إدراج رواتب املعينني اجلدد على رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مالك الرتبية يف موازنة ٢٠٢٠
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
اعلن محافظ بغداد ،محمد جابر العطا ،امس
األربعاء ،عن ادراج وزارة املالية تخصيصات املعينني
الجدد عىل مالك مديريات الرتبية الست ضمن
موازنة العام الجاري.وقال العطا ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إن “وزارة املالية /دائرة
املحاسبة /النقدية استجابت ملخاطبات محافظة
بغداد ومديريات الرتبية الست واعلنت بكتاب
رسمي ادراج تخصيصات رواتب املعينني الجدد
عىل مالك مديريات الرتبية (الرصافة االوىل والثانية
والثالثة ،والكرخ االوىل والثانية والثالثة) ضمن
مرشوع قانون املوازنة االتحادية لسنة .”٢٠٢٠

صندوق اإلسكان يعلن استئناف تسلم
األقساط ما مل يصدر قرار بتأجيله

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
َ
افصح صندوق اإلسكان ،امس األربعاء ،عن انه سيستأنف تسلم اقساط القروض املمنوحة
للمواطنني بعد عودة الدوام الرسمي ،ما لم يرد قرار مركزي بتأجيلها ،اسوة بما حصل
لألشهر الثالثة املاضية.وقال مديرعام الصندوق التابع لوزارة االعمار واالسكان والبلديات
العامة ،ضياء موجد عبد الله ،يف ترصيح صحفي :إن وزارته “وبناء عىل توجيهات خلية
االزمة التي تشكلت ضمن آليات مواجهة جائحة فريوس كورورنا ،كانت قد قررت تأجيل
استيفاء اقساط القروض املمنوحة للمواطنني لثالثة اشهر هي :اذار ونيسان وايار”.
وأضاف عبد الله :أن الصندوق سيستأنف تسلم اقساط القروض لشهر حزيران الحايل،
ما لم يرد قرار مركزي بتأجيل ذلك من الوزارة او من البنك املركزي العراقي ،كون مبالغ
االقساط كانت بمبادرة منه .الفتا اىل« :ان الصندوق يف حال استئناف التسديد فإنه سيجبي
مبالغ شهر حزيران وليس االشهر الثالثة التي شملت بتأجيل التسديد”.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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العدد 7264 :الخميس  11حزيران 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7264 Thu 11 Jun 2020

وسط حتذيرات من املساس برواتب املوظفني واملتقاعدين

املالية النيابية لـ  :االصالحات احلكومية ستؤثر على شرائح كبرية وال ميكن متريرها دون موافقة الربملان
يش�هدها الب�الد ع�ىل وش�ك االنفراج،
الس�يما بعد ارتف�اع اس�عار النفط اىل
اكث�ر م�ن  45دوالرا للربمي�ل ،وكذل�ك
يمكن الرتكي�ز واالعتماد عىل االيرادات
غ�ري النفطي�ة كاملناف�ذ الحدودي�ة
والرضائب واستحصال ديون الرشكات
وغريه�ا ،مؤك�دة ان هن�اك مقرتحات
ع�دة يمك�ن اللج�وء اليه�ا م�ن دون
التاث�ري عىل املواطن البسيط.واش�ارت
اىل ان تخفيض روات�ب الدرجات العليا
والرئاس�ات الثالث يع�د رضورة ملحة
وس�يوفر ام�واال كب�رية للدول�ة لكون
رواتبهم عالية جدا ،مبينة ان الربملان لن
يسمح بايقاف او استقطاع رواتب أي
رشيحة من رشائ�ح املجتمع.وتابعت:
ان االصالح�ات املالية التي تعمل عليها
الحكومة اىل االن ليست ضمن املستوى
املطلوب وستؤثر عىل الكثرب من الفئات
باملجتمع السيما املتقاعدين ،حيث انها
لن تمرر دون موافقة الربملان.

الزوراء /حسني فالح:
ح�ذرت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،م�ن
املساس برواتب املوظفني واملتقاعدين
وبع�ض فئ�ات املجتم�ع بذريع�ة
االصالحات املالية ،وفيما اشارت اىل ان
االصالح�ات التي قامت به�ا الحكومة
س�تؤثر عىل رشائح كبرية من املجتمع
وال يمك�ن تمريره�ا دون موافق�ة
الربمل�ان ،انتق�د ع�دد م�ن املواطن�ني
االج�راءات الت�ي تعت�زم الحكوم�ة
اتخاذها ،مهددين بالخروج بتظاهرات
كبرية احتجاجا عىل تلك القرارات.
وقالت عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية
النائ�ب محاس�ن حم�دون يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان اللجنة املالية النيابية
ترفض رفضا قاطعا املس�اس برواتب
املوظف�ني واملتقاعدي�ن واي رشيح�ة
باملجتم�ع ،الن ه�ذا يعد قوت الش�عب
وال يمك�ن الي جه�ة ان تتالع�ب
به.واضاف�ت :ان املؤرشات االقتصادية
جميعه�ا تدل عىل ان االزمة املالية التي

اكد ان احلوار املرتقب مع واشنطن اوىل عناصره السيادة

الكاظمي يوجه من املوصل بتقليل معاناة النازحني
وتسهيل عودتهم اىل مناطق سكناهم

تفاصيل ص2

التقاعد  :استقطاع الرواتب مت بنا ًء على قرار جمللس الوزراء وإيقاف رواتب رفحاء مؤقتاً
بغداد /الزوراء:
أص�درت هيئ�ة التقاعد الوطني�ة  ،بيانا ً بش�أن
استقطاع جزء من رواتب املتقاعدين ،مشرية اىل
أن االس�تقطاع تم بناء عىل قرار ملجلس الوزراء،
فيما اكدت ايقاف رواتب محتجزي رفحاء بشكل
مؤق�ت .وقال�ت الهيئة يف بي�ان ام�س االربعاء،

تلقت “ الزوراء” نس�خة منه“ ،اليوم ولله الحمد
رصفت رواتب املتقاعدين لش�هر حزيران ،٢٠٢٠
ونوض�ح لالخ�وه املتقاعدين بأن تم اس�تقطاع
نس�بة من رواتبهم بناء عىل قرار مجلس الوزراء
يف  ،٢٠٢٠/٦/١وحسب النسب التاليه:
املتقاعد الذي راتبه  ٥٠٠ألف دينار بالش�هر غري

مشمول باالستقاع.
املتقاع�د الذي يتقاضا راتب  ٦٠٠ألف دينار مبلغ
االستقطاع ٦٠ألف دينار.
املتقاع�د ال�ذي يتقاض�ا رات�ب  ٧٠٠ال�ف دينار
شهريا مبلغ االستقطاع  ٧٧ألف.
املتقاع�د ال�ذي يتقاض�ا رات�ب  ٨٠٠أل�ف دينار

شهريا مبلغ االستقطاع  ٩٦ألف.
املتقاع�د ال�ذي يتقاض�ا رات�ب  ٩٠٠أل�ف دينار
شهريا مبلغ االستقطاع  ١١٧ألف.
املتقاع�د ال�ذي يتقاض�ا رات�ب  ٩٥٠أل�ف دينار
شهريا مبلغ االستقطاع  ١٢٨ألف.

تفاصيل ص2

الالمي يستجيب ملناشدة الصحفي داود الساعدي و يليب متطلبات املالكات الطبية

ص3

الصحة العاملية حتذر من مرور العراق مبشاهد إيطاليا وتنتقد الرتاخي باحلظر

ص4

بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي،
ام�س االربع�اء ،ان الح�وار االس�رتاتيجي
املرتقب مع الوالي�ات املتحدة اوىل عنارصه
الس�يادة وتحقي�ق مصلح�ة البل�د ،فيم�ا
وجه بتس�هيل ع�ودة النازح�ني اىل مناطق
س�كناهم.وذكر بيان ملكت�ب رئيس الوزراء
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان رئي�س
مجلس ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي ،زار
العوائ�ل النازح�ة يف مخيّ�م الس�المية يف
منطقة النمرود ،بمحافظ�ة نينوى ،ووجّ ه
خالل الزي�ارة دوائر املحافظة بإعداد قوائم
شاملة وتفصيلية ألعداد النازحني.واضاف:
كم�ا وجّ ه باتخ�اذ اإلج�راءات الالزمة التي
م�ن ش�أنها تقلي�ل معاناته�م وتس�هيل
عودتهم اىل مناطق سكناهم األصلية ،حيث

يضم ه�ذا املخيّ�م العوائل الت�ي نزحت من
مناط�ق الب ّعاج والحرض وربيعة ،فضالً عن
النازحني من الساحل األيمن ملدينة املوصل،
الذين اضطروا اىل ترك مناطق سكناهم إبّان
السيطرة الرببرية التي فرضها تنظيم داعش
اإلرهاب�ي املندحر.وتعه�د يف حديث�ه ألبناء
املحافظة بأن تعم�ل الحكومة بكل قدراتها
ألج�ل إيجاد ح�ل دائ�م ملش�كلة النازحني،
وإنه�اء معاناتهمّ .
وبني الكاظمي أن الحال
الراهن ،والضائقة االقتصادية التي يمر بها
الع�راق اليوم ،إنما حدث�ت نتيجة تراكمات
األخط�اء ،واالعتم�اد عىل النف�ط كمصدر
أسايس ،بينما كان األوىل تنشيط القطاعات
األخ�رى ،كالزراع�ة والصناعة والس�ياحة،
لتكون رافدا ً قويا ً يدعم االقتصاد الوطني.

تفاصيل ص2

الكعيب يطالب بإقالة وكيل وزارة املالية

الربملان ُيصوت على قرار يرفض فيه االستقطاع من رواتب املوظفني واملتقاعدين
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
ص�وت مجل�س الن�واب يف جلس�ته
االعتيادي��ة الت�ي عقده�ا متأخ�را
ع�ن موعده�ا املق�رر لثالث س�اعات
واس�تمرت حت�ى املس�اء  ،ع�ىل قرار
برفض اي استقطاع برواتب املوظفني
كافة واملتقاعدين.ونص القرار النيابي
ع�ىل (رف�ض اي اس�تقطاع لروات�ب
املوظف�ني و املتقاعدي�ن كاف�ة ب�أي
ش�كل من اإلشكال بش�كل مبارش او
غري مبارش ورفض فرض اي رضائب

عىل رواتبهم  ،عىل ان ال يش�مل القرار
الجدي�د الرئاس�ات الث�الث وال�وزراء
والن�واب والدرج�ات الخاصة(.وجاء
الق�رار النيابي الجديد بعد سلس�ل�ة
اعرتاض�ات نيابية حادة اطلقها نواب
الكت�ل واملحافظ�ات وممث�ي اللجان
النيابي�ة ردا عىل ق�رار حكومي مثري
للجدل باس�تقطاع رواتب املتقاعدين
واملوظفني  ،االمر الذي جعل الجلس�ة
تتأخر عن موعدها لثالث ساعات حيث
عقدت اللجنة املالية النيابية اجتماعا

بغداد /الزوراء:
قررت رئاس�ة برملان إقليم كردس�تان العراق،
تعليق أعمالها ملدة أس�بوعني ،عقب تس�جيل
إصاب�ات بفريوس كورونا ،ألح�د األعضاء و3
م�ن موظف�ي الربملان.وقالت رئاس�ة الربملان
يف بي�ان لها ام�س االربعاء“ :أعض�اء مجلس
الرئاس�ة و 197عض�وا وموظف�ا خضع�وا
للفحص الطبي وف�ق التعليمات الصادرة من

وزارة الصحة”.وأعربت عن أس�فها لتس�جيل
عدد من الحاالت املوجبة (مصابة) بعد ظهور
نتائج الفحص عن الفريوس.وتابع البيان ،أن
“رئاس�ة برمل�ان اإلقليم قررت تعلي�ق أعماله
كافة ملدة أس�بوعني” ،داعية األعضاء ممن لم
يخضع�وا إىل الفحص الطب�ي إلجراء الفحص
ب�أرسع وق�ت ممك�ن ،وتس�ليم النتائ�ج إىل
مجلس رئاسة الربملان.

برملان كردستان يعلق أعماله
ألسبوعني بسبب إصابات بكورونا

الدوالر يرتاجع نسبيا يف األسواق
احمللية

بغداد /الزوراء:
سجلت أس�واق العملة األجنبية يف العراق،
ام�س األربع�اء ،إنخفاضا ً يف س�عر رصف
ال�دوالر األمريكي مقاب�ل الدينار العراقي.
وكان�ت أس�عار بي�ع ورشاء ال�دوالر يف

رشكات ومكاتب الصريفة ،كاآلتي :س�عر
البي�ع لل�دوالر الواح�د  1242.5ديناراً ،أي
 124ألف�ا ً و 250دين�ارا ً للمائ�ة دوالر .أما
س�عر الرشاء لل�دوالر  1232.5دين�اراً ،أي
 123ألفا ً و 250دينارا ً للمائة دوالر.

احلكومة األردنية :ال حصانة لفاسد
والقانون فوق اجلميع
عمان /متابعة الزوراء:
أكد رئيس ال�وزراء األردني عمر الرزاز ،أن امللك
عب�د الله الثاني ،ركز يف اجتم�اع الحكومة عىل
بع�ض القضاي�ا املحلي�ة ،وأبرزه�ا الجدي�ة يف
مكافحة الفس�اد ،وس�يادة القانون وتطبيقه
عىل الجميع.وأشار إىل حرص الحكومة عىل نهج
الش�فافية واملكاش�فة وتوخي الدق�ة والعدالة
يف جمي�ع إج�راءات محارب�ة الفس�اد وصوال
للحقيقة.ولفت الرزاز إىل ما تم إنجازه ،من أجل
تعزي�ز النزاه�ة ومكافحة الفس�اد يف املجالني

الترشيعي واإلجرائي ،لتحصني ديوان املحاسبة
والهيئ�ة ،وزي�ادة االطالع عىل النم�و يف الثروة
للمسؤولني ومنع تقادم الجرائم يف االعتداء عىل
امل�ال العام.وأكد أن االقتص�اد األردني كان وال
يزال منفتحا ويشجع االستثمار ويحفزه .وأكد
أن ذل�ك ال يعني الس�ماح بالتهرب الرضيبي أو
غس�يل األموال ،وأن الحكومة اتخذت مجموعة
من اإلجراءات ملالحقة املتهربني رضيبيا.ولفت
إىل أن الهيئة كان لها وس�يكون لها دور كبري يف
ضمان االلتزام بالقوانني واألنظمة.

مغلق�ا بحضور النائ�ب االول لرئيس
الربملان حسن الكعبي مع وزير املالية
ع�ي ع�الوي ومدير املوازن�ة يف وزارة
املالية طيف س�امي ومحاف�ظ البنك
املركزي عي العالق ملناقشة استقطاع
الرواتب واالزم�ة املالية.لكن مجريات
ذل�ك االجتم�اع املغلق لم تك�ن ودي�ة
 ،حي�ث طال�ب النائ�ب االول لرئي�س
مجلس النواب حس�ن الكعبي  ،رئيس
مجل�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي
باقال�ة وكي�ل وزارة املالي�ة طي�ف

سامي ،لعدم احرتامها مجلس النواب
وتضييعها لحقوق الش�عب العراقي ،
كما دعا الكعبي اللجنة املالية النيابية
اىل بيان موقفها ازاء استقطاع رواتب
املوظف�ني واملتقاعدي�ن والروات�ب
التعويضية لذوي الش�هداء والسجناء
السياسيني.ومع بدء الجلسة  ،ارج�ئ
مجلس النواب التصويت عىل مرشوع
قان�ون االق�رتاض املح�ي والخارجي
لتموي�ل العج�ز امل�ايل لع�ام ، ٢٠٢٠
حيث وجهت رئاس�ة الربمل�ان اللجنة

املالية بعقد اجتماع مش�رتك ملناقشة
االزم�ة االقتصادية وم�رشوع قانون
االق�رتاض بحض�ور الن�واب واللجان
املختص�ة.اىل ذل�ك تعه�دت اللجن�ة
القانوني�ة النيابية باتخ�اذ االجراءات
القانونية كافة التي من شأنها إيقاف
الق�رارات و الترصف�ات الحكومي�ة
غ�ري املحس�وبة  ،ووصفت ذل�ك بانه
دليل عج�ز الس�لطة التنفيذية وعدم
تمكنه�ا م�ن ح�ل األزمة.واك�د نائب
رئيس اللجنة محمد الغزي  ،يف مؤتمر

صحف�ي حرضته « ال�زوراء « ،رفض
املخالفات الدس�تورية التي يقوم بها
مجلس ال�وزراء تجاه ق�وت املواطن
العراق�ي ومس�تحقات املوظف�ني
واملتقاعدي�ن خط أحمر بالنس�بة لنا
 ،ألن املس�اس به�ا مس�اس بجه�ود
املتقاعدي�ن واملوظف�ني ومابذل�وه
خدم�ة لوطنه�م  ،مطالب�ا الدول�ة
بالبح�ث ع�ن مق�درات مالي�ة أخرى
وتنفي�ذ س�رتاتيجيات اني�ة للخروج
م�ن األزمة ب�دال من اس�تهداف قوت

املواطن البس�يط بال رحم�ة « ،مبينا
ان « الحكومة فض�ال عن ذلك ترتكب
مخالفات دس�تورية واضحة بحسب
امل�واد  ٤٧اوال  ،و ٦١أوال و ٨٠ثالث�ا
و  ٢٨أوال م�ن الدس�تور العراق�ي»
.وعرب عدد كبري من املتقاعدين ،امس
االربع�اء ،عن س�خطهم مل�ا وصفوه
بأنه «رسقة يف وضح النهار» يف اشارة
اىل االستقطاع يف رواتبهم ،معربني عن
اس�تعدادهم للتظاهر م�ن اجل اعادة
رواتبهم عما كانت عليه.

تسجيل  34وفاة يف ست حمافظات
السودان :البشري كان يتقاضى  20مليون
اجلائحة تتخطى الـ 15الفا يف العراق بعد تسجيل
دوالر شهريا
الصحة  1146إصابة جديدة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس االربع�اء ،املوقف
الوبائ�ي اليومي لإلصابات املس�جلة لف�ريوس كورونا
املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت تس�جيل  1146اصابة
جدي�دة و 34حالة وفاة يف س�ت محافظات و 383حالة
ش�فاء بالف�ريوس ،ح�ددت دائرت�ي الرصاف�ة والكرخ
التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذكرت
ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت “الزوراء” نس�خة من�ه :انه تم
فح�ص ( )٧٨٣٥نموذج�ا يف املخت�ربات املختص�ة يف
الع�راق كافة لي�وم امس وبذل�ك يكون املجم�وع الكي
للنم�اذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل املرض يف العراق
(.)٣٣٠٥٢٦واضاف�ت ،ان مخترباته�ا س�جلت لي�وم
امس ( )١١٤٦ا ٕصابة يف الع�راق موزعة كالتايل :بغداد/

الرصافة ،٢١٩ :بغداد /الكرخ ،١٤٩ :مدينة الطب،١١٤ :
النج�ف ،١٠١ :الب�رصة ،٦٢ :الس�ليمانية ،١١٣ :اربيل:
 ،٦٠ده�وك ،٢ :كرب�الء ،٢٤ :واس�ط ،٣٧ :كركوك،١٧ :
دي�اىل ،١٤ :بابل ،٧٣ :ميس�ان ،٣٤ :ذي قار ،٩٩ :املثنى:
 ،٧صالح الدين ،١١ :االنبار ،٦ :نينوى.٤ :واشارت اىل ان
عدد الش�فاء٣٨٣ :حالة  ،وكما ي�ي :بغداد /الرصافة:
 ،٥٥بغداد /الكرخ ،١١٦ :مدينة الطب ،١٨ :النجف،١٢ :
البرصة ،٢٣ :اربيل ،٤ :كربالء ،٣٣ :كركوك ،٢ :واس�ط:
 ،٤٩ذي ق�ار ،٥٠ :بابل ،١٦ :ميس�ان ،٥ :مبينة ان عدد
الوفي�ات  ٣٤ :حال�ة :بغ�داد /الرصاف�ة ،١٦ :بغ�داد/
الك�رخ ،٧ :مدينة الطب ،٣ :الس�ليمانية ،٢ :كربالء،١ :
دياىل ،١ :واسط ،٣ :املثنى.١ :

تفاصيل ص2

الخرطوم /متابعة الزوراء:
أعلنت الس�لطات الس�ودانية ،عن فتح بالغ
جدي�د ض�د الرئيس املع�زول عمر البش�ري،
كاش�فة ع�ن املرت�ب ال�ذي كان يتقاض�اه.
وكش�ف نائب لجنة إزالة التمكني ومحاربة
الفس�اد واس�رتداد األموال وعض�و املجلس
السيادي محمد الفكي سليمان ،خالل مؤتمر
صحف�ي ،بالقرص الجمه�وري ،أن “اللجنة
عث�رت عىل حس�اب خ�اص باس�م الرئيس
املع�زول بالرق�م  2716يف بن�ك أم درم�ان
الوطني كان�ت تحول خالله نثرية ش�هرية
بقيمة  20مليون دوالر تناقصت إىل  8مليون
دوالر حت�ى وصلت أخ�ريا إىل  3مليون دوالر
وذل�ك حت�ى بعد س�قوط النظ�ام ،وتدهور
األوض�اع االقتصادية يف البالد”.يف الس�ياق،

قال عضو اللجنة ص�الح مناع ،إن “الرئيس
املخل�وع ،أق�ر خ�الل التحقيق�ات أن جزءا
م�ن األموال كانت تس�تخدم يف رشاء العملة
م�ن الس�وق الس�وداء”.بدوره ،ذك�ر عضو
اللجنة وجدي صالح ،أن “الحس�اب الذي تم
رصده باسم املخلوع حساب شخيص باسم
عمر البش�ري” ،ومىض قائ�ال“ :هذه ميزانية
خاص�ة بالبش�ري يف حس�ابه الخ�اص ول�م
يتخل عنه�ا حتى لحظة س�قوطه”.وكانت
محكم�ة س�ودانية أص�درت يف ديس�مرب/
كانون األول املايض ،أول حكم عىل البش�ري،
ومدته عامان ،يف تهم فس�اد .ويواجه كذلك
محاكمات وتحقيق�ات فيما له صلة بمقتل
محتجني ،ودوره يف انقالب عام  ،1989الذي
أتى به إىل السلطة.

تونس بدون إصابات لليوم السادس على التوالي

“الفيالقة” بدل “كورونا” ..حتذير من فريوس “قاتل” خيتبئ لالنقضاض على البشرية

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بالوباء حول العالم
 7,326,311مصاب�اً ،ت�ويف منهم أكثر
من  413,765ش�خصاً ،وفيما بلغ عدد
املتعاف�ني عامليا ً  3,606,125ش�خصاً،
أعلن�ت تون�س ع�دم تس�جيل إصابات
لليوم السادس عىل التوايل ،يف حني حذر
خرباء م�ن ف�ريوس “غام�ض وقاتل”
يحمل اس�م “الفيالقة” وس�يحل محل
كورونا.عربي�ا ،تجاوز ع�دد اإلصابات
املُعلنة ،أمس األربعاء 377287 ،إصابة

(باس�تثناء أرقام األرايض الفلسطينية
املحتل�ة املعلن�ة م�ن قب�ل االحت�الل
اإلرسائي�ي)ُ ،
وس ِّ�جلت من بينه�ا أكثر
من  4946وفاة ،فيما بلغ عدد املتعافني
أكث�ر م�ن  222238متعافياً.وتحاف�ظ
الس�عودية ع�ىل املرتب�ة األوىل عربيا ً يف
عدد املصابني ب�� 112288مصاباً ،تويف
منه�م  819وتع�اىف  ،77954تليها قطر
الت�ي أحص�ت إصابة  73595ش�خصا ً
ووفاة  66وتعايف  49413شخصاً.

تفاصيل ص2

ترامب والسيسي يبحثان تطورات أزميت سد النهضة وليبيا

القاهرة /متابعة الزوراء:
أعلن�ت الرئاس�ة املرصي�ة أن الرئيس عبد الفتاح الس�ييس
أج�رى اتصاالً هاتفيا ً مع الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب،
فيم�ا حذر وزي�ر الخارجية األمريكي ماي�ك بومبيو الليبني
من” التدخل الرويس “.وقال املتحدث الرسمي باسم رئاسة
مرص الس�فري بس�ام رايض ، ،بأنه تم خالل االتصال تبادل
وجهات النظر حول تطورات الوضع يف ليبيا ،يف ضوء إطالق
مب�ادرة “إعالن القاهرة”” ،حيث أع�رب الرئيس ترمب عن

ترحيب�ه بالجه�ود املرصي�ة لتحقيق التس�وية السياس�ية
لألزمة وإلنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطالق النار يف ليبيا،
وتفعيل إرادة الش�عب الليب�ي يف تحقيق األمن واالس�تقرار
لبالده.وأضاف أنه تم خالل االتصال تناول بعض املوضوعات
ذات الصل�ة بالعالق�ات الثنائية االس�رتاتيجية ب�ني البلدين
الصديقني ،وكذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات املوقف الحايل
مللف سد النهضة واملفاوضات الثالثية ذات الصلة.

تفاصيل ص2

العدد 7264 :الخميس  11حزيران 2020

التقاعد  :استقطاع الرواتب مت بنا ًء على قرار
جمللس الوزراء وإيقاف رواتب رفحاء مؤقتاً
بغداد /الزوراء:
أصدرت هيئة التقاعد الوطنية  ،بيانا ً
بشأن استقطاع جزء من رواتب
املتقاعدين ،مشرية اىل أن االستقطاع تم
بناء عىل قرار ملجلس الوزراء ،فيما اكدت
ايقاف رواتب محتجزي رفحاء بشكل
مؤقت.
وقالت الهيئة يف بيان امس االربعاء ،تلقت
« الزوراء» نسخة منه« ،اليوم ولله الحمد
رصفت رواتب املتقاعدين لشهر حزيران
 ،٢٠٢٠ونوضح لالخوه املتقاعدين بأن
تم استقطاع نسبة من رواتبهم بناء
عىل قرار مجلس الوزراء يف ،٢٠٢٠/٦/١
وحسب النسب التاليه:
املتقاعد الذي راتبه  ٥٠٠ألف دينار بالشهر
غري مشمول باالستقاع.
املتقاعد الذي يتقاضا راتب  ٦٠٠ألف
دينار مبلغ االستقطاع ٦٠ألف دينار.
املتقاعد الذي يتقاضا راتب  ٧٠٠الف
دينار شهريا مبلغ االستقطاع  ٧٧ألف.
املتقاعد الذي يتقاضا راتب  ٨٠٠ألف
دينار شهريا مبلغ االستقطاع  ٩٦ألف.
املتقاعد الذي يتقاضا راتب  ٩٠٠ألف
دينار شهريا مبلغ االستقطاع  ١١٧ألف.
املتقاعد الذي يتقاضا راتب  ٩٥٠ألف
دينار شهريا مبلغ االستقطاع  ١٢٨ألف.

No: 7264 Thu 11 Jun 2020

اكد ان احلوار املرتقب مع الواليات املتحدة اوىل عناصره السيادة وحتقيق مصلحة البلد

الكاظمي يوجه من املوصل بتقليل معاناة النازحني وتسهيل
عودتهم اىل مناطق سكناهم

املتقاعد الذي يتقاضا راتب  ١٠٠٠مليون
دينار شهريا فأكثر يكون االستقطاع
.%١٥
واضافت« ،أما بخصوص رواتب الشهداء
مستمرة ولم يتم قطعها وشملت فقط
بنسب االستقطاع اسوة باملتقاعدين
ونؤكد لم يتم قطعها فقط شملت
باالستقطاع حسب النسب أعاله ،وأما
بخصوص السجناء واملعتقلني تم قطع
الرواتب للذين لديهم أكثر من راتب ،اي
سجني ولديه راتب سجناء وهو موظف أو
لديه راتب تقاعدي آخر ،فهذه الرشيحة
تم ايقاف رواتبهم لحني صدور تعليمات
من مجلس الوزراء بخصوص اختيار
الراتب االفضل».
وتابع« ،أما بخصوص محتجزين
رفحاء تم ايقاف رواتبهم لحني صدور
تعليمات بخصوص رواتبهم ،ونود أن
نوضح لالخوه املتقاعدين من السجناء
ومحتجزين رفحاء بأن رواتبهم تم
ايقافها لحني صدور تعليمات وألية
جديده تحدد نسبة القطع أو االختيار
للذين لديهم أكثر من راتب ،وليس قطع
الرواتب نهائيا فقط ايقاف موقت لحني
صدور تعليمات بخصوص مزدوجي
الرواتب ومحتجزي رفحاء».

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،امس
االربعاء ،ان الحوار االسرتاتيجي املرتقب
مع الواليات املتحدة اوىل عنارصه السيادة
وتحقيق مصلحة البلد ،فيما وجه بتسهيل
عودة النازحني اىل مناطق سكناهم.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،زار العوائل النازحة يف مخيّم
السالمية يف منطقة النمرود ،بمحافظة نينوى،
ووجّ ه خالل الزيارة دوائر املحافظة بإعداد
قوائم شاملة وتفصيلية ألعداد النازحني.
واضاف :كما وجّ ه باتخاذ اإلجراءات الالزمة
التي من شأنها تقليل معاناتهم وتسهيل
عودتهم اىل مناطق سكناهم األصلية ،حيث
يضم هذا املخيّم العوائل التي نزحت من
مناطق الب ّعاج والحرض وربيعة ،فضالً عن
النازحني من الساحل األيمن ملدينة املوصل،
الذين اضطروا اىل ترك مناطق سكناهم إبّان
السيطرة الرببرية التي فرضها تنظيم داعش
اإلرهابي املندحر.
وتعهد يف حديثه ألبناء املحافظة بأن تعمل
الحكومة بكل قدراتها ألجل إيجاد حل دائم
ملشكلة النازحني ،وإنهاء معاناتهم.

بومبيو حيذر الليبيني من «التدخل الروسي»

ترامب والسيسي يبحثان تطورات أزميت
سد النهضة وليبيا

املالية النيابية لـ

القاهرة /متابعة الزوراء:
أعلنت الرئاسة املرصية أن الرئيس عبد الفتاح السييس أجرى اتصاالً هاتفيا ً
مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،فيما حذر وزير الخارجية األمريكي مايك
بومبيو الليبني من» التدخل الرويس «.
وقال املتحدث الرسمي باسم رئاسة مرص السفري بسام رايض ، ،بأنه تم خالل
االتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع يف ليبيا ،يف ضوء إطالق
مبادرة «إعالن القاهرة» ،حيث أعرب الرئيس ترمب عن ترحيبه بالجهود
املرصية لتحقيق التسوية السياسية لألزمة وإلنهاء أعمال العنف بدعم وقف
إطالق النار يف ليبيا ،وتفعيل إرادة الشعب الليبي يف تحقيق األمن واالستقرار
لبالده.
وأضاف أنه تم خالل االتصال تناول بعض املوضوعات ذات الصلة بالعالقات
الثنائية االسرتاتيجية بني البلدين الصديقني ،وكذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات
املوقف الحايل مللف سد النهضة واملفاوضات الثالثية ذات الصلة.
يف غضون ذلك دعا وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو جميع األطراف
الليبية إىل العودة لطاولة الحوار ،وتوحيد جهودها يف سبيل منع أي دولة أخرى،
وبالدرجة األوىل روسيا ،من التدخل يف بالدها.
ورصح بومبيو أثناء موجز صحفي عقده امس األربعاء« :الوقت حان لجميع
الليبيني من كافة األطراف للترصف كي ال تتمكن روسيا أو أي دولة أخرى من
التدخل وانتهاك سيادة ليبيا لتحقيق مكاسبها».
وأشاد بقرار حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز الرساج و»الجيش الوطني
الليبي» بقيادة خليفة حفرت استئناف مفاوضات وقف إطالق النار تحت رعاية
األمم املتحدة ،معتربا إياه «خطوة أوىل جيدة وإيجابية للغاية».
وشدد عىل رضورة «بدء مفاوضات عاجلة وبحسن نية لوقف إطالق النار
وإعادة إطالق املفاوضات الليبية الليبية تحت رعاية األمم املتحدة».
وقال بومبيو إن «وضع ليبيا يف طريق االنتعاش االقتصادي يتطلب الحفاظ عىل
املنشآت النفطية وضمان الوصول القوي [للسلطات املعرتف بها] إىل املؤسسة
الوطنية للنفط».

الزوراء /حسني فالح:
حذرت اللجنة املالية النيابية ،من
املساس برواتب املوظفني واملتقاعدين
وبعض فئات املجتمع بذريعة
االصالحات املالية ،وفيما اشارت
اىل ان االصالحات التي قامت بها
الحكومة ستؤثر عىل رشائح كبرية
من املجتمع وال يمكن تمريرها
دون موافقة الربملان ،انتقد عدد
من املواطنني االجراءات التي تعتزم
الحكومة اتخاذها ،مهددين بالخروج
بتظاهرات كبرية احتجاجا عىل تلك
القرارات.
وقالت عضو اللجنة املالية النيابية
النائب محاسن حمدون يف حديث
لـ»الزوراء» :ان اللجنة املالية النيابية
ترفض رفضا قاطعا املساس برواتب
املوظفني واملتقاعدين واي رشيحة
باملجتمع ،الن هذا يعد قوت الشعب
وال يمكن الي جهة ان تتالعب به.
واضافت :ان املؤرشات االقتصادية
جميعها تدل عىل ان االزمة املالية التي
يشهدها البالد عىل وشك االنفراج،
السيما بعد ارتفاع اسعار النفط اىل
اكثر من  4٥دوالرا للربميل ،وكذلك
يمكن الرتكيز واالعتماد عىل االيرادات
غري النفطية كاملنافذ الحدودية

ّ
وبني الكاظمي أن الحال الراهن ،والضائقة
االقتصادية التي يمر بها العراق اليوم ،إنما
حدثت نتيجة تراكمات األخطاء ،واالعتماد
عىل النفط كمصدر أسايس ،بينما كان
األوىل تنشيط القطاعات األخرى ،كالزراعة
والصناعة والسياحة ،لتكون رافدا ً قويا ً يدعم
االقتصاد الوطني.
ويف سياق اخر ،عقد رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،اجتماعا بعدد من ممثيل

عشائر ووجهاء محافظة نينوى ،وذلك عىل
هامش زيارته اىل مدينة املوصل ،بمناسبة
الذكرى السادسة الحتاللها من قبل عصابات
داعش اإلرهابية.
وأكد الكاظمي يف بيان ملكتبه ،أن املوصل
الحدباء تمثل تأريخا وإرثا حضاريا وإنسانيا،
وقد تعرضت إلرهاب عصابات داعش ،وجرى
تحريرها بعد أن امتزجت دماء العراقيني
جميعا يف ملحمة بطولية يُفتخر بها.

وش ّدد الكاظمي عىل أهمية التعايش والتنوع يف
محافظة نينوى ،وع ّده ميزة وعنرص قوة لها،
وأكد أن نينوى تنهض وتزدهر بتكاتف أبنائها
من ّ
كل الطوائف واإلثنيات.
وأشار اىل التحديات التي تواجه الحكومة يف
املرحلة الراهنة ،حيث تستنفر ّ
كل جهودها
ملواجهة جائحة كورونا ،يف ظل أزمة مالية
تسبب بها انهيار أسعار النفط العاملية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ورثت
تركة ثقيلة ،واستلمت ميزانية خاوية ،نتيجة
سوء التخطيط واالعتماد الكيل عىل النفط،
وشدد عىل أن فرص النجاح متوفرة لبناء دولة
املواطنة.
وأشار الكاظمي اىل الحوار املرتقب مع الواليات
املتحدة األمريكية ،سيكون اوىل عنارصه هي
السيادة وتحقيق مصلحة البلد .
ّ
وبني الكاظمي خالل اللقاء أن املواطن هو
الحاكم الرشعي ،ويجب عدم االنزعاج من
جميع مطالبه ،بل السعي الجاد من أجل
تحقيقها.
ووعد الكاظمي ممثيل عشائر ووجهاء
محافظة نينوى ،بعقد جلسة ملجلس الوزراء
يف مدينة املوصل ،تخصص ملناقشة أوضاعها
واتخاذ القرارات بشأنها.

