التحالف الدولي ينفذ ضربات رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
على انفاق لـ «داعش» يف نينوى
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
نفذ التحالف الدويل ،السبت ،رضبات جوية
عىل انفاق يستخدمها تنظيم «داعش» يف
محافظة نينوى.وذكرت قيادة العمليات
املشرتكة يف بيان مقتضب :ان «التحالف الدويل
نفذ رضبات جوية عىل انفاق تستخدمها
عصابات داعش يف نينوى».واضافت ان
«الرضبات الجوية جاءت بامر من قيادة
العمليات املشرتكة».

الزوراء /حسني فالح:
كشيف تحالف الفتح ،سيبب طلب
عيدد من النيواب اسيتضافة رئيس
اليوزراء مصطفيى الكاظميي يف
الرمليان ،وفيميا اكيدت ان اميام
الحكومة خمسية تحديات يتوجب
تجاوزها خالل فرتة مهامها ،أبدت
لجنة التخطييط ومتابعة الرنامج
الحكومي دعمها لخطوات الحكومة
يف محاربة الفساد وتنفيذ الرنامج
الحكومي.
وقال النائب عن تحالف الفتح فاضل
الفتيالوي يف حديث لي”الزوراء” :ان
هناك طلب نيابي مقدم من مجموعة
من النواب اىل رئاسة مجلس النواب
الستضافة رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي يف مجلس النواب ،الفتا اىل
ان رئاسية املجلس فاتحت رئاسية
مجلس الوزراء لغرض تحديد موعد
االسيتضافة.واضاف ،ان اسيباب
االستضافة ياتي بسبب ارتفاع عدد
االصابات بفيريوس كورونا وتفيش
الوباء بشيكل كبري وقلية الخدمات
الصحيية املقدمة للمواطنني  ،مبينا
انه سيتم اسيتضافة رئيس الوزراء
ووزير الصحية ملناقشية املوضوع
الصحيي .واسيتبعد الفتيالوي،
مناقشية مواضيع اخرى مع رئيس
اليوزراء خيالل االسيتضافة وانميا
سيتخصص الجلسية حول الجانب
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بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الرتبية ،عن فوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث العلمي يف
منظمة العلوم والثقافة االلكسو الدولية ألول مرة منذ  50عاماً.وذكرت الوزارة يف بيان
 :ان» وزير الرتبية رئيس اللجنة الوطنية للرتبية والثقافة والعلوم يف العراق عيل حميد
مخلف ،هنأ املثقفني واالكاديميني كافة  ،بفوز العراق بمنصب مدير ادارة العلوم والبحث
العلمي يف منظمة االلكسو والذي لم يحصل عليه منذ  50عاماً».واضافت ان «ذلك جاء
بعد جهود مضنية قامت بها اللجنة الوطنية العراقية للرتبية والثقافة والعلوم لسنتني
متتاليتني  ،تكلل اليوم( امس) الرابع من تموز بمصادقة منظمة االلكسو عىل هذا الفوز
يف َدورتها  113التي عقدت عن بعد بعد تنافس شديد بني سبع دول عربية».

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

سبب طلب الربملان استضافة رئيس الوزراء  ..ويؤكد :امام احلكومة مخسة حتديات

الصحي وكيفية توفري املستشفيات
واملواد العالجية للمرىض ومناقشية
االجراءات الصحية الوقائية الحتواء
الفريوس ،مؤكدا ان موعد الجلسية
لم يتم تحديدها حتى االن ،وسييتم
تحديدها مين قبل رئييس الوزراء،
وتقيوم رئاسية الرمليان بالدعيوة

لعقيد جلسية خاصية السيتضافة
رئييس الوزراء.واشيار اىل ان
الحكومية الحالية امامها خمسية
تحديات ينبغي تجاوزها خالل فرتة
مهامهيا متمثلية بجائحية كورونا
والوضيع االقتصيادي والتهيئية
النتخابيات مبكيرة وحفظ سييادة

البالد وتطبيق قيرار مجلس النواب
القايض بانسحاب القوات االجنبية
مين البالد.بدوره ،اكيد عضو لجنة
التخطييط ومتابعية الرناميج
الحكوميي النائب محميد كريم ،ان
لجنتيه تدعم خطيوات الحكومة يف
محاربة الفسياد وتطبيق الرنامج

حظر التجوال يف بغداد ليوم امس السبت

الحكومي.وقيال كرييم يف حدييث
لي”اليزوراء” :ان لجنتيه تدعيم
أي خطيوات سيواء مين الحكومة
او مجليس القضياء يف محاربية
الفسياد ،الفتا اىل ان ارئيس الوزراء
وعيد بمحاربية الفسياد وننتظير
الخطيوات الجديية بذلك.واضياف،
ان الفسياد اصبح بؤرة متفشية يف
الدولة يتطلب اتخاذ اجراءات قوية
وجريئية السيتئصاله ،حييث هناك
تلكيؤ واضيح يف عميل مؤسسيات
الدولة بسيبب الفسياد ،الفتا اىل ان
الحكومة الحاليية جادة يف محاربة
الفسياد وتطبيق االصالحات املالية
واالداريية يف الدولة.واشيار اىل ان
الرناميج الحكومي اليذي تقدم به
رئيس الوزراء جيد  ،مبينا ان اللجنة
تتابع مدى تطبيقه وتدعم خطوات
تنفيذه.وتابيع :ان لجنية التخطيط
النيابيية مهمتهيا متابعية وتقييم
ميدى تنفييذ الرناميج الحكوميي
ليكل وزارة وتحدد مؤرشات التقييم
فيما بعد ،مؤكيدا ان امام الحكومة
الحالية تحدييات صعبة لكن يمكن
تجاوزهيا بتكاتيف الجمييع ودعم
الكتل السياسية والرملان لها.وشدد
عيىل رضورة فتيح ملفات الفسياد
الكبرية واسيرتداد االميوال املنهوبة
واملهيدورة اىل الدولية يف ظل االزمة
املالية التي تعانيها الدولة.

مفوضية حقوق االنسان لـ «الزوراء» :العنف االسري احد عوامل زيادة حاالت الطالق واالنتحار
حالق يف النجف يقفل صالونه ويدور على بيوت الزبائن حلالقتهم

االخرية

أكد ان مساحته لكل العراقيني

الالمي :السيد السيستاني حافظ على وحدة
البلد وال نسمح بزج امسه باخلالفات الشخصية

الرفييع بالخالفيات الشيخصية إن كانت
محليية أو أقليميية” ،مؤكدا ان سيماحته
لكل العراقيني.

ملواقع التواصل بحسيب بحث جديد اجرته
جامعة كارولينا الشيمالية شمل اكثر من
 600مبحيوث” ،موضحيا ً أن “الوقت الذي
يقضيه الناس يف تصفح وسيائل التواصل
االجتماعي عىل نحو سلبي يرتبط ارتباطا
وثيقا بالقليق ويؤدي اىل التوتر ،يف حني ان
بعض االنشيطة مثل التماريين الرياضية
والصالة والتأمل واالسيرتخاء وممارسية
الهواييات التيي تيؤدي السيتقرار الحالة
النفسية ،تاتي بمشاعر ايجابية”.

عقيلة صاحل :ال حوار بني الربملان
والوفاق كونها غري شرعية

ليبيا /متابعة الزوراء:
اعلين رئيس مجليس النواب الليبيي عقيلة
صاليح إن مبادرة القاهرة هي الحل الوحيد
لألزمة يف ليبيا ،وفيما شيدد عىل أن حكومة
الوفاق ليست طرفا يف الحوار وإنما مجلس
الدولية األعىل ،وصف حكومية فايز الرساج
بأنها غري رشعيية ألنها رُفضت من الرملان
مرتني.وقيال صاليح لوكالية “سيبوتنيك”
الروسية جاءت عىل هامش زيارته ملوسكو،
حييث أجرى مباحثات مع كبار املسيؤولني
الروس.وشيكك صالح يف الوضيع القانوني
لحكومية الوفاق حيث أنهيا “لم تحظ بثقة
الرملان” ،بحسيب تعبريه ،مشيددا ً عىل أنه
“لين يكيون هنياك حوار بيني الرمليان مع
حكومة الوفاق كونها غري قانونية”.وأشار
صاليح إىل أن عيدد املرتزقة الذيين جلبتهم

تركيا لليبيا بلغ .14,000وأعرب صالح عن
عتابه عيىل األميم املتحدة للتأخر بتسيمية
خليف للمبعيوث األمميي إىل ليبييا غسيان
سالمة.وكشف صالح أنه سيقوم خالل هذه
الفيرتة بعدة زيارات وخالل اليومني املقبلني
إىل جنيف وروما والجزائر وإىل دول عدة.من
جانبه أعلن وزير الخارجية الرويس سريغي
الفروف أن بالده تدعم مبادرة صالح إليقاف
إطيالق النار يف ليبيا ،وأن “مبادرة القاهرة”
تتالءم مع قيرارات املؤتمر الدويل حول ليبيا
يف برلني ،وقد تشيكل أساسيا للمناقشيات
الليبيية حيول تنفيذ مبيادرة رئيس مجلس
النواب.كميا أعرب عقيلة صالح عن قناعته
بفشيل حكومة فايز الرساج يف تنفيذ املهام
التي شيكلت من أجلها ،ووصفها بأنها غري
رشعية ألنها رُفضت من الرملان مرتني.

بعد إنهاء تكليف فاحل الفياض

تكليف االسدي رئيساً جلهاز االمن الوطين
واالعرجي مستشاراً لالمن الوطين

بغداد /الزوراء:
كلف رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظميي امس السيبت ،عبد الغني
األسيدي بتويل منصيب رئيس جهاز
األمن الوطني ،وقاسم األعرجي بتويل
منصيب مستشيار األمين الوطني،
بدالً من فاليح الفياض.وقال مصدر
إن»الكاظميي كليف قائيد قيوات
مكافحية اإلرهياب األسيبق الفريق

الركين عبيد الغني األسيدي رئيسيا ً
لجهياز األمن الوطني بيدالً من فالح
الفياض» .وأضاف املصدر أن» رئيس
اليوزراء كلف أيضيا وزيير الداخلية
األسبق قاسم األعرجي بتويل منصب
مستشيار األمين الوطني».وقيال
املصيدر :إن أوامر صيدرت بي»إنهاء
تكلييف فاليح الفيياض مين مهام
مستشار األمن الوطني».

بعد تسجيل  2334إصابة بفريوس كورونا وشفاء  1477آخرين

االصابات يف العراق تواصل االرتفاع وتتخطى الـ  58الفا والوفيات تتجاوز
عتبة الـ  2300حالة

بغداد /الزوراء:
اعلنيت وزارة الصحية والبيئة ،امس
السيبت ،املوقيف الوبائيي اليوميي
لإلصابات املسيجلة لفريوس كورونا
املسيتجد يف العيراق ،وفيميا اكيدت
تسيجيل  2334اصابة جديدة و106
حياالت وفيات وشيفاء  1477حالة،

االعالم الرقمي :تصفح مواقع التواصل
له اثر سليب يف زمن كورونا
بغداد /الزوراء:
اعتير مركيز االعيالم الرقميي أن تصفح
مواقيع التواصل االجتماعي له اثر سيلبي
يف زمين كورونا.وقيال املركيز يف بيان  :إن
“هناليك زييادة حاالت املشياعر السيلبية
مين اكتئاب وقليق وانهاك نفيي يف زمن
الحظير اليذي يعاني منيه مالييني الناس
يف زمين جائحية كورونا”.واكيد املركز ان
“مين بني اهم العوامل التيي تؤدي اىل هذه
املشياعر السيلبية هيو التصفح السيلبي
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التخطيط النيابية :ندعم خطوات احلكومة أو جملس القضاء يف حماربة الفساد
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بغداد /الزوراء:
رفيض نقيب الصحفييني العراقيني رئيس
اتحياد الصحفييني العيرب مؤييد الالمي،
االساءة اىل سماحة السيد عيل السيستاني،
فيميا اكيد ان السييد السيسيتاني حافظ
عىل وحدة البلد ونسييج املجتمع ،مشيددا
عىل عدم السيماح بزج اسمه يف الخالفات
الشخصية سواء كانت محلية او اقليمية.
وقيال الالميي يف تغرييدة له عيىل “تويرت”
تابعتهيا “اليزوراء” :ان سيماحة السييد
السيسيتاني يكين ليه جمييع العراقييني
بمختليف اطيافهيم والوانهيم وعقائدهم
ومشياربهم كل التقديير واإلحيرتام النيه
هو مين حافظ عىل وحدة بلدهم ونسييج
مجتمعهم”.واضاف الالمي :ال نسمح ألي
كان زج اسمه او االساءة له أو زج مقامه

العراق يفوز مبنصب مدير ادارة
العلوم يف منظمة «االلسكو»

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الفتح يكشف لـ

الول مرة منذ  ٥٠عاماً

حيددت دائرتيي صحية الرصافية
والكرخ التوزيع الجغيرايف لالصابات
حسيب املناطق.وذكيرت اليوزارة يف
بييان تلقت «اليزوراء» نسيخة منه:
انيه تيم فحيص ( ) 9516نموذجا يف
املختيرات املختصية يف العيراق كافة
لييوم اميس ؛ وبذلك يكيون املجموع

املالية النيابية تكشف لـ

الزوراء  /خاص:
باملقابل اقرتحت اللجنة املاليية النيابية مجموعة
حلول رسيعية لتعظيم االيرادات وتخفيض معدل
العجيز يف املوازنة العامة لعام  ، 2020التي ماتزال
لم تقير حتى االن  ،وذلك عىل ضوء أسيعار النفط

اليكيل للنماذج املفحوصية منذ بداية
تسيجيل املرض يف العيراق (589377
).واضافيت :ان مختراتهيا سيجلت
يوم اميس (  )2334إصابة يف العراق
موزعية كالتيايل :بغيداد  /الرصافية
 ،357بغيداد  /الكيرخ  ،393مدينية
الطيب  ،44النجيف األرشف ،247

السيليمانية  ، 143أربيل  ، 39دهوك
 ، 5كربيالء  ، 114كركيوك  ،61دياىل
 ،28واسيط  ،221بابل ، 78البرصة
 ،110ميسيان  ، 105الديوانيية 127
 ،ذي قيار  ، 132األنبيار  ، 7صيالح
الديين  98املثنى . 25واشيارت اىل ان
عدد الشفاء 1477 :حالة وكما ييل:

بغداد الرصافية  ، 339بغداد الكرخ
 ،418النجيف  ، 64السيليمانية ،47
أربيل ، 41كركيوك  ،27كربالء ، 35
دياىل  ، 37البرصة  ،46ميسيان 53
 ،بابيل  ،20ذي قيار  ،182الديوانيية
 ،112املثنى  ، 24نينوى . 32

تفاصيل ص2

عن حلول سريعة لتعظيم االيرادات وختفيض العجز يف موازنة 2020

العامليية وقيدرة الحكومية عيىل تنوييع االيرادات
ومكافحة الفساد .وقال عضو اللجنة النائب حنني
القيدو لي» اليزوراء « ،ان «املوازنية العامة تواجه
تحدييات كرى ما ليم تضع الحكومية مخرجات
حقيقيية لالزمة املاليية واالقتصاديية الراهنة «،

مشيريا اىل أن «السييطرة عيىل املنافيذ الحدودية،
ً
فضيال عين جباية اجيور الكهرباء واملياء  ،يمكن
أن يدعيم املوازنية ويخفف من معيدل العجز ،الن
العراق يخرس مبالغ كبرية بسيبب عدم السييطرة
عيىل اييرادات تليك املنافذ».واضياف ان « عجيز

املوازنة هو ارقام تخمينية وليست أرقاما ً حقيقية
 ،وباإلمكان تغطية عجيز املوازنة او التقليل منها
من خالل ايجاد مصادر تمويل داخيل للمشياريع
املهمة « .

تفاصيل ص2

االنواء:استمرار ارتفاع درجات احلرارة وأربع كورونا يصيب أكثر من  11مليون إنسان ويودي حبياة
اكثر من نصف مليون اخرين
حمافظات ستصل اىل “نصف درجة الغليان”

بغداد /الزوراء:
توقعت هي ٔية األنواء الجوية ،ان تستمر درجات
الحيرارة باالرتفياع لالسيبوع الحيايل ،فيميا
سيرتتفع درجات حيرارة يف أربيع محافظات
جنوبية الييوم األحد لتصيل إىل نصف درجات
الغليان.وقالت الهي ٔية يف بيان لها  :إن “الطقس
سيكون من اليوم األحد ولغاية األربعاء املقبل
يف املنطقتيني الوسيطى والجنوبيية مشمسيا ً
حارا ً جدا ً مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة

يف املناطق الجنوبية ،فيما سييكون الطقس يف
املنطقة الشيمالية مشمسيا ً حيارا ً مع ارتفاع
تدريجي يف درجات الحرارة”.وأضافت الهي ٔية،
أن “اربيع محافظيات جنوبية وهيي البرصة
وذي قيار وميسيان واملثنيى سيتصل درجات
الحيرارة فيهيا إىل نصف درجة الغلييان ،فيما
سيتبلغ درجيات الحرارة يف محافظيات بغداد
وكربالء والنجف وصالح الدين والقادسية 49
درجة مئوية”.

بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بالفريوس حول العالم 11,204,889
مصابياً ،تويف منهيم أكثر من  529,380أشيخاص ،يف حني
بلغ عيدد املتعافني عامليا ً  6,354,219شيخصاً ،فيما دعت
منظمية الصحة العاملية الدول املترضرة إىل “االسيتفاقة”،
وحيذرت مين أن الوبياء “لن يختفيي بطريقة سيحرية”.
وعربييا ،تجياوز عيدد اإلصابيات املعلنية ،أمس السيبت،
 661,385إصابية (باسيتثناء أرقام األرايض الفلسيطينية
املحتلية املعلنة من قبيل االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّيجل من

بينها ما يزييد عىل  10,886وفاة ،فيميا بلغ عدد املتعافني
أكثير مين  443,316متعافيياً ،بحسيب إحصياء “العربي
الجديد”.وما زالت السعودية تحافظ عىل املرتبة األوىل عربيا ً
يف عيدد املصابني بي 201,801مصابيني ،تويف منهم ،1802
وتعاىف  ،140,614تليهيا قطر التي أحصت إصابة 98,653
شيخصا ،ووفياة  ،121وتعايف  88,583شيخصاً ،ثم مرص
التي أحصيت  72,711إصابة ،والتي تتصيدر عدد الوفيات
عربيا ً بي 3201وفاة ،فضالً عن تعايف  19,690شخصا ً.

تفاصيل ص2

واقعتا االنتحار أدتا إىل موجة تنديد واسعة

لبنان :تصاعد وترية حاالت االنتحار بسبب “اجلوع” وتدهور األوضاع االقتصادية
بريوت /متابعة الزوراء:
لم تعد األزمة االقتصادية يف لبنان خرا ً
خفييا ،فالبلد يعاني من تدهور خطري
يف عملته منذ مدة ،لكن تسجيل حالتي
انتحيار يف ييوم واحيد بسيبب تدهور
األحوال املعيشيية يزيد مين تحذيرات
“سيخط الجيياع” يف البالد“.أنيا مش
كافير” ،هي ثانيي عبيارة متداولة يف
وسيوم تويرت بلبنيان ،والسيبب ليس
ذكيرى جماعيية لألغنية التيي كتبها
زيياد الرحبانيي ،بيل بسيبب انتحيار
رجيل يف العاصمية اللبنانيية بيريوت،

بعد إطالقه النار عىل نفسيه ،يف شارع
الحمراء.وحسيب مصيادر فالراحيل
(اسيمه الشيخيص عيل محميد) كان
يعميل يف اإلمارات ،لكنه عياد إىل لبنان
قبل ميدة ،وقيرّر أن يسيتثمر ما لديه
من أميوال يف متجير للمأكيوالت ،غري
أن األزمية االقتصاديية التيي تعصف
بلبنيان منذ ميدة ،والتيي زادت حدتها
ميع جائحية كورونيا ،أدت إىل تدهور
مرشوعيه ،ميا أدى به إىل اتخياذ قرار
االنتحار.وارتبطيت عبيارة “أنيا مش
كافير” بالراحل نظرًا لرتكيه يف مكان

انتحياره ورقة َكتب فيها هذه العبارة،
ووضع إىل جانبها علم لبنان ونسيخة
من سيجله العديل النظييف تماما من
أي حكيم قضائي ضده .وقال شياهد
عييان :إن الرجيل بقيي تقريبيا 20
دقيقة وهيو مصاب قبل وصول قوات
اإلسيعاف ،وإنه لم ّ
يرتدد سيابقا عىل
املكان (انتحر قيرب مقهى معروف يف
بريوت) .وأظهرت لقطيات تلفزيونية
نقل الرجل الحقا مين املكان يف تابوت
بعد تأكد وفاته.

تفاصيل ص2
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العدد 7280 :االحـد  5تموز 2020

بعد تسجيل  2334إصابة بفريوس كورونا وشفاء  1477آخرين

االصابات يف العراق تواصل االرتفاع وتتخطى الـ  58الفا والوفيات تتجاوز عتبة الـ  2300حالة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
السبت ،املوقف الوبائي اليومي
لإلصابات املسجلة لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيل  2334اصابة جديدة و106
حاالت وفيات وشفاء  1477حالة،
حددت دائرتي صحة الرصافة والكرخ
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب
املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه تم فحص (9516
) نموذجا يف املختربات املختصة يف
العراق كافة ليوم امس ؛ وبذلك يكون
املجموع الكيل للنماذج املفحوصة
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق
(.) 589377
واضافت :ان مخترباتها سجلت
يوم امس (  )2334إصابة يف العراق
موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة
 ،357بغداد  /الكرخ  ،393مدينة
الطب  ،44النجف األرشف ،247
السليمانية  ، 143أربيل  ، 39دهوك
 ، 5كربالء  ، 114كركوك  ،61دياىل
 ،28واسط  ،221بابل ، 78البرصة
 ،110ميسان  ، 105الديوانية ، 127
ذي قار  ، 132األنبار  ، 7صالح الدين
98املثنى . 25
واشارت اىل ان عدد الشفاء1477 :
حالة وكما ييل :بغداد الرصافة 339
 ،بغداد الكرخ  ،418النجف ، 64
السليمانية  ،47أربيل ، 41كركوك
 ،27كربالء  ، 35دياىل  ، 37البرصة
 ،46ميسان  ، 53بابل  ،20ذي قار
 ،182الديوانية  ،112املثنى ، 24

نينوى . 32
وتابعت :ان الوفيات  106حاالت
وكما ييل  :بغداد الرصافة  ، 14بغداد
الكرخ  ،11مدينة الطب  ،5النجف ،4
السليمانية  8كربالء  ،2كركوك 7
 ،دياىل  ، 3واسط  ، 4البرصة ، 10
ميسان  ،3بابل  ، 1الديوانية  ، 7ذي
قار  ، 22املثنى  ، 1صالح الدين ، 4
مبينة ان مجموع األصابات ،58354 :
اما مجموع حاالت الشفاء ،31077 :
بينما الراقدين الكيل ، 24909 :يف
حني الراقدين يف العناية املركزة،333 :
ومجموع الوفيات.2368 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني
الساعدي ،تسجيل  357اصابة جديدة
بفريوس كورونا بينها  105اصابة
خالل الرصد الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «صحة الرصافة
سجلت امس  357اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل105 :
اصابة خالل الرصد الوبائي الفعال يف:
قطاع االستقالل  21حالة  /قطاع
الصدر  36حالة  /قطاع البلديات
الثاني حالتني  /قطاع النهروان 15
حالة  /قطاع البلديات االول  12حالة
 /قطاع الرصافة  7حاالت  /قطاع
بغداد الجديدة  9حاالت  /قطاع
املدائن  3حاالت .
252حالة خالل
واشار اىل ان
مراجعتهم للمؤسسات الصحية :
مدينة الصدر  95حالة ضمن محالت
,547 ,538 ,531 ,521 ,518 ,548
,563 ,567 ,553 ,550 ,555 ,540

احللبوسي يعزي بوفاة الشيخ
الكسنزاني
بغداد  /نينا :
عزى رئيس مجلس النواب محمد
الحلبويس بوفاة الشيخ الجليل
محمد بن عبد الكريم الكسنزاني،
رئيس الطائفة الكسنزانية .
وقال الحلبويس يف برقية تعزية:
« بمزيد من الحزن واأللم ننعى
ألتباع ومريدي الطريقة القادرية
الكسنزانية يف العراق والعالم،
الشيخ الجليل محمد بن عبد
الكريم الكسنزاني» ،سائلني
َّ
وجل أن يتغمده بواسع
املوىل ع َّز
رحمته ويسكنه فسيح جناته،
وأن يلهم ذويه ومحبيه واسع
الصرب وجميل السلوان».

واقعتا االنتحار أدتا إىل موجة تنديد واسعة

لبنان :تصاعد وترية حاالت االنتحار بسبب
«اجلوع» وتدهور األوضاع االقتصادية
بريوت /متابعة الزوراء:
لم تعد األزمة االقتصادية يف لبنان خربا ً
خفيا ،فالبلد يعاني من تدهور خطري
يف عملته منذ مدة ،لكن تسجيل حالتي
انتحار يف يوم واحد بسبب تدهور األحوال
املعيشية يزيد من تحذيرات «سخط
الجياع» يف البالد.
«أنا مش كافر» ،هي ثاني عبارة متداولة
يف وسوم تويرت بلبنان ،والسبب ليس
ذكرى جماعية لألغنية التي كتبها زياد
الرحباني ،بل بسبب انتحار رجل يف
العاصمة اللبنانية بريوت ،بعد إطالقه
النار عىل نفسه ،يف شارع الحمراء.
وحسب مصادر فالراحل (اسمه الشخيص
عيل محمد) كان يعمل يف اإلمارات ،لكنه
عاد إىل لبنان قبل مدة ،وقرّر أن يستثمر
ما لديه من أموال يف متجر للمأكوالت،
غري أن األزمة االقتصادية التي تعصف
بلبنان منذ مدة ،والتي زادت حدتها مع
جائحة كورونا ،أدت إىل تدهور مرشوعه،
ما أدى به إىل اتخاذ قرار االنتحار.
وارتبطت عبارة «أنا مش كافر» بالراحل
نظرًا لرتكه يف مكان انتحاره ورقة َكتب
فيها هذه العبارة ،ووضع إىل جانبها علم
لبنان ونسخة من سجله العديل النظيف
تماما من أي حكم قضائي ضده .وقال
شاهد عيان :إن الرجل بقي تقريبا 20
دقيقة وهو مصاب قبل وصول قوات
ّ
يرتدد سابقا عىل
اإلسعاف ،وإنه لم
املكان (انتحر قرب مقهى معروف يف
بريوت) .وأظهرت لقطات تلفزيونية نقل
الرجل الحقا من املكان يف تابوت بعد تأكد
وفاته.
ويف مدينة صيدا ،انتحر رجل آخر ،كان
يعمل سائق أجرة .وحسب مصادر
ً
ظروفا مالية صعبة
فالرجل كان يعاني
للغاية ،أجربته عىل ترك منزله لعدم تمكنه
من دفع اإليجار ،ما جعله ينتقل رفقة
أرسته إىل مكان آخر .وتقول املصادر إن
الراحل ،يوما قبل انتحاره ،صادف سيدة
تطعم ابنتها من حاوية النفايات ،ما
جعله يجلب لها بعض األكل من بيته.
ووفق موقع الجنوبية ،فقد انتحر الرجل
مشنوقا يف منزله بمنطقة وادي الزينة،
وهو متزوج ولديه ابنة .وكان يبلغ من

العمر  36عامً ا.
وأدت واقعتا االنتحار إىل موجة تنديد
واسعة ،بدأت بوقفة أمام مكان واقعة
بريوت ،رفع خاللها متظاهرون شعارات
من قبيل «دمهم برقبتكم» ،و»عيل لم
ينتحر ..بل أنتم قتلتموه» و»عيل ُقتل
بدماء باردة».
وعىل موقع تويرت كان الغضب كب ً
ريا،
وكتب املدون محمد دنكر « الحقيقة ّ
أن
البلد بحكومته وعهده كافر ..والجوع
ً
أيضا كافر»،
والذل الذي نعيشه يوم ًيا
بينما كتبت املغنية الشهرية نوال الزغبي:
«الويل ّ
لكل زعيم جوّع شعبه».
وانترش مقطع لرجل قدم نفسه عىل أنه
قريب للمنتحر يف بريوت وهو يرصخ:
«لقد قتل نفسه بسبب الجوع».
وكتب الناشط إيل فارس« :ال تصفوا ما
حدث اليوم يف لبنان بأنه انتحار ،بل هو
جريمةُ .قتل عيل والقاتل هم السياسيون
الذين يجلسون شعبهم وهو يتضور
ً
جوعا ويموت امام أعينهم» ،فيما طالب
حساب «فالفل» الساخر بتحويل العبارة
يف السجل العديل للراحل من «ال حكم
عليه» إىل «مجني عليه».
وتأتي حادثتا االنتحار يف لبنان يف وقت
يشهد فيه االقتصاد املحيل تدهورًا
تاريخ ًيا ،فقد فقدت اللرية اللبنانية 60
يف املئة من قيمىتها ،و ُدفع يف شهر يونيو
حوايل  5000لرية مقابل دوالر واحد ،كما
أعلنت الحكومة أنها لم تعد قادرة عىل
دفع قروضها ،وأظهرت بيانات أن 45
باملئة من السكان يعيشون تحت عتبة
الفقر.
وشهدت البالد احتجاجات واسعة منذ عام
 2019ضد الحكومة ونظام املحاصصة
الطائفية ،وتحوّلت االحتجاجات يف أكثر
من مرة إىل اضطرابات .وقبل اندالع
أزمة كورونا ،فقد اآلالف من اللبنانيني
وظائفهم وتوقفت كثري من املؤسسات
اللبنانية عن العمل ،ثم جاءت كورونا
لتعمق األزمة ،إذ سنت الحكومة إجرءات
قاسية بإغالق الكثري من املحالت
التجارية وتجميد الكثري من النشاطات،
ما جعل الكثريين يحذرون من «ثورة
جياع» يف البلد.

,559 ,520 ,552 ,539 ,557 ,534
,565 ,549 ,530 ,575 ,517 ,544
قطاعات  /28 ,71 ,57 ,36حي بابل
 3حاالت محلة  / ,906الكرخ السيدية
حالتني محلة  /821 ,828حي النرص
حالتني محلة  /743الراشدية حالة
واحدة محلة  /213حي الزهراء
 3حاالت محلة /759 ,758 ,727
الغدير  9حاالت محلة / ,706 ,704
العبيدي  4حاالت محلة ,762 ,725
 ,751الزراعي  /النهروان  4حاالت
جرس دياىل قرية  10حي الوحدة /
الكرخ ابو دشري حالة واحدة /حي
الشماسية  3حاالت محلة ,318
 /322بغداد الجديدة  6حاالت محلة

 /713 ,711 ,732 ,703الفضيلية
حالة واحدة محلة  /765البلديات 14
حالة محلة ,728 ,723 ,752 ,728
 ,734 ,776الزراعي /بوب الشام
حالة واحدة محلة  /361الشعب 16
حالة محلة ,337 ,315 ,353 ,361
 ,336 ,339 ,323حي اور ,الديوان
قرب جامع الرحمن  /زيونة حالتني
محلة  /710شارع فلسطني  4حاالت
محلة  /510 ,506 ,505االعظمية
 3حاالت محلة /312 ,314 ,317
الكرادة حالة واحدة  /الوزيرية حالة
واحدة محلة  /307االمني  12حالة
محلة  ,735 ,737 ,743االمني الثانية
 /الكرخ الرحمانية حالة واحدة محلة

 /206الطالبية  3حاالت محلة ,321
 /الكرخ العامرية حالة واحدة محلة
 /632السعدون حالة واحدة محلة
 /101محافظة دياىل حالة واحدة
تقاطع القدس  /املشتل حالة واحدة
الزراعي  /سبع ابكار حالتني محلة
 / ,305الكرخ الغزالية  3حاالت
محلة  /625 ,665 ,657الكريعات
 5حاالت محلة  /334 ,336القاهرة
حالتني محلة  /307 ,316الكرخ حي
الجامعة حالتني محلة /632 ,629
الكرخ حي الخظراء حالتني محلة
 /641الكرخ العطيفية حالة واحدة
محلة  /450الكرخ الدورة  7حاالت
محلة  /846 ,840 ,820املعامل

 4حاالت محلة  / ,779الكرخ حي
السالم حالتني محلة  /412الصليخ
حالتني محلة  /324حي الكساء
حالة واحدة محلة  /759الكرخ
حي الجهاد حالة واحدة محلة /883
الحسينية  8حاالت محلة ,220 ,221
حي الزهور  /ام الكرب والغزالن حالة
واحدة محلة  /345الزعفرانية9
حاالت محلة ,966 ,954 ,951
معسكر الرشيد /الكرخ الطوبجي
حالة واحدة محلة  /412محافظة
واسط حالة واحدة الكفاءات  /الكرخ
الحرية حالتني محلة .428 ,438
واضاف الساعدي :انه «تم نقل جميع
الحاالت اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج وفق الربوتوكوالت املعتمدة»،
مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  9736تويف منهم
 586فيما اكتسب الشفاء  6387حالة
شفاء ومتبقي قيد العالج .»2763
وثمن الساعدي «الجهود التي تبذل
من قبل مالكات صحة الرصافة
ملعالجة مصابي فريوس كورونا
مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني
غري مبالني بخطورة الفريوس».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين
الحاالت املشخصة يف مخترباتها
بمرض فريوس كورونا املستجد لغاية
الساعة العارشة من ليلة الجمعة
واملعلن عنها امس السبت.
وذكرت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان االصابات توزعت كما ييل :أبو
دشري  ، 6أبو غريب  ،20االسكان
 ،6االعالم  ،6البياع  ،18التاجي ،7

