اإلعالم واالتصاالت تطالب رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
بإلغاء ضريبة كارتات املوبايل
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
طالب رئيس مجلس أمناء هيئة اإلعالم واالتصاالت
أرشف الدهان ،السبت ،بإلغاء الرضيبة املروضة
عى كارتات املوبايل.وقال الدهان يف بيان :ان «مع
البدء بمناقشة ميزانية الدولة يجب إلغاء الرضيبة
عى كارتات املوبايل ،حيث ان فرضها خطوة غري
موفقة حاليا ألن املواطن هو من سيدفعها من
جيبه».وتابع ،أن «تلك االأموال فرضت يف اوقات
الحرب ضد داعش وكل عراقي ساهم بتلك الحرب
ودحر االرهاب واألن الوضع تغري وبحاجة اىل رفع
ذلك عن كاهل املواطن» ،مؤكدا بالقول «قدمنا
طلب للجان والجهات املعنية برضورة إلغائها».

«أوبك »+تتفق على متديد اتفاق
خفض اإلنتاج النفطي ملدة شهر

12
صفحة

بغداد /متابعة الزوراء:
أفادت وكالة «بلومربغ» بأن دول مجموعة «أوبك »+اتفقت يف اجتماعها امس
السبت ،عى تمديد اتفاق خفض اإلنتاج النفطي ملدة شهر واحد.ويقيض االتفاق
املوقع يف نيسان املايض ،بن دول منظمة «أوبك» وحلفائها خارج املنظمة ،بخفض
اإلنتاج بمقدار  9.7مليون برميل يوميا خالل شهري مايو ويونيو لدعم أسعار
النفط التي انهارت عى خلفية تفيش جائحة كورونا .وكان مقررا أن تتقلص هذه
التخفيضات التي وصفت ب�»التاريخية» إىل  7.7مليون برميل يوميا يف الفرتة ما
بن تموز وأيلول.كما تقيض الوثيقة بأن أي دولة موقعة عى اتفاق الخفض ال
تنفذ التزاماتها بموجبه  %100يف مايو ويونيو ،ستعوض حصتها بتخفيضات
إضافية يف فرتة يوليو -سبتمرب.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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اسرع عملية تصويت يف تأريخ الربملان بعد سلسلة من اخلالفات احلادة ضد مترير املرشحني

حبضور الكاظمي ..جملس النواب مينح الثقة ملرشحي احلقائب السبع الشاغرة ويعلن استكمال تشكيل احلكومة
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
بعد سلسلة من االجتماعات املستمرة
ص�وت مجلس الن�واب يف جلسته التي
حرضه�ا ظهر ام�س رئي�س مجلس
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي  ،و247
نائبا عى استكم�ال الكابينة الوزارية
ومنح الثقة ملرشحي الحقائب الوزارية
السبع�ة الشاغرة .
وادى الوزراء الجدد اليمن الدستورية
 ،بع�د منحه�م الثق�ة وه�م احس�ان
عبدالجب�ار اسماعي�ل وزي�را ً للنفط،
وف�ؤاد محم�د حس�ن بك�ي وزي�را ً
للخارجي�ة ،وايف�ان فائ�ق يعك�وب
جاب�رو وزي�رة للهج�رة واملهجري�ن،
وعالء احمد حسن عبيد وزيرا ً للتجارة،
ومحم�د كري�م جاس�م صال�ح وزيرا ً
للزراع�ة ،وس�االر عبدالست�ار محمد
حس�ن وزي�را ً للع�دل ،وحس�ن ناظم
عبد حمادي وزي�را ً للثقافة والسياحة
واالثار .ورغ�م اتساع دوامة الخالفات
بسبب اعرتاضات النواب عى املرشحن
السبع�ة  ،لكن عملي�ة التصويت مرت
رسيع��ا لم تتج�اوز الدقائق الخمسة
االوىل م�ن عق�د الجلس��ة  ،يف سابقة
فريدة م�ن نوعها لم تشهدها الدورات
السابقة  ،الت�ي سبقته�ا مفاوضات
ح�ادة ب�ن رؤس�اء الكتل اثم�رت عن
توافق سيايس كفل تمرير املرشحي�ن
دون اعرتاض�ات تذك�ر .وب�دا واضحا
ان حض�ور رئي�س ال�وزراء مصطفى

الكاظمي  ،الذي عق�د اجتماعا مغلقا
مع ق�ادة الكتل ورئاس�ة الربملان حال
وصول�ه مبنى مجلس الن�واب  ،حسم
الج�دل العقي�م ح�ول تمري�ر بع�ض
املرشح�ن خاصة منهم وزيري النفط
والخارجي�ة  ،الذي�ن ص�وت الربمل�ان
اوال عى منحهم الثق�ة قبل املرشحن

االخري�ن تباع�ا .كم�ا ص�وت مجلس
الن�واب ع�ى تخوي�ل رئي�س مجلس
الوزراء باستحداث وزارة دولة  ،يكون
وزيره�ا للمكون الرتكمان�ي من اجل
تشجي�ع املكون�ات واملشارك�ة يف بناء
الدولة ،م�ن جانبه ،دعا رئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي اىل دع�م جهود

الحكوم�ة التي تواج�ه تحديات كبرية
خاص�ة ،مواجه�ة فاي�روس كورون�ا
واالزمة االقتصادي�ة واالمنية ،الفتا اىل
أن التحديات تتطلب منا موقفا واضحا
لدعم الحكومة وعب�ور املرحلة لتهيئة
االج�واء النتخاب�ات مبك�رة وحماي�ة
االقتص�اد العراق�ي والجه�ود االمنية،

مقدما شك�ره ملجلس النواب لتصويته
ع�ى ال�وزارات الشاغ�رة.ويف ش�أن
الترشي�ع ،أت�م املجل�س ق�راءة تقرير
ومناقش�ة م�رشوع قان�ون االقرتاض
املح�يل والخارج�ي لتموي�ل العج�ز
امل�ايل لع�ام  2020املق�دم م�ن اللجنة
املالية.واش�ار الن�واب يف مداخالته�م
بش�أن مرشوع القان�ون ،اىل أن تجنب
االق�رتاض افضل من اللج�وء اليه عرب
التوجه نحو اج�راءات اصالحية بديلة
واعتم�اد معاي�ري موح�دة لتحقي�ق
العدال�ة بن املواطن�ن واالدارة العادلة
للث�روات ،والدع�وة اىل رضورة تفعيل
برنام�ج واقع�ي ملكافح�ة الفس�اد،
وتوجيه القروض نحو مشاريع تنموية
تساه�م يف تطوي�ر مج�ال االقتص�اد،
فضال ع�ن لجوء الحكوم�ة اىل مصادر
اخ�رى لدع�م وارادات املوازن�ة العامة
مث�ل املناف�ذ الحدودي�ة واالتص�االت،
واالهتمام بالروزمان�ة الزراعية ورفع
الرضائب عى البضائ�ع االجنبية لدعم
املنتج املحيل.وأنصبت اراء النواب خالل
الجلسة ،عى تفعي�ل قانون االستثمار
وتحديد سقف ثابت لالقرتاض بحسب
االحتي�اج ،فضال ع�ن االستف�ادة من
ايرادات عقارات الدولة يف دعم املوازنة،
واملطالب�ة بالتوج�ه اىل اقام�ة امل�دن
الصناعية لدعم االقتصاد املحيل وتوفري
فرص عم�ل للشباب .بعدها تقرر رفع
الجلسة اىل يوم غد االثنن .

العقل املدبر يف «داعش»يعرتف بأن جمموعته اإلرهابية نهبت النفط و«كمية كبرية من اآلثار»
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بعد تزايد اعداد املصابني بالفريوس

السيد السيستاني يدعو العراقيني لاللتزام
«الصارم» بإجراءات الوقاية من كورونا
بغداد /الزوراء:
دعا املرج�ع الديني االع�ى السيد عيل
السيستان�ي ،العراقي�ن جميع�ا اىل
االلتزام «الصارم» باإلجراءات الوقائية
بعد تزايد عدد اإلصابات بوباء كورونا
يف البالد.ووج�ه مكت�ب املرجع الديني
االعى السي�د ع�يل السيستاني،امس
السبت ،رسالة اىل العراقين بعد تزايد
اع�داد املصاب�ن بكورون�ا يف الب�الد.
وق�ال املكتب يف بي�ان « :اىل العراقين
جميع�ا..يف هذه األي�ام الصعبة حيث
تزداد أعداد املصاب�ن بوباء (كورونا)
يف مختل�ف املناط�ق بص�ورة غ�ري
مسبوق�ة � وال سيم�ا يف العاصم�ة
ّ
نتوج�ه اليك�م مرة
العزي�زة بغ�داد �
أخ�رى لنناشدكم وندعوك�م اىل مزيد
م�ن الحيطة والح�ذر ،ونؤك�د عليكم
برضورة االهتم�ام بتطبيق اإلجراءات
الوقائي�ة الت�ي ت�ويص به�ا الجهات
املعنية كتجن�ب التالمس مع اآلخرين
واالحتف�اظ بمساف�ة معين�ة منه�م
واستخ�دام الكمام�ات والتقيد بغسل
اليدين بامل�واد املنظف�ة او تعقيمهما
ونح�و ذلك».واض�اف ان «االلت�زام

الص�ارم به�ذه اإلج�راءات ونحوه�ا
يساه�م بشكل فاعل � كما يقول أهل
االختص�اص � يف الح ّد من انتشار هذا
الوب�اء وتقلي�ل ع�دد اإلصاب�ات به»،
مش�ري ا اىل ان «رعايتها يتسم بأهمية
كب�رية وب�ات أم�را ً رضوري�ا ً ال يصح
التساهل والتسامح بشأنه ،وال سيما
م�ع م�ا يعاني من�ه البلد م�ن ضعف
اإلمكان�ات املتاح�ة لتوف�ري العناي�ة
الطبي�ة الالزم�ة لألع�داد املتزايدة من
املصاب�ن التي تغص به�م العديد من
املستشفيات وغريها».

تفاصيل ص2

بعد تسجيل أعلى اإلصابات بواقع  1252إصابة و 33حالة وفاة بكورونا

اللجنة العليا للصحة توجه باستمرار حظر التجوال الشامل وحتويله جلزئي االسبوع املقبل
بغداد /الزوراء:
ق�ررت اللجنة العليا للصح�ة والسالمة الوطنية،
ام�س السب�ت ،استم�رار تطبيق حظ�ر التجوال
الشام�ل لغاي�ة السب�ت  13حزي�ران ،2020
وتحويل�ه اىل جزئ�ي يف االسب�وع املقب�ل ،فيم�ا
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،تسجي�ل 1252
إصابة جديدة و 33حال�ة وفاة بفريوس كورونا
يف عم�وم البالد.وذكر بيان ملكت�ب رئيس الوزراء
تلقت «ال�زوراء» نسخة من�ه :ان رئيس مجلس
ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظم�ي ،ت�رأس ام�س
السبت ،اجتماعا للجن�ة العليا للصحة والسالمة
الوطني�ة ،ملناقشة تط�ورات وتداعي�ات جائحة
كورونا يف الب�الد ،واإلج�راءات الواجب اتخاذها،
الفت�ا اىل ان االجتم�اع بح�ث إج�راءات الحظ�ر

بسبب جائحة كورونا ،حيث وجّ ه رئيس مجلس
ال�وزراء باستم�رار فرض الحظر له�ذا األسبوع
وتحويل�ه لجزئ�ي اعتب�ارا م�ن األسب�وع املقبل
.وثمّ�ن الكاظم�ي ،بحسب البي�ان ،دور الكوادر
الصحية الذين يبذلون جه�ودا كبرية يف مواجهة
الوب�اء وحرصه�م ع�ى أداء واجباته�م ،مشيدا
بالجهود الكب�رية التي تبذلها الق�وات األمنية يف
تنفيذ حظر التج�وال وإسناد الكوادر الصحية يف
واجباتها.وأك�د الكاظمي عى أهمية تعزيز وعي
املجتم�ع واملواطن ،السيما يف ه�ذه املرحلة التي
تزاي�دت فيها اإلصاب�ات ،وأصب�ح الجميع يدرك
خطورة املرض ،مبينا أن الحكومة ّ
وكل أجهزتها
تبذل جهودا مضني�ة ملواجهة الجائحة ومحاولة
تطويق الوباء والتقلي�ل من آثاره والحفاظ عى

العامري يقدم استقالته من عضوية
جملس النواب

بغداد /الزوراء:
ق�دم رئي�س تحال�ف الفت�ح ه�ادي
العام�ري استقالت�ه م�ن عضوي�ة
مجل�س النواب ،وترشي�ح عبد الكريم
يون�س ب�دالً عنه.من جانبه�ا ،أعلنت

رئاس�ة مجل�س الن�واب ع�ن وصول
طلب استقالة النائ�ب هادي العامري
اىل املجل�س وبديل�ه عبدالكريم يونس
ع�ى ان ي�ؤدي اليم�ن الدستوري�ة يف
الجلسات القادمة.

اللبنانيون يستأنفون احتجاجاتهم املناهضة
للحكومة مع ختفيف قيود كورونا
بريوت /متابعة الزوراء:
ن�زل ع�دة مئ�ات م�ن املتظاهري�ن
اللبناني�ن إىل الش�وارع ام�س السبت
ورش�ق بعضه�م رج�ال الرشط�ة
بالحج�ارة وطالب�وا الحكوم�ة
باالستقالة بسبب تعاملها مع األزمة
االقتصادية الخانقة وتزايد معاناتهم
اليومية.واحتش�د املتظاهرون ،الذين
وض�ع كثري منهم الكمام�ات وحملوا
العل�م اللبنان�ي ،يف ساح�ة رئيسي�ة
يف ب�ريوت كان�ت مرك�زا الحتجاجات
الع�ام املايض الت�ي ه�دأت كثريا عى
مدى الشه�ور املاضي�ة جزئيا بسبب
إج�راءات الع�زل الع�ام ملواجه�ة
ف�ريوس كورونا.وم�ع رف�ع معظ�م
القي�ود املفروض�ة بسب�ب الفريوس
وتفاقم األوضاع االقتصادية ،استأنف

ّ
املواطنن.وبن الكاظم�ي أن زيادة نسبة
صح�ة
الفحوصات التي تنفذها الفرق الصحية يف بغداد
واملحافظ�ات كشفت حج�م اإلصاب�ات ،مشددا
ع�ى أهمية أن يلت�زم الجميع ب�رشوط السالمة
الوطنية والتباعد االجتماعي.ودعا رئيس مجلس
ال�وزراء اىل رفع مست�وى التوعي�ة يف البالد ،من
خ�الل الفعالي�ات املجتمعية املختلف�ة ،من أجل
إل�زام املواطن�ن بال�رشوط الصحي�ة والتداب�ري
الوقائي�ة والحف�اظ ع�ى سالمتهم.وق� ّدم وزير
الصح�ة والبيئة ،بحسب البي�ان ،رشحا مفصال
ع�ن آخ�ر تط�ورات م�رض كورون�ا يف الع�راق،
واإلج�راءات املتخذة من قبل ال�وزارة يف مواجهة
الجائح�ة ،والتداب�ري التي اتخذت يف ظ�ل الزيادة
بأعداد اإلصابات يف عموم البالد .واشار البيان اىل

املتظاه�رون االحتجاج�ات بدع�وات
الستقالة الحكومة التي تولت مهامها
من�ذ خمسة أشهر وإج�راء انتخابات
برملاني�ة مبكرة.وأظه�رت لقط�ات
بثته�ا محط�ات تلفزيوني�ة لبناني�ة
أن بع�ض املتظاهري�ن رشق�وا قوات
األم�ن بالحج�ارة وحطم�وا واجهات
املتاج�ر يف منطقة التس�وق الراقية يف
وسط بريوت ،مما دفع قوات األمن إىل
إطالق الغاز املسيل للدموع.وتفاقمت
األزمة االقتصادية بشدة يف لبنان عى
مدى الشهور املاضي�ة .وفقدت اللرية
اللبناني�ة ما يزيد عى نص�ف قيمتها
يف الس�وق املوازي�ة وارتفعت األسعار
وألغت الرشكات الوظائف بينما كانت
تتعامل أيض�ا مع أزمة تفيش فريوس
كورونا.

ان اللجنة اتخذت جملة من القرارات هي:
 -1استم�رار الحظ�ر الشامل ملدة اسب�وع ،بدءا
من ي�وم األحد املواف�ق  ،2020/6/7ولغابة يوم
السب�ت املواف�ق  ،2020/6/13م�ع التشدي�د
لتطبيقه بصورة دقيق�ة بحسب اإلجراءات التي
وضعتها وزارة الصحة من خالل:
أ -منع التجمعات بأشكالها كافة ،واستمرار غلق
( املطاعم عدا خدمة التوصيل ،قاعات املناسبات،
املتنزه�ات ،املقاه�ي ،دور السينم�ا ،امل�والت،
القاعات الرياضية ،معاهد التدريس الخصويص،
عي�ادات األطب�اء الخاص�ة ،املساب�ح ،املح�ال)،
باستثن�اء محال بيع امل�واد الغذائية ومحال بيع
الفواكه والخرض واألفران والصيدليات.

تفاصيل ص2

اللجنة القانونية :القانون بصيغته احلالية سبّب ارباكا يف بعض املؤسسات السيسي يعلن مبادرة إلنهاء أزمة ليبيا
املالية النيابية تكشف لـ
عن مساع لتعديل قانون تتضمن وقف إطالق النار خالل يومني
التقاعد او تأجيل تنفيذه حلني توفر السيولة املالية

الزوراء/حسن فالح:
كشف�ت اللجنة املالية النيابية ،ع�ن جمع تواقيع نيابية
للمطالبة بتعدي�ل قانون التقاعد او تأجيل تنفيذه لحن
توفر السيولة املالية ،فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية
ان قانون التقاعد بصيغته الحالية تسبب مشاكل كثرية
وارباكا يف عمل بعض املؤسسات الحكومية.وقال عضو
اللجن�ة النيابي�ة النائ�ب ش�ريوان م�ريزا يف حديث ل�”
ال�زوراء” :انه ت�م جمع تواقي�ع نيابي�ة ملطالبة رئاسة
مجل�س النواب لغ�رض املوافقة عى اج�راء تعديل عى
قان�ون التقاعد املوحد او تأجي�ل وجدولة لتنفيذه لحن
توفر السيولة املالي�ة للمحالن عى التقاعد.واضاف ،ان
اللجن�ة املالية النيابي�ة استضافت مدير هيئ�ة التقاعد
العام�ة لغ�رض مناقش�ة اسب�اب تاخر اط�الق رواتب
املحال�ن الجدد ع�ى التقاعد وايض�ا مناقشة التعديالت

الت�ي يمكن اجراؤها يف القانون ،مبينا انه خالل اليومن
املقبل�ن سيتم ام�ا تعديل القان�ون من ناحي�ة جدولة
االحال�ة عى التقاع�د وليس عى شكل دفع�ة واحدة او
ربم�ا تغي�ري الس�ن القانون�ي للتقاعد او يمك�ن تاجيل
تنفي�ذه يف الوقت الحايل لحن االنته�اء من االزمات التي
يم�ر بها البلد.واشار اىل ان االزم�ة املالية والصحية التي
يشهدها البل�د ادت اىل تعطيل الكثري من املشاريع سواء
القانونية او التنفيذية  ،مؤكدا انه يف حال انتهاء االزمات
يمك�ن ان ترجع االم�ور اىل طبيعتها ليتسن�ى للرببمان
وكذل�ك الحكومة ترشي�ع وتنفيذ القوانن.ب�دوره ،اكد
عضو اللجنة القانونية النائب رشيد العزاوي ،ان قانون
التقاعد املوحد بصيغت�ه الحالية تسبب بمشاكل عديدة
وارباكا بعمل بعض املؤسسات.

تفاصيل ص2

القاهرة  /متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس،
ام�س السبت ،عن مبادرة للح�ل يف ليبيا،
مح�ذرا من التمس�ك بالخي�ار العسكري
للحل يف ليبيا.وقال السييس ،خالل مؤتمر
صحف�ي يف القاه�رة ،مع رئي�س الربملان
الليب�ي عقيلة صالح وقائد الجيش الليبي
املشري خليف�ة حفرت ،إن “املب�ادرة تدعو
إىل وق�ف إط�الق الن�ار وإخ�راج املرتزقة
وتفكي�ك امليليشي�ات يف ليبيا”.وأعل�ن
أن “املب�ادرة ليبي�ة � ليبي�ة باسم إعالن
القاهرة ،تشتمل عى احرتام كل املبادرات
والق�رارات الدولي�ة بش�أن وح�دة ليبيا،
مؤك�دا أنه�ا تشمل دع�وة ك�ل األطراف
الليبي�ة لوق�ف إطالق الن�ار اعتب�ارا من

غدا االثنن ،وشدد ع�ى أهمية مخرجات
قمة برلن بش�أن الحل السيايس يف ليبيا.
وق�ال الرئيس املرصي إن “االتفاق يهدف
إىل ضم�ان تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا
الثالث�ة يف مجلس رئ�ايس ينتخبه الشعب
تحت إرشاف األمم املتحدة” ،كما يتضمن
االلتزام بإع�الن دستوري ليب�ي وإخراج
املرتزقة األجانب من كافة األرايض الليبية.
وأكد الرئيس املرصي أن لدى قائد الجيش
الليبي خليفة حفرت ورئيس الربملان الليبي
عقيل�ة صالح الت�زام بتحقي�ق مصلحة
الشعب الليبي ،مشددا ً عى أهمية التوصل
التوصل ملبادرة سياسية إلنهاء الرصاع يف
ليبيا.

تفاصيل ص2

اهلند تسجل رقما قياسيا خالل يوم واحد

إصابات كورونا تقرتب من السبعة ماليني وأوروبا تفتح قيود السفر
بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابن بفريوس كورونا
حول العالم  6,852,838مصاباً ،تويف
منهم أكثر من  398,286ألف شخص،
وفيم�ا بل�غ ع�دد املتعاف�ن عاملي�ا ً
متع�اف ،سجلت
 3,352,331مالي�ن
ٍ
الهن�د رقما قياسيا لحاالت اإلصابة يف
يوم واحد.وعربيا تجاوز عدد اإلصابات
املُعلنة يف الدول العربية ،أمس السبت،

 335ألف�ا ً و 282إصاب�ة (باستثن�اء
أرق�ام األرايض الفلسطيني�ة املحتل�ة
املعلنة من قب�ل االحتالل اإلرسائييل)،
ُ
وس ِّجل�ت من بينه�ا أكثر م�ن 4362
وف�اة ،فيما بلغ ع�دد املتعاف�ن أكثر
من  195ألف�ا ً و 794متعافياً ،بحسب
إحص�اء “العرب�ي الجديد”.وتحاف�ظ
السعودي�ة عى املرتب�ة األوىل عربيا ً يف
عدد املصابن ب�� 95748مصاباً ،تويف

منهم  ،642وتعاىف  ،70616تليها قطر
التي أحصت إصاب�ة  65495شخصاً،
ووفاة  ،49وتعايف  40935شخصاً ،ثم
اإلمارات التي سجّ لت  37642مصاباً،
ت�ويف منه�م  274وتع�اىف ،20337
وسجلت الكويت  30644إصابة ،و244
وفاة ،وتعايف  18277شخصاً.وتتصدر
مرص ع�دد الوفي�ات عربي�ا ً ب�1166
وفاة م�ن بن  31115مصاب�اً ،فضالً

ع�ن تع�ايف  8158شخص�اً ،وسجلت
سلطن�ة ُعم�ان  15086إصابة ،و72
وف�اة ،وتعايف  3451شخص�اً .وأكدت
البحرين تسجيل  13835إصابة ،و23
وفاة ،وتع�ايف  8585شخصاً ،وأعلنت
الجزائ�ر تسجي�ل  9935إصاب�ة ،من
بينه�ا  690وف�اة ،وتع�ايف 6453
شخصاً.وأحىص املغرب  8071إصابة،
و 208وفي�ات ،وتعايف  7268شخصاً،

وسجل السودان  5865إصابة ،و347
وف�اة ،وتعايف  1924شخص�اً .وأكدت
جيبوتي تسجي�ل  4123إصابة ،و26
وف�اة وتع�ايف  1707شخص�اً ،ورصد
الصوم�ال  2204إصابات ،و 79وفاة،
وتع�ايف  418شخصاً.وسج�ل لبن�ان
 1312إصاب�ات ،و 28وف�اة ،وتع�ايف
 768شخصاً.

تفاصيل ص3
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بعد تزايد اعداد املصابني بالفريوس

السيد السيستاني يدعو العراقيني لاللتزام
«الصارم» بإجراءات الوقاية من كورونا
بغداد /الزوراء:
دعا املرجع الديني االعىل السيد عيل
السيستاني ،العراقيني جميعا
اىل االلتزام «الصارم» باإلجراءات الوقائية
بعد تزايد عدد اإلصابات بوباء كورونا يف
البالد.
ووجه مكتب املرجع الديني االعىل السيد
عيل السيستاني،امس السبت ،رسالة
اىل العراقيني بعد تزايد اعداد املصابني
بكورونا يف البالد.
وقال املكتب يف بيان « :اىل العراقيني
جميعا..يف هذه األيام الصعبة حيث تزداد
أعداد املصابني بوباء (كورونا) يف مختلف
املناطق بصورة غري مسبوقة ـ وال سيما
يف العاصمة العزيزة بغداد ـ نتوجّ ه اليكم
مرة أخرى لنناشدكم وندعوكم اىل مزيد من
الحيطة والحذر ،ونؤكد عليكم برضورة
االهتمام بتطبيق اإلجراءات الوقائية
التي تويص بها الجهات املعنية كتجنب
التالمس مع اآلخرين واالحتفاظ بمسافة
معينة منهم واستخدام الكمامات والتقيد
بغسل اليدين باملواد املنظفة او تعقيمهما
ونحو ذلك».
واضاف ان «االلتزام الصارم بهذه
اإلجراءات ونحوها يساهم بشكل فاعل ـ
كما يقول أهل االختصاص ـ يف الح ّد من
انتشار هذا الوباء وتقليل عدد اإلصابات
به» ،مشري ا اىل ان «رعايتها يتسم
بأهمية كبرية وبات أمرا ً رضوريا ً ال يصح
التساهل والتسامح بشأنه ،وال سيما مع
ما يعاني منه البلد من ضعف اإلمكانات
املتاحة لتوفري العناية الطبية الالزمة
لألعداد املتزايدة من املصابني التي تغص

بهم العديد من املستشفيات وغريها».
واكد ان «الحيلولة دون انتشار هذا الوباء
بأوسع مما هو عليه يف الوقت الحارض
مسؤولية الجميع مواطنني ومسؤولني،
فال بد من أن يكون الجميع عىل مستوى
هذه املسؤولية الكبرية ويتعاونوا يف
اجتياز هذه املرحلة الحرجة بأقل
الخسائر والتبعات».
وتابع املكتب «لنتذكر جميعا ً أن الكوادر
الطبية والتمريضية يتحملون عبئا ً
عظيما ً يف القيام بمهامهم يف عالج
املصابني والعناية بهم ،ويواجهون هم
وأرسهم معاناة شديدة ال يعلم مداها اال
القليل ،بل إنهم يخاطرون بحياتهم يف هذا
السبيل ،وقد تصاعدت اعداد اإلصابات
يف صفوفهم يف املدة األخرية ،فال بد من
أن يسعى الجميع يف التخفيف عنهم
بمزيد من الحرص عىل رعاية اإلجراءات
الوقائية من اإلصابة بهذا الفايروس لئال
تتضاعف اعداد املصابني به بما يحمّلهم
أعبا ًء إضافية ويزيد من صعوبة أدائهم
لواجباتهم».
ولفت اىل «إننا إذ نحييهم بإكبار وإجالل
ونش ّد عىل أيديهم ونشيد بجهودهم
املتواصلة وتضحياتهم الجليلة يف سبيل
خدمة شعبهم وأداء واجبهم الديني
والوطني واإلنساني ،ندعو الله العيل
القدير أن يحفظهم ويحميهم ويمنحهم
ما يوازي حجم عطائهم الكبري من أجر
وخري وصحة وبركات ،كما ندعوه تبارك
ّ
يمن عىل املصابني بالشفاء
وتعاىل أن
العاجل ويدفع البالء والوباء عن الجميع،
إنه سميع مجيب».

خالل ترؤسه اجتماعا للمالية النيابية حبضور رئيس هيئة التقاعد

الكعيب يعلن االتفاق على صرف منحة شهرية
ومكافأة نهاية اخلدمة للمحالني على التقاعد

بغداد /الزوراء:
أعلن النائب األول لرئيس الربملان ،حسن
الكعبي ،امس السبت ،االتفاق عىل منح
املحالني عىل التقاعد لعام  2020منحة
مالية ومكافئات نهاية الخدمة ،فيما
شدد عىل رضورة توزيع رواتب املتقاعدين
بموعدها املقرر.
وذكر املكتب اإلعالمي للنائب األول لرئيس
مجلس النواب يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن» الكعبي ترأس اجتماعا
موسعا بحضور رئيس اللجنة املالية النائب
هيثم الجبوري وإعضاء اللجنة ،ورئيس
هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل
الساعدي  ,لبحث إشكالية عدم إتمام
معامالت املحالني عىل التقاعد بموجب
التعديل األخري للقانون املذكور نهاية العام
املايض كما وجرى خالل االجتماع بحث
أهم املشاكل الخاصة برواتب املتقاعدين
ورسعة إنجاز املعامالت».
ودعا الكعبي بحسب البيان ،إىل «رضورة
إيجاد حل رسيع وملزم إلنهاء معاناة

هذه الرشيحة» ،مشددا عىل «إعطاء
أولوية لرواتب رشيحة املتقاعدين بشكل
عام وعدم تأخري رصفها تحت أي ذريعة
مراعاة لظروفهم والوضع العام الذي
يتطلب إنصاف هذه الرشيحة التي ضحت
بعمرها لخدمة البلد «.
ولفت إىل «رضورة اإلرساع برصفها
للمستحقني بدءا من الشهر املقبل «.
وأشار البيان إىل أنه «تقرر خالل
االجتماع أن تقوم هيأة التقاعد الوطنية
بإيجاد آلية عاجلة لرصف منحة مالية
لكل متقاعد ممن أحيلوا عىل التقاعد
بداية العام الجاري لحني تعديل قانون
التقاعد أو إنجاز معامالتهم ورصف
كامل مستحقاتهم املالية  ,كما تقرر
أيضا اإلرساع بإتمام معامالت اإلحالة
عىل التقاعد ألعضاء مجالس املحافظات
واإلقضية وفقآ للقوانني النافذة «.
وتابع البيان أن» رئيس هيأة التقاعد تعهد
برصف مكافئة نهاية الخدمة للمتقاعدين
الجدد».

الغامني يؤكد حرصه على التعاون مع احملافظات
للوصول اىل سبل تعزيز االمن فيها
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بعد تسجيل أعلى اإلصابات بواقع  1252إصابة و 33حالة وفاة بكورونا

اللجنة العليا للصحة توجه باستمرار حظر التجوال الشامل
وحتويله جلزئي االسبوع املقبل

بغداد /الزوراء:
قررت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية،
امس السبت ،استمرار تطبيق حظر التجوال
الشامل لغاية السبت  13حزيران ،2020
وتحويله اىل جزئي يف االسبوع املقبل ،فيما
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،تسجيل 1252
إصابة جديدة و 33حالة وفاة بفريوس كورونا
يف عموم البالد.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،ترأس امس السبت ،اجتماعا للجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية ،ملناقشة
تطورات وتداعيات جائحة كورونا يف البالد،
واإلجراءات الواجب اتخاذها ،الفتا اىل ان
االجتماع بحث إجراءات الحظر بسبب جائحة
كورونا ،حيث وجّ ه رئيس مجلس الوزراء
باستمرار فرض الحظر لهذا األسبوع وتحويله
لجزئي اعتبارا من األسبوع املقبل .
وثمّن الكاظمي ،بحسب البيان ،دور الكوادر
الصحية الذين يبذلون جهودا كبرية يف مواجهة
الوباء وحرصهم عىل أداء واجباتهم ،مشيدا
بالجهود الكبرية التي تبذلها القوات األمنية يف
تنفيذ حظر التجوال وإسناد الكوادر الصحية يف
واجباتها.
وأكد الكاظمي عىل أهمية تعزيز وعي املجتمع
واملواطن ،السيما يف هذه املرحلة التي تزايدت
فيها اإلصابات ،وأصبح الجميع يدرك خطورة
ّ
وكل أجهزتها تبذل
املرض ،مبينا أن الحكومة
جهودا مضنية ملواجهة الجائحة ومحاولة
تطويق الوباء والتقليل من آثاره والحفاظ عىل
صحة املواطنني.
ّ
وبني الكاظمي أن زيادة نسبة الفحوصات التي
تنفذها الفرق الصحية يف بغداد واملحافظات
كشفت حجم اإلصابات ،مشددا عىل أهمية أن
يلتزم الجميع برشوط السالمة الوطنية والتباعد

االجتماعي.
ودعا رئيس مجلس الوزراء اىل رفع مستوى
التوعية يف البالد ،من خالل الفعاليات املجتمعية
املختلفة ،من أجل إلزام املواطنني بالرشوط
الصحية والتدابري الوقائية والحفاظ عىل
سالمتهم.
وق ّدم وزير الصحة والبيئة ،بحسب البيان،
رشحا مفصال عن آخر تطورات مرض كورونا
يف العراق ،واإلجراءات املتخذة من قبل الوزارة يف
مواجهة الجائحة ،والتدابري التي اتخذت يف ظل
الزيادة بأعداد اإلصابات يف عموم البالد.
واشار البيان اىل ان اللجنة اتخذت جملة من
القرارات هي:
 -1استمرار الحظر الشامل ملدة اسبوع ،بدءا
من يوم األحد املوافق  ،2020/6/7ولغابة
يوم السبت املوافق  ،2020/6/13مع التشديد
لتطبيقه بصورة دقيقة بحسب اإلجراءات التي
وضعتها وزارة الصحة من خالل:
أ -منع التجمعات بأشكالها كافة ،واستمرار
غلق ( املطاعم عدا خدمة التوصيل ،قاعات
املناسبات ،املتنزهات ،املقاهي ،دور السينما،
املوالت ،القاعات الرياضية ،معاهد التدريس
الخصويص ،عيادات األطباء الخاصة ،املسابح،
املحال) ،باستثناء محال بيع املواد الغذائية
ومحال بيع الفواكه والخرض واألفران
والصيدليات.
ب -إلزام املواطنني بارتداء الكمامات يف األماكن
العامة ومعاقبة املخالفني.
ج -الحفاظ عىل التباعد الجسدي ،بمسافة
التقل عن ( )2مرت بني شخص وآخر.
د -منع التنقل بني املحافظات مع االلتزام التام
بقرار اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
رقم ( )44لسنة  ،2020بشأن تسهيل دخول
العوائل العالقة بني املحافظات.
هـ -منع حركة األفراد والعجالت داخل

املحافظات باستثناء منتسبي وزارة الصحة
والجهات األمنية والدوائر الخدمية املشار اليها
يف الفقرة ( )11من قرار اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية رقم ( )57لسنة .2020
 -2يبدأ فرض حظر التجوال من الساعة السادسة
مساء لغاية الساعة الخامسة صباحا ،بدءا من
يوم األحد املوافق  ،2020/6/14وفرض حظر
التجوال الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت
من كل اسبوع ،وإلغاء جميع االستثناءات
املمنوحة أثناء أيام وساعات الحظر آنفا.
 -3إلزام املؤسسات الحكومية وغري الحكومية
واملستشفيات األهلية بتوفري مواد التعقيم
والكمامات ملنتسبيها كافة ،مع تطبيق إجراءات
التباعد الجسدي ومنع التجمعات.
ّ
مصغرة بني القوات
 -4تأليف غرفة عمليات
األمنية املسؤولة عن تطبيق الحظر ووزارة
الصحة ،لغرض متابعة تطبيق الحظر الشامل
بصورة دقيقة.
 -5تشديد فرض العقوبات والغرامات بحق
أصحاب املحال املستثناة من الحظر الشامل،
يف حال عدم تطبيق اإلجراءات الالزمة للوقاية
ومنع انتشار املرض ( ،توفري املعقمات ،ارتداء
الكمامات من قبل العاملني كافة ،وتطبيق
إجراءات التباعد الجسدي بني الزبائن بمسافة
التقل عن ( )2مرت بني شخص وآخر من جميع
االتجاهات ،أي بمعدل شخص واحد لكل  2مرت
مربع من مساحة املحل).
 -6غلق املحافظات التي تحتوي عىل املراقد
الدينية املقدسة بالكامل ،ووضع آلية لدفن
املوتى ،بحيث ال يسمح بدخول العجالت التي
تقل أكثر من  7أشخاص ،ألي سبب كان.
 -7تشديد اإلجراءات يف املحافظات التي
لديها منافذ حدودية مع الدول املجاورة مثل
(السليمانية ودياىل وواسط وميسان).
 -8إعادة النظر باإلجازات املمنوحة لألجهزة

والقوات األمنية بمختلف صنوفها ،بحيث تكون
بنظام البديل وملدة التقل عن اسبوعني ملنع
انتشار املرض بني املحافظات.
اىل ذلك ،اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
السبت ،املوقف الوبا ٔيي اليومي لالٔصابات
املسجلة لفايروس كورونا املستجد يف العراق،
فيما اكدت تسجيل  1252اصابة جديدة و33
حالة وفاة بالفريوس.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت « الزوراء» نسخة
منه :انه تم فحص ( )12543نموذجا يف كافة
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس .وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ
بداية تسجيل املرض يف العراق (.)2٩4444
واضافت :ان مخترباتها سجلت ليوم امس
( )1252ا ٕصابة يف العراق موزعة كالتايل:
بغداد /الرصافة ، 4٩8 :بغداد /الكرخ، 165 :
مدينة الطب ، 2 :النجف ، 47 :البرصة، 14٩ :
السليمانية ، 45 :اربيل ، 2٩ :كربالء ، 34 :واسط:
 ، 46كركوك ، 13 :دياىل ، 7 :بابل ، 78 :ميسان:
 ، 17الديوانية ، 17 :ذي قار ، 81 :املثنى، 15 :
صالح الدين ، 2 :االنبار. 7 :
واشارت اىل ان عدد حاالت الشفاء 331 :حالة ،
وكما ييل :بغداد /الرصافة ، 146 :بغداد /الكرخ:
 ، 77مدينة الطب ، 3٩ :النجف ، 11 :البرصة35 :
 ،السليمانية ، 4 :دياىل ، 1 :الديوانية ، 3 :املثنى:
 ، 3ميسان ، 10 :صالح الدين ، 2 :مبينة ان
عدد الوفيات  33 :حالة بغداد /الرصافة، 16 :
بغداد /الكرخ ، 2 :مدينة الطب ، 1 :النجف، 2 :
السليمانية ، 2 :اربيل ، 1 :كربالء ، 1 :كركوك2 :
 ،واسط ، 2 :الديوانية ، 1 :ذي قار ، 1 :االنبار:
، 1املثنى. 1 :
وتابعت :ان مجموع االٕصابات  ، 110٩8 :اما
مجموع حاالت الشفاء ، 4٩04 :بينما الراقدين
الكيل ، 5876 :يف حني الراقدين يف العناية املركزة:
 ، 60ومجموع الوفيات. 318 :

اللجنة القانونية :القانون بصيغته احلالية سبّب ارباكا يف بعض املؤسسات

عن مساع لتعديل قانون التقاعد او تأجيل
املالية النيابية تكشف لـ
تنفيذه حلني توفر السيولة املالية

الزوراء/حسني فالح:
كشفت اللجنة املالية النيابية ،عن
جمع تواقيع نيابية للمطالبة بتعديل
قانون التقاعد او تأجيل تنفيذه لحني
توفر السيولة املالية ،فيما اكدت اللجنة
القانونية النيابية ان قانون التقاعد
بصيغته الحالية تسبب مشاكل كثرية
وارباكا يف عمل بعض املؤسسات
الحكومية.
وقال عضو اللجنة النيابية النائب
شريوان مريزا يف حديث لـ» الزوراء» :انه
تم جمع تواقيع نيابية ملطالبة رئاسة
مجلس النواب لغرض املوافقة عىل
اجراء تعديل عىل قانون التقاعد املوحد
او تأجيل وجدولة لتنفيذه لحني توفر
السيولة املالية للمحالني عىل التقاعد.

