الدوالر يواصل االستقرار رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف االسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
واصلت أسعار رصف الدوالر باالستقرار النسبي
يف بورصة الكفاح واالٔسواق املحلية ،امس
األحد ..وسجلت أسعار بورصة الكفاح يف بغداد
 ١24.١00دينار لكل  ١00دوالر.وكانت أسعار
البيع يف محالت الصرفة سجلت ١24.500
دينار ،أما سعر رشاء الدوالر فبلغ ١2٣.500
دينار.وتشهد بورصة الكفاح واالٔسواق املحلية
بن الحن واالخر ارتفاعا نسبيا يف اسعار
الدوالر ،لكنها يف اغلب االحيان تشهد استقرارا
يف سعر الدوالر.

الزوراء  151عامـــا

12
صفحة

من العطاء والتميز واالبداع
املهين يف العمل الصحفي

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7266 :االثنين  15حزيران 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7266 Mon 15 Jun 2020

اشادت بدور األسرة الصحفية يف مواجهة االرهاب وجائحة كورونا

نقابة الصحفيني حتتفل بالذكرى الـ 151للعيد الوطين للصحافة العراقية وتعتذر عن اقامة حفلها السنوي
بغداد /الزوراء:
تحتف�ل نقاب�ة الصحفي�ن العراقين،
الي�وم االثن�ن ،بالذك�رى ( )151للعيد
الوطن�ي للصحاف�ة العراقية ،مش�يدة
بدور االرسة الصحفي�ة الفاعل والبارز
يف مواجه�ة االره�اب وجائحة كورونا،
فيم�ا لفتت اىل أنه�ا تعتذر ع�ن اقامة
احتفاليتها الس�نوية نتيج�ة للظروف
الصحي�ة القائم�ة وتس�تقبل املهنئن
وبرقيات التهنئة.
وقال�ت النقابة يف بيان تلقت “الزوراء”
نس�خة من�ه :إن األرسة الصحفي�ة
تحتف�ل ي�وم  / 15حزي�ران م�ن كل
عام بالذكرى الس�نوية للعي�د الوطني
للصحاف�ة العراقي�ة ،موضح�ة أن
االحتف�ال به�ذا الحدث امله�م يف تاريخ
الصحاف�ة العراقي�ة ه�و اس�تذكار
للخطوات االوىل لوالدة صحيفة الزوراء
يف الخام�س ع�ر م�ن حزي�ران عام
 1869لتأخذ اس�ما من حبيبتهم مدينة
بغ�داد الت�ي ابت�دأت م�ع تعي�ن الوايل
العثماني مدحت باشا عى العراق حيث
جل�ب مدح�ت باش�ا مع�ه مطبعة من
باريس لطبع الجريدة فيها  ،ثم اس�س
بعدها مدرسة صناعية يف بغداد ،وكان
اله�دف األس�اس للجري�دة ه�و اعادة
الثقة املفتقدة مابن املواطن والسلطة
انذاك .وأضافت :أن جريدة الزوراء التي
اسس�ها الكات�ب احمد مدح�ت افندي
وه�و يف الوق�ت نفس�ه اول م�ن ت�وىل

رئاس�ة التحري�ر فيها تع�د الصحيفة
الرس�مية للس�لطة العثماني�ة وق�د
توالها من بعده عزت الفاروقي واحمد
الشاوي البغدادي وطه الشواف ومحمد
ش�كري االلويس وعبد املجيد الش�اوي

وجمي�ل صدق�ي الزه�اوي ،مؤكدة أن
االحتفال بعيد الصحاف�ة العراقية هذا
الع�ام يأتي متميزا حي�ث اثبتت االرسة
الصحفية ومن خالل مسرتها الحافلة
بالتضحية والعطاء املهن�ي انها قادرة

ع�ى ان تعيد لهذا البل�د رونقه ومجده،
بالكلم�ة الصادق�ة املع�ربة عن ضمر
املواط�ن ومعانات�ه وص�دق انتمائ�ه.
وتابع�ت :كان للصحفي�ن العراقي�ن
ويف املقدم�ة نقابتهم نقابة الصحفين

العراقي�ن دور بارز يف مس�رة نهوض
العراق وتعزي�ز دوره العربي واالقليمي
وال�دويل من خالل تواج�ده يف املنظمات
والهيئ�ات الصحفية العربي�ة والدولية
حيث يرأس نقيب الصحفين العراقين
مؤي�د الالمي اتح�اد الصحفين العرب
باالضافة اىل عضوي�ة املكتب التنفيذي
لالتحاد الدويل للصحفين وقد عمل من
خالل هذين املوقعن عى تبيان الصورة
املرق�ة للع�راق ودوره الحضاري عى
مدى التاريخ.وبينت :انها ستس�قبل يف
مقرها بك�رادة مريم الس�ادة املهنئن
وتلق�ي برقي�ات التهنئ�ة اعتب�ارا ً من
صب�اح ،اليوم االثنن ،مؤك�دة بالقول،
به�ذه املناس�بة العزي�زة ف�أن نقاب�ة
الصحفين العراقين تشيد بدور االرسة
الصحفي�ة الفاعل والب�ارز يف مواجهة
االره�اب وكذل�ك مش�اركتها الفاعل�ة
مع الق�وات االمني�ة والك�وادر الطبية
يف مواق�ع الص�د االوىل ملواجهة جائحة
كورون�ا وكذلك القي�ام بحمالت توعية
وتثقيفية يف بغداد واملحافظات من اجل
الحد م�ن خطورة هذا الوب�اء الخطر.
وقال�ت النقابة :انها تعت�ذر عن اقامة
احتفاليته�ا الس�نوية به�ذه املناس�بة
نتيجة للظروف الصحية القائمة ،تحية
ل�الرسة الصحفي�ة العراقي�ة يف عيدها
وعه�دا ً ع�ى مواصلة العط�اء من اجل
رفعة بلدنا واعالء ش�أنه وليحفظ الله
العراق وشعبه الكريم.

حبضور ممثل العراق ..احتاد غرب آسيا يناقش مواعيد بطوالته الكروية

ص6

اغلى صابونة يف العامل «عربية» تدخل موسوعة غينيس بسعر $ 2800

االخرية

الصحة :إحالة املخالفني إلجراءات
احلظر اجلزئي إىل القضاء

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة الصح�ة والبيئ�ة،
عزمه�ا اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية
بح�ق املخالف�ن إلرش�ادات الوقاية
الصحي�ة لوب�اء كورون�ا وال�روط
الس�لوكية املرافق�ة لحظ�ر التجوال
الجزئ�ي .وش�ددت ال�وزارة يف بيان،
ع�ى “اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة
للمخالفن ل�روط الحظر الجزئي،
واعتب�ار املخالف�ة جريم�ة تس�بب
ارضارا ً بالصح�ة العامة وفق املادة
 ٣٦٨م�ن قانون العقوب�ات العراقي

 ١١١لس�نة  ١٩٦٩املع�دل” .واوعزت
ال�وزارة ،وفق�ا لبيانها ،اىل االقس�ام
القانوني�ة يف جمي�ع دوائ�ر الصحة
يف بغ�داد بتحري�ك دع�اوى قضائية
بح�ق املخالفن ،اش�خاصا ً كانوا ،او
اصحاب انش�طة مخالفة للتعليمات
الوقائية وس�لوك الحظ�ر الصحي”.
يذكر ان وزارة الصحة والبيئة اتخذت
إجراءات وقائية مش�ددة خالل حظر
التج�وال الجزئ�ي الذي ت�م تطبيقه
اليوم باملش�اركة مع االجهزة االمنية
والجهات املعنية.

كورونا يصيب أكثر من سبعة ماليني إنسان
ويودي حبياة أكثر من  432ألف آخرين
بغداد /متابعة الزوراء:
وصلت أعداد املصابن بكورونا حول العالم
 7,884,904مصاب�ن ،ت�ويف منه�م أكث�ر
م�ن  432,638ش�خصاً ،وفيم�ا بل�غ عدد
املتعافن عامليا ً  4,050,004شخصاً ،تعتزم
أملاني�ا إطالق تطبيق يمنع معاودة انتش�ار
الف�روس بق�وة م�ن أخ�رى م�ع تخفيف
األنش�طة يف الحي�اة العام�ة .وتحاف�ظ
الس�عودية ع�ى املرتب�ة األوىل عربيا ً يف عدد

املصاب�ن ب�� 123308مصاباً ،ت�ويف منهم
 932وتعاىف  ،82548تليها قطر التي أحصت
إصابة  78416ش�خصا ً ووف�اة  70وتعايف
 55252ش�خصاً ،ثم اإلمارات التي سجّ لت
 41990مصاب�اً ،ت�ويف منه�م  288وتع�اىف
 ،26761وس�جلت م�ر  42980إصاب�ة،
وتتصدر عدد الوفيات عربيا ً ب� 1484وفاة،
فضالً عن تعايف  11529شخصاً.

تفاصيل ص2

النجيفي يهنىء نقيب الصحفيني
مؤيد الالمي بعيد الصحافة
تلق�ى نقي�ب الصحفي�ن رئي�س اتح�اد
الصحفي�ن الع�رب مؤي�د الالم�ي،
برقي�ة تهنئ�ة م�ن رئي�س جبه�ة
االنق�اذ والتنمية اس�امة النجيفي
بمناس�بة العيد الوطني للصحافة
العراقية .وق�ال النجيفي يف برقية
تهنئت�ه“ :يس�عدني وملناس�بة
العي�د الوطن�ي للصحاف�ة العراقية
أن اهنئك�م  ،وأهن�ئ م�ن خاللك�م
الصحفي�ن العراقي�ن املضح�ن من اجل
اعالء كلمة الحق واالنتصار للوطن واملواطن”.واضاف النجيفي :إن
“هذه املناسبة الس�عيدة تدعونا جميعا اىل التعاون والتآزر ملواجهة
التحدي�ات التي تواجه بلدن�ا العزيز  ،وهي فرصة لإلش�ادة بعطاء
الصحفي�ن العراقين الذين ارجو لهم العزة والتألق والنجاح  ..وكل
عام والصحافة العراقية منرب خر وعطاء “.

خالل استقباهلا وزير اخلارجية الكوييت

الرئاسات الثالث تؤكد رغبة العراق يف تعزيز
العالقات مع الكويت وتفعيل مؤمتر املاحنني

بغداد /الزوراء:
اس�تقبلت الرئاس�ات الث�الث ،ام�س
االحد ،وزي�ر الخارجية الكويتي احمد
ن�ارص املحم�د الصب�اح ،فيم�ا اكدت
رغب�ة الع�راق يف تعزي�ز العالقات مع
دول�ة الكوي�ت يف مختل�ف املج�االت
وتفعيل مؤتمر املانحن الدولين العادة
اعماره.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان رئيس
الجمهوري�ة برهم صالح ،امس االحد،
يف قر بغداد ،وزير الخارجية الكويتي
الش�يخ أحمد ن�ارص املحم�د الصباح
بحضور وزير الخارجية فؤاد حس�ن.

وأك�د رئي�س الجمهوري�ة ،بحس�ب
البي�ان ،أن العراق حري�ص عى إقامة
عالقات متينة مع الكويت انطالقا ً من
األوارص األخوية والوش�ائج التاريخية
التي تربط الشعبن الشقيقن ،مشرا ً
إىل أن املراح�ل املتقدم�ة الت�ي قطعها
البلدي�ن يف التع�اون والعمل املش�رك
تدع�و إىل التفاؤل.وش�دد الرئيس عى
أهمية االنفتاح االقتصادي بن البلدين
وتفعي�ل مخرج�ات مؤتم�ر املانحن
الدولي�ن يف الكوي�ت إلع�ادة إعم�ار
العراق.

تفاصيل ص2

اكدت إلزام احلكومة حتديد اجلهات املقرضة لتسديد العجز املالي

املالية النيابية لـ
الزوراء /حسن فالح:
كشفت اللجنة املالية النيابية ،عن صدور
ق�رار برملان�ي بالزام الحكومة بارس�ال
مروع قانون املوازنة اىل مجلس النواب
قبل نهاية شهر حزيران الجاري ،وفيما
رجح�ت بانها س�تقتر ع�ى الرواتب
واالمور التش�غيلية وسيكون فيها عجز
م�ايل كبر ،اكدت الزام الحكومة بتحديد
الجه�ات املقرضة لتس�ديد العجز املايل.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب ش�روان
مرزا يف حدي�ث ل�»الزوراء» :ان الربملان
اص�در ق�رارا ال�زم الحكوم�ة بارس�ال
املوازنة حتى نهاية شهر حزيران الحايل
اىل مجل�س الن�واب لغرض مناقش�تها

 :املوازنة ستقتصر على الرواتب واالمور التشغيلية

والتصويت عليها.واضاف :ان الحكومة
تعمل عى اكمال مروع قانون املوازنة
وس�يتم ارس�اله خ�الل الف�رة املقبلة،
مبينا ان املوازنة س�تقتر عى الرواتب
واالم�ور التش�غيلية الرضوري�ة ،الن
رصف الروات�ب والنفقات املهمة تحتاج
اىل مروع قانون موازنة.واش�ار اىل ان
الوض�ع االقتصادي الذي يش�هده البلد
واملتمثل بجائحة كورونا وانهيار اسعار
النفط جعلت من موازنة عام  2020بان
تكون تقشفية ومقترة عى النفقات
الرضورية ،مؤكدا ان االيرادات العراقية
تعتم�د بنس�بة اكثر م�ن  ٩0باملئة عى
النف�ط ،لك�ن انهي�ار اس�عار النف�ط

تسبب بمشاكل مالية كبرة للدولة ،الن
االيرادات غر النفطية هي االخرى قليلة
جدا بس�بب اجراءات مكافح�ة كورونا
املتخ�ذة يف الع�راق وبقي�ة دول العالم.
وتاب�ع :ان املوازنة س�يكون فيها عجز
مايل كبر جدا ،مبين�ا ان مجلس النواب
يميض بتريع قانون االقراض الداخيل
والخارج�ي ال�ذي من املؤم�ل التصويت
علي�ه خ�الل االس�بوع الح�ايل وال�ذي
س�يلزم الحكوم�ة باالق�راض لغ�رض
تس�ديد العجز.ومىض بالقول :انه تمت
مناقش�ته بصورة مس�تفيضة االربعاء
املايض بحض�ور وزير املالي�ة ،موضحا
ان�ه يل�زم الحكوم�ة بتدي�د الجه�ات

املقرضة للعراق والتي س�تتعامل معها
الحكومة س�واء كانت مؤسسات دولية
او حكوم�ات .واك�د ان اللجن�ة املالي�ة
اكدت عى وزير املالية خالل استضافته
يف الربمل�ان االربع�اء املايض ع�ى اكمال
املوازن�ة وارس�الها خالل امل�دة املقررة
قب�ل نهاية الش�هر الجاري ،مس�تبعدة
بان يكون العام الحايل من دون موازنة.
وكان وزير املالية عيل عبد االمر عالوي
رجح يف وقت س�ابق ،خل�و العام الحايل
م�ن وجود موازنة ،مؤكدا بان الحكومة
س�تعمل عى اعداد موازنة عام .202١
م�ن جهته ،اك�د مق�رر اللجن�ة املالية
النيابي�ة احم�د الصف�ار ،ان املوازن�ة

سيكون عمرها  ٦اشهر لتمشية االمور
املالية للدولة ملا تبقى من السنة الحالية.
وق�ال الصف�ار يف حديث ل�»ال�زوراء»:
انه�ا س�تكون موازنة ط�وارئ تقتر
فقط عى النفقات الرضورية كالرواتب
وتامن االدوية واالمور الطبية والبطاقة
التمويني�ة ،مؤكدا خلوه�ا من النفقات
االس�تثمارية لك�ون وج�ود قل�ة يف
االيرادات وكذلك بس�بب مرور اكثر من
 ٦اشهر عى السنة املالية.ورجح مقرر
اللجن�ة املالي�ة ،بتحس�ن الوض�ع املايل
يف البل�د لك�ون هناك م�ؤرشات الرتفاع
اس�عار النف�ط وكذلك زي�ادة االيرادات
غر النفطية.

القانونية النيابية لـ  :سنقـر مخسة تشريعات الصحة :تسجيل  1259إصابة و 58حالة وفاة
وشفاء  606حاالت بكورونا
مهمة ابرزها احملكمة االحتادية والتقاعد املوحد

الزوراء  /يوسف سلمان:
ترقب االوساط النيابية عودة انعقاد جلسات مجلس
النواب م�ع تطبيق حظر التج�وال الوقائي الجزئي ،
فيم�ا اكدت اللجن�ة القانونية النيابي�ة أن التصويت
عى قانون االنتخابات الجديد سيكون اولوية مهمات
الربملان بعد اس�تئناف جلساته يف االيام املقبلة .وقال
مقرر اللجنة النائب يحيى املحمدي ل�” الزوراء “ ،ان

“ قانون االنتخابات الجديد س�يكون اول مهمة امام
مجلس النواب لدى اس�تئناف جلس�اته ،خصوصا يف
ظ�ل عدم وجود م�ا يعرقل تمريره” ،مش�را اىل ان “
القانون تم التصويت عليه شكليا  ،وما تبقى مسألة
الدوائ�ر املتع�ددة االنتخابي�ة الت�ي تمث�ل مضم�ون
القانون وبانتظار التصويت عليها ايضا “.

تفاصيل ص2

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،املوقف
الوبائ�ي اليوم�ي لإلصابات املس�جلة بفروس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 1259اصاب�ة جدي�دة و 58حالة وفاة وش�فاء
 606ح�االت بالف�روس ،ح�دد دائرت�ي صحة
الرصاف والك�رخ التوزيع الجغ�رايف لالصابات

الالمي يتلقى برقية تهنئة من احللبوسي مبناسبة
الذكرى  151للعيد الوطين للصحافة العراقية
تلقى نقيب الصحفين العراقين رئيس اتحاد الصحفين العرب مؤيد الالمي ،امس
االحد ،برقية تهنئة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس ،بمناسبة الذكرى
 151للعيد الوطني للصحاف�ة العراقية.وجاء نص الربقية التي اطلعت عليها
“ال�زوراء”“ :ملناس�بة العيد الوطن�ي للصحافة العراقية الواحد والخمس�ن
بع�د املئة  ،يرسن�ي أن إتقدم إليكم وم�ن خاللكم ل�كل األرسة الصحفية يف
الع�راق بأس�مى آي�ات التهاني  ،معرب�ا ً لكم ع�ن إعتزازي وتقدي�ري لهذه
املس�رة املرف�ة للصحافة العراقي�ة وبتاريخها الوطن�ي واملهني عرب أكثر
م�ن قرن ونصف  ،س�جلت من خالله مواق�ف أصيلة يف اإلنتم�اء والدفاع عن
ً
وداعمة ملس�رة الوط�ن النضالية عى كل األصعدة
حري�ة التعبر والكلمة الحرة
وع�رب كل ُ
ق�د م
الحق�ب وحت�ى وقتن�ا الح�ارض .”،وتاب�ع الحلب�ويس يف الربقي�ة“ :حيث
الصحفي�ون العراقي�ون التضحيات للحفاظ عى التحول الديمقراطي والعملية السياس�ية يف العراق و وحدة
شعبه يف محاربة كل أشكال التخندق الطائفي وإشاعة روح املحبة والتسامح  ،كما قدم الصحفيون العراقيون
الش�هداء يف تغطياتهم الحية ملعارك الرف ضد التنظيمات اإلرهابية “.واضاف :إنني وبهذه املناسبة املجيدة
أج�د ُد لكم العهد بأن مجلس النواب س�يحافظ عى كل التريعات التي تضمن حري�ة التعبر والكلمة الحرة
ورفض كل القيود التي تحد من عمل الصحفين وسندعم كل مايمكن أن يحفظ حقوقهم ،تحية لكل األرسة
الصحفية العراقية يف ربوع الوطن الواحد املُوحد” .

حس�ب املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت
“الزوراء” نس�خة منه :ان�ه تم فحص ()٩٩20
نموذج�ا يف كافة املخت�ربات املختصة يف العراق
ليوم امس ؛ وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج
املفحوص�ة منذ بداية تس�جيل املرض يف العراق
(.)٣٦٩٨٧0

حتالف سائرون يهنئ االسرة الصحفية
مبناسبة عيد الصحافة العراقية

تفاصيل ص2

هن�أ تحالف س�ائرون ،االرسة الصحفية بمناس�بة عيد الصحاف�ة العراقية وذكرى
تأسيس جريدة الزوراء.وقال املتحدث باسم التحالف حمدالله الركابي يف بيان تلقت
“الزوراء”نس�خة من�ه :ان تحالفه يبارك ل�الرسة الصحفية بص�ورة عامة ولنقابة
الصحفي�ن العراقين عى وجه الخصوص مناس�بة عيد الصحاف�ة العراقية والذي
ه�و تاريخ اول جريدة عراقية صدرت عام  ١٨٦٩بأس�م جريدة الزوراء.واضاف :ان
“هذا السفر الطويل للصحافة العراقية يجعلها يف مقدمة الرائح الفاعلة والقادرة
ع�ى التأثر االيجاب�ي يف امليدان االجتماع�ي ،مبينا انه بهذه املناس�بة نثمن الجهود
الكب�رة التي يبذلها صحفيو الع�راق يف نقل الحقيقة والتفاعل مع قضايا الش�عب
املصرية ،مما يستدعي رضورة تدعيم حرية الصحافة وتمكن رجالها من الوصول
اىل املعلومة ونقلها بيرس وامان وذلك من خالل تريع القوانن التي توفر لهم البيئة
املناس�بة ملمارس�ة عملهم وتنس�جم مع تضحياتهم الكبرة التي قدموها من اجل
كلمة الحق وانتصارا الرادة الوطن ودفاعا عن الحقيقة.واشار اىل “اننا اليوم بحاجة
ماس�ة اىل اع�الم وطني هادف يكون انعكاس�ا حقيقيا للواق�ع العراقي والعمل من
خ�الل االطر الدس�تورية والديمقراطية لرس�يخ ثقافة االعالم الوطن�ي الحر بعيدا
عن التأث�رات الجانبية واالهواء الش�خصية” .وتابع“ :الف تحية
حب واحرام للصحافة العراقية الوطنية وللعاملن فيها وسنبقى
صوتا مدافعا ومنارصا ملا يخدم مس�رتهم ويشد من عزمهم وكل
عام وصحافتنا حرة وطنية هادفة “.
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خالل استقباهلا وزير اخلارجية الكوييت

الرئاسات الثالث تؤكد رغبة العراق يف تعزيز العالقات مع الكويت وتفعيل مؤمتر املاحنني
بغداد /الزوراء:
استقبلت الرئاسات الثالث ،امس االحد ،وزير
الخارجية الكويتي احمد نارص املحمد الصباح،
فيما اكدت رغبة العراق يف تعزيز العالقات مع دولة
الكويت يف مختلف املجاالت وتفعيل مؤتمر املانحني
الدوليني العادة اعماره.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان رئيس الجمهورية برهم صالح ،امس االحد،
يف قرص بغداد ،وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد
نارص املحمد الصباح بحضور وزير الخارجية فؤاد
حسني.
وأكد رئيس الجمهورية ،بحسب البيان ،أن العراق
حريص عىل إقامة عالقات متينة مع الكويت انطالقا ً
من األوارص األخوية والوشائج التاريخية التي تربط
الشعبني الشقيقني ،مشريا ً إىل أن املراحل املتقدمة
التي قطعها البلدين يف التعاون والعمل املشرتك تدعو
إىل التفاؤل.
وشدد الرئيس عىل أهمية االنفتاح االقتصادي بني
البلدين وتفعيل مخرجات مؤتمر املانحني الدوليني
يف الكويت إلعادة إعمار العراق ،مبينا ً أن األزمات
السياسية واالقتصادية وانتشار جائحة كورونا
تتطلب من دول املنطقة املزيد من التنسيق والتكاتف
لتجاوز هذه األوضاع بغية ترسيخ ركائز االستقرار
والسلم وتحقيق االزدهار للشعوب.
ونقل وزير الخارجية الكويتي إىل رئيس الجمهورية
دعوة من سمو األمري صباح األحمد الجابر الصباح

لزيارة الكويت ،ووعد صالح بتلبيتها يف أقرب فرصة،
محمالً تحياته وتمنياته لسمو األمري بدوام الصحة
والعافية ،وللشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم
والنماء.
وقدم وزير الخارجية الكويتي التهنئة بمناسبة
تشكيل الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي
مجددا ً دعم بالده للعراق يف املجاالت كافة ،وحرصها
عىل م ّد جسور التعاون ومساندتها الكاملة الستقرار
العراق والحفاظ عىل سيادته.
اىل ذلك ،اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،أهمية
تفعيل مقررات مؤتمر الكويت ،فيما شدد عىل رضورة
تنشيط التعاون التجاري وبما يعمل عىل تجاوز اآلثار
االقتصادية لجائحة كورونا.
وقال مكتب الكاظمي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
استقبل ،اليوم األحد ،وزير الخارجية الكويتي ،الشيخ
أحمد نارص املحمد األحمد الصباح ،حامال معه رسالة
خطية من أمري دولة الكويت».
ونقل وزير الخارجية الكويتي تحيات أمري دولة
الكويت ،الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح،
ومباركته لرئيس الوزراء بمناسبة استكمال التشكيلة
الحكومية ،كما نقل تعازي األمري بوفيات جائحة
كورونا وتمنياته بشفاء جميع املصابني.
وأكد وزير الخارجية الكويتي أن «العالقة ما بني
العراق والكويت ضاربة يف جذور التأريخ ،وأن أمري
دولة الكويت مهتم بتطوير العالقات الثنائية بني

ّ
والرضاء ،ورضورة تجنيب األجيال
البلدين يف الرسّاء
القادمة مشاكل املايض والحارض».
وجرى خالل اللقاء مناقشة تحديات األمن املائي
وملف اإلرهاب بوصفه تحديا مشرتكا بني دول
املنطقة ،فضال عن مناقشة األزمة االقتصادية
وتدهور أسعار النفط العاملية.
ّ
وبني الصباح أن «معالجة األزمة االقتصادية تتم
عرب ثالثة مستويات ،هي التحرك عىل املستوى الدويل
ومع املؤسسات الدولية والحلفاء املشرتكني يف مجال
التعاون التنموي واالستثماري ،وايضا التحرك عىل
املستوى اإلقليمي عرب التعاون مع مجلس التعاون
الخليجي ،حيث يمكن استثماره من خالل الربط
الكهربائي وغريها من املجاالت».
من جانبه شكر رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي أمري دولة الكويت ّ
مذكرا بمواقف الكويت
املشهودة تجاه العراق ،وأكد بان «هناك تواصال
مستمرا مع املسؤولني الكويتيني».
وأكد الكاظمي عىل «أهمية تعزيز التعاون األمني
واالقتصادي بني البلدين بما يخدم استقرار املنطقة
وازدهارها ،وتنشيط التعاون التجاري وبما يعمل
عىل تجاوز اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا».
وأشار الكاظمي اىل أن «لدى البلدين فرصة تأريخية
لتطوير العالقات الثنائية بينهما ،ومعالجة ملف
الحدود بالطريقة التي يتم من خاللها التحرر من
مخاوف املايض ،ووفق مبدأ حسن النية» ،موضحا
أن «العالقات بني العراق والكويت لها جذور تأريخية

ترتكز عىل روابط عائلية وقبلية واجتماعية».
ّ
وبني الكاظمي أهمية «تفعيل اللجنة املشرتكة بني
البلدين وتذليل العقبات البريوقراطية التي تواجهها،
وتفعيل مقررات مؤتمر الكويت ولجان متابعته».
وأكد الكاظمي أن حكومته «ستستمر يف التعاون
بشأن قضية األرسى الكويتيني يف حرب الخليج عام
 ،1991وإعادة ما تبقى من األرشيف األمريي يف
العراق».
من جهته ،استقبل رئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس ،وزير الخارجية الكويتي ،الشيخ أحمد
نارص املحمد األحمد الصباح ،بحضور وزير الخارجية
فؤاد حسني.
وذكر مكتب رئيس الربملان يف بيان :ان الحلبويس
رحب بوزير الخارجية الكويتي ،مؤكدا ً حرص
العراق عىل تعزيز واستمرار التعاون والتقارب مع
دولة الكويت ،ويف املجاالت كافة وبما يخدم مصلحة
الشعبني الشقيقني.
من جانبه ق َّدم وزير الخارجية الكويتي التهنئة
بمناسبة استكمال تشكيل الحكومة العراقية ،متمنيا
لها النجاح يف مواجهة التحديات.
وجرى خالل اللقاء بحث عدد من امللفات والتحديات
ذات االهتمام املشرتك بني البلدين الشقيقني ودول
املنطقة ،ومنها تحديات جائحة كورونا ،واألزمة
االقتصادية يف ظل تدهور أسعار النفط ،والتعاون
األمني للقضاء عىل الفكر املتطرف ،فضال عن مناقشة
تفعيل مخرجات مؤتمر املانحني الدوليني إلعادة

العراق يسجل ارتفاعا جديدا مبعدل االصابات والوفيات

الصحة :تسجيل  1259إصابة و 58حالة وفاة وشفاء  606حاالت بكورونا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،املوقف
الوبائي اليومي لإلصابات املسجلة بفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 1259
اصابة جديدة و 58حالة وفاة وشفاء  606حاالت
بالفريوس ،حدد دائرتي صحة الرصاف والكرخ
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
انه تم فحص ( )9920نموذجا يف كافة املختربات
املختصة يف العراق ليوم امس ؛ وبذلك يكون املجموع
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض
يف العراق (.)369870
واضافت :ان مخترباتها سجلت ليوم امس ( )1259
إصابة يف العراق موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة
،51
 ،163بغداد  /الكرخ  ،373مدينة الطب
 ،51اربيل
النجف االٔرشف  ،81السليمانية
 ،36دهوك  ،9كربالء  ،38كركوك  ،69دياىل
 ،32واسط  ،39البرصة  ،51ميسان ،79
بابل ،10 .الديوانية  ،9ذي قار  ،122نينوى
 ،4صالح الدين  ،12االنبار  ،29املثنى .1
واشارت اىل ان عدد حاالت الشفاء 606 :وكما ييل:
بغداد الرصافة  ،274بغداد الكرخ  ،143مدينة
الطب  ،13النجف  ،33اربيل ،15 .السليمانية
 ،2دهوك  ،8كركوك  ،6كربالء  ،9دياىل ،21
البرصة  ،25ميسان  ،10واسط ،13 .ذي
قار  ،25املثنى  ،9مبينة ان عدد الوفيات 58

حالة وكما ييل  :بغداد الرصافة  ،22بغداد الكرخ
 ،4مدينة الطب  ،3السليمانية  ،4كركوك،2 .
،1
البرصة  ،3واسط ،3 .ميسان  ،7بابل
ذي قار  ،3الديوانية ،3 .االنبار  ،1املثنى ،1
صالح الدين .1
وتابعت :ان مجموع اإلصابات  ،20209 :اما
مجموع حاالت الشفاء  ،8121 :بينما الراقدين
الكيل ،11481 :يف حني الراقدين يف العناية املركزة:
 ،128ومجموع الوفيات.607 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة
عبد الغني الساعدي ،تسجيل  163اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  76اصابة بمدينة الصدر.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان «صحة الرصافة سجلت  163اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل  :مدينة الصدر 76
حالة ضمن محالت ,562 ,571 ,542 ,529 ,559
,529 ,555 ,532 ,521 ,556 ,540 ,557 ,563
 ,570 ,517 ,524 ,516 ,511قطاعات ,68 ,27 ,47
 ,2 ,35االورفيل جميلة /الشعب  13حالة ضمن
محالت  ,353 ,335,331 ,327حي اور /التاجي
حالة واحدة محلة  /747ام الكرب والغزالن حالة
واحدة  /الكرخ  3حاالت يف الريموك محلة 618
وحي الشهداء محلة  873و الشعلة محلة /452
الطالبية حالة واحدة  /حسينية املعامل حالة
واحدة  /الشيخ عمر حالة واحدة محلة /103
الجادرية حالة واحدة  /959البلديات  15حالة

ضمن محالت  ,731 ,739 ,728 ,724الزراعي,
شارع املرصف  /زيونة حالة واحدة محلة /718
االمني  9حاالت ضمن محالت ,754 ,735 ,729
 ,766االمني الثانية ,النواب
 /العبيدي  8حاالت محلة  762والزراعي  /املعلمني
حالة واحدة  /القاهرة حالة واحدة محلة /313
حي الزهراء حالتني محلة /757 ,شارع فلسطني
 4حاالت محلة  /505 ,503شارع النضال حالة
واحدة  /السعدون حالة واحدة محلة  / 101الرشاد
حالة واحدة محلة  /770الزعفرانية حالتني محلة
 /959 ,953الكفاح  3حاالت ضمن محلة /125
الكرادة  4حاالت محلة  ,903 ,902تقاطع املسبح/
املشتل  3حاالت محلة  ,751وشارع املطبك /بغداد
الجديدة حالتني محلة  /706 ,709كفاءات العبيدي
حالتني محلة  /756 ,768االعظمية حالتني محلة
 /320 ,340جرس دياىل حالة واحدة  /103املعامل
حالتني يف الباوية  /حسينية الراشدية  7حاالت
محلة . 213
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق الربوتوكول
العالجي املتبع والحاالت الحرجة منهم اىل
االنعاش» ،مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي لإلصابات
ارتفع اىل  4675تويف منهم  204لالسف واكتسب
الشفاء منهم  2500ومتبقي قيد العالج .»1971
ودعا الساعدي اىل «التشديد بشكل اكرب خالل
الحظر الجزئي لأليام املقبلة عىل اجراءات السالمة

غدا أملانيا تطلق تطبيقا مينع معاودة انتشار الفريوس بقوة

كورونا يصيب أكثر من سبعة ماليني إنسان ويودي
حبياة أكثر من  432ألف آخرين
بغداد /متابعة الزوراء:
وصلت أعداد املصابني بكورونا حول العالم
 7,884,904مصابني ،تويف منهم أكثر من
 432,638شخصاً ،وفيما بلغ عدد املتعافني عامليا ً
 4,050,004شخصاً ،تعتزم أملانيا إطالق تطبيق
يمنع معاودة انتشار الفريوس بقوة من أخرى مع
تخفيف األنشطة يف الحياة العامة.
وعربيا ،تجاوز عدد اإلصابات املعلنة422,251 ،
إصابة (باستثناء أرقام األرايض الفلسطينية
املحتلة املعلنة من قبل االحتالل اإلرسائييل)،
ُ
وس ِّجل من بينها ما يزيد عىل  5650وفاة ،فيما
متعاف.
بلغ عدد املتعافني أكثر من 260,600
ٍ
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربيا ً يف
عدد املصابني بـ 123308مصاباً ،تويف منهم 932
وتعاىف  ،82548تليها قطر التي أحصت إصابة
 78416شخصا ً ووفاة  70وتعايف  55252شخصاً،
ثم اإلمارات التي سجّ لت  41990مصاباً ،تويف
منهم  288وتعاىف  ،26761وسجلت مرص 42980
إصابة ،وتتصدر عدد الوفيات عربيا ً بـ 1484وفاة،
فضالً عن تعايف  11529شخصا ً.
وأحصت الكويت  35466إصابة و 289وفاة
وتعايف  25882شخصاً .وسجلت سلطنة ُعمان
 22077إصابة و 99وفاة وتعايف  7530شخصا ً.
وأكدت البحرين تسجيل  18227إصابة و 39وفاة
وتعايف  12818شخصا ً.
وأعلنت الجزائر تسجيل  10810إصابات ،من بينها
 760وفاة وتعايف  7420شخصاً .وأحىص املغرب
 8692إصابة و 212وفاة وتعايف  7696شخصاً،
وسجل السودان  7007إصابات و 447وفاة وتعايف
 2556شخصاً .وأكدت جيبوتي تسجيل 4449
إصابة و 41وفاة وتعايف  2823شخصاً ،ورصد
الصومال  2579إصابة و 87وفاة وتعايف 559
شخصا ً.
وسجلت موريتانيا  1682إصابة و 83وفاة وتعايف
 311شخصاً ،وأعلن لبنان  1422إصابة و32
وفاة وتعايف  868شخصاً ،ورصدت تونس 1094
إصابة و 49وفاة وتعايف  995شخصاً ،فيما أحىص
األردن  953إصابة و 9وفيات وتعايف  678شخصاً،
وأكدت فلسطني تسجيل  673إصابة و 4وفيات
وتعايف  570شخصا ً.
وأكد اليمن تسجيل  705إصابات و 160وفاة وتعايف

 39شخصاً .وأحصت ليبيا إصابة  418شخصا ً و8
وفيات وتعايف  62شخصاً ،وسجلت سورية 177
إصابة ،منها  6وفيات وتعايف  74شخصاً .فيما
رصدت جزر القمر تسجيل  176إصابة بفريوس
كورونا ،وحالتي وفاة ،وتعايف  114مصابا ً.
ويف إيطاليا ،ظهرت يف األيام األخرية بؤرتان
جديدتان لفريوس كورونا يف العاصمة روما،
إحداها يف مستشفى واألخرى يف مبنى فرض عليه
حجر ،مما أثار قلق السلطات الصحية.
ويوجد يف البؤرتني الجديدتني أكثر من مئة شخص
مصابُ ،سجلت خمس وفيات يف صفوفهم ،وفق
ما أعلنته السلطات الصحية يف منطقة التيوم التي
تشمل العاصمة اإليطالية.
أما يف فرنسا ،فسجلت  24حالة وفاة جديدة
بالفريوس خالل  24ساعة ،لريتفع إجمايل الوفيات
إىل نحو  29.4ألفا ،ويستقر عدد الوفيات الجديدة
تحت حاجز  30وفاة لليوم الرابع عىل التوايل.
وذكرت الحكومة أن عدد املصابني بالفريوس
املوجودين يف املستشفيات تراجع بواقع 215
شخصا إىل  10.9آالف .كما انخفض عدد املرىض
يف وحدات العناية املركزة بثمانية ليصل إىل ،871
ليواصل الرقمان انخفاضهما عىل مدى عدة
أسابيع.
ويف الصيت مازالت املخاوف من انتشار موجة
ثانية ،مستمر حيث أغلقت السلطات سوقا
للخضار ،وأرجأت عودة تالميذ املرحلة االبتدائية
إىل مدارسهم ،بعد ظهور اإلصابات ألول مرة منذ
نحو شهرين.
وقالت السلطات الصينية إن أكثر من عرشة آالف
شخص يف السوق سيخضعون الختبار الكشف
عن عدوى الفريوس.
ويف ذات السياق تعتزم أملانيا غد الثالثاء بدء
استخدام التطبيق الرسمي للتحذير من اإلصابة
بفريوس كورونا .وبحسب وكالة األنباء األملانية
(د ب أ) ،فان التطبيق املعتمد من قبل الحكومة
االتحادية سيتم إطالقه أن أُجريت االختبارات
عليه وأظهرت نتائج إيجابية.
ويهدف التطبيق إىل تسحني إمكانيات التعرف عىل
سلسلة اإلصابات بفريوس كورونا ،وسيعمل عىل
عدم السماح بمعاودة انتشار الفريوس بقوة من
أخرى مع تخفيف األنشطة يف الحياة العامة.

إعمار العراق ،وتعزيز التجارة املشرتكة بني البلدين،
والتعاون يف مجال الطاقة والربط الكهربائي.
وأشار وزير الخارجية الكويتي إىل أن هناك مساراتٍ
ً
واضحة بني البلدين وخارطة طريق تمت مناقشتها
مع وزارة الخارجية العراقية؛ لتفعيل عمل ومقررات
اللجنة املشرتكة بني البلدين ،فيما أكد رئيس مجلس
النواب أن السلطة الترشيعية عىل استعداد لتذليل
العقبات كافة؛ من أجل استئناف هذا التعاون
وبتنسيق عا ٍل مع السلطة الترشيعية الكويتية
ٍ
املتمثلة بمجلس األمة املوقر .
وج َّدد الشيخ أحمد نارص املحمد األحمد الصباح
حرص بالده عىل إقامة عالقات متينة مع العراق
ودعمه يف املجاالت كافة؛ من أجل تحقيق االستقرار.
وثمَّن رئيس مجلس النواب املواقف اإليجابية للقيادة
الكويتية مع العراق ،وعىل رأسها األمري الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح ،محمالً تحياته وتمنياته لألمري
بدوام الصحة والعافية ،وللشعب الكويتي الشقيق
بالتقدم واالزدهار ،وكذلك تحياته إىل رئيس وأعضاء
مجلس األمة الكويتي.
وكان وزير الخارجيّة فؤاد حسني قد استقبل امس
الكويتي أحمد نارص املحمد الصباح يف
االحد ،نظريه
ّ
مق ّر الوزارة ببغداد.
وبحث الجانبان ،بحسب بيان لوزارة الخارجية ،عددا ً
ّ
الخاصة بالعالقات الثنائيّة؛ يف ضوء
من املوضوعات
ما تشهده تلك العالقات من تنام مُ ّطردّ ،
وأكد السيّد
ٍ
الوزير حرص بغداد عىل تطوير التعاون املُ َ
شرتك مع

الكويت ،مُ عربا ً عن تطلّعه ملُ َ
واصلة العمل عىل دفع
العالقات املُتميّزة بني البلدين ،وتطويرها عىل سائر
ُ
الص ُعد.
داعيا ً إىل تكريس التوازن يف العالقات عىل مُ ستوى
املنطقة بما يُع ّزز العالقات املُ َ
شرتكة بني دول
املنطقة.
وناقش الجانبان تفعيل مُ خرجات مُ ؤتمر الكويت
للمانحني ،ومُ تابعة أعمال اللجنة العراقيّة-الكويتيّة
املُ َ
شرتكة ،واالستعدادات النعقاد أعمالها يف أقرب
وقت ببغداد ملناقشة القضايا الثنائيّة العالقة.
كما بحث الجانبان ُج ُهود احتواء التداعيات
االقتصاديّة والصحّ ية ملرض فريوس كورونا ،وتبادل
الخربات يف هذا الصدد؛ ملا يُمثله هذا الوباء من
تح ٍّد مُ َ
شرتك عىل مُ ستوى االقتصاد ،وما تبعه من
انخفاض حا ّد يف أسعار النفط وانعكاسته ذلك عىل
الكهربائي.
العراق ،والربط
ّ
الكويتي دعا عىل أهمّية
من جهته وزير الخارجيّة
ّ
تضافر الجُ ُهود بني البلدين يف مُ َ
واجهة الجائحة،
واجهة التح ِّديات ّ
ومُ َ
جماعي.
كافة بشكل
ّ
ونقل الوزير رسالة من أمري دولة الكويت ر ّدا ً عىل
رسالة مبعوث رئيس الوزراء بشأن األزمة املاليّة يف
العراق.
وتتضمن الرسالة ّ
أن الكويت تقف مع العراق عىل
ُ
الثنائي بني البلدين،
الص ُعد كافة ،ومنها :تبادل الدعم
ّ
ومجلس التعاون
الخليجي ،وموضوع الطاقة والربط
ّ
الكهربائي ،فضالً عن دعم العراق يف املحافل الدوليّة.
ّ

ستعرض تباعا بعد اكمال قانون االنتخابات اجلديد

والوقاية لحماية املواطنني من االصابة بعد ان
غصت املستشفيات باملصابني».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ املوقف الوبائي
لها مع اعداد و عناوين الحاالت املسجلة يف
مستشفياتها بمرض فريوس كورونا املستجد
لغاية الساعة العارشة من ليلة السبت املايض
واملعلن عنها امس االحد.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان االصابات توزعت كما ييل» الكاظمية31/
اصابة ،الشعلة 53 /اصابة ،الحرية 61 /اصابة،
الغزالية 17 /اصابة ،چكوك 7 /اصابات،
ابو غريب 12 /اصابة ،التاجي 5 /اصابات ،
 1اصابة ،الدورة 12 /اصابة،
الصالحية/
العطيفية 4 /اصابات ،الرحمانية 2 /إصابة،
العامرية 5 /اصابات ،العالوي5 /اصابات،
املنصور 2 /اصابة ،الطارمية 1 /اصابة،
الشالجية 1 /اصابة ،كرادة مريم 1 /اصابة،
املحمودية 2 /اصابة ،الكرخ 2 /اصابة،
اصابة ،شارع حيفا3 /
حي الجامعة2 /
اصابة ،حي الخرضاء/
اصابات ،البياع13 /
 1اصابة ،االسكان 6 /اصابات ،الطوبچي/
إصابة ،حي
اصابات ،الصالحية1 /
5
العامل 27 /اصابة ،االعالم 30 /اصابة ،ابو
غريب 12 /اصابة ،السيدية 19 /اصابة ،حي
 2اصابة،
العدل 2 /اصابة ،الريموك/
سكنة جانب الرصافة 26 /اصابة.

القانونية النيابية لـ  :سنقـر مخسة تشريعات
مهمة ابرزها احملكمة االحتادية والتقاعد املوحد
الزوراء  /يوسف سلمان:
ترتقب االوساط النيابية عودة انعقاد
جلسات مجلس النواب مع تطبيق
حظر التجوال الوقائي الجزئي ،
فيما اكدت اللجنة القانونية النيابية
أن التصويت عىل قانون االنتخابات
الجديد سيكون اولوية مهمات
الربملان بعد استئناف جلساته يف
االيام املقبلة .
وقال مقرر اللجنة النائب يحيى
املحمدي لـ» الزوراء « ،ان « قانون
االنتخابات الجديد سيكون اول
مهمة امام مجلس النواب لدى
استئناف جلساته ،خصوصا يف ظل
عدم وجود ما يعرقل تمريره»،
مشريا اىل ان « القانون تم التصويت
عليه شكليا  ،وما تبقى مسألة
الدوائر املتعددة االنتخابية التي
تمثل مضمون القانون وبانتظار
التصويت عليها ايضا «.واضاف ان
« ال يوجد ما يعرقل التصويت عىل
قانون االنتخابات سوى عقد الجلسة
للتصويت النهائي عليه «  ،مبينا ان «

االتفاق سيجري عىل اعتماد الدوائر
املتعددة «.
وتابع القول ان « من القوانني
املهمة التي تعالج الوضع الحايل هو
قانون التقاعد والضمان االجتماعي
املوحد الذي تمت دراسته من قبل
الحكومة السابقة والحكومة
املستقيلة ومجلس الدولة وخضع
لنقاشات كثرية وانضج تماما «,
معتربا ان « الجنبات املالية للقانون
هي تحدي للحكومة والدولة ان
تأخذ عىل عاتقها ضمان هذا العدد
الكبري من القطاع الخاص والذي
يقارب  5ماليني عامل بالقطاعات
الغري منظمة بحسب احصائيات
وزارة التخطيط  ،واليمكن ترك هذه
الرشيحة بدون سقف وحماية «.
باملقابل اكدت لجنة النزاهة النيابية
ان تفعيل قانون الكسب غري املرشوع
سيكون رادعا ضد الفاسدين ،يف هذا
الوقت الصعب الذي يعاني العراق
ضائقة مالية خانقة.
ودعا عضو اللجنة النائب عبد االمري

املياحي  ،الحكومة املقبلة اىل تفعيل
قانون الكسب غري املرشوع والعمل
عىل اسرتداد اموال العراق املنهوبة
قبل وبعد  ،2003مع الحزم املطلوب
يف تطبيق القانون ليكون رادعا
للفاسدين.
وأضاف ان « جائحة فريوس كورونا
أوقفت معظم النشاطات يف العالم
ومن ضمنها العراق ،ولكن يف الوقت
نفسه هناك استعدادات ملتابعة
هذه امللفات وخاصة اسرتداد اموال
العراق املنهوبة قبل وبعد 2003
« ،مبينا أن « الربملان رشع قانوني
الكسب غري املرشوع  ،ومن أين لك
هذا؟  ،لكنهما لم يجدا طريقهما إىل
التطبيق.
واوضح أنه « يف حال ُطبق القانون
سيوقف الكثري من الفاسدين
وسيعيد الكثري من االموال ،التي
نهبت طيلة هذه الفرتة» ،مشريا ان
« القانون يحتاج اىل تفعيل وجدية
يف العمل كما يحتاج اىل حكومة
بصالحيات كاملة ودوام رسمي «.

