الرافدين  :استمرار صرف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
رواتب املوظفني الكرتونيا
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلن مرف الرافدين ،امس االثنني ،عن استمراره يف
توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن
طريق أدوات الدفع اإللكروني .وقال املكتب اإلعامي
للمرف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه انه ”
تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات
الدولة من الذين تم توطني رواتبهم لدى املرف ومن
حاميل البطاقة االلكرونية املاسر كارد”.وأشار اىل
ان “رصف الرواتب يكون وفق سياقات ومواعيد
محددة بعد وصول التمويل وتعزيز الرصيد املايل
لكل دائرة اىل املرف وبعض الدوائر ال يزال املرف
ينتظر اكتمال وصول التمويل املايل لها للمرف”.

خام «برنت» يستقر عند  37.8٤دوالرا
للربميل

12
صفحة

بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط ،امس االثنني ،بنحو طفيف إذ تنتظر األسواق اجتماع مجموعة
دول «أوبك »+هذا األسبوع لبحث امكانية تمديد تخفيضات إنتاج غري املسبوقة ،ملا بعد
نهاية يونيو الجاري.واستقر خام «برنت» دون تغري عند  ٣٧.٨٤دوالر للربميل ،فيما
سجلت العقود اآلجلة لخام «غرب تكساس الوسيط»  ٣٥.٥٣دوالر للربميل ،مرتفعة
 ٤سنتات ،بحلول الساعة  0٦:2٩بتوقيت غرينيتش.وسجلت أسعار النفط مكاسب
خال شهر مايو املايض ،ولقيت دعما من تراجع إنتاج خام «أوبك» إىل أدنى مستوياته
يف  20عاما ،مع توقع أن يتعاىف الطلب يف ظل خروج مزيد من الدول من اإلغاقات
الشاملة املفروضة ملكافحة فريوس كورونا.ومن املحتمل أن تعقد دول مجموعة
«أوبك »+اجتماعا األسبوع الجاري لبحث سوق النفط العاملية وامكانية تمديد اتفاق
خفض اإلنتاج.
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املالية النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجن�ة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة النيابي�ة ،ع�ن ع�زم
الحكومة اللجوء اىل املصارف الداخلية
لغ�رض االق�راض ،وفيم�ا رجح�ت
انف�راج االزم�ة املالي�ة خ�ال الفرة
القليل�ة املقبلة ،ح�ذرت اللجنة املالية
النيابي�ة من تداعيات تخفيض رواتب
املوظف�ني ،الفت�ة اىل ان اكثر من 100
الف شخص يتقاضون اكثر من راتب
من الدولة.
وقال عضو لجنة العمل النيابية النائب
فاضل الفتاوي يف حديث ل�”الزوراء”:
ان مجلس النواب لم يتس�لم أي كتاب
رس�مي من الحكومة بش�ان املوافقة
ع�ىل االق�راض الخارج�ي ،وم�ا ت�م
تداوله يف بعض وس�ائل االعام بشان
ذل�ك ع�ار ع�ن الصحة.واض�اف :ان
الحكومة تنوي االقراض الداخيل من
املص�ارف حيث هن�اك الي�ات ولجان
عم�ل تعم�ل ع�ىل اق�رض االم�وال
م�ن املص�ارف الداخلي�ة ع�رب اصدار
س�ندات مؤقتة لغرض تمش�ية امور
الدول�ة املالية يف ظل الظ�رف الراهن.
واش�ار اىل ان العراق لديه منافذ مالية
متعددة يمكن اعتمادها لغرض توفري
الس�يولة املالية منها املنافذ الحدودية
والكمارك والرائب ،فضا عن هناك

 :أكثر من  100ألف شخص يتقاضون رواتب متعددة من الدولة

مؤرشات بتحسن اس�عار النفط هذه
كلها تدل ع�ىل ان هناك بوادر النفراج
االزمة املالية ،مؤكدا انه يف حال تفاقم
االزم�ة املالي�ة يف البل�د يمك�ن لجوء
الحكومة اىل االقراض الخارجي لكن
هذا يحتاج اىل موافقة الربملان.بدوره،

ذكر عضو اللجنة املالية النائب جمال
كوج�ر ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
اجتم�اع لجنة االصاح املايل برئاس�ة
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
خ�رج بمقررات جيدة تخ�دم العملية
املالية يف البلد من خال توفر السيولة

لكن يجب ان ترافقها عمليات ملحاربة
الفساد املس�ترشي يف جميع مفاصل
الدولة والس�يما يف املناف�ذ الحدودية.
واض�اف :ان ابرز ما ج�اء يف املقررات
تخفيض رواتب الدرجات العليا حيث
هناك مس�ؤولني يف ال�دورات الحالية

الفرق الصحية جتري عمليات تعفري واسعة يف الرصافة

والس�ابقة سواء كانوا وزراء او وكاء
وزراء او ن�واب يتقاض�ون روات�ب
عالي�ة جدا.وتاب�ع :ان م�ن مقررات
اللجن�ة ايض�ا معالج�ة االزدواج يف
الروات�ب حي�ث يبل�غ ع�دد متعددي
الرواتب اكثر من  100الف ،فضا عن
معالج�ة روات�ب تقاعدي�ة محتجزي
رفح�اء بالرغم من عدده�م القليل اال
انه�م يتقاض�ون رواتبا عالي�ة ،هذه
كله�ا مجتمعة عند تطبيقها س�توفر
السيولة املالية.واستبعد عضو اللجنة
املالي�ة النيابي�ة ،تخفي�ض روات�ب
املوظف�ني الس�يما الصغ�ار والتي ال
تتجاوز رواتبهم ال��  500الف دينار،
مح�ذرا م�ن املس�اس بالروات�ب الن
تداعياته س�تكون خط�رية وقد تؤدي
اىل اس�قاط الحكوم�ة مجددا.ونصح
كوج�ر الحكوم�ة بمحاربة الفس�اد
املس�ترشي ومحاس�بة متسببي هدر
امل�ال العام يف جمي�ع مفاصل الدولة،
الفتا اىل ان الدول�ة لديها منافذ مالية
متعددة اال ان الفساد تسبب بهدرها.
يشار اىل ان لجنة االصاح املايل عقدت
اجتماع�ا الس�بت امل�ايض برئاس�ة
رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي
لبحث تخفيض رواتب الدرجات العليا
ومعالج�ة ازدواج الروات�ب وروات�ب
تقاعدية محتجزي رفحاء .

«للمرة الثانية هذا العام»...الدول العربية على موعد مع خسوف للقمر يوم اجلمعة
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الالمي :ازدياد ماليني العاطلني بسبب
كورونا وراء التظاهرات يف امريكا
بغداد/الزوراء:
اك�د نقيب الصحفي�ني العراقيني رئيس
اتح�اد الصحفيني العرب مؤي�د الامي،
امس االثنني ،ان بعض اسباب التظاهرات
العنيفة يف امريكا ازدياد اعداد العاطلني
اىل املايني.وقال الامي يف تغريدة له عىل
“ توي�ر” تابعتها “ ال�زوراء” :ان بعض
أس�باب ألتظاه�رات العنيف�ة يف أمريكا
إزدي�اد ماي�ني العاطلني بس�بب وجود
الفريوس وكذل�ك شع�ور املواطنني من
إص�ول أفريقية بأن هن�اك من يعاملهم
معامل�ة من الدرجة الثانية ووجود عقل
جمع�ي ناقم عىل ظلم يش�عرون به منذ
زمن.وتاب�ع :إضافة إىل ال�رد اليسء من

السلطة بعد مقتل جورج فلويد يف مدينة
مينابوليس.

إيرادات العراق من صادرات النفط
ترتفع مقارنة بالشهر املاضي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�ط العراقي�ة،
انخفاض صادرات النفط الخام لش�هر
أي�ار /مايو امل�ايض إىل  99.585مليون
برمي�ل وارتف�اع اإلي�رادات مقارن�ة
بش�هر نيس�ان /أبريل.وقالت الوزارة،
يف بي�ان له�ا“ :تعل�ن وزارة النفط عن
اإلحصائي�ة األولية للكمي�ات املصدرة
م�ن النفط الخام واإلي�رادات املتحققة
لش�هر ماي�و /أي�ار املايض ،وبحس�ب
اإلحصائية األولي�ة الصادرة عن رشكة
تس�ويق النفط العراقية س�ومو حيث
بلغت كمية الصادرات من النفط الخام

 99مليون�ا و 585ألف�ا و 283برمي�ا،
بإي�رادات بلغت أكثر م�ن  2مليار و91
مليونا ،و 811أل�ف دوالر.وقال الناطق
الرس�مي باس�م الوزارة عاصم جهاد،
وفق�ا للبيان ،إن “معدل س�عر الربميل
الواح�د بل�غ  21.005دوالر”.وكان�ت
وزارة النف�ط العراقي�ة ق�د أعلن�ت ،يف
األول من أيار /ماي�و املايض ،أن كمية
الص�ادرات م�ن النف�ط الخام لش�هر
نيس�ان /أبري�ل بلغ�ت أكثر م�ن 103
مايني برميل بإي�رادات تجاوزت مليار
دوالر.

تفاصيل ص5

إصابة رئيس وزراء أرمينيا وعائلته
بفريوس كورونا

أرمينيا /متابعة الزوراء:
أعل�ن رئيس ال�وزراء األرمين�ي ،نيكول
باش�ينيان ،ام�س االثن�ني ،ع�ن إصابة
جماعي�ة لعائلت�ه بف�ريوس كورون�ا
املس�تجد ،وذلك بعد قيامه�م بالفحص
الخاص بالف�ريوس والذي كانت نتيجته
إيجابية.وج�اء إع�ان رئي�س ال�وزراء
األرمين�ي مبارشة عرب وس�ائل التواصل
االجتماعي “فيس�بوك” ،حني قال“ :لقد
اجت�زت فح�ص الكش�ف ع�ن فريوس
كورون�ا ولألس�ف تب�ني أن�ه إيجابي”.
وأض�اف باش�ينيان ،قائا“ :بع�د ذلك،
اجت�ازت عائلت�ي فحص الكش�ف أيضا

ولس�وء الحظ تبني أنهم مصابون أيضا
بف�ريوس كورونا املس�تجد لك�ن بدون
أي أع�راض تذكر”.وأش�ار باش�ينيان:
“نحن جميعا معزول�ون ونطبق الحجر
املن�زيل وس�أعمل م�ن املنزل”.وخل�ص
رئي�س ال�وزراء ،قائ�ا“ :الحظت خال
ورش�ة عمل أن ن�ادال كان دون قفازات
وقدمت له ماحظ�ة وبعد حني تبني أنه
كان مصابا بفريوس كورونا املستجد”.
وس�جلت جمهورية أرمينيا ،البالغ عدد
س�كانها ثاثة مايني نس�مة ،حتى اآلن
 9402حال�ة إصابة مؤك�دة بالفريوس
و 139وفاة.

رئيس اجلمهورية :حماربة الفساد ال تقل
أهمية عن حماربة اإلرهاب

بغداد /الزوراء:
اعت�رب رئي�س الجمهورية بره�م صالح ،أن
محاربة الفس�اد ال تق�ل أهمية عن محاربة
اإلره�اب ،مؤك�دا ً رضورة الحفاظ عىل املال
الع�ام والح�د م�ن هدره.وقال�ت الرئاس�ة
يف بي�ان  :إن «رئي�س الجمهوري�ة بره�م
صال�ح اس�تقبل ،يف ق�ر الس�ام ببغداد،
ام�س االثنني ،رئي�س ديوان الرقاب�ة املالية
االتحادي رافل ياس�ني خضري» .وأكد صالح

بحس�ب البيان «رضورة الحف�اظ عىل املال
العام والحد من هدره ،والكشف عن حاالت
الفس�اد يف مؤسس�ات الدولة كافة».ولفت
رئي�س الجمهوري�ة اىل «أهمي�ة التع�اون
والعم�ل املش�رك ب�ني االجه�زة الرقابي�ة
ودوائر الدولة للكش�ف عن املخالفات املالية
بش�فافية وحيادي�ة» ،معت�ربا ً أن «محاربة
الفس�اد ال تقل أهمية ع�ن محاربة اإلرهاب
كونهما وجهني لعملة واحدة».

التقاعد تعلن توزيع رواتب املتقاعدين
االسبوع احلالي

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة ،ام�س
االثن�ني ،ع�ن توزي�ع روات�ب املتقاعدين
االس�بوع الحايل.وذك�رت الهيئ�ة يف بيان

مقتض�ب  :ان�ه «س�يتم توزي�ع روات�ب
املتقاعدي�ن خ�ال االس�بوع الح�ايل».
وأضاف�ت أن «الرواتب س�يتم توزيعها يف
مواعيدها».

جلسة جديدة غدا االربعاء وحتالف القوى يؤكد  :كورونا تعيق عقد جلسات الربملان

االحتاد االسالمي لـ

الزوراء  /يوسف سلم�ان:
يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية
ظه�ر ي�وم غ�د االربع�اء  ،واملزمع ان
تتضم�ن ق�راءة ومناقش�ة ع�دد من
القوان�ني والترشيع�ات املدرج�ة عىل
ج�دول اعماله  ،يف وق�ت التزال دوامة
الخافات السياس�ية حول مرش�حي
الحقائ�ب الوزارية الش�اغرة لم تثمر
عن اتف�اق نهائ�ي يضمن اس�تكمال
التصويت عىل حكوم�ة رئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي .وازاء ذل�ك
اك�د رئي�س كتل�ة االتحاد االس�امي

 :االسبوع املقبل حسم االتفاق على مرشحي احلقائب الوزارية الشاغرة

النائ�ب جم�ال كوج�ر ل�» ال�زوراء «،
ان «املفاوض�ات ماتزال مس�تمرة بني
الكت�ل السياس�ية لش�غل املناص�ب
الوزارية الش�اغرة لكنه�ا مفاوضات
داخلي�ة « ،مش�ريا اىل ان « هناك تقدم
يف جان�ب م�ن املفاوض�ات الجاري�ة
وتوق�ف يف جان�ب آخر».واض�اف ان
« ن�واب وكت�ل محافظ�ة الب�رة لم
يحس�موا بع�د االتف�اق ع�ىل اختي�ار
املرشح لحقيبة وزارة النفط ،ومازالوا
يتفاوضون بينهم لرش�يح ش�خصية
لش�غل حقيبة وزارة النفط» ،مبينا ان

« الح�زب الديمقراطي الكردس�تاني
مكل�ف برش�يح ش�خصية لحقيب�ة
وزارة الخارجي�ة واالتح�اد الوطن�ي
الكردس�تاني الختي�ار وزي�ر الع�دل،
والعملي�ة نفس�ها للكتل السياس�ية
األخرى وال�وزارات الش�اغرة املتبقية
من الحكومة «.واوضح ان «األس�بوع
املقبل س�يكون حاس�ما له�ذا امللف ،
واليوجد أمام رئيس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي والكت�ل السياس�ية الوقت
الكايف» ،مش�ريا اىل وجود أزمات أخرى
اهمه�ا االزم�ة املالي�ة واالقتص�ادي

الصحة 10 :وفيات يف اربع حمافظات و 11٩حالة شفاء

العراق يسجل ارتفاعا قياسيا بتسجيله  ٤٢٩إصابة
جديدة بفريوس كورونا

بغداد/الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني ،املوقف الوبائي
اليوم�ي لإلصابات املس�جلة بفريوس كورونا املس�تجد يف
العراق ،فيما اكدت تسجيل  429اصابة جديدة و 10وفيات
يف اربع محافظات و 119حالة شفاء بفريوس كورونا ،ما
يمثل ارتفاعا قياس�يا للحاالت عىل أس�اس يومي منذ بدء
التف�يش يف الباد .وذكرت ال�وزارة يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة منه :انها تشكر ماكتها كافة من الجيش االبيض
الذي�ن يواجه�ون هذه الجائحة منذ اش�هر وب�كل بطولة
وا ٕخاص ،مش�يدة بجهود القوات االمنية ملتابعتهم تنفيذ
الحظ�ر وغريها من ق�رارات اللجن�ة العليا.واكدت الوزارة
اس�تمرار عمليات املسح امليداني من خال فرقها املنترشة
يف بغ�داد واملحافظ�ات ،داعي�ة الجميع اىل التع�اون معها
وتنفيذ توجيهات الوزارة التي من شانها احتواء االصابات
ومن�ع التفيش.واضافت :انه تم فحص ( )10٤٩٥نموذجا
يف املخت�ربات املختصة يف العراق ليوم ام�س ،وبذلك يكون

املجم�وع ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة منذ بداية تس�جيل
امل�رض يف الع�راق ( ،)2٣٨2٥1مش�رية اىل ان مخترباته�ا
سجلت ليوم امس ( )٤2٩ا ٕصابة يف العراق موزعة كالتايل:
بغداد /الرصاف�ة ،٨0 :بغداد /الك�رخ ،٤٧ :مدينة الطب:
 ،٤٥النج�ف ،٦ :الب�رة ،22 :الس�ليمانية ،102 :دهوك:
 ،2كرباء ،11 :دياىل ،٤ :واس�ط ،٤1 :باب�ل ،٤ :الديوانية :
 ،٨ميس�ان ،٣٨ :املثنى ،1٣ :نين�وى.٦ :واوضحت :ان عدد
حاالت الش�فاء 11٩ :حالة  ،وكما ي�يل :بغداد /الرصافة:
 ،٣0بغداد /الكرخ ،21 :مدينة الطب ،21 :النجف ،1 :اربيل:
 ،11البرة ،2٣ :دياىل ،٥ :الديوانية ،٣ :واس�ط ،٤ :مبينة
ان ع�دد الوفيات  10 :ح�االت ،حالتني يف بغداد /الرصافة،
حال�ة يف بغداد /الكرخ 4 ،ح�االت يف مدينة الطب ،حالة يف
ميس�ان ،حالة يف االنبار ،حالة يف السليمانية .وتابعت :ان
مجموع االٕصاب�ات  ،٦٨٦٨ :اما مجموع حاالت الش�فاء:
 ،٣2٧٥بينم�ا الراقدي�ن الكيل ،٣٣٧٨ :يف ح�ني الراقدين يف
العناية املركزة ،٤٣ :ومجموع الوفيات.21٥ :

الراهن ينبغ�ي التصدي لها تحتاج إىل
وزراء معنيني الس�يما حقيبتي املالية
والنف�ط «.لك�ن كتل�ة اتح�اد الق�وى
العراقية اس�تبعدت عقد جلسة خال
ه�ذا األس�بوع ,مرجح�ة اإلع�ان عن
جلس�ة جديدة يتم فيها التصويت عىل
اس�تكمال الكابين�ة الوزاري�ة مطل�ع
األس�بوع املقبل .وقالت النائب زيتون
الدليم�ي ل� « ال�زوراء « ان « مجلس
الن�واب لي�س لدي�ه القدرة ع�ىل عقد
جلس�ة للربملان خال الحظر الوقائي
رغم وجود طلبات رس�مية موقعة من

اكث�ر  120نائ�ب «  ,مبين�ة ان « اغلب
النواب ليس لديهم الرغبة بعقد جلسة
عرب النافذة االلكرونية « ،معتربة ان «
تفيش جائحة كورونا تعيق اس�تئناف
جلس�ات مجلس النواب «.وأضافت ان
« القوى السياس�ية دفعت بمرشحيها
اىل رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
للوزارات الش�اغرة عدا كت�ل التحالف
الكردس�تاني « ،مرجح�ة اإلعان عن
جلس�ة جديدة يتم فيها التصويت عىل
اس�تكمال الكابين�ة الوزاري�ة مطل�ع
األسبوع املقبل.

أكثر من مليوني إنسان يتعافون من الفريوس
رغم جتاوز اإلصابات الستة ماليني وربع
بغداد /متابعة الزوراء:
تجاوزع�دد املصابني بجائح�ة كورونا
ح�ول العال�م  6.287.405مايني ،من
بينه�م أكثر م�ن  374ألف وف�اة ،فيما
ً
عاملي�ا  2.85مليون
بلغ ع�دد املتعافني
متعاف ،فيما أكد كبري األطباء اإليطاليني
ألربتو زانغريلو أن ف�ريوس كورونا بدأ
يفق�د قوته وأصب�ح أق�ل فتكا.وعربيا
تج�اوز ع�دد اإلصاب�ات املُعلن�ة289 ،
ألف�ا ً و( 881باس�تثناء أرق�ام األرايض
الفلس�طينية املحتل�ة املعلن�ة من قبل
االحتال اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجلت من بينها
أكثر م�ن  3696وف�اة ،فيم�ا بلغ عدد
املتعاف�ني أكث�ر من  156ألفا ،بحس�ب
إحص�اء “العرب�ي الجديد”.وتحاف�ظ
الس�عودية ع�ىل املرتب�ة األوىل عربيا ً يف

أعداد املصابني ب�� 85261مصاباً ،تويف
منه�م  ،503وتعاىف  ،62442تليها قطر
التي أحصت إصابة  ،56910ووفاة ،38
وتع�ايف  30290ش�خصاً ،ث�م اإلمارات
التي سجّ لت  34557مصاباً ،تويف منهم
 264وتعاىف  ،17932وس�جلت الكويت
 27043إصاب�ة ،و 212وفي�ة ،وتع�ايف
.11386وتتصدر مر أع�داد الوفيات
عربي�ا ً ب�� 959وف�اة من ب�ني 24985
مصاب�اً ،فضاً عن تعايف  ،5693وأكدت
البحري�ن  10793إصاب�ة ،و 17وف�اة،
وتعايف  ،6037وس�جلت سلطنة ُعمان
 11437إصاب�ة ،و 49وف�اة ،وتع�ايف
 .2682وأعلنت الجزائ�ر  9394إصابة،
من بينها  653وفاة ،وتعايف .5748

تفاصيل ص2

مع تصاعد املظاهرات يف عدة مدن أمريكية

ترامب يلوح بالقوة العسكرية وحظر جتوال يف  ٤0مدينة وحالة طوارئ يف  3واليات
واشنطن /متابعة الزوراء:
ارتف�ع ع�دد القت�ىل إىل س�تة خ�ال
املظاه�رات الت�ي خرجت يف ع�دة مدن
أمريكية احتجاجا عىل مقتل مواطن من
أصل أفريقي عىل يد رشطي ،وقد فرض
حظ�ر التج�وال يف  40مدين�ة وأعلن�ت
حال�ة الط�وارئ يف  3واليات.وقال قائد
رشطة لويزفيل بوالية كنتاكي س�تيف
كونراد  :إن مقتل الرجل الس�ادس جاء
عندما توجهت قوات الرشطة ووحدات

الحرس الوطني إىل س�وق دينو لألغذية
إلخاء حشد كبري عند موقف السيارات،
وت�م تب�ادل إلط�اق النار.كم�ا احتجز
نحو  4آالف و 400يف االحتجاجات التي
تشهدها أغلب املدن األمريكية منذ أكثر
من  6أيام ،إثر وفاة جورج فلويد عىل يد
الرشطة ،بحسب موقع نيويورك تايمز
اإلخباري.واالثنني املايض ،أوقفت رشطة
مينيابولي�س فلوي�د بش�بهة االحتيال،
وأثناء توقيفه أق�دم رشطي عىل وضع

ركبته ع�ىل عنقه وهو ره�ن االعتقال.
وإثر ذلك ،ناشد فلويد الرشطي من أجل
إزاحة ركبته عن عنقه ،إال أن مناشداته
ل�م تلق اس�تجابة .وبعد مج�يء فريق
اإلس�عاف ُنق�ل فلويد إىل املستش�فى،
وم�ا لب�ث أن ف�ارق الحياة.ومن موقع
الح�ادث يف مينيابولي�س ،قال مراس�ل
الجزي�رة أحم�د هزي�م إن مظاه�رات
الليلة املاضي�ة كانت أقل حدة مما كان
عليه األيام األوىل من الحادث ،مشريا إىل

أن العديد من املواطنني يرتادون املكان
بباقات من الزهور والفتات كتب عليها
“ال أس�تطيع أن أتنفس” وهي العبارة
التي رددها الضحية قبل وفاته.وأش�ار
املراس�ل إىل أن الس�لطات اعتقل�ت من
املدينة وحدها نحو  200شخص ،وأكد
أن عمليات االعتقال لم تشهد أي عنف.
من جهته طالب الرئيس دونالد ترامب
ح�كام الوالي�ات ورؤس�اء البلدي�ات
بالتعام�ل بح�زم أك�رب يف مواجه�ة

االحتجاج�ات ،ولوح باس�تخدام القوة
العس�كرية غري املح�دودة واالعتقاالت
لضب�ط األوض�اع إذا دعت ال�رورة.
ووص�ف الرئي�س بع�ض املتظاهري�ن
باملخربني املنارصين لغريمه جو بايدن
باالنتخاب�ات الرئاس�ية املقبل�ة ،وقال
إن�ه ل�و خ�ر االنتخاب�ات فس�يكون
له�ؤالء “املخرب�ني” الكلم�ة العلي�ا ،يف
توظيف واضح لألح�داث يف االنتخابات
الرئاسية.
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الصحة تنفي حجر مصابني بكورونا
يف منازهلم
بغداد /الزوراء:
نفت وزارة الصحة ،امس االثنني حقيقة
حجر مصابني بكورونا يف منازلهم.
وقال مدير عام الصحة العامة بالوزارة
رياض الحلفي يف ترصيح صحفي :إن

«الوزارة تحجر كل من تﺜبت اصابته
بفﺮﻴوس كورونا يف املستشفيات
املخصصة» .ونفى الحلفي «ما تم تداوله
من ﺷاﺋعات بحجر املصابني يف املنازل»،
داعيا اىل توخي الدقة يف نقل املعلومة».

صندوق االعمار :اجناز مشروع جسر
زنكورة يف االنبار
بغداد /الزوراء:
اعلن رﺋيس صندوق إعادة اعمار املناطق املترضرة من العمليات اإلرهابية مصطفى
الهيتي ،امس االثنني ،إعادة اعمار مرشوع جرس زنكورة الفوقاني يف محافظة
االنبار وقبل التوقيتات املحددة له.
وقال الهيتي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان مرشوع إعادة اعمار جرس
زنكورة الفوقاني ضمن مشاريع الصندوق لعام  2019وتمت املبارشة باملرشوع
بتاريخ  2019/11/13بمدة عمل  200يوم وتم انجاز املرشوع من قبل املالكات
الفنية والهندسية للصندوق قبل الوقت املحدد وضمن املواصفات الفنية املطلوبة.
واضاف :ان للجرس أهمية اسرتاتيجية كبﺮﻴة كونه يربط منطقة الخمسة كيلو
بمنطقة زنكورة وكذلك يعد معرب لطريق املرور الرسيع من قضاء الرمادي اىل
قضاء هيت.
ويف سياق متصل أنجزت املالكات الفنية والهندسية التابعة للصندوق مرشوع
إعادة اعمار بناية ﺷعبة املوارد املاﺋية يف قضاء راوة لصالح مديرية املوارد املاﺋية
يف املحافظة.

«للمرة الثانية هذا العام»...الدول
العربية على موعد مع خسوف للقمر
يوم اجلمعة

جدة /متابعة الزوراء:
قال رﺋيس الجمعية الفلكية يف محافظة
جدة املهندس ماجد أبو زاهرة إن سماء
السعودية والوطن العربي ستشهد يوم
الجمعة  5يونيو /حزيران  ،2020ثاني
خسوف للقمر من أربعة هذا العام.
وأوضح أبو زاهرة أن خسوف ﺷبه
الظل ،الذي يستمر  3ساعات و18
دقيقة ،يحدث عندما يتحرك القمر
خالل الجزء الخارجي الباهت لظل
األرض املسمى ،وخالل هذا النوع
من الخسوف ستخفت إضاءة القمر
قليال ولكن يف املجمل سيبقى كامل
قرصه مضاء بنور الشمس خالل مدة
الخسوف.وأضاف أن «هذا الخسوف

يحدث بعد يومني من مرور القمر
يف الحضيض وهي أقرب نقطة يف
مداره من األرض لذلك سيبدو حجمه
الظاهري أكرب بنسبة  %3.3عن
املتوسط» ،مشﺮﻴا إىل أن القمر سيظهر
بشكله املعتاد دون تغيﺮﻴ ،فالخسوف
بمراحله سيحدث عند دخول القمر
ملنطقة ﺷبه ظل األرض يف الساعة 8
و 45دقيقة بتوقيت السعودية ،حتى
يصبح القمر لبدر مكتمل يف الساعة
 10:12مساء.
يذكر أنه بعد أسبوعني من خسوف ﺷبه
الظل للقمر سيحدث كسوف للشمس
صبيحة  21يونيو /حزيران يف سماء
اململكة واملنطقة العربية.
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تعهدت بوضع حد للمشكلة

 :معظم اجلامعات األهلية مل ختفض
التعليم النيابية لـ
أجورها وأصبحت مؤسسات استثمارية
بغداد /ليث جواد:
أكدت لجنة التعليم النيابية ،أن معظم
الجامعات والكليات األهلية لم تستجب بشأن
تخفيض أجور الدراسة لهذا العام ،معتربة
أنها تحولت اىل مؤسسات استﺜمارية ربحية،
فيما تعهدت بوضع حد لهذه املشكلة.
وقال عضو لجنة التعليم النيابية رياض
املسعودي يف حديث لـ»الزوراء» :إن معظم
الجامعات والكليات االهلية لم تستجب اىل
طلب اللجنة و وزارة التعليم العايل بشأن
تخفيض اجور الدراسة لهذا العام وبعضها
خفض االجور بحدود  %15-5وهي نسبة
قليلة جدا ،مؤكدا أن الوزارة اقرتحت ان يكون
التخفيض من  %50-25بسبب الظروف التي
يمر بها البلد حاليا.
واضاف املسعودي :أن عدد الجامعات االهلية
يف العراق وصل اىل  70جامعة وتستقبل ما
يقارب  350الف طالب سنويا وتحصل عىل
اموال من  20-5مليار دينار سنويا ،مبينا أن
الخلل يكمن قانون الجامعات االهلية رقم
 25لسنة  2016اذا نص عىل ان الجامعات
مستقلة ماليا واداريا وال سلطان عليها
وتحديد دور وزارة التعليم العايل بالجانب
االرشايف عىل تطبيق القانون ،وهذا خطأ

كبﺮﻴ وقعت به الحكومة والربملان يف الدورة
السابقة.
وأوضح املسعودي :أن الجامعات يف القانون
هي مؤسسات خدمية تقدم خدمات مقابل
املال لكنها تحولت يف االوانة االخﺮﻴة اىل
مؤسسات استﺜمارية ربحية ،لذا سوف نعمل
عىل وضع حد لهذه املشكلة من خالل تعديل
القانون واعطاء دور اكرب للوزارة يف ما يخص

عمل الجامعات االهلية ،مشﺮﻴا اىل ان الوزارة
مطالبة بتوسعة القبول املركزي يف العام
املقبل النه كلما قل االستيعاب بالجامعات
الحكومية زاد الطلب عىل الجامعات االهلية .
واستغرب املسعودي من ارصار تلك الجامعات
عىل اخذ مبالغها كاملة وهي لم ترصف اي
اموال بسبب عدم وجود عام درايس هذه
السنة بسبب احداث التظاهرات وجاﺋحة

كورونا.
إىل ذلك ﺷكا العديد من طلبة الجامعات
والكليات االهلية ان جامعاتهم بدأت االن
بمطالبتهم بدفع االقساط الخاصة بدراستهم
لهذا العام واال فانه سيتم فصلهم واعتبارهم
راسبني عىل الرغم من كوننا لدينا مبارشة
وتوقفنا بسبب الظروف التي البلد.
واكدوا لـ»الزوراء» :أن اجور الدراسة يف
الجامعات االهلية مختلفة وتبدأ من مليونني
اىل  10ماليني دينار.
واوضحوا :أن الوضع املايل يف غاية الصعوبة
االن وليس لديهم قدرة عىل تسديد هذا املبلغ
دفعة واحد وطالبنا الجامعات بتخفيض
االجور حسب ما نصت عليه الوزارة اال انها
ترفض او خفضته بنسبة قليلة جدا ال تتجاوز
 %10يف افضل الحاالت.
وطالبوا بتخفيض االجور اىل النصف عىل ابعد
تقدير وان يسدد عىل ﺷكل دفعات بسبب
توقف االعمال الحياتية يف الفرتة السابقة
بسبب اعمال اتظاهرات واليوم بسبب
جاﺋحة كورونا ،مطالبني الحكومة بان يكون
لها موقف اقوى واكﺜر فعالية يف التعامل
مع الجامعات والكلية االهلية وعدم ترك
مستقبلهم مرهون «بأيديهم وجشعهم».

وزير الكهرباء :لدينا خطط طموحة لتحسني أداء املنظومة الوطنية
بغداد /الزوراء:
اكد وزير الكهرباء ماجد مهدي اإلمارة
أن لدى وزارته خطط طموحة لتحسني
أداء منظومة الكهرباء الوطنية ،فيما
اعلن السفﺮﻴ األمﺮﻴكي يف بغداد ماثيو
تولر ،إستعداد رشكات بالده للمساعدة
يف تطوير وتأهيل منظومة الطاقة
الكهرباﺋية يف العراق.
وقالت وزارة الكهرباء يف بيان تلقت

«الزوراء»نسخة منخه ،ان «وزير
الكهرباء العراقي ماجد مهدي اإلمارة
استقبل ،امس االثنني ،يف مكتبه بمقر
الوزارة سفﺮﻴ الواليات املتحدة األمريكية
يف بغداد ماثيو تولر ،وحرض اللقاء وكالء
الوزارة لشؤون النقل والتوزيع وﺷؤون
اإلنتاج».
ونوه عن «إستعداد الواليات املتحدة
ملساعدة العراق لتجاوز مشاكله

االقتصادية واملساهمة الفاعلة لتنشيط
االستﺜمار يف سوق الطاقة العراقي بما
يخدم مصلحة البلدين الصديقني».
وأﺷار االمارة اىل ان «الوزارة لديها
خطط طموحة لتحسني أداء منظومة
الكهرباء الوطنية» ،مشيدا ً بـ»رصانة
الرشكات اإلمﺮﻴكية العاملة يف قطاع
الطاقة الكهرباﺋية».
ونوه االمارة اىل أن «سوق الطاقة

العراقية سوق واعدة ومهمة وان الباب
مفتوح أمام جميع الرشكات يف البلدان
الصديقة للدخول إىل هذه السوق
واإلسهام يف تطوير قدرات العراق يف
مجال الطاقة» ،مشيدا بـ»اإلعفاءات
األمﺮﻴكية والتي منحت للعراق مما
ساهم يف ادامة زخم عمل محطات
اإلنتاج وبالتايل تحسن أداء الشبكة
الوطنية».

من جانبه دعا السفﺮﻴ األمريكي،
بحسب البيان ،إىل «تفعيل الرشاكة بني
الجانب األمريكي وجمهورية العراق يف
العديد من املجاالت االقتصادية» ،مبديا ً
«إستعداد الرشكات اإلمريكية للمساعدة
يف تطوير وتأهيل منظومة الطاقة
الكهرباﺋية يف العراق خصوصا ً بعد
املساهمة والنجاح الكبﺮﻴ الذي عملت
به رشكة  GEمع مالكات الوزارة».

