الدوالر يسجل اخنفاضا طفيفا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق،
امس األربعاء ،إنخفاضا ً بسعر رصف
الدوالر األمريكي مقابل الدينار العراقي.
وكانت أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات
ومكاتب الصرفة ،كاآلتي :سعر البيع
للدوالر الواحد  1230ديناراً ،أي  123ألف
دينار للمائة دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر
فقد سجل  1220دينارا ،أي  122ألف دينار
للمائة دوالر.

النفط :إيرادات الشهر املاضي بلغت
أكثر من ملياري دوالر

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النفط ،عن تصدير ( )84مليونا ( )490الفا و(  ) 194برميال بإيرادات
بلغت اكثر من مليارين و( )861مليونا و ( )140الف دوالر خالل شهر حزيران املايض.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ،عاصم جهاد ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،ان “مجموع الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر حزيران املايض من الحقول
النفطية يف وسط وجنوب العراق بلغت ( )81مليونا و(  ) 7االف و ( )675برميال ،اما
من حقول كركوك عر ميناء جيهان بلغت الكميات املصدرة ( )3مالين و(  )482الفا
و(  ) 519برميال”.وأضاف ان “املعدل اليومي الكيل للصادرات بلغ مليونا و(  )816الف
برميل ،حيث كان املعدل اليومي للتصدير من موانئ البرصة (  ) 2مالين و(  )700الف
برميل ،ومن جيهان كان املعدل اليومي (  ) 116الف برميل” ،مبينا أن “معدل سعر
الرميل الواحد بلغ (  ) 33.864دوالرا”.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7279 :الخميس  2تموز 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7279 Thu 2 Jul 2020

دولة القانون :تشكيل التحالفات يف ظل الظرف الراهن هدفه احلصول على مكاسب باحلكومة

احلكمة يكشف لـ
الزوراء /حسن فالح:
كشف تيار الحكمة الوطني ،ان ثماني
اهداف وراء تش�كيل تحالف عراقيون
برئاس�ة الس�يد عمار الحكيم ،وفيما
اك�د ان�ه مك�ون م�ن  40نائب�ا قابل
للزيادة لك�ون الباب مفت�وح لجميع
الن�واب والسياس�ين ،اش�ار ائت�الف
دولة القانون اىل ان تشكيل التحالفات
يف ظل الظ�رف الراهن هدفه الحصول
عى مكاسب جديدة يف الحكومة.
وقال القي�ادي يف تي�ار الحكمة فادي
الش�مري يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”:
ان تحال�ف عراقي�ون ال�ذي اعلن عن
تش�كيله الس�يد عمار الحكيم تحالف
س�يايس برملان�ي جماه�ري ينطل�ق
م�ن الدول�ة ،ويتح�رك يف فضائه�ا،
ويعود حاصل جه�ده اىل الدولة ايضا.
َ
الدول�ة املقتدرة
واض�اف :ان�ه يدع�م
ذات الس�يادة الوطنية ،بعيدا ً
القويةَ ،
ع�ن املحاصصات وخ�ارج الصفقات
املش�بوهة ،وتقوي�ة مس�ار الدول�ة
ومؤسس�اتها ،وتطبي�ق القانون عى
الجميع ،واعادة الثقة بالنظام.واشار
اىل ان هناك  8اه�داف للتحالف االوىل:
تقوي�ة مس�ار الدولة ومؤسس�اتها ،
وتطبيق القانون عى الجميع  ،واعادة
الثق�ة بالنظام الس�يايس ،ثانيا :دعم
قواتنا املس�لحة الباس�لة  ،التي تضم
َ
َ
الش�عبي
والرشطة والحش� َد
الجي�ش
َ
وجها َز مكافح ِة االرهاب ،والبيشمركة

عن مثانية اهداف وراء تشكيل «حتالف عراقيون» ويؤكد انضمام  40نائبا اليه

يف إطاره�ا املؤسس�اتي والتزامه�ا
بواجباته�ا ضم�ن س�ياقات القانون
وسياس�ات الدول�ة ،ثالث�ا :تعضي�د
مس�ار اإلصالحات الجادة والشجاعة
والحازمة بوجه الفساد وهدر األموال
 ،وتلبي�ة مطال�ب املتظاهري�ن الحقة
ودعمها.وتابع :رابع�ا :تمكن منهج

االعت�دال لدعم االس�تقرار الس�يايس،
وابعاد العراق عن التخندقات اإلقليمية
والرصاع�ات الدولية ،خامس�ا :تأكيد
املطل�ب الرئي�س باج�راء انتخاب�ات
مبك�رة  ..نزيه�ة وعادل�ة ..تضم�ن
حق�وق الجمي�ع بال تماي�ز او تضليل
وتهيئة متطلباتها ،سادسا :دعم جهود

اإلصالح والتخل�ص من آثار التوافقية
غ�ر املجدية واملعطلة ملس�ار اإلصالح
والبناء .ومىض بالقول :سابعا :تعزيز
إجراءات الضم�ان الصحي  ،والتطوير
االقتص�ادي  ،واس�تعادة الري�ادة
الوطنية م�ن جديد ،ثامنا :دعم عملية
االعمار وتوفر الخدمات يف املحافظات

دخول  10صهاريج حمملة باالوكسجني اىل العراق قادمة من الكويت

الجنوبية  ،وتقوية الحكومات املحلية،
ودعم إع�ادة النازحن واعمار املناطق
املح�ررة وص�والً اىل خدم�ات عادل�ة
وحياة حرة كريم�ة لجميع املواطنن.
واوضح الشمري :ان التحالف انضوى
في�ه  40نائبا وه�و ال يتوقف عند لغة
األرق�ام  ،بل يعمل ع�ى تقديم نموذج
جدي�د يف االدارة السياس�ية الواعي�ة
واملسؤولة ،مكدا ان رؤيته هي مد يديه
للتحالف�ات السياس�ي ِة واالجتماعي�ة
ِ
والش�عبية القائم�ة للتع�اون والتآزر
وتكامل االدوار  ,وباب االنضمام لهذا
التحال�ف س�يبقى مفتوح�ا ً لكل من
َ
القدرة
يرغ�ب  ،ممن ي�رى يف نفس�ه
ع�ى االيث�ار وتقدي�م املصال�ح العليا
للدول�ة عى أي�ة مصلح�ة أخرى.من
جهته ،انتق�د ائتالف دول�ة القانون،
تش�كيل التحالفات السياسية يف ظل
الظ�رف الصعب ال�ذي يمر ب�ه البلد.
وق�ال النائ�ب ع�ن االئت�الف عطوان
العطواني ل�”الزوراء” :ان البلد اليوم
يمر بظرف صعب ج�دا متمثل بازمة
كورون�ا واالزمة املالي�ة التي فرضتها
ه�ذه الجائح�ة ،معربا عن اس�تغرابه
من تش�كيل تحالفات سياسية يف هذا
الظرف الحس�اس.واضاف :ان تشكيل
التحالفات السياسية يف الظرف الراهن
قد ياتي من اجل الحصول عى مكاسب
سياس�ية جديدة يف الحكوم�ة الحالية
السيما بعض الدرجات الخاصة.

الزوراء تنشر خفايا مكاملات ترامب اهلاتفية مع مريكل وأردوغان وبوتني

ص2

االحتاد االردني :العراق يتحمل مسؤولية عدم الرتشح الستضافة كأس القارة 2027

ص6

كردستان تعلن استعدادها لتسليم
إيرادات النفط اىل بغداد

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت حكومة إقلي�م كردس�تان ،أنها
أبلغ�ت الحكومة االتحادية اس�تعدادها
لتسليم إيرادات بيع النفط برشط االتفاق
أوالً ع�ى أمري�ن اثن�ن .وق�ال املتحدث
باسم حكومة اإلقليم جوتيار عادل امس
االربع�اء ،يف مؤتمر صحف�ي بأربيل ،إن
“حكومة اإلقليم أبلغت بغداد استعدادها
بتس�ليم إيرادات بيع النفط بعد االتفاق
أوالً عى مستحقات الرشكات املستثمرة
لحقول النفط وكذلك نفقات التصدير”.

وأض�اف عادل أن “وف�د حكومة اإلقليم
س�يعود قريب�ا ً إىل بغ�داد الس�تئناف
املباحث�ات بش�أن الخالف�ات العالقة”.
وتاب�ع أن “حكوم�ة إقلي�م كردس�تان
تعم�ل عى توحي�د مديري�ات التقاعد يف
ً
موضح�ا أن “الهيئات واللجان
اإلقليم”،
املختص�ة تعمل عى تنفيذ االصالحات يف
اإلقليم” .واكد عادل أن “حكومة اإلقليم
مس�تمرة بعملية اإلص�الح ،وتعمل عى
خفض رواتب الدرجات العليا والخاصة،
كواحدة من إجراءات اإلصالح”.

أكد أهمية تكامل اجلهود بني احلكومة والربملان يف مواجهة كورونا

الكاظمي جيمع احلشد وجهاز مكافحة اإلرهاب
على طاولة واحدة لـ «إطفاء الفتنة»

بغداد /الزوراء:
كش�فت هيئة الحشد الش�عبي ،عن عقد
اجتماع مع القائد العام للقوات املس�لحة
مصطف�ى الكاظم�ي ،ض�م ايض�ا ً جهاز
مكافحة االرهاب ،الطفاء الفتنة ،فيما اكد
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية
تكامل الجهود ب�ن الحكومة والرملان يف
مواجهة جائح�ة كورونا.وقال مدير عام
اعالم هيئة الحشد الشعبي مهند العقابي
العقاب�ي ،يف ترصيح صحف�ي :ان رئيس
ال�وزراء عقد اجتماعا ام�س االربعاء مع
هيئة الحش�د الش�عبي وجه�از مكافحة

االره�اب ،مبين�ا ان «االجتم�اع ج�اء من
أجل ترطي�ب األجواء ،بعد األح�داث التي
جرت يف منطق�ة الدورة -مقر املداهمة،-
فعم�ل الكاظمي عى جمع قادة الحش�د
الش�عبي وقادة جهاز مكافحة االرهاب،
باعتب�ار االثن�ن رشكاء وأصدق�اء يف
معارك التحرير».واضاف :ان «الهدف من
االجتماع إطفاء الفتنة ،التي حاول البعض
اشعالها بس�بب الحمالت االعالمية ،التي
حصلت بعد حادثة الدورة ،واجتماع اليوم
هو رسالة أن ما جرى هو أمر عابر.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  2415إصابة و 107وفيات و 1507شفاء

االصابات يف العراق باجلائحة ترتفع جمددا وتتخطى حاجز الـ  51الفا
والوفيات اكثر من  2000حالة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء ،املوقف
الوبائي اليومي لالصابات املسجلة لفروس كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،وفيم�ا اكدت تس�جيل 2415
اصاب�ة جديدة و 107ح�االت وفيات وتماثل 1507
مصابن للش�فاء ،حددت دائرتي صح�ة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :انه ت�م فح�ص ( )11378نموذج�ا يف كافة
املخت�رات املختصة يف الع�راق ليوم ام�س؛ وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية
تس�جيل املرض يف العراق (.)555923واضافت :ان
مختراته�ا س�جلت ليوم ام�س(  )2415اصابة يف
الع�راق موزعة كالت�ايل :بغ�داد  /الرصافة ،341

بغ�داد  /الك�رخ  ،235مدين�ة الطب  ،42النجف
االٔرشف  ،165السليمانية ، 181أربيل  ، 58دهوك
،68
 ،1كرب�الء  ،115كرك�وك  ، 75دي�اىل
واس�ط  ، 123بابل  ، 131البرصة  ،173ميسان
 ، 93الديواني�ة  ، 185ذي ق�ار  ،252االٔنب�ار ،8
نينوى  ، 20صالح الدين  ، 38املثنى . 111واشارت
اىل ان عدد الش�فاء 1507 :حالة ،وكما ييل :بغداد

الرصاف�ة  ،195بغ�داد الكرخ  ، 432مدينة الطب
 ،50الس�ليمانية  ، 39أربيل 49
 ، 14النجف
 ،كركوك  ،23كربالء  ، 21دياىل  ، 17واس�ط 46
 ،الب�رصة  ،68ميس�ان  ،131باب�ل  ، 57ذي قار
 ، 288الديواني�ة  ، 18االٔنب�ار  ، 37ص�الح الدين
 ، 13نينوى . 9

تفاصيل ص2

اخلطوط اجلوية تستأنف رحالتها املباشرة إنهاء تكليف رئيس هيئة التقاعد الوطنية ومدير مصرف الرشيد من مهامهما
اىل بريوت اليوم وفق شروط وضوابط

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة النق�ل ،أن الخط�وط
الجوي�ة العراقي�ة تس�تأنف رحالته�ا
املب�ارشة اىل ب�روت الي�وم الخمي�س
وفق رشوط وضوابط صحية مش�ددة.
وقال وزير النقل نارص الش�بيل يف بيان
:إنه “سيتم اس�تئناف الرحالت الجوية
للناق�ل الوطني من محطة مطار بغداد
الدويل إىل محطة مط�ار رفيق الحريري
يف ب�روت ابت�دا ًء من يوم غ� ٍد الخميس
املوافق .”2/7/2020وأضاف أنه “بعد
التباح�ث مع الجان�ب اللبناني وادارات
املطارين تم االتفاق عى عودة استئناف
الرحالت التجارية ب�ن البلدين وبواقع
رحلتن مجدولتن اس�بوعيا ً عى ان يتم
التزام املس�افرين باالج�راءات الصحية
والوقائي�ة املتبع�ة يف البلدي�ن” ،مؤكدا ً
ً
أس�طوال
أن “أس�طول الناق�ل الوطني

ل�كل العراقين يس�عى لتقدي�م أفضل
خدمات�ه يف أحن�ك الظ�روف وجمي�ع
املناس�بات خدم�ة للصال�ح الع�ام”.
ولف�ت بيان ال�وزارة اىل أن “الس�لطات
اللبناني�ة وضعت عدة ضوابط ورشوط
صحية للمس�افرين الوافدي�ن اىل لبنان
ومنها اس�تيفاء مبلغ ( )100دوالر عن
كل مس�افر مغادر من بغداد اىل بروت
الجراء فحص ( )PCRالخاص بفروس
كورونا والذي س�يتم يف ب�روت وكذلك
ملئ املس�افر االس�تمارة الص�ادرة من
وزارة الصح�ة اللبناني�ة قب�ل الوصول
اىل اراضيه�ا اضافة اىل حيازة املس�افر
بوليص�ة تأمن صالحة مل�دة إقامته يف
لبن�ان تغطي كافة تكالي�ف العالج من
وب�اء “كورونا” ع�ى األرايض اللبنانية
بأستثناء الدبلوماسن وافراد املنظمات
الدولية”.

اجلمعة  ..بدء حماكمة املتهمني بقتل
خاشقجي غيابيا يف إسطنبول

انقرة /متابعة الزوراء:
من املقرر أن تنطلق غدا الجمعة يف تركيا
غيابي�ا محاكم�ة  20س�عوديا يتهمه�م
القضاء الرتكي بقتل الصحفي السعودي
جم�ال خاش�قجي يف  2أكتوبر/ترشي�ن
األول  2018بقنصلية بالده يف إسطنبول،
حسب ما قالت خطيبة خاشجقي خديجة
جنكي�ز الثالثاء .وبحس�ب مكتب املدعي
العام يف إس�طنبول ،فإن النائب الس�ابق
لرئيس املخابرات العامة السعودية أحمد
عس�ري واملستش�ار الس�ابق يف الديوان
امللك�ي س�عود القحطاني هم�ا املدبران

لعملي�ة االغتيال.نقل�ت وكال�ة األنب�اء
الفرنس�ية الثالثاء عن خديج�ة جنكيز،
خطيب�ة الصحف�ي الس�عودي جم�ال
خاش�قجي الذي قتل بقنصلي�ة بالده يف
إس�طنبول يف  2أكتوبر/ترشي�ن األول
 ،2018قوله�ا إن محاكم�ة  20س�عوديا
يتهمهم القضاء الرتكي بارتكاب الجريمة
س�تنطلق الجمع�ة غيابيا به�ذه املدينة.
وتب�دأ املحاكمة يف املحكمة الرئيس�ية يف
إس�طنبول عند الساعة  10:00بالتوقيت
املحيل ( 07:00بتوقيت غرينتش).

تفاصيل ص8

بغداد /الزوراء:
قررت وزارة املالية ،امس االربعاء ،انهاء
تكلي�ف رئيس هيئ�ة التقاع�د الوطنية
احم�د عبد الجليل حس�ن م�ن مهامه،
و فيم�ا اعلن�ت انهاء تكلي�ف مدير عام
م�رصف الرش�يد م�ن مهام�ه ،ق�ررت
تكلي�ف مدي�ر ع�ام م�رصف الرافدي�ن

بادارة الرش�يد بالوكالة خلفا له.وذكرت
وثيقة صادرة ع�ن وزارة املالية حصلت
«ال�زوراء» عى نس�خة منه�ا :انه تقرر
انهاء تكلي�ف احمد عبد الجليل حس�ن
من مهام رئاسة هيئة التقاعد الوطنية ،
ونقل خدمات اياد محمود هادي املوظف
بعنوان مع�اون مدير واملكلف بتمش�ية

اعمال مرصف الرشيد من مالك مرصف
الرافدين اىل هيئة التقاعد الوطنية (بدون
الدرج�ة الوظيفي�ة والتخصي�ص املايل)
.واضافت :ان اي�اد محمود هادي يكلف
برئاس�ة هيئة التقاع�د الوطنية وكالة،
مؤك�دة انه ينف�ذ االمر ال�وزاري اعتبارا
م�ن تاري�خ صدوره.كما اعلن�ت وزارة

التخطيط :عدد سكان العراق  40مليونا و123
ألف نسمة حاليا

بغداد /الزوراء:
كش�فت وزارة التخطيط ،عن أن عدد سكان العراق قد
بلغ خالل الع�ام الح�ايل ( 40,123,000أربعن مليونا
ومائ�ة وثالثة وعرشين ألف) نس�مة ،عى وفق بيانات
تفصيلية تعتمد عى إحصائيات دقيقة جرت عام 2010
ع�ى وف�ق الجهاز املرك�زي لإلحصاء م�ع األخذ بنظر
االعتبار نس�ب ال�والدات والوفيات ونس�بة الخصوبة.
وذكر املتحدث الرس�مي لوزارة التخطيط ،عبد الزهرة
الهنداوي ،يف ترصيح صحفي :انه “لدى وزارة التخطيط
بيانات تفصيلية عن واقع الس�كان يف العراق عى وفق

التقديرات الس�نوية التي تقوم بها الوزارة ،ومن خالل
الجهاز املرك�زي لإلحصاء وباالعتماد واالس�تناد عى
املعادالت اإلحصائية يف عام  2010والتي شهدت أرقاما
دقيق�ة يف ذلك الوقت أحصت عدد الس�كان (يف حينها)
ب�  31مليون�ا و 600ألف نس�مة ،وبموجب ذلك العدد
نحتس�ب س�نويا بموجب مع�ادالت س�نوية مأخوذة
بنظ�ر االعتبار نس�بة الخصوبة وال�والدات والوفيات،
لك�ي نقدر س�نويا بموجب تلك املعطيات عدد س�كان
العراق ،ففي عام  2020تجاوز عدد السكان  40مليونا
بحوايل  123ألف نسمة”.

املالية ،امس االربعاء ،انهاء تكليف مدير
عام مرصف الرش�يد من مهام�ه ،فيما
قررت تكليف مدير عام مرصف الرافدين
بادارة الرشيد بالوكالة خلفا له.وبحسب
وثيق�ة ص�ادرة ع�ن وزارة املالية تلقت
«الزوراء» نس�خة منها :ان�ه تقرر انهاء
تكلي�ف اي�اد محم�ود هادي م�ن مهام

مدير عام مرصف الرش�يد وكالة  ،ونقل
خدمات باس�م عبد عيل يوس�ف املوظف
بعن�وان مدير ،من م�رصف الرافدين اىل
مرصف الرش�يد بالدرج�ة والتخصيص
امل�ايل ويكلف بمهام مدي�ر عام مرصف
الرش�يد /وكالة .واضاف�ت الوثيقة :ان
االمر ينفذ بد ًء من تاريخ صدوره.

حمكمة جزائرية تقضي حببس رئيسي
وزراء ووزراء سابقني بتهم فساد

الجزائر /متابعة الزوراء:
أدانت محكمة جزائرية ،الوزير األول األسبق،
أويحي�ى أحم�د ،بعقوب�ة  12س�نة س�جنا،
وملي�ون دين�ار غرام�ة نافذة.كم�ا أدان�ت
املحكمة ،الوزير األول األسبق ،سالل عبد املالك
بعقوبة  12سنة سجنا ومليون دينار غرامة.
ونظرت املحكم�ة يف قضية رجل األعمال عيل
حداد ،التي تتعلق باس�تفادته من العديد من
االمتي�ازات العقاري�ة والجمركي�ة واملنائية،
والظفر ب�  125صفقة عمومية بطريقة غر

قانوني�ة و 452قرضا بنكيا وعدة مش�اريع
أخ�رى ،م�ن بينه�ا قضي�ة الطريق الس�يار
رشق غ�رب ،وكذلك الرسيع االجتنابي زرالدة
بودواو ،مصنع األسمنت املتواجد بغليزان إىل
جانب مدخ�ل املطار الجزائر ال�دويل الجديد،
املوان�ئ وغره�ا ،بحس�ب موق�ع صحيف�ة
“النهار” الجزائرية.وت�ورط يف هذه القضايا
والة ووزراء سابقون ،حيث وجهت للمتهمن
تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية.

تفاصيل ص2

الوباء التاجي يصيب أكثر من  10ماليني انسان ويودي حبياة اكثر من نصف مليون آخرين
بغداد /متابعة الزوراء:
اس�تمر الوباء التاجي بالتوسع
متج�اوزا حاجز ال�� 10مالين
و 623ألف�ا ،ت�ويف منهم ما يزيد
ع�ى  514ألفا ،وتع�اىف أكثر من
 5مالين  828ألفا ،فيما سجلت
الجزائر مع�دال قياس�يا يف عدد
اإلصابات اليومية عى املس�توى
العربي.وبع�د تراج�ع كب�ر يف
أع�داد الوفي�ات ،ع�اد ف�روس
كورون�ا الجدي�د لي�رب بقوة

يف الوالي�ات املتح�دة ،حي�ث تم
اإلعالن عن أكثر من  1000حالة
وف�اة خ�الل  24س�اعة.ووفقا
إلحصاء لجامعة جونز هوبكنز
حول ضحاي�ا وب�اء كوفيد-19
يف الواليات املتح�دة ،حتى أمس
األربعاء ،س�جلت الب�الد 1199
حال�ة وفاة إضافي�ة بالفروس
خ�الل ي�وم واح�د ،كم�ا أفادت
فرانس برس.وبذلك ،يرتفع عدد
الوفيات جراء اإلصابة بفروس

كورون�ا يف الوالي�ات املتحدة إىل
 127,322حال�ة وف�اة ،وتظ�ل
البل�د األكث�ر ت�ررا م�ن وباء
كوفيد ،-19س�واء عى صعيدي
اإلصابات والوفيات .وإىل جانب
االرتفاع الكبر يف الوفيات جراء
كوفيد -19يف الوالي�ات املتحدة،
فق�د س�جلت البالد أك�ر زيادة
يومي�ة يف اإلصابات بحس�ب ما
ذكرت وكالة رويرتز لألنباء.

تفاصيل ص2

فرنسا :ال نستبعد فرض عقوبات جديدة
على تركيا

باريس /متابعة الزوراء:
ق�ال وزير الخارجية الفرنيس جان إيف لو دريان
إن وزراء خارجية االتحاد األوروبي س�يجتمعون
يف  13يوليو لبحث موضوع تركيا.وأشار جان إيف
لو دريان أمام جلسة يف الرملان ،إىل إمكانية بحث
ف�رض عقوبات جدي�دة عى أنق�رة ،مضيفا أنه

“بناء عى طلبنا ُ
س�يعقد اجتماع لوزراء خارجية
االتحاد األوروبي يف  13يوليو لبحث مسألة تركيا
عى وجه التحديد”.وتاب�ع قائال“ :فرض االتحاد
األوروب�ي بالفعل عقوب�ات عى تركي�ا لقيامها
بالتنقي�ب يف املنطق�ة االقتصادية لقرص ..ربما
يجري النظر يف فرض عقوبات أخرى”.
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بعد تسجيل  2415إصابة و 107وفيات و 1507شفاء

االصابات يف العراق باجلائحة ترتفع جمددا وتتخطى حاجز الـ  51الفا والوفيات اكثر من  2000حالة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي
لالصابات املسجلة لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 2415اصابة جديدة و 107حاالت وفيات
وتماثل  1507مصابني للشفاء ،حددت
دائرتي صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه تم فحص ()11378
نموذجا يف كافة املختربات املختصة يف
العراق ليوم امس؛ وبذلك يكون املجموع
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية
تسجيل املرض يف العراق (.)555923
واضافت :ان مخترباتها سجلت ليوم
امس(  )2415اصابة يف العراق موزعة
كالتايل :بغداد  /الرصافة  ،341بغداد /
الكرخ  ،235مدينة الطب  ،42النجف
االٔرشف  ،165السليمانية ، 181أربيل
 ، 58دهوك  ،1كربالء  ،115كركوك
 ،68واسط ، 123
 ، 75دياىل
بابل  ، 131البرصة  ،173ميسان 93
 ،الديوانية  ، 185ذي قار  ،252االٔنبار
 ،8نينوى  ، 20صالح الدين  ، 38املثنى
. 111
واشارت اىل ان عدد الشفاء1507 :
حالة ،وكما ييل :بغداد الرصافة ،195
بغداد الكرخ  ، 432مدينة الطب 14
 ،50السليمانية 39
 ،النجف
 ،أربيل  ، 49كركوك  ،23كربالء ، 21

دياىل  ، 17واسط  ، 46البرصة ،68
ميسان  ،131بابل  ، 57ذي قار ، 288
الديوانية  ، 18االٔنبار  ، 37صالح الدين
 ، 13نينوى . 9
وتابعت :ان الوفيات  107حالة وكما ييل
 :بغداد الرصافة  ، 19بغداد الكرخ ،13
مدينة الطب  ، 4النجف  ،1السليمانية
 ، 7كربالء  ،3كركوك  ، 4دياىل ، 4
واسط  ، 7البرصة  ، 9ميسان  ،7بابل
 ، 5الديوانية  ، 2ذي قار  ،16املثنى
 ، 1صالح الدين  ، 5مبينة ان مجموع
االٔصابات  ،51524 :اما مجموع حاالت
الشفاء  ،26267 :بينما الراقدين الكيل:
 ، 23207يف حني الراقدين يف العناية
املركزة ،328 :ومجموع الوفيات:
.2050
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي،
تسجيل  341اصابة جديدة بفريوس
كورونا بينها  181يف مدينة الصدر 6
حاالت خالل الرصد الوبائي و 175خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان صحة الرصافة سجلت
 341اصابة جديدة امس بفريوس
كورونا موزعة كالتايل  :الرصد الوبائي
 31حالة  :قطاع البلديات االول  14حالة
 /قطاع البلديات الثاني  8حاالت /
قطاع الرصافة حالتني  /قطاع الصدر
 6حاالت  /قطاع املدائن حالة واحدة .
واشار اىل ان  310حالة خالل مراجعتهم

األزمة النيابية :التسويف واملماطلة وراء
ارتفاع إصابات ووفيات «كورونا»

بغداد /الزوراء:
اعرب النائب االول االول لرئيس مجلس
النواب ،حسن الكعبي ،رئيس خلية
االزمة النيابية عن استغرابه الشديد من
قيام وزارة املالية بتخصيص  50مليار
دينار اىل وزارة الصحة ملواجهة فريوس
كورونا بعد فوات االٓوان.
وقال الكعبي ،يف بيان ورد للـ»الزوراء»:
«إنه استغرب اصدار التخصيصات بعد
وفاة املئات جراء نقص االوكسجني،
وعدم توفر االرسة واملستلزمات الدوائية
والعدد الطبية الالزمة يف مستشفيات
البالد».
وع ّد رئيس خلية االزمة النيابية «أن
التسويف واملماطلة يف تأخري االستجابة
للمطالبات املتكررة لخلية االزمة النيابية
من قبل وزير املالية ،وعدم تمويل وزارة

الصحة باالموال الكافية ملواجهة وباء
كورونا ،كان احد االسباب املبارشة
الرتفاع االصابات والوفيات يف بغداد
وعموم املحافظات».
وعقد مجلس الوزراء ،الثالثاء ،جلسته
االعتيادية ،وأصدر عدة قرارات ،منها
تمويل وزارة الصحة بمبلغ من املال
ملواجهة جائحة كورونا.
وبحسب بيان أصدره املكتب اإلعالمي
ملجلس الوزراء ،فإن األخري أصدر جملة
من القرارات والتوصيات أولها :قيام
وزارة املالية بتمويل وزارة الصحة
بمبلغ مقداره خمسون مليار دينار،
من احتياطي الطوارئ للمرصوف للسنة
املاضية ،بسبب جائحة كورونا ،عىل أن
تقوم وزارة الصحة برصفها ملواجهة
الجائحة حرصا.

حمكمة جزائرية تقضي حببس رئيسي
وزراء ووزراء سابقني بتهم فساد
الجزائر /متابعة الزوراء:
أدانت محكمة جزائرية ،الوزير األول األسبق ،أويحيى أحمد ،بعقوبة  12سنة سجنا،
ومليون دينار غرامة نافذة.
كما أدانت املحكمة ،الوزير األول األسبق ،سالل عبد املالك بعقوبة  12سنة سجنا ومليون
دينار غرامة.
ونظرت املحكمة يف قضية رجل األعمال عيل حداد ،التي تتعلق باستفادته من العديد
من االمتيازات العقارية والجمركية واملنائية ،والظفر بـ  125صفقة عمومية بطريقة
غري قانونية و 452قرضا بنكيا وعدة مشاريع أخرى ،من بينها قضية الطريق السيار
رشق غرب ،وكذلك الرسيع االجتنابي زرالدة بودواو ،مصنع األسمنت املتواجد بغليزان
إىل جانب مدخل املطار الجزائر الدويل الجديد ،املوانئ وغريها ،بحسب موقع صحيفة
«النهار» الجزائرية.
وتورط يف هذه القضايا والة ووزراء سابقون ،حيث وجهت للمتهمني تهم تتعلق بتبديد
أموال عمومية ،منح امتيازات غري مربرة للغري وسوء استغالل الوظيفة وتعارض املصالح
واملشاركة يف التمويل الخفي للحملة االنتخابية.
وقضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة ،بإدانة رجل األعمال عيل حداد ،وحبسه بعقوبة
 18سنة نافذة و 8ماليني دينار جزائري (دج) غرامة نافذة ،مع مصادرة أمالكه.
وأدانة املحكمة ذاتها شقيق حداد ،أعمر حداد ،املدعو ربوح ،بـ  4سنوات حبسا نافذا ،و8
مليون دينار غرامة ،مع أوامر باإليداع يف الحبس.وكذلك أدانت عمر حداد ،محمد حداد،
سفيان حداد ،مزيان حداد ،بـ  4سنوات حبسا نافذا و 8دج غرامة مالية.
ويف القضية نفسها قضت املحكمة بإدانة الوزير األول األسبق ،أويحيى أحمد ،بعقوبة 12
سنة حبسا ،ومليون دج غرامة نافذة.
وأيضا أدانت الوزير األول األسبق ،سالل عبد املالك بعقوبة  12سنة حبسا ومليون دج
غرامة.
وأدين قايض عبد القادر بعقوبة  5سنوات و 500ألف دج غرامة ،كما أدين كل من عمارة
بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة  3سنوات حبسا و 500ألف دج غرامة.
أما الوزير األسبق ،عمار غول ،فقد قضت املحكمة بتوقيع عقوبة  10سنوات حبسا
ومليون دج غرامة.
وبالنسبة للوزيرين األسبقني ،بدة محجوب ويوسف يوسفي ،فقد تم إدانتهما بعقوبة
عامني حبسا نافذا و 500ألف دج غرامة نافذة.
وتم توقيع عقوبة  3سنوات حبسا نافذا عىل الوزير األسبق عبد الغاني زعالن ،و20
سنة حبسا نافذا يف حق بوشوارب عبد السالم ومليون دج غرامة ،مع اإلبقاء عىل األمر
بالقبض.
وبرأت محكمة سيدي امحمد ،مدراء املوانئ ،من التهم املنسوبة إليهم .كما تم توقيع
عقوبة عامني حبسا نافذا ،يف حق وايل البيض بن منصور عبد الله ،ووايل عنابة سلماني
محمد.

