنوب�ات غض�ب ترم�ب ،فكتبت
مخاطب�ة ويجي�ان “أه�ا بك يف
الن�ادي .هذا مث�ر للغثيان .إنها
عاداته” .وال يخفي ترمب كرهه
لإلعام ،وغال ًبا ما اصطدم كام ًيا
م�ع املراسل�ني خ�ال مؤتمراته
الصحفي�ة اليومية حول فروس
كورونا.
ه�ذا وتجاوزت الوالي�ات املتحدة
اإلثنني عتبة  80ألف وفاة نتيجة
ف�روس كورون�ا املستجد ،وفق
تع�داد لجامعة جون�ز هوبكنز،
م�ا يمثل حصيل�ة مأساوية هي
األس�وأ يف العال�م ،ويتوق�ع أن
ترتف�ع بش�دة خ�ال األسابي�ع
املقبلة.

الصحفيون ضحايا تصفية احلسابات السياسية بني بكني وواشنطن
بكني /متابعة الزوراء:
أعرب�ت وزارة الخارجي�ة الصيني�ة ع�ن
احتجاجه�ا الشديد عى الوالي�ات املتحدة
التي زادت من ضغطها عى وسائل اإلعام
الصينية التي تمارس نشاطها يف أراضيها،
وهددت الصني بالرد عى هذه اإلجراءات.
وقال املتح�دث باسم الخارجي�ة الصينية
تش�او ليجيان ،يف مؤتمر صح�ايف االثنني:
“الجانب األمركي يزيد الضغط باستمرار
ع�ى وسائ�ل اإلع�ام الصيني�ة العاملة يف
الوالي�ات املتح�دة… نع�رب ع�ن استيائنا
واحتجاجنا الشديد ع�ى هذه الترصفات.
نطالب الواليات املتح�دة بتصحيح الخطأ
ال�ذي ارتكبته ع�ى الف�ور ،وإال سنضطر
للرد عليها بتدابر مماثلة”.
وأض�اف ع�ى أن “التداب�ر الت�ي تتخذها
واش�نطن ،تشكل أحكاما مسبقة متحيزة
تستند إىل أفكار من زمن الحرب الباردة”.
وأص�درت وزارة األمن الداخ�ي األمركية
الت�ي أش�ارت إىل س�وء معامل�ة الص�ني
للصحافي�ني قواعد جديدة الجمعة تقلّص
م�دة التأش�رات الص�ادرة للصحافي�ني
الصيني�ني إىل  90يوم�ا كح�د أق�ى ،مع
إمكانية طلب تمديد.
وكان�ت تأش�رات الصحافي�ني الصينيني
مفتوح�ة بقدر ف�رتة عمله�م يف الواليات
املتحدة.
وب�رر املسؤول�ون األمركي�ون الخط�وة
بأنه�ا رد عى “نقص متزايد يف الشفافية”

يف التقاري�ر الواردة م�ن الصني ،بحجة أن
ذل�ك اإلجراء يه�دف لتشجي�ع حرية أكرب
للصحافة يف الباد.
وفاقم�ت اإلج�راءات املتبادل�ة بح�ق
الصحافيني التوتر الدبلومايس بني البلدين
اللذين انخرطا يف سجاالت بشأن فايروس
كورون�ا املستج�د بينم�ا ه�دد الرئي�س
األمرك�ي دونال�د ترام�ب بف�رض رسوم
جمركية جديدة عى بكني.
وطردت الصني يف فرباي�ر ثاثة صحافيني
يعمل�ون ل�دى “وول سرتي�ت جورن�ال”
بعدما نرشت الصحيف�ة مقال رأي بشأن
أزم�ة كوفي�د –  19وصفت�ه بك�ني بأن�ه

عنرصي.
وبع�د أسابي�عّ ،
خفض�ت واش�نطن عدد
املواطنني الصيني�ني العاملني لدى وسائل
إعام رسمية يف الواليات املتحدة.
ور ّدت بك�ني يف م�ارس بط�رد أكث�ر م�ن
ع�رشة صحافيني أمركي�ني يعملون لدى
“نيوي�ورك تايم�ز” و”واش�نطن بوست”
و”وول سرتيت جورنال”.
لكن نادي املراسلني األجانب يف الصني قال
يف تقريره السنوي إن عرشة مراسلني عى
األقل حصلوا عى وثائق اعتماد كإعاميني
صالحة ملدة ستة شهور أو أقل.
وذك�ر التقري�ر أن السلط�ات الصيني�ة

“تستخدم التأشرات كأسلحة ضد وسائل
اإلعام األجنبية بطريقة غر مسبوقة”.
وانتق�دت وسائ�ل إع�ام صيني�ة بش�دة
الرئيس األمرك�ي يف تعامله مع الصحافة
الصيني�ة ،وقال�ت إن إدارته ش�جعت عى
مع�اداة الص�ني بش�كل أكرب ،فق�د كثفت
أيضا م�ن هجماته�ا عى وسائ�ل اإلعام
الصيني�ة املتواج�دة يف الوالي�ات املتح�دة
يف إط�ار م�ا اسمت�ه مب�دأ “تعزي�ز حرية
الصحافة” الذي تضمن التسجيل القري
لوسائل اإلع�ام األجنبية بما فيهم أعضاء
البعثات الدبلوماسية وبطبيعة الحال طرد
الصحافيني.
واعت�ربت أنه نتيج�ة لذلك ال مف�ر من رد
الجانب الصيني ،ورغم أن التحركات كانت
ردا ع�ى ترصف�ات البي�ت األبي�ض ،إال أن
وسائل اإلعام األمركية واصلت تصويرها
كإج�راءات منفصل�ة مما سم�ح لإلدارة
األمركية بمواصلة الرتويج لروايتها.
وأضافت أن تلك اإلجراءات لن تشجع حرية
أك�رب للصحاف�ة يف الص�ني ع�ى اإلطاق،
ولكنها يف الواقع تل�زم بكني بالرد بدورها
والدفاع عن مصالحها.
ووصفت الخطوة األمركية األخرة بأنها
انتقاص من شأن الصحافيني الصينيني .ال
ينطب�ق فقط عى وسائل اإلعام الصينية،
ب�ل ينطب�ق عى جمي�ع حام�ي الجنسية
الصينية واملنظمات اإلعامية التي ينتمون
إليها.

اإلعالم الرياضي الفلسطيني

ٌ
كفاءات ميدانية وصحفيات استطعن إثبات وجودهن

غزة/الرشق االوسط:
عرب أث�ر إذاعة أمواج الرياضي�ة التي تبث
ّ
يطل من�ذ ع� ّدة سنوات
م�ن قط�اع غ�زة،
الشاب هش�ام معمر ( 21عاما)ً
ّ
الصحفي
يومياً ،يف نرشاتٍ إخبارية وبرامج متنوعة،
تفت�ح نوافذ مختلفة ع�ى الواقع الريايض
املح�ي والعربي والعاملي ،إىل جانب عمله يف
التعلي�ق الريايض عى مباري�ات كرة القدم
الذي بدأه من�ذ أعوام الطفول�ة ،حيث كان
يش�ارك يف التعليق عى دوري�ات كرة القدم
املختلفة عرب إذاعاتٍ مختلفة.
ويذكر معم�ر ّ
أنه توىل يف سبتم�رب (أيلول)
لع�ام  ،2018إدارة إذاع�ة أم�واج التي تقع
ضم�ن مؤسسة تض�م إىل جانبه�ا محطة
أرضي�ة وموقع�ا إلكرتوني�ا يغط�ي جميع
تفاصي�ل الرياضة املحلي�ة ،وكان بذلك هو
بسن صغ�رة يتوىل تل�ك املهمة
أول ش�اب
ٍ
الت�ي حص�ل عليها بعدما عم�ل باملؤسسة
ألكثر من أربع سنوات ،وش�ارك يف التعليق
عى ع�دد من املباري�ات املحلي�ة والعربية،
منوه�ا ً إىل ّ
أنه يشع�ر من خ�ال احتكاكه
املستمر يف اإلعام الريايض املحيّ ،
أن األخر
ينحو بشك ٍل متواصل نحو التطور ومواكبة
أساليب التغطية والتحليل العاملية.
من جانبه ،يرى الصحف�ي الريايض إسام
صق�ر ّ
أن املؤسس�ات اإلعامي�ة املحلي�ة
بشك ٍل عامُ ،تويل اهتماما ً خاصا ً بالرياضة،
ال سيم�ا يف ّ
ظل الث�ورة التقني�ة والرقمية،
التي أدت لرتاجع إقبال كثر من الناس عى
وسائ�ل اإلع�ام التقليدي؛ ألج�ل الحصول
ع�ى األخب�ار ،واالكتف�اء بتوجهه�م له�ا
يف ح�ال احتاج�وا للرتفي�ه ،وللوص�ول مل�ا
تقدم�ه من مواد حرصي�ة بقوالب مبدعة،
موضح�ا ً ّ
أن كثرا من الصح�ف واإلذاعات
ً
مساح�ة معلومة
والفضائي�ات ،تخصص
للتغطي�ة الرياضية االعتيادي�ة« ،ويف حال
األحداث الرياضية الكبرةّ ،
فإنها توسع من
إطار تغطيتها».

وال يخف�ي صق�ر ضمن حديث�ه األثر الذي
ترك�ه أم�ر إغ�اق ع�دد م�ن املؤسس�ات
الصحفية مؤخرا ً عى واقع اإلعام الريايض
املحي ،فاملحط�ات الفضائي�ة التي أغلقت
بسب�ب األزم�ات املالي�ة التي لحق�ت بها،
كانت تخصص أكثر من فرتة وع ّدة برامج؛
ملناقش�ة الش�ؤون الرياضي�ة واستضافة
الرياضيني ونجوم الدوريات املحلية ،وينوه
إىل ّ
أن هناك مؤسسات  -أغلبها من اإلذاعات
واملحطات األرضية  -تحاول سد ذلك العجز،
من خال بثها املب�ارش للمباريات وعقدها
لاستديوه�اتالتحليلي�ة.
الصحفي الريايض أحم�د أبو ذياب يوضح
ّ
أن تطور منظوم�ة اإلعام الريايض املحي،
جاءت كنتيج�ة النتظام العمل يف الدوريات
الرياضية املحلية ،إضافة لتأسيس االتحاد
الع�ام للصحفي�ني الرياضيني ال�ذي يحمل

صف�ة رسمي�ة ول�ه مقاع�د يف املؤسسات
العربية والدولية ،ويجمع صحفيي القطاع
والضفة والشتات ،منبها ً إىل ّ
أن وجود حوايل
 15موقع�ا ً إلكرتوني�ا ً رياضي�ا ً فلسطيني�ا ً
متخصصا ً يف املج�ال الريايض ساهم كذلك
يف التطور.
ويلف�ت إىل ّ
أن العقب�ات الت�ي تقف يف وجه
تطوير منظومة اإلع�ام الريايض متعددة،
وأهمه�ا االحت�ال ال�ذي يمن�ع التواص�ل
ب�ني الضف�ة والقطاع بخص�وص الشؤون
الرياضي�ة ،ويعي�ق عق�د ال�دورات وقدوم
املدربني ،كما ّ
أن�ه وقف أكثر من مرّة بوجه
عقد مباريات ،تجم�ع بني فرق فلسطينية
مختلفة.
ويتابع أبو ذياب الذي يعمل يف مجال اإلعام
ً
قائ�ا« :هناك
الري�ايض من�ذ ع�ام 1998
مش�اكل داخلية أيض�ا ً تقف أم�ام التقدم،

ومنه�ا أمر ع�دم وجود مخصص�ات مالية
ورواتب لكثر من الصحفيني الرياضيني ال
سيما العاملني يف قطاع غزة ،والبالغ عددهم
 160صحفي�ا وصحفية تقريب�اً ،و ُيضاف
للمعيقات كذلك ،مسألة عدم تبني الجهات
الرسمية ،فكرة إرفاق الوفود اإلعامية مع
البعث�اتالرياضي�ةللخ�ارج».
ُيش�ار إىل ّ
أن مؤسس�ات التعلي�م الع�ايل يف
فلسط�ني التي يبلغ عددها  50مؤسسة ،ال
تض�م ّ
قسم يقدم بشك ٍل مُ ركز تخصص
أي
ٍ
«الصحافة الرياضي�ة» واملوجود فقط هو
أقسام صحاف�ة وإعام تق�دم تخصصاتٍ
عامّ ة كاإلذاعة والتلفزيون واإلعام الرقمي
وتكنولوجيا االتصال وغرها.
وذاك األمر يؤثر بشك ٍل كبر عى واقع اإلعام
الري�ايض الفلسطيني بشك ٍل كبر ،فمعظم
الصحفي�ني العامل�ني الي�وم ،يعتمدون يف

أداء أش�غالهم ع�ى ما راكم�وه من خرباتٍ
ومعارف عى مدار السنوات الطويلة ،والتي
يق�ع أساسها ب�ني مصدرين هم�ا ،امليدان
واملاعب ،ومواقع اإلنرتنت املتنوعة.
«يف التصوي�ر الصحفي الري�ايض والكتابة
الرياضي�ة ،أج�د نف�ي الت�ي ترّب�ت من�ذ
الطفول�ة عى عشق كرة الق�دم واملاعب»،
بهذه الكلمات ّ
عربت الصحفية نيي املرصي
( 39عام�اً) ع�ن ارتباطه�ا بالصحاف�ة
الرياضي�ة الفلسطينية .وت�روي ّ
أن عملها
املهن�ي يحتاج لرتكيز وق�درات عالية جداً،
ّ
ّ
الجذابة
لتكون ق�ادرة عى التقاط الص�ور
وكتاب�ة الكلم�ات الافتة التي تش� ّد القراء
نح�و تفاصي�ل األخب�ار الرياضي�ة الت�ي
صارت ،تحظى من جديد بأهمية يف الوسط
املح�ي ال�ذي يع�ج باألح�داث والتطورات
السياسية واألمنية الساخنة.
ع�ى أرض ماع�ب قط�اع غ�زة املختلفة،
تق�ف ني�ي يف معظ�م املباري�ات إىل جانب
الصحفيني الذين تكون أعدادهم بالعرشات
أحيان�اًُ ،تمس�ك كامرته�ا بي� ٍد وباألخرى
تحم�ل دفرت املاحظات الذي تدون فيه أبرز
النقاط التي تلزمها إلع�داد تقرير صحفي
أن صحفيا ً
ريايض ،وتقول« :لم أش�عر أبدا ً ّ
يمتلك قدرة أو ش�غفا أعى من ذاك املوجود
ّ
لدي ،فلكل منا قدراته ومهارته التي تمكنه
ً
صورة مميزة ،تصنع
من أن يرس�م لنفسه
له مكانة يف عالم الصحافة الرياضية».
ويف كث�ر م�ن املباري�ات تاح�ظ امل�رصي
الدهش�ة عى وج�وه الجمهور ال�ذي ينظر
له�ا كثرا ً باستغراب وأحيان�ا ً ُيلقي كلمات
ع�ى مسامعه�ا فيق�ول« :امرأة ،لِ� َم تأتي
للماع�ب؟» ،وتش�ر إىل ّ
أن الاعب�ني ع�ى
مختل�ف أنواع الرياضات الت�ي يمارسونها
صاروا يألفون وجودها ويعتربونه أساسيا ً
ً
يف ّ
منوهة إىل ّ
أنها استمدت حبّ
كل مب�اراة،
الرياضة وكرة الق�دم عى وجه الخصوص
من والدها الذي يعت�رب من أبرز الرياضيني