واضاف ،ان اللجنة املالية النيابية
استضافت مدير هيئة التقاعد العامة
لغرض مناقشة اسباب تاخر اطالق
رواتب املحالني الجدد عىل التقاعد وايضا
مناقشة التعديالت التي يمكن اجراؤها
يف القانون ،مبينا انه خالل اليومني
املقبلني سيتم اما تعديل القانون من
ناحية جدولة االحالة عىل التقاعد وليس
عىل شكل دفعة واحدة او ربما تغيري
السن القانوني للتقاعد او يمكن تاجيل
تنفيذه يف الوقت الحايل لحني االنتهاء
من االزمات التي يمر بها البلد.
واشار اىل ان االزمة املالية والصحية التي
يشهدها البلد ادت اىل تعطيل الكثري من
املشاريع سواء القانونية او التنفيذية ،
مؤكدا انه يف حال انتهاء االزمات يمكن

ان ترجع االمور اىل طبيعتها ليتسنى
للرببمان وكذلك الحكومة ترشيع
وتنفيذ القوانني.
بدوره ،اكد عضو اللجنة القانونية
النائب رشيد العزاوي ،ان قانون التقاعد
املوحد بصيغته الحالية تسبب بمشاكل
عديدة وارباكا بعمل بعض املؤسسات.
وقال العزاوي يف حديث لـ» الزوراء»  :انه
عندما تم تنفيذ القانون تم احالة ممن
بعمر  60عاما اىل التقاعد وباعداد كبرية
منذ بداية العام الحايل من دون دراسة
تداعيات هذه االحالة وما ستسببه من
فراغ اداري ببعض الدوائر واملؤسسات
وهذا ما ادى اىل عدم تمكن الحكومة
من تغطية رواتب املتقاعدين الجدد،
مؤكدا ان القانون فيه مشاكل عديدة

يتطلب جهدا من الربملان لغرض اجراء
التعديالت الن بقاؤه بهذه الصيغة
سيسبب مشاكل اكثر.
ولفت اىل ان هناك قوانني كثرية
تحتاج اىل التعديل لكونها رشعت
بظروف مختلفة يمكن للربملان ايضا
اجراء التعديالت الالزمة عليها ،مبينا
ان ازمة فريوس كورونا العاملية والتي
اجتاحت البالد ادت اىل تلكؤ يف انعقاد
جلسات الربملان بسبب ما يشهده
البلد من اجراءات صحية وقائية .
واوضح :ان هناك قوانني مهمة
تنتظر الترشيع البد من اقرارها يف
الوقت الراهن مهما كانت الظروف
السيما قانون املوازنة الذي لم يصل
حتى من الحكومة اىل الربملان وكذلك

قانون االنتخابات يف حال كانت هناك
جدية لدى الكتل السياسية والحكومة
الجراء انتخابات مبكرة.
وكان مجلس النواب قد صوت عىل
تعديل قانون التقاعد املوحد يف نهاية
عام  201٩بصيغة حددت خاللها
السن التقاعدي ب 60عاما بدال من
 63عاما استجابة ملطالب املتظاهرين
لغرض توفري درجات وظيفية
للخريجني.
ووفر القانون نحو  210الف درجة
وظيفية اال ان هناك تلكؤا حصل
نتيجة االزمة املالية والصحية حالت
دون اطالق الدرجات الوظيفية او
تسليم مستحقات املحالني الجدد عىل
التقاعد.

السيسي يعلن مبادرة إلنهاء أزمة ليبيا تتضمن وقف إطالق النار خالل يومني
القاهرة  /متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس ،امس
السبت ،عن مبادرة للحل يف ليبيا ،محذرا من
التمسك بالخيار العسكري للحل يف ليبيا.
وقال السييس ،خالل مؤتمر صحفي يف القاهرة،
مع رئيس الربملان الليبي عقيلة صالح وقائد
الجيش الليبي املشري خليفة حفرت ،إن «املبادرة
تدعو إىل وقف إطالق النار وإخراج املرتزقة وتفكيك
امليليشيات يف ليبيا».
وأعلن أن «املبادرة ليبية ـ ليبية باسم إعالن
القاهرة ،تشتمل عىل احرتام كل املبادرات والقرارات
الدولية بشأن وحدة ليبيا ،مؤكدا أنها تشمل دعوة
كل األطراف الليبية لوقف إطالق النار اعتبارا من
غدا االثنني ،وشدد عىل أهمية مخرجات قمة برلني
بشأن الحل السيايس يف ليبيا.
وقال الرئيس املرصي إن «االتفاق يهدف إىل ضمان
تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثالثة يف مجلس
رئايس ينتخبه الشعب تحت إرشاف األمم املتحدة»،
كما يتضمن االلتزام بإعالن دستوري ليبي وإخراج
املرتزقة األجانب من كافة األرايض الليبية.
وأكد الرئيس املرصي أن لدى قائد الجيش الليبي
خليفة حفرت ورئيس الربملان الليبي عقيلة صالح
التزام بتحقيق مصلحة الشعب الليبي ،مشددا ً عىل

أهمية التوصل التوصل ملبادرة سياسية إلنهاء
الرصاع يف ليبيا.
خرج االجتماع بإعالن جاء فيه:
التأكيد عىل وحدة وسالمة األرايض الليبية
واستقاللها واحرتام كافة الجهود واملبادرات
الدولية وقرارات مجلس األمن والتزام كافة األطراف
بوقف إطالق النار اعتبارا من  8يونيو الجاري.
ارتكاز املبادرة عىل مخرجات مؤتمر برلني والتي
نتج عنها حال سياسيا شامال يتضمن خطوات
تنفيذية واضحة (املسارات السياسية واألمنية
واالقتصادية) واحرتام حقوق اإلنسان واستثمار
ما انبثق عن املؤتمر من توافقات بني زعماء الدول
املعنية باألزمة الليبية.
استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية ()5+5
بـ جنيف برعاية األمم املتحدة ،وقيام األمم
املتحدة واملجتمع الدويل بإلزام كل الجهات األجنبية
بإخراج املرتزقة األجانب من كافة األرايض الليبية
وتفكيك امليليشيات وتسليم أسلحتها حتى تتمكن
القوات املسلحة بالتعاون مع األجهزة األمنية
من االضطالع بمسؤولياتها ومهامها العسكرية
واألمنية يف البالد.
العمل عىل استعادة الدولة الليبية ملؤسساتها
الوطنية مع تحديد اآللية الوطنية الليبية املالئمة

إلحياء املسار السيايس برعاية األمم املتحدة
واستثمارا لجهود املجتمع الدويل لحل األزمة
الليبية.
إعادة سيطرة الدولة عىل كافة املؤسسات األمنية
ودعم املؤسسة العسكرية ،مع تحمل الجيش
الوطني مسؤولياته يف مكافحة اإلرهاب وتأكيد
دوره بالتعاون مع األجهزة األمنية والرشطية
لحماية السيادة الليبية واستعادة األمن يف املجال
البحري ،والجوي ،والربي.
قيام كل إقليم من األقاليم الثالث بتشكيل مجمع
انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجليس النواب
والدولة املمثلني لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل
واألعيان ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة
والشباب والنخب السياسية من املثقفني والنقابات
بحيث تجتمع اللجان الثالث تحت رعاية األمم
املتحدة ويتم التوافق عليها ويتوىل كل إقليم اختيار
املمثل الخاص به سواء بالتوافق أو باالنتخاب وذلك
يف مدة ال تتجاوز  ٩0يوم.
قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئايس
ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية
بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبني
ومن ثم قيام املجلس الرئايس بتسمية رئيس
الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة

وعرضها عىل املجلس الرئايس تمهيدا إلحالتها
ملجلس النواب ملنحها الثقة.
يقوم املجلس الرئايس باتخاذ قراراته باألغلبية،
عدا القرارات السيادية املتعلقة بالقوات املسلحة
فيتم اتخاذ القرارات أو البث يف املقرتحات التي
يقدمها القائد العام للجيش يف هذه الحالة
باإلجماع وبحضور القائد العام.
 حصول كل إقليم عىل عدد متناسب من الحقائبالوزارة طبقا لعدد السكان عقب التوافق عىل
أعضاء املجلس الرئايس الجديد وتسمية رئيس
الحكومة عىل أال يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة
للسلطات الثالث (املجلس الرئايس ،مجلس النواب،
مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس عىل
 ٩وزارات ،وإقليم برقة عىل  7وزارات وإقليم فزان
عىل  5وزارات عىل أن يتم تقسيم الستة الوزارات
السيادية عىل األقاليم الثالث بشكل متساوي
وزارتني لكل إقليم مع تعيني نائبني لكل وزير من
اإلقليمني اآلخرين.
قيام األمم املتحدة باإلرشاف عىل املجمعات
االنتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سري العملية
الخاصة باختيار املرشحني للمجلس الرئايس.
عىل املجتمع الدويل إخراج املرتزقة األجانب من
كافة األرايض الليبية.

لتدعم به ما أمساه «صندوق احلرب»

العقل املدبر يف «داعش»يعرتف بأن جمموعته اإلرهابية نهبت النفط و«كمية كبرية من اآلثار»
بغداد/نينا:
اكد وزيرالداخلية عثمان الغانمي ،حرصه عىل التعاون مع املحافظات من اجل
الوصول اىل افضل السبل لتعزيز االمن فيها.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان  »:ان وزير الداخلية عثمان الغانمي التقى محافظ
صالح الدين عمار جرب خليل ،وبحث معه عددا من املواضيع االمنية التي ارتكزت عىل
جهود القوات االمنية لتحقيق االمن واالستقرار يف املحافظة».
واكد وزير الداخلية حرصه عىل التعاون مع املحافظات من اجل الوصول اىل افضل
السبل لتعزيز االمن فيها.
من جهته ،أثنى محافظ صالح الدين عىل جهود الوزارة يف تقديم الخدمات االمنية
واالنسانية للمواطنني.

بغداد /متابعة الزوراء:
اعرتف العقل املدبر يف تنظيم «داعش» بأن
مجموعته اإلرهابية نهبت النفط و»كمية
كبرية من اآلثار» لتدعم به ما أسماه
«صندوق الحرب».
صحيفة «مريور» الربيطانية ذكرت بأن
«عبد النارص قرداش ،اعرتف خالل مقابلة
يف السجن بأن عمليات النهب ومبيعات
النفط مولت ميزانية تقدر بماليني
الجنيهات لتجنيد الشباب».
وقال ملحاوره من مركز األبحاث يف العراق
«كان لدينا وفرة كبرية من اآلثار الثمينة»،
مشريا اىل «اننا حاولنا نقل اآلثار إىل أوروبا

لبيعها».
وتابع ان «هذا ينطبق بشكل خاص عىل
اآلثار السورية».
وخالل عدة سنوات من الحكم الوحيش
عىل مساحات واسعة من العراق وسوريا،
دمر التنظيم اإلرهابي «داعش» الكنائس
واملساجد وغريها من املباني التاريخية،
ونهب اآلثار التي كانت فيها.
ومن بني تلك اآلثار التي استفاد «داعش»
من نهبها ،الفخار القديم والحيل والعاج
املنحوت والعمالت القديمة ،وكذا التماثيل،
التي تعد وحدها ثروة ثمينة يف سوق
النفائس التاريخية.

قرداش كشف يف السياق أن «داعش حظر
عىل أي جهة أو مؤسسة أو فرد بيع
النفط أو التجارة به ،الحتكار عائداته»،
الفتا اىل ان «حظر داعش عىل أي شخص
آخر بيع النفط ،أدى إىل أن تحقيقه ماليني

الدوالرات من مبيعات البرتول».
وتابع ان «ذلك أدى إىل توسيع اقتصاد
الجماعة وتوليد أموال تتجاوز  400مليون
دوالر ،فقط من تهريب النفط يف غرب
العراق ورشق سوريا» ،الفتا اىل انه «يف
عام  ،2015بلغت ميزانيتنا السنوية حوايل
 200مليون دوالر».
يذكر أن ميزانية تنظيم «داعش» كانت
توزع عىل رواتب ما يعرف بـ «األمراء،
واملقاتلني».
كما أن أمواال ضخمة كانت تخصص لرشاء
األسلحة واملعدات التي كانت تستخدم يف
الغارات واملعارك التي كان يشنها التنظيم

اإلرهابي عىل املدنيني العزل ويف القتال ضد
القوات األمنية.
قرداش لفت كذلك إىل أن «املال كان العامل
األكرب يف تشجيع الشباب عىل ما أسماه
بـ(التطوع يف صفوف التنظيم)».
وولد قرداش يف تلعفر بالعراق ،وكان من
أبرز مساعدي أبو بكر البغدادي .واعتقل
قرداش ( 53عاما) شهر مايو املنتهي،
وسجن يف العراق ،وهو اآلن رهن الحبس
ينتظر محاكمته.
وقرداش كان أحد املرشحني لخالفة أبو
بكر البغدادي ،وهو أيضا من املقربني
للزعيم الجديد للتنظيم.
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فرنسا تقضي على زعيم القاعدة يف املغرب االسالمي

رصدت أكثر من  21مليار دوالر لمواجهة الجائحة

جمموعة العشرين تتحرك لإلسهام يف كبح مجاح كورونا وظهور عقار جديد واعد
لندن /متابعة الزوراء:

تونس/متابعة الزوراء:

أعلن�ت فرنس�ا عىل لس�ان وزي�رة دفاعها،
فلورن�س باريل ،أنه�ا قضت عىل عب�د املالك
درودكدال زعيم تنظيم القاعدة يف بالد املغرب
اإلسالمي.
وقال�ت ب�اريل يف مجموع�ة تغري�دات ع�رب
حسابه�ا ع�ىل موق�ع “توي�رت  ،إن الق�وات
الفرنسي�ة قتلت زعيم تنظيم القاعدة يف بالد
املغرب اإلسالم�ي ،عبد املالك دروكدال ،وعدد
من أقرب معاونيه بعملية ،يف شمايل مايل.
وأضافت الوزيرة“ :أهنئ وأشكر جميع الذين
مكنوا ونف�ذوا هذه العملي�ات الجريئة التي
ترب بشدة هذه الجماعات اإلرهابية”.
ُ
وقت�ل دروكدي�ل الخمي�س يف بل�دة تساليت

بشمال مايل.
ويف  24يناير من العام  ،2007أعلن عبد املالك
درودكال واسمه الحقيق�ي أبو مصعب عبد
الودود ،انضمامه إىل “تنظيم قاعدة الجهاد”
وتغري اسم تنظيمه م�ن “الجماعة السلفية
للدعوة والقت�ال” إىل “تنظي�م القاعدة ببالد
املغرب اإلسالمي”.
وتعه�دت ب�اريل بالقول“ :ستواص�ل قواتنا،
بالتعاون م�ع رشكائه�ا يف منطقة الساحل
الخمس ،يف تتبع هذه الجماعات بال هوادة...
كم�ا ستتواص�ل العملي�ات ض�د داع�ش يف
الصحراء الك�ربى ،بوصفه التهديد اإلرهابي
الرئييس اآلخر يف املنطقة”.
وأوضح�ت ب�اريل أن�ه “يف  19ماي�و ،ألق�ت
الق�وات املسلح�ة الفرنسي�ة القب�ض ع�ىل
محمد املرابط ،املخرم الجهادي يف الساحل
وعضو مهم يف التنظيمات اإلرهابية”.

وقال�ت وزي�رة الدفاع الفرنسي�ة إنه يف قمة
باو يف  13يناير أكد رؤساء دول فرنسا ودول
الساحل الخمس الكربى عزمهم عىل مواصلة
جهوده�م ملحارب�ة الجماع�ات اإلرهابي�ة
العاملة يف قطاع الساحل والصحراء”.
ودروك�دال من بني أكث�ر املتشددين خربة يف
شمال أفريقيا وكان أحد أولئك الذين شاركوا
يف سيط�رة اإلسالميني املتشددين عىل شمال
مايل قب�ل أن يصدهم تدخل عسكري فرنيس
يف عام  2013ويشتتهم يف منطقة الساحل.
وكانت أجهزة املخاب�رات تتوقع أن دروكدال
كان يختبئ يف جبال شمال الجزائر .وينشط
التنظي�م حالي�ا يف شم�ال م�ايل والنيج�ر
وموريتانيا والجزائر.
وسب�ق أن أعل�ن هذا “االرهاب�ي” مسؤولية
ع�دة هجم�ات دموي�ة ،ال سيم�ا تل�ك التي
حدث�ت يف الجزائ�ر يف  11أبري�ل  2007و11
يوليو و 11ديسمرب م�ن نفس السنة ،والتي
راح ضحيتها مئات األشخاص.
كم�ا استه�دف درودكال مقر األم�م املتحدة
يف العاصم�ة الجزائرية ،وتسبب يف مقتل 62
شخصا.
وقد أعلن دروكدال مسؤوليته عن الهجمات،
إىل جان�ب مسؤوليت�ه ع�ن الهج�وم ع�ىل
السفارة اإلرسائيلية يف موريتانيا واختطاف
سائح�ني نمساويني عىل الح�دود الجزائرية
التونسية.وأك�د درودكال يف أح�د بياناته أن
حركته تستفيد من “خدمات” مسلحني من
موريتانيا وليبيا وتونس واملغرب وحتى مايل
والنيجر.

(املصدر/ايالف)

االحتجاجات الشعبية تعود للشارع

رئيس احتاد نقابات عمال لبنان يعلن عن
حتركات إلسقاط احلكومة
بريوت/متابعة الزوراء:

أعل�ن رئي�س االتح�اد الع�ام لنقاب�ات عمال
لبنان مارون الخويل امس السبت عن تحركات
إلسقاط الحكوم�ة  ،مشريا إىل أن “تحرك 6/6
انطلق يف الشكل بشعارات وعناوين عدة ،لكنه
يف املضم�ون موح�د وواح�د يف اتج�اه إسقاط
هذه املنظومة الفاسدة”.وقال الخويل  ،يف بيان
صحفي امس حسبما أفادت “الوكالة الوطنية
لإلع�الم ” إن “ثورة  17ترشين ملك الشعب وال
قيادة لها  ،ثورة لن تهدأ قبل سقوط هذا النظام
املافي�وي وأتباعه الفاسدين ،ث�ورة قائدها كل
لبنان�ي حر رشيف ،وكل ما يحكى عن انقسام
أو تألي�ف قي�ادة ،مشب�وه ومرف�وض ألن قوة
الث�ورة بتن�وع نسيج ثوارها”.وأض�اف ”:نعم
هناك اختالف عىل ترتيب املطالب ،لكننا جميعا
نتف�ق عىل تحقيق هذه املطال�ب” ،مشددا عىل
أن “اليوم هو بداية لسلسلة تحركات ستسعى
إىل إسق�اط الحكوم�ة ،بعد انكش�اف عجزها
وإخفاقه�ا يف حماي�ة االستق�رار االجتماع�ي
واستمراره�ا يف نه�ج املحاصص�ة وخضوعها
املطلق إلم�رة أحزاب وتي�ارات تتناتش قرارها

وتتقاسم سلطتها”.
وأعل�ن “تأيي�د االتح�اد لتح�رك  ،6/6″داعيا
جميع اللبناني�ني إىل “املشاركة يف التظاهرة يف
ساحة الشهداء لتأكي�د أهداف الثورة وانطالق
تحركاتها الوطنية الهادفة اىل التغيري واإلصالح
واملحاسبة”.
وقطع محتجون اليوم االوتوسرتاد الدويل الذي
يربط طرابلس باملنية وعكار ،وصوال اىل الحدود
السوري�ة يف الب�داوي ،أمام محط�ة االكومة يف
االتجاهني.وانطلقت احتجاجات أمس الجمعة
يف م�دن طرابلس شمال لبنان وصيدا والنبطية
جن�وب البالد احتجاجا ً عىل “األوضاع املعيشية
والغالء الفاحش واملطالب�ة بإسقاط منظومة
الفس�اد” .يذك�ر أن املظاه�رات االحتجاجي�ة
كانت قد انطلق�ت يف لبنان يف  17ترشين أول/
أكتوب�ر  2019يف وس�ط ب�ريوت عق�ب ق�رار
اتخذت�ه الحكومة بفرض رضيب�ة عىل تطبيق
“وات�س آب” ورسع�ان ما انتقل�ت املظاهرات
لتعم كافة املناطق اللبنانية.
ويطال�ب املحتج�ون بمعالج�ة األوض�اع
االقتصادي�ة واس�رتداد األم�وال املنهوب�ة
ومحاسبة الفاسدين ،والقضاء املستقل.
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تعه�دت دول مجموع�ة العرشين
بأكثر من  21مليار دوالر ملكافحة
فريوس كورونا ،فيما أعلنت رشكة
أمريكي�ة أن عق�ارا تنتج�ه لعالج
الرسط�ان أظه�ر م�ؤرشات أولية
عىل مساعدته املصابني.
وتتزامن هذه التطورات مع تواصل
ارتف�اع عدد اإلصاب�ات بالفريوس
يف ع�دة بل�دان بالعال�م ،خاصة يف
الوالي�ات املتح�دة والربازيل اللتني
ال تزاالن تشه�دان ارتفاعا مطردا
يف ح�االت اإلصابة ،فيم�ا تتواصل
يف دول أخ�رى إج�راءات تخفي�ف
الع�زل بع�د تدن�ي ع�دد املصابني
بالفريوس.
فقد أعلنت مجموع�ة العرشين يف
بي�ان “أنها وال�دول املدعوة قادت
الجه�ود العاملي�ة لدع�م مكافحة
جائحة فريوس كورون�ا التي نتج
عنه�ا حتى الي�وم تعه�دات بأكثر
من  21ملي�ار دوالر لدع�م تمويل
الصحة العاملية”.
وأضاف البي�ان“ ،سيتم تخصيص
ه�ذه املساهم�ات ل�أدوات
التشخيصية واللقاحات والعالجات
وأعمال البحث والتطوير”.
وكانت املجموعة قد دعت يف أبريل/
نيسان املايض كل الدول واملنظمات
غري الحكومية واملؤسسات الخريية
والقط�اع الخ�اص للمساع�دة يف
سد فجوة مالية تزي�د عىل ثمانية
ملي�ارات دوالر ملكافح�ة جائح�ة
كورونا.
م�ن ناحي�ة أخ�رى ،أظه�ر عقار

كالكوين�س لع�الج رسط�ان الدم
ال�ذي تنتج�ه رشك�ة أسرتازينيكا
األمريكي�ة م�ؤرشات أولي�ة ع�ىل
مساع�دة مرىض كورونا يف تخطي
أسوأ مراحل املرض.
وك�ان  11مريض�ا يتنفس�ون
بمساع�دة أجه�زة تنف�س عندما
بدؤوا دورة كالكوينس ملدة ترتاوح
بني  10و 14يوما ،وأصبح بإمكان
ثمانية منهم التنفس دون الحاجة
لجه�از ،وفق�ا لنتائ�ج وردت يف
بح�ث ش�ارك في�ه رئي�س قس�م
أبح�اث األورام يف الرشكة خوسيه
باسيلجا.
وق�ال باسيلج�ا لروي�رتز “ك�ان
هؤالء املرىض يف حالة غري مستقرة
للغاي�ة ،وكان يمك�ن أن يكونوا يف
مرحل�ة خط�رية ،وخالل ي�وم إىل

ثالث�ة أيام تحس�ن أغلبي�ة هؤالء
املرىض من حيث التنفس الصناعي
واالحتياج لأكسجني”.
وعىل صعيد آخ�ر ،تواصل االرتفاع
املطرد لعدد اإلصاب�ات بالفريوس
يف بع�ض ال�دول ،ويف مقدمته�ا
الواليات املتحدة التي سجلت خالل
ال� 24ساعة األخ�رية أكثر من 20
ألف حالة جديدة ليصل اإلجمايل إىل
أكث�ر من ملي�ون و 894ألفا ،وفق
بيان�ات جديدة للمراك�ز األمريكية
ملكافحة األم�راض والوقاية ،فيما
بل�غ ع�دد الوفيات أكث�ر من 108
آالف وفاة بعد تسجيل  1035حالة
جديدة يف يوم واحد.
ويخىش خ�رباء الصحة من موجة
تفش جديدة للوباء يف أمريكا خالل
األسابيع املقبلة بسبب املظاهرات

الحاشدة التي تسجل حاليا يف أكثر
من  40مدينة أمريكية.
ويف الربازي�ل التي تع�د البلد األكثر
ت�ررا بالف�ريوس يف أمريك�ا
الالتيني�ة والثال�ث م�ن حيث عدد
اإلصابات يف العالم أظهرت بيانات
وزارة الصح�ة الربازيلي�ة تسجيل
 1005وفي�ات جدي�دة ،و 30ألف�ا
و 830إصاب�ة جدي�دة بالفريوس
خالل  24ساعة.
وبذلك ،يرتفع إجمايل عدد الوفيات
يف الربازي�ل إىل أكث�ر م�ن  35ألفا،
فيما تجاوز عدد اإلصابات املؤكدة
أكثر من  645ألف حالة.
يف املقابل ،تشهد بعض الدول تدنيا
ملحوظا يف ع�دد اإلصابات ،ومنها
نيوزيلندا الت�ي لم تسجل اليوم أي
إصاب�ة بفريوس كورون�ا املستجد

أوباما :المشاركة تبعث على التفاؤل

للي�وم ال� 15عىل الت�وايل ،مرجعة
ذل�ك إىل نجاحه�ا يف السيطرة عىل
انتشار الفريوس.
وبحس�ب بي�ان صادر ع�ن وزارة
الصحة يف البالد ،فإنه منذ تسجيل
آخ�ر إصاب�ة بالف�ريوس يف 22
مايو/أيار املايض ل�م يتم تسجيل
أي إصابة جديدة.
كما أعلن�ت دول االتحاد األوروبي
عزمه�ا رف�ع جميع قي�ود السفر
الت�ي كان ق�د تم فرضه�ا بسبب
أزم�ة ف�ريوس كورون�ا بحل�ول
نهاية يونيو/حزيران الحايل ،وفق
ترصي�ح أدىل ب�ه وزي�ر الداخلي�ة
األملاني هورست زيهوفر.
كم�ا قال�ت السلط�ات الفرنسية
أم�س الجمع�ة إنه�ا تمكن�ت من
السيطرة بشكل كامل عىل جائحة
كورون�ا ،حسبم�ا نقل�ت وسائ�ل
إعالم محلية.
وأعلن�ت ك�ل م�ن التشي�ك واملجر
وسلوفاكي�ا وسلوفيني�ا فت�ح
حدوده�ا م�ع النمس�ا ألول م�رة
بعد إغالق دام ثالث�ة أشهر بسبب
جائح�ة كورون�ا ،حيث ت�م تعليق
العمل باالختبارات الطبية والحجر
الصحي عىل املسافرين.
يش�ار إىل أن ف�ريوس كورون�ا
املستج�د أودى من�ذ ظه�وره يف
ووه�ان الصيني�ة يف ديسم�رب/
كان�ون األول امل�ايض بحي�اة أكثر
من  390ألف شخ�ص عرب العالم،
وت�م تسجيل أكثر م�ن  6.6ماليني
إصابة مثبتة يف  196بلدا ومنطقة،
فيم�ا تماثل للشف�اء أكثر من 2.8
مليون شخص.

صرخة ضد العنصرية  ..الشباب األمريكي يطلقون حركة “حياة السود مهمة”
واشنطن /متابعة الزوراء:

كث�ري من الذي�ن خرجوا إىل الشوارع وأم�ام البيت األبيض
كما يف باقي الوالي�ات األمريكية لالحتجاج ضد العنرصية
وعن�ف الرشطة ه�م دون سن  25سنة .رفع�وا أصواتهم
ليقولوا كفى ،مؤكدين أن االستسالم ليس بديالً.
ارت�دى يستني قميصا ُكت�ب علي�ه Black Lives Matter
ومعناه�ا “حياة السود مهمة” وقن�اع وجه يحمل عبارة
“ال أستطي�ع التنفس” .الطفل البالغ م�ن العمر  12عامً ا
جاء صحبة وال�ده لالحتجاج ضد العنرصي�ة بالقرب من
البي�ت األبيض .يتجم�ع آالف املحتجني يف ه�ذا املكان منذ
ع�دة أي�ام للتظاهر ض�د عنف الرشط�ة وإلحي�اء ذكرى
ج�ورج فلوي�د  ،الرجل األس�ود الذي قتل ع�ىل يد رشطي
أبي�ض يف مينيابوليس .وبهذا الصدد قال ويستن“ :أنا هنا
ألمثل جورج فلويد وبلدي وثقافتي” .ما حدث لفلويد “لم
يكن رائ ًعا”.
هذا التلميذ هو أحد أصغر املتظاهرين أمام البيت األبيض،
وه�و يف ذل�ك ليس استثن�اء ،فالعدي�د من الذي�ن يدعون
للتغيري ج�زء مما يسمى ب�”جيل زي�د  ،”Zوهو توصيف
للشب�اب الذين ول�دوا يف منتص�ف التسعين�ات أو بعدها.
وه�ي املرة األوىل التي يشارك فيها أغلبهم يف احتجاج كبري
من هذا النوع.
أم�ا نويل ( 18عامً ا) الذي يش�ارك بدوره يف االحتجاج مع
شقيق�ه األصغ�ر وأصدقائه ،فقال “يف آخ�ر االحتجاجات
الكب�رية لحركة “حياة السود مهمة” كنا أصغر بكثري من
أن نفه�م الرسالة ً
حقا”“ .ولكن اآلن نح�ن هنا لنفعل ما
بوسعنا لصالح مجتمعنا”.
يف مناقشة عىل منص�ة افرتاضية ،أشاد الرئيس األمريكي

الساب�ق ب�اراك أوبام�ا بمشارك�ة الشب�اب األمريك�ي يف
االحتجاج ضد عنف الرشطة ،وقال “عندما أُصاب باليأس
أحيان�ا ،أتأمل يف م�ا يفعله شبابنا يف جمي�ع أنحاء البالد.
أنظ�ر إىل مواهبهم ،وآرائهم ،وكي�ف يترصفون بحيطة”.
كان كل من مارتن لوثر كينغ ومالكولم إكس صغار السن
عندما بدأوا يف االنخراط يف النضال“ .هذا يجعلني متفائال.
هذا يعطيني شعورا بأن هذا البلد سيتحسن”.
ماي�ا 21،عاما ،واحدة من الشاب�ات اللواتي يشاركن ألول
م�رة يف حرك�ة اجتماعية كب�رية بعد وفاة فلوي�د .وقالت
“لقد سئمنا من ترايفون مارتني وإريك غارنر يف إشارة إىل
األمريكيني من أصل أفريقي الذين قتلوا عىل أيدي الرشطة
يف السن�وات األخرية“ .اآلن أنا يف سن يسمح يل باملشاركة.
يجب أن أتأكد من أن صوتي مهم”.

احتجاج�ات املتظاهري�ن الشب�اب ال تنقط�ع ،ويبدو أن
مطالبه�م بالعدالة ب�دأت تجد آذانا صاغي�ة .فاالتهامات
ض�د الرشطي الذي ضغط بركبتيه عىل رقبة فلويد ومنعه
من التنفس ،تم تعديلها من “القتل من الدرجة الثالثة” إىل
“القت�ل من الدرجة الثانية” .وهذا يعن�ي أن املتهم يواجه
اآلن عقوبة قد تصل إىل  40عاما سجنا ،بدالً من  25عاما.
كما ُ
اتهم ضباط الرشط�ة الثالثة الذين تورطوا يف اعتقال
فلويد بالتحريض واملساعدة يف القتل.
وم�ع ذلك ،ال يج�ب أن يتوقف االحتجاج عن�د املظاهرات،
كم�ا يقول بريان ( 25عاما) ،وهو يحتج يف واشنطن رغم
أن وظيفت�ه يف مجلس النواب األمريكي ال تسمح له بذلك.
ولك�ن لم يعد بوسعه االكتفاء بالتف�رج .واستطرد بريان
“أول يشء يتع�ني علينا القيام به هو ع�دم إعادة انتخاب
ترامب” ،بعدها يجب إصالح الرشطة.
يتعرض بريان للمضايقات باستم�رار من قبل مسؤولني
وموظف�ني بسبب تفاهات“ .مرة ت�م توقيفي ألنني كنت
أق�ود برسعة خمسة أمي�ال أكرب من املسم�وح به ،وذلك
مب�ارشة بع�د أن أنهي�ت خدمت�ي العسكري�ة يف الجيش
األمريك�ي ،سألني ضابط الرشطة عم�ا إذا كان بحوزتي
مخ�درات” .واستط�رد بري�ان أن موت أبن�اء جلدته بهذا
الشكل يجب أن يتوقف .اإلحساس بالغضب والظلم جعال
عينا الشاب تغرورقان بالدموع.
توجهت باتريس كولورز ،وهي من مؤسيس شبكة Black
 Lives Matterالعاملي�ة ،مب�ارشة إىل املحتج�ني من “جيل
زي�د” ع�رب مجلة “تني ف�وغ” الصادرة يف ل�وس أنجلس”
وقالت “ما يجب أن يسمعه الناس اآلن يف الشارع ،وخاصة
الشباب ،هو أن لديكم القوة والسلطة”.