شركة صينية :لقاح كورونا قريباً ونسبة النجاح %99
بكني /متابعة الزوراء:
أطلق باحﺜون صينيون نفحة أمل جديدة عىل
العالم بعد أن أعلنوا أنهم «واثقون بنسبة
 %99من أن اللقاح الذي يعملون عىل تطويره
سيكون فعاالً يف مكافحة فﺮﻴوس كورونا
املستجد» والذي أصاب حتى اآلن أكﺜر من 6
ماليني ﺷخص حول العالم وأدى إىل وفاة مئات

آالف البرش وتسبب بتعطيل الحياة يف أماكن
مختلفة من الكون .وبحسب املعلومات التي
نرشتها جريدة «الصن» الربيطانية ،فإن رشكة
«سينوفاك» الصينية املتخصصة ببحوث
التكنولوجيا الحيوية دخلت يف املرحلة الﺜانية
من التجارب الخاصة باللقاح الذي تعمل عىل
تطويره من أجل مكافحة فﺮﻴوس «كورونا»،

حيث يشارك يف هذه املرحلة أكﺜر من ألف
متطوع ،وسط تفاؤل كبﺮﻴ يف أوساط الباحﺜني
بأن يتمكنوا قريبا ً من إنتاج اللقاح املناسب
الذي سيقيض عىل الفﺮﻴوس.
وقالت الرشكة أيضا ً إنها بدأت بإجراء محادثات
أولية من أجل الدخول يف املرحلة الﺜالﺜة من
التجارب ،وهي تجارب سيتم إجراؤها داخل

بريطانيا ،وسوف تكون هذه املرحلة هي
األخﺮﻴة يف مجال البحوث الجارية ،بحسب
صحيفة «الصن».وقال ليو بيشان ،الباحث يف
الرشكة الصينية ،ردا ً عىل سؤال إذا ما كانت
االختبارات التي أجريت حتى اآلن ناجحة أم ال:
«نعم نعم ..إنها بكل تأكيد ناجحة ..أنا متأكد
منها بنسبة .»%99

بارقة أمل  ..كورونا يفقد قوته يف أبرز دولة متضررة

مجهورية العراق
أكثر من مليوني إنسان يتعافون من الفريوس رغم جتاوز وزارة الصناعة واملعادن
اإلصابات الستة ماليني وربع
الشركة العامة للصناعات البرتوكيمياوية
املركز العام
م /تنويه متديد موعد غلق

بغداد /متابعة الزوراء:
تجاوزعدد املصابني بجاﺋحة كورونا حول
العالم  6.287.405ماليني ،من بينهم أكﺜر
من  374ألف وفاة ،فيما بلغ عدد املتعافني
عامليا ً  2.85مليون متعاف ،فيما أكد كبﺮﻴ
األطباء اإليطاليني ألربتو زانغريلو أن
فﺮﻴوس كورونا بدأ يفقد قوته وأصبح أقل
فتكا.
وعربيا تجاوز عدد اإلصابات املُعلنة،
 289ألفا ً و( 881باستﺜناء أرقام األرايض
الفلسطينية املحتلة املعلنة من قبل االحتالل
اإلرساﺋييل)ُ ،
وس ِّجلت من بينها أكﺜر من
 3696وفاة ،فيما بلغ عدد املتعافني أكﺜر
من  156ألفا ،بحسب إحصاء «العربي
الجديد».
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربيا ً
يف أعداد املصابني بـ 85261مصاباً ،تويف
منهم  ،503وتعاىف  ،62442تليها قطر التي
أحصت إصابة  ،56910ووفاة  ،38وتعايف
 30290ﺷخصاً ،ثم اإلمارات التي سجّ لت
 34557مصاباً ،تويف منهم  264وتعاىف
 ،17932وسجلت الكويت  27043إصابة،
و 212وفية ،وتعايف .11386
وتتصدر مرص أعداد الوفيات عربيا ً
بـ 959وفاة من بني  24985مصاباً،
فضالً عن تعايف  ،5693وأكدت البحرين
 10793إصابة ،و 17وفاة ،وتعايف ،6037
وسجلت سلطنة ُعمان  11437إصابة،
و 49وفاة ،وتعايف  .2682وأعلنت الجزاﺋر
 9394إصابة ،من بينها  653وفاة ،وتعايف
.5748
وأحىص املغرب  7819إصابات ،و205
وفيات ،وتعايف  5754مصابا ،وسجل
السودان  5026إصابة ،و 286وفاة ،وتعايف
 1423ﺷخصاً ،وأكدت جيبوتي 3354
إصابة ،و 24وفاة وتعايف  ،1504ورصد
الصومال  1976إصابة ،و 78وفاة ،وتعايف
 348ﺷخصا.
وسجل لبنان  1233إصابة ،و 27وفاة،
وتعايف  715ﺷخصا ،وأعلنت تونس 1077
إصابة و 48وفاة وتعايف  960ﺷخصاً ،فيما
أحىص األردن  739إصابة ،و 9وفيات،
وتعايف  ،522وأكدت فلسطني  628إصابة
و 4وفيات ،وتعايف  .527وأعلنت موريتانيا

 530إصابة ،و 23وفاة وتعايف  27ﺷخصا ً.
وأحىص اليمن  323إصابة ،و 80وفاة،
وتعايف  ،14وأكدت ليبيا  156إصابة،
و 5وفيات ،وتعايف  52ﺷخصاً ،وسجلت
سورية  122إصابة ،منها  5وفيات ،وتعايف
 46ﺷخصاً ،فيما أعلنت جزر القمر 106
إصابات بفﺮﻴوس كورونا ،وحالتي وفاة،
وتعايف  26مصابا ً.
إىل ذلك أكد كبﺮﻴ األطباء اإليطاليني ألربتو
زانغريلو أن فﺮﻴوس كورونا بدأ يفقد قوته
وأصبح أقل فتكا.
وقال زانغريلو الذي يرأس مستشفى
سان رفاييل يف ميالنو بمنطقة لومباردي
يف ﺷمال البالد الذي تحمل العبء األكرب
لعدوى فﺮﻴوس كورونا يف إيطاليا« :يف
حقيقة األمر ،الفﺮﻴوس لم يعد موجود
إكلينيكيا يف إيطاليا».
وأضاف ملحطة (آر.إيه.آي) التلفزيونية
اإليطالية« :املسحات التي أُخذت عىل مدى
األيام العرشة املاضية أظهرت حمولة
فﺮﻴوسية متناهية الصغر من حيث الكمية
مقارنة باملسحات التي أخذت قبل ﺷهر أو
اثنني».
ويف ظل العدد الكبﺮﻴ من الوفيات
واإلصابات ،اندلع جدل إثر دعوة
الرﺋيس الربازييل اليميني املتش ّدد جايﺮﻴ
بولسونارو ،إىل استئناف بطوالت كرة

القدم ،يف وقت يقول خرباء ّ
إن الحصيلة
الفعلية لضحايا كوفيد 19-يف الربازيل
أكرب بكﺜﺮﻴ ممّا هو معلن.
ً
إصابة بكوفيد-
ومع تسجيلها 164,476
 ،19باتت البﺮﻴو من جهتها ثاني أكﺜر
البلدان تأثرا بالفﺮﻴوس يف أمﺮﻴكا الالتينيّة.
وسجلت الواليات املتحدة  598وفاة
إضافيّة بفﺮﻴوس كورونا املستجد خالل
أربع وعرشين ساعة ،حسب إحصاء
لجامعة جونز هوبكنز.وبذلك ،يرتفع العدد
اإلجمايل للوفيات يف البالد جرّاء الفﺮﻴوس
إىل .104,356
وأحصت الواليات املتحدة رسميا
 1,788,762إصابة بالفﺮﻴوس ،حسب
إحصاء الجامعة.
ودعا االتحاد األوروبي واﺷنطن إىل إعادة
النظر يف قرار قطع عالقتها بمنظمة
الصحة العاملية التي يتهمها الرﺋيس
األمﺮﻴكي دونالد ترامب ،بمسايرة الصني يف
أزمة كوفيد.19-
وتجاوزت إيران من جهتها عتبة 150
ألف إصابة  ،وهي ُتواجه تسارعا ً يف ّ
تفش
الفﺮﻴوس .وكانت بدأت يف نيسان/أبريل
تخفيف تدابﺮﻴ اإلغالق التي فرضت عىل
السكان ،لكن وزارة الصحة حذرت من
إمكان انتشار الفﺮﻴوس مجددا بعد ظهور
بؤر جديدة يف محافظات عدة.

تعلن الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية عن
تمديد موعد غلق املناقصتني املدرجة أدناه لغاية
 2020/6/7عليه اقتىض التنويه-:
 -1مناقصة  4-T-PET-2020تأهيل خزان االثلني
 -2مناقصة انشاء مصنع كلور  /صودا كاوية يف
البرتوكيمياوية
مالحظة  -:تبقى بقية الرشوط العامة سارية
املفعول .
االطالع  ...مع التقدير
عقيل عبد الزهرة عبد عيل
املدير العام وكالة
2020/5/20
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لبنان ..فضيحة الوقود املغشوش
تتوسع واستدعاءات باجلملة

بروت /األناضول:
ما تزال فضيحة الوقود (الفيول) املغش�وش
يف لبنان ،تتصدر املش�هد املح�يل ،عى الرغم
م�ن األزم�ة االقتصادي�ة واملالي�ة التي تمر
بها البالد ،يف ظل توس�ع دائرة االستدعاءات
والتحقيقات واالتهامات ملوظفني حكوميني
وغر حكوميني.ومنذ أبريل /نيسان املايض،
تحق�ق الس�لطات اللبنانية بقضي�ة الوقود
املغش�وش ،التي أدت إىل توقيف ممثل رشكة
سوناطراك الجزائرية يف البالد طارق الفوال،
و 16شخصا آخرين ،يف قضية تسليم شحنة
تتضم�ن عيوب�ا يف نوعي�ة الوق�ود ،لصالح
رشكة كهرباء لبنان.
وترتب�ط س�وناطراك ،من�ذ يناي�ر /كان�ون
الثان�ي  ،2006باتفاقي�ة م�ع وزارة الطاقة
اللبناني�ة ،لتزويده�ا بوق�ود الدي�زل وزيت
الوق�ود (الفي�ول) حي�ث تق�وم ببي�ع وقود
الس�يارات و”املازوت” إىل مؤسس�ة كهرباء
لبنان عرب رشكتني ،إحداهما رشكة “زي .آر
انرجي” اللبنانية.
يف  20ماي�و /أي�ار امل�ايض ،ادع�ت النائب�ة
العامة االس�تئنافية يف جبل لبن�ان القاضية
غادة عون ،عى  12ش�خصا من بينهم املدير
الع�ام ملؤسس�ة كهرباء لبنان كم�ال حايك،
بأكث�ر من ج�رم منه�ا التقص�ر الوظيفي
وتقايض رىش وغرها.
ونقل�ت وس�ائل إع�الم محلية ع�ن مصادر
قضائي�ة ،باع�رتاف املتهم�ني ،بقبض رىش
للتالع�ب بنتائ�ج التقارير املخربي�ة ،إضافة
إىل االش�تباه يف تلقي موظف�ني رىش إلدخال
وقود مغش�وش ،م�ا كان يتس�بب بأعطال
وانقطاع الكهرباء.واستمع القضاء األسبوع
قبل املايض إىل إفادة وزيرة الطاقة السابقة،
ندى البستاني من التيار الوطني الحر ،الذي
ّ
أسس�ه رئي�س الجمهوري�ة ميش�ال عون،
والوزي�ر األس�بق محمد فنيش املنتس�ب اىل
حزب الله.ويف حديث م�ع األناضول ،فضلت
البس�تاني عدم التوس�ع بالترصي�ح قائلة:
“مل�ف الفيول املغش�وش بالقض�اء ،ليأخذ
مجراه القانوني وثم نرى ما الذي سيحصل،
ال أريد أن أتكلم باملوضوع بسبب تواجد امللف
بالقضاء”.بينما أشار النائب انطوان حبيش،
عضو كتل�ة “الجمهورية القوية” الربملانية،
التابعة لحزب القوات اللبنانية برئاسة سمر
جعجع ،إىل أن “الكتلة تقدمت بشكوى حول
الكهرباء ووزارة الطاقة”.
وقال حبيش ،يف حديث مع األناضول“ :التكتل
ل�ن يهادن به�ذا املوض�وع يف ظ�ل الظروف
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة الت�ي نعيش�ها،

للنه�وض بالبلد واالقتص�اد املحيل ،فإن ذلك
يتطلب معالج�ة امللفات التي كبدت الخزينة
خسائر باهظة”.واس�تطرد“ :ال يوجد جهة
مح�ددة نحملها املس�ؤولية ،كل املس�ؤولني
الذي�ن تعاقبوا ع�ى وزارة الطاقة ب�دءا ً من
توقيع هذا القرار إىل حني اكتش�اف املوضوع
يتحملون املسؤولية”.
تحديد املسؤوليات
ب�دوره ،ق�ال مدي�ر تش�غيل معم�يل الذوق
والجية يف رشكة  MEPإلنتاج الكهرباء يحيى
مول�ود ،لألناضول ،والذي تم اس�تجوابه من
قبل ق�ايض التحقيق“ :كنا نقوم باإلجراءات
الالزمة والفحوصات ،وبعض األمور ال تظهر
بالفحوصات ،بل خالل فرتة التش�غيل وهذا
ما أبلغنا عنه حتى وصلنا إىل هذه النتيجة”.
أضاف مولود“ :بالنس�بة لنا ،رفضنا استالم
أي شحنة غر صالحة للتشغيل ،واملسؤولية
فيم�ا بعد تعود للش�اري الذي ه�و يف وزارة
الطاقة”.
م�ن جهتها أصدرت س�وناطراك ،بيانا ً قالت
في�ه ان “قضي�ة الوق�ود املغش�وش ،تتعلق
بخ�الف يع�ود إىل  30م�ارس /آذار املايض،
عندما تلقت س�وناطراك إش�عارا من وزارة
الكهرب�اء واملياه اللبناني�ة ،بخصوص عيب
يف النوعية إلحدى ش�حنات الوقود املس�لمة
لركة كهرباء لبنان بتاريخ  25من الش�هر
ذاته”.
وتوقع�ت الركة “تس�وية فعلي�ة ونهائية
لهذه الوضعية قريبا ،نظرا للعالقات املتميزة
الت�ي ترب�ط الطرف�ني ..نح�رتم التزاماتن�ا
التعاقدية فيما يخص التموين لصالح رشكة
كهرباء لبنان”.
ويف الجزائ�ر ق�ال املس�ؤول يف الرئاس�ة
الجزائرية محمد السعيد ،يف  20مايو املايض،
إن فضيحة الوقود املغش�وش املس�تورد من
ب�الده والتي انفجرت مؤخرا يف لبنان ،قضية
داخلي�ة.وزاد“ :القضي�ة لبناني�ة داخلي�ة،
والدولة الجزائرية غر متورطة وغر معنية،
وهن�اك رشكة تجاري�ة تابعة لس�وناطراك،
هي من باعت الوقود”.
وتابع“ :رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون،
أمر وزارة العدل بفتح تحقيق حول مالبسات
القضية ،وإذا ثبت تورط أشخاص فالقضاء
سيحاسبهم ،لكن املؤكد أن الدولة الجزائرية
ال عالقة لها بالقضية”.
ويق�وم لبن�ان باس�تراد الفي�ول لتش�غيل
معام�ل قطاع الكهرباء لديه الذي يعاني منذ
انته�اء الح�رب األهلية ع�ام  1990وعجزت
الحكومات املتعاقبة عن إصالحه حتى اآلن.
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“املمرات اخلضراء” تفتح أفقا جديدا للمهاجرين العرب يف أيطاليا
روما /متابعة الزوراء:
عرب “املمرات الخرضاء” س�محت
إيطالي�ا للمزارع�ني القادمني من
دول غ�ر تابعة لالتح�اد األوروبي
بالوص�ول إىل إيطالي�ا ،منه�م
أكثر م�ن  200مزارع م�ن املغرب
العربي ،ومن املقرر أن يصل املزيد
يف األسابيع املقبلة.
وصل  248عامالً زراعيا ً موس�ميا ً
م�ن املغرب األس�بوع امل�ايض من
ال�دار البيضاء إىل مدينة بيكس�ارا
اإليطالي�ة .وتأت�ي الرحل�ة ضمن
ما يس�مى ب�”املم�رات الخرضاء”
الس�تجالب عم�ال مختص�ني يف
مج�ال الزراعة خالل حالة طوارئ
ف�روس كورونا املس�تجد وإغالق
الح�دود الربي�ة والجوي�ة أم�ام
العمالة املوسمية.
ونظم ه�ذه الرح�الت كونفدرالية
الزراعي�ني اإليطالي�ني بمدين�ة
بيس�كارا (مقاطع�ة ابروت�زو-
وس�ط) ،ومن املقرر وصول رحلة
ثالث�ة لنق�ل مزي�د م�ن العم�ال
الزراعيني املوسميني املغاربة خالل
األي�ام املقبلة ،وجميعها س�تغادر
من الدار البيضاء.
وتس�تقبل إيطالي�ا س�نويا ً حوايل
 350ألف عامل موسمي متخصص
يف الزراعة وتربية املاشية .يف أشهر
الش�تاء يع�ود العم�ال الزراعي�ني
إىل بلدانه�م األصلي�ة .وم�ع بداية

املوس�م الزراعي ،يف شهر مارس/
آذار ،يعود العم�ال إىل إيطاليا لكن
جائح�ة كورونا وتقييد الس�فر يف
ه�ذا الع�ام حالت دون ذل�ك .وهو
ما أكدته وزي�رة الزراعة اإليطالية
تري�زا بيالنوف�ا “بس�بب فروس
كورونا ،س�تواجه الب�الد نقصا ً يف
العمال�ة اليومية تصل إىل  270ألف
عامل”.
وكان اتح�اد الزراعي�ني االيطاليني
ق�د طل�ب يف ش�هر آذار/م�ارس
املايض من الحكومة تفعيل املمرات
الخرضاء للس�ماح بع�ودة العمال
من خارج االتح�اد األوروبي الذين
لديه�م من�ذ س�نوات عق�ود عمل
موس�مي مع ال�ركات اإليطالية
من أجل تلبية متطلبات الحصاد يف
الحقول الزراعية.
وه�و م�ا دف�ع اتح�اد مزارع�ي

أبروتس�و ،وهي منطقة زراعية يف
وس�ط إيطالي�ا ،إىل تنظيم رحالت
لجلب العمال الزراعيني.
“العمال الوافدون ال يقدرون بثمن”
هذا ما قاله موديس�تو أنجيلوتيش
أح�د مالك�ي امل�زارع يف منطق�ة
أفتسانو وسط إيطاليا .ويف حديثه
لقن�اة “  ”La7أك�د أنجيلوت�يش
أن ه�ؤالء العمال “يعمل�ون لدينا
منذ أكث�ر من  20عام�ا ً وال يمكن
اس�تبدالهم بسهولة” .مش�را ً إىل
أن�ه كغره م�ن أصحاب امل�زارع،
قاموا بتمويل رحالت العمال الذين
يعملون لديهم.
وم�ن املق�رر أن يتم وض�ع جميع
العمال الوافدين إىل إيطاليا يف حجر
صح�ي مل�دة أس�بوعني .وتج�ري
مفاوض�ات ب�ني الحكوم�ة اتحاد
الزراعي�ني م�ن أجل تقص�ر مدة

الحج�ر ،نظ�را ل�رضورة البدء يف
جني املحاصيل الزراعية.
وكان�ت وزيرة الزراع�ة اإليطالية
تري�زا بيالنوفا 61 -عاما  -وهي
عضوة س�ابقة يف نقابة العاملني
يف امل�زارع ،ق�د اقرتح�ت العف�و
لس�د العجز يف العمالة الناتج عن
الجائحة وتحري�ر املهاجرين غر
الرعيني م�ن خطر االس�تغالل
الشائع.
وتعتم�د إيطالي�ا ع�ى العم�ال
املوس�ميني القادمني من رومانيا
وبلغاري�ا ودول أخ�رى ب�رق
أوروب�ا للعم�ل يف حص�اد الفواكه
الخرضوات ،ولكن لم يعد بإمكانهم
املجيء بس�بب القي�ود املفروضة
الحتواء فروس كورونا.
غ�ر أن جماعة الضغ�ط الزراعية
“كولديريتي” قالت إن العفو “غر
كايف” لح�ل مش�كلة نق�ص ملحة
يف العمالة ألن اس�تخراج تصاريح
العمل للمهاجري�ن غر الرعيني
س�وف يس�تغرق وقتاً .وب�دالً من
ذل�ك ،اق�رتح رئي�س كولديريتي،
إيتوري برانديني ،تبسيط القواعد
للعم�ل الع�ريض حت�ى يتس�نى
للعاطل�ني واملتقاعدي�ن والط�الب
العثور عى عمل جديد يف الحقول.
يف منتص�ف ش�هر مايو/أي�ار
الجاري ،وافقت الحكومة اإليطالية
عى من�ح العاملني غر القانونيني

الذي�ن يعمل�ون يف الزراع�ة أو
كخادم�ات أو متخصص�ني رعاية
منزليني الح�ق يف التقدم للحصول
عى ترصيح إقامة ملدة ستة أشهر.
علما ً أن إيطاليا تس�تعد الستقبال
 150أل�ف عام�ل م�ن بل�دان مثل
رومانيا وبولن�دا وبلغاريا بدءا من
 3يونيو /حزيران.
مون�ام بنك�رو ه�و أح�د العمال
الزراعي�ني الذين وصوال إىل إيطاليا
األس�بوع امل�ايض ،ويف ترصي�ح
لصحيف�ة ال ريبوبلي�كا اإليطالية،
ق�ال“ :العم�ل يف الحق�ول يحتاج
إىل مه�ارة كغ�ره م�ن امله�ن”.
بنك�رو يس�عى لتطوي�ر ذات�ه يف
العم�ل ،إذ تق�دم العام�ل املغربي
بطلب للحصول عى رخصة قيادة
للجرارات الزراعية.
وس�عيا ً لنقص العمالة يف الزراعة
بس�بب جائح�ة كورون�ا ،نظمت
دول أوروبية مم�رات آمنة للعمال
املوسميني .أملانيا ،عى سبيل املثال،
س�محت بوصول ع�رات اآلالف
من العمال املوس�ميني ،معظمهم
م�ن أوروبا الرقي�ة .وبعد إجراء
تعديل مؤقت عى قانون العمل ،تم
الس�ماح لطالبي لجوء ال تصاريح
عم�ل لديه�م بالعم�ل يف القط�اع
الزراع�ي حتى األول م�ن أكتوبر/
ترين األول.

تضامنا مع المتظاهرين في أمريكا

مظاهرات عارمة يف لندن وبرلني احتجاجا على مقتل فلويد
لندن /متابعة الزوراء:
احت�ج مئ�ات األش�خاص يف كل م�ن لن�دن
وبرل�ني تضامنا م�ع املتظاهرين يف الواليات
املتح�دة ،عقب مقتل املواط�ن األمريكي من
أص�ل إفريق�ي ج�ورج فلوي�د ،ال�ذي أطهر
تس�جيل مصور رجل أم�ن يجثوا عى رقبته
قبل أن يلفظ أنفاسه األخرة.
أتسع نطاق االحتجاجات عى مقتل املواطن
األمريك�ي من اصل إفريقي جورج فلويد إىل
خ�ارج الواليات املتح�دة األمريكية ،إذ خرج
مئ�ات األش�خاص يف لندن وبرل�ني تضامنا
مع املحتج�ني داخل الوالي�ات املتحدة .ففي
وس�ط لندن جث�ا املحتجون ع�ى ركبهم يف
ميدان الطرف األغر بوس�ط املدينة مرددين
“ال عدال�ة  ..ال س�الم” ثم م�روا بجوار مقر
الربملان حتى وصلوا إىل السفارة األمريكية.
كم�ا ش�ارك ع�دة مئ�ات م�ن املحتج�ني يف
مس�رة خارج الس�فارة األمريكية يف برلني
رافعني الفتات تطالب ب� “القصاص لجورج
فلوي�د” و”اوقفوا قتلن�ا” و” من التايل الذي
سيحطم عنقه”.
وتس�بب مقتل ج�ورج فلويد أثن�اء اعتقاله
يوم االثنني يف إش�عال احتجاجات بالواليات
املتح�دة أججه�ا الغض�ب الكام�ن ل�دى

األمريكي�ني م�ن أص�ل أفريق�ي تج�اه م�ا
يعتربون�ه تحي�زا عنرصيا يف نظ�ام العدالة
األمريك�ي .وتحول�ت بع�ض املظاه�رات إىل
العنف مع إغ�الق متظاهرين لحركة املرور،
وإرضام الن�ار ،واالش�تباك م�ع الرط�ة
الت�ي أطلق أفراد منها الغاز املس�يل للدموع
والرصاص البالستيكي من أجل اعادة فرض
النظام.

ويف غض�ون ذل�ك ق�ال روب�رت أوبراي�ن،
مستش�ار األمن القومي األمريكي ،إن إدارة
الرئيس األمريكي دونالد ترامب لن تس�تعني
بسلطتها االتحادية لتعزيز الحرس الوطني
يف الوقت الحايل ،مع استمرار االحتجاجات يف
عدة مدن أمريكية عى مقتل الرجل األس�ود
األعزل يف منيابوليس.
وأضاف أوبراين للصحفيني يف البيت األبيض

“لن نضف�ي الطابع االتح�ادي عى الحرس
(الوطني) يف الوقت الحايل .لكن إذا اس�تلزم
األمر ،ف�إن لدينا ق�وات عس�كرية إضافية
يمكن إرس�الها  ...إذا كان ح�كام الواليات
ورؤس�اء البلدي�ات بحاجة إليه�ا وخرجت
األوضاع عن سيطرتهم” ،مضيفا أن قرارات
إنف�اذ القان�ون ال ب�د وأن يتخذه�ا ح�كام
الواليات ورؤس�اء البلديات .وتابع “سنقدم
كل م�ا يحتاج�ه ح�كام الواليات ورؤس�اء
البلدي�ات للمحافظ�ة ع�ى الس�يطرة ع�ى
مدنهم”.
واندلع�ت االضطرابات خ�الل األيام املاضية
بع�د وفاة ج�ورج فلويد ،الرج�ل الذي ظهر
يف مقط�ع مصور يف منيابوليس وهو يعاني
من صعوبة التنفس بينما كان رجل رشطة
أبيض يجثو عى رقبته.
وق�ال الحرس الوطن�ي يف بي�ان ،إنه جرى
اس�تنفار  5000م�ن جن�وده وأف�راد قواته
الجوية يف  15والية ويف العاصمة واش�نطن،
إال أن “هيئ�ات إنفاذ القانون عى مس�توى
الواليات واملس�توى املحيل ال تزال مس�ؤولة
عن ف�رض األم�ن” .وذكر البي�ان أن 2000
آخري�ن م�ن أف�راد ق�وات الح�رس الوطني
مستعدون لالستنفار عند الحاجة.

رئيسة احلزب الدستوري عبري موسي حتشد لتوحيد مواقف القوى املدنية لعزل الغنوشي
تونس/وكاالت:
تقود رئيسة الحزب الدستوري الحر عبر
مويس مشاورات مكثفة مع عدد من الكتل
النيابية املمثلة يف الربملان التونيس تحشيدا
للتقدم بعريضة لس�حب الثقة من رئيسه
راشد الغنويش خالل جلسة مساءلته يوم
غد األربعاء.
وكش�فت مويس أن هناك مش�اورات مع
كل من كتل حرك�ة تحيا تونس واإلصالح
واملستقل وقلب تونس إضافة إىل اتصالها
بش�كل غر مبارش مع ممثلني عن الكتلة
الوطني�ة والكتل�ة الديمقراطي�ة (التي�ار
الديمقراطي وحركة الشعب).
وتس�تأثر ه�ذه الكت�ل مجتمع�ة ب�123
نائب�ا ،ما يمث�ل أغلبي�ة برملانية تس�مح
بس�حب الثقة من رئيس الربملان .وتهدف
هذه الخطوات إىل تجسيد املواقف املناوئة
للغنويش عرب س�حب الثقة منه وإرس�اء
أغلبي�ة برملاني�ة جدي�دة وتقديم مروع
لتعديل الدستور.
ويتطلب تحديد جلسة تصويت عى سحب
الثقة من رئي�س الربملان جمع  73توقيعا
من النواب ،بينما يحتاج سحب الثقة منه
نهائي�ا األغلبية املطلق�ة أي  109أصوات
من ضمن  ،217فيما علقت مويس بالقول
“ 73إمض�اء تتبعه�ا  109أصوات وننهي
حكم اإلخوان ونميض يف طريق اإلصالحات
الكربى”.
وإذا ما انس�جمت مواقف الكت�ل النيابية
الت�ي أعلن�ت إدانته�ا لتح�ركات راش�د
الغن�ويش الخارجي�ة خاصة يف م�ا يتعلق
باملل�ف الليب�ي م�ع التصويت ،ف�إن عزل
الغن�ويش س�يكون يف حك�م املؤك�د ،إال
أن مراقب�ني يقول�ون إن حرك�ة النهضة
اإلس�المية التي يقودها الغن�ويش كثفت
اتصاالته�ا بح�زب قلب تون�س وعدد من

املستقلني لعرقلة استبعاد الغنويش مقابل
إرشاكهم يف الحكومة.
وتقود الحركة اإلسالمية منذ فرتة مساعي
حثيث�ة لتوس�يع االئت�الف الحكومي عرب
إرشاك ح�زب قل�ب تون�س ( 28نائب�ا)
وحليفه�ا ائت�الف الكرام�ة ( 19نائب�ا)
إضاف�ة إىل عدد من املس�تقلني ( 13نائبا)
يف الكابين�ة الحكومي�ة وه�و م�ا يرفضه
رشكاؤها يف الحكم (حركة الشعب والتيار
الديمقراطي) إضاف�ة إىل رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ.
وترفض جمي�ع الكتل النيابي�ة بالربملان،
باس�تثناء ائت�الف الكرام�ة اإلس�المي،
التدخ�ل الخارج�ي يف ليبي�ا واالصطفاف
وراء أي مح�ور ،كم�ا ترف�ض أن تك�ون

تونس قاعدة لوجس�تية لتس�هيل التدخل
الخارج�ي يف ليبي�ا ع�رب االتفاقي�ات
االقتصادية واالجتماعية واملالية.
ويرى الحزب الدس�توري الحر ،الذي يقود
مس�اعي اإلطاح�ة بالغن�ويش ،أن اإلدانة
الكب�رة التي عربت عنه�ا غالبية األحزاب
السياس�ية املمثلة يف الربمل�ان ،بخصوص
التح�ركات الخارجي�ة لرئي�س الربمل�ان،
يج�ب أن يتبعه�ا طل�ب لس�حب الثق�ة
من�ه ،وانتخ�اب رئيس أو رئيس�ة جديدة
للمجلس.
وكان�ت كتل قلب تون�س واإلصالح وتحيا
تونس واملستقبل دعت يف بيان مشرتك يوم
 21مايو املايض ،رئاسة الربملان إىل احرتام
األعراف الدبلوماس�ية ،وتجنب التداخل يف

الصالحيات مع بقية الس�لط ،وعدم الزج
باملجلس يف “سياس�ة املحاور” انس�جاما
مع ثوابت الدبلوماسية التونسية ،مطالبة
بعرض “املس�ألة” عى أنظار أول جلس�ة
عام�ة مقبلة للت�داول يف ش�أنها من قبل
النواب.
وذك�رت الكتل أن هذا البيان يأتي بس�بب
تواتر تدخالت رئيس الربملان يف السياس�ة
الخارجي�ة للدول�ة التونس�ية ،وإقحامها
يف النزاع�ات الداخلي�ة لل�دول ورصاعات
املح�اور اإلقليمي�ة بم�ا يتناق�ض م�ع
مواقفها الرسمية.
وكان الغن�ويش قد هات�ف رئيس مجلس
الدولة االستش�اري يف ليبي�ا خالد املري
ورئي�س حكوم�ة الوف�اق فاي�ز ال�راج

لتهنئته بمناسبة استعادة قاعدة الوطية،
وه�و م�ا أثار ج�دال واس�عا وردود أفعال
م�ن قبل أح�زاب عربت يف بيان�ات لها عن
رفضها للتدخل يف الش�أن الليبي والدخول
يف سياسة املحاور.
واعتربت أن اتصال الغنويش بالراج “يعد
تجاوزا ملؤسس�ات الدولة ،وتوريطا لها يف
الن�زاع الليب�ي إىل جانب جماع�ة اإلخوان
وحلفائه�ا” ،مطالبة رئي�س الجمهورية
قيس س�عيّد بالرد عى م�ا ورد يف مواقف
راش�د الغنويش ،والت�ي اعتربتها “مواقف
تصب يف خان�ة االتهامات املوجهة لتونس
بتقديم الدعم اللوجستي لرتكيا يف عدوانها
عى ليبيا”.
ووجّ ه�ت كتل�ة الح�زب الدس�توري الحر
وثيق�ة إىل الكت�ل الربملاني�ة “املدني�ة”،
تتضم�ن مقرتح خارط�ة طري�ق إلنجاز
اإلصالح�ات الك�ربى املطلوب�ة ،سياس�يا
واقتصاديا واجتماعيا ،بعد تكوين أغلبية
برملانية مدنية وس�حب الثق�ة من رئيس
الربملان.
ودع�ت مويس يف هذه الوثيقة ما أس�متها
“القوى املدني�ة” إلمض�اء العريضة التي
يتم التوقي�ع عليها حاليا “لس�حب الثقة
م�ن راش�د الغنويش م�ن رئاس�ة الربملان
وانتخاب رئيس جديد من القوى املدنية”.
وطالبت ب�”إبعاد أعضاء الديوان ورئيسه
الذين جثموا عى مفاص�ل اإلدارة وحوّلوا
املجل�س إىل ف�رع لتنظيمه�م الس�يايس
وانتداب كفاءات إدارية عليا”.
وأك�دت كذل�ك ع�ى رضورة “تنقي�ح
النظ�ام الداخيل للربملان يف اتجاه تحس�ني
األداء الربملاني ،وتحقيق مطالب الش�عب
التونيس ،اقتصاديا واجتماعيا وماليا ،عرب
ال�روع يف مناقش�ة جملة من مش�اريع
القوان�ني” .ومعالج�ة معضل�ة املديونية

واس�رتجاع التوازن�ات املالي�ة إىل جان�ب
إصالح املؤسس�ات العمومية والصناديق
االجتماعي�ة ومنظوم�ة الدع�م وتعص�ر
اإلدارة وإبع�اد م�ن أس�متهم “اإلخ�وان”
من الحكوم�ة و”التخلص م�ن هيمنتهم
ومناوراتهم ومس�ك الق�وى املدنية بزمام
املبادرة ،والرتاجع عن التعيينات اإلخوانية
الرامية إىل التحكم يف مفاصل الدولة واملس
من مدنيتها”.
وذك�رت م�ويس أنه ت�م تحري�ر عريضة
ش�عبية “تطالب النواب بسحب الثقة من
رئيس مجلس نواب الش�عب وقد تجاوزت
إىل ح�دود الجمعة 80 ،أل�ف إمضاء وهي
مرش�حة لبل�وغ  100أل�ف إمض�اء قب�ل
جلسة يوم غد.
وعرب األمني الع�ام لحركة مروع تونس
محس�ن مرزوق ع�ن دعم حزب�ه لالئحة
س�حب الثق�ة من رئي�س الربمل�ان ،داعيا
كاف�ة األحزاب الديمقراطي�ة التقدمية إىل
الوق�وف خلف مب�ادرة عبر م�ويس التي
كانت وحيدة يف بداية املطاف.
وقال مرزوق يف ترصيحات لوس�ائل إعالم
محلية “ندعم مبادرة الحزب الدس�توري
الح�ر لس�حب الثقة م�ن راش�د الغنويش
وتكوين أغلبية برملاني�ة جديدة” ،مطالبا
عبر مويس بالعمل باالش�رتاك مع جميع
القوى املدنية التقدمية.
وع�اب األمني العام لحركة مروع تونس
م�ا وصفه�ا بالنزع�ة الفردي�ة للح�زب
الدس�توري الحر يف التحرك لس�حب الثقة
من الغنويش قائال “يد واحدة ال تصفق”.
وتتزامن جلس�ة مس�اءلة رئي�س الربملان
التونيس مع تنامي زخم عريضة ش�عبية
تطالب بالتدقيق يف مصادر ثروة الغنويش
الت�ي يرى أصحاب العريضة أنها تفاقمت
بعد عودته إىل تونس سنة .2011
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العمل الربملانية تنتقد آلية توزيع منحة
الطوارئ وتقدم مقرتحني لدفعها
بغداد /الزوراء:
انتقدت لجنة العمل والشؤون االجتماعية
والهجرة واملهجرين النيابية ،امس االثنني،
تعثر آلية توزيع منحة الطوارئ بني األرس
املترضرة من اجراءات الحظر.
وقال عضو اللجنة ،اسعد عبد السادة
العبادي ،إنه «كان من املؤمل توزيع
املنحة بني املواطنني املترضرين من حظر
التجوال ملنع تفيش فريوس كورونا يف
البلد مطلع الشهر الحايل ،إال انها تأخرت
بسبب تعثر آلية توزيعها».
واضاف ان «الحكومة كانت تنوي توزيع
املنحة البالغة  250الف دينار عىل 12
مليون مستفيد ،سجلوا عىل وفق استمارة
اطلقت عرب املوقع االلكرتوني لألمانة
العامة ملجلس الوزراء بعد ملء املعلومات
الشخصية لهم».
مبينا ً انه «تم تخصيص االموال الالزمة

لذلك ،واملقدرة بـ 600مليار دينار من
وزارة املالية استعدادا ً لتوزيعها بني
املواطنني».
وتابع العبادي أن «دفع تلك املبالغ عن
طريق املصارف يحتاج اىل اصدار بطاقات
كي كارد للمواطنني ،ما يتطلب جهدا
ووقتا وامواال ،يف ظل الظروف الحالية
التي يعيشها البلد بإعالن حظر التجوال
الشامل وااللتزام بالتباعد االجتماعي
والزام املواطن باإلرشادات الصحية ،يف
حني ان املقرتح االخر هو التعاون بني
وزارتي العمل والشؤون االجتماعية
والتجارة ،من خالل توزيع هذه املنحة
عىل وفق البطاقة التموينية عرب وكالء
املواد الغذائية ،وعىل وفق آلية الكرتونية
شبيهة باآللية التي اعتمدت عام 2013
بتوزيع مبالغ مالية بني املواطنني تعويضا ً
عن املواد الغذائية».

