التقاعد تنفي صرف مكافأة نهاية رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
خدمة ألعضاء احلكومة السابقة
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
نفت هيئة التقاعد الوطنية ،رصفها مكافأة
نهاية الخدمة ألعضاء الحكومة السابقة.
وأوضحت الهيئة يف بيان  :أن»مواقع التواصل
االجتماعي تداولت كتابا ً مزورا ً وغر صادر
من هيئة التقاعد الوطنية يتضمن رصف
مكافأة نهاية الخدمة ألعضاء الحكومة
السابقة».وأضاف البيان أن»ما ينرش يف
هذه املواقع الغرض منه أرباك عمل الهيئة
،وتأجيج الشارع ضد عمل املؤسسات
الحكومية».

النزاهة حتبط مترير قرض خمالف
للشروط بـ 5مليارات دينار

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحادية ،امس األحد ،إحباط محاولة لتمرير قرض بمبلغ 5
مليارات دينار؛ غر مستوف للرشوط بفرع أحد املصارف الحكوميّة يف محافظة بابل.
وأوضحت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة ،بحسب بيان للهيئة ،تفاصيل عملية
الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية ،مبينة أن ماكات مكتب تحقيق الهيئة يف
محافظة بابل تمكنت من منع هدر  5مليارات دينار من خال ضبط إضبارة القرض
ّ
الخاصة بأحد املقرتضني يف فرع أحد املصارف الحكوميّة باملحافظة.وكشفت دائرة
التحقيقات ،وفقا للبيان ،عن أن القرض منح مقابل ضمان عقار غر كاف لتغطية
مبلغ القرض.وبينت الدائرة أن تحريات املكتب قادت إىل إقدام املقرتض عىل تقديم
العقار نفسه كضمان لقرض جديد مقدم إىل فرع مرصف حكومي آخر يف املحافظة.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7302 :االثنين  10آب 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار
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على أثر انفجار مرفأ بريوت ..األمن النيابية تطالب بإخراج خمازن األسلحة خارج املدن

املنافذ احلدودية تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية عن
اتخاذه�ا االج�راءات االحرتازي�ة يف
املنافذ الحدودية تحس�با ألي طارئ،
وفيم�ا طالبت لجن�ة االم�ن والدفاع
النيابي�ة الحكوم�ة بإخ�راج مخازن
االس�لحة واالعت�دة اىل خ�ارج املدن،
ح�ذرت م�ن تداعي�ات خط�رة يف
ح�ال بقاء تل�ك املخازن ب�ني املناطق
السكنية.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م هيئة
املناف�ذ الحدودية ،عاء الدين القيي،
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان�ه حس�ب
توجيه�ات رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،بتش�كيل لجنة
عاجل�ة لج�رد الحاوي�ات املتكدس�ة
يف املناف�ذ الحدودي�ة ذات الطاب�ع
الكيمي�اوي وعالي�ة الخط�ورة بدأت
الهيئ�ة اجراءاتها االحرتازية يف املنافذ
كافة.واش�ار القي�ي اىل :ان رئي�س
هيئ�ة املناف�ذ ،عم�ر الوائ�ي ،ق�دم
مقرتح�ا اىل رئي�س الوزراء بتش�كيل
لجن�ة عاجل�ة برئاس�ة مدي�ر املنفذ
الح�دودي وعضوي�ة الدوائ�ر العاملة
فيه ،لج�رد الحاويات عالية الخطورة
(كيمياوي�ة ،مزدوج�ة االس�تخدام،
نرتات االمونيا) املتكدس�ة واملوجودة
داخل املنافذ الحدودية ،ووضع الحلول

عن إجراءاتها االحرتازية يف منافذها الربية والبحرية واجلوية حتسبا ألي طارئ

واخائها إىل أماكن نائية تخصص من
قبل الرشكة العامة ملوانئ العراق فيما
يخص املوانئ ،وسلطة الطران املدني
املتعلقة باملطارات ورشكة النقل الربي
فيما يخص املناف�ذ الربية .مؤكدا :ان
رئيس هيئة املنافذ حصل عىل موافقة

رئيس مجل�س الوزراء ع�ىل املقرتح.
واض�اف :ان الوائي يويل اهمية كبرة
لهذه اإلجراءات االحرتازية لتفادي ما
حدث يف دولة لبنان الشقيقة والدمار
الذي خلفته هذه االنفجارات .مش�را
اىل :ان رئيس هيئة املنافذ ألزم اللجنة

عىل إنهاء أعماله�ا ،وتقديم تقريرها
خ�ال ال� ( )72س�اعة.بدوره ،طالب
عضو لجنة االم�ن والدف�اع النيابية،
النائ�ب ب�در الزي�ادي ،الحكوم�ة
االتحادي�ة بإخراج مخازن االس�لحة
واالعت�دة اىل خارج امل�دن ،محذرا من

حمتجون يقتحمون مبنى حمافظة ذي قار احتجاجا على شح املياه

تداعي�ات خط�رة يف حال بق�اء هذه
املخ�ازن ب�ني ال�دور الس�كنية.وقال
الزيادي يف حدي�ث ل�”الزوراء” :ان ما
حدث يف بروت يجب ان يكون درس�ا
ل�دى الجهات الحكومية املس�ؤولة يف
الع�راق لتف�ادي بعض املش�اكل التي
قد تس�بب بكوارث منها عملية خزن
االس�لحة .مبين�اً :أن عملي�ة خ�زن
األس�لحة داخل املدن غر صحيحة ملا
لها من آثار س�لبية.واضاف :ان خزن
االسلحة يف العراق يتم بطرق عشوائية
ومخالف�ة للضواب�ط ،ك�ون الس�اح
يحت�اج إىل مخ�ازن خاص�ة ،وضمن
ضواب�ط معينة.وش�دد ع�ىل رضورة
تشكيل لجان خاصة ملتابعة هذا امللف
واالطاع عىل وجود تلك املخازن داخل
املدن ،وعىل كيفي�ة الخزن ،وأن تتخذ
إجراءات إخراجها خارج املدن .محذرا
من تك�رار كارث�ة ب�روت يف العراق.
واشار اىل :أن وجود املعسكرات داخل
امل�دن ،ويف أطراف امل�دن ،فيه مخاطر
كبرة عىل حياة املواطنني.وكان وزير
النقل ،نارص الشبي ،قد وجه ،يف وقت
س�ابق ،رشكة املوانئ بج�رد املخازن
املوجودة داخل الحرم املينائي تحسبا
ألي طارئ.ويات�ي ذلك بع�د التفجر
الدامي الذي ط�ال مرفأ بروت ،وراح
ضحيته مئات القتىل والجرحى.

الصحة :العراق ال يزال يف املرحلة األوىل من جائحة «كورونا»

ص4

عدنان محد :دوري فعال وحمرتفون على مستوى عال سيسهمان يف تأهل االسود اىل املونديال

ص6

خالل كلمته يف املؤمتر الدولي حول تقديم الدعم لبريوت

الكاظمي :العراق كان سبّاقا يف الوقوف
إىل جانب لبنان وندعو اجلميع إىل
إسناده مبواقف جادة

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
ام�س االح�د ،ان العراق كان س�باقا يف
الوق�وف إىل جانب لبنان ،داعيا الجميع
اىل اس�ناد الش�عب اللبنان�ي بمواق�ف
جادة.وق�ال الكاظم�ي ،يف املؤتم�ر
ال�دويل الخ�اص لتقديم الدع�م لبروت
والش�عب اللبناني ،الذي عقد عرب دائرة
تلفزيونية ،وشارك فيه عدد من رؤساء
الدول يف العالم والوطن العربي ،بحسب

بي�ان ملكتبه تلق�ت «الزوراء» نس�خة
منه« :نجتمع يف هذه اللحظة اإلنسانية
العصيب�ة ،لنق�ف موحدي�ن اىل جانب
ش�عب لبنان» .الفتا اىل ان «لبنان حالة
فري�دة م�ن نوعها يف الرشق األوس�ط،
ونم�وذج للتس�امح والتع�دد والقبول
باآلخ�ر ،اليوم نقف مع لبنان يف محنته
التي هي محنتنا جميعاً ،ونع ّزي عوائل
الضحايا ،ونتمنى الشفاء للمصابني» .

تفاصيل ص2

انفجار مرفأ بريوت يصدع احلكومة والربملان يف لبنان

وسط ترجيحات باستقاالت مجاعية ..استقالة وزيرين و 8نواب ودياب يدعو إىل انتخابات مبكرة
بروت /متابعة الزوراء:
وس�ط س�خط ش�عبي ع�ىل أداء
الطبق�ة الحاكم�ة بع�د انفج�ار
مرفأ ب�روت الذي خلف خس�ائر
فادح�ة يف األرواح واملمتل�كات،
تق�دم وزي�را البيئ�ة واالع�ام
اللبنانيان باستقالتهما اىل رئيس
الحكوم�ة حس�ان دي�اب ،فيم�ا

قدم ايضا  8نواب اس�تقالتهم اىل
رئاس�ة الربملان ،وسط ترجيحات
بتقدي�م الحكوم�ة اللبناني�ة
اس�تقالة جماعية.وتق�دم وزير
البيئ�ة اللبناني ،دميانوس قطار،
باس�تقالته إىل رئي�س الحكوم�ة
حسان دياب.وتأتي استقالة وزير
البيئة اللبناني ،بعد ساعات قليلة

من تقديم وزيرة اإلعام اللبنانية
من�ال عبد الصمد اس�تقالتها من
منصبها ،بعد أن قدمت اعتذارها،
مؤك�دة أن «التغير ال�ذي تطمح
إليه الحكومة بعيد املنال».وقالت
عب�د الصم�د يف مؤتم�ر صحفي
مقتض�ب ام�س األح�د« :أتق�دم
باستقالتي من الحكومة ،متمنية

املالكي يدعو لتعزيز اإلجراءات األمنية وإفشال
املخططات الرامية لزعزعة االستقرار
بغداد /الزواء:
دعا رئيس ائت�اف دولة القانون ،نوري
املالك�ي ،اىل تعزي�ز االج�راءات االمني�ة
وافش�ال املخطط�ات الرامي�ة لزعزعة
االستقرار.وقال مكتب املالكي ،يف بيان:
إن “رئيس ائت�اف دولة القانون ،نوري
املالك�ي ،اس�تقبل بمكتبه ام�س وزير
الداخلية عثم�ان الغانمي ،وجرى خال
اللق�اء بحث مس�تجدات الوضع األمني
يف عم�وم الباد”.واكد املالكي ،بحس�ب
البي�ان ،عىل “الدور الكبر التي تضطلع

ب�ه تش�كيات وزارة الداخلي�ة يف حفظ
االم�ن الداخ�ي ،وتوطيد النظ�ام العام
وحماي�ة الحق�وق” ،داعي�ا اىل “تعزيز
االج�راءات االمنية وافش�ال مخططات
االع�داء الرامي�ة لزعزع�ة االس�تقرار
يف الباد”.وش�دد رئي�س ائت�اف دول�ة
القان�ون عىل “أهمية تحس�ني وتطوير
ج�ودة الخدم�ات والتص�دي للجريمة،
وتحفي�ز املواطن�ني ع�ىل الرشاك�ة
املجتمعية مع الرشطة وباقي تشكيات
وزارة الداخلية”.

الكشف عن تورط وزير التعليم
باختفاء  7مليارات و 300مليون دينار
بغداد /الزوراء:
كش�فت لجن�ة الصح�ة النيابي�ة ،ام�س
االحد ،عن تورط وزي�ر التعليم باختفاء 7
ملي�ارات و 300مليون دينار ،فيما ناش�د
القض�اء والنزاه�ة بفتح تحقي�ق يف ذلك.
وق�ال رئيس اللجن�ة ،قتيب�ة الجبوري ،يف
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه“ :لطاملا
ناش�دنا رئيس الوزراء بوضع حد لسلسلة

املخالفات والخروقات التي يقوم بها وزير
التعلي�م الع�ايل ،وحذرنا من نواي�اه املبيتة
لتدم�ر مس�رة التعليم يف الع�راق ،إال أننا
شعرنا باليأس واإلحباط بسبب عدم اتخاذ
رئيس الوزراء أي موقف تجاه الوزير الذي
تمادى يف مخالفاته وعدم اكرتاثه بالقوانني
واستهانته بكل الجهات الرقابية.

بغداد  /نينا :
تظاه�ر املئ�ات م�ن الخريج�ني وحمل�ة
الش�هادات العليا وس�ط العاصم�ة بغداد
ام�س االح�د ،مطالبني الحكوم�ة بإيجاد
حلول جذري�ة حقيقية إلنه�اء معاناتهم
وتوفر فرص عمل وظيفية يف دوائر الدولة

القانونية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلمان:
بع�د ان ق�رر رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظمي ،تحديد الس�ادس من حزيران العام املقبل
موع�دا إلجراء االنتخابات املبكرة ،اجمعت االوس�اط
السياسية والنيابية عىل رضورة اكمال ترشيع قانون
االنتخابات الجدي�د تمهيدا إلجراء االنتخابات املبكرة
.إذ اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان املوعد الحكومي

ومؤسس�اتها .واغلق�ت الق�وات االمني�ة
مداخل املنطقة الخ�راء من جه�ة حي
الصالحية ووزارة الخارجية ،بالتزامن مع
تزايد اع�داد املتظاهري�ن وعبورهم جرس
الس�نك ،كم�ا اغلقت ع�ددا من الش�وارع
الرئيسة االخرى امام حركة املركبات.

تفاصيل ص2

أفصحت عن إجراءات جوهرية متعلقة مبجلس النواب

 :املوعد احلكومي إلجراء االنتخابات املبكرة ليس نهائيا

املق�رتح إلجراء االنتخابات املبك�رة يف حزيران 2021
لي�س نهائي�ا ويعكس رغبته�ا بذلك فقط ،مش�رة
اىل مجموع�ة اج�راءات جوهري�ة اولها ح�ل الربملان
لنفس�ه .وقال عضو اللجنة النائب حس�ني العقابي
ل�”ال�زوراء” :ان “املوع�د ال�ذي اقرتحت�ه الحكومة
يعكس رغبته�ا وامكانياتها إلجراء االنتخابات فقط
ال غ�ر ،وهو امر ممكن كإج�راء قانوني لكنه موعد

فن�ي اكثر مماهو س�يايس ودس�توري” .مش�را اىل
ان “ الحكوم�ة تعد نفس�ها اوف�ت بالتزامها إلجراء
االنتخابات بعد عام من تأريخ تشكيلها ،وبالتايل فنيا
تستطيع الحكومة اجراء االنتخابات بهذا التوقيت “
.واضاف ان “ هناك مجموعة اجراءات جوهرية هي
االهم متعلق�ة بمجلس النواب ،منه�ا اكمال ترشيع
قانون االنتخابات ،واكمال قانون املحكمة االتحادية

الت�ي هي من تص�ادق عىل نتائ�ج االنتخابات ،حيث
يوج�د خل�ل يف نص�اب املحكم�ة حالي�ا “ .مبينا ان
“العام�ل الجوه�ري االخ�ر يتعل�ق ان أي انتخابات
مبكرة تتوقف عىل ارادة مجلس النواب نفسه والكتل
السياس�ية الن تحل الربملان قبل اجراء االنتخابات يف
هذا املوعد ب�  60يوما “.

تفاصيل ص2

جونسون يدعو لفتح أبواب املدارس يف أيلول حركة النهضة ترفض تشكيل حكومة أقلية يف تونس
لندن /متابعة الزوراء:
أك�د رئيس الوزراء الربيطاني ،بوريس جونس�ون،
إن معاودة فتح املدارس يف سبتمرب /أيلول رضورة
اجتماعي�ة واقتصادي�ة وأخاقية.وق�ال رئي�س
ال�وزراء :ان باده س�تكون ق�ادرة عىل اس�تئناف
الدراس�ة بأمان بالرغم من استمرار تهديد جائحة
ف�روس كورونا.وكتب جونس�ون ،يف صحيفة “ذا
مي�ل أون صنداي” ،إن معاودة فتح املدارس أولوية
وطني�ة .ونقل�ت عن�ه صحيفة أخ�رى قول�ه ،إن
املدارس س�تكون آخر ما يغلق أبوابه يف أي عمليات
إغاق تأتي يف املس�تقبل ضمن إج�راءات عزل عام
محلية.وأُغلق�ت امل�دارس يف إنجل�رتا يف م�ارس/
آذار خ�ال عزل عام وطن�ي ،مع اس�تثناء أطفال
العامل�ني يف مجاالت أساس�ية ،وع�اودت الفتح يف

تفاصيل ص5

تظاهرة حاشدة حلملة الشهادات العليا
وإغالق مداخل املنطقة اخلضراء

لوطنن�ا الحبيب لبنان اس�تعادة
عافيت�ه يف أرسع وق�ت ممك�ن،
وسلوك طريق الوحدة واالستقال
أن
واالزدهار».وأضاف�ت
اس�تقالتها التي قدمتها إىل دياب
جاءت «بعد هول الكارثة الناجمة
عن زل�زال بروت ال�ذي هز كيان
الوطن وأدمى القل�وب والعقول،

وانحناء أمام أروحا الشهداء وآالم
الجرحى واملفقودي�ن واملرشدين
وتجاوبا م�ع اإلرادة الش�عبية يف
التغير».وأكدت الوزيرة أن رئيس
الحكوم�ة اللبناني�ة« :كان يتابع
امللف�ات ب�أدق التفاصيل بحكمة
وهدوء لتلبية املطالب الش�عبية،
الت�ي ال س�يما تلك الت�ي رفعتها

ثورة  17ترشين» ،مش�رة إىل أن
«التغ�ر بقي بعي�د املنال».وأعلن
وزي�ر البيئ�ة والتنمي�ة اإلداري�ة
اللبنان�ي ،دميان�وس قط�ار،
اس�تقالته من الحكومة اللبنانية
التي يرأس�ها حس�ان دياب ،وفق
وسائل إعام لبنانية.

يوني�و /حزي�ران أم�ام ع�دد صغر م�ن التاميذ.
وحذر جونس�ون من أن التكاليف االقتصادية التي
يتكبده�ا اآلباء غ�ر القادري�ن عىل العم�ل يف ظل
إغ�اق امل�دارس تتزايد وإن الباد تواجه مش�كات
كبرة إذا فوت األطف�ال تعليمهم.وكتب “الجائحة
ل�م تنته ،آخ�ر ما يمكن ألي منا تحم�ل تبعاته هو
أن نصبح مرتاخني .لكن اآلن بعدما أصبحنا نعرف
م�ا يكفي ملعاودة فتح املدارس أمام جميع التاميذ
بأم�ان ،فإن علين�ا واجبا أخاقي�ا أن نفعل ذلك”.
وذك�رت “صحيفة صن�داي تايمز” أن�ه أمر حملة
عاقات عام�ة بضمان فتح املدارس يف املوعد وقال
يف اجتم�اع األس�بوع املايض إن امل�دارس ينبغي أن
تكون آخر م�ا يغلق أبوابه بع�د املطاعم والحانات
واملتاجر.

تونس /متابعة الزوراء:
قال رئيس مجلس ش�ورى حرك�ة “النهضة” يف تونس،
عبدالكري�م الهارون�ي ،إن�ه ال يمك�ن القبول بتش�كيل
حكومة أقلية ،مش�ددا ً ع�ىل رضورة اح�رتام الحكومة
املقبلة ل�دور األحزاب ونتائجه�ا االنتخابية.جاء ذلك يف
ترصيح�ات عىل هامش انعقاد مجلس ش�ورى الحركة
بالحمام�ات رشق تونس.وق�ال الهاروني ،الذي تحظى
حركت�ه ب� 54مقع�دا ً من أص�ل  217يف الربملان :إنه “ال
يمكن تش�كيل حكومة بأحزاب أقلي�ة لم تنجح يف خلق
أرضي�ة لتضام�ن حكوم�ي وبرملاني ،ألن ذل�ك يجعلها
غ�ر مس�تقرة ويجعل رئي�س الحكومة غ�ر قادر عىل
تنفي�ذ عدة قرارات” .كما ش�دد ع�ىل رضورة أن “تبنى
الحكومات عىل األح�زاب والنتائج االنتخابية” .مضيفاً:
“نحن حريصون عىل نجاح املشاورات ،والرشط األسايس

لذل�ك ،هو العمل ع�ىل تكوين حكومة سياس�ية تحرتم
ً
دور األحزاب”.أض�اف الهاروني
قائ�ا“ :ال بد أن تحرتم
الحكوم�ة الجديدة إرادة الناخبني والتوازنات يف الربملان،
حتى تك�ون لديه�ا أغلبية ِّ
تمكنه�ا من تمري�ر قرارات
وإصاح�ات” .وكل�ف الرئي�س التوني ،قيس س�عيّد،
هش�ام املش�ييش ،تش�كيل حكومة جديدة خال شهر،
بداية من  26يوليو/تموز املايضُ .يعرف املشييش ،وزير
الداخلية بحكومة الفخفاخ ،بأنه ش�خصية مس�تقلة،
وبعدم انتمائه إىل أي حزب أو قوى سياسية ،كما أنه لم
ُيرشح من ِقبل أي قوى سياسية ضمن الرتشيحات التي
طلبه�ا رئيس الدول�ة للمنصب.وعاش�ت تونس مؤخرا ً
أزم�ة سياس�ية ح�ادة ،نتيج�ة تصاعد الخاف�ات بني
الفرقاء السياسيني ،وش�بهات تضارب مصالح أجربت
رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عىل االستقالة.

