الرافدين يؤكد استمرار فروعه رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بتوزيع رواتب املوظفني
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرافدين ،استمرار فروعه بتوزيع
رواتب موظفي الدولة ،عن طريق املاسر كارد يف
بغداد واملحافظات.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف
يف بيان  :إن «فروع املرصف تستقبل وبشكل يومي
موظفي الدولة الذين يرومون سحب رواتبهم
من الفروع ،يف ظل حظر التجوال ،مع استمرار
اتخاذ اإلجراءات الوقائية والصحية للوقاية من
عدوى فريوس كورونا بعد إقبال الناس عى فروع
املرصف».وأضاف ،أن «توزيع رواتب موظفي الدولة
يكون وفقا لتوقيتات زمنية محددة لكل دائرة ،بعد
وصول التمويل املايل الخاص لتلك الدائرة».

العراق يتصدر دول اخلليج ضمن االعلى
بدرجات احلرارة بالعامل

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
احتلت دول الخليج العربي االعى بدرجات الحرارة بالعالم خالل  ٢٤ساعة املاضية ،حيث
جاءت محافظة البرصة باملرتبة االوىل فيما كانت مناطق الكويت االكثر عددا ب�  ٩مدن من
اصل  ١٥مدينة مدرجة بالجدول» ،حسب احدى املحطات العاملية املعنية باالنواء الجوية.
ونرت محطة «بالسريفييل» يف كاليفورنيا االٔمريكية ،جدوال بأعى درجات الحرارة ،والتي
بينت ان منطقة مطار البرصة الدويل احتلت املرتبة االوىل بدرجة حرارة بلغت  ٥٠.٢درجة
مئوية ،فيما احتلت منطقة املزرعة التجريبية الكويتية املرتبة الثانية وبدرجة بلغت ٤٩
درجة مئوية ،وحلت منطقة العبديل املرتبة الثالثة بدرجة حرارة بلغت  ٤٨.٨درجة مئوية،
مبينة ان منطقة الوفرة الكويتية احتلت املرتبة الرابعة بدرجة بلغت  ٤٨.٨درجة مئوية.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

تفاصيل ص2

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

العدد 7259 :الخميس  4حزيران 2020

السعر  500دينار

No: 7259 Thu 4 Jun 2020

احللبوسي يوافق على ادراج تعديل قانون التقاعد يف اجللسة املقبلة

جملس النواب يصوت على قرار يلزم احلكومة ارسال قانون املوازنة العامة حتى  30حزيران
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
ص�وت مجلس النواب يف جلس�ته التي
عقده�ا ام�س يف القاع�ة الرس�مية
الكرى  ،عى صيغة قرار تلزم الحكومة
ارس�ال مروع قانون املوازنة العامة
االتحادي�ة يف موعد اقصاه  ٣٠حزيران
 ،٢٠٢٠فيم�ا ق�ررت رئاس�ة الرمل�ان
عق�د اجتم�اع مش�رك ب�ني رؤس�اء
الكت�ل واللجنة القانوني�ة النيابية من
أجل االطالع وتدقيق النس�خة النهائية
لقان�ون االنتخاب�ات ال�ذي س�بق وتم
التصوي�ت علي�ه والدوائ�ر االنتخابية
صب�اح ي�وم الس�بت املقبل  ،يس�بق
انعقاد الجلسة الجديدة .
وواف�ق رئيس مجلس الن�واب محمد
الحلب�ويس ع�ى ادراج التعديل الثاني
لقان�ون التقاع�د يف ج�دول اعم�ال
الجلسة املقبلة  ،قبل ان ينهي الرمل�ان
القراءة االوىل ملروع قانون االقراض
املح�يل والخارج�ي لتموي�ل العج�ز
امل�ايل لع�ام .٢٠٢٠ووجه�ت رئاس�ة
الرمل�ان بمخاطب�ة االمان�ة العام�ة
ملجلس الوزراء لغرض ارس�ال قانون
املوازنة لع�ام  ، ٢٠٢٠وتوجيه اللجنة
املالية النيابية بأس�تضافة مس�ؤويل
هي�أة التقاع�د وممثل�ني ع�ن وزراة
املالي�ة لغرض تبي�ان اس�باب تأخري
توزي�ع روات�ب املتقاعدي�ن الذين تم
احالتهم عى التقاعد يف االونة االخرية
 ،واجتماع اخر الس�تضافة مدير عام

هيأة التقاعد ووزارة املالية بخصوص
روات�ب املوظف�ني الج�دد الذي�ن ل�م
يس�تلموا رواتبه�م منذ  ٦اش�هر.كما
قررت هيئة الرئاس�ة استضافة وزير
العمل والش�ؤون االجتماعية والكادر
املتق�دم يف ال�وزارة خ�الل االس�بوع
املقب�ل ملتابع�ة تنفيذ منح�ة العوائل

الفقرية  ،ووجهت ايضا اللجان املالية
والنزاهة باس�تضافة النائب يوس�ف
الكالب�ي لدراس�ة مقرحات�ه بمجال
مكافح�ة الفس�اد والحل�ول الخاصة
بمعالج�ة الوض�ع امل�ايل.يف غض�ون
ذل�ك دعت اللجن�ة القانونية النيابية ،
الحكومة اىل البحث عن وس�ائل اخرى

لسد العجز بدال من اللجوء اىل االرضار
بلقمة عيش املواطن البس�يط .واشار
عض�و اللجنة النائب حس�ني العقابي
يف مؤتمر صحفي حرضت�ه “ الزوراء
“ ،اىل انه” من ضمن تلك الوسائل التي
يمك�ن أن تعزز اإليرادات غري النفطية
 ،اس�تقطاع نس�بة  %٣٠م�ن رواتب

الدرج�ات العليا من الن�واب والوزراء
والوكالء واملدراء العامني ومن بدرجتهم
 ،وإع�ادة النظ�ر بج�والت الراخيص
النفطية  ،وجوالت الراخيص يف قطاع
االتصاالت”.واضاف ان “ من الوسائل
االخرى ضبط املنافذ الحدودية وإيكال
امر ادارته�ا اىل لجان خاصة من كبار
املوظف�ني املش�هود له�م بالنزاه�ة
والكفاءة ملنع هدر املال العام والتالعب
الحاصل فيها والذي يصل اىل مايقارب
 90%م�ن مجم�ل اإلي�رادات  ،فض�ال
ع�ن مكافحة الفس�اد امل�ايل واإلداري
وتعزيز عم�ل دوائر الرقابة والنزاهة ،
وضبط الهدر الكب�ري واملبالغة العالية
يف قيم�ة التعاق�دات الحكومي�ة ع�ر
ضواب�ط صارم�ة ورقاب�ة مس�تمرة
“ ،داعيا اىل ترش�يد النفق�ات الجارية
يف املوازن�ة ومن�ع الهدر امل�ايل لألبواب
غ�ري الرضوري�ة فيها.واك�د رضورة
استثمار الكتلة النقدية لدى املواطنني
بدال م�ن اللجوء لالق�راض الخارجي
والداخ�يل  ،لغ�رض تمويل مش�اريع
استثمارية مربحة يف قطاعي الصناعة
والطاقة وادخال املواطن رشيكا فيها
 ،مع منح املواطن�ني ضمانات مقنعة
 ،وكذلك إقامة مش�اريع اس�تثمارية
يف قط�اع الغ�از واملش�تقات النفطية
إلنه�اء الضغ�ط الكب�ري ع�ى الدولة
يف اس�تريادها ولتوف�ري ف�رص عم�ل
إضافية للشباب.

النفط يرتفع وبرنت فوق  40دوالرا وسط آمال خبفض اإلنتاج والتعايف

ص2

اغتيال املصور الصحفي نبيل القعيطي أثناء خروجه من منزله يف عدن

ص8

خالل استقباهلما وزير الطاقة االيراني

صاحل والكاظمي يؤكدان حرص العراق
على اقامة افضل العالقات مع جريانه

بغداد/الزوراء:
اك�د رئي�س الجمهورية بره�م صالح
ورئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي،
خ�الل اس�تقبالهما وزي�ر الطاق�ة
االيران�ي رض�ا اردكاني�ان ،ح�رص
العراق عى اقام�ة افضل العالقات مع
جريانه.وذكر املكتب االعالمي لرئاس�ة
الجمهوري�ة يف بيان تلق�ت “ الزوراء”
نسخة منه :ان رئيس الجمهورية برهم
صالح ،استقبل يف قرص السالم ببغداد،
امس األربع�اء ،وزير الطاق�ة اإليراني

رض�ا اردكانيان والوفد املرافق له.وأكد
رئي�س الجمهوري�ة ،بحس�ب البيان،
رضورة التنس�يق املش�رك وتوس�يع
آف�اق التعاون ب�ني البلدين الس�يما يف
قطاع�ي الكهرب�اء واملياه بم�ا يحقق
التطور والرفاهية للش�عبني الجارين،
مش�ريا ً إىل أهمية تضاف�ر الجهود بني
الجميع للتصدي لألوضاع املعقدة التي
تش�هدها املنطق�ة بم�ا يحق�ق األمن
واالستقرار للشعوب.

تفاصيل ص2

الصحة تقيم دعوى قضائية ضد
اجملموعة املعتدية على صحة ذي قار

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،عن ا ٕقامتها
دعوى قضائية ضد املجموعة التي قامت
باالعت�داء عى دائرة صحة ذي قار وقائد
جيش�ها األبيض متمثل�ة بمديرها العام
والتجاوز عليه لفظيا وبأساليب أخرى.
وقال�ت الوزارة ،يف بي�ان  :إنه “يف الوقت

الذي تبذل مالكات وزارة الصحة والبيئة
جهودها الكبرية ملواجهة جائحة كورونا
فان من واج�ب الجه�ات املعنية حماية
هذه املالكات وخط الصد االٔول”.وأضافت
أن “ال�وزارة ومالكاتها ش�جبت وأدانت
هذا االعت�داء” مؤكدة “حرصها عى امن
وسالمة منتسبيها وحفظ كرامتهم”.

الصحة العاملية :ال وجود لدواء يقلل وفيات
كورونا واستئناف اختبارات “هيدروكسي
كلوروكني” لعالج املرضى

نيويورك /متابعة الزوراء:
يف حني تتزاي�د اصابات ووفي�ات جائحة
كورون�ا يف أغل�ب دول العال�م م�ن جهة
وتتس�ابق ال�ركات إليج�اد لق�اح ينقذ
البرية من هذا الفريوس الغامض ،أكدت
منظم�ة الصحة العاملية ،ام�س األربعاء،

أن�ه ال يوج�د أدلة ع�ى وج�ود دواء يقلل
م�ن وفيات كوفي�د  ،19معلنة اس�تئناف
اختب�ارات عق�ار هيدروك�ي كلوروكني
لعالج كورونا بعد أن علقت التجارب عليه
يف إجراء وقائي يف  25مايو املايض.

تفاصيل ص3

توقع زيادة حاالت االصابات بكورونا بني  ٨00-600اصابة يوميا

وزير الصحة ينفي اعطاء املرضى مبالغ
مادية ويقول :حنن يف حالة حرب

بغداد /الزوراء:
نفى وزير الصحة والبيئة حسن التميمي،
إعطاء املرىض مبالغ مادية إثناء مكوثهم
يف املستش�فيات ،وفيم�ا اك�د أن البالد يف
حالة حرب ،مطالبا ً الجميع بالتكاتف مع
الوزارة ،توقع زيادة حاالت االصابات بني
 ٨٠٠-٦٠٠اصاب�ة يوميا.وق�ال التميمي
يف مؤتم�ر صحف�ي  :إن�ه «ال وج�ود ألي
مبال�غ مالية تعطي للمرىض أثناء مكوثه
يف املستشفيات لتلقي العالجات» ،مشريا
إىل» رضورة وق�وف الجمي�ع مع الجيش
األبيض لعبور جائحة كورونا والس�يطرة
عليه».وأض�اف أن «منظم�ة الصح�ة

العاملية تدع�م علميا جهود كوادر الوزارة
وإجراءاته�ا م�ن خ�الل حاالت الش�فاء
املس�تمرة» ،مس�تنكرا «األحداث األخرية
يف ذي ق�ار وتطاول البعض ع�ى الكوادر
الصحية».وأثن�ى التميم�ي «ع�ى افتتاح
مستش�فى األم�ل التخص�ي لألمراض
االنتقالية بس�عة  ٢٢٥رسي�ر» ،مبينا ان
«ه�ذه املستش�فى بمواصف�ات عاملي�ة
متكامل�ة ملحاربة جائح�ة كورونا».كما
أكد وزير الصحة حسن التميمي ،أن البالد
يف حالة ح�رب ،مطالبا ً الجميع بالتكاتف
مع الوزارة.

تفاصيل ص2

اكد تسجيل  ٢1حالة وفاة يف سبع حمافظات

العراق يسجل طفرة كبرية بعدد االصابات بفريوس كورونا بـ ٧٨1إصابة وشفاء  ٥٨٧حالة

بغداد/الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
االربع�اء ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لألصابات املس�جلة بف�ريوس كورونا
املستجد يف العراق ،فيما اكدت تسجيل
 ٧٨١اصاب�ة جديدة و ٢١حالة وفاة يف
س�بع محافظات و ٥٨٧حالة ش�فاء
بالفريوس ،حددت دائرة صحة الكرخ
التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات حس�ب
املناط�ق .وذكرت الوزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نس�خة من�ه ،انه تم فحص
( )٨٥٨٥نموذج�ا يف كاف�ة املخت�رات

املختص�ة يف الع�راق لي�وم ام�س،
وبذلك يك�ون املجموع ال�كيل للنماذج
املفحوص�ة منذ بداية تس�جيل املرض
يف الع�راق (.)٢٦٠٢٩٩واضاف�ت :ان
مختراتها س�جلت ليوم امس ()٧٨١
إصاب�ة يف الع�راق موزع�ة كالت�ايل:
بغداد /الرصافة ، ٢٦٢ :بغداد /الكرخ:
 ، ١٠٩مدينة الطب ، ٦٦ :النجف، ١٩ :
البرصة ، ٤١ :الس�ليمانية ، ٤٦ :اربيل:
 ، ٦ده�وك ، ٥٢ :كربالء ، ١١ :كركوك:
 ، ٣٥دياىل ، ٨ :بابل ، ٣٣ :ميس�ان٣٥ :
 ،الديواني�ة ، ٧ :ذي ق�ار ، ٢٨ :املثن�ى:

 ، ١٨االنب�ار ، ٥ :الفت�ة اىل ان ع�دد
الش�فاء ٥٨٧ :حالة ،وكما ييل :بغداد/
الرصافة ، ٢٦٠ :بغداد /الكرخ، ٢١٩ :
مدينة الطب ، ٢٥ :النجف ، ٦ :البرصة:
 ، ٧الس�ليمانية ، ١٢ :دهوك ، ٢ :دياىل:
 ، ٢كربالء ، ١٣ :ميس�ان ، ٢ :بابل، ٢ :
ذي ق�ار ، ٣٣ :الديوانية. ٤ :واوضحت:
ان ع�دد الوفي�ات  ٢١ :حال�ة كما ييل:
بغ�داد /الرصافة ، ٧ :بغ�داد /الكرخ:
 ، ٢مدين�ة الطب ، ١ :الس�ليمانية، ٥ :
اربيل ، ٢ :بابل ، ١ :البرصة ، ١ :ميسان:
 ، ١املثن�ى ، ١ :مؤك�دة ان مجم�وع

عن تشكيل حتالف نيابي
النصر يكشف لـ
جديد للتنسيق داخل الربملان لتشريع القوانني
الزوراء/حسني فالح:
كش�ف ائتالف النرص ،عن تشكيل تحالف نيابي يضم نوابا
من كتل مختلفة هدفه التنسيق داخل مجلس النواب لغرض
تري�ع القوانني املهمة ،فيما رج�ح تيار الحكمة انضمام
نواب وكتل اخرى للتحالف الجديد.وذكرت املتحدثة بأس�م
ائتالف النرص ايات مظفر يف حديث ل�” الزوراء” :ان ائتالف
الن�رص مع اي تنس�يق برملاني لالرساع بتري�ع القوانني
ّ
املعطلة ودعم االصالحات ببنية الدولة ،فهو ال يتحدث عن
(تحالفات سياس�ية) بل عن تنسيق برملاني مفتوح القرار
التريعات ودعم االصالح الحكومي.واضافت :ان الظروف
الحالي�ة الت�ي يمر به�ا البلد ( امني�ا ً  ،صحيا ً  ،سياس�يا ً )
وكذل�ك مطالب املتظاهرين الخاصة باالصالح الس�يايس ،
تحت�م علينا اتخاذ عدة خطوات حقيقية و واقعية ملعالجة
األزمات  ،االصالح الس�يايس مسؤولية تتحملها السلطات

الثالث ( التنفيذية ،التريعية ،القضائية ) .وتابعت:وفيما
يخص التريعية نجد انه من املهم جدا ً تش�كيل ( تنسيق
نياب�ي ) هدفه س�ن تريعات وقوان�ني للمتبقي من هذه
ال�دورة النيابي�ة  ،مش�رية اىل اننا كنا وما زلن�ا نعاني من
جم�ع االصوات داخل قب�ة الرملان لتمضي�ة قانون يصب
يف خدم�ة املواط�ن ويأخ�ذ يف بعض االحيان أش�هر عديدة
.واوضحت :ان التنسيق الرملاني سيعالج اشكالية التوقيت
والخالفات يف س�ن القوانني من خالل دراس�تها داخل هذا
التحالف وضم�ان طرحها عى املجل�س والتصويت عليها
 ،مؤك�دة ان التحال�ف الجديد ه�و تنس�يق برملاني محدد
الغاي�ات واألهداف.واش�ارت اىل انضمام كت�ل مختلفة اىل
هذا التنس�يق والباب مفت�وح امام جميع الكت�ل والنواب
املستقلني لإلنضمام اىل هذا التنسيق الجديد.

تفاصيل ص2

اإلصابات  ، ٨١٦٨ :اما مجموع حاالت
الشفاء ، ٤٠٩٥ :بينما الراقدين الكيل:
 ، ٣٨١٧يف ح�ني الراقدي�ن يف العناي�ة
املرك�زة ، ٤٦ :ومجم�وع الوفي�ات:
. ٢٥٦من جهته�ا ،حددت دائرة صحة
الك�رخ ،التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات
حس�ب املناطق.وذك�رت الدائ�رة يف
بيان تلقت « الزوراء» نس�خة منه :ان
املوق�ف الوبائ�ي لدائرة صح�ة الكرخ
مع اع�داد وعناوين الحاالت املس�جلة
يف مستش�فياتها بم�رض فاي�روس
كورون�ا و املعلن عنها م�ن قبل وزارة

الصح�ة لي�وم ام�س كم�ا ي�يل :اب�و
دش�ري ، ٤ /الكاظمي�ة ، ٦ /الريموك/
 ، ٢ح�ي الجامع�ه ، ٢ /ال�دورة، ١٤ /
اب�و غري�ب ، ٢ /ح�ي العام�ل، ٢١ /
ح�ي الجه�اد ، ٧ /الش�علة ، ٧ /ح�ي
االع�الم ، ٢ /العطيفي�ة ، ١ /املنصور
 ، ٢ /الطوبج�ي ، ١ /العامري�ة، ١ /
الس�يدية ، ٧ /الرطة الخامسة، ٣ /
الرحماني�ة ، ٤ /التاجي ، ٢ /الحرية/
 ، ٣الغزالي�ة ، ١ /الش�الجية٢ /
،الحارثية ، ١ /املحمودية ، ٢ /البياع/
 ، ٤الرصافه ٨ /اصابات.

سائرون لـ  :عدة مشاكل تعيق حسم احلقائب
الوزارية املتبقية ووضع البلد ال يسمح بتعطيلها
وهذا الزوراء /ليث جواد:
أك�د تحالف س�ائرون وجود مش�اكل
عديدة تعيق حس�م الحقائب الوزارية
املتبقي�ة ،محذرا م�ن أن وضع البلد ال
يس�مح بتعطيلها ،فيما لف�ت ائتالف
النرص اىل وجود كتل سياس�ية تحاول
فرض س�طوتها وه�ذا يف هذا الش�أن
وهو أم�ر مرفوض من قب�ل الجميع.
وق�ال النائ�ب ع�ن تحال�ف س�ائرون
صباح طلوبي يف حدي�ث ل�”الزوراء”:
هن�اك مش�اكل عدي�دة تعي�ق عملية
حس�م موض�وع الحقائ�ب الوزاري�ة
الس�يما حقيبت�ي النف�ط والخارجية
بس�بب ع�دم التعام�ل م�ع املوضوع

وف�ق االط�ر القانونية والدس�تورية،
مبين�ا أن الكت�ل السياس�ية املعرضة
ع�ى اس�تيزار ف�ؤاد حس�ني لحقيبة
الخارجي�ة بإمكانها ع�رض املوضوع
ع�ى الرملان واذا تمك�ن من الحصول
عى االص�وات الكافي�ة لتمريره يمرر
واذا اخف�ق فان كتلته مطالبه بتغيريه
بدال من اعتماد سياس�ية الرفض التي
ال تج�دي نفع�ا يف ظ�ل ارصار املكون
الكردي عليه.وأضاف :اذا كان الجميع
يرفض�ه فلما الخوف من طرح اس�مه
للتصوي�ت داخل قب�ة الرملان مادامت
النتيجة معروفة.
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كورونا يصيب حنو  6ماليني ونصف املليون إنسان ويقتل  3٨٢ألف آخرين
بغداد /متابعة الزوراء:
بلغ عدد املصابني بجائحة كورونا حول
العال�م نحو  6مالي�ني ونصف املليون،
تويف منهم أكثر من  382ألف شخص،
وفيما فاق عدد املتعافني عامليا ً  3ماليني
متع�اف ،اس�تبعدت منظم�ة الصحة
ٍ
العاملي�ة اختف�اء الف�ريوس ،مرجحة
اس�تمراره عى ش�كل موجات.تجاوز
عدد اإلصابات املُعلنة بفريوس كورونا
يف الدول العربي�ة ،أمس األربعاء307 ،
آالف و 627إصاب�ة (باس�تثناء أرقام
األرايض الفلس�طينية املحتل�ة املعلنة
من قبل االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجلت
م�ن بينها أكثر م�ن  3956وفاة ،فيما
بلغ ع�دد املتعافني أكثر م�ن  174ألفا ً
و 616متعافياً.وتحاف�ظ الس�عودية

عى املرتبة األوىل عربيا ً يف عدد املصابني
ب�� 89011مصاب�اً ،ت�ويف منهم ،549
وتعاىف  ،65790تليها قطر التي أحصت
إصاب�ة  60259ش�خصاً ،ووف�اة ،43
وتعايف  36036ش�خصاً ،ث�م اإلمارات
الت�ي س�جّ لت  35788مصاب�اً ،ت�ويف
منه�م  269وتعاىف  ،18726وس�جلت
الكويت  28649إصاب�ة ،و 226وفاة،
وتعايف  14281شخصاً.وتتصدر مرص
عدد الوفي�ات عربيا ً ب� 1052وفاة من
ً
فض�ال عن تعايف
ب�ني  27536مصاباً،
 6827ش�خصاً ،وس�جلت س�لطنة
ُعم�ان  12799إصاب�ة ،و 59وف�اة،
وتعايف  2812شخصاً .وأكدت البحرين
تس�جيل  12311إصاب�ة ،و 20وف�اة،
وتعايف  7407شخصاً ،وأعلنت الجزائر

 9626إصاب�ة ،م�ن بينه�ا  667وفاة،
وتعايف  6067ش�خصاً.وأحىص املغرب
 7910إصاب�ة ،و 206وفي�ات ،وتعايف
 6643شخصاً ،وسجل السودان 5310
إصاب�ات ،و 307وفيات ،وتعايف 1625
ش�خصاً .وأك�دت جيبوت�ي تس�جيل
 3779إصاب�ة ،و 25وف�اة وتع�ايف
 1607أش�خاص ،ورص�د الصوم�ال
 2089إصاب�ة ،و 79وفاة ،وتعايف 361
شخصاً.وس�جل لبن�ان  1256إصابة،
و 27وف�اة ،وتع�ايف  724ش�خصاً،
وأعلن�ت تونس تس�جيل  1078إصابة
و 48وف�اة وتعايف  965ش�خصاً ،فيما
أحىص األردن  755إصابة ،و 9وفيات،
وتعايف  549شخصا ً.
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ترامب :مل أعط أمرا بتفريق
احملتجني أمام البيت األبيض
واشنطن /متابعة الزوراء:
نف�ى الرئي�س األمريك�ي ،دونالد ترام�ب ،أنه أمر ش�خصيا قوات األم�ن ،بتفريق
املتظاهرين أمام البيت األبيض مس�اء  1يونيو خالل زيارته كنيس�ة تاريخية قرب
املق�ر الرئايس.وقال ترامب ،يف حديث لقناة “فوكس نيوز” ،امس األربعاء“ :عندما
ذهبت إىل هناك لم أقل ألحد فرقوهم ،لم أكن أعرف من كان هناك”.كما نفى ترامب
اس�تخدام عنارص ق�وات األمن قنابل الغاز املس�يل للدموع ،ليدح�ض بذلك صحة
ش�هادات الكثري من املتظاهرين واإلعالميني الذين حرضوا موقع الحادث.وتش�هد
املدن األمريكية ،ومن بينها العاصمة واشنطن ،احتجاجات واسعة ضد عنف قوات
األمن والعنرصية أشعلها مقتل املواطن من أصول إفريقية ،جورج فلويد.
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خالل استقباهلما وزير الطاقة االيراني

صاحل والكاظمي يؤكدان حرص العراق على
اقامة افضل العالقات مع جريانه
بغداد/الزوراء:
اكد رئيس الجمهورية برهم صالح
ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،خالل
استقبالهما وزير الطاقة االيراني رضا
اردكانيان ،حرص العراق عىل اقامة افضل
العالقات مع جريانه.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة الجمهورية يف
بيان تلقت « الزوراء» نسخة منه :ان رئيس
الجمهورية برهم صالح ،استقبل يف قرص
السالم ببغداد ،امس األربعاء ،وزير الطاقة
اإليراني رضا اردكانيان والوفد املرافق له.
وأكد رئيس الجمهورية ،بحسب البيان،
رضورة التنسيق املشرتك وتوسيع آفاق
التعاون بني البلدين السيما يف قطاعي
الكهرباء واملياه بما يحقق التطور
والرفاهية للشعبني الجارين ،مشريا ً إىل
أهمية تضافر الجهود بني الجميع للتصدي
لألوضاع املعقدة التي تشهدها املنطقة بما
يحقق األمن واالستقرار للشعوب.
بدوره ،جدد اردكانيان استعداد بالده
ملواصلة التعاون ودعم العراق يف املجاالت
كافة ،ورغبتها الجادة يف االستثمار يف مجال
الطاقة وتوسيع شبكات الكهرباء وتبادل
الخربات.
كما جرى ،خالل اللقاء ،بحث سبل تعزيز
العالقات بني البلدين عىل جميع الصعد
خدمة للمصالح املتبادلة.
من جهته ،اكد رئيس الوزراء مصطفى

الكاظمي ،ان العراق يحرص عىل إقامة
أفضل العالقات مع جريانه ويسعى لتطوير
نطاق التعاون الخارجي وزيادة تبادل
الخربات.
وقال املكتب االعالمي للكاظمي يف بيان
تلقت « الزوراء» نسخة منه :إن رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ،استقبل
امس االربعاء ،وزير الطاقة اإليراني ،رضا
اردكانيان ،والوفد املرافق له ،وجرى خالل
االجتماع بحث آخر املستجدات وفرص
التعاون يف مجال الطاقة ،وباألخص
الكهرباء وتنمية العالقات والتعاون الثنائي
بني العراق وايران».
نّ
وبني الكاظمي ،بحسب البيان ان «العالم
بأرسه يواجه ظروفا صعبة بسبب جائحة
كورونا وتداعياتها عىل املشهد االقتصادي،
مؤكدا عىل رضورة بذل أقىص الجهود
نّ
املعقدة التي تم نّر بها دول
للتصدي للمشاكل
املنطقة».
وأكد الكاظمي أن «العراق يحرص عىل
إقامة أفضل العالقات مع جريانه  ،وأن
الحكومة وضمن برنامجها األسايس تسعى
اىل تطوير نطاق التعاون الخارجي وزيادة
تبادل الخربات».
من جانبه ،نّ
بني وزير الطاقة اإليراني ،رضا
اردكانيان« ،حرص بالده عىل إقامة أفضل
العالقات وأقىص حاالت التعاون مع العراق،
ودعمه عىل جميع الصعد».

احللبوسي يؤكد اهمية دعم رصانة ديوان
الرقابة املالية واستقالله

بغداد/نينا:
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس ،اهمية دعم رصانة ديوان الرقابة املالية
واستقالله.واشار الحلبويس خالل لقائه رئيس ديوان الرقابة املالية رافل ياسني خضري
 ،حسب بيان ملكتبه ،اىل رضورة تكثيف جهود ديوان الرقابة املالية باجراءاته الرقابية،
وتقديم تقارير مفصلة إىل السلطة الترشيعية شهرياً ،مشددا ً عىل اهمية دعم رصانة
الديوان واستقالله ،باعتباره احد االذرع املهمة يف مكافحة الفساد.

النفط يرتفع وبرنت فوق  40دوالرا وسط
آمال خبفض اإلنتاج والتعايف

بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفعت أسعار النفط وتخطى خام
القياس العاملي برنت  40دوالرا للربميل
امس األربعاء ألول مرة يف مارس آذار
بفضل تنامي التفاؤل بشأن تمديد
منتجني رئيسيني تخفيضات لإلنتاج وأن
يعزز التعايف من جائحة كورونا الطلب
عىل الوقود.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت تسليم
أغسطس آب  78سنتا أو اثنني باملئة إىل
 40.35دوالر للربميل بحلول الساعة
 0636بتوقيت جرينتش .وكان العقد قد
صعد إىل  40.53دوالر وهو أعىل مستوى
منذ السادس من مارس آذار بعدما كسب
 3.3باملئة يوم الثالثاء.
وربح خام غرب تكساس الوسيط
األمريكي  1.06دوالر ما يعادل  2.9باملئة
إىل  37.87دوالر للربميل وكان قد بلغ
 38.18دوالر للربميل وهو أيضا أعىل
مستوى منذ السادس من مارس آذار.
وأنهى العقد الجلسة السابقة مرتفعا 3.9

باملئة.وسجل الخامان القياسيان ارتفاعا
حادا يف األسابيع األخرية من مستوياتهما
املتدنية يف أبريل نيسان بفضل استمرار
التعايف يف الصني التي انطلق منها التفيش
الفريويس بينما تستأنف اقتصادات أخرى
نشاطها ببطء بعد إجراءات عزل الحتواء
الجائحة.
وقالت مصادر لرويرتز إن منظمة البلدان
املصدرة للبرتول (أوبك) ومنتجني كبار
من بينهم روسيا ،فيما يعرف بمجموعة
أوبك ،+قد يمددون تخفيضات إنتاج
بمقدار  9.7مليون برميل يوميا أو نحو
عرشة باملئة من االنتاج العاملي لشهري
يوليو تموز وأغسطس آب.
وقال أفتار ساندو مدير السلع األولية لدى
فيليب فيوترشز ”يتوقع املتعاملون أن
يتفق املنتجون الكبار للخام عىل تمديد
التخفيضات الكبرية لدعم األسعار“.ولكن
ال يزال ثمة قدر كبري من الضبابية إذ لم
يتم تحديد موعد االجتماع بعد ويطالب
البعض بأن يُعقد األسبوع الجاري.

العراق يتصدر دول اخلليج ضمن االعلى
بدرجات احلرارة بالعامل

بغداد /الزوراء:
احتلت دول الخليج العربي االعىل بدرجات الحرارة بالعالم خالل  24ساعة املاضية،
حيث جاءت محافظة البرصة باملرتبة االوىل فيما كانت مناطق الكويت االكثر عددا بـ
 9مدن من اصل  15مدينة مدرجة بالجدول» ،حسب احدى املحطات العاملية املعنية
باالنواء الجوية.
ونرشت محطة «بالسريفييل» يف كاليفورنيا االٔمريكية ،جدوال بأعىل درجات الحرارة
،والتي بينت ان منطقة مطار البرصة الدويل احتلت املرتبة االوىل بدرجة حرارة بلغت
 50.2درجة مئوية ،فيما احتلت منطقة املزرعة التجريبية الكويتية املرتبة الثانية
وبدرجة بلغت  49درجة مئوية ،وحلت منطقة العبديل املرتبة الثالثة بدرجة حرارة بلغت
 48.8درجة مئوية ،مبينة ان منطقة الوفرة الكويتية احتلت املرتبة الرابعة بدرجة بلغت
 48.8درجة مئوية.
واضافت ان مطار الكويت الدويل احتل املرتبة الخامسة بدرجة بلغت  48.7درجة مئوية،
فيما احتلت منطقة الجهراء الكويتية املرتبة السادسة بدرجة  48.7درجة مئوية،
واحتلت منطقة مطربة الكويتية املرتبة السابعة بدرجة بلغت  48.6درجة مئوية.
وتابعت ان منطقة الصليبية الكويتية احتلت املرتبة الثامنة بدرجة بلغت  48.6درجة
مئوية فيما احتلت منطقة الدمام السعودية املرتبة التاسعة بدرجة حرارة بلغت 48.3
درجة مئوية ،واحتلت منطقة صربيا الكويتية يف املرتبة العارشة بدرجة حرارة بلغت
 48.2درجة مئوية.
واشارت اىل ان منطقة عبادان االيرانية احتلت املرتبة  11بدرجة حرارة بلغت  48درجة
مئوية ،فيما احتلت منطقة االحواز االيرانية املرتبة  12بدرجة حرارة بلغت  47.6درجة
مئوية ومن ثم منطقة ابراك املزرعة الكويتية باملرتبة  13بدرجة حرارة بلغت 47.4
درجة مئوية ومنطقة االحساء السعودية باملرتبة  14بدرجة بلغت  47.4درجة مئوية
واخريا جاءت باملرتبة  15منطقة مطار الدوحة القطري بدرجة حرارة بلغت 47.4
درجة مئوية.

احلكمة يرجح انضمام نواب وكتل اخرى للتحالف

عن تشكيل حتالف نيابي جديد
النصر يكشف لـ
للتنسيق داخل الربملان لتشريع القوانني

الزوراء/حسني فالح:
كشف ائتالف النرص ،عن تشكيل تحالف نيابي
يضم نوابا من كتل مختلفة هدفه التنسيق
داخل مجلس النواب لغرض ترشيع القوانني
املهمة ،فيما رجح تيار الحكمة انضمام نواب
وكتل اخرى للتحالف الجديد.
وذكرت املتحدثة بأسم ائتالف النرص ايات
مظفر يف حديث لـ» الزوراء» :ان ائتالف النرص
مع اي تنسيق برملاني لالرساع بترشيع القوانني
نّ
املعطلة ودعم االصالحات ببنية الدولة ،فهو
ال يتحدث عن (تحالفات سياسية) بل عن
تنسيق برملاني مفتوح القرار الترشيعات ودعم
االصالح الحكومي.
واضافت :ان الظروف الحالية التي يمر بها
البلد ( امنيا ً  ،صحيا ً  ،سياسيا ً ) وكذلك مطالب
املتظاهرين الخاصة باالصالح السيايس  ،تحتم

علينا اتخاذ عدة خطوات حقيقية و واقعية
ملعالجة األزمات  ،االصالح السيايس مسؤولية
تتحملها السلطات الثالث ( التنفيذية،
الترشيعية ،القضائية ) .
وتابعت:وفيما يخص الترشيعية نجد انه من
املهم جدا ً تشكيل ( تنسيق نيابي ) هدفه سن
ترشيعات وقوانني للمتبقي من هذه الدورة
النيابية  ،مشرية اىل اننا كنا وما زلنا نعاني
من جمع االصوات داخل قبة الربملان لتمضية
قانون يصب يف خدمة املواطن ويأخذ يف بعض
االحيان أشهر عديدة .
واوضحت :ان التنسيق الربملاني سيعالج
اشكالية التوقيت والخالفات يف سن القوانني
من خالل دراستها داخل هذا التحالف وضمان
طرحها عىل املجلس والتصويت عليها  ،مؤكدة
ان التحالف الجديد هو تنسيق برملاني محدد

الغايات واألهداف.واشارت اىل انضمام كتل
مختلفة اىل هذا التنسيق والباب مفتوح امام
جميع الكتل والنواب املستقلني لإلنضمام اىل
هذا التنسيق الجديد.
بدوره ،اوضح النائب عن تيار الحكمة جاسم
البخاتي  ،ان التحالف الجديد يضم تيار الحكمة
وائتالف النرص وكتلة كفاءات وارادة فضال عن
كتلة السند الوطني.
وقال البخاتي يف حديث لـ» الزوراء» ان هناك
كتال ونواب اخرين سينضمون اىل التكتل
الجديد ،مبينا ان الهدف من تشكيله تمرير
القوانني الرضورية واملهمة داخل مجلس
النواب.
واضاف :أن هذه الكتل وجدت من التشظي
وعدم االتفاق تسببا باضعاف السلطة
الترشيعية ،والبد من تقويتها عرب تحالف نيابي

جديد ،داعيا الكتل االخرى والنواب املستقلني
اىل االنضمام اىل هذا التحالف السيايس النيابي
لغرض تقوية عمل مجلس النواب.
وبني البخاتي ان الهدف من تشكيل التحالف
هو التنسيق فيما بني الكتل حول التصويت
عىل القوانني املهمة والرضورية داخل مجلس
النواب ومنع تشيض الكتل داخل الربملان وعدم
االتفاق عىل اغلب الترشيعات املهمة.واشار
اىل ان هناك قوانني مهمة تمس املواطنني
تنتظر الترشيع داخل مجلس النواب وهذا
يتطلب وجود تنسيق نيابي لغرض تمريرها،
مؤكدا ان التحالف تشكل خالل اجتماع عقد يف
منزل رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم
بحضور ممثيل عن الكتل السياسية.وتوقع
البخاتي انضمام كتل اخرى ونواب مستقلني
اىل التحالف خالل االيام املقبلة.