اهلند تسجل رقما قياسيا خالل يوم واحد

إصابات كورونا تقرتب من السبعة ماليني وأوروبا تفتح قيود السفر

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى ع�دد املصابني بف�ريوس كورونا
ح�ول العال�م  6,852,838مصاب�اً،
ت�ويف منه�م أكث�ر م�ن  398,286أل�ف
شخص ،وفيما بلغ ع�دد املتعافني عامليا ً
متع�اف ،سجل�ت
 3,352,331مالي�ني
ٍ
الهند رقما قياسيا لحاالت اإلصابة يف يوم
واحد.
وعربي�ا تج�اوز ع�دد اإلصاب�ات املُعلنة
يف ال�دول العربي�ة ،أم�س السب�ت335 ،
ألف�ا ً و 282إصاب�ة (باستثن�اء أرق�ام
األرايض الفلسطيني�ة املحتل�ة املعلن�ة
من قب�ل االحتالل اإلرسائي�ي)ُ ،
وس ِّجلت
م�ن بينه�ا أكثر م�ن  4362وف�اة ،فيما
بل�غ ع�دد املتعافني أكث�ر م�ن  195ألفا ً
و 794متعافي�اً ،بحسب إحصاء “العربي
الجديد”.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربيا ً
ً
مصاب�ا ،تويف
يف ع�دد املصابني ب��95748
منهم  ،642وتعاىف  ،70616تليها قطر التي
أحصت إصابة  65495شخصاً ،ووفاة ،49
وتع�ايف  40935شخصاً ،ث�م اإلمارات التي
سجّ ل�ت  37642مصاب�اً ،ت�ويف منهم 274
وتعاىف  ،20337وسجل�ت الكويت 30644
إصاب�ة ،و 244وف�اة ،وتع�ايف 18277
شخصا ً.
ً
وتتصدر مرص عدد الوفيات عربيا ب�1166

وف�اة من ب�ني  31115مصاب�اً ،فضالً عن
تع�ايف  8158شخص�اً ،وسجل�ت سلطن�ة
ُعم�ان  15086إصاب�ة ،و 72وفاة ،وتعايف
 3451شخص�اً .وأك�دت البحرين تسجيل
 13835إصاب�ة ،و 23وف�اة ،وتعايف 8585
شخصاً ،وأعلن�ت الجزائ�ر تسجيل 9935

إصاب�ة ،من بينها  690وفاة ،وتعايف 6453
شخصا ً.
وأح�ى املغ�رب  8071إصاب�ة ،و208
وفي�ات ،وتع�ايف  7268شخص�اً ،وسج�ل
السودان  5865إصابة ،و 347وفاة ،وتعايف
 1924شخص�اً .وأك�دت جيبوت�ي تسجيل

 4123إصاب�ة ،و 26وف�اة وتع�ايف 1707
شخصاً ،ورص�د الصومال  2204إصابات،
و 79وفاة ،وتعايف  418شخصا ً.
وسج�ل لبنان  1312إصاب�ات ،و 28وفاة،
وتع�ايف  768شخص�اً ،وأعلن�ت تون�س
تسجي�ل  1087إصاب�ة ،و 49وفاة ،وتعايف

 969شخص�اً ،فيم�ا أح�ى األردن 784
إصاب�ة ،و 9وفيات ،وتع�ايف  571شخصاً،
وأعلن�ت موريتاني�ا تسجي�ل  883إصابة،
و 43وف�اة ،وتع�ايف  69شخص�اً .وأك�دت
فلسطني تسجي�ل  643إصابة و 4وفيات،
وتعايف  532شخصا ً.
وأك�د اليمن تسجي�ل  469إصاب�ة ،و111
وفيات ،وتع�ايف  23شخصاً ،وأحصت ليبيا
إصاب�ة  239أشخ�اص ،و 5وفيات ،وتعايف
 52شخص�اً ،فيم�ا أعلن�ت ج�زر القم�ر
تسجي�ل  132إصاب�ة بف�ريوس كورون�ا،
وحالتي وف�اة ،وتعايف  55مصاباً .وسجلت
سورية  124إصابة ،منها  6وفيات ،وتعايف
 53شخصا ً.
من جهتها ،أعلنت السلطات الفرنسية عن
السيطرة عىل جائحة كورونا ،حسبما نقلت
وسائل إع�الم محلية ،وقال ج�ان فرنسوا
ديلفري�يس رئي�س املجل�س االستش�اري
العلم�ي للحكومة إن ف�ريوس كورونا بات
تحت السيطرة حال ًيا يف البالد.
يف الص�ني ،أعلنت حكوم�ة بلدية العاصمة
بك�ني تخفيض استجابته�ا الطارئة لوباء
“كورونا” املستجد م�ن املستوى الثانى إىل
املست�وى الثال�ث ،وذلك اعتب�ارا من أمس
السبت.
وق�ال تشن بيت�ي نائ�ب السكرت�ري العام
لحكوم�ة بلدي�ة العاصم�ة :إن�ه سيت�م

تعدي�ل إسرتاتيجي�ات الوقاية م�ن األوبئة
ومكافحته�ا وفق�ا لذل�ك ،مش�ريا إىل أن
املسافري�ن القادمني إىل بكني من مقاطعة
هوبي وسط الب�الد (املركز السابق لتفيش
الف�ريوس) ل�ن يطل�ب منه�م بع�د اآلن
الخضوع للمالحظة الطبية ملدة  14يوما.
وسجل�ت الوالي�ات املتح�دة أع�ىل حصيلة
للوفي�ات بلغ�ت  108.211م�ن ب�ني
 1.872.660إصاب�ة .وأعلن تعايف  485ألفا
وشخصني عىل األقل.
ويف الهند ت�م تسجيل رقم قي�ايس لحاالت
اإلصابة الجديدة بفريوس كورونا املستجد
يف ي�وم واحد بلغ  9887حال�ة ،أمس ،مما
جعلها تتخطى إيطالي�ا وتصبح السادسة
ع�ىل مست�وى العال�م يف أكثر ال�دول التي
تشهد تفشيا للمرض.
جاء ذلك قبل يوم�ني من تخفيف إجراءات
العزل العام بعودة مراكز التسوق واملطاعم
ودور العبادة لفتح أبوبها.
ووفقا إلحصاء أجرته رويرتز ،تخطى عدد
حاالت اإلصابة بكورون�ا يف الهند  236ألفا
وتأتي بذلك بع�د الواليات املتحدة والربازيل
وروسي�اوبريطاني�اوإسباني�ا.
لكن حصيلة الوفي�ات يف الهند من كوفيد-
 ،19امل�رض الذي يسببه الف�ريوس ،بلغت
حت�ى اآلن  6642وهو رق�م صغري مقارنة
بتلك الدول.

العدد 7260 :االحـد  7حزيران 2020

النقل توعز مبتابعة البناء العشوائي
والتجاوزات على مرآب النهضة احلديث

بغداد /الزوراء:
أوعز وزير النقل ،نارص حسني بندر
الشبيل ،امس السبت ،إىل الوكيل
االداري الدكتور سلمان صدام البهاديل،
واىل رئيس لجنة التجاوزات السيد
حسني خلف الساعدي ،بمتابعة
التشييد العشوائي والتجاوزات عىل
مرآب النهضة الحديث من قبل بعض
الجهات.
ونقل بيان ،ان الوزير قال :ان نهج
الوزارة الذي تتبعه يف التعامل مع
جميع امللفات املهمة البعد عن املحاباة

واملحسوبية وتنصب كل الجهود عىل
تقديم خدمات تليق باملواطن العراقي،
وكذلك انهاء ظاهرة التجاوزات عىل
ممتلكات الوزارة واستثمارها بشكل
مثايل ويف موارده الصحيحة.
من جانبه ،نّ
بني الوكيل االداري للوزارة،
انه تم إرسال اللجنة إىل املرآب صباح
امس التخاذ الالز،م وسيتم إعداد تقرير
مفصل عن جميع التجاوزات التي
استغلت يف الفرتة األخرية من قبل بعض
الجهات عىل مرآئب الدولة وممتلكاتها،
ليتم اتخاذ اإلجراءات األصولية بحقهم.

اإلعمار تستأنف العمل مبشروع تأهيل
شوارع حي اخلاجية يف الكوت
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات واألشغال العامة ،امس السبت ،عن استئناف
العمل بمرشوع تطوير وتأهيل عدد من شوارع حي الخاجية بمدينة الكوت ،وذلك عن
طريق مديرية البلديات العامة إحدى تشكيالت الوزارة بطول كيل يبلغ نحو ()٣9٢5٠م
عىل الرغم من حظر التجوال للحد من انتشار جائحة كورونا.
وذكر املركز اإلعالمي للوزارة ،يف بيان تسلم «الزوراء» نسخة منه :ان أعمال املرشوع
تضمنت قشط ورفع األنقاض وأعمال التسوية الرتابية وفرش الحىص الخابط ،وأعمال
صب الشوارع بالكونكريت والتبليط ،فضال عن أعمال مد الرصيف الجانبي للشوارع
ورصفه باملقرنص امللون.
وأوضح البيان :أن العمل ينفذ عىل مراحل ووجبات عمل صباحية ومسائية ،حيث
تم قشط أكثر من ()18٠٠٠٠م ،٢إضافة إىل فرش وحدل الحىص الخابط وبكمية
()1٦8٠٠٠م ، ٢وأعمال الصب للشوارع وبمقدار ()155٠٠٠م.٢

التعليم 48 :جامعة وكلية من أصل 63
خفضت األجور الدراسية

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التعليم العايل ،امس السبت،
عن إحصاءات ونسب تخفيض األجور
الدراسية يف الجامعات والكليات األهلية.
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه «تأكيدا عىل التزامها
أمام الرأي العام ،وحرصا عىل توثيق
التفاصيل التي تهم أبناءنا الطلبة بكل
وضوح وشفافية ،تعلن وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي إحصاءات ونسب
تخفيض األجور الدراسية التي استجابت

لها الجامعات والكليات األهلية ،تقديرا
منها للظروف الصحية واالقتصادية التي
يمر بها بلدنا وشعبنا الكريم».
واضافت انه «يف الوقت الذي تثمن
فيه وزارة التعليم هذه املبادرات التي
تقدمت بها  ٤8جامعة وكلية من أصل
 ، ٦٣فإنها تحث الجميع عىل مزيد من
التعاون وتطوير اإلمكانات التي تحقق
استجابة عاجلة ألهداف التعليم العايل يف
العراق ،وتعزز مسارات التنمية وخدمة
املجتمع».

عفر مستشفى احلسني يف املثنى للوقاية من الفريوس

احلشد الشعيب يعلن دفن  25متوفيا
جديدا بـ»كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلن اللواء الثاني يف الحشد الشعبي عن دفن  ٢5متوفيا بكورونا خالل الساعات
القليلة املاضية .بينما كشف عن تعفري مستشفى الحسني التعليمي يف محافظة املثنى
للوقاية من فريوس كورونا.وقال آمر اللواء ،طاهر الخاقاني ،امس السبت ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “مقاتيل اللواء الثاني يف الحشد الشعبي دفنوا خالل
الساعات القليلة املاضية ( )٢5متوفيا جديدا ليصل العدد الكيل ملن تم دفنهم يف مقربة
وادي السالم الجديدة بالنجف االرشف حتى امس السبت  ٣٠5متوفني بجائحة فريوس
كورونا الوبائي”.ودعا العراقيني إىل “رضورة االلتزام بالبيان الكريم الذي صدر امس من
مكتب املرجع الديني االعىل االمام عيل السيستاني (دام ظله) بعد تزايد عدد اإلصابات
بوباء كورونا يف العراق ،وال سيما يف العاصمة العزيزة بغداد”.بينما عفرت «حملة وعي»
التابعة لهيئة الحشد الشعبي ،امس السبت ،مستشفى الحسني التعليمي يف محافظة
املثنى للوقاية من فريوس كورونا.وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي ،تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أن “معاونية شؤون الشهداء واملقاتلني /مقر املثنى ،عفرت مستشفى
الحسني التعليمي بالكامل للوقاية من فايروس كورونا”.وأضاف البيان أن “الحملة
جاءت ضمن حملة وعي للحشد الشعبي للوقاية من تفيش فايروس كورونا”.
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أشرت بعض املالحظات على أداء وزارة الصحة

األزمة النيابية :ال جدوى من تطبيق احلظر دون شعور املواطن باملسؤولية
بغداد /الزوراء:
حذر رئيس خلية االزمة النيابية من انهيار النظام
الصحي برمته بعد زيادة عدد االصابات بفريوس
كورونا ،وانه ال جدوى من تطبيق حظر التجوال
دون شعور املواطن باملسؤولية .وفيما اكدت
الخلية وجود مالحظات عىل أداء وزارة الصحة،
اشارت اىل ان مخازن الوزارة خالية من االجهزة
الخاصة بكورونا.
وذكر مكتب رئيس خلية االزمة النيابية ،النائب
االول لرئيس مجلس النواب ،حسن كريم الكعبي،
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان النائب االول
لرئيس مجلس النواب ورئيس خلية االزمة النيابية
حسن كريم الكعبي ،أجرى مساء الجمعة ،زيارة
ميدانية اىل دائرة مدينة الطب التعليمية ،ومختربها
املركزي لتشخيص املصابني بفريوس كورونا،
بحضور وزير الصحة حسن التميمي.
واضاف :ان الكعبي عقد فور وصوله مبنى الدائرة
اجتماعا مهما مع مدراء املستشفيات والكوادر
الطبية املتقدمة يف مدينة الطب ،لبحث عدد من
القضايا واالحتياجات ذات االهمية خالل الظرف
الطارئ واملؤرشات املرتفعة لزيادة حاالت االصابة
بالوباء.
وطالب الكعبي ،بحسب البيان ،اللجنة العليا
للصحة والسالمة الوطنية والوزارات واملؤسسات
بالتعاون العاجل من اجل االرساع بتوفري اماكن
كافية الستيعاب اإلصابات املحتملة بفريوس

كورونا خالل االيام املقبلة ،خاصة بعد ان تجاوز
عدد االصابات حاجز االلف ،اضافة اىل مسؤولية
الجميع بدعم وحماية وتشجيع الكوادر الطبية
والصحية والتمريضية بكل الوسائل.
واكد الكعبي رضورة البدء بتنفيذ مجموعة
اجراءات رسيعة تتناسب وحجم الخطورة الحالية
بدءا من توفري اماكن ومباني للحجر ،وزيادة
مختربات فحص كورونا بالعراق ،السيما يف جانب
الرصافة ،مع كل اجهزتها ومستلزماتها ،وصوال اىل
تكثيف الفحوصات الطبية وعدم تأخريها ،وزيادة
الحمالت امليدانية للمناطق املوبوءة ،والتوعوية

واالعالمية بشأن االلتزام بالحظر املنزيل والتباعد
االجتماعي.
وتابع :ان «عدم االلتزام بقوانني الحظر وعدم
التعاون مع االجهزة االمنية والكوادر الصحية ادى
اىل فقدان عدد كبري من ابناء الشعب ،وسيفقدنا
االالف غريهم ،وسنصل اىل مرحلة انهيار النظام
الصحي برمته يف حال االستمرار يف تجاهل خطورة
الوباء «.
وتطرق رئيس خلية االزمة ،بحسب البيان ،اىل
موضوع تطبيق فرض الحظر ،مؤكدا «ان تطبيق
حظر التجوال سواء الشامل او الجزئي ال يؤتي

أشار إىل إعادة انتشار القطعات العسكرية بعد االنتهاء

الناطق باسم القائد العام :عمليات «أبطال العراق» حققت أهدافها املخطط هلا
بغداد /الزوراء:
أكد الناطق باسم القائد العام
للقوات املسلحة ،العميد يحيى
رسول ،أن عمليات أبطال العراق
– نرص السيادة ،حققت أهدافها
عىل وفق ما مخطط لها ،مشريا
إىل أنه ستكون هناك إعادة انتشار
للقطعات العسكرية.
وقال رسول ،يف بيان اطلعت عليه

«الزوراء» :إن”عمليات أبطال
العراق – نرص السيادة التي نفذت
من القطعات العسكرية املشرتكة
يف املناطق الحدودية الفاصلة بني
محافظتي كركوك وصالح الدين،
حققت األهداف املخطط لها” ،مبينا ً
أن” القوات األمنية املشرتكة تمكنت
من تفتيش مناطق بمساحة
أكثر من  7٣8كلم ٢وتطهريها

بالكامل”.
وأضاف رسول أن”العمليات أسفرت
عن قتل العديد من اإلرهابيني وإلقاء
القبض عىل املطلوبني ،وتدمري أوكار
العصابات اإلرهابية واالستيالء عىل
معدات وأسلحة وتفجري الكثري من
السيارات املفخخة منذ اليوم األول
النطالقها”.
وأشار اىل أن”العصابات اإلرهابية

ءبغداد /الزوراء:
كشفت مكافحة إجرام بغداد عن حادث قتل
والقبض عىل الجناة ،فضالً عن ضبط سالح
الجريمة «بوقت قيايس».
وذكرت املكافحة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «قوة من مكتب مكافحة اجرام
(املنصور) يف مديرية مكافحة اجرام بغداد
التابعة اىل وكالة الوزارة لشؤون الرشطة يف
وزارة الداخلية ،تمكنت من القاء القبض عىل
متهمني اثنني وكشف جريمة قتل غامضة من
خالل البحث والتحري خالل اقل من  ٦ساعات
عىل استالم القضية».

واضافت« :حيث تم قتل احد االشخاص يف
منطقة املنصور ببغداد اثر مشاجرة مع
املتهمني حول موضوع اخالء العقار العائد
له ،فقام احد املتهمني بأخذ مسدس املجنى
عليه واطالق النار عليه وارداه قتيال ،وبعد
التحقيق مع املتهمني واعرتافهما تم ضبط
املسدس املستخدم يف الجريمة بعد رميه من
قبل الجاني يف احدى الدور القريبة من محل
الحادث».
وتابعت« :تم اتخاذ االجراءآت القانونية بحق
املتهمني وفقا ألحكام املادة (أ)1/٤٠٦/
ق.ع».

اعتقال زوج وزوجته يف الناصرية
بتهم النصب واالحتيال
بغداد /الزوراء:
تمكنت مديرية رشطة قضاء البطحاء غرب
مدينة النارصية ،امس السبت ،من إلقاء
القبض عىل رجل و زوجته مطلوبني عىل
قضايا نصب واحتيال وشهادة زور.
وقالت الرشطة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه «تم تشكيل فريق عمل مشرتك
من مركز رشطة البطحاء ومفارز الوطني

بإرشاف مدير رشطة الشامية من القبض عىل
املتهم (غ .ل .ج) البالغ من العمر  5٤عاما
وزوجته املتهمة (ق .ص .م) البالغة من العمر
 ٤7عاما من سكان مدينة النارصية حي
التضحية ،الرتكابهما جرائم النصب واالحتيال
وشهادة الزور».
وأكدت أنه «تم اتخاذ كل اإلجراءات القانونية
الالزمة بحقهما اصوليا».

أمانة بغداد تنظف ساحة التحرير واملنطقة احمليطة بها
الزهور (الحسينية).
وقالت امانة بغداد ،امس السبت ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «مالكاتها مستمرة
بحمالت النظافة يف ساحة التحرير واملنطقة
املحيطة بها».
من جهتها ،بارشت مالكات بلدية الزهور بتنفيذ
حملة كربى ملعالجة الطمر الصحي يف قضاء
الزهور (الحسينية).
وقال مدير بلدية القضاء ،حيدر كريم العبيدي،
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،ان «الحملة

تحاول االختباء يف املناطق
الصحراوية الرخوة واملناطق
الجبلية والوديان” ،مبينا ً أنه “بعد
االنتهاء من هذه العمليات ستكون
هناك إعادة انتشار للقطعات
العسكرية لعدم ترك أية مساحة
تستطيع من خاللها عصابات
داعش من استغاللها يف عمليات
التنقل واالمدادات”.

وأوضح رسول أن “ القوات األمنية
مستمرة بعملياتها النوعية سواء
بالرضبات الجوية أو اإلنزال للقوات
املحمولة جواً” .الفتا ً اىل أن”العمليات
األخرية حققت رضبات موجعة
لفلول داعش ،وأن هناك جهدا ً
استخباريا ً دقيقا ً يعمل يف محافظة
دياىل ملتابعة تحركات العنارص
اإلرهابية ومالحقتهم”.

الكشف عن جرمية قتل «غامضة» املنافذ تضبط مواد كيمياوية خطرية يف
يف بغداد
أم قصر الشمالي

بدء معاجلة الطمر الصحي يف قضاء الزهور
بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد عن استمرار مالكاتها بأعمال
التنظيف يف ساحة التحرير وسط العاصمة .من
جهتها ،بارشت مالكات بلدية الزهور بتنفيذ
حملة كربى ملعالجة الطمر الصحي يف قضاء

غايته ،وال جدوى منه مطلقا دون شعور املواطن
باملسؤولية والخوف عىل نفسه وبلده».
من جهته ،قال مقرر الخلية ،جواد املوسوي ،يف
ترصيح صحفي :إن «البلد تعرض اىل هجمة رشسة
من قبل فريوس كورونا» ،مبينا ان «من املتوقع
يف حال عدم التزام املواطنني بالتعليمات واهمال
استخدام مواد الحماية الشخصية ،وقلة عدد
الفحوصات ،أن تصل أعداد املصابني اىل اآلالف».
واضاف أن «إجراءات الوقاية من الفريوس التي
تتخذها الوزارة هي عمل مشرتك بني املواطن
والوزارة والقوات األمنية ،ولكننا لم نلمس أي
تعاون من قبل املواطنني بخطورة املوقف».
وأشار اىل أن «خلية األزمة النيابية تقدم تقريرها
عن مجمل أعمالها وانجازاتها والتوصيات التي
أوصتها للحكومة سواء التي نفذت أو التي لم
تنفذ» .الفتا اىل أن «هناك مالحظات عىل أداء
وزارة الصحة فيما يخص توفري االجهزة واألدوية
واملستلزمات الطبية ،وحاليا ً مخازن وزارة الصحة
خالية من املواد واألجهزة الطبية التي تخص
فريوس كورونا».
وأكد املوسوي ان «نقص األجهزة واالدوية جاء
بسبب تعاقد وزارة الصحة مع رشكات تأخرت يف
اتمام العقود وحججها بسبب األزمة ،بينما التعاقد
كان من ضمن فرتة االزمة» ،داعيا «وزارة الصحة
اىل أن تفرض غرامات تصل اىل  1٠باملئة وتلغي
العقود وتعاقب الرشكات».

تأتي استنادا لتوجيهات محافظ بغداد املهندس
محمد جابر العطا ،حيث تمت املبارش باملرحلة
االوىل للعمل عىل مساحة تبلغ نحو الف دونم
وكمرحلة اوىل يف رفع املخلفات الصلبة واالنقاض
والنفايات بعيدا عن املناطق السكنية».
مؤكدا ان «هذه الحملة نفذت بالتنسيق مع
وزارة الدفاع وبجهود استثنائية من قبل السيد
املحافظ بعد سعيه وإرصاره عىل تغيري موقع
الطمر الصحي الذي يعاني منه اهايل القضاء
منذ العام .»٢٠٠٣
واوضح العبيدي انه «تمت املبارشة بالعمل مطلع
الشهر الحايل بعد تهيئة قطعة أرض جديدة لتكن
موقعا نظاميا جديدا للطمر الصحي تبعد نحو ٤
كم عن موقع العمل الحايل» .مثمنا «تعاون اهايل
القضاء وترحيبهم الكبري بالعمل».

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس السبت ،ضبط ثالث حاويات يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل ،بنا ًء
عىل معلومات مكتب جهاز املخابرات الوطني العراقي يف امليناء .واضافت الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه «تم ضبط  ٣حاويات حجم  ٢٠قدما تحتوي عىل مواد كيميائية خطرة (هيبو كلوريد
الصوديوم) مخالفة لرشوط االسترياد يف ميناء ام قرص محطة بوابة البرصة» .وتابعت« :عند تدقيقها
من قبل شعبة البحث والتحري والجهات ذات العالقة ،تبني انها تحتوي عىل مواد كيمياوية خطرة».
وبينت انه «تمت احالة املخالفة عىل مركز رشطة كمرك ام قرص التخاذ االجراءات القانونية بحقها».

صحة األنبار تتلف  4أطنان من املواد
منتهية الصالحية
بغداد /الزوراء:
اعلن مدير الرقابة الصحية يف دائرة صحة
محافظة االنبار ،الدكتور احمد صباح
الدليمي ،امس السبت ،عن اتالف اكثر من ٤
طن من املواد املنتهية الصالحية بحملة تفتيش
استهدفت االسواق املحلية يف املحافظة .
وقال الدليمي ،يف ترصيح صحفي :إن “لجان
التدقيق والتفتيش يف مديرية دائرة صحة
االنبار ،وبالتنسيق مع القوات االمنية ،نفذت
حملة تفتيش مفاجئة استهدف عدد من
املحال التجارية واالسواق املحلية يف مناطق
مختلفة من مدن االنبار ،واسفرت الحملة
عن اتالف اكثر من  ٤اطنان من املواد املنتهية

الصالحية”.
واضاف ان” غرامات مادية صدرت بحق
املخالفني الذين تم ضبط املواد املنتهية
الصالحية داخل مخازن املحال واالسواق
املستهدفة ،وتوعدت هذه اللجان بإحالة
املخالفني عىل القضاء يف حال تكرار بيع
وترويج املواد املنتهية الصالحية”.
وأوضح الدليمي أن “لجان التدقيق والتفتيش
يف صحة االنبار ،وبالتنسيق مع القوات االمنية،
كثفت من عمليات املراقبة والرصد عىل االسواق
واملحال التجارية ،وفرض حظر التجوال
الصحي ،للحيلولة دون السماح لكل من يحال
بيع وترويج املواد املنتهية الصالحية”.

اإلطاحة باإلرهابي «أبو عائشة»
واثنني من معاونيه يف نينوى
بغداد /الزوراء:
تمكنت قوة أمنية من وكالة االستخبارات ،امس السبت ،من القبض عىل االرهابي املكنى ابو
عائشة واثنني من معاونيه يف محافظة نينوى.وذكرت بيان لوزارة الداخلية ان «مفارز مديرية
استخبارات ومكافحة نينوى العاملة ضمن وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية ،القت القبض
عىل ثالثة ارهابيني مطلوبني عىل وفق احكام املادة  ٤ارهاب النتمائهم لعصابات داعش اإلرهابية
ومن بينهم املكنى (ابو عائشة) واثنني من معاونيه والذين عملوا بما يسمى والية دجلة».
وأضافت الوزارة انه «تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء إلكمال أوراقهم التحقيقية».
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الرافدين :املنصة االلكرتونية تتوفر فيها
اخلدمات املصرفية للموظف واملتقاعد

بغداد/نينا:
ق�ال م�رف الرافدي�ن ان سلف
موظف�ي دوائ�ر الدول�ة املوطن�ة
رواتبه�م عىل امل�رف والحصول
عليه�ا تكون ع�ن طري�ق املنصة
االلكرتوني�ة الحديث�ة الت�ي ت�م
إنشاءها مؤخرًا .
واوضح املكتب اإلعالمي للمرف
يف بي�ان ::ان املنص�ة االلكرتوني�ة
فيه�ا العدي�د م�ن املمي�زات التي
تتعلق بتقديم املنتجات والخدمات

للموظف�ن واملتقاعدي�ن حي�ث
بإمك�ان املوظ�ف أو املتقاع�د
االستع�الم عن املنص�ة عن طريق
املوباي�ل وبواسط�ة الراب�ط التايل
. https://qi.iq/loans
واش�ار اىل ان امل�رف استخ�دم
التكنولوجي�ا الحديث�ة املتط�ورة
له�ذه املنص�ة وع�ىل املوظف�ن أو
املتقاعدي�ن االستف�ادة م�ن هذه
التقني�ة االلكرتونية للحصول عىل
الخدمة التي تلبي متطلباته.

مقرتحات نيابية للجوء إىل الصني
ملواجهة األزمة املالية
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املالية النيابية تكشف :لن منرر موازنة حتتوي على قروض خارجية
بغداد /الزوراء:
كشف�ت املالي�ة النيابي�ة عن اتف�اق ملنع
الحكومة من القروض الخارجية يف موازنة
العام الجاري ،وفيما ع ّدت أن األزمة املالية
يف العراق «مؤقتة» ،أك�دت انها ناتجة عن
«خطأ» يف السياستن املالية واالقتصادية.
وقال عض�و املالية النيابي�ة ،حنن القدو،
ام�س السب�ت ،يف تري�ح صحف�ي :ان
“اللجن�ة املالي�ة يف مجلس الن�واب اتفقت
ع�ىل عدم تمري�ر أية موازن�ة تحتوي عىل
قروض خارجية لتسديد الرواتب”.
واضاف ان “اللجنة اقرتحت عىل الحكومة
الحالية االعتم�اد عىل الق�روض الداخلية
والتموي�ل م�ن البن�وك ،وتنوي�ع مصادر
الدخ�ل لحن تحس�ن اسع�ار النفط دون
االعتماد عىل صندوق البنك الدويل وصندوق
النقد الدويل”.
وأوض�ح القدو أن “البن�ك الدويل وصندوق
النق�د ال�دويل يضع�ان سنوي�ا ع�رشات
الرشوط املكبل�ة لسيادة الع�راق من اجل
منحه بعض االموال ،اولها اصدار قرار عدم
تعيينات او اجراء اصالح اقتصادي ،فضال
عن كمية فوائد القروض الخارجية”.
من جهته ،ع ّد مقرر اللجنة املالية النيابية،
أحم�د الصفار ،ام�س السب�ت ،أن األزمة
املالي�ة يف الع�راق «مؤقت�ة» ،وناتج�ة عن
«خطأ» يف السياستن املالية واالقتصادية،
ً
مقرتح�ا اللج�وء إىل االق�رتاض من خالل

سن�دات الخزان�ة املؤقتة لتج�اوز األزمة،
فيم�ا ب�ن أن املوازن�ة املالية لع�ام 2020
ستكون خاصة ونصف سنوية.
وقال الصفار ،يف حديث صحفي :إن «الحل
األرسع واألسه�ل لتج�اوز األزمة املالية أو
جزء منه�ا بالوقت الحايل وال�ذي ال يكلف
الحكومة الكثري ،ه�و اللجوء إىل االقرتاض

من خالل سندات الخزان�ة املوقتة» ،مبينا ً
أن «الخط�وة التالية لها ينبغي أن تتضمن
إعادة رسم السياسة املالية للدولة العراقية
بش�كل ع�ام عىل مست�وى االنف�اق العام
واإليرادات العام».
وأض�اف أن «امل�ؤرشات العام�ة تش�ري إىل
أن الع�راق بلد غني ،وم�وارده كثرية ماديا ً

ً
وبرشي�ا ،والبل�د لي�س يف أزم�ة حقيقية،
ب�ل مؤقتة ،ناتج�ة عن الخط�أ املوجود يف
السياست�ن املالي�ة واالقتصادية منذ عام
 2003وتحوي�ل االقتص�اد العراق�ي م�ن
منتج إىل ريعي أح�ادي الجانب يعتمد عىل
مصدر واحد هو النفط ،وبمجرد انخفاضه
وجدن�ا أنفسنا يف هذه األزمة ،وأن الواجب

ع�ىل الحكومة عدم البح�ث فقط عن دفع
رواتب ،بل ينبغي البحث عن تنمية وتطوير
قطاعات تعالج البطالة والفقر».
وأش�ار إىل أنن�ا «دخلنا إىل ش�هر حزيران،
وحتى اللحظة ال توج�د موازنة ،ما جعلنا
نطال�ب يف جلسة مجلس الن�واب ،األربعاء
امل�ايض ،الحكوم�ة برسع�ة إرسالها قبل
نهاي�ة الشهر الحايل» ،الفتا ً إىل أن «املوازنة
ستكون خاص�ة نصف سنوية لن تتضمن
جانبا ً استثماريا ً وتنفيذ مشاريع ،بل سيتم
الرتكي�ز عىل الجانب التشغي�ي واإليرادات
الت�ي ستمول�ه موج�ودة ،أم�ا املشاري�ع
املقرتحة للعام الحايل فمن املمكن تدويرها
ملوازنة العام املقبل».
وتاب�ع أن «العراق يف أزم�ة ،وسببها ليس
نقص امل�وارد ،بل سوء إدارة ه�ذه املوارد،
ونح�ن بحاج�ة إىل أمري�ن ،أولهم�ا وجود
إرادة وح�زم يف اتخاذ القرار ،وثانيا ً نحتاج
إىل حسن إدارة أموال وموارد الدولة».
معت�را ً أن «قط�ع ج�زء م�ن روات�ب أو
مخصص�ات الرئاس�ات الثالث ل�ن يعالج
ال�يء الكث�ري من عج�ز املوازن�ة ألننا لو
قطعن�ا جمي�ع الروات�ب واملخصص�ات
للرئاس�ات فل�ن يك�ون املبل�غ كب�ريا ً بما
يضمن معالجة نسبة واضحة من االنفاق
الع�ام ،كم�ا أن تل�ك املخصص�ات أق�رت
بقانون ،وأي يشء يت�م إقراره بقانون فال
يمكن تغيريه إال بقانون».

الكهرباء :االتفاق على استرياد الغاز اإليراني ال يتعارض مع اإلعفاءات األمريكية
بغداد /الزوراء:
ُ
ْ
واالستثمار
لجنة االقتصا ِد
اقرتحت
ِ
النيابي� ِة ،ام�س السب�ت ،ع�ىل
الحكوم ِة الذهابَ نحو استحصا ِل
قروض صيني ٍة قليل ِة الفائد ِة ضمن
ٍ
مذكرة التفاهم بن البلدين.
وقال عضو اللجنة ،نوفل الناشئ،
يف تري�ح صحف�ي :إن “اللجن�ة
تستع�د لتقدي�م مق�رتح لرئي�س
الحكوم�ة يتضم�ن التعام�ل م�ع
الدول بما يدعم االقتصاد ويخرجه
من األزمة التي يمر فيها” ،موضحا
ان “املقرتح يتضمن ش�قن ،االول
التعام�ل م�ع الق�روض الصيني�ة
ضمن مذكرة التفاهم او اي قرض
اخر من اي�ة دولة بفائدة قليلة ،إذ

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الكهرب�اء ،ام�س السب�ت ،أن االتف�اق
الجدي�د ع�ىل استم�رار است�رياد الغ�از اإليران�ي ال
يتعارض مع اإلعف�اءات األمريكية املمنوحة للعراق،
فيم�ا أوضحت حقيقة تسلم إيران  400مليون دوالر
مقابل االتفاق.
وق�ال املتحدث باسم الوزارة ،أحم�د موىس العبادي:
إن»االتف�اق عىل استم�رار استرياد الغ�از اإليراني ال
يتعارض مع االستثناءات األمريكي�ة للعراق» ،مبينا ً
أن «االستثن�اءات ال�  120يوم�ا ً األخرية التي منحت
للعراق ما زالت حيز التنفيذ».
وأضاف العب�ادي أن»الرشوحات الفنية التي تقدمها
وزارة الكهرب�اء سيتفهمه�ا الجان�ب األمريك�ي ألن
االستغن�اء عن الغاز اإليراني يف الوقت الراهن يحتاج
ً
الفت�ا إىل أن»تنفيذ الخطة يحتاج
اىل خطة وقودية»،
ّ
اىل ق�رارات حكومي�ة وتخصيص�ات مالي�ة ،إال أن
الظ�رف الحايل يمنع ذل�ك بسبب األزمت�ن الصحية
واالقتصادية».
وأش�ار إىل أن»هن�اك مش�اكل كث�رية تعي�ق عم�ل

يأتي ذلك ضمن ادوات دعم االعمار
يف العراق”.وكش�ف ع�ن “امكانية
التواصل مع الجان�ب الصيني من
اجل تأمن القرض للعراق”.
مشريا اىل ان “املق�رتح الثاني هو
االعتم�اد ع�ىل الرشك�ات الوطنية
العراقي�ة يف جمي�ع املج�االت
الصناعي�ة واالنشائي�ة والزراعية
الق�ادرة ع�ىل بن�اء املشاري�ع
السرتاتيجي�ة ضمن اط�ار الدولة
التي يعول عليها”.
وك�ان مجل�س الن�واب ،ق�د أنهى
يف جلست�ه ،الت�ي عق�دت االربعاء
امل�ايض ،الق�راءة االوىل لقان�ون
االق�رتاض املح�ي والخارج�ي،
الهادف اىل تمويل العجز املايل.