الحارثية  ،4الحرية  ،40الخطيب
 ،4الدورة  ،29الدولعي  ،8الرحمانية
 ،5السيدية  ،12الشالجية  ،3الشعلة
 ،33الصالحية  ،1الطارمية ،5
الطوبجي  ،5العامرية  ،4العطيفية
 ،5العالوي  ،2الغزالية  ،17القادسية
 ،9الكاظمية  ،28املحمودية ،14
املعالف  ،3املنصور  ،6املواصالت
 ،7الريموك  ،2اليوسفية  ،3جكوك
 ،2حي الجامعة  ،7حي الجهاد ،15
حي الخرضاء  ،2حي العامل ،26
حي العدل  ،3حي الفرات  ،1سجن
الكرخ  ،9شارع حيفا  ،1مجمع
املطار  ،2سكنة جانب الرصافة
 ،10محافظه الديوانية  ،2محافظة
صالح الدين .1
وتابعت :ان الوفيات :وفاة66/سنة/
ذكر/ابو غريب/الزيدان/البو سودة
 ،وفاة59/سنة/انثى/اليوسفية/
البو مفرج/قرب مركز خالد بن الوليد
 ،وفاة71/سنة/انثى/الطارمية/
حي القادسية  ،وفاة65/سنة/
ذكر65 /سنة/الطارمية/زراعي/
،
قرب ثانويةالشيخ محمد
وفا ة 7 1 /سنة  /ذ كر  /ا السكا ن /
محلة ، 625وفاة60/سنة/انثى/
التاجي/قرب
بغداد/شاطئ
جامع الرحمن  ،وفاة76/سنة/
،
ذكر/حي العامل/محلة813
وفا ة 5 3 /سنة  /ذ كر  /ا لرصا فة /
 ،وفاة74/سنة/ذكر/
البلديات
الشعلة/محلة ، 460وفاة64/سنة/
،
ذكر/الجعيفر/محلة210
وفا ة 4 8 /سنة  /ذ كر  /ا لكا ظمية /
محلة.425
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املالية النيابية تكشف لـ عن حلول سريعة لتعظيم االيرادات وختفيض
العجز يف موازنة 2020
الزوراء  /خاص:
باملقابل اقرتحت اللجنة املالية النيابية
مجموعة حلول رسيعة لتعظيم االيرادات
وتخفيض معدل العجز يف املوازنة العامة
لعام  ، 2020التي ماتزال لم تقر حتى االن ،
وذلك عىل ضوء أسعار النفط العامالية وقدرة
الحكومة عىل تنويع االيرادات ومكافحة
الفساد .
وقال عضو اللجنة النائب حنني القدو لـ»
الزوراء « ،ان «املوازنة العامة تواجه تحديات
كربى ما لم تضع الحكومة مخرجات حقيقية
لالزمة املالية واالقتصادية الراهنة « ،مشريا اىل
أن «السيطرة عىل املنافذ الحدودية ،فضالً عن
جباية اجور الكهرباء واملاء  ،يمكن أن يدعم
املوازنة ويخفف من معدل العجز ،الن العراق
يخرس مبالغ كبرية بسبب عدم السيطرة عىل
ايرادات تلك املنافذ».
واضاف ان « عجز املوازنة هو ارقام تخمينية
وليست أرقاما ً حقيقية  ،وباإلمكان تغطية
عجز املوازنة او التقليل منها من خالل ايجاد

مصادر تمويل داخيل للمشاريع املهمة « ،
مبينا أن « هناك نحو  162مرشوعا ً عمالقا
متوقفا ً بسبب عدم وجود الرقابة املالية
الالزمة عىل املقاولني املتعاقدين».
واوضح ان « اللجنة النيابية بصدد إيجاد
مخرجات للمشاريع املتلكئة ودعم ملف
البطاقة التموينية وضمان ديمومة رواتب
املتقاعدين واملوظفني « ،مشريا اىل أن «
الحكومة ابلغت اعضاء مجلس النواب انها
بدأت بإعداد مرشوع قانون املوازنة العامة
لسنة  ،2021متوقعا ان « تشهد املوازنة املقبلة
عجزا ماليا جديدا عىل اعتبار أن النفقات
التشغيلية هي أكثر من االيرادات املتحققة
املرصوفة فعليا «.
ودعا عضو اللجنة املالية النيابية  ،اىل
اإلرساع بدراسة املوازنة وارسالها إىل هيئة
الرئاسة ومن ثم إىل اللجنة املالية لوضع
مخرجات مالية لبعض املشاريع املتلكئة،
فضالً عن موضوع الجانب التشغييل وخاصة
الرواتب والتزامات الحكومة تجاه املصاريف

الحاكمة مثل ملف البطاقة التموينية وأن
يرحل الشق االستثماري لعام  2020اىل
موازنة عام .« 2021
وكانت اللجنة املالية النيابية اقرتحت أن
تعمد الحكومة إىل إعداد موازنة نصف سنوية
لألشهر الستة املقبلة املتبقية من هذا العام
 2020وإرسالها إىل مجلس النواب إلقرارها،
من أجل تسيري شؤون الدولة املالية ،بعد أن
انتهت ،الثالثاء ،املدة القانونية املفرتضة
إلرسال املوازنة العامة  2020إىل الربملان دون
إنجاز ذلك.
وقال مقرر اللجنة املالية النائب أحمد الصفار،
يف ترصيح صحفي  ،ان « اللجنة كانت تنتظر
أن ترسل الحكومة املوازنة إىل مجلس النواب،
الثالثاء ،بحسب املوعد املقرر « ،مبينا ً أنه «
بعد تأخري املوازنة فإن الحكومة ستعتمد عىل
املوازنة املؤقتة الشهرية .« 12 / 1
وأضاف ان « ال يجوز أن تعتمد الحكومة عىل
موازنة  12 /1الشهرية لعام  ،2019ألن عملية
الرصف وااليراد تحتاج اىل غطاء قانوني يتمثل

بقانون املوازنة « ،مبينا أنه « إما أن يتم إقرار
موازنة شهرية ،أو إرسال قانون موازنة نصف
سنوية إلقراره يف مجلس النواب «.
وجدد الصفار تأكيده أن «العمل بقانون / 1
 12ال يجوز يف مثل هذه الظروف ،ألن الوضع
العام للبالد اختلف ،وكل ما يتعلق بااليرادات
وأسعار النفط وأبواب الرصف تغري أيضاً،
لذلك فإنه بدون إقرار موازنة ال يحق للحكومة
أن تحصل عىل أي إيراد ،والغطاء القانوني
الوحيد هو قانون املوازنة».
مشريا ً اىل أن «املقرتحات التي يجب أن تضعها
الحكومة بشكل قانوني هي أن تعمل الحكومة
عىل إرسال موازنة نصف سنوية لألشهر
الستة املقبلة؛ تتضمن املوازنة التشغيلية
فقط ،وجزءا من االستثمارية التي وافق
عليها مجلس النواب ضمن قانون االقرتاض،
وتصل اىل  % 15من املبالغ املقرتضة للمشاريع
املستمرة يف قانون موازنة  ،2019وتقر يف
مجلس النواب ،مع العمل عىل إعداد موازنة
 2021بشقيها التشغييل واالستثماري «.

الصحة العاملية تدعو الدول لـ«االستفاقة» ألن األرقام ال تكذب

كورونا يصيب أكثر من  11مليون إنسان ويودي حبياة اكثر من
نصف مليون اخرين
بغداد /متابعة الزوراء:
تخطى عدد املصابني بالفريوس
حول العالم  11,204,889مصاباً،
تويف منهم أكثر من 529,380
أشخاص ،يف حني بلغ عدد املتعافني
عامليا ً  6,354,219شخصاً ،فيما
دعت منظمة الصحة العاملية الدول
املترضرة إىل «االستفاقة» ،وحذرت
من أن الوباء «لن يختفي بطريقة
سحرية».
وعربيا ،تجاوز عدد اإلصابات
املعلنة ،أمس السبت661,385 ،
إصابة (باستثناء أرقام األرايض
الفلسطينية املحتلة املعلنة من قبل
االحتالل اإلرسائييل)ُ ،
وس ِّجل من
بينها ما يزيد عىل  10,886وفاة،
فيما بلغ عدد املتعافني أكثر من
 443,316متعافياً ،بحسب إحصاء
«العربي الجديد».
وما زالت السعودية تحافظ عىل
املرتبة األوىل عربيا ً يف عدد املصابني
بـ 201,801مصابني ،تويف منهم
 ،1802وتعاىف  ،140,614تليها
قطر التي أحصت إصابة 98,653
شخصا ،ووفاة  ،121وتعايف
 88,583شخصاً ،ثم مرص التي
أحصت  72,711إصابة ،والتي
تتصدر عدد الوفيات عربيا ً بـ3201
وفاة ،فضالً عن تعايف 19,690
شخصا ً.
وبلغ عدد اإلصابات يف اإلمارات
 50,141تويف منهم  318وتعاىف
 .39،153وأحصت الكويت 48,672
إصابة و  360وفاة وتعايف39,276
شخصاً .وسجلت سلطنة ُعمان

 43,929إصابة و 193وفاة وتعايف
 26,169شخصاً .وأكدت البحرين
تسجيل  28,410إصابة و 95وفاة
وتعايف  23,318شخصا ً.
وأعلنت الجزائر تسجيل 15,070
إصابة ،من بينها  937وفاة ،وتعايف
 10,832شخصاً .وأحىص املغرب
 13,288إصابة و 230وفاة وتعايف
 9,160شخصاً ،وسجل السودان
 9663إصابة و 604من الوفيات
وتعايف  4624شخصاً .وأكدت
جيبوتي تسجيل  4736إصابة
و 55وفاة وتعايف  4580شخصاً،
ورصدت موريتانيا  4705إصابات
و 129وفاة وتعايف  1765شخصا ً.

وأكدت فلسطني  3689إصابة و15
وفاة وتعايف  637شخصاً ،وأحىص
الصومال  2944إصابة و 90وفاة
وتعايف  951شخصاً ،وأعلن لبنان
تسجيل  1830إصابة و 35وفاة
وتعايف  1292شخصاً ،ورصدت
اليمن  1240إصابة و 335وفاة
وتعايف  536شخصاً .وأعلنت
تونس  1181إصابة و 50وفاة
وتعايف  1045شخصاً ،فيما أحىص
األردن 1147إصابة و 10وفيات
وتعايف  897شخصا ً.
ورصدت ليبيا  918إصابة و27
وفاة وتعايف  230شخصاً ،وسجلت
سورية  328إصابة ،منها 10

وفيات وتعايف  .123فيما أعلنت
جزر القمر تسجيل  309إصابات
بفريوس كورونا و 7وفيات
وتعايف 241شخص.
إىل ذلك حثت منظمة الصحة العاملية
الدول املترضرة من أزمة جائحة
فريوس كورونا عىل «االستفاقة»
ألن «األرقام ال تكذب».
وقال املسؤول عن الطوارئ الصحية
يف منظمة الصحة العاملية مايكل
ريان خالل مؤتمر صحفي :إن
«الوقت حان فعال ألن تنظر الدول
إىل األرقام ،أرجوكم ال تتجاهلوا ما
تقوله لكم األرقام».
وتابع :أن منظمة الصحة العاملية

تدرك تماما وجود أسباب وجيهة
لدى الدول التي تريد إعادة
اقتصاداتها للمسار الصحيح ،غري
أنه استدرك «لكن ال يمكن تجاهل
املشكل أيضا ،إذ إنه لن يختفي
بطريقة سحرية» ،مشددا عىل
االنخراط جميعا اآلن إليقاف هذا
الفريوس.
وسجلت الواليات املتحدة  57ألف
إصابة جديدة ،وهو رقم قيايس
عاملي جديد للحاالت املسجلة يف
يوم واحد ،مما يرفع العدد اإلجمايل
إىل أكثر من مليونني و 890ألفا
بينهم  132ألف حالة وفاة.
ووسط مخاوف من موجة ثانية
بأوروبا ،قررت حكومة إقليم
كتالونيا عزل منطقة إلسيغري
الواقعة يف الحدود مع إقليم اراغون
يف شمال إسبانيا ،والتي تضم 200
ألف ساكن ،بعد تسجيل ارتفاع يف
عدد اإلصابات بفريوس كورونا.
أما إنجلرتا فدخلت مرحلة جديدة
من تخفيف قيود اإلغالق العام
التي استمرت ثالثة أشهر ،والتي
فرضت ملواجهة تفيش فريوس
كورونا ،ضمن ما وصفها رئيس
الوزراء بوريس جونسون بالخطوة
األكرب نحو تعايف البالد من تداعيات
الجائحة.
ويف الربازيل ،قالت وزارة الصحة
أمس إنه تم تسجيل  48ألف إصابة
جديدة ونحو  1300حالة وفاة
خالل الساعات األربع والعرشين
املاضية لريتفع إجمايل اإلصابات يف
البالد إىل مليون و 543ألفا.
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خبري قانوني :مجيع القوانني النافذة بشان االسرة ال تتالءم مع الظروف الراهنة وحتتاج اىل التعديل او االلغاء

مفوضية حقوق االنسان لـ”الزوراء” :العنف االسري يعد احد عوامل زيادة حاالت االنتحار والطالق
ازدادت يف االونة االخرية ظاهرة العنف االســري بني اجملتمع العراقي اليت عادة
ما تكون ضحيتها املراة او الطفل وغالبا ما تكون على الشباب واملسنني ،على الرغم
من رفضها من قبل الدين االســالمي واالديان االخرى ،اال ان هذه الظاهرة اخذت
باالنتشار والتنوع يف الفرتة االخرية ،وهناك اسباب عديدة ادت اىل زيادة ظاهرة
التعنيف االســري يف الفرتة االخرية ،حبســب املراقبني منها الوضــع االقتصادي الصعب
املتمثل بزيادة نسب الفقر والبطالة يف البالد ،وكذلك اىل بعض املشكالت االجتماعية .
وحذر املراقبون من استفحال هذه الظاهرة لكونها تؤثر على استقرار العام وقد تؤدي اىل
منزلقات خطرية تتســبب بتفكك اجملتمع ،الفتني اىل ان العنف االســري يعد احد عوامل
زيادة االنتحار والطالق يف البالد ،دعوا اىل ضرورة تشــريع قانون العنف االســري ووضع
املعاجلات للحد من العنف االسري.
الزوراء /حسني فاحل:
اكد عضو مفوضية حقوق االنس�ان
فاض�ل الغ�راوي ان العنف االرسي يف
الع�راق اصبح ظاه�رة خطرية تمس
اح�د مرتك�زات الدولة وه�ي االرسة
واملجتم�ع ،الفت�ا اىل ان ه�ذا العن�ف
يوج�ه اىل امل�رأة واىل الطفل قد يكون
اق�رب م�ن املمنهج وبصورة بش�عة
جدا.
وقال الغراوي يف حديث ل�”الزوراء”:
ان صور العنف االرسي خلقت العديد
م�ن التداعيات النفس�ية واملجتمعية
واثرت بش�كل كبري عىل كيان االرسة
وع�ىل ديموم�ة الرابط�ة االرسي�ة
وكذل�ك اثرت بش�كل كب�ري حتى عىل
النش�أة بالنس�بة لالطف�ال املعنفني
والنس�اء الذي�ن يتعرض�ن اىل اقىص
درجات العنف املف�رط يف العديد من
املحافظات.
واش�ار اىل ان العن�ف االرسي يع�د
اح�د العوامل االساس�ية التي دفعت
اىل زي�ادة ح�االت االنتح�ار والطالق
واىل زي�ادة الخ�الف االرسي�ة وكذلك
التداعي�ات الت�ي حصل�ت يف التعامل
االنس�اني م�ع قضي�ة املعنف�ات
واملعنفني من االطفال .
وتابع الغ�راوي :ان يف الفرتة االخرية
ش�اهدنا الكث�ري من الصور البش�عة
واالنته�اكات الخط�رية الت�ي لحقت
بالنس�اء واالطفال ج�راء هذا العنف
املمنه�ج ،مش�ددا ع�ىل رضورة ان
يكون هنالك مراجعة شاملة من قبل
الدول�ة ومؤسس�اتها يف وضع حلول
واقعي�ة وحقيقي�ة وجدية وليس�ت
حل�ول ترقيعي�ة وروتيني�ة ملعالج�ة
هذه الظاهرة الخطرة عىل املجتمع.
ودع�ا الغ�راوي اىل رضورة ترشي�ع
قان�ون العن�ف االرسي ووض�ع
اس�رتاتيجية والي�ة ملكافح�ة العنف
بكاف�ة صوره واش�كاله م�ن خالل
االج�راءات التنفيذي�ة ،مش�ددا عىل
ان يك�ون للس�لطة القضائي�ة دور
اخ�ر يف التعام�ل مع ه�ذا امللف وفق
م�ا تعامل�ت م�ع قضاي�ا مجتمعية
كانت فيه�ا انعكاس�ات خطرية عىل
املجتمع مثل قضية الدكة العشائرية
وقضي�ة االره�اب كان يف�رتض ان
يك�ون للقض�اء الي�وم وقف�ة جادة
م�ع قضايا العن�ف االرسي والتعامل
م�ع االش�خاص الذي�ن يقوم�ون
به�ذه االفعال واالنته�اكات الخطرية
للمجتمع .
وزاد بالق�ول :وكذل�ك يجب ان يكون
هنالك دور للمؤسس�ة الدينية وكذلك
للمؤسس�ة االعالمي�ة والصحفية يف
توجي�ه الوع�ي وزيادت�ه وانتش�اره
ب�ني اف�راد املجتم�ع باعتب�ار ه�ذه
من الجرائ�م الخطرة الت�ي قد تؤرش
م�ن الجرائ�م الت�ي تم�س اس�اس
وبن�اء املجتم�ع وبالت�ايل اذا تحدثن�ا
ع�ن دولة خالي�ة من العن�ف فيجب
ان تك�ون هن�اك اج�راءات حازم�ة
م�ن قبل صح�اب الق�رار الس�يايس
والتنفي�ذي والترشيعي للحد من هذه
االنتهاكات.

البطالة احد االسباب الرئيسة النتشار
التعنيف االسري

م�ن جهت�ه ،اوض�ح عض�و لجن�ة
حق�وق االنس�ان النيابي�ة النائ�ب
قيص الش�بكي :ان احد اسباب زيادة
التعني�ف االرسي يف املجتمع العراقي
الس�يما يف االون�ة االخ�رية يرجع اىل
الوضع االقتصاد العام يف البلد ،مؤكدا
ان الجان�ب االقتص�ادي يع�د س�ببا

رئيسيا النتش�ار هذه الظاهرة لكون
هن�اك عوائل ليس فيه�ا معني وليس
لديها مصدر رزق ثابت.
وقال الشبكي يف حديث ل�”الزوراء”:
ان هن�اك م�ؤرشات بزي�ادة نس�بة
البطال�ة والفق�ر يف البالد بس�بب ما
يمر به البلد حاليا من ازمات حقيقية
س�واء صحية او مالية وغريها وهذا
ينعكس س�لبا عىل املجتمع من خالل
احداث مش�اكل مجتمعي�ة تؤدي اىل
العنف االرسي.
ولفت اىل ان املوضوع اقتصادي بحت
يتطلب من الدولة تحس�ني املس�توى
املع�ايش للمواطنني م�ن خالل توفري
ف�رص عمل للعاطل�ني والقضاء عىل

العنف ض�د االرسة ،حي�ث ان تعاليم
الدين اإلسالمي ُت ّ
وضح أهمية الرتاحم
والرتابط األرسي.
واوض�ح :ان املنظوم�ة االس�المية
واالخالقي�ة تحث الجميع عىل احرتام
االرسة بش�كل ع�ام س�واء م�ن االب
تجاه ابنائه او االبن�اء تجاه اخوانهم
وابويه�م وكذلك حتى م�ع اقربائهم،
الفت�ا اىل ان التعنيف يع�د صورة من
صور االرهاب فيجب عىل املجتمعات
االبتعاد عنه لكون فيه تداعيات كبرية
وخطرية عىل مستقبل االرسة وكذلك
عىل مس�تقبل البلد بشكل عام لكونه
سيؤدي اىل عدم استقرار مجتمعي.
ولفت اىل ان الدين االسالمي يحرم كل

فاضل الغراوي عضو مفوضية حقوق االنسان
الفق�ر ،داعي�ا اىل ان يك�ون هن�اك
دور لرج�ال الدي�ن من خ�الل اصدار
التعليم�ات والفت�اوى لتحريم العنف
ض�د امل�راة والطف�ل وحتى املس�نني
والشباب.
واك�د ان الربمل�ان يتطل�ب منه س�ن
قوان�ني صارمة بهذا املج�ال  ،وكذلك
الحكوم�ة عليها ان تض�ع املعالجات
الالزمة من اجل الحد من هذه الظاهرة

واملرأة كونهم ركائز األرسة وأس�اس
املجتم�ع وان يكون بصيغ�ة عراقية
جميلة بعيدا عن الصبغة املقتبسة من
دول أخرى ،مشددا عىل ان يكون هذا
القانون عراقي وفق األخالق العراقية
وان يعامل أفراد األرسة بنظرة واحدة
وليس جع�ل القانون كأنه رصاع بني
الرجل واملرأة.
واض�اف التميم�ي يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان�ه الب�د ع�ىل املكلف
الجديد برئاس�ة الوزراء ان يستحدث
وزارة امل�رأة الن مربرات ذلك موجودة
فنس�بة النس�اء يف الع�راق  %٦٠من
عم�وم املجتم�ع وحت�ى تك�ون هذه
ال�وزارة راعي�ة لحق�وق امل�رأة..يف
مواضيع ..العنف والطالق والنهوة...
وغريها.
ودع�ا اىل إع�ادة النظ�ر يف املواضي�ع
والترشيع�ات ذات الصل�ة وخصوصا
امل�ادة  ٤١من قان�ون العقوبات التي
تتي�ح لل�زوج تأديب امل�رأة وعرشات
الخطوط الحمر تح�ت كلمة تأديب.
خصوصا ان ه�ذا القانون صدر عام
 ١٩٦٩ول�م يع�د يالئ�م روح الع�ر
بمثل هذه النصوص .
ولفت اىل ان الدول التي تهتم باألرسة
والصغار ه�ي دول متطورة وناجحة

جملس القضاء االعلى :نصوص قانونية
تعاقب مرتكيب العنف االسري
م�ن جانب�ه ،اك�د رئي�س مجل�س
القض�اء االعىل الق�ايض فائق زيدان،
ان القانون ينص عىل معاقبة مرتكب
جريم�ة العن�ف األرسي أي�ا ً كان�ت
صفته يف األرسة.
وذك�ر بي�ان للجن�ة امل�راة والطف�ل
واالرسة تلقت “الزوراء” نسخة منه:
ان وف�دا م�ن الس�لطتني الترشيعية
والتنفيذي�ة ض�م تجم�ع الربملانيات
ولجنة املرأة النيابية ومستشار رئيس
ال�وزراء لش�ؤون امل�رأة ومدي�ر عام
دائ�رة تمكني امل�رأة يف األمانة العامة

و وج�ه زي�دان املحاك�م املختص�ة
بتس�هيل اجراءات تس�جيل شكاوى
العن�ف األرسي واتخ�اذ االج�راءات
القانوني�ة الرسيع�ة والرادع�ة بحق
م�ن يرتكب هذه الجريم�ة اضافة اىل
تس�هيل اجراءات حص�ول املرأة عىل
حقوقها يف موضوع النفقة وحضانة
األوالد.

دعوة للمعنفات بعدم السكوت

اىل ذلك ،اكدت رئيس تجمع الربملانيات
اال طالبان�ي ع�ىل النس�اء املعنف�ات
واالخري�ات مم�ن تس�لب حقوقهن
القانوني�ة والرشعية التوجه الفوري
للجه�ات املختص�ة وعدم الس�كوت

انواع العنف االسري

رئيس جملس القضاء االعلى القاضي فائق زيدان

مفوضية حقوق االنسان تدعو لتشريع قانون العنف االسري ووضع املعاجلات لرتصني اجملتمع
باحث اسالمي :مجيع االديان السماوية حترم االنتهاك للمرأة والطفل ووضعت حدا للتعنيف

اخلبري القانوني علي التميمي

عىل املدى البعيد وتس�ري عىل الس�كة
الصحيح�ة ،مبين�ا ان امل�ادة  ٤١من
قانون العقوبات تقول أنه “الجريمة
اذا وقع الفعل اس�تعماال لحق تأديب
الزوج لزوجته يف حدود الرشع والعرف
والقان�ون ،وهناك بالتأكيد مايس�بق
الرضب وفق الرشيعة اإلسالمية وهو
اإلرشاد والنصح والهجر يف املضاجع،
ثم يكون الرضب غري املربح” ..
واوضح :ان هذه املادة تواجه إشكالية
يف التطبي�ق فكي�ف يت�م التمييز بني

عضو جلنة حقوق االنسان النيابية النائب قصي الشبكي

حقوق االنسان النيابية  :سوء الوضع االقتصادي وزيادة البطالة والفقر يف البالد من االسباب الرئيسة للعنف االسري
التي تهدد املجتمع بالتفكك.

الدين االسالمي يوصي باهمية
الرتابط االسري

اىل ذلك ،اكد الباحث االسالمي الشيخ
مجي�د العقاب�ي ،ان العن�ف االرسي
فيه ملفات مفتوح�ة ومع ان القران
الكري�م واملنظومة القيمية االخالقية
االس�المية قد اعط�ت الحلول وكذلك
فرض�ت العقوبات ونظم�ت العالقة
املجتمعي�ة لكننا نج�د ان املجتمع لم
يلتزم اىل ما جاء يف املنظومة االسالمية
واملنظومات الدينية االخرى.
واض�اف العقاب�ي يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان جمي�ع الديان�ات
ج�اءت والزم�ت ع�ىل اح�رتام املراة
واالرسة بش�كل ع�ام واوص�ت ع�ىل
الرتاح�م ورفضت وحرم�ت كل انواع

ص�ور التعذيب والتعنيف س�واء ضد
امل�راة او الطفل او الش�اب او املس�ن
او ايا كان ووضع الحلول واملعالجات
لذل�ك ،داعي�ا الس�لطات التنفيذي�ة
والترشيعية والقضائية اىل النظر لهذا
املوضوع لكون�ه خطرا ويمس البنية
االساس�ية للدولة وه�ي املجتمع من
خالل وضع الحل�ول واملعالجات التي
ع�ادة ما تك�ون اقتصادي�ة  ،وكذلك
وضع عقوبات صارمة للحد من هذه
الظاهرة .

تعديل القوانني او الغائها واالهتمام
باالسرة كفيل بتطوير اجملتمع

اما الخبري القانوني عيل التميمي فقد
ي�رى بانه حان الوق�ت امللح لترشيع
قانون الحماية من العنف االرسي وان
يكون بصيغة وس�طية يعامل الرجل

امل�رأة ومدير عام دائ�رة تمكني املرأة
العراقي�ة يف األمان�ة العام�ة ملجلس
الوزراء.
وذك�ر بي�ان للجن�ة امل�راة والطف�ل
النيابي�ة ،ان االجتم�اع يات�ي نتيجة
اس�ترشاء ظاه�رة العن�ف األرسي
يف الع�راق خاص�ة يف ظ�ل األزم�ة
االقتصادي�ة الناجم�ة ع�ن الحظ�ر
املفروض بس�بب تفيش وباء كورونا
وتداعيات�ه االجتماعي�ة والنفس�ية
وماراف�ق ذلك من انته�اكات خطرية
للرواب�ط األرسي�ة واالجتماعي�ة
وآخرها حادثة الضحية مالك الزبيدي
التي تمث�ل واحدة من ابش�ع الصور
الت�ي ه�زت الضمري االنس�اني يف كل
ً
ً
صارخا للعديد
مثاال
مكان والتي تعد
م�ن الظواه�ر االجتماعية الس�لبية
املوج�ودة يف جمي�ع املحافظ�ات
العراقية والتي اليظهر للعلن منها اال
النزر القليل.
واض�اف :ان�ه وبع�د مناقش�ات
مس�تفيضة أوص�ت املجتمع�ات بما
ييل :
ً
أوال  :اإلرساع بترشي�ع قان�ون
الحماي�ة من العن�ف األرسي وجعله
م�ن أولويات عمل مجل�س النواب يف
جلس�اته املقبلة والتوصية لرئاس�ة
مجلس النواب بجعله يف جدول أعمال
الجلسات األوىل .
ثاني�ا :مناش�دة الس�لطة القضائية
لغ�رض إي�الء جرائم العن�ف األرسي
األهمي�ة القصوى والعم�ل عىل عدم
إفالت مرتكبيها من القصاص العادل
.
ً
ثالث�ا :مطالب�ة الحكوم�ة ووزارة
الداخلي�ة بتقدي�م الدع�م ال�الزم إىل
مديري�ة حماي�ة األرسة والرشط�ة
املجتمعي�ة لتمكينه�ا م�ن القي�ام
بواجباتهم بالشكل األمثل وبما يتالئم
والتحديات الكبرية .
واتفق�ت املجتمع�ات ع�ىل املواصلة
واملتابعة م�ع الجهات ذات العالقة يف
السلطات الثالث واملجتمع املدني بهذا
الصدد.
يقول مدير مركز الفرات للدراس�ات
والبح�وث االس�رتاتيجية الدكت�ور
خال�د الع�رداوي :ان العن�ف األرسي
نوع�ان ،أولهم�ا (العن�ف املقص�ود
الواعي) و ُيقصد به جميع املُمارسات
العدواني�ة الواعي�ة املدعوم�ة بإرادة
وإرصار س�واء أكانت مُ ّ
�ربرة أو غري
مُ ّ
ربرة ،وتوجد أش�كال مُ تع� ّددة لهذا
الن�وع من العن�ف منها (القس�وة يف
املعاملة) و ُيقصد ب�ه (الرضب ،ربط
بالحب�ال ،الحب�س والحرم�ان م�ن
وجبات الطعام ،إعط�اء مواد الذعة،
تهجّ م لفظ التهديد إلكسابهم أنماط
س�لوكية مقبول�ة وإس�تبعاد أخرى
غ�ري مقبولة اىل جانب تنمية س�مات
مع الذكور منهم الرجولة والخشونة
ولتعليمه�م أدواره�م االجتماعي�ة
املُستقبلية).
واض�اف :ان هذا يأتي ضمن قس�وة
املُعاملة (صورة االس�تغالل الجسدي
لألطف�ال ،النق�د والنه�ر واإلذالل
واإلتهام بالفش�ل ،تخوي�ف الطفل)،
أما ثانيهما فهو (العنف غري املقصود)
و ُيقص�د ب�ه االعت�داءات الجنس�ية
ع�ىل األطفال والتي يك�ون فيها األب
أو األخ األك�رب ه�و الط�رف املُعتدي،
وغالبا ً تحدث مثل هذه الحاالت تحت
تأث�ري تعاط�ي املُخ� ّدرات أو بع�ض
االضطراب�ات النفس�ية واالنحرافات
السلوكية.

نتائج العنف األسري

الرضب املربح وغري املربح والنص لم
يبني التفاصيل فما هو املعيار ،مؤكدا
ان ه�ذه املادة أم�ا تحت�اج إىل تعديل
وبتفاصيل تزي�ل اللبس واالجتهاد أو
يت�م إلغاءها ألنها تناقض الدس�تور
فهي اي امل�ادة  ٤١تخال�ف املواد ٢٩
و ٣٧م�ن الدس�تور العراق�ي وكذلك
تخال�ف اتفاقيات دولية منها االعالن
العامل�ي لحق�وق اإلنس�ان وميث�اق
العهد الدويل.
واش�ار اىل ان القوان�ني العراقي�ة
وخصوص�ا قانون العقوبات العراقي
الذي صدر عام  ١٩٦٩وقانون األحوال
الش�خصية ال�ذي صدر ع�ام ١٩٥٩
تحتاج إىل ملس�ات يف بع�ض املواد أما
تعديال أو إضاف�ة ،الن طبيعة الحياة
يف ذاك الزمان ليس كما هو االن .

ملجل�س ال�وزراء ،واجتم�ع بالقايض
فائق زي�دان رئيس مجل�س القضاء
االعىل يف مكتبه ببغداد .
واضاف :انه تم خالل االجتماع الحوار
مع الس�لطة القضائي�ة للوصول اىل
أه�داف س�امية ومهم�ة نابع�ة من
القان�ون العراق�ي الس�اري ،وال�ذي
يحاول البعض تسييسه وفق مصالح
مجتمعي�ة ضيق�ة تنته�ك حق�وق
النساء فيه.
من جهت�ه قال الق�ايض فائق زيدان
ع�ىل أن القان�ون ينص ع�ىل معاقبة
مرتك�ب جريم�ة العن�ف األرسي أيا ً
كان�ت صفت�ه يف األرسة ،إذ ال يوج�د
مسوغ قانوني أو رشعي يربر ارتكاب
ه�ذه الجريم�ة كحال بقي�ة الجرائم
التي يعاقب عليها القانون.

والبقاء تحت طائل�ة املصري املجهول
الذي يتم ايصالهن اليه من قبل بعض
العائالت واالزواج.
وبين�ت الطالباني ان العمل مس�تمر
ومكثف الق�رار قانون العنف االرسي
وتعديل م�ا يمكن تعديل�ه يف الربملان
ويف الس�لطة التنفيذية الحقاق الحق
فيما يخص النساء العراقيات ،ووقف
االنتهاكات ،والسماح لهن بأن يأخذن
املكانة املجتمعية املستحقة بهن دون
انتقاص من احد.
وعقد يف وقت س�ابق اجتماع مشرتك
ملمثيل املرأة يف الس�لطتني الترشيعية
والتنفيذي�ة ممثلني بكل من رئيس�ة
لجنة املرأة واألرسة والطفولة النيابية
ورئيسة تجمع الربملانيات العراقيات
ومستش�ارة رئيس الوزراء لش�ؤون

أما عن نتائ�ج العنف األرسي فيقول
مدي�ر مركز آدم للدف�اع عن الحقوق
والحري�ات أحم�د جويّ�د املط�ريي:
يتس�بّب العن�ف األرسي يف نش�وء
ُ
العقدة النفسية التي تتطوّر وتتفاقم
اىل ح�االت مرضي�ة أو س�لوكيات أو
س�لوكيات عدائية إجرامي�ة ،وكذلك
ُيس�بّب يف زيادة إحتم�ال إنتهاج هذا
الشخص الذي عانى من العنف النهج
ذاته الذي مورس يف حقه.
واضاف :كذلك ُيساهم العنف األرسي
يف ّ
تف�كك الرواب�ط األرسي�ة وإنعدام
الثق�ة وت�اليش اإلحس�اس باألم�ان
وربّما نص�ل اىل درجة تاليش األرسة،
ونظرا ً لكون األرسة نواة املجتمع فأن
أي تهدي�د نحوه�ا من خ�الل العنف
األرسي س�يقود بالنهاي�ة اىل تهدي�د
كيان املجتمع بأرسه.
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الدفاع املدني تصدر حتذيرات وإرشادات
تزامنا مع ارتفاع احلرارة
بغداد /الزوراء:
اصدرت املديرية العامة للدفاع املدني،
امس السبت ،تحذيرات وإرشادات اىل
املواطنني تزامنا ً مع ارتفاع درجات
الحرارة خالل االيام.
وذكرت املديرية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه «مع ارتفاع درجات
الحرارة خالل االيام املقبلة اىل ما بني ٤7
و 50درجة ،فإنها تويص :يجب إخالء
السيارات من :املواد الغازية ،القداحات،
املرشوبات الغازية ،العطورات وبطاريات
االجهزة بشكل عام ،يجب فتح نوافذ
السيارة بشكل بسيط (تنسيم) ،عدم
ملء خزان وقود السيارة بالكامل ،تعبئة
وقود السيارة يف الفرتة املسائية ،عدم
السفر بالسيارة يف الفرتة الصباحية،
عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر

من الالزم ،وخصوصا يف السفر ،يجب
االنتباه من العقارب والثعابني فسوف
تخرج من جحورها بشكل ملحوظ،
وقد تدخل املزارع والبيوت للبحث عن
الرباد ،االكثار من رشب املاء والسوائل،
الحرص عىل عدم وضع أسطوانات
الغاز يف الشمس ،التأكد من عدم زيادة
األحمال عىل عدادات الكهرباء ،وعدم
تشغيل املكيفات إال يف أماكن تواجد
العائلة وخصوصا ً يف أوقات الذروة ،البعد
عن التعرض ألشعة الشمس مبارشة،
وخصوصا ً خالل الفرتة من الساعة
 10صباحا ً حتى الساعة  3ظهراً،
وضع علب ماء يف الشبابيك واالحواش
واالسوار واملزارع والبلكونات ،وذلك
لري عطش الطيور والقطط وغريها
من الحيوانات.