توقع زيادة حاالت االصابات بكورونا بني  800-600اصابة يوميا

وزير الصحة ينفي اعطاء املرضى مبالغ مادية ويقول :حنن يف حالة حرب
بغداد /الزوراء:
نفى وزير الصحة والبيئة حسن
التميمي ،إعطاء املرىض مبالغ مادية
إثناء مكوثهم يف املستشفيات ،وفيما
اكد أن البالد يف حالة حرب ،مطالبا ً
الجميع بالتكاتف مع الوزارة ،توقع
زيادة حاالت االصابات بني 800-600
اصابة يوميا.
وقال التميمي يف مؤتمر صحفي :
إنه «ال وجود ألي مبالغ مالية تعطي
للمرىض أثناء مكوثه يف املستشفيات
لتلقي العالجات» ،مشريا إىل» رضورة
وقوف الجميع مع الجيش األبيض
لعبور جائحة كورونا والسيطرة
عليه».
وأضاف أن «منظمة الصحة العاملية
تدعم علميا جهود كوادر الوزارة
وإجراءاتها من خالل حاالت الشفاء

املستمرة» ،مستنكرا «األحداث
األخرية يف ذي قار وتطاول البعض
عىل الكوادر الصحية».
وأثنى التميمي «عىل افتتاح مستشفى
األمل التخصيص لألمراض االنتقالية
بسعة  225رسير» ،مبينا ان «هذه
املستشفى بمواصفات عاملية متكاملة
ملحاربة جائحة كورونا».
كما أكد وزير الصحة حسن التميمي،
أن البالد يف حالة حرب ،مطالبا ً الجميع
بالتكاتف مع الوزارة.
وقال التميمي يف مؤتمر صحفي
مشرتك خالل حضوره مع نقيب
األطباء يف العراق افتتاح ثالث مراكز
طبية يف النجف ،إن «جميع اإلصابات
متوقعة ونحن مسيطرون واليوجد
سوى ثالثة واربعني حالة خطرة».
وأعرب عن «توقعه تخصيص موازنة

جيدة للصحة» ،مؤكدا ً »:نحن يف حالة
حرب وننفي إعطاء اي مبالغ مالية
ملرىض كورنا وهذا األمرهو تسقيط
فقط ونطالب الكل بالتكاتف معنا».
وأوضح التميمي »:من يريد أن
يدمر النظام الصحي هو من يطلق
هذه الشائعات» ،موجها ً بـ «رصف
مكافآت لكل العاملني يف الصحة».
ويف السياق ذاته اكدت وزارة الصحة،
ان ثالث محافظات سجلت اعداد
كبرية من االصابات بكورونا ،فيما
توقعت زيادة حاالت االصابات بني
 800-600اصابة يوميا.
وقال الوزير حسن التميمي يف
ترصيح لوسائل اعالمية حكومية،
ان «محافظات السليمانية ،وميسان،
وواسط سجلت اعداد كبرية من
االصابات بكورونا» ،مبينا ان «خلية

االزمة قررت تشديد عىل املنافذ
الحدودية ومداخل املحافظات بسبب
انتشاره بشكل رسيع بني املواطنني».
وتوقع التميمي «زيادة الحاالت بني
الـ 800-600اصابة يوميا» ،مشريا
اىل ان «مشكلتنا تكمن يف قلة الوعي
لدى بعض املواطنني».
واكد ان «ارتفاع معدل اإلصابات
يندرج يف عدة مجاالت من بينها زيادة
عمليات الفحص امليداني واجراء
التحاليل يف املختربية للعينات ما
يزيد فرص اكتشاف حاالت جديدة
قبل ظهوراألعراض لديهم ومتابعة
املالمسني لالصابات املؤكدة» ،الفتا
اىل ان «هذا الجانب ال يعني أن هناك
حالة استقرار وال يوجد خوف ،بل
عىل العكس فان هذا األمر ينبغي أن
يدفعنا باتخاذ اجراءات جديدة تحد

من حجم اإلصابات قبل وقوعها
وليس اكتشافها بعد وقوعها».
واكد ان «وعي املواطنني هو السالح
األساس يف مواجهة كورونا ،لكن
لألسف الشديد هناك حالة من
الالمباالة لدى البعض وخاصة يف
املناطق الشعبية البسيطة ما جعل
حجم اإلصابات تسجل ارقاما كبرية
جدا فيها ،ووجود حالة تهاون
ومجاملة واضحة تحصل هنا وهناك
يف تطبيق إجراءات الحظر ومنع
التجمعات» ،الفتا اىل ان «القادم
افضل ان شاء الله بهمة وشجاعة
وعزيمة املالكات الصحية وان املعركة
ضد الفريوس معركة عاملية سيكتبها
التاريﺦ بوجود ابطال الجيش االبيض
الذين سيحققون نرصا كبريا يف
حربهم العاملية ضد كائن مخفي».

ائتالف النصر يرفض حماولة كتل سياسية فرض سطوتها

أعلن عن رغبته يف عقد «معاهدة نووية» مع روسيا

سائرون لـ  :عدة مشاكل تعيق حسم احلقائب
الوزارية املتبقية ووضع البلد ال يسمح بتعطيلها

ترامب :مل أعط أمرا بتفريق احملتجني أمام
البيت األبيض

وهذا الزوراء /ليث جواد:
أكد تحالف سائرون وجود مشاكل عديدة تعيق
حسم الحقائب الوزارية املتبقية ،محذرا من أن
وضع البلد ال يسمح بتعطيلها ،فيما لفت ائتالف
النرص اىل وجود كتل سياسية تحاول فرض
سطوتها وهذا يف هذا الشأن وهو أمر مرفوض من
قبل الجميع.
وقال النائب عن تحالف سائرون صباح طلوبي
يف حديث لـ»الزوراء» :هناك مشاكل عديدة تعيق
عملية حسم موضوع الحقائب الوزارية السيما
حقيبتي النفط والخارجية بسبب عدم التعامل مع
املوضوع وفق االطر القانونية والدستورية ،مبينا
أن الكتل السياسية املعرتضة عىل استيزار فؤاد
حسني لحقيبة الخارجية بإمكانها عرض املوضوع
عىل الربملان واذا تمكن من الحصول عىل االصوات
الكافية لتمريره يمرر واذا اخفق فان كتلته مطالبه
بتغيريه بدال من اعتماد سياسية الرفض التي ال
تجدي نفعا يف ظل ارصار املكون الكردي عليه.
وأضاف :اذا كان الجميع يرفضه فلما الخوف من
طرح اسمه للتصويت داخل قبة الربملان مادامت
النتيجة معروفة ،موضحا أن مشكلة وزارة النفط
تمكن يف وجود العديد من املرشحني املستقلني
لهذه الحقيبة وجميعهم من الكفاءة ،ومن املؤمل

حسم هذا املوضوع للمستقلني الن الوزارة تعد
قوت الشعب.
وأكد طلوبي :هناك سعي قوي وكبري من قبل
القوى السياسية إلنهاء ملف الحقائب الشاغرة
بأرسع وقت ممكن الن الوضع يف البلد ال يسمح
بالتعطيل.
أما النائب عن ائتالف النرص حسني العقابي،
قال يف حديث لـ»الزوراء» :لغاية االن لم تتوصل
الكتل السياسية اىل اتفاق نهائي بشأن الحقائب
الشاغرة والتزال املفاوضات واملباحثات قائمة عىل
قدم وساق فيما بينها ،مشريا اىل أن كتال سياسية
تحاول فرض سطوتها عىل االخرين ،وهذا االمر
مرفوض من قبل الجميع ،وعىل الجميع تقديم
املصلحة الوطنية عىل بقية املصالح االخرى.
واوضح :العقابي :أن البلد حاليا يف وضع حرج
للغاية ويحتاج اىل تكاتف الجميع من اجل تجاوز
هذه املحنة الناجمة عن االزمة املالية وجائحة
كورونا ،مشددا بالقول ،اذا اردنا حكومة قوية
قادرة عىل تجاوز هذه املرحلة يجب ان نخلق
فريق عمل وزاري متجانس ومستقر وملتزم مع
رئيس الوزراء لكي يتمكنوا من تحقيق ما يطمح
له الشارع العراقي لذا نسعى االن اىل إيجاد هذه
الحالة يف الحكومة الجديدة.

واشنطن /متابعة الزوراء:
نفى الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،أنه أمر
شخصيا قوات األمن ،بتفريق املتظاهرين أمام
البيت األبيض مساء  1يونيو خالل زيارته كنيسة
تاريخية قرب املقر الرئايس.
وقال ترامب ،يف حديث لقناة «فوكس نيوز»،
امس األربعاء« :عندما ذهبت إىل هناك لم أقل ألحد
فرقوهم ،لم أكن أعرف من كان هناك».
كما نفى ترامب استخدام عنارص قوات األمن
قنابل الغاز املسيل للدموع ،ليدحض بذلك صحة
شهادات الكثري من املتظاهرين واإلعالميني الذين
حرضوا موقع الحادث.
وتشهد املدن األمريكية ،ومن بينها العاصمة
واشنطن ،احتجاجات واسعة ضد عنف قوات
األمن والعنرصية أشعلها مقتل املواطن من أصول
إفريقية ،جورج فلويد ،جراء عملية القبض
عليه بطريقة خشنة من قبل عنارص رشطة يف
مينيابوليس يوم  25مايو.
واحتشد مساء  1يونيو مئات املتظاهرين أمام
البيت األبيض خالل إلقاء ترامب كلمة بشأن
األوضاع يف البالد ،وبعد ختامها توجه الرئيس
رفقة وحدات كثرية من قوات األمن إىل كنيسة
القديس يوحنا األسقفية يف ساحة الفوييت ،بينما

كانت الرشطة تفرق املتظاهرين باستخدام قنابل
الغاز املسيل للدموع ،حسب تقارير متعددة من
املوقع.
وأثار هذا الحادث موجة انتقادات جديدة إىل
ترامب من قبل املحتجني وبعض املسؤولني ،بينهم
عمدة واشنطن ،مورييل بوزير.
ويف سياق اخر أعلن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب خالل لقاء أجراه مع راديو «فوكس» عن
رغبته يف عقد «معاهدة نووية» مع روسيا.
وقال ترامب يف مقابلة مع راديو «فوكس» ردا عىل
سؤال حول روسيا« :أرغب يف معاهدة نووية ،ذرة
آمنة ،ألن هذه هي أكرب مشكلة يف العالم».
من جانبه علق املتحدث الرسمي باسم الرئاسة
الروسية ،دميرتي بيسكوف ،عىل ترصيح ترامب
قائال»:وزراء الخارجية يجب أن يكثفوا العمل مع
األحذ بعني االعتبار أن معاهدة ستارت  3ستنتهي
قريبا».
وكانت معاهدة تخفيض األسلحة الهجومية
االسرتاتيجية «ستارت –  »3قد وقعت يف عام
 ،2010ودخلت حيز التنفيذ يف عام  ،2011وهي
ال تزال املعاهدة الوحيدة السارية حاليا للحد من
األسلحة بني روسيا والواليات املتحدة ،وتنتهي
صالحيتها يف شباط  /فرباير .2021

الصحة العاملية ترجح استمرار الفريوس على شكل موجات

كورونا يصيب حنو  6ماليني ونصف املليون إنسان ويقتل  382ألف آخرين

بغداد /متابعة الزوراء:
بلغ عدد املصابني بجائحة كورونا
حول العالم نحو  6ماليني ونصف
املليون ،تويف منهم أكثر من  382ألف
شخص ،وفيما فاق عدد املتعافني
متعاف ،استبعدت
عامليا ً  3ماليني
ٍ
منظمة الصحة العاملية اختفاء
الفريوس ،مرجحة استمراره عىل
شكل موجات.
تجاوز عدد اإلصابات املُعلنة
بفريوس كورونا يف الدول العربية،
أمس األربعاء 307 ،آالف و627
إصابة (باستثناء أرقام األرايض
الفلسطينية املحتلة املعلنة من قبل
االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجلت من
بينها أكثر من  3956وفاة ،فيما
بلغ عدد املتعافني أكثر من  174ألفا ً
و 616متعافيا ً.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل
عربيا ً يف عدد املصابني بـ89011
مصاباً ،تويف منهم  ،549وتعاىف
 ،65790تليها قطر التي أحصت
إصابة  60259شخصاً ،ووفاة ،43
وتعايف  36036شخصاً ،ثم اإلمارات
التي سجنّ لت  35788مصاباً ،تويف
منهم  269وتعاىف  ،18726وسجلت
الكويت  28649إصابة ،و 226وفاة،
وتعايف  14281شخصا ً.
وتتصدر مرص عدد الوفيات عربيا ً
بـ 1052وفاة من بني 27536

مصاباً ،فضالً عن تعايف 6827
شخصاً ،وسجلت سلطنة ُعمان
 12799إصابة ،و 59وفاة ،وتعايف
 2812شخصاً .وأكدت البحرين
تسجيل  12311إصابة ،و 20وفاة،
وتعايف  7407شخصاً ،وأعلنت
الجزائر  9626إصابة ،من بينها 667
وفاة ،وتعايف  6067شخصا ً.
وأحىص املغرب  7910إصابة ،و206
وفيات ،وتعايف  6643شخصاً ،وسجل
السودان  5310إصابات ،و307
وفيات ،وتعايف  1625شخصاً .وأكدت
جيبوتي تسجيل  3779إصابة ،و25
وفاة وتعايف  1607أشخاص ،ورصد
الصومال  2089إصابة ،و 79وفاة،
وتعايف  361شخصا ً.
وسجل لبنان  1256إصابة ،و27
وفاة ،وتعايف  724شخصاً ،وأعلنت
تونس تسجيل  1078إصابة و48
وفاة وتعايف  965شخصاً ،فيما
أحىص األردن  755إصابة ،و9
وفيات ،وتعايف  549شخصاً ،وأكدت
فلسطني  630إصابة و 4وفيات،
وتعايف  527شخصاً ،وأعلنت
موريتانيا  668إصابة ،و 31وفاة
وتعايف  55شخصا ً.
وأكد اليمن  399إصابة ،و 87وفاة،
وتعايف  15شخصاً ،وأحصت ليبيا
تسجيل  182إصابة ،و 5وفيات،
وتعايف  52شخصاً ،فيما أعلنت جزر

القمر  132إصابة بفريوس كورونا،
وحالتي وفاة ،وتعايف  27مصابا ً.
وسجلت سورية  123إصابة ،منها 6
وفيات ،وتعايف  50شخصا ً.
إىل ذلك قالت متحدثة باسم منظمة
الصحة العاملية إنه من غري املحتمل
اختفاء فريوس كورونا املستجد
املسبب ملرض كوفيد 19-من تلقاء
نفسه كما حدث مع وباء متالزمة
االلتهاب التنفيس الحاد (سارس)
يف عام  ،2003وإنه قد يستمر عىل
شكل موجات.
وحذرت األخصائية يف علم األوبئة
مارغريت هاريس ،يف ترصيحات
لألناضول ،من احتمال انتشار

فريوس كورونا املستجد «سارس
كوف  »2عرب موجات متكررة.
وقالت هاريس إن فريوس كورونا
انترش يف أكثر من  200دولة ومنطقة
بعد ظهور أوىل حاالت اإلصابة يف
مدينة ووهان الصينية يف ديسمرب/
كانون األول .2019
وأفادت بأن دوال يف األمريكتني،
وعىل رأسها الواليات املتحدة
والربازيل والبريو وتشييل ،تشهد يف
الوقت الراهن زيادة كبرية يف عدد
اإلصابات.
وسجنّ لت الواليات املتحدة أعىل
حصيلة للوفيات يف العالم بلغت 106
آالف و 181من بني مليون و 831ألفا ً

و 821إصابة .وأعلن تعايف  463ألفا ً
و 868شخصا ً عىل األقل.
وتعد بريطانيا البلد األكثر نّ
تأثرا ً
بالفريوس بعد الواليات املتحدة ،إذ
بلغ عدد الوفيات عىل أراضيها 39
ألفا ً و 369من بني  277ألفا ً و985
إصابة.
وتليها إيطاليا بـ 33ألفا ً و 530وفاة
من بني  233ألفا ً و 515إصابة ،ثم
الربازيل بـ 31ألفا ً و 199وفاة من بني
 555ألفا ً و 383إصابة ،تليها فرنسا
التي سجنّ لت  28ألفا ً و 940وفاة من
بني  188ألفا ً و 322إصابة.
وعىل صعيد القارنّات ،سجنّ لت أوروبا
 180ألفا ً و 209وفيات من بني
مليونني و 192ألفا ً و 755إصابة
حتى اآلن .وسجنّ لت الواليات املتحدة
وكندا معا ً  113ألفا ً و 639وفاة من
بني مليون و 924ألفا ً و 231إصابة.
ويف أمريكا الالتينية والكاريبي ،تم
تسجيل  54ألفا ً و 871وفاة من
بني مليون و 98ألفا ً و 686إصابة.
وبلغ عدد الوفيات املعلنة يف آسيا
 17ألفا ً و 262من بني  590ألفا ً
و 534إصابة ،ويف الرشق األوسط
 9833وفاة من بني  427ألفا ً و35
إصابة ،ويف أفريقيا  4483وفاة
من بني  157ألفا ً و 874إصابة،
ويف أوقيانوسيا  131وفاة من بني
 8599إصابة.
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ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻧﺎﺷـﻄﺎن ﺑﺎرزان ﰲ اﻟﺤﺮاك اﻟﺠﺰاﺋﺮي
وﺳـﻴﺘ ّﻢ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻤﺎ،
متابعةرﺋﺎﳼ
ﻣﻦ ﻋﻔﻮ
ﻗﺮﻳﺒـﺎ
الزوراء:
نيويورك/
اﻷﺣﺰاب
ﺟﻴﻼﱄ رﺋﻴﺲ
ﺳﻔﻴﺎن
ﻣﺎ أﻓﺎد
يفوﻓﻖ
أﺣﺪ جائحة
ووفيات
اصابات
تتزايد
حني
وﺳـﺎﻃﺔ
ﻟﻌﺐ
اﻟﺠﺰاﺋـﺮ
اﻤﻟﻌﺎرﺿـﺔ ﰲ
دوروتتسابق
جهة
اﻟﺬيمن
العالم
أغلب دول
كورونا يف
ﻟﻼﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻤﺎ.
الرشكات إليجاد لقاح ينقذ البرشية من هذا
وﻗـﺎل ﺟﻴﻼﱄ اﻟﺬي اﺳـﺘﻘﺒﻠﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪاﻤﻟﺠﻴﺪ
منظمة الصحة
أكدت
الغامض،
الفريوس
ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻧﻪ
”أﻛﺪ ﱄ
ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ
ﺗﺒﻮن
أدلة
يوجد
ال
أنه
األربعاء،
امس
العاملية ،ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳـﺘﻮرﻳﺔ ﻟﻴﺴـﺘﻌﻴﺪ ﻛﺮﻳﻢ
ﻛﺎﻓـﺔ
وفيات كوفيد ،19
ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ من
دواء يقلل
وجود
عىل
ﺣﺮﻳﺘﻬﻤﺎ“.
وﺳﻤﺮﻴ
ﻃﺎﺑﻮ
اﻟﺘﺰام
ﺟﺪﻳﺪ ”ﻫـﺬا
رﺋﻴﺲ ﺣـﺰب
وأﺿـﺎف
هيدروكيس
ﺟﻴﻞعقار
اختبارات
استئناف
معلنة
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
ﻣﺸـﺮﻴا إﱃ
كلوروكنيﻣـﻦ
رﺳـﻤﻲ
علقتأنالتجارب
ﻃﺮﻓـﻪ“،بعد أن
لعالج كورونا
ﻋﻤﻞ
مايوﻣﺒـﺎﴍة ﰲ
ﻳﺘﺪﺧﻞ
أوﺿـﺢ أﻧﻪ
املايض.وكان
”ﻟﻦ 25
وقائي يف
ﺗﺒـﻮنإجراء
عليه يف
اﻟﻘﻀﺎء“.وﻳﺨـﻮّل اﻟﺪﺳـﺘﻮر اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﺮﺋﻴﺲ
املدير العام للمنظمة ،تيدروس أدهانوم
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺔ إﺻﺪار ﻋﻔﻮ ﻋﻦ اﻤﻟﺴﺎﺟﻦﻴ
يأتي بعد
أن هذا
أوضح
غيربييسوس،
ﻃﺎﺑﻮ
القرارﻛﺮﻳﻢ
وﻫﻮ ﺣـﺎل
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ
ﻋﻠﻴﻬـﻢ
اﻤﻟﺤﻜﻮم
النسيت»
«ذي
مجلة
يف
الجمعة
دراسةاﻤﻟﺴـﺠﻮن ﺑﺴـﺒﺒﻬﺎ ﻤﻟﺪة ﺳﻨﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ
نرشاﻟﻘﻀﻴﺔ
ﰲ
اﻟﻮﻃﻦ“ .إىل الكلوروكني أو
ﺑﻮﺣﺪةأن اللجوء
اعتربت
الطبية
”اﻤﻟﺴﺎس
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ
هيدروكيساﻻﺗﺤـﺎد
ﻣﺆﺳـﺲ ﺣـﺰب
وﻃﺎﺑـﻮ
كلوروكني للتصدي
مشتقاته مثل
اﻟﺸـﺨﺼﻴﺎت
ليس ﺗﺤﻮّل
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﺪ
إﺣﺪىيكون ضاراً.
فاعالًإﱃوقد
لكوفيد19-
اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻷﻛﺜﺮ
ورﺑﻤـﺎ
ﺿﻤـﻦالصحة
ﺷـﻌﺒﻴﺔملنظمة
اإلقليمي
املدير
اﻟﺒـﺎرزةأعلن
إىل ذلك،
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ اﻤﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم.أﻣﺎ ﺳﻤﺮﻴ ﺑﻠﻌﺮﺑﻲ
العاملية يف أوروبا ،هانز كلوغي ،اليوم ،أن
أﺣﺪ أﺑﺮز اﻟﻨﺎﺷـﻄﻦﻴ ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ
ﻳﺤﺎﻛﻢمن
موجة ثانية
بحدوث
واضحا
هناك
ﺑﻌﺪ
ﺳـﻨﺔ ،ﻓﻠﻢ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
تهديداﻣﻨﺬ
اﻤﻟﺴـﺘﻤﺮة
الفريوس
إيقاف
يتم
لم
وإذا
«كوفيد،»19-
وﻫﻮ ﰲ اﻟﺤﺒﺲ اﻤﻟﺆﻗﺖ ﻣﻨﺬ  7ﻣﺎرس/اذار ﺣﺘﻰ
ﺟﻴﻼﱄ خالل
ﺳـﻔﻴﺎنكلوغي
مدمرا.وقال
أن يصبح
يمكن
”اﻋﺘﻘﺪ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ.وﻗﺎل
اﻧﺘﻬـﺎء
الثانيةأن
«املوجة اﻟﺠﻴﺪ
اﻟﺜﻤﻦ .وﻣﻦ
ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ
أﻧﻬﻤﺎ دﻓﻌـﺎ
الفيديو:
ﻣﺎ عرب
صحفي
مؤتمر
ﻟﺒﻴﺘﻬﻤﺎ“.وﺑﺤﺴﺐ
ﻳﺴـﱰﺟﻌﺎ
وﻳﻌﻮدا عددا كبريا من
ﺣﺮﻳﺘﻬﻤﺎحني أن
حتمية ،يف
ليست
وﻫﻲ
اﻤﻟﻌﺘﻘﻠﻦﻴ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻠﺠﻨـﺔ
واضحا
ﻋـﻦتهديدا
ﻟﻺﻓـﺮاجهناك
القيود ،لكن
تزيل
البلدان
ﻣﻨﻈﻤـﺔ ﺗﺄﺳﺴـﺖ ﰲ اﻟﺤﺮاك ،ﻓﺈن ﻧﺤﻮ ﺳـﺘﻦﻴ
بحدوث موجة ثانية لكوفيد ،19-وإذا لم يتم
ﺷﺨﺼﺎ ﻣﺴﺠﻮﻧﻮن ﻷﺳـﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﻢ
الطفرات ،فيمكن أن تأتي املوجة
إيقاف
هذهﻟﻠﻨﻈﺎم.
اﻤﻟﻨﺎﻫﺾ

وﻳﻄﺎﻟـﺐ اﻟﺤـﺮاك ﻣﻨـﺬ ﺑـﺪء ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗـﻪ ﰲ 22
ﻓﱪاﻳﺮ/ﺷـﺒﺎط ﺑﺘﻐﻴـﺮﻴ اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﺤﺎﻛـﻢ ﻣﻨـﺬ
مدمرةﻟـﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ
تصبحوﻫـﻮ ﻣﺎ
أن 1962
اﻟﺒـﻼد ﰲ
اﺳـﺘﻘﻼل
للغاية».
ويمكن
الثانية
ﺑﻌـﺪ رﻏﻢ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣـﻦ دﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴـﺲ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
وأشار إىل أن «وضعنا اليوم ليس أفضل
ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺑﺪاﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن ﺑﻌﺪﻣﺎ
بداية العام» ،مضيفا« :ما
عليه يف
ﺗﻮﱃ كان
مما
ﻟﻌﻘﺪﻳﻦ.
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
لكوفيد.»19-
عالجا
أو
لقاحا
نملك
ال
زلنا
وﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺤﻜﻤـﺔ ﻏـﺮب اﻟﺠﺰاﺋـﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻗﺪ
كورونا
بفريوس
املصابني
اﻻﺛﻨﻦﻴعدد
وتجاوز
هذا
ﺳﺠﻦﻴ اﻟﺤﺮاك
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
اﻤﻟﺎﴈ،
أرﺟﺄت
ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳـﺮان
ﻃﺎﺑـﻮ إﱃ
اﻟﺸـﻌﺒﻲ يفﻛﺮﻳـﻢ
مصاب،
الـ296.1مليون
العالم
املستجد
ﺑـ“إﺿﻌـﺎف ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت
ﺗﺘﻌﻠﻖ
ﰲ
حالة.وكانت
 376ألف
ﺛﺎﻧﻴـﺔمن
ﻗﻀﻴـﺔ أكثر
والوفيات
ﺑﺎﺳﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ
من أﻓﺎد
ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ
نظريات
ﻣﺘﺤﺪثوراء
االنجرار
اﻟﺠﻴﺶ“،حذرت
املنظمة
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻤﻟﻌﺘﻘﻠﻦﻴ.
غري مؤكدة حول تراجع الفريوس ،وقال
وأوﺿﺢ اﻤﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻓﺮاج
العلماء
وعدد من
العاملية
خرباء يف
ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻛﺮﻳﻢ
ﺗﺄﺟﻴـﻞ
املنظمة ”ﺗـﻢ
اﻤﻟﻌﺘﻘﻠﻦﻴ أﻧﻪ
ﻋـﻦ
اآلخرين إنه ال دليل علميا ً
ُ
أطباء
تأكيد
يدعم
ﻃﺎﺑﻮ إﱃ  29ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ .وﺳـﺒﻖ أن أرﺟﺄت
قوته.بدورها
و 27يفقد
كورونا 6بدأ
أﺑﺮﻳﻞ )ﺗﻴﺴﺎن(“.
فريوسﻣﺮﺗﻦﻴ ﰲ
أناﻤﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
املتخصصة24
أن ﺣﻜﻤـﺖ ﰲ
اﻻﺳـﺘﺌﻨﺎف
وﺳـﺒﻖ
يف
كريخويف،
ﻤﻟﺤﻜﻤﺔفان
أوضحت ماريا
يتعلق ﺑﺎﻟﺴـﺠﻦ
«فيما ﻋﺎﻣﺎ(
ﻃﺎﺑـﻮ )46
يف ﻋﲆ
ﻣـﺎرس/اذار
بإمكانية
املنظمة،
علم األوبئة
”اﻤﻟﺴـﺎسلمﺑﺴـﻼﻣﺔ
ﺑﺘﻬﻤﺔ
ﺳـﻨﺔ
يحدث
تغيري ،كما
وذﻟـﻚ أي
ﻧﺎﻓﺬةيحدث
انتقاله ،لم
وﺣﺪة اﻟﻮﻃﻦ“ وﻛﺎن ﻳﻔﱰض أن ﻳﺤﺎﻛﻢ اﻻﺛﻨﻦﻴ
تغيري يف شدته».إىل ذلك ،أكد مارتن هيربد،
ﰲ ﻗﻀﻴﺘﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻟﻜﻦ اﻤﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺄﺟﻠﺖ ﺑﺸﻜﻞ
لندن
الناشئة يف
ﺑﺴـﺒﺐاملعدية
األمراض
أستاذ
كليةﰲ ﻇﻞ
اﻤﻟﺤﺎﻛـﻢ
ﺗﻘﻠﻴـﺺ ﻋﻤﻞ
ﺗﻠﻘﺎﺋـﻲ
الدراسات
أن
االستوائي،
والطب
للنظافة
اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ.وﻟﻴﺲ واﺿﺤﺎ
يف
الجينية
التغريات
تبحث يف
الكبرية
ﻃﺎﺑﻮ
اﻤﻟﻨﺘﻈـﺮ ﻋﻦ
اﻟﺮﺋﺎﳼ
التياﻟﻌﻔـﻮ
إذا ﻛﺎن
ﻣـﺎ
اﻤﻟﻘﺮرة ﰲ أواﺧﺮ
اﻤﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺳـﻴﺼﺪر ﻗﺒﻞ ﺟﻠﺴﺔ
لكوفيد19-
املسبب
سارس-كوف2-
فريوس
ﺻﺪور
ﺗﺒـﻮن
أو أن
ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳـﺮان
قوة
ﺳـﻴﻨﺘﻈﺮأقل
أنه يصبح
فكرة
شكل
ال تدعم بأي
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺮﺋﺎﳼ.
أوﺣﻜﻢ
اإللكرتوني،
ﻣﺮﺳﻮمبالربيد
ﻹﺻﺪارتعليق
ﻧﻬﺎﺋﻲوقال يف
يضعف.
وﺗـﺮى ﻣﺼـﺎدر ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳـﺔ أن اﻟﻌﻔﻮ
بحسب ما أفادت رويرتز مساء االثنني« ،يف
اﻟﺮﺋﺎﳼ اﻤﻟﺮﺗﻘﺐ ﻋﻦ ﻃﺎﺑﻮ وﺑﻠﻌﻴﺪ رﺑﻤﺎ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
مجموعة
اﻟﺸـﻌﺒﻲ 35000
اﻟﻐﻀـﺐ أكثر من
بيانات من
وجود
واﻤﻟﻄﺎﻟﺒـﺎت اﻟﺘـﻲ
ﻻﺣﺘـﻮاء
حاليا
دليل
يوجد
ال
كاملة
فريوسية
جينية
ﻻ ﺗﻬـﺪأ ﺑﺎﻹﻓـﺮاج ﻋـﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻌﺘﻘـﲇ اﻟﺤﺮاك
فرق فيما يتعلق بالحدة».
وﻋﺪدﻫﻢهناك أي
عىل أن
ﺑﺎﻟﻌﴩات.
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اﺳـﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﴩﻃـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ اﻟﻐـﺎز اﻤﻟﺴـﻴﻞ
ﻟﻠﺪﻣﻮع ﰲ ﺳـﺎﻋﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺻﺒﺎح اﻣﺲ اﻷرﺑﻌﺎء
ﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻣﺤﺘﺠﻦﻴ أﺣﻴﻮا ذﻛﺮى وﻓﺎة رﺟﻞ أﺳـﻮد ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﴩﻃﺔ ﺷـﺒﻬﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻮﻓـﺎة اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﻳﺪ.وﺷـﺎﻫﺪ ﻣﺮاﺳﻠﻮن ﻟﺮوﻳﱰز اﻟﴩﻃﺔ
وﻫـﻲ ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻐـﺎز اﻤﻟﺴـﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣﻮع ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺷـﻌﻞ
ﺑﻌـﺾ اﻤﻟﺤﺘﺠـﻦﻴ ﺣﺮاﺋـﻖ وأﻗﺎﻣﻮا ﺣﻮاﺟـﺰ ﺣﻮل
ﺷـﺎرع ﻛﻠﻴـﴚ ﺑﺸـﻤﺎل ﺑﺎرﻳـﺲ.ﻛﺎن اﻵﻻف ﻗـﺪ
ﺗﺠﻤﻌﻮا ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ إﺣﻴﺎء ﻟﺬﻛﺮى أداﻣﺎ ﺗﺮاوري
وﻫﻮ ﻓﺮﻧﴘ ﻣﻦ أﺻـﻞ أﻓﺮﻳﻘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ 24
ﻋﺎﻣﺎ وﺗـﻮﰲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﴩﻃﺔ ﻋﺎم .2016وﺗﺤﺪى
اﻤﻟﺘﻈﺎﻫﺮون ﺣﻈﺮا ﻓﺮﺿﺘﻪ اﻟﴩﻃﺔ ﺧﺸﻴﺔ اﻹﺧﻼل

ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم واﻧﺘﺸﺎر ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ.وﺟﺬﺑﺖ
اﻤﻟﻈﺎﻫـﺮة اﻧﺘﺒﺎه ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻤﻮن ﺣﺮﻛـﺔ )ﺑﻼك ﻻﻳﻔﺰ
ﻣﺎﺗﺮ( أو “ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻮد ﻣﻬﻤﺔ” ﻋﲆ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻣـﻦ ﻳﺴـﺎﻧﺪون اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻟﺘﻲ ُﺗﻨﻈﻢ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ أن ﺟﺜﻢ ﴍﻃﻲ
أﺑﻴـﺾ ﺑﺮﻛﺒﺘﻪ ﻋﲆ رﻗﺒﺔ ﻓﻠﻮﻳﺪ ﻟﻨﺤﻮ ﺗﺴـﻊ دﻗﺎﺋﻖ
ﻣﻤﺎ أدى إﱃ اﻟﻮﻓﺎة.وأﻟﻘﺖ أﴎة ﺗﺮاوري ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﲆ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮة اﻤﻟﻔﺮﻃﺔ أﺛﻨﺎء اﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺣﻴﺚ أﻣﺴﻚ
ﺑﻪ ﺛﻼﺛـﺔ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻗﻮات اﻷﻣـﻦ .وﺗﻮﺻﻠﺖ ﺗﻘﺎرﻳﺮ
ﻃﺒﻴﺔ ﻻﺣﻘﺔ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
وﻓـﺎة ﺗﺮاوري ﺑﻌـﺪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺴـﺎﻋﺘﻦﻴ ﻧﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
اﻻﺧﺘﻨـﺎق أم ﻟﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ
أﻣﺮاض ﺳﺎﺑﻘﺔ.
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ّ
اﺗﻬـﻢ اﻤﻟﺮﺷـﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃـﻲ إﱃ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ ﺟﻮ
ﺑﺎﻳﺪن اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮري دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣـﺐ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻮﻻﻳـﺎت ّ
اﻤﻟﺘﺤﺪة
إﱃ ”ﺳـﺎﺣﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ“ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻔﻮز
ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻤﻟﻘﺮّرة
ﰲ ﺗﴩﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﱪ اﻤﻟﻘﺒﻞ،
واﻋﺪا ً ﺑﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻮﺳﻌﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ
”ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺠﺮوح اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ“.
وﻗـﺎل ﻧﺎﺋـﺐ اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﰲ
ﺧﻄـﺎب ﰲ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴـﺎ إن ﻣﻘﺘـﻞ
ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﻳﺪ ،اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻷﺳﻮد اﻟﺬي
ً
ﻋﺎﻣـﺎ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎ ً ﺗﺤﺖ
ﻗﴣ ﻋﻦ 46
رﻛﺒﺔ ﴍﻃﻲ أﺑﻴﺾ ﰲ ﻣﻴﻨﻴﺎﺑﻮﻟﻴﺲ
ﻗﺒﻞ أﺳـﺒﻮع ،ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ”ﺻﺪﻣﺔ
ﻟﺒﻼدﻧﺎ .ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ“.
وﻫـﺬه اﻤﻟـﺮة اﻷوﱃ ﻣﻨـﺬ ﻣﻨﺘﻀـﻒ
آذار/ﻣـﺎرس اﻟﺘـﻲ ﻳﺨﺎﻃـﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﺎﻳـﺪن ) 77ﻋﺎﻣـﺎً( ﺑﺎﻟﺴـﻔﺮ إﱃ
ﻣﻜﺎن ﺧﺎرج وﻻﻳﺘـﻪ دﻳﻼوﻳﺮ اﻟﺘﻲ
ﻋﺰل ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺴـﺒﺐ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮﻓﻴﺪ.-19
ّ
اﻤﻟﺮﺷﺢ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن
ﻏﺎﺋﺒـﺎ ً ﻋـﻦ وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم اﻟﺘﻲ
ّ
رﻛﺰت ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧـﺮﻴة ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ
ﻋـﲆ ﻓـﺮﻴوس ﻛﻮروﻧـﺎ اﻤﻟﺴـﺘﺠ ّﺪ
وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺿﺎﻋﻒ ﺑﺎﻳﺪن ﺗﴫﻳﺤﺎﺗﻪ
وﻟﻘﺎءاﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﺘﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻷﺳﻮد
اﻷﻋـﺰل اﺧﺘﻨﺎﻗﺎً ،ﰲ ﺣﺎدث اﺷـﻌﻞ
ﺗﻈﺎﻫـﺮات واﺣﺘﺠﺎﺟـﺎت ﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ
أﻋﻤـﺎل ﻋﻨـﻒ وﺗﺨﺮﻳـﺐ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ
أﻧﺤﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة.
ودان ﺑﺎﻳـﺪن ﻣـﺮارا ً ﻣﻘﺘـﻞ ﻓﻠﻮﻳﺪ
و“اﻟﻌﻨﴫﻳـﺔ اﻤﻟﺆﺳﺴـﻴﺔ“ اﻟﺘـﻲ
ﺗﻌﻴﺸـﻬﺎ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤـﺪةّ ،
ﻟﻜﻨﻪ
دﻋﺎ أﻳﻀﺎ ً إﱃ اﻟﻬﺪوء ﻣﻨ ّﺪدا ً ﺑﺄﻋﻤﺎل
اﻟﻌﻨﻒ.
وﰲ ﺧﻄﺎﺑﻪ اول اﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ّ
اﺗﻬﻢ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴـﺎﺑﻖ ﻟﺒﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ،أول
رﺋﻴـﺲ أﺳـﻮد ﰲ ﺗﺎرﻳـﺦ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﻤﻟﺘﺤـﺪة ،اﻟﺮﺋﻴـﺲ دوﻧﺎﻟـﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ّ
ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻠﻖ ﺣﻴﺎل إﻋﺎدة إﻧﺘﺨﺎﺑﻪ اﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﻋﲆ ﺟﻤﻊ ﺷﻤﻞ اﻟﺒﻼد.
وﻗﺎل ﺑﺎﻳـﺪن ّ
إن ﺗﺮاﻣﺐ ”ﺣﻮّل ﻫﺬا
ّ
ﺗﻘﺴـﻤﻬﺎ
اﻟﺒﻠﺪ إﱃ ﺳـﺎﺣﺔ ﻣﻌﺮﻛﺔ
ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻻﺳﺘﻴﺎء اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺨﻮف اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ“.
وأﺿـﺎف ّ
أن اﻤﻟﻠﻴﺎردﻳﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري
”ﻳﻌﺘﻘـﺪ ّ
أن اﻻﻧﻘﺴـﺎم ﻳﺴـﺎﻋﺪه“
ﰲ اﻟﻔـﻮز ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت اﻤﻟﻘـﺮرة
ﰲ اﻟﺜﺎﻟـﺚ ﻣـﻦ ﺗﴩﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧـﻲ/
ﻧﻮﻓﻤﱪ واﻟﺘﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻤﻟﺮﺷـﺢ
اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ ﻣﺘﻘ ّﺪﻣﺎ ً ﻋﲆ اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﰲ آﺧﺮ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي.
وﻧ ّﺪد ﺑﺎﻳـﺪن ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﻟﴩﻃﺔ
اﻟﻘـﻮة ﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ ”ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳـﻦ
ﺳـﻠﻤﻴﻦﻴ“ أﻣﺎم اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ
أﺟـﻞ اﻟﺴـﻤﺎح ﻟﱰاﻣـﺐ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎل
إﱃ ﻛﻨﻴﺴـﺔ ﻣﺠﺎورة ﺳـﺮﻴا ً ﺑﻘﺼﺪ
اﻟﺘﻘﺎط ﺻﻮرة أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻻ ﻏﺮﻴ.
وﻗﺎل ”ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ إﺑﻌﺎد ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ
ﺳـﻠﻤﻴﻦﻴ ﺑﺄﻣـﺮ ﻣﻦ رﺋﻴـﺲ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴـﺾ اﻟـﺬي ﻫـﻮ ﺑﻴﺖ اﻟﺸـﻌﺐ

ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻨﺎﺑﻞ اﻤﻟﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻣﻮع
واﻟﻘﻨﺎﺑـﻞ اﻟﺼﻮﺗﻴـﺔ ﻟﻴﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﻋﻼﻣﻴﺔ أﻣﺎم ﻛﻨﻴﺴﺔ ﻋﺮﻳﻘﺔّ ،
ﻓﺎن
ً
ﺗﴫﻓـﺎ ﻛﻬﺬا ﻳﺪﻓﻌﻨـﺎ إﱃ اﻻﻋﺘﻘﺎد
ﺑـﺄن اﻟﺮﺋﻴـﺲ أﻛﺜـﺮ ﺣﺮﺻـﺎ ً ﻋﲆ
اﻟﺴـﻠﻄﺔ ﻣﻨﻪ ﻋـﲆ اﻤﻟﺒـﺎدئّ ،
وأﻧﻪ
أﻛﺜـﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣـﺎ ﺑﺄﻫـﻮاء ﻗﺎﻋﺪﺗـﻪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴـﺔ ﻣﻨـﻪ ﺑﺤﺎﺟـﺎت اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻔﱰض أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻬﻢ“.
وأﺿـﺎف ”ﻟﻜﻨـﻲ أﻋﺪﻛـﻢ ﺑﻬـﺬا:
ّ
أﺳـﺘﻐﻞ ﻣﺸـﺎﻋﺮ اﻟﺨـﻮف
ﻟـﻦ
واﻻﻧﻘﺴـﺎم ،وﻟـﻦ اؤﺟّ ﺞ ﻣﺸـﺎﻋﺮ
اﻟﺤﻘـﺪ .ﺳـﺄﺣﺎول ﺗﻀﻤﻴـﺪ ﺟﺮاح
اﻟﻌﻨﴫﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻄﺎﻤﻟـﺎ ّ
ﺗﺄﺻﻠﺖ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ وﻟﻦ أﺳـﻌﻰ ﻻﺳـﺘﻐﻼﻟﻬﺎ
ﻤﻟﻨﺎﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ“.
وﺗﺎﺑﻊ ”ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻜﻮن ّ
ﺳﺬﺟﺎ ً.
ﻛﻨﺖ أﺗﻤﻨﻰ أن أﻗـﻮل ّ
إن اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ
ﺑﺪأت ﻣﻊ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ وﺳﺘﺨﺘﻔﻲ
ﻣﻌﻪ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺤﺎل ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺬﻟﻚ .ﻫﺬا
ﻟﻦ ﻳﺤﺪث .اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ ﻟﻴﺲ
ﻗﺼﺔ ﺧﺮاﻓﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة
ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ“.
وﺷـ ّﺪد ﺑﺎﻳـﺪن ﻋـﲆ ّ
أن ”اﻟﻮﻗـﺖ
ﺣﺎن ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺎﻟـﺞ ﺑﻠﺪﻧﺎ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ
ّ
اﻤﻟﺆﺳﺴـﻴﺔ“ ،ﻣﻨﺎﺷـﺪا ً اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس
اﻟﺘﺤﺮّك ﺑﺪءا ً ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻠﻘﻴﺎم
”ﺑﺈﺻﻼح ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﴩﻃﺔ“.
وإذا ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ اﻟﻌﻈﻤـﻰ
ﻣـﻦ اﻟﱪﻤﻟﺎﻧﻴـﻦﻴ ﺷـﺠﺒﺖ ﻣﻘﺘـﻞ
ّ
ﻓـﺈن ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ﻓﻠﻮﻳـﺪ،
ّ
أن اﻟﻜﻮﻧﻐـﺮس ﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﺘﺤﺮّك
ﺑﴪﻋﺔ ﻹﺟـﺮاء اﻹﺻﻼح اﻤﻟﻄﻠﻮب،
ﻓﺎﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﻴـﺔ اﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ
ﻣﻨﻘﺴـﻤﺔ ﺑﻌﻤﻖ ﺑﻦﻴ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ
وﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻴﻮخ ﺗﺴـﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴـﻪ
ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وﻣﺴﺎء اﻹﺛﻨﻦﻴ أﻋﻠﻦ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ
ﰲ ﻛﻠﻤـﺔ ﻣﻘﺘﻀﺒـﺔ ﻧـﴩ ”آﻻف
اﻟﺠﻨـﻮد اﻤﻟﺪﺟﺠـﻦﻴ ﺑﺎﻟﺴـﻼح“
وﻋﻨﺎﴏ اﻟﴩﻃﺔ ﰲ واﺷﻨﻄﻦ.
وأﺛﻨـﺎء ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣـﻦ ﺣﺪاﺋﻖ اﻟﺒﻴﺖ
اﻷﺑﻴـﺾ اﻟـﺬي ﺗﺤـﻮل إﱃ ﺣﺼـﻦ
ﻣﻨﻴـﻊ ،ﻗﺎﻣـﺖ اﻟﴩﻃـﺔ ﺑﺈﻃـﻼق
اﻟﻐـﺎز اﻤﻟﺴـﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣـﻮع ﻟﺘﻔﺮﻳـﻖ

اﻤﻟﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺠﻤﻌﻮا أﻣﺎﻣﻪ.
واﻟﻬﺪف ﻛﺎن ﻓﺘﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﱃ ﻛﻨﻴﺴـﺔ ﺳـﺎﻧﺖ ﺟﻮن اﻤﻟﺠﺎورة
ﻤﻟﻘ ّﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺘﻬﺎ أﻋﻤﺎل
ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻟﻴﻞ اﻷﺣﺪ ﺧـﻼل ﺗﻈﺎﻫﺮة
اﺣﺘﺠﺎﺟـﺎ ﻋﲆ اﻟﻌﻨﴫﻳـﺔ وﻋﻨﻒ
اﻟﴩﻃﺔ.
وﺗﻮﺟّ ﻪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻣﺴﺎء اﻹﺛﻨﻦﻴ ﺳﺮﻴا ً
ﻣـﻦ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴـﺾ إﱃ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ
ووﻗﻒ أﻣﺎﻣﻬﺎ راﻓﻌﺎ ً ﺑﻴﻤﻨﺎه اﻟﻜﺘﺎب
اﻤﻟﻘ ّﺪس ﻟﺘﻠﺘﻘﻂ ﺻﻮر ﻟﻪ.
وﺳـﺎرع ﺗﺮاﻣـﺐ إﱃ اﻟـﺮ ّد ﻋـﲆ
ﻣﻨﺎﻓﺴﻪ اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻲ.
ﻗـﺎل اﻟﺮﺋﻴـﺲ ﰲ ﺗﻐﺮﻳـﺪة ﻋـﲆ
ﺗﻮﻳـﱰ ّ
إن ”ﺟﻮ اﻟﻨﻌﺴـﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﰲ
اﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ ﻣﻨﺬ  40ﻋﺎﻣﺎ ً وﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ
ﺷﻴﺌﺎً“.
وأﺿـﺎف ﺗﺮاﻣـﺐ ﰲ ﺗﻐﺮﻳﺪﺗـﻪ
”اﻟﻀﻌﻒ ﻟﻦ ﻳﻬﺰم أﺑﺪا ً اﻟﻔﻮﺿﻮﻳﻦﻴ
ّ
وﻗﻄﺎع اﻟﻄﺮق ،وﺟﻮ
واﻟﺴـﺎرﻗﻦﻴ
ﻛﺎن ﺿﻌﻴﻔـﺎ ً ﺳﻴﺎﺳـﻴﺎ ً ﻃـﻮال
ﺣﻴﺎﺗﻪ“.
ﻫﺬا وﺗﺠـ ّﺪدت اول اﻣـﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻤﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨﴫﻳﺔ ﰲ
اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ﺑﻌﺪ ﻟﻴﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻣـﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻬﺐ
واﻤﻟﻮاﺟﻬـﺎت اﻟﺘـﻲ ﺷـﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺪن
أﻣﺮﻴﻛﻴﺔ ﻋﺪة ،وذﻟﻚ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ﺗﻌ ّﻬـﺪ اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻷﻣﺮﻴﻛـﻲ ﺑﺎﻋﺎدة
اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻌـﺎم وإن اﻗﺘـﴣ اﻷﻣﺮ
ﻧﴩ اﻟﺠﻴﺶ.
وﺑﻌﺪ ﻣـﺮور ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻋﲆ وﻓﺎة
ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﻳـﺪ ،اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ اﻷﺳـﻮد
اﻟﺬي ﻗـﴣ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻔﻪ
ﰲ ﻣﻴﻨﻴﺎﺑﻮﻟﻴـﺲ ﻋـﲆ ﻳـﺪ ﴍﻃﻲ
أﺑﻴﺾ ﺿﻐـﻂ ﺑﺮﻛﺒﺘﻪ ﻋـﲆ ﻋﻨﻘﻪ
ﺣﺘﻰ اﻤﻟﻮت ،ﻻ ﻳﺰال اﻟﻐﻀﺐ اﻟﻌﺎرم
ﻣﻦ اﻟﻌﻨﴫﻳـﺔ ،واﻟﻌﻨﻒ اﻤﻟﻤﺎرس
ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﴩﻃـﺔ واﻟﻼﻣﺴـﺎواة
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻠﻴﺎن.
وﺷـﺎرك آﻻف اﻤﻟﺘﻈﺎﻫﺮﻳـﻦ ﻣـﻦ
اﻟﺴﻮد واﻟﺒﻴﺾ ﰲ اﺣﺘﺠﺎج ﺳﻠﻤﻲ
ﰲ ﻣﺎﻧﻬﺎﺗـﻦ ،ﻗـﺮب ﻣﻘـﺮ ﴍﻃـﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،ﻫﺎﺗﻔﻦﻴ ”ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﻳﺪ،
ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﻳـﺪ“ و“أرواح اﻟﺴـﻮد
ﻗﻴّﻤﺔ“.

وﻗـﺎل ﻣﺘﻈﺎﻫـﺮ ﻳـﺪرس ﺗﺎرﻳـﺦ
اﻟﻔﻨـﻮن ﻃﻠﺐ ﻋﺪم ﻛﺸـﻒ ﻫﻮﻳﺘﻪ
”ﻻ ﻳﻘﺘﴫ اﻷﻣـﺮ ﻋﲆ رﺟﻞ ﺑﺮيء
ﻗﺘـﻞ أو ﻋـﲆ ﻋﻨـﻒ اﻟﴩﻃـﺔ“،
ﻣﻀﻴﻔـﺎ ً ”ﻣﺠﺮّد أﻻ ﺗﻜـﻮن أﺑﻴﺾ
ﻳﺠﻌﻠـﻚ ﺗﺸـﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ ﻏـﺮﻴ ﻣﺤﱰم
ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺒﻠﺪّ ،
إﻧﻪ أﻣﺮ ﻳﺜﺮﻴ اﻹﺣﺒﺎط
واﻟﻐﻀﺐ“.
وﻋـﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻨﻪ ﻧـ ّﺪد ﻧﺎت ﻫﻮﺑﺮ
وﻫﻮ أﺳـﻮد ﻳﺒﻠﻎ  27ﻋﺎﻣﺎ وﻳﻌﻤﻞ
ﰲ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺑﺘﻠﻮﻳﺢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ
دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻨﴩ اﻟﺠﻴﺶ.
وﻗﺎل ”ﻳﺠـﺐ أن ﻧﻬﺰﻣﻪ ﰲ ﺗﴩﻳﻦ
اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤـﱪ“ ،ﻣﻀﻴﻔﺎ ً ”ﻧﺤﻦ
ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺘﻨﺎ ﻧﺘﻈﺎﻫﺮ ﺳﻠﻤﻴﺎً ،وﻧﻄﺎﻟﺐ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﺮﻴ“.
وﺷـﻬﺪت ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﻣﻴﻨﻴﺎﺑﻮﻟﻴـﺲ،
اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻐﻀﺐ
اﻷﺧـﺮﻴة ،ﻟﻴﻠـﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﻧﺴـﺒﻴﺎ ً ﺑﻌﺪ
أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ اﻟﺘﻲ ُ
ﺳﺠّ ﻠﺖ ﻣﺆﺧﺮا.
وأﻋﻠﻨﺖ ﴍﻃﺔ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻋﺪد
ﻣـﻦ اﻷﺷـﺨﺎص ﻟﺨﺮﻗﻬـﻢ ﺣﻈﺮ
اﻟﺘﺠﻮل.
وﻣـﻦ ﻟﻮس أﻧﺠﻠﻴـﺲ إﱃ ﻓﻴﻼدﻟﻔﻴﺎ
ﺗﻮاﺻﻠـﺖ اﻻﺿﻄﺮاﺑـﺎت ﻟﻠﻴﻠـﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ ﰲ  140ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ،وأُوﻗﻒ اﻤﻟﺌﺎت ُ
وﺳﺠّ ﻠﺖ
إﺻﺎﺑـﺎت ﰲ ﺻﻔﻮف ﻗـﻮات اﻷﻣﻦ
واﻤﻟﺤﺘﺠﻦﻴ.
وﰲ ﻧﻴﻮﻳـﻮرك ،ﺗﻌـﺮّض ﻣﺴـﺎء
اﻹﺛﻨـﻦﻴ ﻋـﺪد ﻛﺒﺮﻴ ﻣـﻦ اﻤﻟﺘﺎﺟﺮ ﰲ
اﻟﺠﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﺸﻬﺮﻴة ﻟﻠﻨﻬﺐ،
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﴩﻃـﺔ ﺗﻮﻗﻴﻒ ”ﻣﺌﺎت“
اﻷﺷﺨﺎص.
وأﻋﻠـﻦ رﺋﻴـﺲ ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﻧﻴﻮﻳـﻮرك
اﻟﺜﻼﺛـﺎء أن ﺣﻈـﺮ اﻟﺘﺠـﻮل اﻟـﺬي
أُﻋﻠـﻦ ﰲ اﻤﻟﺪﻳﻨـﺔ ﺑﻌـﺪ ﺗﻈﺎﻫـﺮات
ﻋﻨﻴﻔـﺔ وﻋﻤﻠﻴﺎت ﴎﻗﺔ ﺳـﻴﺒﻘﻰ
ﺳـﺎرﻳﺎ ﺣﺘﻰ اﻻﺣﺪ ﰲ اﻟﺴـﺎﺑﻊ ﻣﻦ
ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ ،راﻓﻀﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ.
واﻋﺘﱪ ﺣﺎﻛﻢ وﻻﻳﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك آﻧﺪرو
ﻛﻮﻣﻮ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻬﺐ ”ﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺗﱪﻳﺮﻫـﺎ“ .ورﻓـﺾ ﻛﻮﻣـﻮ ﻧـﴩ
اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ أﺳـﻮة ﺑﻤﺪن ﻋﺪة
وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت ﺗﺮاﻣﺐ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ

اﻧﺘﻘـﺎدات ﻟﺮﺋﻴـﺲ ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك وﴍﻃﺘﻬﺎ.
وﻣﺴـﺎء اﻹﺛﻨـﻦﻴ أﻋﻠـﻦ ﺗﺮاﻣـﺐ
ﺑﻨﱪة ﺣﺎزﻣﺔ ﻧـﴩ ”آﻻف اﻟﺠﻨﻮد
اﻤﻟﺪﺟﺠﻦﻴ ﺑﺎﻟﺴـﻼح“ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
وﴍﻃﻴﻦﻴ ﻟﻮﻗﻒ ”أﻋﻤﺎل اﻟﺸـﻐﺐ
واﻟﻨﻬﺐ“.
واﻋﺘﱪ أن اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ
اﻻﺣﺪ ﰲ واﺷـﻨﻄﻦ ”وﺻﻤﺔ ﻋﺎر“
داﻋﻴـﺎ ﺣﻜﺎم اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﱃ اﻟﺘﺤﺮك
ﺑﴪﻋﺔ وﺑﺸـﻜﻞ ﺣـﺎزم ”ﻟﻀﺒﻂ
اﻟﺸﺎرع“ ووﻗﻒ دواﻣﺔ اﻟﻌﻨﻒ.
وﻗـﺎل ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﻠﻬﺠـﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮ ”إذا
رﻓﻀـﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ أو وﻻﻳـﺔ ﻣﺎ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ أرواح
وﻣﻤﺘﻠـﻜﺎت ﺳـﻜﺎﻧﻬﺎ ،ﻓﺴـﺄﻧﴩ
اﻟﺠﻴـﺶ اﻷﻣﺮﻴﻛـﻲ ﻟﺤﻞ اﻤﻟﺸـﻜﻠﺔ
ﴎﻳﻌﺎ ﺑﺪﻻ ﻋﻨﻬﺎ“.
وﺧـﺮق ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل
اﻟﻠﻴـﲇ اﻤﻟﻔـﺮوض ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤـﺔ
اﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ وﻋﺪد ﻣﻦ اﻤﻟﺪن اﻟﻜﱪى.
وﰲ واﺷـﻨﻄﻦ ﺣـﺎﴏت اﻟﴩﻃﺔ
ﺣﺸـﺪا ﻣـﻦ اﻤﻟﺤﺘﺠـﻦﻴ ﺑﺈﻃـﻼق
اﻟﻘﻨﺎﺑـﻞ اﻟﺼﻮﺗﻴـﺔ وﺑﻤـﺆازرة ﻣﻦ
اﻤﻟﺮوﺣﻴﺎت وأوﻗﻔﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 300
ﺷـﺨﺺ ،ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬـﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺧﺮق
ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل.
وﺗﻌ ّﻬـﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻴﻛـﻲ دوﻧﺎﻟﺪ
ﺗﺮاﻣـﺐ اﻟﺜﻼﺛـﺎء ﻣﺠـﺪدا ﺣﻔـﻆ
اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻌﺎم ﻏـﺪاة ﺧﻄﺎب ﺣﺎزم
ﺗﻨﺎول ﻓﻴـﻪ اﻻﺿﻄﺮاﺑـﺎت اﻷﺧﺮﻴة
ﻣـﻦ دون إﻳﺠـﺎد أي ﺣـﻞ ﻟﺪواﻓﻊ
اﻟﻐﻀﺐ اﻟﺸﻌﺒﻲ.
وأﻛـﺪ ﰲ ﺗﻐﺮﻳـﺪة أن واﺷـﻨﻄﻦ ﻟﻢ
ﺗﺸﻬﺪ ”أي ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ“،
ﻣﺒﺪﻳـﺎ ارﺗﻴﺎﺣـﻪ ﻟـ“اﻟﺘﻮﻗﻴﻔـﺎت
اﻟﻜﺜﺮﻴة .اﻟـﻜﻞ أدى ﻋﻤـﻼ ﺟﻴﺪا“،
ﻣﺸﻴﺪا ﺑﻤﺎ اﻋﺘﱪه ”ﻗﻮة ﺳﺎﺣﻘﺔ“
و“ﺳﻴﻄﺮة“.
وأﺑـﺪت رﺋﻴﺴـﺔ ﺑﻠﺪﻳـﺔ واﺷـﻨﻄﻦ
ﻣﻴﻮرﻳﻞ ﺑﺎوزر ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ أي ﻧﴩ
ﻟﻠﺠﻴـﺶ ”ﰲ اﻟﺸـﻮارع اﻷﻣﺮﻴﻛﻴـﺔ
ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﻣﺮﻴﻛﻴـﻦﻴ“ ،ﰲ ﻣﻮﻗﻒ
ر ّدده ﺣﻜﺎم دﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﻮن ﻛﺜﺮ.
ّ
وﺗﺘﺨﺬ اﻷزﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﺸـﻬﺪ
اﻧﻘﺴـﺎﻣﺎ ﺣـﺎدا ،ﻣﻨﺤﻰ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺎ
أﻛﺜـﺮ ﻓﺄﻛﺜـﺮ ﻣـﻊ ﻗـﺮب ﻣﻮﻋـﺪ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳـﻴﺔ اﻤﻟﻘﺮرة ﰲ 3
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﱪ.
وإزاء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸـﻬﺪﻫﺎ
ﻣـﺪن اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﻤﻟﺘﺤـﺪة ﺣﻴـﺚ
ﻓﺎﻗﻤـﺖ ﺟﺎﺋﺤـﺔ ﻛﻮﻓﻴـﺪ-19
اﻟﻼﻣﺴﺎواة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺮﻗﻴﺔ،
اﻛﺘﻔﻰ ﺗﺮاﻣﺐ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﱃ ”ﺗﻤﺮّد“
اﻷﻣﺮﻴﻛﻴـﻦﻴ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ ﻇـﺮوف
وﻓﺎة ﺟﻮرج ﻓﻠﻮﻳﺪ.
وأﻇﻬـﺮ ﺗﻘﺮﻳـﺮ اﻟﻄﺒﻴـﺐ اﻟﴩﻋﻲ
أن ﻓﻠﻮﻳـﺪ ﻗـﴣ اﺧﺘﻨﺎﻗـﺎ ﺟـﺮاء
”اﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﻋﻨﻘﻪ“ واﺻﻔﺎ اﻷﻣﺮ
ﺑﺄﻧـﻪ ﺟﺮﻳﻤـﺔ ﻗﺘﻞ ،وﻟﻮ أﻧﻪ أﺷـﺎر
إﱃ أن أﻧـﻪ ﻛﺎن ﺗﺤـﺖ ﺗﺄﺛﺮﻴ ﻣﺨ ّﺪر
أﻓﻴﻮﻧﻲ.
وﻟﻢ ﺗﺴـﻬﻢ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﴩﻃﻲ دﻳﺮﻳﻚ
ﺷـﻮﻓﻦﻴ اﻟـﺬي وﺟﻬﺖ اﻟﻴـﻪ ﺗﻬﻤﺔ
اﻟﻘﺘﻞ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﻤـﺪ ،وﺗﻮﻗﻴﻔﻪ ﻻﺣﻘﺎ
ﰲ ﺗﻬﺪﺋﺔ اﻟﻨﻔﻮس.
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ﻋﻠﻘـﺖ ﺻﺤـﻒ ﻋﺮﺑﻴـﺔ ﻋـﲆ اﺷـﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻦﻴ
اﻟﻘﻮات اﻟﺴـﻮداﻧﻴﺔ وﻣﻴﻠﻴﺸـﻴﺎت إﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻋﲆ
اﻟﺤـﺪود اﻟﺴـﻮداﻧﻴﺔ ،واﻟﺘـﻲ أدت إﱃ ﻣﻘﺘـﻞ
وإﺻﺎﺑﺔ ﻋـﺪد ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺴـﻮداﻧﻲ
واﻤﻟﺪﻧﻴﻦﻴ.
وأﻋﻘﺒﺖ اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت اﺳﺘﺪﻋﺎء وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج
ﻋـﲆ ﻣـﺎ وﺻﻔﺘـﻪ ﺑﺄﻧـﻪ ”ﺗﻮﻏـﻞ ﻤﻟﻴﻠﻴﺸـﻴﺎت
ﻣﺴﻨﻮدة ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ“ ﻋﱪ اﻟﺤﺪود.
واﺧﺘﻠﻔـﺖ آراء ُ
اﻟﻜﺘـﺎب ﺣـﻮل إﻣﻜﺎﻧﻴـﺔ ﻛﻮن
اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ”ﻣﺆاﻣﺮة ﻣﴫﻳﺔ“ ﻟﺨﻮض ﺣﺮب
ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ اﻟﺘـﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ اﻻﻧﺘﻬﺎء
ﻣﻦ ﺳـﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ واﻟﺬي ﻣﻦ ﺷـﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﺮﻴ ﻋﲆ
ﺣﺼﺔ ﻣﴫ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﻨﻴﻞ.
ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﺮى ﻓﺮﻳﻖ آﺧـﺮ أن إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗﺴـﺘﻐﻞ ﻣﺎ
وﺻﻔـﻮه ﺑﻀﻌـﻒ ﻣﻮاﻗـﻒ اﻟﻌـﺮب ﰲ ﺑﻌـﺾ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻤﻟﻬﻤﺔ ﻟﻔﺮض ﻗﻮﺗﻬﺎ ﰲ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ.
”ﺣﺮب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ“
ﻳـﺮى ﻣﺤﻤـﺪ ﻣﺼﻄﻔـﻰ ﺟﺎﻣـﻊ ﰲ ﺟﺮﻳـﺪة
رأي اﻟﻴـﻮم اﻟﻠﻨﺪﻧﻴـﺔ أن ”ﻫـﺬه اﻻﺷـﺘﺒﺎﻛﺎت
واﻻﻋﺘـﺪاءات ﺗﻘﻊ ﺳـﻨﻮﻳﺎ ﰲ ﻣﻮﺳـﻢ اﻷﻣﻄﺎر
… ﺑﻼ ﺷـﻚ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﲆ اﻟﺤﺪود
اﻟﺴـﻮداﻧﻴﺔ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ  ...وﻣﺎ ﺣـﺪث ﻟﻴﺲ أﻣﺮا
ﺳﻬﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻜﻮت ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ … ﻟﻜﻦ
ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻤﻟﻔﻬﻮم أﻳﻀﺎ أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﻘﻮات اﻤﻟﺴﻠﺤﺔ
اﻟﺴـﻮداﻧﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ اﻹﻋﻼﻣﻲ“.
وﻋـﺰى اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﻟﺠـﻮء اﻟﻘـﻮات اﻤﻟﺴـﻠﺤﺔ
اﻟﺴـﻮداﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺼﻌﻴـﺪ اﻹﻋﻼﻣـﻲ إﱃ اﺣﺘﻤـﺎل
”اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﻟﻮﺛﻴﻘـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﻦﻴ
اﻟﺴـﻮداﻧﻴﻦﻴ اﻤﻟﻮﺟﻮدﻳـﻦ ﰲ اﻤﻟﺠﻠﺲ اﻟﺴـﻴﺎدي
ﺑﺎﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻤﻟﴫي ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴـﻴﴘ ...وﻻ
ﻳﺨﻔـﻲ ﻛﺜﺮﻴ ﻣـﻦ اﻤﻟﺪوﻧـﻦﻴ اﻟﺴـﻮداﻧﻴﻦﻴ ﻋﲆ
ﻣﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﺧﺸـﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻮدان ودﻓﻌﻪ ﻟﺤﺮب ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻋﻦ
ﻣﴫ اﻟﺘﻲ ازدادت ﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﺳـﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ
ﰲ ﻇﻞ اﻗﱰاب إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﻦ إﻧﻬﺎﺋﻪ“.
وﻳﺘﺎﺑﻊ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺟﺎﻣـﻊ” :وﻧﺮى أن ﻣﺨﺎوف
اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﴩوﻋﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻮﻻء
ﺟﻨﺮاﻻت اﻟﺴـﻴﺎدي اﻟﺸـﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻈـﺎم اﻤﻟﴫي
وﻟﻠﻨﻈﺎﻣﻦﻴ اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺴـﻌﻮدي … وﻳﻄﺎﻟﺐ
اﻤﻟﺪوﻧـﻮن ﺑﺤـﻞ اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ
ﻃﺎﻤﻟـﺎ أن إﺛﻴﻮﺑﻴـﺎ ﺗﻌـﱰف ﺑﺄﺣﻘﻴﺔ اﻟﺴـﻮدان
ﰲ ﻫـﺬه اﻷراﴈ ،ﻣﻊ ﺣﺴـﻢ أي ﻣﻌﺘﺪ ﻳﻬﺎﺟﻢ
أراﴈ اﻟﺒﻼد وﻣﻮاردﻫﺎ“.
أﻣـﺎ أﺣﻤﺪ ﺟـﻼل ،ﻓﻴﻘﻮل ﰲ ﺟﺮﻳـﺪة اﻟﺮاﻛﻮﺑﺔ
اﻟﺴـﻮداﻧﻴﺔ” :ﻳﻬﺮف وﻳﻬﺮﻃﻖ اﻟﺒﻌﺾ وﻳﺼﻒ

اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻤﻟﺆاﻣـﺮة اﻤﻟﴫﻳﺔ وﺧـﻮض ﺣﺮب ﻣﻊ
إﺛﻴﻮﺑﻴـﺎ ﻧﻴﺎﺑـﺔ ﻋـﻦ ﻣـﴫ وأن ﻋﻤـﻼء ﻣﴫ
ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ ﻳﺮﻳﺪون إﺷـﻌﺎل اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺑﻦﻴ اﻟﺴﻮدان
وإﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ وﻗﻒ ﺑﻨﺎء ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ“.
وﻳﻀﻴـﻒ” :ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﻫﺆﻻء اﻹﺧـﻮة واﻷﺧﻮات
اﻟﺤﻘﺎﺋـﻖ و اﻟﻮاﻗـﻊ وﺣﻘﻴﻘـﺔ أن اﻟﻘـﻮات
اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻫﺎﺟﻤﺖ اﻤﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ
واﻟﻘﻮات اﻤﻟﺘﻤﺮﻛـﺰة ﻓﻴﻬﺎ .وﻫﻲ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ
أرﺿﻨﺎ اﻟﻄﻴﺒـﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ واﻟﺴـﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﺎﻣﺖ ﻗﻮاﺗﻨﺎ اﻤﻟﺴﻠﺤﺔ اﻟﺒﺎﺳﻠﺔ ﺑﺼﺪﻫﺎ
وﺗﺪﻣﺮﻴﻫﺎ وﻫﺬا واﺟﺒﻬﺎ“.
وﻳﺘﺎﺑـﻊ ﺟـﻼل” :رﺑﻤـﺎ ﻳﺮﻳـﺪ ﻫـﺆﻻء ﻣﻨﻬـﺎ
اﻻﻧﺴـﺤﺎب وﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﻘﻀﺎرف ﺑﺤﺠﺔ

اﻹﺧﺎء وﺣﺴـﻦ اﻟﺠﻮار وﻋﺪم اﻟﺪﺧﻮل ﰲ ﺣﺮب
ﻣﻊ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻓﻮﺑﻴﺎ اﻤﻟﺆاﻣﺮة ،ﻫﺬا اﻤﻟﻨﻄﻖ اﻟﺤﺎﻟﻢ
اﻟﺮوﻣﺎﻧﴘ أﻓﻘﺪﻧﺎ ﺣﻼﻳﺐ وﺷـﻼﺗﻦﻴ وأﺑﻮرﻣﺎد
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﺒﻦ وﺗﻘﺎﻋﺲ ﻧﻈﺎم اﻤﻟﻜﻨﻮس اﻟﺒﺸﺮﻴ
ﻋﻦ دﻋـﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻮات اﻟﺘـﻲ ﺗﺤﻤﻲ ﺣﻼﻳﺐ
ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺠﻴﺶ اﻤﻟﴫي اﻤﻟﺤﺘﻞ ﺑﺪون زاد
وﻋﺘﺎد ودﻋﻢ وﻣﺴـﺎﻧﺪة ﺑﺤﺠﺔ ﻋﺪم اﻟﺪﺧﻮل ﰲ
ﺣﺮب ﻣﻊ ﻣﴫ وﻓﺘﺢ ﺟﺒﻬﺔ ﻗﺘﺎل ﺟﺪﻳﺪة“.
وﰲ ﺳـﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ ،ﻳﻘﻮل ﻓﻴﺼﻞ ﻋﻮض ﺣﺴﻦ
ﰲ ﺟﺮﻳـﺪة ﺳـﻮداﻧﺎﻳﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ اﻟﺴـﻮداﻧﻴﺔ
إﻧـﻪ ”وﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻤﻌﻄﻴـﺎت ’اﻟﻮاﻗﻌﻴـﺔ‘ واﻟﺜﻮاﺑﺖ
اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴـﺔ اﻤﻟﻮﺛﻘﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺴـﻮدان ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ
اﻻﺣﺘـﻼل ،ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﺴـﻴﺎﳼ َ
’ﻏﻠَﺒﺔ اﻟﺴـﻼح/

اﻟﻘﻮة‘ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدي ’ﻏﻠﺒﺔ اﻤﻟﺎل‘“.
وﻳﻀﻴﻒ” :وﻟﻮ أﺧﺬﻧﺎ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﺎﻟﻘﻮة ،ﻓﻨﺠﺪه
ﻣﺘﺠﺴﺪا ﺗﻤﺎﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺘﻲ إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ وﻣﴫ ،وﻣﻦ
اﻤﻟﺆﺳـﻒ/اﻤﻟﺆﻟﻢ اﺻﻄﻔﺎف اﻟﺴـﻮداﻧﻴﻦﻴ ﺧﻠﻒ
ﻫﺎﺗﻦﻴ اﻟﺪوﻟﺘﻦﻴ ،واﻻﺣﺘﻤﺎء ﺑﺈﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻤﻟﻮاﺟﻬﺔ
ﴍور اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ،دون اﺳـﺘﺤﻀﺎر أﻃﻤﺎﻋﻬﻤـﺎ
اﻟﻘﺪﻳﻤـﺔ واﻤﻟﺎﺛﻠـﺔ ﰲ اﻟﺴـﻮدان ،واﺣﺘﻼﻟﻬﻤـﺎ
’اﻟﻔﻌـﲇ‘ ﻷﺟﺰاء واﺳـﻌﺔ ﻣـﻦ أراﺿﻴﻨـﺎ ،ﻣﻤﺎ
ﻳﻌﻨـﻲ ﻋـﺪم )ﺗﻤﻴﺰ/ﺗﻔﻀﻴـﻞ( إﺣﺪاﻫﻤـﺎ ﻋﲆ
اﻷﺧﺮى!“.
وﻳﺘﺎﺑـﻊ ﺣﺴـﻦ” :ﻣـﻦ اﻟﺴـﺬاﺟﺔ ﺗﺼﺪﻳـﻖ
ﺣﻜﺎﻣﻨـﺎ اﻟﺬﻳـﻦ ﻻ ﻳﺠﻴـﺪون ﻏـﺮﻴ اﻻﻧﺒﻄﺎح
واﻟﺘﻀﻠﻴﻞ ،وﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺸـﻌﺐ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻨﺎ
ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت … ﻟﻨﺤﺬو ﺣﺬو اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت/
اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻤﻟﺪﻧﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ واﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
رﻓﻌﺖ ﻣﺬﻛـﺮات دوﻟﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗ ّﺪﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻷراﺿﻴﻨﺎ ،رﻏﻢ أن ﺑﻼدﻫﻢ ’ﻣﻌﺘﺪﻳﺔ‘
وﺑﻼدﻧﺎ ’ﺿﺤﻴﺔ‘ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻫﺘﻤﺎم ﺷـﻌﻮب
ﻫﺎﺗﻦﻴ اﻟﺪوﻟﺘـﻦﻴ ﺑﻤﺼﺎﻟﺤﻬـﻢ ،دون اﻛﱰاث
ﻟـ‘اﻷﺧﻮة/اﻟﺠﺮﻴة‘ وﻏﺮﻴﻫﺎ“.
وﻳﻘـﻮل ﻋﺮﻳﺐ اﻟﺮﻧﺘﺎوي ﰲ ﺟﺮﻳﺪة دﻧﻴﺎ اﻟﻮﻃﻦ
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴـﺔ إن ”اﻟﺤﻘﻴﻘـﺔ أن
إﺛﻴﻮﺑﻴـﺎ اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت اﺳـﺘﻬﺘﺎرا واﺳـﺘﺨﻔﺎﻓﺎ
ﻣﺆﺳـﻔﻦﻴ ،ﺑﺤﻘـﻮق دوﻟﺘـﻲ اﻤﻟﻤـﺮ واﻤﻟﺼـﺐ
ﻟﻨﻬـﺮ اﻟﻨﻴـﻞ ،وﻣﻀـﺖ ﻗﺪﻣﺎ ﰲ ﻣﺸـﺎرﻳﻊ ﺑﻨﺎء
اﻟﺴـﺪ ،وﻗﺮرت ﻣﻦ ﺟﺎﻧـﺐ واﺣﺪ ،رزﻧﺎﻣﺔ ﻣﻠﺌﻪ
ﺑﺎﻤﻟﺎء ،ﻻ ﺗﺒـﺪي ﻗﻠﻘﺎ ﺣﻴﺎل اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻤﻟﻴﺪاﻧﻴﺔ
أو اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳـﻴﺔ اﻟﺴـﻮداﻧﻴﺔ  ...واﻷرﺟـﺢ
أن اﻟﺠﻴـﺶ اﻹﺛﻴﻮﺑـﻲ وﻣﻴﻠﻴﺸـﻴﺎ ’اﻟﺸـﻔﺘﺎ ’
ﺳـﻴﻮاﺻﻼن ﺗﻮﻓﺮﻴ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻷﻟـﻮف اﻤﻟﺰارﻋﻦﻴ
و“اﻟﺮﻋﻴـﺎن“ اﻹﺛﻴﻮﺑﻴﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰرﻋﻮن أراﴈ
اﻟﺴﻮداﻧﻴﻦﻴ“.
وﻳﺘﺎﺑـﻊ” :إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗﺴﺘﺸـﻌﺮ ’ﻓﺎﺋـﺾ ﻗﻮة‘
وﻫﻰ ﺗﺮاﻗﺐ اﻤﻟﺸـﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ﻓﺎﺋﻖ اﻟﻀﻌﻒ،

وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻘـﺪ أﻧﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻘﺘـﻪ ﻣﻦ إﻧﺠﺎزات
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ ،وﻣﻦ ﺗﻮﺳﻊ
ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬـﺎ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺨـﺎرج ،ﻗﺎدرة ﻋﲆ
اﻤﻟـﴤ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬـﺎ ﻷن ﺗﺼﺒﺢ ﻗـﻮة إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وازﻧـﺔ ،ﺣﺘـﻰ وإن ﺟـﺎء ذﻟـﻚ ﻋﲆ ﺣﺴـﺎب
ﺣﻘـﻮق ﻣﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺮﺑﻴـﺔ أو ﺑﺎﻧﺘﻬﺎك ﺳـﻴﺎدة
وﺣﺪود ﺟﻮارﻫﺎ اﻟﺴﻮداﻧﻲ“.
وﻳﻀﻴﻒ” :إﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻗﺮأت ﺟﻴﺪا ،ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻀﻌﻒ
اﻟﺘﻔـﺎوﴈ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ﺣـﻮل ﻗﻀﻴـﺔ ﺗﺮﻗـﻰ إﱃ
ﻣﺴﺘﻮى ’اﻟﺤﻴﺎة واﻤﻟﻮت‘ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول ﺣﻮض
اﻟﻨﻴـﻞ  ...وﻫﻲ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﺑﺪورﻫـﺎ ،ﻷن ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ
ﺣﺼﺔ ﻣـﻦ ’ﺗﺮﻛـﺔ اﻟﺮﺟـﻞ اﻟﻌﺮﺑـﻲ اﻤﻟﺮﻳﺾ‘،
ﺑـﺪءا ﺑﻤﻴﺎﻫـﻪ ،وﻻ ﺑﺄس إن ﺳـﻴﺠﺖ ﻧﻔﺴـﻬﺎ
ﺑــ ’ﻣﻨﻄﻘـﺔ آﻣﻨـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة‘ أو ﺣﻮﻟـﺖ وﻻﻳﺔ
اﻟﻘﻀـﺎرف ذاﺗﻬـﺎ ،إﱃ ’ﻣﺰارع ﺷـﺒﻌﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ‘ أو
’ﻏﻮر اﻷردن اﻟﺠﺪﻳﺪ‘“.
وﰲ اﻟﺴـﻴﺎق ذاﺗـﻪ ،ﺗﻌﻠـﻖ ﻧﺸـﻮى اﻟﺤﻮﰲ ﰲ
ﺟﺮﻳـﺪة اﻟﻮﻃـﻦ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﻗﺎﺋﻠـﺔ” :اﻤﻟﺮاﻗﺒﻮن
ﻳـﺮون أن آﺑﻲ أﺣﻤﺪ -رﻏﻢ ارﺗﺒﺎك ﺳﻴﺎﺳـﺘﻪ
ﺑﻦﻴ اﻤﻟﻼﻳﻨـﺔ واﻟﻌﻨـﻒ ﰲ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻣﻊ دول
اﻟﺠﻮار -ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ دﻋﻢ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﺤﻪ ﺟﺎﺋﺰة
ﻧﻮﺑﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم“.
وﺗﺘﺎﺑـﻊ” :ﻳﺪﻋـﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮﺿﻴـﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
وﺳـﺎﻃﺔ اﻤﻟﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ ﺳﺪ
اﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺑﺒﻴـﺎن  28ﻣﺎﻳﻮ/أﻳـﺎر اﻟﺬي ﺷـﺪد
ﻋﲆ أن’ :ﺣﻞ اﻟﺨﻼف ﻣﻬﻢ ﻟﻼﺳـﺘﻘﺮار ﰲ ﻛﻞ
اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ‘ ،و‘ﺗﺠﻨﺐ اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻤﻟﺘﺰاﻳﺪ‘“.
وﺗﻘـﻮل اﻟﺤـﻮﰲ” :ورﻏـﻢ ﻋﺒـﺎرات اﻟﺒﻴـﺎن
اﻷوروﺑﻲ اﻟﺤﺎﺳـﻤﺔ ،ﻓـﺈن اﻟﺬاﻛﺮة ﻻ ﺗﺤﻤﻞ
ﺗﺄﺛـﺮﻴا ﻳﺬﻛﺮ ﻟـﻪ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠـﺔ ،ﻓﻼ ﻳﺰال
ﺻـﺪى ﻓﺸـﻞ اﻟﻮﺳـﺎﻃﺔ اﻷوروﺑﻴـﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻳﱰدد ﻣﻊ ازدﻳﺎد اﻟﺘﺒﺠﺢ اﻟﱰﻛﻲ ﰲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ.
وﻟﻜﻦ إﱃ أي ﻣﺪى ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺘﻤﺎدي اﻹﺛﻴﻮﺑﻲ
ﰲ ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺮﻴان؟“.
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النقل تصدر بيانا عن اهلزة األرضية اليت
ضربت دياىل وبغداد
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النقل ،امس االربعاء ،تسجيل
حدوث هزة أرضية بقوة ( )5درجة يف
شمال مهران ايالم تبعد ( )47كم جنوب
رشقي محافظة دياىل.
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان “مراصدنا الزلزالية يف
الهيئة العامة لألنواء الجوية حدوث هزة
ارضية اليوم املوافق  2020/6/٣يف تمام
الساعة ( )11:16:52بالتوقيت املحيل،
وقد بلغت قوتها ( ) 5درجة عىل مقياس

رخرت”.
وبينت أن “الهزة االرضية حدثت يف شمال
مهران منطقة ايالم وتبعد مسافة ()47
كم جنوب رشق مدينة منديل يف محافظة
دياىل ،وقد تم الشعور بها من قبل املواطنني
يف محافظتي دياىل وبغداد”.
ودعت الوزارة “املواطنني اىل أخذ الحيطة
والحذر واالبتعاد عن الشائعات واألخبار
الكاذبة ،واإللتزام بالوصايا الزلزالية
والصادرة من وزارة النقل العراقية الهيئة
العامة لالنواء الجوية والرصد الزلزايل”.