مجهورية العراق
شبكة االعالم العراقي
قسم العقود و املناقصات
شعبة املدونة التجارية
تنويه
تم نرش اعالن صادر من شبكة االعالم العراقي
بخصوص الدعوة العامة رقم ( )1لسنة 2020
(تقديم خدمات الربامج التفاعلية) و نود ان نبني
بأنه تم تمديد موعد الغلق ليكون يوم االربعاء
املصادف  2020/7/15بدال من يوم الثالثاء
املصادف . 2020/6/9
مع فائق التقدير و االحرتام.
فضل عباس فرج الله
رئيس شبكة االعالم العراقي – اضافة لوظيفته
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ﺳـﺠّ ﻠﺖ اﻟﺼـﻦﻴ اﻣﺲ اﻷﺣـﺪ ﻗﻔـﺰة ﰲ ﻋﺪد
اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻔﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠ ّﺪ
ﻣﺎ ﻳﻌـﺰز اﻤﻟﺨﺎوف ﻣﻦ ﻋﻮدة اﻟﻮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻤﻟﻲ إﱃ
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻌﺎم اﻤﻟﺎﴈ ،ﰲ
وﻗﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪ دول أوروﺑﻴﺔ ﻋﺪة إﱃ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ
ﺣﺪودﻫﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺠّ ﻞ اﻤﻟﺮض ﺗﺮاﺟﻌﺎ ً ﻓﻴﻬﺎ.
ﺑﺤﺴـﺐ اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟﺼﻴﻨﻴﺔُ ،
اﻛﺘﺸـﻔﺖ 57
إﺻﺎﺑـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﺑﻜﻮﻓﻴـﺪ -19ﰲ اﻟﺴـﺎﻋﺎت
اﻟﺜﻤﺎن واﻻرﺑﻌﻦﻴ اﻤﻟﺎﺿﻴـﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ  36ﰲ ﺑﻜﻦﻴ،
أﻋـﲆ ﺣﺼﻴﻠـﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨـﺬ أﺑﺮﻳﻞ .وﻫـﺬا ﻧﺒﺄ
ﻣﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﺎﺋﺮ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﴙ
ﺣﺼﻮل ﻣﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺑﺎء اﻟﺬي ﻳﻮاﺻﻞ
ﺗﻔﺸﻴﻪ ﰲ أﻣﺮﻴﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ.
ﺗﻤﺖ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﻮﺑـﺎء ﰲ اﻟﺼﻦﻴ ﺑﻔﻀﻞ
اﻟﺘﺪاﺑـﺮﻴ اﻟﺼﺎرﻣـﺔ ووﺿـﻊ اﻟﻜﻤﺎﻣـﺎت
واﺟﺮاءات اﻟﻌﺰل اﻟﺘـﻲ ُﻓﺮﺿﺖ .وﻛﺎن اﻤﻟﺮض
ﻇﻬـﺮ ﻟﻠﻤـﺮة اﻷوﱃ ﰲ أواﺧﺮ اﻟﻌـﺎم اﻤﻟﺎﴈ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ووﻫﺎن اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﰲ وﺳـﻂ اﻟﺒﻼد .ﻟﻜﻦ
ﺗﻢ اﻛﺘﺸـﺎف ﺑﺆرة ﺟﺪﻳـﺪة ﰲ ﺟﻨﻮب ﺑﻜﻦﻴ ﰲ
ﺳـﻮق ﺷﻴﻨﻔﺎدي اﻟﺬي ﻳﺒﻴﻊ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً اﻟﻠﺤﻮم
واﻷﺳـﻤﺎك واﻟﺨﴬ .وأدى ذﻟـﻚ إﱃ ﻋﺰل أﺣﺪ
ﻋﴩ ﺣﻴﺎ ً ﺳﻜﻨﻴﺎ ً ﰲ اﻤﻟﺤﻴﻂ.
ﺷـﺎﻫﺪ ﺻﺤﻔﻴـﻮن ﰲ وﻛﺎﻟـﺔ ﻓﺮاﻧـﺲ ﺑﺮس
اﻟﺴـﺒﺖ ﻣﺌـﺎت ﻣـﻦ رﺟـﺎل اﻟﴩﻃـﺔ ﻳﺮﺗﺪي
اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﻗﻨﻌﺔ وﻗﻔـﺎزات ،وﻋﴩات ﻣﻦ
اﻟﻘـﻮات اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﻟﻠﴩﻃـﺔ ﻣﻨﺘﴩﻳﻦ ﻗﺮب
ﺳﻮق ﺷﻴﻨﻔﺎدي.
وﻗﺎل ﺑﺎﺋﻊ ﺧﴬ ﰲ ﺳﻮق آﺧﺮ ﰲ وﺳﻂ ﺑﻜﻦﻴ
ﻟﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮس إن ”اﻟﻨﺎس ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺨﻮف“.
وأﺿـﺎف ”ﺑﺎﺋﻌـﻲ اﻟﻠﺤﻮم أﺟـﱪوا ﻋﲆ إﻏﻼق
ﻣﺤﺎﻟﻬﻢ وﻫﺬا اﻤﻟﺮض ﻣﺨﻴﻒ ﻓﻌﻼ“.
أوروﺑﺎ ﺗﻌﻴﺪ ﻓﺘﺢ ﺣﺪودﻫﺎ
ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻮدة اﻟﻘﻠﻖ إﱃ اﻟﺼﻦﻴ ﰲ وﻗﺖ ﺗﺴـﺘﻌﻴﺪ
أﻤﻟﺎﻧﻴﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻓﺮﻧﺴـﺎ واﻟﻴﻮﻧـﺎن ﰲ أوروﺑﺎ
ﺣﻴـﺚ ﻳﱰاﺟﻊ اﻤﻟﺮض ﺑﺸـﻜﻞ واﺿـﺢ ،ﺣﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻨﻘـﻞ ﺻﺒﺎح اﻻﺛﻨـﻦﻴ ﻣـﻊ ﻛﻞ دول اﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑـﻲ .وﺳـﺘﻘﻮم اﻟﻨﻤﺴـﺎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴـﻪ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻟﻴﻞ اﻻﺛﻨﻦﻴ اﻟﺜﻼﺛﺎء.
ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺳﻴﻠﻘﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون
ﻣﺴـﺎء اﻷﺣﺪ ﻛﻠﻤﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ
اﻟﺪﻋـﻮات ﰲ اﻷﻳـﺎم اﻷﺧﺮﻴة ﰲ اﻟﺒـﻼد ﻟﺘﴪﻳﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺔ رﻓﻊ ﺗﺪاﺑﺮﻴ اﻟﻌﺰل .وأودى اﻟﻮﺑﺎء ﺑﺤﻴﺎة
 29398ﺷـﺨﺼﺎ ً ﻟﻜﻦ ﻋـﺪد اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ ﻳﱰاﺟﻊ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻞ.إﻻ أﻧﻪ ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﺖ
ﺣﺪودﻫـﺎ ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣـﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ أﻣﺎم اﻤﻟﻮاﻃﻨﻦﻴ
اﻷوروﺑﻴـﻦﻴ ،ﺗﻢ اﻛﺘﺸـﺎف ﺑﺆرﺗـﻦﻴ ﺟﺪﻳﺪﺗﻦﻴ
ﻟﻠﻤـﺮض ﰲ اﻷﻳـﺎم اﻷﺧﺮﻴة ﰲ روﻣـﺎ ،اﻷوﱃ ﰲ
ﻣﺴﺘﺸـﻔﻰ واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﰲ ﻣﺒﻨـﻰ ﻓـﺮض ﻋﻠﻴﻪ
ﺣﺠـﺮ .وﰲ إﻳـﺮان اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺣﺴـﻦ
روﺣﺎﻧﻲ اﻟﺴـﺒﺖ ﻣﻮاﻃﻨﻴـﻪ ﻟﱰاﺟﻊ اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ
ﺑﺎﻻرﺷـﺎدات اﻟﺼﺤﻴّـﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣـﻦ ﻛﻮروﻧﺎ

اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ.
وﺑﺘﺴـﺠﻴﻠﻬﺎ ﰲ اﻤﻟﺠﻤـﻞ  42720وﻓـﺎة ﺣﺘﻰ
ﻣﺴﺎء اﻟﺴـﺒﺖُ ،ﺗﻌ ّﺪ اﻟﱪازﻳﻞ ﺛﺎﻧﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻷﻛﺜـﺮ ﺗـﴬرا ً ﻣـﻦ وﺑـﺎء ﻛﻮﻓﻴـﺪ -19ﺑﻌـﺪ
اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ) 115أﻟﻔـﺎ و 347وﻓﺎة ﻣﻦ
أﺻﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ إﺻﺎﺑﺔ(.
ﰲ اﻤﻟﺠﻤـﻞ ،أودى وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ -19ﺑﺤﻴﺎة أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  427أﻟﻒ ﺷـﺨﺺ وأﺻـﺎب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 7,7
ﻣﻼﻳﻦﻴ ﺷـﺨﺺ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻓﻖ ﺗﻌـﺪاد أﻋ ّﺪﺗﻪ
وﻛﺎﻟـﺔ ﻓﺮاﻧـﺲ ﺑـﺮس اﺳـﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﻣﺼـﺎدر
رﺳﻤﻴﺔ.
وأﺻﺒﺤـﺖ ﺑـﺆرة اﻟﻮﺑـﺎء ﺣﺎﻟﻴـﺎ ً ﰲ أﻣـﺮﻴﻛﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﺎﻗﻢ اﻟﻮﺿﻊ ﺧﺎرج اﻟﱪازﻳﻞ
أي ﰲ دول ﻣﺜﻞ اﻤﻟﻜﺴﻴﻚ وﺗﺸﻴﲇ ﰲ ﺣﻦﻴ ﻳﺒﺪو
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ﰲ ﻫﻨﺪوراس ”ﻋﲆ وﺷﻚ
اﻻﻧﻬﻴـﺎر“ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻷﺳـﺘﺎذ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﺎرﻛﻮ ﺗﻮﻟﻴﻮ ﻣﻴﺪﻳﻨﺎ.
ﺗﻮاﺟـﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻛﺜﺮﻴة
ﺑﺴـﻮء إدارة أزﻣـﺔ ﺗﻔـﴚ ﻓـﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﻤﻟﺴـﺘﺠ ّﺪ أو ﺑﺎﻟﺘﺄﺧـﺮ ﰲ اﺗﺨـﺎذ اﺟـﺮاءات
ﻻﺣﺘﻮاﺋﻪ.
وﰲ ﺗﺸـﻴﲇ ،اﺳـﺘﻘﺎل وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺴـﺒﺖ
ﺑﻌﺪ أﺳـﺒﻮع دار ﻓﻴﻪ ﺟﺪل ﺣـﻮل ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد
اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻜﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠ ّﺪ ﰲ اﻟﺒﻼد وﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺗﻌﺪاد اﻟﺤﺎﻻت.
ﻋﻮدة اﻟﺴﻴّﺎح
ﰲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺣﻴـﺚ أودى اﻟﻮﺑﺎء ﺑﺤﻴﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 34أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ،دﻋﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺟﻮﺳﻴﺒﻲ
ﻛﻮﻧﺘـﻲ اﻟﺴـﺒﺖ إﱃ إﻋﺪاد ”ﺧﻄـﺔ ﺟﺮﻳﺌﺔ“ ﰲ
ﻣﺴـﺘﻬﻞ ﻣﺤﺎدﺛـﺎت ﻋـﱪ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺑـﻦﻴ ﻗﺎدة
اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻹﻧﻘﺎذ
اﻻﻗﺘﺼـﺎد واﻤﻟﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﻦﻴ ﻣﻦ ”اﻟﺼﺪﻣﺔ
ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺴﺒﻮﻗﺔ“ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ وﺑﺎء ﻛﻮﻓﻴﺪ.-19
ﰲ اﻻﻧﺘﻈـﺎر ،ﻳﻌﻮد اﻟﺴـﻴﺎح ﺑﺄﻋـﺪاد ﻛﺒﺮﻴة إﱃ
اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ،ﺑﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ إﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻗﴫ دوﺟﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ رﺋﻴﺴـﺔ ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻤﻟﺘﺎﺣـﻒ اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ ﰲ
اﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﻨﺎ ﻏﺮﻳﺒﻮدي إن ”اﻟﺘﺄﺛﺮ
ﻛﺒﺮﻴ ﺟﺪاً ،ﻛﻤﺎ أول ﻳﻮم ﻣﺪرﺳـﺔ“ .وﺗﺴـﺘﻌﺪ
اﻟﻴﻮﻧـﺎن ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ”اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﻟﺴـﻴﺎح ﻫﺬا
اﻟﻌـﺎم“ ﺑﻜﻞ أﻣﺎن ،وﻓﻖ ﻣﺎ أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﻛﺮﻴﻳﺎﻛﻮس ﻣﻴﺘﺴﻮﺗﺎﻛﻴﺲ.
ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ ،رﻓﻊ ﻣﺠﻠـﺲ اﻟﺪوﻟـﺔ ،أﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ
ﻗﻀﺎﺋﻴـﺔ إدارﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد ،اﻟﺴـﺒﺖ إﺟﺮاء ﻣﻨﻊ
اﻟﺘﺠﻤـﻊ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋـﴩة أﺷـﺨﺎص ﻣﻌﻴﺪا ً
ﺑﺬﻟـﻚ إﱃ اﻤﻟﻮاﻃﻨـﻦﻴ ﺣـﻖ اﻟﺘﻈﺎﻫـﺮ .وﻳﺄﺗـﻲ
ﻫـﺬا اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟـﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﺒﺌﺔ
ﰲ اﻤﻟـﺪن اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮﻴة ﺿـﺪ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ
وﻋﻨـﻒ اﻟﴩﻃـﺔ.ﰲ ﺳـﻴﺎق ﻣﺘﺼـﻞ ،وﻗﻌﺖ
أﻤﻟﺎﻧﻴﺎ وﻓﺮﻧﺴـﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴـﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ”أﺳـﱰازﻳﻨﻴﻜﺎ“ ﻟﻸدوﻳـﺔ ﻟﻀﻤﺎن
ﺣﺼﻮل اﻻﺗﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋـﲆ  300ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﺮﻋـﺔ ﻣـﻦ ﻟﻘـﺎح ﻣﺴـﺘﻘﺒﲇ ﻣﺤﺘﻤـﻞ ﺿﺪ
ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ.
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ﺳﺎد ﻫﺪوء ﺣﺬر ﺻﺒﺎح اﻣﺲ اﻷﺣﺪ ﰲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﺑﺸﻤﺎل ﻟﺒﻨﺎن ،وﺳﻂ
اﻧﺘﺸـﺎر أﻣﻨﻲ ﻛﺜﻴﻒ ﺑﻌـﺪ ﻣﻮاﺟﻬﺎت
ﻋﻨﻴﻔـﺔ ﻟﻴﻼ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻴﺶ وﻋـﺪد ﻛﺒﺮﻴ
ﻣﻦ اﻤﻟﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ أﺳـﻔﺮت ﻋﻦ ﺳﻘﻮط
أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ  80ﺟﺮﻳﺤﺎ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 20ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ.
وذﻛﺮت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻴﻮم
اﻷﺣـﺪ أن ﻋﻨﺎﴏ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﻣﻦ اﺳـﺘﻌﺎدة اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﻮﺿﻊ
اﻤﻟﻴﺪاﻧـﻲ واﻟـﺰام اﻤﻟﺤﺘﺠـﻦﻴ اﻟﱰاﺟـﻊ
إﱃ ﻋﻤـﻖ اﻟﺸـﻮارع اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،ﰲ ﺣﻦﻴ
ﻋﻤـﺪت اﻟﻌﻨـﺎﴏ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ إﱃ ﻓﺘﺢ
اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﻬﺎ اﻤﻟﺤﺘﺠﻮن.
ووﻓﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن أﺑﺮز ﻣﺴـﺎرح
اﻻﺷـﺘﺒﺎﻛﺎت ﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻨﻮر وﺷـﺎرع
ﺳـﻮرﻳﺎ ﰲ اﻟﺘﺒﺎﻧـﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨـﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
ﻋـﲆ ﺧﻠﻔﻴـﺔ ﺗﻮﻗﻴـﻒ اﻟﺸـﺎﺣﻨﺎت
اﻤﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻤﻟـﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴـﺔ واﻤﻟﺘﻮﺟﻬﺔ
إﱃ ﺳـﻮرﻳﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻋﻤـﺪ اﻤﻟﺤﺘﺠﻮن إﱃ
ﺗﺤﻄﻴـﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻤﻟﺤـﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
واﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﺨﺎﺻـﺔ،
وأﴐﻣـﻮا اﻟﻨـﺮﻴان ﺑﺒﻌﻀﻬـﺎ وﰲ
ﺣﺎوﻳـﺎت اﻟﻨﻔﺎﻳـﺎت ،ﻛﻤـﺎ أﴐﻣـﻮا
اﻟﻨـﺎر ﰲ ﻣـﴫف ”ﻟﺒﻨـﺎن واﻤﻟﻬﺠﺮ“،
وﻗﻄﻌﻮا اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ
واﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﺑﺎﻻﻃﺎرات اﻤﻟﺸﺘﻌﻠﺔ ،وأﻟﻘﻰ
أﺣﺪ اﻟﺸﺒﺎن ﻗﻨﺒﻠﺔ ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ﻋﲆ آﻟﻴﺔ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﺎﺷﺘﻌﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺮﻴان.
وأﻃﻠـﻖ ﻋﻨـﺎﴏ ﻣـﻦ اﻟﺠﻴـﺶ أﻋﺮﻴة
ﻣﻄﺎﻃﻴﺔ ﻹﻓﺴـﺎح اﻤﻟﺠﺎل أﻣﺎم ﻋﺒﻮر
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت اﻟﺘﻲ اﻋﱰﺿﻬﺎ اﻤﻟﺤﺘﺠﻮن.
وﻗـﺎل ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ ﰲ ﻃﺮاﺑﻠـﺲ ﻳﺒﻠﻎ 51
ﻋﺎﻣﺎ ً ”ﻟﺴﺖ ﻣﻀﻄﺮا ً ﻷن أﻣﻮت ﺟﻮﻋﺎ ً

ﻣﻘﺎﺑﻞ أن ﻳﺄﻛﻞ ﻏﺮﻴي“.
وﺗﻌﺪ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ
اﻤﻟـﺪن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﺳـﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻣـﻦ وﺿﻊ ﺻﻌـﺐ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ
واﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻴﺶ ﻧﺼﻔﻬﻢ ﺗﺤﺖ
ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ.
وﻛﺎﻧـﺖ ﻃﺮاﺑﻠـﺲ اﻟﻮاﻗﻌـﺔ ﻋـﲆ
اﻟﺴـﺎﺣﻞ اﻟﺸـﻤﺎﱄ ﻟﻠﺒﻨـﺎن أول اﻤﻟﺪن
اﻟﺘـﻲ اﻧﺘﻔﻀـﺖ ﻋـﲆ اﻟﻮاﻗـﻊ اﻤﻟﺰري
ﺧﻼل ﺑﺪاﻳﺔ اﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻤﻟﺎﴈ
وأﺻﺒﺤﺖ ﺳـﺎﺣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﻴﺪ ﻛﺮاﻣﻲ
)ﺳـﺎﺣﺔ اﻟﻨﻮر( رﻣـﺰا ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻋﲆ
اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد .ورﻏﻢ ان
ﻋﺪد ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦﻴ واﻤﻟﺴﺆوﻟﻦﻴ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﻦﻴ ﻳﻨﺤﺪرون ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ إﻻ
ان ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺤﺘﺠﻮن ﺿﺪﻫﻢ
ﻧﻈـﺮا ﻟﺘﻨﻜﺮﻫـﻢ ﻟﻬـﺎ وﻳﺘﻬﻤﻮﻧﻬـﻢ
ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺗﻬﻤﻴﺶ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ.
وﺗﺜـﺮﻴ أﻋﻤـﺎل اﻟﺘﻬﺮﻳـﺐ ﺑـﻦﻴ ﻟﺒﻨـﺎن
وﺳـﻮرﻳﺎ ﺟـﺪﻻ واﺳـﻌﺎ ،إذ ﻳﻌـﺮب
ﻟﺒﻨﺎﻧﻴـﻮن ﻋـﻦ اﻻﺳـﺘﻴﺎء إزاء ﻗﺼﻮر
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺤﺪود.

ّ
ﺑـﺄن ”ﻛﻴﻠﻮﻏﺮاﻣـﺎ
وﻋﻠّـﻖ ﻣﺘﻈﺎﻫـﺮ
واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺴـﻜﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﺳـﻌﺮه أرﺑﻌﺔ
آﻻف ﻟـﺮﻴة“ .وﻗـﺎل ّ
إن ”اﻟﺸـﻌﺐ
ﻳﻤـﻮت ﺟﻮﻋﺎً“.وﻗﺎﻟـﺖ اﻤﻟﺪﻳﺮﻳـﺔ
اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺠﻤـﺎرك ﰲ ﺑﻴـﺎن ّ
إن ”ﻫﺬه
اﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ﺗﻨﻘﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﻣﺎدة
اﻟﺴـﻜﺮ وﻏﺮﻴﻫﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة
واﻟﺼﻠﻴـﺐ اﻷﺣﻤـﺮ اﻟـﺪوﱄ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة اﻟﻐﺬاﺋﻲ“.
وأﻛـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤـﺪة اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﰲ ﺑﻴـﺎن ﺻﺪر ﻣﺴـﺎء اﻟﺴـﺒﺖ أن 39
ﺷﺎﺣﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺠﻬﺔ إﱃ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻨﻘﻞ
ﻣﺴـﺎﻋﺪات إﱃ اﻟﺴـﻜﺎن اﻷﻛﺜـﺮ ﻓﻘﺮًا
ﻫﻨﺎك.
وﻓﻴﻤﺎ أدت اﻹﺟﺮاءات اﻤﻟﺘﺨﺬة ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺗﻔـﴚ وﺑـﺎء ﻛﻮﻓﻴـﺪ -19إﱃ إﻏـﻼق
اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻤﻟﺘﺎﺟﺮ وﺗﴪﻳـﺢ ﻋﻤّﺎل
وﻣﻮﻇﻔﻦﻴّ ،
ﻓﺈن ﻣﻦ ﺷﺄن ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ
أن ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن،
ﰲ وﻗـﺖ ﻳ ّ
ُﺘﻮﻗـﻊ أن ﻳﻨﻜﻤـﺶ اﻟﻨﺎﺗـﺞ
اﻹﺟﻤﺎﱄ اﻤﻟﺤﲇ ﺑﻨﺴﺒﺔ  12ﺑﺎﻤﻟﺌﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﺖ

ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴـﺲ اﻤﻟﺎﴈ وﻋﻤﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴـﺔ وﻗﻄﻌﺖ اﻟﻄﺮﻗﺎت
ﺑﺎﻹﻃـﺎرات اﻤﻟﺸـﺘﻌﻠﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟـﺎ ً ﻋﲆ
ﺗﺮدي اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﻌﻴﺸﻴﺔ.
وﻋﺎد اﻤﻟﺌﺎت ﻣﻦ اﻤﻟﺤﺘﺠﻦﻴ إﱃ اﻟﺸﻮارع
أﻣـﺲ اﻟﺴـﺒﺖ ﰲ ﺑـﺮﻴوت وﻋـﺪد ﻣﻦ
اﻤﻟـﺪن اﻷﺧﺮى ﻣﺴـﺘﻌﻴﺪﻳﻦ ﺷـﻌﺎرات
اﻟﺤﺮاك اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻖ ﰲ 17
ﺗﴩﻳﻦ اﻷول/اﻛﺘﻮﺑﺮ  2019وأدى إﱃ
اﺳـﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ أﻗﻞ
ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻋﻦﻴ.
وﻳﺸـﻬﺪ ﻟﺒﻨﺎن أﺳـﻮأ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻣﻨـﺬ ﻋﻘـﻮد ،ﺗﺘﺰاﻣـﻦ ﻣـﻊ ﻧﻘـﺺ ﰲ
ّ
وﺗﻮﻗﻒ اﻤﻟﺼﺎرف ﻋﻦ ﺗﺰوﻳﺪ
اﻟﺴـﻴﻮﻟﺔ
اﻤﻟﻮدﻋـﻦﻴ ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬـﻢ ،ﺧﺎﺻـﺔ ﺗﻠـﻚ
اﻤﻟﻮدﻋﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ.
وﺗﺸـﻜﻠﺖ ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺮﺋﺎﺳـﺔ
ﺣﺴﺎن دﻳﺎب ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ،
ﻓﻴﻤـﺎ ﺗﺮاﺟﻌـﺖ وﺗـﺮﻴة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
ً
ﻻﺣﻘـﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺴـﺠﻴﻞ إﺻﺎﺑـﺎت ﺑﻮﺑﺎء
ﻛﻮﻓﻴﺪ -19ﰲ ﻟﺒﻨﺎن.
وﻗﺎﻟـﺖ ﻧﻌﻤـﺖ ﺑﺪراﻟﺪﻳـﻦ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺸـﺎرك ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﺳﺎﺣﺔ رﻳﺎض
اﻟﺼﻠـﺢ ﰲ وﺳـﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤـﺔ ﺑﺮﻴوت
”ﻧﺤـﻦ ﻫﻨـﺎ ﻛـﻲ ﻧﻄﺎﻟـﺐ ﺑﺤﻜﻮﻣـﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻮﻗﺘـﺔ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺗﴩﻳﻌﻴﺔ
اﺳـﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﻀـﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧـﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴـﺎ
ﻋﺎدﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﺻﺤـﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ
وﺛـﻢ ﻧﺘﺠﻪ اﱃ ﻓـﺮز ﻃﺒﻘﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ
ﺟﺪﻳﺪة“.
واﻋﺘـﱪت ّ
أن ﻫـﺬه اﻟﺤﻜﻮﻣـﺔ ”ﺗﺒﻨﺖ
ﻧﻔـﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت“ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳـﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ّ
وﻧﻈـﻢ ﻣﺘﻈﺎﻫـﺮون آﺧـﺮون ﻟﻮﻧـﻮا
وﺟﻮﻫﻬـﻢ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ وارﺗﺪوا اﻷﺳـﻮد،
ﻣﺄﺗﻤﺎ ً رﻣﺰﻳﺎ ً ”ﻟﺸـﻌﺐ“ ﺗﴫّ اﻟﻄﺒﻘﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ﻋـﲆ ”دﻓﻨﻪ“ ،ﺣﺴـﺐ ﻣﺎ
ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﺷـﻄﺔ ﺑﺎوﻻ رﺑﻴﺰ .واﺿﺎﻓﺖ
”أردﻧﺎ إرﺳـﺎل رﺳـﺎﻟﺔ ﻗﻮﻳـﺔ ﻻﺣﻴﺎء
اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ“.
وﺗﺠﻤّـﻊ ﻣﺤﺘﺠـﻮن أﻳﻀـﺎ ً ﰲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ
ﺻﻴﺪا وﺑﻠﺪة ﻛﻔﺮرﻣﺎن ﰲ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد،
داﻋـﻦﻴ إﱃ رﺣﻴﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
ﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ.
وﻣﺴـﺎ ًء ،ﻗﻄﻊ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻏﺎﺿﺒﻮن
ً
ﻃﺮﻳﻘـﺎ رﺋﻴﺴـ ًﻴﺎ ﻳﺮﺑـﻂ ﺑـﺮﻴوت
ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب.
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺸـﻬﺪ اﻤﻟﻈﺎﻫﺮات ﰲ اﻵوﻧﺔ
اﻻﺧـﺮﻴة ﻣﻨﺎوﺷـﺎت واﺳـﺘﻔﺰازات
ﺑـﻦﻴ اﻤﻟﺤﺘﺠـﻦﻴ وأﻧﺼـﺎر ﺣﺮﻛـﺔ أﻣﻞ
وﺣﻠﻴﻔﻬﺎ ﺣﺰب اﻟﻠﻪ اﻟﺬي ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﻧـﺪد رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺴـﺎن دﻳﺎب
ﰲ ﻛﻠﻤـﺔ ﻧﻘﻠـﺖ ﻣﺒﺎﴍة ﻋـﱪ اﻟﻬﻮاء
اﻟﺴـﺒﺖ ،ﺑﻤـﺎ وﺻﻔـﻪ ﺑـ“ﻣﺆاﻣـﺮة
اﻟﺘﻼﻋـﺐ“ ﺑﺎﻟﻠـﺮﻴة اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﺑﻤﺎ ﻗﺎل
ّ
إﻧﻬﺎ ”ﺣﻤﻠﺔ ﻣﱪﻣﺠﺔ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﺟﻬﺎت
ﻣﻌﺮوﻓﺔ“ ،دون ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ.
وأﺿﺎف ّ
أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ أرادت ”أن ﺗﻮﻗﻒ
ﻣﺴﻠﺴـﻞ اﺑﺘـﺰاز اﻟﺪوﻟـﺔ واﻟﻨـﺎس“.
وﻓﻴﻤـﺎ ﺗﻌﻬـﺪ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ”ﴍﺳـﺔ“
ﻟﻠﻔﺴـﺎد ،ﻧـﺪد ﺑﻤـﺎ اﻋﺘـﱪه ﻣﺤﺎوﻟﺔ
”اﻻﻧﻘـﻼب ﻋﲆ اﻧﺘﻔﺎﺿـﺔ  17ﺗﴩﻳﻦ
اﻷول“ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ.
وﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻼﻣﺲ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ
ﻟﺒﻨـﺎن ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﱄ ﻧﺴـﺒﺔ 50
ﺑﺎﻤﻟﺌـﺔ ،ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻳﻌﻴﺶ ﻧﺤـﻮ  45ﺑﺎﻤﻟﺌﺔ
ﻣﻦ ﺳـﻜﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻌﺎﻧﻲ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  35ﺑﺎﻤﻟﺌـﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣـﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.وﻃﻠﺐ ﻟﺒﻨﺎن اﻤﻟﺴـﺎﻋﺪة
ﻣﻦ ﺻﻨـﺪوق اﻟﻨﻘـﺪ اﻟـﺪوﱄ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ
ﻧﻴﺴﺎن/اﺑﺮﻳﻞ.
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أﻳـﺪت ﻋﺪة أﻃﺮاف ﻟﻴﺒﻴﺔ اﻟﺪﻋﻮات اﻤﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ دوﱄ ﰲ اﻟﻌﺜﻮر
ﻋﲆ  8ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴـﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ ،وﺑﻌﺾ اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ اﻤﻟﺤﻴﻄﺔ
ﺑﻬﺎ ،ﰲ ﺗﻄﻮر ﻳﺴـﺘﻬﺪف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻳﻀـﺎ ً ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ،وﻗﻌﺖ
ﺧـﻼل اﻷﻋـﻮام اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺖ إﺳـﻘﺎط ﻧﻈـﺎم اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺮاﺣﻞ ﻣﻌﻤﺮ
اﻟﻘﺬاﰲ ﻋﺎم .2011وﻋﺜﺮ ﻋﲆ اﻤﻟﻘﺎﺑﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ﺗﺒﺎﻋﺎ ً ﰲ ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ )90
ﻛﻴﻠﻮﻣـﱰا ً ﺟﻨﻮب ﴍﻗﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠـﺲ( ،وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺠﺎورة
ﻟﻬـﺎ ﻋﻘﺐ اﻧﺴـﺤﺎب ﻗﻮات »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻣﻦ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ،وﺳـﻂ
اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻤﻟﻴﻠﻴﺸـﻴﺎ »اﻟﻜﺎﻧﻴﺎت« ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴـﻴﻄﺮ ﻋﲆ ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ،
ﺑﺨﻄﻔﻬﻢ ﻋﲆ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ و»ﺗﻌﺬﻳﺒﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﻢ«.
ودﺧﻠـﺖ أﻃﺮاف دوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻋﲆ ﺧﻂ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ اﻟﺤﺰن واﻟﻐﻀﺐ ﻟﺪى أﻃـﺮاف ﻋﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺒﻼد؛ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﴪﻋﺔ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺳـﻔﺮاء أﻣـﺮﻴﻛﺎ وأﻤﻟﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا ﻟﺪى
ﻟﻴﺒﻴﺎ.وﻟـﻢ ﻳﺼـﺪر أي ﺗﻌﻠﻴﻖ ،ﺣﺘـﻰ اﻵن ،ﻣﻦ »اﻟﺠﻴـﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﺣﻮل ﻫﺬه اﻤﻟﻘﺎﺑﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ ،ﻟﻜﻦ ﻣﺼﺎدر ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﻔﺖ ﻟـ»اﻟﴩق
اﻷوﺳـﻂ« أن ﺗﻜﻮن ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ أﻗﺪﻣـﺖ ﻋﲆ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل،
اﻟﺘـﻲ وﺻﻔﺘﻬـﺎ ﺑـ»اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ«.وﻧﻘـﻞ اﻟﻄﺎﻫـﺮ اﻟﺴـﻨﻲ ،ﻣﻨﺪوب
ﻟﻴﺒﻴـﺎ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ،واﻤﻟُﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣـﺔ »اﻟﻮﻓﺎق« ،اﻟﻘﻀﻴﺔ
إﱃ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت دوﻟﻴﺔ ،وﺗﺴـﺎءل أﻣﺲ ﻗﺎﺋﻼ» :ﻫﻞ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ أدﻟﺔ أﺧﺮى«؟ ،وﺟﺰم ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﰲ ﻫـﺬه اﻤﻟﻘﺎﺑﺮ ﻗﻀﻮا ﺧﻼل ﻓﱰة ﺳـﻴﻄﺮة »اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻮﻃﻨﻲ« ﻋﲆ
ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ.وأﻣﺎم »ﺑﺸـﺎﻋﺔ اﻤﻟﻨﺎﻇﺮ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ« ،ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ ﺟﺜﺚ
ﻣﺤﱰﻗﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻃﻔﺎل ،رأى ﺳﻴﺎﺳـﻴﻮن وﺣﻘﻮﻗﻴﻮن وإﻋﻼﻣﻴﻮن
ﻟﻴﺒﻴﻮن ﴐورة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ »ﻛﻲ ﻻ ﺗﻀﺎف ﻤﻟﺎ ﺳـﺒﻖ
ﻣـﻦ ﺟﺮاﺋﻢ وﻣﻘﺎﺑـﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺘﺴـﻊ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
وﻃﻮاﻫﺎ اﻟﻨﺴـﻴﺎن« .وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴـﻴﺎق ،ﻗﺎل اﻟﺼﺤﺎﰲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺑﺸﺮﻴ

زﻋﺒﻴـﺔ ،رﺋﻴـﺲ ﺗﺤﺮﻳـﺮ ﺻﺤﻴﻔـﺔ »اﻟﻮﺳـﻂ« ،إن »ﻣﻠـﻒ اﻤﻟﻘﺎﺑﺮ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻟﻴﺲ ﺷـﺄﻧﺎ ً داﺧﻠﻴﺎ ً ﴏﻓﺎً ...إﻧﻪ ﺷـﺄن إﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻳﺠﺐ
أن ﻳﺨﻀـﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ دوﱄ ،وﻫﺬا ﻻ ﻳﻠﻐـﻲ دور اﻟﻘﻀﺎء اﻤﻟﺤﲇ وﻻ
ﻳﻨﺎﻗﻀـﻪ« .ﰲ ﺣﻦﻴ ذﻫﺐ اﻟﺤﻘﻮﻗـﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﻋﺒﺪ اﻤﻟﻨﻌﻢ اﻟﺤﺮ إﱃ أﻧﻪ
»ﰲ اﻟﻨﺰاﻋـﺎت اﻤﻟﺴـﻠﺤﺔ ،ﻛـﻞ اﻷﻃـﺮاف ﺗﻐﺾ اﻟﻨﻈـﺮ ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ
وأﻏـﺮاض اﻟﻘﺎﻧـﻮن اﻟﺪوﱄ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ أﺣﻴﺎﻧﺎً ،ﻟﻜـﻦ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺗﻈﻞ
ﺟﺮﻳﻤـﺔ« ،ﻣﻀﻴﻔﺎً» :ﻧﺄﻣﻞ ﰲ اﻹﴎاع ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ دوﱄ ﺷـﻔﺎف،
واﻋﺘﻘـﺎل ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ«.وﻛﺎن ﺳـﻔﺮﻴ ﻫﻮﻟﻨﺪا
ﻟـﺪى ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻻرس ﺗﻮﻣﺮز ،ﻗﺪ وﺻـﻒ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ اﻤﻟﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ
ﰲ ﺗﺮﻫﻮﻧـﺔ ،ﺑـ»اﻤﻟﺸـﻬﺪ اﻤﻟﺮوع وﻏﺮﻴ اﻤﻟﻘﺒـﻮل« ،ﻣﺆﻛﺪا ً دﻋﻢ ﺑﻼده
ﻟﺪﻋـﻮة اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻷﻣﻤﻴـﺔ ﻹﺟﺮاء »ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣﺤﺎﻳﺪ« ﺑﺸـﺄﻧﻬﺎ.وﻣﻦ
ﺟﻬﺘـﻪ ،ﻗـﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻜﻴﻢ ﺣﻤـﺰة ،ﻣﻘﺮر اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،أﻣـﺲ ،إن »ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ
ﰲ ﻟﻴﺒﻴـﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2011وﺣﺘـﻰ اﻵن ،واﻟﺘﱪﻳﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻓﻖ ﻫﺬه
اﻟﺠﺮاﺋـﻢ ﺗﻨﺒﺊ ﺑﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﻣﺨﻴﻒ ﻳﻨﺘﻈﺮﻧـﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً«.وﻗﺒﻞ ﻋﺎﻣﻦﻴ
وﻧﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً ﻋﺜﺮ ﻋﲆ  36ﺟﺜﺔ ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺴﺎرات ﺑﻦﻴ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ
اﻷﺑﻴﺎر وﺑﻨﻐﺎزي )ﴍق اﻟﺒﻼد( ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ أن ُﻋﺜﺮ ﰲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(
ﻣـﻦ ﻋﺎم  2016ﻋﲆ  14ﺟﺜﺔ ﻷﺷـﺨﺎص ﻣﻘﻴـﺪي اﻷﻳﺪي ﰲ ﻣﻜﺐّ
ﻟﻠﻘﻤﺎﻣﺔ ،ﺑﻤﺤﻴﻂ ﻣﻘـﺮ ﺻﻨﺪوق اﻟﻀﻤـﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺒﻨﻐﺎزي،
ﻛﻤﺎ ﻋﺜﺮت دورﻳﺎت اﻟﺴـﺠﻮن اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﰲ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻤﻟﺎﴈ
ﻋـﲆ  10ﺟﺜﺚ ﻣﺠﻬﻮﻟـﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ آﺛـﺎر ﺗﻌﺬﻳﺐ ورﺻﺎص ﰲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ.ﰲ ﺳـﻴﺎق ذﻟﻚ ،ﻋـﱪ اﻷﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ
اﻤﻟﺘﺤﺪة ،أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻏﻮﺗﺮﻴﻳﺶ ،ﻋﻦ »ﺻﺪﻣﺔ ﺷﺪﻳﺪة« ﺣﻴﺎل اﻛﺘﺸﺎف
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻤﻟﻘﺎﺑﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ ،ودﻋﺎ إﱃ
إﺟﺮاء »ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ وﺷﻔﺎف« وﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺠﻨﺎة إﱃ اﻟﻌﺪاﻟﺔ.وأﻓﺎد
اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ،ﺳﺘﻴﻔﺎن دوﺟﺎرﻳﻚ ،ﰲ ﺑﻴﺎن أﺻﺪره ﰲ
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ،أن اﻷﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎم »ﻣﺼﺪوم ﺑﺸﺪة

ﻣﻦ اﻛﺘﺸـﺎف ﻣﻘﺎﺑـﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﻌـﺪدة ،ﻣﻌﻈﻤﻬـﺎ ﰲ ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ«،
داﻋﻴـﺎ ً إﱃ »إﺟـﺮاء ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷـﺎﻣﻞ وﺷـﻔﺎف وﺗﻘﺪﻳـﻢ اﻟﺠﻨﺎة إﱃ
اﻟﻌﺪاﻟﺔ«.وﻛﺎﻧـﺖ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻟﻠﺪﻋﻢ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ »أﻧﺴـﻤﻴﻞ« ﻗﺪ
أﻓﺎدت اﻟﺨﻤﻴﺲ اﻤﻟﺎﴈ أﻧﻬﺎ »ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺑﻘﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ« اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ »اﻤﻟﺮوﻋﺔ
ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ« ﻋﻦ اﻛﺘﺸـﺎف ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل
اﻷﻳﺎم اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ ،ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﰲ ﺗﺮﻫﻮﻧﺔ .وأوﺿﺤﺖ أﻧﻪ »وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن
ّ
ﻳﺘﻌﻦﻴ ﻋﲆ اﻟﺴـﻠﻄﺎت إﺟﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ ﴎﻳﻊ وﺷﻔﺎف وﻓ ّﻌﺎل
اﻟﺪوﱄ
ﺣـﻮل ارﺗﻜﺎب ﺣﺎﻻت ﻗﺘﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﺎﻧﻮن«.وﰲ ﺑﻴﺎﻧﻪ ،ﻃﻠﺐ
اﻷﻣـﻦﻴ اﻟﻌﺎم ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻦ اﻟﺴـﻠﻄﺎت »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻤﻟﻘﺎﺑﺮ
اﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺚ ،واﻟﺘﻌـﺮف ﻋﲆ اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ،وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳـﺒﺎب
اﻟﻮﻓﺎة وإﻋﺎدة اﻟﺠﺜﺎﻣﻦﻴ إﱃ ذوﻳﻬﺎ« .ﻣﻌﻠﻨﺎ أن اﻷﻣﻢ اﻤﻟﺘﺤﺪة ﻋﺮﺿﺖ
اﻟﺪﻋﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪدّ ،
وذﻛﺮ ﻛﻞ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ »ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﱄ وﻗﺎﻧﻮن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺪوﱄ«.
ﻛﻤـﺎ ﻛﺮر دﻋﻮﺗﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ »وﺿﻊ ﺣﺪ ﻓـﻮري ﻟﻠﻘﺘﺎل ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺑﻐﻴﺔ
إﻧﻘـﺎذ اﻷرواح ،وإﻧﻬﺎء ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻤﻟﺪﻧﻴﻦﻴ« .ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺎﺳـﺘﺌﻨﺎف ﻋﻤﻞ
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴـﻜﺮﻳﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ اﻤﻟﺸﱰﻛﺔ ،وﻣﻌﺮﺑﺎ ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﰲ »اﻻﺗﻔﺎق
ﻗﺮﻳﺒﺎ ً ﻋﲆ وﻗﻒ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر«.
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ﺷـﻬﺪت ﻣﺪن ﻋﺪﻳﺪة ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ و ﻟﻸﺳـﺒﻮع
اﻟﺜﺎﻧـﻲ ﻋﲆ اﻟﺘـﻮاﱄ ﺗﻈﺎﻫـﺮات دﻋﻢ ﻟﺤﺮﻛﺔ
”ﺣﻴـﺎة اﻟﺴـﻮد ﺗﻬـﻢ“ واﺣﺘﺠـﺎج ﻋـﲆ
اﻟﻌﻨﴫﻳـﺔ ﺑﻌـﺪ وﻓﺎة ﺟـﻮرج ﻓﻠﻮﻳـﺪ )46
ﻋﺎﻣﺎ( ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﲆ ﻋﻨﻒ
اﻟﴩﻃﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان اﻤﻟﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ.
ﰲ اﻟﻮﻻﻳـﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ،أﺟﺠـﺖ ﺣﺎدﺛﺔ ﺟﺪﻳﺪة
اﻟﻐﻀـﺐ .ﻓﻘـﺪ ﺷـﻬﺪت ﻣﺪﻳﻨـﺔ أﺗﻼﻧﺘـﺎ
اﻷﻣﺮﻴﻛﻴـﺔ ﺗﻈﺎﻫـﺮات اﺣﺘﺠﺎﺟـﺎ ﻋﲆ ﻣﻮت
أﻣﺮﻴﻛﻲ أﺳـﻮد آﺧﺮ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  27ﻋﺎﻣﺎ
ﻣﺴـﺎء اﻟﺠﻤﻌﺔ .وأﻏﻠﻖ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون ﻃﺮﻳﻘﺎ
ﴎﻳﻌﺎ وأﺣﺮﻗﻮا ﻣﻄﻌﻤﺎ ﻟﺴﻠﺴـﻠﺔ اﻟﻮﺟﺒﺎت
اﻟﴪﻳﻌﺔ ”وﻳﻨﺪﻳﺰ“ ﻗﺘﻞ اﻟﺸـﺎب راﻳﺘﺸـﺎرد
ﺑﺮوﻛﺲ أﻣﺎﻣﻪ ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟﴩﻃﺔ،
ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮت وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺔ.
وﰲ أوروﺑـﺎ ،ﺷـﺎرك آﻻف ﰲ ﺗﻈﺎﻫـﺮات ﰲ
اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣﻦ اﻤﻟﺪن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ ﺣﻴﺚ
ﺟﺮت ﺻﺪاﻣﺎت ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ وﻟﻴﻮن.
واﻋﺘﻘﻠـﺖ اﻟﴩﻃـﺔ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳـﻦ ﻳﻤﻴﻨﻴـﻦﻴ
ﻣﺘﻄﺮﻓﻦﻴ ﰲ ﻟﻨﺪن ﺑﺴﺒﺐ أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﺧﻼل
ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻀـﺎد ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت
اﻤﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨﴫﻳﺔ رﻏـﻢ دﻋﻮات اﻟﴩﻃﺔ
ﻟﻬﻢ إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺘﺪاﺑﺮﻴ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺗﻔﴚ ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ.
وﺑـﺪأت اﻟﺘﻈﺎﻫـﺮات أﺳﺎﺳـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻣـﻮت
اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﺟﻮرج ﺑﻮﻳﺪ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎ ﻋﲆ
ﻳﺪ ﴍﻃﻲ أﺑﻴـﺾ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة ﰲ 25
أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ اﻤﻟﺎﴈ .وأﺛﺎرت ﺻﻮره ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن
اﻟﴩﻃﻲ ﻳﻀﻐﻂ ﺑﺮﻛﺒﺘﻪ ﻋﲆ ﻋﻨﻘﻪ اﺳـﺘﻴﺎء
ﻛﺒﺮﻴا ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة واﻟﻌﺎﻟﻢ.
وأﺛـﺎرت اﻟﺘﺠﻤﻌـﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴـﺔ ﺟـﺪﻻ

واﺳـﻌﺎ ﻏﺮﻴ ﻣﺴـﺒﻮق ﺣـﻮل إرث اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ
واﻻﺳـﺘﻌﻤﺎر اﻷوروﺑـﻲ وﻋﻨـﻒ اﻟﺒﻴﺾ ﺿﺪ
اﻟﺸـﻌﻮب اﻤﻟﻠﻮﻧﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺴﻜﺮة اﻟﴩﻃﺔ ﰲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻤﻟﺘﺤﺪة.
واﻋﺘﻘﻠـﺖ اﻟﴩﻃﺔ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳـﻦ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ،
ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻐـﺎز اﻤﻟﺴـﻴﻞ ﻟﻠﺪﻣـﻮع ﺑﻌﺪﻣﺎ
رﺷـﻘﻬﺎﻣﺤﺘﺠﻮنﺑﻤﻘﺬوﻓﺎت.
وﰲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﻟﻴـﻮن ﺟﻨـﻮب ﴍق ﻓﺮﻧﺴـﺎ،
اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ اﻟﴩﻃﺔ ﺧﺮاﻃﻴﻢ اﻤﻟﻴﺎه واﻟﻐﺎزات
اﻤﻟﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺪﻣﻮع ﻹﻧﻬﺎء ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
أﻟﻔﺎ ﺷﺨﺺ.
ودﻋـﺎ إﱃ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﻄﺎﻟﺐ
ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟـﺔ ﻷداﻣـﺎ ﺗـﺮاوري اﻟﺸـﺎب اﻷﺳـﻮد
اﻟـﺬي ﺗﻮﰲ ﺑﻴﻨﻤـﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﻼ ﻟﺪى اﻟﴩﻃﺔ

ﰲ  .2016وﺣﺜـﺖ أﺳـﺎ ﺗـﺮاوري ﺷـﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺸـﺎب اﻤﻟﺸـﺎرﻛﻦﻴ ﰲ اﻟﺘﺠﻤـﻊ إﱃ ”إداﻧـﺔ
إﻧـﻜﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ وداﻧﺖ ﻋﻨﻒ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻌﺮﻗﻲ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ“.
ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ،دﻋـﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔـﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﰲ ﺑﻴـﺎن إﱃ ”إﺻـﻼح ﻣﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﴩﻃـﺔ
اﻤﻟﻤﻨﻬﺠﺔ“ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ.
وﺟﺮت اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺳﺒﻮع ﻛﺸﻔﺖ
ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﴩﻃﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺧﻼﻟﻪ أﻧﻬﺎ
ﺗﻠﻘﺖ ﻧﺤﻮ  1500ﺷﻜﻮى ﺿﺪ ﻋﻨﺎﴏ ﻓﻴﻬﺎ،
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻧﺼﻔﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ ﻣﻔﱰﺿﺔ.
ووﻋﺪ وزﻳـﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻛﺮﻳﺴـﺘﻮف
ﻛﺎﺳﺘﺎﻧﺮﻴ اﻟﺜﻼﺛﺎء ”ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ إﻃﻼﻗﺎ“
ﻣـﻊ اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻗﺎل إﻧﻪ

ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﴩﻃﻴﻦﻴ ”ﻓﺸﻠﻮا ﰲ اﻟﻘﻴﺎم
ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ“.
ودﻓﻌـﺖ ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﻛﺎﺳـﺘﺎﻧﺮﻴ ﻋـﴩات ﻣﻦ
رﺟـﺎل اﻟﴩﻃـﺔ إﱃ اﻟﺘﺠﻤـﻊ ﺑﺴـﻴﺎرات
دورﻳﺎﺗﻬﻢ ﰲ ﺳـﺎﺣﺔ ﻗﻮس اﻟﻨﴫ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ
ﻣﺴـﺎء اﻟﺴـﺒﺖ .وﻗـﺪ أﻟﻘﻮا اﻷﺻﻔـﺎد أرﺿﺎ
ﺗﻌﺒﺮﻴا ﻋﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﻬﻢ.
ﻟﻜـﻦ ﺑـﺮوت ﻳـﻮن ﻣـﺎراس ﻣﻤﺜـﻞ اﺗﺤـﺎد
اﻟﴩﻃـﺔ ،ﴏح ﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﻓﺮاﻧـﺲ ﺑﺮس أن
”زﻣﻼﺋـﻲ ﺷـﻌﺮوا ﺑﺎﻹﺣﺒـﺎط وﺑـﺄن اﻟﻮزﻳﺮ
اﻤﻟﴩف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺨﲆ ﻋﻨﻬﻢ“.
– ”ﺑﻠﻄﺠﺔ ﻋﻨﴫﻳﺔ“ –
ﰲ ﻟﻨـﺪن ﺟـﺮت اﺷـﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑـﻦﻴ اﻟﴩﻃـﺔ
وﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳـﻦ ﻳﻤﻴﻨﻴـﻦﻴ ﻣﺘﻄﺮﻓـﻦﻴ ﺗﺠﻤﻌﻮا
ﰲ وﺳـﻂ اﻤﻟﺪﻳﻨـﺔ ﻟﺘﺤـﺪي اﻤﻟﺤﺘﺠـﻦﻴ ﻋـﲆ
اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ.
وﻗﺎﻟـﺖ إدارة ﴍﻃـﺔ اﻟﻌﺎﺻﻤـﺔ إن آﻻف
اﻷﺷـﺨﺎص ﺧﺎﻟﻔـﻮا اﻟﻘﻴـﻮد اﻤﻟﻔﺮوﺿﺔ ﻤﻟﻨﻊ
اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻮﻓﻴﺪ -19ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ ﰲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﱪﻤﻟﺎن
وﺣﻮﻟﻬﺎ ،ﻣﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ”ﻛﺒﺮﻴة“ ﻟﻠﴩﻃﺔ.
وﻇﻬﺮ ﰲ ﻟﻘﻄﺎت ﺑﺜﻬﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن ﻣﺸﺎﻏﺒﻦﻴ
ﻳﻮﺟﻬـﻮن ﴐﺑـﺎت وﻳﺮﺷـﻘﻮن ﺑﺰﺟﺎﺟﺎت
وﻗﻨﺎﺑﻞ دﺧﺎﻧﻴﺔ رﺟﺎل اﻟﴩﻃﺔ ،واﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻦﻴ اﻤﻟﺤﺘﺠﻦﻴ ﰲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮة اﻷﺧﺮى.
ودان رﺋﻴـﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ ﺑﻮرﻳـﺲ
ﺟﻮﻧﺴـﻮن اﻟﻌﻨﻒ .وﻗﺎل ”ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺒﻠﻄﺠﺔ
اﻟﻌﻨﴫﻳـﺔ ﰲ ﺷـﻮارﻋﻨﺎ“ .وﻗﺎﻟـﺖ اﻟﴩﻃﺔ
إﻧﻬـﺎ اﻋﺘﻘﻠـﺖ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻣﺌـﺔ ﺷـﺨﺺ ﰲ
اﻟﻌﺎﺻﻤـﺔ ﺑﻴﻨﻤـﺎ أﺻﻴـﺐ ﺳـﺘﺔ ﴍﻃﻴـﻦﻴ
ﺑﺠـﺮوحﻃﻔﻴﻔـﺔ.
وﺟـﺮت اﺣﺘﺠﺎﺟـﺎت ﻣﻨﺎﻫﻀـﺔ ﻟﻠﻌﻨﴫﻳﺔ
ﰲ ﻣـﺪن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﻴﻨﻬـﺎ ﺑﺮاﻳﺘﻮن ﰲ

اﻟﺠﻨﻮب وﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﰲ اﻟﺸﻤﺎل.
وﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻴﻼﻧﻮ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ،ﻗﺎم ﻣﺠﻬﻮﻟﻮن
ﻣﺴـﺎء اﻟﺴـﺒﺖ ﺑﺘﺨﺮﻳـﺐ ﺗﻤﺜـﺎل ﻟﺘﻜﺮﻳـﻢ
اﻟﺼﺤﺎﰲ إﻳﻨﺪرو ﻣﻮﺗﺎﻧﻴﻠﲇ )(1909-2001
ﰲ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺗﺤﻤﻞ اﺳـﻤﻪ ،ورﺷـﻘﻮه ﺑﺪﻫﺎن
أﺣﻤـﺮ .وﻛﺘـﺐ ﺑﺪﻫـﺎن أﺳـﻮد ﻋـﲆ ﻗﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻤﺜﺎل ”ﻋﻨـﴫي ﻣﻐﺘﺼﺐ“ ،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮ ﰲ
ﺻﻮر ﺑﺜﺘﻬﺎ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.
وﻛﺎﻧـﺖ ﺟﻤﻌﻴـﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀـﺔ ﻟﻠﻔﺎﺷـﻴﺔ ﰲ
ﻣﻴﻼﻧﻮ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ إزاﻟﺔ ﺗﻤﺜﺎل
اﻟﺼﺤـﺎﰲ اﻟـﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ ﺑﺎﻟـﺰواج ﻣﻦ ﻃﻔﻠﺔ
ﰲ إﺛﻴﻮﺑﻴـﺎ ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎر اﻹﻳﻄﺎﱄ
ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ .ﻟﻜﻦ رﺋﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳـﺔ ﻣﻴﻼﻧﻮ ﺑﻴﺒﻲ
ﺳﺎﻻ رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ.
وﰲ ﻋـﺪد ﻣﻦ ﻣﺪن ﺳـﻮﻳﴪا ﺟﺮت ﻣﺴـﺮﻴات
ﺿﻤـﻦ آﻻف اﻷﺷـﺨﺎص ،أﻛﱪﻫـﺎ ﰲ زورﻳﺦ
ﺣﻴـﺚ ﺗﻈﺎﻫـﺮ ﻋـﴩة آﻻف ﺷـﺨﺺ وﻫـﻮ
ﻳﺮﺗﺪون ﻟﺒﺎﺳـﺎ أﺳـﻮد .وﻗﺪ ﺳـﺎروا إﱃ وﺳﻂ
اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ وﻫﻢ ﻳﺮددون ”اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ أﻳﻀﺎ وﺑﺎء“.
وﻗﺎﻟـﺖ اﻟﴩﻃﺔ إن ﴍﻃﻴﺎ ﺟـﺮح ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ
ﻣﺌﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﻦﻴ اﻟﻴﺴﺎرﻳﻦﻴ إﻟﻘﺎء ﻣﻘﺬوﻓﺎت،
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص.
وﰲ ﻟـﻮزان ﺗﺠﻤـﻊ أﻟﻒ ﺷـﺨﺺ ﰲ ﺳـﺎﺣﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻳـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒـﺮﻴ ﻋـﻦ اﺣﺘﺠﺎﺟﻬـﻢ ﻋـﲆ
اﻟﻌﻨﴫﻳﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﻴﻒ اﻟﺴﻮﻳﴪﻳﺔ
ﺷﻬﺪت ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﻮع ﺗﻈﺎﻫﺮة
ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻋﴩة آﻻف ﺷﺨﺺ.
وﰲ أﻤﻟﺎﻧﻴـﺎ ،ذﻛـﺮت وﻛﺎﻟـﺔ اﻷﻧﺒـﺎء اﻷﻤﻟﺎﻧﻴﺔ
أن ﺣﻮاﱃ أﻟﻔﻲ ﺷـﺨﺺ ﺗﻈﺎﻫـﺮوا ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﺷـﺘﻮﺗﻐﺎرت )ﺟﻨـﻮب( .وﺗﺤﺪﺛـﺖ ﻋـﻦ
ﺗﻈﺎﻫﺮﺗﻦﻴ أﺧﺮﻳﻦﻴ ﺿﻤﺖ اﻷوﱃ  500ﺷﺨﺺ
ﰲ ﻟﻮﺑﻴﻚ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  250ﺷﺨﺼﺎ ﰲ ﻫﺎﻣﺒﻮرغ.

