الرافدين يعلن اكتمال صرف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
رواتب املوظفني لشهر متوز
مؤيد الالمي

12
صفحة

بغداد /الزوراء:

اعلن مرصف الرافدين اكمال اجراءات رصف رواتب
اغلب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة لشهر
تموز.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :انه “تم توزيع املستحقات
املالية ألغلب موظفي دوائر الدولة واملوطنة رواتبهم
عى مرصفنا عن طريق أدوات الدفع اإللكرتوني”.
واشار البيان اىل أن “مالكات اإلدارة العامة وفروعها
استنفرت جهودها يف االرساع بانجاز رصف
الرواتب الكرتونيا والذين تواجدوا يف أماكن عملهم،
وحرصا من املرصف عى رصف املستحقات املالية
ملستحقيها ،ومن اي مكان يتواجدون فيه”.

العراق حيتل املرتبة  38بأكرب
احتياطي للذهب يف العامل
بغداد /الزوراء:
اعلن املجلس العاملي للذهب أن اكثر من  35الف طن من الذهب حيازة العالم لها ،مبينا ً
أن العراق يحتل املرتبة  38عامليا ً بأكرب احتياطي للذهب .وقال املجلس يف تقرير له،
واطلعت عليه «الزوراء» :إن «حيازة العالم من الذهب كاحتياطيات لهذه الدول بلغت
 35ألفا و 17طناً» ،مشريا ً إىل ارتفاع هذه االحتياطيات عن عام  2019والتي بلغت
فيها  34ألفا و 300طن».وأضاف أن «الواليات املتحدة احتلت املرتبة االوىل يف حيازتها
كاحتياطي للذهب وبواقع  8االف و 133طنا ،تليها املانيا باملرتبة الثانية وباحتياطي
يبلغ  3آالف و 363طنا ،ومن ثم تأتي ايطاليا باملرتبة الثالثة وباحتياطي يبلغ الفني
و 450طنا».واضاف أن «العراق احتل املرتبة  38بأكرب احتياطي للذهب بالعالم
وبمقدار يبلغ  96.3طنا وهي تعادل  %8من احتياطاته من باقي العمالت االخرى ،فيما
احتل املرتبة الخامسة عربيا بعد كل من السعودية والجزائر ولبنان وليبيا».
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بريوت تتحول اىل ركام  ..وضحايا املرفأ ترتفع إىل  135قتيال و 5000جريح

جملس الوزراء اللبناني يعلن حالة الطوارئ ووضع كل املسؤولني املعنيني باالنفجار قيد اإلقامة اجلربية
ب�ريوت/متابع�ةال�زوراء:
قرر مجلس الوزراء اللبناني إعالن
حال�ة الط�وارئ يف ب�ريوت مل�دة
أس�بوعني ،عى أث�ر االنفجار الذي
هز العاصمة اللبنانية ،أمس االول،
يف مرفأ ب�ريوت ،فيم�ا ارتفع عدد
قتى انفجار مرف�أ بريوت إىل 135
قتيال و 5000جريح.
وترأس ،حس�ان دياب ،أول جلسة
ملجل�س ال�وزراء اللبنان�ي بع�د
االنفج�ار ال�ذي تس�بب يف وف�اة
وإصاب�ة العرشات.وق�ال دياب يف
مستهل الجلس�ة“ :الصدمة كبرية
ج�داً ...مل�ف التحقي�ق أولوية”.
الفت�ا إىل أن “نتائج�ه يج�ب أن
تك�ون رسيع�ة لتكثي�ف عمليات
انتش�ال الضحاي�ا والبح�ث ع�ن
املفقودي�ن ومعالج�ة الجرح�ى
وتأم�ني م�أوى مؤق�ت ألصح�اب
املن�ازل املترضرة وإط�الق عملية
رسيع�ة ملس�ح األرضار ورصف
مساعدات عاجلة إلصالح األرضار
وتأمني مس�اعدات عاجلة لرتميم
املن�ازل واملكاتب”.وارتف�ع ع�دد

قتى انفجار مرف�أ بريوت إىل 135
قتيال و 5000جري�ح ،فيما أفادت
مص�ادر وزاري�ة ،ب�أن الحكوم�ة

اللبناني�ة وافقت عى وضع جميع
املسؤولني باملوانئ الذين يرشفون
ع�ى التخزين والحراس�ة منذ عام

 2014قيد االعتقال املنزيل.املصادر
أكدت أن الجيش اللبناني سيرشف
عى االعتق�ال املنزيل لح�ني تحديد

العراق يقدم املساعدات اىل لبنان

املس�ؤولني ع�ن االنفجار.وقال�ت
وزيرة اإلع�الم ،من�ال عبدالصمد،
خالل تالوة مقررات مجلس الوزراء
إثر اجتماع اس�تثنائي“ :يطلب من
الس�لطة العس�كرية العليا فرض
اإلقام�ة الجربية ع�ى كل من أدار
ش�ؤون تخزي�ن م�ادة األموني�وم
وحراس�تها ومحّ �ص ملفاتها ،أيا ً
كان” من�ذ وصولها إىل بريوت عام
 2014حتى تاري�خ االنفجار.يأتي
ذلك فيم�ا أعلنت الداخلية اللبنانية
أن التحقي�ق بانفج�ار املرف�أ
سيس�تغرق  5أيام ،وأن املس�ؤول
سيحاس�ب.من جانب�ه ،كش�ف
محاف�ظ ب�ريوت ،م�روان عب�ود،
ع�ن أن أرضار االنفج�ار طال�ت
نحو نص�ف العاصم�ة ،منوها اىل
أن قراب�ة  300ألف ش�خص باتوا
مرشدين.ونقل�ت وكالة “س�كاي
ني�وز” ع�ن عبود قول�ه ،إن “نحو
 300ألف شخص باتوا مرشدين يف
العاصمة اللبنانية بعد االنفجار”.
وأكد أن “الرضر الناتج عن انفجار
املرفأ طال نحو نصف العاصمة”.

خرباء عراقيون يرمسون مالمح اسعار النفط يف االسواق العاملية

ص5

اليابان تبتكر كمامة ذكية ترتجم اىل  8لغات وحتقق التباعد االجتماعي آليا

االخرية

احتاد الصحفيني العرب يعلن تضامنه مع
لبنان الشقيق إزاء انفجاري بريوت املروعني

بغداد /الزوراء:
أعرب االتحاد العام للصحفيني العرب ،أمس
األربعاء ،عن تضامنه الكامل مع لبنان إزاء
إنفجاري بريوت ،معزيا االرسة الصحفية يف
لبنان الشقيق عن الضحايا يف هذه األحداث
املروعة.وقال رئي�س االتحاد ،مؤيد الالمي،
يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه :إن
االتح�اد العام للصحفي�ني العرب يعلن عن
تضامنه الكامل مع لبنان ،حكومة وشعباً،
إزاء إنفج�اري ب�ريوت ،أم�س االول ،الرابع
من الشهر الجاري ،والذين نتج عنهما عدد

كبري من الضحايا وعدد ضخم من املصابني.
وأض�اف الالم�ي :يبع�ث االتح�اد الع�ام
للصحفيني العرب بخالص التعازي وصدق
املواساة للشعب اللبناني الشقيق ،داعيا ً الله
عز وجل بالش�فاء العاجل للجرحي ،ويلهم
أرس الضحاي�ا الصرب والس�لوان .كما يعرب
االتحاد العام للصحفيني العرب عن خالص
تعازيه لألرسة الصحفية يف لبنان الش�قيق
ع�ن الضحاي�ا يف ه�ذه األح�داث املروع�ة،
والشفاء العاجل للمصابني ،ويحفظ لبنان
وشعبه من كل سوء.

جلنة التعديالت الدستورية تكمل عملها

بغداد /متابعة الزوراء:
أكدت لجن�ة الخرباء يف تعديل الدس�تور أن
الكتلة الفائزة يف االنتخابات املقبلة ستتوىل
مهمة تش�كيل الحكومة واختي�ار وزرائها
وبرنامجه�ا الحكوم�ي ،ويكل�ف الربمل�ان
مجتمع�ني بالتصوي�ت م�رة واح�دة ع�ى
الحكومة ،فيما اش�ارت اكمال عملها.وقال
عض�و اللجن�ة ،ع�ادل الالم�ي ،يف ترصيح
صحفي  :إن “لجنة التعديالت الدستورية يف
رئاسة الجمهورية ،اكملت عملها وحرض يف
اللجنة خرباء يف القان�ون ،والقانون الدويل،
والقانون الدستوري ،واالمم املتحدة ،فضال
ع�ن ممثلني من س�احات التظاهر ،وكتبنا
مجم�ل بجمي�ع التعدي�الت الدس�تورية”.
وأض�اف أن “أهم التعديالت التي جرت عى
الدس�تور فيما يخص االنتخاب�ات ،هي أن
تتكفل الكتلة الفائزة يف االنتخابات بتشكل
الحكوم�ة واختي�ار وزرائ�ه وبرنامج�ه
الحكوم�ي ،وليس الكت�ل الربملانية كما هو
عليه الحال يف االنتخابات السابقة ،والسبب
وراء تأخ�ر تش�كيل الحكوم�ة واس�تمرار
املحاصصة”.وتاب�ع أن “مجل�س الن�واب
يتكفل مهم�ة التصويت عى رئيس مجلس
ال�وزراء وكابينت�ه الوزاري�ة وبرنامج�ه

الحكومي مرة واحدة”.وأشار إىل أن “اللجنة
راجعت الكثري من املواد الدستورية ،وأجرت
العديد من التعديالت ،منها حذف أكثري من
عب�ارة (م�ع مراعاة املكون�ات) ،ووضعت
بدلها عبارات اخرى ،ال تشجع عى تكريس
املحاصص�ة الطائفي�ة والعرقية”.ولف�ت
إىل أن�ه “ت�م تس�جيل جمي�ع املح�ارضات
واملناقش�ات ع�ى تعديل الدس�تور” ،مبينا ً
أن “رئي�س اللجن�ة يف رئاس�ة الجمهورية
وعد بطب�ع املحارض والتوصي�ات من اجل
اط�الع الجمهور عليها.“ ،ويف س�ياق آخر،
أوض�ح الالم�ي أن “هنال�ك أربعة أس�باب
رئيسية خلف التأخر بالتصويت عى قانون
االنتخابات وهي مسألة الدوائر االنتخابية”.
وبني أن “بع�ض الكتل السياس�ية تريد أن
يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية ،أي
بقوائ�م مغلقة ودائرة واح�دة ،واآلخر يريد
أن تك�ون الدوائ�ر عى مس�توى املحافظة
كما هو يف السابق ،وغريهما تريد أن تكون
الدوائ�ر االنتخابي�ة عى مس�توى االقضية
كما جاء بالنسخة املرسلة من الحكومة إىل
مجلس النواب ،اما القسم األخري من الكتل
فيطالبون بأن تكون عى مس�توى الدوائر
املفردة ،أي  328دائرة انتخابية”.

وعد بتلبية مطالب املتظاهرين من اخلرجيني املعتصمني

الكاظمي من الداخلية :احلكومة عازمة على
إجراء اإلصالح الشامل يف مجيع القطاعات

بغداد /الزوراء:
اكد رئي�س الوزراء ،مصطف�ى الكاظمي،
ام�س االربع�اء ،ع�زم الحكوم�ة اج�راء
االص�الح الش�امل يف جمي�ع القطاع�ات
االقتصادية والخدمية واالمنية ،مشددا عى
ان االصالح يبدأ اوال من الجيش والرشطة،
فيم�ا وع�د بتلبي�ة مطال�ب املتظاهري�ن
املرشوعة.وذك�ر مكت�ب رئي�س ال�وزراء
يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه :ان
رئيس مجلس الوزراء ،القائد العام للقوات
املسلحة ،مصطفى الكاظمي ،اجرى زيارة
اىل مقر وزارة الداخلية ،وكان يف استقباله
وزير الداخلية ،عثمان الغانمي ،والقيادات

االمني�ة يف الوزارة.واض�اف :ان الكاظمي
ق�دم التهان�ي ملنتس�بي وزارة الداخلي�ة
بمختل�ف صنوفهم ،واىل االجه�زة االمنية
كافة بمناسبة حلول عيد االضحى املبارك،
معربا عن تمنياته بالتوفيق والنرص الدائم
للق�وات االمنية ،س�ائال الله امل�وىل القدير
ان يرحم الش�هداء االبرار ويشايف الجرحى
وينعم عى البلد باالمن واالستقرار.واشاد
الكاظم�ي بأبط�ال وزارة الداخلي�ة الذين
قدم�وا التضحي�ات الجليل�ة يف محاربتهم
االره�اب ،ومالحقته�م الجريمة ،من اجل
ان يسود االستقرار يف عموم العراق.

تفاصيل ص2

أكدت عزمها رفع تعليمات خاصة بشهر حمرم إىل اللجنة العليا

الصحة تسجل  2834إصابة جديدة و 77حالة وفاة بفريوس «كورونا»

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
االربع�اء ،املوق�ف الوبائ�ي لف�ريوس
كورونا املس�تجد يف العراق ،مشرية اىل
انه ت�م تس�جيل  2834إصابة جديدة
و 77حالة وفاة ،وش�فاء  2339حالة،
وفيم�ا اك�دت عزمه�ا رف�ع تعليمات
وارش�ادات خاص�ة بش�هر مح�رم
اىل اللجن�ة العلي�ا للصحة والس�المة

الوطنية ،حددت دائرتا صحة الرصافة
والك�رخ التوزيع الجغ�رايف لالصابات
حس�ب املناطق.وذك�ر بيان لل�وزارة
تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه :أنه «تم
فح�ص ( )16531نموذج�ا يف جميع
املخت�ربات املختص�ة يف الع�راق لي�وم
ام�س؛ وبذلك يك�ون املجم�وع الكيل
للنماذج املفحوصة منذ بداية تسجيل
امل�رض يف الع�راق (.»)1076150

القانونية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلمان:
بالتزام�ن م�ع اس�تمرار االجتماع�ات النيابية
إلكمال قانون انتخابات مجلس النواب الجديد،
حيث اك�دت اللجنة القانوني�ة النيابية عزمه�ا
ترشي�ع قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة ضم�ن

وأضاف :أن «اإلصاب�ات الجديدة ليوم
ام�س بلغ�ت  2834حال�ة ،وكما ييل:
بغ�داد الرصاف�ة  ،314بغ�داد الكرخ
 ،337مدينة الط�ب  ،50النجف ،181
السليمانية  ،56أربيل  ،218دهوك ،83
كرب�الء  ،285كرك�وك  ،75دياىل ،54
واس�ط  ،115البرصة  ،301ميس�ان
 ،104باب�ل  ،189الديواني�ة  ،107ذي
قار  ،56االٔنب�ار  ،53املثنى ،68نينوى

تفاصيل ص2

 :تشريع قانون احملكمة االحتادية حيتاج إىل توافق وطين بني الكتل
اولوي�ات الجلس�ات املقبل�ة ،وال�ذي يحتاج اىل
توافق وطني بني الكتل السياس�ية .وقال نائب
رئيس اللجن�ة ،محمد الغزي ،ل�»ال�زوراء» :ان
«تأخ�ر ترشي�ع القانون لي�س يف مصلحة أعى
س�لطة قضائية تفصل يف القضايا الدس�تورية

وامللفات االتحادية بني اإلقليم واملركز» .مش�ريا
اىل «مخاطب�ات املفوضي�ة بأنه�ا ال تس�تطيع
املصادق�ة عى نتائ�ج االنتخابات م�ا لم يرشع
قانون املحكمة االتحادية «.واضاف ان «اللجنة
القانوني�ة النيابي�ة عازمة ع�ى ترشيع قانون

اإلليزيه :ماكرون يتوجه إىل لبنان اليوم اخلميس
باريس /متابعة الزوراء:
أعلنت الرئاسة الفرنس�ية أن الرئيس ،إيمانويل ماكرون،
س�يتوجه إىل ب�ريوت الي�وم الخميس.وذك�رت أن الرئيس
س�يلتقي الش�خصيات السياس�ية يف الب�الد ،وذل�ك بع�د

االنفج�ار الهائل الذي رضب مرفأ ب�ريوت ،الثالثاء ،وذلك
بحس�ب وكالة “رويرتز”.وكان ماك�رون ،الذي تحدث إىل
الرئيس اللبناني ميشال عون بعد وقت قصري من االنفجار،
أمر بإرسال مساعدات طوارئ فرنسية إىل لبنان.

للمرة األوىل منذ آذار ..أسعار النفط تتجاوز حاجز الـ  45دوالرا

بغداد /متابعة الزوراء:
تج�اوز س�عر خ�ام برن�ت  45دوالرا
للربمي�ل ،للم�رة األوىل منذ  6مارس /
آذار ،وفقا لبيان�ات التداول.وارتفعت
أس�عار النفط خالل تعام�الت ،امس
األربع�اء ،بنحو  ،2.7%مس�جلة أعى
مس�توى من�ذ مطلع م�ارس املايض.

 ،145ص�الح الدي�ن .»43وتاب�ع :أن
«ح�االت الش�فاء لهذا الي�وم (أمس)
بلغت ( )2339موزع�ة كالتايل :بغداد
الرصاف�ة  ،303بغ�داد الك�رخ ،333
مدينة الطب  ،61النجف االٔرشف ،150
الس�ليمانية  ،54أربي�ل  ،84كرب�الء
 ،222كرك�وك  ،57دي�اىل  ،83واس�ط
 ،204البرصة  ،111ميس�ان  ،69بابل
 ،164الديوانية  ،64ذي قار  ،65االٔنبار

 ،29املثن�ى  ،199نين�وى  ،66ص�الح
الدي�ن .»21وأش�ار إىل أن « الوفي�ات
 77حال�ة وكما ييل :بغداد الرصافة ،9
بغداد الكرخ  ،6مدينة الطب  ،4النجف
 ،3الس�ليمانية  ،4أربي�ل  ،6دهوك ،2
كربالء  ،5كركوك  ،5واسط  ،3البرصة
 ،9بابل  ،9الديوانية  ،4االٔنبار  ،3املثنى
 ،1نينوى .»4

ووفقا لبيانات موقع “بلومربغ” فقد
جرى ت�داول عق�ود الخ�ام األمريكي
“غرب تكساس الوسيط” عند 42.82
دوالرا للربميل ،بارتفاع نسبته 2.69%
عن س�عر اإلغالق الس�ابق.يف حني تم
بيع عقود مزيج “برن�ت” اآلجلة عند
 45.53دوالرا للربميل ،بزيادة نسبتها

 2.48%عن س�عر التس�وية السابق.
وجاء االرتف�اع بعد أن أظهرت بيانات
انخفاضا كب�ريا يف مخزون�ات النفط
الخ�ام األمريكي�ة ،غ�ري أن املخ�اوف
م�ن أن يفيض اتس�اع رقع�ة العدوى
بفريوس كورونا إىل تراجع الطلب عى
الوقود حدت من املكاسب.

املحكم�ة االتحادي�ة خ�الل جلس�ات الفص�ل
الترشيع�ي الجدي�د ،ألهميت�ه الدس�تورية يف
املصادق�ة عى نتائج االنتخاب�ات املبكرة املزمع
اقامتها منتصف العام املقبل».

تفاصيل ص2

مصر والسودان تعلنان تعليق مفاوضات
سد النهضة
القاهرة /متابعة الزوراء:
أعلنت مرص والسودان “تعليقا ً مرشوطا ً
ملفاوض�ات س�د النهض�ة” ،وذل�ك إث�ر
طرح إثيوبي بش�أن تش�غيل الس�د قال
البلدان إنه يخالف االتفاقات الس�ابقة.
وأوضحت وزارة الري املرصية أنه “قبيل
االجتماع الثالث ،اليوم الخميس ،للجولة
الثاني�ة لل�دول الث�الث برعاي�ة االتحاد
اإلفريق�ي ،ق�ام وزي�ر املي�اه اإلثيوب�ي
بتوجي�ه خط�اب مل�رص والس�ودان”.
كم�ا أش�ارت إىل أن الخط�اب “تضم�ن
مس�ودة خط�وط إرش�ادية وقواع�د

ملء س�د النهضة ال تتضم�ن أي قواعد
للتشغيل وال أي عنارص تعكس اإللزامية
القانونية لالتفاق ،فضالً عن عدم وجود
آلية قانوني�ة لف�ض النزاعات”.الوزارة
املرصي�ة قال�ت :إن “م�رص والس�ودان
طلبت�ا تعلي�ق االجتماع�ات إلج�راء
مشاورات داخلية بشأن الطرح اإلثيوبي
ال�ذي يخالف ما تم االتف�اق عليه خالل
قمة هيئة مكتب االتحاد اإلفريقي يف 21
يوليو (تم�وز امل�ايض) ،ونتائج اجتماع
وزراء املياه أمس”.

تفاصيل ص3

خالفات الكتل تعرقل مترير قانوني االنتخابات واحملكمة االحتادية يف الربملان

نواب عرب
الزوراء /حسني فالح:
اس�تبعد ن�واب م�ن كت�ل مختلف�ة
اج�راء االنتخابات يف املوع�د املقرر يف
الس�ادس من حزيران املقب�ل ،وفيما
اش�اروا اىل ان خالفات الكت�ل تعرقل
تمرير قانوني االنتخاب�ات واملحكمة
االتحادية يف الربملان ،رجحوا اجراءها
يف نهاية عام .2021وقال عضو اللجنة
القانوني�ة ،النائب رش�يد العزاوي ،يف

يستبعدون إجراء االنتخابات يف السادس من حزيران املقبل ويرجحون تنفيذها بنهاية 2021
حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان املوع�د الذي
ح�دده رئي�س ال�وزراء بش�أن اجراء
االنتخابات املبكرة ليس مقدسا وانما
قابل للتغيري ،ربما يكون قبل السادس
من حزيران يف العام املقبل او بعده او
يف نهاية عام  .2021الفتا اىل :ان هناك
محددات اساس�ية إلجراء االنتخابات
غ�ري مكتمل�ة ،وق�د تأخ�ذ وقت�ا
طوي�ال إلكمالها.واض�اف :ان قانون

االنتخابات اىل اآلن غ�ري مكتمل لعدم
حس�م موض�وع الدوائ�ر االنتخابية،
حيث يرى البعض من النواب برضورة
ان يكون ع�ى وفق الدوائ�ر املتعددة،
واالخر يذهب باتجاه الدائرة الواحدة.
مؤكدا :ان ه�ذا املوضوع ما زال محل
خ�الف الكت�ل السياسية.واش�ار اىل:
ان القان�ون لم يحدد ن�وع البطاقات
االنتخابي�ة الت�ي يمك�ن اعتمادها يف

االنتخابات ،بايومرتي�ة او الكرتونية.
مبينا :ان االلكرتونية ثبتت فش�لها يف
االنتخابات السابقة من خالل حصول
بع�ض ح�االت التزوي�ر ،ف�ال يمك�ن
اعتمادها.واوض�ح :ان االنتخاب�ات
تحت�اج اىل وضع مس�تقر من الناحية
السياس�ية واالمني�ة واالقتصادي�ة
والصحية .مشريا اىل :ان العراق ما زال
يعاني من ازمة اقتصادية ،وكذلك من

ازمة صحية متمثلة بجائحة كورونا.
وتاب�ع :ان االنتخاب�ات تحت�اج اىل
تخصيص�ات مالي�ة .متس�ائال :ه�ل
تس�تطيع الحكوم�ة توف�ري االم�وال
الالزمة يف ظل االزمة املالية الراهنة؟.
ولفت اىل :ان قانون املحكمة االتحادية
اىل اآلن لم يحسم امره يف الربملان ،حيث
ال ت�زال املحكمة منقوصة العدد لحني
تمري�ر قانونه�ا .مؤك�دا :ان القانون

املحكمة االتحادية فيه جدل س�يايس،
وقد يأخذ وقتا طويال لحسمه وتمريره.
ومىض بالقول :ان اج�راء االنتخابات
يف الس�ادس م�ن حزي�ران املقب�ل يف
ظل ه�ذه التحديات امر مس�تبعد ،إال
يف حال وجود ارادة سياس�ية لحس�م
جمي�ع امللف�ات العالق�ة قب�ل موعد
اجرائه�ا ،حي�ث هن�اك ف�رتة طويلة
قب�ل املوع�د املق�رر يمكن اس�تغالله

لحس�م االمور .بدوره�ا ،ذكرت عضو
لجنة التخطيط االس�رتاتيجي ،النائبة
فيان صربي ،يف حدي�ث ل�”الزوراء”:
ان هنال�ك تحديات كث�رية أمام إجراء
انتخاب�ات نزيهة وموثوقة ،ويف املوعد
املقرر ،منها ذاتية كاس�تكمال قانون
االنتخابات املعقد الجوانب واستكمال
جسد املفوضية.

تفاصيل ص2
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وعد بتلبية مطالب املتظاهرين من اخلرجيني املعتصمني

الكاظمي من الداخلية :احلكومة عازمة على إجراء اإلصالح الشامل يف مجيع القطاعات
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
امس االربعاء ،عزم الحكومة اجراء
االصالح الشامل يف جميع القطاعات
االقتصادية والخدمية واالمنية ،مشددا
عىل ان االصالح يبدأ اوال من الجيش
والرشطة ،فيما وعد بتلبية مطالب
املتظاهرين املرشوعة.
وذكر مكتب رئيس الوزراء يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان رئيس مجلس
الوزراء ،القائد العام للقوات املسلحة،
مصطفى الكاظمي ،اجرى زيارة اىل مقر
وزارة الداخلية ،وكان يف استقباله وزير
الداخلية ،عثمان الغانمي ،والقيادات
االمنية يف الوزارة.
واضاف :ان الكاظمي قدم التهاني
ملنتسبي وزارة الداخلية بمختلف
صنوفهم ،واىل االجهزة االمنية كافة
بمناسبة حلول عيد االضحى املبارك،
معربا عن تمنياته بالتوفيق والنرص
الدائم للقوات االمنية ،سائال الله
املوىل القدير ان يرحم الشهداء االبرار
ويشايف الجرحى وينعم عىل البلد باالمن

واالستقرار.
واشاد الكاظمي بأبطال وزارة الداخلية
الذين قدموا التضحيات الجليلة يف
ومالحقتهم
االرهاب،
محاربتهم
الجريمة ،من اجل ان يسود االستقرار يف
عموم العراق.
واكد :ان الحكومة عازمة عىل اجراء
االصالح الشامل يف جميع القطاعات
االقتصادية والخدمية واالمنية.
نّ
وبني :ان املؤسسة االمنية ضمن
املؤسسات املشمولة باالصالح من اجل
زيادة كفاءتها ومهنيتها .مشددا عىل ان
االصالح يبدأ اوال من الجيش والرشطة،
والفرصة متاحة للعمل وتصحيح
األخطاء من اجل زيادة قدرتها عىل تأدية
مهامها االمنية بكفاءة عالية.
واشار الكاظمي اىل :ان امام القوات
االمنية العديد من املهام والتحديات
الكبرية يف مواجهة االرهاب والجريمة.
مشددا عىل رفضه ألي ضغوط سياسية
ومن عنارص حزبية وإجتماعية تمارس
عىل املؤسسة األمنية ،وإن واجب األجهزة
االمنية هو توفري الحماية لجميع

العراقيني من دون التدخل يف عملها.
ودعا الكاظمي القوات األمنية اىل اإللتزام
باملتطلبات األساسية للعمل األمني

واملتمثلة بإحرتام مبادئ حقوق اإلنسان
وبناء جسور الثقة مع املواطن ،عىل وفق
سياقات القانون وأطر العدالة .مشددا

يف الوقت نفسه عىل رفض اإلعتداء عىل
رجل األمن الذي يمثل القانون ،واي
اعتداء عليه يعد إعتدا ًء عىل الدولة ونحن

ملزمون بحمايته وحماية عائلته .
وأكد الكاظمي أهمية تطوير وتفعيل
الجهد اإلستخباري يف عمل وزارة
الداخلية ،وأن يكون من أولويات عملها،
من اجل تدعيم األمن واالستقرار يف
البالد.
وأشار اىل املهام املرتقبة لوزارة الداخلية
واملتمثلة بحماية العملية اإلنتخابية
املقبلة ،وتوفري االجواء اآلمنة للمرشحني
وللناخبني وضمان إنجاح املمارسة
الديمقراطية.
ودعا الكاظمي رجل االمن اىل االهتمام
بالجانب البدني ورفع اللياقة البدنية،
واالهتمام بالقيافة العسكرية والتقيد
بها.
ويف سياق اخر ،وعد رئيس مجلس
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،خالل لقائه
مجموعة من املتظاهرين الخريجني
بتلبية مطالبهم.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة الوزراء
يف بيان تلقت « الزوراء» نسخة منه:
ان «الكاظمي التقى عددا من خرنّيجي
الكليات واملعاهد يف أماكن تظاهرهم

واستمع

ملطالبهم

واعتصامهم،
وطروحاتهم».
واضاف ان «رئيس مجلس الوزراء وعد
بتلبية جميع مطالبهم املرشوعة» ،مبينا
أن «الحكومة تواجه مشاكل تراكمية
تسببت بها سنوات من سوء اإلدارة
وإساءة الترصنّ ف يف القرار ،وتفويت
فرص التنمية ،فضالً عن غياب الخطط
طويلة األمد».
واكد ان «التحديات التي تواجه الحكومة
تحديات كبرية ،وان جميع ما طرحه
املتظاهرون من مطالب تعد حقا
مرشوعا ودستوريا» .الفتا نّإىل أن «حجم
العمل املطلوب والجهد الواجب بذله هو
جهد كبري ،نّ
لكنه لن يُعجز الحكومة».
وأوضح إن «الخطوات التي رشعت
بها الحكومة يف تطويق منافذ الفساد،
ومحاسبة املسيئني ،وتصحيح مسار
اإلدارة ،ستكون ذات أثر إيجابي عىل
مجمل أداء الدولة والجهاز الحكومي،
وإن مطالب املتظاهرين يف جميع أنحاء
العراق تلتقي مع الربنامج اإلصالحي
الذي تتبناه الحكومة».

