الدوالر يسجل استقراراً يف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي
االسواق احمللية
بغداد  /الزوراء:
استقرت أسعار رصف الدوالر يف بورصة الكفاح
واالٔسواق املحلية ،امس السبت.وسجلت أسعار
بورصة الكفاح يف بغداد  123.500دينارا ً لكل
 100دوالر.وكانت اسعار البيع يف محالت
الصريفة بلغت  123.500دينار ،أما سعر رشاء
الدوالر فسجل  122.500ديناراً.وتشهد اسعار
بيع العملة يف البورصة ومحالت الصريفة بن
الحن واالخر صعودا ملحوظا ،ثم تعاود بعد
ذلك لالستقرار .

12
صفحة

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

املالية النيابية لـ

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

 :رواتب املوظفني خط أمحر والربملان مل يناقش ختفيضها

بس�بب انخفاض اس�عار النف�ط ،منها
تعدي�ل االي�رادات الجمركي�ة والرضائب
وتقييد مزاد العملة االجنبية ووضع خطة

ملعالج�ة التضخم املايل ال�ذي يعاني منه
االقتصاد العراقي.واس�تبعد رشيد لجوء
الحكومة خالل املرحلة املقبلة اىل االدخار

جانب من تطبيق حظر التجوال يف بغداد

االجباري لسد العجز املايل يف املوازنة .أما
الخبري االقتصادي ماجد الصوري ،قال يف
حديث ل�”الزوراء” :إن االزمة املالية التي
يمر به�ا البلد ج�اءت نتيج�ة لرتاكمات
السياس�يات والق�رارات الخاطئ�ة التي
صدرت بعد عام  2003ولغاية االن ،والتي
ادت اىل تضخم يف النفقات التش�غيلية يف
البلد اضافة اىل الرتهل الوظيفي ،مبينا أن
رواتب بعض املسؤولن يف الدولة تجاوزت
ال�� 25ملي�ون دين�ار ،وه�ذا رق�م كبري
جدا قياس�ا برواتب املوظف�ن االخرين،
ل�ذا يج�ب ان يع�اد النظر بروات�ب كبار
املسؤولن يف الدولة بحيث يجب ان يكون
اع�ىل رات�ب ال يتج�اوز  5مالي�ن دينار.
وتابع الصوري :أن الحديث عن تخفيض
رواتب املوظفن دعوة خاطئة وال تحقق
نتائ�ج جي�دة يف املرحل�ة املقبل�ة ويجب
عدم املس�اس بروات�ب املوظفن اطالقا،
مطالبا املس�ؤولن ب�رضورة التنازل عن
بع�ض امتيازاتهم التي يتمتعون بها منذ
ع�ام  2003ولغاية االن للخروج من هذه
األزمة.

الكاظمي يوجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا واجراء اصالحات مالية ومعاجلة رواتب حمتجزي رفحاء
رفحاء.وذك�ر مكت�ب رئيس ال�وزراء يف بي�ان تلقت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان رئيس مجل�س الوزراء
مصطف�ى الكاظمي ت�رأس امس الس�بت ،اإلجتماع
ال�دوري للجن�ة اإلص�الح امل�ايل ،وناق�ش اإلجتم�اع

تداعي�ات األزم�ة املالية التي يم�ر بها البل�د .ووجه
رئيس مجلس ال�وزراء باتخاذ جمل�ة من اإلجراءات
ملعالجته�ا ،ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا يف
مؤسسات الدولة ،كما وجه ايضا بإجراء اإلصالحات

الالزم�ة وفق مب�دأ تحقيق العدال�ة اإلجتماعية ،من
خ�الل معالجة ازدواج الروات�ب ،والرواتب التقاعدية
ملُحتج�زي رفح�اء ،وفئة من املقيمن خ�ارج العراق
الذين يتقاضون رواتب اخرى .

دول اخلليج تهيئ جمتمعاتها استعدادا ملرحلة ما بعد كورونا

ص3

عدنان درجال :املرحلة املقبلة ستشهد تشريع قانون الرياضة املوحد

ص6

الالمي يشيد مبوقف الصحف اليومية
لعودتها اىل االصدار االلكرتوني
بغداد /الزوراء:
اش�اد نقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن
رئيس اتح�اد الصحفين العرب مؤيد
الالم�ي ،بموق�ف الصح�ف لعودته�ا
اىل االص�دار االلكرتوني.وق�ال الالمي
يف تغري�دة له ع�ىل “توي�رت” تابعتها
“الزوراء” :نعرف الجهد الكبري بعودة
الصح�ف العراقي�ة اليومي�ة لالصدار
الكرتونيا بس�بب الحظر بظل املعاناة
لن�ر ثقافة الوقاية م�ن الفريوس”،
مقدم�ا الش�كر لرؤس�اء التحري�ر
وللطواق�م االعالمي�ة يف تلك الصحف.
وخاط�ب الالم�ي الصح�ف بالق�ول:
أراك�م عن املظلوم�ن والفقراء دوما

واآلن يف منطق�ة الص�د االوىل م�ع
الطواق�م الصحي�ة واالمنية حفظكم
الله “.

استثناء الصحة واجلهات األمنية واخلدمية
واملؤسسات اإلعالمية من احلظر
بغداد /الزوراء:
أصدرت األمانة العام�ة ملجلس الوزراء،
بيان�ا ً بش�أن االس�تثناءات م�ن حظ�ر
التج�وال الش�امل.وقال املتحدث باس�م
األمان�ة حيدر مجيد يف بيان  :إن “اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية استثنت
عددا ً من الجهات من قرار حظر التجوال
الش�امل الذي أعلنته امس السبت ،الذي
نف�ذ اليوم ومل�دة إس�بوع”.وأضاف  :أن
“الجهات هي الصح�ة والجهات األمنية
والدوائ�ر الخدمي�ة وتش�مل الكهرب�اء،
البلديات ،أمانة بغ�داد ،الزراعة ،واملوارد
املائية ،لغرض تأديتها واجباتها اليومية
دون حدوث أية تلكؤات ،كما أن االستثناء

يشمل املؤسس�ات اإلعالمية ،التي تقوم
بدوره�ا بتغطي�ة نش�اطاتها اإلعالمية
بصورة عامة ،ونشاطات جائحة كورونا
م�ن أج�ل توعي�ة املواطن�ن بخاصة”.
وأوضح ،أن “وزير املالية وجه باستثناء
البنك املركزي ومرصيف الرافدين والرشيد
وجميع وحدات اإلنفاق ،من أجل رصف
ً
داعي�ا كافة الجهات
رواتب املوظفن”،
املذكورة ،إىل “االلت�زام بتعليمات اللجنة
العلي�ا والجه�ات الصحي�ة ،ورضورة
اس�تخدام املعدات الواقي�ة واالبتعاد عن
التجمع�ات وعدم اس�تغالل االس�تثناء
لألعمال الخاص�ة ،والتعاون مع القوات
األمنية ،حفاظا ً عىل سالمة الجميع”.

اجليش اللييب يعلن إسقاط ثالث
طائرات تركية مسرية
ليبيا /متابعة الزوراء:
أعل�ن “الجيش الوطن�ي الليبي” امس
السبت ،عن إس�قاط  3طائرات تركية
مس�رية بالقرب من مدين�ة بني وليد،
والت�ي تبع�د ع�ن العاصم�ة طرابلس
حوايل  180كم باتجاه الجنوب الغربي.
وقالت ش�عبة اإلعالم الحرب�ي التابغة
للقوات الليبية يف بيان عىل “فيسبوك”،
إن منص�ات الدف�اع الجوي أس�قطت
ثالث طائرات تركية مس�رية.وأضافت
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خبري اقتصادي عده إجرا ًء خاطئا ولن حيقق نتائج جيدة

وأض�اف رش�يد :هن�اك ط�رق اخ�رى
باالمكان اعتماد الحكومة عليها ملعالجة
االزم�ة املالية الت�ي يمر بها البل�د حاليا

بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،امس السبت،
بتخفيض رواتب الدرجات العليا يف مؤسسات الدولة،
ومعالجة ازدواج الرواتب ورواتب تقاعدية محتجزي

بغداد /الزوراء:
اعل وزير املالية عيل عالوي ،امس السبت ،استثناء البنك املركزي ومرصيف الرافدين
والرشيد من اجراءات حظر التجوال الشامل.وذكرت وزارة املالية يف بيان تلقت «
الزوراء» نسخة منه :ان «وزير املالية عيل عالوي قرر استثناء الدوائر ( البنك املركزي
ومكتب الوزير ومرصيف الرافدين والرشيد ومالية املحاسبة واملوازنة) من إجراءات
حظر التجوال الشامل».وأضافت أن «الوزير قرر أيضا ً استثناء جميع وحدات االنفاق
يف وزارة املالية واملرصف العراقي للتجارة .»TBIوأصدرت اللجنة العليا للصحة
والسالمة يف وقت سابق من،امس السبت ،قرارات عدة منها فرض حظر التجوال
الشامل ملدة أسبوع ،وفيما وجهت بتشديد اإلجراءات األمنية داخل املناطق الشعبية،
أكدت عىل رضورة إلزام جميع األشخاص بارتداء الكمامة خارج املنازل.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء /ليث جواد:
أكدت اللجن�ة املالية النيابي�ة ،أن رواتب
املوظفن “خطر احم�ر” وعىل الحكومة
الرتيث بمس�ألة تخفيضها ،مشددة عىل
أن هذا األم�ر بحاجة إىل قان�ون ولم تتم
مناقش�ته يف الرملان ،فيما ح�ذر الخبري
اإلقتص�ادي ماج�د الصوري م�ن أن هذا
اإلجراء خاطئ ولن يحقق نتائج جيدة.
وقال عضو اللجنة املالي�ة النيابية احمد
حمه رش�يد يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :إن
الحكومة مطالبة االن بالرتيث يف مس�ألة
تخفي�ض روات�ب املوظف�ن يف املرحل�ة
الحالية ال سيما بعد ارتفاع اسعار النفط
خالل االي�ام املاضية اضافة اىل ان رواتب
املوظف�ن تعت�ر خ�ط احم�ر م�ن قبل
اللجنة ،مبينا أن عملية التخفيض تحتاج
اىل قانون يف بادئ االمر ومن ثم مناقش�ة
ه�ذا املوض�وع داخ�ل مجل�س الن�واب،
ولغاي�ة االن لم يحص�ل اي يشء من هذا
القبي�ل وال يوجد لدين�ا اي عالقة يف هذا
املوض�وع ،لك�ون املوض�وع ق�د يكون
صادر من مجلس الوزراء.

املالية تستثين البنك املركزي ومصريف
الرافدين والرشيد من اجراءات احلظر

أن الدف�اع الج�وي اس�تهدف طائ�رة
تركي�ة مُ س�رية يف الس�اعات األوىل من
صب�اح ام�س الس�بت وتمكن�ت م�ن
إسقاطها بالقرب من مدينة بني وليد.
وأش�ارت يف البيان نفسه إىل استهداف
طائرتان مُ سريتان حاولتا اإلغارة عىل
مواق�ع مدنية بمدينة بن�ي وليد خالل
الس�اعات املاضية من مس�اء السبت،
وتمكن�ت منص�ات الدف�اع الجوي من
إسقاطهما.

سجلت  10وفيات هي االعلى منذ تفشي الوباء

الصحة تعلن تسجيل  306إصابات جديدة
و  66حالة شفاء بفريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة ،ام�س الس�بت،
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لإلصاب�ات
املس�جلة لف�ريوس كورون�ا املس�تجد
يف الع�راق ،وفيم�ا اكدت تس�جيل 306
إصاب�ات جدي�دة و 10ح�االت وفي�ات
يف بغ�داد وكرب�الء وواس�ط وميس�ان
و 66حال�ة ش�فاء بالف�ريوس ،حددت
دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناط�ق.
وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :إنه ت�م فح�ص ()5644
نموذجا يف املخترات املختصة يف العراق
لي�وم امس ،وبذلك يكون املجموع الكيل
للنم�اذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل
امل�رض يف الع�راق ( ،)222375الفتة إىل
أن مختراتها سجلت ليوم امس ()306
إصاب�ات يف العراق منه�ا  98إصابة تم
اكتش�افها من خ�الل التحري النش�ط
موزعة كالتايل :بغ�داد /الرصافة،96 :
بغ�داد /الكرخ ،60 :مدين�ة الطب،12 :
النج�ف ،2 :الب�رصة ،29 :الس�ليمانية:
 ،6أربي�ل ،6 :ده�وك ،1 :كرب�الء،20 :
دياىل ،4 :واسط ،32 :بابل ،16 :ميسان:
 ،13املثن�ى ،9 :نين�وى.1 :وأضاف�ت:
أن اإلصاب�ات يف الك�وادر العامل�ة يف

املؤسس�ات الصحي�ة بلغت لي�وم امس
 12إصاب�ة موزع�ة كالت�ايل (من ضمن
املجم�وع الكيل لإلصاب�ات) :طبيبان يف
بغداد /الك�رخ ،صيديل واحد يف بغداد/
الرصاف�ة 4 ،أطب�اء يف كرب�الء ،صيديل
واح�د يف كرب�الء 4 ،عم�ال صحي�ن يف
كرب�الء» ،منوهة اىل أن حاالت الش�فاء:
 66حال�ة ،وكما ييل :بغ�داد /الرصافة:
 ،15بغ�داد /الك�رخ ،6 :مدين�ة الطب:
 ،8النج�ف ،3 :الب�رصة ،19 :كربالء،3 :
دياىل ،4 :ذي ق�ار ،7 :املثنى.1 :وتابعت:
أن عدد ح�االت الوفي�ات 10 :حاالت6 ،
حاالت يف بغداد /الرصافة ،حالة واحدة
يف بغداد /الكرخ ،حالة واحدة يف كربالء،
حال�ة واحدة يف واس�ط ،حالة واحدة يف
ميس�ان ،مبينة أن مجم�وع االٕصابات:
 ،6179مجموع حاالت الش�فاء،3110 :
الراقدي�ن ال�كيل ،2874 :الراقدي�ن يف
العناية املرك�زة ،36 :مجموع الوفيات:
 .195م�ن جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغ�داد الرصاف�ة عبد الغني الس�اعدي،
تس�جيل  96اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس
كورونا بينه�ا  34اصابة بمدينة الصدر
لريتف�ع الع�دد الرتاكم�ي لالصابات اىل
.1758

تفاصيل ص2

ألزمت اجلميع بارتداء الكمّامة وعدم السماح هلم بالتنقل بدونها

اللجنة العليا للصحة تفرض حظرا للتجوال ملدة اسبوع وتوجه باحتجاز أي
سيارة حتمل أكثر من % 50

بغداد /الزوراء:
أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
بجهود الكوادر الطبية واالجهزة االمنية
يف مواجهة جائحة كورونا ،وفيما قررت
اللجنة العليا للصحة والس�المة فرض
حظر تجوال تام بد ًء من اليوم االحد 31
أي�ار  2020ولغاية  6حزي�ران ، 2020
موجهة باحتجاز أي سيارة تحمل اكثر
م�ن العدد املق�رر  ،%50الزم�ت جميع
املواطنن بارتداء الكمامة خارج املنازل
وعدم الس�ماح له�م بالتنق�ل بدونها.

لجائح�ة كورون�ا ح�رب عاملي�ة ثالثة
الجمي�ع يعاني منها .وتوجّ ه بالش�كر
للقوات املس�لحة واألجهزة األمنية التي
تتفانى يف تأدية واجبها سواء يف تطبيق
حظر التج�وال ،أم ع�ر مرافقة الفرق
الصحية.وأش�ار الكاظم�ي اىل تقديره
الع�ايل للعائ�الت التي التزم�ت بتطبيق
حظر التجوال ،وقواعد الوقاية الصحية،
الت�ي وصفه�ا بأنه�ا ع�ون أس�ايس يف
الحرب ضد الجائحة.

وذك�ر مكت�ب رئي�س ال�وزراء يف بيان
تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان رئيس
مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي،
ترأس امس الس�بت ،اجتماعا مشرتكا
للجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية،
وخلية األزمة النيابية .وأثنى الكاظمي،
يف بداي�ة االجتماع ،عىل الجهود املتميزة
للك�وادر الصحي�ة الت�ي تق�ف يف خط
التص�دي األول ملواجهة خط�ر جائحة
كورون�ا ،وه�م يقف�ون كاملح�ارب يف
مواجه�ة الع�دو؛ فاألزم�ة العاملي�ة

تفاصيل ص2

التعليم تكشف لـ اليات اجراء االمتحانات النهائية جائحة كورونا تطال أكثر من  6ماليني إنسان
لطلبة الدراسات االولية والعليا عرب املنصات االلكرتونية وتودي حبياة أكثر من ثالثة ماليني ونصف
الزوراء/حسن فالح:
كش�فت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،عن االليات
الت�ي س�تتبعها يف اج�راء االمتحان�ات النهائي�ة لطلب�ة
الدراس�ات االولي�ة والعلي�ا يف الجامع�ات واملعاه�د عر
املنصات االلكرتونية ،فيما اكدت الزام رشكات االتصاالت
واالنرتنت باستضافة املنصات عر خوادمها ملنع توقفها
اثن�اء االمتحانات.وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة
حيدر العبودي يف حديث ل�”الزوراء” :ان ظروف الجائحة
العاملي�ة التي اجتاحت الع�راق واملنطق�ة والعالم جعلت
هناك اجراءات لديمومة العام الدرايس الحايل وهو اللجوء
اىل التعلي�م االلكرتوني.واضاف ،ان الجامعات اس�تمرت
من�ذ بداي�ة االزم�ة بالتواصل م�ع الطلبة ع�ر التدريس
االلكرتون�ي او ما يعرف باملنصات التعليمية االلكرتونية،
حي�ث كان االمل معق�ودا عىل الع�ودة اىل الجامعات لكن
ع�ىل ما يبدو مؤرشات الوضع الصحي وغياب الضمانات
حتى ه�ذه اللحظة وارتفاع االصاب�ات واملعايري الحاكمة

التي تضطلع بها خلية االزمة حالت دون استئناف العمل
بالجامع�ات وانتظام ال�دوام مرة اخرى بش�كل مبارش.
واش�ار اىل ان وزارة التعلي�م حس�مت االم�ر به�ذا العام
ال�درايس  2020 – 2019باجراء االمتحانات عر املنصات
االلكرتونية وبالدراسات االولية والعليا ،حيث انها حددت
تواري�خ االمتحان�ات وس�يقوم طلب�ة الدراس�ات العليا
االمتح�ان النهائ�ي للفصل الثان�ي بتاري�خ  14حزيران
 2020وطلبة الدراسات االولية سيكون امتحانات الفصل
الثان�ي يف  26تموز املقبل.واوضح ،ان االليات االلكرتونية
تكون عر منصات تعليمية منذ قرابة شهرين تعاطى بها
الطلبة والتدريس�ين لتقديم املنهاج التدريسية والعلمية
ومازالت الكورس�ات والحالة الدراس�ية مس�تمرة لحن
اجراء االمتحان�ات التي اعلنت تواريخها ،مؤكدا ان اليات
االمتحان االلكرتوني تخضع لذات الفلسفة املسؤولة عن
تصميم االختبارات يف كل الجامعات العاملية.

تفاصيل ص2

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابن بالجائحة حول العالم
 6.036.367مصاب�ا ،من بينهم 366.930
حال�ة وفاة ،فيما بلغ ع�دد املتعافن عامليا ً
.2.662.403عربي�ا تج�اوز عدد اإلصابات
املُعلن�ة ،أم�س الس�بت 272 ،ألف�ا ً و025
(باس�تثناء أرق�ام األرايض الفلس�طينية
املحتلة املعلنة من قبل االحتالل اإلرسائييل)،
وس ِّ
ُ
�جلت من بينها نحو  3416وفاة ،فيما
بل�غ ع�دد املتعاف�ن حت�ى اآلن  136ألف�ا ً
و.626وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل
عربيا ً يف أعداد املصابن ب�  81766مصاباً،
تويف منهم  458وتعاىف  ،57013تليها قطر
التي أحص�ت  52907إصاب�ات و 36وفاة
وتعايف  20604ش�خصاً ،ث�م اإلمارات التي
س�جّ لت  33170مصاب�اً ،ت�ويف منهم 260

وتع�اىف .17097ورص�دت الكويت 25184
إصاب�ة و 194وفاة وتعايف  .9273وتتصدر
مرص أعداد الوفيات عربيا ً ب� 879وفاة من
بن  22082مصاباً ،فضالً عن تعايف .5511
وأكدت البحري�ن  10449إصابة و 15وفاة
وتع�ايف  .5700وس�جلت س�لطنة ُعم�ان
 9820إصاب�ة و 40وف�اة وتع�ايف .2396
وأعلن�ت الجزائر  9134إصاب�ة ،من بينها
 638وف�اة مع تعايف .5422وأحىص املغرب
 7740إصاب�ة و 203وف�اة وتع�ايف 5377
مصاب�اً .وس�جل الس�ودان  4521إصاب�ة
و 233وف�اة وتعايف  816ش�خصاً .وأكدت
جيبوت�ي  2914إصاب�ة و 20وف�اة وتعايف
 .1241ورص�دت الصوم�ال  1828إصابة
و 72وفاة وتعايف  310أشخاص.

تفاصيل ص2

ترامب :لو اجتاز املتظاهرون جدار البيت األبيض لواجهوا الكالب األكثر شراسة

البنتاغون ترفع درجة التأهب استعداداً لنشر قواتها على خلفية احتجاجات ودمار

واشنطن /متابعة الزوراء:
اكد الرئي�س األمريكي دونال�د ترمب،
أن أعم�ال العنف يف الوالي�ات منظمة
وليست لها عالقة بمقتل جورج فلويد
بمدينة مينيابوليس بوالية مينيس�وتا
األمريكية،فيم�ا أعلنت البنتاغون ،عن
رف�ع درج�ة التأهب يف بع�ض قواتها
اس�تعدادا لنره�ا املحتم�ل يف مدينة
مينيابولي�س ،الت�ي تش�هد أعم�ال

اضطراب�ات مس�تمرة.وكتب ترام�ب
يف تغري�دة ع�ىل موق�ع توي�رت“ :هذه
مجموعة منظمة وال عالقة لها بجورج
فلويد”.جاء ذل�ك بعدما تظاهر مئات
األش�خاص ،مس�اء الجمع�ة ،خ�ارج
البيت األبي�ض تعبريا ً عن غضبهم بعد
مقت�ل املواطن ذي األص�ول اإلفريقية
ج�ورج فلوي�د ال�ذي ضجت باس�مه
وسائل التواصل واإلعالم يف البالد ،خالل

قي�ام الرطة بتوقيفه واس�تخدامها
العن�ف يف ذلك.وخ�الل تجمّعه�م أمام

البي�ت األبي�ض ،طال�ب املتظاه�رون
ب�”العدال�ة لجورج فلوي�د” ،هاتفن
“ال أس�تطيع التنفس” ،وه�ي العبارة
الش�هرية الت�ي نطق بها فلوي�د بينما
كان ملق�ى عىل األرض أثن�اء توقيفه،
كم�ا حمل�وا ش�عارات بينه�ا “حي�اة
السود مهمّة”.كما أعلنت وزارة الدفاع
األمريكي�ة ،ع�ن رف�ع درج�ة التأهب
يف بع�ض قواته�ا اس�تعدادا لنره�ا

املحتم�ل يف مدين�ة مينيابوليس ،التي
تش�هد أعم�ال اضطرابات مس�تمرة.
وق�ال البنتاغ�ون ،يف بي�ان ،إن�ه وجه
لبع�ض الق�وات املس�لحة التابع له يف
الدائرة العس�كرية ال� 10باالس�تعداد
لالنتش�ار يف مينيابوليس يف غضون 4
س�اعات ح�ال تلقي طل�ب يف ذلك من
قبل السلطات املحلية.

تفاصيل ص2

العدد 7255 :االحـد  31آيار 2020

عالوي للحكومة :هل مسعتم ان احلرق
مستمر للزراعة
بغداد /الزوراء:
خاطب رئيس ائتالف الوطنية اياد
عالوي ،الحكومة بقوله «ياحكومة
هل سمعتم ان الحرق مستمر
للزراعة».
وقال عالوي يف تغريدة له عىل تويرت
« :ياحكومة هل سمعتم ان الحرق
مستمر للزراعة؟».

No: 7255 Sun 31 May 2020

ألزمت اجلميع بارتداء الكمّامة وعدم السماح هلم بالتنقل بدونها

اللجنة العليا للصحة تفرض حظرا للتجوال ملدة اسبوع وتوجه
باحتجاز أي سيارة حتمل أكثر من %50

واضاف عالوي أن «يف الوقت الذي
تتجه الدول لتعظيم مواردها يف زمن
انهيار اسعار النفط ،يصادر قوت
العراقيني باحراق حقولهم».
وتساءل عالوي قائال« ،ما الرس وراء
صمت الحكومة عن هذا االرهاب ضد
املزارع والوطن وعدم تحركها وكأن
ما يحصل يف بالد اخرى؟».

بغداد /الزوراء:
أشاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،
بجهود الكوادر الطبية واالجهزة االمنية
يف مواجهة جائحة كورونا ،وفيما قررت
اللجنة العليا للصحة والسالمة فرض
حظر تجوال تام بد ًء من اليوم االحد 31
أيار  2020ولغاية  6حزيران ، 2020
موجهة باحتجاز أي سيارة تحمل اكثر
من العدد املقرر  ،%50الزمت جميع
املواطنني بارتداء الكمامة خارج املنازل
وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
ترأس امس السبت ،اجتماعا مشرتكا
للجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية،
وخلية األزمة النيابية.
وأثنى الكاظمي ،يف بداية االجتماع ،عىل
الجهود املتميزة للكوادر الصحية التي
تقف يف خط التصدي األول ملواجهة
خطر جائحة كورونا ،وهم يقفون
كاملحارب يف مواجهة العدو؛ فاألزمة
العاملية لجائحة كورونا حرب عاملية

العراق االول عربيا يف مستوى الذكاء
بغداد /متابعة الزوراء:
احتل العراق املرتبة االوىل عربيا يف مستوى الذكاء حسب موقع  Brainstatsالعاملي
الذي يعنى بالتصنيف الدول حسب الذكاء.
وحسب املوقع فان «العراق جاء يف املرتبة االوىل باذكى الشعوب العربية حيث حصل
عىل املرتبة  20من بني دول العالم وبمعدل  87يليه الكويت وبمعدل  86ومن ثم اليمن
باملرتبة الثالثة بمعدل ذكاء  85ومن ثم االردن واالمارات واملغرب والسعودية باملرتبة
الرابعة وبمعدل  84ومن ثم باملرتبة الخامسة جاءت الجزا ٔير وسوريا والبحرين
وليبيا وتونس وعمان وبمعدل .»83
واشار املوقع اىل ان «لبنان احتلت املرتبة السادسة وبمعدل  82ومن ثم املرتبة
السابعة جاءت مرص وبمعدل  81ومن ثم قطر باملرتبة الثامنة بمعدل  78ومن ثم
السودان باملرتبة التاسعة بمعدل .»71
وبني املوقع ان «كل من هونغ كونغ وسنغافورة احتلتا املرتبة االوىل بنقس معدل
مستوى الذكاء وبواقع  108تليهما كوريا الجنوبية بمعدل  106ومن ثم اليابان
بمعدل  ،105فيما تذيلت غينيا االستوا ٔيية املرتبة االخرية يف معدل متوسط الذكاء
وبواقع .»59

ثالثة الجميع يعاني منها .
وتوجّ ه بالشكر للقوات املسلحة
واألجهزة األمنية التي تتفانى يف تأدية
واجبها سواء يف تطبيق حظر التجوال،
أم عرب مرافقة الفرق الصحية.
وأشار الكاظمي اىل تقديره العايل
للعائالت التي التزمت بتطبيق حظر
التجوال ،وقواعد الوقاية الصحية،
التي وصفها بأنها عون أسايس يف
الحرب ضد الجائحة ،مؤكدا أن األجهزة
الحكومية مضطرة إىل اتخاذ تدابري
معينة تح ّد من حركة املواطنني؛ من
أجل سالمتهم ،ووقايتهم ،عىل طريق
عبور هذه املحنة.
واكد الكاظمي ،أهمية التنسيق عايل
املستوى ،وتكاتف الجهود بني مختلف
األجهزة الحكومية واألمنية من جهة،
وبني رشائح املواطنني كافة؛ ألجل
إنجاح عملية التصدي ،وأن املواطن هو
الركن األساس يف هذا النجاح ،والتعويل
عىل جهوده والتزامه هو عماد األمل يف
تخطي هذا التحدي.
ولفت البيان اىل ان االجتماع خلص اىل

سجلت  10وفيات هي االعلى منذ تفشي الوباء

االتفاق عىل القرارات اآلتية-:
 -1فرض حظر التجوال التام يف بغداد
واملحافظات كافة ملدة اسبوع ابتداء
من تأريخ  31أيار  2020ولغاية 6
حزيران  ،2020وعىل الجهات املعنية
تنفيذ القرار بشكل صارم وتطبيق
العقوبات املشار اليها يف قرار اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية
رقم ( )40لسنة  .2020وتتم بعدها
مراجعة القرار بحسب تطور املوقف
ّ
املشكلة
الوبائي ،عىل أن تقوم الفرق
من اللجنة العليا بتقديم دراستها خالل
أسبوع حظر التجوال للتحول إىل الحظر
املناطقي.
 -2تشديد الجهات األمنية إجراءاتها
داخل املناطق الشعبية ومنع جميع
أشكال التجمعات التي تساهم يف
انتشار الفايروس.
 -3قيام شبكة اإلعالم وهيئة اإلعالم
واالتصاالت والرشطة املجتمعية بتوعية
املواطنني ميدانيا وإعالميا والدخول إىل
األزقة واألسواق ومعالجة الظواهر
السلبية بأسلوب حضاري.

 -4إلزام جميع األشخاص بارتداء
الكمّامة خارج املنازل وعدم السماح
لهم بالتنقل بدونها.
 -5قيام مفارز رشطة املرور باحتجاز
أي سيارة تحمل أكثر من العدد املقرر
 %50من سعتها وعدم ارتداء الكمامات
لألشخاص الذين بداخلها وبدون
استثناء.
 -6السماح ملحال األغذية والفواكه
والخرض واألفران بالعمل ،برشط عدم
جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص
داخل املحل وارتداء الكمّامة ،ويف حالة
املخالفة يتم اغالقه .
 -7يُسمح للمطاعم بالعمل بنظام
خدمة التوصيل املنزيل  ،ويف حالة وجود
زبائن داخل املطعم ،يتم اغالق املطعم.
 -8يُسمح للصيدليات بالعمل مع
وجوب ارتداء الكمّامات لجميع
العاملني واملراجعني.
 -9منع الرشائح املستثناة كافة من
استعمال مركباتهم للعمل بها كسيارة
اجرة ُ ،
وتحجز يف حالة املخالفة.
 -10تعطيل املؤسسات الحكومية

كافة ،ويستثنى منها الصحة والجهات
األمنية والدوائر الخدمية وتشمل
(الكهرباء ،البلديات ،أمانة بغداد،
الزراعة ،املوارد املائية).
 -11تتابع الفرق الصحية يف دوائر
الصحة كافة األسواق واملطاعم؛
لإلرشاف عىل االلتزام بالرشوط الصحية
واإلجراءات الوقائية ،والتأكيد عىل
االلتزام بالقرارات والتعليمات السابقة
ذات الصلة.
 -12تحديد موقع الحجر الصحي
للقادمني من خارج العراق من العاملني
يف بعثة اللجنة الدولية واالتحاد الدويل
لجمعيات الصليب األحمر والهالل
األحمر والجمعيات الوطنية للصليب
األحمر والهالل األحمر العاملة يف
جمهورية العراق داخل مباني اللجنة
الدولية للصليب األحمر مع مراعاة
التعليمات واللوائح الصحية املقرّة من
وزارة الصحة بهذا الشأن.
وتابع البيان :عىل الجهات الصحية ان
تتوىل متابعة الوضع الصحي للقادمني
من الخارج يف الجوانب كافة.

اكدت الزام شركات االتصاالت واالنرتنت باستضافة املنصات عرب خوادمها

الصحة تعلن تسجيل  306إصابات جديدة و  66حالة شفاء بفريوس كورونا التعليم تكشف لـ اليات اجراء االمتحانات النهائية لطلبة
الدراسات االولية والعليا عرب املنصات االلكرتونية

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة ،امس السبت،
املوقف الوبائي اليومي لإلصابات
املسجلة لفريوس كورونا املستجد
يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 306
إصابات جديدة و 10حاالت وفيات يف
بغداد وكربالء وواسط وميسان و66
حالة شفاء بالفريوس ،حددت دائرتي
صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه تم فحص ()5644
نموذجا يف املختربات املختصة يف
العراق ليوم امس ،وبذلك يكون
املجموع الكيل للنماذج املفحوصة
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق
( ،)222375الفتة إىل أن مخترباتها
سجلت ليوم امس ( )306إصابات يف
العراق منها  98إصابة تم اكتشافها
من خالل التحري النشط موزعة
كالتايل :بغداد /الرصافة ،96 :بغداد/
الكرخ ،60 :مدينة الطب ،12 :النجف:
 ،2البرصة ،29 :السليمانية ،6 :أربيل:
 ،6دهوك ،1 :كربالء ،20 :دياىل،4 :
واسط ،32 :بابل ،16 :ميسان،13 :
املثنى ،9 :نينوى.1 :
وأضافت :أن اإلصابات يف الكوادر
العاملة يف املؤسسات الصحية بلغت
ليوم امس  12إصابة موزعة كالتايل
(من ضمن املجموع الكيل لإلصابات):
طبيبان يف بغداد /الكرخ ،صيديل

واحد يف بغداد /الرصافة 4 ،أطباء
يف كربالء ،صيديل واحد يف كربالء4 ،
عمال صحيني يف كربالء» ،منوهة اىل
أن حاالت الشفاء 66 :حالة ،وكما
ييل :بغداد /الرصافة ،15 :بغداد/
الكرخ ،6 :مدينة الطب ،8 :النجف،3 :
البرصة ،19 :كربالء ،3 :دياىل ،4 :ذي
قار ،7 :املثنى.1 :
وتابعت :أن عدد حاالت الوفيات10 :
حاالت 6 ،حاالت يف بغداد /الرصافة،
حالة واحدة يف بغداد /الكرخ ،حالة
واحدة يف كربالء ،حالة واحدة يف
واسط ،حالة واحدة يف ميسان ،مبينة
أن مجموع االٕصابات ،6179 :مجموع
حاالت الشفاء ،3110 :الراقدين الكيل:
 ،2874الراقدين يف العناية املركزة:
 ،36مجموع الوفيات.195 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 96اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينها  34اصابة بمدينة الصدر لريتفع
العدد الرتاكمي لالصابات اىل .1758
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «صحة الرصافة
سجلت  96اصابة جديدة بفريوس
كورونا بينها  34اصابة بمدينة
الصدر ضمن املحالت ،557 ،571
،529 ،521 ،549 ،536 ،585 ،516
،541 ،517 ،526 ،560 ،537 ،531
 ،543وقطاعات  ،1 ،29 ،7والجوادر
والزراعية والدسيم والحميدية».