وسط حتذيرات من املساس برواتب املوظفني واملتقاعدين

 :االصالحات احلكومية ستؤثر على شرائح كبرية وال ميكن
متريرها دون موافقة الربملان

ديون
واستحصال
والرضائب
الرشكات وغريها ،مؤكدة ان هناك
مقرتحات عدة يمكن اللجوء اليها من
دون التاثري عىل املواطن البسيط.
واشارت اىل ان تخفيض رواتب
الدرجات العليا والرئاسات الثالث يعد
رضورة ملحة وسيوفر امواال كبرية
للدولة لكون رواتبهم عالية جدا،
مبينة ان الربملان لن يسمح بايقاف
او استقطاع رواتب أي رشيحة من
رشائح املجتمع.
وتابعت :ان االصالحات املالية التي
تعمل عليها الحكومة اىل االن ليست
ضمن املستوى املطلوب وستؤثر
عىل الكثرب من الفئات باملجتمع
السيما املتقاعدين ،حيث انها لن
تمرر دون موافقة الربملان ،داعية
اىل ايجاد اصالحات جذرية يف الدولة
كمحاربة الفساد وتقليل النفقات غري
الرضورية وايقاف استرياد املحاصيل
الزراعية مما ستوفر ايرادات اضافية
للدولة.
بدوره ،اعرب عضو اللجنة املالية
النيابية النائب عبد الهادي موحان ،عن
استغرابه لالجراءات الحكومية بشان
استقطاع رواتب املوظفني واملتقاعدين،
مشددا عىل اهمية اجراء اصالحات

جذرية لتوفري السيولة املالية دون
املساس باي رشيحة من املجتمع.
وقال موحان يف حديث لـ»الزوراء»:
نستغرب من وجود استقطاعات
برواتب املتقاعدين وبعض املوظفني
عىل الرغم من عدم وجود قرار من
مجلس الوزراء وال موافقة مجلس
النواب  ،داعيا هيئة التقاعد ووزارة
املالية بايضاح ذلك.
واشار موحان اىل ان االصالحات
الحكومية يجب ان ال تكون عىل
حساب املواطن الفقري وقوته اليومي،
مبينا ان أي استقطاعات بالرواتب ال
يمكن تنفيذها من دون ترشيع داخل
مجلس النواب  ،ليكون وفق آلية
محددة او وفق قانون التقاعد املوحد.
ودعا موحان الحكومة اىل عدم
املساس برواتب املواطنني سواء كانوا
موظفني او متقاعدين او غري ذلك،
النه سيؤثر عىل املستوى املعايش للبلد
يف ظل االزمات الراهنة.
من جهته ،انتقد املواطن (ح .م)،
االجراءات الحكومية االخرية التي
تدعي الحكومة انها اصالحات مالية
الستقطاع رواتب املوظفني واملتقاعدين
وحتى السجناء السياسيني وموظفي
االجهزة املنحلة.

وقال :اننا كنا نأمل من الحكومة
الجديدة ان تحسن املستوى
املعييش للمواطن من خالل زيادة
الرواتب واملخصصات واعطاء
املزيد من الخدمات وتقليل الروتني
والبريوقراطية ،اال اننا نتفاجئ
بقرارات استقطاع او ايقاف لرواتب
بعض الفئات من املجتمع.
واضاف :ان املواطنني لن يسكتوا وانما
سيخرجون بتظاهرات كبرية يف عموم
البالد احتجاجا عىل هذه القرارات
الجائرة ،الفتا اىل ان رواتب الرئاسات
الثالث واعضاء الربملان والدرجات
الخاصة تكلف الدولة مليارات
الدنانري سنويا لكونها عالية جدا
لم يتم املساس بها او تقليلها وانما
تاتي الحكومة لتقلل رواتب املوظفني
الصغار واملتقاعدين الذين ضحوا
بسنني حياتهم من اجل الوطن.
اما املتقاعد من موظفي االجهزة
املنحلة (م .ع) ،ناشد الحكومة
واعضاء مجلس النواب بعدم املساس
برواتبهم ،لكونها ضئيلة مقارنة
باملتقاعدين العسكريني وغريها.
وقال :انهم مواطنون عراقيون
وينتمون اىل هذا البلد وعملوا من اجل
خدمة البلد وليس لشخص معني او

لنظام معني ،مؤكدا ان رواتبهم ضئيلة
جدا ال تتجاوز الـ  ٥٠٠الف دينار
وبعضهم يتقاضون  4٠٠الف دينار
شهريا فقط ،يف ظل االزمات الراهنة
وارتفاع االسعار.
واضاف :ان عىل الحكومة والجهات
املختصة ان تميز بني املجرم والربيء
الذي خدم البلد ،الفتا اىل ان اغلبية
املتقاعدين من االجهزة املنحلة ليس
عليهم أي مؤرشات لكون اسمائهم
تم تدقيقها من قبل املساءلة والعدالة
والجهات االمنية بعد عام ٢٠٠3
والذين عليهم مؤرشات قد تم اعتقالهم
ومحاكمتهم.
هذا ويرى الخرباء االقتصاديون
ان االصالحات املالية التي تعمل
عليها الحكومة الحالية تفتقر اىل
الدراسات املستفيضة لكونها فكرت
اوال برواتب رشائح املجتمع تاركة
خلفها ابواب ومنافذ متعددة يمكن
اللجوء اليها لغرض تعظيم الواردات،
مؤكدين اهمية الرتكيز عىل القطاع
الخاص وفرض التعريفة الكمركية
عىل البضائع املستوردة واستحصال
الجبايات والرسوم يف املناقذ الحدودية
كلها يمكن ان توفر السيولة املالية
للدولة.

تسجيل  34وفاة يف ست حمافظات
اجلائحة تتخطى الـ 15الفا يف العراق بعد تسجيل الصحة  1146إصابة جديدة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء،
املوقف الوبائي اليومي لإلصابات املسجلة
لفريوس كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  ١١4٦اصابة جديدة و 34حالة وفاة يف
ست محافظات و 3٨3حالة شفاء بالفريوس،
حددت دائرتي الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه تم فحص ( )٧٨3٥نموذجا يف املختربات
املختصة يف العراق كافة ليوم امس وبذلك يكون
املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية
تسجيل املرض يف العراق (.)33٠٥٢٦
واضافت ،ان مخترباتها سجلت ليوم امس
( )١١4٦ا ٕصابة يف العراق موزعة كالتايل:
بغداد /الرصافة ،٢١٩ :بغداد /الكرخ،١4٩ :
مدينة الطب ،١١4 :النجف ،١٠١ :البرصة،٦٢ :

السليمانية ،١١3 :اربيل ،٦٠ :دهوك ،٢ :كربالء:
 ،٢4واسط ،3٧ :كركوك ،١٧ :دياىل ،١4 :بابل:
 ،٧3ميسان ،34 :ذي قار ،٩٩ :املثنى ،٧ :صالح
الدين ،١١ :االنبار ،٦ :نينوى.4 :
واشارت اىل ان عدد الشفاء3٨3 :حالة  ،وكما
ييل :بغداد /الرصافة ،٥٥ :بغداد /الكرخ،١١٦ :
مدينة الطب ،١٨ :النجف ،١٢ :البرصة،٢3 :
اربيل ،4 :كربالء ،33 :كركوك ،٢ :واسط،4٩ :
ذي قار ،٥٠ :بابل ،١٦ :ميسان ،٥ :مبينة ان
عدد الوفيات  34 :حالة :بغداد /الرصافة،١٦ :
بغداد /الكرخ ،٧ :مدينة الطب ،3 :السليمانية:
 ،٢كربالء ،١ :دياىل ،١ :واسط ،3 :املثنى.١ :
وتابعت :ان مجموع االٕصابات  ،١٥4١4 :اما
مجموع حاالت الشفاء ،٦٢١4 :بينما الراقدين
الكيل ،٨٧٧4 :اما الراقدين يف العناية املركزة:
 ،٨٨يف حني مجموع الوفيات.4٢٦ :
اىل ذلك ،اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة

الدكتور عبد الغني الساعدي ،تسجيل  ٢١٩حالة
اصابة جديدة بفريوس كورونا  ١٠منها خالل
املسح امليداني.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «صحة الرصافة سجلت  ٢١٩اصابة
جديدة موزعة كالتايل  :مسح ميداني  ١٠حاالت
موزعة  4يف االعظمية و ٦يف الكرادة  /مدينة
الصدر  ٥٥حالة ضمن محالت ،٥4٢ ،٥4١
،٥٢٨ ،٥٧٥ ،٥3٩ ،٥١٧ ،٥٥٢ ،٥4٦ ،٥٦١ ،٥3٥
 ،٥٥3 ،٥٢١ ،٥٢٠ ،٥3٢قطاعات ،4٦ ،3٩ ،٥٧
 /3١ ،٥٢الشعب  3٧حالة ضمن محالت ،3٥٧
،3٢٧ ،344 ،33٩ ،333 ،3١3 ،3٢٥ ،34٥ ،3٠٦
حي اور /الحسينية  ٩حالة محلة ٢٠٢ ،٢١١
حي الزهور  /النهروان حالة واحدة  /الكرخ
 ١٨حالة موزعة ضمن مناطق املنصور محلة
 ،٦٠٩الغزالية محلة  ،٦٦٥الدورة ،حي الجهاد،
الدولعي ،الوشاش ،السيدية محلة  ،٨33حي

العامل محلة  ،٨٠١الدورة /البلديات  ١٠حاالت
محلة  ،٧34 ،٧4٥ ،٧٥٧الزراعية ،حي املنتظر/
بغداد الجديدة  ٧حاالت محالت ،٧١٥ ،٧١٠ ،٧١4
شارع املسبح /الزعفرانية  ١٠حاالت ضمن
محالت  ،٩٥٩ ،٩4٠ ،٩٥٨ ،٩٥١دور املعلمني
الزراعي  /االمني حالة واحدة محلة / ٧3٥
املشتل حالة واحدة  /شارع فلسطني  ٢١حالة
ضمن محالت ،٥١٠ ،٥٠٥ ،٥٠٦ ،٥٠٢ ،٥٠٨ ،٥١٠
حي العقاري تقاطع النخلة ،تقاطع الصخرة،
ساحة بريوت /شيخ عمر حالة واحدة محلة
 / ١3١الكفاح حالتني محلة  / ١٠١الكرادة ٦
حاالت محلة  / ٩٠٥زيونة  3حاالت محلة ، ٧١٦
 / ٧١٨االعظمية وحي القاهرة  ١٧حالة ضمن
محالت  /3٢4 ،3٠٩ ،33٧ ،33٠ ،3٠٩الكريعات
 ٨حاالت محلة  / 334سبع ابكار حالة واحدة
محلة  / 3٢4صليخ حالة واحدة . 3٢٦
واضاف :ان «الحاالت جميعها حولت اىل الحجر

الصحي لتلقي العالج» ،مشريا اىل ان «العدد
الرتاكمي لالصابات ارتفع اىل  4١4٢تويف منهم
 ١٥١واكتسب الشفاء  ١٧٨٩ومتبقي قيد العالج
. »٢٢٠٢
واوضح الساعدي :ان «صحة الرصافة مستمرة
بحمالت التوعية والتثقيف والتعفري واملسح
امليداني للتحري عن االصابات» ،داعيا اىل «فرض
اجراءات اكثر تشديدا للمخالفني الجراءات
السالمة».
من جهتها ،اعلنت دائرة صحة الكرخ ،املوقف
الوبائي مع اعداد و عناوين الحاالت املسجلة يف
مستشفياتها بمرض فريوس كورونا املستجد
املعلنة ليوم امس.
وذكرت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
االصابات توزعت كالتايل :الدورة ١٠ /اصابات،
ابو دشري ١١ /اصابة ،حي الجهاد ٨ /اصابات،
الريموك ٥ /اصابات ،كرادة مريم ١ /اصابة،

الشعلة ١٨ /اصابة ،املنصور 4 /اصابات،
القادسية ٢ /اصابة ،الحرية ١٩ /اصابة،
االسكان ١ /اصابة ،حي الخرضاء ١ /اصابة،
ابو غريب ٥ /اصابات ،الكاظمية ١٦ /اصابة،
املحمودية ٢ /اصابة ،الحارثية 3 /اصابات،
الرحمانية 3 /اصابات ،العطيفية 4 /اصابات،
 ٢اصابة،
الطارمية ٢ /اصابة ،الطوبجي/
الغزالية ٦ /اصابات ،البياع ٢ /اصابة ،االعالم/
 4اصابة ،حي الجامعة ١ /اصابة ،حي العدل/
 ١اصابة ،حي العامل ٥ /اصابة ،چكوك١ /
اصابة ،سكنة جانب الرصافة ١١ /اصابة.
واضافت :ان عدد الوفيات :حي العامل /محلة
 /٨٠٩زقاق ،١٦ابو دشري /محلة /٨٥٦زقاق،١٧
الكفاح/محلة/٢٦زقاق ،٧الحرية /محلة/٥١٧
زقاق ،٥١ابو دشري/محلة/٨٥4زقاق،٢٥
شهداء البياع/قرب جامع الكبييس ،الغزالية/
محلة/٦٥٠زقاق.3٨

تونس بدون إصابات لليوم السادس على التوالي
«الفيالقة» بدل «كورونا» ..حتذير من فريوس «قاتل» خيتبئ لالنقضاض على البشرية
بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بالوباء حول
العالم  ٧,3٢٦,3١١مصاباً ،تويف منهم
أكثر من  4١3,٧٦٥شخصاً ،وفيما
بلغ عدد املتعافني عامليا ً 3,٦٠٦,١٢٥
شخصاً ،أعلنت تونس عدم تسجيل
إصابات لليوم السادس عىل التوايل ،يف
حني حذر خرباء من فريوس «غامض
وقاتل» يحمل اسم «الفيالقة» وسيحل
محل كورونا.
عربيا ،تجاوز عدد اإلصابات املُعلنة،
إصابة
أمس األربعاء3٧٧٢٨٧ ،
(باستثناء أرقام األرايض الفلسطينية
املحتلة املعلنة من قبل االحتالل

اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجلت من بينها أكثر
من  4٩4٦وفاة ،فيما بلغ عدد املتعافني
أكثر من  ٢٢٢٢3٨متعافيا ً.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل
عربيا ً يف عدد املصابني بـ١١٢٢٨٨
مصاباً ،تويف منهم  ٨١٩وتعاىف ،٧٧٩٥4
تليها قطر التي أحصت إصابة ٧3٥٩٥
شخصا ً ووفاة  ٦٦وتعايف 4٩4١3
شخصاً ،ثم اإلمارات التي سجّ لت
 3٩٩٠4مصابا ً تويف منهم  ٢٨3وتعاىف
 ،٢٢٧4٠وسجلت مرص  3٦٨٢٩إصابة
وتتصدر عدد الوفيات عربيا ً بـ١3٠٦
وفاة ،فضالً عن تعايف  ٩٧٨٦شخصا ً.
وأحصت الكويت  33٨٢3إصابات

و ٢٧٥وفاة وتعايف  ٢3٢٨٨شخصاً.
وسجلت سلطنة ُعمان  ١٨٨٨٧إصابة
و ٨4وفاة وتعايف  43٢٩شخصاً .وأكدت
البحرين تسجيل  ١٦٢٠٠إصابة و3٠
وفاة وتعايف  ١١١٠٩أشخاص.
وأعلنت الجزائر تسجيل ١٠3٨٢
إصابة ،من بينها  ٧٢4وفاة وتعايف
 ٦٩٥١شخصاً .وأحىص املغرب ٨4٥٥
إصابة و ٢١٠وفيات وتعايف ٧4٩٦
شخصاً ،وسجل السودان  ٦4٢٧إصابة
و 3٨٩وفاة وتعايف  ٢١٢٧شخصاً.
وأكدت جيبوتي تسجيل  433١إصابة
و 34وفاة وتعايف  ٢١3٩شخصاً،
ورصد الصومال  ٢4١٦إصابة و٨٥

وفاة وتعايف  4٨٩شخصا ً.
وسجل لبنان  ١3٨٨إصابة و 3٠وفاة
وتعايف  ٧٩٥شخصاً ،وأعلنت موريتانيا
تسجيل  ١١٦٢إصابة و ٦١وفاة وتعايف
 ١3٩شخصاً ،ورصدت تونس ١٠٨٧
إصابة و 4٩وفاة وتعايف  ٩٨٢شخصاً،
فيما أحىص األردن  ٨4٥إصابة و٩
وفيات وتعايف  ٦٥٧شخصاً ،وأكدت
فلسطني تسجيل  ٦٦٢إصابة و4
وفيات وتعايف  ٥٦٥شخصا ً.
وأكد اليمن تسجيل  ٥٢4إصابة و١٢٧
وفاة وتعايف  ٢3شخصاً .وأحصت
ليبيا إصابة  3٥٩شخصا ً و ٥وفيات
وتعايف  ٥٨شخصاً ،وسجلت سورية

 ١4٦إصابة ،منها  ٦وفيات وتعايف
 ٦٢شخصاً ،فيما رصدت جزر القمر
تسجيل  ١4١إصابة بفريوس كورونا
وحالتي وفاة وتعايف  ٦٧مصابا ً.
ِّ
تسجل لليوم السادس
أما تونس فلم
عىل التوايل أي إصابات جديدة
بالفريوس ،ليستقر العدد اإلجمايل
للمصابني عند .١٠٨٧
إىل ذلك حذر خرباء من انتشار مرض
تنفيس وصفوه بـ«القاتل» قد
يحتل العالم بعد فريوس «كورونا
ً
وفقا لصحيفة «الصن»
املستجد»،
الربيطانية.
وعن طبيعة هذا الفريوس «الغامض»،

قال الربوفسور آن كاليسون إنه مرض
باسم «الفيالقة» ،ينتج عن استنشاق
قطرات املاء التي تحتوي عىل بكترييا
«ليغيونيال» الرئوية ،وينترش بسبب
إغالق املباني لفرتة طويلة ،فمن
املتوقع أن يظهر مع رفع قيود اإلغالق،
وعودة األشخاص إىل األماكن املهجورة
مرة أخرى.
وأضاف «كاليسون» :أن «هذه املباني
ً
أرضا خصبة للعدوى ،ويمكن أن
تحتوي عىل أمراض مثل (ليغيونريز)
أو املعروف باسم مرض الفيالقة،
ويتسبب مرض الفيالقة يف اإلصابة
بااللتهاب الرئوي الحاد .يف الواقع،

يوجد تشابه كبري بني أعراضه
وأعراض كورونا ،التي تشمل الحمى
والسعال الجاف وضيق التنفس وألم
العضالت».
وعن طرق انتشار الفريوس ،يتفىش
يف املجتمع من خالل قطرات املياه
امللوثة املحمولة جوًا ،بحيث تكون
مصادر العدوى يف الصنابري وأبراج
التربيد وأنظمة تكييف الهواء وأحواض
االستحمام الساخنة ونوافري املياه،
وغريها.
وسبق وانترش هذا الفريوس داخل والية
كارولينا الشمالية األمريكية ،وتسبّب
ً
شخصا باملرض.
يف إصابة ١٢4
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سد النهضة ..اجتماع افتراضي في الخرطوم

ارسل وفدا رفيع المستوى من نقابة الصحفيين العراقيين

مصر حتذر اثيوبيا من استمرار نهج
“املماطلة والتنصل” من االلتزامات

الالمي يستجيب ملناشدة الصحفي داود الساعدي و يليب متطلبات املالكات الطبية

اخلرطوم /متابعة الزوراء:
اتف�ق وزراء ال�ري يف م�رص وإثيوبي�ا
والسودان عىل استئناف املفاوضات بشأن
س�د النهضة ،بعد أن أعلن�ت مرص العودة
للمفاوض�ات مطالبة بتحدي�د إطار زمني
لها منعا “ألن تصبح أداة جديدة للمماطلة
والتنصل من االلتزامات”.
وعق�د الوزراء الثالث�ة اجتماعا عرب تقنية
الفيدي�و رغ�م أن إثيوبي�ا أعلن�ت يف وقت
س�ابق أنها لن تع�ود عن قرار ملء الس�د
وتشغيله الش�هر املقبل ورغم إعالن مرص
من قب�ل تحفظها عىل توقيته الذي اعتربه
مجلس األمن القومي املرصي متأخرا.
وأوض�ح وزي�ر ال�ري الس�وداني ي�ارس
عب�اس يف مؤتم�ر صحف�ي أن االجتم�اع
الذي اس�تضافته الخرطوم ع�رب اإلنرتنت
شهد روحا إيجابية ،وكان النقاش مثمرا،
وأن الجان�ب امل�رصي طالب خ�الل اللقاء
بالعودة إىل مرجعية مفاوضات واشنطن،
وأن مزي�دا م�ن االجتماعات س�تعقد هذا
األسبوع عىل مستوى السفراء .ولم يصدر
بيان عن الدول الثالث بش�أن تفاصيل هذا
االجتماع.
وع�رب عباس ع�ن أمل�ه يف أن تتواصل تلك
ال�روح للتوص�ل إىل تواف�ق يف القضاي�ا
العالقة .ولم يرد أي تعليق من إثيوبيا.
ورحبت الرئاس�ة املرصي�ة باملحادثات يف
بيان ص�در أم�س الثالثاء قب�ل االجتماع،
قائل�ة إنها اختبار مل�ا إذا كانت هناك إرادة
سياسية للتوصل إىل اتفاق.
وتقول إثيوبي�ا إن املرشوع حيوي لنموها
االقتصادي يف ظل س�عيها ألن تصبح أكرب
مصدر للطاقة الكهربائية يف أفريقيا ،لكنه
يثري قلقا يف مرص التي تعاني بالفعل شحا
يف إم�دادات مي�اه نه�ر النيل الت�ي يعتمد
عليها سكانها البالغ عددهم أكثر من مئة
مليون نسمة عىل بشكل شبه كامل.
ويرتك�ز الخالف ب�ني الدول الث�الث -الذي
تس�بب يف وقف املفاوضات السابقة -عىل
م�لء وتش�غيل الس�د ال�ذي يكل�ف أربعة
مليارات دوالر ويجري تشييده قرب حدود
إثيوبيا مع السودان عىل النيل األزرق الذي
يصب يف نهر النيل.

وكان م�ن املتوقع أن تربم البل�دان الثالثة
اتفاقا يف واشنطن برعاية من أمريكا والبنك
الدويل يف فرباير/ش�باط املايض بشأن ملء
الس�د وتش�غيله ،لكن إثيوبيا تخلفت عن
االجتماع ونفت التوصل إىل اتفاق ،ووقعت
مرص فقط عليه باألحرف األوىل.
وذكرت صحيفة اليوم السابع املرصية أن
االجتم�اع ح�رضه مراقبون م�ن الواليات
املتحدة واالتحاد األوروبي وجنوب أفريقيا
(الرئيس الح�ايل لالتح�اد األفريقي) ،وتم
االتف�اق خالله عىل مواصل�ة االجتماعات
بص�ورة يومي�ة م�ا ع�دا يوم�ي الجمعة
واألحد.
وتابعت الصحيفة أن الوزراء الثالثة اتفقوا
عىل مواصلة التف�اوض اليوم لتحديد دور
عمل املراقبني ،مشرية إىل أن مرص اقرتحت
نس�خة االتفاق التي تم التوقي�ع عليها يف
واشنطن كوثيقة مرجعية للتفاوض ،لكن
إثيوبيا لديها عدة نقاط عالقة بش�أن هذه
الوثيقة لم تحسم بعد.
ودع�ت الخرطوم لعقد ه�ذا االجتماع بعد
اجتماع�ني يف مايو/أيار امل�ايض ويونيو/
حزيران الج�اري مع وزيري الري يف مرص
وإثيوبي�ا كل ع�ىل حده ،للب�دء يف ترتيبات
استئناف املفاوضات بشأن السد.
وأعلن رئي�س الوزراء اإلثيوب�ي آبي أحمد
خ�الل جلس�ة برملاني�ة بب�الده أول أمس
االثنني اعتزام أديس أبابا استكمال مرشوع
السد رغم تعثر املفاوضات بشأنه.
ويأتي استئناف التفاوض بعد جهود بذلها
رئيس الوزراء الس�وداني عبد الله حمدوك
مع القاهرة وأديس ابابا من أجل الجلوس
مجددا.
وأشار بيان للرئاسة املرصية إىل أن الدعوة
لالجتماع صدرت يف ذات اليوم الذي أعادت
في�ه الس�لطات اإلثيوبي�ة التأكي�د ع�ىل
اعتزامه�ا الس�ري قدما يف ملء خزان س�د
النهضة بدون التوصل إىل اتفاق.
ووصف البيان تلك التأكي�دات بأنها تتناىف
م�ع التزام�ات إثيوبي�ا القانوني�ة الواردة
بإعالن املبادئ ،وتلقي بالرضورة بظاللها
عىل املسار التفاويض ،وكذلك النتائج التي
قد يتم التوصل إليها.

الزوراء /خاص:
وجه نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد
الصحفيني العرب مؤيد الالمي ،بارس�ال وفد
م�ن نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني ملس�اعدة
الصحف�ي داود الس�اعدي ،فيما اوع�ز بتلبية
متطلب�ات امل�الكات الطبي�ة ملواجه�ة وب�اء
كورونا.
وذك�ر ام�ني رس النقاب�ة س�عد محس�ن
ل�”ال�زوراء” :ان النقي�ب اس�تجاب ملناش�دة
الزمي�ل الصحف�ي داود الس�اعدي ،ووج�ه
بمتابع�ة حالت�ه الصحي�ة ،وارس�ل وفدا من

النقابة برئاس�تي لالطالع عىل حالته الصحية
ومساعدته قدر االمكان.
واض�اف :ان الس�اعدي اع�رب ع�ن ش�كره
وامتنان�ه العض�اء مجلس نقاب�ة الصحفيني
وعىل راسهم النقيب مؤيد الالمي.
ويف س�ياق اخ�ر ،أوع�ز نقي�ب الصحفي�ني
العراقي�ني مؤي�د الالم�ي ،بتلبي�ة متطالبات
الك�وادر الطبية يف قض�اء الكاظمية ملواجهة
وباء كورونا.
وذك�ر بيان للنقاب�ة تلقت “الزوراء” نس�خة
من�ه :ان�ه تلبي�ة ملناش�دة األطب�اء لنقي�ب

الصحفي�ني العراقي�ني مؤي�د الالم�ي تربعت
نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني بكمي�ات م�ن
املس�تلزمات الطبية التي يس�تخدمها األطباء
واملالكات الطبية يف جوالتهم امليدانية يف إجراء
فحوصات ومسوحات جائحة كورونا.
واش�ار اىل ان الزميل خالد جاسم النائب األول
لنقيب الصحفيني العراقيني قام بتس�ليم هذه
املس�تلزمات التي تتضمن بدالت طبية واقنعة
واقية وغريها من املستلزمات املهمة إىل مديرة
قط�اع الصحة األولية يف قض�اء الكاظمية د.
س�حر الرفيعي ونقل خاللها تحي�ات النقيب

ومجلس النقابة واألرسة الصحفية وتقديرهم
الع�ايل لل�دور البطويل امله�م ال�ذي تنهض به
املالكات الطبية يف مواجهة هذا الوباء اللعني.
م�ن جانبه�ا عربت مدي�رة ومنتس�بي املركز
الصحي يف الكاظمية عن ش�كرهم وتثمينهم
لاللتفاتة الكريمة لنقيب الصحفيني العراقيني
وتاكيده�م عىل ال�دور البطويل املش�رتك الذي
يجمعهم مع الصحفيني واإلعالميني ووقوفهم
يف خ�ط التصدي األول م�ن أجل مكافحة وباء
كورون�ا والقض�اء علي�ه وتخلي�ص الع�راق
وشعبه من هذه اآلفة الفتاكة.

برملان تونس يسقط الئحة تطالب فرنسا باالعتذار عن االحتالل

تونس /متابعة الزوراء:
ص�وّت الربملان التونيس لي�ل الثالثاء-
األربع�اء ض� ّد ّ
مذك�رة تطالب فرنس�ا
بتقديم اعتذار رس�مي م�ن تونس عن
مرحل�ة االس�تعمار وما بعده�ا تق ّدم
بها ح�زب ائتالف الكرامة وأثارت جدالً
حادا ً بني النوّاب.
ويف ختام مناقش�ات استمرّت أكثر من
 15ساعة وقلّما تناولت صلب املوضوع
صوّت  77نائبا ً ملصلحة ّ
املذكرة يف حني
صوّت ض ّدها خمسة نواب ،يف حني كان
يتطلّب إقرارها  109أصوات عىل األقل.
وق ّدمت كتلة ائت�الف الكرامة ( 19نائبا
م�ن أص�ل  )217رابع الكت�ل الربملانية،
الالئح�ة مطالبة فيها “بإص�دار اعتذار
رس�مي وعلن�ي م�ن الدولة الفرنس�ية
للش�عب التونيس ع�ن كل الجرائم التي
ارتكبته�ا يف ّ
حقه من�ذ العام  1881وان
هذا االعت�ذار من ش�أنه ان يطوي هذه
الصفحة السوداء من تاريخ الدولتني”.
وح� ّدد االئت�الف ه�ذه الجرائ�م يف ّ
نص
الالئح�ة ب “القتل واالغتي�ال والتعذيب
واالغتص�اب والتهجري الق�ري ونهب
الث�رواتالطبيعي�ة”.
كم�ا طالب الحزب الذي يُعترب قريبا ً من
ح�زب النهضة ذي املرجعية اإلس�المية
ّ
املترضري�ن ووض�ع كامل
“بتعوي�ض
أرش�يف تلك الحقبة ع�ىل ذمّ ة الباحثني
التونسيني”.
ومطل�ب االعت�ذار من فرنس�ا كان بني
النق�اط األساس�ية يف برنام�ج ائت�الف
الكرام�ة االنتخاب�ي ال�ذي ش�ارك به يف
انتخابات ترشين األول/أكتوبر الفائت.
وعن�د انطالق الجلس�ة الربملانية صباح

الثالث�اء اختل�ف الن�واب ب�ني مؤيّ�د
للطلب وراف�ض له وتصاع�د االختالف
بع�د ان تهج�م النائ�ب راش�د الخياري
عىل الزعي�م الراح�ل الحبي�ب بورقيبة
واعت�ربه عميال لفرنس�ا.واعتربت عبري
مويس رئيس�ة الحزب الدس�توري الح ّر
املناه�ض لالس�الميني ،يف مداخل�ة ان
“الطلبات املوجهة يف صلب هذه الالئحة
مبارشة من الربمل�ان التونيس اىل الدولة
الفرنس�ية مخالفة للقان�ون ،الن هناك
األع�راف والربوتوكوالت الدبلوماس�ية.
رئي�س الجمهوري�ة هو املكلّف برس�م
السياسيات الخارجية وفقا ً للدستور”.
واضافت “ليس�ت الئح�ة ل�ر ّد االعتبار
لتونس بل هي الئحة لتصفية الحسابات
السياسية”.
يف املقابل ساند الطلب النائب الذي يقدم
نفسه مس�تقال وتم انتخابه سابقا عن
ائت�الف الكرامة رضاء الج�وادي ،وقال
“م�ا فعلته فرنس�ا بن�ا ه�و احتالل”،
وأض�اف “املراك�ز الثقافي�ة املش�بوهة
لالحت�الل الفرن�يس والت�ي ه�ي أخطر
م�ن القواع�د العس�كرية ،انه�ا قواعد
للغ�زو الثقايف ،تم�ارس تدمريا لألخالق
والقيم”.
وتابع يف السياق نفسه “يدعون للزواج
املثيل ويريدون ان يصنعوا قدوات سيئة
يف بالدنا”.
ّ
وعرب امل�ؤرخ الجامعي عدنان منرص يف
تدوينة عىل صفحته الرسمية عىل موقع
فيسبوك عن “الخشية أن تتحول قضية
بمثل هذه القداسة إىل موضوع استثمار
تكتيكي ،وأن يؤدي سوء تناولها لوأدها
لألبد”.

وحاول�ت حركة النهض�ة التخفيف من
غض�ب أنصاره�ا الذي�ن ارادو تمري�ر
الالئحة قائل�ة “بانها تتخوف من طرح
مثل املبادرات الهامة والحساس�ة دون
تنس�يق وحوار مس�بق بني مؤسس�ات
الدولة وفاعليها األساسيني يف السياسة
الخارجي�ة ،ودون تحقي�ق توافق�ات
وطني�ة واس�عة حول تفاصي�ل بنودها
ب�ني كل مكون�ات املش�هد الس�يايس
واملجتمعي”.
واكدت الحركة عىل “رضورة التنس�يق
م�ع رئي�س الجمهوري�ة يف مث�ل تل�ك
املب�ادرات الت�ي تتدخ�ل يف صمي�م
اختصاصاته وصالحياته”.
وكان القي�ادي يف حرك�ة النهضة عيل
العريض اعترب الالئحة مرصة بمصالح
تونس مش�ريا بانها تسيئ بعالة البالد
م�ع الدول�ة واملجتمع الفرن�يس وتزج
بهذه العالق�ات املتعددة األوجه يف أتون
املزايدات والتشويش.
وم�ن ش�ان رف�ض ن�واب النهض�ة
التصويت ع�ىل الالئحة ح�دوث خالف
بني اقطاب االس�الم الس�يايس وهو ما
ح�دث فع�ال ع�رب ردود عدد م�ن نواب
ائتالف الكرامة حي�ث كتب النائب عبد
اللطيف علوي يف صفحته الرسمية عىل
الفايس�بوك “ هذا فراق بيني وبيك” يف
اشارة اىل حركة النهضة.
هذا وكانت قد تعالت األصوات يف تونس
مؤخ�را مطالبة بحل الربمل�ان وتنظيم
انتخاب�ات برملاني�ة مبك�رة وتش�كيل
حكوم�ة ترصي�ف أعم�ال مصغ�رة،
داعية إىل إجراء استفتاء لتغيري النظام
الس�يايس الحايل واعتماد نظام رئايس

مكانه وتنقيح قانون االنتخابات.
يأت�ي ه�ذا تزامنا مع تزاي�د الضغوط
رئيس الربملاني التونيس راشد الغنويش،
إلقالته من منصبه عىل خلفية مواقفه
السياس�ية التي بدت منح�ازة للتدخل
العس�كري الرتك�ي يف ليبي�ا وحكومة
الوف�اق ،يف وق�ت يش�دد في�ه الرئيس
التون�يس قي�س س�عيد إىل جانب أغلب
األحزاب عىل الحياد يف امللف الليبي.
ودعت الهيئة السياسية لجبهة اإلنقاذ
يف تون�س االثنني املايض وفق ما ذكرته
وكال�ة تون�س إفريقي�ا لألنب�اء ،كافة
التونس�يني إىل االنضم�ام إىل الح�راك
أمام مقر الربملان بس�احة باردو وسط
العاصمة للمطالبة بإسقاط الربملان.
وق�ال فتحي الورفيل الناطق الرس�مي
باسم الحراك الذي يضم أحزابا سياسية
وش�خصيات وطني�ة وحرك�ة ش�باب
تون�س الوطن�ي وينش�ط تحت اس�م
'ح�راك اإلخش�يدي  14ج�وان'“ ،نحن
س�ننزل إىل س�احة باردو ونعتصم بها
ولن نعود إىل منازلنا قبل حل الربملان”.
ويدع�و الحراك املعروف بس�ام 'جبهة
اإلنق�اذ' إىل تش�كيل لجن�ة للتدقيق يف
أم�وال األح�زاب السياس�ية وقياداتها
وتجميد أرصدتها ،وعىل رأس�ها حركة
النهضة ،إىل جانب تحجري الس�فر عىل
من ثبت تورطه يف شبهات فساد.
واته�م الورف�يل زعيم حرك�ة النهضة
بممارسة الدبلوماس�ية املوازية وعدم
االنحي�از يف امللف الليبي بعد اصطفافه
إىل جانب املحور القط�ري الرتكي ،بما
ال يتم�اىش م�ع السياس�ة التونس�ية
ومصلح�ة التونس�يني ،منتق�دا تهنئة

الغنويش لرئيس حكومة الوفاق الليبية
فاي�ز ال�راج يف تقدمه خ�الل معركه
ضد الجيش الوطني الليبي.
وطالب�ت أح�زاب سياس�ية مؤخ�را
عىل رأس�ها الح�زب الدس�توري الحر
بقيادة عبري مويس بمس�ائلة الغنويش
ومحاسبته بش�أن تحركاته السياسية
واتصاالت�ه الخارجية ،بم�ا ال يتماىش
مع الدبلوماسية التونسية التي ترفض
التدخ�الت الخارجية بم�ا فيها الرصاع
يف ليبيا.
ون�دد الورف�يل بالتهدي�دات التي تطال
الح�راك لثني�ه ع�ن ع�ن أهداف�ه لحل
الربمل�ان وإع�ادة انتخاب�ات برملاني�ة،
داعي�ا وزي�ر الداخلي�ة التون�يس إىل
حماية ش�باب الح�راك ال�ذي يتعرض
للضغ�ط ع�ىل خلفية موقف�ه املخالف
لحركة النهضة وأعضاءها يف الحكومة
والربملان.
وتطال�ب جبه�ة اإلنق�اذ فض�ال ع�ن
مناهضته�ا لسياس�ة حرك�ة النهضة
ورفضه�ا تكري�س أجن�دات اإلخ�وان
املس�لمني يف تون�س ،بإح�داث مجلس
وطن�ي لإلنق�اذ تح�ت إرشاف رئي�س
الجمهورية للتدقيق يف الديون الخارجية
والقروض والهبات املتحصل عليها بعد
ثورة  ،2011ولتنفيذ املش�اريع التي تم
إقراراها.
وكانت أحزاب سياسية قد انتقدت قبل
أي�ام االتصاالت املش�بوهة للغنويش يف
الخارج مش�رية إىل أنه يق�دم مصلحة
التنظيم العاملي لإلخوان املس�لمني عىل
مصالح تونس ،ما يمث�ل تهديدا لألمن
القومي للبالد.