طالب بتحقيق مستقل بانفجار مرفأ بريوت

البيان اخلتامي ملؤمتر دعم لبنان :مستعدون لدعم النهوض االقتصادي ما يستدعي التزام السلطات باإلصالحات

باريس /متابعة الزوراء:
أك�د البي�ان الختامي ملؤتم�ر دعم لبنان
اس�تعداد “ال�رشكاء لدع�م النه�وض
االقتص�ادي واملايل للبنان ،ما يس�تدعي
التزام السلطات اللبنانية بالقيام رسيعا
باإلج�راءات واالصاحات.وأكد البيان أن
املشاركني اتفقوا عىل حشد موارد مهمة

خال األيام واألسابيع التالية ،الفتا إىل أن
املجتمع الدويل لن يخذل الشعب اللبناني.
واتفقت ق�وى عاملية ،ام�س األحد ،عىل
تقديم “م�وارد مهمة” ملس�اعدة بروت
عىل التع�ايف م�ن االنفجار الهائ�ل الذي
دم�ر مناطق واس�عة م�ن املدين�ة ،كما
تعهد املانحون بأنهم لن يخذلوا الش�عب

اللبناني.وج�اء يف البيان الختامي ملؤتمر
الدعم ال�دويل لبروت وللش�عب اللبناني
أن املش�اركني توافق�وا ع�ىل أن تك�ون
مساعداتهم “رسيعة وكافية ومتناسبة
مع احتياجات الش�عب اللبنان�ي ...وأن
ُتس�لَّم مبارشة للش�عب اللبناني ،بأعىل
درج�ات الفعالي�ة والش�فافية”.ولم

يفصح البيان عن حج�م التعهدات التي
جرى تقديمها.وق�ال الرئيس األمركي،
دونالد ترمب ،خال مشاركته ،يف مؤتمر
لبن�ان ،إن أم�ركا تريد املس�اعدة ،وإن
تنسيقا أمركيا دوليا لتقديم املساعدات
للش�عب اللبناني.وبحس�ب بي�ان للبيت
األبي�ض ،دعا ترامب دولة لبنان لتحقيق

كام�ل وش�فاف واح�رتام املتظاهري�ن
السلميني.ويف سياق متصل ،دعا الرئيس
الفرن�ي ،إيمانويل ماك�رون ،املجتمع
ً
رسيع�ا” ملس�اعدة
ال�دويل إىل “التح�رك
لبن�ان بع�د االنفج�ار الكب�ر ال�ذي هز
العاصمة بروت.
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بعد تسجيل  2726إصابة جديدة و  82حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ 150ألفا ونسبة الشفاء تتجاوز %71
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،املوقف
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف
العراق ،وفيما اكدت تسجيل  2726إصابة جديدة
و 82حالة وفاة وشفاء  2271حالة ،حددت
دائرتا صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إنه «تم فحص ( )18003نماذج يف جميع
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس ،وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ
بداية تسجيل املرض يف العراق (.»)1145386
منوهة أنها «سجلت ( )2271حالة شفاء يف
العراق موزعة كالتايل :بغداد الرصافة  ،338بغداد
الكرخ  ،490مدينة الطب  ،73النجف األرشف
 ،62السليمانية  ،35أربيل  ،86دهوك  ،20كربالء
 ،247كركوك  ،46دياىل  ،64واسط  ،208البرصة
 ،132ميسان  ،77بابل  ،151الديوانية  ،85ذي
قار  ،65األنبار  ،25نينوى .»67
وأضافت أن «اإلصابات الجديدة  2726حالة،
وكما ييل :بغداد الرصافة  ،287بغداد الكرخ
 ،207مدينة الطب  ،56النجف  ،137السليمانية
 ،97أربيل  ،285دهوك  ،160كربالء  ،239كركوك
 ،150دياىل  ،65واسط  ،106البرصة ،243
ميسان  ،147بابل  ،124الديوانية  ،78ذي قار
 ،86األنبار  ،57املثنى  ،88نينوى  ،93صالح الدين

 ،»21مشرية إىل أن «الوفيات  82حالة ،وكما ييل:
بغداد الرصافة  ،6بغداد الكرخ  ،5مدينة الطب
 ،6النجف  ،4السليمانية  ،7أربيل  ،10كربالء ،4
كركوك  ،7دياىل  ،1واسط  ،2البرصة  ،9بابل ،9
الديوانية  ،3ذي قار  ،3املثنى  ،2نينوى .»4
وتابعت أن «مجموع الشفاء  ( 107775نسبة
الشفاء  ،)% 71,8مجموع اإلصابات ،150115
الراقدين الكيل  ،36948الراقدين يف العناية
املركزة  ،551مجموع الوفيات.»5392
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة،
الدكتور عبد الغني الساعدي ،تسجيل 287
اصابة جديدة بفريوس كورونا ،بينها  80اصابة
خالل الرصد الوبائي لقطاعات الصحية.
وقال الساعدي ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة يف
بغداد سجلت ،امس 287 ،اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 80 :حالة خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية  /قطاع الصدر
 3حاالت  /قطاع البلديات االول حالة واحدة
 /قطاع االعظمية  9حاالت  /قطاع البلديات
الثاني  21حالة  /قطاع بغداد الجديدة  11حالة
 /قطاع املدائن  12حالة  /قطاع الرصافة 23
حالة .
واشار اىل ان  207حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية  :مدينة الصدر  51حالة
محلة حالة محلة ,571 ,536 ,515 ,521 ,

,569 ,516 ,554 ,558 ,517 ,518 ,559 ,547
 ,563 ,538 ,521 ,529 ,523 ,526قطاعات
/58 ,74 ,30 ,20 ,15 ,43 ,2 ,76 ,9 ,23 ,22
شارع فلسطني  7حاالت محلة ,505 ,503
 / ,506بسماية  3حاالت قرب جامع النور
 /الكرادة  11حالة محلة ,910 ,951 ,929
 /905املشتل حالتني محلة  /751الغدير حالة
واحدة محلة  /702الزعفرانية  17حالة محلة
 ,961 ,950 ,958 ,954 ,957شارع املعهد,
الزراعي  /العبيدي  7حاالت محلة ,752 ,754
 /768زيونة  3حاالت محلة /716 ,712 ,710
النهروان  3حاالت محلة  / ,233القاهرة 5

حاالت محلة  / ,307 ,322الحسينية 15
حالة محلة ,222 ,215 ,209 ,213 ,228
 ,208الزراعي  /املعامل حالتني محلة /799
الكرخ حي الجامعة حالة واحدة  /الشعب
 20حالة محلة ,357 ,325 ,343 ,327 ,337
 ,325 ,331 ,339حي اور ,البنوك  /االمني 7
حاالت محلة  / ,741 ,739 ,745 ,737الكرخ
حي الخرضاء حالة واحدة  /بغداد الجديدة 11
حالة محلة /733,715 ,725 ,721 ,723 ,719
جرس دياىل  3حاالت محلة  / ,103الصليخ
حالة واحدة محلة  /326البلديات  4حاالت
قرب دائرة الكهرباء ,قرب االطفاء  /حي اكد

أفصحت عن إجراءات جوهرية متعلقة مبجلس النواب

حالتني محلة  /750 ,758االعظمية  7حاالت
محلة  / ,316 ,320 ,321 ,314الراشدية حالة
واحدة الزراعي  /سبع قصور حالة واحدة قرب
جامع االمام عيل /الشماعية حالة واحدة /
الكرخ الريموك حالة واحدة محلة  /612الكرخ
الكاظمية حالة واحدة محلة  /425الكرخ
السيدية حالة واحدة محلة  /821حي الزهراء
حالة واحدة محلة  /759االستكشافات حالة
واحدة  /الكرخ املنصور حالتني محلة ,607
 /603السعدون حالة واحدة  /الفضيلية
حالة واحدة محلة  / ,756الكفاح حالة واحدة
محلة  /127العماري حالة واحدة محلة /777
الوزيرية حالة واحدة محلة  /302الكرخ البياع
حالة واحدة محلة  /853املدائن  3حاالت حي
االستقالل  /الكرخ الحرية حالة واحدة محلة
 /416ام الكرب حالة واحدة محلة  /345حي
النرص حالتني محلة .771 ,751
اضاف الساعدي انه «تم نقل جميع املصابني اىل
الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت الحاالت
الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل يف
كل مستشفى» ،مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  21027تويف منهم 1031
فيما اكتسب الشفاء  17283ومتبقي قيد العالج
.»2713
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام بإجراءات
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم من

االصابة وتقليل تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ املوقف الوبائي
لها مع اعداد وعناوين الحاالت املشخصة يف
مخترباتها بمرض فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العارشة
من ليلة السبت واملعلن عنها امس االحد.
وذكرت الدائرة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان االصابات توزعت كما ييل :أبو غريب
 ،4ابو دشري  ،2االعالم  ،4البياع  ،4التاجي ،2
الحرية  ،16الخطيب  ،3الدورة  ،4الدولعي ،8
الرحمانية  ،3السيدية  ،6الشعلة  ،23الصالحية
 ،1الطارمية  ،13العامرية  ،20العطيفية ،1
العالوي  ،1الغزالية  ،6القادسية  ،2الكاظمية
 ،11الكرخ  ،2املحمودية  ،28املعالف  ،1املنصور
 ،2الوشاش  ،1الريموك  ،2اليوسفية  ،1حي
الجامعة  ،1حي الجهاد  ،3حي الخرضاء  ،2حي
العامل  ،9حي العدل  ،8كرادة مريم  ،2سكنة
جانب الرصافة  ،7محافظة كركوك  ،1محافظة
بابل  ،2محافظة النجف  ،1محافظة كربالء .1
واضافت :ان حاالت الشفاء ،490 :مبينة ان
الوفيات كما ييل :وفاة70/سنة /ذكر /التاجي/
دور مجمع الغاز ،وفاة 65/سنة /ذكر /البياع/
محلة ،871وفاة60 /سنة /ذكر /حي السالم/
محلة ،404وفاة65 /سنة /ذكر /حي العامل/
محلة ،809وفاة58 /سنة /ذكر /الحرية/
محلة.414

خالل كلمته يف املؤمتر الدولي حول تقديم الدعم لبريوت

القانونية النيابية لـ  :املوعد احلكومي إلجراء االنتخابات الكاظمي :العراق كان سبّاقا يف الوقوف إىل جانب
املبكرة ليس نهائيا
لبنان وندعو اجلميع إىل إسناده مبواقف جادة

الزوراء  /يوسف سلمان:
بعد ان قرر رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،تحديد السادس
من حزيران العام املقبل موعدا إلجراء
االنتخابات املبكرة ،اجمعت االوساط
السياسية والنيابية عىل رضورة اكمال
ترشيع قانون االنتخابات الجديد تمهيدا
إلجراء االنتخابات املبكرة .إذ اعلنت
اللجنة القانونية النيابية ان املوعد
الحكومي املقرتح إلجراء االنتخابات
املبكرة يف حزيران  2021ليس نهائيا
ويعكس رغبتها بذلك فقط ،مشرية اىل
مجموعة اجراءات جوهرية اولها حل
الربملان لنفسه .وقال عضو اللجنة النائب
حسني العقابي لـ»الزوراء» :ان «املوعد
الذي اقرتحته الحكومة يعكس رغبتها
وامكانياتها إلجراء االنتخابات فقط ال
غري ،وهو امر ممكن كإجراء قانوني
لكنه موعد فني اكثر مماهو سيايس

ودستوري» .مشريا اىل ان « الحكومة
تعد نفسها اوفت بالتزامها إلجراء
االنتخابات بعد عام من تأريخ تشكيلها،
وبالتايل فنيا تستطيع الحكومة اجراء
االنتخابات بهذا التوقيت « .واضاف ان
« هناك مجموعة اجراءات جوهرية هي
االهم متعلقة بمجلس النواب ،منها
اكمال ترشيع قانون االنتخابات ،واكمال
قانون املحكمة االتحادية التي هي من
تصادق عىل نتائج االنتخابات ،حيث
يوجد خلل يف نصاب املحكمة حاليا «.
مبينا ان «العامل الجوهري االخر يتعلق
ان أي انتخابات مبكرة تتوقف عىل ارادة
مجلس النواب نفسه والكتل السياسية
الن تحل الربملان قبل اجراء االنتخابات
يف هذا املوعد بـ  60يوما «.واوضح « البد
من حل مجلس النواب قبل هذا املوعد
بستني يوما ،وبموافقة االغلبية املطلقة
لعدد االعضاء ،أي  165عضوا» .مؤكدا

ان «املوعد الحكومي املقرتح ليس نهائيا
بل يحتاج اىل قيام مجلس النواب بجملة
اجراءات جوهرية ،اولها حل الربملان
لنفسه وتصبح الحكومة ترصيف اعمال
ملدة ستني يوما لتجري فيها االنتخابات
«.لكن العضو االخر يف اللجنة القانونية
النيابية ،بهار محمود ،اكدت انه ليس
من صالحية رئيس الوزراء تحديد موعد
لالنتخابات املبكرة .واشارت اىل وجود
تأييد ودعم إلجراء هذه االنتخابات يف
ظل نتائج التزوير الذي شهدته الدورة
االنتخابية الحالية.وقالت محمود،
يف ترصيح صحفي« :نحن مع اجراء
انتخابات مبكرة ،خاصة وان نتائج
التزوير يف هذه الدورة كانت مرتفعة ،لكن
يوجد توضيح قانوني بشأن املوعد الذي
حدده الكاظمي لالنتخابات املبكرة».
واضافت «هناك نوعان من االنتخابات،
األوىل االنتخابات االعتيادية او الدورية

والتي تجري عند انتهاء الدورة االنتخابية
خالل اربع سنوات ،ويف هذه الحالة يكون
من صالحيات رئيس مجلس الوزراء
تحديد موعد االنتخابات بالتنسيق مع
املفوضية «.واوضحت ان «النوع االخر
وهي االنتخابات املبكرة وهي حالة
خاصة تحكمها املادة  64من الدستور
والتي توضح كيفية اجراء االنتخابات،
والتي تبدأ بحل الربملان بطلب من رئيس
الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية،
وبعدها يجب أن يصادق عليه باالغلبية
املطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب ليتم
عندئذ حله» .مبينة ان «االجراء الثاني
لالنتخابات املبكرة هو دعوة رئيس
الجمهورية اىل هذا االجراء ،ويف حينها
يحدد رئيس الوزراء املوعد والذي يكون
خالل  60يوما فقط من حل الربملان ،لكن
السؤال االهم هو هل املفوضية جاهزة
إلجراء انتخابات مبكرة أو ال «.

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
امس االحد ،ان العراق كان سباقا يف
الوقوف إىل جانب لبنان ،داعيا الجميع
اىل اسناد الشعب اللبناني بمواقف
جادة.
وقال الكاظمي ،يف املؤتمر الدويل
الخاص لتقديم الدعم لبريوت
والشعب اللبناني ،الذي عقد عرب
دائرة تلفزيونية ،وشارك فيه عدد من
رؤساء الدول يف العالم والوطن العربي،
بحسب بيان ملكتبه تلقت «الزوراء»
نسخة منه« :نجتمع يف هذه اللحظة
اإلنسانية العصيبة ،لنقف موحدين
اىل جانب شعب لبنان» .الفتا اىل ان
«لبنان حالة فريدة من نوعها يف الرشق
األوسط ،ونموذج للتسامح والتعدد
والقبول باآلخر ،اليوم نقف مع لبنان
يف محنته التي هي محنتنا جميعاً،

ونع ّزي عوائل الضحايا ،ونتمنى
الشفاء للمصابني» .
واضاف« :لقد كان العراق ،رغم ظروفه
الصعبة ،سبّاقا ً للوقوف اىل جوار الشعب
اللبناني الشقيق ،سواء عىل مستوى
تقديم الدعم الطبي الطارىء ،أو الدعم
يف مجال الطاقة ،ونحن متواصلون يف
التهيئة لسد النواقص الفورية يف مجال
الحبوب وغريها من املتطلبات».
واوضح :إن «فهمنا العميق ملتطلبات
مرحلة مابعد الكارثة ،يجعلنا أمام
مسؤولية فورية لنقف مع أشقائنا
اللبنانيني ملواجهة هذه التحديات
وتجاوزها  ،ونحن ندرك أن ذلك لن
يكون من دون توفري إرادة ومسؤولية
دولية مشرتكة «.
وتابع »:نتمنى أن ينطلق من هذا
املؤتمر مرشوع يساعد اللبنانيني عىل
إعادة تقييم تجربتهم السياسية،

مقرونا ً بمبادرة دعم لالقتصاد اللبناني
وإعادة إعمار الرضر الذي وقع عىل
الشعب اللبناني  ،وعدم التوقف حتى
يعود لبنان اىل وضعه الطبيعي املستقر،
كمصدر للثقافة واإللهام والريادة يف
الرشق االوسط».
واشار الكاظمي اىل ان فاجعة بريوت
هي درس عميق ومشرتك عن خطورة
الرصاع السيايس الداخيل واإلقليمي
والدويل يف املنطقة.
ومىض بالقول :انه «من بغداد التي
نزفت دما ً ودمعا ً ودفعت أثمانا ً باهضة
وكبرية لالرتباكات اإلدارية والقانونية،
وترضر الثقة املصريية بني الشعب
ومؤسسات الدولة  ،ونحاول اليوم
التماسك والوقوف عىل قدمينا من جديد
 ،أدعو الجميع إلسناد الشعب اللبناني
بمواقف جادة تخفف آثار الفاجعة عن
بريوت وشعب لبنان».

انفجار مرفأ بريوت يصدع احلكومة والربملان يف لبنان

وسط ترجيحات باستقاالت مجاعية ..استقالة وزيرين و 7نواب ودياب يدعو إىل انتخابات مبكرة
متابعة /الزوراء:
وسط سخط شعبي عىل أداء الطبقة الحاكمة
بعد انفجار مرفأ بريوت الذي خلف خسائر
فادحة يف األرواح واملمتلكات ،تقدم وزيرا
البيئة واالعالم اللبنانيان باستقالتهما اىل
رئيس الحكومة حسان دياب ،فيما قدم ايضا
 8نواب استقالتهم اىل رئاسة الربملان ،وسط
ترجيحات بتقديم الحكومة اللبنانية استقالة
جماعية.
وتقدم وزير البيئة اللبناني ،دميانوس قطار،
باستقالته إىل رئيس الحكومة حسان دياب.
وتأتي استقالة وزير البيئة اللبناني ،بعد
ساعات قليلة من تقديم وزيرة اإلعالم اللبنانية

منال عبد الصمد استقالتها من منصبها ،بعد
أن قدمت اعتذارها ،مؤكدة أن «التغيري الذي
تطمح إليه الحكومة بعيد املنال».
وقالت عبد الصمد يف مؤتمر صحفي مقتضب
امس األحد« :أتقدم باستقالتي من الحكومة،
متمنية لوطننا الحبيب لبنان استعادة عافيته
يف أرسع وقت ممكن ،وسلوك طريق الوحدة
واالستقالل واالزدهار».
وأضافت أن استقالتها التي قدمتها إىل دياب
جاءت «بعد هول الكارثة الناجمة عن زلزال
بريوت الذي هز كيان الوطن وأدمى القلوب
والعقول ،وانحناء أمام أروحا الشهداء وآالم
الجرحى واملفقودين واملرشدين وتجاوبا مع

اإلرادة الشعبية يف التغيري».
وأكدت الوزيرة أن رئيس الحكومة اللبنانية:
«كان يتابع امللفات بأدق التفاصيل بحكمة
وهدوء لتلبية املطالب الشعبية ،التي ال سيما
تلك التي رفعتها ثورة  17ترشين» ،مشرية إىل
أن «التغري بقي بعيد املنال».
وأعلن وزير البيئة والتنمية اإلدارية اللبناني،
دميانوس قطار ،استقالته من الحكومة
اللبنانية التي يرأسها حسان دياب ،وفق
وسائل إعالم لبنانية.
وقال موقع «لبنان  »24إن قطار تقدم
باستقالته وسط ضغوط عليه للرتاجع عنها.
ويف أول تعليق له ،قال قطار لرئيس

الحكومة حسان دياب «رفاق والدي ماتوا
(يف انفجار املرفأ) ..ما بقدر استمر بتحمل
هاملسؤولية».
من جهة أخرى ،ذكرت مصادر اخرى ،أن
 8نواب تقدموا باستقالتهم من الربملان
اللبناني ،عقب حادث الثالثاء .ويمثل  3من
النواب املستقيلني حزب الكتائب ،فضال عن
النائبة املستقلة بوال يعقوبيان ،ومروان
حمادة املقرب من الزعيم الدرزي وليد
جنبالط ،و نعمة أفرام والنائب عن تكتل لبنان
القوي ميشال معوض كما استقالت النائبة
ديما جمايل العضو يف كتلة تيار املستقبل
النيابية برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد

الحريري.
ودعا البطريرك املاروني الكاردينال بشارة
الراعي ،الحكومة إىل االستقالة .وقال« :ال
تكفي استقالة نائب من هنا ووزير من هناك،
بل يجب ،تحسسا مع مشاعر اللبنانيني
وللمسؤولية الجسيمة ،الوصول إىل استقالة
الحكومة برمتها ،إذ باتت عاجزة عن النهوض
بالبالد ،وإىل إجراء انتخابات نيابية مبكرة،
بدال من مجلس بات عاطال عن عمله».
وأضاف أن «ما شهدناه من تحركات شعبية
غاضبة يؤكد نفاد صرب الشعب اللبناني
املقهور واملذلول ،ويدل عىل التصميم يف التغيري
إىل األفضل».

من جانب اخر ،دعا رئيس الوزراء اللبناني
حسان دياب ،النتخابات نيابية مبكرة وسط
احتجاجات شعبية كبرية بالعاصمة.
وقال دياب ،إنه ال يمكن الخروج من أزمة
البلد البنيوية إال بإجراء انتخابات نيابية
مبكرة ،ومنح القوى السياسية مهلة شهرين
لالتفاق عىل إجراء إصالحات «بنيوية» تخرج
البالد من أزمتها.
واقتحم محتجون لبنانيون مباني عدة وزارات
يف بريوت وحطموا مكاتب جمعية مصارف
لبنان ،وسط تصاعد االحتجاجات الغاضبة
عىل االنفجار املدمر الذي وقع بالعاصمة
بريوت ،الثالثاء املايض.