حقوق اإلنسان النيابية حتذر :حمافظة
كركوك ستشهد انهيارا صحيا
بغداد /الزوراء:
حذر رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية ،ارشد الصالحي ،امس السبت ،من تعرض
محافظة كركوك اىل انهيار صحي قريب نتيجة عدم اهتمام وزارة الصحة باملحافظة،
وعدم وجود أي تخصيصات مالية من قبل الوزارة.
وقال الصالحي ،يف ترصيح صحفي :ان ”ازدياد وارتفاع حاالت اإلصابة بوباء كورونا
بدأ يتصاعد بشكل متسارع ،وكذلك هناك زيادة يف عدد الوفيات نتيجة عدم توفر
املستلزمات والعالجات الطبية”.
وأضاف الصالحي ان “السبب الرئييس يعود اىل ضعف اهتمام وزارة الصحة باملحافظة،
وان مدير صحة املحافظة يعمل بالوكالة ،وال يملك صالحية رصف األموال للمؤسسات
الصحية خاصة رشاء االوكسجني ومتطلبات الوقاية ملنتسبي الدوائر الصحية”.
مطالبا بـ”حسم موضوع الوكالة ،وإصدار امر بتثبيت املدير باالصالة ليتسنى له
ممارسة كامل صالحيته القانونية واإلدارية ” .
وحذر الصالحي ،وهو نائب عن كركوك ،الحكومة ووزارة الصحة من ان “املحافظة
ستتعرض خالل األيام القريبة من انهيار صحي كبري اذا ما تم تدارك الوضع فيها”.

البعثات تدعو املتقدمني للزمالة الروسية
للمقابلة يومي االثنني والثالثاء
بغداد /الزوراء:
دعت دائرة البعثات والعالقات الثقافية
املتقدمني للزمالة الروسية لدراسة املاجستري
للعام الدرايس  2021/2020اىل حضور

املقابلة يومي االثنني املوافق 6/7/2020
والثالثاء املوافق  7/7/2020يف مقر دائرة
البعثات عند الساعة التاسعة صباحا
مستصحبني معهم املستمسكات املطلوبة.

أصدرت قرارا بشأن االمتحانات التمهيدية للخارجيني

الرتبية تتخذ قرارات للمواد غري املمتحنة لطلبة (احملافظات اجلنوبية)
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس السبت ،عن اتخاذ
عدة قرارات ملعالجة املواد التي لم يمتحن بها
الطلبة والتالميذ يف (املحافظات الجنوبية) من
مرحلة (الصف الخامس االبتدائي اىل الصف
الخامس اإلعدادي بفروعه كافة ومعاهد الفنون
الجميلة).
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن هيئة الرأي يف وزارة الرتبية تتخذ قرارا ً
باالجماع ملعالجة املواد التي لم يمتحن بها
الطلبة والتالميذ يف (املحافظات الجنوبية) من
مرحلة (الصف الخامس االبتدائي اىل الصف
الخامس اإلعدادي بفروعه كافة ومعاهد الفنون
الجميلة):
 -1بعد اضافة درجة القرار ( 10درجات) حسب
القرار السابق .
 -2تجمع درجات املواد الدراسية التي امتحن
بها التلميذ او الطالب يف امتحانات نصف السنة
مقسوما ً عىل عدد املواد التي امتحن بها  ،يساوي
الوسط الحسابي .
 -3تكون درجة املعدل الحاصل عليها التلميذ او
الطالب عوضا ً عن املواد الدراسية التي تم تأجيلها
بسبب فايروس كورونا .
 -٤اذا حصل التلميذ او الطالب عىل درجة  ٤0فما
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 -5إذا حصل التلميذ او الطالب عىل درجة  3٩فإه
يؤدي االمتحان يف الدور الثاني.
من جانب متصل ،أصدرت وزارة الرتبية ،امس
السبت ،قرارها بشأن االمتحانات التمهيدية
للطلبة الخارجيني.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن «هيئة الرأي يف الوزارة قررت عىل ان تكون
االمتحانات التمهيدية لطلبة السادس االعدادي

بفروعه كافة (الخارجيون) بعد االنتهاء من
امتحانات الدور االول لطلبة السادس االعدادي
(النظاميني) بموعد يحدد الحقا من قبل اللجنة
الدائمة لالمتحانات العامة» .
كما اكدت هيئة الرأي يف قرارها ان «االمتحانات
العامة ملرحلة السادس االعدادي بكافة فروعه
ستجري يف موعدها املحدد».
من جهته ،اوضح املتحدث باسم وزارة الرتبية،
حيدر فاروق ،يف حديث صحفي :انه «بشأن

يف اليوم الثاني للعملية األمنية الواسعة

عمليات بغداد :تدمري مضافات واعتقال إرهابيني وضبط أوكار داعشية
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات بغداد عن تدمري
خمس مضافات والقبض عىل ثالثة
مطلوبني وتفكيك  7عبوات والعثور
عىل اسلحة خفيفة يف اليوم الثاني
من العملية االمنية الواسعة التي
انطلقت يف مناطق شمال بغداد.
وقالت القيادة ،يف بيان تلقت

«الزوراء» نسخة منه :انه “اليوم
الثاني من العملية االمنية التي
انطلقت بإرشاف مبارش من قبل
قائد عمليات بغداد الفريق الركن
قيس املحمداوي ،وبمشاركة
مختلف القطعات العسكرية يف
مناطق شمال بغداد ملالحقة الخاليا
االرهابية ،وتطبيق القانون وفرض

هيبة الدولة حققت العديد من
االهداف يف شل حركة العصابات
االرهابية وانهاء عملياتها”.
واضافت القيادة ان “العملة
اسفرت عن تدمري خمس مضافات
إحداها عىل شكل مقر صغري
تحت األرض يف منطقة تكثر فيها
البساتني واألشجار ،والقبض عىل

كشفت عن إجراءات قضائية للح ّد من التجاوزات

املوارد املائية ترد على املخاوف :ال يوجد جفاف حاليا ولدينا خزين مائي جيد
بغداد /الزوراء:
ردت وزارة املوارد املائية عىل املخاوف من
حصول جفاف يف االنهر العراقية خالل موسم
الصيف الحايل .وفيما كشفت عن اإلجراءات
القضائية التي ستتخذ للح ّد من التجاوزات
عىل املياه ،بينت وجود قرار سيكون له تأثري
إيجابي عىل تقليل التجاوزات.
وقال املتحدث باسم وزارة املوارد املائية،
عون ذياب ،امس السبت ،يف حديث صحفي:
انه «ال يوجد اي جفاف يف الوقت الحايل،
ولدينا خزين مائي جيد ومناسب ملواجهة
احتياجات البلد خالل الصيف الحايل واملوسم
الشتوي املقبل».
وأضاف ذياب انه «اذا كان هناك قلق عىل
مناطق جنوب العراق فنؤكد ان هذه املناطق
يتم ترويتها بالكميات املقررة والتي ال تقل
عن  100مرت مكعب يف الثانية من نهر دجلة
يف البرصة» .مؤكدا ً ان «حصة االهوار تصل
بشكل مستمر وبكميات اكثر من املقرر».
وبني ان «هناك مشاكل صغرية يف نهايات
بعض االنهر ،وهذه تعود اىل االدارات
اامليدانية وظهور نبات السنبالن يف مجال
االنهر ،وبالتايل يسبب املشاكل كما هو
الحال يف مندي» .مؤكدا ً ان «هناك بعض
التجاوزات التي اثرت عىل الحصص املائية
اضافة اىل التجاوزات عىل ضفاف االنهر،

معدالت الطلبة ستجمع درجات املواد الدراسية
التي اجرى بها التلميذ او الطالب امتحانات نصف
السنة ويتم تقسيمها عىل عدد املواد التي ادى بها
االمتحان لينتج عنها الوسط الحسابي».
وأضاف ان «وزارة الرتبية مستعدة بشكل كامل
إلنجاح االمتحانات النهائية للدراسة االعدادية»،
موضحا ً ان «الوزارة قررت ان تكون االختبارات
منفردة اي يكون امتحان الفرع االدبي يف يوم
والتطبيقي يف يوم واالحيائي يف يوم آخر من
اجل تحقيق التباعد االجتماعي ومنع انتشار
كورونا».
وتابع ان «نحو  ٤50الف طالب سيؤدون
االمتحانات النهائية للدراسة االعدادية بمختلف
فروعها» ،مبينا ً ان «الرتبية يف تعاون مع الصحة
والحشد الشعبي والدفاع املدني لتوفري مستلزمات
سالمة الطلبة من تعفري وتعقيم املدارس».
وأوضح انه «اذا ثبت اصابة بعض التالميذ بفريوس
كورونا سيؤدون االمتحانات بقاعة منفردة لكي
ال يفقدون فرصهم يف اداء االمتحانات» ،مؤكدا ً ان
«عىل جميع الطلبة ان يستعدون لالمتحانات وهم
قادرون عل تجاوزها مهما كانت الظروف».
ودعا فاروق والطلبة واولياء امورهم اىل عدم
االنجرار خلف االصوات التي يمكن ان تشتت ذهن
الطالب يف هذه االيام».

ولدينا عدة حمالت إلزالتها».
وتابع ان «الوزارة استحصلت عىل قرار من
القضاء العتماد التقارير الفنية املرفوعة
من دوائر املوارد املائية وتوجيه التهم اىل
الشخص املتجاوز» ،مشددا ً عىل ان «هناك
اهتماما من رئاسة مجلس الوزراء إلسناد
اجهزتنا وحمايتها خالل عمليات إزالة
التجاوزات».
ويف سياق متصل ،كشفت وزارة املوارد

املائية ،امس السبت ،عن اإلجراءات
القضائية التي ستتخذ للح ّد من التجاوزات
عىل املياه.
وقال الناطق باسم الوزارة ،عوني ذياب،
يف حديث صحفي :إن» وزارة املوارد
املائية ومجلس القضاء األعىل اتفاقا عىل
اعتماد التقرير املقدم من دائرة الري بأن
يكون وثيقة ضمن الدعوى املقدمة عىل
املتجاوزين» ،مبينا ً أن»هذا القرار سيكون

له تأثري إيجابي عىل تقليل التجاوزات».
وأشار ذياب إىل أن»وزير املوارد املائية،
مهدي رشيد ،طلب من رئيس مجلس
القضاء األعىل أن يكون تقرير مدير الري
بشأن التجاوزات غري متعلق باملتجاوزين
عىل الحصص املائية فقط ،وإنما يشمل كل
أنواع التجاوزات مثل :التجاوز عىل أحواض
األنهار والبناء عىل ضفاف األنهر».
مبينا ً أن «هناك من يتجاوز عىل ضفاف
األنهر من خالل ضمّ ها إىل بيته ،دون النظر
إىل القيمة املادية والبيئية لهذه األرايض».
وأوضح أن «وزير املوارد املائية التقى
الجهات األمنية وحثها عىل التعاون مع فرق
وزارة املوارد ملنع التجاوزات ،وحدث هذا
التعاون من خالل رفع التجاوزات يف منطقة
األعظمية» ،مشريا ً إىل أن « الوزارة تسعى اىل
رفع التجاوزات عىل وفق سياقات قانونية
ثابتة بالتعاون مع القضاء واألجهزة
األمنية».
وأضاف ذياب أن»الوزارة سبق أن قدمت إىل
مجلس النواب مسودة قانون بشأن منع
التجاوزات عىل الحصة النهرية خاصة بني
املحافظاتّ ،
إال أن هذا القانون تعطل ولم
ً
تتم مناقشته» ،داعيا إىل « رضورة أهمية
إقرار قانون ينظم عملية توزيع املياه ومنع
التجاوز عىل الحصص املائية».

ثالثة مطلوبني ،وتفكيك  7عبوات
تحت السيطرة ،والعثور عىل بعض
االسلحة الخفيفة”.
بينما ذكر بيان لخلية اإلعالم
األمني تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن «القطعات األمنية ضمن
قيادة عمليات بغداد املنفذة لعملية
التفتيش والتطهري يف قضاء الطارمية

شمايل العاصمة ،تمكنت من العثور
عىل خمسة أوكار لإلرهابيني».
وأضاف البيان أن «القطعات فجرت
أيضا ً أربع عبوات ناسفة ،كما عثرت
عىل قنربتي هاون عيار  120وقذيفة
مدفع عيار 155ملم ،وأربع بنادق
متنوعة» ،مشريا ً إىل أنه «تم التعامل
مع املواد املضبوطة أصولياً».

أمانة بغداد تطالب املواطنني بأوقات
وأماكن حمددة لرمي النفايات
بغداد /الزوراء:
طالبت امانة بغداد ،امس السبت،
املواطنني بأوقات وأماكن محددة لرمي
النفايات.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «تعاون املواطن مهم
واسايس يف تقديم الخدمات ،ال سيما يف
ظل الظروف الراهنة التي من جملتها عدم
توفر التخصيصات املالية ،وتوقف الجباية
التي كانت تساعد االمانة يف اداء واجباتها

الخدمية باالضافة اىل جائحة كورونا وما
يرافقها من ظروف استثنائية».
وطالبت االمانة املواطن «بالتعاون معها
وااللتزام بأوقات واماكن محددة لرمي
النفايات ،باالضافة اىل عدم رمي االنقاض
ومخلفات البناء يف الطرقات والساحات
العامة ،واالخذ بنظر االعتبار الجهد الذي
يبذله عامل النظافة واملجاري والزراعة
والطرق ،والتعاون معهم بما يساهم يف
رفع مستوى الخدمة املقدمة للمدينة».

الصحة تفتتح  30مركزاً لفحص
املصابني بـ»كورونا» يف الرصافة

أكدت ختصيص  200دومن يف النهروان لتنفيذ مشاريع صناعية

حمافظة بغداد تكشف عن مساع لتثبيت  3آالف من موظفي العقود

بغداد /الزوراء:
ُ
محافظة بغداد بالتنسيق
تسعى
مع الربملان ومجلس الوزراء
اىل تثبيت موظفي عقود تنمية
االقاليم ،بينما خاطبت وزارة املالية
رسميا لرصف رواتب املتعينني
الجدد .وفيما اكدت توفري قطعة
ارض بمساحة  200دونم يف مدينة
النهروان مخصصة لتنفيذ املشاريع
الصناعية ،أوضحت ان هذا االمر يف
اطار الجهود التي تبذلها املحافظة
إلطالق مرشوع تشغيل الشباب يف
بغداد.
وقال محافظ بغداد ،محمد جابر
العطا ،يف بيان اطلعت عليه
«الزوراء» :إن “االزمة املالية التي
تعاني منها البالد واملحافظة ادت
اىل ايقاف عمل اكثر من  3االف من

موظفي تنمية االقاليم التابعني اىل
ديوان محافظة بغداد بسبب توقف
املشاريع وعدم وجود سيولة مالية
لدفع رواتبهم”.
وأضاف العطا أن “مجلس الوزراء
اصدر يف العام املايض قرارين هما
 315و 337يخصان تثبيت موظفي
اليوميني”،
واألجراء
العقود
منوها بأن “املحافظة ولتفعيل
القرارين بارشت بالتنسيق مع
الربملان ومجلس الوزراء من اجل
استحصال املوافقات الالزمة
عىل ارسال اسمائهم اىل وزارة
املالية ،وتثبيتهم عىل املالك
الدائم نظرا للحاجة املاسة لهم
ولخربتهم يف رفع املستوى الخدمي
باملحافظة”.
واشار اىل ان “املحافظة دعت

جميع الرشكات واملقاولني ممن
تلكأت مشاريعهم بسبب االزمة
املالية او تأخرت مستحقاتهم
املالية اىل تثبيت اسمائهم لدى
املحافظة من اجل اجراء الالزم
بهذا املجال وضمان عودة املشاريع
وعدم اندثارها ،فضال عن تسوية
مستحقاتهم وعدم الدخول يف
اشكاالت قانونية مع الرشكات
املنفذة لها”.
وافصح العطا عن ان “املحافظة
رفعت كتابا رسميا اىل وزارة املالية
يتضمن تمويل رواتب املتعينني
الجدد البالغ عددهم اكثر من 13
الفا وملدة  6اشهر ابتدا ًء من تاريخ
مبارشتهم باعتبارها مستحقات
واجبة الدفع”.
منبها عىل ان “املحافظة طالبت

يف عدة مناسبات وزارة املالية
برصف رواتبهم ،اىل جانب تثبيت
املحارضين املجانيني الجدد”.
من جانب اخر ،اكدت محافظة
بغداد ،امس السبت ،توفري قطعة
ارض بمساحة  200دونم يف مدينة
النهروان مخصصة لتنفيذ املشاريع
الصناعية.
وقال مدير بلديات بغداد التابعة
للمحافظة ،يارس القرييش :ان
«املحافظة ،ويف اطار الجهود التي
تبذلها إلطالق مرشوع تشغيل
الشباب يف بغداد ،وفرت قطعة
ارض بمساحة  200دونم يف مدينة
النهروان لتنفيذ مشاريع صناعية
من قبل الشباب».
واضاف ان «تخصيص ارض
للنشاطات الصناعية يف هذه

املدينة يعد مهما لتكون امتدادا
للمدينة الصناعية املوجودة هناك»،
مشريا اىل ان «املحافظة تسعى
اىل تخصيص قطعة ارض اخرى
للفعاليات الزراعية ضمن املرشوع،
لكن وجود اشكالية التجاوزات
عىل االرايض ،وعدم مقدرة مديرية
البلديات عىل وضع يدها عىل اي
ارض من دون تسوية املوضوع
مع مالكي االرايض سواء كانوا
اشخاصا او وزارات كونهم يطالبون
بمبالغ مالية كتعويضات ،االمر
الذي يكلف املحافظة مبالغ طائلة
يف خضم االزمة املالية الحالية».
واكد القرييش ان «املحافظة تسعى
اىل حل جميع االشكاالت التي
تواجه هذا املرشوع من اجل اطالقه
بالوقت املناسب».

بغداد /الزوراء:
افتتحت وزارة الصحة ،امس السبت 30 ،مركزا صحيا يف الرصافة لتسهيل اجراءات املواطنني
الراغبني بإجراء مسحات وفحوصات فايروس كورونا ،اىل جانب افتتاح مخترب يف مستشفى
الكندي بطاقة استيعابية تبلغ اكثر من ألف فحص يوميا.
وقال وزير الصحة والبيئة ،حسن التميمي ،يف حوار صحفي :ان “الوزارة افتتحت ،امس السبت،
 30مركزا صحيا يف جانب الرصافة الستقبال املواطنني ،الذين تظهر عليهم اعراض االصابة
بالفايروس ،ولتسهيل عملية اجراء الفحوصات املختربية الرسيعة وعمل املسحات للمصابني
بشكل اسهل”.
وأضاف التميمي أن “املراكز الصحية تابعة لعدد من قطاعات الرعاية الصحية االولية لصحة
بغداد الرصافة ،منها ”الصدر ،الرصافة ،الشعب ،االعظمية ،املدائن ،النهروان ،واالستقالل
والبلديات االول والثاني” .مشريا اىل ان “الوزارة رفعت عدد الفحوصات املختربية اليومية مابني
 11اىل  12ألف فحص يف بغداد وباقي محافظات البالد من خالل زيادة عدد مختربات الفحص
لتوفري فرص الفحص والتشخيص ،طبقا ألعداد املالكات من املتدربني عىل هذه املختربات
واالجهزة ،فضال عن وجود برامج تدريبية لتدريب التقنيني واالطباء للعمل يف هذه املختربات”.
واردف التميمي ان “الوزارة ستفتتح اليوم ايضا مختربا يف مستشفى الكندي بطاقة استيعابية
ألكثر من الف فحص يوميا ،عالوة عىل مختربين يف مستشفيي االمام عيل والشيخ زايد” .الفتا
اىل ان “هذه الخطوات جاءت ضمن اجراءات السيطرة عىل انتشار الجائحة ،وحث املواطنني عىل
عمل الفحوصات الالزمة واتباع االرشادات الصحية سواء بالحجر املنزيل او مراكز الحجر وفقا
ملا يتم اقراره من الطبيب املختص”.
وأوضح وزير الصحة أن “الوزارة تقيّم املوقف الوبائي بعدد االصابات املسجلة لزيادة عدد
مختربات الفحص» ،داعيا «املواطنني الذين تظهر عليهم اعراض االصابة مراجعة اقرب مركز
صحي إلجراء الفحوصات املختربية”.
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الدوالر يواصل االستقرار يف
األسواق احمللية

بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق ،امس السبت ،استقرارا ً
نسبيا يف سع�ر رصف الدوالر األمريكي مقاب�ل الدينار العراقي،
وللي�وم الثالث عىل الت�وايل .وكانت أسعار بي�ع ورشاء الدوالر يف
رشكات ومكات�ب الصريفة ،كاآلتي :سعر البي�ع للدوالر الواحد
 122.250دين�ارا للمائة دوالر .أما سع�ر الراء للدوالر فقد بلغ
 123.250دينارا للمائة دوالر.

خبري :أسعار النفط قد تصل لـ
 55دوالرا نهاية العام احلالي
بغداد /الزوراء:
رج�ح الخبري النفط�ي ،حمزة الجواهري ،ام�س السبت ،وصول
اسعار النفط اىل ال�  55دوالرا للربميل الواحد نهاية العام الجاري،
مبينا ان العراق سيعيد اعتماده عىل اسعار النفط فور صعودها.
وقال الجواهري ،يف ترصيح صحفي :ان ” اسعار النفط ارتفعت
بش�كل تدريجي بع�د االتفاق االخرية ،وقد تص�ل يف نهاية العام
اىل ال��  55دوالرا” .واض�اف ان ”فتح املصان�ع وازالة القيود بعد
ازم�ة كورونا كفيل يف زي�ادة الطلب بشكل الفت ،فضا عن رفع
االسع�ار “ .واوضح ان ” ف�ور عودة االسع�ار العاملية باالرتفاع
يع�ود العراق اىل سياسته الريعية يف االعتماد عىل النفط ،واهمال
أية خطة تنمية يف املشاريع االخرى لتسديد الرواتب فقط”.
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قدمت عدة مقرتحات وآليات من أجل ضبطها

االقتصاد النيابية :إيرادات املنافذ تبلغ  10مليارات دوالر سنويا واملتحصل منها
ال يتعدى املليار
بغداد /الزوراء:
كشف�ت لجن�ة االقتص�اد واالستثمار
النيابي�ة ،ام�س السبت ،ع�ن إيرادات
املناف�ذ والتي تبلغ  10ملي�ارات دوالر
واملتحص�ل منه�ا ملي�ار فق�ط ،فيما
قدمت مقرتحات لضبطها.
وقال عضو لجنة االقتصاد واالستثمار،
النائ�ب م�ازن الفي�ي ،يف بي�ان تلقت
«ال�زوراء» نسخ�ة منه« :نش�دد عىل
اتخ�اذ الحكوم�ة خط�وات رسيع�ة
واج�راءات فاعلة يف تحصي�ل ايرادات
املناف�ذ التي يش�كل مقدارها الواقعي
م�ا ال يقل عن ع�رة ملي�ارات دوالر
عىل األقل سنويا ،ولكن املتحصل منها
فعليا اليتجاوز مليار دوالر».
واض�اف الفيي ان «ايج�اد حلول لهذا
املرفق االقتصادي اليقترص عىل توفري
ايرادات كبرية ومهم�ة تنعش املوازنة
العام�ة فق�ط ،ب�ل تسه�م يف تنشيط
القط�اع الصناع�ي والزراعي وحماية
املنت�وج الوطن�ي ،وما ي�ازم ذلك من
توف�ري فرص عم�ل إضافي�ة للشباب
العراق�ي ،وإيق�اف تدف�ق العمل�ة
الصعبة السترياد تلك املواد ،ناهيك عن
كون نج�اح الحكومة يف فرض سلطة
القانون عىل املنافذ سيعيد الثقة لبقية
مؤسسات الدولة ودوائرها ،ويحفزها

العتم�اد أنشط�ة رقابي�ة حازم�ة يف
مواجهة الفساد والفاسدين يف مواقع
الدولة املختلفة» .
وقدم الفيي مجموعة آليات وخطوات،
أبرزه�ا :اعتم�اد الحوكم�ة (النظ�ام
اإللكرتوني لجباية الرسوم الجمركية)

يف إدارة ش�املة لجميع املنافذ لنضمن
مراقب�ة دقيق�ة ومتابع�ة مسؤول�ة
يف استيف�اء اإلي�رادات بش�كل كامل،
وكذل�ك اخض�اع جميع املناف�ذ إلدارة
السلط�ة االتحادي�ة بم�ا فيه�ا منافذ
اقليم كردستان ،وتعيني إدارة ميدانية

حتذيرات من استمرار تأخر صرف الرواتب لألشهر املقبلة
بغداد /الزوراء:
علق�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ع�ىل
استم�رار تأخر رصف روات�ب املوظفني
واملتقاعدي�ن ،محذرة من تك�رار عملية
تأخر رصف الرواتب خال االشهر الثاثة
القادم�ة .بينما كشف�ت لجنة االقتصاد
واالستثم�ار عن تأم�ني الحكومة رواتب
املوظفني لثاثة أشهر.
وق�ال مق�رر اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة،
احمد الصف�ار ،امس السبت ،يف ترصيح
صحف�ي :إن “مجلس النواب صوت عىل
قان�ون االقرتاض املح�ي والخارجي من
أج�ل دفع روات�ب املوظف�ني يف موعدها
املحدد”.
وأض�اف أن “ارتفاع رصي�د الدين العام
الخارج�ي ينط�وي عىل مخاط�ر كبرية
ع�ىل الع�راق” ،مش�ريا اىل ان “املديونية
الخارجي�ة تتضاع�ف ،واله�دف م�ن
االق�رتاض دفع مستحق�ات املوظفني يف
موعدها املحدد”.
وحذر الصفار م�ن “عملية تكرار تأخري

روات�ب املوظف�ني خال األش�هر الثاثة
القادمة”.
بينما كشفت لجنة االقتصاد واالستثمار
يف الربمل�ان العراق�ي ،ام�س السبت ،عن
تأمني الحكومة روات�ب املوظفني لثاثة
أشهر.
وقالت عضو اللجنة ،ندى شاكر جودت،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن «الحكوم�ة
العراقي�ة ،أخ�رت رصف رواتب موظفي
الدولة العراقي�ة ،لشهر حزيران املايض،
بسب�ب ع�دم توف�ر سيول�ة لدف�ع تلك
الرواتب».
وأوضح�ت أن «الحكوم�ة كانت تسعى
للحصول ع�ىل قروض داخلي�ة ،لغرض
تأمني الروات�ب ،وتحقق ذل�ك ،واطلقت
الرواتب».
وبينت انه «الحكومة العراقية ،من خال
الق�روض الداخلي�ة ،تمكن�ت حاليا ً من
تأمني الروات�ب لثاثة اش�هر (حزيران،
تموز ،اب)» .الفتة إىل أن «رصف الرواتب
لن يتأخر يف األشهر القادمة فهي مؤمنة

من اآلن ،بعد أخذ القروض الداخلية».
وأضافت جودت ان�ه «بعد انتهاء الثاثة
أش�هر ،سن�رى م�ا ستفع�ل الحكوم�ة
لتأمني رواتب االش�هر املقبل�ة» .مردفة
بالق�ول «الل�ه كريم لح�ني انته�اء تلك

بغداد /الزوراء:
أعلن الجه�از املرك�زي لإلحصاء،
ام�س السبت ،أن مساهمة نشاط
النف�ط الخام خ�ال الفصل األول
من ع�ام  2020بلغت  38.2%من
اجم�ايل النات�ج املح�ي باألسع�ار
األساسية الجارية.
وأضاف الجهاز أن «كميات النفط
الخام املصدر خ�ال الفصل األول
بلغ�ت  347.161ملي�ون برمي�ل

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة

املدة» .ولجأ العراق إىل االقرتاض الداخي
والخارجي لتأمني النفق�ات التشغيلية،
وعىل رأسها رواتب موظفي الدولة ،عىل
خلفية األزمة املالية الناجمة عن تراجع
أسعار النفط بفعل جائحة كورونا.

املركزي لإلحصاء :النفط ساهم بـ 38.2%من الناتج اإلمجالي
للفصل األول من 2020
وبمع�دل  3.8مليون برميل يوميا،
يف ح�ني بل�غ معدل سع�ر الربميل
املصدر  45.9دوالر».
وأشار إىل أن «ذلك يفرس انخفاض
األهمي�ة النسبي�ة لنش�اط النفط
الخ�ام ،حيث كان�ت أسعار النفط
الخ�ام املص�در()60.10 ،60.50
دوالرا للربمي�ل للفصل�ني األول
والراب�ع م�ن ع�ام  2019ع�ىل
الرتتيب».

نزيه�ة وكف�وءة ل�كل منف�ذ ،وتدعم
بن�ر ق�وات أمني�ة نخبوي�ة تحمي
قراراتها السليمة وتقطع الطريق عىل
أي�ة جماع�ات تتدخل يف عم�ل املنافذ
وايراداتها ،وايضا إغاق املنافذ واملعابر
غ�ري املرخص�ة والت�ي تعم�ل خ�ارج

الطماطم
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
الباقاء
الباميا
اللوبيا
الخس
القرنابيط
اللهانة
البصل
فاصوليا خرضاء

السعر للكغم الواحد
 250دينار
 500دينار
 500دينارا
 500دينار
 500دينارا
 750دينار
 1250دينار
 750دينارا
 1250دينار
 750دينار
 500دينار
 500دينار
 1000دينار

بغداد /الزوراء:
كشف�ت وزارة الصناع�ة
واملع�ادن ،ام�س السبت ،عن
عدد املعامل املتوقفة يف الباد،
فيم�ا افصح�ت ع�ن اسباب
ضعف الصناعة املحلية.
وقال املتح�دث باسم الوزارة،
مرت�ى الص�ايف ،يف حدي�ث
صحفي :انه «بعد عام 2003
كان�ت الحكوم�ات العراقي�ة
تخص�ص مبالغ غ�ري كافية
ل�وزارة الصناع�ة للنه�وض
بالصناعة الوطنية» ،مبينا ً ان

«املبالغ املخصصة كانت قليلة
وترقيعي�ة لذلك لم نشاهد اي
تطور واية زي�ادة يف املصانع
العراقية».
وأضاف ان «ال�وزارة ،وخال
السن�وات القليل�ة املاضي�ة،
توجه�ت اىل االستثم�ار م�ع
الركات العراقي�ة والعربية
واالجني�ة ورشاك�ة القط�اع
الخ�اص لك�ي تك�ون هن�اك
سهول�ة يف عملي�ة جل�ب
الخط�وط االنتاجية وتسهيل
االمور القانونية».

الزراعة الربملانية :أجندات داخلية وخارجية تعمل على ضرب الصناعة والزراعة
بغداد /الزوراء:
كشف�ت اللجن�ة الزراعي�ة النيابي�ة ،ام�س
السبت ،عن وجود جه�ات حزبية تفرض عىل
الحكومات عدم انشاء أي مصنع يف العراق.
وق�ال عضو اللجنة ،ع�ي البديري ،يف ترصيح
صحف�ي :إن «هناك اي�ادي خفي�ة تعمل منذ
 2003وحت�ى اآلن ل�رضب الصناعة والزراعة
والصناع�ة التحويلي�ة الرابط�ة ب�ني الزراعة
والصناع�ة وه�ذه االي�ادي خلفه�ا اجن�دات
داخلية وخارجية الهدف االسايس منها الربح
الشخ�ي ،وكثري م�ن التج�ار لديهم عاقات
وثيق�ة مع ش�خصيات سياسي�ة ومتنفذة يف
الحكومة».
واض�اف« :خاطبنا يف ال�دورة السابقة وبهذه
ال�دورة ،وطالبن�ا بتفعي�ل الصناع�ة

التحويلي�ة النه اذا تحققت الصناعة التحويلة
ستنجح الزراعة والصناع�ة ونحقق االكتفاء
الذات�ي واملحافظة عىل املنت�ج وتشغيل االالف
من العاطلني ع�ن العمل ،وكان�ت املخاطبات
ع�ىل اعىل املستويات ول�م ولن نحصل عىل اية
اجابة ،بل العكس ناحظ هناك فتح باستمرار
للمنافذ الحدودية يف موسم املحصول».
وتاب�ع« :مثاً اذا كان هن�اك موسم للطماطة
تبقى الح�دود مفتوحة ويدخل املنتج االجنبي
وي�رضب املنت�ج املح�ي ،وهذا عم�ل ممنهج
لرضب املنتج املحي ،حيث الفاح لم يعد قادرا ً
عىل الحصول عىل اجرة نقل املحصول».
وب�ني ان�ه «م�ن االستحال�ة انت�اج صناع�ة
تحويلي�ة يف الع�راق الن�ه يح�ارب م�ن كل

السلعة

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

السعر للكغم الواحد
 1500دينار
 1500دينار
 1500دينار
 1000دينارا
 1500دينار
 1250دينار
 400دينارا
 400دينارا
 1250دينار
 2500دينارا
 4000دينار
 1500دينار
 1000دينار

الصناعة تكشف عن عدد املعامل املتوقفة يف البلد

دعت احلكومة لوضع خطط توفر احلماية للمستثمر
الجه�ات ،حكومي�ة وغريها الن هن�اك احزابا
تعتمد بش�كل كبري عىل الرك�ات التي تقوم
عىل االسترياد ،وهناك رشوط خفية من جهات
متنفذة عىل اي�ة حكومة ال تسمح بإنشاء اي
مصنع يف العراق».
بينما دع�ا ،البدري ،رئيس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي لوض�ع خط�ط سرتاتيجي�ة توفر
الحماي�ة للمستثمر يف الصناع�ات التحويلية
عىل اعتبار ان البيئة الحالية طاردة للمستثمر
بسب�ب الفس�اد وتحك�م بع�ض الجه�ات
بالصناع�ة املحلي�ة بش�كل سي�ؤدي اىل دمار
القطاعني الزراعي والصناعي عىل حد سواء.
وقال البديري :ان «ما نشاهده اليوم
م�ن انتشار محص�ول الطماطم
باالسواق امللحية

سيطرة سلطة الدولة والقانون ،فضا
عن اعادة النظر يف منح اإلعفاءات من
الكم�ارك ،إذ تشري التقاري�ر الرقابية
اىل استغاله�ا م�ن قب�ل أش�خاص
وجه�ات غ�ري مشمول�ة به�ا قانونا،
واملف�روض ان تقلل اإلعفاءات ألقىص
حد ممكن ،وان يت�م استيفاء الرسوم
الجمركي�ة م�ن الجمي�ع يف املناف�ذ،
وبع�د التحق�ق يف املرك�ز م�ن صح�ة
ش�مولهم باإلعفاء القانوني تعاد لهم
نسبة الرس�وم الجمركية املستقطعة،
وان تت�م عملي�ة دف�ع كم�ارك السلع
املست�وردة ورسومه�ا ورضيبتها عند
عملي�ة التعاق�د أو ح�ال رشاء التجار
العملة الصعبة من مزاد العملة لتصل
ه�ذه السلع اىل املنف�ذ وهي مستوفية
رشوطها كافة ،وكذلك تنظيم إجازات
االست�رياد ومطابقته�ا م�ع البضائع
والسلع الواردة لنمنع التاعب يف نوعية
السل�ع أو تبديله�ا يف معامات الرسم
الكمرك�ي ،مما يرتتب ع�ىل ذلك تقليل
الرس�وم املفروضة عليه�ا ،باالضافة
اىل ربط املنافذ جميعها بمركز مراقبة
وطن�ي يف بغ�داد بواسط�ة منظوم�ة
كامريات تغطي عمل ونشاط املوظفني
يف املنافذ للكشف عن اي تاعب يحصل
يف تمرير البضائع.