أمانة بغداد :عمليات اإلكساء مستمرة
استثماراً حلظر التجوال
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املنظمة العاملية يف العراق حتث على التزام اإلجراءات الوقائية

الصحة :احلظر سيكون مشدداً وأزمة «كورونا» أصبحت حرب وجود
بغداد /الزوراء:
أكد وزير الصحة والبيئة ان أزمة كورونا هي
حرب وجود بني خطورة انتشار الفريوس
ووعي املواطن الصحي .وفيما حثت منظمة
الصحة العاملية يف العراق جميع العراقيني عىل
اتباع االجراءات الوقائية الصادرة من السلطات
الصحية الحتواء انتشار فريوس كوفيد 19-بعد
ارتفاع معدالت اإلصابة ،أكدت ان إعادة تطبيق
حظر التجوال الكامل ألسبوع اخر يف العراق
كان إجرا ًء رضوريا يف مكافحة الفريوس.
وقال وزير الصحة والبيئة ،حسن التميمي ،يف
ترصيح صحفي« :ان الحظر سيكون مشددا،
وسرتافقه جهود مضاعفة للفحص الوبائي
امليداني وحمالت للتوعية» .مبينا :ان ازمة
كورونا هي حرب وجود بني خطورة انتشار
الفريوس ،ووعي املواطن الصحي».
وأثنى عىل «جهود جميع وسائل االعالم ألنها
الظهري القوي للجيش االبيض يف مواجهة
الجائحة من خالل ترسيخ الوعي لدى املواطن.
واشار اىل «ان الوزارة اصدرت مجموعة
اجراءات جديدة تنفذها مع اجراءات
الحظر الصحي ،منها دعوة وسائل االعالم
والفضائيات العراقية اىل تخصيص ما ال يقل
عن  25باملئة من بثها اليومي للتوعية الصحية
بشأن الفريوس ،فضال عن اعتماد االخبار

الصادرة من املصادر الرسمية فقط ،واالبتعاد
عن االخبار املضللة للواقع ،عالوة عىل ارشاك
مالكات الوزارة يف سيطرات مداخل ومخارج
املدن ،فضال عن نقاط التفتيش التي تطبق
الحظر الصحي داخل بغداد واملحافظات،
ورضورة إلزام االنشطة التجارية واصحاب
املواد الغذائية بإتباع االرشادات الصحية
الوقائية التي عممتها الوزارة عليهم».
ولفت التميمي اىل «استمرار حمالت الفحص
الوبائي امليداني من قبل املالكات الصحية يف

الوزارة ،وخصوصا يف املناطق التي تزايدت فيها
اعداد االصابات» ،مطالبا رجال الدين وشيوخ
العشائر ومشاهري الرياضة والفن بممارسة
دورهم التوعوي كال بحسب موقعه.
من جهتها ،حثت منظمة الصحة العاملية يف
العراق ،امس االثنني ،جميع العراقيني عىل
اتباع االجراءات الوقائية الصادرة من السلطات
الصحية الحتواء انتشار فريوس كوفيد 19-بعد
ارتفاع معدالت اإلصابة ،مؤكدة ان إعادة تطبيق
حظر التجوال الكامل ألسبوع اخر يف العراق

كان إجرا ًء رضوريا يف مكافحة الفريوس.
وأكد ممثل منظمة الصحة العاملية يف العراق،
الدكتور أدهم إسماعيل ،مجددا ،دعم منظمة
الصحة العاملية املستمر وتعاونها مع السلطات
الصحية يف بغداد وإقليم كوردستان لضمان
نجاح تدابري مكافحة كوفيد.19-
ودعا إسماعيل يف بيان تسلم «الزوراء» نسخة
منه ،العراقيني يف جميع أنحاء البالد إىل االلتزام
بأعىل مستويات اإلجراءات الوقائية وااللتزام
بحظر التجوال الشامل ملساعدة السلطات
الصحية عىل احتواء انتشار الفريوس.
كما دعا الجهات املعنية إىل التطبيق الصارم
إلجراءات الحظر إىل جانب تكثيف املسح
امليداني النشط للحاالت املشتبه فيها من
خالل تعقب املالمسني ،مضيفا «ال يمكن لهذه
التدابري تحقيق النتائج املرجوة إال بتعاون
الجميع».
هذا وسجل العراق حتى الحادي والثالثني
من ايار/مايو  6,439 ،2020حالة اصابة
بكوفيد ،19مما يعكس زيادة يف معدل االصابات
اليومية ،نتيجة املسح امليداني النشط الذي
تجريه السلطات الصحية بكثافة للكشف عن
حاالت كوفيد ،19-والتأكد من اتباع املواطنني
للتدابري الوقائية الرضورية وتطبيق التباعد
االجتماعي.

وعي املواطن وتطبيق القرارات «السبيل الوحيد» الحتواء الفايروس

األزمة النيابية تتوقع زيادة يف أعداد املصابني بوباء «كورونا»
بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس االثنني ،عن استمرار مالكاتها يف دائرة املشاريع بأعمال
التطوير واالكساء يف عدد من املحالت السكنية ولجانبي الكرخ والرصافة من بغداد.
واكدت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه « ،استمرار العمل وبوترية جيدة،
حيث تضمنت معظم االعمال فتح البوكس الرتابي واعمال القالب الجانبي ،وال سيما
لالفرازات الحديثة والتي لم تشهد اعمال االكساء والتطوير سابقاً».
واضافت« :يأتي ذلك ضمن سعي امانة بغداد الستثمار حظر التجوال واستمرار اعمالها
وبالتنسيق مع القوات االمنية».

ثالث حمافظات تبدأ بناء مستشفيات
الستقبال مرضى «كورونا»

بغداد /الزوراء:
ضمن حملة التصدي لوباء فايروس
«كورونا» املستجد ،ومن اجل ايجاد بدائل
للمستشفيات ،وزيادة السعة الرسيرية،
واحتواء االعداد االضافية من املصابني،
بدأت محافظات بغداد ونينوى وذي قار
بتنفيذ مستشفيات ميدانية الستقبال
مرىض الفريوس.ويف هذا الجانب ،بارشت
املالكات الهندسية والفنية يف محافظة
بغداد تنفيذ مستشفى ميداني بسعة
 130رسيرا يف منطقة البياع ،الستقبال
مرىض فريوس كورونا.وقال مدير صحة
الكرخ ،جاسب الحجامي ،يف بيان اطلعت
عليه «الزوراء» انه “استنادا لتوجيهات
ومقررات خلية االزمة املشكلة باالمر
الديواني رقم ( ،)55وضمن خطة صحة
الكرخ بايجاد بدائل للمستشفيات ،وزيادة
السعة الرسيرية ،تربع املجلس االقتصادي
العراقي بانشاء مستشفى البياع امليداني
بسعة  130رسيراً ،لإلسهام بمعالجة
املصابني بجائحة كورونا”.وأضاف
الحجامي انه “سينجز خالل  15يوما
كمرحلة اوىل ،مشريا اىل توسعته كمرحلة
ثانية يف حالة زيادة عدد االصابات ،من
اجل احتواء اعداد اضافية من املصابني”.
وأشار مدير صحة الكرخ إىل أنه “سيسهم
يف تغطية مناطق عديدة من جانب الكرخ،
منوها بانه يحتوي عىل  13ردهة  ،ومخترب
 ، pcrوغرف للطوارئ ولألطباء ،وصيدلية،

ومستلزمات أخرى”.بينما قال مدير
صحة نينوى ،فالح الطائي ،يف بيان اطلعت
عليه «الزوراء» ان “املالكات الهندسية يف
دائرته ،وبالتعاون مع الخربة الهندسية يف
بلديات نينوى ،رشعت ببناء مستشفيني
للحجر الصحي ،االول يف قضاء سنجار
شمال املوصل ،والثاني يف بلدة بادوش
شمال غرب املوصل”.وأضاف الطائي أن
“بناءهما سيكون بمدة ال تقل عن اربعة
اشهر ،خشية تفيش الفريوس داخل
ضواحي مدينة املوصل” ،مؤكدا “خروج
 48من املحجورين بعد التأكد من ان نتائج
تحاليلهم سلبية”.وأشار إىل أن “املحافظة
رفعت الحجر الصحي عن منطقتي
الكالوات والفاروق بعد اجراء الفحص
الكامل لهم والتاكد من سالمتهم”.وكذلك
اعلن مدير عام دائرة صحة محافظة ذي
قار ،عبد الحسني الجابري ،امس االثنني،
اىل استمرار العمل عىل انشاء مستشفى
كرفاني سعة  50رسيرا يف الساحة الخلفية
ملستشفى الحسني التعليمي بإمكانيات
الدائرة الذاتية ،فضال عن استمرار العمل
ايضا عىل انشاء مستشفى كرفاني اخر
سعة  50رسيرا يف قضاء سوق الشيوخ.
واوضح :ان هذه املشاريع ستسهم يف
زيادة السعة الرسيرية ملعالجة املصابني
والتخفيف من الضغط عىل ردهات
مستشفى الحسني التعليمي وتحسني
مستوى الخدمات املقدمة لهم.

بغداد /الزوراء:
توقعت خلية األزمة الربملانية األزمة
زيادة يف أعداد املصابني بالوباء .وفيما
رأت أن عداد إصابات فايروس كورونا
يف العراق بدأ يرتفع بشكل «يثري
القلق» ،حددت ما عدته «السبيل
الوحيد» لتجاوز األزمة واحتواء
الوباء.
وقال الناطق الرسمي للخلية ،فالح
الزيادي ،امس االثنني ،يف ترصيح
صحفي ،إن «عدم اكرتاث املواطنني
وعدم ضبط سلوكياتهم وااللتزام
باالجراءات الوقائية ،وعدم تطبيق
التباعد االجتماعي؛ كلها عوامل
ساعدت عىل ظهور موجة ثانية

للمرض وزيادة عدد االصابات بشكل
غري مسبوق».
وأضاف« :نتوقع أن تشهد االيام املقبلة
زيادة يف أعداد املصابني باملرض».
من جهته ،رأى عضو خلية األزمة
النيابية ،جمال فاخر ،امس االثنني،
أن عداد إصابات فايروس كورونا يف
العراق بدأ يرتفع بشكل «يثري القلق»،
وفيما انتقد «الال مباالة» باملرض،
و»التهاون» يف تطبيق إجراءات
الحظر الوقائي ،حدد ما عده «السبيل
الوحيد» لتجاوز األزمة واحتواء
الوباء.
وقال فاخر يف حديث صحفي إن
«معدل اإلصابات بفايروس كورونا

يف العراق بدأ يأخذ منحنى خطريا ً
جداً ،وهناك ارتفاع يف األرقام بشكل
يثري القلق» ،مبينا ً أن «ارتفاع معدل
اإلصابات يندرج يف عدة مجاالت ،من
بينها زيادة عمليات الفحص امليداني
وداخل املختربات للعينات ما يزيد
فرص اكتشاف حاالت جديدة قبل
ظهور األعراض لديها».
وأضاف أن «هذا الجانب ال يعني أن
هناك حالة استقرار وال يوجد خوف،
بل عىل العكس ،فإن هذا األمر ينبغي
أن يدفعنا إلجراءات جديدة تحد من
حجم اإلصابات قبل وقوعها وليس
اكتشافها بعد وقوعها» ،الفتا ً إىل أن
«وعي املواطنني هو السالح األساس يف

مواجهة كورونا ،لكن لألسف الشديد
هناك حالة من الال مباالة لدى الكثري
من املواطنني وخاصة يف املناطق
الشعبية البسيطة ،ما جعل حجم
اإلصابات فيها بأرقام كبرية جداً،
كما أن هناك حالة تهاون ومجاملة
واضحة تحصل هنا وهناك يف تطبيق
إجراءات الحظر ومنع التجمعات».
وتابع أننا «نعي جيدا ً صعوبات الحياة
والحاجة بتوفري لقمة العيش ،ونؤرش
هنا إخفاق الحكومة والتلكؤ الواضح
يف توفري املواد الغذائية ضمن مفردات
البطاقة التموينية وتقديم املنح املالية
للعوائل املتعففة وذات الدخل املحدود
واليومي» ،مؤكدا ً أن «وعي املواطن من

جهة وتطبيق القرارات الصادرة من
لجنة الصحة والسالمة الوطنية من
جائحة كورونا من جهة اخرى هي
السبيل الوحيد لتجاوز األزمة واحتواء
املرض ،وأن تكون هناك أدوات رقابة
ملتابعة تلك القرارات ومحاسبة أية
جهة تنفيذية أمنية كانت أو رقابية
تتلكأ يف تنفيذ القرارات عىل األرض
تحت اية ذريعة».
الجدير بالذكر أن إجمايل اإلصابات
بفايروس كورونا يف العراق يبلغ
 ،6439بينها  3156حالة شفاء،
و 205وفيات ،أما إجمايل الراقدين
يف املستشفيات  ،3078فيما يرقد يف
العناية املركزة  46مصاباً.

الدفاع املدني ينقذ  1600دومن مع األراضي الزراعية يف كركوك املنافذ تضبط دراجات نارية غري
مصرحة يف أم قصر الشمالي

بغداد /الزوراء:
تمكنت فرق الدفاع املدني يف كركوك،
امس االثنني ،من انقاذ  1600دونم
حنطة من حرائق اشتعلت بسبب مصدر
خارجي.
وقالت مديرية الدفاع املدني يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،ان “فرق االنقاذ
اخمدت حادث حريق واسع االنتشار
اندلع بمحاصيل زراعية ولعدة مناطق
وقرى ضمن حدود قضاء الدبس منها
قرية علو محمود ،وقرية قوتان ،وقرية
ميسلون القريبة من حقل خبازة النفطية
وقرية رمل التابعة لناحية امللتقى”.
واضاف البيان ان «الفرق تمكنت من
اخماد الحرائق بمهنية ورسعة عالية،
ولشدة الرياح العالية واملناطق الوعرة
كانت الخسائر تقدر بـ( )170دونم
حنطة ،و( )150دونما ،وانقاذ ()1600
دونم حنطة مع االرايض الزراعية
املجاورة”.

واشار البيان اىل أن “اسباب الحريق
كانت مصدر نار خارجي ،وكان عدد
االليات املشاركة يف اخماد الحريق ()4
عجالت اطفاء و( )3عجالت حوضية

من مراكزنا كركوك االول ورتل الطوارئ
ومركز الدبس ،وعجلتي اطفاء من رشكة
نفط الشمال وعجلة اطفاء من رشكة
غاز الشمال”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية /منفذ أم قرص الشمايل يف محافظة
البرصة ،امس االثنني ،ضبط دراجات نارية لم يرصح بها يف منفذ
أم قرص الشمايل ،سببت هدرا باملال العام.
وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إنه «تم ضبط
حاويتني حجم  40قدما محملتني وحسب املعاملة الجمركية
قطع غيار للدراجات النارية معفاة من الرسوم الكمركية
واملنجزة من قبل مركز كمرك منفذ أم قرص الشمايل».
وأضافت أن «عملية الضبط تمت من قبل شعبة البحث والتحري
هيأتنا وخارج الحرم الجمركي بعد تدقيق معامالتها الجمركية
ومعاينة البضاعة ،تبني أن الحاويتني بداخلهما دراجات نارية
سعة  50و 125يس يس املنشأ الصني لم يرصح بها تهربا من
دفع الرسوم الجمركية ،مما سببت هدرا ً وتجاوزا عىل املال
العام كونها غري مشمولة باالعفاء ويجب أن تسجل يف حاسبة
املرور».
وأشارت إىل «إحالة ما تم ضبطه عىل وفق محرض أصويل إىل
قايض تحقيق محكمة أم قرص التخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحقها وبحق املقرصين من لجنة الكشف الجمركي يف
املنفذ الحدودي».

اللجنة النيابية تقدم مقرتحات خبصوص العملية التعليمية

التعليم تعلن استجابة اجلامعات والكليات األهلية لتخفيض األجور الدراسية
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي استجابة الجامعات والكليات
األهلية اىل تخفيض األجور الدراسية.
ُ
ْ
لجنة التعليم العايل النيابية
أكدت
وفيما
أنها قدمت مجموعة من االقرتاحات
لوزارة التعليم العايل ،أوضحت ان
الركيزة االساسية لتنفيذ هذه املسارات
هي اتضاح مالمح نتائج الوباء.
وقالت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،امس االثنني ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،انه «حرصا عىل
منع االلتباس والتداخل يف السياقات
املسؤولة عن تنظيم عالقة العمل
مع الجامعات والكليات األهلية فإن
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
تؤكد التزامها بقانون التعليم العايل
األهيل ذي الرقم  25لسنة  2016الذي
ينص عىل أن تلك املؤسسات تتمتع
بالشخصية املعنوية ذات االستقالل

املايل واإلداري».
واضافت انه «استنادا اىل هذا املعطى
القانوني الرصيح فإن الجامعات
والكليات األهلية استجابت اىل دعوة
الوزارة بتخفيض األجور الدراسية
للطلبة بنسب متفاوتة يف هذا الظرف
املعقد صحيا واقتصاديا ومنحت
مقاعد دراسية مجانية لعدد ليس
بالقليل منهم ،وأسقطت األجور عن
املتعففني وأبناء الشهداء وغطت
جزئيا رواتب التدريسيني واملوظفني
الذين تقدر أعدادهم بأربعة عرش ألف
منتسب».
واوضحت انه «انطالقا من مسؤولية
وزارة التعليم العايل يف اإلرشاف والتقويم
العلمي بما يحقق أهداف املؤسسات
الجامعية األهلية ،فإنها تثمن إسهامها
اإليجابي يف حركة التعليم يف العراق
واحتضانها أكثر من مئتني وخمسني
ألف طالب يف التخصصات العلمية

واإلنسانية املختلفة».
وتحث وزارة التعليم العايل بحسب
بيانها الجامعات والكليات األهلية

«عىل استكمال متطلبات العام الدرايس
الحايل وتوفري مناخات الثقة والدعم
والنجاح لجميع الطلبة يف امتحاناتهم

اإللكرتونية املرتقبة».
ُ
ْ
لجنة التعليم
أكدت
من جانبها،
العايل النيابية أنها قدمت مجموعة

من االقرتاحات لوزارة التعليم العايل،
تتضمن العديد من املسارات لتقويم
العملية التعليمية ودعمها ،ولكن
الركيزة االساسية لتنفيذ هذه املسارات
هي اتضاح مالمح نتائج الوباء.
وقال عضو اللجنة ،رياض املسعودي،
يف ترصيح صحفي :إن «املسارات التي
قدمتها لجنة التعليم ،تضمنت دعم
التعليم بقوانني وترشيعات تساعد عىل
تطويره وبناء عملية تعليمية رصينة،
اضافة اىل مسارات الدعم اللوجستي
بتوفري البنى التحتية للعملية التعليمية،
ولكن تنفيذ تلك املسارات يعتمد عىل
مالمح نتائج فريوس كورونا ،التخاذ
قرارات من شأنها أن تكون عملية
وتصب يف صالح الطلبة».
وأضاف أن «وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي أصدرت تعليمات
واضحة يف كتاب رسمي ،عن تحديد
مواعيد االمتحانات ،للدراسات العليا

والدراسات االولية».
وبني أن «العنوان األهم يف هذه
التعليمات أن االختبار سيكون
الكرتونيا ،وإنهاء العام الدرايس بأرسع
وقت ممكن» .مشريا اىل أن «خلية
االزمة النيابية سجلت اعرتاضها بشأن
صعوبة استكمال العام الدرايس».
وتابع املسعودي أن «عام 2020
هو عام النسيان ،ألنه أدخل النظام
التعليمي يف العراق والعالم يف تح ٍد
كبري ،وستعتمد الوزارة أسهل الطرق
إلنهاء العام الدرايس يف كال الدراستني
العليا واألولية».
وأكد املسعودي أن «التحدي األكرب
هو كيفية أداء االختبارات من دون
توفر الكهرباء ،وانقطاع االنرتنت،
وصعوبة استخدام النظام ،وعملية
الغش االلكرتوني ،وهي تحديات كبرية
ستواجهها الوزارة ،ولكن التحدي
نفسه يواجه العالم».
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الدوالر يسجل اخنفاضا بسيطا يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت اسع�ار رصف ال�دوالر
ببورص�ة الكف�اح فيم�ا استثرت
باالٔس�واق املحلية ،ام�س االثنني..
وسجل�ت أسعار بورص�ة الكفاح
يف بغداد  123.400دينار لكل 100

دوالر.
وكان�ت أسع�ار البي�ع والرشاء يف
مح�ات الصريف�ة كاآلت�ي :سعر
بيع الدوالر سجل  124.000دينار،
بينم�ا بل�غ سع�ر رشاء ال�دوالر
 123.000دينار.

املباشرة حبفر البئر األول من مشروع
 14بئرا يف حقل الزبري النفطي

بغداد /الزوراء:
ب�ارشت الك�وادر الفنية والهندسي�ة لرشكة الحفر العراقي�ة بحفر البرئ
االول  ZB - 447من مرشوع حفر  14برئا يف حقل الزبري النفطي لصالح
هيأة تشغيل الزبري باستخدام جهاز الحفر .IDC - 37
وق�ال اع�ام الرشكة يف بي�ان تلقت «ال�زوراء» نسخة منه :ان�ه تم البدء
بعملي�ات الحفر بع�د اكمال فحص معدات الجه�از بمستوى  Cat-4من
قب�ل رشكه كاما ،وب�إرشاف قسم الفحص الهن�ديس يف رشكتنا وصيانة
معدات الجهاز بشكل كامل من قبل اقسام الصيانة.
موضح�ا :ان يك�ون االنتاج يف هذا البرئ من مكم�ن الزبري وبعمق 3561
مرتا والوقت املخطط له  59يوما.
واشار اىل تخصيص جهازي الحفر  IDC 37و  IDC38ذي القوة الحصانية
 HP 1500لتنفيذ هذا املرشوع.

No: 7257 Tue 2 June 2020

www.alzawraapaper.com

الطاقة النيابية حتذر من عاصفة اقتصادية بسبب «كورونا»

النفط تعلن اإلحصائية األولية للكميات املصدرة واإليرادات املتحققة للشهر املاضي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن االحصائي�ة
االولي�ة للكمي�ات املص�درة م�ن النف�ط
الخ�ام وااليرادات األولي�ة املتحققة لشهر
آي�ار املايض .وفيم�ا حذرت لجن�ة النفط
والطاقة النيابي�ة من أن العراق قد يواجه
عاصفة اقتصادية محتملة يمكن أن تدفع
الب�اد إىل حالة م�ن الركود كلم�ا ظهرت
انعكاسات تفيش فريوس كورونا ،ناشدت
ب�رورة االلتزام بالحظر الشامل للتغلب
عىل الركود االقتصادي.
وقال املتح�دث باسم وزارة النفط ،عاصم
جهاد ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه
ان «كمي�ة الص�ادرات م�ن النف�ط الخام
ع�ىل وفق احصائية رشكة النفط الوطنية
{سوم�و} كانت ( )99مليون�ا ( )585الفا
و(  ) 283برميا ،بإيرادات بلغت مليارين
و( )91مليونا و( ) 811الف دوالر».
وب�ني ان «مجم�وع الكمي�ات املص�درة
م�ن النفط الخ�ام لشهر آي�ار املايض من
الحق�ول النفطية يف وسط وجنوب العراق
بلغ�ت ( )96مليون�ا و 39الف�ا و()852
برميا ،اما من حق�ول كركوك عرب ميناء
جيهان بلغت الكمي�ات املصدرة  3مايني
و(  )545الفا و( )431برميا».

وأش�ار جهاد اىل ان «املع�دل اليومي الكيل
للص�ادرات بل�غ  3ماي�ني و( )212ال�ف
برمي�ل ،حيث كان املعدل اليومي للتصدير
م�ن موان�ئ الب�رة  3ماي�ني و 98الف
برميل ،وم�ن جيهان كان املع�دل اليومي
(  )114ال�ف برميل» .الفت�ا اىل ان «معدل
سع�ر الربمي�ل الواح�د بل�غ ( )21.005
دوالرا».
ون�وه اىل ان «الوزارة ،وم�ن خال ايمانها
باط�اع الشع�ب ع�ىل عملي�ات التصدير
واالي�رادات املتحقق�ة من�ه ،اتخ�ذت هذا
االجراء الشهري».
بينما حذرت عضو لجن�ة النفط والطاقة
النيابية ،زهرة البجاري ،امس االثنني ،من
أن الع�راق ق�د يواجه عاصف�ة اقتصادية
محتمل�ة يمك�ن أن تدفع الب�اد إىل حالة
م�ن الركود كلما ظهرت انعكاسات تفيش
فريوس كورون�ا ،فيما ناش�دت برورة
االلت�زام بالحظ�ر الشام�ل للتغل�ب ع�ىل
الركود االقتصادي.
وقال�ت البجاري ،يف تري�ح صحفي :إن
“ الع�راق تع�رض خ�ال األش�هر الثاثة
املاضية لخسائر مادية ومعنوية جسيمة،
وهن�اك مخاوف م�ن استم�رار الخسائر
لفرتة أطول” .وأضافت أن “تفيش فريوس

كورون�ا ليس االزمة الوحي�دة التي يعاني
منه�ا العراق ،حي�ث أن هن�اك الكثري من
التهديدات الرئيسية األخرى التي تواجهها

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة امل�وارد املائي�ة ،امس
االثن�ني ،انها ستفع�ل التفاوض مع
دول الجوار بشأن ادارة املوارد املائية،
مبين�ة ان وضعت خطة بتأمني املياه
لزراع�ةمحص�ولال�رز.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان له�ا تلقت
«ال�زوراء» نسخة من�ه ان» وزيرها
مه�دي رش�يد الحمدان�ي ناقش مع
ع�دد من مدراء الوزارة عملية تفعيل
التفاوض مع دول الجوار للوصول اىل
تفاهمات بش�أن اادارة املوارد املائية

الثقافة تنسق مع املركزي لشمول املرافق
السياحية بالقروض امليسرة
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت تركي�ا ،ام�س االثن�ني ،أن
الحركة التجارية بدأت تعود بشكل
تدريجي مع الع�راق ،مع تخفيف
القيود التي فرضها بسبب جائحة
كورونا.
وذك�رت وكال�ة «ت�رك ب�رس»
ً
نق�ا ع�ن رئي�س مجل�س العمل
الرتك�ي العراق�ي ،أم�ني ط�ه ،أن
«ع�دد الشاحن�ات التجاري�ة التي
تدخ�ل من تركي�ا ا ٕىل العراق خال
االٔي�ام االٔخ�رية وص�ل ا ٕىل 1300
بع�د أن كان�ت  2000قبل جائحة
كورونا».

بغداد /الزوراء:
كشف�ت وزارة الثقاف�ة
والسياحة واالثار عن تنسيقها
م�ع البن�ك املرك�زي لتطوي�ر
واقع السياحة يف الباد .
وقال رئي�س هيئ�ة السياحة
وكال�ة ،مدي�ر ع�ام دائ�رة
املجامي�ع السياحية ،يف وزارة
الثقاف�ة والسياح�ة واآلث�ار،
محم�د العبي�دي :ان «دائرته
طرح�ت مقرتح�ات عدي�دة
لتطوير القطاع السياحي الذي
يع�د من القطاع�ات املهمة يف
الباد لتنمية االقتصاد».
منوه�ا بأنه «تمت مناقشتها
م�ع محاف�ظ البن�ك املركزي
الدكت�ور ع�يل الع�اق ،بهدف

تطوي�ر البنية التحتية الازمة
للقط�اع السياح�ي ،ودع�م
قطاعات الدولة من اجل توفري
احتياج�ات السياح ،خصوصا
بعد تأثر السياحة بشكل كبري
من جراء جائحة كورونا».
واضاف انه «تم تقديم مقرتح
لشم�ول السياح�ة بمبادرات
البن�ك املرك�زي العراقي اسوة
بقطاع�ات الزراعة والصناعة
واالسك�ان» .مؤك�دا «اج�راء
دراسة تلك املقرتحات بشمول
اصحاب املرافق السياحية من
فنادق ورشكات سفر وسياحة
بق�روض مي�رة ،يستطي�ع
القط�اع الخاص م�ن خالها
النهوض بمرافق�ه السياحية

اقتصادي :الفساد واهلدر وسوء التخطيط وراء األزمة املالية
بغداد /الزوراء:
وصف املخت�ص بالشأن االقتصادي،
محم�د عطي�ة الساع�دي ،العجز يف
املوازن�ة بأن�ه اكذوب�ة ،وان حج�م
الفساد واله�در وسوء التخطيط هو
السب�ب الحقيق�ي يف االزم�ة املالية،
الفتا اىل ان اكث�ر من  20مليار دوالر
تذه�ب سنويا اىل اقل م�ن  100الف
شخص.
وقال الساعدي يف تريح صحفي ان

الباد م�ن بنيتها خسائر انخفاض أسعار
النف�ط” .وحذرت البجاري م�ن ان “عدم
الت�زام املواطنني بقواعد وتعليمات اللجنة

العليا للصح�ة والسامة الوطنية قد ينذر
بكارث�ة اقتصادية اليمك�ن الخروج منها
بسهولة “.

املوارد املائية تكشف عن تفعيل التفاوض مع دول اجلوار بشأن إدارة املياه

عودة حركة الشاحنات التجارية بني تركيا
والعراق بعد ختفيف قيود «كورونا»

وأضاف ط�ه أن «الشحنات تشمل
االٔغذي�ة واالٔدوي�ة أو مختل�ف
البضائ�ع وامل�واد املستخدم�ة يف
قطاع�ات االٕنش�اءات والنسي�ج
وغريها».
ولف�ت ا ٕىل أن «تفيش كورونا خلف
أرضارا كبرية عىل القطاع التجاري،
وسيستم�ر ال�رر مستقبا ،الٔن
حرك�ة التنق�ل ستنق�ص كث�ريا،
والعرض والطلب كذلك».
وذك�ر أن «رشكات نق�ل البضائع
واللوجيستي�ك ،سيك�ون عليه�ا
لع�ب دور أكرب يف قضي�ة املبادالت
التجارية خال الفرتة الحالية».
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“ثلث�ي امليزانية السنوي�ة التشغيلية
ترف الق�ل من  250ألف ش�خص
بشكل مخالف للقانون”.
وأض�اف ان “اكثر من عرشين مليار
دوالر تذه�ب سنوي�ا اىل اقل من مئة
الف ش�خص يتقاىض بعضهم تسع
روات�ب ،يض�اف اىل ذل�ك ملي�ارات
ال�دوالرات ت�رف كمخصص�ات
اضافي�ة اىل ذوي الدرج�ات الخاصة
بما فيها الرئاسات”.

ودع�ا “الحكوم�ة اىل مراجع�ة سلم
الروات�ب وتحقيق العدال�ة يف توزيع
الرواتب عىل املوظفني والغاء االموال
الطائل�ة الت�ي تمن�ح للمسؤول�ني
كمناف�ع اجتماعي�ة والقض�اء عىل
حج�م الفس�اد يف املناف�ذ الحدودية
والرائ�ب والكمارك بدال من تهديد
املوظ�ف البسي�ط باقتط�اع نسب�ة
م�ن راتبه لس�د العج�ز املزع�وم يف
املوازنة”.

لديمومتها واالرتقاء بها» .
واش�ار العبيدي اىل ان «الفرتة
القليل�ة املاضية ش�هدت عقد
اجتماع�ات مكثف�ة لدراس�ة
املعوق�ات الت�ي يشهده�ا
القط�اع السياح�ي يف ظ�ل
ازم�ة كورون�ا ،إذ ت�م الرتكيز
ع�ىل دع�م السياح�ة الدينية
وتسهي�ل دخ�ول وخ�روج
السي�اح االجان�ب ،باعتم�اد
التأشرية االلكرتونية والحجز
الفندقي» .الفت�ا اىل «رضورة
التنسي�ق م�ع الجه�ات ذات
العاق�ة لحل املش�كات التي
تعرتض القط�اع السياحي يف
وزارات التجارة واملالية والنقل
وأمانة بغداد» .

يف ض�وء املتغ�ريات الت�ي حدثت مع
دول الج�وار ،ويف مقدمتها أماء سد
أليسو من قبل الجارة تركيا وأسلوب
تشغيل السد».
واضاف�ت اىل ان�ه تم�ت «مناقش�ة
التوجي�ه بإع�داد دراس�ة للج�دوى
االقتصادي�ة الستثمار املياه الجوفية
يف الصحراء الغربية وتحديث الدراسة
االسرتاتيجي�ة مل�وارد املي�اه والرتبة
املعدة لغاية عام  ٢٠٣٥كونها خارطة
طريق لرسم سياسة الوزارة».
واش�ارات اىل ان «املناقشات ش�ملت

ايض�ا الخط�ة الزراعي�ة الصيفي�ة
والتزام الوزارة بتأم�ني املياه لزراعة
محصول ال�رز لكافة املساحات التي
ت�م االتف�اق عليه�ا وبالتنسي�ق مع
وزارة الزراع�ة ،اضافة اىل التزاماتها
بتأم�ني الري�ة االوىل ملحص�ول
الحنطة».
يذكر ان معظ�م املياه الواردة للعراق
تأت�ي من دول الج�وار تركيا وايران،
فيم�ا قامت هذه ال�دول ببناء سدود
ع�ىل ه�ذه االنه�ر ،مم�ا قل�ل ه�ذه
الواردات بشكل كبري.