أكدت عزمها رفع تعليمات خاصة بشهر حمرم إىل اللجنة العليا

الصحة تسجل  2834إصابة جديدة و 77حالة وفاة بفريوس «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االربعاء،
املوقف الوبائي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،مشرية اىل انه تم تسجيل  2834إصابة
جديدة و 77حالة وفاة ،وشفاء  2339حالة،
وفيما اكدت عزمها رفع تعليمات وارشادات
خاصة بشهر محرم اىل اللجنة العليا للصحة
والسالمة الوطنية ،حددت دائرتا صحة
الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أنه «تم فحص ( )16531نموذجا يف جميع
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس؛ وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ
بداية تسجيل املرض يف العراق (.»)1076150
وأضاف :أن «اإلصابات الجديدة ليوم امس
بلغت  2834حالة ،وكما ييل :بغداد الرصافة
 ،314بغداد الكرخ  ،337مدينة الطب ،50
النجف  ،181السليمانية  ،56أربيل ،218
دهوك  ،83كربالء  ،285كركوك  ،75دياىل ،54
واسط  ،115البرصة  ،301ميسان  ،104بابل
 ،189الديوانية  ،107ذي قار  ،56االٔنبار ،53
املثنى ،68نينوى  ،145صالح الدين .»43
وتابع :أن «حاالت الشفاء لهذا اليوم (أمس)
بلغت ( )2339موزعة كالتايل :بغداد الرصافة
 ،303بغداد الكرخ  ،333مدينة الطب ،61
النجف االٔرشف  ،150السليمانية  ،54أربيل ،84
كربالء  ،222كركوك  ،57دياىل  ،83واسط ،204

البرصة  ،111ميسان  ،69بابل  ،164الديوانية
 ،64ذي قار  ،65االٔنبار  ،29املثنى  ،199نينوى
 ،66صالح الدين .»21
وأشار إىل أن « الوفيات  77حالة وكما ييل:
بغداد الرصافة  ،9بغداد الكرخ  ،6مدينة الطب
 ،4النجف  ،3السليمانية  ،4أربيل  ،6دهوك ،2
كربالء  ،5كركوك  ،5واسط  ،3البرصة  ،9بابل
 ،9الديوانية  ،4االٔنبار  ،3املثنى  ،1نينوى .»4
وأوضح أن «املوقف الوبائي لفريوس كورونا
أصبح :مجموع الشفاء ( 98442نسبة الشفاء
 ،)% 71.6ومجموع اإلصابات ،137556
والراقدين الكيل  ،34020أما الراقدون يف العناية
املركزة  ،519ومجموع الوفيات .»5094
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة،
الدكتور عبد الغني الساعدي ،تسجيل 314
اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها  64اصابة
خالل الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة
سجلت  314اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل 64 :حالة خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية :قطاع البلديات الثاني
 8حاالت  /قطاع الصدر  30حالة  /قطاع
البلديات االول  16حالة  /قطاع املدائن 10
حاالت .
واشار اىل :ان  250حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  /مدينة الصدر  87حالة
محلة ,552 ,537 ,539 ,513 ,521 ,555

مساع نيابية إلقرار القانون خالل اجللسات املقبلة
ٍ

,587 ,575 ,573 ,530 ,541 ,553 ,550 ,549
 ,544قطاعات  ,77 ,32 ,43 ,37 ,54الجوادر,
االورفيل /الزعفرانية  21حالة محلة ,954
,950 ,952 ,953 ,961 ,966 .957 ,950 ,964
 ,965 ,994التجاوزات /محافظة الديوانية
حالة واحدة  /محافظة ذي قار حالة واحدة
حي التضحية  /محافظة البرصة حالة واحدة
ابو الخصيب /شارع فلسطني  6حاالت محلة
 / 504 ,508 ,505حي الزهراء حالة واحدة
محلة  /768املشتل  3حاالت محلة ,729 ,751
شارع املدارس /الحسينية  7حاالت محلة ,225
 ,216 ,222السكالت  /حي البتول حالة واحدة
 /الكرادة  6حاالت محلة /906 ,927 ,907
البلديات  3حاالت محلة  /758 ,728القاهرة
حالة واحدة محلة  /309الصليخ حالة واحدة
محلة  /324الشعب  25حالة محلة ,317
 ,325 ,329 ,315 ,357 ,337حي اور ,البنوك,
الزراعي ,حي البساتني  /الشماعية حالتني
محلة  /758الفضل حالة واحدة محلة /119
باب الشيخ حالة واحدة محلة  /113بغداد
الجديدة حالة واحدة  /جرس دياىل  9حاالت
شارع  60والزراعي وقرية االحسان  /الكرخ
الدورة  3حاالت محلة  ,858الزراعي /االعظمية
 13حالة محلة  ,316 ,320قرب جامع العساف/
الفضيلية حالة واحدة قرب املستوصف /
الكرخ البياع  3حاالت محلة  /869العبيدي 6
حاالت محلة  /756,737 ,762الرشاد حالة
واحدة محلة  /758الراشدية حالة واحدة /

خالفات الكتل تعرقل مترير قانوني االنتخابات واحملكمة االحتادية يف الربملان

 :تشريع نواب عرب

القانونية النيابية لـ
قانون احملكمة االحتادية حيتاج
إىل توافق وطين بني الكتل

الزوراء  /يوسف سلمان:
بالتزامن مع استمرار االجتماعات النيابية إلكمال قانون انتخابات مجلس
النواب الجديد ،حيث اكدت اللجنة القانونية النيابية عزمهـا ترشيع قانون
املحكمة االتحادية ضمن اولويات الجلسات املقبلة ،والذي يحتاج اىل توافق
وطني بني الكتل السياسية .
وقال نائب رئيس اللجنة ،محمد الغزي ،لـ»الزوراء» :ان «تأخر ترشيع
القانون ليس يف مصلحة أعىل سلطة قضائية تفصل يف القضايا الدستورية
وامللفات االتحادية بني اإلقليم واملركز» .مشريا اىل «مخاطبات املفوضية
بأنها ال تستطيع املصادقة عىل نتائج االنتخابات ما لم يرشع قانون
املحكمة االتحادية «.
واضاف ان «اللجنة القانونية النيابية عازمة عىل ترشيع قانون املحكمة
االتحادية خالل جلسات الفصل الترشيعي الجديد ،ألهميته الدستورية
يف املصادقة عىل نتائج االنتخابات املبكرة املزمع اقامتها منتصف العام
املقبل» .مبينا ان «بعض املكونات ترص عىل ان يكون التصويت داخل
املحكمة االتحادية باالجماع ،وكتل اخرى تدعم التصويت بثلثي األعضاء،
وغريها تريد اعتماد األغلبية املطلقة «.
باملقابل ،اكد العضو االخر يف اللجنة القانونية النيابية ،حسني العقابي،
جاهزية قانون املحكمة االتحادية للتصويت عىل ترشيعه يف غضون
الجلسات املقبلة .
وقال العقابي يف ترصيح سابق لـ»الزوراء» مؤخرا :ان «وجود مالمح ازمة
بني السلطة القضائية واملحكمة االتحادية ،بسبب عدم ترشيع قانون
املحكمة االتحادية الذي ال يزال بعهدة مجلس النواب «.
واوضح ان «مالمح أزمة موجودة بني السلطة القضائية واملحكمة
االتحادية ،وال يمكن معالجتها إال بقانون املحكمة االتحادية ،الذي يتعرض
اىل التسويف واملماطلة من قبل الكتلة الكبرية يف مجلس النواب «.
واضاف ان «الجدل القانوني بني القضاء واملحكمة االتحادية سببه التلكؤ
والتخبط يف اصدار الترشيعات الرضورية» .مبينا ان «قانون املحكمة
االتحادية مىض عليه ما يقارب  15عاما وهو يف أروقة مجلس النواب «.
واوضح ان «القانون اُشبع نقاشاً ،وال يوجد اي مربر للتأجيل وعدم
التصويت عليه ،والحل األمثل هو االرساع بترشيع قانون املحكمة االتحادية
الذي يمكن ان ينتهي خالل أربعة  /خمسة ايام «.

الكرخ حي الجامعة حالة واحدة محلة /635
الكرخ الريموك حالة واحدة محلة  /618حي
الخليح حالتني محلة  /713 ,725الكرخ شارع
السالم حالة واحدة محلة  /438الكريعات
حالتني محلة  /334 ,334املدائن حالتني
قرب املركز /االمني  8حاالت محلة ,747 ,735
 /741 ,728النهروان  4حاالت اسواق املدينة,
وحي الصدرين ,والزراعي  /سبع قصور حالة
واحدة  /زيونة  8حاالت محلة ,710 ,718
 /702 ,719الكرخ الدولعي حالة واحدة محلة
 /436الكرخ العامرية حالة واحدة  /الكرخ
حي الخرضاء حالة واحدة محلة  /629الكرخ
الحرية  4حاالت محلة  /,428حي الربيع حالة
واحدة محلة  /336الكرخ السيدية  3حاالت
محلة  /839 ,823الكرخ الغزالية حالة واحدة
محلة  /6537الكرخ القادسية حالة واحدة
محلة .602
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة
بالعزل يف كل مستشفى» ،مشريا اىل ان «العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل  19820تويف منهم
 1005فيما اكتسب الشفاء  15950ومتبقي
قيد العالج .»2865
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام بإجراءات
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم من
االصابة وتقليل تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ املوقف الوبائي

لها مع اعداد وعناوين الحاالت املشخصة يف
مخترباتها بمرض فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات 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
 ،11أبو غريب  ،2االسكان  ،2االعالم  ،5البياع
 ،10التاجي  ،16الحارثية  ،1الحرية  ،41الدورة
 ،8الرحمانية  ،3السيدية  ،6الرشطة الرابعة
 ،6الشعلة  ،23الطارمية  ،33الطوبجي ،3
العامرية  ،3الغزالية  ،11القادسية  ،8الكاظمية
 ،8اللطيفية  ،1املحمودية  ،40املشاهدة ،23
املعالف  ،3املنصور  ،3املواصالت  ،3النرص
والسالم  ،2الوشاش  ،1الريموك  ،8اليوسفية
 ،2جكوك  ،1حي الجامعة  ،5حي الجهاد ،4
حي الخرضاء  ،3حي العامل  ،27حي العدل ،3
سبع البور  ،2ناحية الرشيد  ،1سكنة جانب
الرصافة  ،4محافظة واسط  ،2الفتة اىل ان
الشفاء.333 :
واضافت :ان الوفيات كما ييل :وفاة63/
سنة /ذكر /حي العامل /محلة، 809
وفاة70 /سنة /ذكر /التاجي /مجمع
الحكيم ،وفاة 87 /سنة /انثى /الحرية/
محلة ، 416وفاة70/سنة /انثى /الوشاش/
محلة ،619وفاة55 /سنة /ذكر /الجعيفر/
محلة ،208وفاة 78/سنة /ذكر /القادسية/
محلة.602
ويف سياق اخر ،أكدت وزارة الصحة تشديد

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني بتطبيق
التعليمات الصحية ،وفيما أشارت إىل عدم وجود
أي تخفيف يف اإلجراءات الوقائية ،كشفت عن
قرب إعالن التعليمات واإلرشادات الصحية بما
يخص مراسم عاشوراء.
وقال رئيس اللجنة االستشارية العليا يف وزارة
الصحة ،حازم الجمييل ،يف ترصيح صحفي :إن
«الوزارة تتوجه لزيادة اإلجراءات القانونية،
بحق املخالفني بتطبيق التعليمات الصحية
سواء بارتداء الكمامات أو التباعد االجتماعي
ومنع التجمعات».
وأضاف أن «اإلجراءات الوقائية ستستمر
بالحدية نفسها بسبب استمرار تصاعد أعداد
اإلصابات بنفس الوترية».
وأشار إىل أنه «خالل األيام املقبلة سيعلن عن
القرار املناسب حسب املوقف الوبائي ،لذلك ال
يوجد يف الوقت الحايل رفع لحظر التجوال وعودة
للحياة الطبيعية أو ما يسمى بالتعايش».
وفيما يخص مراسم عاشوراء يف ظل الوباء ،أكد
أن «اللجنة االستشارية العليا اتخذت التدابري
الالزمة لغرض إكمال الدراسة وتقدميها إىل
اللجنة العليا للصحة والسالمة التخاذ القرار
بشأن مراسم عاشوراء ،فضال عن أخذ رسالة
املرجع الديني األعىل السيد عيل السستاني
فيما يخص التعامل بمراسم عاشوراء بنظر
االعتبار» ،مبينا ً أن «الوزارة ستعلن التعليمات
واإلرشادات الصحية بما يخص مراسم
عاشوراء».

يستبعدون إجراء االنتخابات يف السادس من حزيران املقبل
ويرجحون تنفيذها بنهاية 2021

الزوراء /حسني فالح:
استبعد نواب من كتل مختلفة اجراء االنتخابات
يف املوعد املقرر يف السادس من حزيران املقبل،
وفيما اشاروا اىل ان خالفات الكتل تعرقل تمرير
قانوني االنتخابات واملحكمة االتحادية يف الربملان،
رجحوا اجراءها يف نهاية عام .2021
وقال عضو اللجنة القانونية ،النائب رشيد
العزاوي ،يف حديث لـ»الزوراء» :ان املوعد الذي
حدده رئيس الوزراء بشأن اجراء االنتخابات
املبكرة ليس مقدسا وانما قابل للتغيري ،ربما
يكون قبل السادس من حزيران يف العام املقبل
او بعده او يف نهاية عام  .2021الفتا اىل :ان هناك
محددات اساسية إلجراء االنتخابات غري مكتملة،
وقد تأخذ وقتا طويال إلكمالها.
واضاف :ان قانون االنتخابات اىل اآلن غري مكتمل
لعدم حسم موضوع الدوائر االنتخابية ،حيث
يرى البعض من النواب برضورة ان يكون عىل
وفق الدوائر املتعددة ،واالخر يذهب باتجاه
الدائرة الواحدة .مؤكدا :ان هذا املوضوع ما زال
محل خالف الكتل السياسية.
واشار اىل :ان القانون لم يحدد نوع البطاقات
االنتخابية التي يمكن اعتمادها يف االنتخابات،
بايومرتية او الكرتونية .مبينا :ان االلكرتونية
ثبتت فشلها يف االنتخابات السابقة من خالل
حصول بعض حاالت التزوير ،فال يمكن
اعتمادها.
واوضح :ان االنتخابات تحتاج اىل وضع مستقر
من الناحية السياسية واالمنية واالقتصادية
والصحية .مشريا اىل :ان العراق ما زال يعاني من
ازمة اقتصادية ،وكذلك من ازمة صحية متمثلة
بجائحة كورونا.
وتابع :ان االنتخابات تحتاج اىل تخصيصات
مالية .متسائال :هل تستطيع الحكومة توفري
االموال الالزمة يف ظل االزمة املالية الراهنة؟.

ولفت اىل :ان قانون املحكمة االتحادية اىل اآلن
لم يحسم امره يف الربملان ،حيث ال تزال املحكمة
منقوصة العدد لحني تمرير قانونها .مؤكدا :ان
القانون املحكمة االتحادية فيه جدل سيايس،
وقد يأخذ وقتا طويال لحسمه وتمريره.
ومىض بالقول :ان اجراء االنتخابات يف السادس
من حزيران املقبل يف ظل هذه التحديات امر
مستبعد ،إال يف حال وجود ارادة سياسية لحسم
جميع امللفات العالقة قبل موعد اجرائها،
حيث هناك فرتة طويلة قبل املوعد املقرر يمكن
استغالله لحسم االمور.
بدورها ،ذكرت عضو لجنة التخطيط
االسرتاتيجي ،النائبة فيان صربي ،يف حديث
لـ»الزوراء» :ان هنالك تحديات كثرية أمام
إجراء انتخابات نزيهة وموثوقة ،ويف املوعد
املقرر ،منها ذاتية كاستكمال قانون االنتخابات
املعقد الجوانب واستكمال جسد املفوضية،
ومنها موضوعية كاألزمة االقتصادية واألمنية
والصحية وأزمة النازحني املستمرة ،باإلضافة إىل

أزمة املحكمة االتحادية.
واضافت :أن االتفاق السيايس يعد أبرز الرضورات
إلنجاح االنتخابات املبكرة التي حدد موعدها
رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،يف السادس
من حزيران من العام املقبل.
واشارت اىل :ان بقاء امللفات العالقة دون حسم
ودون تنازل الكتل السياسية قد يكون من
املستبعد اجراء االنتخابات بموعدها املقرر.
مرجحة اجراء االنتخابات يف شهر ترشين الثاني
او كانون االول من عام .2021
من جهته ،شدد النائب عن تحالف سائرون،
محمد عيل الغزي ،عىل رضورة استئناف عقد
جلسات الربملان لغرض استكمال القوانني،
السيما قانوني االنتخابات واملحكمة االتحادية.
وذكر الغزي يف حديث لـ»الزوراء» :أن الخالفات
ما زالت بني الكتل حول تمرير قانوني االنتخابات
واملحكمة االتحادية .مؤكدا ان «اتفاق الكتل
السياسية عىل الدوائر االنتخابية كفيل بإكمال
وتمرير قانون االنتخابات».

واشار اىل :ان تعطيل قانون املحكمة االتحادية
من قبل بعض الكتل يعد خرقا دستوريا كون
املحكمة الجهة الوحيدة املخولة بتفسري الدستور،
واملصادقة عىل نتائج االنتخابات ،ومن دونها ال
يمكن اجراء االنتخابات.
هذا وحدد رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
السادس من شهر حزيران يف العام  2021موعدا
إلجراء االنتخابات املبكرة.
وكان رئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس،
قد دعا ،يف وقت سابق ،اىل انتخابات «ابكر» تلبية
ملطالب الشعب.
وبني قرار رئيس الوزراء بتحديد موعد االنتخابات
ودعوة رئيس مجلس النواب النتخابات «ابكر»
يدللهذا عىل عدم وجود تنسيق ما بني السلطتني
التنفيذية والترشيعية بشأن االنتخابات ،وهذا ما
اكده املراقبون.
ويرى املراقبون للشأن العراقي ان اجراء
االنتخابات يف  2021/6/6امر مستبعد تماما
وال يمكن تحقيقه ألسباب عدة ،منها ارتفاع
درجات الحرارة خالل شهر حزيران الن عادة هذا
الشهر يكون «حارا جدا» ،وخصوصا ً يف وسط
وجنوب العراق ،ومع تردي الخدمات وانقطاع
التيار الكهربائي سيكون هناك عزوف كبري عن
املشاركة يف االنتخابات ،وتذمر شعبي كبري .
واضافوا :ان الشهر السادس عادة هو شهر
االمتحانات الوزارية (الثالث املتوسط والسادس
االعدادي) ،ما يعني ان املدارس ال يمكن ان تكون
(مراكز انتخابية) ،وال حتى الكوادر الرتبوية
يمكن لهم ان يكونوا موظفني يف املفوضية
العليا لالنتخابات ،ووزارة الرتبية ستعتذر ايضاً،
مرجحني بأن املفوضية ستعتذر عن اجرائها يف
هذا املوعد لالسباب اعاله.
ورجح املراقبون بأن يتم تأجيل موعد اجراء
االنتخابات اىل شهر كانون االول من عام .2021

تقارير
العدد 7300 :الخميس  6 -اب 2020

كورونا حيصد أرواح أكثر من  700ألف إنسان
ويصيب أكثر من  18مليون آخرين

بغداد /متابعة الزوراء:
يس�تمر ف�روس كورونا املس�تجد بحصد
املزي�د من األرواح يومي�ا ،موديا بأكثر من
 701.112ش�خصا ً ع�ىل األق�ل يف جمي�ع
أنح�اء العالم ،منذ أن أبل�غ مكتب منظمة
الصحة العاملية يف الصني ،عن ظهور املرض
يف نهاية ديسمر ،وفق مصادر رسمية.
وأصيب بامل�رض أكثر م�ن 18.572.720
ش�خصا ً يف  196دول�ة وإقليم�ا ً منذ بداية
تفيش الوب�اء ،فيما ش�في 10.917.200
شخص عىل األقل.
والدول التي س�جلت أكر عدد من الوفيات
الجدي�دة يف تقاريرها األخرة هي الواليات
املتح�دة ( 1302وف�اة) ،الرازيل ()1154
واملكسيك (.)857
والواليات املتحدة هي الدولة األكثر ترضراً،
م�ن حيث الوفيات واإلصابات ،إذ س�جلت
 156.830وف�اة م�ن ب�ني 4.771.846
إصاب�ة ،حس�ب جامع�ة جون�ز هوبكنز،
وشفي عىل األقل  1.528.979شخصاً.
بع�د الواليات املتح�دة تأت�ي الرازيل التي
س�جلت  95.819وف�اة ،و2.801.921
إصاب�ة ،واملكس�يك م�ع  48.869وف�اة
( 449.961إصاب�ة) ،واململكة املتحدة مع
 46.299وف�اة ( 306.293إصابة) ،والهند
مع  39.795وفاة ( 1.908.254إصابة).
وم�ن ب�ني البل�دان األكث�ر ت�رضراً ،تع�د
بلجي�كا الدولة الت�ي لديها أك�ر عدد من
الوفيات بالنسبة لس�كانها ،إذ سجلت 85
وفاة ل�كل  100ألف نس�مة ،تليها اململكة
املتحدة ( )68وإسبانيا ( )61والبرو ()59
وإيطاليا (.)58
وس�جلت الص�ني (باس�تثناء هونغ كونغ
وم�اكاو) رس�ميا ً  84.491إصاب�ة (27
إصابة جديدة ب�ني الثاثاء واألربعاء) ،بما
يف ذل�ك  4634وف�اة (ال وفي�ات جدي�دة)،
فيما شفي  79047مريضاً.
وبلغ ع�دد الوفي�ات يف أوروب�ا 211.603
وفي�ات م�ن  3.256.677إصاب�ة حت�ى
األربعاء الساعة  11:00بتوقيت غرينتش،
ويف أمركا الاتيني�ة والكاريبي 206.713
وف�اة ( 5.120.531إصاب�ة) ،والوالي�ات
املتحدة وكندا  165.818وفاة (4.889.179
إصابة) ،وآسيا  66.979وفاة (3.113.070
إصاب�ة) ،والرشق األوس�ط  28.637وفاة
( 1.192.975إصاب�ة) ،وإفريقيا 21.083
وفاة ( 979.057إصاب�ة) ،وأوقيانيا 279

وفاة ( 21.239إصابة).
وعرب�ي ،تج�اوز ع�دد اإلصاب�ات املعلنة،
 968.363إصابة (باستثناء أرقام األرايض
الفلس�طينية املحتل�ة املعلن�ة م�ن قب�ل
س�لطات االحتال اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجل من
بينها ما يزيد عىل  17.929وفاة ،فيما بلغ
عدد املتعافني أكثر من .774.463
وتحافظ السعودية عىل املرتبة األوىل عربيا ً
يف ع�دد املصابني ب� 281.456مصاباً ،تويف
منه�م  2984وتع�اىف  ،243.713ث�م قطر
ب�� 111.538إص�اب و 177وف�اة وتعايف
 ،108.254ث�م م�رص ب�� 94.640إصابة،
وهي تتصدر ع�دد الوفيات عربيا ً ب�4888
وفاة ،فضاً عن تعايف  44.066شخصاً.
وس�جلت س�لطنة ُعم�ان  79.159إصابة
و 421وف�اة وتع�ايف  61.421ش�خصاً.
وأحص�ت الكوي�ت  68.774إصابة و465
وف�اة وتع�ايف  60.326ش�خصاً ،وأك�دت
اإلمارات إصابة  61.352شخصا ً تويف منهم
 351وتع�اىف  .55.090وبلغ عدد اإلصابات
يف البحرين  41.835إصابة والوفيات ،150
ُ
وسجّ ل تعايف  39.007شخصاً.
وأعلن�ت الجزائر تس�جيل  31.972إصابة
م�ن بينه�ا  1239وف�اة ،وتع�ايف 21.901
ش�خصاً .وأحىص املغ�رب  26.196إصابة
و 401وف�اة وتع�ايف  18.968ش�خصاً،
وس�جلت فلس�طني  16628إصاب�ة و87
وف�اة وتع�ايف  ،7929وس�جل الس�ودان
 11.780إصاب�ة و 763وفاة وتعايف 6194
شخصاً .ورصدت موريتانيا  6382إصابة
و 157وفاة وتعايف  5174ش�خصاً .وأكدت
جيبوتي تس�جيل  5240إصابة و 59وفاة
وتعايف  5028شخصاً.
وأعلن لبن�ان تس�جيل  5062إصابة و65
وف�اة وتع�ايف  1837ش�خصاً .وأحص�ت
ليبيا  4063إصاب�ة و 93وفاة وتعايف 625
ش�خصاً .وس�جّ ل الصومال  3220إصابة
و 93وف�اة وتعايف  1598ش�خصاً .ورصد
اليمن تس�جيل  1734إصاب�ة و 499وفاة
وتعايف  863شخصاً.
وس�جلت تونس  1565إصاب�ة و 51وفاة
وتعايف 1225ش�خصاً ،فيما أحىص األردن
 1218إصاب�ة و 11وف�اة وتع�ايف 1131
ش�خصاً .ورصدت س�ورية  847إصابات
منها  46وفاة ،وتعايف  258ش�خصاً ،فيما
رص�دت ج�زر القمر تس�جيل  386إصابة
بف�روس كورونا و 7وفي�ات وتعايف 330
شخصاً.
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الرئيس اللبناني يتفقد موقع االنفجار في مرفأ بيروت
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الدول العربية والعاملية تستنفر ملساعدة لبنان وإمداده بالغذاء والدواء
بريوت /متابعة الزوراء:
تفق َد الرئيس اللبناني ميش�ال عون
امس االربعاء موقع االنفجار بمرفأ
ب�روت ،حس�بما أف�ادت الرئاس�ة
اللبنانية .ونرشت الرئاسة اللبنانية
ع�ر حس�ابها عىل موق�ع “تويرت”
للتواص�ل االجتماعي ،مجموعة من
الص�ور للرئيس عون خ�ال جولته
يف املرفأ.
يف غض�ون ذلك س�ارعت الكثر من
الدول إىل التضامن مع لبنان وتقديم
الع�زاء ل�ه يف ضحاي�ا االنفجاري�ن
الذين وقعا يف مرف�أ بروت الرئيس
فيم�ا ب�دأت املس�اعدات تتج�ه إىل
لبنان من غذاء ودواء ومستشفيات
ميدانية.
وق ّدم�ت دول ع� ّدة التع�ازي للبنان
بضحايا االنفجار ّ
الضخم الذي وقع
يف مرف�أ بروت الثاثاء وأس�فر عن
ع�رشات القتىل وح�وايل أربعة آالف
ً
عارضة تقديم املساعدة.
جريح،
ودعا رئيس الوزراء اللبناني ّ
حسان
دياب “الدول الصديقة” إىل مساعدة
الباد الرازحة أصاً تحت وطأة أكر
أزمة اقتصاديّة ُتواجهها منذ عقود،
والتي فاقمتها جائحة كوفيد.-19
وكان�ت ال�دول الخليجيّ�ة أوّل م�ن
س�ارع إىل تقدي�م التع�ازي وعرض
املس�اعدة .وق�د تع ّه�د أم�ر قط�ر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إرسال
مستش�فيات ميدانيّ�ة ملس�اعدة
القطاع الصحي اللبناني.
وأعلن�ت الكوي�ت أنه�ا سرتس�ل
مس�اعدة طبية ،فيما أعربت مرص
عن “قلق بال�غ” إزاء الدمار الناجم
عن االنفج�ار ،وتق� ّدم األمني العام
لجامع�ة ال�دول العربي�ة أحمد أبو
الغيط بالتعازي ،مشددا ً عىل “أهمية
رسعة اس�تجاء الحقيقة يف ش�أن

املس�ؤولية ع�ن وق�وع التفجرات
واملُتس�بّ بني بها” ،وفق ما نقل عنه
مسؤول يف األمانة العامة للجامعة.
وأبدى وزير الخارجيّة األردني أيمن
الصف�دي اس�تعداد ب�اده لتقدي�م
املس�اعدة ،فيم�ا أعلنت إي�ران ّ
أنها
“جاه�زة تمام�ا ً لتقديم املس�اعدة
ّ
بكل الوسائل الازمة”.
وج�اء يف تغري�دة أطلقه�ا وزي�ر
الخارجيّ�ة اإليران�ي محمّ�د ج�واد
ظري�ف ّ
أن “أفكارن�ا وصلواتنا مع
شعب لبنان الكبر واملقاوم” ،داعيا ً
لبنان إىل “البقاء قويّاً”.
ّ
ووجّ ه الرئيس السوري بشار األسد
برقيّة تعزية لنظره اللبناني ميشال
ع�ونّ ،
أكد فيه�ا وقوف س�وريا إىل
جانب لبنان الشقيق وتضامنها مع
شعبه.
اتصاالً
كذلكّ ،
تلقى الرئيس اللبناني ّ
من نظره العراقي برهم صالح ّ
أكد
في�ه التضامن م�ع لبن�ان ،عارضا ً
تقدي�م املس�اعدة .وبع�ث الرئي�س
الجزائ�ري عبد املجيد تبون رس�الة
تعزية إىل الرئيس اللبناني ّ
عر فيها

ع�ن “الح�زن واألىس العمي�ق” بعد
االنفجارين يف بروت.
ووجّ ه الرئيس التونيس قيس سعيد
رس�الة إىل نظ�ره اللبنان�ي ّ
ع�ر
فيها عن “دعمه” الش�عب اللبناني
“الشقيق”.
وأجرى الرئيس الفرن�يس إيمانويل
ماك�رون ّ
اتصاالً بعون ق� ّدم خاله
التع�ازي ،معلنا ً عر تغريدة عن بدء
إرسال مساعدات فرنسية للبنان.
وكان وزي�ر الخارجيّ�ة الفرن�يس
ج�ان إيف لودري�ان أعل�ن ّ
أن باده
“مس�تع ّدة لتقدي�م مس�اعدتها
ُ
س�ت ّ
عر عنها
وف�ق الحاج�ات التي
السلطات اللبنانية”.
وأعلن�ت فرنس�ا إرس�الها طائرتني
عس�كريتني إىل لبنان لتقديم الدعم.
وذك�ر قرص اإليليزي�ه أن الطائرتني
س�يكون عىل متنهم�ا  55فردا من
ف�رق الحماي�ة املدني�ة الفرنس�ية
وأطنان من املس�تلزمات الرضورية
ملعالجة املصابني.
من جهت�ه ،أعلن الرئي�س الرويس
فاديمر بوتني ّ
أن “روس�يا تشارك

الش�عب اللبناني حزنه” ،وفق بيان
للكرمل�ني .وق� ّدم بوت�ني التع�ازي
ّ
متمنيا ً للمصابني الشفاء
بالضحايا،
العاجل.
ويف بداية مؤتمره الصحفي اليومي
ح�ول ف�روس كورون�ا املس�تج ّد،
ّ
أك�د الرئي�س األمريك�ي دونال�د
ترام�ب تعاط�ف الوالي�ات املتح�دة
مع لبنان ،مكرّرا ً “اس�تعداد” باده
ملس�اعدته،عىل وق�ع صدم�ة مقتل
العرشات وإصابة اآلالف.
وق�ال ترام�ب للصحفيّ�ني يف البيت
األبي�ض “لدين�ا عاق�ة جيّ�دة جدا ً
مع ش�عب لبن�ان ،وس�نكون هناك
للمس�اعدة .يب�دو ّ
كأن�ه اعت�داء
رهيب” ،فيما عرض وزير الخارجيّة
ماي�ك بومبي�و تقدي�م مس�اعدة
أمركيّ�ة للبن�ان ،كاتبا ً ع�ىل تويرت
“نح�ن نراقب الوضع ومس�تع ّدون
لتقدي�م مس�اعدتنا لش�عب لبن�ان
للتعايف من هذه املأساة املروّعة”.
ّ
وعرت املستش�ارة األملاني�ة أنغيا
مركل ع�ىل لس�ان اولريك�ه ديمر
نائبة املتحدث باس�م الحكومة عن
ً
واعدة
“صدمتها” ملا حدث يف بروت،
بتقديم “دعم للبنان” .وذكرت نائبة
املتحدث يف ساعة
متأخرة من مساء أمس الثاثاء عىل
موقع التواصل االجتماعي “تويرت”
نق�ا ع�ن املستش�ارة“ :قلوبنا مع
أولئك الذين فقدوا أقاربهم .ونتمنى
الشفاء العاجل للمصابني ...سنقدم
دعمنا للبنان”.
وم�ن جانبه�ا ،تحدث�ت وزارة
الخارجي�ة األملاني�ة ع�ىل “توي�رت”
ع�ن إصابة موظفني لدى الس�فارة
األملاني�ة يف بروت ج�راء االنفجار.
وكتب�ت ال�وزارة“ :قلوبن�ا مع أرس
الضحايا .أملاني�ا تقف بجانب لبنان

يف هذه الس�اعة العصيبة” ،مضيفة
أن ال�وزارة ت�درس حالي�ا طبيع�ة
املس�اعدات التي يمك�ن أن تقدمها
أملانيا للبنان “عىل الفور”.
وأعرب األم�ني العام لألم�م ّ
املتحدة
أنطوني�و غوتري�ش ع�ن “تعازيه
العميق�ة ...عق�ب االنفجارَي�ن
املروّع�ني يف ب�روت” واللذي�ن قال
ّ
إنهما تسبّبا أيضا ً بإصابة بعض من
أفراد األمم املتحدة.
وكت�ب رئي�س ال�وزراء الكن�دي
جاستن ترودو عىل وسائل التواصل
“ن ّ
االجتماع�ي ُ
فك�ر يف جميع الذين
أصيبوا يف ه�ذا االنفجار املأس�وي،
وكذل�ك يف أولئك الذي�ن يُحاولون أن
يجدوا أح�د أصدقائه�م أو فردا ً من
العائلة ،أو الذين فقدوا أحد أحبّائهم.
نحن مستع ّدون ملساعدتكم”.
ب�دوره ،وص�ف رئي�س ال�وزراء
الريطاني بوريس جونسون الصور
ومقاطع الفيديو الواردة من بروت
ّ
بأنه�ا “صادم�ة” .وكتب عىل تويرت
ّ
“كل أفكاري وصلواتي” مع ضحايا
“هذا الح�ادث املروّع” .وأضاف ّ
“إن
اململك�ة ّ
املتح�دة مس�تع ّدة لتقديم
ّ
ب�أي طريق�ة ممكن�ة ،بما
الدع�م
يف ذل�ك للمواطن�ني الريطانيّ�ني
ّ
املترضرين” هناك.
ّ
وأك�د وزي�ر الخارجيّ�ة الريطاني
دوميني�ك راب “تضام�ن” اململك�ة
املتح�دة م�ع الش�عب اللبنان�ي،
مضيف�ا ً أن بريطاني�ا “مس�تعدة
لتقدي�م مس�اعدتها ودعمه�ا ،بما
يف ذل�ك للمواطن�ني الريطاني�ني
املعني�ني” هن�اك .وق�ال متح�دث
باسم الوزارة إن “عددا صغرا” من
موظفي الس�فارة أصيبوا ويتلقون
الع�اج الطبي لكن حياتهم ليس�ت
يف خطر.

بعد مخالفة إثيوبيا االتفاقيات السابقة

مصر والسودان تعلنان تعليق مفاوضات سد النهضة
القاهرة /متابعة الزوراء:
أعلن�ت م�رص والس�ودان“ ،تعليق�ا ً مرشوطا ً
ْ
ملفاوض�ات س�د النهض�ة” ،وذل�ك إث�ر طرح
إثيوبي بش�أن تش�غيل الس�د قال البل�دان إنه
يخالف االتفاقات السابقة.
وأوضح�ت وزارة ال�ري املرصي�ة ،أن�ه “قبيل
االجتم�اع الثال�ث ،الي�وم الخمي�س ،للجول�ة
الثانية للدول الث�اث برعاية االتحاد اإلفريقي،
قام وزير املي�اه اإلثيوبي بتوجيه خطاب ملرص
والسودان”.
كم�ا أش�ارت إىل أن الخطاب “تضمن مس�ودة
خط�وط إرش�ادية وقواع�د ملء س�د النهضة
ال تتضم�ن أي قواعد للتش�غيل وال أي عنارص
تعك�س اإللزامية القانونية لاتفاق ،فضاً عن
عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات”.
ال�وزارة املرصي�ة قال�ت إن “مرص والس�ودان
طلبت�ا تعلي�ق االجتماعات إلجراء مش�اورات
داخلية بش�أن الطرح اإلثيوبي الذي يخالف ما

تم االتفاق عليه خال قمة هيئة مكتب االتحاد
اإلفريقي يف  21يولي�و (تموز املايض) ،ونتائج
اجتماع وزراء املياه أمس”.
يف الس�ياق ذاته ،أوضح وزير الري الس�وداني
يارس عب�اس ،يف بي�ان ،أن الخط�اب اإلثيوبي
ال�ذي تلقته ب�اده اليوم “يثر مخ�اوف جدية
فيما يتعلق بمس�رة املفاوض�ات الحالية ()..
ويهدد استمراريتها”.
رهن عباس “اس�تمرار مش�اركة الس�ودان يف
املفاوض�ات التي يقوده�ا االتح�اد اإلفريقي،
بعدم الربط ما بني التوصل التفاق بش�أن امللء
والتش�غيل م�ن جهة ،والتوص�ل ملعاهدة حول
مياه النيل األزرق من جهة أخرى”.
ويق�رتح الخط�اب اإلثيوب�ي وفق عب�اس ،أن
“يك�ون االتف�اق ع�ىل امل�لء األول فقط لس�د
النهضة ،بينما يربط اتفاق تش�غيل الس�د عىل
امل�دى البعيد بالتوصل ملعاهدة ش�املة بش�أن
مياه النيل األزرق”.