بأسع�ار بخسة ال تس�اوي ما انفق�ه الفاح
م�ن ام�وال يف مراح�ل الزراع�ة للمحص�ول،
ومعن�ى ذلك ان الفاح سيعزف باملستقبل عن
الزراعة ،مايعني بالرضورة ارتفاع اسعار هذا
املحصول مستقبا ألضعاف مضاعفة».
واض�اف الب�دري أن «هذا الوض�ع لن يقترص
ع�ىل الطماط�م فق�ط ،ب�ل هنال�ك محاصيل
اخرى ستعيش نف�س الوضع وسيدفع الثمن
الف�اح ايض�ا وم�ن بع�ده املستهل�ك ،ومنها
قريبا
التمور التي ايضا ستغرق االسواق
دون وج�ود س�وق استه�اك
كافية نتيجة لغل�ق الحدود
وع�دم وج�ود مصان�ع
تحويلي�ة لاستفادة من

وتاب�ع ان «مصان�ع معجون
الطماطم وغريها من املعامل
البسيطة وسهل�ة االستخدام
تق�ع ع�ىل عات�ق القط�اع
الخ�اص لك�ن االع�ام بعي�د
عنها» ،مشريا ً اىل «عدم وجود
ج�دوى اقتصادي�ة ملعام�ل
الطماط�م الن املعجون يدخل
من ال�دول املج�اورة بأبخس
االثمان ما ادى اىل توقف هذه
املعامل».
وش�دد ع�ىل ان «القط�اع
الخاص يحتاج اىل اعادة هذه

الصناعات واعادتها اىل سابق
عهدها ،لكن�ه يحتاج اىل عدة
عوام�ل ،ابرزها اغاق الحدود
وتخفي�ض اسع�ار الوق�ود
والكهرباء للمعامل ودعم هذه
املصانع من قبل الحكومة».
وب�ني ان «وزارة الصناع�ة
تمتك  280معماً من الشمال
اىل الجن�وب ،منه�ا  80معماً
متوقفا ً و 200مازالت تعمل»،
مؤك�دا ً ان «توق�ف  80معماً
جاء بسب�ب قدمها والحروب
والنهب الذي مر بالبلد».

كردستان تعلن زيادة إنتاج الطاقة
الوطنية بـ  180ميغاواط

تلك الكميات الكبرية».
وتاب�ع «بحال كان�ت لدينا مصان�ع تحويلية
إلنتاج معج�ون الطماطم ودبس التمر والخل
الطبيع�ي وغريها من الصناع�ات التحويلية،
فحينه�ا سيكون املحصول املحي يف مأمن من
تقلب�ات السوق ،لوجود املستهلك الجاهز لتلك
املحاصي�ل دون خشية م�ن تلفها باالسواق».
مشددا عىل ان «الحكوم�ة ورئيسها مطالبان
بتوف�ري الخط�ط االسرتاتيجي�ة الت�ي تكف�ل
حماي�ة املستثم�ر وتنه�ي الروت�ني القات�ل
والفس�اد واالبت�زاز ال�ذي كان سبب�ا يف نفور
العديد من املستثمرين من العمل يف العراق».

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الكهرباء يف اقلي�م كردستان،
امس السبت ،زي�ادة انتاج بالطاقة الوطنية
بمع�دل  180ميغ�اواط يف املحط�ة الغازي�ة
الت�ي تعم�ل يف محافظ�ة اربي�ل واملحطتني
الكهرومائيت�ني يف دوك�ان ودربديخ�ان يف
السليمانية.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن «انتاج الطاقة الكهربائية يف محطة
اربيل الغازية ازدادت بمعدل  100ميغاواط،
وه�ذا بع�د دع�م مجل�س ال�وزراء و وزارة
املالي�ة واالقتص�اد ل�وزارة كهرب�اء بتاريخ
 4/6/2020بمبل�غ ق�دره  25ملي�ون دوالر
والتي رُرصفت لركة (املاس) والتي بدورها
خفضت ما معدله  700ميغاواط من االنتاج
ضمن اصاح الوحدات واملحطات الغازية».
وأضاف أن «وزارة الكهرباء ،وبالتنسيق مع
وزارة الزراعة واملوارد املائية ،تمكنت من رفع
ق�درة االنت�اج يف سدي دوك�ان ودربنديخان
بمعدل  80ميغ�اواط» ،مشريا اىل انه «وبهذا
فقد ت�م رفد منظومة الكهرب�اء الوطنية ب�
 180ميغاواط».

أصفر وأمحر
عقلة ينفي عودة عطوان وعباس
للكويت

بغداد /متابعة الزوراء
العبي الفريق
نف�ى عادل عقلة نائب رئيس جه�از الكرة يف نادي الكويت ،ما أثري ع�ن عودة
ّ
ّ
املحرتفني العراقيني أمجد عطوان وعالء عباس ،وانضمامهما لتدريبات الكويت.
عار تمامً ا عن الصحة ،نحن
الكالم
«ه�ذا
للنادي:
الرس�مي
املوقع
عرب
ترصيح
يف
عقلة
وقال
ٍ
تقدمن�ا بطلب قبل أس�بوعني من أجل الس�ماح للمحرتفني بدخول البالد ،لك�ن الطلب قوبل
بالرفض».
وأوض�ح عقل�ة أن اإليفواري جمعة س�عيد هو املحرتف الوحيد املتواجد م�ع الفريق يف رحلة
التحضريات يف ظل عدم مغادرته الكويت منذ بدء أزمة كورونا.
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حتضريا للتصفيات املزدوجة

منتخب اسود الرافدين يستضيف نسور قاسيون وديا يف اربيل
بغداد /متابعة الزوراء
تلقت الهيأة التطبيعية لالتحاد
العراقي لكرة القدم موافقة االتحاد
السوري للعبة عىل إقامة لقاء ودي
بني املنتخبني يف الثامن من أيلول
املقبل تحضريا ً للتصفيات اآلسيوية
املزدوجة واملؤهلة ملونديال كأس
العالم  2022يف قطر ونهائيات
كأس آسيا  2023يف الصني.
وقال الناطق اإلعالمي للهيأة
التطبيعية ،هشام محمد إن
«االتحاد السوري وافق عىل
مواجهة منتخبنا الوطني ودياً»،
مؤكدا ً ان «املباراة ستقام عىل
ملعب فرانسو حريري يف محافظة
أربيل».
وأضاف محمد ان «املنتخب
الوطني سيالعب منتخب ُعمان
بالثالث من ايلول املقبل ،وبعدها
سيعود إىل أربيل للدخول بمعسكر
تدريبي داخيل يستمر عدة أيام قبل
مواجهة نسور قاسيون».
وأوضح ان «هناك اتصاالت تجري
مع عدد من املنتخبات لتأمني مباراة
ثالثة لأسود الرافدين تقام أيضا ً يف
محافظة أربيل ضمن املنهاج الذي
أعده املدرب السلوفيني سرتيشكو
كاتانيتش قبل التوجه لخوض
مباراة هونغ كونغ بالثالث عرش
من ترشين األول املقبل».
ومن جهته أكد إبراهيم أبا زيد
األمني العام التحاد الكرة السوري،
أن الجهاز الفني لنسور قاسيون
بقيادة املدرب التونيس نبيل معلول،
وافق عىل اللعب ود ًيا مع منتخبي
إيران والعراق.
وقال أبا زيد إن مواجهة إيران
ستكون بطهران يف  3أيلول املقبل،
أما مباراة العراق ستقام يف أربيل،

يف اهلواء الطلق

من بركات النجم
الوزير
مؤنس عبد اهلل

يف الثامن من الشهر نفسه.
وأوضح أن االتحاد املحيل يجري
اتصاالت مكثفة بوزارة الداخلية،
من أجل تنسيق كافة اإلجراءات

شنيشل  :جتربيت مع نفط الوسط جيدة
و استمرار كاتانيش افضل قرار

قبل وصول نبيل معلول لسوريا،
خاصة أمور الحجر الصحي بسبب
جائحة كورونا.
وأتم «توقف حركة الطريان بسبب

كورونا ،كان وراء عدم قدوم
معلول وجهازه املساعد ملتابعة
مباريات الدوري املحيل ،وإقامة
معسكر مغلق يف سوريا».

الوطني
منتخبنا
ويتصدر
مجموعته الثالثة للتصفيات
اآلسيوية املزدوجة برصيد 11
نقطة.

كنا قد تحدثنا يف املقال السابق عن رضورة ان تلتفت الدولة لرشيحة الرياضيني
وان تويل اهمية كبرية برعايتهم هم وعوائلهم والبحث والسعي اليجاد الحلول
الناجعة التي من شأنها ان تسهم يف نقلهم اىل واقع افضل من اجل العيش
بكرامة واالنتصار عىل املعاناة التي طغت عىل الوضع املأساوي الذي كان وراء
تدهور املستوى املعييش للكثريين من هذه الرشيحة املظلومة حالها بذلك حال
اغلب رشائح املجتمع العراقي.
وحسنا فعل الوزير درجال عندما بذل جهودا كبرية ومضنية يف االيام املاضية من
خالل العمل عىل تفعيل املادتني ( )4و( )5يف قانون املنح ،اذ نجح النجم الالمع
يف رسم خارطة طريق مع امينة بغداد هدفها توفري قطع اراض للرياضيني
االبطال والرواد ،كما وجه درجال الكوادر املتقدمة يف الوزارة للتنسيق مع
الجهات ذات العالقة بغية الحصول عىل بطاقة الضمان الصحي التي تتيح لهذه
الرشيحة الكبرية خصم كبري من نفقات اجراء العمليات الجراحية ،ولالٔمانة
الرجل يستحق كل اشكال الثناء والتقدير عىل جميع خطواته التي ذكرت انفا،
لكن يف الوقت ذاته يبقى مطالبا بنقل معاناة الرياضيني بمختلف صنوفهم اىل
اعىل سلطة يف البلد لوضع حد ملصاعب الحياة وايجاد حلول ومعالجات رسيعة
تستطيع الدولة من خاللها رد ولو جزء بسيط من تضحياتهم الجسيمة التي
قدمت لهذا الوطن الغايل.
وما دمنا نتحدث عن النجم الوزير ،البد لنا من االشادة بالعمل الكبري الذي
اقدم عليه خالل من فرتة استيزاره للشباب والرياضة وحتى هذه اللحظة،
والتي بدأها بزيارات مكوكية الٔغلب املنشآت الرياضية واملالعب الجاهزة وغري
الجاهزة من زاخو واىل الفاو رغم الوضع الصحي الصعب يف البلد نتيجة تفيش
جائحة كورونا ،وال ننىس ايضا املحاوالت الجادة التي بذلها ويبذلها مع الكادر
املتقدم لتطوير عمل موظفي الوزارة واالرتقاء بهم اىل االفضل ،ومازلنا ننتظر
التغيريات التي سيعمل عىل اجرائها والتي ستطال مناصبا مهمة ورفيعة كانت
تتحكم بمقدرات الوزارة منذ عهود سابقة من خالل الدعم اال محدود من قبل
بعض االحزاب املتنفذة.
الجهد الكبري الذي دأب عليه الوزير يف انتشال الرياضيني من واقعهم املرير لن
يحقق النجاح املشهود بالكالم فقط فالبد ان تحرض االفعال هنا ،وبالتايل يد
الوزير ال تستطيع ان تصفق وحدها بدون ان تجد من يقدم لها الدعم واالسناد
من بقية املؤسسات الحكومية املعنية والعمل بروح الفريق الواحد من اجل
تحقيق اهداف نجم العراق الساطع عدنان درجال التي جاء من اجلها.

تأهل أصغر العبة يف تاريخ العراق اىل باراملبياد طوكيو
بغداد  /هشام السلمان
أعلنت اللجنة الباراملبية الدولية عن
تأهل الالعبة العراقية بتنس الطاولة
نجلة عماد رسميا اىل نهائيات الدورة
الباراملبية املقبلة والتي من املؤمل ان
تقام يف العاصمة اليابانية طوكيو
العام املقبل . 2021
وذكر رئيس اللجنة الباراملبية الوطنية
العراقية د .عقيل حميد ان الباراملبية

الدولية أبلغتنا رسميا بأعتماد تأهل
الالعبة نجلة عماد اىل الدورة الباراملبية
املقبلة يف اليابان العام املقبل.
وأضاف حميد إن الالعبة نجلة عماد
تعد أصغر العبة عراقية تتأهل اىل
نهائيات الدورات الباراملبية يف تأريخ
العراق عمرها  15عاما .
يشار اىل ان نجلة عماد كانت قد شاركت
قي منافسات التصفيات املؤهلة اىل

الباراملبياد املقبل وحققت نتائج مميزة
أخرها مطلع العام الجاري يف اسبانيا
ولم تعلن النتائج النهائية ألسماء
الالعبني املتأهلني يف حينها بسبب
فريوس كورونا الذي هدد العالم أجمع
وعىل أثره تم تأجيل الدورة الباراملبية
يف اليابان والتي كان من املقرر لها ان
تقام يف شهر آب املقبل  2020اإل أنها
تأجلت اىل العالم القادم .2021

نادي الطلبة ينجز ثالث صفقاته الصيفية
بغداد  /امري رسول
قال مدرب منتخبنا السابق رايض شنيشل ان تجربتي مع
فريق نفط الوسط كانت تجربة ناجحة بالرغم من أن عملنا
التدريبي مع الفريق لم يظهر حيث كانت نتائج الفريق يف
الدوري نتائج إيجابية و كان هذا العمل هو بالتعاون بني
جميع األطراف املدربني و اإلدارة و الالعبني و اعتقد اذا كان
الدوري مستمر لكان الفريق رقم صعب يف الدوري .
و أوضح أنه ال يوجد يش رسمي لقيادة املنتخب األوملبي و أن
من املمكن ان يكون اسمي هو من ضمن األسماء املطروحه
لكن ال يوجد يش رسمي لحد االن .
و زاد ان عمل الهيئة التطبيعية تعمل باملمكن نتيجة للظروف
البلد إذ ال يمكن أن نحكم عىل اي جهة عمل او اتحاد بالنجاح
او الفشل و انا اعتقد ان يف املستقبل ان يكشف عملها بصورة
جيده او ال و البد أن نقف معها و نساندها لقيادة الكرة
العراقية و تصحيح املسار .
و بني ان أداء منتخبنا الوطني تحت قيادة كاتانيش جيده
يف تصفيات كأس العالم بالرغم من أن التصفيات األولية لم
تكن باملستوى القوي جدا و اعتقد ان قيمة املدرب و الفريق
سوف تظهر يف املرحلة الثانية و ان استمرار كاتانيش مع
املنتخب طبيعي و منطقي و مهني بنفس الوقت و البقاء
عىل كاتانيش يف قيادة املنتخب هو من افضل القرارات يف
هذه الفرتة .

بغداد /متابعة الزوراء
استعاد نادي الطلبة مهاجمه السابق عبد القادر طارق،
قادما من النفط ،ليكون أحد صفقات الفريق للموسم
املقبل.
وقال حيدر محمد ،عضو املكتب اإلعالمي للطلبة «طارق
عاد مجددا ،بعد أن قىض موسمه السابق يف النفط».
وأضاف« :يعد طارق واحدة من الصفقات الجيدة للموسم

املقبل».
ماض إلكمال قائمة الفريق ،وإدارة
وزاد« :الجهاز الفني
ٍ
النادي تسري بخطوات جيدة لحسم تعاقدات».
وتابع« :هناك مفاوضات جادة مع مجموعة من الالعبني،
من املؤمل أن تحسم هذه األيام».
يشار إىل أن الطلبة تعاقد مؤخرا مع موهبة النجف عيل
قاسم والعب الكرخ السابق فراس فنجان.

رئيس نادي ابو غريب  :نعاني من ضائقة مالية وادعو درجال اليقاف هدم النادي
بغداد /حارث النعيمي
ابدى رئيس نادي ابو غريب الريايض حسني
الزوبعي عن استغرابه وامتعاضه الكبريين
جراء ما يحصل من أعمال تخريبية للنادي
دون علم مسبق للهيأة اإلدارية أو حتى

اشعار وزارة الشباب والرياضة بذلك,
مطالبا ً يف الوقت ذاته بالتدخل الفوري
من قبل القائمني عىل شؤون الرياضة
للوقوف يف حل أزمة النادي وإيقاف
مرشوع االستثمار املشبوه بالفساد,

والذي سيسبب بهدم ملعب خمايس كرة
القدم ومرافقه املرتبطة فيه من قاعة
رياضية وجناحها اإلداري ,الذي تم بناؤه
من قبل زارة الشباب والرياضة قبل فرتة
ما تقارب الخمس سنوات وبكلفة مليار
دينار تقريبا ً.
وأشار إىل أن نادي أبو غريب يعد املتنفس
الوحيد يف قضاء أبو غريب ,محذرا ً من
عواقب وخيمة جراء ما يحصل يف بعض
األندية الرياضية ومنها ابو غريب بحجة
االستثمار الذي سيتسبب بقتل األلعاب
واملواهب الرياضة الشابة داخل العراق.
وأوضح أن النادي يعاني من ضائقة مالية
بدأت تنعكس سلبا ً عىل تحضريات فرقه
الرياضية املشاركة يف املنافسات املحلية
خاصة فريق كرة القدم الذي يشكو العبوه
من تأخر حصولهم عىل مستحقاتهم
نتيجة االزمة املالية التي تعصف بالنادي,
كونه يعتمد عىل املنح املالية التي تطلقها
وزارة الشباب والرياضة واملتوقفة حالياً,

إذ أن إدارة النادي هي من تتحمل مصاريف
الفرق الرياضية املشاركة يف املنافسات
املحلية وغريها ,متمنيا ً ان تشهد الفرتة
املقبلة انفراجا ً يف حل االزمة املالية لصندوق
النادي ،وبالتايل تحسني اوضاع فرقه
الرياضية بالشكل الذي يكفل له املنافسة
عىل مراكز متقدمة يف الدوريات املحلية.
وأكد أنا احمل موضوع االستثمار اىل الجهة
التي أعطت الضوء األخرض بالدخول إىل
النادي والتالعب بمخططه العمراني
دون وجه حق ,كون األمر مفتعل خلف
الكواليس من دون علم الهيأة اإلدارية
والتي ترفض رفضا ً شديدا ً بإقامة مثل
هكذا استثمار ال أعرف مدى عواقبه من
الناحية القانونية ,لكن نهايته ستكون
سببا ً بقتل املواهب الرياضة ومحبيها يف
قضاء أبو غريب.
وختم حديثه قائالً :أناشد وزارة الشباب
والرياضة املتمثلة بوزيرها عدنان درجال
وكل القائمني عىل الهرم الريايض بالتدخل

يف سبيل أيقاف الهدم والتجاوزات,
إلنقاذ هذا النادي من شبهات الفساد
التي تحيط به ,واإلرساع يف تشكيل لجنة
متابعة للتحقيق من هوية املتورطني يف
تدمريه ,وكيل أمل أن ينال هذا املوضوع
جل اهتمامهم الكريم ,كما أدعوا وسائل
األعالم ملتابعة املوضوع من أجل إيقاف
عملية التهام النادي بداعي االستثمار.
يشار اىل نادي أبو غريب تأسس يف
تسعينيات القرن املايض يعد واحدا ً من
األندية الرياضية املهمة يف القضاء ,حيث
يضم يف جعبته مجموعة من األلعاب
الرياضية املهمة وملختلف الفئات العمرية
ومن أبرزها لعبة كرة القدم وهو يعد من
أندية الدرجة األوىل ,كذلك األلعاب الرياضية
التي يمارسها وهي (املالكمة واملصارعة
والتايكواندو والتايكونجيستو والقوس
والسهم والعاب القوى وتنس الطاولة)
باإلضافة إىل كرة الطائرة وخمايس كرة
القدم لفئة الشابات.
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حتديات مالية تنتظر النادي البافاري

بايرن ميونيخ ينسحب من سباق ضم هافرتس وألكانتارا على أبواب ليفربول
اس�تبعد كارل هاين�ز رومينيج�ه ،الرئيس
التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ ،ضم األملاني
ال�دويل كاي هافرت�ز إىل الن�ادي الباف�اري
قري ًبا.
ويف مقابل�ة م�ع محط�ة “ش�بورت ”1
التلفزيوني�ة ،ق�ال النج�م األس�بق لهجوم
املنتخ�ب األملان�ي“ :ب�كل وض�وح :انتق�ال
ً
ممكنا بالنسبة لنا يف هذا
هافرتز لن يكون
العام من الناحية املالية”.
وأض�اف رومينيجه 64 ،عامً �ا“ :كرة القدم
يف كل أنح�اء أوروب�ا تواجه تحدي�ات مالية
كب�رة ،طامل�ا أن�ه ال ي�زال من غ�ر املمكن
اللعب بحضور الجمهور”.
وتاب�ع“ :كل واح�د يع�رف مق�دار القيم�ة
(لصفق�ة هافرتز) التي يفك�ر فيها رودي
فولر يف باير ليفركوزن”.
وإىل جانب بايرن ،تس�عى العديد من األندية
الكبرة (أبرزها ريال مدريد) ،لضم هافرتز،
 21عامً �ا ،ال�ذي يب�دو أن من غ�ر املحتمل
أن ينتق�ل إىل باي�رن يف هذا الصيف؛ بس�بب
تكالي�ف صفقة انتقال لروي س�اني ،التي
س�تصل بعد الرضائب إىل  100مليون يورو
يف ظل فرتة كورونا الصعبة.
وقال فول�ر ،املدير الري�ايض لليفركوزن ،يف
ترصيح�ات لصحيفة “بيل�د”“ :ليس هناك
يشء مح�دد يمك�ن اإلع�الن عن�ه يف حال�ة
هافرتز .إنه شخصيا يأمل يف أن يبقى عاما
آخ�ر ،لكننا لدين�ا اتفاق ،فإذا كان مناس�با
فمن املمكن أن يرحل يف هذا الصيف أيضا”.
وأردف رومينيج�ه ،دون أن يس�تبعد القيام

بصفقات أخ�رى بوجه ع�ام أو بيع العبني
أيض�ا ،أن�ه يتمن�ى أن “يبق�ى هافرت�ز
لع�ام آخ�ر يف ليفرك�وزن ،ألنن�ا مهتم�ون
باملنافسة ،ويجب علينا أن نقوم بالصفقات
باس�تمرارية معين�ة ،وال أس�تبعد أيضا أن
نبيع العبا أو آخر من أجل أن نخلق تعويضا
ماليا”.
عىل صعي�د متصل ،س�رتدي الوافد الجديد
لوروا سانيه الرقم  10الذي بحوزة الربازييل
كوتينيو بدءا ً من املوس�م القادم ،ولذلك قرّر
النج�م األملاني اتخاذ موقف مميز يبعده عن
الدخول يف جدل مبكر.
وأعط�ى بايرن ميونيخ بطل الدوري األملاني
مؤرشا ً جديدا ً بش�أن عدم تمسكه بكوتينيو
املعار م�ن برش�لونة اإلس�باني عندما قرّر

من�ح الوافد س�انيه الرقم  10ال�ذي يرتديه
الربازييل يف املوسم الحايل.
ّ
ووق�ع باي�رن ميونيخ رس�ميا ً مع س�انيه
ً
قادم�ا م�ن مانشس�رت س�يتي اإلنكلي�زي
بصفقة تمتد لخمس سنوات وبمقابل يصل
لقرابة  60مليون يورو.
وذكر باي�رن ميونيخ ّ
أنه احرتم�ا ً لكوتينيو
ال�ذي ق�د يلع�ب يف نهائ�ي كأس أملاني�ا
واملباري�ات املتبقية يف دوري أبط�ال أوروبا
ّ
فإن س�انيه قرّر عدم استخدام قميصه مع
رقمه الجديد يف صوره.
ولم يب� ِد بايرن ميونيخ رغبت�ه الواضحة يف
اس�تمرار كوتينيو املوس�م املقبل سواء عن
طري�ق اإلع�ارة أو ال�رشاء األمر ال�ذي فتح
الب�اب أمام احتماالت ع�ودة العب ليفربول

السابق إىل الدوري اإلنكليزي وذلك بالتزامن
مع نية برشلونة يف التخيل عنه.
م�ن جهة أخرى ،أكد كارل هاينز رومينيجه
رئيس بايرن ميونيخ األنب�اء املتداولة حول
رحيل العب الفريق عن النادي األملاني.
ويرتب�ط تياجو ألكانتارا م�ع البايرن بعقد
يمت�د حت�ى  ،2021ورغ�م أن إدارة الن�ادي
عرض�ت علي�ه تجدي�د عق�ده مثلم�ا كان
يطل�ب وفقا الع�رتاف رومنيجه نفس�ه ،إال
أن املفاوض�ات وصلت لطريق مس�دود بني
الطرفني.
وأوضح أسطورة كرة القدم األملانية السابق
لصحيف�ة (بيل�د) األملاني�ة“ :ل�م ندخ�ل يف
اتص�االت مع ليفربول .لكن إذا كان الذهاب
هن�اك هو ما يري�د فينبغ�ي أن نتقبل ذلك.

نتفاوض بش�كل جدي معه ،لك�ن يبدو أنه
يريد تجربة يشء جديد يف نهاية مسرته”.
وأك�دت تقارير صحفي�ة أن ليفربول يرغب
بش�دة يف ضم تياجو ألكانتارا.
كما كش�ف رومينيج�ه أنه نظ�را ألن رغبة
الالعب هي الرحيل فمن األفضل التخيل عنه
اآلن مقاب�ل مبلغ م�ايل وليس الع�ام املقبل
بنهاي�ة عقده ح�ني يغادر بال عائ�د مادي،
حي�ث رصح“ :ال نري�د خس�ارته مجان�ا.
أقولها بوضوح”.
أوض�ح كارل هاين�ز رومينيج�ه الرئي�س
التنفي�ذي لباي�رن ميونيخ ،موق�ف الفريق
الباف�اري ،م�ن التعاق�د بش�كل نهائي مع
الكرواتي إيفان بريسيتش ،املعار حال ًيا من
إنرت ميالن.
وق�ال رومينيج�ه يف ترصيح�ات لصحيفة
بيل�د“ :ل�م نق�رر أي يشء حت�ى اآلن فيم�ا
يتعل�ق ب�رشاء إيف�ان بريس�يتش بش�كل
نهائي من إنرت”.
وأض�اف“ :لكن أود فق�ط تأكي�د أن بايرن
ميوني�خ يج�ب أن يواجه بع�ض التحديات
املالية املهمة ً
أيضا خالل الصيف”.
وأت�م رومينيج�ه “تياجو ألكانت�ارا وديفيد
أالب�ا من كبار الالعبني داخل وخارج امللعب.
اآلن علين�ا إيجاد حل مقبول مال ًيا بالنس�بة
لنا عىل مستوى عقود الثنائي”.
يذكر أن أنطوني�و كونتي مدرب إنرت ميالن،
لم يس�بق وأن أعلن تمس�كه بع�ودة إيفان
بريس�يتش إىل النرات�زوري خالل املوس�م
املقبل.

غوميز متشوق لعودة الزئري من نادي اهلالل

عاد املهاجم الفرنيس بافيتمبي غوميز إىل السعودية وهو يف كامل الجاهزية
من أجل اس�تكمال املنافس�ة مع فريق ن�ادي الهالل ال�ذي يدافع عن لقب
دوري أبطال آسيا.
فق�د عاد الالعب الفرنيس األس�بوع املايض إىل الري�اض ،بعدما أمىض فرتة
اإلغالق نتيجة انتش�ار فايروس كورونا املستجد يف فرنسا ،وهو يستعد مع
الفريق اآلن من أجل استكمال موسم  2019-2020من الدوري السعودي.
وأكد غوميز ال�ذي حصل العام املايض عىل جائزتي أفضل العب والهداف يف
دوري أبطال آسيا ،أنه سعيد بالعودة إىل السعودية وأنه متشوق الستئناف
املوس�م.وقال الالعب يف ترصي�ح نرشته صحيفة ذا ناش�يونال“ :أنا أفتقد
كرة القدم كثراً ،حيث أنها جزء كبر من حياتي ،وروتيني اليومي يتمحور
بشكل كبر عىل كرة القدم”.
وأضاف“ :عندما أستيقظ وعندما أتناول الطعام وخالل الوقت الذي أمضيه
مع عائلتي ،كل يشء يتمحور حول كرة القدم وتسجيل األهداف واألجواء يف
امللعب والجماهر ،أنا أفتقد كل ذلك”.
وكان�ت مباري�ات الدوري الس�عودي تأجلت يف ش�هر آذار/م�ارس املايض
بس�بب انتش�ار فايروس كورونا املستجد ،حيث يس�تعد الهالل الستئناف
املنافسة وهو يتصدر الرتتيب بفارق  6نقاط أمام النرص حامل اللقب ،مع
بقاء ثماني جوالت عىل انتهاء البطولة.
وس�وف يتواج�ه الهالل م�ع النرص عند اس�تئناف املنافس�ة ي�وم  5آب/
أغسطس ،يف مباراة ستكون حاسمة لتحديد مسار البطولة.

ورغم أن غوميز اس�تمتع بفرتة التوقف عرب إمض�اء الوقت مع عائلته ،إال
أنه أكد أن تلك الفرتة لم تكن حافلة باالسرتخاء يف ليون.
وكش�ف“ :اس�تثمرت ه�ذه الفرتة ع�رب رشاء مع�دات راضية مث�ل دراجة
التدري�ب املنزلي�ة وجهاز الركض ،وكن�ت أتدرب كل يوم بش�كل فردي ،إىل
جانب التدريبات عرب االنرتنت مع النادي”.
وأردف بالق�ول“ :لدي مدرب ش�خيص ،حيث كان من الرضوري أن أحافظ
ع�ىل حالتي البدنية ،ك�ي أتمكن من العودة بقوة من أج�ل مواصلة القتال
للف�وز بلق�ب الدوري”.وأوض�ح الالع�ب الس�ابق يف أندي�ة ليون

ريال مدريد خيسر جنمه يف موقعة الباسك
كشف تقرير صحفي كتالوني ،عن نية
زين الدي�ن زيدان ،املدي�ر الفني لريال
مدري�د ،اس�تبعاد العبه م�ن مواجهة
مضيفه أتلتيك بيلباو ،اليوم األحد ،عىل
ملعب س�ان ماميس ،ضمن منافسات
الجولة ال� 34من الليجا.
ويتعل�ق األمر باملدافع الدويل الفرنيس،
رافائي�ل فاران ،الذي تعرض إلصابة يف

الرأس ،خالل مواجه�ة خيتايف األخرة
( ،)1-0وغاب عن مران الفريق.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”،
م�ن املتوقع أن يواصل فاران الراحة يف
منزله ،حيث لن يعتمد زيدان عليه ضد
الفريق الباسكي.
وأش�ارت إىل أن االتجاه حاليا ،أن يعود
املدافع للتدريبات األسبوع املقبل ،لكي

يكون مس�تع ًدا ملواجهة ديبورتيفو
أالفي�س ،ي�وم  10يوليو/تم�وز
الج�اري ،ضمن الجول�ة ال� 35من
الدوري اإلسباني.
ويتف�وق ري�ال مدري�د بف�ارق 4
نقاط ع�ىل برش�لونة ،يف الرصاع عىل
ص�دارة الليجا التي وصلت محطاتها
األخرة.

اليابانية يوكوياما تواصل البناء
على هدفها اخلارق
فيفا  /متابعة الزوراء
كانت اليابانية كومي يوكوياما تبلغ من العمر  16عاما ً عندما
راوغت ستة العبات من منتخب كوريا الشمالية قبل أن تسدد
يف الش�باك ،خالل قبل نهائي كأس العالم للناش�ئات تحت 17
عاما ً  2020يف ترينداد وتوباغاو ،حيث سجلت واحدا ً من أروع
األهداف يف تاريخ كرة القدم النسائية.
وق�د حص�ل ه�ذا اله�دف يف ذلك عىل جائ�زة بوش�كاش التي
يقدمه�ا االتحاد الدويل لكرة القدم يف كل عام ،ليتم اإلعالن عن
ظهور موهبة كروية مميزة.
وقال�ت املهاجمة اليابانية يف مقابلة نرشها املوقع االلكرتوني
يف االتحاد الدويل لكرة القدم“ :لقد كان هذا هدفا ً إعجازياً ،ولم
أكن ألصل إىل ما وصلت إليه اليوم بدون هذا الهدف”.
وأضاف�ت“ :تس�بب ه�ذا الهدف برف�ع مس�توى الطموحات
ووض�ع عيل ضغطا ً كب�راً ،ولكنن�ي تعلمت الكث�ر من ذلك،
والخربة التي اكتسبتها ساعدتني عىل تجاوز كل الحواجز”.
واآلن بعد مرور عرش سنوات ،نجحت يوكوياما يف تسجيل 17
هدف دويل يف  43مباراة مع منتخب اليابان ،وقد ش�اركت مع
الفريق يف كأس العالم للسيدات  2019يف فرنسا.
ولك�ن الالعبة اس�تدركت بالقول“ :بالنس�بة يل ل�م أحقق أي

يشء بع�د ،حيث أنني ل�م ألعب ما بعد
دور ال�� 16يف كأس العالم للس�يدات،
وله�ذا ال زال هنال�ك يشء مفق�ود
عىل مس�توى املنتخ�ب الوطني وعىل
املس�توى الش�خيص ،ال زال أمامن�ا
الكث�ر من العمل ،حي�ث أن زميالتنا
السابقات يف املنتخب الوطني وضعن
األساس ،ويتوجب علينا اآلن أن نبني
عىل ذلك”.
وكان منتخ�ب الياب�ان ت�وج بلقب
كأس العالم للسيدات  ،2011ثم بلغ
املباراة النهائية ع�ام  2015يف كندا،
حي�ث خرس أم�ام الوالي�ات املتحدة،
ولكن�ه بعد ذلك عانى كث�را ً يف تكرار
ه�ذه النجاح�ات وتراج�ع للمرتب�ة
الع�ارشة يف التصني�ف العاملي ملنتخب
السيدات.
وكش�ف يوكويام�ا“ :الجي�ل الس�ابق
رفع معيار املنافس�ة كثراً ،وقد صنع
التاري�خ ،وبفضله�م باتت ك�رة القدم
النسائية يف اليابان تمتلك سمعة كبرة،
وهو أمر يجب أن نبقيه يف أذهاننا ونحاول
املحافظة عىل هذه السمعة”.
وب�دأت يوكويام�ا مس�رتها يف الياب�ان ،ثم لعبت
لف�رتة يف املانيا قب�ل أن تنضم هذا الع�ام إىل نادي
واش�نطن بالواليات املتحدة ،حيث قالت عن ذلك:
“إنه حلم يتحول إىل حقيقة بالنس�بة يل ،حيث ال
تحص�ل الكثر م�ن الالعبات ع�ىل فرصة اللعب
بدوري أبط�ال العالم ،وأنا ممتن�ة للنادي الذي
منحني هذه الفرصة”.
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زيدان يريد من ميسي البقاء مع برشلونة

أك�د الفرن�يس زي�ن الدين زي�دان م�درب ريال مدري�د متصدر
الدوري اإلس�باني ّ
أنه يأمل بق�اء األرجنتيني ليونيل مييس مع
ً
الغريم التقليدي برشلونة تعليقا عىل خرب إلذاعة محلية مفاده
ّ
أن “الربغ�وث” يفك�ر يف الرحي�ل صيف .2021وق�ال زيدان يف
معرض رده عن أول س�ؤال يف املؤتمر الصحايف الذي أعقب فوز
فريقه ع�ىل خيتايف (1-صفر) يف ختام املرحلة الثالثة والثالثني
وابتع�اده أرب�ع نق�اط يف الص�دارة“ :ال أعرف ماذا س�يحدث،
لكنن�ا ال نريد ذل�ك (رحيله)ّ .
إنه اليوم يف ه�ذه الليغا ،ونريد أن
يك�ون لدينا أفضل الالعبني يف ه�ذه الليغا”.وأكد “راديو كادينا
س�ر” خالل برنامجه “إل الرغويرو” ّ
أن “مييس ينوي مغادرة
ُ
برش�لونة”.وأوضح الراديو اإلسباني يف مقال نرش عىل موقعه:
“يف الوق�ت الح�ايل ،فكرة مييس هي إنهاء عق�ده يف عام 2021
َّ
ش�ل مييس مفاوضات تمديد عقده ،كانت
وترك برشلونة ،لقد
ً
املفاوض�ات بدأت بش�كل جيد جدا ،بتوافق ب�ني الطرفني ،لكن
األح�داث األخرة دفعت مييس إىل إع�ادة النظر يف ّ
كل يشء ،ويف
الوق�ت الح�ايل ،قرّر إيق�اف املفاوضات حول تمدي�د عقده مع
برش�لونة”.وتابع“ :مي�يس أخرب الالعبني األق�رب إليه يف غرفة
أنه ال يريد أن يصبح مش�كلة للنادي ،لقد قال دائما ً ّ
املالبس ّ
إنه
ً
سيبقى طاملا يريد النادي ذلك” ،موضحا“ :لكن قائد البالوغرانا
سئم رؤية الوقت يمر دون رؤية مرشوع ناجح للنادي”.