األزمة النيابية :حددنا عدة خيارات
للتعامل مع تداعيات «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أكد عضو خلية االزمة النيابية ،حسن خالطي ،امس األربعاء ،ان الخلية حددت عدة
خيارات ملناقشة تداعيات أزمة كورونا يف البالد ،مبينا انه سيتم استعراض نسب
الزيارات امليدانية لعدد من املحافظات العراقية.
وقال خالطي ،يف ترصيح صحفي :إن “خلية االزمة النيابية تشكلت مع بداية األزمة،
وكانت لنا عدة جوالت ميدانية لعدد من املحافظات العراقية”.
وأضاف أن لجنته “بإمكانها استعراض مجمل النشاطات وامللفات ،باإلضافة إىل
االجتماعات املتواصلة مع وزارة الصحة والدوائر التنفيذية األخرى”.
وأشار خالطي إىل أن “هناك معوقات كثرية واجهت عمل دوائر الصحة خالل الفرتة
املاضية ،فضال عن ارتفاع عدد اإلصابات سيتم ايجازها بتقرير مفصل أمام أعضاء
مجلس النواب”.

احلشد :دفنا  240جثة ملتوفني بكورونا يف
مقربة النجف بينهم مسيحيون
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الساعدي :الرصافة تعاني قلة يف املالكات الطبية قياسا بالكثافة السكانية

الصحة تعزو ازدياد إصابات «كورونا» إىل الالمباالة يف املناطق الشعبية
بغداد /الزوراء:
عزا وزير الصحة الالمباالة لدى البعض يف املناطق
الشعبية زادت من حجم االصابات بوباء كورونا،
مرجحا زيادة الحاالت بني  800 – 600اصابة
يوميا .وفيما أكد مدير عام صحة الرصافة أن
املستشفيات تعمل بكامل طاقتها الستقبال
الحاالت الطارئة واجراء العمليات الجراحية ،أكد
ان قاطع الرصافة الذي سجل اعىل حاالت اصابة
بالفريوس ما زال يعاني من وجود شح يف املالكات
الطبية قياسا بالكثافة السكانية.
وقال وزير الصحة ،حسن التميمي ،امس األربعاء،
يف حوار صحفي“ :اننا اليوم نقف فخورين بما
نراه أمامنا من دور للمالكات الصحية يف خط الصد
االول للوباء” ،مبينا ان “الالمباالة لدى البعض يف
املناطق الشعبية زادت من حجم االصابات بوباء
كورونا”.
وأضاف أن “استنفار املالكات الصحية يف حمالت
املسح امليداني يف جميع مناطق بغداد اسهمت
بنجاح السيطرة عىل الوباء وتحقيق سالمة
املواطنني” ،مشريا إىل “تسجيل اعداد كبرية من
االصابات يف محافظات السليمانية ،وميسان،
وواسط ،اذ قررت خلية االزمة بالتشديد عىل املنافذ
الحدودية ومداخل املحافظات بسبب انتشاره
بشكل رسيع بني املواطنني”.
ورجح التميمي “زيادة الحاالت بني 800 – 600
اصابة يوميا” ،مؤكدا أن “مشكلتنا تكمن يف قلة

الوعي لدى بعض املواطنني ،وان ارتفاع معدل
اإلصابات يندرج يف عدة مجاالت ،من بينها زيادة
عمليات الفحص امليداني واجراء التحاليل”.
من جانبه ،أكد مدير عام صحة الرصافة ،عبد
الغني الساعدي ،امس األربعاء ،أن املستشفيات
تعمل بكامل طاقتها الستقبال الحاالت الطارئة
واجراء العمليات الجراحية ،اضافة اىل جهودها يف
مواجهة جائحة كورونا.
وقال الساعدي يف حوار صحفي :إنه “تم يف بداية
ازمة كورونا تخصيص مستشفى ابن الخطيب
الستقبال الحاالت املوجبة املشخصة مختربيا»،

منوها «بأنه بعد زيادة عدد الحاالت تم فتح
مستشفى ابن الزهر وبعدها مستشفى ابن القف
لتكون ثالثة مستشفيات متخصصة باستقبال
ومعالجة حاالت االصابة بفريوس كورونا من بني
 2٣مستشفى يف قاطع الرصافة”.
واشار اىل ان “وجود  20مستشفى اخر مازال يعمل
عىل تقديم الخدمات اىل املواطن ،منها مستشفى
اطفال العلوية الذي لم يتوقف وابن البلدي للنسائية
واالطفال الذي مازال يستقبل حاالت الوالدة وايضا
مستشفى فاطمة الزهراء ،فضال عن مستشفيات
التخصص التي مازالت تستقبل حاالت الطوارئ

مثل ابن الهيثم للعيون ،ابن النفيس املتخصصة
بأمراض القلب ،الواسطي ،كمال السامرائي،
العلوم والجملة العصبية ،الشهيد الصدر ،املدائن،
الزعفرانية ،اضافة اىل مستشفى الكندي”.
ولفت الساعدي اىل ان “هناك ردهات عزل يف بعض
هذه املستشفيات ،لذا عندما يراجع املريض الذي
تظهر عليه اعراض مشابهة لفريوس كورونا
يتم عزله يف غرفة العزل واخذ مسحات ،وعندما
تثبت بأنها موجبة يتم نقله اىل املستشفيات
الثالثة املخصصة لعالج مصابي كورونا” ،مبينا
أن “املؤسسات الصحية للوالدة والعمليات
الجراحية الطارئة مستمرة ،وعمليات الجملة
العصبية ايضا ،واالستشارية مازالت مفتوحة
امام املواطنني يف جميع املستشفيات التابعة اىل
صحة الرصافة ،كما يوجد انعاش القلب يف جميع
املستشفيات وعالج االمراض القلبية وعمليات
القسطرة”.
ولفت إىل أن “قاطع الرصافة الذي سجل اعىل
حاالت اصابة بالفريوس ما زال يعاني من وجود
شح يف املالكات الطبية قياسا بالكثافة السكانية،
وباملقابل هناك خطة لدعم املؤسسات التي تعمل
بهذا املجال وتوجيه اطباء الباطنية والتخصيص
والتخدير يف املستشفيات التي تتعامل مع مرىض
كورونا” ،مؤكدا أن “الجهود الكبرية التي تبذلها
املالكات الطبية ،ومعظمهم يرفض التمتع
باالجازات الستكمال عملهم”.

قامت بتعفري أربع مناطق يف العاصمة

أمانة بغداد تعيد افتتاح شوارع مغلقة منذ  14سنة
بغداد /الزوراء:
أعلن مس ٔوول مكتب الشهداء والجرحى يف
اللواء الثاني للحشد الشعبي ،عبد الحسن
الحيدري ،امس االٔربعاء ،عن عدد الجثث
التي دفنها يف مقربة املتوفني بالجائحة،
فيما اكد انه دفن مسيحيني.
وقال الحيدري يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان “اللواء الثاني يف الحشد
الشعبي ،والذي يتوىل دفن املتوفني جراء
كورونا ،ارش ارتفاع عدد من تم دفنهم
يف مقربة وادي السالم الجديدة بالنجف

االرشف حتى امس االٔربعاء ليصل العدد
الكيل اىل ( )240متوفيا بينهم ( )٣من
الديانة املسيحية.
وأضاف ان “أعداد املتوفني بالجائحة
تزايدت بشكل ملحوظ خالل االٔسبوعني
املاضيني ،والسيما يف العاصمة بغداد،
بينهم عدد من الشباب”.
الجدير بالذكر ان عددا من مقاتيل اللواء
الثاني الحشد الشعبي ،تطوعوا لتويل
عملية تجهيز املتوفني بجائحة فريوس
كورونا الوبائي.

األحوال املدنية واجلوازات تضع خطة
الستقبال املراجعني مع استمرار «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلن مدير عام األحوال املدنية والجوازات واإلقامة ،اللواء رياض الكعبي ،خالل زيارته
ملحافظة املثنى ،امس األربعاء ،عن وضع خطة الستقبال املراجعني لتلك الدوائر تماشيا
مع الظروف الصحية التي يمر بها البلد وانتشار فريوس كورونا.
وقال الكعبي ،يف ترصيح صحفي :إن الخطة تتضمن إتباع الحجز اإللكرتوني املسبق
إلكمال املعامالت املختلفة يف دوائر الجوازات والجنسية والبطاقة الوطنية لتسهيل
عملية املراجعة عىل املواطنني.
مؤكدا :أن تلك املعامالت ستخضع للمراجعة واملصادقة من قبل خلية األزمة املركزية
ملراعاة الظروف الصحية وسالمة املراجعني واملوظفني.
وأضاف الكعبي :أن دوائر الجوازات مستمرة بإصدار وثائق السفر للحاالت اإلنسانية
واملرىض.

بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد عن إعادة
السفارتني
شارعي
افتتاح
ورفع
واالسبانية
السورية
الكتل الكونكريتية من محيط
السفارتني .بينما أعلنت االمانة
قيامها بتعفري مناطق الحمدانية
والرسالة واملخابرات والجهاد.
وقالت امانة بغداد ،امس االربعاء،

يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،إن «مالكاتها يف دائرة
الوحدات االنتاجية ودائرة بلدية
املنصور ،وبمتابعة مكتب امني
بغداد بارشت ،وبالتنسيق مع
خلية املتابعة والفرقة الخاصة
التابعة ملكتب رئيس الوزراء ،برفع
الكتل الكونكريتية واعادة فتح
شارع  1ضمن املحلة  609والذي

يضم مبنى السفارة السورية”.
وأشارت إىل «رفع الكتل
الكونكريتية وفتح االزقة  7و 14
ضمن نفس املحلة وهما يضمان
مبنى السفارة االسبانية ،لتبارش
بعدها املالكات الخدمية بحملة
لتنظيف وتأهيل املواقع املذكورة
واملغلقة منذ سنة .»2006
من جانب اخر ،أعلنت امانة بغداد،

محالت أمنية ملطاردة الدواعش يف أطراف خانقني جامعة ذي قار تعلن موعد بدء االمتحانات
االلكرتونية للدراسات العليا

بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني ،امس االربعاء ،بأن قوات من
الرشطة والحشد الشعبي شنت عمليات ملطاردة
عنارص داعش يف محيط قضاء خانقني  105كم
شمال رشق بعقوبة.
وقال املصدر ،يف ترصيح صحفي :ان رشطة خانقني
وقوات من الجيش والوية الحشد « 20و 2٣و»110
شنوا عملية دهم وتفتيش لقرى امام عباس
وعلياوة واملعدان يف قضاء خانقني للبحث عن فلول
داعش.واضاف :ان الهدف من العمليات تطهري
محيط خانقني وقراه الزراعية من البؤر واالوكار

االرهابية التي تهدد امن املواطن والقطعات االمنية
والحشد الشعبي.
وتعرضت مناطق اطراف خانقني « 105كم شمال
رشق بعقوبة» خالل األشهر املاضية اىل حوادث
وهجمات بالعبوات الناسفة تسببت بسقوط
ضحايا من املدنيني وعنارص امنية ،حيث عزا
مختصون أسباب الهجمات اىل تسلل إرهابيني
فارين من محافظات أخرى اىل اطراف خانقني.
وتشهد خانقني ارتفاعا واضحا يف معدالت الخروق
االمنية ،بخاصة بعد انسحاب قوات البيشمركة يف
خريف .2017

العثور على خمبأ للعبوات الناسفة وقنابر
اهلاون يف األنبار

بغداد /الزوراء:
عثرت القوات االمنية عىل مخبأ للعبوات الناسفة
وقنابر الهاون من مخلفات عصابات داعش يف هيت
باالنبار.وذكر بيان ملديرية االستخبارات العسكرية:
«ان مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة
السابعة ،عثرت عىل مخبأ للعبوات الناسفه وقنابر

الهاون االرهابي يف منطقه حيطان بقضاء هيت
باالنبار».
مبينا « ان املفارز ضبطت بداخل املخبأ  62قنربة
هاون عيار  120ملم و 74عبوة محلية الصنع ،وقد
تم التعامل مع املواد عىل وفق السياقات املعمول
بها».

االحتادية« :نصر السيادة» ستكون نتائجها جيدة يف ثالث حمافظات

خلية اإلعالم األمين تعلن نتائج عمليات أبطال العراق يف يومها الثاني
بغداد /الزوراء:
أعلنت خلية االعالم االمني عن نتائج عمليات
أبطال العراق {نرص السيادة} يف يومها الثاني.
وفيما أكد قائد الرشطة االتحادية أن نتائج
عمليات ابطال العراق الثانية ستكون جيدة
ضد فلول داعش يف ثالث محافظات ،اعلنت
قيادة الحشد الشعبي املحور الشمايل عن
تطهري  700كم مربع يف اطراف كركوك ضمن
عمليات نرص السيادة.
وقالت خلية االعالم االمني ،امس االربعاء ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن «قواتنا
االمنية تواصل عمليات ابطال العراق  /نرص
السيادة ولليوم الثاني عىل التوايل بتوجيه من
القائد العام للقوات املسلحة ،وقد كانت أهم
نتائج هذه العمليات يف يومها الثاني كما ييل:
«فقد تمكنت القوات املنفذة يف محور الجيش
( قيادة القوة الربية) من تدمري ثالث عجالت
شمال رشقي سد العظيم وتهديم عدد من
االوكار املتفرقة شمال رشقي قرية طالعة
وتفجري عجلة مفخخة يف القرية ذاتها ،وتم
االستيالء عىل  ٣عجالت تابعة لعصابات داعش
اإلرهابية ،والعثور عىل مالبس مدنية يف وادي
الشاي».
واضافت« :يف غضون ذلك تمكنت قوات الرد
الرسيع من تفجري وكر يف جنوب قرية البو
شهاب ،ويف املحور الحشد الشعبي تمكن
االبطال من تدمري وكر تابع لعصابات داعش

امس األربعاء ،قيامها بتعفري
مناطق الحمدانية والرسالة
واملخابرات والجهاد.
وذكرت األمانة ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن
مالكاتها يف بلدية الرشيد «قامت
بحملة ليلية لتعفري اربعة احياء
جنوب غرب بغداد ،وهي (
الحمدانية املحلة  879والجهاد

 885واملخابرات  877والرسالة
للمحلتني  855و .»)851
وأضافت أن «الحمالت تمت
التعفري
منظومة
بواسطة
املتطورة واملصنعة من قبل امانة
بغداد لدعم الكوادر الصحية
يف مواجهة جائحة كورونا،
وبالتنسيق مع عدد من الجهات
املختصة».

االرهابية يف وادي الشاي».
وتابعت« :اما محور قيادة قوات الرشطة
االتحادية فقد تمكنت القطعات املتواجدة فيه
من تدمري اربعة أوكار والعثور عىل مالبس
شمال قرية عز الدين محاذاة جبل حمرين
 ،مازالت العمليات مستمرة وسنوافيكم
التفاصيل الحقاً».
من جهته ،أكد قائد الرشطة االتحادية ،الفريق
الركن ،جعفر البطاط ،أن نتائج عمليات ابطال
العراق الثانية ستكون جيدة ضد فلول داعش
يف ثالث محافظات.

وقال البطاط يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان “قطعات الرشطة االتحادية والحشد
الشعبي مستمرة بمالحقة فلول داعش ضمن
عمليات ابطال العراق الثانية حتى القضاء
عليها بشكل تام “ ،الفتا اىل ان “العمليات
تستهدف مثلث الزركة الواقعة جنوب كركوك
ودياىل وصالح الدين”.
وأضاف البطاط ان “ضمن االٔهداف املرسومة
سيتم رفع العبوات الناسفة وتفكيك املنازل
املفخخة التي سببتها داعش عىل طول  ٣0كلم
“ .م ٔوكدا انه ” بتحقيق أهداف عملية ابطال

العراق ستكون النتا ٔيج جيدة ضد فلول داعش
يف محافظات دياىل وكركوك وصالح الدين”.
من جانبها ،اعلنت قيادة الحشد الشعبي
املحور الشمايل ،امس االربعاء ،عن تطهري 700
كم مربع من عنارص تنظيم داعش يف اطراف
كركوك ،مبينة ان عمليات أبطال العراق -نرص
السيادة تسري بشكل ارسع من املتوقع.
وقال مدير العالقات واالعالم يف املحور ،عيل
الحسيني ،يف ترصيح صحفي إن “عمليات
أبطال العراق -نرص السيادة مستمرة،
وستنهي تحركات داعش يف جبال حمرين”،
مؤكدا “تطهري  700كم مربع من تنظيم
داعش”.
بينما أكد آمر اللواء  88يف الحشد الشعبي،
ونس ناجي الجبارة ،امس االٔربعاء ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان ”الواجب
املنوط بقطعات اللواء  88هو السيطرة وعزل
سالسل جبال حمرين عن منطقة زغيتون
وشاي داقوق وناحية الرشاد امام تحركات
داعش” ،الفتا اىل ان “قطعات اللواء أنجزت
املرحلة االٔوىل الٔهدافها املرسومة ضمن عمليات
ابطال العراق”.
وأضاف الجبارة ان “بعد تحقيق كامل االٔهداف
املرسومة سيتم مسك االٔرض وتثبيت نقاط
دفاعية للسيطرة عىل تحركات داعش يف
السالسل الجبلية والوديان بني صالح الدين
وكركوك”.

بغداد /الزوراء:
قال رئيس جامعة ذي قار ،يحيى الخفاجي ،امس االربعاء ،ان منتصف حزيران الحايل موعد
امتحانات الدراسات العليا ،فيما ستبارش الدراسات االولية امتحاناتها يف تموز املقبل.
وبني الخفاجي ،يف ترصيح صحفي :ان «امتحانات الدراسات العليا ستنطلق يف الرابع عرش من
حزيران الحايل وبشكله االلكرتوني».
فيما اشار اىل ان «امتحانات الدراسات االولية لنظام املقررات والفصل تنطلق يف السادس
والعرشين من تموز املقبل عىل وفق للنظام االلكرتوني».

النجف ختاطب وزارة الرتبية حول
ختفيض أجور املدارس األهلية

بغداد /الزوراء:
دعا محافظ النجف ،لؤي اليارسي ،وزارة
الرتبية ،امس االربعاء ،اىل تخفيض االجور
الدراسية للمدارس االهلية للنصف ،مبينا ً ان
 %50من االجور الفعلية هو الرقم املنصف
بسبب توقف العام الدرايس منذ ترشين االول.
وذكر مكتب املحافظ ،يف بيان ،تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «محافظ النجف لؤي اليارسي
دعا يف كتاب رسمي وزير الرتبية اعادة
النظر باالجور الدراسية يف املدارس االهلية
وتخفيضها اىل  %50لتقليل الضغط عىل كاهل
االرسة العراقية وتجاوز االزمات التي تواجهها
خالل املرحلة الراهنة».
وبني اليارسي ان «الظروف الصعبة التي تمر
عىل الشعب العراقي يتوجب عىل الجميع

التضامن والتعاضد لتجاوزها بمحبة وسالم»،
مشريا اىل ان «مكتبه اصدر كتابا اىل معايل وزير
الرتبية يدعوه فيه اىل اتخاذ القرارات الالزمة
التي ستزيل عن كاهل االرس العراقية ضغوط
االقساط تجاه املدارس االهلية».
مبينا «ان توقف الدراسة منذ انطالقها بسبب
التظاهرات وصوال اىل تفيش فايروس كورونا
وفرض حظر التجوال».
واوضح اليارسي ان «الحل املنصف ان يكون
القرار بتخفيض االجور الدراسية اىل  %50وهو
ما يعادل تقريبا القسط االول الذي تم تسليمه
بداية العام الدراسية» ،داعيا ً «املدارس االهلية
لتفهم الوضع االجتماعي الصعب الذي يمر به
البالد ،والتعاون مع ذوي الطلبة لتجاوز هذه
املرحلة بما فيها من ازمات».

واسط ترجح إمكانية اللجوء للحجر
املنزلي للمصابني

بغداد /الزوراء:
اعلنت خلية االزمة يف محافظة واسط عن دراسة امكانية فتح مستشفى إضايف بالتنسيق مع دائرة
صحة املحافظة.وقال الناطق الرسمي باسم الخلية ،سعدون االمري ،يف ترصيح صحفي :ان هذا
االجراء يأتي بعد زيادة عدد االصابات يف املحافظة .الفتا اىل احتمالية استخدام طريقة الحجر املنزيل
املصابني بالفريوس كما هو معمول به يف بغداد.يذكر ان الحكومة املحلية يف واسط طالبت ،يف وقت
سابق ،العتبتني الحسينية والعباسية ببناء مستشفتني لعزل املصابني بالفريوس.

أسواق
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أدويـة سامـراء تعلـن برناجمهـا اإلنتاجـي
أليار املاضي بـ 4مليـارات دينـار

بغداد /الزوراء:
أعلن��ت الرشك�ة العام�ة لصناع�ة
األدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة يف
س�امراء ،إح�دى رشكات وزارة
الصناع�ة واملعادن ،ام�س األربعاء،
ع�ن خطته�ا اإلنتاجية لش�هر أيار
املاض��ي والذي بلغ أربع�ة مليارات
دين�ار .وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة،
الصي�ديل عب��د الحمي��د عب��د
الرحم��ن الس�ال�م ،يف بي�ان تلقت
«الزوراء» نس�خة منه :إن “الرشكة
وضعت برنامجها اإلنتاجي للش�هر
املذكور وبقيمة بلغت (  ) ٤ملي�ارات
و (  ) ٣٠٣ملي�ون دين�ار موزع�ة
عىل عق�ود وزارة الصحة والوكاالت

الحرصي�ة التي منحته�ا الرشكة”.
وأضاف الس�الم أن “الرشكة حققت
نجاح�ات ملموس�ة خالل األش�هر
املاضية نتيجة للخطة السليمة التي
وضعته�ا وتضاف�ر جه�ود الكوادر
العاملة فيها ع�ىل الرغم من ظروف
ومخاط�ر إنتش�ار وب�اء كورون�ا،
ومعاناة الوصول اىل الرشكة بس�بب
حظر التجوال وحلول شهر رمضان
املبارك وعطلة عيد الفطر” .ودعا إىل
“تفعيل قان�ون حماية املنتج املحيل
ودع�م منتج�ات الرشك�ة الدوائي�ة
كونه�ا ذات فعالية عالية ،وتضاهي
بجودته�ا املنتج االجنبي ،وبأس�عار
تناسب دخل املواطن العراق�ي”.

الدوالر يواصل االستقرار يف
االسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
اس�تقرت اس�عار رصف ال�دوالر ببورصة الكف�اح واالٔس�واق املحلية ،امس
االربعاء ..وس�جلت أسعار بورصة الكفاح يف بغداد  124.000دينار لكل 100
دوالر .وكان�ت أس�عار البيع وال�رشاء يف محالت الصرفة كاآلتي :س�عر بيع
الدوالر بلغ  125.000دينار ،بينما سجل سعر رشاء الدوالر  123.000دينار.
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القائم يطالب بوقف استرياد احملاصيل والديوانية تسوق  227ألف طن من احلنطة

اتهامات نيابية لوزارتي التجارة والزراعة بإصدار قرارات جمحفة حبق املزراعني
بغداد /الزوراء:
اته�م رئي�س لجن�ة الزراع�ة واملي�اه
واأله�وار النيابي�ة ،س�الم الش�مري
وزارت�ي التج�ارة والزراع�ة بإص�دار
قرارات مجحف�ة بحق املزارع العراقي
فيما يخص تس�ويق مادت�ي الحنطة
والش�عر .وفيم�ا طال�ب قائممق�ام
قضاء القائم الحكومة املركزية بوقف
استراد املحاصيل الزراعية عىل خلفية
انتعاش الواق�ع الزراعي يف املحافظة،
أعل�ن اتح�اد الجمعي�ات الفالحي�ة يف
الديواني�ة وص�ول كمي�ات تس�ويق
محصول الحنطة اىل  227الف طن.
وق�ال رئي�س لجن�ة الزراع�ة واملي�اه
واأله�وار النيابي�ة ،س�الم الش�مري،
امس األربعاء ،خ�الل مؤتمر صحفي،
بحضور عدد م�ن النواب :إن “وزارتي
التج�ارة والزراع�ة أص�درت ق�رارات
مجحف�ة بحق امل�زارع العراق�ي فيما
يخص تسويق مادتي الحنطة والشعر
لهذا العام”.
وأض�اف أن لجنت�ه “طالب�ت م�رارا
وتك�رارا اعتم�اد املواصف�ات الفني�ة
الس�ابقة لك�ن مع ش�ديد االس�ف لم
تردن�ا أي�ة إجاب�ات م�ن قب�ل وزارة
الزراع�ة والتجارة واللجنة االقتصادية
يف مجلس الوزراء”.
وأش�ار إىل أن لجنت�ه “طالب�ت رئيس

الوزراء بإطالق مس�تحقات الفالحني
لسنة  ٢٠١٩املتأخرة لغاية اآلن” ،الفتا
إىل أن “محص�ول الش�عر يف املناط�ق
الغربي�ة والش�مالية ال ي�زال مرتاكما
يف ظ�ل بطء اإلجراءات م�ن قبل وزارة
التجارة”.
بينم�ا طالب قائممقام قض�اء القائم

بمحافظ�ة االنب�ار ،احم�د املح�الوي،
ام�س االربع�اء ،الحكوم�ة املركزي�ة
بوق�ف اس�تراد املحاصي�ل الزراعي�ة
ع�ىل خلفية انتعاش الواقع الزراعي يف
املحافظة.
وقال املحالوي ،يف ترصيح صحفي :إن
“انتعاش الواقع الزراعي يف عموم مدن

النفط النيابية تطالب بإعادة النظر بعقود استثمار حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية
بغداد /الزوراء:
طالبت لجنة النف�ط والطاقة النيابية رئيس
الوزراء ،مصطفى الكاظم�ي ،بإعادة النظر
بالعقود االس�تثمارية يف م�ا يخص محطات
انت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة .بينما كش�فت
وزارة النف�ط عن توج�ه الس�تثمار الغاز يف
حقيل عكاز واملنصورية.
وقال عضو لجن�ة النفط والطاق�ة النيابية،
امجد العقابي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه »:ان العق�ود االس�تثمارية يف ما يخص
محط�ات انت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة كلفت
الدولة الكثر من االم�وال واجهدت امليزانية،
ولك�ون العراق يم�ر بأزم�ة اقتصادية يجب
اعادة النظر يف هذه العقود مرة اخرى».
واضاف «كان من االجدر بناء محطات للطاقة
الكهربائية ع�ن طريق املالكات العراقية بدال
م�ن دفع ايج�ار للرشكات األجنبي�ة لتجهيز

ان «االق�رتاض الخارجي ق�د يتضمن
يف البع�ض من�ه رشوط والتزام�ات،
والبع�ض االخ�ر ق�د يم�س بس�يادة
الدول�ة» .واض�اف كوجر ان�ه «بحال
توفر ارادة حقيقية من رئيس الوزراء
وحكومته ،فإنن�ا حينها لن نحتاج اىل
االق�رتاض الخارج�ي» ،الفت�ا اىل «اننا
بح�ال ذهبن�ا اىل االق�رتاض الخارجي
فإن اقىص ما يمكن الحصول عليه من
قروض الدول وصندوق النقد الدويل لن
يتجاوز الخمسة  10مليار دوالر ،وهذا
املبل�غ من املمكن توف�ره بحال اجراء
بعض االصالحات الداخلية».

الدفاع املدني تؤكد تأمني موسم احلصاد حملصولي احلنطة والشعري
بغداد /الزوراء:
أك�دت مديري�ة الدف�اع املدني أنها
تعمل ع�ىل تأمني موس�م الحصاد
ملحصويل الحنطة والش�عر .بينما
أك�دت تمكن ف�رق الدف�اع املدني
م�ن اخماد حادث حريق نش�ب يف
محافظة نينوى.
وذك�ر بيان ملديري�ة الدفاع املدني،
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة منه ،إن
«مدي�ر ع�ام الدفاع املدن�ي ،اللواء
كاظم سلمان بوهان ،اجرى زيارة
برفق�ة معاون�ه لش�ؤون االطفاء
والس�المة العميد حس�ن ابراهيم
حسن من محافظة كركوك».
وأضاف البي�ان أن «الزي�ارة تأتي
لتأمني موس�م الحص�اد ملحصويل
الحنطة والش�عر ،وكذلك متابعة
خطط مديري�ة الدفاع املدني لنرش
ف�رق الدف�اع املدن�ي يف الحق�ول
الزراعي�ة ،ومتابع�ة تنفيذ خطط
االس�ناد من املحافظات الجنوبية
اىل املحافظات الش�مالية وامدادها
بفرق اطفاء اضافية لتحكم تأمني

االنبار ،واكتفاءها من معظم املحاصيل
الزراعية ،يدعونا اىل مطالبة الحكومة
املركزي�ة اىل وقف اس�تراد املحاصيل
الزراعية لدعم املنتوج الوطني ،وتوفر
عملة صعبة للحكومة املركزية خاصة
يف ظل الظروف الراهنة التي يش�هدها
البلد نتيجة جائحة كورونا “.

واض�اف ان “وقف اس�تراد املحاصيل
الزراعي�ة س�وف يس�اهم يف دع�م
املزارع�ني وتش�جعيهم ع�ىل الزراع�ة
واس�تغالل االرايض الزراعي�ة ،خاصة
وان املحافظ�ة س�جلت للم�رة االوىل
عملي�ات اكتف�اء لبع�ض املحاصي�ل
الزراعية للمرة االوىل منذ تحريرها من
عنارص داعش”.
وأوض�ح املحالوي أن “املناطق الغربية
وص�وال اىل الرشي�ط الح�دودي م�ع
سوريا سجلت انتعاشا كبرا يف الواقع
الزراعي�ة نتيجة دعم محاف�ظ االنبار
ع�يل فرح�ان الدليم�ي للمزارع�ني،
وتذلي�ل بع�ض املعوقات الت�ي تحول
دون انتعاش الواقع الزراعي”.
م�ن جانب�ه ،أعل�ن اتح�اد الجمعيات
الفالحية يف الديواني�ة ،امس األربعاء،
ع�ن وصول كميات تس�ويق محصول
الحنطة اىل  227الف طن.
وق�ال رئيس االتحاد ،محمد كش�اش،
يف ترصيح صحف�ي :إن هذه الكميات
املسوقة من مزارعي املحافظة موزعة
ع�ىل املراك�ز التس�ويقية املنت�رشة
بمناطق متفرقة من املحافظة.
مش�را إىل :ان محص�ول الش�عر بلغ
 480ط�ن فقط نتيجة صعوبة رشوط
ومتطلب�ات وزارة الزراع�ة الخ�اص
باملحصول.

الوزارة تعلن توجها الستثمار الغاز يف حقلي عكاز واملنصورية

حتذيرات من االقرتاض اخلارجي
واقرتاحات لتوفري سيولة مالية
بغداد /الزوراء:
اكد عضو اللجنة املالية النيابية ،جمال
كوجر ،ان اج�راء االصالحات الداخلية
س�توفر لحكومة مصطفى الكاظمي
س�يولة مالي�ة لتغطي�ة النفق�ات،
محذرا من اقدام العراق عىل االقرتاض
الخارج�ي .وق�ال كوج�ر ،يف حدي�ث
صحفي« :اننا يف عام  2019لم نسمح
للحكوم�ة باالق�رتاض الخارجي ،عىل
اعتب�ار ان االقرتاض الداخ�يل هو امر
ممكن يف ظروف معينة ،لكن الخارجي
س�يرتتب علي�ه التزام�ات كث�رة ق�د
ترض بالبل�د عىل املدى البعي�د» .مبينا
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املس�احات الشاس�عة املزروع�ة
للموس�م الحايل ،وبتأمينها بشكل
محك�م ومدروس ع�ىل وفق خطة
اع�دت م�ن قب�ل مديري�ة الدف�اع
املدني مس�بقا ً باالتفاق والتنسيق
املش�رتك مع وزارة الزراعة حسب
الخطة الزراعية».
وتاب�ع أن «مدير عام الدفاع املدني
والوف�د املراف�ق اج�رى جول�ه يف

س�ايلو كرك�وك التاب�ع اىل وزارة
التج�ارة وتابع اجراءات الس�المة
واالم�ان وتوف�ر رشوط الخ�زن
االمن الصحيح ملحص�ول الحنطة
والشعر ،وجهد فرق الدفاع املدني
لتأم�ني ذل�ك الس�ايلو والتدخل يف
ح�االت الطوارئ ان حدث حريق ال
قدر الله».
وب�ني أن «مدي�ر عام الدفاع ش�دد

ع�ىل تقوي�ض اس�باب ان�دالع
الحرائ�ق ،ومنها اعقاب الس�كائر
او التم�اس كهربائي او رشارة من
مصدر خارجي».
يذك�ر ان الدفاع املدني تمتلك خرة
كب�رة مرتاكم�ة يف ه�ذا املج�ال
باالعتماد عىل مكتسب من خرات
يف املواسم السابقة.
م�ن جه�ة اخ�رى ،تمكن�ت فرق
الدف�اع املدن�ي من اخم�اد حادث
حريق نشب يف محافظة نينوى.
وذك�رت مديري�ة الدف�اع املدني يف
بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه،
إن «فرق�ة اطف�اء مرابط�ة داخل
قضاء الح�رض واملف�رزة املرابطة
يف مف�رق القي�ارة تمكن�ت م�ن
الس�يطرة ع�ىل الح�ادث وإخماد
الن�ران املندلعة بعد تحويطها من
عدة مح�اور بهمة عالي�ة وبوقت
قيايس ،ومنع انتشارها اىل األرايض
الزراعي�ة املج�اروة ،وح�رضت
الق�وات األمني�ة والحش�د لغرض
االسناد وتامني املنطقة».

الكهرباء».
من جهتها ،كش�فت وزارة النف�ط عن توجه
الستثمار الغاز يف حقيل عكاز واملنصورية.
وقال وكيل الوزارة ،كريم حطاب :إن «املشاريع
املعدة الس�تثمار ،الغاز السيما يف حقيل عكاز
واملنصوري�ة ،تغط�ي الحاج�ة املحلية وتغني
عن االستراد» ،مؤكدا ً «وجود توجه الستثمار
الحق�ول الغازي�ة كاملنصورية وع�كاز يف ظل
الحاجة امللحة».
وأضاف أن «هناك محاوالت لدخول الرشكات
الس�عودية لالس�تثمار يف حقل ع�كاز» .الفتا ً
إىل «أن هذه الحق�ول كانت محالة اىل رشكات
عاملي�ة يف الجول�ة الغازي�ة الثالث�ة لكنه�ا
تلكأت».
وبني أن «وزارة النف�ط خطت خطوات كبرة
يف استثمار الغاز املصاحب ،السيما يف البرصة
وذي قار».

املعدن األصفر يهبط مع صعود األسهم قرب
ذروة  3أشهر
سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
هب�ط الذه�ب للجلس�ة الثانية عىل
الت�وايل ،امس األربع�اء ،فيما قفزت
األس�هم آم�ال يف مزيد م�ن التحفيز
وتفاؤل تجاه التعايف االقتصادي ،مما
أضع�ف الطل�ب عىل املع�دن األصفر
الذي يعد مالذا آمنا.
ونزل الذه�ب يف التعام�الت الفورية
 0.3باملئ�ة إىل  1721.86دوالرا
لألوقي�ة (األونصة) بحلول الس�اعة
 0626بتوقي�ت جرينت�ش ،وكان
ق�د تراج�ع  0.7باملئة ي�وم الثالثاء.
ون�زل الذه�ب يف التعام�الت اآلجل�ة
يف الوالي�ات املتح�دة  0.4باملئ�ة إىل
 1726.90دوالرا.
وقل�ص م�ن إغ�راء الذه�ب ،ارتفاع
األس�هم العاملية قرب أعىل مس�توى
يف ثالثة أش�هر وس�ط مؤرشات عىل
تعايف يف أنشطة األعمال مع استئناف
حكومات أنشطتها.
وأطلقت الحكومات والبنوك املركزية
يف أنحاء العال�م العنان لحزم تحفيز

مالية ونقدية غر مسبوقة ملساعدة
اقتصاداتها التي عصفت بها جائحة
كورونا.
يف غضون ذلك ،نزل مؤرش الدوالر ألقل
مستوى فيما يزيد عن شهرين فيما
اس�تمرت املظاه�رات ضد وحش�ية
الرشط�ة يف الواليات املتحدة ما يقدم
بعض الدعم للمعدن األصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى،
ارتف�ع البالدي�وم  1.6باملئ�ة إىل
 1980.42دوالرا لألوقي�ة ،يف ح�ني
ن�زل البالتني  0.3باملئ�ة إىل 836.76
دوالرا.
وفق�دت الفضة  1.2باملئة إىل 17.87
دوالرا بعدما س�جلت أعىل مس�توى
منذ  25فراير /شباط يوم االثنني.