طالب بتحقيق مستقل بانفجار مرفأ بريوت

البيان اخلتامي ملؤمتر دعم لبنان :مستعدون لدعم النهوض االقتصادي ما يستدعي التزام السلطات باإلصالحات
باريس /متابعة الزوراء:
أكد البيان الختامي ملؤتمر دعم لبنان
استعداد «الرشكاء لدعم النهوض
االقتصادي واملايل للبنان ،ما يستدعي
التزام السلطات اللبنانية بالقيام
رسيعا باإلجراءات واالصالحات.
وأكد البيان أن املشاركني اتفقوا
عىل حشد موارد مهمة خالل األيام
واألسابيع التالية ،الفتا إىل أن املجتمع
الدويل لن يخذل الشعب اللبناني.
واتفقت قوى عاملية ،امس األحد ،عىل
تقديم «موارد مهمة» ملساعدة بريوت
عىل التعايف من االنفجار الهائل الذي
دمر مناطق واسعة من املدينة ،كما
تعهد املانحون بأنهم لن يخذلوا الشعب
اللبناني.
وجاء يف البيان الختامي ملؤتمر الدعم
الدويل لبريوت وللشعب اللبناني أن
املشاركني توافقوا عىل أن تكون
مساعداتهم «رسيعة وكافية ومتناسبة
مع احتياجات الشعب اللبناني ...وأن
ُتسلَّم مبارشة للشعب اللبناني ،بأعىل
درجات الفعالية والشفافية».ولم
يفصح البيان عن حجم التعهدات التي
جرى تقديمها.
وقال الرئيس األمريكي ،دونالد ترمب،

خالل مشاركته ،يف مؤتمر لبنان ،إن
أمريكا تريد املساعدة ،وإن تنسيقا
أمريكيا دوليا لتقديم املساعدات
للشعب اللبناني.
وبحسب بيان للبيت األبيض ،دعا ترامب
دولة لبنان لتحقيق كامل وشفاف
واحرتام املتظاهرين السلميني.
ويف سياق متصل ،دعا الرئيس
الفرنيس ،إيمانويل ماكرون ،املجتمع
الدويل إىل «التحرك رسيعاً» ملساعدة
لبنان بعد االنفجار الكبري الذي هز
العاصمة بريوت ،محذرا ً من «العنف
والفوىض» فيما يتصاعد الغضب يف
البالد ضد الطبقة السياسية.
ويشارك  15رئيس دولة وحكومة يف
املؤتمر الذي نظم بمبادرة من فرنسا
واألمم املتحدة من أجل تحريك مساعدة
طارئة للبنان.
ومن مقر إقامته الصيفية يف
بريغانسون يف جنوب فرنسا ،أعلن
ماكرون يف مستهل املؤتمر «يجب
التحرك رسيعا ً وبفاعلية لتصل هذه
املساعدات مبارشة وبشفافية عىل
األرض إىل السكان».
وكان إيمانويل ماكرون ،أول رئيس
دولة أجنبية يزور لبنان بعد انفجار

مرفأ بريوت ،وعد يف العاصمة اللبنانية،
الخميس ،بتقديم مساعدة رسيعة
وكبرية من األرسة الدولية.
وتعهد الرئيس األمريكي ،دونالد
ترامب ،أكثر من مرة بدعم الواليات
املتحدة .وكتب يف تغريدة« :الجميع

يريدون تقديم املساعدة» بعدما تحدث
إىل الرئيس الفرنيس.
وجدد البابا فرنسيس الدعوة إىل
مساعدة «سخية» إىل لبنان ،يف ختام
عظة األحد من ساحة القديس بطرس
يف الفاتيكان.

ً
دولة.
وتمثل يف هذا املؤتمر نحو 30
ويحرضه أيضا ً رئيس االتحاد األوروبي
شارل ميشال ،كما مديرو منظمات
دولية كربى مثل صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل والصليب األحمر.
وشدد الرئيس الفرنيس عىل رضورة

أن يكون املجتمع الدويل «موحداً» رغم
«الظروف الجيوسياسية» املحيطة
بلبنان .وقال إنه ينتظر من تركيا،
«التي لم تتمكن من االنضمام إىل هذا
املؤتمر» وروسيا ،أن تقدما دعمهما،
كما إرسائيل «التي أعربت عن رغبتها
يف املساعدة».
وأسفر االنفجار الضخم الذي وقع يف
مرفأ بريوت ،الثالثاء املايض ،عن مقتل
 158شخصا ً عىل األقل وإصابة  6آالف
بجروح ،كما عن عرشات املفقودين
ومئات آالف املرشدين.
وقال ماكرون إن املساعدة الدولية
الطارئة ترتكز عىل أربع أولويات
هي الصحة والغذاء  -الذي كان يعرب
جزء كبري منه عرب املرفأ  -كما ترميم
املدارس املترضرة وإعادة بناء البيوت
املهدمة.
وشددت باريس عىل أن هذه املساعدة
لن تكون بمثابة «شيك عىل بياض»
للمسؤولني اللبنانيني ،الذين يندد
املواطنون بفسادهم وإهمالهم فيما
البلد غارق بأزمة اقتصادية خطرية
منذ أشهر.
ويتوقع أن تشهد العاصمة بريوت
تظاهرات جديدة ،غداة تحركات

تخللها اقتحام متظاهرين ملقار بعض
الوزارات.
وبإزاء مخاطر االنهيارّ ،
حث ماكرون
السلطات اللبنانية عىل «التحرك لتجنيب
البالد الغرق واستجابة التطلعات التي
يعرب عنها الشعب اللبناني حاليا ً بشكل
مرشوع يف شوارع بريوت».
وقال «علينا أن نفعل جميعا ً ما أمكن
لكي ال يهيمن العنف والفوىض» عىل
املشهد يف لبنان.
وتحدث عن «قوى» لديها «مصلحة يف
هذا االنقسام والفوىض» ،يف إشارة عىل
ما يبدو إىل إيران ،لكنه شدد عىل أهمية
«وحدة» املجتمع الدويل.
وسبق أن تعهد املجتمع الدويل بقروض
ومساعدات بقيمة  11,6مليار دوالر
للبنان خالل مؤتمر رعته باريس يف
نيسان/ابريل  ،2018لكن لم يجر
اإلفراج عن التمويالت بسبب عدم
إجراء إصالحات بنيوية تطالب بها
الجهات الدولية.
وكرر ماكرون ،الذي دعا الخميس إىل
تحقيق دويل رفضه نظريه اللبناني
ميشال عون ،الدعوة إىل «تقديم
املساعدة» يف تحقيق «محايد ،موثوق
به ومستقل يف أسباب» الكارثة.
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ألغام داعش  ..تركة إرهابية ثقيلة تنشر املوت يف صفوف العراقيني
بغداد /متابعة الزوراء:
ْ
زالت تقاري�ر عن مقت�ل مدنيني تصدر
م�ا
أس�بوعياً ،نتيج�ة تفج�ر ألغ�ام وعب�وات
ناس�فة تركها داعش قبل فرارهم من املدن
بعد تحريرها ويف النتيجة ،تستمر النكبات
وامل�آيس الت�ي تصي�ب املدني�ني ،خصوصا ً
القرويني منهم.
ويؤكد مسؤولون يف وزارة الداخلية :أن تركة
داعش م�ن املتفجرات تقتل أس�بوعيا ً ما ال
يقل عن خمس�ة عراقيني وتصي�ب آخرين
بمعدل ثابت منذ مطلع العام الحايل.
واعتمد داعش ،خالل احتالله املدن ،ما عرف
آنذاك بس�واتر الن�ار ،إذ زرع ألغاما ً وعبوات
ناس�فة ح�ول امل�دن لعرقلة تق�دم القوات
العراقي�ة إليه�ا خ�الل عملي�ات التحري�ر،
إضاف�ة إىل األحي�اء الس�كنية واملناط�ق
الزراعية.
ومىض عىل إعالن تحري�ر العراق من داعش
نحو ثالث س�نوات ،وم�ا زال مل�ف املناطق
املح�ررة ُيعرق�ل ألس�باب سياس�ية وأمنية
وعمرانية ،بسبب الخالفات بني الجهات التي
تسعى إىل الس�يطرة عىل تلك املناطق ،بما يف
ذل�ك إزالة املخلفات الحربي�ة ومنها العبوات
واأللغ�ام ،ع�ىل الرغ�م م�ن إع�الن تطه�ر
بعض امل�دن .ولم تتوقف الخس�ائر البرشية
الت�ي طاولت الفقراء والفالح�ني واملزارعني
واألطفال والنساء ،بحسب تقارير دولية.
وأخ�ذت منظم�ات دولية عىل عاتقها س� ّد
النق�ص يف ظل غي�اب الخط�ط الحكومية
لحل املش�كلة ،كما انترشت يف أرجاء العراق
مراك�ز تأهي�ل بتمويل يابان�ي وبريطاني،
وبات�ت تقدم خدماتها للمصابني مجاناً .إال
أن املشكلة تكمن يف اإلهمال الحكومي .كما
أن الفساد املايل واإلداري يؤثران يف استكمال
رفع األلغام يف تلك املناطق.
يف هذا الس�ياق ،يقول مسؤول عراقي رفيع
املس�توى يف وزارة الداخلي�ة ،إن اس�تمرار
إزهاق أرواح مدنيني بسبب األلغام املرتوكة
يف املدن املحررة تقف وراءه أسباب عدة من
بينها الفس�اد يف عمليات إحالة عقود لعدد
من املنظمات تمت وفقا ً للمس�احة ،بمعنى
محاس�بة العاملني يف رفع األلغام بحس�ب
املس�احة (لكل كيلومرت مرب�ع يتم تطهره
يدفع لهم) ،إضافة إىل قلة الخربة.
ما زال�ت أحي�اء يف نينوى واألنب�ار وصالح
الدين غر جاهزة الستقبال أهلها

يضي�ف أنه م�ن آخر ضحاي�ا األلغام كانت
أم وأطفاله�ا الثالث�ة خ�الل رع�ي املوايش
يف نين�وى ،وق�د قضوا بعبوة ناس�فة غرب
املوص�ل .والعب�وة م�ن مخلف�ات داعش يف
منطقة أعلن عن تطهرها وخلوها بالكامل
من املتفجرات.
ويحصل العراق عىل مساعدات من دول عدة
ملواجهة مش�كلة األلغام ومخلفات الحرب،
وتحدي�دا ً م�ن الوالي�ات املتح�دة األمركية.
وذك�ر وزي�ر الخارجي�ة األمرك�ي ماي�ك
بومبي�و ،مطلع ع�ام  ،2018أن بالده قدمت
 160مليون دوالر إلزال�ة األلغام من العراق،
منها  70مليونا ً خصص�ت ملحافظة نينوى،
فيما أكدت وزارة التنمية الدولية الربيطانية
أنه�ا نجحت يف مس�اعدة الع�راق من خالل
إزالة نحو  16500كيلوغراما ً من املتفجرات،
و 800ح�زام ناس�ف ،إضاف�ة إىل  2000من
الفخاخ املتفجرة ،حتى نهاية عام .2018
علي�اء هاش�م ( 43عام�اً) فق�دت زوجها
وابنه�ا البك�ر ،وأصيب�ت ابنته�ا التي باتت
تعان�ي من إعاق�ة دائمة من ج�راء انفجار
لغ�م من مخلفات داعش خالل عمل زوجها
وابنيه�ا يف مزرعته�م بع�د عودته�م إليها،
يف قري�ة الفتحة ش�مال املوص�ل .تقول ل�
“العرب�ي الجدي�د” إنه�م نجوا م�ن كمائن
ومواق�ف مميت�ة ط�وال س�نوات الح�رب

والنزوح ،واعتقدوا أنهم نجوا بأنفسهم بعد
عودتهم إىل قريتهم إثر تحريرها من داعش،
لك�ن لعنة داعش التي زرعها باألرض كانت
يف انتظارهم.
ترشح هاشم أنهم كانوا يحاولون شق قناة
مياه بع�د حفر األم�م املتحدة ب�را ً قريبة.
وخالل الحف�ر ،انفجر لغم من ألغام داعش
م�ا أدى اىل وف�اة زوجه�ا ونجله�ا وإصابة
ابنته�ا ،الت�ي كان�ت ع�ىل مقرب�ة منهما،
بساقها ،واضطرت إىل برتها يف وقت الحق.
تصف حالها قائل�ة“ :تمنيت لو أنني بقيت
يف خيمة يف الصحراء ط�ول العمر كنازحة،
ولم أفقدهما بعد عودتي بأسابيع”.
وإىل جنوب�ي الفلوجة ،حيث بل�دة النعيمية،
قتل خمسة تالميذ يف مدرسة ابتدائية بينهم
ثالثة أش�قاء نهاية ديس�مرب /كانون األول
من العام املايض ،من جراء انفجار لغم خالل
ذهابهم إىل املدرسة .ويقول محمد الجمييل،
وهو م�ن أقرباء أحد األطف�ال الضحايا ،إنه
يف صدد رف�ع دعوى قضائية ع�ىل من أعلن
خل�و املنطق�ة من األلغ�ام ،وس�مح للناس
بالع�ودة وممارس�ة حياتهم ،فق�د خدعهم
وتس�بب بمقتل أطفال .يضي�ف ل� “العربي
الجديد”“ :ب�ني حني وآخر ،نس�مع انفجارا
ويس�قط ضحية أو اثنتان .املنطقة ملغومة
باملتفجرات ولم ترف�ع بالكامل ورصنا نعلّم

تونس ..ملفان على طاولة “النهضة” يعكسان األزمة واملناورات
أبوظيب /متابعة الزوراء:
ملفان ب�ارزان مطروحان عىل طاولة النق�اش داخل مجلس
ِ
ش�ورى حرك�ة النهضة ،يعكس�ان أزمات داخلي�ة وخارجية
تضيق خناقها عىل الحركة.
امللفان يحمالن العنوانني اآلتيني :املوقف من الحكومة التونسية
املقبلة ..وحسم قيادة الحركة بعد مؤتمرها املنتظر.
فيم�ا يتعلق باملوقف م�ن الحكومة املرتقبة ،ت�ربز احتماالت
ع�دة أمام الحركة اإلخوانية ،تتمثل يف املش�اركة يف الحكم ،إن
جاءت الرياح الحكومية بما تشتهي سفينة النهضة.
أو االصطفاف يف املعارضة ألول مرة منذ  ،2011أو االس�تعداد
النتخابات ترشيعية مبكرة ،يف حال فش�ل الحكومة يف تجميع
أغلبية برملانية داعمة.
وحل الربملان قد يكون مخرجا لزعيم الحركة راش�د الغنويش،
من أزمة املؤسس�ة الترشيعية ،التي عجز عن ضمان س�رها
العادي منذ توليه رئاستها.
وقد يمثل هذا الخيار طريقا ملغادرة الغنويش للمنصب ،بعدما
وصفه معارضوه بالس�قوط الس�يايس املدوي يف اختبار ثقة
النواب ،بتصويت ما يناهز  100نائب ضد بقائه.
أما امللف الثاني الذي يبحثه مجلس ش�ورى النهضة ،فيعكس
رصاع األجنحة داخل الحركة ،والذي أخذ يظهر للعلن بش�كل
متزايد.
رصاع ب�ني أنصار الغن�ويش الراغبني يف تغي�ر قانون الحركة

الداخيل ،ملنحه والية جديدة عىل رأسها ،وبني املطالبني باحرتام
لوائح الحركة ،وانتخاب رئيس جديد لها.
وم�ا ب�ني هذين امللف�ني ،يخ�وض الغن�ويش من�اورة جديدة
للتمس�ك بأح�د كرس�يني ،كريس رئاس�ة الحرك�ة ،أو كريس
رئاس�ة الربملان ،بينما يطالب خصومه السياس�يون بإزاحته
عن املشهد كليا.
وتدعوه طائفة م�ن رفاقه للتنحي عن واجهة الحركة ،طمعا
يف اس�تعادة يشء من بريق الصورة التي س�وقتها عن نفسها
طوال س�نوات ما بعد الث�ورة ،والتي فقدت الكثر من ألوانها،
وتلطخت بملفات االتهامات بتدبر االغتياالت ،ودعم اإلرهاب،
والفشل الذريع يف إدارة شؤون البالد.

روسيا البيضاء جتري انتخابات وسط احتجاجات تهز رئيسها القوي
مينسك/رويرتز:
َبدأ الناخبون يف روسيا البيضاء التصويت يف انتخابات امس
األح�د يواجه فيه�ا الرئيس ألكس�ندر لوكاش�ينكو معلمة
سابقة مغمورة حازت الشهرة لتقود أكرب تحد خالل سنوات
أمام لوكاش�ينكو الذي وصفته واشنطن من قبل بأنه ”آخر
دكتاتور يف أوروبا“.
ويف حك�م املؤكد أن يفوز لوكاش�ينكو ( 65عاما) بس�ادس
والية رئاس�ية عىل التوايل لكنه قد يواجه موجة احتجاجات
جديدة وس�ط غضب إزاء تعامله مع وب�اء فروس كورونا
واالقتصاد وسجل حقوق اإلنسان.
وق�د ت�ؤدي حملة صارم�ة تبارشه�ا الس�لطات حاليا ضد
املعارضة إىل اإلرضار بمحاوالت لوكاشينكو إصالح الروابط
م�ع الغرب يف ظل توتر مع روس�يا الحلي�ف التقليدي لبالده
والتي سعت للضغط عىل مينسك للدخول يف اتحاد اقتصادي
وسيايس أوثق.
ويواج�ه لوكاش�ينكو ،الذي يحك�م البالد منذ ع�ام ،1994
س�فيتالنا تيخانوسكايا مدرس�ة اللغة اإلنجليزية السابقة
التي ظهرت فجأة بعد س�جن زوجها امل�دون املعارض الذي
كان ينوي الرتشح.
وجذبت لقاءاتها يف حملة الدعاية االنتخابية بعضا من أكرب
التجمع�ات منذ س�قوط االتحاد الس�وفيتي يف ع�ام .1991
وتقول جماعات حقوق اإلنسان إن السلطات احتجزت أكثر
من  1300شخص.
ول�م يقطع مراقبون أجان�ب بنزاهة وحري�ة االنتخابات يف
روسيا البيضاء طوال  25عاما .ورغم قرار لجنة االنتخابات

بمن�ع املعارضة م�ن إجراء ف�رز بديل لألص�وات فقد حثت
تيخانوسكايا مؤيديها عىل مراقبة مراكز االقرتاع.
وقالت تيخانوس�كايا الس�بت ”نحن أغلبية وال نريد دماء يف
الشوارع ...فلندافع معا عن حقنا يف االختيار“.
ويقول لوكاشينكو ،الذي يصور نفسه انه ضامن االستقرار،
إن املحتج�ني املعارض�ني يتعاونون مع داعم�ني أجانب بما
يف ذلك  33ش�خصا يش�تبه بأنهم مرتزقة روس احتجزتهم
السلطات يف يوليو تموز بتهمة التخطيط ”ألعمال إرهاب“.
ويقول محلل�ون إن احتجازهم قد ُيس�تخدم ذريعة لفرض
حملة صارمة أشد عقب االنتخابات.
وق�ال املحل�ل الس�يايس ألكس�ندر كالسكوفس�كي ”أبدى
لوكاشينكو رصاحة رغبته يف االحتفاظ بالسلطة بأي ثمن.
لكن السؤال ما الثمن؟“.

أطفالنا ونس�اءنا امليش عىل طريق مدروس
مىش عليها أناس قبلهمُ ،
إن لم يكن هناك بد
من امليش عىل طرقات معبدة”.
يف مستش�فى الرم�ادي الذي افتتح قس�ما ً
لرتكي�ب األط�راف الصناعي�ة ،يق�ول عيل
الدليم�ي ل�� “العرب�ي الجدي�د”“ :غالبي�ة
الضحاي�ا الج�دد اصطادتهم ألغ�ام داعش
ومخلفات�ه الحربي�ة” ،مضيف�ا ً أن “األم�ر
يتطل�ب جه�ودا ً كب�رة وأجه�زة كاش�فة
وإط�الق ف�رق تفتي�ش أخ�رى يف املناط�ق
املحررة” ،معتربا ً أن “موسم األمطار األخر
كشف عن الكثر من األلغام أيضاً”.
يف ه�ذا الس�ياق ،يق�ول عض�و لجن�ة األمن
والدف�اع يف الربمل�ان العراق�ي ب�در الزيادي،
إن “بع�ض املناط�ق العراقي�ة الت�ي وقعت
تحت س�يطرة داع�ش ،ما زال�ت تعاني من
مشاكل كثرة ،منها التأخر يف إعادة اإلعمار
وتعويض األه�ايل وعودة النازح�ني ،إضافة
إىل املش�اكل البيئية منها األلغ�ام التي عمل
ع�ىل نرشها داع�ش” .ويوضح ل�� “العربي
الجدي�د” أن “الجه�ود العراقية وبمس�اعدة
دولي�ة لم تن�ه املعان�اة .ما زلنا نس�مع بني
فرتة وأخرى ع�ن انفجار عبوات وألغام يقع
ضحيتها مواطنون أبرياء ،فإما أن تتس�بب
بمقتلهم ،أو تعرضهم لتشوهات وأحيانا ً برت
األطراف”.