للمؤسسات الصحية  :مدينة الصدر
 175حالة ضمن محالت ,537 ,555
,533 ,549 ,554 ,535 ,576 ,557
,521 ,543 ,512 ,571 ,539 ,551
,565,569 ,540 ,556 ,548 ,522 ,517
قطاعات  ,70 ,23 ,13 ,45 ,17الزراعي
 /الكرخ الريموك حالة واحدة محلة
 /608الشعب  22حالة محلة ,319
 ,327 ,317 ,363 ,327 ,335حي
اور ,البنوك /الكمالية حالتني محلة
 /759الكرادة  5حاالت محلة ,909

 /905بغداد الجديدة  8حاالت محلة
 /735 ,725 ,721الكفاح  4حاالت
محلة  /105 ,111 ,127الكرخ الغزالية
حالتني محلة  / 653باب الشيخ حالتني
 /الغدير حالتني محلة  /712سبع
قصور حالتني محلة  ,361شارع ابو
عيل  /حي القاهرة  7حاالت محلة ,313
 ,309الزراعي /شارع املغرب حالتني
محلة  /302 ,306الجادرية حالة واحدة
محلة  /915املعلمني حالة واحدة محلة
 /731الرشاد حالة واحدة محلة /774

الكرخ الحرية حالة واحدة  /حي اكد
حالة واحدة محلة  /758حي النرص
 3حاالت /حي الثورة حالة واحدة /
البلديات  18حالة محلة ,738 ,731 ,728
 /774 ,728الحسينية  5حاالت محلة
 ,201,222املعامل /شارع فلسطني 4
حاالت محلة  /505االعظمية  5حاالت
محلة  /312’318 ,334زيونة حالتني
محلة  /710 ,712الطالبية حالة واحدة
محلة  /321العبيدي  3حاالت محلة
 /752 ,762 ,768املدائن  5حاالت محلة

 ,104جرس دياىل وقرية  /10الزعفرانية
 5حاالت  /977 ,958 ,949 ,950الكرخ
البياع  4حاالت محلة  /817 ,827االمني
 10حاالت محلة ,731 ,735 ,737
 /745املشتل حالة واحدة محلة /751
الكريعات  3حاالت محلة .336
واضاف انه «تم نقل جميع الحاالت
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق
الربوتوكوالت العالجية املعتمدة من
قبل منظمة الصحة العاملية» ،مشريا
اىل ان «العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع
اىل  8449تويف منهم  531فيما اكتسب
الشفاء  5577ومتبقي قيد العالج
.»2341
وطالب الساعدي الجهات االمنية اىل
«فرض عقوبات صارمة بحق مخرتقي
التعليمات الصحية واجراءات الوقاية
والتباعد االجتماعي والذين تسببوا
بتصاعد اعداد املصابني».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين
الحاالت املشخصة يف مخترباتها بمرض
فريوس كورونا املستجد لغاية الساعة
العارشة من ليلة الثالثاء واملعلن عنها
امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان االصابات توزعت
كما ييل :أبو دشري  ،6أبو غريب ،8
اإلسكان  ،3االعالم  ،2البياع ،8
التاجي  ،3جكوك  ،4الحرية ،20
الخطيب  ،1الدورة  ،26الدولعي ،2

الرحمانية  ،2السيدية  ،2الرشطة
الرابعة  ،1الرشطة الخامسة ،1
الشعلة  ،28الصالحية  ،1الطارمية
 ،6الطوبجي  ،3العطيفية ،4
الغزالية  ،6العالوي  ،2القادسية ،1
الكاظمية  ،14الكرخ  ،2املحمودية
 ،10املعالف  ،1املكاسب  ،1املنصور
 ،3الريموك  ،3حي الجامعة  ،2حي
الجهاد  ،13حي العامل  ،18حي
العدل  ،5سجن الرحمانية ،15
شارع حيفا  ،2سكنة جانب الرصافة
 ،9محافظة بابل .2
واضافت :ان الوفيات كما ييل:
وفا ة 7 7 /سنة  /ذ كر  /ا ملحمود ية /
الجديدة  ،وفاة72/سنة/ذكر/البياع/
وفاة71/سنة/ذكر/
محلة،817
التاجي/قريةنديم ،وفاة59/سنة/
ذ كر  /ا لصا لحية  /محلة ،2 1 8
و فا ة 4 8 /سنة  /ذ كر  /ا لد و ر ة /
الخمسة دونم/املجزرة العرصية،
/الطوبجي/
وفاة60/سنة/ذكر
وفاة72/سنة/انثى/
محلة،412
العسكري،
املسيب/الحي
بابل
العامل/
وفاة65/سنة/ذكر/حي
وفاة70/سنة/انثى/
محلة،811
غزالية/محلة ،653وفاة54/سنة/
ذ كر  /ا لد و ر ة  /محلة ،8 4 2
وفا ة 6 6 /سنة  /ا نثى  /ا لكا ظمية /
وفاة51/سنة/ذكر/
محلة،419
الشعلة/محلة ،448وفاة63/سنة/
ذكر/الحرية/محلة.428/

أكد أهمية تكامل اجلهود بني احلكومة والربملان يف مواجهة كورونا

الكاظمي جيمع احلشد وجهاز مكافحة اإلرهاب على طاولة واحدة لـ «إطفاء الفتنة»
بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة الحشد الشعبي ،عن عقد اجتماع
مع القائد العام للقوات املسلحة مصطفى
الكاظمي ،ضم ايضا ً جهاز مكافحة االرهاب،
الطفاء الفتنة ،فيما اكد رئيس الوزراء
مصطفى الكاظمي أهمية تكامل الجهود بني
الحكومة والربملان يف مواجهة جائحة كورونا.
وقال مدير عام اعالم هيئة الحشد الشعبي
مهند العقابي العقابي ،يف ترصيح صحفي:
ان رئيس الوزراء عقد اجتماعا امس االربعاء
مع هيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة
االرهاب ،مبينا ان «االجتماع جاء من أجل
ترطيب األجواء ،بعد األحداث التي جرت
يف منطقة الدورة -مقر املداهمة ،-فعمل
الكاظمي عىل جمع قادة الحشد الشعبي وقادة
جهاز مكافحة االرهاب ،باعتبار االثنني رشكاء
وأصدقاء يف معارك التحرير».
واضاف :ان «الهدف من االجتماع إطفاء الفتنة،
التي حاول البعض اشعالها بسبب الحمالت
االعالمية ،التي حصلت بعد حادثة الدورة،

واجتماع اليوم هو رسالة أن ما جرى هو أمر
عابر ،واالثنان قوات امنية رسمية ،وتحت امرة
القائد العام للقوات املسلحة العراقية».
وأوضح :ان «االجتماع حرضه رئيس هيئة
الحشد الشعبي فالح الفياض وقادة الصف
االول يف الحشد ،كما حرض االجتماع رئيس
جهاز مكافحة االرهاب عبدالوهاب الساعدي،
وقادة الجهاز الصف األول».
واثارت تلك العملية حفيظة فصائل وجهات
سياسية  ،معتربين اياها محاولة «لجر»
الحشد الشعبي ،وجهاز مكافحة االرهاب اىل
ويأتي االجتماع بعد أيام مشحونة أعقبت
مداهمة قوة من جهاز مكافحة اإلرهاب ملقر
تابع لكتائب حزب الله جنوبي بغداد بتوجيه
من الكاظمي ،انتهت باعتقال عنارص من
الكتائب ،أطلق رساحهم فيما بعد.
ُ
وضبط خالل املداهمة «ورش الصواريخ التي
كانت تطلق عىل املنطقة الخرضاء واملعسكرات
العراقية التي تستضيف التحالف الدويل».
ويف سياق اخر ،عقد رئيس مجلس الوزراء،

مصطفى الكاظمي ،اجتماعا ً برئيس وأعضاء
لجنة الصحة والبيئة النيابية.
وذكر بيان ملكتب رئيس الوزراء تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان الكاظمي اكد خالل االجتماع
عىل أهمية تكامل الجهود بني الحكومة
والربملان يف مواجهة جائحة كورونا  ،وأن سوء
التخطيط وتدهور النظام الصحي ،كنتيجة
مبارشة لسوء اإلدارة املرتاكم قد زاد من أثر
الجائحة ووطأتها عىل املواطنني.
واضاف :ان االجتماع ناقش اإلجراءات املتخذة
لتعزيز مواجهة جائحة كورونا ،كما استمع
سيادته اىل جملة من املقرتحات التي تق ّدم بها
النواب أعضاء لجنة الصحة النيابية .
واشار الكاظمي ،بحسب البيان ،اىل أن اللجنة
العليا للصحة والسالمة الوطنية ستشهد
تعزيزا ً بخربات األطباء وأصحاب االختصاص
لتقديم رؤيتهم العلمية املع ّززة للجهود
الحالية.
وقال رئيس مجلس الوزراء :إننا نتابع يومياً،
وعىل مدار الساعةّ ،
كل تفاصيل املواجهة

والجهود الوطنية للح ّد من آثار الجائحة ،كما
نعقد االجتماعات املتواصلة يف سبيل تذليل أي
عقبة قد تطرأ يف طريق عالج املصابني ،وألجل
الح ّد من انتشار املرض.
ّ
بكل ما
وأضاف :أن الجهاز الحكومي يعمل
لديه من جهد وتنسيق متكاملني ،ألجل دعم
احتياجات وزارة الصحة ،وألجل تمكني املالكات
الصحية والطبية من تقديم خدماتها ،بعد أن
أبدت هذه املالكات أدا ًء ّ
قل نظريه يف التفاني
ألداء الواجب ،رغم ّ
كل التحديات والصعوبات
وقلّة اإلمدادات.
وأكد الكاظمي ،أن األزمة املالية واالقتصادية
فرضت تحديا ً جديدا ً ومضافا ً عىل جهود
مواجهة الجائحة ّ
،إال أنها فرصة لتقوية
العزيمة الصلبة التي يواجه بها العراقيون
أزمتهم ،مثلما هي ساحة حقيقية ملواجهة
سوء اإلدارة والفساد ،وعزله ومنعه من
االستمرار يف هدر جهود املخلصني ،الذين
عاهدوا أنفسهم وشعبهم عىل أن يبذلوا أقىص
الجهود املمكنة.

خفايا مكاملات ترامب اهلاتفية مع مريكل وأردوغان وبوتني
واشنطن /متابعة الزوراء:
أماط أحد الصحفيني اللذين كشفا
فضيحة وترغيت الشهرية اللثام
عن أن مكاملات الرئيس األمريكي
دونالد ترامب مع قادة وزعماء
العالم اتسمت بقلة التهذيب
وافتقدت اللياقة الدبلوماسية
والكياسة.
كشف الصحفي املخرضم ،كارل
برنستني ،وهو أحد اثنني كشفا
فضيحة وترغيت يف سبعينات
القرن العرشين ،ملوقع شبكة
التلفزة األمريكية املعروفة « يس إن
إن » عن وقائع محادثات الرئيس
األمريكي دونالد ترامب مع قادة
ورؤساء دول العالم والتي اتسمت
غالبا ً بقلة الكياسة وتضمنت
إساءات وإهانات يف أحيان عدة.
أهم املحطات التي توقف عندها

تقرير برنستني كانت مكاملاته مع
الرئيس الرويس فالديمري بوتني،
حيث كشفت املكاملات عن ضعف
حجة ترامب يف حواراته مع بوتني،
ما كان يحمله دائما ً عىل االعرتاف
بالضعف أمام حجة محاوره
باالعتذار منه ،أو باالعرتاف بالخطأ
بشكل يثري الشفقة.
وأشار التقرير إىل أن املكاملات
الهاتفية بني الرجلني يمكن
وصفقها بأنها حوار بني رجلني يف
غرفة البخار يف حمام عمومي!
وكشف التقرير أن مكتب الرئيس
ترامب ،تلقى أوامر مبارشة منه
لتمرير أي مكاملة تأتيه من الرئيس
الرتكي رجب طيب أردوغان ،وهكذا
كان األخري يكلم الرئيس األمريكي
مرتني يف األسبوع أحيانا ً دون
مواعيد مسبقة.

وبني التقرير أن تعامل دونالد
ترامب مع قائدتي أكرب دولتني
حليفتني لبالده ،وهما املستشارة
األملانية أنغيال مريكل ،ورئيسة
الوزراء الربيطانية السابقة ترييزا
ماي اتسم بالوقاحة ،حيث أنه قال
للمستشارة مريكل إنها « غبية »،
فيما قال لترييزا ماي إنها ضعيفة
وتفتقد إىل الشجاعة!
ونقل التقرير عن مصدر لم يكشف
عنه يف الحكومة األملانية أن مكاملات
ترامب الهاتفية مع املستشارة
مريكل كانت « غري معتادة بشكل
كبري » ،وقد اتخذت خطوات خاصة
ملنع وصولها إىل الرأي العام .نفس
املصدر وصف سلوك ترامب أثناء
املكاملة بأنه « عدواني جدا ً ».
نفس املصدر كشف أن الرئيس
ترامب وخالل زيارة املستشارة

األملانية أنغيال مريكل لبالده قبل
عامني « كان هجومياً ،فيما
حافظت مريكل عىل هدوئها ،وهو
نفس موقفها يف املكاملات الهاتفية
بني الزعيمني ».
ّ
وبني التقرير أن مكاملات ترامب
مع ويل العهد السعودي محمد
بن سلمان ومع رئيس كوريا
الشمالية كيم يونغ أون تركزت
عىل ثروة ترامب الشخصية،
وعىل « عبقرية » إنجازاته الفذة
حني توليه الرئاسة ،وعن حماقة
من سبقوه يف املكتب البيضوي
للرئاسة األمريكية.
وسبق ملستشار األمن القومي
األمريكي السابق جون بولتن أن
كشف يف كتابه الشهري « يف الغرفة
التي جرى فيها كل يشء » عن
خصوصيات ترامب يف محادثاته

الهاتفية والحضورية مع قادة
وزعماء العالم ،إال أن تقرير يس أن
أن يكشف عن مساحة أكرب بكثري
مما ذكر يف الكتاب.
يس إن إن أعلنت أن مساعيها
للحصول عىل تعليق من البيت
األبيض حول ما جاء يف هذه
املكاملات قد باءت كلها بالفشل،
حيث لم يستجب موظفو البيت
األبيض لطلبات شبكة التلفزة
األمريكية.
وحسب تقرير برنستني فإن
مكاملات ترامب الهاتفية مع
ايمانويل
الفرنيس
الرئيس
ماكرون ،ورئيس الوزراء الكندي
جستني ترودو ،ورئيس الوزراء
األسرتايل سكوت موريسون وكلهم
قادة لدول حليفة للواليات املتحدة،
اتسمت بالعدوانية والتهجم.

الواليات املتحدة األكثر تضررا من كورونا واألمم املتحدة حتذر من انتشاره

الوباء التاجي يصيب أكثر من  10ماليني انسان ويودي حبياة اكثر من نصف مليون آخرين
بغداد /متابعة الزوراء:
استمر الوباء التاجي بالتوسع متجاوزا حاجز الـ10
ماليني و 623ألفا ،تويف منهم ما يزيد عىل  514ألفا،
وتعاىف أكثر من  5ماليني  828ألفا ،فيما سجلت
الجزائر معدال قياسيا يف عدد اإلصابات اليومية عىل
املستوى العربي.
وبعد تراجع كبري يف أعداد الوفيات ،عاد فريوس
كورونا الجديد ليرضب بقوة يف الواليات املتحدة،
حيث تم اإلعالن عن أكثر من  1000حالة وفاة خالل
 24ساعة.
ووفقا إلحصاء لجامعة جونز هوبكنز حول ضحايا
وباء كوفيد 19-يف الواليات املتحدة ،حتى أمس
األربعاء ،سجلت البالد  1199حالة وفاة إضافية
بالفريوس خالل يوم واحد ،كما أفادت فرانس
برس.
وبذلك ،يرتفع عدد الوفيات جراء اإلصابة بفريوس
كورونا يف الواليات املتحدة إىل  127,322حالة وفاة،
وتظل البلد األكثر ترضرا من وباء كوفيد ،19-سواء
عىل صعيدي اإلصابات والوفيات.
وإىل جانب االرتفاع الكبري يف الوفيات جراء كوفيد-
 19يف الواليات املتحدة ،فقد سجلت البالد أكرب زيادة
يومية يف اإلصابات بحسب ما ذكرت وكالة رويرتز

لألنباء.
من جانبها ضاعفت العاصمة الصينية ،بكني ،من
مدة الحجر الصحي املفروضة من  14يوما إىل 28
يوما ،مع موجة فريوس كورونا الثانية التي رضبت
البالد قبل أسابيع.
وظهرت موجة جديدة من اإلصابات بفريوس
كورونا ،يف سوق شينفادي لبيع األطعمة بالجملة
يف بكني ،قبل أسابيع ،مما دق ناقوس الخطر حول
عودة جائحة كورونا للبالد.
وتسعى السلطات يف العاصمة الصينية بكني لوقف
عودة تفيش فريوس كورونا املستجد ،وذلك من
خالل إخضاع اآلالف لفحوصات الكشف عن املرض،
بالتزامن مع إعالن تسجيل إصابات جديدة بكوفيد-
.19
وعربيا سجلت الجزائر معدال قياسيا يف عدد
اإلصابات اليومية بفريوس كورونا بلغت 336
إصابة جديدة ،وهو الرقم األكرب منذ شهر فرباير/
شباط املايض ،ما يرفع اإلجمايل إىل  13907إصابة،
وهدد رئيس الحكومة الجزائرية بتطبيق إجراءات
رادعة ضد املخالفني لإلجراءات الصحية املقررة.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل  7وفيات
جديدة ،لريتفع املجموع إىل  912وفاة ،يف مقابل

تعايف  223من بني املصابني ،لريتفع اإلجمايل إىل
 9897متعافيا ً.
وأكد رئيس الحكومة ،عبد العزيز جراد ،خالل
زيارته والية تندوف يف أقىص الجنوب ،الحزم والردع
يف تطبيق القوانني ضد كل مخالف أو مشجع عىل
عدم احرتام التدابري املقررة للوقاية من فريوس
كورونا ،وقال« :لن نقبل بوصول البالد إىل الفوىض.
هناك أشخاص لديهم أغراض ،يشجعون الشباب
عىل الخروج بدون وقاية».
يف السعودية ،سجلت وزارة الصحة  49وفاة و3.402
إصابة بالفريوس ،إضافة إىل تعايف  1994مريضا.
وأوضحت الوزارة يف بيان ،أن إجمايل اإلصابات
ارتفع إىل  194ألفا و ،225منها  1.698وفاة ،و132
ألفا و 760حالة تعاف.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية ،بتسجيل  4وفيات،
و 745إصابة بالفريوس ،إضافة إىل تعايف 685
مريضا.
وأوضحت الوزارة يف بيان ،أن إجمايل اإلصابات
ارتفع إىل  46ألفا و940؛ منها  358وفاة 37 ،ألفا
و 715حالة تعاف.
ويف ليبيا ،أعلن املركز الوطني ملكافحة األمراض،
يف بيان ،تسجيل وفاة واحدة ،و 22إصابة ،إضافة

لتعايف  3مرىض.
وأوضح املركز ،أن محصلة اإلصابات ارتفعت إىل
824؛ بينها  24وفاة ،و 209حاالت تعاف.
إىل ذلك حذرت منظمة الصحة العاملية يف بيان لها
أمس األربعاء ،من ارتفاع حاالت اإلصابة بفريوس
كورونا ،موضحة أنه يف األسابيع األخرية بدأت
البلدان يف تخفيف الحظر الستئناف األنشطة
االقتصادية واالجتماعية ،يف محاولة للموازنة بني
السيطرة عىل الفاشية وحماية سبل العيش ،ومع
بدء األماكن العامة يف فتح أبوابها ،هناك خطر
َّ
يتمثل يف استمرار زيادة الحاالت حتى يف
حقيقي
البلدان التي يبدو فيها الوضع اآلن مستقرا ً.
وقالت املنظمة ،إن رفع القيود ال يعني أن نرتاجع
عن االستجابة أو نتخىل عن مسؤولياتنا االجتماعية،
ويجب عىل الحكومات اآلن ،أن تعمل بقوة عىل
توسيع نطاق تدابري الصحة العامة التي ثبتت
جدواها ،والتي نعلم أنها تكافح انتشار الفريوس،
من خالل الكشف عن الحاالت واختبارها وعزلها
وعالجها وتتبع املخالطني ،ومع فتح املطارات
واملعابر الحدودية تدريجياً ،يجب عىل الحكومات
مواصلة تطبيق التدابري االحرتازية من خالل تعزيز
الرتصد يف نقاط الدخول.
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قلق حول أمر حاسم يتعلق بعالج كورونا

في اطار تفاقم فيروس كورونا

فاوتشي  :الواليات املتحدة قد
تشهد “  100ألف إصابة يومياً”

واشنطن/بي.بي.سي:
ق�ال كب�ر خ�رباء األم�راض املعدي�ة يف الواليات
املتح�دة ،الدكت�ور أنتون�ي فاوت�ي ،ألعض�اء
الكونغ�رس إن�ه ل�ن “يفاج�أ” إن ارتف�ع ع�دد
اإلصابات الجدي�دة بفروس كورون�ا يف البالد إىل
 100ألف حالة يوميا ً.
ّ
وحذر فاوتي خالل االدالء بشهادته أمام لجنة يف
الكونغرس من عدم التزام عدد كاف من األمركيني
بارتداء الكمامة وبالتباعد االجتماعي.
وقال”:واض�ح أننا لس�نا مس�يطرين اآلن”ّ ،
وإن
نح�و نصف إجم�ايل اإلصابات الجدي�دة ،مصدره
أربع واليات.
وقص�د بذلك واليات تكس�اس ،فلوري�دا ،أريزونا
ّ
ترضرا ً حاليا ً.
وكاليفورنيا وهي الواليات األكثر
وتخطى عدد اإلصابات  40ألفا ً يف يوم واحد ،للمرة
الرابعة خالل األيام الخمس املاضية.
ودف�ع ارتفاع ع�دد اإلصابات خاص�ة يف الواليات
الجنوبي�ة والغربي�ة 16 ،والية أخ�رى إىل وقف أو
تغير خطط رفع اإلغالق ،بحسب قناة يس أن أن.
وفرض�ت بعض الواليات تدابر جديدة بعد ش�هر
عىل بداية عودة حياتها االقتصادية.
وأض�اف حاكم والية نيويورك ،أندرو كومو ،عددا
من الواليات التي يفرض عىل الوافدين منها عزل
أنفس�هم  14يوم�اً .لتصبح القائم�ة مؤلفة من
 16والي�ة ،وهو م�ا يعني  48يف املئ�ة من مجمل
الس�كان الواليات املتحدة ،بحس�ب صحيفة “يو
أس آي توداي”.
ماذا قال فاوتي؟
وخالل جلس�ة اس�تماع لجنة يف الكونغرس حول
جهود إعادة فتح املادرس واألعمال ،انتقد دكتور
فاوت�ي بعض الوالي�ات لعدم التزامه�ا باملعاير
املطلوبة لرف�ع اإلغالق ،وقال إن هذا س�يؤدي إىل
زيادة اإلصابات.
ً
قائ�ال ”:ال
وتوجّ �ه للس�يناتور إليزاب�ت واري�ن
أستطيع أن أتوقع بدقة ،لكن األمر سيكون مثرا
للقلق للغاية ،أؤكد لكِ ذلك”.
وأض�اف إن�ه يف حال تف�ي الوباء يف ج�زء واحد
من البالد ،تبقى األج�زاء األخرى معرّضة للخطر
وإن كان وضعه�ا جيّ�دا ً اآلن”:ال يمكنن�ا الركيز
فقط عىل تلك املناطق التي تش�هد ارتفاعا ً يف عدد
الحاالت .هي تعرّض كامل البالد للخطر”.
ودع�ا فاوت�ي الحكوم�ة األمركي�ة إىل انت�اج
الكمام�ات وتوزيعه�ا مجان�ا ً ع�ىل األمركي�ني،
وأدان البع�ض الذي تجاهل تمام�ا ً تدابر التباعد
االجتماعي.وق�ال روبرت ريدفيل�د  ،مدير معاهد
الس�يطرة ع�ىل األم�راض والحماي�ة منه�ا (يس
دي يس) للمرشع�ني خ�الل االدالء بش�هادته اول
ام�س الثالث�اء أيض�اً ،إن هن�اك ارتفاع�ا يف عدد
اإلصاب�ات التي تحتاج إىل العالج يف املستش�فى يف
 12والية ،وإن أريزونا ّ
س�جلت نس�بة مرتفعة يف
عدد الوفيات.وأضاف ريدفيلد ”:املرض يؤثر علينا
جميعا ،وس�يتطلب وقف�ه العمل مع�ا ً جميعا ً”.
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ودع�ا إىل تحمّ�ل املس�ؤولية الش�خصية إلبط�اء
انتش�ار الف�روس ،وأب�دى دعم�ه لتعميم فرض
استخدام الكمامات.
وقبل بدء الجلس�ة ،ناشد الس�يناتور الجمهوري
الم�ار ألكس�اندر ،الرئي�س دونالد ترام�ب ارتداء
الكمامة ،وهو األم�ر الذي لم يقم به بعد يف حدث
عام.
وق�ال حلي�ف الرئيس”:لألس�ف ،أصبح�ت ه�ذه
املمارس�ة البسيطة إلنقاذ الحياة جزءا ً من الجدل
السيايس”.
وأض�اف ”:للرئي�س الكث�ر م�ن املعجب�ني الذي
سيتبعون خطوته”.
وح�ذرت الدكتورة آن شوش�ات ،نائب مدير “يس
دي يس” يف مقابلة مع دورية تصدر عن الجمعية
الطبي�ة األمركية ،من عدم اتباع الواليات املتحدة
نم�وذج ال�دول األخ�رى الت�ي أظه�رت نجاحا ً يف
احتواء الفروس.
وأش�ارت إىل نيوزيلندا ،س�نغافورة وكوريا حيث
يتم التع�رف رسيعا عىل اإلصابة الجديدة ويجري
تتبع جميع املتصلني بالحالة .وحيث يعزل املرىض
واملعرضني لإلصابة أنفسهم ويبقون األمور تحت
السيطرة.وقالت “لدينا انتشار واسع للفروس يف
أنحاء البالد ،لذا إنه أمر محبط للغاية”.
وكانت نيوزيلندا قد أعلنت إنها خالية من العدوى
يف  8يونيو/حزي�ران ،وتعم�ل منذ ذلك الوقت عىل
احتواء الحاالت التي ظهرت بني املس�افرين إليها.
ولج�أت جن�وب كوري�ا بق�وة إىل أجه�زة التتبع،
وس�جّ لت بدءا من األول من ش�هر أبريل/نيسان
أقل من مئة إصابة يف اليوم .ويف س�نغافورة ،بلغ
االنتش�ار ذروته يف منتصف أبري�ل حني أعلن عن
 1400إصابة يف يوم واحد.
بينم�ا س�جّ لت الوالي�ات املتحدة بحل�ول الثالثاء
 2,682,897حال�ة مؤك�دة و 129,544وف�اة،
بحسب جامعة هوبكينز.
وقالت الدكتورة شوشات ”:إنها البداية فقط”.
“مناعة القطيع مستبعدة”
واس�تبعد الدكت�ور فاوت�ي أن تط�وّر الوالي�ات
املتح�دة مناعة القطي�ع حتى بعد توف�ر اللقاح،
والذي توقع فاوتي س�ابقا ً إنه لن يكون متوفرا ً
قبل عام .2021
وق�ال إن ه�ذا س�ببه أن اللق�اح قد يك�ون فعاالً
بش�كل جزئ�ي فق�ط ،باإلضاف�ة إىل رفض�ه من
قبل ع�دد كبر من األمركيني.ودع�ا إىل املزيد من
التوعي�ة لتعزيز الثقة باللقاحات”:هناك ش�عور
عام مناهض للعلم وللس�لطة وللّقاح لدى نس�بة
مخيف�ة من الن�اس يف ه�ذا البالد”.وأض�اف أنه
س�يكون سعيدا ً بالحصول عىل لقاح ف ّعال بنسبة
 70إىل  75يف املئة.وبحس�ب موقع “يس دي يس”،
يمكن اكتساب مناعة القطيع فقط عندما تكون
ّ
محصنة ض�د املرض
نس�بة كافي�ة من الس�كان
املعدي ،إما بسبب اللقاح أو بسبب إصابة سابقة
بامل�رض ،ما يجع�ل انتقاله من ش�خص إىل آخر
مستبعداً.ظ++
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الغارديان تكشف عن تصرف أمريكي “أناني” أطاح جبميع بلدان العامل
واشنطن /متابعة الزوراء:
كش�فت صحيف�ة الغاردي�ان
الربيطاني�ة أن الوالي�ات املتح�دة
اش�رت كل الكمي�ة املُنتج�ة له�ذا
الش�هر وثالثة أش�هر قادمة تقريبا ً
من أحد العقارين اللذين أثبتا فاعلية
ضد ف�روس “كوفي�د  ،19″يف حني
ل�م ترك أي كميات م�ن العقار تفي
باحتياجات اململكة املتحدة أو أوروبا
أو معظم دول العالم األخرى.
خ�رباء وناش�طون انتابه�م القل�ق
م�ن اإلج�راءات األمريكي�ة أحادي�ة
الجانب بش�أن عقار “ريمدسيفر”
واآلثار األوسع نطاقا ً لالستحواذ عىل
كمياته املنتجة ،واس�تحرضوا ما قد
ُتق�دم علي�ه اإلدارة من إج�راءات يف
حالة توفر لقاح للفروس عىل سبيل
املثال.
فقد أظهرت إدارة ترامب بالفعل أنها
مس�تعدة للمزايدة واإلطاحة بجميع
البل�دان األخ�رى لتأم�ني اإلم�دادات
الطبي�ة الت�ي تحتاج إليه�ا الواليات
املتحدة.
الدكتور أن�درو هيل ،الباح�ث الزائر
بجامع�ة ليفرب�ول الربيطاني�ة،
ق�ال“ :لق�د تمكنوا م�ن الوصول إىل
معظم الكمي�ة املتوفرة م�ن العقار
[ريمديسيفر] ،ومن ثم لم يعد هناك
أي يشء ألوروبا”.
م�ن جه�ة أخ�رى ،ف�إن عق�ار
“ريمديس�فر” يع�د أول دواء توافق
عليه الس�لطات املرخصة يف الواليات
املتح�دة لع�الج ف�روس “كوفي�د
 ،19″وقام�ت ع�ىل تصنيع�ه رشكة

“غيلياد” ،وأثبت فاعلية يف مس�اعدة
األش�خاص املصابني بالفروس عىل
التعايف بدرجة أرسع من املرض.
ُ
اس�تنفدت الكمي�ة األوىل التي
فيم�ا
أُنتجت من العق�ار والتي بلغت 140
أل�ف جرعة تقريبا ً يف تج�ارب الدواء
يف جميع أنحاء العالم .واآلن ،اشرت
إدارة ترام�ب أكث�ر م�ن  500أل�ف
جرعة ،التي تشكل كل إنتاج الرشكة
املنتجة “غيلياد” لشهر يوليو/تموز،
و 90%م�ن اإلنت�اج املق�رر لش�هر
أغسطس/آب وسبتمرب/أيلول.
م�ن جانب�ه ،ق�ال وزي�ر الصح�ة
األمريك�ي أليك�س ع�ازار“ :لق�د
ً
صفق�ة رائعة
أب�رم الرئي�س ترامب
لضمان حص�ول األمريكيني عىل أول

عق�ار معتمد لعالج ف�روس كوفيد
 .19ونح�ن نري�د أن نضمن ،بأقىص
قدر ممك�ن ،أن يتمك�ن كل مريض
يحتاج إىل ريمديسيفر من الحصول
عليه .وتب�ذل إدارة ترام�ب كل ما يف
وس�عها لالطالع عىل كل عالج منقذ
للحياة بخصوص كوفيد  ،19وتأمني
وص�ول ه�ذه العالجات إىل الش�عب
األمريكي”.
الجدير بالذكر أن العقار الذي ُ
اخرع
يف البداي�ة ملعالجة ف�روس “إيبوال”
فش�ل يف مواجهته ،غ�ر أنه يخضع
لرباءة اخراع لرشكة “غيلياد” ،وهو
م�ا يعن�ي أن�ه ال يمك�ن ألي رشكة
أخرى يف بلدان العالم الغنية أن تعمل
ع�ىل تصنيع�ه دون إذن من الرشكة

املنتجة.
وتبلغ تكلفة العالج نحو  3200دوالر
لست جرعات من العقار ،وفقا ً لبيان
الحكومة األمريكية.
“واشنطن تس�ر يف االتجاه الخطأ”:
يأت�ي اإلع�الن عن الصفق�ة يف وقت
ب�دا من الواضح أن الوباء يف الواليات
املتحدة يخرج عن نطاق السيطرة.
إذ ق�ال الدكت�ور أنتون�ي فاوت�ي،
خب�ر الصحة العام�ة األبرز يف البالد
ومدير املعهد األمريكي للحساس�ية
واألم�راض املعدية ،ملجلس الش�يوخ
إن األوضاع تشهد تراجعا ً يف الواليات
املتحدة.ورصّ ح فاوتي قائالً“ :نحن
نس�ر يف االتج�اه الخاط�ئ” بعدما
ش�هدت الوالي�ات املتحدة األس�بوع

ً
رقم�ا قياس�يا ً جدي�دا ً عىل
امل�ايض
املس�توى اليوم�ي بنح�و  40أل�ف
حالة إصابة بفروس كورونا يف يوم
واح�د .ليقول فاوت�ي“ :لن أتفاجأ
إذا ارتفع عدد اإلصابات إىل  100ألف
يف اليوم الواحد إذا لم نعد عن املسار
الح�ايل” .ويف ح�ني ل�م يتمك�ن من
تعي�ني رقم محدد من ع�دد الوفيات
املتوق�ع ،فإنه قال“ :س�يكون األمر
مزعجا ً للغاية ،أضمن لكم ذلك”.
وم�ع ذل�ك ،ف�إن رشاء اإلم�دادات
العاملية م�ن عقار “ريمديس�يفر”
لي�س مج�رد رد فعل عىل االنتش�ار
املتزاي�د للف�روس يف الب�الد وأعداد
الوفيات املرتفعة.
فق�د اتخ�ذت الواليات املتح�دة من
البداي�ة موقف “أمري�كا أوالً” يف كل
ما يتعلق بمكافحة الوباء العاملي.
يف ش�هر مايو/أي�ار امل�ايض ،قالت
رشك�ة “س�انويف” الفرنس�ية إن
الوالي�ات املتحدة س�تحصل أوالً عىل
لق�اح “كوفيد  ”19ال�ذي تعمل عىل
إنتاجه ،يف ح�ال أثبت فاعلية“ ،ألنها
اس�تثمرت يف املخاط�رة” ،قب�ل أن
تراج�ع الرشكة يف وقت الحق ،تحت
ضغط من الحكومة الفرنسية.
فيما ذك�ر رئي�س ال�وزراء الكندي،
جاستني ترودو ،يف وقت سابق أنه قد
تكون هناك عواقب س�لبية جانبية،
إذا واصلت الوالي�ات املتحدة املزايدة
عىل حلفائها.
ومع ذلك ،ال يبدو أن هناك ش�يئا ً قد
يمنع الوالي�ات املتحدة م�ن احتكار
الكمية املتوفرة يف الس�وق من عقار
“ريمديسيفر”.

بكين تندد باالنتقادات الدولية الكبيرة لقانونها

شرطة “هونغ كونغ” تعلن عن أول اعتقال مبوجب قانون األمن القومي اجلديد
هونغ كونغ/أ ف ب:
أعلنت رشط�ة هونغ كونغ امس األربع�اء أنها اعتقلت رجال
كان يحمل “علم اس�تقالل” هونغ كونغ ،ليصبح أول شخص
يت�م توقيفه بموجب قانون األم�ن القومي الجديد الذي أقرته
بكني للمدينة.
وكتبت الرشطة عىل توير اىل جانب صورة الرجل والعلم “لقد
اعتقل رجل ألنه حمل علم “اس�تقالل هونغ كونغ” بما ينتهك
قانون األمن القومي الجديد”.
وأضاف�ت “ه�ذا أول توقي�ف يت�م منذ دخ�ول القان�ون حيز
التنفيذ”.
ودخ�ل القانون الجديد حيز التنفيذ مس�اء الثالثاء بعد إقراره
م�ن قب�ل الربمل�ان الوطن�ي الصين�ي .ويأت�ي بعد س�نة عىل
التظاهرات الضخمة يف املس�تعمرة الربيطانية الس�ابقة ضد
نفوذ الحكومة املركزية.
ّ
ووق�ع الرئي�س الصيني يش جينبين�غ الثالث�اء القانون الذي
يتيح قمع أربعة أنواع من الجريمة ضد أمن الدولة :النشاطات
التخريبية واالنفصال واالرهاب والتآمر مع قوى أجنبية.
ويف ذات الس�ياق ن�ددت الص�ني األربعاء باالنتق�ادات الدولية
للقان�ون حول األمن القومي الجديد ال�ذي أقرته لهونغ كونغ
معتربة أنه يجب عىل الدول األخرى عدم التدخل يف شؤونها.
وكانت حكومات غربية حذرت من ان القانون الجديد سيقوض
الحريات يف املدينة وسينسف مبدأ “بلد واحد ونظامان”.

لكن املسؤولني الصينيني رفضوا هذه االنتقادات.
وقال جانغ ش�ياومينغ نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ
وم�اكاو يف مجلس الدولة “م�ا عالقتهم به�ذا األمر” مضيفا
“هذا ليس شأنكم”.
وشدد املسؤولون الصينيون عىل انهم أجروا مشاورات واسعة
مع أف�راد من مجتمع هون�غ كونغ ورفض�وا االنتقادات بان
القانون يمس بالحكم الذاتي الذي تحظى به املدينة.
وقال جانغ “بالنسبة للدول التي أعلنت انها ستفرض عقوبات
قاسية عىل بعض املسؤولني الصينيني ،انا أقول ان هذا منطق
عصابات”.

ودان�ت  27دول�ة يف مجل�س حق�وق االنس�ان بينها فرنس�ا
وبريطاني�ا واملاني�ا واليابان هذا القان�ون الجديد فيما هددت
الوالي�ات املتحدة الصني بردود ،واعدة بانها “لن تقف مكتوفة
األيدي”.
وكان�ت الواليات املتحدة أعلنت أنها س�تفرض قيودا عىل منح
التأشرات لعدد غر محدد من املسؤولني الصينيني “املسؤولني
ع�ن تجريد هونغ كون�غ من حرياته�ا” .ور ّدت الصني بتدبر
مماثل يس�تهدف األمركيني الذين “ترصفوا بشكل يسء” عرب
انتقاد القانون.
ويف خطوة استباقية ،أعلنت واشنطن االثنني وقف بيع معدات
ّ
لتجنب أن “تق�ع بأيدي”
دفاعي�ة حساس�ة إىل هونغ كون�غ
الجيش الصيني .وقالت الصني إنها س�تتخذ “تدابر مضادة”
ردا ً عىل ذلك.
ودخ�ل القانون حول األمن القوم�ي لهونغ كونغ حيز التنفيذ
الثالث�اء أي بعد أكثر من س�نة عىل بدء تظاه�رات ضخمة يف
املدينة احتجاجا عىل سلطة بكني املركزية.
ويص�ادف مع الذك�رى الثالث�ة والعرشي�ن ،االربع�اء العادة
بريطانيا هونغ كونغ اىل الصني.
ّ
النص يضمن االس�تقرار
وتعت�رب الحكوم�ة املركزية أن ه�ذا
ويض�ع ح�دا ً للتخريب الذي تخل�ل تظاهرات الع�ام  2019يف
املدين�ة التي تع ّد  7,5ماليني نس�مة ،وكذلك يقمع التيار املؤيد
للديموقراطية.

