تدمري عدة أوكار إلرهابيي
«داعش» يف العراق
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع عن تنفيذ مهمة أمنية مشرتكة
بني عدة قوات كان نتيجتها تدمري عدة أوكار
إلرهابيي «داعش» كانت عىل شكل حاويات تحت
األرض يف منطقة صحراء صالح الدين.وأكدت
الوزارة يف بيان:أن «العملية تمت بنا ًء عىل معلومات
استخباراتية دقيقة».وكتبت الوزارة يف بيان آخر
«مطاردة العنارص اإلرهابية وفقا للمعلومات
االستخبارية وتطهري محافظة صالح الدين والحدود
الفاصلة مع قيادات عمليات دياىل وسامراء وكركوك
واملناطق املحيطة بها من بقايا اإلرهاب وفرض
األمن وتعزيز االستقرار يف قواطع املسؤولية».

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي

الدراجي :العراق يفقد يوميا 147
مليون دوالر من العملة الصعبة

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
اكد عضو اللجنة املالية النيابية ،محمد صاحب الدراجي ،ان العراق يفقد يوميا
 147مليون دوالر من العملة الصعبة بسبب مزاد العملة.وقال الدراجي ،يف تغريدة
له تابعتها «الزوراء» :انه «يف يوم واحد نافذة بيع العملة تبيع  207مليون دوالر،
ومعدل مبيعات النفط اليومية هو  60مليون دوالر بحسب سعر  40دوالرا بعد
خصم الجودة ستة دوالر ،يضاف اليها قيمة االنتاج تسعة دوالرات ،ومعدل تصدير
 2،4مليون برميل يوميا».واوضح «اذن الفرق بني الدوالر الداخل اىل البلد والخارج
منه لالسترياد هو  147مليون دوالر يف يوم واحد» .الفتا اىل انه «اذا استمر هذا
الوضع فمعناه  53مليار دوالر بالسنة».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7272 :الثالثاء  23حزيران 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7272 Tue 23 Jun 2020

أكد عدم جتاوز احلد األعلى من املستحقات مليون دينار شهريا

جملس الوزراء  :إيقاف ازدواج الرواتب ومستحقات حمتجزي رفحاء واقتصارها على شخص واحد
بغداد /الزوراء:
أص�در مجل�س ال�وزراء ،ام�س االثن�ني،
االوام�ر الرس�مية بايق�اف ازدواج الرواتب
ومس�تحقات محتجزي رفحاء واقتصارها
عىل شخص واحد.وبحس�ب وثائق رسمية
صادرة عن مجلس الوزراء تلقت «الزوراء»
نس�خ منها ،انه تم صدور األوامر الرسمية
بإيق�اف ازدواج الروات�ب ومس�تحقات
محتجزي رفحاء ،واقتصارها عىل ش�خص
واحد فق�ط ،اليتجاوز راتب�ه مليون دينار،
وأن يكون داخل العراق وربا ً ألرسة ،واليوجد
لديه أي راتب من الدولة .ونص قرار مجلس
الوزراء رقم ( )27لس�نة  2020يف جلس�ته
االعتيادي��ة الخامس��ة املُنعق�دة بتأري�خ
 ، 2020/6/9م�ا يأت�ي:
 .1يك�ون تموي�ل مستحق�ات محتج�زي
رفح�اء وفق ً�ا ملا منصوص عليه يف القان�ون
 35 ( :لسنة  ) 2013عىل أالّ يتج�اوز الح�د
األعىل من املس�تحق�ات ع�ن ()1000000
دين��ار  ،فق��ط ملي��ون دين�ار ش�هري�ًا
،ف�ي ح�ال تواف�ر الش�روط التالي�ة :
أ .أن يك��ون املحتج��ز م�ن املقيمي��ن يف

الع�راق حالي ً�ا .
ب .أن يك�ون املحتج�ز رب ً�ا لألس�رة حالي ً�ا

 ،ويك�ون الص�رف ل�رب األس��رة فق�ط ،
وال يُص�رف لبقي�ة أف�راد أرست�ه .

ج� .مم�ن ال يتقاض�ون راتب ً�ا م�ن الدول�ة
أو رات�با تقاع�دي�ا أو حص�ة تقاعدي�ة أو

ّ
أي دخ�ل آخ�ر م�ن الدول�ة .
د .يتحم�ل املستفي�د مسؤولي�ة استالم�ه
الروات��ب خ��الف الفق��رات (أ  ،ب  ،ج�)
ً
ُ
وس�تتخ�ذ اإلج��راءات األصولي�ة
آنف��ا ،
بحق�ه .
 .2تتول�ى مؤسس�ة السجن�اء السياسيي�ن
التأك��د م�ن تواف��ر الش��روط املذك�ورة
آنف ً�ا .
 .3يف غي��ر م�ا ج�اء آنف ً�ا يوق�ف تموي�ل
الروات�ب التقاعدي��ة ّ
وأي مس�تحق�ات
مالي��ة مُ ق��ررة ملحتج��زي رفح��اء
املنص��وص عليه��ا يف قان�ون مؤسس��ة
الس�جن�اء السياسيي�ن  4 ( :لسن�ة 2006
) املُع� ّدل بالقان�ون  35 ( :لس�ن�ة ) 2013
وإلشع�ار آخ�ر .
 .4التأكي��د ع�ىل تنفي�ذ امل��ادة ( )10من
القان��ون  26( :لس�ن�ة  )2019قان��ون
التعدي��ل األول لقان�ون التقاع�د املوح�د :
 9لسن�ة  ، 2014بش�أن إلغ�اء النص�وص
القانوني�ة كاف�ة الت�ي تس�م�ح بالجم�ع
ب�ني راتب�ني أو أكث�ر باس�تثن�اء الفئ��ات
املذك�ورة يف امل�ادة آنف ً�ا.

العراق يتخطى عتبة الثالثني الف إصابة ووفاة اكثر من الف مصاب

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني ،املوقف
الوبائ�ي اليوم�ي لإلصاب�ات املس�جلة لف�ريوس
كورونا املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت تس�جيل
 1808اصابة جديدة و 67حالة وفاة وش�فاء 850
حالة بالف�ريوس ،حددت دائرت�ي صحة الرصافة
والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب
املناطق.وذك�رت الوزارة يف بيان تلق�ت “الزوراء”
نس�خة منه :انه تم فح�ص ( )10075نموذجا يف

كاف�ة املخترات املختص�ة يف العراق لي�وم امس ؛
وبذل�ك يكون املجم�وع الكيل للنم�اذج املفحوصة
منذ بداية تس�جيل املرض يف الع�راق (.)455316
واضاف�ت :ان مختراتها س�جلت (  )1808اصابة
يف الع�راق موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة ،125
بغ�داد  /الك�رخ  ،320مدين�ة الط�ب  ،7النجف
االرشف  ،67السليمانية  ، 257اربيل  ، 63دهوك
 ،6كرب�الء  ، 82كرك�وك  ، 39دي�اىل  ، 42واس�ط
 ، 91باب�ل  ، 40الب�رصة  ، 114ميس�ان ، 148

الديواني�ة  ، 115ذي ق�ار  ، 231االنب�ار ، 18
املثنى  ، 21نينوى ، 11صالح الدين  . 11واشارت
اىل ان ع�دد الش�فاء 850 :حالة ،وكما ييل :بغداد
الرصاف�ة  ، 97بغ�داد الكرخ  ،96مدينة الطب
 ، 31الس�ليمانية  ، 5اربيل ، 26
 ،13النجف
دهوك  ، 3كركوك  ،18كربالء  ،3دياىل  ، 5واس�ط
66
 ، 41البرصة  ، 87ميس�ان  ، 111بابل
 ،الديوانية  ، 72ذي قار  ، 150االنبار  ، 10نينوى
 ، 3ص�الح الدي�ن . 13وتابعت ان ع�دد الوفيات

 67حالة وكما ييل  :بغداد الرصافة  ، 17بغداد
الكرخ  ، 4مدينة الطب  ، 8النجف  ، 1السليمانية
 ، 11اربي�ل  ، 1كرك�وك  ، 2دي�اىل  ، 2واس�ط، 1
الب�رصة  ، 1ميس�ان  ، 6باب�ل  ، 3الديوانية ، 1
ذي ق�ار  ، 8ص�الح الدين  ، 1مبينة ان مجموع
االصاب�ات  ، 32676 :اما مجموع حاالت الش�فاء
 ، 14785 :بينم�ا الراقدي�ن ال�كيل ، 16724 :يف
ح�ني الراقدين يف العناية املرك�زة ،222 :ومجموع
الوفيات.1167 :

انطالق املرحلة الثالثة لعمليات «أبطال العراق» من ثالثة حماور

ص2

ضجة و «انتحار مجاعي» يف مصر بسبب امتحانات الثانوية العامة

ص3

العراق وفرنسا يؤكدان على احرتام
سيادة العراق واستقالليّة قراره

بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة الخارجي�ة ،ان من واجب
ال�دول األخرى اح�رتام س�يادة العراق،
فيم�ا اش�ارت فرنس�ا اىل رضورة دع�م
الع�راق اقتصاديّ�اً ،والع�ودة لق�رارات
مؤتمر الكويت املتعلقة بإعادة اإلعمار.
وقال�ت وزارة الخارجي�ة يف بي�ان  :ان
“وزي�ر الخارجيّ�ة ف�ؤاد حس�ني تلقى
ّ
الفرن�ي
اتص�االً هاتفيّ�ا ً م�ن نظ�ريه
ج�ان إيف لودري�ان ،لتهنئته بمناس�بة
ُّ
تسنمه منصب وزير الخارجيّة” .واشاد
حسني ب�”دور فرنس�ا املُ ِه ّم يف مُ قارَعة

تنظيم�ات داع�ش اإلرهابيّ�ة ،والدع�م
املُ ّ
ق�دم إىل الق�وات األمنيّ�ة العراقية من
خالل التدريب ،واملس�اعدات اللوجستيّة
ً
داعي�ا إىل “رضورة اس�تمرار
األخرى”،
العم�ل معا ً لدحر تهدي�دات داعش”.ويف
سياق اإلش�ارة إىل التوترات ،والتدخالت
اإلقليمي ّ
أك�د وزير الخارجيّة
يف املحيط
ّ
فؤاد حس�ني أنه “من الواجب عىل الدول
األخ�رى احرتام س�يادة الع�راق ،واتباع
ّ
وحل املش�اكل عن
مب�دأ ع�دم التدخ�ل،
طريق الحوار”.

تفاصيل ص2

أكدت تشديد اإلجراءات على احملال التجارية واالشخاص

غرفة العمليات :ال حظر شامال للتجول
يف بغداد واإلبقاء على االستثناءات

بغداد /الزوراء:
اك�دت غرف�ة العملي�ات املنبثق�ة عن
اللجنة العليا للصحة والس�المة ،امس
االثنني ،عدم وجود فرض حظر ش�امل
للتجوال يف عموم العاصمة.وذكر غرفة
العملي�ات يف بيان له�ا تلقت “الزوراء”
نس�خة من�ه :انه�ا عق�دت اجتماع�ا
ام�س االثن�ني بحض�ور قائ�د عمليات
بغ�داد الفريق الركن قي�س املحمداوي
وع�دد من القادة واملس�ؤولني املعنيني.
واضاف�ت :ان�ه ال يوج�د ف�رض حظر

ش�امل للتج�ول يف عم�وم العاصم�ة
بغ�داد ،مؤك�دة إبق�اء االس�تثناءات
املمنوحة للصحفيني واملالكات الصحية
والقوات األمنية.واش�ارت اىل انه تقرر
تش�ديد اإلجراءات عىل املحال التجارية
التي تصل إىل إغالقها بالش�مع األحمر
وفرض غرامات مالية عىل األش�خاص
غ�ري امللتزمني بلب�س الكمام�ات ،كما
ق�ررت من�ع التجمع�ات كاملناس�بات
(العزاء واألع�راس ) ويتعرض املخالف
إىل عقوبات قانونية.

وزير تركي حيذر من صدام مباشر
بني تركيا ومصر يف ليبيا

انقرة /متابعة الزوراء:
اعت�ر وزي�ر الخارجية الرتكي األس�بق
ياش�ار ياكي�ش ،أن ليبيا ق�د تتحول إىل
س�احة مواجه�ة مب�ارشة ب�ني تركي�ا
ومرص ،مشددا عىل إمكانية وقف التوتر
وإعط�اء األولوي�ة للدبلوماس�ية.ويف
حديث لصحيف�ة “جمهوريت” الرتكية
أش�ار ياكيش الذي توىل منصبي س�فري
أنقرة لدى القاهرة ب�ني  1995و،1998
ووزي�ر الخارجي�ة الرتك�ي يف 2002-
 ،2003إىل زي�ارة الرئي�س امل�رصي عبد
الفت�اح الس�يي للمنطق�ة الغربي�ة يف

مرص ،حيث أعلن خاللها إمكانية إرسال
قوات عس�كرية إىل ليبيا ،وذلك بحضور
زعم�اء القبائل ع�ىل الجانب�ني املرصي
والليبي.وقال“ :الحدود بني مرص وتركيا
مختلطة ،فج�زء من القبائ�ل باملنطقة
يقع عىل الجانب امل�رصي والجزء اآلخر
يقع عىل الجانب الليبي .س�يكون تدخل
مرص يف ليبيا وتنقل الجيش هناك سهال
ألنه ال توجد أي حواجز طبيعية .ووجود
القبائل ع�ىل جانبي الحدود يس�هل من
مهمة مرص”.

تفاصيل ص2

وزير الصحة :ال يوجد عالج لكورونا حتى
اآلن ونسبة الشفاء بلغت % 45

بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة الصح�ة ،ان تصاع�د أعداد
اإلصابات بكورونا يش�ري إىل دخول البالد
بمرحل�ة وبائي�ة خطرية ،فيما اش�ار اىل
ان�ه ال يوج�د ع�الج لكورونا حت�ى اآلن.
وق�ال وزي�ر الصح�ة حس�ن التميمي يف
مؤتمر صحفي امس االثنني :ان «تصاعد
أعداد اإلصابات بكورونا يش�ري إىل دخول
الب�الد بمرحل�ة وبائية خط�رية» ،مبينا
«اننا نس�عى إلنجاز مستشفيات رسيعة

س�عة  400رسير».واض�اف «ال يوج�د
ع�الج لكورون�ا حت�ى اآلن» ،مش�ريا اىل
ان «تكثي�ف الجه�ود من أجل اس�تيعاب
أعداد املصابني بف�ريوس كورونا».وتابع
التميم�ي ان «نس�بة الش�فاء يف الع�راق
بلغ�ت  45باملئ�ة والوفي�ات  3.5باملئة»،
الفتا اىل ان «عدد الوفيات بالفريوس لكل
مليون يف العراق بلغ  27فيما بلغ يف الدول
املتقدمة .»250

تفاصيل ص2

السعودية تعلن حمدودية احلج
هلذا العام

الرياض /متابعة الزوراء:
أعلنت اململكة العربية الس�عودية عن
تنظيم أداء مناس�ك الح�ج لهذا العام
بأع�داد «محدودة ج�دا» ،تقترص عىل
املوجودي�ن يف اململك�ة من جنس�يات

مختلف�ة بس�بب اس�تمرار جائح�ة
ف�ريوس كورونا.واضاف�ت :ياتي هذا
ً
حفاظا
مع اج�راءات احرتازية دقيقة
ع�ىل امن وس�المة حج�اج بي�ت الله
الحرام.

سيعرض يف جدول االعمال بعد قانوني املوازنة و االنتخابات

القانونية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلمان:
بالتزامن مع استمرار االجتماعات النيابية
الكم�ال قان�ون انتخابات مجل�س النواب
الجديد  ،ماتزال ترشيعات القوانني املهمة
تنتظر ادراجه�ا عىل جدول اعمال جلسات
مجلس النواب خالل االي�ام املقبلة  ،حيث
اكدت اللجن�ة القانوني�ة النيابية عزمه�ا
ترشيع قان�ون املحكم�ة االتحادية ضمن
اولويات الفصل الترشيع��ي الحايل.وقال
نائ�ب رئي�س اللجن�ة محمد الغ�زي  ،ل�»
ال�زوراء « ان « تأخر ترشيع القانون ليس

 :خالفات قانون احملكمة االحتادية ستحسم بالتصويت

يف مصلحة أعىل س�لطة قضائية تفصل يف
القضاي�ا الدس�تورية وامللف�ات االتحادية
ب�ني اإلقليم واملركز « ،مش�ريا اىل « اللغط
ب�ني مجلس القضاء واملحكم�ة االتحادية
حول ع�دم اكتمال نصاب اعضاء املحكمة
االتحادي�ة  ،ومخاطبات املفوضية بانها ال
تس�تطيع املصادقة عىل نتائج االنتخابات
مال�م ي�رشع قان�ون املحكم�ة االتحادية
«.واض�اف  ،ان « اللجن�ة القانوني�ة
النيابي�ة عازم�ة ع�ىل ترشي�ع قان�ون
املحكمة االتحادية خالل جلس�ات الفصل

الترشيعي الحايل  ،الهميته الدس�تورية يف
املصادق�ة ع�ىل نتائج االنتخاب�ات املبكرة
املزم�ع اقامتها العام املقب�ل «  ،مبينا ان
« االتفاق يقيض بإرس�ال قانون املحكمة
االتحادية رقم  30لس�نة  2005اىل مجلس
النواب بأرسع وقت ممكن إلجراء تعديالت
عىل املادة ( )3الخاصة بتعيني او استبدال
أعض�اء جدد يف املحكمة االتحادية لتجاوز
كل الخالفات «.باملقابل اكد العضو االخر يف
اللجنة القانونية النيابية حسني العقابي،
جاهزي�ة قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة

للتصوي�ت ع�ىل ترشيع�ه يف غض�ون
الجلسات املقبلة .وقال العقابي يف ترصيح
ل��» ال�زوراء «  ،ان» وج�ود مالم�ح ازمة
موجودة بني السلطة القضائية واملحكمة
االتحادي�ة ،بس�بب ع�دم ترشي�ع قانون
املحكم�ة االتحادي�ة الذي ماي�زال بعهدة
مجلس النواب «.واوضح ان « مالمح أزمة
موجودة بني السلطة القضائية واملحكمة
االتحادية ،وال يمكن معالجتها اال بقانون
املحكم�ة االتحادي�ة ،ال�ذي يتع�رض اىل
التس�ويف واملماطل�ة م�ن قب�ل الكتل�ة

الكب�رية يف مجلس الن�واب «.واضاف ان «
الج�دل القانوني ب�ني القض�اء واملحكمة
االتحادية سببه التلكؤ والتخبط يف اصدار
الترشيعات الرضورية « ،مبينا ان « قانون
املحكم�ة االتحادية م�ى عليه ما يقارب
 15عام�ا وه�و يف أروق�ة مجل�س النواب
«.واوضح ان « القانون اُش�بع نقاش�ا ً وال
يوجد اي م�رر للتأجيل وع�دم التصويت
علي�ه  ،والحل األمثل ه�و االرساع بترشيع
قان�ون املحكمة االتحادي�ة الذي يمكن ان
ينتهي خالل أربعة _ خمسة ايام «.

نقيب االطباء حيذر عرب
من فقدان السيطرة تونس :جتدد املواجهات بني قوات األمن وحمتجني
على الوضع الصحي ويوصي بتطبيق احلظر الشامل
يف تطاوين
الزوراء /حسني فالح:
ح�ذر نقي�ب االطب�اء العراقي�ني عب�د االمري
الش�مري ،م�ن فقدان الس�يطرة عىل الوضع
الوبائ�ي يف الع�راق نتيج�ة ازدي�اد ح�االت
االصابات والوفي�ات بفريوس كورونا ،وفيما
اوىص بتطبي�ق حظ�ر صحي ش�امل لتقليل
االرضار البرشي�ة واملادي�ة ،ح�ددت لجن�ة
الصحة النيابية مطلع االسبوع املقبل موعدا
الس�تخدام العق�ار الرويس املصن�ع محليا يف
املؤسسات الصحية ،مؤكدا ان الوضع الصحي
تحت السيطرة.وقال نقيب االطباء العراقيني
عبد االمري الشمري يف حديث ل�”الزوراء” :ان
العراق الي�وم يمر بازمة وبائي�ة خطرية بعد
انتش�ار الفريوس بني افراد املجتمع  ،الفتا اىل
ان انتشاره يرجع السباب عدة منها عدم التزام

املواطنني باالج�راءات الوقائي�ة وتصديقهم
للش�ائعات وعدم تصديقه�م بوجود فريوس
وبائ�ي قاتل ،فضال ع�ن الرتاخ�ي يف تطبيق
حظ�ر التجوال حيث كان حظ�را امنيا وليس
صحيا أي مجرد قطع الشوارع الرئيسة دون
محاس�بة املواطنني غري امللتزمني باالجراءات
الوقائية.واض�اف :ان يف االيام املاضية لوحظ
االماكن العامة وبعض دوائر الدولة ش�هدت
تجمعات كب�رية واكتظاظ ب�رشي وهذا يعد
م�ؤرشا خط�ريا المكاني�ة انتش�ار الفريوس
وبمدي�ات رسيعة ب�ني افراد املجتم�ع ،مبينا
ان اس�تمرار زيادة اع�داد املصابني واملتوفني
بالف�ريوس يعطي مؤرشا خط�را عن فقدان
السيطرة عىل الوضع الوبائي يف البلد.

تفاصيل ص2

تونس /متابعة الزوراء:
تجددت االش�تباكات بني قوات األمن التونس�ية
ومتظاهرين يف والية تطاوين (جنوب) يطالبون
يف احتجاج�ات متواصل�ة من�ذ ش�هر بوظائ�ف
ويع�رون ع�ن رفضه�م للتهمي�ش يف املنطقة،
فيما أغلقت املؤسس�ات الحكومية أبوابها امس
االثنني بينما واصلت املحالت التجارية نش�اطها
بصف�ة عادية.وأطلقت قوات األمن بكثافة الغاز
املس�يل للدم�وع لتفريق املئات م�ن املحتجني يف
شوارع والية تطاوين ،عىل ما أفاد مراسل وكالة
األنب�اء الفرنس�ية.وحاول رج�ال األم�ن تفريق
محتجني يف الوالية وأطلقوا الغاز املس�يل للدموع
عىل املتظاهري�ن الذين يطالب�ون باطالق رساح
الناطق الرس�مي باسم اعتصامهم طارق الحداد
الذي تم توقيفه.كما يطالب املحتجون الحكومة

التونس�ية بالتزام اتفاق تم إقراره يف العام 2017
بتوظيف عدد من العاطلني عن العمل يف رشكات
نفطية يف منطقة الكام�ور التابعة للوالية.وقال
وايل املنطق�ة ع�ادل الورغ�ي يف ترصي�ح إلذاعة
حكومي�ة األحد إن االحتجاجات بدأت إثر توقيف
ناش�ط يف االعتص�ام “مطل�وب ل�دى العدال�ة”،
مضيفا “من�ذ أكثر من ش�هر والطرقات مغلقة
وخيم االعتصامات وسط الطريق وهذا خارج عن
القانون”.كما أكدت وزارة الداخلية أن مجموعة
من األش�خاص عمدت “إىل محاولة االعتداء عىل
املق�رات األمني�ة بالجه�ة بواس�طة الزجاجات
الحارقة مولوت�وف ...مما أجر الوحدات األمنية
عىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية هذه املقرات
واس�تعمال الوس�ائل املتاحة قانونا يف مثل هذه
الوضعيات”.

الصحة العاملية تسجل زيادة قياسية باإلصابات

ضحايا جائحة كورونا يتجاوزون عتبة التسعة ماليني وأوروبا تنهي حالة التأهب

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بفريوس كورونا
ح�ول العالم  9,053,176مصاباً ،تويف
منه�م أكثر م�ن  470,844ش�خصاً،
وفيما بلغ ع�دد املتعافني 4,842,312
شخصاً ،أكدت منظمة الصحة العاملية
تس�جيل زي�ادة قياس�ية يف ح�االت
اإلصابة.وعربي�ا تجاوز عدد اإلصابات

املعلن�ة  514,259إصاب�ة (باس�تثناء
أرق�ام األرايض الفلس�طينية املحتل�ة
املعلن�ة من قبل االحت�الل اإلرسائييل)،
وس ِّ
ُ
�جل من بينها ما يزي�د عىل 7680
وفاة ،فيما بلغ عدد املتعافني أكثر من
 323,340متعافياً.وتحافظ السعودية
عىل املرتبة األوىل عربيا ً يف عدد املصابني
ب� 157,612مصاباً ،تويف منهم 1267

وتع�اىف  ،101,130تليه�ا قط�ر الت�ي
أحص�ت إصاب�ة  87,369ش�خصا ً
ووف�اة  98وتع�ايف  68319ش�خصاً،
ث�م م�رص  55233إصاب�ة ،وتتص�در
ع�دد الوفيات عربي�ا ً ب�� 2193وفاة،
ً
فض�ال ع�ن تع�ايف  14736ش�خصاً،
وسجلت اإلمارات  44925مصاباً ،تويف
منه�م  302وتع�اىف .32415وأحصت

الكوي�ت  39650إصاب�ة و 326وف�اة
وتع�ايف  31240ش�خصاً .وس�جلت
س�لطنة ُعم�ان  29471إصابة و131
وف�اة وتعايف  15552ش�خصاً .وأكدت
البحرين تس�جيل  21764إصابة و63
وفاة وتعايف  16419ش�خصاً.وأعلنت
الجزائ�ر تس�جيل  11771إصابة ،من
بينها  845وفاة وتعايف  8422شخصاً.

وأح�ى املغ�رب  9977إصابة و214
وف�اة وتعايف  8284ش�خصاً ،وس�جل
الس�ودان  8580إصاب�ة و 521وف�اة
وتعايف  3325شخصاً .وأكدت جيبوتي
تسجيل  4582إصابة و 45وفاة وتعايف
 3859شخصاً ،ورصد الصومال 2779
إصابة و 90وفاة وتعايف  782شخصاً.
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بعد تصاعد غري مسبوق يف اعداد االصابات

الصحة حتذر من «خطر كبري» على املواطنني واملنظومة الصحية مع قرب دخول البالد ذروة تفشي كورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة ،االثنني ،عن
االيجاز اليومي لليوم املوافق الـ22
من حزيران الحايل ،فيماحذرت من
«خطر كبري» عىل املواطنني واملنظومة
الصحية مع قرب دخول البالد ذروة
تفيش فريوس كورونا.
وادناه نص االيجاز اليومي:
لقد حرصت وزارة الصحة والبي ٔية منذ
بداية جائحة كورونا الخطرية منذ
اربعة اشهر ولحد االن ،باالستمرار
يف سياسة التواصل الدا ٔيم مع اهلنا
واحبتنا يف العراق الطالعهم عىل اخر
املستجدات لجائحة كورونا  ،و التقييم
املستمر من وزارتنا للموقف الوبائي يف
العراق ودول الجوار.
نوجز ما ييل الٔبناء شعبنا العزيز :
 .1شهدت االيام املاضية تصاعدا غري

مسبوق يف اعداد االصابات مما يشري
اىل قرب دخول الوضع الوبائي يف
مرحلة الذروة للتفيش ،وما تشكله من
خطر كبري عىل املواطنني وضغط عىل
املنظومة الصحية والتي لم تأخذ من
االهتمام الكثري خالل الحقب املاضية.
 .2ان مستوى التزام بعض املواطنني
بالتعليمات الصحية الزال دون املستوى
الذي يوازي املوقف الوبائي الخطري
الذي يمر بنا والذي يقتيض االلتزام
الكامل بتعليمات التباعد االجتماعي
ولبس الكمامات لكافة املواطنني
لتجنب االثار الكارثية التي يمكن ان
تنشا ٔ عن االستمرار باالستهانة او
االستخفاف بتلك التعليمات.
 .3تتناقل وسائل االعالم و مواقع
التواصل االجتماعي العديد من
املنشورات التي تشوش الرأي العام

مبساندة الطريان العراقي وتسعى لتجفيف منابع اإلرهاب

انطالق املرحلة الثالثة لعمليات «أبطال العراق»
من ثالثة حماور

بغداد /الزوراء:
انطلقت عمليات ابطال العراق الثالثة ،امس االثنني ،لتطهري وتفتيش مناطق يف صالح
الدين من ثالثة محاور ،وهي دياىل ،سامراء ،كركوك.
وذكر الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة ،العميد يحيى رسول ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه انه “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة
وبإرشاف قيادة العمليات املشرتكة ،انطلقت فجر امس االثنني عملية ابطال العراق
املرحلة الثالثة ،لتطهري وتفتيش مناطق يف محافظة صالح الدين والحدود الفاصلة مع
قيادات عمليات (( دياىل ،سامراء ،كركوك )) من ثالثة محاور”.
واشار اىل ان ” قطعات املشرتكة بالعمليات هي وزارة الدفاع من خالل قيادة القوات
الربية املتمثلة بقطعات من (قيادة عمليات صالح الدين وقيادة عمليات سامراء وقيادة
عمليات دياىل) وقطعات من الفرقة املدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة ووزارة
الداخلية من خالل قطعات قيادة قوات الرشطة االتحادية وقيادة فرقة الرد الرسيع
وافواج سوات والتكتكي من مديريات الرشطة ،فضال عن قطعات الرشطة االتحادية
ضمن املقر املتقدم لقيادة العمليات املشرتكة يف كركوك”.
ولفت اىل ”مشاركة قطعات من ألوية الحشد الشعبي يف دياىل وصالح الدين وسامراء
وكركوك ،وفقا ً ملعلومات استخبارية دقيقة من جميع الوكاالت االستخبارية التي تشرتك
يف هذه العمليات التي تأتي بإسناد من طريان قيادة القوة الجوية وطريان الجيش
وطريان التحالف الدويل”.
واكد ان ”هذه العمليات تستهدف مساحة (  ) 4853كم  ، 2لغرض تفتيشها ومالحقة
العنارص اإلرهابية واملطلوبني والبحث عن أوكار داعش ورفع املخلفات الحربية ،ولتعزيز
األمن واالستقرار يف هذه املناطق.
بينما أعلنت خلية اإلعالم األمني أن الطريان العراقي دك أوكار داعش ودمر وكرين ضمن
عمليات أبطال العراق.
وذكرت الخلية ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن «صقور الجو يف قيادة القوة
الجوية دكت اوكار العنارص اإلرهابية ضمن قاطع املسؤولية يف عملية ابطال العراق
بمرحلتها الثالثة».
وأضافت أن «الشجعان يف طريان الجيش وخالل اسنادهم للقطعات املشاركة يف عمليات
أبطال العراق بمرحلتها الثالثة ضمن قاطع عمليات صالح الدين ،تمكنوا من تدمري
وكرين لعنارص عصابات داعش اإلرهابية».
من جهته ،أكد قائد عمليات دياىل الحشد الشعبي ،طالب املوسوي ،امس االثنني ،عمليات
أبطال العراق نرص السيادة الثالثة مستمرة حتى يتم دحر فلول اإلرهاب ،الفتا اىل ان
هناك تنسيقا عاليا بني القطعات املشاركة يف العملية.
وقال املوسوي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،ان “قوات الحشد الشعبي والقوات
األمنية وبإسناد طريان الجيش انطلقت صباح امس بعمليات أبطال العراق نرص السيادة
الثالثة” لتفتيش وتأمني املناطق الرابطة بني رشق صالح الدين وغرب دياىل وجنوب غرب
كركوك للقضاء عىل فلول داعش”.
وأضاف أن “العمليات تسري نحو أهدافها بمشاركة ( لـ 1و 2و 4و 20و 23و 24و110
ولواء نداء دياىل للحشد الشعبي وفوج املغاوير لقيادة قاطع دياىل وجميع اقسام القيادة
وطريان الجيش والرشطة”.
وأشار املوسوي إىل ان “العمليات انطلقت من جرس رسحة يف الحدود الفاصلة بني
محافظتي دياىل وصالح الدين الواقع بني طريق كركوك – بغداد “وتسري بوترية عالية
حتى تطهري منابع اإلرهاب يف هذه املناطق”.

وزير تركي حيذر من صدام مباشر بني
تركيا ومصر يف ليبيا
انقرة /متابعة الزوراء:
اعترب وزير الخارجية الرتكي األسبق
ياشار ياكيش ،أن ليبيا قد تتحول إىل
ساحة مواجهة مبارشة بني تركيا
ومرص ،مشددا عىل إمكانية وقف التوتر
وإعطاء األولوية للدبلوماسية.
ويف حديث لصحيفة «جمهوريت»
الرتكية أشار ياكيش الذي توىل منصبي
سفري أنقرة لدى القاهرة بني 1995
و ،1998ووزير الخارجية الرتكي يف
 ،2003-2002إىل زيارة الرئيس املرصي
عبد الفتاح السييس للمنطقة الغربية يف
مرص ،حيث أعلن خاللها إمكانية إرسال
قوات عسكرية إىل ليبيا ،وذلك بحضور
زعماء القبائل عىل الجانبني املرصي
والليبي.
وقال« :الحدود بني مرص وتركيا
مختلطة ،فجزء من القبائل باملنطقة
يقع عىل الجانب املرصي والجزء اآلخر
يقع عىل الجانب الليبي .سيكون تدخل
مرص يف ليبيا وتنقل الجيش هناك سهال
ألنه ال توجد أي حواجز طبيعية .ووجود
القبائل عىل جانبي الحدود يسهل من
مهمة مرص».
وأكد ياكيش أن اإلدارة املرصية بقيادة
السييس تعترب «اإلخوان املسلمني»
أكرب تهديد لها ،وأن ليبيا تحت قيادة
حكومة الوفاق ،التي تعد أنها عىل صلة
بالجماعة ،تشكل تهديدا ملرص يشبه
التهديد الذي يمثله تنظيم «حزب العمال

و تبعدنا جميعا عن هدفنا املشرتك يف
السيطرة عىل الوباء وتخفيف أثاره
الكارثية عىل املواطن العراقي  ،وهذا
يتطلب من الجميع املساهمة يف الجهد
الوطني للتوعية والتبصري بالوباء
واملخاطر الناتجة عن عدم االلتزام
بالتوصيات الصحية وطرق الوقاية
من املرض .
 .4لقد تعرضت اعداد متزايدة من
مالكاتنا الطبية والصحية واالدارية
التي تبذل ارواحها لخدمة املرىض من
اهلنا اىل خطر االصابة باملرض مع
نزيف مستمر باالرواح الطاهرة  ،مما
يهدد تماسك واستمرارية جهود خط
الصد االمامي .
 .5الزالت فرقنا الصحية الرقابية
ترصد وجود خروقات متعددة كما
يف اقامة تجمعات برشية كبرية مثل

حفالت االعراس و مجالس العزاء
داخل املناطق السكنية  ،مع ضعف
االجراءات الرادعة بحق املخالفني
داخل املحالت واالسواق و وسا ٔيط
النقل .
 .6نحيطكم علما ان دوا ٔير الصحة يف
بغداد و املحافظات تعمل باملوازنات
التشغيلية االعتيادية وفق نسبة (
 ) 12/1من موازنتها السنوية بدون
ان تضاف اي مبالغ اضافية بسبب
عدم اقرار املوازنة العامة للدولة لحد
االن .
 .7تهدف خطة وزارتنا اىل استيعاب
االعداد املتصاعدة من الحاالت املرضية
يف انشاء مراكز عالجية متخصصة
بعالج مرىض الوباء من خالل دعم
الفعاليات الدينية واملجتمعية ولكنها
تصطدم بتحديات كبرية منها توفر

املالكات الطبية و الصحية واالدارية
الكافية يف ظل الضغط الشديد عىل
املنظومة الصحية وتوقف التعيينات
لالطباء واملالكات الصحية واالدارية
 ،وشحة التخصيصات املالية وغريها
بسبب عدم اقرار املوازنة .
.8تهدف وزارتنا اىل ادخال مشاريع
املستشفيات ذات  400رسير يف
املحافظات اىل الخدمة بارسع وقت
وتجاوز التعقيدات االدارية واملشاكل
املزمنة لتلك املشاريع  ،ونأمل
مساعدة الجهات الرقابية اليجاد
حلول نتجاوز بها العقد التي تمنع
اكمال تلك املستشفيات يف الظرف
الصعب الحايل .
 .9ي ٔوسفنا القول بشكل رصيح ان
فايروس كورنا اليوجد له عالج او
لقاح لحد االن يف كافة دول العالم،

و ما يتداول من اخبار عن ادوية
ولقاحات انما هي تجارب عالجية
ذات نتا ٔيج جز ٔيية  ،ومع ذلك تسعى
وزارة الصحة اىل مواكبة ذلك من
خالل تحديث الربتوكول العالجي
للمرىض وفق اسس علمية تضمن
سالمة الدواء للمرىض بالدرجة
االساس و فاعليته وجدواه العالجية
 ،وبناءا عىل ذلك انفتحت الوزارة عىل
كافة الدول التي ثبت فيها نجاعة
بعض االدوية يف مراحلها االولية
لالستفادة منها يف تخفيف االم
املرىض و مساعدتهم عىل تخطي
املراحل الصعبة من املرض  ،وكذلك
تشجيع الصناعة الوطنية عىل انتاج
بعض االدوية التي يمكن ان تكون
مفيدة للمرىض وفق اليات تصنيعية
معتمدة تضمن سالمة ومأمونية

الدواء .
اخي املواطن و اختي املواطنة
ان الخيار الوحيد لنا للسيطرة عىل
الوباء هو التزام الجميع بالتباعد
االجتماعي و لبس الكمامات واالهتمام
بالنظافة الشخصية وخاصة غسل
اليدين بأستمرار  ،وعدم الخروج من
املنازل اال للرضورة القصوى .
نكرر نداءنا اىل كافة االجهزة الصحية
و االمنية والقضا ٔيية التخاذ كافة
االجراءات الصارمة حماية الرواح
املواطنني من خطر الوباء و ايقاف
سلسلة انتقاله من خالل تنفيذ
التعليمات الصادرة عن لجنة الصحة
والسالمة .
ونشد عىل ايدي ابطالنا من رجال
ونساء الجيش االبيض من العاملني يف
م ٔوسساتنا الصحية .