اتفقت مع ايطاليا على انهاء الخالفات حول الحدود البحرية

اثينا تستبق حتركات انقرة شرق املتوسط بتفاهمات مع روما
أثينا/متابعة الزوراء:
ّ
حتمت تح�ركات تركيا يف رشق املتوس�ط
عىل اليون�ان التحرك عىل مختلف األصعدة
يف محاولة لثني أنقرة عىل انتهاك سيادتها
يف خضم استعدادات أنقرة ملبارشة أنشطة
استكش�افية جدي�دة يف املنطق�ة ما جعل
أثينا توق�ع اتفاقا بحريا م�ع روما إلنهاء
خالف�ات عميقة بش�أن الح�دود البحرية
وبعض األنش�طة عىل غرار الصيد.
ووقع�ت اليون�ان وإيطاليا اتفاقا بش�أن
الح�دود البحري�ة الثالثاء ،يقي�م منطقة
اقتصادي�ة حرصية ب�ني البلدي�ن وذلك يف
خطوة ي�رى مراقبون أنها تس�تهدف حل
العدي�د من الخالفات ح�ول حقوق الصيد
والتنقيبع�نامل�وارديفالبح�راأليون�ي.
ُ
وتحاول أثينا منذ فرتة حش�د الدعم الدويل
ملواجهة أطم�اع أنق�رة يف املنطقة خاصة
بعد إعالنها األخري ع�ن خارطة تحركاتها
التي تس�تهدف القيام بأنشطة تنقيب عن
الغاز يف رشق املتوسط.
ويأت�ي االتف�اق ب�ني أثين�ا وروم�ا ،الذي
وُقع خالل زيارة وزي�ر الخارجية اإليطايل
لويجي دي مايو ،بعد توتر عىل مدى أشهر
يف منطق�ة رشق البحر املتوس�ط بس�بب
نزاعات عىل املوارد الطبيعية ،حيث نشبت
مواجه�ة دبلوماس�ية معق�دة ب�ني تركيا
واليونان وقربص.
ولم تتوف�ر بعد تفاصيل عن االتفاق ،الذي
يم�دد فعلي�ا اتفاق�ا أبرم ع�ام  1977بني
البلدي�ن بش�أن الج�رف الق�اري يف البحر
األيوني.

وتق�ول نيقوس�يا وأثينا إن تركي�ا تنتهك
س�يادتهما م�ن خ�الل أنش�طة التنقي�ب
الت�ي تقوم بها عىل س�واحلهما وهي تهم
ترفضه�ا أنقرة .وم�ن جانبه ،ق�ال وزير
الخارجي�ة اليونان�ي نيك�وس دندي�اس
إن “االتف�اق أكد ح�ق الج�زر اليونانية يف
املناطق البحرية وحس�م القضايا املتعلقة
بحقوق الصيد”.
وق�ال “ه�ذا ي�وم تاريخ�ي” مضيف�ا أن
اليونان تس�عى إلقامة مناط�ق اقتصادية
حرصية مع كل جريانها.

ويأت�ي االتف�اق اليوناني اإليط�ايل بعد أن
وقع�ت تركي�ا وحكوم�ة الوف�اق الليبي�ة
برئاسة فايز الراج ،واجهة اإلسالميني يف
طرابلس ،قبل أش�هر اتفاقا بشأن الحدود
البحرية.
وأث�ار ذلك غض�ب اليون�ان الت�ي اعتربت
الخطوة تعديا عىل حقوقها السيادية.
وقوبل التوقيع الذي قام به الرئيس الرتكي
رجب طيب أردوغان والراج بتنديد واسع
من مرص واليونان وإرسائيل وقربص.
وقال دندياس “الحدود البحرية ال تحدد إال

باتفاقات رشعية”.
وهناك خالفات كبرية تشق طريق العالقات
اليونانية والرتكي�ة حول عدد من القضايا
ترجع باألس�اس لعقود بدءا م�ن نزاعات
عىل حقوق استغالل املوارد املعدنية يف بحر
إيجة وحتى قربص املقسمة عرقيا.
ويف خط�وة مثرية للج�دل أعلنت تركيا عن
خارطة ألهداف سترشع يف تنفيذها خالل
املرحل�ة املقبلة وتس�تهدف نقاطا يف بحر
إيجة وسواحل قربص تزخر بموارد كبرية
عىل غرار النفط والغاز.

وقوبل�ت خط�وة أنقرة بتصعي�د كبري من
اليون�ان التي أكدت أنها عىل اس�تعداد تام
للدخول يف مواجهة إن لزم األمر مع األتراك
من أجل املحافظة عىل سيادتها والحيلولة
دون استباحتها.
ونقل�ت صحيف�ة ناش�يونال هريال�د
اليونانية عن وزير الدفاع اليوناني السابق
إيفانجيل�وس أبوس�توالكيس قول�ه “إذا
كنا بحاجة الدخ�ول يف رصاع فربما نكون
وحدنا ،علينا إجراء هذه الحسابات”.
وأض�اف “ما دام عم�ل أردوغ�ان يتم مع
تحركاته الدبلوماسية وتحالفاته وابتزازه
وأكاذيب�ه بش�أن القانون ال�دويل ،فإنه ال
يحتاج إىل إثارة ضجة”.
وتواص�ل اليونان حش�د الدع�م الخارجي
يف محاول�ة لتوحي�د املوق�ف ال�دويل إزاء
انته�اكات تركي�ا ،باإلضاف�ة إىل إقام�ة
رشاكات عسكرية مع دول أوروبية تجهيزا
ألي مواجهة مع األتراك.
وتق�ول مص�ادر إن اليون�ان تج�ري
مش�اورات خلف الكواليس مع فرنسا من
أجل التأس�يس لوجود دويل عسكري دائم
يف رشق املتوس�ط ملنع االنته�اكات من أي
طرف.
كم�ا تجه�ز اليون�ان إلرس�ال فرقاط�ات
حربي�ة إىل املواق�ع الت�ي حددته�ا تركي�ا
ألنشطتها االستكش�افية حسب ما تقوله
ذات املص�ادر الت�ي تش�ري إىل أن تصاع�د
التوت�رات بني البلدين بات يقلق العديد من
األطراف الدولية.
وأمام هذا الوضع املتأزم يف رشق املتوسط،
الذي قد ينفجر ويؤدي إىل رصاع شامل بني

اليونان التي تش�عر بخذالن املجتمع الدويل
له�ا إزاء االنتهاكات الرتكية ،يحاول بعض
الوس�طاء فتح قنوات اتصال دبلوماس�ية
بني أثينا وأنقرة.
وتقول مصادر مطلعة أن الواليات املتحدة
حاولت إنش�اء قناة اتصال عىل املس�توى
العسكري بني اليونان وتركيا ،باإلضافة إىل
القناة الدبلوماسية عىل مستوى السفارات
يف أثينا وأنقرة.
ويرى مراقبون أن الحكومة اليونانية لديها
إرادة قوية للحوار مع أنقرة خاصة يف هذه
املرحل�ة الت�ي يهيمن فيها رئي�س الوزراء
كريياكوس ميتسوتاكيس سياسيا ،ولكن
ال توجد رسائل إيجابية من هذا القبيل من
الجانب الرتكي.
وتفاقم�ت الصعوب�ات بس�بب املن�اخ
الس�لبي ألردوغان يف الداخل الرتكي بسبب
التداعيات السياس�ية من تعامل حكومته
م�ع جائح�ة فاي�روس كورون�ا والوضع
االقتصادي املُقلق.
وأف�اد املوقع اإلخباري األوروبي املس�تقل
“نيو ي�وروب” االثنني املايض أن مجموعة
قراصن�ة يونانيني قاموا باخ�رتاق مواقع
إلكرتوني�ة للحكومة الرتكية وإس�قاطها،
بم�ا يف ذلك وزارتا الدف�اع والخارجية ،ردا
عىل هجوم إلكرتوني قام به قراصنة أتراك
عىل موقع تابع لبلدية يف ثيسالونيكي.
واألح�د ،ن�رشت مجموع�ة “أنونيم�وس
غري�س” لقط�ة ملوق�ع وزارة الخارجي�ة
الرتكي�ة إىل جانب ه�ذه الرس�الة “تركيا،
نحن نهاجم أيضا .نود إبالغ املجانني لديكم
بالهدوء ألنهم سيفقدون الكرة”.
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الوزارة تؤكد أن البلد ما زال ضمن مناطق اخلطر

العلماء يف زمن االوبئة

الصحة العاملية حتذر من مرور العراق مبشاهد إيطاليا وتنتقد الرتاخي باحلظر

د .راجحة علي غالب
استاذة التاريخ والفكر االسالمي
تقاس حضارة االمم بعلمائها ويتجىل جليا يف زمن االزمات واالوبئة،
فهم العمود الفقري للمجتمع يف عبوره اىل سلم التطور والتقدم.
ومن نافلة القول ان ذلك ينطبق عىل العراق يف جهده لبلوغ املركز
البارز يف التطور والتقدم بفضل علمائه االفذاذ.
ويف مقدمتهم برز العالم الدكتور عماد حسني الحسيني رئيس
جامعة بغداد الذي نذر نفسه لخدمة العلم واملعرفة ،بتطبيق
االساليب والطرق التكنولوجية يف بحوثه ودراساته يف علم الرياضيات
والحاسوب ونظم املعلومات خدمة لتقدم العراق واجياله ،ولم يكف
الدكتور عماد الحسيني عن البحث رغم تحديات الوباء الخبيث
ليتبوء العراق مركزا مرموقا بني االمم أضافة اىل ذلك  ،خاض بروح
علمية الجانب االدبي والفقهي وهو يسعى بذلك اىل خدمة العراق
ثقافيا ً وعلميا ً بأساليب تكنولوجية وروحانية ،يسعى من خالل ذلك
اىل زرع القيم العظيمة يف املجتمع متحديا بعمله تحديات عديدة يف
مقدمتها تحديات الوباء الستمرار عجلة التطور  ،فلنحيي علمائنا
،وابرزهم الدكتور عماد الحسيني عىل جهودهم الجبارة لتطور
العراق وتقدمه.

التعليم ختصص مقعد دراسات عليا ملالكات
وزارة الصحة

بغداد /الزوراء:
وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي،
نبيل كاظم عبد الصاحب ،امس األربعاء،
بتخصيص مقعد دراسات عليا يف كل
اختصاص للمالكات الطبية والتمريضية
والفرق الساندة لها يف مؤسسات وزارة
الصحة دعما وتقديرا لجهودهم الوطنية
االستثنائية يف مواجهة الوباء العاملي.
وقال املتحدث الرسمي ،حيدر العبودي،
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن
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“وزارة التعليم وجهت كتابا اىل وزارة
الصحة سجلت فيه دعمها للمالكات
الطبية والتمريضية والفرق الساندة
لها التي قدمت تضحيات كربى يف هذه
األزمة”.
وأضاف العبودي أن “املؤسسات الصحية
املعنية سرتسل األعداد والتخصصات
ليتسنى لدائرة البحث والتطوير إصدار
ضوابط التقديم خارج الخطة للعام
الدرايس .”2020/2021

املرور تعلن موقف خمالفات منع التجول يف
بغداد واحملافظات

بغداد /الزوراء:
حذرت منظمة الصحة العاملية يف العراق من
تكرار سيناريو مشاهد الضحايا يف إيطاليا
واسبانيا وايران بالعراق جراء عدم التزام
املواطنني يف إجراءات مواجهة جائحة كورونا.
وفيما أكدت وزارة الصحة أن العراق ما زال
ضمن مناطق الخطر يف وباء كورونا ،أشارت إىل
أن الوفيات بني الفئات العمرية األصغر سنا ً كان
سببها الرئيس اإلنكار وعدم مراجعة الطبيب إال
يف مرحلة متأخرة من املرض.
وقال ممثل منظمة الصحة العاملية يف العراق،
أدهم اسماعيل ،يف ترصيح صحفي« :ال صحة
للمعلومة بشأن عدم نقل العدوى من املصابني
ممن لم تبني عليهم اعراض املرض ،وهناك من
يحاول الرتويج لشائعات بعدم خطورة كورونا،
وبث معلومات خاطئة من أجل اهداف اقتصادية
وتعويض خسائر تجارية».
وأضاف «نتعجب تماما ً من بقاء األسواق
العراقية بهكذا الشكل رغم الخطر واالرشادات،
وهذا سببه قلة الوعي» .محذرا ً العراقيني «من
عدم اإللتزام بإجراءات الحظر الشامل وكل
الحظر ينتهك واالعداد باالالف».
وبني اسماعيل ان «بعض العراقيني ليسوا
مدركني لخطورة املوقف ،وقد نرى مناظر
مشابهة ملا يف ايطاليا وايران واسبانيا ،وعدم
وجد أرسة تكفيهم» .مناشدا ً الشعب العراقي
«بتغليب العقل الن كورونا حقيقة واالصابات
حقيقية».
وبني «من لم تظهر عليه االعراض ليس مؤكدا ان
ينقل العدوى ،وربما يكون يف فرتة الحضانة ،وال

يوجد دليل عىل ذلك ،كما أثبت ان ارتفاع درجات
الحرارة لم يؤثر عىل الحد من وباء كورونا».
وانتقد «تراخي اقليم كردستان يف مواجهة
كورونا ،ما تسبب بالزيادة األخرية يف
الضحايا».
وأشار ممثل الصحة العاملية يف العراق اىل ان
«نسبة الوفيات يف البالد قلت اىل  ،% 2- 3وهو
أمر مبرش ،والحكومة فعلت ما عليها ،ولكن
لألسف هذه الجهود ال تقابل بااللتزام املطلوب
والوعي الكايف من قبل املواطنني ونواجه مشكلة
يف تطبيق اجراءات الحظر ،ولالسف التطبيق
كان أمنيا ً وليس صحياً ،كما ان بعض املواطنني

ال يعدون ان هناك وجودا لكورونا» .مشددا ً عىل
«رضورة االلتزام الجيد باالجراءات واالرشادات
الوقائية كونها هي من تؤدي اىل النجاة».
من جهتها ،أكدت وزارة الصحة ،امس االربعاء،
أن العراق ما زال ضمن مناطق الخطر يف وباء
كورونا ،فيما أشارت إىل أن الوفيات بني الفئات
العمرية األصغر سنا ً كان سببها الرئيس اإلنكار
وعدم مراجعة الطبيب إال يف مرحلة متأخرة من
املرض.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الصحة ،سيف
البدر :إن «العراق ما زال لغاية اآلن ضمن
مناطق الخطر يف وباء كورونا» ،مشريا إىل أن

مالكات املثنى تنظف نهر الرميثة

أمانة بغداد تنفذ محلة تعفري واسعة شرق ومشال العاصمة
بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد عن قيامها
بحملة تعفري واسعة رشق وشمال
العاصمة .بينما أعلنت مديرية
املوارد املائية يف املثنى عن إطالق
حملة لتطهري وإزالة الرتسبات
الطينية والشنبالن عن عمود نهر
الرميثة شمال املحافظة.

وقالت امانة بغداد ،امس االربعاء ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
«مالكاتها يف دائرة الوحدات االنتاجية
وبالتعاون مع دائرة الحراسات،
وبمتابعة مكتب امني بغداد ،اجرت
حملة تعفري واسعة تضمنت عددا
من شوارع واحياء مدينة الصدر
والشعب ،ابرزها شارع عدن وشارع

االسواق املركزية وسوق 4000
وشارع النادي العربي وغريها من
الشوارع االخرى».
واضافت ان «ذلك جاء دعما جهود
املالكات الصحية يف مواجهة جائحة
كورونا ،وبالتنسيق مع الجهات
املختصة».
من جهتها ،أعلنت مديرية املوارد

اإلطاحة بعدد من اإلرهابيني يف كركوك
ونينوى والقائم
بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية املرور العامة ،امس االربعاء ،عن موقف مخالفات منع التجوال يف بغداد
واملحافظات منذ بداية حظر التجوال الوقائي يف الـ 17من شهر آذار املايض ولغاية
التاسع من شهر حزيران الجاري.
وذكر بيان للمديرية انه «تم حجز  4637مركبة و  5352دراجة نارية ،فضال عن تسجيل
 336374غرامة».
وأضاف ان «موقف مخالفات منع التجوال يف بغداد واملحافظات ليوم امس االول الثالثاء
 ،تمثل بحجز  23مركبة و  55دراجة ،وفرض غرامات مالية بلغت  4912غرامة».

القبض على متهمني برتويج املخدرات
يف األنبار
بغداد /الزوراء:
اعلن قائد رشطة محافظة االنبار،
الفريق هادي رزيج ،امس االربعاء،
عن اعتقال ثالثة من مروجي الحبوب
املخدرة وبحوزتهم اسلحة متنوعة
بعملية امنية استباقية يف مدينة
الرمادي.
وقال رزيج ،يف ترصيح صحفي :إن “قوة
امنية يف قسم املخدرات واملؤثرات العقلية
يف قيادة رشطة االنبار نفذت حملة
امنية استباقية عىل مناطق مختلفة من
احياء مدينة الرمادي تمكنت من خاللها
من اعتقال ثالثة من املطلوبني للقوات

االمنية بتهمة املتاجرة بالحبوب”.
واضاف ان “القوات االمنية عثرت
بحوزة املطلوبني  202حبة مخدرة نوع
كبتاجون” ،مبينا ان “القوات االمنية
ضبط ايضا بحوزة املروجني سالح
بندقية نوع كالشنكوف ومسدس نوع
 HSومسدس صوتي”.
وأشار إىل أن “القوات االمنية نقلت
املعتقلني وسط اجراءات امنية مشددة
اىل احدى املراكز االمنية للتحقيق معهم،
ومعرفة املزيد من التفاصيل عن بقية
املتاجرين باملواد املمنوعة واماكن
تواجدهم”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت مفارز وكالة االستخبارات ورشطة محافظة
االنبار ،امس االربعاء ،القبض عىل عدد من
االرهابيني يف محافظات كركوك ونينوى واالنبار.
وذكرت وكالة االستخبارات ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «مفارز وكالة االستخبارات يف
محافظتي كركوك ونينوى القت القبض عىل 7
إرهابيني بمناطق متفرقة من املحافظتني».
واضافت« :حيث القت القبض عىل أحد االرهابيني
والذي كان يعمل يف مايسمى «هيئة التطوير
والتصنيع العسكري» ،واملكنى «ابو همام»
والقبض عىل ارهابيني اثنني يعمالن بما يسمى
«املعسكرات العامة» ،ويكنيان» ابو مصعب وابو
غفران» ،اما االرهابي االخر فعمل بما يسمى فرقة
«ذات الصواري» ويكنى»ابو خطاب».
وبينت انه «قد تم تدوين أقوالهم واعرتفوا بانتمائهم
لعصابات داعش اإلرهابية واحيلوا للقضاء لينالوا
جزاءهم العادل».

بينما ،أفاد مصدر امني يف قيادة رشطة محافظة
االنبار ،امس ،باعتقال ثالثة من خاليا “ داعش”
بحملة دهم وتفتيش رشقي مدينة الفلوجة .
وقال املصدر ،يف ترصيح صحفي :إن “قوة امنية من
قيادة عمليات االنبار نفذت واجبا امنيا استهدف
مناطق مختلفة من قضاء الكرمة رشقي مدينة
الفلوجة ،تمكنت من خاللها من اعتقال ثالثة من
ابرز خاليا عصابات داعش االجرامية “.
وأضاف املصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن هويته:
ان” القوات االمنية اغلقت كافة الطرق املؤدية
اىل املكان املستهدف ،وقامت باعتقال املطلوبني
املتورطني بجرائم عىل وفق املادة  /4إرهاب”.
وأوضح أن “القوات االمنية نقلت املعتقلني وسط
اجراءات امنية مشددة اىل احدى املراكز القريبة
للتحقيق معهم ،ومعرفة التفاصيل عن التهم
املوجة والجرائم التي ارتكبوها ابان سيطرة
التنظيم االجرامي عىل مناطق مختلفة من مدن
املحافظة”.

العمليات املشرتكة تكشف عن عمليات مرتقبة
ملالحقة «داعش»
بغداد /الزوراء:
كشفت قيادة العمليات املشرتكة ،امس االربعاء،
عن عمليات مرتقبة ملالحقة فلول تنظيم داعش
االجرامي للقضاء عليه بشكل تام ،مبينة ان عمليات
ابطال النرص نجحت بنسبة .%100وقال املتحدث
باسم القيادة ،اللواء تحسني الخفاجي ،يف ترصيح
صحفي :ان “عمليات ابطال النرص يف كركوك كانت
مباغتة ،واعتمدت عىل الجهد االستخباري العايل ما
اسهم يف نجاحها بنسبة  %100دون أي خسائر يف

صفوف القوات العراقية”.
واضاف الخفاجي ان ” قوات الحشد والجيش والرد
الرسيع مسكت االرايض التي لم تصلها قوات منذ
زمن بعيد ،ومنعت تواجد أي عنرص ارهابي عليها،
فيما نجحت يف قتل نحو  20ارهابيا خالل العمليات
وتدمري عرشات املضافات”.وأشار إىل أن “قيادة
العمليات املشرتكة عازمة عىل اطالق عمليات ضد
العنارص االجرامية ،واعالن العراق خاليا من الزمر
االرهابية قريبا”.

نفذ محلة تعقيم يف بغداد للوقاية من الفريوس

احلشد :عدد ضحايا «كورونا» مبقربة وادي السالم بلغ  405حتى اآلن
بغداد /الزوراء:
اعلنت فرقة االمام عيل القتالية التابعة للحشد
الشعبي عن العدد الكيل لضحايا كورونا
الذين تم دفنهم يف مقربة وادي السالم .بينما
نفذت حملة وعي للحشد حملة تعفري واسعة
يف العاصمة بغداد للوقاية والحد من تفيش
فايروس كورونا.
وقالت فرقة االمام عيل القتالية التابعة للحشد
الشعبي ،امس االربعاء ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «العدد الكيل لضحايا كورونا
الذين تم دفنهم يف مقربة وادي السالم الجديدة
بلغ .« 405
من جانبه ،أكد عضو الفرقة املسؤول عن
عمليات الدفن ،رسمد خلف إبراهيم :أن «هذه
األعداد بدأت تتزايد يف األيام األخرية ،حيث وصل
عدد الذين تم دفنهم إىل أكثر من مئة متوىف يف
األيام العرشة ،وهذا أمر ينذر بالخطر».

«لم نتعد مرحلة الخطر حتى عندما أعلن سابقا
عن إصابة  15أو  10حاالت يف اليوم».
وتابع أن «الوزارة حددت مسبقا ً ست مناطق
للحجر املناطقي ،وال تزال هناك مظاهر
للمناسبات االجتماعية كاألعراس ومجالس
العزاء واملناسبات العشائرية ،خصوصا يف
مدينتي الصدر والحرية يف بغداد».
وأوضح أنه «يف حال استمرار عدم اإللتزام
بقواعد الوقاية الشخصية واملجتمعية وبالتباعد
اإلجتماعي ،فسوف تتزايد أعداد اإلصابات»،
الفتا إىل أن «الوزارة قادرة عىل استيعاب الحاالت
التي شخصت خالل األيام االخرية».
نّ
وبني أن «هناك مؤرشا ً مهما ً وهو عدد الراقدين
يف ردهات العناية املركزة ،مثالً اليوم كانوا 70
حالة فقط ،من ضمن جميع الحاالت الراقدة يف
مستشفيات الوزارة املخصصة للعزل».
وأردف قائال :إنه «من خالل تفعيل املسح الوبائي
امليداني اكتشفنا الكثري من الحاالت التي كانت
مالمسة للمصابني أو من الذين تم نقل العدوى
إليهم من قبل أحد أفراد األرسة».
وأشار إىل أن «يف البداية كانت أغلب الحاالت
املتوفية لكبار السن املصابني بأمراض مزمنة»،
مشريا ً أن الوفيات بني الفئات العمرية األصغر
سنا كان سببها الرئيس اإلنكار وعدم مراجعة
الطبيب إال يف مرحلة متأخرة من املرض».
وبشأن قرارات الحظر الجزئي والشامل ،أكد:
أنه «لم يكن هناك التزام حقيقي سواء بالجزئي
أو الشامل» ،مشري إىل أن «الحظر أحد أهم
املعالجات للحد من انتشار الوباء مع اإلجراءات
األخرى».

من جهتها ،نفذت حملة وعي للحشد الشعبي،
امس االٔربعاء ،حملة تعفري واسعة يف العاصمة
بغداد للوقاية والحد من تفيش فايروس
كورونا.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انه “بالتزامن مع ارتفاع
حاالت االٕصابة بفايروس كورونا ،نفذت طبابة
الحشد الشعبي حملة تعفري وتعقيم واسعة
للحد من تفيش فايروس كورونا يف احياء
متعددة بالعاصمة بغداد”.
وأضاف البيان أن “الحملة شملت تعفري مقر
الفوج االول الفرقة الثانية رشطة اتحادية
بالقرب من مجمع مشن وتعفري مكتب بغداد
هي ٔية الحشد معاونية الدعم اللوجستي “.
وأشار البيان إىل أنه “تم تعفري قناة الراصد
وقناة آسيا ومحطات الوقود يف شارع فلسطني
وسط العاصمة بغداد”.

املائية يف املثنى ،امس األربعاء ،عن
إطالق حملة لتطهري وإزالة الرتسبات
الطينية والشنبالن عن عمود نهر
الرميثة شمال املحافظة.
وقال مدير إعالم املديرية ،أحمد
األعرجي ،يف ترصيح صحفي :إن
دوائر صيانة مشاريع ري وبزل
املثنى وكري األنهر بارشت بحملة

لتنظيف عمود النهر إلزالة الرتسبات
وامللوثات لضمان جريان املياه.
مبينا :أن الحملة تمت باستخدام
الحفارات السلكية والربمائية.
وأضاف :أن الحملة ستستمر لحني
إكمال العمل لضمان وصول الحصة
املائية إىل محطات اإلسالة الرئيسية
يف املحافظة.

خلية األزمة تتوقع اخنفاض إصابات
«كورونا» خالل األيام املقبلة

بغداد /الزوراء:
توقع مدير الصحة العامة ،عضو خلية االزمة ،رياض عبد االمري ،امس األربعاء ،أن تشهد االيام
املقبلة انخفاضا بأعداد االصابات بكورونا بعد تشديد فرض الحظر الشامل.
وقال عبد األمري ،يف حوار صحفي :إن “االصابات التي تخطت  1000اصابة خالل االيام
القليلة املاضية واملعلن عنها عرب املوقف الوبائي اليومي ،كانت متوقعة ومؤرشة لدى الجهات
الصحية”.
وأضاف أن “فرض الحظر الشامل بشك ٍل تام جاء باقرتاح وتشديد من قبل الوزارة
وبطلب مقدم
ٍ
اىل رئيس لجنة الصحة والسالمة الوطنية” ،مؤكدا ً أن “تقليل اإلصابات يعتم ُد بشك ٍل أساس عىل
التزام املواطنني باإلجراءات الوقائية التي فرضتها خلية األزمة والتباعد االجتماعي ،وعند عدم
التزامهم بتعليمات لجنة الصحة والسالمة سنلجأ اىل تمديد الحظر الشامل”.
وتابع الحلفي إنه “منذ األسبوع األخري من أيار املايض سجلت بغداد عدد إصابات متزايداً ،ويقفز
أحيانا ً للضعف يوميا ً بعد تطبيق عملية الحجر يف  6مناطق موبوءة مدعمة بإجراء عملية املسح
نطاق واسع ٍ،ما سمح بالوصول اىل آالف الحاالت املصابة املخفيَّة ممن ال
الوبائي الرسيع عىل
ٍ
تظهر عىل أصحابها أية أعراض وقطع سلسلة انتقال العدوى”.

حقوق اإلنسان توجه رسالة إىل
املتظاهرين وتدين االعتداءات
بغداد /الزوراء:
وجهت لجنة حقوق االنسان النيابية ،امس
االربعاء ،رسالة اىل املتظاهرين يف النجف.وقال
رئيس اللجنة ،النائب أرشد الصالحي ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «اللجنة تابعت
مجريات األحداث منذ اول يوم النطالق التظاهرات
يف ساحة التحرير واملحافظات الجنوبية» ،مؤكدا

«عىل رضور االلتزام بقواعد االشتباك من قبل
القوات األمنية».واضاف ان «االعتداء عىل القوات
األمنية أمر مرفوض» ،مخاطبا املتظاهرين
بـ»رضورة الحفاظ علئ األمالك العامة والخاصة
وعدم املساس بها».واكد ان «حق حرية التعبري
عن الرأي البد ان يكون مقرونا بالحفاظ عىل
ممتلكات الدوله والشعب».

إجرام بغداد تعتقل متهمني باالبتزاز
االلكرتوني باجلرم املشهود

بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد ،امس األربعاء ،إلقاء القبض عىل متهمني اثنني باالبتزاز
االلكرتوني وبالج]رم املشهودوقالت املديرية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «متهمني
قاما بابتزاز أحد األشخاص الكرتونيا ً بمبلغ ألف وخمسمئة دوالر أمريكي من خالل حساب
ً
وهمي باسم فتاة وتهديده بنرش صوره الخاصة»،
مشرية إىل «تشكيل فريق عمل مختص،
وباستخدام الوسائل الفنية الحديثة تم التوصل إىل املتهمني».وأضافت املديرية ،يف بيانها :أنه
«بعد أخذ املوافقات األصولية تم نصب كمني محكم من قبل قوة من مكتب مكافحة إجرام
املنصور ،أثناء حضورهما لتسلم املبلغ والقاء القبض عليهما متلبسني ،وتم توقيفهم عىل وفق
املادة  456ق.ع ،واتخاذ االجراءات القانونية بحقهما».
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النفط تؤكد أهمية منح «اجلهد
الوطين» األولوية يف املشاريع

بغداد /الزوراء:
أك�د وزي�ر النف�ط ،احس�ان عب�د
الجبار ،ام�س األربعاء ،عىل أهمية
من�ح «الجه�د الوطن�ي» األولوية
يف قط�اع العمل واملشاري�ع .وقال
املكت�ب اإلعالم�ي ل�وزارة النفط،
يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة
من�ه :إن «وزير النفط احسان عبد
الجب�ار استقبل يف مكتب�ه ،امس،
وزير العم�ل والشؤون االجتماعية
عادل الركابي» .وأضاف البيان :أنه
تم «بحث آليات التعاون والتنسيق
ب�ن الوزارت�ن يف املج�االت ذات
العالق�ة املشرتك�ة ،وبم�ا يحق�ق

اهداف وتوجهات الدولة والحكومة
يف توف�ر الف�رص املثالي�ة لبيئ�ة
العمل يف الع�راق عىل وفق القوانن
والتعليم�ات النافذة» .ونقل البيان
عن عبد الجبار تأكيده عىل «أهمية
من�ح الجه�د الوطن�ي األولوية يف
قطاع العمل واملشاريع التي تنفذها
التشكي�الت النفطي�ة مع رضورة
توف�ر البيئة الصحي�ة ،فضالً عن
الحق�وق املالية وغرها» .وأش�ار
البي�ان إىل :أن «وزارة النفط كانت
قد فرضت ع�ىل الرشكات االجنبية
املقاول�ة ان تك�ون نسب�ة العمالة
الوطنية اكثر من % 85باملئة».

دياىل تكشف توقفا ”شامال”
لتنفيذ املشاريع اخلدمية بسبب
«كورونا»
بغداد /الزوراء:
كشف مسؤول حكومي يف دياىل ،امس االربعاء ،عن توقف ش�امل لتنفيذ
املشاريع الخدمية داخل املحافظة.
وق�ال قائممقام قضاء بعقوبة ،عبدالله الحي�ايل ،يف حديث صحفي :ان”
املشاريع الخدمية يف كل القطاع�ات جرى االيعاز بإيقافها بشكل مؤقت
بالوق�ت الراهن بع�د تنامي مع�دالت االصابة بفروس كورون�ا يف االيام
املاضية والتي سجلت اعدادا كبرة قياسيا بالفرتة املاضية”.
واضاف الحيايل ان” ايقاف تنفيذ املشاريع التي تم اعطاء الضوء االخرض
باملب�ارشة بها يأتي ضمن اج�راءات تفادي تسجيل املزي�د من االصابات
بف�روس كورون�ا» .داعي�ا االه�ايل «اىل رضورة فه�م وادراك خط�ورة
الفروس ،واهمي�ة اعتماد اطر التباعد االجتماع�ي واالجراءات الوقائية
االخرى ملنع انتشاره”.
وكان�ت دي�اىل اعطت ،خ�الل االسابيع املاضي�ة ،الضوء االخ�رض بعودة
العرشات من املشاريع الخدمية بعد انخفاض معدالت االصابة بالفروس،
لكن رسعان ما ارتفعت بشكل الفت يف االوانة االخرة.