العاملي للذهب :اخنفاض مشرتيات الدول
لشهر نيسان والعراق مل يشرتِ منذ 2018

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلن املجلس العاملي للذهب ،امس
السبت ،انخفاض مشرتيات البنوك
املركزي�ة لل�دول لشه�ر نيس�ان
رت
املايض ،فيما بن أن العراق لم يش ِ
الذهب منذ عام .2018
وقال املجل�س يف ا ٕحصا ٔيية ،نرشها
عىل موقع�ه خالل ش�هر حزيران،
واطلع�ت عليه�ا «ال�زوراء» :ا ٕن

«مشرتيات البن�وك املركزية للدول
من الذهب انخفضت لشهر نيسان،
رت البنوك إال عىل 31.6
حي�ث لم تش ِ
طنا من الذهب ،وهو اقل من شهر
اذار بنسبة  24%واقل بنسبة 35%
عن شهر نيسان عام .»2019
وأشار إىل أن «تركيا الدولة الوحيدة
الت�ي اش�رتت كمي�ات كب�رية من
الذه�ب يف نيس�ان ،حي�ث نم�ت

احتياطياته�ا م�ن الذه�ب بنسبة
 38.8طنا ،مما رف�ع احتياطياتها
م�ن الذه�ب اىل  524طن�ا ً ولتحتل
املرتبة  12عامليا».
رت الذهب
وأضاف أن «العراق لم يش ِ
من�ذ ع�ام  2018وال�ذي اش�رتى
بموجب�ه  6.5اطن�ان ليضيف�ه اىل
احتياطات�ه البالغ�ة  96.3طن�اً»،
موضح�ا ً أن «الع�راق م�ا زال
يحافظ عىل مركزه الخامس عربيا ً
بع�د كل م�ن السعودي�ة ولبن�ان
والجزا ٔي�ر وليبي�ا ،وع�ىل املركز 38
ً
عاملي�ا من أص�ل  100دول مدرجة
يف االحص�اءات املالي�ة الدولي�ة
لالحتياطيات العاملية للذهب».
يذك�ر ان مجل�س العامل�ي للذهب،
وال�ذي يق�ع مق�ره يف بريطاني�ا،
يمتلك خرة واسعة ومعرفة عميقة
بالعوام�ل املسببة لتغي�ري السوق،
ويتك�ون أعضاؤه من أكر رشكات
تعدي�ن الذه�ب يف العال�م وأكثرها
تقدما ً.

مطالبات قانونية باستقطاع أكثر من
 25%من مرتبات الدرجات العليا
بغداد /الزوراء:
طالب�ت اللجنة القانونية النيابية ،امس السبت ،باستقطاع اكثر من  25%من مرتبات
الدرجات العليا يف الرئاسات الثالث حتى درجة مدير عام لتوفري سيولة مالية ،متوقعة
وص�ول املوازنة العامة خالل اسبوعن .وقال عض�و اللجنة النائب ،حسن العقابي ،يف
تري�ح صحف�ي :إن «استقط�اع الرواتب يج�ب ان يكون اكثر م�ن  % 25من رواتب
الدرج�ات العليا يف رئاسة الجمهوري�ة وحتى الرئاستن االخريتن ،حتى مستوى مدير
عام» .وشدد عىل «رضورة «عدم السماح للحكومة باستقطاع او التالعب بمخصصات
ورواتب املوظفن واملتقاعدين ،مهما كلف االمر ألن هذا قوت ش�عب» .وتوقع العقابي
«وص�ول املوازنة خ�الل االسبوعن املقبلن ،ع�ىل ان تتضمن تخفيض�ا كبريا يف رواتب
الدرج�ات العلي�ا ،فضال عن احتوائه�ا عىل خط�ط اسرتاتيجية اقتصادية من ش�أنها
النهوض بواقع البلد».

واسط تنجز  95%من عملية تسويق
احلنطة وتطالب بصرف مستحقات الفالحني
الكوت/نينا:
دعا محاف�ظ واسط رئيس اللجن�ة الزراعية
العلي�ا محم�د جمي�ل املياح�ي ،الحكوم�ة
املركزي�ة متمثل�ة بوزارتي التج�ارة واملالية ،
ب�االرساع باطالق رصف مستحقات الفالحن
يف املحافظ�ة بع�د اتم�ام تسوي�ق  95%م�ن
محاصيله�م ،مشددا عىل  »:ان تأخرها يسبب

الرشكات العاملية ،السيما األمريكية واألملانية والصينية
والرتكية يف مجال تأهيل املحط�ات الكهربائية» ،منوها ً
ب�أن «رشك�ة جن�رال إلك�رتك لديه�ا التزام�ات لتأهيل
محطتي السم�اوة والنارصية ورشك�ات صينية أخرى
لتأهيل محطة الجالسية بطاقة  330ميغاواط التي كان
من املؤمل دخولها الخدمة يف أيلول املقبل».
وأوضح العبادي أنه «يف حال إكمال جميع هذه املشاريع
م�ع الت�زام املواطن�ن بالرتش�يد سيتمكن الع�راق من
االستغن�اء ع�ن است�رياد الطاق�ة وبواق�ع  1200ميغا
واط» ،مؤك�دا ً أن»االتف�اق اإليراني ينص ع�ىل أن يدفع
العراق مستحقات مالية حسب ما يستهلكه من الطاقة
اإليرانية.
وبش�أن األنباء الت�ي تحدثت عن تسلي�م الكهرباء 400
ملي�ون دوالر إىل الجان�ب اإليران�ي مقاب�ل االتفاق عىل
است�رياد الغاز ،ذكر العبادي «أن ه�ذه األنباء عارية عن
الصح�ة» ،مش�ريا ً إىل أن «العراق سلم الجان�ب اإليراني
 400ملي�ون دوالر ع�ن طري�ق وزارة املالي�ة وليس�ت
الكهرب�اء ،كمستحق�ات ديون سابق�ة وليست لغرض
االتفاق الجديد”.

العمل تعلن تنسيقها مع البنك
الدولي لدعم األسر الفقرية
بغداد /الزوراء:
والش�ؤون
أعل�ن وزي�ر العم� ِل
ِ
االجتماعي�ة ،ع�ادل الركاب�ي ،ام�س
ِ
السب�ت ،ع�ن تنسي�ق وزارت�ه م� َع
لدع�م
الع�راق
بعث� ِة البن� ِك ال�دويل يف
ِ
ِ
الفئات الفقرية الت�ي ترعاها الوزارة.
وق�ال الركاب�ي ،يف بي�ان اطلعت عليه
«ال�زوراء» :ان وزارت�ه “نسق�ت م�ع
بعث�ة البنك ال�دويل يف الب�الد ،مضيفا
ان�ه ت�م بموج�ب ذل�ك ،اع�داد خطة
تنمي�ة اجتماعي�ة موسع�ة سيجري
تنفيذه�ا الحقا” ،مش�ريا اىل انه “من
املؤم�ل ان يمن�ح البن�ك ال�دويل مبالغ
مالية الستثمارها يف دعم الفئات التي
ترعاها ،خاصة يف ظل ما تمر به البالد
م�ن اوض�اع اقتصادية اث�رت سلبا يف
الوضع املعايش لألرس الفقرية املسجلة
لديها” .وأضاف ان “بعثة البنك الدويل،

رضرا كب�ريا للفالح�ن الن اغلبه�م لديه�م
إلتزامات مالية مرهونة بتسويق املحاصيل».
وق�ال املياحي يف بي�ان ملكتب�ه االعالمي ان»:
نات�ج التسويق ملحص�ول الحنطة لغاية اليوم
الجمع�ة يف واس�ط بل�غ /630 /أل�ف ط�ن،
توزعت عىل ع�رشة مراك�ز مخصصة لتسلم
الحاصل يف أقضي�ة املحافظة  ،الفتا اىل أنه لم

ستقدم يف السياق نفسه ،الدعم الالزم
من اجل تنفي�ذ الخطط السرتاتيجية،
اضافة اىل الرامج التنموية منهاتجاه
الرشائح الت�ي ترعاها ،بم�ا يسهم يف
دع�م الفئ�ات الت�ي ترعاه�ا وزارته،
خاصة للمسجلن منهم ضمن شبكة
الحماي�ة االجتماعي�ة ،بغي�ة توسيع
فئة الشم�ول ،اضافة اىل انشاء قاعدة
بيان�ات رصين�ة ومتكامل�ة خاص�ة
بهم” .وتاب�ع الركابي انه “من املؤمل
ان يت�م تشكي�ل ف�رق متخصصة من
اج�ل تنفي�ذ الروتوك�والت الت�ي ت�م
االتفاق عليها ،والتي شملت مواضيع
تخص هيئة ذوي االعاقة واالحتياجات
الخاص�ة ودائ�رة التقاع�د والضمان
االجتماع�ي” ،منوها بأن “من ش�أن
ذلك اح�داث انعطافة ايجابية واضحة
يف مجاالت عمل الوزارة”.

يتبق سوى  5%من الفالحن لم يكملوا تسويق
محاصيله�م ،وخ�الل األي�ام القليل�ة املقبلة
سيتم االنتهاء من التسوي�ق» .واثنى املياحي
ع�ىل جميع الجهود التي بذلت من الفالحن يف
املحافظ�ة وكذلك اللجنة املختصة  ،عىل الرغم
من الظ�روف الت�ي يعيشها البل�د ،مبينا «أن
عملية التسويق تمت بشكل مقبول».

حذرت احلكومة من تدمري شركة احلفر العراقية

الطاقة النيابية تدعو لتشكيل وفد لزيارة السعودية وروسيا بشأن ختفيض النفط
بغداد /الزوراء:
دعت لجنة النفط والطاقة النيابية
الحكوم�ة الحالي�ة إىل تشكيل وفد
فني رفيع املستوى لزيارة السعودية
وروسيا من أجل تقليل نسبة ال� ٢٣
 ،%فيما حذرت من محاوالت تدمري
وافالس رشكة الحفر العراقية.
وقال عض�و لجنة النف�ط والطاقة
النيابي�ة ،ص�ادق السليط�ي ،امس
السب�ت ،يف تري�ح صحف�ي :إن
“ق�رار تخفي�ض نسب�ة  % ٢٣من
ص�ادرات النفط العراقي اثر بشكل
سلبي ع�ىل واردات النف�ط” ،مبينا
أن “ظرف العراق خاص وحساس،
واغل�ب مبيع�ات النف�ط تذه�ب
اىل موازن�ات تشغيلي�ة كروات�ب،

وباألخ�ص يف ظل جائح�ة فريوس
كورونا”.
وأض�اف أن “الحكوم�ة الحالي�ة
يتوج�ب عليه�ا تشكيل وف�د جديد
مف�اوض للذه�اب إىل السعودي�ة
وروسيا للضغط عىل تقليل النسبة،
وتعوي�ض العراق النتع�اش أسعار
النف�ط ورضورة تقلي�ل نسب�ة ٢٣
.”%
وأشار السليطي إىل أن “اإلبقاء عىل
هذه النسب�ة سنحصل عىل إيرادات
ال تغط�ي نسب�ة  % ٥٠م�ن رواتب
موظفي الدولة”.
من جهته ،حذر النائب عن محافظة
البرة ،عضو لجنة النفط والطاقة
النيابية ،عدي ع�واد ،امس السبت،

من محاوالت تدمري وافالس رشكة
الحفر العراقية.
وق�ال عواد ،يف بي�ان صحفي تلقت
«ال�زوراء» نسخة من�ه“ :ال نسمح
لحكوم�ة املرك�ز ووزارة النف�ط
باالستم�رار بالتعام�ل املجح�ف
تج�اه رشك�ة الحف�ر العراقية من
خالل إيقاف ابراجها عن العمل  ،يف
محاولة لتدمريها وافالسها “.
وأض�اف أن “وزارة النفط يف الوقت
نفس�ه تتعام�ل بأسل�وب آخر مع
رشكات ج�والت الرتاخيص (سيئة
الصيت)” ،محذرا الحكومة املركزية
ووزارة النفط من أن “شعب البرة
يستطي�ع ايق�اف رشك�ات جوالت
الرتخيص (سيئة الصيت) ،ونوقف

تصدي�ر النف�ط يف ح�ال استم�رار
التعام�ل بهذا االسلوب مع رشكاتنا
العراقية املجاهدة”.
وتابع أن “رشكة الحف�ر العراقية،
ومن�ذ ب�دء التظاه�رات وجائح�ة
كورون�ا ،ل�م تتوق�ف كوادرها عن
العمل ول�و للحظة واحدة معرضن
انفسه�م للخط�ر ،كم�ا ان اغل�ب
اعماله�م يف مناط�ق صحراوي�ة
تحت اع�ىل درجات الحرارة ،اضافة
لخط�ورة تعرضه�م للعدي�د م�ن
االم�راض بسب�ب طبيع�ة العم�ل
واملواد املستخدمة” ،معربا عن امله
أن “ال تج�رب الحكوم�ة املركزي�ة
صرنا ،حيث ق�د ال نكتفي بإيقاف
النفط فقط ،ولكل حادث حدي�ث”.

أصفر وأمحر

املدرب علي هادي يصاب بفايروس
كورونا

بغداد /متابعة الزوراء
كشـفت نتائـج الفحوصات الطبية الثانيـة للمدرب عيل هادي ،اصابتـه بفريوس كورونا
املسـتجد “كوفيـد .”19وقال مصدر مقرب مـن هادي إن “املدرب عـيل هادي حصل عىل
نتائج الفحوصات األولية يف سـاعات متأخرة من ليلة امس الجمعة والتي اثبتت سـالمته
من فـريوس كورونا”.وأضاف أن “املـدرب اجرى فحوصات ثانية ليقطع الشـك باليقني،
امس السبت ،لتثبت الفحوصات الثانية إصابة املدرب بفريوس كورونا املستجد”.
وأضـاف ان “هادي سـيخضع للحجر الصحـي برفقة عائلته وجميع املالمسـني له لحني
التأكد من شائنهم او عدم اصابتهم”.
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خالل لقائه باالحتاد العراقي للصحافة الرياضية

عدنان درجال :االعالم شريك حقيقي وهو املرآة العاكسة لرياضة البلد
بغداد /الزوراء
اكد وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال السعي للقضاء
عىل البريوقراطية والفساد
االداري ،فضالً عن احتواء
الشباب وإعداد الربامج
الستثمار طاقاتهم ومواهبهم،
وان يكون االعالم الرشيك
الحقيقي لعملية اإلصالح
التي ستنتهجها الوزارة خالل
املرحلة الحالية واملقبلة كونه
املرآة العاكسة لواقع ورياضة
البلد.
جاء ذلك خالل استقباله
االتحاد
وأعضاء
رئيس
العراقي للصحافة الرياضية
وعدد من اعضاء الهيئة
االستشارية لإلتحاد ،مبينا ً
رضورة تفعيل دور اإلتحاد
عرب توجيه وقيادة دفة االعالم
ليكون إعالما ً وطنيا ً هادفا ً
ُيشخص االخطاء ويطرح
حلوالً منطقية ناجعة بإسلوب
نقدي هادىء وموضوعي ،ال
سيما يف ظل الظرف الراهن
الذي يعيشه البلد.
وأشار إىل دور اإلعالم أيضا ً يف
تصحيح العالقة ما بني الوزارة
واملؤسسات الرياضية األخرى
(الجنة الشباب والرياضة
الربملانية ،ومستشارية مجلس
الوزراء لشؤون الشباب
والرياضة ،واللجنة األوملبية)،
قائالً :نسعى إىل حل موضوع
االوملبية يف املستقبل القريب
واعداد مشاريع قوانني كونها
هدف اسرتاتيجي لنا لتأسيس
عمل ريايض صحيح ،وكل يشء
يتعارض مع القانون لن نعمل

به ،والبدء بإعداد مرشوع
قانون الرياضة املوحد الذي
يضم كل املؤسسات الرياضية،
قانوني وزارة
فضال عن تعديل
ّ
الشباب والرياضة والرواد،
إذ إن ترشيع القانون يجنبنا
ويجنب االخرين الدخول يف
اشكاليات العمل من ناحية
تداخل الصالحيات.
وبني درجال ان اللقاء مع
مجلس إدارة االتحاد العراقي

االحتاد العربي للصحافة الرياضية
يبدأ نشاطاته عرب االتصال املرئي

للصحافة الرياضية وعدد من
اعضاء هيأته االستشارية
سيكون بوابة للقاءات أخرى
مع روابط صحفية وإعالمية
كاإلعالم املرئي ومقدمي
الربامج فضالً عن عدد من
الصحفيني الشباب ،متطرقا
اىل التخصيصات املالية
ورواتب الرواد وجريدة املالعب
وميزانية الوزارة ،ومشوار
املنتخب العراقي يف التصفيات

املزدوجة املؤهلة لنهائيات
كاس العالم  2022يف قطر
ونهائيات امم اسيا  2023يف
الصني ،والبطولة التنشيطية،
كما تم استعراض واقع
العمل الشبابي والريايض يف
ظل انتشار جائحة فريوس
كورونا املستجد ،والرشوط
الصحية الواجب توافرها يف
التدريبات ،وأهمية التحدث
بإيجابية دائما ً إنطالقا من

االيمان بتحقيق ما تخطط
له ،وواقع الوزارة والرؤى
الجديدة التي تسعى اىل
تطبيقها ،ومسألة تحويل
االندية اىل نظام الرشكات
وشمولها باالستثمار ،وانشاء
املحكمة الرياضية التي تم
بحث موضوعها مع مجلس
القضاء االعىل ،وادخال
موضوع القانون يف الدراسات
التطور
ومواكبة
العليا

الحاصل يف البلدان املجاورة
التي ّ
كنا نسبقها تطورا ً بـ
عقو ٍد من الزمن.
وتناول الوزير مشاريع
الوزارة املتوقفة وكيفية
اعادتها للعمل وايجاد الحلول
املناسبة ،مستدركا ان تحويل
املنتديات اىل االستثمارات اثر
كثريا عىل استقطاب الشباب
ورعاية مواهبهم ،فيما وقعنا
عقدا ً مع وزارة االتصاالت لـ

أتمتة الوزارة وتحويل عملها
اىل اسلوب االقتصاد الرقمي،
وهناك برامج مع هيئة
االتصاالت لدعم االقضية
والنواحي ،وسنعزز دور
املنصة االلكرتونية والعمل
عن بعد الحتواء الشباب عرب
الربامج التي سننفذها لحل
مشاكلهم ال سيما يف مخيمات
النازحني.
واشاد الحضور بطروحات

الوزير وحرصه عىل احداث
تغيري مهم ،وأكدوا دعمهم
لخطوات الوزارة من اجل
التصحيح ،باالخص مشاكل
الشباب التي تحتاج إىل
دراسات عدة ،تستند عىل
جزئية مهمة هي االعتماد
عليهم كونهم االساس يف بناء
املجتمع ،والتأكيد عىل إنهاء
اإلرهاصات التي حدثت عىل
خلفية القرار  ،140واثرها
عىل الرياضة العراقية ،جراء
تداخل الصالحيات فضالً عن
طرح مقرتح إنشاء صحيفة
الكرتونية مستقلة تستقطب
األسماء الكبرية واملهمة ،كما
تم اإلشارة إىل نقاط عدة أخرى
ابرزها :رضورة دراسة مقرتح
شمول الصحفيني بقانون
الرواد واألبطال ،وإستغالل
املرحلة القادمة من أجل إتمام
ترشيع القوانني واإلبتعاد عن
اإلجتهادات الشخصية ،وحل
اشكالية وجود اتحادان لعدد
من األلعاب وفق القانون،
واملستحقات املالية للعاملني يف
صحيفة املالعب ،واالستفادة
ايضا ً من جميع الكفاءات ال
سيما املُغيبة منها ،واالستماع
لكل اآلراء املوضوعية سواء
كانت مع أم ضد عمل الوزارة،
ويف ختام اللقاء عرب الحضور
يِ
عن شكرهم وتقديرهم
للوزير ،ودعمهم لعمل الوزارة
عىل وفق الخطوات االصالحية
التي طرحها الوزير  ،وأنهم
سيكونون عونا ً لها يف حالة
الخطأ من أجل التصحيح
ورسم خارطة طريق جديدة.

كاتانيتش يرحب باقامة البطولة التنشيطية حتضريا لتصفيات املونديال
بغداد /الزوراء
شدد مدرب منتخبنا الوطني لكرة
سرتيشكو
السلوفيني
القدم،
كاتانيتش ،عىل رضورة عودة الالعبني
لخوض مباريات تنافسية رسمية،
خصوصا ً بعد الغاء منافسات املوسم
الكروي الحايل.
وقال رئيس الهيأة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم إياد بنيان :إن
اتصاال هاتفيا جمعه مع املدرب
كاتانيتش للحديث عن مستقبل
املنتخب الوطني ،السيما بعد الغاء
املوسم الحايل بسبب فايروس كورونا.

وأضاف بنيان كاتانيتش رحب كثريا ً
بفكرة إقامة البطولة التنشيطية
التي تساهم بإعداد حقيقي لألندية،
وكذلك لالعبي املنتخب بشكل جيد
لالستحقاقات املقبلة ،لكون جميع
الالعبني سيستفيدون من هذه
البطولة بعد انقطاع لخمسة أشهر
كاملة عن منافسات كرة القدم.
وأوضح رئيس الهيأة التطبيعية:
أن مدرب منتخبنا الوطني سيقدم
منهاجه الرسمي ،وذلك لتحضري
املنتخب للتصفيات اآلسيوية املزدوجة
مؤكدا ً مطالبته باالستفادة من أيام

«الفيفا دي» إلقامة املباريات الودية،
وإعادة الالعبني إىل أجواء هكذا
مباريات قبل االستحقاق الرسمي أمام
هونغ كونغ خالل أكتوبر املقبل.
وكشف بنيان عن رغبة املدرب
كاتانيتش بالحضور إىل العراق بأقرب
وقت ممكن متى ما تعود حركة
الطريان بني الدول ،كاشفاً ،بالوقت
نفسه ،عن تواصله مع أغلب العبي
املنتخب الوطني خالل الفرتة الحالية،
وذلك لإلطالع عىل تدريباتهم ،ومتابعة
مبارياتهم الرسمية فيما يخص
الالعبني املحرتفني.

رمسياً ..القوة اجلوية جيدد الثقة باملدرب أيوب اوديشو
عمان /الزوراء
تنفيذا لربامجه الرامية اىل تفعيل عمل اللجان املساعدة
الدائمة ..ينظم االتحاد العربي للصحافة الرياضية وعرب لجنة
الدورات محارضة تحت عنوان « االعالم الريايض العربي
..رهانات البدائل والحداثة « يحارض فيها الزميل االستاذ بدر
الدين االدرييس نائب رئيس االتحاد رئيس الجمعية املغربية
للصحافة الرياضية ..وعرب االتصال املرئي عن بعد بواسطة
تطبيق زووم وذلك يوم الخميس املوافق  11حزيران الحايل
..وستخصص املحارضة للجيل الجديد من الشباب والشابات
من الزمالء والزميالت يف االعالم الريايض ..ودعا االتحاد كافة
الهيئات واالتحادات والجمعيات والروابط واللجان املرشفة عىل
االعالم الريايض يف الوطن العربي للمشاركة يف املحارضة من
خالل ارسال االسماء الراغبة باملشاركة اىل الربيد االلكرتوني
التايل  info@a-spa.orgاو من خالل رسالة نصية عىل هاتف
رقم  00962795751266بالعدد الذي يرونه مناسبا تحقيقا
للفائدة من عقد تلك املحارضات والندوات وامللتقيات املختلفة
التي درج االتحاد العربي عىل عقدها ..حيث اكد الزميل محمد
جميل عبد القادر رئيس االتحاد بان الفرتة القادمة ستشهد
اقامة وتنظيم العديد من املحارضات والندوات عرب االتصال
املرئي عن بعد بسبب تعذر التواصل بالنظر للظروف الصحية
الحالية وما خلفه فريوس كورونا من تداعيات وضعت االتحاد
امام هذا الخيار حتى ال يفقد التواصل مع الزميالت والزمالء يف
الوطن العربي ولكي ينجح يف تنفيذ برامجه قدر املستطاع كما
افاد بذلك الزميل عوني فريج الناطق االعالمي لالتحاد .

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي القوة الجوية الريايض ،تجديد الثقة باملدرب أيوب
اوديشو ،لقيادة فريق كرة «الصقور» يف املوسم املقبل /2020
.2021
وقال مدير املكتب االعالمي لنادي القوة الجوية عالء محمد
ان «إدارة نادي القوة الجوية ،قررت تجديد عقد مدرب الفريق
أيوب اوديشو لقيادة الصقور يف املوسم املقبل».
وأوضح أن «تجديد عقد اوديشو يأتي بسبب الثقة املفرطة
باملدرب وللحفاظ عىل استقرار النادي للمنافسة عىل البطوالت
محليا ً وخارجيا ً يف املوسم املقبل».
تجدر اإلشارة اىل ان عقد اوديشو ينتهي نهاية املوسم الحايل
.2020 /2019

ويف سياق منفصل أعلن رئيس الهيئة اإلدارية لنادي الطلبة
الريايض عالء كاظم ان ادارة النادي تجدد الثقة بمدرب فريق
الكرة احمد خلف والجهاز الفني املساعد.
وقال كاظم يف بيان للنادي ان «ادارة الطلبة تعلن تجديد الثقة
بالكادر التدريبي لالنيق بقيادة املدرب احمد خلف وال صحة
ألنباء اقالته من تدريب الفريق».
وأضاف ان «االدارة تضع ثقتها الكبرية بالكادر التدريبي لقيادة
فريق الكرة يف املوسم املقبل من خالل اضافة العبني جدد
لصفوف الفريق».
وبني ان «االدارة ملتزمة بإيفاء املستحقات املالية للكادر
التدريبي والالعبني وفق االتفاقات التي ستحصل بني اندية
الدوري املمتاز والكوادر التدريبية والالعبني».

علي عدنان سعيد باختياره الالعب اآلسيوي األعظم يف إيطاليا
بغداد /متابعة الزوراء
وجه نجم املنتخب الوطني لكرة
القدم ونادي فانكوفر وايت كابس
الكندي عيل عدنان ،رسالة اىل
جمهوره بعد فوزه باستفتاء
موقع االتحاد االسيوي عن
«الالعب االسيوي األعظم يف الدوري
اإليطايل».
وتفوق عدنان من خالل التصويت
عىل الياباني هيديتويش ناكاتا،
االيراني رحمان رضائي ،الياباني

يوتو ناغاتومو ،االسرتايل مارك
بريشيانو ،الياباني كيسوكي هوندا،
الكوري الجنوبي أهن جونغ-هوان،
الياباني تاكايوكي موريموتو،
االسرتايل فينس غريال ،الياباني
شونسوكي ناكامورا.
وقال عدنان «ال اعلم كيف أصف
شعوري وانا اشاهد محبة الناس
ودعمهم يل ،افتخر جدا ً باني امتلك
جمهورا ً رائعا ً يساند العبه يف جميع
األوقات ويمنحه دفعة معنوية اىل

االمام».
وأوضح بالقول“ ،اود ان اشكر كل
من صوت يل ومنحني لقب «الالعب
االسيوي األعظم يف الدوري اإليطايل»
وهذا االمر اعتربه انجازا ً خاصة وان
القائمة التي كانت تنافسني ضمت
خرية العبي القارة».
يذكر ان عدنان مثل ناديي اودينيزي
واتالنتا خالل فرتة تواجده يف
الكالتشيو اإليطايل للفرتة من
.2019-2015
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أمريي  ...من مراهق مغمور إىل رمز من رموز الكرة األفغانية
كابول  /متابعة الزوراء
بالنسبة للكثريينُ ،يعد حضور زفاف أحد
األقارب تجربة ممتعة .أما بالنسبة لالعب
الدويل األفغاني صهيب إسالم أمريي ،فقد
كان األم�ر أكث�ر من مجرد ذك�رى رائعة.
ذل�ك أن حض�ور حف�ل زف�اف اب�ن عمه
قبل عقد ونص�ف كان لحظة مفصلية يف
انطالق مس�ريته الالمعة عىل مالعب كرة
القدم.
يع�ود تاري�خ تل�ك املحط�ة الحاس�مة يف
حياته إىل آذار/م�ارس  ،2005عندما عاد
أمريي مع والديه  -الالجئني يف باكس�تان
آن�ذاك  -إىل العاصم�ة األفغاني�ة كاب�ول
لحضور حفل زفاف ابن عم صهيب .كان
الالع�ب يبلغ من العمر  15عاما ً وكان من
املعجبني بنجم مانشسرت يونايتد الصاعد
يف ذل�ك الوق�ت ،الربتغ�ايل كريس�تيانو
رونال�دو ،بينم�ا كان اب�ن عم�ه يلعب يف
صفوف نادي شوا املحيل.
ويف مقابل�ة نرشه�ا املوق�ع االلكرتون�ي
لالتح�اد الدويل لك�رة القدم ،ق�ال مدافع
منتخ�ب أفغانس�تان ون�ادي جوك�والم
ك�رياال“ :عندما أعود بالذاك�رة إىل الوراء،
يبدو كما لو أن ذلك حدث باألمس .فخالل
حفل الزفاف ،كان مدرب ابن عمي حارضا ً
أيضاً ،ولكني لم أكن عىل دراية باألمر”.
ً
ربيع�ا“ :أخذت أداعب
وتاب�ع ابن الثالثني
الك�رة لبعض الوقت مع اب�ن عمي وكان
املدرب يراقبنا .عندم�ا انتهينا من اللعب،
ج�اء وس�ألني ’ه�ل تري�د االنضم�ام إىل
نادينا؟‘ هكذا بدأت مغامرتي يف كرة القدم
االحرتافية وأنا ال أزال يف سن املراهقة”.
إذا كان االنضم�ام إىل نادي ش�وا أمرا ً غري

متوقعا ً بالنسبة ألمريي ،فإن مفاجأة أكرب
كانت بانتظاره فيما بعد ،حيث استحرض
قائالً“ :لقد مُ نحت القميص رقم  9يف أول
مباراة يل مع النادي .كان بعض املسؤولني
ع�ن املنتخ�ب الوطن�ي يتابعونن�ا .وبعد
املباراة ،اتصلوا بي لالنضمام إىل معس�كر
املنتخب”.
واس�تطرد بالق�ول“ :لم يكن من الس�هل
عىل فتى يف الخامس�ة عرشة من العمر أن
ينافس كبار الالعبني عىل أعىل مس�توى.
لكنني واصلت العمل بجد .ولحسن الحظ،
ُ
استدعيت لقائمة الثالثني العبا ً ثم وجدت
لنفيس موطئ ق�دم يف املجموعة النهائية
املؤلف�ة م�ن  23العب�اً ،حي�ث نلت رشف
تمثيل بلدي عىل املس�توى الدويل”.
رقم قيايس وطني
� بالنس�بة ألمريي ،كان ذل�ك بمثابة حلم
تحول إىل حقيقة .ويف ه�ذا الصدد ،يتذكر
املدافع املخ�رضم فرتة طفولت�ه“ :خالل
تل�ك الف�رتة ل�م يك�ن هن�اك أي نش�اط

[ترفيه�ي] ول�م يك�ن ُيس�مح لن�ا حتى
بمش�اهدة التلفزيون .اليء الوحيد الذي
كان يمكنني فعله ه�و الذهاب إىل امللعب
ملشاهدة مباريات كرة القدم”.
وأضاف“ :لقد كانت فرتة صعبة بالنسبة
ً
طف�ال ،كان بإمكاني
لن�ا .عندم�ا كن�ت
االستمتاع بوقتي فقط من خالل مشاهدة
ك�رة الق�دم ومزاولتها م�ع األصدقاء من
أبن�اء الجريان .خالل تل�ك الفرتة التي عم
فيه�ا القصف والف�وىض ،كان املرء يركز
عىل الحارض فقط وال يفكر بما س�يحدث
يف اليوم التايل”.
ورغم كل تلك الشدائد ،ظل أمريي مواظبا ً
عىل ممارس�ة كرة القدم .وبعد فراره مع
أرست�ه إىل باكس�تان ،التح�ق بأكاديمية
للشباب يف كراتي .ويستحرض تلك الفرتة
بالقول“ :يف تلك املرحلة من حياتي ،بدأت
أحل�م باللع�ب لبلدي ذات ي�وم  -لكني لم
أك�ن أتوق�ع أن املبتغ�ى س�يتحقق بتلك
الرسعة”.

وبالفع�ل ،انطلق�ت مس�رية أم�ريي مع
املنتخ�ب الوطني عندما َّ
مثل أفغانس�تان
ع�ام  2005يف بطولة اتحاد جنوب آس�يا
لك�رة الق�دم ،حي�ث ظهر ألول م�رة عىل
الصعيد الدويل ضد جزر املالديف عن عمر
ال يتج�اوز  15عاما ً و 9أش�هر و 18يومً ا
فقط  -وه�و رقم قيايس وطني ال يزال يف
حوزته.
وبع�د ثمان�ي س�نوات ،ظهر أم�ريي مع
املنتخ�ب األفغان�ي يف نس�خة  2013م�ن
بطولة اتحاد جنوب آس�يا ،حامالً ش�ارة
الكابتن هذه املرة ،حيث لعب دورا ً بارزا ً يف
قيادة الفريق إىل لقبه اإلقليمي األول ،وهو
اإلنجاز الذي علق عليه بالقول“ :كان ذلك
العام ه�و ذروة مس�ريتي وحيات�ي .لقد
رصخ�ت بأع�ىل صوت م�ن ش�دة الفرح
عندم�ا علم�ت بالخ�رب [تعيين�ه قائ�دا ً
للفري�ق] .اللعب لبلدي كان حلما ً بالفعل،
فما بالك عندما تحقق يل وأنا أحمل شارة
كابتن الفريق الوطني”.
وتاب�ع“ :أض�ف إىل ذلك أننا فزن�ا ببطولة
اتحاد جنوب آس�يا لعام  .2013لم يسبق
ملنتخب أفغانستان أن حقق ذلك من قبل،
لذلك كنا يف غاية الفخر .لقد كانت تجارب
رائعة بالنسبة لنا .من اليوم األول للبطولة
إىل آخ�ر ي�وم ،كان الجمي�ع يعملون بجد
ويقدم�ون الغايل والنفي�س إىل أن صنعنا
التاريخ معاً”.
ويف الس�نوات الت�ي تل�ت ذل�ك اإلنج�از
التاريخ�ي ،واصل أمريي الظهور بش�كل
بارز م�ع املنتخب الوطن�ي ،حيث ال يزال
عنرصا ً أساس�يا ً يف مغامرة الفريق ضمن
التصفيات اآلس�يوية لكأس العالم ،علما ً
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بأن�ه أصب�ح اآلن الالع�ب األفغاني األكثر
ظهورا ً عىل الس�احة الدولي�ة برصيد 52
مباراة مع املنتخب األول.
وعىل مس�توى األندي�ة ،أصبح أمريي أول
الع�ب أفغاني يح�رتف يف الخ�ارج بعدما
انض�م إىل مومباي الهن�دي يف عام ،2011
حيث صنع لنفس�ه اس�ما ً هناك منذ ذلك
الح�ني ،إذ لع�ب لعدد من األندي�ة الهندية
ليصبح معشوق الجماهري يف بلد إقامته.
األعني شاخصة عىل التصفيات اآلسيوية
� برصي�د أرب�ع نق�اط من أص�ل خمس
مباريات ،يقف منتخب أفغانس�تان خلف
كل م�ن قط�ر وعم�ان يف املجموع�ة التي
تض�م أيض�ا ً الهن�د وبنجالدي�ش .وع�ىل
بع�د ث�الث مباريات من نهاية ه�ذا الدور
م�ن التصفي�ات املؤهل�ة إىل كأس العالم،
يمن�ي أمريي النفس ب�أن يتمكن منتخب
بالده من إحياء حظوظ�ه بتحقيق نتائج
إيجابي�ة وخطف بطاق�ة التأهل إىل كأس
آسيا للمرة األوىل يف تاريخه.
وأوضح الكابتن يف هذا الصدد“ :لم نحقق
بداية جيدة يف افتتاح التصفيات ضد قطر،
لكننا نهضنا ولعبنا بشكل جيد ضد الهند.
ثم قدمنا مس�توى جيدا ً أمام القطريني يف
مب�اراة اإلي�اب .كانت لدينا ف�رص للفوز
لكننا أضعنا ركلة جزاء وخرسنا .”1-0
وأض�اف“ :حلمي دائما ً هو تمثيل بلدي يف
كأس العالم .ولكن إذا لم يتحقق ذلك ،آمل
أن أتمكن من اللعب عىل األقل يف النس�خة
املقبل�ة لبطولة كأس آس�يا املق�ررة عام
 .2023أن�ا اآلن يف الثالثيني�ات من عمري
ولكني أريد اللعب مع منتخب أفغانستان
ألطول فرتة ممكنة”.