الصحة النيابية :الوضع الوبائي حتت السيطرة بالرغم من ارتفاع عدد االصابات والوفيات

نقيب االطباء حيذر عرب
الزوراء /حسني فالح:
حـذر نقيـب االطبـاء العراقيـني عبد
االمري الشـمري ،من فقدان السيطرة
عىل الوضع الوبائـي يف العراق نتيجة
ازديـاد حـاالت االصابـات والوفيات
بفـريوس كورونـا ،وفيمـا اوىص
بتطبيـق حظر صحي شـامل لتقليل
االرضار البرشيـة واملاديـة ،حـددت
لجنة الصحة النيابية مطلع االسبوع
املقبـل موعـدا السـتخدام العقـار
الـرويس املصنع محليا يف املؤسسـات
الصحيـة ،مؤكـدا ان الوضع الصحي
تحت السيطرة.
وقـال نقيـب االطبـاء العراقيني عبد
االمري الشمري يف حديث لـ”الزوراء”:

من فقدان السيطرة على الوضع الصحي ويوصي بتطبيق احلظر الشامل

ان العـراق اليـوم يمر بازمـة وبائية
خطـرية بعـد انتشـار الفـريوس بني
افـراد املجتمع  ،الفتا اىل ان انتشـاره
يرجع السـباب عدة منها عدم التزام
املواطنـني باالجـراءات الوقائيـة
وتصديقهـم للشـائعات وعـدم
تصديقهـم بوجـود فـريوس وبائـي
قاتـل ،فضـال عن الرتاخـي يف تطبيق
حظر التجـوال حيث كان حظرا امنيا
وليس صحيا أي مجرد قطع الشوارع
الرئيسـة دون محاسـبة املواطنـني
غري امللتزمـني باالجـراءات الوقائية.
واضـاف :ان يف االيـام املاضية لوحظ
االماكن العامة وبعـض دوائر الدولة
شـهدت تجمعـات كبـرية واكتظاظ

بـرشي وهـذا يعـد مـؤرشا خطـريا
المكانية انتشـار الفريوس وبمديات
رسيعـة بـني افـراد املجتمـع ،مبينا
ان اسـتمرار زيـادة اعـداد املصابـني
واملتوفـني بالفريوس يعطـي مؤرشا
خطرا عن فقدان السيطرة عىل الوضع
الوبائي يف البلد.وشـدد عىل الحكومة
واالجهزة االمنية تطبيق حظر صحي
شـامل أي بمعـن فـرض حظـر عىل
االفراد واملركبات يف الشـوارع العامة
والخاصة وداخل االزقة مع محاسبة
املخالفـني بعقوبـات صارمـة وذلك
لتقليـل االرضار البرشيـة واملاديـة
الناتجة عن تفيش الفريوس.واشار اىل
ان العقـار الرويس الذي يعتزم العراق

تصنيعـه ،تم اكتشـافه منذ سـنوات
عـدة مـن قبـل اليابان وتـم تصنيعه
من قبـل روسـيا وتجربته عـىل عدد
من املـرىض وثبت نجاحه يف روسـيا،
مؤكـدا عند طرحـه يف املستشـفيات
العراقية يمكـن معرفة مدى فاعليته
لعالج مـرىض كورونا.من جهته ،اكد
عضـو لجنة الصحة والبيئـة النيابية
النائـب غايـب العمـريي ،ان العقـار
الـرويس املصنع محليا سـيتم طرحه
لالستخدام يف العراق يف بداية االسبوع
املقبل.وقال العمريي لـ”الزوراء” :ان
احدى الـرشكات املصنعـة لالدوية يف
العراق تقدمت بطلب لتصنيع العقار
الرويس وسـيتم تصنيعـه وطرحه اىل

املؤسسـات الصحية مطلع االسـبوع
املقبـل ،مؤكدا انـه بالرغـم من عدم
توصـل العالـم اىل أي عـالج لفريوس
كورونا اال ان هذا العقار قد تم تجربته
يف روسـيا واثبت نجاحه عىل امل يتم
تطبيقـه يف العـراق ويثبـت نجاحـه
ملعالجة املرىض.واشـار اىل انه بالرغم
مـن ارتفاع عدد االصابـات والوفيات
بكورونـا يف العراق اال اننـا ما زلنا لم
نصـل اىل مرحلـة االنهيـار الصحي،
حيث ما زال الوضع تحت السـيطرة.
ودعـا عضـو لجنـة الصحـة والبيئة
املواطنني اىل االلتزام التام باالجراءات
الصحيـة الوقائية ملنع تفـيش الوباء
وتقليل االصابات بالفريوس القاتل.

العراق وفرنسا يؤكدان على احرتام سيادة العراق واستقالليّة قراره
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الخارجية ،ان من واجب الدول
األخرى احرتام سيادة العراق ،فيما اشارت
فرنسا اىل رضورة دعم العراق اقتصاديّاً ،والعودة
لقرارات مؤتمر الكويت املتعلقة بإعادة اإلعمار.
وقالت وزارة الخارجية يف بيان  :ان «وزير
الخارجيّة فؤاد حسني تلقى اتصاالً هاتفيّا ً من
نظريه الفرنيسّ جان إيف لودريان ،لتهنئته
ُّ
تسنمه منصب وزير الخارجيّة».
بمناسبة
واشاد حسني بـ»دور فرنسا املُ ِه ّم يف مُ قارَعة

تنظيمات داعش اإلرهابيّة ،والدعم املُق ّدم إىل
القوات األمنيّة العراقية من خالل التدريب،
واملساعدات اللوجستيّة األخرى» ،داعيا ً إىل
«رضورة استمرار العمل معا ً لدحر تهديدات
داعش».
ويف سياق اإلشارة إىل التوترات ،والتدخالت يف
اإلقليمي ّ
أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسني
املحيط
ّ
أنه «من الواجب عىل الدول األخرى احرتام سيادة
ّ
وحل املشاكل
العراق ،واتباع مبدأ عدم التدخل،
عن طريق الحوار» ،مشريا اىل ان « السياسة

العراقية الجديدة تستند إىل خلق عالقات متوازنة
مع جميع دول الجوار».
ّ
وأكد الوزير ّ
أن «الحوارات ستستم ّر مع حلف
الناتو حول آليّة العمل املُ َ
شرتك يف محاربة
داعش».
من جانبه ّ
أكد لودريان «دعم بالده لسيادة
العراق» ،مُ شريا ً إىل «أهمّية تقديم الدعم يف
اإلقليمي باملنطقة».
تحقيق االستقرار
ّ
السرتاتيجي األوىل التي
شيدا ً «بجولة الحوار
ّ
مُ ِ
جرت بني بغداد وواشنطن ،وما تضمّنت من

االتفاق عىل حفظ سيادة العراق ،واستقالليّة
العراقي» ،مُ ش ّددا ً عىل «رضورة إبعاد
القرار
ّ
العراق عن ّ
أي توترات باملنطقة».
وتطرّق الوزير الفرنيسّ إىل رضورة دعم العراق
اقتصاديّاً ،والعودة إىل قرارات مؤتمر الكويت
املتعلقة بإعادة اإلعمار ،وتفعيل تلك القرارات؛
ّ
لكي
تتمكن الدول التي شاركت يف املؤتمر
ؤكدا ً
من تنفيذ ما وعدت به يف هذا اإلطار ،مُ ّ
«استمرار بالده بتقديم الدعم يف شتى املجاالت
ُخ ُ
العراقي».
صوصا ً إعادة بناء االقتصاد
ّ

وزير الثقافة يوجه بانشاء متثالني ألمحد راضي وعلي هادي

الثقافة :نأسف بشدة عمّا بدر من أحد موظفي كادرنا املتقدم بشأن وفاة أمحد راضي

بغداد /الزوراء:
أبدت وزارة الثقافة« ،أسفها الشديد»
عمّا بدر من أحد موظفي «كادرها
املتقدم» بشأن وفاة نجم الكرة
العراقية أحمد رايض ،وفيما أكدت
أنها ماضية يف اتخاذ إجراءات إدارية
«رادعة» بحق ذلك املوظف،اعلنت
عن توجيه وزير الثقافة حسن ناظم
بانشاء تمثالني للراحلني أحمد رايض
وعيل هادي اللذين توفيا بفايروس
كورونا.
وقالت الوزارة يف بيان  :إنها «تعرب
عن أسفها الشديد عما بدر من أحد
موظفيها (من كادرها املتقدم)

عىل حسابه الشخيص عىل موقع
(فيسبوك) بشأن وفاة أسطورة كرة
القدم العراقية الكابتن أحمد رايض
جراء إصابته بوباء كورونا وهو ما
يتعارض تماما ً مع مرشوع الوزارة
الثقايف والحضاري واالجتماعي،
ورعايتها لجميع املبدعني العراقيني
يف داخل العراق وخارجه».
وأضاف البيان« ،والوزارة إذ تعزي
شعبنا الكريم بوفاة الكابتن أحمد
رايض وجميع ضحايا الجائحة وتسأل
الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة
ويلهم ذويهم الصرب والسلوان تؤكد
رفضها ملثل هذه الترصيحات املشينة

التي ال تنسجم مع نهجها الرافض
لكل أشكال االستهانة بأرواح
العراقيني عىل اختالف توجهاتهم
الفكرية والعقائدية ،كما إنها ماضية
يف اتخاذ إجراءات إدارية رادعة بحق
صاحب املنشور كي تبقى الوزارة
نموذجا ً يحتذى به يف تكريس املفاهيم
الوطنية واإلنسانية».
وتاب البيان ،أنه «بنا ًء عىل ما تقدم
واستنادا ً إىل قانون انضباط موظفي
الدولة وجه الوزير حسن ناظم بمنع
تكرار هذه السلوكيات التي ال تنم
عىل اإلحساس باملسؤولية تجاه أبناء
شعبنا العراقي ورموزه يف مختلف

املجاالت وأن أي سلوك من هذا النوع
سيعرض املوظف املقرص إىل املساءلة
القانونية».
وتويف نجم الكرة العراقية أحمد
رايض ،صباح أمس االول األحد،
بسبب مضاعفات فايروس كورونا
املستجد ،ورحل رايض عن عمر ناهز
 56عاماً ،بعدما استطاع أن يخلد
اسمه يف مساء الكرة العراقية ليلقب
بالعب «القرن العرشين» يف العراق.
ويف السياق ذاته أعلنت دائرة الفنون
العامة يف وزارة الثقافة ،عن توجيه
وزير الثقافة حسن ناظم بانشاء
تمثالني للراحلني أحمد رايض

وعيل هادي اللذين توفيا بفايروس
كورونا.
وقالت دائرة الفنون يف بيان  :إن
«وزير الثقافة والسياحة واآلثار
حسن ناظم وجه دائرة الفنون العامة
بتنفيذ تمثالني نصفيني للراحلني
احمد رايض وعيل هادي تقديرا ً ملا
قدموه للعراق من إنجازات كروية
عىل مدى عقود من الزمن».
وأضاف أن «الوزير وجه مدير عام
دائرة الفنون العامة عيل عويد
العبادي بالتنسيق مع وزارة الشباب
والرياضة واتحاد كرة القدم الختيار
مكان التمثالني».

الصحة العاملية تسجل زيادة قياسية باإلصابات

ضحايا جائحة كورونا يتجاوزون عتبة التسعة ماليني وأوروبا تنهي حالة التأهب

الكردستاني» لرتكيا.
وأشار إىل أن األمر قد يصل ،حال مواصلة
تركيا تعزيز وجودها يف ليبيا وعجزها
عن خلق أرضية مشرتكة ،إىل «صدام
عنيف» بني الجانبني الرتكي واملرصي.
واعترب ياكش أنه من املمكن حاليا
التوصل إىل حل وسط يف حال إعطاء
فرصة للدبلوماسية ،قائال« :يف حال
إجراء اتصاالت دبلوماسية قد يتمكن
الدبلوماسيون من إيجاد حلول ستقلل
خسائر الطرفني .لذا يجب عىل تركيا
إعطاء األولوية لهذا األمر لكنها ال تفعل
ذلك يف الوقت الراهن».
وأوضح أن اتفاقية ترسيم الحدود
البحرية التي وقعتها تركيا مع حكومة
الوفاق الليبية بمثابة «نافذة الفرصة»
لرتكيا ،مضيفا« :لكن يف الدبلوماسية ال
يمكن تحقيق كل ما نريده»».

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بفريوس كورونا حول
العالم  9,053,176مصاباً ،تويف منهم أكثر
من  470,844شخصاً ،وفيما بلغ عدد
املتعافني  4,842,312شخصاً ،أكدت منظمة
الصحة العاملية تسجيل زيادة قياسية يف
حاالت اإلصابة.
وعربيا تجاوز عدد اإلصابات املعلنة 514,259
إصابة (باستثناء أرقام األرايض الفلسطينية
املحتلة املعلنة من قبل االحتالل اإلرسائييل)،
ُ
وس ِّجل من بينها ما يزيد عىل  7680وفاة،
فيما بلغ عدد املتعافني أكثر من 323,340
متعافياً.
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربيا ً
يف عدد املصابني بـ 157,612مصاباً ،تويف
منهم  1267وتعاىف  ،101,130تليها قطر
التي أحصت إصابة  87,369شخصا ً ووفاة
 98وتعايف  68319شخصاً ،ثم مرص 55233
إصابة ،وتتصدر عدد الوفيات عربيا ً بـ2193
وفاة ،فضالً عن تعايف  14736شخصاً،
وسجلت اإلمارات  44925مصاباً ،تويف منهم
 302وتعاىف .32415
وأحصت الكويت  39650إصابة و 326وفاة
وتعايف  31240شخصاً .وسجلت سلطنة
ُعمان  29471إصابة و 131وفاة وتعايف
 15552شخصاً .وأكدت البحرين تسجيل
 21764إصابة و 63وفاة وتعايف 16419
شخصاً.
وأعلنت الجزائر تسجيل  11771إصابة،
من بينها  845وفاة وتعايف  8422شخصاً.

وأحىص املغرب  9977إصابة و 214وفاة
وتعايف  8284شخصاً ،وسجل السودان 8580
إصابة و 521وفاة وتعايف  3325شخصاً.
وأكدت جيبوتي تسجيل  4582إصابة و45
وفاة وتعايف  3859شخصاً ،ورصد الصومال
 2779إصابة و 90وفاة وتعايف  782شخصاً.
وسجلت موريتانيا  2984إصابة و 111وفاة
وتعايف  811شخصاً ،وأعلن لبنان تسجيل
 1587إصابة و 32وفاة وتعايف 1068
شخصاً ،ورصدت تونس  1157إصابة و50
وفاة وتعايف  1020شخصاً ،فيما أحىص
األردن  1033إصابة و 9وفيات وتعايف 739
شخصاً ،وأكدت فلسطني تسجيل  954إصابة

و 5وفيات وتعايف  592شخصاً.
وأكد اليمن تسجيل  941إصابة و 256وفاة
وتعايف  347شخصاً .وأحصت ليبيا 571
إصابة و 10وفيات وتعايف  103أشخاص،
فيما رصدت جزر القمر تسجيل  247إصابة
بفريوس كورونا ،و 5وفيات ،وتعايف 159
شخصاً .وسجلت سورية  204إصابات ،منها
 7وفيات ،وتعايف  83شخصاً.
وعامليا ما زالت الربازيل تحتل املرتبة األوىل يف
عدد اإلصابات بمليون ونحو  87ألف إصابة،
وسجلت البالد أكثر من  50ألف وفاة و579
ألف حالة تعاف.
وبأكثر من نصف مليون مصاب جاءت

روسيا يف املرتبة الثالثة بـ  584ألفا و،680
تليها الهند بـ  426ألفا و 910إصابات.
من جهتها ،أعلنت منظمة الصحة العاملية
تسجيل زيادة قياسية يف حاالت اإلصابة
بفريوس كورونا عىل مستوى العالم مع
ارتفاع إجمايل عدد اإلصابات بـ 183ألفا و20
حالة خالل  24ساعة.
وطبقا لتقرير يومي ،كانت أكرب زيادة
يف أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية مع
تسجيل أكثر من  116ألف حالة.
ويف الصني أعلنت السلطات ،أمس االثنني،
تسجيل  18حالة إصابة جديدة بفريوس
كورونا املستجد خالل آخر  24ساعة ،يف
إشارة إىل أن انتشار الفريوس الذي يجتاح
بكني قد يبدأ يف التاليش.
ومن بني الحاالت الجديدة ،تم اإلبالغ عن 9
حاالت يف العاصمة الصينية ،وهي املرة األوىل
التي يكون فيها عدد الحاالت الجديدة يف بكني
رقما فرديا منذ  13يونيو/حزيران الحايل.
ويف أوروبا ،استؤنفت حركة العبور بني
فرنسا وإسبانيا التي أعادت فتح حدودها
ّ
التأهب والعزل التي استمرت
مع إنهاء حالة
لنحو مئة يوم ،للحد من انتشار فريوس
كورونا املستجد الذي أودى حتى اآلن بأكثر
من  28ألفا و 300شخص يف أحد أكثر البلدان
ترضرا من الوباء.
ّ
وفضلت الربتغال ،التي بقيت بمنأى نسبيا
عن فريوس كورونا املستجد ،الرتيث حتى
األول من يوليو/تموز لفتح حدودها الربية
مع إسبانيا.
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هل يكسب الرئيس الصيين الرهان
يف هونج كونج؟

هونج كونج/د ب أ:
تمك�ن املحتجون يف هون�ج كونج قبل عام
من اآلن ،من وقف م�رشوع قانون كان من
شأنه أن يسمح بتسليم املجرمني واملتهمني
املطلوبني إىل ال�ر الرئييس الصيني ،وبالتايل
تعريضهم ،وألول م�رة ،للمقاضاة الجنائية
بموج�ب النظ�ام القانوني الصين�ي .وكان
ذلك بمثاب�ة النر الذي ألهمه�م للمطالبة
بإجراء انتخابات حقيقية.
أم�ا اآلن ،فق�د تج�اوزت بك�ني كل ه�ذه
املكاس�ب ،ب�ل وذهب�ت إىل أبع�د م�ن ذل�ك
بكث�ري ،فيما يخص تقوي�ض الحكم الذاتي
لهونج كونج ،وذلك بحسب ما ذكرته وكالة
“بلومرج” لالنباء.
ويمنح مرشوع قانون األمن القومي املقرتح
واملثري للج�دل ،الس�لطات الصينية الحق يف
مقاضاة الس�كان بصورة مبارشة ،بش�أن
جرائ�م -مازال�ت ُتع�رّف بش�كل غامض –
متعلق�ة باألمن القومي ،وهي مادة قانونية
تس�تخدم يف الر الرئييس لسجن الصحفيني
واملحام�ني املعني�ني بالدف�اع ع�ن حق�وق
اإلنسان والقساوسة وغريهم.
ويق�ول إري�ك الي م�ن “الجبه�ة املدني�ة
لحقوق اإلنس�ان” ،الت�ي ّ
نظمت بعض أكر
االحتجاج�ات يف هونج كون�ج العام املايض
ضد مرشوع قانون تس�ليم املجرمني“ :إننا
س�نصبح مثل نش�طاء حقوق اإلنس�ان يف
الر الرئييس الصيني… فقد نواجه اتهامات
جنائية عن كل ما نقوم به”.
ويف ظ�ل القوان�ني الجديدة ،يق�وم الرئيس
الصين�ي يش جينبين�ج بره�ان محس�وب،
ع�ىل أن لدي�ه مكاس�ب أكثر من الخس�ائر
بش�أن القضاء عىل املعارضة السياس�ية يف
املستعمرة الريطانية السابقة.
ويعتم�د حج�م التداعي�ات االقتصادي�ة يف
هونج كونج ،التي تعاني بالفعل من موجة
احتجاجات شهدتها يف العام املايض ،وأيضا
بس�بب جائح�ة كورون�ا ،إىل ح�د كبري عىل
اإلج�راءات العقابي�ة التي يتخذه�ا الرئيس
األمريكي دونالد ترامب ،وما إذا كانت الدول
األخرى سوف تتخذ إجراءات مماثلة  ،وأيضا
م�ا إذا كان�ت الرشكات متعددة الجنس�يات
سترتك املدينة.
أما بالنسبة للمعسكر املوايل للديمقراطية يف
هونج كونج ،فإن الطريق يكتنفه الغموض.
وكان الع�ام قد بدأ بآم�ال كبرية لهم بالفوز
باألغلبية ،للمرة األوىل ،يف املجلس الترشيعي
لهون�ج كون�ج ،عن�د إج�راء االنتخاب�ات يف
شهر أيلول/س�بتمر ،وذلك بناء عىل الفوز

الس�احق الذي حققوه يف انتخابات املجالس
املحلية التي أجريت يف أواخر عام 2019.
إال أن فرض قان�ون األمن القومي يظهر أن
بكني س�وف تتجاوز أي مؤسسة ال تتوافق
م�ع رغباته�ا يف هونج كونج ،س�واء كانت
الس�لطة الترشيعية ،أو املحاكم أو الرئيسة
التنفيذية كاري الم.
وبينما بدأت س�لطات ال�ر الرئييس بالفعل
يف تجاوز الحك�م الذاتي ال�ذي كانت وعدت
ب�ه هونج كون�ج قبل أن تتوىل الس�لطة من
بريطاني�ا يف ع�ام  ،1997فم�ن املمكن اآلن
بموج�ب القان�ون الجديد ،أن يزداد بش�كل
كبري نطاق الخطاب الذي يعتر غري قانوني.
وم�ن جانبه ،ق�ال ألفني يون�ج ،وهو نائب
برملاني مؤيد للديمقراطية“ :سيكون هناك
الكثري من القيود ،وسيكون هناك الكثري من
الشكوك حول من سيتم القبض عليهم ،ومن
سيتم اس�تبعادهم من االنتخابات القادمة.
هناك الكثري من عالمات االستفهام” .وعىل
الرغم من س�يطرة حكومة هونج كونج ،إىل
حد كبري ،عىل تفيش فريوس كورونا ،إال أنها
التزم�ت بالقيود املفروضة ع�ىل التجمعات
العامة ،مما تس�بب يف منع املتظاهرين من
االحتشاد.
من ناحية أخرى ،سعت الرئيسة التنفيذية،
الت�ي تراجعت ش�عبيتها يف العام املايض ،إىل
طمأن�ة املواطنني ومجتم�ع األعمال الدويل،
بأن القان�ون لن يعطل النظ�ام القانوني يف
هونج كونج.
وقال�ت حكومتها يف بي�ان له�ا إن القانون
“سوف يستهدف فقط أقلية صغرية جدا من
املواطنني” ،مؤكدة احرتام حريات “األغلبية
الساحقة” من مواطني هونج كونج.
إال أن أغل�ب املواطن�ني يف هون�ج كونج غري
مقتنعني بذلك حتى اآلن.
وأش�ارت “بلومرج” إىل أن استطالعا للرأي
ص�در ع�ن “برنامج ال�رأي الع�ام” بهونج
كون�ج يف  29م�ن أيار/مايو امل�ايض ،أظهر
أن أغل�ب املواطن�ني ،و 96باملئة من مؤيدي
الديمقراطية ،يعارضون هذا اإلجراء.
وقال�ت غرفة التج�ارة األمريكي�ة يف هونج
كون�ج إن أكثر من  80باملئ�ة من الرشكات
التي شاركت يف االستطالع تشعر بالقلق ،أو
يساورها القلق البالغ ،بشأن الترشيع.
وم�ن جانبه ،أوض�ح ريمون تش�ان  ،وهو
نائ�ب برملاني مؤي�د للديمقراطي�ة ،أنه من
الرضوري ج�دا محاربة رواية بكني بش�أن
القان�ون ،م�ع االس�تمرار يف االحتش�اد يف
الشوارع والظهور بقوة يف انتخابات املجلس
الترشيعي املقررة يف أيلول/سبتمر املقبل.
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انطالق جولة مفاوضات أمريكية روسية جديدة بشأن احلد من “التسلح النووي”
فيينا/أ ف ب:
اس�تأنفت الوالي�ات املتح�دة
وروس�يا ام�س االثن�ني يف فيين�ا
املفاوضات بشأن الح ّد من التسلّح
إال أن املحادث�ات تبدو مهددة منذ
البداية بإرصار واش�نطن عىل أن
تش�مل الصني ،األمر الذي ترفضه
األخرية.
وينبغ�ي أن يناق�ش الس�فري
مارشل بيلينغسيل ،ممثل الرئيس
األمريك�ي لش�ؤون التس�لّح ،مع
نائ�ب وزي�ر الخارجي�ة ال�رويس
سريغي ريابكوف معاهدة خفض
األس�لحة االس�رتاتيجية الجديدة
“ني�و س�تارت” الثنائي�ة املوقعة
عام  2010والتي ينتهي مفعولها
يف  5ش�باط/فراير  –2021بعيد
نهاي�ة الوالي�ة الحالي�ة لدونال�د
ترامب املرش�ح إلعادة انتخابه يف
ترشين الثاني/نوفمر.
ومن املق�رر أن تجري املفاوضات
يف ق�ر نيدرويس�رتريتش  ،يف
وس�ط العاصم�ة النمس�اوية.
وقد تس�تمر عىل مدى ع�دة أيام،
بحس�ب دبلوم�ايس التقته وكالة
فرانس برس.
ّ
وتن�ص أح�كام املعاه�دة ع�ىل
تحدي�د ع�دد القاذف�ات النووي�ة
االس�رتاتيجية املنش�ورة ب��700
وعدد الرؤوس النووية املنش�ورة
ع�ىل ه�ذه القاذف�ات ب��.1550

ّ
وتن�ص أيض�ا ً ع�ىل إنش�اء نظام
جدي�د للتفتي�ش والتحق�ق م�ن
احرتام بنود االتفاقية.
وتطالب موسكو بمناقشات حول
تجديد ه�ذه املعاهدة من�ذ أواخر
الع�ام  2019إال أن إدارة ترام�ب
تماطل حتى اآلن مع اإلرصار عىل
إرشاك بكني يف املحادثات.
وأوضح املمثل األمريكي يف مؤتمر
جني�ف للح ّد من التس�لح روبرت
وود الجمع�ة ع�ر قن�اة “يس بي
اس” أن “مش�كلتنا األك�ر ه�ي
افتقار الصني إىل الشفافية”.
وأض�اف “الرتس�انة الصيني�ة
س�تتضاعف يف الس�نوات الع�رش
املقبل�ة .وهذا األمر يث�ري بالتأكيد

قلقنا الشديد”.
ورصح ريابك�وف لوكال�ة
أنرتفاك�س الروس�ية الس�بت
“نعتق�د أن تمدي�د معاهدة +نيو
س�تارت +س�يكون أمرا صحيحا
ومنطق�ا ،لك�ن العال�م ال يتوقف
فقط عىل هذه املعاهدة”.
وال تزال روس�يا والواليات املتحدة
تمل�كان معا ً أكثر م�ن  90يف املئة
م�ن األس�لحة النووي�ة يف العالم،
وف�ق التقرير األخ�ري الصادر عن
املعه�د ال�دويل ألبحاث الس�الم يف
ستوكهولم (سيري).
وتمل�ك واش�نطن يف  2020ح�واىل
 5800رأس حربي نووي وموسكو
 6375مقاب�ل  320لبك�ني و290

لباريس و 215للن�دن ،وفق املعهد
السويدي.
وترف�ض الص�ني الت�ي تعت�ر أن
ترس�انتها ّ
أقل بكثري من ترسانتي
موس�كو وواش�نطن ،املش�اركة
يف املفاوض�ات الثالثي�ة إال أنه�ا
أبدت انفتاحه�ا ملحادثات متعددة
األطراف.
وكتب�ت وزارة الخارجية الصينية
يف تغري�دة مؤخ�را ً “ينبغ�ي عىل
الوالي�ات املتح�دة تخفي�ض
مخزونه�ا من األس�لحة النووية
بشكل كبري ،ما سيخلق الظروف
لتنض� ّم ق�وى نووي�ة أخ�رى إىل
املحادثات املتعددة األطراف للح ّد
من التسلّح النووي”.
واعت�ر س�ونغ تجونغبين�غ وه�و
خب�ري صين�ي يف ش�ؤون الدف�اع،
أن املس�توى املثايل بالنس�بة لبكني
سيكون ألفي رأس نووي .وأوضح
لوكال�ة فران�س ب�رس أن “الصني
لن تش�ارك أبدا ً يف ه�ذه املفاوضات
حول الح ّد من التسلح بني الواليات
املتحدة وروسيا”.
– “ذريعة” –
وقال داريل كيمبال املدير التنفيذي
لجمعي�ة ضب�ط األس�لحة “آرم�ز
كون�رتول أسوسييش�ن” لوكال�ة
فران�س ب�رس “يف الوق�ت الراهن،
لي�س ل�دى إدارة ترام�ب أي ني�ة
لتمدي�د معاه�دة نيو س�تارت وال

ت�رتدد يف اس�تخدام ع�دم اهتم�ام
الصني بمفاوضات ثالثية كذريعة”
للتخيل عن املعاهدة.
وس�حب ترام�ب ب�الده م�ن ثالثة
اتفاق�ات دولي�ة ح�ول الح� ّد م�ن
التس�لّح :االتف�اق ح�ول الن�ووي
اإليران�ي ومعاه�دة األس�لحة
النووية املتوس�طة املدى ومعاهدة
“األجواء املفتوحة” ،التي تهدف إىل
التحقق من التحركات العس�كرية
وإج�راءات الح ّد من تس�لّح الدول
املوقعة عليها.
ورأى املحل�ل الس�يايس ال�رويس
في�ودور لوكيانوف أن�ه “ال ينبغي
توقع إح�راز أي نوع م�ن التقدم”
يف فيينا.
ورشح لفران�س ب�رس أن “موقف
إدارة ترامب متسق جداً :هي تتخىل
عملي�ا ً ع�ن كل القي�ود املرتبط�ة
باتفاق�ات موقع�ة يف امل�ايض”
مضيف�ا ً “لي�س هن�اك أي س�بب
يجعلن�ا نعتق�د أن ه�ذه املعاه�دة
ستشكل استثنا ًء”.
وأش�ارت ش�انون كاي�ل مدي�رة
برنامج نزع األسلحة النووية والح ّد
من التس�لّح وعدم انتشار األسلحة
يف املعه�د الدويل ألبحاث الس�الم يف
ستوكهولم ،إىل أن “عر االتفاقات
الثنائية للح ّد من األس�لحة النووية
بني روسيا والواليات املتحدة يمكن
أن ينتهي”.