يتاب�ع الزيادي“ :التأخ�ر يف عملية تطهر
امل�دن املحررة من مخلف�ات الحرب يتطلب
جهودا ً إضافية ودعما ً ماليا ً وخربات دولية
يف ه�ذا الش�أن ،فق�د مض�ت س�نوات عىل
التحري�ر وما زالت بع�ض األحياء يف نينوى
واألنبار وصالح الدين غر جاهزة الستقبال
أهله�ا الذين نزحوا خ�الل الحرب” .ويلفت
إىل أن “املؤسس�ات البيئي�ة والعس�كرية يف
الع�راق يف حاجة إىل مزيد من التنس�يق مع
األم�م املتح�دة لألعم�ال املتعلقة بش�ؤون
األلغ�ام إضاف�ة إىل املنظم�ات الصحي�ة
والبيئية الدولية األخ�رى ،من أجل التعاون
لتأمني بيئة آمن�ة للعراقيني الذين ترضروا
من الحرب”.
من جهته ،يقول العقيد املتقاعد يف الجيش
العراقي السابق ،فاضل جمعة ،وهو عضو
يف منظمة تطوعية إنسانية معنية بشؤون
رف�ع األلغ�ام ومخلف�ات الح�رب يف املدن
املحررة ش�مال وغربي العراق ،إن ما ال يقل
ع�ن  200عراق�ي قتل�وا منذ مطل�ع العام
امل�ايض  ،2019من ج�راء األلغام والعبوات
الناسفة يف مدن مختلفة ،فيما أصيب مئات
آخرون” .ويوض�ح أن نينوى وصالح الدين
احتلت�ا الص�دارة يف عدد الضحاي�ا ،وهم يف
الغال�ب مدنيون من س�كان ق�رى وأرياف
س�قطوا خالل الرعي أو العمل يف أراضيهم.
كما س�قط أطف�ال ،الفت�ا ً إىل أن “عددا ً من
أفراد األم�ن واملتطوعني قض�وا أيضا ً خالل
عملهم برفع األلغام يف الفرتة ذاتها”.
أما املتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء تحسني
الخفاج�ي ،فيؤكد ل�� “العرب�ي الجديد” ّ
أن
الف�رق العراقي�ة املختصة تواص�ل عملها يف
رفع األلغام من جميع املناطق التي ش�هدت
احتالالً من عصاب�ات “داعش” .وأوضح أن
األمر ليس م�ن مس�ؤولية وزارة الدفاع ،بل
مديرية شؤون األلغام التابعة لوزارة البيئة،
التي ُدمجت أخرا ً مع وزارة الصحة.
يؤك�د مصدر م�ن املديري�ة املعني�ة رفض
الكشف عن اسمه (غر مخول بالترصيح)،
املش�كلة الوحيدة التي ُتعيق عدم استكمال
رفع كل األلغام من املدن املحررة هي نقص
الخ�ربات املحلي�ة” ،موضح�ا ً أن “املديرية
خاطب�ت م�رارا ً الحكوم�ة العراقية بش�أن
رضورة تأم�ني املزي�د من العامل�ني يف هذا
القط�اع والتعاون م�ن املنظم�ات الدولية،
لتوفر مساعدات مالية وفنية”.

ويلفت املصدر إىل أن “املش�كلة يف العراق ال
ترتبط باأللغام التي تركها داعش فقط ،بل
باأللغ�ام والعبوات الت�ي تركتها الكثر من
الجماع�ات اإلرهابي�ة ،والح�روب العراقية
خ�الل العقود املاضي�ة ،وإن كان داعش قد
فاقم املشكلة”.
وتعم�ل األمم املتحدة باس�تمرار عىل وضع
اس�رتاتيجيات للتخفي�ف م�ن املخلف�ات
املتفجرة ،وتس�هم بالتعاون مع املديرية يف
زيادة توعي�ة األهايل يف امل�دن املحررة حول
كيفية التعامل مع األلغام ومخاطرها.
ويف وق�ت س�ابق ،أعل�ن مدير مرك�ز جنيف
ال�دويل للعمليات اإلنس�انية إلزال�ة األلغام،
ستيفانو توسكانو ،أن العراق سيكون خاليا ً
من األلغ�ام بحلول ع�ام  ،2028وذلك خالل
مؤتم�ر صحف�ي مش�رتك عقده م�ع وكيل
وزارة الصح�ة العراقية كامران حس�ن ،يف
العاصم�ة بغ�داد .وق�ال توس�كانو“ :هناك
تحديات تتعلق بالكش�ف ع�ن أماكن حديثة
تتواجد فيه�ا األلغام” .أما حس�ن ،فأكد أن
“الوزارة س�لّمت املركز ال�دويل إلزالة األلغام
إحصائيات عن األلغام ،وخارطة تواجدها يف
املدن العراقية ،وتأتي يف الدرجة األوىل مدينة
املوصل ،خصوصا ً املنطقة القديمة”.
واع ّد أن األلغام والقنابل غر املنفجرة واحدة
م�ن أكرب التحدي�ات التي تواجه الس�لطات
العراقية إلعادة النازحني إىل املناطق املحررة
شمايل البالد ،خصوصا ً يف محافظتي نينوى
وكرك�وك (ش�مال) ،بعدما أعل�ن العراق يف
أواخ�ر  2017هزيمة داعش يف البالد ،والذي
كان يس�يطر عىل مس�احات شاس�عة من
البالد منذ يونيو /حزيران .2014
إىل ذل�ك ،يقول الضاب�ط يف الرشطة العراقية
م�ن مدين�ة األنب�ار ،ق�ي العيس�اوي ،إن
“مديري�ة مكافحة املتفجرات التابعة لوزارة
الداخلي�ة تواص�ل عمله�ا ،ول�م تتوقف منذ
إعالن تحرير املحافظة من س�يطرة داعش.
لك�ن ما نالحظ�ه أن الف�رق املختصة يف هذا
املجال قليلة وإمكانياته�ا محدودة ،وتنتقل
إىل محافظات أخرى للهدف نفسه ،ما يسهم
يف تأخ�ر إزالة كاف�ة األلغ�ام” .ويوضح ل�
“العربي الجديد” أن “أع�داد ضحايا األلغام
حاليا ً ليس�وا بحجم األع�داد التي كانت عام
 ،2018نظ�را ً للتق�دم يف عملي�ات التطهر،
وغالبي�ة الذين تعرضوا النفجارات ألغام من
املزارعني واألطفال أصيبوا بإعاقات دائمة”.

تغيري النظام الرئاسي ..مطلب يتكرر منذ عامني
إثر حتويل أردوغان نظام احلكم برملاني لرئاسي
انقرة/متابعة الزوراء:
ْ
جددت أحزاب املعارضة الرتكية
مرة أخرى دعوتها إلعادة نظام
نظام برملاني،
الحكم يف البالد إىل
ٍ
وهو مطلب يتكرر منذ أكثر من
عامني إثر تحويل الرئيس الحايل
رج�ب طي�ب أردوغ�ان نظ�ام
برملاني إىل
الحك�م يف تركيا م�ن
ّ
صالحيات
آخ�ر رئ�ايس منح�ه
ٍ
واسعة ومطلقة.
ويطالب ّ
كل من حزب الش�عب
الجمه�وري (ح�زب املعارض�ة
الرئي�ي) وح�زب الش�عوب
الديمقراط�ي (املؤي�د لألكراد)
ومعهما حزب الخر (القومي)،
وه�ي كله�ا أح�زاب معارض�ة
لسياس�ات أردوغ�ان وممثل�ة
يف الربمل�ان ،ب�رضورة ع�ودة
تركي�ا إىل نظ�ام حك�م برملاني
“ديمقراطي” و”قوي”.
وق�ال نجدت إيبك ي�وز ،النائب
يف الربملان عن حزب “الش�عوب
الديمقراط�ي” ل�� “العربي�ة.
ن�ت” إن “تغير النظ�ام الحايل
هو مطل�ب األح�زاب املعارضة
الثالث�ة وهن�اك أح�زاب خارج
الربمل�ان تدع�و أيض�ا ً لع�ودة
النظام السابق”.
وأضاف أن “هذه األحزاب تدعو
نظام برملاني
لرضورة العودة إىل
ٍ
ديمقراطي وقوي ،والس�يما أن
بق�اء النظ�ام الحايل كم�ا هو،
س�يزيد من أزمات البالد وح ّدة
الخالفات السياسية خاصة أنها
شخص واحد” ،يف
ُتدار من قبل
ٍ
إشارة إىل الرئيس أردوغان.
وتاب�ع أن “النظ�ام الح�ايل
يتسبب بمش�اكل لكل السكان،
ال لألك�راد وحده�م ،ولذل�ك إن
لم تتوج�ه البالد نحو انتخابات
رئاس�ية وبرملاني�ة مبك�رة يف
وقت قريب ،فل�ن تكون األمور
عىل ما يرام”.
كما ش�دد ع�ىل أن “الدولة تدار

بالكام�ل الي�وم م�ن قبل حزب
(العدال�ة والتنمية) الذي يقوده
أردوغان وحليفه دولت بهجيل يف
حزب (الحركة القومية) ،وهما
يح�اوالن مع�ا ً ممارس�ة املزيد
من الضغوط عىل املعارضة ويف
مقدمتها حزبنا ،لكننا رغم ذلك
نحظ�ى بأهمي�ة كب�رة ونملك
حلوالً مقبولة ملشاكل البالد”.
وأشار إىل أن “تغير النظام الحايل
برملان
سيكون موضع نقاش أول
ٍ
يتش�كل بعد االنتخاب�ات املقبلة
وحينه�ا ق�د تحص�ل توافق�ات
تس�مح بعودة النظ�ام الربملاني
ً
م�رة أخرى ،لكن هذا ليس باألمر

الس�هل ،فه�و يحت�اج ألغلبي� ٍة
برملاني�ة تتك�ون من نح�و 400
نائب عىل األقل”.
وحتى تتمكن أحزاب املعارضة
الرتكية م�ن إعادة نظام الحكم

يف الب�الد إىل س�ابق عه�ده يف
الربمل�ان ،يج�ب ع�ىل أغلبي�ة
برملاني�ة يمثلها نحو  400نائب
التصويت لصالح هذا املرشوع.
وإن ل�م يتوف�ر هذا الع�دد من
الن�واب ،يمك�ن لتل�ك األحزاب
اللجوء إلجراء اس�تفتا ٍء شعبي
بموجب الدستور الحايل.
وعارض أق�رب حلفاء أردوغان
الس�ابقني ،نظام�ه الرئ�ايس،
وانتق�ده يف العلن ّ
كل من رئيس
ال�وزراء األس�بق أحم�د داوود
أوغل�و ونائب�ه ع�يل باباج�ان
اللذين شكال حزبني اثنني أواخر
الع�ام امل�ايض وبداي�ة الع�ام
الحايل بعد أن استقاال من حزب
أردوغان.
واألس�بوع املايض ،كشفت آخر
استطالعات الرأي أن ما يرتاوح
بني  54إىل  64باملئة من السكان

يرفضون النظام الرئايس الحايل
نظ�ام برملاني
ويؤي�دون قي�ام
ٍ
متطوّر.
وس�عى ح�زب “الش�عوب
الديمقراطي” منذ حصوله عىل
 80مقع�دا ً يف الربمل�ان الرتك�ي
انتخاب�ات نيابية ش�ارك
يف أول
ٍ
فيه�ا صي�ف الع�ام  2015من
من�ع أردوغ�ان تحوي�ل نظ�ام
الحكم يف البالد واستطاع تأجيل
التغيرات التي كان يطمح إليها
لنحو ثالث سنوات.
ويف تموز/يوليو من العام 2018
دخ�ل النظ�ام الرتك�ي الرئايس
الجديد حيّ�ز التنفيذ ،وبموجبه
ألغ�ي منص�ب رئيس ال�وزراء
ُ
ونقل�ت صالحيات�ه بالكامل إىل
أردوغان بعد اس�تفتا ٍء ش�عبي
ش�هدته الب�الد يف  16نيس�ان/
إبريل من العام .2017
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الدفاع املدني :خمازن السالح مؤمنة
والعراق ال ميتلك نرتات األمونيا
بغداد /الزوراء:
كشف معاون املدير العام للدفاع املدني،
العميد حسن ابراهيم الخزرجي،
امس االحد ،عن قيام العراق بمنع
استرياد نرتات االمونيوم منذ  2011بعد
استخدامها من قبل تنظيم “ داعش”
االجرامي ،مبينا ان االمن الوطني هو
املسؤول عن مراقبة االستخدام النهائي
للكيماويات
وقال الخزرجي ،يف حوار صحفي :ان
“ العراق منع استرياد نرتات االمونيوم

منذ  ، 2011وان نرتات االمونيوم تم
استخدامها من قبل الدواعش “.
واضاف ان “اماكن تخزين الكيماويات
مراقبة من االسترياد اىل االستخدام ،وان
االمن الوطني هو املسؤول عن مراقبة
االستخدام النهائي للكيماويات”.
وتابع معاون املدير العام للدفاع املدني انه
” ال توجد اية كمية من نرتات االمونيوم يف
العراق ،وقمنا بمنع اي مخزن ليس فيه
رشوط السالم ،وان هناك مواقع رسية
يتم فيها خزن الكيماويات واالسلحة”.

التعليم :ليس مسموحاً استعمال الكامريا
طوال مدة االمتحان
بغداد /الزوراء:
حذرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،امس االحد ،من استعمال «الكامريات»
طوال مدة االمتحانات االلكرتونية التي تجريها الجامعات حالياً ،فيما شددت
عىل رضورة الحفاظ عىل الثقة بني الطالب والتدرييس.
وقال وزير التعليم العايل والبحث العلمي ،نبيل كاظم عبد الصاحب ،يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه« :ليس مسموحا ً الٔية كلية أن تجري االمتحان بطريقة
تكرس الثقة بني الطالب والتدرييس» ،مشريا ً إىل أنه «ليس مسموحا ً استعمال
الكامريا طوال مدة االمتحان خالل أي امتحان».
واضاف أن «هذا السلوك يعد مرفوضا ً لدى الوزارة التي تنوي تيسري السنة
للطالب مع الحفاظ عىل الرصانة» ،مشددا ً عىل أن «طريقة  Open bookهي
املُتبعة لالمتحانات النهائية هذه السنة ال غري».
وبني أنه «قد يجوز للمالكات التدريسية استعمال الكامريا لتعريف الطالب
بنفسه لوقتٍ قصري ،ولكن ال يجوز استعمالها طول فرتة االمتحان».
وأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،يف نهاية شهر تموز املايض ،عن أداء
 300الف طالب عراقي االمتحانات النهائية «اإللكرتونية» يف الجامعات.

املوارد املائية تكشف عن خطة
اسرتاتيجية متتد لـ 20٣5
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املنظمة العاملية تطلق محلة ملكافحة الفريوس يف  5حمافظات
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الصحة :العراق ال يزال يف املرحلة األوىل من جائحة «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الصحة ان العراق ال يزال يف املرحلة
األوىل من جائحة فريوس كورونا ولم يصل اىل
املرحلة الثانية.وفيما اطلقت منظمة الصحة
العاملية الحملة الوطنية ملكافحة جائحة كورونا
يف العراق ،أكدت ان الحملة للمحافظات التي
سجلت ارتفاعا ملحوظا بأعداد االصابات
بالفريوس.
وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة ،امس األحد،
حازم الجمييل ،يف حديث صحفي :إن «املوقف
الوبائي اليومي لكورونا ما زال يسجل اعدادا
كبرية تتجاوز الـ 3اآلف إصابة ،وهذا يشري إىل
عدم التزام املواطنني بتعليمات وزارة الصحة
واللجنة العليا» ،مشريا إىل أن «أغلب املحافظات
تسجل ارتفاعا كبريا ً يف عدد اإلصابات نتيجة
لعدم التزام املواطنني بالتوصيات ،وهذا مؤرش
غري جيد».
وأضاف ان «العراق ما زال يف املرحلة األوىل من
الفريوس ولم يصل إىل قمة املرحلة» ،كاشفا ً

عن «وجود اجتماع نهاية األسبوع الحايل
ملناقشة اإلجراءات خالل شهر محرم ،واللجنة
االستشارية العليا اعدت املقرتحات والتي
ستعرض يف االجتماع املقبل للجنة العليا».

من جانب اخر ،انطلقت ،امس األحد ،الحملة
الوطنية ملكافحة جائحة كورونا يف العراق والتي
تقودها منظمة الصحة العاملية ،يف املحافظات
التي سجلت ارتفاعا ملحوظا بأعداد االصابات

بالفريوس.
وبحسب منظمة الصحة يف العراق فإن «الحملة
تبدأ من محافظة ذي قار وتستمر يف البرصة
وميسان وواسط يف جنوب العراق ،ثم تنطلق اىل
محافظة السليمانية يف اقليم كردستان ،بهدف
رفع الوعي الصحي لدى املواطنني حول مرض
كوفيد 19-و ملنع انتشار العدوى».
وتنظم هذه الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة
ووزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة
وتنفيذ الجمعية الطبية العراقية املوحدة.
وشكرت منظمة الصحة العاملية حكومة دولة
الكويت واملفوضية األوروبية للمساعدات
اإلنسانية والحماية املدنية ( )ECHOملشاركتها
يف تمويل هذه الحملة.
يشار اىل ان العراق سجل حتى أمس اكثر من
 149ألفا ً و 400إصابة بفريوس كورونا ،بينها
اكثر من  105اآلف و 504حاالت شفاء بنسبة
 ،%71.6بنما بلغ عدد الوفيات نحو 5310
حاالت.

مؤسسة الشهداء تعكف على إعداد تعليمات قانون ضحايا اإلرهاب
بغداد /الزوراء:
تعتزمُ مؤسسة الشهداء اعداد
تعليمات التعديل رقم  2لسنة
 2020عىل قانون ضحايا االرهاب
والعمليات العسكرية ،بينما تنوي
تشكيل لجنة إلعادة النظر بكشف
املعامالت املزورة واحالة اصحابها
اىل النزاهة او االدعاء العام.
وقال مدير عام دائرة ضحايا االرهاب
والعمليات العسكرية يف املؤسسة،
طارق املندالوي ،يف ترصيح صحفي:
ان “القانون رقم  20لسنة 2009
الخاص بضحايا االرهاب والعمليات
العسكرية ،جرت عليه تعديالت
بموجب قانون رقم  2لسنة ،2020
الفتا اىل ان دائرته “وبالتنسيق مع
الهيئة الوطنية للتقاعد العامة

تعكف عىل اعداد تعليمات تنفيذه”.
وأضاف املندالوي أن “الكثري
من االجراءات يتوجب ان ترافق
اعداد التعليمات ،منها تشكيل
لجنة (اعادة النظر) بني املؤسسة
ومجلس القضاء االعىل ،والتي تحال
اليها جميع املعامالت املشتبه بأنها
مزورة” ،مفصحا بهذا املجال عن
ان “العديد من املعامالت محجوزة
لدى التقاعد العامة تعود للمدة من
العام  2010وحتى  ،2016كونها
مزورة”.
واردف ان “مجالس املحافظات
هي التي كانت تنجز تلك املعامالت
حينها وتحيلها اىل اللجان الفرعية
التابعة للمحافظات” ،مؤكدا ان
“الكثري منها مزور ،لذا فان هذه

اللجنة ستعمل عىل احالة املعامالت
املزورة اىل هيئة النزاهة او االدعاء
العام وفق القانون كون الكثري
منهم تم شمولهم وتسلموا مبالغ
مالية االمر الذي يلزم مالحقتهم
وتحصيلها منهم”.
واوضح ان “املؤسسة والهيئة ايضا
بصدد تحديد آلية تعويض املصابني
بنسبة عجز  29فما دون ،كون
التعديل لم يحدد ذلك ،إذ ان املؤسسة
تدرس تعويضهم سواء من خالل
فتح ملف وتعويضهم كجميع
الفئات ،او رصف  500الف دينار
مقطوعة من قبل التقاعد الوطنية
عن كل درجة عجز» ،منوها بأن
«التقاعد لم تحسم املوضوع
حتى اآلن ،وبالتايل فإن الكثري من

معامالت درجة عجز  29فما دون
متوقفة لحني حسم املوضوع”.
وذكر مدير عام دائرة ضحايا
االرهاب والعمليات العسكرية
ان “التعديل الجديد عىل القانون
يتضمن قرارا مهما ،وهو استمرار
رصف الراتب التقاعدي ألرملة
الشهيد حتى بعد ان تتزوج ،بينما
كان سابقا يحجب عنها بعد ان
تتزوج ،وبالتايل فإن عدد املشمولني
سيزداد بموجب ذلك”.
يف السياق نفسه ،افاد املندالوي بأن
“املؤسسة تنسق مع التقاعد العامة
ايضا لتفعيل اللجان امليدانية النجاز
املعامالت والتي توقفت اثر فرض
حظر التجوال الوقائي بعد ان كانت
تنجز ميدانيا معامالت الجرحى

واملصابني من جميع الفئات ،فضال
عن مساعيها إليجاد آليات سهلة
النجاز املعامالت مع اختصار الكثري
من الحلقات الروتينية الزائدة ،اسوة
بنظام (الباركود) املتضمن استمارة
الكرتونية اعدتها املؤسسة بالتعاون
مع التقاعد ،وتكون متصلة
بنظام معلومات عرب االنرتنت بني
الدائرتني”.
وتابع املندالوي ان “االستمارة تثبت
فيها بيانات الشهداء والجرحى
وذويهم بشكل مفصل ودقيق
وترسل الكرتونيا اىل التقاعد ليتم
االعتماد عليها يف اصدار البطاقات
للمتقاعدين املشمولني» ،مؤكدا «ان
هذا النظام يقلل الروتني ويختزل
الجهد والكلفة”.

أعلنت اإلفراج عن  ٣٦٣نزيال خالل متوز املاضي إنشاء مراكز تنسيق مشرتك مع اإلقليم
العدل ترسل أمساء املتعينني اجلدد إىل املالية
ملالحقة فلول «داعش»
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير املوارد املائية ،مهدي رشيد
الحمداني ،امس االحد ،عن خطة
اسرتاتيجية تمتد إىل عام  2035إلدارة تلك
املوارد بالشكل األمثل والصحيح يف البالد.
وقال الحمداني يف ترصيح صحفي“ :إننا
نحرص بشكل كبري عىل إدارة املوارد
املائية بالشكل األمثل” ،مشريا ً اىل “وجود
خريطة طريق ودراسة اسرتاتيجية للـ 15
عاما املقبلة ،توضح ماذا سيكون لدينا
وطريقة التعامل مع تلك املوارد”.
وأضاف َّ
أن “هناك مشكالت بعضها

داخلية كالتجاوز عىل الحصص املائية
ومحرمات االنهر» ،عادا ً إياها «رسقة
يف وضح النهار” .مبينا ً اننا “منذ تولينا
الوزارة وحتى اآلن مستمرون بتنفيذ
حملة بهذا الخصوص ،ولن تنتهي اال
بمعالجة هذا املوضوع بشكل كامل سواء
عن طريق القانون أو القوات األمنية”.
وبني الحمداني ّ
أن “الوزارة بدأت بتصحيح
األخطاء التي كانت موجودة يف السابق،
واتخاذ القرارات التي يحتاج بعضها اىل
إعادة نظر يف الوقت الحايل ألنها لم تكن
مدروسة بالشكل الصحيح”.