واضاف :انه «تم تسجيل تسع اصابات
متفرقة بواقع اصابة واحدة يف كل من
الكفاح ابو سيفني وحي القاهرة محلة
 309والزعفرانية محلة  964وسعيدة
دور الشهداء وكمب سارة محلة 910
وحي النرص محلة  771وحي اور
محلة  327والكرخ القادسية محلة
 606واملنصور محلة .« 613واوضح
الساعدي :انه «تم تسجيل  13اصابة
يف البلديات محالت ،732 ،728 ، 730
 752 ،742والزراعية وحي الرتاث
واصابتني يف شارع فلسطني محلة
 503و 506وسبع اصابات يف االمني
محالت 745 ،747 ،737 ،735 ،743
 731 ،وسبع اصابات يف الشعب
محالت  ،337 ،335 ،339والجمعيات
وقرب حسينية باب الحوائج».
واشار اىل انه «سجلت خمس اصابات
يف الكرادة محالت ،903 ، 902 ،905
 ،909وكرادة داخل وثالث اصابات يف
بغداد الجديدة محالت ،709 ،707
 ،701وثالث يف الطالبية واصابتني يف
ام الكرب والغزالن محلة  343وقرب
جامع الفردوس واصابتني يف العبيدي
محلة  758و 765واصابتني يف البنوك
محلة .»318
وتابع :ان «باقي االصابات توزعت
اصابتني يف الكرخ حي الجهاد
محلة  891و 861وثالث اصابات يف
االعظمية محلة  316و 318وشارع
عمر واصابة يف الكرخ قرب منشأة

النرص واصابتني يف السعدون محلة
.»102
ولفت الساعدي اىل ان «صحة
الرصافة نقلت جميع املصابني اىل
اماكن الحجر الصحي لتلقي العالج»،
مبينا ان «العدد الرتاكمي لالصابات
ارتفع اىل  1758تويف منهم  64لالسف
واكتسب الشفاء  521ومتبقي قيد
العالج .« 1173
ودعا الساعدي اىل «تشديد االجراءات
خالل اسبوع الحظر الذي اعلن عنه
اليوم وتقييد الحركة ليتسنى لكوادر
الصحة حرص االصابات والسيطرة
عىل املوقف ومنع انتقال العدوى
لالخرين».
اىل ذلك ،اوضحت دائرة صحة الكرخ،
التوزيع الجغرايف لالصابات بحسب
املناطق.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه تم تسجيل  60اصابة
يف جانب الكرخ من بغداد امس
السبت.
واضافت ،ان االصابات موزعة كما ييل:
الداوودي  ، 12املنصور  ،1حي العامل
 ،4الدورة  ،9العامرية  ،1الوشاش ،1
حي الجهاد  ،2الشعلة  ،19الحرية ،1
الكاظمية  ،2العطيفية  ،3البياع ،1
الريموك  ،2فضال عن جانب الرصافة
 1اصابة سجلت بمستشفيات الكرخ
 ،ومحافظة واسط  1اصابة سجلت يف
بغداد الكرخ.

الزوراء/حسني فالح:
كشفت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،عن االليات التي ستتبعها يف اجراء
االمتحانات النهائية لطلبة الدراسات
االولية والعليا يف الجامعات واملعاهد عرب
املنصات االلكرتونية ،فيما اكدت الزام
رشكات االتصاالت واالنرتنت باستضافة
املنصات عرب خوادمها ملنع توقفها اثناء
االمتحانات.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر
العبودي يف حديث لـ»الزوراء» :ان ظروف
الجائحة العاملية التي اجتاحت العراق
واملنطقة والعالم جعلت هناك اجراءات
لديمومة العام الدرايس الحايل وهو اللجوء
اىل التعليم االلكرتوني.
واضاف ،ان الجامعات استمرت منذ بداية
االزمة بالتواصل مع الطلبة عرب التدريس
االلكرتوني او ما يعرف باملنصات
التعليمية االلكرتونية ،حيث كان االمل
معقودا عىل العودة اىل الجامعات لكن عىل
ما يبدو مؤرشات الوضع الصحي وغياب
الضمانات حتى هذه اللحظة وارتفاع
االصابات واملعايري الحاكمة التي تضطلع
بها خلية االزمة حالت دون استئناف
العمل بالجامعات وانتظام الدوام مرة
اخرى بشكل مبارش.
واشار اىل ان وزارة التعليم حسمت االمر
بهذا العام الدرايس  2020 – 2019باجراء
االمتحانات عرب املنصات االلكرتونية

وبالدراسات االولية والعليا ،حيث انها
حددت تواريخ االمتحانات وسيقوم طلبة
الدراسات العليا االمتحان النهائي للفصل
الثاني بتاريخ  14حزيران  2020وطلبة
الدراسات االولية سيكون امتحانات
الفصل الثاني يف  26تموز املقبل.
واوضح ،ان االليات االلكرتونية تكون عرب
منصات تعليمية منذ قرابة شهرين تعاطى
بها الطلبة والتدريسيني لتقديم املنهاج
التدريسية والعلمية ومازالت الكورسات
والحالة الدراسية مستمرة لحني اجراء
االمتحانات التي اعلنت تواريخها ،مؤكدا
ان اليات االمتحان االلكرتوني تخضع
لذات الفلسفة املسؤولة عن تصميم
االختبارات يف كل الجامعات العاملية.
واكد العبودي ،انه تم تصميم االختبار يف
الجامعات ،حيث سيكون فيه اختالف
نوع ما بتواجد الطالب ببيته لكنه سيكون
محكوم بوقت واليات ستعلن عنها
الجامعات الحقا ،عىل اعتبار الجامعات
االن مخولة باختيار هذه املنصات
التعليمية وضمن هذا االختيار ستكون
هناك اليات وتفصيل لكل الجزئيات تجعل
الطالب عىل بينة يف اجراء االمتحانات.
واشار اىل ان انقطاع االنرتنت واطفاء
الكهرباء ربما هذا اكرب تحديان
سيواجهان الطالب اثناء االمتحان اال
ان الوزارة اخذت بنظر االعتبار ذلك بكل
جدية وقد خاطبت وزارة االتصاالت

وهيئة االعالم واالتصاالت من اجل دعم
املنصات االلكرتونية الذي سيخوض
من خاللها الطلبة االمتحان االلكرتوني
وايضا طالبت بتوجيه كتاب رسمي
لرشكات االتصاالت وخدمة االنرتنت
لتوفري االنرتنت عىل الهواتف املحمولة عن
طريق خدمة الثري جي وحتى يف حال
انقطاع الكهرباء ستكون هذه الخدمة
الفعالة.
واشار اىل ان يف حال غياب االنرتنت فهناك
رشكات االنرتنت قادرة عىل استضافة
املنصات يف خوادمها لبقاء تلك املنصات
شغالة حتى يف حال غياب االنرتنت.
وكانت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي قد حددت يف وقت سابق موعد
اجراء االمتحانات الفصل الثاني لطلبة
الجامعات.
وذكرت الوزارة يف بيان ،انه حسب التقويم
الجامعي املستجد فإن امتحانات الدور
األول للفصل الدرايس الثاني املستمر حاليا
الكرتونيا ستكون بتاريخ 26/7/2020
وتنتهي يف  13/8/2020يف حني ستجرى
اإلمتحانات النهائية للدور األول للفصل
الدرايس األول بتاريخ 14/9/2020
وتنتهي يف  2020/ 10/ 8وتتخلل تلك
التوقيتات مدد وجيزة السرتاحة الطالب
واملراجعة فيما سيكون 25/10/2020
موعدا المتحانات الدور الثاني للفصلني
األول والثاني وتنتهي يف .12/11/2020

ترامب :لو اجتاز املتظاهرون جدار البيت األبيض لواجهوا الكالب األكثر شراسة

البنتاغون ترفع درجة التأهب استعداداً لنشر قواتها على خلفية احتجاجات ودمار
واشنطن /متابعة الزوراء:
اكد الرئيس األمريكي دونالد ترمب ،أن أعمال
العنف يف الواليات منظمة وليست لها عالقة
بمقتل جورج فلويد بمدينة مينيابوليس بوالية
مينيسوتا األمريكية،فيما أعلنت البنتاغون ،عن
رفع درجة التأهب يف بعض قواتها استعدادا
لنرشها املحتمل يف مدينة مينيابوليس ،التي
تشهد أعمال اضطرابات مستمرة.
وكتب ترامب يف تغريدة عىل موقع تويرت:
«هذه مجموعة منظمة وال عالقة لها بجورج
فلويد».
جاء ذلك بعدما تظاهر مئات األشخاص ،مساء
الجمعة ،خارج البيت األبيض تعبريا ً عن غضبهم
بعد مقتل املواطن ذي األصول اإلفريقية جورج

فلويد الذي ضجت باسمه وسائل التواصل
واإلعالم يف البالد ،خالل قيام الرشطة بتوقيفه
واستخدامها العنف يف ذلك.
وخالل تجمّعهم أمام البيت األبيض ،طالب
املتظاهرون بـ»العدالة لجورج فلويد» ،هاتفني
«ال أستطيع التنفس» ،وهي العبارة الشهرية
التي نطق بها فلويد بينما كان ملقى عىل األرض
أثناء توقيفه ،كما حملوا شعارات بينها «حياة
السود مهمّة».
كما أعلنت وزارة الدفاع األمريكية ،عن رفع
درجة التأهب يف بعض قواتها استعدادا لنرشها
املحتمل يف مدينة مينيابوليس ،التي تشهد
أعمال اضطرابات مستمرة.
وقال البنتاغون ،يف بيان ،إنه وجه لبعض

القوات املسلحة التابع له يف الدائرة العسكرية
الـ 10باالستعداد لالنتشار يف مينيابوليس يف
غضون  4ساعات حال تلقي طلب يف ذلك من
قبل السلطات املحلية.
وأضافت الوزارة مع ذلك أن حاكم والية
مينيسوتا لم يطلب حتى اآلن دعما من قبل
قوات الدائرة العسكرية الـ 10ملساعدة الحرس
الوطني أو أجهزة األمن.
وأفادت وسائل إعالم أمريكية بانطالق تظاهرات
يف نيويورك وواشنطن ومينيابوليس املدينة التي
القى فيها فلويد حتفه.
كما أشارت شبكة «يس أن أن» إىل دخول بعض
املحتجني مبنى وزارة الخزانة يف العاصمة
واشنطن.

يف حني أفادت فوكس نيوز بأعمال سلب
وتكسري وشغب يف مينيابوليس ،وسط غياب
لرجال الرشطة.
ويف نيويورك ،تجمّع نحو ألف متظاهر للتنديد
بما حصل لفلويد عىل أيدي الرشطة ،بينما تم
إغالق طريق رسيع يف دنفر.
يأتي ذلك ،عىل الرغم من توجيه تهمة القتل غري
املتعمّد ،وفق ما أعلن م ّدعون ،مساء الجمعة،
إىل الرشطي األمريكي ديريك شوفني الذي ركع
عىل رقبة فلويد الذي ّ
ً
الحقا.
تويف
يف حني أعلنت عائلة الضحية جوروج فلويد يف
بيان ،أنها تريد أن يتم توجيه ُ
«تهمة القتل العمد
مع سبق اإلرصار» لذلك الرشطي .وأضافت
«نريد أن نرى اعتقال عنارص (الرشطة)

اآلخرين (املتورطني)» يف القضية.
كما أشاد الرئيس األمريكي دونالد ترامب
بطريقة تعامل جهاز الخدمة الرسية مع
املتظاهرين أمام البيت األبيض الليلة املاضية،
قائال إنه لو تسللوا إىل مقر الرئاسة لواجهوا
«الكالب األكثر رشاسة».
وذكر ترامب ،يف سلسلة تغريدات نرشها امس
السبت عىل حسابه الرسمي يف «تويرت» ،أن
عنارص الخدمة الرسية (املعنية بحماية كبار
املسؤولني يف اإلدارة األمريكية) أدوا «عمال
جيدا» ،قائال إنهم لم يظهروا مهنيتهم التامة
فحسب ،بل وكانوا «رائعني».
وتابع« :كنت يف الداخل وتابعت كل خطوة ،ولم
يكن بوسعي أن أشعر بنفيس يف أمان أكرب»،

مشريا إىل أن عنارص األمن سمحوا للمحتجني
بالرصاح والهتاف قدر ما شاؤوا ،لكن كلما
ترصف أي من املتظاهرين بطريقة جريئة
جرى التعامل معه عىل وجه الرسعة.
وأشاد ترامب بكيفية استبدال الخدمة الرسية
العنارص يف الخط األمامي أمام املتظاهرين،
مشريا إىل أن الحشد من املتظاهرين كان كبريا
ومنظما بشكل مهني ،غري أنه لم يستطع أي
منهم االقرتاب من سياج البيت األبيض.وتابع:
«لو تمكنوا من ذلك ،لكانت سرتحب بهم هناك
الكالب األكثر رشاسة واألسلحة األكثر رعبا،
وكان هؤالء الناس سيصابون بجروح بليغة عىل
األقل ،وكان كثري من عنارص الخدمة الرسية يف
االنتظار مستعدين للترصف».

حصة الدول العربية تتجاوز الـ 272ألف إصابة

جائحة كورونا تطال أكثر من  6ماليني إنسان وتودي حبياة أكثر من ثالثة ماليني ونصف
بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بالجائحة حول
العالم  6.036.367مصابا ،من بينهم
 366.930حالة وفاة ،فيما بلغ عدد
املتعافني عامليا ً .2.662.403
ُ
عربيا تجاوز عدد اإلصابات املعلنة،
أمس السبت 272 ،ألفا ً و( 025باستثناء
أرقام األرايض الفلسطينية املحتلة
املعلنة من قبل االحتالل اإلرسائييل)،
ُ
وس ِّجلت من بينها نحو  3416وفاة،
فيما بلغ عدد املتعافني حتى اآلن 136
ألفا ً و.626
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل
عربيا ً يف أعداد املصابني بـ 81766
مصاباً ،تويف منهم  458وتعاىف ،57013
تليها قطر التي أحصت  52907إصابات

و 36وفاة وتعايف  20604شخصاً ،ثم
اإلمارات التي سجّ لت  33170مصاباً،
تويف منهم  260وتعاىف .17097
ورصدت الكويت  25184إصابة و194
وفاة وتعايف  .9273وتتصدر مرص أعداد
الوفيات عربيا ً بـ 879وفاة من بني
 22082مصاباً ،فضالً عن تعايف .5511
وأكدت البحرين  10449إصابة و15
وفاة وتعايف  .5700وسجلت سلطنة
ُعمان  9820إصابة و 40وفاة وتعايف
 .2396وأعلنت الجزائر  9134إصابة،
من بينها  638وفاة مع تعايف .5422
وأحىص املغرب  7740إصابة و203
وفاة وتعايف  5377مصاباً .وسجل
السودان  4521إصابة و 233وفاة
وتعايف  816شخصاً .وأكدت جيبوتي

 2914إصابة و 20وفاة وتعايف .1241
ورصدت الصومال  1828إصابة و72
وفاة وتعايف  310أشخاص.
وسجل لبنان  1172إصابة و 26وفاة
وتعايف  705أشخاص .وأعلنت تونس
 1076إصابة و 48وفاة وتعايف 950
شخصاً ،فيما أحىص األردن 730
إصابة و 9وفيات وتعايف  ،507وأكدت
فلسطني 626إصابة و 4وفيات وتعايف
 .523وأعلنت موريتانيا  423إصابة
و 20وفاة وتعايف  21شخصا ً.
وأحىص اليمن  283إصابة و 65وفاة
وتعايف  12مصاباً ،وسجلت سورية
 122إصابة ،منها  4وفيات وتعايف 43
شخصاً ،وأكدت ليبيا حدوث  118إصابة
و 5وفيات وتعايف  41شخصاً ،فيما

أعلنت جزر القمر  87إصابة بفريوس
كورونا وحالتي وفاة وتعايف  24مصابا ً.

والواليات املتحدة التي سجلت أول
وفاة بكوفيد 19-مطلع شباط/فرباير،

هي البلد األكثر ترضرا ً من حيث عدد
الوفيات واإلصابات مع  102,201وفاة
من أصل  1,731,035إصابة .وتعاىف ما
ال يقل عن  399,991شخصا ً.
وبعد الواليات املتحدة ،تأتي بريطانيا
بتسجيلها  38161وفاة من أصل
 271,222إصابة ،تليها إيطاليا مع
 33229وفاة من أصل 232,248
إصابة ،وفرنسا مع  28714وفاة من
أصل  186,797إصابة.
وأصبحت الربازيل الخامسة بني الدول
التي سجّ لت أعىل مع ّدالت وفيّات جرّاء
فريوس كورونا املستج ّد ،إذ أحصت ما
مجموعه  27,878وفاة ،بحسب ما
أفادت وزارة الصحّ ة الجمعة ،لتتق ّدم
بذلك عىل إسبانيا .وقد ُت ّ
ويف 1,124

شخصا ً بفريوس كورونا خالل 24
ً
ساعة يف الربازيل التي شهدت
أيضا
عد ًدا قياسيًّا من اإلصابات بلغ 26,928
خالل يوم واحد ،لريتفع اإلجمايلّ منذ
بدء الوباء إىل  465,166إصابة.
ومن حيث عدد الوفيّات ،قد تتجاوز
الربازيل يف وقت قريب فرنسا التي
سجّ لت  28,714حالة وفاة.
وسجلت السلطات الصحية الروسية
خالل الساعات الـ  24املاضية 181
وفاة جديدة ناجمة عن فريوس كورونا
املستجد ،وأكدت غرفة العمليات الخاصة
بمحاربة انتشار فريوس كورونا يف
روسيا أمس السبت يف تقريرها أن
حصيلة ضحايا الوباء يف البالد أصبحت
بذلك  4555حالة وفاة.
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بعد ان اتهمت واشنطن بأخذ مجلس األمن “رهينة”

غليان شعبي غير مسبوق في الواليات المتحدة

بكني تهدد لندن بالردّ على إعالنها تسهيل منح اجلنسية ملواطين “هونغ كونغ”

املظاهرات تتسع يف أمريكا احتجاجاً على مقتل جورج فلويد

بكني/أ ف ب:
ّ
اتهمت بكني واش�نطن بأخذ مجلس
األمن الدويل “رهينة” بش�أن مرشوع
القان�ون الصيني املث�ري للجدل حول
األمن القومي يف هونغ كونغ ،وطالبت
الدول الغربية بعدم التدخل.
وتق�ود الوالي�ات املتح�دة وبريطانيا
وكندا وأس�رتاليا الحملة ضد مرشوع
القان�ون ال�ذي يعاقب عىل األنش�طة
االنفصالي�ة “اإلرهابية” والتمرد عىل
س�لطة الدول�ة والتدخ�ل األجنبي يف
املنطق�ة الصينية التي تتمتع بش�به
حكم ذاتي.
وتعترب هذه الدول أنها طريقة مقنعة
إلس�كات املعارض�ة يف هون�غ كون�غ
وتقيي�د الحري�ات .األمر ال�ذي تنفيه
الصني بشكل قاطع.
ويأتي م�رشوع القان�ون بعد خروج
تظاه�رات حاش�دة يف هون�غ كون�غ
ع�ام  2019ضد تأثري بكنيّ ،
اتس�مت
بأعم�ال عن�ف وع� ّززت تي�ارا ً مؤيدا ً
للديموقراطية كان مهمّشا ً يف املايض.
ّ
واتهم�ت الص�ني واش�نطن بأنه�ا
س�كبت الزيت عىل النار ع�رب دعمها
علن�ا ً املتظاهري�نّ .
واتهمت املحتجّ ني
املتطرفني بالقيام بأعمال “إرهابية”.
وبموجب مب�دأ “بلد واحد ،نظامان”،
تتمت�ع هون�غ كون�غ املس�تعمرة
الربيطاني�ة الس�ابقة ،باس�تقاللية
واس�عة النطاق وحرية تعبري وقضاء
ّ
مس�تقل ،منذ إعادته�ا إىل الصني عام
.1997
فه�ل يطرح م�رشوع القان�ون حول
األمن القومي الذي حصل عىل موافقة
الربمل�ان الوطن�ي الصين�ي ،عالم�ة
اس�تفهام ح�ول اس�تقاللية هون�غ
كونغ؟
نع�م بحس�ب الوالي�ات املتح�دة
وبريطاني�ا اللت�ني حصلتا عىل تنظيم
مناقش�ة غري رسمية يف مجلس األمن
ال�دويل للمس�ألة الجمع�ة يف اجتماع
مغل�ق عرب خدم�ة الفيدي�و ،وفق ما
أك�دت مص�ادر دبلوماس�ية لوكال�ة
فرانس برس.
واتهمت الدولتان يف بيان مش�رتك مع
كندا وأسرتاليا ،الخميس بكني بانتهاك
التزاماتها تجاه بكني وسكانها البالغ
عددهم سبعة ماليني نسمة.
ّ
وعربت�ا عن “قلقهم�ا العميق” حيال
هذا القانون الذي “سيح ّد من حريات
الشعب” و”سيُضعف بشكل مأساوي

االس�تقاللية والنظ�ام اللذي�ن جع�ال
(املنطقة) مزدهرة إىل هذا الح ّد”.
– مجلس األمن “رهينة” –
أعلنت الصني أنها احتجت رسميا لدى
العواصم األربع .وقال املتحدث باس�م
وزارة الخارجية الصيني تجاو ليجيان
ّ
“نحض هذه الدول
يف مؤتمر صح�ايف
عىل وق�ف تدخله�ا يف ش�ؤون هونغ
كونغ والشؤون الداخلية للصني”.
ودان املقاربة األمريكية “غري املعقولة
ّ
وح�ذر أن الصني لن تس�مح
تمام�ا”
للواليات املتحدة ب�”أخذ مجلس األمن
رهينة لغاياتها الخاصة”.
م�ن الناحي�ة الربيطانية ،ق�ال وزير
الخارجية دومينيك راب إنه يف حال لم
ّ
ستغري لندن يف الرشوط
ترتاجع بكني،
املرتبطة ب�”جواز الس�فر الربيطاني
مل�ا وراء البح�ر” الذي ُس�لّم لس�كان
هونغ كونغ قبل إعادة املنطقة للصني
عام  ،1997ويوفر لهم امتيازات.
ال يس�مح ه�ذا الج�واز حاليا س�وى
باإلقام�ة س�تة أش�هر يف اململك�ة
املتحدة ،وقال راب لش�بكة بي بي يس
إنه س�يتم تمكني حام�ي الجواز من
الق�دوم للبحث عن عمل أو الدراس�ة
يف البالد “لف�رتات قابلة للتمديد ل�12
شهرا”.
وهدد تجاو ليجيان بريطانيا الجمعة
باج�راءات مض�ادة .وق�ال إن الصني
“تحتف�ظ بح�ق اتخاذ تداب�ري رد” يف
حال طبقت لندن ذلك.
بدوره ،دع�ا وزير الخارجي�ة األملاني
هايك�و ماس الجمع�ة للحوار عوض
فرض عقوبات عىل الصني.
وقال م�اس يف لقاء ع�رب الفيديو مع
وزراء خارجي�ة االتح�اد األوروبي إن
“التجرب�ة أظهرت أنه م�ن املهم قبل

كل يشء التحاور مع الصني”.
واس�تبعد الوزي�ر األملان�ي ف�رض
عقوب�ات ع�ىل بك�ني مس�تقبال ،عىل
غ�رار إلغاء القم�ة األوروبية الصينية
املربمجة يف  14أيلول/س�بتمرب ،خالل
تويل أملانيا رئاسة االتحاد األوروبي.
بالنس�بة مل�اس ،درجة االس�تقاللية
العالي�ة لهون�غ كون�غ وحري�ات
مواطنيه�ا “ال يج�ب إفراغه�ا م�ن
مضمونها”.
يف إط�ار الخالف�ات الح�ادة بني بكني
وواشنطن (بس�بب تفيش كوفيد-19
واألويغور وتاي�وان…) ،أعلن الرئيس
األمريك�ي دونال�د ترامب أنه س�يعقد
مؤتم�را ً صحافيا ً الجمعة يتحدث فيه
“عما سنفعله مع الصني”.
– طالب مستهدفون؟ –
م�ن جهت�ه ،ق�ال وزي�ر الخارجي�ة
األمريك�ي ماي�ك بومبي�و إن ترام�ب
سيهاجم الطالب الصينيني يف الواليات
املتحدة.
وج�اء تصوي�ت الربمل�ان الصين�ي
الخميس املايض بعد بضع ساعات من
إلغاء الواليات املتحدة الوضع الخاص
الذي تمنح�ه لهونغ كون�غ ،ما يمهد
إللغاء االمتي�ازات التجارية األمريكية
املمنوحة للمنطقة املستقلة.
ّ
وفس بومبيو ه�ذا القرار بأن الصني
وف�ق قوله ل�م تع�د تعط�ي املنطقة
“قدرا ً كب�ريا ً من الحك�م الذاتي” كما
كان مق�ررا ً يف االتفاقي�ة الصيني�ة
الربيطاني�ة املوقعة قب�ل إعادة هونغ
كونغ إىل الصني.
ويُرغ�م “القان�ون األس�ايس” وه�و
ّ
املصغر لشؤون هونغ كونغ
الدستور
منذ العام  ،1997سلطات هونغ كونغ
عىل وضع قانون لألمن القومي.

واشنطن /متابعة الزوراء:
أمام البيت األبيض ويف مدن أمريكية
عدة كديرتويت ونيوي�ورك تواصلت
وتوس�عت املظاهرات احتجاجا ً عل
ى مقتل جورج فلويد ،وهو أم
ريكي من أصل أفريقي ،لقي ح
تف�ه بعدما جثا ضابط رشطة بر
كبته عىل عنقه يف مدينة منياب
وليس.
وتظاهر مئات األشخاص مس�ا
ء الجمعة خارج البيت األبيض
تعبريا ً عن غضبهم بعد مقتل ال
مواطن األمريكي من اصل إفريقي
جورج فلوي�د ،خالل قيام الرشط
ة بتوقيفه واس�تخدامها العنف،ة
بع�د أن أظه�ر مقطع فيدي�و أنترش
يوم الثالث�اء امل�ايض ضابط رشطة
وه�و يضغط بركبته عىل عنق فلويد
أثناء اعتقاله.
وخالل تجمّعهم أمام البيت األب
ي�ض ،طالب املتظاهرون ب�”العدا
لة لجورج فلويد” ،ملوّحني بشع
ّ
“توقفوا عن قتلِنا”
ارات بينها
و”حياة السود مهمّة”.
ُ
وفرض حظر تجوّل الجمعة يف
مدينة مينيابوليس بوالية مين�ي
سوتا ،موطن فلويد ،إلعادة الهدو
ء إىل املنطقة بعد االضطرابات
الت�ي أعقبت مقتل�ه.ويف نيوي�ورك
تجمع آالف املحتجني عند مركز
باركلي�ز لالحتج�اج وألقت ال�رش
طة القبض عىل عرشات ال�م
حتجني يف ا ملظا هرة ا لضخم�ة
التي شهدتها منطقة بروكلني.
ويف لويزفيل بوالية كنتاك�ي ،دار
ت اش�تباكات يف الوقت الذي كا
ّ
السكان ُيطالبون ب
ن عدد من
العدالة لربيونا تايلور وهي امرأ
ة سوداء قتلتها الرشطة داخل
ّ
شقتها يف آذار/مارس.
ويف مدينة أتالنت�ا هاجم متظاهرو
ن مقر ش�بكة “يس ان ان” اإل
خبارية األمريكية مساء الجمعة.
وبث�ت الش�بكة لقطات مبارشة م
ن مقرها تظهر املتظاهرين يف
الخارج وهم يقذفون أشياء عل
ى عنارص الرشطة عند مدخل

الشبكة.
ويف وق�ت الح�ق أعلن حاك�م والية
جورجي�ا األمريكي�ة بري�ان كيم�ب
حال�ة الط�وارئ يف مقاطعة فولتون
بالوالي�ة ،وتحري�ك  500م�ن أفراد
ق�وات الحرس الوطن�ي ،يف مواجهة
االحتجاجات .ويف سلس�لة تغريدات
ع�ىل موق�ع التواص�ل االجتماع�ي
“تويرت” ،قال كيم�ب إن إعالن حالة
الط�وارئ ج�اء بن�اء ع�ىل طلب من
كيش�ا الن�س بوتومز ،عم�دة مدينة
أتالنت�ا (عاصمة الوالي�ة) ،من أجل
“حماية األفراد واملمتلكات” بحسب
ما أوردت�ه وكالة أنب�اء “بلومربج”
األمريكية.
ويف مدينة ديرتويت ،انضم مئ�ا
ت إىل “مسرية ضد وحشية الش
رط�ة” خارج مقر الس�المة الع
امة باملدينة ورددوا “ال عدالة ل
ا س�الم” .واندلعت احتجاجات م
ماثلة يف مدن دنفر وهيوستن و
لويزفيل.
وأعلن الرئيس دونالد ترام�ب ال
جمعة ّ
أنه تح ّدث إىل عائلة ف�ل
وي�د .وقال يف البيت األبيض “أت
ف ّهم األل�م” ،مضيفا ً “عائلة جو
ّ
الحق يف العدالة” .واعتب
رج لها
ر الرئي�س الس�ابق باراك أوبام
ا من جهته الجمعةّ ،
أن وفاة ف
لويد يجب أال ُتعترب “أمرًا عاديًّا
” يف الواليات املتحدة.ووُجّ هت إىل
الرشطي األمريكي الذي جثم عل
ّ
توف
ى رقبة جورج فلويد الذي

ي الحقاًُ ،تهمة القتل غري املتع
مّ د الجمعة ،وفق ما أعلن م� ّدع
ون .وقال امل ّدعي مايك فريم�ان
لصحافيّني إن “الرشطي السابق
ديريك ش�وفني وُجّ هت إليه تهم
ة القتل غري املتعمّد من قب�ل
مكتب م ّدعي منطقة هينبني” ف
ي إطار قضية جورج فلويد .لك
ّ
“متأخراً ،بح
َّن هذا اإلجراء جاء
سب عائلة فلويد التي اعتربت أ
يضا ً ّ
أنه غري كاف .وقالت العائل
ّ
ة يف بيان إنها تريد أن يت ّم تو
جيه ُ
“تهمة القتل العمد مع س
الرشطي.
لذلك
اإلرصار”
بق
ّ
وكان ممث�ل لالدعاء الع�ام يف والية
مينيس�وتا ق�ال يف وق�ت س�ابق إن
الس�لطات ألقت القبض عىل ضابط
الرشطة املته�م وذلك بعد ثالث ليال
من احتجاج�ات عنيفة هزت مدينة
منيابوليس.
وش�وهد الضاب�ط املته�م ديري�ك
شوفني يف مقطع فيديو وهو يضغط
بركبت�ه عىل عن�ق فلويد ال�ذى كان
يتألم ويتوس�ل قائال“ :ال أس�تطيع
التنف�س” .وتم إع�الن وف�اة فلويد
 /46عام�ا ،/بع�د ف�رتة وجيزة من
الواقعة ،مما أثار غضبا عىل املستوى
الوطني.
وه�ذه ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي
يم�ارس فيها عنارص م�ن الرشطة
يف املنطق�ة عملية قتل مثرية للجدل.
يف عام ُ ،2016قتل فيالندو كاس�تيل
برص�اص ضاب�ط رشط�ة يف ح�ي

ع�ىل بعد  15دقيق�ة فقط من مركز
االحتجاج الحايل.
ويف ع�ام  ،2017اتهم ضابط رشطة
يف مينيابولي�س بقت�ل جوس�تني
داموند بإط�الق النار عليه�ا بعد أن
اتصل�ت لإلبالغ ع�ن اعت�داء جنيس
محتم�ل .ويف ع�ام  ،2015اندلع�ت
االحتجاج�ات بس�بب مقت�ل جامار
كالرك ،البال�غ م�ن العم�ر  24عاما،
وال�ذي كان يالح�ق من قب�ل ضباط
رشطة يف مينيابوليس.
وق�د أث�ارت عملي�ات القت�ل الثالث
ح�ركات احتجاجية ،وأس�فرت عن
نتائج مختلف�ة قضائيا .فقد حوكم
يانيز وتم�ت تربئته .وص�در الحكم
ضد محم�د نور الذي أطلق النار عىل
داموند بالسجن ملدة  12.5سنة ،ولم
توجه اتهامات يف قضية كالرك.
وعىل الرغم م�ن أن مينيابوليس تعد
مدينة مزدهرة تحتفي بالسياس�ات
الليربالي�ة والسياس�يني الليربالي�ني
إال أنه�ا ظل�ت تكافح لس�نوات ضد
عدم املس�اواة والتميي�ز االجتماعي
واالقتصادي يف ظاه�رة أطلق عليها
“مفارقة مينيسوتا”.
ومازالت املدينتان التوأم ،وهو اللقب
ال�ذي تعرف به مدينت�ا مينيابوليس
وسانت بول ،تتصفان بوجود أغلبية
س�احقة من السكان البيض فيهما،
أما السكان من غري البيض فيشكلون
ربع عدد الس�كان ،وهؤالء أحياؤهم
معزولة للغاي�ة .ويعيش امللونون يف
األطراف الشمالية للمدينتني.
وكان�ت املدينت�ان ق�د تش�كلتا من
خالل سياس�ات الخط�وط الحمراء
العنرصي�ة التي يرج�ع تاريخها إىل
أوائ�ل الق�رن العرشي�ن ،عندم�ا لم
يس�مح للعائ�الت الس�وداء ب�رشاء
منازل يف أحياء معينة .ويف ستينيات
الق�رن املايض قام�ت الدول�ة ببناء
طري�ق رسي�ع رئي�يس قط�ع ودمر
مجتمعا أس�ود مزدهرا عرف باس�م
روندو يف سانت بول.
ووفقا لدراس�ة ص�درت عام ،2018
فإن مع�دل ملكي�ة الس�ود للمنازل
يف املدينت�ني التوأم ه�و من بني أدنى
املعدالت يف البالد.