قوات األمن التونسية تواجه احملتجني بالغاز املسيل

التفاف النهضة على تعهداتها يفجر االحتجاجات يف الكامور
تونس/ميدل ايست اونالين:
تصاع�دت االحتجاجات الش�عبية املطالبة بالتنمية والتش�غيل
يف منطق�ة الكامور (جن�وب تونس) حيث عم�د املحتجون اىل
غلق الطرق املؤدية للمحافظة واشعال العجالت املطاطية ،فيما
استعملت قوات األمن التونيس الغاز املسيل للدموع لتفريقهم.
ويطال�ب املحتجون بتنفيذ اتفاق املوقع يف  2017بني تنس�يقية
الكامور والحكومة التونس�ية ،إال أن الس�لطة تنصلت منذ ذلك
الوق�ت من التزاماتها تجاه ش�باب الجهة الت�ي تزخر بمخزون
كب�ري من البرتول والغاز ،حيث تنت�رش رشكات الطاقة الوطنية
واألجنبية يف الصحراء القريبة من املحافظة.
ووفق أرقام رس�مية ،تس�اهم حقول املحافظة ب� 40باملئة من
إنتاج تونس من النفط وب� 20باملئة من إنتاج الغاز.
وين�ص اتفاق الكام�ور عىل رصد  80مليون دين�ار ( 27مليون
دوالر) لالس�تثمار ،وامتصاص البطالة ،وانت�داب  1500عاطل
عن العمل يف الرشكات البرتولية و 500ش�خص يف رشكة البيئة
والغراسات والبستنة.ووقعت حركة النهضة االسالمية الحاكمة
آن�ذاك ح�ني كان�ت أغلبي�ة يف حكومة يوس�ف الش�اهد ،اتفاق
الكامور مع املحتجني ووعدت س�كان املحافظة بااللتزام بنص
االتف�اق ،إال أنها أخل�ت بوعودها بعد ذلك.وم�ع اقرتاب الحملة
االنتخابي�ة الترشيعية والرئاس�ية يف  ،2019ع�ادت النهضة إىل
تدوير االتفاق وج ّددت وعودها السابقة ،يف سياق حشد أصوات
انتخابية يف منطقة يتباهى زعيم الحركة راش�د الغنويش بأنها
خزان انتخابي مضمون لحزبه.
وتشري االحصائيات االنتخابية الرسمية إىل أن أغلب سكان الجهة
(تطاوي�ن) صوت�وا خالل االنتخاب�ات املاضية لحرك�ة النهضة
وحليفها االس�المي “ائتالف الكرامة” بعد أن وعدتهم بتحسني
ظروفه�م االجتماعي�ة وب�ررت التفافها عىل وعودها الس�ابقة
بأنه ناجم عن خالفات سياسية صلب االئتالف الحكومي وليس
تقصريا من جانبها.
وبع�د فوزه�ا باالنتخاب�ات الترشيعي�ة يف  2019وحلوله�ا يف
املرتب�ة األوىل ،اس�تقبل الغن�ويش ،ال�ذي يرتأس الرمل�ان حاليا،

بمق�ر الرملان يف يناير/كانون الثاني املايض وفدا عن تنس�يقية
االعتصام حيث انتهى اللقاء دون نتائج باستثناء تجديد الوعود
التي أطلقت يف .2017
وقال الناطق الرس�مي باس�م التنس�يقية طارق الح�داد أنذاك،
يف كلم�ة نرشها ع�ىل صفحة التنس�يقية عىل موق�ع التواصل
االجتماع�ي فيس�بوك أن “ وفدا عن التنس�يقية كان ينتظر من
رئيس الرملان أن يقوم بالتنس�يق مع السلطة التنفيذية لتنفيذ
بن�ود اتفاق الكامور املرم منذ  2017م�ع الحكومة ،لكن قوبل
ب�”الهرسلة (التنضييق) واالستقواء”.
وأضاف الح�داد “كان حريا برئيس الرملان أن يقوم بالتنس�يق
مع الحكوم�ة لتتوىل تنفيذ ما وقعته م�ع معتصمي الكامور يف
تطاوين”.وأم�ام موجة الغض�ب املتصاع�دة يف الكامور وعجز
الحرك�ة االس�المية ع�ن تلبي�ة وعودها كلم�ا ارتفع�ت وترية
االحتقان يف الجهة ،حملت الحركة مس�ؤولية التخلف عن تنفيذ
وعوده�ا إىل الحكوم�ة الس�ابقة ،التي تمثل طرف�ا أغلبيا فيها،
وأعربت يف بيان لها عن مساندتها للمعتصمني.
وتأتي مساندة النهضة للمعتصمني يف الكامور ،حسب مراقبني،
يف إط�ار املن�اورات التي دأب�ت الحركة عىل اتباعه�ا كلما ضاق
هامش املناورة حولها ،فهي تنس�ب إىل نفسها كل “االنجازات”
أو “االش�كاليات املطلبي�ة التي تمت حلحلته�ا” ،يف حني تصدر
األزم�ات إىل الس�لطة التنفيذية برمتها كونها ج�زءا من ائتالف
حكومي يتقاسم الفشل مع أحزاب أخرى.
وتش�ري هذه األط�راف إىل أن الحركة ،التي تتق�ن فنون التموقع
والرك�وب عىل األحداث من�ذ  ،2011تضع بذل�ك قدما يف الحكم
وأخ�رى يف املعارض�ة ،فهي تمث�ل أغلبية يف الحكوم�ة لكنها ال
تتحمل بمفردها املسؤولية عما يجري.
ويقول هؤالء إن الحركة االسالمية تحاول تصدير أزمة االحتجاج
ع�ىل وعوده�ا إىل حكومة الي�اس الفخفاخ الحالي�ة ،وتحميلها
نتائج ما س�يرتتب عن ذلك من تصعيد قد يتس�ع مداه ليصل اىل
محافظات أخرى يف الجنوب تعاني نفس املشاكل االجتماعية.
ويف وقت تش�هد في�ه املحافظ�ات الداخلية وحت�ى املحافظات
التونس�ية الس�احلية موجة من التململ بس�بب تردي األوضاع

االقتصادي�ة واالجتماعية الت�ي عمقتها تداعيات وب�اء كورنا،
تنكب حركة النهضة ورئيسها راشد الغنويش عىل تسميم املناخ
الس�يايس ،ما يربك حكومة الفخفاخ التي تواجه تحديات جمة
عىل الصعيدين االقتصادي واالجتماعي.
وتتال�ت مواقف الحركة املناوئة للفخفاخ وكان أخرها تهديدها
باالنس�حاب من الحكوم�ة ما لم يس�تجب الفخف�اخ ملطالبها
بتوس�يع االئتالف الحكومي بهدف ادخال “حليفها غري املعلن”
ح�زب قلب تونس صلبه ،ما يس�مح لها بتمري�ر أجنداتها التي
تقف كل من حركة الشعب والتيار الديمقراطي أمام تحقيقها.
واقرتح�ت حرك�ة النهضة ع�ىل التونس�يني من�ذ  2011برامج
انتخابي�ة اقتصادي�ة واجتماعي�ة فضفاضة توح�ي باالزدهار
االجتماع�ي ،لك�ن بعد  10س�نوات تقريبا ل�م يتحقق يشء من
ه�ذه الوعود.وتواص�ل الحكوم�ات املتعاقبة ،الت�ي كانت فيها
حركة النهضة أغلبية ،اتباع الخيارات االقتصادية التي اعتمدها
النظام السابق وأدت يف النهاية إىل سقوطه.
ويؤس�س التف�اف حرك�ة النهض�ة ع�ىل وعوده�ا االقتصادية
واالجتماعية إىل انحس�ار ش�عبيتها وتآكل منسوب الثقة فيها،
يف أح�د أبرز معاقلها االنتخابية (الجنوب التونيس) ،كما يف بقية
املحافظات التونس�ية التي س�ئمت بدورها الوع�ود االنتخابية
وباتت تبحث عن بديل سيايس قادر عىل تلبية طموحاتها.

ضجة و”انتحار مجاعي” يف مصر بسبب امتحانات الثانوية العامة
القاهرة /متابعة الزوراء:
يف ما يبدو أش�به بمش�هد “انتحار جماعي”،
احتش�د مئات اآلالف من أهايل طالب الثانوية
العام�ة واألزهري�ة يف م�ر ،أم�ام امل�دارس
بمختل�ف املحافظ�ات ،بالتزام�ن م�ع أداء ما
يق�ارب  653ألف�ا ً و 389طالب�ا ً امتحان اللغة
العربي�ة ،يف أول أي�ام امتحان�ات الش�هادة
الثانوية ،املقرّر انتهاؤه�ا يف  21يوليو /تموز
املقب�ل ،م�ن دون اتب�اع أي م�ن اإلج�راءات
االحرتازية ملنع تفيش فريوس كورونا.
ورغم تحذيرات وزارة الرتبية والتعليم املرية
املتكرّرة بش�أن عدم االحتش�اد أمام املدارس،
يف ّ
ظ�ل تداعي�ات أزم�ة كورون�ا ،أرصّ معظم
أولي�اء األم�ور عىل توصي�ل أبنائه�م إىل لجان
االمتحانات ،بل واالنتظار أمام أبوابها ،بأعداد
كب�رية ،من�ذ الثامن�ة صباحا ً وحت�ى الواحدة
والنصف ظهرا ً.
وقال وزير الرتبية والتعليم ،طارق ش�وقي ،يف
تريح رس�ميّ ،
إن “الوزارة مس�ؤولة فقط
ع�ن تنظيم وجود الط�الب داخل املدارس ألداء
االمتحان�ات ،وغري معني�ة بترف�ات أولياء
األمور خارجها”.
وأض�اف ّ
أنه “م�ن واجبه�م أن يكون�وا قدوة
ألبنائه�م ،وأن يلتزم�وا بم�ا طلبن�اه من عدم
الوج�ود أم�ام امل�دارس ،ولك�ن ال حي�اة مل�ن
تنادي .الس�لوك الذي تعكسه الصور املنترشة
عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي هو س�لوك
مجتمعي يف كل يشء”!
ّ
والس�كان
بدوره�ا ،ج� ّددت وزي�رة الصح�ة
املري�ة ،هال�ة زاي�د ،ح�رص الحكومة عىل
توفري جميع الوس�ائل لضمان سالمة الطالب
خ�الل امتحان�ات الثانوي�ة العام�ة ،مضيفة
يف مداخل�ة هاتفي�ة م�ع التلفزي�ون املري:
“األمور تس�ري بش�كل جي�د ،وأطال�ب أولياء
األمور بع�دم توصيل أبنائهم .االحتش�اد أمام
ّ
يش�كل مصدرا ً للع�دوى ،والوزارة
املدارس قد

ّ
تنسق مع وزير الرتبية والتعليم ،واملحافظني،
لتنفيذ خطة التأمني الطبي لالمتحانات”.
إىل ذل�ك ،اس�تبعدت إح�دى لج�ان امتحانات
الثانوي�ة العام�ة يف منطق�ة الس�يدة زينب يف
القاه�رة معلم�ة تبيّن�ت إصابته�ا بف�ريوس
كورونا بعد دخولها لجنة االمتحان ،واملشاركة
لبع�ض الوقت يف عملية الرقاب�ة عىل الطالب.
وبرّرت املعلّمة حضورها ّ
بأنها “حاولت تقديم
االعتذار لإلدارة التعليمية يف محافظة القاهرة
أكث�ر من مرة ،ول�م تتمكن من ذلك ،فحرضت

بس�بب خوفها من توقيع عقوب�ة التغيّب عن
أعمال االمتحانات”.
كذل�ك أعلن�ت مديري�ة الرتبي�ة والتعلي�م ،يف
محافظة املنوفية ،اس�تبعاد أحد املراقبني من
لجن�ة امتحان الثانوي�ة العام�ة بمركز بركة
السبع ،لالش�تباه يف إصابته بفريوس كورونا،
موضح�ة ّ
أن درج�ة ح�رارة املراق�ب ارتفعت
بشدة ،وشعر ببعض أعراض اإلصابة بالعدوى،
وهو ما تبعه إرسال سيارة اإلسعاف لنقله إىل
أقرب مستش�فى للحميات يف املحافظة بهدف

عزله.
وقال�ت مديري�ة الرتبي�ة والتعلي�م بمحافظة
األقر ّ
إن الي�وم األول من امتحانات الثانوية
العام�ة ش�هد إصابة خمس�ة ط�الب بحاالت
إغم�اء ،نتيج�ة ارتف�اع درج�ات الح�رارة يف
اللّجان املختلفة ،وأشارت إىل ّ
أن عملية الرقابة
ع�ىل االمتحان س�ارت بص�ورة طبيعية داخل
اللّجان ،مع اإلقرار بوجود ازدحام أمام بعض
اللجان ،بسبب إرصار أولياء األمور عىل توصيل
وانتظار أبنائهم أمام املدارس.

وت ّم االشتباه يف مدرس�ة “أم املؤمنني الثانوية
بن�ات” باألق�ر ،بإصاب�ة إح�دى الطالبات
ب�”كوفيد ،”-19إذ شعرت أثناء أدائها امتحان
اللغ�ة العربي�ة بارتف�اع يف درج�ة الح�رارة،
وبع�ض التع�ب ،م�ا دفعه�ا إىل ع�دم متابعة
االمتحان .وأبلغت مديرية التعليم يف املحافظة
وزارة الصحة باملوضوع ،لتس�هيل عملية نقل
الطالب�ة وفحصه�ا ،لتبيان حقيق�ة إصابتها
بالفريوس أو عدمها.
وأعلن�ت مديري�ة الرتبية والتعلي�م بمحافظة
القليوبي�ة نق�ل أربع�ة طالب إىل املستش�فى،
ثالث�ة منه�م بس�بب اإلغم�اء ،وطال�ب واحد
بسبب ارتفاع درجة حرارته ،يف إحدى مدارس
غرب ش�را التعليمية ،وهو ما اس�تدعى نقله
إىل املستش�فى .وأش�ارت املديرية إىل ّ
أن غرفة
ّ
ش�كلتها ،تلقت إشارة بحدوث
العمليات التي
حالتي إغماء لطالبتني يف إحدى لجان مدارس
بنها أثناء االمتحان ،وت ّم نقلهما إىل املستشفى
بسيارة إس�عاف ،بينما أصيب طالب باإلغماء
يف لجنة بمنطقة الخصوص.
ونق�ل مرفق اإلس�عاف يف محافظة قنا طالبة
بالصف الثالث الثانوي إىل مستشفى فرشوط
املركزي ،عقب إصابتها بهبوط يف عضلة القلب
أثناء أداء االمتح�ان ،إذ ّ
تبني ّ
أن الطالبة تعاني
من أع�راض مرضية تنفس�ية منذ فرتة ،وهو
ما أدى إىل إصابتها أثناء أداء االمتحان ،نتيجة
التوتر والقلق ،حسب مديرية الرتبية والتعليم
يف املحافظة.
كذلك نقل مرفق اإلس�عاف أحد طالب القس�م
العلم�ي بالثانوي�ة األزهرية ،بمعه�د الدكتور
طلع�ت الس�يد بمدينة ن�ر ،إىل مستش�فى
جراح�ات الي�وم الواح�د بالقاه�رة ،بس�بب
االش�تباه يف إصابت�ه بف�ريوس كورون�ا ،وت ّم
توفري غرفة عزل للطال�ب ،بهدف تمكينه من
أداء االمتح�ان .غري ّ
تع�رض لحالة إغماء،
أنه
ّ
وه�و م�ا اس�تدعى إب�الغ وزارة الصح�ة عن

حالته.
ورص�دت “املفوضي�ة املري�ة للحق�وق
والحري�ات” ،العدي�د م�ن مش�اهد التك�دس
والزحام أمام لجان امتحانات الثانوية العامة
يف يومه�ا األول ،بس�بب ع�دم تنظي�م عملية
دخ�ول وخ�روج الط�الب ،مما أث�ار حالة من
القلق واالس�تياء لدى أولياء األمور واملدرسني
والطالب؛ خوفا ً من اإلصابة بفريوس كورونا.
ومن ب�ني م�ا رصدت�ه املفوضية ،وف�ق بيان
له�ا ،االش�تباه يف إصابة طالب�ة بإحدى لجان
الرشقي�ة ونقله�ا إىل املستش�فى بع�د ارتفاع
حرارتها ،فيما تم نقل طالب بس�يارة إسعاف
م�ن إح�دى اللج�ان بمدينة نر بع�د ظهور
أعراض إصابته بفريوس كورونا.
ووجدت املفوضي�ة بعض املدارس غري مجهزة
م�ن حيث النظافة والتعقي�م ،وبعض املدارس
لم تلت�زم بتوزي�ع أدوات الحماية الش�خصية
ع�ىل الطالب والطالبات ،وطالبت وزارة الرتبية
والتعليم ،برضورة اتخاذ كافة اإلجراءات التي
من ش�أنها حماي�ة الطالب ،وعدم االس�تهتار
بحياته�م وحي�اة ذويه�م وحي�اة املعلم�ني،
واالهتمام بتنظيم اللج�ان وتعقيمها ،وإيجاد
حلول ملش�كلة التكدس خالل دخ�ول وخروج
الط�الب ،واملراقب�ة ع�ىل عملية توزي�ع أدوات
الحماي�ة الش�خصية كالقف�ازات واملطهرات
والكمامات.
م�ن جهتها ،أعلن�ت األجه�زة األمنية يف مر
ضبط طالب�ني جامعي�ني ،بدع�وى تورطهما
يف ترسي�ب امتح�ان اللغ�ة العربي�ة للص�ف
الثال�ث الثان�وي ،عر أحد تطبيق�ات التواصل
االجتماعي ،الفتة إىل رصد املتابعة األمنية تداول
بعض املواق�ع اإللكرتونية خرا ً يتضمن إطالق
“هاشتاغ” بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية
عامة) ،وتوجيه رسائل لطالب الثانوية العامة
تتضمن ترسي�ب االمتحان�ات ،وأجوبتها ،قبل
موعد بدء االمتحان بحوايل خمس ساعات.
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العدل تعتزم إصدار قانون عفو
خاص جديد
بغداد /الزوراء:
كشف وزير العدل ،ساالر عبد الستار،
امس االثنني ،عن عزم وزارته إصدار
قانون عفو خاص آخر غري القانون
الذي صدر بعهد الوزير السابق ،وذلك
لغرض إخراج اكرب عدد ممكن من نزالء
السجون ممن أكملوا ثلث محكوميتهم
ولديهم تنازل عن الحق الشخيص،
وذلك ضمن إجراءات الوزارة للحد من
انتشار فريوس كورونا.
وقال عبد الستار ،يف ترصيحات
صحفية :ان “قانون العفو الخاص
الذي صدر سابقا شمل نحو 100٦
نزالء إال انه لم يطلق رساح البعض

منهم” ،مبينا أنه “تم تشكيل الوزارة
لجنة ملتابعة مسألة اطالق رساحهم
جميعاً ،كون اجراءات اطالق الرساح
تستوجب بيان املطلوبية وغريها من
االمور األخرى”.
واوضح ان “بني النزالء املشمولني
بالعفو اشخاص مطلوبون بأكثر من
قضية او ان تقرير مصريهم مؤجل
كونه ا بقضايا أخرى”.
واشار عبد الستار اىل ان “العفو
الخاص ،والذي سيتم بالتنسيق مع
رئاستي الوزراء والجمهورية ،ال يشمل
من ارتكب جرائم إرهابية او جرائم
املخدرات او هتك األعراض”.

أمانة بغداد تعفر  4شوارع رئيسية
وسوقا شعبيا
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أعلنت بدء التقديم اىل وظيفة معاون ملحق ثقايف يف نيودهلي

التعليم ختفض األجور الدراسية  %50للطلبة املُدورة مقاعدهم الدراسية
خطة القبول األوىل وكما موضح يف الكتاب.
من جانب اخر ،أعلنت دائرة البعثات والعالقات
الثقافية يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
عن بدء التقديم اىل وظيفة معاون ملحق ثقايف يف
الدائرة الثقافية يف العاصمة نيودلهي.
وأوضحت الدائرة يف إعمامها املرسل اىل الجامعات
كافة والهيأة العراقية للحاسبات واملعلوماتية
واملجلس العراقي لالختصاصات الطبية أن
التقديم إلكرتوني عرب الرابط ( Bethaat.
.) scrdsystem.org
وأضافت دائرة التعليم «أن آخر موعد للتقديم
سيكون يوم الخميس املوافق .« 2020/7/2
مشرية اىل «أن من بني الرشوط املطلوبة أن
تكون لدى املرشح خدمة جامعية ال تقل عن
سبع سنوات وخربة إدارية ال تقل عن أربع
سنوات».

بغداد /الزوراء:
وافقت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي عىل
تخفيض االجور الدراسية  % 50للطلبة الذين تم
تدوير مقعدهم الدرايس من قناة القبول العام
وقناة االمتيازات إىل قناة النفقة الخاصة .فيما
أعلنت دائرة البعثات والعالقات الثقافية عن بدء
التقديم اىل وظيفة معاون ملحق ثقايف يف الدائرة
الثقافية يف العاصمة نيودلهي.
وجاء يف الوثيقة الصادرة من وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي« :ان وزير التعليم العايل ،نبيل
كاظم ،وافق عىل تدوير املقاعد من قناة القبول
العام وقناة االمتيازات إىل قناة النفقة الخاصة يف
حالة وجود مقعد شاغر بعد التوسعة الثانية».
وكذلك حصلت املوافقة عىل تخفيض األجور
الدراسية بنسبة  %50للطلبة الذين تم تدوير
مقعدهم الدرايس من قناة القبول العام وقناة
االمتيازات إىل قناة النفقة الخاصة بعد توسعة

الكهرباء تستأنف العمل مبشروع «مهم» يف سهل نينوى

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس االثنني ،عن القيام بحملة لتعفري عدد من الشوارع الرئيسية
بالوثيقة ..التعليم تعلن بدء التقديم اىل وظيفة معاون ملحق ثقايف يف نيودلهي ،باالضافة
اىل سوق شعبي ضمن قاطع بلدية الشعب شمال العاصمة.
وذكرت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «مالكاتها قامت بحملة ليلية تم
خاللها تعفري شارع ابو القاسم الشابي وشارع عدن وشارع زين القوس وشارع فهمي
املدرس مع تعفري سوق  4000الشعبي بواسطة مدافع التعفري العمالقة املصنعة من
قبل مالكات االمانة لدعم جهود املالكات الصحية يف مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق
مع عدد من الجهات املختلفة».

املنافذ تضبط عجلة بدون إجازة استرياد
يف طريبيل
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس
االثنني ،ضبط عجلة بدون إجازة تهربا
من دفع الرسوم الجمركية استرياد
بمنفذ طريبيل الحدودي.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «هيئة املنافذ الحدودية
بمنفذ طريبيل الحدودي يف محافظة
االنبار ضبطت عجلة نوع (هونداي
النرتا صالون) بدون إجازة استرياد بعد
إنجاز معاملتها الجمركية من قبل لجنة
الكشف الجمركي يف املنفذ الحدودي».
واضافت ان «عملية الضبط من قبل
شعبة البحث والتحري يف الهيئة

وخارج الحرم الجمركي بعد تدقيق
املعاملة الجمركية للعجلة من قبلهم
تبني عدم وجود إجازة استرياد ،ويعد
ذلك مخالفة جمركية وتهربا من دفع
الرسوم الجمركية الخاصة باجازة
االسترياد مما سببت هدرا ً وتجاوزٱ عىل
املال العام».
واشارت الهيئة اىل انه «تمت إحالة ما
تم ضبطه عىل وفق محرض اصويل إىل
قايض تحقيق محكمة الرطبة إلتخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها
وبحق املقرصين من لجنة الكشف
الجمركي املنجزة للمعاملة خالفا ً
للضوابط والتعليمات النافذة».

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير الكهرباء ،ماجد
حنتوش ،عن إستئناف العمل
بمرشوع وصفه بـ»املهم» يف
محافظة نينوى.
وقال حنتوش يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه «بمتابعة
من مدير عام الرشكة العامة
لنقل الطاقة الكهربائية املنطقة
الشمالية املهندس خالد غزاي،

وارشاف مدير فرع تنفيذ مشاريع
نقل الطاقة الشمالية املهندس
عطية حسن ،تقوم املالكات
الهندسية والفنية يف الرشكة
العامة لنقل الطاقة الكهربائية
(فرع تنفيذ املشاريع +لجان
االرشاف واملتابعة) باستئناف
العمل عىل مرشوع انشاء محطة
برطلة الثانوية  132ك .ف».
وبني ان املرشوع «ينفذ عىل

قرض { GEاستأنف} بتاريخ
 1/٦/2020بعد التوقف بسبب
جائحة كورونا ،حيث تم العمل
عىل تهيئة القالب الخشبي وحديد
التسليح وصب قواعد اعمدة
وجدران قاعات الـ  ، GISوايضا
تهيئة القالب الخشبي وحديد
التسليح العمدة قاعة السيطرة
والعمل مستمر».
وأوضح «ان املرشوع يتكون من

الكشف عن قرب توزيع الوجبة  11من حتويل مدينة سيد األوصياء إىل موقع
منحة الكسبة
لرقود مصابي «كورونا»

بغداد /الزوراء:
أعلنت لجنة العمل والشؤون االجتماعية والهجرة
واملهجرين يف مجلس النواب ،امس االثنني ،أن األيام
املقبلة ستشهد توزيع الوجبة الـ 11من منحة
الطوارئ التي أقرها مجلس الوزراء بني املشمولني
من الكسبة.
وقالت عضو اللجنة ،خالدة خليل ،يف ترصيح
صحفي :ان “الحكومة قسمت توزيع هذه املنحة
عىل األرس املشمولة عىل شكل وجبات كونها ال
تستطيع توزيع تلك املبالغ بني  2.5مليون أرسة
دفعة واحدة بسبب عدم توفر السيولة ومراعاة

للوضع الصحي الذي يعاني منه البلد”.
وأضافت خليل انها “انتهت قبل يومني من توزيع
الوجبة العارشة ،وان الحكومة تستعد لتوزيع
الوجبة الـ  11من املنحة بني  50الف مستفيد
خالل االيام القليلة املقبلة ،بعد ان اسند توزيعها
لرشكات االتصال العاملة يف البلد من خالل ارسال
رسالة اىل هواتف املشمولني”.
وأكدت “رضورة ان تراعي الحكومة التعجيل يف
تسليم األرس املشمولة بهذه املنحة بعد معاناتها
عىل مدى االشهر املاضية من تدهور حالتها
االقتصادية”.

حقوق اإلنسان توجه ندا ًء عاجال للحكومة
بشأن النازحني

كربالء تشكو شح املياه يف بساتني “أبو
روية” منذ  10سنوات

بغداد /الزوراء:
اكد اتحاد الجمعيات الفالحية يف محافظة كربالء املقدسة ،امس االثنني ،ان
االخطاء يف تصاميم تبطني نهر “أبو روية” يف ناحية الخريات ادت اىل هالك
البساتني الواقعة عىل عىل جانبي النهر.
وقال رئيس االتحاد ،وليد الكريطي ،يف ترصيح صحفي :ان ” اخطاء يف التصاميم
التي نفذتها دائرة التصاميم يف وزارة املوارد املائية بعملية تبطني نهر ابو روية
أدت حرمان األرايض الزراعية من املياه ملدة عرشة سنوات”.
واضاف الكريطي ان “عددا من املشاريع االروائية التي حصلت فيها اخطاء فنية يف
عملية التبطني تسببت بشح مائية ،وهلكت بسببها االف الدوانم من البساتني”.
واشار اىل أن “الوكيل اإلداري لوزارة املوارد املائية كان يف زيارة اىل كربالء وتفقد
املشاريع االروائية ،واطلع عىل األخطاء الحاصلة يف تنفيذها ،ووعد بايجاد حلول
رسيعة ضمن األطر القانونية والفنية إليصال املياه إىل ذنائب األنهر والتخلص
من شح املياه”.

بغداد /الزوراء:
أطلقت مفوضية حقوق االنسان ،امس االثنني ،نداء
اغاثة انساني عن  ٩4٦40عائلة نازحة ،مشرية
اىل أن تلك العوائل بانتظار «التفاتة الحكومة» لها
العادتها ملناطقها.
وقال عضو مفوضية حقوق االنسان ،فاضل
الغراوي ،يف بيان صحفي :إن املفوضية أطلقت نداء
اغاثة انساني موجه للحكومة للتدخل الفوري إلعادة
( )473200نازح اىل مناطقهم بشكل طوعي».
وأضاف الغراوي أن «اوضاع النازحني اصبحت

مأساوية يف ظل النقص الحاد يف متطلبات املعيشة،
واالغاثة واصابة عدد منهم بفايروس كورونا
وانتشار االمراض املزمنة والجلدية ،واضطرار
االطفال منهم للعمل والعيش يف خيم مع قساوة
حرارة الصيف».
وطالب الحكومة «بالتدخل الفوري إلعادتهم
اىل مناطقهم وانهاء املعاناة االنسانية ومعالجة
الصعوبات االمنية واالجتماعية واالقتصادية
والسياسية التي تحول دون عودتهم ،واغالق هذا
امللف املشوب بالكم الكبري من املأيس».

الرتبية النيابية تناشد إلغاء االمتحانات الوزارية للثالث املتوسط
بغداد /الزوراء:
ناشدت لجنة الرتبية النيابية ،امس االثنني،
رئيس الوزراء ووزير الرتبية إلغاء االمتحانات
الوزارية للصف الثالث املتوسط.
وقال مقرر اللجنة ،طعمة اللهيبي ،يف ترصيح
صحفي« :لقد طالبنا وزارة الرتبية باعتماد
درجة نصف السنة للثالث املتوسط درجة
نجاح مثل الصف السادس االبتدائي ،ولكن
هيئة الرأي يف وزارة الرتبية ارتأت أن تجري
االمتحانات للثالث املتوسط أسوة بالسادس
االعدادي ،وحددت تاريخ االمتحانات التي
نعتقد أنه يف ظل االوضاع الحالية يستحيل
اجراؤها».
واضاف ان «معظم التوجهات الرتبوية مع
اعتماد درجة نصف السنة؛ ولكن هذا يحتاج
اىل قرار» ،مشريا اىل ان «األمر سيطرح يف جلسة
مجلس الوزراء ،وسيصاغ اىل قرار معني».
وتابع ان «هناك محافظات ،ومنها العاصمة
بغداد ،بدأت تزيد فيها أعداد االصابات بفايروس

ستة خانات  132ك .ف ومحوالت
قدرة  132/ 33ك.ف سعة
 ٦3MVAعدد  ،3وتكون تغذية
هذا املرشوع بالفولتية من محطة
رشق املوصل  400ك.ف».
وتابع حنتوش كما «يعد هذا
املرشوع من املشاريع املهمة
والحيوية يف منطقة سهل نينوى،
حيث يساهم املرشوع يف فك
االختناقات واستقرار ومرونة

املنظومة الكهربائية بشكل عام،
ويغذي املحطات الثانوية 33
ك.ف يف سهل نينوى والتي تشمل
(محطة برطلة الرشقية ـ محطة
برطلة الغربية ـ محطة الزيتونة ـ
محطة بعشيقة)» .الفتا ان «هذه
املشاريع تأتي لتحسني واقع
املنظومة الكهربائية يف محافظة
نينوى خدمة للصالح العام
واملواطنني».

كورونا ،لذلك فإن إجراء االمتحانات يف الثاني
عرش من تموز  -كما حددته الوزارة -أمر شبه
مستحيل».

وتابع اللهيبي أن «لجنة الرتبية النيابية أجمعت
عىل دعم التوجه بعبور صفوف الثالث املتوسط
شأنهم شأن السادس االبتدائي ،خاصة أن

الظروف ال تسمح ،لذلك سيكون الخيار األول
هو اعتماد درجة نصف السنة للثالث ،ولكن
يبقى التاريخ الذي حددته الوزارة هو الفاصل
يف األمر».
أما عضو لجنة الرتبية النيابية ،عيل غركان
الدلفي ،فقد اكد ان «عىل رئيس مجلس الوزراء
ووزير الرتبية اتخاذ قرار رسيع وعاجل بإلغاء
االمتحانات الوزارية للصف الثالث املتوسط».
مبينا ً أن «أكثر من نصف مليون طالب وطالبة
من طلبة الثالث املتوسط مهددون بكارثة
إنسانية ،إذا أرصت وزارة الرتبية عىل قرارها
إجراء االمتحانات الوزارية لهم ،وذلك بسبب
االنتشار الرسيع والكبري لجائحة كورونا يف
العراق وازدياد نسبة الوفيات».
وطالب الدلفي رئيس مجلس الوزراء ووزير
الرتبية بـ»إلغاء االمتحانات الوزارية للصف
الثالث املتوسط أسوة بالقرار الذي اتخذ لتالميذ
السادس االبتدائي ،وذلك لعدم وجود متطلبات
الوقاية الصحية يف أغلب مدارس العراق».

بغداد /الزوراء:
بعد تزايد اعداد االصابات بفريوس كورونا ،أعلنت مدينة سيد األوصياء (عليه السالم) العرصية
للزائرين التابعة للعتبة الحسينية املقدسة تحويلها اىل موقع خاص برقود املصابني بسعة 400
رسير.
وقال مدير مدينة سيد االوصياء ،مظفر محمد شعبان :انه «نظرا الرتفاع معدل االصابات
بفريوس كورونا ،قررت إدارة مدينة سيد األوصياء (عليه السالم) العرصية للزائرين التابعة
للعتبة الحسينية املقدسة تحويلها من استقبال املشتبه بهم واملالمسني اىل موقع خاص برقود
املصابني بسعة  400رسير».
ونوه بأنها «وضعت أكثر من  200غرفة بواقع رسيرين للغرفة الواحدة تحت ترصف وزارة
الصحة» ،الفتا إىل «توفريها خالل الفرتة املاضية أكثر من  5٩ألف وجبة غذائية مجانية وتحت
إرشاف دائرة الصحة يف كربالء املقدسة».
وأضاف أن «األمانة أعلنت منذ ظهور أول إصابة بالجائحة وضع مدينة سيد األوصياء
(عليه السالم) العرصية للزائرين تحت ترصف وزارة الصحة الستخدامها يف الحجر الصحي
للمالمسني».
واوضح ان «العتبة وقفت جنبا اىل جنب مع القطاع الصحي ،اذ استقبلت املشتبه بهم والوافدين
واملالمسني مع تقديم افضل الخدمات لهم ،عالوة عىل انها يف الوقت الحايل باتت تستقبل ايضا
املصابني بالفريوس ،وتعمل مالكاتها بجهد مكثف بالتعاون مع دائرة صحة كربالء املقدسة-
قطاع الحسينية ،وتقدم أفضل الخدمات من أجل الحفاظ عىل صحة املصابني وجميع الحاالت
االخرى».
وأكد أن «املدينة ال تقترص عىل استقبال املصابني فقط بل املاليني من املشتبه بهم وعزلهم يف
أماكن مخصصة لهذا الغرض».

القبض على متهم يف بغداد إلنتحاله
صفة ضابط

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس االثنني ،ان
استخبارات الداخلية ،القت القبض عىل متهم
يف بغداد النتحاله صفة ضابط.
وذكرت الوازرة يف بيان تلقته «الزوراء» :أنه
«بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة القت
مفارز وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية

القبض عىل أحد املتهمني يف بغداد ينتحل صفة
ضابط برتبة نقيب يف جهاز مكافحة اإلرهاب،
ويحمل باجا مزورا لتلك الجهة األمنية».
وأضافت أن «املتهم مطلوب عىل وفق أحكام
املادة ( )45٦من قانون العقوبات ،وتم تدوين
اقواله واحالته عىل الجهة املختصة لغرض
استكمال اإلجراءات القانونية بحقه».

اعتقال متهمني باخلطف والقتل
والسرقة يف العاصمة

بغداد /الزوراء:
أعلنت مكافحة إجرام بغداد ،امس االثنني ،القبض عىل متهمني بجريمة خطف وقتل واخر
برسقة يف العاصمة.
وقالت املكافحة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن «مكتب مكافحة اجرام (حسينية
املعامل) تمكن من التوصل اىل متهمني اثنني والقاء القبض عليهما بعد البحث والتحري
لقيامهما بخطف وقتل فتاة رشق العاصمة بغداد عام  ،2017حيث تم تسجيل الحادث يف حينها
ضد مجهول ،وتم توقيفهما وفق املادة ( )40٦ق.ع «.واضافت« :عىل صعيد آخر قامت مفارز
مكتب مكافحة اجرام (ابي غريب) بالقاء القبض عىل متهم بالرسقة وفق املادة ( )444ق.ع
واعرتافه بعد مواجهته باالدلة برسقة احدى الدور السكنية مبلغ مايل قدره (مليوني دينار
عراقي مع مصوغات ذهبية اخرى) يف جانب الكرخ من العاصمة «.وبينت انه «تم اتخاذ
االجراءآت القانونية الالزمة بحق جميع املتهمني لينالوا جزائهم العادل».

أسواق
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الدوالر يسجل ارتفاعا يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
سجل�ت أس�واق العمل�ة األجنبية
يف الع�راق ،امس االثن�ن ،ارتفاعا ً
يف سع�ر رصف ال�دوالر األمريك�ي
مقابل الدينار العراقي.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر يف

رشكات ومكاتب الصريفة ،كاآلتي:
سعر البيع للدوالر الواحد 1247.5
دين�اراً ،أي  124ألف�ا ً و 750دينارا ً
للمائ�ة دوالر .أم�ا سع�ر ال�راء
لل�دوالر  1237.5دين�اراً ،أي 123
ألفا ً و 750دينارا ً للمائة دوالر.