ﻟﻢ ﺗﴩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ ﺣﺪوث ﺻﺪاﻣﺎت.
– ﺗﻈﺎﻫﺮات ﰲ اﺳﱰاﻟﻴﺎ –
ﰲ اﺳﱰاﻟﻴﺎ ،ﺗﻈﺎﻫﺮ آﻻف ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻤﻟﺪن
ﰲ ﻋﻄﻠﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳـﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺘﻮاﱄ
ﻋـﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﻤﻟﻔﺮوﺿﺔ ﻤﻟﻨﻊ
اﻧﺘﺸـﺎر ﻓـﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴـﺘﺠﺪ .وﺟﺮى
أﻛـﱪ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت ﰲ ﺑﺮﻴث ﻋﺎﺻﻤﺔ وﻻﻳﺔ
ﻏﺮب أﺳﱰاﻟﻴﺎ.
ورﻓـﻊ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻤﻟﺘﻈﺎﻫﺮﻳـﻦ ﻻﻓﺘـﺎت
ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ”أوﻗﻔـﻮا اﻤﻟـﻮت ﰲ اﻻﺣﺘﺠﺎز“
و“أﺳﱰاﻟﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺗﻮﻗﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﻜﺬب ﻋﲆ
أﻧﻔﺴـﻜﻢ“ ،ﰲ إﺷﺎرة إﱃ وﻓﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 400
ﻣﻦ اﻟﺴـﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﰲ اﻟﻌﻘﻮد
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ.
ُ
وﻧﻈﻤﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت أﺻﻐﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻘﻮق
اﻟﺴـﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻦﻴ ﰲ داروﻳﻦ ﻋﺎﺻﻤﺔ وﻻﻳﺔ
اﻷراﴈ اﻟﺸـﻤﺎﻟﻴﺔ وﰲ ﻣـﺪن ﻛﻮﻳﻨﺰﻻﻧـﺪ
اﻤﻟﺠـﺎورة .وﺗﻀـﻢ اﻤﻟﻨﻄﻘﺘـﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎت
ﻛﺒﺮﻴة ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن اﻷﺻﻠﻴﻦﻴ.
ﰲ آﺳﻴﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﻤﻟﺌﺎت ﰲ ﻣﺘﻨﺰه ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ راﻓﻌﻦﻴ
ﻻﻓﺘـﺎت ﻛﺘﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷـﻌﺎرات ﺑﻴﻨﻬﺎ ”ﻫﺬه
ﺣﺮﻛﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻟﺤﻈﺔ“ .ووﻗﻒ اﻤﻟﺘﻈﺎﻫﺮون
ﺛﻤﺎﻧﻲ دﻗﺎﺋﻖ ﺻﻤـﺖ ﺗﻜﺮﻳﻤﺎ ﻟﺬﻛﺮى ﻓﻠﻮﻳﺪ
اﻟﺬي ﺛﺒﺘﻪ اﻟﴩﻃﻲ ﻋﲆ اﻷرض وﻫﻮ ﻳﻀﻐﻂ
ﺑﺮﻛﺒﺘﻪ ﻋﲆ ﻋﻨﻘﻪ ﺛﻤﺎﻧﻲ دﻗﺎﺋﻖ و 46ﺛﺎﻧﻴﺔ.
وﺗﻈﺎﻫﺮ ﻋﴩات ﺗﺤﺖ اﻤﻟﻄﺮ ﰲ ﻃﻮﻛﻴﻮ.
وﰲ ﻛﻨـﺪا ،أﻋﻠﻦ ﻣﺴـﺆوﻟﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻧﻴﻮ
ﺑﺮوﻧﺰوﻳـﻚ )ﴍق( اﻟﺴـﺒﺖ أﻧﻬـﻢ ﻓﺘﺤـﻮا
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎ ﰲ إﻃﻼق اﻟﴩﻃـﺔ اﻟﻨﺎر ﻋﲆ رﺟﻞ
ﻳﺒﻠـﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  48ﻋﺎﻣﺎ ﻣـﺎ أدى إﱃ ﻣﻘﺘﻠﻪ
ﰲ ﺛﺎﻧﻲ ﺣﺎدث ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﺧﻼل اﻟﺸـﻬﺮ
اﻟﺠﺎري.
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التعليم تعلن توفر  10منح دراسية
للماجستري يف األردن
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،امس االحد ،توفر ( )10منح
دراسية يف جامعة العلوم التطبيقية
الخاصة يف األردن لنيل شهادة املاجستري
للسنة الدراسية .٢0٢1-٢0٢0
وقال املتحدث الرسمي للوزارة ،حيدر
العبودي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن»جامعة العلوم التطبيقية الخاصة
يف األردن منحت ( )10مقاعد اىل العراق،
بواقع ( )5اختصاصات (محاسبة،
ومالية وإدارة املخاطر ،وتسويق ،وعلوم
حاسبات ،وترجمة املرئي واملسموع

ووسائط االعالم)».
وأكد أن»املنح العرشة لنيل شهادة
املاجستري للموظفني وغري املوظفني
تخضع للرشوط والضوابط املعتمدة يف
الرتشيح للزماالت الدراسية لدى وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي».
ودعا الراغبني يف التقديم من «الوزارات
كافة والجامعات والهيئتني ،وكذلك من
غري املوظفني اىل التقديم عرب الرابط
اإللكرتوني (http://scrdgate.scrdiraq.
 ،»)gov.iqمنوها اىل أن «آخر موعد
للتقديم سيكون يوم الخميس املوافق
.»1٦/٧/٢0٢0

العمل تكشف عن تدريب اخلرجيني للعمل
يف الشركات النفطية
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية عن اتفاقها مع وزارة النفط لتوفري فرص
عمل للخريجني يف القطاع النفطي.
وقال مدير إعالم الوزارة ،نجم العقابي ،بحسب الوكالة الرسمية :إن «وزيري العمل
والنفط ،وخالل اجتماعهما األخري ،اتفقا عىل السماح بدخول رشكات استثمارية يف
املحافظات الوسطى والجنوبية ،وإلزام الرشكات بشمول العمالة العراقية بالوظائف
بنسبة .»% 50
وأضاف أن «مراكز التدريب يف بغداد واملحافظات ستعمل عىل تدريب الخريجني من
القطاع النفطي وتأهيلهم للعمل بكفاءة يف تلك الرشكات».

إعادة افتتاح جمسري األمانة واملستنصرية
أمام حركة السري

No: 7266 Mon 15 Jun 2020

اعتقال عدد من املشتبه بهم جنوبي سامراء

دهم وتفتيش مزارع نهر الفرات وجبال هارونة يف األنبار واملوصل
بغداد /الزوراء:
نفذت قوة من الحشد الشعبي والرشطة عملية
دهم وتفتيش للمزارع املجاورة لنهر الفرات يف
االنبار لتأمني قاطع املس ٔوولية ،بينما اعتقلت
قوة اخرى عددا من املشتبه بهم بعملية دهم
وتفتيش يف ناحية يثرب جنوب سامراء.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي ،امس االحد،
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،أن “قوة من فوج
البغدادي الثاني يف الحشد الشعبي باالشرتاك مع
فوج املغاوير نفذت ،امس ،عملية دهم وتفتيش
يف املناطق واملزارع املجاورة لنهر الفرات”.
ً
وأضاف البيان أن “العملية جاءت بناء عىل
معلومات استخباراتية لتأمني القاطع من اي
نشاط ا ٕرهابي”.
من جهة متصلة ،نفذت فرقة املشاة الخامسة
عرشة ،امس األحد ،واجب بحث وتفتيش لسلسلة
جبال هارونة ،بالجان باأليمن من املوصل.
وذكر بيان للفرقة تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،إن «قوات اللواء املشاة ٧٣/فرقة املشاة
الخامسة عرشة نفذت واجب بحث وتفتيش

لسلسلة جبال هارونة التابعة لناحية العياضية
يف الجانب االيمن من مدينة املوصل وبأمرة امر
اللواء العميد نصري مهدي صالح».
وأضاف البيان أن «العملية اسفرت عن العثور

عىل قاذفة  RBG٧كانت مدفونة يف احد الكهوف
ضمن السلسلة الجبلية» ،مبينا ان «مفارز
القنابل غري املنفلقة قامت باجراء املسح امليداني
لتلك املنطقة بحثا عن املخلفات الحربية من اجل

الكشف عن مقرتح نيابي لتعليق امتحانات (البكالوريا) للثالث املتوسط
بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة الرتبية النيابية ،امس
األحد ،عن مقرتح نيابي لتعليق
االمتحانات النهائية (البكالوريا)
للصف الثالث املتوسط ،فيما أكدت
أن مجلس الوزراء سيصوت عىل هذا

املقرتح يف الجلسات املقبلة.
وقال عضو اللجنة ،عباس الزاميل،
يف ترصيح صحفي :إن «لجنة الرتبية
النيابية قدمت مقرتحا إىل وزير الرتبية
عيل حميد لتعليق امتحانات البكالوريا
للصف الثالث متوسط واالعتماد عىل

درجات نصف السنة خصوصا بعد
تفيش جائحة فريوس كورونا يف اآلونة
األخرية يف البالد».
وأضاف أن «اللجنة لديها اتفاق
مع وزير الرتبية عىل طرح املقرتح
للتصويت يف إحدى الجلسات املقبلة

النقل تعلن انتشال بانطون غارق إلعاقته
البواخر يف البصرة

بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد ،امس األحد ،عن
إعادة افتتاح مجرسي كراج األمانة
للجانب املتوجه من الغدير باتجاه
الكرادة أمام حركة السري واملرور،
فضال عن مجرس املستنرصية العمودي
عىل شارع فلسطني بالكامل.
وقالت األمانة ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه “تم إعادة افتتاح
مجرس كراج األمانة للجانب املتوجه
من الغدير باتجاه الكرادة أمام حركة
السري واملرور بعد انجاز مالكاتها يف
دائرة املشاريع أعمال الصيانة عليه
بالكامل من قشط واكساء واستبدال
مفاصل التمدد العرضية (التي مثلت
املرحلة األخرية من العمل)”.
وأشارت األمانة إىل “إعادة افتتاح

الجانب اآلخر واملعاكس من املجرس
خالل اليومني املقبلني وبالتنسيق مع
مديرية املرور العامة”.
من جهة متصلة ،اعلنت امانة بغداد،
امس االحد ايضا ،عن اعادة افتتاح
مجرس املستنرصية العمودي عىل
شارع فلسطني بالكامل.
وقالت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،إنه “تم اعادة افتتاح مجرس
املستنرصية العمودي عىل شارع
فلسطني بالكامل بعد انجاز اعمال
الصيانة عليه”.
وأضاف البيان أن “اعمال الصيانة
تمثلت باستبدال وصيانة مفاصل
التمدد العرضية ولكال الجانبني ذهابا ً
واياباً ،وبالتنسيق مع مديرية املرور
العامة”.

دياىل تصدر توجيها عاجال إليقاف “كارثة
بيئية” مصدرها بغداد
بغداد /الزوراء:
اعلن مسؤول حكومي يف دياىل ،امس االحد ،عن اصدار توجيه عاجل إليقاف
كارثة بيئية مصدرها بغداد.
وقال مدير ناحية بهرز(10كم جنوب بعقوبة) ،نزار اللهيبي ،يف حديث صحفي:
انه” اصدر توجيه رسمي بمنع تدفق الشاحنات التي تحمل عرشات االطنان من
النفايات القادمة من بغداد ورميها يف أراض زراعية يف منطقة بني زيد جنوب
ناحية بهرز”.
واضاف اللهيبي ان” ما يحصل غري قانوني ويؤدي اىل كارثة بيئية وصحية يف آن
واحد ،ناهيك عن رضره يف تدمري آالف الدونمات من أخصب أرايض دياىل”.
وأوضح أنه “سيتم مخاطبة قيادة عمليات بغداد وبقية الجهات الحكومية
املسؤولة يف العاصمة عن طريق حكومة دياىل املحلية إليقاف هذا األمر فورا نظرا
لتداعياته البيئية الخطرية الن املنطقة زراعية وتحيط بها قرى سكنية”.
وتضم مناطق بني زيد أرايض زراعية تمتد آلالف الدونمات ،وتقع جنوب بهرز
قرب الحدود مع بغداد.

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النقل العراقية ،امس االحد ،انتشال
بانطون غريق تحت الفتحة املتحركة لجرس
الشهيد كنعان الرابط بني التنومة والعشار إلعاقته
مالحة البواخر والوحدات البحرية .
وقال مدير عام رشكة املوانئ التابعة للوزارة ،اثيل
عبد عيل ،يف بيان :ان»الكوادر البحرية للرشكة
انهت عملية سحب البانطون الغارق الذي يعيق
دخول وخروج السفن من وإىل ميناء املعقل بعد
إكتمال الفتحة املالحية للجرس ،فتم انتشاله
وابعاده عن املمر املالحي لتسهيل عملية دخول
البواخر والوحدات البحرية».

من جانبه ،أكد حسني حميد ضيغم ،مدير قسم
الشؤون البحرية يف املوانئ ،ان «تضافر الجهود
وتوزيع املهام واألدوار بني األقسام املشاركة يف
هذه العملية جعل اإلنجاز بغضون ساعات ودون
أخطاء تذكر» .مشيدا ً بدور «املشاركني وحرصهم
عىل اداء واجبهم يف قسم االنقاذ البحري وشعبة
املالحة املركز وربابنة املرفأ وزمر الربط يف ميناء
املعقل».
واشار اىل ان»الكوادر الفنية استطاعت من سحب
البانطون بعد إنزال غواصني إىل أسفله وربطه
بحبال القطر وسحبه باقىص الطاقة من خالل
الساحبة املثنى ليتم ابعاده عن املمر املالحي».

القبض على عصابة للسرقة مكونة من
ثالثة أشخاص
بغداد /الزوراء:
أعلنت مكافحة اجرام بغداد ،امس االحد ،القبض عىل عصابة رسقت  50مليون دينار عراقي.
وذكرت املكافحة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :أنه «حسب توجيهات وكيل شؤون الرشطة،
وبإرشاف وتوجيه مدير مكافحة اجرام بغداد شخصيا ،تمكنت قوة من مكتب مكافحة اجرام (املنصور)
يف مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة اىل وكالة الوزارة لشؤون الرشطة يف وزارة الداخلية ،بعد التحري
وجمع املعلومات من القاء القبض عىل عصابة مكونة من ثالثة متهمني مطلوبني عن جريمة الرسقة».
وأضافت أن «أعضاء العصابة اعرتفوا بقيامهم برسقة مبلغ (خمسون مليون دينار عراقي) ،وضبطت
املبالغ املرسوقة بحوزتهم ودونت اقوالهم قضائيا باالعرتاف ،وتم اتخاذ االجراءات القانونية بحق املتهمني
وفقا ألحكام املادة ( )4٦0ق.ع».

خبري :قانون ضريبة الدخل ال يشمل
الراتب التقاعدي
بغداد /الزوراء:
أكد الخبري القانوني ،عيل التميمي ،امس
األحد ،أن قانون رضيبة الدخل لم يشمل
الراتب التقاعدي عىل وفق املادة  ٧الفقرة ٦
رقم  11٣لسنة  ،1٩٨٢فيما بني انه ال يوجد
سند قانوني ملجلس الوزراء باستقطاع رواتب
املتقاعدين.
وقال التميمي ،يف ترصيح صحفي :إن “الراتب
التقاعدي معفي من رضيبة الدخل عىل وفق
املادة  ٧الفقرة  ٦من قانون رضيبة الدخل
رقم  11٣لسنة  .”1٩٨٢الفتا إىل انه “ال يوجد
سند قانوني ملجلس الوزراء باستقطاع رواتب

املتقاعدين الن هذا النص ال يشمل الراتب
التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة وال مكافأة
التقاعدية وال اإلجازات االعتيادية”.
وأضاف “عىل ممثيل املتقاعدين أو أي متقاعد
إقامة دعوى يف القضاء اإلداري عىل رئيس
الوزراء ووزير املالية يف حال تجاوزهم عىل
نص القانوني النافذ” ،مبينا انه “ال يجوز
خرق القانون بتعليمات وزارية وإنما بقانون
فالقانون ال يعدل اال بقانون”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر فرض رضيبة
الدخل بعد تدهور اسعار النفط وحدوث عجز
مايل كبري يف املوازنة التشغيلية االتحادية.

الزراعة :اخلضروات املمنوعة من االسترياد ُتهرب عرب إيران وتركيا

بغداد /الزوراء:
أعربت وزارة الزراعة العراقية ،امس االحد،
عن أسفها إزاء ما يفعله املهربون من إرضار
باالقتصاد الزراعي ،الفتة إىل أن الخرضوات
املمنوعة من االسترياد يتم تهريبها عرب حدود
ايران وتركيا عىل شكل سلع بطرق غري
رشعية.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،حميد النايف ،يف
ترصيح صحفي :إن «الخرضوات املمنوعة من
االسترياد من قبل وزارة الزراعة بسبب تحقيق
االكتفاء الذاتي ولغرض منح الفالح العراقي
االستفادة يف بيع منتوجاته الزراعية ،يتم
تهريبها عن طريق الحدود االيرانية والرتكية
عىل شكل سلع اخرى بطرق غري رشعية».

الحفاظ عىل سالمة ابناء تلك املناطق».
من جانب اخر ،اعتقلت قوة من الحشد الشعبي
والقوات االٔمنية ،امس االحد ،عددا من املشتبه
بهم بعملية دهم وتفتيش يف ناحية يثرب جنوب
سامراء.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي ،تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،أن “قوة مشرتكة من
اللواء  41بالحشد الشعبي ،وباشرتاك فوج
طوارئ  1٣صالح الدين وقسم رشطة يثرب
واالٔمن الوطني ،نفذت عملية دهم وتفتيش
يف منطقة تل بتار بناحية يثرب جنوب
سامراء وفقا ملعلومات استخباراتية ،اسفرت
عن اعتقال عدد من املشتبه بانتما ٔيهم اىل
داعش”.
وأضاف البيان :أن “استخبارات اللواء ومكتب
جرائم يثرب حققت مع املشتبهني واعرتف
أحدهم بانتمائه لتنظيم داعش االٕرهابي وتنفيذ
عمليات ا ٕرهابية ضد الحشد الشعبي والقوات
االٔمنية ،وتم تسليمه للقضاء والجهات املختصة
واإلفراج عن املتبقني”.

وشدد عىل أنه «ال يمكن االستمرار بتهريب املواد
الزراعية اىل العراق بهذه الطريقة ،ال سيما مع
االزمة املالية العراقية وعدم قدرة البالد عىل
حفظ العملة الصعبة».
وأشار النايف إىل أن «الوزارة تريد أن يتم التعامل
مع الفالحني العراقيني ،إال أن طرق التهريب
هذه تمنعهم من ترصيف منتوجاتهم الزراعية
املمتازة».
وأوضح أن «تحقيق االكتفاء الذاتي وفرض
القانون يف املنافذ الحدودية ملنع ارساليات
الفواكه والخضار واملعلبات يسهم يف انعاش
الزراعة وتطوريها بشكل رسيع للغاية ،ويضمن
للعراق موردا اقتصاديا كبريا ال يقل اهمية عن
النفط».

ملجلس الوزراء».
وتابع الزاميل أن «وزارة الرتبية متعاونة
ولديها حرص عىل الطلبة ،خصوصا بعد
القرارات السابقة بتعليق االمتحانات
الصف السادس االبتدائي واملراحل غري
املنتهية واالعتماد عىل درجة الطالب يف

امتحانات نصف السنة».
ووافق مجلس الوزراء العراقي ،يف
وقت سابق ،عىل مقرتح وزارة الرتبية
باعتماد درجات نصف السنة بدل
اجراء االمتحانات النهائية للصف
السادس االبتدائي.

ضبط إرساليات خمالفة من احلليب
اجملفف يف طريبيل

بغداد /الزوراء:
اعادت دائرة البيطرة ،احدى دوائر وزارة الزراعة ،عدة إرساليات من الحليب املجفف ( منشأ
ايرلندي ) املخصص لالستهالك البرشي اىل بلد املنشأ مليض ثلث املدة عىل انتاج الحليب.
وقال مدير عام دائرة البيطرة ،ثامر حبيب حمزة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،ان
«املالكات البيطرية يف املحجر البيطري يف منفذ طريبيل الحدودي اعادت اربع شاحنات محملة
بالحليب املجفف عالمة ( گرين فالج ) ايرلندي املنشأ والعائدة اىل الرشكة املستوردة ( مراعي
الرافدين ) بعد ان تبني انها فرتة صالحيتها تجاوزت ثلث املدة من اإلنتاج».
وذكر املدير العام ان «مالكات املحجر البيطري يف منفذ طريبيل الحدودي تسلمت عدة نماذج من
الحليب املجفف املعد لالستهالك ،وتبني بعد الفحص انها تجاوزت ثلث مدة اإلنتاج ،ولهذا قررت
مالكات املحجر البيطري يف املنفذ اعادة جميع الكمية اىل بلد املنشأ».
واضاف ان «قرار اعادة الحليب املجفف جاء استنادا ً اىل املواصفات القياسية العاملية الخاصة
باسترياد املنتوجات الغذائية والحيوانية التي تنص عىل اعادة املنتوجات املستوردة اذا تجاوزت
ثلث فرتة الصالحية» .
وأكد «استعداد جميع املالكات البيطرية والساندة يف دائرته للوقوف سدا ً منيعا ً للحيلولة دون
دخول املواد الغذائية والحيوانية التالفة والفاسدة واملنتهية الصالحية اىل البالد حفاظا ً عىل
صحة املواطن العراقي وتعزيزا ً لالقتصاد الوطني».

جنايات نينوى حتكم باحلبس  6أشهر
حبق مدير صحة احملافظة
بغداد /الزوراء:
أصدرت محكمة جنايات نينوى ،امس األحد،
حكما بالحبس  ٦أشهر بحق مدير صحة
نينوى بتهمة رسقة مولدة.
وقال مصدر يف املحكمة ،يف ترصيح صحفي:
إن «محكمة جنايات نينوى أصدرت ،امس،

حكما بالسجن ستة اشهر بحق مدير صحة
نينوى «فالح الطائي».
وأضاف املصدر أن «الحكم جاء عىل أثر
دعوى أقيمت عليه بتهمة رسقته مولدة
صحة املنصور ونصبها أمام منزله يف حي
املالية».

اإلطاحة بشبكة لإلجتار باألعضاء
البشرية يف نينوى
بغداد /الزوراء:
كشف مصدر امني يف محافظة نينوى ،امس االحد ،عن القاء القبض عىل امرأة تقوم بالتغرير
بالفتيات لغرض استخدامهن يف امور «غري اخالقية» وبتجارة االعضاء البرشية ،مشريا اىل
القبض بوساطتها عىل عصابة مكونة من الرجال والنساء بالجرم نفسه.
وقال املصدر ،يف ترصيح صحفي :إن «مفارز وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية القت
القبض عىل امرأة تقوم باستقطاب الفتيات عن طريق اغرائهن باألموال لغرض استخدامهن
يف أمور غري اخالقية ،والتجارة باألعضاء البرشية يف مدينة املوصل مركز محافظة نينوى».
مبينا أن «القاء القبض تم استنادا ملعلومات استخبارية».
وأضاف املصدر أنه «بداللة املتهمة ،وبعد التحقيق معها ،جرى القبض عىل عصابة مكونة من
أربعة متهمني ،ثالث منهم نساء يمارسن الجرم نفسه» .منوها اىل انه «جرى تدوين أقوال
املتهمني الذين اعرتفوا بعملهم ،وإحالتهم للقضاء إلكمال أوراقهم التحقيقية».
وكانت الجرائم التي تستهدف النساء قد زادت يف عموم العراق ،وكذلك يف نينوى ،إذ أفادت
رشطة املحافظة يف نهاية ايار املايض بأن طفلة يف الثامنة من عمرها وجدت مقتولة يف أحد
هياكل الدور غري املكتملة يف املحافظة ،مضيفة أن أحد أقارب الفتاة مسؤول عن قتلها ،الفتة
اىل ان الجريمة هي الثانية يف الشهر نفسه.
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بغداد /الزوراء:
دع�ا م�رف الرافدي�ن،
أمس األح�د ،موظف�ي دوائر
الدول�ة املوطن�ة رواتبهم عىل
املرف للدخ�ول واالستفادة
م�ن الخدم�ات املرفية عرب
املنصة االلكرتونية.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي
للم�رف ،يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه :إن
«املنص�ة االلكرتوني�ة فيه�ا
العديد من املميزات التي تتعلق
بتقدي�م املنتج�ات والخدمات

اخنفاض مؤشرات سوق العراق
لألوراق املالية

بغداد /الزوراء:
اغلق م�ؤرش االسعار يف سوق
الع�راق ل�الوراق املالية ،امس
االح�د ،منخفض�ا ً بنسب�ة
(.)0.31%
وج�اءت م�ؤرشات الت�داول
لس�وق العراق ل�أوراق املالية
لي�وم ام�س االح�د كم�ا ييل:
بل�غ ع�دد االسه�م املتداول�ة
سهم�ا،
()258,210,869
بينم�ا بلغ�ت قيم�ة االسه�م
( )208,455,800دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االسع�ارISX
 60يف جلس�ة ام�س ع�ىل
( )423.35نقط�ة منخفض�ا
بنسب�ة ( )0.31%عن اغالقه
يف الجلس�ة السابق�ة البال�غ
( )424.67نقطة.
وتم ت�داول اسهم ( )16رشكة

م�ن اص�ل ( )104رشك�ة
مدرج�ة يف الس�وق ،واصب�ح
عدد الرشك�ات املوقوفة بقرار
من هيئ�ة االوراق املالية لعدم
التزامه�ا بتعليم�ات االفصاح
املايل ( )22رشكة.
وبلغ عدد االسهم املشرتاة من
املستثمري�ن غ�ر العراقيني يف
الس�وق النظامي ( )30مليون
سهم بقيمة بلغت ( )19مليون
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ ()5
صفقات عىل اسهم رشكتني .
بينما بلغ ع�دد االسهم املباعة
من املستثمرين غر العراقيني
يف السوق النظامي ( )200الف
سهم بقيمة بلغت ( )1مليون
دينار من خ�الل تنفيذ صفقة
واح�دة ع�ىل اسه�م رشك�ة
واحدة.

www.alzawraapaper.com

كشفت عن موارد غري نفطية كفيلة بدعم اخلزينة بأموال كبرية

الرافدين يدعو املوظفني لالستفادة
من خدماته املصرفية إلكرتونيا

للموظفني واملتقاعدين ،حيث
بإمك�ان املوظ�ف أو املتقاعد
االستع�الم ع�ن املنص�ة ع�ن
طري�ق املوباي�ل وبواسط�ة
الراب�ط اآلت�يhttps:// :
.»qi.iq/loans
وأشار إىل أن «املرف استخدم
التكنولوجيا الحديثة املتطورة
لهذه املنص�ة ،وعىل املوظفني
أو املتقاعدي�ن االستف�ادة
من هذه التقني�ة االلكرتونية
للحص�ول ع�ىل الخدم�ة التي
تلبي متطلباته».

االقتصاد النيابية :االقرتاض احمللي واخلارجي يرهن األجيال
املقبلة ويثقل كاهل البلد
بغداد /الزوراء:
اك�دت لجن�ة االقتص�اد واالستثمار
النيابية أن االقرتاض املحيل والخارجي
يرهن األجيال القادمة ،ويرتب أعباء
كبرة عىل كاه�ل االقتصاد العراقي.
وفيما اوضحت أن بإمكان الحكومة
الخ�روج من محنة دف�ع الرواتب إذا
هيمنت ع�ىل عدة موارد غر نفطية،
اش�ارت اىل ان اللج�وء اىل استقطاع
الروات�ب كما حدثت أخ�را دليل عىل
ضع�ف الحكومة بالتحك�م عىل تلك
املوارد.
وق�ال عض�و لجن�ة االقتص�اد
واالستثم�ار النيابي�ة ،عط�وان
العطوان�ي ،امس االح�د ،يف تريح
صحف�ي :إن “تسديد الرواتب واجب
ع�ىل الحكومة ،وعج�ز املوازنة يحل
بطريق�ة أخرى” ،معرب�ا عن رفضه
ل�”ره�ن اقتص�اد البل�د بق�روض
خارجية تثق�ل األجيال القادمة دون
تقدي�م دراس�ة حقيقي�ة إىل مجلس
النواب”.
وأض�اف أن “الربمل�ان يعط�ي اإلذن
للحكومة االقرتاض محليا وخارجيا
متى ما تكون هناك مشاريع جاهزة
وح�ارضة” .الفت�ا إىل أن “االقرتاض
م�ن أجل تموي�ل الروات�ب سيعرض

البلد ملشكلة كبرة”.
م�ن جهته�ا ،أك�دت عض�و لجن�ة
االستثم�ار النيابي�ة ،ن�دى ش�اكر
ج�ودت ،أم�س األح�د ،أن بإمك�ان
الحكوم�ة الخ�روج م�ن محنة دفع
الروات�ب إذا هيمنت ع�ىل عدة موارد
غ�ر نفطية ,مشرة اىل ان اللجوء اىل

استقطاع الروات�ب كما حدثت أخرا
دليل عىل ضع�ف الحكومة بالتحكم
عىل تلك املوارد.
وقالت ج�ودت ،يف تريح صحفي:
ان “استقطاع جزء من الرواتب دليل
عىل ضع�ف الحكومة وانها تعمل اىل
اق�رب الحل�ول الجاه�زة ،وذلك كما

بغداد /الزوراء:
ح�ذر الخب�ر االقتص�ادي ،وسام
التميم�ي ،م�ن فساد م�ايل كبر يف
مختل�ف مؤسس�ات الدولة بسبب
عدم وجود موازنة يعرف من خاللها
االم�وال املروفة داخ�ل الوزارات
والدوائر ،الفتا اىل ان الرقابة مازالت
دون املست�وى املطلوب م�ع بداية

تشكيل الحكومة.
وقال التميمي ،يف تريح صحفي:
ان “عدم اق�رار املوازنة سيؤدي اىل
ضي�اع الكثر م�ن االم�وال ،حيث
ال توج�د حساب�ات ع�ىل مايدخ�ل
للخزينة وما يخرج منها”.
واض�اف ان “وض�ع البل�د اختلف
كث�راً ،ويف حال استم�رار الرف

بنظ�ام  1ع�ىل  12ف�أن الكثر من
املش�اكل ستح�دث يف ق�ادم االيام،
خاصة ان هناك الكثر من املتعينني
الجدد من�ذ  2019لم ت�رف لهم
رواتب يف وقت تحتاج الحكومة اكثر
من  4مليار دوالر ش�هريا عىل اقل
تقدير لتغطية رواتب املوظفني”.
وبني ان “بق�اء الوضع عىل ما هو

بغداد /الزوراء:
كشف�ت لجن�ة الخدم�ات واإلعمار
النيابي�ة ،ام�س األحد ،ع�ن واردات
وصفته�ا ب�»الحقيقي�ة» للمناف�ذ
الحدودية ،مؤكدة أن  13مليار دوالر
م�ن واردات املنافذ السنوية ال تدخل
إىل خزينة الدولة.
وق�ال عض�و اللجنة ،م�رض خزعل
االزيرج�اوي ،يف تري�ح صحف�ي:
إن «عملي�ة تقيي�م واردات املناف�ذ
الحدودي�ة تك�ون م�ن خ�الل بي�ع
العمل�ة األجنبية ،وع�ىل أساس ذلك
فإن العراق يستورد البضائع سنويا

إنش�اء صندوق سيادي للتعام�ل مع مثل هذه
األزمات».
وأض�اف «لقد تأث�ر العالم كله بأزم�ة النفط،
ولك�ن معظم ال�دول لديها سيول�ة خصصتها
إلنقاذ اقتصاداتها ،عىل عكس بغداد» .موضحا
أن�ه «يمكن للعراق االق�رتاض من البنك الدويل،
وكذل�ك م�ن البنوك املحلي�ة ،لقد فعل�ت بغداد
ذلك بالفعل ،ولك�ن يبقى السؤال :هل ستكون
الحكوم�ات قادرة عىل تسدي�د هذه القروض؟

من الخارج بأكث�ر من  15مليار ،إال
أنه�ا ال تدخ�ل ك�واردات إىل خزين�ة
الدولة».
وأض�اف أن «األم�وال الت�ي تدخ�ل
سنوي�ا إىل خزين�ة الدول�ة تق�در
بملياري دوالر ،إال أن  13مليار دوالر
من واردات املنافذ الحدودية ال تدخل
إىل حزين�ة الدول�ة ،إنم�ا تذه�ب إىل
جيوب الفاسدين».
ودع�ا االزيرج�اوي الحكوم�ة إىل
«التدخ�ل وفتح تحقي�ق ،والسيطرة
عىل املنافذ الحدودية وإبعاد الجهات
السياسي�ة ومحاسب�ة الفاسدي�ن

ومحاكمتهم».
وتفيد تقارير صحفية بأن الحكومة
العراقي�ة ستك�ون غر ق�ادرة عىل
دف�ع رواتب موظفي القط�اع العام
خ�الل الشهور القادمة ،وربما كذلك
ل�ن تتمك�ن من دف�ع رواتب ش�هر
حزي�ران ،بسبب املشاكل املالية التي
تعان�ي منها الب�الد نتيج�ة الفساد
وفش�ل التخطي�ط االقتص�ادي،
وانهي�ار أسع�ار النفط ال�ذي يمثل
 90%م�ن االقتص�اد العراق�ي ،بعد
انخف�اض الطلب عليه بسبب تفيش
فروس كورونا املستجد.

نحن نتحدث عن أرقام كبرة هنا».
ورصح «ع�ىل األرج�ح ،ستم�دد الحكومة عدد
أيام ش�هر العم�ل مقابل الرات�ب نفسه ،وعىل
سبيل املث�ال ،سيغطي الراتب نفسه  35إىل 40
يومً ا بدالً من  30يومً ا».
وأف�اد تقرير للبنك ال�دويل أن العجز يف امليزانية
العراقية قد يتجاوز  20مليار دوالر ،كما تراجع
االقتصاد بأكثر من  ،% 9.7مما أدى إىل حدوث
فجوة مالية عميقة ،وليس من الواضح متى أو

كيف يمكن ملؤه يف وق�ت تشهد البالد ارتفاعا
يف أرقام العاطلني عن العمل.
ويتوق�ع االقتصادي�ون العراقي�ون أن تق�دم
الحكوم�ة ميزاني�ة  85ملي�ار دوالر تتضم�ن
توقع�ات متفائل�ة تبل�غ  60ملي�ار دوالر م�ن
اإلي�رادات ،كما وعد الرئي�س األمركي ،دونالد
ترام�ب ،بتقديم مساعدة مالية لرئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ،دون تحدي�د مبل�غ أو
طبيعة الدعم.

جلنة برملانية :البقاء بدون إقرار املوازنة يشكل بابا وتشجيعا على الفساد
وب�ني ان “بق�اء الحكوم�ة به�ذا
الوض�ع ،وم�ن دون اي�ة موازن�ة،
يشكل بابا ً من ابواب الفساد ،بعيدا
عن اي برنام�ج حكومي ،حيث ان
من الخطأ البقاء من دون اقرار أية
موازنة”.
م�ن جان�ب اخ�ر ،استبع�د عضو
اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،جم�ال
كوجر ،ام�س األحد ،ع�ودة رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
إىل خي�ار االستقطاع م�ن الرواتب
لحل أزم�ة السيول�ة النقدية ،فيما
ق�دم ع�ددا ً م�ن املقرتح�ات لح�ل
األزم�ة .وق�ال كوج�ر ،يف حدي�ث
صحفي :إن «خطوة رئيس الوزراء
بالبدء يف االستقطاعات من الطبقة
الهش�ة يف املجتم�ع وه�ي روات�ب
املتقاعدين لم تك�ن خطوة موفقة
وأعطت درس�ا ً مهم�ا ً للحكومة»،
مبين�ا ً أن «الحكوم�ة بح�ال بدأت
باالستقطاع�ات م�ن الدرج�ات
الخاصة والرئاسات الثالث والوزراء
والن�واب فإن وق�ع االستقطاعات
م�ن باق�ي الدرجات سيك�ون أقل

عليه ينذر بفساد كبر يف وزارات
ودوائر الدولة ،حيث ال رقيب وال
حسيب ،وال توجد اموال معلومة
الدخول والخروج ،وبالتايل فأن
العام املقبل ستخلق فيه مشكلة
مالية كبرة يف حال لم يتم اقرار
موازنة للعام الجاري”.

الكشف عن  13مليار دوالر «ال تدخل خزينة الدولة» سنويا

استبعدت العودة لالستقطاع وقدمت مقرتحات حلل األزمة
بغداد /الزوراء:
بين�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ان
ع�دم اق�رار موازنة للع�ام الجاري
سيشجع ع�ىل الفساد بشكل اكرب،
الفت�ا اىل ان الحكوم�ة تق�ود البلد
بطريق�ة ش�به تري�ف اعم�ال.
وفيم�ا استبع�دت ع�ودة رئي�س
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي
إىل خي�ار االستقطاع م�ن الرواتب
لحل أزم�ة السيولة النقدية ،قدمت
عددا ً من املقرتحات لحل األزمة.
وقال عض�و اللجنة املالية النيابية،
النائ�ب جم�ال احم�د ،يف تري�ح
صحفي :ان “تري�ح وزير املالية
واض�ح ،واك�د في�ه ان  2020ل�ن
يشه�د اقرار موازن�ة ،وبالتايل فأن
الحكوم�ة ستكون ش�به تريف
اعم�ال يومي�ة وب�دون برنام�ج
حكومي”.
واضاف ان “الحكومة ستعمل عىل
وفق آليات  2019وبوضع مختلف،
وبالتايل ف�أن الحكومة الجديدة لن
تك�ون له�ا اولوي�ات او حسابات
ختامية”.

حصل مؤخرا م�ن استقطاع لرواتب
املتقاعدين الذي تراجعت عنه وسط
ضغط شعبي ونيابي”.
وأضاف�ت ان “هن�اك م�وارد نفطية
وغر نفطي�ة بإمكانه�ا ان تدر عىل
الخزين�ة أم�وال كب�رة ج�دا إذا م�ا
كان�ت الحكوم�ة ج�ادة يف تج�اوز

األزم�ة االقتصادي�ة ،ومنه�ا استالم
مبل�غ النفط م�ن اإلقليم ع�ىل وفق
االتفاقي�ات بني الحكوم�ة واإلقليم،
وكذل�ك الهيمن�ة الج�ادة وتطبي�ق
الحوكم�ة للمناف�ذ الحدودية الربية
والبحرية واملط�ارات يف عموم البالد
بم�ا فيه�ا مناف�ذ اإلقلي�م ،وكذل�ك
السيطرة ومحاسبة رشكات الهاتف
النق�ال واالنرتني�ت واستحص�ال
األموال املستحقة عىل تلك الرشكات،
والتفك�ر بإنش�اء رشك�ة وطني�ة
بالهات�ف النقال وإلغ�اء العقود مع
الرشكات التي تعمل حاليا”.
وتابعت ج�ودت ان “ع�ىل الحكومة
إيق�اف بي�ع م�زاد العمل�ة يف الوقت
الح�ارض ،لكونه�ا أصبح�ت عملية
لتهريب العملة الصعبة خارج البالد،
ويف ح�ال استمراره�ا يج�ب معرفة
امل�واد والبضائ�ع الت�ي يت�م سحب
العملة من قبل التجار لغرض جلبها
للبلد يوجب احتس�اب الرضيبة عىل
البضائ�ع وامل�واد التي سيت�م جلبها
داخل البالد والتأكد منها”.
مشرة إىل ان “هذه اإلجراءات لو تمت
بشكل ش�فاف وبعيدة ع�ن الفساد
سوف لن تحرج الحكومة من اإليفاء
برواتب املوظفني وغرهم».

اقتصادي حيذر من فساد مالي كبري خالل الـ  6أشهر املقبلة

خبري :بغداد فشلت بإنشاء صندوق سيادي للتعامل مع األزمات
بغداد /الزوراء:
أك�د أستاذ العلوم السياسي�ة يف جامعة بغداد،
ح�ازم الشم�ري ،ان بغ�داد فشل�ت بإنش�اء
صن�دوق سي�ادي للتعامل مع األزم�ات ،وذلك
بسبب املش�اكل املالية التي عان�ت منها خالل
السنوات املاضية.
وق�ال ح�ازم الشم�ري ،يف تري�ح صحفي:
إن�ه «بسبب املش�اكل املالية الت�ي عانت منها
بغ�داد خ�الل السن�وات املاضي�ة ،فشل�ت يف
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مصايف الوسط تكشف عن خطة
لتطوير وحدات الدهون

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت رشكة مصايف الوسط ،امس األحد،
عن خطة لتطوير وح�دات إنتاج الدهون،
فيما أش�ارت إىل العمل عىل توليد الكهرباء
ذاتيا ً.
وق�ال مدير مص�ايف الوسط ،عائ�د جابر،
بحس�ب الوكالة الرسمية ،إن�ه «تم وضع
خطة لتطوي�ر وحدات الده�ون املوجودة
ضمن رشكة مصايف الوسط وهي الوحيدة
التي تنتج الزي�وت األساسية للسيارات»،

مبين�ا أن «الخط�ة بالتع�اون مع رشكات
أجنبية رصينة».
وأض�اف أن «الرشك�ة يف ص�دد إنش�اء
مشاريع عدة ،م�ن بينها مرشوع املولدات
الكهربائية بسعة  18ميكا واط يف مصفى
الدورة».
وأوضح أن «مصف�ى الدورة ،حاليا ،يعمل
ع�ىل توليد الكهرب�اء ذاتي�ا والفائض من
رشكة مصايف الوسط يتم إضافته للشبكة
الوطنية لدعم الكهرباء املجهزة».

املركزي يبيع  224مليون دوالر يف
مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي ،امس
االحد ،ع�ن بيعه أكثر م�ن  224مليون
دوالر ،وبمشارك�ة  36مرفا .وبلغت
مبيعات البنك ،يوم ام�س 224 ،مليونا
و  170ال�ف دوالر غطاه�ا البنك بسعر
رصف اس�اس بل�غ  1190دين�ار ل�كل
دوالر .وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزيز
االرص�دة يف الخارج عىل ش�كل حواالت

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

واعتمادات ،والتي غطاها البنك بالكامل
بسعر رصف بلغ  1190دينار لكل دوالر
واح�د ،قد بلغ�ت اكثر م�ن 196مليون
دوالر .أم�ا اجمايل البي�ع النقدي فكان
اكث�ر من  22ملي�ون دوالر .فيما بلغت
اجمايل املبيعات الكلية .224,170,352
فيما لم تتقدم اي من املصارف ال�بالغة
 36مرف�ا املشارك�ة يف م�زاد العملة
باي عروض لبيع الدوالر.

THE REPUBLIC OF IRAQ
WASIT PROVINCE
العدد1708:
تنويــــه
التأريخ2020/6/13 :
م/متديد اعالنات

الحاق�ا بتنويهن�ا املرق�م  1562يف  2020/5/13و
باعالناتن�ا املرقم�ة  1342و  1334يف 2020/4/26
ولغ�رض اتاح�ة الفرص�ة الش�رتاك اك�رب ع�دد من
املناقص�ني تقرر تمديد فرتة تقديم العطاءات ليكون
موعد الغلق ي�وم الخميس املصادف 2020/6/18
للمناقصات املبينة ارقامها ادناه -:

تأثرا ً مما حصل» .وأضاف كوجر:
«ال نتعقد أن رئيس الوزراء سيعود
للج�وء إىل خي�ار االستقط�اع مرة
أخرى بعد ما حصل ،وبحال اللجوء
الي�ه فإن�ه سينح�ر بالدرج�ات
العلي�ا فقط» ،الفت�ا ً إىل أن «رؤيتنا

ب�أن االستقطاع لن يح�ل املشكلة
الفعلي�ة ع�ىل األرض ،لك�ن الح�ل
يكون م�ن خالل مواجه�ة الفساد
والب�دء بتصحي�ح مس�ار الدول�ة
االقتصادي وإعادة هيكلة السياسة
االقتصادية للدولة» .ومىض كوجر

إىل القول :إن «الكاظمي بحاجة إىل
دعم الش�ارع العراق�ي واملرجعية
والصالح�ني يف مجل�س الن�واب،
وبدون طرح سياس�ات اقتصادية
سليم�ة فل�ن يحص�ل ع�ىل ه�ذا
الدعم».

ت
1
2
3
4
5
6

رقم املناقصة
2019/8/88
2019/8/93
2019/16/104
2019/16/103
2019/7/107
2019/7/109

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

أصفر وأمحر

مدرب فريق اجليش بكرة اليد يصاب
بكورونا

بغداد /متابعة الزوراء
أصيب مدرب فريق كرة اليد بنادي الجيش ،حردان عزيز بفريوس كروونا املستجد “كوفيد
.”١9وقال مصدر مقرب من املدرب إن “مدرب فريق كرة اليد يف نادي الجيش ،حردان عزيز
ظهرت عليه اعراض اإلصابة بفريوس كورونا”.
وأضاف أن “عزيز اجرى الفحوصات الطبية لتظهر النتائج إيجابية وتؤكد اصابته بفريوس
كورونا” ،مبينا ً ان “املدرب يخضع للحجر الصحي االن رفقة عائلته”.
وكان النجم الدويل السـابق بكـرة القدم احمد رايض ،قد تأكـدت اصابته بفريوس كورونا
اول امس السبت.
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الرجوب وآل ثاني يعزيان بوفاة علي هادي

محودي وحسن يؤكدان وقوف األوملبية مع أمحد راضي يف أزمته الصحية

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إتصل رئيس اللجنة األوملبية الوطنية
العراقية رعد حمودي بالالعب الدويل
الكبري أحمد رايض لالطمئنان عىل
وضعه الصحي بعد رقوده بمستشفى
النعمان الصابته بفايروس كورونا
مؤكدا ً له وقوف اللجنة األوملبية معه يف
أزمته الصحية.

وتمنى حمودي ان يكتسب رايض الشفاء
األتمّ ،بحول الله وقوّته ،ليعود معاىف
لعائلته و أهله وجماهريه ،ونشاطه
الريايض الفاعل.
اىل ذلك إتصل النائب األول لرئيس
اللجنة فالح حسن برايض أيضا ً مؤكدا ً
دعم البيت األوملبي العراقي له بكل ما
يستطيع من أجل سالمته ومعافاته

الضائقة املالية تهدد حتضريات أسود
الرافدين قبل تصفيات املونديال
بغداد /متابعة الزوراء
تواجه اللجنة التطبيعية يف االتحاد العراقي لكرة القدم،
ضائقة مالية كبرية بسبب الظروف التي تشهدها البالد يف
ظل األزمة االقتصادية وجائحة كورونا.
وينتظر املنتخب الوطني لكرة القدم ،استحقاقات مهمة
من مباريات ودية وخوض مباريات التصفيات املزدوجة
املؤهلة لنهائيات كأس العالم  ٢٠٢٢وكأس آسيا .٢٠٢3
وتعاني الهيئة التطبيعية يف االتحاد العراقي لكرة القدم من
أزمة مالية بسبب الظرف العام يف البلد».
وأضافت املصادر ،أن «الهيئة وخالل حديثها مع النائب األول
لرئيس الربملان حسن الكعبي ،أبلغته بهذه الضائقة التي
ستؤثر كثريا ً عىل مستقبل املنتخب الوطني يف التصفيات
املزدوجة املؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا».
وبينت أن «الهيئة تسعى اىل تجديد عقد مدرب املنتخب
الوطني رسيتشكو كاتانيتشش ،لكنها ال تمتلك األموال بل
هي ال تمتلك أموال دفع رواتب املوظفني بسبب االزمة».
تجدر اإلشارة اىل ان املنتخب الوطني سيخوض أكثر من
مباراة ودية استعدادا ً للتصفيات التي ستستأنف من جديد
خالل شهر ترشين األول املقبل.

النجم بشار رسن يستعد للدوري
اإليراني بتدريبات مكثفة
بغداد /متابعة الزوراء
املنتخب
نجم
خاض
الوطني لكرة القدم ونادي
بريسبوليس اإليراني ،بشار
رسن ،تدريبات مكثفة مع
فريقه.
وقال رسن إنه “منذ وصويل
اىل إيران وانا اواصل التدريبات
املكثفة استعدادا ً ملنافسات
الدوري اإليراني املمتاز”.

وأضاف “ تقسمت التدريبات
بني الصالة الرياضية وعىل
أرضية امللعب ،حيث خضت
تدريبات بناء االجسام وايضا ً
التدريبات الجماعية ملدة ١٠٠
دقيقة من اجل الوصول اىل
الجاهزية التامة”.
تجدر اإلشارة اىل ان الدوري
اإليراني سينطلق يف الـ٢٤
من شهر حزيران الجاري.

باذن الله.
من جانبه أشاد رايض برئيس اللجنة
األوملبية ونائبه ملوقفيهما إزائه قائالً
«هذا ما ننتظره من النجوم الكبار
وقادة الحركة الرياضية يف مثل الظرف
الوبائي العصيب الذي يحياه الوطن
ومجمل العالم».
وكان النجم الكروي الكبري أحمد رايض

نقل اىل مستشفى النعمان إثر ثبوت
إصابته بالفايروس محاطا ً باهتمام
حكومي وأوملبي جا ّدين ،ومتابعة
جماهريية عريضة.
ويف شأن منفصل تقدم اللواء جربيل
الرجوب ،رئيس االتحاد الفلسطيني
لكرة القدم ،بخالص التعزية وأصدق
مشاعر املواساة إىل الهيئة التطبيعية

والوسط الريايض العراقي ،بوفاة املدرب
عيل هادي ،سائلني الباري عز وجل أن
يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
يذكر ان هادي تويف يوم يوم الجمعة
املايض عن عمر ناهز الـ  53عاماً ،بعد
إصابته بفايروس.
كما بعث الشيخ حمد بن خليفة بن
أحمد آل ثاني ،رئيس االتحاد القطري

لكرة القدم ،بربقية تعزية ومواساة إىل
الهيئة التطبيعية ،بوفاة املدرب عيل
هادي ،الذي تويف يوم الجمعة املايض
عن عمر ناهز الـ  53عاماً ،بعد إصابته
بفريوس كورونا.
وقام مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم
رسيتشكو كاتانيتش ،بتعزية الجماهري
العراقية بوفاة املدرب عيل هادي.