لتعزز ثقة شعوبها بسبب تبنيها لسياسات الشفافية

دول اخلليج تهيئ جمتمعاتها استعدادا ملرحلة ما بعد كورونا
واشنطن /متابعة الزوراء:
أظه�رت أزمة كورون�ا ق�درة دول الخليج
العرب�ي ع�ىل تطوي�ق األزم�ات الصحية،
وكذل�ك اعتمادها عىل كفاءاته�ا يف املجال
الطبي وخربته�ا الطويل�ة يف التعاطي مع
األوبئة خاصة يف اململكة العربية السعودية.
وق�د اخت�ارت الحكوم�ات يف الخليج تبني
سياس�ة الش�فافية لطمأن�ة املواطن�ني
وإعدادهم لتقاسم األعباء يف مرحلة ما بعد
كورونا.
ع�ززت دول الخليج ثقة ش�عوبها بس�بب
تبنيها سياس�ة الش�فافية يف تعاملها مع
وباء كورونا املس�تجد واألزمة االقتصادية
املرتبطة به .وتسعى الحكومات الخليجية
الس�تثمار ه�ذه الثق�ة يف تبني سياس�ات
ته�دف إىل إع�داد مجتمع�ات لتقب�ل فكرة
تقاسم األعباء واالستعداد ملفاجآت مرحلة
ما بعد كورون�ا وإدارة االقتص�اد املترضر
من مخلفات الوباء وهبوط أسعار النفط.
وكان�ت التداعي�ات للوب�اء يف دول الخليج
أكرب بكثري من مجرد إلحاق الرضر بقاعدة
اإلي�رادات والدخ�ول الش�هرية للعائ�الت
واألرس .وق�د دفع�ت ه�ذه التداعي�ات إىل
اعتماد خطط تغي�ري هيكلية هائلة بطرق
لم تأخذه�ا خطط التنوي�ع االقتصادي يف
الحسبان.
ول�م يتضح بع�د ما إذا كان�ت دول الخليج
يمك�ن أن تواص�ل مس�تقبال الرتكي�ز عىل
املش�اريع العمالق�ة الت�ي تلف�ت االنتب�اه
مثل “م�رشوع ني�وم” يف اململك�ة العربية
الس�عودية ،وهي املدينة املستقبلية والتي
تق�در قيمته�ا بنح�و  500ملي�ار دوالر
عىل البح�ر األحم�ر ،إال أنه م�ن املؤكد أنه
يف أعق�اب ه�ذه الجائحة ،س�تضطر دول
الخليج إىل مراجعة سياساتها االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،وسيكون الرهان
مستقبال عىل الشفافية لتطويق األزمات.
وي�رى جيم�س دوريس املحل�ل الس�يايس
والخب�ري بقضاي�ا ال�رشق األوس�ط ،أن
الش�فافية والتقاري�ر العام�ة الدقيق�ة
واملفصل�ة يف صمي�م التغي�ريات الت�ي
ستش�هدها دول الخليج ،كما أنها أساسية
بالنسبة لقرارات املستثمرين واالقتصاديني
ورشكات التصنيف االئتماني يف وقت تكون
في�ه التوقع�ات االقتصادية ل�دول الخليج

موضع ش�ك ،ويف وقت يش�كو فيه البعض
م�ن أن التأخ�ري يف إع�داد تقاري�ر النات�ج
املح�ي اإلجمايل وعدم س�هولة الوصول إىل
اإلحصاءات يعقدان عملية صنع القرار.
ورغ�م م�ا س�يحدثه االلتزام بالش�فافية
م�ن تحس�ني ج�ودة بيان�ات الحس�ابات
املالي�ة ،إال أنه س�يضاعف الثقة الش�عبية
يف قدرة حكوم�ات دول الخلي�ج عىل إدارة
األزم�ات الطارئ�ة .وقد أظه�رت الجائحة
فاعلي�ة دول الخلي�ج يف احت�واء األوبئ�ة
واس�تعادة االس�تقرار الصحي عىل الرغم
من الصعوبات التي تجل�ت يف بداية األزمة
بسبب تحدي العمالة الوافدة واملهاجرين.
وقد ترصفت معظم حكومات دول الخليج
يف وق�ت مبكر وبش�كل حاس�م من خالل
ف�رض إجراءات الحج�ر الصحي وإخضاع
املواطن�ني لالختب�ارات وإغ�الق الح�دود
وإع�ادة املواطن�ني م�ن الخ�ارج ،إضافة
إىل تعلي�ق الش�عائر الديني�ة ،خاص�ة يف

السعودية ،تجنبا للعدوى.
م�ن املؤك�د أن دول الخلي�ج ،وخاص�ة
السعودية التي تستقبل املاليني من الحجاج
املس�لمني من جميع أنحاء العالم كل عام،
لديها تاريخ طوي�ل يف التعامل مع األوبئة.
كذلك الحال يف دول مثل سنغافورة وكوريا
الجنوبية وتايوان ،وه�ي الدول التي كانت
أفضل استعدادا من الدول الغربية.
واس�تنادا إىل تجاربه�ا الس�ابقة اقتنع�ت
الس�عودية برضورة منع شعائر العمرة يف
أواخر شهر فرباير ،قبل أيام من ظهور أول
حالة إصابة بفايروس كورونا عىل األرايض
الس�عودية ،ما مكنها من االستعداد بشكل
اس�تباقي ملواجه�ة الفاي�روس ،وبالت�ايل
حماية أرواح املواطنني.
وباإلضاف�ة إىل املخاوف الصحية ،كان لدى
السعودية سبب إضايف ملعالجة قضية الوباء
بشكل صحيح ،حيث لم تقدم محنة الوباء
للمملك�ة فق�ط الفرصة إلثب�ات جدارتها

يف تطوي�ق األوبئة وكفاءته�ا الصحية ،بل
مكنتها من كس�ب ثقة الش�عوب املسلمة
يف قدرته�ا ع�ىل تأم�ني وحماية الش�عائر
الدينية.
وتلفت ياسمني فاروق ،الباحثة يف الشؤون
الس�عودية يف مؤسس�ة كارنيغي للس�الم
الدويل ،إىل أن “السعودية مرجع للعديد من
الجاليات املسلمة حول العالم”.
لكن ،ال شك أيضا يف أن السعودية استفادت
من تجارب س�ابقة ،وذلك بع�د االنتقادات
الت�ي واجهتها يف معالجتها وباء “متالزمة
الرشق األوس�ط التنفس�ية” يف عام 2012
عندم�ا أصبح�ت اململك�ة ب�ؤرة النتش�ار
الوب�اء ،ويف ع�ام  2009عندم�ا تف�ى
فاي�روس إنفلون�زا الخنازي�ر .وق�د تق ّدم
تصنيف السعودية  18مرتبة ضمن مؤرش
شفافية امليزانية ،مقارنة باملسح السابق،
وذلك بع�د ارتفاع درجة تقيي�م اململكة إىل
 18نقط�ة مقاب�ل نقطة واحدة يف املس�ح

الس�ابق الصادر ع�ام  2017ع�ن منظمة
“الرشاكة الدولية للميزانية”.
تع�ززت ثق�ة ش�عوب الخلي�ج يف قياداتها
بشأن اس�تجابتها الحالية للوباء بدرجات
م�ن الش�فافية ح�ول تط�ور امل�رض من
خ�الل التحديث�ات اليومية لع�دد الضحايا
والوفي�ات .وتعززت هذه الثق�ة كذلك بعد
أن ألقى العاهل الس�عودي امللك سلمان بن
عبدالعزيز خطاب�ا بمجرد أن رضب الوباء
الب�الد أعلن في�ه مجموعة م�ن اإلجراءات
ملكافحة الفايروس ودعم االقتصاد.
وتلف�ت ياس�مني ف�اروق إىل أن املجتم�ع
الخليجي اتب�ع التعليمات الحكومية خالل
ف�رتة الوب�اء بس�بب “ثقت�ه يف الحكوم�ة
والخرباء ،وكذلك بس�بب ثقته يف املؤسسة
الديني�ة الت�ي كانت تتبع الق�رارات الفنية
للحكوم�ة” .وكان�ت ح�دود الش�فافية
الحكومية واضحة يف حقيقة أن السلطات
لم تكن ترك�ز عىل تفاصي�ل اإلنفاق العام
ع�ىل الوب�اء ،بق�در م�ا كان�ت ترك�ز عىل
املعدات الطبية املتاحة مثل أجهزة التهوية
واإلم�دادات األخ�رى مث�ل مجموع�ات
االختبار.
وأبدى العالم السيايس ناثان براون تفاؤله
م�ن تقدم مس�توى الش�فافية ل�دى دول
الخليج وعلق بالقول “أعتقد أن الش�عوب
العربية يف منطقة الرشق األوسط ستثق يف
من أعطاها معلوم�ات موثوقة ،ومن كان
هناك من أجلها”.
ويتساءل الخرباء عما إذا كانت الحكومات
س�تدرك م�دى رضورة وأهمية الش�فافية
للحفاظ عىل ثقة ش�عوبها ،الس�يما وأنها
مضط�رة اآلن إىل إع�ادة صياغ�ة العق�ود
االجتماعية التي كانت متجذرة يف مفاهيم
دول�ة تضم�ن الرفاهية ملواطنيه�ا ولكنها
مضطرة اآلن إىل تقاس�م الع�بء والدخول
بشكل اضطراري يف سياسة التقشف.
ورغم أن حكومات الخليج لم تفصح حتى
اآلن س�وى عن القليل عن تقاس�م األعباء
وبنس�ب ضعيفة مع اكتف�اء الدولة بلعب
الدور الرئي�يس ،كما لم توضح بعد قرارات
االستثمار من قبل صناديق الثروة السيادية
وتوقعاته�ا االقتصادي�ة ،إال أنه�ا تهي�ئ
مجتمعاتها ألزمة اقتصادية متوقعة.
وحذر كبار املس�ؤولني الحكوميني ورجال

األعم�ال يف الخلي�ج م�ن األوق�ات الصعبة
القادم�ة .وتوقعت دراس�ة حديثة أجرتها
غرف�ة التج�ارة والصناع�ة يف دب�ي ع�ىل
املديري�ن التنفيذي�ني أن  70يف املئ�ة م�ن
رشكات اإلمارات ستفقد أعمالها يف األشهر
الس�تة املقبلة ،بما يف ذلك نصف مطاعمها
وفنادقه�ا وثالث�ة أرب�اع رشكات الس�فر
والسياحة.
وح�ذر وزي�ر املالي�ة الس�عودي محم�د
الجدعان يف وقت سابق من هذا الشهر من
أن الس�عودية س�تحتاج إىل اتخاذ إجراءات
ّ
وس�تخفض م�ن اإلنف�اق نتيجة
قاس�ية،
النهي�ار أس�عار النفط وانخف�اض الطلب
عليه بشكل كبري .وأكد الجدعان أنه “طاملا
لم نلمس الحاجات األساس�ية للناس ،فإن
جميع الخيارات مفتوحة أمامنا”.
وتوضح ترصيحات الجدع�ان التأثري الذي
س�يقع عىل املواطنني السعوديني الباحثني
ع�ن عمل يف س�وق العم�ل ،يف الوقت الذي
س�يقل فيه عدد العمال املهاجرين املتاحني
للوظائ�ف الت�ي ل�م يرغب الس�عوديون يف
العمل بها منذ فرتة طويلة.
لك�ن ،ويف نفس الوقت ،لم يت�م ذكر زيادة
ع�دد الس�عوديني الذي�ن تقدم�وا للعمل يف
خدمات التوصيل بنس�بة  286يف املئة .وقد
تم تعزيز هذه الزيادة من خالل عرض قدمه
صن�دوق تنمية املوارد البرشية الس�عودي
لدفع رواتب للس�ائقني بقيم�ة  800دوالر
أمريكي ش�هريا ،فضال عن زي�ادة األعمال
التطوعية حديثا يف جميع أنحاء الخليج.
واع�رتف الكث�ريون بحقيق�ة أن املناصب
الحكومي�ة ذات األج�ور الجي�دة واملريحة
ق�د ال تك�ون متاحة كما كان�ت يف املايض،
م�ا يعني التهيؤ لس�يناريوهات اقتصادية
قاسية.
وما يمكن اس�تنتاجه أن تخطي الشفافية
ومصارح�ة املواطن�ني بحقيق�ة الوض�ع
الوبائي وتداعياته الوخيمة عىل االقتصاد،
س�اهما يف بل�ورة رؤي�ة جدي�دة تؤس�س
لتضام�ن اجتماعي ملواجه�ة األزمات .قد
يكون هذا هو الجانب امليضء حيث تش�عر
دول الخلي�ج بالضغ�وط إلعادة اكتش�اف
نفس�ها يف عالم يخرج من جائحة قد تعيد
رس�م الخرائ�ط االجتماعي�ة واالقتصادية
والسياسية.
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األزمة النيابية :ستكون هناك إجراءات
جدية للحد من «كورونا»
بغداد /الزوراء:
اكد عضو خلية األزمة النيابية ،غالب
العمريي ،امس السبت ،ان هناك قرارات
واجراءات جدية تخدم الشارع العراقي
للحد من تفيش فريوس كورونا.
وقال العمريي يف حديث صحفي ان «خلية
االزمة النيابية مع فرض الحظر الشامل
نتيجة تفيش الوباء ،وان زيادة عدد
اإلصابات سببه الحظر الجزئي من قبل
الحكومة».
واضاف ان «زيادة الفحص امليداني

واملختربي يف البالد وراء ارتفاع االصابات،
لذلك ستكون هناك إجراءات جدية
وقرارات تخدم الشارع العراقي للحد من
تفيش كورونا «.
ودعا العمريي اىل «رضورة ان تكون
هناك إجراءات رادعة ،وباملقابل يجب
توفري ما يحتاجه املواطنون نتيجة فرض
الحظر».
واشار اىل ان «اتخاذ قرارات أحادية
سيرض املواطنني ،كما انه ظلم كبري لهم
نتيجة الظروف االقتصادية يف البالد».

أمانة بغداد حتقق نسبا متقدمة بتطوير
املدخل الغربي للعاصمة

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد عن استمرار مالكاتها يف دائرة بلدية املنصور بتأهيل وتطوير مدخل
بغداد الغربي (بغداد-انبار) مع تحقيق نسب عمل متقدمة.
وذكرت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن «اعمال التطوير تبدأ من ساحة
اللقاء وحتى نهاية حدود امانة بغداد مع قضاء ابو غريب غرب العاصمة».
وتابعت« :تتضمن االعمال رفع التجاوزات واملشوهات واستبدال تربة الجزرة الوسطية
وزراعتها مع انشاء منظومة سقي ومد القالب الجانبي وصيانة السياج الواقي،
باالضافة اىل استحداث نافورة وغريها من االعمال االخرى املختلفة».

الكمارك تضبط سيارات دون املوديل
يف أم قصر الشمالي

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس السبت،
عن تمكن السلطة الكمركية يف مركز كمرك
ام قرص الشمايل الرصيف  20بالتعاون مع
الجهات الساندة العاملة يف املنفذ من ضبط
حاوية حجم ( )40قدما تحتوي عىل ()4
سيارات دون املوديل مخفية خلف اطارات

ضمن محاولة لتهريبها يف املركز املذكور
(من الحاويات املرتوكة) خالفا ً للضوابط
والتعليمات النافذة .
واضافت يف بيان لها :انه تم «اتخاذ
اإلجراءات القانونية بحق املخالفة حسب
قانون الكمارك رقم  23لسنة 1984
النافذ» .

أوضحت أسباب تسجيل العديد من اإلصابات بني منتسبيها

الصحة :الوضع الوبائي حتت السيطرة وجيب االلتزام باإلجراءات الوقائية
بغداد /الزوراء:
أكد وزير الصحة أن الوضع الوبائي فيما يخص
فريوس كورونا تحت السيطرة ،مشددا عىل
أهمية التزام املواطنني باإلجراءات الوقائية
لحمايتهم من الوباء .بينما أوضح الناطق
باسم وزارة الصحة والبيئة تسجيل العديد من
االصابات بني منتسبي الوزارة نتيجة مالمستهم
ألشخاص مصابني بالفريوس.
وقال وزير الصحة ،حسن التميمي ،امس
السبت ،يف حوار صحفي :إن “الوضع يف البالد
مقارنة بدول العالم جيد وتحت السيطرة حالياً،
ولكن حتى وإن انخفض عدد اإلصابات ،فهذا
ال يعني أننا تجاوزنا مرحلة الخطر ،ألن الوباء
أصبح موجودا ً يف جميع مناطق بغداد”.
مبينا أن “املريض الواحد له مالمسون ،وربما
يتحركون من مكان إىل آخر ،وال توجد حاليا ً
مناطق محددة ممكن أن تكون خالية وأخرى
موبوءة ،وجميع املناطق أصبحت مرشحة
لإلصابة”.
وشدد عىل “أهمية التزام املواطنني باإلجراءات
الوقائية لحمايتهم من الوباء ،وتجنب
التجمعات والتزاور” .مشريا اىل أن “قرار تمديد
الحظر الشامل يقع ضمن صالحية اللجنة العليا
للصحة والسالمة الوطنية التي يرأسها رئيس
الوزراء ،وإن دور وزارة الصحة يقترص بتقديم

الرأي الفني واملهني ،إضافة اىل مهمتها بتقديم
الخدمات الوقائية والعالجية”.
وبشأن مواكبة حاالت االصابة ،قال التميمي إن
“الوزارة افتتحت مركز الشفاء الرابع للعناية
والطوارئ يف مستشفى ابن الخطيب بدعم من
العتبة الحسينية املقدسة بسعة  64رسيرا ً من
أجل زيادة الطاقة االستيعابية ملراكز العالج”.
وأضاف وزير الصحة أنه “تم أيضا ً إنجاز 6
مستشفيات أخرى لعالج املصابني بكورونا،
بسعة  50رسيرا ً موزعة بواقع مستشفيني

يف محافظة املثنى ،وواحد يف الديوانية ،وثالثة
موزعة بني مناطق مختلفة من دياىل” ،مبينا ً

إن “هذه املستشفيات ستدخل الخدمة بحلول
األسبوع املقبل”.
وقال الوزير أن عدد الفحوص لكورونا ستبلغ 10
آالف فحص مع زيادة املسح الوبائي الفعال.
واكد الوزير «قرب وصول الفحوص اىل رقم
 10آالف فحص يوميا َ بالتزامن مع زيادة أعداد
الفرق الطبية التي تشارك بعملية املسح الوبائي
الفعال بمختلف املحافظات ،مع الرتكيز عىل

الرتبية ُتصدر قرارات بشأن االمتحانات النهائية للصفوف املنتهية
بغداد /الزوراء:
أصدرت وزارة الرتبية ،امس االول
الجمعة ،قرارات بشأن االمتحانات
النهائية للصفوف املنتهية للعام
الدرايس الحايل .2020 – 2019
وقالت الوزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إنه “استكماالً
للمعالجات التي وضعتها وزارة
الرتبية للعام الدرايس الحايل 2019
–  ، 2020ويف ظل الظروف التي تمر

بها البالد  ،أصدرت وزارة الرتبية
قرارات تخص االمتحانات العامة
الوزارية للمراحل الدراسية املنتهية
كافة”.
وذكرت الوزارة ان “هناك اجتماعات
ومشاورات ما بني وزير الرتبية
عيل حميد مخلف ورئيس واعضاء
اللجنة الدائمة لالمتحانات العامة
والتي استمرت طيلة الفرتة املاضية
للتوصل اىل الحلول األنسب واألفضل

انسجاما ً مع الظرف الراهن ،وبعد
دراسة مستفيضة لتجارب دول
العالم بخصوص اجراء االمتحانات
العامة (الوزارية) ،قررت الوزارة
استحصال موافقة مجلس الوزراء
عىل تعليق االمتحانات العامة
للدراسة االبتدائية للعام الدرايس
الحايل ،واعتماد درجة نصف السنة
كدرجة نجاح من املرحلة ،والسماح
للتالميذ الراسبني بأداء االمتحانات

بغداد /الزوراء:
أفادت قيادة رشطة محافظة ذي قار ،امس السبت ،عن إلقاء القبض عىل متهمني اثنني بقتل
شاب يف قضاء الرفاعي يف وقت سابق من خالل عمل فريق تحقيقي مختص تم تكليفه بمتابعة
هذه الجريمة.
وقال بيان للقيادة تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان املتهمني يبلغان من العمر  17و  25عاما ،وقد
اعرتفا بقيامهما بقتل املجني عليه من خالل رميه يف أحد األنهار ،وقد تم إجراء كشف الداللة
عىل موقع الحادث وجاء مطابقا العرتافاتهما ،وتم توقيفهما عىل وفق املادة  406من قانون
العقوبات العراقي.

بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة الرشطة االتحادية ،امس السبت ،عن تمكنها من قتل احد اإلرهابيني
واصابة آخر يف كركوك.وقال قائد الرشطة االتحادية ،الفريق الركن جعفر البطاط ،يف
بيان تلقت «الزوراء» ان ” قطعات الفوج الثاني اللواء اآليل الثاني من تمكنت من قتل
احد االرهابني وإصابة آخر يف قرية “املقام ” التابعة إىل ناحية “الرياض” بكركوك خالل
عملية نوعية بإرشاف قائد الفرقة اآللية “.واضاف انه ” تم استدراج االرهابني فيها إىل
مرمى نريان أبطال االتحادية بعد االشتباك معهم ،ما أدى إىل مقتل احد االرهابني يحمل
سالح كالشنكوف وسالح ( ،)RBG7وإصابة اخر يجري البحث عنه”.

العثور على مضافة داعشية حتوي
أسلحة ومتفجرات يف جرف النصر

واسط تدعو لتشكيل جلان شعبية توعوية
ملكافحة «كورونا»

بغداد /الزوراء:
دعت الحكومة املحلية يف محافظة واسط،
امس السبت ،املواطنني إىل تشكيل لجان
شعبية توعوية تساند األجهزة الصحية
يف مواجهة فايروس كورونا ،وان تساهم
تلك اللجان بمساعدة فرق خلية األزمة
بالتوعية ومنع التجمعات وكل حسب
منطقته.وبني محافظ واسط ،محمد
جميل املياحي ،يف بيان صحفي تسلمت
«الزوراء» نسخة منه ،ارتفاع عد ٍد الحاالت

بغداد /الزوراء:
اصدرت مديرية الدفاع املدني ،امس السبت،
احصائية بعدد املواقع التي تم تعقيمها منذ شباط
املايض.
وقالت املديرية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه“ :بلغ عدد املواقع التي تم تعقيمها منذ انطالق
حمالت الدفاع املدني يف  26/2/2020اىل يوم امس
 29/5/2020اىل ما يقارب ( )20،353موقعا ً

تم تعقيم بالكامل يشمل ذلك مؤسسات ودوائر
حكومية وغري حكومية ودور عبادة”.
واضافت “فيما بلغت املساحات املعقمة منذ
انطالق الحملة اىل يوم الجمعة ()140،749،875
مرت مكعب ،اما الدور التي تم تعقيمها للحاالت
املصابة وما يحيط بها من منازل منذ انطالق
الحملة اىل يوم امس قد بلغ ( )140،931دارا يف
عموم املحافظات.

أعلن إسقاط طائرة ُمسرية يف حمافظة دياىل

احلشد يقبض على “ 17داعشيا” وحيبط خمططا إرهايبا الستهداف املدنيني يف املوصل
بغداد /الزوراء:
ألقت قوات الحشد الشعبي القبض عىل 17
عنرصا من “داعش” بعملية استباقية يف
املوصل .وفيما تمكنت من احباط مخطط
“داعيش” الستهداف املدنيني بعبوات ناسفة
قمعية ،أعلنت إسقاط طائرة مسرية لتنظيم
داعش يف محافظة دياىل.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،امس السبت ،إنه “بناء
عىل معلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من
قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية
استباقية يف مدينة املوصل”.
وأضاف البيان أن “العملية اسفرت عن القاء
القبض عىل  17عنرصا من داعش بني مسؤولني
“.
وتنفذ قوات الحشد الشعبي بني الحني واالخر
عمليات استباقية ملالحقة فلول داعش يف اطار
اسرتاتيجية للقضاء عىل خاليا داعش وتأمني
قواطع املسؤولية.
بينما انهت قيادة عمليات نينوى للحشد
الشعبي عملية عسكرية ملالحقة فلول داعش
يف املحافظة ،فيما تمكنت من احباط مخطط

الدور الثاني الحقا ً يف جميع املواد
التي رسبوا فيها”.
وأضافت أنه “استنادا ً اىل املادة (
الرابعة ) من نظام االمتحانات
العامة رقم ( )18لسنة  1987تحدد
فحوص االمتحانات العامة للدراسات
(االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية
بفروعها كافة بتعليمات يصدرها
وزير الرتبية ) ،وبعد موافقة وزير
الرتبية تقرر ان تكون الفحوص

الداخلة يف االمتحانات العامة
للصف الثالث املتوسط (خمسة)
فحوص هي( :اللغة العربية ،اللغة
االنكليزية ،الرياضيات ،االحياء،
الكيمياء والفيزياء)».
كما قررت الوزارة “تأجيل موعد
االمتحانات التمهيدية الخاصة
بالطلبة الخارجيني للعام الدرايس
ُ
تحديده
 2020 – 2019اىل موعد يتم
الحقاً”.

الدفاع املدني تصدر إحصائية بعدد املواقع شرطة ذي قار تعتقل متهمني بقتل شاب
املعقمة منذ شباط املاضي
يف قضاء الرفاعي

االحتادية تقتل إرهابيا وتصيب آخر يف
كركوك

املوجبة والراقدة حاليا يف مستشفى العزل
إىل  65حالة.مرجحا ً أن األيام القادمة
ستكون صعبة جدا بنا ًء عىل املعلومات
املؤكدة ،موضحا أن الوباء موجود يف
كل مناطق املحافظة.وأشار املياحي إىل
وجود حاالت مصابة لكنها غري مكتشفة،
داعيا إىل الكشف عمن يقف خلف مطلقي
الشائعات بأن كورونا كذبة سياسية أو
الذين يشجعون عىل التجمعات وكرس
الحظر ،وعدم إحرتام التعليمات الصحية.

املناطق األكثر إصابة بالفريوس لغرض الكشف
عن األشخاص الذين يحملون املرض ولم تظهر
عليهم أعراض ،ومنعهم من االختالط مع
اآلخرين ،والوصول اىل مصابني مخفيني».
من جهته ،أكد الناطق باسم وزارة الصحة
والبيئة ،سيف البدر ،امس السبت ،تسجيل
العديد من االصابات بني منتسبي الوزارة نتيجة
مالمستهم ألشخاص مصابني بالفريوس.
وارجع البدر سبب هذه االصابات اىل «عدم
اعطاء معلومات صحيحة من قبل بعض املرىض
بشأن حاالت االختالط واملالمسة ،وزيارة املناطق
املوبوءة» ،داعيا جميع املواطنني اىل «توخي
املصداقية يف االدالء بمعلومات كاملة حفاظا
عىل سالمتهم وليتسنى ملالكات الوزارة التعامل
بشكل صحيح مع حاالت االصابة».
وأكد البدر أن «الوزارة ما زالت تسجل اصابات
بني منتسبيها ،إال ان ذلك ال يؤثر يف مستوى
الخدمات التي تقدمها املالكات الطبية الستقبال
حاالت االصابة وتقديم العالج للمرىض».
ونوه املتحدث إىل أن «املالكات الطبية مزودة
بعدد الوقاية الشخصية بالكامل واملتعلقة
باملالبس الخاصة والنظارات والكفوف وغريها
من تفاصيل التعقيم» ،مشريا إىل «تدريب مالكات
الوزارة وتعزيز مهاراتهم يف مجال التعامل مع
االمراض االنتقالية بشكل مستمر».

“داعيش” الستهداف املدنيني بعبوات ناسفة
قمعية.
وذكر بيان إلعالم الحشد تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي
انهت عملية عسكرية واسعة رشعت بها من
عدة محاور ملالحقة فلول داعش يف املحافظة”.

وأضاف أن “العملية اسفرت عن عثور اللواء
 53عىل عبوات ناسفة قمعية كان يجهزها
لالستخدام ضد املدنيني واألجهزة األمنية يف األيام
القليلة القادمة ،وتدمري نفق كبري يستخدمه
العدو لالختفاء يف جبل الشور شمال تلعفر”.
واشار البيان اىل أن “اللواء  33بالحشد الشعبي

قام أيضا بتدمري مضافة للعدو جنوب املوصل
كان يستخدمها العدو لالسرتاحة والتنقل ليال
إىل الجزرات الوسطية يف نهر دجلة ،فضال عن
تدمري مضافة كانت عبارة عن بيوت مرتوكة
استخدمها العدو للتنقل لتنفيذ عملياته
االرهابية ضد املدنيني واألجهزة األمنية وتدمري
نفق كبري يستخدم لخزن املواد الغذائية”.
وتابع أن “اللواء  40دمر مضافة للعدو يف جبل
الشور شمال تلعفر ،مشريا إىل أن اللواء  15دمر
ايضا نفقا لـ” داعش” اإلرهابي عىل ضفاف
نهر دجلة كان يستخدمها العدو ،باالضافة اىل
تفتيش القرى املجاورة لنهر دجلة وصوال إىل
سد املوصل”.
وايضا أعلن الحشد الشعبي ،الجمعة ،إسقاط
طائرة مسرية لتنظيم داعش يف محافظة دياىل.
وذكر إعالم الحشد ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن “قوات الحشد الشعبي ،أنهت
عملية أمنية ناجحة ملالحقة فلول داعش يف
قاطع عمليات بحرية حمرين يف دياىل”.
وأضاف“ :فيما تمكنت قوات الحشد من
اسقاط طائرة مسرية لفلول داعش وتدمري
مضافتني”.

بغداد /الزوراء:
عثرت قوة من الحشد الشعبي ،امس
السبت ،عىل مضافة لداعش تحوي أسلحة
ومواد تفجري يف جرف النرص .
وقال بيان إلعالم الحشد تلقت «الزوراء»
نسخة منه ان “قوة من قيادة عمليات
الجزيرة للحشد عثرت عىل مضافة

لعنارص داعش تحوي عددا من األسلحة
وصواعق ومواد تفجري لداعش يف منطقة
الرويعية يف جرف النرص شمال محافظة
بابل “.
واضاف البيان ان “العملية تمت بنا ًء
عىل معلومات استخبارية ومتابعة أمنية
دقيقة”.

التجارة توضح طبيعة حريق صومعة
الشرقاط

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة ،امس السبت ،ان الحريق
الذي حصل يف صومعة الرشقاط هو ناتج عن
احرتاق حشائش وادغال.
واكد ذلك مدير عام الرشكة العامة لتجارة
الحبوب ،عبد الرحمن عجي طوفان ،واضاف
ان «الحادث ،الذي وقع يوم الخميس
املايض يف صومعة الرشقاط ،كان بعيدا عن
االدارة ومكان خزن الحنطة املستلمة من
الفالحني» .

وبني انه «حال علمنا بالحادث اجرينا اتصاالت
مع مدير صومعة الرشقاط لالستفسار عن
حادث الحريق الذي حصل ،وهل ان الحادث
وقع يف البنزات او الساحات واالدارة ،حيث
اتضح ان الحادث كان بعيدا ً عن موقع
الصومعة ،وهو حريق ناتج عن احرتاق ادخال
وحشائش ،وال توجد اي ارضار يف الصومعة
او الخزين ،وان فرق االنقاذ يف الدفاع املدني قد
انجزت الواجب ،وتمت السيطرة عىل الحريق
تماما».

أسواق
العدد 7255 :االحد  31 -آيار 2020

الرافدين :الشمول بالسلف يكون
بإرسال بيانات املوظف للمصرف

بغداد  /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين ان ش�مول
موظف�ي الدول�ة بالسل�ف يكون
ع�ر إرس�ال الدائ�رة البيان�ات
الخاصة باملوظف اىل االدارة العامة
للمرصف .
وق�ال املكتب اإلعالمي للمرصف يف
بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة منه
ان “تعليمات وتوجيهات اصدرتها
ادارة امل�رصف للموظف�ن الذي�ن
يسع�ون للحص�ول ع�ى الشمول
بالسلف “.
داعيا “حسابات الدوائر اىل إرسال

البيان�ات الخاص�ة بموظفيها اىل
املرصف حت�ى يتم اتخ�اذ اإلجراء
الالزم والصحيح يف قبول وش�مول
املوظ�ف بالسلف�ة وم�ن دون اي
عوائق”.
مشريا اىل ان” العديد من املوظفن
قدم�وا ع�ى الشم�ول ع�ر نوافذ
أخرى ،ولم تتم تلبية طلباتهم ،وان
الطريقة الوحي�دة إلنجاز ذلك هو
الرجوع اىل حسابات دائرة املوظف
لغ�رض اإليع�از بإرس�ال بيانات�ه
للمرصف”.