الوفاق تسعى لتسديد فاتورة الدعم التركي

انقرة تعقد صفقة جديدة لتمويل امليليشيات بطائرات انتحارية مسرية
طرابلس/ميدل ايست اونالين:
ال ت�زال تركيا تعمل عىل توتر االوضاع
يف ليبي�ا ع�رب مواصل�ة نقل االس�لحة
واملرتزق�ة لدع�م ميليش�يات حكوم�ة
الوفاق بما فيها منحها طائرة مس�رة
انتحاري�ة ضارب�ة ع�رض الحائ�ط
االنتق�ادات الدولي�ة املطالب�ة بوق�ف
الحرب واللجوء اىل الحلول السلمية.
ويف هذا الصدد كش�ف موقع “الس�اعة
 ”24الليب�ي وف�ق مص�در امن�ي ان
“حكوم�ة الوف�اق” فوض�ت محاف�ظ
البن�ك املرك�زي يف طرابل�س الصدي�ق
الكبر ،بتحويل الديون املراكمة عليهم
لصالح تركي�ا يف زيارته األخرة ولقائه
مع الرئيس أردوغان ،وعقب زيارة وزير
الخارجي�ة ورئي�س املخاب�رات ووزير
املالية إىل طرابلس قبل أيام قليلة.
واوضح نفس املصدر االمني ان الديون
املتأخرة تش�مل سداد الصفقة املتعلقة
بالطائرات املسرة بكل أنواعها.
وتسعى تركيا اىل تعقيد الوضع يف ليبيا
رغم الجه�ود التي تبذله�ا دول الجوار
عىل غرار مرص لح�ل االزمة عرب الدفع
بمبادرات سياسية.
واك�د املوق�ع الليب�ي ان انقرة تس�عى
إلم�داد خال�د الرشي�ف وهو املس�ؤول
العس�كري بالجماع�ة الليبي�ة املقاتلة
املتحالف�ة مع تنظي�م القاع�دة والتي
تس�يطر عىل م�دن ومناط�ق يف الغرب
الليب�ي بطائ�رات مس�رة وذل�ك ع�رب
استخدام مطارات صغرة.
وحس�ب املوق�ع الليب�ي تس�عى
املجموعات املتطرف�ة بتاييد من املفتي
املعزول الصادق الغرياني للحصول عىل
اسلحة متطورة ابرزها طائرات مسرة
انتحارية تمثل خطرا عىل االمن القومي

لدول املنطقة.
واكد املصدر االمني ان الطائرات املسرة
تتمث�ل يف طائرات ألباغ�و التي تنتجها
الصناع�ات الدفاعي�ة الركي�ة وتعمل
رشكة هندس�ة التقنيات الدفاعية عىل
تزوي�د انقرة به�ا فيما يس�عى محمد
عم�اري زايد عض�و املجل�س الرئايس
للتعاقد عليها لصالح امليليشيات.
ورغم التنديد ال�دويل والتحذير املرصي
من مغبة س�يطرة ميليش�يات الوفاق
ع�ىل مدين�ة رست وقاع�دة الجف�رة
واعتباره�ا خطوط�ا حم�راء ال ت�زال
قوات الوف�اق املدعوم�ة تركيا تخطط
الستهداف تلك الخطوط.
ويف ه�ذا الص�دد التق�ى قائ�د الق�وات

البحري�ة الرك�ي ،األدم�رال عدن�ان
أوزب�ال ،رئي�س األركان العامة لقوات
الوف�اق ،محمد الرشي�ف ،يف العاصمة
طرابلس.
وحس�ب وكال�ة االناض�ول الرس�مية،
أج�رى أوزبال ،الثالثاء ،زي�ارة إىل ليبيا
بتوجيه�ات م�ن وزي�ر الدف�اع الركي
خلويص أكار.
وكان يف اس�تقبال أوزب�ال لدى وصوله
طرابل�س مس�ؤولون ليبي�ون وأت�راك
حي�ث التق�ى أوزب�ال م�ع الرشيف يف
قاعدة “بو س�تة” البحري�ة بطرابلس
وعقدا اجتماعا مغلقا.
وتعي�ش منطقة ش�مال افريقيا حالة
من التوجس والقلق بس�بب اس�تمرار

الدعم الرك�ي للمجموع�ات االرهابية
دون رادع.
وأعربت منظمة األمم املتحدة،اول امس
الثالثاء ،عن “إحباطها” من عدم تنفيذ
مخرجات مؤتمر برلني بش�أن ليبيا ،ما
أدى إىل زيادة األوضاع س�وءا ،مع تدفق
املزيد من األسلحة واملرتزقة إىل ليبيا.
ج�اء ه�ذا ،يف مؤتم�ر صحف�ي ،عقده
املتح�دث الرس�مي باس�م األم�ني
الع�ام س�تيفان دوجاريك ،ع�رب دائرة
تلفزيوني�ة ،م�ع الصحفي�ني بمق�ر
املنظمة الدولية يف نيويورك.
واحتضنت العاصم�ة األملانية برلني ،يف
 19يناير/كانون الثاني املايض ،مؤتمرًا
دوليًّا حول ليبيا ،بمشاركة  12دولة و4

منظمات دولية وإقليمية ،خلص بيانه
الختام�ي إىل رضورة االلت�زام بوق�ف
إطالق النار ،وحظر توريد األس�لحة إىل
ليبيا.
وق�ال دوجاري�ك“ :األمني الع�ام لألمم
املتح�دة أنطونيو غوتريش ،اس�تخدم
لغ�ة ربم�ا أقل س�خونة ،لكنه ش�ارك
املبعوث الس�ابق إىل ليبيا غسان سالمة
إحباط�ه ،ال�ذي أعرب عن�ه يف مقابلة،
اإلثنني”.
ويف  2مارس/آذار املايض أعلن غس�ان
س�المة ،استقالته “ألس�باب صحية”،
بعد ما يقارب من  3س�نوات عىل توليه
املنصب.
وأضاف دوجاريك ،إن “املمثلة الخاصة
إىل ليبي�ا بالنياب�ة س�تيفاني ويليامز،
التقت بروما ،قبل أيام ،رئيس الحكومة
فاي�ز ال�راج ،وناقش�ا إزال�ة األلغام
(بمناطق س�كنية كانت تخضع لحفر
بضواحي طرابلس) ،ودعم التحقيقات
باملقاب�ر الجماعي�ة برهون�ة (رشق
طرابلس)”.
وع�ىل الصعي�د الداخ�ي تس�تهدف
الحكوم�ة الركي�ة األقلي�ات الديني�ة
والعرقية يف الب�الد يف اطار التضييق ما
خلف انتقادات محلية ودولية واسعة.
ويف ه�ذا الصدد ح�ذر الزعي�م الروحي
للمس�يحيني األرثوذك�س يف العالم اول
ام�س الثالثاء م�ن أن تحويل كنيس�ة
آيا صوفيا التي ترجع للقرن الس�ادس
إىل مس�جد مرة أخرى سيثر االنقسام
وجاء ذلك قبل صدور حكم من محكمة
تركي�ة بش�أن وض�ع املبن�ى ال�ذي تم
تحويله إىل متحف يف عام  1934بعد أن
كان مسجدا.
واق�رح الرئي�س الرك�ي رج�ب طيب

أردوغ�ان إع�ادة تحوي�ل املبن�ى،
وه�و م�ن مواق�ع ال�راث العامل�ي
ملنظم�ة األمم املتح�دة للربي�ة والعلم
والثقاف�ة (يونس�كو) ،كما أن�ه ارتبط
باإلمرباطوري�ة البيزنطي�ة املس�يحية
واإلمرباطوري�ة العثماني�ة اإلس�المية
وهو اليوم أحد أكثر املعالم األثرية التي
يقبل الناس عىل زيارتها يف تركيا.
وم�ن املقرر ص�دور حك�م املحكمة يف
الثاني من يوليو/تموز يف دعوى ترفض
قانونية تحويل املبنى إىل متحف يف عام
 1934يف الس�نوات األوىل لقي�ام الدولة
العلمانية الركية الحديثة التي أسسها
مصطفى كمال أتاتورك.
وقال البطريرك املسكوني بارثولوميو،
وه�و الزعي�م الروح�ي لنح�و 300
ملي�ون مس�يحي أرثوذك�ي يف العالم
“تحويل آيا صوفيا إىل مس�جد س�يثر
غضب ماليني املس�يحيني حول العالم”
حي�ث يتخذ البطري�رك بارثولوميو من
اسطنبول مقرا له.
وتضي�ق تركي�ا ع�ىل االقلي�ات الدينية
ورموزه�ا كما هو الح�ال مع االقليات
العرقية حيث تس�تهدف انقرة بطريرك
ال�روم األرثوذكس بتهم�ة التعاون مع
شبكة غولن وهو ماينفيه البطريرك.
ووجه�ت تركي�ا يف الس�ابق تهم�ا
بالخيانة وربط ص�الت بجماعة غولن
لع�دة زعم�اء ألقلي�ات ديني�ة اضافة
اىل سياس�يني ورج�ال أعم�ال مناوئني
لسياسات اردوغان.
وتات�ي التهدي�دات الركي�ة لالقلي�ات
الدينية والعرقية يف خضم تقرير مقلق
نرشته وزارة الخارجية االمركية حول
الحري�ات الديني�ة لس�نة  2020ح�ذر
في�ه من تصاعد االنته�اكات الدينية يف

تركي�ا حيث ش�هد س�نة  2019زيادة
يف عملي�ات اس�تهداف االقليات الدينية
وتصاعد العنف املجتمعي بحق املتدينني
املخالفني.
ومن املنتظر ان تس�بب اث�ارة النعرات
الديني�ة يف تركي�ا يف ارت�دادات س�لبية
عىل الس�لم االهي يف الب�الد خاصة وان
التط�رف الديني ب�دا يتصاعد بدعم من
حكومة ح�زب العدال�ة والتنمية حيث
تحول�ت تركيا اىل حاضنة للمتش�ددين
حول العالم.
وام�ام إرصار انق�رة ع�ىل نف�ي ته�م
اس�تهداف االقلي�ات الديني�ة كش�ف
التقري�ر ان الحكوم�ة تواص�ل التدخل
يف الش�ؤون الداخلية للطوائف الدينية،
من خالل من�ع انتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة ملؤسس�ات غر مسلمة وإدخال
قيود جديدة عىل االنتخابات للكنيس�ة
األرمنية.
كم�ا تح�دث التقري�ر ع�ن العب�ارات
املعادي�ة للس�امية الت�ي يطلقه�ا
املس�ؤولون الحكوميون االتراك اضافة
اىل اس�تمرار الس�لطات يف الحفاظ عىل
قانون التجديف الركي
كما اشار التقرير اىل ما تواجهه املواقع
الدينية والثقافية األرمنية واآلش�ورية
واليوناني�ة ،واملقاب�ر اخاص�ة بهم من
ارضار بالغة سنة .2019
ورغم ان اردوغان وضع يف أغس�طس/
اب  2019حجر األساس لرميم كنيسة
الري�ان األرثوذك�س يف إس�طنبول،
والت�ي تعت�رب أول كنيس�ة ش�يدت يف
تاريخ الجمهورية الركية اال انه طالب
يف الوق�ت نفس�ه بتحوي�ل متح�ف آيا
صوفيا الكنيسة األرثوذكسية اليونانية
إىل مسجد.
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الرتبية تؤجل إنهاء تنسيب املالكات
التعليمية بني احملافظات
بغداد /الزوراء:
أصدرت وزارة الرتبية ،امس األربعاء،
تعميما للمديريات العامة للرتبية يف
املحافظات كافة ،يفيد بتمديد موعد انهاء
تنسيب املنتسبني من املالكات التعليمية
والتدريسية.
ونقل بيان صادر عن املكتب اإلعالمي
للوزارة ،أن «الوزير عيل حميد مخلف وافق
عىل تمديد موعد انهاء تنسيب املنسبني
من املالكات التعليمية والتدريسية ،بني

املديريات العامة للرتبية وداخل املديرية
العامة للرتبية ،اىل بداية العام الدرايس
الجديد ( ،)202١ _ 2020والذي كان من
املقرر ان ينتهي العمل به لغاية الـ ٣0من
شهر حزيران املايض «.
وأشار البيان اىل ان «الوزارة أكدت عىل
املديريات يف املحافظات كافة باستمرار
تكليف املالكات التعليمية والتدريسية
املكلفني بعناوينهم الوظيفية نفسها اىل
ممثليات الوزارة يف اقليم كردستان».

أمانة بغداد تطلق محلة تعفري وتكرم عددا
من املواطنني

بغداد /الزوراء:
اطلقت امانة بغداد ،أمس االربعاء ،حملة كربى للتعفري والتعقيم بعد تجهيزها
بمواد التعفري من قبل وزارة النفط والتي ستستمر لعدة ايام لتشمل عددا من
مناطق بغداد ،ال سيما التي شهدت ارتفاعا ً بعدد االصابات بفايروس كورونا.
من جانب اخر ،قررت امانة بغداد تكريم عدد من املواطنني يف مدينة الصدر ،وذلك
الهتمامهم بأزقتهم.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إنها «قامت بالتعاون مع
منظمة اليونسيف العاملية بتكريم وتثمني عدد من اصحاب الدور السكنية يف مدينة
الصدر الهتمامهم بنظافة وادامة ازقتهم واالعتناء بها ،باالضافة اىل توزيع عدد
من الحاويات والشتالت عليهم دعما ً ملبادرتهم وجهودهم يف اظهار ازقتهم بأفضل
ما يكون».

اخلدمات النيابية :وضعنا  50سؤاالً لفرقنا
التحقيقية مع املؤسسات اخلدمية

بغداد /الزوراء:
أعلنت لجنة الخدمات واالعمار ،امس
األربعاء ،عن وضع خطة للجان التحقق
الخاصة بها واملشكلة للتحقيق يف جملة
قضايا.
وقالت الدائرة االعالمية ملجلس النواب ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه« :ان لجنة
الخدمات واالعمار عقدت اجتماعا تداوليا ً
برئاسة النائبة عائشة املساري نائب
رئيس اللجنة وحضور السيدات والسادة
اعضائها امس االربعاء».
وأضاف« :بحثت اللجنة اعمال لجان التحقق
الخاصة برشكة الخطوط الجوية العراقية
وسلطة الطريان املدني ومطار بغداد الدويل
وتنظيم خمسني سؤاالً تخصص ًيا يُعنى
بكافة االقسام لطرحها خالل الجوالت

امليدانية املرتقبة التي سيقوم بها اعضاء
لجنة الخدمات ضمن اللجان التحققية
املنبثقة منها لستة مواقع لرشكة الخطوط
الجوية العراقية يف وقت قريب».
وتابع «ناقش االجتماع التداويل الوقوف
عىل اسباب تلكؤ مشاريع الخدمات
واالعمار والبلديات من مجاري وماء
وطرق مع كل من امانة العاصمة بغداد،
ومحافظة بغداد ،واملحافظات االخرى،
وسبل تفعيل االستثمار بعد الورشة الفنية
التي تم عقدها من وقت قريب واملراحل
التي وصلت اليها الورشة بشأن الطرق
الخارجية ،فضال عن تدارس محاور َ
س َي ِت ُم
طرحها يف لقاء لجنة الخدمات واالعمار
النيابية مع رئيس مجلس الوزراء االسبوع
املقبل».

النزاهة تكشف عن شبهات تزوير
واختالس يف صحة ذي قار
بغداد /الزوراء:
ِّ
واختالس
تزوير
شبهات
كشف
عن
االربعاء،
امس
َّة،
ي
حاد
االت
النزاهة
أعلنت هيئة
ٍ
ٍ
يف مديريَّة صحَّ ة ذي قار ،مُ ب ِّي ً
ً
َّات مُ
زوَّرة يف مستشفى
نة ضبطها صكوكا ً وأولي ٍ
سوق الشيوخ باملحافظة.
دائرة التحقيقات التابعة للهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان “الفريق
امليداني املُ
ِّ
ختص يف مكتب تحقيق الهيئة باملحافظة من ضبط أوليَّات الصكوك
ِّ
ِّ
الخاص بها يف مستشفى
املُزوَّرة وسندات رصفها ،فضالً عن كشف الحساب
سوق الشيوخ ،مُ ب ِّي ً
أن تحرِّيات الفريق األوليَّة قادت إىل إقدام مُ َّ
ـنة َّ
وظف حسابات
املستشفى عىل تزوير تلك الصكوك وسندات رصفها”.
ان “أقوال الشهود ،من أعضاء لجنة الجرد والتسليم املُ َّ
وتابعت الدائرة َّ
ؤلفة يف
املستشفى ،بيَّـنت اعرتاف املُ َّتهم بعمليَّة التزوير واالختالس لثالثة صكوكٍ ت َّم
رصفها وتسلُّمها من قبل املُ َّتهم عن طريق فرع أحد املصارف الحكوميَّة يف
املحافظة ،وللمُ َّدة من  ،2020/٤/٣0 – 2/١وبحسب ما ُث ِّبت يف محرض اللجنة
التحقيقيَّـة التي صادق عليه املدير العامُّ لصحَّ ة املحافظة”.
ونوَّهت الدائرة ”بقيام مكتب تحقيق الهيئة يف املحافظة باستكمال اإلجراءات
التحقيقيَّة وعرض أوراقها أمام الس ِّيد قايض التحقيق املُ
ِّ
ختص الذي قرَّر
ِّ
بحق املُ َّتهم عىل وفق أحكام املا َّدة ( )٣١6من قانون
قبض وتح ٍّر
إصدار أمر
ٍ
العقوبات”.
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«يونامي» تشيد بشجاعة الكوادر الطبية العراقية

الصحة العاملية يف العراق :خابت آمالنا بارتفاع احلرارة والتباعد
والكمامات خري وقاية

بغداد /الزوراء:
عرب مكتب منظمة الصحة العاملية يف العراق
عن صعوبة املوقف يف العراق مع زيادة انتشار
اصابات كورونا ،مبينا ان درجة الحرارة املرتفعة
لن تنفع يف تخفيض عدد االصابات .وفيما
أشادت بعثة األمم املتحدة يف العراق {يونامي}
بشجاعة الكوادر الطبية العراقية يف مواجهتها
لفريوس كورونا املستجد ،أكدت ان الكوادر
الطبية ال تزال يف الخطوط األمامية من أجل
احتواء وصد كورونا.
وقال قال مدير برنامج الطوارئ يف مكتب
منظمة الصحة العاملية يف العراق ،وائل حتاحت،
يف ترصيح اذاعي :انه “من الصعب التنبؤ برتاجع
او زيادة عدد اإلصابات بفريوس كورونا ،لكن ذلك
مرتبط بالتباعد االجتماعي وارتداء الكمامات”.
واضاف ”كانت توقعاتنا املحددة يف شهر نيسان
تذهب نحو فتح البالد يف شهر السادس ،ولكن
عىل ما يبدو بأن املرض ليس من السهل فهمه،

كما توقعنا أن تكون السيطرة عىل انتشار
الفريوس أفضل عند درجات الحرارة املرتفعة،

ولكن عىل ما يبدو أن نسب اإلصابة ازدادت مع
الجفاف (ارتفاع درجات الحرارة)””.

حمافظة بغداد تلوم الكهرباء عن نقص التجهيز ورفع تسعرية املولدات
بغداد /الزوراء:
أوضحت محافظة بغداد ان عمل
املولدات الكهربائية {الحكومية
واألهلية} ودورها األساس يأتي
كجهة ساندة لعمل وزارة الكهرباء
ملعالجة النقص الحاصل يف الطاقة
الكهربائية.
وأكدت املحافظة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «النقص
والتذبذب بالكهرباء وقلة ساعات
التجهيز من مسؤولية وزارة

الكهرباء وليس للمحافظة دخل
يف ذلك».
وبينت ان «هذا األمر ولد ضغطا ً
عىل املحافظة ووحداتها اإلدارية،
وجعل املواطنني يطالبون أصحاب
املولدات بزيادة ساعات تجهيز
الكهرباء بالرغم من دورهم
الثانوي وليس األساس يف هذا
امللف» .مضيفة «هذا األمر أعطى
مسوغا ً لزيادة األسعار واالستغالل
عند بعض ضعاف النفوس».

وأضافت املحافظة ان «العاصمة
بغداد من ناحية عدد نفوسها
تعادل  ٤محافظات من حيث
استهالكها وحاجتها الفعلية
للطاقة الكهربائية ،مما يستدعي
زيادة بساعات تجهيزها بالكهرباء
الوطنية ،كما ان ساعات تشغيل
أصحاب املولدات تصل اىل ١2
ساعة يوميا للتشغيل العادي،
وليس {الذهبي} { 2٤ساعة}،
وهو أكثر بكثري مما موجود يف

املحافظات ،ما يؤدي اىل حدوث
تفاوت يف أسعار األمبري ،خاصة
ونحن نمر بظروف استثنائية
تستدعي من الجميع الوقوف مع
املواطنني وعدم إثقال كاهلهم».
وأشارت اىل «تأدية دورها
الطبيعي بإدارة ملف املولدات،
وتحديد األسعار وفرض العقوبات
بحق املخالفني ووفقا للسياقات
القانونية ،إال ان حدوث تقصري
بتجهيز الكهرباء الوطنية ولد

مشاكل عدة وضغوطا عىل
أصحاب املولدات يف ظل مطالبة
املواطنني برفع ساعات التجهيز
مع عدم كفاية الحصة الوقودية
املجهزة من وزارة النفط للمولدات،
وارتفاع أسعار الوقود يف األسواق
املحلية».
داعية «الجهات املعنية واملسؤولة
بشكل مبارش عن إدارة ملف
الكهرباء اىل تحمل مسؤولياتهم
أمام املواطنني».

العمليات املشرتكة :الفنيون العراقيون قادرون اهلجرة تكشف عن أسباب تأخر منحة
على صيانة وتسليح طائرات F16
العودة للنازحني

بغداد /الزوراء:
أكدت قيادة العمليات املشرتكة ،امس االربعاء،
أن الفنيني العراقيني لديهم القدرة عىل صيانة
وتسليح طائرات  ،F١6مستبعدة تأثري انسحاب
الفنيني األجانب عىل أسطول الطائرات العراقية.
وقال املتحدث باسم القيادة ،اللواء تحسني
الخفاجي ،بحسب الوكالة الرسمية :إن «العراق
يمتلك فنيني ومهندسني وخرباء مختصني لديهم
القدرة عىل إدامة وتشغيل وصيانة وتسليح
طائرات الـ  ،»F١6مبينا أنه «خالل الفرتات
املاضية انسحب بعض الفنيني األجانب وتمكن

نظراؤهم العراقيون من إجراء الخدمات الدورية
الخاصة بالطائرات».
وأضاف أن «العراق يمتلك خربات وطاقات كبرية
يف هذا املجال وطيارين أكفاء استطاعوا دك العديد
من أوكار عصابات داعش اإلرهابية».
وكانت تقارير أمريكية تحدثت عن «نهاية مرتقبة
قد ترضب أسطول طائرات الـ  F١6العراقية،
نتيجة انسحاب املقاولني األمربكيني من بعض
القواعد العسكرية يف العراق ،وأصبح العديد من
تلك الطائرات ُتالزم األرض لعدم وجود الدعم
الفني والصيانة».

العثور على خملفات داعش باجلزيرة الصينية
يف صالح الدين
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية ،امس االربعاء ،العثور عىل
مخلفات داعش اإلرهابي بالجزيرة الصينية يف
صالح الدين.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،ان «قوة من مديرية رشطة صالح الدين
واملنشآة ،وبالتنسيق مع قيادة عمليات صالح

الدين ،نفذت واجب تفتيش وتطهري بمنطقة
السكريات بجزيرة الصينية شمال غرب
املحافظة».
واضافت ان «العملية جاءت بهدف الحفاظ عىل
األمن واالستقرار يف املنطقة ،وخالل التفتيش تم
العثور عىل عبوتني ناسفتني من مخلفات عصابات
داعش اإلرهابية تم تفجريهما أصوليا».

اعتقال متهمني بالسرقة والتزوير يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد عن القاء
القبض عىل متهم بالرسقة وآخرى بالتزوير
رشقي وشمايل العاصمة.
وقالت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه« :حسب توجيهات وكيل وزارة الداخلية
لشؤون الرشطة ،وبإرشاف مبارش من مدير
مكافحة اجرام بغداد ،تمكن مكتب مكافحة
اجرام (حسينية املعامل) من القاء القبض عىل
متهم بالرسقة بعد ان قام برسقة ( 2000دوالر

امريكي مع مصوغات ذهبية اخرى) من داخل
دار سكني رشقي العاصمة بغداد ،وتم تدوين
اقواله قضائيا باالعرتاف ،وتوقيفه عىل وفق
املادة ( )٤٤٣ق.ع».
من جانب آخر ،قامت مفارز مكتب مكافحة
اجرام (الكاظمية) بـ»القاء القبض عىل متهمة،
بعد ان ضبطت بحوزتها مستمسكات مزورة
واعرتفت بقيامها بجريمة التزوير ،وتم اتخاذ
االجراءات القانونية بحقها عن عىل وفق املادة
( )2٩٥/2٩٨ق.ع».

يستعد حلفر خندق أمين حول ناحية الوليد

احلشد الشعيب ينفذ عملية دهم وتفتيش يف األنبار
بغداد /الزوراء:
نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد
الشعبي ،امس االربعاء ،عملية دهم وتفتيش يف
عدة مناطق محاذية لقاطع عمليات االنبار.
وذكر اعالم الحشد يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،ان «معلومات استخباراتية وردت
ا ٕىل اللواء  ٣١٤عن وجود مجموعة من عنارص
داعش االٕرهابي يف مناطق وديان عني الحلوة
واملدارات والبوحمود املحاذية لعمليات االٔنبار
خارج قاطع املس ٔوولية».
واضاف البيان ان «قوة من فوج الطوارئ والقوة
النهرية يف اللواء قامت بعملية الدهم والتفتيش
بحثا عنهم ،حيث أتمت واجبها بتحقيق كامل
االهداف».

مشريا إىل أن “هناك أكثر من عامل يؤثر عىل زيادة
نسبة اإلصابة ،ولذلك فمن الصعب تحديد متى
سوف تخف الحاالت؟ ..بيد أن النقطة التي نتأمل
بها هي :أن تكون السيطرة (عىل الفريوس) من
املجتمع عن طريق التباعد االجتماعي وارتداء
الكمامات ،فذلك يساهم بخفض نسب االصابة
بشكل جيد”.
من جهتها ،أشادت بعثة األمم املتحدة يف العراق
{يونامي} بشجاعة الكوادر الطبية العراقية يف
مواجهتها لفريوس كورونا املستجد.
وقالت يونامي ،يف تغريدة عىل حسابها يف تويرت:
«ال تزال الكوادر الطبية يف الخطوط األمامية من
أجل احتواء وصد فريوس كورونا».
واضافت« :بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق
تشيد بشجاعتهم الشخصية والتزامهم بحمايتنا
جميعاً ...وعلينا جميعا ً القيام بدورنا ،فكل
ٌ
إجراء نتخذه له
أهمية يف احتواء الفريوس...
علينا اتباع توجيهات السلطات الصحية».

من جانب متصل ،أفاد مصدر أمني ،امس
األربعاء ،باحالة مرشوع حفر خندق وساتر
امني حول ناحية الوليد اىل قوات الحشد الشعبي
بطول  22كم.
وقال املصدر ،يف ترصيح صحفي :إن “حكومة
االنبار املحلية احالت مرشوع حفر خندق
وساتر ترابي حول ناحية الوليد بقضاء القائم
غربي االنبار ،اىل قوات الحشد الشعبي لتأمني
الناحية والحيلولة دون وقوع اي خرق امني “.
وأضاف أن “طول الخندق  22كم وبعرض
 2كم عىل ان تحيطه نقاط امنية من جوانبه
كافة” ،مبينا أن “قوات الحشد الشعبي اعلنت
استعدادها إلنشاء الخندق والساتر األمنية
خالل فرتة قصرية”.

بغداد /الزوراء:
عزت وزارة الهجرة واملهجرين أسباب تأخر منحة العودة اىل عدم وجود تعزيزات مالية من
الجهات املعنية.
وقالت ،ايفان فائق جابرو ،يف ترصيح صحفي :ان «الوزارة تعمل عىل تحسني الواقع املعييش
لألرس العائدة ،من خالل توزيع املنح الخاصة بهم ،وبحسب قاعدة البيانات التي اعدتها الوزارة
من خالل مكاتب دائرة الفروع يف بغداد واملحافظات ،إالّ أن تأخر توزيعها يعود اىل عدم وجود
تخصيصات مالية من الجهات املعنية».
ونوهت اىل أن «وزارتها تعمل بالتنسيق مع وزارة املالية لالرساع برصفها لالرس العائدة» .مؤكدة
«ان املنح ستوزع حال وصول التعزيزات املالية ،ألن ازمة كورونا أثرت يف الوضع االقتصادي
للبالد».
وأشارت جابرو ،اىل ان «الوزارة نجحت خالل االيام املاضية بإعادة  200نازح ملناطقهم األصلية
يف محافظة صالح الدين ،وتحديدا يف قضاء الدجيل وناحية يثرب» .مبينة «اعداد خطة لضمان
انسيابية عودة النازحني ،بالتعاون والتنسيق مع القوات االمنية ،وفروع الوزارة يف محافظتي
كركوك وصالح الدين».
وشددت عىل ان «الوزارة ستعمل عىل تنفيذ برنامج خاص بعودة النازحني الطوعية اىل مناطقهم
االصلية ،واخالء املخيمات ،خصوصا بعد استقرار االوضاع االمنية يف محافظاتهم».

األمن النيابية حتمل قيادتني عسكريتني
مسؤولية أي خروقات يف” احلدود امللتهبة”
بغداد /الزوراء:
حمل عضو لجنة االمن والدفاع النيابية ،النائب
عبد الخالق العزاوي ،امس االربعاء ،قيادتني
عسكرتني مسؤولية اي خروقات تحدث فيما
اسماها الحدود امللتهبة.
وقال العزاوي ،يف ترصيح صحفي :ان” القوات
االمنية التابعة لقيادتي عمليات صالح الدين
وسامراء اللتني كانت ترابط قرب الحدود
الفاصلة بني دياىل وصالح الدين من جهة
االخرية انسحبت وتركت فراغا كبريا مع دياىل
قد يستغله مرة اخرى تنظيم داعش يف االختباء
وشن هجمات عىل قواتنا االمنية يف حاوي
العظيم وبقية املناطق”.

واضاف العزاوي انه” يحمل قيادتي صالح
الدين وسامراء مسؤولية اي خروقات يف الحدود
امللتهبة بني دياىل وصالح الدين كون املسؤولية
االمنية تقع عىل عاتقهما يف مسك تلك املناطق
ومنع تحولها اىل بؤرة ساخنة تهدد دياىل بشكل
مبارش داعيا اىل رضورة مسك الحدود بقوة
لتفادي عودة داعش االرهابي اليها مرة اخرى”.
وتشكل الحدود الفاصلة بني دياىل وصالح الدين
عقدة امنية بسبب الفراغ املوجود ضمن حدود
صالح الدين بسبب عدم مسكها ميدانيا ،ما
جعل داعش يشتغل االمر لصالحه وتحويلها اىل
مضافات ومخابى ومواقع لالنطالق ملهاجمة
نقاط املرابطة.

اإلطاحة بـاإلرهابي {عبد زعيزيعة} يف عني اجلحش

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الدفاع مقتل  ١0ارهابيني يف عصابات داعش بينهم قيادي.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه ،انه «وبنا ًء عىل التعاون املشرتك بني القوات العراقية
والتحالف الدويل نفذت طائرات التحالف رضبتني جويتني عىل احد االنفاق يف منطقة مقالع عني
الجحش والذي كان يستخدم من قبل ارهابيي داعش».
وأضاف انه «وبعد انتهاء االسناد الجوي بارشت قوة مرتبة من لواء املشاة  ٧6الفرقة  ١6قيادة
عمليات نينوى بتفتيش النفق ،وعثرت بداخله عىل  ١0جثث إلرهابيي داعش من ضمنهم القيادي
املجرم {عبد زعيزيعة} الذي تم التعرف عليه حسب املعلومات االستخباراتية».
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جلنة الربنامج احلكومي :العراق
حيتاج  7.6تريليونات شهريا
لسد حاجته
بغداد /الزوراء:
اك�دت عض�و لجنة متابع�ة وتنفي�ذ الربنامج الحكوم�ي ،فيان
صربي ،امس االربعاء ،ان العراق بحاجة اىل  7.6ترليون ش�هريا
لسد حاجته.
وقالت صربي ،يف حدي�ث صحفي« :صوتنا عىل قانون االقرتاض
النه الح�ل الوحيد ولكن الع�راق بحاجة اىل  7.6ترليون ش�هريا
لسد حاجته» .واضافت ان «قانون االقرتاض خصص لالستثمار
وتنمي�ة االقاليم ،لذلك ت�م التصويت علي�ه» .داعية اىل «رضورة
اقرار املوازنة النها تحوي عىل التفاصيل املالية».