استئناف العمل مبشروع مدخل طريق كربالء –
النجف بكلفة  24مليار دينار
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت مديرية بلدية كرباء ،امس
االثنني ،استئناف العمل يف مرشوع
مدخ�ل طري�ق كرب�اء – النج�ف
املح�ال ب��  24ملي�ار دينار ضمن
برنامج تنمية االقاليم.
وق�ال مدي�ر البلدية ،عب�ري سليم،
يف تريح صحف�ي :ان “مرشوع
مدخل طريق النجف املحال بكلفة
اجمالي�ة تبل�غ  24ملي�ار دين�ار
ضم�ن مشاري�ع تنمي�ة االقالي�م
استأن�ف العم�ل في�ه بع�د توقف
الرشكة املنف�ذة بسبب عدم وجود
السيول�ة املالية ،ووج�ود اكثر من
مليارين له�ا بذمة الدولة لم تسدد
لغاية اآلن”.
واضاف سليم ان “محافظ كرباء،

نصيف الخطابي ،تمكن من تذليل
بع�ض املعوقات للرشك�ة املنفذة،
وع�ادت للعمل ك�ون املرشوع من
املشاري�ع االسرتاتيجي�ة املهم�ة
وواجه�ة للمدين�ة وم�ن مداخلها

الرئيسية”.
واش�ار اىل ان “امل�رشوع يتضم�ن
التوسع�ة والص�ب والتعبي�د
والكربست�ون واملقرن�ص واالنارة
والتجشري والزينة”.

النقل :رفع احلمل العالق يف القنوات املالحية مبستوى  21مليون
مرت مكعب سنوياً

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة النق�ل العراقي�ة ،ام�س
االثن�ني ،ع�ن رف�ع الحم�ل العال�ق يف
القن�وات املاحية بمست�وى  21مليون
م�رت مكع�ب سنوي�اً .وقال مدي�ر عام
الرشكة موانئ العراق ،أثيل عبد عيل ،يف
بيان صحفي« :بإرشاف ومتابعة وزير
النق�ل ،ن�ارص حسني الشب�يل ،بارشت

ماكات قس�م الحفر البحري يف املوانئ
برف�ع الحمل العالق يف القنوات املاحية
من البحر اىل قناة خور الزبري بواقع 61
مياً ملنطقة ش�مال الخلي�ج العربي».
مبين�ا ً ان «حج�م الرتسب�ات الطيني�ة
املرتاكم�ة يف�رتض ازالته�ا سنوي�ا ً يف
القنوات املاحي�ة بواقع  21مليون مرت
مكعب ونهر رقم واحد ملينائي ام قر

مطالبات بتحسني اخلدمة وفرض شروط على عمل الشركات ومراقبتها

يق�وم من خ�ال الحفر بإزال�ة نحو 2
ملي�ون مرت مكعب من الرتسبات فيه».
م�ن جانبه ،كش�ف مدير قس�م الحفر
البح�ري يف املوانئ ،سمري عبد عيل ،عن
«وصول اجهزة حديث�ة ( ) eco-track
أمريكي�ة ودنماركية املنش�أ والربمجة
تعمل عىل تحديد العمق البحري بشكل
دقي�ق ،وتتعام�ل م�ع جمي�ع االقمار

الصناعي�ة يف العال�م عىل وف�ق برمجة
حديث�ة تسه�م يف تحدي�د املناطق ذات
الرتسب�ات لصيان�ة القن�وات املاحي�ة
وزي�ادة اعماقه�ا» .يذك�ر ان االعماق
يف املوانئ العراقي�ة وصلت اىل املستوى
املطل�وب بنحو  12مرت تح�ت مستوى
سط�ح امل�اء ،وهو بح�د ذات�ه يسمح
لدخول السفن العماقة إىل موانئنا.

اإلعالم واالتصاالت :ال حلول لالنرتنت قبل السماح بـ “حترير البنى التحتية وترك االحتكار”
بغداد /الزوراء:
أك�د رئيس مجل�س أمن�اء هيئة
اإلع�ام واالتص�االت أن ال حلول
ملشكلة االنرتنت ورسعته يف العراق
قب�ل السم�اح ب�»تحري�ر البن�ى
التحتية وترك االحتك�ار» .وفيما
طال�ب مرك�ز مراقب�ة االنرتن�ت
وزارة االتصاالت برورة تحسني
خدمة االنرتنت ،شدد عىل رضورة
فرض رشوط عىل عمل الرشكات
ومراقبتها للخدمة.
وق�ال رئيس مجل�س أمناء هيئة
اإلع�ام واالتص�االت ،أرشف
الده�ان ،امس االثن�ني ،يف حديث
صحف�ي :إن «أي تخفي�ض
بخص�وص سع�ات االنرتن�ت لن
يكون ل�ه انعكاس�ات عىل جودة
الخدم�ة بسب�ب ارتف�اع أسع�ار
ً
قياس�ا م�ع
االنرتن�ت يف الع�راق
دول العال�م وبع�ض دول الجوار

وبحسب دراسات عاملية».
وأوض�ح أن «سع�ر ح�زم معينة
يف الع�راق تص�ل أسعاره�ا إىل
 7أضع�اف سعره�ا يف بل�دان
مجاورة وثاثة أضعاف السعر يف
كردست�ان ،وأن التخفيض املعلن
عن�ه سابقا ً أبقى األسعار يف أعىل
مستوياتها القياسية حيث يجب
أن تقوم ال�وزارة بتخفيض يصل
إىل  80%من األسعار الحالية
وأش�ار الده�ان إىل أن «دراس�ات
عاملي�ة فني�ة وتجاري�ة أعدته�ا
رشك�ة -NERA Economic Co
sulting Oliver Wyman analy ،sisأظه�رت األسع�ار املرتفع�ة
لانرتنت يف العراق».
وتاب�ع أن «املطالب�ة بإع�ادة
النظ�ر بش�كل جدي سيك�ون له
أثر كب�ري ومه�م يف تطوي�ر البلد
اقتصادي�ا ً وجعله وجه�ة جاذبة

لاستثم�ار ،كما أن ه�ذا اإلجراء
سيقلل من الج�دوى االقتصادية
لتهري�ب السع�ات مما ي�ؤدي إىل
زي�ادة اإلي�رادات للدولة ،حيث أن
األسع�ار املرتفعة كان�ت سببا ً يف
زي�ادة نسبة تهري�ب السعات إىل
اكث�ر من  75%وبحس�ب تقارير
هيئة املستشارين».
ودع�ا رئيس مجل�س أمناء هيئة
اإلعام واالتصاالت اإلدارة الحالية
يف وزارة االتص�االت ،إىل أن «تعمل
جاه�دة يف إيجاد حل�ول عاجلة»،
مشريا ً إىل أن «الخطط القديمة لن
تجدي نفعا ً حيث أن املشكلة فنية
تجارية تسويقية».
من جان�ب متصل ،طال�ب مركز
مراقب�ة االنرتنت ،ام�س االثنني،
وزارة االتصاالت برورة تحسني
خدم�ة االنرتن�ت ،مش�ددا ع�ىل
رضورة ف�رض رشوط عىل عمل

الرشكات ومراقبتها للخدمة.
وق�ال املرك�ز يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه ان «عىل
وزارة االتص�االت تطوي�ر البن�ى
التحتي�ة الخاص�ة باالنرتن�ت،
وتقليل أسع�ار الرائب ،وتقليل
كلف�ة ايج�ار البن�ى التحتي�ة»،
مشريا اىل انه «الب�د من فتح باب
الشك�اوى للمواطنني للتبليغ عن
س�وء الخدم�ة املقدمة م�ن قبل
الرشكات واألبراج املجهزة التخاذ
اإلج�راءات العقابي�ة الازم�ة
بحقهم».
وتاب�ع «الب�د ان تتوص�ل الوزارة
لحل م�ع رشك�ات اإلنرتن�ت من
اج�ل تخفي�ض أسعاره�ا املبالغ
بها مقارن�ة بدول الج�وار والتي
تستغ�ل مواط�ن العراق�ي»،
داعي�ا «وزار االتص�االت اىل انهاء
مسلسل تهري�ب سعات اإلنرتنت

الذي أثر بشكل واضح عىل خدمة
االنرتنت».
وش�دد ع�ىل رضورة «االرساع
بوضع ترشيع�ات قانونية لتنظم
عم�ل الرشك�ات ،ووض�ع الي�ة
النتش�ار أب�راج الخدم�ة بش�كل
منتظ�م ،ك�ون توزي�ع االب�راج
بش�كل عشوائ�ي ادى إىل تأث�ر
الخدمة بنسبة تتجاوز ال�،»50%
موضح�ا ان «املعاي�ري املعتم�دة
يف تجهي�ز املواطن�ني والرشك�ات
بخدم�ة اإلنرتن�ت تفتق�ر إىل
األساليب الصحيحة».
واك�د املرك�ز ان «سم�اء الع�راق
عب�ارة ع�ن ف�وىض يف ال�رتددات
نتيج�ة الراعات ب�ني أصحاب
األبراج الذي�ن يجهزون املواطنني
بالخدم�ة الت�ي تس�وء وتصل يف
أغل�ب األحي�ان إىل أقل م�ن 100
كيلوبايت يف الثانية».

أصفر وأمحر

دوري الكرة املمتاز على شفا حفرة
من االلغاء

بغداد /متابعة الزوراء
ال تس�تبعد الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم ،الغاء املوس�م الحايل من الدوري
املمت�از .2020 /2019وقال عضو اللجنة التطبيعي�ة إلتحاد كرة القدم رافد عبد األمري إن
“إلغ�اء دوري الكرة املمتاز امر وارد يف حال اس�تمرت الظروف الحالية وس�ط تفيش وباء
كورونا”.وأوض�ح أنه “يف حال تم الغاء الدوري ،س�نقيم بطولة تنش�يطية الختيار ممثيل
الع�راق يف البطوالت الخارجية بعد إبالغ األندية واالتفاق معها ،كذلك اخذ راي خلية األزمة
لتحدي�د موعد البطولة”.تجدر اإلش�ارة اىل ان الهيئ�ة التطبيعية ح�ددت الثالث من تموز
املقبل ،موعدا ً الستئناف منافسات البطولة.
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مسعود :اتفاق الرتشيح الستضافة كأس آسيا  2027مل يكن رمسياً
بغداد /متابعة الزوراء
كشف الرئيس السابق لالتحاد العراقي
لكرة القدم ،عبد الخالق مسعود ،ان اتفاق
الرتشيح الستضافة كأس آسيا  2027مع
األردن كان شفويا ً وليس رسميا ً.
وأعلن االتحاد االسيوي يف بيان عن الدول
التي تقدمت بشكل رسمي الستضافة
كأس آسيا  ،2027حيث تقدمت السعودية
وقطر والهند واوزباكستان الستضافة
البطولة.
وقال مسعود إن «االتحاد العراقي لكرة
القدم ،كان قد اتفق شفويا ً مع نظريه
األردني الستضافة كأس آسيا  2027يف
ملف مشرتك».
وأوضح أن «االتفاق بقي بشكل شفوي
ولم يتم تقديم امللف بشكل رسمي اىل
االتحاد االسيوي ،لذلك فإن العراق لم
برتشح من األساس».
وكان االتحاد اآلسيوى لكرة القدم أعلن ىف
نيسان املاىض تمديد مهلة تلقى الطلبات
لثالثة أشهر حتى  30حزيران الحايل ،بعد
أن كان املوعد النهائى ىف  31اذار املاىض.
وتقدمت أربع دول رسميا بطلب استضافة
نهائيات كأس آسيا  ،2027وهي قطر
والسعودية والهند وأوزبكستان.
وذكر االتحاد االسيوي يف بيان أن « 4دول
تقدمت رسميا ً بطلب استضافة نهائيات
كأس آسيا  ،2027وهى السعودية ،الهند،
قطر ،وأوزبكستان ،وأكد مصدر باالتحاد
اآلسيوي أن الدول األربعة تقدمت بشكل
رسمى بطلب االستضافة ،فيما ال يزال
املجال مفتوحا ً للتقديم».
ُ
«اتحذ القرار ىف ضوء
وأضاف البيان،
الوباء الحاىل وذلك من أجل منح االتحادات
األعضاء ،التى تأثر الكثري منها بالوباء
العاملي ،الوقت الكاىف إلنجاز عملياتها
الداخلية والجداول الزمنية».
وكان االتحاد اآلسيوى لكرة القدم أعلن ىف
نيسان املاىض تمديد مهلة تلقى الطلبات

لثالثة أشهر حتى  30حزيران املقبل ،بعد
أن كان املوعد النهائى ىف  31اذار املاىض.
وكان االتحاد العراقي قد تقدم بملف
الرتشح الستضافة كأس آسيا 2027
بملف مشرتك مع األردن ،قبل ان ينسحب
رسميا ً.
ومن جهته كشف الخبري الكروي باسم

مجاهري الزوراء حتصد املركز
الثالث يف تصويت عاملي

بغداد /متابعة الزوراء
حصدت جماهري نادي الزوراء ،املركز الثالث يف التصويت الذي نرشه
املوقع االلكرتوني لصحيفة «ماركا» اإلسبانية.وجاء جمهور النوارس
يف املركز الثالث عامليا ً بعد الرجاء البيضاوي املغربي واألهيل املرصي
من خالل التصويت الذي أجرته الصحيفة املشهورة.وتضمن استفتاء
الصحيفة  40جمهورا ً يف مختلف أنحاء العالم.تجدر اإلشارة إىل أن
نادي الزوراء رسم أجمل اللوحات خالل مشاركته األخرية بدوري
ابطال آسيا العام املايض ،مما خطف أنظار املتابعني حول العالم.

عالء عبد القادر :ال تغيري
بقائمة احلكام الدوليني

بغداد /الزوراء
أكد رئيس لجنة الحكام ،الدكتور
عالء عبدالقادر :ان اللجنة
تكرس جل عملها عىل تفعيل
املنصات االلكرتونية ومتابعة
تدريبات الحكام الفردية.مبيناَ:
ان الرتكيز ينصب كذلك عىل
وضع منهجية ترتقي بمستوى
التحكيم وتطويره قبل انطالق
منافسات دوري الكرة بجميع
فئاته .واستبعد عبد القادر ،يف
الوقت نفسه ،وجود أي تغيري
بشأن ترشيح الحكام للقائمة
الدولية ألسباب كثرية ،أبرزها
توقف الدوري ،فضالَ عن
أن الوقت مبكر للحديث عن
التغيري .واختتم قائالَ  :لن يكون
هنالك أي تغيري يف القائمة لهذه

السنة ،وهو أمر مستبعد جدا َ
نظرا َ للظروف الحالية التي
نعيشها بسبب جائحة كورونا،
وكذلك كون لجنة الحكام لم
تأخذ وقتها الكايف عىل ارض
الواقع.ويف شأن متصل كشف
الحكم الدويل واثق محمد،
حقيقية االنباء التي تحدثت
عن سحب الشارة الدولية منه.
وقال محمد إن “ما تم تداوله
يف وسائل االعالم بشأن وجود
نية للجنة الحكام يف التطبيعية
بسحب الشارة الدولية مني
امر غري صحيح”.واكد الحكم
الدويل ،ان “االختبارات الدولية
للحكام ستكون يف شهر ترشين
األول املقبل ،اي بعد  5اشهر
وليس االن”.

جمال ،عن وجود تدخل حكومي يف عمل
الهيئة التطبيعية التحاد الكرة.
وقال جمال إن “الهيئة التطبيعية التحاد
الكرة ،تم اختيار اشخاصها يف بغداد ولقاء
الدوحة كان مجرد اجراء روتيني شكيل”.
وأضاف ان “التدخل الحكومي كان واضحا
يف اختيار املؤقتة ،باإلضافة اىل ان عضو

االتحاد االسيوي ،االيراني وحيد التقى
بجهات حكومية يف اجتماعات مكثفة
تمخضت عن فرض بعض االسماء يف
توليفة املؤقتة”.
تجدر اإلشارة اىل ان عمل الهيئة املؤقتة
ينتهي خالل مدة تقدر بستة اشهر.
ويف خضم تعقيدات املوسم الحايل

والتأجيالت املستمرة ،تبقى مصائر
بعض مدربي الدوري العراقي املمتاز غري
واضحة ،بينما قرر آخرون الرحيل عن
فرقهم.
ويربز يف هذا الصدد ،مدرب نفط الوسط
رايض شنيشل ،الذي أعلن يف وقت سابق
أن موسمه الحايل ،هو األخري له مع

الفريق.
وبعدما شكل فريقا مميزا هذا املوسم ،لم
يكتمل مرشوع شنيشل بسبب توقفات
الدوري.
كما أن مدرب الزوراء ،باسم قاسم ،لم
تكن عالقته جيدة بإدارة النادي ،وشابها
الكثري من األزمات.
ورغم أنه تعاقد مع النادي يف بداية املوسم
الحايل ،خلفا للمدرب حكيم شاكر ،الذي
قاد الفريق يف مباراة واحدة فقط ،لكن
األجواء بني الطرفني لم تبد عىل ما يرام.
وكان حضور قاسم الجتماع الهيئة
التطبيعية ،رغم منع اإلدارة مدربها من
الحضور ،دليال واضحا عىل االختالف بني
الطرفني.
ومن املحتمل أن ينهي املدرب مشواره
عىل رأس الزوراء ،مع نهاية املوسم.
وينطبق نفس األمر عىل حسن أحمد،
مدرب النجف ،فهو األخر عانى من بعض
التفاصيل التي عطلت عمله ،خالل املوسم
الحايل ،من أهمها الجانب املايل ،حيث
كثريا ما تحدث املدرب عن عدم التزام
اإلدارة به.
وقد أعلن عن رشط تجديد عقده ،وهو
االلتزام بدفع نادي النجف ما تبقى من
حقوقه للموسم الحايل.
وحرض حسن أحمد أيضا اجتماع الهيئة
التطبيعية واملدربني ،دون موافقة
إدارة النادي ،ما أدى لتأزم العالقة بني
الطرفني.
ورغم أن السكينة تسود العالقة بني
مدرب الصناعات الكهربائية ،عادل نعمة،
وإدارة النادي ،لكن املؤرشات تدل عىل أن
النهاية حتمية.
فقد تقطعت حبال الود بني الطرفني،
لكن املدرب احرتم توجيهات اإلدارة ،ولم
يحرض اجتماع الهيئة التطبيعية ،ووسط
هذا الربود ،ربما يكون االتفاق قد تم بني
الطرفني عىل انتهاء املشوار.

ضرغام امساعيل :املنتخب يفتقد يونس حممود وسأحرتف يف الدوري املصري
بغداد /متابعة الزوراء كشف العب
املنتخب الوطني وفريق الرشطة،
رضغام اسماعيل ،عن تلقيه 3
عروض احرتافية.
وقال اسماعيل ان «املنتخب الوطني
يفتقد ملوقع النجم السابق يونس
محمود كونه العب ال يعوض»
مبينا ان «املنتخب قادر للتأهيل
اىل الدور النهائي املؤهل لنهائيات
كأس العالم».
وأشار اىل ان «مدرب املنتخب
كاتانيتش يمتلك األدوات يف املنتخب
وليس املؤهالت» داعيا ً اىل «بقاء
الدوري متوقفا للبدء بموسم جديد
مع باقي دوريات العالم».

وكشف عن «تلقيه عروض
احرتافية من مرص واملغرب وتركيا
ومرص األقرب واألنسب يل» مبينا
ان «هناك الكثري من الالعبني
املظلومني يف عدم تمثيلهم للمنتخب
الوطني».
ووصف «رحلته االحرتافية يف
تركيا بالفاشلة يف بدايتها ولكن
بعد تأقلمه تحولت للنجاح وانتظر
الفرصة لتكرارها» منوها اىل انه
«تعرض لالصابة دامت سنتني
وعدت باالرادة» مقرا بان «مستواه
متفاوت ويحاول العودة باملستوى
املعهود واأليام ستثبت ذلك».
وتوقع «قدرة املنتخب عىل التأهل

والوصول اىل املونديال» معتربا
«مباراة العراق وايران عام 2015
باالفضل يف مسريته» الفتا اىل ان
«طموحه بان يكون العبا ً بفريق
يليق به» عادا ً «أجمل محطة يف
حياته – حتى اآلن -مع نادي
الرشطة الذي له الفضل يف الوصول
اىل ما هو عليه» معربا ً عن «اعتزازه
بنادي امليناء الذي لعبت به».
وأوضح اسماعيل ان «املدرب رايض
شنيشل هو من أعاد يل املستوى
والثقة التي يتمناها اي العب»
مشريا ً اىل ان «العب املنتخب الوطني
مهند عيل العب جيد وعليه ان يلعب
بذكاء وهدوء وتركيز أكثر».

الفحوصات تؤكد سالمة حارس املنتخب األومليب من كورونا
بغداد /متابعة الزوراء
أثبتت نتائج الفحوصات التي خضع لها حارس مرمى
املنتخب األوملبي ونادي نفط الوسط مصطفى زهري،
سالمته ،بعد الشكوك ملالمسته أحد املصابني بفريوس
كورونا.

وأجريت  3فحوصات للحارس أثناء عزله يف الحجر الصحي،
وأتت النتائج سلبية ،وسيغادر الحجر.
وسبق وأن تناقلت وسائل التواصل خرب إصابة الحارس
مصطفى زهري بفريوس كورونا ،قبل التأكد من نتائج
الفحوصات التي خضع لها عىل مدار يومني متواصلني.

مصدر :بقاء تيتا مع امليناء مرتبط مبتعلقات املوسم احلالي
بغداد /متابعة الزوراء
يواصل املدرب الروماني تيتا
تواجده يف مدينة البرصة،
اللتزامه بعقده مع نادي امليناء،
ينتهي مطلع الشهر املقبل.
وقال مصدر مقرب من املدرب
الروماني ل ،إن العالقة بني املدرب
وإدارة النادي جيدة وال توجد
هناك مشاكل معقدة ،واملدرب
مستمر بتواجده يف البرصة لحني
انتهاء عقده الرسمي يف األول من
تموز املقبل.
وبني أن املجهول يعصف باملوسم

الحايل ،وهناك مستحقات للمدرب
مع النادي ،لكن ال توجد هناك
مشاكل طاملا أن هناك تفاهم بني
اإلدارة واملدرب.
وأوضح «يسعى تيتا فالرييو
إلنهاء متعلقات املوسم الحايل
قبل الحديث عن املوسم املقبل».
وأشار إىل أن املدرب حقق نتائج
طيبة مع فريق امليناء يف املوسم
الحايل ،لكنه توقف يف مناسبتني
والغيت نتائج بداية املوسم
والتي كانت تضع امليناء بني فرق
املقدمة.

يشار إىل أن املدرب الروماني
سبق وأن عمل يف العراق بمواسم
سابقة مع الطلبة.
ويف سياق منفصل أكد املهاجم
مرتجى عادل ،أن توقيعه للطلبة
املوسم الحايل ،جاء بحثا عن
فرصته الحقيقية التي افتقدها
مع النجف.
وقال عادل ،ان الطلبة نادي
جماهريي ،ورشف ألي العب
ارتداء قميصه».
وأضاف« :لم أتردد يف قبول
عرض الطلبة ،بعد أن عانيت من

التهميش يف النجف ،ولم أحصل
عىل فرصتي الكاملة».
وزاد« :تعلمت الكثري من والدي
(نجم الكرة البرصية عادل
نارص) ،وعمي محمد نارص
(نجم املنتخب العراقي السابق)،
ما اخترص عيل املشوار ،لكن ما
يعاب عيل أنني بعيد عن اإلعالم».
وتابع« :توقف املوسم أرضني
كثريا ،حيث كنت أطمح ملوسم
استثنائي مع الطلبة ،أُثبت من
خالله قدرتي عىل املنافسة بقوة
عىل لقب الهداف».
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دورمتوند ميطر شباك بادربورن وغالدباخ يتفوق على يونيون برلني
أمطر بوروس�يا مونش�نغالدباخ ش�باك
ضيف�ه أوني�ون برل�ني  4-1يف املرحل�ة
التاسعة والعرشين.
وس�جل فلوري�ان نويه�اوس ()17
والفرنس�يان ماركوس تورام ( 41و)59
والحس�ن بالي�ا ( )81ملونش�نغالدباخ،
والسويدي سيباس�تيان اندرسون ()50
ألونيون برلني.
وث�أر أصحاب األرض لخس�ارتهم ذهابا ً
صفر ،-2وارتقوا إىل املركز الثالث مؤقتا ً
برصيد  56نقطة ،أم�ام باير ليفركوزن
بفارق األه�داف ،بانتظار مباراة اليبزيغ
( 55نقط�ة) م�ع مضيف�ه كول�ن التي
انتهت يف س�اعة متأخرة م�ن ليلة أمس
االثنني ،وتراجع أوني�ون برلني إىل املركز
الرابع عرش برصيد  31نقطة.
وعزز مونش�نغالدباخ آماله يف نيل إحدى
البطاقات األربع املؤهلة إىل دوري أبطال
أوروبا يف املوس�م املقبل ،علما ً أنه تص ّدر
الرتتيب لعدة مراحل خالل البطولة.
وللم�رة الثاني�ة ،عج ملعب “بوروس�يا
ب�ارك” ب�� 13أل�ف مش�جع اف�رتايض
ملونش�نغالدباخ وزع�ت مجس�ماتهم
الورقي�ة يف أنحاء املدرج�ات ،يف محاولة
لتعوي�ض غي�اب الجمهور ع�ن املالعب
بسبب “كوفيد.”-19
وضغط حامل اللقب خمس مرات سابقا
آخرها موسم  ،1976-1977منذ صافرة
البداية وشن هجمات متتالية عىل مرمى
فريق العاصمة .
وش�هدت الدقيق�ة  11فرص�ة خط�رة
لت�ورام الذي دخ�ل من الجه�ة اليرسى
ومرر كرة عرضية عىل باب املرمى لكنها
لم تجد من يتابعها يف الشباك.
وافتتح نويهاوس التس�جيل لفريقه من
ك�رة خادع�ة ( ،)17مس�تثمرا ً تمري�رة
متقن�ة ع�ىل ح�دود منطقة الج�زاء من
باتريك هريمان ،فدخل مراوغا ً املدافعني
وسدد بيس�اره ،فارتطمت الكرة بالقائم
األيمن وتابعت طريقها نحو املرمى.
وحم�ل ه�دف نويه�اوس الرق�م 3000
لفريق�ه يف تاري�خ مش�اركته يف
البوندس�ليغا ،بحس�ب منص�ة “أوبتا”
لالحصاءآت.
وس�جل ت�ورام اله�دف الثان�ي لفريقه
يف الدقيق�ة  ،41بعد تمري�رة من الجهة
اليرسى من مواطنه باليا فتابعها بربة
رأس�ية بعيدا ً عن متناول الحارس.
وأع�اد أندرس�ون األم�ل ألوني�ون برلني
بتس�جيله ه�دف تقلي�ص الف�ارق بعد
خمس دقائق فقط من انطالق الش�وط

الثاني ،من كرة رأسية من داخل منطقة
الجزاء.
وكاد الجزائ�ري رام�ي بن س�بعيني أن
يطيح بفريق العاصمة بتسجيله الهدف
الثال�ث من ركل�ة حرة مب�ارشة من 30
ً
مرتا ،لكن كرته علت العارضة (.)56
وعاد الف�ارق إىل هدفني مجدداً ،بعد كرة
مش�رتكة جديدة ب�ني الثنائ�ي الفرنيس
باليا-ت�ورام ،إذ م�رر األول كرة إىل داخل
منطق�ة الج�زاء ليس�تقبلها الثاني غري
املراقب بتسديدة “عىل الطاير” يف املرمى
(.)59
وس�نحت فرصة تقلي�ص الف�ارق مرة
أخرى للضيوف لكن الحارس السويرسي

ي�ان س�ومر كان باملرصاد لك�رة البديل
يوش�واميسالرأس�ية(.)70
وقىض باليا عىل آمال الضيوف بتسجيله
الهدف الرابع ( )81من تسديدة يسارية،
عقب تمريرة أمامية من بن سبعيني.
ورف�ع نج�ل النج�م الفرن�يس الس�ابق
ليلي�ان ت�ورام وبالي�ا رصيديهم�ا م�ن
األهداف يف البوندسليغا إىل عرشة أهداف
هذا املوسم .
أبق�ى بوروس�يا دورتمون�د ع�ىل آماله
الضئيل�ة بإحراز اللق�ب للمرة األوىل منذ
موسم  ،2011-2012وذلك بفوزه الكبري
عىل ضيف�ه املتواض�ع بادرب�ون متذيل
الرتتي�ب  6-1األحد يف املرحلة التاس�عة

يوفنتوس خيضع ديباال لضوابط صارمة
قال�ت تقارير صحفي�ة إيطالية ،أن ثالث�ي يوفنتوس الذي تعرض
لإلصاب�ة بف�ريوس كورونا ،ال يعاني من أي مش�اكل جس�دية يف
التدريبات ،بعد التعايف.
وكان الثالثي دانيييل روجاني ،بليز ماتويدي وباولو ديباال ،تعرض
لإلصاب�ة بف�ريوس كورونا ،قب�ل أن يعل�ن النادي ش�فائه تمامً ا
والعودة للتدريبات.
وذك�رت صحيف�ة “توتو س�بورت” ،أن أحد التحقيق�ات الطبية،
قالت إن مريض فريوس كورونا قد يعانون من مش�اكل تنفس�ية
مزمنة بعد إصابتهم بالفريوس.
وأضاف�ت أن يوفنت�وس أجرى عىل الفور فحوص�ات طبية دقيقة
ع�ىل العبي�ه ،وتابع الثالث�ي الذي عان�ى من اإلصاب�ة بالفريوس

بعناية ودقة.
وتابع�ت أن ماتوي�دي وروجان�ي لم تظه�ر عليهما أي
أع�راض أب ًدا وكانت فحوصاتهم�ا مرضية ،بينما ديباال
ال�ذي ظل يتعاىف بعد حمل الفريوس ألكثر من  45يومً ا،
يخضع لضوابط صارمة كل يومني.
ولفتت الصحيفة إىل أن ديباال يتدرب بكامل طاقته يف األيام
األخرية مثل بقية الفريق ،وال يعاني من أي مش�اكل جسدية
بعد استئناف التدريبات.
ً
متاحا أمام ماوريس�يو
وختمت بأن الثالثي س�يكون
ساري ،املدير الفني للفريق ،عند استئناف البطولة،
بالرغم من الربوتوكول الصارم الذي يتبعه ديباال.

العبو ليفربول مستمتعون بالعودة للتدريبات
اع�رتف امل�درب األملان�ي يورغن كل�وب أن
العبي فريقه ليفربول اإلنكليزي يستمتعون
بالع�ودة للتدريب الجماع�ي يف الوقت الذي
يستعدون فيه الستئناف منافسات الدوري
املمتاز.وحددت رابطة الدوري املمتاز تاريخ
 17حزيران/يونيو موعدا ً مبدئيا ً الستكمال
م�ا تبق�ى م�ن موس�م  ،2019-2020بعد
تعليق املنافس�ات منذ آذار/مارس بس�بب
األزمة الصحية التي نشأت عن تفيش وباء
فريوس كورونا املستجد.
وتمكن�ت الف�رق م�ن اس�تئناف التدري�ب
الجماعي بعدما أجازت الحكومة الربيطانية
األحد املايض االنتق�ال إىل “املرحلة الثانية”
من خطة اس�تئناف منافس�ات املسابقات
الرياضية التي تس�مح لالعب�ني باالحتكاك
يف التدريب�ات ،بم�ا يف ذل�ك التصدي�ات

واملواجه�ات ،ملس�اعدتهم ع�ىل اس�تعادة
لياقته�م البدني�ة قبل الع�ودة للمواجهات
التنافس�ية.وكانت الفرتة املاضية محبطة
بش�كل خاص بالنس�بة لكلوب ال�ذي كان
فريق�ه عىل بعد فوزين من التتويج باللقب
للمرة األوىل منذ ثالثني عاماً ،وقال يف ترصيح
ملوقع النادي عىل شبكة االنرتنت“ :لم يكن
لدينا أبدا ً طيلة حياتنا تس�عة أس�ابيع من
دون اج�راء تدريب�ات منذ بدأن�ا بلعب كرة
الق�دم ،ه�ذا يشء كث�ري .كل يشء مختلف
لكنه مثري لالهتمام أيضاً”.وأضاف“ :نحن
نس�تمتع بالوضع ،وهذا جيد حقاً .وألكون
صادقا ً هذا يش�كل بالنسبة لنا كل الفارق،
أن نجتم�ع هن�ا معا ً لس�اعة أو س�اعتني.
يمكن�ك الحصول عىل ه�ذا التواصل وردود
الفعل عىل أرض امللعب مبارشة ،وليس عن

طري�ق جه�از الكمبيوتر أو
شاشة.”...
ويبدو ليفربول أقرب من أي وقت
مىض لرف�ع كأس الدوري للمرة
األوىل منذ العام .1990
وم�ن املق�رر أن
تك�ون املب�اراة األوىل
لل�”ري�دز” يف درب�ي
“مريسيس�ايد” ضد
الج�ار إيفرت�ون،
لتجهي�ز
ويس�عى كل�وب
العبي�ه بدنيا ً قب�ل موعدها .وق�ال“ :ليس
علين�ا أن نك�ون يف قمة لياقتن�ا اآلن .نحن
نح�اول ذلك برف�ع قوة وكثاف�ة التدريبات
تدريجيا ً يوما ً بعد يوم ،ولكن علينا أن نصل
إىل الجاهزية البدنية يف  19أو ( 20حزيران/
يونيو) ،أيا كان اليوم الذي سيجعلون فيه
املب�اراة ضد إيفرت�ون ،عىل م�ا أعتقد”.
وتاب�ع“ :ه�ذه ه�ي اللحظة الت�ي نريد
فيه�ا أن نكون جاهزي�ن  100باملئة.
هن�اك ح�وايل ثالث�ة أس�ابيع حتى
ذل�ك الحني ،وه�ذا أمر جي�د .نريد
أن نس�تغل ذلك وسنفعل”.واعترب
كل�وب أن املباري�ات املتبقية من
املوسم ستكون بمثابة املباريات
التحضريية للموسم القادم“ :إنه
موس�منا التحضريي .كما قلت،
ال نتوق�ع فرتة اس�رتاحة طويلة
بني املوسمني ،لذا فهذه فرتة مهمة
جدا ً بالنسبة لنا”.

والعرشي�نم�نال�دورياألملان�ي.
ودخل فريق املدرب الس�ويرسي لوسيان
فافر إىل ملع�ب “بنتيلر آرينا” الذي غاب
عنه الجمهور ،عىل غ�رار جميع املالعب
األخرى بسبب فريوس كورونا املستجد،
وه�و يبح�ث ع�ن تعوي�ض الخس�ارة
املكلفة التي تلقاها يف منتصف األسبوع
ع�ىل أرضه ض�د غريمه باي�رن ميونيخ
(صفر ،)-1ما س�مح للن�ادي البافاري
بتوسيع الفارق إىل  7نقاط.
ووص�ل الف�ارق ب�ني الغريم�ني إىل 10
الس�بت املايض بعد الفوز الكاس�ح الذي
حقق�ه بايرن عىل فورتونا دوس�لدورف
(5-صف�ر) ،إال أن رجال فافر أعادوه إىل
 7قب�ل خمس مراحل عىل ختام املوس�م
ال�ذي عاود نش�اطه يف منتصف الش�هر
الح�ايل بع�د أن توقف من�ذ آذار/مارس
بسبب فريوس “كوفيد.”-19
وبغياب الهداف النروج�ي إرلينغ هاالند
والقائد ماركو رويس الذي يحتفل اليوم
بميالده الحادي والثالث�ني ،لإلصابة ،بدأ
اإلنكليزي جايدون سانشو اللقاء أساسيا ً
للمرة األوىل منذ استئناف الدوري ،ولعب
يف الخ�ط األمامي إىل جانب الس�ويرسي
تورغان هازار ويوليان براندت.
وكان�ت الع�ودة إىل التش�كيلة موفقة إذ
س�جل ثالثية ،م�ن دون أن ينىس إظهار
تضامن�ه م�ع األمريك�ي ج�ورج فلويد
ال�ذي قيض اإلثنني عىل يد الرشطة خالل
اعتقال�ه يف مينبابولي�س ،م�ا تس�بب
بأعمال عن�ف يف أنحاء الب�الد احتجاجا ً
عىل العنف غري املربر ضد األمريكيني من
أصول إفريقية.