األنبار تعلن تسويق  125ألف طن من
حمصول احلنطة

بغداد  /الزوراء:
أعلن قائممقام قضاء مدينة الرمادي بمحافظة االنبار ،ابراهيم الجنابي،
ام�س السبت ،عن تسويق نحو  125الف ط�ن من محصول الحنطة منذ
بدأ عمليات التسويق يف عموم مدن االنبار .
وق�ال الجناب�ي يف ترصيح صحفي ان ” مراك�ز تسويق الحنطة يف عموم
مدن االنب�ار اعلنت حصيلة عمليات التسويق يف عموم مدن االنبار ،حيث
وصل�ت الكمية اىل  125الف ط�ن بالتزامن مع استمر تدفق العرشات من
الشاحنات املحملة باملحصول اىل مراكز التسويق “.
واض�اف ان” النسبة املتوقعة بحس�ب لجان التسويق من املؤمل ان تصل
اىل  300ال�ف ط�ن» .مبين�ا ان” الجه�ات املعني�ة املسؤولة ع�ن عمليات
التسوي�ق تتوقع اكتف�اء االنبار من محصول الحنط�ة وتصدير الفائض
من�ه اىل املحافظ�ات العراقية االخرى يف خطوة تعد ه�ي االوىل من نوعها
منذ اعوام “.
واوض�ح ان “الحنطة التي تم تسليمها اىل مراك�ز التسويق معظمها من
الدرجة االوىل ،مؤكدا نجاح خطة القوات االمنية يف توفري الحماية االمنية
للمناطق الزراعية ومراكز االستالم “.
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دعوات للتحرك إلطالق األموال اجملمدة من برنامج النفط مقابل الغذاء

املالية النيابية تنفي تسلم الربملان مقرتحات الستقطاع أو إدخار الرواتب
بغداد  /الزوراء:
استبعدت اللجنة املالية يف مجلس النواب
امكاني�ة استقط�اع او ادخ�ار روات�ب
املوظف�ن دون اجراء تعدي�الت قانونية،
مؤكدة عدم تسل�م الرملان أية مقرتحات
بهذا الخصوص .وفيما دعا النائب ،كريم
عليوي الحكوم�ة االتحادية للتحرك عى
الواليات املتحدة وع�دد من الدول إلطالق
االم�وال املحتجزة لديها من اموال النظام
البائ�د او املجم�دة م�ن برنام�ج النف�ط
مقابل الغذاء ،اش�ار اىل ان تل�ك املليارات
يمكنه�ا حل جزء كبري م�ن االزمة املالية
بدل الرتكيز عى رواتب املوظفن والسعي
الستقطاعها.
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة يف مجل�س
الن�واب ،ام�س السب�ت ،حن�ن ق�دو ،يف
ترصي�ح صحف�ي :إن”اللجن�ة املالية يف
الرمل�ان لم تستل�م اي مقرتح�ات جادة
من قب�ل الحكومة تتعل�ق باستقطاع او
تخفي�ض رواتب ومخصص�ات املوظفن
واملتقاعدين”.
واض�اف ان “جميع ما يش�اع بشأن هذا
املوضوع عبارة عن ترسيبات غري مؤكدة،
بينم�ا ينتظ�ر الرملان ان يتسل�م موازنة
ه�ذا الع�ام قريبا من اجل وض�ع الحلول
واملعالجات االقتصادية واملالية”.
واك�د ق�دو ان أي “تخفي�ض او تغيري يف
رواتب املوظفن الب�د ان يكون من خالل
اجراء تعديالت عى الترشيعات والقوانن
التي نصت عى الرواتب ،وعدا ذلك اليمكن
ان تقوم الحكومة بخفض الرواتب”.

م�ن جهته ،كش�ف عضو اللجن�ة املالية
النيابي�ة ،جم�ال كوج�ر ،ام�س السبت،
اسب�اب ع�دم حض�ور وزي�ر املالية عيل
ع�الوي بش�أن استضافته داخ�ل اللجنة
املالي�ة النيابي�ة ،مؤك�دا ان وزي�ر املالية
طل�ب اعط�اء فرصة لح�ن التباحث مع
الكادر املتقدم داخل الوزارة.
وق�ال كوج�ر يف ترصي�ح صحف�ي ان ”
الحكومة لم تحسم لغاية اآلن االجابة عن

مطالب اللجنة املالية واالجتماع مع وزير
املالية ملناقشة  3ملفات “.
وأض�اف أن” املل�ف األول يتعلق باملوازنة
االتحادي�ة لع�ام  ،٢٠١٩وثاني�ا الحل�ول
املقرتحة لألزمة املالية ،وثالثا اإلصالحات
املطلوب القيام بها وزير املالية “.
وأش�ار إىل أن “وزي�ر املالية ع�يل عالوي
طل�ب من اللجن�ة املالي�ة النيابية إعطاء
فرص�ة كونه جدي�دا لح�ن االطالع عى

بغداد /الزوراء:
أعل�ن دي�وان محافظ�ة الب�رصة عن
توجي�ه الرشك�ات املنف�ذة ملشاري�ع
تأهي�ل وإنجاز البن�ى التحتية األربعة
يف الطوبة والنخيلة باملبارشة يف العمل
ع�ى وف�ق املواصف�ات الفني�ة والتي
أحيل�ت للتنفي�ذ خالل موازن�ة 2019
ضم�ن قط�اع البلدية .وق�ال محافظ
البرصة ،أسعد العيداني ،يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه :ان�ه يف حال
إنجازه�ا سرتف�ع مست�وى الخدمات

املقدمة ألهايل املنطقة.
م�ن جانب�ه ،ذك�ر مدي�ر املتابع�ة
والتخطيط يف ديوان محافظة البرصة،
والء عب�د الكريم ،وف�ق البيان :أن أول
هذه املشاريع هو تنفيذ البنى التحتية
ألعمال املاء والكهرباء واالتصاالت مع
تنفيذ املرحلة األوىل لدور النفط بأعمال
البلدية واملج�اري ،فيما كان املرشوع
الثاني يتضم�ن تنفيذ البن�ى التحتية
ألعمال املاء والكهرباء واالتصاالت مع
تنفيذ املرحلة األوىل لدور حي املوظفن

يف أعمال البلدية واملجاري.
وأش�ار إىل :أن امل�رشوع الثال�ث
يتضم�ن تنفي�ذ البن�ى املتكامل�ة من
املاء والكهرب�اء واالتصاالت واملجاري
والبلدية إلفراز دور األساتذة يف الطوبة
والنخيلة.
وب�ن :أن امل�رشوع الراب�ع واألخ�ري
يخت�ص بإنشاء ش�عبة لبلدية مدينة
البرصة يف الطوبة والنخيلة مع إنشاء
بناية لوحدة صيان�ة الطرق وهندسة
املرور ،منوها إىل أن هذه املشاريع.

مليار دوالر».
وك�ان النائب الكويتي الساب�ق ،عبد الحميد
عباس دش�تي ،كتب أن ب�الده أعفت العراق
من دي�ون بلغ�ت  3ملي�ارات دوالر ،وقررت
تأجيل سداد أخرى.
وكت�ب دش�تي يف تغري�دة عى موق�ع تويرت
«مب�ارك للعراق إعفاء دي�ون بقيمة  3مليار
دوالر مستحقة للكويت ،وتأجيل دين بقيمة
 1.6مليار دوالر».
ولم تعلن الكوي�ت أو العراق ،بشكل رسمي،
وج�ود اتف�اق مثل هذا ب�ن البلدي�ن ،مثلما
جرت العادة سابقاً.
وك�ان وزير املالية ،عيل ع�الوي ،الذي يشغل
أيض�ا منصب نائ�ب رئيس ال�وزراء والقائم
بأعمال وزير النفط ،اقرتح أن تؤجل الكويت
نح�و  3ملي�ارات دوالر م�ن دي�ون الع�راق
املرتبط�ة بتعويضات حرب الخليج (1990-
.)1991

باملئ�ة بع�د أن ج�رى تداول�ه الشه�ر
امل�ايض بقي�م سالب�ة .وسج�ل برنت
ارتفاع�ا بنح�و  40باملئ�ة ،وه�و أكر
صعود شهري منذ مارس آذار .1999
وقال الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
إن إدارت�ه ستب�دأ يف إلغ�اء املعامل�ة
الخاصة لهونج كون�ج ردا عى خطط
الص�ن ف�رض ترشي�ع أمن�ي جدي�د
باإلقليم ،لكنه لم يقل إن املرحلة األوىل
من اتفاق التجارة بن واشنطن وبكن

الكهرباء« :كورونا» عرقلت تزويد العراق
بـ 500ميكاواط من اخلليج
بغداد /الزوراء:
كشف�ت وزارة الكهرباء ،ام�س السبت ،عن
تداعيات جدي�دة لجائحة فريوس «كورونا»
انعكست هذه املرة ع�ى واقع تزويد الطاقة
للبالد ،مش�رية اىل أن الوضع الصحي أدى اىل
تأخ�ري تزويد الع�راق ب� 500ميك�اواط من
مجل�س التع�اون الخليجي ،فيم�ا لفتت اىل
توجه جديد نحو االردن وتركيا.
وقال املتحدث الرسمي للوزارة ،أحمد موىس
العب�ادي :إن «الع�راق كان�ت لدي�ه اتفاقية
سابق�ة مع هيئ�ة الرب�ط الخليج�ي لربط
الكهرب�اء بمجل�س التع�اون الخليج�ي».
مبينا أن «املرحل�ة األوىل من االتفاقية كانت
تتضمن تزويد البالد يف شهر ترشين االول من
الع�ام الحايل ب� 500ميك�اواط للمحافظات
الجنوبية».

النفط يقفز مع تفاؤل حيال اتفاق التجارة العاملي وتراجع اإلنتاج
رويرتز /متابعة الزوراء:
ارتفع�ت أسع�ار النف�ط ،الجمعة ،إذ
اختتمت العقود اآلجلة للخام األمريكي
مايو /أيار بمكاسب ش�هرية قياسية
بدعم م�ن آم�ال يف أن اتف�اق التجارة
األمريك�ي الصين�ي سيظ�ل كم�ا هو
وتراجع إنتاج الخام.
وج�رت تسوية العق�ود اآلجل�ة لخام
غ�رب تكساس الوسي�ط تسليم يوليو
تم�وز عن�د  35.49دوالرا للرمي�ل ،إذ
قف�زت  1.78دوالر ،بم�ا يع�ادل 5.3
باملئة.
وأغل�ق خام برنت تسليم يوليو /تموز
عن�د  35.33دوالرا للرمي�ل بزي�ادة
أرب�ع سنتات .لكن عق�ود أغسطس/
آب األكث�ر نشاطا أنه�ت الجلسة عند
 37.84دوالرا للرمي�ل ،بارتفاع 1.81
دوالر ،أو خمسة باملئة تقريبا.
وش�هد كال الخامن ارتفاعات شهرية
كب�رية بسبب هب�وط اإلنت�اج العاملي
وتوقع�ات بنم�و الطل�ب ،إذ تتح�رك
أج�زاء من الواليات املتحدة ،بما يف ذلك
مدينة نيوي�ورك ،ودول أخرى يف اتجاه
استئناف األنشطة بع�د إجراءات عزل
عام مرتبطة بفريوس كورونا.
وسجل غ�رب تكس�اس الوسيط أكر
زي�ادة ش�هرية ع�ى اإلط�الق عند 88

أقس�ام ال�وزارة ومناقش�ة امللف�ات مع
الكادر املتقدم داخل الوزارة “.
بينم�ا دعا النائ�ب ،كريم علي�وي ،امس
السبت ،الحكوم�ة االتحادية للتحرك عى
الواليات املتحدة وع�دد من الدول إلطالق
االم�وال املحتجزة لديها من اموال النظام
البائ�د او املجم�دة م�ن برنام�ج النف�ط
مقابل الغذاء ،مش�ريا اىل ان تلك املليارات
يمكنه�ا حل جزء كبري م�ن االزمة املالية

بدل الرتكيز عى رواتب املوظفن والسعي
الستقطاعها.
وقال عليوي يف حديث صحفي ان «هنالك
اخبارا تصل الينا عن نية الحكومة اعتماد
االدخ�ار االجب�اري او االستقط�اع م�ن
روات�ب املوظفن تح�ت ذريعة عدم توفر
السيولة املالية واالزمة االقتصادية».
مبين�ا ان «هنال�ك العدي�د م�ن املناف�ذ
واالب�واب الت�ي تستطي�ع م�ن خالله�ا
الحكومة توفري ج�زء من تلك املبالغ بدل
الرتكي�ز عى باب يلح�ق الرضر باملواطن
البسيط».
واض�اف علي�وي ان «هن�اك ملي�ارات
ال�دوالرات املحتج�زة م�ن ام�وال النظام
البائ�د ،يف الواليات املتح�دة وبعض الدول
االخ�رى ،ناهي�ك ع�ن ملي�ارات اخ�رى
مجمدة من برنام�ج النفط مقابل الغذاء
والت�ي يمكنها حل جزء كب�ري من االزمة
املالي�ة واالقتصادي�ة يف الع�راق اىل نهاية
العام الحايل».
وتابع «اصبح لزاما اليوم التحرك من قبل
الحكومة إلطالق تلك االموال واالستفادة
منه�ا لح�ل االزم�ة االقتصادي�ة ونقص
السيول�ة املالية بدل الرتكي�ز عى رواتب
املوظف�ن» ،مش�ددا ع�ى ان «الحكومة
عليه�ا ان تك�ون بحج�م املسؤولي�ة
والتح�دي ،وان ال تلق�ي بمشاكله�ا
وازماته�ا ع�ى املواط�ن ،وان تعمل بكل
وسائله�ا املتاحة لتوفري العي�ش الكريم
ل�كل العراقي�ن ب�دل السع�ي للتضيي�ق
عليهم بذرائع مختلفة».

البصرة توجه باملباشرة بالعمل يف مشاريع البنى التحتية للطوبة والنخيلة

العراق يقدم طلبا لتأجيل سداد ما تبقى من ديون الكويت
بغداد  /الزوراء:
علق�ت مص�ادر دبلوماسي�ة كويتية عى ما
ت�ردد بشأن إسق�اط الكويت دي�ون العراق
املتبقية ،واملرتبطة بتعويضات حرب الخليج
وتأجيل سداد أخرى.
ونقل�ت صحيف�ة النهار عن املص�ادر قولها
إن «وزي�ر املالية العراقي ق�دم خالل زيارته
األخ�رية للكوي�ت طلبا باس�م حكومة بالده
بتأجي�ل س�داد م�ا تبق�ى م�ن الدي�ون ملدة
ت�رتاوح م�ا بن ع�ام أو عامن ،وذل�ك نظرا ً
لألوضاع االقتصادية التي فرضتها انخفاض
أسعار النفط ،فض�ال عن التداعيات النتشار
ف�ريوس كورون�ا» ،منوه�ة أن «الطل�ب ما
زال قي�د الدراس�ة ولم يبت به بع�د من قبل
الحكومة».
واضاف�ت املص�ادر أن «العراق ك�ان قد دفع
للكوي�ت قسطا من الديون يف ش�هر نيسان
املايض ،بقيمة  440مليون دوالر» .موضحة
أن «إجم�ايل قيمة الدي�ون املتبقية تبلغ 2.8
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عرضة للخطر.
وهدأ ذلك املستثمرين يف النفط القلقن
من أن يصيب انهيار العالقات التجارية
استهالك النفط بمزيد من الرضر.
وقال ،ج�ون كيلدوف ،الرشيك يف أجن
كابيت�ال مانجمنت بنيوي�ورك” :كان
هن�اك الكث�ري م�ن الهلع قب�ل املؤتمر
الصحفي هذا ،ل�ذا يبدو وكأن التصور
األسوأ لن يتحقق“.
تدع�م النف�ط أيض�ا بع�دد قي�ايس

منخف�ض لحف�ارات النف�ط والغ�از
األمريكي�ة والكندية ،وال�ذي يشري إىل
مزي�د من انخف�اض اإلم�داد من أكر
منتج للخام يف العالم.
ون�زل ع�دد حف�ارات النف�ط والغ�از
األمريكي�ة بمق�دار  17إىل مست�وى
منخف�ض قي�ايس عن�د  301ه�ذا
األسب�وع ،بحسب بيان�ات من رشكة
بيك�ر هيوز لخدم�ات الطاقة تعود إىل
عام .1940

وأض�اف العب�ادي أن «تداعي�ات الوض�ع
الصح�ي واألزم�ة االقتصادية أخ�رت تنفيذ
االتفاقية وتأجيلها إىل اشعار آخر».
وكش�ف العبادي عن أن «هن�اك توجها لدى
وزارة الكهرب�اء ،وحس�ب صالحية مجلس
الطاقة ال�وزاري ،بتوقي�ع اتفاقية مع دول
الجوار ،منه�ا األردن وتركي�ا لتزويد العراق
بالكهرباء».
يذك�ر أن الع�راق يعان�ي نقص�ا ً يف إمدادات
الطاق�ة الكهربائية منذ الع�ام  1990عقب
ف�رض األم�م املتحدة حص�ارا ً ع�ى العراق،
وتفاقم�ت املشكل�ة بع�د الع�ام ،2003
وازدادت ساع�ات انقط�اع الكهرباء اىل نحو
عرشين ساعة يف الي�وم الواحد ،مما زاد من
اعتم�اد األهايل عى مولدات الطاقة الصغرية
واألهلية.

الذهب يرتفع بفعل ضبابية بشأن رد فعل
ترامب حيال الصني
سك�اي ني�وز /متابع�ة
الزوراء:
ارتف�ع الذهب واح�دا باملئة،
الجمعة ،بدع�م من استمرار
ح�ذر املستثمري�ن الذي�ن
يرتقب�ون رد فع�ل الرئي�س
األمريك�ي دونال�د ترام�ب
إزاء قان�ون األم�ن القوم�ي
الصيني لهونج كونج وتأثريه
املحتمل عى االقتصاد العاملي
الضعي�ف بالفع�ل .وارتف�ع
الذه�ب يف املعامالت الفورية
 0.9باملئة إىل  1734.60دوالرا
لألوقي�ة (األونص�ة) بحلول
الساع�ة  1642بتوقي�ت
جرينت�ش ..وصعدت العقود
األمريكية اآلجلة للذهب 1.7
باملئ�ة إىل  1750.20دوالرا
لألوقية .وق�ال ،إدوارد مويا،
كب�ري محل�يل األس�واق لدى
أوان�دا للسم�رسة” :ترك�ز
األس�واق اآلن بشدة عى أكر
اقتصادي�ن يف العالم وما من
املرج�ح أن يك�ون معرك�ة
طويلة ومستم�رة“ .ويدفع
تصاعد املخاوف بشأن التأثري

االقتصادي لفريوس كورونا،
والذي يفاقمه تنامي الخالف
األمريك�ي الصين�ي ،وم�ا
يرتتب عى ذلك من انخفاض
أسعار الفائ�دة عامليا املعدن
النفي�س ،ال�ذي ُيعت�ر مالذا
آمن�ا ،ص�وب تحقي�ق زيادة
ش�هرية بنسبة ثالثة باملئة.
وبالنسب�ة للمعادن النفيسة
األخ�رى ،ارتفع�ت الفض�ة
 2.3باملئ�ة إىل  17.81دوالرا

لألوقي�ة .وع�ى أس�اس
شهري ،زادت األسعار 18.7
باملئة ،وهو أكر مكسب منذ
يناير /كانون الثاني .2012
وصع�د البالدي�وم  0.1باملئة
إىل  1933.59دوالرا لألوقي�ة.
وتراج�ع البالت�ن  0.9باملئة
إىل  830.92دوالرا ،لكنه عى
مس�ار تحقي�ق أفض�ل أداء
ش�هري من�ذ أغسطس /آب
.2019

أصفر وأمحر

إصابة الالعب الدولي السابق غسان
رؤوف بكورونا

بغداد /متابعة الزوراء
اصيب الالعب الدويل السابق ،غسان رؤوف ،بفريوس كورونا املستجد “كوفيد .”19
وقال الالعب الدويل السـابق بسـام رؤوف ان شـقيقي غسـان رؤوف اجرى الفحوصات
الطبية رفقة عائلته يف السويد”.
وأوضح ان “غسـان شـعر بصداع وارتفاع شـديد بدرجـات الحرارة حيث كانـت النتائج
إيجابية وتأكد إصابته بالفريوس وهو يمر بحالة حرجة االن”.
يذكر ان غسان رؤوف العب دويل سابق ولعب الندية الرشطة والنفط والزوراء وهو مدرب
حايل يف السويد.
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مؤكدا دعم الوزارة للتطبيعية

عدنان درجال :املرحلة املقبلة ستشهد تشريع قانون الرياضة املوحد
بغداد /قيص حسن
اكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال،
ان املرحلة املقبلة ستشهد اعداد مشاريع
قوانني تؤسس اىل عمل ريايض مميز،
فضال عن تعديل قانون وزارة الشباب
والرياضية.
وقال درجال خالل زيارته اىل محافظة
نينوى ان الوزارة لديها رؤية مستقبلية
من خالل ترشيع قانون الرياضة املوحد
الذي يضم يف فقراته قوانني االندية
الرياضية ،واالتحادات الرياضية ،واللجنة
االوملبية ،واللجنة الباراوملبية ،فضال عن
تعديل قانون وزارة الشباب والرياضية،
مبينا ان الحكومة لديها رؤية هي االخرى
بشأن العمل الريايض والشبابي وقانون
الرواد ،وارجو من السادة نواب الشعب
املساعدة بشأن قانون االستثمار الريايض،
السيما وان العراق يمر بظروف اقتصادية
صعبة ،ويجب ان يتحول القطاع الريايض
اىل قطاع مختلط يف املرحلة املقبلة ومن ثم
يتحول اىل القطاع الخاص ،ويتزامن ذلك
مع انشاء املحكمة الرياضية كواحدة من
املشاريع املستقبلية.
واضاف الوزير ان رشيحة الشباب يف
العراق تشكل مانسبته  65باملئة من
السكان وترتواح ما بني  25اىل  30مليون
شخص ويتوجب اعادة بنائهم وتأهيلهم،
ومسؤوليتنا كبرية لوجود خطر كبري
يهدد هذه الرشيحة ،وعىل الدولة االهتمام
بالقطاع الشبابي والعملية الرتبوية
والعلمية والثقافية والصحية وبقية
الخدمات ،وان هذه القطاعات مهمة
لبناء االنسان واعداد الخطط والربامج،
وسأطلب من مجلس الوزراء يف جلسته
املقبلة اعداد خطط مع االخذ باالعتبار
خصوصية كل محافظة ،واللجنة املقرتحة

تتألف من وزارات الرتبية ،والتعليم العايل،
والشباب والرياضة ،والثقافة  ،والصحة
والبيئة ،وكل وزارة تضع برامجها
وتنفذها من خالل مالكاتها وبارشاف
وزارة الشباب والرياضة ليكون العمل
متكامالً واملخرجات تسهم يف دفع عجلة
التقدم اىل االمام.
واوضح «درجال» ان محافظة نينوى
تعاني من مشاكل كثرية ،ولدى زيارتي اىل
احد مخيمات النازحني يف اربيل ،اطلعت
بشكل كبري عىل معاناة الشباب والشابات

حمكمة كاس تفصل النزاعات
يف احتاد السباحة
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي للسباحة برئاسة رسمد عبد االله ،عن
قبول محكمة التحكيم الريايض (  ) CASالنظر يف الشكوى
املقدمة اليها من املستشار القانوني لالتحاد نزار احمد.
وذكر االتحاد يف بيان <>تقدمنا بشكوى اىل محكمة التحكيم
الريايض (  ) CASبتاريخ  27آيار الجاري للطعن بقرار االيقاف
املؤقت ضد رئيس االتحاد رسمد عبداالله والذي صدر بصورة
غري قانونية ومخالفة لدستور االتحاد الدويل بنا ًء عىل طلب
مقدم من جهات عراقية الستخدامه كغطاء البعاده عن
منصبه ،والطعن بعدم رشعية االنتخابات التي جرت قبل
أسبوعني ،باالضافة ملطالبتنا أعتماد رشعية الهيئة االدارية
لالتحاد املنتخبة يف  10ترشين الثاني .>>2018
واضاف «تضمنت الشكوى توضيح كافة املخالفات القانونية
يف االجراءات املتبعة منذ أيقاف رسمد عبداالله وصوال الجراء
انتخابات باطلة يف  13ايار الجاري والتي استندت عىل مراسالت
غري نظامية بني االتحاد الدويل واطراف محلية بعثت اليهم
معلومات مزورة ومضللة تم أرسالها اىل املحكمة مسنودة
بالوثائق والثبوتات الرسمية والحجج القانونية».
وأختتم االتحاد« :صباح يوم الجمعة  29ايار الجاري وافقت
املحكمة عىل قبول الشكوى وأرسلت إشعارا ً اىل االتحاد الدويل
للسباحة وكبيان ملطالبتهم بصورة رسمية تقديم دفوعاتهم
خالل عرشين يوما».

الذين يمثلون  95باملئة من اهايل املوصل،
هذه املدينة التاريخية صاحبة االسهامات
االقتصادية املهمة ،لكن الظروف التي
رافقت احتاللها من قبل عصابات داعش
االرهابية اثرت عىل وضعها وبناها
التحتية ،وهناك قصور يف جانب اعادة بناء
هذه املدينة ،فضال عن عودة النازحني
اىل مدنهم وقراهم ،كما ملست خالل هذه
الزيارة وجود مشكلة كبرية يف موضوع
الرتبية واملدارس وتغيري املناهج الدراسية،
وارجو من اعضاء مجلس النواب مساعدتنا

يف هذا الجانب ،الن اليد الواحدة ال تصفق.
وكشف وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال سبب عدم اكمال زيارته اىل
محافظة نينوى.
واكد درجال يف بيان عىل «حرصه الشديد
عىل صحة وسالمة الجميع ،وااللتزام
بتوجيهات خلية االزمة الحكومية
بشأن الوقاية من جائحة فايروس
كورونا املستجد» ،مبينا انه «قرر ومن
مبدأ الشفافية والحفاظ عىل السالمة
العامة ،عدم استكمال برنامج الزيارة اىل

محافظة نينوى نظرا ً لوجود عدد كبري من
الرياضيني واملسؤولني يف مديرية شباب
ورياضة نينوى فضال عن وسائل اعالم
مختلفة احاطوا به خالل وجوده وتنقله
يف املحافظة مع مسؤوليها لالطالع عىل
واقع الشباب والرياضة وابرز ما يمكن
تقديمه لهذين القطاعني الحيويني».
وب َّ
ني درجال ،أن «هذا االجراء يوضح
االستجابة الرسيعة للوقاية من املرض
القاتل وللتقليل من االثار التي يرتكها عىل
االشخاص املرافقني ،داعيا ً الجميع اىل

توخي الحذر يف هذه الظروف الصعبة التي
يمر بها بلدنا جراء جائحة كورونا وعدم
إثارة القلق وتوخي الدقة يف نقل االخبار
ونرشها ،متمنيا ً السالمة للجميع».
وختم الوزير درجال ترصيحه بالقول :أن
«الفحوصات االولية التي تم إجراؤها يف
محافظة أربيل بينت اإلشتباه بـ اصابة
اثنني من افراد الحماية الخاصة باعراض
مرض كورونا املستجد ،وتم إعادتهما إىل
محافظة بغداد وإتخاذ التدابري الالزمة
بشأنهما ولم يكونا موجو َّدين مع الوفد
الزائر اىل محافظة نينوى».
ويف سياق متصل اشار درجال عىل دعم
الوزارة جهود الهيئة التطبيعية التحاد
الكرة ،لتطبيق مفردات عملها والتحضري
النتخابات شفافة ،وفق معايري االتحاد
الدويل للعبة (فيفا).
وبني درجال «ندعم جهود الهيئة التطبيعية
يف التحضري لالنتخابات ،من خالل تثبيت
النظام الداخيل وإعادة توصيف الهيئة
العامة ،بما يتوافق مع توجيهات االتحاد
الدويل ،وإجراء االنتخابات لالتحاد الفرعية
والروابط التابعة لالتحاد قبل انتخابات
املكتب التنفيذي التحاد الكرة».
وتابع «الهيئة التطبيعية تبذل ما بوسعها،
لكن أعتقد أن الظروف الصحية بالعالم
جراء جائحة كورونا ،قد قيدت حركتها،
وبالتايل نتوقع أن تكون االنتخابات نهاية
العام الحايل أو بداية العام املقبل».
وزاد« :الجميع حريص عىل أن تشهد الفرتة
املقبلة ،عمال حقيقيا وإصالحا ملنظومة
كرة القدم ،ألن هذا سينعكس باملجمل عىل
املنتخبات الوطنية».
يشار إىل االتحاد الدويل حدد مدة عمل
الهيئة التطبيعية إلدارة الكرة العراقية
والتحضري لالنتخابات بستة أشهر.

االحتاد اآلسيوي يصنف علي عدنان ضمن أعظم النجوم يف الدوري اإليطالي
بغداد /متابعة الزوراء
نرش موقع االتحاد االسيوي لكرة القدم
تقريرا ً عن الالعبني اآلسيويني الذين
لعبوا يف الكالتشيو اإليطايل.
وكتب املوقع عن عدنان يف تقريره،
«وصل عدنان إىل أودينيزي ،كأول عراقي
يلعب يف الدوري اإليطايل ،بعد عامني من
تألقه يف كأس العالم تحت  20عاماً،
ورسعان ما أصبح العبا ً أساسياً».
كان دانيلو املخرضم يف أودينيزي املدافع

الوحيد األفضل من عدنان يف  31مباراة
خاضها يف جميع املسابقات يف -2015
 ،2016ومن ركلة حرة ضد جنوى جعلت
عدنان ه ّداف العراق يف دوري الدرجة
األوىل اإليطايل« ،لكن بدايته املرشقة يف
إيطاليا ستثبت أنه عمل صعب».
«  37مباراة يف الدوري يف النسختني
التاليتني للدوري ،وفرتة إعارة شهدت
خوضه ثالث مباريات مع أتاالنتا ،سبقت
االنتقال إىل أمريكا الشمالية ،حيث يلعب

اآلن يف الدوري األمريكي للمحرتفني مع
فريق فانكوفر وايت كابس».
وضمت القائمة كل من :الياباني
هيديتويش ناكاتا ،االيراني رحمان
رضائي ،العراقي عيل عدنان ،الياباني
يوتو ناغاتومو ،االسرتايل مارك بريشيانو،
الياباني كيسوكي هوندا ،الكوري
الجنوبي أهن جونغ-هوان ،الياباني
تاكايوكي موريموتو ،االسرتايل فينس
غريال ،الياباني شونسوكي ناكامورا.

سعد ناطق يرفض
االحرتاف يف اهلند

السوري زاهر ميداني ينتظر حسم
مصريه مع الصقور

بغداد /متابعة الزوراء
رفض مدافع املنتخب الوطني لكرة القدم ،سعد
ناطق ،عرضا ً لالحرتاف يف الدوري الهندي.وقال
مصدر مقرب من ناطق ان “املدافع سعد ناطق
تلقى عرضا ً لالحرتاف مع بطل الدوري الهندي
اتلتيكو ديل كولكاتا”.واوضح ان “ناطق قرر
رفض العرض كونه ال يلبي طموحاته وليس
ضمن اهتماماته” ،مبينا ً ان “ناطق يمتلك عرضا ً
اخر من الخليج”.تجدر االشارة اىل ان عقد ناطق
ينتهي مع الرشطة يف الصيف الحايل.

بغداد /متابعة الزوراء
ينتظر نجم وسط نادي القوة الجوية زاهر ميداني ،حسم مصريه مع
النادي مع االقرتاب من نهاية عقده.
وقال مصدر مقرب من ميداني إن “عقد الالعب السوري زاهر ميداني،
سينتهي مطلع شهر حزيران املقبل”.
وأوضح أن “ميداني ينتظر اجتماعا ً مرتقبا ً مع أدارة القوة الجوية
بشأن مستحقاته املالية وحسم مصريه بشكل نهائي ،قبل السفر
إىل سوريا”.
تجدر اإلشارة اىل ان ميداني يلعب يف صفوف والصور منذ موسم
.2016

عماد حممد :املنهاج التدرييب ملنتخب الناشئني على طاولة اللجنة الفنية
بغداد /الزوراء
أكد مدرب منتخب الناشئني ،عماد
محمد ،أن التدريبات واالجتماعات

عن بُعد مستمرة لالعبي املنتخب منذ
انتشار جائحة كورونا ولغاية االٓن.
وقال محمد« :عملنا مع الجهاز الفني

عىل جمع التدريبات املتواصلة منذ
ثالثة أشهر عىل» أقراص مدمجة»
ستقدم ا ٕىل اللجنة الفنية يف اتحاد
الكرة خالل االجتماع املقبل».
ّ
وبني« :ان التدريبات مستمرة يوميا،
وكذلك املحارضات الفنية والتوعوية
مع الالعبني بحضور الجهاز الفني
املساعد عن بُعد».
واشار محمد ا ٕىل« :أن جميع الالعبني
يطبقون التدريبات اليومية يف منازلهم
بحذافريها تحت ا ٕرشاف املدربني ،مع
االلتزام بقرارات خلية االٔزمة الطبية
بعدم التواجد يف االٔماكن واملالعب
املكتظة».
ويف نهاية حديثه ،قال عماد محمد:
«ان التدريبات عنوانها الحفاظ عىل

اللياقة البدنية لالعبني ،وابعادهم
قدر االمكان عن التجمعات ،وليكونوا
بجاهزية تامة يف حال عودة التدريبات
الجماعية».
ومن جهتها تدعو اللجنة الفنية
والتطوير يف الهيأة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم املدربني اىل
التواصل مع املحارضات التي ستبث
عرب املنصة االلكرتونية . zoom
وقال رئيس اللجنة الفنية ،الدكتور
شامل كامل :ان املحارضات ستشمل
مفردات التدريب يف
مختلف
خطوة لزيادة التواصل بني املدربني
واملحارضين.
واضاف :ان املحارضات تم اختيارها
بصورة دقيقة من اللجنة الفنية

والتطوير ،ونأمل من املدربني تفعيل
املنصة االلكرتونية واثراء املحارضات
بتواصلهم ومناقشاتهم ،الن الهدف
االسمي هو تعزيز قدرات املدربني.
واشار كامل اىل :ان املحارضات ال
تقترص عىل املحارضين املحليني،
وانما هناك نوعية مميزة من االجانب
الذين يمتلكون الخربة الطويلة يف
املالعب ،ويأتي ذلك لتقديم افضل
املعلومات ملدربينا الذين يعدون
الحلقة االهم لتطوير كرتنا.
ومن جانب اخر اكد االتحاد العراقي
لكرة القدم ،رضورة ابعاد املدربني عن
االنشغال بأزمة البحث عن املالعب
التدريبية يف العراق.
وذكر بيان عن اتحاد الكرة يف بيان أن

“ر ٔييس الهيأة التطبيعية ،اياد بنيان،
زار مرشوع الهدف يف اربيل لالطالع
عن كثب عىل االحتياجات التي يفتقد
اليها ،والعمل عىل توفريها ،لكي
يكون املرشوع جاهزا الستقبال
تدريبات املنتخبات الوطنية يف الفرتة
املقبلة”.
وأضاف “رافق ر ٔييس التطبيعية
بالزيارة التفقدية نا ٔيب الر ٔييس،
شامل كامل ،والعضو احمد عيل،
وعضو اللجنة الفنية الدكتور اكرم
امني ،ومرشف املرشوع ليث خليل”.
وقال ر ٔييس التطبيعية أياد بنيان،
بحسب البيان ،ان “االهتمام بمالعب
التدريب يعد خطوة مهمة يف عملنا،
نسعى من ورا ٔيها لتوفري حلقات

النجاح ملدربي املنتخبات الوطنية،
وابعادهم عن االنشغال بأزمة البحث
عن املالعب التدريبية التي اكلت من
جرف عملهم الكثري”.
واوعز بنيان برضورة “اكمال جميع
االحتياجات ،وتهي ٔية مستلزمات
اظهار املرشوع ومالعبه باملظهر
الال ٔيق الحتضان تدريبات املنتخبات
الوطنية ،وستكون املتابعة مستمرة
الٕنجاز املهام بأرسع وقت ممكن قبل
انطالق التدريبات”.
واكد بنيان“ ،لقد اسعدنا للتعاون
الكبري مع الجهات املسؤولة يف
اقليم كردستان يف تذليل الكثري
من الصعوبات التي تواجه انجاز
االحتياجات باألوقات املحددة”.
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No: 7255 Sun 31 May 2020
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املواعيد املتوقعة ملباريات برشلونة وريال مدريد يف الدوري اإلسباني
كشفت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو”
عن املواعيد املزم�ع تثبيتها ملا تبقى من
مواجه�ات الدوري اإلس�باني الذي علق
بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.
وأك�د خافي�ري تيب�اس ،رئي�س رابط�ة
ال�دوري اإلس�باني لك�رة الق�دمّ ،
إن
مواجه�ات الليغ�ا س�تعود ي�وم 11
حزيران/يونيو بمواجهة دربي األندلس
بني إش�بيلية وريال بيتيس علما ً وأن كل
املواجهات ستدور خلف أبواب موصدة.
كم�ا أض�اف رئي�س رابط�ة ال�دوري
اإلسباني لكرة القدم بأن املوسم الجديد
من الليغا س�ينطلق يف أيلول /س�بتمرب
ً
قائ�ال“ :من املف�رتض أن ينطلق
املقبل
موس�م  2021 – 2020يف الثان�ي ع�رش
م�ن أيلول /س�بتمرب املقب�ل ،ينبغي أن
ينتهي املوسم الحايل أواخر تموز /يوليو
الق�ادم ،يف حال س�ارت األم�ور عىل ما
يرام”.
وكش�فت الصحيف�ة الكاتالوني�ة ع�ن
التواريخ التي م�ن املمكن أن تدور فيها
املواجهات.
الجول�ة(:28أب�رزاملواجه�ات):
يوم  11حزيران/يونيو مباراة إش�بيلية
وريال بيتيس.
بني يومي  12و 15حزيران/يونيو:
مايوركا – برشلونة.
أتليتك بيلباو – أتليتكو مدريد.
ريال مدريد – إيبار.
الجول�ة  29تدور مبارياتها بني  16و18

يوني�ووم�نأب�رزاملواجه�ات:
برشلونة – ليغانيس.
ريال مدريد – فالنسيا.
ليفانتي – إشبيلية.
أوساسونا – أتليتكو مدريد.
الجول�ة  30تدور مبارياتها بني  19و22
يوني�ووم�نأب�رزاملواجه�ات:
ريال سوسييداد – ريال مدريد.