حبضور ممثل العراق ..احتاد غرب آسيا يناقش مواعيد بطوالته الكروية
بغداد /متابعة الزوراء
بحث اتحاد غرب آسيا لكرة القدم مع
االتحادات األهلية املنضوية تحت مظلته
املستجدات التي طرأت عىل النشاطات
املشرتكة ،التي كانت توقفت بسبب
جائحة كورونا.
وعقد األمني العام لاتحاد غرب آسيا
خليل السالم وأمناء رس هذه االتحادات
اجتماعا ً (عن بُعد) ،تم خالله استعراض
األوضاع العامة وتحديدا ً فيما يتعلق
بالنشاطات الكروية داخل اإلقليم،
سوا ًء تلك التي تم تحديد موعد عودتها
أو املواعيد املقرتحة لذلك.
وحرض االجتماع أمناء الرس :سمر نصار
(األردن) ،سوزان شلبي (فلسطني)،
محمد هزام الظاهري (اإلمارات)،
إبراهيم البوعينني (البحرين) ،ابراهيم
القاسم (السعودية) ،ابراهيم أبا زيد
(سوريا) ،محمد فرحان عبيد (العراق)،
ُ
(عمان) ،منصور
سعيد البلويش
األنصاري (قطر) ،صالح القناعي
(الكويت) ،جهاد الشحف (لبنان)،
حميد الشيباني (اليمن).
وناقش املجتمعون سبل التنسيق املبارش
بني جميع األطراف بما يراعي إعادة
جدولة البطوالت املدرجة عىل أجندة
اتحاد غرب آسيا وتلك لدى روزنامة
االتحادات األهلية بصورة مناسبة
تضمن عدم حدوث أية تداخالت ،إىل
جانب استطالع برامج البطوالت التي
ينظمها االتحاد اآلسيوي عىل صعيد
األندية واملنتخبات.
وإىل جانب ذلك ،جرى الوقوف عىل
آخر مستجدات بطولة الرجال العارشة
املقررة تحت ضيافة االتحاد اإلماراتي،
وما تم إنجازه من ترتيبات بني األطراف
املعنية حتى اآلن ،واتفق املجتمعون
عىل أهمية هذه البطولة وقيمتها

الفنية العالية وإسهاماتها الكبرية عىل
منتخبات اإلقليم وتحديدا ً أنها ستشهد
مشاركة  ١٢اتحادا ً يمثلون كافة
االتحادات املنضوية تحت مظلة اتحاد
غرب آسيا :البحرين والعراق واليمن
وسوريا ولبنان ُ
وعمان وقطر والكويت
والسعودية واألردن وفلسطني ،إضافة
إىل املنتخب اإلماراتي الذي يشارك
ألول مرة بالتزامن مع قيام اتحاده
باستضافة البطولة ألول مرة كذلك.
وتقرر باإلجماع ،تفويض األمانة
العامة لاتحاد غرب آسيا واألمانة
العامة لالتحاد اإلماراتي ورشكة
للتسويق ،لعقد سلسلة من االجتماعات
التنسيقية القادمة لبحث أية تطورات
قد تصيب البطولة ،مع األخذ بعني
االعتبار مراجعة موعد إقامتها الذي
تم تحديده يف وقت سابق مطلع العام
املقبل ،واحتماالت اختيار موعد جديد
ومناسب لها يراعي التزامات جميع
االتحادات األعضاء ،ويتوافق مع
األجندتني القارية والدولية ،يف ظل ما
فرضه الوضع الراهن من تغيري إجباري
عىل كافة برامج االتحادات وما رافق
ذلك من ازدحام يف نشاطاتها ،بسبب
تداعيات وباء كورونا.
كما تم بعد ذلك ،مراجعة تفاصيل
البطولة الثامنة للناشئني التي كان
من املقرر إقامتها يف السعودية نيسان
املايض ،وكذلك البطولة الثانية للشباب
التي كانت ستقام يف األردن آذار
املايض.
وجرى التأكيد عىل أهمية إقامة هاتني
البطولتني يف مواعيد مالئمة توفر
فرصة للمنتخبات املشاركة بهما
خوض مباريات تنافسية ترفع من
وترية استعداداتها وقبل فرتة زمنية
ليست طويلة تسبق ظهور بعضها يف

نهائيات آسيا للشباب التي ستجري
يف أوزبكستان يف الفرتة من  ١٤إىل 3١
ترشين األول /أكتوبر املقبل ،ونهائيات
الناشئني املقررة يف البحرين اعتبارا ً من
 ٢5ترشين الثاني /نوفمرب املقبل ،إىل
جانب دراسة مكان إقامة البطولتني
اإلقليميتني مجددا ً واختيار دول مضيفة
تساعد املنتخبات املشاركة عىل تقليص
أعباء السفر والتنقل قدر اإلمكان.
ويشارك يف بطولة الشباب الثانية ٦
منتخبات هي :اإلمارات ،فلسطني،
العراق ،البحرين ،لبنان والسعودية،
كما كانت  ٤منتخبات أكدت مشاركتها
يف بطولة الناشئني الثامنة وهي:

العراق،

السعودية (املستضيف)،
فلسطني والبحرين.
كما تم التطرق إىل بطولة املنتخبات
األوملبية الثانية التي كان من املفرتض
أن تنطلق يف أيلول /سبتمرب املقبل
وفق آلية ترتكز عىل إقامة مبارياتها
عىل امتداد أيام فيفا يف  ٢٠٢٠و٢٠٢١
وبمبدأ تبادل الزيارات بني املنتخبات
املشاركة ،وجرى استعراض الصعوبات
التي قد تعرتض إقامتها هذا العام
بهذه اآللية وخصوصا ً يف ظل االزدحام
املتوقع وضغط املباريات الذي ستشهده
أيام فيفا بسبب التوقفات السابقة،
واالتفاق مبدئيا ً عىل ترحيلها إىل العام

املقبل وعىل أن يحسم ذلك يف ضوء
التطورات والنقاشات الالحقة.
وفيما يتعلق بنشاطات كرة القدم
النسوية ،حيث بطوالت :الثالثة
للناشئات املقررة يف الكويت ترشين
األول /أكتوبر  ،٢٠٢٠الثالثة للشابات
يف اإلمارات ترشين الثاني /نوفمرب
املقبل ،أندية السيدات الثانية يف األردن
كانون األول/ديسمرب ،تم االتفاق
عىل مناقشتها بشكل مستفيض عرب
اللجنة النسوية يف اتحاد غرب آسيا
خالل اجتماع يعقد الحقاً ،كما تم
بحث إمكانية إقامة بطولة كرة القدم
اإللكرتونية عىل مستوى اإلقليم.
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ﺣﻘﻖ ﺑﺎﻳـﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴـﺦ اﻟﻔﻮز ﻋـﲆ ﺿﻴﻔﻪ
ﺑﻮروﺳـﻴﺎ ﻣﻮﻧﺸـﻨﻐﻼدﺑﺎخ  2-1ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
 31ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻷﻤﻟﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﻛﺎن ﺑﻮروﺳـﻴﺎ ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ
إﱃ ”ﻓﺮﻣﻠـﺔ“ اﻟﻨـﺎدي اﻟﺒﺎﻓـﺎري وإرﻏﺎﻣـﻪ
ﻋﲆ اﻟﺘﻌﺎدل ،ﻟﻜﻦ ﻏﻮرﻳﺘﺴـﻜﺎ ﺳﺠﻞ ﻫﺪف
اﻟﻔﻮز ﻗﺒﻞ أرﺑﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻤﻟﺒﺎراة.
وﻛﺎن اﻟﻨـﺎدي اﻟﺒﺎﻓﺎري اﻟﺒﺎدئ ﺑﺎﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ
ﻋﱪ ﻻﻋﺐ وﺳﻄﻪ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻳﻮﺷﻮا زﻳﺮﻛﺰي
ﻣﺴـﺘﻐﻼ ﺧﻄﺄ ﻓﺎدﺣـﺎ ً ﻟﺤﺎرس ﺑﻮروﺳـﻴﺎ
ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ اﻟﺴـﻮﻳﴪي ﻳﺎن ﺳﻮﺳﻮر
) ،(26ورد اﻟﻀﻴـﻮف ﺑﻌـﺪ  11دﻗﻴﻘﺔ ﻋﱪ
اﻟﻨﺮﻴان اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻫﺰ اﻤﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺪوﱄ
اﻟﻔﺮﻧـﴘ ﺑﻨﺠﺎﻣـﺎن ﺑﺎﻓﺎر ﺷـﺒﺎك اﻟﻌﻤﻼق
ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻧﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ).(37
وﻧﺠﺢ ﻏﻮرﻳﺘﺴـﻜﺎ ﰲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺪف اﻟﻔﻮز
ﻣﺴـﺘﻐﻼً ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻓﺎر ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ
ﺑﻴﻤﻨﺎه داﺧﻞ اﻤﻟﺮﻣﻰ.
وﻋﺰز ﺑﺎﻳـﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻣﻮﻗﻌـﻪ ﰲ اﻟﺼﺪارة
ﺑﺮﺻﻴـﺪ  73ﻧﻘﻄـﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈـﺎ ً ﻋـﲆ ﻓﺎرق
اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴـﺒﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺼﻠـﻪ ﻋﻦ ﻣﻄﺎرده
اﻤﻟﺒـﺎﴍ ﺑﻮروﺳـﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧـﺪ اﻟﻔﺎﺋـﺰ
ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﻋﲆ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻮرﺗﻮﻧﺎ دوﺳﻠﺪورف
1ﺻﻔﺮ ،وﺑﺎت ﻋﲆ ﺑﻌﺪ ﻧﻘﻄﺘﻦﻴ ﻓﻘﻂ ﻣﻦاﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.
وﻳﻤﻠـﻚ ﺑﺎﻳـﺮن ﻓﺮﺻـﺔ اﻟﺘﺘﻮﻳـﺞ ﺑﺎﻟﻠﻘـﺐ
اﻟﺜﻼﺛـﺎء اﻤﻟﻘﺒﻞ ﰲ ﺣﺎل ﻓـﻮزه ﻋﲆ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻓﺮﻴدر ﺑﺮﻳﻤﻦ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺎدل أو اﻟﺨﺴـﺎرة
ﻗـﺪ ﻳﻀﻤﻨـﺎن ﻟﻪ اﻟﻠﻘـﺐ ﰲ ﺣﺎل ﺗﻌـﺎدل أو
ﺧﺴﺎرة ﺑﻮروﺳﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ أﻣﺎم ﻣﺎﻳﻨﺘﺲ
اﻷرﺑﻌﺎء ﰲ ﺧﺘﺎم اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻦﻴ.
ﰲ اﻤﻟﻘﺎﺑـﻞ ،ﺗﺠﻤـﺪ رﺻﻴـﺪ ﺑﻮروﺳـﻴﺎ
ﻣﻮﻧﺸـﻨﻐﻼدﺑﺎخ ﻋﻨـﺪ  56ﻧﻘﻄـﺔ ﰲ اﻤﻟﺮﻛﺰ
اﻟﺮاﺑﻊ وﺑﺎت ﻣﻬـﺪدا ً ﺑﺎﻟﱰاﺟﻊ إﱃ اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﰲ ﺣـﺎل ﻓـﻮز ﴍﻳﻜـﻪ ﺑﺎﻳـﺮ ﻟﻴﻔﺮﻛـﻮزن
ﻋﲆ ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺷـﺎﻟﻜﻪ أﻣـﺲ اﻷﺣﺪ ﰲ ﺧﺘﺎم
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ.
وﺗﺄﺛﺮ اﻟﻨﺎدي اﻟﺒﺎﻓﺎري ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒﺮﻴ ﺑﻐﻴﺎب
ﻧﺠﻤﻴـﻪ ﺗﻮﻣـﺎس ﻣﻮﻟـﺮ ،أﻓﻀـﻞ ﻣﻤﺮر ﰲ
اﻟﺒﻮﻧﺪﺳـﻠﻴﻐﺎ ﻫـﺬا اﻤﻟﻮﺳـﻢ ) 20ﺗﻤﺮﻳـﺮة
ﺣﺎﺳﻤﺔ( واﻟﺒﻮﻟﻨﺪي روﺑﺮت ﻟﻴﻔﺎﻧﺪوﻓﺴﻜﻲ

ﻣﺘﺼﺪر ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻬﺪاﻓﻦﻴ ) 30ﻫﺪﻓﺎً( ،ﺑﺴﺒﺐ
اﻹﻳﻘﺎف.
ودﻓـﻊ ﻣﺪرﺑﻪ ﻫﺎﻧﺰي ﻓﻠﻴﻚ ﺑﻼﻋﺐ اﻟﻮﺳـﻂ
اﻟﻔﺮﻧـﴘ اﻟﻮاﻋـﺪ ﻣﻴﻜﺎﻳـﻞ ﻛﻮﻳﺰاﻧﺲ )20
ﻋﺎﻣﺎً( أﺳﺎﺳﻴﺎ ً ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﱃ ﻫﺬا اﻤﻟﻮﺳﻢ وﻛﺎد
ﻳﱰك ﺑﺼﻤﺘﻪ ﻣﻦ أول ﻓﺮﺻﺔ ﺑﺘﺴـﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﺣﺎﻓﺔ اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ﺑﺠﻮار اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﻤﻦ ).(11
وﺗﻠﻘـﻰ ﺑﻮروﺳـﻴﺎ ﻣﻮﻧﺸـﻨﻐﻼدﺑﺎخ ﴐﺑﺔ
ﻣﻮﺟﻌـﺔ ﺑﺈﺻﺎﺑـﺔ ﻣﻬﺎﺟﻤـﻪ اﻟﻔﺮﻧـﴘ
ﻣﺎرﻛـﻮس ﺗـﻮرام ﺑﺎﻟﺘﻮاء ﰲ ﻛﺎﺣـﻞ ﻗﺪﻣﻪ
اﻟﻴـﴪى ) ،(10ﻓﱰك ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﻠﺴـﻮﻳﴪي
ﺑﺮﻳﻞ إﻣﺒﻮﻟﻮ.
وأﻫﺪر اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻟـﻮﻛﺎس ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳﺰ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣﻨـﺢ اﻟﺘﻘـﺪم ﻟﺒﺎﻳـﺮن إﺛـﺮ اﻧﻔـﺮاد داﺧـﻞ
اﻤﻟﻨﻄﻘـﺔ ﺑﻴﺪ أن اﻟﺤﺎرس اﻟﺴـﻮﻳﴪي ﻳﺎن
ﺳﻮﻣﺮ ﺗﺼﺪى ﻟﺘﺴﺪﻳﺪﺗﻪ ﺑﱪاﻋﺔ ).(23
وأﻧﻘـﺬ ﻣﺎﻧﻮﻳـﻞ ﻧﻮﻳـﺮ ﻣﺮﻣـﺎه ﻣـﻦ ﻫﺪف
ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺘﺼﺪﻳﻪ ﻟﺮأﺳـﻴﺔ إﻣﺒﻮﻟﻮ ارﺗﺪت إﱃ

اﻟﻼﻋـﺐ ﻧﻔﺴـﻪ ﻓﺴـﺪدﻫﺎ ﺑﺮﻋﻮﻧـﺔ ﺑﺠﻮار
اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻷﻳﻤﻦ ).(25
وﻧﺤﺞ زﻳﺮﻛﺰي ﰲ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ
اﺳـﺘﻐﻞ ﻛﺮة ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎرس ﺳـﻮﻣﺮ
ﻓﺴـﺪدﻫﺎ ﺑﻴﻤﻨﺎه ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻤﻟﻨﻄﻘﺔ داﺧﻞ
اﻤﻟﺮﻣﻰ اﻟﺨﺎﱄ ).(26
وأدرك ﻣﻮﻧﺸـﻨﻐﻼدﺑﺎخ اﻟﺘﻌـﺎدل ﺑﻔﻀـﻞ
اﻟﻨـﺮﻴان اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎول ﺑﺎﻓﺎر اﺑﻌﺎد
ﺗﻤﺮﻳـﺮة ﻋﺮﺿﻴـﺔ زاﺣﻔﺔ ﻟﺒﺎﺗﺮﻳـﻚ ﻫﺮﻣﺎن
ﻓﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﻋﲆ ﻳﺴﺎر ﻧﻮﻳﺮ ).(37
وأﻫـﺪر ﻛﻮﻳﺰاﻧـﺲ ﻓﺮﺻـﺔ إﻋـﺎدة اﻟﺘﻘﺪم
ﻟﺒﺎﻳـﺮن ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﻠﻘـﻰ ﻛـﺮة ﻋﺮﺿﻴـﺔ ﻣﻦ
ﻣﻮاﻃﻨـﻪ ﻫﺮﻧﺎﻧﺪﻳـﺰ ﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﺑﺮأﺳـﻪ ﺑﺠﻮار
اﻟﻘﺎﺋـﻢ اﻷﻳﻤـﻦ ) ،(38وأﻧﻘـﺬ ﺳـﻮﻣﺮ
ﻣﺮﻣـﺎه ﺑﺘﺼﺪﻳـﻪ ﻟﺮأﺳـﻴﺔ اﻟﻜﺮواﺗﻲ إﻳﻔﺎن
ﺑﺮﻴﻳﺴﻴﺘﺶ ).(45
وﻛﺎد ﻣﻮﻧﺸﻨﻐﻼدﺑﺎخ ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻮط
اﻟﺜﺎﻧـﻲ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮة ﻋﺮﺿﻴﺔ ﺧﻄـﺮﻴة ﻟﻠﻤﺪاﻓﻊ
اﻟﺪوﱄ اﻟﺠﺰاﺋﺮي راﻣﻲ ﺑﻨﺴـﺒﻌﻴﻨﻲ أﺑﻌﺪﻫﺎ
ﻧﻮﻳﺮ ﻋﲆ دﻓﻌﺘﻦﻴ ).(48
وﺗﺎﺑـﻊ ﻧﻮﻳـﺮ ﺗﺄﻟﻘـﻪ ﺑﺘﺼﺪﻳـﻪ ﻟﺘﺴـﺪﻳﺪة
ﻗﻮﻳـﺔ ﻟﻬﺮﻣﺎن ﻣـﻦ داﺧﻞ اﻤﻟﻨﻄﻘـﺔ )،(53
ورد ﺳـﻮﻣﺮ ﺑﺈﺑﻌﺎد ﺗﺴـﺪﻳﺪة ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺴﺮﻴج
ﻏﻨﺎﺑـﺮي ﻣﻦ داﺧﻞ اﻤﻟﻨﻄﻘـﺔ ) ،(66ﻗﺒﻞ أن
ﻳﺴﺘﺴـﻠﻢ أﻣﺎم ﻛﺮة ﻏﻮرﻳﺘﺴﻜﺎ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻤﻟﺒﺎراة ﺑﺄرﺑﻊ دﻗﺎﺋﻖ.
وﻓـﺎز ﺑﻮروﺳـﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧـﺪ ﻋـﲆ ﻣﻀﻴﻔﻪ
ﻓﻮرﺗﻮﻧﺎ دوﺳـﻠﺪورف 1-ﺻﻔـﺮ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
 31ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻷﻤﻟﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وأﻧﻘـﺬ اﻟﺒﺪﻳـﻞ اﻟﻨﺮوﻳﺠـﻲ إﻳﺮﻟﻴﻨـﻎ ﻫﺎﻻﻧﺪ
اﻟﻌﺎﺋـﺪ ﻣـﻦ اﻹﺻﺎﺑـﺔ ﻓﺮﻳﻘـﻪ ﺑﻮروﺳـﻴﺎ
دورﺗﻤﻮﻧـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺴـﻘﻮط ﰲ ﻓـﺦ اﻟﺘﻌﺎدل

أﻣﺎم ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻓﻮرﺗﻮﻧﺎ دوﺳـﻠﺪورف وﻗﺎده
إﱃ اﻟﻔﻮز.
وﺳـﺠﻞ ﻫﺎﻻﻧـﺪ ﻫـﺪف اﻤﻟﺒـﺎراة اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـﺔ اﻷﺧﺮﻴة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺪل
اﻟﻀﺎﺋﻊ.
وﻛﺎن ﺗﻌﺜﺮ ﺑﻮروﺳـﻴﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﺳـﻴﻤﻨﺢ
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺒﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ ﻟﺤﺴﻢ اﻟﻠﻘﺐ.
ورﻓﻊ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺻﻔﺮ رﺻﻴﺪه إﱃ  66ﻧﻘﻄﺔ
ﻣﻘﻠﺼﺎ ً اﻟﻔﺎرق ﻣﻊ ﺑﺎﻳﺮن اﻤﻟﺘﺼ ّﺪر إﱃ أرﺑﻊ
ﻧﻘـﺎط ﻣﺆﻗﺘﺎً ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺠﻤـﺪ رﺻﻴﺪ ﻓﻮرﺗﻮﻧﺎ
دوﺳـﻠﺪورف ﻋﻨـﺪ  28ﻧﻘﻄـﺔ ﰲ اﻤﻟﺮﻛـﺰ
اﻟﺴﺎدس ﻋﴩ ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف أﻣﺎم ﻓﺮﻴدر
ﺑﺮﻳﻤـﻦ اﻟﻔﺎﺋـﺰ ﻋـﲆ ﻣﻀﻴﻔـﻪ ﺑﺎدرﺑـﻮرن
.5-1
وﻇﻞ ﺑﻄﻞ اﻤﻟﺒﺎراة ﺟﺎﻟﺴﺎ ً ﰲ ﻣﺪرﺟﺎت اﻤﻟﻠﻌﺐ
اﻟﺨـﺎﱄ ﻋﻤﻼ ﺑﱪوﺗﻮﻛﻮل ﻋﻮدة اﻤﻟﻨﺎﻓﺴـﺎت
ﻟﻠﻜﺮة اﻷﻤﻟﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻷﺧﺮﻴ
ﻋﻨﺪﻣﺎ دﺧﻞ اﻤﻟﻠﻌﺐ ).(61
وﻛﺎﻧـﺖ اﻤﻟﺮة اﻷوﱃ اﻟﺘـﻲ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺎﻻﻧﺪ
) 19ﻋﺎﻣً ـﺎ( ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻤﻟﺒﺎراﺗﻦﻴ اﻟﻠﺘﻦﻴ
ﻓﺎز ﻓﻴﻬﻤﺎ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻋﲆ ﺑﺎدرﺑﻮرن وﻫﺮﺗﺎ
ﺑﺮﻟﻦﻴ ﻹﺻﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺮﻛﺒﺔ ﺧﻼل ﻣﺒﺎراة اﻟﻘﻤّﺔ
اﻟﺘﻲ ﺧﴪﻫﺎ ﻓﺮﻳﻘﻪ أﻣﺎم ﺑﺎﻳﺮن ﻣﻴﻮﻧﻴﺦ .
وﺻﻨـﻊ ﻫﺎﻻﻧـﺪ ﻫﺪﻓـﺎ ً ﺳـﺠﻠﻪ اﻟﱪﺗﻐـﺎﱄ
راﻓﺎﻳﻴـﻞ ﻏﺮﻴﻳـﺮو ﰲ اﻟﺪﻗﻴﻘـﺔ  ،65ﺑﻴـﺪ أن
اﻟﺤﻜﻢ ﺳﺎﺷﺎ ﺳـﺘﻴﻐﻤﺎن أﻟﻐﺎه ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻮدة
ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻤﻟﺴـﺎﻋﺪة ﺑﺎﻟﻔﻴﺪﻳـﻮ ) (VARﻛﻮن
اﻟﻜـﺮة ﻤﻟﺴـﺖ ﺳـﺎﻋﺪ زﻣﻴﻠـﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﺴـﺪﻳﺪ
اﻟﻜﺮة ).(65وأﻧﻘﺬ اﻟﻘﺎﺋﻤﺎن دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﻣﻦ
ﻫﺪﻓـﻦﻴ ﻣﺤﻘﻘﻦﻴ ﺑﻌـﺪ ردﻫﻤﺎ ﺗﺴـﺪﻳﺪﺗﻦﻴ
ﻟﻠﺒﺪﻳـﻞ ﺳـﺘﻴﻔﻦﻴ
ﺳﻜﺮ ﻳﺒﺴـﻜﻲ
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ﻋﺎد اﻟﻨﺠﻢ اﻟﱪازﻳﲇ ﻧﻴﻤﺎر إﱃ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻏﻴﺎب ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
ﰲ ﻇﻞ أزﻣﺔ ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ً ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎرﻳﺲ ﺳﺎن
ﺟﺮﻴﻣﺎن ﺗﻤﺎرﻳﻨﻪ اﺳـﺘﻌﺪادا ً ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﻨﺎﻓﺴـﺎت ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ،ﺑﺤﺴﺐ
ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ.
وأﺷـﺎرت ﺗﻘﺎرﻳـﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺘـﻲ ”ﻟﻴﻜﻴﺐ“ و“ﻟﻮ ﺑﺎرﻳﺰﻳـﺎن“ ،إﱃ أن أﻏﲆ
ﻻﻋـﺐ ﰲ اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﻋﺎد ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧـﺮﻴو اﻟﱪازﻳﻠﻴﺔ ،ﻋﲆ ﻣﺘﻦ ﻃﺎﺋﺮة
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻄﺖ ﰲ ﺑﺎرﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ أول أﻣﺲ اﻟﺴﺒﺖ.
وﻛﺎن ﻧﻴﻤـﺎر ﻗﺪ ﻋﺎد إﱃ ﺑﻼده ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ آذار/ﻣﺎرس ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴـﺎت
ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﰲ ﻓﺮﻧﺴـﺎ ﺑﺴـﺒﺐ ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴـﺘﺠﺪ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻌﻠﻦ راﺑﻄﺔ
اﻟﺪوري ﰲ أواﺧﺮ اﻟﺸـﻬﺮ اﻟﺘﺎﱄ ،إﻧﻬﺎء اﻤﻟﻮﺳـﻢ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ وﺗﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎرﻳﺲ
ﺳﺎن ﺟﺮﻴﻣﺎن اﻤﻟﺘﺼﺪر ﺑﺎﻟﻠﻘﺐ.
وﻣـﻦ اﻤﻟﻘﺮر أن ﻳﺴـﺘﺄﻧﻒ ﺳـﺎن ﺟﺮﻴﻣﺎن ﺑـﺈﴍاف ﻣﺪرﺑﻪ اﻷﻤﻟﺎﻧـﻲ ﺗﻮﻣﺎس
ﺗﻮﺧﻴـﻞ ،ﺗﻤﺎرﻳﻨﻪ اﻋﺘﺒـﺎرا ً ﻣﻦ  22ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ ،ﺗﻤﻬﻴﺪا ً ﻷﺳـﺎﺑﻴﻊ ﻣﻜﺜﻔﺔ

ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ آب/أﻏﺴﻄﺲ.
وﻳﺘﻮﻗـﻊ أن ﻳﺴـﺘﻜﻤﻞ ﻗﺮﻳﺒـﺎ ً اﻻﺗﺤـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘـﺪم )ﻳﻮﻳﻔﺎ(
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دوري اﻷﺑﻄﺎل اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻔﺮﻧﴘ دورﻫﺎ رﺑﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺳـﻴﻜﻮن ﻋﲆ ﺳﺎن ﺟﺮﻴﻣﺎن اﻟﺘﺤﻀﺮﻴ ﻻﻧﻄﻼق ﻣﻮﺳﻢ
 2020-2021ﻣـﻦ اﻟﺪوري اﻟﻔﺮﻧﴘ ،واﻟﺬي ﺣﺪد
ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺒﺪﺋﻲ ﻟﻪ ﻫﻮ  23آب/أﻏﺴﻄﺲ.
وﺑﻠﻎ ﺳﺎن ﺟﺮﻴﻣﺎن أﻳﻀﺎ ً ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺘﻲ
اﻷﻧﺪﻳﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺘﻦﻴ ﻤﻟﻮﺳـﻢ ،2019-2020
أي ﻛﺄس اﻟﺮاﺑﻄـﺔ )ﺿـﺪ ﻟﻴﻮن( وﻛﺄس
ﻓﺮﻧﺴﺎ )ﺿﺪ ﺳﺎﻧﺖ إﺗﻴﺎن( .وﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ
اﻤﻟﺒﺎراﺗﻦﻴ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺘﻦﻴ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮﻴوس
ﻛﻮروﻧﺎ ،وﻳﺤﺘﻤـﻞ أن ﺗﻘﺎﻣﺎ أﻳﻀﺎ
ﺧﻼل آب/أﻏﺴﻄﺲ اﻤﻟﻘﺒﻞ.
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أﺑﺪى اﻤﻟﺪرب ﻛﻴﻜﻲ ﺳﻴﺘﻴﻦﻴ ﺗﻔﺎؤﻟﻪ
ﺑﺎﻷداء اﻟﻘﻮي اﻟـﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻓﺮﻳﻘﻪ
ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻤﻟﺘﺼﺪر وﺑﻄﻞ اﻤﻟﻮﺳﻤﻦﻴ
اﻤﻟﺎﺿﻴـﻦﻴ ،وأﺗﺎح ﻟـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮز
ﻛﺒﺮﻴ ﻋﲆ ﻣﻀﻴﻔـﻪ رﻳﺎل ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ
ﺑﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﰲ اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ
واﻟﻌﴩﻳـﻦ ﻣـﻦ دوري اﻟﺪرﺟـﺔ
اﻷوﱃ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.وﺟﺎء
ﻓﻮز اﻟﻨﺎدي اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ ﰲ ﻣﺒﺎراﺗﻪ
اﻷوﱃ ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﻗـﻒ اﻤﻟﻨﺎﻓﺴـﺎت
ﻟﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷـﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮﻴوس
ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴـﺘﺠﺪ ،ﺑﻔﻀﻞ أﺳﺎﳼ
ﻟﻘﺎﺋـﺪه اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﴘ
اﻟـﺬي ﺳـﺎﻫﻢ ﺑﺜﻼﺛـﺔ أﻫـﺪاف ،اذ
ﺳـﺠﻞ اﻟﻬـﺪف اﻷﺧـﺮﻴ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ﺑـﺪل اﻟﻀﺎﺋـﻊ ،وﻣـﺮر ﺗﻤﺮﻳﺮﺗـﻦﻴ

ﺣﺎﺳـﻤﺘﻦﻴ ﻟﻬـﺪﰲ ﺟـﻮردي أﻟﺒـﺎ
واﻟﺪﻧﻤﺎرﻛـﻲ ﻣﺎرﺗـﻦ ﺑﺮاﻳﺜﻮاﻳﺖ.
وﻗﺎل ﺳـﻴﺘﻴﻦﻴ ﰲ ﺗﴫﻳﺤﺎت ﺑﻌﺪ
اﻟﻔـﻮز” :ﻛﺎن ﺛﻤـﺔ اﻟﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ
اﻟﺸـﻜﻮك ﺣـﻮل اﻹﺟﺎﺑـﺎت اﻟﺘـﻲ
ﺳﻨﻘﺪﻣﻬﺎ )ﰲ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻤﻟﻨﺎﻓﺴﺎت
ﺑﻌـﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻃﻮﻳـﻞ( .أﺣﺪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
واﺛﻘﺎ ً ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺤﺪث“.
وﺗﺎﺑﻊ” :ﻟﻜـﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ )اﻟﻼﻋﺒﻦﻴ(
أﻇﻬﺮوا دﻗﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﺮة،
ﺑﺎﻟﻄﺒـﻊ ﰲ ﺑﻌـﺾ اﻤﻟـﺮات ﻛﺎن
ﻳﻤﻜﻨﻨـﺎ ﺗﻔـﺎدي ﺧﺴـﺎرﺗﻬﺎ ،ﻛﺎن
ﻳﻤﻜﻨﻨـﺎ اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﺑﺸـﻜﻞ أﻛﱪ،
ﻟﻜـﻦ ﻛﻞ ذﻟـﻚ ﺳـﻴﻜﻮن ﻋـﲆ ﻣﺎ
ﻳﺮام ﺣﻦﻴ ﻳﺘﺤﺴـﻦ ﻤﻟﺴـﻨﺎ ﻟﻠﻜﺮة،
وﻣـﻊ اﻟﻮﻗﺖ“.وﺷـﺪد اﻤﻟﺪرب ﻋﲆ

أن ”اﻟﻔـﻮز ﺑﺎﻤﻟﺒـﺎراة ﺑﻬـﺬه
اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻳﻌﻄﻴﻨﺎ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ
اﻟﺜﻘـﺔ ﺑﻤﻮاﺻﻠـﺔ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ
اﻟﺘـﻲ ﻧﺘﻤﺘـﻊ ﺑﻬﺎ“.وأﺗـﺎح
اﻟﻔـﻮز ﻟﱪﺷـﻠﻮﻧﺔ ﺑﺘﻮﺳـﻴﻊ
ﺻﺪارﺗﻪ ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ إﱃ ﺧﻤﺲ
ﻧﻘـﺎط ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺆﻗـﺖ ،ﰲ
اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮض ﺻﺎﺣﺐ اﻤﻟﺮﻛﺰ
اﻟﺜﺎﻧـﻲ ﻏﺮﻳﻤـﻪ رﻳـﺎل ﻣﺪرﻳـﺪ
ﻣﺒﺎراﺗﻪ اﻷوﱃ ﺑﻌـﺪ أزﻣﺔ ﻓﺮﻴوس
ﻛﻮروﻧـﺎ ،وذﻟـﻚ ﰲ وﻗـﺖ ﻻﺣـﻖ
اﻷﺣﺪ أﻣﺎم ﺿﻴﻔـﻪ إﻳﺒﺎر.وأﻋﺮب
ﺳﻴﺘﻴﻦﻴ ﻋﻦ ﺳـﻌﺎدﺗﻪ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻤﻟﺒﺎراة اﻷوﱃ
ﺑﻌﺪ اﺳـﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوري” :ﻷن
ﺑﺪاﻳـﺔ ﻛﻬـﺬه ﻫـﻲ إﺷـﺎرة
إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ“.
ودﻓـﻊ ”ﻛﻮﻓﻴـﺪ “-19إﱃ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري
اﻹﺳـﺒﺎﻧﻲ ،ﻛﻐـﺮﻴه ﻣﻦ
ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ اﻤﻟﻨﺎﻓﺴـﺎت
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴـﺔ ﺣـﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻨﺘﺼﻒ آذار/
ﻣﺎرس اﻤﻟﺎﴈ ،ﻗﺒﻞ أن
ﺗﺴـﺘﻜﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴـﺎﺗﻪ
ﻫـﺬا اﻷﺳـﺒﻮع ﺧﻠـﻒ
أﺑﻮاب ﻣﻮﺻـﺪة وﻣﻊ
ﺑﺮوﺗﻮﻛـﻮل ﺻﺤـﻲ
ﺻﺎرم.

) 82و.(90
وﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻪ اﻤﻟﺒـﺎراة ﺗﻠﻔﻆ
أﻧﻔﺎﺳـﻬﺎ اﻷﺧﺮﻴة ﻧﺠﺢ ﻫﺎﻻﻧﺪ ﰲ ﺗﺴـﺠﻴﻞ
ﻫـﺪف اﻟﻔﻮز ﺑﴬﺑﺔ رأﺳـﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴـﺎﻓﺔ
ﻗﺮﻳﺒﺔ إﺛﺮ ﺗﻤﺮﻳﺮة ﻣﻦ اﻤﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺴـﻮﻳﴪي
ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ أﻛﻨﺠﻲ ).(90+5
وﻫـﻮ اﻟﻬـﺪف اﻟﺤـﺎدي ﻋـﴩ ﻟﻠﻨﺮوﻳﺠـﻲ
اﻟﺸﺎب ﰲ  12ﻣﺒﺎراة ﰲ اﻟﺪوري اﻷﻤﻟﺎﻧﻲ ﻣﻨﺬ
اﻧﻀﻤﺎﻣـﻪ إﱃ دورﺗﻤﻮﻧﺪ ﰲ ﻓﱰة اﻻﻧﺘﻘﺎﻻت
اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﻗﺎدﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺳﺎﻟﺰﺑﻮرغ اﻟﻨﻤﺴﺎوي.
وﺗﻌﺎدل ﻓﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ ﻣﻊ ﺿﻴﻔﻪ ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ
 2-2ﰲ اﻟﺠﻮﻟـﺔ  31ﻣـﻦ اﻟـﺪوري اﻷﻤﻟﺎﻧـﻲ
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺳـﺠﻞ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي ﻓﻮﺗﺮ ﻓﻴﻐﻮرﺳـﺖ ﻫﺪﰲ
ﻓﻮﻟﻔﺴـﺒﻮرغ ) 14و 27ﻣـﻦ رﻛﻠـﺔ ﺟﺰاء(
ﻓﻴﻤﺎ ﺳـﺠﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟـﻮﻛﺎس ﻫﻮﻟﺮﻴ )(43
واﻤﻟﺠـﺮي روﻧﺎﻟـﺪ ﺳـﺎﻻي ) (46ﻫـﺪﰲ
اﻟﻀﻴﻮف.
وﻳﺤﺘﻞ ﻓﻮﻟﻔﺴﺒﻮرغ اﻤﻟﺮﻛﺰ اﻟﺴﺎدس ﺑـ46
ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻓﺮاﻳﺒﻮرغ ﰲ اﻤﻟﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻣﻦ
ﺑـ 42ﻧﻘﻄﺔ.
وﺣﻘـﻖ ﻓـﺮﻴدر ﺑﺮﻳﻤـﻦ ﻓـﻮزاُ ﺛﻤﻴﻨـﺎ ً ﻋﲆ
ﻣﻀﻴﻔﻪ ﺑﺎدرﺑﻮرن ﺑﺨﻤﺴـﺔ أﻫﺪاف ﻟﻬﺪف
ﺿﻤـﻦ اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺤﺎدﻳـﺔ واﻟﺜﻼﺛـﻦﻴ ﻣـﻦ
اﻟﺪوري اﻷﻤﻟﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.
وﺳـﺠّ ﻞ اﻟﻬﻮﻟﻨـﺪي داﰲ ﻛﻼﺳـﻦ )(20
و) (39واﻟﻴﺎﺑﺎﻧـﻲ ﻳﻮﻳـﺎ أوﺳـﺎﻛﻮ )(34
وﻣﺎﻛﺴﻴﻤﻴﻠﻴﺎن أﻳﻐﻴﺴﺘﻦﻴ ) (59وﻧﻴﻜﻼس
ﻓﻮﻟﻜـﺮوغ ) (92أﻫـﺪاف اﻟﻔﺮﻳـﻖ اﻟﻔﺎﺋـﺰ
ﰲ ﺣـﻦﻴ ّ
وﻗﻊ ﻋﺒـﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺻﺎﺑـﺮي ﻫﺪف
اﻟﺨﺎﴎ ).(67
ورﻓـﻊ ﺑﺮﻳﻤـﻦ رﺻﻴـﺪه إﱃ  28ﻧﻘﻄـﺔ ﰲ
اﻤﻟﺮﻛﺰ اﻟﺴـﺎﺑﻊ ﻋﴩ ﰲ ﺣـﻦﻴ ﺗﺠﻤّﺪ رﺻﻴﺪ
ﺑﺎدرﺑـﻮرن ﻋﻨﺪ  20ﻧﻘﻄﺔ ﰲ ﻣﺆﺧﺮة ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﻠﻴﻐﺎ.
وأﻃـﺎح ﻳﻮﻧﻴـﻮن ﺑﺮﻟـﻦﻴ ﺑﻤﻀﻴﻔـﻪ ﻛﻮﻟـﻦ
ﺑﻬﺪﻓﻦﻴ ﻟﻬﺪف.
وﺳـﺠّ ﻞ ﻟﻠﻔﺎﺋﺰ ﻣﺎرﻓـﻦﻴ ﻓﺮاﻳﺪرﻳﺘﺶ )(39
وﻛﺮﻳﺴـﺘﻴﺎن ﻏﻴﻨﺘﻨـﺮﻴ ) (67ﰲ ﺣـﻦﻴ ّ
وﻗﻊ
اﻟﻜﻮﻟﻮﻣﺒـﻲ ﺟﻮن ﻛﻮردوﺑـﺎ ﻫﺪف اﻟﺨﺎﴎ
).(92
ورﻓﻊ ﻳﻮﻧﻴﻮن ﺑﺮﻟـﻦﻴ رﺻﻴﺪه إﱃ  35ﻧﻘﻄﺔ
ﰲ اﻤﻟﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف ﺧﻠﻒ
ﻛﻮﻟﻦ.
وﺣﻘـﻖ أﻳﻨﱰاﺧـﺖ ﻓﺮاﻧﻜﻔـﻮرت اﻧﺘﺼـﺎرا ً
ﺑﺎﻫـﺮا ً ﻋﲆ ﺣﺴـﺎب ﻣﻀﻴﻔﻪ ﻫﺮﻴﺗـﺎ ﺑﺮﻟﻦﻴ
ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﻫﺪاف ﻟﻬﺪف.
وﺳـﺠﻞ ﻟﻠﻔﺎﺋـﺰ ﻛﻞ ﻣـﻦ اﻟﻬﻮﻟﻨـﺪي ﺑﺎس
دوﺳـﺖ ) (51واﻟﱪﺗﻐـﺎﱄ أﻧﺪرﻳـﻪ ﺳـﻴﻠﻔﺎ
) (62و) (86واﻟﻔﺮﻧﴘ إﻳﻔﺎن ﻧﺪﻳﻜﺎ )(68
ﰲ ﺣﻦﻴ ّ
وﻗﻊ اﻟﺒﻮﻟﻨﺪي ﻛﺮﻳﺴـﺘﻮف ﺑﻴﻮﻧﺘﻴﻚ
ﻫﺪف اﻟﺨﺎﴎ ).(24
ورﻓﻊ ﻓﺮاﻧﻜﻔﻮرت رﺻﻴﺪه إﱃ  38ﻧﻘﻄﺔ ﰲ
اﻤﻟﺮﻛﺰ اﻟﺘﺎﺳـﻊ ﺑﻔﺎرق اﻷﻫﺪاف أﻣﺎم ﻫﺮﻴﺗﺎ
ﺑﺮﻟﻦﻴ.
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ﻛﺸـﻒ ﻧـﺎدي ﻧﻮرﻳﺘﺶ إﺻﺎﺑـﺔ أﺣﺪ ﻻﻋﺒﻴـﻪ ﺑﻔـﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻤﻟﻤﺘﺎز
ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم ﺛﺒﻮت ﺣﺎﻟﺘﻲ إﺻﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷﺣﺪث ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻮص
اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﺗﻤﻬﻴﺪا ً ﻟﻌﻮدة اﻤﻟﻨﺎﻓﺴﺎت اﻷﺳﺒﻮع اﻤﻟﻘﺒﻞ.
وﻣﻦ اﻤﻟﻘﺮر أن ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﻣﻨﺎﻓﺴﺎت اﻟﺪوري اﻤﻟﻤﺘﺎز ﰲ  17ﺣﺰﻳﺮان/
ﻳﻮﻧﻴﻮ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﻟﻨﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﻌﺎت ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ .وﴍﻋﺖ راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري ﻣﻨﺬ أﻳﺎر/ﻣﺎﻳﻮ ،ﺑﺈﺟﺮاء ﺟﻮﻻت
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻔﺤﻮص ﻟﻜﻞ أﻓـﺮاد اﻟﻔـﺮق ﺗﻤﻬﻴﺪا ً ﻻﺳـﺘﻜﻤﺎل
اﻤﻟﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺴـﻊ اﻤﻟﺘﺒﻘﻴﺔ )ﻣﻊ ﻣﺒﺎراﺗﻦﻴ ﻣﺆﺟﻠﺘﻦﻴ( ،واﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺎم
ﺧﻠﻒ أﺑﻮاب ﻣﻮﺻﺪة وﰲ ﻇﻞ إﺟﺮاءات ﺻﺤﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ .وﰲ ﺑﻴﺎن،
أﻛـﺪت راﺑﻄﺔ اﻟـﺪوري ”أن  1200ﻻﻋﺐ وﻋﻀـﻮ ﰲ ﻧﺎ ٍد ﺧﻀﻌﻮا
ﻟﻔﺤﻮص ﻳﻮﻣﻲ اﻟﺨﻤﻴﺲ  11ﺣﺰﻳﺮان/ﻳﻮﻧﻴﻮ واﻟﺠﻤﻌﺔ  12ﻣﻨﻪ.
ﻣﻦ ﺑﻦﻴ ﻫﺆﻻء ،ﺳﺠﻠﺖ ﺣﺎﻟﺘﺎن إﻳﺠﺎﺑﻴﺘﺎن ﻣﻦ ﻧﺎدﻳﻦﻴ“.

@Ô„bjé¸a@äÎá€a@Ú‡‘i@Ÿè‡nÌ@Ú„Ï‹íãi

ﻓﺎز ﺑﺮﺷـﻠﻮﻧﺔ ﻋﲆ ﻣﻀﻴﻔﻪ رﻳﺎل ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ 4-ﺻﻔﺮ ﰲ اﻟﺠﻮﻟﺔ
 28ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻜﺮة اﻟﻘﺪم.وﺳﺠﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻴﲇ
أرﺗـﻮرو ﻓﻴـﺪال ) (2واﻟﺪﻧﻤﺎرﻛـﻲ ﻣﺎرﺗـﻦﻴ ﺑﺮاﻳﺜﻮاﻳـﺖ )(37
وﺧـﻮردي أﻟﺒﺎ ) (79واﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﴘ ) (93رﺑﺎﻋﻴﺔ
اﻟﻔﺮﻳـﻖ اﻟﻜﺎﺗﺎﻟﻮﻧﻲ .وﻳﺤﺘﻞ ﺑﺮﺷـﻠﻮﻧﺔ ﺻـﺪارة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻠﻴﻐﺎ
ﺑـ 61ﻧﻘﻄﺔ وﺑﻔﺎرق  5ﻧﻘﺎط ﻋﻦ رﻳﺎل ﻣﺪرﻳﺪ اﻟﻮﺻﻴﻒ واﻟﺬي
ﻟﻌﺐ أﻣـﺲ اﻷﺣﺪ أﻣﺎم إﻳﺒﺎر ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘـﻞ ﻣﺎﻳﻮرﻛﺎ اﻤﻟﺮﻛﺰ 18
ﺑـ 25ﻧﻘﻄﺔ .وواﺻﻞ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ ﻟﻴﻮﻧﻴﻞ ﻣﻴﴘ ﺣﺼﺪ اﻷرﻗﺎم
اﻟﻘﻴﺎﺳـﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوري اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ رﻓﻘﺔ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺮﺷﻠﻮﻧﺔ اﻤﻟﻨﺘﴫ
ﻋـﲆ رﻳﺎل ﻣﺎﻳـﻮرﻛﺎ 4-ﺻﻔـﺮ.ودوّن ﻣﻴﴘ ﻫﺪﻓـﻪ اﻟـ 20ﰲ
اﻟﺪوري اﻹﺳـﺒﺎﻧﻲ ﰲ ﺷـﺒﺎك ﻓﺮﻳﻖ ﺟﺰﻳﺮة ﻣﺎﻳـﻮرﻛﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
ﻟﻴﻮاﺻﻞ اﺣﺘﻼل ﺻﺪارة اﻟﻬﺪاﻓﻦﻴ.وﺑﺎت اﻟﺴـﺎﺣﺮ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻨﻲ
أول ﻻﻋﺐ ﻳﺴـﺠﻞ  20ﻫﺪﻓﺎ ً ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ﰲ  12ﻣﻮﺳـﻤﺎ ً ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺎ ً
ً
ﻫﺪﻓـﺎ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﱄ
ﰲ اﻟﻠﻴﻐﺎ اﻹﺳـﺒﺎﻧﻴﺔ .وﺷـﺎرك ﻣﻴﴘ ﰲ 15
 18ﻫﺪﻓﺎ ً اﻷﺧـﺮﻴة ﻟﻔﺮﻳﻘﻪ ﰲ اﻟﺪوري اﻹﺳـﺒﺎﻧﻲ ،ﻓﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﺴﺠﻴﻞ  7أﻫﺪاف وﻗﺪم  8ﺗﻤﺮﻳﺮات ﺣﺎﺳﻤﺔ.
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ﻳﻨﺘﻬـﻲ اﻷرﺑﻌـﺎء اﻤﻟﻘﺒـﻞ اﻧﺘﻈـﺎر اﻣﺘـﺪ ﻟﻨﺤـﻮ  100ﻳﻮم
ﻣﻦ دون ﻣﻨﺎﻓﺴـﺎت ﻛـﺮة اﻟﻘﺪم اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳـﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﻗﻒ
اﻟﻘﴪي اﻟـﺬي ﻓﺮﺿﻪ ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻤﻟﺴـﺘﺠﺪ ،ﰲ ﻋﻮدة
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﻂ أﻧﻈﺎر ﰲ ﻣﺪن اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﺎﻟﻬﺎ
ﻛﺤﺎل اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻤﻟﺤﲇ ﺑﻬﺎ.
وﺣﺠـﺰ اﻟـﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴـﺰي اﻤﻟﻤﺘﺎز ﻣﻜﺎﻧـﺔ ﻟﻪ ﻛﺄﻏـﲆ ﺑﻄﻮﻟﺔ
وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻊ ﻣﺌﺎت اﻤﻟﻼﻳﻦﻴ ﻣﻦ
اﻤﻟﺘﺎﺑﻌﻦﻴ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺼﻦﻴ ،ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﴩق اﻷوﺳـﻂ
وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻷﻣﺮﻴﻛﻴﺘﻦﻴ ،وﻃﺒﻌﺎ ً اﻟﻘﺎرة اﻟﻌﺠﻮز.
وﺳـﺠﻠﺖ ﺣﻘـﻮق اﻟﺒـﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ اﻟـﺪوﱄ
ﻟﻠﱪﻳﻤﺮﻟﻴـﻎ ﻟﻠﻔﱰة اﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ ،2019-2022
رﻗﻤـﺎ ً ﻗﻴﺎﺳـﻴﺎ ً ﺑﻠـﻎ  4,2ﻣﻠﻴـﺎرات ﺟﻨﻴـﻪ
اﺳـﱰﻟﻴﻨﻲ ) 5,3ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗ ّﻢ
إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻠﺪول اﻻﺳﻜﻨﺪﻳﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﱰة
ﺑﻦﻴ  2022و ،2028ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎري ﺟﻨﻴﻪ
إﺳﱰﻟﻴﻨﻲ.ﺳـﺘﻜﻮن ﻫـﺬه اﻤﻟﺪاﺧﻴـﻞ ﻫﺬا
اﻤﻟﻮﺳـﻢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﺒﻞ اﻹﻧﻘﺎذ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﻋﺎﻧـﺖ ﻣﺎﻟﻴﺎ ً ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺘﻮﻗﻒ ،وﺳـﺘﺒﻘﻰ
ﻣﺤﺮوﻣـﺔ إﻳـﺮادات اﻤﻟﺒﺎرﻳـﺎت ﻃﺎﻤﻟـﺎ ّ
أن
اﻤﻟﺸـﺠﻌﻦﻴ ﻣﻤﻨﻮﻋـﻮن ﻣـﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﰲ
اﻤﻟﺪرﺟﺎت.ﺗﺤـﺬو إﻧﻜﻠﱰا ﺣـﺬو اﻟﺒﻄﻮﻻت
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ اﺳـﺘﺄﻧﻔﺖ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ
اﻟﻜﱪى ﻣﻨﻬﺎ ،ﻣـﻦ ﺧﻼل ﺧﻮض اﻤﻟﺒﺎرﻳﺎت
ﺧﻠـﻒ أﺑﻮاب ﻣﻮﺻﺪة .ﻟﻜـﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﻜﺮة
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳـﺔ وﺻﺨـﺐ ﻣﻼﻋﺒﻬﺎ ،ﻣـﻦ أﻧﻔﻴﻠﺪ
اﱃ أوﻟﺪ ﺗﺮاﻓـﻮرد و“اﻻﺗﺤـﺎد“ و“اﻹﻣﺎرات“،
واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻦﻴ اﻤﻟﺸـﺠﻌﻦﻴ واﻟﻼﻋﺒﻦﻴ ،ﺗﺜﺮﻴ
ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ أو ﺟﺎذﺑﻴﺔ أﻗﻞ ﻟﻠﻌﺒﺔ ،ﰲ ﻏﻴﺎب
ﻣﻦ ﻳﻤﻨﺤﻮﻧﻬﺎ ﻧﻜﻬﺘﻬﺎ.وﻗﺎل اﻟﻔﺮﻧﴘ أرﺳﻦﻴ ﻓﻴﻨﻐﺮ ،ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻜﺮة ﰲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪوﱄ )ﻓﻴﻔﺎ( واﻤﻟﺪرب اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻨﺎدي أرﺳﻨﺎل” ،إن
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻛـﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻤﻴﺰة ﰲ إﻧﻜﻠﱰا ﻫـﻮ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺎس
ﻣـﻊ اﻟﻠﻌﺒﺔ“.وأﺿﺎف أن إﻧﻜﻠﱰا” :أﻓﻀﻞ ﺑﻠـﺪ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻤﻟﺸـﺠﻌﻦﻴ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﲆ أرﺿﻴـﺔ اﻤﻟﻠﻌﺐ ،ﻟﻬﺬا أﻋﺘﻘﺪ
أﻧﻬﺎ )ﺑﻄﻮﻟﺔ إﻧﻜﻠﱰا( ﺳﺘﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ً ﺑﻬﺬا اﻟﻐﻴﺎب“.
ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻳﺒﺪو اﻟﻠﻘﺐ ﻣﻌﻘﻮدا ً ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻴﻔﺮﺑﻮل ﻣﻦ
دون ّ
أي ﻣﻨـﺎزع ،ﻓﺎﻟﻔﺮﻳﻖ اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺒﺎﺣـﺚ ﻋﻦ ﺗﺘﻮﻳﺠﻪ اﻷول ﰲ
اﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌـﺎم  ،1990ﻳﺘﺼﺪر ﺑﻔﺎرق  25ﻧﻘﻄﺔ
ﻋﻦ ﺑﻄﻞ اﻤﻟﻮﺳﻤﻦﻴ اﻤﻟﺎﺿﻴﻦﻴ ﻣﺎﻧﺸﺴﱰ ﺳﻴﺘﻲ.
وﺗﺘﺒﻘﻰ  92ﻣﺒﺎراة ﻣﻦ ﻣﻮﺳـﻢ ) 2019-2020ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﻊ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﺒﺎراﺗﻦﻴ ﻣﺆﺟﻠﺘﻦﻴ( ،ﻟﻜﻦ راﺑﻄﺔ اﻟﺪوري ﺗﺮﻏﺐ
ﰲ إﻧﻬﺎﺋﻪ ﺑﺤﻠﻮل أواﺧﺮ ﺗﻤﻮز/ﻳﻮﻟﻴﻮ ،ﻣﺎ ﺳـﻴﺪﻓﻌﻬﺎ إﱃ ﺟﺪوﻟﺔ
اﻤﻟﺒﺎرﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻜﺜﻒ ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع ﺑﺪﻻً ﻣﻦ

ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻓﻘﻂ.ﻫﺬه اﻟﺠﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻦ ﺗﺼﺐ ﰲ ﺻﺎﻟﺢ ﺳـﻜﺎن دول
ﴍق آﺳـﻴﺎ ﻋﲆ ﺳﺒﻴﻞ اﻤﻟﺜﺎل ،إذ ﺳـﺘﻘﺎم ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﺟﺪا ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
إﻟﻴﻬﻢ ،وﰲ أﻳﺎم ﻋﻤﻞ ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﲆ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ.
وﺑﺤﺴـﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ،ﺳـﺘﺤﺼﻞ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻋـﲆ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﺪره
 107ﻣﻼﻳـﻦﻴ ﺟﻨﻴﻪ اﺳـﱰﻟﻴﻨﻲ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ ﰲ ﺟﺪوﻟـﺔ اﻤﻟﺒﺎرﻳﺎت،
واﻧﻌﻜﺎﺳﻪ اﻤﻟﺤﺘﻤﻞ ﻋﲆ إﻗﺒﺎل اﻤﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ.
ﻋﲆ رﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﻻ ﻳﺰال اﻤﻟﺸﺠﻌﻮن اﻵﺳﻴﻮﻳﻮن ﻳﱰﻗﺒﻮن ﻋﻮدة اﻟﺪوري،
ﻻﺳـﻴﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻣـﻦ ّ
ﻳﻤﻨﻮن اﻟﻨﻔـﺲ ﺑﻠﻘﺐ أول ﻟﻠﻴﻔﺮﺑـﻮل ﺑﻌﺪ ﻋﻘﻮد
اﻻﻧﺘﻈﺎر.ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﻫﻮ ﺟﻴﻬﻴﻔﻲ ،اﻟﺸـﺎب اﻟﺼﻴﻨﻲ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
 26ﻋﺎﻣﺎً ،واﻟﻌﻀﻮ ﰲ ﻧﺎدي ﻣﺸﺠﻌﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﰲ ﺑﻜﻦﻴ.
وﻗﺎل ﻫﻮ” :ﻻ أﺣﺪ ﻳﱰﻗﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺪوري ﺑﻘﺪر ﻣﺸﺠﻌﻲ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل
ﻷﻧﻨﺎ ﻋﲆ ﺑﻌﺪ ﻓﻮزﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺐ )ﺑﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺎﻧﺸﺴﱰ
ً
أﻳﻀـﺎ ﰲ اﻟﻬﻨﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻗـﺎل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﴈ
ﺳـﻴﺘﻲ(“.اﻟﱰﻗﺐ ﻳﺤﴬ
أﺣﻤـﺪ ﻣﺴـﻌﻮد ) 17ﻋﺎﻣﺎً( ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس ”وأﺧﺮﻴا ً ﺳـﺄﺗﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻧﺸـﺎﻃﺎت ﻣﺒﺎﴍة ﻣﻦ اﻟﺪوري اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي اﻤﻟﻤﺘﺎز ،ﻟﻘﺪ
ّ
ﺣﴬت ﻣﻦ اﻵن ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ ﻟﻬﺬه اﻤﻟﺒﺎرﻳﺎت“.
ﱠ
وﺗﺎﺑﻊ” :أرﻳﺪ أن أرى ﻧﺎدي اﻤﻟﻔﻀﻞ ﻟﻴﻔﺮﺑﻮل ﻳﺮﻓﻊ اﻟﻜﺄس“.
ﻋـﲆ رﻏﻢ ذﻟﻚ ،ﺳـﺘﻜﻮن اﻟﻜـﺮة اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ أﻣﺎم ﺗﺤـﺪي اﻹﺑﻘﺎء ﻋﲆ
ﺟﺎذﺑﻴـﺔ اﻤﻟﻨﺎﻓﺴـﺔ وﻧﺪﻳﺘﻬـﺎ أﻣـﺎم ﻣﺪرﺟـﺎت ﺗـﺮدد ﺻـﺪى اﻟﻐﻴﺎب
اﻟﺠﻤﺎﻫﺮﻴي.ﻟﻜـﻦ ﻣﺴـﺆوﱄ اﻟﻠﻌﺒـﺔ ﰲ إﻧﻜﻠﱰا ﻳﻘﺎرﺑـﻮن اﻷﻣﻮر ﻣﻦ
ﻣﻨﻈـﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﻤﺠﺮد اﻟﻌـﻮدة ،ﺑﻌﺪ ﻛﻞ اﻟﺠﺪل اﻟـﺬي دار ﺣﻮﻟﻬﺎ،
وﰲ ﺑﻼد ﻫﻲ ﻣـﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮا ً ﰲ اﻟﻌﺎﻟـﻢ ﺑـ“ﻛﻮﻓﻴﺪ “-19ﻋﲆ ﺻﻌﻴﺪ
اﻟﻮﻓﻴﺎت ،ﻫﻲ ﺧﻄـﻮة إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ.ﻛﻤﺎ ﻳﺮى ﻫﺆﻻء أن اﻟﻌﻮدة اﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ
ﻟﻦ ﺗﻜـﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻮﻧﺪﺳـﻠﻴﻐﺎ اﻷﻤﻟﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻠﻴﻐﺎ اﻹﺳـﺒﺎﻧﻴﺔ ،إذ
ّ
أن ﻣﺒﺎرﻳـﺎت ﻫﺬه اﻟﺒﻄﻮﻻت ﺗﻘـﺎم دون ﺟﻤﻬﻮر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ أﻓﻀﻠﻴﺔ
ّ
ﻷي ﻣﻨﻬﺎ ﻋـﲆ اﻟﱪﻳﻤﺮﻟﻴﻎ.وﻗﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺪوري
اﻹﻧﻜﻠﻴﺰي رﻳﺘﺸـﺎرد ﻣﺎﺳـﱰز” :ﻧﻌﺮف ان اﻷﻣﺮ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻪ
ﻣﻦ دون ﻣﺸﺠﻌﻴﻨﺎ اﻷوﻓﻴﺎء ﰲ اﻤﻟﻼﻋﺐ ،ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺒﻜﺎت
اﻟﻨﺎﻗﻠـﺔ اﻟﴩﻳﻜﺔ ،ﺳـﻨﻀﻤﻦ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻤﻟﺸـﺠﻌﻮن ﻣﻦ ﺣﻀﻮر أو
اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﺒﺎﴍة ﻟﻜﻞ ﻣﺒﺎراة ﻣﻦ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ“.
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ﺗﺼـﺎرع ﻣﺆﺳﺴـﺎت إﻋﻼﻣﻴـﺔ ﰲ
ﻗﻄـﺎع ﻏﺰة ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﺒﻘﺎء ،ﰲ ﻇﻞ
أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴـﺔ ﻃﺎﺣﻨﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﴬب
ﻛﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ ،وﺗﺴـﺒﺒﺖ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ اﻷﺧﺮﻴﻳﻦ ﺑﺈﻗﻔﺎل ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻴـﺎت وﺗﴪﻳﺢ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ
ﻓﻴﻬﺎ .وﺗﻮاﺟﻪ اﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت اﻤﻟﺘﺒﻘﻴﺔ،
ﰲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻤﻟﺤﺎﴏ إﴎاﺋﻴﻠﻴﺎ ً ﻟﻠﻌﺎم
اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﴩ ،أزﻣﺎتٍ ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺛﺮت ﻋﲆ
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺪﻣـﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ اﻤﻟﻘﺪﻣﺔ
ﻟﺠﻤﻬﻮرﻫـﺎ ،ودﻓﻌﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﻘﻠﻴﺺ
أﻋﺪاد اﻟﻌﺎﻣﻠـﻦﻴ وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت
وﺗﺄﺧـﺮﻴ اﻟﺮواﺗـﺐ وﻋـﺪم ﴏﻓﻬـﺎ
ﺑﺸﻜ ٍﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ.
وأﻏﻠﻘـﺖ ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﻷﺧﺮﻴة
ﻗﻨﺎﺗـﺎ ”اﻟﻜﺘـﺎب“ و“اﻟﻘـﺪس“،
وﴎح اﻟﻌﺎﻣﻠـﻮن ﻓﻴﻬﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ
ﺳـﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻌﻤـﻞ ،ﻓﻴﻤـﺎ ﻗﻠﺼﺖ
ﻣﺆﺳﺴـﺎت أﺧـﺮى أﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ ﻣﺜـﻞ
ﺻﺤﻴﻔﺔ ”اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ“ اﻤﻟﺤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻲ
أوﻗﻔﺖ ﻧﺴـﺨﺘﻬﺎ اﻤﻟﻄﺒﻮﻋﺔ واﻛﺘﻔﺖ
ﺑﺎﻟﻨﺴـﺨﺔ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴـﺔ ووﺳـﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ .وإﱃ ﺟﺎﻧـﺐ
اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺸـﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
اﻟﻜﺜـﺮﻴ ﻣـﻦ اﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ،ﻓـﺈن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ
ﺗﻤﺘﻨـﻊ ﻋـﻦ ﺗﻮﻇﻴـﻒ أي ﻛـﻮادر
ﺻﺤﺎﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة.
ﻳﻘـﻮل اﻤﻟﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي ﻹذاﻋـﺔ
”ﺻﻮت اﻟﺸـﻌﺐ“ ،ﺑﺎﺳﻢ وﺷﺎح ،إن
اﻷزﻣﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻼﺣﻖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ
اﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﻷﺧﺮﻴة،
واﻧﻌﻜﺴـﺖ ﺑﺼـﻮر ٍة واﺿﺤـﺔ ﻋﲆ
أداء رﺳـﺎﻟﺘﻬﺎ .وﻳﻠﻔﺖ وﺷـﺎح  ،إﱃ
أن اﻹذاﻋﺔ اﻤﻟﺤﺴـﻮﺑﺔ ﻋﲆ ”اﻟﺠﺒﻬﺔ
اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻦﻴ“ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟـﴬر ﺑﺎﻟـﻎ ﻣﻨـﺬ ﺗﺪﻣـﺮﻴ اﻟﻄﺮﻴان
اﻟﺤﺮﺑﻲ اﻹﴎاﺋﻴﲇ ﻣﻘﺮﻫﺎ ﰲ ﻋﺪوان
ﻋﺎم  ،2014ﺣﻦﻴ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻷﺷﻬﺮ ﻗﺒﻞ
أن ﺗﻌﺎود اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻗﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﻠﺺ
وﺑﻔﺎﺗﻮرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ.
وﻣﻦ ﺑﻦﻴ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ واﺟﻬﺘﻬﺎ
اﻹذاﻋـﺔ ﻋـﺪم ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺗﺴـﺪﻳﺪ
ﻓﺎﺗـﻮرة اﻟﺮواﺗـﺐ ﺑﺸـﻜ ٍﻞ ﻛﺎﻣﻞ أو
اﻟﺘﺄﺧﺮ ﰲ ﴏﻓﻬﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن،
إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋـﺪم ﻗﺪرﺗﻬـﺎ ﻋﲆ ﺗﻌﻴﻦﻴ
ﻣﻮﻇﻔـﻦﻴ ﺟﺪد ﻣﻤـﺎ ﻳﺮﻓـﻊ اﻷﻋﺒﺎء
ﻋﲆ اﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻠﻦﻴ ﺣﺎﻟﻴﺎ ً.
وﻳﺸـﺮﻴ اﻤﻟﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي ﻹذاﻋـﺔ
”ﺻـﻮت اﻟﺸـﻌﺐ“ إﱃ أن ﻣـﻦ