مركز دولي :االقتصاد اخلليجي سيواجه سيناريو «العاصفة الكاملة»
بغداد /متابعة الزوراء:
أفاد التقرير الربع السنوي ملركز «ذا
كونفرن�س بورد الخلي�ج» للبحوث
االقتصادي�ة والتجاري�ة ،ب�أن دول
الخليج تواجه نظرة سلبية ،متوقعا ً
تراج�ع النات�ج املح�يل اإلجم�ايل
للمنطق�ة بنح�و  5.9يف املئ�ة العام
الح�ايل مقارن�ة ب�� ،2019قب�ل أن
ينمو بنحو  2.2يف املئة العام املقبل،
فيم�ا رجح انخف�اض الناتج املحيل
اإلجم�ايل للكوي�ت  7.3يف املئ�ة هذا
الع�ام عىل أن يبلغ نموه  2.4يف املئة
ب�.2021
ولفت تقرير املرك�ز للربع األول من
الع�ام الح�ايل إىل أن دول الخلي�ج،
التي مازال اقتصادها يعتمد بدرجة
كبرة عىل النفط ،ستواجه سيناريو
م�ا يمك�ن تس�ميته ب�«العاصف�ة
الكامل�ة» ،نتيج�ة أزم�ة ف�روس
كورون�ا اإلنس�انية الت�ي تفاقم�ت
بفعل صدمة انهي�ار الطلب العاملي

ودفعت أس�عار النفط إىل الس�قوط
الح�ر ،يف ح�ني أن اتفاقي�ة خفض
إنت�اج النف�ط التاريخي�ة تمكن�ت
بالكاد من تحسني األسعار.
ّ
ورجح التقرير أن يتسع العجز املايل
يف املنطقة بشكل كبر يف  ،2020وأن
يظ�ل يف املنطقة الس�لبية عىل املدى
القص�ر ،إذ ال ت�زال معظ�م بل�دان
الخلي�ج تح�اول التعايف م�ن انهيار
أس�عار النفط يف  ،2014مش�را ً إىل
أن الس�لطات يف الخلي�ج اضط�رت
إىل التدخ�ل بق�وة م�ن خ�الل حزم
الدعم امل�ايل والنقدي لتخفيف اآلثار
الناتجة عن ه�ذه األزمة ،ما أضاف
املزيد م�ن الضغوط ع�ىل ميزانيات
هذه الدول.
ّ
وب�ني أن�ه م�ع تس�ارع اس�تنفاد
االحتياطي�ات األجنبي�ة وتصاع�د
الضغ�وط ع�ىل عمالته�ا املرتبطة،
س�تضطر دول الخلي�ج للج�وء إىل
األس�واق العاملية وصنادي�ق الثروة

الس�يادية لتموي�ل العج�ز املايل ،ما
يسلط الضوء مرة أخرى عىل الحاجة

املاس�ة لتقليص اعتم�اد ميزانيات
املنطقة عىل عائدات النفط والغاز.

وأوض�ح التقري�ر أن إج�راءات
االحت�واء املفروضة يف أكثر من 180

دولة حول العال�م قيدت من التنقل
والط�ران والتجارة ،والتي تش�كل
قراب�ة  60يف املئة من الطلب العاملي
ً
وفقا
ع�ىل النف�ط ،مش�را ً إىل أن�ه
لوكالة الطاقة الدولية ( ،)IEAفإنه
بحلول نهاي�ة مارس ،كان نش�اط
النق�ل ال�ري ع�ىل مس�توى العالم
أقل  50يف املئة تقريبا من متوس�ط
ع�ام  ،2019يف حني كان االنخفاض
بالنسبة للطران نحو  60يف املئة.
وتوقع أن يك�ون الطلب عىل النفط
تراج�ع بمع�دل  29ملي�ون برمي�ل
يوميا ً يف أبريل ،وبكمية أقل يف مايو،
مع بقاء معظم الدول تحت القيود،
منوه�ا ً إىل أن�ه ع�ىل ه�ذا النح�و،
وبحلول نهاية  ،2020ستظل فجوة
الطل�ب ع�ىل النف�ط كب�رة ،وم�ن
ّ
املرج�ح أن ينخف�ض بأكثر من 15
ملي�ون برمي�ل يومي�ا ً عىل أس�اس
سنوي هذا العام.
ّ
ورج�ح التقري�ر أن يتب�ع انكماش

النات�ج املح�يل اإلجم�ايل يف منطقة
الخليج يف  ،2020انتعاش معتدل يف
 ،2021مبين�ا ً أن التخفي�ض الكبر
يف إنت�اج النفط س�يؤدي إىل خفض
بنس�بة ترتاوح ما بني  2.5و 3.5يف
املئ�ة يف نمو الناتج املح�يل اإلجمايل
لدول الخليج العام الحايل ،خصوصا ً
للدول األكث�ر اعتمادا ً ع�ىل إيرادات
النفط مثل الكويت ُ
وعمان.
وأوض�ح أن الس�يناريو املس�تخدم
لتع�ايف اقتصاديات دول الخليج عىل
شكل حرف « »Uمع الفتح التدريجي
والبطيء لالقتصاد وعودة األنشطة
االجتماعية ،متوقعا ً انخفاض الناتج
املحيل اإلجم�ايل للمنطقة بنحو 5.9
يف املئة يف  ،2020ثم يتعاىف بنمو 2.2
يف املئ�ة العام املقبل ،ما يتماىش مع
س�يناريو التفيش الطويل لصندوق
النق�د الدويل ،وليس س�يناريو خط
األساس الخاص به ،وهو االنتعاش
عىل شكل حرف «.»V

أصفر وأمحر

مطالبات بالكشف عن احلسابات
املالية الحتاد الكرة

بغداد /متابعة الزوراء
كشف مصدر من داخل أروقة الهيئة العامة لالتحاد العراقي لكرة القدم ،أن أعضاء الهيئة
طالبوا بالكشـف عن الحسابات املالية لالتحاد السـابق.وقال املصدر إن “ستة من اعضاء
الهيئـة العامة يطالبـون اللجنة التطبيعية ،بكشـف امللفات املالية التحاد الكرة السـابق
برئاسـة عبد الخالق مسعود”.وأوضح أن “هذا االمر سـيضع اتحاد الكرة السابقني تحت
طائلة القانون والعقوبات خاصة وان الخروقات سـتعترب هـدرا ً للمال العام”.وأضاف أن
“عدم الكشـف عن الحسـابات املالية من ضمن الرشوط التي وضعها اتحاد الكرة السابق
من خالل التسوية التي قام بها مع النجم الدويل السابق عدنان درجال”.

العدد 7259 :الخميس  4حزيران 2020

No: 7259 Thu 4 Jun 2020

قائد الصقور يهاجم القرار

التطبيعية تقرر الغاء الدوري املمتاز وحتدد موعد انطالق منافسات املوسم املقبل
بغداد  /الزوراء
قررت الهيئة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم الغاء دوري
الكرة املمتاز يف نسخته للموسم
 ٢٠٢٠-٢٠١٩بشكل رسمي.
وجاء هذا القرار تماشيا مع
قرارات خلية االزمة والوضع
الراهن ،وباالتفاق مع االندية
الـ ( )١٥املشاركة ،ومن اجل
الحفاظ عىل جاهزية الالعبني،
السيما العبي املنتخب الوطني
الذين ينتظرهم استحقاق عىل
مستوى التصفيات املونديالية
التي من املحتمل انطالقها يف
شهر ترشين االول املقبل.
ومن اجل اتاحة الفرصة
الستعداد االندية للموسم املقبل،
تقرر اقامة بطولة تنشيطية
ألندية دوري الكرة املمتاز ،عىل ان
يكون املوعد االفرتايض النطالق
البطولة يف العارش من شهر اب،
وسيتم عىل وفق نتائج البطولة
تحديد مقاعد ممثيل العراق يف
البطوالت الخارجية وان النسخة
املقبلة من الدوري ستنطلق يف
املوعد االفرتايض يف العارش من
شهر أيلول وفقا للمستجدات
التي سرتافق الوضع الصحي
للبلد من خالل قرارات خلية
االزمة.
وتم االتفاق يف االجتماع عىل ان
يتجدد اللقاء بلجنة من ممثيل
االندية يوم السبت املقبل يف
مقر اتحاد الكرة للتباحث بشأن
االمور االدارية واملالية املتعلقة
بعقود مدربي والعبي االندية
بحكم تبعات الغاء املسابقة.
وبينت التطبيعية ان لجنة
اعادة صياغة النظام االسايس

ستواصل اجتماعاتها مع
ممثيل الهيئة العامة للتباحث
حول النظام االسايس التحاد
الكرة ،حيث ستجتمع االسبوع
املقبل مع ممثيل اندية دوري
الكرة املمتاز ،عىل ان يتم عقد
اجتماعات تباعا ً مع ممثيل
(االتحادات الفرعية واندية
الدرجة االوىل وروابط الحكام

بعدما عرض أحذيته للبيع ..عدنان
درجال يدعم العداء حممد عبد اهلل

الدوليني

السابقني

والالعبني
واملدربني).
وقررت الهيئة التطبيعية يف
االتحاد العراقي لكرة القدم،
وضع رشط امام اندية الدوري
املمتاز للمشاركة يف املسابقة
باملوسم املقبل.
وقال نائب رئيس الهيئة
الدكتور شامل كامل إن “الهيئة

التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة
القدم ،تسعى اىل رسم خطط
اسرتاتيجية تساعد يف تطوير
كرة القدم العراقية”.
وأضاف “من هذا املبدأ لن يشارك
اي فريق يف دوري الكرة املمتاز
للموسم املقبل دون أن تكون
له فرق لألشبال والناشئني
والشباب” ،مشريا ً إىل ان “رغبة

االتحاد هي تأسيس قاعدة
للمواهب العراقية”.
ومن جامبه قال نائب رئيس نادي
القوة الجوية العميد وليد الزيدي
يف بيان إن «االجتماع خلص اىل
اتخاذ قرار بإلغاء الدوري املمتاز
للموسم الحايل موضحا أن ذلك
جاء حسب توصيات خلية االزمة
بعدم التجمعات يف االماكن

املزدحمة ومنها املالعب وكثرة
االصابات خوفا من تفيش الوباء
وعدم السيطرة عليه».
وأضاف الزيدي «كنا نمني
النفس بإعادة النشاط املهم
واسعاد الجماهري ومنها عشاق
الصقور لكن نحن مع املصلحة
العامة ومنها سالمة وصحة
الالعبني بالدرجة االوىل كونهم

ثروة وطنية يمثلون العراق يف
املحافل الدولية وايضا انديتهم
يف املشاركات االسيوية وبدورنا
نطبق كل تعليمات خلية االزمة
الحكومية وما يصدر منها من
تعليمات».
ومن جهته فتح قائد نادي القوة
الجوية حمادي احمد ،النار عىل
الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي

لكرة القدم ،مؤكدا ً ان اتخاذ قرار
الغاء الدوري جاء إلرضاء إدارات
وجماهري األندية
وقررت الهيئة الغاء منافسات
الدوري املمتاز للموسم الجاري
بعدما تحصلت عىل موافقة
جميع األندية يف اجتماعها امس
األربعاء.
وكتب حمادي يف تدوينة عرب
حسابه عىل «فيسبوك»« ،مربوك
للهيئة التطبيعية  ،اول انجازاتها
الغاء الدوري العراقي املمتاز
إلرضاء الكثري من االدارات
والجمهور ،كنا نأمل خري يف (
حجي اياد بنيان) ووزير الشباب
والرياضة الكابتن ( عدنان
درجال ) باستمرار الدوري لكن
اكيد استسلموا لضغوطات
بعض االدارات لإللغاء  ،النهم
لم يكونوا منافسني عىل لقب
الدوري ،وهناك انتخابات مقبلة
لالتحاد».
واضاف «يشء طبيعي يلغون
الدوري ،لذلك لو كنا مع اتحاد
املال عبد الخالق وعيل جبار
وكامل زغري ،اقسم لن يلغى
الدوري وسيستمر ٩( ،مباريات
فقط ويخلص الدوري وما
دبرتوها)».
وتابع “لكي يعرف الجمهور
الريايض والكل يعلم الكل يعمل
للمصلحة الشخصية ! والكل
يعرف القوة الجوية املرشح
القوي للدوري !! منو راح يلعب
ابطال اسيا ؟؟ اكيد الرشطة
!! وحق الجوية والنفط ضايع
؟ وحق الالعبني واملدربني هم
ضايع ؟ حق االدارات صار 8
أشهر».

حتديد موعد مبدئي ملباريات اسود الرافدين يف تصفيات املونديال
بغداد /متابعة الزوراء
حدد االتحاد االسيوي لكرة القدم،
موعدا ً مبدئيا ً الستئناف مباريات
تصفيات كأس العالم  ٢٠٢٢وكأس
آسيا .٢٠٢3
ومن املقرر ان يواجه املنتخب الوطني
نظريه منتخب هونغ كونغ يف مباراته
املقبلة بالتصفيات ،حيث كان من

املفرتض ان تقام املباراة يف شهر اذار
املايض ،لكن تم تأجيل جميع املباريات
يف التصفيات بسبب جائحة كورونا.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية،
أن «أعضاء االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
وافقوا ،بالتصويت ،عىل املوعد املقرتح
الستئناف تصفيات كأس العالم ،٢٠٢٢
املؤهلة ً
أيضا إىل كأس آسيا  ،٢٠٢3يف

ترشين االول املقبل ،بعد توقفها بسبب
تفيش فريوس كورونا ،خالل االجتماع
الذي ُع ِق َد عن بُعد».
وأوضحت املصادر ذاتها ،أنه «من
املنتظر اعتماد املقرتح خالل االجتماع
الذي يجمع لجنة املسابقات يف االتحاد
القاري ،ومجلس إدارة االتحاد نفسه يف
 ١٥حزيران الجاري».

الرياضة النيابية :نولي اهتماما خاصا لتعديل قانون
منح الرواد
بغداد /متابعة الزوراء
وصل صوت العداء العراقي محمد عبد الله ،إىل اعىل املستويات يف
البلد بعدما عرض أحذيته للبيع.
عبد الله امللقب بمحمد «حبانية» ،عرض أحذيته للبيع عرب حسابه
عىل «فيسبوك» ،بسبب عدم امتالكه املال ،نظرا للظروف املعيشية
الصعبة التي تمر بها البالد.
ونرش عبد الله عرب حسابه الرسمي قائالً« :بعد اقل من  ٢4ساعة
عىل املنشور السابق الذي نرشته
اتصل بي قبل قليل وزير الشباب و الرياضة الكابتن عدنان درجال
شخصيا من اجل االطمئنان عىل وضعي املادي».
وأضاف «درجال سألني عن بقية زمالئي من ريايض العاب القوى
وأبلغني بالتواصل الشخيص معه عرب الرقم الخاص ب ِه و ارسال
طلبي ل ُه ..شكرا للكابتن عدنان درجال عىل هذه االلتفاتة».
تجدر اإلشارة إىل ان عبد الله يلعب يف صفوف نادي الرشطة.

شنيشل :حضور اجتماع التطبيعية
سبب استقاليت من نفط الوسط
بغداد /متابعة الزوراء
كشف مدرب نادي نفط الوسط،
رايض شنيشل ،سبب استقالته
من منصبه.
وقال شنيشل تقدمت بشكوى
رسمية امام الجهات املختصة
يف االتحادين الدويل واالسيوي
السرتداد حقوقي املالية رفقة
املالك املساعد من نادي نفط
الوسط”.واوضح ان “سبب

استقالتي من تدريب نفط
الوسط هو كتاب ادارة النادي
الذي احتوى عىل جانب شديد
اللهجة بسبب تلبية دعوة الهيأة
التطبيعية الجتماع املدربني
والذي يعد اساءة ال يمكن
السكوت عنها”.تجدر االشارة
اىل ان رايض شنيشل قريب من
تدريب احد الفريق الجماهريية
يف املوسم املقبل.

بغداد /متابعة الزوراء
أكدت عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية بيداء
خرض السلمان  ،أن قضية تعديل قانون منح الرياضيني
االبطال والرواد رقم  6لسنة  ٢٠١3من أهم القضايا
التي يجب أن توليها اللجنة اهتماما يتناسب والدور
الوطني املرشف لرواد الرياضة العراقية .
وقالت السلمان إن “لجنة الشباب والرياضة يف مجلس
النواب بانتظار وصول تعديل منح الرياضيني االبطال
من الحكومة كونه يحتوي عىل جنبة مالية”.

وأضافت ،أن لجنتها “تسعى لتعديل قانون الرواد
الرياضيني خالل الجلسات القادمة يف حال ورد من
الحكومة إىل مجلس النواب” ،مبينة أن “الكثري من
الرواد الرياضيني لم يشملوا باملنحة سابقا ممن لم
يجتازوا عقود الخمسني سنة”.
وأشارت السلمان إىل أن “قانون الرواد الذي اقر يف
الدورة النيابية السابقة لم يكن باملستوى املطلوب
وهو بحاجة إىل تعديل لضمان حقوق كافة الرواد
الرياضيني “.

اآلسيوي خيتار حممد قاسم ضمن جنوم املستقبل يف القارة
بغداد /متابعة الزوراء
تمتلك قارة آسيا العديد من الالعبني الشباب الذين
أكدوا بالفعل موهبتهم عىل املستوى القاري ،وبات
الجميع يتوقع املزيد منهم عىل مستوى األندية
واملنتخبات الوطنية.
ويتناول هذا التقرير ،الذي نرش عىل موقع االتحاد
االسيوي لكرة القدم ،العب منتخب الشباب ،املهاجم
محمد قاسم ،البالغ من العمر  ٢3عاما ً.
ورغم الوداع املبكر للعراق من بطولة آسيا تحت ٢3
عاما ً  ٢٠٢٠يف تايالند ،بعد حصوله عىل ثالث نقاط،
من ثالث مباريات أمام أسرتاليا والبحرين واملنتخب
املضيف يف دور املجموعات ،إال أن الجماهري اآلسيوية
حظيت بمتابعة عدد من املواهب العراقية املميزة،
ويف مقدمتها محمد قاسم.
محمد قاسم ،هو ابن الالعب الدويل السابق قاسم
نصيف ،وهو أحد اكتشافات نادي القوة الجوية،

عندما برزت موهبته مع الفئات العمرية.
وبقي قاسم مع القوة الجوية حبيس دكة االحتياط،
ليقرر االنتقال يف شباط  ٢٠١٩لنادي نفط الوسط
عىل سبيل اإلعارة لنهاية املوسم.
ونجح املهاجم القناص بتسجيل ثمانية أهداف
خالل  ١4مباراة خاضها مع نفط الوسط ،ليلفت
أنظار الجميع بموهبته وحسه التهديفي ،األمر الذي
دفع القوة الجوية إىل استعادته ،وتجديد تعاقده
ملوسمني آخرين.
وبعد تألقه مع القوة الجوية عىل املستوى املحيل،
وكذلك القاري من خالل بطولة كأس االتحاد
اآلسيوي  ،٢٠١8حيث نال املنتخب العراقي لقبه
الثالث عىل التوايل ،تلقى قاسم الدعوة لتمثيل
املنتخب األول من خالل بطولة كأس الخليج ٢٠١٩
يف قطر.
وفرض نجم املنتخب العراقي الصاعد نفسه بقوة،

وحصل عىل جائزة أفضل العب يف مباراة االفتتاح
أمام البلد املُضيف ،وذلك بعدما أحرز هدفني يف
الدقيقتني  ١8و ٢7حقق من خاللهما أسود الرافدين
فوزا ً ثمينا ً بنتيجة .١-٢
بعدها تمت دعوته بعد ذلك من قبل املدرب عبد الغني
شهد لخوض بطولة آسيا تحت  ٢3عاما ً يف تايالند،
حيث كان قاسم املنقذ يف املباراة األوىل أمام أسرتاليا،
عندما سجل هدف التعادل يف الشوط الثاني من
مجهود فردي رائع ،ثم شارك الالعب الصاعد بديالً
أمام البحرين ،ومنح منتخب الشباب هدف التعادل
بالوقت القاتل يف املباراة التي انتهت بهدفني لكل
منهما.
ثم قرر املدرب شهد إرشاكه أساسيا ً يف مباراة الحسم
أمام تايالند ،والتي واصل خاللها املهاجم اليافع
تألقه بتسجيله هدف التعادل يف املباراة ،ولكنه لم
يمنح منتخب الشباب بطاقة العبور للدور التايل.
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القضاء السويسري يغلق حتقيقاً للفيفا يستهدف بالتر
أعلن الرئيس السابق لاتحاد الدويل لكرة
القدم السويرسي جوزيف باتر أن قضاء
ب�اده أغل�ق تحقيق�ا بحقه م�ن الهيئة
الكروي�ة العاملية بخص�وص منحه عقدا
لحقوق البث التلفزيوني عام .2005
وأك�د بات�ر ( 84عام�ا) لوكال�ة فرانس
برس ،خ�را نرشته صحيف�ة “لوموند”
الفرنس�ية ،موضح�ا“ :أُبلغ�ت رس�م ًيا
الي�وم أن مكتب املدعي الع�ام يف االتحاد
السويرسي قرر ،بموجب أمر رفع مؤرخ
ب�� 22أيار/مايو ،إغاق التحقيق يف عقد
حقوق البث التلفزيوني”.
وأكد فيفا يف رده عىل سؤال لفرانس برس
بخصوص هذا القرار ،أن�ه لم يتلق حتى
اآلن “أي اشعار رس�مي بمثل هذا القرار
من قبل الوزارة السويرسية”.
وأض�اف“ :الفيف�ا س�يدرس جمي�ع
الخيارات الرشعية كي يضمن محاس�بة
جميع األشخاص املسؤولني”.
وأوض�ح بات�ر“ :هذا اإلع�ان يشء جيد
بالفع�ل ،خصوصا وأنه ج�اء بعد خمس
س�نوات بالضبط من ق�راري التخيل عن
رئاسة الفيفا”.

وكم�ا كش�فت صحيفت�ا “ل�و مون�د”
و”سودويتش�ه تش�يتونغ” األملاني�ة يف
العارش م�ن نيس�ان/أبريل املايض ،فإن
العدالة السويرسية أقفلت أحد تحقيقني
تم فتحهما ع�ام  2015ضد باتر بتهمة
“الش�ك يف اإلدارة غ�ري العادل�ة وس�وء
االئتمان”.
وأمام الفيفا عرشة أيام الس�تئناف قرار

مكتب املدعي العام يف االتحاد السويرسي
أم�ام املحكم�ة الجنائي�ة الفيدرالي�ة يف
بيلينزون.يف نهاية نيسان/أبريل املايض،
أظه�ر تقري�ر للرشط�ة حصل�ت وكالة
فرانس برس عىل نسخة منه ،أن الشكوك
“راس�خة” ح�ول س�وء ترصف وس�وء
أمانة لباتر ،بش�أن صفقة منح حقوق
ب�ث تلفزيوني مث�رية للج�دل اىل االتحاد

الكاريبي لكرة القدم ،رغم أن قرار مكتب
املدع�ي الع�ام الس�ويرسي بإغ�اق أحد
التحقيقني كان معروفا سلفا.
وأش�ار تقري�ر الرشط�ة إىل أن ش�بهات
القض�اء كان�ت تتمح�ور ح�ول توقي�ع
بات�ر “عق�دا ال يص�ب يف صال�ح فيفا”
م�ع االتحاد الكاريبي الذي كان برئاس�ة
الرتيني�دادي ج�اك وارن�ر ،املوقوف مدى
الحي�اة م�ن االتح�اد ال�دويل واملتهم من
القضاء األمريكي.
وتش�ري التقارير إىل أن باتر منح االتحاد
يَ
ملوندي�ايل جنوب
الكاريب�ي حق�وق البث
إفريقي�ا  2010والرازي�ل  ،2014بمبلغ
 600أل�ف دوالر أمريك�ي ،أي أدنى بكثري
م�ن قيمتها الس�وقية .وكان ه�ذا العقد
ال�ذي ت�م فس�خه ع�ام  ،2011س�يتيح
لوارنر تحقيق أرباح ش�خصية من إعادة
بي�ع الحقوق.وأش�ارت إح�دى وثائ�ق
التحقي�ق إىل أنه نتيجة “تقاعس الس�يد
بات�ر أم�ام االتح�اد الكاريبي أو الس�يد
وارنر ،كبّد فيفا خس�ارة وصلت اىل 3,78
مايني دوالر”.
أضاف املحققون “بفشله يف تأكيد دعوى

فيفا ض�د االتح�اد الكاريبي عن�د علمه
بذل�ك ،وافق باتر عىل أن وارنر س�يثري
نفسه بطريقة غري مرشوعة عىل حساب
االتحاد الدويل”.
بي�د أن مكتب املدعي العام الس�ويرسي
أكد يف وقت س�ابق من الشهر املايض أنه
ال يعتزم مقاضاة باتر.
وفتح القضاء السويرسي تحقيقني بحق
بات�ر املوقوف بش�بهات فس�اد وس�وء
استغال مايل.والتحقيق الثاني نال القدر
األك�ر من الضج�ة اإلعامي�ة والدولية،
واملتعل�ق بالدفعة غ�ري القانونية بقيمة
مليوني فرنك س�ويرسي يف العام ،2011
إىل الفرن�يس ميش�ال باتين�ي ،الرئي�س
الس�ابق لاتح�اد األوروبي لك�رة القدم
(ويف�ا).وأدت ه�ذه القضي�ة إىل إيق�اف
الرجل�ني يف الع�ام  2015ع�ن مزاولة أي
نشاط مرتبط بكرة القدم .وال يزال باتر
يميض فرتة اإليقاف املمتدة س�تة أعوام،
بينم�ا انته�ت عقوبة إيق�اف باتيني يف
ترشي�ن األول/أكتوب�ر امل�ايض (كان�ت
ثماني�ة أعوام بداي�ة وخفضتها محكمة
التحكيم الريايض إىل أربعة).

رابطة  NBAتسعى إلنهاء املوسم يف أكتوبر

تهدف رابطة دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني
إىل انهاء موس�م  ،2020املعلّق راهنا ً بس�بب تفيش
فريوس كورونا املستجد ،يف منتصف ترشين األول/
اكتوبر بحسب تقارير صحافية.
وأش�ارت ش�بكة “اي اس بي أن” أن�ه وفقا ً إلطار
زمني م�ن املق�رر أن يص�وّت عليه مجل�س ادارة
رابطة ال�دوري الخميس ،لن يتخطى موعد املباراة
السابعة األخرية من الدور النهائي يوم الثاني عرش
من ترشين االول/اكتوبر.
وتضع رابطتا الدوري والاعبني اللمس�ات األخرية
عىل اس�تئناف املوسم املتوقف منذ  11آذار/مارس
بسبب تفيش جائحة “كوفيد.”-19
وأضاف�ت“ :اي اس ب�ي ان” أن الرابط�ة تخط�ط
لعودة ال�دوري بمش�اركة  22فريقا ً ب�دءا ً من 31
تموز/يوليو.
وم�ن املتوقع أن تق�ام جميع املباري�ات يف مجمع
ديزن�ي يف أورالن�دو بوالي�ة فلوريدا ،م�ع بقاء كل
األندية يف املوقع لتقليل خطر تفيش كورونا.
ويحت�اج اق�رتاح الرابط�ة أمام مجل�س االدارة إىل
موافقة ثلثي االندية الثاثني املشاركة يف الدوري.
وتابع�ت“ :اي اس ب�ي ان” أن هن�اك تأيي�دا ً كبريا ً
للخط�ة الت�ي أوىص به�ا مف�وض ال�دوري آدم
سيلفر.
ومن القضايا الرئيس�ة التي يجب تسويتها ،شكل
املس�ابقة التي س�تحدد هوية املتأهل�ني إىل األدوار

االقصائية “باي أوف”.
وس�يتم إرشاك س�تة أندية ال تحت�ل مراكز مؤهلة
إىل الب�اي أوف مع اصحاب املراك�ز الثمانية األوىل
يف كل م�ن املنطقت�ني الرشقية والغربي�ة ،ليصبح

عدد املش�اركني  22مع اس�تئناف الدوري .وبحال
التصديق عىل ذلك ،س�ينتهي موس�م ثمانية أندية
باكرا ً.
وإىل األندية الثمانية من كل منطقة ،تش�ارك ستة

بنزمية متحمس جداً لعودة منافسات الليغا

أكد مهاجم ريال مدريد الدويل الفرنيس الس�ابق كريم بنزيمة أن
لدي�ه “رغبة ش�ديدة يف العودة إىل املنافس�ة” وذل�ك قبل أقل من
أس�بوعنيعىلاس�تئنافمبارياتالدورياإلس�باني.
وق�ال بنزيم�ة ( 32عام�اً) يف رشي�ط فيدي�و نرش ع�ىل املوقع
الرس�مي للن�ادي“ :لدين�ا رغبة ش�ديدة يف العودة إىل املنافس�ة
والفوز باملباريات”.
وأضاف عقب الحصة التدريبية الصباحية ،وهي من األوائل التي
يخوضها النادي امللكي بالتش�كيلة الكامل�ة“ :املباراة األوىل ضد
إيبار س�تكون مهمة جداً ،عىل أرضنا ،وس�نبذل كل ما يف وسعنا
حتى النهاية”.
ويخ�وض ريال مدري�د الذي يحتل املركز الثان�ي يف الليغا بفارق
نقطتني خلف برش�لونة املتصدر ،مباراته األوىل بعد فرتة التوقف
من�ذ  12آذار/م�ارس املايض بس�بب فريوس كورونا املس�تجد،
األح�د  14حزيران/يونيو يف تمام الس�اعة  20.30بتوقيت مكة
املكرمة ضد ضيفه إيبار ضمن املرحلة الثامنة والعرشين.
وتابع“ :ش�هران دون ملس الكرة ،كان ذلك صعبا بعض اليشء”،
مؤك�داً“ :اآلن ،نش�عر أننا بحال�ة جيدة وس�نواصل العمل معاً،
بالكرة”.
وأردف أفضل هداف للنادي امللكي هذا املوس�م برصيد  19هدفاً،
قائاً“ :اليوم خضنا مباراة (تدريبية) ،واالنطباعات كانت جيدة

جدا ً بالنسبة للجميع”.
وعاد ريال مدري�د إىل التدري�ب باملجموعة الكاملة
االثن�ني امل�ايض طبق�ا للروتوك�ول الصحي
الصارم الذي وضعت�ه رابطة الدوري قبل
استئناف البطولة.
وكش�ف بنزيمة عن رس�الة مواطنه
زي�ن الدي�ن زي�دان م�درب النادي
امللك�ي ،وق�ال “+زي�زو( +لق�ب
زيدان) هي أن نس�تمتع ونستغل
لع�ب ك�رة الق�دم” ،معربا عن
أمل�ه يف مش�اهدة الجماه�ري
باملدرج�ات يف أق�رب وق�ت
ممكن.
وأبرز“ :سيكون األمر مختلفا
بالتأكيد .ما زلن�ا بحاجة إىل
الجماه�ري” ،مش�ريا إىل أن�ه
حت�ى بدونه�م “نح�ن نعلم
أن ما يتعني علين�ا القيام به،
الف�وز باملباري�ات واس�تهداف
املركز األول”.

مينا يغيب عن إيفرتون عدة أسابيع بسبب إصابة عضلية
س�يغيب يريي مين�ا الع�ب إيفرتون عن
اس�تئناف الدوري اإلنكلي�زي املمتاز بعد
أن أعلن النادي غيابه لعدة أسابيع بسبب
إصابة عضلية أثناء التدريبات األس�بوع
املايض.ولع�ب قل�ب الدف�اع الكولومب�ي
البال�غ من العمر  25عام�ا ً دورا ً محوريا ً
مع إيفرتون وخاض  25مباراة يف الدوري

هذا املوس�م .كما س�جل هدفني يف الفوز
 3-2عىل مستضيفه واتفورد يف شباط/
فراير.
وقال النادي يف بيان” :يؤكد نادي إيفرتون
أن يريي مينا سيغيب لعدة أسابيع بسبب
إصاب�ة عضلية .وأكدت فحوص األش�عة
أن ال�دويل الكولومب�ي يعاني م�ن تمزق

جزئي يف عضلة بالس�اق اليرسى
بع�د إصابت�ه خ�ال التدريب�ات
األسبوع املايض”.
مين�ا هو ثاني العب من إيفرتون
يعاني من إصابة قبل اس�تئناف
الدوري هذا الشهر.
وس�يغيب الع�ب الوس�ط ج�ان
فيلي�ب غبام�ان ال�ذي لع�ب
مبارات�ني فق�ط يف ال�دوري هذا
املوس�م حتى نهاية الدوري بعد
تعرضه إلصابة يف أربطة الكاحل
تتطلب جراحة.
وس�يغيب الع�ب منتخ�ب ك�وت
ديف�وار ملدة س�تة أش�هر.ويحتل
إيفرت�ون املركز  12قبل اس�تئناف
ال�دوري يف 17
حزيران/يوني�و
عق�ب التوق�ف
ملدة ثاثة أشهر
بس�بب وب�اء
كوفيد.-19

أندي�ة ال يقل ف�ارق انتصاراتها عن س�تة مقارنة
بصاحب املركز الثام�ن يف كل منطقة ،ما يعني أن
هذه األندية س�تكون بحس�ب الرتتي�ب الحايل نيو
أورليان�ز بيليكان�ز ،بورتاند ترايل بايزرز ،س�ان
أنتون�و س�بريز وس�اكرامنتو كينغز م�ن املنطقة
الغربية وواشنطن ويزاردز من الرشقية.
قال لويد بريس مدرب أتانتا هوكس وصيف القاع
يف املنطق�ة الرشقي�ة ،إن اقصاء فريق�ه عن بقية
املوس�م سيش�كل رضبة لتشكيلته الش�ابة “أكثر
م�ا يمكننا االس�تفادة من�ه هو لعب كرة الس�لة.
إذا اس�تؤنف املوس�م ول�م نكن ج�زءا ً من�ه ،فهذا
ي�رض بتطوّرنا ،يرض بمنتجنا ،ي�رض بقدرتنا عىل
االستمرار بزخم نحتاجه املوسم املقبل”.
و ُيتوقع أن يتضمن استئناف الدوري حجرا ً صحيا ً
لاعبني ألسبوعني يف مدنهم ،بني أسبوع وأسبوعني
م�ن التمارين يف ماع�ب األندية ثم أس�بوعني من
املعسكرات التدريبية.
وكان املوس�م قد توقف بعد إصابة العب يوتا جاز
الفرنيس رودي غوبري بفريوس كورونا .وحتى اآلن
أصيب نح�و عرشة العبني من ال�دوري بالفريوس
من دون تحديد هوياتهم.
ُ
وتع�د الواليات املتحدة أكثر الدول تأثرا ً ب�”كوفيد-
 ”19م�ن حيث الوفي�ات ،إذ بلغ عدده�ا حتى أول
أم�س الثاث�اء نح�و  108آالف ،علم�ا ً ب�أن الباد
أحصت أكثر من  1,8مليون إصابة بالفريوس.
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جيسوس وفالمنغو  ...جتديد
الشراكة املثمرة

م�دد فامنغ�و الرازييل التعاق�د مع مدربه الرتغ�ايل جورجي
جيس�وس حتى عام  ،2021بحسب ما أعلن املدرب نفسه عىل
حسابه يف إنستغرام فجر أمس األربعاء.
وتوىل جيس�وس ( 65عاماً) ،تدريب فامنغو العام املايض وقاد
النادي إىل ثاثة ألقاب يف عام .2019
وكتب جيسوس عىل إنس�تغرام“ :توصل ممثيل إىل اتفاق اليوم
مع مجلس إدارة فامنغو لتجديد عقدي ملدة عام آخر”.
وأض�اف“ :كان�ت عاقاتي الودية م�ع الفريق بأكمل�ه وإدارة
ْ
وس�اهمت يف
الن�ادي ومحب�ي فامنغ�و حاس�مة يف قلب�ي،
اتخ�اذ قراري بش�كل واضح ،ش�كرا ً لكم جميع�ا ً عىل لطفكم
ودعمكم”.
وقاد جيس�وس فامنغو إىل  41فوزا ً م�ن  55مباراة منذ توليه
املسؤولية يف يونيو /حزيران من العام املايض.
وكان الف�وز ب�كأس ليرتادوري�س األول لن�ادي أس�طورة
السامبازيكو منذ عام .1981

ليون يتعاقد نهائياً مع إيكاميب

أعل�ن ن�ادي أوملبيك ليون الفرن�يس أنه تعاق�د نهائيا مع كارل
توكو إيكامبي مهاجم الكامريون املعار من فياريال اإلس�باني
ملدة أربع سنوات.
وقام ليون بتفعيل بند يسمح برشاء الاعب مقابل  11.5مليون
يورو ( 12.86مليون دوالر).
وس�جل إيكامب�ي ( 27عام�ا) هدف�ني يف ثمان�ي مباري�ات يف
ال�دوري منذ االنضمام إىل النادي عىل س�بيل اإلع�ارة يف يناير/
كانون الثاني.
وقال النادي الفرنيس يف بيان“ :يسعدنا اإلعان عن تفعيل ليون
لبند رشاء إيكامبي من فياريال”.
ّ
وقع الاعب الدويل الكامريوني عقدا ألربع سنوات.
ودافع إيكامبي ،الذي خ�اض  30مباراة مع منتخب باده ،عن
أل�وان ن�ادي أنجيه املناف�س يف الدوري الفرنيس م�ن  2016إىل
 2018وفاز بجائزة أفضل العب أفريقي يف دوري األضواء.