ولم يتسن الحصول عىل تعليق فوري من أديس
أباب�ا ،غر أنها تؤك�د مرارا ً أنه�ا تريد التوصل
إىل اتفاق م�ع دولتي املصب مرص والس�ودان،
دون اإلرضار بمصالحهم�ا رغ�م بدئها مؤخرا ً
ملء السد.يف الجهة املقابلة ،أعلنت وزارة الري
واملي�اه اإلثيوبي�ة ،أن م�رص والس�ودان طلبتا
تأجيل اجتماعات س�د النهضة للنظر يف قواعد
ملء السد التي قدمتها أديس أبابا.
وقال الوزارة يف بيان :إن إثيوبيا أرسلت نسختها
من املبادئ التوجيهية والقواعد الخاصة بملء
س�د النهضة ،تماش�يا ً مع بيان مكتب االتحاد
اإلفريق�ي الص�ادر يف  24يوليو/تم�وز املايض
والتفاهم الذي توصل إليه وزراء ش�ؤون املياه
خال اجتماعه�م يف  3أغس�طس/آب الجاري
للعمل عىل وثيقة مشرتكة.
وأض�اف أن م�رص والس�ودان طلبت�ا تأجي�ل
االجتماع�ات للنظ�ر يف املب�ادئ التوجيهي�ة
والقواع�د الخاص�ة بم�لء س�د النهض�ة التي

قدمتها إثيوبيا.
وح�ذرت م�رص والس�ودان ،يف ثان�ي اجتم�اع
للمفاوض�ات ،م�ن تداعيات امللء املنفرد لس�د
النهضة اإلثيوبي ،مطالبتني برسعة التوصل إىل
اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.
ويف  21يوليو/تم�وز امل�ايض ،عق�د االتح�اد
اإلفريقي قمة مصغرة ،بمشاركة الدول الثاث،
عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها
االتحاد لنح�و  10أيام ،دون اتفاق ،وأس�فرت
القم�ة عن الدع�وة مجددا ً إىل عق�د مفاوضات
ثاثية جديدة.
وانتق�دت مرص والس�ودان يف االجتم�اع األول
ال�ذي تم مؤخ�را ً بدء امللء املنف�رد الذي تم من
جانب إثيوبيا للسد.
وتعث�رت املفاوض�ات ب�ني م�رص وإثيوبي�ا
والس�ودان ،عىل مدار السنوات املاضية ،وسط
اتهام�ات متبادل�ة ب�ني القاهرة وأدي�س أبابا
بالتعنت والرغبة بفرض حلول غر واقعية.

موسكو و واشنطن في تنافس محموم

قواعد روسية جديدة يف أفريقيا والبعدان الصيين والرتكي حاضران
موسكو/متابعة الزوراء:
تتج� ُه روس�يا لتوس�يع دائ�رة نفوذه�ا يف
أفريقيا م�ن خال قواعد عس�كرية جديدة
وزيادة أعداد قواته�ا يف خطوة يقول خراء
عس�كريون إن هدفه�ا بناء قوة عس�كرية
يف ش�كل أفريك�وم رويس يك�ون ق�ادرا
ع�ىل مزاحم�ة األدوار التي تلعبه�ا القيادة
العسكرية األمركية يف أفريقيا (أفريكوم)،
وه�و ما ب�دا أكثر وضوح�ا يف ليبي�ا ،حيث
أظهرت الواليات املتحدة انزعاجها من الدور
الرويس يف دعم قوات الجيش الوطني بقيادة
املشر خليفة حفرت.
وذكر تقرير أملاني أن روسيا أخذت تصاريح
إلقامة قواعد عسكرية يف ست دول أفريقية
بينه�ا م�رص والس�ودان ،يف خط�وة تظهر
رغبة موس�كو يف حماية دورها يف ليبيا عر
حزام من القواعد يجعل استهداف هذا الدور
أمرا بالغ املخاطر ،وهو أمر خرته الواليات
املتح�دة يف س�وريا ،كما خرت�ه تركيا التي
توجد بدورها يف قلب الرصاع الليبي ،وتراهن
عىل أن الوجود ال�رويس تكتيكي ويهدف إىل
الحصول عىل تنازالت أكر يف سوريا.
ول�م يخ�ف “أفريك�وم” يف أكثر م�ن بيان،
قلق واش�نطن من تكرار روسيا للسيناريو
الس�وري يف ليبي�ا ،وقل�ب موازي�ن الرصاع
لصالحه�ا ،م�ع تتبع تحركات م�ا تصفهم
بمرتزقة فاغنر املدعومني روسيا.
ويف يولي�و املايض ،ق�ال أفريك�وم إن هناك
“أدل�ة متزاي�دة م�ن خ�ال ص�ور األقمار
الصناعي�ة لطائ�رات الش�حن العس�كرية

الروس�ية ،بما يف ذلك قيام طائرات آي.إل-6
بنق�ل إم�دادات إىل مقاتل�ني م�ن مجموعة
فاغنر العسكرية الروسية الخاصة”.
وأض�اف يف بي�ان عىل موقعه ع�ىل اإلنرتنت
“يظهر نوع املع�دات وحجمها نية للحفاظ
ع�ىل ق�درات قتالي�ة هجومي�ة” .لك�ن

روس�يا دأبت عىل نفي ترصيح�ات الجيش
األمركي.
ويعتقد عىل نطاق واس�ع أن الرصاع الليبي
سيكون بمثابة اختبار لنجاعة اسرتاتيجيات
املعارك بالنس�بة إىل الدول املحورية خاصة
الوالي�ات املتح�دة وروس�يا ،وأن نتائج ذلك

س�تدعم التوس�ع الرويس يف أفريقيا أو تحد
منه.
ونقل�ت صحيف�ة “بيلد” ع�ن تقرير رسي
لوزارة الخارجية األملانية ،اول امس الثاثاء،
أن روس�يا عقدت اتفاقيات تعاون عسكري
م�ع  21دول�ة أفريقية من�ذ  ،2015يف حني

كان�ت لها اتفاقي�ات تعاون م�ع أربع دول
فق�طيفأفريقي�اقب�له�ذاالتاري�خ.
وأضاف�ت أن�ه وفقا ً لتل�ك االتفاقي�ات فإن
موسكو حصلت عىل ضمانات إلقامة قواعد
عس�كرية يف م�رص وجمهوري�ة أفريقي�ا
الوس�طى وأريرتي�ا ومدغش�قر وموزمبيق
والسودان.
ويق�ول مراقب�ون إن روس�يا باتت توس�ع
نفوذها يف أفريقيا ضمن اسرتاتيجية أوسع
تقوم عىل التح�رك يف أكثر من ملعب ،وعدم
االكتفاء بالدور العس�كري املبارش ،وتشمل
ه�ذه األدوار املنافس�ة االقتصادي�ة يف وقت
باتت فيه أفريقيا ملعبا حيويا لدول مختلفة
مثل الصني وتركيا وإيران والواليات املتحدة
وفرنسا.
وبحس�ب الصحيف�ة األملاني�ة فإن روس�يا
تقوم بالرس أحيانا ً ويف بعض األحيان بشكل
رسمي بتدريب قوات تلك الباد ،حيث لها يف
هذا اإلطار  180جنديا ً يف جمهورية أفريقيا
الوسطى.
ولفتت إىل أن موس�كو ُت�درّب نحو عرشين
عسكريا ً من مايل يف روسيا سنوياً.
وبينت الصحيفة أن روسيا ال تقوم بإرسال
جنود رسميني إىل البلدان األفريقية فحسب،
بل تق�وم بنش�اط فع�ال هناك ع�ر قوات
رشكات أمني�ة مث�ل رشكة “فاغن�ر” ،رغم
نفي موسكو إدارتها لتلك القوات.
ووفقا ً لخراء أملان فإن موس�كو تهدف عر
ق�وات ال�رشكات األمنية الروس�ية تحقيق
مكاس�ب سياسية واقتصادية وعسكرية يف

أفريقيا.
ويشر املراقبون إىل أن روسيا تسعى لكرس
صورة تقليدي�ة عنها تصنفه�ا كدولة ذات
اهتمام عسكري مبارش ،ولذلك أخذ رهانها
ع�ىل أفريقي�ا أبع�ادا متنوعة ،فق�د أنفقت
مبلغ سبعني مليون دوالر الستضافة القمة
الروس�ية – األفريقية ،الت�ي انعقدت يومي
ال�� 23وال� 24من أكتوب�ر  2019يف منتجع
س�وتيش املطل عىل البحر األس�ود ،ش�ارك
فيها  34زعيما أفريقيا.
ووفقا لتقرير صادر عن معهد س�توكهولم
الدويل ألبحاث السام ،ورّدت روسيا إىل الدول
األفريقية ،يف الف�رتة ما بني  2015و،2017
معدات عسكرية مستعملة تضم مروحيات
عسكرية ونقل ،وطائرات ،وأنظمة صواريخ
مضادة للطائرات.
وع�ىل هام�ش تل�ك القم�ة الت�ي عق�دت
يف س�وتيشّ ،
وقع�ت نيجري�ا م�ع روس�يا
اتفاقية ل�رشاء  12مروحية حربية .وكانت
الكام�رون وجن�وب أفريقي�ا وإريرتيا من
ال�دول التي أب�دت رغبته�ا يف رشاء طائرات
ودبابات وأسلحة ثقيلة من روسيا.
وقب�ل ف�رتة وجي�زةّ ،
وقع�ت جمهوري�ة
أفريقيا الوسطى ،التي تعاني منذ سنوات
م�ن الح�رب األهلي�ة ،اتفاقي�ة تع�اون
عس�كري مع روس�يا ،يتواج�د بموجبها
مستش�ارون عس�كريون روس بصف�ة
رس�مية يف العاصمة بانغي ليتولوا تدريب
وحداته�ا األمني�ة يف مواجه�ة تهدي�دات
الجماعات املسلحة واملتطرفة.
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املنافذ تضبط تالعبا بوصف بضاعة ولون
عجلة يف أم قصر
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس
االربعاء ،عن ضبط تالعب يف وصف
بضاعة ولون عجلة مستوردة يف مينائي
أم قرص الشمايل واألوسط.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة مه« :تمكنت مالكاتنا يف منفذ
ميناء أم قرص الشمايل من ضبط حاوية
حجم  4٠قدما محملة ( )8٢4كارتون
مصنوعات خشبية املنشأ مرص حسب
ما تم ذكره يف املعاملة الكمركية واملنجزة
من قبل مركز كمرك املنفذ الحدودي،
تم ضبط الحاوية عند بوابة الخروج
سيطرة البحث والتحري هيأتنا وتدقيق
معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة
من قبلهم تبني أن الحمولة الفعلية
اراكيل (بكارة خشب وشيشة اركيلة)
خالف ما تم ذكره باملعاملة الكمركية

وكذلك عدم وجود إجازة استرياد باملواد
املذكورة.
ونوهت اىل ان «ذلك يعد تغيريا يف وصف
البضاعة مما سبب هدرا باملال العام».
وتابعت «أما يف منفذ ميناء أم قرص
االوسط فقد تم ضبط عجلة نوع جيب
كراند امريكي الصنع تم التالعب يف لون
السيارة خالفا ملا تم ذكره باملعاملة
الكمركية».
واكدت انه «تمت عملية الضبط كذلك
خارج الحرم الكمركي عند سيطرة
البحث والتحري لهيأتنا».
واشارت اىل انه «تمت إحالة ماتم
ضبطه عىل وفق محرض أصويل إىل
قايض تحقيق محكمة أم قرص التخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها
وبحق املقرصين املنجزين للمعاملتني
الكمركيتني يف املنفذين الحدوديني».

أمانة بغداد :رفعنا أكثر من  38ألف طن
من النفايات خالل العيد
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حتدثت عن األحياء املشمولة باحلظر املناطقي

جلنة الصحة :مل يصدر أي قرار خبصوص نسبة الدوام الرمسي للموظفني
الرسمي يعتمد عىل قرار االجتماع املقبل
للجنة العليا للسالمة ،كونها املعنية بذلك”.
وبخصوص قضية الحجر املناطقي التي
تحدث عنها وزير الصحة حسن التميمي،
اشار الفالحي ،اىل أن “هذا املقرتح سيتم
تنفيذه بالتعاون مع عدد من الجهات االٔمنية
الحكومية وبشكل صارم”.
واوضح أن “عملية تحديد املناطق املشمولة
بالحظر املناطقي تعتمد عىل الخارطة
الوبائية واعداد االصابات يف املناطق”.
وكشف وزير الصحة ،حسن التميمي،
الثالثاء ،عن نية الوزارة تقديم طلب للجنة
العليا للسالمة ،يقيض بتقديم طلب بفرض
حظر مناطقي عىل بعض املناطق التي تشهد
تزايد مستمر يف االصابات بكورونا.

بغداد /الزوراء:
اكد عضو اللجنة العليا للصحة والسالمة
الوطنية ،جاسم الفالحي ،امس االربعاء،
ان اي قرار بخصوص نسبة الدوام الرسمي
للموظفني لم يصدر بعد ،فيما اشار اىل ان
تحديد االٔحياء املشمولة بالحجر املناطقي
الجديد يعتمد عىل الخارطة الوبائية واعداد
املصابني بكورونا.
وقال الفالحي ،يف ترصيح صحفي :ا ٕن
“الكثري من صفحات التواصل االجتماعي غري
الرسمية نرشت يف االٓونة االخرية عن عودة
الدوام الرسمي يف دوائر الدولة بنسبة ١٠٠
 %او  ،”% ٥٠مبينا ان “تلك االٔنباء عارية عن
الصحة”.
واضاف الفالحي أن “تحديد نسبة الدوام

إعالن أمساء املشمولني بإعانات الرعاية االجتماعية يف الرميثة
بغداد /الزوراء:
اعلنت قائم مقامية قضاء الرميثة،
امس األربعاء ،أسماء املتقدمني
للحصول عىل إعانات الرعاية
االجتماعية ،فيما اشارت إىل أن
هذه األسماء تعد غري نهائية ولن

تتم املصادقة عليها إال بعد إجراء
الكشف امليداني من قبل الباحثني
االجتماعيني.
وقال قائم مقام قضاء الرميثة ،حاتم
حسني ،يف ترصيح صحفي :ان القوائم
التي أعلنت تضمنت أكثر من ألف

متقدم لكال الجنسني .مبينا :ان حصة
القضاء بحسب قرار وزارة العمل
والشؤون االجتماعية هي ألف اسم.
وأضاف :ان السياقات التي اتبعتها
اإلدارة املحلية يف القضاء ركزت عىل
الرشائح األكثر احتياجا لإلعانات،

املرأة النيابية تكشف عن دور املرجعية يف
قانون العنف األسري
بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس األربعاء ،رفع اكثر من  ٣8الف طن نفايات تم رفعها خالل ايام
عيد األضحى املبارك.
وقالت األمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “مالكاتها يف دوائرها واقسامها
البلدية املنترشة يف عموم العاصمة بغداد قامت برفع  ٣8١٣٠طنا من النفايات خالل
االيام االربعة املاضية التي مثلت عطلة عيد االضحى املبارك”.
وأضافت االمانة أن “مالكاتها مستمرة بأداء اعمالها وتقديم الخدمة ،وبنوبات عمل
صباحية ومسائية ،ال سيما كوادرها امليدانية املختصة بأعمال النظافة واملجاري،
وغريها من االقسام بالرغم من عطلة العيد وحظر التجوال”.

بغداد تشكل جلنة ملتابعة أصحاب املولدات
املخالفني لسعر األمبري
بغداد /الزوراء:
اكد معاون محافظ بغداد لشؤون الصحة
والطاقة ،قيس الكالبي ،امس االربعاء،
تشكيل لجنة ملتابعة اصحاب املولدات
املخالفني لسعر االمبري.
وقال الكالبي :إنه «بحسب مبادرة رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي تم تحديد
سعر االمبري للمولدات االهلية» ،مبينا أن
« سعر االمبري  ٥االف دينار للتشغيل من

الساعة  ١٢ظهرا ولغاية  ٥صباحا ،يف
حني يكون سعر االمبري للخط الذهبي 8
االف بواقع تشغيل  ٢4ساعة».
واكد «التزام اصحاب املولدات بالتسعرية
ممن تسلموا الحصة الوقودية» ،مشريا اىل
انه تم «تشكيل لجان ملتابعة املخالفني «.
واوضح أن» عقوبة املخالفني تصل اىل
ايقاف راتب الكفيل ،فضال عن غرامات
وعقوبات تفرض عليهم».

اإلطاحة بقائد ميداني يف ديوان اجلند بكركوك
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية األمن الوطني يف كركوك ،امس األربعاء ،القبض عىل قائد ميداني يف ديوان
الجند وعنرص مقاتل.وقالت املديرية ،يف بيان :إنه «بنا ًء عىل معلومات استخبارية؛ تمكنت
قوة من جهاز األمن الوطني يف محافظة كركوك من القاء القبض عىل وفق مذكرة قضائية
عىل احد القادة امليدانيني فيما يسمى بديوان الجند التابع اىل والية كركوك ابان سيطرة
عصابات داعش االرهابية؛ وقد اعرتف بقيادة عملية السيطرة عىل قصبة البشري وشن
الهجمات عىل القوات االمنية ،فضال عن قيامه بتهجري العوائل وتفجري املنازل.

اعتقال مروجني للمخدرات يف طوزخرماتو
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات ،امس االربعاء،
القبض عىل متهمني اثنني من مروجي
ومتعاطي املخدرات يف طوز خرماتو.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «مفارز وكالة االستخبارات
يف وزارة الداخلية القت القبض عىل متهمني
اثنني يف قضاء طوز خرماتو من مروجي و

متعاطي املواد املخدرة».
واضافت« :حيت القي القبض عليهما
بالجرم املشهود وبحوزتهما كميات من
املواد املخدرة والحبوب ومواد أخرى مختلفة
تستخدم للتعاطي».
وبينت انه «تم ضبط املواد املخدرة بمحرض
ضبط اصويل ،وإحالة املتهمني للجهات
املختصة».

بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة املرأة واالرسة والطفولة النيابية ،امس
األربعاء ،عن دور املرجعية الدينية والوقفني السني
والشيعي واساتذة الجامعات والعشائر يف قانون
العنف األرسي ،مؤكدة أن جميع اآلراء محط احرتام.
وقالت عضو اللجنة ،انتصار الجبوري ،يف ترصيح
صحفي :إن “جميع مقرتحات واراء املرجعية
الرشيدة والوقف السني والشيعي واساتذة الجامعات
والعشائر أدخلت ضمن القانون وهي محل احرتام

وتقدير”.
وأضافت أن “هناك قوى سياسية أعلنت ،وبكل
رصاحة ،رفضها ترشيع القانون ألسباب غري
معلومة “ ،مشرية اىل ان القانون اصبح يف عهدة
القوى السياسية داخل مجلس النواب”.
وتابعت أن “املرجعية العليا ومراجع السنة والشيعة
ساهموا بشكل كبري يف ارائهم ومقارحاتهم ،وادخلت
ضمن فقرات القانون ،وما عىل الربملان سوى
الترشيع “.

دياىل تكشف حجم احلرائق املتعمدة يف
الصيف ..وتؤكد ٢0٢0 :عام النار
بغداد /الزوراء:
كشف مسؤول حكومي يف دياىل ،امس االربعاء ،عن حجم الحرائق املتعمدة يف الصيف.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة ،عبدالله الحيايل ،يف حديث صحفي :ان” صيف  ٢٠٢٠شهد معدالت عالية
للحرائق خاصة يف املناطق الزراعية ،ما ادى اىل التهام مئات الدونمات بعضها بساتني عامرة منذ عقود
طويلة”.
واضاف الحيايل ان”  %٥٠من الحرائق متعمدة عىل وفق املعلومات املتوفرة لدينا وقد تكون ألسباب متعددة
منها العداوات والثارات او بفعل محاوالت تحويلها اىل اراض سكنية بعد تجريفها او انها جاءت ألسباب
ارهابية وانتقامية”.
واشار الحيايل اىل ان”  ٢٠٢٠عام النار بنظرنا بسبب حجم الحرائق التي اندلعت والتي تقرتب من معدالت
ما سجل يف العام املايض» .الفتا اىل «ان القطاع الزراعي ترضر كثريا بالحرائق يف املواسم االخرية ،خاصة
وانها بدأت تلتهم املئات من الدونمات”.
وشهدت بعقوبة ومحيطها سلسلة حرائق كبرية يف االشهر القليلة املاضية التهمت خاللها مساحات
شاسعة من البساتني واالراض الزراعية.

ابتدا ًء من األحد املقبل ..إعادة دوام الدوائر
بنسبة  %100يف واسط
بغداد /الزوراء:
قررت خلية األزمة يف محافظة واسط إعادة انتظام
الدوام يف دوائر الدولة كافة يف املحافظة ابتدا ًء من
يوم األحد املقبل بنسبة  %١٠٠باستثناء دائرة صحة
واسط التي تحدد آلية الدوام فيها حسب حاجتها.
وقال رئيس الخلية ،املحافظ محمد املياحي ،يف
ترصيح صحفي :إن حظر التجوال الشامل مستمر
حتى ذلك الحني حسب قرار لجنة الصحة والسالمة
الوطنية.
وأضاف :أن الخلية ستصدر تعليمات لتنظيم إعادة

إفتتاح املطاعم والحدائق واملسابح عىل وفق رشوط
ملزمة التنفيذ.
واوضح املياحي :إن قرار عودة الدوام يحتوي
الكثري من املخاطر عىل املوظفني لكن هناك حاالت
كثرية أدت إىل أن يقوم املواطن بإنجاز املعامالت
عن طريق مراجعة املوظفني إىل منازلهم ودفع
مبالغ مالية.
كما لفت إىل :ان استمرار تعطيل املؤسسات
الحكومية أدى إىل تأخر انجاز املشاريع الخدمية
وزيادة البطالة بني مواطني محافظة واسط.

أوعزت بتعويض املتضررين من حريق كربتو٢

اهلجرة تكشف إصابة أحد نازحي خميم «جم مشكو» بفريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الهجرة واملهجرين عن اصابة
احد نازحي مخيم جم مشكو بكورونا ،فيما
حذرت من تفيش الفايروس .وفيما اوعزت
بتعويض االرس املترضرة جراء الحريق
الذي اندلع يف عدد من الخيم بمخيم كربتو٢
بمحافظة دهوك ،اوضحت ان الحريق لم
يسفر عن وقوع اصابات برشية.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع يف الوزارة،
امس االربعاء ،عيل عباس جهاكري ،يف بيان
تلقت «الزوراء»نسخة منه :انه «تم اكتشاف
حالة اصابة بفايروس كورونا يف مخيم جم
مشكو للنازحني بمحافظة دهوك لرجل نازح
يبلغ من العمر  ٣٩سنة» ،مبينا انه «تم عزل
ثالثني من املالمسني له بحسب التقرير االويل
الصادر من الجهات املختصة يف املحافظة».
واضاف جهاكري انه «بتوجيه من وزيرة

الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو تم اتخاذ
التدابري واالجراءات الفورية وتعفري وتعقيم
املخيم ،واملنع من الدخول والخروج من واىل

املخيم للحد من انتشار الفايروس».
وتابع :انه «تم اتخاذ االجراءات الالزمة
بالتنسيق مع دائرة صحة دهوك ألخذ مسحات

ونقل املريض وعزل املالمسني».
من جانب متصل ،اوعزت وزيرة الهجرة
واملهجرين ،ايفان فائق جابرو ،امس األربعاء،
بتعويض االرس املترضرة جراء الحريق
الذي اندلع يف عدد من الخيم بمخيم كربتو٢
بمحافظة دهوك.
وقال مدير عام دائرة شؤون الفروع ،عيل
عباس جهاكري ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “حريقا اندلع صباح امس يف مخيم
كربتو ٢بمحافظة دهوك اسفر عن احرتاق
خمس خيم بالكامل دون وقوع اصابات
برشية”.
وأضاف أن “فرق الدفاع املدني حال وصولها
للمخيم سيطرت عىل الحريق خالل فرتة
وجيزة وتم اخماده” ،مبينا انه “تم ارسال
الخيم واملساعدات الغذائية والعينية والصحية
اىل االرس املترضرة”.

وذلك باالعتماد عىل البيانات املتوفرة
واملشاركة املجتمعية.
وكانت حكومة املثنى قد أعلنت،
الشهر املايض ،زيادة حصة املحافظة
من املشمولني بالرعاية االجتماعية
بمقدار  ٣آالف شخص ،بواقع ألف

لقضاء الرميثة والفني لبقية االقضية
والنواحي ،جاء ذلك خالل زيارة لوزير
العمل عادل الركابي إىل املحافظة،
والذي اشار من جانبه إىل شمول ٢٥٠
عاطال عن العمل يف املثنى بالقروض
التي تمنحها الوزارة.

البيطرة تفصح عن سبب نفوق
االمساك يف هور الدملج

بغداد /الزوراء:
اعلنت دائرة البيطرة ،احدى تشكيالت وزارة الزراعة ،كشفها لسبب نفوق كميات محدودة من
االٔسماك يف هور الدملج من املسطحات املائية املتاخمة ملحافظة الديوانية.
وقال مدير عام الدائرة ،ثامر حبيب حمزة :ان «وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي اوعز
بتشكيل لجنة للكشف عن سبب نفوق االٔسماك بعد تلقيه شكوى من احد املستثمرين يف مجال
تربية االٔسماك يف هور الدملج يف محافظة الديوانية».
وذكر مدير عام البيطرة ان «اللجنة تشكلت برئاسة الوزير وعضويته ،اضافة اىل مدير الزراعة
يف الديوانية ،وبدورها انتدبت اللجنة فريقا ً متخصصا ً من االطباء البيطريني من مستشفى
الديوانية البيطري ومس ٔوولني من مديرية زراعة املحافظة».
وبني حمزة ان «نتائج الكشف اظهرت نفوق أنواع مختلفة من االٔسماك وبأوزان متفاوتة عىل
سطح املاء ،كما الحظ الفريق كثرة الطحالب املغطية للمسطحات املائية يف الهور».
واضاف املدير ان «الفريق اجرى تشخيصا ً ترشيحيا عىل عينات االسماك النافقة ولم يالحظ
وجود اي آفات منترشة عىل السطح الخارجي لالٔسماك والزعانف والخياشيم ،كما لم تالحظ
اي تغيريات مرضية عىل االٔسماك ،فيما بني الترشيح وجود ا ٕصفرار وبقع نزفية دقيقة منترشة
عىل سطح الكبد يف االٔسماك ،مما يرجح تسمم االسماك».
ٔ
واشار حمزة اىل «ارسال عينات من (اكباد وغالصم وطحال) من االسماك النافقة ،وكذلك نماذج
من مياه وطحالب من مناطق مختلفة ألغراض الفحص املختربي ملعرفة اسباب النفوق» .
ونوه مدير عام البيطرة اىل ان «الفريق البيطري املشكل يف محافظة واسط لم يالحظ اي نفوق
لالٔسماك يف هور الدملج املتاخم ملحافظة واسط» .
واوضح املدير العام ان «اللجنة اوصت بمفاتحة الجهات االمنية املختصة بتوفري دوريات من
الرشطة النهرية عىل امتداد املصب العام ضمن املنطقة املذكورة بعد ورود اخبار عن حاالت من
الصيد الالقانوني (باملبيدات والسموم والكهرباء)».
واختتم مدير البيطرة ان «نتائج الكشف رفعت اىل وزير الزراعة ملناقشتها والتصديق عليها
اثناء تر ٔوسه اجتماعا ً يف مقر الوزارة حرضه مستشار الوزارة لش ٔوون الثروة الحيوانية حسني
عيل سعود واملستشار مهدي ضمد القييس ومدير عام البيطرة ومدير عام الثروة الحيوانية،
ً
ِضافة اىل حضور عدد من مس ٔوويل االقسام املعنية يف دا ٔيرة البيطرة».
ا

العثور على صواريخ وقاذفات ومواد
متفجرة يف كركوك وبعقوبة
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة الحشد الشعبي ،امس
األربعاء ،ان قوة مشرتكة عثرت عىل مخزن
صواريخ وقاذفات يف منزل أحد اإلرهابيني
شمال رشق بعقوبة بمحافظة دياىل.
وذكرت الهيئة يف بيان :أن «قوة مشرتكة
من اللواء  ٢4ونداء دياىل يف الحشد الشعبي
والجيش نفذت واجبا بنا ًء عىل معلومات
استخباراتية».
واشارت اىل ان «القوة عثرت عثرت خالل
الواجب عىل مخزن للصواريخ والقاذفات
مدفون خلف منزل اإلرهابي محمد حسني
عيل مظلوم ضمن يف قرية العايل شمال
رشق بعقوبة».
من جهتها ،اعلنت وكالة االستخبارات،
امس االربعاء ،ضبط  ٥أوكار ونفق بداخلها
اعتدة ومواد متفجرة بمناطق متفرقة يف
كركوك.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه «بنا ًء عىل املعلومات

الواردة عن طريق املتعاونني من املواطنني،
تمكنت مفارز مديرية استخبارات
الرشطة االتحادية العاملة ضمن وكالة
االستخبارات يف وزارة الداخلية من ضبط
( )٥أوكار ونفق تابعة لعصابات داعش
اإلرهابية بمناطق متفرقة من محافظة
كركوك «.
واضافت ان «الوكر األول ضبط يف قرية
سطيح وجد بداخلة ثالث عبوات ناسفة
ومسطرتني تفجري وعبوة عىل شكل
جليكان وقنربتني هاون عيار  ٦٠ملم
وصاروخني قاذفة ،فيما تم ضبط نفق
يف ناحية الرياض وجد بداخله  ١٠عبوات
ناسفة محلية الصنع معدة للتفجري ،فضالً
عن ضبط اربعة أوكار قرب سلسلة جبال
حمرين وجد بداخلها دراجتان ناريتان
وأجهزة اتصال ومولد كهربائي وبرميل
كاز ومواد غذائية وعبوة ناسفة».
واشارت املديرية اىل انه «تم رفع املواد
وردم االوكار بدون حادث يذكر».
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بعد خطوة أوبك وحلفائها بتقليل التخفيضات
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خبـــراء عراقيــون يرمســون مالمــح أسعــار النفــط فــي األســواق العامليــة
بغداد /الزوراء:
بني مؤيد ومعارض لخط�وة أوبك وحلفائها يف
مجموعة «أوبك »+بتقليل التخفيضات النفطية
التي اعلنت عنها قبل أيام لتحقيق االستقرار يف
األسعار النفطية وزيادتها بما يناسب املنتجني
واملستهلكني عىل حد سواء ،تباينت آراء الخرباء
العراقيني يف مجال النفط.
إذ ع� ّد البع�ض ه�ذه الخط�وة بداي�ة لتحقيق
االستقرار يف السوق النفطية ورفع األسعار من
جديد ،فيما ع ّده آخرون بأنها تشكل رضبة من
جديد ألسعار النفط القتصاديات مازالت هشة
وتعاني من الركود بسبب جانحة كوفيد .19
ويقول الخب�ر النفطي ،حم�زة الجواهري ،يف
حديث صحفي :إن «منظم�ة اوبك تقوم حاليا
بتقلي�ل التخفي�ض ال�ذي كان البع�ض منه
طوعيا من قبل دول الخليج وروسيا
وال�ذي سبّ�ب نوع�ا من
االستق�رار يف

اسعار النفط».
ويضي�ف حم�زة ان «كل امل�ؤرشات توحي بأن
الدول ،وخاصة الصناعية منها ،ستنحو منحى
جدي�دا بالنسب�ة لجائح�ة كورونا ،حي�ث انها
ل�ن توقف مصالحها وحرك�ة الناس والبضائع
وغره�ا ،وبالت�ايل ه�ذا سينعكس ع�ىل زيادة
الطلب من النفط الخام من اآلن ولنهاية العام»،
مبينا ان «الزيادة ستكون بني  10اىل  12مليون
برميل يوميا ،مم�ا سيدفع السوق باتجاه رفع
االسعار ،ولكن بحذر وبطء شديدين».
وتوق�ع الجواه�ري ان «تص�ل اسع�ار النف�ط
لنهاي�ة الع�ام الح�ايل اىل  50دوالرا للربمي�ل
الواح�د او

الدوالر ينخفض نسبيا يف
األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
انخفضت أسعار رصف الدوالر
يف بورص�ة الكف�اح ،فيم�ا
استق�رت باألس�واق املحلية،
ام�س األربع�اء ..وسجل�ت
أسعار بورصة الكفاح يف بغداد
 123.800دين�ار ل�كل 100

دوالر  .وكان�ت أسع�ار البي�ع
وال�راء يف مح�الت الصرفة
كاآلتي :سعر بي�ع الدوالر بلغ
 124.500دين�ار ل�كل 100
دوالر .أم�ا سع�ر رشاء الدوالر
فسج�ل  123.500دين�ار لكل
 100دوالر.