ﺑـﻦﻴ اﻹﺷـﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﺘـﻲ أﺛـﺮت ﻋﲆ
اﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺑﻔﻌﻞ
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ
ﰲ اﻟﻘﻄـﺎع ﰲ اﻟﺴـﻨﻮات اﻷﺧـﺮﻴة،
وﺗﺤﺪﻳـﺪا ً ﻣﻨـﺬ اﻟﺤـﺮب اﻷﺧﺮﻴة ﻋﲆ
ﻏﺰة ﻋﺎم .2014
وﺗﻌﺘﻤـﺪ اﻟﻜﺜـﺮﻴ ﻣـﻦ اﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت
اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﺋﺪاﺗﻬﺎ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ أﻣﻮال
اﻹﻋﻼﻧﺎت ﻣـﻦ اﻟـﴩﻛﺎت واﻷﻓﺮاد،
ﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ ﺟﺎﻧـﺐ ﻣـﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ،ﻏﺮﻴ
أن اﻟﻔـﱰة اﻷﺧﺮﻴة ﺷـﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ً
ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً ﰲ ﺣﺠﻢ اﻹﻋﻼﻧﺎت ورﻋﺎﻳﺔ
اﻟﱪاﻣﺞ واﻤﻟﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ.
وﻻ ﻳﺨﻔـﻲ وﺷـﺎح ﺧﺸـﻴﺘﻪ ﻣﻦ أن
ﺗﺴـﺒﺐ اﻷزﻣﺎت اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ
ﺑﻤﺨﺘﻠـﻒ اﻟﺼﺤـﻒ واﻹذاﻋـﺎت
واﻟﻘﻨﻮات اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ
اﻤﻟﻘﺪﻣـﺔ وﺗﺴـﺎﻫﻢ ﰲ ﻣﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ
اﻹﻏﻼﻗـﺎت وﺗﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠـﺎه ﺗﴪﻳﺢ
اﻟﺼﺤﻔﻴﻦﻴ واﻟﻜﻮادر اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺣﺼﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً.
وﻗـﺪ أﻇﻬـﺮت ﺑﻴﺎﻧـﺎت ﺻـﺎدرة
ﻋـﻦ ”اﻟﺠﻬـﺎز اﻤﻟﺮﻛـﺰي ﻟﻺﺣﺼـﺎء
اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻲ“ ،ﰲ ﻣﺴـﺢ أﺟـﺮاه
واﺳـﺘﻬﺪف اﻟﻘـﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠـﺔ ﰲ
ﻓﻠﺴـﻄﻦﻴ ﻟﻠﺮﺑـﻊ اﻟﺮاﺑـﻊ ﻣـﻦ ﻋﺎم
 ،2019أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف
اﻟﻄﻠﺒـﺔ اﻟﺬﻳـﻦ ﻳﺤﻤﻠﻮن ﺷـﻬﺎدات
ﺗﺨﺼﺺ اﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ واﻹﻋﻼم ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺤﻮ  49.6ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ.
ﰲ اﻟﺴـﻴﺎق ،ﻳﻘـﻮل اﻤﻟﺪﻳـﺮ اﻟﻌـﺎم
ﻟـ“ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻟﻺﻋـﻼم“،
اﻟﺼﺤﻔـﻲ راﻣـﻲ ﺧﺮﻳـﺲ ،إن
ﻣﺆﺳﺴـﺘﻪ ﺗﺄﺛﺮت ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ،
إذ ﺗﻮﻗﻔـﺖ ﰲ ﻣـﺎرس/آذار ﻋـﺎم
 2019ﻋﻦ ﻃﺒﺎﻋﺔ ﻧﺴﺨﺘﻬﺎ اﻟﻮرﻗﻴﺔ،
ﺑﻌـﺪ  22ﻋﺎﻣـﺎ ً ﻣﻦ اﻟﺼـﺪور ﻣﺮﺗﻦﻴ
أﺳـﺒﻮﻋﻴﺎً .وﻳﻠﻔـﺖ ﺧﺮﻳـﺲ ،إﱃ أن

  Mon
 June


اﻷزﻣـﺔ دﻓﻌﺖ ﺑﺎﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳـﻊ
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻟﻜﱰوﻧـﻲ واﻟﺮﻗﻤﻲ ﻋﲆ
ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺴـﺨﺔ اﻤﻟﻄﺒﻮﻋﺔ ،ﻟﺘﻮﻓﺮﻴ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻄﺒﺎﻋـﺔ اﻤﻟﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﺤﻠﻴﺎ ً
وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
اﻹﻋﻼﻣﻴـﺔ .واﺗﺠﻬـﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔـﺔ
اﻤﻟﺤﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﺎدت ﻋـﲆ اﻟﺼﺪور
ﻳﻮﻣـﻲ اﻹﺛﻨـﻦﻴ واﻟﺨﻤﻴـﺲ ﻣﻦ ﻛﻞ
أﺳـﺒﻮع ﻧﺤـﻮ ﺗﻄﻮﻳـﺮ ﻣﻨﺼﺎﺗﻬـﺎ
ً
ﺧﺼﻮﺻـﺎ ﻋﱪ ﻣﻮاﻗﻊ
اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ،
اﻟﺘﻮاﺻـﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
ﺿﺒـﻂ اﻤﻟﺼﺎرﻳـﻒ واﻟﻨﻔﻘـﺎت
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ.
وﻳﻠﻔـﺖ اﻟﺼﺤﻔـﻲ ﺧﺮﻳـﺲ إﱃ أن
ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﻟﻢ ﺗﴪح أﻳﺎ ً ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﺑﻔﻌﻞ اﻷزﻣـﺔ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ
ﺧـﻼل اﻟﻔـﱰة اﻷﺧـﺮﻴة ﺑﺈﺟـﺮاء أي
ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﺗﺨﺎذﻫﺎ
ﺳﻠﺴـﻠﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻘﺸـﻔﻴﺔ
اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ.
واﻧﻌﻜﺴﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴـﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ إﺑﺮﻳـﻞ/
ﻧﻴﺴﺎن ﻋﺎم  2017ﺳـﻠﺒﺎ ً ﻋﲆ واﻗﻊ
اﻟﻘﻄﺎع اﻤﻟﻨﻬـﻚ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ً ﺑﺎﻷزﻣﺎت
وﺗﻼﺣﻖ اﻟﺤـﺮوب وﺟﻮﻻت اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
اﻤﻟﺘﺘﺎﻟﻴـﺔ ﺑـﻦﻴ اﻤﻟﻘﺎوﻣـﺔ واﻻﺣﺘﻼل
اﻹﴎاﺋﻴـﲇ ،وأدى ذﻟـﻚ ﻻﻧﻬﻴـﺎر
ﻗﻄﺎﻋـﺎت ﻋﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻤﻟﺆﺳﺴـﺎت
اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻨﻬﺎُ .
وﻋﻠﻢ
أﻳﻀﺎ ً ّ
أن ﻣﺆﺳﺴـﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﻛﺜﺮﻴة
ﰲ ﻏـﺰة ﻗﻠﺼـﺖ رواﺗـﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
ﰲ اﻷﺷـﻬﺮ اﻷﺧﺮﻴة ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻷزﻣﺎت
اﻤﻟﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸـﻬﺎ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ،ﻣﺎ
اﻧﻌﻜﺲ ﺳـﻠﺒﺎ ً ﻋﲆ اﻤﻟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﺒـﻊ ﻟﻬﺎ ،ﻛﻤـﺎ دﻓﻌﺖ ﻣﺆﺳﺴـﺎت
ﻛﺜـﺮﻴة أﻧﺼﺎف رواﺗـﺐ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ
واﻟﻌﺎﻣﻠـﻦﻴ ﻓﻴﻬـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻟﻈﺮوف
اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ.
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ﻗﺎﻟـﺖ ﺻﺤﻴﻔـﺔ اﻟﻮﻃـﻦ اﻤﻟﴫﻳـﺔ إن
اﻟﻬﻴﺌـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓـﺔ ﻗﺮرت ﰲ
إﺟـﺮاء ﻋﺎﺟـﻞ ،إﺣﺎﻟـﺔ رﺋﻴـﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ
ﻣﺠﻠﺔ روزاﻟﻴﻮﺳـﻒ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﺑﺴـﺒﺐ
ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻏﻼف اﻟﻌﺪد اﻷﺧﺮﻴ ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ،
ﻣﻦ إﺳـﺎءة ﻟﻠﻜﻨﻴﺴـﺔ ،ووﻗـﻒ اﻤﻟﺤﺮر
اﻤﻟﺴـﺆول ﻋﻦ اﻤﻟﻠﻒ اﻟﻘﺒﻄـﻲ ،إﱃ ﺣﻦﻴ
اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت.
وﻗﺮرت اﻟﻬﻴﺌـﺔ ،ﰲ ﺑﻴﺎن ،ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻋﺘﺬار
ﻟﻠﻜﻨﻴﺴـﺔ ،وأن ﺗﻌﺘـﺬر اﻤﻟﺠﻠـﺔ ﰲ اﻟﻌﺪد
اﻤﻟﻘﺒـﻞ ،ﻋـﻦ اﻹﺳـﺎءة اﻟﺘـﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ
اﻟﻐـﻼف” ،ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺑـﻂ اﻟﻬﻴﺌـﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓـﺔ واﻹﻋـﻼم،
ﺑﻘﺪاﺳـﺔ اﻟﺒﺎﺑـﺎ واﻷﺧـﻮة اﻷﻗﺒـﺎط،
وﺣﻔﺎﻇـﺎ ﻋـﲆ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﻳـﻖ ﻤﻟﺠﻠﺔ
روزاﻟﻴﻮﺳـﻒ ،ﰲ اﻟﺪﻓـﺎع ﻋـﻦ ﻗﻀﺎﻳـﺎ
اﻟﻮﺣـﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ،وﻓﺘـﺢ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬـﺎ
وﻗﻠﺒﻬـﺎ وﻋﻘﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻧﺸـﺄﺗﻬﺎ ﻟﴩﻛﺎء
اﻟﻮﻃﻦ“ ،ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﺒﻴﺎن.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ اﺳﺘﻨﻜﺮت اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ
ﻏـﻼف ﻣﺠﻠﺔ ”روز اﻟﻴﻮﺳـﻒ“ وﻃﺎﻟﺐ
اﻟﺒﺎﺑـﺎ ﺑﻤﺤﺎﺳـﺒﺘﻬﺎ وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ
اﻟﻘﺒﻄﻴـﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴـﻴﺔ اﺳـﺘﻨﻜﺎرﻫﺎ
ﻏﻼف اﻟﻌـﺪد اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣـﻦ ﻣﺠﻠﺔ ”روز
اﻟﻴﻮﺳـﻒ“ اﻟﺬي ﺗﺼ ّﺪرﺗﻪ ﺻﻮرﺗﺎ اﻷﻧﺒﺎ
راﻓﺎﺋﻴـﻞ ،أﺳـﻘﻒ ﻋﺎم ﻛﻨﺎﺋﺲ وﺳـﻂ
اﻟﻘﺎﻫـﺮة ﺳـﻜﺮﺗﺮﻴ اﻤﻟﺠﻤـﻊ اﻤﻟﻘـﺪس

اﻟﺴـﺎﺑﻖ واﻤﻟﺮﺷـﺢ اﻟﺒﺎﺑـﻮي اﻟﺴـﺎﺑﻖ،
وﻣﺤﻤﺪ ﺑﺪﻳﻊ ﻣﺮﺷـﺪ ﺗﻨﻈﻴـﻢ اﻹﺧﻮان،
ﻓﻮق ﻋﻨﻮان ”اﻟﺠﻬﻞ اﻤﻟﻘﺪس“.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ ﰲ ﺑﻴﺎن ﻟﻬـﺎ ،إﻧﻪ ﺑﻨﺎ ًء
ﻋﲇ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮاﴐوس اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ﺑﺎﺑـﺎ اﻹﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳـﺮك اﻟﻜـﺮازة
اﻤﻟﺮﻗﺴﻴﺔ ،ﺗﺴـﺘﻨﻜﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ
ﺑﺸـﺪة ﺗﻄﺎول إﺣﺪى اﻤﻟﺠﻼت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
ﻋﲆ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﺷﺨﺺ أﺣﺪ
أﺳـﺎﻗﻔﺘﻬﺎ ووﺿﻊ ﺻﻮرﺗﻪ ﻋﲆ ﻏﻼﻓﻬﺎ

أﺳﻮة ﺑﺼﻮرة أﺣﺪ ﺧﺎﺋﻨﻲ اﻟﻮﻃﻦ.
وأﺿﺎﻓـﺖ اﻟﻜﻨﻴﺴـﺔ” :ﻻ ﻳﻌﺘـﱪ ﻫـﺬا
ﺗﺤـﺖ ﻣﺠـﺎل ﺣﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒـﺮﻴ ،ﺑﻞ ﻫﻮ
إﺳـﺎءة ﺑﺎﻟﻐﺔ وﺗﺠـﺎو ًزا ﻳﺠـﺐ أﻻ ﻳﻤﺮ
دون ﺣﺴـﺎب ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻤﻟﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ
ﻫـﺬه اﻤﻟﺠﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺜـﻞ ﻫﺬه اﻷﻓﻌﺎل
ﻏﺮﻴ اﻤﻟﺴـﺆوﻟﺔ ﺳـﻮف ﺗﺠﺮح اﻟﺴـﻼم
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌـﻲ ﰲ وﻗـﺖ ﻧﺤﺘـﺎج ﻓﻴـﻪ ﻛﻞ
اﻟﺘﻌـﺎون واﻟﺘﻜﺎﺗـﻒ ﰲ ﻇـﻞ اﻟﻈـﺮوف
اﻟﺮاﻫﻨﺔ ..وﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ رد اﻻﻋﺘﺒﺎر

اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﰲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻤﻟﺴـﺆول ﻋـﻦ ذﻟﻚ ..ﺣﻔﻆ
اﻟﻠﻪ ﻣﴫ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮء“.واﻟﻌﺪد اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻣـﻦ اﻤﻟﺠﻠﺔ اﻟـﺬي ﻣﻦ اﻤﻟﻘـﺮر ﻧﺰوﻟﻪ إﱃ
اﻷﺳـﻮاق وﻗـﺎم رواد ﻣﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﺑﺘﺪاوﻟـﻪ ،ﻳﺤﻤـﻞ ﻋﻨـﻮان
ﻣﻮﺿـﻮع ﺻﺤﻔﻲ ﺣﻮل اﻟﺠـﺪل اﻟﺪاﺋﺮ
ﻋﻦ ﻃﻘﺲ اﻟﺘﻨـﺎول ﰲ ﻇﻞ أزﻣﺔ ﺗﻔﴚ
ﻓـﺮﻴوس ﻛﻮروﻧـﺎ اﻤﻟﺴـﺘﺠﺪ وﺗﺤﺮﻛﺎت
أﺳﺎﻗﻔﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﺎﺑﺎ.
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ﻓﺼﻠـﺖ ﴍﻛﺔ ﻓﻴﺴـﺒﻮك ﻣﻮﻇﻔﺎ اﻧﺘﻘﺪ ﻗـﺮار رﺋﻴﺲ
اﻟﴩﻛـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣـﺎرك زﻛﺮﺑـﺮج ﺑﻌـﺪم اﺗﺨﺎذ أي
إﺟﺮاء ﺣﻴﺎل ﻣﻨﺸـﻮرات ﻣﺜﺮﻴة ﻟﻠﺠـﺪل ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﲆ اﻤﻟﻮﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ.
وﻛﺘـﺐ ﺑﺮاﻧـﺪون دﻳـﻞ ،وﻳﻌﻤـﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎ ﻟﻮاﺟﻬﺎت
اﻤﻟﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺳﻴﺎﺗﻞ ،ﻋﲆ ﺗﻮﻳﱰ ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﺗﻘﺮر ﻓﺼﻠﻪ
ﻷﻧﻪ اﻧﺘﻘﺪ ﻋﻠﻨﺎ زﻣﻴﻼ رﻓﺾ ﺿﻢ ﻋﺒﺎرات ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺣﻴﺎة اﻟﺴـﻮد ﻣﻬﻤﺔ )ﺑﻼك ﻻﻳﻔـﺰ ﻣﺎﺗﺮ( ﰲ وﺛﺎﺋﻖ ﻛﺎن
ﻳﻨﴩﻫﺎ.
وأرﺳـﻞ دﻳـﻞ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻐﺮﻳﺪة ﺑﻌـﺪ ﻳﻮم ﻣـﻦ اﻧﻀﻤﺎﻣﻪ
ﻟﻌـﴩات اﻤﻟﻮﻇﻔـﻦﻴ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻤﻟﻬﻨﺪﺳـﻮن اﻟﺴـﺘﺔ
اﻵﺧـﺮون ﰲ ﻓﺮﻳﻘﻪ ،ﺗﺮﻛﻮا ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ وﻧﴩوا ﺗﻐﺮﻳﺪات
ﻟﻼﻋﱰاض ﻋﲆ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ زﻛﺮﺑﺮج ﻣﻊ ﻣﻨﺸﻮرات
ﺗﺮاﻣﺐ ﻋﲆ ﻓﻴﺴﺒﻮك.
وﻛﺘﺐ دﻳﻞ ﻋـﲆ ﺗﻮﻳﱰ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ﺣﺰﻳﺮان
”ﺗﻌﻤـﺪ اﻻﻣﺘﻨـﺎع ﻋـﻦ إﺻـﺪار أي ﺗﴫﻳـﺢ ﻫـﻮ أﻣﺮ
ﺳـﻴﺎﳼ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ“ .وﻗﺎل اﻟﺠﻤﻌﺔ إﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺘﻤﺴـﻚ
ﺑﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ.
وأﻛﺪت ﻓﻴﺴﺒﻮك ﺗﻮﺻﻴﻒ دﻳﻞ ﻟﻔﺼﻠﻪ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺣﺠﻤﺖ
ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳـﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ .وﻛﺎﻧـﺖ اﻟﴩﻛﺔ ﻗﺪ
ﻗﺎﻟـﺖ وﻗـﺖ اﺣﺘﺠـﺎج اﻤﻟﻮﻇﻔـﻦﻴ ﰲ اﻟﻌﻤـﻞ إﻧﻬﻢ ﻟﻦ

ﻳﻮاﺟﻬﻮا إﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ.
وﻟﻢ ﻳُﺠﺐ دﻳﻞ ﻋﲆ ﻃﻠﺐ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ.
وﺷﻤﻠﺖ ﻣﻨﺸﻮرات ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت اﻋﱰاض ﻫﺆﻻء
اﻤﻟﻮﻇﻔﻦﻴ ﺟﻤﻠﺔ ”ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﻨﻬﺐ ﻳﺒﺪأ إﻃﻼق اﻟﻨﺎر“،
ﰲ إﺷـﺎرة ﻤﻟﻈﺎﻫﺮات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﻌﻨﴫﻳﺔ ووﺣﺸـﻴﺔ
اﻟﴩﻃـﺔ ﺧﺮﺟـﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﻷﺳـﻮد اﻷﻋـﺰل ﺟﻮرج
ﻓﻠﻮﻳـﺪ وﻫﻮ رﻫﻦ اﺣﺘﺠﺎز ﴍﻃـﺔ ﻣﻨﻴﺎﺑﻮﻟﻴﺲ ﰲ 25
ﻣﺎﻳﻮ/أﻳﺎر.
وﻛﺎن ﻣﻮﻗـﻊ ﺗﻮﻳﱰ ﻗﺪ وﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻋﲆ ﻧﻔﺲ
اﻤﻟﻨﺸﻮر ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﻳﻤﺠﺪ اﻟﻌﻨﻒ .ﻟﻜﻦ ﻓﻴﺴﺒﻮك ﻓﻀﻠﺖ
ﺗﺮك اﻤﻟﻨﺸﻮر دون أي ﺗﺪﺧﻞ.
وأﺑﺪى دﻳـﻞ ﻣﺠﺪدا اﻋﱰاﺿﻪ اﻷﺳـﺒﻮع اﻤﻟﺎﴈ ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻴﺴﺒﻮك وﺗﻮﻳﱰ ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ﺣﻴﺎل
ﻣﻨﺸـﻮر ﻟﱰاﻣـﺐ ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﺑﻼ ﺳـﻨﺪ ﻋـﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ
ﻣﺆاﻣـﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻤﻟﺤﺘـﺞ ﻣﺎرﺗﻦ ﺟﻮﺟﻴﻨﻮ اﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ  75ﻋﺎﻣﺎ واﻟﺬي ﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﴩﻃﺔ ﰲ إﺻﺎﺑﺘﻪ
ﺑﺠﺮوح ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻓﺎﻟﻮ ﰲ ﻧﻴﻮﻳﻮرك.
وﻗـﺎل ”ﻫﺠﻮم ﺗﺮاﻣـﺐ ﻋﲆ ﻣﺎرﺗـﻦ ﺟﻮﺟﻴﻨﻮ ﻣﺬﻣﻮم
وﻳﻌـﺪ اﻧﺘﻬـﺎﻛﺎ واﺿﺤـﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻴﺴـﺒﻮك اﻤﻟﻨﺎﻫﻀﺔ
ﻟﻠﺘﺤـﺮش واﻤﻟﻀﺎﻳﻘﺎت .وإﻧﻪ ﻷﻣﺮ ﻣﺆﺳـﻒ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أﻻ
ﻧﺘﺤﺮك أﻳﻀﺎ ﻟﺤﺬﻓﻪ“.
وﻗـﺎل ﻣـﺎرك زﻛﺮﺑـﺮغ اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬي ﻟﴩﻛـﺔ
ﻓﻴﺴﺒﻮك إﻧﻪ ﺳﻴﺪرس إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﺮﻴات ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ

أدت إﱃ ﺗﺮك اﻟﴩﻛﺔ ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﺜﺮﻴة ﻟﻠﺠﺪل ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣـﺐ ﺧﻼل اﻤﻟﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﺟﺮت
ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﺮﻴة اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﲆ ﻣﻮت رﺟﻞ أﺳﻮد أﻋﺰل
أﺛﻨـﺎء اﺣﺘﺠﺎز اﻟﴩﻃﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺗﻨﺎزل ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﻘﺪﻳﻦ.
وﻗﺎل ﺳـﻨﺮاﺟﻊ اﻟﺨﻴﺎرات اﻤﻟﺤﺘﻤﻠـﺔ ﻤﻟﻌﺎﻟﺠﺔ اﻤﻟﺤﺘﻮى
اﻟﺬي ﻳﻤﺜـﻞ ﺧﺮﻗﺎ أو ﺧﺮﻗﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺑـﴫف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﻗﺮار ﺗﺮﻛﻪ أو ﺣﺬﻓﻪ.
واﺿﺎف إن ﻓﻴﺴـﺒﻮك ﺳـﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﺄن
اﺗﺨﺎذﻫـﺎ ﻟﻘﺮاراﺗﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺬف
ﻣﻨﺸﻮرات أو ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻤﻟﻨﺸﻮرات
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴـﺒﺐ ﻗﻤﻌﺎ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻦﻴ وﺳﺘﺒﺤﺚ ﺑﻨﺎء
ﺑﺮﻣﺠﻴﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪون
ﻣﻬﻤﻮن.
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ﻛﺜـﺮﻴا ً ﻣـﺎ ﻧﻘـﺮأ ﻋـﻦ ﻣﻨﺸـﻮرات
ﺗﺴـﱰﺟﻊ ذﻛﺮﻳﺎت اﻤﻟﺎﴈ ،وﺗﺮﺳﻢ
ﺑﻠﻬﻔﺔ ﺻﻮرا ً ﺗﻌـﱪ ﻋﻦ اﻟﺤﻨﻦﻴ ﻟﻬﺎ.
وﻣـﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺬﻛﺮﻳـﺎت اﻤﻟﺤﺒﺒﺔ
ﻣـﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻠﻔـﺎز وﻛﻴﻔﻴـﺔ اﻟﺒﺚ
ﻗﺪﻳﻤـﺎً ،ﺣﻴـﺚ ﻛﺎن ﻳﻘﺘـﴫ اﻟﺒـﺚ
ﻋـﲆ ﻗﻨﺎﺗـﻦﻴ ﻓﻘـﻂ ،وﻛﻞ واﺣـﺪة
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﺒﺚ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ وﻓﻖ ﺳـﺎﻋﺎت
ﻣﻌﺪودة ،وﻣﺤﺪودة ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
وﰲ ﻛﻨﻒ اﻟﺘﻄﻮر اﻤﻟﺘﺴـﺎرع ،اﻣﺘﺪت
ﺳـﺎﻋﺎت اﻟﺒﺚ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ ً
ﺣﺘـﻰ اﻟﻮاﺣﺪة ﺻﺒﺎﺣـﺎً ،وﻛﺎن ذﻟﻚ
ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻃﻔﺮة ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﻗﻔﺰة ﻛﱪى
ﰲ ﻣﺠـﺎل اﻹﻋﻼم اﻤﻟﺮﺋﻲ .وﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ
اﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﻴﺎت ،اﻧﺘـﴩت ﻣﺎ ﺗﺴـﻤﻰ
ﺑﺎﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﻋﲆ اﻟﺒـﺚ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ اﻤﻟﺤﲇ ،اﻟﺬي
ﻳﻘﺪم ﻣﻦ وﺟﺒـﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﺗﻌﻮزﻫـﺎ رﺷـﺎﻗﺔ وﺟـﺮأة اﻟﱪاﻣـﺞ
اﻤﻟﺘﻮاﺟﺪة ﻋﲆ اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
أﺿﻒ إﱃ ذﻟـﻚ ،أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﻣﺪار
اﻟﺴـﺎﻋﺔ ﰲ ﺟﻤﻴـﻊ أﻳﺎم اﻷﺳـﺒﻮع،
دون ﺗﻮﻗـﻒ أو ﺗﺄﺧـﺮ .وﻟﻘـﺪ اﻋﺘﱪ
اﻤﻟﺸـﺎﻫﺪ أن ﻣـﺎ ﻳﺤﺼـﻞ ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﻦ
رﻓﺎﻫﻴـﺔ ﻤﻟﺠـﺮد اﻣﺘـﻼك ”ﺻﺤـﻦ“
ﻻﻟﺘﻘـﺎط اﻟﻘﻨﻮات ﻫـﻮ أﻗﴡ أﻧﻮاع
اﻟﺘﻘـﺪم ،وﻛﺬﻟـﻚ ﺑﺴـﻌﺮ زﻫﻴـﺪ ﰲ
ﻣﺘﻨﺎول اﻷﻳﺪي.
وﻛﻤﺎ ﻫـﻲ اﻟﻌـﺎدة ،دوام اﻟﺤﺎل ﻣﻦ
اﻤﻟﺤﺎل .واﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو
ﺑﺮاﻗـﺔ ﺑﺎﻷﻣـﺲ ،ﺻـﺎرت ﺑﺎﻫﺘـﺔ
وﻣﻤﻠـﺔ ،وﻳﻌـﻮز ﻣﺎدﺗﻬـﺎ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸـﺎﻣﻞ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ زﻳﺎدة
ﻋـﺪد اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴـﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺻﺎدﻣﺔ .وﻣﻊ ﺗﻀﺎؤل دور اﻤﻟﺤﻄﺎت
اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺗﻢ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻜﺜـﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒـﻞ ﺟﻬـﺎت ﺳـﻴﺎدﻳﺔ ﺣﻮﻟـﺖ ﻓﻴﻪ
اﻤﻟـﺎدة اﻤﻟﻘﺪﻣـﺔ ﺑﻬـﺎ ﻹﻋـﻼم ﻣﻮﺟﻪ
ﻳﺨﺪم أﻏﺮاض ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺼﺎرت ﻻ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻤﻟﺼﺪاﻗﻴـﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻋـﲆ اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴـﺔ أن ﺗﻔﻜﺮ
ً
ﴎﻳﻌـﺎ ﰲ ﺧﻄـﺔ ﺟﺪﻳـﺪة ﻟﺘﻀﻤـﻦ
ﺑﻘﺎءﻫـﺎ ﻛﻌﻨـﴫ ﺟـﺎذب ﺿﻤـﻦ
ﺧﺎرﻃـﺔ ﺑـﺚ اﻤﻟـﻮاد اﻟﱰﻓﻴﻬﻴـﺔ ﰲ
اﻟﻔﱰة اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وإﻻ ﻟﺴـﻮف ﻳﻜﻮن
ﻣﺼﺮﻴﻫﺎ ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺤﻨﻦﻴ ﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
اﻤﻟﺎﴈ
ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺴـﺎن ﻣﺠﺒﻮل ﻋـﲆ اﻟﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺘﺠﺮﻳـﺐ ،وﻳﺮﻓﺾ ﺟﻤﻴـﻊ أﻧﻮاع
اﻟﻘﻴﻮد ،ﻣﻤﺎ ﺣﺘﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ ً
ً
إﻋﻼﻣﻴـﺎ وﺗﺮﻓﻴﻬﻴـﺎ ً آﺧـﺮ .وﻣﻦ ﺛﻢ،
ﺗﺤـﻮل ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻴﻮﺗﻴـﻮب اﻟﺤﺪﻳـﺚ
اﻟﻌﻬـﺪ إﱃ ﺛـﻮرة ﻛﱪى ﺗﻤﻜـﻦ اﻤﻟﺮء
ﻣـﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﺒﺘﻐﻴـﻪ .ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ،
ﻳﻘﺪم اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب ﻣﺤﺘﻮى أﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ
واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺴﻠﺴﻼت
وأﻓـﻼم ﺑـﺪون ﻗﻄـﻊ أو إﻋﻼﻧـﺎت.
أﺿـﻒ إﱃ ﻫـﺬا ،ﻫﻨـﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻣـﻦ اﻟﺸـﺒﺎب ﺻﺎرت ﺗﻘـﺪم ﺑﺮاﻣﺞ
وأﻓﻼﻣـﺎ ﻣﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻠﻌـﺮض ﻣـﻦ
ﺧـﻼل ﻗﻨﻮات اﻟﻴﻮﺗﻴـﻮب ،ﻛﻨﻮع ﻣﻦ
اﻹﻋﻼم اﻤﻟﺴـﺘﻘﻞ اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻮد.
أﺿـﻒ إﱃ ذﻟـﻚ ،ﻋﻤـﻞ اﻟﻴﻮﺗﻴـﻮب
ﻋـﲆ ﺗﺸـﺠﻴﻊ اﻤﻟﺸـﺎﻫﺪﻳﻦ ﻋﲆ ﻧﺒﺬ
اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﲆ ﺻﺤﻦ )اﻟﺴـﺘﺎﻻﻳﺖ(
ﻹﻟﺘﻘﺎط اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﻮاﻓـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑـﺚ ﻣﺒـﺎﴍ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﻣـﻊ ﺗﻤﻜـﻦ اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب ﻣـﻦ ﻋﺮض
اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴـﺔ ﺿﻤـﻦ ﺑﺎﻗـﺔ
ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺑﻤﺠﺮد ﺗﻮاﻓﺮ
اﺷـﱰاك ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﺖ ،ﺗﻢ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ
أﺳـﻄﻮرة ﺣﺘﻤﻴـﺔ رﺟﻮع اﻤﻟﺸـﺎﻫﺪ
ﻟﺸﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻣﺮة أﺧﺮى؛ ﺑﺤﺠﺔ
أن اﻤﻟﺤﺘﻮى اﻟﱰﻓﻴﻬـﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﺪﻣﻪ

اﻟﻴﻮﺗﻴﻮب ﻟﻴـﺲ ﻛﺎﻓﻴـﺎً ،وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ
ﻋﻠﻴﻪ اﻤﻟـﻮاد اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن ﺣﴫﻳﺎ ً وﻷول
ﻣـﺮة .وﻛﺬﻟـﻚ اﻧﺘﻬﺖ أﺳـﻄﻮرة أن
اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﻨﻮات ﻣﺤﻠﻴﺔ
أو ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻤﺎ اﻤﻟﺼﺪر اﻟﺬي ﻳﺘﻮاﻓﺮ
ﻋﻠﻴﻪ إذاﻋﺔ ﻧﴩات وﺑﺮاﻣﺞ إﺧﺒﺎرﻳﺔ
ﺗﻘـﺪم ﻧﻈﺮة ﻓﺎﺣﺼـﺔ ﻋﲆ اﻷﺣﺪاث
اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻄـﻮرات اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ .ﻟﻜﻦ،
ﻣﺸـﻜﻠﺔ اﻟﻬﺮوب ﻣﻦ ﻣﺸـﺎﻫﺪة ﻛﻢ
ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﻦﻴ
اﻧﺘﻈـﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﺣـﺪاث ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
اﻤﻟﺴﻠﺴـﻼت ،واﻟﻠﻘـﺎءات ،واﻷﻓﻼم،
ﻋﲆ ﺷﺎﺷـﺔ اﻟﺘﻠﻔـﺎز ،ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال
ﻗﺎﺋﻤﺔ.
أﻣـﺎ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﻜـﱪى ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻇﻬﻮر
ﻣﻨﺼـﺎت اﻟﺒـﺚ اﻤﻟﺒـﺎﴍ Online

 Streamingاﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺤﺘﻜﺮﻫﺎ
ﴍﻛﺔ ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ  Netflixﰲ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻷﻣﺮ .ﻓﻠﻘﺪ ﺑﺪأت ﴍﻛﺔ ﻧﺘﻔﻴﻠﻴﻜﺲ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻋﺎم  1997ﻛﴩﻛﺔ
راﺋﺪة ﺗﺴﻌﻰ وراء ﺑﺚ أﻓﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﻐﺰو ﺳﻮق اﻟﱰﻓﻴﻪ .وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ
ﻣـﻊ اﻟﺘﻔﻜـﺮﻴ ﰲ وﺳـﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳـﺪة
ﻟﺘﺄﺟـﺮﻴ اﻷﻓـﻼم ،ﺑـﺪﻻً ﻣﻦ ﻧـﻮادي
اﻟﻔﻴﺪﻳـﻮ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎن اﻟﺰﺣـﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺷﺪﻳﺪ ،وﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻛﺜﺮﻴا ً اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ أﻓـﻼم ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ .وﻣـﻦ ﺛﻢ ،ﻛﺎﻧﺖ
ﴍﻛﺔ ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ  Netflixأول ﻣﻦ
ﻓﻜـﺮ ﰲ ﺗﺤﻮﻳـﻞ اﻤﻟـﺎدة اﻟﱰﻓﻴﻬﻴـﺔ
ﻣﻦ ﴍاﺋﻂ اﻟﻔﻴﺪﻳـﻮ ﻷﻗﺮاص اﻟﺪي
ﰲ دي  DVDاﻟﺘـﻲ ﺻـﺎرت ﺗﺤﺘـﻮي
ﻋـﲆ اﻷﻓﻼم واﻤﻟﺴﻠﺴـﻼت واﻟﱪاﻣﺞ
ﻟﻘﺎء دﻓﻊ إﻳﺠﺎر ﺑﺴـﻴﻂ ﻟﻜﻞ ﻗﺮص

دي ﰲ دي  .وﻣـﻊ اﻧﺘﺸـﺎر أﺟﻬـﺰة
ﻋـﺮض اﻟـﺪي ﰲ دي ورﺧﺺ ﺛﻤﻨﻬﺎ
ﺣﺘـﻰ ﺻـﺎر ﰲ ﻣﺘﻨـﺎول اﻟﺠﻤﻴـﻊ،
ازدﻫـﺮت اﺳـﺘﺌﺠﺎر أﻓـﻼم اﻟﺪي ﰲ
دي ،اﻟﺘـﻲ ﺻﺎر ﺗﺄﺟﺮﻴﻫﺎ وإرﺟﺎﻋﻬﺎ
ﺑﺴـﻬﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﻳـﺪ .ﺑﻞ أن
ﻣﺆﺳـﺲ اﻟﴩﻛﺔ رﻳﺪ ﻫﺎﺳﺘﻴﻨﺠﺲ
 Reed Hastingsﻗـﺮر أن ﻳﺤـﺪث
ﻃﻔـﺮة أﺧـﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃـﺮح ﻓﻜﺮة
ﻋﻤﻞ اﺷـﱰاك ﺷـﻬﺮي زﻫﻴـﺪ ﻧﻈﺮﻴ
اﺳﺘﺌﺠﺎر ﻋﺪد ﻻ ﻣﺤﺪود ﻣﻦ أﻗﺮاص
اﻟﺪي ﰲ دي  .DVDﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻧﺘﺸـﺎر
اﻟﻔﻜﺮة وﺗﻨﺎﻗﺺ اﻷرﺑـﺎح ،ﻗﺮر رﻳﺪ
ﻫﺎﺳـﺘﻴﻨﺠﺰ أن ﻳﺤـﻮل ﺗﺄﺟﺮﻴ اﻤﻟﻮاد
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴـﺔ ﻣﻦ أﻗـﺮاص اﻟﺪي ﰲ دي
 DVDإﱃ ﺷـﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ .وﻣﻦ ﺛﻢ،
أﺳﺲ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺒﺚ اﻤﻟﺒﺎﴍ اﻤﻟﻌﺮوﻓﺔ

ﻋﺎﻤﻟﻴﺎ ً ﺗﺤﺖ اﺳـﻢ ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ -Net
 ،lixووﺳـﻊ داﺋﺮﺗﻬﺎ ﻟﺘﺠﻤﻊ ﺟﻤﻴﻊ
دول اﻟﻌﺎﻟـﻢ .وﻋـﲆ ﻏـﺮار ﻓﻜﺮﺗـﻪ
اﻷوﱃ ،ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻌﺪد
ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣـﻦ اﻤﻟـﻮاد اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل دﻓﻊ اﺷﱰاك ﺷﻬﺮي ﻣﻴﺴﻮر،
وﺳـﺎﻋﺪه ﰲ ذﻟـﻚ ﴍاؤه ﻟﺤﻘـﻮق
ﻋﺮض اﻤﻟﻮاد اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ زﻫﻴﺪ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ أﺗﺖ اﻟﻔﻜﺮة ﺛﻤﺎرﻫﺎ ،ﻓﻜﺮت
أﻳﻀـﺎ ً اﻟـﴩﻛﺎت اﻤﻟﺆﺟـﺮة ﻤﻟﻮادﻫـﺎ
اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ ﻟﴩﻛـﺔ ﻧﺘﻔﻠﻴﻜﺲ -Ne
 flixﰲ إﻧﺸـﺎء ﻣﻨﺼـﺎت ﺑﺚ ﻣﺒﺎﴍ
ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬـﺎ ،ﻣﺜﻞ ﴍﻛﺘـﻲ دﻳﺰﻧﻲ
وﻣﺎرﻓـﻞ .وﺗـﲆ ذﻟـﻚ اﺳـﺘﺤﺪاث
ﻣﻨﺼـﺎت ﻋﺮض ﻣﺒﺎﴍ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻣﺜﻞ
واﺗﺶ إت  Watch Itوﺷـﺎﻫﺪ -Sh
 hidﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ .وﻣﺆﺧﺮا ً ﻗﺎﻣﺖ

ﴍﻛﺎت اﻤﻟﻮﺑﺎﻳـﻞ ﺳـﻮاء اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ أو
اﻤﻟﺤﻠﻴـﺔ ﻣﻨﻬـﺎ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻨﺼـﺎت ﺑﺚ
ﻣﺒﺎﴍ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ.
وﰲ ﻏﻀـﻮن ﺗﻠـﻚ اﻷﺣـﺪاث ،ﺻـﺎر
اﻣﺘﻼك ﺷﺎﺷـﺔ ﺗﻠﻔﺎز ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
ﻣﺸـﺎﻫﺪة ﻗﻨﻮات ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ .وﻳﻼﺣﻆ
أن اﻟﻔﺌـﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳـﺔ ﻣـﻦ ﺳـﻦ 12-
 35ﺳـﻨﺔ ﺻﺎرت ﻻ ﺗﻤﻴﻞ ﻤﻟﺸـﺎﻫﺪة
ً
ﻓﻤﺜـﻼ ،ﰲ اﻟﺼﻦﻴ ،ﺻﺎرت
اﻟﺘﻠﻔـﺎز.
ﻣﺸـﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز ﺗﻘﺘـﴫ ﻋﲆ ﻣﻦ
ﻫﻢ أﻛﱪ ﻣﻦ  45ﻋﺎﻣﺎً ،ﺑﻞ أن اﻟﻜﺜﺮﻴ
ﻣـﻦ اﻟﺒﻴـﻮت ﺗﻘﺘﻨـﻲ ﺗﻠﻔـﺎز دون
ﺗﺸﻐﻴﻠﻪ.
ﻓﻠﻘـﺪ ﺻـﺎرت ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺒـﺚ اﻤﻟﺒﺎﴍ
ﻋﺒـﺎرة ﻋـﻦ ﻋﺎﻟـﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻣـﻮازي ﻣﻦ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ .ﻓﴩﻛﺔ ﻧﺘﻔﻠﻜﺲ
 Netflixأﺻﺒﺤـﺖ ﻣﻨﺘﺠـﺎ ً ﻟﱪاﻣـﺞ
وﻣﺴﻠﺴـﻼت وأﻓـﻼم ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺑﻞ
وأﻧﻬﺎ ﺗﺠﺘﺬب أﺳﻤﺎء ﻛﱪى ﻣﻦ ﻧﺠﻮم
ﻫﻮﻟﻴـﻮود  -ﺳـﻮاء أﻛﺎﻧـﻮا ﻣﺨﺮﺟﻦﻴ
أوﻣﻤﺜﻠـﻦﻴ  -إﱃ ﻣـﺎ ﺗﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل.
أﻣـﺎ ﴍﻛﺎت اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻌﻤﻼﻗـﺔ ﻣﺜـﻞ
دﻳﺰﻧﻲ وﻣﺎرﻓﻞ ،ﻓﺄﻓﻼﻣﻬﺎ ذات اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﻀﺨـﻢ ﺗﻌﺞ ﺑﻜﻮﻛﺒﺔ ﻣـﻦ أﻤﻟﻊ ﻧﺠﻮم
ﻫﻮﻟﻴـﻮود .وأﺿﻒ إﱃ ﻛﻞ ﻫـﺬا وذاك،
ﺻﺎرت ﺗﻠـﻚ اﻤﻟﻨﺼﺎت ﺗﻌـﺮض اﻷﻓﻼم
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﰲ دور اﻟﻌﺮض ،وﺑﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﺎﻳﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ ﺗﻢ دراﺳـﺔ اﻟﻌﺮض ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ
واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ أﻓﻼم
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻀﺨﻢ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻷول ﻣﺮة ﻋﲆ ﺗﻠﻚ اﻤﻟﻨﺼﺎت.
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻀﺨﻢ ﻤﻟﺸـﺎﻫﺪة ﻣﻨﺼﺎت
اﻟﻌﺮض اﻤﻟﺒﺎﴍ ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﺎﻗﻮس
ﺧﻄـﺮ ﻳﻬـﺪد اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴـﺔ
وﻳﻀﻌﻬﺎ ﰲ ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻣﺎ ﺣﺪث
ﻣـﻊ ﻗﻨـﻮات اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳـﻮن اﻟﻮﻃﻨﻲ،
وأﴍﻃـﺔ اﻟﻔﻴﺪﻳـﻮ .ﻣـﻦ اﻟﻮاﺿـﺢ
أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋـﲆ اﻟﻘﻨـﻮات اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ
أن ﺗﻔﻜـﺮ ﴎﻳﻌـﺎ ً ﰲ ﺧﻄـﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﻟﺘﻀﻤـﻦ ﺑﻘﺎءﻫـﺎ ﻛﻌﻨـﴫ ﺟﺎذب
ﺿﻤﻦ ﺧﺎرﻃﺔ ﺑﺚ اﻤﻟـﻮاد اﻟﱰﻓﻴﻬﻴﺔ
ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ،وإﻻ ﻟﺴـﻮف
ﻳﻜـﻮن ﻣﺼﺮﻴﻫﺎ ﺻﻔﺤـﺎت اﻟﺤﻨﻦﻴ
ﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻤﻟﺎﴈ.
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ﺻـﺪرت رواﻳﺔ اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﺟﻤﻴﻞ اﻟﺴـﻠﺤﻮت »
اﻟﺨـﺎﴏة اﻟﺮﺧـﻮة »ﻋـﻦ ﻣﻜﺘﺒـﺔ ﻛﻞ ﳾء-
ﺣﻴﻔـﺎ  ٢٠١٩وﺗﻘﻊ اﻟﺮواﻳـﺔ ﰲ  ١٦٠ﺻﻔﺤﺔ
ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻤﻟﺘﻮﺳﻂ...
ﻗـﺮأت اﻟﺮواﻳﺔ ،وﺑﻌﺪ اﻟﻘـﺮاءة دارت ﰲ ذﻫﻨﻲ
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻵﺗﻴﺔ:
ﻣـﺎذا أﺿﺎﻓﺖ رواﻳـﺔ اﻟﺨـﺎﴏة اﻟﺮﺧﻮة إﱃ
اﻟﻌﺎﻟـﻢ اﻟﺮواﺋـﻲ؟ ﻫﻞ أﺿﺎﻓﺖ ﺳـﻤﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ،
وأﻓـﺮزت ﺟﺪﻳﺪا ً ﰲ ﻧـﻮع اﻟﺮواﻳﺔ؟ ﻫﻞ ﺟﺪدت
ﰲ ﺗﻘﻨﻴـﺎت اﻟﺮواﻳﺔ ،وﻣﻌﻤﺎرﻳـﺔ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ؟ ﻫﻞ
ﺗﻌ ّﺪت اﻟﻘﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﺠﺎوزﺗﻪ إﱃ ﻋﺎﻟﻢ
ﻳﺒﴩ ﺑﺘﻐﻴﺮﻴ أﻧﻤﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳـﺎﺋﺪة؟ ﻫﻞ
ﻫـﻲ رواﻳﺔ ﻧﺴـﻮﻳﺔ؟ ﻫـﻞ ﻫﻲ ﻧـﺺ ﻣﺮآوي
ﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﻘﺸﻬﺎ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﻘﻴﻢ
اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ؟
أﺳﺌﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﱪراﺗﻬﺎ..
اﻟﺨﺎﴏة اﻟﺮﺧﻮة ،رواﻳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ،
ﺑﻜﻞ ﺗﺠﻠﻴﺎت اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ وﻣﻨﺎﺷﻄﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺻﺪ
ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻫﺬا اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺘﺄﻣﻞ ﻋﻼﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﻪ،
وﺗﺮﺳﻢ ﺻﻮرة ﻟﻠﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﲆ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج،
واﻤﻟﺘﺤﻜـﻢ ﰲ ﻗﻴﻤـﻪ وﻣﻌﺎﻳـﺮﻴﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻓﻬﻲ أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺸﺠﺮة زرﻋﺖ ﰲ ﺗﺮاب،
وﻤﻟﺎ اﺷﺘﺪ ﺳﺎﻗﻬﺎ ،اﺗﺠﻬﺖ أﻏﺼﺎﻧﻬﺎ وﻓﺮوﻋﻬﺎ
ﰲ اﺗﺠﺎﻫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﰲ ﺣﻦﻴ ﻳﺠﻤﻌﻬﺎ ﺳـﺎق
واﺣﺪ ،وﺟﺬر واﺣﺪ.
وﻟﻌﻞ اﻟﻘﺎﺳـﻢ اﻤﻟﺸـﱰك ﰲ أﺣـﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ،
ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣـﻮل اﻤﻟﺮأة ،ﻓﻬﻲ اﻟﺒﻄﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴـﺔ
ﺑﺘﻤﻈﻬﺮاﺗﻬـﺎ ﻛﺎﻓﺔ ،وﻗﺪ أوﻟﺖ اﻟﺮواﻳﺔ أﻫﻤﻴﺔ
ﻗﺼﻮى ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴـﺶ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ً ذﻛﻮرﻳﺎ ً
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ،ﻓﻬﻲ ﻛﺴـﻤﻜﺔ ﺗﺴـﺒﺢ ﺿـﺪ اﻟﺘﻴﺎر،
ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﺮش ﻳﻬﺎﺟﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ اﺗﺠﺎﻩ.
ﻧﻌـﻢ ،ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺴـﺄﻟﺔ اﻤﻟـﺮأة ،اﻤﻟﺮأة
اﻟﻌﻮرة ﰲ رأي اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ اﻤﻟﺘﺴﻠﻂ ،ﻓﻬﻲ اﻤﻟﻮﻟﻮدة
ﻏـﺮﻴ اﻤﻟُﺮﺣﱠ ﺐ ﺑﻬﺎ ،واﻟﺸـﺎﺑﺔ ﻣﺼـﺪر اﻟﺠﻨﺲ
اﻤﻟﺸـﺘﻬﻰ ،واﻟﻌﺠﻮز اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮث ،وﻻ ﻳﺤﺴﺐ
ﻟﻬﺎ ﺣﺴﺎب ،وﻻ ﻳﺆﺑﻪ ﻟﺮأﻳﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ
ﻛﻠﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺤﻴﺎة ،ﻻ رأي ﻟﻬﺎ،
وﻻ ﻳﺴـﻤﻊ ﻟﻬﺎ ،وﻻ ﻗﺮار ﻟﻬﺎ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ
ﳾء ﻳﺨﺼﻬﺎ ﻛﺎﻟﺰواج ﻣﺜﻼ )ﺟﻤﺎﻧﺔ(.
اﻧﻘﺴـﻤﺖ اﻤﻟـﺮأة ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ إﱃ ﺛﻼث ﻧﺴـﺎء،
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وﻫـﻲ ﺗﻘﻨﻴـﺔ رواﺋﻴـﺔ أﺟﺎدﻫـﺎ ﻗﻠـﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ
اﻟﺴـﻠﺤﻮت ،ﺣﻴﺚ ﺗﻮازت ﻣﺴـﺎرات اﻟﻨﺴـﺎء
اﻟﺜﻼث ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻼﻗﺖ ﺑﺄﺳـﻠﻮب ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻣﻨﻈﻢ،
وﺑﻨﺘﻴﺠﺔ واﺣﺪة )اﻟﻄﻼق(.
ﺟﻤﺎﻧـﺔ ،اﻟﺠﻤﻴﻠـﺔ ،اﻤﻟﺘﻌﻠﻤـﺔ ،اﻟﻄﻤﻮﺣـﺔ،اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻜﺮ وﺗﺤﺎول ﺗﻮﺳـﻴﻊ آﻓﺎق ﺗﻔﻜﺮﻴﻫﺎ،
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﻤﻊ ،ﺗﺤﺎول ﻛﴪ اﻟﻘﻴﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺳﻠﻄﺔ
اﻟﺬﻛﺮ ﺗﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣ ّﺪ ﻳﺮﺳـﻤﻪ اﻟﺬﻛﺮ أﺳﻠﻮب
ﻣﻤـﺰوج ﺑﺎﻹﻫﺎﻧـﺔ واﻟـﺬل ،ﻋﺎﻧـﺖ اﻷﻣ ّﺮﻳْﻦ،
ﺣﺎوﻟﺖ اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻣﺮ ّْﺗـﻦﻴ ،وﻧﺠﺤﺖ ﺑﺎﻟﺨﻼص
ﺑﻄﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ أﺳﺎﻣﺔ.
ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ،اﻟﻨﻤﻮذج اﻤﻟـﻮازي ﻟﺠﻤﺎﻧﺔ ،ﺗﺘﻤﺮدﻋﲆ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺨﻠﻊ اﻟﺤﺠﺎب وﻛﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻬـﺮب ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓـﺔ ﻣﺤﻴﻄﻬـﺎ ،ﻟﱰﻛﺾ ﺧﻠﻒ
ﺑﺮﺟﻮازﻳﺔ ﻋﻘﻴﻤﺔ ،ﻫـﺬﻩ اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﻤﻟﺰﻳﻔﺔ
ﺗﺮى اﻤﻟﺮأة دﻣﻴﺔ ﺗﻠﻬﻮ ﺑﻬﺎ ،وﺗﻤﻠّﻬﺎ ﺛﻢ ﺗﺮﻣﻴﻬﺎ،
وﻳﻜـﻮن ﻣﺼﺮﻴﻫـﺎ اﻟﻄـﻼق ،وﺑـﺬا ﺗﻠﺘﻘـﻲ
ﺑﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻧﺔ.
ﻋﺎﺋﺸـﺔ ،اﻟﱪﻳﺌـﺔ اﻤﻟﺘﻬﻤﺔ ،ﺗﻄﻠﻘـﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔاﻟﺠﻬـﻞ ) ﺟﻨﺎﻳﺘﻬـﺎ أﻧﻬـﺎ ذات ﻏﺸـﺎء ﺑﻜﺎرة
ﻣﻄﺎﻃـﻲ( ،ﺗﺤﻤﻠـﺖ ﻋﺎﻗﺒﺔ ذﻧﺒﻬﺎ! وﺳـﱰت
ﻧﻔﺴـﻬﺎ ،إﱃ أن ﺑﺮأﻫﺎ اﻤﻟﺠﺘﻤﻊ ﰲ وﻻدﺗﻬﺎ ﻣﻦ
زوﺟﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻓﺎرس ،اﻷﺳﺮﻴ اﻤﻟﺤﺮر( وﺧﺘﻢ
ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺒﻠﺪة ﻋﲆ ﺷـﻬﺎدة ﺑﺮاءﺗﻬﺎ ،ﺑﺸﻬﺎدة
آﺧﺮﻳﻦ...
وﻳﺘﻔـﺮع ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻤﻟﺤﺎور ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸـﺨﻮص

وﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻣﺠـﱪاً ،ﺣﺘـﻰ إذا وﺿﻌﺖ ﺣﻤﻠﻬﺎ،
ﻃﻠﻘﻬﺎ.
إن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻛﻔﻴﻠﺔ أن
ﺗﻮﻟﺪ اﻟﺤـﺪث ،وﺗﻄﻮرﻩ ،وﺗﺸـﺘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ
اﻟـﴫاع اﻤﻟﺆﺳـﺲ ﻋـﲆ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬـﺎ وﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ
وﻣﺪىﻓﻬﻤﻬﺎﻟﻠﺤﻴـﺎة،ﻫـﺬااﻟـﴫاعأﺑـﺮز:
اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﻦﻴ اﻟﺤﻤـﺎة )أم أﺳـﺎﻣﺔ( وﻛﻨﺘﻬﺎ
ﺟﻤﺎﻧﺔ.
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻦﻴ أﺳـﺎﻣﺔ اﻤﻟﺘﻄﺮف دﻳﻨﻴﺎً ،وﺟﻤﺎﻧﺔ
اﻤﻟﺆدﺑﺔ واﻤﻟﺘﺪﻳﻨﺔ ،ﻓﱪز ﺧﻼل اﻷﴎة اﻟﻮاﺣﺪة
اﻟﺠﺪﻳـﺪة) أﴎة أﺳـﺎﻣﺔ وﺟﻤﺎﻧـﺔ( اﻟﴫاع،
وﻛﺎن أﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺤﺮب ﺑﻦﻴ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ،
ﻣﻌﺴـﻜﺮ ﻣﺘﻐﻄﺮس)أﺳـﺎﻣﺔ( ،وﻣﻌﺴـﻜﺮ
ﺻﺎﻣﺖ ﻣﺸﺤﻮن )ﺟﻤﺎﻧﺔ( ،ﺣﻴﺚ أراد أﺳﺎﻣﺔ
أن ﻳﻔﺮض آراءﻩ ﻋﲆ ﺟﻤﺎﻧﺔ ،وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﺪور
ﰲ ﻓﻠﻜـﻪ ،وﻧﻤـﻂ ﺣﻴﺎﺗـﻪ ﻗﴪاً ،وﻣـﻦ اﻟﻠﻴﻠﺔ
اﻷوﱃ اﻟﺘـﻲ ﺟﻤﻌـﺖ ﻗﻄﺒﻲ اﻟـﴫاع ،ﺣﺎول
اﻟﺮﺟـﻞ أن ﻳﻠﻐـﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻤﻟﺮأة ،وأن ﻳﺆﺳـﺲ
ﻟﻨﻮع آﺧـﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻳـﺮﴇ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺘﺪﺧﻞ
ﰲ ﻣﺸـﻴﻬﺎ ،وﻟﺒﺴـﻬﺎ ،وأﻛﻠﻬﺎ ،وﺣﺘﻰ ﻛﺘﺒﻬﺎ،
وﺻﺎدر ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر أﺷﻴﺎﺋﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ.
وﻫﻨﺎك اﻟﴫاع ﺑﻦﻴ اﻟﺤﻤﺎة وﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﻌﺮوس،
ﻓﺎﻟﺤﻤـﺎة ﻣﺼﺪر اﻟﻘﻮة اﻟﺘـﻲ ﺗﻔﺮض آراءﻫﺎ
ﻋـﲆ اﻟﻌﺮوس وأﻫﻠﻬـﺎ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ أم اﻟﺬﻛﺮ
اﻤﻟﺎﻟـﻚ ﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘـﺎج ﺿـﺪ ﻗﻴـﻢ اﻷﻧﻮﺛـﺔ
واﻻﺳـﺘﻬﻼك )اﻤﻟﺮأة( ،ﻫﻜﺬا ﰲ ﻧﻈﺮﻫﺎ.
ﻳﺘﻠﻮ ذﻟﻚ أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﴫاﻋﺎت اﻟﺬاﺗﻴﺔ
اﻟﺘـﻲ ﺻﺪرت ﻋﻦ ﺗﻴﺎر اﻟﻮﻋﻲ ،واﺷـﺘﻘﺖ ﻣﻦ
ﺣـﺎﻻت اﻻﻧﺘﻈـﺎر واﻟﻘﻠﻖ واﻟﱰﻗـﺐ ﺣﻴﻨﺎً ،أو
اﻤﻟﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺮﺟﻮع ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ إﱃ اﻟﺨﻠﻒ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﺘﺬﻛﺮ ﺣﻴﻨﺎ ً آﺧﺮ ،ﻟﻜﻦ ﻋﻤﻮم اﻟﺰﻣﻦ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ
ﻳﺴـﺮﻴ إﱃ اﻷﻣـﺎم ﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎم .زﻣـﺎن ﻳﺤﻤﻞ
اﻷﺣﺪاث اﻤﻟﻜﺜﻔﺔ اﻤﻟﻀﻐﻮﻃﺔ اﻤﻟﺸـﺤﻮﻧﺔ ،اﻟﺘﻲ
ﻳﺮاﻫـﺎ اﻤﻟﺘﻠﻘﻲ ﻗﺒـﻞ أن ﻳﻘﺮأﻫـﺎ ،ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﺎﺛﻠﺔ
أﻣﺎﻣﻪ ،ﺗﺴـﺘﻔﺰﻩ ﺑﻌـﺪ ﻛﻞ ﻛﻠﻤـﺔ ...وﺣﺮﻛﺔ
وﺳـﻜﻨﺔ ...إﻧـﻪ ﻳﻌﻴـﺶ ﻣﺠﺘﻤـﻊ اﻟﺘﺴـﻠﻂ
اﻟﺬﻛﻮري ،ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻻﺳﺘﺒﺪاد ،وﻳﺮﺻﺪ ﻣﻌﺎﻳﺮﻴ
اﻟـﴩف اﻤﻟﱰﻫﻠـﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺸـﺒﻖ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ اﻟﺸﻬﻮاﻧﻲ...
ﻻﺣﻆ ﻗﻮل أﺑﻲ زﻳﺎد ﻻﺑﻨﻪ ،ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﻋﺪم
ﻋﺬرﻳﺔ ﻋﺎﺋﺸﺔ )ﺟﻬﻼً( وﺧﻮﻓﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻴﺤﺔ:

اﻟﺘـﻲ أدارت اﻷﺣـﺪاث ،ﺑﺮؤﻳـﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬـﺎ،
وﺧﻠﻘﺖ اﻟﺤﻮارات اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺘﻬﺎ،
واﻟﴫاع ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﲇ ،ﻓﻬﻨﺎك
ﻓﺎﻃﻤﺔ أم أﺳـﺎﻣﺔ اﻤﻟﺮأة اﻟﻐﻴﻮرة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ أﻧﻬـﺎ اﻣﺮأة وﻟـﻮد ،ﻓﺘﺎّﻧﺔ ،ﻻ ﺗﺤﺐ
ﺟﻨﺲ اﻟﻨﺴﺎء ،وﺗﻘﺪس اﻟﺬﻛﻮرة.
وأم ﺟﻤﺎﻧﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺐ اﻟﺨﺮﻴ ﻟﻠﻨﺎس
ﻛﺎﻓـﺔ ،وﺗﺤﺐ أن ﺗﺴـﱰ اﺑﻨﺘﻬﺎ ،وأم ﻋﺎﺋﺸـﺔ
اﻟﺘـﻲ ﻃﺎرت ﻓﺮﺣـﺎ ً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺮّأ اﻟﻄـﺐ اﺑﻨﺘﻬﺎ،
وﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،وأﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻴﺐ،
وﻫﻨﺎك ﻧﴪﻳـﻦ أﺧﺖ ﻳﻮﻧﺲ اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺎﻧﻖ اﻟﻜﺎدﺣـﻦﻴ )ﺗﺮاﻗﺺ رأﻓﺖ( ،وﻋﴩات
ﻣﻦ اﻟﻨﺴـﺎء اﻟﻜﻮﻣـﱪس ،وﻫﺬا ﻳﺘـﻮازى ﻣﻊ
اﻟﻘﺴﻴﻢ اﻵﺧﺮ) اﻟﺬﻛﻮر(.
ﻋﻴـﴗ اﻟﺤﻤﺎد )أﺑـﻮ ﺟﻤﺎﻧـﺔ( ﻻﺟﺊ ﻳﻌﻤﻞﰲ ﻗـﲇ اﻟﻔﻼﻓـﻞ ﻟﻴﻌﻴﻞ ﺑﻨﺎﺗـﻪ اﻟﺨﻤﺲ ،ﻳﺤﺐ
ﺑﻨﺎﺗـﻪ وﻳﻘـﺪر ﻗﺮاراﺗﻬـﻦ ،وﻟﻌـﻞ اﻟﻠﺠﻮء ﻗﺪ
ﻃﻮر ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻤﻟـﺮأة ،ﺑﴬورة ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ،
واﺣﱰام ﻗﺮارﻫﺎ.
أﺑﻮ أﺳـﺎﻣﺔ ﻣﺘﻐﻄـﺮس إﱃ ﺣ ّﺪ ﻛﺒـﺮﻴ ،ﻟﻜﻨﻪﻳﺪور ﰲ ﻓﻠﻚ زوﺟﺘﻪ.
أﺳـﺎﻣﺔ ،زوج ﺟﻤﺎﻧـﺔ ،ﻣﺘﺪﻳـﻦ ،ﻣﺘﺸـﺪد،ﺗﻜﻔـﺮﻴي ،ﻳﺮى ﰲ اﻤﻟـﺮأة أداة ﻃﻴﻌـﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ،
وﻣﺼﻨﻌﺎ ً ﻟﻺﻧﺠﺎب.
ﻓﺎرس ،اﻟﺰوج اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ،أﺳﺮﻴ ﻣﺤﺮر.-ﻳﻮﻧﺲ ،اﻟﱪﺟﻮازي اﻟﻠﻌﻮب ،ﻋﺒﺚ ﺑﺼﺎﺑﺮﻳﻦ

» اﺗﻤﻨﺤﻬﺎ » ﺛﻼﺛﺔ ﺷـﻬﻮر ﺛﻢ اﺗﺮﻛﻬﺎ ،وﻛﺄﻧﻬﺎ
ﺷﺎة )ﻣﺎﻧﻮﺣﺔ( ﺑﻌﺪ أن ﺗﻨﻬﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﺗﺆدي
وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ،ﺗﱰك ...ﺗﺒﺎع ...ﺗﻄﻠﻖ!...
ﻟﻘﺪ أﻣﺴﻚ اﻟﺴﺎرد ﻛﲇ اﻤﻟﻌﺮﻓﺔ ﺑﺨﻴﻮط اﻟﻨﺺ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ اﻟﺬي رﺳﻢ ﺣﺪود اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
وﻣﺪى ﺣﺮﻛﺘﻬـﺎ ،وﻗ ّﺪر ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻬﺎ،
ﺳﺎرد ﻋﻠﻴﻢ ﻳﻌﺮف اﻟﻔﻌﻞ وردة اﻟﻔﻌﻞ ،وﻳﻌﻠﻢ
ﻣﺎ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻳﺮﻗﺐ ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ
ﺣﺘﻰ ﰲ ﻏـﺮف اﻟﻨﻮم اﻤﻟﻐﻠﻘﺔ ...ﺳـﺎرد اﻧﺤﺎز
ﻟﻠﻤـﺮأة ﺿﺪ اﻟﻄﺎﻏـﻮت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻛﺄﻧﻪ ﰲ
ﺧﻔﻲ ...وأراد ﻫ ّﺰ اﻤﻟﻔﺎﻫﻴﻢ
ﴏاع ﻣـﻊ ﻣﺤﻮر
ّ
اﻟﺒﺎﻟﻴـﺔ وزﻋﺰﻋﺘﻬﺎ ،وأن ﻳﺤـﺪث ﺧﺮﻗﺎ ً ﻓﻴﻬﺎ،
وﺗﻤـﱰس ﻫﺬا اﻟﺴـﺎرد ﰲ ﻣﻮﺿـﻊ ﺟﻠﺐ ﻓﻴﻪ
ﻛﺜـﺮﻴا ً ﻣـﻦ اﻵﻳـﺎت واﻷﺣﺎدﻳـﺚ اﻟﴩﻳﻔـﺔ،
واﻟﻔﺘـﺎوى اﻟﴩﻋﻴـﺔ ،ﻟﻴﻌـﺰز إﻣﻜﺎﻧﺎﺗـﻪ ﰲ
اﻤﻟﻨﺎﻇـﺮة ،وﻛﺄﻧﻬﺎ أﺳـﻠﺤﺔ ﺗﺪﻳﻦ اﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟﻔﺎﺳﺪة ،وﺗﺮد ﻋﲆ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ،
وﻣﻦ ﻫﺬا اﻤﻟﻌﻨﻰ أرى أن اﻟﺮواﻳﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﻣﻨﻬﺞ
ّ
اﻟﻨﺺ ﺑﺄﻧﻪ
اﻟﺘﻐﻴـﺮﻴ ،وﻫﺬا ﻳﻨﺎﻗﺾ ﻣـﻦ ﻳﺘﻬﻢ
ﺧـﺮج ﻋﻦ اﻤﻟﻀﺎﻣـﻦﻴ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،ﺑﻘﺪر ﻣﺎ
أراد ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ...وﻗﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﻨﺺ
ﻓﻌﻼً أن ﺟﺴـﺪ اﻤﻟﺮأة ﻣﺤﺘـﻞ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﻷرض
ﻣﺤﺘﻠﺔ...
وﻟﻴـﺲ ﺑﻌﻴﺪا ً ﻋﻦ ﻫـﺬا اﻟﺤﺸـﺪ اﻟﺪﻳﻨﻲ ،ﻓﻘﺪ
ﺣﺸـﺪت اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﺜﺮﻴا ً ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎص اﻟﺸﻌﺒﻲ،
وذﻟـﻚ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺌـﺔ أوﻻً ،وﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ
ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎً .ﻫﺬا ﻋﻼوة ﻋﲆ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﻤﻨﺘﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺔ ،وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
واﻟﻌﺒﺎرات :اﻟﱪﻗﻮق ﺑﺎﻟﺴـﻮق ،ﻛﻼم ﻣﺮاﺟﺪة
ﺣﺠﺎر ،اﻟﻘﻄﻌﺔ وﻻ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ،ﻏﻠﺐ ﺑﺴـﺘﺮﻴة
وﻻ ﻏﻠـﺐ ﺑﻔﻀﻴﺤـﺔ ،رﺿﻴﻨـﺎ ﺑﺎﻟﻬـ ّﻢ واﻟﻬ ّﻢ
ﻣـﺎ رﴈ ﻓﻴﻨﺎ ،اﻟﲇ ﺑﺮوح اﻟﺴـﻮق ﺑﺘﺴـﻮق،
ﻣﺎ أﻏـﲆ ﻣﻦ اﻟﻮﻟـﺪ إﻻ وﻟﺪ اﻟﻮﻟـﺪ ،اﻟﲇ ﺑﻘﺮب
اﻤﻟﺴﻌﺪ ﺑﺴﻌﺪ ...وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرات –
ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺜﺮﻴ اﻟﺪﻫﺸﺔ -ﰲ ﺳـﻴﺎﻗﺎﺗﻬﺎ وﺑﻠﺴﺎن
ﺷـﺨﺼﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺮﺳـﻢ ﻣﺸـﻬﺪ ﺣﻴﺎﺗـﻲ ﻣـﺎ...
وﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﰲ ﺣﻮار اﻟﺸـﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺴـﻬﺎ
)اﻤﻟﻮﻧﻮﻟـﻮج( أو ﻣﻊ ﻏﺮﻴﻫـﺎ )اﻟﺪﻳﺎﻟﻮج( وﻣﺎ
ﻛﺸـﻒ ﻫﺬا اﻟﺤـﻮار ،ﻣـﻦ رؤى ﻣﺘﻮازﻳﺔ ﻏﺮﻴ
ﻣﺘﺼﺎﻟﺤـﺔ ...وﻟﻌﻞ اﻟﺘﻮازي اﻟﻜﺎﺷـﻒ ﻳﻈﻬﺮ
أﻳﻀﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﲇ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ:
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ّ
ﺧﻠﺴـﺔ ﻣـﻦ ﻣﻜﺎﻧـﻪ ..ﻛﺎن اﻟﻨﻬـﺮ
ﺗﺴـﻠّﻞ
ً
ﻫﺎدﺋـﺎ وﻛﺎن اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺷـﺒﻪ ﻫﺎدئ ..وﺣﻦﻴ
أﺻﻮاﺗـﺎ ..ﻣﻊ ﻛﻞّ
ً
اﻗﱰب ﻣﻦ اﻤﻟﻜﺎن ﺳـﻤﻊ
ﺧﻄـﻮة ﺑﺎﺗﺠـﺎﻩ اﻟﻀﻔـﺔ ﻛﺎﻧـﺖ اﻷﺻﻮات
ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ..ﺣﺎول أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺴـﻤﻌﻪ وﻗﺪ
ﺿﺠﻴﺞ ﻫﺎدر ..ﻧﻔﺾ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻦ
ﺗﺤﻮّل اﱃ
ٍ
ﻣﻼﺑﺴـﻪ ﺛﻢ ﺷـﻌﺮ رأﺳـﻪ ﻓﺮأى اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
ﺗﻄـﺮﻴ ﺑﺎﺗﺠـﺎﻩ اﻟﻨﻬـﺮ ﻣﺜـﻞ اﻟﺘﻤﺎﻋـﺎت
ﺿﻮﺋﻴـﺔ ﻟﺘﺴـﻘﻂ ﻫﻨﺎك ..ﻟﺤﻈـﺔ رأى ﺗﻠﻚ
اﻻﻟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳـﻞ وﺗﺮﻛـﺾ وﺗﺘﺠﻤّـﻊ
ﻟﺘﺴـﻘﻂ ﰲ اﻟﻨﻬـﺮ ..اﻟﺘﻔﺖ اﱃ اﻟـﻮراء رأى
ً
أﺷـﺨﺎﺻﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﺮﻓﻬـﻢ ،ﻳﻨﻔﻀﻮن ﻋﻨﻬﻢ
اﻟﱰاب اﻟـﺬي ﻳﺘﻄﺎﻳﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ اﻟﻨﻬﺮ ..ﻛﺎﻧﺖ
اﻷﻋﺪاد ﻛﺒـﺮﻴة ،ﺗﻠﻚ اﻟﺘـﻲ رﻛﻀﺖ ووﻗﻔﺖ
واﺿﺢ ﺗﻠﻚ
ﻋﻨـﺪ اﻟﺠﺮف ،ﻟﺘﺴـﻤﻊ ﺑﺸـﻜ ٍﻞ
ٍ
رؤوس
اﻷﻧﺎﺷـﻴﺪ اﻟﻜﺒـﺮﻴة اﻟﺨﺎرﺟـﺔ ﻣـﻦ
ٍ
ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص.
ﻼ
ﺻـ ة
-٢
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أذان اﻟﻔﺠﺮ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﺣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻔﺔ

ّ
ﻣﻜﺘﻈ ٍﺔ ﻳﺘﻐﺮﻏﺮ
اﻟﻨﻬـﺮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ أﺟﺴـﺎ ٍد
ﰲ ﻓﻤﻬـﺎ اﻤﻟﺎء واﻟﻬـﻮاء ..ﻛﺎﻧـﺖ وﺟﻮﻫﻬﻢ
ﻣﺘﺂﻛﻠﺔ وأﻳﺪي ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ وﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﻼ أرﺟﻞ أو ﻳﻤﴚ ﻋـﲆ ﺑﻘﺎﻳﺎ أﻗﺪام ﻣﺜﺒ ً
ّﺘﺔ
ٍ
ﺑﺒﻨﻄﻠﻮﻧﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ أﻛﻠﻬﺎ اﻟﺪود ،وﺑﻌﻀﻬﺎ
ّ
ﻳﺘﻘﻄﺮ ﻣﻨﻬـﺎ وﻳﺨﺮج ﻣﻦ ﺛﻘﺒﻦﻴ
ﻛﺎن اﻤﻟﺎء
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أﺣﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺠﺒﻬﺔ واﻵﺧﺮ ﰲ ﻗﺤﻔﺔ اﻟﺮأس.
ﻛﺎن اﻤﻟﺸـﻬﺪ ﻣﺜـﻞ أﻓـﻼم اﻟﻔﻨﺘﺎزﻳﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ
ﻣﻤﺰوج ﺑﺮﻏﺒ ٍﺔ
وﺑﺨـﻮف
ﳾء ﻳﻘﻒ ﻋﺪﻧﻪ،
ٍ
ٍ
ﺟﻌﻠﺘـﻪ ﻳﻬ ّﺰ رأﺳـﻪ وﻫـﻮ ﻳﺮى ﻣـﺎ ﻻ ﻳﺮاﻩ
اﻵﺧﺮون.
اﻟﺤﻔـﺮة اﻟﻄﻮﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺸـﺎرع اﻟﱰاﺑﻲ اﻟﺘﻲ
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اﻟﻮاﻗﻌﻴـﺔ اﻟﺴـﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﻌﺠﺎﺋﺒﻴـﺔ ﺗﻘﻨﻴـﺔ
أدﺑﻴـﺔ ﻇﻬﺮت ﰲ ﻛﺜﺮﻴ ﻣـﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮواﺋﻴﺔ
واﻟﻘﺼﺼﻴـﺔ ﰲ اﻷدب اﻷﻤﻟﺎﻧـﻲ ﻣﻨـﺬ ﻣﻄﻠﻊ
اﻟﺨﻤﺴـﻴﻨﻴﺎت ،و أدب أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ
ذﻟـﻚ ،ﺛﻢ وﺟﺪت ﻃﺮﻳﻘﻬـﺎ إﱃ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﻤﺎل
ﰲ آداب اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى.
وأﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ،ﺧﻮرﺧﻲ
ﻟﻮﻳﺲ ﺑﻮرﺧﻴﺲ وﻏﺎﺑﺮﻳﻴﻞ ﻏﺎرﺛﻴﺎ ﻣﺎرﻛﻴﺚ،
وﺗﻘـﻮم ﻫـﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﻴـﺔ ﻋﲆ أﺳـﺎس ﻣﺰج
ﻋﻨـﺎﴏ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﺳـﻴﺎق اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﺑﻲ،
ﻋﲆ أن ﺗﻜـﻮن ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻦﻴ اﻟﻮاﻗﻊ
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒـﻲ ﻓﺘﺨﺘﻠﻂ اﻷوﻫـﺎم واﻤﻟﺤﺎوﻻت و
اﻟﺘﺼـﻮرات اﻟﻐﺮﻳﺒـﺔ ﺑﺴـﻴﺎق اﻟـﴪد ،اﻟﺬي
ﻳﻈـﻞ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﻨـﱪة ﺣﻴﺎدﻳـﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮاﻗﻌﻲ.
وﺗﻮﻇـﻒ ﻫـﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺎﴏ ﻓﻨﺘﺎزﻳﺔ
ﻛﻘﺪرة اﻟﺸـﺨﺼﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﺴـﺒﺎﺣﺔ
ﰲ اﻟﻔﻀـﺎء ،واﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ ﰲ اﻟﻬـﻮاء وﺗﺤﺮﻳـﻚ
اﻷﺟﺴـﺎم اﻟﺴـﺎﻛﻨﺔ ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﻔﻜـﺮﻴ ﻓﻴﻬﺎ،
أو ﺑﻘـﻮى ﺧﻔﻴﺔ ﺑﻐـﺮض اﺣﺘـﻮاء اﻷﺣﺪاث
اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻤﻟﺘﻼﺣﻘﺔ ،وﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ
ﺑﺸـﻜﻞ ﻳﺬﻫﻞ اﻟﻘـﺎرئ وﻳﺮﺑﻚ ﺣﻮاﺳـﻪ ﻓﻼ
ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻦﻴ ﻣﺎ ﻫـﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻣﺎ
ﻫﻮ ﺧﻴـﺎﱄ ،وﺗﺴـﺘﻤﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻨـﺎﴏ ﻣﻦ
اﻟﺨﺮاﻓﺎت واﻟﺤﻜﺎﻳﺎت اﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ واﻷﺳﺎﻃﺮﻴ
و ﻋﺎﻟـﻢ اﻷﺣـﻼم واﻟﻜﻮاﺑﻴـﺲ .وﰲ ﺣﻜﺎﻳﺎت
أﻟـﻒ ﻟﻴﻠﺔ و ﻟﻴﻠـﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻄـﺮي ﻟﻠﻮاﻗﻌﻴﺔ
اﻟﺴـﺤﺮﻳﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺠﺪﻩ ﰲ ﻗﺼﺺ اﻟﺠﺎن،
و اﻟﺒﺴﺎط اﻟﺴﺤﺮي ،و ﻣﺼﺒﺎح ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ.
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ
ﰲ اﻟﻌـﺎم  ١٩٢٥ﻧﻈﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ

ﻣﻌﺮﺿـﺎ ﰲ ﻣﺪﻳﻨـﺔ ﻣﺎﻧﻬﺎﻳـﻢ ﰲ أﻤﻟﺎﻧﻴﺎ ،ﺿﻢ
 ١٣٠ﻋﻤـﻞ ﻓﻨـﻲ ﻟــ  ٣٢ﻓﻨـﺎن ،وﻛﺎن أﺣﺪ
زوارﻩ اﻟﺼﺤﻔـﻲ واﻟﻨﺎﻗـﺪ اﻟﻔﻨـﻲ اﻷﻤﻟﺎﻧـﻲ
ﻓﺮاﻧـﻚ روﻩ ،وأﻃﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺴـﻤﻰ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ
اﻟﺴـﺤﺮﻳﺔ ،وﻫﻮ أول أﻃﻠﻖ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻋﲆ
ذﻟـﻚ اﻟﻨﻮع ﻣـﻦ اﻟﻔﻨﻮن ،ﻟﻴﺤـﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻴﺎر
اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴﻳﺔ،
وازدﻫـﺮ ﰲ أﻤﻟﺎﻧﻴـﺎ ﰲ ﻓﱰة ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺤﺮﺑﻦﻴ
اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺘﻦﻴ.
واﻋﺘـﱪ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﻣﺎﻛـﺲ ﺑﻴﻜﻤـﺎن ،ﺟﻮرج
ﻏﺮوﺳﺰ ،ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﺷﺎد ،ﻛﻮﻧﺮاد ﻓﻴﻠﻴﻜﻤﻮﻟﺮ
وأورﺗﻮ دﻳﻜﺲ ﻣﻦ أواﺋﻞ اﻤﻟﺆﺳﺴﻦﻴ ﻟﻠﻮاﻗﻌﻴﺔ
اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ ﰲ أﻤﻟﺎﻧﻴﺎ.
أﻫﻢ ﻣﺆﻟﻔﺎت اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺴﺤﺮﻳﺔ
اﻤﻟﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻟﻘﺼﺼﻴـﺔ )اﻷﻟـﻒ( ﻟﺨﻮرﺧﻲ
ﻟﻮﻳﺲ ﺑﻮرﺧﻴﺲ
ﻣﺌـﺔ ﻋـﺎم ﻣـﻦ اﻟﻌﺰﻟـﺔ ﻟﻐﺎﺑﺮﻳﻴـﻞ ﻏﺎرﺛﻴـﺎ
ﻣﺎرﻛﻴﺚ
رواﻳﺔ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻹﻳﺰاﺑﻴﻞ اﻟﻠﻴﻨﺪي
رواﻳﺔ دون ﻛﺎزﻣﻮرو ﻤﻟﺎﺷﺎدو دﻩ أﺳﻴﺲ
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ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﺑﻮاﺑـﺔ )ﻛﻠﻮب رﻳﺠﻨﺖ(-
اﻛـﱪ ﺻﺎﻟﺔ ﻗﻤﺎر ﰲ اﻤﻟﺪﻳﻨـﺔ – ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻌﺖ
ﻳﺪﻫـﺎ ﻣﻠﻮﺣﺔ إﱃ ﺳـﻴﺎرت اﻹﺟﺮة أﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻘـﻒ ﺑﻜﺜﺮة ﰲ اﻟﺠﻬﺔ اﻷﻣﺎﻣﻴـﺔ ﻣﻦ اﻤﻟﺒﻨﻰ ,
ﻓﺘﺤـﺖ اﻟﺒﺎب ﺑﻌﺠﺎﻟـﺔ ﺑﻌﺪ وﻗـﻮﰲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ,
ﺟﻠﺴﺖ ﰲ اﻤﻟﻘﻌﺪ اﻟﺨﻠﻔﻲ ﻗﺎﺋﻠﺔ :
 إﱃ ﻣﻄﻌﻢ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺨﻴﻞ )ﺑﻮﻧﻲ ﻛﻮرال( ﺛﻢإﱃ ﺣـﻲ )وﻧﺪزر ﺑﺎرك( ﺑﻌـﺪ أن أﻟﺘﻘﻂ اﺑﻨﺘﻲ
ﻣﻦ ﻫﻨﺎك رﺟﺎء ,
 ﻛﻴﻒ ﺣﻈﻚ اﻟﻴﻮم . ﻛﺎن ﺳـﻴﺌﺎ  ,ﻟﻜﻨﻨﻲ ﺟﺌﺖ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻋﲆ أﻳﺔﺣﺎل رﻳﺜﻤﺎ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﺑﻨﺘﻲ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ﻟﻨﻐﺎدر
ﻣﻌﺎ .
 ﻣﻮﻋﺪ ﻋﻤﻞ أم ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺮام ؟ ﺑـﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺮام وأرﺟـﻮ أن ﻻﻳﻜﻮن ﺣﻈﻬﺎﻛﺤﻈﻲ ﰲ اﻟﻘﻤﺎر اﻟﻴﻮم  .ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻌﴩﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ وﻟﻢ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﺎب إﱃ اﻵن  ,ﺧﺠﻮﻟﺔ
ﺟﺪا  ,ﻟﻢ ﻳﺤﺎﻟﻔﻬﺎ اﻟﺤﻆ ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻃﻴﺒﺔ
ﻗﻠﺒﻬﺎ وﺟﻤﺎل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ  ,إﻟﺘﻘﺖ ﺑﺸﻘﻴﻖ أﺣﺪى
ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻬـﺎ ﰲ ﺣﻔﻞ زﻓﺎف  ,واﺗﻔﻘﺎ أن ﻳﻜﻮن
ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻐﺮام ﰲ ذﻟﻚ اﻤﻟﻄﻌﻢ  ,أﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن
ﻗﺪ ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎﺑﻪ ﻟﻴﻘﻊ ﰲ ﻏﺮاﻣﻬﺎ .
ﺧﺮﺟـﺖ ﺑﺮﻓﻘﺘﻪ اﻟﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻠﻘﺖ رﺳـﺎﻟﺔ
ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻒ إﻣﻬﺎ  .ﻗ َﺒﻞ ﺷـﻔﺘﻬﺎ ﻣﻮدﻋﺎ  ,رﻓﻊ
ﻳﺪﻩ إﱃ أﻣﻬﺎ ﻣﺒﺘﺴـﻤﺎ ﻗﺒـﻞ أن ﻧﺘﺠﻪ ﺟﻨﻮﺑﺎ
ﺣﻴـﺚ ﺗﺴـﻜﻦ اﻷم واﺑﻨﺘﻬﺎ  ,ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻼﻣﺎت
اﻟﺮﺿﺎ اﻟﴪور ﺗﻤﻸ وﺟﻪ اﻷم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ
إﱃ اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ:
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زواج ﺟﻤﺎﻧـﺔ ﺑﺴـﻴﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴـﻒ ......زواج
ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺣﻴـﺎة ﺟﻤﺎﻧﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج وأﺛﻨـﺎءﻩ ...........
ﺣﻴـﺎةﺻﺎﺑﺮﻳـﻦﻗﺒـﻞاﻟـﺰواجوأﺛﻨـﺎءﻩ
ﺣﻤﺎﻧـﺔ ﺗﻀـﻊ ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ ﰲ ﺑﻴـﺖ ﻣﱰﻫﻞ ﻋﲆ
ﻳـﺪي داﻳـﺔ ﻋﺠـﻮز ......وﺻﺎﺑﺮﻳـﻦ ﺗﻀـﻊ
ﻣﻮﻟﻮدﻫﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻫﺪاﺳﺎ...
ﻓﻘﺮ ......ﻏﻨﻰ وﺑﺮﺟﻮازﻳﺔ ﻋﻔﻨﺔ .رﺟﻌﻴﺔ.....
ﺗﻨﻮﻳﺮﻳـﺔ .ﻗﻴـﻢ ﺑﺎﻟﻴـﺔ ......ﺗﻐﻴـﺮﻴ .ذﻛـﺮ....
أﻧﺜﻰ...
ﻗﺎﻣـﺖ اﻟﺮواﻳـﺔ ﻋـﲆ ﻣﺴـﺮﻴة ﺛـﻼث ﻧﺴـﺎء
)ﺟﻤﺎﻧـﺔ ،وﺻﺎﺑﺮﻳـﻦ ،وﻋﺎﺋﺸـﺔ( وأرى أن
اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺑﺴـﺮﻴﺗﻬﻦ ،وﻣﺎ ﺗﻔﺮع
ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﰲ أﺣﺪاث أم ﺷﺨﺼﻴﺎت،
وأﻧﺒﻨﻲ اﻤﻟﻀﻤﻮن ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺜﺎﻟﻮث ،وﻫﻨﺎ أرى
– وﺑﺘﻮاﺿﻊ -أن ّ
زج اﻤﻟﺤـﻮر اﻟﻬﺎﻣﴚ اﻟﺬﻛﺮ
اﻟـﺬي ّ
ﺗﺄﻧـﺚ ) ﻣﻴﻤـﻮن /ﻣﻴﻤﻮﻧـﺔ( وﻋﻼﻗﺘﻪ
اﻟﺸﺎذة ﺑﻴﻮﻧﺲ ﰲ ﺑﻴﺖ ﺣﻨﻴﻨﺎ ،ودور اﻤﻟﺆﺳﺴﺔ
اﻷﺟﻨﺒﻴـﺔ ﰲ ﺣﻤﺎﻳـﺔ ﻣﻴﻤـﻮن وﺗﻬﺮﻳﺒـﻪ ﻣﻦ
اﻟﻮﻃﻦ إﱃ ﺑﺎرﻳﺲ ...أﻇﻦ أن ﻫﺬا اﻤﻟﺤﻮر ﻛﺎن
ﺣﺸﻮا ً ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺣﺮف ﺑﻮﺻﻠﺔ اﻤﻟﻀﻤﻮن
ﻗﻠﻴﻼً ﻋﻦ ﻣﺴﺎرﻫﺎ...
ﰲ ﺻﻔﺤﺔ  ٨١وﻗﺒﻞ زواﺟﻬﺎ ،وﺻﻔﺖ ﺟﻤﺎﻧﺔ
اﻤﻟـﺮأة ﺑﺄﻧﻬـﺎ » ﺧـﺎﴏة اﻤﻟﺠﺘﻤـﻊ اﻟﺮﺧﻮة »
اﻟﴩﻳﺤـﺔ اﻷﺿﻌـﻒ ﰲ اﻤﻟﺠﺘﻤـﻊ ،وإن ﻛﺎﻧﺖ
ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﺒﺎرة ﻫـﻲ ﻋﻨﻮان اﻟﺮواﻳـﺔ ،وﻋﺘﺒﺘﻬﺎ
اﻷوﱃ ،ﻓﺈﻧـﻲ أرى أﻧﻬـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﺘﺒـﺔ اﻟﺮواﻳﺔ
وﻣﺪﺧﻠﻬﺎ وﻣﻴﺪاﻧﻬـﺎ وﻣﻌﻤﻌﺎﻧﻬﺎ وﺧﺎﺗﻤﺘﻬﺎ،
ﻓﺎﻟﺨﺎﴏة اﻷﺿﻌﻒ /اﻤﻟﺮأة اﻤﻟﻘﻬﻮرة ،اﻟﺘﻲ ﻻ
ﺗﻌﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ،أو اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﻬﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔﺔ
وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴﺔ
واﻤﻟﻮﺿﻮﻋﻴـﺔ ...ﻫـﺬﻩ اﻷﺿﻌـﻒ ﻳﺘﻠﻤﺴـﻬﺎ
اﻤﻟﺘﻠﻘﻲ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺮف ﻣﻦ ﺣﺮوف اﻟﺮواﻳﺔ...
وﻋـﻮد ﻋـﲆ ﺑﺪء ،ﻓـﺈن اﻟﻨﺺ وﺿﻊ اﻤﻟﺸـﻜﻞ
ّ
وﺷـﺨﺼﻪ ،وﻃﺮح ﺑﺸـﻜﻞ
ﰲ اﻤﻟﺨـﱪ ،ﻋﺎﻳﻨﻪ
ﻏـﺮﻴ ﻣﺒﺎﴍ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺳـﺲ ﻋﲆ رؤﻳﺔ
اﻟﺘﻐﻴـﺮﻴ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ...ﺑﺼـﻮرة ﺟﺮﻳﺌـﺔ،
ﺗﺠﺎوزت اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪي ﻟﻠﺮواﻳﺔ ،ﻧﻌﻢ ،ﻟﻘﺪ
ﻋﺎﺷـﺖ اﻤﻟﺮأة ﰲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ،وﻋﻜﺴـﺖ
واﻗﻌﻬﺎ ،وأﻤﻟﻬﺎ وأﻣﻠﻬـﺎ ،وﺗﻮﻗﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ
أﻧﺴﻨﺘﻬﺎ –إن دق اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ.
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ﻧﻔﻀـﺖ ﻋﻨﻬـﺎ اﻟـﱰاب ﻟﺘﺨـﺮج أﺟﺴـﺎد
ﻣﺜﻘﻮﺑﺔ ﻣـﻦ اﻟﻈﻬﻮر ..اﻟﻨﻬـﺮ اﻟﺬي ﻃﻔﺢ
ﻣﺎؤﻩ وﻗـﺬف اﻷﺟﺴـﺎد اﱃ اﻟﻀﻔﺔ ﺑﺜﻘﻮب
رؤوﺳﻬﺎ وأﺟﺴـﺎدﻫﺎ اﻤﻟﺒﻠّﻠﺔ ..ﻧﻔﺾ رأﺳﻪ
وراح ﻳﻤﻌـﻦ اﻟﻨﻈـﺮ ﺑﺎﻟﻮﺟـﻮﻩ اﻟﺘـﻲ ﺗﻤ ّﺮ
ﺑﺎﺗﺠـﺎﻩ واﺣ ٍﺪ ﻻ ﻳﻌﺮف
أﻣﺎﻣﻪ وﻫﻲ ﺗﺴـﺮﻴ
ٍ
ﻣﺮﻋﺐ ﻟﻌﻠﻪ
اﱃ أﻳﻦ ﻳﻔﴤ ..ﻳﺤ ّﺪق ﺑﺸـﻜ ٍﻞ
ٍ
ّ
ﻟﻴﺼﲇ رﻛﻌﺘﻲ
ﻳﺠـﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﺑﻨﻪ اﻟﺬي ﺟـﺎء
اﻟﺼﺒـﺎح ﻟﻌﻠّـﻪ ﻳﺸـﻢ راﺋﺤﺘـﻪ وﻳﺼﻄـﺎد
ﻣﻼﻣﺤﻪ اﻟﺘﻲ ﻓﺎرﻗﺘﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات
-٣ﺟﺮح
ٌ
ﺷـﺠﻦ ﻏﻨﺎﺋﻲ:
ﺑﺼـﻮت ﻓﻴـﻪ
ﻛﺎن ﻳﻨـﺎدي
ٍ
ً
ﺟﺮﺣﺎ؟ ..ﺛﻢ ّ
ﻏﺮﻴ اﻟﻨﻐﻤﺔ ﻣﺜﻞ
ﻣﻦ ﻳﺸـﱰي
ﺑﺎﺋﻊ ﻣﺘﺠﻮّل :ﺟﺮح ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻻ ﺷـﺒﻴﻪ
ﺻﻮت
ٍ
ٌ
ﻧﻐﻤﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺟﻌﻠﺖ
ﻟﻪ  ..ﻛﺎن ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻴـﻪ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﻦ ﰲ اﻟﺸـﺎرع ﻳﻘﻒ وﻳﺴـﺘﻤﻊ ..
ﺑﻌﻀﻬـﻢ راح ﻳﺒﻜـﻲ واﻟﺒﻌـﺾ اﻵﺧﺮ ّ
ﻇﻞ
ً
واﻗﻔـﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎذا ﺳـﻴﻔﻌﻞ وﻫﻮ ﻳﻤ ّﺪ ّ
ﻛﻔﻪ
وﻳﻘـﻮل  :ﻫـﺬا ﻫـﻮ ﺟﺮﺣـﻲ ﻋـﲆ راﺣﺘﻲ
ّ
ﺳـﻴﻐﻨﻲ ..اﻟﻐﻨﺎء
ﺗﻔﺤﺼﻮﻩ ..ﻣﻦ ﻳﺸﱰﻳﻪ
ﻓﺮﺻـﺔ ﻛﺒﺮﻴة ..اﻗﱰب ﻣﻨﻪ ﺷـﺎب أﺷـﻌﺚ
اﻟﺸـﻌﺮ ..ﻣـ ّﺪ ﻳـﺪﻩ ﻣﺜﻠـﻪ وراح ّ
ﻳﻐﻨﻲ :ﻣﻦ

ً
ﺟﺮﺣﺎ ﻧﺤﻦ أﺻﺤﺎﺑـﻪ ..ﺗﻔﺎﺟﺄ ان
ﻳﺸـﱰي
ً
ﺟﻤﻴـﻼ ﺟﻌـﻞ اﻣﺮأة
ﺻـﻮت اﻟﺸـﺎب ﺻﺎر
ﻋﺬب ﻛﺄﻧﻬﺎ اﺳﺘﺬﻛﺮت وﻟﺪﻫﺎ
ﺑﻨﺸﻴﺞ
ﺗﺒﻜﻲ
ٍ
ٍ
اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﻗﺒﻞ ﺳـﺖ ﺳﻨﻮات ..ﺻﺎر اﻻﺛﻨﺎن
ّ
وﻛﻞ
ﻳﺼﻴﺤﺎن ﻣﻌﺎ ﺑـﺬات اﻟﺼﻮت واﻟﻨﻐﻤﺔ
ً
ﺑﺎﺳـﻄﺎ راﺣﺘﻪ
ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻳﻤ ّﺪ ﻳـﺪﻩ اﻟﻴﻤﻨـﻰ
ٌ
ٌ
رﺟﻞ ﻟـﻪ ﻟﺤﻴﺔ ﻏﺮﻴ
أﻣﺎﻣـﻪ ..اﻗﱰب ﻣﻨﻬﻤﺎ
ّ
ﻣﺸـﺬﺑ ٍﺔ وراح ﻳﻐﻨﻲ :ﻻ ﻳﺆﻟﻢ اﻟﺤﺎل ّ
إﻻ ﻣﻦ
ﻛﺎن ﺑـﻪ ﺟﺮح ..وراح ﻳﺘﺎﺑـﻊ ﻋﻴﻮن اﻟﻨﺎس
اﻟﺬﻳﻦ اﻗﱰﺑﻮا روﻳ ًﺪا روﻳ ًﺪا ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺘﻰ
ّ
ﺧـﻂ اﻟﻮاﻗﻔﻦﻴ وﻫﻢ ﻳﻤـ ّﺪون راﺣﺎﺗﻬﻢ
زاد
ّ
وﻳﻐﻨﻮن ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﺮح،
أﻣﺎﻣﻬﻢ
ﻫﻨﺎك ﱞ
ّ
ﺧﻂ ﺛﺎن ﰲ اﻟﺸﺎرع
ﴎﻋﺎن ﻣﺎ ﺻﺎر
وﺛﺎﻟﺚ وراﺑﻊ وﺻﺎرت ﺷﻮارع اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ﻋﺒﺎرة
ﺧﻄـﻮط ﻟﻠﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴـﺎء واﻧﻈﻢ ﻟﻬﻢ
ﻋﻦ
ٍ
اﻷﻃﻔﺎل ،وﺗﺤﻮّل اﻟﺼﻮت اﻟﺠﻤﻌﻲ اﱃ ﻏﻨﺎ ٍء
ً
ﺟﺮﺣﺎ ..اﻧﺘﺒﻬﻮا
ﺑﺼﻮت ﻋﺬب  :ﻣﻦ ﻳﺸﱰي
ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ اﱃ ﺿﺨﺎﻣﺔ اﻟﺼﻮت؛ ﺟﻠﺴﻮا ﻋﲆ
اﻷرض وراﺣـﻮا ﻳﺒﻜـﻮن ﺑﺤﻨـﻖ ،ﻓـﻼ أﺣﺪ
ﻳﺸـﱰي ﺟﺮﺣﻬﻢ ..ﻓﻘـﺪ أﺗﻌﺒﻬﻢ اﻟﺸـﺠﻦ
ﻣﺜﻠﻤﺎ أﺗﻌﺒﻬﻢ اﻻﻧﺘﻈـﺎر ﰲ رؤﻳﺔ ﺟﺮوﺣﻬﻢ
اﻤﻟﺜﻘﻮﺑﺔ ﺑﺮﺻﺎص ﻋﻨﺪ ﺟﺮف اﻟﻨﻬﺮ.
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 ﻫﺎﻩ  ,أﺧﱪﻳﻨﻲ ﻛﻴﻒ ﺳﺎرت اﻷﻣﻮر ﺑﻴﻨﻜﻤﺎوﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺪﻳﺜﻜﻤﺎ ؟
 ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ أوﻻ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺛﻢ أﺧﺬ ﻳﺴـﺄل ﻋﻦأﻣﻮر ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻻﺗﻌﻨﻴﻪ ﺑﴚء  ,ﻳﻌﻴﺪﻧﻲ إﻟﻴﻬﺎ
ﻛﻠﻤﺎ أﺑﻌﺪﺗﻪ ﻋﻨﻬﺎ .
 ﻻ ﺑـﺄس أن ﻳﻌـﺮف ﻋﻨـﻚ ﺑﻌـﺾ اﻷﻣـﻮراﻟﺸـﺨﺼﻴﺔ ﻷﻧﻚ ﺳـﺘﻜﻮﻧﻦﻴ ﺟﺰءﻩ اﻵﺧﺮ ﰲ
ﺣﻴﺎﺗﻜﻤﺎ اﻟﺰوﺟﻴﺔ .
 اﻋـﺮف ذﻟـﻚ ﻳﺎاﻣـﻲ ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴـﺄل ﻛﻢ ﻛﺎنﺳـﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻓﻘـﺪت ﻋﺬرﻳﺘـﻲ وﻋـﻦ ﻋﺪد
اﻟﺸـﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﴍﺗﻬﻢ وﻫﻞ ﻻزﻟﺖ أﻟﺘﻘﻲ
ﺑﺒﻌﻀﻬﻢ أم ﻻ .
 وﻣﺎ ﺷـﺄﻧﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺎﻤﻟﺎ ﻟـﻢ ﺗﻜﻮﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔﻣﻌﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ !

 ﻫﻜـﺬا ﻗﻠﺖ  ,ﺑﻌﺪ أن أﺟﺒﺘﻪ أن ﻋﻤﺮي ﻛﺎنﺧﻤﺴـﺔ ﻋﴩ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻘـﺪت ﻋﺬرﻳﺘﻲ
ﻣـﻊ أﺣﺪ زﻣﻼﺋـﻰ ﰲ اﻤﻟﺪرﺳـﺔ  ,ﻻ أذﻛﺮ ﻋﺪد
اﻟﺸـﺒﺎب اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﺎﴍﺗﻬـﻢ وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﻘﻲ
ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻷﻧﻬﻢ زﻣﻼء ﻋﻤﻞ .
 ﻛﻴﻒ ﺑﺪا ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ . ﻣﺴﻚ ﻳﺪي ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ ﻣﺪﻋﻴﺎ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻت . واﻵن ﻗﻮﱄ ﱄ ﻣﺘﻰ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﻠﻘﺎء اﻟﻘﺎدم؟ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻟﻘﺎء آﺧﺮ ﺳﺄﺧﱪﻩ أن ﻫﺬاﻫﻮ اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﺮﻴ .
 ﻣﺎذا ! ﻫﻞ ﺟﻨﻨﺖ ؟ ﺑﻞ ﻋﻘﻠﺖ ﻳﺎأﻣﻲ  ,أﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻳﻄﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮإﱃ ﻣـﺎﴈ زوﺟﺘـﻪ ﻟـﻦ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ أن ﻳـﺮى
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح .
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َ
ُ
ُ
ﺸﺐ ﻋﻤﺮي واﺑﻨ ِﺔ اﻟ ِﻌﻨ ِﺐ
ﺑﻦﻴ اﺑﻨ ِﺔ اﻟﻌ ِ
َ
ﻔﻮر ﻓﻴ ِﻪ ُ
روح ﻧﺒﻲ
أﺳﻌﻰ
ﺑﺠﺴﻢ ﻛ ٍ
ٍ
َﺟ ﱡﻢ اﻟﺘﺂوﻳ ِﻞ آﻳﺎﺗﻲ ﻣُ ﻠﱠ ﱠﻐﺰةٌ
ُ
َ
ﻣﻌﻨﻰ وﻋﻦ َ
ﺳ َﺒ ِﺐ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ
ﻣﻌﻨﺎي
ً
ﱠ
ﻗﺪﻳﻢ ﻇﻞ ﻳﺘﺒﻌﻨﻲ
ﻃﺮﻳ ُﺪ ﻣﻮتٍ
ٍ
ُ
ْ
أﻳﻨﻌﺖ ﻓﻜﺮة اﻷﺑﻨﺎ ِء ﻋﻨ َﺪ أﺑﻲ
ﻣُ ْﺬ
ُ
ﺗﻨﺎﺳﺦ أﺳﻼﰲ اﻟﺬﻳﻦ َﻣﻀﻮا
أﻧﺎ
َ
َ
َ
واﻟﻘﺼ ِﺐ
اﻟﻄﻦﻴ
ﴎﱡ اﻟﺪﻓﻴﻨﻦﻴ ﺑﻦﻴ
ِ
أﻫﲇ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻨﺎ ﻋﺎﺷﻮا ﻫﻨﺎ ﻗﺘﻠﻮا
ﺑﺒﺤﺮ اﻤﻟﻨﺎﻳﺎ ُ
اﻟﺤﻤ ِْﺮ ﻟﻠﺮ َُﻛ ِﺐ
ﺧﺎﺿﻮا
ِ
ُ
ُ
ﻳﻔﺎﺟﺌ ُﻪ
وﻟﺴﺖ ﺳﻮى َﺟ ﱟﺪ
أﻧﺎ
َ
ُ
ﺑﺎﻟﺤﻘ ِﺐ
اﻵن
ِ
ﺣﻔﻴ ُﺪﻩ ﰲ اﺷﺘﺒﺎكِ ِ
ٌ
ُ
..ﻣﻠﺤﻤﺔ
اﻟﺴﻴﻒ
..وذات
أﻟﻒ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪ ٍ
ِ
َ
ٌ
ِب
ﻣﺮﻳﺮة ﻣﻦ
ﻏﻴﺎب اﻟﻌﻘ ِﻞ واﻟﻜﺬ ِ
ِ
َ
ﻳﻘﻦﻴ ﺳﻮى
أﻧﺎ ﻓﺆا ٌد ﻫﻮا ٌء ﻻ
ُ
َ
ْ
ْ
ﻳﻘﻦﻴ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ ﺟﺎ َء ﰲ اﻟﻜﺘ ِﺐ
أن ﻻ
ُ
ﱠ
اﻟﺪﻳﺠﻮر ُﻳﻤﺴﻚ ﺑﻲ
أدو ُر ﻻ ﻇﻞ ﰲ
ِ
َ
ﱡ
ٌ
ﻓﺎﻟﻈﻞ ﻣﺮﺗﻬﻦ ﻟﻠﻀﻮ ِء ﺑﺎﻟﻨ َ
ﺴ ِﺐ
ْ
ﻳﺎ ﻧﻮ ُر أﻧﻘﺬ ﻏﺪي ﻣﻦ ﺗﻴ ِﻪ أزﻣﻨﺘﻲ
َ
أز ْل ِر َﻳﺒﻲ
,أزحْ ﺷﻜﻲِ ,
دﻋﻨﻲ أراك ِ
ُ
ﺎن ﻓﻄﺮﺗ ُﻪَ
أﻧﺎ اﻟﺬي ﺷﻮ َﱠﻩ اﻟﻜ ّﻬ ُ
اﻤﻟﺤﺾ ﺑﺎﻟﻠﱠ ِﻌ ِﺐ
اﻟﺒﻴﺎض
وأﻣﻌﻨﻮا ﰲ
ِ
ِ
ُ
ﻓﺮﺣﺖ أﻧﺄى ﻋﻦ اﻤﻟﺎﴈ ﺑﺮﻣﱠ ِﺘ ِﻪ
ﻣﻬﺮب ُﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟ َﻬﺮ َِب
إﱃ
أﺳﻌﻰ
ٍ
َ
ﺑﻌﺾ ً
ﻧﺪى ﻳﺄﺗﻲ ﻤﻟِﺤْ ﺮَﻗﺘﻲ
أرﻳ ُﺪ
َ
ّ
ﺣﺘﻰ ْ
اﻟﺤﻄ ِﺐ
وإن ﺟﺎ َء ﻣﻦ ﺣﻤّﺎﻟ ِﺔ
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺟ ﱡﺪ ﻣُ
ﺨﺘﻠﻒ
ﴎﻳﺮ
أﻧﺜﻰ
ٍ
ً
ٍ
اﻟﺨ َ
ﻣﻌﻨﻰ ﻋﲆ َ
ﺸﺐ
ﻋﻤّﺎ ﺗﺄ ﱠﺑ َﺪ ﻣﻦ
ً
َ
ٌ
ﻓﻬﻲ ﻣُ
ﻌﻀﻠﺔ
ﺻﻐﺮﻴ
اﺑﺘﻬﺎج
ﺑﻌﺾ
َ
ٍ
ٍ
ْ
أن ﻻ ﻳﻤ ﱠﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻲ ﺳﻮى َﺗ َﻌﺒﻲ
َ
ُ
ُ
اﻟﻨﺮﻴان ﺗﺨﱪﻧﻲ
أرﻳﺪ ﺳﻴّﺪة
ِ
ّال ﰲ َ
ﻣﺘﻰ ﺳﻴﺒﺘﺴ ُﻢ اﻤﻟﻮ ُ
اﻟﻄﺮ َِب ؟؟
ً
ٌ
ﱠ
ﻣﺰﻣﺠﺮة
أﺳﺌﻠﺔ ﺗﻐﲇ
ﻟﺪي
ّ
ُ
ﻟﻜﻨﻬﺎ َﺑﻘ َﻴ ْﺖ ﺗﻐﲇ وﻟ ْﻢ ﺗ َﺠ ِﺐ
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ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﺗﺘﺰوﺟـﻦﻴ ﺗﺼﺒﺤﻦﻴ ﺟـﺰ ًءا ﻣﻦ
ﻋﺎﺋﻠﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ،واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤّﻦ
ﺣﻤﺎة ﻣﺤﺒـﺔ وﻟﻜـﻦ اﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ ،ﺗﺼﻌﺐ
ﺣﻴﺎﺗﻚ ﺑﺎﻧﺘﻘﺎداﺗﻬﺎ اﻟﻼذﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
ﺳـﺘﺎﻳﻠﻚ وﻃﺮﻳﻘـﺔ ﺗﺮﺑﻴﺘـﻚ ﻷﻃﻔﺎﻟـﻚ
وأﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎﺗﻚ وﻏﺮﻴ ذﻟﻚ.
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﺳـﻠ ًﺒﺎ ﻋﲆ ﻧﻔﺴـﻴﺘﻚ
وﻋﻼﻗﺘﻚ ﺑﺰوﺟﻚ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻟﻴﻚ  5ﻃﺮق
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﻤﺎﺗﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎدﻳﺔ:
ﺣﺎوﱄ ﻓﻬﻢ داﻓﻌﻬﺎ
ﻗﺪ ﺗﻌﺘ ُ
ﱪ ﺣﻤﺎﺗﻚ ﻫـﺬه اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﺎﻳﻘـﻚ وﺳـﻴﻠﺘﻬﺎ ﻤﻟﺴـﺎﻋﺪﺗﻚ ،وﻧﻘﻞ
ﺑﻌﺾ ﺧﱪاﺗﻬﺎ ﻟﻚِ  ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺄن ﻓﻬﻤﻚ
ﻟﺪواﻓﻌﻬﺎ أن ﻳﺨﻔﻒ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻚ.
ّ
ﻏﺮﻴي اﻤﻟﻮﺿﻮع
إذا وﺟﺪت اﻤﻟﺤﺎدﺛﺔ ﻣـﻊ ﺣﻤﺎﺗﻚ ﺗﻤﺘﻠﺊ
ﺑﺎﻻﻧﺘﻘـﺎدات ﺑﺨﺼﻮص ﳾء ﻣﺎّ ،
ﻏﺮﻴي
اﻤﻟﻮﺿـﻮع ،وﺣـﺎوﱄ ﻧﻘـﻞ اﻟﱰﻛﻴـﺰ إﱃ
ﻣﻮﺿـﻮع آﺧﺮ ،ﺑﺴـﺆاﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺮي
ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
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اﺣﺘﻤﲇ اﻷﻣﺮ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ أن زﻳﺎرة ﺣﻤﺎﺗﻚ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن
ﻗﺼﺮﻴة وﻛﻞ ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ،وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه
ﻫﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﺤﺘﻤﲇ ﻫﺬا
اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
ً
ﺑﺪﻻ ﻣـﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ واﻤﻟﺠﺎزﻓﺔ ﺑﺈﺣﺪاث
ﻣﺸﻜﻠﺔ.
ﻧﺎﻗﴚ اﻷﻣﺮ ﻣﻊ زوﺟﻚِ
ﻋﻠﻴـﻚِ ﺗﻮﺧـﻲ اﻟﺤـﺬر أﺛﻨـﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ
زوﺟﻚِ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻷﻣﻮر ،ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ
ّ
ﺗﺘﺠﻨﺒـﻲ اﻷﺳـﻠﻮب اﻟﻬﺠﻮﻣـﻲ ،ﻣﻊ
أن
ﺗﻮﺿﻴﺢ أن أﺳﻠﻮب ﺣﻤﺎﺗﻚ ﻳﺰﻋﺠﻚ.
واﺟﻬﻲ ﺣﻤﺎﺗﻚ
ﻣـﻦ اﻟـﴬوري أن ّ
ﻳﺘﺴـﻢ أﺳـﻠﻮﺑﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻃﻒ واﻻﺣـﱰام ،ﻣﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﻧﻚِ
ﺗﻔﻬﻤﻦﻴ أن داﻓﻌﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻤﻟﺴـﺎﻋﺪة
وﻟﻜﻨـﻪ ﻳﺰﻋﺠـﻚ ،ﻓﺎﻷﺳـﻠﻮب ﻳﻜﻮن ﰲ
ﺑﻌـﺾ اﻷﺣﻴﺎن أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻧﻔﺴـﻪ،
ﻓﻘـﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ أي ﻓﻜـﺮة أن اﻷﻣﺮ
ﻳﻀﺎﻳﻘﻚِ .
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اﻤﻟﻜﻮّﻧﺎت
ﻟﺘﺤﻀﺮﻴ اﻟﺪﺟﺎج:
ﺻـﺪر دﺟـﺎج ﻣﻘﻄـﻊ اﱃ ﻣﻜﻌﺒـﺎت
ﺻﻐﺮﻴة 1 -
ﺑﺼﻞ ﻣﻔﺮوم 1 -
ﻓﻠﻴﻔﻠﺔ ﺣﻤﺮاء ﻣﻘﻄﻌﺔ 1 -
ﻓﻠﻴﻔﻠﺔ ﺧﴬاء ﻣﻘﻄﻌﺔ 1 -
زﻳﺖ  4 -ﻣﻼﻋﻖ ﻛﺒﺮﻴة
ﻣﻠﺢ  -ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻓﻠﻔﻞ أﺳﻮد ﻣﻄﺤﻮن  -ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﻣﻌﺠﻮن ﻃﻤﺎﻃﻢ  -ﻣﻠﻌﻘﺔ ﻛﺒﺮﻴة
ﻟﺘﺤﻀﺮﻴ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﺸﺎﻣﻴﻞ:
دﻗﻴﻖ  -ﻣﻠﻌﻘﺘﺎن ﻛﺒﺮﻴﺗﺎن
ﻣﻠﺢ  -ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ
زﺑﺪة  50 -ﻏﺮام
ﻓﻠﻔﻞ أﺳﻮد ﻣﻄﺤﻮن  -ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﺣﻠﻴﺐ  3 -أﻛﻮاب

ﻟﺘﺤﻀﺮﻴ اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ:
ﺑﻄﺎﻃﺲ ﻣﻘﻄﻌﺔ اﱃ ﴍاﺋﺢ 5 -
ﻣﻠﺢ  -ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ
زﻋﱰ ﻣﻄﺤﻮن  -ﻣﻠﻌﻘﺔ ﺻﻐﺮﻴة
ﻓﻠﻔﻞ أﺳﻮد ﻣﻄﺤﻮن  -ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺮﻏﺒﺔ
زﻳﺖ زﻳﺘﻮن  -ﻣﻠﻌﻘﺘﺎن ﻛﺒﺮﻴﺗﺎن
ﺟﺒﻦ ﻣﻮزارﻳﻼ ﻣﺒﺸﻮر  100 -ﻏﺮام
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﻤﻞ
 ﻟﺘﺤﻀـﺮﻴ اﻟﺒﻄﺎﻃـﺲُ ،ﺻﻔﻲ اﻟﻘﻄﻊ
ﰲ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻓﺮن ﺛـﻢ اﻧﺜﺮي اﻤﻟﻠﺢ ،اﻟﺰﻋﱰ
واﻟﻔﻠﻔﻞ اﻷﺳﻮد ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ.
 أﺳـﻜﺒﻲ زﻳـﺖ اﻟﺰﻳﺘـﻮن ﻋـﲆ وﺟـﻪاﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﺛـﻢ ادﺧﲇ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﱃ ﻓﺮن
ﻣﺤﻤﻰ ﻣﺴـﺒﻘﺎ ً ﻋﲆ ﺣﺮارة  180درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻟﺤـﻮاﱃ  20دﻗﻴﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ
ذﻫﺒﻴﺔ اﻟﻠﻮن.
ّ
ﺳـﺨﻨﻲ اﻟﺰﻳﺖ ﰲ
 -ﻟﺘﺤﻀـﺮﻴ اﻟﺪﺟﺎج،

ﻣﻘـﻼة ﻋﲆ اﻟﻨـﺎر ،اﺿﻴﻔـﻲ اﻟﺒﺼﻞ ﺛﻢ
ﻗﻠّﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺬﺑﻞ.
 زﻳـﺪي اﻟﺜـﻮم واﻟﺪﺟﺎج ﻣـﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﺐاﻤﻟﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻐﺮﻴ ﻟﻮن اﻤﻟﻜﻮﻧﺎت.
 أﺿﻴﻔﻲ اﻟﻔﻠﻴﻠﻔـﺔ اﻟﺤﻤﺮاء ،اﻟﻔﻠﻴﻠﻔﺔاﻟﺨـﴬاء وﻣﻌﺠـﻮن اﻟﻄﻤﺎﻃـﻢ ﺛـﻢ
ّ
ﻧﻜﻬﻲ ﺑﺎﻟﻔﻠﻔﻞ اﻷﺳـﻮد واﻤﻟﻠﺢ ﺛﻢ ﻗﻠّﺒﻲ
اﻤﻟﻜﻮﻧﺎت ﻋﲆ اﻟﻨﺎر ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻀﺞ.
 ﻟﺘﺤﻀـﺮﻴ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﺸـﺎﻣﻴﻞ ،ذوّﺑﻲاﻟﺰﺑﺪة ﰲ ﻗﺪر ﻋﲆ اﻟﻨﺎر ،اﺿﻴﻔﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ
ﺛﻢ ﻗﻠّﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺠﺎﻧﺲ اﻤﻟﻜﻮﻧﺎت.
 زﻳـﺪي اﻟﺤﻠﻴﺐ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳـﺞ ﻣﻊ اﻟﺨﻠﻂاﻤﻟﺴـﺘﻤﺮ ﺣﺘـﻰ ﺗﺤﺼﲇ ﻋـﲆ ﺻﻠﺼﺔ
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ.
 رُﴆ ﻧﺼـﻒ ﻛﻤﻴـﺔ اﻟﺒﻄﺎﻃـﺲ ﰲﻗﻌـﺮ ﺻﻴﻨﻴﺔ ،و ّزﻋـﻲ ﺧﻠﻴـﻂ اﻟﺪﺟﺎج
ﻋـﲆ اﻟﻮﺟﻪ ﺛـﻢ ُ
ﺻﻔـﻲ ﻣـﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ

اﻟﺒﻄﺎﻃﺲ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ.
 أﺳﻜﺒﻲ ﺻﻠﺼﺔ اﻟﺒﺸﺎﻣﻴﻞ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪﺛﻢ اﻧﺜـﺮي اﻟﺠﺒـﻦ ﻋﻞ اﻟﻮﺟـﻪ وادﺧﲇ
اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﱃ ﻓﺮن ﻣﺤﻤﻰ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً
ﻋﲆ ﺣﺮارة  180درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ.
 أﺗﺮﻛﻲ اﻟﺼﻴﻨﻴـﺔ ﰲ اﻟﻔﺮن ﻟﺤﻮاﱃ 25دﻗﻴﻘـﺔ ﺣﺘـﻰ ﺗﻨﻀﺞ وﻳﺘﺤﻤـﺮ اﻟﻮﺟﻪ
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ﻛﺜﺮﻴا ﰲ اﻟﻬﻀﻢ.
اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﻛﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﻜﺎن
ﻳﺤـﺬر اﻷﻃﺒﺎء ﻣـﻦ ﺗﺨﺰﻳـﻦ اﻷﻛﻞ
ﰲ أدراج اﻤﻟﻜﺘـﺐ أو اﻷدراج ﺣـﻮل
اﻟﴪﻳـﺮ ،ﻷن ذﻟـﻚ ﺳـﻴﻜﻮن ﻣﻐﺮﻳﺎ
ﻟﻚ ﻋـﲆ اﻟﺪوم ﻋﲆ ﺗﻨـﺎول اﻟﻄﻌﺎم،
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺴﻜﺮﻳﺎت واﻟﺪﻫﻮن ،وﻫﺬا
ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻠـﻚ ﺑﺪﻳﻨﺎ ﺧﻼل
أﻳﺎم.
ﴍب اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
أﻛﻞ اﻟﻔﺎﻛﻬـﺔ أﻓﻀـﻞ ﺑﻜﺜـﺮﻴ ﻣـﻦ
اﻻﻛﺘﻔـﺎء ﺑـﴩب ﻋﺼﺮﻴﻫـﺎ ،إذ إن
ﻋـﴫ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻗـﺪ ﻳﻔﻘﺪﻫﺎ اﻟﻜﺜﺮﻴ
ﻣﻦ اﻤﻟﻐﺬﻳﺎت اﻤﻟﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﺸـﻮرﻫﺎ
وﻟﺒﻬـﺎ ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻌﺼـﺮﻴ ﻳﺪﻓﻌـﻚ
ﻟـﴩب ﻛﻤﻴﺎت أﻛﱪ ﻣﻤـﺎ ﻟﻮ رﻏﺒﺖ
ﺑﺄﻛﻠﻬﺎ ﺣﺒـﺔ أو اﺛﻨﺘﻦﻴ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
ذاﺗﻬﺎ.
ﴍب اﻤﻟﺎء ﺑﻤﻨﺘﺼﻒ اﻟﻮﺟﺒﺔ
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ﴍب اﻤﻟـﺎء أﺛﻨـﺎء ﺗﻨـﺎول اﻟﻄﻌـﺎم
ﻳﺨﻔﻒ ﻣـﻦ اﻹﻧﺰﻳﻤـﺎت اﻟﻬﺎﺿﻤﺔ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻫﻀﻢ اﻟﻄﻌﺎم ﺑﺸﻜﻞ
ﺻﺤﻴﺢ ﻋـﲆ ﻃﻮل اﻟﻘﻨﺎة اﻟﻬﻀﻤﻴﺔ
)ﻣﻦ اﻟﻔﻢ إﱃ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﴩج(.
ﻣﺴﺢ اﻟﺼﺤﻦ
ﻻ ﻳﻨﺒﻐـﻲ ﻷﺣـﺪ أن ﻳﻬـﺪر اﻟﻄﻌﺎم،
ﻟﻜـﻦ ﺗﺄﻛـﺪ أن اﻻﺳـﺘﻤﺮار ﰲ اﻷﻛﻞ
ﺑﻌﺪ اﻟﺸـﺒﻊ ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ
ﻣـﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ اﻟﺼﺤﻦ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﴬ
ﺑﺼﺤﺘﻚ .وﻳﻨﺼﺢ اﻟﺨﱪاء أن ﻳﻀﻊ
اﻹﻧﺴـﺎن ﰲ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺴﺪ ﺣﺎﺟﺘﻪ
ﻓﻘﻂ.
ﻃﻬﻮ اﻟﺘﻮاﺑﻞ
ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴـﻚ ﰲ ﻛﺜﺮﻴ ﻣـﻦ اﻷﺣﻴﺎن
ﻋﺪم ﻃﻬﻲ اﻟﺘﻮاﺑـﻞ واﻤﻟﻮاد اﻤﻟﻀﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻄﻌـﺎم ،ﻣﺜﻞ اﻤﻟﻠﺢ واﻟﺴـﻜﺮ .ﻛﻤﺎ
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻀﺎف اﻷﻋﺸـﺎب اﻤﻟﺠﻔﻔﺔ
ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻬﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ

إﻃﻼق اﻟﻨﻜﻬﺎت واﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
ﺗﻨﺎول اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
اﻟﻮﺟﺒﺔ اﻤﻟﻨﺎﺳـﺒﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ  50ﰲ
اﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﴬاوات و 50ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ
ﻣـﻦ اﻟﱪوﺗﻴﻨـﺎت واﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات
واﻟﻔﻮاﻛـﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌـﺔ .وﺗﻮﺟـﺪ
اﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﰲ أﻃﻌﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺨﺒﺰ
واﻟـﺮز ،ﻟـﺬا ﻻ ﺗﻘـﴫ ﻃﻌﺎﻣﻚ ﻋﲆ
ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺼﻨﻔﻦﻴ ﻓﻘﻂ.
ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم داﺋﻤﺎ
ﺗﻨـﺎول اﻟﻄﻌـﺎم وﻋﺪﻣـﻪ ﻗـﺮارك
اﻟﺸﺨﴢ ،ﻓﺈذا ﻛﻨﺖ ﻏﺮﻴ ﺟﺎﺋﻊ ﻓﻼ
ﺗﺠﱪ ﻧﻔﺴـﻚ ﻋﲆ اﻷﻛﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
إذا ﻣـﺎ دﻋـﺎك اﻷﺻﺪﻗـﺎء إﱃ إﺣﺪى
اﻟﻮﺟﺒـﺎت ﺑﻌﻴـﺪ ﺗﻨﺎوﻟـﻚ وﺟﺒـﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ .وﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻌﻠﻢ أن اﻷﻛﻞ ﻣﻊ
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺸـﻬﻴﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ.
اﻷﻛﻞ اﻟﻄﺎﺋﺶ
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﺴﲆ ﺑﺎﻷﻛﻞ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﻻ ﻳﺠﺪ أي ﳾء ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻷﻛﻞ
رﻏـﻢ أﻧﻪ ﻏـﺮﻴ ﺟﺎﺋﻊ .ﻫﺬا اﻟﺴـﻠﻮك
ﺧﻄـﺮﻴ ﺟﺪا ﻋﲆ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﺄﻧﺖ ﻫﻨﺎ
ﺗﺄﻛﻞ ﻣـﻦ أﺟﻞ إﺷـﺒﺎع ﻋﺎﻃﻔﺘﻚ ﻻ
ﻟﺴﺪ ﺟﻮﻋﻚ.
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻹﻧﻘﺎص اﻟﻮزن
ﻻ ﺗﺤﺮم ﻧﻔﺴﻚ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ اﻟﺜﻼث ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻧﻘﺎص وزﻧﻚ .ﻓﻌـﲆ اﻤﻟﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﻟﻬـﺬا اﻟﺘـﴫف ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻜﺴـﻴﺔ .وﻳﻨﺼـﺢ اﻟﺨـﱪاء ﺑﺜﻼث
وﺟﺒﺎت ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ وﺑﻤﻮاﻋﻴﺪﻫﺎ أﻓﻀﻞ
ﻣﻦ ﻓﻘﺪان إﺣﺪاﻫﺎ.
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إﺻﺎﺑـﺔ اﻷرﺟـﻞ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎخ ﻗـﺪ ﻳﻜﻮن أﻣـﺮا ﻋﺎﺑﺮا،
ﺑﺴـﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻤﻟـﴚ أو ارﺗﻔﺎع درﺟـﺎت اﻟﺤﺮارة.
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﻷﻣﺮ ﻣﺘﻜﺮرا ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ
ﺻﻔـﺎرة إﻧﺬار ﺑﻮﺟﻮد أﻣﺮاض أﻛﺜـﺮ ﺧﻄﻮرة ﻻﺑﺪ
ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.
أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪد ﺗﻘﻒ وراء إﺻﺎﺑﺔ اﻷرﺟﻞ واﻟﻘﺪﻣﻦﻴ
ﺑﺎﻻﻧﺘﻔـﺎخ .وﻣﻦ ﺑﻦﻴ ﺗﻠﻚ اﻷﺳـﺒﺎب :ﻗﻠﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ
واﻟﺴﻤﻨﺔ وأﻣﺮاض أﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻜﲆ.
وﻣـﻦ ﻳﻌﺎﻧﻲ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ رﺟﻠـﻦﻴ ﻣﻨﺘﻔﺨﺘﻦﻴ ودواﱄ
ورﻳﺪﻳـﺔ واﺿﺤـﺔ ﺗﺼﻴﺒﻪ ﻟﻴﻼ ،ﻓﻌﻠﻴـﻪ أن ﻳﺮاﺟﻊ
اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓـﻮرا .وﻣﻦ ﺑﻦﻴ اﻟﻌﻼﻣـﺎت اﻤﻟﺜﺮﻴة ﻟﻠﻘﻠﻖ
إﺻﺎﺑﺔ اﻷرﺟﻞ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎخ ﻣﻔﺎﺟﺊ.
ﺻﻔﺎرة اﻹﻧﺬار اﻟﺘﻲ ﺗﺪل ﻋﲆ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﺧﻄﺮ
ﻛﺒـﺮﻴ ،ﻫﻲ :اﻹﺻﺎﺑـﺔ ﺑﺎﺧﺘﻨـﺎق أو آﻻم ﰲ اﻟﺼﺪر
ﻣﺼﺎﺣﺒـﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔـﺲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺴـﺎرع ﻣﻌﺪل
ﴐﺑـﺎت اﻟﻘﻠﺐ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪم.
واﻟﺴـﺒﺐ وراء ذﻟـﻚ ﻗﺪ ﻳﻜـﻮن اﻧﺴـﺪاد اﻟﴩﻳﺎن
اﻟﺮﺋﻮي ،اﻟﺬي ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﺨﺜﺮ ورﻳﺪي.
وﻫﻨﺎك إﺷـﺎرات ﻣﺤﺪدة ﻗﺪ ﺗﺴـﺎﻋﺪ ﻋﲆ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﻣﻜﺎن وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻇﻬﻮر اﻻﻧﺘﻔﺎخ وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻄﺎل

رﺟﻼ واﺣﺪة أم اﻟﺮﺟﻠﻦﻴ .ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻇﻬﺮت ﺗﻮرﻣﺎت
ﻋـﲆ رﺟﻞ واﺣﺪة ،ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﰲ اﻟﻘﺪم أو ﰲ
اﻟﻜﻌﺐ أو اﻟﻔﺨﺬ ،ﻓﻌﺎدة ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺴـﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ
اﺿﻄﺮاب ﰲ ﻧﻈـﺎم اﻷوردة واﻟﴩاﻳـﻦﻴ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.
أﻣـﺎ إذا أﺻﻴﺒﺖ اﻟﺮﺟﻼن ﻣﻌـﺎ ﺑﺘﻮرﻣﺎت ،ﻓﺈن ذﻟﻚ
ﻳـﺪل ﻋﲆ أﻣﺮاض أﻋﻀﺎء داﺧﻠﻴﺔ ﻋﲆ ﻏﺮار اﻟﻘﻠﺐ
أو اﻟﻜﲆ أو اﻟﻜﺒﺪ أو اﻟﻐﺪة اﻟﺪرﻗﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺑﻦﻴ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ اﻧﺘﻔﺎخ اﻟﺮﺟﻞ
أو اﻟﻘـﺪم اﻟﻮاﺣـﺪة :اﻟـﺪواﱄ اﻟﻮرﻳﺪﻳـﺔ واﻟﺘﺨﺜـﺮ

اﻟﻮرﻳﺪي واﻻﺗﻬﺎب اﻟﻮرﻳﺪي.
أﻣﺎ اﻤﻟﺆﴍات أو اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺐ ﰲ إﺻﺎﺑﺔ
اﻟﺮﺟﻠـﻦﻴ اﻻﺛﻨﺘـﻦﻴ ﺑﺎﻧﺘﻔـﺎخ ﻓﻬﻲ :ﻗﻠـﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ
واﻷورام اﻟﺪﻫﻨﻴـﺔ وﺿﻌـﻒ اﻟﻘﻠـﺐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺿﻌﻒ اﻟﻜﲆ وأﻣﺮاض اﻟﻜﺒﺪ.
وﻣﻤﺎ ﻳﺴـﺒﺐ اﻻﻧﺘﻔﺎﺧﺎت أﻳﻀـﺎ :ﻗﻠﺔ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت
وﻣـﺮض اﻟﺴـﻜﺮي واﻻﺿﻄﺮاﺑـﺎت ﰲ اﻟﺘﻐﺬﻳـﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓـﺔ إﱃ اﻹﺻﺎﺑـﺔ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎﺳـﻴﺔ واﻟﺘﺴـﻤﻢ
واﻻﺿﻄﺮاﺑـﺎت اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴـﺔ وﺗﺪاﻋﻴـﺎت ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﺟﺮاﺣﻴﺔ أو ﻋﻼج ﻣﻦ ﻣﺮض اﻟﴪﻃﺎن.
وﻗـﺪ ﺗﻠﻌـﺐ ﺑﻌـﺾ اﻷدوﻳـﺔ دورا ﰲ إﺻﺎﺑـﺔ
اﻟﺮﺟﻠـﻦﻴ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎخ ،ﻋﲆ ﻏﺮار ﻣﻀـﺎدات اﻻﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻼﺳـﺘﺮﻴوﻳﺪﻳﺔ أو ﻣﺤﴫات ﻗﻨﻮات اﻟﻜﺎﻟﺴـﻴﻮم
أو ﻣـﺪرات اﻟﺒـﻮل أو اﻷدوﻳـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﲆ
ﻣﺎدة اﻟﻜﻮرﺗﻴﺰون ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أدوﻳﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺤﻤﻞ
واﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻬﺮﻣﻮﻧﻴـﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺜﺮة ﺗﻨﺎول اﻤﻟﻠﻴﻨﺎت
واﻤﻟﴩوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ.
ﺑﻴـﺪ أﻧـﻪ ﻳﺘﻌـﻦﻴ داﺋﻤـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﺔ اﻟﻄﺒﻴـﺐ اﻟﺬي
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧـﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻣـﺮاض اﻤﻟﺴـﺒﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎخ ﰲ
اﻟﺮﺟﻠﻦﻴ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼج واﻟﺪواء.
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أﺻﺒـﺢ ﺳـﻮء اﺳـﺘﺨﺪام اﻤﻟﻀﺎدات
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻋﺎﻟﻢ
اﻟﻄﺐ ﻫﺬه اﻷﻳﺎم ،ﻋﲆ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن
ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﺗﺰﺧـﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﻌﻤﺔ
اﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜـﻦ أن ﺗﺠﻨﺒﻨﺎ ﻣﺸـﻜﻼت
اﻤﻟﻀﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻤﻟﺼﻨﻌﺔ.
وﻧﺴـﺘﻌﺮض ﻫﻨـﺎ  10أﻃﻌﻤـﺔ
ﻣﻮﺟـﻮدة ﰲ ﻛﻞ ﺑﻴـﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ،ﻟﻬﺎ
ﻣﻔﻌـﻮل اﻤﻟﻀـﺎدات اﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ ،وﻻ
ﺗﺤﺘﺎج إﱃ وﺻﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﺐ:
اﻟﺜﻮم
ﻟﻌﺪة ﻗﺮون ،اﺳـﺘﺨﺪم اﻟﺜﻮم ﻟﻠﻌﻼج
واﻟﻮﻗﺎﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻤﻟـﺮض ،وﻳﻜﻤـﻦ
ﴎ اﻟﺜـﻮم ﰲ ﻣﺮﻛـﺐ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳـﻢ
”اﻷﻟﻴﺴـﻦﻴ“ اﻟـﺬي ﻳﻌـﻮق ﻧﻤـﻮ
اﻟﺒﻜﱰﻳـﺎ داﺧﻞ اﻷﻏﺸـﻴﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ.
ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮ اﻷﻟﻴﺴـﻦﻴ ﻗـﻮة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ
ﻋﻼج اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺳـﻼﻻت اﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳﺎ
اﻟﺘـﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬـﺎ ﻟﻠﻤﻀﺎدات
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﻟﺼﻴﺪﻻﻧﻴﺔ.
اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ
اﺳـﺘﺨﺪم ﻣﻤﺎرﺳﻮ اﻟﻄﺐ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻟﻌﻼج ﻣﺸـﻜﻼت اﻟﻬﻀﻢ
ﻋـﲆ ﻣـﺪار ﻗـﺮون .وﻗـﺪ وﺟـﺪت
وأﺿﺎف أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﺸـﺮﻴ إﱃ أن اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳـﻊ
اﻟﺪراﺳـﺎت أن اﻟﺰﻧﺠﺒﻴﻞ ﻳﻌﻴﻖ ﻧﻤﻮ
ﻣﻘﺮوﻧـﺎ ﺑﺎﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﻌﺾ إﺟﺮاءات اﻟﻌﺰل ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ”وﺳـﻴﻠﺔ
ﻋـﺪة أﻧـﻮاع ﻣـﻦ اﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳـﺎ وﻳﻘﺘﻞ
ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺑﺎء وإﻋﺎدة ﻓﺘﺢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ“ ﻗﺒﻞ ﻓﱰة
أﻧﻮاﻋـﺎ أﺧﺮى ،ﻻ ﺳـﻴﻤﺎ ﺗﻠـﻚ اﻟﺘﻲ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﻘﺎح ﻓﻌﺎل.
ﺗﺆدي إﱃ أﻣﺮاض اﻟﻠﺜﺔ.
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أﻓﺎدت دراﺳـﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺄن اﺳـﺘﺨﺪام ﻛﻤﺎﻣﺎت اﻟﻮﺟﻪ ﻋﲆ ﻣﺴـﺘﻮى
اﻟﺴـﻜﺎن ﻗﺪ ﻳﻘﻠـﺺ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤـﺮض ﻛﻮﻓﻴـﺪ ،-19اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋـﻦ اﻧﺘﻘﺎل
ﻋﺪوى ﻓﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ ،إﱃ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻧﺘﺸـﺎر اﻟﻮﺑﺎء وﻳﻤﻜـﻦ أن ﻳﺤﻮل دون ﻣﻮﺟﺎت ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺮض اﻟﻮﺑﺎﺋﻲ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﱰن ذﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮاءات اﻹﻏﻼق.
وﻳﺸـﺮﻴ اﻟﺒﺤﺚ ،اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺘـﻲ ﻛﻤﱪدج وﻏﺮﻳﻨﺘﺶ ﰲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴـﺎ ،إﱃ أن إﺟﺮاءات اﻟﻌـﺰل وﺣﺪﻫﺎ ﻟﻦ ﺗﺤـﻮل دون ﻇﻬﻮر ﻣﻮﺟﺔ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻔﺮﻴوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺐ اﻟﺘﻬﺎب اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﴘ اﻟﺤﺎد ،ﻟﻜﻦ
اﻟﻜﻤﺎﻣـﺎت ﺑﻤﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ اﻤﻟﺼﻨﻮﻋـﺔ ﰲ اﻤﻟﻨﺰل ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻠﻞ ﻋﲆ ﻧﺤﻮ
ﻛﺒﺮﻴ ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى إذا اﻟﺘﺰم ﺑﻬﺎ ﻋﺪد ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻗﺎل رﻳﺘﺸﺎرد ﺳﺘﻮت ،اﻟﺬي ﺷﺎرك ﰲ ﻗﻴﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﻤﱪدج:
”ﺗﺪﻋـﻢ ﺗﺤﻠﻴﻼﺗﻨـﺎ ﴐورة اﻟﺘـﺰام اﻟﻨـﺎس اﻟﻔـﻮري واﻟﺸـﺎﻣﻞ ﺑﻮﺿـﻊ
اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت“.

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ.
ﻧﺼﺎﺋﺢ
إﺳﺘﺒﺪﱄ اﻟﺪﺟﺎج ﺑﺨﻠﻴﻂ اﻟﺘﻮﻧﺔ أو اﻟﻠﺤﻢ
اﻤﻟﻔﺮوم إذا اردت.
إﺳـﺘﻌﻤﲇ اﻟﺒﺸـﺎﻣﻴﻞ ﰲ ﺗﺤﻀـﺮﻴ أﻟـﺬ
اﻷﻃﺒﺎق اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ ﻣﺜﻞ :اﻟﻜﺎﻧﻴﻠﻮﻧﻲ أو
اﻟﻼزاﻧﻴﺎ.

ﻟﻢ ﺗﺘﻐﺮﻴ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻏﺴـﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﺘﺒﺎﻋـﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻐﻄﻴﻪ
اﻟﻮﺟﻪ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻣـﺎت اﻟﻮاﻗﻴﺔ .وﻟﻜﻦ أﺻﺪر اﻤﻟﺮﻛﺰ اﻷﻣﺮﻴﻛـﻲ ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻷﻣﺮاض
واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ  CDCﺑﻌﺾ اﻹرﺷـﺎدات اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼً ﺣﺘﻰ اﻵن ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﴫف أﺛﻨﺎء ﻣﻤﺎرﺳـﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻷﻗﺎرب أو
اﻷﺻﺪﻗﺎء أو اﻟﺬﻫﺎب ﻟﻠﺒﻨﻚ.
وﻗـﺎل دﻛﺘﻮر روﺑﺮت رﻳﺪﻓﻴﻠـﺪ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺮﻛﺰ  ،CDCﰲ ﻣﺆﺗﻤـﺮ ﺻﺤﻔﻲ ”ﻳﻌﻠﻢ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﺪى ﺗﺸـﻮق اﻟﻜﺜﺮﻴﻳﻦ ﻋﲆ اﻟﻌﻮدة إﱃ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻜﻦ
ﻣﻦ اﻤﻟﻬﻢ أن ﻳﺘﺬﻛﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻏﺮﻴ ﻣﺴﺒﻮق وأن اﻟﻮﺑﺎء ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ“.
ﻛﻤﺎ ﻳﺸـﺮﻴ اﻤﻟﺮﻛﺰ إﱃ أﻧﻪ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳـﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺎﺗﺒﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ
واﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﱰازﻳﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎء ﰲ أﻣﺎن .وﺑﺸـﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻳﺠﺐ ﺗﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ زاد
اﻟﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻛﻠﻤﺎ ﻃﺎﻟﺖ اﻤﻟﺪة وزاد ﻋﺪد اﻷﺷـﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ
ﻣﻌﻬﻢ ،ﻛﻠﻤﺎ زاد ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪوى ﻛﻮﻓﻴﺪ.-19
وﻳﻮﺿـﺢ أن اﻷﻧﺸـﻄﺔ واﻟﺘﻮاﺟـﺪ داﺧﻞ اﻷﻣﺎﻛـﻦ اﻤﻟﻐﻠﻘﺔ واﻤﻟﻐﻄـﺎة ﻳﻌﺪ أﻛﺜﺮ
ﺧﻄـﻮرة ﻣﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ ﰲ أﻣﺎﻛـﻦ ﻣﻜﺸـﻮﻓﺔ وﰲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠـﻖ ،وﻳﺠﺐ ﻋﲆ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺣﻮاﱄ ﻣﱰﻳﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﻦﻴ اﻵﺧﺮﻳﻦ،
وﻛﺬﻟﻚ ارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣﺎت واﻗﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ ،ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ.
ﻫـﺬا وﻳﺬﻛﺮ اﻤﻟﺮﻛﺰ اﻷﻣﺮﻴﻛﻲ ﻧﺼﺎﺋﺢ وإرﺷـﺎدات ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷـﺨﺎص
ﻷﻧﻔﺴـﻬﻢ واﻵﺧﺮﻳﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻦ ﺗﺒـﺎدل اﻟﺰﻳﺎرات
واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻮك.
ﻓـﺈذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴـﺘﻀﻴﻒ ﺣﻔﻠﺔ أو وﻟﻴﻤﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘـﻢ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﰲ اﻟﻬﻮاء اﻟﻄﻠﻖ
ً
ﻣﻤﻜﻨﺎ ،وﻳﺠﺐ ﻋﲆ اﻟﻀﻴﻮف ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﴎ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﲆ
ﻋﻨﺪﻣـﺎ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ
ﺑﻌـﺪ ﺣـﻮاﱄ  2ﻣﱰ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻼت اﻵﺧﺮﻳـﻦ )وارﺗﺪاء ﻛﻤﺎﻣـﺎت واﻗﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ
ﻃﻮال اﻟﻮﻗﺖ(.
وﻳﺠـﺐ ﻋﲆ اﻤﻟﻀﻴﻔﻦﻴ ً
أﻳﻀـﺎ ﺗﻮﻓﺮﻴ ﻣﻌﻘﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ وﺗﺬﻛﺮﻴ اﻟﻀﻴﻮف ﺑﻐﺴـﻞ أو
ﺗﻌﻘﻴﻢ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺻﻮل وﻣﻐﺎدرة اﻤﻟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻛﻤـﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺠﻠﺐ اﻟﻀﻴﻮف اﻷﻃﻌﻤـﺔ واﻤﻟﴩوﺑﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ ،إذا رﻏﺒﻮا
ﰲ ذﻟﻚ؛ وﻟﻜﻦ إذا ﻗﺪم اﻤﻟﻀﻴﻒ اﻟﻄﻌﺎم ،ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﺘﻮﱃ ﺷـﺨﺺ واﺣﺪ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻟﻄﻌـﺎم ﻋـﲆ أﻃﺒـﺎق اﻟﻀﻴﻮف ﺣﺘـﻰ ﻻ ﻳﻠﻤﺲ ﻋﺪة أﺷـﺨﺎص ﻧﻔـﺲ أدوات
اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﺳـﺘﺨﺪام أدوات اﻤﻟﺎﺋﺪة واﻷﻃﺒﺎق ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻤﻟﺮة
واﺣﺪة ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﺒﻮات اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة ﻟﻠﺘﻮاﺑﻞ واﻤﻟﻠﺢ.
ﻣﺠـﺪدا ً ﻳﺆﻛـﺪ ﻣﺮﻛﺰ  CDCﻋﲆ اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻌﻘـﻢ اﻟﻴﺪﻳﻦ ،اﻟـﺬي ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ
 60٪ﻛﺤﻮل ﻋﲆ اﻷﻗﻞ ،ﺑﻌﺪ أي إﻳﺪاع أو ﺳـﺤﺐ أو اﺳـﺘﺒﺪال ﻟﻠﻌﻤﻼت واﻷوراق
واﻹﻳﺼﺎﻻت داﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ أو ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز اﻟﴫاف اﻵﱄ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﻋﻰ ﻏﺴـﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﺟﻴـ ًﺪا ﺑﺎﻤﻟﺎء واﻟﺼﺎﺑﻮن ﻓﻮر اﻟﻌـﻮدة ﻟﻠﻤﻨﺰل أو ﻋﻨﺪ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ وﺟﻬﺘﻚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ أﺣﻮاض.
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إن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺘـﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻛﺜﺮﻴون
ﺧـﻼل ﺗﻨﺎوﻟﻬـﻢ اﻟﻄﻌـﺎم ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣـﻦ اﻤﻟﺸـﻜﻼت اﻟﺼﺤﻴـﺔ ،ﺗﺒـﺪأ
ﺑﻌـﴪ اﻟﻬﻀـﻢ وﻻ ﺗﻨﺘﻬـﻲ ﻋﻨـﺪ
وﺟﻊ اﻷﺳـﻨﺎن ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﻬﺪد
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﲆ اﻤﻟﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﲇ  12ﺧﻄـﺄ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﻨﺎس أﺛﻨﺎء ﺗﻨﺎول اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ،
إذ ﻳﺤﺬر اﻟﺨﱪاء ﻣﻦ ﴐورة ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﺤﺔ أﻓﻀﻞ.
أﺧﻄـﺎء ﺷـﺎﺋﻌﺔ ﰲ وﺟﺒﺔ اﻟﻌﺸـﺎء
ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺪﻫﻮن ..ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ
ﻋﺪم ﺗﻨﺎول اﻹﻓﻄﺎر
ﻳﺆﻛـﺪ اﻟﺨﱪاء ﻋـﲆ أن اﻹﻓﻄﺎر ﻳﻌﺪ
أﻫـﻢ وﺟﺒـﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم ،وﻳﺴﺘﺤﺴـﻦ
أن ﺗﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ اﻟﺨـﴬاوات
ﺑﻨﺴـﺒﺔ  50ﰲ اﻤﻟﺎﺋـﺔ ،واﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت
واﻟﻜﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ
 50ﰲ اﻤﻟﺎﺋﺔ.
ﺗﻨﺎول اﻟﻄﻌﺎم ﻣﺘﺄﺧﺮا
ﻻ ﺗﺆﺧـﺮ وﺟﺒـﺔ اﻟﻌﺸـﺎء إﱃ آﺧـﺮ
اﻟﻠﻴـﻞ ،إذ ﻳﻨﺼﺢ ﺧـﱪاء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ أن
اﻟﻮﻗﺖ اﻤﻟﺜﺎﱄ ﻟﻠﻌﺸﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻣﺴـﺎء ،وﻳﻤﻜـﻦ ﺗﺄﺧـﺮﻴ ﺳـﺎﻋﺔ
واﺣـﺪة .أﻣـﺎ اﻟﻌﺸـﺎء اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔ أو
اﻟﻌﺎﴍة ﻣﺴـﺎء ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﺳـﻴﺠﻌﻠﻚ
ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻨﺔ.
اﻷﻛﻞ ﺑﴪﻋﺔ
”ﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﺑﴪﻋﺔ“ ،ﻫـﺬا ﻣﺎ ﻳﻨﺼﺢ
ﺑﻪ اﻟﺨﱪاء ،إذ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ إﻋﻄﺎء اﻤﻟﻀﻎ
ﺣﻘﻪ ﻣـﻦ اﻟﻮﻗﺖ ،ﻓﺘﻨـﺎول اﻟﻄﻌﺎم
ﺑﴪﻋﺔ ﻛﺒـﺮﻴة ﺳـﻴﺠﻌﻠﻚ ﺗﺘﺨﻄﻰ
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻤﻟﻀﻎ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺎﻋﺪ
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اﻟﻔﻠﻔﻞ اﻷﺣﻤﺮ
ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﻠﻞ اﻷﺣﻤﺮ ،اﻟﺬي ﻳﺤﺘﻮي
ﻋـﲆ ﻣـﺎدة ”ﻛﺎﺑﺴﺎﻳﺴـﻦﻴ“ ،ﻋـﲆ
ﻣﻨﻊ اﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺧﻔـﺾ ﺗـﻮازن درﺟـﺔ اﻟﺤﻤﻮﺿﺔ
ﰲ اﻤﻟﻌـﺪة .ﻛﻤـﺎ أﻧـﻪ ﻳﺤﺘـﻮي ﻋﲆ
ﻣﺮﻛﺒﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ”ﻛﺮﻴﺳـﻴﺘﻦﻴ“
وﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﻗﺘﻞ اﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳﺎ.
اﻟﻜﺮﻛﻢ
أﺛﺒﺖ اﻟﻌﻠﻤـﺎء أن اﻟﻜﺮﻛﻢ ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺒـﺮﻴة ﰲ ﻋـﻼج ﻗﺮﺣﺔ اﻤﻟﻌـﺪة اﻟﺘﻲ
ﺗﺴـﺒﺒﻬﺎ ﺑﻌـﺾ أﻧـﻮاع اﻟﺒﻜﱰﻳـﺎ
اﻟﻀﺎرة .وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻜﺮﻛﻢ إﱃ ﻣﻨـﻊ ﺗﻠﻒ اﻤﻟﻌﺪة اﻟﻨﺎﺟﻢ
ﻋﻦ اﻟﻌﺪوى ،وﻳﺨﻔﻒ اﻻﻟﺘﻬﺎب.
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ أوراق اﻟﺰﻳﺘﻮن
أﻇﻬـﺮت دراﺳـﺔ ﻋـﲆ ﻣﺴـﺒﺒﺎت
اﻷﻣـﺮاض اﻤﻟﻨﻘﻮﻟـﺔ ﺑﺎﻟﻐـﺬاء أن
ﻣﺴـﺘﺨﻠﺺ أوراق اﻟﺰﻳﺘـﻮن ﻳﻤﻨﻊ
اﻧﺘﺸـﺎر وﺗﻄـﻮر ﻋـﺪة أﻧـﻮاع ﻣـﻦ
اﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳـﺎ .وﻣﻦ اﻤﻟﻌـﺮوف أﻳﻀﺎ أن
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ أوراق اﻟﺰﻳﺘﻮن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ
اﻻﻟﺘﻬﺎب وﻳﻌﺰز ﺟﻬﺎز اﻤﻟﻨﺎﻋﺔ.
اﻟﻘﺮﻓﺔ
اﻟﻘﺮﻓﺔ ﻋﺸـﺒﺔ ذات ﻗﺪرات ﻣﻀﺎدة
ﻟﻸﻛﺴـﺪة واﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳـﺎ ،وﻫﻲ ﻋﻼج
ﻣﻮﺛﻮق ﻋﲆ ﻧﻄﺎق واﺳـﻊ .وﻳﻨﺼﺢ
ﺑﻤﺰﻳـﺞ ﻣـﻦ زﻳـﺖ اﻟﻘﺮﻓـﺔ وزﻳﺖ

اﻟﻘﺮﻧﻔﻞ ﻤﻟﻨـﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع
اﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﻟﻀﺎرة داﺧﻞ اﻟﺠﺴﻢ.
اﻟﺰﻋﱰ
أﺛﺒﺖ اﻟﺰﻋﱰ ﻟﻘﺮون ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﰲ ﻋـﻼج اﻟﻜﺜـﺮﻴ ﻣـﻦ اﻷﻣـﺮاض
اﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳـﺔ .وﻳﻤﻨـﻊ ﺗﻨـﺎول اﻟﺰﻋﱰ
ﺗﻄـﻮر ﻋـﺪة أﻧـﻮاع ﻣـﻦ اﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳﺎ
ﻣﺜـﻞ ﻛـﻮﻻي ،ﻛﻤـﺎ أﻧﻪ ﻓﻌـﺎل ﺿﺪ
اﻟﺴﺎﻤﻟﻮﻧﻴﻼ واﻟﺒﻜﱰﻳﺎ اﻤﻟﻌﻮﻳﺔ.
ﺧﻞ اﻟﺘﻔﺎح
ﻳﻌـﻮد اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻟﻄـﺐ إﱃ ﻋﻬـﺪ
اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴـﻦﻴ اﻟﻘﺪﻣﺎء ،ﻓﻬـﻮ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ
أﺣﻤﺎض ﻣﺎﻟﻴﻚ ،وﻫﻲ ﻣﻀﺎدات ﺣﻴﻮﻳﺔ
ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ .وﻳﻌﺮف ﺧﻞ اﻟﺘﻔـﺎح ﺑﻘﺪرﺗﻪ
اﻟﻜﺒﺮﻴة ﻋﲆ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻟﺘﻬﺎب واﻤﻟﺴﺎﻋﺪة
ﻋﲆ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻬﻀﻢ.

ﺑﺬور ”ﻏﺮﻳﺐ ﻓﺮوت“
ﺛﺒـﺖ أن ﻣﺴـﺘﺨﻠﺺ ﺑـﺬور ﻏﺮﻳﺐ
ﻓـﺮوت ﻟـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ ﻣﻠﺤﻮﻇـﺔ ﺿﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﻜﺘﺮﻴﻳﺎ.
وﻳﻨﺼـﺢ ﺑﻤـﺰج اﻤﻟﺴـﺘﺨﻠﺺ ﻣـﻊ
اﻟﻐﻠﻴﺴـﺮﻴﻳﻦ ﻟﻠﺤﺼـﻮل ﻋـﲆ ﻋﻼج
ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺘﻘﺮﺣﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ اﻤﻟﺘﻌﺪدة.
ﻋﺴﻞ ﻣﺎﻧﻮﻛﺎ
اﻟﻌﺴﻞ اﻤﻟﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ رﺣﻴﻖ أزﻫﺎر
ﺷـﺠﺮة ﻣﺎﻧـﻮﻛﺎ ،ﻣﻀـﺎد ﻟﻠﺠﺮاﺛﻴﻢ
ﺑﺸـﻜﻞ ﺧـﺎص ،ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ ﻏﺮﻴه
ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﺴﻞ اﻷﺧﺮى .وأﻇﻬﺮت
دراﺳـﺔ أن ﻋﺴـﻞ ﻣﺎﻧـﻮﻛﺎ ﻓﻌﺎل ﰲ
ﻋﻼج ﺗﻘﺮﺣﺎت اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺒﺒﻬﺎ
ﺳـﻼﻻت ﺑﻜﺘﺮﻴﻳﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻸدوﻳﺔ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
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ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻴﻮم إﱃ ﺑﻌﺾ اﻤﻟﺸـﺎﻛﻞ اﻹدارﻳﺔ إن
ﻟﻢ ﺗﺴﺎرع إﱃ إﺟﺮاء اﻤﻟﻌﺎﻣﻼت اﻟﻼزﻣﺔ أو إﱃ إﻧﻬﺎء
اﻤﻟﻠﻔـﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘـﺔ أو ﺗﺄﻣـﻦﻴ اﻷوراق اﻟﺮﺳـﻤﻴﺔ .ﻗﺪ ﻻ
ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻤﻟﻬﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﻮع اﻟﺬي ﻳﺜﺮﻴ اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ﺑﻞ ﻗﺪ
ﺗﻌﺘﱪﻳﻨﻪ ﻣﺠﺮد ﺷﻜﻠﻴﺎت ،ﻟﻜﻦ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ!