استمرار تنفيذ  26مشروعاً
سكنياً استثمارياً يف بغداد
بغداد /الزوراء:
نفذت هيئة اس�تثمار بغداد  26مرشوعا ً س�كنياً ،لتوفري  30ألف
وحدة سكنية ،بينما تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة من
اجل اعادة العمل باملشاريع املتوقفة منها بسبب ازمة كورونا.
واوض�ح رئيس هيئة اس�تثمار بغ�داد ،املهندس ش�اكر الزاميل،
يف ترصي�ح صحف�ي :أن «الهيئ�ة اول�ت قطاع الس�كن اهتماما
بالغا ،نظرا ألهميته يف ح�ل االزمة بالعاصمة» ،مبينا أنها «تنفذ
حاليا  26مرشوعا س�كنيا اس�تثماريا يف بغ�داد ،توفر بمجملها
 30ال�ف وحدة س�كنية بمواصف�ات بناء حديث�ة ،وموزعة بن
مختل�ف املناطق يف بغداد» .وأضاف أن «ظ�روف جائحة كورونا
وم�ا ترت�ب عليها من حظ�ر تج�وال وصعوبة التنق�ل للعاملن
واملوظفن باملشاريع ،وكذلك العجالت التي تنقل املواد االنشائية
وااللي�ات ،أدت اىل توقف بعض من هذه املش�اريع عىل الرغم من
انها حققت نسب انجاز متقدمة» .الفتا اىل «وجود  10مشاريع
منها مس�تمرة بالعمل ،وحققت نس�ب انجاز ترتاوح بن  30اىل
اكثر من  90باملئة ،ولم تتوقف بس�بب توفر املواد وسهولة تنقل
املالكات البرشية».
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بعد أن انتهت املدة القانونية املفرتضة إلرساهلا

املالية النيابية تقرتح إعداد موازنة نصف سنوية لألشهر
املتبقية من 2020
بغداد /الزوراء:
اقرتح�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة أن
تعمد الحكومة إىل إعداد موازنة نصف
سنوية لألش�هر الستة املقبلة املتبقية
م�ن ه�ذا الع�ام  2020وإرس�الها إىل
مجل�س الن�واب إلقراره�ا ،م�ن أجل
تس�يري ش�ؤون الدول�ة املالي�ة ،بع�د
أن انته�ت ،الثالث�اء ،امل�دة القانوني�ة
املفرتضة إلرسال املوازنة العامة 2020
إىل الربملان دون إنجاز ذلك.
وق�ال مق�رر اللجن�ة املالي�ة النيابية،
أحم�د الصف�ار ،يف ترصي�ح صحفي:
إن «اللجن�ة كان�ت تنتظ�ر أن ترس�ل
الحكوم�ة املوازنة إىل مجل�س النواب،
الثالثاء ،بحس�ب املوعد املقرر» ،مبينا ً
أنه «بع�د تأخري املوازنة فإن الحكومة
س�تعتمد عىل املوازنة املؤقتة الشهرية
.»12 / 1
وأك�د أنه «ال يجوز أن تعتمد الحكومة
ع�ىل موازن�ة  12 /1الش�هرية لع�ام
 ،2019ألن عملي�ة ال�رصف واالي�راد
تحت�اج اىل غط�اء قانون�ي يتمث�ل
بقانون املوازنة» .موضحا ً أنه «إما أن
يتم إقرار موازنة ش�هرية ،أو إرس�ال
قانون موازنة نصف سنوية إلقراره يف
مجلس النواب».
وأضاف أن «العمل بدون وجود قانون

موازنة مقر؛ لن يسمح ملجلس النواب
بممارس�ة دوره الرقابي عىل الرصف
وااليراد ،لذلك ننتظ�ر رأي الحكومة».
موضحا ً أن «الحل�ول القانونية تكمن
يف قانون اإلق�رار ،وهو ليس بديال عن
املوازنة ،لذلك وافقت اللجنة عىل إقرار
املوازن�ة لك�ي تتمك�ن الحكوم�ة من
توفري الس�يولة لتنفيذ التزاماتها ،وان
م�ا يتعل�ق بالرصف واإلي�راد يجب أن
يك�ونل�هغط�اءقانون�ي».
وج�دد الصف�ار تأكي�ده أن «العم�ل
بقان�ون  12 / 1ال يج�وز يف مثل هذه
الظ�روف ،ألن الوض�ع الع�ام للب�الد
اختل�ف ،وكل م�ا يتعل�ق باالي�رادات
وأس�عار النفط وأب�واب الرصف تغري
أيضاً ،لذل�ك فإنه بدون إق�رار موازنة
ال يح�ق للحكومة أن تحص�ل عىل أي
إي�راد ،والغطاء القانون�ي الوحيد هو
قانون املوازنة».
ولف�ت اىل أن «اللجن�ة تتواص�ل م�ع
بعضها ع�ن طري�ق االنرتنت بس�بب
الوض�ع الصح�ي لجائح�ة كورون�ا
وتعطي�ل املجل�س» .مش�ريا ً اىل أن
«املقرتح�ات الت�ي يج�ب أن تضعه�ا
الحكومة بش�كل قانوني هي أن تعمل
الحكوم�ة ع�ىل إرس�ال موازنة نصف
سنوية لألشهر الستة املقبلة؛ تتضمن

املوازنة التش�غيلية فق�ط ،وجزءا من
االس�تثمارية التي وافق عليها مجلس
النواب ضمن قانون االقرتاض ،وتصل
اىل  15باملئ�ة م�ن املبال�غ املقرتض�ة
للمشاريع املس�تمرة يف قانون موازنة
 ،2019وتق�ر يف مجل�س النواب ،مع
العم�ل ع�ىل إع�داد موازن�ة 2021
بش�قيها التشغييل واالس�تثماري،
وذلك هو الحل القانوني».
وأكد الصفار أن «عىل الحكومة
أن تركز عىل الجانب التشغييل يف
املوازنة نصف السنوية ،وكذلك
الرتكي�ز ع�ىل أن يرحل الش�ق
االس�تثماري لع�ام  2020اىل
موازنة ع�ام  ،2021وأن تبدأ
الحكوم�ة بإع�داد مرشوع
قانون موازنة .»2021
م�ن جهت�ه ،ق�ال عض�و
اللجن�ة ،جم�ال كوج�ر،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن «الحكوم�ة
العراقية بدأت بإع�داد مرشوع قانون
املوازنة العامة لس�نة  ،2021حس�ب
حديث وزير املالية عيل عالوي ألعضاء
اللجنة».
وأض�اف أن «املوازنة املقبلة ستش�هد
عج�زا ماليا عىل اعتب�ار أن املصاريف
أكث�ر من املوارد املرصوف�ة» ،مبينا أن

اخنفاض مؤشرات سوق العراق لألوراق املالية
بغداد /الزوراء:
اغل�ق مؤرش االس�عار يف س�وق
الع�راق ل�الوراق املالي�ة ،ام�س
االربع�اء ،منخفض�ا بنس�بة
(.)0.15%
وجاءت مؤرشات التداول لسوق
الع�راق ل�ألوراق املالي�ة لي�وم
ام�س كما ييل :بلغ عدد االس�هم
()531.816.480
املتداول�ة
سهما ،بينما بلغت قيمة االسهم
( )800.291.760دينارا.
واغلق م�ؤرش االس�عارISX 60
يف جلس�ة امس ع�ىل ()434.29
نقطة منخفضا بنسبة ()0.15%
عن اغالقه يف الجلس�ة الس�ابقة
البالغ ( )434.94نقطة.
وت�م ت�داول اس�هم ( )20رشكة
من اص�ل ( )104رشكة مدرجة
يف السوق ،واصبح عدد الرشكات
املوقوف�ة بقرار من هيئة االوراق

املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليمات
االفصاح املايل ( )22رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من
املس�تثمرين غ�ري العراقي�ن يف
الس�وق النظام�ي ( )15مليون
س�هم بقيمة بلغت ( )14مليون
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ ()14
صفقة عىل اسهم رشكتن.
بينم�ا بلغ ع�دد االس�هم املباعة
من املس�تثمرين غ�ري العراقين
يف الس�وق النظام�ي ( )4مالين
سهم بقيمة بلغت مليوني دينار
من خ�الل تنفيذ ث�الث صفقات
عىل اسهم رشكة واحدة.
فيما تم تنفيذ امر متقابل مقصود
ع�ىل اس�هم الرشك�ة العراقي�ة
إلنت�اج وتس�ويق اللح�وم بعدد
اسهم بلغ ( )72.727.000سهم
بقيمة بلغ�ت ()312.726.100
دينار.
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سكاي نيوز /متابعة الزوراء:
ارتف�ع الذه�ب ق�رب ذروة ثماني�ة أع�وام ،امس
األربعاء ،إذ تعزز الطلب عىل املعدن األصفر الذي يُعد
م�الذا آمنا بفعل املخاوف إزاء تأثري تزايد اإلصابات
بفريوس كورونا يف عدة دول عىل االقتصاد العاملي.
وارتفع الذهب يف التعام�الت الفورية  0.2باملئة إىل
 1783.52دوالرا لألوقية (األونصة) بحلول الساعة
 0555بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعىل مستوى
من�ذ أوائل أكتوبر /ترشين األول  2012يف الجلس�ة
السابقة عند  1785.46دوالرا.
وصعد الذهب يف املعامالت اآلجلة يف الواليات املتحدة
 0.1باملئة إىل  1802.20دوالرا.
وق�ال ،كاي�ل رودا ،املحل�ل يف آي.ج�ي ماركتس” :
يظ�ل الذهب مهيمنا كبديل للس�ندات وأداة تحوط
عام�ة .العام�ل الرئييس الذي يقود ه�ذا االتجاه يف

الوقت الراهن هو اس�تمرار وجود درجة عالية من
الضبابية بشأن توقعات النمو العاملية مستقبال“.
وتابع ”ع�الوة عىل ذلك ،ففي ح�ن زادت توقعات
التضخ�م قلي�ال تراه�ن األس�واق ع�ىل أن يواصل
واضع�و السياس�ات ب�ذل قصارى جهده�م لكبح
العائ�دات لتحفي�ز االقتص�ادات ودع�م األوض�اع
املالية“.
وألقي تنام�ي حاالت اإلصابة بف�ريوس كورونا يف
الوالي�ات املتحدة يف األيام األخرية بظالل من الش�ك
ع�ىل آم�ال تع�ايف اقتص�ادي أرسع م�ا أدى لتدفق
األموال عىل املالذات اآلمنة.
وعىل صعيد املعادن النفيسة األخرى ،نزل البالديوم
 0.7باملئة إىل  1915.90دوالرا لألوقية ،بينما ارتفع
البالت�ن واح�دا باملئة إىل  824.54دوالرا ،وكس�بت
الفضة  0.6إىل  18.24دوالرا.

اللجنة الربملانية 100 :مليار دينار ديون بذمة شركات اهلاتف

االتصاالت تكشف عن مشروع لتحسني خدمة االنرتنت بـ  19مليار دينار
من الرشكة العام�ة لالتصاالت واملعلوماتية
من ميزانيتها التشغيلية».
واكد االس�دي :أن «ايقاف عمليات التهريب
ليس له عالقة بتحس�ن خدم�ة االنرتنت»،
الفتا اىل ان «تحسن الخدمة يعتمد باالساس
عىل تغيري عمل اس�لوب االنرتن�ت يف العراق
من «الواي فاي» اىل «اف تي تي اج».
وم�ى بالقول ان «هذا املرشوع س�يجعلنا
نس�تغني عن االبراج ،وتح�ل محله خطوط
شعرية ضوئية لكل منزل» ،مبينا ان «العراق
يحت�اج نح�و  8مالين خط ،بينم�ا املوجود
حاليا  600الف خط اف تي تي اج».
من جان�ب اخر ،كش�فت لجن�ة االتصاالت
واالع�الم يف مجل�س النواب ع�ن أن رشكات
الهات�ف النق�ال ل�م تس�لم مبال�غ رضيبة
املبيع�ات التي فرض�ت عىل كارت�ات تعبئة
الهاتف النقال منذ  2015ولغاية اآلن.
وقال عضو اللجنة ،أس�وان سالم الكلداني،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن «رضيب�ة املبيعات
ومنها كارتات تعبئة رصيد الهاتف النقال-فرض�ت يف الع�ام  2015لتعزي�ز واردات
الخزينة العامة بعد انخفاض أس�عار النفط
عاملياً ،وصادق عليها مجلس النواب بموجب

قانون املوازنة العامة االتحادية».
وأش�ار اىل أن «تل�ك ال�رشكات ،وبرغم أنها
جعلت املواطن هو من يتحمل تلك الرضائب،
لم تس�لم الحكوم�ة لغاي�ة اآلن أي�ة مبالغ
ترتبت عىل ذلك».
وأضاف «أن املبالغ املرتتبة عىل تلك الرشكات
كدي�ون بلغت نحو  100ملي�ار دينار ،فضالً
عن وجود العرشات م�ن الدعاوى القضائية

يذكر أن ارسال املوازنة االتحادية للعام
 ،2020م�ن قبل الحكوم�ة اىل الربملان
العراق�ي قد تأخر ج�راء االحتجاجات
املتواصل�ة من�ذ أكتوبر/ترشين األول
املايض ،التي أدت إىل استقالة الحكومة
الس�ابقة برئاس�ة عادل عب�د املهدي
وتحولها لحكومة ترصيف أعمال ليس
من صالحياتها إرسال مرشوع قانون
املوازنة املالية إىل الربملان.

أسعار الفواكه واخلضر

الذهب يصعد بفعل خماوف تأثري «كورونا» على االقتصاد

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة االتصاالت عن مرشوع مرتقب
لتحس�ن خدم�ة االنرتن�ت يف الب�الد .وفيما
قالت لجن�ة االتصاالت واالع�الم النيابية ان
رشكات الهات�ف النق�ال ل�م تس�لم مبال�غ
رضيب�ة املبيعات التي فرض�ت عىل كارتات
تعبئ�ة الهات�ف النق�ال من�ذ  2015ولغاية
اآلن ،اوض�ح ان هذه الرضيبة جاءت لتعزيز
واردات الخزينة العامة بعد انخفاض أسعار
النفط عاملياً ،وص�ادق عليها مجلس النواب
بموجب قانون املوازنة العامة االتحادية.
وقال مدير عام دائرة االتصاالت واملعلوماتية
يف الوزارة ،باس�م االسدي ،امس األربعاء ،يف
حديث صحف�ي :إن «لدى ال�وزارة مرشوع
بواب�ات النفاذ خص�ص له مبل�غ  19مليار
دين�ار لتنفي�ذ املرحل�ة االوىل منه م�ن قبل
اح�دى الجه�ات االمني�ة ،وبس�بب الروتن
واالوضاع التي عاش�ها الع�راق نهاية العام
امل�ايض حالت دون تس�لم املبل�غ واملبارشة
بتنفيذ املرشوع».
وبن أن «هيئة االعالم واالتصاالت خصصت
للوزارة مبلغ  12.5مليار دينار ،فيما س�تتم
اضافة باق�ي املبلغ لغ�رض تنفيذ املرشوع

«أس�عار النفط وق�درة الحكومة عىل
توفري املوارد وجديتها بإصالح النظام
ومكافحة الفساد سيحدد العجز املايل
يف موازن�ة.»2021
واس�تبعد وزي�ر املالي�ة العراق�ي عيل
عب�د االم�ري ع�الوي ،يف وقت س�ابق،
إقرار املوازنة العامة لعام  ،2020وأكد
وزارته تعمل عىل التحضري ملوازنة عام
.٢٠٢١
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التي لم تحسم لغاية اآلن بسبب ضغوط من
أجل التسرت عىل تلك الرشكات».
وب�ن الكلدان�ي أن «رشكات الهاتف النقال
ماطل�ت كثريا ً م�ن أجل اإلبقاء ع�ىل ديونها
اىل أج�ل غري مس�مى ،برغ�م م�رور العراق
بأكثر من أزمة مالية ،وكان يمكن اس�تثمار
األموال التي بحوزة تلك الرشكات لتحس�ن
وضع البلد االقتصادي».
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السلعة

الربتقال
الاللنكي
التفاح
املوز
الخوخ
الليمون
الرقي
البطيخ
املشمش
الرمان
كيوي
العنب
آلو

السعر للكغم الواحد
 ١5٠٠دينار
 ١5٠٠دينار
 ١5٠٠دينار
 ١٠٠٠دينارا
 ١5٠٠دينار
 ١٢5٠دينار
 4٠٠دينارا
 4٠٠دينارا
 ١٢5٠دينار
 ٢5٠٠دينارا
 4٠٠٠دينار
 ١5٠٠دينار
 ١٠٠٠دينار

إعداد مسودة قانون لتمليك األراضي
الزراعية وتعويض العشوائيات
بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س لجن�ة الزراع�ة واملي�اه واأله�وار
النيابية ،سالم الشمري ،امس األربعاء ،أنها تعد
عدة قوانن خدمة للواقع الزراعي والعمراني يف
البالد.
وقال الش�مري ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “لجنة الزراعة واملياه واألهوار يف مجلس

الن�واب يف طور اإلعداد ملس�ودة مرشوع قانون
تمليك األريض الزراعية وتعويض العشوئيات”.
واض�اف الش�مري أن “االع�داد للقانون ماض
بخطوات مدروسة ،وتم االتصال بدائرة عقارات
األرايض الزراعي�ة يف وزارة الزراع�ة ودائ�رة
االستثمار لوضع العش�وائيات ضمن التصميم
األساس”.

«جنرال إلكرتيك» تنفذ عمليات التشغيل والصيانة يف حمطة
بسماية لتوليد الطاقة الكهربائية وتؤمن  3000ميكاواط من
الكهرباء لتلبية ذروة الطلب يف فصل الصيف
نجحت «جن�رال إلكرتي�ك لطاق�ة الغاز» يف
استكمال خدمة  4توربينات غازية من طراز
 ،9F.03واثنن من التوربينات البخارية و 6
مول�دات بكل س�المة وأمان ووف�ق الجدول
الزمن�ي املح�دد يف محط�ة بس�ماية لتوليد
الطاقة الكهربائية يف العراق ،يف حن تواصل
الرشك�ة تنفيد عمليات التش�غيل والصيانة
عىل نطاق واس�ع يف املحطة ع�ىل الرغم من
التحديات الناجمة عن تفيش وباء «كوفيد-
 .»19وس�اهمت ه�ذه النش�اطات يف تقليل
مخاط�ر التوقفات غ�ري املتوقعة لتجهيزات
توليد الطاق�ة يف موقع املحط�ة ،األمر الذي
يمكنه�ا م�ن تزوي�د م�ا يص�ل إىل 3000
مي�كاواط من الطاق�ة الكهربائي�ة بكفاءة
عالية إىل الشبكة الوطنية للمساعدة يف تلبية
احتياج�ات الطاقة الكهربائي�ة مع بلوغها
ذروة الطلب خالل فصل الصيف.
وتع�ود ملكي�ة محط�ة بس�ماية لتولي�د
الطاق�ة الكهربائي�ة األك�رب يف الع�راق إىل
مجموعة «ماس القابضة للطاقة» .ويمكن
للمرحلت�ن األوىل والثانية من املرشوع توليد
م�ا يص�ل إىل  3000ميكاواط وم�ن املتوقع
أن تضي�ف املرحلة الثالث�ة  1500ميكاواط
م�ن الكهرباء .وتعترب املحط�ة أول مرشوع
مس�تقل لتولي�د الطاق�ة الكهربائية خارج
إقليم كردستان العراق يطوره منتج مستقل
للطاق�ة بنا ًء ع�ىل مقاربة اإلنش�اء وامللكية
والتشغيل لوزارة الكهرباء العراقية .وعملت
«جن�رال إلكرتيك» ع�ىل تزوي�د  8توربينات
غازي�ة و 4توربين�ات بخاري�ة و 12مول�دا ً
مغطاة ضمن اتفاقية خدمة لعرشين عاماً،
وتتوىل بموجبها مسؤولية عمليات التشغيل
والصيان�ة للمرحلت�ن األوىل والثاني�ة م�ن
املرشوع لضمان انس�يابية عمليات املحطة.
وإضاف�ة لذل�ك ،ف�ازت «جن�رال إلكرتي�ك»
بعق�د توري�د  4توربينات غازي�ة من طراز

 9F.04و 4مولدات للمرحلة الثالثة .وس�يتم
توجيه معظم الطاقة الكهربائية من محطة
بسماية إىل العاصمة بغداد واملناطق املحيطة
به�ا ،وتمث�ل عملياته�ا املس�تمرة عن�رصا ً
حاس�ماً لتزويد منش�آت الرعاي�ة الصحية
املحلية بالطاقة الكهربائية إىل جانب املنازل
والرشكات وغريها.
ويف هذا الس�ياق قال أحمد اسماعيل ،رئيس
مجل�س إدارة «م�اس القابض�ة للطاق�ة»:
«نلت�زم يف ’ماس القابض�ة للطاقة‘ بتعزيز
قطاع الطاقة يف العراق .إال أن املعوقات التي
ظهرت بس�بب تف�يش جائح�ة ’كوفيد‘-19
عىل املس�توين اللوجس�تي وعمليات النقل
ق�ادت إىل نش�وء عدد م�ن الصعوب�ات غري
املتوقعة يف إتمام أعم�ال الخدمة الرضورية
يف محط�ة بس�ماية ،بم�ا يف ذل�ك التأخري يف
وصول بعض املعدات وصعوبة توفري الخرباء
الفني�ن .وع�ىل أي ح�ال ،مكنن�ا التفان�ي
واملرون�ة والكفاءة يف العم�ل لرشكة ’جنرال
إلكرتي�ك‘ من خالل قدرتها عىل االعتماد عىل
الف�رق املحلي�ة يف املي�دان ،والدع�م عن بعد
من الخ�رباء والوص�ول إىل سلس�لة التوريد
العاملي�ة ،من مواصلة تش�غيل املحطة وفق

أعىل مس�تويات املوثوقية والكف�اءة للوفاء
بالتزاماتنا».
وأش�ار جوزي�ف أني�س ،الرئي�س واملدي�ر
التنفي�ذي لوح�دة أعم�ال خدم�ات الطاقة
وأنظمة الطاقة الغازية لدى «جنرال إلكرتيك»
يف الرشق األوس�ط وش�مال أفريقيا وجنوب
آس�يا« :عىل الرغم من الظروف االستثنائية
الت�ي تواجه أعمالنا ،فإنن�ا ماضون قدماً يف
دع�م وزارة الكهرباء والش�عب العراقي من
خ�الل توف�ري الكهرب�اء الرضوري�ة للحياة
اليومية والنمو والتقدم .والش�ك أن أولويتنا
القص�وى تبقى ضم�ان س�المة موظفينا،
مع االس�تمرار بتقديم نتائج عالية لعمالئنا
واملجتمع�ات التي نخدمه�ا .وأود أن أتوجه
بجزي�ل الش�كر إىل ف�رق العم�ل يف ’جن�رال
إلكرتي�ك‘ و’ماس القابضة للطاقة‘ الذين لم
يتوانوا عن تقدي�م دعمهم واضطروا للبقاء
بعيدي�ن ع�ن أحبائه�م وعائالتهم ألش�هر،
ويعملون لس�اعات طويل�ة لتأمن إمدادات
الطاقة املوثوقة خ�الل هذه الفرتة العصيبة
وأش�هر الصيف الحارة القادم�ة .ويرشفنا
معاً أن نتمكن من تحقي�ق تغيري إيجابي يف
حياة املالين من املواطنن العراقين».

أصفر وأمحر
املصارع كرار عباس يصاب بفايروس
كورونا

بغداد /متابعة الزوراء
أصيب مصارع نادي الحدود واملنتخب الوطني والبطل االسيوي ،كرار عباس ،بفريوس
كورونـا املسـتجد “كوفيد .”19وقال املنسـق اإلعالمـي لنادي الحدود زيـد الزيدي إن
“املصـارع الدويل كـرار عباس ،أصيب بفريوس كورونا املسـتجد”.وأوضح أن “عباس
ظهـرت عليه االعراض الرسيرية للفريوس ،حيث اجـرى الفحوص الطبية التي كانت
نتائجها إيجابية وبالتايل يخضع االن للحجر الصحي”.يذكر ان فريوس كورونا ،أصاب
وتسبب بوفاة العديد من الرياضيني العراقيني وكان ابرزهم النجم الكروي احمد رايض
واملدرب عيل هادي.
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رئيس االحتاد االسيوي يطمأن على صحة بنيان

االحتاد االردني :العراق يتحمل مسؤولية عدم الرتشح الستضافة كأس القارة 2027
بغداد /الزوراء
أكدت األمني العام التحاد الكرة
األردني ،سمر نصار ،أن ملف
«األردن – العراق» غاب عن
الرتشح الستضافة نهائيات كأس
آسيا  ،2027بسبب اعتذار العراق
عن االستضافة املشرتكة.
وقالت سمر نصار يف ردها عىل
استفسارات للصافة األردنية ،أن
نية الرتشح الستضافة البطولة
اآلسيوية ،كانت مرهونة بالعراق،
لكن اعتذارهم وانتهاء مدة تقديم
العروض األولية ،غيّب امللف
املشرتك بني الدولتني الشقيقتني يف
عروض االستضافة».
وأعلن االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم ،صباح امس األربعاء،
أن اتحادات الهند وإيران وقطر
والسعودية واوزبكستان ،أعربت
عن اهتمامها باستضافة نهائيات
كأس آسيا  ،2027عىل ان يكشف
عن هوية الدولة املضيفة يف العام
 ،2021علما أن الصني تستضيف
النسخة املقبلة يف العام .2023
وكان االتحاد اآلسيوي قرر مطلع
نيسان املايض تمديد مهلة املوعد
النهائي للتقدم بالعروض األولية،
بعد أن كان املوعد النهائي يف 31
آذار املايض ،وذلك عىل خلفية
تفيش فريوس كورونا املستجد،
الذي أحدث فوىض عارمة يف
روزنامة األحداث الرياضية حول
العالم.
ورغم إحرازها لقب كأس آسيا
ثالث مرات يف األعوام 1984
و 1988و ،1996لم تستضف
السعودية النهائيات يف تاريخها،
عىل غرار الهند وأوزبكستان ،أما
قطر ،فقد استضافت النهائيات

سليم :تقنية «الفار» ستطبق يف
النسخة اجلديدة من دوري الكرة

بغداد /هشام عيل
اكد عضو لجنة الحكام يف الهيأة
التطبيعية لالتحاد العراقي بكرة
القدم االربعاء ان املوسم املقبل
للدوري املمتاز سيشهد تواجد
تقنية (.)var
وقال سليم ان لجنة الحكام وبعد
االتفاق مع لعصاء التطبيعية
فاتحت الرشكات املختصة لتزويد
العراق بتقنية الفيديو()var

املدرب باسم قاسم يطالب ادارة
الزوراء بالتعاقد مع وليد سامل
مرتني يف العامني  1988و،2011
محرزة اللقب يف النسخة املاضية
باالمارات.
وتعد إيران الدولة الوحيدة التي
أحرزت اللقب مرتني عىل أرضها يف
العامني  1968و ،1976علما بأنها

مدرب االمساعيلي السابق :همام
طارق من افضل احملرتفني يف مصر

بغداد  /امري رسول
قال مدرب نادي االسماعييل املرصي السابق الرصبي ميودراج يسيتش
ان الالعب العراقي هو العب مهاري و يمتاز بالروح العالية و الثقة
الكبرية و هذا ما يعجبني بالالعب العراقي.
واضاف يف فرتة تدريبي لنادي االسماعييل كان همام طارق هو من
افضل املحرتفني فهو العب يتمنى اي مدرب أن يمتلك مثله يف الفريق .
و بني ان املنتخب العراقي هو من املنتخبات الكبرية يف قارة اسيا بما
يمتلكه من تاريخ كبري و حصوله عىل بطل اسيا إىل جانب املشاركة
يف كأس العالم و انا اتذكر كثريا بعض الالعبني مثل يونس محمود و
نشأت اكرم و هوار مال محمد .
و تابع ان الكابتن احمد رايض هو كان من احد نجوم العراق و
أساطريه و حتى عىل مستوى قارة اسيا انا انعى بكل أسف رحيل هذه
الشخصية التي ادخلت الفرحة عىل وجوه الشعب العراقي .

مساعد مدرب سلة نفط اجلنوب ينفي
اصابته بكورونا
بغداد /متابعة الزوراء
كشف املدرب املساعد لفريق
كرة السلة بنادي نفط الجنوب،
خالد عاشور ،حقيقة اصابته
بفريوس كورونا املستجد
“كوفيد .”19
وقال عاشور إن “االخبار التي
اشارت اىل إصابتي بفريوس

الستخدامها يف املوسم املقبل.
واضاف ان لجنة الحكام تسعى
ايضا الدخال كل السبل املتطورة
يف املوسم املقبل مشددا عىل ان
االزمات املالية التي رافقت الحكم
العراقي يف املواسم االخرية لن
تتكرر.
يذكر ان سعر تقنية الفيديو
الواحد يتحاوز النصف مليون
دوالر.

كورونا ليست دقيقة ،فانا
اعاني من الزكام واعتقد انه
فريوس االنفلونزا”.
وأضاف “اذا بقى الحال عىل ما
هو عليه سأتجه اىل املستشفى
للتأكد من وضعي الصحي”،
مبينا ً انه “لم يالحظ أي اعراض
لفريوس كورونا”.

حققت ثالثية متتالية بتتويجها
ايضا يف تايالند عام .1972
ويف سياق منفصل هاتف رئيس
االتحاد االسيوي لكرة القدم،
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل
خليفة اياد بنيان ،رئيس الهيأة

التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة
القدم ،اثر تعرضه لالصابة
بفريوس كورونا.
واطمأن رئيس االتحاد االسيوي
عىل صحة بنيان ،معربا ً عن أسفه
الشديد لهذا الخرب ،ومقدما ً دعمه

الكامل من أجل عبور هذا االزمة،
والعودة الرسيعة إىل مزاولة اعماله
وسط أهله ومحبيه.
وتلقى اياد بنيان اتصاالً آخر
من رئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس ،لتفقد أوضاعه الصحية

إثر اصابته بفريوس كورونا.
وعرب الحلبويس عن أمله وخالص
دعائه وأصدق تمنياته بالشفاء
العاجل الياد بنيان ،والعودة
بالسالمة الستكمال مسرية العمل
والعطاء.

بغداد /متابعة الزوراء
كشف مصدر يف إدارة نادي الزوراء ،ان مدرب فريق الكرة بالنادي باسم
قاسم ،طالب اإلدارة بالتعاقد مع قائد الرشطة وليد سالم.
وقال املصدر عن “مدرب نادي الزوراء باسم قاسم اجتمع بالهيئة
اإلدارية للنادي من اجل تحديد الالعبني الذي يرغب بضمهم يف االنتقاالت
الصيفية الجارية”.
وأضاف ان “إدارة النادي استمعت اىل طلبات املدرب ،وستجتمع مع
الالعب وليد سالم من اجل معرفة إمكانية ضم الالعب خالل االنتقاالت
الجارية”.
يذكر ان وليد سالم اعلن رحيله بشكل رسمي عن الرشطة بعد  12عاما ً
قضاها مع القيثارة الخرضاء.

تيموز  :الفرتة احلالية ليست مالئمة لتشكيل رابطة اندية املمتاز
بغداد /زيد الزيدي
اعرب امني رس نادي الحدود حازم
تيموز عن ارتياحه ودعمه ملبادرة وزير
الشباب والرياضة عدنان درجال بتقديم
منحة مادية لنادي القاسم ،والذي يعاني
من ازمة مالية سيما وان فريقه الكروي
مشارك يف دوري الكرة املمتاز .
واضاف تيموز  :نتمنى من وزارة الشباب
وجميع الجهات املعنية ان تسارع يف
دعم االندية غري املؤسساتية واندية
محافظاتنا العزيزة  ،وكذلك اندية دوري
الدرجة االوىل بكرة القدم كي يستمر
عطائها خدمة للرياضة العراقية .
وفيما يخص تشكيل رابطة اندية
الدوري املمتاز بكرة القدم
اوضح  :الوقت غري مالئم لتشكيل
الرابطة ،والتي كنا والنزال من الداعمني
لتشكيلها ،ولكن يجب عدم الترسع يف
تنفيذ هذه الخطوة قبل ان تدخل يف
مرحلة الدراسة املستفيضة وان يتم

متابعة الوضع العام للكرة العراقية
والتي تعاني من تخبطات ادارية
متالحقة .
وتابع  :نحتاج اوالً اىل اصالح منظومتنا
الكروية يف جميع مفاصلها ،وان نصل
اىل درجة مقبولة من الناحية التنظيمية
واالدارية لدوري الكرة قبل امليض قدما ً
يف هذه الخطوة الكبرية  ،خصوصا ً
وان العديد من دول املنطقة املستقرة
لم ُتقدم اىل اآلن عىل تشكيل الرابطة
املحرتفة لدوريها رغم االستقرار الذي
تنعم به الرياضة فيها .
واختتم  :نريد ملرشوع الرابطة ان يبرص
النور يف اجواء خالقة ومناسبة  ،وان ال
يصطدم بعقبات تكتب له الفشل الذريع
يف خطواته االوىل  ،لذا فأن التأني والعمل
املدروس واملمنهج هو االساس الذي
سيحقق النجاح املنشود للرابطة ،والتي
ستشكل عالمة مضيئة يف تاريخ الدوري
العراقي .

زاهر ميداني :اسباب مالية وراء مغادرتي الفريق االزرق
بغداد /متابعة الزوراء
كشف النجم السوري زاهر ميداني ،كواليس مغادرته لنادي
القوة الجوية.
وقال ميداني إن “األسباب املالية ساهمت بشكل كبري يف
عدم تجديد تعاقدي مع نادي القوة الجوية والدفاع عن
الوانه يف املوسم املقبل”.

وأضاف “اتفقت مع النادي عىل التنازل بنسبة  %30من
مستحقاتي املالية بسبب الظروف التي مر بها العراق وإلغاء
الدوري ،لكن النادي ارص عىل خصم  %50وهذا االمر كان له
دور كبري يف رحييل عن الفريق”.
يذكر ان ميداني انتقل اىل صفوف الزوراء الذي سيمثله يف
منافسات موسم الكرة املقبل.

كريم سلمان :كورونا وراء رفضي تدريب فريق نفط الوسط
بغداد /متابعة الزوراء
أوضح املدرب كريم سلمان ،أسباب عدم اتفاقه مع إدارة
نفط الوسط لتدريب الفريق خالل املوسم املقبل خلفا ً
لرايض شنيشل.
وقال سلمان «بسبب جائحة كورونا وصعوبة انتقايل خارج
بغداد بالوقت الحايل كون األمور غري معلومة وصعوبة
انتقال عائلتي بهذه الظروف ،قررت االعتذار عن عدم
تدريب فريق نفط الوسط».
وقدم سلمان شكره إلدارة نادي نفط الوسط بعد املفاوضات
اإليجابية بني الطرفني وإبداء التسهيالت ونية التعاون عىل
تذليل الصعوبات.

القوة اجلوية يعلن رحيل الكادر
التدرييب املساعد لكرة الصقور
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي القوة الجوية الريايض
رحيل الكادر التدريبي املساعد ملدرب
فريق كرة القدم ،ايوب اوديشو.
وذكر النادي إن «الهيئة االدارية لنادي
القوة الجوية الريايض ،تتقدم بالشكر
والتقدير للكادر التدريبي املساعد
السابق املكون من لؤي صالح وعيل
عبد الجبار وحيدر محمد ومدرب
حراس املرمى غانم إبراهيم».
وأعرب النادي عن امنياته لهم
بـ»التوفيق والنجاح يف عملهم القادم
رفقة األندية التي سيعملون معها».
ومن املؤمل ان يعلن النادي عن الكادر
التدريبي املساعد الجديد قريبا ً.

ومن جانبه قدم املدرب املساعد لفريق
القوة الجوية لؤي صالح شكره إىل
الجميع بعد انتهاء مهمته بالعمل
ضمن الكادر التدريبي بعد موسم
ونصف قضاها مع الفريق برفقة
املدرب أيوب أوديشو.
وقال املدرب لؤي صالح يف رسالة
وجهها بعد انتهاء مهمته« :شكرا ً
إلدارة القوة الجوية والجماهري
والالعبني وجميع املوظفني بالنادي،
كانت فرصة طيبة وتجربة رائعة
للعمل هنا ،لقد تعذر علينا مواصلة
العمل».
وزاد« :أعتذر إن كان هناك تقصري
بحق أحد ،أتمنى لكم التوفيق».
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امللكي يواجه خيتايف الليلة
أتلتيكو يعرقل برشلونة ويسهل طريق الريال حنو لقب الدوري االسباني
انتهت قمة املرحلة  33من الدوري اإلسباني
بني برشلونة وأتلتيكو مدريد بالتعادل 2-2
عىل أرضية ملعب كامب نو.
وس�جل ألصحاب األرض ،مهاج�م أتلتيكو
مدريد دييغو كوس�تا خطأ يف مرمى فريقه
بعد ركنية من ليونيل مييس يف الدقيقة ،12
والثان�ي مييس من ركل�ة جزاء  ،50يف حني
س�جل ألتلتيكو مدريد س�اؤول من ركلتي
جزاء 19و.62
وفشل برشلونة باعتاء الصدارة ولو مؤقتا ً
فض�اف إىل رصي�ده نقط�ة واح�دة فق�ط
ليبلغ  70مقاب�ل  71نقطة لريال مدريد يف
الصدارة.
أم�ا أتلتيكو فع�زز ترتيبه يف املرك�ز الثالث
برصيد  59نقطة.
ً
متوازن�ا إىل ح�د ما يف الش�وط
وكان األداء
األول لك�ن أداء الربس�ا تحس�ن أكث�ر يف
الثاني الذي شهد تسجيل مييس هدفه رقم
 700خال مس�ريته كاع�ب مع األرجنتني
وبرش�لونة.ويعاني برش�لونة األمري�ن
ه�ذا املوس�م ،فبعدما أقال مدرب إرنس�تو
فالف�ريدي مطلع الع�ام الحايل ،ل�م ينجح
خليفت�ه كيكي س�يتني يف تحس�ني نتائجه
بشكل ملموس ،ما وضعه تحت موجة من
االنتقادات آخرها من نجوم الفريق أبرزهم

األوروغويان�ي لوي�س س�واريز صاح�ب
ثنائية التعادل املخيب مع فيغو.
يف املقابل ،تابع أتلتيكو مدريد الذي استعاد
عافيته بعد تعادل مخيب أمام أتلتيك بلباو،
نتائج�ه االيجابية علم�ا ً بأنه حق�ق ثاثة
انتصارات متتالية قبل مواجهته أول أمس
عىل ملعب “كامب نو”.
وأقيمت املباراة وس�ط تقارير عن خافات
يف غرف مابس برش�لونة وتوتر بني النجم

األرجنتيني ليونيل مييس ومس�اعد املدرب
إيدر سارابيا ،يف ظل خسارة الفريق صدارة
الدوري لريال مدريد ،لكن مش�اهد املباراة
أظهرت حديثا ً جانبيا ً بني الرجلني.
كم�ا أن اللقط�ات التلفزيوني�ة أظهرت أن
مي�يس يتجاهل بش�كل واضح س�ارابيا يف
مب�اراة س�لتا فيغو األخ�رية ،حي�ث ابتعد
قائد الفريق األرجنتيني عن املدرب املساعد
لس�يتني خ�ال محاول�ة األخ�ري إعط�اءه

تعليم�ات خ�ال ف�رة اس�راحة التوقف
لرشب املياه.
ُ
واتهم برش�لونة يف املايض بس�لطة العبيه
الكبار مثل مييس وجريارد بيكيه وسريجيو
بوسكيتس الذين ساهموا بشكل أسايس يف
النجاح�ات التي حققه�ا الفريق يف األعوام
املاضية.
وع�اد إش�بيلية بف�وز عري�ض م�ن أرض
منافس�ه ليغانيس  ،3-0ضمن املرحلة 33
من الدوري اإلسباني.
وس�جل للفريق األندل�يس أوليفيه توريس
ثنائي�ة  23و ،35وأض�اف الثال�ث من�ري
الح�دادي  ،82لريتف�ع رصي�د إش�بيلية إىل
57نقطة يف املركز الرابع.
أما رصيد ليغانيس فتوقف عند النقطة 25
يف املركز  19قبل األخري.
وأبق�ى ري�ال ماي�وركا عىل آمال�ه بالبقاء
ملوس�م ث�ان عىل الت�وايل بني الكب�ار ،وذلك
بتحقيقه فوزه األول منذ العودة من توقف
دام ألكثر من ثاثة أش�هر بس�بب فريوس
كورونا املس�تجد ،وجاء بنتيجة كبرية عىل
حس�اب ضيفه س�لتا فيغو  5-1يف املرحلة
 33من الدوري اإلسباني.
وكان الفوز عىل س�لتا فيغو الذي حس�مه
فري�ق الجزي�رة يف ش�وطه األول بتقدم�ه

اعالم الكرتوني

حكيمي يوقع رمسياً مع إنرت

بثاث�ة أه�داف للكروات�ي أنت�ي بوديم�ري
( 13م�ن ركل�ة ج�زاء) والكولومبي خوان
هرناندي�ز ( )27وأليخاندرو ب�وزو (،)40
بس�ت نقاط ألنه جاء عىل حساب صاحب
املركز الس�ابع عرش ،ليتقلص الفارق الذي
يفصلهم�ا إىل  5نقاط قب�ل خمس مراحل
عىل نهاية املوس�م ،إذ رفع مايوركا رصيده
إىل  29نقط�ة يف املركز الثامن عرش وتجمد
رصيد سلتا عند  34نقطة يف املركز السابع
عرش.
وبع�د أن قل�ص إياغ�و أس�باس الف�ارق
يف مس�تهل الش�وط الثان�ي ( ،)50أع�اده
بوديمري إىل ثاثة بعد دقيقتني فقط (،)52
ممهدا الطريق أمام مايوركا لتحقيق فوزه
األول يف املراحل الست األخرية ،وتحديدا ً منذ
تغلبه عىل إيب�ار  2-1يف  7آذار/مارس ،أي
يف املرحلة األخرية قبل توقف املوسم بسبب
“كوفيد ،”-19قبل أن يحسم سالفا سيفيا
األم�ور نهائي�ا لصال�ح أصح�اب األرض
بهدف خام�س (.)60ويقبع إس�بانيول يف
املرك�ز األخ�ري برصي�د  24نقط�ة قبل أن
يحل الخميس ضيفا ً عىل ريال سوس�ييداد
القوي ،فيما يحتل ليغانيس املركز التاسع
ع�رش قبل األخري ب� 25نقطة وبفارق أربع
عن مايوركا الثامن عرش.