اقتصادي :موازنة  2021لن
تليب طموح املطالبني بالوظائف
بغداد /الزوراء:
ب�ني الخب�ر االقتص�ادي،
وس�ام التميم�ي ،ان موازنة
العام املقبل ل�ن تكون ملبية
لطموح الكثر م�ن الرائح
،وخاصة املطالب�ني بالتعيني
من الخريجني والعاطلني عن
العمل ،الفتا اىل ان املوازنة قد
تعاني عج�زا بنسبة  40%يف
حال استم�رار تذبذب اسعار
النفط.
وق�ال التميم�ي ،يف ترصي�ح
صحف�ي :ان “ العراق يعتمد
عىل النف�ط بشكل اسايس يف
بن�اء وتموي�ل املوازن�ة ،وما
عاناه خالل العام الجاري من
ازم�ة مالية ق�د يعانيها مرة
اخرى يف العام املقبل”.

واض�اف ان “ الع�راق مكبل
بالديون الخارجية خاصة بعد
اقرار قانون االقرتاض ،اضافة
اىل ان اسع�ار النف�ط مازالت
متبذبة ودون الطموح ،وهو
مايحتم ع�ىل الحكومة اعداد
موازن�ة تقشفي�ة التحت�وي
عىل أي تعيينات او مصاريف
اضافية”.
وبني ان “موزانة العام املقبل
لن تلب�ي طم�وح الكثر من
الرائح ،وخاصة الخريجني
والباحث�ني ع�ن التوظي�ف،
حي�ث ستعان�ي عج�زا يصل
بنسبة  40%او اكثر من ذلك،
وهو مايتطلب عىل الحكومة
ايجاد مص�ادر تمويل اخرى
غر النفط”.

تخفيض�ات غر مسبوقة يف إنت�اج النفط تبلغ
 9.7مالي�ني برميل يوميا ً به�دف إعادة التوازن
إىل أسعار الخام يف األسواق العاملية.
وجاء االتف�اق بعد أن تسبب�ت جائحة كورونا
بانهيار األسعار وفقدانه�ا أكثر من  50يف املئة
م�ن قيمتها ج�راء توقف قطاع�ات اقتصادية
واسع�ة حول العالم ،إال أن التحالف قرر مؤخرا ً
تقلي�ل التخفيضات الشهر الج�اري مع ظهور
إشارات عىل تعايف األسعار.
وع�ىل وفق األرق�ام املعلنة ،ف�إن إنتاج منظمة
أوب�ك ارتفع بمق�دار  900ألف برمي�ل يوميا ً يف
يوليو/تم�وز امل�ايض ليص�ل إىل  23.43مليون
برميل يوميا .كما أن روسيا أعلنت بدورها
زيادة إنتاجها من الخام.
ويف وق�ت ساب�ق من ي�وم امس
االول ،سجل�ت أسع�ار النفط
تراجع�ا ً طفيفا ً
بفع�ل
ز ي�ا د ة
ا إلنت�ا ج
تز ا من�ا ً
م�ع

اكثر يف حال اصبح االرتفاع مفاجئا باالستهالك
نتيج�ة رف�ع الحظ�ر ،وخاصة من قب�ل الدول
الصناعية».
ويرى الجواه�ري ان «دول منظمة اوبك تراقب
االسعار عن كثب ،وبشكل مستمر ،لوجود خلية
لديه�ا تراقب املوض�وع بدقة ،وتق�وم بتحليله
ودراسته ،وتتخذ القرار املناسب له ،مما سيعيد
للسوق توازنه واستقراره مرة اخرى».
ويف نيسان/أبري�ل امل�ايض ،توص�ل تحال�ف
مجموع�ة «أوب�ك »+إىل اتف�اق إلج�راء

ارتف�اع حاالت اإلصابات بفروس كورونا حول
العالم ما أثار شكوك حول انتعاش االستهالك،
إال أن األسع�ار ظل�ت تح�وم ح�ول  40دوالرا ً
للربميل منذ مطلع الشهر الجاري.
وي�رى الخب�ر االقتص�ادي واملحل�ل بالش�أن
النفطي ،رضغام محمد عيل :ان «اسعار النفط
الحالي�ة تع�د نقط�ة استقرار هش�ة خاضعة
ملتغرات النشاط االقتصادي الراكدة من جانب
بسب�ب كورون�ا ومدى االلت�زام باتفاق خفض
االنتاج من جهة أخرى».
ويضي�ف ع�يل ،وه�و رئي�س مرك�ز اإلع�الم
االقتص�ادي ،يف حديث�ه صحف�ي :ان «اع�الن
زيادة روسيا إلنتاجه�ا يشكل رضبة لالتفاق
حتى لو لم تصدر الكمي�ات الفائضة ،حيث
ان حجم املعروض يف الس�وق العاملية اكثر
م�ن حجم الطلب ،وهو م�ا يطرح فرضية
ع�ودة انخفاض االسعار مرة اخرى يف ظل
هشاشة اتفاق اوبك بالص».
ويعتق�د أن «أسعار النفط من غر الوارد ان
تتحسن بشكل مؤثر خالل العام الحايل ،حيث
ان تعايف االقتصادات العاملية اليزال بطيئا وغر
مضم�ون يف ظل استمرار التوجس من موجات
اخرى من كورونا».
وك�ان العراق قد تعهد بموجب اتفاق مجموعة
«أوب�ك »+خف�ض انتاجه بمق�دار نحو مليون
برميل يوميا ً.
وبلغ�ت ص�ادرات العراقية النفطي�ة يف تموز/
يولي�و امل�ايض  2.763ملي�ون برمي�ل يومي�اً،
انخفاض�ا ً م�ن  2.816مليون برمي�ل يوميا ً يف
حزيران/يونيو املايض.

وقب�ل أن يب�دأ العراق خفض إنتاج�ه قبل نحو
ثالثة أش�هر كانت الص�ادرات العراقية ترتاوح
بني  3.3و 3.5مليون برميل يوميا ً.
ويعان�ي العراق من أزم�ة مالية ج�راء تراجع
أسع�ار النفط الذي تش�كل إيراداته نحو  95يف
املئة من ميزانية الدول�ة ،وذلك تزامنا ً مع تزايد
االنف�اق الحكومي عىل قط�اع الصحة ملحاربة
كورون�ا ،وكذل�ك دع�م رشيحة الفق�راء الذين
ت�رروا م�ن القي�ود املفروض�ة للوقاي�ة من
الفروس.
م�ن جانب�ه ،ي�رى الخب�ر النفط�ي ،حس�ني
طال�ب ،يف حديث صحف�ي :أن «السوق ترتقب
نتائج خط�وة أوبك  +الجديدة ومدى تأثرها يف
املع�روض ومدى االلتزام بعدم زيادة الصادرات
وتخصيص الزيادات لالسته�الك املحيل» .الفتا
إىل أن «األسع�ار يف األغل�ب ستواص�ل حال�ة
التقلبات والتذبذبات خالل الفرتة املقبل».
ويش�ر طال�ب اىل :ان «اوبك +تمكن�ت بالفعل
م�ن اسرتداد األسع�ار من املنطق�ة السلبية إىل
مستويات جيدة نسبي�ا ،حيث تضاعف أسعار
الخام الدولية ثالث مرات تقريبا من املستويات
املنخفضة الت�ي وصلت إليه�ا يف أواخر نيسان
امل�ايض ،ما رف�ع العقود اآلجلة لخ�ام برنت إىل
 43دوالرا للربميل».
ويؤكد ان «اوبك وحلفاءه�ا يعود إليها الفضل
بش�كل رئي�س يف انتشال النفط م�ن انخفاض
تاريخ�ي وق�ت أن بلغ�ت أسع�اره إىل م�ا دون
الصف�ر يف نيس�ان امل�ايض ،لك�ن البعض يرى
أن�ه وقت محفوف باملخاط�ر إلضافة مزيد من
اإلمدادات إىل السوق».

حتذيرات من كارثة زراعية خالل املوسم املقبل
بغداد /الزوراء:
ح�ذر رئي�س الجمعي�ات الفالحي�ة ،حي�در
العص�اد العب�ادي ،امس االربع�اء ،من مغبة
استمرار الحكومة بتجاهل رصف مستحقات
الفالحني للموس�م الحايل ،مبينا ان الحكومة
سلمت نح�و  7%من مستحقاته�م ما ينذر
بكارث�ة زراعي�ة واقتصادي�ة خ�الل املوسم
املقبل.

تشكيل ثالث
جلان يف بغداد
ملتابعة املشاريع
املتلكئة

وق�ال العب�ادي ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان ”
الفالح�ني ل�م يتسلم�وا س�وى  7باملئ�ة من
مستحقاته�م ملوسم حنطة رغم تسليمهم 5
ماليني ط�ن الحنطة لصال�ح وزارة التجارة،
وتحقي�ق االكتف�اء الذات�ي م�ن املحص�ول
االسرتاتيجي”.
واضاف ان ” عدم تسديد مستحقات الفالحني
سيسب�ب يف كارث�ة اقتصادي�ة وزراعي�ة يف

املوس�م املقبل كون املوس�م الزرعي سيكون
خالل تري�ن االول دون وجود اموال لزراعة
االرايض والعناية فيها”.
وأش�ار العب�ادي اىل ان ” الحكوم�ة رصف�ت
 370مليار دين�ار فقط وهو مبلغ ال يساوى
س�وى  7%م�ن املستحق�ات االجم�ايل ،وقد
وع�دت الحكومة باملل ع�ىل رصف االموال يف
اقرب وقت ممكن”.

تشكي�ل اللج�ان يف عم�وم
املحافظ�ات ،به�دف مراقبة
عمل املحافظني املتلكئني».
وأض�اف أن «امله�ام توزعت
ع�ىل أعضاء مجل�س النواب
الذين يسكنون يف املحافظات،
ُ
وكلف�وا بتشكي�ل لج�ان
للتحقيق يف محافظاتهم».

بغداد /الزوراء:
أك�د عض�و لجن�ة الخدمات
واإلعم�ار النيابي�ة ،جاس�م
البخات�ي ،ام�س األربع�اء،
تشكيل ثالث لج�ان يف بغداد
ملتابعة املشاريع املتلكئة.
وق�ال البخات�ي ،بحس�ب
اإلع�الم الحكوم�ي :إنه «تم

وأك�د أن «بغ�داد ُ
ش�كلت
فيه�ا ث�الث لج�ان توزع�ت
ب�ني محافظة بغ�داد وأمانة
بغ�داد ووزارة النق�ل»،
مبين�ا أن «تحقي�ق اللج�ان
م�ازال مستم�راً ،للخ�روج
بصيغة نهائية عن املشاريع
املتلكئة».

املعدن األصفر يواصل الصعود
ومراهنات على التحفيز

موقع عاملي :العراق اخلامس عاملياً والثاني عربياً باحتياطي النفط
بغداد /متابعة الزوراء:
احت�ل الع�راق املرك�ز الخام�س عاملي�ا ً
والثان�ي عربي�ا ً م�ن حي�ث أكث�ر الدول
امتالكا ً الحتياطي النفط حسب مؤسسة
تصني�ف  GFPالعاملية .وذكرت املؤسسة
يف تقرير لها لع�ام  ،2020واطلعت عليه
«ال�زوراء» :أن «احتياط�ي الع�راق م�ن
النف�ط الخ�ام بل�غ  142ملي�ارا ً و500
أل�ف برمي�ل ،وه�و بذل�ك يحت�ل املرتبة

الخامسة عامليا بعد كل من فنزويال التي
احتلت املرتب�ة األوىل وبمقدار  300مليار
و 700ملي�ون برمي�ل ،تلته�ا السعودية
ثانيا وبمق�دار  266مليارا ً و 500مليون
برميل ،ومن ثم تأتي كندا باملرتبة الثالثة
وبمقدار  169مليارا ً و 700مليون برميل،
تليها باملرتبة الرابعة ايران وبمقدار 158
ملي�ارا ً و 400مليون برمي�ل» .وأضافت
أن «الع�راق احت�ل املرتبة الثاني�ة عربيا ً

بع�د السعودية كأك�رب احتياطي للنفط،
لتأتي الكويت ثالث�ا ً عربيا ً وبمقدار 101
مليار و 500مليون برميل ،ومن ثم تأتي
االمارات العربية املتحدة رابعا بواقع 97
ملي�ارا ً و 800ملي�ون برمي�ل» .وأعلنت
وزارة النف�ط يف عام  2017ارتفاع حجم
االحتياطي العراقي اىل  153مليار برميل،
فيما اشارت اىل انها ستطلب من منظمة
اوبك اعتماد ذلك.

على الرغم من رصد التخصيصات املالية هلما

دعوات نيابية للتحقيق يف أسباب توقف حمطيت الكاظمية واحلرية2
بغداد /الزوراء:
دع�ا عض�وا مجل�س الن�واب ع�ن
كتلة سائرون النيابي�ة “سعد مايع
الحلفي” و”صادق السليطي” ،امس
األربع�اء ،رئي�س هيئ�ة النزاه�ة إىل
التحقي�ق يف أسب�اب توقف محطتي
الكاظمية والحرية 2الكهربائية.
وق�ال الحلف�ي والسليط�ي يف بيان
مش�رتك تلق�ت «ال�زوراء» نسخ�ة
من�ه :إن�ه “استن�ادا ً للصالحي�ات
الدستوري�ة بموج�ب امل�ادة ()61
م�ن الدستور وامل�ادة  27سابعا ً من
قانون مجلس الن�واب العراقي رقم
 13لسنة  2018وجهنا كتابا ً رسميا ً
للسي�د رئيس هيئ�ة النزاهة ،داعني
فيه إىل إج�راء زي�ارة ميدانية وفتح
التحقيق بموضوع (محطتي دیزالت
الكاظمي�ة والحري�ة )2التابعت�ني

ل�وزارة الكهرب�اء املتوقفت�ني ع�ن
العمل”.
ّ
ش�خصنا
وأض�اف البي�ان “إنن�ا
اثن�اء زيارتنا ملوق�ع محطة ديزالت
الكاظمية التي ش�يدت ع�ام 2012
والت�ي تحت�وي مع�دات جاه�زة
للتشغيل قيام أحد الوزراء السابقني
بنقل املح�والت الرافع�ة (132/11
 )KVعام�ي  2017و  2018ع�ىل
الت�وايل ،مما تسب�ب بإيقاف املحطة
بالكام�ل ولحد اآلن لم يتم تعويضها
بأي�ة محول�ة يف وقت البل�د بحاجة
للميك�اواط الواح�د” .الفت�ا ً إىل أنها
“تكلف الدولة  3أضعاف الكلفة التي
تدفعها الوزارة الست�راد الطاقة أو
رشائه�ا م�ن املستثمرين م�ن كلف
إنتاج وتشغيل محطات الديزل”.
وأوض�ح النائب�ان أن “م�روع

محط�ة الحري�ة 2تعاق�دت علي�ه
وزارة الكهرباء م�ع وزارة الصناعة
الركة العامة لألنظمة اإللكرتونية
ع�ام  2014وه�ي محط�ة سعة 22
ميك�اواط» .مشري�ن إىل أن�ه “ل�م
ينج�ز لح�د اآلن بالرغ�م م�ن رصد
التخصيصات املالية من قبل الوزارة،
وهذا التأخر يف عمل محطة الحرية2
ي�ؤدي بالنتيج�ة ألرضار باملحركات
بسب�ب عدم تشغيله�ا ،باإلضافة اىل
أنه يتسبب أيض�ا ً بخسارة الطاقات
التوليدية يف وقت البلد بأمس الحاجة
إليها”.
وأك�د الحلف�ي والسليط�ي ع�ىل
“رضورة قيام رئي�س هيئة النزاهة
بسح�ب جمي�ع األولي�ات ،ومعرفة
أسب�اب التأخر وأسباب عدم سحب
العمل وانهاء العقد لحد اآلن”.

سكاي نيوز  /متابعة الزوراء:
بلغ الذه�ب الذي يعد م�الذا آمنا
أع�ىل مست�وى ع�ىل اإلط�الق،
امس األربع�اء ،ليواصل ارتفاعه
القي�ايس ف�وق مست�وى 2000
دوالر بفع�ل ضع�ف ال�دوالر
ومراهنات عىل املزيد من إجراءات
التحفيز إلنع�اش االقتصاد الذي
تعص�ف ب�ه جائح�ة ف�روس
كورونا.
وصع�د الذه�ب يف املعام�الت
الفوري�ة  0.2باملئة إىل 2022.19
دوالرا لألوقي�ة (األونص�ة) بع�د
أن بل�غ مست�وى قياسي�ا عن�د
 2030.72دوالرا يف مسته�ل
التعام�الت اآلسيوي�ة .وارتفعت
العق�ود اآلجلة للذهب يف الواليات
املتحدة  0.9باملئ�ة إىل 2039.40
دوالرا.
وق�ال ،كاي�ل رودا ،املحل�ل ل�دى
آي.ج�ي ماركت�س” :انخف�اض
ال�دوالر والعوائ�د االسمي�ة ،إذ
ال ت�زال التكهن�ات ذائع�ة بشأن
النمو العامل�ي والحزمة املالية يف
الوالي�ات املتح�دة ،هو م�ا يقود
أسع�ار الذه�ب بش�كل أس�ايس
لالرتفاع“.
”التوقعات تظل قوية جدا للذهب.
واألم�ر املثر لالهتم�ام أننا رأينا
متعامل�ني يقلص�ون انكشافهم

الدائ�ن عىل الذهب خ�الل موجة
االرتف�اع يف اآلونة األخ�رة ،مما
يش�ر إىل أن مشرتي�ن جدي�د قد
يعودون مج�ددا إىل السوق لدفع
األسعار لالرتفاع“.
وتوص�ل حاالت ف�روس كورونا
االرتف�اع يف الوالي�ات املتح�دة
واضط�رت ع�رات الوالي�ات
األمريكية لتعليق خططها إلعادة
فتح االقتص�اد أو الرتاجع عنها.
وبلغ عدد املصابني عامليا ما يزيد
عن  18.41مليون.
وأث�رت الزي�ادة الرسيع�ة يف
الحاالت عىل اآلمال بشأن انتعاش
اقتص�ادي أمريكي رسي�ع ،مما
دف�ع عوائد سندات الخزانة ألجل
خم�س سن�وات إىل مستوي�ات
قياسي�ة متدني�ة ،مم�ا يقل�ص
تكلف�ة الفرصة البديل�ة لحيازة
املعدن األصفر الذي ال يدر عائدا.
وتراج�ع ال�دوالر األمريك�ي 0.3
باملئ�ة مقاب�ل منافسي�ه ،مم�ا
يقل�ص سع�ر الذه�ب لحائ�زي
العمالت األخرى.
وبالنسب�ة للمع�ادن النفيس�ة
األخ�رى ،تراجع�ت الفض�ة 0.2
باملئ�ة إىل  25.95دوالرا لألوقي�ة،
وارتف�ع البالت�ني  0.1باملئ�ة إىل
 938.16دوالرا ،وهب�ط البالديوم
 0.8باملئة إىل  2122.74دوالرا.

أصفر وأمحر
حبر العلوم :املسابقات تقود الكرة
العراقية حنو اهلاوية

بغداد /متابعة الزوراء
انتق�د عضو الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوس�ط ،فراس بحر العلوم ،لجنة املس�ابقات ،مؤكدا عىل أن
«بعض أعضاء الهيئة سيقودون الكرة العراقية إىل الهاوية».
وقال بحر العلوم ان املثالية املفرطة يف ظروف استثنائية يعيشها العراق ال يمكن أن تكتمل بل ستكون
وباال عىل الكرة العراقية».
وتابع« :بعض أعضاء لجنة املس�ابقات يس�عون للمثالية من خالل اإلرصار عىل تحديد مواعيد دوري
الدرج�ة األوىل والثانية ودوري فئة الش�باب يف ظل صعوبة تنظيم ال�دوري املمتاز أمام التحديات التي
يمر بها البلد».
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رئيس اللجنة االوملبية يتصل بأمحد عباس

درجال ومحودي يطمأنان على سالمة الشعب اللبناني عقب انفجار بريوت اهلائل

بغداد -الزوراء -اعالم اللجنة االوملبية
أعرب وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال عن تضامن العراق مع شعب
وحكومة لبنان ،عىل خلفية االنفجار
الذي شهدته العاصمة اللبنانية بريوت
اول امس الثالثاء.
وأكد «درجال :خالل اإلتصال الهاتفي
الذي اجراه مع وزيرة الشباب والرياضة
اللبنانية فارتينيه اوهانيان ،وقوف
العراق اىل جانب شقيقه الشعب اللبناني
يف محنته الحالية ،وقدم خالص التعازي
واملواساة إىل ذوي الضحايا ،سائالً املوىل
ّ
يمن بالشفاء العاجل عىل
ع َّز وجل أن
الجرحى ،وأن يتمكن الشعب اللبناني
من تجاوز هذه املحنة.
من جانبها اعربت فارتينيه اوهانيان
عن تقديرها العايل ملوقف العراق ودرجال
يف هذه الظروف الصعبة التي يمر بها

لبنان.
ومن جهته أجرى رئيس اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية رعد حمودي إتصاالً
هاتفيا ً صباح امس االربعاء مع نظريه
اللبناني جان همام.
وقال حمودي للمكتب االعالمي يف اللجنة
األوملبية «ان إتصاله جاء لالطمئنان عىل
سالمة الرياضيني اللبنانيني وعموم
الشعب اللبناني الشقيق إثر االنفجار
األخري الذي تعرضت له العاصمة بريوت
مساء اول امس الثالثاء».
وأكد حمودي «ان التواصل مع نظريه
اللبناني جاء لرتسيخ املوقف األوملبي
العراقي ،والدويل ،يف نبذ العنف واالقتتال
بكل أنواعهما».
من جانبه أعرب همام عن إمتنانه
ملوقف حمودي الفتا ً اىل ان املوقف
االوملبي العراقي يتماهى دوما ً مع رسالة

املسروري :االحتاد ال ُعماني يدعم
استضافة العراق منافسات خليجي 25

بغداد  -امري رسول
اكد النائب االول لرئيس االتحاد العماني لكرة القدم محسن املرسوري
ان االتحاد العماني من الداعمني للعراق يف استضافة بطولة خليجي 25
يف البرصة  ،بعد ما تكون جميع االمور يف العراق مستقرة  ،خصوصا
وأن هذا البلد يستحق ان يستضيف البطوالت الن شعبه ذواق وعاشق
لكرة القدم.
وقال املرسوري ان الراحل احمد رايض نجم كبري قدم للكرة العراقية
والعربية الكثري ونحن داعمون لتسمية بطولة الخليج و لدورة واحدة
باسم الراحل.
واضاف تابعنا املباريات التي اقيمت يف العراق بعد رفع الحظر وشاهدنا
املالعب الفخمة و اتمنى ان تكون بطولة الخليج هي بوابة للعراق يف
استضافة بطوالت كبرية.
و ختم قائال لدينا عالقات كبرية بني االتحاد العماني و العراقي و
رشف كبري للكرة العمانية ان تتواجد يف العراق لخوض مباراة ودية او
رسمية يف الفرتة القادمة.

ملعب كربالء يعلن جاهزيته التامة
الستقبال مباريات الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن مدير ملعب كربالء
الدويل ،مهند الجراح ،عن
جاهزية امللعب بصورة تامة
الستقبال مباريات الدوري
العراقي املمتاز للموسم
املقبل.
وقال الجراح ا ٕن “اعمال تهيئة
امللعب وقص العشب مستمرة
يوميا ً تحضريا ً للموسم املقبل
من الدوري العراقي املمتاز

لكرة القدم”.
وأضاف ان “ا ٕدارة امللعب
اكملت اعمال قص العشب
الخاص بأرضية ملعب كربالء
الدويل ،وهو االن بأفضل
استعداد الستقبال مبايات
الفرق يف املوسم الجديد”.
تجدر االشارة اىل ان الدوري
املمتاز من املقرر ان ينطلق يف
النصف الثاني من شهر أيلول
املقبل.

الرياضة السلمية عموما ً والعالقات
العربية النقيّة بوجه خاص.
كما إطمأن رئيس اللجنة األوملبية
الوطنية رعد حمودي عىل الوضع
الصحي للخبري الكروي املعروف أحمد
عباس.
جاء ذلك يف إتصال هاتفي أجراه
حمودي مع عباس إثر أصابته بفايروس
كورونا.
وأبدى حمودي إستعداد اللجنة األوملبية
لتقديم كل ما من شأنه التخفيف عن
الوضع الصحي لعباس مؤكدا ً متابعته
وضعه الصحي لحني إكتسابه الشفاء
األتم.
وعرب عباس عن أمتنانه لتواصل رئيس
اللجنة األوملبية معه ومع كل أخوته
وأبنائه الرياضيني الذين تعرضوا
لالصابة بالفايروس.

صحيفة قطرية :مهند علي سيمثل الريان او الغرافة يف املوسم اجلديد
بغداد /متابعة الزوراء
كشفت صحيفة الوطن القطرية،
ان مهاجم املنتخب الوطني العراقي
مهند عيل قريب من االنتقال اىل احد
الفريقني الريان والغرافة يف االنتقاالت
الصيفية الجارية.
وذكرت الصحيفة ان «مصادر إعالمية
اكدت اقرتاب مهند عيل من الرحيل
عن الدحيل عىل سبيل االعارة ألحد

الناديني الريان والغرافة ..وذلك مع
انطالقة املوسم الجديد».
وانتهت إعارة الدويل مهند عيل لنادي
بورتيمونينيس الربتغايل والتي كانت
ملدة  6أشهر وتم تجديد فرتة اإلعارة
لالعب إلكمال املوسم الحايل مع ناديه
الربتغايل.
وتعترب الفرتة االحرتافية التي قضاها
مهند عيل خطوة جديدة يف مشوار

الهداف مهند الكتساب املزيد من
الخربات واملهارات التي ستعينه يف
مشواره االحرتايف يف دوري نجوم
قطر.
ويعد مهند عيل من النجوم البارزة
التي نجحت يف تقديم نفسها يف الفرتة
املاضية رغم صغر سنه وهو ما جعله
أحد أبرز هدايف املنتخب العراقي وهو
ما لفت االنظار إليه بشدة.

النيجريي أوالبي ميثل نادي نفط ميسان يف املوسم املقبل
بغداد /متابعة الزوراء
أتمت إدارة نادي نفط ميسان إجراءات التعاقد مع املحرتف
النيجريي رحيم أوالبي ،قادما من الصناعات الكهربائية.
وقال مصدر من نادي نفط ميسان إن اإلدارة أكملت التعاقد مع
مهاجم الصناعات الكهربائية السابق أوالبي ،يف أول تعاقدات
الفريق بالنسبة للمحرتفني وهناك نية للتعاقد مع محرتفني
جدد.
وأضاف أن أوالبي إضافة مهمة ملا يمتلكه من خربة كبرية
ومعرفته الدقيقة للدوري العراقي ،حيث يستمر داخل بالد
الرافدين للموسم الثامن عىل التوايل وبالتايل يعرف جيدا الدوري
والفرق املنافسة.
يشار إىل أن نفط ميسان سبق وتعاقد مع الثنائي مصطفى
جودة ومرتجى عادل لتعزيز خط املقدمة.

التطبيعية توافق على مشاركة منتخب الصاالت ببطولة إيران الدولية
بغداد /الزوراء
أعلنت الهيأة التطبيعية عن موافقتها
الرسمية عىل مشاركة منتخبنا الوطني
لكرة الصاالت يف البطولة الدولية الودية
التي تستضيفها إيران منتصف شهر
ايلول املقبل ،بمشاركة منتخبات الكويت
بيالروسيا وأذربيجان إىل جانب الدولة
املستضيفة والعراق .
وتلقت الهيأة التطبيعية دعوة رسمية
من االتحاد اإليراني للمشاركة يف البطولة

للفرتة من الرابع عرش ولغاية العرشين
من الشهر املقبل.
وجاءت موافقة التطبيعية لكون البطولة
ستنعكس باإليجاب عىل املنتخب العراقي
تحضريا ً لقادم االستحقاقات ،نظرا ً
لالحتكاك مع منتخبات لها تاريخ حافل
يف املناسبات الدولية لكرة الصاالت.
وستكون البطولة الودية هي البطولة
االوىل التي يشارك فيها منتخبنا الوطني
للصاالت بعد جائحة فريوس كورونا .
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عامل املستديرة يتضامن مع لبنان
َ
تفاع�ل عال�م ك�رة الق�دم ع�ى مواق�ع التواص�ل
االجتماعي مع االنفجار الذي هز العاصمة اللبنانية
ب�روت أول أم�س الثالث�اء ،إذ رّ
ع��ت أندي�ة عديدة
والعبون ع�ن حزنهم ملا حدث معلنني تضامنهم مع
الضحايا.
ُ
وصدم س�كان العاصم�ة اللبنانية ب�روت بانفجار
ضخم ،أش�عل مرفأ بروت وامت�دت آثاره املدمرة يف
املنطقة املحيطة بامليناء مخلفا ً عرشات القتى وآالف
املصابني ومسببا ً حالة من الهلع بني السكان.
نادي باريس س�ان جرم�ان بطل فرنس�ا غررّد ع�
حسابه يف تويرت“ :أفكارنا مع ضحايا االنفجار الذي
رضبمدين�ةب�روت”.
رّ
“أص�� لضحايا
وق�ال نجم الفري�ق كيليان مبابي:
االنفج�اريفب�روت”.
من جهت�ه قال ن�ادي آرس�نال بط�ل كأس االتحاد
اإلنكليزي“ :بروت نحن نفكر بك .لبنان ابق قويا ً”.
وأعلن نادي برش�لونة ،ع� صفحاته الرس�مية عى
مواقع التواصل االجتماع�ي ،تضامنه مع العاصمة
اللبناني�ة ب�روت ،بعد االنفجار امل�دوي الذي رضب
مرفأ بروت.
وقال النادي الكتالوني ،يف بيانه“ :خالص التعازي إىل

أرسضحاي�اانفج�ارب�روت”.
وتعي�ش العاصمة اللبناني�ة ،حالة م�ن الهلع ،بعد
االنفج�ار الضخ�م الذي تس�بب يف ح�دوث مصابني
ووفيات.
من جهة ثانية ،ع� ثنائي مانشس�رت سيتي ،رياض

خاميس يشعل صراعا بني سان
جريمان واليونايتد

َ
كشف تقرير صحفي إسباني ،عن ظهور منافس جديد ملانشسرت
يونايتد عى ضم نجم ريال مدريد ،يف املركاتو الصيفي الجاري.
ويع�د الكولومب�ي خاميس رودريجي�ز ،أقرب الراحل�ني عن ريال
مدري�د هذا الصي�ف ،خصوصا مع تبقي موس�م وحيد فقط عى
نهاية عقده ،وخروجه من حسابات مدربه زين الدين زيدان.
وبحس�ب صحيفة “ماركا” اإلس�بانية ،فقد انضم باريس س�ان
جرم�ان الفرن�يس ،إىل الس�باق من أج�ل الحصول ع�ى خدمات
خاميس هذا الصيف.وأش�ارت الصحيفة ،إىل أن ال�تغايل خورخي
ميندي�ز ،وكيل خاميس ،عرض خدمات موكله عى باريس س�ان
جرمان ،وهناك ترحيب فرنيس بإتمام الصفقة.
وأوضحت“ :يعتقد ال�ازي� ليوناردو ،املدير الريايض للباريسيني،
أن خامي�س يمك�ن أن يقدم التعزي�زات الهجومي�ة للفريق ،بعد
رحيل إدينسون كافاني وشوبو موتينج”.
وأك�دت “ماركا” أن ريال مدريد يش�رتط الحصول عى  35مليون
ي�ورو ،مقاب�ل بي�ع خامي�س ،عى الرغ�م من عرض مانشس�رت
يونايتد  25مليونا فقط ،وهناك اعتقاد بأن باريس عى اس�تعداد
لتلبية مطالب امللكي.

محرز ورحيم س�رتلينج ،عن حزنهما الش�ديد جراء
االنفجار.
وقال أمني يونس ،ال�دويل األملاني من جذور لبنانية،
إنه يرسل صالته ومحبته إىل لبنان.
كما أبدى ال�ازي� نيمار نجم باريس سان جرمان،

وانتقل نجم بي إس جي لإلشادة بالثنائي نيمار
جوني�ور وزالتان إبراهيموفيتش ،قائال“ :نيمار
متحم�س لوض�ع ب�ي إس جي عى القم�ة ،إنه
نموذج مث�ايل لباقي زمالئه ،وقائ�د يبذل أقىص
جهده يف التدريبات”.
وواصل“ :لست مندهش�ا باملستوى الذي وصل
إلي�ه إبراهيموفيتش يف  2020عندما أجده بمثل
ه�ذا الحم�اس والجدية رغ�م بلوغ�ه  39عاما
فهذا مؤرش رائع”.واس�تطرد“ :لدي انطباع بأن
زالت�ان هو نف�س الالع�ب ال�ذي كان بصفوف
باري�س س�ان جرم�ان ،الذي يس�جل األهداف

الدور التايل ،وسيعتمد ذلك عى كيفية
أدائنا وأحاسيس كل العب”.
وح�ول حصول برش�لونة عى عطلة
بينم�ا اس�تمرار نابويل يف املنافس�ة،
أجاب“ :ال أعرف ما إذا كانت ميزة أم
ال ،كان لدينا املزيد من الوقت لإلعداد
للمب�اراة ،لك�ن لديه�م إيق�اع أكث�ر
تنافس�ية ،ويمكن رؤية األمر من كال
املنظورين ،ويتوجب علينا أن نضمن
التأهل ،حي�ث نش�عر بالضغط أكثر
من املعتاد”.
واستكمل“ :غياب فيدال وبوسكيتس؟
ً
ملحوظا،
بالطب�ع غيابه�م س�يكون

يف أي وق�ت ،ويف�وق الجمي�ع بفضل قوة
ش�خصيته ،ويطور م�ن عقلية زمالئه يف
التدريبات واملباريات”.وأتم ماركو فراتي
ترصيحات�ه“ :لم نصل ملس�توانا بنس�بة
 100%بع�د ،ولك�ن ه�ذا طبيعي بس�بب
طول ف�رتة التوقف ،وأمامنا وقت لتحس�ني
لياقتن�ا البدنية”.ويلتق�ي باري�س
سان جرمان مع أتاالنتا يوم
 12أغس�طس /أب املقبل
يف دور الثمانية لدوري
أبطال أوروبا.