التجارة :التخصيصات وراء تأخر توزيع
بعض مفردات التموينية
بغداد /الزوراء:
أكد وزير التجارة ،عالء الجبوري ،وجود تأخري بتوزيع بعض مفردات البطاقة
التموينية ،مرجعا ً ذلك لعدم توفري التخصيصات املالية للوزارة يف وقت سابق لرشاء
تلك املواد.
وقال الجبوري ،يف ترصيح صحفي :إن وزارة املالية وفرت حاليا جميع األموال
املطلوبة لرشاء املواد التموينية .مؤكدا ً سعي التجارة لسد نقص املفردات املتمثلة
بالزيت والسكر قبل نهاية الشهر الجاري .الفتا إىل :أن وزارته ال تواجه مشكلة
بتوفري مادة الطحني ،أما الرز فهناك لجنة مشكلة بسبب نوعيته.

لتمويل رواتبهم

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير العدل ،ساالر عبد الستار محمد ،امس
االحد ،عن ارسال قوائم املتعينني الجدد واالوامر
الوزارية واالدارية وتاريخ املبارشة اىل وزارة
املالية ،لتمويل رواتبهم.
وقال ساالر ،يف ترصيح صحفي :إن “الوزارة لم
يبق بذمتها أي التزامات مع وزارة املالية غري
املتابعة ،لحني رصف رواتب املوظفني الجدد عىل
مالكاتنا ،منذ بدء مبارشتهم”.
من جانبه ،اشار مدير عام الدائرة االدارية
واملالية يف وزارة العدل ،هيثم محي رايض ،إىل ان
“الدائرة قامت بإرسال قوائم باسماء املتعينني
الجدد من موظفي الوزارة ا ٕىل وزارة املالية لغرض
تمويل رواتبهم ومخصصاتهم ابتدا ًء من تاريخ
مبارشتهم بالوظيفة”.
وأضاف رايض أنه “سيتم تمويل مبالغ الرواتب
واملخصصات وفقا لقانون االقرتاض املحيل”.
مبينا ان “الوزارة ستقوم بدفع كل املستحقات
املالية املذكورة عند ورود التمويل من وزارة
املالية”.
من جانب اخر ،أعلنت وزارة العدل ،امس االحد،
اإلفراج عن ( )363نزيل خالل شهر تموز لعام
.2020
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقته «الزوراء» :إنه “تم

إطالق رساح ( )363نزيال بينهم ( )347من
الرجال و ( )16من النساء خالل شهر تموز لعام
 ،”2020مضيفة أن “دائرة اإلصالح العراقية
اتخذت كافة التدابري واإلجراءات التي من شأنها
ترسيع وترية حركة التسفري وتأمني النزالء إمام
املحاكم”.
وأوضحت أن “مالكات التسفري ونقل النزالء
واللجان القانونية واآلليات والحراسات والطوارئ
تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات
الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى
مع الجهات القضائية والجهات ذات العالقة
للترسيع بإجراءات إطالق رساح النزالء ،وحرصا
منها عىل إتمام العمل بالشكل األمثل”.

أغلق ”نافذة ساخنة” حاول التنظيم فتحها مع بغداد

احلشد يبدأ عملية عسكرية لتعقب إرهابيي «داعش» يف دياىل
بغداد /الزوراء:
أعلن القيادي يف الحشد الشعبي ،احمد
التميمي ،امس االحد ،عن انطالق عملية
عسكرية لتعقب خاليا داعش االرهابي يف
قاطع شمال رشق دياىل.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي :ان” مفارز
قتالية من لواء نداء دياىل يف الحشد الشعبي
انطلقت يف عملية عسكرية من محوريني
رئيسني لتعقب تنظيم داعش االرهابي يف
قاطع شمال قضاء املقدادية(45كم شمال
رشق بعقوبة)”.
واضاف التميمي ان” العملية تهدف لتمشيط
بساتني واسعة إلنهاء مضافات داعش
االرهابي وتأمني الطرق الزراعية املرتامية»،
الفتا اىل أن “العملية اعتمدت اسلوب الدوريات
الراجلة لعمليات التمشيط والبحث”.
وتنترش يف دياىل عدة الوية قتالية للحشد
الشعبي ،ابرزها الوية  110-23-24وهي

تقوم بواجبات امنية كبرية.
من جهته ،اكد مجلس ناحية كنعان املنحل
يف دياىل ،امس االحد ،أن الحشد الشعبي

اغلق نافذة ساخنة حاول داعش فتجها مع
بغداد.
وقال عضو املجلس ،جمال الشمري ،يف

ترصيح صحفي :ان” تنظيم داعش حاول يف
االشهر املاضية فتح نافذة ساخنة يف قاطع
جنوب كنعان قرب الحدود مع بغداد من
خالل نشاط خالياه النائمة وشن هجمات
ضد القرى والقوات االمنية ،ما ادى اىل
سقوط ضحايا”.
واضاف الشمري ان” انتشار الحشد الشعبي
واعتماده سلسلة تكتيكات ،ومنها نرش
الكامريات الحرارية اسهمت يف اغالق نافذة
الرش التي حاول فتحها داعش واحباط العديد
من هجماته العدوانية” ،مبينا أن “االوضاع
يف جنوب كنعان وصوال اىل الحدود مع بغداد
مستقرة بنسبة عالية بسبب جهود الحشد
والتشكيالت االمنية الساندة”.
وكان تنظيم داعش شن سلسلة هجمات يف
قاطع جنوب كنعان قرب الحدود مع بغداد يف
محاولة لزعزعة االمن واالستقرار يف االشهر
املاضية.

بغداد /الزوراء:
َ
كشف املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة ،اللواء يحيى رسول ،عن تعاون عسكري
مشرتك بني الحكومة االتحادية وإقليم كردستان لتبادل املعلومات االستخبارية ومالحقة خاليا
عصابات داعش االرهابية ،وشغل الفراغ العسكري يف بعض املدن واملحافظات العراقية .
وقال رسول ،يف ترصيح صحفي :ان «هناك اجتماعات وتفاهمات أمنية مشرتكة بني قيادة
العمليات املشرتكة وقوات حرس حدود إقليم كردستان ،تركزت عىل بحث التعاون والتنسيق
يف ما يتعلق بالقيام بعمليات عسكرية مشرتكة يف بعض املناطق التي تؤرش فيها معلومات
استخبارية عن وجود خاليا لفلول عصابات داعش االرهابية ،فضالً عن تبادل املعلومات
االستخباراتية يف مجال مكافحة االرهاب والتهديدات االمنية املختلفة ،ال سيما ما يتعلق بضبط
الحدود مع بعض الدول ملنع تسلل العنارص االرهابية».
وأضاف ّ
أن «االتفاقات تمخضت عن إنشاء مراكز تنسيق مشرتك بني قيادة العمليات املشرتكة
واالجهزة االمنية يف اقليم كردستان ،تضم عددا ً من الضباط من ممثيل الجيش العراقي وحكومة
االقليم للتنسيق ،وتبادل املعلومات االستخبارية ومتابعة خاليا عصابات داعش االرهابية،
إضافة اىل ملء الفراغات االمنية يف بعض املدن».
ولفت رسول اىل أن « املناطق التي يتم فيها التعاون املشرتك تبدأ من دياىل وخانقني ومناطق
كركوك واملناطق األخرى التي رِّ
أرش فيها نشاط لعصابات داعش االرهابية».
ً
وأكد ان «عصابات داعش تهدد جميع املناطق بما فيها مناطق اقليم كردستان» .مردفا ان
«الحكومة العراقية تركز عىل قضية ضبط الحدود ،وخاصة مع الجارة سوريا ،وهناك خطة
من قبل قيادة العمليات املشرتكة ووزارتي الداخلية والدفاع لالستمرار بتدعيم امللف الحدودي،
وتزويدها بتكنولوجيا املعلومات والتقنية الحديثة».
وتابع ان «العمليات العسكرية التي تنفذ من قبل مختلف القطاعات مستمرة ،ال سيما ضمن
حدود قيادة عمليات االنبار والجزيرة وغرب نينوى ،بهدف منع تسلل االرهابيني باتجاه االرايض
العراقية ،إضافة اىل االستمرار بتعقب ومالحقة بقايا عصابات داعش االرهابية والقضاء
عليها».

اإلطاحة مبسؤولني عن الدعم اللوجسيت
لـ»داعش» يف كركوك
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية االستخبارات العسكرية،
امس األحد ،اإلطاحة باثنني من االرهابيني
املسؤولني عن الدعم اللوجستي لتنظيم
داعش يف محافظة كركوك.
وذكرت املديرية يف بيان أنه «بعملية نوعية
واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية
دقيقة ،تمكنت مفارز خلية االستخبارات،
ومكافحة اإلرهاب التابعة ملديرية
االستخبارات العسكرية من اعتقال إثنني
من االرهابيني الخطرين يف مناطق حي واحد

اذار وحي االرسى واملفقودين بمحافظة
كركوك».
وأضافت البيان أن «اإلرهابيني هما من
العنارص التي تقدم الدعم اللوجستي
لعنارص داعش االرهابي يف اوكارهم ،ويتمثل
باملواد الغذائية واجهزة االتصال االلكرتونية
وغريها ،إضافة إىل كونهما من العنارص التي
قاتلت قواتنا االمنية قبل التحرير».
وأشارت البيان إىل أن «اإلرهابيني من
املطلوبني للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق
أحكام املادة  4إرهاب».

أسواق
العدد 7302 :االثنين  10 -آب 2020

خبري :العراق ميتلك ورقة غري
مستغلة لتعظيم وارداته
بغداد /الزوراء:
بني الخبر االقتصادي ،وس�ام التميم�ي ،ان العراق يمتلك ورقة رابحة
غر مس�تغلة لتعظيم واردات املوازنة وس�د العجز الحاصل فيها ،الفتا
اىل اهمية اللجوء اىل وقود الغاز كحل امثل لتعظيم الواردات.
وق�ال التميمي ،يف ترصي�ح صحفي :ان “مرشوع رب�ط منظومة غاز
الس�يارات حقق نجاحات باهرة ،واش�ادة من قب�ل اصحاب املركبات،
بس�بب رخص ثمن الوقود” .واض�اف ان “وزارة النفط ينبغي ان تزيد
من محطات وقود الغاز واس�تغالله بالش�كل االمث�ل بدال من حرقه يف
الج�و وتل�وث البيئة” .وبني ان “تح�رك مديرية امل�رور إللزام اصحاب
املركب�ات ع�ى ربط منظوم�ة الغاز قد يس�بب عدم ارتي�اح وانزعاج،
واالفضل زيادة محطات وقود الغاز ومن ثم الرتويج له بش�كل صحيح
م�ن اجل اتخاذه مورد يرفد املوازنة باملليارات ،ويس�اهم يف س�د عجز
املوازنة بش�كل كبر ،وتصدير الفائص منه اىل دول اوروبا خاصة انها
سياراتها تعمل بوقود الغاز”.

املركزي يبيع  217مليون دوالر
يف مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
ام�س االح�د ،عن بيع�ه أكثر من
 217مليون دوالر ،وبمشاركة 36
مرصف�ا .وبلغت مبيع�ات البنك،
ي�وم ام�س 217 ،مليون�ا واكث�ر
من  672ال�ف دوالر غطاها البنك
بس�عر رصف اس�اس بلغ 1190
دينار ل�كل دوالر .وكانت مبيعات
البنك لتعزي�ز االرصدة يف الخارج
عى ش�كل ح�واالت واعتمادات،

والت�ي غطاه�ا البن�ك بالكام�ل
بس�عر رصف بل�غ  1190دين�ار
ل�كل دوالر واحد ،ق�د بلغت اكثر
من  197مليون دوالر .أما اجمايل
البيع النقدي ف�كان اكثر من 19
مليون دوالر .فيم�ا بلغت اجمايل
املبيعات الكلية .217.672.580
فيم�ا لم تتقدم أي م�ن املصارف
ال�بالغة  36مرصفا املش�اركة يف
م�زاد العمل�ة بأي ع�روض لبيع
الدوالر.

استئناف التبادل التجاري مع
إيران عرب الشالجمة

بغداد /الزوراء:
قال مسؤول ايراني إن منفذ الشالمجة الحدودي الدويل مع العراق ،إعيد فتحه،
امس األحد ،بعد اغالقه بالتزامن مع عيد األضحى.
واضاف عيل موسوي ،يف ترصيح صحفي :إن «الجانب العراقي أعلن  30تموز/
يوليو ،إغالق منفذ {الشالمجة} التجاري من عيد األضحى إىل عيد الغدير ،وعدم
وج�ود أية تجارة عى هذه الحدود» .وأضاف موس�وي «من اليوم (امس) أعيد
فتح منفذ {الشالمجة} الدويل ،واستئناف التبادل التجاري بني إيران والعراق».
يذكر ان صادرات البضائع اإليرانية غر النفطية من منفذ الشالمجة الحدودي،
كان قد اس�تؤنف رس�ميا يوم األربعاء  8تموز  /يوليو املايض وفقا التفاق مع
الجانب العراقي ،بعد إغالق دام أربعة أش�هر بس�بب انتش�ار فروس كورونا،
وت�م خالل هذه الفرتة تصدي�ر  21ألف طن من البضائع غ�ر النفطية بقيمة
 95ملي�ون دوالر إىل العراق .وتقع حدود الش�المجة عى بعد  15كم من مدينة
خرمشهر جنوب ايران ،و 25كم من البرصة جنوب العراق.
وقب�ل إغ�الق الع�راق لحدود الش�المجة ،كانت أكث�ر من  200ش�احنة تحمل
مجموع�ة متنوعة من البضائ�ع املنتجة محليا ،و  150ش�احنة عراقية تصل
يوميا اىل املعر الحدودي لتفريغ البضائع وتحميلها.
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جلنة اخلدمات ترهن إعمار بغداد حبل مشكلة السكن

االقتصاد النيابية :جيب ختفيض أسعار الوحدات السكنية للقضاء على أزمة العقار
بغداد /الزوراء:
ش�ددت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار
النيابي�ة ع�ى رضورة تقلي�ل أس�عار
الوحدات الس�كنية كي يتس�نى للجميع
الحص�ول عليها م�ن دون أعب�اء مالية،
مؤك�دة يف الوق�ت نفس�ه ع�ى رضورة
ف�رض رقابة مش�ددة عى املس�تثمرين
العاملني يف هذه املج�االت لضمان جودة
املش�اريع .وفيما رهن�ت لجنة الخدمات
النيابية إعمار بغ�داد والنهوض بواقعها
الخدم�ي ،بح�ل أزم�ة الس�كن ،دعت إىل
«هيكلة» أمانة بغداد وظيفياً.
وقال�ت عض�و اللجن�ة ،ندى ش�اكر ،يف
ترصيح صحفي :ان “بعض املستثمرين
يحصل�ون عى األرض بش�كل مجاني او
شبه ذلك ،يف وقت يعملون فيه عى انشاء
مجمعات سكنية وبيعها بأسعار مرتفعة
عى املواطنني ،االمر الذي يفاقم من ازمة
السكن وال يساهم بحلها مطلقا”.
وأضاف�ت ان “الحكوم�ة ينبغي ان تضع
ضوابط ورقابة مشددة عى املستثمرين
لضم�ان ج�ودة العم�ل وعدم اس�تغالل
املواطن”.
وبين�ت ان “املش�اريع االس�تثمارية،
وخاصة الس�كنية ،من األفضل ان تكون
بي�د الحكوم�ة ب�دال م�ن املس�تثمرين،

لضم�ان ع�دم االس�تغالل ،إضاف�ة اىل
تقسيط املبالغ عى املواطنني واملوظفني
بشكل عادل”.
ويف الس�ياق نفس�ه ،ره�ن عض�و لجنة
الخدم�ات النيابية ،ع�الء الربيعي ،امس

األحد ،إعم�ار بغداد والنه�وض بواقعها
الخدمي ،بحل أزمة السكن ،فيما دعا إىل
«هيكلة» أمانة بغداد وظيفياً.
وق�ال الربيعي ،يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه :إن «من يريد إعم�ار بغداد

بغداد /الزوراء:
كش�فت لجنة الصح�ة النيابي�ة ،امس
االح�د ،عن تورط وزير التعليم باختفاء
 7ملي�ارات و 300ملي�ون دين�ار ،فيما
ناشد القضاء والنزاهة بفتح تحقيق يف
ذلك.
وق�ال رئي�س اللجنة ،قتيب�ة الجبوري،
يف بي�ان تلقت «ال�زوراء» نس�خة منه:
«لطامل�ا ناش�دنا رئيس ال�وزراء بوضع
حد لسلسلة املخالفات والخروقات التي
يقوم بها وزير التعليم العايل ،وحذرنا من
نواي�اه املبيتة لتدمر مس�رة التعليم يف
العراق ،إال أننا شعرنا باليأس واإلحباط
بس�بب ع�دم اتخ�اذ رئيس ال�وزراء أي
موق�ف تج�اه الوزي�ر ال�ذي تم�ادى يف
مخالفات�ه وع�دم اكرتاث�ه بالقوان�ني
واستهانته بكل الجهات الرقابية ،وكأنه
ال توجد س�لطة فوق س�لطته» .معربا ً

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلنت مؤسسة -Heritage Fou
 dationاالمريكي�ة املعنية بقياس
مس�توى الحري�ة االقتصادي�ة يف
البلدان حول العالم ،أن العراق يأتي
باملرتبة  181من أصل  186دولة.
ووفق�ا للتقري�ر ،ال�ذي نرشت�ه
املؤسسة لعام  ،2020فإن «العراق
ج�اء باملرتب�ة  181بم�ا يتعل�ق
بالحري�ة االقتصادي�ة م�ن اص�ل
 186دول�ة مدرج�ة بالج�دول»،
مبين�ة أنه «بذل�ك يأت�ي يف املرتبة
السادس�ة قبل االخر متقدما عى
دول كل م�ن ليبي�ا وليختنش�تاين
والصوم�ال وس�وريا واليم�ن».

عن أس�فه لك�ون «إج�راءات الحكومة
التتعدى كونها لالستهالك اإلعالمي عر
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي دون أية
محاسبة حقيقية للفاسدين ،مع غياب
النية الجادة لإلصالح».
وأض�اف الجب�وري «نرف�ق لك�م اليوم
فضيح�ة الوزي�ر (عندم�ا كان رئيس�ا
لجامعة النهرين) واملتضمنة إحالته مع
نائ�ب نقي�ب األكاديمي�ني ،احمد كمال
احم�د آغا ،إىل هيئ�ة النزاهة لتورطهما
معا بقضايا فس�اد وتزوي�ر وهدر املال
ع�ام» ،مش�را اىل ان «النقاب�ة أصدرت
بيان�ا ً تدع�م في�ه الوزي�ر به�دف غلق
الفضيح�ة التي تورط فيه�ا أيضا ً نائب
نقي�ب األكاديمي�ني والتي م�ن ضمنها
قضي�ة جنائي�ة ،وه�ذا املل�ف م�ازال
موجودا ً لدى هيئة النزاهة».
وتاب�ع الجب�وري «نضع ه�ذه الوثائق

أم�ام رئي�س مجل�س القض�اء األع�ى
ورئي�س االدع�اء الع�ام ورئي�س هيئة
النزاهة ،وكلنا ثقة بمهنيتهم وحرصهم
ع�ى إحقاق الحق والحف�اظ عى أموال
الش�عب العراقي ،حيث أن ه�ذا الوزير
تسبب برسقة سبعة مليارات وثالثمائة
مليون بحس�ب ما ج�اء يف النتائج التي
توصل�ت إليه�ا اللجن�ة التحقيقي�ة،
وبحس�ب الوثائ�ق املرفق�ة والتي تمت
إحالتها س�ابقا إىل هيئة النزاهة ،ولكن
لم تظهر نتائج التحقيق» .متسائالً «إذا
كان هذا الشخص قد تسبب برسقة هذا
املبلغ الضخم عندما كان يشغل منصب
رئي�س جامع�ة ،فم�ا ال�ذي س�يفعله
اليوم بع�د أن تبوأ منص�ب وزير ،وبات
مؤتمنا ً ع�ى خزائن قطاع التعليم العايل
بالكامل؟».
وخت�م الجب�وري بيانه بالق�ول« :مع

وأضاف�ت أن «س�نغافورة احتلت
املرتبة االوىل بالحري�ة االقتصادية
وبدرج�ة  89.4تليه�ا هونغ كونغ
بدرج�ة  ،89.1وم�ن ث�م ج�اءت
نيوزلن�دا باملرتب�ة الثالثة وبدرجة
 »84.1وأش�ارت اىل انها «اعتمدت
يف تصنيفه�ا عى  12عامال لقياس
الحري�ة االقتصادية له�ذه البلدان
تتعل�ق بأربع�ة جوان�ب رئيس�ية
للبيئ�ة االقتصادي�ة ت�م تصنيفها
من  0إىل  ،100ومتوسطها لتحديد
درجة الدولة ،وهي سيادة القانون
(حقوق امللكي�ة ،نزاهة الحكومة،
الفعالي�ة القضائي�ة) ،حج�م
الحكوم�ة (اإلنف�اق الحكوم�ي،

العبء الرضيب�ي ،الصحة املالية)،
الكف�اءة التنظيمي�ة (األعم�ال
والعمال�ة والحري�ة النقدي�ة)،
األس�واق املفتوح�ة (التج�ارة
واالستثمار والحرية املالية)».
وأوضح�ت أن «مح�ور تركي�ز
م�ؤرش الحري�ة االقتصادي�ة بأنه
يج�ب أن يك�ون األفراد أح�رارًا يف
العم�ل واالس�تهالك واالس�تثمار
دون قي�ود” .مبينة إذا “كان الفقر
واملرض والجه�ل يرتاجع يف جميع
املناط�ق ،ف�إن ذلك يرج�ع إىل حد
كب�ر إىل التبن�ي الواس�ع النط�اق
لسياس�ات اقتصادي�ة أكثر تقدمً ا
وشفافية».