إشبيلية – برشلونة.
أتليتكو مدريد  -بلد الوليد.
الجول�ة  31تدور مبارياتها بني  23و25
يوني�ووم�نأب�رزاملواجه�ات:
برشلونة – أتليتك بيلباو.
فياريال – إشبيلية.
ريال مدريد – مايوركا.
الجول�ة  32تدور مبارياتها بني  26و29

يوني�ووم�نأب�رزاملواجه�ات:
إسبانيول  -ريال مدريد.
سيلتا فيغو – برشلونة.
خيتايف – ريال سوسييداد.
إشبيلية  -بلد الوليد.
الجولة  33تدور مبارياتها بني  30يونيو
و 2يوليو ومن أبرز املواجهات:
برشلونة  -أتلتيكو مدريد.

ريال مدريد – خيتايف.
ليغانيس – إشبيلية.
الجول�ة  34ت�دور مبارياته�ا بني  3و6
يولي�ووم�نأب�رزاملواجه�ات:
أتلتيك بيلباو  -ريال مدريد.
فياريال – برشلونة.
إشبيلية – إيبار.
أتلتيكو مدريد  -ريال مايوركا.
الجول�ة  35ت�دور مبارياته�ا بني  7و9
يولي�ووم�نأب�رزاملواجه�ات:
أتلتيك بيلباو – إشبيلية.
برشلونة – إسبانيول.
ريال مدريد  -ديبورتيفو أالفيس.
الجول�ة  36تدور مبارياتها بني  10و13
يولي�ووم�نأب�رزاملواجه�ات:
أتلتيكو مدريد  -ريال بيتيس.
إشبيلية  -ريال مايوركا.
بلد الوليد – برشلونة.
غرناطة  -ريال مدريد.
الجول�ة  37تدور مبارياتها بني  15و17
يولي�ووم�نأب�رزاملواجه�ات:
برشلونة – أوساسونا.
ريال مدريد – فياريال.
ريال سوسييداد – إشبيلية.
الجول�ة  38تدور مبارياتها بني  18و19
يولي�ووم�نأب�رزاملواجه�ات:
ديبورتيفو أالفيس – برشلونة.
أتلتيكو مدريد  -ريال سوسييداد.
إشبيلية – فالنسيا.
ليغانيس  -ريال مدريد.
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هافرتس يقود ليفركوزن للفوز
على فرايبورغ

انتف�ض باير ليفرك�وزن بعد هزيمة محرجة يف منتصف األس�بوع
يف ال�دوري األملاني ليفوز عىل مس�تضيفه فرايبورغ 1-صفر بهدف
سجله املهاجم كاي هافرتس.
وبهذا االنتصار تقدم ليفركوزن ،الذي خرس  4-1أمام فولفس�بورغ
بملعبه يوم الثالثاء املايض ،مركزين إىل الثالث برصيد  56نقطة من
 29مب�اراة متأخرا ً بثماني نقاط خلف باي�رن ميونيخ حامل اللقب
وصاحب الصدارة الذي واجه فورتونا دوسلدورف أمس السبت.
وس�جل هافرتس هدف املباراة الوحي�د يف الدقيقة  54للفريق الزائر
من مسافة قريبة.
وأه�در نيلز بيرتس�ن أخط�ر فرص�ة لفرايب�ورغ الدراك التعادل يف
الدقيق�ة  87حي�ث أنقذ الحارس لوكاس هرادتس�كي محاولته من
عرشة أمتار.

كومباني يرفض العمل مع جوارديوال

كلوب :التتويج سيكون استثنائيا لكنه غري مثالي
اعت�رب األملاني يورغ�ن كلوب مدرب ن�ادي ليفربول ،ان
تتوي�ج فريقه بلق�ب ال�دوري اإلنكليزي املمت�از لكرة
القدم س�يكون أم�را اس�تثنائيا ،وإن كان غري مثايل يف
حال غاب عنه املشجعون بسبب تبعات فريوس كورونا
املستجد.
وحددت رابطة الدوري املمتاز تاريخ  17حزيران/يونيو
موع�دا مبدئيا الس�تكمال ما تبقى من موس�م 2019-
 ،2020بعد تعليق املنافس�ات منذ آذار/مارس بس�بب
تفيش “كوفيد.”-19
وس�يكون استكمال املنافس�ات من دون جمهور .لكن
الرشطة اإلنكليزية طلبت أيضا إقامة عدد من املباريات
ع�ىل مالع�ب محايدة خش�ية تجمع املش�جعني خارج
مالعب أنديتهم خ�الل اللقاءآت .وأملحت الرشطة اىل ان
هذا الطلب ،يش�مل أيضا املباريات التي يمكن لليفربول
ان يحسم اللقب فيها.
ويب�دو ليفربول أق�رب من أي وقت م�ى لرفع كأس
الدوري للمرة األوىل منذ العام  ،1990اذ يتصدر الرتتيب
بفارق  25نقطة (ومباراة أكثر) عن مانشس�رت سيتي
بطل املوس�مني املاضي�ني ،مع تبقي تس�ع مراحل عىل

النهاية.
وق�ال كل�وب لربنام�ج تبثه قن�اة “بي إن س�بورتس”
القطرية“ :س�معت قبل أيام عبارة جي�دة جدا عن اننا
نحظ�ى بأفض�ل مش�جعني بيتي�ني (أي يف ملعبهم) يف

العال�م ،لذا ربم�ا علينا اآلن أن نكون أفضل مش�جعني
يبقون يف منازلهم” ،يف دعوة للمشجعني لتفادي التجمع
والحفاظ عىل التباعد االجتماعي لتجنب التقاط عدوى
الفريوس.وأبدى املدرب رغبته يف أن يكون حسم اللقب:

إنرت وسان جريمان يقرتبان من اتفاق حول إيكاردي
اقرتب ناديا إنرت ميالن اإليطايل وباريس س�ان جريمان الفرنيس ،من
ّ
مخفض تقدر قيمته االجمالي�ة ب� 57مليون
االتف�اق عىل بدل م�ايل
ي�ورو ،لبقاء مهاج�م األول ماورو إيكاردي م�ع الفريق الثاني املُعار
إليه.وانتق�ل إي�كاردي ( 27عام�ا) اىل ن�ادي العاصمة الفرنس�ية يف
أيلول/س�بتمرب  2019ع�ىل س�بيل اإلع�ارة ،بعد أش�هر م�ن عالقة
متوت�رة م�ع النادي اللومب�اردي ،وتراجع دوره يف التش�كيلة يف عهد
املدرب الجديد أنطونيو كونتي.لكن األرجنتيني ثبّت حضوره يف س�ان
جريم�ان ،وس�جل  21هدف�ا يف  30مباراة يف مختلف املس�ابقات مع
النادي الفرنيس ،قبل تعليق منافسات كرة القدم منتصف آذار/مارس
املايض بسبب فريوس كورونا املستجد ،وتتويج الفريق بطال للدوري.
وأش�ارت تقارير صحافية يف اآلونة األخرية اىل ان س�ان جريمان ،ويف
ظ�ل التبعات املالي�ة ل�”كوفيد ”-19عىل أندية ك�رة القدم ،وتأثريها
عىل القيمة الس�وقية لالعبني ،س�عى اىل خفض كلف�ة التعاقد الدائم
مع إيكاردي ،والتي كانت تقدر ب� 70مليون يورو.
وكشفت شبكة “س�كاي إيطاليا” ،ان الفريقني باتا عىل وشك إعالن
اتفاق تعاقد ثابت إليكاردي مع سان جريمان ،يدفع لقاءه األخري مبلغ
 50مليون يورو كبدل انتقال ،تضاف إليها سبعة ماليني من الحوافز
واملكافآت.وأش�ارت الش�بكة اإليطالية اىل ان سان جريمان سعى اىل
حسم مسألة إيكاردي رسيعا ،السيما وان املدة الزمنية لتفعيل خيار
رشاء عق�ده من إنرت تنتهي الي�وم األحد.من جهتها ،أوردت صحيفة
“ليكي�ب” الفرنس�ية ،ان مباحثات الفريقني بش�أن الالعب “تتقدم

بشكل جيد ،وقد تحسم يف الساعات املقبلة”.
وأش�ارت اىل ان بدل االنتقال االجمايل س�يكون
“ما دون  60مليون يورو ،بما يشمل الحوافز
واملكافآت”.
ورأت الصحيفة ان احتفاظ س�ان جريمان
بإيكاردي ،وهي الخطوة التي كانت متوقعة
إىل حد كب�ري ،يعني عمليا نهاية مس�تقبل
املهاج�م األوروغوياني إدينس�ون كافاني
مع الفريق.
وكافان�ي ه�و اله�داف التاريخ�ي لس�ان
جريم�ان ( 200ه�دف يف  301مب�اراة
يف مختل�ف املس�ابقات ،بحس�ب املوق�ع
االلكرتوني الرسمي لالعب).
وعىل رغ�م ان التقارير ترجح رغبته يف البقاء مع
النادي الذي يدافع عن ألوانه منذ العام  ،2013لكن
تقدمه يف السن ( 33عاما) ،وتراجع دوره لصالح
إي�كاردي يف األش�هر املاضي�ة ،يدفعان اىل
الرتجي�ح ان س�ان جريمان ل�ن يجدد
عق�ده م�ع املهاج�م ال�دويل ،والذي
ينته�ي يف  30حزيران/يوني�و
.2020

سالزبورغ يدشن عودته بالفوز بكأس النمسا
حاف�ظ فريق ري�د بول س�الزبورغ عىل لقب�ه بطالً لكأس
النمس�ا عق�ب تغلب�ه ع�ىل أوس�رتيا لوس�تيناو يف املباراة
النهائي�ة بخماس�ية نظيفة.أقيم�ت املب�اراة يف وورثريس
س�تاديوم بمدينة كالغينفورت وافتتح التسجيل دومينيك
سزوبوسزالي يف الدقيقة  19ثم أحرز دومينيك ستومربغر
الهدف الثاني بالخط�أ يف مرمى فريقه يف الدقيقة  ،21قبل
أن يضي�ف توا أوكافور اله�دف الثال�ث يف الدقيقة .53ويف
الدقيقة  65سجل ماجيد أشيمورو الهدف الرابع ثم اختتم
س�يكو كواتا مهرجان األهداف بإحرازه الهدف الخامس يف
الدقيق�ة .79واللقب هو الس�ابع لفريق س�الزبورغ يف 12
ظهور يف املباراة النهائية إذ حصل عىل املركز الثاني خمس

مرات ،فيما يرتب�ع فريق العاصمة
أوس�رتيا فيين�ا ع�ىل ع�رش أكث�ر
الف�رق تتويجا بالبطولة برصيد 27
لقبا ً يليه غريمه فريق رابيد برصيد
 14لقبا ً.
ومثلت مباراة نهائ�ي الكأس أهمية
كب�رية ع�ىل الصعي�د
الع�ام يف دولة النمس�ا
كونه�ا دش�نت ع�ودة
النش�اط الري�ايض،
حي�ث م�ن املتوقع أن
تع�ود مباريات الدوري
النمس�اوي يف الثاني من
حزيران/يونيو ،بحسب ما
أعلن رئيس اتحاد الكرة يف البالد إبينباور.
ومع عودة التدريبات ،وضع االتحاد النمساوي
بروتوكوالً صحيا ً شديد الرصامة ،وذكرت وكالة
إيه.بي.إيه لألنباء ووسائل إعالم نمساوية أخرى
أن السك لينتس متصدر الدوري النمساوي عوقب
بخص�م  6نقاط من رصيده بس�بب انتهاك لوائح
فريوسكورونااملتعلق�ةبالحص�صالتدريبي�ة.

“ع�ىل ملعب أنفيل�د ،لكننا ال نعرف ،وه�ذا ليس مهما.
غالبي�ة الن�اس يف ه�ذا الكوك�ب لم يحظ�وا بفرصة يف
حياتهم ليكونوا أبطال الدوري املمتاز ،وبالنس�بة إلينا
هذه الفرصة قائمة .لذا سنقبل عليها”.
وتابع“ :س�تكون ثمة لحظة يف حياتنا سيتاح لنا فيها
الوقت والفرصة ،وسكون مس�موحا مجددا ،االحتفال
معا”.لكن امل�درب املتوج بلقب ال�دوري األملاني مرتني
مع فريقه الس�ابق بوروس�يا دورتمون�د ،ولقب دوري
أبطال أوروبا وكأس العالم لألندية مع ليفربول يف العام
امل�ايض ،اعت�رب ان إحراز لق�ب بطولة إنكل�رتا يف غياب
املش�جعني“ :سيكون يوما استثنائيا يف حياتي ( )...لن
يك�ون مثاليا ،لكننا نعرف ذلك من�ذ مدة ،هو لن يكون
مثاليا لكننا اعتدنا عىل الفكرة”.
ويحت�اج النادي األحمر حس�ابيا اىل الف�وز يف مباراتيه
األولي�ني لضم�ان اللق�ب ،ب�رصف النظ�ر ع�ن نتائج
مانشس�رت س�يتي .ويف حال خرس األخري مباراته األوىل
بعد العودة ضد أرس�نال ،واملؤجلة من مرحلة س�ابقة،
سيحرز ليفربول اللقب بحال فوزه عىل غريمه إيفرتون،
وهي أيضا مباراته األوىل بعد استئناف املنافسات.

حس�م البلجيكي فينس�نت كومبابي ،مدافع ومدرب أندرلخت
البلجيكي ،موقفه من العودة للعمل يف مانشسرت سيتي.
وكان كومباب�ي ،قد غادر النادي اإلنجليزي يف ش�هر مايو/أيار
املايض ،للعمل كالعب ومدرب رفقة أندرلخت.
ً
ووفق�ا لصحيفة “م�ريور” الربيطانية ،ف�إن كومباني رفض
الع�ودة إىل الس�يتي ،والعم�ل يف وظيف�ة املدرب املس�اعد لبيب
جوارديوال املدير الفني.
وكان هذا املنصب يش�غله اإلس�باني ميكيل أرتيتا ،الذي انتقل
هذا املوسم لقيادة آرسنال.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن كومباني ال يزال لدي�ه رغبة يف لعب
ك�رة القدم ،وهذا األمر غ�ري متاح حال ًيا إذا عاد إىل مانشس�رت
سيتي.
وأوضحت أن كومباني أكد اس�تمراره مع أندرلخت ،ال سيما أن
عقده مع النادي البلجيكي يمتد لعامني مقبلني.

برشلونة يرسم خطة بديلة للتخلص من كوتينيو
يرس�م مسؤولو برش�لونة ،خطة بديلة للتخلص من
خدم�ات الالع�ب الربازي�ي فيلي�ب كوتينيو خالل
املريكاتو الصيفي املقبل.
وتنته�ي إع�ارة كوتينيو إىل باي�رن ميونيخ يف
املوس�م الح�ايل ،وال ينوي الفري�ق البافاري
رشاء الالعب بشكل نهائي.
ً
ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”،
فإن برشلونة يسعى للتخلص من
كوتينيو ،عن طري�ق بيعه هذا
الصيف ،والحص�ول عىل 80
مليون يورو.
وأش�ارت إىل أن برشلونة
ي�درك تمامً �ا األزم�ة
االقتصادية الحالية يف
عالم كرة الق�دم ،لذا
ليس من السهل عىل
أي فري�ق ،دف�ع هذا
الرقم.

وأوضحت الصحيفة أن برش�لونة وضع خطة بديلة للتخلص
م�ن كوتينيو ،ع�ن طري�ق إعارت�ه إىل فريق آخر م�ع أحقية
الرشاء ،باإلضافة إىل تحمل األخري راتبه بالكامل.
ويشرتط برشلونة الحصول عىل  10ماليني يورو نظري اإلعارة
الجدي�دة ،أكث�ر ب�  1.5ملي�ون ي�ورو مما دفع باي�رن لضم
كوتينيو ملدة موسم واحد.

انقسام يف ريال مدريد حول صفقة هافريتز
صنع ارتب�اط ريال مدريد بالتعاق�د مع كاي هافريتز
نجم خط وس�ط باي�ر ليفركوزن ،انقس�امً ا يف الرأي
داخل الفريق امللكي.
ً
ووفقا ملوقع “ديفنسا س�نرتال” ،فإن هناك انقسامً ا
ً
وج�دال داخل ًيا بني ق�ادة ريال مدريد ،حول اس�تمرار
الن�ادي يف صفق�ة كاي هافريتز البالغ م�ن العمر 20
عامً ا.
وأش�ار إىل وجود تقارير إيجابية ت�ويص بضم هافريتز
ً
مس�تقبال ،وأخرى سلبية تدعو
اآلن قبل انتظار تطوره
النادي امللكي للرتاجع عن ضم النجم األملاني.
وأوض�ح املوقع أن ما يهدد الصفقة أن ليفركوزن يطلب
 100مليون يورو ،كما أن الريال يمتلك العبني مثل رينري
جيسوس وتاكيفوسا كوبو وأوديجارد وماركو أسينسيو
يمكنهم اللعب يف نفس املراكز التي يجيدها هافريتز.
يذكر أن الالعب األملاني يحظى ً
أيضا باهتمام من قطبي
مانشسرت ،وتشيليس وليفربول وبايرن ميونيخ.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7255 :االحد  31 -ايار 2020

حمافظ بابل وكالة  :اإلعالميون هلم حرية احلركة
داخل احملافظة بالكامل

الحلة/نينا:
أك�د محاف�ظ باب�ل وكالة حس�ن مندي�ل أن تعليمات مش�ددة وجهت اىل األجه�زة األمنية
للس�ماح لكل اإلعالميني الذين يملكون هوية ممارسة العمل نافذة للحركة داخل املحافظة
مع مراعاة رشوط السالمه.
وق�ال منديل” أن أهمية دور االعالم ال يقل عن الك�وادر األمنية والصحية يف متابعه حاالت
اإلصابة والعالج والش�فاء من كورونا إضافة إىل التثقيف الواس�ع للحماية من هذا املرض.
واض�اف أن اتصاالت مس�تمرة مع فرع نقابة الصحفيني يف باب�ل للتذليل كافة الصعوبات
التي تواجه عمل اإلعالمي”.

سجن صحفي روسي تظاهر منفردا
يف موسكو
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الالمي يؤكد اهمية اعتماد هوية نقابة الصحفيني والقنوات
الفضائية املسجلة لديها من قبل القوات االمنية
مؤيد الالمي يف تريح متلفز :ان
الهويات الت�ي تصدر عن النقابة
معروفة ويجب اعتمادها مشريا
اىل ان هن�اك مواق�ع الكرتوني�ة
تقوم باص�دار هوي�ات ال عالقة
للنقابة بها و تس�تخدم هوياتها
خالل فرتة الحظر.
ودعا الالم�ي الق�وات االمنية اىل
التدقي�ق يف هوي�ات الصحفي�ني
وف�رز الصحفي�ني واالعالمي�ني
الحقيقي�ني الذي�ن ينتس�بون
ملؤسس�ات صحفي�ة مس�جلة

بغداد  /الزوراء:
اك�د نقيب الصحفي�ني العراقيني
رئي�س اتحاد الصحفي�ني العرب
مؤيد الالمي اهمية اعتماد هوية
نقاب�ة الصحفي�ني والقن�وات
الفضائية املسجلة يف النقابة من
قبل القوات االمنية ،فيما اشار اىل
ان هناك مواق�ع الكرتونية تقوم
باص�دار هويات ال عالقة للنقابة
به�ا و تس�تخدم هوياته�ا خالل
فرتة الحظر.
وقال نقيب الصحفيني العراقيني

ومعتم�دة يف النقاب�ة ع�ن الذين
يحملون باجات تابع�ة ملنتديات
وروابط الكرتونية وهمية .
وطلب الالمي من الجهات االمنية
محاس�بة م�ن يحم�ل اي هوية
غري صادرة من النقابة والقنوات
الفضائية واالذاعية النها صادرة
م�ن منظم�ات وهمي�ة اتحادات
وجمعي�ات وروابط وهمية وعى
الجه�ات االمني�ة والس�يطرات
مص�ادرة تل�ك الهوي�ات املزورة
ومحاسبتهم.

بمباركة نقيب الصحفيين العراقيين

العراق يتهيأ الستضافة كونغرس الصحافة اآلسيوية 2022

موسكو /متابعة الزوراء:
أعلن صحفي وعضو بلدية رويس معارض الحكم عليه بالسجن  15يوما عقب تظاهره
فرديا يف موسكو ،ما أدى إىل ردود فعل غاضبة يف صفوف أنصاره.
وتم إيقاف ثالثة صحفيني آخرين بعد ظهر الخميس ،عندما كانوا يتظاهرون احتجاجا
عى إدانة زميلهم يف موسكو.
وتمثل التظاهرات الفردية ش�كال احتجاجيا رائجا ً يف روس�يا ،ألنها ال تتطلب ترخيصا
مسبقا وعادة ما ال يتم قمعها.
لك�ن الرشط�ة اعتربت هذه املرة أن املع�ارض إيليا أزار خرق حظ�ر تنظيم التظاهرات
خالل الحجر املفروض يف موسكو الحتواء انتشار فايروس كورونا املستجد.
وأوق�ف الصحفي والعض�و البلدي البالغ من العم�ر  35عاما ،الثالث�اء خالل تظاهرة
داعمة لفالديمري فورونتس�وف ،واألخري رشطي س�ابق ُيعرف بعمل�ه يف مجال انتهاك
قوات األمن للقانون و ُيالحق بتهم تعترب أنها ملفقة.
وأث�ارت إدانة أزار غضب عدة زمالء له ،أوق�ف ثالثة منهم الخميس عقب تظاهرهم يف
موسكو.
من جهته ،قال املعارض املعروف أليكي نافالني عى تويرت إنه “يحق ألزار القيام بهذا
االحتجاج وفق القانون والدستور والحس السليم”.
وش�ارك أزار الصيف امل�ايض يف تنظيم سلس�لة تجمعات احتجاجية ض�د الحكومة يف
موسكو.
ويعيش الصحفيون الروس الذين ينتقدون السلطات يف خطر دائم منذ تسعينات القرن
امل�ايض إذ يتعرضون يف بعض األحيان للتهديد واالعتداء الجس�دي وربما القتل بس�بب
عملهم.
ومؤخرا ،قال رئيس تحرير موقع “برويكت” إن مجموعة من الصحفيني الروس الذين
يحقق�ون يف م�ا يقولون إنه أنش�طة مجموعة رسية م�ن املرتزقة ال�روس يف أفريقيا
والرشق األوسط تعرضت لحملة تهديدات ومضايقات.
وبدأ املوقع اإللكرتوني املس�تقل املختص بالتحقيقات ومقره موس�كو يف نرش سلسلة
تقارير العام املايض تبحث يف دور مجموعة من املرتزقة تعرف باسم “فاغنر”.
وكثريا ما يتم انتقاد موس�كو بش�أن تعاملها مع الصحفيني ،حيث قال بيرت س�تانو،
املتحدث باس�م السياس�ة الخارجية يف االتحاد األوروبي ،يف أبريل املايض ،إن مس�احة
الصحافة املستقلة واملجتمع املدني يف روسيا تقلصت يف السنوات القليلة املاضية وسط
توجيه تهديدات للصحفيني واستخدام العنف ضدهم.
وس�جلت لجن�ة حماية الصحفيني خ�الل العقدين األخريين فق�ط  20عملية قتل عى
األقل للصحافيني يف روسيا ،يف حني قامت منظمة “فريدم هاوس” بحساب  63هجومً ا
ً
عنيفا عى الصحفيني شنه مجهولون ،إال أن الجزء األكرب من املحنة يأتي من التهديدات
التي يتلقاها الصحفيون ومالحقات الصحف باإلغالق ،مما يزيد من ممارس�ة الرقابة
الذاتية.

بغداد  /نينا :
يتهيأ العراق الس�تضافة كونغرس الصحافة اآلس�يوية 2022
 ،بالتنس�يق م�ع نقابة الصحفي�ني العراقيني ووزارة الش�باب
والرياضة .
وقال النائ�ب األول لنقيب الصحفي�ني العراقيني رئيس االتحاد
العراق�ي للصحاف�ة الرياضية خالد جاس�م يف بي�ان ”:يف ضوء
االتص�االت األخرية الت�ي اجريناها مع الكابت�ن عدنان درجال
وزي�ر الش�باب والرياض�ة وس�طام الس�هييل رئي�س االتحاد
اآلس�يوي للصحاف�ة الرياضي�ة وتوج�ت باتص�ال هاتفي بني
األخريي�ن  ،تم االتف�اق  ،بمباركة نقيب الصحفي�ني العراقيني
األستاذ مؤيد الالمي  ،عى اقامة االتحاد االسيوي دورة تدريبية
أو ورش�ة عمل إعالمي�ة يف العاصمة بغداد بع�د توفر الظروف
املالئمة “.

واض�اف جاس�م  ”:ت�م االتفاق ع�ى تقدي�م االتح�اد العراقي
للصحاف�ة الرياضي�ة مل�ف اس�تضافة اجتماع�ات الجمعي�ة
العمومية للكونغرس لالتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية عام
.“ 2022
وتباح�ث خالد جاس�م مع رئي�س االتحاد اآلس�يوي للصحافة
الرياضي�ة يف بع�ض القضاي�ا املتعلقة بتنش�يط التع�اون بني
الجانبني واالتفاق عى جملة أمور سيتم العمل عليها يف املرحلة
املقبلة وتس�بق اجتماعات الجمعية العمومية لالتحاد اآلسيوي
الت�ي ربما يقرر ترحيل إقامتها إىل ع�ام  2021يف دولة الكويت
بع�د اجتم�اع املكت�ب التنفي�ذي يف آب الق�ادم بس�بب جائحة
كورونا.كما تم االتصال بالكابتن عدنان درجال ألجل بسط ماتم
التواف�ق عليه مع رئيس االتحاد اآلس�يوي للصحافة الرياضية
عى طاولة اللقاء املزمع عقده مع درجال هذا االسبوع.

ترامب ينقلب على منربه تويرت بعدما حارب من خالله اإلعالم التقليدي
لندن /متابعة الزوراء:
انقل�ب الرئي�س األمريك�ي دونال�د
ترام�ب ع�ى مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي ،مه�ددا ب�”إغ�الق
املنصات” بعدم�ا اتهمه تويرت بنرش
معلوم�ات كاذبة ع�رب تغريدتني “ال
أساس لهما من الصحة”.
وغ�رد ترام�ب ،الذي يتابع حس�ابه
ثمانون مليون مس�تخدم“ ،يش�عر
الجمهوري�ون بأن منصات التواصل
االجتماع�ي تم�ارس رقاب�ة كاملة
ع�ى أص�وات املحافظ�ني .س�نقوم
بتنظيمه�ا بش�دة أو إغالقه�ا لعدم
الس�ماح بتكرار أمر مماثل” ،داعيا
إياها إىل حذف وسم تحذيري وضعته
أس�فل تغريدتني له وصفهما تويرت
ب�”املضللتني”.
واختت�م ترام�ب قول�ه مخاطب�ا
منص�ات التواص�ل االجتماع�ي
“طهروا فعلتكم عى الحال”.
ويع�ود أصل الخ�الف إىل قيام تويرت
بوس�م تغريدتني لرتام�ب عى أنهما
“مضللتني” ،ما دفع الرئيس إىل شن
هجوم عى املوقع.
وق�ال الرئي�س األمريك�ي يف إح�دى

تغريدتي�ه ،إن بطاق�ات االق�رتاع
بالربي�د س�تكون “احتيالي�ة إىل حد
كب�ري” وس�تؤدي إىل “انتخاب�ات
م�زورة” ،ليق�دم توي�رت عى وس�م
تغريدتي ترامب بعبارة “تحققوا من
الوقائع” ،وتحذي�ر متابعي الرئيس
األمريكي ،يف س�ابقة ه�ي األوىل من
نوعه�ا ،م�ن أن هات�ني التغريدتني
تتضمنان معلومات قد تكون مضللة
بش�أن عملي�ة التصوي�ت.وردا عى
ذلك كتب ترامب يف سلسلة تغريدات
ب�أن “توي�رت يتدخ�ل يف االنتخابات

الرئاس�ية األمريكية لع�ام .”2020
وتابع الرئيس األمريكي هجومه عى
منص�ات التواص�ل االجتماعي “لقد
رأين�ا ما حاولوا فعله وفش�لوا ،عام
 ،2016ولن نس�مح بتك�رار حدوث
نس�خة أكثر تعقيدا م�ن ذلك”.وأكد
أنه أيضا لن يس�مح بإجراء عمليات
تصويت واس�عة النط�اق عرب الربيد
يف الب�الد ،عازي�ا ذل�ك إىل “إمكاني�ة
وق�وع عملي�ات غ�ش وتزوي�ر
ورسق�ة لألصوات .فم�ن يخدع أكثر
س�يفوز”.وأضيفت تهديدات ترامب

بإغ�الق توي�رت إىل سلس�لة طويل�ة
من اس�تعداء وسائل اإلعالم من قبل
الرئيس األمريك�ي ونعتها ب�”النبتة
الشيطانية” ومصدر لإلخبار املزيفة.
وردا ع�ى س�ؤال لوكال�ة الصحافة
الفرنس�ية برر متحدث باسم تويرت
الخطوة قائال إن “هاتني التغريدتني
تحوي�ان معلومات ق�د تكون كاذبة
ح�ول عملي�ة التصوي�ت وتم�ت
اإلش�ارة إليهم�ا لتقدي�م معلومات
إضافية حول التصويت باملراسلة”.
لك�ن تويرت ل�م يتحرك ضد رس�ائل
أخرى نرشه�ا ترامب صباح الثالثاء
امل�ايض ينق�ل فيها نظري�ة مؤامرة
مث�رية للقلق.واعت�رب محلل إعالمي
مخت�ص يف تري�ح ل�”العرب” أن
ترامب يستعدي تويرت اآلن ويتعامل
مع�ه كمؤسس�ة “بعق�ل إعالمي”
مثله�ا مث�ل املؤسس�ات اإلعالمي�ة
والصحافي�ة األخ�رى الت�ي طامل�ا
هاجمها ،يف حني أنها منصة ال أكثر
تس�مع كالم�ه يف مراقب�ة املحتوى
ومن�ع األكاذيب.وس�بق أن وض�ع
ترامب وس�ائل اإلعالم الرئيس�ية يف
مرمى النريان ،معتربا بأنها “صارت

محل احتق�ار يف جميع أنحاء العالم
باعتبارها فاس�دة وزائف�ة ،متهما
الصحاف�ة بأنه�ا ع�دوّة الش�عب
والحزب املع�ارض الحقيقي.وطاملا
أع�اد اس�تخدام مصطل�ح ممه�ور
باس�مه عن “اإلعالم عد ّو الشعب”،
إال أن الجدي�د اليوم يكم�ن يف تهديد
توي�رت ال�ذي س�بق وأن اعت�ربه
منصت�ه الرئيس�ية ملخاطبة املاليني
من املتابع�ني ،رافض�ا التعويل عى
وسائل اإلعالم التقليدية من صحف
ومحطات تلفزيونية.وال يعد دونالد
ترام�ب أول رئي�س أمريك�ي يهاجم
الصحاف�ة أو يعامله�ا بش�كل غري
ع�ادل ،لكن�ه أول من يب�دو أن لديه
سياسة محس�وبة ومتسقة تقوّض
الرشعية بل وتعرّض عمل الصحافة
للخطر.
وألن ترام�ب مش�وش بش�كل دائم،
وف�ق تعب�ري رئيس�ة الكونغ�رس
األمريك�ي نان�ي بيل�ويس ،فإنه ال
يستطيع النظر إىل ما يراه اآلخرون.
لذل�ك يهدد بإغالق وس�ائل التواصل
االجتماع�ي م�ن دون أن تكون لديه
السلطة القانونية عى ذلك.