اقتصادي :إغالق املنافذ مع تركيا خري
عقوبة على اعتداءاتها

بغداد /الزوراء:
اك�د الخبري االقتص�ادي ،احسان الكنان�ي ،ان العراق لدي�ه خيارات عدة
ملعاقبة تركيا إزاء استهدافها املتكرر ألرايض البالد يف إقليم كردستان ،الفتا
اىل ان اغ�الق املنافذ الحدودية مع تركيا خري عقوبة لها .وقال الكناني ،يف
ترصي�ح صحفي :ان “ الع�راق لديه منافذ حدودية م�ع تركيا تدخل من
خالله�ا مختلف البضائ�ع وتمارس فيها أنشطة تجاري�ة متنوعة ،وعىل
الرغم من انتفاع العراق منها ،لكن تركيا املستفيد األول من ذلك” .وأضاف
ان “ الع�راق يمتل�ك خيار اغالق املناف�ذ الحدودية مع تركي�ا ومعاقبتها
عىل هجماته�ا املتكررة عىل األرايض العراقي�ة ،حيث ستخرس الكثري من
األنشطة التجارية ،خاصة ان العراق من اول املستوردين لبضائعها”.
وبن ان “تركيا تصلها الكثري من البضائع عرب العراق قادمة من مختلف
دول العالم وخاصة االسيوية ،حيث باإلمكان تحميل انقرة خسائر مالية
كبرية يف حال منع وصول البضائع اليها عرب العراق”.
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طالبت بإنهاء أزمة الكهرباء «األزلية» لفك عقدة امللفات األخرى

االقتصاد النيابية :االتفاقية الصينية ما زالت قائمة ومل حيدث عليها
أي تغيري
بغداد /الزوراء:
أك�دت لجنة االقتص�اد واالستثمار
النيابي�ة ع�ىل رضورة ح�ل
املشاكل الداخلي�ة ومحاسبة قتلة
املتظاهرين وحفظ السيادة ،مؤكدة
ان االتفاقية الصينية مازالت قائمة
ويج�ري العم�ل بموجبه�ا .وفيما
طالبت بإط�الق استثمارات عاملية
مع رشكات رصينة ملعالجة مشكلة
تردي قطاع الكهرباء ،ش�ددت عىل
ان الكهرباء مفتاح الحلول لجميع
امللفات االخرى.
وقالت عضو اللجنة ،ندى شاكر ،يف
ترصيح صحفي :ان “االتفاقية مع
الصن ب�دأت بوادره�ا قبل مجيء
حكومة عادل عبد املهدي يف ،2018
ومازال�ت قائمة ول�م يحدث عليها
أي تغيري رغم تغيري الحكومة”.
وأضاف�ت ان “الوض�ع الراه�ن
يتطل�ب انه�اء املش�اكل الداخلي�ة
وحف�ظ سي�ادة الع�راق م�ن قبل
الحكومة الحالية بقيادة الكاظمي
الت�ي جاءت بربنامج محدد ولفرتة
معينة”.
وش�ددت ع�ىل رضورة «فتح ملف
قتل�ة املتظاهري�ن ومحاسب�ة
املتورط�ن واحالته�م للقض�اء»،

اإلعمار تكشف عن تنفيذ عدد من
مشاريع األبنية واجلسور

الفت�ة اىل ان “املل�ف ل�م يفتح بعد
رغم املطالب�ات بمحاسبة املذنبن
واملتورطن بالقتل”.
بينما طالبت اللجنة ،امس االثنن،
بإط�الق استثم�ارات عاملي�ة م�ع
رشك�ات رصينة ملعالج�ة مشكلة
تردي قطاع الكهرباء ،وفيما لفتت

اىل فش�ل معالجة مشكلة الكهرباء
م�ن قب�ل الحكوم�ات املتعاقب�ة
برغ�م امليزانيات واالم�وال الطائلة
املخصصة لوزارة الكهرباء ،شددت
ع�ىل ان الكهرب�اء مفت�اح الحلول
لجميع امللفات االخرى.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،م�ازن

الفي�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
«االحصائي�ات تؤك�د رصف اكث�ر
م�ن  40ملي�ارا خ�الل الحكومات
املتعاقبة ملعالج�ة مشكالت قطاع
الكهرب�اء» ،مستدرك�ا ان االم�وال
«ذهب�ت يف مه�ب الري�ح واغلبه�ا
بجيوب الفاسدين برغم االمكانات

بغداد /الزوراء:
بحث وزير التخطيط ،خال�د بتال النجم،
مع رئيس هيأة األوراق املالية ،واقع سوق
األسهم ودورها يف معالجة األزمة املالية.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ،اطلع�ت علي�ه
«ال�زوراء» :ان «الوزي�ر التق�ى رئي�س
هي�أة األوراق املالي�ة ،ع�الء عبدالحسن
الساعدي ،وجرى خالل اللقاء ،بحث واقع
عم�ل الهي�أة ودوره�ا يف دع�م االقتصاد
الوطني يف ظل األزمة الراهنة ،والعمل عىل
تعديل قانونها ،بما ينسجم واهمية سوق

األوراق املالي�ة ،وت�داول األسه�م ،ودعم
الركات املتخصصة يف هذا املجال».
وأضاف البيان ان «اللقاء ش�هد مناقشة
ع�دد م�ن القضاي�ا املتعلق�ة ،بالواق�ع
االقتص�ادي ،وتوحي�د الجه�ود باتج�اه
ايج�اد الحل�ول واملعالج�ات لالزمة ،وفك
االختناق�ات ومعالجة املش�اكل البنيوية
التي يعاني منها االقتصاد العراقي».
وتاب�ع ان�ه «جرى خ�الل اللق�اء التأكيد
عىل متابعة مل�ف املساهمات الحكومية
يف الركات العام�ة املساهمة املختلطة،

التجارة تعلن ارتفاع الكميات املسوقة من احلنطة ملوسم 2020
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التج�ارة كمي�ة الحنط�ة
املسوقة ملوسم الحصاد الحايل . 2020
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت «ال�زوراء»
نسخة منه« :انه ومن�ذ انطالق التسويق
يف العري�ن م�ن نيسان املايض ش�هدت
الكمي�ات املسوق�ة تصاع�دا بالرغم من
الظروف االستثنائية الت�ي يمر بها البالد
واالج�راءات والوقائي�ة الت�ي اتخذته�ا
الحكومة من فرض الحظر الصحي للحد
من تفيش فريوس كورون�ا ،والصعوبات
الت�ي واجهته�ا الرك�ة ومالكاتن�ا
م�ن ج�راء ذل�ك ،حي�ث اع�دت خطته�ا
التسويقية وناقشتها واقرتها عرب الدائرة
االلكرتونية».
وأضاف انه «وبالرغم من انتهاء التسويق
يف محافظ�ات الجنوب والوس�ط وبغداد

بالكام�ل ،إال ان وت�رية التسويق تتصاعد
بشكل واضح يف محافظات ش�مال وغرب
الب�الد ،وخاص�ة يف صالح الدي�ن ونينوى
وكرك�وك واالنب�ار ،وب�إرشاف ميدان�ي
من وزي�ر التج�ارة عالء احم�د الجبوري
واملالكات املتقدمة املرفة عىل الحملة يف
محافظات البالد».
وأش�ار البي�ان اىل :ان «الرك�ة وع�رب
مواقعه�ا تسلم�ت اول الكمي�ة املسوق�ة
يف محافظ�ات الوس�ط والجن�وب والت�ي
تجاوزت املخطط البياني للمستلم املسوق
يف العام املايض».
وبين�ت ان «كمي�ات الحنط�ة بأنواعه�ا
واملسوق�ة لغاية السبت املايض من الشهر
الجاري تجاوزت الثالث مالين ونصف طن،
موزعة حنطة ناعم�ة درجة أوىل وحنطة
ناعمة درجة ثاني�ة (  )280,598.88طن

وحنطةدرج�ةثالث�ة()27,313ط�ن».
واستعرضت الوزارة يف بيانها ان «الكميات
التي تم تسويقها ليوم  20حزيران الجاري
من العام املايض  3مالين و 162الفا ً و78
طن�ا ً موزع�ة { }۲۸۱٤٥٤۹ط�ن حنط�ة
ناعم�ة درج�ه اوىل و{ }۳۲۸٥٤۷الف طن
حنطة ناعمة درج�ه ثانية وحنطة درجة
ثالثة { }۱۸۹۸۱طنا».
وأك�دت ان ه�ذه االرق�ام «تصاع�دت مع
مقارنته�ا م�ع االرق�ام التسويقي�ة لهذا
املوسم ،وهذا دلي�ل وبشائر خري للوصول
لالكتف�اء الذات�ي يف ظل الدع�م الحكومي
للمنت�ج الوطن�ي ،وب�إرشاف مبارش من
رئيس الوزراء وتوجيهاته بتسلم الحنطة
خ�ارج وداخ�ل الخط�ة التسويقية كون
البالد تحتاج لتلك الكميات بسبب الظروف
العلمية واملالية الحالية».

طالب بفتح باب الشكوى ضد سوء اخلدمة اليت تقدمها الشركات

مركز مراقبة اإلنرتنت“ :صدمة” وزارة االتصاالت ملهربي اإلنرتنت
خطوة باالجتاه الصحيح
الت�ي اطلقته�ا وزارة االتصاالت
لكشف ومكافحة تهريب سعات
االنرتن�ت يف محافظ�ات دي�اىل

والعائ�دات املالي�ة الهائل�ة الت�ي
ضاعت من دون معالجة  30%من
مشكالت القطاع الكهربائي».
وش�دد الفيي عىل رضورة التعاقد
مع رشكات عاملية رصينة ،ومنحها
فرص استثمار يف قط�اع الكهرباء
والطاق�ة «إلنه�اء ازم�ة ازلي�ة
مستديمة حلولها بسيطة» ،مشريا
اىل ان «مل�ف الكهرباء هو التحدي
االبرز واالهم طيلة السنوات املاضية
وهو مفتاح الحلول ملعالجة جميع
امللفات الخدمية االخرى».
واضاف» ان قطاع الكهرباء بحاجة
ملعالجة جذرية ملحطاتها وشبكاتها
املتهالكة واملتقادم�ة ،واعادة بناء
وتأهي�ل محط�ات التوزيع بشكل
تام».
وفشل�ت الحكوم�ات املتعاقب�ة يف
الع�راق من�ذ ع�ام  ٢٠٠٣يف ح�ل
مشكلة الكهرب�اء وتزويد السكان
به�ا ،ناهيك ع�ن تشغي�ل املصانع
وعجلة االنتاج ،برغم االموال الهائلة
التي رصفت لوزارة الكهرباء؛ فيما
يشري بعض املراقبن اىل ان املشكلة
سياسي�ة بالدرج�ة االوىل ،وتجري
ادامتها بحسب مصالح افراد ودول
اخرى بغرض عدم حلها ،واالنتفاع
من االموال املخصصة لها.

التخطيط وهيأة األوراق املالية تبحثان دور سوق األسهم يف معاجلة األزمة

بغداد /الزوراء:
كشف�ت وزارة االعم�ار واإلسكان والبلديات العامة ،ام�س االثنن ،ان رشكة
سعد العامة ،احدى تشكيالت الوزارة ،استأنفت تنفيذ اعمالها إلكمال تسليم
 ٥ابني�ة مدرسي�ة يف عم�وم املحافظات ،فض�ال عن مواصل�ة تنفيذ جرسي
الكرغولية والرستمية ببغداد وجرس املسيب يف محافظة بابل.
واك�د مدير ع�ام الركة ،صادق محمد :انه «من املؤم�ل انجاز ابنية مدارس
(محم�د الباق�ر) ع و(الصف�ا) يف محاف�ظ ذي ق�ار و(الط�رب والرتابي�ة) يف
محافظ�ة الديواني�ة و(الطالئ�ع) يف محافظة الب�رصة وتسليمه�ا اىل وزارة
الرتبي�ة خالل االش�هر القليلة القادم�ة» .واضاف ان «الركة ش�ارفت عىل
انجاز مروع جرس الكرغولية وهو مخصص لعبور مركبات الحمل كطريق
بدي�ل ع�ن الرستمية ،فيما تستم�ر الركة بإنشاء  ٣جس�ور مؤقتة لتأمن
استمرار حركة العجالت والناقالت بعد املبارشة بإعمار جرس الرستمية ،كما
تم استئناف تنفيذ امر الغيار لعقد تأهيل الجرس املسيب يف بابل».

بغداد /الزوراء:
اش�اد مرك�ز مراقب�ة اإلنرتنت،
امس االثن�ن ،بعمليات الصدمة
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ونينوى.
وق�ال املرك�ز يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نسخة منه :ان “وزارة

االتص�االت بدأت تضع خطواتها
ع�ىل الطريق الصحيح من خالل
عملية تستحق التقدير واالشادة
رغم طول انتظارها”.
مبينا أن “الوزارة مطالبة بفرض
هيبة الدولة ،كون بعض رشكات
اإلنرتن�ت وص�ل به�ا الح�ال إىل
تحدي الدولة يف تهريب السعات،
يف ح�ن ان تكلفة الحجم املهرب
من سعات اإلنرتن�ت يف السابق،
كان مايق�ارب  3.5مليون دوالر
شهرياً ،فقط ملحافظتن وأجزاء
من مناطق بغداد”.
واض�اف املرك�ز أن “وزارة
االتص�االت مطالب�ة بعملي�ات
مشابه�ة لباق�ي املحافظ�ات،
الت�ي يمر عن طريقه�ا “الكابل
الضوئي” ال�ذي يتعرض بشكل
دائم لعملية التهريب عند دخوله
م�ن املناف�ذ الحدودي�ة ،س�واء
الربية أو البحرية من خالل بوابة
النفاذ بتهريب شعريات منه”.

ودع�ا البيان وزارة االتصاالت اىل
“ع�دم التساه�ل م�ع الركات
واملهرب�ن الذين يقوم�ون بهذا
الفع�ل ،كونه�م يعمل�ون ض�د
مصلح�ة البلد ،كما يعملون عىل
تخريبه”.
وتابع املرك�ز أن “عىل الركات
املتعاق�دة م�ع وزارة االتصاالت
ب�أن تسل�ك الط�رق القانونية،
كما يجب ع�ىل وزارة االتصاالت
متابع�ة مل�ف تهري�ب سع�ات
اإلنرتنت مع الجه�ات االمنية يف
املحافظات ،كون أن التهريب يتم
بعد الحف�ر يف األرض ،مما يشري
إىل وجود تواط�ؤ من قبل بعض
املسؤولن املحلين يف املحافظات
التي تشهد علميات التهريب».
وطال�ب مركز مراقب�ة االنرتنت
وزارة االتص�االت بفت�ح ب�اب
الشك�وى ض�د س�وء الخدم�ة
التي تقدمه�ا الركات من اجل
متابعتها ومحاسبتها”.

وإمكانية االستفادة من هذه املساهمات
يف سد جانب من النفقات».
واش�ار اىل «الدع�وة إلع�ادة تقيي�م
املوج�ودات الخاص�ة بالرك�ات العامة
اململوك�ة للدول�ة ،به�دف الوق�وف ع�ىل
امكانات هذه الرك�ات ،ووضع اآلليات
املناسب�ة ،لتحويلها إىل رشك�ات رابحة».
مؤك�دا ً عىل «العمل ع�ىل تطوير الوسائل
واألسالي�ب املتبعة يف ت�داول األسهم ،بما
يسهم يف توسي�ع آفاقها ،ومساهمتها يف
دعم التنمية يف العراق».

ختصيص  100دومن يف “سبع البور”
إلنشاء مدينة سكنية وصناعية
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت محافظة بغداد ،امس االثنن ،عن تهيئة قطعة
ارض بمساحة  100دونم يف ناحية سبع البور لالغراض
الصناعية والسكنية بعد نقل النفايات منها اىل منطقة
النباعي ضم�ن جهودها للحفاظ ع�ىل البيئة ملواجهة
فاي�روس كورونا .وق�ال محافظ بغ�داد ،محمد جابر
العط�ا ،يف بيان اطلعت عليه «ال�زوراء» :ان محافظته
“ب�ارشت تنفي�ذ حمل�ة بناحي�ة سب�ع الب�ور لنق�ل
النفايات من ارض بمساحة اكثر من  100دونم كانت
تض�م االف االطن�ان من النفاي�ات اىل منطقة النباعي
ش�مايل بغداد” .وأض�اف العط�ا أن “مديري�ة بلديات
بغ�داد تجري حالي�ا مسح االرض وتعديله�ا وتهيئتها
لتخصيص مدينة صناعية عليها ،وبما يسهم بتشغيل
االيدي العاملة ،ولنق�ل الفعاليات الصناعية من املركز
اىل األطراف” .واشار املحافظ اىل “اعداد خطة تتضمن
تهيئة اراض بمساحات كبرية يف مناطق االطراف لبناء
مدن سكنية وصناعية بخدمات متكاملة عليها”.

افتتاح مستشفى األندلس التخصصي لألورام مزود بأحدث
املعدات من قبل جنرال إلكرتيك
تعم�ل «جن�رال إلكرتي�ك للرعاية الصحي�ة» ،عىل
تزوي�د معدات متط�ورة لتشخي�ص الرسطان بما
يف ذل�ك إنت�اج حل�ول التتب�ع اإلش�عاعي محلياً يف
«مستشف�ى األندلس التخصيص لألورام» يف بغداد،
أول مستشفى خاص مجه�ز بالكامل من نوعه يف
العراق وبالتعاون مع وزارة الصحة العراقية.
يعت�رب «مستشفى األندل�س التخصيص ل�ألورام»
م�ن منشآت الرعاية الصحية الرائدة يف العراق ،من
جانبة قال دكتور يارس صربي رؤوف عضو مجلس
اإلدارة « يتضمن املرك�ز ثمانية طوابق متخصصة
لتشخي�ص وع�الج األورام بم�ا يف ذل�ك العملي�ات
الجراحية و العالجات الكيماوية واإلش�عاع والطب
الن�ووي و باستخدام أحدث املع�دات التي طورتها
«جن�رال إلكرتي�ك للرعاي�ة الصحي�ة ورشك�ات
متخصص�ة أخ�رى .إن افتتاح املركز الي�وم والذي
يضم أول منظومة سايكلوترون حديثة إلنتاج املواد
اإلشعاعية لحلول التتبع اإلشعاعي الكافية لتغطية
احتياج�ات أجهزة التصوي�ر املقطع�ي باالنبعاث
البوزيرتوني/التصوي�ر املقطع�ي بالكمبيوت�ر
لتشخيص أم�راض الرسطان والقل�ب وغريها من
الحاالت العصيبة يف الع�راق .وسيساعد هذا املركز
يف اسرتاتيجي�ة الحكومة العراقي�ة يف توفري مراكز
بمواصفات عاملية لرعاية املرىض داخل العراق دون
الحاجة اىل السفر خارج العراق «.
كم�ا ت�زود «جن�رال إلكرتي�ك للرعاي�ة الصحية»
مجموع�ة واسعة من أنظمة التشخيص بما يف ذلك
التصوي�ر بالرن�ن املغناطي�ي وأجه�زة التصوير
املقطعي وكامريات أشعة (غاما) ومعدات التصوير
الشعاع�ي للث�دي وأجهزة قي�اس كثاف�ة العظام
ووحدة متطورة للتصوير باألمواج فوق الصوتية.
م�ن جانبه ق�ال دكتور ف�راس عطا مدي�ر جنرال

الكرتي�ك للرعاي�ة الصحي�ة يف الع�راق« :انطالق�اً
م�ن مكانته كأول مركز خ�اص لتشخيص األورام
وعالجه�ا يف العاصم�ة بغداد فإن ’مرك�ز األندلس
لعلوم األورام‘ سيضمن تسهيالت كبرية للمواطنن
العراقي�ن .وال ش�ك ب�أن التشخي�ص املبكر يعترب
ً
عنرصا ً
حاسم�ا يف معالجة الرسط�ان والعديد من
األمراض األخرى ،وبفضل املركز الجديد ،سيتمكن
املرىض من االستفادة من خدمات تشخيص عاملية
املست�وى دون الحاجة إىل السفر للخارج .وتعكس
هذه الراكة التزامنا الجاد واملستمر لتعزيز البنية
التحتي�ة للرعاي�ة الصحي�ة يف الع�راق ،واالرتق�اء
بخدم�ات التشخي�ص والحل�ول العالجي�ة املتاحة
نح�و آفاق جديدة من التمي�ز .وكلنا ثقة بأن توفر
أجه�زة السيكلوت�رون وأنظم�ة الطب اإلش�عاعي
الحديث�ة ستساه�م يف تلبي�ة الطل�ب املتنامي عىل
تقني�ات التتبع اإلش�عاعي وبالت�ايل ترسيع عملية
التشخي�ص وتعزي�ز كفاءته�ا وتحس�ن النتائج
املتاحة للمرىض».
وتتع�اون «جن�رال إلكرتي�ك للرعاي�ة الصحي�ة»
حالي�اً مع «مركز األندلس لعل�وم األورام» لتشغيل
املعدات الجديدة .كما سيخضع األطباء والخرباء يف
املستشف�ى إىل دورات تدريبي�ة متقدمة الستخدام
هذه األجهزة.

أصفر وأمحر
فايروس كورونا يضرب رئيس احتاد
القوس والسهم باقليم كردستان

بغداد /متابعة الزوراء
أعلنت اللجنة االوملبية يف اقليم كردستان عن اصابة رئيس اتحاد لعبة القوس والسهم يف االقليم
بفريوس كورونا.
وقالت ممثلية اللجنة يف السليمانية خالل بيان ،ان كاوة جمال رئيس اتحاد لعبة القوس والسهم
يف اقليم كردستان ،اصيب بفريوس كورونا.
وبينت ،ان جمال هو ثامن ريايض يف االقليم يصاب بفريوس كورونا املستجد.
وكان الوسـط العراقـي تعرض خالل عرشة أيام لفجيعتني بوفاة مـدرب نادي زاخو عيل هادي
وأحمد رايض متأثرين بإصابتهما بفريوس كورونا.
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فيريا :راضي حارب من اجل الكرة العراقية

الوزارة واالحتاد واالندية يعلقون نشاطاتهم ثالثة ايام حزنا على رحيل االسطورة
بغداد /متابعة الزوراء
وجه وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال دوائر الوزارة باعالن الحداد
الرسمي ملدة ثالثة ايام اعتبارا من
امس االثنني ترحما عىل وفاة نجم
الكرة العراقية احمد رايض بعد
اصابته بجائحة فايروس كورونا
املستجد.
وبني الوزير يف توجيه ،ان الحداد
الوزارة
نشاطات
سيشمل
واملؤسسات الرياضية التابعة لها
يف محافظات العراق كافة ،كما
طالب بتسمية مالعب وقاعات
باسماء املتوفني من الشباب
والرياضيني الذين وافتهم املنية
جراء الفايروس القاتل.
ووجه الوزير ايضا ً بطباعة صور
كبرية وتثبيتها يف اماكن محددة يف
جانبي الكرخ والرصافة لفقيدي
الكرة العراقية احمد رايض وعيل
هادي.
وقرّرت الهيأة التطبيعية لإلتحاد
العراقي لكرة القدم إعالن الحداد
ملدة ثالثة أيام ،وفا ًء وإكراما ً لروح
أسطورة الكرة العراقية أحمد
رايض ،الذي فارق الحياة متأثرا
بإصابته بفايروس كورونا الذي لم
يمهله طويالً.
التطبيعية
الهيأة
وتتقدم
بأعضائها ولجانها كافة بأحر
التعازي وأصدق املواساة لعائلة
الفقيد وللوسط الريايض ولكل
محبيه ،سائلني املوىل عز وجل أن
يتغمده بواسع رحمته ويدخله
فسيح جناته ،ويلهم أهله وذويه
ومحبيه الصرب والسلوان ،انه
سميع مجيب.
وأعلنت إدارات أندية الدوري املمتاز
تعطيل نشاطاتها لثالثة أيام
وإعالن الحداد عىل رحيل أسطورة

الكرة العراقية أحمد رايض.
وأصدرت األندية بيانا رسميا
موحدا جاء فيه« :ارتدت الحروف
السواد وطغى عىل الكلمات الحداد
وأثقلت التعابري وخيم الحزن عىل
املكان».
وتابع البيان« :هكذا يكون املشهد
عندما تكون الصدمة بحجم فراق
أسطورة وملهم وساحر القلوب
قبل املستديرة وداعا أمري الكرة
أحمد رايض».
واسرتسل« :بقلوب مؤمنة بقضاء
الله وقدره تنعى إدارت أندية
الدوري املمتاز رحيل نجم الكرة
العراقية أحمد رايض بعد رصاع مع
فريوس كورونا نسأل الله أن يتغمد
روحه الطيبة يف جنات الفردوس
وأن يلهمنا وجميع محبيه وأهله
الصرب والسلوان».
وكشف« :تعلن أندية الدوري
املمتاز الحداد ملدة  3أيام إكراما
لرحيل ساحر الكرة أحمد رايض
ونبتهل لله أن يشفي املصابني وأن
يرفع عن بلدنا رش الوباء والبالء
إنه سميع مجيب الدعاء».
واكد املدرب األسبق للمنتخب
الوطني العراقي لكرة القدم،
الربازييل جورفان فيريا ،ان احمد
رايض حارب من اجل الكرة
العراقية.
وقال فيريا يف مقطع فيديو نرشه
موقع اتحاد الكرة ،إن «اليوم
حزين جدا ..خرسنا شخصا مهما
يف الكرة العراقية وبلد العراق ..هو
علم من أعالم العراق ،كان شخصا
يمثل الحب والشغف للعراق ،شارك
يف جميع املسابقات ..حتى عندما
اعتزل ،استمر يحارب من اجل
الكرة العراقية ..نشعر بالحزن يف
قلوبنا».

عناد عبد  :ادارة امانة بغداد جتاهلتين
واعول على درجال لتغيري واقع رياضتنا

وأضاف ان «عيل هادي ،ايضا ،علم
من أعالم العراق يف الوطن العربي
والدول األخرى ،اقدم كل التعازي
اىل الشعب العراقي واىل عائلة
الكابتن احمد رايض ،ارقد بسالم
سوف نصيل من أجلك».
وأعلنت دائرة الفنون العامة يف
وزارة الثقافة عن توجيه وزير
الثقافة حسن ناظم بانشاء
تمثالني للراحلني أحمد رايض

وعيل هادي اللذين توفيا بفايروس
كورونا.
وقالت دائرة الفنون إن «وزير
الثقافة والسياحة واآلثار حسن
ناظم وجه دائرة الفنون العامة
بتنفيذ تمثالني نصفيني للراحلني
احمد رايض وعيل هادي تقديرا ً ملا
قدموه للعراق من إنجازات كروية
عىل مدى عقود من الزمن».
وأضاف أن «الوزير وجه مدير

عام دائرة الفنون العامة عيل
عويد العبادي بالتنسيق مع وزارة
الشباب والرياضة واتحاد كرة
القدم الختيار مكان التمثالني».
وتلقت ارسة االتحاد العربي
للصحافة الرياضية بكثري من
الحزن وااليس نبأ وفاة اسطورة
الكرة العراقية النجم الغايل املرحوم
احمد رايض الذي وافاه االجل بعد
مسرية رياضية حافلة قدم من

خاللها الكثري من الجهد والعطاء
وااليثار لكرة القدم العراقية
والعربية ..وكان مثاال للنجم املميز
فنا واداء وخلقا..
ان االتحاد العربي الذي يشاطر
ارسة كرة القدم العراقية التي
هزها النبأ واصابها بالحزن
ولوعة فراق نجم النجوم ..لتتقدم
من اهله وارسته الكريمة وكل
املحبني يف العراق والوطن العربي

بأحر مشاعر املواساة لرتجوا الله
ان يتغمد فقيد الرياضة العربية
بواسع رحمته ورضوانه وان
يسكنه الجنة ويسبغ علبه رحمته
الواسعة انه نعم املويل ونعم
النصري..
نشاطركم با اهل الرياضة يف
العراق احزانكم ونرجو الله ان
يتقبله يف واسع جناته ...انا لله
وانا اليه راجعون.
وقدم اتحاد املرأة الدويل لكرة القدم
(ويفا) تعازيه إىل الشعب العراقي
واألرسة الرياضية وعائلة الراحل
أحمد رايض بوفاة اسطورة كرة
القدم العراقية ونجم املالعب يف
الساحات الدولية.
وقالت املتحدثة الرسمية باسم
«ويفا» ،ديما السائح إن «فقدان
العراق واألمة العربية نجما رياضيا
وفارسا عرفته مالعب كرة القدم
وساحات العالم وهو يرفع اسم
وطنه العراق عاليا ،يعد خسارة
فادحة ال تعوض».
واضافت السائح ان «اتحاد املرأة
الدويل لكرة القدم (ويفا) يدرس
بعناية مقرتح اقامة بطولة دولية
يف الوقت القريب املالئم تحمل اسم
الفقيد الكبري تخليدا واعتزازا بما
قدمه اسطورة الكرة العراقية من
إبداع وتميز والتزام عال بأخالقيات
كرة القدم وروحه الرياضية
العالية».
واعلن مركز االعالم الرقمي عن ان
هاشتاك احمد رايض تصدر ترند
بعض الدولة العربية بعد انتشار
خرب وفاته بفايروس #كورونا .
واكد املركز ان هاشتاك #احمد_
رايض تصدر ترند قطر واالردن
بحوايل  55الف تغريدة ،كما ظهر
اسم الكابتن الراحل يف ترند اململكة

العربية السعودية ب 99الف
تغريدة .
واشار املركز اىل تصدر نفس
الهاشتاك ترند العراق صباحا
باكثر من  100الف تغريدة ،ليظهر
بعد ذلك هاشتاك اخر هو #احمد_
رايض_يف_ذمه_الله.
والهيئات
الفاعليات
ونعت
الرياضية األردنية نجم الكرة
السابق أحمد رايض الذي انتقل
إىل رحمة الله تعاىل بعد اصابته
بفريوس كورونا.
ونعى أمني عام اللجنة األوملبية
األردنية ،نارص املجايل ،النجم
رايض ،داعيا الله عز وجل أن
يتغمده بواسع رحمته.
كما نعت عدد من األندية؛ منها
الفيصيل والوحدات والرمثا النجم
املحبوب ،مستذكرة مناقبه
والخدمات التي قدمها للكرتني
العراقية والعربية.
ونرش نجوم الكرة األردنية عبارات
التعزية عىل صفحاتهم يف مواقع
التواصل االجتماعي ،مستذكرين
مناقب الفقيد.
وعرب عدد كبري من نجوم كرة
القدم األردنية املحليني واملعتزلني،
عن حزنهم لوفاة رايض املعروف
بروحه الرياضية العالية ودماثة
خلقه يف امللعب وخارجه.
واشاد نجم الكرة األردنية املعتزل
عارف حسني بمناقب أحمد رايض
الذي انتقل إىل رحمة الله تعاىل
بسبب فريوس كورونا.
أما النجم املعتزل ،حاتم عقل،
فاعترب أن الرياضة العراقية
والعربية خرست شخصية رياضية
محرتمة لها صوالت وجوالت يف
عالم كرة القدم العربية ،معربا عن
حزنه لهذا الخرب.

فرانس بطرس :اشعر باحلماس مع املنتخب ومل اتل َق عروضا للعب يف اهلند
بغداد /امري رسول
اكد العب املنتخب الوطني بكرة القدم
ونادي فيبورغ الدنماركي فرانس
بطرس أشعر بالفخر والحماس يف كل
مرة ألعب فيها مع املنتخب الوطني
وإنه لرشف كبري أن أمثل العراق.
وقال بطرس سأقدم كل ما بوسعي يف
امللعب مناجل رسم البسمة عىل وجود
الشعب العراقي وأعلم أن بدايتي يف

املنتخب الوطني لم تكن كما خططت
لكن تأثر مستواي بسبب اإلصابات
واآلن أنا الئق تماما وأتمنى أن أكون
جز ًءا من املنتخب يف املرحلة القادمة
موضحا ان جميع االخبار التي
انترشت بشأن العروض التي تلقيتها
من الدوري الهندي او العراقي هي
غري صحيحة تماما و انا ملتزم بعقد
ملدة عامني مع النادي الدنماركي الذي

العب يف صفوفه.
وبني ان الالعبني العراقيون يمتلكون
الكثري من املواهب واإلمكانات للعب
يف أوروبا و لكن من الصعب التأقلم يف
أوربا برسعة بسبب اختالف الثقافات
وأساليب اللعب مشريا اىل ان املدرب
السلوفيني كاتانيش كان من الداعمني
يل و كان عىل تواصل معي طوال فرتة
أصابتي.

رحياوي :ال تغيريات على كتيبة السفانة يف املوسم املقبل
بغداد /هشام عيل
اكد الالعب الدويل السابق عدنان عبد انه لم يبتعد عن الوسط
الريايض بإرادته وانما ادارة امانة بغداد تجاهلته ولم تنصف
تاريخ الالعبني عناد عبد وغانم عريبي.
واوضح عبد ان رابطة الالعبني الدوليني هشة ولم تنصف
تاريخ الالعبني العراقيني ولو منح جيل  1986فرصة تدريبية
او ادارية لتغري حال كرة القدم يف العراق انا مهمش يف العراق
واعمل كسائق اجرة والريايض العراقي مهمش ولو كانت
جنسيتي غري عراقية لكان وضعي مختلف وزمالئي الالعبني
السابقني لم يتواصلوا معي عدا البعض القليل منهم مبينا
ان عدنان درجال رجل نزيه وانتظر منه الكثري لتغري واقع
الرياضة العراقية و قانون الرواد الخاص بوزارة الشباب
والرياضة مجحف جدا.
وتابع ان سبعة العبني من نادي امانة بغداد مثلوا املنتخب
الوطني يف نهائيات كأس العالم عام  1986وان الغرور
والتعايل احد االسباب الرئيسية وراء عدم تإهلنا اىل نهائيات
كأس العالم للمرة الثانية مؤكدا ان االتحاد العربي لكرة القدم
كافأني بسيارة ولم استلمها لحد االن بعد حصويل عىل لقب
الهداف عام .1985
وزاد انه لم يحرض تدريبات املنتخب الوطني تحت قيادة
املدرب الراحل عمو بابا بسبب خشيته من النجوم وان املدرب
حازم جسام صاحب الفضل االكرب عىل نجومية عناد عبد.

بغداد /متابعة الزوراء
اكد الكادر التدريبي لنادي امليناء الريايض ،أنه لن يجري أي
تغيريات عىل تشكيلة الفريق الكروي يف املوسم املقبل.
وقال مساعد مدرب الفريق عمار ريحاوي إن “تشكيلة فريق
امليناء لن يطرأ عليها أي تغيري يف املوسم املقبل وذلك للحفاظ
عىل االستقرار واالنسجام الذي شهده الفريق يف الفرتة

النجم الذي هوى

د.موفق عبد الوهاب

األخرية”.
وأضاف املدرب املساعد ،ان “االستقرار عىل التشكيلة
األساسية للفريق مطلب كل مدرب ونعمل عىل تطعيم الفريق
ببعض األسماء الجديدة”.
يذكر ان الدوري املمتاز من املقرر ان ينطلق خالل شهر أيلول
املقبل.