أكدت تسويق سعات نظامية إىل نينوى مبلياري دينار

االتصاالت تعلن «أوىل مثار الصدمة» ..وتؤكد :العام املقبل سيشهد خدمة انرتنت
جبودة عالية
بغداد /الزوراء:
اكد وزير االتصاالت ،اركان ش�هاب
احمد الشيباني ،امس االحد ،تسويق
س�عات انرتن�ت بس�عة STM_336
بقيمة ملي�اري دين�ار اىل محافظة
نين�وى ش�هريا ،فيما تعه�د بإنهاء
ملف التهريب وتقديم خدمة انرتنت
بجودة عالية مطلع العام املقبل.
وقال الش�يباني ،يف حوار صحفي:
ان وزارت�ه “نجح�ت يف تس�ويق
س�عات انرتن�ت بس�عة STM_336
بقيم�ة ملي�اري دين�ار تقريب�ا اىل
محافظة نينوى شهريا وعن طريق

إعالنك
في
يحقق لك االنتشار األوسع
لالستفسار 07810090003 :
E-mail : alzawraanews@yahoo.com

علي�ه البدء بحل أزمة الس�كن ومعالجة
الرتاج�ع يف املؤسس�ات الخدمي�ة مث�ل
أمانة بغ�داد ومحافظتها» .مبينا أن ذلك
ً
«يتطل�ب عمالً جادا ً
وح�ال جذريا ً وليس
ترقيعي�اً» ،معت�را ً أن «عملي�ة النهوض

بالواقع لن تكون حالً واقعيا ً ما لم يصار
إىل ح�ل أزم�ة الس�كن وف�ك االختناقات
الس�كنية التي أثرت بش�كل مبارش عى
شكل بغداد».
وأضاف أن «بغداد عانت من سوء اإلدارة
والفس�اد يف أمان�ة بغ�داد ومحافظته�ا
التي أخفقت بمعالج�ة الرتدي الخدمي،
إذ ل�م تنج�ح األمان�ة الت�ي تعان�ي من
تره�ل وظيف�ي غ�ر مجدٍ ،حي�ث يوجد
 30مديرا ً عام�ا ً ودرجات وظيفية أخرى
ال نف�ع منها» .مؤكدا ً أن�ه «يجب هيكلة
األمانة وظيفياً ،األمر الذي أثر يف االرتقاء
بش�كل العاصمة بينما فشلت املحافظة
بمعالج�ة الس�وء الخدم�ي يف األقضي�ة
والنواحي» .وتاب�ع الربيعي أن «أي عمل
خدمي لن يعتمد عى حل مشكلة السكن
لن يرتقي إىل مستوى الطموح ،وسيبقى
مؤثرا َ بش�كل س�لبي ليس عى املستوى
الخدم�ي فحس�ب ،وإنم�ا حت�ى ع�ى
املس�تويني األمني واالقتصادي» .وأشار
إىل «أننا قدمنا دراس�ة سابقة يمكن لها
ل�و ت�م اعتماده�ا أن تحل أزمة الس�كن
دون أن تق�وم الحكوم�ة ب�رصف دينار
واح�د ،ولكن لألس�ف ل�م يت�م التعاطي
معها بشكل إيجابي من قبل الحكومتني
السابقة والحالية».

الكشف عن تورط وزير التعليم باختفاء  7مليارات و 300مليون دينار

من  186دولة  ..العراق يف املرتبة  181باحلرية االقتصادية

مناف�ذ ادخ�ال الس�عات الرس�مية
لخدم�ة االنرتن�ت» ،عادا ذل�ك «اوىل
ثم�ار عمليات (الصدم�ة) الخاصة
بمكافح�ة تهريب س�عات االنرتنت
الدولية».
وأض�اف أن “الس�عات الت�ي كانت
مس�بقا ً تهرب ش�هريا ً ع�ر املنافذ
واالب�راج غر الرس�مية يف محافظة
نينوى تعد هدرا ً كب�را ً باملال العام،
وله�ا اثار س�لبية يف خدمة االنرتنت
قب�ل الب�دء بعملي�ات (الصدمة)”،
منوها بأن “ايقاف تهريب السعات
ع�ر املنافذ غر النظامي�ة وتغطية
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املناط�ق بالخدمة بش�كل رس�مي،
أثرا بش�كل ايجابي يف جودة الخدمة
يف املناط�ق املذكورة وتل�ك املرتبطة
بها”.
وذك�ر الش�يباني ان وزارته “تعمل
عى فرض س�يادة الدول�ة من اجل
تأمني ش�بكات االتص�االت ،خاصة
ان�ه تم�ت احال�ة مهرب�ي س�عات
االنرتنت ع�ى القضاء وفق القوانني
الناف�ذة به�ذا الص�دد” .معربا عن
امله”انه�اء مل�ف تهري�ب س�عات
االنرتن�ت ،وتقدي�م خدم�ة انرتن�ت
بجودة عالية مطلع العام املقبل”.

العدد/167:ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/7/26:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر
إعالن
املدعية/شيماء جواد كاظم عكاب
املدعى عليه/محمد خلف لفته
بالنظر ملجهولية محل اقامتك قررتِ املحكمة تبليغك بصحيفتني
محليتني واسعتي االنتش�ار يف الدعوى الرشعية املرقمة /167
ش 2020/ع�ى موعد املرافعة املواف�ق  2020/8/16واملقامة
م�ن قب�ل املدعي�ة ش�يماء ج�واد كاظم عك�اب علي�ه اقتىض
حض�ورك امام هذه املحكمة او من ين�وب عنك قانونا ً يف املوعد
املحدد للمرافعة وبعكسه ستج�ري املرافعة بحقك غيا ًبأ وعلنا ً
وفق االصول.
القايض
مازن عاكول خضر

العدد/167:بحث2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/7/26:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف قلعة سكر
إعالن
املدعية/شيماء جواد كاظم عكاب
املدعى عليه/محمد خلف لفته
بالنظر ملجهولية محل اقامتك قررتِ املحكمة تبليغك بصحيفتني
ِ
محليتني واسعتي االنتش�ار يف الدعوى الرشعية املرقمة /167
ش 2020/ع�ى موع�د املرافع�ة املواف�ق  2020/8/16الجراء
البحث االجتماع�ي امام هذه املحكمة واملقامة من قبل املدعية
ش�يماء ج�واد كاظم عكاب علي�ه اقتىض حض�ورك امام هذه
املحكم�ة او من ين�وب عنك قانون�ا ً يف املوعد املح�دد للمرافعة
وبعكسه ستجري املرافعة بحقك غيا ًبأ وعلنا ً وفق االصول.
القايض
مازن عاكول خضر

احرتامن�ا للبع�ض الذي�ن دافع�وا ع�ن
الوزير بعد أن نرشنا بياناتنا الس�ابقة،
نض�ع هذه الوثائق ب�ني أيديهم ليكونوا

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

ع�ى بين�ة من حقيق�ة األم�ر ،ولكي ال
يورطوا أنفسهم يف الدفاع عن أشخاص
فاسدين».
العدد/1876 :ب2017/
التأريخ2020/6/14 :

إعالن
س�تبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات تسلس�ل  148/39شامية و 90/39
شامية و  63سويج و  4/337سويج و  2/284سويج و  375/110جزيرة يف النارصية وخالل ثالثون يوما
اعتبارا من اليوم التايل للنرش وإذا صادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة
الثاني�ة ع�رش ظه�را يف قاعة محكمة ب�داءة النارصية فعى الراغب�ني بالرشاء الحضور يف امل�كان والزمان
املعينني مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية بنس�بة  %10بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة
 %3والنقبل املبالغ النقدية ان لم يكونوا من الرشكاء علما ان الداللية عى املشرتي.
االوصاف:
العقار االول تسلسل  148/39شامية
 -1عب�ارة ع�ن دار من ثالث طوابق الطابق االريض مؤلف من س�احة امامية يف مقدمته واس�تقبال وهول
وغرفة طعام وصالة ومطبخ وغرفتني ومجموعة صحية .أما الطابق االول والثاني مش�ابه للطابق االريض
من حيث املشتمالت بأقل حداثة عموم العقار مجهز باملاء والكهرباء ومسقف بالكونكريت املسلح.
 -2مساحة  637م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار أرضا وبناءا مبلغ قدره ثمانمائة وسبعة وثالثون مليون دينار عراقي فقط.
 -4الدار مشغولة من قبل املدعى عليه الثالث ويرغب بالبقاء كمستأجر للدار بعد البيع.
العقار الثاني تسلسل  90/39شامية
 -1العقار عبارة عن عرصة خالية من البناء.
 -2مساحته  612م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار أرضا وبناءا مبلغ قدره ستمائة واثنا عرش مليون دينار عراقي فقط.
العقار الثالث تسلسل  63السويج
 -1العق�ار عب�ارة ع�ن محل مس�تغل لبي�ع املالب�س الرياضية مجه�ز بامل�اء والكهرباء ودرج�ة العمران
متوسطة.
 -2مساحته 16م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار أرضا وبناءا مبلغ قدره سبعون مليون دينار عراقي فقط.
 -4املحل غر مشغول من احد ساعة إجراء الكشف لكون العقار مغلق.
العقار الرابع تسلسل  4/337سويج
 -1عبارة عن بناية مؤلفة من ثالث طوابق الطابق االريض مؤلف من ثالث ابواب الباب االول مستغل كمحل
لبيع اجهزة املراقبة والبابني اآلخرين مستغلة كمحل واحد لبيع االجهزة الكهربائية .أما الطابق االول عبارة
ع�ن ش�قة مكونة من غرفتني مع مجموعة صحية .أما الطابق الثاني مش�ابه للطاب�ق االول عموم العقار
مجهز باملاء والكهرباء ومبني من الطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ودرجة العمران جيدة.
 -2مساحته  60,42م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار أرضا وبناءا مبلغ قدره اربعمائة مليون دينار عراقي فقط.
 -4العقار غر مشغول من أحد ساعة إجراء الكشف لكون العقار مغلق.
العقار الخامس تسلسل  2/284سويج
 -1عبارة عن دار مفرزة بصورة غر رسمية اىل محل بثالث ابواب مخصص لبيع املواد املنزلية ويف داخله من
الخلف توجد غرفتني وصحيات متخذة جميعا كمخزن عموم العقار مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان
ومجهز باملاء والكهرباء ودرجة عمرانه دون الوسط.
 -2مساحته  127,15م.2
 -3القيمة املقدرة للعقار أرضا وبناءا مبلغ قدره خمسمائة وخمسون مليون دينار عراقي فقط.
 -4العقار غر مشغول من قبل احد ساعة إجراء الكشف لكون العقار مغلق.
العقار السادس  375/110جزيرة
العق�ار مؤلف م�ن طابقني الطابق االريض يتكون من عدد من املحالت مجموعها اربعة عرش محل متقابلة
عى ش�كل صفني .أما الطابق االول عبارة عن ش�قة س�كنية تتكون من غرفتني وهول ومطبخ وصحيات
وس�طح خارجي مجهز باملاء والكهرباء مبني من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املسلح ودرجة العمران
متوسطة.
 -1مساحته  173,45م.2
 -2القيمة املقدرة للعقار أرضا وبناءا مبلغ قدره ثالثمائة وخمسون مليون دينار عراقي فقط.
 -3العقار مشغول من قبل الرشيك احمد عبد الرضا ويرغب بالبقاء كمستأجر بعد البيع.
القايض
جواد حسني نايف

أصفر وأمحر
تعثر مفاوضات انتقال السوري كروما
لصفوف الكهرباء

بغداد /متابعة الزوراء
تعثرت مفاوضات انتقال املحرتف السوري ثائر كروما ،اىل صفوف نادي الكهرباء.
وق�ال مص�در يف ادارة الكهرباء ان “صفقة ضم املحرتف الس�وري ثائ�ر كروما اىل صفوف
الكهرباء تعثرت واصبحت من املايض”.
واوضح ان “الصفقة تعثرت بسبب عدم قدرة ادارة الكهرباء عىل دفع قيمة الرشط الجزائي
لنادي الجيش السوري الذي يلعب فيه كروما”.
تجدر االشارة اىل ان الكهرباء اتفق عىل جميع بنود العقد الشخصية مع كروما.
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سأعود مدربا من جديد

محد :دوري فعال وحمرتفون على مستوى عال سيسهمان يف تأهل االسود اىل املونديال
حاوره /حارث النعيمي
رجل عرف بمهنيته العالية وكفاءته
البارزة يف عالم التدريب ,فضالً عن
دماثة خلقه وانضباطه والتزامه يف
ميدان اللعب خاصة عندما كان العبا ً
يمثل املنتخب الوطني ويتمتع بشخصية
محبوبة من قبل الجميع ,أنه الكابتن
القدير عدنان حمد صاحب الشهرة
الكبرية يف اإلنجازات واأللقاب التي
حققها عىل املستويات املحلية والعربية
والقارية ,صحيفة الزوراء ارتأت اجراء
حوار معه ليجيب من خاللها عىل
االستفسارات والتساؤالت التي تثار هنا
وهناك من الوسط الريايض وغريها من
املواضيع التي تخص املنتخب الوطني
ومنافسات الدوري وعمله محلال يف
القنوات الفضائية فكان معه هذا
الحوار.
• كيف تقيم حظوظ منتخبنا الوطني
يف تجاوز التصفيات االولية بقيادة
كاتانيتش.
بالنسبة لحظوظ منتخبنا أعتقد بأنه
قادر أن يتجاوز هذه املرحلة ,ولكن
الصعوبة الذي سيالقيها يف الدوري
الحاسم ,كوننا نعرف أن كل مرحلة من
مراحل املنتخب الوطني يف السنوات
األخرية ,استطاع أن يتجاوز مرحلة
التأهيل للمجموعات ,ولكن يف الدور
الحاسم كان يتعثر فهنا املوضوع
ال يتعلق فقط يف املنتخب أو املدرب
أو الالعب نفسه ,وإنما يتعلق عن
كيفية تكييف الالعبني وتهيئتهم وهذا
يعتمد اساسه عىل نظام الدوري وقوة
املنافسة ,باإلضافة إىل تقوية األندية,
كل هذا يتطلب عمل كبري من عمل
االتحاد عن كيفية إدارة املسابقات
بالشكل الذي يصب يف مصلحة املنتخب
ولتمثيل الالعبني منتخبهم بأحسن
صورة.
برأيك  ...ماذا يحتاج املنتخب
•
الوطني للوصول اىل مونديال قطر.
األمور التي يحتاجها املنتخب الوطني
للتأهل إىل كأس العالم واضحة ,من
خالل تهيئة نظام دوري قوي وفعال
دون تلكؤ ,والرتكيز عىل نقطة مهمة

الالمي يوافق على اقامة انتخابات احتاد
الصحافة الرياضية يف كانون االول

بغداد /الزوراء
وافق نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد
الالمي عىل الطلب املقدم من االتحاد
العراقي للصحافة الرياضية املتضمن
إجراء انتخابات جديدة إلختيار هيئة
إدارية تتوىل قيادة االتحاد يف السنوات
األربع املقبلة.
وقال الزميل عادل العتابي آمني رس
االتحاد أن هذا الطلب الذي حدد يوم
الخامس عرش من كانون األول املقبل
إلجراء االنتخابات قد حصلت عليه

للغاية وهي أن املنتخب الوطني بحاجة
إىل تعزيز صفوفه بالعبني محرتفني
عىل مستوى عال من االحرتاف ,لذا
يجب عىل الالعب ان تكون اختياراته
يف عالم االحرتاف تصب يف مصلحة
تطويره من ناحية املستوى الفني
بعيدا ً عن الجانب املادي ,فالجانب
املادي هو من يأتي كون األندية تبحث
عن الالعب الجيد واألموال تأتي حتما ً
عندما يتطور الالعب من مستواه ,أما
الالعب الذي يبحث عن املال يف دوري
متدني ال يشرتك فيه وال يتطور فيه
أو يكون راكد يف منصة البدالء ,فهذه
األمور تؤدي إىل انخفاض مستواه وهذا

حترك جاد من نادي نفط الوسط
لتطبيق الربنامج الصحي
بغداد /متابعة الزوراء
قررت إدارة نادي نفط الوسط ،خضوع الجهاز اإلداري بالفريق
لدورة متخصصة حول جائحة كورونا قبل انطالق تدريبات
الفريق ،تحضريا للموسم املقبل.
وقال هيثم بعيوي نائب رئيس الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوسط،
إن اإلدارة قررت إلحاق الجهاز اإلداري للفريق بدورة متخصصة
يف التعامل مع جائحة كورونا بالتعاون مع دائرة صحة النجف،
تحضريا النطالق الدوري وليكون هناك التزام كامل بتوصيات
خلية األزمة ووزارة الصحة.
وأوضح بعيوي ،أن اإلدارة وفرت وسائل التعقيم وتسعى من
خالل زج اإلداريني للتعامل مع تواجد الالعبني بشكل مثايل
حفاظا عىل سالمة الجميع ،مع التعقيم املستمر ألدوات التدريب
ومرافق النادي.
يشار إىل أن الهيئة وزير الشباب والرياضة ،أعلن بوقت سابق
بأن تدريبات األندية ستنطلق األسبوع الحايل.

جلسة مرتقبة لإلسراع ببناء امللعب
اخلاص بنادي القوة اجلوية
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي القوة الجوية
الريايض ،ان قادم األيام
ستشهد جلسة بني قائد القوة
الجوية اللواء شهاب جاهد
مع وزيري الدفاع والشباب
والرياضة لإلرساع ببناء امللعب
الخاص بالنادي.
وذكر النادي يف بيان ان «أعضاء
الهيئة اإلدارية املؤقتة لنادي
القوة الجوية الريايض ،تفقدوا
البنى التحتية للنادي بتوجيه
من قبل قائد القوة الجوية
اللواء شهاب جاهد».
وأضاف ان «أعضاء الهيئة
االدارية كل من اللواء الركن
مهدي يارس واللواء الركن

محمد صوب الله والكابتن
عيل زغري تفقدوا منشآت
النادي» ،مؤكدين أن «رئيس
الهيئة املؤقتة لنادي القوة
الجوية اللواء شهاب جاهد
شدد عىل تفقد امللعب الخاص
بالفريق األول وملحقاته من
أجل ظهور امللعب بحلة جديدة
بعدما وعد جمهور العريق
بحسم ملف بناء ملعب يليق
بتاريخ الصقور بأرسع وقت
ممكن».
وتابع البيان أن «قائد القوة
الجوية ،أكد بان قادم األيام
ستشهد جلسة مع وزيري
الدفاع والشباب والرياضة
لإلرساع ببناء امللعب».

االنخفاض بالتأكيد سيؤثر سلبا ً عىل
أداءه يف املنتخب.
• هل هناك نية للعمل من جديد يف
الدوري العراقي.
 ,ال يوجد يف مخططاتي مرشوع التدريب
يف داخل العراق ,نتيجة الوضع الراهن,
والظروف الحالية يف الحقيقة ال تسمح
يل بالعودة للعمل بالشكل الصحيح
واملطلوب ,وهذا القرار مفيد للجانبني يل
وللفريق الذي أقوده.
• هل الكابتن عدنان حمد سيعود
إىل عمله الفني كمدرب ام سيستمر
بممارسة عمله التحلييل يف املجال
الريايض؟

نعم توجد لدي الرغبة يف العودة لعالم
للتدريب وسبق وأن قدمت لدي الفرص
خاصة يف السنتني املاضيتني وحتى يف
هذه األيام األخرية كانت هناك عروض
ومفاوضات أبرزها كانت من قبل نادي
النجم الساحيل ,لكن طبيعة الظروف
وعوامل أخرى ال تسمح يل ومنها عدم
وجود السفر ومستقبل األندية إىل االَن
غامض ,نعم أكررها مرة أخرى الرغبة
موجودة للعودة إىل عالم التدريب ,ولكن
بعد انفراج األزمة الحالية.
كيف تقيم عمل الهيئة التطبيعية
•
وما هو رأيك باالنتقادات التي تتعرض
لها يف اآلونة االخرية.

بالنسبة للهيئة التطبيعية يف الحقيقة
ال يوجد لدي رأي أو تقييم عليها,
كوني بعيدا ً عن أجواء عملهم ,وليس
لدي أية تفاصيل أو أمور تخصهم,
ولكن بالتأكيد كل عمل يوجد له مؤيد
ومعارض وهذا الوضع طبيعي يف عالم
الرياضة ,لكن ما اتمناه من الهيئة
التطبيعية استغالل هذه الفرصة املهمة
واملثالية يف تأسيس ملستقبل جديد لكرة
القدم العراقية من خالل فرض قوانني
رصينة فيها رؤيا للمستقبل تتطابق
مع املعايري الدولية وتعطي لكل ذي
حق حقه ,واليشء املهم يجب أن تكون
منصفة وعادلة يف إجراءاتها.

املوافقة بعد انتفاء األسباب التي كانت
تقف وراء تأجيل االستحقاق االنتخابي
ومنها حسم استقاللية االتحاد عن رابطة
اإلعالم الريايض املرئي دون الحاجة إىل
دمجهما كما كانت رغبة نقابة الصحفيني
العراقيني يف السابق.
وأضاف العتابي أن االتحاد العراقي
للصحافة الرياضية ومن خالل نقابة
الصحفيني العراقيني سوف يعلن آليات
وتعليمات انتخاباته قبل  ٤5يوما من
املوعد املحدد إلجراء االنتخابات.

صفاء هادي يكشف موعد التحاقه
مبنتخب أسود الرافدين

بغداد /محمد خليل
كشف نجم املنتخب الوطني بكرة القدم ،صفاء هادي ،عن استعداداته قبل التحاقه
بصفوف املنتخب الوطني يف تصفيات آسيا املؤهلة لكأس العالم  2022وكأس
آسيا .2023ويتواجد هادي يف روسيا رفقة فريقه كريليا سوفيتوف ،بعدما انتهى
موسم الدوري الرويس ،حيث من املؤمل ان تنطلق استعدادات املوسم املقبل خالل
الشهر الحايل.وقال هادي سأبدأ تدريباتي بعد يومني من اجل االستعداد لاللتحاق
بصفوف املنتخب الوطني» ،مبينا ً ان «إصابة طفيفة لحقت بي خالل التدريبات
مع كريليا ودفعته ألخذ قسط من الراحة».وأضاف «لن أستطيع اللحاق بمعسكر
املنتخب الوطني يف أربيل ،حيث سأواصل املران مع كريليا ومن ثم سألتحق بأسود
الرافدين يف أيام (فيفا دي)».وسيخوض املنتخب الوطني معسكرا ً تدريبيا ً يف أربيل
يف ال� 20من شهر اب الجاري ،فيما ستقام مباريات التصفيات خالل شهري
ترشين األول وترشين الثاني املقبلني.