مايكل جوردان يتربع مبئة مليون
دوالر ملنظمات مكافحة التمييز

تربع أس�طورة ك�رة الس�لة األمريكي�ة مايكل ج�وردان بمئة
مليون دوالر ملنظمات تكافح من أجل املساواة العرقية والعدالة
االجتماعية ،يف ّ
ظل موجات احتجاج يف مختلف أنحاء البالد عىل
تس�بب الرشطة بقتل املواطن األس�ود جورج فلويد.وقال بطل
ال�دوري  6مرات يف التس�عينيات مع ش�يكاغو بولز يف بيان إن
عالمته التجارية ستوزع املبلغ عىل مدى عرش سنوات ملنظمات
مختلف�ة يف محاولة ملعالجة “العنرصية املتأصلة”.وتويف فلويد
ع�ن  46عاما بع�د توقيف�ه يف  25أيار/ماي�و يف مينيابوليس،
مختنق�ا ً تحت ركبة رشطي أبيض ضغط عىل عنقه ملدة تس�ع
دقائ�ق ولم يس�تجب الس�تغاثاته.وأعادت وفاة فلويد إش�عال
الغض�ب الذي لطاملا ش�عر به كثريون حيال اس�تخدام عنارص
الرشط�ة العنف بح�ق األمريكيني من أص�ول إفريقية ،وأثارت
موج�ة اضطرابات مدني�ة ال مثيل لها يف الوالي�ات املتحدة منذ
اغتيال مارتن لوثر كينغ االبن عام .1968وأفادت وسائل إعالم
أمريكي�ة أن الرشط�ة اعتقلت م�ا يقرب من  10آالف ش�خص
خالل التظاهرات يف مختلف أنحاء البالد األيام األخرية.

االحتاد اإليطالي يوافق على
تطبيق التبديالت اخلمسة

إمكانية حضور بعض اجلماهري لنهائي كأس فرنسا وارد
أعلن رئيس االتحاد الفرنيس لكرة القدم نويل لو غريت
أن املب�اراة النهائية املؤجلة ملس�ابقة كأس فرنس�ا قد
تقام مع إمكانية الس�ماح لع�دد محدود من املتفرجني
بدخول امللعب.
وقال لو غريت يف ترصيح لوكالة “فرانس برس”“ :هذا
ما سنطلبه ،إنها أمنيتي عىل أي حال .نحن عىل تواصل
م�ع الحكوم�ة .قد يس�محون لنا مناقش�ة وجود عدد
محدود (من املشجعني) إما مع مطلع املوسم املقبل ،أو
يف مباريات الكأس”.
وكان�ت رابطة ال�دوري أعلنت يف نهاية نيس�ان/أبريل
اتب�اع أوامر الحكومة وتفعيل التوقيف النهائي ملوس�م
الدرج�ة األوىل قب�ل ع�رش مراحل م�ن نهايته بس�بب
فريوس كورونا املستجد ،معتمدة ترتيبا ُتوّج من خالله
باريس س�ان جرمان باللقب وحرم ليون من التأهل اىل
املس�ابقات القارية ،وهبوط تولوز وامي�ان اىل الدرجة
الثانية وصعود لوريان ولنس.
ومع ذل�ك ،يؤمل تنظيم نهائي مس�ابقة ال�كأس التي

تأجلت يف نيس�ان/أبريل املنرصم ،خالل آب/أغسطس
املقبل قبل البداية املقررة للموسم املقبل يف نهاية الشهر
عينه.
وم�ن املقرر أن يلعب باريس س�ان جرمان مع س�انت
اتي�ان يف نهائ�ي ال�كأس وم�ع لي�ون يف نهائ�ي كأس
الرابط�ة ،عىل ملع�ب “س�تاد دو فران�س” يف ضاحية
العاصمة باريس ،والذي يتسع لحوايل  80ألف متفرج.
من جه�ة أخرى ،نف�ى لو غري�ت االقرتاح�ات القائلة
بأنه ال يزال من املمكن اس�تئناف منافسات بطولة هذا
املوس�م ،وهو موضوع نوقش كثريا يف فرنس�ا مع بدء
البلدان املجاورة استئناف املنافسات .وقال“ :نحن نتبع
توجيهات الحكومة .ال مكان للنقاش” ،مفضال انتظار
املوسم .2020-2021
واضاف“ :س�يكون العبون�ا أفضل اس�تعدادا وربما يف
ش�كل أفضل من البقية ،س�نرى ( )...ع�ىل أي حال لم
أش�كك أبدا يف القرارات التي اتخذتها الحكومة .األولوية
للصحة بدال من املال”.

ألفونسو ديفيس  ...من خميم لالجئني إىل جنم بافاري المع

كاين يتطلع لقيادة توتنهام حنو دوري األبطال

وُلد يف مخيّم لالجئني يف إفريقيا وبات اليوم أحد أكثر النجوم الواعدين
يف عالم ك�رة القدم .أصبح الكندي ألفونس�و ديفيس ابن ال� 19عاما
جزءا ال يتجزأ من تشكيلة بايرن ميونيخ بطل أملانيا يف املواسم السبعة
املاضية.غالبا ما يروي ديفيس قصته امللهمة والش�اقة التي أوصلته
اىل م�ا ه�و عليه اآلن .ولد يف عام  2000يف مخيّ�م لالجئني يف غانا ،من
والدي�ن هربا من الحرب األهلية يف ليبرييا .تتذكر والدته أن كان عليها
أحيانا السري فوق الجثث للذهاب إلحضار الطعام.
كان ألفونس�و يف الخامس�ة من العمر عندما حصلت عائلته عىل حق
الهجرة اىل كندا ،حيث نشأ بداية يف ويندسور يف أونتاريو قبل أن ينتقل
اىل ادمونتون يف مقاطعة ألربتا غرب البالد.
تكون الحياة قاسية بداية عىل الوافدين الجدد ،إذ يستذكر نيك هوسيه
مدرب�ه األول وال�ذي ب�ات اآلن وكيل أعمال�ه“ :بعد التدريب�ات ،كان
يع�ود فورا اىل املنزل لتغيري حفاضات ش�قيقه وش�قيقته ،حني كان
يف الع�ارشة من عمره ،ألن والديه كانا يعمالن مطوال وال يس�تطيعان
تحمل تكاليف مربية”.
ُ
“تدخ�ل بش�كل أرسع يف عالم الكب�ار عندما
فيم�ا يوض�ح ديفيس:
يتحتم عليك إطعام األطفال يف وقت يمارس أصدقاؤك ألعاب الفيديو.
كان والدي يستيقظ عند الرابعة صباحا ،فيما كانت والدتي تعمل بني
العارشة مس�اء والثامن�ة صباحا .كان األمر قاس�يا ( )...ولكننا كنا
سعداء”.اال أن كرة القدم قلبت حياته رأسا عىل عقب بفضل موهبته
الخارقة .إذ اكتشفه نادي “وايتكابس” املنتمي ملدينة فانكوفر والذي
ينافس يف الدوري األمريكي لكرة القدم (أم أل أس).
اال ان والدت�ه كانت قلقة للدرب الذي يس�ري عليه ول�م ترغب بداية يف
رحيل�ه قبل أن ترضخ للواقع .لكنها طلبت من�ه أن يفي دائما بوعده
له�ا“ :لقد وعدتها أن أكون فتى صالح�ا .أن أبقي قدماي عىل األرض
وأال أنىس أبدا من أين أتيت”.
خ�الل ف�رتة توقف ال�دوري األملاني بس�بب تف�ي ف�ريوس كورونا
املس�تجد ،ش�ارك يف حملة لجمع التربعات مع مفوضية األمم املتحدة
السامية لشؤون الالجئني (يو أن ايتش يس أر) ،حيث اعترب أن االخرية
“لطاملا دعمتني ،واآلن حان الوقت لرد الجميل”.
برق نجمه رسيعا يف فانكوفر بعد أن بات أصغر العب محرتف يف كندا
يف س�ن ال� ،15وأصغر العب يف التاريخ مع املنتخب األول عن عمر 16
عاما ،ما لفت انتباه مدير الرياضة يف بايرن ميونيخ البوس�ني حسن
صالح حميديتش الذي يجول العالم بحثا عن املواهب النادرة.
انض�م ديفيس اىل العم�الق البافاري عام  2018مقاب�ل  11,5مليون

دوالر ووجد نفسه يف عمر الثامنة عرش يتدرب اىل جانب نجوم كان
يكتفي بمش�اهدتهم عىل شاشة التلفاز ،أمثال الهولندي “الطائر”
أريني روبن ،الذي كان املثال األعىل له ولوالده.
ويعلّ�ق قائ�ال“ :لقد كان رشف�ا هائال أن أكون ق�ادرا عىل اللعب
بجانبه فجأة”.
بع�د عامني من انتقاله اىل ملعب “أليانتس أرينا” ُتق ّدر اآلن قيمة
ديفي�س ب� 45مليون ي�ورو ،فيما يعترب صال�ح حمديتش أنه “ال
يمكننا تخيّل الفريق من دونه”.
وبرز ديفيس بش�كل الفت عندما قرر امل�درب هانيس فليك تحويله يف
الخريف الفائت من العب جناح اىل مركز الظهري االيرس ،إذ
يقول“ :بالنس�بة لنا ،هو تأمني عىل الحياة،
بفض�ل رسعت�ه وه�و صل�ب دفاعي�ا
ويتحم�ل مس�ؤولية أك�رب ش�يئا
فيء هجوميا”.
بانتقال�ه ايل الخط الخلفي ،لم
يفقد ديفيس أيا من مهاراته
يف املراوغة لكنه بات أقوى يف
املواجهات املبارشة وال يقهر
يف رسعته وانطالقاته.
أطل�ق علي�ه مؤخ�را
زميل�ه املهاجم توماس
مول�ر لق�ب “بي�ب-
بي�ب” تيمنا بإس�م
يف
العصف�ور
مسلسل الرسوم
املتحرك�ة “رود
ران�ر الطائ�ر
الرسيع” الذي
يفل�ت دائما
م�ن ذئ�ب
الرباري.
أم�ا ديفي�س،
الذي يرحّ ب بفكرة
إكمال مسريته يف عالم السينما بعد اعتزال
كرة القدم ،يرى نفس�ه أكثر يف شخصية
البط�ل الخارق ،حيث يرغب يف لعب دور
“بالك بانرت” من فيلم “أفنجرز” ويقول
ضاحكا“ :ألنه أكثر ما يناسبني”.
يف الوقت الحايل ،يس�تمتع خالل فرتات
االس�رتاحة بتصوي�ر بع�ض مقاط�ع
الفيدي�و املضحك�ة ومش�اركتها ع�ىل
مواقع التواصل االجتماعي.
ويردف“ :الحي�اة أقرص من أن تضيع
وقت�ك وأنت غاضب أو حزين ،وأعتقد
أن�ه إذا س�مع األطفال قصت�ي يف أي
م�كان يف العال�م ،فإمكانه�م ايج�اد
الحافز والش�جاعة لتحقيق أحالمهم
أيضا”.

سيس�مح الدوري اإليطايل بإجراء خمس�ة تبديالت لكل فريق بدالً

من ثالثة عند استئناف املوسم يف  20يونيو املقبل بعد توقف طويل
بسبب جائحة كورونا بعد أن صادق اتحاد اللعبة عىل تغيري مؤقت
يف اللوائح.وقال االتحاد اإليطايل يف بيان إن مجلس�ه التنفيذي وافق
عىل ”الس�ماح بخمس�ة تبدي�الت لكل فري�ق حتى نهاية موس�م
 .“2019-2020وس�مح االتحاد الدويل لكرة القدم “فيفا” يف مايو
امل�ايض للفرق بإجراء خمس�ة تبدي�الت يف تغيري مؤق�ت للقواعد
به�دف الحد من تأث�ري الجدول املزدح�م باملباري�ات املتوقع عقب
جائح�ة كوفيد .-19وت�رك الفيفا األمر لكل اتح�اد محيل ورابطة
لل�دوري لتطبيق هذا التغي�ري من عدمه .وتوقف ال�دوري اإليطايل
يف التاس�ع من مارس املايض ،وس�تخوض الفرق  12جولة يف ستة
أسابيع مزدحمة لتنتهي البطولة يف الثاني من اغسطس.

أعرب نجم توتنهام اإلنكليزي هاري كاين عن أمله بأن يستفيد
فريقه م�ن الرتكيز فقط عىل منافس�ات ال�”بريمريليغ” عند
اس�تئنافه ،والحصول عىل مقعد يؤهله إىل دوري أبطال أوروبا
املوسم املقبل.ومن املقرر أن يستأنف الدوري اإلنكليزي املمتاز
نشاطه يف  17حزيران/يونيو الجاري ،حيث يستضيف بعدها
بيوم�ني فريق امل�درب الربتغايل جوزيه موريني�و أحد أرشس
منافسيه عىل بطاقات دوري أبطال أوروبا ،مانشسرت يونايتد.
ول�دى توتنهام تس�ع مباري�ات ملحاولة االنضم�ام إىل الرباعي
الذهبي املؤهل رس�ميا ً إىل البطولة األوروبي�ة الكربى.وقال كاين
لشبكة “س�كاي س�بورتس” اإلنكليزية “من وجهة نظرنا نحن
لسنا يف أي من املسابقات األخرى ،لذا لدينا تسع مباريات للرتكيز
عىل حصد أكرب عدد من النقاط ومحاولة الدخول إىل املراكز
املؤهل�ة لدوري أبطال أوروبا .ع�ىل األقل كل تركيزنا
منصب يف بطولة واحدة”.وكان الفريق اللندني
عن�د تعلي�ق البطول�ة يف منتص�ف آذار/
مارس املايض يف املركز الثامن برصيد
 41نقطة ،بفارق س�بع نقاط عن
تش�ليس صاح�ب املرك�ز الرابع،
فيم�ا يتصدر ليفرب�ول الرتتيب

بضع�ف ع�دد النق�اط ( 82نقطة).وق�د يحصل صاح�ب املركز
الخامس (مانشس�رت يونايتد حاليا) عىل بطاقة التأهل إىل دوري
األبطال فيما لو تم رفض اس�تئناف مانشسرت سيتي ضد حظره
أوروبيا ً ملدة موسمني ،وكان ضمن الفرق األربعة األوىل.
وما يميز توتنهام عن بقية الفرق املنافس�ة عىل التأهل إىل دوري
األبط�ال يف املوس�م املقبل ،أن�ه و ّدع جميع املس�ابقات التي كان
يشارك فيها ،يف حني أن منافسيه لديهم جبهات أخرى يصارعون
فيه�ا ،كمانشس�رت يونايت�د الذي م�ا زال يلع�ب يف كأس االتحاد
وال�دوري األوروبي ،وتش�ليس يف كأس االتحاد االنجليزي ودوري
األبط�ال ،وولفرهامبت�ون يف الدوري األوروبي وش�يفيلد يونايتد
يف كأس االتحاد.وجاء توقف ال�دوري يف مصلحة توتنهام وكاين
تحديدا ،إذ تعرّض مطلع العام الحايل لتمزق يف أحد أوتار العضلة
الخلفي�ة لفخذه األيرس خالل املباراة أمام س�اوثمبتون ،وبالتايل
الغياب طيلة الفرتة املتبقية من املوس�م ،لكن تعليق املنافس�ات
أعط�اه الوقت الكايف للش�فاء ،وبات قادرا ً عىل مس�اعدة فريقه
مجدداً.وقال نجم منتخب إنكلرتا“ :يبدو األمر وكأنه موس�م قبل
املوس�م ( )...لقد كانت فرصة بالنس�بة يل الستعادة لياقتي .لقد
مرت ستة أش�هر منذ أن لعبت آخر مباراة ،وهذا لم يحصل معي
منذ أن كنت يف الخامسة من عمري”.

فرايبورغ يصدم مونشنغالدباخ واليوم ثالث مباريات

منح فرايبورغ دافعا ً إضافيا ً لباير
ليفركوزن عندما حس�م مواجهته
مع ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ
به�دف نظي�ف يف املرحل�ة الثالثني
من مس�ابقة ال�دوري األملاني لكرة
القدم.واقتنص فرايبورغ فوزه األول
منذ عودة الدوري األملاني إىل نش�اطه
بفض�ل ه�دف بديله بيرتس�ن (.)58
واستغل صاحب األرض لعب بوروسيا
مونش�نغالدباخ منقوص�ا ً م�ن العبه
الفرنيس بيال إثر تلقيه اإلنذار األصفر
الثان�ي وط�رده ( )67ليحاف�ظ عىل
نتيجة الفوز.وأضاف فرايبورغ املزيد
م�ن اإلث�ارة ملنافس�ات البوندس�ليغا
بعدم�ا رفع رصيده إىل  41نقطة باملركز
الثام�ن وبف�ارق نقطة عن فولفس�بورغ
الس�ادس ،كما أوقف رصيد الخ�ارس عند 56

نقط�ة يف املركز الرابع.والتقى باير ليفرك�وزن الخامس والذي
يتعادل مع مونش�نغالدباخ بذات الرصيد من النقاط مع ضيفه
بايرن ميونيخ املتصدر أمس السبت.وتقام اليوم ثالث مباريات
حيث يلعب بريمن مع فولفس�بورغ ويونيون برلني مع شالكه
وآوغسبورغ مع كولن.

مفكرة الزوراء
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أطلقت اإلصدار التجريبي األول من مساعدها الصوتي “بيب”

تيم دايفي مدير عام جديد يقود بي.بي.سي يف مرحلة
حرجة لـ “تسريع التغيريات” يف اجملموعة اإلعالمية
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نقابة الصحفيني العراقيني تنعى الزميل شاكر النقاش

الحس�ن م�ع زمالئ�ه طيل�ة فرتة
عمله الصحفي وقد حصل خاللها
ع�ى تكري�م نقاب�ة الصحفي�ي
العراقي�ي لعدة مناس�بات وكذلك
كت�ب ش�كر وش�هادات تقديرية
تثمين�ا لجهوده املتمي�زة يف العمل
الصحف�ي” .وأضاف�ت ”:ان�ه يف
الوق�ت ال�ذي تع�زي في�ه نقاب�ة
الصحفيي العراقيي عائلة الفقيد
وزمالئه وأصدقائه فأنها تبتهل إىل
الباري عز وجل أن يتغمده بواسع
رحمت�ه ويس�كنه فس�يح جناته
ويلهم أهله وذويه ومحبيه جميل
الصرب والسلوان”.

بغداد/نينا:
نع�ت نقابة الصحفي�ي العراقيي
الزمي�ل ش�اكر النق�اش عض�و
النقابة ال�ذي وافته املنية عن عمر
ناهز  98عاما .
وذكرت النقابة يف بيان ”:ان الزميل
الفقي�د يع�د اح�د رواد الصحاف�ة
العراقي�ة حي�ث عم�ل يف جري�دة
الصب�اح وجري�دة ال�زوراء وأدى
واجبه الصحفي بكل مهنية وأمانة
وكان مثاال للصحفي املجد واملتابع
لعمله املهني وكتاباته رغم تقدمه
بالسن وحرصه الدائم عى االلتزام
بأخالقيات العم�ل املهني وتعامله

الجزيرة اإلنجليزية أصبحت حقيقة بمنعها من اإلعالن في امريكا
لندن /متابعة الزوراء:
نّ
عي مجل�س إدارة “بي.بي.يس” تيم دايفي يف
منصب املدير العام إث�ر اختياره داخليا بهدف
“ترسي�ع التغي�رات” يف املجموع�ة اإلعالمية
الربيطاني�ة العام�ة الت�ي تش�هد اضطرابات
ب�ي تبدل عادات الجمه�ور والتوتر مع الحكم
املحافظ.
وأش�ارت “بي.بي.يس” يف بيان لها إىل أن املدير
العام السابع عرش لهذه املؤسسة املحببة لدى
الربيطانيي سيتس�لم مهامه الجديدة يف األول
من سبتمرب.
وهو يش�غل حالي�ا منصب املدي�ر التنفيذي يف
“بي.ب�ي.يس اس�توديو” بعدم�ا توىل س�ابقا
مه�ام تس�ويقية يف مجموعت�ي “بيبس�يكو
أوروبا” و”بروكرت أند غامبل”.
وقال تيم دايفي ( 53عاما) يف بيان إن “األشهر
األخرة أظهرت إىل أي م�دى كانت بي.بي.يس
هامنّ ة لدى الناس” أثناء هذه “األوقات الدقيقة
يف البالد”.
وأض�اف “ل�م تك�ن مهمتن�ا يوم�ا مطلوب�ة
وهامنّ �ة والزمة إىل هذه الدرجة” .وأكد رضورة
“اإلرساع يف التغيرات”.
وكان سلفه توني هال قدم استقالته يف نهاية
يناير بعد س�بع س�نوات يف هذا املنصب .وأكد
حينه�ا أنه يري�د إي�الء األولوي�ة إىل “مصالح
املؤسس�ة” فيم�ا س�تجري مناقش�ة تموي�ل
مؤسس�ات املرئي واملس�موع يف القطاع العام
سنة .2022
“بي.ب�ي.يس” تس�تمد “ قس�ما كب�را م�ن
إيراداته�ا من رضيبة املش�اهدة التي س�تلغى
اعتب�ارا م�ن األول م�ن أغس�طس الق�ادم
لألشخاص فوق سن  75عاما
وبع�د بضع�ة أي�ام ،أعلن�ت “بي.ب�ي.يس”
االس�تغناء عن  450وظيف�ة تحريرية يف إطار
خطة تقليص نفقات تق�رب قيمتها من 110
مالي�ي دوالر .غ�ر أن هذه الخط�ة ُجمدت يف
نهاية م�ارس املايض.وتس�تمد “بي.بي.يس”
قسما كبرا من إيراداتها من رضيبة املشاهدة
( 154.5جنيه إس�رتليني أي  196دوالرا) التي
تدفعها حاليا  25.8مليون أرسة بريطانية ،أي
ما مجموعه  3.6مليارات جنيه إسرتليني.
غر أن هذه الرضيبة ستلغى اعتبارا من األول
من أغس�طس القادم لألشخاص فوق سن 75
عاما وس�ط مخاوف إزاء رغب�ة محتملة لدى
حكومة بوريس جونسون بتقليص قيمتها أو
تخفيف العقوبات يف حال التخلف عن الدفع.
كم�ا يتعي ع�ى “بي.بي.يس” الت�ي تتعرض

لهجم�ات م�ن اليم�ي واليس�ار ع�ى خلفية
تغطيته�ا لخ�روج بريطاني�ا م�ن االتح�اد
األوروب�ي ،التكي�ف مع الع�ادات الجديدة لدى
الجمهور ونجاح منصات املش�اهدة املدفوعة
من بينها “نتفليكس”.
لك�ن يف الخري�ف امل�ايض ،دع�ا تقري�ر لهيئة
“أوفكوم” الربيطاني�ة الناظمة للقطاع املرئي
واملس�موع “بي.ب�ي.يس” إىل الرتكيز أكثر عى
فئة الش�باب لتفادي فقدان “جيل” كامل من
دافعي رضيبة املشاهدة.
ويف س�بيل مواكب�ة التطور التقني ومنافس�ة
الرشكات الرقمية ،أطلق�ت “بي.بي.يس” هذا
األسبوع اإلصدار التجريبي األول من مساعدها
الصوتي “بيب” ملجموع�ة من أعضاء برنامج
“ويندوز إينس�ايدر” يف اململك�ة املتحدة ،وذلك
بعد مرور عرشة أش�هر م�ن الحديث ألول مرة
عن هذا املساعد الصوتي.
وذكر تقرير لصحيفة الغارديان الربيطانية ،يف
أغسطس املايض ،بأن هيئة اإلذاعة الربيطانية
تط�ونّر مس�اعدها الصوت�ي “بيب” ملنافس�ة
أليكس�ا م�ن أم�ازون ،م�ع تعه�د ب�أن يفهم
اللهج�ات الربيطانية ،بحيث يمكن للمس�اعد
التفاع�ل م�ع مجموع�ة خدم�ات الرادي�و
والتلفزيون والتحكم فيها.
ويمك�ن لإلصدار التجريبي الوص�ول إىل راديو
“بي.ب�ي.يس” واملوس�يقى والبودكاس�ت
واألخب�ار والطق�س وال�رد ع�ى بع�ض
االستفس�ارات بإجاب�ات فري�دة تعتم�د عى
برام�ج “بي.ب�ي.يس” ،وس�تضاف املي�زات
الجديدة يف األسابيع أو األشهر املقبلة.
وأفادت غرايس بوس�وود ،مدي�رة العمليات يف
“بي.بي.يس” للتصميم والهندس�ة ،بأن فكرة
اإلص�دار التجريب�ي املح�دود تتمح�ور ح�ول
حث املس�تخدمي عى تجربة امليزات املختلفة
ضمن اإلصدار التجريبي املبكر ،إىل جانب منح
مجموع�ة كبرة م�ن بيانات االس�تخدام التي
يمكن أن تساعدها عى مواصلة تدريب “بيب”
بشكل أكرب ،قبل اإلصدار األوسع.
وتبن�ي هيئ�ة اإلذاع�ة الربيطانية مس�اعدها
الخ�اص لزي�ادة االس�تقاللية ،وتأم�ل يف أن
يكون املس�اعد الصوتي بمثاب�ة خدمة أفضل
لع�دد أكرب من الناس .وتهيمن أمازون وغوغل
وأب�ل ومايكروس�وفت ع�ى س�وق الص�وت
التفاع�ي الي�وم ،ويتطل�ب إنش�اء خدمة ألي
مساعد صوتي منها تخصيصات محددة ،كما
تتطلب التغيرات الصغرة املوافقة من مالكي
املنصات.

فيسبوك تقرر متييز نشاط وسائل اإلعالم احلكومية على منصتها
نيويورك /متابعة الزوراء:
ق�ررت رشك�ة فيس�بوك تميي�ز وس�ائل
اإلعالم الحكومية عى منصتها ،باعتبارها
تخضع لتموي�ل وتوجه�ات دول ،ومنعها
م�ن ن�رش اإلعالن�ات ع�ى صفحاته�ا،
كخطوة استباقية تجنبا للتأثر األجنبي يف
االنتخابات الرئاس�ية األمركية املرتقبة يف
نوفمرب .2020
وأعلنت رشكة فيس�بوك عن وضع إش�ارة
عى وس�ائل اإلعالم التي تخضع “بش�كل
كي أو جزئ�ي لس�يطرة تحريرية من قبل
حكوماته�ا” وجاءت يف مقدمتها وس�ائل
إعالم روسية وإيرانية وصينية.
وسيقوم املوقع بحظر وسائل اإلعالم املدارة
من قبل دولة ما من اإلعالن داخل الواليات
املتحدة ،مع وضع إشارات وعالمات خاصة
ضمن املنشورات لتدل عليها.
ويتخ�ذ فيس�بوك ه�ذه الخط�وة بش�أن
الصفحات التي تتدخل الحكومات يف إدارتها
لكونه�ا “تجم�ع ما ب�ي التأث�ر الخاص
بمنظم�ة إعالمي�ة والدع�م االس�رتاتيجي
للدول”.
وأك�دت فيس�بوك يف بي�ان نرشت�ه ع�ى
مدونتها الرس�مية ،أن هذه الخطوة تهدف
إىل “مس�اعدة األش�خاص ع�ى فه�م من
يقف وراء األخبار التي يرونها عى وس�ائل
التواصل االجتماعي”.
واعتربت الرشكة أنها تقدم ش�فافية أكرب
به�ذه الخط�وة وقال�ت “نعتق�د بأنه عى
الناس أن يعرف�وا ما إذا كانت األخبار التي
يقرأونها تأت�ي إليهم نتيجة نرش قد يكون
خاضعا لتأثر حكومة ما”.
خط�وة فيس�بوك ته�دف إىل مس�اعدة
األشخاص عى فهم من يقف وراء األخبار
الت�ي يت�م عرضها ع�ى وس�ائل التواصل
االجتماعي
وبحسب بيان الرشكة ،فإن هذه اإلجراءات
تأت�ي بع�د استش�ارة أكثر م�ن  65خبرا
حول العالم متخصصي يف وس�ائل اإلعالم
والحوكمة وحقوق اإلنسان والتنمية.

وبع�د تلق�ي ه�ذه االستش�ارات وضع�ت
مجموعة معاير وأس�س يت�م من خاللها
تحدي�د وس�ائل اإلع�الم ه�ذه ،ومنها عى
س�بيل املثال :آلي�ة عمل املنظم�ة وطبيعة
مهامها الصحافية وملكيتها املبارشة وغر
املب�ارشة وأعضاء مجل�س اإلدارة واملدراء،
واإلرش�ادات التحريرية املتبعة كالشفافية
واالس�تقاللية ،ومصادر التمويل واآلليات
الحكومية املتبعة يف املس�اءلة ،ومعلومات
حول املوظفي يف غ�رف األخبار ،باإلضافة
إىل قان�ون البل�د املضي�ف وغره�ا م�ن
اآلليات.
وس�يتاح لوس�ائل اإلعالم التقدم بإثباتات
تؤك�د إدارتها بش�كل مس�تقل ،بما يف ذلك
القوان�ي الضامن�ة للحري�ة التحريري�ة
وتقييم معتمد من مصادر خارجية.
وحينما لم تتمكن وسيلة إعالم بعينها من
إثبات اس�تقالليتها ،فسيشر املوقع إليها
بمالحظ�ة س�تظهر ع�ى صفحاته�ا لدى
املس�تخدمي حول العالم ،وعى املنشورات
الظاهرة يف الواليات املتحدة.
وقال ناثانيل جليرش رئيس سياس�ة األمن
السيرباني يف فيسبوك يف مقابلة “إن املنافذ
اإلخباري�ة األمركي�ة ال يش�ملها الق�رار؛

ألنها تعتقد بأنه حتى املؤسسات اإلعالمية
الت�ي تديره�ا الحكومة األمركي�ة تتمتع
باستقاللية تحريرية”.
وذك�ر موق�ع قن�اة “يس.أن.ب�ي.يس”
األمركي�ة أن ه�ذه الخط�وة تأت�ي ضمن
الجهود الرامي�ة إىل منع التدخل األجنبي يف
االنتخابات األمركية لعام  ،2020خصوصا
بعد االنتقادات الشديدة التي تلقتها الرشكة
يف انتخاب�ات ع�ام .2016وس�تبدأ بحظ�ر
اإلعالن�ات ع�ى صفح�ات وس�ائل اإلعالم
الحكومية يف أمركا ،يف وقت الحق من هذا
الصيف ،كخطوة استباقية تجنبا ل�”أنواع
مختلف�ة من التأث�ر األجنب�ي” ،والتي قد
تس�عى للتأث�ر يف االنتخاب�ات الرئاس�ية
األمركية املرتقب�ة يف نوفمرب  ،2020وذلك
بتوفر “آلية إضافية من الحماية”.
وأضاف املوقع ،أن من بي الصفحات التي
س�توضع عليها العالمات ،وس�ائل اإلعالم
الروس�ية مث�ل “روس�يا الي�وم” ووكال�ة
“سبوتنيك” ووس�ائل اإلعالم الصينية مثل
“ش�ينخوا” ،وغره�ا من وس�ائل اإلعالم
الت�ي تمولها الحكومات.وس�بق أن أعلنت
فيس�بوك يف أكتوب�ر املايض ع�ن خططها
للقي�ام به�ذا التصنيف ،لكنه�ا لم توضح

تفاصيل حول املعاير التي ستس�تخدمها
لتحديد ما إذا كانت رشكة إعالمية “تسيطر
عليها الدولة”.
ومنذ ذلك الوقت أثارت خطة فيسبوك قلق
قناة الجزيرة القطرية التي وصفتها بأنها
خطوة “غامضة” وغر مسؤولة.
ونقل موق�ع “بازفيد” األمركي عن جايلز
ترين�دل ،املدي�ر اإلداري لقن�اة الجزي�رة
اإلنجليزي�ة قول�ه “نحن ال نع�رف املعاير
أو األش�خاص املش�اركي يف األمر”.وأشار
بازفيد إىل أن “الجزيرة ممولة من الحكومة
القطرية ،لكنها تزعم استقاللية سياساتها
التحريرية” ،وتخىش من تصنيف فيسبوك
الذي قد يتسبب لها يف رضر ال يمكن عالجه
للش�بكة اإلخباري�ة ،وذلك حس�بما ورد يف
رس�الة بعثت بها إىل فيس�بوك ،وكش�فت
عن فحواها ش�بكة “يس.أن.أن” اإلخبارية
األمركية.
وسبقت رشكة تويرت ،فيسبوك بتطبيق هذا
التوج�ه منذ العام امل�ايض ،عندما حظرت
إعالنات وسائل اإلعالم الحكومية.
وذك�ر موقع توي�رت يف بيان ع�رب مدونته يف
أغس�طس “ 2019نح�ن نح�دد سياس�تنا
الدعائي�ة ،يف م�ا يتعل�ق بوس�ائل اإلع�الم
الحكومي�ة ،وم�ن اآلن فصاع�دا ،ل�ن نقبل
إعالن�ات م�ن املؤسس�ات اإلعالمي�ة الت�ي
تديرها حكومات ،وستكون للحسابات التي
س�تتأثر بهذا القرار الحرية يف االستمرار يف
اس�تخدام تويرت للمش�اركة يف املناقش�ات
العامة ،لكن لي�س للدعاية”.وأضاف البيان
“ه�ذا اتجاه عاملي ،س�يتم تطبيقه عى كل
أعمالنا”.وأوضح بيان املوقع س�بب اإلقبال
عى هذه الخطوة ب�أن “املوقع يريد حماية
الح�وارات الصحية واملناقش�ات املفتوحة،
ونعتق�د أن هن�اك فرق�ا ب�ي املش�اركة يف
الح�وار ع�رب حس�ابات اخت�ار املس�تخدم
متابعتها ،وبي املحتوى الدعائي الذي يصل
إىل مس�تخدمي ال يتابعونه” ،وتابع البيان
“لدين�ا سياس�تنا ل�كل من الحالت�ي ،لكن
لدينا معاير أعى يف ما يخص اإلعالنات”.