هو رثاء وتأبني حتى ولو بعد حني،
نعم هو كذلك عىل وفق ما أراه بتواضع
كبري ،إذ لم أصدق وأنا أتلقى مكاملة
هاتفية الساعة الثامنة صباحا ً يوم
أمس من زميل يل وبعدها رسالتني
من زميلتني إحداهما من جريدة الرأي
األردنية يستفهمون عن مدى صحة
خرب وفاة نجم الكرة العراقية الالعب
الدويل السابق أحمد رايض ،وما زلت
حتى لحظة كتابة هذه الكلمات التي
أحاول فيها أن أستجمع قواي ألكتب
شيئا ً يستحق بحق إنسان له من املكانة
واملنزلة يف قلبي ما ال أستطيع أن أصفه
عرب كل السطور التي سأكتبها وتجود
بها قريحتي كونه أكرب من كل الكلمات.
وح ِز ُ
ُف ُ
جعت َ
نت بخرب وفاته ورحيله،
وتقطر قلبي دما ً وأنا أشاهد صورة
النجم الراحل وهي تمأل صفحات مواقع
التواصل اإلجتماعي وتتصدر صفحات
كل األصدقاء واألقرباء واألساتذة
والزمالء ،الكل يف العراق ،عربيا ،آسيوياً،

دوليا ً حزينون ومفجوعون ،ماذا أقول
بعد أن سمعت الخرب املحزن والفاجع،
عادت بي األيام ورجعت بي السنني مع
الفقيد الراحل أعىل الله منزلته إىل أكثر
من  25عامً ا ،رشيط الذكريات والصور
مر رسيعا ً كما هو القدر الذي لم يمهله
طويالً يف معاناته مع املرض ،ماذا أكتب
عنه وماذا أقول إذ كرمه الله وزين ُه
بحسن الخلق وجمال األدب ،فهو أينما
ذهب أو حل وإرتحل زينة املجالس بأدبه
وحسن إنصاته إذا سكت ،وحديثه إذا
تكلم ،كان غفرالله له متعدد املواهب،
محبو ًبا من جميع األوساط ،ال يبخل
باملعلومة عىل أي إِنسان ،كريم النفس،
ريا ال متك ً
متواض ًعا ،كب ً
ربا ،فصيح
العبارة واضح الكلمة ،لطيف املعرش ال
يحب املشاحنات وال املناكفات لقد برأه
الله من عيوب الكثري من البرش ،أيها
السادة ،أيتها السيدات لقد هوى النجم
الساطع ،وإندك الجبل األشم  ،وطوى
نورس الكرة الساحر آخر صفحة من

صفحات حياته ،ولن ترشق شمس
املتعة مرة أخرى وهو يداعب الكرة
ويلدغها يف مرمى الخصم واملنافس،
نعم لقد غابت الشمس املرشقة ،وترجل
الفارس عن صهوة جواده ،ورحلت روح
أحمد رايض إىل عليني و وارى جسده
الثرى ،وستبقى ذكراه خالدة وسيبقى
حارضا ً بيننا بأعماله الخريية وإنسانيته
التي لن أستطيع وصفها ،لقد رحل
ساحر الكرة وهو يف قلب املعركة مع
جائحة كورونا ،لم يطو الرشاع ،بل ظل
يصارع األمواج حتى األنفاس األخرية
ليسلم روحه إىل سيد الخلق واملخلوقات
جميعاً ،ومن يعرفه عن كثب يعلم يقينا
أنه إنسان رقيق القلب  ،قريب الدمعة،
نقي الرسيرة ،صايف الروح  ،حلو املعرش،
كريم الخلق ،باسم الثغر ،عذب الحديث
 ،رسيع النكتة ،بسيطا متواضعا،
هينا ً ليناً ،بعيدا عن التكلف والتعقيد
والتظاهر واإلدعاء ،تسبق العربة إىل
عينيه إذا سمع أو رأى موقفا إنسانياً،

ويهتز خشوعا ً وتأثراً ،إذا ذكر الله والدار
اآلخرة ،ال يحسد وال يحقد ،يكره الظلم
والتسلط.
أبا هيا األخ والصديق الحبيب لقد فقدناك
ونحن أحوج ما نكون إليك ،فقدك
العراق ،ورياضة العراق ،كنا نعول عليك
لتأخذ مكانك الحقيقي يف زمن اإلصالح
لكي تصول وتجول مدافعا عن الحق يف
مواجهة الباطل ،وها نحن اليوم ال نجد
كلمات يف روعة بيانك نودعك بها ،وكل
ما نقوله لك إن العني لتدمع ،وإن القلب
ليحزن ،ولن نقول إال ما يرىض الله ،وإنا
لله وإنا إليه راجعون .
اللهم اغفر لـ أبي هيا وإرحمه
وأسكنه الفردوس األعىل ،وتقبله مع
عبادك املخلصني ،واحرشه مع الذين
أنعمت عليهم من النبيني والصديقني
والشهداء والصالحني ،وأجرنا يف
مصيبتنا فيه ،واخلفنا فيه خرياً ،اللهم
ال تحرمنا أجره ،وال تفتنا بعده ،
واغفر لنا وله.
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تعادل أبيض يف ديربي املريسيسايد وتشيلسي يتجاوز عقبة أستون فيال
تع�ادل ليفرب�ول ومضيف�ه إيفرت�ون بال
أه�داف ضم�ن األس�بوع الثالث�ن م�ن
مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وهذه املب�اراة األوىل للفريق�ن منذ توقف
املس�ابقة لقرابة ثالثة أشهر عقب انتشار
فريوس كورونا.
وطغى طابع التحف�ظ والحذر عىل اللقاء
باملجمل مع تحس�ن إيفرتون كثريا ً يف آخر
ربع س�اعة ،إذ عان�ده الح�ظ يف الوصول
ملرمى ليفربول يف مناسبتن ( 80و.)82
وصار رصيد ليفربول  83نقطة يف الصدارة
مبتع�دا ً بف�ارق  23نقطة عن مانشس�ر
س�يتي الوصيف م�ع مباراة أق�ل لألخري،
بينما قفز إيفرت�ون مرتبة واحدة وأصبح
باملرك�ز الثاني عرش بف�ارق األهداف عن
نيوكاسل (مع  38نقطة لكل منهما).
وترك األملان�ي يورغن كل�وب نجم الفريق
األول املرصي محمد صالح عىل دكة البدالء
طوال املباراة رغم غياب الحلول الهجومية
عن الريدز.
وقلب تشيليس تأخره بهدف أمام مضيفه
أس�تون فيال إىل ف�وز  2-1ليع�زز رصيده
يف املرك�ز الرابع ويبقي منافس�ه يف دائرة
خطر الهبوط.
وس�جّ ل كورتن�ي ه�اوس ( )43ألس�تون
في�ال ،واألمريكي كريس�تيان بوليس�يتش
( ،)60والفرن�يس أوليفي�ه ج�ريو ()62
لتشيليس.
ورف�ع تش�يليس رصي�ده إىل  51نقط�ة
محصن�ا ً مرك�زه الرابع املؤه�ل إىل دوري
األبطال يف املوسم املقبل.
يف املقاب�ل ،من�ي أس�تون في�ال بخس�ارة
جديدة ما وضعه أمام مهمة صعبة للبقاء
يف ال�دوري املمت�از بعد أن توق�ف رصيده
عند  26نقطة يف املركز التاس�ع عرش قبل

األخري ،علما ً أنه اس�تهل عودة منافس�ات
الدوري املمتاز بتعادل س�لبي مع شيفيلد
يونايت�د يف مب�اراة مؤجل�ة م�ن املرحل�ة
الثامنة والعرشين األربعاء املايض.
افتتح أس�تون فيال التس�جيل بعد تمريرة
متقن�ة م�ن الربازي�يل دوغ�الس لويز إىل
داخ�ل املنطقة لهاوس فس�ددها لرتد له
من الحارس اإلس�باني كيبا أريس�اباالغا
ليتابعها يف الشباك (.)43
ودوّن املداف�ع البالغ من العم�ر  24عاماً،
اس�مه للمرة األوىل يف الئحة هدايف الدوري
املمت�از ،بتس�جيله هدف�ه األول خالل 13

مباراة ش�ارك فيه�ا مع فريقه ،بحس�ب
موقع “أوبتا” لالحصاءات الرياضية.
لكن تش�يليس رد بق�وة ويف مدى دقيقتن
أوالً عرب االحتياطي بوليسيتش يف الدقيقة
 60من تس�ديدة من داخل منطقة الجزاء
يف سقف مرمى الحارس النروجي أورجان
نايالن�دن ثم أض�اف جريو اله�دف الثاني
لتش�يليس بع�د أقل م�ن دقيقت�ن بعد أن
وصلته الك�رة من قائد الفريق اإلس�باني
سيزار أس�بيليكويتا ،فروضها والتف عىل
نفس�ه وس�ددها ارتطمت بأح�د مدافعي
أستون فيال خادعة الحارس نايالند (.)62

ووج�ه نيوكاس�ل يونايت�د رضب�ة قوية
ألحالم شيفيلد يونايتد للمشاركة يف دوري
أبطال أوروبا املوس�م املقب�ل بفوزه عليه
3صفر ضمن املرحلة الثالثن من الدورياإلنكليزي املمتاز.
وسجّ ل الفرنيس آالن سانت-ماكسيم ()55
واالسكتلندي مات ريتيش ( )69والربازييل
جويلينتون ( )78أهداف املباراة.
وفش�ل ش�يفيلد بالت�ايل يف انت�زاع املركز
الخام�س م�ن مانشس�ر يونايت�د بعدما
تجمّ�د رصي�ده عن�د  44نقط�ة يف املركز
السابع.

يف املقاب�ل ،خطا نيوكاس�ل خط�وة كبرية
نح�و البقاء يف الدرجة املمتازة بعد أن رفع
رصي�ده إىل  38نقطة يف املركز الثاني عرش
مؤقتا ً.
وقدم شيفيلد يف الفرة التي سبقت تعليق
البطول�ة يف آذار/م�ارس امل�ايض بس�بب
انتش�ار وب�اء ف�ريوس كورونا املس�تجد،
أداء مميزاً ،إذ لم يخرس س�وى سبع مرات
ضم�ن  29مرحل�ة س�ابقة بع�د صعوده
مطلع املوسم الحايل من الدرجة األوىل.
وكان�ت نقط�ة التح�ول يف املب�اراة ط�رد
مدافع شيفيلد اإليرلندي جون ايغان لنيله
البطاق�ة الصفراء الثاني�ة يف الدقيقة ،50
بعد إن�ذار أول يف الدقيقة  31من الش�وط
األول ،إذ اس�تغل نيوكاسل النقص العددي
يف صفوفه ليدك ش�باكه بثالثية علما ً بأن
شيفيلد يعد صاحب ثاني أفضل خط دفاع
يف البطولة.
واس�تهل س�ان ماكس�يم أه�داف فريقه
مس�تغالً خطأ دفاعيا ً م�ن اإليرلندي إيندا
ستيفنس ليسدد كرة قوية ارتطمت بساق
الحارس دين هندرس�ون وتابعت طريقها
إىل املرمى (.)55
ومن خطأ مش�رك بن الدف�اع والحارس
رف�ع ريت�يش النتيج�ة إىل 2-صف�ر ،بعد
تسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء
(.)69
وحس�م جويلينتون فوز فريقه  78عندما
تابع الكرة من مس�افة قريبة بعد تمريرة
عرضي�ة من زميل�ه الباراغويان�ي ميغيل
أنخيل املريون.
وكان شيفيلد اس�تأنف منافسات الدوري
املمتاز يف املباراة املؤجلة من املرحلة الثامنة
والعرشين مع مضيفه أس�تون فيال والتي
انتهت بالتعادل السلبي األربعاء املايض.
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ماروتا :الوتارو مل يطلب الرحيل

أكد بيبي ماروتا ،املدير التنفيذي إلنر ميالن ،أن الوتارو مارتينيز
مهاجم الفريق ،لم يطلب الرحيل عن صفوف النرياتزوري ،رغم
رغبة أندية عديدة يف التعاقد معه.
ويعد الوتارو أحد أبرز أولويات برش�لونة ،يف املريكاتو الصيفي
املقبل.
وع�ن النج�م األرجنتيني ،ق�ال ماروت�ا يف ترصيحات لش�بكة
“سكاي س�بورتس إيطاليا”“ :الوتارو مارتينيز محور اهتمام
األندية األخرى يف سوق االنتقاالت ،والجميع يعرف ذلك”.
وأض�اف“ :إنه يتمت�ع بجودة هائلة ،وهن�اك العديد من األندية
التي ترغ�ب يف التفاوض معنا من أجله ..لك�ن ليس لدى اإلنر
أي نية لبيع أفضل العبيه ،لذلك إذا لم يعرب الالعب عن رغبته يف
الرحيل ،سنتمسك به بشدة”.
واختت�م“ :كانت هناك فرة إيقاف للنش�اط الريايض ملدة ثالثة
ش�هور ،لذلك يج�ب تقييمه عىل ما فعله طوال املوس�م ،وليس
فقط عىل ما قدمه يف نصف نهائي كأس إيطاليا أمام نابويل”.

أوليفر كان عن ساني :جيب توخي احلذر

ريال مدريد ينجو من كمني سوسييداد ويتصدر الليغا
تصدر ريال مدريد ترتيب الدوري اإلسباني
لكرة القدم عقب فوزه عىل حساب مضيفه
ري�ال سوس�ييداد  2-1ضم�ن منافس�ات
الجولة .30
وس�جل كل من س�ريجيو راموس ( 50من
ركلة ج�زاء) والفرنيس كريم بنزيمة ()70
ثنائي�ة الفري�ق امللك�ي فيم�ا دوّن ميكيل
مورين�و ه�دف أصح�اب األرض الوحيد يف
الدقيقة .83
ورف�ع بنزيم�ة رصي�ده إىل  17هدف�ا ً هذا
املوس�م متخلفا ً بفارق  4أه�داف عن نجم
برشلونة األرجنتيني ليونيل مييس متصدر
ترتيب الهدافن.
وع�اد ريال مدري�د إىل ص�دارة الليغا ب�65
نقط�ة وبف�ارق املواجهات املب�ارشة أمام

وصيفه برشلونة.
ويتف�وق ريال مدريد عىل برش�لونة بفارق
املواجه�ات املبارشة إذ تغلب عىل منافس�ه
2صفر يف األول م�ن آذار/مارس إيابا ً بعدأن تع�ادال ذهابا س�لبا ً يف  18كانون األول/
ديسمرب .2019
ول�م يف�ز ريال سوس�ييداد منذ اس�تئناف
ال�دوري ،حيث تعادل مع أوساس�ونا 1-1
وخ�رس أم�ام أالفيس صف�ر .-2أم�ا ريال
مدري�د فحق�ق ف�وزه الثال�ث توالي�ا ً بعد
انتصاري�ه ع�ىل إيب�ار  3-1وعىل فالنس�يا
3صفر.وتغل�ب فالنس�يا ع�ىل ضيفه أوساس�ونا
بهدف�ن نظيف�ن ضمن األس�بوع الثالثن
من مس�ابقة الدوري اإلسباني ليقرب من

كلوب :من املستحيل معادلة إجناز مانشسرت يونايتد

ق�ال األملاني يورغن كل�وب مدرب ليفرب�ول متصدر ال�دوري اإلنكليزي
املمت�از والذي أصبح عىل أعتاب التتويج باللق�ب للمرة األوىل منذ ثالثية
عام�اً ،أنه من املس�تحيل حالي�ا ً أن ينجح لفريب�ول أو أي فريق آخر من
معادلة إنجاز مانشس�ر يونايتد يف الحقبة التي س�يطر فيها تماما ً عىل
ك�رة الق�دم اإلنكليزي�ة والتي توج بها ب�� 13لقبا ً ما ب�ن عامي 1992
و.2013
وأوض�ح كلوب وجهة نظره قائالً“ :ألك�ون أميناً ،من الصعب تكرار ذلك
لقد كانت تش�كيلة يونايت�د رائعة وكانت تمثل مزيج�ا ً مذهالً ملجموعة

متمي�زة م�ن الالعبن يلعب�ون تحت قيادة مدرب اس�تثنائي هو الس�ري
أليكس فريغسون”.
واس�تطرد كل�وب“ :كان�ت البدائ�ل دائم�ة متاح�ة وجيدة أمام الس�ري
فريغس�ون ،وكان هن�اك الدع�م امل�ايل أيضاً ،مم�ا جعل الركيب�ة كلها
متميزة واستثنائية ،ألكون واضحا ً نحن أيضا ً نمتلك اإلمكانيات
ولكن الزال أمامنا عمل ش�اق وطويل لنصل إىل نفس إنجاز
يونايتد يف الحقبة املايض”.
ول�م يف�ت كلوب الحديث ع�ن منافس�يه الحالين يف
البطولة ،حيث أوضح أن تش�يليس يق�وم بكثري من
الصفقات املتميزة وأيضا ً مانشسر يونايتد ،مؤكدا ً
أن الجميع س�يكون له ردة فع�ل قوية من أجل
معاودة املنافسة بقوة عىل اللقب.
وأش�ار كل�وب يف نهاية حديثه إىل املس�توى
الذي ظه�ر عليه مانشس�ر س�يتي أمام
أرس�نال عندم�ا تمك�ن من الف�وز عليه
عودة
بثالث�ة أه�داف دون رد يف مس�تهل
م�ن
الربيمريلي�غ بع�د توق�ف دام ألكث�ر
قا ل :
 3أش�هر بس�بب جائح�ة كورون�ا إذ
م�ع
“عندما شاهدت مباراة مانشسر سيتي
أرس�نال تس�اءلت كيف تمكنا من التقدم
عليهم بفارق  22نقطة؟!”.

إريكسن :كونيت حمق واخلصوم خيشون ثنائي إنرت
ش�دد الدنماركي كريس�تيان إريكسن،
نجم وس�ط إنر ميالن ،عىل أن فريقه ال
زال يف سباق التتويج بلقب اإلسكوديتو،
بالرغم من االبتعاد عن الصدارة بفارق 6
نقاط.وفاز النرياتزوري عىل سامبدوريا
بنتيج�ة ( ،)2-1يف املب�اراة املؤجلة من
الجولة  ،25ليقلص إنر فارق النقاط إىل
 6مع املتصدر يوفنتوس.
وق�ال إريكس�ن يف ترصيح�ات لش�بكة

“س�كاي س�بورت إيطالي�ا”“ :هديف يف
ناب�ويل كان رضب�ة ح�ظ ،أن�ا أتحس�ن
وس�عيد بكيفية سري األمور يف إنر حتى
اآلن”.
وأض�اف“ :ق�رار انضمامي لإلن�ر؟ أنا
راض عن�ه ،لق�د تلقي�ت ترحي ًب�ا حارًا
ٍ
عندم�ا وصلت ،األمور تتحس�ن بش�كل
أفضل ،وأنا حزين قليالً ألن اللعب بدون
جماه�ري أقل جماالً ،لكني أحب العقلية

التي وجدتها هنا ،وأنا سعيد
باختياري”.
وتاب�ع“ :لق�د تغ�ري مكان�ي يف
ً
قلي�ال ،ووجدت مس�احة أكرب يف
امللعب
الشوط األول ،بينما تغري األمر يف الشوط
الثاني ،بعدما غري سامبدوريا نهجه”.
واعترب إريكسن أن إنر ميالن ما يزال يف
سباق التتويج باللقب ،بالرغم من فارق
الست نقاط عن املتصدر.
ويف ترصيح�ات لقن�اة اإلن�ر ،أوض�ح
إريكس�ن“ :هناك مساحة كبرية يل اآلن،
الخصوم خائفون من لوكاكو والوتارو
وال يتعن عيل سوى صناعة األهداف
لهم”.
وحول ترصيح�ات مدرب�ه كونتي
ومطالبته بتس�جيل األهداف ،قال
كريس�تيان“ :إن�ه عىل ح�ق ،كان
بإمكاني تس�جيل هدف�ن الليلة،
أن�ا س�عيد بالهدف ال�ذي صنعته
للوكاك�و ،لك�ن من الواض�ح أنه
يجب أن أتحس�ن ً
أيضا يف التسديد
عىل املرمى”.

املراكز املؤهلة إىل الدوري األوروبي (يوروبا
ليغ).
وافتتح املهاجم الربتغايل غونسالو غيديش
التس�جيل بع�د م�رور  12دقيق�ة قب�ل أن
يضي�ف رودريغو الثان�ي ( )35علم�ا ً ّ
بأن
األخري س�جل هدفا ً بعد م�رور ثالث دقائق
لكنه ألغي.
وهذا الهدف األول لغيديش مع فالنسيا هذا
املوسم يف جميع املسابقات.
وكان فالنسيا ش�ارك هذا املوسم يف دوري
أبطال أوروبا وخرج من ثمن النهائي.
ورف�ع فالنس�يا رصي�ده إىل  46نقط�ة يف
املركز الثام�ن متخلفا ً بفارق نقطة واحدة
ع�ن كل من ريال سوس�ييداد ال�ذي يلتقي
ريال مدريد حالياً ،وفياريال.

طالب األملاني أوليفر كان ،الحارس األس�طوري لبايرن ميونيخ،
عض�و مجل�س إدارة الن�ادي ،بتوخي الحذر بش�أن ملف انتقال
لريوي س�اني من مانشس�ر س�يتي إىل الفريق البافاري ،خالل
املريكاتو الصيفي املقبل.
وكان بيب جوارديوال ،املدير الفني ملانشس�ر س�يتي ،قد رصح
مؤخ�را بأن س�اني ال يريد تمديد عقده ،ويعت�زم مغادرة النادي
اإلنجليزي بعد نهاية املوسم الجاري.
ويبدو أن بايرن ميونيخ هو املرشح األوفر ً
حظا ،للظفر بخدمات
الالعب األملاني.
وم�ع ذل�ك ،ق�ال أوليف�ر كان ،يف ترصيح�ات نقله�ا موق�ع
“ ”le10sportالفرنيس“ :ال يزال لديه (س�اني) موس�م يف عقده
م�ع مانشس�ر س�يتي ،وليس هن�اك يشء آخر يمك�ن أن يقال
عنه”.وأضاف“ :س�نتحدث بعد ذل�ك عن االنتق�االت والتزامات
الالعبن ،إذا ُحسمت بالفعل ..عليك التعامل بحذر شديد ،خاصة
م�ن الناحية االقتصادي�ة ،ألن األزمة (املالية) قد تمتد للموس�م
املقبل”.

فان دايك :سعداء بنقطة الديربي
شدد الهولندي فريجيل فان دايك ،مدافع ليفربول،
عىل أن فريق�ه كان يعلم بأنه س�يواجه صعوبات
أم�ام إيفرت�ون يف ديربي املريسيس�ايد الذي انتهى
بالتعادل الس�لبي ،يف منافسات الجولة  30من عمر
ال�دوري اإلنجليزي.وقال فان دايك يف ترصيحات
لشبكة “سكاي س�بورتس” الربيطانية:
“لقد كانت مباراة قوية من الجانبن،
الفريق�ان رضب�ا القائ�م ،لك�ن يف

لحظ�ات معين�ة احتفظن�ا بالك�رة دون إيجاد الفرصة املناس�بة
للتس�جيل”.وأضاف“ :وم�ع ذل�ك ،نح�ن س�عداء بالنقط�ة التي
حصلن�ا عليها ،والتي هي خطوة أخرى نحو تحقيق هدفنا بالفوز
بالربيمريليج”.واختت�م“ :إيفرتون ليس س�يئا يف الدفاع ،لقد كان
محكما ومتماس�كا ،وهذا ما تتوقعه من فريق أنش�يلوتي ،مباراة
قوي�ة للغاية”.ويتصدر ليفربول جدول ترتي�ب الدوري اإلنجليزي
برصيد  83نقطة ،بفارق  23نقطة عن أقرب مالحقيه مانشس�ر
سيتي (.)60

اهلالل يدرس املشاركة يف بطولة جتريبية
تدرس إدارة الهالل ،املشاركة يف بطولة تجريبية ستنظمها
إحدى الرشكات الرياضية يف الطائف ،خالل فرة معسكر
فريقها األول يف تموز/يوليو املقبل ،اس�تعدا ًدا الستئناف
منافس�ات ال�دوري الس�عودي للمحرفن.وأش�ارت
ً
نق�ال عن مص�ادر خاصة لم
صحيف�ة “الرياضي�ة”
تكش�ف هويته�ا ،إىل أن إدارة نادي اله�الل ال تمانع
املش�اركة يف البطولة بشكل مبدئي ،وسترك القرار
األخري يف يد املدرب الروماني رازفان لوشيسكو.كما
نقلت عن مصدر رسمي يف إدارة النادي ،أن الهالل
تلقى خطاب املشاركة بشكل رسمي ،وحتى اآلن
لم تتأكد بعد مشاركة الفريق من عدمها.

مفكرة الزوراء
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رئيس فرع نقابة الصحفيني يف ميسان يثمن
جهود الالمي اجتاه زمالئه يف احملافظة

العمارة /نينا:
اعرب رئيس فرع نقابة الصحفين العراقين يف ميس�ان س�مري الس�عد “ عن تقديره و
ش�كره العالين لنقيب الصحفين العراقين رئيس اتحاد الصحفين العرب مؤيد الامي
“ ملواقفة اإلنسانية اتجاه زمائه يف املحافظة .
وقال الس�عد يف تري�ح صحفي  :بالنيابة عن كل زمائي يف ف�رع النقابة أتقدم بجزيل
الش�كر والعرفان للزميل واألستاذ الامي ملواقفه اإلنس�انية تجاه زماء املهنة واصداره
التوجيهات املستمرة بمتابعة كافة الزماء الذين اصابهم فايروس كورونا .
ً
فض�ا عن دعمهم معنويا وماليا
وب�ن ان الامي أكد عىل توفري جميع االحتياجات لهم
م�ع األيع�از للزميل املرشف عىل الف�رع بمتابعة ذلك  ،الفتا ً إىل أن تلك املواقف اإلنس�انية
مازالت وستبقى عنوانا ً لقائد الصحافة العربية والعراقية .

بولتون :ترامب دعا إىل إعدام من
وصفهم بـ”الصحفيني األوغاد”
واشنطن /متابعة الزوراء:
أعل�ن ج�ون بولتون ،مس�اعد
دونالد ترامب الس�ابق لش�ؤون
األم�ن القوم�ي ،أن الرئي�س
األمريك�ي دع�ا إىل إع�دام م�ن
ب�”الصحفي�ن
وصفه�م
األوغاد”.
وأش�ار بولتون يف كتابه األخري،
إىل أن ترام�ب أطل�ق ه�ذه
التريح�ات أثن�اء اجتم�اع
بنيوجرييس يف الصيف املايض.
وأضاف مس�اعد دونالد ترامب السابق لش�ؤون األمن القومي أن الرئيس دعا أيضا إىل
سجن الصحفين حتى يضطروا لكشف مصادر معلوماتهم.
وكت�ب بولت�ون يف كتابه “ذي روم وير اي�ت هابند” الذي س�يصدراليوم الثاثاء “ليس
هناك أي قرار مهم اتخذه ترامب خال فرتة عمي معه لم تكن وراءه حسابات مصلحة
إع�ادة انتخابه” ،متهم�ا ترامب بالخلط بن “مصالحه السياس�ية الخاصة واملصلحة
الوطنية األمريكية”.
واعتر بولتون أن س�لوك ترامب “يشكل سلوكا غري مقبول عىل اإلطاق ،يقوض حتى
رشعية الرئاسة”.
ويف مقابلة يف املكتب البيضوي مع مجلة “بوليتيكو” األمريكية ،علق ترامب عىل الكتاب
القادم من قبل مستشار األمن القومي السابق ،ووصف بولتون بأنه “عميل مضطرب”
و”عمي�ل مري�ض” .وقال إن “الجميع يعتق�د أنه مجنون تماما” .كم�ا اعرتف ترامب
بالقلق عىل مستقبله السيايس.
وعلقت املجلة قائلة إن اعرتاف الرئيس النادر بالقلق من مس�تقبله الس�يايس يأتي يف
أكثر األوقات خطورة يف فرتة رئاسته.
وأظه�رت االس�تطاعات أنه يفقد مجموعة من الواليات الرئيس�ية بعضها لم يفقدها
جمهوري منذ عقود.
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إصدار عدد جديد من “جملة الدرك امللكي” املغربية
الرباط/متابعة الزوراء:
ص�در ،حديثا ،عدد جديد م�ن مجلة الدرك
امللك�ي ،مقدما للقراء باقة م�ن املواضيع
تتضم�ن ،ع�ىل الخص�وص ،ملف�ا ح�ول
“مكافحة وباء كوفيد ،-19تعبئة ش�املة
للدرك امللكي”.
وق�د خصصت هذه املجل�ة الفصلية جزءا
كب�ريا من عددها ال� 63لألنش�طة امللكية،
وال سيما جلسة عمل خصصت لتتبع تدبري
انتش�ار وباء فريوس كورون�ا ،وكذا حفل
تقدي�م الرنام�ج املندم�ج لدع�م وتمويل
املقاوالت ،وتوقيع االتفاقيات املتعلقة به،
التي ترأسها امللك محمد السادس.
وتطرق هذا العدد من املجلة إىل زيارة أمري
املؤمن�ن املل�ك محم�د الس�ادس لرضيح
محمد الخامس حيث ترحم عىل روح جده
املغفور له امللك محمد الخامس.
كم�ا تطرق الع�دد نفس�ه إىل زي�ارة امللك
محمد السادس ل� “بيت الذاكرة” ،باملدينة
العتيق�ة للصويرة ،وهو فض�اء تاريخي،
ثق�ايف وروحي لحف�ظ الذاك�رة اليهودية
املغربية وتثمينها.
وتطرق�ت املجلة ،كذلك ،إىل اس�تقبال امللك
محم�د الس�ادس كا من الس�عيد أمزازي
وكلف�ه بمه�ام الناط�ق الرس�مي باس�م
الحكومة ،وعثمان الفردوس وعينه وزيرا
للثقافة والشباب والرياضة.
ويف ركنه “ديكريبتاج” ،توقفت املجلة عند

تعبئة ال�درك امللكي ملكافحة الوباء الناجم
ع�ن كوفي�د -19وذل�ك بتعليم�ات ملكية
سامية.
كم�ا أبرزت املجل�ة مس�اهمة كافة قوات
وكف�اءات ال�درك امللك�ي يف مواجهة وباء
كوفي�د ،-19لتمكن املؤسس�ة لاضطاع
بدور هام يف تدابري مواجهة انتشار فريوس
كورونا املستجد.
ويف ركن “الح�دث” ،خصصت املجلة حيزا
للي�وم الوطن�ي للس�امة الطرقي�ة ،الذي
شكل مناس�بة للدرك امللكي الذي يضطلع
إىل جان�ب مه�ام أم�ن الطرق�ات ،ب�دور

التحس�يس من أجل حماية املواطنن ضد
مخاطر انعدام األمن الطرقي.
وتوق�ف الع�دد الجدي�د للمجل�ة يف ركنها
“تحليل” عند الحصيلة اإلجمالية اإليجابية
للوح�دات املنترشة يف جمي�ع أنحاء الرتاب
الوطن�ي ،بخص�وص مكافح�ة الجريم�ة
بجميع أش�كالها ،وذلك خ�ال الفرتة من
فراير  2019حتى فراير .2020
كم�ا تقرتح املجل�ة ،التي خصص�ت ملفا
حول الجهود الكبرية للدرك امللكي يف مجال
حماية حقوق اإلنسان ،إطارا حول حماية
حقوق اإلنسان ،وتحليا للسيد عمر هال،

املمثل الدائم للمملكة لدى األمم املتحدة ،و
“خمسة أسئلة” للجنرال دوبريكاد ،رئيس
مصلحة التفتي�ش واملراقبة بالدرك امللكي
السيد مصطفى حمداوي.
وتق�رتح املجلة للق�راء يف ركنه�ا “الحوار
الكبري” مقابلة حرية مع رئيسة الهيئة
العليا لاتصال الس�معي البري ،لطيفة
أخرب�اش ،الت�ي أش�ادت ،ضم�ن جمل�ة
أمور ،بجهود التعبئة “االس�تثنائية” التي
بذلتها وسائل اإلعام السمعية والبرية،
العمومي�ة والخاص�ة ،ومس�اهمتها
“الخاصة” يف االس�تجابة الوطنية ملخاطر
وآثار وباء كوفيد.-19
وتناول�ت املجلة يف ركنها “رحلة يف قلب”..
الحي�اة اليومي�ة ألطباء الط�وارئ بالدرك
امللك�ي ،فيم�ا قدم�ت زاوي�ة “فوكي�س”
له�ذا الع�دد تحلي�ا صحفي�ا للمحل�ل
والخب�ري يف وس�ائل اإلعام الس�يد ادريس
عيساوي بعنوان “كوفيد  -19قصة نجاح
مغربية”.
واختتمت املجلة عددها يف فقرة “صحة”،
ال�ذي ق�دم ح�وارا يف  6أس�ئلة م�ع مدير
معهد باس�تور املغرب ،السيد عبد الرحمن
مع�رويف ،ال�ذي تط�رق بالخص�وص إىل
األع�راض الرئيس�ية لف�ريوس كورون�ا
املس�تجد والطريق�ة املس�تعملة لتحلي�ل
العين�ة وكذا مدة تحليلة كوفيد -19ووقت
تقديم النتائج.

غوترييش :أشعر بالفزع من تعذيب الصحفيني اليمنيني
صنعاء/وكاالت:
دع�ا أم�ن ع�ام األم�م املتح�دة
أنطوني�و غوتريي�ش ،جماع�ة
الحوثي إلس�قاط أحكام اإلعدام
بح�ق الصحفي�ن املعتقل�ن يف
سجونها منذ العام .2015
وع�ر غوتريي�ش ع�ن قلق�ه
بش�أن أحكام إع�دام الصحفين
الصادرة من قبل جماعة الحوثي
بصنع�اء بع�د مسلس�ل م�ن
التعذيب والحرمان من حقوقهم
اإلنسانية.
وقال غوترييش يف رده عىل رسالة
أم�ن ع�ام نقاب�ة الصحفي�ن
اليمنين محمد ش�بيطة “أشعر
بالف�زع ألن ه�ؤالء األف�راد
تعرض�وا للتعذي�ب ُ
وحرموا من
حق�وق اإلنس�ان األساس�ية”،
مؤك�دا أن األمم املتحدة تعارض
اس�تخدام عقوبة اإلعدام يف كل
الظروف.
وكان�ت محكم�ة خاضع�ة
لس�يطرة الحوثين بصنعاء قد
أص�درت يف  11أبري�ل امل�ايض
حكمً�ا بإدان�ة  10صحفي�ن
مختطف�ن لديها من�ذ أكثر من
 5س�نوات ،وقض�ت املحكم�ة
بمعاقبة  4منه�م باإلعدام ،و6
آخرين بالحبس.

األربع�ة
والصحفي�ون
املحكوم�ون باإلع�دام ه�م:
عبدالخال�ق عم�ران ،أك�رم
الوليدي ،حارث حميد وتوفيق
املنصوري.
وأش�ار أمن ع�ام األم�م املتحدة
إىل أنه حث جماع�ة الحوثي عىل
اتخ�اذ إج�راءات عاجل�ة إللغاء
األحكام الصادرة ضد الصحفين
األربع�ة وإط�اق رساحه�م ،مع
جمي�ع الصحفي�ن اآلخري�ن
املعتقلن.
وأض�اف غوتريي�ش “إن مقت�ل
الصحف�ي نبي�ل القعيط�ي يف
إح�دى ضواحي ع�دن يف  2يونيو
 2020ه�و مث�ال مأس�اوي آخر
ع�ىل املخاطر غ�ري العادي�ة التي
يواجهه�ا الصحفي�ون يف اليم�ن
للقيام بعملهم”.
ومنذ ع�ام ُ ،2014قت�ل أكثر من
 38صحف ًي�ا يف اليم�ن ،وال ي�زال
العامل�ون يف وس�ائل اإلع�ام
يواجهون املضايقات والتهديدات
وحمات التش�هري با ه�وادة يف
تجاه�ل ص�ارخ لقان�ون حقوق
اإلنسان.
وقال غوترييش “أنا ش�خصيا ً
ومنظوم�ة األمم املتحدة ككل،
بم�ا يف ذل�ك مبعوث�ي الخاص

إىل اليم�ن ،س�نواصل دع�وة
جمي�ع األط�راف إىل ضم�ان
حري�ة التعبري وح�ق الحصول
ع�ىل املعلومات ،وحماية الدور
األس�ايس لوس�ائل اإلع�ام
املس�تقلة ،والدع�وة م�ن أجل
اإلف�راج ع�ن املعتقل�ن بم�ا
يتماىش مع التزاماتهم بموجب
قانون حقوق اإلنسان”.
وقال�ت نقاب�ة الصحفي�ن
اليمني�ن ،إن “الصحفي�ن

اليمنين احتفلوا بيومهم الذي
يص�ادف  9يونيو م�ن كل عام
يف ظ�ل وضع ش�ديد الخطورة
والصعوب�ة ،وواق�ع مؤس�ف
لحرية ال�رأي والتعب�ري منذ 6
سنوات”.
وأعرب�ت النقاب�ة يف بي�ان،
بمناس�بة ي�وم الصحاف�ة
اليمني�ة ،عن أس�فها أن “تأتي
ه�ذه املناس�بة وهن�اك 16
صحفي�ا ً يعان�ون الوي�ات يف

س�جون الحوثي�ن ،بعضه�م
صدرت بحقهم أحكام سياسية
ظامل�ة باإلع�دام وآخ�رون ال
يزال�ون معتقلن رغ�م صدور
أحكام باإلفراج عنهم وترفض
الجماعة تنفيذها”.
وأش�ار البي�ان إىل مقت�ل 38
صحفيا منذ عام  ،2014وآخرهم
املص�ور الصحفي نبيل القعيطي
الذي اغتاله مسلحون مجهولون
يف عدن.