اإلصابة حترم ميالن من خدمات كاستييخو

وسوانزي سيتي ومرسيليا وغلطة رساي أنه حاول االستفادة قدر اإلمكان
من فرتة التوقف رغم افتقاده ألجواء كرة القدم.
ً
حالي�ا هو أنني تمكنت من
وق�ال“ :كان األمر صعباً ،ولكن اليشء األفضل
إمضاء الوقت م�ع عائلتي ،وكنت قريبا ً من أوالدي .يف العادة ال أحصل عىل
مثل هذا الوقت مع العائلة ،ولهذا فقد كان األمر جيدا ً من هذا الجانب”.
واآلن م�ع عودة الرتكيز عىل ك�رة القدم ،فإن غوميز يطمح يف قيادة الهالل
لرفع رقمه القيايس يف الدوري السعودي إىل  16لقب ،إىل جانب الفوز بلقب
دوري أبطال آسيا .2020
ويطم�ح غوميز ونادي اله�الل ككل إىل االحتفاظ بلق�ب البطولة القارية،
ليصب�ح أول فري�ق يحق�ق هذا اإلنج�از منذ ع�ام  2005عندما ف�از نادي
االتحاد السعودي بلقب البطولة للمرة الثانية عىل التوايل.
وس�جل غومي�ز  11هدف يف دوري أبطال آس�يا  ،2019وواص�ل التألق مع
انطالق البطولة هذا العام من خالل تسجيل ثالثة أهداف ،حيث سجل هدف
يف املب�اراة التي فاز فيها الهالل عىل ش�هر خودرو اإليراني  ،2-0ثم س�جل
هديف الفوز  2-1يف املباراة أمام شباب األهيل دبي اإلماراتي.
ويف الدوري الس�عودي س�جل املهاجم الفرنيس  14يف البطولة هذا املوس�م،
لكنه أكد تشوقه من أجل االحتفال بتسجيل املزيد من األهداف مع زمالءه.
وخت�م“ :أنا متش�وق للعودة إىل الن�ادي ومش�اهدة كل أصدقائي والجهاز
الفن�ي وزمالئي ،أنا متش�وق للع�ودة إىل أرض امللعب من جديد وتس�جيل
بعض األهداف ،وبالتأكيد االحتفال عىل طريقة األسد”.

أعل�ن نادي مي�الن غياب صامويل كاس�تييخو ع�ن مباراة
الفريق املقبلة ضد التسيو ضمن الجولة الثالثني من الدوري
اإليطايل.وق�ال مي�الن ،يف بي�ان رس�مي إنه عقب املش�كلة
األخ�رة الت�ي تعرّض لها كاس�تييخو يف لقاء س�بال خضع
الالعب ألشعة رنني مغناطييس.
وكشفت الفحوصات عن إصابة كاستييخو يف عضلة الفخذ
اليمنى وسيخضع لفحص جديد يف غضون سبعة أيام.
ً
ووفقا لبيان الفريق اللومباردي فإن كاستييخو سيغيب عن
املش�اركة يف املباريات ملدة أس�بوع عىل األقل ،ما يعني عدم
تواجده يف لقاء التسيو.

كلوب :صالح وماني لن يغادرا ليفربول هلذا السبب
علق األملاني يورجن كلوب ،مدرب ليفربول ،عىل موقف ثنائي الفريق
محمد صالح ،وس�اديو ماني م�ن الرحيل ع�ن الريدز.وقال كلوب،
يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة “م�رور” الربيطانية“ :رحيل صالح
ً
حس�نا أخربني عن تح� ٍد أفضل من النجاح م�ع ليفربول؟”.
ومان�ي؟
وأض�اف“ :هناك الكثر من األندية الكب�رة ،لكن إذا ذهبت إىل مدريد أو
برش�لونة س�تفوز بالدوري  6أو  7مرات خ�الل  15عامً ا”.وتابع“ :لقد
فاز باي�رن بالدوري  9مرات ،وقام يوفنتوس بأمر مش�ابه .هذه
إنجازات عظيمة ،لكن املث�ر ً
حقا أن تحقق هذا اإلنجاز
هنا (يف الربيمرليج)”.وواصل“ :نحاول بكل يشء
لنكون ناد ًيا مث ً
را ،ونصنع قصة مثرة يريد
الجميع املشاركة فيها”.وأتم“ :نخطط
ألن ينظر الالعب�ون للخلف ويقولون
إن أح�د أهم أي�ام حياتهم كان يوم
التوقيع مع ليفربول”.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7280 :االحد  5 -تموز 2020

الالمي يشكر مدراء الصحة يف عموم البالد
للتعاون يف شفاء اكثر من  20صحفيا من كورونا

بغداد  /نينا:
قدم نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي الشكر ملدراء الصحة يف عموم البالد للتعاون
يف شفاء اكثر من  20صحفيا من كورونا.
وق�ال الالم�ي يف تغريدة له الخمي�س ”:الحمد لل�ه تماثل اكثر م�ن  20صحفيا يف بغداد
واملحافظ�ات من ف�روس كورونا ،وهناك م�ن الزال يعالج خالل الحج�ر يف منزله او يف
املش�فى”.واضاف  ”:تواصلنا مع اغلبهم ووفرنا لبعضهم اجهزة التنفس واالوكس�جني
واالدوي�ة واالحتياجات التي تمكنهم من العودة س�املني ..ش�كرا لتع�اون مدراء الصحة
معنا يف عموم العراق”.

بعد تشافيه من اصابته بجائحة كورونا

مراسل قناة الرشيد يف البصرة يغادر املستشفى

البصرة  /نينا:
أعل�ن مص�در صح�ي يف دائرة صح�ة البرصة عن تش�ايف الزميل مراس�ل قناة الرش�يد
الفضائية يف البرصة عيل عدنان بعد إصابته بفروس كورونا املستجد .
وذك�ر املصدر للوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء /نينا  /ان عيل عدنان غادر مستش�فى
البرصة التعليمي مساء اول امس بعد تشافيه من إصابته بمرض كورونا املستجد .
يذك�ر ان نقيب الصحفيني العراقيني مؤي�د الالمي اتصل بالزميل عيل عدنان اثناء رقوده
باملستشفى لالطمئنان عىل صحته ووجه فرع النقابة يف البرصة بمتابعة حالته الصحية
وتوفر كل متطلبات احتياجاته .

املوت يغيّب اإلعالمي السعودي فهد العبد الكريم
الرياض/متابعة الزوراء:
غيّب املوت اول امس الجمعة ،اإلعالمي الس�عودي فهد بن راش�د العبد الكريم رئيس تحرير
جريدة «الرياض» ،وذلك بعد معاناة طويلة مع املرض.
ونعى الوسط اإلعالمي السعودي عرب مواقع التواصل االجتماعي ،الفقيد الذي قىض مشوارا ً
طويالً يف العمل الصحفي ،وقد غادر إىل الواليات املتحدة للعالج قبل أن يعود للمملكة.
وكتب وزير اإلعالم السعودي املكلف ،الدكتور ماجد القصبي ،يف تغريدة عىل «تويرت»« :بقلب
يملؤه األىس والحزن؛ أنعي األستاذ فهد بن راشد العبد الكريم رئيس تحرير جريدة الرياض،
بتفان وإخالص ،وتركوا بصمة واضحة خالل مس�رتهم
وأحد الذين خدموا مهنة الصحافة
ٍ
اإلعالمية» ،س�ائالً الله أن يتغمده بواس�ع رحمته ،ويس�كنه فس�يح جناته ،وأن يلهم ذويه
وقراءه ومحبيه الصرب والس�لوان.وقال خالد الفهد العريفي املدير العام ملؤسسة «اليمامة»
الصحفية« :األمر لله من قبل ومن بعد ...الحبيب الغايل فهد بن راش�د العبد الكريم  -رئيس
تحرير جريدة (الرياض) ،يف ذمة الله» ،مضيفاً« :املصاب جلل والفقد كبر .وال حول وال قوة
إال بالله العيل العظيم».وتابع العريفي بالقول« :أقبل إىل الله صابرا ً محتس�با ً مؤمنا ً بقضاء
الل�ه وقدره ،والله ل�م يتضجر من املرض منذ بدايته حتى آخر لق�اء يل به ،منحه الله الصرب
متسلحا ً بإيمان بأن ما قدره الله هو الخر» ،مبينا ً أن «أرسته كاملة ّ
التفت حوله يف مرضه.
ويشهد الله بأنهم كانوا عونا ً له يف محنته ومصابه .األمر لله ّ
آمنا به ورضينا بقدره».
ً
رئيس�ا لتحرير جريدة «الرياض» يف  20يوليو (تموز)  ،2017بعد
وكان العبد الكريم قد ُعني
أن ُكلِّف بهذه املهمة يف أكتوبر (ترشين األول)  ،2016باإلضافة لرئاسته مجلة «اليمامة».
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االنتهاكات الصارخة ض ّد حريّة التعبري والصحافة يف لبنان تتوسع يوميا بوترية متسارعة
بريوت /متابعة الزوراء:
اعتداء جديد ع�ىل الصحفيني يف لبنان لنقلهم
استياء املسافرين يف مطار بروت الدويل الذي
يعت�رب ل�دى املس�ؤولني “تفاصي�ل” ال يجب
نقلها.وأثار تع�رض صحفيني إىل االعتداء من
عدد من عنارص جهاز أمن مطار بروت الدويل
يف لبنان اس�تهجانا إعالميا واسعا خاصة أنه
كان بحض�ور وزير األش�غال العام�ة والنقل
ميشال نجار ووزير الصحة حمد حسن.
وأظه�رت لقط�ات مص�ورة االعت�داء ع�ىل
املراس�لني بعد اقرتابهم من املس�افرين الذين
بدا عليهم االس�تياء من االج�راءات املتبعة يف
املطار.
واس�تعاد مطار بروت الدويل األربعاء حركته
بقدرة اس�تيعابية تصل إىل نسبة  10يف املئة يف
املرحلة األوىل بعد فرتة إغالق دامت أشهر.
وب�دت الحركة خفيفة يف اليوم األولُ ،
افتتحت
بوصول أول رحل�ة من دولة اإلمارات ،يف حني
أقلعت أول طائرة م�ن مطار بروت متوجّ هة
إىل باريس.
وعن�د ب�دء وص�ول املس�افرين إىل املط�ار،
ب�دأوا يتململ�ون ج�رّاء حص�ول الف�وىض
وع�دم التنظيم ،فقرر جهاز أم�ن املطار منع
الصحافي�ني م�ن التصوير وإج�راء املقابالت
ً
“تجنب�ا لنقل صورة غر الئقة
مع القادمني،
ً
عن اإلجراءات املتخذة ،خصوصا أن القادمني
أك�دوا أن اإلجراءات يف املطارات التي أتوا منها
مختلفة ومنظمة”.
وناشد وزير األش�غال والنقل ميشال نجار يف
ترصيح كل وس�ائل اإلعالم املحلي�ة والعربية
واألجنبي�ة “نق�ل الص�ورة الكب�رة ولي�س
الدخ�ول يف التفاصيل لك�ي ال نعطي انطباعا
لدى الراغبني يف العودة إىل لبنان بأننا لسنا عىل
مستوى املسؤولية ،س�واء بالرعاية الصحية
أو األمور التي نطبقها عىل األرض”.
واعت�ربت تقارير إعالمية أن الوزير يطلب من
الصحافيني الكذب عالنية وحجب جزء أسايس
من الحقيقة ،لرتوي�ج إدارة ال�دولة اللبنانية
للوضع يف املط�ار .وأضاف نجار “نحن اليوم،
نق�وم بدور أس�ايس يف بلدنا ونعي�د فتح هذا
املرفق الذي هو بوابة العبور إىل العالم”.
وق�ال “ال يشء يف الحياة كامال .إن املطار كان

يعمل خالل الفرتة الس�ابقة واليوم بعد إعادة
تش�غيله فهو سيس�تقبل حوايل  2500راكب
يومي�ا ومن الطبيع�ي أن تكون هن�اك تدابر
وإجراءات اس�تثنائية تراعي املرحلة التي نمر
فيها وإن كانت مع حصول بعض الثغرات”.
وتابع نجار “الكل يعرف الجهود الجبارة التي
بذل�ت من قب�ل وزارة الصحة يف لبن�ان والتي
القت استحس�انا من قبل املؤسس�ات الدولية
املعنية بالطران املدني”.
ّ
وعرب الوزير عن أس�فه لتعرض صحافيني إىل
ال�رب قائال “لألس�ف حصل بع�ض التوتر
الي�وم ب�ني اإلعالمي�ني واملرشفني ع�ىل تنفيذ
التداب�ر األمني�ة يف املطار .فال�كل أعصابهم
مش�دودة .كلنا أخطأنا والجميع يتحمل هذه
املس�ؤولية سواء من قبل اإلعالميني أو القوى
األمنية والجميع عليه أن يس�توعب اآلخر وال
داع�ي لرتكيز الص�ورة عىل األش�خاص أثناء
خضوعهم ألخذ عينات خاصة وأن األشخاص
املعني�ني ه�م بذاتهم م�ن أب�دوا انزعاجا من
هذا األم�ر وطلب�وا التوقف عن ذل�ك واحرتام
خصوصية األشخاص”.
ويف حني كان بعض املس�افرين يشكون سوء
إدارة الوض�ع يف املط�ار ،ق�ال رئي�س جه�از
أمن املطار ،جورج ضومط ،بأن “املس�افرين
يش�تكون ومنزعج�ون م�ن التع�دي ع�ىل
خصوصيته�م خالل إجراء فحوص�ات ،وقلنا

إن املقاب�الت ممنوع�ة ،واإلعالمي�ون خلق�وا
فوىض ،فطلبنا أن ينسحبوا ألن راحة املسافر
من واجبنا”.
ّ
وتتوسع يوميا ً االنتهاكات الصارخة ض ّد حريّة
التعب�ر وال�رأي والصحافة يف لبن�ان ،بوترة
متس�ارعة بدأت تس�تفحل من�ذ احتجاجات
 17أكتوبر ،فبدأت البالد تش�هد قمعا ً مبارشا ً
للصحافي�ني م�ن أجل لج�م التغطي�ات التي
تظهر تقصر املسؤولني..
وكان تجمّع “نقابة الصحفة البديلة” استنكر
يف بيان الحادثة وس�واها من حاالت التعرّض
لإلعالم ،ودعا إىل وقفة احتجاجيّة أمام وزارة
اإلعالم تليها مسرة نحو وزارة الداخلية.
وج�اء يف البي�ان “من�ذ أص�در النائ�ب العام
التميي�زي التعميم ال�ذي يجرّم نق�د الرئيس
ميش�ال عون والس�لطات ويوجب احرتامها،
أعلن القضاء أنه لي�س متحيّزا ً لحريّة التعبر
وحقوق الناس التي تصونها القوانني املحلّية
ّ
وإنم�ا للس�لطات وكراماته�ا.
والدولي�ة،
توالت االس�تدعاءات إث�ره ،وتوالت املواجهات
ب�ني الصحاف�ة واألجه�زة األمنية وص�والً إىل
املطار”.
وانتق�د البيان وزي�رة اإلع�الم اللبنانية منال
عبدالصم�د قائ�ال “أمّ �ا وزي�رة اإلع�الم التي
تس�تخدم اإلعالم ل�ذرف الدموع ع�ىل أحوال
الس�وق واملواطن�ني ،ف�كان األج�دى به�ا أن

تس�تعمل منصبه�ا -ال اإلع�الم -للدف�اع عن
حرّية هؤالء املواطنني يف التعبر عن غضبهم،
معاناتهم وانعدام ثقتهم بالحكم”.
وتابع�ت النقاب�ة البديل�ة يف بيانه�ا “ندع�م
رَفض زمالئنا تغطية ّ
أي فعل ُتقدم عليه هذه
الس�لطة التي تري�د حولها وح�ول إعالناتها
مهرّج�ي بالط ال صحافيني محرتفني .نرفض
رمي اإلعالم تحت سلطة األجهزة األمنية ،ولن
نقف متفرّجني أمام توجّ هات التجريم الواردة
يف االقرتاح�ات القانوني�ة لتنظي�م اإلع�الم
والصحافة قيد النقاش راهناً”.
لقطات مصورة أظهرت االعتداء عىل املراسلني
بع�د اقرتابهم من املس�افرين الذين بدا عليهم
االستياء من االجراءات املتبعة يف املطار.
م�ن جانبه�ا ،تس�اءلت مب�ادرة “إعالمي�ون
من أج�ل الحرية” يف بيان “ه�ل هو ازدراء أم
استقواء أم إرصار عىل التمادي يف االعتداء ،ألن
ال قدرة لحامل القل�م والكامرا وامليكروفون،
عىل الدفاع عن نفسه؟ هل هو استهانة بدور
اإلعالم وجنوده الذين يغطون األحداث بتفان؟
وه�ل هو انفص�ام من ينتظ�رون اإلعالم كي
ينقل صورتهم وصوتهم ،فيما هم يمارس�ون
االستعالء من أبراج عاجية واهية؟”.
وأضاف “أس�ئلة لم نع�د نريد أجوب�ة عليها،
فالرد عىل هذا االعتداء الذي يقرتب من السلوك
امليليش�ياوي ،يكم�ن يف إعالن موق�ف موحد
من وس�ائل اإلع�الم كاف�ة مق�روءة ومرئية
ومس�موعة ،ملقاطع�ة هؤالء املس�ؤولني ،كل
عىل قدر ما يتحمل من مسؤولية .إن االعتذار
ع�ن االعتداء الس�افر الذي ط�اول اإلعالميني
يف مط�ار رفي�ق الحري�ري ،ل�م يع�د كافي�اً،
ً
وخصوص�ا إدارات
وندعو الجس�م اإلعالمي،
املؤسس�ات التلفزيوني�ة ،واإلذاعية ،إىل اتخاذ
القرار املناسب لحماية اإلعالميني”.
وقال البيان “إنها فضيحة ،تس�تلزم مواجهة
مرتكبيها كي ال يستسهل أي كان التعدي عىل
اإلع�الم واإلعالميني ،وسنتش�اور مع الجميع
للتفاهم عىل التحرك االحتجاجي ،املناسب”.
من جانبه�ا ،قالت نقابة املصوري�ن يف لبنان
ونقابة محرري الصحافة اللبنانية إن االعتداء
ع�ىل االعالميني واملصورين غ�ر مقبول وغر
مربر ومستهجن ومدان أيا تكن األسباب.

املقاهي آخر منقذ للصحف الورقية يف املغرب
الرباط/متابعة الزوراء:
عمّقت جائح�ة كورونا الج�راح التي تعانيه�ا الصحافة الورقية
املغربية التي تواجه حربا رضوس�ا من الفض�اء اإللكرتوني الذي
جعل الجمهور ينرصف تدريجيا عن الجرائد التقليدية.
ومع تدابر كورونا ،توقف طبع الجرائد باملغرب لقرابة ش�هرين،
حيث تم االكتفاء بتوفر نسخ إلكرتونية ( )pdfمجانا ،كما تسبب
إغالق املقاهي يف توقف سوق مهم من مصادر مبيعات املؤسسات
اإلعالمية.وتعترب املقاهي يف املغرب الزبون األول للصحف الورقية،
ٍّ
تش�ك دائم من النارشين بس�بب توفرها
رغ�م أنها كانت موضع
قراءة الصحف مجانا ملرتاديها.
وال تتعدى مبيعات الجرائد املغربية مجتمعة  200ألف نسخة ،مع
أن قراء الصحف باملغرب أكثر من ذلك بكثر ،بحكم انتشار ثقافة
قراءة الجرائد يف املقاهي.
وخالل يومني فقط من بداية األزمة ،اكتشف النارشون أن املقاهي
التي كانت مصدر إزعاج لهم ،كانت يف املقابل هي الرافد األسايس
للصحف املغربية.
جربت بعض الصحف ،من بينها جريدة “أخبار اليوم” (مستقلة)،
تجربة االش�رتاك يف النس�خة اإللكرتونية للجري�دة إال أن التجربة
تصطدم بعوائق عديدة
وق�ال نورالدي�ن مفتاح نارش أس�بوعية “األيام” (مس�تقلة) “يف
اليوم�ني األولني م�ن إغالق املقاه�ي التي كانت تش�كل لنا أزمة،
بحك�م أن فيها القراءة الجماعية للجرائ�دّ ،
تبني أنها تحتضن 85
يف املئة م�ن مبيعات الصحف املغربية” .وأض�اف “إذا افرتضنا أن
كل جري�دة توضع يف مقهى يقرأها  10قراء ،فهذا معناه أن هناك
مليوني قارئ للصحف املغربية ،لكننا ال نس�تخلص ثمن الجريدة
إال من  200ألف منهم ،بينما مليون و 800ألف يقرأونها باملجان”.
ووفق مفتاح ،فإن هذا الوضع يزيد من صعوبة أوضاع املؤسسات
الصحفي�ة ،التي جعلته�ا الجائحة “منكوبة ومت�ررة أكثر من
ترر بقية الصحافة الورقية يف العالم”.
وتاب�ع “أغلبية ق�راء الجرائد باملغ�رب يقرأونها باملج�ان ،مع أن
املؤسس�ات الصحفي�ة هي مقاوالت خاصة وليس�ت مؤسس�ات
عمومية ،وهذا وضع غر موجود يف باقي الدول”.
ُ
وت َق َّد ُر خسارة الصحف املغربية خالل جائحة كورونا ب� 10ماليني

دوالر ش�هريا ( 100ملي�ون درهم مغربي) ،باحتس�اب انخفاض
اإلعالنات ودخل املبيعات ،وذلك حسب تقديرات لجنة دعم املقاولة
الصحفية يف “املجلس الوطني للصحافة املغربية” (حكومي).
وأمام هذه الخس�ارة اضطرت بعض املؤسسات إىل تقليص رواتب
الصحفي�ني ،حيث قال مفتاح الذي هو يف الوقت ذاته رئيس لجنة
دع�م املقاولة الصحفي�ة ،إن “عرشات املؤسس�ات تضامن معها
صحفيوها بتخفيض أجورهم بنس�بة ت�رتاوح ما بني  10و 50يف
املئة ،خالل ثالثة أشهر من الحجر”.
وأض�اف أن�ه لم تس�جل أي ح�وادث تذكر بخص�وص ترسيحات
الصحفيني أو فقدانهم لعملهم ،لكن “األفق يبدو صعبا جدا”.
وسمحت الس�لطات باس�تئناف طبع الجرائد ابتدا ًء من  26مايو
 ،2020إال أن املهني�ني أعلنوا عدم اس�تعدادهم لذلك بس�بب عدم
توفر الرشوط الالزمة وعىل رأس�ها فتح املقاهي ،لكن بعد ذلك تم
الرشوع يف طبع الجرائد.
ودفعت األزمة ع�ددا من النارشين إىل التفكر يف نموذج اقتصادي
آخر ،ملس�ايرة الوضع الراه�ن يف ظل تزايد االعتم�اد عىل الفضاء
الرقمي.
وحسب نارش أس�بوعية “األيام” ،فإن “النموذج الكالسيكي كان
يعتمد ع�ىل الطب�ع والبيع ،ثم تطور نس�بيا ،فأسس�ت الصحف
مواقع إلكرتونية تابعة لها ،مع فريق مس�تقل تحريريا ،لكن هذا
التنويع اصطدم بانخفاض ثم�ن اإلعالنات بالصحف اإللكرتونية
وكذلك بتوجه أغلب املعلن�ني ب� 80يف املئة إىل اإلعالن عرب منصات

التواصل االجتماعي مثل فيسبوك”.
وجرب�ت بع�ض الصح�ف ،م�ن بينه�ا جري�دة “أخب�ار الي�وم”
(مستقلة) ،تجربة االشرتاك يف النسخة اإللكرتونية للجريدة إال أن
التجربة تصطدم بعوائق عديدة.
وأرجع يونس مس�كني مدير نرش صحيفة “أخبار اليوم” ،فش�ل
نمط االشرتاك يف الصحافة املغربية إىل “معيقات ثقافية أكثر منها
معيقات اقتصادية” .وقال “أول تلك العقبات ضعف نسبة القراءة
بصفة عامة ،سواء منها قراءة الصحافة أو غرها” ،إضافة إىل أن
“منظوم�ة الصناعة الصحفية ،من مؤسس�ات إعالمية ورشكات
توزيع وتسويق ،لم تطوّر عالقة مبارشة مع القارئ”.
ورأى مس�كني أن�ه “باس�تثناء املنخ�رط الحزب�ي ال�ذي يرتب�ط
بش�كل عضوي بالصحيفة الناطقة باسم هيئته السياسية ،فإن
املؤسس�ات اإلعالمية املس�تقلة لم تس�تطع تحقيق النجاح الذي
تحقق يف فرتة س�ابقة من خالل خلق رابط�ة مبارشة مع كتلتها
القارئة” ،وهو الوضع الذي جعل الصحف “رهينة لتقلبات السوق
وأضعف قدرتها عىل مقاومة املد اإللكرتوني”.
وبس�بب ه�ذا الوضع فإن “مج�يء جائحة كورونا ل�م يرتك لجل
املنابر اإلعالمية من خيار سوى العمل بقاعدة املجانية ،يف انتظار
عودة الروح إىل األكش�اك وإىل ش�بكة التوزيع التقليدية” ،حسب
مسكني.
وأض�اف نورالدين مفت�اح إىل تل�ك العوائق عنارص أخ�رى ،منها
“ضعف ثقاف�ة األداء عرب اإلنرتنت عند املغارب�ة ،وغلبة الرغبة يف
الق�راءة املجانية حت�ى للصحيفة الورقية يف األكش�اك ،ثم انعدام
ثقاف�ة االش�رتاك عموم�ا ،عك�س دول أخرى كانت ط�ورت هذه
الثقافة قبل حتى ظهور اإلنرتنت”.
ال يعل�ق يونس مس�كني آماال كب�رة عىل ما بع�د كورونا لتقوية
البيع اإللكرتوني للصحف ،إذ يؤكد أن”الجائحة لن تساعد كثرا يف
تنمية ثقافة االش�رتاك” .وأضاف “حتى تجارب االشرتاك املعمول
بها حاليا يف بعض املنابر اإلعالمية ،ظلت هامشية”.
يختل�ف األم�ر قلي�ال بالنس�بة إىل نورالدي�ن مفت�اح ،إذ ي�رى أن
“الجائح�ة ألجأت الصحف إىل تجريب نس�خها اإللكرتونية ()pdf
التي اس�تأنس به�ا القارئ ،وال بد م�ن البناء عىل ه�ذه التجربة،
وامليض فيها ُقدما ،إضافة إىل بيع الجرائد يف األكشاك”.

الشراكة مع غوغل بداية إنقاذ الصحافة

كرم نعمة
كاتب عراقي
ال نس�تطيع اإلقالع ع�ن غوغ�ل ،تماما كما
فش�ل م�ارك توين يف اإلق�الع ع�ن التدخني،
هل تتذك�رون جملته الش�هرة “اإلقالع عن
التدخ�ني أمر س�هل ،لق�د فعلت ذل�ك مئات
املرات”!! ذلك ينطبق عىل الش�غوفني بقراءة
الصح�ف واألوفياء لها ،لكنهم ال يس�تغنون
عن غوغ�ل أيضا ،حتى يف طريق�ة اللجوء إىل
صحفهم املفضلة.
هذا واقع تكنولوجي قائم ،ومن العبث تغيره

الي�وم ب�إرادة سياس�ية أو قانوني�ة ،فذل�ك
يتطل�ب تغي�ر النزعة التي تن�م عن إخضاع
“الخمس�ة الكبار” بدل االتفاق عىل التعاون
معه�م ملصلحة قطاعات واس�عة تررت يف
الحياة الرقمية.
فغوغل وأمازون وفيس�بوك ومايكروسوفت
وأبل ،رشكات تش�كل حي�اة البرش ،وتمارس
تأثرها بش�كل مطلق عىل جميع القطاعات
التجارية والحكومية.
م�ا يهمني يف ه�ذا املقال رشك�ة غوغل ،بعد
إعالنه�ا األخ�ر الذي يبع�ث نوعا م�ن األمل
لقطاع الصحافة ،باستحداث برنامج خاص
س�تدفع فيه األم�وال لبعض وس�ائل اإلعالم
وصناع املحتوى مقابل ما أسمته ب�”األخبار
ذات الجودة العالية” ،ليتم نرشها عىل خدمة
جديدة من املتوقع إطالقها يف وقت الحق من
هذا العام.
وس�تدفع غوغل األم�وال إن أمكن ملس�اعدة
بع�ض املس�تخدمني يف الوص�ول مجان�ا إىل
ما يس�مى ب�”املق�االت املدفوعة” ،لتوس�يع
قاع�دة جمه�ور النارشي�ن .ه�ذا يعن�ي أن
غوغل ستش�رتي املقاالت من الصحف وتعيد
تقديمه�ا مجان�ا إىل املس�تخدمني .فالتايمز
الربيطاني�ة ونيويورك تايم�ز األمركية مثال

ال تتيح�ان كل محتوياتهم�ا للمتصفحني إال
باشرتاك شهري مسبق.
دعون�ي أداف�ع ع�ن فكرت�ي بالتع�اون مع
مح�رك البح�ث العم�الق بدال م�ن إخضاعه
بقرار سيايس ،مع إعالن غوغل املثر لالنتباه
بالنسبة إىل الصحافة الورقية تحديدا.
لقد اخت�ربت من قب�ل الصحفي�ة األمركية
كش�مر هي�ل ،التح�رر م�ن مخال�ب هؤالء
العمالقة ،يف تجربة استمرت خمسة أسابيع
واتف�ق جمي�ع قراءه�ا بعد ذلك ع�ىل أهمية
وواقعي�ة تلك التجرب�ة املثرة؛ ف�إذا اعتربنا
عن قصد أن الخمسة الكبار ،غوغل وأمازون
وفيسبوك ومايكروسوفت وأبل ،ليسوا سوى
رشكات “لح�وم دس�مة” م�رة بالصحة،
اخت�ارت هيل أن تك�ون “نباتي�ة رقمية” يف
تجربتها.
ورشع�ت الصحفي�ة املعني�ة بش�ؤون
التكنولوجيا يف اإلجابة عىل س�ؤال ما إذا كان
بمقدوره�ا أن تعي�ش حي�اة طبيعي�ة دون
اس�تخدام خدم�ات تلك ال�رشكات يف حياتها
اليومية .وعىل مدى خمس�ة أس�ابيع ،منعت
نفس�ها من الوص�ول إىل كل واح�دة من تلك
الرشكات عىل حدة عىل مدار س�بعة أيام ،ويف
األس�بوع السادس قطعت اس�تخدامها كليا

عن كل تلك الرشكات .لكن إىل ماذا توصلت؟
يف أس�بوع الصوم عن أمازون اكتشفت هيل
ونحن جميعا تقريبا نش�رتك معها -أن ذلكليس خيارا ،ألن أمازون بمثابة حديقة خلفية
ملاليني املواقع ،دعك من التسوق عىل اإلنرتنت.
فرشكة أمازون تستضيف  23مليون موقع،
ل�و نقاطع خدمتها نجد أنفس�نا نقاطع كل
هذه املواقع.
نحن يف صحيفة “العرب” اللندنية عىل سبيل
املثال ل�و قررن�ا مقاطع�ة أمازون ،س�تجد
عملنا بال صور ألننا نس�تخدم خدمة أمازون
لتخزي�ن الصور ،مثلما تتح�رك خدمة الربيد
اإللكرتوني لدينا عرب غوغل.
كان من السهل عىل هيل التوقف عن فيسبوك،
لكن م�ا مصر عالقتها بأق�رب الناس إليها،
دعك م�ن األصدق�اء اآلخرين ،إنها س�تكون
معطل�ة اجتماعيا .لذلك لم يكن خيارا محبذا
بعد أسبوع من املقاطعة.
كذل�ك اس�تمرت األم�ور عىل مدار األس�ابيع
األخ�رى ،وما يهمني أكثر يف تجربة كش�مر
هي�ل املث�رة ه�و “الس�يد غوغ�ل” الخدمة
الجليل�ة الت�ي تقدم لن�ا كأفراد م�ن دون أن
نفكر باألم�وال الهائل�ة التي تحص�ل عليها
الرشكة.