يوفنتوس يستعرض وحيافظ على فارق النقاط مع التسيو
بق�ي فارق النقاط األربع مخيما ً بني يوفنتوس املتصدر ووصيفه التس�يو،
بعد فوز األول عىل مضيفه جنوى  3-1بثاثة اهداف اس�تعراضية والثاني
ع�ىل مضيفه تورينو بصعوبة  ،2-1يف افتتاح املرحلة  29من دوري الدرجة
األوىل اإليط�ايل لك�رة القدم.ورف�ع يوفنت�وس ،حامل لقب ال�دوري يف آخر
ثماني س�نوات ،رصي�ده اىل  72نقطة مقابل  68لاتس�يو.و ش�ارك العب
الوس�ط البوس�ني مرياليم بيانيتش اساس�يا مع يوفنت�وس برغم اإلعان
عن رحيله اىل برش�لونة االس�باني ،يف صفقة أدت إىل ق�دوم الربازيي أرتور
يف االتجاه املعاكس وذلك يف نهاية املوس�م.دخل يوفنتوس اللقاء وهو مدرك
بفوز التس�يو عىل تورينو ،فس�يطر العبو املدرب ماوريتس�يو ساري عىل
املجري�ات ،وامتحن فيديريكو برنارديس�كي والنجم الربتغايل كريس�تيانو
رونال�دو الح�ارس ماتيا بريي�ن يف أول ربع س�اعة.وبرغم اإليقاع الرسيع،
خيم التعادل السلبي عىل الشوط االول ،دون قدرة العبي يوفنتوس برجمة
س�يطرتهم امليدانية والوصول اىل شباك بريين.لكن األرجنتيني باولو ديباال
تاعب بالدفاع مطلع الش�وط الثاني ،واطل�ق كرة ارضية جميلة من داخل
املنطقة إىل يمني الح�ارس (.)50مرر بيانيتش اىل رونالدو ،فأطلقها افضل
الع�ب يف العالم خمس م�رات صاروخية من نحو  25مرا ً عانقت الش�باك
(.)56واس�تمر يوفنتوس يف تس�جيل االهداف الجميلة ،وه�ذه املرة بالقدم
اليرسى للربازيي دوغاس كوستا انفجرت يف املقص االيرس البعيد (.)73
وس�جل أندري�ا بينامونتي هدفا رشفي�ا ً جميا لجنوى ،بع�د تاعبه بدفاع
يوفنتوس وتسديده كرة قوية من مسافة قريبة ( ،)76لتنتهي املباراة بفوز
س�ادس تواليا ً ليوفنتوس ،علما بانه خرس هذا املوس�م  3مرات يف الدوري،
عىل غرار وصيفه التسيو وإنر الثالث.

وكرر التسيو س�يناريو مباراته املاضية ضد فيورنتينا ،وحول تخلفه أمام
مضيف�ه تورين�و إىل ف�وز  2-1يف املرحلة التاس�عة والعرشي�ن من دوري
الدرجة األوىل اإليطايل لكرة القدم.
وبعد أن توقف مسلسل مبارياته املتتالية من دون هزيمة عند  21بخسارته
قبل س�تة أيام أمام أتاالنتا  2-3بع�د أن كان متقدما ً بثنائية نظيفة ،نجح
فري�ق املدرب س�يموني إينزاغي يف مواصلة صحوته بف�وز ثان عىل التوايل
ج�اء مماثاً لذلك الذي حققه الس�بت امل�ايض أمام فيورنتين�ا .2-1ورفع
نادي العاصمة ،الساعي للقبه األول يف الدوري منذ  2000والثالث يف تاريخه
بعد األول موسم  ،1973-1974رصيده اىل  68نقطة وظل عىل بعد  4نقاط

أوديغارد يعاني إصابة يف ركبته قد تبعده حتى نهاية املوسم
يعان�ي النرويج�ي مارت�ن أوديغارد
الع�ب الوس�ط الهجوم�ي يف ري�ال
سوس�ييداد اإلس�باني م�ن إصابة يف
ركبته اليمنى ،بحسب ما أعلن ناديه
يف بيان.
وقال سابع ترتيب الدوري الذي خرس
مباريات�ه األرب�ع األخ�رية“ :يعان�ي
مارت�ن أوديغ�ارد م�ن اعت�ال أوتار
الرضف�ة يف ركبت�ه اليمن�ى .ذهب إىل
برش�لونة أول أم�س الثاث�اء لتقييم
خيارات العاج املختلفة عن التقنيات
املس�تخدمة حت�ى اآلن”.ولم يوضح
النادي الباس�كي ف�رة غياب الاعب
الش�اب البالغ  21عاماً ،لكن بحسب
الصحافة املحلية ،قد يبتعد النرويجي

حتى نهاية املوس�م املقررة يف 19
تموز/يوليو يف إسبانيا.
ويق�دم أوديغ�ارد ( 22مب�اراة
دولي�ة) ،املع�ار من ري�ال مدريد
متص�در ال�دوري ،موس�ما ً جي�دا ً
يف ملع�ب “س�ان سيباس�تيان”
مس�جاً  4أه�داف و 5تمريرات
حاس�مة يف  27مب�اراة م�ن
ال�دوري.وكان أوديغارد أحد
اكتشافات املوسم يف الليغا،
وقد رست تكهن�ات كثرية
ح�ول عودت�ه إىل ملع�ب
“س�انتياغو برنابيو” أو
تمديد فرة مغامرته مع
سوسييداد.

مانشسرت يونايتد يضرب بقوة ويهزم برايتون
رضب مانشسر يونايتد بقوة خارج قواعده وفاز عىل مستضيفه
برايت�ون بثاثية نظيف�ة يف الجولة الثاني�ة والثاثني من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
س�جّ ل الع�ب الوس�ط الربتغ�ايل برون�و فرنانديش ثنائي�ة وقاد
فريقه مانشسر يونايتد إىل فوزه الخامس يف آخر سبع مباريات
واستعادة املركز الخامس يف الدوري االنكليزي املمتاز لكرة القدم،
بع�د تغلبه بس�هولة ع�ىل مضيفه برايت�ون 3-صف�ر يف املرحلة
الثانية والثاثني.
وسجل فرنانديش هدفني ( 29و ،)50بعد افتتاح الشاب مايسون
غرينوود التس�جيل للش�ياطني الحمر ( )16الذي�ن قدموا افضل
مستوياتهم هذا املوسم.
ورف�ع يونايت�د رصيده اىل  52نقط�ة يف املرك�ز الخامس ،بفارق
األهداف عن ولفرهامبتون ،ومضيّقا الفارق عىل تش�ليس الرابع
( 54نقطة) الذي حل أمس األربعاء عىل جاره وس�ت هام ،يف ظل
الرصاع القوي عىل بطاقات التأهل إىل دوري أبطال أوروبا.
وه�ذه املب�اراة ال�� 15تواليا يف مختل�ف املس�ابقات ،ينجح فيها

يونايتد بتفادي الخسارة.
والح�ق يونايتد الخس�ارة األوىل بربايت�ون الخامس عرش يف
أربع مباريات ،تعادل يف آخرها مع ليس�ر القوي وفاز قبلها
عىل آرسنال.
وأج�رى النرويجي اويل غونار سولس�كاير م�درب يونايتد
ثماني�ة تغيريات عىل التش�كيلة التي ف�ازت عىل نوريتش
ش�يتي  2-1بع�د التمديد منتصف األس�بوع يف ربع نهائي
مسابقة الكأس.
وافتت�ح يونايتد التس�جيل عندما انس�ل غرين�وود (19
عاماً) بني مدافعي املضيف ،وأطلق بيرساه أرضية هزت
الشباك ( ،)16رافعا ً رصيده إىل  13هدفا هذا املوسم يف
مختلف املسابقات.
وعزز فرنانديش النتيج�ة بعد مجهود من الفرنيس
ب�ول بوغبا ،وتس�ديدة م�ن حافة املنطق�ة لاعب
سبورتينغ الربتغايل السابق هزت الشباك (.)29
ومن هجمة مرتدة خاطف�ة ،أضاف يونايتد الثالث
بع�د عرضية من غرين�وود تابعه�ا فرنانديش الذي
أص�اب القائ�م يف الش�وط االول ،جميل�ة وقوية عىل
الطاير من مسافة قريبة (.)50
ورفع فرنانديش رصيده إىل ستة اهداف منذ قدومه شتاء
من س�بورتينغ.ويبدو يونايتد اكث�ر صابة يف خط الدفاع ،اذ
حاف�ظ عىل نظافة ش�باكه ثماني م�رات يف آخر  13مباراة
يف الدوري.
املباريات السهلة
ويستعد يونايتد لسلسلة من
أ س�تو ن
يف ال�دوري أم�ام بورنموث،
فيا ووست هام.
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من يوفنتوس املتصدر والذي انترص عىل مضيفه جنوى (.)3-1
ولم تكن بداية اللقاء إيجابية بالنسبة لنادي العاصمة إذ وجد نفسه متخلفا ً
منذ الدقيقة الخامس�ة بركلة جزاء تسبب بها هدافه تشريو إيموبيي الذي
س�بق له الدفاع عن ألوان تورينو عىل فرتني بعد أن بدأ مسريته االحرافية
يف صف�وف الجار اللدود يوفنتوس ،بلمس�ه الكرة داخ�ل املنطقة املحرمة،
فانربى لها أندريا بيلوتي بنجاح.
وح�اول رجال إينزاغي الع�ودة اىل األجواء لكنهم عج�زوا عن تهديد مرمى
الحارس س�الفاتوري س�رييغو بش�كل فعي باستثناء تس�ديدتني قويتني
إليموبيي ،إال أن الكرة علت العارضة بقليل يف املحاولتني.
وكان هدف بيلوتي الفاصل بني الفريقني مع دخولهما اس�راحة الشوطني
بع�د أن الغ�ي هدف للضيوف س�جله فرانشيس�كو أش�ريبي يف الوقت بدل
الضائع برأسه وذلك بداعي التسلل.
لك�ن إيموبي�ي الذي س�يغيب عن لقاء الس�بت ض�د ميان بس�بب تراكم
اإلن�ذارات ،ع�وض الخطأ ال�ذي ارتكبه يف مس�تهل الش�وط األول بإدراكه
التع�ادل يف الدقائ�ق األوىل من الثاني إثر تمريرة بينية من اإلس�باني لويس
ألربتو ( ،)48معززا ً صدارته لرتيب الهدافني ب� 29هدفا ،ليعادل بذلك الرقم
القيايس ألفضل هداف لنادي العاصمة يف موس�م واحد ،واملس�جل باس�مه
بالذات موسم .2017-2018
وعىل غ�رار مب�اراة املرحلة املاضية ض�د فيورنتينا ،قلب التس�يو الطاولة
بتس�جيله ه�دف التق�دم يف الدقيقة  72ع�رب ماركو بارولو بتس�ديدة من
مشارف املنطقة تحولت من أحد املدافعني وخدعت سرييغو.

أفاد مراس�ل  beIN SPORTSيف إيطاليا أن الدويل النجم املغربي
أرشف حكيم�ي وق�ع عىل عق�د يقي بإنتقال�ه إىل إنر ميان
اإليطايل حتى عام .2025
وكان حكيمي وصل صباح أول أمس الثاثاء إىل ميانو من أجل
إنهاء تفاصيل التعاقد مع النرياتزوري يف صفقة قدرتها وسائل
اإلعام بنحو  40مليون يورو.
ولعب حكيمي البالغ من العمر  21عاما ً يف بوروس�يا دورتموند
ً
توالي�ا  2019 2018-و ،2020 2019-
األملاني للموس�م الثاني
معارا ً من ريال مدريد اإلسباني.
ولعب حكيمي بقميص دورتموند عىل مدار موس�مني يف جميع
املسابقات  73مباراة سجل فيها  12هدفا ً وصنع .17
أما دوليا ً ففي جعبة حكيمي  28مباراة سجل فيها هدفني.

بونيودكور حيرز لقب كأس
السوبر للسيدات يف أوزبكستان

ت�وج ن�ادي بونيودك�ور بلق�ب كأس الس�وبر للس�يدات يف
أوزبكستان ،بعدما تغلب عىل سيفينش .4-1
وكان بونيودكور توج بلقب كاس الس�وير أيضا ً عقب فوزه
عىل سيفينش  1-0يف تلك املناسبة.
وس�جلت اومين�ا زويروف�ا ( )7وليودميا كارانش�يك (17
و )36وماهيلو س�اريكوفا ( )85أهداف بونيودكور ،يف حني
أحرزت نيلوفار كودراتوفا ( )11هدف سيفينش الوحيد.
وش�كلت مباراة كأس الس�وبر محطة االنطاق ملوسم كرة
القدم النسائية يف أوزبكستان ،حيث تقام مباريات األسبوع
األول من الدوري.
ويش�ار إىل أن دوري السيدات يف أوزبكستان يضم  12نادياً،
م�ن بينه�ا  10أندية تابعة ألندية تش�ارك يف دوري الس�وبر
للرجال.

لوروا سانيه على أعتاب االنتقال إىل بايرن ميونيخ
أك�دت مص�ادر beIN
 SPORTSأن مانشس�ر
س�يتي توص�ل التف�اق
يق�ي بانتق�ال جناح�ه
الدويل األملاني لوروا سانيه
إىل باي�رن ميوني�خ مقاب�ل
م�ا يع�ادل  70ملي�ون دوالر
أمريكي.
وكان مدرب مانشس�ر سيتي
بي�ب غوارديوال ق�ال يف مؤتم�ر صحايف
قبل أيام قليلة“ :لقد رفض لوروا تجديد
عق�ده .الجمي�ع يع�رف كي�ف تس�ري

األمور .إذا واف�ق ناديان عىل صفقة االنتقال
يف نهاية املوسم يس�تطيع الرحيل .واال فإنه
سريحل بنهاية عقده” يف اشارة إىل عدم رغبة
الس�يتيزن يف التخ�ي عن�ه يف نهاية املوس�م
الح�ايل بأي ثمن حتى ل�و أدى ذلك إىل رحيله
من دون مقابل يف نهاية عقده.
وأض�اف“ :لق�د ع�رض النادي علي�ه تجديد
عقده مرتني أو ث�اث مرات وقد رفض يف كل
مرة”.
ولم يخض س�انيه أي مباراة هذا املوسم لدى
توق�ف ال�دوري االنكلي�زي املمت�از منتصف
أذار/م�ارس وذل�ك بع�د خضوع�ه لعملي�ة

جراحية يف الرباط الصليبي إثر اصابة تعرض
لها يف آب/أغسطس املايض.
وتع�رض الاع�ب األملان�ي إلصاب�ة يف ركبته
يف مب�اراة درع املجتم�ع االنكلي�زي يف آب/
اغس�طس امل�ايض ،وخ�اض أول  11دقيقة
هذا املوسم قبل ثمانية أيام خال املباراة ضد
بريني يف الدوري االنكليزي.
لك�ن األزمة االقتصادي�ة الناجمة عن تفيش
فريوس كورونا املس�تجد والرغبة الرصيحة
لاع�ب بعدم تجديد عقده ال�ذي ينتهي العام
املقب�ل ،س�اهمتا يف ترسي�ع رحي�ل الاع�ب
الدويل.

روبي فاولر يرتك تدريب نادي بريسبان روار
أعلن نادي بريسبان روار األسرايل عن رحيل مدرب الفريق اإلنكليزي روبي فاولر ،وذلك
بسبب تداعيات فايروس كورونا املستجد (كوفيد.)-19
وكان فاولر اس�تلم مهمة تدريب الفريق يف ش�هر نيسان/أبريل املايض ،وقاده إىل التقدم
للمركز الرابع يف ترتيب الدوري هذا املوس�م قبل توقف املنافس�ات يف شهر آذار/مارس
املايض.وق�ال فاولر يف بيان صحفي“ :أريد أن أش�كر النادي عىل منحي
هذه الفرصة ،وأريد أيضا ً أن أشكر جماهري بريسبان روار عىل الرحيب
الحار والدعم الذي قدموه يل وللفريق ،نحن نفتخر كثريا ً بما حققناه”.
يف املقابل كش�ف النادي أن الظروف الحالية وانتش�ار فايروس كورونا
هي س�بب رحي�ل فاولر.وأوضح“ :نح�ن محبطون ألن انتش�ار جائحة
كورون�ا أثرت ع�ىل خططنا ،ولكننا نتفهم أن العائل�ة تأتي يف املقام األول يف
مثل هذه الظروف الصعبة”.ويش�ار إىل أن كل ش�خص يدخل أس�راليا يحتاج لفرة حجر
تمتد  14يوماً ،وبالتايل فإن الوقت لم يكن كافيا ً بالنس�بة لفاولر قبل استئناف الدوري
يوم  16تموز/يوليو.
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مجعية اإلعالم والناشرين املغربية تروم
رد “صاحبة اجلاللة” إىل الصحفيني

الرباط/متابعة الزوراء:
أعلنت الجمعية املغربية لإلعالم والنارشين ،عن تش�كيلة مكتبها التنفيذي الجديد ،الذي
يضم عدي ًدا من الفعاليات اإلعالمية يف اململكة ،الرامية إىل البحث عن حلول عملية لألزمة
التي تواج ُه الصحفيني يف امليدان ،من خالل تمثيلها ملختلف األقطاب الكربى للصحافة يف
البلد ،من صحافة ورقية وإلكرونية وسمعية.
ويس�عى املول�ود اإلعالم�ي الجديد إىل تقديم أجوبة ملموس�ة لإلش�كاالت الت�ي تعرفها
الصحافة الوطنية ،ال س�يما األزمة التي مرّت منها مختلف وسائل اإلعالم طوال األشهر
املنرصمة ،عىل خلفية تفيش وباء “كورونا” الذي أوقف صدور الصحف اليومية الكربى،
وتسبّب ،أيضا ،يف تأزم أوضاع الصحف اإللكرونية.
ويف ه�ذا الصدد ،ق�ال املختار لغزيوي ،الرئيس املنتدب للمكت�ب التنفيذي ،إن “الخطوات
الت�ي تمت يف الفرة األخرية لخل�ق الجمعية املغربية لإلعالم والنارشين بمثابة ر ٍد للمهنة
إىل أبنائه�ا؛ أي املنتمني إليها ،وهي أيض�ا رد عىل األزمة التي مررنا بها منذ بداية جائحة
كورونا ،التي جعلتنا نعاني كثريا من األشياء؛ لكننا تعايشنا معها”.
وأض�اف لغزي�وي ،أن “أزم�ة كورونا فرض�ت علينا واقعا ً قاس�يا ً جدا ،حي�ث احتجبت
الصحف اليومية الكربى عن الصدور ،بينما عاش�ت الصحف اإللكرونية لحظة قاس�ية
جدا ،سواء من الناحية املادية أو املعنوية” ،ثم زاد شارحاً“ :كل من ينتمي إىل هذا امليدان
يدرك أن هذه اللحظة تفرض علينا اتحادا ً حقيقيا يجمع كل الذين يمارس�ون الصحافة
وينتمون إليها”.
وأوضح املس�ؤول عين�ه أن “الخطوة كانت جي�دة ،حيث أقبل عليه�ا الجميع ،وقد وقع
التئام ش�مل املنتم�ني إىل امليدان ،ما أكد لن�ا صحة الخطوة” ،ثم اس�تدرك بقوله“ :ليس
هن�اك من يس�تطيع تقدي�م أجوبة تخص املهنة س�وى املنتم�ني للمهنة؛ وه�و ما كان
واضحا ً يف تش�كيلة الجمعية ،التي كانت مغايرة لكل الفيدراليات والنقابات والجمعيات
والهيئات املهنية”.
ولف�ت إىل أن “الجمعية ّ
قس�مت إىل أقطاب ،حيث يش�تغل كل قط�ب معني عىل موضوع
يفهمه ويمارسه ،ويعرف كل ما يعانيه ،من قبيل القطب اإللكروني والجهوي والحزبي،
إىل جانب مخصص للصحافة الفرانكفونية ،وكذلك املستقلة ،فضال عن املؤثرين يف الويب
وغريها”.
وبخص�وص أدوات العمل يف املس�تقبل ،فق�د أكد لغزيوي أن “الذين يش�تغلون يف امليدان
بصف�ة يومي�ة يملكون إجابات واضحة عن كل األس�ئلة املؤرقة ،الت�ي نتمنى هذه املرة
أال ي�رد عليها اآلخرون الذين ال ينتمون إىل امليدان” ،مربزا أن “مش�كل الصحافة املغربية
تجس�د يف تويل أن�اس ال عالقة لهم بامليدان مس�ؤولية تدبري القطاع ،وهم ليس�وا أبناءه
وغ�ري مكتوي�ن بمش�اكله ،وال يعرفون حتى الصحفي�ني الذين يش�تغلون فيه” ،خاتما
ب�أن “الجمعي�ة وضعت نصب عينيها أن تكون اإلجابات ص�ادرة عن أبناء امليدان ،ألنهم
يعرفون حقيقته”.
جدي�ر بالذكر أن املكتب التنفيذي عرف منح صفة رئيس رشيف لكل من كمال لحلو وعبد
الل�ه الف�ردوس ومحمد س�لهامي وموالي أحم�د الرشعي؛ فيما أس�ندت مهمة الرئيس
املنتدب ملخت�ار الغزيوي ،والنيابة األوىل لرش�يد نيني والثانية إلدريس ش�حتان والنيابة
الثالثة لعزيز داكي والرابعة لعبد الرحيم أريري والخامسة ملاجدولني العتوابي.
املكت�ب التنفيذي املعلن عنه عرف إس�ناد مهمة الكتابة العام�ة إلبراهيم منصور ،فيما
تمت تس�مية خالد الحري أمينا ملال الجمعي�ة املغربية لإلعالم والنارشين ،ومحمد أغبال
مقررا.رئاسة قطب الصحافة الحزبية أسندت إىل عبد الحميد الجماهري ،ورئاسة قطب
الصحافة املس�تقلة لس�عد بنمنصور ،ورئاس�ة لجنة األخالقيات ملوالي حس�ن العلوي،
ورئاس�ة قطب الصحافة الجهوية إدريس الوايل ،ورئاسة قطب اإلذاعات الخاصة هشام
لخليفي ،ورئاس�ة قط�ب الصحافة اإللكرونية لحس�ان الكنوني املدير العام ملؤسس�ة
هسربيس.ومنحت صفة “مستشار” لكل من محمد الخبايش وفاطمة الزهراء الورياغيل
وعادل لحلو ورفيق لحلو ومحمد بنعربية ومحمد الرامي وعادل البرصي ومهدي عالبوش
وأسماء الحسني وجمال الخنويس.
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بدء حماكمة املتهمني بقتل الصحفي مجال خاشقجي اجلمعة غيابيا يف إسطنبول
انقرة /متابعة الزوراء:
م�ن املق�رر أن تنطل�ق غدا الجمع�ة يف تركيا
غيابيا محاكمة  20س�عوديا يتهمهم القضاء
الرك�ي بقت�ل الصحف�ي الس�عودي جم�ال
خاش�قجي يف  2أكتوبر/ترشي�ن األول 2018
بقنصلية بالده يف إس�طنبول ،حسب ما قالت
خطيبة خاش�جقي خديجة جنكي�ز الثالثاء.
وبحس�ب مكت�ب املدعي العام يف إس�طنبول،
فإن النائب الس�ابق لرئيس املخابرات العامة
السعودية أحمد عسريي واملستشار السابق يف
الديوان امللكي سعود القحطاني هما املدبران
لعملية االغتيال.
نقل�ت وكال�ة األنب�اء الفرنس�ية الثالثاء عن
خديجة جنكيز ،خطيبة الصحفي الس�عودي
جمال خاش�قجي الذي قتل بقنصلية بالده يف
إس�طنبول يف  2أكتوبر/ترشي�ن األول ،2018
قوله�ا إن محاكم�ة  20س�عوديا يتهمه�م
القضاء الرك�ي بارتكاب الجريمة س�تنطلق
الجمعة غيابيا بهذه املدينة.
وتب�دأ املحاكم�ة يف املحكم�ة الرئيس�ية يف
إس�طنبول عن�د الس�اعة  10:00بالتوقي�ت
املح�يل ( 07:00بتوقي�ت غرينت�ش) ،وفق ما
قالت جنكيز ،مؤكدة “س�أكون هناك أيضا”.
ومن املتوقع أن تحر أنييس كاالمار ،خبرية

يف وق�ت س�ابق إىل عرشي�ن س�عوديا ،بينهم
معاون�ان بارزان س�ابقان إىل بن س�لمان ،يف
ختام تحقيق اس�تمر أكثر م�ن عام يف قضية
مقتل خاشقجي.
وذكر مكتب املدعي العام يف إسطنبول يف بيان
آن�ذاك أنه ج�رى إعداد ق�رار اتهامي ،وهو ما
يمه�د لبدء محاكم�ة بحق املتهمني .ويش�ري
القرار إىل أن النائب الس�ابق لرئيس املخابرات
العامة أحمد عس�ريي واملستش�ار السابق يف
الدي�وان امللكي الس�عودي س�عود القحطاني
هما املدبران لعملية اغتيال خاشقجي.
وتقول تركيا إن خاش�قجي تعرض للخنق ثم
ُقطع جس�ده عىل يد مجموعة من السعوديني

األم�م املتح�دة املعني�ة بالقتل خ�ارج نطاق
القضاء ،املحاكمة التي لم يتم حتى اآلن تأكيد
افتتاحها الجمعة رسميا.
وكان أبن�اء خاش�قجي ق�د أعلن�وا يف أواخر
مايو/أيار املايض “العف�و” عن قتلة والدهم.
وبعد س�اعات عىل اإلعالن ع�ن العفو ،أرصت
خديج�ة جنكيز ،خطيبة خاش�قجي الركية،
عىل أنه ال “أحد” يملك حق العفو عن قتلته.

ولق�د ُقت�ل خاش�قجي ،ال�ذي كان ين�رش يف
صحيف�ة “واش�نطن بوس�ت” األمريكي�ة
مقاالت ناقدة لسياس�ات ويل العهد السعودي
األم�ري محم�د بن س�لمان ،يف قنصلي�ة بالده
بإسطنبول يف الثاني من أكتوبر/ترشين األول
 2018عىل يد س�عوديني قدم�وا خصيصا من
السعودية إىل تركيا لتنفيذ الجريمة.
ووج�ه مدع�ون عام�ون يف تركي�ا اتهام�ات

داخ�ل القنصلي�ة .ولم يُعثر ق�ط عىل جثمان
الصحفي ال�ذي كان يبلغ من العمر  59عاما،
ع�ىل الرغ�م م�ن الدع�وات الركي�ة املتكررة
للري�اضبالتع�اونيفه�ذااإلط�ار.
وتولت السلطات السعودية محاكمة عدد من
املتهمني بقتل خاش�قجي ،قالت إنهم توجهوا
إىل تركي�ا لتنفي�ذ الجريم�ة م�ن دون علمها.
وصدرت قبل أشهر أحكام باإلعدام والسجن يف
قضية أثارت إدانات دولية واسعة .ولم ُتعرف
أسماء املتهمني رسميا ،وجرت املحاكمة بعيدا
من وسائل اإلعالم.

صناعة القصة الصحفية املعمّقة تعتمد على اإلستقصاء ً
خاصة اآلن!

القاهرة /متابعة الزوراء:
قدم الصحفي املرصي هش�ام عالم الخب�ري يف مجال الصحافة
االس�تقصائية العديد من النصائح للصحفيني االس�تقصائيني
خالل تغطيته�م لجانحة كوفي�د 19كونها الح�دث األكثر قربا ً
لحي�اة الن�اس يف كل دول العالم يف الوقت الراه�ن .فأكد عىل أن
عصب الصحافة االستقصائية هو إيجاد زاوية التناول لكي يتم
تق�ي الحقائق م�ن خاللها ،عرب إثبات الش�كوك وتحويلها اىل
قصة استقصائية مدعمة بالوثائق واألدلة.
أشار هشام إىل تزايد أهمية الصحافة االستقصائية يف ظل تزايد
حج�م املعلومات املتاحة يف الوق�ت الحايل حول الوباء ،والظنون
املرافقة لألخب�ار املتداولة والتي تحتاج لتحقي�ق وربط باألدلة
والحقائق.وقد عرّف الصحافة االستقصائية بأنها أحد األنماط
الصحفي�ة التي يس�عى الصحفيون من خالله�ا اىل النبش عن
معلومات مطموسة أو مخفية للكشف عن أوجه الفساد بحيث
تحرص جهات أو أفراد عىل عدم الكشف عنها للجمهور .يمكن
أن يتمثل هذا الفس�اد عىل ش�كل اس�تغالل للنفوذ والسلطة أو
خ�رق للقوانني او محاباة أو جريمة عن�ف او تالعب مايل أو ما
اىل ذل�ك من املوضوعات التي يت�م تغطيتها يف الصحافة اليومية
بش�كل الئق.الحص�ول ع�ىل تحقيق�ات معمّقة ح�ول جائحة
ً
ممكنا وليس صعبا ً بالرغم من ظنون البعض اس�تحالة
كورونا
تطبيق الصحافة االس�تقصائية يف تتبع الحقائق تحديدا ً بسبب
الغموض الحاصل حول الوب�اء واملعلومات املتضاربة حوله .إالّ
أن مجل�ة نيويوركر ،عىل س�بيل املثال ،نرشت تحقيقا ً يف ش�هر
آذار /مارس املايض عن بعض الرشائح التي ُتس�تخدم للكشف
عن إصابة األش�خاص بمرض الكورونا وعالق�ة الخلل الكامن
يف ه�ذه الرشائح ونتائجها بن�رش الكورون�ا يف الواليات املتحدة
األمريكية.
أين تجد القصة؟
بالرغ�م م�ن توف�ر الكث�ري م�ن املعوق�ات والقي�ود ع�ىل عمل
الصحفيني يف الرشق األوس�ط كتلك املتعلق�ة بالجهات األمنية،
والسالمة الشخصية ،والحصول عىل املعلومات ،وضوابط النرش
والخوف أو الرقاب�ة الذاتية ولكن تبقى هناك دائما ً زوايا معينة
يمكننا أن نكتب عنها تقارير استقصائية.
أمّ �ا إن كان “املن�اخ الع�ام” يس�مح بذل�ك ،فيمكنن�ا أن نعمل
عىل تقارير صحفية إس�تقصائية تطعن يف الروايات الرس�مية
الت�ي تربز أمورا ً مختلف�ة عن الواقع .يمكننا أن نس�تنبطها أو
“نس�توحيها” من الجهات املتررة عىل س�بيل املثال :العمالة
املؤقت�ة ،الالجئ�ني والوافدي�ن والعامل�ني يف القط�اع الخ�اص
والعمّ�ال يف ظ�روف غ�ري آمن�ة ،كالذي�ن يعمل�ون يف القط�اع
الس�ياحي ورشكات الش�حن والنق�ل البحري والج�وي وكذلك
الطواق�م الطبي�ة يف املستش�فيات .كذلك يمكنن�ا أن نركز عىل
الجهات املس�تفيدة مثل س�مارسة الس�كن ،مصانع ورشكات
األدوي�ة واالدوات الطبي�ة ،معام�ل التحاليل الس�وق الس�وداء
لالقنعة الطبية ،مروجي الش�ائعات ح�ول نجاعة عقار بعينه،

املحس�وبيات يف إج�راء الفحوصات والحجر الصح�ي واحتكار
ّ
املقرصة
امل�واد الطبية وبيعها .كذلك يمكنن�ا أن ندرس الجهات
ونبدأ بأس�ئلة مثل هل استعدت املستشفيات بالشكل املطلوب؟
هل توفر الحكومات وسائل التعقيم فعليا كما تعلن للجمهور؟
ه�ل تتطابق األرقام املعلنة م�ع الواقع؟ وما مدى كفاءة أجهزة
التنفس اإلصطناعي؟
نب�دا ً عملنا االس�تقصائي بالنبش يف القصة الت�ي نريد التحقق
عنه�ا؛ من أجل أن تصل إىل نتائج عليك معرفة بش�كل دقيق ما
الذي تبحث عنه ،لن تصل ليشء أن كنت تسأل أسئلة عامة كأن
تس�أل عن دالئل عىل كذب منظمة الصحة العاملية؟ بينما يمكن
أن تص�ل اىل نتائج إن كنت تبح�ث عن إحتمالية وجود تالعب يف
التقارير أو إن كان هن�اك تضخيم ما لألحداث أو األرقام...الخ.
نبدأ بفكرة ونضع خطة للبحث عن توجه معني.
ماذا بعد الفكرة...
هنا ،إمّ ا أن نضع س�ؤال ونحاول االجاب�ة عنه أو نضع فرضية
ونثبته�ا أو ننفيه�ا ،الفرضية هي الطريق�ة املعتمدة يف البحث
العلمي حيث أننا نض�ع الفرضية ونقوم بمقارنتها مع النتائج
لنؤكد صحة الفرضية أو دحضها .من أجل اس�تخالص فرضية
بش�كل س�ليم ،يجب عىل الصحفي أن يض�ع الفاعل الرئييس يف
القضي�ة محل التحقيق ،ث�م الفعل الذي يري�د إثباته والنتيجة
املرتب�ة عىل قيامه بهذا الفعل ،إن كان هناك من وجود لضحية
أيضا ً فيمكن ذكرها يف الفرضية.
أما يف حالة وضع س�ؤال ،نبدا ً بس�ؤال املظلة (السؤال الرئييس)
ومن ثم نس�عى إلضاف�ة العديد من األس�ئلة الثانوية تحته من
أجل رس�م صورة كاملة للحدث .علينا أن نتأكد من أن الضحية
“وم�ن األفضل أن نس�ميه الناجي” أن يق ّر بش�كل مكتوب أنه
ال يمن�ع النرش وعلي�ك كصحفي إلتزام أخالق�ي وهو أن ترشح
تبعات النرش والجهه النارشة.
يف عملية التنفيذ
إب�دأ بالحص�ول عىل املعلوم�ات املتاحة أوالً ،أكث�ر من  ٪٩٠من
املعلوم�ات املطلوب�ة س�تجدها لدى املص�ادر املفتوح�ة ،فقط
ام�أل ال�كاس أوالً بما هو موجود وبعده�ا خطط للحصول عىل
املتبق�ي .علينا أن نعرف م�ا هو الجزء الذي نري�ده وكيف نريد
الحص�ول علي�ه (كيف نبح�ث عنه وأي�ن؟) أمّ ا الج�زء املتبقي

فيمكن أن نركه الحقا ً حتى ال نصاب باإلحباط .ومن امللحوظ،
أن البدء بالجزء األس�هل يجعلك خبريا ً يف املوضوع ليسهل عليك
الحقا ً اكتشاف املتبقي.
قائمة بقواعد البيانات مفتوحة املصدر حول كوفيد19
بيلين�ج كات ،هي مجموعة من قوائ�م البيانات التي تم جمعها
ويمك�ن البح�ث داخلها عن املعلوم�ات التي يس�عى الصحفي
للحصول عليها.
ستارت مي (ّ )start.me
تمكنك من جمع بيانات عن شخص ما
أو جهة ما من خالل السوش�يال ميدي�ا واملعلومات اإللكرونية
األخرى.
بودو دوت اورج ( )pudo.orgيف هذه املنصة هنالك معلومات عن
السجالت املتعلقة بتسجيل الرشكات عىل سبيل املثال ،األنشطة
التجارية والتعاقدات وهنالك الكثري من الوثائق املجانية.
منص�ة التحق�ق ( )investigative dashboardوه�ي أح�د
املرشوع�ات الت�ي عمله�ا  UNODCبرنام�ج مكافحة الفس�اد
والجريمة املنظمة ،حيث يمكنك أن تجد املعلومات ذات املصادر
املفتوحة لكل البلدان.
معلومات يف قواعد البيانات الخاصة بكوفيد 19
منظمة الصحة العامليةCoronavirus :
ملخص حالة عن فريوس كورونا وموارد إضافية ()CDC
 ،CDC: COVIDViewنظرة أسبوعية
مراقبة نشاط فريوس كورونا
ّ
تعقب الجائحة العاملية ،خريطة تفاعلية لكوفيد  19يف نيويورك
تايمز
نصائح أخرية إلعداد تحقيق دقيق
أوالً ،ضع قائمة بأس�ماء األش�خاص الذين لديهم ارتباط وثيق
بالقصة وابحث عن الدوافع التي تجعلهم عىل استعداد للتعاون
معك .هنالك دائما ً شخص ما عىل استعداد للتحدث إىل الصحافة
اذهب وابحث عنه .غالبا ً ما يحصل الصحفي عىل معلومات أقل
مما يطلب غري أنها ربما تحمل أكثر مما يتوقع!
ثاني�اً ،توخي الح�رص عند اختي�ار الخرباء املس�تقلني والتنبّه
إىل ّ
أن الحص�ول ع�ىل درجة علمية ال يعني بال�رورة خبريا ً يف
جمي�ع املوضوع�ات .التفريق بني ما تأكدت صحت�ه وما يُعتقد
أنه صحيح ونض� ّم هنا املعلومات التي تق�ع يف خانة التكهنات
واآلراء .أخرياً ،احذر من االستشهاد بنتائج واردة يف املسودات.
ثالثاً ،يجب أن نأخ�ذ بعني االعتبار صدمة البعض من أن هنالك
صحف�ي يريد التح�دث إليهم .يف بع�ض االحيان ،يك�ون هناك
أش�خاص قد ش�هدوا أمورًا خلقت الصدم�ة يف داخلهم أو ربما
ً
عرضة للخطر .لذلك قم دائما ً بمراعاة مشاعر وظروف
ما زالوا
الش�خص الذي تح�اول الوصول اليه .من جهة أخ�رى ،إن بناء
الثق�ة أم�ر مهم للغاي�ة عند التح�دث إىل مصادر عرب الش�بكة
االجتماعية ،الكثري من األش�خاص لديه�م مخاوف من التحدث
عرب ش�بكات التواصل االجتماعي وبه�ذا قد تحتاج لوقت أطول
من أجل كسب الثقة والدخول يف صلب املوضوع.