املؤسسني لبعض النوادي يف قطاع غزة.
وتزيد ّ
أنها «بدأت عملها يف املجال الصحفي
قب�ل نحو عرشين سن�ة .وتنقلت يف عملها
بني عدد م�ن اإلذاعات واملواق�ع والصحف
ً
منوهة إىل ّ
أنها بعد فرتة
املحلية والعربية»،
صارت تظهر ع�ى الفضائي�ات واإلذاعات
املحلي�ة كمتحدث ٍة يف الش�أن الريايض ،كما
ّ
أنها ش�اركت يف إدارة بعض األندية املحلية
ً
ّ
بع�د ذل�ك ،منوه�ا إىل أن ع�دد الصحفيات
الاتي اخ�رتن التخصص يف مجال الرياضة
بغ�زة مح�دود ج�دا ً وال يتج�اوز أصاب�ع
اليدين.
ُ
وترج�ع املرصي السبب يف ذل�ك ،إىل طبيعة
املجتم�ع الفلسطين�ي «الرشقي�ة» ،الت�ي
ترف�ض يف كثر م�ن األحيان ،دخ�ول املرأة
للعم�ل يف مج�االتٍ طغ�ت سم�ة الذكورية
عى ش�كلها عى م�دار السن�وات الطويلة،
ً
ش�ارحة ّ
أن التغر يف تلك الصورة بدا يظهر
مؤخ�را ً مع زي�ادة االهتم�ام بك�رة القدم
العاملية والتطور التقني الذي منح للفتيات
مساح�ات مختلف�ة للمطالب�ة بالحق�وق
وتثبيتها عى أرض الواقع.
وم�ن الاف�ت اإلش�ارة إىل ّ
أن ع�ددا م�ن
املختصني ،رأوا يف عدد من تقارير ودراسات
تتناول واقع اإلع�ام الريايض الفلسطيني،
ّ
أن زي�ادة الفاعلي�ة الت�ي يتمت�ع به�ا ذاك
القط�اع الحي�وي املهم ،يمك�ن أن تتم عرب
بن�اء اسرتاتيجي�ة متكاملة تشم�ل حديثا ً
ع�ن ّ
ّ
الخاصة ب�ه ،كذلك من
كل التفاصي�ل
خال اإلقدام عى افتتاح أقسام متخصصة
لتدريس اإلع�ام الريايض ،وعق�د الدورات
لطلب�ة وخريج�ي الصحاف�ة واإلع�ام،
كم�ا ّ
أنه م�ن امله�م أن تتي�ر للصحفيني
الرياضيني ف�رص املشاركة الخارجية التي
تمكنهم من االطاع ع�ى تجارب مختلفة،
إضاف�ة ل�رورة تخصي�ص مساح�ات
أك�رب يف الوسائل اإلعامي�ة لتناول القضايا
الرياضية.
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االغرتاب يف شعر مصطفى احل ّسون
(تداعيات المرأة مستحيلة) أمنوذجاً
قيص عطية
تقوم هذه الدراسلة عى تقديم رؤية نقديّة يف املجموعة
ّ
السوري
الشعريّة (تداعيات المرأة مستحيلة) ،للشاعر
ّ
الحسون) ،الصادرة عن الهيئة العامة
(مصطفى أنيس
السلورية للكتاب يف وزارة الثقافة السورية  ،2018بعد
مجموعته األوىل (عندما يأتي الخريف) الصادرة عن دار
الرفاعي .2002
يُعل ُّد االغرتاب ملمحا ً بارزا ً من مالمح شلعر الحداثة ،يف
يعج باملتناقضات واملفارقات ،فيختار ّ
عالَ ٍم ُّ
الشلاعر أن
ً
َ
َ
ّ
مُ
يف ّر من هذا العالم ،إىل عالمه الداخيل سلتعينا باللغة،
واألمكنة واألشياء باحثا ً عن ذاته ّ
الضائعة يف خض ّم هذا
الواقع األليم.
إن مواطن االغرتاب يف شعر ّ
ّ
ّ
الحسون)
الشاعر (مصطفى
ّ
كثلرة ،واالغرتاب عنده هلو اتخاذ موقف ملن الحياة،
ٌ
وسليلة فني ٌّة إلظهلار ما يف ّ
النفس
ور ّدة فعل ٍل عليه ،إنه
من الال نسجام مع واقع ال انسجام فيه وال ّ
اتساق ،هو
ٍ
ّ
الفن والحياة ،فهو يغلّب الشلعر،
انفصال واغرتاب بني
بوصفه ّ
فنلاً ،عى الحياة ،والرؤيا على الرؤية ،والداخل
املادي املحسلوس ،محاوالً
ّ
والروحي عى
الخلارج،
عى
ّ
قهر هذا االغرتاب ،واستخالص ما يف هذا الواقع ،وتجميل
ُ
مرجعه يف ذلك وعي
القبح ،وإسلباغ املثايل عى الواقعي،
املشلكلة التي ُتحيط به ،وتحارصه ،أو محاولة الكشف
عن ماهية هذا الوعي ،أو هذا الشعور باالغرتاب ،يف عالَ ٍم
ّ
وتعطلت فيه الحركة واإلرادة ،وقد
تشليّأ فيه اإلنسلان،
أخفق الواقلع يف التعامل الصحيح ملع اإلبداع ،فأصبح
الس ُ
ّ
كون مُ سيطرا ً بدالً من الحركة واإلبداع.
الوجداني
يغللب عى نصلوص هلذه املجموعلة الهل ّم
ّ
واالجتماعلي ،وعنلوان املجموعلة مدخلل مهلمٌّ لفهم
ّ
بنيلة النصوص ،والشلاغل العلا ّم الذي يسليطر عليها،
فالتداعيات وسليلة تعبرية يتخذها الشلاعر للخالص
من عقال واقع ال يرى نفسه فيه.
يتبل ّدى اغلرتاب ّ
الشلاعر عرب إلحاحله بالسلؤال ،الذي
يكشلف عن حالة عدم انسجام مع الواقع املُحيط ،ممّا
ّ
ُّ
تشع باإليحاءات ،وهو يف غمرة الحزن
شكل بؤرة دالليّة
املُسيطر ،حيث يقول الشاعر:
(من أين أبدأُ
ُ
ْ
ُ
تذوب يف شفتي
والحروف
الس ْ
ويُرهقني ّ
ؤال
يا ّ
قصة الحبّ التي
ما لو ْ
ّنت وج َه ال ّدفاتر
ْ
خيال) ( ).
أو تجلّت يف
ٌ
ّ
سؤال آخر يف نص آخر بعنوان (من قال؟) يقول فيه:

(من قال ّ
أنك موطني؟
ً
ً
ما كنتِ يوما موطنا وأنا أعيشكِ
َّ
ْ
اغرتاب) ( ).
حني اغرتابا ً يف
كل
ٍ
ٌ
سؤال يُطلقه الشاعر للتعبر عن حالة التأرجح ،والقلق
االجتماعي ،هو يسلأل لينفي أن تلك املرأة املُ َ
خاطبة هي
موطنه ،فكيف المرأة يعيشها ّ
حني اغرتابا ً يف اغرتاب
كل
ٍ
أن تكون موطنه؟
تكشلف هذه األسلطر ّ
الشلعريّة غ َ
ر قلي ٍل ملن املعانة
املُخت َزنلة ،وهي معاناة إلثبات أمرين؛ األوّل ّ
أنها ليسلت
موطنله ،واآلخر ّ
أنه يعيشلها اغرتابا ً يف اغرتاب ،وأضاف
ً
قرينة زمانية تدل عى اسلتغراق االغرتاب زمانيّا بقوله:
ّ
(كل حلني) .وأسلهم تكلرار لفظة االغرتاب يف ترسليخ
تجربة نفسيّة شعوريّة بعدم رضا الشاعر بما هو قائم
ومُ ستقرّ.
نلزوع واضلح عنلده للرفلض :رفلض السلائد ،رفض
السلطحي الزائف ،العادي املُ َ
ّ
الجوهري
بتذل ،وبحثه عن
ّ
َ
األصيل ،هو يتجاوز ّ
طوح إىل العمق ،باحثا ً عن أُنثاه
الس
املُتخيَّللة ،وربّملا الق ّديسلة ،أو املسلتحيلة ،كما عنون
مجموعته.
ّ
إن هذا من شأنه أن يخلق عند الشاعر نزوعا ً إىل ّ
السفر،
ً
َ
بحثلا علن عالمه املنشلود ،فقلد أتعبه اللكالم ،وأتعبه
السكن يف مُ دن ّ
الضجر ،فيقول:
(تعبَ الكالمُ من الكالم
َ
سبيل أمام أغنيتي سوى
وال
اإلبحار دون سفين ٍة

عدت أُ ُ
ُ
ؤمن يف قوانني املرور
ما
وال قوانني الحياة
وال تالوين البرش) ( ).
هو الرفض ،مرة أخلرى ،املتولّد من املعاناة والتعب ،وال
أنه سلف ٌر ال مُ ّ
خيار سلوى السفر ،غر ّ
تحقق ،هو سفر
ّ
يلدل عى ذلك قوله( :اإلبحار دون سلفينة) ،إذ
مُ تخيَّل،
إنها عبارة ُتوحي بعمق املعاناة ،وتعمّق حالة االغرتاب،
ُ
عدت
ُتسلاندها يف ذللك الجملل الشلعرية التالية( :ملا
أُ
ُ
ؤملن يف قوانني املرور /وال قوانلني الحياة /وال تالوين
البرش)،
السلفر هنا تجربة نفسليّة ،تروم الخالص ،ويُدخل هذا
املقطلع القلارئ يف حالل ٍة ملن التعاطف مع الشلاعر/
اإلنسلان اللذي فقلد إيمانله بقوانلني امللرور ،وقوانني
َ
أدرك بذاته الشاعرة املتفرِّدة
الحياة ،وتالوين البرش .هو
تللوُّن هلؤالء البرش ،وهنلا تتبل ّدى القطيعة النفسلية
االجتماعي ،األمر
واالجتماعيّلة معهم ،وعلدم التكيُّلف
ّ
الذي دعاه إىل رفض االنتماء إىل قيم هذا املجتمع ،ساعيا ً
إىل تغير امللكان ،فلربّما يجد ضالّته املنشلودة ،فينادي
ّ
الطريق:
ُ
(خذني إليها يا طريق
ُ
فقد تعبت من املسر
تعبت من ّ
ُ
الذهاب
فقد
ُ
تعبت من اإلياب) .
فقد
ّ
ُ
الطريق عنلد الشلعراء واملُتصوّفة رملزا ً داالً عى
يظلل
الرغبلة يف الخلالص ،وهلو قريلن الرغبلة يف السلفر،

ُ
يطلب من الطريلق أن يأخلذه إىل أُنثاه
فالشلاعر هنلا
املسلتحيلة ،فقلد أتعبه املسلر ،والذهلاب واإلياب .لقد
وصلل إىل مرحلة التعب ملن ّ
كل يشء ،وهو يعلم ّ
أن هذا
ّ
الطريق قد ال يوصله ،كمثل املتصوِّف ،الذي يجز السلر
يف الطريلق ،ويكابلد ما يكابلد من معانلاة الطريق ،وال
يعنيه أم َر الوصول ،فيقول يف القصيدة نفسها:
ُ
(كم م ّر ٍة يا ُ
تبحث يف الرساب
قلب
عن ّ
الرساب) .
ويقول:
ُ
(خذني إىل وجعي
إىل قدري
ّ
لعيل مر ًّة
أرىض من الدنيا بيء
ْ
عتاب) ( ).
دونما أدنى
ملا ماهيّلة َ
ذلك الطريلق الذي يطلب منله أن يأخذه إىل
وجعله ،إىل قلدره ،لعلّه ل مر ًّة ل يلرىض من الدنيا بيء
ٌ
ٌ
وترصيح
تكثيف
دونما أدنى علذاب؟؟ وللفظة «ملرة»
ّ
بلأن ما م ّر به من قبلل لم يُوصلله إىل يش ٍء يرضاه من
الحياة.
يختلزل هذا املقطع ّ
ّ
لعري تجربة وجوديّلة اغرتابيّة
الش
ّ
عميقلة ،يُوحلي بألم البقلاء ،ورغبة يف ّ
ولكنه
التغيلر،
لألسف ال يكشف عمّا بعدهّ ،
إنه طريق يُفيض إىل طريق
آخ َر أكثر اغرتابا ً وأش ّد خيبة.
َ
ُ
ّ
قريلن املعرفلة واإلرادة ،ال قريلن
البحلث الل ّدؤوب
إن
العطاللة والعجلز ،إذ ّ
إن اغلرتاب الشلاعر (مصطفلى
ّ
الحسلون) نتيجلة طبيعيّة لهذا العرص املتسلارع الذي
يعيشله اإلنسلان املُ ّتسلم باملتناقضات ،وقد أقلقه هذا
األمرُ ،فاختار االنكفاء عى نفسه ،والعزلة ،ما ّدا ً
َ
برصه
إىل املُستقبل ،بعد أن قرأ الواقع بعني حاذقة ،حيث يقول
يف ّ
نص آخر:
َ
زمان ل يا صديقي ل
عاش شع ٌر يف
(ما
ٍ
َ
مات فيه األنقياء) ( ).
فموت األنقياء دافع من دوافع عدم االنسلجام ،وال ّ
شك
أن َ
يف ّ
شعر
ذلك خلق نوعا ً من عدم الرّضا ،فال جدوى من
ٍ
يلفظ أنفاسه يف زمان مات فيه األنقياء.
ُ
يصمت الشاعر عن هذا الواقع؟ هل يرىض به؟
هل
ّ
شلك فيه ّ
أنه يختار االنكفاء عى نفسله قليالً ،غ َ
ر
مما
ّ
َ
نفسله املُرتعلة بالحلبّ والنقلاء والعطلاء ال ترىض
أن
اإلنساني يف
بالعطالة السللبيّة ،لذلك يُعلن عن مرشوعه
ّ
وجه القبح ،فيقول:
(سأنث ُر بعيض