ً
وخالف�ا ملب�اراة الذه�اب الت�ي انته�ت
بالتع�ادل  3-3بع�د أن كان دورتمون�د
متخلفا ً أمام جماه�ريه بثالثية نظيفة،
ل�م يقدم الفريقان ش�يئا ً يذك�ر يف بداية
اللق�اء مع أفضلي�ة ميداني�ة للضيوف،
لكن رسعان ما بدأ بادربورن يف اس�تالم
زم�ام املب�ادرة واالنط�الق اىل األمام من
دون أن يهدد مرمى الحارس السويرسي
رومان بوركي.
وبق�ي الوض�ع ع�ىل حال�ه م�ع عج�ز
رج�ال فاف�ر ع�ن الوص�ول إىل منطق�ة
ج�زاء مضيفيهم ،باس�تثناء مرة واحدة
بتسديدة لهازار صدها ليبولد تسينغريله
دون عناء (.)17
وانتظر دورتموند حتى الدقيقة  26ليهدد
مرم�ى املضيف بش�كل فعيل بتس�ديدة
قوية م�ن الربتغايل رافاي�ل غرييرو لكن
تسينغريله تألق وأنقذ فريقه.
ول�م يتغري الوض�ع حتى نهاية الش�وط
األول ،ثم تحسن أداء دورتموند يف الثاني
حتى نجح يف افتتاح التسجيل عرب هازار
الذي س�قطت الكرة أمامه بعد أن تدخل
الح�ارس تس�ينغريله لقط�ع عرضي�ة
إيم�ري ج�ان ،فتابعه�ا الس�ويرسي يف
الشباك الخالية (.)54
ورسعان ما أضاف دورتموند الثاني عرب
سانش�و الذي وصلته الك�رة عىل طبقة
من فضة بتمري�رة عرضية من براندت،
فس�دد الك�رة يف الش�باك دون معان�اة
(.)57واحتفل سانش�و بلفتة تضامنية
م�ع فلويد ،وذلك بارتدائ�ه قميصا ً تحت
قمي�ص الفري�ق ُك ِت�بَ علي�ه “العدال�ة
لجورج فلويد”.
وعاد بادربورن إىل أجواء اللقاء من ركلة
جزاء تسبب بها جان بعدما ارتدت الكرة
م�ن يده داخل املنطق�ة ،وانربى لها أوي
هيونيماير بنجاح يف شباك بوركي (،)72
إال أن سانشو رضب مجددا بكرة بيرساه
من مشارف املنطقة (.)74وعزز املغربي
أرشف حكيم�ي تق�دم دورتموند بهدف
راب�ع يف الدقيق�ة  85بتس�ديدة أرضي�ة
يف الزاوي�ة اليمن�ى بع�د مجه�ود فردي
وتمريرة من البديل مارس�يل شميلترس
ال�ذي أض�اف بنفس�ه اله�دف الخامس
بعد عرضية من البدي�ل اآلخر البلجيكي
أكس�ل فيتس�ل (.)89واختتم سانش�و
املهرج�ان التهديف�ي بهدفه الش�خيص
الثال�ث والس�ادس لفريق�ه إث�ر هجمة
مرتدة رسيعة ( ،)90+1رافعا ً رصيده إىل
 17هدفا ً يف الدوري هذا املوس�م ،إضافة
إىل  16تمريرة حاسمة.
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اعالم الكرتوني

رونالدو معجب مبحمد صالح وميسي
أكد الالعب الربازييل رونالدو
لوي�س نازاري�و دي ليم�ا
امللقب ب�”الفينومينو” بأنه
معجب ب�أداء الدويل املرصي
محمد صالح ،العب ليفربول
اإلنكليزي.وأك�د املهاج�م
الدويل الربازييل الس�ابق بأنه
الي�زال يعت�رب األرجنتين�ي
ليونيل مييس ،العب برشلونة
اإلس�باني ،الالع�ب رقم  1يف
العالم لكن ما صدم الجميع
أنه تجاه�ل وضع الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو ضمن الئحة
أفضل  5العب�ني يف العالم .وتح ّدث “الفينومين�و” رونالدو عن
ال��” ”TOP 5يف العال�م قائالً“ :بالطبع مييس ه�و الرقم واحد
يف العال�م ،س�نحتاج إىل  20أو  30عاما ً ملش�اهدة العب مثله”.
وأضاف الالعب الس�ابق لريال مدريد وبرش�لونة وميالن وإنرت
ميالن قائالً“ :أحب محمد صالح وإدين هازارد ونيمار وبالطبع
كيليان مبابي” .وأش�اد رونالدو بالدويل الفرنيس مبابي ،العب
باريس س�ان جريمان ،قائالً“ :يقولون بانه يشبهني ،إنه العب
رسيع ويمتلك مهارات فنية رائعة ،يحس�ن التصويب ويتحرك
يشكل مميز”.

ماهي اجلملة اليت سبقت
تسونامي دورمتوند ؟

ق�ال لوس�يان فاف�ر مدرب
بروس�يا دورتمون�د إنه أبلغ
العبي�ه بجمل�ة واح�دة بني
شوطي املباراة وقبل تسجيل
ستة أهداف يف االنتصار 6-1
عىل بادربورن ضمن املرحلة
التاس�عة والعرشي�ن م�ن
الدوري األملاني.
وبعد ش�وط أول بال أهداف،
أمط�ر دورتمون�د ،بفض�ل
ثالثية من جيدون سانش�و،
ش�باك منافسه يف الش�وط الثاني وخرج بانتصار كبري ليصبح
ع�ىل بعد س�بع نقاط من باي�رن ميونيخ املتص�در قبل خمس
جوالت من النهاية.
وق�ال فافر ملوقع النادي” :لقد قلت لالعبني جملة واحدة خالل
االسرتاحة وهي نحن نحتاج إىل مواصلة ما نفعله“.
وأض�اف” :لقد ضغطنا بش�كل رائ�ع وأرهقن�ا املنافس وكان
م�ن الواض�ح أنه ل�ن يس�تطيع مواصل�ة اللعب به�ذا اإليقاع
حت�ى النهاية .كنا نريد ضمان عدم اس�تغالل الهجمات املرتدة
ضدنا“.
وتاب�ع” :نجحن�ا يف اللعب بنفس ق�وة الش�وط األول والتغيري
الوحي�د الذي حدث كان تح�رك الالعبني يف جانب امللعب .عندما
تم تنفيذ كل يشء أصبحت النتيجة .“6-1
ويق�دم دورتموند كرة هجومية رائعة هذا املوس�م ،ونجح منذ
اس�تئناف الدوري املحيل الشهر املايض ،بعد التوقف يف مارس/
آذار بسبب جائحة كوفيد ،-19يف تحقيق ثالثة انتصارات سجل
خالله�ا  12هدفاً ،مقاب�ل هزيمة وحيدة 1-صف�ر أمام بايرن
األسبوع املايض.

جوردان وهاميلتون ينضمان إىل قافلة الغضب

 / AFPمتابعة الزوراء
انضم أسطورة الس�لة األمريكية مايكل جوردان وبطل الفورموال
وان الربيطاني لوي�س هاميلتون إىل الرياضيني الذين أعربوا عن
أس�فهم لوف�اة األمريكي من أصل إفريقي ج�ورج فلويد عىل يد
الرشطة يف مينيابوليس.
وأ ّدت وفاة فلويد بتلك الطريقة املؤسفة إىل عرشات املظاهرات يف
أمريكا والتي تحولت يف بعض األحيان إىل أعمال شغب.
وأدان ج�وردان يف بي�ان “العنرصي�ة املتأصل�ة” يف الواليات
املتحدة ،قائال إنه “حزين بشدة ،أعاني حقا ً وغاضب
تماماً”.م�ن جهته ،ن ّدد هاميلتون ،بطل العالم
س�ت مرات ،بصمت “أك�رب النجوم” يف عالم
الفورموال وان “الذي يهيمن عليه البيض”.
وأضاف امللك الح�ايل لحلبات الفورموال
وان يف حس�ابه عىل عىل إنستاغرام:
“أعرف من أنتم وأراكم”.
ووُجه�ت إىل الرشط�ي األمريك�ي
األبي�ض ديري�ك ش�وفني ال�ذي
ألق�ى القب�ض ع�ىل املواط�ن
األس�مر فلوي�د ( 46عام�اً)
وضغ�ط بركبته ع�ىل رقبته
لعدة دقائق دون أن يس�تمع
ملناجات�ه كونه ال يس�تطيع
ّ
يتويف الحقاً،
التنفس قبل أن
تهمة القتل غري املتعمد .لكن
االحتجاجات استمرت يف التصاعد،
وانتهت يف بعض األحيان بأعمال ش�غب إىل
حد إعالن حظر التجول يف عدة مدن.وأردف
جوردان الذي رفض اتخاذ موقف بشأن
القضايا االجتماعية والسياسية خالل
مس�ريته االحرتافية“ :لقد سئمنا...
يج�ب أن نواصل التعبري الس�لمي
عن الظل�م واملطالب�ة باالعرتاف
باملسؤوليات”.
وانض�م النجم�ان ج�وردان
وهاميلت�ون إىل مجموعة من
نج�وم دوري ك�رة الس�لة
األمريكي للمحرتفني ودوري
ك�رة الق�دم األمريكي�ة
للمحرتف�ني ورياض�ات
أخرى يف الواليات املتحدة،
ولكن أيضا يف جميع أنحاء
العال�م والذي�ن يطالبون
بتغي�ريات يف طريق�ة
معاملة السود يف هذا البلد
خاصة من قبل الرشطة.
وق�اد الع�ب بوس�طن
س�يلتكس جايلني براون
س�يارته ملدة  15س�اعة

للمشاركة يف مظاهرة سلمية يف أتالنتا بوالية جورجيا.
وقال مفوض دوري كرة الق�دم األمريكية للمحرتفني رودجر غودويل
إن املظاه�رات العنيفة “تعكس األلم والغضب واإلحباط الذي يش�عر
به الكثري منا”.
ون�رشت العب�ة كرة امل�رب س�ريينا ويليام�س مقط�ع فيديو عىل
حسابها يف إنستاغرام لفتاة متأثرة جدا خالل تجمع عام“ :نحن سود
وال يجب علينا أن نشعر بهذا”.
وع�ربت مواطنته�ا الواعدة كوك�و غوف عن ردة فعله�ا يف فيديو عىل
الشبكة االجتماعية “تيك توك” قائلة“ :هل سأكون أنا التالية؟”.
يف الخ�ارج ،أب�دى ثالثة العب�ني س�مر يف البوندس�ليغا تضامنهم مع
فلويد ،أبرزها كان ملهاجم بوروسيا مونشنغالدباخ الفرنيس ماركوس
ت�ورام ،نجل النجم الفرنيس الس�ابق ليليان ت�ورام ،الذي احتفل بهزه
ش�باك أوني�ون برل�ني بالركع ع�ىل رجل واح�دة وأحنى رأس�ه دعما
لحملة حركة “بالك اليفز ماتر” (أرواح الس�ود مهمة) ،التي انطلقت
مجددا إثر مقتل فلويد.وبعد املباراة مبارشة ،نرش ناديه عىل حس�ابه
يف توي�رت صورة العبه وه�و راكع عىل األرض وينظر إىل األس�فل ،مع
تعليق باللغة اإلنكليزية“ :ال حاجة للتفسري”.واشتهرت هذه الطريقة
يف التعب�ري عن ال�رأي مع العب كرة الق�دم األمريكية للمحرتفني كولن
كايربني�ك الذي أصبح املتحدث باس�م االحتجاجات يف الواليات املتحدة
ضد عنف الرشطة ،وخاصة ضد األقليات امللونة.بعد ذلك بفرتة وجيزة،
كش�ف مهاجم بوروس�يا دورتموند الدويل اإلنكلي�زي الواعد جايدون
سانش�و ( 20عاما) عن قميص تحت قميص فريقه عقب هزه شباك
بادربورن ،كتب عليه “العدالة لجورج فلويد”.
وكان األمريكي ويس�تون ماكنزي ،العب ش�الكه ،ارتدى شارة السبت
امل�ايض خالل املب�اراة أمام فريدر بريم�ن ،كتب عليها أيض�ا “العدالة
لجورج”.وكت�ب ماكن�زي ( 21عاما) يف تغريدة عىل حس�ابه يف تويرت
عقب املباراة“ :أن تكون قادرا عىل اس�تغالل هذه املنصة للفت االنتباه
إىل مش�كلة مستمرة لفرتة طويلة جدا ،فهذا شعور جيد !!!” ،مضيفا:
“يج�ب أن نداف�ع عن ما نؤمن به ،وأعتقد أن الوقت قد حان إلس�ماع
صوتنا!”.ون�دد نج�م كرة الس�لة األمريكي�ة ليربون جيم�س األربعاء
املايض بوفاة فلويد عىل غرار مدرب غولدن ستايت ووريرز ستيف كري
الذي كتب يف تغريدة عىل تويرت “إنها جريمة مقززة”.
وبلغت الثورة قمتها مع شعور األلم لدى العب ووريرز وسان أنطونيو
سبريز السابق ستيفن جاكسون الذي كان يعرف الضحية.
وكتب يف حسابه عىل إنستاغرام“ :فلويد كان أخي .كنا نسمي بعضنا
+التوأم .+كان أخي يف مينيس�وتا ألنه رَّ
غري حياته ،قاد الشاحنات ()...
وأنتم قمت بقتله .أنا يف طريقي إىل مينيسوتا .العدالة ستتحقق”.
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تشكيل فريق ملكافحة انتشار التضليل
االعالمي واملعلوماتي يف بابل

الحلة/نينا:
اعللن يف بابل امس االثنن عن تشلكيل تجمع ملكافحة التضليلل املعلوماتي واالعالمي
اللذي يرافلق جانحة كورونا ويقلود إىل االضطراب اإلعالمي يف البللد  ،بدعم من مكتب
اليونسكو.
وقلال منسلق الربنامج يف بابلل رائد الزيدي” ان التجمع تأسلس بعلد دورة افرتاضية
نظمتها اليونسلكو لعدد من االعالمين والصحفين لتطبيق مضامن مراقبة وفحص
املعلومات والتأكد منها باحدث االدوات العاملية”.
واضاف  ”:ان مكتب اليونسلكو يف العراق سليواصل مع هذا الفريق سلسللة اجراءات
تدريبية وتنظيمية ليكون النواة االوىل يف العراق”.

إصابة عدد كبري من اإلعالميات
املصريات بكورونا

القاهرة/متابعة الزوراء:
قال اإلعالمي أحمد موىس ،إن فروس كورونا ينترش يوميا بشلكل كبر ،ويجب أن
نلتزم بكل اإلجراءات الوقائية.
وتابلع موىس خالل تقديمله برنامج “عى مسلؤوليتى” واملذاع علرب قناة “صدى
البللد” ”:،أتمنى لزمالئلي آية عبد الرحمن وريهام السلهيل وإلهام النمر الشلفاء
العاجل”.
وأعلنت اإلعالمية آية عبد الرحمن ،إصابتها بل فروس كورونا.
وكتبت آية عبد الرحمن ،عى صفحتها الشلخصية بموقع “فيسلبوك”“ ،الحمدلله
تم التأكد من إصابتي بفروس كورونا” ،مطالبة بالدعاء لها بالشفاء.
وأضافلت آيلة عبد الرحملن“ ،ببلغكلم الخرب ده علشلان ،أوال محتاجلة دعواتكم
الصادقلة اليل ملن القلب ،وثان ًيلا إني واثقة إن ربنلا هرزقني الشلفاء قريبا ج ًدا
بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة”.
وتابعت آية عبد الرحمن“ ،هارجع أحكي لكم عن تجربتي مع الكورونا باشا”.
فيملا أكدت مصادر مقربة ملن اإلعالمية ريهام السلهى  ،إصابتها ً
أيضا بفروس
كورونلا ،ومكوثهلا اآلن ىف أحد مستشلفيات العلزل التابعة للوزراة الصحة لتلقى
العالج.
وبهذا تكون ريهام السهيل هي اإلصابة الثانية بن املذيعن بفروس كورونا يف قناة
“إكسرتا نيوز” اإلخبارية ،بعد أن أعلنت اإلعالمية آية عبد الرحمن شاهن إصابتها
بالفروس.
من جانبها ،أكدت مصادر من ماسلبرو ،إصابلة املذيعة إلهام النمر مقدمة نرشة
التاسعة يف التلفزيون املري بفروس كورونا.
وأوضحلت املصادر ،أنه تم اتخاذ اإلجلراءات الالزمة حيال عزل إلهام النمر ،وتلقي
العالج وفق الربوتوكول الخاص بوزارة الصحة.
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شركة مايكروسوفت تستبدل العشرات من الصحفيني مبوقع
“أم.أس.أن” بالروبوتات لتقليص النفقات
واشنطن /متابعة الزوراء:
يشلكل اللذكاء االصطناعلي
أو الروبلوت الصحفلي أحلد
هواجلس الصحفيلن ،وجلاء
إعلالن مايكروسلوفت بالتخليل
علن العلرشات ملن الصحفيلن
واسلتبدالهم بالروبوتلات ليعملق
مخلاوف البعلض ،فيملا اعتلرب
البعض اآلخر أن املهملة اإلبداعية
للصحفلي ال يمكلن أن يقلوم بها
الروبوت.
وحوّللت رشكلة مايكروسلوفت
مخلاوف الصحفيلن إىل حقيقة،
بإعالنهلا اسلتبدال العلرشات من
الصحفيلن املتعاقديلن مع موقع
“أم.أس.أن” التابلع لهلا بأنظملة
آليلة تنتقلي القصلص والتقارير
اإلخباريلة ،رغم تشلكيك البعض
بمقلدرة اللذكاء االصطناعي عى
القيام بهذه املهمة.
ّ
ويتلوىل صحفيلون يف الوقلت
الراهلن ،اإلرشاف على جملع
القصص الصحفية من املؤسسات
اإلعالميلة ،واختيلار العناويلن
والصلور املرفقلة بهلا للنرش عى
موقع “أم.أس.أن”.
وقاللت مصلادر ملن الرشكلة
لجريدة “سلياتل تايمز” ّ
إن الذكاء
ّ
سليتوىل تللك املهام،
االصطناعلي
وأنهلا اتخذت ذلك القلرار يف إطار
تقييمها الدوري ألرباحها ،وفق ما
ذكرت “بي.بي.يس”.
وجلاء يف بيلان صلدر علن رشكة
تقنيلة املعلوملات األمركيلة
العمالقة “مثل كل الرشكات ،نعيد
تقييلم أعمالنلا بشلكل دوري .قد
يلؤدي ذلك إىل زيادة االسلتثمار يف
بعض القطاعات ،ومن حن آلخر،
قد يلؤدي إىل إعلادة توزيع القوى
العاملة يف قطاعات أخرى”.
وأضلاف البيلان “هلذه القلرارات
الجديدة ليسلت ناتجة عن جائحة
تفيش فايروس كورنا الحالية”.
وتدفع مايكروسوفت للمؤسسات
اإلعالميلة بلدالً ماديا ً لقلاء إعادة
نلرش محتواهلا على موقلع “أم.
أس.أن” .لكنهلا ّ
توظف صحفين
ليختاروا القصص الصالحة للنرش
وكيفيلة تقديمهلا ،لذللك يعتلرب
البعلض أن االعتملاد على الذكاء
االصطناعلي صعلب يف تحديلد
طبيعة املحتوى الذي يهم الرشكة،
ضملن سليل التقاريلر اإلعالميلة

ّ
وحذر
التلي تنترش عى اإلنرتنلت.
بعض الصحافيلن املطرودين من
ّ
أن اللذكاء االصطناعي قد ال يكون
عى دراية تامة باملعاير التحريرية
الصارملة ،وقلد ينتهلي إىل نلرش
أخبار أو تقارير غر مناسبة.
وعى ضوء القرار الجديد ،سيخرس
نحو  50منتجلا لألخبار عملهم يف
نهاية يونيو املقبل ،لكن فريقا من
الصحفين العامللن بدوام كامل،
سيبقون يف الرشكة.
وقلال أحلد الصحفيلن الذيلن
سليخرسون عملهلم لصحيفلة
“سلياتل تايملز”“ ،ملن املحبلط
ّ
التفكر ّ
ستحل مكاننا،
بأن اآلالت
ولكن ها نحن ذا”!
بحسب صحيفة “الغارديان”ّ ،
فإن
 27صحفيا من الذين سيخرسون
وظائفهلم ،متعاقلدون مع رشكة
“بي.آي ميديا” الربيطانية.
وقلال أحدهم للصحيفلة “أميض
وقتلي بالقلراءة علن اسلتيالء
اآلالت واللذكاء االصطناعلي
على الوظائلف ،وهلا هلي قلد
اسلتولت عى وظيفتلي” .وتعترب
مايكروسوفت واحدة من رشكات
التقنيلة العمالقلة التلي تجلري
تجارب بشلأن كيفية استخدام ما
يسمى بالصحافة اآللية ،لتقليص
النفقات .وتسلتثمر رشكة غوغل،
كذللك ،يف مشلاريع لفهلم كيفية
عملل تللك األنظملة اآلليلة مكان
الصحفين.

وإذا كانلت مايكروسلوفت رشكة
تقنيلة ويف حقيقلة األملر ال تنتج
تقاريلر صحفيلة بحلد ذاتهلا،
بلل تجمعهلا ملن املؤسسلات
الصحافيلة فلإن البعلض يخفف
من خطلورة الخطوة عى وظائف
الصحفيلن ،فمهملة الروبوت أو
اللذكاء االصطناعلي تختللف عن
مهمة الصحفلي ،حتى بالنسلبة
ملؤسسلات صحفية اتخلذت هذه
الخطوة سابقا.
وتعتلرب وكاللة أسوشليتد بلرس
ملن أوائلل املؤسسلات اإلعالميلة
التلي اسلتخدمت تقنيلات الذكاء
االصطناعلي يف العملل الصحلايف،
فقلد وظفلت تقنيلات اللذكاء
االصطناعلي يف إنتلاج تقاريلر
اقتصادية ربع سنوية عن الدخول
املالية ،والنتيجلة كانت الفتة عى
مسلتوى الكم والكيف معلاً ،فقد
ساهمت التقنية الجديدة يف إنجاز
أكثر ملن  3000تقريلر اقتصادي
بدالً من  300تقرير كان يسلتغرق
ملن الصحفين الكثلر من الوقت
واملجهود ،وتللك التقارير تتضمن
نصائلح الخلرباء ،كملا أن األرقام
والحقائلق الواردة يف هذه التقارير
دقيقة.
الروبلوت
اسلتطاع
كملا
“هيليوغلراف” يف صحيفلة
“واشلنطن بوسلت” األمركية أن
ينجلز  850موضوعلا صحافيلا،
خالل عام واحد بن ،2016-2017

كانلت بدايتهلا  300تقريلر حول
“أوملبيلاد ريلو دي جانرو” ،وبعد
هذه التجربة الناجحة اسلتخدمت
الصحيفلة الروبلوت يف تغطيلة
سلباق االنتخابلات األمركية يوم
االنتخابلات ،ودوري كلرة القلدم
للمدارس الثانوية يف واشلنطن ،إىل
جانلب إنتاج العديلد من القصص
والتغريدات املختلفة.
وملن املالحلظ أن هلذا التقاريلر
تتعاملل ملع األرقلام أكثلر ملن
التحليلالت والتحقيقلات وهو ما
يميز العنر البلرشي عن الذكاء
االصطناعلي ،ويؤكلده العديد من
خرباء اإلعالم واالتصال.
وبحسلب نائلب وزيلر التنميلة
الرقميلة واالتصلاالت واإلعلالم
اللرويس ،أليكلي فوللن ،فلإن
الروبوتلات ال يمكنهلا أن تحلل
محلل الصحفلي الجيلد ،ألن هذه
مهنة إبداعية ،وال يمكنها أن تحل
محلل أي شلخص إال يف أداء املهام
الفنية.
وقلال فوللن عى هاملش املنتدى
اللرويس الصيني لوسلائل اإلعالم
الجديدة يف مدينلة ووىش الصينية
العلام املايض“ ،لن يحلل الروبوت
أبلدا محلل الصحلايف لألسلباب
التالية؛ الصحلايف الجيد هو مهنة
إبداعية .هو ليلس فقط قادر عى
إعادة إنتاج أو نسخ املعلومات ،إنه
قادر عى طرح األسئلة الصحيحة
واالستنتاجات”.

وأضاف “ناهيك علن أن الروبوت
للن يتمتلع أبلدا بلروح الدعابة.
إذا كنلا نتحلدث علن اللذكاء
االصطناعي ،والصحافين اآللين،
فيمكننلا أن نقلول بحلزم يف ملا
يتعلق باملستقبل أن الروبوتات لن
تحل محل الصحافيلن الجيدين،
أما الصحافين الرديئن فال أسف
عليهم”.
وأكد نائب الوزير “إذا كانت املهمة
إبداعية حقا ،أو اسلتقصائية ،أو
إذا كانلت تقريلرا أو مقالة حيث
تحتاج فيها إىل اللعب عى الفروق
الدقيقلة ،تالمس املشلاعر وتثر
بعض الروابط ،فإنه ال يمكن ألي
روبوت القيام بذلك”.
وتستخدم اآلالت عى نطاق واسع
لكتابلة تقاريلر معلوماتية حول
أسعار البورصة وغرها من املواد
املتعلقة بالبيانات اإلحصائية.
وباملثلل يلرى نائلب الرئيلس
التنفيذي لراديو الصن الدويل ،قاو
ليانتشونغ “أنه عى املدى القصر،
للن يتمكلن الروبوت ملن أن يحل
محلل الصحايف .يف يلوم من األيام،
ربما سلنواجه هذه املشكلة ،لكن
ملن الصعب للغايلة التنبؤ بموعد
حلدوث ذللك .أعتقلد أن اإلنسلان
سليظل يلعب دورا حاسما يف هذا
املجال”.
ويعتقلد رئيلس تحريلر صحيفة
“تشاينا دييل” ،تشو شوشون ،أنه
ال ينبغي أن يقلق الصحافيون من
أنهم سليرتكون دون عمل بسلبب
الروبوتات.
وأوضح تشلو شوشلون“ ،أعتقد
أنله ،كما هلو الحلال يف أي مجال
آخلر ،فإنله ال يمكن أبلدا أن تحل
اآلللة محلل اإلنسلان .سليكون
اإلنسلان دائملا العاملل الحاسلم
واألكثر أهمية”.
وأضاف “أعتقد أننا لسلنا بحاجة
ألن نقللق .نحن بحاجة إىل التكيف
والتطلور ،وكيفيلة اسلتخدام
تقنيات اللذكاء االصطناعي ،وهذا
يحتلاج إىل تعلمه .ولكلن بالتأكيد
سيكون اإلنسلان دائما موجودا يف
مجال اإلعالم”.
وتابع “التقنيات الرقمية تسلاهم
يف تطوير وسائل اإلعالم التقليدية،
وقد تؤدي يف املستقبل إىل مثل هذه
التغيرات يف هذا املجال التي ما زلنا
حتى اآلن ال نستطيع تخيلها”.

معوّقات لضمان سالمتهم تحد من عملهم وسط عدوّين

صحفيو فلسطني يغ ّطون األزمات ...بني االحتالل و”كورونا”
غزة/الرشق االوسط:
ملرّت ثالثلة شلهور تقريبلا ً على
بلدء حاللة الطلوارئ يف األرايض
الفلسلطينية ،والتلي تلم إعالنهلا
بمجرد اكتشلاف عدد من اإلصابات،
بفلروس كورونلا داخلل محافظة
بيت لحم يف الضفلة الغربية املحتلة،
حيث عملت منذ ذلك الوقت الطواقم
الصحفيلة إىل جانب األجهزة الطبية
واألمنيلة ،على إدارة األزملة من كل
الجوانب ،لضمان حالة االستقرار يف
البالد ،وتجنب تفيش الوباء.
أيلام طويللة ،اجتهلد
فعلى ملدار
ٍ
الصحفيلون الفلسلطينيون الذيلن
عاشلوا خلالل السلنوات املاضيلة،
تجلارب يف تغطيلة االنتهلاكات
اإلرسائيلية ،يف نقل الصورة امليدانية
واألخبلار للناس عرب قنلوات عملهم
املختلفة ،كما أنهم كانوا جزءا ً أصيالً
من الحاللة الوطنيلة املتكاملة التي
تعاطلت ملع مسلتجدات الفروس
واألزملة ،ملن أبعلا ٍد اقتصاديلة
واجتماعية وسياسية.
تللك الصلورة التي حظيلت بالثناء،
ليسلت كاملة ،فهناك جلزء آخر من
املشلهد ،امتألت تفاصيلله باملعاناة
املعيقلة لعملل الصحفيلن خلالل
األزملة ،فملا بلن رضورات امليدان
التلي تتطللب االلتلزام بإجلراءات
وقائية معينة ،واعتلداءات االحتالل
املسلتمرة ،إضافة لبعض اإلجراءات
الحكومية الداخلية التي اسلتهدفت
الرسلالة اإلعالمية ،وقع الصحفيون
تحلت مظلة متسلعة ملن املعيقات
الهادفة ،للحد من عملهم.
التعامل مع ع ّدوين
يرى املصور الصحفي إياد حمد الذي
يعمل يف مناطلق الضفة الغربيةّ ،
أن

تغطية اإلعالم الفلسلطيني ملجريات
أزملة كورونلا ،كانت إيجابيلة لح ٍد
كبر والصحفين كانوا يتعاطون مع
األمر بمسؤولية وطنية ومجتمعية،
كمّللت أدوار أجهزة األملن والصحة
بصورة شهد الجميع بقوتها.
ويضيلف« :تجربلة تغطيلة أزملة
فلروس كورونلا ،التلي بلدأت منذ
حلول ملارس (آذار) املايض ،جديدة
علينا كصحفين فلسطينين ،تعودنا
عى التعامل ملع انتهاكات االحتالل
اإلرسائييل ،وجرائمله بحق املدنين،
ّ
لكننلا للم نعش تجربلة التعامل مع
ّ
عدو فلرويس خفي وفتلاك ،ممكن
أن نكلون من بلن أكثلر املتعرضن
لإلصابة به ،إذا ملا أهملنا أي إجراء
صحي بسيط».
ّ
ويبلن ّ
أن صحفيلي األرض املحتللة
يتعامللون ،اآلن ملع عدويلن ال يقل
رضر أولهما عن ثانيهما عى الشعب
واألرض ،متابعا ً «االحتالل اإلرسائييل

ورغلم أزملة كورونلا التلي أصابت
املنطقلة والعاللم ،للم يرتاجلع عن
االنتهلاكات اليومية التي يمارسلها
بحق الناس األبرياء».
ويوضلح ّأنهلم يف لحظلات معينلة
كانلوا مضطريلن لقطلع تغطيلة
املسلتجدات املتعلقلة بالفلروس،
للذهلاب لتغطيلة جنلازات شلباب
قتلتهلم إرسائيلل ،أو بيلوت يقلوم
جيش االحتلالل بهدمها ،أو عمليات
االسلتيالء عى األرايض واالستيطان،
مشلرا ً إىل ّ
أن تللك األحلداث الثنائية
زادت ملن املسلؤولية ،امللقلاة على
عاتق الصحفي الفلسطيني ،وزادت
ملن معاناته ،التي كانت باألسلاس
قبل األزمة متضاعفة.
بدورهلا ،تقلول الصحفيلة نلوال
حجازي التي تعمل كمراسللة لقناة
«الكوفية» املحلية ملن داخل مدينة
القدس املحتلة« :التحدي األبرز الذي
كان يواجه الصحفين الفلسطينين،

خلالل عملهلم يف امليلدان ،بأزملة
كورونا ،هو مدى إدراكهم وقدرتهم،
على االلتلزام بالتدابلر الوقائيلة
واإلجلراءات الصحية املهمة ،لتجنب
التسلبب يف كارثلة ،أو اإلصابلة
باملرض».
وتشلر إىل ّ
أن التحلدي اآلخلر املهم،
اللذي واجهته كصحفية مقدسلية،
هو االحتلالل اإلرسائييل ،الذي حاول
بمختللف الطرق ،اسلتغالل جائحة
كورونلا ،للتضييلق على الحريلات،
وللتحكم بطبيعلة عمل الصحفين،
مبيّنة إىل ّ
أن الرسالة اإلعالمية بقيت
تخلرج من املدينلة ،رغلم املعيقات،
والسبب يف ذلك هو «تعوّد صحفييها
عى األزملات ،وخربتهلم يف التعامل
ظروف متعددة».
مع
ٍ
العالقة مع الحكومة
الصحفيلة إسلالم األسلطل ،تعملل
كمحلررة وكاتبلة يف شلبكة نلوى
املحليلة ،كان لها تجربة مع الجهات

الحكوميلة يف قطاع غزة ،خالل أزمة
كورونلا ،حيث إنهلا بلدأت منذ أول
أيامهلا ،بالعملل على مجموعة من
التقارير التي تتناول أوضاع األماكن
التي تم تخصيصها للحجر الصحي،
اللذي سليمكث فيله العائلدون من
الخلارج ،عرب معابلر القطلاع ،ملدة
 21يوملاً ،حيلث كان يظهلرّ ،
أن
تلك املناطلق ،غر مجهزة بالشلكل
املناسب للمبيت والعيش.
وتقول الصحفية األسلطل« :لم يرق
للحكوملة حينلذاك ،أن ُتنلرش مثلل
هلذه التقاريلر ،واعتربها النشلطاء
املحسلوبون على حركلة حملاس،
أنها بمثابة الطعنلة يف الظهر ،وغر
مالئملة لحاللة الطلوارئ ،وتملت
مهاجمة موقع الرشكة عرب منصات
التواصل االجتماعلي ،دون أن ُيكلف
املتهمون أنفسلهم بالنظر للتقصر
الحكوملي املوجود حقيقلة ،والذي
اعرتف به بعض أصحاب القرار».
وتلروي ّ
أن التجربلة علمتهلا أن
الصحافلة الحلرّة ،هلي الرائلدة يف
األزملات ،ألن الصحفلي الحزبلي،
سليكون همه فقط نلرة فصيله
والتمجيلد بأعمالله ،دون أن ينظلر
ملعانلاة النلاس وهملوم عيشلهم،
التلي تقلول جميع أبجديلات العمل
الصحفليّ ،
إنها يجلب أن تكون عى
رأس أولوياته .وتسلتطرد قائالً« :يف
طبيعلة تغطيلة األزملات والجرائم
املرتبطلة باالحتالل اإلرسائييل نعمل
كصحفين بال قيود ،ألن االتفاق عى
وحشليته مبدأ موجلود لدى املعظم،
سلواء كان يف الداخلل أو يف الخارج،
أملا يف تغطية كورونلا ،فنحن عملنا
بقيلود شلديدة ذاتيلة ،ألن الجهات
الحاكملة يف الضفلة الغربية وقطاع