توتي :إيطاليا تتمنى إقصاء برشلونة

أك َد فرانشيس�كو توتي ،أس�طورة روما والكرة اإليطالية السابق ،أنه يتمنى
تخط�ي نابويل ،عقبة برش�لونة ،يف إياب ثمن نهائ�ي دوري أبطال أوروبا.
وقال توتي الذي حرض مران نابويل ،لش�بكة س�كاي س�بورتس“ :أتمنى
أن يتمكن نابويل من التغلب عى برش�لونة ،وهذا م�ا تأمله إيطاليا كلها
ً
أيضا”.وأضاف“ :بالطبع جئت إىل مران نابويل ،لرفع معنويات الالعبني
وش�حذ الهمم”.وأت�م“ :جاتوزو؟ إن�ه يف حالة معنوية جي�دة كما هو
الحال دائمًا ،وهو يقوم بعمل رائع مع فريق الجنوب اإليطايل”.وسيُقام
لقاء اإلياب ،الس�بت املقبل ،يف الكامب نو معقل برشلونة ،حيث انتهت
مواجهة الذهاب بالتعادل اإليجابي بهدف ملثله يف معقل نابويل.

كارليس برييز :ظننت أن ال حياة خارج برشلونة

أك� َد الجناح اإلس�باني كارليس بريز أنه يش�عر بس�عادة كبرة يف
روم�ا اإليطايل ،رغ�م إقراره بش�عوره باأللم يف بداي�ة األمر لرحيله
عن برش�لونة يف أوائل العام الجاري.وقال بريز“ :ظننت أن التأقلم
س�يكون أكثر صعوبة مما كان ،أنا سعيد للغاية يف روما وأرى أنني
اخرتت الوجهة الصحيحة”.
وحول أس�باب رحيل�ه ،أوضح الالعب صاحب ال�� 22عاما“ :حتى
الي�وم ال أعل�م ماذا حدث .إم�ا أن النادي كان بحاج�ة للمال أو أمر
آخ�ر ال أعلمه”.كش�ف“ :لكن األمر أصبح من امل�ايض .وقتها كنت
أش�عر بالضي�ق لرحي� ع�ن البارس�ا وت�رك أرست�ي وأصدقائي،

تضامنه مع شعب لبنان.
وتضام�ن ن�ادي مانشس�رت يونايت�د االنجليزي مع
لبنان ،من خالل رسالة طالبت اللبنانيني بأن يكونوا
أكثر قوة.
أم�ا فرانك ريبري العب فيورنتين�ا ،نرش هو اآلخر،
عل�م لبنان ،ع� حس�ابه ع�ى تويرت ،وق�ال“ :كلنا
بروت” .وتفاعل تش�يليس ومانشسرت يونايتد ،مع
ح�ادث ب�روت العنيف ،وس�اندوا الش�عب اللبناني
بعبارات تحمل الكثر من الحزن.
وكت�ب حس�اب تش�يليس ع� توي�رت“ :قلوبن�ا هذا
املس�اء م�ع كل املترضرين من االنفج�ار يف بروت،
أبقوا أقوياء”.
وذكر حس�اب مانشس�رت يونايتد“ :نتوجه بالدعاء
والص�الة ل�كل املترضري�ن م�ن االنفج�ار األخر يف
بروت”.
وعربيا ً غررّد نادي الزمالك املرصي قائالً“ :من قاهرة
املع�زإىلب�روتالعتيق�ة،كلالدع�مإليك�م”.
وع� حس�ابه يف فيسبوك رّ
ع� نجم ليفربول املرصي
محم�د صالح ع�ن تضامنه م�ع ضحاي�ا االنفجار
واضعا ً علم لبنان عى صفحته الشخصية مع عبارة
“صلوا من أجل لبنان”.

رودري :ريال مدريد ميكنه
هزمية أي فريق

َ
تحدث رودري هرنانديز العب وس�ط مانشس�رت س�يتي ،عن
املواجهة املرتقبة ضد ريال مدريد ،يف دوري أبطال أوروبا.
ً
ضيفا عى مانشسرت سيتي ،يوم غد الجمعة،
ويحل ريال مدريد
عى ملعب االتحاد ،يف إياب ثمن نهائي دوري األبطال ،علمًا بأن
لقاء الذهاب انتهى بفوز السماوي .2-1
وق�ال رودري يف ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة م�رور“ :امللكي
خصم رائ�ع ،ويمكنه هزيمة أي فريق ،ألنهم ريال مدريد ،لكن
علينا أن نظهر لهم أننا أفضل”.
وأضاف“ :لقد قدمنا ما يثبت ذلك يف ملعب س�انتياجو برنابيو،
لكن يجب أن نكون مس�تعدين يف لقاء اإلياب ،ألنك ال تعرف أب ًدا
ما سيحدث ،يجب أن نكون يف أقىص درجات الرتكيز”.
وتابع“ :ه�م أفضل فريق يف الليجا ،وقد أظهروا ذلك هذا العام،
س�يتعني علين�ا أن نك�ون يف أفض�ل مس�توياتنا لتخطي ثمن
النهائي”.أم�ا زميله إيمري�ك البورت ،قال“ :مس�تعدون للعب
والقتال ضد ريال مدريد حتى النهاية”.
وأتم“ :نعمل كل يوم للفوز بهذه املباراة ،إنها مواجهة عظيمة،
أتمنى أن نتمكن من الفوز والتأهل لربع النهائي”.

مانشسرت سييت يعلن التعاقد مع
اجلناح اإلسباني فريان توريس

فرياتي :غياب جوسيب إيليشيتش مؤثر

ش�ب َه ماركو فراتي العب وس�ط باريس س�ان
جرم�ان أح�د نج�وم أتاالنت�ا بالثنائ�ي ليونيل
مييس وكريستيانو رونالدو.
وقال فراتي لصحيفة “الجازيتا ديللو سبورت”
اإليطالي�ة“ :أتاالنت�ا أثبت قدرته عى منافس�ة
الكبار رغم عدم امتالك�ه لقدرات فردية كبرة،
ولكن العبوه يؤدون بجماعية وحماس شديد”.
وأض�اف الالع�ب اإليط�ايل“ :أم�ا بش�أن غياب
جوس�يب إيليش�يتش عن أتاالنتا أم�ام بي إس
جي ،فأنا أراه مثل غياب مييس عن برش�لونة أو
كريستيانو رونالدو عن اليويف”.

اعالم الكرتوني

دي يونج 4 :مباريات للفوز بالشامبيونزليج والضغط كبري

ش�د َد فرينك�ي دي يون�ج العب خط
وسط برش�لونة عى رضورة تخطي
عقبة نابويل يف إياب ثمن نهائي دوري
أبطال أوروبا ،ومواصلة املشوار نحو
التتويج باللقب.
وق�ال دي يونج ،خالل ح�واره لقناة
نادي�ه“ :أش�عر أنن�ي بحال�ة جيدة،
وعدن�ا للتدريب�ات بطاق�ة إيجابية،
حيث كانت العطالت مهمة بالنس�بة
للفريق لشحن البطاريات ،وشخص ًيا
تعافي�ت م�ن اإلصاب�ة وأش�عر أنني
بحالة رائعة”.
وأض�اف“ :يف الفرتة املاضية ش�عرت
بخيب�ة أمل ،ث�م تعرض�ت لإلصابة،
لكن بعد ذلك كان اإلعداد الذي اتبعته
للمباري�ات التالي�ة إيجاب ًي�ا للغاي�ة،
وأش�عر بأنن�ي مس�تعد للع�ب ض�د
نابويل ،ومتحم�س دائمً�ا ،وبالتأكيد
دوري األبط�ال منافس�ة خاص�ة
للغاية”.
وع�ن مواجه�ة الذهاب ض�د نابويل،
أوض�ح“ :لق�د كان�ت مب�اراة صعبة
ألنن�ا لعبنا بأس�لوب دفاع�ي للغاية،
وكان العديد من الالعبني خلف الكرة،
لكنني مقتنع بأننا س�نظهر بش�كل
أفض�ل يف الع�ودة ،وناب�ويل فريق ذو
كف�اءة عالية ويملك العب�ني رائعني،
وستكون مباراة صعبة”.
وأردف“ :يجب علينا ضمان التأهل إىل
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لك�ن األم�ر أصب�ح م�ن املايض”.وتابع:
يتحت�م ع�� املنافس�ة يف مرك�ز ديمبي�
مي�يس ،وم�ن الصع�ب ذل�ك ،كم�ا
دائم�ا م�ا قل�ت إن أنس�و فات�ي الع�ب
ولديه مس�توى يؤهله لصناع�ة إنجازات يف عالم
القدم”.
وع�ن أحواله بعد الرحيل عن بلوجرانا ،أك�د“ :الكثر كانوا يقولون
إن األج�واء تك�ون صعبة بعيدا عن برش�لونة ،لكني أعت� أن هناك
الكثر من الحياة خارجه”.
وأردف“ :أن�ا بحال�ة جيدة للغاي�ة يف روما وأحاول حج�ز مكان يل
بالتشكيلة األساسية”.
وح�ول مواجه�ة إش�بيلية يف ثم�ن نهائ�ي ال�دوري األوروبي يوم
الخميس يف أملانيا ،قال“ :س�بق أن واجهتهم مع برشلونة ،حقيقة
إن�ه فريق جيد للغاية وه�ذا يعكس تأهله لدوري األبطال املوس�م
املقبل ،لكن املواجهة قد يحسمها أي طرف”.
أما عن مدى تقييم�ه ألدائه مع “الذئاب” ،حيث خاض  16مباراة
سواء بالدوري أو الدوري األوروبي ،وسجل هدفني وصنع  ،3قال:
“أنا س�عيد للغاي�ة بأول أعوام�ي هنا ،وخاصة باملس�توى الذي
أظهرته عقب فرتة التوقف بسبب كورونا”.
وأتم“ :عى املس�توى الش�خيص أرى أنني أس�تحق مزيدا من
الدقائ�ق لكن هناك الكثر م�ن الالعبني والجمي�ع يتمتعون
بمستوى جيد للغاية”.

ألنهم العبون أساس�يون ،لكننا نملك
فريقا ذو كفاءة عالية”.
وواصل“ :غياب الجماهر؟ س�يكون
ش�عورًا غري ًبا ،ألن دعم املشجعني يف
دوري األبط�ال يك�ون مؤثرًا بش�كل
خاص”.
وأوض�ح أن كل الف�رق الت�ي تأهلت
ألدوار النهائيات م�ن الفرق الك�ى،
ولك�ن الجان�ب ال�ذي يضم البارس�ا
(باي�رن وري�ال مدري�د والس�يتي)،
أصعب من اآلخر.
واعت�� دي يونج ،أن الصيغة الحالية
لبطول�ة دوري أبط�ال أوروبا ،تخدم

الف�رق الصغ�رة؛ ألنه�ا تحظ�ى
بخيارات أكث�ر يف مواجهة من مباراة
واحدة.
وس�تقام األدوار النهائي�ة (دور
الثماني�ة ونصف النهائ�ي والنهائي)
من مباراة واحدة يف لشبونة.
وخت�م“ :هن�اك  4مباري�ات متبقية
للف�وز بدوري األبطال وس�تكون كل
مباراة حاسمة ،وهذا يزيد الصعوبة،
والف�رق الصغ�رة لديه�ا املزي�د من
الفرص ،ول�م يلعب أي فريق من قبل
يف ه�ذا النظ�ام الجدي�د ،لذل�ك علينا
الفوز بكل يشء”.

َ
أعلن مانشسرت سيتي
اإلنكلي�زي تعاقده مع
الجناح االسباني فران
توري�س م�ن ن�ادي
فالنس�يا االس�باني
بعق�د مل�دة خم�س
سنوات يف حني اشارت
تقاري�ر صحافية بأن
قيم�ة الصفق�ة بلغت
 27مليون دوالر.
وقال مدير كرة القدم يف نادي مانشس�رت سيتي اإلسباني تشيكي
بيغريس�تني“ :لقد تابعنا تطور مس�توى فران عن كثب وقد أثار
إعجابنا”.أم�ا فران فقال ملوقع النادي الرس�مي“ :أنا س�عيد جدا ً
لالنضمام إىل مانشس�رت س�يتي .كل العب ي�ود أن يكون جزءا ً من
فريق هجومي ومانشسرت سيتي يعت� من أكثر الفرق التي تعتمد
عى الهجوم يف عالم كرة القدم”.ويس�عى مدرب س�يتي اإلسباني
بيبي غواردي�وال إىل تعزيز صفوف فريقه بعد فقدانه لقب الدوري
االنكلي�زي املمتاز لصال�ح ليفربول.وذكرت تقاري�ر صحفية بأن
النادي الش�مايل توصل اىل اتفاق لضم مداف�ع بورنموث الهولندي
ناثان آكي مقابل  48مليون دوالر.

املنافسات األوروبية تربك انطالقة الربميريليج
ْ
منح�ت رابطة ال�دوري اإلنجليزي املمت�از الضوء األخرض
للفرق ال�  4املشاركة يف املسابقات األوروبية هذا املوسم،
للغي�اب عن أول جولتني من دوري املوس�م املقبل ،املقرر
انطالقه يف  12سبتم� /أيلول املقبل.
وت�وج ليفربول بلقب املوس�م املنق�ي  2019-2020من
الدوري اإلنجليزي املمتاز.
ويستعد مانشسرت سيتي وتشيليس الستكمال
مش�واريهما يف مس�ابقة دوري أبط�ال
أوروب�ا ،واألم�ر نفس�ه ينطب�ق عى
مانشسرت يونايتد وولفرهاميتون يف
مسابقة الدوري األوروبي.
وعن�د وض�ع املوع�د الرس�مي
النطالق املوس�م املايض ،وعدت
رابط�ة ال�دوري اإلنجلي�زي
املمت�از األندي�ة ،بالحص�ول
عى راح�ة  30يوما عى أقل
تقدير.
لك�ن ذل�ك ق�د ال يك�ون
ممكن�ا عى اإلط�الق ألن
نهائ�ي دوري األبط�ال
سيقام يف  23أغسطس/
آب الحايل ،فيما س�يقام
نهائي ال�دوري األوروبي
يف  21من الشهر ذاته.
وال يحظ�ى تش�يليس
بفرص�ة قوي�ة للم�ي
قدما باملسابقة ،خصوصا
أنه خ�ر عى أرضه ذهابا
 ،3-0أمام بايرن ميونيخ يف
ثمن نهائي دوري األبطال.
وعى النقيض تماما ،هناك فرصة قوية

أمام مانشسرت سيتي للتقدم عى الصعيد القاري ،بعدما فاز ذهابا
خارج أرضه  2-1عى ريال مدريد ،يف الدور ذاته.
وفق�ا ملا ذكرته صحيفة “دي� ميل” ،فإن رابطة الدوري اإلنجليزي
املمتاز ،بصدد املوافقة رس�ميا عى انطالق موسم مانشسرت سيتي
باملسابقة ،يف  22سبتم� /أيلول املقبل.
ويحني هذا املوعد بعد  10أيام من املوعد الرسمي النطالق املنافسات
يف إنجلرتا.
واألمر نفس�ه ينطب�ق عى مانشس�رت يونايت�د وولفرهامبتون ،يف
ح�ال تأهل أي منهما إىل نهائي الدوري األوروبي ،وحينها س�يكون
مس�موحا لهم�ا الخضوع لراحة حتى  21س�بتم� /أيل�ول ،وفقا
للصحيفة ذاتها.
وكان مدرب تش�يليس فرانك المبارد ،قد رصح يف وقت س�ابق ،بأن
املوعد الرس�مي النطالق املوس�م الجديد ،ال يبدو ع�ادال ،خصوصا
بالنسبة إىل الفرق التي ما تزال تنافس عى الصعيد القاري.
مضيف�ا أن ف�رتة الراحة التي تس�تمر  30يوما ،ليس�ت كافية عى
اإلط�الق لتجهيز الالعبني ،خصوصا مع إصابة الثالثي كريس�تيان
بوليسيتش وويليان وسيزار أزبيليكويتا.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7300 :الخميس  6 -اب 2020

املرصد العراقي للحريات الصحفية يعلن أمساء
صحفيني عراقيني كانوا قريبني من أنفجار بريوت
بغداد/نينا:
َ
اعل�ن املرصد العراقي للحريات الصحفي التابع لنقابة الصحفيني العراقيني عن اصابة
مدي�ر مكت�ب  /العراقية  /يف ب�روت امني نارص بج�روح بعد انهيار املبن�ى الذي يقع
فيه مكتب القناة العراقية الرس�مية ،عىل خلفية االنفج�ار يف العاصمة اللبنانية ،بينما
تعرض فندق يقيم فيه صحفيون عراقيون اىل ارضار جسيمة  ،ما سبب االذى الجسدي
والنفيس لعدد منهم.
وذك�ر املرص�د يف بيان  :انه اتصل بمراس�ل العراقية امني نارص قب�ل االنفجار الذي هز
املبنى الذي يعمل فيه ،لكنه ابلغ عن اصابته بجروح الحقا ،وظهرت عليه الدماء.
وتابع  ”:ان صحفيا اش�ار اىل دمار يف الفن�دق الذي يقيم فيه صحفيون عراقيون منهم
مخلد الدليمي وحس�ن نصار وس�الم الشيخ وغيث طالل وس�حر عباس جميل ،وحيدر
زكي واياد العنرب.

تنديد يرافق وضع صحفي وراء
القضبان باجلزائر

هسربيس /أ.ف.ب:
ْ
قال�ت قناة فرانس  24اإلخبارية إن الصحف�ي الجزائري منصف آيت قايس ،الذي كان يعمل
معها إىل وقت قريب ،أودع السجن املؤقت ،األمر الذي أثار قلق جمعية “مراسلون بال حدود”
بشأن “تزايد القمع” ضد حرية الصحافة يف الجزائر.
وأوضحت فرانس  24يف نرشتها اإلخبارية مس�اء الثالثاء“ :علمنا بتوقيف الصحفي منصف
آي�ت قايس يف الجزائر  ..لم يحدد محاميه أس�باب اعتقاله ،لكنه ق�ال إن التهم املوجهة إليه
خطرة”.
ومثل الصحفي الجزائري أمام املدعي العام ملحكمة بر مراد رايس بالجزائر العاصمة برفقة
املص�ور رمضان رحموني ،وف�ق “اللجنة الوطني�ة لتحرير املعتقلني” ،وه�ي جمعية تقدم
الدعم ملعتقيل الرأي .ووضع االثنان قيد الحبس املؤقت.
واألربعاء قالت إدارة فرانس ميديا موند املرشفة عىل قناة فرنسا  ،24يف مذكرة داخلية اطلعت
عليه�ا فرانس ب�رس ،إنها تعمل “بال كل�ل ( )...لإلفراج عنهما” ،وقال�ت“ :نحن حريصون
بالطبع عىل أن نقدم كل الدعم لزميلينا اللذين اعتقال ظلما” .وتش�ر املذكرة إىل أن رمضان
رحموني اسهم يف إخراج الحوار مع الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون يف  4يوليوز.
ول�م تع�رف التهم املوجه�ة إىل الصحفي منصف آيت ق�ايس ،لكن محاميه ق�ال إنها تتعلق
باعتماده .ويتطلب العمل كمراسل لوسيلة إعالم أجنبية الحصول عىل اعتماد من السلطات
الجزائرية ،علما أنه لم يصدر يف سنة  2020أي اعتماد لصحفيني محليني يعملون مع وسائل
إعالم فرنسية ،بما يف ذلك ملراسيل فرانس برس.
مع ذلك ،أقيم امس االول الثالثاء حفل تسليم اعتمادات لنحو خمسني مراسالً لوسائل إعالم
أجنبية يف الجزائر العاصمة بحضور وزير االتصاالت عمار بلحمر.
ولك�ن م�ازال عدد من مراس�يل وس�ائل إع�الم أجنبية ينتظ�رون الحصول ع�ىل اعتمادهم
األربعاء.
وأثار توقيف آيت قايس ورحموني موجة احتجاج عىل وسائل التواصل االجتماعي.
وكت�ب آي�ت قايس قبل توقيفه يف رس�الة نرشها موقع قصبة تريب�ون“ :يف  1يوليوز 2020
قررت الجهة التي أعمل لديها (فرنس�ا  )24إنهاء تعاونها معي كمراسل ،ألنني لم أعد أعمل
يف امليدان ،وذلك ملجرد أنني اتبع التعليمات”.
وكتبت منظمة “مراس�لون ب�ال حدود” يف تغريدة أنه�ا “قلقة جدا ً بش�أن تزايد قمع حرية
الصحافة يف الجزائر :السلطات تغوص يف دوامة القمع ،وتؤدي اإلجراءات التعسفية الجديدة
إىل التسرت عىل اإلجراءات السابقة”.
وأش�ارت املنظم�ة إىل أن اعتق�ال آي�ت ق�ايس ورحموني يأتي “بع�د اعتقال خال�د درارني،
مراس�لنا ومراس�ل القناة الخامس�ة يف التلفزيون الفرنيس ،قبل أربعة أشهر ،والذي نطالب
بإطالق رساحه”.
وأصب�ح خالد درارني ،مدير موقع قصبة تريبون ،رم�زا للنضال من أجل حرية الصحافة يف
الجزائر ،وهو معتقل منذ نهاية مارس ،ويفرتض أن يمثل أمام املحكمة يوم اإلثنني املقبل.
ودرارني متهم ب�”التحريض عىل التجمهر غر املس�لح واملس�اس بالوحدة الوطنية” بعد أن
غطى مطلع مارس يف الجزائر العاصمة تظاهرة “للحراك” ،وهي الحركة الشعبية املناهضة
للنظام التي هزت الجزائر ألكثر من عام حتى تعليقها بسبب وباء كوفيد.-19
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“النهار العربي” ..حنو إعادة اجلريدة إىل لعب دورها
التقليدي كصحيفة لبنانية ذات انتشار عربي
بريوت  /متابعة الزوراء:
َتس�عى جري�دة النه�ار اللبنانية
إىل تجديد ش�بابها وتأكيد عالقة
لبن�ان الوثيقة بمحيط�ه العربي
بإطالق موق�ع “النهار العربي”،
كخطوة للتغلب ع�ىل الصعوبات
الت�ي م ّر به�ا لبن�ان والصحافة
اللبناني�ة وتأكي�د ّ
أنهم�ا ل�م
يستس�لما بعد لثقافة املوت عىل
الرغم من ّ
كل االنهيارات.
وأعلن�ت مؤسس�ة “النه�ار”
الصحفي�ة اللبناني�ة إط�الق
موقعه�ا اإللكرتون�ي اإلخب�اري
“النهار العربي” ،محددة بوصلته
نح�و العال�م العربي اس�تكماال
ملس�رة مؤس�يس الصحيف�ة
العريق�ة بعالق�ات وثيق�ة م�ع
العالم العربي ،املحيط الطبيعي،
واالمت�داد الطبيعي للبنان يف دنيا
العرب ،وفق ما قالت نايلة تويني
رئيسة تحرير “النهار”.
وتج� ّدد “النه�ار” ي�وم دخولها
عم�ر الثمان�ي والثمانني س�نة،
ش�بابها ع�رب موق�ع “النه�ار
العربي” ،ويستهدف املوقع إعادة
الجريدة إىل لعب دورها التقليدي
كصحيف�ة لبناني�ة ذات انتش�ار
عربي وتأثر خارج حدود لبنان.
وقالت تويني يف افتتاحية املوقع
الثالث�اء ،إن املول�ود الجديد ليس
تجرب�ة جدي�دة ،فق�د س�بقه
“النهار العرب�ي والدويل” بأعوام
ّ
يتوقف عن الصدور.
قبل أن
وأضاف�ت أن املوقع و”مؤسس�ة
النه�ار” يطمح�ان إىل إع�ادة
االعتب�ار إىل “اإلنس�ان العرب�ي
يف داخ�ل كل واح�د من�ا” بعدما
تراجع�ت العربي�ة بم�ا فيها من
حض�ارة وثقاف�ة وعلمانيّة أمام
التط�رّف واإلره�اب واألصوليّ�ة
الت�ي ال تتصل بالدي�ن واالنتماء
والهويّة ،بل ّ
إنها تناقض كل دين
وحضارة وثقافة.

وأك�دت توين�ي أن“ ،النه�ار”،
س�تعمل عىل إع�ادة رب�ط لبنان
بمحيطه العربي ،ورفض إلحاقه
بمح�اور ت�يسء إىل تاريخ�ه
ومستقبله ،وتلغي دوره كمُ ً
لتقى
حضاري وثقايف ،وأرضا للتفاعل
اإلنساني.
وتس�عى جريدة النه�ار اللبنانية
الت�ي تأسس�ت يف الراب�ع م�ن
أغس�طس  ،1933إىل تجدي�د
شبابها ،وما زالت الجريدة تصدر
منذ ذلك التاريخ ،حيث تغلبت عىل
كل الصعوبات التي م ّر بها لبنان
ومرّت بها الصحفة يف لبنان.
وكان ذل�ك التح�دي الكب�ر أمام
“النه�ار” يف س�تينيات الق�رن
املايض وس�بعينياته وثمانينياته
عندم�ا كان�ت أك�رب بكث�ر م�ن
صحيفة لبناني�ة عادية .ورفعت
وقت�ذاك التح� ّدي ولعب�ت دورا
كبرا عىل الصعيد العربي بفضل
ّ
غسان تويني الذي أكد عىل عالقة
“النه�ار” بالعال�م العرب�ي ث�م

بفض�ل جربان توين�ي الذي أعاد
إىل الصحيف�ة وجودها مع عودة
الحياة إىل لبن�ان ابتداء من العام
.1992
وان�درج اغتي�ال ج�ربان توين�ي
يف ديس�مرب  2005يف س�ياق
سلس�لة االغتي�االت واألح�داث
الت�ي اس�تهدفت القض�اء ع�ىل
لبنان وعىل مؤسساته وذلك بدءا
باغتيال رفيق الحريري.
واعترب صحفي لبنان�ي رائد بأن
النه�ار كانت وم�ا زالت رمزا من
رم�وز لبن�ان ومن رم�وز بروت
بالذات.
وق�ال الصحف�ي يف ترصي�ح
ل�”الع�رب”“ ،ليس موقع النهار
العربي س�وى خط�وة متواضعة
ع�ىل طريق إع�ادة تعوي�م لبنان
وبروت تحدي�دا… وتأكيد ّ
أنهما
لم يستس�لما بع�د لثقافة املوت
ع�ىل الرغم م�ن ّ
كل االنهيارات يف
محي�ط موقع الجريدة يف وس�ط
بروت”.

وأوضح�ت توين�ي ،أن اعتم�اد
التسمية ّ
ألن املوقع الجديد ناطق
باللغة العربيّ�ة ،وقد جعل هدفه
العالم العربي ،وربّما يطمح إىل أن
يصر دوليّا إذا توافرت اإلمكانات
لذلك .لكن كلمة عربي ال تح ّد من
انتش�اره ،إذ إن ش�بكة اإلنرتنت
ال ح�دود جغرافيّة لها وس�يبلغ
املوق�ع كل عرب�ي ،وكل ناط�ق
بالعربيّة ،يف أرجاء املعمورة.
وعم�ل الفري�ق التحري�ري يف
“النهار العربي” منذ أش�هر عىل
االتص�ال بكت�اب م�ن مناط�ق
عربية مختلفة يف سبيل التنويع.
كم�ا يكتس�ب املوق�ع الجيّ�د
أهميت�ه من أنه يأتي يف ظل أزمة
خانق�ة تعان�ي منه�ا الصحافة
اللبناني�ة ،وضم�ور الصحاف�ة
ّ
واملحيل،
العامل�ي
ع�ىل الصعيدين
ّ
حيث توال�ت سلس�لة اإلغالق يف
ّ
ملؤسسات صحفية عريقة
لبنان
وكبرة.
وقالت تويني “لكن إرصارنا عىل
البق�اء دفعنا م�رارا إىل مواجهة
التحدي�ات ،والتق� ّدم خطوات إىل
األمام ،وال االنكف�اء والوقوف يف
موقف الدفاع فق�طّ ،
ألنها حرب
ّ
املؤسسات
بقاء ،فإمّ ا أن تمس�ك
بزم�ام أموره�ا وتندف�ع إىل
املستقبل ،وإما أن تقبع يف الزاوية
لتتحوّل جزءا من املايض”.
وتعان�ي الصحاف�ة اللبناني�ة،
بكافة أنواعها من ضائقة مادية
ذات أسباب متعددة ،منها تراجع
س�وق اإلعالن�ات ،وانخف�اض
التموي�ل ،والتباط�ؤ يف مواكب�ة
تطور اإلعالم ،باإلضافة إىل األزمة
االقتصادية املتفاقمة منذ أش�هر
يف البالد.
وترتب�ط األزمة املتمادية بش�كل
أسايس بتوقف التمويل السيايس
الداخيل والعربي لوسائل اإلعالم،
عدا ازدهار الصحافة الرقمية.

وخ�الل الس�نوات املاضي�ة،
ّ
مؤسس�ات ع�دة ع�ن
اس�تغنت
عاملني فيها ،كما ّ
توقفت صحف
عريق�ة ع�ن الص�دور ،أبرزه�ا
صحيفة “الس�فر” نهاية العام
 2016ج�راء مصاعب مالية بعد
 42عام�ا م�ن تأسيس�ها ،لك�ن
معاناة وس�ائل اإلعالم تضاعفت
مؤخ�را نتيجة انهي�ار اقتصادي
متسارع منذ أش�هر ،وسط ّ
شح
يف الس�يولة ومخ�اوف م�ن عدم
تمك�ن لبنان من س�داد جزء من
الدي�ن الع�ام املرتاك�م ،بالتزامن
م�ع ارتف�اع مس�تمر يف أس�عار
املواد األساس�ية وف�رض البنوك
إجراءات مش�ددة ع�ىل العمليات
النقدية وسحب الدوالر.
وحاولت النهار مواجهة أزماتها
االقتصادية بطرق متعددة ،ففي
ديس�مرب امل�ايض أطلق�ت حملة
عىل مواقع التواصل االجتماعي،
تطلب فيها دعم القراء واملتابعني،
الس�تمرار الصحيف�ة وتمك�ني
صحفييها من أداء مهماتهم عىل
أكمل وجه ،يف خط�وة مماثلة ملا
قام�ت ب�ه صحيف�ة الغاردي�ان
الربيطانية.
وقالت “النهار” يف بيان نرشته عىل
موقعه�ا اإللكرتوني إن “النهار”
واحدة من املؤسس�ات اإلعالمية
التي عانت منذ تأسيسها مخاض
ْ
وتمكنت بفضل وفاء
التح�وّالت،
قرائه�ا وثقته�م وإرصارها عىل
التمس�ك بخط التنوع والتعددية
وال�رأي الحرّ ،م�ن الصمود ،عىل
الرغم من االغتياالت واالعتقاالت
والصعوبات ومحاوالت التضييق
بكل أشكالها.
ويف أبري�ل  ،2017اتخ�ذت
الصحيف�ة قرارا بتخصيص مواد
عىل املوق�ع اإللكرتون�ي كخدمة
مدفوع�ة األجر ،ملواجه�ة األزمة
االقتصادية.

تونس :القضاء يفرج عن الصحفي املعارض توفيق بن بريك
تونس /متابعة الزوراء:
ْ
ق�ررت محكم�ة االس�تئناف يف تون�س
العاصمة اإلفراج عن الصحفي والكاتب
توفيق ب�ن بريك ال�ذي اعتق�ل يف نهاية
يوليو/تموز عىل خلفية ترصيحات تندد
بس�جن املرش�ح لالنتخابات الرئاس�ية
نبي�ل الق�روي ،رج�ل األعم�ال املالحق
قضائيا بتهمة غس�يل أم�وال ،يف خريف
العام .2019
وكان ب�ن بريك ،الذي ُع�رف بمعارضته
لنظام الرئيس األس�بق زين العابدين بن
عيل ،قال ع�ىل التلفزيون إن�ه “يف بلدان
أخ�رى ،يرفع الناس الس�الح للدفاع عن
رجالهم” ،منتقدا القضاة الذين س�جنوا
الق�روي ،رج�ل األعمال املالح�ق بتهمة

غسيل األموال.
وع�ىل اث�ر ذل�ك ،وُجه�ت إىل ب�ن بري�ك
خصوص�ا تهم�ة التش�هر .ويف أبريل/

نيس�ان ،بينما كان خارج الب�الدُ ،ح ِكم
علي�ه بالس�جن عام�ني غيابي�ا .ولدى
عودته إىل تون�س يف يوليو/تموز ،طالب

بأن تتم محاكمته مجددا.
ويف نهاية ه�ذه املحاكمة الجديدةُ ،ح ِكم
عليه يف نهاية يوليو/تموز بالسجن ملدة
عام ،وقد ُس�جن يف أعق�اب ذلك ومن ثم
تقدم باستئناف.
ورصح مساعد الوكيل العام لدى محكمة
االستئناف يف تونس العاصمة إسماعيل
الس�ايس ب�أن “عقوبة توفي�ق بن بريك
ُخفف�ت إىل ثماني�ة أش�هر م�ع وق�ف
التنفي�ذ” .وقال إن محكمة االس�تئناف
ق�رّرت إلغ�اء املالحق�ات بحق�ه بتهمة
“التش�هر” وأص�درت حكم�ا مع وقف
التنفيذ مل�دة ثمانية أش�هر يف اتهام ثان
موجه إلي�ه يتعلق بالحدي�ث عن وقائع
من “دون إثبات صحتها”.