ّ
َّ
يور
لعل صغا َر الط ِ
مت يوما ً
إذا ُّ
ُ
ترفرف حويل
َ
ُ
ُ
وتقرئ روحي بعض ّ
السالم)
ً
َ
وي ّ
ُلرصح يف موضع آخلر ،مُ خاطبا الحما َم رمز السلالم
واملحبّة:
ّ
ً
ََ
ُ
مس
(مازلت مثلك حاملا بالش ِ
ُ
تخرج من سجون الليل
بالخبز الحالل
ّ
والسالم)
وباملحبّة
ّ
إنهلا رسلالة الشلاعر اإلنسلانيّة ،يف وجه هذا السلواد،
رسالة يُعلنها يف أكثر من موضع يف مجموعته ّ
الشعريّة،
ٌ
ّ
ٌ
ممتلئلة وجعا ً وفجيعلة ،ولذلك نلراه يلوذ
نفلس
إنهلا
باألسئلة ،فيقول:
(ملاذا لزاما ً ّ
عيل
َ
َ
الكأس ح َّد الفجيعة؟
أترع
بأن
الص َ
لبس ّ
أن أُ َ
بح ثوبَ النجيع
وأن أرشبَ اليمَّ ..والي ُّم ٌ
قيح ونار)
ويبدو الشاعر مُ َ
ثقالً بالليل الذي طال وامت ّدت ساعاته،
إذ يقول:
(مُ َ
َ
صبح يُدانيني
ثق ٌل بالليل ال
وال يدنو البعي ْد.
مُ َ
ٌ
ّ
جائعة
والصحراء
ثق ٌل بالرمل
ملفجوع جدي ْد)
ٍ
صلورة عميقة لالغلرتاب ،تتضملن كثافلة دالليّة ،من
خالل تعميقها باملتضادات (ليلُ /
صبح ،يدنو /البعيد)،
ونراه يقول يف ّ
نص آخر:
(قومي نساف ْر
ٌ
خطيئة كربى
فالوجو ُد
ّ
ْ
نقاب)
يغطيها
حسلون) ليلس اغرتابا ً
إن اغلرتاب الشلاعر (مصطفى ّ
مُ سلتلَباً ،وإن بلدا ذلك عى مسلتوى البنية السلطحية،
ّ
ّ
ّ
وجداني ،هو اغرتاب
وشلعري
فكري
وإنملا هو اغرتاب
ّ
ُ
ُعجب الشلاعر ،وال
بواقع ال ي
املصدومة
الشلاعرة
الذات
ٍ
نفسه ّ
يُريض َ
ٌ
اغرتاب
التوّاقة إىل الجمال والسالم واملحبّة،
ورغبة يف تجاوز الواقع إىل فضاء أرحبَ  ،فيه ما ينشده،
َ
طموحه ،ولذلك عنون مجموعته الشلعريّة
وما يُلريض
ُ
ُلدرك ويعي ّ
أن
بلل (تداعيلات المرأة مسلتحيلة) ،فهو ي
ما يطلبه هو أشلبه بالتداعيات بملا تحمله تلك اللفظة
من دالالتٍ نفسليّ ة ،موجّ هلة إىل أنثى غر موجودة ،غر
مُ تعيَّنة يف الوجود.

سياحة بني مرافئ الشاعر ناهض اخلياط

لقمان محمود
الشلاعر ناهلض الخيلاط على الرغم من
اصداراتله الشلعرية العديلدة لكنله يحلم
بالكثلر والجديلد اللذي يحاول ان يشلبع

طموحاته الشلعرية التي باتت ال تقف عند
مجموعله جديلدة يصدرهلا الحقلا تحمل
جديد ابداعاته  ،ويشلكل الولع بالنصوص
الجديلدة هاجسلا ً كبرا لدى الشلاعر الذي
له القلدرة على ان يحشلد الصلور الفنية
عى ملدى يوصل مضمون النص يف منطقة
الرشوع االوىل للقصيدة.
سلأتناول يف هذه الورقلة مجموعة جديدة
للشاعر بعنوان «ايها الربق  ..أنت انا « وهي
عبارة علن مجموعه كبرة ملن الومضات
الشلعرية او القصيلدة القصرة جلدا ً لدى
الشلاعر يتعاطاهلا الكثلر ملن الشلعراء
لسهولة االيصال والعفوية واللفظ البسيط
وهلو فن شلعري يعلود باألصلل اىل جذور
يابانية ثم تم تداوله بشلكل واسع فأصبح
عامللي االداء لكلن للكل شلاعر اشلاراته
واستهالالته يف هذا املجال ،
فالليل اخذ حيزا من ومضات الشاعر :
هنالك يف الليل الجميل
لكل نافذ ٍة لغتها ! ...
للنافلذة ارتباط وجودي مع الليل عى أرض
الواقع كارتباط النجوم يف ليل االفق والنوافذ

ونجوم ملن خاللها نلرى تناثر تسلكعاته
الجميللة هنلا وهناك ولغلة النافلذة ليكن
القملر الداخل من خلالل او االزهار املتدلية
من الرشفات .
تلك االغصان املتدلية يف الليل ضفائره ! ...
صورة تعبريه اخرى لليل بداللة ما يحتضن
من مروج وحدائق غناء.
وتحتوي املجموعة عى الكثر من الومضات
الحافللة بالليلل وكان من املمكن للشلاعر
جملع بعضها يف قصيدة واحدة لكنه آثر ان
ينرشها بني الومضلات الخاصة باألغراض
االخرى
يأخذ الشاعر حيزا ً كبرا او حصة االسد من
ومضات الشاعر بعد الليل فمنها يقول :
جلس الشاعر طويال بني الورود
ثم قال :
لن انهض
حتى احملها يف داخيل
نالحظ حرص الشاعر عى تأكيده يف جملة
غصنلا ً ووردا ً كرسلالة سلالم وجملال اىل
املجتمعات ألنه يرهن نفسله رسلوالً ونبيا ً
للجمال وحريصا ً عى السمو االنساني .

تأخذ الجميلة اضافة اىل الليل والشاعر تأخذ
حيزا ً ليلس بالهني من تفاصيلل املجموعة
الشلعرية ملا لها اكثر من داللة وعى االكثر
فالداللة املعروفة باملبارش بالفاتنة التي تثر
االنتبلاه وهلذا ما بني ومعلروف من معنى
النص السهل اللغة ذات الوقع الجمايل فهو
يقول يف ذلك -:
«ال تحدقوا بالجميلة هكذا
فالشمس تؤذي العيون «
يتعلرض النص آنف الذكلر لعملية انتقالية
كبلرة يف املعنى قد اغدقلت عليه الكثر من
املهارة الشلعرية التلي يمتاز بها الشلاعر
الخياط
لقصيدة الومضة اتجاه آخر ربما فالشاعر
يريد من خلالل اللحظة الشلعرية املختزلة
لآلخلر أن يبطلئ ايصلال مغلزى او فعلل
قصيدتله وهلذا يجلري من خلالل تعريفة
شعرية هي االكثر اختزاال من الومضة فقد
جاء من خالل قصيدتني للشاعر
يف ظهرة قائظه
والشمس يف سمت رأيس
عدمت ظيل

هل انا غر موجود !
فهو اي الشاعر يريد ان يجري تعريفا للظل
فيقول:
«الظل ساعة الظهرة يدخل حيز الجسد»
كذللك الحلال يف قصيدة اخلرى يوصف بها
الحلم!
«الكوابيس كالجبناء
ال تهاجمني
اال حني أكون أعزال «
وكأنله يريد ان يقول ويعرف الحلم او حاله
حني يكون من حرضة الحلم يريد ان يقول
«عندما داهمني الحلم هربت خياراتي «
قصيدته التي ّ
خصت الشعر اعرتافا ً رصيحا
برتبعه عرش الوجود االبداعي وكأنه يفرض
لغتله لرتتدي خفايا ومكاملن األثر الكوني
برسمدية الزملن ودهوره املمتدة بال حدود
يرتبع الشلعر منهجا ً يستفز االبداع اسلوبا ً
ً
عامليلا يف تجذيلره الوجلدان البلرشي فهو
يقول  :أصعد القطار
والسفينة الطائرة
دون جواز ٍ وتذكرة
بهذا  ..أصد َر الشعر قراره األخر !

قراءة يف رواية ليل الغريب للكاتب اجلزائري مراد بوكرزازة
إلهام بورابة
للباحثلني عن الدهشلة  ،للهاربني ملن الدنيا
الكبلرة إىل املوت الجميل .هلي قصيدة الرثاء
 /التسبيح.
لكل من ّ
ّ
تأخر عن قراءتها  ،فليس بذي مهارة

روايلة ال يعقلل أن تقرأها بانطبلاع أو لنقد .
رواية تسلبك وتجعل الحدث يدور فيك.
عى نحو لعوب يناديك شهريار باسمه الجديد
 /قلب يار
يرسد رائعة الوردة.
طفلة برغبة العطر
عقدة الذنب.
أنا يف دهشة والقراءة أثارت لواعجي.
هي ذاكرة  ،وليست كذاكرة الجسد .إنها ذاكرة
الصداع.
فكم كان نبيا فيها  ،ومات لتخلد الوردة !
إنها اللحظات اإلنسانية كاملة.
**
ليل الغريب  ،لِما فيها من شعر وعاطفة ّ
أخاذة
 ،لِما عشناه عرشيّة حمراء خرسنا فيها أحبة
قصته .إذا ً
ّ
وأشقاء ،فعى ّ
كل قارئ أن يتخيّلها ّ
 ،فهذه ليسلت قراءة أمينلة وتعلّقي بعبارات
بعينها يجعلني أكثر اندفاعا .
ليل الغريب قصيدة رثاء يف ع ّز االحتفال.
ال  ،ليسلت وصفا فحسلب ملرحلة حمراء  ،بل
تعبرا عن مشاعر إزاء ما كان  ،هي غضب !

ليل الغريب َت َخاطر .وأجمل الروايات ما خاطر
ذهلن القارئ وتعاطف معه .وأنا تعاطفت بال
حدود .نفذت لكل الشلخوص كأنلي عرفتهم
جملة وواحدا فواحدا.
جعلتنلي الروايلة أفهم مسلتوى أسلمى من
الحلب والشلعر أال هو « القلرار الصعب ّ
لكنه
ّ
اتخلذ» حيث القلرار وطن رائع للملوت .إنها

بهذه الرؤية رواية الحب واملوت.
ليلل الغريلب أغنيلة  .بالزمة  :طفل هلو أنا ،
طفلة هي أنت.
فهل ابتكر الكاتب االثنني؟ أم هو تحقيق مالم
يكن ممكنا يف الحياة؟
ليلل الغريلب سليمفونية  .تنطبلق عليهلا
السيمفونيات بأجزائها كلها:
افتنان  ،انبالج األسلارير ،املشاهد الطبيعية ،
املشاركة البهيجة واالحتفال ،مشاعر االمتنان
 ،الرعود والكارثة  ،الخسارة والذهول  ،وأخرا
اإلذعلان والتعايش والتأريخ ملا حدث .التأريخ
ّ
خاصة.
للمرأة
ّ
لكني أسأل عن تناص عفوي جميل.
ّ
أي تنلاص لوردة مع وريدة خالد بن طوبال يف
رصيف األزهار لم يعد يجيب؟
هل الخروج من التصغر( من وريدة إىل وردة)
ذو داللة؟
ّ
أألن وردة مراد بوكرزازة كاملة  ،أريجا وطيبة؟
وردة حرّة ال تبوح بالعطر  ،ال تخون؟

ليلل الغريلب تناص ملع ليلل الغربلاء لغادة
السلمان فغادة غرائبية كالبلوم والغريب غر
موعود بسلالم وليس لله الكالم علن البالد يف
عهلد املصالحة غلر خسلارة وردة ليقول ّ
إن
األطيار لم تعد ألوكارها.
دهشلتي  ،تناص ليل الغريب مع رواية هنري
دي رينيله يف قصته « رحلة الحب» .عرب بعض
أجزائها:
السلفر إىل باريلس .حيث باريلس بلد املتعةالفنية والبطالن ّ
فنانلان /كاتب مذيع وفنانة
تشكيلية.
وحيث باريس بلد الجنس .وحسب ميشال دي
فوكو  ،عى أبناء األرسلتقراطيني أن يأخذوا يف
باريلس دروس الجنس فهلو يف رأيه رسّ ال بد
منله .والبطل يف الروايلة ال يخفي رغبة يف هذا
تربزهلا عبارات مختلفة حتلى لو كانت قليلة
ومحتشمة.
العودة إىل الوطن ووفاة الوالد الجزء الثالث  ،تبادل األدوار .شلهرزاد رينيهتتخى عن الرسد لرجل.
يف ليلل الغريلب البطلل يأخلذ دور الشلهرزاد
ويأخذ يف الكتابة رواية أكثر ممّا وعد به وردة
 .هل يكتب للتخلص من عقدة الذنب؟
ّ
إني يف دهشلة أيضا كيف تسلتبق سيمفونية
ّ
أحداث رواية من مشهد متأخر يف الحياة؟ !!!
كيلف يمكن لهلذا التناص القلدري أن يحرض

بهلذه الكثافة ؟ هل هلو متعمّد؟ أم هو فقط
شلغف باملوسليقا اسلتحرض رينيله عندملا
اسلتحرض الكاتب سيمفونية الشلهرزاد ل «
كورسلاكوف» عنلد البحرة يف سلطيف؟ فيا
غسيل الروح  ،مازالت البحرة طهورا ال تعرف
حقيقة ملا حدث  ،فاغطس ّ ،
إن املوسليقا ال
ّ
تؤثر ّإال يف املتط ّهرين !