غلزة ،كان واضحلا ً ّأنهلا تبيلت نية
قمعية».
وعن عالقلة الصحفيلن بالحكومة
الفلسلطينية خلالل األزملة ،يذكلر
الصحفي حملد ،اللذي كان من بن
الحريصلن على متابعلة اإليجلاز
الحكوملي اليومي وتغطيته ،كما ّ
أن
اسلمه بلرز يف أكثر من مناسلبة ت ّم
فيهلا الحديلث ،عن تعاطلي اإلعالم
الفلسلطيني ملع األزملةّ ،
«أن أزمة
كورونا سلاهمت يف زيلادة التواصل
مع الحكومة ووطدت فكرة الحصول
على املعلوملات ملن مصادرهلا
الرسمية».
ويلفلت إىل وجلود بعلض األخطلاء
املهنيلة ،ملن الصحفين أنفسلهم،
والتلي يمكن الحديث عنها إىل جانب
تللك اإليجابيلات ،وتشلمل ،اعتماد
البعض عى مصلادر غر موثوقة يف
األخبار ،واالنسلياق تجاه ما ُيقال يف
منصات التواصل االجتماعي.
وينبه إىل ّأنه ورغلم تلك اإليجابية يف
العالقة الثنائية ،إال ّ
أن بعض الجهات
الحكومية اسلتغلت حاللة الطوارئ
لتمريلر ،اعتقال بعلض الصحفين،
وتعدت عى حرية اللرأي والتعبر يف
الضفة وغزة.
جدل خالل األزمة
ملن األملور الصحفية ،التلي يمكن
القلول ّ
إنها تركت جلدالً خالل أزمة
كورونلا ،كان ذلك التقريلر املُعد من
قبل إحلدى رشكات اإلنتاج اإلعالمي
يف غلزة ،لصاللح القنلاة الرتكيلة
الرسلمية ،واللذي تضملن دخلول
املراسلل واملصلور الصحفلي ،لقلب
املستشفى امليداني املخصص لحجر
املصابن بالفروس.
وألجلل التقريلر تجلول الصحفيان

يف املستشلفى ،وأجلروا مقابلالت
ملع املوجوديلن ،والتقطلوا صلورا ً
للملرىض ملن مسلافات قريبلة،
األمر الذي أشلعل منصلات التواصل
االجتماعي والوسط الصحفي ،ودار
كثر من التسلاؤالت حول «املهنية»
التي يمكلن أن يصنلف ضمنها ذلك
العملل ،واتجهت الطواقم الحكومية
لحجر الصحفيلن ،وفتحت تحقيقا
بالحادثلة ،وأجلرت فحوصلات لكل
من خالطهم ،كما عقمت كل املرافق
املستعملة من ِقبلهم.
يف حينهلا ،علقت نقابلة الصحفين
الفلسطينين ،عى الحادثة مطالبة،
بفتلح تحقيلق بجميلع تفاصيلل
الحادثلة ،التلي اعتربتهلا خطلرة،
وتحملل أبعادا سللبية عى املجتمع،
منوهة إىل ّ
أن اإلجلراءات التي قامت
بها الجهات املسلؤولة بغلزة بحجر
الطاقلم الصحفي ،جلاءت متأخرة،
واتسلمت بلردة الفعل ،ال سليما أن
نلرش التقريلر رافقله ضجلة كبرة
وحالة سلخط وهلع ،ملن املواطنن
والصحفين ،الذيلن خافوا من أنهم
قد يكونون اختلطوا بزمالئهم معدي
املادة الصحفية.
ويف الضفلة الغربيلة ،ظهلر يف بداية
األزملة ،ضمن فيديوهلات ُبثت عى
منصلات التواصلل االجتماعلي،
أن عددا ً
وبمواقلف نقلها صحفيونّ ،
ٍ
ملن الصحفيلن ،كانلوا يتعملدون
االقلرتاب من أماكن حجلر املصابن
يف الفلروس والكائنلة بمحافظلة
بيلت لحم ،وهلي البلؤرة األوىل التي
تم اكتشلاف الحاالت فيها ،وحينذاك
تلداول النشلطاء تلك الحلاالت ،مما
استدعى تشلديد اإلجراءات من ِقبل
الجهات الرسمية هناك.
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الوصف التتابعي ولسانيات اللهجة
رواية الوجه االخر لفؤاد التكرلي
محمد يونس محمد
وصف موضوعي متتابع –
تعت�ر رواية ف�ؤاد التكريل االوىل
– الوج�ه االخر – مس�تمدة من
املنهج القصيص للتكريل ،والذي
كان يلت�ذ بالوص�ف املوضوعي
يف ف�رتة نموه املتمي�ز قصصيا،
لك�ن ل�ن ليس�ت تجنيس�ا ،بل
نقص�د مت�ن اس�لوبية الكتابة،
حي�ث قدمت لنا اس�لوب روائي
يحاكي االس�لوب القصيص عن
فؤاد التك�ريل ،وأن انتاج الرواية
زمني�ا كان يف املس�ار القصيص
للتك�ريل ،حي�ث كان ه�و اح�د
رموز الكتاب�ة القصصية يف تلك
املرحل�ة والعق�د الذي س�بقها،
وقد تنوع ذلك الوصف االدبي يف
عدة ابع�اد ،وايضا احتمل افعال
من التفاصي�ل املوصوفة ايضا،
وتل�ك االفعال تمثل الش�خوص،
واالكثر لشخصية محمد جعفر،
والتي هي محور الرواية ،والذي
بالوصف بني أن يكون شخصية
واقعي�ة من دم ولحم ،وبنس�ب
اق�ل كان ش�خصية ورقية ،اي
كان ش�خصية ادبي�ة اكثر مما
هي ش�خصية اجتماعية ،فنجد
يف ما بعد املستهل الروائي ،هناك
جمل بلغة لسانية وصفية ،حني
ش�اهد الفت�اة الجميل�ة ,والتي
بلل�ت ش�فتها بلس�انها ،وتل�ك
الجم�ل تلك الجم�ل االربع تمثل
زم�ن نف�س ،وهي جم�ل داخل
االف�ق الجن�ي ،وهن�ا تك�ون
شخصية محمد جعفر بالوصف
ل�م تك�ن تفرغ�ه م�ن الجان�ب
االخاق�ي ,ب�ل ش�خصية هن�ا
تفكر وليس بفعل اال املش�اهدة
النفس�ية ,لكن ن�رى قد تصاعد
ايق�اع الفك�رة ,حي�ث تطورت
االفكار اىل حد بالش�عور يتمنى
أن يكلمه�ا ،وبعد وقفت الجمل
بنقطة خ�رج الوص�ف من تلك

الفكرة النفس�ية ،وب�دأ يوصف
لنا بع�د ذلك جوانب ش�خصية،
وكذلك قد قارن بني زوجته وتلك
الشابة الطالبة عضويا .
م�ن املصادف�ات النوعي�ة التي
يف الوص�ف وال�رسد باش�رتاك
بينهم�ا ،وذل�ك يف املقهى ،حيث
تح�ول الوص�ف م�ن جان�ب
اجتماع�ي اىل جان�ب س�يايس
وانس�اني ،حيث كان ش�خصية
عبيد والفعال�ة ادبيا ,والذي اكد
لنا الوصف أنه اعرج يف س�ره,
وقد تن�اول الوص�ف قصته بني
الش�جاعة وبني الحماق�ة ,وقد
اك�دت الحقيق�ة أن الحماق�ة
ه�ي الت�ي تمث�ل عبي�د ولي�س
الش�جاعة ,والت�ي زع�م أن�ه
اصي�ب يف حرب الش�مال ,وهنا
ايضا يوجد من اشارات حوارية
اك�دت لنا محمد جعفر هو فؤاد
التك�ريل ,حيث اك�د لن�ا الحوار
ع�ر الح�وار ب�أن هن�اك مقال
قديم له ,وهن�ا قد اختلف ايقاع

الش�خصية ,وتح�ول اىل جان�ب
قصديا جع�ل بالتبئر ,كي يبعد
الوصف ش�خصية محمد جعفر
عن الجانب السياسية ,ويحافظ
ع�ىل ايقاع�ه االجتماع�ي اكثر,
وفعا تغ�رت بالتدريج االفكار
التي يميزه�ا الوصف من جهة,
ويؤكده�ا وحدات رسد نس�بية
من الجهة االخرى ,وكان مسار
الزمن هن�ا متع�دد االتجاهات,
وه�ذا م�ا يمن�ح الرواي�ة قيمة
فنية اعتبارية يف ظروف نش�ها
ألول مرة ،ع�ىل اعتبار أن وحدة
الزم�ن املتعددة جعل�ت وحدات
الرسد غر متتابعة ،بل منقطعة
بمناطق متعددة .
لق�د تزاح�م الوص�ف االيروكيا
مس�نودا بأفع�ال رسدي�ة تمثل
وح�دات ايروكي�ة ،ول�كل حالة
من الحاالت التي تخص الشعور
الجن�ي الس�اعي اىل تحقيقه،
وهو كان يفرس جوانب جنسية
احيانا تكون يف االحس�اس ،ويف

احي�ان اخ�رى يك�ون يام�س
الواقع الجني ،وكان مس�توى
الوصف يمثل الشعور بالجنس،
وام�ا وحدات ال�رسد فهي تمثل
واقع جني ،ويكون ذلك الواقع
يف صفت�ه ،وق�د تصاع�د ايقاع
الجن�س تدريجيا ،فم�رة يكون
االيقاع يمثل ل�ذة بنوع طبيعي،
ومرة اخرة يك�ون بلذة مختلفة
حي�ث يك�ون اش�به ب�رصاع
نف�ي ،وعىل وجه الخصوص يف
تفسر – س�ليمة – حيث هناك
وحدة زمن اقرب اىل الدائري من
املشاعر واالحاسيس التي تنمو
برسع�ة وتق�رب محم�د جعفر
منها ,حيث اصبح اشبه برسام
مسحور بالطبيعة ,فبقي يصف
س�ليمة من عدة جوانب ,وجعل
بالرس�م احساس�ه يتصاع�د
بإيقاع رسيع حتى يبلغ الذروة.
لسانيات اللهجة ولغة الروي –
يف حالة العموم أن الرواية لغتها
بوحدة لسانية معهودة تاريخيا

رغ�م اخت�اف اللهج�ات احيان
يف لغ�ة معين�ة ،وم�ن الطبيعي
أن تس�يطر عىل اللهج�ات التي
تمثله�ا يف الجانب الش�عبي ،وال
تكون ع�ادة اللهجة بديلة للغة،
وأن تاري�خ اللغ�ة الروائية عادة
تك�ون اللغ�ة العامة ه�ي التي
االس�اس يف الكتابة ،ويف جوانب
الرسد والوصف
أن التوفيق�ات الت�ي تتوخاه�ا
اللهجة يف رواية – الوجه االخر -
بجميع عواملها الحوارية تشكل
الفائ�دة املرج�وة لتل�ك اللهجة
واملعن�ى الع�ام للرواي�ة ,حي�ث
يمك�ن أن تفت�ح مج�ال الزمن
اكث�رن ويمكن هنا أن يس�تثمر
الف�رد ام�كان ذل�ك التوس�ع
الزمن�ي لصال�ح م�ا ينت�ج من
مفردات جديدة ،وهذا قد حصل
يف الكث�ر من الح�وارات املركبة
من اف�كار ووصف وايضا ،وهذا
م�ا حصل هناك م�ن تطور عام
وخ�اص يف الوح�دة الوجودي�ة

للرواية ،دعم جانب الرتابط بكل
الوحدات الواقعي�ة ،وكان هناك
تصاع�د زمني بش�كل مس�تمر
يف الح�وارات املتع�ددة االبع�اد
الزمنية ،وحت�ى الجهد الروحي
واملش�اعر لش�خصية محم�د
جعفر البد م�ن أن تكون بطاقة
حيوي�ة ،حي�ث أن تموج�ات
املواقف املختلفة جعلت الطاقة
الروحي�ة م�رة تدع�م النش�اط
النفي الخاق ,ويف اخرى يكون
هب�وط نس�بي يف تل�ك الطاق�ة
،وبذلك يمكن أن نكون يف الوضع
الس�ليم يف مختل�ف الظواه�ر
طبيعية كان�ت ام فيزيولوجية,
والوضع غر الس�ليم يف املشاعر
واالحاس�يس ،وهن�ا ق�د اصبح
هن�اك تقاب�ل بني جه�ة املادية
ملحم�د جعفر ،والجه�ة املقابلة
والت�ي تمث�ل انم�اط مختلف�ة
من املشاعر واالحاسيس ،حيث
نجد ذل�ك تلك انماط موجودة يف
الح�وارات ،لك�ن بالجانب الذي
به نس�ب متع�ددة ،وأن وحدات
الزمن ايضا تختلف من حوار اىل
اخر ،وايضا هناك حوارات تمثل
الخطاب واخ�رى ال تمثل وحدة
خطابية معينة .
إن جمي�ع وح�دات الخط�اب يف
اللهج�ة ال تحمل منه اال الطابع
الع�ام يف اغلب مواق�ف الرواية،
خصوصا يف احس�اس باللحظة
الحارضة عند اولئك الش�خوص
املرتبط�ني بش�خصية محم�د
جعف�ر من وج�وه ع�دة ،وهذا
م�ا يجع�ل عاطفتهم حي�ة به
اىل حدم�ا ،وذل�ك م�ا كان يدعم
ابع�اد عالم الرواي�ة العام ،ومن
ث�م أن اغل�ب الش�خوص يف
الجانب بالزمن الدائري تمكنهم
م�ن توثيق العاق�ة االجتماعية
بالح�وارات املوثق�ة بينه�م،
وخصوص�ا منها اه�م مدون يف

امل�كان الح�واري ،وه�و الدائرة
الت�ي يعم�ل بها محم�د جعفر،
والت�ي ه�ي تمثل جه�ة نقطة
االتصاالت بني الشخوص ،والتي
قربت ما بني افراد العالم الروائي
وجعلته�م وح�دة متماس�كة
نس�بيا بش�كل ملح�وظ ،وام�ا
الش�كل االجتماعي فهو مظهر
يتب�ع اط�ر الجوان�ب الروحي�ة
والنفس�ية ل�دى محم�د جعفر
وايض�ا عبي�د وغ�ره م�ن مثل
س�ليمة ،لي�س يف التفس�رات
العام�ة ،بل وكما وج�ود للهجة
الحواري�ة يف اط�ار ال�كام اال يف
مواضع خاصة لدا تلك الجماعة
التي يجمعها امل�كان ،وتلك كما
يف تحليلنا االنثربولوجي نجد ان
تل�ك الدماعة الت�ي بوحدة زمن
دائ�ري هي انع�كاس اىل القيمة
الت�ي تمثله�ا اط�ر ومقوم�ات
العال�م الروائي ،وكم�ا أنها هي
امثلة البعد االجتماعي باملواقف
والح�وارات يتمي�ز ل�دى تل�ك
الجماعات العال�م القديم ،وتلك
الجماعات الحارضة املمثلة لذلك
العال�م القديم ،ويش�كل العامل
االجتماع�ي احد اه�م املقومات
الثقافية حس�ب راي شرتاوس،
حيث ان التش�كل االجتماعي يف
بنية الرواية تشكل قيمة تراثية
م�ن جه�ة ،وم�ن جه�ة اخرى
كوجود اني داخل وجود الرواية
وزمنه�ا ،وم�ا رس�م بتنوع من
تلك التشكيات الحوارية زاد من
القيم الفنية للرواية ،كما اسهم
استقال هوية املجتمع يف بنية
الرواي�ة بش�كل كب�ر يف تطوير
القيم الش�خصية ،وزادت هوية
عالم الراوية تماسكا .
يش�كل تفس�ر العال�م الروائي
كوحدة لغوية ليست قارصة اىل
حد يف امل�ؤرش الطبيعي حس�ب
تأث�ر الح�وارات ،لك�ن ه�و ال

سالم البناي ..تنامي التعبري وتفاعل الصور اإلحيائية
صباح مسن كاظم
تجرب�ة تتنام�ى صع�ودا ً نح�و ذروة األل�ق
بتؤدة ،وبتفاصيل األناشيد الروحية السامقة
الس�امية نحو الس�مو ،واالنس�جام الروحي
والتواف�ق الجم�ايل ،بأنس�اق تط�ور التجربة
الش�عرية م�ن إص�دار إىل آخر ،والت�ي ترتكن
وترتك�ز إلنثي�االت روحي�ة ووجدانية تتعمق
م�ع زم�ن العط�اء الش�عري وهي تت�دىل من
عناقي�د القل�ب ،ص�دق املش�اعر وعفويته�ا
وتلقائيته�ا وبراءتها غ�ر املتكلفة يف الحياة،
تتماهى مع روح الش�اعر الشفيفة ،وتتجىل
بوض�وح بنصوصه املتوائمة واملنس�جمة مع
س�لوكه اإلنس�اني بتف�رد ،تجد بُني�ة اإليقاع
الداخ�ي لنصوص�ه ت�زرع األم�ل وتصب�و إىل
الض�وء وتمج�د إنس�انية اإلنس�ان بص�دق
مش�اعره ،نصوص تدافع ع�ن جمال الروح،
يف تش�ابكها مع األزمات اإلنسانية ،وتطلعها
لألم�ل وتحقي�ق الذات الس�امية الت�ي تحب
اآلخ�ر وتدين وتحت�ج تكبيل وقم�ع الحرية،
نصوص تتهادى كموجات بغدير رقراق ينهل
الظام�ئ م�راده لرتوي..فانع�كاس ال�ذات
النقي�ة يف(الفجر وما ت�اه -وبالياقوت تدلت
عناقيده�ا) م�ع كتاباته املتش�عبة يف األبعاد
الثقافي�ة بتنوعها ،وإصدارات�ه املزدانة بعبق
جمال ال�روح ،والقراءة النس�قية والجمالية
املوش�اة باملعرفة والرؤية املبرصة وخصوصا ً
ع�ن الش�عر التفاع�ي (م�ن الخطي�ة إىل
التش�عب -الش�عر التفاعي الرقمي -ثقافتنا
االلكرتوني�ة) القصي�دة التفاعلي�ة والرقمية
التي أرشت نحو القراءة
املعارصة للشعر التفاعي ورائده «د-مشتاق
عباس معن».

ثم�ة حلم ..ثم�ة ضوء ..ثمة تأم�ل من خال
إرشاقات�ه الروحية التي يس�كبها عىل بياض
القصي�دة يف رحلته الوجودي�ة التي يرى فيها
إن الش�عر يصن�ع الجم�ال ويع�ر ع�ن توق
النفس للتعبر عن خلجاتها وهمومها بصوت
ال�ذات املعرة عن األم�ل الجمعي للنزوع نحو
زنابق املحبة وسوس�نة العش�ق الصويف ،مع
تهشيم س�لطة الخوف من الطاغوت وبطشه
وامتهان�ه كرام�ة اإلنس�ان ،فعتب�ة الن�ص
–الفجر -ت�ؤرش إىل مدلوالت وإنزياحات نحو
الض�وء بعد العتمة ،وتصب�و إىل غبش الوجود
املتطل�ع لتفت�ح ال�ورود والزه�ور وبس�اتني
الحي�اة ،انفت�اح األفق بعد تج�اوز املجهول..
والعتمة ..ومحطات الخوف والقلق..
ال أحد
ليس يف الرمال
إال العبث
وبراعم تحرتق من الهلع

ليس يف املدينة غر أبواب تنحني
عليها دموع األمهات
تميز فجر الناص»البناي» كغبش الفراش�ات
يف انطاقه�ا للتنق�ل ب�ني الزهور م�ن خال
ص�وره الش�عرية الرائق�ة والرائع�ة ولعب�ة
املفارقة الش�عرية بتلك النصوص ،فضاً عن
تمكن�ه يف صنعة إنتاج النص ،وتطور تجربته
كما ذكر د -إحسان التميمي:
((إن مجموع�ة (الفج�ر وما تاه) الش�عرية
ّ
للن�اص العراق�ي س�ام محم�د البن�اي من
املصاديق الواضحة عىل الخصيصة األسلوبية
له�ذا الجنس املتح�ول دوما ً من�ذ أن عرف يف
األوساط األدبية العربية يف مطلع الخمسينيات
إىل يومنا ه�ذا إن مجموع القصائد يف (الفجر
ومات�اه) عبارة عن قصي�دة طويلة مقطعة
إىل ومض�ات ش�عرية غ�ر مألوف�ة من جهة
الط�ول فهي قصائ�د تحكي قص�ة األلم عىل
نحو تعبري جديد))

يف الصمت..
صوت ساعة عىل الجدار،
وأنني بغداد..
خفقات قلب تبحث عن جسدها
وقصيدة تتجول عارية
يف مدن األوجاع
الساعة أوشكت أن تسد الفراغ
تج�د مجموعت�ني لفظتني متفاعل�ني يف املتن
الش�عري الصمت ،الصوت ،الخفقان ،العري،
ليب�وح «البن�اي» يف وص�ف األىس البغدادي-
العراق�ي ،الذي أدمن املكوث يف أرض الس�ام،
واملرتج�ى الخ�روج م�ن ه�ذا النف�ق يف حلم
الصباحات بفجر آخر ..مثل صباحك يا بغداد
-2يلمع فيه حتى النعاس
وصدى أغنية،
تجلس معنا عىل مائدة الطعام
كأنها أم تجمعنا
من حطب األيام
يف ه�ذا النش�يد الجمي�ل املفع�م باألم�ل بعد
األل�م –بغ�داد -أمن�ا التي تحتض�ن األبناء يف
مرساته�ا وأوجاعه�ا وأحزانه�ا ومؤانس�تها
لق�د ب�رع يف وص�ف الصورة(حط�ب األيام)
الحبىل باملفاج�آت واملفارقات،وتلتمع الصور
املتدفق�ة باإليحاءات ونزيف الروح والتوق إىل
األماني املصادرة والحلم املفقود يف نافذة األلم
واألم�ل بني جدب الروح ،وال�ذي يقابله ضوء
الرغب�ة يف املحط�ات القصي�ة يف حلم مرتجى
ن�ص (ناف�ذة)  3بوع�د يحق�ق الطموح�ات
املدفونة باألعماق تتدىل عناقيده للشوق وأفق
الحلم للقاء الس�اقية بالحقل واألرض اليباب
بحث�ا ً عن الخصب يف تض�اد ٍ ثنائي والخاص

من محنة الوجود املكتظ
بامل�رارات والخس�ارات واإلنكس�ارات ،إلرواء
ظمأ الروح والتطلع لفجر آت يلمحه الشاعر
بإدراك إن الوجع البد له من الرحيل بصباحات
الندى.
كما السواقي تغسل وجه األرض
غرزت ظي خيمة مطر
يف زحمة القيض
وأنا أضج باملحنة
بالعتمة
والضوء
إنثياالت املبدع «س�ام» الروحية وهي تتدفق
من مح�راب ال�ذات لتن�ز بأس�ئلة الوجود يف
ثنائي�ة ال�رصاع بني القب�ح والجم�ال والرش
والخر (مازالت الخناج�ر تطعن رئتك) ،لكن
الحلم باألمل والصباح املرشق باملحبة اليتنازل
عنه الشعر وسط سوداوية الوجود ،فنوافذه
مرشعة به.
-4عندما يورق الصباح
تتدىل عناقيدي بالياقوت
ويخرض الحلم
إن تنام�ي اللغ�ة الش�عرية بمفات�ن الص�ور
املبه�رة ل�دى الن�اص املبدع»س�ام محم�د
البن�اي» يحيلن�ا إىل الدف�ق الروح�ي املعط�ر
بحب الوطن ،املدين�ة ،األم ،الطفولة ،الراءة،
الحبيبة...بعمارت�ه الش�عرية يري�د هد ركام
األىس ،وترمي�م التش�وهات ،ويمنحن�ا عبر
ال�ورد ،لنحيى حياة تس�تحق الوجود بصفع
صناع املرارة والخيبة.
-1الفجر وماتاه – س�ام محم�د البناي7 -
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« أمساء فقط » حصار الغربة والذكريات

خلود البدري
أس�ماء ام�رأة تعي�ش يف روس�يا إلكمال
دراس�ات عليا ،فتشعر بغربة يف هذا البلد
الثلج�ي .ابنة الجنوب التي ُتصدم برودة
الجو حيث تصل درجة الحرارة  30تحت
الصفر ،وأكثر يف بعض األيام.
ويف غم�رة انش�غاالتها م�ع الطلبة ومع
ه�ذا الوض�ع الجديد ،تعرتيه�ا حالة من
الحنني إىل الوطن.
عودة أسماء إىل الوطن
مس�رتجعة يف رحل�ة الع�ودة ،أخواته�ا
قاس،
الث�اث  ،وعائلتها املكونة م�ن أب ٍ
فكان اسما عىل مُ سمى « جبار « يعرتيها
الهس�يس والجبن من األب املُتجر والذي
خ�رج ول�م يعد يُع�رف مص�رهَ .
فتم ََثل
يف االبتع�اد ع�ن الوط�ن ،ومحاولة محو
ذاكرته�ا من األه�ل واألق�ارب .وتكبدها
رحلة نحو املجهول ،فتحط يف سماء وطن
ثانّ ،
ع�ل األيام في�ه ت�داوي جراحاتها.

متأملة يف ماضيها ومايض عائلتها ،بدءا
من التنش�ئة الصعبة وم�ا يتعلق بها من
م�آس وأحداث .وتعرضها يف طفولتها إىل
حوادث قاس�يةُ ،تختزن يف نفسها .فاألم
املغلوب ع�ىل أمرهاُ ،تضط�ر إىل الخدمة
يف البيوت لكس�ب لقمة العيش ،واإلنفاق
عىل أرستها الصغرة.
و» مري�م « ،األخ�ت الثاني�ة ،والتي أثرت
بش�كل أو آخر عىل حياة أختها أس�ماء.
الفت�اة العنيدة واملهووس�ة باملش�اغبة.
والت�ي تتع�رض لح�ادث كاد أن ي�ودي
بحياته�ا .أما ملى األخ�ت الصغرى فهذه
وجدت يف الحي�اة ،ولكن ينعدم وجودها،
فتكون نس� ًيا مّ نس�يًّا  ،حتى أن اس�مها
يُن�ى يف بع�ض األحيان من قب�ل أختها
أسماء.
يف الرواية متابعة وس�ر حيوات أكثر من
 41ش�خصية ،مختلف�ة معظمهم�ا من
األهل واألقارب والصديقات ،واألصدقاء.

غرب�ة رافق�ت « أس�ماء « وحارصته�ا،
فلم تس�تطع مواصلة دراس�تها  ،لتعود
بخيب�ة جدي�دة .تس�رتجع ع�ر فصول
عديدة ،أسماء أش�خاص كانوا السبب يف
هذا الشعور الذي ظل يداهمها حتى عند
ابتعادها عن مكان والدتها وصرورتها.
شخوص الرواية
يمر رشي�ط الذاكرة بالطفول�ة البعيدة،
وبصديق�ات العم�ر وحيواتهن املختلفة،
وتأثرهن عىل حياة أسماء.
فصول الرواية بأس�ماء شخوصها  ،بدءا
من « جبار « األب الذي لم يكن يعنيه من
عائلته غر تعلق مريض بأمه فقط  ،مما
أثر عىل حياته وحياة ارسته.
« جيني�ا « الطالب�ة الروس�ية والصديقة
املقرب�ة ل « أس�ماء « وحصل�ت معه�ا
بعض املواقف التي غرت تفكر أس�ماء،
وجعلته�ا تتخ�ذ موقف�ا مغاي�را لس�ر
أحداث حياته�ا .يف أن يكون لكلب صغر

معروض للتبني  ،قيمة عند البرش هناك،
بتأس�ف الصديقة جينيا لس�وء معاملته
وقس�وة صاحب�ه بعرضه للتبن�ي ،هذه
الحادثة كاملرار املكبوت يف املعدة ،حاولت
أس�ماء أزاحته بالبكاء وحيدةّ .
فاتخذت
قرارها املفاجئ يف العودة املعاكسة.
لكنها ت�رى أن البلد لم يتغ�ر فيه يشء،
بل زاد بؤس الن�اس والحياة فيه .وتمثل
بمش�اهدة فتيات صغرات  ،ذوات أبدان
ً
عل�وكا ،أنواعه�ا رديئة،
ضام�رة ،يبعن
يبدأن بنقر نوافذ الس�يارات ،يدويا حيث
تدرّب�ن ع�ىل االلتص�اق باملس�افرين ح ّد
اضطراره�م لرشاء ما ليس�وا بحاجة له
منهن.
فتشعر برودة الجو  ،متذكرة صبية تمر
كهاجس رسيع يف رأسها « .زينة « الفتاة
الصغ�رة ورفيقة الطفول�ة ،وأرسارهما
الصغ�رة معا ،ح�ني راح�ت ترسّها بأن
ً
تغي�را س�يطرأ عىل جس�دها يف
هنال�ك

ً
قري�ب عاج�ل ،لي�س
مح�اال ،أي بالذي
يجعل ه�ذا الجزء القابع بني فخذيها ين ُّز
كل هذه الكمية من الدم .فيتس�لّل رعبٌ
مه�ول إىل أعماقه�ا ،ويظه�ر جل ًي�ا عىل
مامح وجهها.
لتس�تمر الذاكرة برفدها بسيل عارم من
ذكريات وأح�داث ،فتدور الدنيا بأحداثها

ومفاجآتها ،فتتلقى أسماء رسالة تضع
نهاية آلالمها ومكابداتها .مرددة يف نهاية
الرواي�ة :آه أيّته�ا املرأة العصف�ورة ،آه
منك ،أنت تنقرين ورقا أخرض  ،سيتج ّعد
فيما تحوكني كلمات بمنقار لوقت فائت،
ّ
كأن�ك تثقب�ني زمن�ك ،متناس�ية تيبّس
ٌّ
الورد ،فيتساقط قش رسا ًبا !
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يحتاج يف بنية الرواية اىل تفسر
واحد ،بل البد أن تتعدد التفاسر،
وتك�ون هن�اك ع�دة وجه�ات
نظ�ر ،كل منه�ا ت�رى االمر من
زاوية لها ،ويشكل عالم الرواية
وافق�ه الع�ام لغ�ة مجموع�ة
من التأوي�ات اضاف�ة اىل تعدد
التفسرات التي تكون مبارشة،
فتفسراته العديدة اذا اتفقت او
ال تتفق ال يشكل عائقا للنشاط
الروائ�ي ،بل يوس�ع م�ن صفة
البع�د االفاطون�ي ل�دا وجهات
النظر املتعددة عند الش�خوص،
ام�ا التأويل فهو مؤكد س�يمتد
اىل ح�دود تاريخي�ة واس�عة،
وبذلك سينشط وحدة زمن عالم
الروائ�ي م�ن جهته ،وس�يجعل
ذل�ك واق�ع الرواي�ة بص�ورة
املختلفة ،وهو ذات�ه التأويل قد
رس�مها للنش�اط االجتماع�ي،
وقد تتوافق م�ع واقع ذلك عالم
الرواي�ة بنس�ب متع�ددة ،او قد
تكون مختلفة وغر موضوعية
ازاء ش�كل ذلك العال�م وصفته
األصلية واملكتس�بة ايضا ،وذلك
طبع�ا ال يوق�ف التأوي�ل ع�ن
تحيي�د االمر اىل جهت�ه ،بل عىل
العك�س سيتوس�ع اكث�ر يف ما
تصوره ع�ن الصورة التي تمثل
العالم الش�خيص ملحمد جعفر،
فه�و يتصاع�د ب�ه التص�ورات
الحس�ية واملش�اعر والوج�دان
ايض�ا ،وتل�ك الحدود النفس�ية
ل�دى محمد جعفر تمثل وحدات
رصاع داخ�ي ،وال يبل�غ احيان�ا
الحقيق�ة املرج�وة اال من داخل
العالم العام للرواية ،وتلك مهمة
عس�رة عليه ،لكن عندما اتصل
محمد جعف�ر باملؤلف الخارجي
ف�ؤاد التك�ريل به�ا اال مج�را،
خصوص�ا يف االش�ارة اىل مكان
بعقوبة الحقيقي الذي عاش به
فؤاد التكريل .

ُ
ومضيت حنوي!..
د .وليد جاسم الزبيدي
ٌ
خمس رحلْ َن،
ُ
عجاف..
وكلّ ُه ّن
ُ
زرعت..؟
ماذا
ُ
ْ
وهل يح ُ
قطاف..؟
ني
أتممت ُه ّن منازالً
ُ
ومساجدا ً
ُ
ُ
يحتبس ،
وسعيت
ُ
َ
طواف..
الخشوع
أتممت ُه ّن ّ
ُ
عشق
بكل
ٍ
للوفا
ُ
وجريت نهرا ً ،
ُ
والحن ُ
ضفاف..
ني
ُ
ّ
ُ
الضلوع
مع
ن
ه
ونسجت
ِ
ً
تميمة
َ
الجراح
ومع
ِ
ر ُه ّن ي ُ
عب ُ
ُداف..
ُ
ٌ
أصوغ من الخيا ِل،
خمس
رغا َبها
وتشابكت مِ لَاً
ْ
ُ
األحاف..
بها
وقبلت أن أحيا ُ
ُ
بش ٍّح بعدما
ُ
كنت الندي َم
وللكؤوس ُس ُ
اف..
ِ
ُ
ورضيت عيشا ً يف الفا ِة
تزهدا ً
ّ
والر ُ
ّيح بيتي ،
ص ُ
ُ
حاف..
والدروب ِ
ُ
وجفوت أهي،
والعشر َ،
ُ
وصحبتي،
ّ
كذب ُْت ما قالوا عليكِ وشافوا..
ق ّد ْ
س ُت كذ َبكِ
والذنوب تصو ٌ
ُ
ّف،
والغد ُر ُع ْذ ٌر
ُ
والكامُ
خاف..
أي حا ٍل ألتيقكِ ّ
يف ّ
فإنني
َ
ش َج ٌن
ُ
ّ
ّ
َ
نون عفاف..
ويف كل الظ ِ
ما ُ
كنت أدري..
للخيان ِة أُمّ ٌة
ُ
ولها ّ
أعراف..
بكل خديع ٍة
ُ
ُ
فحزمت عمري
واملشيبَ
وأضلعي
ُ
ومضيت نحوي،
نون ُج ُ
والس ُ
ّ
زاف..
َ
األطال
غادر ُْتها
ْ
سعف فمي
ل ْم ُت
ُ
ووجدت صري
ُ
ّ
اإلسعاف..
والنهى
ّ
ُ
ورجعت من بع ِد الضا ِل
مُ تيّما ً
حبّ الحيا ِة
ُ
ُ
كفاف..
وعشق ُه ّن
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة

حنو مستقبل افضل ..له

اجللوس  90دقيقة متصلة يصيبك
بـ  7أمراض قاتلة!