فيسبوك ومكافحة العنصرية

هل ميكن أن تقضي املقاطعة على عمالق التواصل االجتماعي؟
وشنطن/بي بي سي:
قد تك�ون املقاطع�ة فعالة ج�دا ،كما
يش�هد بذل�ك وض�ع رشكة فيس�بوك
حاليا.
ففي نهاية القرن الثامن عرش ،شجعت
حركة إلغ�اء العبودية الربيطانيني عىل
االبتع�اد ع�ن البضائ�ع الت�ي ينتجها
العبيد .وتوقف حوايل  300ألف شخص
ع�ن رشاء الس�كر ،مم�ا أدى يف نهاية
املطاف إىل إلغاء العبودية.
وربم�ا تكون حملة “إيق�اف الكراهية
من أجل الربح” أحدث حركة تستخدم
املقاطعة حاليا أداة سياسية للضغط.
وتقول الحملة إن فيس�بوك ال يفعل ما
يف وس�عه إلزال�ة املحتوى ال�ذي يروج
للعنرصية والكراهية من صفحاته.
وه�ي مقتنعة بأن ع�ددا من الرشكات
الك�ربى ستس�حب إعالناته�ا م�ن
فيس�بوك ،ومواق�ع أخ�رى للتواص�ل
االجتماعي.
وم�ن بني أحدث تلك ال�رشكات ،فورد،
وأدي�داس ،وإت�ش ب�ي .وق�د انضمت
إىل رشكات س�ابقة ،منه�ا كوكاكوال،
يونيليفر ،وستاربكس.
كما أفاد موقع أكسيوس اإلخباري بأن
رشكة مايكروس�وفت علق�ت اإلعالن
يف فيس�بوك وانس�تغرام يف مايو/أيار
بس�بب مخ�اوف م�ن “محتويات غري
مناس�بة” ،وهذا تطور تؤك�ده بي بي
يس.

من ناحية أخرى ،أحدثت مواقع أخرى،
من بينها ريديت وتويتش ،حراكا الفتا
باتخاذها خطوات ملناهضة الكراهية.
ه�ل يمك�ن أن ت�ر تل�ك املقاطع�ة
بفيسبوك؟
اإلجابة املخترصة هي نعم ،إذ إن أغلبية
عوائد فيسبوك تأتي من اإلعالنات.
وق�ال ديفي�د كامينيغز ال�ذي يعمل يف
رشك�ة أفيف�ا لالس�تثمار ،لبي بي يس
إن فق�دان الثق�ة ،وإدراك الجمه�ور
لغي�اب القواع�د األخالقية ،ق�د “يدمر
الرشكة”.
وكان�ت أس�عار أس�هم فيس�بوك ق�د
انخفض�ت الجمع�ة بنس�بة  8يف املئة،
مم�ا جعل الرئيس التنفي�ذي للرشكة،
م�ارك زوكرب�ريغ ،أفق�ر نظري�ا ب�6
مليارات دوالر عىل األقل.
وس�واء أكانت هذه املقاطعة س�تكرب،
أم ال ،وه�و يشء غ�ري واض�ح ،فإنه�ا
تعد تهديدا لوجود فيس�بوك عىل املدى
البعيد.
أوال ،هذه ليس�ت أول مرة ُتقاطع فيها
رشكة تواصل اجتماعي.
فف�ي ع�ام  ،2017أعلن�ت رشكات
مشهورة تلو أخرى وقف دعاياتها عىل
يوتي�وب ،بعد أن وضع�ت إعالناتها إىل
جان�ب مقاطع فيديو عنرصية ،يحمل
بعضها كراهية للمثليني جنسيا.
وق�د تكون تل�ك املقاطعة نس�يت اآلن
تمام�ا .ولك�ن رشك�ة يوتي�وب غريت

سياس�ة دعاياتها ،وبعد ثالث سنوات
أخ�ذت الرشك�ة األم غوغ�ل تس�تعيد
مكانتها.
لكن هناك أس�بابا أخرى أكثر تدفع إىل
االعتق�اد بأن تل�ك املقاطع�ة لن تر
فيسبوك كما نظن.
بعض ال�رشكات يعتقد أن التعامل مع
فيسبوك أسهل ألن عليك أن تقنع فردا
واحدا هو املدير التنفيذي
عوائد من رشكات صغرية
أوال ،التزم�ت رشكات كثرية باملقاطعة
ملدة شهر واحد فقط هو يوليو/تموز.

ثاني�ا ،وهذا ربم�ا يكون أكث�ر أهمية،
معظم عوائد فيس�بوك م�ن الدعايات
يأتي من آالف وآالف الرشكات الصغرية
واملتوسطة الحجم.
وأف�ادت محط�ة يس إن إن ب�أن م�ا
أنفقت�ه أع�ىل  100رشكة كب�رية كان
 4.2ملي�ارات دوالر ع�ىل اإلعالن�ات يف
فيس�بوك العام امل�ايض ،أي حوايل  6يف
املئة من عوائد الرشكة من اإلعالنات.
وحتى اآلن لم تتعه�د معظم الرشكات
املتوس�طة الحج�م باملش�اركة يف
املقاطعة.

وق�ال يل م�ات موريس�ون ،رئي�س
اس�راتيجية الدعاية يف رشكة ويسكي
ديجيت�ال للدعاي�ة إن هن�اك ع�ددا
كب�ريا من الرشكات الصغ�رية التي “ال
تستطيع أال تستخدم الدعاية”.
ويق�ول إن ال�رشكات الصغ�رية ،التي
ال تس�تطيع تحمل تكالي�ف اإلعالن يف
التلفزي�ون ،من األرخص له�ا واألكثر
تركيزا أن تعلن يف منرب مثل فيسبوك.
وأضاف“ :الطريقة الوحيدة التي تعمل
بها رشكاتنا هي الوصول إىل الجمهور
الذي تس�تهدفه بطريقة كبرية ،وليس

جمهور وس�ائل اإلعالم ،ولذلك س�وف
نستمر يف اإلعالن والدعاية”.
وم�ن نواح أخ�رى فإن فيس�بوك يبدو
وكأن�ه الخي�ار األفض�ل ألي رشك�ة
لتعبئ�ة ال�رأي .إذ إن تركيب فيس�بوك
من�ح زوكربريغ س�لطة كبرية إلحداث
التغيري .فإذا أراد شيئا ،فإنه يفعله.
وأنت هنا لست بحاجة إال إىل إقناع فرد
واحد.
لك�ن العك�س أيض�ا صحي�ح .فحملة
األس�هم ال يس�تطيعون الضغ�ط عىل
زوكرب�ريغ بنف�س الطريق�ة الت�ي
يتبعونه�ا مع الرشكات األخ�رى .فإذا
أراد أال يترصف ،فهو لن يفعل شيئا.
ولك�ن زوكرب�ريغ حت�ى اآلن أب�دى
مؤرشات إىل أنه س�يتحرك .فقد أعلنت
رشكة فيس�بوك االس�بوع املايض أنها
س�تبدأ تحدي�د املحت�وى ال�ذي ي�روج
للكراهي�ة ،وس�تعلن ع�ن املزي�د م�ن
اإلجراءات هذا األسبوع.
ولك�ن هذه التغيريات ل�ن تكون كافية
لوقف حملة “إيقاف الكراهية من أجل
الربح”.
وهن�اك آخ�رون يتخ�ذون إج�راءات
خاص�ة به�م ع�ىل مناب�ر أخ�رى غري
فيسبوك.
فقد حظرت رشكة ريديت االثنني منرب
“دونال�د ف�ورام” ،يف حمل�ة مالحق�ة
واس�عة عىل “أجزاء أصغر من ريديت”
ش�ارك أعضاؤها يف التحرش والتهديد.

وه�ذا املن�رب لي�س مرتبط�ا بالرئيس
دونالد ترامب رس�ميا ،لكنه ساعد عىل
نطاق واس�ع يف نرش معلومات مؤيدة
له ،قب�ل أن تتخذ ريديت إج�راء بالحد
من س�بل وصول منش�وراته إىل نطاق
أوسع.
كم�ا حظ�رت رشك�ة تويت�ش مؤقتا
حسابا تديره حملة ترامب االنتخابية.
وقال�ت رشك�ة ب�ث مقاط�ع الفيديو،
التي تمتلكها أمازون األم ،إن مقطعي
فيديو من مس�ريات ترام�ب ظهرا عىل
املنرب ،انته�كا القواع�د الخاصة بنرش
الكراهية.
ويرج�ع أحد املقطع�ني إىل عام ،2015
قبل انتخاب ترامب ،وقال فيه وقتها إن
املكسيك ترس�ل مغتصبني إىل الواليات
املتح�دة .أم�ا اآلخ�ر فريج�ع إىل أوائل
هذا الش�هر ،ووصف فيه ترامب رجال
متخي�ال م�ن أص�ول أمريكية-التينية
بالعنف وهو يقتحم منزل أمريكية.
وجاء يف بيان أصدرت�ه تويتش“ :نحن
ال نس�تثني أحدا ألس�باب سياسية ،أو
بسبب محتوى خربي جدير بالنرش”.
وال يع�د فيس�بوك اس�تثناء م�ن هذا.
لكن الرشكات س�تظل دائما محكومة
بعوائدها.
وإذا استمرت املقاطعة حتى الخريف،
وإذا شاركت رشكات أخرى فيها ،فقد
يكون هذا العام حاسما بالنسبة ملوقع
التواصل االجتماعي.
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األجناس اإلبداعية يف السرد/مالمح تشكيلية يف رواية (عراة يف املتاهة)

مقاربة
مهدي علي ازبني
ظه�رت الرواي�ة وتمي�زت
كجن�س أدب�ي ،وق�د م�رت
بمراحل نمو مختلفة ،وطرأت
ع�ىل توصيفاته�ا الكث�ري من
االنتق�االت ،وأصبحت ال تحدد
بأط�ر وقواع�د ،وال تتوق�ف
ع�ىل أبعاد متف�ق عليها ،فهي
عال�م مده�ش قاب�ل للتب�دل
م�ن ناحي�ة الحج�م املتمثل�ة
بمس�احات املتون ،فضالً عن
التغ�ري املتصاع�د يف تقني�ات
ً
كتابته�ا ،لكونها
جنس�ا أدب ًيا
يمثل عاملًا متمد ًدا ،فهو ينفتح
عىل األجن�اس األخرى القريبة
ً
ت�اركا الخاصي�ة
واملج�اورة،
اإلنشائية املمتاحة من ينابيع
األدب ال�رسدي ،متحول�ة
إىل كتل�ة اس�فنجية تمت�ص
عص�ارات الفن�ون اإلنس�انية
األخرى ،وبذل�ك تضيف أبعا ًدا
جمالي�ة إىل مجم�ل الخطاب،
فنجدها تتضمن فنون املرسح
والشعر والس�يناريو ،وتنفتح
ع�ىل التش�كيل والس�ينما
والريبورتاج الصحفي والدراما
التلفزيونية ،وكذلك اش�تغلت
بعض األعمال عىل املوس�يقى
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واألصوات.
أما يف رواي�ة (عراة يف املتاهة)
فق�د أف�اد كاتبه�ا محمد عبد

املجيد من أجن�اس فنية منها
التشكيل واملرسح والريبورتاج
والسيناريو والسينما واملوروث

الش�عبي وغريه�ا ،جاعالً من
عمل�ه ً
نص�ا مرك ًب�ا ح�رضت
يف ه�ذه األجن�اس وتخادمت
لتنت�ج أبعا ًدا جدي�دة يف الرسد
الروائ�ي ،وت�ؤرش تجري ًب�ا
مؤثرًا يف س�نة إصداره ،امتاز
بالتح�دي ومحاولة اكتش�اف
مستويات جديدة يف جماليات
ال�رسد معتم�دة ع�ىل الطاقة
اإلمتاعية املتولدة من تفاعالت
هذه األجناس وما رشح عنها
م�ن توليفة رسدية تجس�دت
بعم�ل روائ�ي ه�و (ع�راة يف
املتاهة).
فن التشكيل يف الخطاب/
يب�دأ م�ن العنونة ،فق�د حدد
لنا الكاتب حي� ًزا مكان ًيا تمثل
باملتاهة رس�مه بصورة فنية،
وقد شغله مجموعة من البرش
يفرتض به�م أن يرت�دوا ثيا ًبا
لكن�ه رس�مهم م�ن دون أن
يرتدوا بعضه�ا ،أي أن مفردة
عراة تشكل صورة ذهنية لدى
املتلقي تشري إىل مجموعة من
البرش بأجسادهم العارية التي
موض َعه�ا عىل خلفي�ة تمثلت
بمكان يتصف باملتاهة.
ويأخذن�ا االس�تهالل بفض�اء

تش�كييل تمظه�رت وحدات�ه
بن الظ�ل والضوء ،فهو يتابع
مس�اقط النور عىل املوجودات
من البرش والجمادات ،ويرسم
تكوين�ات هندس�ية بحرفي�ة
رس�ام متمرس ،ومنفتح عىل
نحت الش�خصيات الش�بحية
وتفاصيل األمكنة/
[كان الظ�ل يمتد من الس�قف
إىل جانب الس�لم .كان الس�لم
يف الجانب اآلخر م�ن الغرفة..
غرفتك يف وسط البيت تمامً ا..
كان نصف الظل يغسل الغرفة.
وكان الرسير ..مغسوالً بذرات
الظ�ل الب�اردة والقس�م اآلخر
من الظ�ل يل�ون الجانب الذي
تتوسط يف الغرفة..
القسم املقابل كان يف النهار].
ص7.
ويس�تعري م�ن الليم�ون لونه
لريس�م لنا مالم�ح املخاطب،
فيحدد امتق�اع وجهه والعناء
الذي يعتمل يف داخله وانعكس
عىل برشته ً
لونا أصفر/
[وجه�ك أصف�ر كالليمون�ة]
ص10
ويرسم العالم عىل لسان املرأة
وزاوي�ة نظره�ا للحي�اة وما

يعاني�ه اآلخ�رون م�ن م�آس
وصع�اب فتخت�زل كل األلوان
بنهاية نفسية تتشح باألبيض،
وهو يف العقل الجمعي إش�ارة
إىل عبثي�ة الواق�ع وإىل النهاية
املختزل�ة بل�ون الكف�ن ،كأن
الن�اس أم�وات برغ�م أنهم ما
يزالون عىل قيد الحياة/
[العال�م قطع�ة م�ن قم�اش
أبيض] ص11
ويص�ف مالم�ح إح�دى
ش�خصيات العمل مع خلفية
املكان ،فيش�كل لوح�ة أقرب
للكاريكاتري عبارة عن بورتريه،
محد ًدا شكل وجهه بما يقابله
من كائنات تش�اكله يف األبعاد
الهندس�ية والتضاري�س التي
يتكون منها ،فيقاربه إىل هيأة
ً
مسبغا عليه االنتفاخ/
البطة
[وب�رز وجه عبد الل�ه يف الظل
مدورًا كالبطة] ص13
ويصور لن�ا محل�ة البارودية
بمعمار تش�كييل امتازت كتله
اللوني�ة بالعتمة ،مع اس�قاط
حالته النفس�ية ع�ىل الجامع
ال�ذي يصف�ه بالف�خ يف نهاية
امت�داد أفق اللوحة ،تعب ً
ريا عن
عدم التآلف مع املكان/

[كانت محل�ة البارودية مليئة
باألزقة املعتم�ة .وكان جامع
عيل أفن�دي .ينتصب كالفخ يف
نهاية الشارع] ص18
وي�دون لن�ا ص�ورة قلمي�ة،
تتح�ول إىل لوح�ة تتوزعه�ا
كت�ل لونية ،من خ�الل منظر،
يرس�مه بحروف�ه لش�خصية
رجل مستطرق بأسلوب يحيل
املتلقي إىل لوحة رسيالية/
[كان الرجل يف وجهه املحمر..
ذرات داكن�ة رطب�ة .مائلة إىل
الس�واد .أنف�ه دقي�ق .عيناه
أش�به بنقطت�ن زرقاوي�ن يف
كومة من قماش] ص 20
ويرسم لوحة عن ليل موحش
معبأ بالخوف ،فيجرد تشكيالً
ع�ن حال�ة الرتقب م�ن خالل
تلص�ص ع�ر النواف�ذ تؤديه
عي�ون لئيمة يف زق�اق خافت
الض�وء واملنازل تتمن�ى النوم
لكنه�ا ما تزال تعاني يف حومة
النعاس/
[ثم�ة أعن�اق ناتئ�ة تمتد من
أفواه النوافذ.
نظ�رات لئيم�ة ..زقاق ش�به
معتم .منازل ناعسة] ص 35
وتنعكس حالة السارد املأزومة

البدايات واسباب انتحار فريجينيا وولف
اعداد  /عبد الكريم الربيعي
وُل�دت أدال�ن فريجيني�ا س�تيفان يف الخام�س والعرشين
م�ن كانون الثان�ي عام  .1882كان والدها ،ليزيل س�تيفان
 ،Leslie Stephanمؤرّخا ً وكاتبا ً ومتس�لّقا ً واعدا ً يف العرص
الذهبي لرياضة تسلّق الجبال .أما والدتها جوليا ،برينسيب
س�تيفان  ،Julia Prinsep Stephenفق�د ول�دت يف الهن�د
وعملت كعارض�ة لرس�امي  .Pre-Raphaeliteكما كانت
ممرضة ،وكتبت كتابا ً عن مهنة التمريض.
ٌ
ٌ
جيدة يف الوس�ط الفني واالجتماعي
عالقات
كان لوالديه�ا
فق�د كان والده�ا صديق�ا ً لويلي�ام ثيك�راي وال�د زوجته
األوىل التي توفيت بش�ك ٍل مفاجئ ،وج�ورج هنري لويس،
باإلضاف�ة إىل عدة مفكرين معروف�ن .وكانت عمة والدتها
ه�ي جوليا مارغريت كامريون  ،إح�دى أهم الذين عملوا يف
التصوير خالل القرن التاسع عرش.
من�ذ والدته�ا وحت�ى ع�ام  1895أمضت فريجيني�ا عطلة
الصي�ف يف بلدة  St. Ivesاملطلة عىل الش�اطئ والتي تقع يف
الجن�وب الغربي م�ن إنكلرتا يف منزل العائل�ة الصيفي The
ّ
مطالً عىل
 Talland Houseوال�ذي مايزال قائم�ا ً حتى اآلن
من�ارة  ،Godrevyوقد ألهمها هذا املن�زل كثريا ً يف كتاباتها.
بكثري من
ذكرت فريجيني�ا هذا املنزل يف مذكراته�ا األخرية
ٍ
الحنن ،وذكرت عدة مشاهد عاشتها فيه ضمن روايتها To
 The Lighthouseالصادرة عام .1927
س�اهمت س�نواتها الدراس�ية األربعة يف تعريفها إىل العديد
من ّ
النسوين يف النظام التعليمي .يف عام  1904تويف والدها
بعد إصابت�ه برسطان املعدة ،وه�ذا أ ّدى إىل إصابتها بأزم ٍة
نفس�ي ٍة أخرى وخضوعها للرعاية لفرتة قصرية .تأرجحت
حياتها بن األعمال األدبية والعزلة والكآبة.

بدأت ع�ام  1905العمل ككاتبة محرتفة ل�دى The Times
 .Literary Supplementوبع�د ع�ام ت�ويف ش�قيقها توبي
بسبب إصابته بالحمى التيفية بعد رحل ٍة عائلي ٍة إىل اليونان.
بعد وف�اة والدها قام آدريان وفانيس�ا ببيع من�زل العائلة
ورشاء منز ٍل آخر يف  Bloomsberryيف لندن.
خ�الل ه�ذه الف�رتة التق�ت فريجيني�ا بع�دة أعض�اء من
ٌ
مجموعة من املثقفن والفنانن
 ،Bloomsbery Groupوهم
بم�ن فيهم الناقد الفني كاليف بي�ل  Clive Bellالذي تزوج
أختها فانيسا ،الروائي إي إم فورسرت  ،E.M Forsterالرسام
دانكن غرانت  ،Dancun Grantكاتب الس�رية الذاتية ليتون
سرتاتيش  ،Lytton Strachyعالم االقتصاد جون مينارد كينز
 ،John Maynard Keynesوكات�ب املق�االت ليونارد وولف

ق

قصة قصيرة

 ،Leonard Woolfباإلضاف�ة إىل كثريي�ن غريهم.اش�تهرت
هذه املجموعة عام  1910بس�بب مزح�ة ،Dreadnought
حي�ث قام عدة أعضاء من املجموعة بالتنكر عىل هيئة وف ٍد
م�ن األرسة امللكية األثيوبية ،وتنك�رت فريجينيا كرج ٍل ذي
لحي� ٍة ،ونجحوا بإقن�اع البحرية اإلنكليزي�ة امللكية بعرض
سفينتهم الحربية عليهم.
بعد ه�ذه الحادث�ة أصبح ليون�ارد وول�ف وفريجينيا عىل
عالق ٍة جي�د ٍة وتزوجا يف العارش من تم�وز عام  1912أحبا
بشغف حتى نهاية حياتيهما.
بعضهما
ٍ
إنجازات فريجينيا وولف
ب�دأت فريجيني�ا العمل عىل روايتها األوىل قبل عدة س�نواتٍ
م�ن زواجه�ا .كان العن�وان األول للرواي�ة .Melymbrosia
بعد تس�ع س�نواتٍ والعديد من املس�ودات ص�درت الرواية
ع�ام  1915بعنوان  .The Voyage Outحيث اس�تخدمت يف
هذه الرواية أس�لوبا ً روائيا ً معقدا ً وغري اعتيادي باإلضافة
إىل النثر الحر.
عام من نهاية الحرب العاملية األوىل اش�رتيا Monk>s s
بعد ٍ
 Houseعام  ،1919وهو ٌ
كوخ يف قرية  .Rodmellويف نفس
ٌ
رواية
العام نرشت فريجينيا روايتها  ،Night and Dayوهي
تجري أحداثها يف إنكلرتا يف العهد اإلدواردي.
أم�ا روايته�ا الثالث�ة  Jacob>s Roomفقد ت�م نرشها عام
ً
مس�تندة يف ه�ذه الرواي�ة إىل
 1922م�ن قب�ل Hogarth
ش�خصية أخيه�ا توبيُ ،
اعت�رت هذه الرواي�ة بعنارصها
ً
ً
نوعية بالنسبة إىل روايتها السابقة.
نقلة
املعارصة
عام ّ 1925
تلقت فريجينيا نقدا ً جيدا ً بسبب روايتها الرابعة
 .Mrs.Dallowayحي�ث طرح�ت يف روايته�ا ه�ذه قضي�ة
النسوية واألمراض العقلية واملثلية الجنسية.

السيارة إىل الخلف ،انتصب واقفاً ،رمى
بعقاله ويشماغه جانباً ،تجوّلت عيناه
ْ
ّ
وتغري
انتفخت أوداجه
حيث م ّد البرص،
لونه ،اضطرب ّ
كأن لوثة عقليّة انتابته،
ح ّدق بعينن يتطاير منهما الرشر نحو
الكابتن متسائالً:
��� كابتن :ه�ل تعرف هذا امل�كان؟ ما
اسمه؟
�� نعم أعرفه  ..هذه العارضيّات.
ْ
ع�ادت ذاك�رة الضي�ف العربي تفرتش
أحداثا ً ليست بعيدة:
��� (ش�وف) كابت�ن أردت ْ
أن أذك�رّك
ويقيني أنك لم تنس ،قبل سبع سنوات،
هن�اااااك كانت تتمرك�ز قواتكم بكامل
عددها وعتادها ،ومن هنا (شوف زين)
ْ
خرجت عليكم عش�ائر «بن�ي حجيم»
وطوّقتكم وما هي إال ساعة أو ساعتن
ْ
امتألت
وبعد صوالت وجوالت وك ّر وفرّ،
ه�ذه األرض م�ن قتالك�م وجرحاك�م
(بالعباس ثردناكم ثريد  ..ومكانك خايل
يا كابتن)!
لم تبدر من الكابتن سوى نظرة جامدة

فاضل الفتالوي
وص�ل عال�م اآلث�ار الريطان�ي اىل موق�ع
التنقي�ب م�ع ثلة م�ن مرافقي�ه وعمال من
القرية الصغرية الغافية عىل ضفاف الفرات،
راح يرس�م ع�ىل االرض كأنه قائد عس�كري
ميداني ي�رشح لضباطه خط�ة الهجوم عىل
منض�دة الرمل ،أخذ يوج�ز لهم املهمة وقبل
انرصافه�م ألعماله�م تس�اءل إن كان هناك
س�ؤال او توضي�ح ،كان الش�اب الضارب�ة
برشته يف الل�ون املزيج بن الرتقايل واالحمر
يس�أل إن كان الرتبيع ال�ذي يتتبعونه يخفي
رف�اة الهدف املنش�ود فكانت إجابة رئيس�ه
بلهجة حازمة

ودهش�ة حائ�رة ،وخط�ر يف ذهن�ه ّ
أن
ش�عالن أب�و ال��ﭽون أصاب�ه الهذيان
بس�بب ارتفاع درج�ة الح�رارة ،ولكن
الضيف واصل اس�رتداد ذاكرته املفعمة
ُ
بصو ٍَر زاخرة:
ُ
وقفت مع أبناء
�� (اتن�وع كابتن) هنا
عشريتي الظوالم عىل جثمان (حبشان

الح�اج ﮔاطع الظامل�ي) قائد املجموعة
الت�ي أطلق�ت رساح�ي م�ن معتق�ل
جماعتك�م ،وهو الذي أدخ�ل الرعب يف
نفوس جنودكم يف مع�ارك العارضيّات
وجرس الس�وير ،قب�ل أن نواريه الثرى
أطلقن�ا الرص�اص يف اله�واء وهزجنا:
«مف�ﮔ�ود الجان ِّ
مبجيهه»

ع�ام  1997ت� ّم تحويل ه�ذه الرواي�ة إىل فيلم م�ن بطولة
فانيس�ا ريدغري�ف  ،Vanessa Redgraveباإلضافة إىل أنها
كانت ملهم�ة لرواية  The Hoursللكاتب مايكل كانينغهام
 Michael Canninghamعام.1998
ويف عام  1928حققت روايتها  To The Lighthouseنجاحا ً
آخر.اس�توحت فريجيني�ا روايته�ا  Orlandoالصادرة عام
 1928من ش�خصية صديقتها س�اكفايل ويس�ت .تتحدث
ّ
انكليزي نبيل يتحول إىل امرأة بطريق ٍة
رج�ل
يف روايتها عن
ٍ
غامض�ة .حص�دت هذه الرواي�ة الرائدة الكث�ري من املديح
والتقدير.
عام  1929نرشت فريجينيا  A room Of One>s Ownحيث
تحدثت فيها ع�ن دور املرأة يف األدب .ويف عام  1931نرشت
.The Waves
ع�ام  1937ص�درت روايته�ا األخ�رية  ،The Yearsالت�ي
تتح�دث عن تاريخ عائل ٍة خالل جي� ٍل كامل .ويف العام التايل
ٌ
مقالة تتناول موضوع النس�وية
ن�رشت ،Three Guineas
والفاشية والحرب.خالل حياتها قدمت فريجينيا الكثري من
املحارضات وكتبت العديد من املقاالت والقصص القصرية.
وفاة فريجينيا وولف
اكتئاب
يف الفرتة األخرية من حياتها بدأت فريجينيا تغرق يف
ٍ
شديد .كان ليونارد إىل جانبها دوما ً وقرّرا أنهما سينتحران
مع�ا ً إذا م�ا اس�تطاعت أملانيا احت�الل إنكلرتا خ�الل فرتة
الح�رب العاملي�ة الثانية .ع�ام  1940ته� ّدم منزلهما خالل
تفج�ري األملان للمدين�ة .يف الثامن والعرشين م�ن آذار عام
 1941مألت فريجينيا معطفها بالحجارة ورمت نفس�ها يف
أس�ابيع من
نهر  .Ouseوجدت الس�لطات جثتها بعد ثالثة
ٍ
انتحارها.

وهن�اك (اتنوع زين  ..هن�ااااااك) قرب
ج�رس الس�وير عندم�ا ثبتنا م�ع أبناء
عش�ريتي يف صد قواتكم ،هزجناَ :
«خ ْل
يمِّن ﮔلبج يرعيعه»
وعندم�ا هج�م ثوارنا ع�ىل قطاركم يف
الرميث�ة ،فقت�ل مَ �ن ُقتلُ ،
وج�رح مَ ن
ُج�رح ،وأُرس مَ �ن أُرس مِ �ن جنودك�م
ومرتزقتك�م الهن�ود ،خاطبن�ي الثوار
بهذه األهزوجة:
«يشعيّل يجري الشط هندو»
حملن�ي أبن�اء عش�ريتي ع�ىل األكتاف
وطلبوا مني أهزوجة للتاريخ ،فقلت:
ّ
ويجث�ر عسك�ر وري�الت
ِبي خي�ر
س�واريّه وب��ياده اوف�وﮒ ط�يّارات
بعزم الله وعزم حيدر أبو الحمالت
نشيل�����ه
ي�ت�و ّزع وط��روح ِ
انس�لت أصاب�ع الكابت�ن تدريجي�ا ً
ّ
تتحس�س املس�دس ال�ذي تربّ�ع ع�ىل
جانبه األيمن ،وصوّب نظراته املرتجفة
باتج�اه الس�ائق ال�ذي بقي متس�مرا ً
خلف مقود السيارة.
واصل شعالن بث آهاته بصوت يته ّدج:

��� تدري يا كابتن هذه األرض ليس�ت
كباق�ي األرايض ،ش�هداؤنا وقتالك�م
توزع�ت جثثهم يف كل ش�ر م�ن هذه
األرض ،هل تعلم ملاذا؟
وقب�ل أن ي�رد الكابت�ن ،أجاب ش�عالن
بانفعا ٍل يشوبه األىس والحُ رقة:
�� لكي ّ
نأسس دولة عربية مستقلة ،ال
ّ
يتحكم بها من الخارج.
أحد
وض�ع الكابت�ن يده عىل كتف ش�عالن
ليهدأ من انفعاله ،قائالً:
�� شيخ ش�عالن :لم تذهب تضحياتكم
ُس�دى ،فق�د حصلتم عىل م�ا تريدون،
حكوم�ة ،برمل�ان ،دس�تور ،وزراء،
موظفون ،فماذا تريدون غري ذلك؟
��� ههههه�ه  ..حكوم�ة ..وزراء ..
موظفون  ..صحيح ،ولكنهم يرطنون!
خرج من الس�يارة وجلس عىل األرض،
رف�ع بكفي�ه حفنة م�ن ت�راب مزجه
بدموعه ،وهو ينش�ج نش�يجا ً عاليا ً ..
(أوووف بوووي�ه)  ..رضب عىل جبهته
صارخاً :تبا ً لكم يا «بني حجيم» ربحتم
املعركة وخرستم النتيجة.