أقول لرشيد عيّاد  ،لو عدت للبحرة كرّة أخرى
سأجري معك يف طفولة كل أطفال العالم !
لكلن  ،هلل رشليد عيّاد استنسلاخ لرشليد «
نجمة»؟ رشيد نجمة وحده يعرف قسمطينة
باللرسد الهائلل اللذي حلرض يف روايلة ليلل
الغريب.
هل عاد رشليد ليكون شلاهدا على الجريمة
الرابعلة التي للم يدركها يف نجملة؟ الجريمة
الرابعة  ،قتل الوردة؟
يف روايلة رينيله  ،ملحق للبحث عن السلعادة
البديلة .فهل يتحقق هذا يف ليل الغريب؟
ما هو املحتمل؟
ّ
إن هلذا أيضا يوحي بتنلاص عجيب مع حياة

بللزاك  .فهل سلتأتي الغريبة  ،سليّدة مولعة
باللربد /اللرسد ،تقرأ ليلل الغريلب فيقطعها
اإليقاع الالهث يف الخاتمة؟
ّ
ّ
بلأن الكاتب لم
وإن هلذه التناصلات توحلي
ّ
يسلتو بعد .لكلن كاتبا مثلل ملراد بوكرزازة
عالقتله بمدينتله تبلغ حتى املقلربة دليل عى
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اسلتوائه التلام .وأنه يف مرحلة الرشلد األدبي
بدليل اسم البطل « رشيد» ّإال ّ
ّ
تحرسه عى
أن
تجربة جميلة لم تأت يف أوانها اسلتدعى آثارا
أدبية داعمة لها  .إنه يشلر إىل أن األرواح مثل
األفكار  ،وأن املوت سللب  .والب ّد من استعادة
الليء املسللوب يف بنية أخرى أقلوى خالدة .
وهكلذا فإنه يقل ّدم لنا إحساسلا بالرضا وأنه
ملتزم بتطوير تجربته إىل الرفاهية.
ّ
لكن السلؤال  :هل كون البطل رشيد عياد من
أصدقلاء الكاتلب يوحي بأن العملل موجه إىل
جمهلور يعرف أنه سليقرأ روايته يف مقامات
ليليلة ؟ فأين القلارئ املحتمل اللذي يصحب
الرواية معه إىل حديقة؟

مرثية بغدادية
محمد الشحات
هذي عيونكِ كاملها
ْ
جرس الرصافة
باتت عى
ِ
تشتكي
والجرسُ َ
مال بحمل ِه
ما عاد ماء النهر يسقي
ُ
ُ
أجهده البكا ُء
والقلب
عى بال ٍد
باعها َّ
الن َّخ ُ
اس
كي ال يتقي
ُ
والحزن
غلَّ َ
َ
ْ
كانت
ف وجه بغداد التي
ُ
القباب
تز ِّينها
ُ
بعض ما فيها
وق ْد ته َّد َم
فيا حزني
ْ
َ
وطن
ن
ضاع
عى ما
مِ
ٍ
يعي ُد لها بكارتها
وطه َر ديارها
وعطورها
َ
وحالوة األشيا ْء
ُ
ُ
َ
الجميلة
بلقيس
وعيون
ِّ
والصغا ُر
يجيئهم
رط ًبا جنيًّا
مر َّعامٌ
ُ
َ
َ
والعراق اآلن يبكي /ليس فيه........
ُ
عراق
أيا
الن ُ
َّ
الهجر ثمارهُ
ْ
خل ماتت يف
ِ
ُ
ُ
الس ْ
أضناه ُّ
كوت
والقول
ُ
القديمة قد مضتْ
هذي رجولتنا
ً
عروبة
مَ ْن ذا يعيد
العربي
أو وجهنا
َّ
ْ
عادت عروبت ُه
ما
تكالب ُك َّ
ُ
جرذان الحظر ِة
ل
ِ
حول ِّ
أي سفين ٍة
يا حرستي
يومً ا عى وطني
ْ
ُ
ضاعت
مالمح وردهِ
ْ
ْ
الكئيبة
تركت مدائننا
عى أسوار ما
ُ
وتركت طفيل
َ
املدائن
ة
أرصف
فوق
ِ
ِ
علَّ ُه ينجو
حملت َ
ُ
اآلن سيفي
كي أعي َد له مدينت ُه
َ
وأخرج
كي أقاتلَ
َ
باعوك ْ
زمن
من
ُك َّل مِ ْن
ٍ
فدعني أرتوي
ْ
ْ
دجلة
من ما ِء
ودع الرصافةَ
ِ
ترتدي وجها يز ِّينها
ُ
ويهتف للمها
عودي إىل الجرس
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لطلة ابهى....

حنو مستقبل افضل ..هلا

زوجك غاضب بسبب البقاء يف املنزل؟ إلي ِك طرق التعامل معه خالل فرتة احلجر الصحي

تف�رض املرحلة الحالية ع�ى الجميع
البق�اء يف املن�زل ملواجه�ة انتش�ار
اإلصابات بف�ريوس كورون�ا (كوفيد-
 ،)19وع�ى الرغ�م م�ن كل املح�اوالت
لالس�تفادة م�ن البق�اء يف املنزل خالل
فرتة الحجر الصح�ي ،املكوث يف املنزل
لفرتة طويلة ،وغ�ري معلوم مداها ،هو
أم�ر صعب عى النفس ،خاصة إذا كان
الشخص كثري الحركة والتنقل ،وأيضا ً
إذا كان رسيع الغضب.
رّ
تغ�ريات غ�ري
بالطب�ع ق�د تواجه�ني
مرغوبة لحال�ة زوج�ك املزاجية خالل
فرتة الحج�ر الصحي ،قد تنتابه نوبات
م�ن الغض�ب ال�ذي يب�دو ب�ال س�بب
حقيق�ي ،بالتأكيد هذه الف�رتة صعبة
عليكِ أيضاً ،لكن عليكِ عدم االستس�الم
له�ذه الظ�روف الصعب�ة ،وال ترتك�ي
عالقتك بزوجك فريسة لها ،وحاويل قدر
اإلم�كان احتواء مش�اعره وامتصاص
غضبه .وفيما ييل بعض النصائح التي
تس�اعدك يف التعامل السليم مع زوجك
الغاضب خالل فرتة الحجر الصحي..
 1رّتحيل بالصرب والهدوء
أن�تِ أيضا ً تش�عرين بالضغط بس�بب

املطبخ

الظروف الراهنة ،ما يدفعكِ للرد بنفس
الطريق�ة الغاضب�ة الت�ي يعاملك بها
زوجك ،ولكن عليكِ الس�يطرة عى هذه
الرغبة ،حتى ال تتفاقم املشاكل ويصبح

من الصعب السيطرة عى املوقف.
رّ
تحيل بالصرب والهدوء حتى تتمكني من
الس�يطرة عى املوقف ،وأيضا ً
رّ
تتمكني
من التفكري بطريقة سليمة.

 2التميس له العذرزوج�ك ليس غاضبا ً بس�ببك وال يقصد
مضايقت�ك ،وإنم�ا ه�و ال يس�تطيع
السيطرة عى مشاعره السلبية الناتجة

عن البق�اء يف املنزل ،واألوض�اع املالية
غ�ري املس�تقرة التي يمر به�ا الجميع.
التفك�ري به�ذه الطريق�ة يس�اعدك
ع�ى التماس الع�ذر لزوج�ك ،وتجاهل
انفعاالت�ه التي قد تك�ون غري منطقية
يف الكثري من األحيان.
 3ال تلوميهم�ن أكرب األخط�اء التي ق�د تقعني بها
ه�و توجيه اللوم لزوجك بينما يكون يف
أوج غضبه ،ما قد يزيده غضباً ،وتسوء
األم�ر ،لهذا ح�اويل امتص�اص غضبه،
والتعامل بهدوء ولطف ،وأجرّ يل مناقشة
غضب�ه حت�ى يه�دأ ويك�ون مس�تعدا ً
إلجراء محادثة هادئة وحكيمة.
 4ال تسمحي باإلهانةهن�اك ح�دود للغض�ب ،ويف جمي�ع
األح�وال يج�ب أن يكون االح�رتام هو
أس�اس التعامل معاً ،لهذا ال تس�محي
لزوج�ك بإهانت�ك ،وإذا الحظ�تِ أن
نربته الغاضبة تتصاع�د ،اطلبي هدنة
وانس�حبي من امل�كان حتى يه�دأ ،ثم
تحدث�ي مع�ه به�دوء ،واطلب�ي من�ه
االلتزام بإطار االحرتام املتبادل بينكما
مهما كان غاضبا ً.

طريقة عمل كب كيك النوتيال بالكرمية

املكورّنات
لتحضري الكب كيك:
زبدة عى حرارة الغرفة – نصف كوب
سكر – كوب وربع
بيض كبري الحج�م عى حرارة الغرفة
–2
دقيق – ثالثة أرباع كوب
بايكنغ باودر – نصف ملعقة صغرية
بايكنغ صودا – ربع ملعقة صغرية
ملح – ربع ملعقة صغرية
كاكاو – نصف كوب
حليب سائل – نصف كوب
خالصة فانيليا – ملعقة صغرية
لتحضري الكريمة:
زبدة عى حرارة الغرفة – نصف كوب

شوكوالتة نوتيال – كوب
سكر بودرة منخول – كوب
حليب سائل – ملعقتان كبريتان
للتزيني:
شوكوالتة نوتيال
فراولة
طريقة العمل
لتحضري الك�ب كيك :حمي الفرن عى
ح�رارة  180درج�ة مئوي�ة .يف وعاء،
أخلط�ي الدقي�ق والبايكن�غ ب�اودر
والبايكن�غ صودا واملل�ح والكاكاو .يف
وع�اء آخر ،أخلط�ي الحليب وخالصة
الفانيليا.
يف الخالط الكهربائ�ي ،أخفقي الزبدة
حت�ى تصب�ح ليرّن�ة .أضيفي الس�كر

واخفق�ي لدقائ�ق .أضيف�ي البي�ض
الواح�دة تل�و األخرى م�ع الخفق بني
اإلضافات .أضيفي ثلث كمية املكونات
الجافة واخلطي.
أسكبي نصف كمية الحليب واخلطي.
تابع�ي إضاف�ة املكون�ات الجاف�ة
والس�ائلة تدريجي�ا ً وبالتن�اوب م�ع
الخفق حتى تتجانس تماما ً.
ضع�ي أوراق ك�ب كي�ك يف القوال�ب
واملئ�ي حتى النصف بالخليط .أدخيل
القوالب إىل الفرن من  20إىل  25دقيقة
حت�ى النض�وج .أتركي قوال�ب الكب
كيك تربد تماماُ قبل تزيينها.
لتحض�ري الكريم�ة :يف الخ�الط
الكهربائ�ي ،أخفق�ي الزب�دة حت�ى

تصبح ليرّنة .أضيفي النوتيال واخفقي.
أضيفي الس�كر الب�ودرة تدريجيا ً مع
الخف�ق .أضيفي ملعق�ة أو ملعقتني
من الحليب بحسب الحاجة واخلطي.
أدخ�يل الكريم�ة إىل الثالج�ة لح�ني

بورق األلومنيوم ..ختلصي من
امسرار الركبة يف  4أيام
تبح�ث العديد من الس�يدات عن
الوصف�ات الرسيع�ة لتفتي�ح
االماكن الداكنة بالجسم ،وتعترب
الركب�ة م�ن أكث�ر املناط�ق التي
يظه�ر بها االس�مرار وتحتاج ايل
تفتيح ولكن دائما تكون النتيجة
ليست رسيعة.
ق�دم موق�ع “”beauty care
ابت�كارات كفيل�ة بتحقي�ق لون
مالئ�م للجلد املس�تهلك؛ وبأرسع
وق�ت ه�ي طريقة س�هلة ج� ًدا،
يمكن�ك اللج�وء إليه�ا م�ن أجل
تبييض تلك املناطق املذكورة:
 1ضع�ي ع�ى ركبتي�ك وكوعككري�م تفتي�ح الب�رة ال�ذي

تستعملينه ،أو أي وصفة طبيعية
للتفتي�ح مث�ال الخ�ل االبي�ض
والليمون.
 2لف�ي تل�ك البق�ع ب�ورقاأللومنيوم الذي يستخدم يف األكل
ً
عادة ،ملدة ساعتني.
 3ك�رري ه�ذه الطريق�ة،وستش�عرين بالف�رق بعد  4أو 5
أيام.

طبيبك يف بيتك

السحور املثالي للتغلب على
الشعور بالعطش واإلرهاق
لتقليل الشعور بالعطش نقدم
أه�م األطعم�ة واملروب�ات
للتغلب عى هذا الش�عور خالل
النقاط التالية :
 1يج�ب االعتم�اد بش�كلأس�ايس ع�ى تناول ك�وب من
الزبادي ،ملكافحته االحس�اس
بالعط�ش ،ومل�ا ل�ه م�ن فوائد
صحية عديدة.
 2تجنب األطعمة التي تحتويع�ى نس�ب عالية م�ن األمالح
كاملخلالت.
 3املدوام�ة ع�ى رشب امل�اءوتوزيع الكمي�ات حيث يُفضل
تناول من  8ل�  12أكواب مياه.
 4االبتع�اد ع�ن األغذي�ةاملحفوظة واملصنع�ة واملقلية،
وكذل�ك تجن�ب املروب�ات
الغازية والقهوة والشاي.
 5االهتم�ام بالخ�راواتالورقي�ة الت�ي تحت�وي ع�ى
نسبة عالية من املاء واأللياف،

والكابوت�ي،
كالخ�س
والبقدونس ،والجرجري.
 6م�روب العرقس�وسوالتم�ر هن�دي الطبيعي ،يقلل
كل منهما اإلحساس بالعطش،
ولك�ن يجب ع�دم اإلف�راط يف
تناولهما.
 7تجن�ب الس�كريات بش�كلع�ام والحلوي�ات خاص�ة يف
وجبة السحور ،ألن السكريات
تزيد من الشعور بالعطش.
 8اإلقبال عى تناول الفواكههخاصة التى تحتوى عى نس�بة
عالية من البوتاسيوم ملكافحة
العطش ،مثل املوز واملشمش.

دراسات حديثة

سر االعشاب

فوائد بذور الشيا العشر اليت ال يعرفها أحد !
فوائ�د ب�ذور الش�يا معروفة منذ
آالف الس�نني يف أمريكا الجنوبية.
ولك�ن يف العال�م أصبح�ت ب�ذور
الش�يا معروفة ومش�هورة خالل
الس�نوات القليل�ة املاضية .ولكن
مل�اذا ُتعترب هذه الب�ذور الصغرية
طعامً ا “فائق القوة”؟
اكتش�في يف ما ي�يل فوائ�د بذور
الشيا العر:
 1فوائ�د بذور الش�يا يف محاربةالسكري
يدرس الباحثون يف الوقت الحارض
فاعلية بذور الش�يا كعالج مضا رّد
ملرض الس�كري من النوع الثاني
َّ
ً
تأث�ريا يبط�ىء عم�ل
(ألن له�ا
الجهاز الهضمي) .وباإلضافة إىل
ذلك رّ
فإن بذور الش�يا تشكل مادة
هالمية عند مالمس�تها للسوائل،
األمر الذي يمنع مستويات السكر
يف ال�دم م�ن االرتف�اع والهب�وط
املفاجىء.
 2فوائد بذور الش�يا يف تحس�نيالجهاز الهضمي
إح�دى أه�م فوائ�د ب�ذور الش�يا
هي محتواها الع�ايل من األلياف،
وهذا مفيد ج ًّدا للجهاز الهضمي.
وإضاف�ة إىل ذل�ك فق�د تش�كل
ً
عالج�ا طبيعيًّا ضد
ب�ذور الش�يا

االستخدام.
ضع�ي الكريم�ة يف كي�س الحلوي�ات
وزيني الكب كيك.
زين�ي الكريمة بخطوط م�ن النوتيال
املذورّبة ورشائح الفراولة.