في ظل سيطرة الحكومات على الرسائل المتعلقة بوباء كورونا

تقارير جلنة محاية الصحفيني تظهر تصاعدا يف عدد الصحفيني احملتجزين على خلفية اتهامهم بنشر “أخبار كاذبة”
واشنطن /متابعة الزوراء:
يتب�ع الحكام املس�تبدون نهجا متش�ددا يف ما
يتعلق بالتداب�ر الخاصة بحاالت الطوارئ التي
تج�رنّم أو تقينّ�د أنش�طة جمع األخب�ار بحجة
مواجه�ة جائح�ة كورون�ا ،لتط�ول الكثر من
أنش�طة الصحفيي والتحقيقات االستقصائية
وتثر ه�ذه األوض�اع املخاوف باس�تمرارها يف
فرتة ما بعد كورونا.
ومنح�ت جائح�ة كورون�ا الحكوم�ات ذريعة
جدي�دة للج�وء إىل اس�تخدام القوان�ي الت�ي
تجرنّم ن�رش “األخب�ار الكاذب�ة” أو “التضليل”
أو “املعلوم�ات الزائف�ة” ووف�رت له�ا كذل�ك
س�ببا لتنفي�ذ قوان�ي جدي�دة للتضيي�ق ع�ى
وس�ائل اإلعالم والصحفي�ي ،وتكمن املخاوف
يف اس�تمرار هذه األوضاع ع�ى مدى طويل بعد
انتهاء الوباء.
وقال كارل�وس غايو ،املس�ؤول القانوني األول
يف مب�ادرة الدفاع القانون�ي عن اإلعالم يف لجنة
حماية الصحفيي“ ،إن رقعة اس�تخدام قواني
‘األخب�ار الكاذب�ة’ ستس�تمر يف التوس�ع م�ع
محاول�ة الحكوم�ات الس�يطرة عى الرس�ائل
املتعلق�ة بالفايروس ،األمر الذي يؤثر عى عمل
الصحافيي ومتقيص الحقائق عى حد سواء”.
وأض�اف غاي�و “إن حظر مثل ه�ذه املعلومات
مسألة معقدة للغاية إضافة إىل أنها أمر خطر
جدا”.
وأظه�رت تقاري�ر لجن�ة حماي�ة الصحافي�ي
تصاعدا يف ع�دد الصحافي�ي املحتجزين خالل
الس�نوات الس�بع املاضية عى خلفية اتهامهم
بنرش “أخبار كاذبة” أو “أخبار زائفة”.
وسددت جائحة كورونا رضبتها فأثارت الذعر
لدى مسؤويل الصحة العامة وصدمت االقتصاد
العامل�ي وقذف�ت بالحكوم�ات يف ش�تى أنحاء
األرض يف آتون األزمات.
وم�ن جه�ة أخ�رى ،تس�ببت الجائح�ة أيض�ا
يف إع�ادة صياغ�ة الطريق�ة الت�ي يعم�ل به�ا
الصحافيون ،حيث اتخذت الس�لطات يف الكثر

من البلدان املرض املعدي سببا لفرض إجراءات
مش�ددة عى وس�ائل اإلع�الم اإلخباري�ة .وفق
ما ذك�رت كاثرين جاكوبس�ن ،يف تقرير للجنة
حماية الصحافيي.
وأضاف�ت جاكوبس�ن“ ،س�تخمد ح�دة بعض
مخاط�ر الجائح�ة بم�رور الوق�ت ،فم�ن
املف�روض أن يوفر اكتش�اف لق�اح للفايروس
يف نهاي�ة املطاف الحماية للناس ،ومن ضمنهم
الصحافيون ،من انتش�ار الفايروس أو التقاط
الع�دوى .غ�ر أن بع�ض اإلج�راءات الت�ي تم
فرضها – بحيث قيدت حرية الصحافة ،س�واء
أكان هذا مقصدها أم ال – قد يستمر العمل بها
مل�دة أطول يف املس�تقبل طبقا مل�ا يقوله بعض
الخرباء”.
وم�ن املحتم�ل أيض�ا أن تعم�ل االس�تجابات
الرامي�ة إىل مواجهة فاي�روس كورونا ،وبطرق
غ�ر مرئية ،عى إح�داث تح�والت طويلة األمد
يف منظوم�ة القواني املتعلقة بالصحافة ،وذلك
ع�ى غرار ما فعلته هجم�ات الحادي عرش من

سبتمرب  2001التي أججت توسيع نطاق قواني
مكافح�ة اإلرهاب عى مس�توى العالم ،وتجى
بدوره يف رواج ممارسة حبس الصحافيي التي
يستمر العمل بها إىل أيامنا هذه.
وقال�ت كاري ديس�يل ،وه�ي محامي�ة تعم�ل
يف “معه�د ناي�ت فرس�ت أمندمن�ت” بمدينة
نيوي�ورك“ ،ثم�ة قل�ق دائ�م من أن تنش�أ عن
أوض�اع الط�وارئ توقعات قائم�ة عى خطوط
مرجعي�ة جديدة يف ما يتعلق بنوع املراقبة الذي
يجوز للحكومة ممارسته”.
وأضافت ديسيل “رأينا ذلك بكل تأكيد يف أعقاب
هجمات  11سبتمرب ،وأعتقد أننا نواجه القضية
نفس�ها اآلن .ولن يكون لإلج�راءات التي يمكن
تربيره�ا يف هذا الس�ياق بح�د ذاته م�ا يربرها
عندم�ا يتك�ون ل�دى الحكوم�ات الفه�م الذي
نّ
يمكنها من التعامل مع ه�ذه الجائحة وعندما
تخف حدة األزمة يف املستقبل القريب” .ووثقت
لجنة حماية الصحافيي االنتهاكات بحق حرية
الصحاف�ة يف العال�م يف م�ا يتعل�ق بالجائح�ة،

وأوله�ا عرب قواني مكافحة “األخبار الكاذبة”.
وتمثل املعلومات املضللة مشكلة بالفعل ،ولكن
ه�ذه اإلج�راءات القانوني�ة تمن�ح الحكومات
حرية تحديد م�ا الذي تعتربه الحكومات كاذبا،
األمر الذي يبعث برس�الة مخيف�ة للصحافيي
الناقدين لسياس�ات الحكومات .ففي الواليات
املتح�دة ،يس�تخف الرئيس دونال�د ترامب عى
نح�و متكرر بالتغطية اإلعالمية لتطورات أزمة
فايروس كوفيد –  19ويس�تخدم عبارة “أخبار
زائفة” عندما ال يتفق مع تلك التغطية.
واعتربت اللجنة أن اسرتاتيجية ترامب فعالة يف
النيل من مكانة اإلعالم وإضعاف ثقة الجمهور
فيها .وتعطي هذه االسرتاتيجية الضوء األخرض
للمس�تبدين لالس�تخفاف بصحاف�ة بالده�م
ومالحقتها قضائيا.
ويُس�تخدم حب�س الصحافيي كأس�لوب تلجأ
إليه الحكومات املستبدة بهدف إسكات التقارير
الناق�دة للحكومة ،إذ ُ
احتجز ما ال يقل عن 250
صحافيا حول العالم بحس�ب آخر تعداد سنوي
أجرت�ه لجن�ة حماي�ة الصحافيي يف ديس�مرب
املايض.وقد يفتك هذا الحبس بحياة الصحافيي
خصوصا يف ظل تفيش فايروس كوفيد –  ،19إذ
يُحتج�ز الصحافيون يف ظ�روف تفتقر لرشوط
النظافة الصحية ويُجربون عى التجاور القريب
مع آخرين ربما يكونوا مصابي بالفايروس.
وكانت لجنة حماية الصحافيي وأكثر من 190
منظمة رشيكة لها قد دعت الس�لطات يف شتى
أنحاء العال�م إىل اإلفراج عن جميع الصحافيي
املحتجزي�ن بس�بب عمله�م .ولكن ع�ى الرغم
م�ن ذل�ك ،ال ت�زال االعتق�االت مس�تمرة بحق
الصحافيي.
وت�م أيضا تعليق حرية التعب�ر ،حيث صادرت
بعض التدابر الحكومية الطارئة الحق يف حرية
التعب�ر أو علقته طيل�ة فرتة حال�ة الطوارئ.
وعمدت الهيئات الناظم�ة لإلعالم يف عدة بلدان
إىل حج�ب مواق�ع إلكرتوني�ة أو إزال�ة مقاالت
حوت تغطية ناقدة ألداء السلطات.

فخ�الل ش�هر أبري�ل ،أم�رت الهيئ�ة الناظمة
لإلع�الم يف روس�يا “روس�كومنادزور” ،إذاعة
“إيخو موس�كفي” بحذف مقابل�ة أجرتها مع
خب�ر يف األمراض ،كما أم�رت املوقع اإلخباري
“غوفوري�ت ماغ�ادان” بحذف مقال�ة تتناول
الوفيات املحلية الناجمة عن التهاب الرئة.
وانت�رشت التهديدات واملضايق�ات اإللكرتونية
وغ�ر اإللكرتوني�ة للصحافي�ي ،حي�ث رد
مس�ؤولون حكومي�ون ومواطن�ون عادي�ون،
عى حد سواء ،عى التقارير الناقدة لالستجابة
للجائح�ة بالعن�ف والتهدي�د .ويف األماكن التي
كان�ت فيه�ا بيئ�ة التغطي�ة محفوف�ة أص�ال
باملخاطر ،بات الوضع أشد خطورة.
فقد ه�دد رئيس جمهورية الشيش�ان رمضان
قديروف مراسلة بصحيفة “نوفايا غازيت” بعد
أن كتبت يف  12أبريل أن أهايل الشيش�ان توقفوا
عن التبليغ ع�ن أعراض فايروس كورونا خوفا
من وصمهم بأنه�م “إرهابيون”.وقيدت بعض
السلطات قدرة الصحافيي عى التنقل بحرية،
وبالت�ايل قدرته�م ع�ى تغطي�ة األخب�ار أثناء
فرتات منع التجول أو الدخول إىل املستش�فيات
للحص�ول عى رواي�ات مبارشة ح�ول الرعاية
الصحية.وت�م يف بعض األحي�ان منح الصحافة
ُ
اش�رتط ع�ى اإلعالميي
إذن�ا خاصا بذلك لكن
الحص�ول ع�ى تصاري�ح إعالمية ص�ادرة عن
الحكومة مما يس�مح للق�ادة بتحديد من الذي
سيتم اعتباره صحافيا من عدمه.
وأظهرت تحقيقات لجنة حماية الصحافيي أن
ذلك يرتك للسلطات الحكومية إمكانية استبعاد
الصحافي�ي غ�ر التابع�ي للمناف�ذ اإلعالمية
الرئيسية أو أولئك الذين توجه تغطياتهم النقد
للسلطات.
وت�م تعلي�ق العم�ل بالقواني املتعلق�ة بحرية
الوص�ول إىل املعلومات التي تتي�ح للصحافيي
طل�ب معلوم�ات وبيان�ات م�ن الحكوم�ات.
وتحول�ت الحكوم�ات بالفعالي�ات الت�ي كان
يحرضه�ا الصحافي�ون يف الع�ادة إىل النس�ق

اإللكرتون�ي مع وجود مس�تويات متفاوتة من
السماح بدخول الصحافة.
وأف�اد كارلوس غايو بأن�ه من املرجح ملثل هذه
النزع�ات أن تس�تمر ،وق�ال إن “الحكوم�ات
ستص ِّعب عى املسؤولي عملية توفر املعلومات.
وس�وف يس�تغرق الوص�ول إىل املعلومات وقتا
أطول ،وس�وف تجع�ل الحكوم�ات من وصول
الصحافي�ي إىل املج�االت العام�ة أكث�ر تعقيدا
بس�بب مخاطر الع�دوى” .ويف س�بيل التحكم
بالرسدية املتعلقة بكيفية اس�تجابة الحكومة
ألزم�ة كورونا ،تكش�ف بعض ال�دول عن وجه
غ�ر مضياف تجاه اإلع�الم األجنبي الذي تمتع
يف بع�ض األماك�ن بق�در من الحري�ة أكرب مما
تحصل عليه التغطية املحلية عى صعيد توجيه
النقد.وتبادلت الصي والواليات املتحدة التعامل
بأس�لوب واح�دة بواحدة يف م�ا يتعلق بحضور
الصحافيي منذ بدايات عام .2020
وأوردت تقاري�ر لألنب�اء أن الحكوم�ات ح�ول
العالم تراقب بيانات املوقع يف الهواتف املحمولة
وتخت�رب ،أو ترشع يف تش�غيل ،تطبيقات نّ
تعقب
جديدة ملتابعة انتش�ار فاي�روس كوفيد – .19
وقد ت�ؤدي ه�ذه اإلج�راءات إىل تعريض رسية
املصادر للخط�ر .فهذه األنظمة م�زودة بميزة
اإلرشاف املح�دود ويمكنها البقاء لفرتة طويلة
بعد زوال الجائحة.
وي�رى ديفيد ماس ،وهو باحث اس�تقصائي يف
“مؤسس�ة إليكرتونيك فرونتر” التي تتخذ من
مدين�ة س�ان فرانسيس�كو مقرا له�ا ،أنه عند
إعط�اء جهات إنفاذ القانون تكنولوجيا جديدة
يصب�ح م�ن العس�ر اس�تعادتها منه�ا .وقال
“لقد رأيناهم اليوم يس�تخدمونها ألغراض هذا
الفاي�روس الخطر جدا ،ولكننا ال نعلم ما الذي
سيحدث بعد ذلك”.
وبوسع الحكام املس�تبدين نّ
اتباع نهج انتهازي
يف م�ا يتعلق بالتدابر الخاصة بحاالت الطوارئ
التي تجرنّم أو تقينّد أنش�طة جمع األخبار ،وفقا
ملا وثقته لجنة حماية الصحافيي يف السابق.
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من أين جاءت مقولة « كلنا خرجنا من معطف غوغول »؟
د .جودت هوشيار
« كلن�ا خرجن�ا م�ن معطف غوغ�ول « من
أش�هر املق�والت يف تأري�خ األدب ال�رويس ،
وتنس�ب غالبا اىل فيودور دوستويفس�كي
 ،وأحيان�ا اىل ايف�ان تورغيني�ف او ديمرتي
غريغوروفيت�ش .م�ن ه�و صاح�ب ه�ذه
املقول�ة ؟ .ال أحد يعلم ذلك عى وجه اليقن
 .ومهم�ا بحثن�ا ونقبن�ا يف مؤلف�ات هؤالء
ّ
الكت�اب الثالث�ة  ،ومقاالته�م ورس�ائلهم
وذكريات معارصيهم عنهم  ،فلن نجد فيها
تل�ك املقولة بصيغتها املعروف�ة  .كما أن أيا ً
منه�م لم ينطق بها أم�ام أحد من أصدقائه
أو املقرب�ن منه  .اذن من أين جاءت  ،وملاذا
تنسب غالبا ً اىل دوستويفسكي تحديدا ً ؟
كان الكات�ب والدبلومايس الفرنيس يوجن
ميلكي�ور دي فوج�و ()1910-1848
س�كرتريا ً للسفارة الفرنس�ية يف العاصمة
الروس�ية بطرس�بورغ ب�ن عام�ي 1876
 ، 1882،وت�زوج يف عام  1878الكس�اندرا
انينكوفا شقيقة الجنرال الرويس ميخائيل
انينك�وف  .درس فوج�و اللغ�ة الروس�ية
 ،واألدب ال�رويس  ،وكان ع�ى معرف�ة
وثيقة بالوس�ط األدبي ال�رويس  ،وتربطه
عالق�ات صداق�ة بكباراألدب�اء ال�روس
(تورغينيف  ،دوستويفس�كي  ،تولستوي
 ،غريغوريفيتش  ،وغريهم) .وقد اس�تقال
فوج�و م�ن وظيفت�ه الدبلوماس�ية ع�ام
 1882ليتف�رغ للكتابة يف املجاالت الفكرية
واألدبي�ة والتأريخي�ة  .ويف وق�ت الح�ق
انتخب عضوا ً يف األكاديمية الفرنسية  ،ويف

الجمعية الوطنية الفرنسية .
وق�د اضطل�ع فوجو ب�دور مهم واس�ايس
يف تعري�ف الق�اريء الفرن�يس واألوروب�ي
باالعم�ال األدبي�ة لكب�ار الكت�اب ال�روس
ويف مقدمتهم دوستويفس�كي وتولس�توي
وغوركي.
يف ع�ام  1885نرش فوجو سلس�لة مقاالت
أدبي�ة يف مجل�ة « اس�تعراض العامل�ن «
الباريس�ية عن عمالقة االدب الرويس  .كان
املق�ال األول يف تلك السلس�لة ع�ن فيودور
دوستويفسكي ويقول فوجو  « :بن عامي
 ، 1850 ، 1840خ�رج الكت�اب الثالث�ة (
تورغيني�ف  ،دوستويفس�كي  ،تولس�توي
) م�ن معط�ف غوغ�ول  ،خال�ق الواقعية.
ويق�ول ّ
الكتاب الروس بح�ق  :كلنا خرجنا

من معطف غوغول «.
وجاءت املقولة باللغة الفرنسية عى النحو
التايل :
«Nous sommes tous sortis du Manteau
»de Gogol
ويقول فوجو يف مقاله املكرس ألدب غوغول
املنش�ور يف ع�دد ابري�ل  1885م�ن املجل�ة
املذكورة :
« كلما قرأت نتاج�ات ّ
الكتاب الروس أكثر ،
فهمت عى نح�و اقضل الكلمات التي قالها
يل كاتب رويس اس�هم بش�كل فع�ال جدا يف
تاريخ االدب الرويس خالل السنوات االربعن
االخرية ( كلنا خرجنا من معطف غوغول).
ثم س�نرى كبف ان هذه القرابة تتجى لدى
دوستويفسكي  .ان هذا الروائي املدهش قد

خ�رج بأرسه من كتابه االول ( املس�اكن )
 ،والبذرة الجنينية له�ذا الكتاب موجودة يف
معطف غوغول «.
وق�د أع�اد فوج�و نرش ه�ذه املق�االت مع
مقدمة ضافية يف كتابه « الرواية الروسية «
الص�ادر يف باريس عام  . 1886ورسعان ما
ترجم الكتاب اىل اللغة الروس�ية عام 1887
ويمكن االستنتاج من كالم فوجو ان الكاتب
املقصود هو دوستويفس�كي تحديدا ً  ،الذي
دخ�ل اىل االدب قب�ل اربعن عام�ا بالضبط
من تأريخ نرش كتاب فوجو يف عام - 1886
حن صدرت روايته األوىل « املس�اكن « عام
 . 1846وبذل�ك فان فوج�و وضح وحدد اىل
حد كبريالفكرة التي طرحها يف مقاالته عن
االدب الرويس «.

قصص قصرية جداً

ليلة بيضاء

( رؤ
ي
ة
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ق
دية )

أمحد فاضل

يق�ول الش�اعر األمريك�ي املت�وىف
يف بريطاني�ا دونس�تان طومس�ون
(: )1975-1918
« إن م�ن أخط�ر ما يواج�ه ُ
الكتاب
خاص�ة منهم الش�عراء  ،خطر املنايف
واالنجراف نحو االنعزالية «  ،استعارة
املنفى هنا قد تكون تحريضية بسبب
موائمتها ملرحل�ة حبى باآلالم  ،وقد
تنتهي بنهاية االبداع لجمهرة عريضة
من ُ
الكتاب والش�عراء  ،هذه الحالة
تجاوزتها ش�اعرتنا السورية املغرتبة
داري�ن زكري�ا الس�اكنة بعي�دا ع�ن
ش�امها يف أملانيا  ،كما تجاوزها العديد
منه�م بإرصاره�م ع�ى ع�دم موتهم
ُ
ككتاب .
وقب�ل أن نفتح نصوص مجموعتها
الش�عرية الثالثة « كان القمر طفالً «
الصادرة عام  ، 2019نقرأ يف س�ريتها
أن زكري�ا عض�وة يف اتح�اد ُ
الكت�اب
السورين  ،أصدرت دواوينها الشعرية
التالي�ة  « :حرية مطر « ع�ام ، 2017

اإلضاءة ..
يقف�ز نحو الفريس�ة املكتملة النمو ؛
يقضم الفاكهة دون إزالة قرشتها ،..
ً
وردة يهديها قلبن !!..
تطلب منه
* ( ليس يف املؤخرة )
يف زحمة كورونا ؛
ويف فوىض تمزيق الجرائد ..
التقت معه بعيدا ً عن كمامات كورونا
لكن يف وسطهم !.
ح�وارات دافئ�ة ح�ول مسلس�الت
رمض�ان يف توي�رت  ،وهم�ا م�ا زاال يف
حوارهما األزرق !..
* ( تكشرية )
أسري الهوينا الهوينا ..
الواقفون ينظرون إيلّ عى اس�تحياء ،
يكرشون  ،ابتسم لهم ..
منعط�ف طري�ق  ،أق�ف أمام�ه ..
ش�الالت م�اء تص�در خري�را ً  ،أرتوي
ً
رشبة ؛ وتهرب بقاياها إىل
بكفي
منها
ّ

حسن علي البطران

ليندا تيت
ترمجة :شيماء هادي راضي
الزوراء  /خاص

النه�ار يت�رب برفق ،ش�جرية أزهار
بيضاء تف�وح عذوبتها للغس�ق .طري
يصدح أغنيته املعتادة للسكون ،القمر
يبزغ قريبا حيث يمكن أن ترى طريقا
طويلة.
ً
حم�رة من أن
وه�ج آخ�ر يتأل�ق أكثر
يكون ذهبي�اً .النار تس�فر عن قدر يف
مخيم يستقر وسط فحم مشتعل ،إنه
طبق حمص ُ
يبث عبريه التابيل لنسيم
الليل .قبالة الضوء ،يجلس رجل وامرأة
مغربة ،ظهراهما يمتصان حرارة النار
رن�ن خافت.
بينم�ا هم�ا يصغيان اىل
ٍ
ُ
الرجل للمرأة بهدوء
يستدير
 ».تلك االج�راس تص�ري خافتة بعض
اليشء ،لنذهب ونرى أين حلت ابلنا»
ه�ي توم�أ موافقة ويس�ريان يدا بيد
تحت الضوء األبي�ض صوب اإلبل التي
ترعى الكأل .يس�حقان النجوم البيض
تحت أقدامهما ،عطرهما يمأل الهواء،
ً
ُ
ثانية.
تقرع الليل
أغنية الطائر
ُ
يركض
الرجل يتسمر ويفلت يد املرأة،
وهو يجأر:
« برع�ة ،أوثق�ي األبقار ،سأمس�ك
بالث�ور ،لق�د ك�ر قي�وده ،إذا ذهب
الثور س�تتبعه األبق�ار والقي�ود وكل
يشء .ش�كرا لله .لق�د أوثقن�ا الحبال
حول رقابها جميعا».
امل�رأة تتح�رك قابض�ة ع�ى الحب�ال
الش�وكية املبتلة املتدلي�ة التي تنغرس
يف جلده�ا بينم�ا تحاول رب�ط األبقار
الش�امخة اىل أش�جار الجيدج�ي .اآلن
تح�ت ضوء القم�ر تبدو اإلبل س�اكنة
واملرأة تتجه لرتقب الرجل وهو يتعقب
الثور الطريد خلسة.

الرج�ل يتخذ خط�وة لألم�ام والجمل
يتخ�ذ واح�دة لل�وراء ،الرج�ل يخطو
لألمام والجمل يخطو أكثر.
الرج�ل يخرج تبغ�ه ويلف س�يجارة.
الجم�ل يقض�م األدغ�ال الصغ�رية.
ُ
ُ
الرجل الس�يجارة من
يس�حب
وبينما
فم�ه ،تغور قدم�ه يف األرض ويتهاوى
به�دوء وقدم�ه الثاني�ة تزحف خطوة
ُ
ُ
الجمل ثانية مبتعدا ً عن
ويهرب
أخرى.
العش�ب والرج�ل لكن ه�ذه املرة كان
أرسع.
امل�رأة تنزل�ق به�دوء ش�اعرة بالفراغ
والس�كون ،الجمل ينظر إليها دون أن
يتحرك .الرجل يق�ول لها ويخربها أن
تفعل ما فعلته مسبقا َ:
«نع�م ذل�ك صحي�ح ،واآلن بب�طء،
ببطء»
بعي�ون منس�دلة ،كانت املرأة تمس�ك
ٍ
بجم�ل مس�تقر يف مخيلته�ا وه�ي
تنعط�ف بين�ه وب�ن ش�جرة قريب�ة.
تنحن�ي اىل األرض لتلتق�ط الحب�ل
الس�ائب ،تحكم الحبل حول الش�جرة
ببطء ثم تس�تدير وتمتد لتلمس برفق
ال�رأس الثاب�ت النحيف للجم�ل .يعو ُد
ُ
الرج�ل ليقب�ض ع�ى الحب�ل .الجمل

ان م�ن يتمع�ن يف نص رواية « املس�اكن «
لدستويفس�كي  ،س�يجد مش�هدا يقرا فيه
ديفوش�كن قصة املعطف  ،وقد ّ
بن املؤلف
كبف ان ديفوش�كن قد خ�رج من معطف
غوغول .
دوستويفس�كي اس�توعب وطوّر املوضوع
الذي اكتش�فه غوغول  ،ولكن�ه عالجه عى
نحو مختلف تماما ً .
يف  26ابريل  1909شارك فوجو يف االحتفال
ال�ذي ج�رى يف موس�كو ملناس�بة الذك�رى
املئوي�ة ملي�الد نيكوالي غوغ�ول والقي فيه
كلمة جاء فيها  »:ان كل هذه االجيال االدبية
خرجت من معطف غوغول  ،معطف اكاكي
اكاكيفتش املوظف البس�يط املثري للشفقة
 ،عب�اءة نب�ي الكت�اب املقدس الت�ي تركت
للتالميذ  ،وساعدتهم يف الصعود اىل السماء .
هذا الرجل الصغري الذي تم ترشيحه كدواء ،
هو موضوع سخرية وشفقة مؤملة  ،والذي
خدم اكثر من مرة كنموذج لدوستويفسكي
« .وظهرت املقولة بصيغته�ا الحالية ايضا
ع�ام  1891يف س�رية فوج�و الت�ي كتبه�ا
الناقد الرويس يفغيني س�ولوييف (-1863
 . )1905ونس�ب س�ولوفييف املقول�ة اىل
دوستويفسكي  ،دون لبس أو غموض .
ام�ا الناقد ال�رويس املهاج�ر فالديمري فيدل
فق�د ذك�ر يف كتاب�ه « الرتاث ال�رويس « ان
العب�ارة تع�ود اىل الكات�ب ال�رويس الكب�ري
ديم�رتي غريغوريفت�ش  -ال�ذي كان اح�د
الكت�اب املقربن م�ن فوج�و  .ويعلل فيدل
ذلك بأن غريغوريفت�ش دخل االدب يف وقت

واحد مع دوستويفس�كي قبل اربعن عاما
من تأريخ نرش كتاب فوجو .
ويعتقد (عالم النصوص ) الرويس س�لمون
ري�ر (  ) 1989 -1905يف مقاله املنش�ور
يف الع�دد الثاني م�ن مجل�ة « قضايا األدب
« لع�ام  – 1968وكان�ت م�ن اه�م املجالت
األدبية الس�وفيتية الرصين�ة املتخصصة يف
النقد األدبي – ان املقولة هي اس�تنتاج عام
يعود اىل فوجو نفس�ه بعد اللقاءات العديدة
التي اجراها مع اب�رز الكتاب الروس خالل
فرتة اقامته يف روسيا .
وق�د الق�ى الناقدان س�ريغي بوتش�ريوف
و ي�وري م�ان  ،املزيد من الض�ؤ عى هذه
املس�ألة يف مقالهم�ا املش�رتك املنش�ور يف
الع�دد الس�ادس م�ن قضاي�ا االدب لع�ام
 . 1868وهم�ا يمي�الن اىل االعتق�اد ب�ان
املقولة تعود اىل دوستويفس�كي  ،ويشريان
اىل ان دوستويفس�كي ب�دا نش�اطه االدبي
قب�ل اربعن عاما من ظه�ور كتاب فوجو»
الرواية الروسية «.
وصف�وة الق�ول ان فوجو كلم�ا تحدث عن
دوستويفسكي واعماله يف مناسبات عديدة
 ،ويف س�ياقات مختلفة  ،تذك�ر تلك املقولة
الش�هرية ولكن�ه  ،ل�م يج�د م�ن املناس�ب
ان ينس�بها اىل الكات�ب العم�الق في�ودور
دوستويفس�كي رصاح�ة  ،ب�ل مل�ح اىل ان
مؤلف رواية « املس�اكن « هو صاحب هذه
املقولة  ،وليس اي كاتب آخر  .وكل من يقرا
كتابات فوجو بتمعن يتوصل اىل األس�تنتاج
ذاته

يش�ب مرشئب�ا منقض�ا ً ع�ى الحب�ل
فتبتع ُد املرأة خائفة.
ثق�ة الجم�ل تب�ددت .لكن�ه دليله�م
األفض�ل ،دلي�ل األبق�ار ،ه�و جملهم
األق�وى وامتالك�ه رضوري لرحلته�م
الش�اقة الطويل�ة .الجم�ل موث�ق اىل
ش�جرة طوال الليل ومغمور بالعش�ب
املولع بتناوله ،واألبق�ار طليقة ترعى
أشجار األكاسيا الفضية.
ُ
الرجل واملرأة يعرجان اىل النار الهامدة،
ظالل القمر تكش�ف فراقهما .العشاء
املتفحم يرمى ويتناوالن شطائر التونة
ُ
يبس�ط الرجل الفراش
والبصل .وحاملا
ويخل�د للن�وم ،تجلس امل�رأة محاذية
لجذوة النار.
* * لين�دا تيت :ش�اعرة وكاتبة قصة
قص�رية مع�ارصة ول�دت يف نيوزيلندا
وتعي�ش حالي�ا ً يف ألي�س س�يربنك يف
اس�رتاليا .عمل�ت كطبيب�ة أعش�اب.
حاصل�ة عى بكالوريوس آداب ودبلوم
عايل يف ط�ب األعش�اب ،وكذلك تحمل
ش�هادة يف الدراس�ات اإلندونيس�ية.
ن�رشت العديد من قصصه�ا القصرية
وقصائده�ا يف الصح�ف واملج�الت
األسرتالية .

* ( املاء يترب من األرايض اليابسة)
لم يكن يعل�م أنه يجلس أمام الكامريا
التي وضعتها زوجته يف زوايا املنزل ،.
ً
وقلي�ال من التفاح
ل�ذا هو يأكل الكرز
ح�رق
 ،حينم�ا عل�م بذلك
صفيحاتٍ
صفراء  ،فتح ماء الصنبور كي يجري
دون توقف !!..
* ( إضاءة )
ناولها وردة ..
رسم لوحة ..
ابتسمت ..
أهداها قلبا ً ينبض !..
تش�كل البن�اء  ،أض�اءت الثري�ا زوايا
املكان املظلمة .
* ( قفزات )
ترميه بعناقيد الكرز ..
يناوله�ا الفراول�ة  ،تتل�ون ش�فتاها
 ،يس�تعري ص�وت موس�يقى  ،يقل�ل

ق

ّصة
قصرية

ّ
نه�دي كقطرات ب�اردة  ،أنهي رحلتي
بالجلوس بجانب حصاة جبل خش�نة
 ،لكنها باردة !.
* ( قليل من الرتياق )
« ال يتدف�ق املاء من إن�اء فارغ  ،وما ٌء
ع�ذب ٌ
ٌ
زالل نرتوي من�ه ونروي
من�كِ
«!..
ُ
قلت لها هذه العبارة  ،ففرشت يديها
فرحانة  ،جرى خلفها األطفال  ،غردت
حولها األرامل  ،رقص�ت أمامها نهود
فتيات نافرة ؛ يس�رتها منذ زمن بعيد
ٌ
خجل أس�ود  ،تبقى خلفه خائفة من
ُ
ٌ
الرتهل قبل أن يُبللها ريق دافئ !!..
* ( مطاردة عى مهل )
رسائل الواتساب تداهم شاشة جواله
 ،حظرها ..
غريت مصدرها !..
بن�ى مرحا ً  ،تخص�ص يف اإلضاءة ،
اختار مهندسا ً للديكور ..

شجرة الربتقال

محيد احلريزي

نلتقي منذ أشهر تحت ظالل شجرة الربتقال ،نجلس
يف م�كان من�زو يف املتن�زه الجميل ،نطي�ل الجلوس
لندخل يف س�مر وحديث عش�ق وغ�زل ،ترتاقص له
وريقات الربتقال لتش�اركنا حميمي�ة اللقاء ،تحط
العصاف�ري عى أغصان الش�جرة وم�ا يجاورها من
أش�جار الرم�ان والليم�ون لتمارس الح�ب والغناء
دون قي�ود ،نتهام�س ،نتالم�س ،تف�ور يف عروقن�ا
دماء الش�باب ،تهيج رغب�ة االحتض�ان واالندماج،
تتداخل األصاب�ع تندفع مرتفعات صدرينا لتتالمس
حد س�ماع نبضات القلب ،يتصاعد رفيف الشفتن،
يتلظى اللس�ان ،يرج أحصنة الرغبة لتذوق رحيق
شهد الش�فتن ،تتكر موانع املحاذير ،تتبخر قيود
الخجل ،نذوب يف عناق س�اخن حد االلتصاق ،تزغرد
الطيور وتصفق أجنحة الفراشات..

تكاثف�ت غي�وم الك�در ،أوجعتن�ا س�هام االنتظار،
ف�ارق بيننا عذول ال يرحم ،باع�د بيننا ((كورونا))،
اتق�دت همس�ات الهاتف ش�علة س�اخنة تزيد من
لهيب العطش ،تصطدم الشفاه بزجاج النقال ،ترتد
خائبة من رساب القبل ،ترتقب فتح أبواب الس�ماح

نجح�ت املرحي�ة  ،خفق�ت يف
اإلضاءة!!..
* ( طرد مع غصن زيتون )
أعف�اه مديره يف الرشك�ة من العمل ،
بحث عن أس�باب طي ملف�ه ؛ أخربه
الس�كرتري أن ثوب بنت املدير األبيض
ينتظ�ره  ،وأض�اف  :لق�د اختارت�ك
( رح�اب ) زوج�ا ً له�ا ومستش�ارا ً
للعالق�ات الدولي�ة يف الرشك�ة ؛ هكذا
صفعه بالخرب !!..

لتصطاد فرصة اللقاء ،ت�دق أجراس الفرج ،نرح
صوب ش�جرتنا الحبيب�ة ،نجلس متعبن من س�ري
الطريق أمالً يف إش�باع رغبة العناق ،تصدني كمامة
الح�ذر تغطي ش�فاها من عس�ل ،تتوح�ش أصابع
اللهف�ة تمزق كمامة الخوف ،يندلق ش�هد اللس�ان
الس�اخن يمتصها حت�ى ترتوي أحصنة االش�تياق،
تمر ثقيلة أي�ام الفراق ،ترتفع حرارة الجس�د ،تدق
يف ال�رأس طبول األلم ،يضيق الصدر ويش�ح الهواء،
تظهر نتيجة الفحص موجبة ((كورنا)) ،يس�تفر
األطباء عن املالمس ومن كان السبب ،ترتفع نبضات
الرف�ض واس�تحالة الكش�ف ،يبلغ غض�ب الطبيب
أش�ده ،يزداد ضي�ق النفس ،أدخ�ل يف عالم الالوعي
ناد ًبا شجرة الربتقال ،تتحطم مطرقة األسئلة ،يقرر
األطباء الحجر عى الش�جرة عى الرغم من احتجاج
رسب العصافري.