ليبيا وسد النهضة يتحديان اإلعالم املصري
القاهرة /متابعة الزوراء:
مثلت أحداث ليبيا املتاحقة والتصعيد
اإلثيوب�ي الاف�ت لحظت�ن فاصلت�ن
يف مس�رية اإلعام امل�ري ،الذي وجد
نفس�ه غ�ري مواك�ب بش�كل معقول
للتحدي�ات السياس�ية الت�ي تواجهها
الب�اد ،وف�رض علي�ه ذل�ك القي�ام
باستدارة رسيعة للتعامل مع األوضاع
الخارجية.
وفه�م اإلعامي�ون املري�ون مِ �ن
الرتيث ال�ذي أبدته القيادة السياس�ية
يف مواجه�ة التصعي�د الرتك�ي أن ليبيا
ليس�ت ع�ىل رأس أولوي�ات الرئي�س
عبدالفتاح الس�ييس ليفاجأوا بكلماته
الواضحة والحازمة ،الس�بت ،بحضور
كب�ار القادة يف الجي�ش املري ،وهي
التي رس�مت الخطوط الحمر يف العمق
الليب�ي ،وح�ددت خارط�ة توازن�ات
إقليمية ال يمكن تجاوزها بالنس�بة إىل
القاهرة.
ويف الوقت الذي بدت فيه وس�ائل إعام
عربية مستعدة وجاهزة ملواكبة الحدث
الليبي وتطورات س�د النهضة اإلثيوبي
وعىل مستوى املسؤولية العربية ،بقيت
نظريته�ا املري�ة ملتزم�ة بخط�اب
إعامي رس�مي جامد ،يصع�ب قبوله
لريقى إىل طبيعة األزمات التي تواجهها
مر.
وب�دا اإلعام امل�ري وكأن إمكانياته
الحالي�ة ال تس�عفه م�ا ل�م يتدخ�ل
املس�ؤولون رسيعا بتعديات تناس�ب
النوعي�ة االس�تثنائية م�ن األزم�ات.
ويعتر مراقب�ون أن اإلعام املري ال
يزال يدور يف حلقاته املحلية الس�ابقة،
ويعتر نفسه يخاطب الداخل فقط.
وتتغافل النظرة اإلعامية املرية عن
وجود جهات سياس�ية خارجية ترصد

وتحل�ل طريقة تعامل وس�ائل اإلعام
املرية م�ع األزم�ات اإلقليمية ،ومن
خاله�ا تس�تطيع تكوي�ن ص�ورة ملا
يدور يف الب�اد ،بل والتعرف عىل أنماط
التفكري الس�ائدة ل�دى صانع القرار يف
القاهرة ،وردود أفعاله املتوقعة.
وقال مصدر إعامي مري مطلع “أن
ما جرى تقديمه خال األيام املاضية ال
يزال بعيدا عما يتمناه الرئيس السييس
إلعامه ،وهو الذي توقف أكثر من مرة
أمام األداء اإلعام�ي وأبدى تحفظات،
وطالبه ب�أن يرتقي ويتعام�ل بيقظة
مع التط�ورات التي تمس عصب األمن
القومي”.

يق�ول متابع�ون ،إن اإلع�ام املري
مكب�ل بقي�ود تقليدي�ة تمنع�ه م�ن
االنطاق والتأثري ،األمر الذي يتناىف مع
معطيات إقليمية عديدة تش�تبك معها
املصال�ح املري�ة ،وتحت�اج إىل دراية
عالي�ة مل�ا تمثله م�ن تحدي�ات للدولة
وشعبها.
وت�درك جه�ات معادية مل�ر ،أهمية
س�اح اإلعام ،وتمكن�ت بالفعل خال
الف�رتة املاضي�ة م�ن تحش�يد الكث�ري
م�ن األدوات التي تركز ع�ىل كل كبرية
وصغ�رية يف م�ر ،ضم�ن حم�ات
ممنهجة تستخدم فيها وسائل اإلعام
التقليدية ،ومواقع التواصل االجتماعي،

والحس�ابات املزيفة م�ن أجل الرتويج
لص�ور وأنماط معينة س�لبية ،وتخدم
السياستن الرتكية والقطرية.
ودخل�ت إثيوبيا ع�ىل الخ�ط ،وأصبح
اإلع�ام إح�دى أدواته�ا الرئيس�ية يف
الرتوي�ج لخطابه�ا الس�يايس املتعنت
تج�اه القاه�رة ،والرد عىل م�ا تتناقله
بع�ض وس�ائل اإلع�ام املري�ة التي
تقدم معلوم�ات وتحليات تبدو بعيدة
عن مصال�ح الدول�ة الحقيقية ،وربما
مسيئة لها بس�بب معالجات ساذجة،
تحسب اآلن عىل القاهرة.
وقال املصدر اإلعامي املري متحفظا
عىل ذكر اس�مه “يجب أن يدرك اإلعام

امل�ري طبيع�ة املواجه�ة املحتدمة،
حي�ث تتداخ�ل فيه�ا السياس�ة م�ع
اإلعام بصورة كب�رية ،مع مقتضيات
األم�ن القوم�ي واألم�ور العس�كرية،
ولم يع�د العمل وفقا لسياس�ة الجزر
املنعزلة مناسبا للتطورات الساخنة”.
رهان عربي عىل مر ..من ليبيا
وأض�اف “أصبحت املس�ألة مصريية،
وبحاج�ة إىل تعدي�ل واض�ح يف س�لم
األولوي�ات اإلعام�ي ،والتخ�ي ع�ن
التم�ادي يف الرام�ج الفكاهي�ة
والس�اخرة ،ووق�ف االس�تغراق يف
كتابات ماضوية ،بذريعة تقديم وجوه
مضيئة من التاريخ ،فهذه النوستالجيا
باتت خارج الزم�ن ،بل ومرضة ،ألنها
تؤكد الهروب إىل الخلف ،وتعزز الفراغ
املهني الحايل ،وتخدم مصالح الخصوم
لتكري�س االس�رتخاء ،م�ا يؤث�ر عىل
مصري دولة كبرية بحجم مر ،كانت
تملك الكثري م�ن أدوات القوة الناعمة
للتأثري يف محيطها”.
ويش�خص املري�ون حقيق�ة وجود
جيش ترك�ي لم يعد بعي�دا عن حدود
باده�م يصطحب معه أك�ر تجييش
إعامي قطري وإخواني غري مسبوق،
وتتواف�ر ل�ه كل وس�ائل الدع�م يف
إسطنبول ،وينشط للرتويج لتوجهات
الرئيس رجب طيب أردوغان ،ويس�بغ
علي�ه هال�ة معنوية متضخم�ة ،عىل
الرغم من كل التناقضات التي تحملها
ترفاته يف املنطقة.
وق�ال إعام�ي عرب�ي مقي�م يف لن�دن
ويتابع ع�ن كثب التط�ورات يف األزمة
الليبي�ة“ ،تح�رك الرئي�س امل�ري
برسع�ة وتحرك�ت الدبلوماس�ية عىل
إيقاع إرسال قطع عسكرية ضاربة إىل
الحدود ،لكن اإلع�ام يف مر لم يدرك
بع�د فك�رة ّ
أن علي�ه أن يتحم�ل جزءا

كب�ريا م�ن املواجه�ة ،ويق�وم بالدور
املنوط به باحرتافية”.
وأض�اف اإلعام�ي ل�”الع�رب”“ ،كنا
ننتظ�ر تغطية اإلع�ام املري ملواقف
قيادت�ه السياس�ية ،ونسرتش�د به�ا.
اآلن ل�م يعد ثم�ة صح�ايف ،أو إعامي
يمكن القول إنه يمثل بوصلة للقاهرة،
ربم�ا يكون هن�اك كث�ريون يتحدثون
ويكتبون ،لكن من الصعوبة أن يعروا
عن الدولة املري�ة ،فهي أكر من كل
هؤالء”.
وأكد محمد شومان ،عميد كلية اإلعام
بالجامع�ة الريطاني�ة يف القاه�رة،
أن غي�اب السياس�ة اإلعامي�ة “جعل
الرسالة التي تصل إىل الجمهور املري
والعربي متضاربة وغ�ري مؤثرة ،ومن
الرضوري رفع القيود التي تكبلها ،كي
تتعامل بمرون�ة مع األحداث ،واملتوقع
أن تتزاي�د اش�تعاال ،ومر ل�ن تكون
بعيدة عنها”.
وش�خص ش�ومان يف تري�ح ل��
“العرب” ،ما اعتره حقيقة “أن اإلعام
املري لم يستثمر حالة التمزق الدويل
يف الوقت الراهن ويضع لنفسه سياسة
قادرة عىل تحقي�ق التوازن بن املهنية
والتحي�ز إىل سياس�ة ب�اده يف تغطية
القضايا اإلقليمية ،لكن يظل الخضوع
ملعي�ار املكس�ب والخس�ارة املادي�ة
حارضا يف ه�ذه املعادلة دون النظر إىل
النتائج السياسية”.
مس�عد صالح :املعضل�ة األكر يف قيام
اإلع�ام املري ب�دور إقليم�ي ترتبط
برتاجع مصداقيته أمام الشارع
ويش�ري خ�راء إىل أن متابع�ة اإلع�ام
امل�ري للتح�والت اإلقليمي�ة وتقديم
مقارب�ات موضوعي�ة يتطلب�ان قرارا
سياس�يا يعي�د ترتي�ب املش�هد باألمر
املب�ارش ،ووق�ف تض�ارب املصال�ح

واالختصاص�ات بن الجهات التي تدير
املنظومة.
ويعتقد مراقبون أن األزمة األكر تظل
كامنة يف أن الكثري من الوجوه اإلعامية
الت�ي تتصدر املش�هد ال تحظ�ى بثقة
الش�ارع يف تناوله�ا لقضاي�ا خارجية
لها عاقة بمر ،إما لسوابق تاريخية
رسخت لدى هذه الوجوه غياب املهنية
بالدرجة الكافية ،أو لضعف يف مستوى
الوعي السيايس وعدم تطوير معرفتها
الثقافية.
وع�ر مس�عد صال�ح ،أس�تاذ اإلعام
بجامع�ة القاه�رة ،ع�ن صعوب�ة أن
يلع�ب إع�ام دول�ة م�ا دورا مؤث�را يف
اإلقلي�م دون وجود ش�بكة مراس�لن
يف مناط�ق األزم�ات ،وهو م�ا تفتقده
جميع الصح�ف والقنوات املرية ،ما
يعن�ي أن هناك خل�ا يف األولويات لدى
القائمن عىل إدارة املنظومة ،وبس�بب
الضع�ف املرك�ب ،أصبح�ت املنص�ات
الخارجية أكثر مشاهدة لدى الجمهور
امل�ري ملتابع�ة مس�تجدات القضايا
املرتبطة ببلده.
وأش�ار صالح ،يف تريح ل�”العرب”،
إىل أن املعضل�ة األك�ر يف قي�ام اإلعام
املري بدور إقليم�ي ،ترتبط برتاجع
مصداقيت�ه أمام الش�ارع ،ما ينعكس
ع�ىل غياب تأث�ريه الخارج�ي ،وإعادة
الثقة يف ما يتناوله أو يبثه ،ما يحتاج إىل
وقت ،رغم أن ذلك أمر سهل لو توافرت
اإلرادة وتحلل اإلعام من قيوده.
وأضاف أن أزمتي ليبيا وس�د النهضة،
قاس�يان لصان�ع الق�رار يف
درس�ان
ِ
املنظومة اإلعامية ،ألن�ه أخطأ عندما
تراخى عن االستعانة بكوادر مهنية يف
إدارة املش�هد أو مخاطبة الشارع ،ولم
يتجه إلنش�اء قناة إخبارية بإمكانيات
ضخمة.
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الشاعر العراقي الدكتور مسلم الطعان يف ضيافة ثقافة الزوراء
الزوراء  /خاص
ينس�ج قصائده من خيوط الحرير
الناعم  ،يتفاعل مع الحرف بعشق
غري�ب  ،ينث�ر عط�ره ع�ى فضاء
القصي�دة فتخ�رج لن�ا فراش�ات
ملون�ة تبع�ث أريجها ع�ى فضاء
ال�روح  ،يمت�از حرف�ه بالوضوح
املس�تملح وال تج�د املس�تقبح يف
ش�عره  ،الحرف لديه انثى ساحرة
جميل�ة يغازلها يف الس�اعات االوىل
م�ن الفج�ر فتمنحه ش�هدا ورقة
وعذوبة  ،يط�ر نحو املنابع النقية
فرسم لنا صوره الشعرية بمهارة
عالية واقتدار كبر .
ولد يف مدينة النارصية يف عام 1958
يف إحدى القرى الريفية من محافظة
ذي قار إذ ينحدر من عائلة فالحية.
عم�ل مدرس�ا واس�تاذا جامعيا يف
جامع�ة الب�رة وجامع�ة صنعاء
يف اليم�ن وجامع�ة الفات�ح يف ليبيا
وحاليا يعمل اس�تاذا ملادتي الش�عر
والرتجمة يف قس�م اللغة اإلنكليزية
يف كلي�ة اللغ�ات يف جامعة الكوفة..
حصل عى شهادة الدكتوراه بدرجة
رشف يف الش�عر والرتجم�ة م�ن
جامعة س�دني الغربية يف اسرتاليا.
أص�در العدي�د م�ن الكت�ب ابداع�ا ً
ً
وترجمة ونقدا ً منها :نهر القواس�م
لن يرد مكابدا(ش�عر /دار الرشوق
 ،)2000يف الجنوب البعيد (ش�عر/
دار الكرم�ل  ، )2001و دم غريب (
شعر /دار الكرمل  ،)2002و جنوب
املراثي بنس�ختني عربي وانجليزي(
ش�عر )2004/وه�ي املجموع�ة
الفائ�زة بث�الث جوائ�ز عاملي�ة،
وص�در ل�ه يف النقد :مس�افة الحب
يف القصيدة النبطية ( دراس�ة /دار
الكرم�ل  )2002ويف الرتجم�ة صدر
له :ص�دام حس�ني الحي�اة الرسية
تألي�ف :ك�ون كوغل�ن ( أملاني�ا/
دار الجم�ل )2005 /وس�تصدر له
قريبا مجموعة ش�عرية للش�اعرة
األمريكي�ة الس�وداء ماي�ا أنجيل�و
بعنوان( ملاذا ال تغني يا شيكر /دار
مداد) وسيصدر له عن دار الدراويش
ديوان ( محاولة لتس�لق ظل الوردة
) للشاعر السوداني يوسف الحبوب
مرتجما للغ�ة االنجليزية .وصدر له
كت�اب نقدي باللغ�ة اإلنجليزية عن

جمالي�ات الخط�اب ال�رسدي لدى
تون�ي موريس�ون وألي�س وولك�ر
باالش�رتاك مع الباحث�ة واملرتجمة
ش�يماء هادي رايض ..لدي�ه العديد
من املجموعات الشعرية والقصصية
والروائية وكتب لألطفال مخطوطة
ويف طريقها للنرش تباعا.
ثقافة الزوراء دخلت بيدر الش�اعر
الدكت�ور مس�لم الطع�ان وخرجت
منه بهذا العطاء :
* بعض النقاد يرى ان الش�عر كان
ديوان الع�رب  ،أمّ ا اليوم فهو عر
الرسدي�ات  ،فم�اذا يقول الش�اعر
مسلم الطعان؟
�� نعم قيل قديما أن الش�عر ديوان
العرب ،وما يزال ص�دى تلك املقولة
ي�رتدد الي�وم،ألن الصف�ة الغالب�ة
لديهم هي صفة إيقاعية تعتمد عى
األذن املس�تلم األول لاليقاع الجمايل
للمف�ردة الش�عرية ،بمعنى آخر أن
األذن تراهن عى موس�يقى املفردة
املتوهج�ة عاطفيا ،وأمة العرب أمة
عاطف�ة أكث�ر من كونه�ا أمة عقل
ّ
وتقص يف حقائق األمور.
وفلس�فة
فالش�اعر القديم كان وسيلة اعالم
متنقل�ة وقصيدت�ه هي امل�رآة التي
تعك�س ص�ورة حياته الش�خصية
وحياة مجتمعه القب�ي ،ويف الوقت
ذات�ه كان�ت قصيدته م�رآة رسدية
تنقل القص�ص العاطفية واألحداث
الغرامية التي يعيشها الشاعر ذاته،
أو ربما تتأث�ر بوقع عاطفي لحدث
وقع له أو لشخص آخر من قبيلته.
وأنا أرى أن املعلقات السبع ماهي اال
رسديات إيقاعية ترجمت تفاصيل
حي�اة الع�رب يف ذل�ك الزم�ن ،أم�ا

بالنسبة للوقت الحارض فأن الكثر
م�ن النق�اد الع�رب يعت�ره عر
الرواي�ة كم�ا ي�راه الناق�د املري
الدكتور جابر عصفور ،وذلك لتسيّد
الخطاب ال�رسدي للمش�هد الثقايف
العرب�ي ،وتقوق�ع الش�عر بش�كله
القدي�م وحت�ى بش�كله املموس�ق
ضم�ن إط�ار م�ا يس�مى بالش�عر
الحر أو قصي�دة التفعيلة ،أمام هذا
اإلسهال املجاني لنرش قصيدة النثر
عر الصحافة ودور النرش ووسائل
التواصل االجتماع�ي .بي َد ّ
أن ذلك ال
يعني انحسار م ّد الشعر ودخوله يف
ج�زر املرحلة األخرة .أنا ش�خصيا
أرى الشعر متسيّدا حتى يف الخطاب
ال�رسدي املع�ارصّ ،
وأن الكث�ر من
الشعراء أبدعوا يف صياغة خطابهم
الروائي عر أدوات لغتهم الش�عرية
مث�ل أحم�د س�عداوي وع�ي ب�در
وحسن النواب ،والقائمة تطول.
* اىل أي ح�د تمي�ل اىل الحداث�ة يف
قصيدتك؟
� الحداث�ة ه�ي م�رآة الع�ر الذي
نعيش فيه ،من خاللها نرى وجوهنا
ونحاورها ونس�تنطق ما يف جعبتها
م�ن خفاي�ا وأرسار لنحوّله�ا إىل
أيقونات إبداعية عندما نفض بكارة
ال�ورق .والحداثة هي م�رآة جمالية
نعك�س من خاللها م�ا جربناه وما
مررن�ا ب�ه م�ن تج�ارب إنس�انية،
والحداثة كذلك هي املركب التجريبي
الذي نمخر بواس�طته عب�اب أمواج
الحياة العاتية ،وحتى لو كانت عدتنا
قديم�ة ،ف�أن أدوات وعين�ا املعارص
ال�ذي نكتس�به م�ن خ�الل قراءتنا
ملا ينت�ج وينجز ويع�رض كبضاع ٍة

جمالي ٍة يف س�وق الحداث�ة ،هي من
يوج�ه البوصل�ة نحو تخ�وم األدب
الحدي�ث م�ن أجل قراءت�ه وهضمه
جمالي�ا لكي يع�اد تفج�ر طاقاته
ومكنوناته الجمالية ثانية وتقديمه
كخط�اب أو زاد مع�ريف وثق�ايف عى
مائ�دة الق�ارئ النه�م ال�ذي تنتظر
مع�دة ذائقته الحداثوي�ة التهام كل
ما هو جديد وقديم بنكهة معارصة.
فقصيدتي حتى وإن اتخذت اللبوس
القديم شكالً ،لكنها ستغري القارئ
بعطور صورها وايقاعات محتواها
و مرون�ة وحركيَّ�ة محموالته�ا
ورموزه�ا املنتجة يف معامل جمالية
تنتمي زمكانيا ً لبيئتها املعارصة.
س : 3النق�د يهدف إلض�اءة العمل
االبداع�ي  ،كي�ف تنظ�ر اىل العالقة
القائم�ة ب�ني الش�اعر والناق�د يف
العراق ؟
� نعم ،أن النق�د هو إضاءة جمالية
للعم�ل اإلبداعي .ثمّ�ة مناطق تبقى
غر مكتشفة يرتك من خاللها مبدع
النص وخالقه ب�ؤرة جماليّة لجذب
القارئ-الناق�د للتوغ�ل يف أح�راش
وغاب�ات النص البعيدة .وحس�ب ما
ي�راه فالس�فة الجم�ال أن مثل تلك
الب�ؤرة تس�مى باملس�افة الجمالية
 .Aesthetic Distanceوقد اشتغلت
ع�ى ماهي�ة تل�ك املس�افة إبداع�ا
وتنظ�را يف اطروحت�ي للدكت�وراه
املوسومة ( الجنوب الجمايلّ يف شعر
الش�اعرة األمريكي�ة الس�وداء مايا
أنجيل�و يف م�رآة الرتجمة الش�عرية
) .أم�ا العالقة القائمة بني الش�اعر
والناقد يف العراق فهي عالقة مرتبكة
وتكاد تكون خيطية أو مناس�باتية،

قراءة يف رواية « الغابة السرية «
للروائية السودانية ليلى صالح
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وه�ي يف أكث�ر األحيان ،مع األس�ف
الش�ديد ،عالقة ال تبنى ع�ى قاعدة
عمق النص ومدى أهميته الجماليّة،
وإنما هي عالقة ش�احبة مبنية عى
مب�دأ األخواني�ات و( اكتب يل واكتب
ل�ك) .ثم أنن�ا لحد ه�ذه اللحظة لم
ولن نبتكر نظريتنا العراقية النقدية
التي يش�ار له�ا بالبن�ان ،ألن النقد
وفق معاي�ر ( األخوانيات) ال يمكن
أن يؤس�س لنظرية جمالي�ة نقدية
تضع جمال النص وموضوعيته قبل
جمالي�ات عالقات صاحبه وس�خاء
الحاتمي.
جيبه
ّ
* كي�ف تنظر اىل هذا الك�م الهائل
من الشعراء اليوم ؟
��� االنس�ان بطبيعته يولد ش�اعرا
م�زوّدا بح�واس الجم�ال التي تعمل
مجتمع�ة ع�ى خل�ق موس�يقى
الش�عرية لدى الطفل عن�د الرشوع
بح�واره األول مس�تخدما ً آلي�ة
الب�كاء ،وإال كي�ف تف�رس ردة فعله
عندما تس�معه إيقاعا راقصا يرشع
بالرق�ص يف مكان�ه والدموع لم تزل
تج�ري م�ن مآقي�ه .تل�ك اإليقاعية
األوىل التي نس�تمدها من أغاني املهد
Cradle Songsالت�ي تنش�دها األم
لوليدها تشكل غرس�ا ً أوليا ألشجار
الش�عرية ،منه�م م�ن يرعاها حتى
تؤت�ي أكله�ا ح�ني تنض�ج ثمارها،
ومنه�م من يقتلها وه�ي يف مهدها.
الي�وم أصب�ح األم�ر مختلف�ا ً تماما
ع�ن م�ا كان يح�دث باألم�س .أن
ب�ذور الخرضوات الت�ي كنا نزرعها
يف أرضن�ا دون أس�مدة كيميائي�ة
حديثة كان�ت تعطينا نبات�ا ً طازجا
ولذي�ذا ،لك�ن أنظر إىل مائ�دة اليوم،

تج�د الخ�رضوات كمياته�ا كب�رة
لك�ن طعمه�ا ليس طازج�ا ومفيدا
كما كانت يف الس�ابق .هذه الصورة
النباتية يمكن إسقاطها عى الواقع
الش�عري املعارص ،أع�داد هائلة من
الش�عراء تقدمها صفحات التواصل
االجتماعي وحتى الصحف واملجالت
لكنه�ا ليس لها أي طع�م أو لون أو
رائح�ة ش�عرية البت�ة .استس�هال
كتابة الشعر صار اسهاال .ثم َّة فهم
خاطئ ملا يسمى بقصيدة النثر حتى
أصبح�ت األب�واب مرشع�ة ملن هب
و ّدب بأن يسوّق بضاعته الالشعرية
أخالقي.
دون رقيب جمايلّ و
ّ
ّ
النص
* م�ا رأي�ك بالذي يق�ول ( :
الجيد يفرض نفس�ه عى الجميع )
يف هذا العالم الذي تتالعب فيه قوى
الدعاية واالعالن ؟
� الجواب عى هذا الس�ؤال له عالقه
بالجواب الذي سبقه بشكل أو بآخر.
ه�ذا ما نطمح لتحقيق�ه ،وإن كان
البعض يعتر ذلك أمرا ً مثاليّا ً مبالغا ً
فيه .ولكن اذا ما س�لّمنا باملوضوع
كمعيار أخالقي وجم�ايل البد لنا أن
نؤم�ن بتلك املقولة ألنن�ا بوعي أوال
ّ
الن�ص الجيد ألنه
وع�ي نبحث ع�ن
ً
عملة جمالية صعبة يف سوق
يشكل
املنتج االبداعي الت�ي باتت رخيصة
يف ه�ذه األي�ام لكث�رة منتجاته�ا
الشاحبة .يف هذا العالم الذي تتحكم
ب�ه رشكات العوملة وق�وى الدعاية
واإلع�الن؛ أصبح النص ال�ردئ هو
العملة املس�يطرة عى واقع السوق
الثقايف.
* يالح�ظ ان�ك بعي�د ع�ن صخ�ب
الساحة الثقافية  ،ما سبب ذلك ؟
� ربم�ا إلنش�غايل بال�درس والبحث
األكاديم�ي أوال ،وثاني�ا أن صخ�ب
الس�احة الثقافي�ة اذا لم يس�تفزك
جمالي�ا ً ويق�ودك إىل ضف�ة اإلب�داع
يصبح أم�را مس�ببا ً لص�داع الرأس
ويبع�ث ع�ى الغثي�ان .بطبيعت�ي
الش�خصية أمي�ل للعزل�ة التأملي�ة
وأك�ره الصخ�ب والضجي�ج ،فأن�ا
يكفيني ضجيج املطارق والسنادين
املتصادمة تحت فروة رأيس .يف اإلبداع
أتمك�ن أن أس�كت ه�ذا الضجي�ج،
وه�ذا األم�ر أعت�ره مع�ادل جمايل
للخس�ارات التي ال بد م�ن تقديمها
يف مي�دان التناح�ر الثق�ايف ،بمعنى

آخ�ر أن�ا أفض�ل العزل�ة الت�ي تنتج
جم�اال ابداعيا يخلّصن�ي من عملية
التص�ادم الس�لبي مع اآلخ�ر ،ولكن
ذلك ال يعني بأني ع�ى قطيعة تامة
مع األوس�اط الثقافية ،عى العكس
أنا أعش�ق األمايس األدبي�ة ولقاءات
األصدق�اء م�ن األدب�اء واملبدعني يف
املقاه�ي وألبّي الكثر م�ن الدعوات
الكريمة التي توجه يل إلقامة أمسية
ما أو املش�اركة يف جلس�ات ثقافية
تفاعلية.
املحاورة؟
القصيدة
لك
تعني
* ماذا
ِ
املح�اورة ( بك�رس حرف
القصي�دة
ِ
الواو) هي مرشوعي الش�عري الذي
أش�تغل علي�ه منذ ف�رتة طفولتي و
مراهقت�ي الش�عرية وحت�ى ه�ذه
اللحظ�ة ،وامل�رشوع ه�ذا يضم عدة
مح�اور تجع�ل م�ن آلي�ة الح�وار
الجمايل Mechanism of Aesthetic
 Dialogueه�ي األداة املحرّكة للفعل
الش�عري ابداع�ا ً وتنظ�راً .واملحور
األول ه�و م�ا أجرتح بتس�ميته ب(
م�رسح القصي�دة) وقد مثل�ت ذلك
املحور مجموعتي الشعرية املوسومة
( يف الجن�وب البعيد الصادرة عن دار
الكرم�ل يف عم�ان /األردن )2000
وكذل�ك مجموعت�ي الش�عرية التي
تحم�ل عنوان ( جن�وب املراثي /دار
الكرم�ل /عم�ان /األردن)2004
وهي املجموعة الفائزة بثالثة جوائز
عاملي�ة وطبع�ت باللغت�ني العربي�ة
واإلنجليزي�ة .أم�ا املح�ور الثان�ي
فيمثل تجرب�ة القصي�دة التي تضم
النص�ني الش�عبي والفصي�ح تحت
س�قف جم�ايلّ وتنصهران يف جس�د
ابداعي واح�د ،وقد مثلت هذا املحور
ّ
املجموعة الش�عرية املوس�ومة ( دم
غري�ب /دار الكرمل/عمان /األردن
 ،)2002ومجموع�ات مخطوط�ة
ُ
ٌ
عب�اءة أم�ي) و (
عراقي�ة
منه�ا (
ّ
مغن�ي امل�دن) .أم�ا املح�ور الثال�ث
هو مح�ور القصي�دة -الديوان وهو
يح�اور ش�خصية األم الش�عبية
الفالحة وعالقتها بطقوسها الدينية
والفلكلوري�ة ومثل�ت ه�ذا املحور (
بساتني املسافة العارية) وهو ديوان
مخط�وط ،وهن�اك مح�اور أخ�رى
يف امل�رشوع م�ا زل�ت أرك�ب مركب
التجري�ب يف االش�تغال عليها تنظرا ً
وتطبيقا ً.

حسن على البطران
لم يكن يل اطالع واس�ع أو قراءات
يف األعمال اإلبداعية الس�ودانية إال
القليل ج�دا ً  ..قرأت للطيب صالح
روايته « موسم الهجرة إىل الشمال
زمن بعيد وكذا قرأت للقاصة
« منذ ٍ
بثينة خرض مكي وللقاص محمد
خل�ف ول�م تك�ن تل�ك الق�راءات
بغ�زارة وليس�ت متعمق�ة  ،فهي
بالطبع ال تعكس الصورة الكاملة
 ،وال تعط�ي الرؤي�ة الواضح�ة
ع�ن اإلب�داع الس�وداني  ،فدول�ة
كالس�ودان مرتامي�ة األطراف بها
العديد من التن�وع الثقايف والتعدد
م�ن اللغ�ات والتباي�ن يف العادات
والتقالي�د فهي تش�كل بمفردها
ق�ارة كامل�ة  ،وحتما ً س�ينعكس
ذلك عى األعمال اإلبداعية أيا ً كان
ً
وحقيقة ليس من املنطق
نوعها ..
ً
ً
بم�كان إعطاء تص�ورا كامال عن
اإلب�داع يف الس�ودان به�ذه الندرة
من الق�راءة واالط�الع  ،وإن كان
هنالك مؤرشات فإنها تعطي رؤية
ولكنها بالطبع ليست كاملة ..
رواية « الغاب�ة الرسية  ..وقائع
م�ن حكاي�ة الوج�ع والجن�ون «
للمبدعة ليى صالح الفائزة بجائزة
الطيب صال�ح 2012م تؤكد عى
أنه�ا ج�اءت بجدي�د ملموس عى
مس�توى طرحه�ا وفكرته�ا فقد
اس�تخدمت يف لعبته�ا الروائي�ة
أس�لوب ( املذكرات ) وإن س�بقها
آخرون يف ذل�ك  ،فقد كان طرحها
يف غاي�ة االتزان والتمرس بش�كل
خاص  ،كم�ا أنها ش�كلت ملمحا ً
مهما ً يف التجربة الروائية النسائية
الس�ودانية  ،التي اش�تغلت عليها
زمن  ..فقد
الكاتبة وأظن ذلك منذ
ٍ
عملت بأدوات الناقد واملبدع وقدرة
وفكرة املثقف والباحث يف تشكيل
الرؤي�ة الواضح�ة واملختلفة عى
حد س�واء  ،يف وق�تٍ انترشت فيه

الرواي�ة بش�كل ملف�ت للنظ�ر يف
الوطن العربي  ،وتسيدت الساحة
األدبية .
« الغاب�ة الرسي�ة  « ...تش�كل
طف�رة يف العمل الروائي النس�ائي
الس�وداني حس�ب اطالع�ي فقد
خرجت ( ليى صالح ) عن املألوف
وربما تجاوزت الخطوط الحمراء
وعرّت املجتمع السوداني وأظهرت
ما كان مخفيا ً تحت الثياب وخلف
الجدران .
( ليى ص�الح ) أبحرت بقاربها يف
البحرات الثالث املحرمة ( الدين �
السياس�ة � الجنس ) واستطاعت
أن ت�وازن يف إبحاره�ا ب�ني ه�ذه
البحرات بأدواته�ا الروائية  ،ولم
يك�ن هنالك فق� ٌد للس�يطرة عى
ت�وازن إبحار ه�ذا القارب رغم ما
تضج به هذه البحرات الثالث من
هيجان وثوران عند البعض .
اس�تطاعت ( لي�ى ) أن تمس�ك
بخي�وط اللعب�ة الروائي�ة  ،وق�د
جس�دت العالق�ة ب�ني امل�كان
والش�خوص والزم�ان وم�ا كان
متناقض�ا ً فيها وبينها  ..وأظهرت
لي�ى من خ�الل عدس�ة مجهرها
اس�قاطات متع�ددة يف املجتم�ع
الس�وداني رغ�م أن�ه مجتم�ع
متحفظ ومحافظ للغاية  ،بفنيات
رسدية متقنة وبلغة وبناء متينني
 ،فق�د أبح�رت ( ليى ص�الح ) يف
عمله�ا حت�ى وصل�ت إىل الضف�ة
األخ�رى دون أن يش�عر م�ن كان
معها يف الق�ارب أن هنالك خلالً يف
قاربه�ا وإن كان القارب به بعض
العط�وب إال أن مه�ارة القي�ادة
تجعله ال يشعر بها ..
تضمن�ت الرواي�ة بع�ض املواقف
واألح�داث املث�رة واإلغرائية التي
تعك�س الحقيق�ة أو حقيق�ة
املجتم�ع بش�كل تعم�ق خي�ايل ،
بأس�لوب وحبك�ة روائي�ة حي�ث

مس�كت العصا من الوسط يف هذا
العم�ل وجعلت منه ق�وة فهي لم
تبالغ يف تعرية املجتمع الس�وداني
ولكنها ربما نقلت حقائق ملموسة
 ،وإن كانت مغطاة ومخفية خلف
ج�دران عازل�ة ومانع�ة للض�وء
واله�واء والص�وت  ،وحولته�ا إىل
ج�دران زجاجي�ة ش�فافة ُي�رى
م�ا خلفه�ا وإن ل�م ُتس�مع منها
األصوات ؛ فالرؤية وس�يلة معرة
لواقع أيا ً كان هذا الواقع وإن كان
ٍ
مؤملا ً ..
اخت�ارت ( لي�ى ) الخيان�ات
وس�لطت الضوء عليه�ا كقضية
م�ن قضاي�ا املجتمع الس�وداني
 ،كونه�ا قضي�ة مث�رة لالهتمام
وتش�كل نقط�ة هام�ة يف الحياة
االجتماعية وكأن ( ليى ) أشعلت
النار من الغص�ن الرطب رغم أنه
يف الحقيق�ة لم يك�ن رطبا ً ولكنه
ُيظهر لنا ذلك ..
( لي�ى ) يف ه�ذه الرواي�ة تنقلت