التجارة :توفري التموينية
أولوية ونسعى لرقابة األسعار

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة التج�ارة أن موضوع
توفر مفردات البطاقة التموينية
للمواطن�ن م�ن أولوياته�ا
والحكومة االتحادية ،فيما أشارت
إىل سع�ي ال�وزارة لف�رض رقابة
عىل األسواق والحد من أي ارتفاع
لألسع�ار يف ظ�ل وب�اء كورون�ا.
وقال وزير التج�ارة الجديد ،عالء
الجبوري ،يف ترصيح صحفي :ان
موضوع توفر مف�ردات البطاقة

التموينية للمواطنن من أولويات
وزارت�ه والحكوم�ة االتحادي�ة.
وأش�ار إىل سع�ي ال�وزارة لفرض
رقاب�ة ع�ىل األس�واق والح�د من
أي ارتف�اع لألسع�ار يف ظ�ل وباء
كورونا .ولفت إىل :أن مبالغ تجهيز
مف�ردات البطاق�ة التموينية هي
ضمن النفقات الحاكمة ،ما يعني
استمراره�ا دون توقف .ونوه إىل:
أن هن�اك م�واد محلي�ة بإمكانها
سد الحاجة من تلك املفردات.
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ضريبة الدخل ..بني املخالفات الدستورية والقانونية وخيارات تأمني الرواتب
بغداد /الزوراء:
بع�د ان تعال�ت األصوات م�ن قبل رشائح
املجتمع م�ن املتقاعدين واملوظفن ،فضال
عن االصوات الربملانية الرافضة فيما يخص
الترصيح�ات الحكومي�ة وتطبي�ق قانون
رضيب�ة الدخ�ل عىل الرات�ب ال�كيل ابتدا ًء
م�ن الشهر الحايل ،والبدء ب�ه باملتقاعدين
املتسلمن لراتب ه�ذا الشهر ،ع ّدت اللجنة
املالي�ة الربملاني�ة ان الدست�ور ال يتي�ح
ف�رض رضيبة ع�ىل روات�ب املوظفن من
دون قانون ،فيما أك�د خرباء قانون انه ال
يمكن للحكومة املساس برواتب املوظفن
واملتقاعدين م�ن دون قانون يصوت عليه
مجلس النواب.
واعت�ربت اللجن�ة املالية الربملاني�ة ،امس
االربعاء ،ان الدستور اليتيح فرض رضيبة
عىل رواتب املوظفن من دون قانون ،فيما
اشار اىل ان هناك دالئل تشر إىل وجود هدر
كبر يف املوارد غر النفطية.
وق�ال مق�رر اللجن�ة ،أحم�د الصف�ار ،يف
ترصي�ح صحفي :إن «الدستور العراقي ال
يتيح فرض رضيبة عىل مرتبات املوظفن
م�ن دون سن قانون خ�اص بذلك» ،مبينا
أن «سن مثل ه�ذا القانون يجب أن يكون
صادرا عن مجلس النواب».
واض�اف ان «أي مس�اس بدخ�ل املواطن
يزعجه ،وال يمكن حل األزمة املالية بشكل
مجتزأ من خالل الرتكيز عىل زاوية محددة
وت�رك األم�ور األخرى املسبب�ة لالزمة من
دون ح�ل» ،مؤك�دا ً أن «االقتط�اع م�ن
املرتبات ال يمثل الحل».
من جانبه ،اكد عضو اللجنة ،النائب جمال
كوج�ر ،امس االربع�اء ،أن ام�ام الدولة 3
خيارات رئيسية لتأمن الرواتب ملوظفيها
اذا لم تعتمد االصالح الحقيقي.

وقال كوجر ،يف ترصي�ح صحفي :انه” اذا
لم تكن هن�اك ق�رارات اصالحية حاسمة
ملعالجة الفساد وه�در املال العام ستكون
الدولة مضطرة العتماد  3خيارات رئيسية
لتأم�ن رواتب موظفيها وه�ي مد اليد اىل
االحتياطي البنك�ي او االقرتاض داخليا او
خارجيا او االستقطاعات”.
واض�اف كوج�ر :ان” وض�ع الع�راق املايل
صع�ب وحرج وه�و ي�زداد م�ع الوقت».
مؤك�دا «اهمي�ة االص�الح يف التخفيف من
وطاة املوقف الصعب”.
م�ن جهته ،أكد خرباء قان�ون انه ال يمكن

للحكوم�ة املس�اس بروات�ب املوظف�ن
واملتقاعدين م�ن دون قانون يصوت عليه
مجلس النواب.
وق�ال الخب�ر القانوني ،ط�ارق حرب ،يف
ترصي�ح صحف�ي :ان «الحكوم�ة اذا م�ا
ارادت تعدي�ل قان�ون ،فيج�ب ان يك�ون
ذل�ك عن طريق قان�ون جديد يصوت عليه
الربملان».
وأوض�ح ان «قانون رضيب�ة الدخل محدد
بمقدار االستقطاع ونسبته ،وان كان وفق
الرات�ب الكيل او االسمي ،لذلك إذا ما ارادت
الحكومة اج�راء تعديالت فيجب ان يكون

ذلك وفق قانون يصوت عليه الربملان».
فيم�ا أكد الخبر القانون�ي ،عيل التميمي:
ان «سلم الروات�ب او الرتفيعات والعالوات
وحت�ى التقاعد قوان�ن ،ال يمكن املساس
بها بقرارات وانم�ا يجب تعديلها بقانون،
ام�ا بالنسب�ة للمخصص�ات غ�ر املبوبة
بقانون من زيادات ومنح وغرها ،فيمكن
تعديلها بقرارات».
واضاف التميمي :ان «امل�ادة  3من قانون
سلم الرواتب رقم  22تنص عىل ان ملجلس
ال�وزراء صالحي�ة تقلي�ص الروات�ب او
تعديله�ا حسب الظ�روف الطارئ�ة للبلد،

املعدن األصفر يصعد مع اخنفاض
أسواق األسهم العاملية

ذي قار تقرتب من االكتفاء الذاتي حملصول احلنطة

مطالبات نيابية باإلسراع بتسليم مستحقات
الفالحني استمرارا لإلنتاج املستقبلي
بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية
أهمية اإلرساع بتسليم مستحقات الفالحن
والتي تعد ضمان�ة اكيدة الستمرار االنتاج
املستقب�يل الوفر .وفيما أك�دت محافظة
ذي قار اقرتابها م�ن عتبة االكتفاء الذاتي
لتموي�ن م�ادة الطح�ن للمواطنن ضمن
مف�ردات البطاق�ة التموينية له�ذا العام،
اعلن�ت تمكنه�ا ،وألول مرة ،م�ن تسويق
 240ألف طن ملحصول الحنطة.
وقال رئيس اللجنة ،سالم الشمري ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «عىل رئيس
الوزراء رسعة االيع�از الجهات الحكومية
املختصة بإعادة العمل باملواصفات الفنية
يف آلي�ة استالم محص�ول الشعر واالرساع
يف تسليم املستحق�ات املالية للفالحن عن
تسويق محصىل الشعر للعام املايض».
واضاف الشم�ري أنه «ال يمك�ن استمرار
التأخ�ر يف استالم الفالح�ن مستحقاتهم
والتي من املف�روض أن تكون أولوية رغم
الظروف املالية االي تمر بها البالد».
واوضح ان «تسليم املستحقات املالية دافع
للفالح�ن االستم�رار بزراعتهم املحاصيل
االسرتاتيجي�ة والت�ي بات�ت أولوية مهمة
للجن�ة والوزارات املعنية والحكومة بشكل
عام».
ودع�ا الشم�ري إىل «رضورة فت�ح مراكز
تسويقي�ة جدي�دة الستيع�اب الزي�ادة

الحاصل�ة م�ن انت�اج محص�ويل الحنطة
والشعر لهذا العام ،واعادة الجهات املعنية
تقيي�م الدعم املق�دم اىل الفالحن يف عموم
البالد».
وش�دد ع�ىل «أهمية تفعي�ل ق�رار اللجنة
بع�دم تنق�ل محص�ول الحنط�ة والشعر
ب�ن املحافظات وال�زام االجه�زة الرقابية
واالمنية املختص�ة بمراقبة عمل سايلوات
وزارة التج�ارة ،والكش�ف ع�ن الفس�اد
املوجود يف عدد منها».
م�ن جانب متص�ل ،تق�رتب محافظة ذي
ق�ار م�ن عتب�ة االكتف�اء الذات�ي لتموين
م�ادة الطحن للمواطنن ضم�ن مفردات
البطاقة التموينية لهذا العام ،بعد تمكنها

وه�و ن�ص اعط�ى صالحي�ات التعدي�ل
ملجل�س الوزراء ،لكن يبق�ى عىل الحكومة
ان تراع�ي رواتب املوظفن م�ن الدرجات
الدني�ا واملتقاعدي�ن ،ف�ال يج�ب ان ُتمس
وانم�ا تذه�ب للدرج�ات العلي�ا والخاصة
والنفق�ات والنثريات واملناف�ذ الحدودية،
كما ان هناك اجراءات اخرى يمكن اللجوء
إليها كاالق�رتاض الداخيل وتخفيض قيمة
الدينار».
أم�ا مستش�ار رئي�س ال�وزراء للش�ؤون
املالي�ة ،مظهر محمد صال�ح ،فقد ذكر ان
رضيبة الدخل املعمول بها سيتم تطبيقها
عىل الرات�ب الكيل بدال ع�ن االسمي ابتداء
من الشهر الحايل.
وق�ال صال�ح ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان
«قان�ون رضيبة الدخل موجود عىل الراتب
االسمي ،واآلن سيت�م تطبيقه عىل الراتب
الكيل ،اي االسمي مع املخصصات» ،مبينا
ان «قانون رضيبة الدخ�ل ثابت ،وترتاوح
االستقطاع�ات في�ه ب�ن  10اىل  15ع�ىل
جميع املوظفن».
واضاف صالح ان «ما صدر من مقرتحات
بش�أن استقط�اع الرواتب ق�د الغي ،لكن
سيت�م التعام�ل م�ع الروات�ب ع�ىل وفق
رضيب�ة الدخل مع وج�ود استثن�اءات يف
ذلك حيث لن يشمل ه�ذا القانون من تقل
رواتبهم عن ال  500ألف دينار».
الفت�ا اىل ان�ه «تمت مناقش�ة االمر ،ولكن
لم يص�در اي يشء رسمي بعد ،والحكومة
تعم�ل جاه�دة ع�ىل توف�ر رواتب ش�هر
حزيران الحايل».
ويعان�ي العراق منذ اش�هر من وضع مايل
صعب جدا بعد انهيار اسعار النفط العاملية
بشكل اصبح تأمن رواتب موظفي الدولة
صعب جدا.

وألول م�رة تسويق  240ألف طن ملحصول
الحنطة.
وق�ال مدير زراعة ذي ق�ار ،فرج ناهي ،يف
ترصيح صحف�ي :إن «الكمي�ات املسوقة
ملحص�ول الحنط�ة بلغ�ت  240أل�ف طن
لتقرتب من عتبة االكتفاء واملقدرة ب� 250
أل�ف ط�ن سنوي�ا» .مرجح�ا أن «تتجاوز
الكميات املسوقة خ�ط العتبة خالل األيام
املقبلة».
وب�ن ان «املحافظة ستعل�ن قريبا ،وألول
م�رة ،اكتفائه�ا الذات�ي الت�ام ملحص�ول
الحنط�ة دون االعتم�اد ع�ىل الحنط�ة
املست�وردة والتي كانت تشكل نسبة 15%
من مجمل تموينها السنوي» .

سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
واص�ل الذهب مكاسبه ،ام�س األربعاء ،م�ع انخفاض أسواق
األسه�م العاملية بع�د موجة صعود يف اآلون�ة األخرة ،إذ يرتقب
املستثم�رون م�ا سيسف�ر عن�ه اجتم�اع مجل�س االحتياطي
االتح�ادي (البن�ك املرك�زي األمريك�ي) ،والذي م�ن املنتظر أن
يلقي الض�وء عىل حالة االقتصاد األمريكي واملزيد من إجراءات
التحفيز املحتملة.
وبحل�ول الساع�ة  0702بتوقي�ت جرينتش ،ارتف�ع الذهب يف
املعام�الت الفوري�ة  0.1باملئ�ة إىل  1716.11دوالرا لألوقي�ة
(األونص�ة) بع�د تحقي�ق أفض�ل أداء يوم�ي خالل ش�هر يوم
الثالث�اء .وزادت العقود األمريكية اآلجل�ة للذهب  0.2باملئة إىل
 1725دوالرا لألوقية.
وانح�ر الزخ�م الق�وي يف األسواق املالي�ة العاملي�ة مع تجدد
الشكوك بشأن التعايف العاملي من جائحة فروس كورونا.
كما تلق�ى الذهب املزيد من الدعم م�ن انخفاض العائدات عىل
سندات الخزانة األمريكية.
وتبن�ى املستثم�رون موقفا ح�ذرا ويرتقب�ون بي�ان السياسة
النقدي�ة للمرك�زي األمريك�ي املق�رر إعالن�ه يف الساعة 1800
بتوقي�ت جرينت�ش ،ويعقبه مؤتم�ر صحف�ي لرئيسه جروم
باول.
كما ينرش رؤساء البنوك املركزية للواليات أول توقعات اقتصادية
منذ بدء حالة ركود بفعل الجائحة يف فرباير /شباط.

جنرال إلكرتيك تنجز  3حمطات ببغداد والعمل على  11حمطة جديدة

الكهرباء تكشف :إنتاج الطاقة سيصل إىل  19الفا و 500ميغاواط
بغداد /الزوراء:
ْ
توقع�ت وزارة الكهرب�اء ارتف�اع
انتاجه�ا م�ن الطاق�ة خ�الل امل�دة
القليل�ة املقبل�ة ،اىل  19ال�ف و500
ميغ�اواط ،مؤكدة ان انتاجها الحايل
يبل�غ  17الف�ا و 500ميغ�اواط ما
يؤهله�ا لتجهيز املواطنن بن  16و
 18ساعة يوميا .وفيما أكدت رشكة
جن�رال الكرتيك نجاحه�ا مع وزارة
الكهرب�اء العراقية خ�الل السنوات
الع�رش املاضي�ة يف إضافة مايقارب
 14جيجاواط من الطاقة الكهربائية
يف جمي�ع أنحاء العراق ،كشفت عن
انجازها  3محط�ات ببغداد والعمل
عىل  11محطة جديدة.
وق�ال الناطق باسم ال�وزارة ،احمد
العب�ادي ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان
«وزارت�ه حريص�ة بالحف�اظ ع�ىل
ما تحق�ق من قف�زة باالنتاج للعام
املايض ،وساعي�ة إلدامته من خالل
رفع مع�دالت االنتاج للع�ام الحايل،
برغ�م تداعي�ات الوض�ع الصح�ي
واالقتص�ادي للب�الد ،وع�دم اق�رار
املوازن�ة والت�ي اثرت سلب�ا يف واقع

املنظومة».
واض�اف ان «االنت�اج حاليا يصل اىل
 17الف�ا و 500ميغ�اواط ،ما يتيح
تجهيز املواطنن بن  17و  18ساعة
يومي�ا» .منوه�ا اىل «ان ساع�ات
التجهيز تتفاوت بن منطقة واخرى
وحس�ب كفاءة ش�بكات التوزيع»،
مؤك�دا «ان وزارت�ه تتج�ه إلدخ�ال
عدد من الوحدات التوليدية الجديدة
لرفد املنظومة بطاقات اضافية ،بعد
نجاحه�ا مؤخرا بإدخ�ال الوحدتن
االوىل والثانية م�ن محطة السماوة
لرف�د املنظومة بعد ربطه�ا ب�250
ميغ�اواط ،وادخ�ال الوح�دة االوىل
بمحط�ة النارصي�ة بطاق�ة 125
ميغاواط».
وش�دد العبادي ع�ىل «ان التحديات
الت�ي واجهته�ا ال�وزارة ،واهمه�ا
االوض�اع الصحي�ة واالقتصادي�ة،
اخ�رت اعم�ال الصيان�ة الدوري�ة
للوح�دات التوليدية ،ما اجربها عىل
االنتقال من الخط�ط االسرتاتيجية
اىل البديلة وباعتماد جهودها الذاتية،
والتي نوه بأنها ستسهم خالل املدة

القليلة املقبلة بزيادة االنتاج باعتماد
ادخ�ال وح�دات جدي�دة بمحطت�ي
النارصية والقدس ،وعدد اخر منها
يف طور الصيانة حاليا».
متوقعا «ارتفاع االنتاج للمدة القليلة

املقبلة اىل  19الفا و 500ميغاواط»،
منوها «ان طموح وزارته كان بلوغ
انتاجها ال�  22الفا خالل  ،2020بيد
ان تداعي�ات االوضاع الراهنة حالت
دونذل�ك».

م�ن جهته ،أك�د الرئي�س التنفيذي
ل�دي جن�رال الكرتيك (ج�ي اي) يف
فرعه�ا بالع�راق وامل�رشق العربي،
ولي�ام وكيل�ة ،يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نسخة من�ه :ان «جنرال

إلكرتي�ك» نجح�ت وبالتع�اون مع
وزارة الكهرب�اء العراقي�ة خ�الل
السن�وات العرش املاضي�ة يف إضافة
مايق�ارب  14جيجاواط من الطاقة
الكهربائي�ة يف جميع أنح�اء العراق
وه�و ما ت�م التعاق�د علي�ه مسبقا ً
لتصبح مساهم�ة يف توليد أكثر من
 50%من إجمايل الطاقة الكهربائية
املنتجة يف الب�الد عرب محطات توليد
الطاق�ة املنت�رشة يف دي�اىل وكربالء
والنج�ف والب�رصة واملوصل وبغداد
وكافة املحافظات األخرى».
واوضحت انها «تميض اليوم قدما ً يف
أعمالها السيما خالل هذه الظروف
العصيبة التي يشهدها العالم بأرسه
بسبب تفيش وب�اء كورونا» ،مبينة
ان «فري�ق عم�ل «جن�رال الكرتيك»
مستم�ر بالتزامه بتقدي�م عمليات
التشغي�ل والصيان�ة يف محط�ات
تولي�د الطاق�ة الكهربائية يف العراق
مث�ل محطت�ي السم�اوة وذي قار،
والت�ي ب�دأت وحداته�ا بالتشغي�ل
االول ،وس�وف ستساه�م يف زي�ادة
الطاقة االنتاجية اىل شبكة الكهرباء

العراقية ،وخاص�ة مع حلول فصل
الصي�ف ،حي�ث تنط�وي هات�ان
املحطت�ان ع�ىل أهمية كب�رة نظرا ً
لدورهم�ا الحي�وي يف إم�داد الب�الد
بالطاقة الكهربائية الرضورية».
وتابع�ت ان «فريق جي اي استكمل
خدمات الطاقة أيضا ً ل�  4توربينات
غازية من ط�راز  ،9F.03واثنن من
التوربين�ات البخاري�ة و 6مول�دات
وع�ىل وفق الج�دول الزمن�ي املحدد
بكل سالمة وأمان يف محطة بسماية
لتوليد الطاق�ة الكهربائية التي تعد
األكربواألكث�رتط�ورايفالع�راق».
وبينت الرشكة انها «توجه تركيزها
نح�و بن�اء محط�ات ثانوي�ة لدعم
استق�رار الشبك�ة الوطني�ة لنق�ل
الكهرب�اء وف�ك االختناق�ات يف
املناط�ق املكتظ�ة ،حيث ت�م إنجاز
ث�الث محط�ات ثانوية سع�ة 132
كيلوفول�ط يف العاصم�ة بغ�داد هذا
الشهر ،ويت�م العمل عىل  11محطة
فرعية جديدة يف مختلف محافطات
الع�راق ،ومنه�ا املوص�ل واألنب�ار
والبرصة».

أصفر وأمحر

وكيل اعماله :بشار رسن با ِق يف
بريسبوليس

بغداد /متابعة الزوراء
باق مع
كش�ف بهروز دزهبود وكيل اعمال العب املنتخب الوطني بش�ار رس�ن ،ان االخري ٍ
فريق بريسبوليس اإليراني وال صحة النباء مغادرة الفريق.
وقال دزهبود إن “الصحف اإليرانية كتبت خالل اليومني املاضيني بأن بشار رسن سيغادر
اسوار نادي بريسبوليس اإليراني ولن يلتحق بالتدريبات مجددا ً”.
وأضاف أن “هذه االنباء غري صحيحة وبش�ار وص�ل اىل طهران جوا ً لالنخراط يف تدريبات
الفريق استعدادا ً الستئناف الدوري اإليراني”.
تجدر اإلشارة اىل ان إدارة النادي وعدت بشار بتأمني  %70من مستحقاته املالية.

العدد 7264 :الخميس  11حزيران 2020

No: 7264 Thu 11 Jun 2020

كاتانيتش يرفض مواجهة اوزبكستان

منتخبنا الوطين يواجه منتخبات االردن وسوريا وفيتنام وديا حتضريا لتصفيات املونديال
بغداد /الزوراء
كشف املدير اإلداري ملنتخبنا الوطني
باسل كوركيس عن تأمني ثالث
مباريات ودية ألسود الرافدين
قبل استئناف التصفيات املزدوجة
املؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022
وكأس آسيا  2023بمواجهة هونغ
كونغ .
وقال كوركيس إن املنتخب الوطني
سيواجه األردن يف الدوحة يف الثامن
من شهر أيلول املقبل  ،وسيلتقي
بعدها منتخب سوريا يف السادس
عرش من شهر أيلول املقبل ايضا
وحتى اللحظة لم يتم اإلتفاق عىل
مكان إقامة املباراة مبينا ان الهيئة
التطبيعية لإلتحاد فاتحت اإلتحاد
الفيتنامي لتأمني مباراة ودية بني
املنتخبني يف الثامن من شهر ترشين
األول املقبل وننتظر رد االتحاد
الفيتنامي بشأن اقامة املباراة من
عدمها،
ومن جهة تلقت الهيأة التطبيعية
لالتحاد العراقي لكرة القدم خطابا ً
رسميا ً من االتحاد االوزبكي لكرة
القدم ،إلقامة مباراة دولية ودية
بني املنتخبني يف الثامن من ترشين
األول املقبل يف العاصمة االوزبكية
طشقند.
وناقش رئيس الهيئة التطبيعية ،إياد
بنيان ،طلب االتحاد االوزبكي مع
مدرب منتخبنا الوطني ،السلوفيني
سرتيشكو كاتانيتش ،الذي رفض
املوافقة عىل خوض املباراة ،لكونها
سرتهق الالعبني أثناء السفر ،فضالً
عن بُعد املسافة بني أوزبكستان
وهونغ كونغ ،والذي سيواجه
منتخبنا الوطني يف الثالث عرش من
الشهر نفسه لحساب املجموعة
اآلسيوية
للتصفيات
الثالثة

مناصرو الزوراء يفوزون باستفتاء
األكثر مجاهريية يف العراق

بغداد /متابعة الزوراء
فاز جمهور نادي الزوراء ،باستفتاء موقع االتحاد االسيوي لكرة القدم ،ألكثر
األندية الجماهريية يف العراق.وحصل الزوراء عىل نسبة  %41من أصوات املشاركني،
متقدما ً عىل الرشطة الذي حل يف املركز الثاني بنسبة  %33من األصوات ،وجاء ثالثا ً
القوة الجوية بنسبة .%19وشهد االستفتاء مشاركة كبرية وصلت إىل أكثر من 574
ألف من عشاق كرة القدم يف العراق ومنطقة غرب آسيا.وشهدت املنافسة أثارة
كبرية ،حيث تقدم الزوراء من البداية يف نسبة األصوات ،يف حني استمر السباق
عىل املركز الثاني بني الرشطة والقوة الجوية حتى اليوم األخري.وضم االستفتاء
اندية الزوراء والقوة الجوية والرشطة والطلبة واربيل.تجدر اإلشارة اىل ان جماهري
النوارس تحصلت عىل املركز الثالث يف استفتاء صحيفة «ماركا» االسبانية ،الذي
ضم أكثر من  40نا ٍد من مختلف انحاء العالم مطلع حزيران الجاري.

املزدوجة.
وطالب مدرب منتخبنا الوطني
بإقامة مباراة باملوعد املحدد أليام
الفيفا دي ،مع أحد املنتخبات القريبة
عىل هونغ كونغ ،لكي يتمرس
الالعبون عىل أجواء الطقس ،وكذلك
لتسهيل السفر قبل خوض املباراة
الرسمية يف التصفيات اآلسيوية
أمام هونغ كونغ.

نيبوشا :جنحت مع القيثارة
اخلضراء ومهند علي موهوب

بغداد /امري رسول
اكد مدرب نادي الرشطة السابق املونتينغري نيبوشا انه يعش
منافسات الدوري العراقي املمتاز ويحرتم جميع الالعبني الذين يؤدون
املنافسات فيه مع انديتهم املختلفة.وقال ان الالعب مهند عيل العب
عظيم وموهبة جيدة واثق تماما بنجاحه يف املستقبل مع اي فريق
سيمثله الن شخص جيد ويمتلك موهبة ستساعده بالتأكيد يف عالم
االحرتاف مشريا يف الوقت ذاته اىل ان جميع الالعبني يمكنهم تحقيق
النجاح يف اي دوري خارجي يحرتفون فيه فلديهم حب التطوير برغم
وجود نقص يف بعض االمور البدنية.واوضح انه مازال يتذكر املوسم
الناجح الذي حققه يف الدوري العراقي عندما ارشف عىل تدريب فريق
القيثارة الخرضاء وسيبقى ذلك املوسم املميز جزءا من تاريخي التدريبي
الذي افتخر به اذ ما زلت اتذكر لقائي األول مع العبي الرشطة حيث
رأيت الرغبة والحماس واالرصار من اجل النجاح يف أعينهم وأدركت يف
قتها اننا سننجح وبالفعل قدمنا موسما استثنائيا اشاد به الجميع.

كريم :ادارة اخلطوط رفضت
انتقالي لتمثيل سلة غاز الشمال

بغداد /متابعة الزوراء
كشف العب نادي الخطوط لكرة
السلة ،أيوب كريم ،سبب تعثر
مفاوضات انتقاله اىل صفوف
فريق غاز الشمال.
وقال كريم إن “نادي غاز
الشمال ،قدم عرضا ً رسميا ً
للظفر بخدماتي خالل املوسم
الحايل من الدوري السلوي
املمتاز”.

وأضاف أن “إدارة الخطوط
رفضت انتقايل ومنحي كتاب
فشلت
لذلك
االستغناء،
الصفقة” ،معربا ً عن امله بان
“يتوصل اىل حل يريض جميع
األطراف مع ادارته الحالية”.
تجدر اإلشارة اىل ان الدوري
السلوي املمتاز ،سيتم حسم
مصريه خالل األيام القليلة
املقبلة.

عىل صدارة مجموعته بالتصفيات
األسيوية املزدوجة املؤهلة لنهائيات
كأس العالم وكأس اسيا.
وقال نعمة إن “املنتخب الوطني
لكرة القدم يحتاج اىل الكثري من
العمل من اجل الحفاظ عىل صدارته
يف مجموعته بالتصفيات”.
وأضاف ان “املنتخب يحتاج اىل
معسكر تدريبي عىل مستوى عايل

وفاتحت الهيأة التطبيعية لالتحاد
العراقي عددا من االتحادات يف رشق
آسيا لتأمني مباراة ودية مع أحد
منتخباتها يف الثامن من أكتوبر
املقبل ،وبانتظار املوافقات الرسمية
لتأمني املباراة الودية.
ومن جهته اكد املدرب عادل نعمة،
ان املنتخب الوطني لكرة القدم بات
بحاجة اىل الكثري من العمل للحفاظ

وزارة املالية توافق على إطالق رواتب
موظفي االحتادات الرياضية

ومباريات تجريبية قوية” ،مبينا ً ان
“املدرب يبحث عن الالعب الجاهز
الذي يُنجح خططه بغض النظر اذا
كان محيل او مغرتب”.
تجدر اإلشارة اىل ان املنتخب الوطني
يتصدر مجموعته برصيد  11نقطة،
جمعها من فوز عىل كمبوديا
وهونغ كونغ وايران وتعادلني امام
البحرين.

بغداد /متابعة الزوراء
اعلنت وزارة الشباب والرياضة ان وزارة
املالية وافقت عىل اطالق رواتب موظفي
االتحادات الرياضية.وذكر مدير عام
دائرة الشؤون القانونية واالدارية
واملالية شاكر محمد عودة ان “وزارة
الشباب والرياضة ستطلق رواتب
موظفي االتحادات الرياضية ،بعد قيام

وزارة املالية بتمويل حساب االتحادات
الرياضية”.واوضح عودة انه “تمت
املوافقة عىل اطالق الرواتب من قبل
وزارة املالية بعد اكمال جميع االجراءات
املتعلقة بالرصف” ،مبينا ً ان “هذه
الرواتب هي لخمسة اشهر وسيتم
تمويل االشهر املتبقية وحسب ضوابط
الرصف املعمول بها يف الوزارة”.

شرار حيدر جيمع امحد راضي ويونس حممود من اجل مصلحة الكرة العراقية
بغداد /متابعة الزوراء
اجتمع يوم امس االربعاء النجم الدويل
السابق احمد رايض مع نظريه يونس
محمود يف مقر نادي الكرخ الريايض
بالعاصمة بغداد من اجل بحث ملف
الرتشح النتخابات االتحاد العراقي لكرة
القدم.
واحتضن مقر نادي الكرخ ،اجتماع
النجمني الدوليني ،بحضور رئيس النادي
رشار حيدر ،الذي بدوره قرب وجهات
النظر بني «الساحر» و «السفاح» من
اجل رسم خارطة الكرة العراقية.
ويطمح رايض اىل التوصل اىل اتفاق
مع محمود كي يكون النجمان يف كتلة
واحدة خالل انتخابات االتحاد املقبلة،
خاصة وان األول يطمح ملنصب رئيس
االتحاد.
تجدر اإلشارة اىل ان الهيئة التطبيعية
لالتحاد العراقي لكرة القدم ،تعمل عىل
تعديل النظام األسايس لالتحاد والتهيئة
النتخابات جديدة خالل مدة  6أشهر.
زاعلن نجم الكرة العراقية السابق أحمد

رايض ،ترشحه رسميا ً لرئاسة االتحاد
العراقي لكرة القدم يف االنتخابات املقبلة،
فيما وجه رسالة اىل وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال.
وقال رايض أطالب من الوزير عدنان
درجال ترك مسألة ترشحه ملنصب
رئاسة اتحاد الكرة بعدما اصبح عىل
قمة الهرم الريايض يف العراق”.
واضاف “سيكون هناك لقاء بيني وبني
عدنان درجال خالل اليومني القادمني،
وسأحاول إقناعه برتك مسألة ترشيحه
لالنتخابات القادمة  ،رغبتي كبرية
بالعمل وترأس اتحاد الكرة القادم النني
تنازلت كثريا ً خالل السنوات املاضية ،
وهذه املرة ال أريد ان اخذل من وضع
الثقة بي”.
واوضح “أتمنى أن اتمكن من إقناع
الوزير عدنان درجال بذلك ،واتطلع
للحصول عىل دعمه يف االنتخابات لنكمل
املرشوع معا ً  ،أعرف تماما ً أنه ساهم
كثريا ً بالتغيري  ،لكن هو حصل عىل
منصب مهم يف الرياضة العراقية والبد

من دعم الكفاءات والنجوم يف املؤسسات
الرياضية االخرى  ،هناك من بدأ يتحدث
هل عدنان درجال يريد الحصول عىل كل
املناصب”.

وكشف رايض أنه لن ينسحب من
املنافسة يف حال بقي عدنان درجال عىل
رغبته بالرتشح لرئاسة اتحاد الكرة قائالً
 :لن انسحب حتى لو بقي يل صوتان من

الهيئة العامة فقط  ،وسأكون مضطرا ً

للمواجهة يف االنتخابات”.
ومن املؤمل ان تقام االنتخابات خالل
مدة أقصاها  6اشهر.

عبد القادر :قضاة املالعب العراقية يتلقون حماضرات بقانون اللعبة الشرطة مطالب بدفع  600الف دوالر
الستعادة النيجريي معروف يوسف

بغداد /الزوراء
اكد رئيس لجنة الحكام يف الهيأة التطبيعية،
عالء عبد القادر ،انه بالتنسيق مع االتحاد
الدويل للعبة تم االتفاق عىل اقامة محارضات
تثقيفية ببنود القانون يلقيها املحارضان،
عيل الطريفي واسماعيل الحايف ،عرب املنصة

االلكرتونية ،zoomوهي مخصصة للحكام
الدوليني.وقال عبد القادر  :ان املحارضات
تنطلق يومي االربعاء والخميس من الساعة
الثامنة مساء حتى الحادية عرشة ،وهي
فرصة مثالية للمناقشة وتبادل االراء بني
املحارضين واملشاركني.

واضاف :ما يسعدنا ان املحارضات تعد االوىل
يف املنطقة ،وبموافقة فيفا التي جاءت بتظافر
جميع الجهود من الدعم الكبري للتطبيعية،
ومثابرة لجنة الحكام وسعيها لتطوير قدرات
حكامنا من جميع النواحي ،إليمانها ان
الحكام من اهم مفاصل تطور اللعبة.

اجلوية والنفط يسعيان لضم العب نفط اجلنوب حممد رباط
بغداد /متابعة الزوراء
يستحوذ مدافع نادي نفط
الجنوب ،محمد رباط ،عىل
اهتمام عدد من الفرق
الجماهريية يف العاصمة بغداد.
رباط يعد أحد املدافعني املميزين

يف الدوري العراقي املمتاز ومثل
املنتخبات الوطنية بمختلف
الفئات العمرية.وقال مصدر
مقرب من الالعب إن «املدافع
محمد رباط تلقى اتصاالت من
عدة اندية جماهريية تمهيدا ً

لضمه يف املوسم املقبل» ،مشريا ً
إىل أن «الالعب يدرس جديا ً فكرة
االنتقال للعب يف العاصمة».
وأضاف ان «هناك اهتمام من
عدة اندية يف العاصمة بغداد من
بينها القوة الجوية والنفط ،حيث

يدرس الالعب تلك العروض من
اجل تقييمها وتحديد وجهته
املقبلة».
يذكر ان رباط مثل اندية امليناء
والطبة ونفط الجنوب ويلعب يف
مركز الظهري األيمن.

بغداد /متابعة الزوراء
كشف مصدر يف إدارة نادي الرشطة ،عن أن إدارة الفريق مطالبة
بدفع مبلغ  600الف دوالر من اجل استعادة العبه النيجريي معروف
يوسف.
وقال املصدر إن “إدارة نادي الزمالك التي تمتلك بطاقة الالعب
النيجريي معروف يوسف ،طالبت بملغ  600الف دوالر مقابل السماح
له باالنتقال اىل الرشطة”.
وأضاف أن “ادارة الرشطة طالبت إدارة الزمالك من اجل تخفيض
املبلغ وضم الالعب مجددا ً اىل صفوف الفريق بعدما مثله يف املوسم
املايض”.
يذكر ان يوسف سبق وان مثل الرشطة املوسم املايض بنظام االعارة
من الزمالك املرصي وبعد انتهاء اعارته عاد لصفوف الزمالك املرصي
الذي اعاره مرة اخرى لنادي املقاولون العرب.
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أنشيلوتي والعبو إيفرتون وافقوا على تأخري الرواتب
 / AFPمتابعة الزوراء
انض� ّم امل�درب اإليط�ايل كارل�و أنش�يلوتي والعبو
إيفرت�ون إىل مس�ؤوليه باملوافق�ة ع�ىل تأخري دفع
رواتبه�م يف ظ�ل أزم�ة ف�ريوس كورونا املس�تجد،
بحس�ب ما أكد نادي كرة القدم اإلنكليزي.
وأفادت دنيز باريت باكس�ندايل ،الرئيسة التنفيذية
لنادي مدينة ليفربول ،ان أنش�يلوتي وأفراد جهازه
الفني ،وافقوا عىل اقتطاع ما يصل إىل  30باملئة من
رواتبه�م ،وتأخري دفعها ،اعتبارا من منتصف آذار/
مارس.
وعلّقت منذ ذلك الحني منافسات كرة القدم املحلية
بس�بب تف�يش “كوفي�د ،”-19والتي م�ن املقرر أن
تس�تأنف اعتب�ارا م�ن  17حزيران/يوني�و الحايل،
خلف أبواب موصدة بوجه املشجعني.
كما وافق عدد من الاعبني بشكل طوعي عىل تأخري
دف�ع رواتبهم بنس�ب تص�ل إىل  50باملئة ،لألش�هر
الثاثة املقبلة.
وأكدت رئيس�ة النادي يف رس�الة بالربيد االلكروني
ّ
“كل م�ن واف�ق ع�ىل
وجهته�ا إىل املش�جعني ،أن
التخفيضات أو التأخريات قام بذلك بش�كل طوعي
( )...نياب�ة ع�ن مجل�س اإلدارة ،وكل مش�جع
إليفرت�ون ،أود أن أع�رب ع�ن ش�كري العميق لكل
منه�م الظهاره�م نزاهة كهذه ورشفا يف مس�اعدة
عائلة إيفرتون يف هذه الوقت الصعب”.
وأفاد إيفرتون عن تحقيق خس�ائر تصل اىل 111,8
مايني جنيه اسرليني ( 143مليون دوالر أمريكي)
ملوس�م  ،2018-2019يف نتائج مالية كانت األس�وء
بني أندية الدوري اإلنكليزي املمتاز.