توقف برنامج “تونس اليوم” يفتح ملف الضغوط على اإلعالم التونسي

سياسيون :األسباب احلقيقية إليقاف الربنامج تعود إىل ضغوط سياسية بسبب اخلط التحريري للقناة
تونس /متابعة الزوراء:
توق�ف برنامج ”تون�س اليوم“ ،أحد أش�هر
الربامج السياسية يف تونس بسبب صعوبات
مالية ،األمر الذي أثار جدال واس�عا ،وش�كك
بع�ض الصحافيني والسياس�يني يف أس�باب
توقف�ه ك�ون الربنام�ج حواري�ا وال يتطلب
نفقات كبرية مقارنة بالربامج الرتفيهية.
وربط ناشطون وسياسيون تونسيون توقف
برنام�ج “تون�س اليوم” ع�ى قن�اة الحوار
التون�ي ،بمواق�ف القن�اة السياس�ية التي
تنتقد باس�تمرار الحكومة وحركة النهضة،
رغم إعالن مقدمة الربنامج أن التوقف بسبب
صعوبات مالية.
وأعلن�ت مقدم�ة الربنام�ج مري�م بالقايض
أن قن�اة الح�وار التون�ي ق�ررت إيقاف بث
الربنامج بسبب صعوبات مالية.
وقال�ت بالق�ايض يف تدوين�ة نرشته�ا ع�ى
صفحته�ا يف فيس�بوك ”أصدقائ�ي األع�زاء
وأوفياء برنامج تون�س اليوم ،نعلمكم ببالغ
األس�ف أن�ه تحت�م ع�ى إدارة قن�اة الحوار
التون�ي إيق�اف برنامجك�م الجامع تونس
الي�وم بصفة ظرفية نظ�را لصعوبات مادية
حالت دون استمراريته“.
وأضاف�ت ”ولذا باس�مي وباس�م كل الفريق
نش�كركم ع�ى ثقتك�م املتواصل�ة فين�ا
ومتابعتكم الدائمة ..إىل لقاء قريب“.
وفت�ح توق�ف الربنام�ج ب�اب التكهنات من
قب�ل متابعيه باألس�باب الحقيقي�ة لتوقفه،
خصوص�ا أن مال�ك القن�اة س�امي الفهري
موقوف وهو قيد املحاكمة حاليا بتهمة سوء
الت�رف وتبيي�ض األم�وال يف قضية تعرف

يف تونس باس�م “كاكتوس برود”.وأصدرت
دائرة االته�ام بمحكمة االس�تئناف بتونس
يف ديس�مرب  ،2019بالغ�ا بإي�داع اإلعالم�ي
وصاحب قناة الحوار سامي الفهري السجن،
بعد أقل من شهر عى إطالق رساحه.
وتس�اءل اإلعالمي والكاتب السيايس حسن
بن عثمان ”ما هي األسباب املادية التي تمنع
برنامجا حواريا ال يكلف الكثري وضيوفه من
املناضلني السياسيني أو الوطنيني ،ال يتلقون
أجرا عى حضورهم؟“.
وأض�اف بن عثم�ان يف تدوين�ة نرشها عى
صفحته يف فيسبوك ”املسألة سياسية بحتة
وليست مالية ،وهذا أول القطر ثم ينهمر“.
ورأى سياس�يون أن األس�باب الحقيقي�ة
إليقاف الربنامج تعود إىل ضغوط سياس�ية
بس�بب الخ�ط التحري�ري لقن�اة الح�وار
التون�ي ،الت�ي وجه�ت انتق�ادات الذع�ة
للحكوم�ة ولحرك�ة النهض�ة ،حي�ث ق�ال
الناش�ط الس�يايس والسفري الس�ابق سمري
عبدالل�ه إن ”إيقاف برنامج تونس اليوم عى
قن�اة الح�وار ألس�باب مادية ..خ�رب اعتربه
هزيمة لحرية التعبري ،وهي املكس�ب الوحيد
الذي تحقق يف تونس“.
وأض�اف عبدالل�ه يف تدوين�ة نرشه�ا ع�ى
صفحته يف فيس�بوك ”الواضح أن هذه القناة
تخض�ع لضغوط�ات كب�رية لتغي�ري خطه�ا
التحري�ري بعد وض�ع مالكها يف الس�جن“.
واعت�رب أن ما يحدث مع قناة الحوار التوني
”أساليب وممارس�ات قمعية لتكبيل اإلعالم
وتركيعه“.
وتحظ�ى قن�اة الح�وار التوني بمش�اهدة

عالي�ة لربامجه�ا االجتماعي�ة والرتفيهي�ة
والسياس�ية ومسلس�التها الرمضانية ،لذلك
يهتم السياس�يون ونجوم الفن باإلطالل عرب
شاشتها ،وهو ما دفع آخرين إىل التشكيك يف
أس�باب توقف الربنامج وربطوها بالضغوط
من قبل األطراف السياسية.
وقالت الناش�طة السياسية فتحية السعيدي
إنه ”إذا صح خرب إيقاف برنامج تونس اليوم،
خاص�ة أن الكثريين يعلمون املضايقات التي
تمت ممارس�تها عى صاحب القناة يف عالقة
بخطها التحريري ،فإننا بهذا املنع والتضييق
قد مررنا إىل مرحلة تكميم األفواه ومحاوالت
تدجني اإلعالم“.
وأضاف�ت الس�عيدي يف تدوين�ة نرشتها عى

صفحتها يف فيس�بوك ”هذا خطري ..وبمعزل
عن الصعوب�ات املالية التي تعيش�ها القناة،
وه�ي صعوب�ات ق�د ارتبط�ت بالتضييقات
الكث�رية التي عان�ت منها القن�اة ..تضامني
التام مع فريق الربنامج“.
وق�رّرت محكم�ة التعقيب الخمي�س تعيني
تاري�خ  2يوني�و الق�ادم للنظ�ر يف الطع�ن
املرفوع م�ن قب�ل اإلعالمي س�امي الفهري
لديها بخصوص قرار دائرة االتهام بمحكمة
االس�تئناف بتونس القايض بإص�دار بطاقة
إيداع بالسجن يف حقه حول القضية املتعلقة
بش�بهة تج�اوزات إدارية ومالية بمؤسس�ة
كاكتوس.
وتش�هد األوس�اط اإلعالمية والسياس�ية يف

تون�س ج�دال ح�ادا يف اآلونة األخرية بش�أن
الحري�ات الصحافي�ة واس�تهدافها من قبل
السياس�يني ،ونبّه�ت التنس�يقية الوطني�ة
للحق�وق والحري�ات األربع�اء إىل ما أس�مته
“تصاع�د حم�الت التهديد واالنته�اك لحرية
الصحافة ولحرية الرأي والتعبري والضمري”،
ّ
مؤكدة ّ
أن هذه الحريات مضمونة بالدس�تور
والترشيع�ات الوطنية وباملعاه�دات الدولية
املصادق عليها من الدولة التونسية.
وأعلن�ت التنس�يقيّة يف بي�ان له�ا ن�رش عى
صفح�ة النقاب�ة الوطني�ة للصحافي�ني
التونس�يني األربعاء متابعتها بانشغال لهذه
املس�ألة ،معت�ربة يف اآلن نفس�ه ّ
أن “الربملان
أضح�ى منربا لبعض كتل�ه وأعضائه لتقديم
مش�اريع ال دستورية مش�بوهة ،من شأنها
أن ت�ؤدي إىل وض�ع اليد عى اإلع�الم لصالح
لوبي�ات الفس�اد وامل�ال الس�يايس ورضب
اس�تقاللية وسائل اإلعالم السمعي البري،
بخل�ق كيان بديل عن مجلس مس�تقل لهيئة
االتصال السمعي البري(هايكا)” ،بحسب
تقديرها.
ولفتت إىل ّ
أن أعضاء نفس تلك الكتل الربملانية
تخصصوا “يف ّ
ّ
ب�ث خطاب عنف وكراهية
قد
وتحري�ض ض� ّد الصحافي�ني ،عى غ�رار ما
حصل مُ ّ
ؤخرا مع الصحايف هيثم املكي”.
ّ
وأش�ارت إىل “تجن�د صفح�ات إلكرتوني�ة
مش�بوهة التمويل ومعلومة التوجّ ه للش�تم
والتكف�ري والتهدي�د للس�المة الجس�دية
لإلعالمي�ني وللش�خصيات واملنظم�ات
واملبادرات املخالف�ة أو النقدية تجاه مواقف
الح�زب الحاكم ،النهض�ة وحلفائ�ه” ،وفق

نص البيان.
وتطرّقت التنس�يقية يف بيانها إىل ما اعتربته
ّ
ال�زج باألجهزة األمنية والقضائية
“مواصلة
وتوظيفه�ا للتضيي�ق ع�ى حري�ة التعب�ري
والضم�ري ولتقييدها”ّ ،
مذك�رة بمثول بعض
املدوّنني أمام القضاء ،واإليقافات التي طالت
البع�ض منه�م ،ع�ى غ�رار أني�س املربوكي
وهاج�ر الع�وّادي وآمن�ة الرشق�ي وش�اكر
الجهمي.
ّ
وع�ربت ع�ن رفضه�ا القطعي ل�كل انتهاك
وتجري�م لحرية اإلع�الم والتعب�ري والضمري
ولكل أشكال التقييد والتضييق عى الحريات
بحجة تطبيق القان�ون .كما ّ
أكدت تضامنها
مع ّ
كل اإلعالميني واملدوّنني الذين استهدفتهم
حمالت الش�يطنة والتكفري والتهديد والتتبّع
ّ
مع�ربة عن اس�تنكارها ملحاكمة
القضائ�ي،
املدوّن�ة آمن�ة الرشق�ي الخمي�س  28ماي�و
وحرمانه�ا قب�ل ذلك م�ن ّ
حقه�ا يف حضور
محاميها عند مثولها أمام النيابة العمومية،
ومطالب�ة بإيق�اف كل التتبّع�ات القضائي�ة
ض ّدها ،وض ّد املدوّن شاكر الجهمي.
يذك�ر أن التنس�يقية الوطنيّ�ة للدف�اع ع�ن
حقوق اإلنس�ان والحريات األساس�ية تضم
كال م�ن الجمعي�ة التونس�ية للدف�اع ع�ن
حقوق الطفل والجمعية التونس�ية للنس�اء
الديمقراطي�ات والرابط�ة التونس�ية للدفاع
ع�ن حق�وق اإلنس�ان واملنت�دى التون�ي
للحقوق االقتصادي�ة واالجتماعية واملنظمة
التونسية ملناهضة التعذيب والنقابة الوطنية
للصحفيني التونسيني والهيئة العليا لحقوق
اإلنسان والحريات األساسية.
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الناقدة والباحثة التونسية خرية مباركي يف ضيافة ثقافة الزوراء
ما يكون ذل�ك بتغريبه حني يبالغ
الناق�د يف توظيفه�ا  ،وغالب�ا م�ا
تق�وم النظريّة ع�ىل مصطلحات
النق�د األجنبي وال يمك�ن فهمها.
ه�و نقد ش�به مس�تغلق ينرصف
ه ّم أصحابه إىل استعراض املعارف
النقدي�ة أكث�ر م�ن انرصافهم إىل
نق�د النص�وص .بهذا ل�ن نتح ّدث
عن حالة إبداعيّ�ة نظرا ألن النص
املب�دع وهو أص�ل العمليّة النقدية
وعلّته ،صار ّ
نص�ا ككل النصوص
األخرى وبه�ذا ينتف�ي منه رشط
املمارس�ة النقديّة ،فيغيب السبب
لغياب املسبّب.
أم�ا ما تعل�ق بالرأي القائل بأن
النقد يعيق اإلبداع وليس مكمّال له
فه�ذا يرتبط فقط ببع�ض الرؤى
«النقديّ�ة» التي انت�رت بكثافة
ومنه�ا ما تح�وّل عن�د البعض إىل
مجرّد سلخ للنص .يف هذه الحالة
ل�ن نتح ّدث ع�ن نقد ،ه�ي مجرّد
ّ
يمس
قراءة وقيد للقارئ يمكن أن
ذوق الس�امع ويكون حاجزا أمام
ّ
الن�ص وقراءت�ه قراءة
ح�وار مع
ذاتيّ�ة تنطل�ق م�ن نفس�ه لحظة
تفاع�ل وانفع�ال .ه�ذا إضافة إىل
م�ا يمكن أن يحوّل النقد إىل انتقاد
وس�يف مس�لّط عىل رقب�ة املبدع
ونقص�د هن�ا املب�دع الحقيق�ي.
ولي�س خفيّ�ا أن نج�د يف العدي�د
م�ن املناب�ر البعض الذي�ن صارت
وظيفته�م األساس�يّة االنتق�اد
ولي�س النقد .بهذه النماذج يمكن
اإلب�داع .وهنا ّ
َ
نؤكد
أن يعيق النق ُد
ع�ىل أهميّة النق�د التطبيقي الذي
يتحوّل بمقتضاها النقد حلقة من
حلقات اإلبداع املتينة التي تطوره
وتنهض ب�ه .وحتما موضوعه هو
ّ
النص ،فيكون خطابا مؤسسا عىل
خطاب آخر ،ومن حق هذا الخطاب
الواص�ف املحلِّل امل�ؤوِّل أن يقرح
ويوجّ �ه دون أن ينته�ي ب�ه األمر
ّ
يتوه�م ّأنه أه ّم من الخطاب
إىل أن
األول .إن عالق�ة الناقد باألدب هي
كعالقة البس�تاني بأشجار الورد،

الزوراء  /خاص

خرية مباركي ناقدة وباحثة وفنانة
تونس�ية  ،حاصلة عىل املاجستري
يف االدب  ،ودكت�وراه فخري�ة من
جامع�ة س�راتفورد االمريكي�ة ،
وه�ي عض�و مؤس�س بجمعية (
منارة لالبداع ) التونسية واملعتمة
يف ش�ؤون النق�د والدراس�ات
واالبح�اث  ،وعض�و يف دار الع�رب
للثقاف�ة والفنون  ،قدم�ت الكثري
م�ن الدراس�ات والبح�وث وق�د
طبع�ت بحوثها يف مرص والبحرين
ويف املوسوعة العاملية ( اتليه مرص
) ويف املانيا .
لديه�ا كتاب�ات يف قصي�دة النثر ،
واص�درت ديوانه�ا االول ( عي�ون
تع�زف الوجد ) ودي�وان ( مخاض
االرشعة ) يف طريقه اىل النور .
تمت�از بحوثه�ا يف مج�ال النق�د
بالدقة والرصانة .
ثقافة ال�زوراء دخلت بيدر الناقدة
والباحثة التونسية خرية مباركي ،
وخرجت منه بهذا العطاء .
* كيف تنظرين إىل املشهد النقدي
أم�ام غ�زارة اإلنت�اج الش�عري
والروائي؟
يمك�ن أن أنظر إىل املش�هد النقدي
ع�ىل أنه باه�ت ومحتش�م وكذلك
يعي�ش فوىض ألس�باب متع� ّددة،
ّ
وس�أركز عىل املمارسة ألهميّتها.
فم�ا نالحظه من عدم ت�وازن بني
املنج�ز اإلبداع�ي (ونخ�ص هن�ا
األدب�ي من ش�عر ورواي�ة وحتى
ّ
القص�ة القص�رية ) وب�ني ضآل�ة
العم�ل النق�دي ،يع�ود أساس�ا
إىل قلّ�ة النق�اد املتمرّس�ني أم�ام
كث�رة ع�دد املبدع�ني من ش�عراء
وروائيني .وما يطفو عىل ّ
الس�احة
ال يع�دو أن يك�ون مج�رّد قراءات
قريب�ة م�ن االنطباعيّ�ة ،ال يرقى
أغلبه�ا إىل مس�توى النق�د الجاد،
ألن ذل�ك يحت�اج إىل درس رص�ني
ولي�س مج�رّد ترصيف لل�كالم ،ال
يخرج عن حدود االنفعال املتزامن
ولحظ�ة التقبّ�ل .فرغ�م ح�رص

النق�اد األكاديمي�ني ع�ىل علميّ�ة
التن�اول إال ّأنه س�قط يف متاهات
عديدة له�ذا نعيش ف�وىض النقد.
ويمك�ن أن نر ّد ذل�ك إىل محدوديّة
ّ
املج�الت التي تختص
الن�ر وقلّة
باألدب .شخصيّا قمت بالعديد من
األبح�اث والدراس�ات الرصينة يف
الش�عر والقصة القصرية والرواية
ولك�ن حج�م الدراس�ات ال يمكن
لها أن تنر يف ّ
الصحف أو املجالت
العاديّ�ة ب�ل مكانه�ا يف املج�الت
ّ
املحكمة وهي قليلة وأحيانا تكون
ّ
معطلة ألسباب مختلفة ،وهو أمر
يعيق وص�ول هذه الدراس�ات إىل
القارئ.
* ما هو تصورك للكتابة النقديّة،
وكيف تمارسني النقد؟
الكتاب�ة النقديّ�ة ه�ي أكث�ر
ُّ
وتفك�را
درج�ات الق�راءة وعي�ا
باملنج�ز اإلبداع�ي ،تبع�ث الحياة
يف املق�روء ُ
فتنط�ق الن�ص امليت.
تحرّر اللغة من قيدها واملعاني من

يوسف عبود جويعد

ُ
من�ذ بدايتها،لنواص�ل مع األب
يف مبن�ى الرسد
عملية البحث الجديدة عن نشتمان ،اال أن هذه
املرة الرحلة تبدو شاقة ومحفوفة باملخاطر:
( صبي�ة م�ن الناجي�ات أطال�ت النظ�ر إىل تلك
الهيئة الغريبة التي تراقب الحشد السعيد ،قوامٌ
طوي�ل ونحيف يتكئ بحرص عىل عصا طويلة،
ال لون لها ،ولحية عشوائية مسرسلة وشوارب
ثخينة نازلة كذيل م�ن جهتني ،وعينان كأنهما
فقدت�ا زرقتهما ،لكنهما تش�بهان عيني صبية
كانت معها يف مكان ما ذات يوم  ..أيكون هو؟)
(ص ) 26
وق�د تمك�ن األب من معرف�ة م�كان أبنته من
خالل تلك الفتاة وبقية النس�وة ،اللواتي أقيمت
لهن حفل تعميد لخالصهن من براثن الدواعش،
حيث أخربته االوىل بأن أبنته الزالت س�بية لدى
أمري الدواعش أبو العينني ،وتوافدن بقية النسوة
ليقدمن له تفاصيل اخرى تؤكد وجودها.
عمد الروائي اىل جع�ل الفصول معنونة متصلة
بوحدة موضوع متن الفصل،لتكون عتبة نصية
موازي�ة ،وتكون عملية املتابعة أكثر تأثرياً ،كما
إستخدم الروائي لغة رسدية منسجمة ومالئمة،
وتطابق والس�ياق الفن�ي ملبنى الن�ص ،كونها
هادئ�ة وغارق�ة يف التفاصي�ل الوصفية املؤثرة
التي تس�اهم يف توضيح س�ري العملية الرسدية
نحو نموها.

الكتابة فن والكاتب
فنان أيها السادة
أمحد اجلنديل

بق�در ما يمتلك القلم ق�وة البناء  ،وإيق�اظ العقول النائمة
ودفعه�ا إىل األم�ام  ،وإنارة املس�ارات الرمادية  ،فهو يمتلك
ق�درة الهدم  ،وخل�ط األوراق  ،وتزيي�ف الحقائق  ،وتدجني
ال�رؤوس عندم�ا يخرج م�ن كه�وف الظالم ومس�تنقعات
التخلف حامالً سذاجته وممارسته اللعب عىل كل الحبال .
أق�الم توهج�ت بالعافية  ،وتألق�ت باإلبداع اس�تطاعت أن
تكش�ف املحظور  ،وتميط اللثام عن املستور  ،وأقالم تغرق
كل صب�اح يف جحوره�ا الحالك�ة فتحي�ل الواق�ع فوازي�ر
 ،وتقل�ب الواض�ح إىل طالس�م نتيج�ة إصابته�ا بالكس�اح
والعقوق  ،ومع استمرار الرصاع بني عشاق الفضيلة وعبيد
ْ
ْ
وتوضأت
تزين�ت بالصدق ،
الرذيل�ة  ،أف�رز الواقع عن أقالم
ْ
ونث�رت عطرها عىل الجمي�ع  ،وأخرى ال
بأنف�اس الوطن ،
تعرف غري لغة التهريج الس�اذج  ،وااللتف�اف عىل الحقائق
بفعل إصابتها بفريوس�ات الكذب التي خرجت من أرحامها
 ،وجراثيم النفاق الت�ي اعتادت عليها  ،وفارق كبري بني قلم
متوهج بالثبات  ،ومتس�لح باإليمان  ،وال يعرف طريقا ً غري
طريق الخري والفالح  ،وبني قلم يستيقظ عىل تكبرية األذان ،
ويأخذ فطوره عىل ألحان اليسار  ،ويأخذ قيلولته عىل بساط
الوجودي�ة الحديثة  ،وينام عىل وس�ادة االمربيالية  ،ويحلم
بشتم الليربالية .
األق�الم أف�كار ومناه�ج ونظريات وعق�ول تأخ�ذ بالحياة
ومن فيها إىل ش�واطئ األمن واألمان واالس�تقرار  ،وتسحب
الشعوب إىل مرافئ التطور والرفاهية  ،وهي تمارس دورها
األخالق�ي برف واقتدار  ،واألق�الم األخرى مخابئ للتخلف
والش�عوذة ومس�تودعات لالنحراف عندما تمتلئ أرحامها
بالش�حن الس�لبية  ،وتدي�ر بوصلته�ا نح�و جه�ة الضياع
والتمزق .
الكتابة فن  ،والكاتب فنان  ،وسيد الفنون القلم  ،وويل ألمة
تخلو من الفن والفنانني .
كما ذهب إىل ذلك وهب رومية يبعد
ّ
وينقيها من
عنه�ا ما ليس منه�ا،
األوشاب ،ويعالج ما يف بعضها من
علل ،ي�ربز جماله�ا وفتنتها ،فإذا
هي أمر يرسّ ّ
الناظرين»

بعدها يلتقي األب بصديقه القديم رافيار ،الذي
س�يكون له ش�أن كبري الحقاً ،كونه س�ريافقه
يف عملي�ة البح�ث ،ألنه متواصل م�ع الدواعش
بحكم كونه راع لالغنام ويس�تطيع الدخول اىل
أماكنه�م دون أي محاذي�ر أو خوف ألنه يعرف
طرق التعامل معهم.
ث�م ننتقل اىل أم�ري الدواعش أب�و العينني ،الذي
أصيب بمرض ش�ديد األثر وعيص من الش�فاء،
ووجد بدعة كم�ا يدعي هو أن حلي�ب العذارى
م�ن الصبايا الجواري ال�ذي يغنيه عن أي دواء،
كما أخربه الرس�ول بذلك ،وقد أحرض جمع من
الصبايا العذراواة الس�بايا لريضع أثداهن ،ومن
بينهن نشتمان.
فيما ننتق�ل اىل األب مع مرافقه رافيار يف رحلة
مضنية نحو جبل س�نجار والتي سوف تمتد اىل
سبعة أيام حتى يصلوا مكان الدواعش:
( علين�ا أن نعرب إىل جبل الذئ�اب ،فما تبقى من
النه�ار يكفي للوصول إىل س�فحه وس�نبيت يف
إح�دى املغارات يف ال�وادي حت�ى الصباح لنعرب
الجبل ..نحن يف مهمة صعبة وخطرة ،ليحفظنا
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ويف ه�ذه الرحل�ة الجبلي�ة الوع�رة ،نكون مع
تفاصي�ل دقيق�ة عن م�ا يحتويه الجب�ل ،مثل
الصخ�ور ،األعش�اب ،الس�واقي ،املغ�ارات،
الظ�الم ،الربد ،الحيوانات املفرس�ة اىل غري ذلك

ق

م�ن الوصف ،ال�ذي جاء مع�ززا ً ومس�اهما ً يف
النمو املتصاعد للعملية الرسدية واملنس�جم مع
بن�اء ه�ذا النص ،وينم عن معرف�ة الحياة عىل
الجبال.
كما ش�هد هذا الن�ص الرسدي تناص�ا ً واضحاً،
بين�ه وب�ني رواية عذراء س�نجار التي س�بقت
ه�ذا العمل ،حي�ث يس�تحرض الروائ�ي بعض
الش�خصيات الت�ي كان�ت له�ا دور مه�م يف
العمل الس�ابق ،مثل عيدو ال�ذي قتل أحد أمراء
الدواع�ش أم�ام جمع غف�ري منه�م ،وأحرق يف
قفص أم�ام هذا الجم�ع ،وقدم طائ�ر من كبد
السماء ليأخذه ويطري فيه محلقا ً نحو السماء،
وكذل�ك املرأة الحامل التي ال تريد لطفلها أن يلد
بوجود هذا الغزو الداعيش ،واالب االيزيدي الذي
أخف�ى أوالده يف برئ من أج�ل أن ال يلتحقوا مع
الدواع�ش ،وغريهم ،وجاء ه�ذا التناص متمما ً
للعملية الرسدية التي تتطلب أن تلتصق بالنص
السابق من أجل توضيح معالم االحداث الدائرة
يف هذا النص.
وتك�ون األح�داث أكثر س�خونة ،وأش�د وطئاً،
عندما يص�ل األب ورفيق�ه رافيار،اىل معس�كر
الدواعش ،ويكتشفان وجود نشتمان مع االمري
أبو العين�ني ،وبعد تفاصيل مب�أرة عن ما يدور
يف هذا املعس�كر م�ن أفع�ال وجرائ�م ،وتحدث
املفاج�أة يف م�وت األم�ري اب�و العين�ني ،وم�ن

كان كلَّما َّ
ِّ
التوجه إىل الجرس وعبوره ومش�اهدة النهر
فكر يف
الهادر باملياه الرسيعة تتفجر يف صدره رعدة  ،ويف قلبه خفق
ُ
فينكفئ متقهقرا ً.
 ..تصطفق الساقان  ،وتتعثر القدمان ،
يدوي ص�وت أمه يف مس�معه بتل�ك الكلمات التي تس�تحيل
ص�ورا يف مخيلته فريى جس�ده مس�جى عىل تل�ك الحجارة
املرمرية املس�تطيلة التي يوما ما شاهد عليها ابن عمه الذي
كان بعم�ره اصف�ر الوجه والجس�د ممددا ً ورجل التغس�يل
يهي�ل علي�ه املاء املش�بع بماء زم�زم  .ثم يعقبه بمس�حوق
الس�در وهو يقرأ آيات م�ن الذكر الحكيم تذك�ر ابن آدم بأن

مآله املوت  ،وحفرة يدفن فيها  .فال بعدها احد يس�معه  ،وال
هو يسمع أحدا ً .
يعود وقد جعل الجرس صورة للتحذير  ،ومنظر النهر مشهدا ً
للرع�ب  ..يع�ود وق�د تخيل كالم أم�ه عني الص�واب  .فليس
صحيحا ً أن يتمادى فيسعى للعبور وعىل جانبيه هدير يرصخ
به  ،وصوت تالطم يتوعده .
يتخي�ل تل�ك املياه أفواه اس�ماك تتح�ني س�قوطه يف املاء ،
الكواسج التي شاهدها يف فيلم «
وترتسم يف رأسه صورة تلك
ِ
عمال البحر « يوم كان جالس�ا ً اىل جانب أبيه الذي اصطحبه
اىل السينما يرتعد من الخوف حيث الكوسج بعينني خرزيتني

وفكني لهما اس�نان س�يفيه ينقض رسيعا ً انقضاضا ً مَ َّز َقت
جس�د احد الصيادين الذي خانه الحظ فأوقعه من زورقه اىل
املاء وس�ط رثاء تبوح به عيون اقران�ه الصيادين يف الزوارق
القريبة .
ٌ
َّ
رج�ل يذك� ُر كي�ف كان يل�وم أبيه عىل ع�دم جعله
إن�ه اآلن
يصاح�ب أقرانه للس�باحة  ،وكان األب بدوره يؤجل تعليمه
تل�ك امله�ارة العذبة لحني َيصب�ح فتى قادرا ً ع�ىل اتقانها ال
ً
طف�ال يكون التعل َم صعبا ً وعس�ريا ً  ...يذك�ر أنه بعد ما يزيد
عىل العامني ّ
وفر له مس�تلزمات التعلم  :ثالث قطع من كرب
ٌ
ُ
يربطها ُ
قماش سميك .
حبل من البالستك ويجمعها
النخيل ،

أخطا ُء النّهر

الطبيعي أن يعرض�ن الراضعات العذراواة للبيع
يف مزاد علني ،ونكون يف عملية شيقة ،وتفاصيل
س�اخنة ومهمة يف م�زاد البي�ع،إذ يعرضن عىل
ش�كل مجاميع ،وأخريا ً تظهر نش�تمان ،والتي
يش�هد املزاد تصاعد يف الس�عر لجمالها الباذخ،
مما حدى باالب أن يس�تخرج الذهب الذي جلبه
من أجل أن ال ينازعه أحد يف رشاء أبنته.
بخطى ترتعش حتى صار
( وكان الرجل يتقدم
ً
أمام القايض الرعي ،وقال بارتياح وإنتصار:
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يش ّدها عىل ظهره فيعوم بارتياح حني النزول إىل املاء  ،وفعل
حركات كان االب يوجهه عىل أدائها .
ٌ
َنع�م ّ ،
َ
إنه َ
رس مَ ر ً
ُ
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نصوص هايكو اسرتالية
الزوراء  /خاص
شعر :ماريلني همربت
تقديم وترمجة :د .مسلم الطعان

تقديم :قصيدة الهايكو االسرالية
انت�رت قصي�دة الهايك�و الياباني�ة ،ذات
الثالث�ة أبي�ات القص�رية ،انتش�ار الن�ار يف
الهش�يم يف كافة أنح�اء العال�م .ويبدو أمر
كتابتها يف غاية البساطة اذا ما تعلّق ببنيتها
الش�كلية ،بيد أن بنيتها الفكرية تتطلب ك ّدا ً
ذهنيا ومعرفة واسعة بقراءة خفايا وبواطن
األش�ياء خاص�ة عندم�ا يرتب�ط املوض�وع
بالطبيعة واس�قاطاتها السايكولوجية عىل

اإلنسان.
انت�رت جماع�ات الهايك�و يف دول عديدة
ومنه�ا اس�راليا و نتيج�ة لالختالف�ات
الجغرافي�ة والبيئي�ة والثقافي�ة لبلد ما عن
اآلخر أصبح لقصي�دة الهايكو هوية محلية
يميزها عن النص�وص املكتوبة يف بلدها األم
الياب�ان .فب�دأت تق�ام املهرجان�ات األدبية
واملس�ابقات الش�عرية الخاص�ة بفن كتابة
الهايكو وكذلك دخل�ت القصيدة تلك ،إبداعا ً
ونقداً ،يف امليدان األكاديمي من أوسع أبوابه.
ومن الشاعرات االس�راليات الالئي برزن يف
ّ
الش�عري البس�يط يف لغته
كتاب�ة هذا اللون
والعمي�ق يف مرامي�ه وفلس�فته ،الش�اعرة

جزيل الش�كر له�ذا اللق�اء األثري
وه�ذه األس�ئلة الراقي�ة الت�ي
أتاحت فرص�ة أثرية جمعتني بكم
وبقرائك�م األع�زاء وأرج�و لك�م
االستفادة واملتعة.
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يف دراس�ة س�ابقة لن�ا ،مررنا فيها ع�ىل رواية
(ع�ذراء س�نجار) للروائ�ي وارد ب�در الس�الم،
والصادرة عن مؤسسة ثائر العصامي يف طبعتها
الثالثة لعام  ، 2018وقد نرت تلك الدراس�ة يف
جريدة الدستور بتاريخ  ، 2018/8/20وتابعنا
م�ن خاللها تفاصيل مهمة ع�ن غزو الدواعش
ملدين�ة س�نجار الت�ي تس�كنها فئ�ة غالبة من
الطائف�ة االيزيدية ،وتفاصي�ل مهمة عن القتل
والذب�ح والرهي�ب والرع�ب الذي س�كن هذه
املدين�ة ،وكذل�ك إقتي�اد مجموعة من النس�وة
العذراواة واُخر س�بايا لدولة الخالفة املزعومة،
وكانت بينهن نش�تمان الذي اطلق عليها عذراء
س�نجار ،وعملية البحث املضني�ة التي قام بها
والد نش�تمان رسبس�ت من أجل ايج�اد ابنته،
وظلت النهاية مفتوحة ألنه لم يعثر عليها.
ويف رواي�ة (بن�ات اللِ�ش) وله�ا عن�وان فرعي
(إكتش�اف عذراء س�نجار) لوارد بدر الس�الم،
والصادرة عن بيت الياسمني للنر والتوزيع –
الجي�زة – مرص ،يف طبعته�ا االوىل لعام ، 2020
نكون مع األحداث سابقة الذكر ،بعد أن وصلت
ذروتها وتصاعدت وإحتدمت وإش�تدت لتصل
قم�ة الرسد ،لينطل�ق الروائي يف وت�رية متحدة
ومتوح�دة ،وق�د حافظ عىل هذا النس�ق الفني

أرسه�ا ،فتفهم وتدرك «باللس�ان
ّ
والذهن والوجدان» ،بهذا قد يكون
الناق�د ذل�ك الوس�يط ب�ني العمل
املب َدع والقارئ العادي ،وذلك بفتح
آف�اق الق�راءة ومج�االت اإلدراك
الجمايل باملعرفة والتذوّق والقدرة
ع�ىل التأويل .فيكتن�ه عالم النص
بم�ا يمتلكه م�ن أدوات ق�ادرة أن
تحفر يف عمقه ،وهذا ما يجعل من
الكتابة النقديّة مسؤوليّة إبداعيّة
وجماليّ�ة ،وكذل�ك تاريخيّ�ةّ ،
ألن
ّ
التش�كل
النص فعل ال يزال بصدد
وسريورة ال تكتمل وهذا ما يجعل
القراءة رشيكا فعليّا للكتابة.
أم�ا م�ا تعلّق بممارس�ة النقد،
ف�أول يشء يف ه�ذه العمليّ�ة هو
ّ
وتأث�ره بالن�ص،
قناع�ة الناق�د
وش�خصيّا ال أح�ب النص�وص
الس�هلة والواضح�ة ،الن�ص الذي
يثرين�ي ،يقلقن�ي ويب�ث يفّ الروع
ويحرّك وجدان�ي ،هو الذي ارتاده
مغامِ �رة .وكلما ارتق�ى يف إبداعه