بني إسقاطات كثرة غر الخيانات
بع�ض منها فهي
وإن رك�زت عى
ٍ
ملجتمع
تعري�ة
النهاي�ة
تش�كل يف
ٍ
محاف�ظ  .والجمي�ل أنه�ا عمل�ت
بش�كل توازن ويف تسلسل أحداثها
مع حقيقة أبطال هذه األحداث ..
ل�م تتوغ�ل الكاتب�ة يف الرمز فقد
حبك�ت أح�داث روايته�ا بش�كل
تلقائ�ي  ،ربم�ا ألنه�ا بعي�دة عن
س�لطة الرقي�ب  ،وألنه�ا أيضا ً لم
تعرف أن هنالك رقيبا ً يف األس�اس
وه�ذا م�ا أعط�ى عمله�ا عمق�ا ً
إبداعيا ً كبرا ً  ..فالثالوث املحرم /
الدين � السياسة � الجنس  /كان
ظاهرا ً بجالء لي�س لرتويج العمل
كما يصنع�ه غرها بل جاء ضمن
أح�داث الرواي�ة بش�كل تلقائ�ي
بعيدا ً ع�ن التصنع  ،وهذا ما جعل
روايته�ا ذات زخ�م روائ�ي متني .
وم�ن الجمي�ل يف ه�ذه الرواية أن
ابتعدت الكاتبة ( ليى ) عن الذاتية
والش�خصنة اللصيق�ة به�ا  ،ولم

تتقم�ص أي دور ول�م يك�ن له�ا
حضورا ً إال واحدا ً هو قوة التكنيك
الروائي .
« الغاب�ة الرسي�ة  ..وقائ�ع من
حكاي�ة الوجع والجن�ون « رواية
تعكس االتجاه العام نحو عناوين
ومذكرات ماتع�ة وجلية الوضوح
ومس�كونة بهاج�س اإلث�ارة
والتشويق ..
ختم�ت ( لي�ى ص�الح ) روايته�ا
بعدة تس�اؤالت عى لسان أبطالها
 ،وربم�ا آخر جمل�ة يف الرواية هي
 ( :ال أدري  ) ..أبل�غ م�ن أي إجابة
مهما كان�ت بليغة  ،وهذا يدل عى
ذكاء وفطن�ة م�ن الكاتبة حتى ال
تفتح وال تدخل يف أحداث وحوارات
جدي�دة تعيق م�ن ج�ودة العمل ،
وبهذا أسدلت ( ليى صالح ) الستار
عن روايتها  ،والتي تع ُد عمالً روائيا ً
يستحق اإلشادة والقراءة  ،وجدير
أن يخض�ع لق�راءات ودراس�ات
نقدية معمقة .
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مع التقدم يف العمر ،يب�دأ الناس يف البحث
عن طرق مختلفة لجعل أنفسهم يشعرون
ويبدون أصغر ً
سنا ،مثل اتباع نظام غذائي
صحي ،أو ممارسة الرياضة ورشب كمية
كافي�ة من املاء هي بع�ض الطرق املجربة
والصحيحة للشعور بالتحسن ،لكن هناك
أس�اليب أخرى أقل ش�هرة لتجعلك تشعر
بصح�ة أفضل.نوض�ع لك بع�ض من هذه
األس�اليب التي تجعلك قادرًا عىل الش�عور
بأنك أصغر ً
سنا .
ممارسة الرياضةالح�رص عىل ممارس�ة امل�ي أو الركض
يجعلك تش�عر بتدفق اإلندورفني “هرمون
الس�عادة” ،ولك�ن املش�اركة يف التمارين
الهوائي�ة ،يمك�ن أن تزي�د م�ن التمثي�ل
الغذائ�ي لكب�ار الس�ن وتس�مح بتمتعهم
بوزن صحي.
كما تعمل التمارين الرياضية عىل تحسني
ق�وة العض�الت ،مم�ا يجعلك أق�وى وأقل
عرضة لفقدان العضالت املرتبط بالعمر.
االبتسامةاالبتس�امة تجع�ل الش�خص يظه�ر كأنه
ً
س�نا عىل عك�س التعاب�ري الحزينة
أصغر
الت�ي تجعل الش�خص يب�دو يف عمر أكرب،
كذلك تس�اعد االبتسامة عىل تحسن املزاج
وتقلي�ل التوتر والنظام املناعي لإلنس�ان،
وتخفيض ضغط الدم وإطالة العمر.
-تبني أو رعاية حيوان أليف
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طبيبك يف بيتك

حنو مستقبل افضل...هلم

كيف تصبح أصغر من سنك؟

أظهرت الدراس�ات أن تبني حي�وان أليف،
يمك�ن أن يس�اعد الن�اس ع�ىل العي�ش
بأسلوب حياة أكثر سعادة وصحة.
فالخروج للتمش�ية م�ع حيوانك األليف يف
الحديقة ،واحتضانه ،واللعب معه ،شعورًا
جدي� ًدا بوجود هدف ويجعلك تش�عر بأنك
أصغر ً
سنا.
شارك يف فصل درايس عرب االنرتنتتعلم املهارات الجديدة باس�تمرار ،يساعد
عقل�ك ع�ىل البق�اء يف حالة تركي�ز ،كما
يحس�ن ثقتك بنفس�ك ،ويمنحك ش�عورًا

باإلنجاز كل يوم.
هن�اك مجموع�ة متنوع�ة م�ن ال�دورات
التدريبي�ة املجاني�ة ،ع�رب اإلنرتن�ت الت�ي
يمكن أن تس�اعدك يف تحس�ني مهاراتك يف
كل يشء م�ن الطب�خ إىل الربمج�ة ،أوتعلم
لغة جديدة.
تواصل مع األصدقاء القدامىتواصل مع أصدقائ�ك القدامى ،فالتفكري
يف الذكري�ات القديمة الس�عيدة يمكن أن
يعطيك شعور أفضل.
-استمع إىل املوسيقى التي كنت تحبها يف

“خلطة سحرية” ..ختلص من انتفاخ البطن يف ثوان

عمر املراهقة
ً
وفق�ا للعدي�د م�ن الدراس�ات ،تعت�رب
املوس�يقى واح�دة م�ن أق�وى املحفزات
للمساعدة يف إعادة الذكريات السعيدة.
شاهد أفالمك القديمة املفضلةيمك�ن أن تؤدي مش�اهدة بع�ض األفالم
القديم�ة املفضل�ة لدي�ك ،إىل اس�تعادتك
للذكريات الس�عيدة ،ويحس�ن من حالتك
املزاجية.
جرب وصفة طبخ جديدةالروتني اليوم�ي لتناول نف�س الوجبات،
قد يزيد من ش�عورك باملل�ل ،جرب وجبة
جديدة واصنعها بنفسك يف املطبخ.
توقف عن العادات السيئةالتخلص م�ن الع�ادات الصحية الس�يئة،
يجعل�ك تعي�ش بأس�لوب حي�اة صح�ي
وأفضل ،ويرتبط زيادة الشيخوخة بتدخني
الس�جائر ،فال يحصل الجسم عىل النسبة
الكافية التي يحتاها من األكسجني.
كم�ا أن النيكوت�ني يمك�ن أن ي�ؤدي إىل
انخف�اض تدفق الدم إىل األعض�اء والجلد،
مما يؤدي إىل ترهل الجلد والتجاعيد.
رشب املاءاالحتف�اظ برطوب�ة الجس�م ،يمنح�ك
ش�عور أفضل ،وإحس�اس أك�رب باملرونة
والنضارة.
اليوجاتعترب اليوجا من أفضل التمارين الرياضية

املناس�بة لكب�ار الس�ن ،وتعزز الش�عور
بالراحة والتوازن ،وتعمل عىل زيادة ضخ
ال�دم يف القلب وتحري�ك العضالت بصورة
أفضل.
الغذاء الصحيتن�اول الغذاء الصحي يعم�ل عىل تحقيق
الت�وازن يف العن�ارص الت�ي يحتاجه�ا
ً
نشاطا ،وتشعر
جس�مك ،ما يجعلك أكثر
أنك أكثر شبا ًبا.
تناول الفيتاميناتالحرص عىل إضافة فيتامني ج ،وفيتامني
أ ،وفيتامني د ،إىل نظامك الغذائي يمكن أن
يس�اعد يف تقوية العظام وإبطاء تكس�ري
الكوالجني ،واملساعدة يف تحسني صحتك.
روتني العناية بالبرشةباإلضاف�ة إىل اتب�اع نظ�ام غذائي صحي
والتأك�د من أن جس�مك يحت�وي عىل ما
يكفي من الفيتامينات والعنارص الغذائية
لتعزي�ز صحتك ،فإن اس�تخدام منتجات
العناي�ة بالب�رشة الصحيح�ة يمك�ن أن
يحس�ن مظهر برشتك ويجعلك تبدو أكثر
شبا ًبا.
واقي الشمسً
وفق�ا لألكاديمي�ة األمريكي�ة لألم�راض
الجلدية  ،يمكن أن يساعد استخدام واقي
الش�مس بانتظام يف من�ع رسطان الجلد،
والش�يخوخة املبك�رة للب�رشة ،والبق�ع
الداكنة ،والخطوط الدقيقة ،والتجاعيد.

املطبخ

وصفة شيبس التفاح اللذيذة بدال من البطاطس

إذا كن�ت تعان�ي من الس�منة وتفضل
اإلبتعاد عن رقائق البطاطس  ،وتفكر
يف البح�ث ع�ن وجبة بديل�ة و صحية
فإن رقائق التفاح هي أفضل بديل .
خطوات عمل شيبس التفاح :
 تس�خني الفرن يف درجة حرارة 200درجة فهرنايت .
 غسل التفاح جيدا ً . تقشري التفاح وإزالة النوي املوجودةبداخل�ه ،فهذه الخط�وة رضورية جدا ً
للحصول عىل رقائق مموجة و صالحة
لألكل .
 -تقطي�ع التف�اح إىل رشائ�ح بآل�ة

التقطي�ع أو بالس�كني اليدوي�ة .و
الحرص عىل تقطيع رشائح متساوية
الحجم .
 وض�ع رشائ�ح التفاح ع�ىل الحاملاملعدن�ي لتربيده�ا ويفض�ل أن يكون
ش�بكي ومقاوم للحرارة وعند وضعها
يجب ترك مسافة بسيطة بني الرشائح
والحرص عىل عدم التداخل بني الرقائق
.
 رش القليل من مسحوق السكر . طهي رقائق التفاح ملدة ساعتني ،معالحرص عىل ترك ب�اب الفرن مفتوحا
قليالً للتنفيس ومراقبة شارئح التفاح

إليك بدالً من اإلنرتنت
 4طرق جتعل طفلك يتّجه ِ

عندما يكون لدى طفلك أسئلة عن
الحي�اة ،إىل م�ن ّ
يتج�ه؟ غوغل أم
أصدقائه أم أنتِ ؟
أطفالن�ا لديه�م ف�رص جي�دة يف
الوص�ول إىل املعلوم�ات أكث�ر من
األجي�ال الس�ابقة ،فق�د نش�أوا
م�ع اإلنرتن�ت ووس�ائل التواص�ل
االجتماعي ،وق�د يصل األمر إىل أن
يثق طفلك باإلنرتنت أكثر منكِ !
لكن�كِ كأم تهتم�ني ب�أن تك�ون
عالقت�ك بطفل�ك وثيق�ة ،بحي�ث
ّ
يتجه إليكِ دائماً ،بدالً من اإلنرتنت،
بالطبع ل�ن تحرمي طفلك من لغة
الع�ر ،فالتكنولوجيا له�ا فوائد
مذهلة ،ولكن يمكنكِ تنش�ئة طفل
محاط�ا ً بالتكنولوجي�ا ،ولكن�ه
يلجأ إليكِ عندم�ا يكون بحاجة إىل
إجابات عما يدور يف رأسه ،يمكنكِ
تحقي�ق ه�ذا التوازن ع�رب الطرق
األربع التالية:
 1تواصيل مع طفلكيب�دأ كل يشء من بناء عالقة قوية

مع طفل�ك ،وقتها س�وف يش�عر
طفل�ك براح�ة نفس�ية تدفع�ه
للذهاب والتحدث إليكِ كلما احتاج
إىل مشورة.
ً
دائم�ا ألجل طفلك،
كوني حارضة
واح�ريص عىل قض�اء وق�ت معه
بانتظام دون وجود شاشات.
 2اطرحي املوضوعاتق�د يخجل طفلك م�ن طرح بعض
األس�ئلة الت�ي تتعل�ق بمواضي�ع
محرجة ،ل�ذا احريص كل فرتة عىل

طرح موضوع ّ
حس�اس ،وتحدثي
مع طفلك براحة وشفافية حتى
يعرف منكِ املعلومات التي يرغب يف
ّ
يحفزه أيضا ً لطرح
معرفتها ،وهذا
األسئلة دون خجل.
امله�م ه�و أال تمنع�ي طفل�ك من
طرح أي سؤال ،وال يجب أن تكون
إجابتك“ :أنت صغ�ري /ال يجب أن
تتح�دث يف مث�ل ه�ذه املواضيع”،
اح�ريص ع�ىل رشح أي معلوم�ة
ّ
مبس�طة تناس�ب
لطفلك بطريقة

ّ
سنه.
 3امنحي طفلك البدائلامنحي طفلك اختيارات ملن يتوجّ ه
عندم�ا يكون بحاج�ة إىل إجابات،
أنتِ  ،أح�د األجداد ،املعلّ�م ،الكتب،
املهم هو أن يشعر الطفل أن أمامه
اختيارات غري اإلنرتنت.
 4ارشح�ي لطفل�ك محت�وىاإلنرتنت
أخربي طفل�ك أن كل ما يجده عىل
اإلنرتنت ليس بالرضورة صحيحاً،
وأن معظم املعلومات املوجودة عىل
اإلنرتنت يكتبها أشخاص عاديون،
ويف كث�ري م�ن الحيان يك�ون وراء
هذه املعلومات جهة للدعاية لرشاء
منتج م�ا أو زيادة زي�ارات ملواقع
م�ا ،لذا فليس م�ن الصحيح الثقة
الكبرية باإلنرتنت ،وأن هناك بعض
املواقع فقط ه�ي الجديرة بالثقة،
وبالت�ايل ف�إن مص�در املعلوم�ات
األكثر ثق�ة يكون أن�تِ  ،خاصة يف
ّ
الحساسة.
املواضيع

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

األخطاء الشائعة اليت تؤذي مفاصلك
نحن نم�ي ،ونجلس ،ونقرف�ص ألن مفاصلنا
تس�مح لنا بذلك بكل راحة وهدوء دون ش�عور
باالنزعاج أو األلم.
وتتحم�ل املفاص�ل بالرغ�م م�ن صغ�ر حجم
بعضه�ا مهام�ا حساس�ة للغاي�ة يف الجس�م،
وألس�باب تتعل�ق بطبيعتها فهي تم�ر بمراحل
تلف وبىل مع الوقت.
ولكن هناك بعض األخطاء الشائعة التي يمكن
أن تزي�د من ال�رضر إذا ل�م يت�م تصحيحها يف
الوقت املناسب.
لذل�ك إذا كن�ت ترغب يف الحص�ول عىل مفاصل
صحي�ة ألطول وقت ممكن فينبغ�ي أن تتجنب
هذه األخطاء الشائعة:
 ق�ويل وداعا للكع�ب العايل :الكع�وب املرتفعةتض�ع جه�دا إضافيا ع�ىل الركبتني مم�ا يعني
تلف�ا أرسع ملفاصل الركبة ،لذل�ك تجنبيها قدر
االمكان وجربي الكعوب املنخفضة.
تعام�ل م�ع األوزان الثقيلة بحكم�ة :ينصحاالطباء بتجنب رفع االوزان الثقيلة مهما كانت
باس�تخدام مفصل واحد ،بل يفضل اس�تخدام
العض�الت واملفاصل االكرب عن�د حمل االغراض
واألش�ياء مثال تجنبي اس�تخدام االصابع بينما
يمكنك اس�تخدام الذارعني ،ويفضل تجنب رفع
االوزان بشكل عام.
زي�ادة الكالس�يوم :االهتم�ام بتغذي�ة وصحة
العظام أمر أس�ايس لذلك تأك�دي من الحصول

نصائح طبية

علماء حي ّذرون ..احلجر املنزلي
قد يصيبك باضطرابات نفسية
من�ذ نحو ثالثة أش�هر ،ومعظم س�كان العال�م يلتزمون بالبق�اء يف املنازل
بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد التي تهدد أرواح ماليني البرش ،والتي
تفرض عىل الجميع الحجر املنزيل كأهم طرق الوقاية من اإلصابة بالفريوس.
لك�ن العلماء أصبح�وا ّ
يحذرون من خط�ورة البقاء يف املن�زل لفرتة طويلة
عىل الصحة النفس�ية ،حيث يجب الحذر من مرض نفيس ي ّ
ُس�مى (متالزمة
الكوخ) ،يمكن أن يصيب بعض الناس بسبب العزلة وبقائهم يف املنزل لفرتة
طويلة ،خاصة يف البالد التي تعاني من االنتشار الواسع لإلصابات.
ّ
وتتلخ�ص أع�راض (متالزمة الك�وخ) يف ميل الش�خص للعزل�ة ،وصعوبة
الخروج م�ن املنزل حتى بعد زوال الخطر ،باإلضاف�ة إىل الخمول واالكتئاب
والش�عور بالح�زن يف بع�ض األحي�ان ،عالوة ع�ىل رسعة االنفع�ال والقلق
والشعور باليأس.
وذكر أن نحو مليون شخص يف إيطاليا يعانون من أعراض متالزمة الكوخ،
ّ
لكن األطباء النفس�يني يؤك�دون عىل أن متالزمة الكوخ ليس�ت االضطراب
النف�يس الوحيد الناتج عن الحجر املنزيل ،فهم يش�ريون إىل أن أزمة فريوس
كورونا املس�تجد سبّبت صدمة لسكان العالم ،ما ينذر بإصابة ماليني البرش
بكرب ما بعد الصدمة بعد انتهاء أزمة فريوس كورونا.

حتى ال تح�رتق وتقليل درجة الحرارة
بعد فرتة .
 إخ�راج رقائ�ق التف�اح م�ن الفرنوتركه�ا حت�ى تربد وتصب�ح مموجة.
بعد وضعها يف درجة حرارة الغرفة
يمكنك تخزينها يف وعاء محكم الغلق ،
حتى يكون جاهزا عند تناوله .
نصائح :
يمكنك رش القليل من مسحوق القرفة
و السكر قبل الطهي فهذا يعطي نكهة
إضافية .
رضورة مراقبة الرقائق أثناء وجودها
يف الفرن حتى ال تحرتق .

سلوكيات

عىل الرغم من أن الخلطة قديمة ،إال أنها انترشت مؤخرا ً يف أوس�اط ش�بابية
عديدة كخلطة سحرية تنحف الجسم.
إال أنها يف الحقيقة مجرد خلطة تزيل انتفاخ البطن ،ببس�اطة ألن رشب املاء
يزيل الرتسبات السامة يف الجسم ،ناهيك عن نوافع الزنجبيل الذي أجمع عليه
العديد من األطباء.
فما هي تلك الخلطة؟
هي عبارة عن ليرتين من املاء يضاف إليهما “ليمونة” مقطعة رشائح بشكل
ناع�م ،وخي�ارة واحدة مقطع�ة رشائح رفيع�ة بنفس الطريق�ة ،و 12ورقة
نعناع ،وملعقة من الزنجبيل املربوش ناعماً .تنقع يف الرباد حتى اليوم الثاني،
ومن ثم يصفى الخليط ويرشب املاء طوال النهار.
يذكر أن تلك الخلطة كانت خاصة بربنامج حمية يعالج انتفاخ البطن عرفت
ب�”مباه س�اس” تيمنا ً ب�اآلنسة ساس التي أطلقت تلك الخلطة عىل يوتيوب
قبل  3سنوات.

كل يوم معلومة

ماذا حيدث للطعام يف أفران امليكروويف؟
أعلن أنطون ياسرتبتسيف ،خبري
البيئ�ة ،أن�ه ع�ىل الرغم م�ن أن
اف�ران امليكرووي�ف تخدم البرش
منذ فرتة طويلة ،إال أن األوهام ال
تزال مرتبطة به�ا .فماذا يحصل
للطعام يف هذه األفران؟
يق�ول الخب�ري ،تس�تخدم أفران
امليكروويف يف الحياة اليومية منذ
س�تينيات القرن امل�ايض وانترش
اس�تخدامها عىل نطاق واسع يف
العق�ود القليل�ة املاضي�ة .ولكن
مع ذلك ال تزال هناك أس�اطري ال
أس�اس لها مرتبطة به�ا .فمثال
يعتق�د البعض أن طه�و الطعام
أو تسخينه يف أفران امليكروويف،
يجعله “مشعا”.
ولك�ن ه�ذا غ�ري صحي�ح
وق�ال موضح�ا“ ،اإلش�عاع
الكهرومغناطي�يس ع�ايل ال�رتدد
( 2.450ميغاهرتز) الذي ينبعث
م�ن أفران امليكرووي�ف ،هو غري
مؤي�ن ،أي ال ي�رتك أي أث�ر يف
الطع�ام ،وال يس�بب أي تغريات
فيه ،وال تنبعث منه أشعة” .

وأضاف مدير مخترب بيئة الحياة،
صمم�ت أف�ران امليكرووي�ف،
بحيث عن�د غلق بابه�ا ال تخرج
املوج�ات منها إىل الخ�ارج ،وهذا
يعني أن الوقوف بقربها ال يشكل
أي خطورة .ولكن يف نفس الوقت
تنبعث إش�عة كهرومغناطيسية

ضعيف�ة كأي جه�از كهربائ�ي
عندما يش�تغل .لذل�ك يكون من
األفض�ل يف ه�ذه الحال�ة ع�دم
االقرتاب من الفرن .
ويق�ول“ ،صحي�ح تنبع�ث م�ن
الف�رن خ�الل تش�غيله موجات
كهرومغناطيس�ية ،الت�ي ع�ادة

تنترش إىل مسافة  1.5مرت أو أكثر
بع�ض اليء .لذلك م�ن األفضل
ع�دم الوقوف ع�ىل مقرب�ة منه
أثتاء عمل�ه .وكلم�ا كانت كمية
الطع�ام يف الفرن أك�رب كلما كان
ذل�ك أفض�ل ،ألنه يمت�ص كمية
طاقة أكرب”.

االتكيت ..فن ..ذوق ..اناقة

اتيكيت التص ّرف ببقايا الطعام

ع�ىل ما يكف�ي من الكالس�يوم يومي�ا أوال عن
طريق الغذاء ثم املكمالت الغذائية.
الحمي�ة امللون�ة :إذا قم�ت بإضاف�ة الفواك�ه
والخرضاوات بألوان متنوعة إىل طعامك اليومي،
فإن ذلك يوفر لجسمك مواد غذائية هامة.
األوميغا للقوة :األوميغا  3هامة ورضورية جدا
لصحة العظام وهي متوفرة بس�هولة أس�ماك
املياه الباردة مثل سمك السلمون.
االحم�اء :تهيئ�ة املفاص�ل والعض�الت قب�ل
الرياض�ة أم�ر اس�ايس للوقاية م�ن االصابات

املؤملة .تجنب التمارين القاس�ية :تمارين الكيك
بوكس�ينغ ،يمكن أن تكون قاسية بعض اليء
ع�ىل املفاص�ل خصوص�ا إذا لم يس�بقها تليني
وتهيئة.
ح�اول تجرب�ة أنش�طة مختلف�ة مث�ل ركوب
الدراجات والس�باحة لحرق السعرات الحرارية
والحصول عىل عضالت ومفاصل صحية .العمل
عىل العضالت الكبرية :تقوية وتمرين العضالت
الكب�رية يس�اعد يف حماي�ة املفاص�ل الصغرية
ويوفر لها الدعم.

ما ه�و مصري الباقي من الطعام يف املطاعم؟
يحق لك طلب أخذ ما ّ
ّ
تبقى من وجبتك،
وه�ل
بدون أن يخدش هذا األمر لباقتك؟
ّ
ألن الك�رم س�مة املجتمع�ات العربيّ�ة ،ال
ّ
يقب�ل كثريون عىل هذا األم�ر ،برغم أنه ليس
ممنوعاً ،أو يجايف اللباقة.
خبرية اإلتيكيت تكشف لك حقيقة هذا األمر،
وتطلعك ع�ىل الحاالت التي ُيمكنك فيها طلب
ّ
املتبقي يف املطعم:
أخذ الطعام
 يف الواقع ،يحق لك أخذ ما ّتبقى من الطعام
يف املطعم لكونك دفعت ثمنه.
 إذا كنت تتناولني الطعام مع عائلتكُ ،يمكنكأخ�ذ ما ّ
تبقى منه ،إذا كانت الكمية كبرية ،أو
فاقت نصف الكمية.
 م�ن ع�ادات األوالد أن يطلب�وا كميّ�ة م�نالطع�ام تف�وق حاجته�م ،حي�ث ال يأكلون
س�وى القليل من�ه .يف هذه الحال�ة ،يحق لك
أخذ ما ّ
تبقى من الطعام ،ليأكلوه إذا ش�عروا
بالجوع يف وقت الحق.
ّ
املفضل أخذ األطعمة التي ُتعترب س�هلة
 منالتوضيب ،كالبيتزا مثالً.

 من غ�ري املقبول طلب أخذ باقي الطعام ،يفخالل املآدب الرّسمية.
 وإذا كان الش�خص مدع�وا ً إىل وليم�ة ،فالّ
املتبقيّ ،
ألن
يحق ل�ه بصفته تلك أخذ الطعام
الحق يقتر عىل الداعي فقط.
 يف ّظ�ل الفق�ر واملجاع�ات الت�ي اجتاح�ت

عاملنا اليومُ ،يستحس�ن طلب م�ا يكفينا من
الطعام.
ّ
املتبقي والت ّ
ربع به
 و ُيستحسن أخذ الطعامإىل أحد مراكز الغذاء ،بدل أن ُيرمى يف املهمالت.
كما يمكنك أن تس�أيل صاحب املطعم إذا كان
يتعاقد مع أحد تلك املراكز.
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كلمات متقاطعة

الحمل
أصحاب برج الحمل مهنيا:الحظ يقف اىل جانبك اليوم
حاول أن تثبت عىل قراراتك وثق بقدراتك عاطفيا:ال تدع
مشاغل الحياة تبعدك عن الحبيب.

الثور

أصحاب برج الثور مهنيا:تتلقى اليوم الكثري
من العروض املغريه عليك أن تدرسها جيدا ً
عاطفيا:تمسك بالحبيب وال تتخىل عنه ان كنت تشعر
أنه الشخص املناسب

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء مهنيا:تطلع عىل بعض
األمور الهامة بالعمل كن متحفظا ً عليها
عاطفيا:تقوى عاقتك بمن تحب وتتقرب منه أكثر

السرطان
أصحاب برج الرسطان مهنيا:ال تنتظر أكثر بل
عليك أن تسعى اىل تطبيق أفكارك عاطفيا:ال ترك
فرة خصامك تطول وسارع اىل مصالحة الحبيب

األسد

أصحاب برج األسد مهنيا:تحتفل اليوم بانجاز ونجاح
حققته عىل الصعيد املهني عاطفيا:تناقش مع الحبيب
اليوم بعض األمور الهامة التى تتعلق بمستقبل عاقتك به

العذراء

أصحاب برج العذراء مهنيا:تبحث اليوم عن
حلول رسيعة و واضحه لبعض املشاكل الطارئة
عاطفيا:احسم موقفك وحدد حقيقة مشاعرك.

الميزان
أصحاب برج امليزان مهنيا:الروتني اليومي يزعجك
وتحاول أن تبحث عن طرق بديله ألداء مهامك
عاطفيا:أظهر مودتك للحبيب وال تخفي أية مشاعر

العقرب

أصحاب برج العقرب مهنيا:تستعيد عاقتك
بالكثري من العماء بعد فرة من االنقطاع
عاطفيا:تتحسن أحوالك العاطفية وتشعر بميل
الحبيب اتجاهك

القوس
أصحاب برج القوس مهنيا:ال تهمل التفاصيل
الصغريه فقد تجد الكثري من الحلول املمكنه
عاطفيا:ال تتدخل يف شؤون الحبيب الخاصه واعطيه
املزيد من الوقت.

الجدي

أصحاب برج الجدي مهنيا:ال تقيد نفسك برشوط
جديده يف العمل أنت بغنى عنها عاطفيا:تخىش من
مصارحة الحبيب بمشاعرك كن أكثر جرأه.

الدلو
أصحاب برج الدلو مهنيا:تمر بمحطة مهمة
يف حياتك املهنيه عليك أن تعرف كيف تستغلها
عاطفيا:لقاء وحب جديد يقابلك.

الحوت

أصحاب برج الحوت مهنيا:تشعر بالفخر وتحقق
الكثري من االنتصارات املهنية عاطفيا:كن حذرا ً وال
تترسع بقول أشياء تعلم أنها تغضب الحبيب

قـــــــصة وعربة

من هو املرحوم

حدث يف مثل
هذا اليوم

 � 1280وق�وع معركة موكلین بین جیيش مملكة
غرناطة وتاج قشتالة ،وانتصار مملكة غرناطة.
 - 1532مل�ك إنجلرا ھنري الثامن وملك فرنس�ا
فرانس�وا األول يوقع�ان معاھ�دة رسي�ة ض�د
إمرباطور اإلمرباطورية الرومانیة املقدس�ة وملك
إسبانیا كارلوس الخامس.
 - 1724التوقیع عىل اتفاقیة إستانبول بین الدولة
العثمانی�ة واإلمرباطوري�ة الروس�یة ض�د الدولة
الصفوية.
 - 1941أملانیا النازية تبدأ بغزو االتحاد السوفیتي
وذلك ضمن أحداث الحرب العاملیة الثانیة.
 - 1985انفج�ار طائرة من الطی�ران الھندي عىل
ارتف�اع  31000ق�دم قبال�ة الس�واحل األيرلندية
ومقت�ل جمیع الركاب املقدرعددھ�م بحوايل 329
راكب.
 - 2004الوالي�ات املتح�دة األمريكی�ة تس�حب
ق�رار حماي�ة جنودھا م�ن أي ماحق�ة قانونیة
يف الخ�ارج ،ال�ذي قدمت�ه لألمم املتحدة؛ بس�بب
املعارض�ة الش�ديدة التي أثارتھا فضیحة إس�اءة
معاملة السجناء العراقیین وانتھاك حقوقھم.
 - 2004إي�ران تق�رر إط�اق رساح البح�ارة
الربيطانیی�ن الذي�ن دخل�وا إىل املی�اه اإلقلیمی�ة
اإليرانیة بدون إذن.
 - 2009إي�ران تط�رد دبلوماس�یین بريطانیی�ن
التھامھم يف التدخل بالشؤون الداخلیة ،وبريطانیا
ترد بطرد دبلوماسیین إيرانیین.
 - 2012تش�كیل الحكوم�ة الس�ورية الجدي�دة
برئاسة رياض فريد حجاب.
 - 2013ھج�وم م�ن قب�ل بع�ض املرصيی�ن عىل

الشیخ املرصي حسن شحاتة يؤدي إىل مقتله.
 - 2016مقت�ل املنفذ وإصابة حوايل  25ش�خص
يف ھجوم مس�لح عىل دار الس�ینما يف فیرنھايم يف
غرب أملانیا.
 - 2016مرصع  98شخص وإصابة  800شخص
آخر نتیج�ة إعصار جیانغس�و الذي رضب رشق
الصین.
 تش�كیل الحكوم�ة الس�ورية الجديدة برئاس�ةرياض فريد حجاب.
 - 2013ھج�وم م�ن قب�ل بع�ض املرصيی�ن عىل
الش�یخ الشیعي املرصي حسن ش�حاتة يؤدي إىل
مقتله.
 - 2016مقت�ل املنفذ وإصابة حوايل  25ش�خص
يف ھجوم مس�لح عىل دار الس�ینما يف فیرنھايم يف
غرب أملانیا.
 - 2016مرصع  98شخص وإصابة  800شخص
آخر نتیج�ة إعصار جیانغس�و الذي رضب رشق
الصین.
مواليد
 47ق.م  -بطلیم�وس الخامس ع�رش ،آخر ملوك
الفراعنة البطاملة.
 - 1703ماري�ا لیزينس�كا ،زوجة لويس الخامس
عرش ملك فرنسا.
 - 1763اإلمرباطورة جوزفین ،إمرباطورة فرنسا
وزوجة نابلیون بونابرت.
 – 1879مولد ھدى ش�عراوي ،مؤسس�ة الحركة
النسائیة يف مرص.
 - 1894امللك إدوارد الثامن ،ملك اململكة املتحدة.
 - 1919محمد بوضیاف ،رئیس الجزائر الخامس

أعاني من ظلم والد زوجي وضقت ذرعاً بتصرفاته وقسوته
انا فتاة بعمر ال ٢٢سنة تزوجت
م�ن  ٤س�نوات ل�دي طفلت�ان
زوج�ي يقربن�ي “اب�ن خ�ايل”
تزوجت زواج تقليدي ولكن كان
اختيار ام�ي وجدتي يل وانا اندم
كل يوم عىل هذا القرار الذي كان
من املف�رض أن يكون يل القرار
اعان�ي م�ن ٰظل�م وال�د زوجي
الذي ه�و أيض�ا ً خ�ايل اخ امي،
ولكن�ه ال يحب ام�ي وال بحبني
وب�دأت أضيق ذرع�ا ً بترصفاته
مع�ي الت�ي تش�عرني باإلقلي�ه
واالكتئ�اب والتع�ب واإلره�اق
النف�ي والصح�ي ،فم�ا فعله
يف خ�ال أرب�ع س�نوات زواجي
ال ين�ى اأبداً،علما انني عش�ت
معهم يف بيت العائلة س�نتان ال
يوجد لدي�ه زوجة فهو مطلق ٤
مرات خال فرة عييش معهم .
النصائح والحلول
مازلت صغرية عىل كل هذا التعب
وعىل كل حال هذا نصيبك .ومع
انك لم تذك�ري ما موقف زوجك
م�ن كل املوضوع فهو املفروض
انه الداع�م االكرب ل�ك ولو بينك
وبينه .واليك بعض هذه النقاط
اوال يجب ان ال تقعي يف اغلوطة
الش�خصنة وه�ي ان تف�ريض

ان خال�ك يكي�ل ل�ك االهان�ات
لش�خصك ان�ت ،اع�زيل نفس�ك
ع�ن كل ترصفاته الن املش�كلة
عن�ده ه�و والدلي�ل ان�ه مطلق
اربع مرات مما يعني ان وضعه
مع النس�اء ع�دم .وهو املريض
نفس�يا وال�ذي عن�ده مش�اكل
وه�و مس�كني ويحت�اج لعاج
نفي وانت رائعة وال غبار عليك
وما ش�اء الله عليك من النس�اء
الصاب�رات املحبات للخري .اعزيل
نفسك عنه وال تتوقعي انك انت
املقصودة يف ترصفاته فهو يفرّغ
كل انفعاالت�ه بك النك يعتقد انه
يس�توقي علي�ك ويق�در علي�ك
فا يقول ه�ذا المك مبارشة وال

البيك مب�ارشة ف�ا تجزعي وال
تقليل من ثقك بنفس�ك او تقليل
من منظورك الذاتي لذاتك .األمر
الثان�ي رشعيا انت غ�ري ملزمة
بالذه�اب له�م وال خدمتهم وال
التنظي�ف وال الطبي�خ وال فعل
اي ام�ر له واريدك ان تس�تقوي
وتب�دأي باع�ان ه�ذه النظرية
وتبق�ي بعي�دة عن�ه واغلق�ي
ب�اب بيتك ع�ىل نفس�ك وبناتك
واب�ق يف حالك وه�و عنده بنات
مجبورات رشعا بخدمته وليس
انت ،ف�ا يقدر ان يلزمك يف امر.
كوني قوي�ة وابدأي بفتح عينك
وتقويتها قلي�ا وابدأي بمعرفة
حقوق�ك  .واالم�ر االخ�ر ال

تسمحي له بالدخول بينك وبني
زوجك ونبهي عىل زوجك بابقاء
امورك�م الخاصة لك�م وبينكم
فا تخربوا احد بها ،وابق قريبة
من زوجك واهتمي به واحسني
الي�ه وااله�م اهتم�ي بنفس�ك
ومن ثم بناتك فا تعلميهن عىل
الضعف والتخاذل من االن.
ويجب ان تتحدثي مع امك وابيك
وتطلبي منهم ان يكفوا رش هذا
الخ�ال عن�ك وان�ك ل�ن تحتميل
اهانته اكث�ر .كوني قوية ولكن
مؤدبة ،فا تتلفظ�ي باي كلمة
مس�يئة وال تق�ويل اي عب�ارة
تندم�ي عليها ح�اويل ان تفعيل
ال ان تتكلم�ي ،تجنبيه وتغافيل
ع�ن اي ت�رصف يص�در من�ه
فهو مريض ومس�كني ويحتاج
للش�فقة علي�ه .ويف ذات الوقت
ال تقل�يل ادب�ك فان�ت تترصفني
حس�ب تربيت�ك واخاق�ك وهو
خال�ك يف النهاي�ة ،قل�يل من اي
احتكاك بينكم تقليل تام واطلبي
دوم�ا دعم زوجك واهلك وجدتك
وامك وان ش�اء الل�ه تقوين مع
الوقت وتق�دري ان تواجهيه وال
تتدخيل بينه وبني ابنه فهو ابنه
وبره واجب وملزم عليه.

acebook

هل تس�تطيع أن ترعى نفسك؟
وهل تعتمد عىل نفسك؟ اختبار
بسيط واإلجابة إما بنعم أو ال.
اإلختبار:
 1ه�ل تس�تطيع ان تعيش يفجزيرة مهجورة؟
 - 2ه�ل تس�تطيع ان تصل�ح
عطاً كهرائياً؟
 - 3ه�ل تس�تطيع ان تس�لق
بيض؟
 - 4هل تستطيع ان تطهو وجبة
من ثاث أطباق؟
 - 5هل تس�تطيع ان تغري اطار
سيارتك؟
 - 6ه�ل تض�ع حل�والً عملي�ة
ملشاكلك؟
 - 7ه�ل تس�تطيع ان تك�وي
قميصاً؟
 � - 8ه�ل تس�تطيع ان تصل�ح
االشياء املعطلة أو التالفة؟
 - 9هل انت منظم؟

 - 10ه�ل تس�تطيع ان تق�وم
برتيب امللفات املكتبية؟
 - 11ه�ل تس�تطيع اص�اح
دراجة؟
 - 12ه�ل تس�تطيع ان تصلح
حنفية؟
 - 13ه�ل تس�تطيع ان تنت�زع
شوكة من يدك؟
 - 14هل تستطيع ان تنزع ابرة
النحل اذا لدغك؟
 - 15ه�ل تس�تطيع ان تق�وم
بالتنفس الصناعي؟
استخراج النتيجة:
إذا كانت اإلجابة ب� (نعم) فهي
تساوي درجة واحدة  ،وإذا كانت
ب� (ال) فهي تساوي صفر .
النتائج :
 اذا كان�ت درجاتك بني ال� 10و 15درجة
فأن�ت انس�ان عم�يل للغاي�ة
وتس�تطيع التعاي�ش م�ع كل

املواقف فأنت صبور وال تتعب.
 اذا كان�ت درجات�ك بني ال� 4و9
فأنت تستطيع ان تعتني بنفسك
 .ق�د ال تس�تطيع ان تواجه كل
االمور،ولكن�ك تس�تطيع ان
تكافح لتواجه االمور.
 -اذا كان�ت درجاتك  3درجات

وهلل يف خلقه شؤون!...؟؟

بيوت مذهلة ملهندسني من غري البشر
منل اخلشب األمحر األوروبي

تسعى الحيوانات والحرشات بدورها كالبرش لبناء مساكنها الخاصة،
حيث تتمت�ع بقضاء ليلته�ا وتحتمي فيها ،ويناف�س بعضها عباقرة
الهندسة يف العالم
يبني هذا النوع من النمل كوكة كبرية عىل أرض الغابة ،وتضع أعشاشا ً
موصولة ببعضها أس�فلها ،احتياطا ً لانتق�ال برسعة يف حال أصابت
البيت كارثة.