واتخ�ذت أندي�ة عدة يف الق�ارة األوروبي�ة إجراءآت
لخف�ض روات�ب العبيها خ�ال هذه الف�رة يف ظل
توقف املباريات ،وتاليا الخس�ائر املالية الناتجة عن
انعدام إي�رادات املاعب وحقوق الب�ث التلفزيوني.
لكن هذه املس�ألة أثارت جدال يف إنكلرا مع تمس�ك
رابطة الاعبني بحقوقهم كاملة.
وأبرمت بع�ض األندية اتفاقات ثنائي�ة مع العبيها
وأجهزتها الفنية ،بينما واصلت أخرى دفع الرواتب
بشكل كامل.
وتعاقد إيفرتون مع أنشيلوتي ( 61عاما) يف كانون
األول/ديس�مرب  2019آتيا من ناب�ويل اإليطايل ،بعد

مس�رية تنقل أرشف خالها عىل اإلدارة الفنية لعدد
من أبرز أندية ك�رة القدم األوروبية ،مثل يوفنتوس
ومي�ان يف إيطاليا ،بايرن ميوني�خ يف أملانيا ،وريال
مدريد يف إس�بانيا ،وباريس سان جرمان يف فرنسا،
وتشلييس يف إنكلرا.
ويستأنف إيفرتون موس�مه يف  21حزيران/يونيو،
باس�تضافة غريم�ه ليفربول ،يف مباراة قد يحس�م
خالها األخري لقب الدوري لصالحه.
ويتصدر ليفربول الرتيب بفارق  25نقطة (ومباراة
أكثر) عن مانشسر سيتي بطل املوسمني املاضيني.
ويخوض س�يتي مبارات�ه املؤجلة أمام أرس�نال يف

 17حزيران/يونيو ،وس�يتمكن ليفربول من حسم
اللقب ،بحال خسارة مانشسر أمام ضيفه اللندني،
وفوز الفريق األحمر عىل مضيفه إيفرتون.
وتتبقى تسع مراحل عىل نهاية املوسم.
وال ي�زال مكان إقام�ة مباراة ليفرب�ول وإيفرتون،
املق�ررة ع�ىل ملع�ب األخ�ري “غوديس�ون ب�ارك”،
موضع أخذ ورد ،وسط دعوات من سلطات رسمية
إلقامتها يف ملعب محايد نظرا للظروف الراهنة.
وطلبت دوائ�ر رشطة من رابطة الدوري اإلنكليزي،
إقامة مباري�ات عىل ماعب محاي�دة منها التي قد
يحس�م خاله�ا ليفرب�ول اللقب ،لتخفي�ف العبء
عليه�ا وتف�ادي تجم�ع املش�جعني خ�ارج املاعب
العائدة ألنديتهم.
ومن املتوقع أن يقرر مجلس مدينة ليفربول بش�أن
هذه املباراة.
وأكدت باريت باكسندايل يف رسالتها للمشجعني ان
إدارة الن�ادي “تواصل العمل م�ع زمائنا يف املجلس
(البل�دي) ومنظم�ات أخرى ،لضمان اتخ�اذ القرار
املناس�ب لكل األطراف ،وس�نبلغكم بمج�رد أن يتم
ذلك”.
وحض�ت رئيس�ة النادي املش�جعني ع�ىل البقاء يف
منازله�م ومتابع�ة مبارياته املتبقية عرب شاش�ات
التلفزي�ون “وعدم التفكري يف الذه�اب اىل امللعب أو
التجمع يف أي مكان عام آخر”.
يذك�ر أن انكل�را س�جلت أول أم�س الثاث�اء أكثر
حصيل�ة وفي�ات بالنس�بة لل�دول األوروبي�ة ع�ىل
مس�توى الحصيل�ة اليومي�ة ( 24س�اعة) اذ بلغت
 256شخص.

جملس الشورى يرفض استئناف ليون ويعلّق هبوط أميان وتولوز
رفض مجلس شورى الدولة يف فرنسا االستئناف الذي تقدم به نادي
لي�ون ضد قرار رابطة دوري كرة القدم إنهاء املوس�م بش�كل مبكر
بس�بب فريوس كورونا املستجد ،بينما علّق هبوط تولوز وأميان إىل
الدرجة الثانية.
ورفعت األندية الثاثة الصوت عاليا ضد القرار الذي اتخذته الرابطة
يف أواخر نيسان/أبريل ،بوضع حد للموسم وتتويج املتصدر باريس
سان جريمان باللقب ،بسبب تبعات “كوفيد.”-19
وانعكس القرار بش�كل كبري عىل األندي�ة الثاثة ،إذ حرم ليون الذي
كان يحتل املركز الس�ابع يف الرتيب ،من املنافس�ة عىل مركز مؤهل
إلحدى مسابقتي االتحاد األوروبي (دوري األبطال و”يوروبا ليغ”)،
وتسبب بهبوط تولوز وأميان إىل الدرجة الثانية.
وأيّ�د مجلس الش�ورى يف ملخص القرار الذي أص�دره ،الوقف املبكر
للموس�م ،معتربا أنه “ال يوجد شك جدي بش�أن قانونية هذا القرار
(ال�ذي اتخذت�ه الرابط�ة) وال�ذي يوازن ب�ني فوائد وعوائ�ق الوقف
الفوري للبطولة”.
لك�ن املجلس ق�رر يف الوقت عين�ه “تعليق هبوط أمي�ان وتولوز إىل
الدرجة الثانية”.
وب�رر هذه الخطوة ب�أن “مجلس رابط�ة الدوري لي�س يف مقدوره
قانونيا االرتكاز ،من أجل اتخاذ قرار هبوط الفريقني اللذين يحتان
املركزي�ن األخريين يف الرتيب ،عىل مب�دأ أن االتفاق الحايل املربم مع

االتحاد الفرنيس لك�رة القدم يلحظ تواجد  20فريقا كحد أقىص (يف
الدرجة األوىل) ،يف حني أن مفعول هذا االتفاق ينتهي يف  30حزيران/
يونيو ( )...ويجب أن يتم توقيع اتفاق جديد”.
وطل�ب املجلس م�ن الرابطة “بالتع�اون مع الس�لطات املختصة يف
االتحاد الفرنيس لكرة القدم ،إعادة النظر بصيغة ال�”ليغ  1ملوس�م
 )...( 2020-2021واس�تخاص النتائ�ج املتعلقة بالهبوط ،قبل 30
حزيران/يونيو”.

ملفان آسيويان يف سباق استضافة كأس العامل للسيدات مع انسحاب الربازيل

بقي ملفني من قارة آس�يا من أصل ثاثة ملفات تتس�ابق عىل استضافة نهائيات كأس
العالم للسيدات  ،2023وذلك يف أعقاب انسحاب الربازيل من التنافس.
وأعلن االتحاد الربازييل لكرة القدم يف بيان صحفي انس�حابه من س�باق االس�تضافة،
موضحا ً أنه سيدعم ملف كولومبيا من أمريكا الاتينية يف املنافسة.
وإىل جان�ب كولومبي�ا ،يتواج�د مل�ف اس�تضافة للياب�ان ،وملف مش�رك ألس�راليا
ونيوزلندا.
وقال االتحاد الربازييل يف بيان صحفي أن القرار جاء ألس�باب اقتصادية ،وأوضح“ :نتيجة
األوضاع املالية ،والتي تفاقمت نتيجة انتش�ار فاي�روس كوفيد ،-19فإنه
يف الوقت الراه�ن يصعب االلتزام بالضمانات الت�ي يطلبها االتحاد
الدويل لكرة القدم”.
وكانت قارة آس�يا اس�تضافت كأس العالم للس�يدات مرتني
وذلك يف الصني ،يف حني لم تستضف أمريكا الجنوبية البطولة
من قبل.وس�تكون كأس العالم للسيدات  2023املرة األوىل
التي تقام فيها البطولة بمشاركة  32منتخبا ً.

خسائر األندية االجنليزية بلغت 600
مليون جنيه املوسم املاضي
بلغ إجمايل خس�ائر أندية ال�دوري اإلنكليزي املمت�از لكرة القدم
 600ملي�ون جنيه اس�رليني يف موس�م  ،2018-2019حتى قبل
تأثرها بالتداعيات املالية لجائحة فريوس كورونا املس�تجد ،وفق
ما كشفه خرباء ماليون.
وأظهرت دراس�ة لرشكة “فايس�بل” املختصة بالشؤون املالية يف
كرة القدم أن األندية العرشين يف الدوري املمتاز عانت من خسائر
فادح�ة رغم تحقيقها ايرادات قياس�ية بلغ�ت  5,15مليار جنيه
( 6,6مليار دوالر).
وسيكون التأثري املايل لتفيش “كوفيد ”-19هائا عىل الربيمريليغ،
حتى وإن اس�تأنفت مباريات املوسم الحايل خلف أبواب موصدة.
إذ تش�ري تقارير صحافية إىل أنه سيتحتم عىل األندية إعادة مبلغ
 330ملي�ون جني�ه اىل القنوات الناقل�ة لعدم إقام�ة املباريات يف
موعدها املحدد.

كما ستتكبد خسائر بقيمة 126
مليون جنيه من توقف ايرادات
بيع التذاكر.
وق�ال روجر بي�ل مدير رشكة
“فايسبل” إن “فريوس كوفيد-
 19ليس السبب للضائقة املالية
يف ك�رة القدم ،إن�ه فقط عامل
س�اهم يف ترسي�ع م�ا حددت�ه
بياناتنا بش�كل واضح وصحيح
للغاية كمشكلة طويلة األمد”.
نتيج�ة مالية
وتابع“ :أرقام موس�م  2018-2019هي
مربكة ومقلقة للغاية من دوري النخبة يف إنكلرا وهي داللة
عىل املش�اكل األكرب مع النم�وذج املايل الع�ام .ارتفعت كلفة
الرواتب يف أندية الدوري املمتاز اىل  3,12مليار جنيه”.
وأعل�ن إيفرتون عن خس�ائر بقيمة  111ملي�ون جنيه ،فيما
أعلن تشيليس عن خسائر بقيمة  96مليون.
إال أن توتنه�ام يعترب أح�د أكثر األندية التي يبدو مس�تقبلها
املايل مقلقا .حقق س�بريز أعىل نس�بة أرب�اح يف الدوري بلغت
 68,8مليون جنيه يف موسم  2018-2019بفضل بلوغه نهائي
دوري األبطال قبل الخسارة أمام مواطنه ليفربول.
إال أن الن�ادي اللندن�ي أعلن خال نهاية االس�بوع املايض أنه
اقرض  175مليون جنيه من بنك انكلرا.
ويتخوف النادي من خسائر قد تصل اىل  200مليون العام
املقبل ع�ىل خلفية توقف االيرادات م�ن تذاكر املباريات،
وإلغ�اء األحداث غري املتعلقة بكرة القدم كمباريات كرة
القدم األمريكية (ان اف ال) والحفات املوسيقية واألموال
التي سيعيدها إىل مالكي حقوق البث التلفزيوني.

وفتح املجلس بذلك نافذة عىل احتمال مش�اركة  22فريقا يف الدرجة
األوىل يف املوسم املقبل ،بدال من  20حاليا.
وكان�ت الرابطة قد اتخذت قرار إنهاء املوس�م ،يف أعقاب ترصيحات
لرئي�س الحكومة إدوار فيليب أش�ار فيها إىل أن الظ�روف الصحية
س�تحول دون استكمال مواسم املنافس�ات الرياضية ،حتى يف حال
أقيمت خلف أبواب موصدة.
ّ
وذك�ر مجل�س الش�ورى يف ملخص الق�رار الذي نرش ع�ىل موقعه
االلكروني ،بترصيحات فيليب ،واضعا إياها يف صلب األس�باب التي
دفعت الرابطة التخاذ قرار إنهاء املوسم.
وكان مجلس الش�ورى قد أصبح امل�اذ األخري لألندية الثاثة ،بعدما
ردت املحكم�ة اإلداري�ة يف باري�س يف  22أيار/ماي�و ،الطعون التي
تقدمت بها ضد قرار الرابطة.
وكان ليون قد أورد يف الشكوى التي تقدم بها أمام مجلس الشورى،
طلب إعادة النظر بقرار الرابطة ،وأيضا “إعادة تقييم الظروف التي
تسمح باستئناف املنافسات خال شهر آب/أغسطس ،أو اعتبار أن
موس�م  2019-2020هو موس�م أبيض” ،بما يعني إلغاء مفاعيله
وتجدي�د األندية املتأهلة إىل املس�ابقتني األوروبيت�ني بموجب ترتيب
موسم .2018-2019
ويف أول رد فعل من قبل االتحاد الفرنيس لكرة القدم ،أصدر بيانا أكد
فيه بأنه “أخذ علما” بهذه القرارات.
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واتفورد مي ّدد عقد
حارسه فوسرت

أعلن نادي واتفورد اإلنكليزي عن تمديد عقد حارسه بن فوسر
لعامني إضافيني حتى .2022
ون�رش الن�ادي اللندني عرب حس�ابه عىل توي�ر“ :الحارس بن
فوس�ر وقع عىل عقد ملدة عامني مع واتفورد ( )...خاض ابن
ال� 37عاما ً قرابة  150مباراة خال فرتني معنا”.
ونج�ح الحارس الذي خاض ثماني مباريات مع منتخب باده،
باملحافظة عىل نظافة شباكه يف تسع مناسبات هذا املوسم.
وعىل رغ�م أدائه الجيد مع واتف�ورد ،إال ّ
أن النادي يحتل املركز
 17يف الرتيب متقدما ً بفارق األهداف فقط عن بورنموث الذي
يحتل أول املراكز يف منطقة الهبوط.
ويخوض واتفورد أوىل مبارياته بعد العودة إثر توقف دام قرابة
ثاثة أش�هر بس�بب فريوس كورونا املس�تجد يف  20حزيران/
يونيو عىل أرضه أمام ليس�ر سيتي ،علما ً أن بطولة الربيمريلغ
تستأنف نشاطها يف 17من الشهر الحايل.

هوفنهايم يتخلى عن مدربه

تخىل ن�ادي هوفنهايم س�ابع الدوري األملاني لك�رة القدم عن
خدم�ات مدرب�ه الهولندي ألف�رد رشويدر بس�بب “اختاف يف
وجهات النظر حول توجهات النادي”.
وكان رشوي�در  47عاما ً مرتبطا ً بعقد مع هوفنهايم حتى عام
 2022علم�ا ً ّ
بأن فريقه ال يزال يصارع م�ن أجل انتزاع بطاقة
التأهل إىل الدوري األوروبي “يوروبا ليغ” املوسم املقبل.
وأعرب رشويدر الذي استلم منصبه عام  2019قادما ً من نادي
أياكس أمسردام ،عن “أسفه لهذه التطورات”.
وأضاف“ :ليس أمرا ً نادرا ً يف املس�رية االحرافية ألي شخص أن
ّ
يتعني علينا أن نكون رصيحني
تكون وجهات النظ�ر مختلفة،
مع بعضنا البعض وأن نصل إىل االستنتاجات يف النهاية”.
وأعل�ن الن�ادي ّ
بأن أعض�اء عدة داخ�ل النادي سيتقاس�مون
مسؤولية املدرب حتى نهاية املوسم.
يذكر ّ
أن ديك رشويدر ش�قيق ألفرد ومس�اعده س�يرك النادي
أيضا ً.

كانيت يشارك يف تدريبات تشيلسي اجلماعية
عاد نغولو كانتي العب وس�ط
تش�يليس إىل التدري�ب بش�كل
كامل مع الفريق قبل استئناف
ال�دوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم يف وقت الحق هذا الشهر.
وكان كانت�ي يت�درب منف�ردا ً يف
مرك�ز كوبهام التاب�ع للنادي
بعد أن أبدى بعض
ا ملخ�ا وف

بش�أن س�امته يف خض�م جائح�ة فريوس
كورونا ومنحه تشيليس إجازة.
لك�ن الاعب البالغ من العم�ر  29عاما ً عاد
للتدريب�ات الكاملة مع فري�ق املدرب فرانك
المب�ارد ويتوق�ع أن يلع�ب كانت�ي الفائ�ز
ب�كأس العال�م دورا ً محوري�ا ً يف الج�والت
األخرية من املوسم.
وقال تش�يليس يف بي�ان“ :انض�م كانتي إىل
الفريق وق�ام بالعديد من امله�ام التدريبية

املختلفة ،بدا العب الوس�ط يف كامل تركيزه
قب�ل أن يحرز هدف�ا ً بتس�ديدة ذكية خال
التدريبات”.
وسيس�تأنف تش�يليس املوس�م بمواجه�ة
أس�تون في�ا يف  21حزيران/يوني�و وقب�ل
تس�ع مباري�ات م�ن النهاي�ة يحت�ل فريق
امل�درب المبارد املركز الراب�ع متفوقا ً بثاث
نقاط عىل مانشس�ر يونايتد حيث يس�عى
للتأهل لدوري األبطال املوسم املقبل.

غوارديوال يعني مدربه السابق كمساع ٍد له يف سييت
أعلن نادي مانشس�ر س�يتي اإلنكليزي
عن تعيني اإلس�باني خوانما ليلو مدربا ً
مساعدا ً ملواطنه بيب غوارديوال ،وهو
ال�ذي س�بق وأن أرشف علي�ه حني
كان األخري العبا ً.
وغ�ادر ليل�و ( 54عام�اً) منصبه
كم�درب لفريق كينغداو هوانغاي
الصيني األس�بوع امل�ايض ،حيث
أش�ار الن�ادي إىل أنه س�يعود إىل
ب�اده لاعتناء بوالدته “املريضة
جدا ً”.
وس�يخلف ليلو مواطن�ه ميكيل
أرتيت�ا ،ال�ذي غ�ادر س�يتي يف
كان�ون األول/ديس�مرب الفائت
ُ
وعني مدربا ً ألرسنال.
وق�ال ليلو يف بي�ان صادر عن
النادي“ :أنا س�عيد النضمامي
إىل الجه�از الفن�ي ملانشس�ر
سيتي ،عاقتي ببيب تعود لسنوات
عدة وأنا س�عيد جدا ً لانضمام إليه وأكون جزءا ً من
هذا الفريق املثري”.
وتابع“ :حقق مانشس�ر سيتي العديد من النجاحات
يف املواسم األخرية وقدم كرة قدم جميلة بتنا ننتظرها

من هذا النادي واملدرب.
وأرشف ليل�و ع�ىل غواردي�وال حني كان األخ�ري العبا ً
يف صف�وف فريق دورادوس املكس�يكي عام  2006يف
أواخر مسريته الكروية.
توىل ليلو خال مسريته التدريبية التي تنقل خالها بني
قارات عدة ،االرشاف عىل ف�رق يف كولومبيا واليابان،
إال أنه أمىض معظم وقته مع أندية إسبانية.
وذكرت صحيف�ة “نيوي�ورك تايم�ز” األمريكية عام
أن ليل�و وص�ف غواردي�وال ّ
ّ 2016
بأن�ه “أح�د أه�م
االشخاص يف حياتي ،إنه بمثابة ابن يل”.
ويس�تأنف الدوري اإلنكلي�زي املمتاز نش�اطه يف 17
حزيران/يوني�و الح�ايل بعد توق�ف دام قراب�ة ثاثة
أشهر بسبب فريوس كورنا املستجد.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7264 :الخميس  11 -حزيران 2020

وسط انتقادات صحفيين وسياسيين اعتبروها إنذارا إلى وسائل اإلعالم

أنقرة توجه تهمة “التجسس السياسي والعسكري”
لصحفيني تناولوا التدخل الرتكي يف ليبيا

أنقرة  /متابعة الزوراء:
رفعت الس�لطات الرتكية من خطورة االتهامات املوجهة للصحفيني املعارضني أو املنتقدين
لسياس�تها الخارجية ،بتوجيه تهمة “التجس�س الس�يايس والعسكري” ،وس�ط انتقادات
صحفيني وسياسيني اعتربوها إنذارا إىل وسائل اإلعالم يف البالد بالبقاء تحت عباءة السلطة.
ويخضع كل من مقدم الربامج عىل قناة “تييل ”1يف أنقرة إسماعيل دوكل واملنسقة يف موقع
أودا.تي.يف اإلخباري اإللكرتوني ميرس يلديز لالستجواب من قبل رشطة مكافحة اإلرهاب.
وذكرت وس�ائل إعالم تركية أنه يشتبه يف أنهما رسبا معلومات حول مشاركة تركيا يف ليبيا
وس�وريا “لغايات تتعلق بالتجس�س العس�كري”.غري أن حملة اعتقال س�ابقة لصحفيني
يف موق�ع أودا.ت�ي.يف ،تش�ري إىل أن رغبة الس�لطات يف االنتقام من ه�ؤالء الصحافيني الذين
تج�رؤوا عىل الحديث عن الخس�ائر الرتكية يف ليبيا وس�وريا نتيجة التدخالت العس�كرية يف
البلدين ،وطموحات أردوغان العدوانية عليهما.وتم س�جن يلدي�ز عام  2011ألكثر من عام
بتهم اإلرهاب والتحريض والحصول عىل وثائق رسية ،يف محاكمة مدتها س�ت سنوات يف ما
يتعلق بمؤامرة مزعومة لإلطاحة بالحكومة واملعروفة باس�م “إرجينكون”.واستهدف وزير
الداخلية الرتكية س�ليمان صويلو الشهر املايض يلديز عىل تويرت بعد أن اعرتضت عىل ادعاء
الوزير بالقضاء عىل حزب العمال الكردس�تاني يف إقلي�م كارس الجنوبي الرشقي ،واتهمها
ب�”التعاون م�ع اإلرهابيني”.وانتقد النائب بحزب الش�عب الجمهوري الرتكي املعارض وايل
أغبابا عرب حسابه بموقع تويرت ،اعتقال الرشطة الرتكية الثنني من رموز الصحافة.
وق�ال أغبابا “اس�تيقظنا اليوم مرة أخرى عىل فاش�ية ح�زب العدالة والتنمي�ة ،إن اعتقال
الصحافيني بس�بب ما قالوه أو ما كتبوه من حقائق هو صورة لتآكل وهالك الس�لطة .ال بد
م�ن إط�الق رساح دوكل ويلديز عىل الفور”.ويف مارس ،تم اعتق�ال صحفيني من أودا.تي.يف
يواجهان عقوبة بالسجن تصل إىل تسع سنوات بسبب كتابة مقال عن جنازة عنرص مزعوم
يف املخابرات قتل يف ليبيا.وقال موقع أحوال تركية ،إن إلقاء القبض عىل مدير األخبار يف قناة
أودا.تي.يف باريش ترك أوغلو ،واملراسلة هوليا كليتش ،لكشفهما عن هوية ضابط مخابرات
تركي ُقتل يف ليبيا ،يسلط الضوء عىل قمع حرية الصحافة يف تركيا.
وأبق�ت محكمة يف إس�طنبول ت�رك أوغلو وكيلينتش قي�د التوقيف املؤق�ت بعدما نرشا عرب
موقع أودا.تي.يف فيديو يقوالن ّ
إنه ملراس�م الدفن التي جرت بش�كل متكتم ،وفق وكالة أنباء
األناضول الرس�مية.وهما مالحقان لكشفهما هوية عنرص االستخبارات .ونرش املوقع اسم
العنرص املزعوم والحرف األول من اسمه العائيل ،مضيفا ّ
أنه دفن يف غرب تركيا.
وعرضت محطة أودا.تي.يف اللقطات حول الجنازة يف مقاطعة مانيسا الغربية ،قائلة إن ذلك
جرى بصمت ،دون مشاركة مسؤولني رفيعي املستوى ،وهي ممارسة شائعة.
ونق�ل موقع أحوال تركية ،عن عضو الربملان عن حزب الش�عب الجمهوري املعارض أوتكو
جاكروزر ،قوله “االعتقاالت هي ببس�اطة أحدث مرحلة يف عملية طويلة ش�هدت س�يطرة
حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل شبه كامل عىل الصحافة يف تركيا”.
وأضاف جاكروزر “إنهم يريدون أن يخيفوا ويحاكموا الصحفيني حتى يتمكنوا من التس�رت
عىل ما يحدث بالفعل ،ويحاولون إرسال الرسالة إىل الصحافيني بعدم نرش أخبار ال يريدون
نرشها”.وأش�ار التقري�ر إىل قضية حديث�ة جرى فيها اعتقال صحفيني من القس�م الرتكي
التابع لوكالة س�بوتنيك الروسية لالس�تجواب بعد أن نرش قصة إخبارية اعتربتها الحكومة
هجوما عىل تركيا.وأشار النائب إىل أن هذا التآكل يف حرية الصحفة برتكيا جاء نتيجة سنوات
من القمع والهجوم متعدد الجوانب الذي شهد تهديد الصحافيني من جبهات متعددة.
ّ
وب�ني “الصحافة تتعرض أيض�ا للضغوط بس�بب إمكانية تغيري ملكية مؤسس�ات اإلعالم
الخاص�ة ،وكذلك خطر الغرامات والعقوب�ات اإلدارية األخرى ،عىل س�بيل املثال هناك 894
صحافيا لم يتم تجديد بطاقاتهم الصحفية بعد”.وتتهم املنظمات غري الحكومية تركيا غالبا
بانته�اك حرية اإلعالم عرب اعتقال الصحفيني وإغالق وس�ائل اإلعالم.وتحت�ل تركيا املرتبة
 157من أصل  180يف مؤرش حرية الصحافة الذي نرشته منظمة مراسلون بال حدود
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وزارة اإلعالم السعودية ختضع النشر اإللكرتوني لنظام املطبوعات
الرياض /متابعة الزوراء:
أضافت وزارة اإلع�الم والثقافة
الس�عودية نش�اط الن�رش
اإللكرتون�ي إىل نظام املطبوعات
والنرش ،ليتضمن وسائل اإلعالم
اإللكرتوني عىل اختالف أنواعها،
ويضبط آلية عملها.
واعتم�د وزير الثقاف�ة واإلعالم
عبدالعزي�ز ب�ن محي�ي الدي�ن
َ
الالئح�ة التنظيمي�ة
خوج�ة،
لنش�اط الن�رش اإللكرتوني بعد
أن َتمّ�ت املوافق�ة ع�ىل إضافة
هذا النش�اط لنظام املطبوعات
والنرش.
وجاءت الالئحة يف عرشين مادة
ُت نِّ
بني آليات التعامل مع أنش�طة
النرش اإللكرتوني بكافة أنواعها،
ومن بينها الصحف اإللكرتونية،
واملنتديات واملدونات.
وتتضم�ن م�واد الالئح�ة مواد
نِّ
توضح أشكال النرش اإللكرتوني
الت�ي ّ
يرخ�ص له�ا ورشوطه�ا
واألش�كال اإللكرتوني�ة األخرى
الت�ي يمكن تس�جيلها .وحددت

م�دة الرتخيص بثالث س�نوات،
ونص�ت ع�ىل أن�ه يح�ق أيض�ا
للمقيم�ني بطريق�ة نظامية أن
يسجلوا مواقعهم لدى الوزارة.
ويلتزم صاحب الرتخيص ،أو من
قام بتسجيل موقعه اإللكرتوني
بتحديث معلوماته ل�دى اإلدارة
املعنية يف مدة أقصاها ش�هرا يف
حال إيق�اف نش�اطه أو دمجه
أو إضاف�ة نش�اط جدي�د أو
تغيري عنوانه أو اس�م موقعه أو

تحديث بيانات املس�تضيف ،إذا
ط�رأ عليه�ا أي تغي�ري أو تغيري
رئيس التحرير أو نائبه أو مدير
املحتوى.
ّ
وأكدت الالئحة أن وزارة الثقافة
واإلع�الم هي الجه�ة املنوط بها
التحقيق واملساءلة يف مخالفات
وشكاوى النرش اإللكرتوني ،بما
ال يتع�ارض م�ع األنظم�ة التي
ت�رشف ع�ىل تطبيقه�ا جه�ات
حكومية أخرى.

الالئحة التنظيمية لنشاط النرش
اإللكرتون�ي أك�دت ع�ىل حقوق
امللكي�ة الفكري�ة يف أي محتوى
ينرش عرب الوسائط اإللكرتونية
وطالب�ت الصح�ف اإللكرتونية،
ومواقع وسائل اإلعالم التقليدية،
ومواق�ع اإلعالن�ات التجاري�ة،
وامل�واد املرئي�ة واملس�موعة،
إضاف�ة إىل الب�ث ع�رب الج�وال
والرسائل األخرى بالرتخيص ،يف
حني طالب�ت املدونني ،وأصحاب
املنتدي�ات واملجموعات الربيدية
واملواق�ع الش�خصية وغ�رف
الح�وارات ،بتس�جيل مواقعه�ا
لدى إدارة الرتاخي�ص اإلعالمية
باإلعالم الداخيل يف الوزارة.
ّ
يخص العقوبات املتعلقة
ويف ما
بالن�رش اإللكرتون�ي وال�واردة
بنصه�ا يف نظ�ام “مكافح�ة
الجرائم املعلوماتي�ة” ،فتنوعت
ب�ني اإلل�زام بن�رش تصحي�ح
املحت�وى والغرامات للحق العام
والتعوي�ض للح�ق الخ�اص،
إضاف�ة إىل الحج�ب الجزئ�ي

واملؤقت والكيل للموقع املخالف.
وح�ددت مس�ؤولية املحتوى يف
النرش اإللكرتوني برئيس تحرير
الصحيف�ة اإللكرتوني�ة أو م�ن
يق�وم مقام�ه يف ح�ال غياب�ه،
يعت�رب مس�ؤوال ع�ن املحت�وى
املنشور .كما يعترب كاتب النص
مسؤوال عما يرد فيه.
وتتعل�ق مخالف�ات الن�رش
اإللكرتون�ي بما يوص�ف بكونه
جريمة أو كان�ت املخالفة تمثل
إس�اءة إىل الدي�ن اإلس�المي أو
املس�اس بمصالح الدولة العليا
أو بعقوب�ات يخت�ص بنظره�ا
القضاء.
ويخض�ع العامل�ون يف أنش�طة
النرش اإللكرتون�ي يف تعاقداتهم
واملنازعات املتعلقة بتلك العقود
ألح�كام األنظم�ة املعم�ول بها
يف اململك�ة .وأك�دت الالئح�ة
عىل مراع�اة األنظم�ة املتعلقة
بحق�وق امللكي�ة الفكرية يف أي
محت�وى ين�رش ع�رب وس�ائط
النرش اإللكرتوني.

الصحافة الرياضية تواجه أزمة مضاعفة مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى

صحيفة ليكيب الفرنسية تواجه تداعيات أزمة فريوس كورونا خبطة تقشف
باريس /متابعة الزوراء:
وضعت صحيفة ليكيب الفرنس�ية واس�عة االنتش�ار خطة
تقش�ف لتج�اوز أزمته�ا املالي�ة األك�رب يف تاريخها بس�بب
تداعي�ات أزمة كورونا ع�ىل عالم الرياض�ة ،وتقدم توقعات
قاتمة بالنسبة ملستقبل الصحافة الرياضية التي لن تنتعش
يف الفرتة القادمة حتى بوجود جدول ريايض مناسب.
وتواجه الصحافة الرياضية أزمة مضاعفة مقارنة بوس�ائل
اإلع�الم األخرى بس�بب وب�اء كورونا ،عىل صعيد ممارس�ة
نش�اطها إىل جان�ب األزمة املالي�ة ،فلج�أت صحيفة ليكيب
الرياضية الفرنس�ية العريقة لتقديم خطة للهيئات النقابية
لتجاوز أسوأ أزمة مالية يف تاريخها.
وتتضم�ن الخطة تخفيض اإلجازات والرواتب بنس�بة  10يف
املئة بما يف ذلك اإلدارة ،باإلضافة إىل العمل عن بعد وتش�جيع
التقاعد املبكر.
وأوضح بيان املجموعة املالكة للصحيفة أن “مرشوع اتفاق
األداء الجماع�ي” س�يكون موض�وع مفاوض�ات يف يوني�و
الجاري ،يف أعقاب أزمة فايروس كورونا املستجد.
ودق�ت نقاب�ات املوظفني ج�رس اإلن�ذار األس�بوع املايض،
ش�اجبة “االبتزاز” الوظيفي .وحذرت اليومية الرياضية من
أن “ 2020س�تكون أسوأ سنة عىل (مجموعة) ساس ليكيب
مع خسائر تتخطى  16مليون يورو”.
وأوضح�ت املجموع�ة “نتج هذا الوضع ع�ن األزمة الصحية
مع فقدان أكثر من  60يف املئة من املبيعات منذ ثالثة أش�هر
وهبوط يف إيرادات اإلعالنات بنسبة  70يف املئة”.
ويف ظل تعليق املنافس�ات الرياضية الرسمية يف فرنسا حتى
أغس�طس ،ال تتوقع إدارة الصحيفة تحس�نا فوريا ،وتنتظر
نتائج أكثر س�لبية يف  2021و ،2022مع خس�ائر تش�غيلية
“ت�رتاوح ب�ني  10و 20مليون يورو بحس�ب س�يناريوهات
االنتع�اش االقتص�ادي” ،وذلك برغ�م جدول ري�ايض موات
للغاية.
ّ
ويمك�ن م�رشوع اتفاقي�ة األداء الجماع�ي ال�ذي أنش�أته
إدارة الرئي�س الفرن�ي إيمانوي�ل ماكرون ،ال�رشكات التي
تواجه صعوبات من إعادة التفاوض بش�أن س�اعات العمل

والرواتب.
لكن ليكيب التي تأسست عام  ،1896التزمت بعدم إجراء أي
رصف لدواع اقتصادية يف الفرتة بني  2020و.2024
ولن يقترص تخفيض الرواتب عىل املوظفني ،فقد تخىل املدير
الع�ام جان-لي�و بيليه “عن  15يف املئة من راتبه الس�نوي يف
الف�رتة بني  2020و ،”2024وأعض�اء اللجنة التنفيذية “عن
خفض بنسبة  13يف املئة”.
إدارة الصحيفة الفرنس�ية تتوقع خس�ائر تشغيلية ترتاوح
ب�ني  10و 20مليون يورو بحس�ب س�يناريوهات االنتعاش
االقتصادي
وتمتلك الصحيفة ش�عبية كبرية وتأثريا واسعني يف فرنسا إىل
درجة أن الالعب الدويل الفرني الس�ابق س�مري نرصي ،قال
يف ترصيح سابق بأنها تتدخل يف اختيار قائمة العبي منتخب
“الديكة”.غري أن فاي�روس كورونا املتفيش يف العالم أثر عىل
ّ
وش�كل تحديات كبرية بالنسبة
جميع األنش�طة الرياضية،
للصحاف�ة املتخصصة بهذه األخبار ،حيث أ ّدى إىل إلغاء دورة
األلعاب األوملبي�ة التي كانت مقرّرة ه�ذا الصيف ،إضافة إىل
تعليق أحداث ومسابقات رياضيّة أخرى.
وعلّ�ق إيفجين�ي زونكو رئي�س تحرير أم.كي.س�بورت عىل
األزمة التي تعانيها الصحافة الرياضية يف هذا الوقت ،بالقول
ّ
إن العالم مميز ويحمل دائما أحداثا مفاجئة ال يتوقعها أحد،
مشريا إىل ّ
أن األحداث الرياضية تت ّم جدولتها قبل وقت طويل

وتك�ون مواعيد إقامتها مح� ّددة مث�ل كأس العالم ،ودوري
أبطال أوروبا والهوكي وغريها.
وأوض�ح زونكو ّ
أنه لم يحدث هك�ذا اضطراب يف التاريخ من
قبل ،حتى عندما قاطعت الواليات املتحدة وأكثر من  60دولة
أخرى األلعاب األوملبية يف عام  ،1980وبعد ذلك بأربع سنوات
عندما قاطع االتحاد الس�وفييتي و 13دولة ش�يوعية أخرى
األلعاب األوملبية لعام .1984
وأض�اف “توقعنا أن نخرس حوايل  10يف املئة من القراء ،لكن
األخب�ار ح�ول إلغ�اء األلعاب األوملبي�ة ما زالت تس�اعدنا يف
الحفاظ عىل جمهورنا”.
ولج�أت وس�ائل اإلعالم الرياضي�ة يف مختلف أنح�اء العالم،
إىل التفكري بزوايا جديدة وابتكار أس�اليب مغايرة للمعتاد يف
تناول عالم الرياضة يف ظل الحجر الصحي وتوقف الفعاليات،
وإح�دى الطرق هي االس�تعانة بالتاريخ والبحث عن أحداث
مؤث�رة يف املايض ،مثل أفضل عرشة أه�داف يف كرة القدم تم
تس�جيلها ،أو أبرز  15لحظة يف تاريخ كرة الس�لة .وفضائح
املنشطات أو ما ّ
حل بكرة القدم أثناء تفيش الكولريا.
إىل جان�ب التحلي�ل وتس�ليط الض�وء ع�ىل جوان�ب جديدة
مث�ل تقارير تحلّ�ل وتقيّم اآلثار املالي�ة للفايروس عىل عالم
الرياضة.
لك�ن يف الواقع ال يمكن إلق�اء اللوم عىل وباء كورونا فقط يف
األزمات التي تتعرض الصحافة بشكل عام ومنها الفرنسية،
فف�ي نوفم�رب املايض أص�درت صحيف�ة “ليك�و” اإلقليمية
الفرنس�ية ،التي تعد واح�دة من أعرق الصحف الفرنس�ية،
ورمزا للمقاومة من�ذ عام  ،1943آخر عدد لها بغالف يحمل
عنوان “اليوم العدد األخري للصحيفة ..يف وداع القراء”.
وقال مدير رشكة “سوس�ييته نوفل إيكو مارس�ييز” املالكة
للصحيفة ،فريدريك س�ينامو ،إن “أسباب سقوط الصحيفة
تتضم�ن تراجع عدد الق�راء ،وانخفاضا كب�ريا يف اإلعالنات،
وصعوبات الصحافة اليومية اإلقليمية”.
وأض�اف “إنها أكثر م�ن مجرد أزمة ،إنها مصيبة” ،مش�يدا
بالصحافي�ني الذين قاموا بعملهم بكرام�ة كبرية ومهنية يف
األيام األخرية للصحيفة رغم الصعوبات التي واجهتهم.