كلّما عرجت إىل مغاليقه .ومغامرة
ّ
تق�ل ع�ن مغام�رة
الق�راءة ال
الكتاب�ة بل ق�د تفوقه�ا من جهة
ّأنه�ا تواصل عس�ري ب�ني صنفني
م�ن التعبري ،ه�ي ٌ
قول ع�ىل قو ٍل
وارتياد خرائ�ط املعنى ح ّد الحلول
والذوب�ان يف كيانه  ،وال يتم ذلك إال
باملعرفة والخربة واملجاهدة بفكر
ثاقب ورؤية وقادة تأخذ من العلم
بكل يشء بطرف ،فيحصل التبادل
الحيوي فيها وكأنها لحظة التجيل
الصويف وقمّة الشعر والشعريّة أن
يس�تحيل القارئ عاش�قا صوفيّا
كما يقول أس�تاذنا الجليل توفيق
ب�كار .كل ذل�ك يجعل املمارس�ة
النقديّ�ة مبنيّ�ة عىل اس�راتيجية
ّ
خاص�ة أرتئيه�ا  ،ويتطلّبه�ا
ّ
النص ،وغالبا م�ا تكون مزدوجة،
إنجازيّ�ة وتنظرييّ�ة .تجم�ع بني
مس�اءلة أنظمة الخطاب وأنساق
اللغ�ة الركيبيّ�ة والتعبرييّ�ة فيه
واملس�كوت عن�ه وم�ا يبطنه من
حض�ور نفيس وذهني وفلس�في.
فتك�ون املمارس�ة النقديّ�ة ذل�ك
الح�وار بني الناق�د واملنقود .وبني
م�ا يمك�ن أن نضيف�ه إىل املعرفة
النقديّ�ة م�ن خصوصي�ات ه�ذا
الن�ص وم�ا يحيط به من أنس�اق
لغوية وبالغية ولسانيّة وغريها.
* أح�د النقاد يقول« :لم يعد النقد

تابعا للمبدع بل صار حالة إبداعيّة
مس�تقلّة» .ومنه�م من ي�رى ّأنه
يعي�ق اإلب�داع ولي�س مكمّ�ال له.
فماذا تقولني؟
م�ن الطبيع�ي أن ُتط�رح مثل
ه�ذه املق�والت ح�ول العالقة بني
النقد واإلبداع ،ويعود ذلك أساس�ا
إىل ّ
أن هذين املصطلحني قد أشكال
عىل ال ّدارسني ،وذلك ملا بينهما من
انفصال واتصال .انفصال من حيث
أن لإلبداع مالمح�ه وللنقد كيانه.
وذلك إذا ما نظرنا إىل املفهوم وفيه
يب�دو اإلب�داع «خلق�ا واخراع�ا»
والنقد «تمييزا وتثمينا وتقييما «.
وكذلك من حي�ث الوظيفة فيكون
اإلب�داع يف ه�ذا املج�ال «تخيي�ال
وتش�كيال وتعبريا» .يف حني يكون
النق�د «تحليال وتعلي�ال وتقديرا».
واتصال نابع م�ن العالقة الجدليّة
التي تربط بني الطرفني.
وسنتناول الجزء األول من السؤال
ويتعلق بم�دى اعتبار النقد «حالة
إبداعيّة مس�تقلّة» .أق�ول هنا قد
يكون النقد حالة إبداعيّة مستقلّة
يف حال�ة ّ
تعث�ر العمليّ�ة النقديّ�ة،
وأهم أس�بابها نس�خ ما رس�خ يف
نظري�ات الن�ص ومناه�ج النق�د
الغربية أو حت�ى العربيّة القديمة،
فيميل البعض إىل االشتغال بآليات
ّ
النص وغالبا
ودعائم خارجة ع�ن
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االسرالية ماريلني همربت والتي تركزت ّ
جل
كتاباتها الش�عرية يف الهايكو والتانكا وهي
قصي�دة قص�رية أيض�ا تتكون من خمس�ة
أبيات.
تعيش الش�اعرة ماريلني همربت يف ضواحي
مدين�ة س�دني يف والي�ة نيوس�اوث ويلز يف
مكان تحيط ب�ه الغابات وهي تقود جماعة
Bottlebrush Tanka Groupوكذل�ك ه�ي
عضومؤس�س يف جماع�ةBowerbird and
Tanka Huddleوق�د ن�رت الش�اعرة
نصوصها الهايكوية والتانكوية يف شبكة
اإلنرن�ت ويف الصح�ف واملج�الت
واألنطولوجي�ات الش�عرية يف اس�راليا

وخارجه�ا .وللش�اعرة نش�اط متمي�ز مع
الجماعات الش�بابية الت�ي تعنى بكتابة هذا
النمط الشعري وفازت قصائدها الحرّة بعدة
جوائز يف املسابقات الشعرية املقامة هناك.
ترتب�ط الش�اعرة بعالق� ٍة قوي ٍة م�ع املكان
وخاص�ة األرض الزراعي�ة العائ�دة ألبيه�ا،
وتكت�ب عن طبيعة املكان موظفة الذاكرة يف
اس�تعادة تجارب طفولته�ا يف مزرعة أبيها.
ّ
الهايك�وي نق�رأ النصوص
وم�ن منجزه�ا
التالية:
-1نه ُر مُ ر َْي -
روبيان املاء العذب

نامق عبد ذيب
التفت ّ
َ
النه ُر
كلّما
َ
َ
ُ
ُّ
رأى الخرضة تمد إستربقها
ورا َء ُه
ها هو ِّ
يفك ُر
يف ما يم َّر به
من ُق ً
رى
فيتي ُه بما رأى
مُ ختاال
بالفيضان
ُ
يعرف ما ورا َء ُه
هو
من أخطاء
لكن ُه وهو ّ
ّ
يتلف ُت
يرى حقوال
وسواقي
َ
وأ َ َجمات
يرى نزوا ِت ِه التي ارتكبها
ُ
ال ض َ
يقول
ري،
ُ
حْ
عابر
فأنا مَ ض
ٍ
ً
ُ
يحاول ّ
جنة ِو ْ
س ُعها األخطاء

انعكاس ضو ِء القمر
يقف ُز يف
ِ
-2َ
ٌ
معشوشبٌ طويل
حقل
الكناغ ُر واملاشية
ترعى جنبا ً إىل جنب
😚😚
ٌ
شالل صغ ٌ
ري يتدىل
َ
ص َخبُ املاء
ّ
يغطي أغاني الغابة
-4ُ
مسقط الرأس
جفاف سهو ِل
ِ
عواصف ترابي ٌَّة تجرفُ
ٌ
َ
مزرعة األب بعيدا ً
ِ
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سلوكيات

حنو مستقبل افضل ..هلم

كيفية محاية طفلك من االصابه
باضطراب األكل العاطفي

صفات تتسم بها الزوجة املتطلّبة املزعجة ..جتنّبيها
ال�زواج عالقة رشاكة قائمة ع�ى الحب والدعم،
أم�ا انتق�اد كل يشء ،والش�عور بع�دم االكتفاء
مهم�ا ق ّدم رشي�ك حياتك لكِ  ،فه�ذا يصنع منكِ
زوج�ة متطلّب�ة ومزعج�ة .تع�رّيف إىل  5صفات
ّ
وتجنبيها تماما ً:
تميزها،
 ّتركز عى التفاصيل السلبية
الركيز عى التفاصيل الس�لبية البسيطة يسبب
الشعور بالضيق والغضب ،ويف النهاية إذا فكرتِ
عموم�ا ً ونظ�رتِ إىل الص�ورة كامل�ة ،فس�وف
تكتش�فن أن األمر ال يس�تحق الغضب أبداً ،عى
س�بيل املثال زوجك يغلق الب�اب بطريقة تصدر
صوتا ً مرتفعاً ،أو ترك ملعقة عى طاولة املطبخ،
فهل األمر يستحق أن تغضبي منه؟
تعلم�ي أن تنظ�ري إىل الص�ورة الكامل�ة ،وأال
تركزي ع�ى التفاصيل الصغرة الس�لبية ،حتى
ّ
وتكفي عن الش�كوى.
تعززي الشعور بالرىض،
 تترسّ ع بالحديثعدم إعطاء الزوج فرصة للرح ،وعدم االستماع
إليه ،والترسع بالحديث ،يؤدي إىل تضاعف حجم
داع،
املوق�ف ،ويفجر مش�اكل ل�م يكن له�ا أي ِ
ل�ذا تع�وّدي أن تمنح�ي زوجك فرص�ة للرح،
واستمعي له جيداً ،وال تترسعي بالحديث.
ّ
متوقفة عى ما يمنحه لها زوجها
 سعادتهاإذا كان�ت س�عادتكِ متوقف�ة عى م�ا يمنحه لكِ

املطبخ

زوجك من وق�ت أو اهتمام أو غره ،فهذا يصنع
منكِ زوجة متطلّبة ،حي�ث تتفاوت الظروف فال
يس�تطيع زوجك تقديم أش�ياء لكِ ط�ول الوقت،
ما يجعلكِ كثرة الش�كوى وغ�ر راضية ،لذا أنتِ
بحاجة إىل تعلّم مهارات إسعاد نفسك.

 تعتمد عى التوقعات وال ترح متطلباتهاإذا كن�تِ ال تخربين زوجك بمتطلباتك ،وتتوقعن
أن يحققه�ا لكِ دون رشح ،فإن هذا يعني الكثر
من اإلحب�اط والغض�ب ،فالزوج بحاج�ة إىل أن
يعرف متطلّباتك بالضبط حتى يحققها لكِ  ،فهو

ال يستطيع قراءة أفكارك.
 سيئة الظنس�وء الظن كفيل بإفس�اد أي عالق�ة ،لذا حاويل
أن تلتم�ي األع�ذار لزوجك ،وأحس�ني الظن به
دائما ً.

كيكة األناناس املقلوبة اللذيذة

املكوّنات
بيض كبر الحجم ،مفصول الصفار
عن الزالل 3 -
زبدة مذوّبة  -نصف كوب
سكر أسمر  -كوب
سكر أبيض  -كوب
دقيق  -كوب
بايكنغ باودر  -ملعقة صغرة
ّ
مقط�ع إىل رشائح -
أنان�اس معلّب،
علبة
ت�وت معلّ�ب (إختي�اري)  -بع�ض
الحبات بحسب الرغبة
عصر أناناس (م�ن علبة األناناس)
 -نصف كوب

فانيليا  -ملعقة صغرة
طريقة العمل
 يف صيني�ة دائريّ�ة الش�كل ،و ّزعيالزبدة املذوّبة.
 ّريش فوق الزبدة السكر األسمر.
 ّرتب�ي رشائ�ح األنان�س يف قع�ر
الصينية.
 ضع�ي حبّ�ات الت�وت يف فجوة ّكل
حبّ�ة أنان�اس ث� ّم اترك�ي الصينية
جانبا ً.
 يف وع�اء صغر ،أنخ�يل الدقيق معالبايكن�غ ب�اودر .أترك�ي املكون�ات
الجافة جانبا ً.
 -يف الخالط الكهربائي ،أخفقي زالل

ّ
رغوي.
البي�ض حتى يصبح قوام�ه
أتركي الزالل جانبا ً.
 يف وع�اء آخر ،ضعي صفار البيضواخفقي�ه م�ع الس�كر األبي�ض
والفانيلي�ا حتى يصبح ق�وام املزيج
كالكريمة.
 أس�كبي عصر األناناس وأضيفياملكونات الجافة.
 أخلط�ي املكون�ات جي�دا ً حت�ىتتجانس تماما ً.
 أضيف�ي زالل البي�ض الرغ�ويواخفقي مجددا ً.
 أسكبي خليط الكيكة فوق صينيةاألناناس.

 أدخ�يل الصيني�ة إىل ف�رن محمّىواخبزي الكيكة من  30إىل  40دقيقة
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حت�ى تنض�ج .إخت�ربي نضوجه�ا
خشبي صغر.
بواسطة عود
ّ

تح�رص األمه�ات ع�ى مراقب�ة
النظ�ام الغذائ�ي ألطفاله�ن،
بالتأكي�د ال تحب�ن أن يتن�اول
طفل�ك الكث�ر م�ن الس�كر أو
ّ
املصنع�ة أو الده�ون
األطعم�ة
غ�ر الصحي�ة ،ولك�ن يف خض�م
اهتمام�ك بطع�ام طفل�ك ،ق�د
تنتهجن بعض الس�لوكيات التي
تنش�ئ طفالً مصاب�ا ً باضطراب
األكل العاطفي.
واضط�راب األكل العاطفي يعني
اللج�وء إىل األكل م�ن أجل تهدئة
املش�اعر أو الش�عور بال�رىض،
وله تأث�ر غر جيد ع�ى الصحة
العام�ة ،ل�ذا يج�ب أن تراقب�ي
طريق�ة تعاملك م�ع طفلك حتى
ال تسهمي يف تنشئة طفل مصاب
باضطراب األكل العاطفي .ويف ما
ييل  3سلوكيات خاطئة قد تقعن
ً
طف�ال مصاب�ا ً
فيه�ا فتنش�ئن
باضطراب األكل العاطفي:
 1تقديم الطعام لتهدئة الطفلعندم�ا يبكي طفل�ك فتق ّدمن له
ثم�رة فاكه�ة أو قطع�ة حل�وى
لتهدئت�ه ،ف�إن ه�ذا يخل�ق خلالً
س�لوكيا ً داخله ليصب�ح الطعام
بالنس�بة إلي�ه مرتبط�ا ً بتهدئ�ة
غضبه أو حزنه.
 2املبالغة يف الرقابة عى النظامالغذائي للطفل
وج�دت دراس�ة ُن�رت يف املجلة
األمركي�ة للتغذي�ة الرسيرية أن
الطف�ل ال�ذي يتع�رّض للمبالغة
م�ن قبل األهل يف التحكم بنظامه
الغذائ�ي ،يك�ون أكث�ر عرض�ة
لإلصاب�ة باضط�راب األكل

العاطف�ي ،حي�ث يلج�أ الطف�ل
إىل األطعم�ة املمنوع�ة م�ن أجل
مواجهة املشاعر السلبية.
 3استخدام الحلوى كرشوةه�ل س�بق أن قلتِ لطفل�ك“ :لن
تحص�ل ع�ى قطع�ة حل�وى إذا
ل�م تتن�اول الخ�روات”؟ إن
ه�ذا الس�لوك يعتمد ع�ى حجب
األطعم�ة غ�ر الصحي�ة ،ث�م
استخدامها الحقا ً كمكافأة ،وهذا
يشجع الطفل عى تناول الطعام
عندما ال يكون جائعاً ،ويؤثر عى
قدرت�ه الذاتية عى تنظيم نظامه
الغذائ�ي ،فهو س�يتناول الطعام
غ�ر الصح�ي حت�ى إن ل�م يكن
جائعاً ،فقط ألنه يعني املكافأة.
وفيم�ا ي�يل  3نصائ�ح لحماي�ة
طفل�ك م�ن اإلصاب�ة باضطراب
األكل العاطفي:
ابحث�ي ع�ن ط�رق غ�ر غذائية
لالحتف�ال ،وقاوم�ي إغ�راء
استخدام الطعام كمكافأة أو من
أجل تهدئة الطفل برسعة.
ّ
تجنب�ي وص�ف أي طع�ام بأن�ه
“س�يئ” ،ألن هذا يرب�ط الطعام
بمش�اعر مثل الشعور بالذنب أو
ّ
ويغذي الرغب�ة يف تناول
الخ�زي،
الطعام بدافع العاطفة فقط.
يحت�اج طفل�ك إىل معرف�ة أن
املش�اعر الس�لبية ال ب�أس به�ا،
وأن علي�ه مواجهته�ا والتعام�ل
معه�ا دون اللجوء إىل الطعام من
أجل الهروب منه�ا ،علّمي طفلك
التح�دث عمّ�ا يج�ول يف خاطره،
واالع�راف بمش�اعره والتعام�ل
السليم معها ،ال الهروب منها.

كل يوم معلومة

طبيبك يف بيتك

طرق حلرق الدهون والتخلص من الكرش حبسب شكل اخلصر قبل شراء سيارة مستعملة ..كيف تكتشف التالعب بعداد الكيلومرتات؟

الشكل 1
ال تكتس�بن الوزن الزائ�د برسعة
ألن جس�مك يتمت�ع بعملي�ة أيض
ناش�طة .ل�ذا تتناول�ن الطع�ام
بالكمية التي تريدين .إال أن الدهون
تتجمع يف منطقة الكرش لديك .كما
أن كتلتك العضلية ضعيفة.
ف�إذا أردت أن تتخليص من الكرش
وتكتسبي الكتلة العضلية ننصحك
بأن تم�اريس التماري�ن الرياضية
التي تس�اعد عى ذل�ك مثل تمارين
املقاومة.
كذل�ك ّ
رك�زي ع�ى األطعم�ة التي
تحت�وي ع�ى الدهون الجي�دة مثل
األف�وكادو واملك�رسات النيئة وعى
النشويات .وتناويل من  25إىل  30غ
من الربوتينات خالل كل وجبة.
وتجنبّي األكل خالل الفرة الفاصلة
بن الوجبات.
وصفة س�حرية :تناويل إحدى هذه
الوجبات الخفيفة الحارقة للدهون
إذا شعرت بالجوع بن الوجبات:
 15حب�ة لوز م�ع تفاح�ة أو ثمرة
م�وز مع ملعقتن وس�ط من زبدة
الفس�تق أو جرزة غ�ر مطهوة مع
حبتي
 30غ من بوري�ه الحمص أو
ّ
فاكهة موس�مية أو ملعقتي طعام
من بذور الكوىس املش�وية مع حبة
برتقال.
الشكل 2
إذا كان هذا شكل خرصك فهو يعني
أن�ك تكتس�بن ال�وزن وتخرسينه

برسعة .كما ّ
أن الجزء األوس�ط من
جسمك يتسم بالطول فيما أطرافك
قصرة.
ولكي تحافظي عى رش�اقتك وعى
وزن مس�تقر ،م�اريس التماري�ن
التي تحتاج إىل الرسعة والقوة مثل
الركض الرسيع .فهذا يساعدك عى
ح�رق الدهون وع�ى تكوين الكتلة
العضلية بطريقة صحية.
ومن املفيد أيضا ً أن تماريس تمارين
اليوغ�ا والبيالت�س .كذل�ك اختاري
األطعمة الت�ي تحتوي عى الدهون
الجيدة وعى النشويات .وإذا رغبت
يف تناول وجبة خفيفة ،ارشبي كوبا ً
من الشاي أو القهوة.
وصفة سحرية :اتبعي هذا الربنامج

ملدة أسبوع:
اإلثنن واألربعاء والجمعة :الفطور:
ك�وب من بذور الش�وفان مع كوب
من حليب الصويا ،قبضة من اللوز
النيئ .الغداء :قطعة دجاج مشوية
م�ع الس�بانخ املطه�و .العش�اء:
سلطة كينوا وخضار طازجة.
الخمي�س والس�بت :الفطور :كوب
من اللب�ن الزبادي الطبيعي ،قبضة
م�ن اللوز النيئ ،ثم�رة تفاح ،ثمرة
موز ،بيضتان ملس�وقتان .الغداء:
طبق من التونا مع العدس وصلصة
الطماط�م الطبيعي�ة .العش�اء:
فيليه دجاج بال�كاري مع بروكويل
مسلوق.
الثلث�اء واألح�د :الفط�ور :بيض�ة

مس�لوقة ،قطعت�ان م�ن فيلي�ه
الحب�ش وس�لطة فواك�ه .الغ�داء:
دج�اج مش�وي م�ن دون جل�د.
العشاء :فيليه سمك مع الخضار.
الشكل 3
يخت�زن جس�مك الده�ون برسعة
منطقت�ي
ويتميّ�ز باالمت�الء يف
ّ
الخارصت�ن والبط�ن .كم�ا أن�ك
تكتس�بن الوزن خالل مدة قصرة
ّ
التحك�م بمس�توى
وال يمكن�ك
الده�ون لديك خصوص�ا ً أن عملية
األيض لديك ليست ناشطة.
ل�ذا م�ن ال�روري أن تس�اعدي
جس�مك ع�ى ح�رق تل�ك الدهون
من خالل ممارس�ة مختل�ف أنواع
التمارين يوميا ً.
ف�إذا أردت أن تحف�زي عملي�ة
األيض لديك تن�اويل األطعمة الغنية
بالده�ون الجيدة والربوتينات .لكن
تجنبي النشويات لتساعدي جسمك
ّ
التحكم بمس�توى األنس�ولن
ع�ى
ّ
والسكر يف دمك .كذلك احريص عى
ع�دم األكل يف الف�رة الفاصلة بن
الوجبات.
وصفة س�حرية :إلجئي إىل الخيار.
أضيف�ي قطع�ا ً من�ه إىل وجب�ة
فطورك .ح�ري س�لطة تحتوي
عليه مع القليل من عصر الليمون
والفليفلة وامللح أو الخل واألعشاب
وزيت الزيتون.
كذل�ك يمكنك تن�اول الخي�ار كلما
شعرت بالجوع خالل النهار.

نصائح طبية

ما هي أعضاء اجلسم اليت جيب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟
أعلنت الربوفيس�ورة آنا بارانوفا من جامعة جورج ميسون األمريكية،
أن ع�ى املتعايف من فروس كورونا “كوفيد ”-19إجراء فحص للرئتن
والكى والدماغ قبل كل يشء.
وقالت الربوفيسورة “يجب بعد التعايف من “كوفيد ”-19إجراء فحص
لثالثة نظم رئيس�ية يف جس�م اإلنس�ان وهي :الرئتان والكى والدماغ،
فح�ص الرئتن يقوم ب�ه أخصائي أمراض الرئة ،ويج�ب إجراء تحليل
بيوكيميائي للدم ،ففيه مؤرشات تكش�ف كيف تقوم الكى بوظائفها،
وعند اكتشاف اي تغر يف هذه املؤرشات يجب مراجعة أخصائي أمراض
الكى” .
ووفق�ا للربوفيس�ورة ،هن�اك بيانات تفيد ب�أن “كوفي�د ”-19يؤثر يف
وظائف الكى ،لذلك يجب قبل كل يشء االنتباه إىل مؤرش رسعة الرشح
الكبيبي.
وأضاف�ت ،النظ�ام الثالث ،هو الدماغ ،وعمل الجه�از العصبي املركزي
واملحيطي ،حيث هناك معلومات تش�ر إىل أن الفروس يس�بب التهابا
عصبي�ا” .وتش�ر إىل احتمال ضع�ف الذاكرة والركيز بع�د اإلصابة ب�

“كوفيد ”-19وكذلك قد يظه�ر الصداع.وتابعت “عادة عند ظهور مثل
هذه األعراض ،عمليا نادرا ما يراجع الناس الطبيب .ولكن من الناحية
النظري�ة يجب مراجع�ة طبيب األعصاب الذي يمكنه تقديم املس�اعدة
الالزمة للتخلص من هذه األعراض”.

يق�وم بعض مالكي الس�يارات بالتالعب يف
ع�داد الكيلوم�رات من أجل زيادة س�عرها
عن�د بيعه�ا ،فكي�ف يمك�ن للمقبل�ن عى
الراء من اكتش�اف هذا التالعب قبل رشاء
سيارة مستعملة؟
أوضح ن�ادي الس�يارات  ADACاألملاني أنه
يمك�ن للمحتال�ن تزييف ع�دادات الرسعة
للمركبات الحديثة بطرق مختلفة عى سبيل
املث�ال ع�رب مقب�س  OBD2أو ع�رب موصل
تش�خيص ع�داد الرسع�ة أو مب�ارشة عرب
رقاقة ذاكرة عداد الرسعة .
ويف العادة ال يتم تخزين بيانات الكيلومرات
املقطوعة فقط يف ذاكرة مجموعة العدادات،
ولكن يف الغالب يف مواقع مختلفة يف السيارة،
لكن ه�ذه ليس�ت مش�كلة للمحتالن ذوي
الخربة ،الس�يما مع مس�اعدة من الربنامج
الصحيح.
ويويص الخرباء بالتحقق من فواتر اإلصالح،
والتقارير املتعلقة بالس�يارة ،وخاصة التي
تنص عى املس�افة املقطوعة بالكيلومرات،
والتحق�ق م�ن اإلدخاالت يف كتي�ب الفحص
ومرات تغير الزيت.

ويمكن التواصل مع مالك الس�يارة السابق
للتحقق من قراءة العداد عند البيع ،وبعد هذا
كله يتم النظر لداخل السيارة ومقارنة حالة
املقاعد والدواس�ات مع واقع ق�راءة العداد،
مع األخذ يف االعتبار سلوك االستخدام.
ويتع�ن ع�ى البائ�ع التأكيد عى “املس�افة

الفعلي�ة” يف عق�د ال�راء بأرق�ام محددة،
م�ع تجنب عبارات مثل “ق�راءة األميال” أو
“وفقا لعداد الرسعة”.
وإذا ل�زم األم�ر ،يمكن أيضا إج�راء فحص
الس�يارة املس�تعملة يف مرك�ز متخص�ص
والتحقق من عدم التالعب يف العداد.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

مخسة أنظمة شائعة لفقدان الوزن غري ناجحة وضارة للجسم
الرش�اقة حل�م كل فت�اة تعان�ي
من الس�منة ،ل�ذا يلج�أن إىل طرق
متعددة إلنقاص الوزن ،لكن هناك
بع�ض الطرق الض�ارة التي يكون
لها تأثرات سلبية عى الجسم.
يف الت�ايل أب�رز األنظم�ة الخاطئة
وغ�ر الناجح�ة لفقدان الجس�م
وكان أبرزها:
 .1ممارسة التمارين الشديدة:
يحتاج الش�خص ال�ذي يعاني من
الس�منة إىل  150دقيق�ة فقط من
التمارين خالل أسبوع ،ولكن هناك
الكث�ر يس�عون إىل تحقي�ق وقت
أكثر من املرصح به؛ فيؤثر بالسلب
عى صحة اإلنس�ان ويجعله يشعر
باإلرهاق عى املدى الطويل.
 .2رشب املزيد من املاء:
ال يس�اعد رشب امل�اء بكثرة عى
فقدان الوزن ،لكن�ه يحافظ عى
حال�ة الرطيب ويمكن أن يجعلك
تشعر بالش�بع ،األمر الذي يؤدي
إىل تن�اول املزي�د م�ن الوجب�ات
الخفيفة.

 .3ممارس�ة التماري�ن عى معدة
فارغة:
عن�د ممارس�ة الرياض�ة يحتاج
الجس�م إىل الطاق�ة ،وعدم وجود
سعرات يحرقها ،يؤدي إىل انهيار
العضالت.
 .4أطعم�ة ت�رسع عملي�ة التمثيل
الغذائي:

تناول األطعم�ة التي تحتوي عى
نسبة عالية من السكر والكافين
الت�ي يزع�م البعض أنه�ا ترسع
عملي�ة التمثيل الغذائ�ي وبالتايل
فق�دان ال�وزن ،وهو غ�ر مُ ثبت
علميا ً.
 .5تناول األطعمة الحارة
يزع�م البع�ض أيض�ا أن تن�اول

األطعمة الحارة والفلفل يس�اعد
عى فقدان الوزن باعتباره يحرق
الده�ون ،لكنن�ا ن�ويص بتجن�ب
تناول األطعم�ة الحارة قبل النوم
بنحو س�اعتن أو ثالثة ،إذ تشر
األدل�ة العلمي�ة إىل أن األطعم�ة
الح�ارة تؤدي إىل األح�الم الغريبة
واملقلقة ،ومشاكل يف املعدة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :العمل دوّامة ال تنتهي ،ح�اول أال تأخذك إىل
قاع املش�اكل النفسية والتوتر وعالج مشاكلك املهنية
بحكمة
عاطفياً :استمرار العالقة العاطفية من طرف واحد سيجعلك
تندم ،الوقت مناسب للتعبر عن مشاعرك
صحياً :التعب الذي تعانيه ليس عضويا ً يف األس�اس بل سببه
نفيس ،فعالج مشاكلك النفسية لتخف آالمك

الثور

مهني�اً :إن عملك هو مصدر رزقك وال بديل عنه أقله
يف امل�دى املنظ�ور ،فانتب�ه وال تتخذ ق�رارا ً مترسعا ً
برتكه.عاطفياً :ال تق ّدم عى أعمال عش�وائية للفت نظر
الرشيك ،فهو راض عمّا قدمته حتى اليوم ولس�ت مضطرا ً
ٍ
ً
املزيد.صحي�ا :أن�ت واقع تحت ضغوط نفس�ية تؤثر يف
إىل ب�ذل
أعصاب�ك ،م�ن املستحس�ن أن تس�عى لتنظيم حيات�ك اليومية
والتخلص من أسباب القلق والهم

الجوزاء

مهني�اً :تف�رض رشوطك الجدي�دة يف العم�ل ،وهذا
يس�اعدك عى تحس�ن ظروفك املادية واملعنوية عى
ح ّد سواء
عاطفياً :ال تعاتب الرشيك باستمرار ،ألن ذلك سيزعجه عى
املدى الطويل وسيؤدي اىل نتائج غر مرضية
صحي�اً :ابتع�د ع�ن األش�خاص الس�لبين وح�اول أن تتجاهل
األشخاص العدائين أينما كنت لتهدئ أعصابك

 - 636املس�لمون بقي�ادة أبو عبي�دة بن الجراح
يفتحون مدينة حمص بعد أن حارصوھا حصار
ا شديدا فاضطرت املدينة إىل طلب الصلح ،فكتب
املس�لمون ألھلھ�ا كتاب�ا باألمان عى أنفس�ھم
وأموالھم.
 - 987انتخاب أوغو كابيه ملكا عى فرنسا.
 - 1671العثمانيون يعلنون الحرب عى بولندا.
 - 1812الرئي�س األمريك�ي جيمس ماديس�ون
يطلب من الكونغرس إع�الن الحرب عى اململكة
املتحدة .
 - 1920أدولفو دي ال ويرتا يتوىل رئاسة املكسيك
لفرتة انتقالية.
 - 1938اإلص�دار األول للمجل�ة املص�ورة
سوبرمان.
 - 1949ج�الء اإليطالين ع�ن ليبيا وامللك محمد
إدريس السنويس يعلن استقالل دولة برقة.
 - 1955استقالل تونس.
 - 1958كن�دا تبدأ بث�ا تلفزيوني�ا يغطي جميع
األرايض الكندية.
 - 1959صدور الدستور التونيس.
 - 1973رئي�س ال�وزراء اليونان�ي جيورجيوس
بابادوبولوس يلغي امللكية ،وتم إقرار ھذا اإللغاء
يف استفتاء عام .1974
 - 1980املحطة اإلخبارية العاملية يس إن إن تبدأ
عملھا.
 - 1987اغتيال رئيس وزراء لبنان رش�يد كرامي
بتفجر مروحيته.

السرطان

مهني�اً :األخط�اء الصغ�رة غالبا ً ما تك�ون مؤرشا ً
لبعض الترسع ،فح�اول معالجة الوضع رسيعا ً حتى
ال تتفاقم األمور
عاطفياً :غرة الرشيك م ّ
ربرة وال سيما أنك تبالغ أحيانا ً يف رد
فعلك تجاه اإلطراء ،الذي تتلقاه يوميا ً
صحياً :خذ قس�طا ً من الراحة والنوم فذلك رضوري الس�تعادة
نشاطك

األسد

مهنياً :كن أكثر تعقالً مع الزمالء ،أي خطوة ناقصة
تؤدي إىل عواقب قد ال تحتملها
عاطفي�اً :العربة األساس�ية يف العالق�ة بالرشيك تتمثل
بعام�ل الثق�ة الذي يجم�ع بينكما ،وكل ما ع�دا ذلك يبقى
تفاصيل
صحياً :تس�تعد جس�ديا ً لب�دء يوم جدي�د ،وهذا يس�اعدك عى
مقاومة الكسل والتعب وتوتر األعصاب

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهنياً :انفراجات مالية غر متوقعة ،وهذا ما يدفعك
إىل مزيد م�ن التبذير غر امل ّ
ربر ،فانتبه واس�تفد من
دروس املايض
عاطفي�اً:ردم اله�وة مع الرشي�ك يقابله الجمي�ع بارتياح
كبر ،وتكون له أصداء إيجابية عى العالقة بينكما
صحياً :ما من سبب لتوتر أعصابك ،كن هادئا ً مطمئنا ً وخصوصا ً
إذا كانت أوضاعك العاطفية واملحالية بحالة جيدة

الميزان

مهنياً :ال تترسع لتحقق األهداف التي تس�عى إليها،
فالترسع يسبب املتاعب غر املتوقعة
عاطفياً :خفف من حدة قساوتك يف تعاطيك مع الرشيك،
ألن ذلك قد يولد نفورا ً بينكما
صحي�اً :ح�اول أن تضبط ش�هيتك ،وإذا عجزت ع�ن ذلك راجع
أخصائي التغذية

العقرب
مهنياً :تط�ورات إيجابية مهنياً ،واس�تيضاح األمور
رضور لجالء الصورة أكثر
عاطفي�اً :الرشيك لن يعيق مش�اريعك البعيدة عن الحب،
وهو أكثر من يعلم بما تخطط له للمستقبل
صحياً :إمأل الفراغ بممارس�ة الرياضة أو بأي نشاط من شأنه
إفادتك صحيا ً

القوس

مهني�اً :ال تستس�لم ملجرد س�ماعك انتق�ادات تطال
طريقة عملك ،فالشجرة املثمرة وحدها تبقى الهدف
عاطفي�اً :ال تحمّل الرشيك هموم مش�اغلك املهنية ،فهو
غر مسؤول عن أمور ال صلة له بها
صحياً :خفف كثرا ً من رشب املنبهات مس�اء ،فهي تس�بب لك
األرق وآالما يف املعدة

الجدي

مهني�اً :العم�ل تح�ت الضغط ق�د يوقع�ك يف بعض
األخطاء ،فكن حذرا ً لتتجاوز هذه املرحلة
عاطفياً :البحث يف دفاتر املايض قد يس�بب لك املش�اكل،
فال ترتك نفسك أسرا ً له
ً
صحي�اً :الراحة الفكرية مهمة جدا من أجل صفاء الذهن ،وهذا
يساعدك عى التطوّر

الدلو

مهنياً :التحرك الرسيع ّ
يوفر عليك املطبّات ويخلصك
من العوائق ويساعدك عى تعزيز موقعك
عاطفياً :يشكل فينوس مربعا ً دقيقا ً مع مارس ويضعك
يف حال كنت تعيش مع رشيك يف موقع صعب ويضع عالقتك
به عى املحك.صحياً :إذا كنت متعبا ً بعض اليشء حاول الخروج
أكثر واالحتفال مع األصدقاء فهذه هي الوسيلة الفضى للراحة
واستعادة نمطك االعتيادي

الحوت

مهنياً :مجالك الحساس يسلّط الضوء عى شخصيتك
ويبقيك عرضة لحس�د اآلخري�ن ومحاولة النيل منك،
فكن حذرا ً
عاطفي�اً :إذا طل�ب من�ك الرشي�ك مش�اركته يف حل بعض
املشاكل ،ال ترتدد يف ذلك
صحياً :تجنب كل ما يس�بب األذى لصحتك ،أو يعرضك لإلصابة
باألمراض.