10

اإلمس�اك .وتس�اعد ع�ى تقلي�ل
اإلصابة بااللتهابات وتحافظ عى
مس�تويات الكولسرتول عند الحد
املناسب .وعلينا أن نعرف رّ
أن كمية
قليلة فقط من بذور الشيا  ،حواىل
 28غرامً �ا ،تكف�ي مل رّد الش�خص
البال�غ بثل�ث كمية األلي�اف التي
ُينصح بتناولها يوميًّا.
 3فوائ�د ب�ذور الش�يا يف فقدانالوزن
قد تكون هذه البذور صغرية ج ًّدا
ولك�ن يف املقابل له�ا قوة مذهلة:
إنه�ا تجعل� ِك تش�عرين بالش�بع
لفرتة طويل�ة .وهناك تفس�ريان
لهذه الفائدة ،فمن الناحية األوىل،

رّ
فإن البذور ترتاكم لدى مالمستها
للسوائل لتش�كل ً
نوعا من الهالم
– الجيالت�ني ،ونتيج�ة لذلك يزداد
حج�م ه�ذه الب�ذور يف الجه�از
الهضم�ي .ومن الناحي�ة األخرى
َّ
ف�إن ب�ذور الش�يا تحت�وي ع�ى
حمض أميني يدع�ى تريبتوفان،
وه�ذا الحم�ض األمين�ي رّ
ينظ�م
رّ
ويحس�ن امل�زاج كذل�ك
الش�هية
ويحرك للنوم.
 4فوائ�د بذور الش�يا لألس�نانوالعظام
تحتوي بذور الش�يا ع�ى كميات
عالي�ة م�ن الكالس�يوم ،وهذا ما
يجعله�ا مفيدة بش�كل ال يصدق

لصحة وتقوية األسنان والعظام.
وفق�ط حص�ة واحدة م�ن بذور
الش�يا تعطي الجس�م ما نس�بته
 18يف املئ�ة م�ن الكمي�ة اليومية
الت�ي ُينصح بها من الكالس�يوم.
وملعلومات�ك الحص�ة الواحدة من
ِ
بذور الشيا تساوي  100غرام.
 5بذور الشيا بديل عن البيضبذور الش�يا طعام مثايل للنباتيني
واألش�خاص ال�ذي يعان�ون
حساس�ية تجاه البيض .وبفضل
خصائصه�ا الجيالتيني�ة عندم�ا
َّ
ف�إن ب�ذور
تالم�س الس�وائل،
الش�يا هي بديل مثايل عن البيض
لوصف�ات املعجن�ات .ولتحض�ري
بذور الش�يا لهذا الغ�رض كبديل
للبيض ،يكفي خلط ملعقة كبرية
م�ن بذور الش�يا مع ح�واىل ثالث
مالعق كبرية من امل�اء ،ثم اتركي
املزي�ج يس�رتيح مل�دة  15دقيقة
ويكون جاه ًزا لالستعمال.
 6ب�ذور الش�يا خالي�ة م�نالغلوتني
حساس�ية الغلوتني مشكلة تزداد
أهمي�ة يف مجتمعاتن�ا املع�ارص.
ولحسن الحظ نجد يف بذور الشيا
مكون�ات وفوائد الحب�وب ،ولكن
من دون رّ
أي أثر للغلوتني.

كل يوم معلومة

ملاذا ال تهضم املعدة نفسها ؟
هذا الس�ؤال س�أله الكثريون مل�اذا ال تهضم
املع�دة نفس�ها ؟ إن كانت تهض�م الجزيئات
واملواد الصلب�ة مثل الربوتين�ات والعديد من
املواد إذا ً ملاذا ال تهضم املعدة نفسها ؟
تحت�وي املعدة عى خاليا وأغش�ية وظيفتها
تبط�ني املعدة ،مما يزيد م�ن التصاق الخاليا
وال يس�مح بعب�ور اإلنزيم�ات الهاضم�ة إىل
تجويف املعدة ،وال تسمح هذه األغشية بعبور
اإلنزيم�ات الهاضمة مثل إنزيم البيبس�ني إىل
خارج تجويف املعدة.
للمع�دة تأث�ري قل�وي ال يس�مح بخ�روج
اإلنزيم�ات خارجها .التعرج�ات املوجودة يف
القن�اة الهضمية تفي�د يف يف تكوين أغش�ية
تجعل املعدة ملس�اء م�ن الداخ�ل ،يفيد هذا
يف اخت�الط الطعام بالعص�ار املعوية ،وتقوم
املعدة بهضمه.
تحتوي املعدة عى تعريج بسيط هذا التعريج
يفي�د يف توازن األحم�اض والقلويات ،التأثري

القل�وي للمع�دة يمن�ع من أن تق�وم بهضم
نفسها .تقوم الخاليا املخاطية بإنتاج املخاط
يوميا ً وينتر املخاط عى جدار املعدة ،والذي
يتميز ُ
بسمكه ويعمل كعازل لجدار املعدة.
الغ�دد املعوي�ة رّ
تك�ون اإلنزيم�ات الهاضمة

والعص�ارة املعوية ،والتي تعم�ل عى تكوين
غش�اء املع�دة الذي يمن�ع من هض�م املعدة
لنفسها .تساعد العصارة املعوية عى تجويف
املع�دة ،وال�ذي يق�وم بمعادل�ة األحماض يف
املعدة.

حتذير من ارتفاع حاالت االنتحار بسبب تداعيات كورونا

رّ
حذر خرباء من أن الضيق النفيس والصعوبات
املالي�ة الناجمة عن وباء كورونا قد تدفع آالف
األس�رتاليني إىل االنتحار ،وهو عدد أكرب بكثري
من ضحايا األزمة الصحية نفسها.
وق� رّدر “مرك�ز الدم�اغ والنف�س” يف “جامعة
س�يدني” احتم�ال حص�ول  750إىل 1500
حال�ة انتح�ار إضافي�ة س�نويا ً يف األع�وام
الخمس�ة املقبلة بس�بب تأثري الوباء وعواقبه
االقتصادية.
ويش�كل ذلك ارتفاع�ا بنس�بة  25إىل  50%يف
حاالت االنتحار املُس�جلة يف أس�رتاليا س�نوياً،
والتي تصل بشكل وسطي إىل .3000
وبحس�ب تقدي�رات املركز 30% ،م�ن حاالت
االنتح�ار اإلضافي�ة س�يقدم عليه�ا ش�باب
خصوصا ً ممن س�يتأثر بس�بب إغالق املدارس
والجامع�ات ومواق�ع االلتق�اء بالن�اس ،عى
م�ا قال املركز يف بيان مش�رتك م�ع “الجمعية
الطبية األسرتالية” وخرباء بالصحة العقلية.
وأوضح هؤالء يف البيان أن “هذه الفئة ضعيفة
أم�ام الضيق النفيس وامل�ايل أو الضيق املرتبط
بالسكن عى املديني القصري واملتوسط”.
وحققت أسرتاليا نتائج جيدة يف مكافحة وباء

كوفيد -19الذي أصاب أقل من  7000ش�خص
مع أقل من  100وفاة.
إال أن القي�ود عى التنقالت والتجمعات أو فتح
املتاجر كان لها أثر مدمر عى االقتصاد.
وقال�ت الحكومة األس�رتالية إن الربح الفائت
ال�ذي يتكبده االقتصاد أس�بوعيا ً جراء القيود،
يص�ل إىل أربعة مليارات دوالر اس�رتايل (2.58

مليار دوالر أمريكي) أسبوعيا ً.
وتجاوبا ً مع هذه الدراس�ة ،أعلن وزير الصحة
تخصي�ص مبل�غ  500ملي�ون دوالر أس�رتايل
إضايف لجهود الوقاية من حاالت االنتحار.
ويف�رتض أن تعلن الحكوم�ة الجمعة تخفيفا ً
للقيود .لكنها حذرت من أن عودة النش�اط إىل
طبيعته بالكامل لن تحصل قبل أشهر عدة.

سلوكيات

كيف تسمحني لطفلك بالتواصل على شبكات املواقع؟
ال يمك�ن أن تحرمي طفلك تماما ً
من التواصل عى ش�بكات املواقع،
فكم�ا أنك تس�تمتعني عى الفيس
بوك وتوي�رت ،يج�ب أن تتيحي له
بعض الخيارات.
نقدم لك بعض املواقع ملس�اعدته
عى يتفاعل مع اآلخرين بأمان.
موقع “ “ Habbo.com
وه�و موق�ع تفاع�يل مجان�ي ال
يهدف س�وى للقاءات االجتماعية
االفرتاضي�ة بعي�دا ً ع�ن ج�و
املنافس�ات والح�روب والعن�ف،
حيث تق�وم فكرتها عى بناء بيت
األحالم داخل الفندق ،للتسجيل يف
ه�ذا املوقع يتطلب من املس�تخدم
أن يك�ون عمره  12عام�ا ً فأكثر،
ومن ث رّم تختار جنسك “ذكرا ً كنت
أم أنث�ى” وتب�دأ ب�راء النق�اط
واللع�ب ،حي�ث تس�تطيع رشاء
مالبس�ك الخاص�ة وتصميم طراز
منزل�ك وديكورات�ه وأثاث�ه ،ومن
ث رّم التعرف ع�ى النزالء اآلخرين يف
الفندق.
تطبيق ““ Lego Life
وهو تطبيق موجه للفئة العمرية

 13عام�ا ً فأق�ل ،يمتل�ك خلفي�ة
بسيطة ويشبه إىل ح ٍد كبري تطبيق
الص�ور الش�هري “اإلنس�تغرام”؛
حيث يس�تطيع األطفال مشاركة
أعماله�م وإبداعاتهم م�ن خالله
مع بعض التحديات واملس�ابقات
الت�ي يوفرها التطبي�ق ،ومن أهم
ما يُميزه عن غريه من التطبيقات
هو توفريه لشبكة اجتماعية آمنة؛
حيث لن يستطيع الطفل التسجيل
به�ذه الش�بكة قب�ل إذن ويل األمر
إلكرتونياً ،كما رّ
أن التطبيق ال يقوم

بمش�اركة أي معلوم�ات خاص�ة
ع�ن األبناء ،فالصورة الش�خصية
ه�ي ص�ورة مخت�ارة م�ن ِقب�ل
الطفل ألحد تصاميم وشخصيات
“ليج�و” ،واألس�ماء ه�ي مج�رد
كلمات عشوائية.
موقع “ ”Neopets.com
هذا املوقع املجاني تعود جذوره إىل
عام 1997م ولكنه أخذ يف االنتشار
يف ع�ام 2014م ،وه�و يتي�ح
للمس�تخدمني رعاي�ة الحيوانات
األليف�ة االفرتاضي�ة الخاص�ة

به�م ،إطع�ام تل�ك الحيوان�ات
وكس�وتها ببع�ض أن�واع املالبس
واإلكسس�وارات ،وإدخ�ال تل�ك
الحيوانات يف مسابقات ومباريات
خاصة ،وبن�اء صداقات مع بقية
املستخدمني ،بدأ هذا املوقع باللغة
اإلنجليزي�ة وه�و الي�وم يغط�ي
اللغ�ات اإلس�بانية والفرنس�ية
والربتغالية والصينية والهولندية.
موقع “ “ Stardoll.com
هذه اللعبة هي أكرب تجمع تفاعيل
عى الش�بكة العنكبوتية للفتيات
رّ
يحببن املوضة ،وبالرغم من
الالتي
رّ
أن تصمي�م هذه اللعب�ة للمرحلة
العمرية من س�ن الرابع�ة وحتى
س�ن املراهق�ة ،إال رّأنه�ا تحظ�ى
بإقبال ال بأس به من الفئات األعى
س�نا ً وم�ن كال الجنس�ني ،حي�ث
تس�تطيع الفتاة اختيار وتشكيل
الص�ورة الرمزي�ة أو الدمية التي
رّ
تعرب عن شخصيتها من بني مليار
طريق�ة الختي�ار “س�تار دول”
الخاص�ة به�ا ،ومن ث رّم املش�اركة
يف ع�روض األزي�اء والتواصل مع
األعضاء اآلخرين.
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صــــورة و حــــدث  ..من العراق

كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :أن�ت مدعو اىل الرتوي واملحافظ�ة عىل الهدوء ،قد
تتع�رض لعملي�ات التأجيل والتس�ويف ولعراقي�ل تفقدك
الصرب وتوقعك يف القلق
عاطفي�اً :ال تص�ارع الرياح ،لك�ن ال ترتك الط�رف اآلخر يفرض
عليك ما ال ترضاه ،فالجو ليس س�لبيا ً كما تعتقد ،لكنه يحتم عليك
االنتباه
صحياً :أنت معرض هذا اليوم لكثر من الضغوط ،تمهل وابتعد عن
كل األجواء السلبية التي قد تهدر سالمتك

الثور

مهنياً :يوم مه ّم تط�رأ خالله احداث ال ُتنتىس ،ويحمل
إيجابي�ات ويدع�وك إىل االس�تثمار وتجرب�ة الح�ظ
واكتشاف آفاق جديدة
عاطفياً :تب�دو أمورك العاطفية بحاج�ة إىل إعادة تقييم ،وال
سيما بعد التطورات الطارئة أخراً.
صحياً :جس�مك متعب وصحتك تحتاج إىل املزي�د من االنتباه ،فكن
عىل قدر املسؤولية

الجوزاء

مهنيا ً :ي�وم مثق�ل باالعباء ،ق�د ال تجد الوق�ت الكايف
إلنجاز كامل مس�ؤولياتك الروتينية بس�بب توتر أو قلق
عابر
عاطفياً :تتداخل الشؤون العاطفية باألمور املهنية ،فإذا شعر
ت بالتعب فاخرت االنسحاب والراحة بعيدا ً عن الضغوط
صحياً :لتعبك النف�ي أثر هائل عىل مجرى األمور ،ومن الضوري
االبتعاد عن األجواء املشحونة واألشخاص العدائيني كليا ً

السرطان

مهنياً :واكب األحداث بانفتاح ،فأنت بطبعك اجتماعي
وترح�ب بالفرص ع�ىل أنواعها ،تناقش ب�ذكاء ومهارة
وتنجح يف تقريب وجهات النظر
عاطفياً :تقلق بش�أن عائيل أو ش�خيص او منزيل وتعيش حالة
من الركود ،وتراودك أفكار سود أو متشائمة
صحي�اً :إح�ذر الرتاج�ع الصحي فقد يض بجس�مك ويتس�بب لك
بمشاكل تبعدك عن ممارسة أي نشاط ريايض