*32AK

ﻟـﻦ ﻳﺨﻴّﺐ اﻟﻘـﺪر آﻣﺎﻟﻚ ،وﻟﻦ ﺗﺬﻫـﺐ اﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻜﺒـﺮﻴة اﻟﺘـﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻫـﺪراً! ﻓﻤﻬﻤـﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻤﻠﻚ أو ﺗﻨﻮع ﻣﺴﺘﻮاه ،ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻮﻓـﺮﻴة ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟﻴﻚ! ﻛﻤﺎ أن اﻹﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ
ﻗﻤﺖ ﺑﻬﺎ ﻋﲆ اﻤﻟﺴـﺘﻮى اﻟﺸـﺨﴢ ﺳـﺘﻌﻮد ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻀﺎ ً
ﺑﺎﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ!
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ﺗﺘﺸـﺠﻊ اﻟﻌﺎزﺑﺔ ﻋـﲆ اﻹرﺗﺒـﺎط اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ ﰲ
ﻫﺬه اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻷﺟﻮاء اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫـﺎ .ﻓﺘﻘـﺮر اﻹﻧﻔﺘﺎح ﺑﺈﺣﺴـﺎس ﻣﺮﻫﻒ
وﺷـﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﲆ ﻟﻘﺎء اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻋﲆ اﻤﻟﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻤﻟﻨﺎﺳﺒﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻣﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻌﺮّف ﻋﲆ وﺟﻮه
ﺟﺪﻳﺪة.
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ﻳﺪﻋﻮك اﻟﻔﻠﻚ إﱃ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﴘ
واﻟﺘﻮﺗﺮ وﻣﻦ ﺗﺴـﺎرع وﺗﺮﻴة ﺣﻴﺎﺗﻚ ،واﻹﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺼﺤﺘـﻚ وﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺈﺗﺒﺎع أﺳـﻠﻮب ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻲ
وأﺧـﺬ اﻟﻘﺴـﻂ اﻟـﻜﺎﰲ ﻣـﻦ اﻟﺮاﺣـﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳـﺆدي ﺑﻚ
اﻹﻫﻤـﺎل اﻤﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟـﺬي اﻋﺘﻤﺪﺗﻪ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻷﺧﺮﻴة إﱃ
ﺣﺎﻟﺔ ﺿﻌﻒ ﺟﺴﺪي وﻧﻔﴘ!
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ﻻ وﻗﺖ ﻟﺪﻳﻚ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﺘﻔﻜﺮﻴ ﺑﺬاﺗﻚ أو ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ أﻳﺔ
رﻏﺒﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،إذ ﺗﺘﺴﺎرع وﺗﺮﻴة ﻋﻤﻠﻚ ﺑﺤﻴﺚ
أﻧﻚ ﺗﻜﺮﺳﻦﻴ ﻛﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻚ وﺟﻬﻮدك ﺑﺈﺗﺠﺎه ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻤﻟﻬﺎم اﻤﻟﻄﺮوﺣﺔ واﻤﻟﺘﻼﺣﻘـﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻏﺮﻴ ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ً وﻣﺴﺘﺠﺪاَ .ﻟﺒﻲ ﻣﺴﺎء اﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻴﻨﻬﺎ
ﺧﻼل ﻓﱰة ﺑﻌﺪ اﻟﻈﻬﺮ.
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ﺗﺘﺄﻗﻠﻴﻤـﻦ ﻣـﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﺘﺴـﻠﺤﻦﻴ
ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﻤﻟﻮاﺟﻬـﺔ اﻷﺣﺪاث واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
َ
ﻳﻮﻣـﺎ ﺟﻴﺪا ً ﻳﺤﺎﻟﻔـﻚ ﻓﻴﻪ اﻟﺤﻆ
اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ .ﺗﻤﻀﻦﻴ
ﻋﲆ إﻳﺠﺎد ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎدر اﻟﺮﺑﺢ اﻤﻟﺎﱄ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎﻣﻚ
ﺑﻤﻬﻤـﺎت ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ .ﻻ ﺗﺘﻜﺎﺳـﲇ ﻋﻦ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑﺎﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ.
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ﺗـﱰك ﺣـﺬرك وﻗﻠﻘـﻚ ﺟﺎﻧﺒـﺎ ً ﻟﺼﺎﻟـﺢ ﺗﻠﺒﻴـﺔ
رﻏﺒﺎﺗـﻚ اﻟﺼﻐﺮﻴة واﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮح ﻗﻠﺒﻚ وﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺗﻚ .ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻮﻣﻦﻴ ﺑﺒﻌﺾ اﻤﻟﺸﱰﻳﺎت ﻣﻦ ﻫﻨﺎ
وﻫﻨﺎك ،وﺗﻠﺘﻘﻦﻴ ﺑﺄﺻﺤـﺎب ﻣﻦ أﺟﻮاء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو ﻗﺪ
ﺗﴬﺑﻦﻴ ﻣﻮﻋﺪا ً ﻟﻠﴩﻳﻚ ﻟﺘﻤﻀﻴﺔ اﻷوﻗﺎت اﻤﻟﺴـﻠﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ً
ﻋﻦ اﻟﻬﻤﻮم واﻟﻮاﺟﺒﺎت.
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ﺗﺸـﻌﺮﻳﻦ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﺑﺤﺎﺟـﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﻌﺐ
دور اﻤﻟـﻼك اﻟﺤـﺎرس ﻣـﻊ ﻛﻞ ﻣـﻦ ﺗﺸـﻌﺮﻳﻦ
ﺑﺤﺎﺟﺘـﻪ إﱃ ذﻟﻚ ﻣـﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو ﻣـﻦ اﻤﻟﺤﻴﻄﻦﻴ
ﺑﻚ! ﺗﺪﻓﻌﻚ اﻷﺟﻮاء اﻟﺤﻤﺎﺳـﻴﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻴﻮم ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺬه
اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻓﺘﻘﺪﻣﻦﻴ اﻟﻌﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﺒﻪ إن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أو ﺣﺘﻰ اﻤﻟﺎﻟﻴﺔ!
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ّ
ﺗﻀﻨﻦﻴ أﺣﻴﺎﻧﺎ ً ﻋﲆ ﻣﺤﻴﻄﻚ وﺧﺎﺻﺔ ﻋﲆ اﻷﻫﻞ
وأﻓـﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺘﻮاﺟـﺪك واﻫﺘﻤﺎﻣﻚ ﺑﻬﻢ ،ﻣﻤﺎ
ﻳـﴘء إﱃ ﻧﻔﺴـﻴﺘﻚ ﺑﺎﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﱃ ،وإﱃ اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻤﻟﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻨﻜﻤﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .ﻟﻢ ﻻ ﺗﺘﻔﺮﻏﻦﻴ ﻗﻠﻴﻼً
ﻟﻬـﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻬـﺎم ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗـﻚ وﺗﻌﻄﻦﻴ ﻟـﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ،
وﺗﻘﻮﻣﻦﻴ ﺑﻤﺒﺎدرات ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻪ؟!
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ﻳﺘﺤـﻮل ﻣﺰاﺟـﻚ وﻣﺴـﺎرك اﻟﺪاﺧـﲇ ﺑﺎﺗﺠـﺎه
أﻛﺜﺮ إﻳﺠﺎﺑﻴـﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜـﺲ اﻹﴍاق واﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ّ
وﻳﺤﺴـﻦ ﺗﻌﺎﻣﻠـﻚ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻋﲆ ﺗﻌﺎﺑﺮﻴ وﺟﻬﻚ
وﻳﻀﻴـﻒ اﻹﻋﺘﺪال إﱃ ﺗﴫﻓﺎﺗﻚ .ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ،ﻛﻤـﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺠﺮد ﻗﺮارا ً
ذاﺗﻴﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﺨﲇ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﺒﻴﺎت!
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ﺗﻌﻴﺸﻦﻴ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم ﻓﱰة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺎﻤﻟﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ واﻟﺴـﻌﺎدة ﺗﻨﺴـﻦﻴ ﻓﻴﻬـﺎ ﻛﻞ اﻟﻬﻤﻮم
اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ وﻛﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘـﻲ ازﻋﺠﺘﻚ وﻛﻞ اﻟﺘﻮﺗﺮ
اﻟﺬي راﻓﻘﻚ ﻣﺆﺧﺮاً! ﺗﺸـﻌﺮﻳﻦ أﻧـﻚ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻤﻟﺤﺒﻦﻴ
ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ وﺑﺎﻤﻟﺤﺒﺔ اﻟﺘﻲ ّ
ﻳﻜﻨﻬﺎ اﻟﴩﻳﻚ ﻟﻚ .اﻟﻮﻗﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺴﻔﺮ واﻟﺮﺣﻼت.
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ﺗﺤﺼﻠـﻦﻴ ﻋـﲆ اﻟﺼﻌﻴـﺪ اﻤﻟﺎﱄ ﻋـﲆ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ
اﻷرﺑـﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺘﻚ وﺗﺴـ ّﻬﻞ ﻟﻚ ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺣﻴﺎﺗـﻚ .ﺗﺘﺤﻤﻠﻦﻴ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺎﺗﻚ ﺑﻜﻞ ﻃﻴﺒﺔ ﺧﺎﻃﺮ،
وﻻ ﺗﺘﺬﻣﺮﻳـﻦ ﻣﻦ ﻛﺜـﺮة اﻷﻋﻤﺎل اﻤﻟﻠﻘـﺎة ﻋﲆ ﻋﺎﺗﻘﻚ،
ﻟﻜﻨـﻚ ﺗﻌﺮﻓـﻦﻴ ﺟﻴـﺪا ً ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻹﻧﺴـﺤﺎب ﻣـﻦ اﻷوﺿﺎع
اﻤﻟﻬﻨﻴﺔ اﻤﻟﺮﺑﻜﺔ أو اﻤﻟﻌﻘﺪة!
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 - 1389وﻗـﻮع ﻣﻌﺮﻛـﺔ ﻗﻮﺻـﻮة اﻟﺘـﻲ اﻧﺘـﴫ
ﻓﻴﮭﺎ اﻟﺴـﻠﻄﺎن اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻣـﺮاد اﻷول ﻋﲆ اﻟﺠﻴﺶ
اﻟﴫﺑـﻲ واﻟﺘـﻲ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﻦﻴ ﻣﻦ اﻟﺴـﻴﻄﺮة
ﻋﲆ اﻟﺒﻠﻘﺎن.
” – 1775اﻟﻜﻮﻧﻐـﺮس اﻟﻘـﺎري“ ﰲ أﻣﺮﻳـﻜﺎ ﻳﻘﺮر
ﺗﻌﻴﻦﻴ اﻟﺠﻨﺮال ﺟﻮرج واﺷﻨﻄﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺠﻴﺶ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
 - 1805ﺑﺪء اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ ﻋﲆ اﻟﻘﻮاﺳﻢ
ﰲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
 - 1831إﻧﺘﺸـﺎر وﺑﺎء اﻟﻄﺎﻋـﻮن ﰲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺬي
ذﮬﺐ ﺿﺤﻴﺘﻪ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻦﻴ.
 - 1904ﻧﺸـﻮب ﻣﻌﺮﻛـﺔ اﻟﺒﻜﺮﻴﻳﺔ ﺑﻦﻴ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ
آل ﺳﻌﻮد أﻣﺮﻴ ﻧﺠﺪ وأﻣﺮﻴ ﺣﺎﺋﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻤﻟﺘﻌﺐ
اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻧﺘﮭﺖ ﺑﺎﻧﺘﺼﺎر اﺑﻦ ﺳﻌﻮد.
 - 1918ﻧﮭﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮب اﻷﮬﻠﻴﺔ ﰲ ﻓﻨﻠﻨﺪا.
 - 1940ﻋـﺮض اﻟﺠـﻮارب اﻟﻨﺎﻳﻠـﻮن ﻷول ﻣـﺮة ﰲ
اﻷﺳﻮاق اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
 - 1946ﻓﺮﻳﻖ اﻤﻟﻼﺋﻜﺔ اﻟﺰرق ﻳﻘﺪم أول اﺳﺘﻌﺮاض
ﺟﻮي ﻟﻪ ﰲ ﺟﺎﻛﺴﻮﻧﻔﻴﻞ ﺑﻔﻠﻮرﻳﺪا.
 - 1948ﻣﴫ وﺳﻮرﻳﺎ واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻷردن وﻟﺒﻨﺎن
واﻟﻌﺮاق ﻳﮭﺎﺟﻤﻮن اﻟﻘﻮات اﻹﴎاﺋﻴﻠﻴﺔ ﰲ اﻷراﴈ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻤﻟﺤﺘﻠﺔ.
 - 1957اﻤﻟﻤﻠﻜـﺔ اﻤﻟﺘﺤـﺪة ﺗﻔﺠـﺮ أول ﻗﻨﺒﻠـﺔ
ﮬﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ ﻟﮭﺎ.

 - 1991إﻧﻔﺠـﺎر ﺑﺮﻛﺎﻧـﻲ ﻗﻮي ﰲ ﺟﺒـﻞ ﺑﻴﻨﺎﺗﻮﺑﻮ
ﰲ اﻟﻔﻠﺒـﻦﻴ وﻳﻘﺘﻞ ﺣﻮاﱄ  800ﺷـﺨﺺ وﮬﻮ ﺛﺎﻧﻲ
أﻗﻮى إﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮﻛﺎﻧﻲ ﰲ اﻟﻘﺮن .20
 - 1996اﻧﻔﺠﺎر إرﮬﺎﺑﻲ ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﻧﺸﺴﱰ ﻳﺆدي
إﱃ ﺟـﺮح أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺘﻲ ﻣﺪﻧـﻲ وﻳﺪﻣﺮ ﺟﺰء ﻛﺒﺮﻴا
ﻣﻦ وﺳﻂ اﻤﻟﺪﻳﻨﺔ.
ﻣﻮاﻟﻴﺪ ﮬﺬا اﻟﻴﻮم
 - 1479ﻟﯿـﺰا دﯾـﻞ ﺟﻮﻛﻮﻧـﺪو ،ﺻﺎﺣﺒـﺔ ﻟﻮﺣـﺔ
ﻣﻮﻧﺎﻟﯿﺰا.
 - 1882ﯾﻮن أﻧﺘﻮﻧﯿﺴﻜﻮ ،رﺋﯿﺲ وزراء روﻣﺎﻧﯿﺎ.
 - 1902إرﯾـﻚ إرﯾﻜﺴـﻮن ،ﻋﺎﻟﻢ أﻣﺮﯾﻜـﻲ ﰲ ﻋﻠﻢ
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﻄﻮري.
 - 1910ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﯿـﺔ ،رﺋﯿـﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾـﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ.
 - 1915ﺗﻮﻣـﺎس وﻟـﺮ ،ﻋﺎﻟـﻢ أﻣﺮﯾﻜـﻲ ﰲ ﻋﻠـﻢ
اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﰲ اﻟﻄﺐ ﻋﺎم
.1954
 - 1916ﮬﯿﺮﺑـﺮت ﺳـﯿﻤﻮن ،اﻗﺘﺼـﺎدي أﻣﺮﯾﻜـﻲ
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺎم
.1978
 - 1917ﺟـﻮن ﻓﯿﻦ ،ﻋﺎﻟﻢ ﻛﯿﻤﯿﺎء أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺣﺎﺻﻞ
ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﰲ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎء ﻋﺎم .2002
 - 1921ﻏﺎﻓﺮﯾﯿﻞ إﻟﯿﺰاروف ،ﺟﺮاح ﻋﻈﺎم روﳼ.
 - 1924ﻋﯿﺰر ﻓﺎﯾﺘﺴﻤﺎن ،رﺋﯿﺲ إﴎاﺋﯿﻞ.
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 1إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻤﺴﻜﻦﻴ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻫﻜﺬا:ّ
وﺗﺘﻤﺘﻌـﻦﻴ ﺑﺎﻟﺸـﺨﺼﻴّﺔ
أﻧـﺖ ﰲ اﻟﻮﺳـﻂ،
اﻷﻛﺜـﺮ ّأﺗﺰاﻧـﺎ ً ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﺗﺤﻜﻴـﻢ اﻟﻘﻠﺐ
واﻟﻌﻘﻞ ﻣﻌﺎً .أﻧﺖ ﻻ ّ
ﺗﻔﻜﺮﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻤﻟﻨﻄﻖ،
ّ
وﻟﻜﻨﻚ أﻳﻀـﺎ ً ّ
ﺗﺘﴫﻓﻦﻴ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺮﻳﺰﻳّﺔ .ﻻ
ﺗﻘﻔﺰﻳﻦ ﺑﴪﻋـﺔ إﱃ إﻃﻼق اﻻﺳـﺘﻨﺘﺎﺟﺎت،
ّ
وﻟﻜﻦ ﺣﻜﻤﻚ ﻋﲆ اﻷﻣﻮر واﻷﺷﺨﺎص ﻳﻜﻮن
ً
ّ
داﺋﻤﺎ ﻋﲆ ﺻﻮاب .وﻣﻊ أﻧﻚ ﺗﺜﻘﻦﻴ ﺑﻐﺮﻳﺰﺗﻚ،
وﻟﻜﻨـﻚ ّ
ّ
ﺗﺘﺄﻧﻦﻴ ﻋﻨﺪ ّ
اﺗﺨـﺎذ ّ
أي ﻗﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﲆ
ذﻟﻚ.
 2إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻤﺴﻜﻦﻴ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻫﻜﺬا:اﺗﺨﺎذ اﻟﻘـﺮارات ّ
ﺷـﺨﺼﻴّﺘﻚ ﻣﻴّﺎﻟـﺔ إﱃ ّ
ﺑﻜﻞ
ﻫﺪوء وروﻳّﺔ وﻣﻨﻄـﻖ .ﻻ ﺗﺤﺒّﻦﻴ اﻹﴎاع ﰲ
ّ
ﺗﻔﻀﻠﻦﻴ أﺧـﺬ ّ
ﻛﻞ وﻗﺘﻚ
إﻧﺠـﺎز اﻷﻣﻮر ،ﺑـﻞ
ّ
ّ
ﻗﺒـﻞ وﺧﻼل ّ
أي ﻋﻤﻞ .أﻧﺖ ﻣﺘﺄﻛﺪة إﻧﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻋﺎﻟﺠﺖ اﻤﻟﻮاﺿﻴﻊ ﺑﻬﺬه اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ،ﻓﺴـﺘﻔﻠﺖ
اﻷﻣـﻮر ﻣﻦ ﻳﺪك وﻻ ﺗﺴـﺘﻄﻴﻌﻦﻴ اﻟﺴـﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻴﻬـﺎ ،ﻣﺎ ﻳـﺆ ّدي إﱃ اﻟﻔﺸـﻞ اﻟﺤﺘﻤﻲ .ﺑﻨﺎء
ﻋﲆ ّ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺗﺮﻳﻦ ّ
أن اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻴﻚ ﰲ ّ
ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ.

أﻓﻘﻲ
1ﻣﻼﻛﻢ أﻣﺮﻴﻛﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﺘﺰل
2ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ o
أول ﻣﻦ اﻛﺘﺸﻒ ﻛﺮوﻳﺔ اﻷرض ﻋﻤﻠﻴﺎ
3ﻳﻬﺒﻦ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ  oﺻﻮت اﻟﻀﺤﻚ
4ﻫﻠﻦ اﻟﱰاب )ﰱ اﻟﺒﱤ(  oﻳﺨﺒﺊ ﺷﻴﺌﺎ
ﺧﻠﺴﺔ
5ﻣﺎرﺳﻦ  oﺣﺮف ﺟﺰم
6ﻳﺠﻤﻌﻮن اﻤﻟﺎل واﻟﺬﻫﺐ )ﻣﻌﻜﻮﺳﻪ (
 oدار ﺣﻮل اﳾء
7ﺣﻴﺎه )ﻣﺒﻌﺜﺮة(  oﻣﻮاﻃﻨﻮ أﻛﱪ دوﻟﺔ
آﺳﻴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ
8أرﺷـﺪ إﱃ اﻟـﴚء اﻤﻟﻄﻠـﻮب  oاﺳـﻢ
ﻓﺮس ﺗﺴـﺒﺒﺖ ﰲ ﺣﺮب  40ﺳـﻨﺔ ﺑﻦﻴ
اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
9ﻋـﴩ ﻣﺌﺎت  – oﻣﺎ ﻳﺪره اﻟﺜﺪي ﻗﺒﻴﻞ
اﻟﻮﻻدة وﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﴍة
10ﻣـﻦ ﻣﻜﻮﻧـﺎت اﻟﺪم وﻧﻘﺼـﻪ ﻧﺎﺗﺞ
ﻋﻦ اﻻﻧﻴﻤﻴﺎ
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وﺣﻖ اﱄ ﻣﺎوﺻﻞ واﺣﺪ ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﺗﺪري ﺷﻜﺪ اﻟﻚ ﻋﻨﺪي ﻣﻜﺎﻧﻪ
ﺷﻠﺖ ﻛﻠﺒﻲ وﴏت اﻧﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ
وﻧﺒﺾ اﻟﺒﻴﻚ أﻫﻮ اﻟﴩﻳﺎن ﺑﻴﻪ
ﻳﺒﻌﺪﻧﻲ اﻟﻮﻛﺖ ﻋﻨﻚ وأردﻟﻚ
وأﺣﺐ ﻳﻮﺻﻠﻨﻲ ﻣﺮﺳﺎﻟﻚ وأرد ﻟﻚ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺮوح أﻗﺪﻣﻬﺎ ورد ﻟﻚ
وأﻗﺪم ﻋﻤﺮي ﻟﻠﻐﺎﱄ ﻫﺪﻳﻪ
ﺗﻤﻮت اﻟﺮوح ﺳﻜﺘﻪ وﻛﻠﺖ ﻋﺪﻟﻪ
وﻛﻼﻣﻚ ﻟﻮ ﺣﺠﻴﺖ وﻳﺎي ﻋﺪﻟﻪ
ﻳﺴﻮﻳﻬﺎ اﻟﻨﺼﻴﺐ وﺗﺠﻲ ﻋﺪﻟﻪ
واﺣﻀﻨﻚ ﻳﺎﺣﻠﻮ ﺑﺜﻨﻦﻴ ادﻳﻪ
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 3إذا ﻛﻨﺖ ﺗﻤﺴﻜﻦﻴ ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻫﻜﺬا:ّ
ﻳﺘﺤﻜـﻢ ﺑـﻚ وﺑﺄﻓﻜﺎرك
ﻋﻮاﻃﻔـﻚ ﻫـﻲ ﻣﻦ
وﺗﴫّ ﻓﺎﺗﻚ .ﺗﻤﻴﻠﻦﻴ إﱃ اﺗﺒّﺎع اﻟﺘﻴّﺎر اﻤﻟﺴﻴﻄﺮ
ﰲ ّ
ﻛﻞ اﻤﻟﺠﺎﻻت .ﻋﻨﺪ وﻗﻮع اﻤﻟﺸﺎﻛﻞّ ،
ﺗﺘﺨﺬﻳﻦ

رأﳼ
1ﻋـﲆ رأس اﻟﻌﻤـﻞ  oﴏخ
ﺑﺎﺳﻤﻪ
2ﻋﺎﻟـﻢ ﻣـﴫي ﺣﺎﺻـﻞ ﻋـﲆ
ﻧﻮﺑﻞ
3ﻧﻀﺎﺣﻚ وﻧﻠﻘﻲ اﻟﻄﺮاﺋﻒ ﺑﻴﻨﻨﺎ
4ذات ﺣﻨﺎن وﻣﻮدة
5ﺣﴩات ذات ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
دﻗﻴـﻖ  oﻧﺼـﻒ ﻗﺎﻟـﺖ oﻧﻈﻒ
اﻟﻘﻄﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺬور
6ﻣﺘﺸـﺎﺑﻬﺎن  oﻳﻨﻔـﻲ ﻋﻠﻤـﻪ
ﺑﺎﻟﴚء  oﺛﻠﺜﺎ ﺛﻠﺔ
7ﻳﻌﻤـﻞ ﺑﺘﻌـﺐ وﻛـﺪ  oﻣـﺎدة
ﻣﻄﻬـﺮة ﻟﻠﺠـﺮوح ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﺎء
اﻟﺒﺤﺮ
8ﺣﻠﻘﺎت ﻣﻌﺪن ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ  oﻣﻦ
أﻗﻄﺎب اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ
9ﻧﺼﻒ واﺣﺪ  oﺳﺌﻢ  oودى
10ﻧﺰﻳـﻞ اﻷوﺳـﺎخ  oﻣﻘﺎﺗﻠﻮن
ﻏﺮﻴ راﺟﻠﻦﻴ

F

acebook

ﻗـﺮارات ﻣﺘﴪّﻋﺔ ،ﻻ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋـﲆ ّ
أي ﺗﻔﻜﺮﻴ
ﻋﻘﻼﻧـﻲ أو ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ .وﻫـﺬا ﻳﻀﻌﻚ
داﺋﻤـﺎ ً ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ ﺻﻌﺒﺔ ،ﻣـﺎ ﻳﺠﻌﻠﻚ ّ
ﺗﻐﺮﻴﻳﻦ
ﰲ آراﺋﻚ ﻣﺮّات ﻋﺪﻳﺪة
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ﻫـﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن ﺗـﺮك اﻤﻟﺼﺒﺎح ﻣﻨﺮﻴا ً ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮم ،ﻳﺴـﺒﺐ اﻷرق ،وﻳﺆﺛﺮ ﺑﺸـﻜﻞ
ﺳـﻠﺒﻲ ﻋﲆ اﻟﻌﻴﻨـﻦﻴ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋـﲆ اﻟﺠﻬـﺎز اﻟﻌﺼﺒﻲ ﺑﺎﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ،ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺼﺒﺢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﻘﻠﺐ اﻤﻟﺰاج ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ؟
ﻫـﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن ﻣﺸـﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺎز ﻣﻦ ﻣﺴـﺎﻓﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﺛﻨـﻦﻴ ﻣﱰ ،ﺗﺆدي إﱃ
ﺿﻌﻒ اﻟﺒﴫ؟
ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن ﻗﺺ اﻷﻇﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﻦ اﻟﻔﻄﺮة؟
ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن ﻓﻮق اﻟﺒﻌﻮﺿﺔ ،ﺣﴩة ﺻﻐﺮﻴة ﺟﺪا ً ﻻ ﺗﺮى ﺑﺎﻟﻌﻦﻴ اﻤﻟﺠﺮدة ،إذا
ﻃﺎرت ﻣﺎﺗﺖ اﻟﺒﻌﻮﺿﺔ؟

ﻫﻞ ﺗﻌﻠـﻢ أن اﻟﺼﻠﺼﺎل واﻟﻄﻦﻴ اﻟﺬي ﻧﻠﻌﺐ ﻓﻴﻪ؛ أﺻﻠـﻪ اﻟﱰاب ،وأﻧﻪ اﻤﻟﺎدة
اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن؟
ﻫـﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن ﻧﺴـﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﻟـﺪون أذﻛﻴﺎء ﺗﺼـﻞ إﱃ  ،85%ﻟﻜﻦ
اﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸـﻮن ﻓﻴﻬﺎ ،واﻷﴎة ﺗﻄﻤﺲ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ ،ﻓﺘﻘﻞ اﻟﻨﺴـﺒﺔ إﱃ
 20%ﻓﻘﻂ؟!
ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ أن ﺷـﻜﻞ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﻴﺔ ﺑﻴﻀﺎوي ،وﻟﻮ ﻛﺎن داﺋﺮﻳﺎ ً ﻟﻜﻨﺎ ﻧﺼﺎﻓﺢ
ﺑﻌﻀﻨـﺎ اﻟﺒﻌـﺾ ﺑﺎﻤﻟﻘﻠﻮب ،أو ﻟﻜﻨـﺎ وﻗﻌﻨﺎ ﻋﺪة ﻣﺮات؛ ﻛﻠﻤـﺎ دارت اﻷرض
ﺣﻮل ﻧﻔﺴﻬﺎ؟ ﻓﻬﺬا ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ.
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دﺧـﻞ أﺣﺪﻫـﻢ ﻟﻴﻠﻘـﻲ ﻣﺤﺎﴐة
ﻤﻟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸـﺒﺎب  ،ﻓﺄﺧﺮج
ورﻗـﺔ ﻣـﻦ ﺟﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻧـﻮع 100
دوﻻر  ،وﻗﺎل ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ
ﻣﻦ دون ﴍط؟
رﻓﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻀﻮر أﻳﺪﻳﻬﻢ…
ﻓﻘﺎم ﺑﻜﺮﻣﺸـﺘﻬﺎ ﺑﻘﻮة ﺑﻦﻴ ﻳﺪﻳﻪ
ﻓﻈﻬﺮ ﺷـﻜﻠﻬﺎ ﺳﻴﺌﺎ ً  ،ﻓﺴﺄل ﻣﻦ
ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ دون ﴍط؟
ﻓﻘﺎم اﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺑﺮﻓﻊ أﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣﺮة
أﺧﺮى…
اﺑﺘﺴـﻢ اﻤﻟﺤـﺎﴐ وأﻟﻘـﻰ ﺑﺎﻤﻟﺌﺔ
دوﻻر ﻋﲆ اﻷرض وداﺳﻬﺎ وداﺳﻬﺎ
ﺣﺘﻰ ﺑﺎﺗﺖ ﻗﺬرة ﺟﺪا ً…
وﺳـﺄل  “ :ﻣـﻦ ﻳﺮﻳـﺪ أن ﻳﺄﺧﺬﻫﺎ
ﻣﻦ دون ﴍط؟“
ﻓـﱰدد اﻟﺠﻤﻴـﻊ ﺑﺮﻓـﻊ أﻳﺪﻳﻬـﻢ
ﺑﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء واﺣﺪ ﻓﻘـﻂ ﺑﺎدر ﻗﺒﻞ
اﻷﺧﺮﻳﻦ..ﻓﻨـﺎداه اﻤﻟﺤﺎﴐ وﻗﺎل

ﻟـﻪ  “ :ﻤﻟﺎذا ﺗﺮﻳـﺪ أن ﺗﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﺪ
أن اﺗﺴﺨﺖ؟“.
ﻓﻘﺎل اﻟﺸـﺨﺺ اﻟﺬي رﻓﻊ ﻳﺪه “
أﻧﻈﻔﻬﺎ وﺗﻌـﻮد  100دوﻻر ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل“..
اﺑﺘﺴـﻢ اﻤﻟﺤـﺎﴐ ﻟﻠـﺮد واﻟﺘﻔﺖ
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر وﻗـﺎل  “ :ﻫـﺬا ﻫـﻮ

اﻟـﺪرس اﻟﻴـﻮم  ،ﻣﻬﻤـﺎ ﺣﺎوﻟـﺖ
ﺗﻐﻴـﺮﻴ ﻫﻴﺌـﺔ ﻫـﺬه اﻟﻮرﻗـﺔ ﻓﺈن
ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻣﺤﻔﻮﻇـﺔ وﻳﺠـﺐ أن
ﺗﻜﻮﻧـﻮا ﻫﻜـﺬا  ،ﻣﻬﻤـﺎ ﺣـﺎول
اﻟﺒﻌـﺾ ﺗﺪﻣﺮﻴﻛـﻢ أو ﺗﺤﻘﺮﻴﻛﻢ
وﺧﻠـﻖ اﻟﻌﻘﺒـﺎت ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻜـﻢ
وﺗﻬﻤﻴﺸـﻜﻢ ﻓﺈن ﻗﻴﻤﺘﻜﻢ ﻓﻴﻜﻢ

أﻧﺘﻢ ﻻ أﺣﺪ ﻳﻤﺴﻬﺎ“.
… ﺳـﻜﺖ اﻤﻟﺤـﺎﴐ دﻗﻴﻘـﺔ ﺛﻢ
أﻛﻤـﻞ  “ :ﻣﺎ دﻣﺘـﻢ ﺗﴫون ﻋﲆ
ﻗﻴﻤﺘﻜـﻢ ﻓﺴـﻴﺠﱪ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﲆ
اﻻﻋـﱰاف ﺑﻬـﺎ  ،وﻟﻜـﻦ ﻣﺘـﻰ ﻣﺎ
ﻓﻘﺪﺗﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﻧﻔﺴﻜﻢ أﺻﺒﺤﺘﻢ
ﻣﻦ دون ﻗﻴﻤﺔ“.
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وزع اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ  1اﱃ  9داﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﻤﻟﺮﺑﻌﺎت اﻟﺘﺴﻌﺔ اﻟﺼﻐﺮﻴة،
ﺛﻢ أﻛﻤﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻷرﻗﺎم ﰲ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﺘﺴـﻌﺔ اﻟﺮأﺳـﻴﺔ واﻷﻓﻘﻴﺔ ﰲ
اﻤﻟﺮﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮﻴ وﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺮﻗﻢ إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة.
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«مايكروسوفت» ترفض بيع تكنولوجيا
التعرف على الوجه للشرطة
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تحدياً لجائحة كورونا ..معرض فوتغرافي الكتروني من بغداد
اعلن�ت دائ�رة الفن�ون العام�ة
يف وزارة الثقاف�ة ،ع�ن انطاق
معرض فوتغ�رايف الكرتوني من
بغداد.
وقال املدير العام لدائرة الفنون
العام�ة ع�يل عويد العب�ادي إن
«دائرة الفن�ون اطلقت معرضا ً
فوتوغرافي�ا ً للمص�ور اده�م
يوس�ف تح�ت عن�وان (ذاك�رة
ثقافية مصورة) واش�تمل عى
 ٥٢لقطة فنية وثقت نشاطات

دائرة الفن�ون ونتاجها الثقايف
وع�دد م�ن دوائر ال�وزارة عى
مدى العام� املاضي�».
وأض�اف أن «ه�ذه التجرب�ة
تع�د هي االوىل م�ن نوعها عى
مست�وى الع�رض الفوتوغرايف
االلكرتون�ي للدائ�رة والتاس�ع
عرش ضمن تسلس�ل املعارض
االلكرتوني�ة لبواب�ة الفن�ون
االلكرتوني�ة ع�ى موق�ع
الدائرة».

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

مطر ساخن

حاليا لتجسيد شخصية «خاطفة الدمام»
هدى حسين :أستعد ً

كشف�ت الفنان�ة الكويتي�ة ه�دى حس� عرب
دردش�ة مب�ارشة م�ع معجبيها ،ع�ن تلقيها
ً
عرضا من مؤلفة سعودية لتجسيد ش�خصية
خاطف�ة الدم�ام ،الت�ي أثارت قضيته�ا الرأي

نق�ل ع�ن ب�راد سمي�ث رئي�س
مايكروسوفت أن الرشكة لن تبيع
تكنولوجي�ا التع�رف ع�ى الوجه
إلدارات الرشط�ة ،حت�ى يص�در
قان�ون اتح�ادي ينظ�م استخدام
هذه التكنولوجيا.
نّ
وب�� املحامي يف اتح�اد الحريات
املدني�ة األمريكي م�ات كاجل ،أن
رفض صانعي تكنولوجيا املراقبة
هذه بسب�ب خطورته�ا ،سيدفع
املرشع� إىل عدم إنكار التهديدات
املحدقة بالحقوق والحريات.
وتأت�ي ه�ذه األنب�اء ع�ن نظ�ام
التعرف عى الوجه من «واشنطن

أش�هر ،يف
الع�ام السع�ودي والخليج�ي من�ذ
ٍ
مرشوع فني خليجي.
وأش�ارت هدى إىل أن العمل يف مرحلة الكتابة،
ً
مضيفة أنها ستقوم بق�راءة النص ،واالطاع

بوس�ت» ،بع�د ي�وم م�ن إع�ان
رشكة أم�ازون تعليقها استخدام
الرشط�ة لربنامجه�ا الخ�اص
بالتع�رف ع�ى الوجه مل�دة عام،
ليتوق�ف بذلك نش�اط تجاري لها
طاملا دافع�ت عنه يف وقت تزايدت
في�ه االحتجاج�ات ع�ى وحشية
الرشطة ضد امللون�.
وأش�عل م�وت الرج�ل األس�ود
جورج فلويد وه�و رهن احتجاز
الرشط�ة الشهر امل�ايض املخاوف
من استخ�دام تكنولوجيا التعرف
عى الوجه بش�كل غري عادل ضد
املحتج�.

معتصم النهار وصبا مبارك
نحو العالمية
«واتسآب» تكشف إصالحها خلالً يسبب

ظهور أرقام المستخدمين

تق�ول «واتسآب» إنها صححت مشكلة تتسبب يف ظهور أرقام هواتف
بعض املستخدم� يف نتائج بحث غوغل .ويأتي حل املشكلة يف النظام
األسايس بعد أيام فقط من اإلباغ عنها من ِقبل باحث تتبع املشكلة إىل
ميزة « »Click to Chatالخاصة بتطبيق الدردش�ة ،والتي تنشئ رابطا
مبسط�ا يمك�ن استخدامه لانضم�ام إىل الدردش�ة  .وكشف الباحث
آث�ول جاي�ارام ،أن املشكل�ة أدت إىل ظه�ور  300ألف رق�م هاتف عى
األق�ل يف غوغل ،عند البحث ع�ن « .»site: we.meويق�ول جايارام إن
غوغ�ل قامت بفهرسة األرق�ام ألن «واتس آب» فشل يف طلب تجاهلها
م�ن قبل راب�ط الويب العم�اق للبحث  -وهي مي�زة ياحظها hTec
 Crunchل�دى مس�ؤويل الوي�ب .وقالت «وات�س آب» يف بيان« ،يف ح�
أنن�ا نقدر تقرير ه�ذا الباحث ونثمن الوقت ال�ذي استغرقه ملشاركته
معن�ا ،إال أنه ل�م يكن مؤها للحصول عى مكاف�أة ألنه يحتوي فقط
ع�ى فهرس محرك بحث لعناوين  URLالتي اختار مستخدمو «واتس
آب» نرشه�ا للجمه�ور .ويمكن لجميع مستخدم�ي «واتس آب» ،بما
يف ذلك الرشكات ،حظر الرسائ�ل غري املرغوب فيها بنقرة زر واحدة».
وليست هذه هي امل�رة األوىل التي يواجه فيها «واتس آب» مشكات يف
تري�ب الخصوصية ،بواسطة خوارزمي�ة غوغل .ويف وقت سابق من
هذا العامُ ،عثر عى زهاء  470000رابط دعوة يف فهرس غوغل ،والذي
يمكن سحبه باستخدام مصطلحات بحث بسيطة.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

ال يزال النج�م معتصم النهار
يصونّر مشاهده ضمن أحداث
مسلسله الدرامي الجديد «من
اآلخر» ال�ذي تأجنّ ل عرضه من
املوس�م الرمضان�ي امل�ايض
لضي�ق الوق�ت ،بع�د توق�ف
التصوي�ر منعا ً إلنتشار عدوى
يبق كثريا ً
فريوس كورونا ،ولم َ
إلعان نهاي�ة تصوي�ر العمل
لبدء عرضه يف املوسم الدرامي
نّ
يتكتم معتصم
الجديد .ولك�ن
ع�ن تجرب�ة خاص�ة كث�ريا ً
سيخوضها خال الفرتة املقبلة
تجعله ينطل�ق للعاملية .وعلم
َّ
املرش�ح
أن معتصم النهار هو
األول ملرحي�ة «أل�ف ليل�ة
وليلة» العاملي�ة التي ستنطلق
قريبا ً ع�ى خشب�ة املرح يف
العديد م�ن ال�دول األوروبية،
حيث نّ
رش�حته زينة عاش�ور،
الزوج�ة السابق�ة للهضب�ة
د ي�ا ب
عم�ر و

أغلى صابونة في العالم «عربية»تدخل
موسوعة غينيس بسعر 2800دوالر أمريكي

واملسؤول�ة عن اختي�ار نجوم
الع�رض ،ألداء دور البطول�ة
يف العرض «ش�هريار» .ويبدو
أن الجلس�ة التصويري�ة التي
نرشها قب�ل أيام عرب صفحته
الرسمي�ة عى إنستغرام كانت
خصيص�ا ً له�ذا امل�رشوع،
نّ
يتكتم معتص�م عن أي
حي�ث
تفاصي�ل خاص�ة بالع�رض
لح�� إتم�ام التعاق�دات بينه
وب� الجهة املنتجة لتكون من
أه�م الخط�وات الفني�ة خال
َّ
املرشحة الرئيسة
مشواره .أما
لتجسيد دور «ش�هرزاد» فهي
نّ
احتل اسمها
صبا مبارك الت�ي
الرتشيح األول لبطولة العرض،
وال ي�زال الع�رض املرح�ي
يف مرحل�ة الرتش�يحات حت�ى
وقتن�ا الح�ايل ،وخ�ال األي�ام
املقبلة ستعل�ن الجهة املنتجة
ع�ن كافة التفاصي�ل الخاصة
بأبط�ال العم�ل .إىل ذلك ،نجح
مسلس�ل «م�ا فينّ�ي» ملعتصم
النهار وفالريي أبو شقرا يف
أن يدخل ضمن تصنيف
األكث�ر مشاه�دة
شاش�ة
ع�رب
تطبي�ق املنص�ة
ا إل لكرت و ني�ة
«شاهد» بعد أقل
من أسب�وع من
ع�رض املسلسل
ع�رب شاش�ة
املنصة.

ع�ى الخطوط التمثيلية لقضي�ة «الخاطفة»،
وأنها ستدرس الشخصية بشك ٍل أفضل لتعرف
كيف ستتعامل معها.
يذك�ر أن الفنانة الكويتي�ة هدى حس� كانت
تص�درت الرتند السعودي يف وقت سابق ،وذلك
بع�د مطالب�ات كب�رية واقرتاحات ب�أن تلعب
دور «خاطفة الدمام» يف مسلسل يطغى عليه
الرعب واإلثارة.
وش�ارك املغ�ردون الفنان�ة ه�دى الكثري من
املقرتح�ات وال�رؤى ،مؤكدي�ن أنه�ا الوحيدة
القادرة ع�ى تقمص الشخصي�ة بحذافريها،
وأن املسلس�ل سوف يحظ�ى بمتابعة واسعة
خصوصا من قبل املشاهدين السعودي�.
واملعروف ع�ن هدى حس� ش�غفها باألفكار
الجدي�دة واألعمال املختلفة والتجارب املتميزة
الت�ي ال ح�دود له�ا ،وتل�ك حقيق�ة ال يختلف
حولها اثنان من متابعي النجمة الكويتية التي
اعت�ادت أن تفاجئ جمهوره�ا كل عام بقالب
درامي مغاير عما قدمته سابقا.

أمينة خليل تقود النجمات ومي
عمر مع هنا الزاهد ألوّل م ّرة
م�ي عمر وهنا الزاهد وش�يماء سيف ثاث نجم�ات سيجتمعن يف تجربة
فنية جديدة خال املوس�م الدرامي املقبل .أما أمينة خليل ،فقد بدأت أوىل
تجاربه�ا الدرامية املطلقة من خال مسلس�ل «ليه أل» الذي انطلقت أوىل
حلقاته عرب شاش�ة املنصة اإللكرتونية «شاهد» قبل أيام ،وحقق نجاحا ً
كب�ريا ً فور عرضه .تستعد مي عمر لتصوير مشاهدها األوىل يف مسلسلها
الدرام�ي الجدي�د ال�ذي يدخلها عال�م البط�والت الدرامي�ة املطلقة تحت
عنوان «لؤلؤ»؛ وهو املسلسل الذي وافقت عليه قبل فرتة وكان من املقرر
تصويره قبل بداية ش�هر رمضان املايض ولكن لضي�ق الوقت وارتباطها
ببطولة مسلسل الفتوة أمام يارس جال ،تأجنّ ل تصوير املسلسل.
ويف ه�ذا السي�اق ،ذكر أن فري�ق العمل يستعد لبدء تصويره خال ش�هر
أغسط�س املقبل ،واملسلسل م�ن تأليف زينب عزيز وإخ�راج محمد عبد
الس�ام .أما هن�ا الزاهد فكانت قد ق�رنّرت الغياب ع�ن املوسم الدرامي
الرمضان�ي هذا الع�ام تمهي�دا ً لتقديمها أوىل بطوالته�ا الدرامية
املطلقة يف املسلسل الذي ينتمي لنوعية الدراما الطويلة ،حيث
تدور أحداثه خال  45حلقة درامية.
ومن املقرر أن تبدأ هنا بالتحضري للعمل فور عودتها من
إجازته�ا الصيفية الت�ي تقضيها برفق�ة زوجها أحمد
فهمي وشقيقاتها.
ش�يماء سيف هي األخرى انضم�ت لنجمات البطولة
الدرامية املطلقة األوىل حيث كان من املقرر أن تشارك
يف املوس�م الرمضاني امل�ايض بعمله�ا الدرامي األول
كبطول�ة مطلقة والذي يحمل عنوان «بالقوة» كاسم
مؤق�ت للمسلسل ،ع�ى أن يشاركه�ا بطولته عمرو
وهبة ،واملسلس�ل ينتمي أيضا ً للدراما الطويلة حيث
ت�دور أحداث�ه خ�ال  45حلقة ع�ى أن يضم ثاث
قصص درامية لكل قصة فريق عمل مختلف وذلك
بع�د نج�اح تجربة «ب�دل الحدوتة ثاث�ة» التي
ق نّدمها نفس املنتج م�ع دنيا سمري غانم قبل
عام�.
ويقوم حاليا ً وليد الحلفاوي مخرج العمل
بمعاين�ة أماك�ن التصوي�ر والديك�ورات
الخاص�ة باملسلس�ل لب�دء التنفي�ذ خال
األيام املقبلة.

حتية للصحفيني يف عيد
الصحافة

أمحد اجلنديل

الي�د الواح�دة ال تصف�ق  ،ب�ل يتحقق الوص�ول اىل اله�دف من خال
الاعب�� الذين يجيدون فن لعبة النجاح  ،ه�ذه اللعبة التي تحتاج اىل
خربة مرتاكمة  ،وقدرة عى الصرب الطويل  ،والسعي الجاد نحو دفعها
اىل االمام .
النج�اح ال يأت�ي م�ن ف�راغ وال يتحق�ق باألمان�ي وانم�ا نتيجة جهد
متواص�ل  ،وعم�ل دؤوب  ،وه نّمة عالية  ،وتخطي�ط مسبق  ،ومعرفة
دقيقة ملفاصل العمل الذي يكتب له النجاح .
الصحاف�ة اليوم استطاعت أن تحتل مركزا مرموقا يف الحياة  ،وتحقق
انج�ازات كبرية عى صعيد املنافسة الحرة النزيهة  ،وتفرض وجودها
املتميز من خال العط�اء النوعي املتواصل  ،وتقدم للقارئ كل ما هو
ساخ�ن وجديد  ،وترفع الغطاء عن كل م�ا هو مستور سواء كان ذلك
عن طريق القلم أو العدسة .
ويف الع�راق استطاع�ت الصحاف�ة الوص�ول اىل درج�ة متقدم�ة من
الرق�ي الذي ينسجم م�ع عراقتها وتاريخها امل�رشف بفضل العامل�
فيه�ا  ،وبفض�ل التضحيات الجسيم�ة التي رافقت عم�ل الصحفي�
أثناء تأديته�م للواجب  ،وقد تونّجت التضحي�ات بالدم الزاكي الطهور
الذي اري�ق عى الخطوط االمامي�ة للمعارك التي خاضه�ا العراق من
اج�ل كرامت�ه واستقاله  ،وم�ن يقف عى س�ري املع�ارك  ،والتصدي
لق�وى الظام والتخلف التي كانت تقوده�ا داعش  ،يقف عى حقيقة
التضحيات التي قدمها أهل الصحافة يف العراق .
ومع أصعب الظروف الذي يمر بها العراق والعالم أجمع نتيجة انتشار
وب�اء كورونا وما فرضه هذا الفايروس اللع� من آثار سلبية ش�ملت
مناحي الحياة املختلفة واجبار الناس عى املكوث يف بيوتهم  ،واالرباك
الحاصل يف الجانب االجتماع�ي واالقتصادي والنفيس اال ان الصحافة
ظلنّ�ت تس�ري عى وترية العم�ل البن�اء  ،والجهد املتواص�ل  ،وساهمت
مساهمة كب�رية يف نرش الوعي الصحي  ،ونقل آخر املستجدات  ،وهي
مهمة ال يقوم بها اال فرسان القلم والعدسة ملا فيها من مخاطر .
صحفي�و العراق وقفوا باألمس ع�ى الخطوط االمامية للمعارك جنبا
لجن�ب مع الجيش  ،وواجهوا الرص�اص بصدورهم العامرة باإليمان ،
وقدم�وا كوكبة من الشه�داء االبرار  ،وصحفيو الع�راق اليوم يقفون
جنب�ا مع جنب مع الف�رق الصحية التي تبذل الغايل والنفيس من اجل
القض�اء عى ه�ذا الوباء اللع�  ،وهي مهم�ة تستحق من الجميع كل
االحرتام والتقدير .
ويف مراحل التاري�خ وفصول االحداث  ،نجد الصحفي يقف يف الطليعة
 ،مدافعا مستبسا من اجل كلمة الحق  ،ومعرضا نفسه
للمضايق�ات الت�ي كان�ت تفرضه�ا الحكومات
الغاشمة .
تحية لكل الصحفي� يف عيد الصحافة
 ،وب�ارك الل�ه يف سعيه�م وه�م
يقدم�ون العط�اء يف مسريته�م
الرائدة  ،وتحية لكل االقام التي
كتبت عن العراق ودافعت عن
استقاله ووحدته  ،ومباركة
كل الجه�ود التي ساهمت يف
خدمة العراق وشعبه .
اىل اللقاء .

ريما يوسف تطلق «مغيرني»
تتناف�س الدول واألش�خاص عى
حد سواء لتحقي�ق أرقام قياسية
جدي�دة تسج�ل اسمه�ا ضم�ن
قائمة موسوع�ة جينيس العاملية
لألرق�ام القياسية ،وتختلف أنواع
املنافسات ب� الدول واألشخاص
االعتباري�� ىف ه�ذا الش�أن بم�ا
يشمل التميز بموهبة فريدة وغري
مألوفة ،أو تنفيذ مرشوع إنشائى
غري مسب�وق ،أو امتاك ش�ئ لم
يمتلكه أح�د من قبله وغريها من
األمور التى بها ش�ئ من األصالة
والطرافة م ًعا.
وىف ه�ذا الص�دد ،دخل�ت قري�ة
«ب�در حس�ون» البيئي�ة ىف لبنان
موسوعة جينيس العاملية لألرقام
القياسية بأغى صابونة ىف العالم،
التى يصل سعرها إىل  2800دوالر
أمريك�ى ،وق�ال مدي�ر التسويق
والعاق�ات العامة ىف القرية ،أمري
حس�ون ،إن الصابون�ة تحت�وى
ع�ى  17جرامً ا من الذهب الصاىف
عي�ار  ،24وجرام�ات م�ن بودرة
امل�اس ،ومكون�ات طبيعي�ة م�ن
زيت الزيتون النقى وعسل النحل
نّ
املعتق والبلح.
العضوى والعود
ووف�ق حس�ون ،يج�رى العم�ل
حاليا ً عى افتت�اح منتجع صحى

داخ�ل القري�ة وتحدي�دا ً ىف قل�ب
ال�وادى ،ال�ذى يعي�د قاصديه إىل
الحياة الطبيعية التى كان األجداد
يعيشونه�ا قديم�اً ،وال يمك�ن
الوص�ول إلي�ه إال ع�رب استخدام
الحمري كوسيلة نقل.
وأش�ار إىل أن األشخاص الوافدين
إىل املنتج�ع الصحى سيقيمون ىف
مغ�اور وليس ىف غرف ،كما سيتم
افتتاح مطعم صحى يقدم طعاما ً
عضويا ً من مزارع القرية ،وقرية
ب�در حس�ون اللبناني�ة تصن�ع
مختل�ف أنواع الصاب�ون العطرى
والعاج�ى والزي�وت وأعش�اب
«ديتوك�س» إلزال�ة السم�وم من
الجس�م وتنحيف�ه ،وص�والً إىل
الكريمات ومستحرضات العناية
بالبرشة ،وكلها صناعات «بلدية»
بامتي�از منتجة من قلب الطبيعة
ال يدخ�ل ىف تركيبته�ا أى م�واد
كميائية.
ويشار إىل أن آخر األلقاب العربية
ىف موسوع�ة جينيس ،كانت تعود
للمملكة العربي�ة السعودية التى
دخلت موسوعة األرقام القياسية
بتوثي�ق قاع�ة «مراي�ا» للحفات
املوسيقية كأبر مبنى يحتوى عى
واجهات زجاجية ىف العالم.

أطلق�ت نّ
الفنانة اللبنانينّة الشابنّ�ة ريما يوسف
أغنيته�ا الثاني�ة م�ع «Universal Music
نّ
«مغريني» ،بع�د أن سبق أن
 »MENAبعن�وان
نّ
وقعت عقد إنتاج مع الرشكة وأصدرت أغنيتها

األوىل «معليش».
نّ
الكاسيكي
«مغريني» تنتمي إىل الل�ون
أغني�ة
نّ
نّ
الرومان�يس ،وه�ي من كلم�ات وألح�ان ريما
يوس�ف ،أمنّ �ا التوزي�ع وعملينّ�ة املاسرتيت�غ
فلعبنّاس صبنّاح.

نّ
ُت نّ
نّ
الخاص،
«مغريني» عن إحساسها
عرب ريما يف
واصف�ة نّ
قص�ة الح�بنّ العميقة الت�ي تعيشها
يومياً .فهي ت�رى نّ
أن الحبنّ هو الدافع األكرب يف
الحياة ،وهو يُزونّدها دائما ً بالحماسة والطاقة
للتعبريع�ن عواطفه�ا وأحاسيسه�ا الدفين�ة
وترجمتها من خال أغنياتها.
يُذك�ر نّ
أن األغنية ُ
صونّرت ع�ى طريقة الفيديو
كلي�بُ ،
وترجم�ت م�ن خ�ال فك�رة بسيطة
ظه�رت فيها ريم�ا عى امل�رح ُت نّ
غني وتعزف

يارا:ما حدا كان يعرف قيمة الحياة قبل الوباء

تغريدات

كريم النوري

جمال االسدي

عى آلة البيانو.
وق�د علنّق�ت ريم�ا عى
فكرة العم�ل قائلة« :أعتمد
دائم�ا ً ع�ى البساط�ة يف اختيار
األفكار ألعمايل املُصونّرة ،وأردت من
خال ه�ذه املشهدينّ�ة أن أظهر عظمة
ونق�اء الحبنّ الذي أش�عر به يف داخيل ،كما
نّ
خاصة بي يف نهاية الكليب
أضف�ت ملسة
من خال مشهد صونّرته كمُ فاجأة».

اني أعارض إذاً انا موجود
البعض يعارض الكاظمي مبكراً ويف األسبوع االول لتسنمه
رئاسة الوزراء للتغطية على فشله وفساده.
امهلــوه قليالً فال تكونــوا عقبة امام برناجمــه ومنهاجه
وجناحه ليس فشالً لكم بل جناح للجميع.
عقوبة احلبس والســجن حبد ذاتها هــي عقوبة عن فعل
بقصد االصــالح وليس االهانــة،وكل االديان الســماوية
وحتى غري السماوية والشرائع الوضعية والعرفية وضعت
العقوبات لســببني رئيســيني الغريهما االول هو االصالح
والثانــي الــردع وان حتميل االنســان ضغــوط اخرى وهو
حمتجز احلرية سيؤدي بالتأكيد اىل امور عكسية.

ش�اركت النجمة يارا اللبنانية جمهورها بصورة لها خارج منزلها
متبع�ة إجراءات الحماية الازمة من فريوس كورونا ،حيث ظهرت
مرتدية الكمامة ،ع�رب حسابها بموقع «تويرت» ،معلقة »:بتتخينّلوا
كي�ف صارت طل ِعتنا برنّا البيت ..ان ش�اءالله نرج�ع نعيش بشكل
وتتحسن يف كل العال�م ..ودايما ً
نّ
طبيع�ي متل قب�ل ..واألمور ته�دأ
بشك�ر ربنّي وبق�ول الحمدالله عى كل يش وعى كل يوم مرق علينا
قب�ل الوب�اء وما حدا كان يع�رف قيمة الحي�اة الطبيعية» .وكانت
اسرتجع�ت الفنانة يارا ذكريات تصوير كليب أغنيتها «ش�و بدو»،
عرب حسابها عى تويرت ،قائلة «حدث ىف مثل هذا اليوم َتصوير كليب
ً
خاصة فكرة الكليب كتري مهضومة
أُغنية «شو ب نّدو» ذكريات حلوة
نّ
وقريبه من الناس وقريبه من ش�خصيتى كمان يا َ
نتذكرها
نرجع
سوا» .وتعد يارا من أكثر النجمات الاتي يحرصن عى التفاعل مع
متابعيهم عرب السوشيال ميديا ،وهو ما ظهر مؤخرا ً حيث أظهرت
يارا جانب جديد يف ش�خصيتها ممثل يف حبها للطبخ ،وارتدت الزي
املناسب له عرب ص�ورة نرشتها عرب حسابها عى موقع انستجرام
حيث ظه�رت فيها أثناء التحضري لوجبة الغ�داء ،حيث علقت عيل
تلك الصورة بكتابة « :محتارة شو أطبخ اليوم عى الغداء هيك يش
أكلة حلوة طينّبة شو قولكم اعطوني اقرتاحاتكم؟».