بعد أس�بوع القطيعة التامة مع غوغل كتبت
هي�ل ،وهي صحفية عىل درج�ة من التجربة
املعرفي�ة ،انطباعه�ا بأن “غوغ�ل تمس كل
يشء تقريب�ا ع�ىل اإلنرتنت .أواجهه�ا يف كل
موق�ع تقريب�ا وكل تطبيق أس�تخدمه ،كان
حظ�ر غوغ�ل من حيات�ي صعبا مث�ل حظر
أم�ازون تقريبا ،الذي يعتمد عليه املاليني من
الن�اس اليوم ،إال أن هيمنة غوغل تكاد تكون
مطلقة عىل الناس والرشكات”.
ولن�ا بعدها أن نتخيل األس�بوع الس�ادس يف
حياة السيدة هيل ،كم كانت تدور عىل نفسها
يف فراغ ذهني وحياتي من دون قبول سطوة
الخمسة الكبار عىل حياتها.
م�ا أظهرته ه�ذه الصحفية يف تل�ك التجربة
الرائع�ة ،ه�ي أن حياتن�ا بم�ا فيه�ا أعمالنا
تعم�ل اآلن ع�ىل بني�ة تحتية تقني�ة تملكها
وتشغلها وتسيطر عليها حفنة من الرشكات
العمالق�ة ،والت�ي ال مف�ر منه�ا إال إذا كنت
ترغ�ب يف الس�بات .وإال علي�ك التصالح مع
الحكمة الش�هرة لفيلسوف وسائل االتصال
الجماه�ري ،الكن�دي مارش�ال ماكلوه�ان
“نحن نشكل أدواتنا وبعد ذلك تشكلنا”.
والصحاف�ة يف أزمته�ا الوجودي�ة معني�ة
باالتف�اق والتصال�ح م�ع الخمس�ة الكب�ار

عىل األق�ل ،وليس التأثر ع�ىل الحكومات يف
محاولة إلخض�اع عمالقة التكنولوجيا ،لذلك
تب�دو الفكرة التي تتحدث عن خضوع غوغل
للضغوط من أجل دعم الصحافة غر مثمرة،
وأن مبادرته�ا لدف�ع مقابل م�ايل للنارشين
عن املحتوى املتميز الذي تعيد نرشه انحناءة
للضغوط ،ال تمثل بداية مفيدة إلنقاذ وسائل
اإلعالم التقليدية من السوق املريضة.
لق�د ج�رب الن�ارشون ع�ىل م�دار عق�د
كام�ل أس�لوب التهدي�د لغوغ�ل وبدع�م من
الحكوم�ات ،مطالب�ني بتعوي�ض م�ايل عن
القصص اإلخبارية الت�ي تعيد نرشها ،إال أن
أزمة الصحافة تفاقمت بينما اس�تمر محرك
البح�ث العم�الق يف االس�تحواذ عىل الس�وق
والعقول وبالتايل األموال.
ويب�دو املنتج الجديد ال�ذي أعلنت عنه غوغل
يف الرتكيز عىل املحتوى ع�ايل الجودة ،فرصة
مزدوجة للصحافة إلعادة ابتكار “صنعتها”
أوال بإنت�اج قص�ص متمي�زة تدف�ع محرك
البحث إىل رشائها ،وهي أيضا أفضل الخيارات
للخروج من األزمة االقتصادية املستمرة التي
تعاني منها الصحف بشكل عام .فكل األموال
التي س�تدفعها غوغل للصح�ف لن تؤثر عىل
خزينتها املرموقة.
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بولتون يف الغرفة ذاتها

د.عبد احلسني شعبان
كاتب وباحث عراقي
أعادتن�ي الضج�ة الت�ي أثاره�ا اإلعان
ع�ن موعد ص�دور كت�اب “الغرفة التي
ش�هدت األح�داث The room where it
 “ happenedلج�ون بولتون املستش�ار
الس�ابق لألم�ن القوم�ي األمريك�ي إىل
الفيل�م امللحمي الفرن�يس – الجزائري “
 “Zالذي تص ّدر شاشات السينما يف العام
 1969واملأخ�وذ عن رواية بنفس االس�م
ملؤلفها فاس�يليس فاسيليكوس  ،والذي
يتحدث فيها شهود رئيسيون عن أوضاع
حكومي�ة وظ�روف غامض�ة ومريب�ة،
مثلما أعربت بعض األوس�اط األمريكية
والدولية عن اس�تغرابها ودهش�تها إزاء
ترسيب أرسار ومعلومات وخفايا تتعلق
بإدارة الرئيس دونالد ترامب .
جدي�ر بالذك�ر ،أن ج�ون بولت�ون ه�و
أح�د طباخ�ي ” السياس�ة األمريكي�ة”
 ،ومق�رب م�ن الرئي�س ترام�ب ،ولذلك
ف�إن ن�رش األرسار واملعلوم�ات عىل املأل
أزعجته وأث�ارت غضبه فأطل�ق طائفة
من االتهامات والعب�ارات النابية بحقه،
بل إن�ه طلب منع نرشه بزعم مساس�ه
باألم�ن القوم�ي وإفش�اء األرسار ،لكن
القضاء األمريكي رفض هذا الطلب .
لعلّها ليست املرّة األوىل أن يعمد أحد كبار
املوظفني السابقني يف البيت األبيض عىل
ن�رش مذكراته ع�ن الفرة الت�ي قضاها
بالقرب من الرئيس ومن صناعة القرار،
ولكن ذل�ك عادة ما يح�دث بعد انقضاء
والي�ة الرئيس وبدء رئاس�ة جديدة ،غر
أن م�ا ح�دث هو أن بولت�ون حاول نرش
“الغس�يل الوس�خ” كما يقال والرئيس
ترام�ب ذاته م�ا يزال مربعا ً عىل دس�ت
الحك�م يف البي�ت األبيض ،وتلك س�ابقة
خطرة ،السيّما بنرش أرسار ما تزال طي
الكتمان أو ترسيب معلومات يفرض أن
تبق�ى يف األدراج أو فض�ح قضايا لم يتم
حس�م املوقف بش�أنها  ،واألمر ال يتعلق
ببعض األمور الش�خصية ،بل إنها تصب
يف صميم مهمات الرئيس ومس�ؤولياته
وخططه وبرامج�ه وعاقاته وصفقاته
واتفاقات�ه ،ومن هن�ا تأت�ي أهمية هذا
الكتاب وخطورته.
وبولت�ون مث�ل غ�ره م�ن مستش�اري
األمن القومي جاء من “مجمّع العقول”
أو “تروس�ت” األدمغ�ة مث�ل كيس�نجر
وبريجنس�كي وأولرباي�ت وس�تيفن
ه�اديل وكوندالي�زا رايس ،وه�ؤالء عادة
م�ن املتفوق�ني الذي�ن تأخذه�م اإلدارة
األمريكي�ة لاس�تفادة م�ن إمكاناتهم ،
وقد ّ
عني س�فرا ً لب�اده يف األمم املتحدة
يف العام  2005بع�د أن برز كأحد صقور
الحزب الجمهوري ومن املحافظني الجدد
 ، New Conservativeوت�رأس يف الفرة
من  2018 – 2013معهد جيستون وهو

معهد معادي لإلسام ،وقد التحق بإدارة
الرئيس ترامب كمستشار لألمن القومي
خلفا ً ل� هربرت ماكماس�ر وكان إعان
ترش�يحه له�ذا املنص�ب يعن�ي أن إدارة
ترام�ب تتج�ه إىل التش�دد يف سياس�تها
الخارجية مل�ا هو معروف من التوجهات
املتصلبة لبولت�ون وقناعت�ه باللجوء إىل
الق�وة يف العاقات الدولي�ة كحل لفرض
هيمنة واشنطن.
لق�د وقف بولت�ون إىل جانب ترامب حني
ّ
ش�ن الديمقراطيون ض ّده حملة شعواء
لعزله ،ولك�ن األخر كاف�أه بالعزل بعد
ذل�ك ،كجزء م�ن مزاج�ه املتقل�ب ،وقد
يك�ون اإلرساع يف إص�دار مذكراته رغبة
يف قط�ع الطري�ق ع�ىل الرئي�س ترامب
من الحصول ع�ىل والية ثانية  ،الس�يّ ما
بن�رش ما لدي�ه من معلوم�ات وأرسار ال
تصب يف صالحه ،ب�ل تنتقص من إدارته
غر املنظمة والت�ي يتحكم فيها صهره
كوشنر وابنته إيفانكا.
وأب�رز بولت�ون الجان�ب العصاب�ي يف
ش�خصية ترامب ونرجسيته وانتهاكاته
ملعي�ار الوطني�ة األمريكي�ة ،لي�س فيما
يتعل�ق بالعاق�ة م�ع الرئي�س ال�رويس
فاديم�ر بوتني وما أش�يع عن دعمه يف
االنتخابات ،ب�ل تدخله لدى الصني لفتح
تحقي�ق م�ع ابن ج�ون بايدن منافس�ه
الديمقراط�ي يف االنتخاب�ات القادم�ة،
إضافة إىل تخبطاته عىل املستوى الدويل،
فه�و غ�ر معن�ي بالقي�م الديمقراطية
الليربالي�ة أو الجوان�ب اإلنس�انية
والحقوقية والقانونية الدوليةّ ،
وإال كيف
تنس�حب واش�نطن م�ن اتفاقي�ة املناخ
وم�ن منظمة الصح�ة العاملي�ة  ،ويرصّ
ترامب عىل رفع ميزاني�ة حلف الناتو إىل
 ،%2إضاف�ة إىل وقف مس�اعداته لوكالة
غ�وث الاجئ�ني وإعان�ه ع�ن الرغبة يف
التخيل عن عضوية لجنة حقوق اإلنسان
الدولي�ة  ،ويتعام�ل م�ع العال�م العربي
والقضية الفلسطينية من موقع تجاري،
ب�ل ويخض�ع كل يشء للتج�ارة والقوة
االقتصادية.
وبالعكس من ذلك  ،يرى بولتون أن القوة
العس�كرية ه�ي األس�اس ال�ذي ينبغي
التعامل به مع عدد من القضايا وامللفات
مثل امللف النووي اإليراني وامللف النووي
الكوري الش�مايل ،مثلم�ا كان مع تدمر
املفاعل النووي الس�وري ال�ذي قصفته
إرسائيل الع�ام  2007ويتهم كوريا ببيع
أسلحة نووية لسوريا وبتمويل من إيران.
وقد وقف ضد مجموعة خان الباكستانية
التي تعاونت مع إيران وكوريا الشمالية
يف مجال األس�لحة النووي�ة ،وخصوصا ً
تخصي�ب اليورانيوم الت�ي رسقها خان
من أوروبا  ،حسب ادعاء بولتون.
ع�رف جون بولت�ون كل م�ا كان يجري
يف غرف�ة الرئي�س ،لذل�ك أراد أن يفت�ح
أبوابه�ا ونوافذه�ا ويظه�ر خباياه�ا
وخفاياه�ا للجميع بحي�ث يبان الرئيس
عاري�ا ً ومج�ردا ً من كل ما يس�ره،لذلك
س�ارع لقطع الطريق عىل واليته الثانية
بالتوقي�ع ع�ىل عقد نرش كت�اب الغرفة
التي شهدت األحداث مقابل مبلغ مليوني
ّ
ولعل ذل�ك جزء من القوة الناعمة
دوالر،
الت�ي اس�تخدمها بولتون بوج�ه ترامب
الذي يقود حروب�ا ً ناعمة ضد العديد من
الدول والشعوب.
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فساد الدميقراطية وصالح غريها
علي الصراف
كاتب عراقي

ال تكف وسائل اإلعام الغربية عن
مهاجمة الرئيس الرويس فاديمر
بوتني ألنه يسعى ،بتعديل الدستور
واالس�تفتاء علي�ه ،إىل البق�اء يف
السلطة حتى العام .2036
ولك�ن ،هل يخط�ئ بوت�ني؟ وهل
يتوجب عىل روس�يا أن تس�ر عىل
خطوات الديمقراطية الغربية لكي
تكسب الرضا؟ ومن هم أولئك الذين
يجب كس�ب رضاه�م أصا؟ وهل
يج�ب عىل كل دول العالم أن تمتثل
لتقالي�د الديمقراطي�ات الغربية؟
وه�ل ه�ذه الديمقراطي�ات ،هي
نفسها ،جديرة باالحرام بالفعل؟
األمثل�ة كث�رة ع�ىل فس�اد
الديمقراطية الغربية .وكلما أمعن
املرء يف تفاصيلها كلما زاد دهش�ة
من أن فس�ادها يكاد يتغلغل يف كل
مفص�ل من مفاصله�ا ،ابتداء من
الرشيحات إىل االنتخابات إىل إدارة
السلطة نفسها.
رأس امل�ال هن�اك ه�و ال�ذي يقرر
كل يشء ،ال إرادة الناخب�ني .ه�ذه
هي الحقيق�ة األوىل .وهي حقيقة
تس�خر م�ن الناخبني كما تس�خر
من مفه�وم الديمقراطية نفس�ه.
التربع�ات واإلعان�ات والتوجي�ه
اإلعام�ي ورشاء الذم�م ،ولوبيات
النف�وذ ،ه�ي باألح�رى العن�ارص
التي تق�رر من يجب أن يفوز ومن
يجب أن يخرس ،ب�ل وحتى ما هي
السياس�ات التي يتعني عىل الفائز
أن يتبعها.
هن�اك منظوم�ة قي�م وأع�راف
وقوان�ني تح�د م�ن األث�ر الكارثي
لهذا النم�ط من األنظم�ة ،إال أنها
منظوم�ة تش�به جائ�زة ترضي�ة
إلقناع الناخبني بالصمت عىل فساد
نظامهم .فبما أنه�م ال يترضرون
كث�را كأف�راد ،وبم�ا أن حقوقهم
الفردي�ة مصان�ة إىل ح�د مع�ني،
فإنه�م يج�ب أن يرض�وا بحقيقة
أنه�م ال يملك�ون أي تأثر حقيقي
عىل وجهة السياسات العامة.
الحقيق�ة األخ�رى ،ه�ي أن ه�ذه

األنظم�ة الت�ي ب�دأت بف�وارق
أيديولوجية كانت تضفي مذاقا ما،
وتميز بني خيارات وأخرى ،انتهت
إىل براغماتي�ات متش�ابهة إىل حد
بعيد ،بحي�ث لم يعد هن�اك الكثر
من الفرق بني ه�ذا الحزب أو ذاك.
فحقائق السلطة يشء ال عاقة له
باأليديولوجيات وال بالناخبني.
سلس�لة م�ن الثواب�ت االجتماعية
واالقتصادي�ة والقانوني�ة تجع�ل
األنظم�ة الديمقراطي�ة تش�به
بعضه�ا .ولك�ن ه�ذه السلس�لة
نفس�ها ،ال تحد من الفس�اد ،كما
ال تحد م�ن الف�وارق االجتماعية،
وال التميي�ز الطبق�ي أو العرقي أو
العنرصي أو الديني .وهو يف الواقع
جزء من طبيعتها الراسخة.
م�ن دون خج�ل ،هن�اك أح�زاب
ديمقراطية “مس�يحية” تحكم أو
تملك نف�وذا يف عدة بلدان أوروبية،
يف�رض أنها علماني�ة ،ويفرض
أنها تحرم حقوق األقليات الدينية
األخرى .ولكنها تهني املعنى نفسه،
وتس�خر م�ن مب�دأ التس�اوي بني
املواطنني ،وتضع رموزا واعتبارات
دينية عىل الواجهة.
واليشء نفس�ه يطغى عىل س�لوك
بعض القادة .فساعة واجه الرئيس
دونالد ترامب أزمة تظاهرات كانت
تحيط بالبي�ت األبي�ض احتجاجا
ع�ىل ممارس�ات رشط�ة نظام�ه
(الديمقراطي) العنرصية ،ودفعته
إىل االختب�اء يف قب�و ،فإىل أين ذهب
ف�ور خروج�ه م�ن القب�و؟ ذهب
إىل كنس�ية ورف�ع اإلنجي�ل .ولكن
ليس ليلتقط لنفس�ه صورا ،وإنما
للدالل�ة عىل أن�ه مس�يحي وليس
ديمقراطي�ا ،حت�ى عندم�ا كان
نظام�ه يواج�ه تحدي�ا ذا طبيع�ة
إنسانية ال عاقة له بالدين.
الكث�ر م�ن ق�ادة الديمقراطيات
الغربي�ة ،مرتزق�ة أيض�ا ،يمك�ن
رشاؤهم باملال بسهولة .مؤسسات
ال�رشكات الك�ربى واملصال�ح
الرأس�مالية ه�ي التي تش�ريهم،
كم�ا يمكن لدول أخ�رى أن تفعل،
خال الخدمة وبعد انقضائها.
تون�ي بلر ،عىل س�بيل املث�ال ،لم
يقبض قرش�ا واحدا كرش�وة عىل
سياس�اته الت�ي س�محت بغ�زو
الع�راق بن�اء ع�ىل أكاذي�ب أثن�اء
خدمته كرئيس وزراء يف بريطانيا.
إال أن�ه رسع�ان ما جم�ع عرشات
املاي�ني مم�ن اس�تخدموه ،بع�د
خروجه من املنصب.

القان�ون يمن�ع تلق�ي رش�اوى.
ولكنهم يتلقونها يف نهاية املطاف،
بوس�يلة بع�د أخرى ،حين�ا أو بعد
حني.
واألمثل�ة كث�رة إىل درج�ة تدف�ع
املتمعن فيها إىل أن يس�تغيث طلبا
لسطل يضع فيه غثيانه.
وه�م كذاب�ون أيض�ا .يرفع�ون
ش�عارات ويقدمون وع�ودا إلغراء
الناخب�ني ،ثم يفعلون غرها .وهم
ال يخدم�ون بلدانه�م بال�رضورة.
تون�ي بل�ر ذاك ،يقي�م يف إرسائيل
أكث�ر مم�ا يقي�م يف بريطانيا ،ألن
والءه الحقيق�ي ه�و مل�ن يعطيه،
ولي�س للربيطانيني الذي�ن ُخدعوا
به ،وال حتى لحزبه.
فهل يخطئ بوتني لو أنه أراد البقاء
يف السلطة إىل ما يشاء؟
ش�يئان يق�رران ص�اح نظام�ه
وصاح خياراته :مكافحة الفساد،
وحسن النصيحة.
ال يوجد دليل حقيقي واحد يمكنه
أن يثب�ت أن بوت�ني رج�ل فاس�د.
هن�اك مزاعم غربية كثرة ،تش�به
إىل ح�د بعيد املزاعم الت�ي قالت إن
الرئي�س العراق�ي الراح�ل ص�دام
حس�ني يملك املليارات يف حسابات
خارجي�ة ،هو ال�ذي ربم�ا كان ال
يمل�ك حس�ابا مرصفي�ا خاصا به
داخل بلده نفس�ه .كان يشعر أنه
يملك العراق ،كما يملك كل شعبه.
ويمكن�ه أن يدخ�ل أي منزل ،ومن
ف�وره إىل املطب�خ ،لي�أكل أو حتى
لين�ام“ .دكتات�ور” كما قي�ل لنا،
ولكنه كان يف غنى عن مال قارون.

ول�م يك�ن أي م�ن وزرائ�ه يجرؤ
ع�ىل أن يمل�ك حس�ابا يف الخارج،
وال دوالرا واح�دا ،وكان أح�د أوجه
االنتقام م�ن دكتاتوريته أن أصبح
الفس�اد ه�و النظ�ام يف الع�راق
الديمقراطي.
ولق�د جع�ل بوت�ني م�ن مكافحة
الفساد يف السلطة جزءا أصيا من
بقائه عىل رأسها.
وه�و ال يحك�م إال م�ن خ�ال
حزم�ة مخلصة من املستش�ارين
املتخصص�ني .مجموع�ات ،ال
مجموعة واحدة ،تقدم له القراءات
والتحلي�ات والخي�ارات والبدائ�ل
وترسم له أفق التوقعات ،وليس من
املس�تبعد عىل اإلطاق أن تقول له
(ال) عىل خيار أو آخر .تلك الحزمة،
تكاد ال تسمع لها صوتا .ذلك ألنها
ليس�ت للبيع ،وال لاس�تعراضات
التلفزيونية .واستشاراتها خاصة
بصاح�ب الق�رار .يأخ�ذ منه�ا ما
يش�اء ،ويهمل أو يرجئ ما يشاء.
م�ا يه�م يف نهاية املط�اف ،هو أنه
يفعل ذلك ملصالح روسيا.
قائ�د واح�د ،مث�ل دين�غ هس�ياو
بين�غ ،كان هو الذي أع�اد صناعة
الصني لتتحول من بلد فقر ،غارق
يف التخل�ف ،وبالكاد يت�م تصنيفه
كدولة م�ن دول العال�م الثالث ،إىل
ثاني أكرب قوة اقتصادية يف العالم،
وإىل بل�د ق�وي ومزده�ر ويش�كل
تحدي�ا اس�راتيجيا هائ�ا لنف�وذ
الواليات املتحدة.
ولنئ كان ُيعاب عىل الصينيني أنهم
أقل قابلي�ة عىل اإلب�داع واالبتكار،
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األم�ر الذي كان يح�د من املخاوف
الغربي�ة حياله�م س�ابقا ،إال أن
الص�ني الي�وم تب�دع وتبتك�ر عىل
س�وية الكثر من الدول املتقدمة.
وابت�داء من العام  ،2015س�جلت
الصني ،بحس�ب التقرير الس�نوي
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
أكث�ر م�ن ملي�ون طلب لتس�جيل
ب�راءة اخ�راع ،وذلك م�ن بني 2.9
ملي�ون طل�ب يف العالم كل�ه .فإذا
كان ذل�ك ال يكف�ي ،فقد س�جلت
الص�ني ،بمفرده�ا ،يف العام 2019
نصف طلب�ات ب�راءات االخراع يف
العالم.
“الدكتاتوري�ة” القائم�ة يف الصني
والتي يهاجمها الغرب الديمقراطي
كل يوم ،ويتذرع لها بالذرائع ،هي
التي تجعل الصني قوة اس�تثنائية
اليوم.
ال الرئي�س الصيني معروض للبيع
يف س�وق نخاس�ة الديمقراطي�ة،
وال أي مس�ؤول آخ�ر يف نظام�ه
“الدكتاتوري”.
للديمقراطية تاريخ خاص بالغرب،
وه�ي مش�كلته ،وال أع�رف مل�اذا
يتعني أن تكون مش�كلتنا نحن .ما
نعرفه هو أننا ندفع ثمن خياراتها
العدواني�ة ،وميوله�ا الطبيعية إىل
ارت�كاب جرائ�م الغ�زو والهيمن�ة
واالبتزاز والتهديد.
ل�و كن�ت روس�يا ،لص�وت لبق�اء
الرئي�س بوتني حت�ى العام ،2500
طاملا لم يفس�د ،وطاملا ظل يصغي
للنصيحة.

انتخابات عراقية حرة ونزيهة من وجهة نظر...PPLEحقيقة أم خيال؟
د .حسني االسدي
كاتب عراقي
ش�هدت بداية الع�ام ال�درايس -2014
 2015يف جامع�ة أمس�ردام UvAأول
مجموع�ة م�ن الط�اب تب�دأ برنامج
البكالوري�وس يف اختص�اص جديد لم
يعرف من قب�ل حيث يجمع بني العلوم
السياسية وعلم النفس والقانون وعلم
االقتص�اد Politics, Psychology, Law
 and Economicsويع�رف اختص�ارا ً
 ، PPLEوهو فريد من نوعه ،وكمحاولة
تطبيقية س�نعالج االنتخابات العراقية
القادمة بغض النظر عن كونها مبكرة
أو دوري�ة بحس�ب العل�وم األربع�ة
مجتمعة ومتفرقة وفقا ً للنمط الجديد
م�ن املعرف�ة ،ونق�دم تص�ورا ً علمي�ا ً
وعملي�ا ً يمكن ان يض�ع االنتخابات يف
نصابها ويساهم يف بناء مرحلة قادمة
عىل أسس معرفية سليمة.
االقتصاد :Economicsلنبدأ باالقتصاد
فالعراق يمر بأزمة مالية حادة وصلت
اىل تع�ذر رصف روات�ب املتقاعدي�ن
واملوظف�ني وطلب�ت الحكوم�ة تجويز
االق�راض الداخيل والخارج�ي ووافق
الربملان بعد بعض التعديات ،باإلضافة
اىل ان الحكومة لم ترس�ل موازنة لعام
 2020اىل ه�ذا التاري�خ فه�ل يف ه�ذه
األجواء يمكن للحكومة ان تنفق امواالَ
تق�در ب��  250ملي�ون دوالر إلج�راء

االنتخابات س�واء أكان�ت مبكرة خال
عام واحد أم كان�ت يف موعدها الدوري
بعد س�نتني تقريباً؟ ،ان النس�بة األكرب
من هذه النفقات يذهب اىل العاملني يف
مراكز التسجيل ومراكز االقراع ،فعدد
موظف�ي مراكز التس�جيل الت�ي يبلغ
عدده�ا  550مرك�ز تس�جيل يف عموم
العراق وع�دد املوظفني يف كل مركز 12
موظف ويساوي  6,600موظف يف حني
عدد مدراء املراك�ز الفرعية  550مديرا ً
وعدد معاون�ي مدراء املراك�ز الفرعية
 550معاون�ا ً وكان الرات�ب الش�هري
للمدي�ر  600,000دين�ار ،والرات�ب
الش�هري للمع�اون  550,000دين�ار،
الرات�ب الش�هري للموظ�ف 450,000
دينار ،فاملرتبات الشهرية للمدراء 550
×  330,000,000 = 600,000دين�ار،
واملرتب�ات الش�هرية للمعاونني × 550
 302,500,000 = 550,000دين�ار،
واملرتبات الش�هرية للموظفني ×5500
 2,475,000,000= 450,000دين�ار،
فمجموع مرتب�ات املوظف�ني للمراكز
الفرعي�ة ش�هريا ً 3,107,000,000
دينار هذه النفقات لش�هر واحد فقط
مع ان عملية التس�جيل تس�تغرق عدة
أش�هر ،ام�ا موظف�ي مراك�ز االقراع
ف�ان عددهم إذا كان يتكون من خمس
محطات يتكون من  35موظف اقراع،
وعدد مراكز االق�راع يف العراق 8,000
مركز ،وعدد محطات االقراع 48,000
محطة ،وعدد املوظفني يف املراكز خارج
املحط�ات 80,000 = 10 × 8,000
موظف ،عدد منس�قي املراك�ز 8,000
منس�ق ،عدد م�دراء املحطات 48,000
مدي�ر ،ع�دد املوظف�ني يف املحط�ات
 192,000 = 4 × 48,000موظ�ف،
ع�دد املوظف�ني يف املراك�ز واملحط�ات
264,000 = 72,000 + 192,000
موظف ،راتب منس�ق املركز 400,000

دين�ار ،رات�ب مدير املحط�ة 350,000
دين�ار ،رات�ب موظف محط�ة االقراع
 300,000دين�ار ،مجم�وع مرتب�ات
منس�قي املراك�ز 400,000 × 8,000
=  3,200,000,000دين�ار ،مجم�وع
مرتب�ات م�دراء املحط�ات × 48,000
 16,800,000,000 = 350,000دينار،
مجم�وع مرتبات املوظف�ني 264,000
× 79,200,000,000 = 300,000
دين�ار ،املجم�وع ال�كيل للمرتب�ات
 99,200,000,000دين�ار وه�ذه
املبالغ الطائل�ة ترصف يف يوم االقراع،
وللتخل�ص م�ن األعب�اء املالي�ة الت�ي
تتحمله�ا الدول�ة بس�بب االنتخاب�ات
يمكن االستفادة من الطاقات البرشية
الكب�رة املتوف�رة يف وزارت�ي الربي�ة
والتعليم العايل وبقية الوزارات األخرى
م�ن املوظف�ني الحكومي�ني وه�م من
اكث�ر طبق�ات املجتم�ع وعي�ا ً وادراكا ً
للمس�ؤولية كما وانه يمنع من اخراق
االنتخاب�ات من العن�ارص غر املرغوب
به�ا ملعروفي�ة املوظف�ني الحكومي�ني
ه�ذا باإلضافة اىل انه يح�د من ظاهرة
املحاصصة واملحس�وبية التي تستفيد
منها بع�ض الجهات السياس�ية ،وهو
ام�ر تق�وم به العدي�د م�ن دول العالم
فيمكنن�ا ان نوف�ر  225ملي�ون أي ان
تكلف�ة االنتخاب�ات تك�ون  25مليون
دوالر فقط وهو رقم صغر جدا ً قياسا ً
باملوازنات العراقية ،ومن هنا نستطيع
تجاوز العائق االقتصادي.
السياسة : Politicsنظم قانون األحزاب
السياس�ية  -الوقائ�ع العراقي�ة رق�م
الع�دد 4383 :تاري�خ الع�دد -10-12:
 – 2015وفقا ً للمادة  39من الدس�تور
النافذ لع�ام  2005العمل الس�يايس يف
الع�راق وتضم�ن القان�ون يف املادة 32
اوال – 1 :يج�وز ح�ل الحزب الس�يايس
بق�رار من محكمة املوض�وع بنا ًء عىل

طلب مسبب يقدم من دائرة االحزاب يف
احدى الحاالت االتية:
أ – فقدان رشط من رشوط التأس�يس
املنص�وص عليها يف املادت�ني  7و 8من
هذا القانون.
وس�نأخذ منه�ا امل�ادة  8ثالث�اً :أال
يك�ون تأس�يس الحزب وعمل�ه متخذا ً
ش�كل التنظيمات العس�كرية أو ش�به
العس�كرية ،كما ال يجوز االرتباط بأية
قوة مسلحة.
ب – قيام�ه ب�أي نش�اط يخال�ف
الدستور.
ج – قيامه بنشاط ذا طابع عسكري أو
شبه عسكري.
د -استخدام العنف يف ممارسة نشاطه
السيايس.
ه� -امتاك أو حيازة أو خزن األسلحة
الحربي�ة أو الناري�ة أو امل�واد القابل�ة
لانفجار أو املفرقعة يف مقره الرئييس
أو أح�د مق�ار فروع�ه أو أي محل أخر
خافا للقانون.
و -قيامه بأي نشاط يهدد أمن الدولة،
أو وح�دة أراضيه�ا ،أو س�يادتها ،أو
استقالها.
وجمي�ع ه�ذه املمارس�ات ال يمك�ن
ملفوضية االنتخابات اثباتها أو البت فيها
ً
اختصاصي�ا وال سياس�يا ً فمخالفة
ال
الدستور شأن قضائي والقيام بنشاط
ذا طاب�ع عس�كري أو ش�به عس�كري
واس�تخدام العنف يف ممارسة نشاطه
السيايس كلها شأن أمنى وكذلك امتاك
أو حيازة أو خزن األس�لحة الحربية أو
الناري�ة أو امل�واد القابل�ة لانفجار أو
املفرقعة يف مقره الرئييس أو أحد مقار
فروعه أو أي محل أخر خافا للقانون،
هو اآلخر شأن أمنى أما الفقرة (و) فا
يوجد أوضح من الدع�وات االنفصالية
التي نس�معها ب�ني الح�ني واآلخر ولم
نجد جه�ة تحركت ملن�ع أصحابها من

املش�اركة يف االنتخابات ،وحل احزابها،
وهذا بحد ذاته خلل كبر يتطلب تدخاً
يلزم الحكومة بالرقابة االس�تخباراتية
واألمني�ة لألح�زاب وعمله�ا ومق�دار
مخالفته�ا للقان�ون وتزوي�د الجهات
القضائي�ة بتحقيقاتها الت�ي تبت بها
كأي جريمة أخرى.
واما الفقرة ثالثا ً من ذات املادة :ايقاف
نش�اط الحزب الس�يايس ملدة  6س�تة
أش�هر بنا ًء عىل طلب مسبب من دائرة
االح�زاب يف حال�ة ثب�وت تلقي�ه امواالً
من جه�ات اجنبية خاف�ا ألحكام هذا
القانون ويحل الحزب السيايس يف حال
تكرار هذه املخالفة.
فإنن�ا نعتقد ان ه�ذه العقوبة مبهمة
وغر كافية فلو تلقى الحزب ماالً كثرا ً
ملرة واحدة ملا احتاج اىل مرة أخرى ،كما
انه ه�ل تلقي األموال م�ن الخارج يمر
دون عقوب�ة وهو تخابر م�ع األجنبي
يعاقب عليه قانون العقوبات العراقي،
هذا ان لم يكن غس�يل أموال ،كما وانه
يواج�ه ذات املش�كلة حي�ث ان�ه ليس
م�ن اختص�اص عمل املفوضي�ة وانما
األجه�زة الرقابي�ة وخاص�ة األمني�ة
واملرصفية منها.
اال ان�ه سياس�يا ً وهو محل نقاش�نا يف
ه�ذه الفق�رة س�يؤثر وجود الس�اح
واس�تخدام القوة واملال السيايس ،عىل
عمل األحزاب األخرى ونتائج انتخاباتها
وه�و ام�ر ج�د خط�ر عىل مس�توى
السياسة فضاً عن كونه يفسح املجال
يف تمري�ر اجن�دات خارجي�ة ،فكي�ف
نتصور انتخابات حرة ونزيهة والساح
واملال السيايس هو الحاكم يف املوقف.
القانون :Lawتواجه االنتخابات القادمة
مش�كلتني قانونيت�ني األوىل بعدي�ة:
وه�ي ع�دم اكتم�ال نص�اب املحكمة
االتحادي�ة ولذا يتع�ذر املصادقة عليها
وقد فصلناه�ا يف مقال س�ابق بعنوان

الديمقراطي�ة يف العراق ،وخطر الحلقة
املفرغة...رؤي�ة قانوني�ة ،والثاني�ة
قبلية وهي قانون االنتخابات ويتطلب
القانون انجاز مهمتني أساسيتني كيما
يك�ون ناتجا ً ولي�س اج�رارا ً للمراحل
الس�ابقة األوىل :الدوائ�ر االنتخابي�ة
املتع�ددة Multiple constituencies
كم�ا ه�و الح�ال يف اململك�ة املتح�دة
بنحو يك�ون لكل دائ�رة منتخب واحد
وان تع�دد املرش�حون ويؤخ�ذ بأع�ىل
اص�وات املرش�حني من يح�وز + %50
من أص�وات املش�اركني يف االنتخابات،
أما ملاذا الدوائر املتعددة بهذه الش�اكلة
فألس�باب اقتصادي�ة حي�ث ال يتطلب
من املرش�ح ان يتواص�ل دعائيا بحدود
تتج�اوز املنطق�ة الت�ي يس�كنها فلو
فرضنا انه لكي يغط�ي العراق بأكمله
أو املحافظة التي يسكنها نظام الدائرة
الواحدة فاذا افرضن�ا انه ينفق دعاية
انتخابية ليغطي دائرته الصغرة معنى
ذلك انه يتطلب ليغطي العراق بأرسه ب�
 329ضعفا ً ف�اذا كانت الدائرة الواحدة
املنف�ردة تتطل�ب  500 - 50ألف دوالر
دعاية انتخابية فللعراق 16,450,000
  164,500,000دوالر واذا علمنا ان كلقائمة فيها ضعف العدد فعدد املرشحني
يف انتخابات  2018هو  7,367مرش�حا ً
فيكون املجم�وع 121,187,150,000
–  1,211,871,500,000دوالر وه�ي
ارق�ام كب�رة ج�دا ً وه�در باألم�وال ال
رضورة له بالطبع الدائرة عىل مستوى
املحافظ�ة اق�ل ولكنها تبق�ى مرتفعة
نسبيا ً.
والس�بب اآلخ�ر تنظيمي حي�ث تكون
العاقة مبارشة بني الناخبني واملرش�ح
فلديه�م املعرفة الكاملة ب�ه وبتأريخه
وم�ا يمك�ن ان يقدم�ه له�م وان كان
يمث�ل  100ألف من العراقيني بحس�ب
الدستور اال انه يبقى هؤالء مسؤولون

عن ترش�يحه نيابة عن االخرين واالمر
االخ�ر يف حال�ة فش�له يف أداء مهام�ه
ليس�ت ل�ه فرص�ة للف�وز م�ن خال
تجمع�ات برشي�ة أخ�رى لفقدانه ثقة
جمهوره.
واملهم�ة الثاني�ة :يف رشوط املرش�ح
ً
حاص�ا يف أق�ل تقدير عىل
ب�أن يكون
شهادة جامعية أولية يف االختصاصات
الترشيعي�ة أو الرقابي�ة أو م�ا يك�ون
مؤث�را ً فيهم�ا فيك�ون االعتم�اد ع�ىل
ثاثة اختصاصات أساسية هي اإلدارة
والقان�ون والعل�وم السياس�ية وام�ا
مل�اذا هذه االختصاص�ات فان مجلس
النواب وظيفت�ه ترشيعية رقابية وفقا ً
للم�ادة  61من الدس�تور ومن الواضح
ان غ�ر ه�ذه االختصاص�ات ليس لها
عاق�ة بالترشي�ع والرقاب�ة ،ويبق�ى
االس�تفادة من املستشارين يف القضايا
التخصصية حني الحاجة.
علم النفس :Psychologyسيكولوجية
االنس�ان تدفع�ه نح�و الحص�ول عىل
حقوق�ه فرف�ض كل اش�كال التاعب
التي تؤدي اىل ضياع مكتسباته ،وحيث
ان الناخب وجد عدم جدوى االنتخابات
ألس�باب متعددة من أهمها انها لم تعد
عليه بفائدة فما زال يعيش الفقر وسوء
الخدمات وتفيش البطالة وتغول الفساد
وانفات الساح ،كل هذا بكفة والتزوير
يف االنتخابات بكفة أخرى حيث الحظنا
عزوف�ا ش�ديدا ً يف االنتخاب�ات األخرة
بحسب بعض املراقبني انها لم تصل اىل
 %20وعىل األرقام الرسمية غر املوثوق
به�ا  %39ولطمأن�ت الناخ�ب ينبغ�ي
معالج�ة اإلش�كاالت الس�ابقة والعمل
عىل زي�ادة الش�فافية الت�ي تؤكد عىل
حرية ونزاهة االنتخابات ،وبعكس ذلك
فإننا سنش�هد عزوفا ً اكرب قد يؤدي اىل
فشل االنتخابات عملياً ،وخروج الناس
اىل الشوارع للحصول عىل حقوقها.
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كل يوم معلومة