فودين العب مانشسرت سييت خيرق قواعد التباعد االجتماعي
أصبح فيل فودين العب وسط مانشسرت سيتي أحدث العب يف الدوري اإلنكليزي
املمت�از لكرة الق�دم يخرق قواع�د التباع�د االجتماعي يف خض�م جائحة
فريوس كورونا بعد أن تم تصويره وهو يلعب عىل شاطئ فورمبي يف
مرسيسايد.وذكرت وسائل إعام بريطانية أن الاعب البالغ من
العمر  20عاما لعب كرة القدم مع بعض مرتادي الشاطئ
والتق�ط معهم الصور.وأضافت أن النادي س�يتحدث
إىل الاع�ب لتذكريه بمس�ؤولياته وحثه عىل اتباع
اإلرشادات الحكومية.ويف أبريل/نيسان املايض
ووكر مدافع سيتي إجراءآت انضباطية بسبب
واج�ه كاي�ل
الع�زل العام يف بريطانيا بعد أن اس�تضاف
انته�اك قي�ود
وع�اد العبو ال�دوري اإلنكلي�زي املمتاز إىل
حف�ا يف منزله.
اس�تئناف املس�ابقة يف  17يونيو/حزيران
التدريبات قبل
أشهر من توقف النشاط بسبب الوباء.
بع�د ثاث�ة

إنفانتينو يطالب بالتصفيق وليس العقوبة
للمتضامنني مع فلويد

طال�ب رئي�س االتح�اد ال�دويل لك�رة القدم
الس�ويرسي جان�ي إنفانتين�و ب�”التصفيق
وليس العقوبة” بحق العبني يف البوندس�ليغا
كان�وا أعرب�وا ع�ن تضامنه�م م�ع املواطن
األمريكي األسود جورج فلويد الذي قىض عىل
يد رشطة ب�اده ،فيم�ا دعت الهيئ�ة الكروية
الدولي�ة اىل “تحكي�م املنط�ق” يف التعام�ل م�ع
ف�رض عقوبات محتملة عليه�م بموجب قوانني
اللعب.
واعت�ر إنفانتين�و يف ترصيح�ات أرس�لها لوكالة
فران�س ب�رس أنه “لرف�ع أي غموض فيم�ا يتعلق
بمس�ابقات الفيفا ،يجب أن تستحق االحتجاجات
األخ�رية لاعب�ني خ�ال مباري�ات البوندس�ليغا
التصفيق وليس العقوبة”.
وأضاف“ :يجب علينا جميعا أن نقول ال ألي شكل
من أشكال العنرصية والتمييز .يجب علينا جميعا
أن نقول ال للعنف وجميع أشكاله”.
وجاء هذا املوقف بعد يوم من اإلعان البوندسليغا
فتح تحقيق يف املوضوع.
وأكد الفيفا يف بيان انه “يتفهم ( )...تماما عمق
املش�اعر واملخ�اوف التي عر عنه�ا العديد من
العبي كرة القدم يف أعقاب الظروف املأس�اوية
لقضية ج�ورج فلوي�د” البالغ م�ن العمر 46
عاما وال�ذي قىض اختناقا قبل نحو أس�بوع،
عىل أي�دي رشطي أبي�ض يف مينيابوليس ثبته
ع�ىل األرض وركع فوق عنقه ،يف حادثة أثارت
موجة احتجاجات عارمة متواصلة يف عرشات

املدن األمريكية..
لك�ن االتحاد الذي س�بق ل�ه أن أطلق حمات ع�دة مناهضة
للعنرصية ،أملح اىل ان اتخاذ إجراء بحق الاعبني يف هذه الحالة،
لن يكون بالرضورة إلزاميا.
وتاب�عُ “ :يرتك تطبي�ق قوانني اللعب�ة الصادرة ع�ن (إيفاب)
ملنظمي البطوالت الذين عليهم تحكيم املنطق واألخذ باالعتبار
الظروف املحيطة باالحداث”.
وخال مباريات عطلة نهاية األس�بوع يف البوندس�ليغا ،وجه
ع�دد م�ن الاعبني رس�ائل تضامن م�ع فلويد .وأظه�ر العبا
بوروس�يا دورتمون�د اإلنكلي�زي جاي�دون سانش�و واملغربي
أرشف حكيم�ي قميص�ا داخليا كت�ب علي�ه “العدالة لجورج
فلويد” ،بينما احتفل الفرنيس ماركوس تورام العب بوروسيا
مونش�نغادباخ بتس�جيل هدف من خال الرك�وع عىل ركبة
واحدة ،ووضع العب شالكه األمريكي ويستون ماكيني شارة
حول ساعده كتب عليها “العدالة لجورج”.
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اغتيال املصور الصحفي نبيل القعيطي أثناء خروجه من منزله يف عدن
عدن /متابعة الزوراء:
اغت�ال مس�لحون مجهول�ون ،الثالث�اء،
املصور الصحفي اليمني ومراس�ل وكالة
األنب�اء الفرنس�ية نبيل القعيط�ي ،أثناء
خروج�ه م�ن منزله يف منطقة دار س�عد
بعدن ،ما يعت�ر تدهورا خطريا يف أوضاع
العمل الصحايف الذي يعاني أصال أوضاعا
صعبة يف اليمن.
وذكرت مصادر إعالمية أن القعيطي تويف
بعد وق�ت قصري من نقله إىل مستش�فى
تاب�ع ملنظم�ة أطب�اء ب�ال ح�دود ،جراء
الطلقات النارية التي اخرتقت جسده.
وق�ال مدير األخبار يف وكالة فرانس برس
فيل تشتويند “إننا مصدومون من جريمة
قتل صحايف شجاع يقوم بعمله عىل الرغم
من كل التهديدات والرتهيب”.
وأضاف “س�اعد نبي�ل ،من خ�الل عمله
مع وكال�ة فرانس برس خالل الس�نوات
املاضية ،عىل إظهار حقيقة النزاع اليمني
امل�روع .وكانت نوعية عمل�ه مقدرة عىل
نطاق واسع”.
ونجا القعيط�ي من امل�وت يف أوائل يناير
 2019بع�د هج�وم ش�نه املتم�ردون
الحوثي�ون بطائ�رة دون طي�ار عىل أكر
قاع�دة عس�كرية يف البالد ،قاع�دة العند
الجوية يف محافظة لحج أثناء استعراض
عس�كري كان يق�وم بتغطيت�ه .وقت�ل
مس�ؤولون يمنيون بارزون بينهم رئيس
االس�تخبارات العس�كرية ونائ�ب رئيس
هيئة األركان يف الهجوم.وربط ناش�طون
وإعالميون بن عملية االغتيال ،والنشاط

اإلعالم�ي ال�ذي كان يق�وم ب�ه الصحايف
القعيط�ي خ�الل تغطيت�ه للمواجه�ات
يف محافظ�ة أب�ن (رشق ع�دن) وطالبوا
السلطات األمنية يف عدن برسعة التحقيق
يف الحادثة وتقديم الجناة للمحاكمة.
ودان وكي�ل وزارة اإلع�الم اليمنية نجيب
غالب اغتيال القعيط�ي .وقال “أعتقد أن
استهداف الصحايف نبيل القعيطي بعملية
اغتيال منظمة ومخطط لها مس�بقا هو
اس�تهداف للصحاف�ة والصحافي�ن يف
اليمن ،ويعكس فشل وأخطاء كل األطراف

املتصارعة يف اليمن”.
وأض�اف “نحن ندين ه�ذه الجريمة بحق
الصح�ايف القعيط�ي ال�ذي كان عمله هو
نقل األح�داث والحقائق بالصورة ،ويبدو
أن عمل�ه أث�ار حفيظ�ة بع�ض األطراف
املتطرفة نتيجة نش�اطه الصحايف املكثف
يف اآلونة األخرية”.
وأدان وزي�ر حقوق اإلنس�ان يف الحكومة
اليمني�ة محمد عس�كر جريم�ة االغتيال
وق�ال يف تغري�دة عىل تويرت “أدين بأش�د
العبارات اغتيال الصحايف نبيل القعيطي،

يف محاولة جديدة إلسكات الحق يف حرية
التعب�ري وكش�ف الحقيق�ة ،والتي تعيش
اليم�ن أس�وأ فصوله�ا ،أدعو الس�لطات
يف ع�دن إىل تحمل مس�ؤوليتها يف كش�ف
الجناة وتقديمه�م للعدالة ،خالص العزاء
ألرسته ولألرسة الصحافية اليمنية”.
ووص�ف نبي�ل األس�يدي رئي�س لجن�ة
التدري�ب والتأهي�ل يف نقاب�ة الصحافين
اليمنين ،اغتي�ال الصحايف القعيطي بأنه
“تعبري عن اس�تراء حالة العداء املفرط
تج�اه الصحاف�ة يف اليم�ن ،وتأكي�د عىل
خط�ورة املرحلة التي وصلت إليها أوضاع
الصحافين يف ظل حالة العداء الس�يايس
والرصاع�ات والح�رب متع�ددة األطراف
التي أصبح الصحافيون أبرز ضحاياها”.
وأش�ار األسيدي يف ترصيح ل�“العرب” إىل
أن الصحافين يف اليمن باتوا مس�تهدفن
م�ن جمي�ع األط�راف املتحارب�ة به�دف
إش�غال ال�رأي الع�ام وإخف�اء الحقيقة،
وعر عن خش�يته م�ن التالع�ب بقضية
اغتيال القعيطي كغريه من الصحافين.
وطالب الجه�ات األمنية يف عدن برضورة
مب�ارشة التحقي�ق يف الحادث�ة وكش�ف
الحقائ�ق أم�ام ال�رأي الع�ام وع�دم
الس�ماح بتحويل ه�ذه القضي�ة إىل جزء
م�ن التجاذبات السياس�ية الت�ي تحولت
إىل وس�يلة للتحري�ض ع�ىل الصحافي�ن
باعتبارهم الضحية.
ولفت إىل تزايد أعداد القتىل من العاملن يف
الصحافة اليمنية ليص�ل العدد منذ بداية
الح�رب إىل  37صحافيا يمني�ا قتلوا وهم

يمارس�ون عملهم الصحايف وكان آخرهم
نبيل القعيطي.
وق�ال األس�يدي إن ع�دد املعتقل�ن م�ن
الصحافين اليمنين خالل خمس�ة أعوام
فقط تجاوز الثالث مئ�ة ،تم اعتقالهم أو
احتجازه�م لفرتات متفاوتة بينما ما زال
 17منهم مختطفن حتى اليوم  14منهم
معتقل�ون م�ن قب�ل الحوثي�ن وصحايف
يف م�أرب وصحايف يف حرضم�وت ،وثالث
مختطف من قبل تنظيم القاعدة.
وأدان االتحاد الدويل للصحافين يف تغريدة
عىل حس�ابه الرس�مي يف تويرت االغتيال،
ونر االتحاد عىل املنصة “اغتيال املصور
امليداني نبيل حسن القعيطي –من وكالة
األنباء الفرنس�ية -يف عملية إرهابية أمام
منزله بمدينة ع�دن .ال لقتل الصحافين،
ال لإلف�الت من العق�اب ملرتكبي الجريمة
والجهات املسؤولة”.
وأث�ار اغتي�ال الصح�ايف نبي�ل القعيطي
موج�ة م�ن الح�زن والغض�ب يف مواقع
التواص�ل االجتماع�ي الت�ي كان ينش�ط
عليه�ا م�ن خ�الل ن�ر ص�ور وأخب�ار
املواجه�ات يف أب�ن ب�ن ق�وات الحكومة
وقوات املجلس االنتقايل الجنوبي.
واش�تهر القعيطي بشجاعته الصحافية،
حي�ث غط�ى ح�رب تحرير ع�دن وحرب
تحرير مأرب ،كما ش�ارك يف تغطية حرب
الس�احل الغرب�ي ،قب�ل أن يراف�ق قوات
املجلس االنتقايل الجنوبي يف جبهات أبن.
وق�ال الصح�ايف اليمني ع�زت مصطفى،
إن “الوص�ول إىل اتخ�اذ ق�رار بالتصفية

الجس�دية ملص�ور صحايف ال يملك س�وى
كامرياته لنقل األح�داث يدلل عىل أمرين،
األثر الكبري الذي اس�تطاع ه�ذا الصحايف
إحداث�ه وس�ط ال�رأي الع�ام يف الداخ�ل
والخارج؛ وثان ًي�ا أن الجماعات اإلرهابية
ترضرت م�ن عمل�ه وش�عبيته واملتابعة
الواس�عة الت�ي كان يحظى به�ا فقررت
اغتيال�ه” .وأض�اف مصطف�ى “كان�ت
ش�جاعة القعيط�ي االس�تثنائية تث�ري
الف�زع يف نف�وس اإلرهابي�ن الجبن�اء يف
مختل�ف املحطات وجبه�ات الحرب التي
ش�ارك القعيط�ي يف تغطيته�ا بالص�ور
ونقل حقائقها للعالم ،واتس�عت عدس�ة
كامريات�ه لنق�ل املعاناة اإلنس�انية يف كل
ً
ً
موثوقا
ترمومرتا
مكان مر به كما أصبح
لدى العامة يقيس�ون م�ن خالله صدقية
األخب�ار وس�ط الكم الهائل م�ن التضليل
والتزييف”.
واعتر القعيطي مص�درًا موثوقا لألخبار
ل�دى العامة من ب�ن كل الضخ اإلعالمي،
وكان ملعلومات�ه الق�ول الفص�ل وكان�ت
عدس�ة كامريات�ه حاس�مة يف بي�ان
الحقيقة.
وكان القعيطي ( 34عاما) مرشحا نهائيا
عن فئة األخبار لجائزة “روري بيك” التي
تمنح ألفضل صحافيي الفيديو املستقلن
يف ع�ام  .2016وه�و أب لثالث�ة أطف�ال
وزوجته حامل.
وجاء اليم�ن يف املركز  167من أصل 180
وف�ق التصنيف العاملي لحري�ة الصحافة
التابع ملنظمة “مراسلون بال حدود”.

بسبب االحتجاجات التي اجتاحت الواليات المتحدة

فازت مؤخراً بجائزة “الشجاعة الصحافية”

وسائل إعالم صينية تتهكم على اإلدارة األمريكية

الصحفية السورية يقني بيدو تغطي احلرب بكامريتها يف إدلب متحدية القصف والعادات

بكني/الشرق األوسط :
َّ
وف�رت االحتجاجات املناهض�ة للعنرصية
يف الوالي�ات املتح�دة م�ادة آلل�ة الدعاي�ة
الصيني�ة ،الت�ي وصف�ت واش�نطن بأنها
منافق�ة ،بس�بب دعمه�ا لالحتجاجات يف
هون�غ كون�غ ،ويف الوق�ت نفس�ه التهديد
بقمعها يف الداخل.
وكتبت صحيفة «غلوبال تايمز» ،اململوكة
للدول�ة يف الص�ن ،ام�س األربع�اء ،أن
تهدي�دات الرئيس األمريك�ي دونالد ترمب
بن�ر الجي�ش لقم�ع االحتجاج�ات التي
أثارتها وفاة األمريكي ذي البرة السمراء
جورج فلويد تمثل «الرد األكثر تطرفا ً عىل
الفوىض بن الحكومات حول العالم».
ويأت�ي التعليق قبل ي�وم واحد من الذكرى
الحادي�ة والثالث�ن لحملة القم�ع العنيفة
التي شنتها الصن ضد املتظاهرين املؤيدين
للديمقراطية يف ميدان تيانانمن.
وعىل مدار األسبوع املايض ،دأب املسؤولون

الصيني�ون ووس�ائل اإلع�الم الحكومي�ة
ع�ىل إج�راء مقارنات ب�ن االضطرابات يف
الواليات املتحدة واملظاهرات الحاشدة التي
شهدتها هونغ كونغ العام املايض.
وه�دد ترم�ب األس�بوع امل�ايض ،بإلغ�اء
الوض�ع التج�اري الخ�اص لهون�غ كونغ
م�ع الواليات املتحدة ،بس�بب قانون لألمن
القوم�ي دعمته بكن .وكان ترمب قد َّ
وقع
يف نوفم�ر (تري�ن الثان�ي) امل�ايض عىل
م�روع قانون يدعم املتظاهرين يف هونغ
كونغ.وأش�ارت «غلوب�ال تايم�ز» األح�د
املايض إىل ترصيح لرئيس�ة مجلس النواب
األمريكي نانيس بيلويس العام املايض ،قالت
في�ه إن مظاه�رات هونغ كونغ «مش�هد
جميل يستحق املشاهدة».
وأضافت الصحيفة أن الواليات املتحدة «لم
تك�ن تتوقع أن ينتر ه�ذا املنظر الجميل
به�ذه الرسعة؛ بحيث يمكنه�م رؤيته اآلن
من نوافذهم».

تذرعه بحرية التعبير لم يعد مقنعا

زاكربرغ يف موقف عصيب لتساهله مع منشورات ترامب
نيويورك/ميدل ايست اونالين:
انتق�د مس�ؤولون يف جمعي�ات أمريكي�ة
للدفاع عن الحقوق املدنية بش�دة مؤسس
فيس�بوك مارك زاكرب�رغ وخصوصا لعدم
إقدام�ه ع�ىل التخفيف م�ن حدة رس�ائل
لدونالد ترامب مثرية للجدل.
وأعلن كل من فانيتا غوبتا وش�رييلن افيل
ورشاد روبنسون الذين يرتأسون املنظمات
الث�الث الرئيس�ية التي تعن�ى بالدفاع عن
الحقوق املدنية يف الواليات املتحدة “نش�عر
بالخيب�ة والدهش�ة لتري�رات م�ارك غري
املفهوم�ة حول ق�رار الحفاظ ع�ىل أقوال
ترامب”.ويأت�ي رد فعله�م بع�د محادث�ة
هاتفية مس�اء اإلثنن املايض مع زاكربرغ
وش�رييل س�اندبرغ املس�ؤولة الثاني�ة يف
فيس�بوك.وقرر موقع التواصل االجتماعي
عدم التخفي�ف من وطأة رس�ائل الرئيس
األمريك�ي ح�ول التصوي�ت االلكرتون�ي
والتهدي�د باللجوء إىل الق�وة ضد املواطنن
األمريكي�ن الذي�ن يتظاه�رون احتجاج�ا
عىل عن�ف الرطة والعنرصي�ة والتفاوت
االجتماعي.
وأكدوا “أنه (مارك زاكربرغ) لم يبد تفهما
بش�أن القيود التاريخي�ة واملعارصة لحق
التصوي�ت ويرف�ض االع�رتاف ألي درجة

يس�هل موق�ع فيس�بوك دع�وات ترام�ب
الستخدام العنف ضد املتظاهرين”.
وأضافوا “يخلق مارك س�ابقة خطرية جدا
ألص�وات أخرى س�تديل بترصيحات ضارة
عىل فيسبوك”.
ويجد زاكربرغ نفس�ه يف موقف حس�اس
بع�د أن اتخذ موقفا مغايرا ملؤس�س تويرت
ج�اك دوريس اث�ر اته�ام املوق�ع الرئي�س
األمريكي بن�ر معلوم�ات كاذبة وحجبه
تغريدة تحرض عىل العنف.
وفض�ل زاكربرغ ت�رك املنش�ورات ظاهرة
وعىل حاله�ا متذرعا بحري�ة التعبري وحق
الجمهور يف االطالع عىل املعلومات.
ويف الداخ�ل انتق�د موظف�ون يف فيس�بوك
موق�ف زاكرب�رغ وب�دأوا اإلثن�ن إرضاب�ا
الكرتوني�ا لتأكي�د معارضته�م سياس�ة
يصفونها بأنها متساهلة جدا.
وقال متحدث باس�م فيس�بوك معلقا عىل
االتصال الهاتفي الذي حصل مساء اإلثنن
“نش�عر باالمتنان أن يكون مس�ؤولون يف
مجموع�ات للدف�اع ع�ن الحق�وق املدنية
أخذوا الوقت لتقاسم مالحظاتهم الرصيحة
والنزيهة مع مارك وشرييل”.
وأض�اف “أنه وقت مه�م لإلصغاء ونرتقب
مواصلة هذه االتصاالت”.

إدلب  /سوريا:
ليست الحرب هي العقبة الرئيسية
التي واجهتها الصحفية يقن بيدو
أثناء عمله�ا يف تغطية األحداث يف
مدينة إدل�ب الس�ورية املحافظة
والخاضع�ة لس�يطرة فصائ�ل
إس�المية متش�ددة ،والت�ي تعتر
تغطي�ة الحروب وصن�ع التقارير
الصحفي�ة يف قل�ب الرصاع�ات
“وظيفة للرجال”.
وتتح�دث بي�دو ع�ن العقب�ات
الكثرية الت�ي واجهتها يف مجتمع
محاف�ظ وقال�ت “عندم�ا ب�دأت
بالعم�ل الصحف�ي واجهتني عدة
صعوبات ،منذ البداية ،لكن اليشء
ال�ذي كان دائما يجعلني اس�تمر
بعم�ي هو الوج�ع ال�ذي نعانيه،
لدين�ا رس�الة ،لدين�ا قضية يجب
أن تصل إىل العالم ،كنت أحاول أن
أغط�ي املجازر وأغط�ي القصف،
ألنها األس�اس والس�بب الرئييس
الذي أبرز كل املشاكل بعدها”.
وف�ازت بي�دو البالغة م�ن العمر
 26عام�ا ،والت�ي حمل�ت كامريا
التصوي�ر ألول م�رة ع�ام 2015
بع�د بض�ع س�نوات م�ن ان�دالع
الحرب األهلي�ة يف بالدها ،بجائزة
“الش�جاعة الصحافي�ة” مؤخراً،
وتعت�ر الكام�ريا الصغ�رية يف
يدها هي أغىل م�ا تملكه وأعز ما
تقتنيه.
وتق�ول إنه�ا ش�عرت ب�أن م�ن

واجبها توثي�ق التبعات والعواقب
املرتتب�ة ع�ىل الغ�ارات الجوي�ة
والهجم�ات عىل مس�قط رأس�ها
يف إدل�ب .وأصبح�ت واح�دة م�ن
أوليات النس�اء الالئ�ي يقمن ببث
املوضوعات والتقارير من املنطقة،
حس�ب ق�ول املؤسس�ة الدولي�ة
لإلع�الم النس�ائي ،الت�ي منحتها
الجائ�زة .وأضاف�ت “م�ع الوقت
اس�تطعت أن أكسب احرتام فئات
كثرية ،وصاروا يش�جعونني ،كان
هناك بعض الن�اس الذين قالوا يل

إن هذا العمل سلبي وهو حكر عىل
الرج�ال ،وإن هذه مهن�ة الرجال
وهي عم�ل متعب للنس�اء لكنهم
ش�جعوني الحقا ،وقال�وا يل طاملا
اس�تطعت الصمود بهذه الساحة
فمعنى ذلك أن الفتاة تستطيع أن
تش�تغل يف هذا املجال ،يمكنها أن
تقدم ش�يئا مهما وتثبت نفس�ها
وتؤثر ويكون لديها صوت”.
ويف اآلونة األخرية ،س�اهمت بيدو
يف تقديم تقارير إىل وكاالت األنباء
العاملية ،معرض�ة حياتها للخطر

وهي ته�رع إىل مواق�ع الهجمات
والتفج�ريات .لك�ن ه�ذا كان ل�ه
تأثري نفيس عليها.
وقال�ت “أتذك�ر أن�ه يف الكثري من
املواق�ف أو املج�ازر الت�ي حدثت
وقف�ت يف املستش�فى عاجزة عن
التصوير ،علم�ا أنه كان يف صورة
يج�ب أن تنقل .كن�ت عاجزة عن
البكاء ،غ�ري قادرة عىل اإلمس�اك
بالكام�ريا وال قادرة عىل مواس�اة
م�ن ه�م أمام�ي ،كن�ت فق�ط
أنظ�ر ،والطريان فوقنا بالس�ماء،

كنت أنظ�ر للناس الذي�ن يبكون
ش�هداءهم ،الن�اس الذين يبكون
أطفاله�م ،وش�عرت أن كل م�ا
أعمل�ه ال يفي�د بيشء”.وأضافت
“لك�ن ه�ذه الجائ�زة أحيت لدي
األمل ،يل وللكثري من األشخاص”.
وتابع�ت متحدث�ة ع�ن الجائ�زة
“ه�ي دف�ع إيجاب�ي يل ،صحي�ح
أنني ل�م أكن أنتظره�ا أو لم أكن
أفك�ر بالعم�ل م�ن أج�ل الف�وز
بالجائزة لكنه�ا يشء يدفعني إىل
االس�تمرار بعمي بشكل إيجابي،
ألن هن�اك م�ن ق�در ه�ذا العمل
الرس�الة”.ومُ نحت
ووصلت�ه
جائزة الش�جاعة الصحافية ملئة
صحافي�ة يف  56دول�ة“ ،حطمن
الحواجز وأبن الصمت”.
وب�دأت بي�دو ،التي درس�ت علم
االجتماع ونالت شهادتها العلمية
فيه ،تمارس الصحافة كمواطنة
صحافية أو صحافية من الشعب،
ووثق�ت األح�داث ع�ىل منصاتها
ع�ر منص�ات وس�ائل التواص�ل
االجتماع�ي ،وتعرض�ت نتيج�ة
ذل�ك لحمل�ة تحريض وش�ائعات
رشس�ة من قبل منارصي النظام
الس�وري.ويف شمال غرب سوريا،
يعيش حوايل ثالثة مالين شخص
محارصي�ن يف معق�ل للمعارضة
آخ�ذ يف التقل�ص بعد أن س�حقه
القص�ف والرضب�ات ع�ىل م�دى
أشهر ،السيما يف إدلب.

الجزائر تشجع الصحف على التحول الرقمي

وزير االتصال اجلزائري  :تراجع استعمال النسخ الورقية يتطلب انتقال حتمي إىل الصحافة الرقمية
اجلزائر /متابعة الزوراء:
أكد وزير االتصال الناطق الرسمي للحكومة
الجزائري�ة ،عم�ار بلحيم�ر ،أن انتق�ال
الصحافة املكتوبة إىل الرقمنة أصبح رضورة
“حتمي�ة” ملواكبة التطور التكنولوجي الذي
يش�هده القطاع ،لكن صحافيون يش�ريون
إىل معوق�ات عدي�دة تواج�ه الصحاف�ة
اإللكرتونية.
وقال بلحيمر يف كلمة له خالل حفل تنصيب
املدي�ر الع�ام الجدي�د ليومي�ة “الش�عب”
مصطف�ى همي�يس ،إن “انتق�ال الصحافة
املكتوب�ة إىل الرقمنة أصبح رضورة حتمية،
بالنظ�ر إىل التط�ور الذي تش�هده الس�احة
اإلعالمي�ة ،وه�ذا يف ظ�ل تخ�ي العدي�د من
الصحف عىل الطبعة الورقية وتوجهها نحو
الطبعة اإللكرتونية”.
وأوضح أن استعمال النسخ الورقية تراجع
بنس�بة  80باملائة م�ا ب�ن  2010و،2019
مضيفا أن هذه النسبة تراجعت بدورها مع
انتش�ار فايروس كورونا ع�ر العالم ،وهذا
ما يتطل�ب “االنتقال الحتم�ي إىل الصحافة
الرقمية”.واعت�ر متابع�ون أن ترصيح�ات
بلحيمر تتجاهل الواق�ع الكارثي للصحافة

اإللكرتونية يف الجزائر ،يف ظل حالة الفوىض
التي تطغى عليه بس�بب ع�دم وجود آليات
واضح�ة تؤطره.وقالوا إن الف�راغ القانوني
ح�د م�ن ق�درة العامل�ن يف الصحاف�ة
اإللكرتونية من أداء مهامهم ،لكن الحكومة
تش�جع نح�و التح�ول الرقم�ي للتخفي�ف
م�ن املطالب الت�ي تواجهها ب�رضورة دعم
الصحاف�ة الورقية وإنقاذها ،دون أن يكون
لديها خطة واضحة أو اس�رتاتيجية لتنظيم

هذا القطاع.وتؤكد األرقام الرسمية اختفاء
 60صحيف�ة ب�ن يومي�ة وأس�بوعية من�ذ
 ،2014كم�ا أن العائدات اإلعالنية العمومية
تراجعت بأكثر من  60باملئة.
 60صحيف�ة بن يومية وأس�بوعية اختفت
منذ ع�ام  ،2014وعائ�دات اإلعالن تراجعت
ب� 60يف املئةوانتقد بلحيمر يف عدة مناسبات
س�ابقة املحتوى الصحفي وقال” أن ش�كل
ومحت�وى الصحافة الوطني�ة بصفة عامة

يجذب بش�كل معتدل إال أن لها نقاط ضعف
هيكلية من حيث املحتوى”.
وأضاف أن هذه املالحظة تخص جميع أنواع
الصحافة الوطنية من املكتوبة ،املس�موعة،
واملرئي�ة وحت�ى اإللكرتوني�ة ،معت�را أن
وس�ائل اإلع�الم ال تضطل�ع بالتزاماته�ا
الخاصة بأخالقيات املهنة معربا عن أس�فه
للنتيج�ة النهائي�ة الت�ي تتمث�ل يف مج�رد
عروض تحريرية ضعيف�ة وغري جذابة عىل
العموم م�ع إحس�اس القارئ أو املس�تمع
بأن�ه أمام صحافة تقدم معلومة ناقصة بل
أكثر من ذلك تحرفها وأنها مقرصة يف انتاج
املضامن ذات معنى.
واس�تغرب صحفي�ون ه�ذه الترصيح�ات
يف ظ�ل مالحق�ة العامل�ن يف قط�اع اإلعالم
والرقابة املفروضة عليهم.
وتس�اءلوا كيف تطالب الحكومة بتحس�ن
ج�ودة الصحافة واملحت�وى اإلعالمي ،بينما
تضي�ق الخن�اق ع�ىل الصحفين ووس�ائل
اإلع�الم ويتع�رض اإلعالمي�ون إىل املالحقة
القضائي�ة عن�د تج�اوز الخط�وط الحمراء
وتغطي�ة موضوع�ات ال تري�د الحكوم�ة
اإلضاءة عليها.
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القاص والروائي العراقي نعيم عبد مهلهل يف ضيافة ثقافة الزوراء
الزوراء  /خاص
القاص والروائي والشاعر العراقي نعيم عبد
مهلهل من الصعب أن تحرص قلمه يف جنس
ادبي واح�د وتكتب عنه  ،فه�و مثل طائر ال
يمل�ك غر جناحي�ه يدفعان�ه اىل الدخول اىل
مرافئ ال�رسد والش�عر والنق�د واملثولوجيا
الس�ومرية  ،والتوغ�ل يف عم�ق االدي�ان
القديمة.
واالديب نعي�م عبد مهلهل يمل�ك قلما ً يزخر
ب�كل صن�وف العافي�ة  ،ه�ذا القل�م ال�ذي
ترع�رع بني أحض�ان أمهات الكتب  ،وش�بّ
عىل رضاعة القراءة املس�تمرة  ،ونال مرتبة
االبداع من سهر الليايل  ،يكتب القصة فتخرج
من ب�ني ش�فتي قلمه مغس�ولة بالدهش�ة
والجم�ال  ،ال أثر للرته�ل فيها  ،وال انكماش
يف بنائه�ا  ،ومن يتابع م�ا كتبه يف مجاميعه
القصصية ( فتاة حقل الرز  ) 2006و( اليوم
االخ�ر يف حياة االم�ر  ) 2007و ( غراميات
شاكرا وسلمان املنكوب  ) 2012و ( النشيد
االمم�ي ملع�دان باري�س  ) 2014و ( طفولة
وانوثة وممثلة فرنس�ية  ) 2015وغرها من
مجاميعه القصصية  ،يجده مهندس�ا ً بارعا ً
يف بناء الفضاء القصيص معتمدا ً عىل الوحدة
الش�املة التي تش�كل االطار واملضمون من
منبعها وحتى مصبها  ،مس�تخدما ً عدساته
النقي�ة القادرة ع�ىل التقاط املش�هد الدقيق
الس�اخن الذي يدفع الن�ص اىل عالم النجاح
الباهر .
ومن يتابع س�رة الروائي نعي�م عبد مهلهل
 ،وم�ا كتب�ه يف رواي�ة ( أن�ف ال�وردة  .أنف
كليوباترا  ) 2000وراية ( جنكيزخان 2011
) و( ب�كاء مقاب�ر االنكليز يف بابل  ) 2012و
( كركوك الليل الرتكماني وقناديل بابا كركر
 ) 2012و ( االله�ة والجوامي�س يف مديري�ة
االم�ن  ) 2014و( م�دن حري�م الس�لطان
 ) 2014و( برجي�ت ب�اردو وغ�الف مجل�ة
 ) 2016و ( أمازي�غ للي�ل االه�وار وأس�لو
 ) 2017وغرها م�ن الروايات يالحظ قدرته
املدهشة عىل اقامة طقوس الزواج الرعية
بني املنظومة اللغوي�ة واملنظومة الداللية يف
البن�اء  ،ومهارته يف توظيف الوصف والحوار
لتحقيق عنرص التش�ويق الذي يزرعه داخل
جس�د روايته  ،وتخليص الرواية من الرتابة
الرسدي�ة  ،وما يالحظ ع�ىل قلمه قدرته عىل
الدخول اىل عالم هذه اللعبة الخطرة الكبرة
التي يطلق عليها ( الرواية ) .
االدي�ب العراق�ي نعي�م عب�د مهلهل ش�اعر

ينس�ج قصائده من خي�وط الحرير الناعم ،
وقد أصدر عدة دواوين ( وردة بعطر الزقورة
 ) 2007و ( النس�اء وعاطفة النبي يوس�ف
 ) 2007و ( موسيقا الجسد االملاني ) 2011
و ( العالج بشفاء الصويف  ) 2012وغرها من
الدواوي�ن واملؤلفات االخرى والتي س�يكون
لنا معه جولة أخرى مع ش�عره وكتاباته يف
مجال امليثولوجيا السومرية  ،والنقد واملقال
 ،والحدي�ث عن الجوائز الكث�رة التي حصل
عليها .
ثقافة الزوراء دخلت بي�در القاص والروائي
نعي�م عب�د مهله�ل  ،وخرج�ت من�ه به�ذا
العطاء:
* تمنح املكان يف رواياتك كثافة داللية داخل
س�ياق النص الروائي  ،كيف تنظر اىل أهمية
املكان يف العمل الروائي ؟
�� املكان يف الرواية هو بمثابة الوس�ادة عىل

الرسير  ،أنه وصف ايروتيكي يا أحمد ولكنه
حقيق�ة  ،فمت�ى يحت�اج ال�راوي اىل فصوال
اخ�رى يف روايته حتى تكتم�ل عليه أن يتكئ
عىل وس�ادة  ،ه�ي املكان الذي يس�تعيد فيه
م�ا يري�د ان يروي�ه ومنه يصنع ويكتش�ف
ويؤس�طر ش�خصيات روايات�ه  ،واظ�ن ان
كتاب�ا لغاس�تون باش�الر عنوان�ه جماليات
املكان يري�ك جيدا قيم�ة االمكن�ة وتأثرها
يف حياتن�ا ومن يصنعها ،وال�رواة مثل عمال
الطني والبلدي�ة والعطارون واملناجم وحماة
االوطان  ،وجميعهم صناع الحياة واملكان.
* ه�ل تنظ�ر اىل امل�كان باعتب�اره ش�بكة
م�ن العالق�ات التي ت�ؤدي اىل خل�ق الفضاء
الروائي؟
�� املكان نقطة  ،قابلة لالتساع متى وظفت
فيه�ا طاقة التم�دد  ،واالق�رب اىل صنع هذا
التم�دد العال�م والروائي  ،العالم بكش�وفات

االلة واالدوية والفضاء  ،والروائي بكشوفات
الروح  ،وحتما كل كش�ف يحت�اج اىل فضاء
يك�ون مس�احة ملوهب�ة التخي�ل ونس�ج
الحكاي�ة بش�خوصها وازمنته�ا وامكنتها ،
وكل ه�ذا يحت�اج اىل االس�تفادة م�ن وقائع
يوميات النسيج املجتمعي الذي يراه الروائي
ضمن مكان املدين�ة او البيت او عش الغرام
او دائ�رة الوظيفة وخندق الحرب الش�قي ،
كلها عبارة عن ش�بكة م�ن عالقات تختلف
هواجس�ها وعاطفته�ا وتأثره�ا ولكنها يف
النهاي�ة العامل االول لخلق الرؤي�ة الروائية
بعد وقبل التأليف.
* يق�ال أن عرصنا ع�رص الرواية  ،وما عاد
الش�عر يحتل مكانت�ه الس�ابقة عندما كان
الشاعر لس�ان القبيلة والشعر ديوان العرب
 ،فماذا تقول ؟
�� نعم .هذا عرص الرواية كهيمنة يف صناعة

املش�هد الثقايف  ،ولكنه لن يستطيع ان يمنع
االبداع�ات االخ�رى واهمه�ا الش�عر من ان
تكون مؤثرا حياتيا ايضا
أشعر أن الرواية اكثر ادوات التوصيل الثقايف
والحضاري قدرة عىل ايصال التمثيل الشمويل
لحرك�ة العالم وهي تؤدي دورها يف متغرات
العصور كش�اهد عي�ان ومعرب عن الهاجس
اليومي الذي يصاحب سر العملية الحياتية
ملليارات البر  ،وهي مثل الش�عر يعرب عنها
ب�كل اللغ�ات ،ويف تفك�ر الياب�ان تصني�ع
ريبورت لكتابة رواي�ة  ،بعدما كان املروع
االول الريبورت الشاعر
اش�عر ان ازاحة الشعر يف هيمنته عىل ذائقة
التعب�ر عن الذي يدور فيم�ا حولنا هو فعل
خلقت�ه رضورات الحياتية ومتغراتها فكان
ع�ىل االدب ان يقرتب اكثر م�ن فهم التعامل
واالحت�كاك بما ه�و موجود ليش�هد العرص
الصناعي والتقني تطورا يف فلس�فة التعبر
فأزداد ع�د الروائيني من ع�دد اصابع اليد يف
القرن الثامن عر اىل االالف يف القرن الواحد
والعرين.
تكت�ب الرواية بصيغ�ة الخطاب املحكي عىل
لسان اشخاص او شخص او بصيغ التخاطر
أو نقل الوقائع أو رصد ما تراه العني وتطور
فيه مش�اعره عندما تحكى يف صيغة الروي
 ،والرواي�ة هي ولي�دة امل�ادة التاريخية اوال
ث�م اخذتها اف�واه الحكواتي�ني اىل الدواوين
واملقاهي ومس�الت الحج�ر وأوراق املطابع
والكتب واخرا اىل شاش�ات الحاسوب  .فيما
الش�عر يعتمد عىل حم�اس اللحظ�ة وربما
غيبها ايضا.
* ما الذي يدهشك يف الرواية الناجحة ؟
�� ما يدهش�ني انها صانع�ة املتعة من دون
ان تتوق�ع  ،وان كاتبها بذل جهدا روحيا قبل
جهد القلم ومفاتيح الكيبورد  ،الروايات التي
تصنع الدهشة نادرة بني كم هائل من النتاج
الروائي ،وتلك ليس�ت ولي�دة صدفة ،بل هي
ولي�دة ابداع وثقة بالنف�س يمتلكها الروائي
ليش�عر انه يس�تطيع بموهبته وتجربته ان
يصدر لنا الدهشة فيما يكتب.
* كيف تنظر اىل موضوع الحداثة والتجريب
يف كتابة الرواية ؟
�� هي من الرورات لتتجدد الكتابة وتصبح
اكث�ر تأث�را  ،وربم�ا العومل�ة الت�ي حمل�ت
الحداثة يف اغرب اشكالها ومفاجآتها  ،وربما
هي من هيأت مس�ببات عقلي�ة واجتماعية
ونفس�ية ل�والدة التجريب والحداث�ة لنلغي

الفنان فاضل ضامد والفن الرقمي التشكيلي
مهدي هندو الوزني
بدء وقبل الدخول يف قراءة اللوحات الفنية
الرقمي�ة للفن�ان التش�كييل فاضل ضامد
نستعرض بسطور ماهية الفن الرقمي أو
مايطلق عليه  Digital Artلقد إختلفت
األراء ح�ول نش�أة الف�ن الرقم�ي فمنهم
م�ن يقول أن�ه ظه�ر يف الوالي�ات املتحدة
االمريكية عام  1957ومنهم من يقول أنه
ظهر يف س�بعينيات القرن امل�ايض ومنهم
م�ن يق�ول يف الثمانينيات  ،لق�د ظهر هذا
الفن وانت�ر يف كل ارج�اء العالم وتعرف
الويكيبيدي�ا الفن الرقمي ( ه�و فن ينتج
بواس�طة الحاس�وب بش�كل رقم�ي ومن
األمثلة عىل الفن الرقم�ي الصور املأخوذة
بواس�طة املاس�ح الضوئ�ي أو الص�ور
املرسومة بربامج الرسم باستخدام الفأرة
أو لوحة الرسم ) لقد إنفتح الفن التشكييل
ع�ىل فضاء جديد هو الفن الرقمي فيه من
املمكنات التي تفيض اىل مس�تويات إدائية
وإبداعي�ة جدي�دة  .ولهذا ن�رى العديد من
الفنان�ني التش�كيليني ق�د إتجه�وا صوب
ه�ذا الفض�اء بكل م�ا يمتلك م�ن تقنيات
كب�رة ومتعددة تس�اعدهم يف خل�ق إبداع
جمايل ُيضاف اىل إبداعهم يف الفن التقليدي
التش�كييل  ،وهنا َنلْ ُ
ح�ظ أن الفنان فاضل
ضامد قد التحق بركب الفنانني الذين ساروا
يف طري�ق توظيف التكنلوجي�ا يف أعمالهم
الفني�ة التش�كيلية إيمانا منه�م بحركية
العرص املتس�ارعة نحو تط�ور العلم  ،لقد
وظف الفنان فاض�ل ضامد التقنية الفنية
الرقمية وزاوج بينه�ا وبني التقنية الفنية

(

قص
ة
ق
ص
رية )

آسيا رحاحليه

ّ
أتحس�س جبين�ي  .حرارت�ي عادي�ة.
حلقي ال يؤملني و أتنفس بشكل عادي،
فلم�اذا أن�ا مرعوب�ة؟ أفزعن�ي تكرّر
العطس .هذه عطس�ة ثالثة اآلن .آ..آ..
آتش�ووم ..و رابع�ة .الحم�د لله .كنت
أعرف ّ
أن خروجي من البيت سيدخلني
دوامة القلق .لوال أنها رضورة قصوى
فعال ما كنت جاوزت عتبة الباب.
أأك�ون مريض�ة؟ لعلّ�ه زكام خفيف.
ّ
يتغر كثرا هذه األيام .ال أس�عل.
الجو
س�علت قليال البارحة .قلي�ال فقط .ما
كان يج�ب أن أخرج يوم أمس .ماذا لو
ّأن�يأُصب�تبالع�دوى؟
ملتزم�ة بالحجر ،منذ ش�هر أو أكثر..
لك�ن لل�رورة أح�كام .أخ�ذت كل
احتياطات�ي عن�د الخ�روج .وضع�ت
الكمام�ة و ّ
ّ
ي�دي .و حملت يف
عقم�ت
حقيبتي زجاجة عط�ري الصغرة بعد

عرصا س�احرا هو عرص الكالسيكيات الذي
يظ�ل يحم�ل بهرجته وصدقه ،لك�ن العوملة
تهمس لنا دوما  :ال عودة ملا كان.
* وأنا أفتش ب�ني خفايا قلمك املبدع وجدت
ثمة مارد يدفعك اىل السباحة يف بحرة التمرد
والرف�ض،فم�اذاتق�ول؟
��� متى جعل�ت التمرد جم�اال ،فانت تحول
روايت�ك اىل لوح�ة تش�كيلة تقرأ م�ن خالل
االطي�اف وااللوان والحدث  ،اما الرفض فهو
بمس�توى نقد ملا تراه م�ن خيبات يف حياتك
وحياة اهل�ك  .فحتى تحم�ل احالمك اىل اور
لتتخي�ل اس�اطرها  ،تراه�ا اىل االن ش�به
مهملة وتكثر فيها جحور الثعالب.
* كي�ف تنظر اىل موض�وع الجوائز الذي بدأ
الكثر يركض وراء بريقها ؟
�� الجوائز س�ؤال ذي حدي�ن .تصبح مهمة
للكاتب متى ش�عر انها تس�لط األضواء عىل
تجربته وال تس�لط ع�ىل تل�ك التجربة بريق
الدوالرات .
* كي�ف تنظر اىل املش�هد النق�دي أمام هذا
الكم الهائل من االنتاج الروائي ؟
�� م�ا زلنا نحتاج اىل نقاد  ،ألن النس�بة بني
من يكت�ب ومن ينقد يكاد يكون ناقدا واحدا
ل�كل مئ�ة كات�ب .اث�رت العوملة ع�ىل مزاج
النق�د  ،ودخلت امور غريب�ة منها الباجيات
واملاديات والغراميات .ومن اس�ياي هذا هو
ادب الفي�س بوك .غر ان الثقافة العراقية ال
تخلو من نقاد رائعني ومنصفني.
* أنت تتكئ يف بعض رواياتك عىل الرتاث  ،ما
الذي جعلك تهتم به�ذا الجانب دون غره يف
كتابة رواياتك ؟
�� ان�ا اعتقد ان الرتاث غ�ذاء روحيا للكتابة
 ،واالش�تغال عليه يحت�اج اىل حرفة وتنويع
وتجريب وتوظيف .وألننا ولدنا يف مدن كانت
قبل عقود مدن معابد واساطر فأن تأثرها
ال يمك�ن ان يرتكن�ا لنجرب غره�ا  ،اعتقد
انني انتم�ي اىل موروث ومكان خصب ،وهو
من يسحبني اليه قبل ان اسحبه انا.
* م�ا رأي�ك بال�ذي يق�ول  ( :الن�ص الجيد
يفرض نفس�ه ع�ىل الجميع ) يف ه�ذا العالم
الذي تتالعب فيه قوى الدعاية واإلعالم؟
��� أحمد  ،اعتقد ان فرض النص الجيد قائم
ب�ني املحاف�ل االدبي�ة والنقدي�ة واالعالمية
 ،بنس�ب اق�ل مم�ا ه�و قب�ل العومل�ة  ،االن
يستطيع كاتب ردئ املوهبة ان يفرض عليها
اس�مه واغلفة رواياته .وهناك امثلة ال نريد
ذكرها تجنبا للحرج.