بسبب كورونا ..حرب سوق مكاملات الفيديو تتيح إمكانيات أكثر للصحفيني
يف ظل ظ�روف الحجر الصح�ي املفروض يف
معظ�م دول العال�م بهدف الحد من انتش�ار
جائح�ة “كوفي�د ،”-19ومع الطل�ب املتزايد
عىل مكاملات الفيديو الجماعية عىل اإلنرتنت
كوس�يلة للتواصل س�واء بني األف�راد أو بني
املهني�ني م�ن مس�تخدمي رشكات وكذل�ك
الصحفي�ني ،ب�ات س�وق خدم�ات مكاملات
الفيديو يعرف منافس�ة رشس�ة بني عمالقة
التكنولوجي�ا للظف�ر بحصة األس�د من عدد
املستخدمني.
وتش�ري اإلحصائي�ات الرتف�اع كبري ً
ج�دا يف
ع�دد املس�تخدمني له�ذه الخدم�ات ،والت�ي
كان تطبي�ق “زوم” الرابح األكرب منها خالل
املراحل األوىل النتش�ار فريوس كورونا ،الذي
دف�ع بمعظم املؤسس�ات وال�رشكات للعمل
م�ن املن�زل .وأوض�ح تقري�ر ن�رشه املوقع
املتخص�ص يف عال�م امل�ال واألعم�ال -ond
ّ Blearn
أن اس�تخدام تطبيق زوم ش�هد نموا
كبريا وصل إىل  12ضعفا بني شهري شباط/
فرباير وآذار/م�ارس ،وارتفع عدد تحميالت
التطبيق ملستخدمي  IOSبحوايل .% 500
وه�ذا م�ا جع�ل ال�رشكات الرائ�دة يف عالم
ش�بكات التواصل اإلجتماعي مثل فايسبوك
وجوج�ل تعيد التفك�ري يف طريق�ة تعاطيها
مع هذه املستجدات الطارئة بإطالق خدمات
جدي�دة خاصة بمكاملات الفيديو او تحس�ني
خدمات كانت قد أطلقتها سابقا.
هذه الحرب بني عمالقة التكنولوجيا كان لها
انع�كاس إيجابي ع�ىل األدوات التي أصبحت
متاح�ة للصحفي�ني الذي�ن يعتم�دون حاليا
يف عملهم ع�ىل برامج وتطبيق�ات محادثات
الفيدي�و لضم�ان اإلس�تمرارية يف تغطي�ة
األخب�ار والتنس�يق ب�ني أفراد فري�ق العمل،
بإتاح�ة ف�رص أك�رب لإلختيار ب�ني خدمات
متع�ددة وبإمكانيات مختلف�ة بعدما كانت
أغل�ب الخدم�ات املقدم�ة إم�ا مدفوع�ة أو
محددة ببع�ض الرشوط مثل املدة الزمنية او

عدد األشخاص.
وفيما ي�يل تق ّدم ش�بكة الصحفيني الدوليني
أه�م األدوات الت�ي طرح�ت مؤخ�را لتعزيز
سوق مكاملات الفيديو الجماعية.
 :Messenger Roomsوه�ي غرف افرتاضية
من فايس�بوك ملكامل�ات الفيدي�و الجماعية،
ففي بيان رسمي ،أعلنت رشكة فايسبوك عن
اقتحامها لسوق مكاملات الفيديو الجماعية،
بإط�الق أداتها الجدي�دة “ماس�نجر رومز”
والتي س�تكون عب�ارة عن غ�رف افرتاضية
س�تمكن مس�تخدمي فايس�بوك م�ن إجراء
محادثات فيديو جماعية تصل ل� 50شخصا
عىل األكثر وملدة مفتوحة.
مم�ا يعني أنه س�يكون بإم�كان الصحفيني
س�واء العامل�ني بمؤسس�ات أو املس�تقلني
الراغبني يف عقد اجتماعاتهم مع زمالئهم من
استخدام هذه الغرف التي تم تصميمها لتكون
سهلة اإلس�تخدام من حيث إنش�اء املحادثة

وتنظيمه�ا وإرشاك األش�خاص لإلجتماع ،إذ
فقط سيتعني عليهم مشاركة رابط اإلجتماع
مع م�ن يودون انضمامهم إىل غرفة املحادثة
التي ستتاح عرب متصفح اإلنرتنت سواء عىل
األجه�زة املكتبي�ة أو األجه�زة الذكية ،بدون
الحاج�ة لتحميل أي تطبيق أو فتح حس�اب
كم�ا يف الخدم�ات األخرى .بحيث س�يتمكن
األفراد من املش�اركة حتى ل�و لم يكن لديهم
حسابات عىل موقع فايسبوك.
وم�ن املمي�زات املهم�ة له�ذه األداة التي تم
اإلع�الن عنها م�ن ط�رف فايس�بوك ،فإنها
س�تحتوي عىل فالت�ر “الواقع املع�زز” ،التي
تس�مح لألش�خاص بوض�ع أقنع�ة تنكرية
عىل وجوههم ،كما س�يتمكن منشئو الغرفة
من قف�ل املكاملات وحذف املس�تخدمني غري
املرغوبني .وذلك رغبة من فايسبوك يف إتاحة
الفرص�ة ملن ي�ودون إخف�اء هوياتهم خالل
اإلجتماع�ات خصوص�ا بالنس�بة لنش�طاء

حق�وق اإلنس�ان والصحفي�ني العامل�ني يف
ظ�روف صعب�ة أو يف بيئات تع�رف تهديدت
أمني�ة ،كم�ا يمك�ن اس�تخدام ه�ذه الغرف
والتحك�م فيه�ا باس�تخدام أجه�زة الواق�ع
اإلفرتايض .VR
أداة “غ�رف ماس�نجر” س�تكون متاحة من
داخل تطبيق ماس�نجر األس�ايس لفايسبوك
بإمكاني�ة إنش�اء املحادث�ات الجماعية من
داخل تطبيق ماس�نجر ،حالي�ا امليزة ظهرت
لدى مس�تخدمني م�ن دول مختلفة كخطوة
أولي�ة عىل أن يتم تعميمه�ا يف مناطق أخرى
خالل األسابيع املقبلة.
جدير بالذكر أن “فايس�بوك” أطلقت ميزات
أخرى لتطبيقاتها املخصصة للمحادثات ،من
بينه�ا تطبيق “واتس�اب” ،ال�ذي عرف أيضا
مضاعفة حد مكامل�ات الفيديو فيه من  4إىل
 8أشخاص.
جوج�ل تتي�ح تطبي�ق “ ”Meetملحادث�ات

الفيدي�و باملجان :قبل تف�يش كوفيد ،-19لم
يكن تطبيق  Google Meetملحادثات الفيديو
متاح�ا إال كجزء من حزم�ة جوجل G Suite
املدفوع�ة املخصصة للرشكات واملؤسس�ات
وامل�دارس والت�ي تض�م العدي�د م�ن أدوات
األعم�ال كتطبيق�ات املش�اركة واإلنتاجي�ة
والخدم�ات الس�حابية ،ولكن بع�د مالحظة
جوجل للتزايد الكبري يف استخدامات مكاملات
الفيديو والحاجة امللحة ملواكبة املنافسة التي
يعرفها ه�ذا الس�وق قامت بإتاح�ة تطبيق
ميت ألي شخص مجانا عىل الويب.
وس�تمكن ه�ذه األداة الصحفي�ني ورواد
األعمال وغريه�م من مميزات تس�هل تنفيد
اإلجتماع�ات وال�دورات التدريبي�ة وحت�ى
املؤتمرات الصحفية ،وال يش�رتط العمل عىل
األداة التوفر بالرضورة عىل حس�اب جوجل،
إذ يمك�ن اس�تخدام بري�د العم�ل أو أي بريد
إلكرتوني شخيص مهما كان.
وتتي�ح جوج�ل يف ه�ذه األداة إمكانيات أكرب
باملقارن�ة مع األدوات األخرى من فايس�بوك
أو زوم ،يحيث س�يتمكن مستخدمو “ميت”
من إنش�اء واستضافة اجتماعات ملا يصل إىل
 250شخص ملدة غري محدودة.
وم�ن املمي�زات املتاح�ة يف ه�ذه األداة نج�د
إمكاني�ة إضافة ع�روض تقديمية أو عرض
شاش�ة املس�تخدم م�ع إمكانيات مش�اركة
أي مرفق�ات خالل املحادثات س�واء صور أو
ملفات  PDFأو غريها من الصيغ ،كما يمكن
تس�جيل اإلجتماع�ات ومش�اركتها للرجوع
إليها فيما بعد يف حالة الرغبة يف ذلك ،وسيتم
حفظ التس�جيل مبارشة يف حساب من يقوم
بالتس�جيل أي أننا لن نحتاج رفع التس�جيل
ملشاركته أو العودة إليه.
أداة جوج�ل ميت متاحة ع�رب منصات ع ّدة،
حيث يمكن اس�تخدامها من خالل املتصفح
بالدخ�ول للراب�ط الت�ايلmeet.google. :
 comوتتوف�ر عىل األجه�زة الذكية من خالل

تطبيقات مخصصة يمكن تنزيلها من متجر
آبل وكذلك من خالل متجر غوغل.
 ZOOMتتيح إمكانيات عديدة باملجان خالل
ف�رتة الوب�اء بالرغم م�ن أن رشك�ة “زوم”
لإلجتماع�ات املرئي�ة عان�ت قبي�ل جائح�ة
كورونا من أزمة قرصنة بيانات املستخدمني
أث�رت ع�ىل ثق�ة املس�تخدمني يف خصوصية
بياناته�م عىل التطبي�ق ،إال أن الرشكة كانت
أكرب املس�تفيدين من الجائح�ة كما ذكرنا يف
مطلع املقال من تزايد عدد املستخدمني وعدد
تحميالت التطبيق.
وبالتزام�ن مع مع تهافت املس�تخدمني عىل
املنص�ة بش�كل هائل بع�د إج�راءات الحجر
الصح�ي يف العالم بس�بب ف�ريوس كورونا،
أطلقت الرشكة عددا من الخصائص الجديدة
الت�ي ته�دف إىل وضع ح�د لالنتق�ادات التي
طالتها فيم�ا يتعلق بالحماية والخصوصية،
كما أتاحت مجموعة من املميزات يف النسخة
املجانية من التطبيق التي كان الوصول إليها
يتطلب اإلش�رتاك يف إحدى الخطط املدفوعة،
م�ن بني ه�ذه املميزات إتاح�ة زوم ألصحاب
الحس�ابات التعليمي�ة ميزة غرف�ة االنتظار
تلقائ ًي�ا بش�كل اف�رتايض .تعد مي�زة األمان
هذه واحدة من أفض�ل الطرق للتحكم يف من
يدخل إىل الفص�ل الدرايس االفرتايض الخاص
ب�ك من خالل منح�ك خيار قبول املش�اركني
بش�كل فردي أو جميعه�م دفعة واحدة .كما
تم الرفع م�ن املدة اإلفرتاضي�ة لإلجتماعات
املجانية التي كانت محددة يف  40دقيقة وذلك
حرصيا للمؤسس�ات التعليمية دون غريها.
وأتاح�ت الرشك�ة منصة متكاملة ملس�اعدة
الصحفي�ني واملهني�ني ككل ع�ىل اس�تخدام
 Zoomبشكل أكثر فاعلية خالل فرتة جائحة
ف�ريوس كورون�ا ،وتض�م املنص�ة مجموعة
من امل�وارد التعليمي�ة والتدريبية التي يمكن
اإلعتماد عليها يف تحسني ظروف اإلجتماعات
عن بعد.
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الصراع الظاهر واخلفي بني الشخصيات املتمردة
السيد جنم

م�ع الكلم�ات االوىل للن�ص ال�رسدي
املدجج بالح�االت النفس�ية والوقائع
الش�ائكة والش�خصيات متع�ددة
االنم�اط ،داخ�ل زم�ان قل�ق ومتعدد
وطوي�ل نس�بيا ث�م ف�وق بقع�ة من
األرض أو امل�كان الذي يضيق ويتس�ع
م�ن جدران أربع�ة وحف�رة املقرة ٳىل
االحياء وامل�دن القريبة والبعيدة ..مع
رواي�ة «قيام�ة البت�ول» للروائي زياد
كم�ال الحمامى ،يدرك الق�ارئ أنه يف
ح�رضة كرة م�ن اللهب م�ن الراع،
وعلي�ه أن يتلم�س مالمحه وأس�بابه
ونتائجه لعله يهدأ!
تتس�ارع األي�ام وتتالح�ق ,إال م�ن
بعضها ,نعم�د أن نوقفه�ا عمدا ،تلك
هي األيام املتواترة واملتوترة ،فمن حق
األف�راد اختي�ار أيامهم املنش�ودة ,بل
املؤسس�ات والهيئات لها أن ترفع من
ش�أن نجاحاتها ..أما األمم والشعوب
فتجم�ع عىل أي�ام ال تحم�ل إال صفة
«رصد الراع ومقاومة».
ترف�ع «املقاوم�ة» م�ن قيمة وش�أن
األف�راد والجماع�ات ب�ل الش�عوب
بالدرج�ة األوىل ,إذا م�ا كانت من أجل
الحرية رأس القيم العليا واإلنس�انية.
إن ال�راع املغ�ر ع�ن املقاوم�ة من
الصف�ات التي كرم بها الله اإلنس�ان.
فكل الكائنات الحية وبالفطرة تسعى
إىل التح�رر من األرضار ,بداية من فعل
األجهزة العضوية يف جسم ذلك الكائن
وكذلك اإلنسان ,وهو ما يسمى بالفعل
البيولوجي (الحيوي) ,وهو الواضح يف
فعل «التقيؤ» للتخلص من السموم من
الجهاز الهضمي (كثري من الحيوانات
تتقيأ أيضا) ,و»العطس» للتخلص من
اإلفرازات املحملة بامليكروبات الضارة
يف الجه�از التنف�ي .إال أن مث�ل تل�ك
األفعال البيولوجية ال تعد أفعال إرادية
معرة عن «حرية» صاحبها.
كما أن ه�ذا الفعل املنعكس الرشطي,
يبدو جلي�ا ومبارشا ,عندم�ا يتعرض

اإلنس�ان إىل خط�ر ش�ديد ومفاجئ..
فغري�زة البق�اء وراء تل�ك األفع�ال
املبارشة الرسيعة املندفعة ,حتى يحرر
اإلنس�ان نفس�ه من أجل االبتعاد عن
مصدر الخطر بالهروب .بميض الوقت
ومع اكتساب الخرات الالزمة ,يكتسب
امل�رء أو الكائ�ن الح�ي (وبالتكي�ف)
قدرا مناس�با من الق�درة عىل الراع
والسلوك املقاوم من أجل التحرر.
من كلمات االله (بعل) يقول( :سورية
بلدكم ،اينما كنتم ،وهذا حقكم ،فحطم
سيفك ،وتناول معولك ،واتبعني لنزرع
الس�الم واملحبة :أن�ت مركز األرض)..
وكان�ت مفتت�ح غ�ري رسدي يثري من
االس�ئلة أكث�ر مما يجي�ب ..نحن اذن
يف رح�اب النص الس�وري الذى يبرش
االفراد بأنهم مركز االرض ..ترى كيف
بدت ش�خصيات النص الروائي معرة
عن تلك املركزية.
اذن نح�ن ب�ني ش�فى رح�ى ،التعلق
بالحرية لإلنس�ان الس�وري الذي هو
عضد وعصا الخيم�ة ومركز الوطن..
بينم�ا املنغص�ات ال تح�ى وال تعد..
وكان ال�راع الس�مة الجلية للنص..
وكان�ت تل�ك املالم�ح الخاص�ة به�ذا
الراع:
 ..الراع االيجابي القادر عىل التوليد،
وهو بالضبط هو ما استخدمه الروائي
لتولي�د االف�كار ورسده�ا يف الن�ص..
تل�ك ه�ي رضب�ات أزمي�ل ع�ىل كتلة
صخرية بمعول (عبدالس�الم) الفنان
والش�خصية املحوري�ة بالن�ص ..وقد
تكف�ل بنحت وجه يماث�ل وجه البتول
املالئك�ي تل�ك امل�رأة التي تخ�رج من
الرماد تحتضن أوالدها بخوف ممزوج
بالحن�ان ترضعهم من حلي�ب ثدييها
وهما يشبهان قلعة ..ويعر عن قلقه
وخيباته التي ما كان يظن أنها س�وف
تحدث وقد ثبت بالفعل.
 ..مع رضبات االزميل عىل طول النص،
يذكرنا الروائي بحادثة ما وما أكثرها،
كانت أول تلك االحداث وأهمها ،حادثة

اغتص�اب ورضب الفت�اة الجميل�ة
(البت�ول) تلك الش�خصية الت�ي دارت
حولها االحداث وتعددت الشخصيات،
وب�دت للق�ارئ انه�ا مرك�ز ال�راع
ومول�د االح�داث يف النص ..تل�ك التي
بدأت بال�راع بني فصائ�ل معارضة
وق�وات النظام ..وبلغت ح�ارة اليهود
(البندرة) واغتصبت البتول أمام أبيها
وقد قتل من بعد.
 ..اش�تعل الح�ي املن�ي املهم�ل ،وقد
احتض�ن الح�اج عبدالق�ادر اله�اليل
(األب الروح�ي للج�ي -كان قومي�ا-
نارصي�ا -وحدوي�ا -متدين�ا) ..ابن�ه
(يحيي) خريج كلية الرشيعة يعش�ق
البتول بصوفية وتعفف لكنه قرر الثأر
للبت�ول ..أما عائل�ة ابراهي�م فارحي
اليه�ودي فهو حارس املعب�د اليهودي
ويملك اقدم نسخ التوراة ،وابنته ليزا..
وهن�اك الع�م أب�و الرمز الفلس�طيني
مدرس التاريخ ..ثم (خاتون) العرافة
التي يخشاها الناس..
 ..يف املقابل لم يستطع الفنان التفكري
فيما يح�دث للحارة ،وال حادثة تتغلب
ع�ىل حادثة اغتص�اب البت�ول عنده،
بينما غلبه التس�اؤل (ما الذي جعلني

إننا أمام رواي�ة تدعو اىل تأمل القريب
والبعيد من املشاكل واالحداث اليومية
والتاريخي�ة ،وم�ن ث�م اع�ادة النظر
بأخ�ذ االولويات والبح�ث عن الحلول،
مع االنتب�اه للخاص والع�ام معا من
اج�ل الف�رد والجماع�ة او املجتم�ع..
وهو بالتقاط ثيمة شخصية (البتول)
نج�ح الروائ�ي زياد كم�ال حمامي يف
جعل الق�اريء يتعاطف م�ع الواقعي
االنساني فيها كما تعاطف مع امللمح
الرمزي.
غري خف�ى الدالل�ة اللفظي�ة واملعاني
البعيدة والقريبة السم (البتول) ،وهو
ما جعله لفظا واض�ح الرمزية وربما
قصد ،نظر لسمو القصد االبداعي منه
ومن س�احبته ..وحتى يصبح للراع
الطاغ يف الرواي�ة املعنى الفني والداليل
املرر.
م�ا ير الق�ول ب�أن «الوع�ي» أهم ما
يميز اإلنس�ان ،إال أنه عىل عالقة حوار
دائم ب�ني «الفرد» و»املجتم�ع» ,أو ما
ب�ني األنانية واالنتماء لجماعة ,ما بني
املنفع�ة الذاتي�ة واملنفع�ة الجماعية,
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حسن املوسوي
ذات صيف الهب  ،بدت غرف بيتنا و كأنها
فرن مستعر عىل الرغم من أن الشمس قد
شارفت عىل املغيب .
ع�ىل الف�ور لج�أت إىل حديقة ال�دار طلبا
للراحة .
أمس�كت بخرطوم املاء وأخذت بصب املاء
تارة عىل رأيس و تارة أخرى عىل األش�جار
والورود .
بع�د لحظ�ات ش�عرت باالنتع�اش ال�ذي
أنساني لوعة الصيف و لهيبه .
أخذت نفسا عميقا وحمدت الله عىل هذه
النعمة .
يف نشوة السعادة اس�تمطرت ذكرياتي إىل
أي�ام املعتقل ففي تلك األي�ام لم تكن لدينا
حديقة نلوذ إليها مع اش�تداد حر الصيف
ولم يس�مح لنا حت�ى باالس�تحمام فكل
يشء كان مقننا حتى املاء .
راح ب�ري يجول ارج�اء املكان  ،تطلعت
يف تل�ك األش�جار التي زرعته�ا قبل أن يتم
سجني بتهمة كيدية .
لقد نمت و أصبحت اشجارا مثمرة

محطم�ا تائه�ا متس�كعا عاط�ال؟)
يعود يتس�اءل؛ هل حقا كنت عىل قيد
الحي�اة؟ ..ه�ذا تمح�ور ال�راع عن
عبدالسالم داخليا حيث ال حيلة وال قوة
عنده تلك الق�وى العنيفة واملتصارعة
من حوله.
 ..تذكر مع رضب�ة االزميل االخرى ما
كان يف دار حي�ث وج�د الس�كان والد
البت�ول مقي�دا بالرشيط البالس�تيكي
وىف الحج�رة االخرى البت�ول مع دمها
املتخث�ر ب�ني فخذيه�ا وم�ن حوله�ا،
واذ فج�أة تعدو بعيدا وتلقي بنفس�ها
م�ن ف�وق الس�طح ..وكان الس�ؤال:
ه�ل انتح�رت البتول؟ أم غ�ارت تحت
االرض! أصبح الس�ؤال عن البتول من
صور الراع بني السكان.
 ..وب�دأ الراع الظاهر من�ه والخفي
ب�ني س�كان الح�ارة وبينه�م وهؤالء
القادم�ون م�ن خارجه�ا .بداي�ة من
البت�ول التي تدرس الزراعة وتتمنى لو
تتبنى مرشوع�ا إلنتاج العطور ،وكلما
تقدمت خط�وة ي�زداد الضجيج حول
اختف�اء الفتي�ات وش�اعت الحكايات
املؤمل�ة ،خصوصا م�ع ش�يوع روائح
تعف�ن الجث�ث لقت�ىل م�ن االس�ماء
املجهولة!
 ..ه�ا ه�و ذا ال�راع املمت�د ال�ذي
يس�ترشفه الكات�ب ،فريص�د األطفال
الرض�ع بج�وار جث�ث امهاته�م
يتساءلون :ملاذا يقتلوننا؟!
 ..م�ن ص�ور ال�راع ب�ني الس�لطة
واحد سكان الحارة ،ما كان يف دار ابو
النر ،وهو موظف قس�م االرش�يف
بالبلدية ،أحال�وه للمعاش ألنه يصور
الق�رارات ومح�ارض جلس�ات البلدية
واملس�تندات النادرة ويرسلها لإلعالم،
فال تن�رش ألنها م�ن غ�ري ذي صفه..
وانتهى االم�ر بإزاحته م�ن مكانه ثم
قتله واغتصاب البتول!
 ..وكان ال�راع الدائ�ر تح�ت عنوان
(حرب االنس�اب) تلك التي تعنى حرب
اثبات النسب للمواليد الجدد ورضورة

تدخل مجلس الشعب!
 ..م�اذا ع�ن رصاع فلس�طيني عربي
مس�لم واليهودي املقيم يف الحارة منذ
س�نوات بل هو حارس املعب�د الوحيد
ومن اك�ر معاب�د اليه�ود ..يم�ر ابو
الرم�ز الفلس�طيني م�درس ابتدائ�ي
والذي يعلق مجس�ما للمسجد االقى
ويرت�دى الكوفية الفلس�طينية ،فريى
نقشا عىل باب دار اليهودي (دار اليازار
فارحي بن أش�عيا  ..)1824ليقص لنا
قص�ة جده الذى طرد من بيته وانتقل
اىل اريحا حت�ى تنتهى املعارك ..عندما
عاد وجد ارسة يهودية تقيم فيه ،ليس
احت�الال وال اغتصاب�ا وال ايه صفة ٳال
ان ق�ال اليه�ودي لج�دة االن تحررت
مدينت�ي وعاد يل بيت�ي؟! والحظ الجد
العلم االرسائييل فوق املنزل!
 ..تتع�دد ص�ور ال�راع منه�ا قل�ق
ابراه�ام من وجود امليزوزا عىل جدران
الب�اب الخارجي ،وقد ح�ذر ابنته ليزا
اال تنظر اىل املي�دان حيث البتول ،ترى
هل هو ب�ذرة رصاع راج فيما بعد بني
سكان الحارة وخارجها وحارس املعبد
اليهودي؟
وتتس�اءل ليزا :ملاذا ينبغي لها وألبيها
اله�رب؟ هل م�ن الحاج اله�اليل وهو
ال�ذى تط�وع يف الجي�ش الش�عبي اثر
ح�رب  ،67بينم�ا هو نفس�ه من منع
م�ن هم خارج الحارة م�ن الغاضبني،
منعه�م م�ن الدخول حت�ى ال يعتدون
ع�ىل اليه�ود فيه�ا ..هن�ا رصاع راق
يح�رتم القي�م العليا والحري�ة يتبناه
الهاليل ...ويتش�كل ال�راع مجددا يف
دار س�ت ال�كل زوج�ة اله�اليل ،حيث
اجتمع�ت النس�وة منه�ن؛ خات�ون
العرافة والعمياء كذا ست الكل املصابة
بالش�لل ..صحي�ح تناولن�ا بالتفصيل
بعض من سرية البتول وحادثة قتلها،
لك�ن اختلفن اىل ح�د ان العرافة اكدت
ان البتول كانت معها منذ قليل وسوف
تعود! وهنا بدا الراع ذهنيا مع تعدد
اآلراء..

مع ب�رودة الجو أخ�ذت الدجاجات تعبث
بفناء الدار بحثا عن يشء من الطعام فيما
أخذ الدي�ك بالتبخرت أمامه�ن من دون أن
يلتفتن إليه .
ال أع�رف مل�اذا كلم�ا أنظ�ر إىل ذل�ك الديك
املتفاخ�ر بألوان�ه وعرف�ه الطوي�ل أتذكر
عبدول ذلك الس�جان املتسلط والذي اذاقنا
ألوان العذاب .
قوانينه الغريبة جعلت منه حديث السجناء

يف لياليه�م األليمة فلقد كان يقوم برضب
كل من يرفع رأسه لألعىل .
يبدو أنه عدوا للش�مس أو أنه كان يرسخ
فينا منطق الذل والهوان
رؤية املعتقلني وهم ينظرون بني أقدامهم
تشبع غروره كثريا .
مع غروب الش�مس بدا الج�و لطيفا نوعا
ما فيما علت أصوات الدجاجات بعد أن بدأ
الدي�ك بمالحقتهن مرة أخ�رى وما هي إال

ثقافة الزوراء
* نهاية مخجلة
ّ
اتخ�ذ من كرس�يّه ربا ً  ،انته�ى بطريقة مخجل�ة  ،وألنهم
ألن�ه
مه ّدوا له الطريق  ،أصبحوا عبيدا ً.
* املباهاة
ّ
ْ
دخلت
العفة تتباه�ى به أمام الجمي�ع  ،وعندما
كان رصي ُده�ا
بي�ت الخليف�ة غادرته�ا ّ
َ
العفة
ْ
فأصبحت تتباهى بالذهب .
* تزاحم
أمام قر امللك املرشف عىل
امل�وت  ،تزاح َم الثوريون من
َ
حصل ّ
كل
الشعراء  ،وعندما
منه�م عىل جائزت�ه  ،رجعوا
إىل بيوته�م فرح�ني ليكتبوا
َ
املل�ك ال�ذي
قصائ� َد تمجّ �د
سيخلفه .
* غيمة
ُ
الغيم�ة بعناء وهي
تحركتِ
وقفت َ
ْ
فوق
تن�وء بحمله�ا ،
األرض التي غزاها الجفاف ،
ُ
ْ
َ
واستدارت نح َو
الغيمة خطواتٍ ،
ارتفع دعا ُء الفالحني  ،تقدمتِ
َ
َ
ْ
وغادرت .
وفوق تالطم األمواج ألقت حملها
جهة البحر ،
* غنيمة
عند وفاته  ،بكى عليه الجميع  ،أقاموا له مجلس العزاء  ،لبسوا
السواد  ،تقاسموا ثروته بعد أن لحسوا عظامه  ،ذهب كل واحد
لحاله وهو يلعنه رسا عىل بخله الشديد.

ق
صيدة

لحظ�ات حتى اعتدى عىل احداهن و كانت
دجاجة هزيلة
يا إلهي كم تتشابه ترفات هذا الديك مع
ترفات دعبول السجان .
فف�ي أحد األيام اس�تدعى دعبول س�جني
جديد إىل مكتبه وكان هذا السجني ضعيفا
و متوترا وما ان اغل�ق دعبول باب املكتب
حتى اغتصب ذلك السجني
يومه�ا لم يس�تطيع أحد إنق�اذه من بني
أي�دي ذل�ك الج�الد رغم رصاخه وتوس�له
بدعبول لكي يرتكه لحاله
س�اعتها كم وددت لو انن�ي أغرز أظافري
يف أحش�اء ذلك املتس�لط ألنقذ الجميع من
رشه و يف صب�اح اليوم التايل لتلك الحادثة
األليمة عثر عىل ذلك الس�جني مش�نوقا يف
سجنه االنفرادي .
لقد آثر االنتحار بعد أن لحق به العاجل
حق�ا ان�ه الح�دث املفج�ع و ق�د تأثر به
الجميع وبس�ببه تم نقل عبدول إىل سجن
آخ�ر بع�د أن ازداد س�خط الس�جناء عىل
جالديهم .
من جديد عال صوت الدجاجات فيما واصل
الديك االعتداء عليهن بدون رحمة .

عىل الفور اقتطعت غصنا طريا من إحدى
األشجار .
أمسكت به بقوة امتقع لون وجهي وبدأت
أغيل كمرجل بخاري .
و يف لحظ�ة ترق�ب أمس�كت بذل�ك الديك
املتعج�رف و ب�دأت بنتف ريش�ه و أخذت
برضب�ه بكل قس�وة ولم أترك�ه إال بعدما
أصبح جثة هامدة يف يدي
عىل إيقاع صياح ذلك الديك وصل أخي بعد
فوات األوان
ل�م يص�دق أخي م�ا فعلته بذل�ك الديك و
رصخ يف وجهي قائال
 م�ا ال�ذي فعله لك ه�ذا الديك املس�كنيلتقتله بهذه الطريقة الوحشية
شزرته بنظرة غضب وقلت
 لقد نفذت وعدي باالنتقام أطحت ب�رأيس عنه  ،اجت�زت فناء الدارليبلعني الزقاق
ام�ام قطع�ة ارض مهج�ورة تتخ�ذ منها
ال�كالب الس�ائبة م�أوى له�ا  ،رميت ذلك
الديك
و برسع�ة ال�رق اجتمعت ال�كالب حوله
لتعلن عن بدء حفلتها املوسمية .

من مقامات ّ
الشجن

قصص قصرية جدا
جنالء عطية
« حزين�ا تتذك�ر ،أيه�ا املوت،
طفولتك التي لبسناها
كأقنعة يف األعياد ،حزينا تتذكر
حنين�ك املج�روح بأعمارن�ا،
حزينا تتقدم إىل نفسك ،وحيدا،
بارد القدمني يف حذائك املثقوب
« (سليم بركات)

ّ
ينئ الرّخام...
يف الياسمني
وتحت املطر
شفيفا......
َ
روح أمي
شفيفا كما
صوت الغمام
يف أمي البعيد
يا وجع الدخان
حني تمشط الذكريات

م�ا ب�ني الخ�اص والع�ام ,وه�و م�ا
يول�د الخ�رات املتوارث�ة يف املجتم�ع,
وه�و ال�رشارة األوىل ملول�د «املعرفة»
عموم�ا .لذا ف�ان «الوعي» ق�ادر عىل
تحريك األفراد ,الجماعات ,الش�عوب,
واألمم ..بحيث يتحول إىل طاقة برشية
هائل�ة ,ألن «الوع�ي» قاب�ل للتوظيف
األيديولوجي.
إن الوعي – الشفيف بالرواية -يكشف
القدرات الخاصة وقدرات اآلخر أيضا,
كم�ا يع�د الوع�ي بمفه�وم الحري�ة
والع�دوان ,ه�و املدخ�ل للوص�ول إىل
املعنى املناسب للمقاومة ..وهي سمة
تلك الرواية التي تدرج ضمن معطيات
أدب املقاوم�ة (راج�ع :ادب املقاوم�ة
ىف الفك�ر واالبداع-الس�يد نج�م -دار
ليفانت2020-م)
لقد تمكن الروائي زياد كمال الحمامي
من اث�ارة املس�كوت عن�ه والتاريخي
املعل�ن والغ�ور يف النف�وس ورس�م
االنفعاالت الخارجية بواس�طة حنكة
قلمه الذى غمسه يف برئ من فن الكلمة
بجدارة.