(اجلذور)
 نع�م وهذا س�ؤالك العارش ما ال�ذي دهاكبابن�ي هل لديك معلومة ت�دل عىل اننا ضللنا
هدفنا؟
 عف�وا بروفيس�ور ولكن مجرد استفس�ارليطم�ن قلبي .....هذا كل م�ا يف االمر ،مىش
القائ�د خطوات واس�تدار نح�و اليمن وراح
يع�د خطوات�ه حتى وص�ل اىل الرقم س�بعة
واربع�ون ،توقف وقد تصببت جبهته بالعرق
وركز عص�اه وصاح بالعم�ال ،هنا يف هذه
البقع�ة احفروا وال تتململ�وا قد يصل الحفر
اىل اعم�اق كب�رية وغ�ادر املوقع ت�اركا الحد
مس�اعديه املس�ؤولية ومش�ددا عىل اخباره
عىل الف�ور عن أي دليل يوح�ي بالوصول اىل

الرفاة املنشودة.
راحت املعاول ترضب االرض الرملية الهش�ة
بإيقاع متناس�ق وصل الحف�ر اىل اعماق وال
اث�ر ليشء عىل االطالق يدل عىل إن املكان هو
الهدف املنشود
س�حنات عم�ال القري�ة متش�ابهة وه�م
منهمك�ون بالحف�ر كان املس�اعد يتف�رس
بوجوهه�م وهو يطالع ص�ورة زيتية بإطار
جمي�ل ويس�تغرب م�ن الش�به العجيب بن
الص�ورة والرج�ال وازدادت دهش�ته عندما
وصل�ت ام�رأة يف عقدها الثال�ث وهي تحمل
اوان�ي امل�اء وقص�ع الطع�ام للرج�ال  ،إنها
مطابق�ة بص�ورة مذهلة لصورت�ه ،انقىض

عىل الزجاج ،فيقارب بن حال
امل�كان مع ل�ون فضائها ،بعد
أن تشكلت لوحة لونية أثارها
ضوء أصفر/
[غرفة مهملة .انعكاس ضوء
أصفر عىل زجاج النافذة .نحن
أش�به بهذا االنع�كاس الحاد]
ص 41
ويضفي كتالً لونية صفراء عىل
واقع الحال وما يعانيه اإلنسان
ع�ىل ه�ذه البقع�ة املوب�وءة
بالحروب والرصاعات/
[كانت الس�ماء بقعة صفراء.
بلون قرشة املوز] ص 89
ّ
ويش�كل لوح�ة مل�آل األم�ور
التي جاءت ض�د رغبة البطل،
ويص�ف النهاي�ات بتصوي�ر
معال�م الش�ارع ،وم�ا خلفته
ق�وى التس�لط والقه�ر الت�ي
ّ
بقع�ت وجه الش�ارع األصفر
بآث�ار حم�راء تركته�ا دم�اء
وأجس�اد متناث�رة يف أج�واء
وحش�ية ع�ىل خلفية مس�اء
يتسم بالعداء/
[وجه الش�ارع املصف�ر ،ثمة
بقع من الدم ،أجساد مشوهة
تحت ثقل املساء الوحيش] ص
112
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عبداهلل امليالي
غ�ادر الكابت�ن «ﮔل�وب باش�ا» مبنى
ال�رساي املُط�ل ع�ىل ش�ط الديواني�ة،
برفقة ضيفه العربي ال�ذي يرتدي زيّه
الشعبي «ال ِعقال واليش�ماغ والعباءة»
 ،جل�س الكابت�ن يف مقدم�ة املركب�ة
العس�كرية الصغرية ،فيم�ا أخذ ضيفه
املَقع�د الخلف�ي ،أم�ر الكابتن س�ائقه
باالنط�الق باتج�اه الس�ماوة ،وبينما
الشمس تزحف رويدا ً نحو كبد السماء
كان�ت عجالت الس�يارة تتس�ابق فيما
بينها برسعة.
قبل أن تصل املركبة إىل محطتها األخرية
بع�دة كيلو مرتات ،وم�ع هجوم درجة
الح�رارة ،هجم�ت عىل ذاك�رة الضيف
شتى لذكريات بنت ّ
العربي صورا ً ّ
عشها
يف ذاكرته ،طلب من السائق أن يتوقف،
فظ�ن ّ
ّ
أن الضيف يريد قض�اء حاجته،
ولكنه بقي متسمرا ً مكانه ع ّدة دقائق،
ْ
انس�كبت نظراته من خالل النافذة عىل
أرض قفر تعلوه�ا كثبان الرتاب ،طلب
ٍ
من الس�ائق مرة أخرى ْ
أن يزيح سقف
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النهار وال يشء يف الحفرة ،عاد الجميع  ،كان
الرفيس�ور ينتظر عىل ش�وك القتاد األخبار
عندما اخره املس�اعد عن فشلهم يف العثور
ع�ىل يشء واردف :االن اقنع�ت تمام�ا انن�ا
يف امل�كان الصحيح وق�د تكون امت�ارا قليلة
تفصلن�ا ع�ن اله�دف ،تس�اءل الرئيس عن
التغري املفاجئ
 س�يدي  :لقد وقعت الي�وم عىل الدليل وراحيحكي له عن املرأة ومالمحها والشبه املذهل
بينها وبن هدفهم
س�حب نفس�ا من غليون�ه وانتص�ب واقفا
وطلب رؤية املرأة عىل الفور ،نصحه املرتجم
بتأجي�ل املوض�وع اىل الصب�اح تماش�يا مع

عادات الس�كان القروين الذين ال يسمحون
يف اوقات الليل بخروج نسائهم والتحدث مع
الغرباء.
م�ا ص�دق إن الصب�اح ق�د أطل فه�رع مع
الفري�ق اىل املوق�ع وب�دا العم�ل حثيثا حتى
انتصاف النهار عندما حرضت املرأة كعادتها
تصطحب معها ش�ابة تشبه الصورة تماما،
فغر الخواج�ة فاه واس�تطالت عيناه حتى
اخرهما وهو يصيح
يا الهي هذه شبعاد امللكة هذه شبعاد.....
كان العمال يف الحفرة يصبحون بصوت عال
ي�ا اله�ي ه�ذه املق�رة امللكية ه�ذه جدتنا
شبعاد...

ال شيء
يستهويين

سالم كاظم شجر
موناليزا!....
ما زلت أتأبط ألوان الطيف
بأطر اللوح املنسوج
كالوله القديم أرمم البقايا
وأراك بمنتصف النهايات
تستعيدي كتابة فصول
البسمة املتوقفة
عىل حدود وحشتنا
بوجهك القديم
تستبيحي الذاكرة
العالقة بنواف ٍذ معطلة
عىل شتات االِنتظا ْر ،،،
0
0
لنستقيص تلقائية
املسافات!....
نرجع ننبش قبور الذاكرة
نجوب هلع املخافة
برسدق املتباكن
أنا وأنتِ وأنا ؛؛؛؛؛؛
يخرتق القيظ مسامات جلدنا
ننث ماء االرتواء
نتوسد رسدق الظهرية
برواق النهارات لهاث ،،،
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احذروا وامتنعوا من اخطاء شائعة

حنو مستقبل افضل ..له

ماهي التصرفات اليت عليك جتنبها مع زوجتك أمام اآلخرين؟
الترصف�ات التي يقوم به�ا الرجل
مع زوجته يف األماكن العامة وأمام
أعني اآلخرين تعكس طبيعة العالقة
التي تجمعهما ومدى نجاحها ؛ لذا
نربز لك عزي�زي الرجل يف السطور
التالية  8ترصفات عليك تجنبها مع
زوجتك أمام العامة:
 -1ال تب�دي أي مالحظة بخصوص
إطاللته�ا أو ش�كلها الخارج�ي
بصوتٍ مرتفع أمام الجميع مثل أن
تق�ول لها أن مكياجها ليس جميالً
أو ترسيحة ش�عرها ال تليق بها أو
ظفرها مكسور ،فاألمر س ُيشعرها
بالحرج.
 -2ال تنفع�ل أو ت�رصخ يف وجهها
مكان ع�ام مهما كان
إذا كنتم�ا يف
ٍ
السبب ال�ذي دفعك لذلك ،فاألفضل
أن تؤج�ال مشاكلكم�ا إىل الوق�ت
الذي تعودان فيه إىل املنزل ،وعندها
ُيمكنكما حلها معا ً.
 -3إن كنتم�ا ق�د تشاجرتم�ا يف
اليوم نفسه ال�ذي تخرجان به مع
األصدق�اء مثالً ،ح�اول أن تتجاهل
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األم�ر وأال ُتظه�ر أمام الن�اس أنك
خ�الف معه�ا أو أن بينكما أي
عىل
ٍ
سوء تفاهم.
 -4ال تتجاهله�ا أو تهمشه�ا ،مثل
ش�خص
أن تبال�غ يف الحدي�ث مع
ٍ
آخ�ر وتتجاه�ل التح�دث معها (ال
سيم�ا إن كنت تتحدث امرأة) أو أال
تراقصه�ا لو كنتما يف حف ٍل راقص،
ً
تقلي�ال من
فه�ذا األم�ر ستعت�ربه
شأنها.
 -5ال تنظر إىل امرأة غريها أو ُتظهر
اهتمامك بامرأة أخرى من خالل أي
تعليق إيجابي أو مديح تقوله عنها
أم�ام الجميع ،فه�ذا األمر سيزعج
زوجتك بكل تأكيد.
 -6ال ُتفيش رسا ً أخربتك زوجتك به
عندما تكونا بصحبة أصدقائكما.
 -7ال تطل�ق النك�ات عليها فاألمر
سيبدو وكأنك تستهزأ بها.
 -8ال تهم�س يف أذنيه�ا وال تحاول
التح�دث معه�ا رسا ً أو بص�وت
منخفض ؛ فاألمر غ�ري محبذ أمام
الناس.

أخطار جلدية قد يسببها معقّم اليدين
يف الصيف ...احذروها!
م�ع انتش�ار الوب�اء النات�ج ع�ن
ف�ريوس كورون�ا املستج�د ش�اع
استخ�دام الج�ل املعق�م لليدي�ن.
ورغ�م فعاليته كبديل موقت للماء
والصاب�ون ،إال أن ع�ددا ً من خرباء
الب�رة اإلسبان ح�ذروا من خطر
وضع�ه ع�ىل اليدين م�ع التعرض
ألشعة الشمس.
ه�ذا يمك�ن أن يسب�ب بع�ض
املشاكل الجلدية مثل تهيج البرة
والح�روق .وله�ذا رأوا أن�ه م�ن
األفض�ل االعتماد عىل غسل اليدين
بالصابون واملاء.
ويف السياق نفسه أصدرت جمعية
أطب�اء الجل�د الفرنسي�ني بيان�ا ً
أش�ارت في�ه إىل توف�ر تركيب�ات

مختلف�ة م�ن ه�ذا الج�ل ،مشرية
إىل أن التفاعل مع أش�عة الشمس
يختلف بني نوع وآخر.
وأكد الخرباء أنه من األفضل تجنب
تطبي�ق املنتج�ات املعط�رة أثن�اء
التعرض للشمس ألنها تحتوي عىل
م�واد تتفاعل بطريق�ة خطرة مع
األشعة .ونبهت إىل أن الخطر يكمن
تحدي�دا ً يف املنتجات الت�ي تحتوي
عىل بريوكسيد الهيدروجني.
وذك�ر إن ج�ل التعقي�م ال يش�كل
خطرا ً يف ح�ال تطبيقه عىل اليدين
أثن�اء التعرض ألش�عة الشمس إال
إذا ك�ان يحتوي عىل مواد معطرة.
وأن الغس�ل بالصابون واملاء يبقى
الخيار األفضل.

دراسات حديثة

نقص النوم يؤثّر سلباً على دماغ طفلك

املطبخ

طريقة عمل القرنابيط بالباشاميل
طريقة عمل القرنابيط بالباشاميل
املكوّنات
قرنابي�ط مفص�ول الزه�رات 1 -
كيلوغرام
جبن موزاريال مبشور  -كوب
لتحضري البشاميل:
دقيق  50 -غرام
زبدة  50 -غرام
حليب سائل  3 -أكواب
جوزة الطيب مبشورة طازجة  -نصف
ملعقة صغرية
فلفل أبيض  -بحسب الرغبة

ملح  -بحسب الرغبة
نصائح
يمكن تحض�ري الغراتان بطرق مختلفة
ومتنوعة جرّبيه بحش�وات أخرى مثل:
غراتان البطاطا باللحم املفروم وغراتان
الخرشوف بصلصة البشاميل...
طريقة العمل
 -1أسلق�ي القرنابي�ط يف م�اء مملّ�ح
حتى ينضجّ .
صفي�ه وضعيه يف صينية
بريكس.
 -2لتحضري البشامي�ل ،ذوّبي الزبدة يف
قدر عىل نار خفيفة ،ثم أضيفي الدقيق

يحت�اج الطفل إىل الحصول ع�ىل عدد ساعات نوم كافية يومياً ،عىل أن
يكون النوم جيدا ً وعميقاً ،حتى ينمو بصورة صحية .وهناك العديد من
الدراسات تناولت عالقة النوم الجيد بنمو الطفل ،آخرها دراسة ُنرت
يف «أمريك�ان جورونال أوف سيكاتري» ،ركزت ع�ىل البحث عن عالقة
نق�ص النوم بإصابة األطفال بمرض التوحد.نتائج الدراسة أظهرت أن
 %80م�ن األطفال املصابني بالتوح�د يعانون من صعوبات يف النوم ،وال
يحصلون عىل عدد ساعات نوم كافية ،وأعزى الباحثون نتائج الدراسة
إىل أن نقص النوم خاصة خالل ال� 12عاما ً األوىل من عمر الطفل ،يؤثر
سلب�ا ً عىل نم�و الدماغ ،حيث يسبب نقص الن�وم ،تقلص حجم الخاليا
املسؤول�ة عن ربط األفكار واالستنتاج�ات والذاكرة والعواطف.ونصح
الباحثون اآلباء واألمهات برضورة تنظيم مواعيد نوم أطفالهم ،وتهيئة
البيئ�ة املحيطة بالطف�ل ،بحيث يحص�ل عىل عدد ساع�ات كافية من
الن�وم الجيد يومياً ،وذلك للحفاظ عىل نمو سليم لدماغه ،وحمايته من
األمراض التي تتعلق بسالمة الدماغ.

ّ
تتجنبي
وحرّكي جيّدا ً ملدة دقيقتني حتى
ّ
تكتل الدقيق.
ً
 -3أضيفي الحليب تدريجيا ،مع التحريك
باستمرارّ .
نكهي بجوزة الطيب ،الفلفل
األبيض وامللح ،واطهي الصلصة عىل نار
خفيفة حتى تكثف قليالً.
 -4أسكب�ي صلص�ة البشامي�ل ف�وق
القرنابي�طّ .
رش الجب�ن املبش�ور عىل
وج�ه الغراتان ،أدخ�ي الصينية إىل فرن
محمّى مسبقا ً ع�ىل  220درجة مئوية،
واخبزيها حتى تذوب الجبنة وتحمرّ.
 -5ق ّدميها ساخنة.

تدبري منزلي

سلوكيات

لألم 5 ..طرق تساعدك يف التعامل مع أسرتك خالل أزمة كورونا

تسببت أزمة فريوس كورون�ا بالعديد من املشاكل النفسية والحزن
ملاليني البر حول العالم ،ولكن نحن معر األمهات ،يكون الضغط
علين�ا مضاعف�اً ،ففي خضم القل�ق والخوف من امل�رض ،وااللتزام
بالبق�اء يف املنزل مع األطفال ،وربما خس�ارة بعض أفراد العائلة أو
األصدق�اءُ ،يفرض علين�ا أن نتعامل مع أطفالن�ا وأزواجنا بكفاءة
وطاق�ة عالية ،ولكن دعينا ننظر إىل األم�ر نظرة واقعية ،نحن أيضا ً
كأمهات ُنصاب بالحزن والضعف ،وتأتينا لحظات يكون من الصعب
فيها أن نعطي ألرسنا مجهودا ً وعواطف مثلما تعودنا.
إذا كن�تِ تعانني من الح�زن واملشاعر السلبية بسب�ب أزمة فريوس
كورون�ا ،أو حتى ألي سبب آخر ،فالطرق الخم�س التالية يمكن أن
تساعدك يف التعامل مع أرستك خالل مرورك بهذه األزمة.
ّ 1خفيض توقعاتك تجاه نفسك
يستهل�ك الحزن والقل�ق نسبة كبرية من طاقتك ،ل�ذا كوني رحيمة
بنفسك ،وال تتوقعي أن تكون إنتاجيتك اليومية بنفس املعدل السابق،
تسامحي مع نقاط ضعفك وقصورك ،واستمتعي باللحظات الجيدة
التي تك�ون طاقتك فيها مرتفع�ة ،وابحثي عن بدائ�ل توفر طاقتك
التي يفرض بذلها من أجل األرسة.
 2اطلبي املساعدةال ت�رددي يف طل�ب املساعدة م�ن أصدقائك املقرّب�ني ،حصولك عىل
مساع�دة س�وف يخفف عن�ك بعض األعب�اء ،ويجعلكِ أكث�ر راحة،
ويساعدك عىل اسرداد طاقتك يف وقت أرسع.
 3ال ت ّدعي أنكِ بخريال ب�أس ب�أن ي�راكِ أطفالك يف حال�ة ضع�ف ،أخربيهم أن�كِ حزينة
وارشح�ي له�م األسب�اب ،وطمئنيهم أن�كِ سوف تسردي�ن طاقتك
وتصبح�ني بخري يف أقرب وقت ،ق�د تساعدك أحضان صغارك جدا ً يف

هذا الوقت.
 4تواصي مع زوجكق�د يظه�ر الحزن يف صورته املعتادة ،وق�د يظهر يف صورة غضب أو
عصبي�ة ،ما قد يشعل املشاكل بينك وبين�ه ،وألنه ال يستطيع قراءة
األفكار ،عليكِ التواصل معه ورشح حالتك النفسية ،وأنكِ ربما تكونني
يف حالة غضب ألنكِ حزينة فقط وليس بسببه ،ويف هذه الحالة يكون
ّ
ويتحىل بالصرب.
عليه أن يتف ّهم حالتك ويحتوي لحظات ضعفك
 5افعي شيئا ً لطيفا ًّ
يحسن من حالتك النفسية ،فكري
أنتِ بحاجة إىل فعل شء لطي�ف
يف شء لطي�ف يمكن أن يضفي ملس�ات من الفرحة عىل يومك ،ربما
يمكن�كِ رشاء أص�ص نباتات جديدة والعناية به�ا ،أو ربما يساعدكِ
التلوين أو الرسم ورؤية لوحة جميلة من صنع يديكِ  ،ساعدي نفسك
بالطريقة التي تناسبك.

سر االعشاب

فوائد ال تعرفونها عن “الكاري” !
يعت�رب الكاري م�ن البه�ارات
املميزة التي تكسب الطعام ً
لونا
ً
ومذاقا ً
لذيذا ،خاصة عند
ذهب ًيا
إضافته إىل الدجاج واللحوم مع
العديد من التوابل األخرى.
ويحت�وي الك�اري ع�ىل ع�دد
م�ن الفوائ�د الصحي�ة ،إال أن
اإلفراط يف تناوله ربما يؤدي إىل
التعرض ملش�كالت صحية غري
مرغوب فيها.
فوائد الكاري
1محاربة االلتهاباتينتمي الكاري إىل فئة البهارات
املضادة لاللتهابات مثل الكركم
والفلف�ل األحم�ر املطح�ون،
وبالت�ايل فإن�ه يقل�ل أع�راض
األم�راض االلتهابي�ة مث�ل
التهاب املفاص�ل الروماتويدي
وهشاشة العظام وداء األمعاء
االلتهابي.

2تحسني صحة القلبيساع�د الك�اري ع�ىل تحسني
صحة القل�ب عن طريق تعزيز
تدف�ق ال�دم وتحس�ني وظيفة
ً
فض�ال عن
األوعي�ة الدموي�ة،
خف�ض الكوليس�رول وضبط
ضغط ال�دم املرتف�ع ،ومن ثم
تقل ف�رص التع�رض ألمراض
القلب.
3الوقاية من الرسطانيحت�وي الكاري ع�ىل املركبات
الفعال�ة نفسه�ا املوج�ودة يف
الكركم ،والتي تعمل عىل الوقاية
من أنواع عديدة من الرسطان،
مثل رسطان القولون ورسطان
امل�خ ورسط�ان الربوستاتا ،بل
ووقف نم�و الخاليا الرسطانية
ً
أيضا.
4غني بمضادات األكسدةتحم�ي مض�ادات األكس�دة

طرق للتخلص من رائحة الدخان العالقة يف املنزل
تعل�ق رائح�ة دخ�ان السجائر يف
األث�اث ،إذ تنت�ج ع�ن التدخ�ني
جزيئ�ات مجهريّ�ة م�ن الزي�ت
والقطران ،وه�ذه األخرية تلتصق
بش ّدة ع�ىل األسطح املالمسة لها،
سواء املالب�س أو أثاث السيّارة أو
أنحاء مختلفة يف املنزل ،ما يتسبّب
بالرائح�ة القوي�ة والكريهة ،فما
هي الطرق املساعدة يف إزالة رائحة
الدخان من األثاث ،تحدي ًدا؟
• يُمسح األثاث بخليط مؤلّف من
ّ
الخل األبي�ض املُضاف
كوب م�ن
إىل امل�اء الساخ�ن ،م�ا يعمل عىل
تكس�ري جزيئ�ات القط�ران التي
ينتجها التدخني.
• يُضاف كوب من صودا الخبز إىل
محل�ول تنظيف االث�اث للتخلّص
من رائحة الدخان عن األثاث.
• ُتنق�ع أقمشة األث�اث يف محلول
مؤلّ�ف م�ن دواء الغسي�ل واملاء،
وذلك لساع�ة تقري ًبا ،ث ّم تغسل يف
ّ
الغسالة ،بالطريقة املعتادة .تكرّر
العمليّ�ة ،يف ح�ال بقي�ت رائح�ة
الدخ�ان عالقة باألقمشةُ .ت ّ
جفف
األقمشة يف الهواء الطلق .ويف حال
ّ
املجف�ف الكهربائ�ي،
استخ�دام
ّ
ّ
يفضل وضع ورق املجفف داخله.

ّ
تنظ�ف الغسال�ة للتخل�ص م�ن
رائحة الدخان ،بحسب التعليمات
ّ
الخاصة بها.
ّ
ً
عادة
املنشط
• يُستخ�دم الفح�م
يف إزالة السم�وم العالقة يف الجوّ،
كما ه�و يعترب ف ّع ً
اال يف امتصاص
الروائ�ح الكريه�ة .ل�ذا ،توض�ع
ّ
املنش�ط يف أوعية
ب�ودرة الفح�م
صغ�رية ،وت�و ّزع يف أنح�اء املنزل
للتخلّص من رائحة الدخان.
• تعم�ل الح�رارة العالي�ة بشكل
ف ّعال عىل إذابة والقطران والزيوت
العالق�ة باملفروش�ات ،وذلك من
خالل نفث البخار عىل املفروشات،
باستعم�ال قدر يحت�وي عىل املاء
املغي ،أو رشاء جهاز التبخري .ثمّ،
تمس�ح املفروش�ات ،باستخ�دام
منشفة نظيفة.
• ُتساعد رائح�ة البخور يف حجب
رائح�ة الدخان املنت�رة يف أنحاء
املنزل ،وع�ىل األثاث تحدي ًدا ،وذلك
عند إح�راق حبيباته�ا أو البودرة
منها يف حامل غري قابل لالشتعال،
فتبخري أرجاء املنزل.
• تع� ّد نبات�ات الزين�ة الداخليّ�ة
من الحل�ول الطبيعيّة المتصاص
الروائ�ح الكريه�ة يف املن�زل ،ل�ذا

طبيبك يف بيتك

حيل بسيطة للتخلص من انتفاخ الوجه عند الصباح
نظرًا للوقت الذي تقضينه يف املنزل وحدوث تغيري يف
ً
أحيانا بعد ليلة
الروتني ،من الطبيعي أن تستيقظي
من النوم الجيد بوجه منتفخ ،ويمكن أن يكون هذا
ناتجً ا عن أسباب عديدة.
ً
فوفق�ا لطبيبة األم�راض الجلدية الدكت�ورة باوال

املوج�ودة يف الك�اري م�ن تلف
الخالي�ا واإلجه�اد التأكسدي،
ال�ذي يرتب�ط بالعدي�د م�ن
الح�االت الصحي�ة املزمنة مثل
أم�راض القل�ب والرسط�ان
والتأخر العقي.
5خفض سكر الدميساعد تن�اول كمي�ة مناسبة
من الكاري عىل خفض معدالت

السكر يف ال�دم مقارنة بتناول
كميات قليلة منه شهر ًيا.
6تحس�ني الهض�م والشعوربالشبع
يساع�د الك�اري ع�ىل زي�ادة
الشع�ور بالشب�ع والح�د م�ن
الج�وع ،كذل�ك يحس�ن صحة
الجه�از الهضم�ي ،ويقل�ل
أعراض اضطرابات الهضم.

يمكن توزيعها يف أرجائه للتخلّص
من رائحة الدخان .أنواع النباتات
ّ
املفضل�ة ،يف ه�ذا اإلط�ار :نبت�ة
العنكب�وت ونبت�ة األي�دع ونبت�ة
الربوميلية...
• تفت�ح النواف�ذ للتخل�ص م�ن
الرائحة ،وتجديد الهواء.
•ي ّ
ُفضل القيام بالتنظيف العميق
للمنزل أي مسح األسطح واألثاث
واألرضيّ�ات وتنظي�ف السج�اد
وغس�ل البطاني�ات والوسائ�د
واملالبس والستائر.
ّ
تشغ�ل املروح�ة ،التي توضع يف
•
عك�س اتج�اه النوافذ ،ث� ّم تفتح

األبواب والنواف�ذ التي يف الجوانب
األخرى من املنزل للسماح بتجديد
الهواء.
•ي ّ
ُفض�ل استخدام جه�از تنقية
الهواء ،يف أماكن التدخني.
• يصنع خليط من رشائح الليمون
وك�م من أوراق نب�ات الروزماري
(إكلي�ل الجب�ل) والقلي�ل م�ن
خالص�ة الفانيليا ،م�ع وضعه يف
جرة صغرية مع املاء ،يف الغرفة.
ّ
معط�ر للج�و م�ن املاء
• يصن�ع
وزي�ت القرف�ة وزي�ت الربتقال،
فهذا الخلي�ط يجعل رائحة الهواء
منعشة يف املنزل.

بومريانتسي�ف ،يتباط�أ الجه�از اللمف�اوي أثن�اء
النوم ،وهو الجهاز املسؤول عن امتصاص السوائل
من الخاليا ،ما قد ينتج عنه تورم الوجه وانتفاخه،
وهن�اك أسباب أخ�رى تتعل�ق بالطع�ام والراب
واألدوي�ة والهرمون�ات وحت�ى األسب�اب الوراثية،
ومع ذلك ،هناك بعض األمراض األكثر خطورة مثل
الغ�دة الدرقية غري الخاضع�ة للتنظيم والتي تؤدي
إىل ت�ورم الوج�ه ،ويف ه�ذه الحالة م�ن املستحسن
استشارة الطبيب.
اكتشفي فيما يي  5نصائ�ح لتجنب انتفاخ الوجه
عند االستيقاظ يف الصباح:
املزيد من املاء وقليل من الصوديوم
وفق�ا للدكت�ورة باوال ،من ال�رضوري استهالك ما
ال يق�ل عن لرين من امل�اء يوم ًيا ،ألن هذا رضوري
لتفري�غ الجسم بالكامل ،كما يعد م�اء جوز الهند
والشاي األخرض من الخيارات املتاحة كبديل للماء،

وابتع�دي كليا عن املنتجات املعلبة واملصنعة الغنية
بالصودي�وم مثل املروب�ات الغازي�ة ،وال تضعي
كمية كبرية من امللح يف الوجبات ،ألن ذلك يؤثر عىل
احتباس املاء يف خاليا الجسم.
بمج�رد استيقاظ�ك ،اغسي وجه�ك بامل�اء البارد
وصابون خ�اص بنوع برتك ،ويفض�ل استخدام
صابون من مستخلصات نباتية مضادة لاللتهابات
ومهدئة ،مث�ل البابونج والشمر ،والتي تساعد عىل
تقليل االنتفاخ.
استخدمي املاء الحراري البارد
يف اليوم السابق ،قومي بتخزين منتج املاء الحراري
ال�ذي تستخدمينه يف الثالج�ة ،ومبارشة بعد غسل
الوج�ه يف الصب�اح رش�يه ع�ىل وجه�ك ،فالحرارة
الب�اردة للمنت�ج تنع�ش الب�رة وتزي�ل االحتقان
منها.
راقبي وضعيتك أثناء النوم
غال ًب�ا ما يتسبب النوم عىل البطن يف تورم الوجه يف
الصب�اح ،لذلك يفضل النوم ع�ىل الظهر ،ولتحسني
وضعيتك ارفع�ي رأسك بإضافة وسادة ونامي عىل
ظهرك ،هذه الوضعية تساعد ً
أيضا عىل تفادي النوم
عىل الوجه كث ً
ريا والذي يعزز ظهور التجاعيد.

النشاط البدني والنظام الغذائي
تذكري أن الجس�م املتحرك جسم صحي ،لذا حاويل
ممارس�ة النش�اط البدني خ�الل النه�ار ،فتقلص
العض�الت نفسه يساهم بالفع�ل يف تفريغ الجسم
من السوائل ،واجمعي بني التمارين مع اتباع نظام
غذائي مت�وازن ،وقومي بزي�ادة استهالك امللفوف
والربوكي والقرنبيط ،ألن هذه الخضار تحسن من
التخلص من السموم وتقليل اإللتهاب.
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كلمات متقاطعة

الحمل
أصحاب برج الحمل حظ�ك لليوم مهنياً:قد ال تجري
أم�ورك بالعم�ل كما تري�د اليوم علي�ك أن تقدم بعض
التن�ازالت عاطفياً:يج�ب أن تب�ادر اىل االع�رتاف للحبيب
بحقيقة مشاعرك دون قلق

الثور

أصح�اب برج الث�ور حظ�ك للي�وم مهنياً:تواجه
الي�وم الكثري م�ن الضغوطات املربك�ة وال تعرف
كي�ف تتعام�ل معها عاطفياً:تش�عر بالتوتر بس�بب
بعض ترصفات الحبيب وال تعرف كيف تتعامل معها

الجوزاء

أصحاب برج الجوزاء حظك لليوم مهنياً:تس�مع اليوم
بعض األخبار الس�ارة يف العم�ل وتتفائل بالحصول عىل
ترقي�ة عاطفياً:يعجبك ش�خص ما وتبذل املس�تحيل لتنال
رضاه

السرطان

 - 1777منع االس�تعباد والرق يف والية فريمونت
األمريكي�ة ،لتصب�ح أول والي�ة تمنع�ه ع�ىل
أراضيھا.
 - 1819بريطاني�ا تص�در ق�رار يمن�ع بموجبه
تشغيل األطفال.
 - 1853جي�ش اإلمرباطوري�ة الروس�ية يغ�زو
الدول�ةالعثماني�ةمعلن�ابداي�ةح�ربالق�رم.
 - 1917اليون�ان تعل�ن الح�رب عىل إس�بانيا يف
الحرب العاملية األوىل.
 - 1940الزعيم النازي أدولف ھتلر يصدر أوامره
لقادته العس�كريني بوضع الخطط لغزو الجزر
الربيطانية.
 - 1964الرئي�س األمريك�ي ليندون جونس�ون
يوق�ع ع�ىل قانوني الحق�وق املدني�ة والحقوق
السياس�ية ،ويعترب قانون الحق�وق املدنية أحد
أھم القوانني يف تاريخ الواليات املتحدة وبخاصه
بالنس�بة لنضال الزنوج من أج�ل الحصول عىل
حقوقھم كاملة كمواطنني يف الدولة األمريكي�ة.
 - 1966فرنسا تجري أول تجربة نووية رسمية
لھ�اوذل�كبتفج�ريقنبل�ةيفاملحي�طالھ�ادي.
 - 1976اع�الن الوح�دة ب�ني فيتنام الش�مالية
وفيتنام الجنوبية املنفصلتني منذ  1954وإعالن
قيام جمھورية فيتنام االشرتاكية.
 - 1979عقد أول اجتماع للجنة القدس يف مدينة
فاس املغربية.
 - 1990تزاح�م داخ�ل نف�ق املعيص�م بإح�دى
مناس�ك الح�ج ي�ؤدي إىل انھياره ووف�اة 1426
حاج.
 - 1992تعيني عيل كايف رئيسا للجزائر وذلك بعد
اغتيال محمد بوضياف.
 - 1994مقت�ل الع�ب املنتخ�ب الكوملب�ي لكرة
القدم اندريس اسكوبار بعد إطالق  12رصاصة
عىل جس�ده من قبل املافيا الكولومبية يف مدينة

أصح�اب ب�رج الرسطان حظ�ك للي�وم مهنياً:ال
تته�ور بقرارات�ك اليوم وفكر بش�كل منطقي أكثر
تج�اه بعض األم�ور عاطفياً:عليك أن تراعي مش�اعر
الحبيب أكثر أمام اآلخرين وبترصفاتك

األسد

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:تجد اليوم الكثري
م�ن الحلول ملش�اكل عالق�ة بالعمل كن�ت تعاني منها
عاطفياً:تتقرب من الحبيب أكثر خالل هذه الفرتة وتكتشف
الكثري من األمور املشرتكه التى تجمعك معه

العذراء

أصح�اب ب�رج الع�ذراء حظ�ك للي�وم مهنياً:أمورك يف
العم�ل تتغري نح�و األفضل وأوضاعك املالية يف تحس�ن
عاطفياً:واج�ه مش�اعرك وال تتهرب منه�ا وأخرب الحبيب
بحبك

حدث يف
مثل هذا
اليوم

الميزان
أصح�اب ب�رج امليزان حظ�ك للي�وم مهنياً:أم�ر طارئ
يح�دث يف العمل الي�وم تضطر من خالل�ه اىل الغاء الكثري
من املواعيد عاطفياً:س�وء تفاهم يحدث اليوم يجعلك تنفعل
عىل الحبيب

العقرب
أصح�اب برج العقرب حظ�ك للي�وم مهنياً:لديك الكثري
م�ن العزيمة والحماس اليوم مم�ا يدفعك اىل االقبال عىل
األعمال عاطفياً:ال تضيع وقتك يف عالقة لن تنجح

القوس

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً:تتأخر اليوم
ع�ن تنفي�ذ مهام�ك يف العمل بس�بب بعض املش�اكل
التقنية عاطفياً:انش�غال الحبيب هذه الفرتة ال يعني أنه
ال يحبك عليك أن تقدر ظروفه

الجدي

أصحاب ب�رج الجدي حظ�ك لليوم مهني�اً:ال تثري
املش�اكل مع زمالء العمل بس�بب تدخالتك الكثرية
عاطفياً:ك�ن هادئا ً يف نقاش�ك مع الحبي�ب وال داعي
لإلنفعال

الدلو

أصحاب برج الدلو حظك لليوم مهنياً:تأتيك اليوم الكثري
من الع�روض للحصول عىل عمل أفضل فك�ر جيدا ً قبل
أن تقرر عاطفياً:عليك أن تس�اند الحبيب خالل هذه الفرتة
فهو يف أمس الحاجة لك

الحوت

أصحاب ب�رج الح�وت حظ�ك للي�وم مهنياً:ترتك
انطب�اع جي�دا ً لدى رؤس�ائك بالعمل اليوم بس�بب
حس�ن ترصفك عاطفي�اً:ال تج�ادل الحبي�ب يف أمور
وتفاصيل تزعجه

هـــــــل تعلم
هل تعلم أن نهر العايص يف لبنان سمي بهذا اإلسم ألنه يجري
من الجنوب إىل الشمال بعكس معظم األنهر .
ه�ل تعلم أن البحر األحمر س�مي بهذا االس�م نظ�را َ لوجود
أعش�اب وطحال�ب ملون�ة بل�ون أحم�ر تطفو عىل س�طح
مياهه.
هل تعلم أن الجبال هي املسئولة عن حفظ توازن األرض .
ه�ل تعلم أن الصومال هي الدول�ة العربية الوحيدة التي يمر
بها خط االستواء .
ه�ل تعلم ان الذي أطل�ق عىل املحيط الهادي هذا االس�م هو
ماجالن .
هل تعلم أن األنثى مفضلة
عىل الذكر يف اآلية املباركة..
ولي�س الذك�ر كاألنث�ى..
وذلك بس�بب قواع�د اللغة
العربية..رغ�م أنن�ا تربين�ا
عىل العكس .
أكل ع�دد زوج�ي م�ن التمر
يتح�ول س�كريات لذل�ك
أوصان�ا الرس�ول ص�ىل الله
عليه وس�لم أكل ع�دد فردي
م�ن التم�ر لكي يتح�ول إىل
كربوهيدرات .
ه�ل تعل�م أن صي�د الفرئان
ممنوع ىف مدينة أوهايو إال برتخيص .
هل تعلم أنه من بني كل بليونني ش�خص هناك شخص واحد
فقط يمكن أن يعمر إىل  116سنة أو أكثر .
ه�ل تع�رف أن الحمار ه�و الكائن الوحيد الق�ادر عيل رؤية
حوافره األربعة بإستمرار وىف وقت واحد وذلك بسبب وضعية
عيناه .
ه�ل تعل�م أن الزرافة ال تن�ام يوميا ً غ�ري  9دقائق فقط عىل
ثالثة مراحل ،أى كل مرحلة بمعدل  3دقائق فقط .

مدلني يف كولومبيا وذلك بعد تسجيل ھدفا خطئا
ضد مرماه مما تسبب بخروج منتخبه من كأس
العالم لكرة القدم  1994يف الواليات املتحدة.
 - 2000اختي�ار فيس�ينتي فوك�س رئيس�ا
للمكس�يك ،ليك�ون أول مكس�يكي يعت�يل ھ�ذا
املنص�ب من ح�زب مع�ارض منذ أكث�ر من 70
سنة.
 - 2002س�تيف فوس�يت يصب�ح أول من يقوم
بالدوران حول األرض دون توقف لوحده بمنطاد
ھوائي.
 - 2003اختيار مدينة فانكوفر الكندية إلحتضان
فعاليات األلعاب األوملبية الش�توية لسنة 2010
وذلك يف اجتماع عقد بمدينة براغ.
 � 2004منتدى اآلس�يان اإلقليمي يقبل انضمام
باكس�تان ،لتك�ون بذل�ك الدول�ة رق�م  24يف
املنتدى.
 - 2009ملك األردن عبد الله الثاني بن الحس�ني
يعني نجله األكرب األمري الحسني وليا للعھد وذلك
بعد خمس س�نوات م�ن عزله ألخي�ه حمزة بن
الحسني من والية العھد.
 - 2014مس�توطنون إرسائيلي�ون يخطف�ون
ويقتل�ون الطف�ل محم�د أب�و خض�ري من حي
شعفاط بالقدس.
 - 2017منتخب أملاني�ا لكرة القدم يفوز بكأس
الق�ارات للم�رة األوىل يف تاريخ�ه بع�د ف�وزه يف
النھائي  1-0عىل منتخب تشييل.
 - 2018العث�ور ع�ىل اثنا عر فت�ا ومدربھم يف
كھ�ف ثام لوان�غ يف تايلندا ،بعد تس�عة أيام من
اعتبارھ�م مفقودي�ن ،وانط�الق عملي�ة إنق�اذ
موسعة لھم دامت  8أيام.
 - 2019كسوف كيل للشمس يف منطقة جنوب
املحي�ط الھ�ادي ،اس�تمر مل�دة  4دقائق و32
ثانية.