ألجلك ..حتوّ ُ
َ
لت
إىل جنمة

طالل الغوّار

التقليدية املخزونة يف ذهنه يف لغة تشكيلية
جديدة اس�تطاع أن يشكل منها رؤية فنية
ُتمث�ل نتاج تعبري أراد ب�ه إخراج املتلقي
ال�ذي أدم�ن الف�ن التقليدي التش�كييل اىل
فضاءات ال محدودة من التأمل والتفس�ر
والتأوي�ل  ،متبع�ا الجمالي�ات الفنية التي
مي�زت لوحات�ه التقليدي�ة التش�كيلية ،
ليش�تغل عليها يف لوحات�ه الفنية الرقمية
نلح�ظ بذل�ك أنه لم يغ�ادر مفردات�ه التي
يتص�ف بها من مث�ل الكتلة والف�راغ التي
كان�ت تت�وزع افقي�ا وعمودي�ا يف لوحاته
الس�ابقة وأحيان�ا تحت وما ف�وق وكذلك
الوجوه والنوافذ الت�ي كانت تميز لوحاته
التقليدية  ،ربم�ا يف لوحاته الرقمية أخذت
هذه الجماليات منحى الرتميز والتش�فر
بس�بب التقني�ة الرقمي�ة الت�ي وظفه�ا

الفنان فاضل ضامد وأدواته الجديدة وهي
الحاس�وب ب�دال م�ن اللوح�ة والقماش ،
والفأرة بدالً من الفرش�اة وكذلك استخدام
الربامج األخرى مثل الفوتوش�وب وغرها
 ،إال أن اس�تخدامها زاد العم�ل الفني ثرا ًء
وإبداع�أ يف بلورة الفك�رة التي يطرحها يف
أي� ِة لوح ٍة م�ن لوحاته الرقمي�ة  ،لتصبح
فيما بعد رس�الة جاهزة ومكتملة تتفاعل
معها رؤى املتلقي  .إستطاع الفنان فاضل
ضام�د توظي�ف الف�ن الرقمي التش�كييل
مف�ردات الواق�ع املع�ارص بكل
لصياغ�ة
ِ
متناقضات�ه وخلق فضاء جدي�د ألفكاره
من خالل أشكال ربما يراها املتلقي غريبة
بعض اليشء أو معقدة الفهم  ،لكن الفنان
فاض�ل ضام�د أراد له�ا أن تحم�ل خطابا
صوري�ا يحمل رس�ائالً مرمزة ومش�فرة

تجع�ل إهتمام املتلق�ي أكث�ر يف حل هذه
الرم�وز من خالل إش�غال التفكر العميق
فيه�ا  ،لذلك إش�تغل الفن�ان فاضل ضامد
ع�ىل ن�وع الفن الرقم�ي التجري�دي وكما
هو معروف أن الفن الرقمي متعدد األنواع
منها الرسم الثنائي والثالثي األبعاد وكذلك
الرس�م الحاس�وبي وفن التالعب بالصور
وغرها  ،لقد إستطاع الفنان فاضل ضامد
يف لوحات�ه الرقمية إنتاج تركيبا ً جديدا ً بني
األشياء املختلفة واملتناقضة من خالل هذه
التقنية الرقمية وبذلك وجد ألفكاره مكانا ً
إفرتاضيا ً ساعده عىل اإلستعارة واإلنزياح
من خ�الل الحذف واإلضافة وتفكيك ُ
األطر
اإلجتماعية والسياسية والتاريخية وإعادة
منهجتها وفق ما يحمله من أفكار يسعى
اىل أن تص�ل اىل املتلق�ي بأش�كال متعددة

وإعتمد عىل مخيلته الحرة وثقافته الفنية
وإس�تيعابه للم�دارس واملذاه�ب الفني�ة
التش�كيلية التقليدية وإلعطاء أفكاره ً
لغة
أخرى تعتم ُد الرمزي�ة يف قدرتها عىل اثارة
ون ُ
األس�ئلة والتأويالت ل�دى املتلقي َ ،
لحظ
كذل�ك أن لوح�ات الفن�ان فاض�ل ضام�د
الرقمي�ة إعتمدت تقنية الكوالج واالختزال
والتكثيف  ،الفن الرقمي فتح للفنان فاضل
ضامد نافذة لالش�تغال ع�ىل الحرف فنرى
انه ش�كل لوح�ة فنية بواس�طة التقنيات
الرقمي�ة م�ن دمج وح�ذف ولص�ق وهي
لوحات ل�م نألفها كثرا لدى الفنان فاضل
ضام�د يف لوحات�ه التقليدية التش�كيلية ،
أخرا أرى أن الفن الرقمي التش�كييل أتاح
للفنان فاض�ل ضامد فض�اءات لالبداع يف
التشكيل الصوري.

ضرورة قصوى

أن أفرغته�ا م�ن محتواه�ا و مألته�ا
بكح�ول طب�ي .ربما أحتاج�ه .لم يعد
ّ
أتعطر .رائحة املوت أزكمتني.
مهما أن
س�أنتهي من هذه الرورة القصوى
فقط و أقبع بالبيت.
يف الخارج لم أهتم لنظرات الس�خرية.
ال أحد كان يضع كمامة إالّ امرأة حامل
ملحته�ا يف أح�د املتاج�ر تقتني مالبس
للولي�د املنتظ�ر« .آه ..األمل..ل�واله
علينا»..
رست مرسعة ال ألوي عىل يشء ،عيناي
ّ
مركزت�ان ع�ىل الطريق أمام�يّ ،
كأني
ّ
مس�ن و
هاربة من قدر ما .مر ش�يخ
ق�ال باس�تهزاء « كورووون�ا» .نظرت
نحوه باس�تغراب .كان يبتس�م .كنت
سأنهره و لكني لم أفعل.
كن�ت أتحاىش البر .أت�رك بيني و بني
املارة مسافة كبرة و إذا ملحت ،عىل بعد
أمتار ،ش�خصا قادما يف جهتي تماما،

ّ
غرت الطري�ق إىل الجهة األخرى .كنت
أهرب من الن�اس .بعضهم كان يهرب
مني أيضا.
قبل أن أص�ل إىل املحل ،التق�ت بزميلة
مهنة و رغ�م أني أع ّزها جدا و لم نلتق
منذ شهور إالّ ّ
أني لم أسلّم عليها ،أقصد
ل�م أقبّله�ا ..تبادلتا بض�ع كلمات عىل
بعد مس�افة نصف مرت .ثم افرتقتا .يف
ناصية الش�ارع ،حيث املحل املقصود،
قابل�ت ام�رأة أخ�رى .أعرفه�ا معرفة
س�طحية .ربم�ا ه�ي قريب�ة جارت�ي
القديم�ة . .ل�م أعد ّ
أتذكر .أرس�لت لها
ابتس�امة عريض�ة و مضيت مرسعة،
بأربع
لكنه�ا لحق�ت ب�ي و عاجلتن�ي
ِ
قبالت ساخنات.
نع�م أربع و لي�س واح�دة أو اثنتني و
الكمامة تشهد.
ّ
فك ُ
�رت ..لم ال تك�ون القبالت أبدا بعد ٍد
فردي؟

و من أين جاءت فكرة أن ّ
السالم عندنا
الب�د أن يرافقه التقبي�ل؟ يف القاموس،
س�لّم ع�ىل الق�وم معناه�ا بادره�م
بالتحي�ة ..بالس�الم عليك�م؟ فمن أين
جاءت حكاية ال���» البوس» ؟
و كيف س�ننجو م�ن كورون�ا مع هذا
التقبيل اإلجباري ؟
كانت تري�د أن تتحدث لكن�ي أخربتها
ّ
ل�دي .يج�ب أن أنتهي
بلط�ف أالّ وقت
من هذه ال�رورة و أعود للبيت ،فقد
تغلق املحالت من جديد بس�بب ارتفاع
حاالت اإلصابة بالفروس و أجد نفيس
يف مأزق .تذكرت ما قالته يل صديقتي «
ّ
توقفي عن هذا األم�ر و دعي الطبيعة
تنجز مهامه�ا» .يوما ما س�أتوقف يا
صديقت�ي .يوم�ا م�ا سأفس�ح املجال
للطبيع�ة لك�ي تض�ع م�ا تري�د م�ن
رتوش�ات ع�ىل لوح�ة العم�ر املنفلت.
أذك�ر ّ
أنن�ا يومه�ا تحدثن�ا يف موضوع

الش�يب عند املرأة و الرجل و قلت لها «
إيه الشيب للرجل وقار و للمرأة « دمّ ار
« .و ضحكنا.
ّ
ُ
للتوقف .و لكن ليس
لحظة
هناك دائما
الي�وم .أنا بحاج�ة لتعديل مزاجي ،مع
ّ
التوتر بس�بب الجائحة و
ه�ذا القلق و
أعداد املوت�ى ،بحاجة ألن أنظر يف املرآة
فال أرى يد الطبيعة قد عبثت يف شعري
فجعل�ت أعاله بل�ون أبي�ض باهت ال
يرس نظري و بقي أسفله أشقر المعا.

ّ
رم�ادي من الج�ذور إىل
ل�و كان كل�ه
ّ
لتوقفت .أكره
األطراف ملا اهتمم�ت و
أنصاف األشياء.
أرس�لت م�ن روح�ي تحي�ة لصديقتي
الحكيمة .اش�تقت إليها .بع�د كورونا
س�أزورها ألرى كي�ف كان م�رور
الطبيعة بها.
ُ
ُ
اقتنيت الرورة :
..دخلت املحل.
املهم
قارورة صبغة للشعر باللون الكستنائي
ُ
هرولت راجعة إىل البيت.
و

خلف ألتلّه
ُ
حجر
أسندت حلمي عىل
ٍ
َ
وانتظرتك يا حبيبي
ُ
كنت أستعجلك
كما لو أن الحياة تميض إىل الزوال
لكني لم ْ
أملح عىل مرمى الظهرة
شيئا ً َ
منك
ها هو قلبي يتحوّل إىل طائر
يحلّق عاليا ً
ً
علّه يرى تلويحة من بعيد
ها هي األحجار
األعشاب الربية
األشواك
تنتظر معي
الشقائق تلو ُّح َ
لك بحمرتها
علّك تراها
التلّ ُة ُ
ّ
تقف معي
وتم ُّد عنقها
وإذا ما ملحني أح ُد العابرين
َ
أرسل دهشت ُه نحوي
وشاركني االنتظار
بالتفات ٍة نحو الوراء
لكنه لم يرك
ُ
طيور
أرساب
كانت
ٍ
ُ
أفق مهجور
يف
ترحل
ٍ
فيما الغيمات
ُ
تذرف أحالمها وتميض
...انتظرتك طويالً
َ
آه
يا حبيبي
وليس ثمّة ما يلّوح يل من بعيد
فقد ّ
حل املساء
ُ
وهذا قلبي يهبط من األعايل
كي اطويه يف صدري
واميض
َّ
عيل أن أعو َد إىل البيت
فقد حل املساء
وألني ال أريد أن أعود إىل البيت
يا حبيبي
ُ
تحولت إىل نجم ٍة
كي َ
َ
انتظرك إىل الصباح .
أظل
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لطلة ابهى....

حنو مستقبل افضل ..هلا

شكل وجهك حيدد النظارة
الشمسية املناسبة

إذا امتلك ِت هذه الصفات ..أن ِت ذكية عاطفيا
لعل�ك تتس�اءلني ..م�ا ه�و ال�ذكاء
العاطف�ي ،وكي�ف يل أن أع�رف أنن�ي
أتمتع بهذه الصفة؟
يلع�ب ال�ذكاء العاطف�ي دورا مهما يف
بل�ورة العالق�ات وصياغته�ا ،وتق�ول
كاري نوتس�ون“ :يُع�رف ال�ذكاء
العاطف�ي بمدى قدرة املرء عىل التعرف
ع�ىل مش�اعره وإدراكه�ا وإدارته�ا،
وهناك بعض الصف�ات التي إن وجدت
يف ش�خصيتك ،فأنت تتمتع�ني بالذكاء
العاطفي”.
التواصل الحازم
تق�ول كي�ت داو الطبيب�ة النفس�ية
ومؤلف�ة كت�اب “ف�ن توظي�ف القل�ق
لصالحك”“ :يس�اعدك الذكاء العاطفي
عىل التعامل م�ع الرصاعات واملخاوف
واالحتياج�ات الحياتي�ة ،بطريقة أكثر
هدو ًءا واتزانا ،ما يعزز من تواصلك مع
اآلخرين ،وتجعلهم يثقون بك وبرأيك”.
متعاطفة ج ًدا
تلف�ت جنيف�ر وينج�ر ،األخصائي�ة
النفسية يف العالقات الزوجية واألرسية
اىل أن “التعاطف يسهم يف تكوين روابط
وثيق�ة ومتعمق�ة يف نف�وس اآلخرين،

املطبخ

بغ�ض النظر ع�ىل نوع العالقة س�واء
كانت عاب�رة أم طويلة األمد ،من خالل
احتواء املواقف واملش�اكل ،واس�تيعاب
وترو”.
الشخص الغاضب بهدوء
ٍ
مبدعة يف حل املشاكل
اإلبداع يف حل املشاكل من أهم الصفات
املجتمعي�ة ،ويش�ر عل�م النف�س إىل
أن األش�خاص الذي�ن يمتلك�ون ه�ذه

امله�ارة ،ويتمتع�ون بالح�س الفني يف
حل املش�اكل ،هم أش�خاص ناضجون
يتمتعون بالذكاء العاطفي.
واعية مدركة
يس�اعدك الوع�ي واإلدراك ع�ىل تفه�م
نفس�ك واحتياجات�ك الذاتي�ة ،لي�س
ذلك فحس�ب بل يمت�د ألبعد م�ن ذلك،
فتس�تطيعني ف�ك رموز الش�خصيات

املعق�دة ،وفه�م مش�اعرهم وتلبي�ة
احتياجاته�م ،بتفه�م ت�ام لطبيعتهم
ووجهات نظرهم.
أسئلتك مبارشة ومحددة
ً
وفقا إليرين باريزي ،املستشارة يف مجال
الصح�ة العقلي�ة واإلدم�ان“ :تمنحك
األس�ئلة املنفتح�ة واملح�ددة التعم�ق
بداخل الشخصية التي تتعاملني معها،

وم�ن ث�م تحددي�ن وجه�ة نظرها من
خالل منحها املس�احة الكافية للتعبر
ع�ن ذاته�ا ،تملكني فن اإلصغ�اء التام
وإدارة الحديث ،وبالتايل تستوعبني من
تتحدثني معه بمقدرة فائقة”.
تضعني الحدود بحكمة
وفقا لداو“ :إذا كنت ممن يضعن الحدود
يف التعام�ل ،وتعط�ي كل ذي حق حقه
للتقرب منك بحس�ب قواعدك الخاصة،
فأن�ت ق�ادرة ع�ىل إدارة الرصاع�ات
واملشاكل بش�كل مثر ،ولديك الحكمة
الت�ي تن�أى بتعامالت�ك ع�ن البغضاء،
وتتعاملني مع املشاكل بسهولة وتدبر،
فأن�ت إذا ً تمتلك�ني ال�ذكاء العاطف�ي
بامتياز”.
لديك مهارات اجتماعية مميزة
تخت�م ونج�ر ه�ذه الصف�ات بقولها:
“امت�الكك للمه�ارات االجتماعي�ة
املمي�زة عالم�ة مؤك�دة عىل أن�ك ذكية
عاطف ًيا ،ومنها االختالط وحب الناس،
وع�دم إيث�ار الوحدة ع�ىل الجلوس مع
األصدق�اء ،والتح�دث م�ع اآلخري�ن،
واإلدراك الت�ام لط�رق التواصل وقراءة
الشخصيات بسهولة”.

صينية باذجنان بالفرن بدون قلي

املكوّنات
ّ
مقطع إىل رشائح –
باذنجان حج�م كبر،
1
ّ
مقط�ع إىل رشائح
بطاطس حج�م كبر،
–1
ّ
مقطع إىل رشائح – 3
فلفل أخرض حار،
صلصة طماطم – كوب ونصف
بقدونس مفروم فرما ً ناعما ً – كوب
ثوم مهروس –  3فصوص
جبن موزاريال مبشور – نصف كوب
زيت نباتي –  3مالعق كبرة
كزبرة مجففة – نصف ملعقة صغرة
فلفل أسود – نصف ملعقة صغرة
كمون – نصف ملعقة صغرة
ملح – ملعقة صغرة

طريقة العمل
 حمّ�ي الف�رن ع�ىل ح�رارة  200درجةمئوية .إدهني صيني�ة بملعقة كبرة من
الزيت النباتي.
 ضع�ي رشائ�ح البطاط�س يف الصينية.أدخليها إىل الفرن ل� 10دقائق.
 أخرج�ي الصيني�ة من الف�رن .أضيفيرشائ�ح الباذنج�ان وأدخ�يل الصينية من
جديد إىل الفرن ل� 5دقائق.
 أخرج�ي الصيني�ة من الف�رن .أضيفيرشائح الفلف�ل الرومي وأدخ�يل الصينية
مجددا ً إىل الفرن ل� 15دقيقة.
 يف هذا الوقتّ ،س�خني الكمي�ة املتبقية
م�ن الزي�ت النبات�ي يف ق�در عىل ح�رارة
متوسطة.
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أن النظارة الشمسية املناسبة ينبغي أن تسلط الضوء عىل مزايا الوجه
وتداري مواطن عيوبه.وينبغي لهذا الس�بب اختيار النظارة الشمس�ية
تبعا لش�كل الوجه ،فالوجه املستدير أو املربع تناسبه نظارة تربز فوق
الوجنات؛ حيث تعمل النظارة عىل تنحيف الوجه برصيا.ويحتاج الوجه
الط�ويل إىل نظ�ارة ع�ني القط�ة “ ،”Cat Eyeوالتي تص�ل إىل منتصف
الوجه.ويحت�اج الوج�ه ذو الذق�ن العري�ض إىل نظ�ارة شمس�ية ذات
تصمي�م عريض ،بينما يمكن رصف األنظار عن الوجنات العريضة من
خالل نظارة شمس�ية ذات إط�ار رقيق وتصميم ناع�م ،يف حني ينبغي
االبتعاد عن النظارة الضخمة واأللوان الصارخة.

دراسات حديثة

اإلنفصال عن شريك احلياة يؤثر
جسمك
على احدى احلواس يف ِ

كشف باحثون من جامعة وايومنغ
يف الواليات املتحدة أن االنفصال عن
الرشي�ك يمك�ن أن يغ�ر الطريقة
التي تش�تم بها الروائ�ح مع مرور
الوقت.وق�ام الباحث�ون بالتحقيق
يف املس�تقبالت الحس�ية الش�مية
يف الف�ران ،املنفصل�ة م�ن الذكور
واإلن�اث ع�ن الرشيك ووج�دوا أن
املس�تقبالت تتغ�ر اعتم�ادا ع�ىل
التع�رض للروائ�ح الت�ي تنبع�ث
من أف�راد م�ن الجن�س اآلخر.من
جهته ،أوضح س�تيفن س�انتورو،
وهو أس�تاذ مس�اعد يف قس�م علم
الحي�وان وعلم وظائ�ف األعضاء:
“الفك�رة ه�ي أن تجاربن�ا تغ�ر
نظامن�ا الح�ي بطريق�ة ش�به
دائم�ة ،وهذا صحيح ع�ىل األرجح
يف الب�رش بقدر الف�ران” ،مضيفا ً:

 أضيفي الثوم وقلّبي�ه حتى يذبل .زيديصلصة الطماط�م وقلذبي املكونات حتى
تتداخل.
 خفف�ي النار واتركي الق�در عىل حرارةهادئة حتى يكثف ق�وام الصلصةّ .
نكهي
بالكزبرة املجففة ،الكمون ،امللح والفلفل
األسود.
 أخرج�ي صيني�ة الخض�ار م�ن الفرن.أضيف�ي البقدون�س املف�روم وصلص�ة
الطماطم.
 أضيف�ي جب�ن املوزاري�ال ع�ىل الوجه.أدخ�يل الصينية إىل الفرن م�رة أخرة ل�5
دقائق.
 أخرج�ي الصيني�ة م�ن الف�رن .ق ّدميالطبق ساخنا ً عىل سفرتك.

“وجدن�ا أن الف�ران الت�ي تحوي
الجنس اآلخ�ر طوال الوق�ت تملك
مستقبالت حسية شمية تتشابه يف
تكوينها ألنها تشم رائحة مماثلة”.
وأض�اف“ :من ناحي�ة أخرى ،فإن
الف�ران الت�ي ت�م إيواؤها بش�كل
منفص�ل حس�ب جنس�ها وتحديد
ممارس�ة الجنس ،لديها اختالفات
يف مستقبالت حاسة الشم الخاصة
بهم ،ونتيجة لذلك ،قد يس�تقبلون
الروائ�ح بش�كل مختلف”.ويأم�ل
س�انتورو أن يتم تطبيق الدراس�ة
عىل البرش نظرا لوجود بعض أوجه
التشابه يف الشعور بالرائحة ،وقال:
“إن نظم الشم لدى الفران والبرش
متش�ابهة جدا ،ولذا ف�إن الفران
تعد نموذجا جيدا لفهم كيفية عمل
األنظمة العصبية بشكل عام”.

كل يوم معلومة

سلوكيات

ملاذا يشعر البعض بالتعب بعد شرب القهوة؟

أضرار كثرة األصدقاء
لديك أصدقاء كثرون ومهما اختلفت أسماؤهم؛
ف�إن وجوده�م يجعل�ك الش�خص ال�ذي أن�ت
علي�ه اآلن ،إن ما يح�دث يف العالقات العاطفية
الطويل�ة ،هو ما يح�دث يف عالق�ات الصداقة؛
فاألصدق�اء يتبادلون س�ماتهم الجيدة وتدمج
بدون وعي يف ش�خصياتهم؛ فعالقات الصداقة
التي نرىض عنه�ا ونلتزم بها لفرتة طويلة ،هي
العالقات التي تساعدنا يف النضج.
للعالق�ات االجتماعي�ة القوي�ة دو ٌر يف الحفاظ
عىل الصح�ة ،وتقوية الجه�از املناعي ،وتقليل
الضغ�وط ،والعيش ملدة أطول ،لك�ن بالطبع ال
ينتمي كل أصدقائنا لهذه الفئة
ويوجد سبعة أنواع من األصدقاء الذين يسببون
أرضارا ً أكرب من املنافع:
 اآلخذالصدي�ق اآلخ�ذ يس�تنزف طاقتك وي�رتكك بال
عون ،األمر الذي يس�بب املشاعر السلبية ويؤثر
ع�ىل العالقة برمته�ا ،وهذا أيضا ً يولِّد مش�اعر
االستياء والغضب ،إذا كان لديك هذا الصديق يف
حيات�ك؛ فعليك أن تقطع عالقتك به ،وتس�تثمر
وقت�ك يف عالق�ة يك�ون الح�ب والدع�م فيه�ا
متبادالً.
 الدراميٍّ
مس�ل وممتع ،لكنها
ه�ذا النوع م�ن األصدقاء
عالق�ة مليئ�ة باألالعي�ب واآلالم الت�ي تس�بب
الضغط النفي والرضر.
 األصدقاء ذوو التأثر السيئإن انتشار التأثر السيئ بني األصدقاء ،قد يكون
أرسع بكثر من انتش�ار األنفلون�زا؛ فقد أثبتت
الدراس�ات أن أصدقاء السوء يمكن أن يتسببوا
يف انتش�ار زيادة ال�وزن ،أب ِعد هؤالء عن دوائرك

االجتماعي�ة ،وتن�اول الطعام الصح�ي ،ورافق
األصحاء بدالً منهم.
 الصديق الذي ال دور لهما الرضر يف الصديق الذي ال يضيف أي يشء وال
يطلب أي يشء أيضاً؟ يقول ليفاندوفس�كي إنه
م�ن املُ َ
حتمَل أن هذا الصدي�ق يمنعك بغر قص ٍد
ع�ن األصدق�اء الجيدين الذين يس�اعدونك عىل
وبتجنب هذا النوع من الرفاق،
التعلُّم والنضج،
ِ
ً
تفتح لنفسك أبوابا للفرص الجديدة واألصدقاء
الذين يساعدونك عىل االنفتاح ال االنغالق ،لكنك
لس�ت مضطرا ً لقطع العالقات معهم؛ فتكشف
الدراس�ات أن أصدقاء قليلني يؤثرون يف حياتك
بشكل إيجابي أفضل بكثر من أصدقاء ُك ُثر بال
أثر.
 الصديق الذي يحتاج دوما ً للمساعدةإذا كن�ت تميض وقتا ً طويالً مع األصدقاء ألنهم

يش�عرونك باحتياجه�م لك؛ فكن ح�ذراً؛ حيث
يش�عر بع�ض الن�اس بالحاج�ة إىل مس�اعدة
اآلخري�ن؛ ألن ه�ذا يمنحهم إحساس�ا ً بالبهجة
والطاقة ،لكن هذا يجب أن يتم بش�كل متوازن؛
حتى يكون�وا قادرين عىل التوقف عندما يصبح
األمر مرضا ً.
 مشعل الخالفاتإن العالقات التي تخلق دائما ً حالة من الرصاع،
يرتب�ط وجوده�ا دائما ً باالكتئاب وك�ره الذات،
عندم�ا تتعل�ق املش�كلة باألصدق�اء والرف�اق
املُقرَّبني ،يك�ون تأثرها عىل الصحة النفس�ية
أك�رب بكثر م�ن تأثر الخالفات ب�ني الزمالء أو
الجران أو أية عالقات بعيدة.
 املنافقال يحتاج معظم الناس إىل تذكرهم بالتخيل عن
الصديق الذي يشعرهم دوما ً بالسوء.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

أربعة خماطر تهدد حميب السجائر اإللكرتونية
أج�رى عامل�ا النف�س م�ن جامعة
فلوري�دا ،إيلي�س تروك�و وميتي�و
س�ازيرلند ،دراس�ة علمي�ة بين�ت
نتائجه�ا املخاطر الت�ي تهدد حياة
محبي السجائر اإللكرتونية.
وهذه املخاطر هي:
 معظ�م س�وائل الس�جائراإللكرتونية تحتوي عىل النيكوتني،
وأحيان�ا يك�ون تركي�زه أع�ىل من
املوج�ود يف الس�جائر التقليدي�ة.
فمثال ،اكتش�ف الباحثون يف سائل
إح�دى الس�جائر اإللكرتوني�ة أن
تركيز النيكوتني فيه يعادل تركيزه
يف  20سيجارة تقليدية.
 تأث�ر بخ�ار الس�وائل املعط�رةللس�جائر اإللكرتوني�ة يف الجس�م

ل�م تت�م دراس�ته بص�ورة كامل�ة
ومفصلة حتى اآلن .لذلك ،ال يمكن
للعلم�اء تحديد أيهم�ا أكثر رضرا
للجسم ،سوائل السجائر التقليدية

أم السجائر التقليدية.
 اتض�ح للعلم�اء خ�الل ه�ذهالدراس�ة أن الس�جائر اإللكرتونية
تس�اعد املدخن وتدفع�ه إىل تدخني

السجائر التقليدية ،حيث أن 30%
من مدخني الس�جائر اإللكرتونية
يع�ودون إىل تدخ�ني الس�جائر
التقليدي�ة .واس�تنادا إىل ه�ذا،
اكتشف علماء النفس أن السجائر
اإللكرتونية ال تس�اعد يف ترك عادة
التدخني السيئة.
 هناك س�جائر إلكرتونية ال تنتجالدخ�ان ،ولكن عىل الرغم من ذلك،
فإن استنشاق بخارها يشكل رضرا
لصحة اإلنس�ان ،ألن س�وائل هذه
الس�جائر تحت�وي ع�ىل مضافات
كيميائي�ة عديدة ،عىل ش�كل مواد
معطرة ،مثل مادة ثنائي األس�يتيل
الت�ي يمك�ن أن تس�بب مش�كالت
صحية جدية يف الرئتني.

تس�اعد القه�وة عموما عىل الرتكي�ز وتعزيز
االنتباه وتمد الجسم بالطاقة ،بفضل محتواها
املرتف�ع من الكافيني ،إال أن بعض األش�خاص
ً
خاص�ة إذا تم
يش�عرون بالتعب بع�د تناولها،
استهالكها بكميات كبرة يوميا.
للقه�وة فوائد صحية كما أنه�ا مفيدة للقلب،
ولكن عشقها إىل حد اإلفراط قد يسبب مشاكل
أخرى ،كما أنها تفقد تأثرها عىل الجس�م عىل
املدى البعيد.
أسباب الشعور بالتعب بعد رشب القهوة؟
 تتأث�ر الغدة الكظرية بم�ادة الكافيني ،حيثتحفزه�ا عىل إنتاج هرم�ون األدرينالني ،وعند
ِّ
يش�كل
اس�تهالك القه�وة بكمي�ات كب�رة،
الكافيني عبئا عىل الغدة الكظرية ،وتصبح غر
قادرة عىل إف�راز األدرينالني إال بكميات قليلة،
ما يؤدي إىل الش�عور بالتعب واإلجهاد.
 تع�د القه�وة م�ن املرشوب�ات امل�درة للبول،الحتوائها عىل نس�بة عالية من مادة الكافيني،
التي ُتف ِقد الجس�م كميات كبرة من الس�وائل
املخزن�ة داخل�ه عن طري�ق التب�ول ،ومع قلة
رشب املي�اه ،تزداد ف�رص اإلصاب�ة بالجفاف
الذي يصاحبه الشعور بالتعب والخمول.
 يعتاد بعض األشخاص عىل إضافة السكر إىلقهوة ،للتخلص من مرارة طعمها ،مع العلم أن
الجسم يقوم بمعالجة السكر بشكل أرسع من
الكافيني ،ما يؤدي إىل ارتفاع نس�بة الجلوكوز

بال�دم بص�ورة مفاجئ�ة ،ولك�ن رسع�ان ما
ينخفض مرة أخرى ،فيشعر الشخص بالتعب
واإلرهاق.
 يؤث�ر الكافيني ع�ىل األدينوزي�ن ،وهي مادةكيميائي�ة ترتاك�م يف الدم�اغ ع�ىل م�دار اليوم
وعندم�ا تص�ل إىل أق�ى مس�توياتها يش�عر
اإلنس�ان بالنع�اس ،وعن�د اس�تهالك القه�وة
بكميات كبرة ،يحدث خل�ل يف كيمياء الدماغ،
وتزداد فرص اإلصاب�ة باضطرابات النوم التي

تؤدي إىل الشعور بالتعب والخمول.
نصائح عند تناول القهوة
عدم اإلف�راط يف القهوة ،واالكتفاء بكوبني عىل
مدار اليوم.
تن�اول القه�وة دون إضاف�ة الس�كر واملبيض
إليها.
تجنب رشب القهوة قبل النوم.
رشب كميات كبرة من املياه ،لتعويض السوائل
التي تفقدها عن طريق التبول بسبب القهوة.

طبيبك يف بيتك

ال ترميها بعد اليوم ..فوائد مذهلة لقشر البطاطس
البطاطس م�ن أكثر األطعمة التي
يعش�قها معظمنا بمختلف طرق
طهيه�ا ،ولكن هل فك�رت يوما يف
فوائد القرشة الخارجية؟
لم يعلم كثرون أن قرش البطاطس
يحت�وي ع�ىل نس�ب عالي�ة م�ن
املغذي�ات أي نح�و  3جرامات من
الربوتني و 5جرام�ات من األلياف
(تحت�وي البطاط�س عىل جرامني
فقط) وفيتامينات ب”.
كما تحتوي أيضا عىل فيتامني B6
وه�و أح�د فيتامين�ات “ب” التي
تع�زز الجه�از العصب�ي املركزي،
باإلضافة إىل مضادات األكسدة.
ويق�ول خب�ر التغذي�ة “ Phil
 ”Nolteواملتخص�ص يف دراس�ة
ثم�رة البطاطس يف جامعة أيداهو
األمريكي�ة ،إن ق�رش البطاط�س
يحتوي عىل العديد من الفيتامينات
إذا كان سمكها سميكا أو نحيفا.
وأض�اف أن كل فوائ�د البطاطس

موج�ودة يف قرشه�ا ،ويس�اهم
بش�كل كب�ر يف التكوي�ن الغذائي
العام للبطاطس ،حيث إنه يحتوي
ع�ىل نس�بة كب�رة م�ن الحدي�د
مقس�مة  50/50ب�ني الق�رشة
والبطاطس.
كم�ا أش�ارت خب�رة التغذي�ة “
 ”Purely Elizabethأن الش�كل
الخارج�ي للفاكه�ة والخرضوات
عامة ،يك�ون غني�ا بالفيتامينات
ومض�ادات األكس�دة وامل�واد
الكيميائي�ة النباتي�ة الت�ي لديه�ا
الق�درة ع�ىل حماي�ة الخالي�ا من
التل�ف الذي قد يؤدي إىل الرسطان،
باإلضاف�ة إىل تحفيز جهاز املناعة
وتقليل االلتهاب.
أم�ا ع�ن تن�اول ق�رش البطاطس
فهن�اك ط�رق متع�ددة ألكل�ه
أشهرها:
وصف�ة بطاط�س بقرشه�ا م�ع
الدجاج:

املكونات:
حب�ات متوس�طة الحج�م م�ن
البطاطس ،دجاج مقطع ،صلصة،
زبدة ،امللح والفلفل حس�ب الذوق،
جبن شيدر ،زيت.
ق�م بوخ�ز البطاطس ع�دة مرات
باس�تخدام الش�وكة وضعه�ا يف
الفرن ملدة ساعة حتى تنضج.
أخرج البطاطس من الفرن واتركها

لتربد ،وقطعها إىل نصفني.
اده�ن البطاط�س بالزي�ت م�ن
الخ�ارج وتبل�ه من الداخ�ل بامللح
والفلفل.
ضع الصلص�ة والزبدة عىل رشائح
البطاطس وفوقها قطع الدجاج.
ضعه�ا يف الف�رن مرة أخ�رى عىل
درج�ة ح�رارة  230درج�ة مئوية
ملدة  10دقائق.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تلج�أ إىل اإلس�تدانة للتعوي�ض ع�ن
الخس�ارة الت�ي تعرض�ت له�ا .عاطفي�اً :يقف
الحبي�ب إىل جانب�ك يف محنت�ه م�ا يش�عرك ببعض
اإلطمئنان .اجتماعياً :تميض نهارا ً ممتعا ً مع األصدقاء
واملقربني منك .رقم الحظ5 :

الثور

مهنياً :تتأقلم برسعة يف عملك الجديد وتشعر
بأنه سيكون بادرة خري عليك .عاطفياً :تشعر
بأن مش�اعرك تجاه الرشيك تتب�دل وبأنك لم تعد
تعرفه عن قرب .اجتماعياً :تملك الحيوية والنش�اط
لتمضية فرتة مميزة يف الطبيعة .رقم الحظ7 :

الجوزاء

مهني�اً :يس�اعدك أح�د الزمالء ع�ى تخطي
مس�ألة مالي�ة كانت تش�غل بال�ك .عاطفيا ً:
صارح الحبيب بم�ا يزعجك يف ترصفاته من دون
أن تج�رح مش�اعره .اجتماعي�اً :تجتم�ع مع بعض
األصدقاء وتميض معهم وقتا ً ممتعاً .رقم الحظ9 :

 - 1249س�قوط مدين�ة دمياط يف أي�دي لويس
التاس�ع مل�ك فرنس�ا وقائ�د الق�وات الصليبية
املشاركة بالحملة الصليبية السابعة.
 - 1487اكتشف املستكشف الرتغايل بارثولوميو
دياز بمس�اعدة الرحالة العربي ابن ماجد طريق
رأس الرج�اء الصال�ح أثن�اء عودته م�ن الھند؛
ومسريه بمحاذاة الساحل األفريقي.
 - 1752بنجام�ني فرانكل�ني يثب�ت أن الصواعق
تتكون من الكھرباء وذلك خالل تجربته الشھرية
بإطالق طائرته الورقية يف يوم ممطر.
 - 1899ص�دور حك�م براءة الضاب�ط الفرنيس
اليھ�ودي ألفري�د دريفوس م�ن تھم�ه الخيانة
العظمى والتجسس لصالح أملانيا.
 - 1916بدء الثورة العربية عى الدولة العثمانية
بقيادة حاكم مكة الرشيف حسني بن عيل.
 - 1926تخطي�ط الح�دود ب�ني الع�راق وتركيا
وتقسيم جزء من كردستان بني الدولتني.
 - 1928الس�لطات الريطاني�ة تقص�ف امل�دن
والق�رى اليمني�ة ،لتعثر مفاوض�ات جرت حول
تطوير العالق�ات الودية والتجاري�ة بني اململكة
املتوكلية اليمنية وبريطانيا.
 - 1942ھج�وم بريطاني مضاد عى قوات أملانيا
النازية بقيادة إرفني روم�ل أثناء الحرب العاملية
الثانية ،وكان�ت نتائج ھذا الھج�وم كارثية عى
الريطانيني حيث فقدوا ً
آالفا من جنودھم ومئات
املدرعات عى الرغم من تفوقھم الكاسح.
 - 1944س�قوط العاصم�ة اإليطالي�ة روما بيد
الحلفاء وذلك يف نھايات الحرب العاملية الثانية.