األسد

مهنياً :ال تنتظر رسعة يف تحقيق املش�اريع ألن الطاقة
قليل�ة ،وال تس�اعد يف إنج�از الكث�ر ،ح�دد أولويات�ك
وخصص وقتك إلنهاء املتوجب عليك
عاطفياً :تستعيد ثقتك بنفسك وباملحيطني بك وتجد أن الوقت
مؤات لتكريس عالقة متينة بالرشيك الذي ابتعدت عنه مدة
صحي�اً :احرص عىل النوم الس�اعات املطلوبة ولك�ي تتمتع بالنوم
الهادئ دون الش�عور بحاالت األرق ،تناول وجبة عشاء خفيفة جدا ً
و غر دسمة

العذراء

مهنياً :يكافئك الحظ عىل تفهمك األمور بش�كل هادئ
وذكي ،ويفاجئك بتطور س�عيد رشط اتباع اإلرش�ادات
والتقيّد بالقوانني
عاطفياً :فرص عديدة لتصحيح األخطاء التي س�ببّت تراجعا،
وأعتقد ّ
انك س�تحظى باهتم�ام الحبيب وتعاطف�ه ،هذا عدا عن
عاطفتك الواضحة تجاهه ورعايتك له بشكل دائم
صحياً :حاول قدر املس�تطاع االبتعاد عن األجواء الس�لبية والكئيبة
التي تطوق محيطك ،واسع وراء املناسبات السعيدة

الميزان

مهنياً :تعي�ش يوم�ا ً إيجابيا ً ومناس�با ً لإلقدام عىل خ
طوة ّ
بناءة ،فقن�وات التواصل ممهدة ومس�هلة ،وتكون
اللقاءات واألبحاث والدراسات ذات نوعية جيدة
عاطفياً :حان الوقت لتنطلق فالحبيب يف انتظارك وقد يكون يف
مكان قريب منهك ،وما عليك سوى أن تفتح عينيك جيدا ً
صحياً :كن حريصا ً ع�ىل رشب كميات كافية من املياه يومياً ،وهذا
أفض�ل لصحتك ،والحفاظ عىل الوزن املطلوب مهم جداً ،وخصوصا ً
أن هذا يساهم براحة ذهنية صافية

العقرب
مهنياً :ردود الفعل إيجابية بعد ما قدمته لتطوير عملك،
لكن النتائج قد تتأخر بعض اليشء إالّ ّأنها تظهر تلقائيا ً
ّ
عاطفياً :تنشط كثرا ً هذا اليوم عىل مستوى التغزل بالرشيك،
وتقومان بعمل مشرتك تحصدان ثماره يف القريب العاجل
صحياً :خفف بعض اليشء من س�اعات الجلوس الطويلة ،وزد من
فرتات امليش يف األسبوع

القوس

مهنياً :تكمن القوة يف داخلك ،ويف عزمك وحزمك ،كما يف
ه�ذا الحدس الذي ال يخطئ ،أعط ثقة ألحاسيس�ك وقرر
مستقبلك من دون الرجوع إىل أحد
عاطفياً :الثقة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مىض ،وقد تفتح
أمامك مجاالت متعددة وآفاقا ً لم تكن تتوقعها
صحي�اً :قد تغضب بس�بب عطل أو تأخر أو ربما تقلق بش�أن أحد
اف�راد العائلة ،فتنهار أعصابك وتصاب بأزمة صحية تجعلك طريح
الفراش عدة أيام

الجدي

مهني�اً :تمر هذا اليوم بتج�ارب وتنجح ،وتهتم بملفات
ومواضي�ع ثقافي�ة وتحقق ف�وزا ً كبراً ،وتفت�ح أمامك
اآلف�اق فتس�تقطب اهتم�ام املعني�ني بمش�اريعك وتتلقى
عروض�ا ً .عاطفياً :يقف الح�ظ إىل جانبك ويزودك طاقة كبرة
وحماس�ة ق�ل نظرها لكي تؤمن بالحب ،وتس�مع جوابا ً س�ارّا ً أو
تتلق�ى خربا ً ترتقب�ه منذ مدة.صحي�اً :ابتعد عن الف�وىض واإلرباك
وتجنب الن�اس والضجي�جّ ،
ّ
ولطف
وانص�ح ل�ك االخت�الء بنفس�ك
ّ
وتجنب املشاكل مع املحيطني بك
األجواء

الدلو

مهني�اً :تحصل عىل دعم وتأييد وتنجح يف إقناع املعنيني
ّ
مخطط ،صوتك المع ويصل إىل آذان الكثرين
بفك�رة أو
فيلقى من قبله�م تجاوبا ً وانتباها ً .عاطفياً :تصبح الحياة
العاطفي�ة أكثر عذوبة ،فتنفرج األس�ارير ،وتتخذ قرارا ً يريح
ُّ
أوتخ�ف االنفع�االت ،وتصبح أنت أكث�ر ه�دوءا ً واطمئنانا ً
بال�ك،
.صحياً :تصل إىل مرحلة كبرة من التعب الجسدي والفكري وتبحث
عن الراحة ،حاول أن تخفف من الضغوط النفس�ية التي تحيط بك
وابتعد قدر اإلمكان عن األجواء الصاخبة

الحوت

مهنياً :عليك أن تلتزم القوانني وأن تتعامل باستقامة مع
شتى األمور املالية التي تبدو مسيطرة عىل اهتماماتك
عاطفياً :تتجدد العواطف وتش�تد الروابط متانة وتس�تعيد
ثق�ة الرشيك وتقرر تمضي�ة أطول وقت ممك�ن معه إذا كنت
ترغب يف االستقرار فهو الشخص املناسب
صحياً :ال تلجأ كثرا ً إىل املسكنات ،فهي تخفف األلم موقتاً ،واإلكثار
منها يكون له رضر عىل املدى املنظور

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1397أش�يكاغا يويش-ميتس�و يبن�ي معب�د
كينكاكو-جي.
 - 1703ال�روس يحتل�ون مص�ب نھ�ر نيف�ا
ويضعون أساس مدينة سانت بطرسربغ.
 - 1805عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف
الوايل العثماني خورش�يد باشا ،وقد نجحت ھذه
الث�ورة يف إقصائه عن الحكم واختيار محمد عيل
باشا واليا عىل مرص.
 - 1809الفرنس�يون بقي�ادة نابلي�ون بونابرت
يستولون عىل العاصمة النمساوية فيينا.
 - 1888الربازي�ل تح�رم العبودي�ة واملتاج�رة
بالعبيد.
 - 1943القائد العام للقوات الفرنسية يف أفريقيا
الجنرال جرو يصدر أمرا بإقصاء الباي التوني
محمد املنصف عن منصبه بعد اتھامه بالتعاون
م�ع األملان ض�د الحلفاء خ�الل الح�رب العاملية
الثانية.
 - 1948إع�الن األحكام العرفية يف مرص بس�بب
حرب فلسطني.
 - 1958الجي�ش الفرني يق�وم بحركة تمرد يف
الجزائر عىل السلطة املركزية يف باريس بدعم من
املستعمرين الذين ألفوا لجنة لألمن
العام طالبت بالدمج التام بني الجزائر وفرنس�ا،
ولم تنت�ه حركة العصيان إال بعد وصول ش�ارل
ديغول إىل رأس السلطة يف  1يونيو 1958وسقوط
الجمھورية الرابعة وقيام الجمھورية الخامسة.
 - 1965جم�ال عب�د الن�ارص يقط�ع العالق�ات

الدبلوماس�ية م�ع أملانيا الغربية وذل�ك إلقامتھا
عالقات دبلوماسية مع إرسائيل.
 - 2004انتخ�اب س�ونيا غاندي رئيس�ة لوزراء
الھند وذلك بعد فوز حزب املؤتمر الوطني الھندي
الذي ترأس�ه يف االنتخاب�ات ،إال أنھا تراجعت عن
توليھ�ا املنصب بتاري�خ  18مايو ولذلك بس�بب
االحتجاجات التي أتت بعد الرتش�ح وذلك كونھا
من أصول إيطالية.
 - 2008أصدر الرئيس الرويس دميرتي مدفيديف
مرس�وما بتعيني أركادي دفوركوفيتش مساعدا
للرئي�س ال�رويس وممث�ال للرئي�س ال�رويس يف
مجموعة الثماني.
 - 2011الرئيس األمريكي باراك أوباما يعلن عن
استقالة مبعوث السالم يف الرشق األوسط جورج
ميتشل ،ويعني نائبه ديفيد ھيل خلفا مؤقتا له.
منج�م للفح�م الحج�ري يف
 - 2014انفج�ار يف
ٍ
ُتركيا يودي بحياة أكثر من  200عامل.
 2015رئي�س بورون�دي بي�ر نكورونزيزا يتماالنق�الب علي�ه من قب�ل الجيش عندم�ا كان يف
زي�ارة إىل تنزانيا ،ولكن يفش�ل ھ�ذا اإلنقالب يف
15مايو.
مقتل  45شخصا عىل األقل يف ھجوم مسلح عىل
حافلة يف كراتيش أكرب مدن باكستان.
افتت�اح مھرج�ان كان الس�ينمائي  2015يف
فرنسا.
 - 2016مقتل مصطفى بدر الدين القيادي البارز
يف حزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدويل.

اختبارات شخصية

شخصيتك
مقتنيات حقيبتك تكشف عن
ِ

ّ
تتحكم شخصيتك بكل ترصفاتك وقراراتك،
وأدن�ى خيارات�ك له�ا دالالت كب�رة .فم�ا
هو س�بب هوس�ك بالحقائب بحسب علم
النفس؟ وكي�ف ّ
تدل مقتنيات حقيبتك عىل
زاوية من شخصيتك ؟
الشخصية العفوية
يف حقيبة الش�خصية العفوية ،نجد الكثر
من األغ�راض التي تحتاجه�ا ،أو ما عادت
تحتاجه�ا أو التي ّ
ظنت أنه�ا قد تحتاجها.
كم�ا نج�د مقتني�ات تش�عرها بالراح�ة،
واألم�ان أو تعود لتفاصيل أخرى لها عالقة
بهواياتها واهتماماتها يف الحياة .لذلك تكثر
املقتنيات يف داخل حقيبة هذه الش�خصية
وهذا األمر يريحها!
الشخصية املخططة
يف حقيب�ة هذه الش�خصية ،نجد األغراض
الت�ي له�ا عالق�ة بالتخطي�ط ،وب�درس
الخط�وات القادم�ة ،ونجد ما ّ
تت�كل عليه

ّ
ولتتحض لخطواتها
لتسجيل ما قد تنساه
القادمة .وال نجد يف حقيبة هذه الشخصية
ما لن تحتاج اليه وما ال يخدم برنامجها.
الشخصية املبتكرة
الفرق بني حقيبة الشخصية العفوية وهذه
الحقيب�ة الت�ي تع�ود للش�خصية املبتكرة

التي له�ا ميول فني�ة واضحة ه�و كيفية
ترتي�ب األغراض وتنس�قيها مهم�ا كانت
كث�رة ومتش� ّعبة ضمن نس�ق ّ
منظمة ما
يس� ّهل الوصول اليها واسخدامها بطريقة
ال يس�هل عىل الش�خصيات األخرى فهمها
واعتمادها.

ملّن يِ ُثبت نفسه حصيين  ...يروح جلده للدباغ

ي�ضب للربيء الذي يوضع موضع التهمة  ،فينزل به العقاب قبل
أن يستطيع النجاة بنفسه  ،أو الخالص بجلده .
أصله:
ّ
وأمضهم الس�غب  .فخرجوا
أن ثالثة من الثعالب أصابهم الجوع ،
يبحثون عن طعام لهم  .فلم يجدوا ش�يئا يتقوّتون به  .فذهبوا إىل
إح�دى القرى القريبة لعلهم يصيب�ون فيها بعض الطعام  .وبينما
هم س�ائرون يف طريقهم صادفوا قطيعا من الغنم متجها نحو تلك
ّ
ف�روا لذلك  ،ودخل�وا بني القطيع ليختف�وا عن األنظار
القري�ة .
ّ
ويرتقب�وا الفرص�ة لعلهم يصيبون دي�كا  ،أو دجاجة من غر أن
،
يش�عر بهم أحد من أهل تلك القرية  .ولس�وء ح�ظ تلك الثعالب أن
القطي�ع كان يس�اق إىل مجزرة تل�ك القرية للذبح  .فل�م تلبث تلك
الثعال�ب أن وج�دت نفس�ها يف داخل املج�زرة ووج�دت الجزارين
يرعون إىل الخراف فيتناولونها بالذبح الواحد تلو اآلخر  .أما أحد

هل تعلم

يا كلبي بس بالليل خل روحي تنام
ومن الصبح للظيم أتحزم أحزام
*****
كلبي صبح فرهود ولكل تعت بيه
وبالباب الف ديان حرت آملن اطيه
*****
ريت الكلب ياهواي ينطر وراويك
جا كلت عفيه عليك دم ولحم بيك
*****
ريت الكلب بي باب ينطر تشوفه
ولو شفت غرك بيه حك من تعوفه
*****
كلبي ارد اكصه أبموس واتالحكه بنار
خافن يحن ويكول للعرشه تذكار
*****
بس جرح بالدالل ينزف فال طاب
خله يظل تذكار ملالكه االحباب
*****
كلبي أرد اكصه بموس وجوي مجانه
دالني عل هيج أدروب كلهن مهانه
*****
كلبي ارد اكصه بموس واكطع وريده
يبجي عل بزر الناس شنهو لريده

من الفيسبوك

قصة مثل

 ه�ل تعلم ان الذباب يتس�بب يف الكثر مناالم�راض االخط�رة مثل الرم�د الصديدي و
االس�هال  ،و م�ن امله�م ج�دا التخل�ص منه
ع�ن طري�ق اس�تخدام املبي�دات الحرشية ،
و التخل�ص من النفاي�ات الض�ارة بطريقة
س�ليمة  ،و يمك�ن ايضا اس�تخدام الس�للك
الخاص بالذباب عىل النوافذ .
 -ه�ل تعل�م ان ت�رك الطع�ام بالثالجة دون

غزل عراقي

الثعال�ب – وكان كيّس�ا ماه�را – فأنه أطلق س�اقيه للريح  ،حال
ّ
اطالع�ه عىل األمر  ،فنجا بجلده  .وأم�ا الثاني فقلّد صاحبه الذكي
 ،فأطلق س�اقيه للريح مثل�ه  ،فنجا كذلك  .وأم�ا الثالث فقد بقي
مختبئا بني الخراف وهو اليعلم – لغبائه – من األمر شيئا .
ومل�ا أصبح الثعلبان خ�ارج املجزرة  ،قال أحدهم�ا لآلخر  (( :لننتظر
قلي�ال حتى يأتي صاحبنا الثعلب الثالث )) فقال صاحبه  (( :ال فائدة
م�ن اإلنتظار  .ف�إن صاحبنا لن يفلت من الذب�ح ))  .فقال األول (( :
وماذا يفعل الناس بلحم الثعلب ؟  ..وإن صاحبنا ذكي ماهر  ،وسيلقي
ّ
فيتعففون عن
بحجته إليهم  ،ويثبت لهم أنه حصيني وليس خروفا ،
ذبحه  ،ويطلقون رساحه ))  .فقال الثاني  (( :ولك هذا عقلك ؟  ..هوه
{ ملّ�ن ِي ُثبت نفس�ه حصيني  ...يروح جلده للدب�اغ }  . )) .ثم ذاع ذلك
الحديث بني الناس فعجبوا من ذكاء ذلك الثعلب  ،ووفرة عقله .
وذهب ذلك القول مثال

تغطيته قد يعرضه للتلوث .
 هل تعل�م ان التهوية الجيدة للمنزل و فتحالنوافذ تس�اعد عيل عدم اصابة االش�خاص
بامراض تنفسية.
 هل تعلم ان عدم تقليم االظافر قد تؤدي ايلامراض عديدة.
 ه�ل تعلم ان االنوفيل هو نوع من البعوض ،وهو املسؤول عن مرض املالريا .