حنو مستقبل افضل ..هلم

أماكن غري متوقعة للعدوى
يف منزلك

ماهي أسباب الوقوع يف الزواج اخلاطئ؟
أن الغالبي�ة العظم�ى من الن�اس يريدون
الزواج واالستقرار؛ ومن أجل اتخاذ القرار
الصحي�ح لل�زواج ،يجب أن تك�ون جميع
األمور واضحة ،واملعرف�ة بالرشيك كافية
كي ي�دوم الزواج؛ فالزواج من أجل الزواج
فق�ط ،أو من أج�ل الس�معة االجتماعية،
وغريها من األسباب غري املنطقية ،يتسبب
يف حدوث حالة ربما يندم عليها الشخص،
ً
ً
ورج�ال ،مدى الحياة .أو ربما تنتهي
امرأة

العالقة الزوجية بحدوث مأساة ،فلماذا ال
نفكر عميقا ً جدا ً عندما نريد أن نتزوج؟
إن ع�ددا ً كبريا ً م�ن الن�اس يتحدثون عن
الرغبة يف ال�زواج ،ولكنهم ينتظرون حتى
الوقوع يف الحب؛ من أجل تحقيق ذلك ،ربما
يكون هذا الوقوع رسيعا ً جداً؛ ألن الرتكيز
كان ع�ىل أم�ور س�طحية ،ال معن�ى له�ا
وإغفال ما هو أهم من أجل رابطة الزواج،
فما هي األمور الس�طحية التي نفكر بها،
والت�ي تجعلنا نق�ع يف زواج خاطئ ناجم
عن اختيار الشخص الخطأ؟
أوالً -الرتكي�ز ع�ىل الجاذبي�ة أكث�ر م�ن
الشخصية
هن�اك رجال ونس�اء يركزون ع�ىل ناحية
سطحية ،تتمحور حول شعور كل منهما
بجاذبي�ة لآلخ�ر ،دون التفك�ري يف أم�ور
أخرى تتعلق بالشخصية ،ويقول باحثون
اجتماعيون ،بأن الجاذبية بن رجل وامرأة
ال تعن�ي وال بأي ش�كل من األش�كال حبا ً

حقيقيا ً يدوم وقتا ً طويالً.
فالرتكي�ز عىل ه�ذه الجاذبية ،يطغى عىل
جوان�ب أخرى كثرية تتعلق بالش�خصية،
فال�زواج يضع�ف ويضمح�ل بع�د مرور
وق�ت قصري؛ ألن الجاذبية املبنية عىل حب
ممارس�ة العالقة الحميمة فقط ال تدوم،
فربما ترغ�ب امرأة رجالً وس�يما ً تنجذب
إلي�ه ،ولكنها تفق�د تلك الرغب�ة بعد عدة
ممارسات ،وكذلك األمر بالنسبة للرجل.
ثانياً :القدرة عىل التغيري
هن�اك من الرج�ال والنس�اء م�ن يقع يف
ح�ب اآلخ�ر ،بالرغ�م م�ن وج�ود نق�اط
ضعف كثرية يف الش�خصية ،تعتر يف غاية
الخط�ورة عىل الرابط�ة الزوجي�ة ،ولكن
م�ن يقررون ال�زواج من مثل ه�ذه الفئة
يعتقدون بأنهم سيستطيعون تغيري اآلخر
بعد الزواج.
صحي�ح عندم�ا نقول ب�أن أم�ورا ً كثرية
ربم�ا تتغ�ري بعد ال�زواج بش�كل تلقائي،
ولك�ن هناك جوانب م�ن الصعب تغيريها
يف اإلنس�ان إذا كانت متأصل�ة ،واالعتقاد
بأن�ه من الس�هولة تغيري إنس�ان بش�كل
عميق بعد الزواج هو اعتقاد خاطئ ،فإذا
ً
ً
رج�ال ،ولكن فيه
مث�ال تحب
كان�ت املرأة
عادات س�يئة للغاية ،كالك�ذب ،والنفاق،
وقل�ة األمانة ،وعدم القدرة عىل الوثوق به
 ،%100فإن الزواج لن يغري كثريا ً من هذه
الس�يئات .ولذل�ك بحس�ب الدراس�ة ،من

الخط�أ اإلقدام عىل ال�زواج باالعتماد عىل
االحتماالت.
ثالث�اً :ع�دم فه�م االحتياجات الرئيس�ية
للرجل أو املرأة
م�ن أجل أن يكون ال�زواج ناجحاً ،فإن
هناك رضورة ملحة ،تتلخص يف رضورة
معرف�ة الرج�ل وامل�رأة لالحتياج�ات
الرئيسية لكل منهما ،من املهم فهم أن
طاقة امل�رأة تختلف ع�ن طاقة الرجل،
ومن املهم أيضا ً فهم الفروق العاطفية
ب�ن الرجل واملرأة؛ كي ال يتم الوقوع يف
زواج خاطئ.
هناك جوان�ب كثرية يجب فهمها بش�كل

عمي�ق ،فالرج�ل مثالً يري�د أن يحرتم من
قب�ل امل�رأة ،ويجب ع�ىل الرج�ل أن يفهم
بأنه�ا بحاج�ة للش�عور بالحماي�ة ،ومن
امله�م أيض�ا ً أن يك�ون ه�و ال�ذي يتحمل
املسؤوليات ،وعىل املرأة أن تحرتم ذلك.
رابعا :اختيار ش�خص ي�يء إىل مفاهيم
وقيم اآلخر
إن ال�زواج من ش�خص ال يق�در مفاهيم
وقيم الرشيك ،تعتر مشكلة كبرية ،فهناك
ع�ىل وج�ه الخص�وص رج�ال يس�يئون
ملفاهي�م كثرية عند امل�رأة ،وهذا يمكن أن
يؤثر عىل النواحي التالية:
 -عدم شعورك باالستقرار العاطفي.

 جعل�ك تراقب�ن كلمات�ك بدق�ة ،قبلالحديث معه.
 جعل�ك تمش�ن ع�ىل بي�ض ،دون أنتكرسيه.
 ال تش�عرين باالرتي�اح م�ع نفس�ك؛خوفا ً من انتقاداته.
 مطالب�ه كثرية ،وهدفه التس�لط عىلشخصيتك.
فك�ري بالنواح�ي التالي�ة قب�ل اتخاذ
قرارك يف الزواج:
 هل أس�تطيع أن أحرتم من سأتزوجمنه؟
 هل أس�تطيع أن أثق بالشخص الذيسأتزوج منه؟
 هل أشعر بالحماية الكافية معه؟ هل أستطيع أن أبني معه لغة تواصلجيدة؟
 هل أس�تطيع أن أفتح مع�ه حواراتحول أمور الزواج بحرية؟
 هل أستطيع أن أعر عن مشاعري لهبحرية؟
 ه�ل نس�تطيع أن نتش�ارك يف ح�لمشاكل الزواج العادية؟
وأضاف�ت الدراس�ة أن التفك�ري بهذه
األمور مه�م للغاي�ة؛ لع�دم الوقوع يف
زواج خاط�ئ ،ف�ال تهمليه�ا عندم�ا
تتخذين قرارك باالرتباط مع شخص يف
زواج يدوم طويالً وطويالً.

دراسات حديثة

هلذا السبب عليكم تناول املزيد من البيض
كثرت الدراسات املتعلقة بالبيض يف العقود
املاضية وترك�زت معظمها عىل أن البيض
يرف�ع من مس�توى الكولس�رتول الغذائي
يف ال�دم .ولك�ن يف بدايات هذا الع�ام ،أعيد
النظر بالخطوط العريضة لهذه الدراسات
ولم يعد الكولسرتول الغذائي يعتر مصدر
خطر .ويعتر البيض أحد أهم األطعمة من
ناحية احتوائه عىل املغذيات.
إليكم بعض أهم خصائص البيض:
يحت�وي البي�ض ع�ىل كمي�ة كب�رية م�ن

الروتين�ات مم�ا يجعل�ه مفيدا ً لخس�ارة
الوزن وزي�ادة كمية العضالت يف الجس�م
والتخفيض من ضغط الدم .إىل جانب ذلك،
يحتوي البيض عىل كاف�ة أنواع األحماض
األمينية التي يحتاج إليها الجسم البرشي.
يس�اهم تناول البيض يف التقليل من خطر
إصابت�ك بأمراض القل�ب والذبحة وغريها
م�ن األم�راض ألنه�ا غنية بالكولس�رتول
املفيد الذي يحتاج إليه الجسم.
يحت�وي البيض أيض�ا ً عىل م�ادة الكولن

الت�ي يس�تعملها الجس�م يف بن�اء ج�دار
الخالي�ا ويس�اهم يف انتق�ال اإلش�ارات
العصبية .ويس�اعد البيض أيضا ً يف التقليل
من مس�توى الرتيغليس�رييد يف ال�دم مما
يقلل ب�دوره من خطر اإلصاب�ة بأمراض
القل�ب .يس�هم البي�ض أيض�ا ً يف الحفاظ
عىل صح�ة العين�ن بفض�ل احتوائه عىل
مضادات األكس�دة والفيتامن  .Aلذا فإذا
أردتم تحس�ن نوعي�ة طعامك�م فتناولوا
املزيد من البيض.

ه�ذه قائمة بأكث�ر األماكن التي تتواج�د بها البكترييا والفريوس�ات،
والت�ي تتضم�ن بع�ض األماكن الت�ي ال يعتقد أن تكون أحد مس�ببات
العدوى وانتشار األمراض.
وأش�ارت القائمة إىل إنه برغم االعتقاد الس�ائد بأن املراحيض هي أكثر
األماكن نرشا للبكترييا والجراثيم ،لكن الحقيقة هي أن مقابض األبواب
ولوح�ة مفاتيح الكمبيوتر تحمل خطورة كامنة أكر بكثري خاصة وأن
الكثريين يتجاهلون غسيل األيدي بعد استخدامها.
وأكدت عىل إن تجنب الزحام واالبتعاد عن املصابن بنزالت الرد ،ليست
الطريق�ة املثىل للحماي�ة من البكترييا والفريوس�ات التي تزيد نس�بة
تواجدها يف أماكن ال تخطر عىل البال يف بيوتنا.
وفيما ييل القائمة بأغرب أماكن تجمع الجراثيم يف بيتك:
 -1لوحة املفاتيح وفأرة الكمبيوتر:
يقول الخ�راء إن البكترييا الكامنة يف لوح�ة املفاتيح والفأرة تزيد عن
تل�ك املوجودة يف املراحيض ،الس�يما وأن معظم الن�اس يحرصون عىل
غس�ل أيديهم بعد اس�تخدام املرحاض وهو ما ال يحدث مع اس�تخدام
لوحة مفاتيح الكمبيوتر.
 -2أدوات التنظيف:
يحت�وي املطب�خ عىل الكث�ري من البؤر الغني�ة بالبكتريي�ا ومنها فرش
وأدوات تنظي�ف األواني واألح�واض ،والتي يجب غس�لها جيدا وتركها
تجف بعد كل استخدام.
 -3صنبور املياه :
فتح صنبور املياه ثم استخدام اليد بعد ذلك مبارشة يف تناول أي أطعمة،
يعمل عىل نقل كل البكترييا املوجودة عىل مقبض الصنبور لإلنسان.
 -4الثالجة:
يؤكد الخراء إن الثالجة من أكثر األماكن التي تحتوي عىل نسبة عالية
م�ن البكرتيا ،والتي قد تفوق املوج�ودة يف املرحاض ،لذا يجب االهتمام
بتنظيف كافة أركان املرد من الداخل والخارج.
 -5أدوات الرياضة املستعارة:
تعد أحذية التزلج عىل الجليد أو قفاز البولينج ،مصدر لنقل الفريوسات
والبكترييا بسهولة ،نظرا الستخدامه من قبل عدة أشخاص.
 -6لوحة تقطيع اللحم والخرضوات:
يعد استخدام اللوحة الخش�بية لتقطيع الدجاج واللحم ثم استخدامها
لتقطي�ع الفواك�ه م�ن أكثر املس�ببات وراء نق�ل العديد م�ن الجراثيم
للجسم ،لذا فإن غسل هذه األدوات باملاء البارد ال يكفي وينصح الخراء
باستخدام املاء الساخن يف غسلها وتجفيفها جيدا بعد كل استخدام.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

طبيبك يف بيتك

قشر البطاطا كنز ..ال ترميه بعد اآلن!

تعت�ر البطاط�س واحدة م�ن أكث�ر األطعمة ش�يوعا يف جمي�ع أنحاء
العالم وعىل مدار العام ،حيث يتناولها الجميع نظرا لتوافرها بس�عرها
الرخي�ص باإلضاف�ة إىل رسع�ة نموها وس�هولة زراعتها ،لكن قش�ور
البطاط�س تحتوي عىل الكثري من األرسار ،الت�ي يجهلها الجميع ،لذلك
يكون مصريها القمامة يف أغلب األحيان.
يف التايل قائمة من الفوائد الكبرية التي تحتويها قشور البطاطس ،والتي
من املمكن أن توفر كنزا من املواد املغذية واملفيدة لجسم اإلنسان.
تعزز املناعة
تعتر قش�ور البطاطس من أهم املصادر لفيتام�ن “يس” ،حيث تعمل
القش�ور كمض�اد لألكس�دة ،وباإلضاف�ة إىل ذلك ،تحتوي القش�ور عىل
فيتام�ن “ب” املركب والكالس�يوم اللذين يلعبان دورا رئيس�يا يف نظام
املناعة.
تحمي من الرسطان
ً
نش�اطا
قش�ور البطاطس غنية بامل�واد الكيميائية النباتية التي تمتلك
قويا مضادا لألكس�دة ،باإلضاف�ة إىل ذلك ،تحتوي عىل كميات كبرية من
حم�ض “الكلوروجينيك” املرتب�ط بامراض الرسط�ان ،وبالتايل يحمي
الجسم من الرسطان ويحاربه.
تخفض نسبة الكوليسرتول يف الدم
ت�م العث�ور عىل نس�بة عالية من األلي�اف إىل جانب مضادات األكس�دة
والبوليفينول والتي تحفز تأثريات خفض الكوليسرتول يف الجسم ،لذلك
ينصح بتناول البطاطس مع قش�ورها بعد التأكد من تنظيفها بش�كل
جيد.
تقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب
بما أن قش�ور البطاطس مليئة بالبوتاسيوم ،وهو معدن مهم وأسايس،
ف�إن اس�تهالكها يقلل من خط�ر اإلصاب�ة بالنوبات القلبية والس�كتة
الدماغي�ة ،ألن البوتاس�يوم يلع�ب دورا رئيس�يا يف خف�ض ضغط الدم
والحفاظ عىل صحة القلب.
توج�د مغذيات أخرى جيدة ورضورية للقلب يف قش�ور البطاطس وهي
أحماض أوميجا  3الدهنية.
تحافظ عىل استقرار السكر يف الدم
إضافة قش�ور البطاطس إىل وجباتك هو اإلجراء املناس�ب لتقليل األكل
الزائد ،برصف النظر عن احتوائه عىل نسبة عالية من األلياف ،وتحتوي

قش�ور البطاطس عىل مغذيات أساسية تمنع ارتفاع مستويات السكر
يف الدم.
تناول قش�ور البطاطس لفرتات زمنية طويلة من شأنه أن يقي من داء
الس�كري م�ن النوع الثان�ي والعوامل األخرى املرتبطة ب�ه مثل أمراض
القلب.
معالج لحروق الجلد
تعد قش�ور البطاطس أحد العالجات املنزلية الفعالة والبس�يطة لعالج
ح�روق الجل�د ،باإلضافة إىل أنها مضاد ق�وي للبكترييا ،فهي تعمل عىل
ترطي�ب البرشة ولها تأثري أفضل من الضم�ادات التقليدية ضد الحروق
الطفيفة.
تعيد الشباب بإخفاء الشعر األبيض
ال يدرك الكثري من الناس الخاصية املذهلة والس�حرية لقرش البطاطس
فه�ي تخفي الش�يب بطريقة س�حرية ،حي�ث تحتوي ع�ىل العديد من
العنارص الغذائية األساس�ية التي تس�اعد يف توفري مظهر ولون طبيعي
لش�عرك ،من خالل تش�طيف الشعر بمسحوق قش�ور البطاطس املغيل
واملرد.
تخفف البقع الداكنة
تحتوي قش�ور البطاطس ع�ىل مركبات مضادة للبكتريي�ا “الفينولية”
ومض�ادات األكس�دة ،والت�ي تلعب دورا بس�يطا بإع�ادة الجل�د للونه
الطبيعي .كل ما عليك فعله هو فرك قرش البطاطس الطازج فوق البقع
الداكنة من الجلد ،بما يف ذلك الهاالت السوداء وحروق الشمس .وبحسب
املوقع ،يجب فعل ذلك بشكل منتظم لجني خصائص تفتيح البرشة

املطبخ ..

طريقة عمل سلطة الباذجنان العراقية
املقادير:
 1باذنجان
 1طماطم
 1بصلة صغرية
 1فلفل أخرض
نعناع
كرفس
ريحان
دبس الرمان
 2ملعقة كبرية زيت زيتون
طريقة عمل سلطة الباذنجان
العراقية :
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 1قطعي الباذنجان إىل رشائحبالط�ول ،اقليه�ا ث�م قطعيها
رشائح طولية.
 2قطع�ي البص�ل حلق�اتواقلي�ه ،قطع�ي الطماط�م
والفلف�ل إىل رشائ�ح طولي�ة
وافرم�ي باق�ة الخض�ار فرما ً
ناعما ً.
 3يف وعاء ،اخلط�ي املكوناتوأضيف�ي له�ا املل�ح ،زي�ت
الزيت�ون ،دب�س الرم�ان ث�م
قدميها.

احذر ..أطعمة ومشروبات تفسد مفعول األدوية بشكل شبه كامل
الغذاء وامل�واد الغذائي�ة يمكنها
أن تتعارض مع األدوية مس�ببة
بعض النتائج الس�لبية ،تعارض
الغذاء م�ع الدواء يح�دث عندما
يع�رتض نوع غذاء معن او مادة
غذائي�ة معين�ة أث�ر ال�دواء عىل
الجس�م ،بينم�ا تع�ارض الدواء
مع الغ�ذاء يحدث عندم�ا يكون
الدواء س�ببا يف عدم امتصاص أو
استفادة الجسم من غذاء معن.
يؤث�ر وج�ود الطع�ام يف املع�دة
ع�ىل امتص�اص ال�دواء فمث�ال
يقل امتص�اص دواء (Fosamax
املس�تخدم لعالج ترق�ق العظام)
عند تناوله مع العصري او القهوة
بنس�بة  60%وال يمت�ص إذا ت�م
تناول�ه بعد س�اعتن م�ن األكل
وكذلك دواء  Lanoxinاملس�تعمل
لتنظيم رضبات القلب فيجب أن
يؤخ�ذ قبل أو بعد  3س�اعات من
تناول الطعام.
ن�رش االختص�ايص يف أم�راض
الجه�از التنف�ي الدكت�ور عيل
الزي�دي ،قائم�ة بأب�رز األطعمة
تعارض�ا م�ع تن�اول ال�دواء
وشملت:
املوز
تجنب تناول املوز عند اخذ أدوية

الضغ�ط (كابتوبري�ل ،مثبطات
ACEأو اإلنجيوتنس�ن) ألن
امل�وز يحت�وي نس�بة عالية من
البوتاس�يوم واألكث�ار م�ن هذه
األطعمة يزيد نس�بة البوتاسيوم
يف ال�دم فيس�بب اضطراب�ات
قلبية.
الليمون
تجن�ب الليم�ون إذا كن�ت تأخ�ذ
أدوي�ة الس�عال الت�ي تح�وي
الديكس�رتوميثوفان ،حي�ث أن
الليمون يفسد تلك األدوية وربما

يؤدي آثار جانبية مثل الهلوس�ة
أو النعاس.
القهوة
تجنب رشب القهوة إذا كنت تأخذ
موسعات الشعب الهوائية ملرىض
الربو قد ترتتب ع�ن هذه األدوية
آثار جانبي�ة مثل زيادة الخفقان
والعصبي�ة وه�ي أع�راض تزداد
بشدة مع تناول القهوة .
الخرض الورقية
تجن�ب الخ�رضوات الورقي�ة إذا
كنت تأخذ مض�ادات تخثر فعند

أخذ أدوي�ة مض�ادة للتخثر مثل
الوافارين قد تؤدي إىل تجلط الدم
نظرا الحتوائها عىل نس�ب عالية
من فيتامن.K
الحليب
تجن�ب الحلي�ب إذا كن�ت تأخ�ذ
املض�ادات الحيوي�ة ،ألن أدوي�ة
سيروفلوكساسن والترتاسيكلن
يجب أن تؤخذ م�ع كوب من املاء
قبل س�اعة من وجب�ة الطعام او
بع�د س�اعتن م�ن األكل ورشب
الحليب قد يفسد مفعولها.

لطلة ابهى....

للفتيات :تعريف إىل معاني الرسومات على علب املكياج
يف بع�ض األوق�ات ترتاك�م أدوات املكي�اج
يف أدراج الفت�اة ،مم�ا يس�بب انته�اء م�دة
صالحيته�ا حت�ى قب�ل اس�تخدامها ،دون
أن تعل�م أنها بالفعل أصبح�ت غري صالحة
لالستعمال ،لذا سنعرفك عىل معاني الرموز
واألش�كال املرس�ومة ع�ىل تل�ك العلب قبل
استخدامها:
• الرموز املوجودة عىل علب املكياج
بع�ض ال�رشكات الخاص�ة باملنتج�ات
التجميلي�ة ال تكتب تاريخ انتهاء الصالحية
أو تاريخ اإلنتاج أو بعض املعلومات الخاصة
باملنتج بشكل واضح،بل تكون موجودة عىل
هيئة رمز يمكنك فهمه عىل النحو التايل:
 العلب�ة املفتوح�ة :عندما تجدي�ن صورةلعلب�ة مفتوحة كتب بداخله�ا أو إىل جانبها
رق�م مع�ن مع الح�رف  Mفإن ه�ذا الرمز
يعني أنه يمكنك اس�تخدام ه�ذا املنتج بعد

فتحه ملدة عدد األش�هر املذكور رقمياً ،مثالً:
إذا وج�دت الرمز  M 6داخل العلبة املفتوحة
أو إىل جانبه�ا ف�إن ذلك يعن�ي أن بإمكانك
اس�تعمال هذا املنتج ملدة  6أشهر من تاريخ
فتحه.
 شعلة النار :إذا وجدت رسمة الشعلة عىلأحد منتج�ات التجميل الخاص�ة بك كعلبة
املناك�ري أو العط�ر وغريها ،ف�إن ذلك يعني
أن عليك االنتباه لعدم تعريض املنتج ملصدر
حرارة أو نار مبارشة؛ ألنه قابل لالشتعال.
 مثل�ث األس�هم :ه�ذا الرمز يعن�ي إعادةالتدوي�ر ،ومعن�ى ذل�ك أن الرشك�ة املنتجة
تنصح�ك بع�دم التخلص م�ن ه�ذه العلبة
بالطريقة التقليدية من خالل رميها يف سلة
املهمالت،ب�ل يمكنك إرس�ال العلبة الفارغة
لهم ليعيدوا تدويرها كخدمة مجانية.
 -سهمان متداخالن بشكل دائري :هذا رمز

آخر إلعادة التدوير السابق.
 الكت�اب والي�د :هذا الرمز يعن�ي أن هناكبع�ض املعلوم�ات والتوجيه�ات املهمة بما
يخص املنتج ،والتي عليكقراءتها قبل البدء
باستخدامه.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :تفكر أكث�ر من مرة حتى تخ�وض تجربة جديدة
عىل صعيد العمل ،ويس�اعدك صديق مقرب يف اتخاذ القرار
السليم
عاطفي�اً :عالقتك بالرشيك مس�تقرة بعد تصفي�ة الخالفات التي
حدث�ت بينكما ،لديك فرص�ة ذهبية للوصول بالعالقة إىل مس�توى
متقدم.صحي�اً :حالت�ك الصحي�ة عىل ما ي�رام وال تش�كو من آالم
العظ�ام الت�ي أصابت�ك يف اآلون�ة األخرية ،ربم�ا تحت�اج إىل تنظيم
الوجبات لئال تكتسب ً
وزنا زائ ًدا

الثور

مهني�اً :لديك الكثري من األعمال الت�ي عليك إنجازها يف
وقت قيايس ،ربما تحتاج إىل مس�اعدة زمالئك يف العمل
قبل نهاية ساعات العمل الرسمية
عاطفي�اً :تمي�ل للجل�وس بمفردك الي�وم للتأم�ل يف الطبيعة
ّ
مفض�ل ل�ك ،لك�ن ال ت�رتك الرشي�ك بمفرده وش�اركه
يف م�كان
اهتماماته
صحي�اً :أنت بصحة جيدة وتواظب عىل التمارين الرياضية الخاصة
بك ،وتتبع نظامً ا غذائ ًيا صحيا ً بامتياز

الجوزاء

مهنياً :تتمكن من نيل إعجاب مديرك يف العمل ملا تقدمه
ّ
تخص مستقبلك
من مهام ،وتتلقى أخبارًا سعيدة
عاطفي�اً :عالقت�ك بالرشي�ك تتحس�ن كث ً
ريا بع�د فرتة من
الخالفات املس�تمرة ،ولديك غري فرصة للتقرب إليه ومشاركته
اهتماماته
صحي�اً :تعاني ليالً األرق ويتطلب األمر استش�ارة الطبيب الخاص
ب�ك ،وال تهمل أداءك التماري�ن الرياضية وخصوص�ا ً عند الصباح،
وركز عىل تمارين شد الجسم

 - 1941قوات أملاني�ا النازية تصل إىل نھر دنيرب
أثناء الحرب العاملية الثانية.
 - 1943بداي�ة معركة كورس�ك بني قوات أملانيا
النازي�ة والجيش األحمر الس�وفيتي ،وتعد ھذه
املعرك�ة أكرب معرك�ة دباب�ات يف التاريخ والتي
اس�تمرت إىل غاي�ة  13يولي�و  1943وذلك أثناء
الحرب العاملية الثانية.
 - 1945اإلع�الن ع�ن تحري�ر الفلب�ني من أيدي
اليابانيني يف الحرب العاملية الثانية.
 1950بداية أول املواجھات بني القوات الكوريةالشمالية والقوات األمريكية يف الحرب الكورية.
 - 1954قن�اة بي ب�ي يس الربيطاني�ة تبث أول
نرشاتھا اإلخبارية التلفزيونية.
1962اس�تقالل الجزائر عن فرنس�ا بعد احتالل
دام  132سنة.
 - 1970تحطم طائرة كندية بالقرب من «مطار
تورونت�و ال�دويل» ،وأدى الح�ادث إىل مقتل 108
شخص.
 - 1971إص�دار قان�ون بالوالي�ات املتحدة يقر
بموجبه تخفيض حق التصويت من  21سنة إىل
 18سنة.
 1975اس�تقالل ج�زر ال�رأس األخ�ر ع�نالربتغال.
 - 1977اإلطاحة برئيس الوزراء الباكستاني ذو
الفق�ار عيل بوتو من قبل محمد ضياء الحق إثر
انقالب عسكري.

السرطان

مهنياً :تتوىل مسؤولية منصب أكرب ىف الرشكة ويشجعك
عىل ذل�ك مديرك املب�ارش ،ربم�ا تتلقى ش�كاوى عديدة
وتكون عىل قدر كبري من االهتمام والقدرة عىل حلها
عاطفي�اً :تصفو األج�واء بينك وبني الرشيك الي�وم ،ولديك غري
طريق�ة للتعب�ري عن حبك ل�ه ،وت�دور بينكما أح�ادي مهمة حول
الخطوات املقبلة يف عالقتكما
صحياً :تم�ارس التمارين الرياضي�ة بانتظام ،ولديك عدة وس�ائل
لفقدان الوزن الزائد الذي عانيته يف األشهر املنرصمة

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

ً
نجاحا باهرًا وتتلقى مكافأة تس�تحقها
مهن ًيا :تحقق
بجدارة بس�بب عملك الجاد والصادق وتفانيك يف سبيل
تطوير املجال املهني الذي تتعاطاه
عاطف ًيا :تش�عر بالوح�دة بعدما تخىل عن�ك الحبيب ،لكن ال
تقلق ،قري ًبا يدخل حبّ جديد حياتك ويقلبها رأسا ً عىل عقب
صحي�اً :تك�ون بحالة ممتازة جس�ديا ً وفكري�اً ،ومليئا ً بالنش�اط
والحيوية وبطاقة كبرية للقيام بع ّدة نشاطات يف الوقت نفسه

العذراء

مهنياً :تحقق إنجازا ً مهنيا ً كبرياً ،وتس�اعدك العالقات
والكثري من الوسائل املهمة يف املغامرة والرغبة ىف املهام
الصعبة
عاطفياً :يمنحك القدر الحصول عىل الش�خص املناس�ب الذي
يس�تطيع أن يأرس قلبك ،بينم�ا إذا كنت متزوجا فت�زداد العالقة
بينك وبني الرشيك حبا ً وترابطا ً
صحياً :تتمتع بحالة صحية جيدة ،تناول األعش�اب الطبيعية حتى
ال تصاب باألمراض نتيجة تقلبات ظروف الطقس

الميزان

مهنياً :تش�هد مش�اكل وخصوم�ات ونزاعات يف مكان
عمل�ك وتواجهك تحديات عىل الصعيد الش�خيص تتغلب
عليها يف نهاية املطاف
عاطفياً :تبدو لك الحياة سهلة وسعيدة ،وتنطلق انطالقة جيدة
عىل الصعيد العاطفي تحمل إليك آماالً كثرية وتطورات إيجابية
صحياً :إذا ش�عرت بضيق يف التنفس وبثقل عىل صدرك وبإحساس
بالتعب ،ال ترتدد لحظة يف التوجه إىل الطبيب مبارشة

العقرب
مهني�اً :حاول أن تتم� ّم واجباتك إزاء بع�ض الزبائن أو
األط�راف أو املؤسس�ات أو املوظفني بإتق�ان ،وال تؤجل
شيئا ً ّ
ألن العيون تسلط عليك وتراقب ما تفعل
عاطفي�اً :تفضل االبتعاد عن صخب الحياة العاطفية واالكتفاء
ببع�ض األصدق�اء املقربني منك لثقت�ك بهم وبم�ا يقدمونه لك من
نصائح واهتمام
صحي�اً :خص�ص أوقات�ا ً للراحة والتمت�ع بأمور مس�لية يف الحياة
وحاول أن تنىس مشاغل العمل وهمومه بعض اليشء

القوس

مهني�اً :تغيري لألفض�ل يف الحقل الذي تعم�ل فيه ،لذا ال
عذر لدي�ك لعدم خ�وض التجارب فالفرص س�انحة وال
تنقصك الجرأة وال الكفاءة
عاطفي�اً :تواجه بعض االضطراب يف العالقة بالرشيك ،ال يكون
سببه اختالف الطباع بينكما بل النعدام الثقة شبه الكامل
صحياً :أغن نظامك الغذائي بالخض�ار والفاكهة والحبوب الكاملة
والبقولي�ات فه�ي غنية باأللياف الغذائية التي ت�ؤدي دورا ً مهما ً يف
تحسني حركة األمعاء وتفادي اإلمساك والنفخة

الجدي

مهني�اً :كفاءتك تثري إعجاب الجميع وعىل رأس�هم رب
العمل ،فأنت قادر عىل تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة
عاطفي�اً :ال تف�رّط يف الحب الذي بنيته مع الرشيك بس�بب
نزوة عابرة ،فهو أكثر من يتفهم أوضاعك
صحي�اً :التعرّض ألش�عة الش�مس الربيعية مؤذ ،ويزيد من نس�بة
االرضار التي قد تصيب برشتك

الدلو

مهني�اً :تبذل جه�دا ً كبريا ً لتتفوق ع�ىل الزمالء يف بعض
املهام املوكلة إليك ،وهذا عالمة فارقة يف مصلحتك
عاطفياً :أنت إنسان عقالني أكثر مما هو عاطفي ،وتعترب
الحب لعبة تسد بها وقت فراغك ،وهذا خطأ كبري ترتكبه
صحياً :تناول البيض املس�لوق مع الخبز الكامل الحبوب للحصول
عىل أكرب قدر ممكن من الربوتني واملواد املغذية

الحوت

مهني�اً :التعاط�ي مع بع�ض األمور بجدي�ة أكرب يكون
أفضل الحلول التي يمكن أن تحقق من خاللها أهدافك
عاطفياً :إذا كان الرشيك غري مرتاح حاول أن تبحث أسباب
الخالف معه ،فهذا يمنحك مجاالً أكرب لقول الحقيقة
صحي�اً :تنج�ح يف املحافظة عىل حيويتك متبعا ً القواعد األساس�ية
لحسن استدراك املشاكل الصحية التي قد تصيبك

 - 1982اختط�اف ثالث�ة دبلوماس�يني إيرانيني
ومصور إيراني الذين كانو يف طريق بريوت أثناء
الغزو اإلرسائييل للبنان.
 - 1998اليابان ترسل بعثة استكشافية إىل كوكب
املري�خ لتصب�ح ثالث دول�ة تھتم باستكش�اف
الفضاء بعد روسيا والواليات املتحدة.
 - 2004إج�راء أول انتخاب�ات رئاس�ية يف
إندونيسيا.
 - 2009ان�دالع أعم�ال عن�ف ب�ني املس�لمني
األويغ�ور والصينيني الھان يف إقليم ش�ينجيانغ
غرب الصني.
 - 2010اإلع�الن ع�ن فوز رئيس بولن�دا املؤقت
برونيسواف كوموروفسكي بالجولة الثانية من
االنتخابات الرئاسية بعد حصوله عىل نسبة
% 53من جملة الناخبني.
 - 2014بدء رفع أسعار الوقود بمرص واستنكار
اتحاد العمال.
 2015س�يدات الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ةيتوج�ن بلقب ببطولة بطول�ة كأس العالم لكرة
القدم للس�يدات بعد تفوقھن يف املباراة النھائية
عىل نظرياتھن اليابانيات بنتيجة .5-2
اليوناني�ون يصوت�ون بالض�د ع�ىل مقرتح�ات
إلنقاذ البلد من أزمة الدين الحكومي بنس�بة 61
%يف االستفتاء.
 - 2016مس�بار جونو يدخل مدار املشرتي ليبدأ
عملية مسح ستستغرق  20شھرا ً للكوكب.