الصحفيات اليمنيات يف مواجهة دائمة مع التمييز واإلقصاء
صنعاء /متابعة الزوراء:
َتشكو الصحفيات اليمنيات من التمييز وانعدام
املساواة واإلبعاد عن مراكز صنع القرار بقطاع
اإلع�الم ،والحرمان من حقوقهن املادية مقارنة
بالصحفي�ني الرج�ال يف املؤسس�ات اإلعالمية،
وهذا بع�د تج�اوز الحواج�ز االجتماعية األكرب
التي تقف عائقا أمام دخولهن هذا املجال.
وازداد عدد اإلعالميات يف اإلذاعات اليمنية املحلية
خ�الل الخمس س�نوات األخ�رة بعد الس�ماح
قانوني�ا للقط�اع الخاص باالس�تثمار يف مجال
اإلعالم املرئي واملسموع مما ساعد يف استقطاب
ع�دد كبر م�ن خريج�ات كلية اإلع�الم للعمل،
لك�ن القائم�ني عىل ه�ذه اإلذاعات اس�تغلوهن
بأج�ور متدني�ة ،أو مقاب�ل توف�ر معلنني من
دون االهتمام بمؤهالتهن وتأهيلهن ،ما أدى إىل
تدني الرسالة اإلعالمية ،وفق ما أكدت الدكتورة
نوال عبدالله الحزورة األستاذة املساعدة بقسم
اإلذاع�ة والتلفزي�ون بكلي�ة اإلع�الم يف جامعة
صنعاء.
وأضافت الحزورة يف ندوة حول واقع اإلعالميات
نظمته�ا إذاع�ة “يمن تايمز” بصنع�اء مؤخرا،
أن املرأة حصلت ع�ىل بعض املناصب يف مختلف
وسائل اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء ،لكنها
ظلت نس�بة ضئيل�ة وأقل بكثر مما تس�تحق،
حيث استطاع عدد محدود منهن الوصول ملواقع
صن�ع الق�رار وقمة اله�رم الوظيف�ي يف وزارة

اإلعالم وكان ذلك يف ظروف وأس�باب استثنائية
حيث لم يستطعن االستمرار يف مناصبهن لفرتة
طويلة وتم استبعادهن لصالح الرجال.
وتجمع الصحفيات يف اليمن عىل أن املرأة العاملة
يف املجال اإلعالمي تواجه تحديات كثرة ،أبرزها
ع�دم نيل حريته�ا يف التعبر ع�ن رأيها ،وغياب
التأهي�ل األكاديم�ي والعلمي ،وهيمن�ة الرجال
ع�ىل غالبية العم�ل اإلعالمي ،واحت�كار مديري
ومس�ؤويل املؤسس�ات اإلعالمي�ة عم�ل امل�رأة
داخل مؤسس�اتهم ،كما أن التخصص يف العمل
اإلعالمي من أق�ل التخصصات التي ُتقبل عليها
املرأة بس�بب من�ع بعض األرس بناته�ا الظهور
عىل الشاش�ة ،واالخت�الط بني الذك�ور واإلناث
بشكل مستمر.
وقال�ت املذيعة يف إذاعة صنعاء س�امية العنيس
إن اإلعالمية اليمنية حرمت من حقوقها املادية
وسلبت مكانتها القيادية واإلدارية واليوم تحرم
من حقوقه�ا األدبية واملادي�ة والثقافية ،حيث
صارت خارج املحتوى الفكري والثقايف واملعريف
ال�ذي ّ
يمكنه�ا م�ن إدراك دوره�ا الحقيق�ي يف
تش�كيل الرسالة اإلعالمية الهادفة والجادة بدالً
من استثمارها فقط يف الكثر من املواد اإلعالنية
والتجارية.
وأضاف�ت العن�يس ،يف مداخلته�ا بالن�دوة ،أن
اإلعالمية تشكو من عدم دعم الجهات اإلعالمية
للنس�اء والدف�ع به�ن يف اتجاه اس�تحقاقاتهن

املكتسبة ،إضافة إىل تغييب الربامج التي ترتقي
بوع�ي الناس تج�اه أهمية دور امل�رأة يف حركة
املجتم�ع وتؤازرها يف تجاوز نظرت�ه املتحفظة
تجاه التحاقها باإلعالم.
وانتق�دت العنيس الرتبية الذكورية التي ما زالت
تس�ود األرسة واملجتم�ع وتنتق�ص م�ن مكانة
امل�رأة وقدراته�ا ،ما اس�هم يف تش�كيل مواقف
أصح�اب القرار املعادي�ة لتمكينها م�ن مواقع
قيادية يف اإلعالم.
وطال�ت الصحفي�ات اليمني�ات انته�اكات
مختلف�ة يف ظ�ل الح�رب ،ب�دءا ً باإلقص�اء كما
حدث لصحفيات وكالة األنباء اليمنية “س�بأ”،
أو الضغ�ط واإلك�راه عىل العم�ل بدافع الحاجة
للراتب ،وحفاظا ً عىل الوظيفة العامة.
وطال�ت اإلعالمي�ات الالت�ي حاول�ن التعب�ر
ع�ن آرائه�ن حم�الت تش�هر وش�تائم وتهديد
ومضايق�ات ،ما اضطره�ن إىل ل�زوم الصمت،
وأخري�ات رفض�ن الصم�ت ،وه�ؤالء تحول�ت
حياتهن إىل حرب يومية كما هي حرب األطراف
يف جبهات القتال ،وفق ما ذكرت إحداهن.
وتعاني املرأة اليمنية من تهميش ،سواء يف فرتة
األزم�ة أو قبلها ،فالصحفية اليمنية يف ظروفها
الطبيعية تحارب كي توصل رسالتها ومسرتها
بكل مهنية يف مجتمع ذكوري ال يخفي انتقاصه
م�ن املرأة يف تل�ك الظروف ،ويف ظ�ل الحرب زاد
العبء واالنتقاص من شخصية املرأة.
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ّ
ّ
االغرتاب يف شعر الشاعر ال ّسوري (مصطفى احل ّسون)
(تداعيات المرأة مستحيلة) أمنوذجاً
قصي عطية
تقومُ هذه الدراس�ة عىل تقديم رؤية نقديّة
يف املجموع�ة الش�عريّة (تداعي�ات الم�رأة
ّ
الس�وري (مصطفى
مس�تحيلة) ،للش�اعر
ّ
الحسون) ،الصادرة عن الهيئة العامة
أنيس
الس�ورية للكتاب يف وزارة الثقافة السورية
 ،2018بع�د مجموعت�ه األوىل (عندم�ا يأتي
الخريف) الصادرة عن دار الرفاعي .2002
ً
ملمح�ا ب�ارزا ً م�ن مالم�ح
ُيع� ُّد االغ�راب
ُّ
يع�ج باملتناقضات
ش�عر الحداث�ة ،يف عالَ ٍم
واملفارقات ،فيختار ّ
الش�اعر أن يف ّر من هذا
ً
ّ
العالَ�م ،إىل عالَمه الداخيل مُ س�تعينا باللغة،
واألمكنة واألش�ياء باحثا ً عن ذاته ّ
الضائعة
يف خض ّم هذا الواقع األليم.
إن مواط�ن االغ�راب يف ش�عر ّ
ّ
الش�اعر
ّ
الحس�ون) كث�رة ،واالغ�راب
(مصطف�ى
عنده هو ّ
اتخاذ موقف من الحياة ،ور ّدة فع ٍل
ٌ
وس�يلة فني ٌّة إلظهار ما يف ّ
النفس
عليه ،إنه
واقع ال انس�جام فيه
م�ع
نس�جام
من الال
ٍ
وال ّ
ّ
الفن
اتس�اق ،هو انفصال واغ�راب بني
والحياة ،فهو يغلّب الشعر ،بوصفه ّ
فناً ،عىل
الحي�اة ،والرؤيا ع�ىل الرؤي�ة ،والداخل عىل
ّ
املادي املحس�وس،
والروح�ي عىل
الخ�ارج،
ّ
مح�اوالً قه�ر هذا االغ�راب ،واس�تخالص
ما يف ه�ذا الواقع ،وتجميل القبح ،وإس�باغ
ُ
مرجع�ه يف ذلك وعي
املث�ايل ع�ىل الواقع�ي،
املش�كلة الت�ي ُتحي�ط ب�ه ،وتح�ارصه ،أو
محاولة الكش�ف عن ماهية ه�ذا الوعي ،أو
هذا الش�عور باالغ�راب ،يف عالَ ٍم تش�يّ أ فيه
ّ
وتعطل�ت في�ه الحرك�ة واإلرادة،
اإلنس�ان،
وقد أخف�ق الواقع يف التعام�ل الصحيح مع
ُ
اإلبداع ،فأصبح ّ
�كون مُ س�يطرا ً بدالً من
الس
الحركة واإلبداع.
يغل�ب عىل نص�وص ه�ذه املجموع�ة اله ّم
واالجتماعي ،وعن�وان املجموعة
الوجدان�ي
ّ
ّ
مدخل مهمٌّ لفهم بنية النصوص ،والش�اغل
العا ّم الذي يسيطر عليها ،فالتداعيات وسيلة
تعبرية يتخذها الشاعر للخالص من عقال
واقع ال يرى نفسه فيه.
يتب ّدى اغراب ّ
الشاعر عرب إلحاحه بالسؤال،
ال�ذي يكش�ف عن حال�ة عدم انس�جام مع
الواقع املُحيط ،ممّا ّ
ُّ
تشع
ش�كل بؤرة دالليّة

باإليحاءات ،وهو يف غمرة الحزن املُس�يطر،
حيث يقول الشاعر:
(من أين أبدأُ
ُ
ْ
ُ
تذوب يف شفتي
والحروف
السؤالْ
و ُيرهقني ّ
يا ّ
قصة الحبّ التي
ما لو ْ
ّنت وج َه ال ّدفاتر
ْ
خيال) .
أو تجلّت يف
ٌ
ّ
س�ؤال آخر يف نص آخر بعن�وان (من قال؟)
يقول فيه:
(من قال ّ
أنك موطني؟
ما كنتِ يوما ً موطنا ً وأنا أعيشكِ
َّ
حني اغرابا ً يف اغرابْ ) .
كل
ٍ
ٌ
س�ؤال ُيطلق�ه الش�اعر للتعب�ر ع�ن حالة
التأرج�ح ،والقل�ق االجتماع�ي ،هو يس�أل
لينف�ي أن تلك املرأة املُ َ
خاطب�ة هي موطنه،
ً
ّ
ح�ني اغرابا يف
فكي�ف الم�رأة يعيش�ها كل
ٍ
اغراب أن تكون موطنه؟
تكشف هذه األسطر ّ
الشعريّة غ َ
ر قلي ٍل من
املعانة املُخت َزنة ،وهي معاناة إلثبات أمرين؛
أنها ليست موطنه ،واآلخر ّ
األوّل ّ
أنه يعيشها
ً
اغراب�ا يف اغ�راب ،وأضاف قرين�ة زمانية
تدل عىل اس�تغراق االغراب زماني ً
ّ�ا بقوله:
ّ
(كل حني) .وأس�هم تكرار لفظة االغراب يف
ترسيخ تجربة نفسيّة ش�عوريّة بعدم رضا
الشاعر بما هو قائم ومُ ستقرّ.
نزوع واضح عنده للرفض :رفض الس�ائد،
الس�طحي الزائ�ف ،الع�ادي املُ َ
بتذل،
رفض
ّ
ّ
الجوهري األصي�ل ،هو يتجاوز
وبحثه ع�ن
َ
ّ
طوح إىل العمق ،باحثا ً عن أُنثاه املُتخيَّلة،
الس
ّ
وربّما القديس�ة ،أو املس�تحيلة ،كما عنون

م

قبضة الرمل
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ب
ا
ل
ر
حال

ت

ماجد احلجامي
َ
كان يقرأ صحيفته بصمت وهو
يداعب ش�اربه األبي�ض الكثيف،
لم يتف�وه بكلمة واح�دة منذ أن
اس�تأجرني من مكان عمله يف أحد
مطاعم (اورلينز) أحدى ضواحي
العاصم�ة الكندية (أوت�اوا) .كنا
نس�ر غربا لنبلغ (تشاتولورير)
أحد أكرب وأقدم الفنادق يف املدينة
ومعلم من معامله�ا األثرية ،يعج
بالنزالء من السياح بكثرة ملوقعه
اله�ام يف قل�ب املدين�ة وبمحاذاة
مبن�ى الربملان الكندي ،كان ذاهبا
للقاء أحد أصدقائه القدامى الذي
جاء زائرا من أنجلرا .
خل�ع نظارته ثم أدخل صحيفته
يف حقيبت�ه الصغ�رة ،التف�ت إيلّ
بح�ذر ،كان يتأمل وجهي بهدوء
أخ�ذ ينظ�ر إىل مالمحه بيشء من
االنتب�اه كأنه وجد فيه آثار حزن
معتق ،أنهى صمته قائال:
 هل تمانع لو س�ألتك من أي بلدأتيت؟
 -ال مان�ع لدي بالتأكي�د  ،أنا من

مجموعته.
إن هذا من شأنه أن يخلق عند الشاعر نزوعا ً
ّ
إىل ّ
الس�فر ،بحثا ً ع�ن عالَمه املنش�ود ،فقد
أتعبه الكالم ،وأتعبه السكن يف مُ دن ّ
الضجر،
فيقول:
(تعبَ الكالمُ من الكالم
َ
سبيل أمام أغنيتي سوى
وال
اإلبحار دون سفين ٍة
عدت أُ ُ
ُ
ؤمن يف قوانني املرور
ما
وال قوانني الحياة
وال تالوين البرش) .
هو الرفض ،مرة أخ�رى ،املتولّد من املعاناة
والتع�ب ،وال خيار س�وى الس�فر ،غ�ر ّ
أنه
س�ف ٌر ال مُ ّ
تحقق ،هو سفر مُ تخيَّلّ ،
يدل عىل
ذل�ك قوله( :اإلبح�ار دون س�فينة) ،إذ إنها
عب�ارة ُتوح�ي بعمق املعان�اة ،وتعمّق حالة
االغرابُ ،تس�اندها يف ذلك الجمل الش�عرية
عدت أُ ُ
ُ
ؤمن يف قوانني املرور /وال
التالية( :ما
قوانني الحياة /وال تالوين البرش)،
الس�فر هنا تجربة نفس�يّة ،تروم الخالص،
و ُيدخ�ل ه�ذا املقطع الق�ارئ يف حال� ٍة من
التعاطف مع الش�اعر /اإلنس�ان الذي فقد

إيمان�ه بقوان�ني امل�رور ،وقوان�ني الحي�اة،
َ
أدرك بذاته الش�اعرة
وتالوي�ن الب�رش .ه�و
املتف�ردة ُّ
تل�ون ه�ؤالء البرش ،وهن�ا تتب ّدى
ِّ
القطيع�ة النفس�ية واالجتماعيّ�ة معه�م،
االجتماعي ،األمر الذي دعاه
وعدم التكيُّ�ف
ّ
إىل رف�ض االنتم�اء إىل قي�م ه�ذا املجتم�ع،
س�اعيا ً إىل تغير امل�كان ،فلربّما يجد ضالّته
املنشودة ،فينادي ّ
الطريق:
ُ
(خذني إليها يا طريق
ُ
تعبت من املسر
فقد
تعبت من ّ
ُ
الذهاب
فقد
ُ
تعبت من اإلياب) .
فقد
الطريق عند الش�عراء واملُتصوّفة رمزا ً
ّ
ُ
يظل
داالً ع�ىل الرغب�ة يف الخ�الص ،وه�و قري�ن
ُ
يطلب من
الرغبة يف الس�فر ،فالش�اعر هنا
الطريق أن يأخذه إىل أُنثاه املس�تحيلة ،فقد
أتعبه املس�ر ،والذهاب واإلي�اب .لقد وصل
إىل مرحل�ة التعب من ّ
كل يشء ،وهو يعلم ّ
أن
ه�ذا الطريق قد ال يوصل�ه ،كمثل املتصوِّف،
الذي يج ّز السر يف الطريق ،ويكابد ما يكابد
م�ن معاناة الطريق ،وال يعنيه أم َر الوصول،
فيقول يف القصيدة نفسها:

العراق.
 آه  ،يؤس�فني ما يحصل يف بلدكيا بني ،منذ عقود وهذا البلد يعاني
م�ن ح�روب ودم�ار وفت�ك وقتل
وتهج�ر أح�زن كث�را مل�ا يحدث
هناك حقا ،ما اسم مدينتك ؟
 النارصي�ة ،كان�ت تس�مى أورقديما.
 يا الهي  ،إنها أرض أبينا أبراهيم ،ه�ل تذه�ب إىل هن�اك بني حني
وآخر ؟
 طبعا . هال تكرمت عيل بيشء من رمالتلك األرض ولو بمقدار قبضة ؟
 ب�كل رسور  ،ال تقل�ق أع�رفمكان عملك .
 البرشي�ة كلها مدينة لهذا البلداملنهك املظلوم الذي لوال اخراعاته
وعلومه واكتشافاته ملا شهدنا هذا
التطور والبناء ورفاهية العيش ،
لحسن حظ البرشية يا بني أن كل
االخراعات التي خدمت ش�عوب
األرض خرج�ت من ش�عب كريم
ال يبخ�ل بعطائ�ه ون�رش علومه
إال اخراع واح�د أبيتم نرشه بني

باقي األم�م ،ها نحن نس�ر عىل
قر الس�ومريني الذي كس�ونا به
طرقنا وشوارعنا وأزقتنا ،املنازل
الواس�عة و البناي�ات الش�اهقة
الت�ي نس�ر بينه�ا اآلن بني�ت
بطاب�وق الس�ومريني ،الكتاب�ة
املوس�يقى ألف ليلة وليلة ،البرة
نديمة أفراحنا ورفيقة س�هراتنا

ق
صيدة

أحبها كثرا.
كان مرك�ز املدين�ة مزدحم�ا
وش�وارعه مكتظة بأع�داد كبرة
م�ن الس�يارات  ،بينم�ا نس�ر
ببط�يء وأن�ا مندهش بم�ا لديه
من معرفة وعلم واطالع  ،رمقني
بنظرة أخرى قائال :
 -ال تنظر إيل باستغراب هكذا لقد

ق�رأت كل كبرة وصغرة عن تلك
األرض ومعامله�ا  .ق�ل يل يا بني،
متى وأي�ن بدأت الثورة الصناعية
ع�ىله�ذهاألرض؟
 يف الق�رن الثام�ن ع�رش ،أظ�نذلك يف إنجلرا عندما اخرعت آلة
البخار.
 -النهض�ة الحقيقية بدأت عندما

آخ ُر نَ ْف َخ ٍة يِ ْ
يف َح َج ْر
يِ
ْ َ ُ
َ
ر
انفخوا يف املزامِ ِ
ُ
ْ
َي َ
رت ِعش َ
ون ..ك ِعش ٍق
الس َحا َباتِ َ
مُ َخب ٍّئ يف َ
السمَا ْء
َ
و ََف ّت ْش ُت يف َد ْهشتي
كي َ
أخ ِت ُم الو ْ َ
َ
ْف ْ
َيش امل َ
سا ِئ ّي
َ
ْ
ُ
ّ
لر ْعش ِة الدِف ِء
امل ِقل ِ
َ
َ
َ
َ
الشتا ْء
الم ِ
التي تاهت بأحْ ِ
هذا َفمِي َ
س ُكر َْت َعل ْي ِه ِغوَا َي ُة
ّ
الذ ْعر الّتي َك َ
ان ْت
ِ
ُي َب ّد َ
دها الر ِّحي ْْق
َعىل حد ِق ْي أَمَ ٌل َ
ار ٍد َكالحُ ْز ِن
ش
ِ
َ
َ ْ
َ َ
َاغ
َو َب ْني ن ْهر َّي أ ْهرَق ُت ْ ِ
حرب َي للفر ِ
ُ
ْ
َ
النا ِئي  ..مَ ا َب َ
ني أقب َي ِة الجُ ف ْ
ون..
َ
ً
َ
ْ
أفرَغ ُ
�ت ُرو َ
أس
ْح َ
�ي قط�رَة ِيف ك ِ

ُ
(كم م ّر ٍة يا ُ
تبحث يف الرساب
قلب
عن ّ
الرساب) .
ويقول:
ُ
(خذني إىل وجعي
إىل قدري
ّ
لعيل مر ًّة
أرىض من الدنيا بيشء
دونما أدنى عتابْ ) .
ما ماهيّ�ة َ
ذلك الطريق ال�ذي يطلب منه أن
يأخ�ذه إىل وجع�ه ،إىل قدره ،لعلّ�ه � مر ًّة �
يرىض م�ن الدنيا بيشء دونما أدنى عذاب؟؟
ٌ
وترصيح ّ
ٌ
بأن ما م ّر
تكثيف
وللفظة «م�رة»
به من قب�ل لم ُيوصل�ه إىل يش ٍء يرضاه من
الحياة.
يختزل هذا املقطع ّ
الش ّ
عري تجربة وجوديّة
اغرابيّة عميق�ةُ ،يوحي بألم البقاء ،ورغبة
ّ
يف ّ
ولكن�ه لألس�ف ال يكش�ف عمّا
التغي�ر،
ّ
بعده ،إنه طري�ق ُيفيض إىل طريق آخ َر أكثر
اغرابا ً وأش ّد خيبة.
َ
ُ
ّ
قرين املعرفة واإلرادة ،ال
البحث ال� ّدؤوب
إن
قرين العطالة والعجز ،إذ ّ
إن اغراب الشاعر
ّ
الحس�ون) نتيج�ة طبيعيّة لهذا
(مصطفى
الع�رص املتس�ارع ال�ذي يعيش�ه اإلنس�ان
املُ ّتس�م باملتناقضات ،وقد أقلق�ه هذا األمرُ،
فاخت�ار االنكفاء عىل نفس�ه ،والعزلة ،ما ّدا ً
َ
برصه إىل املُس�تقبل ،بعد أن قرأ الواقع بعني
حاذقة ،حيث يقول يف ّ
نص آخر:
َ
زمان � يا صديقي �
عاش شع ٌر يف
(ما
ٍ
َ
مات فيه األنقياء) .
فم�وت األنقي�اء داف�ع م�ن دواف�ع ع�دم
ذل�ك خل�ق نوعا ً
أن َ
االنس�جام ،وال ّ
ش�ك يف ّ
ش�عر يلفظ
من
جدوى
من عدم الرّضا ،فال
ٍ
أنفاسه يف زمان مات فيه األنقياء.
ُ
يصمت الش�اعر ع�ن ه�ذا الواقع؟ هل
ه�ل
يرىض به؟
ّ
ش�ك فيه ّ
أنه يختار االنكفاء عىل نفسه
مما
ُ
ر ّ
قليالً ،غ َ
َ
نفس�ه املرعة بالحبّ والنقاء
أن
والعط�اء ال ترىض بالعطالة الس�لبيّة ،لذلك
اإلنس�اني يف وجه القبح،
ُيعلن عن مرشوعه
ّ
فيقول:
(سأنث ُر بعيض
ّ
َّ
يور
لعل صغا َر الط ِ
مت يوما ً
إذا ُّ

ِري ٍْح
الن ْف ُ
ال َي ُع�و ُد ب َه�ا ّ
�ي َح ْ َ
ني
�خ املُ َغ ّن ُ
الخوف ُ
الس ُكو ْْن
َيق ِت ُل ُه من
ِ
َ
ِّ
َ
ُ
يا أ ّي َه�ا ِ ّ
ال�رس املرَق ُع للش�قا ِء مَ ا
الح َكا َياتِ
ُع ْد َت ِرسا ً يف ِ
املؤدلِجة ّ
الشجُ ْ
ون
ُ
َ ُ
َ
َ
ر َيرْت ِعش َ
ون
انفخوا يف امل َزامِ ْ ِ
َ
ان َفضّ
مُ ْذ ركب ُْت ُه ُيامِ ي مَ ا ْ
بَحْ ْ
ري ,وال مَ ر َْكبي
الن ُ
أ ّي َها َ
ازف َ
ون ِغ َنائي
َه ُل صبّ ُحلْ ُم َدمَ ي..
أ ْم َظ ّل يف َن ْزيف َغ ِري ْْق
َ
َ
للجر ِْح..
ل ْن أ ّد ِعيْكِ ال ِن َها َية ِ
ْ
َد ْعي وَق ِتي

ي ُري ُْق أُ ْغ ِن َي َة ال ّريَاحْ
ون ال ِغاللَ
ِحي َْن َها َيو ِق ُف ّ
ُ
احن َ
الط ِ
وَجْ َه ال ّدوَا ْر
ْض َ
�ذ لَ ُه ْم َبع َ
ُخ ْ
ْ�ح ِب َه َذا الو ََه ِج
م
ق
ٍ
ّ
الش ِق ْي
س�ا ِق َيا ً
َك� ْم ُه� َو ال َعا ِث ُر ال� ّدر ُْب َيا َ
للج َف ْ
َ
اف
ضيْفُ
َ
ً
َ
ّ
َ
ُخ ْ
�ذ ُهنا الش�م َ
ْس خا ِئفة ُت ِ
ىل ِح ْز ِنيها َكي َ
َع َ ْ
ْف َت ْب ُد ْو َ
الس َ�حا َب ُة
ُ
ّ
َح َ
ني َي ْرسُق َها الض َيا ْء
َع َج ٌب أ ّي َها َ
الناد ُِل َ
الح َج ِر ُّي
س ْكبَ
ق ْد َت َرس ّْع َت َ
ّ
الن ِب ْي ِذ بو َْقتِ املُ َنى
أَر َْى َخ ْمر ََك..

ّ
ْج ُنها للر ِّح ْي ِل
الن ْه ُر َيع ِ
ُ
ُ
ْ
�رسق مِ ْ
�ن ِرسّه�ا ُ
َان
العنف�و ِ
َو َي ْ ِ
ّ
الش ِه ْي
ْ
َ
س َنان الو ُُقوْفْ
َ
َ
ْ
َفمَا لِكأ ِ
سيْك ال يُحْ ِ ِ
ُ َ
َ
ّ
ْ�ر ُتر ُ
َاه َي ِريْح ُ ِن�دِا َء اللظ ْى
أ ّي خم ٍ
َبي َْن َنا
َبي َْنمَا َ ...ي َه ُب الحّ بَ
ُ
ضحْ ُك ال ِغ َنا ِء
بشاي َ
الس َحرْ...
ِ
َع َج ٌب َكي َ
ْف َال..تتأنى
ر َبي َْن َنا ُخلْوّةٌ
وَامل َ َزامِ ْ ُ
الصم َ
س ّ
َتلْ َب ُ
ْت
ُ
َ
ُ
ْ
شق ٍة مِ ْن ثق ْ
وب
شق ِ
ِيف ِ

ُ
ترفرف حويل
َ
ُ
وت ُ
قرئ روحي بعض ّ
السالم).
ً
و ُي ّ
�رصح يف موضع آخ�ر ،مُ خاطب�ا الحما َم
رم َز السالم واملحبّة:
ّ
ً
ََ
ُ
مس
(مازلت مثلك حاملا بالش ِ
ُ
تخرج من سجون الليل
بالخبز الحالل
ّ
والسالم).
وباملحبّة
ّ
إنها رس�الة الشاعر اإلنس�انيّة ،يف وجه هذا
الس�واد ،رس�الة ُيعلنها يف أكث�ر من موضع
يف مجموعته ّ
ٌ
الش�عريّةّ ،
ٌ
ممتلئة
نف�س
إنها
وجع�ا ً وفجيعة ،ولذلك نراه يلوذ باألس�ئلة،
فيقول:
(ملاذا لزاما ً ّ
عيل
َ
َ
الكأس ح َّد الفجيعة؟
أترع
بأن
الص َ
لبس ّ
أن أُ َ
بح ثوبَ النجيع
وأن أرشبَ اليمَّ ..والي ُّم ٌ
قيح ونار) .
ويب�دو الش�اعر مُ َ
ثق ً
�ال باللي�ل ال�ذي طال
وامت ّدت ساعاته ،إذ يقول:
(مُ َ
َ
صبح ُيدانيني
ثق ٌل بالليل ال
وال يدنو البعي ْد.
مُ َ
ٌ
ّ
جائعة
والصحراء
ثق ٌل بالرمل
ملفجوع جدي ْد) .
ٍ
ص�ورة عميق�ة لالغ�راب ،تتضم�ن كثافة
دالليّ�ة ،م�ن خ�الل تعميقه�ا باملتض�ادات
(لي�لُ /
صبح ،يدنو /البعيد) ،ونراه يقول يف
ّ
نص آخر:
(قومي نساف ْر
ٌ
خطيئة كربى
فالوجو ُد
ّ
ْ
نقاب) .
يغطيها
ّ
إن اغراب الشاعر (مصطفى حسون) ليس
ً
اغراب�ا مُ س�تلَباً ،وإن بدا ذلك عىل مس�توى
البنية الس�طحيةّ ،
ّ
فكري
وإنما ه�و اغراب
ّ
وجداني ،هو اغراب الذات الشاعرة
وشعري
ّ
بواقع ال ُي ُ
عجب الشاعر ،وال ُيريض
املصدومة
ٍ
نفس�ه ّ
َ
التوّاقة إىل الجمال والس�الم واملحبّة،
ٌ
اغ�راب ورغبة يف تج�اوز الواق�ع إىل فضاء
َ
طموحه،
أرحبَ  ،فيه ما ينش�ده ،وما ُيريض
ولذلك عنون مجموعته الشعريّة ب� (تداعيات
الم�رأة مس�تحيلة) ،فهو ُي ُ
�درك ويعي ّ
أن ما
يطلبه هو أش�به بالتداعيات بما تحمله تلك
اللفظة من دالالتٍ نفس�يّ ة ،موجّ هة إىل أنثى
غر موجودة ،غر مُ تعيَّنة يف الوجود.

ْ َ ُ
ْ ّ
ر
انفخوا ِيف امل َزامِ ْ ِ
ُ
ْ
َير َْت ِعش َ
ون ك ِعش ٍق
مُ َخبّئ يفْ ُج ُيوب ال ّه ِديْلْ
ِ
ٍ
َف َب ْ َ
ني َعي َْني َْنا َي ْن َز ِع ُج اللّ ُ
ون
ُ
ْ
ٌ
ّ
صو َ
و ََت ْن َفض أق ُ
ْصة مِ ْن َح َج ْر
ْ َ َ ْ َ
ر
انفخوْا يف امل َزامِ ْ ِ
َي ْن َت ِف ُ
ض َ
ص ْد ٍق
ون ِب ِ
ّ
َ ْ
َ
ص الغناءِ,
كرَق ِ
ّ
ُ
َ
َك َ
صوْتٍ يَحُ ك الطريْق ال ِغيَابَ
سف ْرَ
ً
ّ
َ
ضفة مِ ْن َ
ُي ْش ِعل ُه ِ
ْ
َ ُ
َ
ر
انفخوا ِيف امل َزامَ ْ ِ
َآل ِخر ُحبّ َف َّر للعناقيد مِ ْن َب ْي ِنناَ
ِ
ص َب ُح كرماً ..نبيذا ً
ُر ّبمَاُ ,..ر َّبمَاَ ..ي ْ
من َذلِ َك ّ
الن ْف ِخَ ...ي ُع ْو ْد!

اخرع الس�ومريون العجلة التي
لواله�ا ملا ظه�رت تل�ك الثورة يف
أورب�ا وأخواتها ،تل�ك األرض هي
برك�ةالعال�مكل�هي�ابن�ي.
وق�ع نظرن�ا عىل من�ارة مبني
الربمل�ان الش�اهقة قب�ل أن ندنو
م�ن بوابة الفن�دق املحاطة بعدد
من الحراس الذين تزينهم مالبس
أنيقة ذات الوان متناس�قة ،أردت
اختب�اره بمعلوم�ة عرفته�ا من
أحد أس�اتذة التاريخ ،سألته بعد
أن فتح الباب برفق:
 هل تعرف أين ش�كل أول برملانيف الكون؟
أطلق ضحكة عالية تش�به كثرا
ضحكة بابا نوي�ل املعروفة ،نزل
إىل األرض قائال:
 أول برمل�ان وأول مدرس�ة وأولقان�ون ،إنه�ا باب�ل العظيم�ة،
سعدت بلقائك يا بني .
 لكنك نسيت أن تذكر يل االخراعال�ذي وضعن�اه ألنفس�نا وأبينا
تصديره إىل باقي األمم ؟
 القهر والحزن والبكاء  ،ال تنىسقبضة الرمل .