« كان القمر طفالً »للشاعرة السورية املغرتبة دارين زكريا
حروف هادئة وسط صخب املنايف
« وس�واس « هايك�و ع�ام « ، 2019
كان القم�ر طفالً « ع�ام  ، 2019تمت
ترجمة العديد من نصوصها إىل األملانية
والفرنس�ية واإلنكليزي�ة واإلس�بانية
 ،ه�ذه الس�رية تفصح عن ش�اعرة
اس�تثمرت غربته�ا لصال�ح ديموم�ة
إبداعها كشاعرة تنتقي قصائدها من
حياته�ا الجديدة يف مغرتبها وتعيد من
خالله اكتشاف حيواتها هناك  ،وجدت
جميعها هادئة  ،مفعمة باملوس�يقى ،
تحدت فيها عزلتها كما يف قصيدتها «
غوا َي ُة الحروف « :
ُ
ٌ
مثقوب�ة
الح�روف
تتس ُ
�ع
ثقوبُه�ا ِ
لتوائ�م
كر َِحم
ِ
املعنى و الالمعنى
ه�ذا الص�وت ال�ذي يعل�ن بحرقة عن
الكلم�ات الضائع�ة وس�ط الغربة له
دالالته حتى وإن كان ال يُسمع إال من
ذوات الصارخ به :
تت��وس ُ
ّ
�ع و تتقلّ�ص
فق�ط ملَ�ن َت�ه��وَى
مِ ن الالجئي�ن إليها

كم�ال ٍذ أخ�ي��ر
ترفض الش�اعرة هنا إضف�اء الطابع
الرومانيس عى نصه�ا بإغراء صوتها
الوقوف أمام الحقائق القاس�ية حتى
وأن كان�ت عاطفية الت�ي تتطلب حب
وتضحية .
ونحن نسوح قراءة نصوصها  ،نتوقف
أمام « تس�اوي شغفن « الذي وظفت
من خالله اسماء لها وقعها يف النفوس
 ،الكس�ندر دوما الفرنيس يف إشارة إىل
روايته « الزنبقة السوداء « عام 1850
 ،مارغريت ميتشل األمريكية يف إشارة
إىل روايته�ا الش�هرية والوحي�دة لها «
ذه�ب مع الريح « ع�ام  ، 1936زوربا
اليونان�ي لنيك�وس كازانتزاكيس عام
 ، 1946هؤالء جميعا ً استش�هدت بهم
كش�اعرة أو امرأة تب�ث لواعجها أمام
رجل َّ
أخل يف عواطفه أمامها :
َ
رأي��ت...
أو
َ
هذه ُ
تشاق ْت علينا
اله�وَة التي
َ
َك� ْم ُ
ش ّ
�ق ْ
ُ
��اس
أن�ف
��ت
الخطوات َ
بن بيْن�نا
ِ
أ وكان�ت َ
بق� ْدر زمَ ني�ن

نص�ف مَ ك��ان؟
و
ِ
شغ َ
أم ُتس�اوي َ
�ف�ي�ن
مواربة !
و نصف التفات ٍة
ِ
*
أمّ �ا ال�� ّزم���ن..
فتحا َي ُ
ل�ت علي� ِه
لير َق يل ال ّزن َب َ
قة ّ
ْ
السودا َء
من َي�د ألكسندر دوم�ا
ف�ذه��بَ م�ع الرّي����ح
َ
التقطت� ُه مارغريت مِ يتشل
تذكرن�ا ه�ذه الص�ور بحميمي�ة
الش�اعر اإلنكلي�زي جورج هربرت (
 ، ) 1633 – 1593بإيماءات�ه املميزة
التي يمكن استخالصها من قصائده
وكتابات�ه األخ�رى  ،فه�ي تميل إىل
أن تك�ون دقيق�ة يف ذاتها بدالً من
ترصيحه�ا البالغ�ي  ، ،وتأمل غنائي
واضح م�ن خالل إيقاع�ات قصائدها
وتجريب أسلوبها كما يف « نية مخفية
« :
ُ
أع� ّد َك
و أُ ْخ ُ
طئ بال َع�د
كمن يُحيص النجمات

ٌ
يف ليل ٍة َج ْ
وشاية
رت فيها
ب�أن ال�ق��مَ���� َر
ّ
تهيّأ ّ
إحداه�ن
الس�ط� َو عى
َ
َ
تكاث�رن
فتبهرج َن غوا َي ًة و
أستحْ ُ
َ
ثيابك
رضك و ُتس� ّر يل
َ
ب�ي�ناعته�ا
بألوا ِنه�ا املأخ�وذ ِة
ُ
حن
تختلط بجاذب�يّ�ة ج�لْ�دك
ْ
لك�ن...
س� ّر هذه الق�الدة
ما ِ
تل�ب�سه��ا ي�وم�ا ً
ْ
التي ل�م
و أنا أرَاها خيطا ً أس�و َد
ّ
يتدىل منه ٌ
ناب مغرو ُز بحنك ٍة
يف ّ
تف�اح�ة ُعنق��ك!
ال ُب ّد أنها آثا ُر نيّتي املخفيّ�ة
يف َخ ْن ِقك حينما ّ
نت ّ
تيق ُ
بأن َك
�م��ري ال�وح�ي���د.
َن
ِ
هن�ا النجم�ات والقم�ر والتفاح�ة
ّ
ش�كل كل
 ،اس�ماء لثالث�ة دائم�ا ً م�ا
واحد منهم طلس�ما ً  ،ت�وارت خلفهم
حكاي�ات طويلة وخلف خيال ورؤى
ش�اعرة  ،وكأن املب�ادئ الثالث�ة
للش�اعر األمريكي املعروف عزرا باوند
أحد مؤس�يس الخي�ال قد مرت عى

نصوصه�ا  ،كمعالجت�ه املب�ارشة
للموض�وع  ،التكثيف وإيقاع املقطع
الش�عري  ،وعى مبعدة أس�طر من
نهاية قصائ�د الش�اعرة دارين زكريا
 ،الت�ي أقنعتن�ا ب�أن « البداية كانت
الكلمة «  ،واألخرية هي إعادة اكتشاف
إلهاماته�ا  ،فإننا س�نطوي ما قالته
يف مجموعته�ا الش�عرية « كان القمر
طفالً « لنتوق�ف أمام نصها ما قبل
األخ�ري « ش�اعرة «  ،عله يك�ون فيه
ش�وقا ً كومضتها األخرية « شوق « ،
إلع�ادة قراءة باقي نصوصها الرائعة
مستقبالً .
« شاعرة « قصيدة لخصت عواطفها ،
وحرشجاتها يف غربتها :
ما أنا بشاعر ٍة و ّ
إنما
الشع ُر لصوْلَ�� ِة
ِعطري َ
صب��ا
هو َحريف ْ
إن مِ ن
ّ
لثم ّ
ط�ف
الثمَ�ل
ِ
ُ
أغ ُّ
��ض أن�ا ع�نْ
الط َ
طواف� ِه ّ
�رف
*

يا مع َ
ْرش َ
الحرف
إن ُ
ْ
أتاكم ِح ْ ٌ
رب بنبأ
ف�ص�بّ����وا
ُ
فالحرف إن
عى صاحب ِه َ
طغى
ف�ل�� ُه وحْ ��� ُده ُّ
رب.
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل ..هلا

تعاني من صعوبة النوم ..إليك قائمة
بأفضل األطعمة احملاربة لألرق

أمور يتمنّى ال ّرجال أن تعرفها النّساء عن شخصياتهم
تحاول املرأة فه�م الرّجل للتعايش
مع�ه بص�وره صحيح�ة .ويف ه�ذا
االطار ،يكش�ف خ�راء علم النفس
العدي�د م�ن النق�اط املهمّ�ة يف
شخصية الرّجل ،التي يجب عى ّ
كل
ّ
لتتمكن من فهمه
امرأة معرفته�ا،
تماماً ا:
ُّ
يح�ب الرّجال كلم�ات املدح ،مثل
النس�اء ،فيحب اإلش�ادة بمالبسه،
وعضالته ،وقميصة الجديد.
 ال يرغب الرّجال فقط ،يف اإلشادةولك�ن اً
ْ
أيضا ،يف
الخارجي،
باملظه�ر
ّ
الس�لوكيات ،فيحبّ ْ
أن يسمع منكِ ،
اً
ك�م ه�و أب ،وزوج مث�ايلّ
وأيض�ا،
اإلش�ادة بدوره يف املطب�خ ،إذا كان
يجيد ّ
الطهي.
 يري�د الرّج�ل م�ن امل�رأة ،فه�مرصاحت�ه ،الت�ي ق�د تك�ون غ�ري
مرضية بالنسبة لها ،فهي يف الغالب
ّ
تدل عيل االهتمام بها ،وبمشاكلها،

املطبخ

وعى تفكريه يف أمورها الشخصية.
 تختل�ف نظ�رة الرّج�ل وامل�رأةللمش�اكل ،فاملرأة تح�بّ ْ
أن تتح ّدث

عن املشكلة ،وتريد من يسمعها ،وال
ّ
الحل ،عى عكس الرّجل ،الذي
تري�د
ّ
يفكر يف الحلول ،من دون التح ّدث.

عى قدومه ملنزله باكراًا ،فتقدير هذه
األفع�ال الصغ�رية ،تجعل�ه يحاول
دائماًا ،تقديم األفضل.
 يق� ِّدر الرّج�ل الحي�اة الزوجي�ة،ّ
ولكنه يحت�اج لقضاء بعض الوقت
وحده ،أو م�ع أصدقائه ،ملمارس�ة
الرياضة ،أو التسوّق وغريها ،مثلما
تحت�اج امل�رأة لقض�اء الوق�ت مع
صديقاتها.
 يح�بّ الرجال اإلحس�اس بأنوثةاملرأة ّ
أن يشعر ّ
ورقتها ،وال يريد ْ
أنها
تترصّ ف مثله.
م�ا يراه الرّجال ،هو ما يصدقونه،لذل�ك ه�م ال يحبّ�ون الغم�وض يف
العالقةّ ،
ألن ه�ذا يف الغالب ،يعطيه
انطباعا ّ
اً
أنه فشل فيها.
 يكره الرّجال ،الركيز عى سلبياتاملوضوع ،من دون النظر إليجابياته،
اً
ّ
يستحق
وأيضا ،التوبيخ عى يشء ال
اإليجابي.
ذلك ،مع إنكار الجانب
ّ

 يحت�اج الرّج�ل إىل اإلحس�اسبالتقدير ،من جانب املرأة يف العالقة
العاطفية ،مثل سماع كلمات ّ
الشكر

مخسة بدائل طبيعية للفانيال للقضاء على رائحة البيض

تتن�ى الكث�ري م�ن الس�يدات عند
تحضري الكيك ،رشاء الفانيليا وتقع
ىف ح�ريه كب�رية ه�ل هن�اك بدائ�ل
للفانيلي�ا يمكن وضعه�ا ،فإذا كنت
م�ن ضمن هؤالء ،يمكنك أس�تعمال
واحدة من أفضل  5بدائل للفانيليا:
 برش الرتقاليمكن�ك االس�تفادة الكامل�ة م�ن
الرتقال باستخدام عصريه وخلطه
يف املكونات ،واالس�تعانة بقش�وره
املبش�ورة الت�ي تضاف م�ع البيض
بحيث تقيض عى رائحته النفاذة.
 -الخل

يمكن االس�تعانة ببضع قطرات من
الخل األبيض الذي يقيض عى رائحة
البي�ض ولكن ال تضع�ي منه الكثري
حتى ال يرك طعماًا غري مرغوب فيه
بالطعام.
 الليمونتق�يض جمي�ع الفاكه�ة الحمضية
عى الروائح النفاذة وخاصة البيض،
وعن�د وضع�ك لقطرات م�ن عصري
الليمون فإنك تضيفني طعم الخاص
لوصفتك.
 القرفةبفوائده�ا
القرف�ة
تتميّ�ز

واس�تخداماتها العدي�دة ،ومنه�ا
القضاء ع�ى رائحة البيض وإعطاء
الحلوي�ات طعم�ا اس�تثنائ اًيا ،كم�ا
تعتر من النكهات الشتوية الدافئة،
ويمكن�ك وضع ملعق�ة صغرية من
ب�ودر القرفة أو وض�ع عود صحيح
بني املكونات قليال ثم رفعه.
 القهوة أو النسكافيةوهن�ا يمكنك إضافة ربع ملعقة من
القه�وة املغلي�ة أو القه�وة رسيعة
التحض�ري ،إىل مكون�ات الكي�ك أو
غريها م�ن الوصفات الت�ي تحتوى
عى البيض.

اً
فع�اال
يلع�ب الن�وم الجي�د دوراًا
يف تعزي�ز كف�اءة جه�از املناعة،
وتحس�ني الصح�ة النفس�ية
ومحارب�ة القل�ق والتوت�ر ،كم�ا
يقلل من خطر اإلصابة باألمراض
املزمن�ة ،ويحاف�ظ ع�ى صح�ة
الدماغ والهضم.
وينصح بالحصول عى ما بني  7و
 9س�اعات من النوم املتواصل كل
ليلة ،ولكن بس�بب التوتر والقلق
الذي يعيشه البعض يف تلك الفرة
يعاني الكثري م�ن األرق وصعوبة
الن�وم، ،وهن�اك أطعم�ة مفي�دة
ملحاربة األرق ،ومنها:
 - 1اللوز
الل�وز مص�در ممت�از للعديد من
العنارص الغذائي�ة ،حيث يحتوي
ع�ى الفوس�فور ،واملنجني�ز،
الريبوفالف�ني ،كم�ا أن تن�اول
اللوز بانتظ�ام يرتبط بانخفاض
مخاطر اإلصابة ببعض األمراض
املزمن�ة ،مث�ل داء الس�كري م�ن
النوع  2وأمراض القلب.
كم�ا أن احتوائه�ا ع�ى الده�ون
األحادية غ�ري املش�بعة واأللياف
ومضادات األكسدة واملاغنيسيوم،
يس�اعد اً
أيض�ا يف تحس�ني جودة
الن�وم ،خاص�ة أنه�ا تع�زز إفراز
هرمون امليالتون�ني املنظم للنوم،
كما أنه يقلل مس�تويات هرمون
اإلجه�اد الكورتي�زول  ،املع�روف
بأنه يقطع النوم.
 - 2الكيوي
الكيوي يحتوي عى فيتامني يس،
وفيتامني ك ،ويحت�وي اً
أيضا عى
نس�بة جيدة من حم�ض الفوليك
والبوتاسيوم ،كما أنه يحتوي عى

السريوتونني ،وهو مادة كيميائية
يف الدماغ تساعد عى تنظيم دورة
الن�وم ،كما أن�ه غن�ي بمضادات
األكسدة والكاروتينات ،التي تعزز
النوم.
 3املوزيحتوي املوز عى الربتوفان وهو
مصدر جيد للمغنيس�يوم ،وكلها
م�واد تس�اعد يف الحص�ول ع�ى
قسط جيد من النوم.
 4الجبنيحت�وي الجبن عى كمي�ة كبرية
من الكازين ،وه�و بروتني حليب
معروف جي اًدا للحفاظ عى ترميم
العض�الت والنم�و ب�ني عش�ية
وضحاه�ا عن�د اس�تهالكها قبل
النوم.
 5األسماك الدهنيةاألس�ماك الدهنية ،مثل السلمون
والتون�ة واملاكري�ل ،تحت�وي عى
نس�بة مرتفع�ة م�ن فيتامني د،
واألحم�اض الدهني�ة أوميج�ا ،3
م�ا يس�اهم يف تحس�ني ج�ودة
الن�وم ،ف�كل منهما يع�زز إنتاج
السريوتونني ،وهو مادة كيميائية
تعزز النوم.
 6شاي البابونجرشب ش�اي البابونج يعزز جهاز
املناع�ة ،ويقلل القل�ق واالكتئاب
ويحس�ن صحة الجل�د ،كما أنها
يحت�وي ع�ى بع�ض الخصائص
الفريدة التي قد تحسن من جودة
النوم الحتوائه عى “،”apigenin
وه�و مض�اد لألكس�دة يرتب�ط
بمس�تقبالت معين�ة يف الدماغ قد
تع�زز النع�اس وتقلل م�ن األرق،
كما أنه يقلل االكتئاب.

نصائح طبية

سر االعشاب

أخطاء تفسد البهارات والتوابل عند التخزين
هنال�ك أخط�اء تفعلها أغل�ب الس�يدات عند
تخزين البهارات تفس�دها ،وه�ى تتمثل فيما
ييل :
تركها يف أكياس
يعتر ترك التوابل والبه�ارات يف األكياس التي
اش�ريناها بها ،من أول األخطاء التي تس�بب
فس�ادها رسيعا؛ ألنها وسيلة س�هلة تساعد
الس�وس والحرشات عى الوصول رسيعا لهذه
التواب�ل باخراق الكيس ،له�ذا ،عليكِ بوضعه
يف علب محكم�ة الغلق ،ومكتوب عليها اس�م
البهار وتاريخ رشائه.
علب مفتوحة
نس�يان عل�ب وعب�وات التوابل غ�ري محكمة
الغل�ق أو مفتوح�ة حتى ولو جزئ اًي�ا ،تعرض
البهارات للفس�اد الرسيع؛ لعدة أسباب منها:
أنه�ا قد تتفاع�ل مع اله�واء ورطوبة املطبخ،
أو تصله�ا قط�رات م�اء ،م�ا يس�بب تكتالت
تفس�دها ،أو تختلط بروائح الطعام املالصقة
لها ،ما يجعلها تفقد مذاقها ورائحتها وتفسد
أيضا ،لهذا عليك باإلغالق املحكم لعلب التوابل
للحفاظ عليها ألطول وقت ممكن.
تغري العبوات
حاويل بقدر املس�تطاع تخصيص عبوات ثابتة
لكل أنواع البهارات والتوابل والش�اي والسكر
وغريهم؛ ألن تغيري العبوات باستمرار وتبديلها
يخل�ط رائحة وطع�م كال منها ع�ى األخرى،
فتصب�ح جمي�ع البه�ارات مختلط�ة الطع�م

والرائحة باألنواع األخرى ،وتصبح بال أهمية.
وضعهم م اًعا
عن�د رشاء مجموعة م�ن البه�ارات املتنوعة،
ال تركيه�م مع�ا يف كي�س كبري ،ولك�ن عليك
بتوزيعه�م رسيعا يف عبواته�م املخصصة ،ألن
تواجده�م م اًع�ا مالصقني لبعضه�م البعض،
يغري من طعمه�م ورائحتهم؛ ألن هناك بعض
التواب�ل النفاذة التي تغطي رائحتها عى باقي
البهارات ،ما يفسد و”يكرف” اآلخرين.
املالعق املتسخة
ال تعتمدي أثناء استخدامك التوابل عى مالعق
الطه�ي؛ ألنه�ا تفس�دها ،فعلي�ك تخصي�ص
مالعق ولو صغرية ووضعها يف كل علبة لتكون

مخصصة لكل ن�وع عى حدة ،ما يحافظ عى
مذاق كل بهار وال يصل له أي أطعمة مختلطة
م�ن به�ارات أخ�رى ،أو حت�ى بقاي�ا طع�ام
تفسده ،وذلك عند استخدام مالعق متسخة.
درجة الحرارة
عليك االنتباه جيدا إىل أن تخزين التوابل بحتاج
لدرجة حرارة متوسطة بدرجة حرارة املطبخ،
لهذا علي�ك وضعها وتخزينها بعي اًدا عن حرارة
املوقد أو السخانات أو أشعة الشمس املبارشة
أو حتى الثالجة أو الفريزر.
وخاصة وأن تقلبات درجة الحرارة قد تس�بب
اً
تكاثف�ا غري مرغ�وب فيه للتوابل ،فيفس�دها
ويسبب تعفنها.

دراسات حديثة

اللحم األمحر والقلب ..دراسة تكشف “احلقيقة”
سمعنا باملثل القائل تفاحة يف اليوم
تبعدك ع�ن الطبيب ،وه�ي مقولة
وإن ليست صحيحة باملطلق ،لكنها
تش�كل نصيحة جيدة ج�دا بالنظر
لفوائد التفاح.
ولك�ن النصيح�ة الت�ايل ق�د تكون
أفضل ألنها تبعد اإلنسان عن املوت
أو اإلصاب�ة باألم�راض القلبي�ة،
بحسب ما أفاد بحث طبي .
أما النصيحة أو التحذير الطبي فهو
“ابتع�د عن أكل البريغر يوميا إذ إن
ساندويش�ة بريغر يف اليوم يمكنها
أن تتسبب بأزمة قلبية.
بالطبع ه�ذا التحذي�ر موجه أصال
ملحب�ي اس�تهالك اللح�وم الحمراء
بصورة منتظمة.
واالستهالك املنتظم للحوم الحمراء
يمكن أن يرفع مس�تويات أمراض
القل�ب الت�ي تتس�بب بزي�ادة يف
مس�توى امل�واد الكيماوية أكثر 10
مرات من املعدالت الطبيعية.
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وبحس�ب الدراس�ة الطبي�ة ،ف�إن
املركب�ات العضوي�ة املعروف�ة
اختص�ارا ب�”ت�ي أم إي�ه أو”الذي
يصنف ضمن فئة األكاسيد األمينية
الذي يف�رز يف األمعاء أثن�اء عملية
الهض�م ،ق�د ارتبط�ت املس�تويات
املرتفعة منها بزيادة خطر اإلصابة
بنوب�ات قلبية أو جلط�ات ،وكذلك
بالوفاة املبكرة.

وكش�فت الدراس�ة الطبي�ة ،وهي
األوىل م�ن نوعه�ا ،أن ه�ذا املركب
العضوي يزداد فوق املعدل الطبيعي
 3مرات بني أعضاء عينة الدراس�ة
الذي�ن أخضع�وا لتن�اول وجب�ات
تحتوي ع�ى اللحوم الحم�راء ملدة
شهر.
ويف بع�ض الح�االت ارتفع�ت أكثر
من  10أضع�اف املع�دل الطبيعي،

خصوصا ع�ن أولئك الذين تش�كل
الخ�روات أو الدج�اج أس�اس
وجباتهم.
وأظه�رت الدراس�ة أن التوقف عن
تناول اللحوم الحمراء أظهر تراجعا
كبريا جدا يف ه�ذا املركب العضوي،
وأبعد خطر اإلصابة بأمراض القلب
خالل أسابيع قليلة.
وقال مدي�ر مرك�ز كليفالند للطب
الرسيري والصحة األرسية ستانيل
هيزن “نحن نعلم أن عوامل الحياة
املعارصة خطرية عى صحة القلب،
وجاءت نتائج هذه الدراس�ة لتعزز
هذه املعلومات”.
وأض�اف أن النتائ�ج قدم�ت دلي�ال
جدي�دا لكيفي�ة تدخ�ل طبيع�ة
الوجبات الغذائية يف اس�راتيجيات
الع�الج الفعالة لتقليل مس�تويات
ه�ذا املرك�ب العض�وي ،وبالت�ايل
خف�ض خط�ر اإلصاب�ة بأم�راض
القلب.

أربعة أعراض دون أمل مرتبطة بأمراض خطرية ..ال تتجاهلها
كش�ف األطباء ع�ن أربعة أع�راض دون ألم
مرتبطة بأمراض الكبد الخطرية .
تغيري لون البول
يعتر تغيري لون البول عالمة عى حاالت عدوى
الجهاز البويل أو التهابه ،ومعاناة الكبد بتأدية
وظائفه بصورة طبيعية ،خصوصا اذا اس�تمر
الوضع لفرة طويل�ة فعليك مراجعة الطبيب.
وليس بالرورة أن يك�ون لون البول مرتبط
بأم�راض الكبد ،فبعض املأكوالت واس�تخدام
عقاقري معينة يمكن أن تغري لون البول ،ولكن
لفرات قصرية.
تغري لون العينني
تغ�ري ل�ون العين�ني عالم�ة أخ�رى محتملة
ملش�اكل الكب�د ،ويف بع�ض األحي�ان يحدث
مثل ه�ذا التغري بس�بب “متالزمة جيلرت”
التي تتميز بانخفاض يف نش�اط إنزيم معني
وزيادة تركيز البيلريوبني يف الدم ،وهي حالة
ش�ائعة وغري ض�ارة تؤثر عى الكب�د وفيها
ال يعالج الكب�د البيلريوبني بش�كل صحيح،
وتح�دث نتيج�ة لطفرة جيني�ة موروثة ،قد
ال تع�رف أنك مص�اب بمتالزم�ة “جيلرت”
حت�ى تكتش�ف ذل�ك مصادفة ،مث�ل عندما
تكشف اختبارات الدم عن ارتفاع مستويات
البيلريوبني.
ش�عور بالضغط يف الجزء العلوي األيمن من
البطن

يش�غل الكب�د بش�كل رئي�ي الج�زء العلوي
األيم�ن من البطن ،إذا تم الش�عور بالضغط يف
هذه املنطقة ،فقد يش�ري ذل�ك لزيادة يف حجم
الكب�د أو م�ا يعرف ب�� “تضخم الكب�د” ،وقد
تكون الدهون الزائ�دة نتيجة تعاطي الكحول
أو سوء التغذية ،مما يؤدي إىل السمنة العامة،
حيث يتوقف الكبد عن أداء وظيفته الرئيس�ية
يف الرش�يح بش�كل كاف ،مما يزيد من تركيز
املواد التي يحتمل أن تكون سامة.

تغري لون القرنية إىل اللون البني الذهبي
تغ�ري ل�ون القرني�ة إىل الل�ون البن�ي الذهبي،
عالمة ع�ى اإلصابة بمرض “ويلس�ون” وهو
اضط�راب موروث نادر يؤدي إىل تراكم كميات
كبرية من النح�اس يف الكبد والدماغ واألعضاء
الحيوي�ة األخ�رى .وعادة ما تب�دأ األعراض يف
س�ن  12إىل  23عاما ،ولتفادي األثار الخطرية
للمرض فعليك مراجع�ة الطبيب حال الحظت
هذا العارض.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

احذروا تناول البطاطا ذات الرباعم
البطاطس م�ن األطباق الثابتة
بجان�ب كث�ري م�ن الوجب�ات
الرئيس�ية ،ويحبه�ا الجمي�ع
بمختلف أعمارهم.
لك�ن أحيانا يتفاج�يء البعض
بظه�ور براع�م صغ�رية،
وتجعد عى الق�رشة الخارجية
للبطاط�س ،فت�زداد املخ�اوف
والتس�اؤوالت ه�ل تس�بب
التسمم أم ال يف حال تناولها:
البطاطس التي لها براعم تكون
يف حال�ة س�ليمة وتتوافر فيها
عنارصه�ا الغذائي�ة ،لك�ن ما
يحدث هو أن البطاطس تحول
النش�ا إىل س�كر فيحدث إنبات
له�ذه الراعم ،ويمك�ن إزالتها
بسهولة واستخدام البطاطس.
ويح�دث االنكماش م�ع زيادة
نم�و الراع�م ع�ى ق�رشة
البطاطس حي�ث يتحول املزيد
م�ن النش�ا إىل الس�كر وتفق�د

البطاط�س يف ه�ذه الحال�ة
الكث�ري من عنارصه�ا الغذائية
األساس�ية ،لذلك يجب االمتناع
عن تناولها تماماً ا.
أم�ا ع�ن س�موم البطاط�س
وتركز يف الراعم والجلد امللون
باألخر ،واألجزاء التي تش�به
العيون ،وتس�بب ص�داع وقيء
واس�هال ومش�اكل هضمي�ة
أخرى ،وطاملا تم�ت إزالتها فال
هناك قلق.
وللحف�اظ ع�ى البطاط�س
س�ليمة وتجنب إنبات الراعم،
يج�ب وضعه�ا يف م�كان جاف
وبارد ويفضل أن يكون مظلم،
وأن تك�ون بعي�دة ع�ن البصل
ألنه يرسع من نموها.
نصائح لتخزين البطاطس
افح�ص جمي�ع البطاط�سجيدا اً عند الرشاء الختيار النوع
الجيد منها والقادر عى تخزينه

لفرة طويلة
ضع البطاطس يف صندوق منال�ورق املقوى أو كي�س ورقي
جيد التهوية ،وابتعد تماماً ا عن
البالستك
-خزن البطاطس يف مكان بارد

ورطب وال تخزنه�ا يف الثالجة،
واح�ذري ال�رودة الش�ديدة
ألنه�ا تؤدي إىل تحول النش�ا يف
البطاطس إىل السكر
اف�رز البطاط�س باس�تمرارالزالة القطع الذابلة والناعمة
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :الوض�ع الحايل يس�تدعي الهدوء وال�رتوي وتخفيف
النم�ط والبقاء مع أش�خاص ترتاح إليهم وتطم�ن بعيدا ً عن
املغامرات
عاطفي�اً :الحنان الكب�ري الذي يمنحك إياه الرشيك ،يش�عرك بالراحة
الكب�رية حني تكون�ان مع�ا ً وتتمنى لآلخري�ن أن يك�ون لديهم رشيك
مماثل
صحياً :يكون هذا اليوم مناس�با ً للمراجعة الطبية ،أو للخضوع لعملية
جراحية إذا لزم األمر

الثور

مهنياً :تحقق هدفا ً عىل الرغم من معاكسة األجواء املهنية
اليوم امللبدة بالغيوم السود وباألمزجة املتعكرة واألعصاب
املتوترة
عاطفياً :مصارحة الحبيب لك تعي�د إليك الطمأنينة وراحة البال
وتتعزز العاقة بينكما وترتاحان نفسيا ً
صحي�اً :ترتاف�ق حياتك الس�عيدة مع صح�ة جي�دة ،وكلتاهما تكمل
األخرى ،فهنيئا ً لك

الجوزاء

مهني�اً :تلم�س ابتداء من الي�وم أكثر م�ن أي وقت مىض
التحسّ ن والتطوّر عىل نحو كبري ،لذلك أشجعك عىل التحرّك
بجرأة من دون تردد
عاطفي�اً :ال ب� ّد من أن تقف ع�ىل رأي الرشيك يف أمور حساس�ة،
ّ
تتمنى
فالتفرد لن يؤدي إىل حسم األمور كما
صحي�اً :تكث�ر الكت�ب واملج�ات العلمية الت�ي تقدم أفض�ل النصائح
للحصول عىل صحة سليمة ،ال بأس من االطاع عليها

 - 1099طائ�ع الصليبيني تصل إىل مدينة القدس
تمھيدا الحتالھا بعد أن اس�تطاعت السيطرة عىل
الجزء األكرب من باد الشام.
 - 1914أول سفينة تعرب قناة بنما.
 - 1929مدينة الفاتيكان تصبح دولة مستقلة.
 - 1944ق�وات أملانيا النازية تع�دم  23من أرسى
الحرب الكندي�ني يف نرمندية الفرنس�ية وذلك بعد
يوم من إنزال قوات الحلفاء فيھا.
 - 1948مقت�ل  43يھودي وفرني واحد يف أحداث
شغب وجدة وجرادة.
 - 1966مل�ك املغرب الحس�ن الثان�ي يقرر إعان
األح�كام العرفي�ة وتعليق العمل بالدس�تور وذلك
ملواجھه اإلستياء الشعبي واإلضطرابات
السياسية التي تتعرض لھا الباد.
 - 1967إرسائيل تحتل كامل القدس الرشقية.
 - 1981مقات�ات إف -16فايتين�غ فالكون تابعة
للقوات الجوية اإلرسائيلية تقصف املفاعل النووي
العراق�ي وذل�ك ملن�ع العراق م�ن صناعة س�اح
نووي.
 - 1989طائرة تابعة «لخطوط سورينام الجوية»
تتحطم بالقرب من «مطار جوھان أدولف بينجال
الدويل» بالق�رب من العاصمة باراماريبو تؤدي إىل
مقتل  168شخص.
 - 2006مقات�ات إف -16فايتين�غ فالك�ون
األمريكي�ة تقص�ف مخب�أ أبو مصع�ب الزرقاوي
وترديه قتيا.
 2009إج�راء انتخابات مجلس الن�واب اللبنانيوس�ط إقب�ال كثي�ف وغ�ري مس�بوق ،وأجري�ت
االنتخابات حس�ب قان�ون االنتخاب لع�ام 1960

السرطان

مهني�اً :تنهال عليك العروض والفرص املهمة ،فاس�تغلها
لتمت�ني موقع�ك ومكانت�ك يف العمل وخصوصا ً ل�دى أرباب
العمل
ّ
لتخطي
عاطفياً :يحتاج الحبيب إىل مس�اندة منك فك�ن إىل جانبه
الصعاب واألزمات التي قد تجتاحكما
صحياً :اس�تفد من كل ساعة فراغ ملمارس�ة امليش أو بعض الرياضات
املفيدة لتتخلّص من البدانة

األسد

حدث يف
مثل هذا
اليوم

مهنياً :احرتس من بعض الزم�اء الذين يحاولون إقناعك
باس�تثمار مالك يف مرشوع غري مضمون لكي يبعدوك عن
منافستهم
ركز عىل عاقت�ك بالحبيب وال ّ
عاطفي�اًّ :
تفكر يف أي يشء آخر قد
يؤثر فيها أو يمكن أن يوترها ويدفعها باتجاه السلبية
صحياً :يوم مناس�ب ملمارسة نش�اط ريايض يخرجك من الروتني الذي
يسيطر عليك

العذراء

مهنياً :عالج املش�اكل التي تواجهك ابت�داء من هذا اليوم
ّ
وتعق�ل لتص�ل إىل الطريق الس�ليم وتتخلص من
بحكم�ة
الصعوبات
عاطفي�اً :ال تكن ح�ا ّد الطب�اع يف عاقتك مع الحبي�ب ،بل تف ّهم
احتياجاته ومخاوفه وقف إىل جانبه يف أكثر األوقات حراجة
َ
وتحاش ما
صحي�اً :ك�ن أكثر دبلوماس�ية يف تعاملك مع املحيطني ب�ك
يثري أعصابك

الميزان

مهنياً :تم� ّر بيوم جيّد ال خيبات أمل فيه ،ويجعلك تتغلب
ع�ىل كل م�ا تواجه�ه م�ن مصاع�ب وعراقي�ل ل�م تكن يف
الحسبان إطاقا ً
عاطفي�اً :كن عىل ثقة أن جاذبيتك هائلة وتلف كل األنظار وتش�د
األسماع إليك ،فا تستهرت بهذه امليزات التي تزيدك تألقا ً
صحياً :الصداع املتكرر الذي يصيبك يتطلب عرض نفس�ك عىل الطبيب
املختص لوصف العاج املائم

العقرب
مهنياً :يس� ّهل لك هذا الي�وم االتصاالت ويجع�ل مقاربتك
لألمور وللمفاوضات أكثر إيجابية ،وتميض الوقت بعيدا ً عن
ضجيج الزماء
عاطفي�اً :تنش�ط عاطفي�ا ً وتلتقي أش�خاصا ً يف حفل أو مناس�بة
سعيدة ترتاح إىل صحبتهم
صحي�اً :قد تس�مع خربا ً مف�اده أن أحد األع�زاء تعرّض ألزم�ة قلبية،
فيتعكر مزاجك ثم ترتاح

القوس

مهني�اً :ترتك�ز اهتمامات�ك عىل الش�ؤون املالي�ة ،وتجني
النجاح بسبب قيامك بما يلزم منك ،ال كمن يصارع خياله
عاطفياً :الس�عادة هي عنوان هذا اليوم واأليام املقبلة ،وهذا ما
يريحك والرشيك كثرياً ،وتمضيان أجمل األوقات الرومانسية
صحياً :حدد مواعيد وجبات الطعام ،فهذا يكون صحيا ً ومفيدا ً ومريحا ً
للمعدة

الجدي

مهنياً :يس�هل عليك هذا اليوم التواصل مع اآلخرين ويفتح
بع�ض الطرق�ات املس�دودة ،فتتحسّ �ن األوض�اع وترتفع
قدراتك للتكيف مع كل األمور
عاطفياً :كن صبورا ً وعاقاً ألن األجواء تتحسّ �ن اليوم وتعود اليك
الحماسة وتستعيد تفاؤلك باستمرارية العاقة
صحياً :معروف عنك أنك تحب الرياضة وهذا اليوم تتبع االتجاه إذ ترى
نفسك تواقا ً إىل الحركة والنشاط

الدلو

مهني�اً :يتغري املناخ كليا ً وتتب�دد بعض اآلمال ،وتضطر إىل
محاولة الكرّة إذا قمت بمبادرة ما
عاطفي�اً :ترغ�ب بإلح�اح كب�ري يف فت�ح صفحة جدي�دة مع
الرشيك ،لكن املوضوع يحتاج إىل املزيد من الجرأة
صحياً :قد تكون عىل استعداد لتغيري نمط طعامك والسري بما يتناسب
ووضعك الصحي الدقيق

الحوت

مهني�اً :يرطب الزماء األجواء املهنية اليوم ويس�ود بينكم
جو ودود افتقدتموه منذ مدة بسبب غرية بعضهم
ّ
املحط�ات الافت�ة
عاطفي�اً :بانتظ�ارك مرحل�ة مقبل�ة م�ن
واملتطورة يف العاقة بالرشيك س�تكون ملصلحتك إذا وظفتها كما

يجب
صحي�اً :حاول قدر اإلم�كان التزام مواعيد التوج�ه إىل النادي الريايض
وممارسة التمارين املطلوبة منك

ويأتي ذلك استكماال التفاق الدوحة الذي وقع قبل
عام.
الس�عودية والكوي�ت وقط�ر والبحري�ن يوقعون
يف الري�اض ع�ىل اتفاقي�ة إقامة الوح�دة النقدية
الخليجية املوحدة التي تضمھم ،وقد كانت اإلمارات
قد إنس�حبت إحتجاجا عىل اختي�ار الرياض مقرا
للبنك املركزي الخليجي ،بينما لم تدخلھا س�لطنة
عمان منذ البداية.
 - 2012تنفي�ذ حكم اإلعدام بعبد حمود س�كرتري
رئيس النظام االس�بق صدام حس�ني وذلك إلدانته
بجرائم إبادة جماعية.
 2014يوج�ني غوس�تمان أول برنام�ج ذكاءاصطناعي يجتاز اختبار تورنغ وذلك بإقناعة 33
%من الحكام بأنه طفل أوكراني عمره  13سنة.
رئي�س اإلم�ارات العربية املتح�دة ،خليفة بن زايد
آل نھي�انُ ،ي صدر قانونا اتحاديًّا بتطبيق التجنيد
اإلجباري عىل الرجال اإلماراتيني.
 2015إنتھاء الدورة  114من روالن غاروس بفوزس�ريينا ويليامز يف فئة الس�يدات وستانيس�اس
فافرينكا يف فئة الرجال.
ح�زب العدال�ة والتنمي�ة يح�وز الع�دد األكرب من
األص�وات ،لكن�ه يخ�ر األغلبي�ة املطلق�ة يف
االنتخابات الترشيعية الرتكية.
 - 2016مقت�ل  11ش�خصا ً ع�ىل األق�ل وإصاب�ة
 36آخري�ن يف تفج�ري حافلة للرشط�ة الرتكية يف
إسطنبول.
 - 2018وكال�ة ناس�ا تعل�ن اكتش�اف جزيئ�ات
عضوي�ة معق�دة يف املري�خ م�ن عين�ات جمعتھا
مركبة كوريوستي الجوالة من فوھة غيل.