السرطان

مهنياً :تخوض تجربة جديدة تزيد من خرتك
وتدفع�ك قدما ً إىل األمام .عاطفياً :تجعلك كثرة
املش�اكل بينك وبني الحبيب تفكر مليا ً يف مستقبل
عالقت�ك ب�ه .اجتماعي�اً :اهت�م باألمور التي تش�عرك
باإلطمئنان والراحة الداخلية وابتعد عن مصادر التوتر.
رقم الحظ8 :

األسد

حدث يف
مثل هذا
اليوم

مهني�اً :يخي�ب أمل�ك يف أحد الزمالء بس�بب
ترصفات�ه األنانية وقلة مس�ؤوليته يف العمل.
عاطفي�اً :تره�ن عن طيبة قلب�ك يف بدء صفحة
جدي�دة مع الحبيب بعد فرتة م�ن التوتر .اجتماعيا ً:
قد يسبب لك حسد أحد املحيطني بك مشكلة مع صديق.
رقم الحظ10 :

العذراء

مهنياً :تقرتض مبلغا ً من املال إلنجاز مرشوع
تكون أكيدا ً من نجاحه .عاطفياً :لديك فرصة
الستعادة حب الطرف اآلخر إن كنتما عى خالف.
اجتماعي�اً :تنج�ح يف لفت إنتباه املحيط�ني بك ونيل
احرتامهم .رقم الحظ4 :

الميزان

مهني�اً :أنج�ز تغي�ريات يف عمل�ك لتبتعد عن
ّ
املم�ل يف العم�ل .عاطفياً :تس�اعدك
الروت�ني
طيبة قلبك عى نسيان املايض ومسامحة الحبيب.
اجتماعي�اً :ال تدع املش�اكل العائلية تؤثر فيك وتجعلك
متشائماً .رقم الحظ10 :

العقرب

مهني�اً :تتخطى أخريا ً مش�كلة كنت تواجهها
مع أح�د الزمالء .عاطفياً :تش�عر بأنك ال تريد
ّ
تش�ك يف مش�اعره
أن تطور عالقتك بالحبيب ألنك
تجاهك .اجتماعياً :تتلقى خرا ً س�ارا ً يتعلق بأحد أقرب
األصدقاء ما يفرحك كثرياً .رقم الحظ4 :

القوس

مهنياً :ل�ن تتمكن من إنجاز امله�ام املطلوبة
منك بس�بب ضيق الوقت .عاطفي�اً :إحذر من
التف�وه بكلمات ق�د تجرح مش�اعر الرشيك أمام
اآلخري�ن .اجتماعي�اً :اتخذ خطوة جريئ�ة واتصل بمن
ِّ
وصف حساباتك معهم .رقم الحظ6 :
تخىش مقابلتهم

الجدي

مهني�اً :ابتعد ع�ن الطمع واكت�ف بما جنيته
حت�ى الي�وم وإال س�تكون خس�ارتك كب�رية.
عاطفياً :ال تدع الش�كوك تدخ�ل بالك ،حافظ عى
رابط الثقة بينك وبني الحبيب .اجتماعياً :ال تقلّل من
تقدير املهتمني بك ،فلديك الكثري من األصدقاء األوفياء.
رقم الحظ11 :

الدلو

مهنياً :كن عى مسافة من زمالئك يف العمل إذا
كنت تش�عر ببعض التهديد والقلق .عاطفيا ً:
يغلب عى الحبيب الرتدد ومزاجه متقلب فتحتار
كيف تترصف معه .اجتماعياً :تأخذ قرارا ً حاسما ً قد
ّ
يغري مجرى حياتك نحو األفضل .رقم الحظ14 :

الحوت

مهني�اً :تتلقى املديح من رئيس عملك بش�أن
عمل�ك املتفان�ي واملخل�ص .عاطفي�اً :تفع�ل
املستحيل ملس�اعدة الحبيب يف تخطي املحنة التي
يم� ّر به�ا .اجتماعياً :تش�غل بالك املش�اكل العائلية،
اجتمع مع أحد أفراد العائلة لحلها .رقم الحظ12 :

 - 1947وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي ج�ورج
مارش�ال يعلن ع�ن خطته إلعادة إعم�ار أوروبا
بعد الحرب العاملية الثانية والتي عرفت بمرشوع
مارشال.
 - 1967إرسائيل تھاجم مرص وس�وريا واألردن
يف ما عرف باسم حرب األيام الستة.
 - 1968رسحان رسحان يطلق النار عى روبرت
كينيدي ،وأدى ذلك إىل وفاته يف اليوم التايل.
 - 1975م�رص تعي�د افتتاح قناة الس�ويس من
جديد بعد جالء اإلرسائيليني منھا وذلك مع عبور
أول س�فينة منذ ثماني س�نوات ،وكان عى متن
السفينة الرئيس محمد أنور السادات.
 - 1977ستيف جوبز يطرح أبل -2يف األسواق.
 - 1981بداي�ة ظھ�ور م�رض فق�دان املناع�ة
املكتسبة  /اإليدز.
 - 1984القوات الجوية امللكية السعودية تسقط
طائرتني إيرانيتني وتصيب الثالثة بعد محاولتھم
الخرتاق خط فھد.
 - 1991تعيني س�يد أحمد غزايل رئيسا للحكومة
الجزائرية.
 - 2002اإلص�دار  0.1للمتصف�ح موزي�ال ي�رى
النور.
 - 2006رصبيا تعلن استقاللھا عن اتحاد رصبيا
والجبل األسود تحت اسم جمھورية رصبيا.
 - 2010إعص�ار فيت يرضب س�واحل س�لطنة
عمان.
 2015نادي الھالل السعودي يتوج بطال لكأسخادم الحرمني الرشيفني بعد غياب دام  26عام.

الكلمات األفقية
1من الدول االسيوية املصنعة� مغارة.
2ألسنة النريان � ذكرى أليمة(م) � إناء”مبعثرة”.
3حرف مكرر � متش�ابهان �مدينة أسرتالية.
 4انهض (م) � مدينة ايطالية(م) � من الطيور .
5رضوري للحي�اة � طب�ل �مضخة الهواء يف الجسم.
 6يغ�وي (م) � للتمن�ي �متشابهان.
7طلي�ق (م) � مخلوق�اتنورانية (م).
8نجم�ة س�ينمائية عربي�ة �من اصابع اليد (م).
9ذك�ر الدجاج � عني يف الجنة(م) � للنصب (م).

من الفيسبوك

الكلمات العمودية
1من اإلنبياء (عليهم الس�الم) �بسط يده.
 2صوت الحمار � تمهل.3أبل�ه � ف�اه (م) � آخ�ر العالج(م).
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اختبارات شخصية

هل سيكون عام  2020جيّداً يف احل ّب؟

ربّم�ا كان ع�ام  2020جيّ�دا ً
العاطفي
بالنس�بة إليك يف املجال
ّ
و ربّما ش�عرت ّ
بأن�ك تق ّدمت مع
زوج�ك و أن عالقتكم�ا بأفض�ل
حاله�ا و ّأنك اس�تطعت الحؤول
دون األسوأ يف الحبّ بسبب الكثري
من التن�ازالت التي قمت بها ربّما
و بشك ٍل أو بآخر.
فإذا أردت أن تعرف هل س�يكون
ع�ام  2020جيّدا ً يف الحبّ  ،يمكنك
أن تكتش�ف معن�ا باإلجاب�ة عن
األسئلة التي س�نطرحها عليك يف
هذا املجال.
 .1أنت من برج...
 ناري هوائي ترابي مائي .2زوجك أو حبيبك من برج...
 ناري هوائي ترابي مائي .3هل تش�عر ّ
ب�أن األم�ور بخري
بين�ك و بني الحبيب يف هذه الفرتة
بالذات؟
 نعم كال احيانا ً ليس دائما ً .4م َّم تخاف يف عام 2020؟
 م�ن أمور لم ّتتوق�ع حدوثها يف
املايض
 من االختالف مع الحبيب ال تخاف شيئا ً من الطالق .5هل أنت اعزب ام متزوج؟

 متزوّجة عزباء ستتزوّجني ستخطبني .6هل أنت من األش�خاص الذين
يعشقون الوحدة؟
 نعم كال يف بعض األحيان ربّما بعض اليشء .7ما أكث�ر ما يقلق�ك من حلول
هذا العام؟
ّ
التمك�ن من
 خوف�ك م�ن ع�دمخوض الكثري من التجارب
 خوفك من عدم االستقرار خوفك من أن تزيد الديون عليك خوف�ك من ّكل ما ه�و مخبّأ اىل
ح ّد ما
أمر خضته يف
ع�ى
أس�فت
 .8هل
ٍ
هذا العام؟
كال و لن تفعيل يوما ً
 ّ نعم عى الكثري من األمور أحيانا ً و ليس دائما ً ربّما فقد أسفت بعض اليشءً
 .9من الذي ّ
عادة يف أمورك
يتدخل
يف الحبّ ؟

 أهلك أصدقاؤك ال أحد أشخاص غرباء أحيانا ً .10هل ص�ادف لك أن خرست يف
بعض املشاريع يف عام 2020؟
كال أبدا ً
 ّ نعم يف بعض األحيان ال نعم .11من ال�ذي يجعلك تحزن أكثر
من غريه؟
 زوجك أصدقاؤك ال أحد معيّنا ً أهلك .12ه�ل ش�عرت ّ
ب�أن الخالفات
كان�ت كثرية يف عام  2020بينك و
بني الحبيب؟
 نعم كال بعض اليشء أحيانا ًً
 .13ه�ل أنجب�ت أطف�اال ع�ام
2020؟
 -نعم

 كال ما زلت تنتظر طفلك طفلك يف طريقة للحياة .14هل تحلم بإنجاب األطفال؟
 نعم كال بالتأكيد ربّماّ .15
بأي ثنائي من هوليوود تحبّ
التشبّه؟
 كيم كارداشيان و كانييه وست أنجلينا جويل و براد بيت فيكتوريا و دايفيد بيكهام ماثيو ماكونيهي و زوجتهّ
املتفهمني أم
 .16ه�ل أن�ت م�ن
املتطلّبني؟
 تعرف ماذا تطلب ال تعرف ماذا عليك أن تطلب متف ّه�م بع�ض ال�يشء و ليسدائما ً
 لست متف ّهمإذا كان�ت إجابات�ك كلّه�ا أو
بمعظمه�ا تقع ما ب�ني الخانتني
األوىل و الثالث�ة إذا ً الع�ام املقب�ل
س�يكون بالفع�ل رائعا ً بالنس�بة
اليك.
إذا كان�ت إجابات�ك كلّه�ا أو
بمعظمه�ا تق�ع يف الخانة الثانية
فق�د تحص�ل معك بع�ض األمور
الغريب�ة التي لم تحس�بي لها ّ
أي
ّ
لك�ن عام�ك باإلجمال
حس�اب و
جيّد.
إذا كان�ت إجابات�ك كلّه�ا أو
بمعظمها تق�ع يف الخانة الرابعة
فعلي�ك أن تنتب�ه يف الح�بّ ّ
ألن
األمور ليست كما ّ
تظن ظاهريا ً و
قد ّ
تتغري يف خالل العام.

قصة مثل

مْإلا يعرف تدابريه  ..حنطته تاكل شعريه

يرضب للش�خص الذي ال يحس�ن تدبري أموره  ،في�أكل ماله بعضه
بعضا  ،ويذهب مايملكه هباءا منثور ا  ،غفلة منه وقلة نظر .
أصله:
أن رج�ال من تجار الحب�وب يف بغداد كان ذا ولع عظيم برتبية الخيل
وأقتنائها  .فكان يبذل الغايل والنفيس يف رشاء مايعجبه من الخيول
العربية األصيلة  .وكان الرجل يتاجر بالحنطة والشعري  ،فيأخذ منها
مايقدر عليه يف كل سنة إىل بعض املدن العراقية  ،فيبيعه فريبح منه
اليشء الكثري  ،ويعود إىل بغداد يف كل مرة ساملا غانما .
ويف إحدى الس�نني  ،أخذ الرجل مقدارا عظيما من الحنطة والش�عري
 ،ع�ى عادته  ،فس�افر بها إىل مدينة املوصل الحدباء  .فوجد س�وق
الحب�وب فيه�ا كاس�دة يف تلك الس�نة  ،فباع الحنط�ة بثمن بخس .
وأخ�ذ املال وذهب إىل أحد الخانات ليقيض فيه ليلته  ،فرأى يف الخان
رجال من تجار الخيول ،معه حصان أصيل  ،عظيم الش�أن  ،معروف

النس�ب  ،يريد بيعه  ،فس�اومه ع�ى الثمن حتى اتف�ق معه عى أن
يشرتي منه الحصان بمبلغ يعادل ثمن الحنطة التي باعها يف صباح
ذلك اليوم  ،وذلك من شدة اعجابه بذلك الحصان وتعلّقه به .
وبق�ي الرجل ينتظ�ر بيع الش�عري ليع�ود إىل مدينته .ولكن س�وق
الش�عري أصاب�ه من الكس�اد ما أصاب س�وق الحنط�ة  ،فانخفض
س�عره إىل النصف  ،أو الثلث عمّا كان ّ
يتوقع أن يبيعه  .فبقي الرجل
ينتظر تحس�ن حالة السوق  ،وهو خايل الوفاض من املال  .فأضطر
أن يق ّدم لحصانه بعض الش�عري كل يوم ليتقوّت به  .واستمر الحال
هك�ذا أياما طويلة  ،حتى قضم الحص�ان كل ما كان مع الرجل من
الش�عري  .وكان للرجل مسبحة كهرمان غالية الثمن  ،فباعها وقرّر
الرجوع إىل بغداد خائبا  ،مفلس�ا  ،حريانا  ،أس�فا  .وتناقل الكثريون
م�ن الناس ّ
قصته ملا فيها من عظات وع�ر  .وقيل فيه((إلْما يعرف
تدابريه  ..حنطته تاكل شعريه )) وذهب ذلك القول مثال .

هـــــــل تعلــــــم
*أن الضفدع�ه تتنف�س
ع�ن طريق الجل�د والفم
والرئة.
* ه�ل تعل�م ان القطط
تخ�اف م�ن امل�اء ولذلك
فه�ي التس�تحم واذا
اج�رت ع االس�تحمام
فبعن�ف وقس�وة وكثريا
حامله�ا
ماتصي�ب
بلجروح.
* أن الدجاج�ه تض�ع
م�ن 300اىل 500بيض�ه
يف حياته�ا وأن عمره�ا قد
يطول اىل اربعه عرش عام.
* أن الجم�ل هو الحي�وان الوحيد م�ن ذوات األربعه الذي
اليمكنه ان يسبح.
*أن الفرئان التحب رائحه النعناع.
*الجم�ل “ يس�تطيع ال�رشب من م�اء البح�ر ألن كليتيه
ّ
تصفي امللح من املاء.
* لينكولن هو أول زعيم يف الواليات املتحدة يسمح للنساء
بالتصويت ىف االنتخابات !..
* أك�ر نتيج�ة مب�ارة ىف التاريخ  / 149صف�ر ,ىف دورى
مدغشقر من اغرب مباريات كرة القدم ىف العالم.
* يف األج�واء الباردة تقل فاعلي�ة بطارية الهواتف الذكية
وتقل فرتة الشحن وتشغيل الهاتف بجو بارد له رضر عى
البطارية !..

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.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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المدونة العراقية «هدى بيوتي» تتضامن مع «المجتمع األسود»
وتتبرع بـ 500ألف دوالر
أعلنلت مؤسسلة رشكلة مستحرضات
التجميل «هدى بيوتلي» إيقاف العمل
بمحتواهلا على «إنستغلرام» بشكل
مؤقلت ،مؤكدة الدعلم الكامل لقضية
«السود».
ونلرشت خبلرية التجميلل العراقية-
األمريكية هلدى قطان عرب صفحتها
الرسمية يف «إنستغرام» صورة باللون
األسود ،معربة بها عن تضامنها مع
الحركة السلوداء ضد العنرصية
التلي تتلم معاملتهلم بهلا يف
املجتمع األمريكي.
وكتبلت هلدى «حلان وقلت
التغيري».
وأضافلت «نحلن يف هلدى بيوتي
نقف ضد العنرصية اليوم ودائما،
تضامنلا ً ملع مجتملع السلود
وحركلة حيلاة السلود ،ونوقف
ً
مؤقتا».
املحتوى

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

فلكي سعودي :العالم ينتظر حدث هو األول
من نوعه في 2020

وتابعت «حان الوقت لالستماع والتعلم والتفكري.
نحن ننضلم إىل الكفاح ضلد العنرصية النظامية
وسنتربع بلل  500.000دوالر أمريكلي للجمعية
الوطنية للنهوض بامللونني».
وأكلدت استضافتهلا برناملج «»BLACKOUT
عرب جميلع قنوات رشكة التجميلل الخاصة بها،
وقالت:نستخلدم مكلرب الصوت لدينلا لالحتفال
باألصلوات السلوداء ومشاركة امللوارد التعليمية
واملحتلوى ،مع االستمرار يف املساهمة بطرق ذات
معنى لدعم املجتمع األسود ورفع مستواه.
وتويف جورج فلويد ( 46عاما) ،يوم االثنني املايض،
بعلد القبض عليله من قبل رشطلة مينيابوليس،
وازداد الغضلب العلام بعد ظهور مقطلع فيديو
يظهر ضابطا يجثو عى عنقه.
منذ ذللك الحني ،انتلرشت االحتجاجلات يف أغلب
الواليلات األمريكية ضلد وحشيلة الرشطة ،وتم
فرض حظر تجول يف أغللب الواليات الكبرية مثل
العاصملة واشنطن وكاليفورنيلا وفرجينيا ،كما
تم استدعاء الحرس الوطني.

نسليهان أتاغول تختار مهنة جديدة
كشف الراصد الجوي السعودي،
عضو مركز الفلك الدويل ،سامي
عبيلد الحربلي ،أن العاللم على
موعلد مع حلدث هلو األول من
نوعه يف  2020يوم الجمعة.
وقال الحربي إن «خسوف القمر
غري املرئلي أو الكلاذب سيحدث
يوم الجمعلة املوافلق  5يونيو/
حزيران الجاري.
وأضلاف «سيكلون مشاهلدا
يف اململكلة العربيلة السعوديلة
والوطن العربلي ويشمل نطاقه
قارات آسيلا وأفريقيا وأسرتاليا،
ورشق قلارة أمريكلا الجنوبيلة
وأغللب دول أوروبلا واملحيلط
الهلادي واألطللي والقلارة
القطبية الجنوبية».
وتابع «بداية الخسوف يف الساعة

 8:45مساء وذروته عند الساعة
 10:24مسلاء وينتهلي عنلد
الساعة  12:04صباحا ،بتوقيت
السعودية».
وأشلار إىل أن «نسبلة الخسوف
تبللغ  57%ومدتله اإلجماليلة
 3ساعلات و 18دقيقلة ويعترب
الخسلوف القملري األول يف
علام  2020وسيحلدث بعلده
خسوفلان قادمان».وأوضلح أن
«هلذا الخسلوف يحلدث عندما
يدخل القملر يف شبه ظل األرض
ويوجد خفلوت يف إضاءة القمر،
ُ
وسمي بل»الكاذب» لعدم القدرة
على مالحظته بوضلوح بالعني
املجلردة وال يمكلن مشاهدتله
سلوى باستخلدام تلسكلوب أو
منظار فلكي.

بلدأت عجلة التصوير تلدور مجددا ً داخل
ستديوهات تركيا بعلد توقف فرتة ليست
بقصرية بسب أزمة إنتشار عدوى فريوس
كورونا؛ حيث سافلر فريق عمل مسلسل
«إبنة السفلري» لنسليهان أتاغول وآنيجن
إكيوريلك إىل موقلع تصويلر املسلسلل
استعلدادا ً لبلدء تصويلر مشاهدهلم
بالحلقات الجديدة من العمل.
وقلد نلرشت إحلدى املواقلع اإللكرتونية
الرتكيلة أن الجهة املنتجلة ملسلسل «إبنة
السفلري» تخطلط لتصوير أربلع حلقات
درامية جديدة فقط من العمل  ،بداية من
الحلقة السادسة عرش.
ولكن ذكلر التقرير أنه من غري املتوقع أن
يتم علرض الحلقة اإلثنلني القادم لضيق
الوقت ،عى ان يكلون  15حزيران/يونيو
هلو املوعلد املبدئي لعودة علرض حلقات
املسلسل عرب الشاشات الرتكية.
وكانلت نسليهان قد أعلنلت قبل أيام عن
إنطالق العدد االول من مجلتها اإللكرتونية

والتلي أطلقت عليهلا إسلم «الالحدود «؛
وهلو دعلوة لعلرض تجلارب األشخاص
امللهملني علرب صفحلات املجللة على أن
تقلدم كل فلرتة لقلا ًء مصورا ً ملع إحدى
الشخصيات امللهمة ،وكانت اوىل لقاءاتها
ملع زوجها قادير أوغللو الذي كشف عن
التغيلريات التلي طرأت على حياته خالل
الفرتة املاضية فلور إنتشار ازمة فريوس
كورونلا العامليلة ،وأكد قاديلر انه أصبح
يفكر بعملق أكثر ملن التفكري السطحي
لبعلض األشياء ،كما أنه بلدأ يلجأ للتفكر
والتأمل كثريا ً يف حياته..
وكلان الثنائلي قاديلر أوغللو ونسليهان
أتاغلول قلد أعلنلا علن تأسيلس رشكلة
إنتلاج خاصلة بهما خالل األيلام املاضية
والتي ستعملل عى تقديم كافلة األعمال
الفنية ،وال تقترص على أعمال درامية او
سينمائيلة او حمالت إعالنيلة فقط ،كما
قلام الثنائلي بلرشاء املكتب وبلدء تنفيذ
اإلجراءات الالزمة لبدء نشاط الرشكة.

سامسونغ تطلق أحد أكثر أجهزة التلفاز «الشــك» يبقي قصي خولي كارول سماحة تستعد إلطالق
غرابة وتميزا
أغنية جديدة فى مصر
في بيروت

بلدأت رشكة سامسونغ ،بطرح تلفزيونات  Seroالدوارة التي أعلنت
عن تطويرها العام الفائت ،والقادرة عى العمل مثل حواسب لوحية
عمالقلة .وما يميز هذه األجهزة هلو أنها مثبتة عى قاعدة بعجالت
يمكلن تحريكها بسهولة داخل املنلزل أو املكتب ،وشاشتها مجهزة
بمحلور دوار لعرض املحتوى بشكل أفقي أو عمودي كما هو الحال
يف الهواتلف الذكيلة أو الحواسلب اللوحيلة .وزودت هلذه األجهلزة
بشاشات  QLEDبمقلاس  43بوصة بدقة علرض ()3840/1604
بيكسل ،وتقنية تتحكم بسطوع الشاشة أوتوماتيكيا وفقا ملستوى
اإلضاءة يف املكان الذي يوجد فيه التلفاز .وبفضل تقنية  4K AIالتي
زودت بهلا هذه التلفزيونلات باتت املعالجات املوجلودة فيها قادرة
على معالجة بيانات الصور والنصوص بشكل أفضل .وحصلت هذه
األجهزة أيضا عى مكربات صوت باستطاعة  60واطا ،وتقنية lDo
 by Digital Plusملعالجلة األصوات وزيادة نقائها ،إضافة إىل تقنية
 SmartThingsالتلي تمكنها من االتصلال مع مختلف أنواع الهوتف
واألجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و .iOS

لم يأكل أو يشرب منذ سن الـ ..11
كيف انتهت حياة «يوغي» هندي؟

يبلدو أن الفنان قيص خويل آثر البقاء يف بلريوت بعد إقفال مطار العاصمة
بسبلب انتشار جائحة كورونلا .وقبل أيام ،ذكر أن إنهلاء تصوير مسلسل
«عرشين عرشيلن» بات مسألة أيام والعرض سيكلون يف الخريف ملصلحة
محطتلي أم بي يس الفضائيلة وأم تي يف اللبنانية .وعلم أن قيص ّ
وقع عقدا ً
ملصلحلة مسلسلل جديلد تنتجله منصلة شاهد
قريبا ً وعنوانه «الشلك» .ونرش الفنان خويل
عى صفحته الخاصلة انستغرام فيديو
يؤكلد فيه أنه دخلل يف تجربة جديدة
وظهر بشعر مجدول طويل؛ وهي
املرة األوىل التلي يؤدي فيها خويل
مثلل هذا اللدور ،وقلد علمنا أن
املسلسلل مؤلف ملن  14حلقة
ويُصلوّر يف لبنلان إىل جانلب
فريلق عمل لبنانلي ومجموعة
ملن املمثللني السوريلني .قيص
خويل يؤدي يف «عرشين عرشين»
دور رئيس عصابة ،وتعمل رشكة
صلادق الصباح حاليا ً على ترويج
وإعلالن خطة خاصلة بتاريخ عرض
َّ
املتوقع ،خصوصا ً
املسلسل لينال النجاح
أن جمهلور ناديلن نسيب نجيلم انتظر ذلك
لوقلت بعد أن ُحرم من علرض املسلسل يف رمضان،
لتأجيل التصوير الناجم عن الحظر بسبب كورونا .إىل ذلكُ ،علم أن موضوع
زوجة خويل مديحة الحمداني لم يسفر عن أي جديد وأن العالقات بني خويل
والحمدانلي مقطوعلة ،فيما تؤكد املعلومات أن قليص يرسل نفقات طفله
إىل دبلي مقر إقامة الحمداني وطفلهلا بعد أن عزمت عى العيش يف تونس،
لكنهلا عادت قبلل وقت ولم تستطلع السفر بعلد إقفال املطلارات بسبب
اجتياح كورونا للعالم.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

تستعلد النجمة كلارول سماحلة ،للتعاون وألول ملرة مع رشكة
اليلف ستايللز ستوديوز ،حيلث تعاقدت ملع الرشكة على إنتاج
عملل غنائى كبري يتلم تنفيذه بمستوى عامللي ،من حيث الصوت
واإلخلراج واملونتلاج واملؤثرات الصوتية .جديلد بالذكر أن النجمة
كلارول سماحلة تقلوم حاليا بوضلع اللمسات األخلرية لتصوير
األغنيلة التى من املقلرر إطالقها خالل الفلرتة املقبلة وذلك ضمن
سلسللة األعملال الفنية املتميزة التي تستعلد رشكة اليف ستايلز
ستوديوز إلصدارها ملجموعة من نجوم ونجمات األغنية العربية.

ياسمين صبري تثير الجدل
بسبب ثمن ساعتها

تثري دائمًا النجمة ياسمني صلربي الجدل بإطالالتها وأزيائها املميزة التي
تظهر بها يف كل صورة تنرشها ،وتتصدر بها حديث رواد السوشيال ميديا،
وعلى الفور يبحثون عن أسعار املالبلس أو اإلكسسوارات التي ظهرت
بها .ومن ضمن الصور التي أثارت الجدل صورة نرشتها عرب حسابها
الرسمي بموقع إنستجرام ظهرت فيها وهي ترتدي ساعة ،وبعدها
تداولها نشطاء فيسبوك ،والحظوا أنها من املاركة العاملية الشهرية
« ،»Audemars Piguetوهلي عالملة متخصصة يف صناعة
الساعلات من الذهب األبيض واملرصعة باألملاس  .اختارت
ياسملني موديلل «royal oak offshore selfwinding
 »chronographملن «  »Audemars Piguetوالتي وصل
سعرهلا إىل  27,170دوالر أمريكي أي ما يعادل 435
أللف جنيه مرصي .يذكر أن ياسمني دائمًا تظهر
بأزيلاء وأكسسلوارات ملن ماركلات عاملية
شهرية باهظلة الثمن ،األملر الذي يلفت
دائمًا األنظلار إليها ويعرضها للهجوم
عى مواقع التواصل االجتماعي.
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مطر ساخن

كتابات ال حتتاج اىل
وضوح

أمحد اجلنديل

الخطابات والوعود والترصيحلات ال تشبع جائعا  ،وال تكسو عريانا ،
وال تعالج مريضا  ،والرهان عى الزمن سيكون رهانا فاشال اذا لم تكن
النوايلا السليمة قد تحركت بالفعل  ،والجهود قائمة  ،والعمل املخلص
الجاد يسري عى سكة الصواب واملوضوعية يف معالجة االزمات .
ال نحتلاج اىل دليل أو برهان عى حجم الفساد الذي اغرق العباد والبالد
وبكلل اشكاله وانواعله وصنوفه  ،فأهلل الفساد يتبجحلون كل يوم
بأفعالهلم الفاسدة من خالل وسائل االعالم  ،ونظرة رسيعة اىل مجمل
الترصيحات  ،والرؤية بالعني املجردة اىل السارقني يجعلنا امام الحقيقة
العارية دون ان نتعب اقالمنا بالتحليل واالستقراء واالستنباط .
والخطلر املحدق بنا من جراء جائحلة كورونا ال يحتاج يف خطورته اىل
منجّ لم  ،أو قارئلة فنجان أو ضاربلة ودع أو جهد محلل سيايس فاشل
 ،فاألملور مكشوفة للجميلع  ،ومن اصعب االمور ادخلال الواضح اىل
ورشة االجتهاد والتخمني .
ملا نعاني منله جملة من االزملات  ،تتلخلص يف الوضلع االقتصادي
امللرتدي جراء الفساد الشاملل  ،والذي تمخض عنه حلاالت من العوز
والفقلر والذل لعموم الشعب العراقي  ،ونتج عنه العبث باستحقاقات
املوظفلني واملتقاعدين املتعلقلة بمرتباتهم الشهريلة  ،وظاهرة عجز
املواطن يف تحقيق متطلباته اليومية .
وملا يعكلر الصفلو ويحيله اىل كابلوس مرعلب  ،سلوء االداء املتعلق
بالخدمات العامة  ،ونحن مقبلون عى حرارة الصيف العراقي .
وعندملا تلتقلي االزمة االقتصاديلة بإفرازات الوفلاء اللعني عى ارض
العراق  ،يكون الوضع العام قد وصل اىل غاية الخطورة  ،وال ينفع معه
اجتماع بائس أو مؤتمر للتعارف أو ترصيح اجوف .
االزملات عندما تصل ذروتهلا ال تحتاج اىل شاطر يأخذ بأيدينا للوقوف
على بشاعتها  ،فقد دخلت نتائجها اىل البيلوت  ،وبدأت تلهب النفوس
واالجسلاد  ،وعندملا تصلل االمور اىل درجلة املواجهة فعلى أويل االمر
اختيلار طريقني ال ثالث لهملا  ،امّ ا التصدي بشجاعلة وحزم ملعالجة
الفسلاد  ،واتخاذ التدابري الالزمة النتشال النلاس من خطر الوباء  ،أو
التنصل عن املسؤولية وجعل الشعب يواجه مصريه بنفسه .
اقطعلوا يد السارقني يا أهلل الخري  ،واوقفوا نزيلف الفساد  ،واعطوا
املواطن حقه  ،وعالجوا االمور بميزان العدل والحكمة .
نحلن املام وضلع ال يحسلد عليله  ،فدعونا اىل تلرك اللغلة الناعمة ،
ونتجنلب كل انلواع املسكنات  ،ونتحدث بلغة الشعلب الذي يعاني من
الخيبة واالحباط والتهميش .
الله ينثر رحمته عى من يقف يف خندق الفقراء واملظلومني  ،والله جلت
غضبه عى كل املتغطرسني السارقني رغيف
قدرتله يصلب
خبز الفقراء .
سيكون الله شاهلدا عى اعمالنا
 ،وسيكلون التاريلخ مدونلا
ألفعالنلا  ،وملا خلاب من
وقلف اىل جانلب ابنلاء
شعبله  ،فالوقلوف مع
الشعب يمثل مفتاح
الحل لكلل االزمات
التي نعاني منها .
اىل اللقاء

سمية الخشاب تولع التيك توك
كان براهالد جانلي ( 90عامً ا)
ً
موضوعلا للعديد من الدراسات
العلمية للتحقلق من ادعاءاته،
لكلن ملن الوصلول إىل نتائلج
يقينية.
لكن براهالد غلادر مع أرساره،
حيلث رصح جلاره لوكاللة
فرانس برس ان براهالد جاني،
وهو يوغلي هندي معلروف يف
جميع أنحلاء العالم بادعاء أنه
لم يأكل أو يرشب ملدة  80عاما،
تويف أول الثالثلاء عن  90عاما،
والذي كانلت ادعاءاته موضوع
دراسات طبيلة ،وكذلك رافقها
العديد من الشكوك أيضا ً.
ينحلدر الزاهلد براهلالد جاني
ذو اللحيلة الطويللة وحلقلة
أنف مثلل إلهلة هندوسية ،من
قرية ترشادا الصغلرية يف والية
جوجارات (غرب الهند) ،وادعى
أنله للم يلرشب امللاء أو تناول
الطعام منذ سن  11سنة.
وقال جلاره شيتلال تشودري:
«لقلد ملات براهلالد صبلاح
الثالثلاء يف منزلله» ،وأضلاف:
«تلم نقلله إىل املستشفلى بعد
منتصلف الليل ،ولكلن األطباء
أعلنوا عن وفاته بمجرد وصوله
إىل املستشفى».

وادعى جانلي أن إلهة أرضعته
يف طفولتهلا ،األملر الذي منحه
سلطات خاصة .ورصح لوكالة
فرانلس بلرس يف العلام 2003
«أتلقى إكسري الحياة من خالل
ثقلب يف حنكلي ،ملا يسمح يل
بالعيش بدون طعام وماء».
ال يمكلن التحقق مملا إذا كان
اليوغي قد استهللك بالفعل أي
طعلام أو ملاء خالل كلل هذه
العقود ،أملا األطباء ،فيؤكدون
أنله ال يمكن حتى التفكري يف أن
جسم اإلنسان يمكن أن يتحمل
مثل هذا الصيام الطويل.
زهلده ،اللذي قلاده إىل خللق
مجتمع صغري من املؤمنني به،
جذب انتباه العلماء ،حيث قامت
فرق طبيلة هنديلة بإخضاعه
للدراسلة مرتني عاملي 2003
و  .2010وأذهلل جانلي خالل
الدراسلة الثانيلة ،التي أخضع
فيهلا للمراقبلة املستملرة
بالكاملريات ،حيلث احتجز من
دون أكلل أو رشب ،وملن دون
قضاء حاجاتله الطبيعية ،ملدة
أسبوعني ،األطباء املسؤولني عن
مراقبته .وقلال طبيب أعصاب
من فريق الدراسة يومها« :هذه
الظاهرة ستبقى لغزا»،

نرشت الفنانة سمية الخشاب ،عرب حسابها
الشخلى بموقلع التواصلل االجتماعلى
للفيديوهات “تيك توك” فيديو جديدا لها.
ظهلرت سمية الخشلاب يف فيديو كوميدي
متقمصلة شخصيلة سعيلد صاللح ملن
مرسحيلة “مدرسلة املشاغبلني” بجمللة
“حطي كولونيا ..بتتكلنني ملني”.

وعلقت على الفيديو قائللة“ :إنتي حاطة
كولونيا”.
وتشارك حال ًيا سمية الخشاب يف مرسحية
يلا «تصيب يلا تخيلب» بطولة أحملد آدم،
وساملح حسلني ،وحجلاج عبلد العظيم،
وملروة عبلد املنعلم ،ومصطفلى هريدى،
وهى ملن تأليف محمد نبوي وعالء حسن،

تابعونا على الفيس بوك

تغريدات

سالم مشكور

جمال االسدي

موسيقلى وألحلان هيثلم
الخميلي وإخلراج محسلن
رزق.
يذكر أن آخر أعملال سمية الخشاب كانت
أغنية “عربية أنلا” ،التي صورتها بطريقة
ً
نجاحا
الفيديلو كليب يف سوريلا ،وحققت
كب ً
ريا وقت طرحها.

عندمــا يقول لــك رجل االمن :ابتعــد من هنا فهنــاك مفخخة
ستنفجر .هل تبتعد ام تبقى معاندا فيتناثر جسدك؟.
كذلــك يفعــل الطبيــب ،حيذرنا مــن االختالط وعــدم لبس
الكمامــة النه ال يريد لنا املوت بفريوس هو ليس أقل فتكاً من
املفخخة.
هل من البطولة أن ال تستحيب لندائه؟
كل اقرتاح بتخفيض الرواتب او املخصصات هو اقرتاح ضعيف
احليلة،ويبني بوضوح العقلية االدارية الضعيفة الباحثة عن
احلل االسهل ولن تقوم قائمة للبلد بهذه العقليات .
لــن يتعافــى البلــد اقتصاديــاً أال اذا انتقلنــا مــن العقليــة
االشــرتاكية املدمرة اىل عقلية السوق ونقل مصاحل العامة اىل
القطاع اخلاص
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