كيفية التعامل مع الزوج الذي يهني زوجته؟
تشتكي العديد من السيدات بأن زوجها
يهينها دوماً ،ويقلل من ش�أنها س�واء
بينه�ا وبينه أو أم�ام اآلخري�ن ،وتأتي
اإلهان�ة يف ص�ورة جس�دية أو ص�ورة
نفس�ية ،ولألس�ف س�كوت امل�رأة هو
أك�ر خط�أ حت�ى ل�و كان يف نيته�ا أن
تس�ري العالق�ة الزوجي�ة عىل م�ا يرام،
وال يمكن أن ننىس كالم الرس�ول -صىل
الله عليه وس�لم( -رفقا ً بالقوارير) أي
النس�اء ،كما قال الرسول يف حديث آخر
(استوصوا بالنساء خرياً).
أسباب إهانة الزوج لزوجته
حب التملك والتسلطيتصف الرجل س�ليط اللسان برغبته يف
تملك جميع ما حوله وفرض شخصيته
والهيمن�ة ،فيعتق�د أن أس�لوبه ه�ذا
س�يجعل زوجته تحت طاعته ،فيحاول
إهانتها كي يقلل ثقتها من نفسها ،فال
تتكر عليه ،وهذا كله يرجع ملرض حب
التملك لدى الزوج.
ضعف الشخصية ،والشعور بالنقصقد يكون س�بب إهانة الزوج وتجريحه
له�ا نابعا ً من ش�عوره بالنق�ص ،فقد
تك�ون زوجت�ه متعلم�ة وحاصلة عىل
شهادات ،فيبدأ باإلس�اءة لها والتعامل
معها بعنف؛ كي ي�ريض غروره ويقنع
نفس�ه أن�ه أفض�ل منه�ا ،وق�د يكون

املطبخ

بس�بب الحياة االجتماعي�ة الرفة التي
كانت تعيشها عند أهلها.
ال يجيد فن التعامل مع النساءبعض الرجال ال يعرفون كيف يتعاملون
مع الزوج�ة ،فيعامله�ا بهمجية كأنها
خادمة خلقت كي تطيعه.
 م�وروث م�ن البيئة الت�ي كان يعيشفيها الزوج
الس�لوك ال�ذي يتعام�ل به األش�خاص
مُ كتس�ب بقدر كبري من البيئة ،فالزوج
يُقلد أب�اه يف كيفية معاملت�ه ألمه فإذا
ع�اش ببيئة تتلقى بها األم اإلهانة أمام

ابنها فس�وف ينش�أ عىل هذا الس�لوك،
لك�ن ال يعني ه�ذا استس�المك للواقع،
فكما فعلت أمه عليك أن تتمتعي بالصر
بحنك�ة فعندم�ا يُهينك أمام
والتعام�ل ِ
أهل�ه ال تردي علي�ه ،اكتف�ي بالصمت
وعامليه معاملة حسنة أمام أهله.
سوء معاملة الزوجة للزوج ُُ
وخروجها
عن طاعت ُه
قد يكون ُس�وء َترصف الزوج نابعا ً من
إهم�ال الزوجة لزوجه�ا وعدم حرصها
وعصيان أوامره ،فال
عىل توفري طلباته ِ
يس�تطيع تأديبها إال بأُس�لوب همجي،

لذل�ك اح�ريص س�يدتي ع�ىل املعامل�ة
الحس�نة مع زوجك وطاعته ،فال يجوز
أن تس�أيل عن كيفية التعامل مع الزوج
ال�ذي يه�ني زوجت�ه وأن�تِ تعاملين�ه
معامل�ة س�يئة ،فالدي�ن يل�زم الزوجة
بطاعة زوجها ووصف من ال تفعل ذلك
بالناشز ويحق له مُ عاقبتها ،لكن أرشد
ِ
اإلسالم الزوج لتأديبها بطرق ثانية ولم
يقصد بتأديبها إهانتها ُ
وسوء املعاملة.
كيفي�ة التعام�ل مع ال�زوج الذي يهني
زوجته
هن�اك ُطرق يمكنك م�ن خاللها معرفة
كيفي�ة التعام�ل مع ال�زوج الذي يهني
زوجته ،وذلك لوضع حد لهذه اإلهانة:
عدم السكوت ووضع حد لإلهانةفرة الخطوبة لها دور كبري يف الطريقة
التي يُبن�ى عليها ُع�ش الزوجية ،فمُ نذ
الخطوبة علي� ِك أن توضحي للزوج أن ِك
س�تكونني ل�ه الزوج�ة املص�ون ،وأن ِك
تحرم�ني كل أفعال�ه س�وى اإلهان�ة
س�يضع هذا يف باله ول�ن يفعل ذلك بعد
الزواج ،ألنه يعلم موقفك.
أما إذا فعل ذلك وق�ام بإهانتكِ يمكنك
وضع حد من خ�الل تجاهله وعدم رد
اإلهانة باإلهانة ،بل يمكنك تأديبه من
خ�الل ع�دم الحديث معه حت�ى يهدأ،
فتبدئ�ي بالحدي�ث معه وس�ؤاله ملاذا

فعل هذا.
تعريف عىل األسباب ووضع حلولال�زوج ال�ذي يح�ب زوجت�ه يس�تحيل
إهانته�ا ،ح�اويل أن تكس�بي مودت�ه
ومحبته تعريف عىل مفتاح قلبه واحصيل
علي�ه كوني له أم حن�ون وطفلة مرحة
تس�عده وعش�يقة رومانس�ية تذيب�ه
بكلم�ات الحب والغ�رام ،ال تخجيل من
زوج�ك واجعيل العالق�ة بينكما وطيدة
رائعة ادعميه واجعليه يثق بك تفاخري
به وبصفاته الحميدة ،أكثري من الثناء
علي�ه أم�ام أقارب�ه وأصدقائك�م ،إياكِ
أن تحرجي�ه أو تهين�ي رجولت�ه أم�ام
األق�ارب ،ب�ل ارفعي من قيمت�ه لريفع
من قيمتك أمام الجميع ،ويمكنك قراءة
الكتب التي تس�اعدك يف كيفية التعامل
مع الزوج الذي يهني زوجته.
مصارحة األهل والكبار للحديث معهإذا حاول�ت ب�كل الطرق الس�ابقة ولم
يتحس�ن ،علي� ِك أن تتوجهي لش�خص
يس�تطيع الحدي�ث مع�ه وتوجيه�ه
للص�واب ،فالس�كوت ع�ن حق�ك يف أن
تعييش بكرامة سيجعله يتمادى.
مُ غادرة ُعش الزوجيةاجعيل ه�ذا الخيار هو األخ�ري ،فاملرأة
الحكيم�ة تس�تطيع معاقب�ة زوجها
وتأديبه وهي يف املنزل.

تارت املربى والبلح

املقادير:
العجينة
نصف كوب زبدة
نصف كوب سكر بودرة
 2بيضة
 2باكو فانيليا
نصف ملعقة صغرية بيكنج بودر
الحشو
 1كوب مربى بلح
 1كوب قشطة بلدي

طريقة التحضري:
 يخلط الدقيق مع البيكنج بودروالزبدة والفانيليا والبيض.
 يضاف الس�كر البودرة ويقلب كلالخليط يف الكبة.
 يقل�ب كل الخليط ويفرد يف قاعوجوانب صينية تارت.
 تخ�رم وتوض�ع يف الف�رن عىلدرج�ة ح�رارة  180حت�ى تم�ام
النضج.

10

 يف�رد ج�زء من العجين�ة ويقطعأش�كال مث�ل البس�كوت ويوضع ىف
الف�رن حت�ى تمام النض�ج ثم ُيرك
ليرد.
الحشو:
 تخلط املربى مع القشطة يف�رد الخلي�ط ع�ىل قاع�دةالتارت
 يرص البسكوت عىل الوجه -يقدم التارت

 7أمراض قاتلة يمكن أن تصيبك
إذا واصل�ت الجل�وس عىل املكتب
يف العم�ل أو عىل عجل�ة القيادة،
مل�دة  90دقيق�ة متصل�ة ،هذا ما
تؤكده الدكتورة دعاء زكريا زكي
األستاذة بكلية الطب جامعة عني
شمس يف مرص.
وتق�ول إن الجل�وس لف�رات
طويلة ملمارس�ة األعمال املكتبية
أو القي�ادة يف الس�يارات ،يحدث
خلال يف الجس�م ،ويؤدي لإلصابة
بأم�راض الضغ�ط والس�كري
والس�منة والقل�ب واالكتئ�اب
وتليف الكب�د والرسطان ،مؤكدة
أنه يفضل الوقوف وتغيري الوضع
كل س�اعة ع�ىل األكثر ،والس�ري
والري�ض لدقائ�ق قليل�ة قب�ل
الع�ودة م�رة أخ�رى ،يف حالة إذا
كان�ت أعم�ال الوظيفة تس�تلزم
الجلوس  8ساعات أو أكثر.
وكش�فت أس�تاذة الط�ب أن
الجل�وس الطويل يناقض طبيعة
اإلنس�ان التي تعتمد عىل الحركة
الدائم�ة وممارس�ة النش�اط،
ووفقا ً ألحدث الدراس�ات العلمية
ف�إن الجل�وس لف�رات طويل�ة
أصب�ح مرتبط�ا بالوف�اة املبكرة
بس�بب األم�راض التي يس�ببها،
وعىل رأس�ها السمنة حيث يؤدي
إىل تركز الدهون بش�كل خاص يف
مناط�ق معينة ،وزي�ادة الدهون
الض�ارة يف مناط�ق الخ�رص،
وتراكمه�ا ع�ىل الكب�د وإصابته
بالتليف.
وأك�دت أن الده�ون املرس�بة يف
الجس�م بس�بب الجلوس الطويل

ت�ؤدي لإلصابة بمرض الس�كري
نتيج�ة توق�ف النش�اط الحركي
وع�دم حرق الس�كر يف الدم ،مما
ي�ؤدي كذل�ك لإلصاب�ة بأمراض
الكىل.
وأوضحت أن ما يحدث يف الجسم
أثن�اء الجل�وس مل�دة  90دقيق�ة
متصلة هو أن النشاط الكهربائي
للعضالت خاصة عضالت األطراف
يقل ،وتقل معه الطاقة املبذولة يف
الحفاظ ع�ىل انقباض العضالت،
مم�ا يح�دث مع�ه انخفاض�ا يف
مع�دل ال�دورة الدموي�ة ،وقل�ة
نس�بة حرق الدهون ،وانخفاض
مع�دل الكولس�رول الناف�ع
بنس�بة  ،20%وانخفاض كفاءة
األنسولني بنسبة  ،24%وكل هذا
يفاقم معدالت اإلصابة بالسكري
والضغ�ط وأم�راض القل�ب
واالكتئاب.
وتنصح الدكتورة دعاء بممارسة
النش�اط الريايض بش�كل موزع
عىل م�دار الي�وم ،بحي�ث ال يقل
ع�ن س�اعتني لتخليص الجس�م
م�ن األرضار التي تح�دث نتيجة
الجل�وس لف�رات طويل�ة ،كم�ا
تنص�ح بالس�ري خ�الل إج�راء
املكاملات الهاتفية ،وعدم الجلوس
أكث�ر م�ن  90دقيق�ة متصل�ة،
ويُفض�ل أن يتح�رك اإلنس�ان
كل  60دقيق�ة ،ويح�اول صعود
الطوابق ل�و كان ذلك ممكنا بدال
من استخدام املصعد ،حتى يمكن
التخل�ص نهائيا م�ن كافة اآلثار
الناجمة عن الجلوس الطويل عىل
املكاتب.

كل يوم معلومة

سلوكيات

 11طريقة لتنمية ذكاء الطفل!
يف الت�ايل نصائح لآلب�اء واألمهات
ألهم الطرق لتنمية ذكاء الطفل:
 الرضاعة الطبيعية!حلي�ب األم مفي�د لنم�و الدم�اغ،
حي�ث تجمع الدراس�ات العلمية،
أن نس�بة الذكاء ترتفع عند الذين
حصلوا عىل رضاعة طبيعية بنحو
أربع درجات عمن لم يحصلوا عىل
الرضاعة الطبيعية .وذكر العلماء
أن األحم�اض الدهني�ة يف حلي�ب
األم مس�ؤولة ع�ن ه�ذا التط�ور
اإليجابي .وتلع�ب هذه األحماض
دورا ً مهما ً يف تطور الدماغ.
وقد أظهرت الدراسات أن الرضع
الذي�ن يرضعون من ثدي األم كان
أداؤهم ال�درايس أفضل يف املراحل
الالحقة يف حياته�م ،وكانوا أكثر
استقرارا ً عىل الصعيد العاطفي.
 النظر مطوالً يف عيون الرضيعيس�اعد النظر يف عي�ون الرضيع
مبارشة ومطوالً عىل:
• تقوي�ة العض�الت التي تس�اعد
الطفل عىل تركيز النظر يف أش�ياء
محددة حوله.
• حماية الطفل عىل املدى الطويل
م�ن مش�اكل العي�ون الش�ائعة،
وتعزي�ز قدرته عىل تمييز الوجوه
بوضوحوتعزي�ز ثق�ة الطف�ل
بنفسه منذ أيامه األوىل.
 التواصل مع الطفل باللمسأظه�رت العدي�د م�ن الدراس�ات
أن األطف�ال الذي�ن يالطفهم األب

أو األم ويلمس�ونهم أكث�ر بحنان
وعط�ف ،يكرون ليكون�وا أفضل
وأكث�ر اس�تقرارا ً ع�ىل الصعي�د
الهرمون�ي! كما يس�اعد هذا عىل
تقوية شخصيتهم وتعزيز ثقتهم
بأنفسهم.
وهن�اك دراس�ات ترج�ح أن ضم
الطف�ل والتفاعل مع�ه عن قرب
وتالمس جس�ده مع جسد والديه
بحنان أكثر ،ربم�ا هو أفضل من
أي فعالي�ة أخ�رى أو لعبة ممكن
أن يمارسها الطفل.
 االستماع للموسيقىوجدت بعض الدراسات أن األطفال
الذي�ن يس�تمعون للموس�يقى
(خاصة املوسيقى الكالسيكية)،
قد يك�رون ليصبحوا أكثر هدوءا ً
وتركيزا ً.
ً
-اس�تعمال الطفل ألعاب�ا تحتاج

لليدين
بالعادة يتفاعل األطفال جيدا ً مع
ألعاب تحتوي عىل نظام متسلسل
وترتي�ب معني ،لذا حاويل دوما ً أن
تحرضي لطفلك ألعابا ً تحتاج منه
الس�تخدام يديه وترتيب العنارص
فيها بشكل ما.
ه�ذا النوع م�ن األلعاب يس�اعد
بش�كل خ�اص يف تعزي�ز صح�ة
دماغ الطفل وتقويته.
ال تقرئي لطفلك ولكن ش�جعيهعىل القراءة
ابدئي باختيار كتب كبرية الحجم
وملونة وتحتوي عىل صور ملفتة
تج�ذب انتب�اه الطف�ل وتش�ده
ملطالعة الكتاب واستكشافه.
 تحدي ذاكرة الطفل بمساعدتهعىل قص الحكايا
فذلك يس�اعد عىل زيادة وتوسيع

مفردات قاموس الطفل ،كما أنه
يساعد مخيلته عىل اإلبداع أكثر.
 الحديث مع الطفل باستمراركم�ا أن االس�تماع إلي�ه يكس�به
مهارات لغوية واجتماعية.
 تنمية املهارات الرقميةابن لطفل�ك املفاهيم الرياضية يف
ِ
محادثاتك ،عىل سبيل املثال :قويل
ل�ه «:العش�اء س�يكون جاهزا ً يف
أقل من  5دقائق  /هل تريد كعكة
كامل�ة أم نص�ف كعك�ة؟  /اآلن
لدي�ك  5تفاحات» فهذا النش�اط
الحسابي يحمل طفلك إىل منطقة
قي�اس األش�ياء بالعق�ل ،وه�ي
مطلوبة لرفع درجة ذكائه.
 10ممارسة األنشطة الرياضيةش�جعي ابن�ك ع�ىل التماري�ن
الرياضي�ة ،فه�ي ال تجعل�ه قويا ً
ً
طف�ال ذكياً،
فق�ط ،إنم�ا تجعله
علي�ك أن تع�ريف أن التمرين يزيد
من تدف�ق الدم إىل الدم�اغ ويبني
خاليا دماغية جديدة.
 - 11الحرمان من النوم يقلل من
ذكاء الطفل
أوضح العلماء أن خس�ارة ساعة
واحدة م�ن النوم تعادل س�نوات
م�ن النض�ج املع�ريف والتنمي�ة،
وأن هن�اك عالق�ة ب�ني الدرجات
ومتوسط كمية النوم.
التعام�ل م�ع الزوج ال�ذي يهني
زوجته وتوخي األمور التي تجعل
زوجك يهينك.

نصائح إلزالة خدوش الزجاج
خ�دش الزجاج من مش�كالت التدب�ري املنزيل
ً
حلوال ملعالجتها
األبرز ،املش�كالت التي تتطلَّب
بفعاليَّة .وق�د تكون الطريقة املُس�تخدمة يف
التدب�ري املنزيل لناحية تنظيف الزجاج ،من بني
األس�باب املسؤولة عن خدش�ه ،وذلك يف حال
تمَّت باستخدام أدوات خشنة امللمس (املسمار
والس�كني وغريه�ا من امل�واد الصلب�ة ،)...أو
تع�رَّض الزج�اج لرضبة قوي�ة .التخزين غري
الصحي�ح للزج�اج يتس�بَّب يف خدش�ه ً
أيضا،
بحي�ث توض�ع قط�ع الزج�اج ف�وق بعضها
البعض م�ن دون غالف يفص�ل بينها لغرض
حمايتها.هناك العديد من الطرق التدبري املنزيل
اليوميَّة ،والتي ُتساهم يف التخلُّص من خدوش
الزجاج الصعبة:
-معجون األس�نان :يُمس�ح الزج�اج بقطعة

ه�ل س�بق لك وأن ُط�رح أمامك
ً
س�ؤاال تع�رف إجابت�ه ،لكن�ك
وجدت نفس�ك تناض�ل من أجل
التفك�ري يف الكلم�ة الصحيحة؟
ً
حسنا ،إنه شعور نعرفه جمي ًعا،
وقد ّ
تبني أن هذه الحالة املُشركة
لها بالفعل اسم وهو -letholog
 caأي نسيان األسماء أو ظاهرة
طرف اللسان.
ويع�رف علم�اء النف�س ه�ذه
الظاه�رة بأنها ش�عور يُصاحب
العج�ز املؤق�ت ع�ن اس�تدعاء
معلومة من الذاك�رة .عىل الرغم
م�ن إدراكك ّ
أنك تع�رف اإلجابة،
َّ
فإن ه�ذه املعلومة املراوغة تبدو
خارج نطاقك العقيل.
ويمكن له�ذا الش�عور أن يكون
محبطا ً عند اختبارهَّ ،
لكن إحدى
الجوانب اإليجابية لهذه الظاهرة
تتمث�ل يف أنها تس�مح للباحثني
بتحلي�ل الجوان�ب املختلف�ة
للذاكرة.
ظاه�رة ط�رف اللس�ان ظاهرة
عاملية .وتشري استطالعات الرأي
َّ
أن ح�وايل  90%م�ن املتحدث�ني
بلغ�ات مختلفة من جميع أنحاء
العال�م يتحدث�ون ع�ن لحظات
َّ
وكأن الذاكرة ال
يش�عرون فيه�ا
يمكن الوصول إليها.

تح�دث ه�ذه اللحظ�ات يف كثري
من األحيان وي�زداد تكرارها مع
التق�دم يف العم�ر .ع�ادة ما يمر
الش�باب بلحظات طرف اللسان
حوايل مرة يف األس�بوع ،بينما قد
تح�دث للبالغني األكر س�نا ً مرة
كل يوم.
كث ً
ريا م�ا يتذكر الناس أجزاء من
املعلوم�ة .فعىل س�بيل املثال قد
يتذك�رون الح�رف ال�ذي تبدأ به
الكلم�ة الت�ي يبحث�ون عنها ،أو
عدد املقاطع التي تش�تمل عليها
هذه الكلمة.
كيف ي�رشح الباحث�ون ظاهرة
نسيان األسماء؟
تعد اللغ�ة عملية معق�دة ،وذلك
ألنها تح�دث معظم الوقت ،دون

جهد ،فنحن بال�كاد نفكر فيها،
فك�ر ً
كما أننا ُن ّ
أيضا يف يشء ما،
له�ذا ي ّ
ُخص�ص الدم�اغ كلم�ات
لتمثي�ل ه�ذه األف�كار املُج�رّدة،
فنتحدث عما يدور يف أذهاننا.
لك�ن َّ
ألن ه�ذه العملي�ة ش�ديدة
التعقي�د فيمكن ح�دوث كل أنواع
األخط�اء ،بم�ا يف ذل�ك لحظ�ات
طرف اللس�ان .عندما تحدث هذه
الظاهرة ،ربما تشعر َّ
بأن املعلومة
موجودة يف غياه�ب الذاكرة ،لكن
يتعذر الوصول إليها.
أن�ت مُ تأك�د م�ن أن�ك تع�رف
املعلوم�ة ،لكنه�ا تب�دو وكأنه�ا
محجوزة خلف جدار من الطوب
العقيل .وعندم�ا تتحفز الذاكرة،
أخ�ريا ً بيشء م�ا ،أو عندما يقدم

ش�خص آخ�ر ه�ذه املعلوم�ة
املفق�ودة ،يكون ش�عور الراحة
واضحا ً وعارما ً.
يعتق�د الباحث�ون َّ
أن هناك عدة
عوامل وأس�باب ،عىل الرغم من
َّ
أن العملي�ات الدقيق�ة ليس�ت
واضحة بالكامل.
وتتك�رر ظاه�رة طرف اللس�ان
عندم�ا يك�ون الن�اس متعب�ني،
عىل الرغم من َّ
أن مميزات أخرى
للذاك�رة ق�د تك�ون ذات أثر مثل
ج�ودة تخزي�ن ه�ذه املعلوم�ة
وحض�ور أي ذكري�ات أخ�رى
متداخلة.
وجد بع�ض الباحث�ني َّ
أن حاالت
ط�رف اللس�ان يمك�ن أن تؤدي
دورا ً تكيفي�ا ً يف الذاكرة والعملية
التعليمية.
إذ اكتش�فت بع�ض الدراس�ات
َّ
أن�ه كلم�ا زاد الوق�ت ال�ذي
يقضي�ه األش�خاص يف االهتمام
بتجربة طرف اللس�ان ،تحس�ن
تعلمهم وتذكره�م لهذه املادة يف
املستقبل.
ويق�رح ه�ذا االس�تنتاج َّ
أن
ه�ذه اللحظ�ات ق�د ينت�ج عنها
تشفري أقوى يف الذاكرة ،فيصبح
اس�تدعاء املعلوم�ات أس�هل يف
املستقبل.

لطلة ابهى..

منها احلليب 3 ..وصفات “طبيعية” إلزالة املكياج

تدبري منزلي

قم�اش نظيف�ة ،ومن ث� َّم يوض�ع القليل من
معجون األس�نان عليه ،وبعد ذلك يمس�ح ما
َّ
تبقى من املعجون عن الزجاج بواسطة قطعة
أخرى من القماش.
بودرة صناع�ة الكعك :يُخلط كمٌّ من البودرةَّ
يتش�كل معجون س�ميك ،ومن
يف امل�اء ،حتى
ث� َّم يوضع ه�ذا األخ�ري عىل س�طح الخدش،
باس�تخدام قطع�ة قم�اش ناعمة ،ويُمس�ح
بشكل دائري َّ
حتى يتالىش الخدش.
 ب�ودرة األطفال :يت ُّم إج�راء نفس الخطواتَّ
املتبع�ة مع بودرة الكعك ،بحي�ث ُتخلط األوىل
يف املاءَّ ،
حتى ُتصب�ح كاملعجون .وتوضع عىل
الخ�دش باس�تخدام قطع�ة قم�اش ناعمة،
ُ
دائريَّ ،
ّ
حتى تتالىش بالكامل.
وتحرَّك بشكل
 -الزي�ت النبات�ي :توضع قطرات م�ن الزيت

الكلمة على طرف لسانك لكنك ال تتذكرها! ..ملاذا حتدث هذه الظاهرة؟

النبات�ي عىل س�طح الزج�اجُ ،
فتمس�ح ج ِّي ًدا
بقطعة قماش ناعمة ،ما يكفل إخفاء خدوش
الزجاج تمامً ا.
 األموني�اُ :تخلط ثالثة أكواب من املاء مع 15ً
ميلليم�را من مس�حوق األمونيا ،وبواس�طة
قطع�ة قم�اش نظيف�ة وناعم�ة تغم�س يف
الخليط َّ
حتى تبتل بشكل كامل ،يُفرك الخدش
وفق حركات دائريَّة ،فيُمس�ح بعدها بقطعة
قم�اش نظيفةُ .
وتك�رَّر العمليَّ�ة ،يف حال لزم
االمر ذلك.

يعتر التنظي�ف العميق للبرشة وإزالة املكياج
من أهم الخطوات للحصول عىل برشة مرشقة
ون�رضة ،وينص�ح خ�راء البرشة اس�تخدام
املكونات الطبيعية للتخلصمن بقايا مساحيق
التجميل بشكل آمن وصحي.
 زيت الزيتون:يمكن�ك اس�تعمالزيت الزيتونكما تس�تعملني
مس�تحرض إزال�ة املاكي�اج االعتي�ادي .ع�ن
طري�ق وضع ك�رة قطني�ة يف القلي�ل منزيت
الزيتونوتمررينه�ا عىل ب�رشة وجهكِ ومحيط
عيني�كِ إلزال�ة جمي�ع أن�واع املكي�اج وحتى
املقاوم�ة للماء .فالركيبة الدهنيّة لهذا الزيت
تس�اهم يف تخلي�ص الب�رشة م�ن األوس�اخ
واملستحرضات املراكمة عليها.
 الحليب:يمك�ن االس�تعانة بالحلي�ب الس�ائل إلزال�ة
املكي�اج بطريق�ة س�هلة ،عمليّة ،ومناس�بة
للب�رشة الحساس�ة .يمكن�كِ أيض�ا ً تحض�ري

خلطةالحلي�ب بالخيار التي ع�ن طريق برش
حبّ�ة خيار متوس�طة الحجم دون تقش�ريها
وإضافتها إىل  15ملليلر من الحليب الس�ائل،
ع�ىل أن يت ّم غيل ه�ذا الخليط ف�وق النار ملدة
 5دقائ�ق ث� ّم تركه ي�رد وتصفيت�ه للتخلّص
من بقايا برش الخيار .يُس�تعمل هذا الخليط
يوميا ً إلزالة املكياج ويمن حفظه يف الراد ملدة
أسبوع.
 خلطة ف ّعالة إلزالة مكياج العينني:إذا كنت تعانني من عينني ّ
حساستني وتشعرين
بالوخ�ز عن�د اس�تعمال مس�تحرضات إزالة
مكي�اج العينني املتوفرة يف األس�واق .ننصحكِ
بتجرب�ة هذه الخلطة الطبيعيّ�ة الف ّعالة جدا ً.
ولتحضريه�ا أنت بحاجة إىل ملعقتني كبريتني
م�ن كربونات الصودي�وم ،ملعق�ة كبرية من
العس�ل ،ملعق�ة كبرية من زي�ت اللوز ،نصف
ك�وب م�ن امل�اء وعب�وة نظيف�ة س�عة 100
ملليلر.

ّ
وخضيها
ضع�ي جمي�ع املكوّن�ات يف العب�وة
جي�دا ً لتمت�زج فيما بينه�ا ويصب�ح الخليط
جاهزا ً لالس�تعمال .استعيني بالقليل من هذا
الخلي�ط عىل قطعة من القط�ن إلزالة املكياج
عن العين�ني ومحيطهم�ا ،وستكتش�فني أنه
يعمل عىل إزالة املكياج بس�هولة وترك البرشة
ناعم�ة .يمكن االحتف�اظ به�ذه الخلطة ملدة
شهرين تبقى خاللهما لالستعمال.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :تس�ري بعض األمور بشكل تراجعي حتى األول من
الشهر املقبل ،ما قد يتسبب ببعض االلتباس وسوء التفاهم
يف حياتك املهنية
عاطفي�اً :أخذ األمور بالحكمة بينك وبني الرشيك يؤدي إىل الحلول
املرجوة لكل مش�كلة تعرتضكما أو يمك�ن أن تنغص الجو الجميل
السائد بينكما
صحي�اً :أعصابك املتوت�رة بعض اليشء تحت�اج إىل الراحة واالبتعاد
عن ضغط العمل

الثور

مهني�اً :االبتعاد عن املش�كالت يس�اعدك ع�ىل الرتكيز
أفضل ،فحافظ عىل هذه الوترية من الهدوء وراحة البال
أطول مدة ممكنة
عاطفي�اً :بعض الترصفات الصبياني�ة لن يكون يف مصلحتك،
وق�د ينزع�ج الرشي�ك ويق�رر االبتعاد عن�ك كي تس�تعيد األمور
مجراها الطبيعي
صحي�اً :تكثر الرحالت يف فص�ل الصيف ،وال س�يما تلك يف أحضان
الطبيعة التي تحث عىل امليش ،فشارك فيها

الجوزاء

مهني�اً :قد تواجه بعض التأجيل والتس�ويف يف أعمالك
وش�ؤونك املادي�ة بس�بب تراج�ع الوضع امل�ادي بعض
اليشء حتى آخر الشهر
لط�ي صفحة من املايض بع�د اختبار تجارب
عاطفي�اً :تتجرأ
ّ
قاسية وأخذ العرة منها والتفكري يف الخطوات املستقبلية الناجحة
صحياً :تتفاعل بحماس�ة مع أي نش�اط ريايض وتش�ارك يف كل ما
هو مفيد للصحة

 - 708صك أول نقود فضية يف اليابان.
 - 1098الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك
أثناء الحملة الصليبية األوىل.
 - 1539املكتشف اإلس�باني ھرناندو دي سوتو
يرف�ع علم ب�الده ع�ىل أرض فلوري�دا األمريكية
ويعلنھا مستعمرة خاضعة للتاج اإلسباني.
 - 1859س�اعة بيغ بن يف لندن تبدأ عملھا وذلك
يف عھد امللكة فيكتوريا.
 - 1906مل�ك بلجي�كا ليوبول�د الثان�ي يعل�ن
مس�تعمرة الكونغ�و يف غ�رب أفريقي�ا ملكي�ة
خاصه له.
 - 1916املدينة املنورة تتحول إىل مرسح لألعمال
الحربية بني العرب واألتراك.
 - 1917اإلعالن عن استقالل ألبانيا.
 - 1944ش�ارل ديغ�ول يت�وىل رئاس�ة وزراء
فرنسا.
 - 1957املجل�س االقتص�ادي لجامع�ة ال�دول
العربية يوافق عىل إنشاء الوحدة االقتصادية بني
دول الجامعة.
 - 1959اإلعالن عن استقالل سنغافورة.
 - 1962تحطم طائرة بوينغ  707تابعة للطريان
الفرنيس بعيد إقالعھ�ا من باريس وأدى الحادث
إىل مقتل  130راكبا كانوا عىل متنھا.
 - 1974رئيس األركان اإلرسائيي إس�حاق رابني
يتوىل رئاسة الوزراء.

السرطان

مهنياً :قد يعاكس�ك هذا الي�وم بعض اليشء ،ولكن مع
ذلك يسطع نجمك ويساهم يف تلطيف األجواء التي كانت
محتدمة أخريا ً عىل الصعيد املهني
عاطفياً :تشت ّد االنفعاالت وقد ترتكز عليك األنظار بسبب غضب
تظهره أو استياء أو عدم رىض عمّا يحصل من قبل الرشيك
صحياً :مهما بلغ حجم املشاغل اليومية ،يبقى أمامك بعض الوقت
ملمارسة الرياضة

األسد

مهني�اً :قد يولد هذا اليوم بعض البلبلة وس�وء التفاهم
يف محيطك املهني ،وتبدو ش�ديد الحساسية أو تميل إىل
بعض العزلة
عاطفياً :يتفهمك اآلخرون بعد ما عانيته مع الرشيك ،فتتبدل
أمورك ونظرتك كما بعض القناعات ،وتحاول البناء مجددا ً ولكن
عىل أسس متينة
صحي�اً :ال رضر من املحاولة ب�ني الحني واآلخر الخروج يف رحلة إىل
الجبل وممارسة رياضة التسلق

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهنياً :قد يش�ري هذا الي�وم إىل بعض الرتدد والعرقلة يف
مجال عملك ،وتبدو مراوحا ً مكانك غري قادر عىل إنجاح
بعض املفاوضات والحوارات
عاطفياً :تس�بّب ل�ك عالقتك بالرشيك انزعاج�ا ً وإرباكا ً إال أن
األمور تتحسن الحقا ً وتعود األمور إىل مجاريها الطبيعية
صحياً :حاذر االستس�الم للرشاهة التي تتسبب بالسمنة ،فيصعب
عليك الحقا ً التخلص منها بسهولة

الميزان

مهني�اً :قد تواجه ه�ذا اليوم بعض عمليات التس�ويف
والتأجي�ل واملماطلة التي ترهق أعصابك وتبقيك يف حالة
من القلق الدائم
عاطفي�اً :اخرت رشيكك بعناية وابتعد عن العالقات الس�طحية
ألنها تسبب لك املشكالت ،يكفيك ما أنت فيه من متاعب ومصاعب
صحياًّ :
تجنب كل ما له عالقة بالتدخني وال س�يما تدخني النارجيلة
فهو مرض جدا ً

العقرب
مهنياً :قد يطرأ اليوم ما يهدد بعض االتصاالت بمشاكل
تتعلق بس�فر أو برحلة إىل الخ�ارج أو بعالقات مع جهة
أجنبية
عاطفياً :إهمالك الرشيك أكثر من املعتاد يولد الشك لديه ،حاول
تمضي�ة أط�ول وقت ممك�ن إىل جانبه ،وح�اول أن تدخ�ل أعماقه
لتعرف ما يقلقه
صحي�اً :أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك ،صارح املقرّبني منك به
فرتيح نفسك نوعا ً ما

القوس

مهنياً :تدفعك الترسعات نحو املجهول ،فتمالك نفس�ك
وال تعرّض استقرارك الشخيص واملهني للخطر
عاطفياً :يعاملك الرشيك بليونة وبال استفزاز وتح ّديات ،لن
تواج�ه أي أزمة ،بل تنترص ع�ىل املصاعب مهما كانت كبرية أو
عويصة
صحي�اً :حاول أن تس�تيقظ باك�را ً وتمارس رياض�ة امليش وبعض
التمارين قبل التوجه إىل العمل

الجدي

مهنياً :أنصح ل�ك إنهاء األعمال امللحّ �ة والصعبة وعدم
تأجيلها اىل وقت آخر ،فقد تنقلب املعطيات ضدك وتتعقد
االعمال
عاطفي�اً :األجواء اإليجابية تس�يطر هذا الي�وم ،وخصوصا ً أن
الرشيك اقتنع بوجهة نظرك واعترها صائبة ومنطقية
صحياً :قد يه ّدد أمر ما سالمتك ويعيد ما حصل معك سابقاً ،وتتزوّد
حيويّة كبرية وعزيمة قوي

الدلو

مهني�اًّ :
تجنب النزاع�ات والرصاعات ،وح�اول أن تع ّزز
طاقات�ك اإلبداعي�ة والفكري�ة ومهارات�ك يف التواص�ل
واالتصال
عاطفي�اً :يطرأ ما قد يع ّزز أوضاع الرشيك أو يجعلك تس�تفيد
من ظروف عامة مناسبة بغية ترسيخ أسس العالقة وتمتينها
صحياً :ال تكثر من املرشوبات الروحية يف الس�هرات ،واكتف بالقدر
القليل منها

الحوت

مهنياً :تكتش�ف م�ا يجعلك تت�رصف بطريقة حكيمة،
وتنك�ب ع�ىل عم�ل جدي�د وتحقق إنج�ازا ً مهم�ا ً وغري
مسبوق تستحق عليه التهنئة
عاطفي�اً :ح�اول ان تس�توعب أصع�ب األم�ور ،ي�وم متقلب
ومعاك�س ،ال تراه�ن عليه لتس�وية أي أم�ر ،فأنت تفتق�د املناعة
والحصانة
صحياً :اس�تعض عن رشب املياه الغازية باملياه العادية وخصوصا ً
تلك الغنية باملعادن

 - 1989الحكوم�ة الصيني�ة ترس�ل قواتھ�ا إىل
مي�دان تيان آن م�ن لفرض الس�يطرة عليه بعد
أسابيع من اعتصام املحتجني فيه.
 - 1991تدفق�ات الحم�م م�ن جب�ل أونزي�ن يف
ناغاساكي تقتل  43شخصا.
 - 2006الجبل األسود يعلن استقالله وانفصاله
عن اتحاد رصبيا والجبل األسود.
 - 2007تكون إعصار جونو يف بحر العرب والذي
رضب سواحل س�لطنة عمان بقوة ودمر وخلف
خس�ائر بماليني الدوالرات ثم اتجه إىل إيران بعد
أن أصبح عاصفة مدارية.
 - 2011الرئي�س اليمن�ي ع�ي عبد الل�ه صالح
يتع�رض ملحاول�ة اغتي�ال م�ع كب�ار مس�ؤويل
حكومته وذلك بقصف مس�جد بالقرب من قرص
الرئاس�ة ،وأتى الحادث مع إشتداد االحتجاجات
الشعبية املنددة بحكمة واملطالبة برحيلة.
 2017مقتل  7أش�خاص وإصابة  48ش�خصجراء سلس�لة م�ن الھجمات بالدھ�س والطعن
وإط�الق الن�ار يف ج�رس لن�دن وب�ورو مارك�ت
بريطانيا.
تتويج ری�ال مدريد بلق�ب دوري أبط�ال أوروبا
 2017للم�رة الثانية عىل الت�وايل و 12يف تاريخه
بفوزه عىل يوفنتوس  1–4يف النھائي.
 - 2019فض اعتصام القيادة العامة يف السودان،
ومقتل أكثر من  100وإصابة املئات.