 هل تعلم انه من اهم اس�باب تلوث االغذيةهي االيدي الغر نظيفة باالضافة الىل االواني
الت�ي بها ص�دأ  ،لذل�ك يجب علين�ا االهتمام
بالنظافة الش�خصية و ايضا يجب استخدام
اواني من النوع الجيد .
 ه�ل تعل�م انه م�ن فوائد االس�تحمام  ،انهيساعد عىل تنشيط الدورة الدموية باالضافة
اىل تفتيح مسام الجلد .

سودوكـــو
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acebook

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

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

قريباً ..بطارية هاتفك ستعمل
بالعرق

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
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بدون قصد ..منة عرفة تفضح مقلب رامز جالل بأربعة أخطاء
اته�م متابع�ني برنام�ج
«رامز ج�ل رسمي» بأنه
يستخف بعقولهم ،بعدما
قام�ت املمثل�ة املرصي�ة
من�ة عرف�ة بحرك�ة غري
مقصودة جعلتهم يتهمون
رامز بفربكة املقلب.
ح�ني سأل�ت أروى ،من�ة
حول رأيها عن رامز ج�ل،
ث�م قف�ز بوجهه�ا فجأة،
رصخ�ت من�ة ووضع�ت
يدها عىل وجهها ،أي أنها
استطاع�ت إخ�راج يديها
من مقبض الكريس.
وق�ال النشط�اء الذي�ن
رصدوا املشهد أن ما فعلته
منة يدل عىل أنها عىل علم

مسب�ق باألح�داث ،م�ع
العلم أن جميع الضيوف
كانوا يوهم�ون املشاهد
ب�أن املقب�ض محك�م
وال يستطيع�ون إخ�راج
أيديهم.
كما لوحظ استثناء رامز
ملن�ة م�ن بع�ض فقرات
الربنام�ج ،مث�ل رش
ش�عرها بالل�ون األزرق،
وفق�رة الثعب�ان ،وكذلك
ح�ني سقط�ت يف امل�اء،
سق�ط معه�ا «الكامريا
مان» مم�ا أثار الشبهات
ح�ول معرف�ة الضيف�ة
باملقل�ب وأنه�ا رفض�ت
هذه الفقرات.

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

منمنمات

عبير نعمة ورسالة تفاؤل في «هيدي الدني»
ط�ور الباحثون ىف أسكتلندا مكثف
فائق املرونة يلتف حول الذراع أثناء
التمري�ن ،ويتفاع�ل م�ع األيونات
اإليجابية والسلبية ىف عرق مرتديه
م�ع سط�ح قم�اش ،مم�ا يخل�ق
اً
تفاع�� يول�د الطاقة ،مم�ا يمهد
لجي�ل جديد م�ن األجه�زة القابلة
ل�رتداء التى تعمل بالعرق البرشى
بدالاً م�ن البطاريات ،مم�ا يساعد
ىف تقلي�ل النفاي�ات اإللكرتوني�ة
الضارة.
و يدعى الباحثون أن الجهاز يمكن
شحنه بالكامل بما ال يزيد عن 20
ميكرولي�رت (أقل من نصف قطرة)
من العرق ،وىف الوقت نفسه ،يمكن

أن يك�ون التع�رق كاف اًي�ا لتولي�د
الطاقة لشاشات التمرين واألجهزة
اإللكرتونية املستقبلية األخرى ،بما
ىف ذلك املركبات الكهربائية.
ويمك�ن للتكنولوجي�ا الت�ى تعمل
بالع�رق أن تحل مح�ل البطاريات
التقليدية ،التى قيدت قابلية الحمل
واالرت�داء بسب�ب مش�اكل مث�ل
التسخني الزائد ،كما يمكن لألجزاء
السام�ة ىف البطاري�ات التقليدي�ة
اً
أيض�ا إط��ق م�واد كيميائي�ة
ض�ارة ىف الغ��ف الج�وى بمجرد
التخل�ص منها وترسبه�ا إىل املياه
الجوفية ،مما يؤثر عىل الحيوانات
والنباتات.

أبل تستعد لطرح AirPods Studio
أذكى سماعات رأس على اإلطالق

تش�ري األنب�اء إىل أن رشك�ة أبل
تعم�ل ع�ىل تصمي�م سماعات
الرأس املسم�اة -AirPods St
 ، dioويوضح ترسيب جديد أنها
ستك�ون أذكى سماع�ات رأس
عىل اإلط�ق ،وتشمل السماعات
الت�ي توضع ف�وق األذن – التي
اً
أيض�ا أنه�ا ستحم�ل
يش�اع
اس�م  – AirPods Xع�د اًدا من
أجه�زة االستشعار التي يمكنها
اكتش�اف كيفي�ة ارتدائه�ا،
وإع�ادة توجيه قن�وات الصوت
الي�رسى واليمن�ى لتتناسب مع
اً
وفق�ا
بعضه�ا البع�ض ،وذل�ك
للمص�ادر التي تحدثت إىل موقع
 . 9to5Macويعن�ي هذا أنه من
املحتم�ل أال يكون هن�اك جانب
صحي�ح أو خط�أ الستخ�دام
 ، AirPods Studioيف ح�ني أن
سماعات ال�رأس الحالية لديها
قن�وات ثابت�ة يمن�ى وي�رسى،
وباإلضاف�ة إىل تحدي�د القنوات
الصوتي�ة بش�كل صحيح ،فمن
املف�رتض أن تك�ون سماع�ات
الرأس قادرة عىل اكتشاف كون
سماع�ات الرأس ع�ىل رأسك أو

رقبت�ك ،والحفاظ ع�ىل تشغيل
سماعة الرأس عندما ال ترتديها
ع�ىل رأسك مع إيقاف املوسيقى
بشكل مؤقت ،تماماً ا مثل إخراج
سماعة  AirPodsمن األذن.
وتع�د ه�ذه املي�زة ش�ائعة يف
سماع�ات األذن الداخلي�ة ،مثل
 AirPodsو ،AirPods Pro
لك�ن نادراًا م�ا يت�م رؤيتها عىل
سماعات الرأس العادية.
وأك�دت املص�ادر أن AirPods
 Studioستتضم�ن مي�زة إلغاء
الضوضاء ،وستكون قادرة عىل
استخ�دام وضع الشفافية ،مثل
سماعة ،Sony WH-1000XM3
بحيث يتمك�ن املستخدمون من
التبدي�ل بسهولة ب�ني الوضعني
لتقليل الضوض�اء الخارجية أو
لسماع الصوت املحيط.
وتختلف السماعة عن املنافسني
من خ��ل تقديم مي�زة الضبط
املخص�ص ملعادل الص�وت عىل
أجهزة  iOSو  macOSباستخدام
تطبي�ق مستق�ل جدي�د ،م�ع
التعدي��ت املتاح�ة لل�رتددات
املنخفضة واملتوسطة والعالية.

«فيسبوك» تطلق الوضع الداكن
لنسخة سطح المكتب

أعلنت رشكة فيسبوك عن إط�ق
تصمي�م جدي�د لنسخ�ة سط�ح
املكتب من منصته�ا االجتماعية
للمستخدم�ني يف جمي�ع أنح�اء
العال�م .وكان�ت «فيسب�وك»
أعلنت ع�ن التصميم ال�ذي يوفر
الوضع الداكن ،وشاش�ة رئيسية
مبني�ة عىل التبويب�ات ،وصفحة
مل�ف ش�خيص مُ َّ
نق�اة يف مؤتمر
املطوري�ن  F8يف ع�ام .2019
ويمكن تفعي�ل التصميم الجديد
من خ�ل الذه�اب إىل اإلعدادات،
ث�م الضغ�ط ع�ىل خي�ار (تبديل
إىل تصمي�م فيسب�وك الجدي�د)،
ث�م االختيار ب�ني الوضع الفاتح،
والوضع الداكن.
جدير بالذكر أن فيسبوك كانت قد
بدأت يف اختب�ار التصميم الجديد
م�ع بعض املستخدمني يف ش�هر

أكتوبر امل�ايض ،وبعد تلقي ردود
فعل إيجابية ،قررت الرشكة اآلن
إط�قه لعموم املستخدمني.
ووف�ق ما ذكرت البواب�ة العربية
لألخب�ار التقني�ة ،يأت�ي تحديث
تصميم فيسبوك بعد نحو عامني
م�ن وع�ود أطلقته�ا الرشك�ة
بتبسيط تطبيقاتها بعد َعقد مِ ن
جعل�ه معق� اًدا برص اًيا .ل�ذا ،فإن
التصميم الجدي�د لنسخة سطح
املكت�ب م�ن فيسب�وك ي ّ
ُبس�ط
التنق�ل بني التبويب�ات املختلفة،
مث�ل :املجموع�ات ،و(السوق)،
ومقاط�ع الفيديو .كم�ا ُتعرض
القص�ص أع�ىل صفح�ة «آخ�ر
األخبار» ،والدردش�ات عىل يسار
الشاشة .ويُرسّ ع التصميم الجديد
إنش�اء املناسب�ات ،والصفحات،
واملجموعات ،واإلع�نات.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

نقابة الممثلين المصريين تعلق على
أزمة غادة عبد الرازق وطارق الشناوي
ٌ
ه�دف أسمى م�ن الرتفيه ،فه�ي رفيقة
«للموسيق�ى
ّ
والرضاء ،لذا فموضوع هذه األغنية
اإلنسان يف الرسّاء
اً
رسالة إيجابي اًّة يف
إنساني أردت أن أوجّ ه من خ�له
هو
ّ
هذه األيّام الصعبة الت�ي نم ّر بها .فإن قست الظروف
علين�ا أحيانا اً
ّ
لك�ن ما بعد العرس يرسااً .ف�إرادة الحياة
دائما اً تنترص بفضل عزمن�ا وطاقتنا اإليجابيّة ،ونحن
فجر جديد والفن�ان ال يُمكن أن
دائم�ا اً عىل موع ٍد م�ع
ٍ
يعزل مشاعره ع�ن مُ حيطه وحاجته كبرية إىل ترجمة
ّ
كل ما يعيشه ويختربه من خ�ل أعماله».
ّ
به�ذه الرسال�ة ،اخت�ارت الفنان�ة عبري نعم�ة إط�ق
أغنيته�ا املُص�وّرة الجدي�دة «هيدي الدن�ي» من إنتاج
رشكة «.»Universal Music MENA
األغني�ة تحمل عنوان «هيدي الدن�ي» وتنتمي إىل نمط
موسيقى الب�وب الك�سيكيّة ،وهي م�ن كلمات غدي
موسيقي أسامة الرحباني.
الرحباني وتأليف
ّ
ع ّ
ربت عبري عن سعادتها الكب�رية بالتعاون مع الجيل
الثان�ي لعائل�ة الرحباني ،ه�ذه العائل�ة العريقة التي
ُتحاك�ي الجمه�ور بعصارة ّ
ف�ن مختمر م�ن جيل إىل
املوسيق�ي أسام�ة الرحباني
جي�ل .ووصف�ت املؤلّف
ّ
العربي .هو مدرسة له
بأحد أه ّم املوسيقيّني يف الوطن
ّ
الخاصة وروح فنيّة ّ
ّ
خ�قة.
هويّته املوسيقيّة
اً
طوي�� ه�ذا التع�اون م�ع أسامة
وتابعت»:انتظ�رت
ّ
الفك�ري
الصدي�ق ال�ذي لطامل�ا ش�عرت بالتناغ�م
واإلنساني الذي يجمعنا .فهو حالة فنيّة فريدة ،تعاون
ّ
الفني معه
مع عدد قليل من األصوات ،ما يجعل اللقاء
ّ
خاص�ة .أمّ ا غ�دي الرحبان�ي فهو ّ
ّ
فن�ان كبري،
حال�ة
إنساني
كت�ب بس�سة وبساط�ة حالة وجوديّ�ة ببُعد
ّ
عميق».
يُذك�ر ّ
ُ
الدني»صوّرت ع�ىل طريقة
أن أغني�ة «هي�دي
اً
الفيديو كلي�ب مُ
الصحي تحت
بارشة قبل فرتة الحجر
ّ
ّ
ظروف استثنائيّة تطلبت
إدارة املُخرج جيل الغربي ،يف
ٍ
العم�ل يف حال ٍة من الطوارئ إلنه�اء التصوير وإيصال
وتلهمهم ُ
رسالة األغنية إىل الناس ،كي ُترافقهم ُ
وتقوّي
عزيمتهم يف هذه املرحلة الصعبة التي يعيشونها .