فريد النمر

(ديا ُر الذكريات)
حامد ماجد البدري

حسان.
ياديارا ً خالياتٍ من
ِ
وكفوفا ً لم َت َن ْل غ َ
ر االماني.
َ
ُ
شناه قبالً .
اين عه ٌد حال ٌم ِع
وت َ
َ
َ
بلحن من اغاني.
ينا
ن
غ
ٍ
دروب ناعساتٍ .
كم مشينا يف
ٍ
نان.
مُ ثمِالتٍ يف هوانا وال ِع ِ
وكؤوسا ً قد رشبناها َ
سويا ً.
مُ رعاتٍ يف َ
والحنان.
شذاها
ِ
قد َ
صبانا مخرجاتٍ .
رسمنا يف ِ
لرصوف الدهر من َ
الزمان.
ذاك
ِ
ِ
ِ
سبنا اننا نعدو زمانا ً.
ما َح ِ
بالهوان.
لسنني مثقالتٍ
ِ
ٍ
َكف ِك ْ
َ
َ
اقبلت نحوي.
الدمع اذا
ف
ال َت ُلمني عن خصا ٍل أو معاني.
ال َتسلني عن ربوع َ
كان فيها.
ٍ
وجنان.
ورياض
عبر
من
ٍ
ِ
ٍ
ال ُ
يك ُف الده ُر مني يف الرزايا.
أَ َ
َ
وسنان.
برمح
الحرب
نش َب
ِ
ٍ
ُ
َ
بحر التجايف.
ال أري ُد الخوض يف ِ
ما اتاني من صدو ٍد قد كفاني..
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حنو مستقبل افضل ..هلم

ملاذا جيب غلق باب الغرفة يف
أثناء النوم؟

 3أمور على الرجل أال يغفلها عند تعامله مع املرأة
ال َيمكنن�ا ط�وال الوق�ت أن نوجّ �ه
نصائح للمرأة عن كيفية الحفاظ عى
زوجها وعن األم�ور التي تحقق قربها
من الرجل ،أو عن كل ما يحب أن يجده
الرجل يف رشيكة حيات�ه فقط ،فاملرأة
ط�رف مه�م ج�دا ً يف الحي�اة الزوجية
بش�كل خ�اص ،والحياة بوج�ه عام،
لذلك وج�ب علين�ا أن نعطيه�ا حقها
أيضا ً وهنالك ثالثة أمور عى الرجل أال
يغفلها عند تعامله مع املرأة:
 .1الدعم:
تحتاج املرأة إىل الدعم النفيس ،وتقديم
الدعم باملس�اعدة ،حت�ى يف التفاصيل
الصغ�رية؛ كإصالح بعض األش�ياء يف
البيت ،حمل األغراض الثقيلة والخفيفة
أحياناً ،وعند قيامها باألعمال املنزلية،
أو مش�اريعها الصغرية أو الكبرية ،أو
مش�اركاتها املجتمعية ،وم�ا تقوم به
تجاه أبنائها ،فإلقاء الكلمات الداعمة
الصادقة منه عى مسامعها ،يشعرها

بالتقدير والثقة وبالحياة اآلمنة معه.
 .2تقديس حيز من الوقت والذاكرة:
تف�رح املرأة عندما تش�عر بأن حياتها
مع الرجل ما زالت منتعش�ة ،فبالرغم
من مرور الس�نوات بينهم�ا ،إال أنه ما
زال يتذك�ر املناس�بات الت�ي تفرحها،

والت�ي ه�ي اس�تثمار للح�ب ،فيقدم
الهداي�ا واملفاجآت الس�ارة له�ا ،كما
أن تقدي�س الوقت ب�أن يخصص وقتا ً
للتح�دث معه�ا واالس�تماع إليها ،مع
أهمي�ة فهم طبيعتها ،يجعلها تش�عر
بالقبول من قبله ،واالحرتام والتقدير.

 .3االحرتام اللفظي:
الرج�ل اللطي�ف يف ألفاظ�ه وتعامل�ه
مع امل�رأة ،هو رج�ل تخل�ق باألخالق
الفاضلة ،رجل اتس�ع ص�دره وارتفع
ق�دره ،فالكلمات واألفع�ال الجارحة
موجعة؛ ترتك أثرا ً يتسع مع الوقت.
• همسة و ّد لك أيها الرجل (رفقا ً بذات
الدالل):
 .1يف بع�ض األحي�ان عندم�ا تتحدث
امل�رأة إليك عن مش�كلة م�ا ،فإنها ال
تريد من�ك بال�رورة نصيحة حول
كيفية حلها ،هي ببس�اطة تريدك أن
تستمع إليها.
 .2ال تقاطع أبدا ً حديث املرأة؛ ألن ذلك
يفهم بأنك ال ُتقدر ما تقول.
 .3للحف�اظ عى عالق�ة طويلة األمد
م�ع امل�رأة ،م�ن ال�روري إظه�ار
اهتم�ام وانفتاح ملش�اعرها وفهمها
(اجعلها تتحدث عن مشاعرها).
 .4ق�ل له�ا أحب�ك ،اتصل به�ا فقط

لسماع صوتها.
 .5قف بجانب املرأة إذا مرضت ووهن
جس�دها ،ال تش�عرها بأنه�ا فق�دت
جماله�ا ،أو أنه�ا ك�ربت ،أو أنه�ا لم
تعد كس�ابق عهدها ،فهذا ُيش�عرها
بالحرسة واأللم.
 .6م�ن ال�روري ع�دم انش�غالك
بهاتفك خالل مجالسة املرأة؛ ألن ذلك
يشعرها باإلزعاج.
 .7أش�عراملرأة بأهمي�ة وجوده�ا
وقيمتها لديك؛ من خالل األخذ برأيها
ومشورتها ،وترك الحرية لها بالقيام
ببعض األم�ور؛ مثل اختي�ار الطعام
يف املطع�م ،والجلوس يف امل�كان الذي
ترغب فيه ...وغري ذلك.
 .8إذا الحظ�ت ب�أن امل�رأة تحتاج إىل
تنمي�ة ذاته�ا وتطويره�ا ،فعليك أن
تقنعها أوالً باإلقدام عى ذلك دون أن
تحرجها أو تجرحها ،وأن تس�اعدها
وتدعمها.

املطبخ

البقالوة الرتكية
املكوّنات
عجينة بق�الوة مجمدة ومذوبة
 علبةزبدة مذوبة  200 -غرام
فس�تق حلب�ي مطح�ون -
ملعقتان كبريتان
لتحضري القطر:
ماء  -كوب ونصف
سكر  -كوب وثلث
عسل  -ثلثا كوب
قرفة  -عودان
ق�رش برتقال مبش�ور  -ملعقة
صغرية
ماء ورد  -ملعقتان صغريتان
لتحضري الحشوة:
ل�وز مق�رش ومج�روش 3 -
أكواب

قرفة مطحونة  -ملعقة صغرية
بهارات مش�كلة  -نصف ملعقة

صغرية
سكر  -ثلث كوب

طريقة العمل
 -لتحض�ري القط�ر ،يف قدر عى

 أعيدي الك�رة مع نصف كميةالعج�ن وادهن�ي يف كل م�رة
العجينة بالزبدة.
 ضع�ي الحش�وة بطريق�ةمتساوية فوق طبقات العجن.
 مدي ما تبقى من العجن فوقالحش�وة م�ع ده�ن كل طبقة
بالزبدة.
 قطع�ي البق�الوة إىل مربعاتمتوس�طة الحجم وريش فوقها
الفستق املطحون.
 أدخ�ي الصيني�ة إىل الف�رنلح�وايل  40دقيق�ة حتى تصبح
العجينة ذهبية اللون.
 أخرجي البقالوة من الفرن ثمصفي القطر واس�كبيه مبارشة
فوق الصينية.

َ
هناك نوع من البرش ال ينام دون أن يغلق باب الغرفة عليه وتتنوع
األس�باب بن االنفصال عن الضوضاء أو األض�واء خارج الغرفة أو
زيادة الش�عور باألمان ،وهناك نوع آخر ال يحبذ أبدا ذلك ،وإذا كنت
من النوع األخري فإليك سبب قد يدفعك إىل تغيري هذه العادة.
شارك رجال إطفاء يف والية كونيتيكت صورتن؛ لتسليط الضوء عى
سبب مهم لغلق باب غرف النوم دائما ،ففي أواخر يناير ،استجابت
دائرة اإلطف�اء املحلية يف نيو فريفيلد بوالي�ة كونيتيكت إىل بالغ عن
حريق منزيل تسبب يف أرضار كبرية.
واخ�ذت صورتان تع�ودان إىل احد االبواب ،ولك�ن بينما آثار الدخان
والخش�ب املح�روق يبدو جليا م�ن الجهة الخارجي�ة ،إال أن الجهة
الداخلي�ة من الباب تبدو غري تالفة ،ما يدل عى أن مجرد إغالق باب
غرفة نوم يف الليل يمكن أن يكون سببا محتمال إلنقاذ الحياة.
ُن�رشت الصورتان عى الصفحة الرس�مية لنقطة إطفاء مدينة نيو
فريفيل�د عى موقع التواصل االجتماعي “فيس�بوك” ،وجاء التعليق
كاآلت�ي“ :الصورتان التاليت�ان مثال عظيم عى أهمي�ة غلق أبواب
غ�رف الن�وم دائما يف أثن�اء النوم ،الب�اب مُ صوَر م�ن كال الجانبن،
الداخ�ي والخارج�ي ،وقد أنقذ بالفعل محتوي�ات الغرفة ،وقد ينقذ
حياتكم وحياة أبنائكم يف ظروف أخرى ..ابقوا آمنن”.
بعد أيام ،ش�ارك أحد رجال قسم إطفاء الحرائق يف بورت سربينغ يف
نيويورك قصة أيضا ،قائال“ :كأب ،أستطيع أن أقول إنه من الصعب
إقن�اع األطف�ال الصغار عى النوم م�ع إغالق الب�اب ،دائما يريدون
فتحه ولو قليال ،ويف نفس الوقت فأنا أعمل كرجل إطفاء وأشارك يف
دورات تدريبي�ة يف الطوارئ لتالميذ امل�دارس ،وإعطاء نصائح حول
الوقاية من الحرائق ،وأش�دد دائما عى يشء واحد وهو مدى أهمية
إغالق األبواب يف أثناء النوم”.
وتش�ري اإلحص�اءات إىل أن العدي�د م�ن الوفيات املتعلق�ة بالحرائق
واإلصابات ،تأتي نتيجة استنش�اق الدخان بنسبة  ،41%و 5%من
الوفيات تكون بسبب الحروق وحدها ،و 13%من كال السببن.
ُيذك�ر أن أكث�ر م�ن  18ألف طف�ل يف أمريكا يموت كل عام بس�بب
اإلصاب�ات املنزلي�ة ،وتأتي الحرائ�ق يف املركز الثالث بن األس�باب،
وتتسبب يف وفاة  3آالف طفل سنويًّا.

نصائح طبية

تدبري منزلي
 .1إلزال�ة البقع عى الثياب :إلزالة
جمي�ع أن�واع البق�ع ع�ن الثي�اب
كالح�رب أو أحم�ر الش�فاه ض�ع
القليل م�ن معجون األس�نان عى
البقعة وفركها ومن ثم غسلها.
 .2إلزالة الخ�دوش عن اقراص ال
 CDو ال :DVDإذا توقفت الشاشة
عن العمل يمكن إخراج ال CDوضع
معجون األس�نان م�كان الخدوش
وفركه�اوم�نث�متنظيفه�ا.
 .3لتنظي�ف خاتم األمل�اس :وضع
القلي�ل من معجون األس�نان عى
فرش�اة األس�نان فيجب ان يكون
الخاتم رطبا ثم ف�رك بلطف وبعد
ذلك غس�له وس�وف تحصلن عى
خاتم متألأل ويلمع من جديد.
 .4تنظي�ف الفض�ة :يمك�ن
اس�تخدامه يف تلمي�ع أي نوع من
أن�واع الفضة فتحص�ل عى ملعان
وتألق.
 .5ملعالجة الح�روق :وضع القليل
من معجون األسنان مكان الحرق
وس�وف يخفف م�ن ح�دة الحرق
ويخفف األلم.

ن�ار متوس�طة اخلطي الس�كر
مع املاء ،العس�ل ،القرفة وقرش
الربتقال.
 ارفع�ي ح�رارة الن�ار واتركياملزي�ج يغ�ي م�ع التحريك من
وقت إىل آخر.
 أطفئ�ي النار ث�م أضيفي ماءال�ورد ودع�ي القطر ي�ربد عى
حرارة الغرفة.
 حمي الفرن ع�ى حرارة 180درج�ة مئوي�ة وادهن�ي قع�ر
صينية فرن بالزبدة.
 لتحض�ري الحش�وة ،يف وع�اءاخلط�ي الل�وز م�ع القرف�ة،
البهارات والسكر.
 م�دي عجينة بقالوة يف صينيةالفرن ثم ادهنيها بالزبدة.
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عجائب معجون األسنان

 .6إلزال�ة التلوي�ن ع�ن الحيط�ان
املطلي�ة :ف�رك البق�ع بمعج�ون
األس�نان وقطعة مبللة باملاء وبعد
ذلك يمسح الحائط باملاء.
.7ألزالة البقع عن الس�جاد :وضع
معجون األس�نان عى مكان البقع
فركها ث�م غس�لها وتركها لتجف
من املاء.
.8يخف�ف من لدغ�ات الحرشات:
وض�ع املعج�ون عى م�كان اللدغ
فس�وف تش�عر باله�دوء وع�دم
الحكة مثل لدغات البعوض والنمل

والربغوث .
 .9إلبقاء قوس أو بكلة الشعر عى
رأس األطفال الرض�ع البنات :إذا
لم يكن لدى الطفل شعر عى رأسه
فيمك�ن وض�ع معجون األس�نان
ووضع الق�وس وبعد إزالة القوس
يمكنك فقط بغسل مكان املعجون
وسوف ينظف.
 .10لتنظيف األظافر :فاألس�نان
واألظاف�ر مصنوع�ن م�ن نف�س
امل�ادة ،فلتنظي�ف األظاف�ر وضع
املعج�ون ع�ى الفرش�اة ويج�ب

ترطي�ب األظاف�ر والف�رك بلطف
س�وف تحصل عى اظافر أكثر ملعا ً
وتألقا ً.
 .11لتنظي�ف األحذي�ة :وض�ع
املعج�ون عى فرش�اة مبللة وفرك
الحذاء املطاطي أو الريايض فقط.
 .12لوض�ع امللصق�ات :يمك�ن
اس�تخدام معجون األسنان لوضع
امللصقات دون تش�ويه أو تخريب
الجدار ومع ذلك تجنب استخدامه
لهواة جمع امللصق�ات ألنه يمكن
إتالف الحرب عى مر الزمن.
 .13إلغ�الق الفتح�ات والثق�وب
بش�كل مؤقت :يمكن استخدامها
قبل االنتقال إىل الشقة الجديدة.
 .14تنظي�ف الحمام :اس�تخدامه
بتنظي�ف أب�واب االس�تحمام
والحلق�ات حول ح�وض الحمام.
فهو يحتوي عى مواد قوية تحدث
تآكالً ولهذا فهو ينظف جيدا ً.
 .15لتنظي�ف زج�اج الض�واء
األمامية للس�يارة :وضع معجون
األس�نان عى الزجاج وفركه جيدا
ملدة  10دقائق ثم يغسل باملاء.

ُ
تش�ري مجموع�ة الفيتام�ن ب B
إىل جمي�ع أن�واع الفيتام�ن ب B
الثماني�ة والت�ي تش�مل الفيتامن
( B1الثيام�ن) ،والفيتام�ن B2
(الريبوفالف�ن) ،والفيتام�ن B3
(النياس�ن) ،والفيتام�ن B5
(حمض البانثوثيانيك) ،والفيتامن
( B6بريدوكس�ن) والفيتام�ن
( B8البيوت�ن) ،وفيتام�ن B9
(حم�ض الفولي�ك أو الف�والت)،
والفيتام�ن ( B12الكوباالم�ن
أو الس�يانوكوباالمن) .وتك�ون
الصيغ�ة الكيمياوي�ة يف بع�ض
األحي�ان مختلفة جداً؛ وجميع هذه
الفيتامين�ات قابل�ة للذوبان يف املاء
ورضورية لس�ري عمل الجس�م عى
نحو جيد.
م�ن الن�ادر أن يكون هن�اك نقص
يف الفيتامين�ات ب  Bب�ن س�كان
البل�دان املتقدم�ة .وبش�كل ع�ام
يكف�ي أن يك�ون النظ�ام الغذائ�ي
متنوعا ً ليسد حاجة كل شخص من
هذه الفيتامين�ات .وعى الرغم من
َّ
ف�إن بعض املش�اكل الصحية
ذل�ك

املعين�ة (مث�ل اإلدم�ان ع�ى رشب
الكح�ول وفقدان الش�هية الش�ديد
– أنوركس�يا ،عى س�بيل املثال) قد
تس�تدعي الحاجة إىل أخذ املكمالت
الغذائية الخاصة بالفيتامن ب .B
أم�راض القل�ب قد يس�ببها نقص
الفيتامن ب
 فيتام�ن ب : B1 1م�رض الربيبري :أمراض القل�ب واالضطرابات
العصبية.

 ب : B2 2م�رض األس�قربوط:حروق وآف�ات يف الع�ن والتهابات
الجلد واألغشية املخاطية (الشفتان
والفم والحلق)
 ب :B3 3مرض البالغرا أو البالجرا(الحصاف):الش�عور بالوخ�ز يف
القدمن واليدين .وفقدان الش�هية
إىل األكل والشعور بالتعب والصداع
وال�دوار والحساس�ية الش�ديدة
للضوء.

 ب :B5 5األرق ،والتش�نجات يفالساقن والشعور بالوخز أو الخدر
يف القدمن واليدين والتعب والشعور
بح�االت اكتئابي�ة واالضطراب�ات
الهضمية ونقص املناعة.
 ب : B6 6التهي�ج واالكتئ�ابوالش�عور بالتش�ويش أو االرتب�اك
والتهاب اللس�ان وتشقق الشفتن،
والتهاب الجلد الدهني.
 ب :B8 8فقدان الش�هية والتهابالجلد والش�عور بالوخز يف األصابع
وتساقط الشعر والشعور باالكتئاب
واالرتباك أو التشويش.
 ب :B9 9اإلسهال وفقدان الشهيةوالنحافة الشديدة والتهاب اللسان
والص�داع وخفق�ان القل�ب وتغ�ري
املزاج.
 ب : B12 12التع�ب والش�عوربالوه�ن والضعف وضي�ق التنفس
والش�عور بالغثي�ان واإلمس�اك
والغ�ازات والنحاف�ة الش�ديدة
والش�عور بالوخ�ز أو الخ�در يف
األط�راف واضطراب�ات امل�زاج
وصعوبة امليش.

طبيبك يف بيتك

سلوكيات

عالمات تؤكد أن طفلك موهوب ولكنك ال تالحظني ذلك

ُ
نالح�ظ ع�ى العديد من األطفال أنه�م موهوبون ،ويتمي�زون عن غريهم،
وهؤالء األطفال يحتاجون إىل الكثري من الحوافز الداخلية والخارجية.
يتمي�ز الطف�ل املوهوب بتحم�ل مس�ؤولية تعليمه ،فعى األمه�ات معرفة
أن التعل�م الذات�ي يتي�ح للطف�ل املوه�وب أن ينغمس يف طبيعته الش�ديدة
للفضول.
رسي�ع الفهم كأنه هو املعلم :غالبا ً ما يصل األطفال املوهوبون إىل مراحلمعرفة أرسع بكثري من املتوسط ملهارات اللغة ،عى وجه الخصوص.
منظ�م ومرت�ب :يمتل�ك طفل�ك الصغري فك�رًا موهو ًب�ا يف تنظي�م أدواتهوأشيائه.
فضو ل�ه
يح�ب الق�راءة وإش�باعباملعلوم�ات ،ه�ذه العالم�ة
يث�ري
واضحة بش�كل خاص عندما
يشء اهتمامهم.
ا لفنون .
 يحب الرياضة أو العلوم أواملتطرف�ة
ت�كاد تك�ون املواه�ب
م�ؤرشا ً عى وج�ود ذكاء
موهوب.
 إنه�م يحبون رشاكةالبالغ�ن أو األطفال
األكرب س�ناً :بسبب
ذكائه�م املتق�دم،
يج�دون صعوب�ة
يف التواص�ل م�ع
أقرانهم.

أعراض نقص فيتامني  Bتتطلب االنتباه

 لديه�م تركيز ممتاز :يتمتع معظم األطفال املوهوبن بقدرات اس�تثنائيةللرتكيز عى األشياء التي تهمهم.
 لديه�م القدرة عى حل املش�اكل بنظرة للمس�تقبل :ال يقترص دور هؤالءاألطفال عى التعامل مع املش�كالت اليومية بش�كل مختلف فحسب ،بل قد
يقدمون ً
أيضا اقرتاحات حول كيفية تحسن يشء ما.
هم قادة :األطفال املوهوبون يظهرون قدرة ملحوظة عى القيادة .بالطبع،هذه املهارات أكثر وضوحا ً عندما يكون الطفل يف وضع مرغوب فيه.
يق�وم بط�رح األس�ئلة قب�ل املعلم :يقف�ز األطف�ال املوهوب�ون إىل املعلماألس�ئلة علي�ه؛ ألنه�م لي�س لديهم ص�رب ملعرفة
و يطر ح�و ن
األجوبة.
لديهم طاقة عالية تفوق أقرانهم :يميل إىل
التحدث برسعة كبرية .للحاق بأفكاره.
يحب�ون الطبيع�ة :األطف�ال املوهوبونيحب�ون املش�اهد وأص�وات الطبيعة ،قد
يكون فضولهم ومواهبهم عى الشاشة
كاملة عند الخروج يف الطبيعة.
 يس�تمتعون للغاية بالتعلم:األطف�ال املوهوب�ون
يحب�ون التعل�م
لدرجة أنه يصبح
هواية؛ بس�بب
ذ كا ئه�م
املتقدم وحبهم
للتعلم.

عالج منزلي مضادّ للتشنج ومينع تكراره
ق ْد يحدث أن يستيقظ الفرد من النوم ،فيشعر
بألم ش�ديد يف الرقبة ،ويجد نفس�ه غري قادر
عى إدارة رأسه إىل أحد االتجاهن دون املعاناة
من دون اإلحساس بألم شديد يف الرقبة؛ وتع ّد
هذه أش�هر أعراض عضالت الرقبة املشدودة،
فتعرّيف عى أساليب عالجها منزليا ً
تكوين الرقبة
تتك�وّن الرقب�ة م�ن  7فق�رات تش�كل بداية
العمود الفقري ،وتحوط هذه الفقرات بالنخاع
الش�وكي والقناة التي يجري فيها .يوجد بن
كل فقرت�ن أق�راص تس�مى الن�واة اللبية أو
“الديس�ك” ،إىل جانب األحبال الصوتية والغدد
الليمفاوي�ة والدرقية وجاراته�ا ،والعديد من
األوردة والرشاين والعضالت ،وطبعا ً القصبة
الهوائية ،ل�ذا يجب العناي�ة بالرقبة عى نحو
خاص ،والتنبّه ألقل ألم يحدث فيها.
طرق منزلية لعالج عضالت الرقبة املشدودة
 الراحة ملدة يوم أو يومن:يفض�ل أن يظ�ل املري�ض مس�رتخياً ،ويبتعد
ع�ن العم�ل وخصوصا ً كث�رة الجل�وس أمام
الشاشات ،والسباحة وأداء أعمال املنزل ،التي
ستضغط عى الرقبة.
 العالج بالثلج والحرارةأول يوم�ن م�ن ش� ّد عض�الت الرقب�ة ،عليكِ
االس�تعانة بالثلج؛ فاألجس�ام الب�اردة قادرة

ع�ى التخفي�ف م�ن االلتهاب�ات والتورمات،
وتقليل ألم الرقبة ،خصوصا ً يف بداية األلم.
أم�ا العالج بالحرارة فيت� ّم تطبيقه يف ما بعد،
ليس�اعد عى تدفق ال�دم يف املنطقة املتررة،
الش�د ،فمن املعروف َّ
ّ
أن الحرارة
وبالتايل عالج
تقلل اإلحساس باأللم.
وهناك أربع طرق لتطبيق العالج بالحرارة:
• استعمال قربة بها ماء ساخن.
• اس�تخدام أكياس الهالم القابلة للتسخن يف
امليكروويف.
• اس�تعمال الالصق�ات العضلية الت�ي ترفع
حرارة املنطقة املستخدمة عليها.
• اس�تعمال حم�ام س�اخن أو الجل�وس يف

مغطس به ماء ساخن.
 صححي طريقة النومالن�وم بش�كل خاط�ئ قد يكون س�ببا ً للش�د
العضي ،لذا جربي اآلتي:
 النوم عى رسير صلب وبدون وسادة. االستعانة بوسادة طبية خاصة بالعنق تباعيف الصيدليات.
ّ
وتجنب النوم
 الن�وم ع�ى الظهر أو الجن�ب،ع�ى الوجه تماماً؛ ألن�ه يجعل الرقبة يف وضع
غري طبيعي ،ويسبب تشنج عضالتها.
احتياطات لتقليل نوبات ش ّد الرقبة
إن كنت تعملن يف وظيفة تس�تدعي الجلوس
لفرتات طويلة ،س�واء أمام عجل�ة القيادة أو
الكمبيوتر ،فعليكِ أن تكوني حذرة من أعراض
ألم الرقبة ،والحفاظ عى بعض العادات:
 تمارين الرقبة ،عرب تحريكها بش�كل دائرييف أثن�اء الي�وم ،لكرس الس�اعات الطويلة من
تثبيتها أمام غرض معن.
ويمك�ن ممارس�ة ه�ذه التماري�ن يف أثن�اء
الجلوس يف املكتب أو االنتظار يف السيارة.
 ممارس�ة امليش يف خ�الل اس�رتاحة العمل،لتجديد دوران الدم يف الجسم وتسهيل وصول
األكس�جن للم�خ ،والتخفيف من مش�كالت
العظام والعضالت املرتبطة بكثرة الجلوس.
 ّتجنب الحركات املفاجئة والعنيفة.
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كلمات متقاطعة

س�تقوم بمحاول�ة لتق�وّي محي�ط عائلت�ك؛
لعمل ذل�ك ،لن ترت ّدد يف إثارة مناقش�ات حميمة
كل ش�خص لك�ي ّ
ويف إعط�اء الكلمة إىل ّ
يحل بعض
املش�اكل األساس�ية .ان�ت ش�خص مه�م عاطفي�ا و
اجتماعي�ا ال تقع تحت تأثري االش�اعات املغرضة فقط
عزز ثقتك بنفسك و كن هادئا يف كل املشكالت .

الثور

إنس اتخاذ الق�رارات اليوم .فما زلت تحتاج
وقتا ً أكرب للتأمّ ل والتفكري .إرادتك القوية عادة
تجعل�ك ال تحتمل أن تكون حيادي�ا ً  ،يحدث هذا
عندم�ا تحتاج التخاذ ق�رار .خذ املزيد من الوقت  ،و
قلّ�ب املوضوع عىل كافة األوجه .لديك حالة حب غريبة
مشوبة بالشك عليك ان تشاور عقلك اليوم .

الجوزاء

من لبنان

س�يكون لدي�ك صداق�ات ناجح�ة تفيدك يف
املصال�ح املش�رتكة  .لقاءات�ك وتجاربك الغري
عادية سيسحرانك .هذه فرتة ذهبية لبناء عالقات
وثيق�ة ضم�ن العائل�ة و املجتمع و لك�ن ال تغايل يف
تقيي�م نفس�ك و تقدير ح�ب اآلخرين لك ك�ي ال تصب
بصدم�ة حاول ان تك�ون هادئا قدر االم�كان و تفاعل
مع من هم حول بروح عالية .

السرطان

راجع مقياسك للقيم وأهدافك؛ ال تستمر بمتابعة
ما لس�ت تحرتمه احرتاما كبريا ً حقاً .ألنك ستتعب
كث�ري دونما ج�دوى  .يف أم�ور القلب ،بع�ض الغيوم
السوداء ستقلقك و لكن حاول تخطي األمر بتذكر كل ما
ه�و ايجابي يف عالقاتك .يف أمور امل�ال  :تعدك النجوم ببعض
املال أو بعض املكاسب بإستثماراتك.

األسد

راجع مقياسك للقيم وأهدافك؛ ال تستمر بمتابعة
ما لست تحرتمه احرتاما كبريا ً حقاً .ألنك ستتعب
كث�ري دونما ج�دوى  .يف أم�ور القلب ،بع�ض الغيوم
الس�وداء س�تقلقك و لكن حاول تخطي األمر بتذكر كل
ما هو ايجابي يف عالقاتك .يف أمور املال  :تعدك النجوم ببعض
املال أو بعض املكاسب بإستثماراتك.

العذراء

ربما تواجهك بعض املشكالت العائلية الجدية,
ال تح�اول أن تكون صاحب الكلمة األخري يف كل
يشء .ألن االستئثار بالرأي يقود اىل نزاع مع املحيط
و ق�د ال يك�ون الق�رار االنس�ب هيئ لنفس�ك مناخا
مناس�با من أجل تجدي�د الجانب النفيس و ح�اول القيام
بنشاط ثقايف .او ممارسة التأمل أو رحلة عرب الطبيعة .

الميزان
أس�ئلة حول املال ستش�غل ،يف هذا الوقت ,كل
تفك�ريك ,عىل أي�ة حال  ،حت�ى ذل�ك الوقت من
املمكن أن تكس�ب الكثري .فق�ط انظر اىل من حولك
و ح�اول االس�تفادة من خ�ربة اآلخري�ن و من خربتك
الش�خصية و انتبه اىل الفرص التي تأتي فجأة فقد تكون
خري من الكثري من املشاريع التي طاملا خططت لها.

العقرب

س�تجد متعة يف تج�اوز العقبات ال�ذي تعرقل
تقدم�ك .مم�ا يمنح�ك ثق�ة عالي�ة بالنف�س
علي�ك باس�تغاللها .حيويتك الحالية ستس�مح لك
باالنغم�اس يف مجموع�ة كبرية من النش�اطات بدون
ش�عور بالتعب .لذا عليك البدء يف القي�ام بأعمالك املؤجلة
عالق�ة عاطفية عىل املحك عليك ان تقرر ما تريده برسعة
اكرب و بال تردد .

القوس

اليوم مالئم إلج�راء بعض التغيريات يف بيتك .فبدأ
ما كن�ت تنتظ�ر تنفيذه من�ذ زمن بعي�د .أما عىل
صعي�د مهنت�ك ،ال تح�اول املبالغ�ة يف األم�ور .و كن
واقعي�ا و بعيدا عن التخيل .اس�تثماراتك اليوم ،إذا كنت
قد بحثتها بش�كل جيد جداً ،فستكون جيدة جداً .ال ترتدد يف
االتخاذ القرار املناس�ب اذا كنت مقتنعا بما تفعله .ستواجه
ضعفا وريديا ً طفيفاً.

الجدي

ال تنغم�س بمعالج�ة مواضي�ع مريب�ة ،ألن�ك
س�تتعب بدون نتيجة و حاول أن تكون ايجابيا،
وقب�ل كل يشء ،ال تأتم�ن أرسارك إىل أي ش�خص.
ألنك قد تصدم بمن هم حولك ،ابتعد عن التقييم املبالغ
فيه ملش�اكلك و اعترب من التجارب الس�ابقة مساعدة من
شخيص غري متوقع ستفيدك كثريا يف تجاوز االزمة.

الدلو
جميع اإلتص�االت و الزيارات س�تكون محببة
لك .هذا أفضل وقت لصنع عالقاتِ الحبّ الرائعة
والرومانس�ية وغ�ري العادية ،الحب ال�ذي يلوح يف
االفق حب كبري يمكنك االس�تفادة من�ه بأقىص حد ال
تفوت عىل نفس�ك هذه الفرصة الكبرية نجاحات مهمة يف
العمل س�يكون لها مردود مايل مب�ارش عليك و عىل الذين
يعملون معك.

الحوت

ق�د َتتفاوض عىل عمل حس�اس أوق�د تناقش
عقدا ،اس�أل م�ن تجدهم مؤهل�ن لنصيحتك و
اح�ذر من أفكارك الخافتة الحالية ،أنت اآلن يف فرتة
رك�ود فكري نتيجة ضغ�ط متواصل س�ابق لذا عليك
الرتوي و س�ؤال م�ن يحيطون بك عما تج�ده غري واضح
لديك أو بحاجة إىل تفس�ري ،مس�اعدة من بعض املحيطن
بك ستنقذك من قرار خاطئ .

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 135اإلمرباطورية الرومانية تفرض حصارا ً
عىل بيتار لتقيض عىل ثورة بار كوخبا.
 - 1284انتصار جمھورية جنوة عىل جمھورية
بيزا يف معركة ميلوريا ما أدى إىل تراجع سطوة
بيزا البحرية يف املتوسط.
 - 1815النرويج والس�ويد تتحدان ضمن دولة
واحدة ،واستمر ھذا االتحاد حتى عام .1905
 - 1825بوليفيا تعلن استقاللھا عن بريو.
 - 1896فرنسا تضم مدغشقر إىل سيادتھا.
 - 1945الوالي�ات املتح�دة تلق�ي قنبل�ة ذرية
س�ميت الولد الصغ�ري عىل مدينة ھريوش�يما
اليابانية أدت إىل مقتل  000.80نس�مة ،وتلتھا
بع�د ثالثة أيام قنبلة أخرى ھ�ي الرجل البدين
عىل مدينة ناغاساكي أودت بحياة من 000.60
إىل  000.80نسمة.
 - 1962استقالل جامايكا.
 - 1966الشيخ زايد بن سلطان آل نھيان يتوىل
مقالي�د الحك�م يف إم�ارة أبوظبي بع�د انقالب
س�لمي عىل أخيه الشيخ ش�خبوط بن سلطان
آل نھيان.
 - 1977رئيس الوزراء اإلرسائييل مناحم بيجن
يق�رر فرض الترشي�ع اإلرسائييل ع�ىل الضفة
الغربية.
 - 1990األمم املتحدة تفرض حصارا اقتصاديا
عىل العراق نتيجة غزوه للكويت.
 - 1998حن�ان عرشاوي تقدم اس�تقالتھا من
الحكومة الفلسطينية.
 - 2008انقالب عس�كري يف موريتانيا بقيادة
الجن�رال محمد ولد عبد العزيز يطيح بالرئيس
س�يدي محمد ولد الش�يخ عبد الل�ه وذلك بعد
قيام�ة بإقالة عدد من العس�كرين يف الجيش،
وقرر العس�كريون اعتبار الرئيس ولد الش�يخ

عبد الله رئيس�ا سابقا وقاموا بتشكيل مجلس
دولة برئاسة الجنرال ولد عبد العزيز.
 - 2009املؤتمر الس�ادس لحرك�ة فتح يصدر
قرار ا باإلجماع يحمل فيه إرسائيل مس�ؤولية
اغتيال رئيس الس�لطة الوطنية الفلس�طينية
يارسعرف�ات ،وإرسائيل ترفض القرار وتصفه
بالسخيف.
 - 2010رئي�س بولن�دا املنتخ�ب برونيس�واف
كوموروفسكي يؤدي اليمن الدستورية ليتوىل
منصبه رسميا بعد أن كان يتواله باإلنابة منذ
 10أبريل بعد مرصع الرئيس ليخ كاتشينسكي
يف حادث طائرة.
 - 2011ان�دالع أعم�ال ش�غب يف العاصم�ة
الربيطاني�ة لندن وع�دد من امل�دن الربيطانية
وذل�ك بعد مقت�ل رجل بعد تب�ادل إلطالق النار
مع الرشطة.
 2012رئي�س ال�وزراء الس�وري ري�اضفري�د حجاب ينش�ق عن نظام الرئيس بش�ار
األس�د ويلجأ لألردن ،والرئيس الس�وري يعن
عمرغالونجي رئيسا مؤقتا للحكومة.
مركبة الفضاء كيوريوس�يتي روفر تھبط عىل
سطح املريخ للبحث عن حياة.
 2013وقوع انفج�ار ناجم عن ترسب غازييف مدينة روس�اريو األرجنتيني�ة أدى إىل مقتل
 22شخص وإصابة أكثر من  60آخرين ،فضال
عن وقوع خسائر مادية فادحة.
سقوط طائرة نقل عسكرية يمنية يف محافظة
م�أرب ومقتل قائ�د اللواء  107مش�اة العميد
حسن مشعبة فيھا وعرشة آخرين.
 - 2014املس�بار الفضائ�ي األوروبي روس�يتا
يدخ�ل إىل م�دار املذن�ب تش�وريوموف-
غرياسيمنكو بعد عرش سنوات من انطالقه.