رئيس نادي بريسبوليس يثين على مستوى العب املنتخب الوطين بشار رسن
بغداد /امري رسول
أكد رئيس نادي بريسبوليس اإليراني
رسول پناه الالعب العراقي بشار
رسن هو من افضل الالعبني املحرتفني
يف إيران بغد املستويات املميزة التي
قدمها مع الفريق منذ احرتافه فيه
وحتى اآلن.
وقال رسول پناه ان بشار رسن العب

مهم  ،ويحظى بسمعة كبرية يف الدوري
اإليراني  ،ولديه شعبية جارفة جاءت
بعد املستويات الرائعة التي قدمها مع
بريسبوليس طيلة املواسم املاضية.
وأضاف ان إدارة بريسبوليس متمسكة
بخدمات بشار رسن ونسعى للتجديد
معه لالستمرار مع الفريق يف املوسم
القادم.

و كشف پناه أن بشار رسن استلم
املستحقات املالية من عقده للموسم
املايض و استلم جزءا من عقد هذا
املوسم و بقى جزءا ً بسيطا ً منه.
وختم حديثه بالقول  :ان موضوع
تقليص عقد بشار مع النادي غري
صحيح وان مجلس ادارة النادي
الجديد هو من يقرر ذلك.

كرة الشرطة تعسكر يف مصر استعدادا لدوري ابطال اسيا
بغداد  /محمد سالم
قال عضو الهيئة اإلدارية لنادي الرشطة غالب الزاميل بأن
نادي الرشطة سيغادر يوم العرشين من شهر اب الحايل إىل
جمهورية مرص العربية وذلك بنا ًء عىل طلب املدير الفني
مشريا ً إىل أن فريق القيثارة سيجري ثالثة مباريات ودية مع
أندية مرصية.

واضاف إن العبني املنتخب املستدعني ملعسكر أربيل سيلتحقون
مع ناديهم يف معسكر مرص إلجراء االستعدادات التدريبية،
حيث سيغادر فريق الرشطة بعد خمسة عرش يوما ً من املعسكر
التدريبي إىل العاصمة القطرية الدوحة لخوض مباريات
البطولة القارية مبينا أن إدارة الرشطة توصلت إلتفاق مبدئي
مع مهاجم تونيس سيتم اإلعالن عنه يف االيام املقبلة .

النصر االماراتي يضم جنم يد الطلبة جعفر صباح

بغداد /متابعة الزوراء
انضم نجم كرة اليد بنادي الطلبة،
جعفر صباح ،لصفوف نادي النرص
االماراتي لتمثيله يف املوسم املقبل.
وقال املنسق اإلعالمي التحاد اليد
حسام عبد الرضا إن «الالعب جعفر
صباح غادر إىل دولة اإلمارات العربية

املتحدة لاللتحاق بفريق النرص
لتمثيلة يف الدوري اإلماراتي لكرة اليد
للموسم  2020-2021حيث اكمل
الالعب جميع اإلجراءات اإلدارية
والطبية «.
وكان الالعب جعفر صباح قد مثل
فريق الطلبة لكرة اليد يف هذا املوسم

قبل ايقاف الدوري بسبب جائحة
كورونا.
وسبق لالعب ان احرتف مع فريق
بني ياس اإلماراتي يف موسم -2019
 2018وكان قد مثل قبلها فريق
الرشطة الحائز عىل لقب الدوري يف
موسم .2017-2018

 28نادياً يرفضون آلية جلنة املسابقات لدوري الدرجة األوىل
بغداد /متابعة الزوراء
عقد  28ناديا ً من اندية دوري الدرجة
األوىل ،اجتماعا ً يف مقر نادي الصليخ
بالعاصمة بغداد ،للوصول اىل قرار
مشرتك بشان مسابقة دوري الدرجة
األوىل موسم .2021 -2020
التطبيعية صادقت عىل توصيات لجنة
املسابقات والتي قررت ترشيح بطل
دوري الدرجة الثانية من كل محافظة
إىل تصفيات املناطق وبغداد ،والتي
ستتمخض عن تأهل ( )12ناديا ً جديداً،
يتم ضمهم إىل االندية العرشة من املوسم

املايض مع ناديي الحسني والبحري
الهابطني من الدوري املمتاز .
وسيصبح العدد الكيل لألندية ( )2٤ناديا ً
هم اندية دوري الدرجة االوىل العراقي
عىل شكل مجموعتني شمالية وجنوبية
تلعب بأسلوب الدوري ملرحلة واحدة.
وقال ممثل نادي النجدة ضياء كاظم إن
« 28ناديا ً حرضوا اجتماع اندية الدرجة
األوىل يف مقر نادي الصليخ ،والذي
تمخض عنه رفض الية لجنة املسابقات
ألندية الدرجة األوىل».
وأضاف ان «سبب الرفض جاء بسبب

الظلم الكبري الذي سيقع عىل عدد كبري
من األندية ،حيث تم تشكيل وفد من
ممثيل  6اندية من اجل مقابلة الهيئة
التطبيعية وابالغهم بنتائج اجتماع
اليوم».
وتابع «سيكون هناك اجتماع اخر
يستضيفه نادي النجدة إلقرار الية
مسابقة تحفظ حقوق الجميع ومن ثم
يتم تقديمها اىل التطبيعية».
ومن املقرر ان تنطلق تصفيات املوسم
الكروي لدوري الدرجة االوىل يف الخامس
عرش من أيلول املقبل للعام الجاري.
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برشلونة يتمسك حبظوظه أمام بايرن ميونيخ
يؤك ُد برشـلونة أنه سيكون ندا قويا لبايرن
ميونيـخ يف مواجهتهمـا يف دور الثمانيـة
لـدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم فوزه
غري املقنع عىل نابويل .3-1
وبفضل أهداف يف الشوط األول حملت توقيع
كليمونت لينجليـت وليونيل مييس ولويس
سواريز تقدم برشلونة إىل دور الثمانية الذي
سـتقام مبارياته يف لشبونة حيث سيواجه
بطل أملانيا الذي سـحق تشـيليس  4-1إيابا
و 7-1إجمـاال يف دور .16وربما تبدو نتيجة
فوز برشـلونة اإلجمالية عـىل نابويل يف دور
 16وهـي  4-1كبـرية عىل لوحـة اإلعالنات
لكنهـا يف الواقـع لـم تكـن كذلـك تماما إذ
سـيطر الفريق اإليطايل الذي يقوده جينارو
جاتوزو عىل اللعب يف شـوط املباراة الثاني
بعد أن هز العبه لورينزو إنسيني الشباك يف
نهاية الشوط األول.
لكن رغـم ذلك فإن مدرب برشـلونة كيكي
سيتني يؤكد أنه ال ينبغي التقليل من فرص
فريقـه يف املواجهـة مع بايـرن الذي حصد
الثنائيـة املحليـة بعكس النـادي الكتالوني
الذي فشـل يف الدفاع عن لقـب الدوري ولم
يحصل عىل أي لقب آخر أيضا.
وقـال مدرب برشـلونة يف مؤتمـر صحفي:
“سـتكون مهمـة صعبـة بالنسـبة لنـا
ألنهم قدموا موسـما ممتـازا وهيمنوا عىل
مواجهاتهـم .سـيكون األمـر صعبـا علينا
وسـيكون كذلـك عليهم أيضـا .إنهم فريق

ممتاز لكننا كذلك أيضا”.
وقال سـواريز مهاجم برشـلونة ومنتخب
أوروجواي“ :بالنسـبة ملباراة واحدة يمكن
ألي طـرف أن يحصل عىل فرصـة .لذا فإن
الحظوظ متساوية وبنسبة .”50-50
وواصـل“ :بايـرن فريـق كبـري وهـو أحد
املرشحني للفوز بلقب البطولة لكن ستكون

هنـاك مواجهة بني  11العبـا من كل فريق
طوال  90دقيقة”.
وسـبق لربشـلونة الفوز عىل بايـرن يف قبل
نهائـي البطولة يف  2015يف آخـر عام توج
فيه النادي اإلسـباني باللقب بعد أن سـبق
وخرس  0 7-إجماال أمام النادي البافاري يف
قبل نهائي البطولة يف .2013

ويف دوري األبطـال يف املوسـمني املاضيـني
فشـل برشلونة يف الحفاظ عىل نتائج كبرية
ذهابـا عندما أهدر تقدمه  4-1عىل روما يف
 2018وفشـل أيضـا يف الحفـاظ عىل فوزه
ذهابا عىل ليفربول  0 3-يف العام املايض.
ويقـول العب الوسـط سـريجي روبرتو إن
إقامـة املواجهـة من مبـاراة واحـدة فقط

اعالم الكرتوني

يعني أن النتائج واألداء يف املباريات السابقة
ربما ال يكون لها دور حاسم.
وأضـاف روبرتـو“ :كل مبـاراة سـتكون
مسـتقلة بذاتهـا ..ال يوجـد فريق مرشـح
للتفوق يف دوري األبطال هذه املرة .أي فريق
يمكن أن يفوز أو يخرس يف مباراة واحدة”.
وواصل“ :كل مباراة سـتبدو وكأنها مباراة
نهائية ولذا فإنه سـيتعني علينا أن نكون يف
قمة الرتكيز”.
لكن العـب بايرن األسـبق لوثـار ماتيوس
كان لـه رأي آخـر وقـال إن ناديه السـابق
هـو الفريق املرشـح بقوة للفـوز يف مباراة
الجمعة املقبل.
وقال لشـبكة سـكاي سـبورتس يف أملانيا:
“بالطبـع برشـلونة يملـك مـن النوعية ما
يكفي لتقديم أفضل أداء عىل مستوى مباراة
واحـدة .لكني أعتقد أن بايـرن ال يمكن أن
يخرس يف مواجهة تشكيلة برشلونة الحالية
إال إذا ارتكب الكثري مـن األخطاء وواجهته
الكثري من العثرات”.
إال أن بطل العالم مع “املانشافت” يف إيطاليا
 ،1990حذر من أن التأهل من مباراة واحدة
يحمل مخاطـر عديدة ،رغم أنه يرى فريقه
السابق كمرشح أفضل.
وأتـم “قد تحـدث أشـياء كثـرية يف املباراة
اإلقصائيـة الواحـدة ،إذا ارتكبـت خطأ ،قد
تصبح خـارج البطولة .قد يمكنك تصحيح
األخطاء يف مباريات الذهاب واإلياب”.

خسارة ثالثة مقلقة توالياً لليكرز على أبواب البالي أوف

َ
تعرض لـوس انجلس ليكرز لخسـارة ثالثة مقلقة
تواليا ً عىل أبواب خوض األدوار االقصائية بسقوطه
أمـام إنديانا بيـرسز  111-116ضمـن دوري كرة
السـلة األمريكي للمحرتفني ،يف حني سقط متصدر
املجموعـة الرشقيـة ميلووكـي باكس أيضـا ً أمام
داالس مافريكس.
وفرض تي جاي وارن نفسـه نجمـا ً للمباراة األوىل
بتسـجيله  39نقطة رافعا ً رصيـده إىل  4انتصارات
مقابل خسـارة واحدة منذ استئناف نشاط الدوري
يف فقاعة اورالندو.
وقال وارن“ :نحن يف خط تصاعدي كفريق ،إيقاعنا
جيـد ،حيويتنـا عالية وبذلنـا جهودا ً كبـرية خالل
ّ
يتعني علينا
املباراة”.وتابـع“ :نحن كتلة متضامنة،
اإلبقـاء عـىل هـذا التالحم بيننـا عىل أبـواب البالي
أوف”.
ولـم تنفـع النقـاط الــ 31واملتابعـات الثمانـي
والتمريرات الحاسـمة السـبع لنجـم ليكرز ليربون
جيمـس يف إبعاد شـبح الخسـارة عن فريقـه علما ً
أنـه لـم يحظ بمسـاعدة مـن زمالئه وتحديـدا ً من
أنطونـي ديفيـس الـذي اكتفـى بتسـجيل  8نقاط
فقط ،والخسارة هي الثامنة عرشة لليكرز متصدر
املجموعة الغربية مقابل  51انتصارا ً.

لكـن وعىل الرغم من الخسـارة ،أعرب مدرب ليكرز
فرانـك فوغل عن تفاؤله بقدرة فريقه عىل أن يكون
يف املوعد يف البالي أوف بقوله“ :أعتقد ّ
بأن ما يحصل
لنـا اآلن سـيقوينا ،نحن نواجه دفاعـات قوية جدا ً

وهذا األمر أفضل طريقة لنا لكي نستعد ،أنا متفائل
من الطريقة التي نلعب بها”.يف املقابل ،قلب داالس
مافريكس تخلفه أمام ميلووكي باكس ليفوز عليه
يف الوقت اإلضايف .136-132

بايرن يكرر تفوقه على تشيلسي يف دوري االبطال

كر َر بايرن ميونيخ األملاني تفوقه عىل ضيفه تشيليس اإلنكليزي فغلبه
 ،4-1وبلـغ ربـع نهائي دوري أبطـال أوروبا ،يف إيـاب دور الـ 16من
املسابقة بعدما تفوق عليه ذهابا ً يف لندن .3-0
وسـيلعب الفريـق البافاري يف ربـع النهائي ضد برشـلونة الفائز عىل
نابويل.
وكان الفريق البافاري فاز ذهابا ً بثالثية نظيفة يف “ستامفورد بريدج”
يف شـباط/فرباير املايض ،قبل تعليق النشـاط الكروي بسـبب انتشار
فريوس كورونا املستجد ،ليتأهل  7-1بمجموع املباراتني.
وسـجّ ل البولنـدي روبرت ليفاندوفسـكي ( 10من ركلـة جزاء و،)84
والكرواتي إيفان برييشيتش ( ،)24والفرنيس كورنتان توليسو (،)76
فيما سجل تامي ابراهام هدف تشيليس (.)44
وجـراء تفيش “كوفيد ”-19اجرى االتحاد القاري للعبة (ويفا) تعديال
عىل نظام البطولة يف نسختها الحالية ،حيث ستقام أدوارها النهائية يف
الربتغال وسـتكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة
واحدة عوضا عن ذهاب وإياب.
ونجح مدرب بايرن هانزي فليـك حيث أخفق نظريه فرانك المبارد ،إذ
قاد فريقه يف اول موسـم له بعد تسلم االدارة الفنية يف ترشين الثاني/
نوفمـرب املايض للفـوز بلقبي الـدوري والكأس املحليـني وربع نهائي
املسـابقة األوروبيـة األم ،يف حني اكتفى نجم تشـيليس السـابق الذي
حل بديال لإليطايل ماوريتسـيو سـاري يف تموز/يوليو  2019بوصافة
الكأس املحلية ،واملركز الرابع يف الدوري ما ضمن له مشاركة يف دوري
األبطال املوسم املقبل.
وحسـم بطل الدوري املحيل يف املواسـم الثمانية املاضية تأهله املبدئي
بعـد عرش دقائق من انطالق اللقـاء ،بعدما حوّل هدافه البولندي ركلة
الجزاء التي احتسـبها الحكم الروماني أوفيدو هاتيغان بعد العودة إىل
تقنية املساعدة بالفيديو (يف ايه ار) ،اثر اعاقته من الحارس األرجنتيني
ويلفريدو كابايريو إىل هدف.
وأكـد البولندي تفوق فريقه لكن هذه املرة بصناعة هدف ،بعد تمريره
الكرة إىل برييشيتش غري املراقب فسددها بعيدا عن كابايريو (.)24
وعاد للحكم مرة أخرى لتقنية املسـاعدة بالفيديـو ،لكن إللغاء هدف
لتشـيليس سـجله كالوم هودسـون أودوي بتسـديدة قـوة من خارج
منطقة الجزاء ( )29بسبب حالة تسلل سبقت تسديدة الهدف.
وقلـص ابراهام النتيجـة إىل  1-2بعد خطأ من الحـارس مانويل نوير
يف تقديـر الكرة العرضية عنـد باب املرمى لرتتد منـه وتصل للمهاجم
الشاب الذي سددها بدون عناء يف الشباك (.)44
وحاول اإلسـباني تياغو ألكانتـارا اضافة الهدف الثالـث لبايرن ،لكن

كابايريو أبعد رأسيته من عىل خط املرمى ،فتابعها النمساوي دافيد
أالبا لكنها لم تثمر (.)67
وأضاف توليسـو الهـدف الثالـث بكرة مقصية من مسـافة
قريبة بعد تمريرة من الجهة اليرسى أرسلها ليفاندوفسكي
باتقان (.)76
واختتم ليفاندوفسـكي الرباعية بكرة رأسية بعدما ارتقى
عاليا ً وسددها عجز كابايريو عن التعامل معها (.)84
وعـزز ليفاندوفسـكي صدارتـه لرتتيـب هدايف املسـابقة
بتسـجيله الهـدف الثالـث عرش ،بفـارق ثالثة أهـداف عن
النرويجـي إرلينـغ هاالند مهاجم بوروسـيا دورتموند
األملانـي ،علما ً أن األخري ودع من الدور ثمن النهائي
أمام باريس سان جرمان الفرنيس.
كما رفـع ليفاندوفسـكي رصيـده يف جميع
ً
هدفـا هذا املوسـم
املسـابقات إىل 53
متفوقـا عـىل جميـع الالعبـني يف
البطوالت الخمس الكربى.
وتأهل برشـلونة إىل ربع نهائي
دوري األبطال عقب فوزه عىل
ضيفـه نابـويل  3-1يف إياب
ثمن النهائي.
ويالقي برشلونة ،الذي تأهل
لربع نهائي البطولة للمرة
 13تواليـاً ،يف  14آب/
أغسـطس الجاري بايرن
ميونيخ األملانـي املتأهل
عىل حسـاب تشـيليس
االنكليزي ،يف لشبونة
التي تستضيف بطولة
مصغرة بدءا ً من ربع
مـن
النهائي بعـد العودة
فريوس
توقف اجباري بسبب
كورونا املستجد.
نـو ”
عىل ملعـب “كامب
ا لفرنيس
سـجل لربشـلونة
( ، )1 0
كليمـان النغليـه
األرجنتينـي ليونيل
()23
ميـيس
واالوروغويانـي
لويـس سـواريز
( 45+1من ركلة
جزاء) ،ولنابويل
لو ر نتسـو
نسـينيي
إ
( 45+5من ركلة
جزاء).
ا لذ هـا ب
ويذكـر أن مواجهـة
انتهت بالتعادل اإليجابي .1-1

7

وسـجل مافريكس آخـر  7نقـاط يف الوقت األصيل
ليفـرض التعـادل ويجـر منافسـه إىل وقـت إضايف
سجل فيه النقاط التسع األوىل يف طريقه إىل تحقيق
الفوز.
وواصل العب االرتكاز السـلوفيني لوكا دونشـيتش
تألقه يف اآلونة األخرية بتسـجيله تريبل دبل مع 36
نقطة و 19تمريرة حاسمة و 14متابعة.
وقال دونشيتش“ :يتعني علينا االستمرار يف تطوير
مستوانا ،يجب ان نواصل اللعب بهذه الطريقة”.
وحقـق فينيكـس صنز فـوزه الخامـس تواليا ً منذ
االسـتئناف (أفضـل سلسـلة لـه منذ عـام )2014
بتغلبه عىل ميامي هيت  119-112بفضل  35نقطة
لديفن بوكر.
وتغلب لـوس آنجليس كليـربز عىل بورتالنـد ترايل
باليـزرز  122-117يف غيـاب نجمه لينـارد كاوهي
الذي قرّر مدربه إراحته لألدوار اإلقصائية.
ويف غيابـه تـوىل مهمة بول جورج تسـجيل النقاط
مع  21نقطة يف حني كان يس جاي مالكولوم أفضل
مسجل يف صفوف الخارس مع  29نقطة.
وقـاد الرصبي نيكـوال يوكيتـش دنفـر ناغتس إىل
الفـوز عىل يوتا جاز  134-132بعد وقتني إضافيني
نقطة و 11متابعة.
بتسـجيله 30

اتفاق جديد يضع هافريتز على أبواب تشيلسي

اقـرتبَ نادي تشـيليس خطوة جديدة مـن الظفـر بتوقيع كاي
هافريتـز ،العـب وسـط بايـر ليفركـوزن األملاني ،خـالل فرتة
االنتقاالت الصيفية الجارية.وبحسـب ما ذكرتـه إذاعة “مونت
كارلو” الفرنسـية ،فإن الدويل األملانـي وافق عىل التوقيع للنادي
اللندنـي ملدة  5سنوات.وأشـارت إىل احتمالية إبـرام الصفقة يف
غضـون األيام القليلـة املقبلة ،مع إمكانية دفع تشـيليس قيمة
الصفقة يف صورة أقسـاط.وتأتي هـذه الصفقة املنتظرة يف ظل
مساعي تشيليس ،لتعزيز قوة الفريق قبل انطالق املوسم املقبل،
ال سيما بعد نجاحه يف التعاقد مع املغربي حكيم زياش واألملاني
تيمو فرينر هذا الصيف.وتشـري التقاريـر إىل مطالبة ليفركوزن
بالحصـول عـىل  90مليـون جنيه إسـرتليني نظـري التخيل عن
صاحـب الـ 21عامً ا.يذكر أن تشـيليس ودع بطولة دوري أبطال
أوروبا من الدور ثمن النهائي ،بعد خسـارته ذها ًبا وإيا ًبا عىل يد
بايرن ميونيخ ( )1-7بمجموع املباراتني.