 - 2001م�رصع املل�ك النيبايل برن�درا وزوجته
وأبنائ�ه وإخوانه وأخواته الذين كانوا عى س�لم
العرش بعد أن أطلق ابنه ويل العھد األمر ديبندار
بيك�رام الن�ار عليھ�م ،وأخي�ه جيانن�درا يت�وىل
الحكم.
 - 2004غازي الياور يتوىل رئاس�ة العراق لفرتة
انتقالية ليكون الرئيس األول للعراق بعد سقوط
حكوم�ة صدام حس�ن ع�ام  2003بع�د العزو
األمريكي.
 2009طائ�رة الخط�وط الجوي�ة الفرنس�يةالرحل�ة  447تتحطم فوق املحيط األطليس وذلك
بع�د تعرضھ�ا الضطرابات جوية ش�ديدة خالل
رحلتھا من ريو دي جانرو إىل باريس.
 - 2010إجراء انتخابات التجديد النصفي ملجلس
الشورى املرصي.
 - 2016افتتاح نفق قاعدة غوتارد يف جبال األلب
الس�ويرسية ،ليصب�ح أطول وأعمق نفق س�كة
حديدية يف العالم.
 - 2017الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب يعلن
انس�حاب الوالي�ات املتح�دة من اتف�اق باريس
للمناخ الذي وقعت عليه أواخر .2016
 - 2018بيدرو سانش�يز يتوىل رئاس�ة الحكومة
اإلس�بانية بعد اختيار الربملان ل�ه خلفا ملاريانو
راخوي.
 - 2019ن�ادي ليفرب�ول اإلنجلي�زي يحقق لقب
دوري أبطال أوروب�ا  2019بعد فوزه يف النھائي
عى توتنھام بنتيجة .2/0

غزل عراقي
كلما اكول انساك يرتعش جسمي
ويرجف جميع عضاي يابعد رسمي
شنهي الدوه املوصوف لل ماينامون
دلوني ياعشاك التعمه العيون
باسمك اسمي الناس صارتيل سوله
وحتى اسمي اغلط بي واسمك اكوله
ذمه بركبتك هاي لو ميت اني
علكرب تكتب مات جي مانساني

اختبارات شخصية

طريقة حساب درجة اإلنسجام بني الزوجني

بمج�رّد أن تتح�رّك مش�اعر
املرأة ّتج�اه الرجل ،يب�دأ العقل
والقل�ب معا ً يف البح�ث تدريجيّا ً
عن عالم�ات الح�بّ  ،لكن يقوم
نج�اح العالق�ة الزوجي�ة ع�ى
درج�ة االنس�جام والتفاه�م
بن الزوج�ن .كما ان�ه يتوقف
عى الح�وار بينهم�ا وعى مدى
اس�تماع كل منهما لوجهة نظر
اآلخ�ر وتقبله�ا .وم�ن رشوطه
ايضا ً التأقل�م مع طباع الرشيك
وصفات شخصيته .ومن املمكن
معرف�ة درج�ة االنس�جام يف
الحياة الزوجية بطريقة حساب
تاريخ ميالد الزوجن.
من اجل معرف�ة درجة التفاهم
ب�ن الزوج�ن يمك�ن االعتماد
ع�ى علم االرق�ام .ولهذا ينصح
باللج�وء اىل طريق�ة حس�ابية
تقوم عى استخدام تاريخ ميالد
كل منهما:
تاري�خ والدة الزوج�ة  2مارس
آذار 1975
تاري�خ والدة ال�زوج  15يولي�و
تموز 1973
يتم حساب تاريخ ميالد الزوجة
.27 =5 7+ 9+ 1+ 3+ 2+
9 =2+7
يتم حس�اب تاريخ والدة الزوج
.33 =3 7+ 9+ 1+ 7+ + 1+5
6 =3+3
بع�د ذلك يحس�ب تاريخا امليالد
معا ً 6= 1+5 .15=9+6
وبحس�ب ه�ذه النتيج�ة يمكن
تحديد طبيعة العالقة ومستوى
االنسجام بن الزوجن.

 1تعني ه�ذه النتيجة ان الحياة
الزوجية تتميز بالحيوية واملرح
وان كانت تشهد بعض الخالفات
احيان�اً .وتدل ع�ى ان الزوجن
يحبان خوض النقاشات املثمرة
والتي تؤدي اىل النتائج االيجابية.
كم�ا انهما يس�عيان اىل االتفاق
ع�ى كل التفاصيل قب�ل القيام
بأي خطوة يف حياتهما.
 2يكش�ف الحص�ول ع�ى هذه
النتيج�ة ان كالً م�ن الزوج�ن
يبدي الكث�ر من الوف�اء لآلخر
وانهم�ا يتب�ادالن املش�اعر
واالهتمام يف الكثر من االوقات.
وي�دل يف املقابل عى ان احدهما
يبال�غ يف التبعي�ة لآلخر وهو ما
يمكن ان يحدث خلالً يف العالقة
احيان�ا ً بس�بب ش�عور اح�د
الطرفن بالنقص.
 3م�ن اب�رز ارسار العالق�ة
الزوجي�ة التي تش�ر اليها هذه
النتيجة ان حياة الزوجن تشهد
ثغرة مهمة ألنهما ال يتشاركان

الهواي�ات نفس�ها .لكنها تعني
يف املقاب�ل ان عالق�ة صداق�ة
تجمعهم�ا رغ�م التناقض�ات.
فكل منهما ال يرتدد يف اللجوء اىل
اآلخر عند مواجهته الصعوبات.
 4اذا ت�م الحص�ول بع�د اجراء
العملية الحسابية عى هذا الرقم
فه�ذا يدل عى ان احد الرشيكن
يحتاج دائما ً اىل الشعور باألمان
وان ت�وازن العالق�ة يق�وم عى
م�دى ق�درة الط�رف اآلخر عى
توف�ره له .ففي ح�ال لم يفعل
ه�ذا م�ن املمك�ن ان تتع�رض
حياتهم�ا لالعتزاز بس�بب عدم
شعور الطرف االول بالرىض.
 5تفي�د ه�ذه النتيج�ة ب�أن
الوض�وح والرصاح�ة هما رس
االنس�جام بن الزوجن .فليس
ع�ى اي منهم�ا اخف�اء اي امر
ع�ن اآلخ�ر واالفض�ل ان يكون
كصفحة بيضاء .كما تش�ر اىل
ان عالجهم�ا املش�اكل بجدي�ة
يضمن استمرار عالقتهما.

 6اذا ادى حساب تاريخي ميالد
الزوجن اىل الرقم  6فهذا يش�ر
اىل ان كالً منهم�ا ال ي�رتدد يف
اظه�ار تعاطف�ه وتضامنه مع
الط�رف اآلخ�ر كلم�ا احتاج اىل
ذلك .وهذا ما يساعد عى تمتن
عالقتهم�ا وجعلها اكث�ر قدرة
ع�ى مواجه�ة املصاع�ب مهما
بلغت درجتها.
 7يكش�ف الرقم  7بعض ارسار
العالقة الزوجية ايضا ً ومنها ان
التفاهم ب�ن الزوج�ن يتوقف
ع�ى مدى ق�درة كل منهما عى
الحفاظ ع�ى ارسارها .كما انه
يرتبط بمدى اس�تعداد الطرفن
ملواجهة الظ�روف الصعبة التي
يمكن ان تعصف بحياتهما.
 8يشر الحصول عى هذا الرقم
اىل رضورة ش�عور الزوج�ن
باالندف�اع والحم�اس م�ن اجل
تمت�ن الرابط ال�ذي يجمعهما.
ويعن�ي ان التفاه�م بينهم�ا
يتوقف ع�ى هذا كما عى درجة
تشجيع كل منهما لآلخر ليحقق
النج�اح والتق�دم ويتمك�ن من
تطوير قدراته الذاتية.
 9اذا ت�م الحص�ول ع�ى ه�ذه
النتيجة فهذا يكشف ان العالقة
الزوجية تصبح اكثر قوة ومتانة
يف ح�ال ق�ام كل م�ن الزوجن
بمهماته ع�ى اكمل وجه .ويدل
ع�ى رضورة ع�دم ش�عور اي
منهما بالحرم�ان او النقص يف
اي م�ن اتجاه�ات الحياة وعى
اهمية تمتع�ه باملرونة من اجل
اقامة الحوار مع رشيك الحياة.

قصة مثل

فلوسه صارت جبيبه  ...ليش مايضحك ؟

يرضب للشخص الذي يبخس الناس حقهم
ويجعل من باطله حقا فرضه عليهم  ،لؤما
منه وبهتانا .
أصله:
أن رج�ال كان ق�د أقرض جح�ا بعض املال
ألجل معن  .فلما حان موعد سداد ال ّدين لم
يك�ن مع جحا من املال ما يس� ّدد به دينه .
فاعتذر للرجل ّ ،
وعن له موعدا آخر للسداد
ّ
املعن لم يستطع
 .فلما عاد الرجل يف املوعد
جح�ا أن يفي له بما وع�ده به  ،لضيق ذات
ي�ده  ،فراح يماط�ل الرجل ويع�ده مواعيد
أخرى  .واس�تمر الحال هك�ذا زمنا طويال
كل الرجل ّ
حتى ّ
ومل .

ويف ذات ي�وم ج�اء الرج�ل إىل بي�ت جح�ا
يطالب�ه بس�داد ال ّدين  ،فخرج إلي�ه ولده ،
وق�ال له  (( :والدي يقرؤك الس�الم ويقول
لك  :أن بجوار بيتنا أكواما كثرة من الشوك
 ،وأن رعاة الغنم كثرا ما يمرون بأغنامهم
ّ
فتحت�ك فراء تل�ك األغنام بتلك
م�ن ههنا ،
األشواك  ،فينزع منها بعض الصوف فيعلق
بالش�وك  .وقد أمرني وال�دي أن أجمع ذلك
الصوف العالق بالشوك كل يوم وأحتفظ به
ّ
وننظفه
حت�ى يصبح كمية كب�رة فنعزله
ّ
ّ
ونلف�ه عى ال�دوالب ،
ونمش�طه ونغزل�ه
ث�م نحيكه عب�اءة كبرة  ،متقن�ة الصنع ،
ناعم�ة امللمس  ،فنبيعها بثمن عال  ،ونفي

ل�ك حقك من ذلك الثمن ))  .ولم يكد الرجل
يس�مع ذلك الكالم حت�ى راح يضحك عاليا
وهو يفحص األرض برجليه  ،حتى استلقى
عى ظهره من شدة الضحك .
مل�ا عاد جح�ا إىل بيته  ،أخربه ول�ده بقدوم
الرجل الدائن  ،وم�اذا قال له  ،وكيف رشح
له األم�ر رشحا كافيا حت�ى فحص األرض
بقدمي�ه  .فقال جحا  :معلوم يضحك  ...إذا
(( فلوسه صارت بجيبه  ...ليش مايضحك
؟ ))  .ذاع ذل�ك الخرب بن الناس  ،فضحكوا
م�ن ق�ول جحا وعجب�وا من فعل�ه  ،ورثوا
لحال ذلك الدائن املسكن .وذهب ذلك القول
مثال.

من الفيسبوك
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acebook

هـــــــل تعلــــــم
هل تعلم أن أول مدينة زودت بشبكة هاتفية هي “باريس.
هل تعل�م أن أنثى البعوض هى التى تمتص الدم لنضج البيض ،أما
الذكر فيتغذى عى عصارة النباتات ورحيق االزهار.
هل تعلم أن الفيل هو الحيوان الوحيد الذي له أربع ركب.
ه�ل تعل�م أن العالم ابن خلدون هو مؤس�س عل�م االجتماع ،وهو
للبرش س�واء بش�كل مجموع�ات أو
دراس�ة الحي�اة االجتماعي�ة
ِ
مجتمعات باالضافة إىل دراسة التفاعالت االجتماعية بن البرش.
ه�ل تعلم أنه ت ّم اخرتاع س�اعة الي�د يف عام  1904م�ن ِقبل لويس
كارتييه.
هل تعلم أن امللكة حتشبس�وت حكمت م�رص كرجل وليس كامرأة
وله�ذا الس�بب كتبت أس�ماؤها وألقابه�ا امللكية ب�دون املخصص
األنثوى أال وهو حرف التاء.

سودوكـــو

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

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7255 :االحد  31أيار 2020
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تويف الفنان الكبري حس�ن
حس�ني ع�ن عم�ر ناهز
 89عامً ا بمستش�فى دار
الف�ؤاد ،إث�ر أزم�ة قلبية
مفاجئ�ة أدت إىل دخول�ه
املستش�فى  ،وبق�ي عىل
مدار ال�  24س�اعة داخل
العناية املركزة حتى فارق
الحياة.
وكان الفنان الكبري حسن
حسني قد شارك يف العديد
من األعمال التليفزيوينة
والس�ينمائية املهمة عىل
م�دار املواس�م املاضي�ة،
حيث ش�ارك يف مسلس�ل

بمقدار  444مليار دوالر

انترنت بسرعة  44.2تيرابايت
في الثانية
تمك�ن باحث�ون أس�راليون م�ن
تحقيق رسعة انرن�ت غري عادية
بلغ�ت  44.2ترياباي�ت يف الثاني�ة
( ،)Tb / sوذلك باس�تخدام ألياف
برصي واحد ،ما يجعل من املمكن
تنزي�ل  10000فيلم ع�ايل الدقة يف
ثانية واحدة.
فبينم�ا كن�ا راض�ن ع�ن  1أو
 2ميجاب�ت  /ثاني�ة قب�ل بض�ع
سنوات ،ازداد الطلب عىل اإلنرنت
ع�ايل الرسع�ة ،وذل�ك بفض�ل ما
اتاحت�ه األلي�اف الضوئي�ة ،الت�ي
توف�ر رسع�ات أع�ىل م�ن 30
ميجاب�ت  /ثانية ،ويف بعض الدول
واملناط�ق تراوح رسع�ة االنرنت
بش�كل عام ب�ن  100ميجابت /
ثانية و  10جيجابت  /ثانية ،لكن
باحثن أس�رالين توصلوا مؤخرا
إىل أنرن�ت أرسع ملي�ون مرة عىل
االنرنت الحايل ،حيث تبلغ رسعته
 44.2ترياباي�ت يف الثاني�ة (Tb /
.)s
وق�د ت�م الوص�ول إىل ه�ذه
النتيج�ة باس�تخدام ليف
برصي واحد عىل مسافة
 75كم.
ولتحقيق ه�ذه الرسعة
املذهلة ،ش�كل باحثون
أس�راليون م�ن ث�اث

07810090003

وفاة الفنان حسن حسني عن عمر ناهز  89عامًا

عـين على العالم

جامع�ات رئيس�ية ( Monashو
ً
فريق�ا
 Swinburneو )RMIT
لتحقي�ق أرسع رسع�ة لإلنرن�ت
يمك�ن تحقيقها باس�تخدام ليف
ضوئي واحدة.
املث�ري أكث�ر لإلعج�اب ،ه�و أن
االختب�ار لم يتم أج�راؤه يف املخترب
فقط ،ولكن ً
أيضا يف بيئة حقيقية
واقعية.
وم�ن أج�ل تحقي�ق ه�ذا التدفق
الهائ�ل ،اس�تخدم الباحث�ون م�ا
يع�رف ب�� «  »micropeigneذي
موج�ة منعزلة ،ال�ذي يحل وحده
محل أشعة الليزر تحت الحمراء ال�
 80املستخدمة يف األوقات العادية،
وه�ي تقنية متوافق�ة بالفعل مع
شبكة األلياف البرصية.
عاوة عىل ذلك ،كان هدف الباحثن
هو «إظهار قدرة األلياف الضوئية
التي لدينا بالفعل يف هذا امليدان».

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

«س�لطانة املعز» مع غادة
عبد ال�رازق ،والذي عرض
يف موس�م درام�ا رمض�ان
املنقيض ،ومن قبلها شارك
يف مسلس�ل «أب�و جب�ل»،
للنجم مصطفى ش�عبان،
وال�ذى ع�رض يف موس�م
دراما رمضان املايض.
وش�ارك أيض�ا يف موس�م
عي�د األضحى الس�ينمائي
امل�ايض ،بفيل�م «خي�ال
مآت�ة» ،من بطول�ة النجم
أحم�د حلم�ي ،والنج�وم
منة شلبي وخالد الصاوي
وبيومى فؤاد.

هدية غير متوقعة لحليمة بولند تثير غضب الكويتيين
كالعادة ُتث�ري اإلعامي�ة الكويتية حليمة
بولند جدالً واس�عا ً مع كل ظهور لها عرب
التواص�ل االجتماع�ي ،ولك�ن ه�ذه املرة
بس�بب هدي�ة َتلَ ّقته�ا من مرك�ز صباح
األحمد للموهبة واإلبداع.
ونرشت بولند مقطع فيديو عرب حس�ابها
الشخيص عىل «سناب شات» كشفت فيه
عن الهدي�ة التي وصلتها من مركز صباح
األحم�د للموهب�ة واإلب�داع ،والت�ي كانت
عبارة ع�ن كمية كبرية م�ن أقنعة الوجه
للحماية من فريوس كورونا.
وأثن�ت بولند يف مقطع الفيديو عىل نوعية
األقنعة ،وأعرب كثري م�ن متابعي حليمة
بولند عن اس�تيائهم الش�ديد من إرس�ال
هذه الهدية إىل بولند يف الوقت الذي تش�هد
فيه الكويت نقصا ً
شديدا ً لدى املراكز
ا لطبي�ة

واألطب�اء يف مث�ل ه�ذه املع�دات الت�ي
تساعدهم يف الوقاية من كورونا.
ونق�ل تقرير لصحيفة األنب�اء الكويتية
ع�ن النائب محمد هايف اندهاش�ه من
تلقي حليمة هذه الهدية بكميات كبرية
رغم َقلّة ع�دد الكمامات ل�دى الطواقم
الطبي�ة ،وق�ال ّ
إنه ع�ىل رئي�س الوزراء
فت�ح تحقيق عاج�ل بما س�ماه «العبث
والفساد» ،بحسب قوله.
كما دع�ا مجلس األم�ة إىل الوقوف يف أوىل
جلساته عىل كل ما يحصل من تجاوزات يف
ظ ّل انتشار فريوش كورونا مثل التضارب
ِ
يف أسعار الكمامات واحتكارها.
م�ن ناحية أخرى ،أش�ارت صفحة «هنا
الكويت» عىل «انستقرام» إىل ّ
أن رئيس
العاق�ات العام�ة يف مرك�ز صباح
األحم�د ،نفى مس�ؤوليته يف هذا
اإلط�ار ،مش�ريا ً إىل ّ
أنه س�يت ّم
ّ
فتح تحقيق ملعرفة من َ
س�لم
العلبة لإلعامية.

حقيقة االقتباس في «أوالد آدم»

ألول مرة« ..انستغرام» يعلن مشاركة األرباح مع
صناع المحتوى

نرش بعض املتابعن عىل مواقع التواصل االجتماعي أن بعض املش�اهد من مسلسل
«أوالد آدم» مقتبس�ة عن مسلس�ل إس�باني ،خصوصا ً لجهة األحداث التي تدور يف
سجن النساء وعاقة زينة (ندى ابو فرحات) ب�عبا (كارول عبود) ،وقيل إن بعض
األحداث ظهرت يف املسلسل اإلسباني ُ
ونقلت إىل الشاشة الصغرية.
لك�ن معلومات مؤكدة تفيد بأن ّ
كل ما ورد يف املسلس�ل هو م�ن بنات أفكار الكاتب
رامي كوس�ا ،وأن الكام عن االقتباس يأتي يف نهاية املطاف مجرد توارد أفكار ليس
ً
خصوص�ا أن بعض االفام املرصية عرضت مثل الخطة التي وضعت «أوالد آدم»
إال،
ً
لتسهيل عملية هروب زينة من السجن وهذا ليس جديدا؛ فالسجن يجب أن يصاب
بعارض صحّ ي حتى يسهل خروجه ونقله اىل املشفى ثم تهريبه إىل أي مكان.
يف الس�ياق ،عل�م أن الفنان مكس�يم خليل لم يرفض الظه�ور يف الربنامج الخاص
والحوار عىل شاشة ال�»أم تي يف» الذي استضاف أبطال العمل ،لكنه ّ
فضل املتابعة
هذه املرة.
يُذك�ر أخريا ً أن�ه لم ي ّ
ثان م�ن «أوالد آدم» ،وإن تم ذلك فلن يكون
ُبت بعد أمر جزء ٍ
الكاتب هو نفسه الذي كتب الجزء األول.

للمرة األوىل منذ إطاقه ،سيشارك تطبيق «إنستغرام» أرباحا مع صانعي
املحت�وى من خال اإلعان�ات الظاهرة عىل خدمة «آي جي تي يف» التي
يقدمها ،ومن خال «الش�ارات» التي من املمكن أن يشريها املستخدم
خال متابعته للبث املبارش عرب حسابات مختلفة عرب املوقع.
ويهدف إنس�تغرام لتش�جيع صانع�ي املحتوى عىل تقدي�م املزيد من
األف�كار الجاذب�ة ملتابع�ن أكث�ر ،ما ينعك�س بالفائدة ع�ىل كل من
املستخدم والتطبيق.
وكان إنس�تغرام قد أملح يف وقت سابق إىل إضافة اإلعانات يف خدمة
«آي ج�ي تي يف» ،حي�ث أعلن التطبي�ق أن الفيديوهات األكثر طوال
ستحظى بفرص أكرب لكسب األموال.
واعتبارا من األس�بوع القادم ،ستبارش اإلعانات بالظهور مبدئيا
عىل فيديوهات لح�وايل  200صانع محتوى يتحدثون اإلنكليزية،
مثل آدم وحيد ولييل بونز.
واختار إنستغرام اململوك لرشكة فيسبوك معظم صناع املحتوى
بسبب شهرتهم السابقة عىل تطبيق «تيك توك» الصيني.
أم�ا اإلعان�ات التي س�تظهر ملس�تخدمي التطبيق فس�تكون
لرشكات مثل «آيكيا»« ،بوما» و»سيفورا».
وقال جس�تن أوسوفسكي ،مدير عمليات إنستغرام ،إن التطبيق
سيش�ارك نس�بة  55باملئ�ة مقطوع�ة م�ن األرباح م�ع صانعي
املحتوى.
ويف خط�وة الحقة ،سيس�عى التطبيق إىل ضم ع�دد أكرب من صانعي
املحتوى حول العالم لرشكائه يف األرباح.

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

منهج نقابة الصحفيني
 ٠٠االرتقاء باحلياة حنو
االفضل

سعد حمسن خليل

يع�رف االتكيت بانه احد س�لوكيات االداب االجتماعية س�واء
كانت املع�ارصة او احد الخصال الحميدة او الترصف بش�كل
لب�ق او املجاملة  ٠٠ويمتلك االتكي�ت العديد من القواعد التي
تتحكم يف س�لوكيات االنس�ان وعاقته مع الناس مما يساعد
االنس�ان لارتقاء بالحياة نحو االفضل وتكون صورة ايجابية
لانس�ان ل�دى الن�اس او املجتمع املحي�ط به  ٠٠وتب�دأ علوم
ف�ن االتكيت بالتحي�ة وتعزز التحي�ة باللن وبشاش�ة الوجه
وم�ن ضم�ن هذا الف�ن ه�و قواعد التع�ارف بن االش�خاص
وطريق�ة تقديم الضي�وف بعضهم لبعض وس�بل التعامل مع
الس�يدات وكيفية اس�تخدام الجمل عند اللقاء وس�بل االلتزام
باللياقة والس�لوكيات االجتماعية والذوق الس�ليم واالستماع
ومراعات مكانة االخرين واملفردات املس�تخدمة وهو اس�لوب
لكس�ب االخرين يف حال اس�تخدامه بالطريق�ة الصحيحة كل
ه�ذه املفردات كان�ت محط اهتمام نقابتن�ا نقابة الصحفين
م�ن خال اقامة ال�دورات يف داخل الع�راق وخارجه فقد دأبت
النقاب�ة عىل تنظيم ورش عمل خارج العراق ش�ارك فيها عدد
من الصحفي�ن من مختلف املؤسس�ات االعامية باعتبارهم
قادة يف املجتمع تلقى خالها املشاركون دروس نظرية وعملية
لتطبي�ق مفردات ف�ن االتكيت وه�و منهج اختطت�ه النقابه
التزاما من حرصها عىل تطوير املهنه وجعلها من املهن الراقية
خاصة بعد ان تخطت النقابة حاجز الصوت واصبح لها وجود
يف املحاف�ل العربي�ة والدولية بعد ان تب�وء نقيبها مؤيد الامي
رئاس�ة اتح�اد الصحفين الع�رب وعضوية املكت�ب التنفيذي
لاتحاد ال�دويل للصحفين وهذه املناصب تحت�م وجود العراق
بش�كل حي�وي يف هذه املحاف�ل وقد كان�ت تلك ال�دورات التي
اقيمت يف مرص وتركيا وجورجيا وقربص االثر البالغ يف اكساب
املش�اركن معارف يف ف�ن االتكيت والعاقات العامة اس�همت
يف فت�ح اف�اق م�ن التعاون ب�ن نقاب�ة الصحفي�ن العراقين
والنقاب�ات النظ�رية جعل�ت الصحف�ي العراقي مح�ل احرام
وتقدير االوس�اط العربية واالجنبية املشاركة يف تلك املحافل ملا
يمتلك�ه من لياقة وكانت هذه ال�دورات بمصاف الدورات التي
تقيمه�ا وزارة الخارجية العداد كوادرها الدبلوماس�ية كما ان
النقابة جادة يف االكثار من اقامة الدورات املهنية التي تس�هم
يف تطوير قدرات الصحفي العراقي ومحاولة اكس�ابه معارف
جدي�دة تس�هم يف تطوير املهنة بعد دخ�ول تقنيات جديدة لم
تك�ن يف متناول الصحفي العراقي خال العقود املاضية اضافة
اىل قيامها بتاس�يس معه�د لتطوير القدرات الصحفية س�يتم
اكمال مستلزمات افتتاحه خال االشهر القادمة

محمد عبده عن تأثير الحجر :اكتشفت أ ّن
أوالدي  10وكنت أظنهم 9
أث�ار ترصي�ح َ
الف ّن�ان محمد عب�ده جدالً ُ
وس�خرية
واسعة عرب مواقع التواصل االجتماعي ،وما حدث له
بس�بب الحجر الصحي الذي َف َ
رض�ه فريوس كورونا
املستجد كوفيد .19
وكش�ف َ
الف ّن�ان محمد عب�ده ،يف حوار م�ع برنامج
«معيدين معاك�م» الذي ي َُق ِّدمه اإلعامي الس�عودي
ع�يل العليان�ي ،تأث�ري الحج�ر الصحي ع�ىل حياته
االجتماعية ،واصفا ً األمر ب��«ر ّ
ُب ضارة نافعة»؛ يف
ً
إش�ارة إىل الجلوس والتواصل م�ع العائلة ،الفتا إىل
ّ
أنه اكتشف ّ
أن أوالده  10بعد أن كان يظنهم .9
وق�ال عب�ده« :والله أن�ا بقول رب ض�ارة نافعة
أوالدنا فرحوا بينا والعائلة فرحت بينا أكثر».

«فيسبوك ماسنجر» تطرح أداة جديدة
لحماية األطفال والقصر

وع�ن حيات�ه يف الع�زل املنزيل ،ق�ال عب�ده« :ما بقى
بيجاما ما لبس�ناها ما بقى ثوب ما لبسناه وأوالدي
طلعوا  10وأحسبهم  ،»9عىل حد تعبريه.
وأقام عبده حفلته األوىل من�ذ َت َف ِّش فريوس كورونا
«ع�ن بعد» بمناس�بة عيد الفطر وانت�رشت مقاطع
له م�ن الحفلة بينم�ا كان يبكي خ�ال أدائه أغنيته
الش�هرية «األماكن» ،وهو ما ربطه البعض بما قاله
نجل�ه عرب «توي�ر» يف اليوم الذي َ
س�بق الحفل ،بعد
إش�ارته ّ
بأن والده يعاني من «اكتئ�اب خفيف» بعد
جلوس�ه يف البلد نفس�ه ألطول ف�رة يف حياته ،ودعا
جمه�وره إىل إرس�ال رس�ائل تفرح�ه خ�ال حفلته
االفراضية.

أريانا غراندي تعلق على مقتل شاب على يد الشرطة األمريكية
كش�فت تقاري�ر صحفي�ة عاملية أن
تطبي�ق «فيس�بوك ماس�نجر» ب�ات
يوفر أداة جديدة م�ن نوعها ،يمكنها
أن تحم�ي األطف�ال والق�رص من أي
دردشات ضارة.
تل�ك التقنية الجدي�دة محاولة لجعل
«ماسنجر» أكثر أمانا ملساعدة ماين
األشخاص ،خاصة القارصين لتجنب
التفاعات الضارة املحتملة وعمليات
االحتي�ال املحتملة من دون املس�اس
بخصوصيتهم.
وس�يمكن ملس�تخدمي «ماس�نجر»
من مش�اهدة إش�عارات األمان ،التي
تظهر يف املحادثات ،وتقديم النصائح
ملس�اعدتهم يف اكتش�اف أي أنش�طة
مريب�ة ،واتخ�اذ إج�راءات لحظ�ر
أو تجاه�ل ش�خص ال يب�دو أن�ه ذو
توجهات سليمة.
وم�ن املتوق�ع أن تبدأ «فيس�بوك» يف
ط�رح تلك املي�زة الجدي�دة عرب نظام
تش�غيل «أندرويد» ،فيما سيتم توفري
املي�زة إىل مس�تخدمي نظام تش�غيل
«آي أو إس» ع�رب هواتف «آيفون» يف
الفرة املقبلة.
وق�ال ج�اي س�وليفان ،مدي�ر
إدارة منتج�ات ماس�نجر للس�ام
والخصوصية« :مع انتقال فيس�بوك
ماس�نجر للتش�فري الش�امل ،يت�م

االس�تثمار يف أدوات للحف�اظ ع�ىل
الخصوصي�ة والحف�اظ ع�ىل أم�ان
األش�خاص م�ن دون الوص�ول إىل
محتوى الرسالة».
وتحد تحديثات وأدوات ماس�نجر من
إمكانية اتصال البالغن بالقرص ،عن
طري�ق تفعي�ل خاصية التعل�م اآليل،
اكتشاف وتعطيل حس�ابات البالغن
الذين يشاركون يف تفاعات غري الئقة
مع األطفال.
وتعمل ميزة األمان الجديدة عىل تعليم
األش�خاص الذين تق�ل أعمارهم عن
 18عامً �ا توخي الحذر عن�د التفاعل
م�ع ش�خص بال�غ ق�د ال يعرفون�ه
وتمكينهم من اتخ�اذ إجراء قبل الرد
عىل الرسالة.
قال س�تيفن بلكام ،الرئيس التنفيذي
ملعه�د العائل�ة لألمان ع�رب اإلنرنت:
ً
ُ
تكام�ا رائ ًعا
«تظه�ر ه�ذه املي�زات
ل�ألدوات التقني�ة الت�ي ستس�اعد يف
كب�ح الس�لوك الس�يئ ع�ىل النظ�ام
األس�ايس ،مع تذكري األشخاص ً
أيضا
بسيطرتهم عىل حساباتهم».
وتساعد إش�عارات األمان الجديدة يف
ماس�نجر ً
أيضا يف تثقيف الناس حول
طرق اكتش�اف عملي�ات االحتيال أو
املحتال�ن ومس�اعدتهم ع�ىل اتخ�اذ
إجراءات ملنع التفاعل املكلف.

علّق�ت النجمة العاملي�ة أريانا غراندي
عىل حادثة مقتل الشاب جورج فلويد
بعد تع�دي رجل الرشط�ة األمريكية
عليه .وقال�ت غراندي عرب حس�ابها
بأح�د مواق�ع التواص�ل االجتماعي :
«العدالة ليس�ت مجرد اعتقال ضباط
معين�ن .إنه�ا تتعل�ق بتفكي�ك تل�ك

تابعونا على الفيس بوك

تغريدات

بهاء االعرجي

عالء هادي الحطاب

األنظم�ة الت�ي س�محت به�ذا « .والجدير
بالذكر أن ش�اب ُيدعى جورج فلويد ظهر
يف أحد املقاطع وهو يتألم إثر تعذيب أفراد
الرشطة األمريكية له ما أسفر عن وفاته.
ويف صعي�د أخ�ر وجه�ت أريان�ا غران�دي
رس�الة لألش�خاص الذين يقللون بش�أن
اتخ�اذ االح�رازات م�ن ف�ريوس كورونا،

قائل�ة ع�رب حس�ابها الخ�اص ع�ىل احد
مواقع التواصل االجتماعي« :أنا مصدومة
من عدد األش�خاص الذين يقولون أن هذا
ليس أم�ر مهم وأننا س�نكون بخ�ري ،هذا
تفك�ري خاطئ وأناني ،ويضع كبار الس�ن
وأصحاب األمراض املزمنة يف دائرة الخطر،
يجب أن تفكر اكثر عن اآلخرين ..فورًا».

الســيد رئيــس الــوزراء ..إيفا ًء لتعهدكــم وتنفيذاً ألهــم فقرة يف
برناجمكم ،يتطلب التنســيق مع رئاسة اجلمهورية للطلب من الربملان
حل نفســه متهيداً إلجــراء اإلنتخابات املبكرة وبذلــك تضع حجر
األســاس ملشــروع إعادة الثقة بني الشــعب والنظام السياســي واليت
ُفقدت بسبب نهج الكتل اليت شكلت احلكومات السابقة
إن مل يكن اجملتمع مســتجيبا ملمكنــات احتــواء #وباء_كورونا فلن
تســتطيع احلكومات اية حكومــات ان تقدم اكثر مما يقدمه املواطن
لنفسه #الوقاية
#التباعد_االجتماعي
#احلظر_الطوعي
فلن ننجوا مجيعا
هنا يثبت املصداق ل #الوعي_اجملتمعي
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