مشاكل وحلول

املشكلة زوجي ابن أمه!!
مُ ش�كلتي إن زوج�ي تحت س�يطرة والدته،
وكلما أطلب منه ش�يئا ً يق�ول يل تحت أمرك،
ولكن ال يعمل ش�يئاً .هو يح�ب أمه كثريا ً وال
يهت�م بي بقدرها .أنا ال أش�كو م�ن حبه لها
فهي تبق�ى والدت�ه ،لكن أنا يل حق�وق عليه
مثله�ا .هذا الوضع يعذبني ألن زوجي ال يرتك
يل فرصة ألني ال أس�تطيع أن أقول إنه يرفض
طلبي.
النصائح والحلول:
 1أن أول خط�أ ترتكب�ه الزوج�ة ه�و وض�ع
نفسها يف مواجهة مقارنة مع أم الزوج!!
 2إنه خطأ ترتكبه األم أيضا ً حن تضع نفسها
يف مواجهة مقارنة مع زوجة ابنها!!
 3الصحيح أن تسعى الزوجة لجعل أم الزوج
أم�ا ً ثاني�ة ،وهذا لي�س صعباً ،كم�ا أنه ليس
س�هالً أيضا ً يف كثري من األحيان ،إال أن النوايا
الطيبة والتقرب يف س�بيل الله يرشح القلوب
بعون الله.
 4حكمك عىل أم زوجك بأنها مس�يطرة عليه
ه�و الذي يجعل م�ن عالقتك معها مش�كلة،
فأخطر األحكام هي األحكام املسبقة!.
 5أعتقد أيضا ً أنه بس�بب هذا الحكم املس�بق
تأتيك وساوس أن تطلبي من زوجك أمورا ً ربما

أفقي
1دول�ة افريقية فيه�ا منبع النيل
العظيم  oما يرتكه الس�ابقون ملا
يليهم (معكوسة)
2أع�رف  oمتش�ابهان  oنوع من
الخضار
3م�ن س�فن الخلي�ج القديمة o
مربح
4أح�د (مبعث�رة)  oاس�م لح�م
مشوي معلق أصله تركي
5ذبح أضحية  oيراع مبعثرة
6م�زارع الفالح�ن  oم�ن دول�ة
خليجية.
7أصدر أزيزا  oصحفي يف مؤسسة
إخبارية يسافر كثريا
8إذا تعدى اثنن شاع (معكوسة)
 oوحدة وزن
9الرشك�يس س�لطان الدي�ار
املرصي�ة يف ع�رص املمالي�ك بنى
قلعة مشهورة يف االسكندرية.
10قائ�د ن�ادي اله�الل واملنتخب
السعودي سابقا ً

غزل عراقي
* أحفر اعىل الضلع اسمك وكتبه
وهجرك صار ايل قسم�ه وكتبه
الب�خت ط�ره ي�الع�ب�ن�ي وكتبه
غلب�ن�ي وش�مت الع�ذال ب�ي���ه
*سعيد ايل وصل حيهم وشافة
وعونة ايل قبل اخدودة وشافة
الهي من املرض طيبة وشافة
فقري وال تمسة بكل اذي���������ة
*شوصفك لو ردت اكتب وأج���ر اقالم
عالشفه العسل ل����و شامه فوك� َ�اهن
لو بخدودك الصارن مث����ل تف������اح
ونجمه من السمه صاحت شمحالهن
*اذا صابك جرح يعني اني مج��روح
واحد رصنه احنه جروحك جروحي
واذا رايد احضنك سهله ما محت���ار
لذلك كيفت كمت اج������رح بروحي

من الفيسبوك

تك�ون غري مهم�ة أو ال تريدينه�ا حقاً ،لكنك
تفعلن ذلك لتؤكدي أنه يعيش تحت س�يطرة
أمك وتس�تمرين يف املقارنة بن الطلبات التي
يلبيها لها وبن تلك التي يرفضها لك!.
 6له�ذا اح�ذري وتراجع�ي ع�ن ه�ذا الحكم
بأق�ىص رسع�ة ،وحاويل أن تلبي أنت نفس�ك
طلب�ات تطلبه�ا أم�ه فتكون�ي عون�ا ً ل�ه
وتشعريها بالحب واالهتمام ،ومن هنا يرشح
الل�ه قلبك وقلبها وتب�دأ مرحلة من التعاطف

رأيس
1العب جزائري فاز بدوري أبطال
أوروبا مع فريق بورتو الربتغايل
2دالله�ي ع�ىل األح�رار دي�ون ال
ب�د م�ن س�دادها  oم�ن مهنت�ه
السقاية.
3البلد التي استضافت كأس العالم
 o 2006تحت أقدامها الجنة.
4تكل�م س�وءا عن ش�خص ما يف
غيابه  oحصل عىل oمتشابهان
5مراق�ب وموج�ه أداء العم�ل o
جيب التمام يف الرياضيات
6حض�ارة عريق�ة يف أم�ريكا
الوسطى والجنوبية.
7لق�ب املنتخ�ب التون�يس لك�رة
القدم
8جزيرة بريطانية.
9ط�ري اس�طوري  oش�هر بداي�ة
الربيع.
10إماراتي حاز عىل جائزة أفضل
العب يف كأس العالم للش�باب عام
.2003
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واالنسجام.
 7ال تتوقعي أن يحدث ذلك برسعة أو بناء عىل
ت�رصف لطيف واحد منك ،بل عليك أن تحاويل
م�ع نفس�ك اكتش�اف الجوان�ب اإليجابية يف
ش�خصية وال�دة زوج�ك وتجعلينه�ا مدخالً
أساسيا ً ومقنعا ً للتقرب منه ،فكلما اكتشفنا
حسنات اآلخرين اس�تطعنا تحقيق التواصل
الطي�ب معهم ،فته�دأ نفوس�نا ويرعانا الله
باملحبة وسكينة النفس.

قصة وعربة

الوصفة السحرية
َيحك�ى أن س�يدة عاش�ت م�ع ابنها
الوحي�د يف س�عادة ورىض حت�ى جاء
امل�وت وأخ�ذ روح االب�ن ت�اركا ً أمه يف
ح�زن ش�ديد .حزن�ت الس�يدة كث�ريا ً
ولكنه�ا لم تيأس ،ب�ل ذهبت إىل حكيم
القرية وطلبت منه أن يعطيها الوصفة
الالزمة الستعادة ابنها إىل الحياة مهما
كانت أو صعبت تلك الوصفة.
أخذ الشيخ الحكيم نفسا ً عميقا ً ورشد
بذهن�ه وأدرك أنه م�ا كان ليقنعها لو
ق�ال لها أن امليت ال يع�ود أبداً .ثم قال:
“أنت تطلبي وصفة صعبة جداً ،حسنا ً
أحرضي يل حبة خردل واحدة رشيطة
أن تك�ون م�ن بي�ت لم يع�رف الحزن
مطلقاً”.
وب�كل همة أخذت الس�يدة ت�دور عىل
بي�وت القرية كله�ا بحثا ً ع�ن هدفها
املتمث�ل يف حب�ة خ�ردل م�ن بي�ت لم
يع�رف الحزن مطلقاً .طرقت الس�يدة

بابا ً ففتحت لها امرأة ش�ابة فسألتها
السيدة“ :هل عرف هذا البيت حزنا ً من
قبل؟” ابتسمت املرأة يف مرارة وأجابت:
“وهل عرف بيتي هذا إال كل حزن؟”

وأخ�ذت تحكي لها أن زوجها تويف منذ
سنة وترك لها أربع من البنات والبنن
وال مص�در إلعالته�م س�وى بيع أثاث
ال�دار الذي ل�م يتب�ق من�ه إال القليل.

تأثرت السيدة جدا ً وحاولت أن تخفف
عنها أحزانه�ا .وبنهاية الزيارة صارتا
صديقتن ولم ت�رد أن تدعها تذهب إال
بعد أن وعدتها بزيارة أخرى ،فقد مرت
مدة طويلة من�ذ أن فتحت قلبها ألحد
تشتكي له همومها.
وقبل الغروب دخلت الس�يدة بيتا ً آخر
وله�ا نف�س املطل�ب ولك�ن اإلحب�اط
رسعان م�ا أصابها عندم�ا علمت من
س�يدة ال�دار أن زوجه�ا مري�ض جدا ً
ولي�س لديه�ا طع�ام كاف ألطفاله�ا
منذ فرتة ورسعان م�ا خطر ببالها أن
تساعد هذه السيدة فذهبت إىل السوق
واش�رتت بكل ما معها من نقود طعام
وبقول ودقيق وزيت ورجعت إىل سيدة
الدار وساعدتها يف طبخ وجبة رسيعة
لألوالد واش�رتكت معها يف إطعامها ثم
ودعتها عىل أمل زيارتها يف مساء اليوم
اآلتي.

ويف الصباح أخذت الس�يدة تطوف من
بيت إىل بي�ت تبحث عن حب�ة الخردل
وطال بحثها لكنها لألسف لم تجد ذلك
البي�ت الذي ل�م يعرف الح�زن مطلقا ً
لك�ي تأخ�ذ م�ن أهل�ه حبة الخ�ردل.
وألنها كان�ت طيبة القل�ب فقد كانت
تح�اول مس�اعدة كل بي�ت تدخل�ه يف
مش�اكله وأفراح�ه وبم�رور األي�ام
أصبحت الس�يدة صديقة ل�كل بيت يف
القرية .نسيت تماما ً أنها كانت تبحث
يف األص�ل ع�ن حب�ة خ�ردل م�ن بيت
لم يع�رف الح�زن ،فذابت يف مش�اكل
ومش�اعر اآلخري�ن ولم ت�درك قط أن
حكي�م القرية قد منحها أفضل وصفة
للقض�اء عىل الحزن حت�ى ولو لم تجد
حبة الخ�ردل التي كان�ت تبحث عنها
فق�د حصلت ع�ىل الوصفة الس�حرية
بالفعل يوم دخل�ت أول بيت من بيوت
القرية.
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الغضب والحزن يسيطران على كلمات نجوم لبنان والعالم بعد انفجار بيروت

مطر ســـاخن

بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
اليابان تبتكر كمامة ذكية تترجم إلى
 8لغات وتحقق التباعد االجتماعي آليا

ابتكرت الرشكة اليابانية «دونات
روبوتيك�س» كمام�ة تعط�ي
مرتديه�ا تعليمات بش�أن التباعد
االجتماع�ي ،الذي أصبح رضوريا
من أج�ل تجنب اإلصابة بكورونا،
وتتص�ل باإلنرتن�ت ،وتخط�ط
لطرحه�ا للبي�ع بحل�ول الش�هر
املقب�ل ،يف ظ�ل تف�ي ف�ريوس
كورونا املستجد.
وم�ن ممي�زات الكمام�ة الذكية،
ترجمة اللغ�ة اليابانية إىل  8لغات
أخرى ،ه�ي اإلنجليزية والصينية
واإلس�بانية والفرنسية والكورية
واإلندونيس�ية
والفيتنامي�ة
والتايالندية.
وتوض�ع الكمام�ة الذكي�ة ع�ى

الكمام�ة التقليدي�ة ،وتتص�ل
بالهات�ف الذك�ي ع�رب تقني�ة
البلوت�وث حي�ث يمكنه�ا تحويل
الكالم إىل رس�ائل نصي�ة وإجراء
املكامل�ات ،وحت�ى تضخيم صوت
مرتديها.
وق�ال الرئيس التنفي�ذي للرشكة
املصنعة للكمامة الذكية تايسوك
أونو لوكالة «رويرتز» ،إن رشكته
تبح�ث بي�ع الكمام�ة يف الص�ني
والواليات املتحدة وأوروبا أيضا.
ويبلغ س�عر الكمامة الذكية نحو
 40دوالرا ،كما يتعني عى شاريها
الحصول ع�ى تنزيل تطبيق ذكي
للكمام�ة ع�ى هاتف�ه م�ن أجل
تشغيلها.

(فيسبوك) تستعد للكشف عن خوذة
الواقع االفتراضي

أف�ادت مواق�ع تختص بش�ؤون
التكنولوجيا بأن رشكة (فيسبوك)
قد تطلق قريب�ا جيلها الثاني من
خ�وذ  Oculus Questالت�ي تعمل
بتقنيات الواقع االفرتايض.
وتبع�ا للص�ور واملعلوم�ات التي
رسب�ت عن ه�ذه الخ�وذة نالحظ
انه�ا س�تأتي بتصمي�م مختل�ف
قلي�ال ع�ن تصمي�م خ�وذ uOc
 lus Questالحالي�ة ،وس�تحصل
نظاراته�ا التي تثبت ع�ى الرأس
بهيكل م�زود بملحقات مطاطية

مرنة ليتناسب مع وجوه مختلف
املستخدمني.
كم�ا م�ن املف�رتض أن تحص�ل
نظارات ه�ذه الخوذ عى عدس�ة
كبرية بدال من العدس�تني كما هو
الحال يف  Oculus Questمن الجيل
األول ،وأن يكون تردد شاش�ة ال�
 OLEDيف هذه العدسة  90أو 120
هريتزا ،لتصب�ح قدراتها أفضل يف
التعامل مع الصور والفيديوهات
برع�ة ،ودق�ة عرض الشاش�ة
( )1440/1600بيكسل.

«واتسآب» تضيف ميزة للتحقق من
الرسائل الزائفة

تج�رب منص�ة واتس�اب مي�زة
جديدة تتيح للمستخدمني البحث
برع�ة يف محتوي�ات الرس�ائل
املع�اد توجيهه�ا بش�كل متك�رر
للتحق�ق م�ن املعلوم�ات الخطأ،
حسب ما أعلنت الرشكة.
وس�يظهر رم�ز العدس�ة املكربة
بجوار الرس�ائل الت�ي تمت إعادة
توجيهها بشكل متكرر من خالل
سلس�لة م�ن خمس�ة أش�خاص
أو أكث�ر .وي�ؤدي النق�ر عى رمز
العدس�ة املك�ربة إىل البح�ث ع�ن
محتويات الرس�الة عرب اإلنرتنت،
مع فكرة أن هذا يجب أن يكش�ف
ع�ن أية نظريات مؤامرة ش�ائعة
أو معلومات خط�أ تحتوي عليها
الرسالة .ويف لقطة شاشة للميزة
التي أصدرتها واتسآب ،تستخدم
مث�ال رس�الة رسيع�ة االنتش�ار
تدعي أن رشب ماء الثوم املسلوق
الطازج سيعالج (.)COVIDu19
ويُظه�ر البحث ع�ى الويب ثالثة
مواق�ع للتحق�ق م�ن الحقائ�ق،
والت�ي تص�ف ه�ذا االدع�اء بأنه
كاذب.
وذكرت ش�بكة ( )CNNيف ش�هر

م�ارس امل�ايض أن املعلوم�ات
الطبية الخطأ أصبحت مشكلة يف
خدم�ة الرس�ائل اململوكة لرشكة
فيسبوك.
ُ
وتعد محاوالت فيسبوك للتحكم يف
املعلومات الخطأ ضمن واتس�اب
معقدة بس�بب التش�فري الشامل
للخدمة من ط�رف إىل طرف ،مما
يمنعها م�ن رؤي�ة محتويات أي
رسائل مرسلة عرب الخدمة.
وتمن�ح واتس�آب املس�تخدمني
القدرة عى التحقق من املعلومات
بأنفس�هم م�ع مي�زة البح�ث
الجديدة ،ب�دالً من قي�ام الرشكة
بمسح الرسائل بش�كل استباقي
ً
بحث�ا ع�ن نظري�ات املؤام�رة
الشائعة.
وتق�ول واتس�اب :إن أي رس�الة
يختاره�ا املس�تخدم للبح�ث يتم
ً
مب�ارشة إىل متصفح�ه
إرس�الها
دون أن ت�رى املنص�ة الرس�الة
نفسها.
وتش�كل هذه امليزة أحدث خطوة
تخطوه�ا واتس�اب يف محاول�ة
وق�ف انتش�ار املعلوم�ات الخطأ
عرب منصتها.

سالماً لبريوت احلبيبة
أمحد اجلنديل

انفجار ضخم ه�ز العاصمة اللبنانية بريوت،
وقع هذا االنفجار الهائل الذي ش�بهه البعض
بانفجار «هريوشيما» يف مرفأ بريوت ووصلت
أرضاره ملحيط العاصمة.
وتفاع�ل النجوم مع هذا الح�دث املُبكي ،ولم
يقف الحزن وتقتر الدموع عى أعني نجوم
لبنان فقط ،فقد شارك عدد من نجوم الوطن
العرب�ي والعال�م التفاع�ل والص�الة من أجل
لبنان الحبيب.
تفاعل نجوم لبنان مع هذا الحدث ،فمنهم من
شبه بريوت باملدينة املنكوبة ملا شهدته العام
املايض من حريق ،وهذا العام االنفجار الدامي

وأشاروا بأصابع االتهام عى املسؤولني.
وغرَّدت الفنانة إليس�ا عرب حسابها الرسمي
بموقع «تويرت» قائلة« :محروق قلبي من جوه
ومقه�ورة عى بلدي من ال�يل صار ،أنا الحمد
لله بخري وإن شاء الله ما يكون يف شهدا ،وكل
الجرح�ى يتعافو يا رب ،بيتي اتكر كله بس
مش مهم ،املهم الله يحمي لبنان».
أم�ا ن�وال الزغب�ي ،فقالت»:إنفج�ار بمرف�أ
ب�ريوت» ،وكتبت نيكول س�ابا «يا ربي دخلك
ش�و صار انهزت فينا البناي�ة كأنو انفجار».
أما يوسف الخال كتب  »:قومي من تحت الردم
«بال باق�ي الجملة» إن الث�ورة تولد من رحم

األح�زان ،كال�ذي يقول لب�ريوت «نامي تحت
الردم ،إن الشعب مات من ظلم الفرئان».
وتفاع�ل نجوم الوطن العرب�ي والعالم ،حيث
ن�رشت األمريكي�ة كاييل جينر ع�رب خاصية
ّ
«صل من أجل
الس�توري بتطبيق إنس�تغرام
لبن�ان» ،كم�ا ن�رشت الرتكي�ة مري�م أوزريل
ص�ورة من الحدث مع الدع�اء .وتفاعل أيضا ً
كالً م�ن أحالم ،نوال الكويتي�ة ،أحمد حلمي،
منى زكي ،أحمد السقا ،ناني عجرم ،أنغام،
س�عد ملجرد ،ديانا حداد ،س�الف فواخرجي،
س�الفة معم�ار ،باس�م ياخور ،فيف�ي عبده
وغريهم.

نتفليكس تنهي أسطورة مسلسلها الشهير «»La Casa De Papel

مع الش�عبية الجارفة التي حققها مسلسل
ال كاس�ا دي بابيل ،الذي يعرف أيضا ً باس�م
 ،Money Heistبعدم�ا بات واح�دا ً من أبرز
مسلسالت نيتفليكس يف الوقت الراهن ،فقد
تم الكش�ف عن موافقة الشبكة عى تقديم
موسم خامس للمسلسل .وبالرغم من هذه
األخبار السعيدة ،إال أن الشبكة التلفزيونية
األمريكي�ة زف�ت يف الوقت نفسه خربا ً غري
أن ذل�ك املوس�م
سار ،بإعالنها
ا لخا م�س
س�يكو ن
خ�ر
آ
موا س�م

املسلسل ،الذي صار أعى مسلسل بغري اللغة
االنكليزية من حيث نسب املشاهدة يف تاريخ
نيتفليكس بعد أشهر من عرضه ،وبعد تنامي
ش�عبيته اثر عرض موسمه الرابع .ونرشت
نيتفليكس عرب حس�ابها عى تويرت « uMo
 ey Heistيصل للنهاي�ة ..الجزء الخامس»،
لتعل�ن بذل�ك ع�ن إنتاجه�ا ه�ذا املوسم
الخام�س ليك�ون األخ�ري
بالنسبة للمسلسل .ورغم
حال�ة الح�زن واإلحب�اط
لت�ي
ا
سيطر ت

ع�ى البعض عقب اإلعالن عن هذا الخرب ،إال
أن مواق�ع متخصصة يف املج�ال الفني رأت
أن خطوة انتاج موس�م خامس للمسلس�ل
خط�وة ال يس�تهان به�ا ،خاص�ة أن أغلب
مسلس�الت نيتفليكس ال تدوم طويالً .وأنه
وحت�ى إن كانت مسلس�التها ناجحة وذات
ش�عبية ك�ربى ،ف�إن الش�بكة التلفزيونية
األمريكي�ة تمي�ل إلنه�اء األح�داث وه�ي يف
ذروتها ،بدالً من إخراجها عن س�ياقها دون
داع.

نادين تجري عملية جراحية بعد إصابتها في
انفجار بيروت
قالت
الفنانة
ا للبنا ني�ة ،
ريما نجيم ،إن النجمة اللبنانية ،نادين نجيم،
خضعت لعملية جراحية ملدة  6ساعات ،وذلك

عى خلفي�ة إصابته�ا يف انفجار بريوت
حي�ث غردت ريم�ا قائلة «ل�كل اليل عم
يس�ألوني عن نادين نس�يب نجيم وب ّدن
يطمّن�وا ّ
عنا بعت�ذر كون ع�م بنقل خرب
ّ
ت�أذت باالنفجار
بيش�غل البال بس نادين
خضعت لعملي�ة جراحية طويلة اس�تمرّت
 ٦س�اعات ،وهي حاليا ً أفضل واألوالد بأمان
هي
الحمدلله انش�اءلله قريبا ً بتحكي معكن ّ
ب�س طلب�ت طمّنك�ن عليه�ا صلّوله�ا» .ويف
الس�ياقنفس ،تعرض منزل النجمة اللبنانية
اليس�ا ،إىل تكس�ري ودم�ار نتيج�ة االنفجار

الذي وق�ع أمس الثالثاء يف العاصمة اللبنانية
ب�ريوت ،معربة عن حزنه�ا الكبري مما حدث
لبالده�ا وبيته�ا ،قائل�ة «انفدت ب�ل الحديد
واملمتل�كات ،بس مني بريجع اليل راحوا؟ مني
برجعلنا بريوت؟».
ون�رشت اليس�ا ،مجموع�ة ص�ور ع�رب
حس�ابها ع�ى توي�رت تظه�ر تدم�ري
منزلها ،صحبته�ا بتعليق« :انفدت
ب�ل الحدي�د واملمتل�كات ،بس مني
بريجع ال�يل راحوا؟ م�ني برجعلنا
بريوت؟».

يف الحفل�ة التنكري�ة الت�ي أقيمت ع�ى أرض البالد  ،ملناقش�ة
أوضاع العباد  ،ومواجهة التحديات املصريية ،تعالت الصيحات،
واحتدم الجدل ،وارتفعت األكف ،ومع رصاخ املعارضة وتصفيق
امل�واالة ،وعق�د الصفق�ات ،ورشاء الذمم ،واخت�الط األصوات،
تداخل�ت الوجوه باألقنعة ،ولم يعد أحد ق�ادرا ً عى فرز األقنعة
عن الوجوه الحقيقية.
عرنا اليوم هو ع�ر التضليل والتعتي�م والتخدير والتربير،
ع�ر الحفالت التنكرية التي يضي�ع معها الخيط والعصفور،
وال يس�تطيع أحد التمييز بني الجالد والضحية ،يضيع الوضوح
وم�ع غياب�ه تخ�رس كل البوص�الت ،وتج�ف مناب�ع الفهم يف
العروق.
العال�م الي�وم يقف ع�ى ج�رف الهاوية بفعل ح�االت الفوىض
املصحوب�ة بالتنك�ر من أج�ل ردم منابع الخ�ري ،وحرق جذور
األم�ل ،وتدم�ري حاضن�ات التأمل ،الحف�الت التنكري�ة تعيش
مرحلة انتعاشها ،والفوىض تعم عواصم املنطقة ،وال تعرف من
يرق�ص عى جثة من؟ ومن يبكي بص�دق عى فصول الفجيعة
التي امتدت إلينا عرب الحفالت التنكرية؟
بغداد السالم والحضارة والتاريخ املرشق ومهد االبداع وحاضنة
العطاء ،تتحول بفعل رشير اىل س�احة للراع الطائفي وبؤرة
للتطرف ،وترتدي الس�واد وترتد اىل ال�وراء مخلفة وراءها نهرا
م�ن دم ،وقوافل من ضحايا ،وفيالق م�ن أرامل وأيتام ،دون أن
يمتد أصبع شجاع ليش�ري اىل الفاعل الحقيقي ،وتظل الحفالت
التنكري�ة تع�رض كل ي�وم ع�ى م�رح بغ�داد ب�ني املؤيدين
واملعارضني دون محاسبة أحد رغم كل هذا الدمار والخراب.
اليمن الس�عيد ما عاد س�عيدا وغ�رق يف بحر الح�زن ،واختلط
الدم�ع بالدم ،وترافق الجوع مع املرض ،وما زال العرض قائما،
وما زالت االقنعة تحل محل الوجوه الحقيقية يف لعبة سمجة ال
تعرف املنطق ،وال تقرتب من االخالق.
دمش�ق البهاء والسناء والعطاء ،انقلبت عى عقبيها وأصبحت
مصنعا للخوف والجوع والخراب ،وانتعش�ت تجارة الكمامات
التي تغطي الوجوه ،واختفت دالئل الفرز بني الوجوه واالقنعة.
طرابلس تاريخ االعراف والتقاليد العربية األصيلة ،لم تعد قادرة
عى الوق�وف ع�ى قدميْها بفعل التط�رف الذي ح�رق الوجوه
بنريان االقنعة ،ولم يبق غري رماد النكبة واملأس�اة التي يعيشها
الجميع.
وب�ريوت الجمال واألناقة ،بريوت العش�ق واملحب�ة ،بريوت املاء
الع�ذب والوجه الحس�ن والخرضة الدائمة ،ب�ريوت رئة الرشق
التي تمنحنا الهواء النقي كلما مررنا بها ،بريوت الصبايا اللواتي
يحملن س�حر العالم ،وش�يوخ الكياس�ة ،واألطف�ال الحلوين،
بريوت حلم العاش�قني ،ومالذ الش�عراء ،ورحم البهجة ،تنقلب
اىل ب�ريوت الهلع والدخ�ان والدمار ،بريوت أراه�ا يتيمة يف هذا
الصباح ،ماتت البسمة عى شفتيها ،شنق الفرح عى شواطئها،
ب�ريوت اليوم تعلن اللعنة ع�ى كل الوجوه التي كانت س�ببا يف
كل األقنعة أيها الناس ،اكش�فوا عن
دماره�ا .احرق�وا
الحقيقية التي جلبت لنا كل
ا لو ج�و ه
هذا الخراب ،اسرتجعوا
قواك�م العقلي�ة
لكي تعم�ل عى
وف�ق املنط�ق
و ا لحكم�ة ،
فلق�د وص�ل
الس�يل اىل
ذروته.
إىل اللقاء...

«عيشها» ..أغنية جديدة لـ “هايدي موسى”
تحمل طابع التفاؤل
قال�ت املطرب�ة ،هايدي م�وىس نجمة
س�تار أكاديمي إنها انتهت مؤخرا من
تس�جيل وتصوي�ر أغنيته�ا الجدي�دة
«عيش�ها» ،الت�ي تتع�اون فيه�ا م�ع
الشاعر أحمد راؤول ،حيث تم تصويرها
ع�ى طريقة الفيديو كليب ،ومن املقرر
طرحه�ا خالل األي�ام املقبلة ،وهي من
ألحان محمد فخران�ي ،وتوزيع محمد
الشاعر ،وماسرت توما.
وع�ن األغني�ة ،قال�ت هاي�دي :األغنية
تحمل طابع التفاؤل واألمل والسعادة،

كما تحمل العديد من املفاجآت ،وأتمنى
أن تلقى إعجاب الجمهور.
م�ن ناحي�ة أخ�رى ،تش�ارك املطرب�ة
هاي�دي م�وىس يف مسلس�ل «طلقت�ك
نف�ي» م�ع ع�دد م�ن الفنان�ني ،من
ضمنه�م أحمد عص�ام وهاج�ر أحمد
وأحمد ش�امي ومي�دو ع�ادل وناني
صالح ومحمد مهران وكارولني عزمي،
ومن إخراج محمد النقيل ،وقصة أحمد
عصام وس�يناريو وحوار أحمد عصام
وأحم�د صبح�ي .وانتهت هاي�دي من

تصوير ع�دد كبري من مش�اهدها
ضمن أحداث العم�ل التي تراهن
عليه خالل مشوراها الفني.
ويستعرض العمل أغرب أسباب
انتش�ار الط�الق م�ن خيانة أو
ك�ذب أو ّ
تدخ�ل األه�ل وغريه�ا
م�ن األس�باب ،والنتيج�ة غالبا ً
ما تكون بكلمة س�هلة النطق،
لك�ن صعبة العواق�ب ،إذ يقع
ضحيته�ا غالب�ا ً األوالد وهي
«انت طالق».

ظهور علم دولة عربية في فيديو كليب بيونسي

تغريدات
لــن متوت بريوت الرقي ولــن يغلبها املوت او الرعاع
 ،انهــا مثل طائــر الفينيق الذي ينهــض من الرماد..
احبك يابريوت يا رمز الرقي واحلياة
د .باسل حسين

لطيفة التونسية

انا فى حاله من الذهول واحلزن واالستغراب بريوت موش
ناقصــه هموم .انــا حزينه يارب لطفــك بلبنان #بريوت
#يا_لبنانى_ال_تستسلم
امنيــي الشــخصيه اطلبها مــن كل مواطــن عربى الزم
كلنــا نقف وقفه انســانيه وتارخييه مع بــريوت امنيتى
يتاســس صندوق خاص فى كل بلد للمساعدات االنسانيه
#وقفة_عز_مع_بريوت

ظه�ر العلم املغرب�ي يف فيديو كليب النجمة
األمريكي�ة بيون�ي الجدي�د .وأص�درت
«ديزني»+فيدي�و كلي�ب بيون�ي الجدي�د
« ،»Alreadyيظه�ر في�ه ش�خص يحم�ل
العل�م املغرب�ي وهو يق�ف عى بع�د أمتار
قليلة م�ن املغنية األمريكية والفائز بجائزة
غرامي  24مرة .ويمكن رؤية العلم املغربي
يف الدقيق�ة  4:18من املقط�ع .وظهر العلم
املغربي يف ألبوم بيوني يف اليوم نفسه الذي
كان فيه الش�عب املغرب�ي يحتفل بالذكرى
الحادي�ة والعرشي�ن لتتوي�ج املل�ك محمد
الس�ادس .ويتس�اءل ماليني املغاربة حول
العالم مل�اذا اختارت بيون�ي العلم املغربي
من ب�ني جميع األعالم األخ�رى ،وقد يكمن
الجواب يف حقيق�ة أن إحدى راقصاتها هي
الراقصة املغربي�ة حجيبة فهمي .ومن غري
املعلوم سبب إدخال بيوني العلم يف كليبها،
واعتق�د بعضه�م أن الس�بب يكم�ن وراء

انتمائها إىل طائفة املوريش ،التي تتخذ من
العلم املغربي رمزا لها ،وهي طائفة أسسها
نوب�ل درو عيل ،يف الع�ام  ،1913الذي أعلن
نفسه نبيا ً وأسس معتقدا ً يمزج بني اإلسالم
واملس�يحية .وحملت األغنية طابعا ً أفريقيا ً

م�ن حي�ث اس�تخدام التوزي�ع املوس�يقي
«األف�رو» وتفاصيل الثقاف�ة البرية من
ال�رتاث األفريق�ي ..واألغنية ه�ي جزء من
ألبوم « »Black Is Kingاملستوحى من فيلم
«.»The Lion King: The Gift