قلبي عىل الورق....
لزهر اللوز
أشتاق....
لبوح الفجر
يكتبني
وللعواصف فوق الريح
تعزفني
حني رحلت....
فقد الياسمني
شذاه
حني رحلت....
عاد الشتاء غريبا
ّ
لعش الحمام
فعودي...
عودي
كي يضحك املاء
ملء يدي
و ُيشفى الرّخام
تعايل...
َ
تعايل لنسكب البعض
من عطر روحك
ّ
فيخرض الحلم

يف الطني
قبل فوات األوان
أيا صوت الليل الحزين
يف مدينتنا
ّ
والريح تخطفني مني
إىل حضن أمي
أنا السجني يف الذكرى
وصوت الصدى
قدري
ّ
أنا الغريب يف النجوى
والحب أجراسه
شجني
والدمع حرّاق
القلب
وملح
ِ
يف القب ِل...
املنفي يف البعد
أنا
ّ
لدني...
لدني أيها الفجر ّ
الن ّ
دي
جرحا ليس يندمل
ونجما
يرعى ّ
الشوك
يف املق ِل....

نقوش على
حقيبة املتنيب

أجود جمبل

َ
ياسيدي ُ
س��ف��ح��ت له
أي م��ج ٍد قد
ُ
ُ
تصطخب
والفرسان
أح������ىل أمانيك
َ
ركبت حرفك مهج��������وسا ً بده�شته
ً
وط������افرا فوق من قالوا ومن ك���تبوا
َ
�لم
حملت غربتك الكرى ع������ىل ُح ٍ
ُ
ويق�����ت������رب
أدمنته وط�������ناً ينأى
أس���رجْ ظهور الليايل محض ع�اصف ٍة
ُ
ٌ
ح�����لب
فالخيل ك���وف���ية وامللتقى
مم��هورة بالهوى هذي الج���يا ُد  ،وذا
ُ
ُ
ينس���كب
لون الص����هيل عىل كفيك
ْ
كل
م
واق��ح���
س���يفك
مع�رتكٍ
فهاتِ
ْ
ُ
النوب
أمل���ت بس������يف الدولة
فق��د
ً
ُ
هادرة
تغضب األنه ُر
واغ���ض����بْ كما
ُ
فم ْ
ُ
والغض��ب
الرفض
ِن ه����داياك هذا
ُ
أزم����نة
وللع���روبة يف ع��ي��ن��ي���ك
ُ
نسب
خرضا ُء  ،يهفو لنا من ع����طرها
فصبَّ صوتك تحت الشمس مح�تط�با ً
ُ
الكذب
كل الرؤوس التي استرشى بها
ْ
سك�رت
أنت اش���تعال العناقيد التي
ُ
ح��طب
منها الوايل وه���م يف نارها
لم يقتلوك  ،فهم ق���تالك م���ذ وُ لِ�دوا
وحني القوك من أج��سادهم ه���ربوا
ألق
( الخيل والليل ) ما كانا س���وى ٍ
عىل ج��ب��ي��نك واألف���اق تك���ت��ئبُ
ها أنت باق لكل املنش�������دين فما ً
ٍ
ْ
مستوحش ذهبوا
د
زب
عىل
م
وه�������
ٍ
ٍ
يا س���������يدي م َّر هذا العمر مبتعدا ً
ُ
العطب
واألم����������نيات ترامى فوقها
امألْ كؤوسك وارشب من توه�����جها
ُ
ُ
والندمان قد رشبوا
فالح����زن نشوان
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل ..هلم

انتفاخ البطن ..قد يكون عالمة
على أمر أكثر خطورة

كلمات تقتل أوالدكم....ال تقولوها هلم أبداً!
كالم�ك يحمل معان ّ
مبطنة ال تدركها.
ٍ
ق�د تعتقد ّ
أن بعض األلفاظ والعبارات
س�تعلّم ولدك قيما ً معينة وستدلّه عىل
الصواب ،ولكن يف الواقع هذه العبارات
س�تزيد األمر سوءا ً وستؤذي ولدك من
دون أن ت�درك ذل�ك .ما ه�ي العبارات
ّ
تتجنب قولها ألوالدك؟
التي يجب أن
 -1كن رجالً:
م�ن امله� ّم أن يتعلّ�م األوالد التعب�ري
ع�ن مش�اعرهم ،ولكن ه�ذه العبارة
ّ
يتمكنوا من
س�تجعلهم يكبتونها ولن
التعبري عنها.
 -2الفتي�ات أو الصبي�ان ال يفعل�ون
ذلك:
ال يجدر بك أن تمنع أوالدك من اكتشاف
أمور جديدة قد يربعون فيها.
ّ
أتمنى أن تحظى بأوالد يش�بهونك
-3
تماما ً:
تظن ّ
ّ
أنه من ال�ذكاء أن تقول ذلك،
ق�د
ّ
ولكنك يف الواقع تقول لولدك ّ
أن تربيته
ّ
أمر صعب ويس�بّب اليأس ّ
تتمنى
وأنك
أن يخترب املعاناة نفسها.
ّ
أشقائه:
 -4ال تقارنه مع

س�يضع هذا األم�ر ول�دك يف دائرة قد
ّ
تخطيها يوما ً ما.
يسعى إىل
 -5اسكت!:

ال أح�د يحبّ ه�ذه العب�ارة ،ولكن إن
قلته�ا لول�دك باس�تمرار ،س�يقولها
لآلخرين أيضا ً.

 -6ملاذا ال تكون كأختك أو أخوك؟:
سيشعر ولدك بعدم الرىض ،وستسبّب
تمييزا ً بني األخوة.

ّ -7
توقف عن البكاء ّ
وإال جعلتك تبكي
أكثر:
تواترت هذه العبارة من جيل إىل جيل،
ّ
ولكن حان الوقت ألن تدرك ّ
تشكل
أنها
تهديدا ً لولدك.
 -8ل َم ال تجيد القيام بأي يشء؟:
يتعلّم األوالد من خالل التكرار والخطأ،
ّ
ولكنه�م لن يتجرّأوا ع�ىل تجربة يشء
جديد إذا سبّبت لهم الخوف من ذلك.
 -9ال س�بب للخ�وف .ق�م بذل�ك
فحسب!:
إن قل�ت لولدك ّ
إن ال س�بب للخوف لن
تب ّدد خوفه .بدل ذلك حاول االس�تماع
إليه لتعرف سبب خوفه.
 -10أنت طفل سيئ!:
ّ
تتوق�ع أن ّ
يغري ولدك
حني تقول ذل�ك
س�لوكه ،ولك�ن ّ
كل م�ا تفعل�ه ه�و
التشديد عىل سلوكه السيئ.
 -11دعني أفعل لك ذلك:
إذا اس�تمرّيت يف إنج�از األم�ور لولدك
كتنظيف أسنانه وربط حذائه والقيام
بواجبات�ه املدرس�ية ،فلن يتعلّ�م أبدا ً
إنجازها بنفسه.

سر االعشاب

فوائد جوزة الطيب الصحية
يحت�وي ج�وز الطي�ب ع�ىل زي�ت طيار يش�مل
البورينول واألوجينول ودهن صلب ونشا.
املس�تعمل منها نواة الجوزة تستعمل كما هي أو
مطحونة ويستخلص منها زيت عطري.
الخصائص الطبية:
� تعترب جوزة الطيب من املواد املنشطة والطاردة
لرياح املعدة.
� يس�تعمل زيت ج�وز الطيب يف صناع�ة املراهم
الت�ي تعالج الروماتيزم  ،وه�و منبه جنيس قوي،
ويحذر من إدمانه؛ ألنه قد يؤدي إىل ضعف دائم .
� يس�تعمل مبش�ور جوز الطيب لتعطري الحلوى
الجافة واملرشوبات الهاضمة ،ويف صناعة العطور
ومعاجني األسنان.

حكم استعمالها :
يس�تحصل ع�ىل ثم�ار ج�وزة الطي�ب م�ن نبات
 , myristica fragransوتعت�رب ه�ذه الثم�ار م�ن
التوابل الش�ائعة االس�تعمال يف أغلب دول العالم ,
وقد اس�تخدمت هذه الثمار لق�رون عديدة كمواد
مهلوس�ة يف أماكن متعددة من جنوب آسيا ,وثمر
جوزة الطيب بيضية الشكل صغرية ,ويستخدمها
املتعاط�ي وذل�ك بوض�ع فص�ني منه�ا يف الف�م
واستحالبها وتسبب جوزة الطيب بجرعات صغرية
تأث�ريا منش�طا ,أم�ا إذا اعصيت بجرع�ات كبرية
( 20 15-جم) فأنها تسبب حدوث الهلوسة .وأهم
املواد الفعالة يف جوزة الطيب مركب املرييستسني
 Myresticinال�ذي يس�بب النش�وة والهلوس�ات

اللمسية والبرصية ,ويشبه تأثري هذا املركب تأثري
كل من األمفيتامني واملسكالني.
وتأثريها مماثل لتأثري الحشيش  ،ويف حالة تناول
الجرع�ات الزائدة يص�اب املرء بطن�ني يف االذن /
االمساك الشديد  /اعاقة التبول  /القلق  /التوتر
 /وهب�وط يف الجهاز العصبي املركزي قد يؤدي اىل
الوفاة .
فجوزة الطيب من املواد املس�كرة ،وتناولها حرام
عن�د عام�ة الفقه�اء ،وقد أج�از بع�ض الفقهاء
إدخال قلي�ل منها يف البهارات م�ا دام هذه القليل
لم يدخل يف حد اإلسكار لقلته  ،وأكثر الفقهاء عىل
املنع منه�ا مطلقا ،للحديث الرشيف ( :ما أس�كر
كثريه فقليله حرام ).

ما معنى رموز التحذير على املنظفات؟

منظفات املرحاض مثال؛ نظرا ألن
مثل ه�ذه املنظف�ات تحتوي عىل
مواد كاوية.
وعادة ما يتم اإلش�ارة إىل املخاطر
الشديدة بكلمة (خطر) واملخاطر
األق�ل خط�ورة بكلم�ة (تنبي�ه)،
وتعت�رب هذه اإلرش�ادات جزءا من
العالم�ات التحذيري�ة ،ودائم�ا ما
تظهر اإلشارة األكثر خطورة عىل
منتجات العناية والتنظيف.
ما املنتج�ات التي يتم عليها وضع
الرم�وزالتحذيري�ة؟
أوضح بريند جالس�ل أن العالمات
التحذيري�ة تش�ري إىل املنتج�ات
املركزة ولي�س إىل تركيز املنظفات
أثن�اء االس�تعمال ،وغالب�ا ما يتم
اس�تعمال ملليم�رتات قليل�ة من
م�واد التنظيف عىل دل�و من املاء،
ولذلك فإن امل�واد الكاوية ال تكون
خطرة أو كاوية يف هذه الحالة.
ما األم�ور الواج�ب مراعاتها عند

االستخدام؟
تنص�ح س�وزانا فويل�ك ،خب�رية
املخاط�ر م�ن حركة املن�زل اآلمن
األملاني�ة ،برضورة ارت�داء قفازات
مطاطية عند اس�تعمال املنتجات،
التي تحتوي ع�ىل مكونات كاوية،
لتجنب مالمسة هذه املواد للبرشة.
غري أن بريند جالس�ل أش�ار إىل أن
العالمات التحذيرية تكون مضللة
يف بعض األحيان؛ حيث تظهر عىل
منتجات غس�ل املالب�س الصوفية
والخفيف�ة عىل الب�رشة تحذيرات
بش�أن التأثريات الكاوي�ة ،ولذلك
فإنه املفيد للغاية قراءة النصوص
املطبوع�ة بخ�ط صغ�ري وطريقة
االس�تعمال املدون�ة ع�ىل عب�وات
التغليف.
كيفي�ة التعام�ل عن�د اس�تعمال
املنظفات بطريقة خاطئة
أشارت مجموعة العمل االتحادية
“من أجل املزيد من أمان األطفال”

إىل أن الزجاج�ات امللون�ة ،الت�ي
تحت�وي ع�ىل املنظف�ات تغ�ري
األطف�ال بصف�ة خاص�ة ،وق�د
يلعبون بها أو يرشون بها بعضهم
البع�ض ،وه�و م�ا ق�د ي�ؤدي إىل
وص�ول املنظفات إىل العينني أو قد
يرشبونه�ا يف بعض األحيان ،وهنا
يجب عىل اآلباء التحيل بالهدوء من
أجل طمأنة الطفل.
ويف حال تن�اول الطفل للمنظفات
فيج�ب أن ي�رشب الكث�ري م�ن
امل�اء ب�دون حم�ض الكربونيك أو
الش�اي ،ويمكن اس�تعمال الفحم
الطبي املتوافر يف الصيدليات لربط
السموم ومنع امتصاصها يف الدم،
وعن�د مالمس�ة املنظف�ات للعني
فيج�ب ش�طفها بم�اء ج�ار ملدة
ع�رشدقائ�قع�ىلاألق�ل.
وباإلضافة إىل ذلك ،يتعني عىل اآلباء
االتصال بمركز الط�وارئ الخاص
بالس�موم أو مرك�ز معلوم�ات
السموم واتباع تعليمات املختصني،
وإذا تطلب األمر استشارة الطبيب
فيجب اصطحاب العب�وة األصلية
للمنتج ،الذي تم تناوله ،كي يتمكن
األطباء م�ن تحديد املواد الس�امة
وتقييم املخاطر بشكل أفضل.
ويف ح�ال ظه�ور أع�راض ته�دد
الحي�اة مث�ل اضطراب�ات التنفس
أو فقدان الوع�ي املفاجئ ،فعندئذ
يج�ب االتص�ال بالط�وارئ ع�ىل
الف�ور ،وكث�ريا ما تح�دث حوادث
بس�بب املنظف�ات ومواد الغس�ل،
ولكنه�ا تك�ون بس�يطة وال ينجم
عنها أرضار خطرية.

دونات الشوكوالتة الشهي يف الفرن
قومي بخلط الدقيق والسكر
وبيكاربونات
والكاكاو
الصوديوم وامللح يف وعاء كبري.
قومي بخفق البيض يف إناء
آخر وضيفي له الخل والزبدة
والحليب والفانيال وقومي
بتقليب املكونات.
قومي بمزج املكونات السائلة
بالجافة عن طريق العجانة
الكهربائية حتى تحصيل عىل
عجني الدونات.
استعيني بقوالب الدونات
لتقومي بتشكيل العجني وضعي

العجني يف صينية مناسبة
وأدخليها الفرن ملدة  20دقيقة

طريقة اختيار احلجاب املناسب لشكل الوجه
هنال�ك الكث�ريات اللوات�ي يعتقدن أن
الحج�اب اليربز وجههن بش�ك ٍل جيد،
ولكن الحقيق�ة هي عكس ذلك تماماً.
فكم�ا يلعب خرباء املظهر عىل الش�عر
من أجل إبراز محاس�ن الوجهوإخفاء
العيوب ،تس�تطيع املحجبات استخدام
القماش لجعل إطاللتهن مميزة.
هنالك قاعدتني أساس�يتني عند اختيار
ش�كاللحجاب املناس�ب لوجهك :األوىل
هو مدى امت�الء الوج�ه ،والثانية هي
شكل وجهك األسايس .يجب أن تزاوجي
بينهما من أجل الوصول لحجاب مثايل
صحيح:
يربز مالمح وجهك بشك ٍل
ٍ
قاعدة رقم  :1وجه ممتلئ أم نحيف؟
ربم�ا تعتقد الكثريات أن ش�كل الوجه
بأنواعه أسايس يف اختيار لفة الحجاب،
ولك�ن الكلمة الفص�ل يف النهاية تأتي
ملدى امت�الء الوج�ه أو نحوله ،لس�وء
الحظ فإن نحول الوجه الش�ديد يظهر
عي�وب العظام وش�كل الوجه ويجعله
مائالً للش�كل املس�تطيل أو األملايس يف
ح�ني أن امتالء الوجه يجعل�ه يميل يف
العادة للش�كل البيضاوي حتى لو كان
يف األصل مستطيالً.
القاعدة األساسية يف استخدام الحجاب
للوجه املمتلئ هو جعله منسدالً وليس
مرفوع�اً ألعىل أبدا ً حت�ى ال يربز الذقن
والخ�دود بش�ك ٍل يغط�ي ع�ىل املالمح
واإلطالل�ة ،يف ح�ني ننص�ح بالحجاب
املرفوع للوجه النحي�ل من أجل اللعب
بطرق
ع�ىل منطق�ة العنق بتغطيته�ا
ٍ
تعطي مظهرا ً إضافياً للوجه.
قاعدة رقم  :2شكل الوجه
ال أح�ب فك�رة أن تبقى الس�يدة أمام

امل�رآة محتارة يف ش�كل وجهه�ا ،لذلك
ف�إن األش�كال األساس�ية للوج�ه
تتمحور حول ثالث أشكال :املستطيل،
البيضاوي ،والقلب .باقي األشكال هي
تف�رع أس�ايس م�ن األش�كال الثالثة:
الدائ�ري م�ن البيض�اوي ،املس�تطيل
كاملربع..ألخ.
 الشكل البيضاوي:ش�كله كش�كل البيضة ويتساوى فيه
ع�رض الجبهة مع عرض الفكني وهو
الش�كل املثايل للوج�ه ،ألن تقاس�يمه
متعادلة نس�بياً .الدائري أكثر ً
حدة من
البيضاوي.
حجاب
نقرتح لهذا الوجه استخدام لفة
ٍ
منس�دل ٍة لألس�فل إن ل�م يكن ش�ديد
النحول ،فإن كان ش�ديد النحول فإننا
نق�رتح لفة حجاب مرفوعة لألعىل مع
قب�ةعالي�ة.Highnick
الوج�ه البيضاوي يج�ب أن تكون فيه
لفة الحجاب تغطي الذق�ن تماماً ألنه
ممتلئ من تلك الناحية ،وباملثل الوجه
املس�تدير ونحن نحاول إعط�اءه نوعاً
م�ن التوازن .عندما تلف�ني الطرحة أو
الحجاب ال تش�دينها كثريا ً بدبابيس أو
ً
مرتخية قليالً من
ما ش�ابه و اتركيها
أجل إعطاء خطوط مس�تقيمة توحي
لوجهك مزيدا ً من الطول ،ارجح بشدٍة
اس�تخدام الحجابات الت�ي تحمل أكثر
ل�ونواح� ٍديفنف�سالطرح�ة.
م�ن ٍ
ال تس�تخدمي أكثر من حجاب يف وقتٍ
واح ٍد ألن وجه�ك يحمل تفاصيل قوية
وقليل م�ن االمتالء لذلك ن�ود الحفاظ
عىل حجمه األسايس.

الوجه املستطيل:ي�زداد في�ه ط�ول الوجه ع�ن عرضه
ويغل�ب ع�ىل ش�كل الوجه املس�تطيل
وذقن
طابع االس�تطالة بجبه� ٍة كبري ٍة
ٍ
طوي�ل ،ونحاول بالحج�اب أن نعطيه
عرضاً إضافياً.
الوجه املس�تطيل النحيل وكذلك املربع
النحيل يبدو مثالياً الستخدام أكثر من
لفة حجاب يف نفس الوقت ،أيضاً يمكن
اس�تخدام لفة الحجاب املفتوحة وهي
عبارة عن حجاب داخيل كامل ومن ثم
لف حجاب آخر بش�كل تمويهي عليه،
هذه الطريقة س�تعطي خطوط مائلة
دائرية تضيف للوجه املس�تطيل مزيدا ً
من العرض الجانبي.
يمك�ن اس�تخدام لف�ة الحج�اب
املنس�دلة أو املرفوعة ألعىل بحسب
امت�الء وجه�ك ،لك�ن القاع�دة
األساس�ية هي اس�تخدام أكثر من
وش�اح وربطها بطريق� ٍة تمويهي ٍة

تعط�ي لوجه�ك مزيدا ً م�ن الحجم
وال تنيس أن تجعيل الحجاب يغطي
نص�ف الجبني ومعظ�م الدقن ألنها
نقاط الضعف يف شكل وجهك.
 الوجه القلب:يمت�از بكون�ه عريض�اً عندالجبه�ة
ويضي�ق تدريجي�اً باتج�اه خ�ط الفك
واله�دف هوجعل الذق�ن النحيف يبدو
أع�رض ،وحتى عند امت�الء هذا الوجه
يبقى منطقة الذقن صغرية.
تبدو لف�ة الحج�اب املرفوعة ألعىل
هي األمثل له�ذا الوجه يف حال كان
نص�ف ممتل�ئ أو نحي�ل ،وحينه�ا
حجاب مش�دود ٍة
يمكنك ارتداء لفة
ٍ
ألعىل مع قب ٍة عالي ٍة أو وشاح يغطي
الرقبة وترك بداية الذقن ظاهرة مع
أٌقراط صغرية متدلية.
حاويل كذل�ك تغطية بداي�ة الجبني وال
ب�أس أن يكون الحج�اب موازياً لخط
وجهك تماماً.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

املطبخ

املكونات:
 2كوب دقيق
كوب كاكاو
كوب سكر أسمر
 2بيض
 6مالعق زبدة
كوب حليب
ملعقة ّ
خل
ملعقة صغرية فانيال
ملعقة صغرية من بيكاربونات
الصوديوم
ذرة ملح
طريقة التحضري:

غالب�ا م�ا يح�دث انتفاخ املع�دة عند االنته�اء من تن�اول وجبة
الطع�ام ،وق�د يك�ون مؤملا يف بع�ض األحيان أو عالم�ة عىل أمر
صحي أكثر خطورة.
وترتاوح أس�باب االنتف�اخ يف املعدة م�ن حاالت حمي�دة ولكنها
مزعجة ،بما يف ذلك عدم تحمل الالكتوز ،إىل التشخيصات الخطرية
مثل الرسط�ان .فكيف يمكنك معرفة ما إذا كان االنتفاخ مصدر
إزعاج أم عالمة عىل يشء أكثر إثارة للقلق؟
ينحرس معظم االنتفاخ يف املعدة بعد بضع س�اعات أو بعد تناول
الدواء الصحيح ،ولكن يف بعض األحيان يس�تمر االنتفاخ ويمكن
أن يسبب أملا شديدا.
ويرشح الخبري  OZأنه إذا وجد الشخص أن االنتفاخ “يتعارض”
م�ع حيات�ه ،وله تأثري س�لبي مس�تمر ،فق�د يكون ه�ذا عالمة
تحذيرية.
وأض�اف كاي�ل س�تولر ،أخصائي أم�راض الجه�از الهضمي يف
مستش�فى هارفارد ماساتشوس�تس العام“ :إذا عانى شخص
م�ا من انتفاخ فجائي يف س�ن أكرب ،فغالبا م�ا يكون هذا عالمة
تحذيرية هامة” .ويمكن أن يكون االنتفاخ غالبا بسبب الظروف
الصحية الكامنة.
ويمك�ن أن يدل االنتفاخ ع�ىل متالزمة القول�ون العصبي ،وهي
حال�ة تتمي�ز بمزيج من األعراض التي تس�تمر ملدة  3أش�هر أو
أكثر.
ومرض التهاب األمعاء وهو التهاب بطانة الجهاز الهضمي ،بما
يف ذلك داء كرون والتهاب القولون التقرحي..
ويعد فقدان الوزن أحد العالمات التحذيرية الرئيس�ية لالنتفاخ،
الذي يش�ري إىل يشء ما يمك�ن أن يكون أكثر خطورة .ويمكن أن
يح�دث فقدان الوزن بس�بب األورام التي تضغط عىل األمعاء ،ما
يجعل املرء يش�عر بالش�بع بع�د كمية صغرية م�ن الطعام .وقد
يكون بسبب املواد التي تفرزها األورام ،التي تثبط الشهية.
وع�ادة م�ا يكون رسطان املع�دة عديم األع�راض يف وقت مبكر،
أو يس�بب أعراضا مبهمة مثل االنتفاخ وعرس الهضم والش�عور
باالمتالء يف الجزء العلوي من البطن.
وقال�ت إدارة الصح�ة الوطني�ة الربيطانية ،NHS ،إذا اس�تمرت
أع�راض االنتف�اخ لديك ،اس�ترش طبيبك الس�تبعاد حال�ة أكثر
خطورة.

لطلة ابهى....

كل يوم معلومة
هن�اك العديد من اللوائح الصارمة
بشأن املواد املسموح باستخدامها
يف املنظف�ات وم�واد الغس�ل ،غري
أن هناك بع�ض املنتجات تتضمن
مكون�ات خط�رة ق�د تتس�بب يف
تهيج الب�رشة أو الجهاز التنفيس،
ولكن من األمور الجيدة للمستهلك
أن هذه املواد يجب أن تكون مميزة
بوض�وح بواس�طة رم�وز الخطر
الحمراء.
غري أن األمر ليس بهذه البس�اطة؛
نظ�را ألن لي�س كل منت�ج ممي�ز
بعالم�ة الخط�ر يعت�رب خط�را يف
االس�تخدام املعن�ي ،ع�الوة ع�ىل
أن اإلرش�ادات ال تكون س�هلة أو
مفهومة يف بعض األحيان.
ما العالمات املوجودة؟
يعد رس�م املثلث وبداخل�ه عالمة
تعجب (!) أكثر الرموز التحذيرية
ش�يوعا عىل املنظف�ات ومنتجات
الغس�ل ،وغالبا ما يح�ذر املرء من
خط�ر تهي�ج الب�رشة والعين�ني.
وأوضح بريند جالسل ،من الرابطة
األملاني�ة لصناع�ة املنظف�ات
ومنتج�ات العناي�ة بالجس�م ،أنه
يمكن العثور ع�ىل رموز تحذيرية
مثل رم�ز الجمجم�ة والعظمتني،
الذي يش�ري إىل الس�مية الحادة أو
رمز اللهب فوق دائرة ،والذي يشري
إىل تأثري الحرائق بحس�ب مانقلت
وكالة األنباء األملانية.
ومع بعض املنتجات يمكن العثور
ع�ىل عالم�ة تحذيري�ة تتضمن يد
يت�م عليه�ا س�كب يشء عليه�ا،
وع�ادة م�ا يظه�ر ه�ذا الرمز مع

10

لتستمتعي وعائلتك بدونات
الشوكوالتة الشهي.

مخسة أخطاء شائعة نرتكبها عند تعقيم املشرتيات
ع�ىل الرغم م�ن ح�رص البعض ع�ىل تعقيم
املش�رتيات للوقاية من عدوى فريوس كورونا
املس�تجد ،لكن هناك بعض األخطاء التي نقع
فيها وتزيد األمر سو ًءا.
يف الت�ايل عد ًدا من األخط�اء التي يجب تجنبها
عند تعقيم املشرتيات.
1عدم غسل اليدين أوالًبعد العودة من خارج املنزل ،يجب غسل اليدين
قبل ملس املش�رتيات أو األس�طح أو أي يشء،
وإذا لم يتم عمل ذل�ك ،فإن املجهود املبذول يف
تعقيم األشياء يصبح غري ناف ًعا.
2عدم تعقيم األسطحم�ن ال�رضوري تعقيم أس�طح املطب�خ جي ًدا
قبل تفريغ املش�رتيات ،للتخلص من البكترييا

والفريوس�ات والجراثي�م ،وذل�ك باس�تخدام
املطهر الذي يحتوي عىل  70%من الكحول.
3غسل الطعام باملاء والصابونيؤدي غسل الطعام باستخدام املاء والصابون
إىل ت�رك م�ذاق غري�ب غ�ري مرغوب في�ه ،لذا
يُقض�ل فتح صنب�ور املي�اه الب�اردة الجارية
لغس�ل الفواكه والخرضوات مث�ل البطاطس
والجزر وغريها.
4عدم غسل حقيبة الرشاء القماشيةيف ح�ال رشاء املنتج�ات ووضعه�ا يف حقيب�ة
قابل�ة للتخزي�ن واالس�تعمال املتك�رر مث�ل
الحقائب القماش�ية ،فال ب�د من الحرص عىل
غسلها فور العودة إىل املنزل ،ثم تخزينها.
5-القلق املفرط يف تعقيم املنتجات

ال يوج�د أي دلي�ل أن كوفي�د  19ينت�رش عىل
البضائع املعلبة واملخزنة ،حسبما ذكرت إدارة
الغذاء والدواء األمريكي�ة ،لذا ال يجب اإلفراط
يف القلق بش�أن تعقيم املنتجات ،بل تطهريها
وتركها حتى تجف قبل تخزينها.
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كلمات متقاطعة

الحمل
أصح�اب ب�رج الحم�ل حظ�ك للي�وم مهنياً:أمام�ك
الكثري من الفرص املهني�ة املميزة عليك أن ال تخرسها
عاطفياً:األمور العاطفية تسري كما تريد.

الثور

أصحاب ب�رج الثور حظ�ك للي�وم مهنياً:أنجز مهامك
دون تأخ�ري وبوقته�ا عاطفياً:ق�ف اىل جان�ب الحبيب
خالل هذه الفرتة وال تتخىل عنه.

الجوزاء

أصح�اب ب�رج الج�وزاء حظ�ك للي�وم مهنياً:تغ�ري اليوم
اتجاهات�ك بالعم�ل اىل أم�ور تش�عر أنه�ا أكث�ر فاعلي�ة
عاطفياً:حافظ عىل أرسار عالقاتك مع الحبيب وال تكشفها.

السرطان

 - 786موقعة فخ بن العلوين و العباسين.
 - 1770املستكش�ف الربيطان�ي جيم�س
كوك يكتش�ف الحاجز املرجان�ي العظيم عىل
س�واحل أس�رتاليا وهو أكرب تجمع للش�عب
املرجانية يف العالم.
 - 1776الكونغ�رس الق�اري (وه�و كي�ان
ترشيع�ي للمس�تعمرات املتح�دة األمريكي�ة
الت�ي كان�ت تابع�ة للس�يطرة الربيطاني�ة)
ينهي مرشوع إعالن االستقالل األمريكي عن
بريطانيا.
 - 1929طائرة إلكس�ندر ليب�ش إنتي تصبح
أول طائرة تدار بالقوة الصاروخية.
 - 1932محم�د ع�يل العابد يتس�لم رئاس�ة
سوريا.
 - 1937جوزي�ف س�تالن يع�دم ثمانية من
جنراالت الجيش بتهمة الخيانة العظمى.
 - 1943الحامي�ة اإليطالي�ة ع�ىل بانتيلريي�ا
تستس�لم بع�د تعرضها لقصف ج�وي ثقيل
وذل�ك يف الح�رب العاملي�ة الثاني�ة ،وهي أول
أرض استولت عليها القوة الجوية وحدها

أصحاب برج الرسطان حظك لليوم مهنياً:ترصف بتعقل
وال تترسع ك�ي ال تفقد صفقة هامة عاطفياً:اصغي اىل
نصائح الحبيب وال تتجاهلها.

األسد

أصحاب برج األس�د حظك لليوم مهنياً:لديك الكثري من
الفرص الهامة اليوم لعقد صفقات مهمة عاطفياً:حاول
أن تجدد يف عالقتك العاطفية كي ال تقع ضحية الروتن.

العذراء

أصحاب برج العذراء حظك للي�وم مهنياً:تكثر األعمال
الي�وم وال تعرف م�ن أين تب�دأ عاطفياً:الحبيب يضغط
عليك لتتخذ خطوة نحو عالقتك به.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

الميزان
أصحاب برج املي�زان حظك للي�وم مهنياً:مهمة جديدة
تكلف به�ا اليوم تش�عرك بالقلق عاطفياً:علي�ك أن تبذل
املزيد من الجهود لتنجح عالقتك بمن تحب.

العقرب
أصحاب برج العقرب حظك للي�وم مهنياً:مقابلة هامة
تجريها اليوم تحدد مصري مس�تقبلك املهن�ي عاطفياً:ال
تدخل يف عالقات لن تستطيع االستمرار بها.

القوس

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً:ابتعد عن األمور
التى تش�كك به�ا كي ال تق�ع يف أخطاء أن�ت بغنى عنها
عاطفياً:ناقش الحبيب بما يزعجك منه فهو سيتفهم.

الجدي

أصح�اب ب�رج الج�دي حظ�ك للي�وم مهنياً:تنطل�ق يف
مرشوع جديد بأفكار جديدة ومميزة عاطفياً:ال تترصف
بطريقة تزعج الحبيب.

الدلو

أصح�اب ب�رج الدلو حظك للي�وم مهنياً:تفاج�ئ اليوم
بالكث�ري من العروض ولكن علي�ك أن تعرف كيف تختار
بينها عاطفياً:تقلق بشأن مستقبل عالقتك مع الحبيب.

الحوت

أصح�اب ب�رج الح�وت حظ�ك للي�وم مهنياً:تحم�ل
مس�ؤولية أعمالك بجدارة وتحصل عىل مكافأة ألعمالك
عاطفياً:تشعر بالحماسه والفرح للقاء الحبيب.

وهلل يف خلقه شؤون!...؟؟

اختبارات شخصية

اختربي مثانية تصرفات اذا فعلها الرجل فاعلمي أنه حيبك

بعض الترصّ فات ّ
تؤك�د للمرأة حب الرجل
وإعجاب�ه الكبريي�ن ،وثمّة بع�ض األمور
الت�ي قد تثب�ت له�ا بش�كل أو بآخر مدى
تعلّقه بها.
 .1سيش�عر باالرتب�اك ح�ن تكون�ن
موجودة
ما إن تدخل�ن اىل غرفة ما والرجل موجو ٌد
بأنه ارتبك ّ
بها فستشعرين ّ
وأنه ال يستطيع
إكمال عمله أو ّ
حتى طعامه ،وذلك تفسري
منطق�ي عىل ّأن�ه معجب بك ،ستش�عرين
ّ
أيض�ا ً ّأنه ال يس�تطيع الكالم ّ
وأنه يبتس�م
كثريا ً.
 .2يتلعثم
حن تش�عرين ّ
بأن الرج�ل يتلعثم بالكالم
وهو يكلّم�ك أو ينىس الكثري من التفاصيل
فإن ذلك ّ
ّ
يؤكد لك ّأنه يحبّك فإذا نيس كلمة
أو جمل�ة ّ
وغري كلمات وأحرفا ً فتأكدي من
ّأنه ال يستطيع الرتكيز حن يراك.
 .3يتغ ّزل بأصغر التفاصيل يف شكلك
إذا لبس�ت ردا ًء جدي�دا ً أو انتعل�ت ح�ذا ًء
مغاي�را ً فس�يالحظ الرج�ل إن كان يحبّك
ّ
ألنه سيجد ّأنك مميّزة مهما فعلت وكيفما
ّ
ّ
غريت شكلك وسيتغنى بجمالك.
 .4يعاملك بطريقة مختلفة
من الطبيعي أن تشعري ّ
بأن الرجل يعاملك
بطريق�ة مختلفة عن غريك خصوصا ً حن
تكونن مع�ه يف مجموع�ة أو فريق ومعك
ّ
فس�يتبن لك الفرق
الكث�ري من الصديقات
بالتأكيد.