أفقي
1جدباء ال خ�رة فيها وال ماء
 oينتس�ب إليه س�كان فلسطني
والشام
2ظاه�رة طبيعي�ة تح�دث
لالجس�ام خارج نط�اق جاذبية
األرض (كلمتان)
3ق�در قلي�ل (كلمتان)  oحس�م
األمر وقطعه (معكوسة)
4وس�ائل مواصالت ونقل  oعدم
القدرة عىل النوم
5ابناء فالن (معكوس�ة)  oيضع
نظاما يتبعه اآلخرون فيما بعد
6بح�ر عظيم  oمتعط�ر بالعطر
والطيب (معكوسة)
7من شهور السنة امليالدية
8حرف جر  oرشاء السلع من بلد
آخر بغرض التجارة
9نظ�ام اقتص�ادي عاملي س�ائد
اليوم
10الس�م األول لرئي�س أمريك�ي
اسمه الثاني كارتر oالتعرف عىل
الروائح بالنف

غزل عراقي
غزل عراقي
ترة كلمة احبك سهلة تنكال
ومو كلمن حجاها هوة يعنيها
اكو يكلك حبيبي بسياق الكالم
وأكو يكلك ياعمري بعربة يحجيها
اليغرك اليحجي بغزل وياك
اكو بيك يتغزل غاية اله بيها
اليوجع كلبك اميش عنه وروح
وايد التمسح دموعك ال تعاديها

قصة وعربة

سودوكـــو

القدر املكتوب
يحك�ى أن�ه يف زمن م�ن األزمان
وضع الله رس قدر أهل قرية مع
رجل صالح فيها ليكرمه ويجعله
عزي�زا ً بينهم  ،فجاء ش�اب يبلغ
من العم�ر  20عاما ً وس�أله عن
قدره فقال ل�ه الرجل الصالح ”:
ستحكم هذه القرية  ،وستنطلق
بعدها لتحكم البالد كلها”.
فرح الشاب بهذا وقرر أن يتوقف
عن العمل  ..فمستقبله مضمون
حاكما ً للبالد فلماذا التعب إذن؟
سقط حاكم املس�تقبل يف بحور
الله�و وال�رب حت�ى س�اعات
الصب�اح كل ي�وم  ...وه�و يعود
ملنزل�ه وتق�ول ل�ه أم�ه  “ :ماذا
تفعل يا بني بنفسك؟”..
فيجيبه�ا  “ :أري�د أن ألع�ب
وأستمتع قبل أن تأتي مسؤوليات
الحاك�م يل يف املس�تقبل فال أجد

وقتا ً لهذا”.
مرت الس�نوات  ...ودخل الشاب
يف س�ن األربعني وهو مدمن عىل
الرب واللع�ب واللهو وال يتقن
صنع�ة  ...أصابه املرض وارتمى
يف الفراش فعل�م أن موته اقرتب
فطلب أن يأتوا له بالرجل الصالح
الذي يخرب الناس قدرهم.

فج�اء الرج�ل الصال�ح ونظ�ر
للش�اب بح�زن  ..فق�ال ل�ه “ :
ليشفيك الله”..
فق�ال ل�ه املري�ض  “ :أنت رجل
كاذب محت�ال  ،لم أصبح حاكما ً
للبالد”.فأجاب�ه الصال�ح “ :
ً
فع�ال أن تصبح
لقد كان ق�درك
حاكم�ا ً للبالد  ،لك�ن القدر ليس

رأيس
1نب�ات ي�رب كمه�دئ لألعص�اب
ومسكن للمغص والسعال  oطبيخ
2م�ن مش�تقات البرتول  oمن اس�ماء
الرمح (جمع)
3رج�ل م�ن ع�رب البادي�ة  oأح�س
(معكوسة)
4االس�م الثان�ي ملمث�ل م�رصي طويل
(االس�م األول احم�د) oوالي�ة أمريكية
جنوبية رشقية
5قاع�دة يرتكز عليه�ا كل بناء  oقالدة
تعطى مكافأة لعمل عظيم
6لون بني االس�وداد واالحمرار وصفت
به�ا الخيل قديما oطراز من الس�يارات
الربيطانية
7أئر الض�وء فيما يحيط بنا  oخمس�ة
حروف متشابهة
8ق�ل وندر  oاألص�ل العربي م�ن كلمة
Story
9شبكة املعلومات الدولية
10ح�رة قارص�ة مزعج�ة تعيش يف
الشقوق  oشجاع يتقدم القوم

هدية وينته�ي األمر  ...إن القدر
يحتاج لعم�ل ويحتاج لجهد كي
يتحق�ق فالله تعاىل وضع نتيجة
ل�كل عم�ل وأن�ت لو اس�تمريت
بجهدك وإخالص لقريتك بعملك
النزيه لكنت حاكما ً لها ولطالبت
الق�رى املج�اورة ب�ك أن تديرها
بس�بب أخالق�ك لكن�ك تخلي�ت
عنها فتغري قدرك”.الحكمة  :إن
املتحججني عىل فشلهم بالقدر ال
يدرك�ون معنى قوله تعاىل  “ :إ ِ َّن
ريوا ْ
ري مَ ا ِب َقو ٍْم َح َّتى ُي َغ رِّ ُ
اللَّ َه الَ ُي َغ رِّ ُ
َ ُ
�همْ”...إن القدر نتيجة
مَ ا ِبأنف ِس ِ
ألعمالنا فالله تعاىل وضع نتيجة
ل�كل عم�ل  ..ونحن م�ن نختار
العمل فتكون النتيجة املقدرة من
الله تع�اىل  ،فمن يفعل الصحيح
ً
يجد ق�درا ً
جمي�ال صحيحا ً ومن
يفعل الخطأ يجد قدرا ً يعاقبه.

وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مرب�ع م�ن املربعات التس�عة
الصغرية ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

اختبارات شخصية

ما هو تصنيف عالقتك بزوجك؟
من الطبيع�ي أن ّ
تفكر املرأة إذا ما كانت
عالقته�ا بزوجه�ا جيّ�دة أو ممت�ازة أو
حتىّ ،
رائعة أو س�يّئة ّ
ألنه�ا تخاف ممّا
يخبّئه املستقبل لها و قد تفعل املستحيل
ّ
تطمنئ إىل
لتع�رف إن كان من املمكن أن
نفسها مع زوجها أم يجدر بها أن تخاف
اىل ح ّد م�ا جراء ما يحص�ل معه ومعها
يف الحبّ ّ
.إن بعض اإلشارات قد تثبت لها
ذل�ك ،فإن كنت حائ�رة و أردت أن تعريف
ما ه�و تصنيف عالقتك بزوجك ،فأجري
هذا االختبار و ستعرفني النتيجة.
 .1هل أنت و زوجك متحابّان أم تزوّجتما
بمساعدة طرف ثالث؟
 نعم تعشقان بعضكما تحبّان بعضكما أو تعوّدتما عىل األمر تعارفتم�ا عرب طرف ثالث و الش�عوربينكما تف ّهم أكثر منه حبّا ً
 .2من أنت بالنسبة للحبيب؟
ش�خص يحبّه و يسمع كالمه يف
 أكثرٍ
الدنيا
 صديقته و حبيبته زوجته ليس إال .3كيف هي شخصية زوجك؟
 لطيف و وسيم و رائع -كريم و غيور

عصبي و ال يتقبّل كالم أحد
ّ
 .4اىل من تصغني يف الحبّ ؟
 اىل زوجك اىل أهلك اىل أصدقائك .5هل يمكنك أن تعريف بس�هولة إن كان
زوجك حزيناً؟
 نعم أكيد أحيانا ًكال أبدا ً
 ّ .6ما الذي يخيفك يف الحبّ ؟

 أن تفقدي الحبيب أن يكتش�ف اآلخرون سبب خالفك معزوجك
 أن يطلّقك .7ه�ل تخرج�ني م�ع الحبي�ب أو اقلّه
ّ
تخططان لبعض املشاريع املصريية؟
ً
 نعم دائما فأنتما تحبّان ذلك أحيانا ًكال أبدا ً
 ّ .8هل أنت سعيدة يف زواجك؟
 -نعم كثريا ً

 قليالً اىل ح ّد ما ّكال أبدا ً لست مرسورة
 .9من أنت يف الحبّ ؟
 شخصية رومانسية جدا ً شخصية عادية كمثل ّكل الناس
 ش�خصية باردة جدا ً ال تعرفني كيفيةالتعبري عن الحبّ
 .10ه�ل تختلف�ان يف األم�ور البديهي�ة
كثرياً؟
 ّكال بل عىل العكس
 بعض اليشءّ
فأقل التفاصيل تغضبك
 نعم كثرياً، .11ه�ل تحاول�ني لف�ت انتب�اه زوجك
ببعض الهدايا يف الحبّ ؟
 نعم دائما ً يف املناسبات فقطكال أبدا ً
 ّّ
تفضلني أوالدك عىل زوجك؟
 .12هل
 ّكال ،فكلهم متساوون لديك
 يف بع�ض األحي�ان و م�ن دون أنتشعري
 ّكال أبداً ،بل عىل العكس
 .13من هو زوجك بالنسبة إليك؟
 حبّ حياتك -شخص تحبّينه

 شخص تعيشني معه .14أيمكن�ك العي�ش م�ن دون الحبيب
لبعض الوقت؟
كال أبدا ً
 ّ إذا اضط�ررت اىل القيام بذلك يف بعضاألحيان
ّ
عادي جدا ً بالنسبة إليك
 نعم و األمر .15ه�ل تنس�ني أصدق�اءك م�ن أج�ل
الحبيب؟
 نعم بالتأكيد فهو امله ّم بالنسبة إليك أحيانا ً إن لزمت الحاجة ّكال أب�دا ً ف�إذا خ�رست أصدق�اءك ال
امليض قدما ً
ّ
تستطيعني
إذا كانت إجاباتك كلّها أو بمعظمها تقع
يف الخان�ة األوىل إذا ً أنت يف عالقة ممتازة
ّ
تطمئني جدا ً.
مع الحبيب و بإمكانك أن
إذا كانت إجاباتك كلّها أو بمعظمها تقع
يف الخانة الثاني�ة إذا ً أنت يف عالقة جيّدة
مع الحبي�ب و ّ
لكن بعض األمور تحصل
ّ
تتوقعني.
أغرب ممّا
ّ
إذا كانت إجاباتك كلها أو بمعظمها تقع
يف الخانة الثالثة إذا ً أنت يف عالقة س�يئة
م�ع الحبيب و ربّما علي�ك فعل ّ
أي يشء
حيال األمر كي ال تت�أ ّزم األحوال بينكما
أكثر.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

علماء يبتكرون قفازًا يترجم لغة
اإلشارة إلى كام منطوق في ثوان
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قريباً من بغداد ..معرض عالمي للصور الفوتغرافية
أعلن�ت دائ�رة الفن�ون العام�ة يف وزارة
الثقاف�ة ع�ن ق�رب إقامة مع�رض عاملي
للصور الفوتغرافية الكرتونيا ً.
وقال املدير الع�ام لدائرة الفنون عيل عويد
العب�ادي إن «الدائ�رة اخذت ع�ى عاتقها
التواصل مع الزمالء املصورين لتنظيم هذا
املعرض والذي يأتي يف ظل إجراءات الحجر
الصح�ي بسب�ب فايروس كورون�ا ورغبة
الستم�رار ديمومة ه�ذا التواص�ل مع كل
الفنانني يف داخل وخارج العراق».
وأض�اف العب�ادي «نأم�ل م�ن املصورين
أن تك�ون مشاركته�م بأجم�ل الص�ور
الفوتوغرافي�ة والت�ي تظه�ر إبداعاته�م
ومدى التعامل مع لغة الضوء كما يتناسب
وجم�ال املشاه�د مل�دن الع�راق برتاثه�ا
وحضارته�ا وثقافتها وفنه�ا» ،مشريا ً اىل
أن «الدائ�رة ستعتم�د يف تقيي�م االعم�ال
ع�ى لجنة مختصة برئاس�ة سمري مزيان
وعضوية صباح عرار وطارق العساف».
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منمنمات
ولف�ت العبادي اىل أن «املع�رض الذي يقام
تح�ت عنوان (الع�راق يجمعن�ا) تم وضع
رشوط ع�دة للمشاركة فيه منها أن تكون
الص�ورة حرصي�ة مراع�اة ال�ذوق العام،
والعادات والتقالي�د االجتماعية بتفاصيل

الص�ورة ،ويج�ب أال تحت�وي الصورة عى
م�ا يدع�و للطائفي�ة او العنرصي�ة وال
تكون مركبة او معدل�ة» ،داعيا ً املصورين
العراقيني اىل «املشاركة يف معرضها العاملي
للصورة الفوتوغرافية الكرتونيا ً».

مهرجانات بعلبك تقدم الحفل الموسيقي الضخم «صوت الصمود»
ابتك�ر العلماء قف�ا ًزا يرتجم لغة
ثوان
اإلش�ارة إىل كالم ىف غضون
ٍ
م�ن خالل تطبيق الهاتف الذكى،
إذ يرس�ل القف�از ع�اىل التقني�ة
إش�ارات إلكرتوني�ة ناتج�ة عن
حرك�ات األصاب�ع املختلف�ة إىل
لوحة الدوائر ،والتى يتم إرسالها
بع�د ذل�ك السلك ًي�ا إىل الهات�ف،
ليقوم التطبيق برتجمة الرسائل
م�ن الحركات من ناحي�ةً ،
وفقا
ملعي�ار لغ�ة اإلش�ارة األمريكية
( ،)ASLإىل عب�ارات يت�م نطقها
بصوت مؤتمت.
وته�دف التكنولوجي�ا الحاصلة
ع�ى ب�راءة اخ�رتاع إىل تقلي�ل
حاجز اللغة بني األشخاص الذين
يعانون من عوائ�ق ىف السمع أو
النطق وأولئ�ك الذين ال يفهمون
لغة اإلشارة.
املكون�ات املستخدم�ة لصن�ع
الجه�از رخيصة ومرن�ة ومتينة
للغاي�ةً ،
وفقا لفري�ق املهندسني
ىف الوالي�ات املتح�دة ،الذي�ن
يخططون لتسويق التكنولوجيا
إذا ك�ان بإمكانه�م ترسيع وقت

الرتجمة بشكل أكرب.
وتقوم التقني�ة برتحيل الكلمات
املنطوق�ة بمع�دل ح�واىل كلم�ة
واح�دة ىف الثانية ،ولك�ن النظام
األرسع يمك�ن أن يق�رتب م�ن
تكرار رسع�ة املحادثات اللفظية
اليومية ،والتغلب ىف نهاية املطاف
عى حاجز اللغة.
ً
زوج�ا م�ن
يتضم�ن النظ�ام
القفازات امل�زودة بمستشعرات
رقيق�ة قابلة للتم�دد تعمل عى
ط�ول كل م�ن األصاب�ع األربعة
واإلبهام.
تسجل املستشع�رات ،املصنوعة
م�ن خط�وط خي�ط موصل�ة
كهربائ ًي�ا ،حركات اليد ومواضع
األصاب�ع الت�ى تمث�ل األح�رف
واألرق�ام والكلم�ات والعب�ارات
الفردية.
كم�ا أن القفاز ق�ادر عى قراءة
األحرف الفردي�ة ألبجدية ، ASL
باإلضافة إىل إشارات اليد الواحدة
الت�ى تتعل�ق بعب�ارات محددة -
مثل رمز اليد ل� «أحبك» .

عطر جديد يكشف عبير الفضاء

اذا تساءلت�م يوما ً كي�ف هي رائحة
الفض�اء أصب�ح بإمكانك�م اآلن
اكتشافه�ا يف عط�ر جدي�د صمّمه
ستي�ف ب�ريس عال�م كيميائ�ي
ومؤسس رشكة أوميغا إنغريدينتس.
فقد سبق وتعاق�د بريس مع وكالة
ناسا الفضائية عام  2008لتصميم
«رائح�ة الفض�اء» ،وق�د استغرقه
األمر حوايل أربع سنوات وأطلق اآلن
عطرا ً جديدا ً يسمى Eau de Space
إلعادة رائح�ة الفضاء الخارجي إىل
األرض .وق�ال ريتشموند إنه كافح
ً
مضيف�ا:
لرتكي�ب رائح�ة العط�ر،
«يصف رواد الفض�اء الرائحة بأنها
مزي�ج من الب�ارود ورشيح�ة لحم
مشوي�ة والت�وت وبع�ض رشاب
الروم».

فيسبوك تخسر
وزوكربيرغ يتراجع
بقائمة أغنياء العالم
انخفض�ت أسه�م رشك�ة فيسبوك
بنسب�ة  8.3يف املئ�ة ،وخ�رس مارك
زوكرب�ريغ  7ملي�ارات دوالر بع�د
مقاطعة رشكات إعالنات للموقع.
وهذا االنخفاض ه�و األكرب يف ثالثة
أش�هر ،بعد أن انضمت «يونيليفر»،
واحدة من أكرب رشكات اإلعالنات يف
العالم ،إىل العالمات التجارية األخرى
املقاطع�ة لإلعالن�ات ع�ى الشبك�ة
االجتماعية.
وقىض انخفاض أسعار األسهم عى
 56ملي�ار دوالر من القيمة السوقية
لفيسب�وك وخف�ض ص�ايف ث�روة
زوكرب�ريج إىل  82.3ملي�ار دوالر،
وفقا ملؤرش بلومربغ للمليارديرات.
ونقل ذلك الرئيس التنفيذي لفيسبوك
إىل املركز الرابع ،الذي تجاوزه رئيس
لوي�س فويت�ون برنارد أرن�و ،الذي
أصبح واحد من أغنى ثالثة أشخاص
يف العال�م جنب�ا إىل جنب م�ع جيف
بيزوس وبيل غيتس.
كم�ا أوقف�ت رشك�ة فريي�زون
لالتصاالت ورشكة هرييش اإلعالنات
عى وسائل التواصل االجتماعي بعد
انتق�ادات لفيسبوك لفشله يف ضبط
خط�اب الكراهي�ة والتضليل بشكل
كاف عى املنصة.
ٍ
وقالت رشكة كوكا كوال إنها ستوقف
جمي�ع اإلعالنات املدفوعة األجر عى
جميع منص�ات التواصل االجتماعي
ملدة  30يومً ا عى األقل.
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اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

أحام نجوم الدراما في الزمن
الجميل

محمد رمض�ان ،دنيا سمري غانم ،ي�ارس جالل ،إلهام
ش�اهني وآخ�رونّ ...
كل منهم لديه حل�م درامي ّ
فني
يسع�ى إىل تحقيقه بارتداء ث�وب نجم من نجوم الزمن
الجمي�ل يف عم�ل يرص�د تفاصي�ل حيات�ه .بشخصية
األم�رية دياناّ ،
تمنت دنيا سم�ري غانم أن تحقق حلمها
الدرامي يف عمل فني يرصد قصة حياتها ومعاناتها .أما
ب�رى التي بدأت بالفعل التحض�ريات األوىل ملروعها
الفني ال�ذي تأجّ ل لسنوات طويلة؛ وهو السرية الذاتية
للراحلة «داليدا» ،تحاول حاليا ً الوقوف عى اللمسات
األخرية للم�روع ليكون جاهزا ً للعرض يف أقرب
ّ
تفضل أن تدور أحداث
وق�ت .وقالت برى إنها
العم�ل خالل  15حلقة فق�ط ،لكنها حتى اآلن
لم تستقر عى كاتب السيناريو رغم ترش�يح
مري�م نع�وم للعمل ،حي�ث أب�دت موافقتها
املبدئية لحني إش�عار آخر .أما اللبنانية نور،
فما زالت تحلم بتقديم الشاعرة والكاتبة مي
زي�ادة يف عم�ل درامي قوي يتن�اول سريتها
الذاتي�ة ،لكن تنتظر اإلنت�اج املناسب لتقديم
هذا العمل الضخم بكل تفاصيله .وما زال حلم
امللكة حتشبسوت ه�و الحلم الفني الذي تسعى
إلي�ه إلهام ش�اهني منذ فرتة يف عم�ل درامي ضخم،
حيث كان م�ن املقرر أن يرف عى كتابته وزير اآلثار
الساب�ق زاه�ي حواس ،لك�ن صعوبة إنتاج�ه أجّ لت
تقديمه حتى إش�عار آخر .وتقول إلهام شاهني إن
العمل ضخم وتتمنى تقديم�ه للتباهي بحضارة
والتاري�خ الفرعون�ي وتقديم قص�ة حياة أول
ام�رآة تحكم م�رص .جدير بالذك�ر أن محمد
رمضان أعلن قب�ل أسابيع استعداده لتقديم
ش�خصية الراحل أحمد زكي يف عمل درامي
ضخ�م يحمل اسم «األمرباط�ور» لرمضان
ّ
فسيجسد شخصية
 ،2021أما يارس جالل
خال�د ب�ن الولي�د يف عم�ل درام�ي ضخم
ليخوض به املنافسة الرمضانية بعد اعتذار
عمرو يوسف عن العمل إلرتباطه بمسلسل
«كفاح أحمس» يف رمضان املقبل.

برعاي�ة رئي�س الجمهوري�ة اللبناني�ة
العم�اد ميش�ال ع�ون ،وبمناسب�ة
االحتف�ال بالذكرى املئوي�ة إلعالن دولة
لبنان الكب�ريُ ،تق ّدم لجن�ة «مهرجانات
بعلبك الدولية» وم�ن إنتاجها ،الحفل
املوسيقي الضخم “صوت الصمود”
للمايس�رتو ه�اروت فازليان ،األحد
 5تم�وز الساع�ة التاسع�ة مس�اء
ّ
سيتب�ع
بتوقي�ت لبن�ان .الحف�ل
اإلرش�ادات الوقائي�ة الصارمة من
جائح�ة ف�ريوس ،Covid-19ول�ن
يض�م جمهورا ً ح�ارضاً ،ب�ل سيُبث
مبارشة ع�ى الهواءُ .تنتجه تلفزيونيا ً
ويف إطار خطتها اإلعالمية التي أطلقتها
به�دف الرتوي�ج للسياح�ة الداخلي�ة
قن�اة ال��» ،»LBCIوسيُع�رض ع�ى
املحط�ات التلفزيوني�ة اللبنانية ،منصة
«ش�اهد» العربية ،وسائل إعالم أجنبية،

ومنصات التواص�ل االجتماعي الخاصة
باملهرج�ان .الحف�ل تؤدي�ه األوركسرتا
اللبناني�ة الفلهارموني�ة ،م�ع جوق�ة
الجامع�ة االنطوني�ة ،و جوق�ة جامعة
سي�دة اللويزة ،وجوق�ة الصوت العتيق،
وموسيقي�ني لبناني�ني ش�باب بقي�ادة
املايس�رتو هاروت فازليان ،باإلضافة إىل
مشاركة النجم رفيق عيل أحمد.
حف�ل «،»The Sound of Resilience
ّ
«#عيل_املوسيق�ى» ،سيعك�س
وتح�ت
إيجابي�ة وتضام�ن اللبنانيني يف كل بيت
وح�ي ومنطقة لبناني�ة ،حيث ستصدح
ّ
موسيق�ى الحفل م�ن بي�وت اللبنانيني
الذي�ن سريفعون ص�وت املوسيقى عرب
تلفزيوناته�م ،وسيتفاعل�ون كتابة عى
هاشتاغ الحفل عى تويرت بلغة واحدة...
لغ�ة التضامن والصمود يف وجه األزمات
التي يعيشها الوطن.

ديانا حداد تطالب حكومة لبنان
بالقصاص العادل

طالبت النجم�ة اللبنانية ديانا حداد حكومة بالدها بإعدام ثالثة ش�بان قاموا
باغتصاب وتعذيب طفل سورى ،ىف بلدة سحمر بمنطقة البقاع
الغربى ىف لبنان ،مناش�دة زمالءه�ا الفنانني بضم صوتهم
لصوت الحق واملطالبة بحق الطفل املغتصب.
وكتب�ت ديان�ا ،ع�رب حسابه�ا ع�ى توي�رت« :نطالب
الحكوم�ة اللبناني�ة ىف لبن�ان بإع�دام املجرمني الى
قام�وا بتعذي�ب الطف�ل الس�وري واالعت�داء علي�ه
وتعذيب�ه بطريقة وحشية وتصويره ،وين جمعيات
حقوق الطفل وحقوق اإلنسان؟».
وأضاف�ت ديان�ا« :بناش�د كل الفنان�ني إخوان�ى
بض�م صوتهم لص�وت الحق واملطالب�ة بحق الطفل
املغتصب ..حسبى الله ونعم الوكيل».
وك�ان فيديو ت�م تداول�ه وانتشاره بش�كل كبري عرب
منصات السوش�يال ميديا ،أظهر تعرّض طفل سورى
يبل�غ م�ن العمر  13عام�ا ،لعملية تح�رش واغتصاب
تك�ررت مرات عديدة ،مع تعذيب نفىس وجسدى،
حي�ث تعمد الث�الث ش�باب إىل ربط�ه والتناوب
ع�ى االعت�داء علي�ه بال�رضب والتح�رش
واالغتص�اب ،مش�ريا ً إىل أن ه�ؤالء
الشب�اب م�ن أبن�اء البل�دة،
وجميعهم من الجنسية اللبنانية
.
م�ن جانبه�ا ،ناش�دت وال�دة الطف�ل
الجمعيّات الت�ى تعنى بحقوق الطفل
لتبن�ى حالة طفلها ،كما دعت الدولة
إىل توقيف ّ
كل من تثبت إدانته خاصة
أن سك�ان البل�دة بم�ن فيها من
مسؤول�ني يعل�م ع�ن أفع�ال
ه�ؤالء الشب�اب ،إال أنه�م
يلتزم�ون الصم�ت ألسب�اب
عشائرية.

نفوذ خبتيار البويهي يف
بغداد بالعهد العباسي

طارق حرب

عز الدولة البويهي هو ابو منصور بختيار االبن االكرب للسلطان البويهي
معز الدولة الذي كان صاحب النفوذ ببغداد منذ دخوله بغداد عام 334ه�
سنة 945م والذي تويف عام  356ه� ،حيث تسلم ابنه السلطة حال وفاة
ابي�ه واستمر يف السلطة حتى ع�ام  367ه� ،حيث قتله ابن عمه عضد
الدول�ة ،وذلك يعن�ي انه صاحب النفوذ والسلطة ببغ�داد مدة تزيد عى
الع�ر سنوات زمن الخليفتني العباسيني املطيع والطائع ،حيث اصبح
الح�ل واالبرام ببغداد له ،وللخليفة العبايس السلطة الشكلية ،وكان عز
الدول�ة أول امراء بني بويه ضعفا ً واهماالً يف االدارة وش�ؤون السياسة
والتدب�ري ،ولقد بقى بختيار عز الدوله امريا ً لألمراء ببغداد ملدة تزيد عى
عر سنوات ،ولم يكن يملك املؤهالت الالزمة للشخصية الحاكمة ،وكان
فشل�ه كارثيا ً والذي ك�ان بسبب ادمانه عى التمت�ع بامللذات واعتماده
ع�ى املقربني والوزراء من ذوي املصالح الخاصة إلدارة الدولةن فكانت
االزمات املالية حادة باستم�رار ومحاولته حلها لم تكن أكثر من خيبة
له ومؤمرات بالطه التي طاملا شارك فيها بنفسه فيها تضاف اىل اعماله
السيئ�ة ،ففي اثناء فرتة نفوذه عانى اهل بغداد واالماكن االخرى بشدة
م�ن خيانة الوزراء وموظفي البالط وجباة الرضائب .أما االربعة الكبار
يف فرتة نفوذه وهم الوزراء البويهيون أبو الفضل وابو الفرج وابن بقيه
وحاجب�ه البويهي أب�ا قره ،فأنهم ل�م يجلبوا سوى الس�وء عليه وعى
السك�ان ولم يقدم�وا اي حلول للمش�اكل التي كان من ال�الزم عليهم
معالجتها ،وخاصة الش�أن املايل ،وعى الرغم من ان الوزير البويهي أبا
الفض�ل قد أظهر كفاءة يف بعض االوق�ات ،إال انه كان مكشوف االيدي
بسب اجواء املنافس�ة والتآمر السائدة آن�ذاك ..وكانت سياسة بختيار
املالية تواجه صعوبات فلقد عجز عن تلبية حاجات الجيش ولم يتفاهم
م�ع قادت�ه ،وهذا اثار غض�ب القائ�د العسكري سبكتك�ني ،ولكن من
الناحي�ة البدنية ،فق�د كان قويا ً اىل حد كبري حتى قيل عنه انه اذا مسك
بق�رون الثور فأن�ه يرميها ،لكن يف صفاته كان ضعيف�ا ً ومبتذالً ،وهو
ابتدأ سلطته بع�د وفاة والده بتأكيد منصبه ،حيث قام بتوزيع اكرامية
لق�ادة الجند ،ويف االحتف�ال بمناسبة تسنمه السلطة ق�رر التوصل اىل
سالم مع اعداء والده سواء مع عمران ابن شاهني يف االهواز ،او مع ابي
تغل�ب الحمداني يف املوصل ،وكان وال�ده قبل وفاته قد اوصاه بالتعاون
م�ع قائد الحيش الرتكي سبكتك�ني ،وابقاء ابو الفض�ل وابو الفرح يف
منصبيهم�ا ،ولكن�ه اهمل وصية وال�ده واهمل تقالي�د العمل يف الدولة
واالدارة ،مفضالً تخصيص وقته للرياضة واملتعة ،ورشب النبيذ وقضاء
أغلب وقته م�ع املغنني واصحاب املوسيقى واله�زل ،لذلك اصبح تحت
تأث�ري بطانته بصورة تامة ،وابرزهم ش�ريزاد بن رسخاب وهو حاجبه
للمراس�الت مع ب�الد فارس ،وك�ان يتبع نصائحه التي دمرت ش�ؤون
الدول�ة .أما بالنسبة لسياسته تجاه الديامل�ة واالتراك فقد اختلفت عما
أوصاه اب�وه ،فقد فشل يف التفاه�م مع الدياملة واالت�راك ،وعندما دفع
جزءا من الرات�ب للدياملة قام االتراك بالتمرد علي�ه مطالبني بالرواتب،
وك�ان البن عم�ه عضد الدولة ،حاكم فارس ،ال�دور االساس يف نهايته،
فق�د استعان بختيار به اول االمر يف القضاء عى تمردات حصلت ضده،
وهذا ما جعل عضد الدولة يطمع يف حكم بغداد ،باالضافة اىل ما يحكمه
تطلعات�ه نحو بغ�داد ،بعد ان
م�ن ارض فارس ،واش�تدت
الذي ه�و ع�م بختيار
تويف وال�ده ركن الدولة
ف�أن اول معرك�ة
مع�ز الدول�ة ،لذل�ك
ام�ري ام�راء
حصلت ب�ني بختيار
عض�د الدولة
بغ�داد واب�ن عمه
فيه�ا النرص
يف االه�واز ك�ان
وا لهز يم�ة
اىل عض�د الدولة
و ه�ر و ب
اىل ع�ز الدول�ة،
اىل واسط،
بختيار ووزيره
ذلك بختيار
وخ�رس بع�د
البرصة.
ين�ة
مد

سالفة معمار تعود بشغف إلى «حارة القبة»
بع�د أن غ�ادرت لبن�ان والتزم�ت الصم�ت تجاه
مروعها املقبل ،يبدو أن املخرجة رش�ا رشبتجي
ق�ررت اإلفص�اح ع�ن نج�وم مسلسله�ا الجديد
«حارة القبة» ،عى أن تبدأ بتصويره منتصف آب/
أغسطس املقبل.
املسلس�ل الذي ي�روي قص�ة يُقال إنه�ا مختلفة
عن مجموع مسلس�الت البيئة الشامية ،سيجمع
سالف�ة معم�ار إىل جان�ب عباس الن�وري وفادي

صبيح وهؤالء نجوم سوريا يف الدراما التلفزيونية،
وسيُعرف بالتايل املزيد من العاملني يف هذا املسلسل
الذي اختارت رشبتجي أن يكون مصوّرا ً يف سوريا
ع�ى عك�س معظ�م املسلس�الت الت�ي ّ
نفذتها يف
السنوات األخرية وكانت موجودة يف بريوت ،لكنها
الي�وم تحاول الع�ودة من خالل البواب�ة السورية
يف عمل ّ
يع�ول عليه جميع م�ن سيشارك ضمنه،
ويفتح الباب مجددا ً أمام الدراما السوريةً ،
آملة يف

تغريدات

د .احسان الشمري

عبدالمجيد عبداهلل

املنافذ (غري الرمسية) هي الثقب األسود للفساد..
النفط والســاح واألموال واملخدرات والبضائع غري
الرمسية وكل ما تتوقعون...
إغاقهــا سيســتفز دول ومافيات وجهــات وزعامات
وسيهز العملية السياسية.
هل تعرف ماهي الوقاحه ؟
هي أن تبتسم بوجهي وقد أكلت
من حلمي حتى ّ
جف لسانك .
وهل تعرف ماهو اإلحرتام ؟
هو أن أبتسم بوجهك وأنا أعلم ذلك..

أن تلق�ى تألّقها الذي ُ
افتقد لحوايل عقد من
الزمن بسبب األحداث األمنية.
سالف�ة معم�ار تستع�د لل�دور بشغ�ف،
خصوصا ً أنها لم ت�ؤ ّدي مثل هذه األدوار
م�ن قب�ل يف مسلس�ل «الحري�م» الذي
ُع�رض ج�زء آخر من�ه عى الشاش�ة
ضم�ن موس�م درامي خ�اص كل عام
خالل شهر رمضان.

تامر حسني يقدم أغنيتين
في ألبومه بين
الرومانسي
والصعيدي

يق�دم النجم تامر حسن�ي ،أغنيتن
جديدت�ني ىف ألبوم�ه الجدي�د م�ن
توزي�ع املوزي�ع املوسيق�ي توم�ا،
األويل تحمل اس�م «الى يجاور
السعي�د» وييغنه�ا تام�ر
باللهج�ة الصعيدي�ة ،م�ن
كلمات صاب�ر كمال ،وألحان
رشي�ف ب�در ،والثاني�ة ل�م
يستق�ر عيل االسم حتي األن،
ولكن تحم�ل طابع رومانيس،
وه�ي م�ن كلم�ات محم�د
محس�ن ،وألح�ان محمد
رساج.
وتع�اون تام�ر
حسنى سابقا ً
م�ع امل�وزع
توما ىف أغنية
«ي�ا عيون»
كلمات أحمد
ا ملا لك�ي ،
و أ لح�ا ن

رشي�ف ب�در والت�ى غناه�ا تام�ر
حسنى ضمن أغانى ألبومه «عمرى
ابت�دا الذى طرح�ه ىف األسواق عام
.2016
وىف سياق آخر يستعد تامر حسنى
وفريق عم�ل فيلم�ه الجديد «مش
أن�ا» الستكم�ال تصوي�ر املشاهد
املتبقية من العم�ل األيام املقبلة ىف
ع�دد من مناط�ق القاه�رة ،والذى
يش�ارك ىف بطولت�ه ح�ال ش�يحة
وماج�د الكدوان�ى وسوس�ن ب�در
وعدد آخر من الفنانني ومن إخراج
سارة وفيق.
يذك�ر أن آخ�ر أعمال النج�م تامر
حسن�ى حالي�ا فيل�م «الفل�وس»،
وال�ذى حق�ق إي�رادات مرتفع�ة
بم�رص ودول الخلي�ج ىف ظ�ل
موس�م سينمائ�ى ضعي�ف وه�و
الكريسماس ،حيث انطلق الفيلم ىف
دور الع�رض املرصية والعربية يوم
 25من ديسمرب املاىض.