قصة مثل

باب النجار خملّع

هل تعتمد على نفسك؟
يف أح�د األي�ام وصل املوظف�ون إىل
مكان عملهم ..
ف�رأوا لوحة كبرية معلقة عىل الباب
الرئيي ملكان العمل
كتب عليها:
“لقد ت�ويف البارحة الش�خص الذي
كان يعي�ق تقدمكم ونموكم يف هذه
الرشكة!
ونرج�و منك�م الدخ�ول وحض�ور
العزاء يف الصالة املخصصة لذلك”!
يف البداي�ة ح�زن جمي�ع املوظفون
لوفاة أحد زمائهم يف العمل
لكن بع�د لحظات تمل�ك املوظفون
الفضول ملعرفة هذا الش�خص الذي
كان يقف عائقا ً أمام تقدمهم ونمو
رشكتهم ..
ب�دأ املوظف�ون بالدخ�ول إىل قاعة
وضع بها تاب�وت وتوىل رجال أمن
الرشك�ة عملي�ة دخوله�م ضم�ن
دور ف�ردي لرؤية الش�خص داخل
التابوت ..

من الفيسبوك

F

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية
وكلما نظرش�خص ملا يوجد بداخل
التابوت أصبح وبشكل مفاجئ غري
ق�ادر عىل الكام وكأن ش�يئا ً ما قد
المس أعماق روحه ..
اتدرون من كان يف التابوت؟
لقد كان هناك يف أس�فل الكفن مرآة
تعكس صورة كل من ينظر إىل داخل
الكفن..
وبجانبها الفتة صغرية تقول:
“هناك ش�خص واحد يف هذا العالم
يمك�ن أن يض�ع ح�دا ً لطموحات�ك
ونموك يف هذا العال�م وهو ..........
أنت ! “
حيات�ك ال تتغري عندما يتغري مديرك
أو يتغ�ري أصدق�اؤك أو زوجت�ك أو
مكان عملك أو حالتك املادية. .
حياتك تتغري عندما تتغري أنت وتقف
عند حدود وضعتها أنت لنفسك!
راقب ش�خصيتك وقدراتك وال تخف
من الصعوبات والخس�ائر واألشياء
التي تراها مستحيلة! ..

أفقي
1مواق�ع للقاء واملناقش�ة عىل
االنرنت  oللتعريف
2الترصف يف عمل بدون تحضري
 oأوىف االصدقاء
3املدينة ذات األل�ف عمود أيام
قوم عاد  oجملة موسيقية
4تص�در صوت�ا اس�تخدمت يف
الح�روب  oقاص�دا ع�ن س�بق
ارصار
5حرف عطف  oاملوت
6جه�ة االنطاق  oاب�و األب أو
األم
7مدين�ة اس�بانية س�ياحية
اس�ماها الفينيقي�ون مدين�ة
“امللكة”
8خ�ض  oخم�ود الحم�اس
والحيوية
9منتس�ب إىل عم�ان  oاالس�م
القديم للبحرين وحضارتها
10دولة عربية ليست لها حدود
برية  oشتم

رأيس
1جزي�رة أكث�ر م�ن  % 40م�ن
كلم�ات لغته�ا عربي�ة  oع�راق
(مبعثرة)
2للهاتف (معكوسة)  oطري لييل
 oله من االس�ماء يف العربية نحو
 100اسما
3متش�ابهان  oعاب ش�خصا يف
غيابه  oوالد
4نصاب  oندى أو مطر خفيف o
ثلثا منح
5يف املش�ورة ووجه�ة النظ�ر
(معكوسة)  oاس�م خلية النحل
بالفصحى
6قصائد شعر كتبت يف الجاهلية
بماء الذهب
7والدة  oثاثة حروف من اوان
8أكرب بركان يف العالم
9تجدها ب�ني البلدان  oورقة من
أوراق اللعب
10أول بلد عربي عرف الطباعة o
أداة من الخشب

فأقل
فأن�ت ال تس�تطيع ان تعتم�د
ع�ىل نفس�ك  ،أو تعتني بها  ،لن
تس�تطيع ان تعيش عىل جزيرة
مهج�ورة  ،أكث�ر م�ن يوم�ني ،
أما يف املدينة فأنت تس�تطيع ان
تدب�ر امورك طاملا تس�تطيع ان
تستأجر من يهتمون بك!

املثل يرضبه الناس يف الس�خرية من أن أفضل الناس يف خدمة اآلخرين
أو يف مس�اعدتهم عادة ما يكونوا غري قادرين عىل مس�اعدة أنفسهم،
لك�ن الغريب أن أصل املثل ال ّ
يمت بصلة ملناس�بة رضب�ه حاليا ،تعال
نعرف قصة املثل ده
يحك�ى أن نجارا تقدم ب�ه العمر ،فقرر أن يرك العمل ليعيش ما تبقى
م�ن عمره مع زوجته وأوالده ،إال أن صاحب العمل رفض طلب النجار
وع�رض عليه زيادة يف األج�ر مقابل أن يظل يف العم�ل ،غري أن النجار
أرصّ عىل طلبه باإلحالة للمعاش
فق�ال ل�ه صاحب العمل :س�أوافق ولك�ن يل عندك رجاء أخ�ريا ،وهو
أن تبن�ي من�زال أخريا ،ولن أكلفك بأي عمل بعده�ا ،فوافق النجار عىل
مضض
وب�دأ النج�ار العمل ،ولعلمه أن ه�ذا البيت األخري لم يحس�ن الصنعة،
واستخدم خامات رديئة ،وأرسع يف اإلنجاز دون الجودة املطلوبة
وكان�ت الطريقة التي أدى بها العمل ال تتناس�ب م�ع الخربة الطويلة
وج�ودة عمله املعهودة ،وعندما انتهى النجار العجوز من البناء ،س�لّم
صاحب العمل مفاتيح املنزل الجديد ،وطلب منه الس�ماح له بالرحيل،
لكن صاحب العمل اس�توقفه ،وقال له :إن ه�ذا املنزل هدية مني إليك
نظري س�نني عملك معنا فأتمنى أن تقبله ،فصعق النجار من املفاجأة،
ألنه لو علم أنه يبني منزل العمر ملا توانى يف اإلخاص يف األداء واإلتقان
يف العمل
فلم�ا كان يمر الن�اس عىل النجار يف بيته ال�رديء كانوا يقولون “باب
النجار مخلع.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة
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فيفي عبده ألحمد راضي :وداعا نورس آسيا
ن�رشت الفنان�ة املرصية ،فيف�ي عبده،
ص�ورة للنج�م ال�دويل العراق�ي السابق
احمد رايض ،بعد وفاته االحد.
وتويف رايض بسب�ب مضاعفات اصابته
بفريوس كورونا «كوفيد .»19
وع�ى قص�ص حسابه�ا الرسم�ي يف
انستغ�رام نرشت فيفي ص�ورة لرايض،
كت�ب عليها «وداعا نورس اسيا ..ابا هيا
يف ذمة الله».
ورح�ل رايض الي�وم عن عم�ر ناهز 56
عام�اً ،بعدم�ا استط�اع ان يخل�د اسمه
يف سم�اء الك�رة العراقي�ة ليلقب بالعب
«القرن العرشين» يف العراق.

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

عالمة أوبئة صينية  :كورونا يمكنه
البقاء على قيد الحياة  20عامًا

ريم مصطفى :سأكون أول ممثلة تقدم مشاهد أكشن حقيقية
كشف�ت خب�رية وعامل�ة أوبئ�ة،
صينية ب�ارزة ،أن فريوس كورونا
الجدي�د يمكن�ه البق�اء ع�ى قيد
الحي�اة مل�دة  20عامً �ا ،وذل�ك
لقدرت�ه االستثنائي�ة ع�ى تحمل
ظ�روف ال�ربد ،حي�ث يمك�ن أن
يعيش يف درجات ح�رارة تقل عن
 20درج�ة مئوي�ة تح�ت الصفر.
م�ن جانب اخر ذكر املختصون ان
ف�ريوس كورونا لم ينته بعد حيث
ال ت�زال بعض البل�دان تتعامل مع
التف�ي الكبري للوباء ،ولكن حتى
أولئ�ك الذي�ن يسيط�رون حالي�ا
عى الف�ريوس يخش�ون «املوجة
الثانية» .لقد كانت املرحلة الثانية
من اإلنفلون�زا اإلسبانية قبل قرن
أكث�ر فتك�ا م�ن املرحل�ة األوىل.
يمكنك التفكري يف األمر مثل أمواج
البحر حي�ث يرتفع عدد اإلصابات
ثم يعود م�رة أخ�رى إىل الرتاجع،
وكل دورة ه�ي «موج�ة» واح�دة
م�ن ف�ريوس كورون�ا .ويص�ف

البعض أي ارتفاع باعتباره موجة
ثانية ،لكنها غالبا ما تكون موجة
أوىل صعب�ة .ويحدث هذا يف بعض
الوالي�ات األمريكي�ة .ولكي نقول
إن موج�ة واح�دة انته�ت ،يكون
الفريوس تحت السيطرة وترتاجع
الحاالت بشكل كبري .ولبدء موجة
ثانية ،ستحتاج إىل ارتفاع مستمر
يف العدوى .وال تعد نيوزيلندا ،التي
تعان�ي من حاالته�ا األوىل بعد 24
يوما ب�دون ف�ريوس كورونا ،وال
بك�ني الت�ي تواجه تف�ي املرض
بعد  50يوما خالية من الفريوس،
يف هذا الوضع .ويقول الدكتور آدم
كوتشارسك�ي من مدرس�ة لندن
للصحة العامة والطب االستوائي:
« أن الغالبية العظمى من الناس ال
يزالون عرضة لإلصابة ،من حيث
الجوهر إذا رفعنا جميع اإلجراءات
فسنعود إىل الوضع الذي كنا عليه
يف شباط املايض ،إنه يماثل تقريبا
البدء من الصفر مرة أخرى».

تلقيح النباتات بفقاعات الصابون حل
بديل لتراجع أعداد النحل

بينما يتناقص ع�دد النحل تاركا
وراءه وظيفت�ه املهم�ة يف تلقيح
األش�جار والنبات�ات ،توص�ل
العلماء الياباني�ون إىل أنه يمكن
استخ�دام فقاع�ات الصاب�ون
لتلقيح أش�جار الفاكهة ،مما قد
يساع�د يف تعويض االنخفاضات
الكبرية يف أع�داد النحل يف العالم،
حي�ث ابتكر فريق م�ن الباحثني
من املعهد الياباني املتقدم للعلوم
والتكنولوجي�ا  ،بقي�ادة إيجريو
مياكو  ،محل�ول صابوني يمكن
مزجه مع ما يصل إىل  2000حبة
حبوب لقاح يف الفقاعة.
ويتم إخراج الفقاعات من بندقية
بالستيكي�ة أو إسقاطه�ا م�ن
األعى عرب طائرة بدون طيار.
استخدم الفريق الفقاعات لتلقيح
أشجار الكمثرى يف بستان اختبار

صغري ،وحقق معدل نجاح ،95٪
وهو نفس معدل تلقيح النباتات
يدو ًيا بفرشاة.
وق�ال مياك�و يف مقابل�ة« :ق�د
يرف�ض البعض هذا عى أنه يشء
من الخيال ،لكن فقاعة الصابون
فعالة للتلقيح».
وأض�اف« :ربما كن�ت الشخص
الوحي�د عى ه�ذا الكوك�ب الذي
ص�دق ه�ذا عندما ب�دأت العمل،
ربما ما زلت اآلن «.
ج�اءت الفك�رة إىل مياكو يف أحد
األي�ام بينما كان يلع�ب مع ابنه
الصغ�ري ،الذي تلقى ع�ن طريق
الخطأ يف وجه�ه بواسطة إحدى
فقاع�ات الصاب�ون الت�ي كانوا
ينفخ�ون فيه�ا ،ولم يك�ن هناك
أي رضر ألن فقاع�ات الصاب�ون
ناعمة وخفيفة ومرنة».

يوتيوب يكشف عن أدوات جديدة
لتسهيل التسوق عبر إعالنات الفيديو

تجرب�ة درامية جدي�دة ومختلفة يبدأ
عرضها بع�د أيام عرب شاش�ة املنصة
اإللكرتوني�ة  watch itتحم�ل عن�وان
«شديد الخطورة» ،وهي التجربة األوىل
لريم مصطفي يف عال�م دراما األكشن
واإلث�ارة ،تجمعه�ا بأحم�د الع�ويض
للم�رة األوىل يف أوىل بطوالت�ه الدرامية
املطلقة.
ورغم مالمحها الهادئة الجميلة ،لكنها
تمرّدت عليها وبقوّة يف هذا العمل.
وذكرت ريم إنه تح ٍّد كبري يل أوالً ،خاصة
أنني سأك�ون أول ممثلة أق ّدم مشاهد
أكشن حقيقي�ة بهذا األسل�وب ،وأراه
اختبارا ً حقيقيا ً يل كممثلة بتقديم هذه
النوعية من األعمال ألول مرة.

واضاف�ت رفضت أن نستعني بدوبلرية
تق� ّدم املشاهد الخط�رة ضمن أحداث
املسلس�ل ،ورغ�م أن املشاه�د كان�ت
شديدة الخطورة وصعبة كثرياً ،لكنني
استمتعت جدا ً بالتجربة.
واكدت انها خضع�ت لتدريبات قتالية
لف�رتة طويلة قب�ل التصوي�ر ،وكانت
تمارسها للم�رة األوىل ،ولم يكن هناك
كاف قب�ل التصوي�ر ،وال يمكن
وق�ت
ٍ
تأجيل مشاهد األكش�ن الخاصة بها؛
وهو ما جعل األمر أكثر صعوبة.
جدي�ر بالذك�ر أن مسلس�ل «ش�ديد
الخط�ورة» سيُق ّدم يف أكث�ر من جزء،
ع�ى أن يتضمّ �ن كل ج�زء  7حلق�ات
درامية.

مجددا روتانا بين نجوى
كرم وإليسا

بعد أيام قليلة م�ن هدوء معركة
املعجب�ني بني إليسا ونجوى كرم،
ع�ادت من�ذ أي�ام التجاذبات بني
معجب�ي الفنانت�ني ،والسبب هو
ترصي�ح أدىل ب�ه سال�م الهندي
إىل إح�دى الفضائي�ات
واضع�ا ً خيار بقاء
أو ت�رك إليس�ا
لرشكة روتانا
يع�ود إلليسا،
ً
فع�ال
وأن�ه
ا لتع�ا و ن
األخ�ري قب�ل
تجدي�د العق�د
بني الطرفني.
وق�ال الهن�دي إن�ه
يعط�ي الح�ق إلليس�ا يف
اختي�ار كيفي�ة متابع�ة رحلتها
الفنية ،متحدثا ً عن االنجازات التي
حققتها وهي ضمن الرشكة.
الهندي قال أيض�ا ً إن نجوى كرم
تحرض مليني ألبوم سيبرص النور
قريب�ا ً قائالً إن كرم هي جزء من
روتان�ا يف بداياتها ،وعملت بجهد

حت�ى وصف روتان�ا بأنها نجوى
كرم والعكس صحيح.
ّ
ص�ح كالم الهن�دي ،ف�إن
وإن
املواجهة الفنية ستقع بني إليسا
ونج�وى ك�رم الت�ي ستصدر
ألبومه�ا ،فيما يكون
ألب�وم إليس�ا قد
ص�در لتبق�ى
ا ملنا فس�ة
أق�وى ع�ى
ا ملنص�ا ت
و مو ا ق�ع
ا لتو ا ص�ل
يف م�ا يتعلّ�ق
بالفنان�ة التي
ستسب�ق األخ�رى
يف قدرته�ا ع�ى تغليب
أو زيادة عدد املستمعني لجديدها
الغنائي.
يُذكر أن الهندي لم يعلّق يف حديثه
عى حفل إليسا ،لكنه أشار إىل أنه
نج�ح هو ومعظ�م الحفالت التي
أقامتها روتانا خالل فرتة الحجر،
أي بقاء الناس يف بيوتهم.

رجاء الجداوي تفقد الوعي
وحالتها تتدهور بشكل
خطير

ق�ال الفري�ق الطب�ي املعال�ج
للفنان�ة املرصية رج�اء الجداوي
بمستشف�ى أبو خليف�ة للعزل يف
محافظة اإلسماعيلية ،إن الفنانة
فق�دت الوع�ي أثن�اء عالجه�ا
وتدهورت حالتها بشكل خطري.
وأك�د األطباء أنه تم وضع الفنانة
رج�اء الج�داوي ع�ى أنبوب�ة
حنجرية بعد فقدانها الوعي أثناء
عالجه�ا من ف�ريوس كورونا بعد
إصابتها يف شهر مايو املايض.
وتعان�ي الفنانة رج�اء الجداوي
من�ذ إصابتها بف�ريوس كورونا،
حي�ث أكد مصدر طب�ي أن درجة
حرارته�ا  37درج�ة ،ونسب�ة
األكسج�ني يف الدم ت�رتاوح يوميا
ما بني  98و ،97والضغط والنبض
مستق�ران ،مش�ريا إىل أن حالتها
النفسية السيئ�ة هي سبب تأخر
تحسن حالتها الصحية حتى اآلن.
وأضاف املصدر الطبي ،أن نتيجة

أعل�ن موقع يوتيوب ع�ن توفري عددا
م�ن األدوات الجدي�دة الت�ى تع�رف
بأدوات «االستجاب�ة املبارشة» والتى
تسته�دف املعلن�ني ،والت�ى تجع�ل
الفيديوه�ات أكثر قابلي�ة للتسويق،
م�ن خ�الل إضاف�ة ص�ور منتج�ات
قابل�ة للتصفح أسفل اإلعالن لتوجيه
ً
مب�ارشة إىل صفح�ات
زوار املوق�ع
منتج�ات العالمات التجاري�ة .وتأتى
ه�ذه املمي�زات يف وق�ت يح�اول فيه
املعلن�ون إيج�اد طرق جدي�دة لجذب
اهتمام املستهلك�ني املتزايد بالتسوق
يف التجارة اإللكرتونية ،وسط جائحة
من�ع الناس م�ن التس�وق يف املتاجر
الفعلية ً
خوفا من اإلصابة.

مطر ساخن

املوت يطرق االبواب ايها
السادة
أمحد اجلنديل
الحدي�ث يف زمن الرخ�اء غري الحديث يف زمن الش�دة  ،والحياة يف وضع آمن
مستق�ر تختل�ف عندما يح�ارصك الوب�اء ويجعلك سجني البي�ت مسكونا
بالخوف مما سوف يحدث .
أس�وأ ما يف السياسة عندما تعطي ظهرها أمام م�ا يحصل من كارثة تهدد
الجمي�ع وتذه�ب اىل مناقشة الهوام�ش من االمور  ،وأسوأ م�ا يف السيايس
عندما يستهني بحياة الناس وينهمك يف الفروع تاركا ً االصل يف املشكلة .
أرقام املصابني بفايروس كورونا يف تزايد  ،هذا ما تقوله االحصائيات الصادرة
من وزارة الصحة  ،وزيادة الوفيات يف تصاعد  ،هذا ما تؤكده االرقام  ،ويف كل
يوم نفق�د عزيزا ً ونودع صديقا ً  ،ونبكي عى قريب  ،وعندما تطل من نافذة
م�ا يحدث تجد ان الفعل يشكل عامالً مضافا ً من عوامل الخيبة واالحباط ،
فأصح�اب االمر والنهي يتحدثون عن امكانياتهم املتواضعة يف مواجهة هذا
الفايروس الرشس اللعني  ،وهناك ش�حة يف االجهزة واالدوية واملستشفيات
 ،وب�دأ املواطن�ون يتربعون باملال لرشاء االوكسج�ني أو بالساهمة يف توفري
مالبس الوقاية والكمامات وغريها .
كل امل�ؤرشات تعلن ان الوباء يسري بوترية متصاعدة  ،وهي حالة تحمل من
الخطورة ما يستدعي النفري العام  ،واالعالن عن خطة ش�املة تنسجم مع
خطورة الوضع  ،ومعاقبة كل من يحاول عرقلة تنفيذ الخطة املرسومة .
لنق�ف جميعا امام حقيقة مفادها اننا ال نستطي�ع مواجهة هذه الجائحة
باألسالي�ب الت�ي واجهتها الدول املتط�ورة  ،ولنعرتف ام�ام انفسنا بأن ما
نملك�ه من امكانيات ال يرقى اىل هزيمة هذا الوباء  ،وكل ما يمكن فعله هو
االبتع�اد عن طرق االصابة  ،والبقاء يف البي�وت  ،وتشديد املراقبة  ،ومعاقبة
املنفلتني  ،وتوفري املستلزمات املعيشية الرضورية للمواطن  ،وهي اجراءات
ال نراه�ا تدخل يف مفهوم املستحيل  ،وليس له�ا عالقة كبرية باألزمة املالية
الت�ي تعاني منها الحكومة  ،وال تدخل يف موضوع انخفاض اسعار النفط ،
وليس لها مساس بالكرايس ولعبتها السياسية  ،خطوات ربما من شأنها ان
تعيد الثقة بني الشعب والحكومة وتنقذ االرواح من موت مؤكد .
تعبت اقالمنا من املناشدات  ،وص َ
رب الشعبُ كثريا ً عى كل حاالت الفساد التي
راح ضحيته�ا الكثري  ،لكن عندما يتعلق االمر بحياة الناس ينقلب الصرب اىل
تخاذل  ،ويكون السكوت حالة من حاالت الخيانة .
التفت�وا اىل الفجيع�ة التي حل�ت بنا ايها الس�ادة  ،فاملوت يط�رق االبواب ،
ويخطف ارواح االبرياء .
ويتسلل من النوافذ ،
العراق من كل سوء فقد تعبت
الله�م احفظ
من الرصاخ  ،اللهم احفظ
حناجرن�ا
ش�عب الع�راق فق�د
عان�ى م�ن كل انواع
الفساد  ،اللهم انقذ
الجمي�ع من رش
ه�ذا الوباء  ،وال
ح�ول وال قوة
اال بالله .
اىل اللقاء
.

بعد معاقبة سعد الصغير ..محاكمة الفنانة هنا شيحة

تواصل محكمة جنح التهرب الرضيبي ،املنعقدة
بالتجم�ع الخامس يف القاه�رة محاكمة الفنانة
هنا ش�يحة ،يف اتهامها بالتهرب م�ن دفع مبلغ
 661ألفا و 513جنيها للرضائب .وكشفت أوراق
القضية ،تهرب الفنانة هنا شيحة من دفع مبلغ
 661ألفا و 513جنيها ،للرضائب العامة يف الفرتة
م�ن  2010حت�ى  ،2017خ�الل عمله�ا مع عدة
رشكات إنتاج فني .وكانت محكمة جنح التهرب

الرضيبي ،عاقبت املطرب سعد الصغري بالحبس
سنة وتغريمه ما يعادل الرضيبة املستحقة عليه
مع إيقاف التنفيذ وإلزامه باملصاريف ،يف اتهامه
بالته�رب من سداد مليون و 320,197ألف جنيه
للرضائ�ب .وينص القانون ع�ى املعاقبة بغرامة
ال تق�ل عن  1000جنيه وال تتجاوز  5000جنيه،
باإلضاف�ة إىل تعويض يعادل مث�ل الرضيبة التي
ل�م يتم أداؤه�ا لكل مم�ول خالف ه�ذا القانون

أحمد حلمي للطلبة :مش عايزين ننجح في
الثانوية العامة ونسقط في الكورونا
وجه الفنان امل�رصي أحمد حلمي نصائح هامة لطالب الثانوية العامة يف مرص .وقال
حلمي بفيدي�و نرشه عرب «انستجرام»« :حبايبي ط�الب الثانوية العامة بنني وبنات..
ربنا معاكوا ويوفقكوا وينجحكوا  ..وخدوا بالكوا طبعا ومحدش يقلع الكمامة وبالش
تجمعات ..مش عايزين ننجح يف الثانويه العامة ونسقط يف الكورونا» .وكشف حلمي
مفاجأة عن نفسه قائالً »:وبما أنا بنتكلم عن امتحانات الثانوية العامة اعتقد مفيش
حد أحسن مني يتكلم أكرت مني عن الثانوية العامة ،ألني خربة وسقطت فيها  3سنني
ب�س أناعاي�ز أقولكم أني كنت يف الحقيق�ة خايف من االمتحان�ات» .وختم »:حقيقي
السن�ة الوحيدة الي ماسقطتش فيها هي ال�ي مكنتش فيها خايف من االمتحان بجد
وتعامل�ت مع االمتحان عى أن�ه فسفوسة ...مضيعش وقت�ك يف الرعب ووجع البطن
وامتحانات الثانوية فسفوسة محدش ياخد باله منها».

احمد الجبوري

د.محمد اقبال

بقص�د الته�رب م�ن أداء الرضيبة
املستحقة عليه.
ويعاقب بأداء غرامة ترتاوح
م�ا ب�ني  200جني�ه إىل
 2000جني�ه يف حالة عدم
تقديمه اإلق�رار الرضيبي
أو تضم�ني اإلقرار بيانات
غري صحيحة.

الفنانة إنجي خطاب
تعتزل التمثيل
أعلنت فنانة مرصية ش�هرية اعت�زال التمثيل
بش�كل مفاج�يء وس�ط دهش�ة متابعيه�ا.
وقالت الفنان�ة إنجي خطاب يف بيان مقتضب:
إنجي خطاب تعلن اعتزال التمثيل .وسألها أحد
متابعيه�ا :الكالم دا بجد؟  ..ف�ردت قائلة :بجد.
فيم�ا سألها ش�خص ما إذا كانت س�وف ترتدي
الحج�اب ل�رتد قائلة :ه�و علش�ان اعتزلت الزم
اتحجب؟

تغريدات
ويعتقد يوتيوب ،عى وجه الخصوص،
أن منصت�ه يمك�ن أن تخ�دم ه�ذا
التحول ،نظرًا ألن  70٪من األشخاص
ً
منتجا
يدع�ون الي�وم أنه�م اش�رتوا
لعالم�ة تجارية ألنه�م رأوه يف مقطع
فيديو عى يوتيوب.
ويف م�ا يتعل�ق به�ذه األخب�ار ،أعلن
ً YouTube
أيضا ع�ن «حمالت حركة
الفيدي�و»  -وه�ي طريق�ة لجل�ب
إعالن�ات فيديو يوتي�وب ،كما يمكن
للعالم�ات التجاري�ة ً
أيض�ا استخدام
نماذج إنش�اء العمالء املحتملني جن ًبا
إىل جنب م�ع حمالت إعالنات الفيديو
الخاصة بهم لجذب املزيد من العمالء
املحتملني أثناء عرض إعالناتهم.

املسحة الخاصة بفريوس كورونا
للفنان�ة رج�اء الج�داوي ،ليست
مهم�ة طامل�ا ما زال�ت يف الرعاية
املركزة ،مشريا إىل أنه حال ظهور
أي مسحة سلبية لها خالل الفرتة
املقبلة ،لن يؤث�ر ذلك يف خروجها
من الع�زل الصحي ،ألنه�ا تعاني
م�ن مش�اكل يف التنف�س ،وم�ن
الصع�ب االستغن�اء ع�ن جه�از
 CPAPللتنفس يف الوقت الحايل.
وأضاف ،املصدر الطبي ،أن حقنها
بمص�ل البالزم�ا مؤخ�رًا حس�ب
بروتوكول اللجنة العلمية املرشفة
عى عالج مصابي فريوس كورونا
املستج�د «كوفي�د  ،»19ب�وزارة
الصحة والسكان ،لم يؤثر بالسلب
وال اإليجاب عى حالتها الصحية،
مش ً
ريا إىل أن جه�از ال� «سيباب»
التي تتواجد عليه الفنانة القديرة،
هو سبب استقرار حالتها ،وعدم
تدهورها.
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عندما أدركنا احلياة ...أحببنا العراق ..
وأحببنا من يرفع اسم العراق ...
لذلك أحببنا #امحد_راضي كما أحببنا زمالئ ُه األبطال ...
ومل نتسائل يومًا الي رهطاً ينتمون ..
ُ
ففخامة العراق تكفي فخر االنتماء...
#امحد_راضي_يف_ذمة_اهلل
نداء للسيد الكاظمي
التأني يف الغاء امتحانات الثالث املتوسط ليس يف مصلحة احد
آالف الطلبــة جيتمعون يومي ـاً للدروس اخلصوصية وهــذا يزيد من
االختالط املؤدي النتشار الوباء
من يتحمل مسؤولية تاخري القرار؟
اجملازفة مثنها سيكون كبريا
خطابنا لك مباشر ونرجو ان تكون استجابتك مباشرة.

بيونسيه تطلق أغنية ضد العنصرية ولدعم
السود في “يوم التحرر”
أص�درت املطربة األمريكي�ة بيونسيه
أغنية جديدة بص�ورة مفاجئة ،وذلك
بعد ساع�ات من اإلعالن ع�ن مبادرة
جدي�دة لدعم الرشكات اململوكة لذوي
البرشة السمراء.
وتتناول كلم�ات األغنية تاريخ السود
ووحشية الرشطة واالحتجاجات عى
مقت�ل األمريك�ي من أص�ول أفريقية
ج�ورج فلوي�د ع�ى يد رج�ل رشطة
أبيض يف الواليات املتحدة.
وأُطلق�ت األغني�ة بمناسب�ة العطل�ة
السنوية لالحتف�ال بالنهاية الرسمية
للعبودية يف الواليات املتحدة.
و ب�دأ االحتفال به�ذه العطلة يف والية

تكساس الت�ى ولدت فيه�ا بيونسيه،
لكنه يحتفل به سنوي�ا ً يف  19يونيو/
حزي�ران من كل ع�ام يف جميع أنحاء
الوالي�ات املتح�دة تح�ت أسم�اء يوم
التحرر أو يوم االستقالل األسود.
و تعد ه�ذه األغنية هى األول التى يتم
إطالقه�ا بشكل ف�ردي و ليس ضمن
مجموع�ة من�ذ الع�ام امل�ايض ح�ني
أص�درت «ه�وم كومينغ « وه�و اداء
ح�ي وفيلم وثائق ع�ن حفلها الناجح
الذى قدمته يف .2018
و ت�م إطالق األغنية بع�د فرتة وجيزة
من إطالق بيونسيه دليال عى اإلنرتنت
للرشكات اململوكة للسود الذين يبيعون

كل يشء من منتجات األزياء والجمال
إىل املفروشات املنزلية والقهوة.
وكتب�ت يف تعلي�ق ع�ى موقعه�ا عى
اإلنرتن�ت« :كون�ك أس�ود ه�و ىف ذاته
نض�ال .تمي�ز الس�ود هو ش�كل من
أشكال االحتجاج .الفرح هو حقك».
و بحس�ب موق�ع بيون�ي ،ستفي�د
هذه املبادرة مؤسس�ة بي جوود التى
تق�دم املساعدات املالي�ة للمرشوعات
الصغرية املتعثرة التى يملكها السود .
وكانت بيونسي�ه حارضة بقوة طوال
االحتجاج�ات املناهض�ة للعنرصي�ة
الت�ي أثاره�ا مقت�ل ج�ورج فلويد يف
مايو /أيار املايض.