امليثالويثونيدز ..هي مادة يفرزها
مخ االنس�ان و الحي�وان بكميات
قليل�ة .وه�ي م�ادة بروتينية بها
كربيت لذا يمكنها االتحاد بسهولة
م�ع الزن�ك والحديد والفس�فور.
وتعت�رب ه�ذه امل�ادة هام�ة ج�دا
لحيوية جس�م االنس�ان (خفض
الكوليسرتول – التمثيل الغذائي –
تقوية القلب – وضبط التنفس).
وي�زداد اف�راز ه�ذه امل�ادة م�ن
مخ االنس�ان تدريجي�ا بداية من

يعثروا عىل هذه املادة اال يف نوعن
من النباتات
التن والزيتون وصدق الله العظيم
اذ يقول يف كتابه الكريم:
(والت�ن والزيت�ون ( )1وط�ور
س�نن( )2و ََه َذا الأْ َبلَ� ِد أْاألَمِ ن ()3
لَ َق� أْد َخلَ أْق َن�ا أْاإلنسَ َ َ
�ن
�ان ِيف أ َحأْ سَ ِ
ِ
س َ
�فلَ
َ أْ
ي�م (ُ )4ث� َّم َر َد أْد َن�ا ُه أ أْ
تق ِو ٍ
سا ِفلِن)َ
َ
تفك�ر يف قس�م الل�ه س�بحانه
وتع�اىل بالتن والزيت�ون وارتباط

غزل عراقي
حاجيني بنظرتك وافتهم شرتي�������د
وخيل رموش عينك هية تسألن����ي
بس حرك رمش وآنه اعرف املقصود
وسولف بالرتيده عنك وعن�������������ي
صوتك من تسولف حقي اذوبن بي��ه.
ماجنك تسولف جنك اتغن����������ي
نظراتك طالسم ماله�����������ن عراف
ساعة ارتخي بيهن وساعة تكتلني

من الفيسبوك

 .5ينظر يف عينيك ّ ..
إن النظر يف عيني املرأة
يجعل الرجل يخجل إن كان يحبّها بالفعل،
ّ
إن تعلّق�ه بها يجعل�ه ُيبقي نظ�ره عليها
ً
ً
ً
دائم�ا وال يزيله مطلقا خصوص�ا إن كان
معجبا ً جدا ً بها.
 .6ال يخ�رج م�ن اجتم�اع قبل�ك ..إذا كان
اجتماع
الرج�ل زميلك يف العمل وكنتم�ا يف
ٍ
مش�رتك ،فل�ن يخ�رج قبل�ك أب�دا ً إذا كان
معجبا ً بك ،وس�يبحث عن طريق�ة للبقاء
مع�ك أو حيث أن�ت موجودة ألط�ول فرت ٍة
ممكنة.

ملاذا ذكراهلل التني والزيتون مع ذكر خلق االنسان يف احسن تقويم؟
وملاذا جاء ذكر التني والزيتون 1:7يف سورة( املؤمنون)؟
س�ن  15حتى س�ن  35س�نة .ثم
يق�ل افرازها بعد ذلك حتى س�ن
الس�تن .لذلك لم يكن من السهل
الحصول عليها من االنس�ان .أما
بالنس�بة للحي�وان فق�د وج�دت
بنسبة قليلة.
لذا اتجهت االنظار للبحث عنها يف
النباتات .وق�ام فريق من العلماء
الياباني�ن بالبحث عن هذه املادة
الس�حرية و الت�ي لها أك�رب األثر
يف ازالة أعراض الش�يخوخة ،فلم

 - 1951الربتغ�ال تعل�ن اعتب�ار موزمبي�ق
األفريقي�ة ج�زء م�ن األرايض الربتغالي�ة
باعتبارها إقليما ً فيما وراء البحار.
 - 1958مجل�س األمن يقرر إرس�ال مراقبن
إىل لبن�ان بع�د تفجر أزمة سياس�ية بس�بب
سياس�ات الرئي�س كمي�ل ش�معون الرامية
إىل رب�ط لبن�ان بالتحالفات االس�تعمارية يف
املنطقة.
 - 1970الق�وات األمريكي�ة تغ�ادر قاع�دة
هويلس الليبية بعد نحو  25عاما ً من احتاللها
بعد طردها للقوات اإليطالية واألملانية منها يف
أعقاب الحرب العاملية الثانية.
 - 1971الوالي�ات املتح�دة تلغ�ي القطيع�ة
اإلقتصادية مع الصن والتي دامت  21سنة.
 - 1982س�وريا وإرسائيل توافقان عىل وقف
إط�الق الن�ار يف البق�اع اللبنان�ي بع�د حوايل
خمس�ة أيام من القتال الرشس بن الجانبن
يفإط�اراالجتي�احاإلرسائي�يلإىللبن�ان.
 - 2004تش�ييع جثم�ان الرئي�س األمريكي
األربعن رونالد ريغان.

الكلمات االفقية
 1+2من األس�ماء التي أطلقتهاالع�رب ع�ىل املحي�ط األطل�يس -
عبدة النار
3مدين�ة أملاني�ة  -ضمري متصل وثب 4للنداء  -يف الوجه 5من أسمائه “ هيرص أبو ُلبد”ُ 6غلظ ِ -نعم (م)
 7اإلنتفاخ  -سهل اإلنقياد 8أول م�ن لج�أ إىل االختب�اريف اختي�ار املتقدم�ن للوظائ�ف
الحكومية
ّ 9تمنى  -مسافات (م)
 10نظر م�ن خالل ثقب الباب -أقوى مضخة يف الوجود

ه�ذا القس�م بخل�ق االنس�ان يف
أحس�ن تقويم ثم ردوه اىل أس�فل
سافلن..
وبعد أن تم استخالصها من التن
والزيت�ون ،وج�د أن اس�تخدامها
م�ن التن وح�ده أو م�ن الزيتون
وحده لم يع�ط الفائ�دة املنتظرة
لصحة االنسان اال بعد خلط املادة
املستخلصة من التن مع مثيلتها
م�ن الزيتون .قام بع�د ذلك فريق
العلم�اء اليابان�ي بالوق�وف عند
أفضل نس�بة من النباتن العطاء
أفضل تأثري.
كان�ت أفضل نس�بة ه�ي  1تن :
 7زيت�ون  ،وعند اج�راء البحث يف
الق�ران الكريم وج�د أنه ورد ذكر
الت�ن مرة واحدة أما الزيتون فقد
ورد ذك�ره رصيح�ا س�تة م�رات
وم�رة واحدة باالش�ارة ضمنيا يف
سورة املؤمنون.
فضال عن ان م�ن فوائد التن هو
تقوي�ه وزي�اده ع�دد الحيوانات
املنويه لدى الرجل
وان الزيت�ون ل�ه دور ايض�ا ىف
تقوي�ة مبيض املرأه وىف التبويض
وهم�ا ايضا لهم�ا الفضل ىف خلق
االنسان.

الكلمات العمودية
 1مدين�ة عراقي�ة -متشابهان
 2حرف نداء للندبة  -برر 3ظه�ر  -خ�رق يف الس�رتونحوه ع�ىل قدر العن ُينظر
فيه
ّ 4فك  -قضبان النخلة
 5أصل�ح البن�اء  -للنهي -للجر
 6أنواع و أصول  -يرشدحام
 7عاصمة إفريقية ِ - 8رمز جربي  -الحذاء 9ملكي  -متشابهان 10قس�مة غ�ري عادل�ة -وعاء

F

acebook

 .7يجد أعذارا ً س�خيفة لريسل لك الرسائل
..قد يرس�ل لك الرجل رس�ائل ال معنى لها
م�ن املمك�ن أن يقول ل�ك مرحب�ا ً أو كيف
الح�ال وذلك فق�ط لكي يحص�ل منك عىل
إجاب�ة أو يرى اس�مك عىل هاتف�ه إن كان
بالفعل يحبّك.
 .8يجل�س دائما ً بالقرب منك ..إذا ش�عرت
ّ
بأن�ك تجدين الرج�ل دائما ً جالس�ا ً بقربك
أينما ذهبت وحيثما كنت فذلك ّ
يؤكد لك أنهّ
ٌ
معجب بك ويفعل املستحيل ليقرتب منك.

قصة وعربة

يوما لك و يوما عليك

غن�ي  ،له محل كبري يبيع فيه القماش
تزوّج�ت امرأة من تاجر
ّ
واملالب�س وكان بخيال ج ّدا  ،وذات يوم اش�رتى الرجل دجاجة ،
وطل�ب من زوجته أن تطبخها ليتناول جزءا منها عىل العش�اء
 ،وبينما كان الزوجان يتناوالن طعام العش�اء سمعا طرقا عىل
الباب ....
فت�ح الزوج الباب ،فوجد رجال فق�ريا يطلب بعض ّ
الطعام ألنه
جائع  ،رفض الزوج ان يعطيه ش�يئا وص�اح به وقال له كالما
قاس�يا وطرده  ،فقال له السائل  :سامحك الله يا سيّدي  ،فلوال
الحاجة الشديدة والجوع ّ
الشديد  ،ما طرقت بابك!.
لم ينتظر الرجل أن يكمل ّ
الس�ائل كالمه  ،وأغلق الباب بعنف يف
وجهه  ،وعاد إىل طعامه ،
قالت الزوجة  :ملاذا أغلقت الباب هكذا يف وجه ّ
السائل ؟.
فقال الزوج بغضب  :وماذا كنت تريدين ان افعل ؟.
فقال�ت  :كان م�ن املمكن ان تعطيه قطعة م�ن ال ّدجاجة  ،ولو
اخذ جناحيها يس� ّد به�ا جوعه !  ..قال ال�زوج  :أعطيه جناحا
كامال ؟! أجننت ؟! .قالت الزوجة  :إذن  ،قل له كلمة طيّبة !.
وبع�د أيام ذه�ب التاجر إىل متجره  ،فوج�د أن حريقا قد أحرق
كل القم�اش واملالبس  ،ولم يرتك ش�يئا  ،ع�اد الرجل إىل زوجته
حزين�ا وقال له�ا  :لقد جعل الحريق املحل رم�ادا  ،وأصبحت ال
أملك شيئا ...
قالت الزوجة :ال تستس�لم لألحزان يا زوجي واصرب عىل قضاء
الل�ه وقدره  ،وال تيأس م�ن رحمة الله  ،ولس�وف يعوّضك الله
خ�ريا  ،لكن الرجل قال لزوجته  :اس�معي يا ام�رأة  ،حتى يأتي
هذا الخري اذهبي إىل بيت أبيك؛ فأنا ال أس�تطيع اإلنفاق عليك !.
وطلّق الزوج زوجته  ،ولكن الله أكرمها فتزوّجت من رجل آخر
كري�م يرحم ّ
الضعفاء  ،ويطعم املس�اكن  ،وال ير ّد محروما وال
سائال .
وذات ي�وم بينما كانت املرأة تتناول العش�اء مع زوجها الجديد
دق الب�اب فنهض�ت املرأة لرتى م�ن ّ
ّ ،
الط�ارق ورجعت وقالت

لزوجها  :هناك سائل يشكو ش ّدة الجوع ويطلب ّ
الطعام فقال
لها زوجه�ا  :أعطيه إحدى هاتن ال ّدجاجت�ن  ،تكفينا دجاجة
واح�دة لعش�ائنا  ،فلقد أنع�م الله علينا  ،ول�ن نخيّب رجاء من
يلجأ إلينا  ،فقالت  :ما أكرمك وما أطيبك  ،يا زوجي !.
أخذت الزوجة الدجاجة لتعطيها ّ
السائل ،
ثم عادت إىل زوجها لتكمل العشاء والدموع تمأل عينيها !...
الح�ظ ال�زوج عليها ذلك  ،فقال لها يف دهش�ة  :م�اذا يبكيك يا
ّ
فقالت:إنني أبكي من ش ّدة حزني ! .فسألها
زوجتي العزيزة؟...
السائل الذي ّ
الس�بب فأجابته  :أنا أبكي ألن ّ
زوجها عن ّ
دق بابنا
منذ قليل  ،وأمرتني أن أعطيه ال ّدجاجة  ،هو زوجي األول !.
ث ّم أخذت امل�رأة تحكي لزوجها ّ
قصة ال�زوج األول البخيل الذي
أهان الس�ائل وطرده دون أن يعطيه شيئا وأسمعه كالما الذعا
قاسيا ...
الس�ائل الذي ّ
فق�ال لها زوجه�ا الكريم:يا زوجتي  ،إذا كان ّ
دق
بابنا هو زوجك األول فأنا ّ
السائل األول !.
س�بحان الله االيام ت�دور ..يوما لك و يوما عليك فال تس�تقوى
بما معك اليوم فسبحان العاطى الوهاب اذا لم تحسن الترصف
فيما اعطاك اخذه منك.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

الصين تكشف عن قطار ُمذهل دون
قائد

قائد.ذكرت ذلك «نوفوستي» نقالً
عن صفحة «مودرن تشاينا» ،عىل
«توي�ر» ،مش�رة إىل أن القط�ار
الجدي�د تم الكش�ف عنه يف مدينة
تشون�غ تشين�غ ،التي تع�د أكرب
مرك�ز صناعي وتج�اري جنوب
غربي الصني.ويصل طول رشيط
السكة الحديدي�ة ،التي سيتحرك
عليها القط�ار إىل  15.4كيلومر،
يقطعه�ا دون قائ�د ،خاص�ة أنه
م�زود بنظام آيل ملراقب�ة الطريق،
ونظام تموضع.

تط�وّر الصني ش�بكة واسعة من
خطوط الس�كك الحديدي�ة ،التي
تسهل حركة الناس والبضائع بني
أطرافها ،لدعم جهود التنمية.
وإضاف�ة إىل الشبك�ات الداخلية،
أصبح�ت الصني تمتلك خط سكة
حديدية يربطها بالقارة األوروبية،
لك�ن الجدي�د ه�و تطويره�ا
لقط�ارات روبوتي�ة ،يمكنه�ا
الحركة من منطقة إىل أخرى دون

ولفتت الصفحة إىل أنه من املتوقع
أن يتم السماح للعامة باستخدام
القطار الجديد ،يف سبتمرب /أيلول
املقبل.
وتساهم خطوط السكك الحديدية
يف دع�م حركة العاملني والبضائع
بني رب�وع الصني ،خاصة املناطق
الصناعي�ة والتجارية ،التي تعترب
أن زمن وص�ول الناس والبضائع
من العوام�ل ،التي يت�م دراستها
قبل بدء أي مرشوع استثماري.

«تويتر» تعيد إمكانية طلب «العالمة
الزرقاء» الشهيرة

أص�درت منصة «توير» ق�رارا بإمكانية طلب توثي�ق الحسابات أو ما
يطلق عليها «العالمة الزرقاء» الشهرة.
وأش�ارت «توير» ،وفق ما نقلت «نوفوستي» ع�ن موقع «إنغادجيت»
التقن�ي املتخصص ،إىل أنها قررت إع�ادة خاصية التوثيق ،بعدما قامت
بإص�الح سياس�ة التوثي�ق والتحق�ق الفوضوية.وستسه�ل الطريقة
الجدي�دة إمكاني�ة الحصول ع�ىل العالمة الزرقاء ع�رب «توير» ،بتغير
الطريقة السابقة املعقدة للحصول عىل تلك امليزة.
ويمك�ن الوصول إىل تل�ك امليزة الجديدة عن طري�ق الدخول إىل إعدادات
حساب التطبيق ،وميزة «طلب التحقق».
وصاحب�ت عودة طلب�ات التحق�ق والتوثيق بتجديد كب�ر لسياساتها،
حيث سيتوجب عىل صاحب الحساب تقديم معلومات واضحة ومكتوبة
حول معلوماته وبياناته الرسمية للتحقق ،بحيث يكون متاحا للجميع
وليس لفئات معينة.
ل�م تطلق منص�ة «توير» حت�ى اآلن تل�ك الخاصية للجمي�ع ،وال تزال
تلك التقني�ة تحت بند االختبار عىل عدد مح�دود من املستخدمني وأنها
ستطلقها عىل نطاق واسع يف الفرة املقبلة.

ثورة السيارات الكهربائية ..بطارية تدوم
مليونَ ْي كيلومتر
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وصلة غزل تجمع سمية الخشاب والجمهور بسبب صورة
ن�رشت النجم�ة سمي�ة الخشاب ع�ىل صفحتها
بموقع تب�ادل الصور االنستج�رام ترتدى فستان
مناسب لألجواء الصيفية ولم تكتب تعليق ،ليعلق
جمهورها عىل الصورة متغزلني ىف سمية ،إضافة
إيل تعليق النجة نادية الجندي عيل الصورة بقلوب
وورد.يف سي�اق مختل�ف قام�ت النجم�ة سمي�ة
الخشاب بتوقي�ع فيلم «صابر وراىض» مع املنتج
أحمد السبك�ى بطولة أحم�د آدم وتنتظراللحظة
الحاسم�ة التى يعلن فيها السبك�ى عن قرب بدء
التصوي�ر الذى توقف بسبب اإلجراءات االحرازية
لتفيش فرس كورونا املستجد.
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مطر ساخن

عرض فيلم  Artemis Fowlحصريا على OSN

كشف�ت  ،OSNش�بكة املحت�وى الرفيهي
الرائ�دة يف املنطقة ،عن موع�د عرض فيلم
ديزني املرتق�ب  Artemis Fowlعرب قناتها
 OSN Movies Firstوخدم�ة الب�ث م�ن
 ،OSNحي�ث سيكون املشركون عىل موع ٍد
ال ي ّ
ُف�وت م�ع التشويق والتسلي�ة يوم 13
يونيو.
ويأت�ي الع�رض األول من فيل�م Artemis
 Fowlالذي بلغت ميزانيته  100مليون دوالر
أمرك�ي عقب وق�ف إص�داره السينمائي،
ليُتاح للمشاهدة من املنزل حول العالم عرب

الخدمة الرقمية عىل ش�بكة اإلنرنت sDi
 ،+neyوستتفرد ش�بكة  OSNببثه حرصيا ً
أمام عشاق السينما يف الرشق األوسط.
تستن�د أح�داث فيل�م ديزن�ي Artemis
ّ
املفضل�ة م�ن
 Fowlع�ىل سلسل�ة الكت�ب
تأليف أوين كولفر ،الت�ي سجّ لت بيع أكثر
م�ن  25ملي�ون نسخة ح�ول العالم ،وهو
يصوّر املغامرة الخيالي�ة والساحرة للفتى
العبق�ري أرتيميس ف�ول ،البالغ من العمر
 12عام�ا ً واملنح�در من عائل�ة عريقة من
العق�ول اإلجرامي�ة ،خ�الل سعي�ه إلنقاذ
ً
رحلة
والده املخط�وف .يخ�وض أرتيميس
ّ
يتوجب
ش�يّقة من أجل دفع فدية والده ،إذ
علي�ه التسل�ل إىل عال�م الجني�ات القدي�م
تحت األرض للحصول ع�ىل جهاز الخطف
أكول�وس ،أق�وى أجهزته�م السحري�ة
واملتط�ورة .وم�ن أج�ل إيجاد ه�ذه األداة،
يض�ع أرتيميس خطة خطرة ،لكنها تؤدي
ب�ه إىل مواجهة الجني�ات القويات يف حرب
رشسة ومليئة بالخدع.
فيلم  Artemis Fowlهو من إخراج كينيث
براناه وبطولة فرديا ش�و والرا ماكدونيل
وج�وش جاد وتمارا سمارت ونانزو أنوزي
وبمشارك�ة النج�م كولني فاري�ل واملمثلة
الحائ�زة جائزة أوسكار جودي دينش .كما
يض�م فري�ق اإلنتاج كالً م�ن كينيث براناه
وجودي هوفلوند ،إىل جانب ماثيو جينكينز
وآنج�وس م�ور ج�وردون كمخرج�ني
منفذي�ن .فيم�ا ت�وىل كون�ور ماكفرسون
وهامي�ش ماك�ول كتابة

«وفاة حسين الجسمي»
في حادث سير..والـ
 MBCتنفي ذلك
تداول نشط�اء مواقع التواص�ل االجتماعي
أنباء حول وف�اة الفنان اإلماراتي ،حسني
الجسمي ،إثر تعرضه لحادث سر.
لك�ن املكتب الفني الخ�اص بمجموعة
قن�وات «إم ب�ي يس» السعودية نفت
ه�ذه الشائع�ة ،ونف�ى املدي�ر العام
لقطاع�ي املوسيق�ى واإلذاع�ات يف
الشبك�ة السعودي�ة ،زي�اد حم�زة،
الخ�رب ،وذل�ك خ�الل اتص�ال م�ع
محط�ة رادي�و «بانورام�ا إف إم»،
بحس�ب صحيفة «الوط�ن» املرصية.
وأش�ار حمزة إىل تواصله مع املطرب
اإلمارات�ي م�ن أج�ل االطمئنان عىل
صحته.
كم�ا أن م�ا طمأن جمه�ور حسني
الجسم�ي ه�و استم�راره يف نرش
تدوينات�ه ومنشورات�ه عىل مواقع
التواصل االجتماع�ي ،وكان آخرها
ع�ىل موقع «توير»« :م�ن اعتاد أن
يسع�د الن�اس يصعب ع�ىل الناس
معرفة حزنه».

السيناريو.
وتعليقا ً عىل الفيلم ،رصّ حت روال كرم ،نائب
الرئي�س لشؤون االستح�واذ ورئيس قسم
املحت�وى العربي يف ش�بكة « :OSNيضمن
العم�ل املش�وق وامليلء باملواق�ف الطريفة
قضاء أوق�ات رائعة لجميع أف�راد العائلة.
ونحن متحمسون لتقديم إنتاج متميز عرب
ش�بكتنا بعد  24ساعة فقط من موعد بثه
يف الوالي�ات املتح�دة ،فهي امل�رة األوىل التي
يحظى عمالؤنا بفرصة مشاهدة فيلم حال
إص�داره نظ�را ً لعرضه عىل منص�ات البث
ً
مب�ارشة .ونؤكد عزمنا ع�ىل تقديم أفضل
ً
املحت�وى الرفيه�ي عاملي�ا وتوفر قصص
ديزني املحببة لجميع متابعينا يف املنطقة».
ب�دأت رحل�ة  Artemis Fowlم�ن مخيّل�ة
الكاتب أوين كولفر التي نقلها إىل صفحات
كتبه ،وها هي اليوم تتجسد عىل شكل عمل
مرئي يستمت�ع املشرك�ون بمشاهدته يف
منازلهم .وقد استوحى كولفر فكرة القصة
م�ن صورة أخيه الصغ�ر وهو يرتدي بذلة
رسمية استعدادا ً لحضور إحدى املناسبات،
إذ استحرت يف ذهنه شخصية الرشير يف
أفالم جيميس بوند ،لكن عىل هيئة طفل يف
العارشة ،وهكذا وُلدت ش�خصية أرتيميس
فول .يبدأ عرض فيل�م األكشن واملغامرات
عىل قناة  OSN Movies Firstيوم  13يونيو
عن�د الساع�ة  8مس�ا ًء بتوقي�ت اإلمارات
العربية املتحدة 7 /مس�ا ًء بتوقيت اململكة
العربي�ة السعودية ،وعرب خدم�ة البث من
.OSN

إليسا تستعد لطرح أغنية
جديدة

تستعد النجمة اللبنانية إليسا ،لطرح أغنية من ألبومها الجديد ،والتي تتعاون
م�ن كلمات وألحان رام�ي جمال ،وتوزي�ع املوسيقي وسام عب�د املنعم ،ولَم
يكش�ف عن اسمه�ا حتي تكون مفاج�أه للجمهور ،ولك�ن تحمل طابع
درامي باللهجة املرصية.
من ناحية أخرى ،طرحت إليسا مؤخرا ً أغنية «قهوة املايض» وهى
من كلم�ات سهام الشعش�اع ،وألحان محم�د رحيم وتوزيع
كميل خورى ،وكانت آخر أغانى إليسا أغنية «هنغني كمان
وكمان» التى طرحته�ا مؤخرا ً وهى من إخراج إييل رزق
الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.
ويف وق�ت ساب�ق ،تألق�ت إليسا ،خ�الل حفلها
الغنائ�ي ال�ذى أحيت�ه «أون الي�ن» ،بع�د أن
ظه�رت بإطالل�ة جريئة مرتدي�ة فستانا
قص�را أسود الل�ون ،ويأتي ه�ذا الحفل
ضم�ن الحف�الت الت�ي يحييها نج�وم الغناء
والط�رب م�ن داخ�ل منازله�م أو بع�ض املسارح
الخاص�ة به�م ،للرفي�ه ع�ىل جمهوره�م وتعويضهم عن
الحفالت يف ظل انتشار فروس كورونا املستجد.
وقدم�ت املطربة إليسا ع�د ًدا من أبرز أغانيها م�ن بينها« ،إىل
كل ال�ىل بيحبون�ى» ،و»كرهن�ى» ،و»أن�ا وحي�دة»« ،كلنا
نغنى» «الفرحة الىل أنا فيها» ،و»هنغنى كمان وكمان»،
و»نف�ى أقول�ه» ،و»مكتوب�ة لي�ك» ،كما غن�ت أغنية
«وحشتون�ى» للنجم�ة الراحل�ة وردة الجزائري�ة ،كما
غن�ت أحدث أغنياته�ا أغنية «قهوة امل�اىض» ألول مرة
بشكل اليف

أم الربيعني واجلرح الكبري
أمحد اجلنديل

سوف اتحدث عن الجرح العراقي  ,واعرف ان الحديث عن جراحنا
في�ه الكثر من االوجاع والدموع  ,والكتابة تعني ان تمسك بعنق
الح�دث وتسحبه اليك  ،ان تستح�ر احداث  2014وترفع عنها
الغط�اء لتنظر اىل ما ح�دث خالل رؤيتك للع�راق  ,ان تتجرد عن
كل ما قيل وما يقال عن سقوط أم الربيعني بني عصابات داعش
االجرامية .
وما بني السقوط والتحري�ر  ,امتد مسلسل الفجيعة بكل قبحها
 ،ونزي�ف ال�دم الذي رافقه�ا  ،وامتد معه سيل م�ن الترصيحات
املخجل�ة  ،والتحلي�الت الساذج�ة  ،واالتهام�ات املتبادل�ة  ،وما
زال�ت املخيمات قائمة  ،وما زال األل�م مستمرا  ،وما زالت الفرق
الحاكمة تتبادل االتهامات عىل ساحة الفجيعة .
لقد سقطت املوصل نتيجة الفشل الشامل ملجمل الفعل السيايس
الذي كان يسر عىل سك�ة املحاصصة والطائفية وغياب الهوية
الوطنية  ،وعدم الحرص عىل مستقبل العراق وش�عبه  ،سقطت
املوص�ل عىل ي�د قوى الظ�الم  ،والجميع يتحم�ل وزر ما حدث ،
فأسلوب التربير والتخدير أثبت فشله  ،ولغة الهمس واللمز تحت
الط�اوالت املستدي�رة ويف الغرف املظلمة ما ع�اد مفيدا  ،والسر
خلف ألسنة املدح والقدح أصبح بمثابة صب الزيت عىل النار .
سقط�ت املوص�ل بي�د االراذل  ،ألن العملي�ة السياسي�ة برمتها
كان�ت عملية عرجاء  ،والبناء كان مائ�ال  ،وقادة السفينة كانوا
يتصارع�ون فيم�ا بينهم  ،وك�ان كل فريق يعد الع�دة لإلطاحة
بالفريق اآلخ�ر  ،وسياسة من هذا النوع الب�د أن تغرق السفينة
وم�ن فيه�ا  ،وادارة فاقدة ملقومات نجاحها الب�د أن تنتج هزائم
من النوع الثقيل .
ومع اش�تداد املحنة تناغى أبناء الع�راق الرشفاء  ،ضحوا بالغايل
والنفي�س  ،أراق�وا دماءهم م�ن أجل وح�دة الع�راق وكرامته ،
وعندما يكون رشف التصدي وتحقيق النرص يحمل علم العراق ،
فان الجميع قد ساهم بتحرير املوصل  ،هي معركة بني العراقيني
بكل أطيافهم وبني اعداء العراق بكل مسمياتهم .
هبّوا أبناء العراق فك�ان النرص حليفهم  ،وكانت الهزيمة ألعداء
العراق  ،ونفضت أم الربيعني ثوب الضيم عنها  ،رغم كثرة الجراح
التي انترشت عىل جسدها .
الذي حقق النرص هم ابناء العراق االبطال  ،والذي الحق الهزيمة
بفل�ول داعش ه�و ال�دم العراقي النق�ي الطاه�ر  ،والذي رسم
خارط�ة النرص ه�ي السواعد العراقي�ة التي لم تفك�ر بالخيانة
يوما  ،وال برسقة رغيف الخبز من الفقراء  ،وال
بانتهاج طرق التخلف والظالم .
وم�ع اش�تداد االزم�ات  ،وانتش�ار
وباء كورون�ا  ،وبق�اء املخيمات
 ،واملعان�اة الكب�رة التي يعاني
منها أه�ل الحدب�اء  ،البد من
االشارة اىل ان الوقت قد حان
للنهوض واملعالجة  ،والبد
من وقفة شجاعة نمسح
من خاللها كل الراكمات
الت�ي نتجت ع�ن احتالل
املوصل .
اىل اللقاء

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب صورة
ث�ورة جديدة عىل األب�واب بصناعة
السي�ارات الكهربائي�ة ،والت�ي قد
ال ت�دع أية فرص�ة أم�ام السيارات
التقليدي�ة للبقاء ،يف ظ�ل اكتشاف
جديد يزيل كاف�ة املخاوف املتعلقة
بهذا النوع من السيارات.
وط�ور عم�الق صناع�ة بطاريات
السي�ارات الكهربائي�ة ،امل�زود
الرئييس للبطاريات لرشكتي تيسال
وفولكسفاغ�ن ،بطاري�ة سي�ارات
جديدة تدوم مليوني كيلومر.
وتستع�د رشك�ة كونتيم�ربوراي
أمربيكيس ) sContemporary A
 ).perex Technology Coإلنت�اج
البطارية التي ت�دوم حتى  16عاما
َ
وملي�ون يْكيلوم�ر ،وفقا مل�ا قاله
تسن�غ ي�و تش�ون رئي�س مجلس
إدارة الرشك�ة الت�ي يق�ع مقره�ا
الرئييس يف جزي�رة نينغدي الواقعة
جنوب رشقي الصني.
ويف الوق�ت الحايل ،يغط�ي الضمان
عىل بطاريات السيارات الكهربائية
نح�و  240أل�ف كيلوم�ر ،أو 8
سنوات.
بلومب�رغ :ضمان�ات البطاري�ات
املستخدم�ة حال ًي�ا يف السي�ارات

الكهربائية تغطي ح�وايل  150ألف
ميل أو ثماني سنوات
وهذه الث�ورة يف عمر البطارية ،تعد
إنجازا كبرا ،إذ إنه يمكن استخدام
البطارية يف سيارة ثانية ،وهو األمر
ال�ذي سيقل�ص من تكلف�ة امتالك
سيارة كهربائية.
وق�ال تشون إن�ه يف ح�ال قيام أي
مصنع بطلب تل�ك البطاريات ،فإن
رشكت�ه جاه�زة لإلنت�اج ،دون أن
يفص�ح إذا م�ا ج�رى التعاق�د عىل
بي�ع هذه البطاريات .وأش�ار إىل أن
سعر تل�ك البطاريات أعىل ب� 10%
فق�ط م�ن البطاري�ات املستخدمة
حاليا يف السي�ارات الكهربائية.وقد
يؤدي هذا النوع م�ن البطاريات إىل
زوال املخ�اوف املتعلقة بالبطاريات
الكهربائي�ة ،إذ يمك�ن للسي�ارات
املزودة بهذا النوع من الدوران حول
األرض نحو  50مرة ،وفقا ملا نقلت
«العربية» عن «بلومبرغ».
وبالفع�ل أعلنت رشك�ات سيارات
كهربائي�ة مث�ل تس�ال وجن�رال
موتورز ع�ن اقرابه�ا استخدامها
لبطاريات ت�دوم مللي�ون ميل (1.6
مليون كيلومر).

تعرض�ت املمثل�ة املرصي�ة هن�ا الزاه�د إىل
هجوم من رواد مواق�ع التواصل االجتماعي،
بعد نرشها صورة تظه�ر فيها من احتفالية
أقيمت مؤخرا بمناسب�ة االنتهاء من تصوير
أحدث أفالمها السينمائية «الغسالة».
ويظه�ر يف الصورة تجمه�ر عدد من الفنانني
والعامل�ني بالفيلم أثن�اء تقطيعه�م لكعكة
االحتف�ال بنهاي�ة التصوي�ر ،دون مراعاتهم
االلت�زام باإلج�راءات االحرازي�ة املفروض�ة
ملواجهة فروس «كورونا».وبررت هنا الزاهد

الصورة ب�إن فريق عمل الفيلم ك�ان ملتزما
باالج�راءات الوقائية ط�وال م�دة التصوير،
مضيف�ة أنه لم تك�ن األعداد كب�رة ،وكانت
تسع�ى ألن تبقي مسافة بينها وبني الفنانني
املشارك�ني ،فضال ع�ن حرصها ع�ىل تعقيم
يديها طوال الوق�ت .ولفتت الزاهد يف مداخلة
م�ع برنام�ج « ETبالعرب�ي» ع�ىل فضائي�ة
 MBC4إىل أنه�ا اضط�رت الستكمال تصوير
الفيل�م ألنه بدأ من�ذ فرة قب�ل أزمة فروس
«كورونا» املستجد ،مؤكدة أنه لو ُعرض عليها

«حارة القبة» يعيد رشا شربتجي إلى دمشق

تغريدات

محمد شياع السوداني

عاصي الحالني

بدء تصوير الفيلم اآلن
لكانت رفضت.
ويشارك يف بطولة فيلم
«الغسالة» محمود حميدة
وأحم�د حات�م وبيومي
ف�ؤاد وش�رين رض�ا
وأحم�د فتحي ومحمد
سالم ،وهو م�ن تأليف
عادل صليب وإخ�راج عصام عبد
الحميد.

لقــد قلناها مــراراً وتكراراً إن علــى احلكومة أن
تبحث عن بدائل غري #االستقطاع_من_رواتب_
املتقاعدين واملوظفني يف حل األزمة املالية.
التعاقبوا املواطن بسبب أخطاء الدولة .
كن ممتناً لنفسك دائماً على صمودك
كن فخوراً بأقل إجناز صنعته وال تهتم
لرأي الناس ..مهما كنت تشعر باخلوف
من مستقبلك مهما كان أملك من واقعك
ال ختف ان كان اهلل معك فمن عليك!..

يب�دو أن املخرج�ة رش�ا رشبتجي
التي قضت طيل�ة الوقت املايض يف
بروت ،ع�ادت إىل دمشق قبل أيام
قليلة إيذانا ً للب�دء بمسلسل جديد
يحمل اسم «حارة القبة» .الواضح
أن هذا الن�وع من الدراما السورية
املتعل�ق بالبيئ�ة الشامي�ة وم�ا
إليها سيبق�ى أسرا ً بي�د املنتجني
السوريني ال�ذي يضع�ون الرهان
عىل بيع�ه؛ فبع�د مسلسل «سوق
الحري�ر» ال�ذي ُع�رض يف موس�م
رمض�ان امل�ايض ،ه�ا ه�ي رش�ا
رشبتجي تستعج�ل للبدء بتصوير
مسلس�ل «ح�ارة القب�ة» .وف�ق
املعلوم�ات الخاصة ،فإن املسلسل
بي�ع إىل محط�ة دب�ي ،وه�ذا م�ا
سينافس اإلنت�اج املماثل الذي بيع
إىل محط�ة أم ب�ي يس السعودية،

وه�و مسلس�ل س�وق الحري�ر.
وبحس�ب م�ا علمنا ،ف�إن الرشكة
تح�اول استمالة معظ�م الفنانني،
كم�ا أن املسلس�ل لن يش�ارك فيه
نجوم عرب بل هو مسلسل سوري
بالكام�ل وسيو ّزع وفق االتفاقيات
ع�ىل بع�ض الفضائي�ات العربية.
يُذك�ر أن رش�ا رشبتج�ي كانت قد
ّ
وقع�ت عق�دا ً م�ع املنت�ج ص�ادق
ّ
الصب�اح قب�ل ع�ام لت�ويل إخ�راج
مسلسل كان سيشارك فيه الفنان
ّ
متوقعا ً
اللبناني رامي عياش ،وكان
أن يب�دأ التصوي�ر نهاي�ة السن�ة
الفائت�ة ،لك�ن ل�م يُعرف مل�اذا كل
ه�ذا التأجيل خصوص�ا ً أن الفكرة
مدروس�ة وج�رى تركي�ب الطاقم
الخاص باملسلسل ،لكن حتى اليوم
يجر التصوير.
لم ِ