اختبارات شخصية

 10طرق خمتلفة جللوسك تعرب عن شخصيتك

ل�كل رجل طريقت�ه يف الجلوس،
وتختل�ف م�ن ش�خص إىل آخر،
وتتن�وع يف الكيفي�ة التي تجلس
بها ،فطريقة جلوس�ك تعرب عن
جزء من ش�خصيتك ،وأنه يمكن
الكش�ف ومعرفة شخصيتك من
خ�ال الطريقة التي تجلس بها،
تعرف م�ن خال ه�ذا املوضوع
عىل ش�خصيتك من خ�ال أبرز
أنواع الجلوس.
 1الجلوس عىل حافة الكريس:
إذا كن�ت من هذا الن�وع ،فأنت
ش�خص ذو طبع ش�ديد التوتر
ومتش�تت األف�كار ،كم�ا أن
هذه الجلس�ة قد تع�رب عن أنك
يف حال�ة ش�ديدة م�ن الغضب،
ومرتدد كثريا ً.
 2الجلسة املسرتخية:
وه�ي عندما تغ�وص يف املقعد،
ت�دل عىل أن�ك يف حالة نفس�ية
مسرتخية جداً ،وعىل ثقة زائدة
يف النفس.
3جلسة الساقني املرتدتني:
وه�ي عندم�ا تح�رك س�اقيك

بتوت�ر ،أو تبدل م�ن حركتهما
بني لحظة وأخرى ،فأنت عميل
ومكاف�ح وصاح�ب مش�اريع
مس�تمرة ،وتفتق�ر إىل الص�رب
خاص�ة إذا ل�م ت�ر األم�ور
برعة وكما ترغب.
4جلسة الساقني امللتفتني:
هي تعكس حالتك الرومانس�ية،

وربما أنت يف عاقة حب ،وتعتمد
عىل حاستك السادسة يف التعامل
مع األمور.
5جلسة الظهر املستقيم:
تحب الحسم يف حياتك ،وتتسم
بالدقة يف أداء األعمال.
6الجلسة املائلة:
رومان�ي يف طبع�ك ،تعش�ق

املغام�رة ،وتح�ب التح�دي
واملخاطر وتسعى دائما ً للتفوق.
7جلسة الساق املعكوسة:
ش�كاك ،تحاول اكتش�اف العالم
املحي�ط ب�ك ،حس�اس ومتأهب
لقول الكلمة يف الوقت املناسب.
 8جلسة األقدام الثابتة:
إذا جلس�ت وقدم�اك ثابتت�ان
بش�كل مس�تقيم وصل�ب فوق
األرض ،فأنت صاحب ش�خصية
مستقلة ،عميل ومنظم.
9جلسة األقدام املتباعدة:
ذو شخصية قوية ،ومسيطر عىل
األوضاع من حول�ك ،وأنت دائما ً
تسعى إىل القيادة والسيطرة عىل
اآلخرين.
10التمدد أو الجلسة املنبطحة:
أنت ذو ثقة عالية بالنفس ولكن
لست مغروراً ،تحب التعبري عن
نفسك بانفراد ،وتشعر بالفخر
بما يق�وم به ،وتحرتم الظروف
والقواع�د والع�ادات والتقاليد،
كما أنك تضع لنفس�ك قواعد يف
التعامل مع اآلخرين.

مشاكل وحلول

أنا عصبية جداً والكل ينفر مين ..ما احلل؟
مشكلتي هي مع الغضب ،أنا أغضب برعة كبرية وال أتمالك نفي،
كثريا ً ما أتش�اجر مع إخوت�ي وصديقاتي .حاولت كثريا ً االبتعاد عن
الغض�ب ،وأن أبقى هادئة ،لكن كل مرة أفق�د فيها صربي برعة،
وأغضب مرة أخرى.
الحلول والنصائح:
 1أوالً عدي للعرشة بصمت قب�ل أن تتحدثي .ثانياً :اعرتيف للمقربني
واعتذري لهم .ثالثاً :راجعي كل ترصفاتك الخاطئة كل يوم ،واكتبي
أمامه�ا البدي�ل الذي كان يج�ب أن تقومي به ،ودربي نفس�ك عليه
عمليا ً.
 2أق�ول لك أن تعدي للع�رشة قبل أن تغضبي ،هذا يعني حني تبدئني
أن�ت بالنرفزة والغضب من دون داع ،كأن تس�أيل أختك أو صديقتك
سؤاالً بطريقة عصبية ،وكأنك تحاسبينها عىل خطأ ارتكبته بحقك،
يف ه�ذه الحالة علي�ك أن تفكري بكام�ك قبل أن تنطق�ي به ،وهذا
معنى عبارة (أن تعدي إىل العرشة(
 3البن�د الثان�ي الذي وضعت�ه لك هو االع�رتاف للمقربني منك ،ومن
الذي�ن غضبت بوجههم من دون س�بب ،وأن تعتذري لهم .نعم فهذا
ما يجب أن تفعليه عىل الفور؛ ألنه سيساعدك عىل اكتشاف الجانب
الطيب من ش�خصيتك ،ويس�اعد اآلخرين أيضا ً ع�ىل تحمل غضبك
ويساعدونك بطريقتهم.
 4ولكن احذري فاالعتذار له ثمن ،ومن يس�امحك أول مرة يمكن أال
يسامحك إذا ما تواصل غضبك ،هذا يعني أال تقويل لنفسك طاملا أنني
أعتذر منهم فسوف يفهمونني ويسامحونني.
5االعتذار يف هذه الحالة س�يفقد قيمته ،وس�وف يكتش�ف اآلخرون
أنك تتمادين فيبدؤون برفض مسامحتك ،مما يزيد من مشكلتك.
 6ال ب�د أيض�ا ً أن تراجعي ترصفاتك بش�كل يومي ،واكتبي إش�ارة

ل�كل ترصف غاضب قمت به ،ويف كل مس�اء قب�ل أن تنامي راجعي
م�ا دونته ،وضعي بدياً ملا كان يمك�ن أن تقومي به ،فمثاً إذا كنت
غضبت ورصخت بوج�ه صديقتك؛ ألنها قالت إنها معجبة بصديقة
أن�ت ال تحبينه�ا ،اكتبي أن�ه كان بإمكان�ك أن تس�تمعي إىل رأيها،
وتفكري مرة أخرى بتلك الصديقة التي ال تحبينها ،فربما ال تعرفني
مزاياها.
7أؤك�د ل�ك أن لديك اآلن فرصة كبرية لتس�اعدي نفس�ك ،وتصبحي
ش�ابة صغرية محبوبة وناجحة .فحاس�بي نفس�ك كل يوم ،وحتى
إذا فش�لت اليوم أرصي عىل أنك س�تنجحني غداً ،واطلبي من الله أن
يساعدك.
 8أخريا ً كلما أكثرت من املبادرة يف مساعدة اآلخرين من أهلك وإخوتك
وصديقاتك تراجع غضبك؛ ألنك س�تكونني منشغلة بالعطاء وفرحة
بأن الجميع سيشكرك ،ويكتشفون كم أنت لطيفة وكريمة.

غزل عراقي
يا كلبي بس بالليل خل روحي تنام
ومن الصبح للظيم أتحزم أحزام
*****
كلبي صبح فرهود ولكل تعت بيه
وبالباب الف ديان حرت آملن اطيه
*****
ريت الكلب ياهواي ينطر وراويك
جا كلت عفيه عليك دم ولحم بيك
*****
ريت الكلب بي باب ينطر تشوفه
ولو شفت غريك بيه حك من تعوفه
*****
كلبي ارد اكصه أبموس واتاحكه بنار
خافن يحن ويكول للعرشه تذكار
*****
بس جرح بالدالل ينزف فا طاب
خله يظل تذكار ملاكه االحباب
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وعربة

قصة نيلسون و استاذه
حني كان نيلسون مانديا يدرس
الحق�وق يف الجامع�ة ،كان أح�د
األس�اتذة ،وأس�مه “بي�رت” وهو
أبيض البرشة يكرهه بشدة،
يف أح�د األيام ،كان األس�تاذ بيرت
يتن�اول طعام الغ�داء يف مقصف
الجامع�ة ،فاقرتب منه نيلس�ون
ً
حام�ا طعام�ه وجلس
ماندي�ا
بقرب�ه ،فقال ل�ه األس�تاذ بيرت:
يبدو أنك ال تفهم يا س�يد مانديا
أن الخنزي�ر والطري ال يجلس�ان
معا ً ليأكا الطعام،
نظر اليه مانديا وأجابه بهدوء:
ال تقلق أيها األس�تاذ ،فس�أطري
بعي�دا ً عنك ،ثم ذه�ب وجلس إىل
طاولة أخرى ،لم يتحمل األس�تاذ
ج�واب ماندي�ا فق�رر اإلنتق�ام
منه،
يف اليوم التايل ،طرح األستاذ( بيرت
)يف الص�ف س�ؤاالً ع�ىل مانديا:
س�يد مانديا.. ،إذا كنت تميش يف
الطريق ووجدت صندوقاً ،وداخل
هذا الصن�دوق كيس�ان ،الكيس
األول في�ه املال ،والكي�س الثاني
فيه الحكمة،أي كيس تختار؟؟!
من دون تردد..
أجابه مانديا ،طبعا ً سآخذ كيس
املال؛ أبتسم األستاذ وقال ساخرا ً
من�ه :ل�و كن�ت مكان�ك ألخذت
كيس الحكمة ،بكل برودة أجابه

ماندي�ا :كل انس�ان يأخ�ذ م�ا
ينقصه
يف هذه األثناء ،كان األس�تاذ بيرت
يستش�يط غضبا ً وحقداً ،لدرجة
أن�ه كت�ب ع�ىل ورق�ة اإلمتحان
الخاص�ة بماندي�ا *”غب�ي”*
وأعطاها له،
أخ�ذ ماندي�ا ورق�ة اإلمتح�ان،
وحاول أن يبقى هادئا ً جالسا ً إىل
طاولته ،بعد بض�ع دقائق ،وقف
مانديا واتجه نحو األستاذ وقال
له بنرب ٍة مهذبة :أس�تاذ بيرت ،لقد
ّ
وقعت اس�مك عىل الورقة  ،لكنك
لم تضع يل عامة!!!
*ال��ع��ب�����رة*
إيّ�اك ث�م إيّ�اك أن تس�مح ألحد
أن ي�رق من�ك ثقت�ك بنفس�ك
واعت�زازك بهويت�ك حت�ى وإن
كان أس�تاذك الذي بي�ده تقييمك
أو رئيس�ك الذي بي�ده طردك من
وظيفت�ك ألن نفس�ك ه�ي أغ�ىل
وأثمن من كل شئ.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

هاتف ذكي يقرأ درجة حرارة الجسم

كش�فت رشكة صينية عن هاتف
ذك�ي م�زود بمستش�عر يمكن�ه
قياس درجة حرارة اإلنسان حتى
عرش درج�ات .ويمك�ن للهاتف،
ال�ذي طرحت�ه رشك�ة ،Honor
ق�راءة درج�ة ح�رارة امل�رء عند
وضعه بجانب املعصم أو الوجه.
وت�م الكش�ف عن الهات�ف الذكي
 Honor Play 4 Proيف مقط�ع
فيدي�و ع�ى حس�اب الرشك�ة
الخ�اص ع�ى منص�ة Weibo
الصيني�ة .ويمك�ن للهاتف ،ومن
خالل اس�تخدام جهاز استشعار
مدمج ،قياس درجة الحرارة حتى
 10درج�ات ،عن�د وضعه بالقرب
من املعص�م أو الوج�ه .وتخطط
رشكة  ،Honorوهي رشكة تابعة
للرشكة األم «ه�اواوي» العمالقة
للهوات�ف الذكية الصينية ،إلطالق
الجهاز يف الصني ،ولكنها لم تعلن
عن أي خطط إلصدار دويل.

وس�يتم ط�رح الهات�ف يف الصني
بس�عر  420دوالرًا تقري ًب�ا بما يف
ذلك مستش�عر درج�ة الحرارة أو
 407دوالرات بدون .هاتف Play 4
 Proيمكنه إعطاء قراءة صحيحة
لدرجة حرارة اإلنس�ان يف درجات
ح�رارة ت�راوح م�ن  -20درج�ة
مئوية إىل  100درجة مئوية.
ويف الوقت الذي يمكن أن ال يجذب
هاتف بمستش�عر لقي�اس درجة
الحراة مقتنيي الهواتف يف العالم،
يتوق�ع أن يج�د الجه�از جمهورًا
ب�ني قاعدة املس�تهلكني يف الصني
نظرًا للوباء الذي يرضب البالد.
ولكن من الناحي�ة النظرية ،فإن
وج�ود مقياس ح�رارة يف متناول
الي�د يف جمي�ع األوق�ات يمكن أن
يس�اعد الناس عى اتخاذ قرارات
مستنرية بشأن ما إذا كان عليهم
الذه�اب إىل الطبي�ب ،أو البقاء يف
املنزل.
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ألول مرة في حياتها الفنية ..ماجدة الرومي تتصدر غالف مجلة
ألول م�رة يف حياته�ا
الفني�ة ،وافقت الفنانة
اللبنانية ماجدة الرومي
عى تصدر غالف مجلة،
وه�ي الحادث�ة الت�ي
احتف�ل به�ا محبوه�ا
ع�رب مواق�ع التواص�ل
االجتماعي.
وتصدرت الرومي غالف
مجل�ة ڤ�وغ العاملي�ة
يف نس�ختها العربي�ة
لع�دد يوني�و الج�اري،
متوش�حة بعلم لبنان،
لجلس�ة
وخضع�ت
تصوي�ر خاصة لصالح
املجل�ة داخ�ل ق�رص
الصنوب�ر التاريخ�ي يف
بريوت .وحرصت ماجدة

عى مشاركة جمهورها
بمقط�ع فيدي�و خاص
م�ن كوالي�س تصوي�ر
الجلسة عرب انستجرام،
وعلق�ت« :ترقب�وا عدد
يونيو من ڤوغ العربية
ال�ذي يحم�ل «رس�الة
حب ا ٕىل لبنان».
يُذك�ر أن أغني�ة «ميى
ي�ا حل�وة» كان�ت آخر
م�ا طرحت�ه الفنان�ة
ماج�دة
اللبناني�ة
الروم�ي ،م�ن كلم�ات
رمان�س جرمان�س،
ألح�ان وتوزي�ع رشبل
روحانا ،وتعاونت فيها
م�ع املخرج املوس�يقي
عوض الرومي.

هند صبري ُتعلن عرض مسلسل
«عايزة أتجوز» على نتفليكس
رصّ حت الفنانة هند صربي ،عن عرض مسلس�لها
«عاي�زة أتج�وز» ،ع�ى ش�بكة الرفي�ه العاملي�ة
«نتفليكس» .حيث نرشت هند عرب حسابها بموقع
التواص�ل االجتماعي انس�تغرام ،امللص�ق الدعائي
الخ�اص باملسلس�ل ،وأرفقت�ه بالتعليق»:س�عيدة
بإعالن ان مسلس�ل (عايزة اتجوز) س�وف يعرض
عى نتفليكس».
مسلسل «عايزة أتجوز» تم ُعرضه يف رمضان لعام
 ،2010من تأليف غادة عبدالعال ،إخراج رامي إمام،
بطولة هند صربي ،سوس�ن بدر ،ط�ارق اإلبياري،
أحم�د فؤاد س�ليم ،وعدد كبري م�ن ضيوف الرشف
منهم أحمد السقا وعمرو يوسف وهاني عادل.
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أص�در املجل�س األع�ى لإلع�الم بمرص،
برئاس�ة الكاتب الصحفي مكرم محمد
أحمد ،قرارا بمنع عدد من اإلعالميني من
الظه�ور عى الشاش�ة إال بعد حصولهم
عى ترخيص من نقاب�ة املهن اإلعالمية
وهم« :ب�ويس الطي�ار ،ودع�اء فاروق،
وري�م الب�ارودي ،وهال�ة فهم�ي ،وعال
شوشة».
وق�رر املجلس منع ظهورهم عى جميع
وس�ائل اإلع�الم املرئي�ة واملس�موعة
واملق�روءة واإللكروني�ة مل�دة ع�ام أو
لحني تقنني أوضاعهم بنقابة اإلعالميني
بالقيد يف جداول النقابة أو الحصول عى
ترخيص منها بمزاولة املهنة.
جاء ذلك بعد االطالع عى قانون املجلس
األع�ى لإلع�الم ،وقان�ون تنظي�م نقابة
اإلعالمي�ني ،وكذلك الئحة الجزاءات التي

أصدره�ا املجلس األعى لإلع�الم ،وأيضا
الئحة الضوابط واملعايري الالزمة لضمان
الت�زام املؤسس�ات اإلعالمي�ة بأص�ول
وأخالقيات املهنة.
وجاء القرار بع�د حكم محكمة القضاء
اإلداري بمجل�س الدول�ة يف الدعوى رقم
 9921لس�نة  74قضائي�ة والص�ادر
بجلس�ة  22مارس  ،2020وأيضا كتاب
نقاب�ة اإلعالمي�ني يف ش�أن قي�ام ع�دد
م�ن مقدم�ي الربامج بمزاولة النش�اط
اإلعالمي دون القيد بالنقابة أو الحصول
عى ترصيح بمزاولة املهنة.
واس�تند الق�رار ،إىل تقري�ر لجنة الرصد
بش�أن عدد م�ن الربام�ج الطبي�ة التي
يقدمها شخصيات غري مؤهلة ،وتوصية
لجنة الشكاوى بشأنه.

فيلم  Broken Keysاللبناني في مهرجان كان السينمائي الدولي

ّ
تمكن الفيل�م اللبنان�ي Broken
 Keysم�ن تحقي�ق إنج�از جديد
للس�ينما اللبناني�ة م�ن خ�الل
اختي�اره ضم�ن الرش�يحات
الرسمية ملهرجان كان السينمائي
الع�ايل ،ال�ذي يختل�ف بالش�كل
واملضم�ون ه�ذا الع�ام ع�ن كل
األعوام الس�ابقة بس�بب جائحة

كورونا.
ي�روي الفيل�م قصة كري�م الذي
يعيش يف قرية منكوبة يف سوريا.
طريقه الوحيد إىل الهجرة هو بيع
البيان�و الخ�اص ب�ه ،لكنه ليس
عى ما ي�رام وبحاجة إىل إصالح،
ومحيط�ه الذي يجنح إىل التطرف
ال يس�مح باملوس�يقى ،فيصب�ح

كريم عالقا ً بني حبه للموسيقى،
وعدم قدرت�ه عى التعب�ري عنها،
إىل جانب عدم قدرته عى مغادرة
املنطق�ة املنكوب�ة الت�ي يعي�ش
فيها.
ُ
ص�وّرت بعض مش�اهد الفيلم يف
مدين�ة املوصل يف العراق ،وس�ط
إج�راءات أمني�ة مش� ّددة ،م�ن
أج�ل نقل صورة الدم�ار والواقع
كم�ا يُف�رض ،كما واج�ه فريق
العم�ل كل التحدي�ات ،من األمن
يف املوص�ل ،إىل الث�ورة يف لبن�ان،
وصوالً إىل الحجر العاملي بس�بب
كورونا ،من أجل إنهاء الفيلم.
ويشارك يف الفيلم الفنان اللبناني
العاملي غربيال يارد يف املوس�يقى
التصويري�ة ،وه�و حائ�ز جوائز
عاملية بينها األوس�كار ،والغولدن
غلوب ،وبافتا ،وغرامي.
ويختل�ف مهرج�ان كان ه�ذا
الع�ام بم�ا أنه لن يك�ون باملعنى

التقليدي بسبب إجراءات الوقاية
من جائح�ة كورونا العاملية ،لكن
شهد تق ّدم عدد قيايس
الالفت أنه ِ
من األف�الم وهو  2067فيلما ً من
حول العال�م ،قبل اختيار الالئحة
النهائي�ة الت�ي ضم�ت  56فيلما ً
فقط ،بينها فيلم .Broken Keys
والفيل�م ه�و تعه�د جدي�د م�ن
الرشكة املنتج�ة  Ezekielواملنتج
أنطون صحناوي تجاه الس�ينما
اللبناني�ة ،والس�عي الدائ�م م�ن
أجل نقلها إىل مس�تويات عاملية،
واإليمان ب�كل املواه�ب اللبنانية
الت�ي تس�تحق فرص�ة م�ن أجل
االنطالق نحو العالم.
وه�ذا الفيلم هو اإلنت�اج العربي
الثان�ي بع�د فيل�م «القضية »23
ال�ذي ح�از العدي�د م�ن الجوائز
العاملي�ة وكان مرش�حا ً لجائ�زة
األوس�كار ألفض�ل فيل�م بلغ�ة
أجنبية.

واجه�ت الفنان�ة نادي�ن نجي�م ،أزمة بعد
انتشار تغريدة منسوبة لها تناقلتها بعض
مو ا ق�ع
الصفح�ات عرب
ا لتو ا ص�ل

االجتماعي ،بش�أن ترصيحها عن املمثالت
الس�وريات وال س�يما كاري�س بش�ارة
وسالفة معمار.
من جانبها خرج�ت املمثلة اللبنانية نادين
نسيب نجيم ،عن صمتها وردت عى األخبار
املفربك�ة وأعادت نرش التغريدة املنس�وبة
له�ا والتي زعم فيها قوله�ا« :ال فضل ألي
ممثل س�وري عيل ،كفوا عن الس�خافات.

هناك دائما ً هج�وم عليي من قبل املمثالت
السوريات ألن وجودي عى الساحة الفنية
قلل من طلبهن للمش�اركة يف املسلس�الت
وخاصة سالفة معمار وكاريس بشار».
نف�ت نجي�م التغري�دة كاتب�ة« :ال صح�ة
له�ذا الكالم ول�م أرصح بتاتا ً بهذا الكالم و
س�وف أقايض من نرش ه�ذا الخرب الكاذب
عن لس�اني لخل�ق الفتن وأطل�ب من هذه

نيللي كريم تتزوج من
رجل األعمال عمر إسالم
انترشت أخبار تؤك�د زواج الفنانة نيلى كريم
من رجل األعمال عمر إسالم وهو من أصدقاء
الفنان عمرو دياب .و أقيم حفل الزفاف ىف فيال
إس�الم ىف مدينة الجونة بمحافظة البحر
األحمر ،وحرض املقربني من العروس�ني.
تعد هذه الزيجة الثالثة ل� نيلى كريم بعد
زواجه�ا األول من والد ابنيها يوس�ف وكريم،
والثانية من والد ابنتيها سيليا وكندة.

ق�ام علم�اء بإنم�اء ش�عر ع�ى
الف�ران باس�تخدام الخالي�ا
الجذعية البرشية يف خطوة كبرية
ومحتمل�ة نح�و ع�الج الصل�ع
نهائيا.
وق�ال علم�اء أمريكي�ون إنه�م
صنعوا أجس�اما عضوي�ة جلدية
� خالي�ا نس�يجية صغ�رية � من
الخالي�ا الجذعي�ة يف طب�ق بري
باملخترب.
وأوضح�وا أن ه�ذا يمك�ن أن
يتحول إىل أنس�جة جلدية متعددة
الطبق�ات م�ع بصي�الت الش�عر
والغدد الدهنية والدوائر العصبية،
عند زراعتها ملدة  4إىل  5أشهر.
ويف التج�ارب املعملي�ة ،عندما تم
ترقي�ع الجل�د ش�به الكام�ل عى
الف�ران ،أنب�ت أكث�ر م�ن نصف
العنارص املزروعة ،الشعر يف تطور
واعد للرجال الصلعاء.
وق�ال املع�د الربوفيس�ور كارل
كول�ر ،ج�راح التجمي�ل يف كلي�ة

سعد حمسن خليل

اختلف�ت االراء والطروحات حول وب�اء الكورونا البعض من املواطنني
العراقي�ني م�ن الجه�الء واالميني بما ع�رف عنهم من تش�كيك وعناد
اعتربوها كذبة تم التعامل معها من قبل الحكومة الغراض سياسية
وتس�اءل اغلب املواطنني  ٠٠اين هي كورونا لم نشم رائحتها او نراها
بالع�ني املج�ردة ولم نس�مع عنه�ا اال ارقام تس�طرها اجه�زة الدولة
الصحية وه�ي مجرد ارقام لتخويف املواطن�ني واجبارهم عى البقاء
يف البيت وعدم
مغادرت�ه لغاية يف قلب يعقوب وس�واء كثر املش�ككون نتيجة الجهل
والالمباالة فان هذا الوباء ازداد خطره رغم اجراءات الحكومة يف فرض
حظر للتجوال الذي بات اس�م بال مس�مى فمازال املواط�ن الذي تعود
تح�دي القانون اليلتزم بالحد االدنى من اج�راءات الوقاية وهو تحدي
يدلل عى مس�توى الجهل وعدم الدراي�ة واالدراك بخطورة الوباء حيث
يشكك البعض و يؤكد ان افتعال هذه االكذوبه ياتي وفق برنامج اعدته
مس�بقاالواليات املتحده يف محاولة منها لش�ل الحركة يف اجزاء عديدة
م�ن العالم الغراض سياس�ية واقتصادية لتحقيق اهداف ش�يطانية
اكم�اال لربنامجها االس�تعماري او مايع�رف “ بالعومل�ة “ فيما يؤكد
البعض من املنس�وبني ع�ى الدين ان هذا الوباء ربان�ي جاء لالنتقام
م�ن البرشية بعد ان انترشت بينهم الظالله والجهل والفس�وق وترك
الدي�ن واالنش�غال يف مباه�ج الحياة مم�ا يتطلب االكثار م�ن العبادة
والتظ�رع واالبته�ال لل�ه ان ينق�ذ البرشية من هذا الوب�اء والضري يف
ذل�ك مادام ينصب ه�ذا الدعاء لخدمة البرشي�ة  ٠٠واخريا وليس اخرا
كانت تكهنات مس�ؤول رفيع املس�توى يف الحكومة العراقية السابقة
طاملا عودنا عى قفش�اته الفنتازية عندما ذكر ان هذا الوباء هو اعالن
ح�رب عاملي�ة ثالثة م�ن قبل مخلوق�ات فضائية مجهول�ة جاءت من
كواك�ب اخرى وانها حرب كونية فضائية ولربما يتبادر للذهن ان هذه
املخلوق�ات الجرثومي�ة هبطت من مركبات فضائي�ة وحطت يف مطار
النارصية الذي يقول ذلك املسؤول يف ترصيحات سابقة ان هذا املطار
كان موجودا منذ االف الس�نني وان هذا املطار كان يس�تقبل مركبات
فضائي�ة مم�ا يعيدنا اىل ع�رص الخرافة والجهالة وق�د يتبادر للذهن
يف ض�وء ه�ذه التكهن�ات ان انتصار املس�لمني يف معارك ب�در وأحد
عى س�بيل املزحة جاء بعد قيام طائ�رات متطورة بالطريان من مطار
النارصي�ة ودك اوكار قري�ش يف عملي�ة مازالت وقائعه�ا مجهولة ٠٠
ويبق�ى كورونا ذلك الوباء الذي قلب كل املوازين املتعارف عليها وجعل
البرشية تعيش حالة الهذيان مثل هذيان
ذلك املسؤول الهمام وحالة استنفار وخوف شديد من استفحال الوباء
وعدم الس�يطرة عليه نتيجة الجهل وعدم الت�زام املواطنني بتعليمات
الحكوم�ة بالبق�اء يف البي�ت  ٠٠ويبق�ى املروجني للجهل والش�عوذة
وعدم االلتزام بتعليمات االجهزة الصحية محط اس�تهزاء كل املثقفني
الواع�ني لخطورة هذا الوباء وامللتزمني بتطبيق تعليمات الس�المة من
ه�ذا الوباء الفتاك والحول لهم والقوة وس�ط هذا الفلتان الغري واعي
بخطورة املرحلة

نادين نجيم تواجه أزمة بسبب تغريدة الهجوم على نجمات سوريات

علماء يطورون عالجا ثورياً إلعادة
الشعر مرة أخرى

الط�ب بجامع�ة هارف�ارد يف
بوس�طن« :ن�ورد هن�ا نظ�ام
استزراع عضوي يولد جلدا معقدا
م�ن الخالي�ا الجذعي�ة متع�ددة
القدرات البرشية .وتشري املقارنة
العلمية إىل أن األجس�ام العضوية
ق�ادرة ع�ى االندم�اج م�ع برشة
الفأر وتشكيل برشة اإلنسان التي
تحمل الشعر».
كم�ا يدع�م اإلنج�از ش�بكة من
الخاليا العصبية الحسية والخاليا
العصبي�ة ،الت�ي تش�كل حزم�ا
ش�بيهة باألعص�اب تس�تهدف
خالي�ا  Merkelاملس�تقبالت ذات
الش�كل البيض�اوي الرضوري�ة
لإلحس�اس باللم�س يف بصي�الت
الشعر العضوية.
ووصف طبيب�ا األمراض الجلدية،
الدكتور ليو وانج والدكتور جورج
كوتس�اريليس ،اللذان لم يشاركا
يف الدراسة ،بأنها «خطوة رئيسية
نحو عالج الصلع».

حظر التجوال بات امسا
بالمسمى

منع خمس مذيعات وفنانات من
الظهورعلى الشاشة

زوكربيرغ يتعهد بمراجعة السياسات
الخاصة بمحتوى فيسبوك
قال مارك زوكربريغ الرئيس التنفيذي لرشكة «فيس�بوك» ،إنه سيدرس
إجراء تغيريات يف السياس�ة التي أدت إىل ترك الرشكة منش�ورات مثرية
للج�دل للرئي�س األمريكي ،دونال�د ترمب ،خالل املظاه�رات التي جرت
يف اآلون�ة األخ�رية احتجاجا ً عى موت رجل أس�ود أعزل أثن�اء احتجاز
الرشطة له.
ويُع�د هذا التغيري بسياس�ة «فيس�بوك» تن�ازالً جزئي�ا ً ملنتقديها .لكن
زوكربريغ لم يحدد التغيريات التي سيجريها عى سياسة املوقع.
وأعلن زوكربريغ هذا التعهد يف منش�ور عى «فيس�بوك» ،جاء بعد أيام
من اس�تقالة موظفني من الرشطة وادعاء بعضهم أنه اس�تمر يف خلق
أعذار لعدم تحدي ترمب.
وق�ال زوكربريغ« :أع�رف أن كثريين منكم يعتقد أن�ه كان يتعني علينا
تصنيف تعليقات الرئيس بش�كل ما األس�بوع املايض» ،مشريا إىل قراره
بع�دم حذف رس�الة ترمب التي تضمنت عبارة «عندم�ا يبدأ النهب يبدأ
إطالق النار».
وأضاف« :س�نراجع سياس�اتنا التي تس�مح باملناقش�ات والتهديدات
باس�تخدام الدول�ة الق�وة ملعرف�ة م�ا إذا كان هناك أي تعدي�الت علينا
اتخاذها .سنراجع الخيارات املحتملة ملعالجة املحتوى الذي يمثل خرقا ً
أو خرقا ً جزئيا ً برصف النظر عن قرار تركه أو حذفه».
وتقىض سياسة «فيسبوك» إما برك املنشور أو بحذفه .وقال زوكربريغ
إنه اآلن ستجري دراسة خيارات أخرى .لكنه أضاف« :أخىش أن يتضمن
هذا األس�لوب ما يجعلنا نحرر املحتوى ال�ذي ال نحبذه حتى لو لم يكن
ينتهك سياساتنا».

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

اليــوم (أمــس) اإلصابــات يف الفــروس جبميــع احملافظــات
العراقية بإستثناء نينوى ودهوك يبدو ان احلظر وعدم وجود
دوام او عمــل قد ســاهم يف جتمعات مناطقية شــعبية وأعطى
نتائج عكسية حيث ســجلت حاالت اإلصابة يف العراق ()1252
إصابة مع وجود  331حالة شفاء و  33حالة وفاة
حفظ اهلل العراق وشعبه والعامل أمجع .

لدينــا حكومــة كاملــة االن وجاء الوقــت لتنفيــذ برناجمها
احلكومــي و ارادتها السياســية من اجل احــداث اثر واضح و
ملموس و يرى بعني الشارع اجملردة.

عبد الرحمن الجبوري

الصفح�ات بس�حب ه�ذا املنش�ور
الكاذب فورا ً وشكراً».
واس�تكملت»« :جعنا للحكي الفايض
وتلفي�ق خب�ار كذابة عن لس�اني! يا
عم�ي الدن�ي وي�ن وانتو وي�ن؟ ..كل
يش ع�م يص�ري حوالينا و بع�د يف ناس
باله�ا فايض بقصص تافهة وأكاذيب الله
يشفي».

هيفاء وهبي تشكر نوال الزغبي

ش�كرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ،مواطنتها
الفنان�ة ن�وال الزغبي ،بعد ترصيح�ات األخرية يف
برنامج «ضحك ولعب وجد» عرب فضائية «.»mtv
وأعادت هيفاء نرش مقط�ع الفيديو الذي تحدثت
به نوال عنها ،وكتبت« :شكرا ً عزيزتي نوال» ،لرد
عليها األخ�رية« :أنا دائما ً فخورة ب�ك ،أيتها املرأة
القوية» .وكانت نوال ،قد أكدت أنها تقف إىل جانب
املرأة بأي قضية ،ودائما ً ما تحاول توضيح ذلك من
خالل مواقفها وترصيحاتها اإلعالمية والصحفية،
وحني ُس�ئلت عن رأيها يف هيفاء ،قالت أنها امرأة
جميل�ة ،وأعلنت ع�ن تأييدها لوهب�ي يف قضيتها
مع مدير أعمالها الس�ابق امللح�ن املرصي محمد
وزيري .وأشارت نوال الزغبي إىل أنها تتعاطف مع

املرأة ضد الرج�ل يف أي قضية ،واعتربت أن هيفاء
وهبي ع�ى حق دون معرفة تفاصي�ل القضية أو
أس�بابها ،إذ قالت»:الله ينرصه�ا  ..بحبك هيفا».
يُذكرأن خالفات اندلع�ت مؤخرا ً بني هيفاء وهبي
ومدي�ر أعمالها الس�ابق املرصي محم�د وزيري،
وق ّدم�ت النجم�ة اللبناني�ة بالغ�ا ً ض�ده بس�بب
اس�تيالئه عى أموال م�ن ال�رشكات املنتجة التي
تعاقدت معه�ا يف مرص .واتهم�ت الدعوى محمد
الوزي�ري ،باالس�تيالء عى نح�و  63مليون جنيه
م�ن أموالها أي قراب�ة  4مالي�ني دوالر ،واملفاجئ
أن محم�د الوزيري رفع دعوى قضائية أمام نيابة
ق�رص النيل يف القاهرة يطالب فيها بإثبات زواجه
رسا ً من هيفاء وهبي.

أمينة خليل :شابات كثيرات سيتفاعلن
مع شخصية عالية

رصاع األجيال واستقاللية املرأة سعيا ً
إىل تحقيق ذاته�ا وقضايا اجتماعية
ع�دة ،تطرحها الدرام�ا االجتماعية
«ليه أل» للمخرج�ة مريم أبو عوف،
تأليف ورش�ة
و م�ن

كتابة بإرشاف مري�م نعوم وبطولة
أمينة خليل وهالة صدقي وآخرون،
وس�يُعرض عى «ش�اهد  »VIPمن
«عروض شاهد األوىل» .يطرح العمل
قصة عالية الش�ابة التي تبحث عن
تحقي�ق ذاته�ا بعيدا ً ع�ن الضغوط
العائلي�ة الت�ي يفرضه�ا األهل عى
أوالده�م خصوص�ا ً ع�ى البن�ات
بحك�م العادات والتقالي�د ،فقرّرت
املش�اركة يف إح�دى املس�ابقات
س�اعية إىل الحصول عى منحة
دراس�ية علها تنجح يف تحقيق
مرشوعه�ا .الجدي�ر بالذكر أن
ً
كام�ال يف 15
«لي�ه أل» ،يُعرض
حلقة عى شاهد  ،VIPويتناول
قضاي�ا ع�دة أبرزه�ا االختالف
ب�ني األجي�ال يف الفك�ر واألخالق

والتكنولوجي�ا ،باإلضافة إىل التطرّق
لقضاي�ا مجتمعي�ة يمر به�ا األبناء
ويع�رض عليه�ا األب�اء .ويضم إىل
كالً
جانب أمينة خليل وهالة صدقي ّ
من ش�ريين رضا ،هاني عادل ،عمر
الس�عيد ،محمد الرشنوبي ،محسن
محيي الدين ،مرييت عمر الحريري،
عمر الشناوي ،أحمد حسنني صدقي
صخ�ر وآخري�ن ،وه�و م�ن تأليف
ورش�ة كت�اب تتألّ�ف م�ن صاحبة
الفك�رة دينا نجم بمش�اركة محمد
مجدي وإرشاف مريم نعوم وبإدارة
املخرج�ة مري�م أبو ع�وفُ .تعرض
الدرام�ا االجتماعي�ة املرصي�ة «ليه
أل» ضم�ن  15حلقة يف ثالث حلقات
أسبوعياً ،كل خميس وجمعة وسبت
عى شاهد .VIP