علق�ت نقاب�ة املمثلني املرصي�ني عىل خ�ف الناق�د الفني ط�ارق الشناوي مع
الفنانة غادة عبد الرازق.
ويف بي�ان توضيحي موجه إىل نقابة الصحفيني يف مرص التي ينتمي إليها طارق
الشناوي ،ق�ال نقيب املمثلني ،الفنان أرشف زكي« :السيد ضياء رش�وان نقيب
الصحفي�ني ،ردا ع�ىل خطابك�م بشأن م�ا جاء يف خط�اب الناق�د الكبري طارق
الشن�اوي ،أحيط سيادتكم علما بأن أعضاء نقابة املهن التمثيلية يكنون للناقد
الكبري كل التقدير واالحرتام وعىل رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق التي لم ترصح
أبدا بمثل هذا الترصيح».
يصدر عنه�ا مثل هذه
وأضاف« :ال يمكن أن
أي زميل أو أي ناقد
االتهام�ات يف حق
بناق�د مخرضم
عامة ،فما بالنا
األست�اذ طارق
وله تاريخ مثل
تحدي�����دا،
ا لشن�ا و ي
وأن مسلس�ل
خا ص�����ة
حي��اة شهد
حكا ي�����ة
كأح�د أه��م
نجاحا كبريا
الت�ي قدمته�ا
ا ملسلس�� ت
عبدالرزاق».
الفنان�ة غ�ادة
زك��ي البي���ان
واختتم أش��رف
احت��رام وتقدي���ر
بالتأكي�د عىل كامل
للنق�اد ،مبين�ا أن له�م
نقابة املمثلني املرصيني
امله�ن التمثيلي�ة ،كم�ا ال يغيب
ش�عبة هامة من ش�عب نقابة
عنه�ا دورهم الرئييس يف تقييم العملية الفنية سواء من أعضائها أو من أعضاء
النقابات العريقة مثل نقابة الصحفيني ،خاصة النقاد أصحاب الخربة العريضة
أمثال طارق الشناوي.
وكان الناقد الفني طارق الشناوي أكد أنه تقدم ب� 3ش�كاوى ضد الفنانة غادة
عب�د الرازق يف املجلس األعىل لإلع�م ونقابة الصحفي�ني ونقابة املمثلني ،مهددا
أن�ه سيتق� ّدم بب�غ للنائب العام بع�د أن يرى إىل أي مدى سيت�م اتخاذ إجراءات
ضدها.
واش�تعلت األزمة بني الطرفني ،بعدما رصح الشناوي يف برنامج «القاهرة اآلن»
م�ن تقديم مليس الحديدي عىل فضائي�ة «الحدث» أن غادة عبد
ال�رازق «فنان�ة موهوب�ة لكنها ال تجي�د اختي�ار أدوارها
الفنية» ،وهو ما أغض�ب املمثلة الشهرية لتشن هجوما
علي�ه .وقال�ت غ�ادة عب�د ال�رازق ع�رب حسابها عىل
موقع «إنستغ�رام» أن طارق الشناوي يتلقى أمواال
يف مقاب�ل الحديث ع�ن أعماله�ا الدرامية بصورة
إيجابي�ة ،وأش�ارت إىل أن�ه سب�ق وأن دفعت له
أمواال لكي يشيد بمسلسها «حكاية حياة» من
إنتاج عام .2013

أميرة محمد غاضبة وتفكر بإعتزال الدراما
أعرب�ت املمثل�ة البحريني�ة أم�رية محم�د ،ع�ن
غضبها من مخرج مسلسل «رضب الرمل» ماجد
الربيعان ،بسبب تأخري اسمها يف «مقدمة» العمل،
وتقديم ممثلة غري معروفة عليها.
وقال�ت أمرية محم�د ،يف ترصيحات ع�رب برنامج
«رساي» ،ال�ذي يع�رض ع�ىل قن�اة « ،»atvإنه�ا
تعرض�ت للظل�م ،وإن هن�اك فنان�ني وضع�ت
أسماؤه�م قبله�ا يف الت�رت رغ�م تاريخه�ا الفني
األكرب.
وأشارت إىل أنها لم تكن حريصة عىل وضع اسمها
يف الترت طوال مشوارها قبل  25عاما ،لكنها وجدت
خ��ل السنوات األخرية فنان�ني مبتدئني يسبقون
اسمها يف الترتات.
وأوضحت أنها «منذ بداية رمضان لم تكن راضية
ع�ن العم�ل ،وأن املشاهدين ال ينتبه�ون غالبا اً ملا
يع�رض يف مقدم�ة الع�رض ،وأن حقه�ا األدب�ي
«ضائ�ع» يف األعمال الدرامي�ة ،بسبب وضع اسم
-ممثلة ما -عمر تجربته�ا الفنية قصري جدااً ،وال

يتعدى عم�اً خليجيا اً واحدااً ،مقارنة مع تجربتها
الفنية التي إمتدت ألكث�ر من  25عامااً ،قدمت
خ�لها أكثر من  70مسلس�اً وأكثر من 100
مرسحية كانت كلها بطولة».
وأك�دت أنه�ا تحم�ل للمخ�رج ماج�د
الربيعان كل التقدي�ر واالحرتام ولكافة
املمثل�ني ،وأن املمثلة الت�ي وضع اسمها
متقدم�ا عليه�ا ،ال تتحم�ل مسؤولي�ة هذا
الخطأ الذي وقع فيه الربيعان.
وش�اركت أمرية هذا الع�ام يف عملني دراميني،
هم�ا :مسلس�ل «كرسة ظه�ر» الرتاجي�دي من
بطول�ة عب�د الل�ه السدح�ان ومجموعة من
نج�وم الكوي�ت ،باإلضاف�ة إىل مسلس�ل
«رضب الرم�ل» م�ن بطول�ة املغني
خالد عبد الرحمن ،وكانت أمرية
محمد قد تعودت أن تطل عىل
مشاهديه�ا ب�أدوار بطول�ة
خ�ل السنوات املاضية.

عمار الحكيم

طارق حرب

ه�ذا م�ا يمكن م�حظت�ه يف فرتة النف�ود السلجوقي يف العهد العب�ايس الذي بدأ
عام 447هج سنة  1055م حيث أستمر النفوذ السلجوقي ببغداد ألكثر من قرن
ِ
واتجاه الس�جقة العلمي يمكن أن يتحدد بأن أول مدرسة يف بغداد وهي املدرسة
النظامي�ة بنيت يف العهد السجوقي الت�ي بناها الوزير السلجوقي نظام امللك قبل
املدرس�ة املستنرصية بعرشات السنني وبذلك تف�وق هذا العهد بتشجيع خزانات
الكتب أي املكتبات بشكل يفوق ما حصل من غريهم يف الفرتات االخرى من العهد
العبايس .
وطبيع�ي ان أول خزان�ة كت�ب ببغداد يف الف�رته السجوقية ه�ي املكتبة امللحقة
باملدرسة النظامية التي أنشأها الوزير السلجوقي نظام امللك عام  459هج وقيل
ان عدد مج�تها ستة االف مجلد كما يقول صاحب كتاب املنتظم.
وهنالك خزانة كتب مدرسة أبي حنيفه التي أنشأها أبو سعد السلجوقي مسرتيف
اململكه للفقهاء الحنفية وقد حوت الخزانة كتب نفيسة وعديدة.
وخزان�ة كت�ب دار املسناة التي يعتقد ان الخليفه العب�ايس النارص لدين الله بنى
هذه الدار وقد أوقف لها خزانة كتب لتكون دار علم ينتفع بها.
وهن�اك خزانة كتب الرباط الخاتون�ي السلجوقي وقد أوقفه�ا نفس الخليفة يف
ترب�ة زوجت�ه سلجوقي خاتون االخ�طي�ة السلجوقية بباب الب�رصة يف الجانب
الغربي ببغداد بعد وفاتها.
ويف نف�س الف�رتة السلجوقية أيضااً هناك خزانة كتب الرب�اط بالحريم الطاهري
الذي انشأه عام  589هج وقد نقل اليه الخليفة كتب كثرية نفيسة.
خزان�ة كت�ب الرباط املأموني يف مح�ت بغداد العتيق�ة وذكر ان مم كتب خزانته
كتاب الفنون ألبن عقيل الحنبيل.
وخزان�ة كت�ب الخليفه القائم بأمر الل�ه وقد ورثها الخليفة وم�ن كتبها النادرة
كتاب رسوم دار الخ�فة له�ل الصابي املرتيف عام  448هج.
وخزانة كتب الخليفة املقتدي بأمر الله التي حوت كتب نادرة منها تقويم االبدان
يف تدب�ري االنسان البن يحيى اب�ن جزله االبغدادي املتويف عام  492هج الذي سبق
وان ألف للخليفة املقتدي كتاب املغني يف الطب.
وخزان�ة كتب الخليف�ة النارص لدين الله ال�ذي استمر حاكمااً يف بغ�داد أكثر من
 45سن�ه وتعترب خزانة كتبه من أجل الخزائن الت�ي أحتوت نفائس املخطوطات
بالخط�وط الجميل�ة ونقل كت�ب من خزانت�ه اىل خزائن املدرس�ة النظامية ودار
املسناة والرباط الخاتوني .
وهنالك خزانة الوزير ابن هب�ريه وزير الخليفة املقتفي العبايس عام 544ه ومن
املحتمل ان الوزير أوقفها ملدرسته.
ويف العه�د السلجوق�ي ايضااً كان�ت خزانة الاًزير مؤيد الدين ب�ن القصاب يف درب
الخياطني ببغداد وأوقف الكتب النفيسة اذ له رغبة بالعلوم واالداب.
وخزان�ة الكندري الوزي�ر السلجوقي وزي�ر القادة الس�جقه طغ�رل بيگ وألب
أرس��ن اذ أستحوذ ع�ىل الكثري من كتب خزانة الوزير اردش�ري الري عرفت بدار
العلم واعجب بها الشاعر املعري.
وخزانة كتب مؤرخ بغ�داد الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد يف أربعة عرش
مجلدا.
وخزان�ة كت�ب مسع�ود بن ن�ارص الشج�ري الت�ي أوقفه�ا عىل مسج�د عقيل
بنيسابور.
وخزان�ة كتب االنب�اري الخطيب الذي ك�ان يقول هذه كتبي أح�ب ايل من وزنها
ذهبااً.
وخزان�ة كتب بن ه�ل الصابي صاح�ب املؤلفات القيمه منها تحفة االمرا ء
ورسوم دار الخ�فة التي كانت يف لجانب الغربي من بغداد وقد أوقف الكتب
لكن تم الترصف بها.
وخزان�ة عبد الس�م بن محمد القزوين�ي الحنفي املعتزيل اذ يروى وجود
أكثر من أربعني مجلد.
وخزان�ة االزدي الحمي�دي املغرب�ي االندليس التي وقفه�ا عىل طلبة
العلم.
وخزانة ابن جزله التي نهبت من العشائر.
وخزان�ة أل�ب سعيد بن املع�وج صاحب الدي�وان يف أي�ام الخليفة
املستظهر التي رهنها ملحنة أصابته.
وخزان�ة يع�د الخري االندليس ال�ذي دخل بغ�داد ليتفقه عىل
الغزايل له خزانة كتب فخمة.
وخزان�ة عبد الله بن عيل املقرى أحد علما القرآن يف بغداد
وقد جمع كتبااً كثريه.
ومزان�ة محمد بن ن�ارص البغدادي ويق�ول بن الجوزي
أطلعت عىل كتبه.
وخزانة ابن املرخم القايض أقىض القضاة يف بغداد مكتبتة
احتوت الفلسفة والطب ولكن حرقت بعد مقتله.
وخزانة اب�ن التلميذ النرصاني البغدادي كانت خزانته يف داره
.
وخزانة ابن الدهان النحوي له مكتبة تلفت بسبب الفيضان.
وخزانة الحازم�ي الشافعي حيث فرق كتبها ع�ىل اصحاب الحديث
ببغداد.
وخزان�ة اب�ن املازستانية التميمي البك�ري الذي جعلها وقف�ااً عىل ط�ب
العلم.
وخزانة ابن الخشاب البغدادي الحنبيل الذي وقف كتبه عىل أهل العلم.
واخ�ريا اً مكتبة امل�ؤرخ العالم الفقيه اب�ن الجوزي الت�ي كانت بالجانب
الرشقي من بغداد صاحب مئات املوءلفات يف العهد السلجوقي وبعده.

روجينا :أثق بمحمد رمضان

تغريدات

محمد بن زايد

السالجقة يف بغداد يشجعون
على اقامة املكتبات بشكل يفوق
ما حصل يف العهد العباسي

حنتفــي باليوم العاملــي للتمريض هــذا العــام بينما تقف
املمرضات واملمرضون بشجاعة يف اخلطوط األمامية ملواجهة
«جائحة كورونــا « ..حتية تقدير وعرفان هلم يف اإلمارات
والعــامل  ..دورهــم أساســي وتضحياتهم كبــرية ومقدرة..
مهنتهم جتسد كل معاني الرمحة والرفق واإلنسانية.
نتضامن مع دعوة جلنة متابعة وثيقة االخوة البشرية اليت
وقع عليها خمتلف القيادات الروحية املؤثرة كقداسة البابا
فرنسيس بابا الفاتيكان ومشيخة االزهر الشريف وغريهم
وذلــك لالنضمام ليوم صيام وصالة يف  14آيار يوم اخلميس
املقبل لالبتهال اىل اهلل سبحانه من اجل درء هذا الوباء من
على وجه األرض

تطل روجينا عىل جمهورها يف كل حلقة من حلقات «الربنس»
الذي تخوض به املنافس�ة الرمضانية أمام محمد رمضان ،يف
ثاني تعاون درامي يجمعهما بع�د مسلسل «األسطورة» قبل
سن�وات ،لتفاجىء املشاهد يف كل حلقة درامية جديدة تظهر
فيها روجين�ا أو «فدوى» التي تتاج�ر يف املمنوعات بأداء غري
ّ
متوقع.
رغ�م أنه�ا كانت تخ�ى تقديم هذا ال�دورّ ،
أك�دت روجينا يف
ترصيحاته�ا ع�رب برنامج «أح�ىل النج�وم» أن املخرج محمد
سام�ي الت�ي تراه «وش السع�د» عليها ،هو سب�ب موافقتها
عىل الدور من دون تردد؛ فهي تثق باختياره لها ألي شخصية
تق ّدمه�ا وتدرك جي�دا اً أنها ستكون يف داخلها م�ا تق ّدمه بهذه
الشخصية ،ولكن شخصية فدوى التي تجسدها ضمن أحداث
«الربنس» لم تكن لتتوقع نجاحها بهذا النحو .وأضافت روجينا
أن محم�د رمضان ومحمد سامي أول من ّ
برشاها بنجاح هذه
الشخصي�ة قبل ع�رض الحلقات األوىل م�ن املسلسل .وأكدت
روجين�ا يف ترصيحاتها أن صداقة طويلة منذ سنوات تجمعها
بمحم�د رمضان ،وه�ي تراه من أه�م نجوم الساح�ة الفنية
بالوط�ن العربي؛ فهو نجم متواضع كثريا اً ويخاف عىل كل من

يقف أمامه بالتمثيل ،كما يحاول أن يبذل قصارى جهده حتى
يخرج العمل بأفضل صورة ممكنة.
وكشف�ت روجين�ا أن زوجه�ا د .أرشف زك�ي نقي�ب امله�ن
التمثيلية ه�و أول من ّ
هنأها بدوره�ا يف املسلسل ،ثم ابنتاها
اللتان أش�ادتا بأدائها لهذه الشخصية فوجدت�ا أنها من أكثر
األدوار نجاحااً ،كما نرشتا فيديوهات خاصة لشخصية فدوى
عرب تطبيق التيك توك وحققت نسبة مشاهدة عالية.