مصطلحات مهمة
العوملة

مذهب سيايس اقتصادي يهدف إىل إزالة
الحدود بني دول العالم أمام نقل البضائع
واألم�وال واملعلوم�ات بحيث ال يعرتض
ه�ذا كل�ه أية عوائ�ق(أي تك�ون للعالم
حضارة عاملية واحدة ويرى آخرون أنها
س�يطرة أو هيمنة أمريكي�ة عىل العالم
ألمركة كل يش لذلك فهم يرونها ظاهرة
اس�تعماريه ويرى البعض أيضا مفهوم
آخر لها وهو:الالحدود أو تاليش املسافة
وذلك يجع�ل العالم كقري�ة صغرية يتم

تب�ادل املنافع بينها وكل ذلك يرتكز عىل
التقدم الهائل يف تكنولوجيا املعلومات)

 -البريوقراطية

يأت�ي أص�ل كلم�ة بريوقراطي�ة م�ن
الفرنس�ية م�ن كلمه ب�ريو () Bureau
أي مكتب  ،وترم�ز للمكاتب الحكومية
الت�ي كان�ت يف الق�رن الثام�ن ع�رش ،
والتي كانت تغطى بقطعة من القماش
املخم�يل الداك�ن اللون  ،وم�ن اليونانية
م�ن كلم�ة ( ، ) Kratosأي الق�وة ،
(الس�لطة  ،والسيادة)  ،وقد استخدمت

كلمة البريوقراطي�ة للداللة عىل الرجال
الذين يجلسون خلف املكاتب الحكومية
ويمس�كون بأيديهم بالس�لطة  ،ولكن
توس�ع هذا املفهوم ليش�مل املؤسسات
غري الحكومية  ،كاملدارس واملستشفيات
واملصان�ع وال�رشكات وغريه�ا وه�و
تنظي�م نموذجي من املفروض أن يؤدي
إىل إتمام العمل عىل أفضل وجه (وغالبا
ما تطل�ق البريوقراطية ع�ىل االنضباط
وتطل�ق بع�ض األحيان ع�ىل أنها تعبري
عن املجتمع الحديث ).

اختبارات شخصية

اختبار شخصي حيدد درجة االنانية
يمك�ن اختب�ار تحلي�ل
ش�خصية س�هل وبس�يط
جدا ً ان يس�اعد عىل كش�ف
بع�ض خفاياه�ا وصفاتها
االيجابية والسلبية .ويف هذا
االختب�ار مثالً يج�ب النظر
اوالً اىل الرسم ثم تحديد رقم
الشخص الذي يمكن تقديم
املس�اعدة له قب�ل اآلخرين.
فه�ذا يدل عىل بعض الطباع
وع�ىل درج�ة االنانية وحب
الذات.
تعترب االناني�ة من الصفات
الب�ارزة لبعض االش�خاص
اال انه�ا ال تظه�ر بوض�وح
لدى اش�خاص آخرين .ومن
اج�ل كش�ف درجته�ا م�ن
املهم خوض اختب�ار تحليل
الشخصية السهل والرسيع
هذا .وه�و يقيض ب�أن يتم
اختيار احد االشخاص الذي
يحتاج اوالً اىل املساعدة.
 1املرأة العجوز
يعن�ي اعتبار هذه املرأة انها
اول من يحتاج اىل املس�اعدة
التمت�ع بش�خصية ايجابية
واملي�ل الدائ�م اىل التف�اؤل
واالبتس�ام للحي�اة .كم�ا
يدل ع�ىل الرغب�ة الدائمة يف
تقديم املساعدة لألشخاص
الذي�ن يعيش�ون ويعملون
يف املحي�ط وان ت�م هذا عىل
حس�اب املصال�ح الخاصة.
كذلك يش�ري ه�ذا الخيار اىل
التمت�ع بالقدرة ع�ىل النظر
بعيون اآلخرين وقلوبهم اىل
االحداث واملواقف املختلفة.
وهو ما يشري اىل التفهم واىل
ع�دم الرغب�ة يف مع�اداة اي

أفقي
1عاصمة املغرب  oمسؤول
2عاصمته�ا ب�ريوت  oمدينة
باسلة يف فلسطني
3الغالبي�ة العظم�ى  oع�دم
وضوح (معكوسة)
4ال�ذي يم�يش ع�ىل ارجل�ه
وبطنه  oتاجر فراء
5عاصمة اإلم�ارات  oفاكهة
حمراء لذيذة
6خروف كبري
7اصوات الهواتف  oكتكوت
8عاصمة عربية بني نيلني
9عاصمة تلقب بالش�هباء o
جزء من الفم
10ات�رك  oعاصمة املعز لدين
الله الفاطمي

رأيس
1بلد املليون شهيد  oمتشابهان
2م�ن ان�واع الش�جر  oاس�مها
القديم عمون (معكوسة).
3اص�در الهات�ف صوت�ا  oاقول
مالم اكن اريد قوله (معكوسة)
4ثلثا باب  oغري مهذب  oاشتاقا
5صوت األلم
6للس�ؤال (معكوس�ة)  oصفة
م�ن صف�ات البرش الحس�نة أو
السيئة
7ملل (مبعثرة)  oنظر
8عاصمة موريتانيا
9اس�م بنت بمعنى غ�زال  oبلدة
يف لبنان
10مدينة ليبية ش�هرية  oاألرض
املكرمة

غزل عراقي
مر الدهر ال صار اصرب وباريه
بلشت كلبي وياه وأدريبه ياذيه
*****
حرسه لك بالدالل ظلت ملاموت
مادرت حكها الناس أصوابي بسكوت
*****
متعجب بدنياك بي كلبك ازروف
شوكلبي منخل صار بيه العمه يشوف
*****
كلبي من أمس واليوم مايل أهد بيه
مدري انشد الجريان لو صوت عليه
*****
حيل أفرح أبملكاك يل مكبلك عيد
وصار الكلب بجفاك تنور اجاويد
*****
يمته األحبها اليوم تتالكه وياي
أخربها كلبي يذوب وبطرة جالي
*****
حس كلبي حس ونحاس ونصدع ونعاب
آس ولك أسمع صوت بديار االحباب
*****
أيد ارتجي عل كاع ويد بدلييل
أنهض مابياش وكفه عل حييل

من الفيسبوك

شخص آخر.
 2الرج�ل ال�ذي يصل�ح
السيارة
ق�د يت�م يف ه�ذا االختب�ار
اختي�ار الرج�ل ال�ذي يقوم
بإص�الح س�يارته املعطل�ة.
وه�ذا يدل ع�ىل الق�درة عىل
تحقي�ق التوازن بني املصالح
الخاص�ة وتل�ك العام�ة.
ويكش�ف التمت�ع بق�درات
قيادي�ة وبموهب�ة ايج�اد
الحلول للمش�اكل والنهايات
الس�عيدة للظروف الصعبة.
كم�ا ي�دل ع�ىل العقالني�ة
وعىل تغليب املصلحة العامة
ع�ىل الخاصة يف ح�ال كانت
الظرف او املواقف تس�تدعي
ذل�ك .ويش�كل ه�ذا رسا ً من
ً
خصوص�ا ان
ارسار النج�اح
هذه الشخصية تساعد غالبا ً
عىل اخ�ذ الق�رارات الصائبة
وعىل تخط�ي املعوقات بأقل
الخسائر املمكنة.
 3امل�رأة الت�ي تحم�ل
االكياس
يكش�ف اختي�ار امل�رأة التي
تحم�ل ع�ددا ً كب�ريا ً م�ن

االكي�اس البح�ث الدائم عما
يس�اعد عىل الشعور باالمان
واالستقرار والحرص املستمر
ع�ىل تحقيقهم�ا والحف�اظ
عليهم�ا وان تطل�ب ه�ذا
التخ�يل ع�ن بع�ض املصالح
العام�ة والخاص�ة .كما يدل
هذا ع�ىل التمتع بش�خصية
ودي�ة وباللط�ف والق�درة
الكبرية عىل االنتباه والرتكيز.
ويشري اختيار املرأة الحاملة
لألكي�اس ايض�ا ً اىل درج�ة
انانية كبرية واىل تقدير الذات
اىل ح�د كبري واىل الس�عي اىل
اب�راز الصف�ات الش�خصية
يف كل املواق�ف التي تس�مح
بذلك .كما يعن�ي هذا البحث
الدائ�م ع�ن تحقي�ق الفائدة
من معظ�م املنافس�ات التي
يت�م خوضه�ا ع�ىل مختلف
صعد الحي�اة وعن التفوق يف
مختلف املجاالت.
 4الهر
م�ن اب�رز االرسار الت�ي
يمك�ن ان يكش�فها اختبار
تحلي�ل الش�خصية هذا من
خالل اختي�ار اله�ر التمتع

بح�س املس�ؤولية الواضح.
ومنه�ا الح�رص الدائم عىل
االلت�زام بالقواع�د بعي�دا ً
عن الحس�ابات الشخصية
ويشري اىل توخي املوضوعية
طريق�ة للتعام�ل م�ع
االشخاص والظروف .كذلك
يش�ري هذ الخيار اىل التمتع
بق�در عال م�ن الثقافة واىل
االلت�زام بالقي�م واملب�ادئ
الحياتية السامية .ورغم ان
االش�خاص املحيطني يرون
يف ه�ذا مثالي�ة ال تناس�ب
الواقع وال تتف�ق معه ،فإن
من يختار الهر يتس�م بثقة
كب�رية بالنف�س تجعل�ه ال
يتأثر كثريا ً بمختلف وجهات
النظر .فهو ليس انانيا ً لكنه
يث�ق اىل حد كب�ري بخياراته.
وم�ن دالالت اعتب�ار اله�ر
االكث�ر حاجة اىل املس�اعدة
ايضا ً وبحس�ب م�ا يظهره
اختب�ار تحليل الش�خصية
ه�ذا امليل اىل بن�اء العالقات
م�ع الكثري من االش�خاص
بما يخدم مصلحة االطراف
كافة.

سودوكـــو
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وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رية ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقية يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم
إجراء جديد من فيسبوك وإنستغرام لمن
ال يرتدون الكمامات
بمقدار  444مليار دوالر

أعلن�ت رشك�ة «فيس�بوك»
األمريكي�ة للتواص�ل االجتماعي
ع�ن ب�دء تطبيقها إج�راء جديدا
بش�أن املس�تخدمن الذي�ن ال
يرت�دون كمامات طبي�ة للوقاية
من ف�ريوس «كورونا» املس�تجد.
وقالت «فيس�بوك» إنها ستضيف
قس�ما يف أع�ى رشي�ط األخب�ار
الخ�اص بموقعها يحم�ل تنبيها
للمس�تخدمن ب�رورة ارت�داء
الكمام�ات واألقنع�ة الطبي�ة،
وذل�ك يف حال ع�دم ارتدائهم لها.
كم�ا س�يوجه القس�م الجدي�د
املس�تخدمن إىل مركز املعلومات
الخ�اص بم�رض (كوفي�د،)r19
كما سيوفر روابط تتعلق بمراكز
الس�يطرة عى األمراض والوقاية

منها ،يف حال رغبتهم يف الحصول
عى املزيد من املعلومات.
وأضاف�ت «فيس�بوك» أن نف�س
القسم ستضيفه إىل تطبيق الصور
والفيديوهات الشهري «إنستغرام»
الذي يتبع لها.
وأكدت رشكة «فيس�بوك» أن ذلك
اإلجراء يأتي اس�تجابة للزيادة يف
عدد ح�االت اإلصاب�ة ب�(كوفيدr
 )19يف الواليات املتحدة ،إذ ش�هد
األربعاء املايض رقما قياسيا ليوم
واح�د ،بإضاف�ة  50أل�ف إصابة
جدي�دة ،وه�و األم�ر ال�ذي دفع
العدي�د م�ن الوالي�ات األمريكي�ة
إلع�ادة النظ�ر يف خط�ط إع�ادة
الفتح وفك الحظر يف شهر يونيو/
حزيران.

ابتكر مهندسون رادارا للسيارات،
يس�مح باكتش�اف األجس�ام
املوج�ودة خل�ف زاوي�ا تقاط�ع
الش�وارع ،ما س�يقلل من حوادث
امل�رور ويجعل حركة الس�ري أكثر
أمانا.
ولكن كي�ف «يرى خلف الزاوية»؟
يس�تخدم الرادار الجديد واجهات
املباني والس�يارات املركونة أو أي
جس�م آخر بمثابة مرآة عاكس�ة،
حي�ث الش�عاع املنعك�س عنه�ا
بزاوية معينة يصطدم باألجس�ام
املوج�ودة يف الش�ارع العم�ودي
(سيارات ،دراجات ،عربات ،برش)
وينعك�س عنه�ا إىل «امل�رآة» التي
تعكسه إىل الرادار.
وه�ذا الرادار ،هو تطوير وتحديث
للرادارات التقليدية املستخدمة يف
السيارات حاليا .يبعث هذا الرادار
موجات الراديو ،التي تنعكس عن
مختلف األجسام املحيطة.
وبع�د تحليل الكمبيوتر لإلش�ارة،
يح�دد وج�ود عقب�ة أم ال ..ولكن
بخ�الف ال�رادار التقلي�دي ،يميز

الرادار الجديد ليس فقط األجسام
الت�ي أمام الس�يارة ،بل وتلك التي
ال ت�رى ،املخفي�ة خل�ف زاوي�ة
التقاطع.
يق�ول فيليك�س هاي�دي ،أح�د
املبتكرين من جامعة بريس�تون،
ه�ذا الرادار «يس�مح للس�يارات»
برؤي�ة «األش�ياء الخفي�ة الت�ي
لي�س بإمكان أجهزة االستش�عار
القائم�ة ع�ى الكام�ريا وكام�ريا
الفيدي�و اكتش�افها .وعى س�بيل
املث�ال ،سيس�مح ه�ذا ال�رادار
لس�يارات من دون س�ائق برؤية
ماذا يف (الش�وارع) املتقاطعة مع
اتجاه السري».
وق�د أصب�ح ال�رادار الجدي�د،
بمس�اعدة ال�ذكاء االصطناع�ي،
يتع�رف ع�ى املش�اة والدراج�ات
وحتى اتجاه حركته�ا ورسعتها.
وبالتأكي�د س�يكون اكتش�اف
السيارات أسهل .ويؤكد املبتكرون،
ع�ى أن اختب�ار ال�رادار يجري يف
ش�وارع املدينة يف ظ�روف حركة
السيارات الحقيقية.

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
العدد 7280 :االحد  5تموز 2020

أعلنت رشك�ة غوغ�ل مؤخرا عن
تطويرها ميزة جديدة ستضيفها
إىل موق�ع «يوتي�وب» ،ستحس�ن
من تفاعل أصح�اب الفيديوهات
وصناع املحتوى مع املس�تخدمن
الذين يش�اهدون فيديوهاتهم يف
املوقع.
وأشارت غوغل إىل أن ميزة rSma
 tReplyأو «ال�رد الذك�ي» الت�ي
طورتها س�تمكن صناع املحتوى
وأصحاب القنوات الذين ينرشون
فيديوهاته�م ع�ى «يوتيوب» من
صنع عبارات جاهزة ستس�تخدم
بالرد ع�ى التعليقات التي يرتكها
مش�اهدو الفيديوه�ات ،وأن
ه�ذه امليزة س�تعتمد ع�ى الذكاء
الصناع�ي لتقدي�م االقرتاح�ات
املفيدة ،وستش�به يف آلي�ة عملها
ميزة الرد التلقائي التي تستخدم يف
بعض صفحات ومواقع التواصل
االجتماعي مثل «فيسبوك».
وج�اء يف تدوين�ة نرشته�ا غوغل
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حالق النجف يقفل صالونه ويدور على بيوت
الزبائن لحالقتهم
النجف /متابعة الزوراء:
وجد الحالق العراقي من النجف حسانن حامد
أن يف توصي�ل خدمات�ه إىل من�ازل زبائنه ّ
حال
ينق�ذه من البطالة يف ظل إغالق محله بس�بب
إجراءات العزل العام للحد من تفيش فايروس
كورون�ا .وحتى يضمن س�المته ،يحرص عى
ارتداء مالبس واقية تش�به تل�ك التي يرتديها
ع�ادة أف�راد الطواقم الطبية م�ع حرصه عى
تطهري أدواته قبل وأثناء وبعد كل قصة شعر.
بع�د أن يرت�دي مالبس واقي�ة ،يصبح الحالق
حس�انن حامد جاهزا لتحدي فاروس كورونا
وحظ�ر التج�وال ال�ذي جع�ل ش�وارع مدينة
النجف خالي�ة وصالونات الحالقة مغلقة.ولم
ّ
يتس�ن لحامد منذ ظه�ور أزم�ة كورونا فتح
صالون�ه “كن�غ أوف بارب�رز” لف�رتة طويلة،
وعندم�ا ُفرضت إجراءات العزل العام بش�كل
كام�ل يف محافظ�ة النج�ف ي�وم  26يونيو/
حزي�ران املايض للح�د من تف�يش الفايروس،
توقف عن استقبال الزبائن تماما.وقرر حامد
“توصيل” خدمة الحالقة إىل البيوت ،وذلك بعد
أن ع�رض ع�ى بع�ض زبائنه الدائم�ن فكرة
تقدي�م خدمات�ه يف بيوته�م ،فع�ى الرغم من
ع�ودة الحي�اة تدريجيا إىل صالون�ات الحالقة
يف بع�ض ال�دول وافتت�اح أبوابه�ا م�ن جديد
واس�تقبال زبائنها املتلهف�ن إىل الجلوس عى
كريس الحالقة ،يظ�ل العراقيون بانتظار هذه
اللحظة.
وأمام سياس�ة اإلغالق الش�امل بح�ث حامد
كغريه م�ن الحالقن ع�ن س�بل للتواصل مع
زبائنه ،حيث اختار البعض منهم والس�يما يف
األرياف والقرى والبلدات البعيدة عن العواصم
أن يجوبوا الضواحي بحثا عن زبائن يرغبون يف
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تصفيف شعرهم .وبهذه الفكرة أحيا
الكث�ريون مهن�ة الحالق�ن الجوالن
التي اندثرت يف بعض الدول العربية.
وق�ال حام�د “توق�ف العم�ل وال نعلم
حت�ى اآلن مت�ى يمك�ن أن ينته�ي
هذا الوب�اء ،لذلك ق�ررت اتخاذ
كاف�ة االحتياط�ات للتنق�ل
بن من�ازل الزبائن ،وقد
طرح�ت ه�ذه الفك�رة
عى عدد من أصدقائي
ورحبوا بذلك ،فبدأت

توقف العمل وال نعلم حتى اآلن متى يمكن أن ينتهي
هذا الوباء
بتجهي�ز حقيبتي .وإىل جان�ب أدوات الحالقة
حرصت عى التزود بالتجهيزات الطبية ومواد
التعقيم”.وأض�اف “أوضاعن�ا ال تس�مح بعد
بخروجنا إىل الش�وارع والبقاء خ�ارج املنازل
لوقت طويل ،لذلك نح�اول العمل أغلب أوقات
النه�ار ،فباللي�ل تغل�ق الطرق�ات ونمنع من
التجول خارجا”.
وخوف�ا من أن يُصاب بالفايروس أثناء العمل،
اتخ�ذ حام�د إج�راءات وقائية صارم�ة ،فهو
يرتدي مالبس واقية تش�به تل�ك التي يرتديها
ع�ادة أف�راد الطواق�م الطبية ويح�رص عى
تطه�ري أدوات�ه قب�ل وأثن�اء وبع�د كل قصة
شعر.وأش�اد بع�ض زبائ�ن الح�الق املتجول
بخدماته ،حي�ث أكد الزبون غي�ث عوادي أنه

تعرّض القيرص كاظم الس�اهر ألكثر من ش�ائعة خالل الفرتة
املاضية ،ما بن ش�ائعة إصابته بحادث س�ري خطري وش�ائعة
تعرّض�ه لإلصاب�ة بف�ريوس كورون�ا والعديد من الش�ائعات
األخرى التي ال أس�اس لها م�ن الصحة .وكعادته ،يلتزم كاظم
الصمت حيال ذلك ويفضل الرد بأعماله الغنائية التي يعشقها
الجمهور وينتظرها بشغف من حن إىل آخر ،ولكن هل سيق ّدم
القي�رص مفاج�أة خاص�ة لجمهوره بع�د فرتة غياب ليس�ت
قصرية؟
وذك�ر أن هناك ني�ة لتجديد التعاون بن القيرص كاظم الس�اهر
وبن رشك�ة روتان�ا للصوتيات واملرئي�ات خالل الف�رتة املقبلة.
ويبدو أن املفاوضات التي تمت بينهما أخريا ً كانت إيجابية ،حيث
يرتدد أن هناك عمالً جديدا ً س�يجمع الرشكة والقيرص بعد غيابه
عن رشكة روتانا لسنوات طويلة.ويبدو أن كاظم الساهر ينتظر
هدوء األوضاع لالستقرار عى الشكل الجديد الذي يعود به للتعاون
مع رشك�ة روتانا ،حيث هناك مح�اوالت لتقديمه
حفله الغنائي األونالين الجديد من خالل رشكة
روتانا بموس�م حفالت عي�د األضحى املقبل،
بع�د أن ق ّدم حفله األونالي�ن األول من داخل
منزل�ه عرب قناة املجم�ع الثقايف يف أبو ظبي
عى اليوتيوب ،بموس�م حف�الت عيد الفطر
امل�ايض حيث فاجأ جمهوره بتقديمه أحدث
أعماله الغنائية «تاريخ ميالدي».ويُعد القيرص
من النج�وم القالئل من حيث الظهور عرب
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي
للتواصل مع جمهورهم،
وكان آخر ظهور له عرب
صفحته الرسمية عى
اإلنستغرام من خالل
رس�الته الخاص�ة
للش�عب العراق�ي
يع ّزي�ه فيها بوفاة
أس�طورة ك�رة
الق�دم العراقية
أحمد رايض قبل
أيام.

استمتع بقص شعره بعد مرور أسبوعن دون
حالقة ،وعرب عن س�عادته ورضاه باإلجراءات
االحرتازية التي يتخذها حامد.
وأع�رب عوادي عن س�عادته بفك�رة أن يأتي
الح�الق إىل منزله بدل أن يذهب هو إليه ،قائال
“قد تبدو فكرة غري مألوفة أن تستقبل شخصا
غريب�ا بمنزلك قد يكون حام�ال للمرض ،لكن
حامد يتخذ إجراءات تشعر معها بأنك يف مأمن
من أي عدوى ممكنة”.
ولف�ت الح�الق إىل أنه “بعد أن ف�رغ من عمله
ش�عر براحة نفس�ية غام�رة بمج�رد أن ملح
ابتس�امة الرض�ا عى وج�ه زبون�ه” ،مضيفا
أنه “ش�عر بأن�ه بدأ فعلي�ا بالع�ودة تدريجيا
إىل العم�ل وأن األزمة مصريه�ا إىل زوال وأنهم
سيتجاوزون هذه الظروف السيئة قريبا”.

وفاة شيخ الخطاطين العراقيين
وأحد أعالم الموصل عن  89عاماً

بغداد /الزوراء:
رحل ش�يخ الخطاطن العراقين والباحث يف ش�ؤون
الكتاب�ة العريب�ة ،امل�ؤرخ يوس�ف ذن�ون ،الجمع�ة،
( 3تم�وز  ،)2020ع�ن عمر ناهز ال�� 89عاماً .ويعد
الخطاط يوسف ذنون من أواخر الخطاطن العراقين
الذي�ن عارصوا العهد امللك�ي يف العراق ،حيث ولد عام
 1931يف مدين�ة املوص�ل وبرع منذ صغره يف الرس�م
وإج�ادة الخ�ط العربي ،ثم عزز ذلك بالدراس�ة ليبدع
يف كتاب�ة هذا الخط بمختلف أنواعه.وش�ارك ذنون يف
العدي�د من املعارض الدولية للخط يف الواليات املتحدة
وبريطاني�ا وفرنس�ا وماليزي�ا .وبس�بب ك�رب س�نه
وعدم مقدرته عى االس�تمرار يف ممارس�ة الخط عى
النحو الذي كان عليه س�ابقا ،افتت�ح مركزا مختصا
بالدراس�ات واألبح�اث التاريخي�ة والفني�ة ،س�مّاه
باس�مه ،ومن ضمن مهام هذا املرك�ز إقامة الدروس
واملح�ارضات التعليمية عن الخط العربي ومدارس�ه
املتنوع�ة .واعتمد يوس�ف ذنون يف ممارس�ته للخط
العرب�ي عى نفس�ه ،وممّا أخذه م�ن خطوط صربي
الهاليل وهاش�م البغدادي ،وقد قال عن نفس�ه« :أحد
العوامل الرئيسة التي قادتني لتعلّم الخط هو كتابتي
الرديئة ،والس�بب يف ّ
تأخر دراس�تي للخط هو نشأتي
يف عائل�ة فقرية ،اضطرّني ظرفه�ا االقتصادي للعمل
أثناء متابعة الدراسة منذ الصغر».

اخلطر يفر من وجه
الشجعان

سعد حمسن خليل

م�ن اروع وانب�ل الصف�ات الت�ي اتص�ف به�ا الع�رب عامة
والعراقي�ن خاص�ة هي الش�جاعة فالش�جاعة ق�وة وثقة
بالنف�س  ٠٠والش�جاعة ه�ي ق�درة االنس�ان ع�ى مواجهة
املصاعب واملخاطر والظلم والقهر والتغلب عليها بايمان وصرب
وتعقل وعدم الضعف واالستسالم  ٠٠ويقول علماء االجتماع ان
الخطوة االوىل يف كل عمل ينسب اىل صفة الشجاعة وهي االخطر
واالصع�ب عندما تدافع عن افكارك امام العامة ويجب عليك ان
تكون قويا وش�جاعا الجل العيش من اجلها فالجبناء هم الذين
يهربون من الخطر  ٠٠والخطر يفر من وجه الشجعان  ٠٠هذه
املقدمة نس�وقها امام املواطن الخائف املرتجف من املوت جراء
االصابة بوباء الكورونا صحيح ان الخوف مرشوع لكن االيمان
بالل�ه بعد تطبيق س�بل الوقاي�ة الصحية هي الطريق االس�لم
لتخطي حاجز الخوف  ٠٠فالعراقي شجاع واليخاف مادام يؤمن
بالقضاء والقدر وطاملا حدثنا التاريخ عن صور من البطولة التي
تحى بها ابناء العراق ولو كان وباء الكورونا رجل حتما لتصدى
ل�ه العراقين ولتمكنوا منه مقت�ال ومن املواقف التي تؤرش قوة
واندفاع وش�جاعة العراقين ايام زمان حادثة فريدة من نوعها
وهي ايمان املنترص بقوته يف فرض ارادته عى املغلوب حيث ان
التاري�خ يؤكد ان املنترص هو الذي يفرض رشوطه عى املغلوب
وليس العكس ويقال بحسب ماذكرته احداث القرون الوسطى
وتحدي�دا يف زمن املغول ان حفيدة هوالكو الس�لطانة « س�اتي
« الت�ي انت�رشت يف زمانها حكايات الطنطل والس�علوة الخافة
سكان بغداد وجعلهم يبقون يف بيوتهم بعد املغيب والعشاء حيث
م�ن يخرج بعد هذه االوقات يالقيه الطنطل ويفعل به مايش�اء
مما دعا عوائل بغداد يلتزمون بيوتهم خوفا من مالقاة الطنطل
هذا الوض�ع لم يعجب بع�ض البغا َّدة فخرج�وا ملالقاةالطنطل
املفرتض وقتله اال انهم وبعد جهد جهيد لم يجدوه فكذبوا هذه
الفري�ة حتى ان الن�اس بدأت تخرج دون خ�وف هذا املوقف لم
يرق للسلطانه « ساتي « فاشاعت رشطتها بن الناس وبايعاز
منها ان الطنطل اليأخذ ش�كل برش وانما قد يكون بهيئة قطة
او كلب اس�ود فعاد الناس اىل خوفهم فاغلقوا ابوابهم واستمر
الح�ال فرتة من الزمن فضجر احد البغا َّدة من هذا الوضع وقرر
الخ�روج لوحده ملالقاة الطنطل س�واء كان ه�ذا الطنطل قطة
او كلب اس�ود فراح يقت�ل القطط والكالب الس�وداء دون رأفة
فاطلق اهل بغداد عليه اس�م « ابو س�ودة « تكريما لش�جاعته
وكان يس�تقبل اس�تقبال االبطال يف احياء بغداد كرمز للصمود
والتحدي واس�تمر االمر هكذا اىل ان ع�اد الهدوء لبغداد ففكرت
السلطانة « ساتي « بحيلة للتخلص من « ابو سودة « فنصبت
الرشطة له كمن ليال وقتلته رش قتلة ثم اش�اعوا بن الناس ان
ابو س�ودة قتله زعيم الطناطل وكان عى شكل كلب كبري اسود
فع�ادوا اىل خوفه�م وس�كونهم يف بيوتهم  ٠٠فه�ل بيننا اليوم
ش�خص يتصف بصفات « ابو س�ودة « يخرج بشجاعة ملقاتلة
الطنط�ل « وب�اء كورونا « لي�س بما يملكه من س�الح بل بما
وق�درة عى قه�ر ه�ذا الوباء
يملك�ه من عقل راجح
الن�ري  ٠٠واعتقد جازما
بعقل�ه وفك�ره
ع�الج لقت�ل طنطل
ان افض�ل
« البق�اء يف البي�ت
« كورون�ا
اج�راءات الوقاية
و تطبي�ق
لح�ن حص�ول
ا لصحي�ة
محمودا  ٠٠ندعو
ام�ر كان
عز وجل ان يقينا
ا لب�ا ر ي
الوب�اء وان يعي�د
رش ه�ذا
لن�ا والطفالنا وان
ا لبس�مة
م�ن ه�ذا الكابوس
يخر جن�ا
املرعب .

توبا بويوكستين تتنازل ألول مرة
يبدو أن انس�حاب توب�ا بويوكس�تن من آخر
العروض الدرامية الت�ي ُعرضت عليها من قبل
املنص�ة العاملي�ة نتفليكس ،ال�ذي حمل عنوان
«فاطم�ة» ،جعله�ا تقب�ل بالظه�ور كضيف�ة
رشف للم�رة األوىل يف مش�وارها الفن�ي ضمن
أحداث عمل درامي جديد.
ذك�رت املواق�ع اإللكرتوني�ة الرتكي�ة أن توب�ا
بويوكستن وافقت عى أن تكون ضمن ضيوف
رشف املسلس�ل الرتكي الدرامي الجديد ّ
«اتصل
بوكيل أعمايل»؛ واملأخوذ عن عمل درامي فرنيس
يحمل نفس االس�م ،ومن املق�رر أن تظهر توبا

حول املوضوع «يسعدنا أن نشارك
مي�زة  SmartReplyالتي طورت
لصن�اع املحت�وى ومس�تخدمي
 ،YouTube Studioه�ذه املي�زة
س�تمكنهم م�ن التفاع�ل م�ع
املش�اهدين بش�كل أفضل ،امليزة
س�تتوفر يف البداي�ة للتعليق�ات
الت�ي تكت�ب باللغت�ن اإلنكليزية
واإلس�بانية ،وآلية التعل�م الذاتي
الت�ي طورناه�ا ستس�اعد ع�ى
تطويره�ا لتش�مل ع�دة لغات يف
املستقبل.
وتعم�ل غوغ�ل يف الف�رتة األخرية
ع�ى تطوي�ر العدي�د م�ن امليزات
الجتذاب أكرب عدد من املستخدمن
إىل «يوتي�وب» ،وم�ن أبرزه�ا
مي�زة س�تمكن املس�تخدمن من
تس�جيل مقاط�ع فيدي�و قصرية
عى غرار  ،TikTokوميزة ستذكر
املس�تخدم بموعد النوم والتوقف
عن مش�اهدة الفيديوهات لوقت
طويل.

07810090003

خالل العزل العام للحد من تفشي فيروس كورونا

مفاجأة
ابتكار رادار للسيارات يكشف األجسام كاظم
خلف الزاوية
الساهر
بعد
الشائعات

ميزة مهمة للمستخدمين تظهر في
«يوتيوب»

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

ضيف�ة رشف يف حلقة درامية واح�دة ،عى أن
تظهر بشخصيتها الحقيقية ضمن األحداث.
فالعم�ل ت�دور أحداثه ح�ول أكاديمي�ة تركية
الكتش�اف املواه�ب ودور وكالء األعم�ال
للمشاهري يف حياة النجوم وأهميتهم يف الرتويج
ألعمالهم.
وكان�ت بطلة «س�نوات الضي�اع» ثالث ضيفة
رشف تنض�م لفري�ق عمل املسلس�ل بعد خالد
أرغنتش الش�هري بالس�لطان س�ليمان وأوزان
قوفان.
جدي�ر بالذكر أن املسلس�ل س�ينطلق تصويره

خ�الل األيام املقبلة ،عى أن يكون جاهزا ً
للعرض يف املوس�م الدرام�ي الجديد عى
الشاش�ات الرتكية عرب شاشة Star Tv
يف شهر آب/أغسطس املقبل.
كذلك لتوبا بويوكستن مرشوع درامي
جديد عرب شاش�ة املنص�ة اإللكرتونية
العاملية نتفليكس خالل الفرتة املقبلة،
يحمل عن�وان «ام�رأة الناف�ذة» ،وهو
الجزء الثاني من الرواية اإلسبانية التي
ّ
وتجسد من خاللها
تحمل نفس االسم
شخصية زوجة خائنة.

آمنة الكندري ُتعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

تغريدات

هادي جلو مرعي

فريوس كورونا ليس من الصني
إكتشاف صادم يشري اىل إن أصل فريوس كورونا ياتي
من مدينة برشــلونة اإلسبانية وقد ظهر قبل أشهر
عدة من ظهــوره يف الصني .يذكر أن اخطر األوبئة
كانت ظهرت يف إسبانيا مطلع القرن العشرين.

يونس محمود

ألنك تســتحق الســعادة ال تغضب و ال حتــزن فهناك
دائ ًما خمر ًجا لكل شيء ،وخرية يف كل شيء ،مل ينتهي
الطريق فأنت تســتطيع أن تتجــاوز هذه اللحظات ،ال
تدعها تســلب منك ابتســامتكِ ،ثــق أن القادم أفضل
وسينسيك اهلل ُكل العثرات ،ثق بربك فقط وابتسم.

أثارت املمثل�ة الكويتية آمنة الكن�دري جدالً كبرياً،
بعد ظهوره�ا يف مقطع فيديو أعلن�ت فيه إتخاذها
لقرار تربعها بكل أعضائها بعد وفاتها.
وص�ف الجمهور ق�رار الكندري بالج�ريء ،ووثقت
ذل�ك ع�رب بطاقة إلثبات ذل�ك ،بل وطالب�ت الجميع
باتخاذ القرار نفسه.
وقالت آمنة يف مقطع الفيديو« :أعلن رس�ميا ً التربع
بأعضائي بعد وفاتي ،وه�ذه البطاقة توثق أنني إذا
يوم من األيام توفيت تقول لدي عضوية أنني سأتربع
بأعضائ�ي بعد وفاتي ،ممك�ن يف ناس ما تحب هذه
الشغلة والتربع بأعضائهم أنا أشجعهم».
تس�ببت آمنة يف حال�ة من الجدل ب�ن املتابعن بن
مؤي�د ومعارض مل�ا فعلته ،فالبعض اعت�رب قرارها
انق�اذا ً لحي�اة اآلخرين ،والبعض اآلخ�ر اعترب أن ما
قررت فعل�ه غري جائز ،إذ أنها بعد وفاتها تكون كل
أعضاؤها ملكا ً لله ،وال يحق ألحد الترصف يف أي من
أعضاء جسدها.