اختبارات شخصية

اخرت صورة لتكتشف اعماق شخصيتك

أفكارك هي رس عمق شخصيتك
هذه الص�ورة تعكس ب�أن لديك
روح فلس�فية ت�ري العال�م من
الناحي�ة املنطقي�ة  .ترغب دائما ً
يف تحوي�ل األفكار الت�ي توجد يف
عقلها إيل واقع ملموس بني يديها.
كم�ا أن ه�ذه األفكار تس�اعدها
يف تحقي�ق التط�ور بإس�تمرار
 .ال تض�ع أي ش�ئ يحكمه�ا يف
حياته�ا ألن لديها تفكري منفتح.
بإمكانها اإلس�تمتاع باملفاجأت
خصوص�ا ً عندم�ا يتعل�ق األم�ر
بتجهيز مفاجأة له�ا  .واألن هل
ترغ�ب يف رؤية العال�م من خالل
وجهات نظر مختلفة ؟ .
هدوئك يعكس عمق شخصيتك:
يمكن أن ينعكس عمق شخصيتك
م�ن خالل مدي هدوئ�ك والقدرة
ع�ي الس�يطرة ع�ي عواطف�ك
بسهولة  .فأنت تعلم جيدا ً كيفية
أن تكون شخصية مرنة .بالرغم
من أن بعض األشخاص يعتقدوا
بأنك شخصية سطحية ونكدية
ألن لدي�ك النضوج والق�وة التي
تدفعك لترصف بهذه الطريق�ة .
تعتق�د دائما ً أنه يمكنك التخلص
م�ن القل�ق والغض�ب بس�هولة
م�ن خالل أخذ نف�س عميق ألنه
يساعدك يف تحس�ني قدرة عقلك
عي التفكري وتجاوز املشكلة .
إتجاهات�ك تعك�س عم�ق
شخصيتك :
أن�ت م�ن األش�خاص الت�ي ال
تس�مح ألح�د بان يأخ�ذك نحو
ش�ئ معني حتي الحياة تحاول
أال تج�رك ع�ي إتخ�اذ مس�ار
مع�ني بل تقوم بإختيار املس�ار
الخ�اص بك حتي ل�و تبني لك يف
النهاي�ة أن ه�ذا املس�ار خاطئ
 .ش�خصية نش�طة ج�دا ً تحب
التخطي�ط لحياته�ا وه�ذا م�ا
يجعل�ك تس�تمتع بحيات�ك عن
ج�دراة  .وعندم�ا يتعل�ق األمر

بالطموح فأنت لديك أحالم كبري
فأن�ت عي عك�س األخرين ألنك
تعتقد بأن أحالمك سوف تصبح
جزء من الواقع الحقيقي ودائما ً
ما تك�ون عي إس�تعداد لوضع
الخطط الالزمة .ق�د يفقروا إيل
الثق�ة يف بع�ض األحي�ان ولكن
ه�ذا األم�ر ال يمنعهم م�ن بذل
أفضل م�ا لديهم عندم�ا يتعلق
القرار بشأنهم .
مواقفك تعكس عمق شخصيتك:
أول شئ يالحظه الناس عنك هو
أن لديك ط�رق فريدة من نوعها
 .فأن�ت ش�خصية مريح�ة عند
التعامل معها وال تخاف من أن
تكون لديك طريق�ة مختلفة يف
الحياة تتمتع بطريقتك  .تعرف
ب�أن الجمي�ع ينتق�دك ولكن ال
تأخذ كلماتهم عي محمل الجد .
هذه الشخصيات تترصف بهذه
الطريق�ة ألن لديه�ا ردود فع�ل
منفتح�ة ولك�ن هل تع�رف ما
هو األفضل بالنس�بة لك ؟ أنت
تعرف أين س�تذهب لكي تحقق

قصة وعربة
كان هن�اك دجال يمأل عقول الن�اس بالخرافات يف قرية
نائي�ة غ�اب عنه�ا التنوير وض�اع منها كل م�ن الوعي
والحكم�ة .تمك�ن ذلك الدجال من الس�يطرة عىل عقول
أبناء القرية وتسميم معتقداتهم.
وظهر يف إحدى األيام ش�اب يتس�م بالوع�ي لكنه يفتقد
الحكم�ة .حاول ذلك الش�اب إقناع الن�اس بأن ما يقوله
لهم سيدهم ليس إال خرافة ال قيمة لها ،لكنهم لم يصغوا
إليه .وذات يوم هاجم الش�اب املتنور الدجال فاستشاط
األهايل غضبا ً وأوسعوه رضباً.
ت�رك الش�اب القرية وراح يبح�ث عن ضالت�ه الحكمة،

الراحة لك .
عواطف�ك تعك�س عم�ق
شخصيتك:
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بالحي�اة
اليومي�ة ،يصب�ح األمر مثري  .ال
تعتقدي بأنكي ملكة الدراما بل
أنتي ش�خصية مختلفة عنهم .
يمكنك فهم خط�ورة ما يحدث
ولك�ن ال تتمكن�ي م�ن تقدي�م
املس�اعدة لنفس�ك .وأه�م م�ا
تتمي�زي به هو الذاك�رة الجيدة
الت�ي تحقق ل�ك ح�دس والتي
تتوقع ما سيش�عر به األخرين
ألن لديهم مستوي ذكاء عاطفي
عايل .
رصاحتك يعكس عمق شخصيتك
:
أن�ت من األش�خاص التي تدرك
جي�دا ً أنه�ا ق�د ال تحص�ل عي
كل ش�ئ يف الحي�اة وه�ذا م�ا
يدفع�ك لتطوي�ر وجهات نظرك
بإس�تمرار  .وبذل�ك أنت�ي بعيدا ً
ج�دا ً ع�ن التحج�ر الفك�ري،
بمعن�ي البحث الدائم عن التعلم

أكث�ر .تدفعك رصاحت�ك للقيام
بالتج�ارب املختلف�ة ب�دون
إجراء أي حكم رسيع ويف نهاية
املطاف يمكن أن تروق لك أشياء
يعتقد األخرين أنك تكرها .
اإلبداع يعكس عمق شخصيتك :
أنت�ي م�ن الش�خصيات الحاملة
والخيالية ،تحب�ي تطوير إبدعك
 .تس�تطيع اإلحتف�اظ بال�رؤي
اإلبداعي�ة الخاص�ة بك لنفس�ك
ولكن�ك دائم�ا ً م�ا تتأك�د م�ن
مش�اركة إبدع�ك مع ع�دد قليل
من األصدقاء املحطني بك .يمتلئ
عقلك باإلحتماالت املختلفة التي
تجعلك تتس�أل أي�ن وصلت مع
األش�ياء التي تفكر فيها .
ال تتمك�ن م�ن وض�ع ح�دود
لنفسك ،حتي تحصل عي األفكار
األكثر متع�ة التي توج�د بداخل
عقلك .
جرأتك تعكس عمق شخصيتك :
أنتي من نوع الش�خصيات التي
تق�وم بالكث�ري م�ن الترصفات
املغامرة ألنها تريد التمتع بهذه
الترصف�ات  .حت�ي إذا كن�ت
تعيش حياة عادية تستمع بها .
كلما أمكن تقوم باملخاطرة ألنك
تدرك بأن األمر يستحق العناء .
فأنت تعرف بأن هذا العالم لديه
ع�دد قلي�ل ج�دا ً األم�ور املبالغ
فيها ،لذلك ح�اول بذل قصاري
جهدك حتي ال تفوتك الفرصة .
حكمتك تعكس شخصيتك :
يقصد بالحكمة ه�ي رحلة من
اإلكتش�اف واملضم�ون وح�ب
التعلم .أنت نوع من األشخاص
القادرين عي إتخ�اذ العديد من
وجه�ات النظ�ر وع�دم القدرة
عي الخلط بينهم  .تريد معرفة
كل األجوب�ة ع�ي تس�اؤالتك .
ألنك تعتقد بأن�ك كل يوم تتعلم
الكث�ري م�ن ال�دروس حت�ي يف
األيام الجيدة والسيئة .

الدجال والخرافات

فقاب�ل حكيم�ا ً يف إح�دى املدن وب�دأ يروي ل�ه ما حدث
وطلب منه املش�ورة .قال له الحكيم“ :إذا أردت أن تهزم
ذلك الرجل ،فعليك أن تتعلم أمورا ً كثرية ”.فسأله الشاب
عم�ا يجب أن يتعلم ومن أين يبدأ .فأجابه الحكيم قائالً:
“علي�ك أن تتعلم السياس�ة أوالً ”.فوجئ الش�اب وقال:
“وما دخل السياس�ة يف رجل الخراف�ة الذي حدثتك عنه
للتو؟” فقال الحكيم “ستتعلم ذلك بالتدرج”.
م�رت الس�نني وعاد الش�اب املتنور إىل قريت�ه وقد تحىل
بالحكم�ة إىل جانب الوع�ي .وما إن عل�م الدجال بعودة
الش�اب ،طلب إحض�اره إلي�ه ورضبه من جدي�د .فأتى

رأيس
1يس�تعان به عىل ركوب الفرس o
حجر البناء
2مجموع�ة مناط�ق مزروع�ة يف
الصحراء  oللنداء
3مخلوق�ات صغرية مؤذي�ة تقفز
 300ضعف�ا م�ن طوله�ا oثعب�ان
ضخم هارص
4ثالث�ة ارب�اع وارف  oم�ن أوراق
اللعب (الكوتشينة)
5تسدان ونس�تغني عن اآلخرين o
حرفان من نور
6خض
7اش�كال وانماط مرسومة  oهدم
بشدة
8حرف�ان م�ن صاغ  oنبات يش�به
الفجل
9بلد املليون ش�هيد  oثعبان ش�ديد
السمية
10حض�ارة ما ب�ني النهرين  oبنت
الرسول األكرم

أفقي
1آيل يعمل عمل االنس�ان يف
الصناعة  oخوف مريض
2عاصمة فنزويال  oللنفي
3أجادل يف البي�ع والرشاء o
عمل يجب القيام به
4معت� ِد  oجه�از لغ�زل
النسيج
5جزي�رة مرصي�ة يف البحر
األحمر
6تح�ول ال�يشء م�ن مادة
طرية إىل ألياف
7حرف للداللة عىل املعنى o
تاجر الفراء
8عش�بة طبي�ة توص�ف
للقحة
9ملتقى العصابة  oتس�بب
بضعف السمع
عرب�ات
10مجموع�ة
مرتبطة الستعماالت االنقل
oمؤسسة صحافية

غزل عراقي
َ
الصدك يا ناس تدرون
 مسجونوخذوا كل چذب طلقوا رساحه
كل تعبان َكالوا يبقى تعبان
واملرتاح يحتاج اسرتاحه
انت يل انواع بيك من الجمال-
َكي هم تنباع حتى انه اشرتيك
الخلك َ
َ
توكف تشوف
يم املراية
وانت املراية تجي تباوع عليك
الح���ب يالولِف مو جلمة َ
 ُتنكال
ِ
ُ
الح�ب ع�اطف�ة و ِتمتلِ�ك َك�لب�ك
والي�حبّ��ك ت�عرف�ة م�ن التع�ابي��ر
م��و ّإال َ
ي�كلّ�ك  ..آن�ي أحبّ�ك

من الفيسبوك

F

acebook

سودوكـــو

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

األهايل بالش�اب إىل مقر ذلك الدجال وس�ألوه“ :أنرضبه
اآلن يف حرضت�ك يا س�يدي؟” وحاملا س�مع الش�اب ذلك
قال“ :نعم أرجوكم ارضبوني يف هذا املكان املقدس بأمر
من هذا الش�يخ الجليل ”.استغرب الدجال وظن أن فكر
الش�اب قد تغري فطلب من األهايل تركه وش�أنه طاملا ال
يهاجمه أو يتكلم عنه بسوء.
حفظ الش�اب لس�انه وتجنب الحديث عن ذل�ك الدجال
ال�ذي كان دائما يتصنع األخالق ليخدع الناس بخرافاته.
وذات مس�اء مر الش�اب باأله�ايل وه�م مجتمعني لدى
الدجال وه�و يلقنهم املزيد من الخرافات .وقف الش�اب

أم�ا الحش�د املك�ون م�ن األهايل البس�طاء وق�د جاءته
الحكم�ة والوقت املناس�ب قد ح�ان ،فأش�ار إىل الدجال
بس�بابته وقال“ :س�معت أن من يحصل عىل شعرة من
ذقن هذا الرجل يدخل الجنة”.
فانقض األهايل عىل الدجال كل يحاول نتف الشعرة التي
ستدخله إىل الجنة .كانت تلك هي املرة األوىل التي يتعرض
فيها الدجال لهذا األلم فلم يس�عه إال أن يبدأ بسب وشتم
الجمي�ع .ذهل األهايل م�ن ردة فعله غ�ري املألوفة حيث
تعرت أمامهم خصاله السيئة بعد أن نتفوا ذقنه ليأخذوا
عنه انطباعا ً جديدا ً كشخص يشتم وال لحية له.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

تويتر يتشح بالسواد حدادًا على
مقتل جورج فلويد بأمريكا

غ�ر موق�ع التدوي�ن العامل�ي
«توي�ر» ل�ون ش�عاره
وعصفورت�ه الزرق�اء إىل اللون
األسود وأض�اف رموزا تعبرية
لع�دد من األش�خاص أصحاب
الب�رة السمراء ،وذل�ك حدا ًدا
ع�ى مقت�ل املواطن م�ن أصل
أفريق�ي ج�ورج فلوي�د يف
الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة
يف ظ�ل التظاه�رات املناهض�ة

لعنرصية الرطة األمريكية.
وق�ال «توي�ر» يف تدوين�ة عى
صفح�ة املوق�ع الرسمي�ة:
«العنرصي�ة ال تلت�زم بالتباعد
االجتماع�ى ،ووس�ط الخ�وف
املتزاي�د وع�دم اليق�ن ح�ول
الوب�اء ،لف�ت ه�ذا األسب�وع
االنتب�اه م�رة أخ�رى إىل يشء
ربم�ا يكون أكث�ر انتشارًا وهو
العنرصية والظلم الطويل األمد
الذى يواجه�ه أصحاب البرة
السمراء عى نهج يومي».
وأرف�ق م�ع التدوين�ة ص�ورة
ألي�دي سم�راء وكت�ب عليه�ا
هاش�تاج « tBlack Lives Ma
 ،»terوق�د يكون ه�ذا التحرك
بمثاب�ة إح�راج كب�ر ل�إدارة
األمريكي�ة الت�ي عج�زت ع�ن
التعامل مع األمر.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7257 :الثالثاء  2حزيران 2020

أداة من «جوجل» تساعد على
تحديد مسافة التباعد

إذا كن�ت تواج�ه صعوب�ة يف
قياس املساف�ة املناسبة للتباعد
االجتماع�ي ،توف�ر ل�ك األداة
الجدي�دة م�ن غوغ�ل إمكاني�ة
تحديده�ا للوقاي�ة م�ن فروس
كورونا.
وأص�درت رشك�ة التكنولوجي�ا
العمالق�ة أداة جدي�دة للواق�ع
املعزز ،تستخ�دم كامرا هاتفك،
لتظه�ر ل�ك ح�دود املساف�ة
االفراضي�ة للتباع�د االجتماعي
امل�وىص به�ا بط�ول مرين عى
األقل.
ويف الوق�ت الح�ايل ،تعم�ل األداة
الت�ي أطلقت عليه�ا غوغل اسم
 Sodarعى أجه�زة غوغل كروم
وأندرويد فقط .
ورغ�م أن أداة الواقع املعزز التي
أطلقته�ا غوغل لن تحدد مسافة
التباع�د بدقة متناهي�ة ،إال أنها
يمك�ن أن تعطيك فكرة عن خط
التباعد الذي يجب أن تقف خلفه
لتجنب االتصال مع اآلخرين.

وإذا كن�ت ترغ�ب بتجرب�ة هذه
األداة بنفس�ك ،فأن�ت بحاج�ة
للتوج�ه إىل sodar.withgoogle.
 comومس�ح رم�ز االستجاب�ة
الرسيعة ع�ى املوق�ع لتشغيلها
عى هاتفك.
وبعد االنتهاء من تنزيل األداة ،قم
بتوجيه هاتفك لألسفل وتحريكه
باتج�اه األرض حت�ى تظهر أداة
القي�اس .وباستخ�دام أداة ts
 darللواق�ع املعزز ع�ى األجهزة
املدعومة ،يتم إنشاء حلقة نصف
قطره�ا مري�ن حول�ك ،وه�ي
مساف�ة األمان الت�ي ال يجب أن
يقرب أحد منك ضمن حدودها.
وهناك توصيات مختلفة ملسافة
التباع�د االجتماع�ي ،حي�ث
تحددها منظمة الصحة العاملية
بم�ر واحد ،بينم�ا تويص بعض
البل�دان بمساف�ة م�ر ونصف،
يف ح�ن اخت�ارت اململكة املتحدة
مسافة مري�ن كمسافة مثالية
للتباعد االجتماعي.
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كندة علوش تختار البقاء برفقة ابنتها حياة هذا
الموسم الرمضاني
اختارت كندة علوش البقاء برفقة ابنتها حياة هذا
ّ
وفضلت أن تطل عى جمهورها
املوسم الرمضاني،
م�ن خالل الحمل�ة اإلعالني�ة التي قدمته�ا برفقة
زوجه�ا عمرو يوس�ف ملصلحة إح�دى املجتمعات
السكنية الشه�رة يف القاهرة الجديدة ،وهي تلتزم
بالحجر الصحي.
ومن خالل السط�ور التالية ،نكشف ع ّما اكتسبته
كن�دة عل�وش يف ف�رة الحج�ر الصحي م�ن خالل
برنامج «نجوم يف الحجر».
يف البداي�ة ،كشف�ت كن�دة عل�وش أنه�ا إذا قارنت
توقعاته�ا بع�ام  2020وب�ن ما يح�دث يف الواقع
ستك�ون املفارق�ة مؤمل�ة كث�راً ،ولكنه�ا تشع�ر
بالتف�اؤل إزاء النص�ف الثاني من الع�ام وأن اآلتي
أفضل.
وأضافت كندة أن ملا حص�ل إيجابيات كثرة ،حيث
جعلنا نجلس مع األهل والعائلة وقتا ً أطول ،ومنحنا
ً
كاش�فة أن من األمور التي
فرصة لتقييم قراراتنا،
ّ
غرته�ا أثناء فرة الحجر هي أنها جعلتها تعود إىل
القراءة وممارسة رياضة امليش يف جوار املنزل.
وكشف�ت كندة علوش عن أنها ط�وال فرة الحجر
الصح�ي أصبحت تستخ�دم العديد م�ن تطبيقات
التواص�ل االجتماع�ي لقض�اء ساع�ات الحج�ر
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الصحي ،وزاد استخدامها توير وإنستغرام،
كما استغلّ�ت وقتها يف حم�الت توعية عى
تغذي�ة األطفال وتشجيعهم ع�ى القراءة
أيض�اً .وبعيدا ً عن هذه الحمالت ،أكدت
كندة أنه�ا تعلّمت العديد من األكالت
خالل فرة الحج�ر الصحي منها
الخب�ز وأن�واع مختلف�ة م�ن
الحلوي�ات ككيك�ة الج�زر
والبيت�زا .وأكدت أنها أول
ما ستفعله فور انتهاء
ه�ذه الف�رة ه�و
زي�ارة أصدقائها
املقرّب�ن ،ألنها
اش�تاقت إليهم
كثرا ًوستسافر
إىل ّ
أي مكان.
ووصف�ت ع�ام
بجمل�ة
2020
واح�دة وهي «2020
ع�ى ط�ول متفاجئن»
وتوقع�ت أن يك�ون اآلت�ي
أفضل إن شاء الله.

منمنمات

حوادث بغداد سنة 1931
طارق حرب

عودة قويّة لمعتصم النهار بعد غيابه عن رمضان
يواص�ل معتص�م النه�ار تصوي�ر مشاهده
ضم�ن أحداث مسلسله الدرامي الجديد «من
اآلخ�ر» بع�د أن خرج من املوس�م الرمضاني
األخ�ر لضيق الوق�ت ،نتيجة توق�ف تصوير
الكث�ر م�ن األعم�ال الدرامي�ة بسب�ب أزمة
انتش�ار ف�روس كورون�ا يف العال�م ،والعمل
ّ
يجس�د من خالله معتصم النهار ش�خصية
مختلف�ة كث�را ً ع�ن ش�خصيّاته
السابقة .تفصل بن مسلسل
«م�ن اآلخ�ر» وب�ن
الع�رض التلفزيوني
أيام قليل�ة ،حيث
سيفتت�ح ب�ه
رشك�ة صادق
ح
صب�ا
مو سم�ه
ا لد ر ا م�ي

تقنية جديدة لطباعة أوراق النقد تتيح
للمستخدم اكتشاف األموال المزيفة

ط�ورت رشكة أمريكي�ة تقنية جديدة يف مجال طباع�ة أوراق النقد
تتيح للمستخدم العادي اكتشاف األموال املزيفة بسهولة.
وتشر الدراسات إىل أنه أثناء تداول أوراق النقد يف التعامالت اليومية،
ف�إن الشخ�ص العادي ينظر لورقة النقود يف ي�ده لفرة ال تزيد بأي
حال من األحوال عن ثانية واحدة.
ونجح�ت الرك�ة األمريكية الت�ي تحمل اسم «كراي�ن كارنيس» يف
طباع�ة أوراق نق�د تحتوي ع�ى عدس�ة متناهية الصغ�ر داخلها،
وتق�وم هذه العدسة بالركي�ز عى أيقونة أو رس�م معن عى وجه
ورق�ة النقد ،بحيث يبدو كصورة مجسمة ب�ل ويتحرك أثناء تعامل
املستخدم بهذه العملة.
وأف�ادت وكال�ة األنب�اء األملاني�ة نقالً ع�ن املوق�ع اإللكروني «تيك
إكسبل�ور» املتخص�ص يف التكنولوجي�ا أن الرك�ة قام�ت بالفعل
بطباعة العديد م�ن العمالت التي تتميز بخاصية الصورة املجسمة،
من بينها عمالت يف أوزبكستان وجزيرة أروبا يف البحر الكاريبي.
ويج�ري تداول هذه النوعية من العم�الت بالفعل منذ أكثر من عام
يف تل�ك البلدان ،وأثبتت الدراسات أن ه�ذه الخاصية األمنية الجديدة
تحظى بثقة املستخدم من ناحية االطمئنان إىل سالمة العملة.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

الجديد خارج املنافسة الرمضانية .وبشخصية «ورد العمري»،
يخ�وض معتص�م املنافس�ة الجديدة؛ حي�ث علم�ت نواعم أنه
سيظه�ر بشخصية م�درّس جامعي ولديه قن�اة عرب اليوتيوب
والعدي�د م�ن املتابع�ن الذي�ن يقتنع�ون بآرائ�ه ،ولك�ن لديه
رصاعات متع�ددة يف عالقاته األرسية سواء م�ع والديه أو ابنه
ّ
تجسد دورها ريتا حرب .ويعتمد معتصم
الوحيد وزوجته التي
لوك�ا ً جدي�دا ً ضم�ن أح�داث املسلسل ،حي�ث يظه�ر ب�»لحية
كثيف�ة» ونظ�ارة طبي�ة يف معظ�م مشاهد العم�ل .عى صعيد
آخ�ر ،علم�ت نواعم أن ل�دى معتصم أكثر من م�روع درامي
خالل الف�رة املقبلة ،حيث تعاقد عى عمل جديد ينتمي للدراما
الطويل�ة بعنوان «خرزة زرقاء» مع رشكة صادق الصباح ،كما
لديه م�روع آخر ينتمي للدراما القص�رة ،حيث تدور أحداثه
خ�الل  15حلق�ة فقط ،وم�ن املقرر عرضه عرب منصة ش�اهد
اإللكروني�ة أوالً ،وحتى اآلن لم يُستقر عى اسم العمل النهائي.
هذا ويشارك معتصم النهار يف بطولة مسلسل «هجمة مرت ّدة»
ألحم�د عز وهند صربي حيث وافق ع�ى املشاركة يف العمل قبل
أيام ليخوض به املنافسة الرمضانية لعام .2021

مي عمر تهنئ زوجها
على نجاح «البرنس»

تونس تؤجل ألول مرة مهرجاني
قرطاج والحمامات إلى 2021
ق�ررت السلط�ات التونسي�ة تأجي�ل
مهرج�ان قرط�اج ال�دويل واملهرج�ان
الدويل بالحمامات إىل سنة  ،2021وذلك
بسب�ب تدعيات وب�اء كورون�ا .وقالت
وزارة الشؤون الثقافي�ة التونسية ،إنه
«تق�رر تأجيل مهرجان قرط�اج الدويل
واملهرج�ان الدويل بالحمام�ات إىل سنة
 ،»2021دون اإلش�ارة إىل تاري�خ جديد
مح�دد .وهذه امل�رة األوىل التي يتم فيها
تأجي�ل فعالي�ات مهرج�ان قرط�اج
ال�ذي تأس�س ع�ام  1964ومهرج�ان
الحمام�ات ال�ذي تأس�س ع�ام
 .1966كم�ا ق�ررت ال�وزارة،
حس�ب بيانه�ا ،استئن�اف
الجمعي�ات
أنشط�ة
الثقافي�ة ومتعه�دي
الحفالت والفعاليات
الثقافية العمومية
والخاصة بشكل
تدريجي.

وأوضح�ت أن استئن�اف األنشط�ة
الثقافي�ة يف األماك�ن املغلق�ة سيك�ون
اعتبارا من  14يونيو الجاري ،عى أن ال
يتجاوز عدد الحضور  30ش�خصا كحد
أق�ى .وأش�ارت أن الفعالي�ات الثقافية
الكربى واملهرجان�ات يف األماكن املفتوحة
ستعود اعتبارا من  15يوليو املقبل ،عى أال
يتجاوز عدد املشاركن ال� 1000شخص،
م�ع تطبيق اإلجراءات الوقائية .وكان من
املفرض عقد مهرجان قرطاج السينمائي
الدويل خ�الل الف�رة ما بن
 7إىل  12نوفم�رب
القادم ،بينما كان
مق�ررا تنظيم
مهرج���ا ن
الحمام�ات
بن شهري
يولي�����و
وأغسط�س
م�ن الع��ام
الجاري.

ن�رت الفنان�ة مي عم�ر ،ص�ورة جديدة له�ا رفقة
زوجه�ا املخرج محم�د سامي ،ع�رب حسابها الخاص
ع�ى موقع تبادل الصور والفيديوه�ات “إنستجرام”،
قدم�ت من خاللها التهنئة لزوجها عى نجاح مسلسل
“الربنس” الذي عرض يف شهر رمضان
املايض.
وظه�رت مي عم�ر وهي
تحتضن زوجها داخل
السي�ارة ،وعلق�ت
ع�ى الص�ورة
قائل�ة“ :م�ربوك
حبيب�ي ع�ى
نجاح�ك الكبر،
أنت تستحق ذلك،
وعملت بجدية”.
مسلس�ل
“الربن�س” ،تألي�ف
وإخراج محمد سامي،
بطول�ة محم�د رمض�ان،
أحمد زاهر ،عبدالعزيز مخيون،
إدوارد ،روجين�ا ،محم�د ع�الء ،ن�ور ،دني�ا
عبدالعزيز ،محمد عالء ،ريم سامي ،ومحمد داش.

كان�ت سن�ة 1931م حافلة بالحوادث يف بغ�داد ،ومن اهم الح�وادث امتالك
العراق طائرات عسكريه ألول مرة وانهاء التعامل بالعملة الهندية (الروبية)،
واح�الل الدينار الحايل كعملة نقدي�ة عراقية ،وعرض أول فلم ناطق وسواها
م�ن االحداث ،فبالنسبة للطائ�رات العسكرية ،وأي نوع م�ن الطائرات ،فإن
الع�راق لم يكن يملك طائرات ،ففي سنة  1927ت�م ايفاد أول بعثة عسكرية
عراقي�ة اىل انگل�را لتعلم الط�ران وتكوين ن�واة اول قوة جوي�ة يف الجيش
العراق�ي ،ويف  1931/4/22وصل اىل بغ�داد أول رف لطران الجيش العراقي
قادما ً من لندن ،ويقود الطيارات العسكرية طيارون عراقيون بقيادة الطيار
محم�د عيل ج�واد الذي ع� ّد أول طيار عسك�ري عراقي واول طي�ار عراقي،
وكانت عدد الطائرات خمس طائرات كوجبة اوىل من الطيارات التي اشراها
الع�راق من بريطانيا ،وكان يوما ً حافالً ببغ�داد ،حيث تم اعداد استقبال لهم
يلي�ق باملناسبة يف مطار الوش�اش وهو املطار القديم املج�اور ملحطة سكك
عالوي الحلة أو ما تمت تسميته بعد ذلك باسم مطار املثتى ،وكان عى رأس
املستقبل�ن امللك فيصل االول وعدد من قادة الجيش واصحاب املناصب العليا
بالدولة ،وع� ّد هذا اليوم يوم تأسيس القوة الجويه العراقية وما زال كذلك اىل
يومنا هذا.
ويف هذه السنة ببغداد صدر قانون العملة العراقية رقم  44لسنة  1931حيث
كانت اول عملة عراقية وهي الدينار يحددها القانون كعملة رسمية وطنية،
بع�د ان كان يتم التعامل بالروبية الهندي�ة ،وقد وضعت العملة العراقية عى
اس�اس العملة االنگليزي ّه (االسرلينية) ،ووحدته�ا الدينار الذي يساوي لرة
انگليزية اسرلينية واحدة ،ويقسم الدينار العرقي اىل الف فلس ،وكانت أعى
عملة هي مائة دينار عراقي التي تساوي مائة باون وأصغر عملة ورقية هي
رب�ع دينار التي تساوي خمسة ش�لنات وأعى مسكوك�ة ،اي عملة معدنية،
كان�ت مائت�ي فلس الت�ي تساوي أرب�ع ش�لنات وأصغر عمل�ة معدنية هي
الفل�س الذي يساوي رب�ع (بنس) ،وكان يدير ش�وؤن العملة لجنة مستقلة
ع�ن الحكوم�ة ،وتجتم�ع اللجن�ة يف لن�دن حيث تت�وىل اج�راء ترتيبات سك
العمل�ة وطبع االوراق النقدية ،واستثمار الضمانات املحفوظة مقابل العملة
املتداول�ة ،وقد تم تداول العمل�ة الجديدة يف نيسان  1932حيث أعيدت العملة
الهندية (الروبية) التي كانت يتم التعامل بها كعملة رسمية.
وكذلك كانت هذه السنة جديدة عى السينما ،حيث ش�اهدت بغداد ألول مرة
فلم�ا ناطقا ،ذل�ك ان جميع االفالم السابق�ة التي تعرضه�ا سينمات بغداد
م�ن االفالم كانت صامتة ،ويف هذه السنة ع�رض يف سينما الوطني املوجودة
يف ش�ارع الرش�يد أول فل�م ناط�ق هو فل�م مغني الج�از أو م�ا يسمى ملك
املوسيقى.
ويف ه�ذه السنة انتهى الخالف السعودي العراقي والذي كان من بقايا مملكة
والد امللك فيصل االول الذي كان ملكا ً وعائلته عائلة الريف التي لها العلوية
يف مك�ة والجزي�رة العربية ،وآل سع�ود يعدون قد استح�وذوا عى امللك وعى
االولوية يف الجزيرة العربية الذي كان لوالد واجداد امللك فيصل االول ،كذلك فإن
مناطق الفرات االوسط كانت تتعرض لغزو الحركات الدينية السعودية ونهب
املاش�ية واالموال ،وسوى ذلك لذا تم عقد معاه�دة حسن جوار وصداقة بن
العراق واململك�ة العربية السعودية ،وهذه املعاهدة بمثابة اعراف السعودية
بالعراق واعراف العراق بالسعودية ،وطبقا ً لذلك فقد تولت السعودية تعين
الشي�خ ابراهي�م محمد املعم�ر قائما ً بأعم�ال املفوضية العربي�ة السعودية
ببغداد والقائم باالعمال ،كما يذكر الدليل الرسمي لسنة  1936من قبيلة بني
تميم م�ن اليمامة أواسط نجد ،وقد تم تعيينه م�ن قبل امللك سعود بوظائف
عديدة ،وكانت اخر وظيفة شغلها رئيس ديوان امللك سعود.
ومما حصل يف سنة 1931م أيضا ً تم التوقيع ببغداد عى تعديل االتفاق النفطي
مع رشكة النفط العراقية التي كانت بمثابة الركة النفطية الوحيدة ،حيث
تمثل حصصا لربيطانيا وفرنسا وهولندا ،وحصة صغرة للمسر كولبنكيان
 ..5%وتأسس�ت اول مفوضية امريكية ببغداد ب�دالً من القنصلية االمريكية
الت�ي تأسس�ت سن�ة  1888م ،وعن اول مس�وؤل للمفوضي�ة ،وهو املسر
الكسندر سلون الذي قدم اوراقه للملك فيصل االول يف شهر حزيران 1931م،
وت�م رفع درج�ة القنصلية االيطالي�ة ببغ�داد اىل مفوضية ،وك�ان السنيور
غوغليلمو رويل اول موظف سيايس عهدت له الحكومة االيطالية ادارة شوؤن
املفوضية.

أمل العوضي تنفي شراء تهنئة من الممثل اإلسباني
أنريكي أرسي
أكدت املمثلة الكويتية أمل العويض
أنه�ا ل�م تش�ري تهنئ�ة عي�د
ميالدها م�ن املمثل اإلسباني
أنريكي أريس ،نجم مسلسل
«ال كاسا دي بابل».
وقالت العويض يف مقطع
فيديو عرب «سناب شات»:
«لم أدفع أي مقابل مادي

تابعونا على الفيس بوك

تغريدات

أياد عالوي

سروة عبد الواحد

لهذه التهنئة ،ه�ذه هدية من إحدى
صديقات�ي ،وأش�كر أنريك�ي ع�ى
رسالته اللطيفة».
وأضافت« :أشكره عى الفيديو الذي
هنأني فيه ومدحني ،ش�كرا ش�كرا
ش�كرا ..وحل�و إن�ه ه�و قاي�ل إنها
هدي�ة ،وإن ش�اء الله الل�ه يرزقكم
كلك�م ن�اس تحبك�م وتعزكم نفس

الن�اس ال�يل يف حيات�ي ويحبون من
فرة لف�رة يسولك�م أش�ياء حلوة
ومو تكونوا مضطرين تسووها حق
نفسكم».
ونصح�ت الع�ويض مُ تابعيها قائلة:
«أي يش يوصلك�م ي�ا تسمع�وه يف
أذنك�م أو ش�وفوه بعيونك�م ،وال
تسمعون من أحد».

كذب املنجمون ...
#داعــش االرهابيــة وليــدة الفقــر والطائفيــة والتهميــش
واالقصاء والرتويع .
انتصرنا عليها عســكرياً يف معارك مسك االرض ،لكن حواضنها
افواج من الباحثني عن وطــن والنازحني واملهجرين
موجــودة ٌ .
والالجئــني واملُغيّبني ،وجيوش اجليــاع واملعتقلني ماتزال على
نصر يتحدثون !
حاهلا ،فعن اي ٍ
ليس هناك وجه شبه بني املظاهرات العراقية وما حيدث االن
يف الواليات املتحدة ،التزام شــابات وشــباب العراق بالسلمية
واملطالبة بتحقيــق اهدافهم رغم القنص واالعتقال واخلطف
دليل الوعي الشــباب ..الســلمية اليت التزمتو بها نقطة قوة
يفتخر به الشعب العراقي..

#/https://www.facebook.com/alzawraa.newspaper