ديل بيريو :بريلو بإمكانه
التفوق على زيدان

َ
قـال أليسـاندرو ديل بيريو ،أسـطورة يوفنتـوس إنه لـم يتوقع تعيني
البيانكونريي أندريا بريلو مديرًا فن ًياً ،
خلفا للمقال ماوريسيو ساري.
وأوضح ديل بيريو ،يف ترصيحات لشـبكة “سـكاي سبورتس إيطاليا”:
“برصاحة ،لم أكن ألراهن بيورو واحد عىل هذا القرار ..لقد كانت مفاجأة
بالنسـبة يل”.وأضاف“ :كنت سعي ًدا بتعيينه (بريلو) مدر ًبا لفريق تحت
 23عامً ا ،ألنه كان الطريق املناسـب له ..لكن اآلن ذهبنا ألبعد من ذلك،
وأتمنـى له ً
حظا سـعي ًدا”.وتابع“ :بشـكل عـام ،تغري التصور بشـأن
الالعبني السـابقني الذين أصبحوا مدربني ..قبل ذلك كانت هناك حاجة
إىل تدريب مهني طويل ،لكن يف السنوات األخرية رأينا فيليبو وسيموني
إنزاجـي ،ثم جاتوزو ..أبطال عظماء بـدأوا عىل الفور مع فرق رائعة”.
وعـن املقارنة بني بريلو ومـدرب ريال مدريد ،زين الديـن زيدان ،أجاب
ديـل بيريو“ :ال تصح املقارنة بينهما ،ألن زيدان سـبق له تدريب رديف
الريال ،بجانب أنه كان مسـاعدا ألنشـيلوتي”.وأردف“ :لكن بريلو لديه
كل املهـارات ،للقيام بأشـياء أكرب وأعظم من زيـدان ..إنه يعرف البيئة
والالعبني والنادي ،وأعتقد أنهم تحدثوا بوضوح شديد”.

ميسي يتفاعل مع التأهل برسالة قصرية
َ
تفاعـل ليونيـل
مـع تأهـل
د و ر ي
نابويل.
و فـا ز
أهداف لهدف،
أبطال أوروبا،

مييس ،قائد برشلونة،
فريقـه لربـع نهائـي
أبطال أوروبا عىل حساب
برشلونة عىل نابويل بثالثة
يف إياب دور الـ 16لدوري
ليتأهـل لربـع النهائـي

بمجموع املباراتني بنتيجة  ،4-2ويرضب موع ًدا مع بايرن ميونيخ.
وسجل مييس ً
هدفا مُ ً
ذهال يف ثالثية فريقه ،بينما سجل الهدفني اآلخرين
لينجليت وسواريز.
وعرب حسـابه عىل “إنسـتجرام” نرش مييس صورة لـه يف أثناء احتفاله
بهدفه الرائع ،وكتب عليها “نراكم يف لشبونة”.
ويلتقي برشلونة وبايرن يوم الجمعة املقبل يف مدينة لشبونة الربتغالية،
علما أن باقي أدوار البطولة ستقام من لقاء واحد.

جاتوزو :اختفينا أمام برشلونة  ..وتلقينا أهدافًا ال تصدق
أعـربَ جينـارو جاتـوز ،املديـر
الفنـي لنابـويل عن أسـفه لخروج
فريقـه مـن دور الــ 16لـدوري أبطال
أوروبا ،مش ً
ريا إىل أنه يشعر بخيبة أمل.
وخرس نابـويل أمام برشـلونة بنتيجـة  ،3-1عىل
ملعـب كامـب نـو ،يف إيـاب مباريـات دور الــ 16لدوري
األبطـال ،ليصعـد الربسـا إىل ربـع النهائـي بنتيجـة  4-2يف
مجموع املباراتني.
وقـال جاتـوزو يف ترصيحـات ملوقع “يويفـا” عقـب املباراة:
“نشـعر بالكثري مـن الندم ،اختفينا ملدة نصف سـاعة وتلقينا
ً
ً
أهدافا من كرات
أهدافـا ال تصدق ،أنـا غاضب ألننا اسـتقبلنا
ثابتة”.وأضاف“ :لم يكن لدينا االتسـاق الكايف ،عىل الرغم من
أننا بدأنا بشـكل جيـد وكان من املمكن أن نسـجل يف الدقائق
األوىل”.وتابـع جاتـوزو“ :العبـو فريقـي أقويـاء ،لكـن لكي

يصبحوا أفضل ،يحتاجون إىل تحسني أدائهم”.وأتم“ :أشعر بخيبة أمل،
أعتقد أننا كان بإمكاننا القيام بعمل أفضل”.
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قائمة بأمساء الصحفيني واملؤسسات
اإلعالمية املتضررة من انفجار بريوت
بريوت/متابعة الزوراء:
أص�د َر مرك�ز الدفاع ع�ن الحريات
اإلعالمي�ة والثقافي�ة “س�كايز”،
تقريرا ً ّ
وثق فيه اإلصابات واألرضار
الت�ي تع�رّض له�ا الصحفي�ون
واملؤسس�ات اإلعالمي�ة يف ب�ريوت،
ج�راء االنفجار الكب�ري الذي وقع يف
مرف�أ العاصمة اللبناني�ة بعد ظهر
الثالثاء املايض.ورصد التقرير إصابة
 31صحفي�اً ،قس�موا عىل الش�كل
اآلت�ي 5 :إصابات يف أثن�اء التغطية
امليداني�ة 11 ،إصابة يف أثناء الوجود
يف املن�زل ،و 15إصاب�ة يف أثناء عمل
الصحفي�ن يف مكاتب مؤسس�اتهم.
أما املؤسسات املترضرة ،فبلغ عددها

 26مؤسس�ة ،خصوص�ا ً أن أغل�ب
الصحف ومكاتب الوكاالت والصحف
والقنوات األجنبية تتمركز يف املنطقة

املحيط�ة باملرف�أ ،علما ً أنه بحس�ب
املركز ف�إن هذا اإلحصاء غري نهائي،
وسيت ّم تحديثه كلما دعت الحاجة.

الصحافة األملانية تتجاوز حمنة كورونا
برلني/ا.ف.ب:
عىل الرغم مِ ن انهيار اإليرادات اإلعالنية خالل مرحلة الحجر
املنزيل ،تس�عى الصحافة األملاني�ة إىل الخروج منترصة من
أزمة وباء “كوفيد ”-19التي عززت مصداقيتها وأسهمت
يف تطوي�ر نموها الرقمي.وأش�ارت األخصائية يف ش�ؤون
اإلعالم يف نقابة “فريدي” مونيك هوفمان ،لوكالة “فرانس
ب�رس”ن إىل أن “الصحاف�ة صمدت بصورة جيدة نس�بيا ً
خ�الل األزمة يف أملانيا” ،البلد األول أوروبيا ً لناحية مبيعات
الصحف .وقالت هوفم�ان “نظن أن الحاجة إىل املعلومات
س�تبقى مرتقعة جداً ،كما أن هذا القطاع س�يخرج أقوى
م�ن األزمة”.وبالفعل ،فإن األرقام الواردة من هذا القطاع
يف أوج األزم�ة ،خالل أش�هر مارس/آذار وإبريل/نيس�ان
ومايو/أيار“ ،تبعث عىل األمل” ،بحسب “اتحاد الصحافة
املكتوب�ة واملرئية” .ولفت االتحاد ،يف تقرير أصدره حديثاً،
إىل أن ربع أعضائه يتحدثون عن اس�تقرار يف عدد النس�خ
املباعة ،إذ نجح النصف يف حرص الراجع بنسبة تراوح بن
 1و 5يف املائ�ة ،فيما تكبد  10يف املائة من هذه املنش�ورات
خسائر فادحة.
أداء قوي للنسخ الرقمية
رغم الراجع املتواصل يف الس�نوات األخ�رية ،ال تزال أملانيا
تض�م  327صحيف�ة يومية ،تب�اع منها نح�و  14مليون
نسخة يومياً ،بحسب بيانات رسمية نرشت العام املايض.
ويضاف إليها  17صحيفة أسبوعية ،وست نسخ للصحف
اليومية تصدر أيام اآلح�اد .وتتقدم البالد بفارق كبري عىل
بريطانيا (أكثر من تس�عة مالين نس�خة يومياً) وفرنسا
( 6مالين نسخة).
وق�د أرخت األزم�ة بثقلها بال ش�ك ،إذ انه�ارت اإليرادات
اإلعالنية بنس�بة تصل أحيان�ا إىل  80يف املائة ،كما أن ثلث
املوظفن أج�روا عىل البطالة التقنية ،وفق أنيا باس�كاي
العضو يف االتحاد .غري أنها أشارت إىل أن الصحف “استمرت
يف الصدور واستقطاب القراء”.كما أن االشراكات الرقمية
ً
طوي�ال عن مجاراة
حقق�ت نتائج باه�رة ،بعدما تأخرت
مبيعات النس�خ الورقية .وقالت باسكاي لوكالة “فرانس
ب�رس” إن “كل دور النرش تقول لنا إن مش�اريع التطوير
الرقمي املوضوعة أساسا ً ألشهر أو سنوات مقبلة تحققت
يف غضون بضعة أسابيع”.
ما بعد كورونا ..أي مستقبل للصحافة؟
وتح�دث املتح�دث باس�م مجموعة “أكس�ل س�رينغر”،
فريدريتش كابلر ،عن “مستويات قياسية من االشراكات
يف مارس/آذار وإبريل/نيس�ان” يف “بيلد” ،أبرز إصدارات
املجموعة وأكثر الصحف قراءة يف أملانيا ،وأيضا ً يف صحيفة
“داي فيلت” املحافظة ،من دون إعطاء أرقام.
أم�ا صحيف�ة “سودويتش�ه تس�ايتونغ” ،الص�ادرة يف
ميونيخ ،فقد اس�تقطبت يف م�ارس/آذار وحده  150ألف
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مشرك جديد يف نس�خها اإللكرونية ،وهو مستوى كانت
الصحيفة املنتمية إىل يسار الوسط تأمل يف بلوغه يف نهاية
.2020
اعتماد عىل اإلصدارات الورقية
اعتر ن�ارش مجلة “س�ترين” اإلخبارية ،فرانك تومس�ن،
أن أزم�ة “كوفي�د ”-19أوج�دت حاج�ة للحص�ول ع�ىل
معلوم�ات موثوقة ،كما أدت إىل “نهضة يف وس�ائل اإلعالم
الكالسيكية”.
وأظه�ر اس�تطالع ،ن�رش نتائج�ه معه�د “زي أم ج�ي”
املتخصص نهاية ماي�و /أيار ،أن أكثر من  90يف املائة من
العينة املس�تطلعة آراؤها ،البالغ ع�دد أفرادها أربعة آالف
ش�خص ،اعت�روا معلومات الصح�ف اليومي�ة “موثوقة
بشكل خاص” ،كما أنها املرجع األفضل يف سيل املعلومات
بشأن الوباء.
وم�ع االرتف�اع الكب�ري يف االش�راكات الرقمي�ة بفض�ل
األزم�ة ،يب�دو أن الصحافة الورقية ال ت�زال صامدة ،وفق
اختصاصين ،ما يطرح أيضا ً إش�كاليات بش�أن مستقبل
هذا الفرع من الصحافة .وق�ال رئيس “اتحاد الصحفين
األملان” ،فرانك أوبرال ،إن “قراء كثريين ال يزالون يرغبون
يف أن يتمتع�وا بملمس الصحف الورقي�ة” ،خصوصا ً لدى
املسنن الذين يشكلون األكثرية السكانية يف أملانيا.
وأش�ار االتحاد إىل أن  22يف املائة فقط من األشخاص فوق
س�ن الخمسن يبدون استعدادا ً للتعوّد عىل قراءة الصحف
بنس�خها اإللكرونية .وهذه هي اإلشكالية التي تقع فيها
دور الن�رش التي تعتمد عىل مداخيل اش�راكاتها الورقية،
لكنه�ا ترغ�ب يف التح�رر منه�ا بس�بب تكالي�ف التوزيع
الباهظة ،فيما من غري املمكن اس�تقطاب الفئات الشابة،
وبالتايل زيادة الزبائن ،إال باملنتجات الرقمية.
وقالت أنيا باسكاي “سنصل إىل مرحلة لن نتمكن فيها من
إيصال الصحف إىل بعض املناطق بسبب تكاليف التوزيع”،
الفتة إىل أن  40يف املائة من املناطق ستصبح يف هذه الدائرة
يف السنوات الخمس املقبلة .ورأت باسكاي أن الحفاظ عىل
املش�ركن س�يتطلب عىل األرجح تقديم ع�روض هجينة
تمزج بن االشراكات الرقمية والصحف الورقية.

في دورة استثنائية افتراضية تواكب متغيرات المرحلة الراهنة التي فرضتها كورونا

دبي حتتضن الدورة التاسعة عشرة لـ”منتدى اإلعالم العربي “ يف أكتوبر املقبل
دبي /متابعة الزوراء:
َ
أعلن ن�ادي دبي للصحافة ع�ن انعقاد
ال�دورة التاس�عة عرشة ملنت�دى اإلعالم
العرب�ي ي�وم  20أكتوبر املقب�ل ،2020
تح�ت رعاي�ة الش�يخ محمد بن راش�د
آل مكتوم ،نائب رئي�س دولة اإلمارات،
رئي�س مجل�س ال�وزراء وحاك�م دبي،
“يف دورة اس�تثنائية افراضي�ة تواكب
متغريات املرحل�ة الراهنة التي فرضتها
تداعيات أزمة فريوس كورونا املُستجد،
وم�ا اس�تدعته م�ن تغ�ريات جوهرية
يف مفاهي�م وقواع�د ومعاي�ري العمل يف
مختلف القطاع�ات ،بما يف ذلك القطاع
اإلعالمي”.
وكش�فت اللجنة التنظيمي�ة للمنتدى،
مُ مثلة يف “نادي دبي للصحافة” ،يف بالغ
لها ،أن الدورة املقبلة للحدث ،التي سيتم
تنظيمها ع�ن بُعد عر تقني�ة االتصال
املرئ�ي“ ،س�تركز أجندته�ا الرئيس�ة
ع�ىل مدار يوم  20أكتوب�ر املقبل ،بينما
ستس�تمر جلس�اتها االفراضي�ة حتى
نهاية الع�ام ،بمش�اركة مجموعة من
قيادات املؤسسات اإلعالمية ونخبة من
أه�م الرموز املحلي�ة والعربية والعاملية
وصن�اع الق�رار ُ
ّ
والك َّتاب
من الساس�ة
واملفكري�ن والخ�راء واملتخصص�ن يف
القط�اع اإلعالم�ي ،الذين سيناقش�ون
عر تقني�ة االتص�ال املرئ�ي التحوالت
الجذري�ة الت�ي أحدثتها أزم�ة فريوس
“كوفي�د ”-19ع�ىل كاف�ة األصعدة وال
سيما القطاع اإلعالمي”.

وبهذه املناس�بة ،قالت منى غانم املرّي،
رئيسة “نادي دبي للصحافة” ورئيسة
اللجنة التنظيمية ملنتدى اإلعالم العربي،
إن “العالم يمر بتحديات كبرية بس�بب
أزم�ة “كوفي�د ،”-19إال أن تعاط�ي
دول�ة اإلم�ارات م�ع ه�ذه األزم�ة كان
مختلفا ً انطالقا ً من النهج الذي أسس�ه
صاحب السمو الش�يخ محمد بن راشد
آل مكت�وم ،نائب رئي�س الدولة ،رئيس
مجلس ال�وزراء ،حاكم دبي ،رعاه الله،
يف تحويل التحديات إىل مس�احة اختبار
الكتش�اف ف�رص حقيقي�ة للنج�اح
بإعمال الفكر يف إيجاد الحلول والبدائل
املبتك�رة للتغل�ب ع�ىل تل�ك التحديات،
بما يضم�ن االس�تمرار يف تنفيذ خطط
التطوي�ر ومواصلة العمل نحو األهداف
االس�راتيجية للدول�ة ضم�ن مختل�ف
القطاعات”.
وأكدت املري أن رؤية الش�يخ محمد بن

لخدمت�ه ،وم�ن أهمها منت�دى اإلعالم
العربي وجائزة الصحافة العربية”.
وأوضح�ت امل�ري أن البنية األساس�ية
القوي�ة الت�ي تتمت�ع بها دب�ي مكنتها
من التغلب بص�ورة كبرية عىل تداعيات
أزمة “كورونا املستجد”“ ،حيث واصلت
مختلف القطاعات العمل عن بُعد بذات
الكف�اءة والقدرة ،بينما ل�م يكن قطاع
اإلعالم استثنا ًء من ذلك” .وزادت “نعلن
اليوم عن دورة اس�تثنائية تدعمنا فيها
الق�درات التقنية املتط�ورة إلمارة دبي،
حيث سنتمكن من خالل تقنية االتصال
املرئي من عقد جلسات املنتدى عن بُعد،
ويسعدنا اس�تضافة نخبة من الساسة
واملفكري�ن والقي�ادات اإلعالمي�ة م�ن
مختل�ف أنحاء العالم العربي ،ملناقش�ة
موضوعات تتعل�ق باألوضاع الراهنة يف
املنطقة والعالم وانعكاس�اتها املبارشة
عىل اإلعالم”.
وم�ن املرتق�ب أن تث�ري مناقش�ات
املنتدى تس�اؤالت حول كيفية استعداد
املؤسس�ات اإلعالمية للمرحل�ة املقبلة،
س�واء فيم�ا يتعل�ق بتطوي�ر محتوى
ومضمون الرس�الة اإلعالمي�ة ،أو فيما
يتص�ل بإع�ادة النظ�ر يف أجن�دة إعالم
املستقبل ،وصياغة أولوياته الجديدة.
جدي�ر بالذك�ر أن ال�دورة االفراضي�ة
للمنتدى هذا العام ستشمل أيضا ً حفالً
افراضيا ً مبتكرا ً لإلعالن عن الفائزين يف
الدورة التاسعة عرشة لجائزة الصحافة
العربية.

راشد آل مكتوم “أسست قاعدة راسخة
لالنطالق نحو املستقبل باالستعداد لكافة
املتغ�ريات بش�كل مدروس ،وبأس�لوب
يعتمد عىل االبتكار واس�تحداث األفكار
املُبدعة ،بما يس�تدعيه ذل�ك من تعزيز
الق�درات النوعي�ة ملختل�ف القطاعات
الحيوي�ة ،ويف مقدمته�ا اإلع�الم لجعل
دوره أكثر تأثريا ً وفاعلية” ،موضحة أن
القرار بمواصلة منت�دى اإلعالم العربي
انعقاده الدوري ،رغ�م ما فرضته أزمة
“كوفي�د ”-19عىل العال�م من إجراءات
احرازي�ة وتدابري وقائية ،ج�اء التزاما ً
من دبي بالقيام بدورها يف دفع مسرية
اإلعالم العرب�ي ُقدماً“ ،والرس�الة التي
أخذتها عىل عاتقها ،بتوجيهات ورعاية
صاحب السمو الش�يخ محمد بن راشد
آل مكتوم منذ عرشين عاماً ،بأن يكون
لها تأثري واضح يف تعزيز العمل اإلعالمي
يف املنطق�ة ،ع�ر مب�ادرات أطلقته�ا

قلق أممي على حياة الصحفيني اليمنيني احملكوم عليهم باإلعدام
عدن/متابعة الزوراء:
أعرب�تِ “املفوضي�ة الس�امية لحقوق
اإلنس�ان” ،التابع�ة لألم�م املتحدة ،عن
صدمتها من الع�دد املرتفع لالنتهاكات
بحق الصحفي�ن يف اليمن ،ووثقت منذ
بداية شهر إبريل /نيسان حادثة اغتيال
وعملي�ة خطف وثالث ح�وادث اعتقال
واحتج�از تعس�في ،إىل جان�ب حك�م
باإلعدام ع�ىل أربعة صحفين وس�جن
س�تة آخرين.فف�ي الثاني م�ن يونيو/
حزي�ران ،اغت�ال مس�لحون مجهولون
املص�ور الصحفي نبي�ل القعيطي أمام
منزل�ه يف مديرية دار س�عد يف العاصمة
املؤقتة عدن ،وتالش�ت األخبار املتعلقة
بمص�ري التحقيق�ات األمني�ة والقبض
عىل املتورطن يف الهجوم.
كذلك ّ
وثقت املفوضية يف بالغها الصحفي
أيضا ً ثالثة اعت�داءات وتهديدات باألذى
والعنف الجسدي ضد صحفين ،وألقت
بالالئم�ة ع�ىل كافة أط�راف الن�زاع يف
اليمن يف ارتكاب االنتهاكات.
ّ
وعرت املفوضية ع�ن قلقها من تنفيذ
أحكام اإلعدام ض�د الصحفين األربعة،

ً
مؤك�دة موق�ف األم�م املتح�دة ال�ذي
يع�ارض اس�تخدام عقوب�ة اإلعدام يف
جمي�ع الظ�روف .ووصف�ت عقوب�ة
اإلعدام بالش�كل املتطرف من العقوبة
املخصص ل�� “أخطر الجرائ�م” ،و”ال
يتعلق إال بالجرائم بالغة الخطورة التي
تنطوي عىل القتل العمد”.
وأش�ارت إىل أن الصحفي�ن األربع�ة
حرموا خالل س�نوات االعتقال الخمس
م�ن الزي�ارات العائلي�ة والوص�ول إىل
محاميه�م والحص�ول ع�ىل الرعاي�ة
ً
الفتة إىل التقارير التي تحدثت
الصحية،
عن تعرضهم للتعذيب واملعاملة السيئة
واملهينة والالإنسانية.
وقال�ت املفوض�ة الس�امية لحق�وق
اإلنسان ميش�يل باشليت“ :رأينا بحزن
ش�ديد الوضع يف اليمن ينزلق من سيئ
إىل أس�وأ ،إىل الح ّد الذي ُ
اعتر فيه اليمن
أكر أزمة إنس�انية يف العالم” .وأضافت
بش�ليت “أولئك املعنيون بنقل الفظائع
املرتكب�ة خ�الل ال�رصاع املس�لح وم�ا
يصاحبه من أل�م ومعاناة للمدنين هم
أنفسهم مستهدفون”.

وتابع�ت “الصحفي�ون مهاجمون من
كل االتجاه�ات ،يُقتل�ون ويُرضب�ون
ويُخف�ون ويتعرض�ون للمضايق�ة
والتهدي�د ويُس�جنون ويحك�م عليه�م
باإلعدام ملجرد محاولة تس�ليط الضوء
عىل وحشية هذه األزمة” .وشددت عىل
أن حماي�ة الصحفين رضورة للحقوق
املدني�ة والسياس�ية ،إذ يلعب�ون دورا ً
محوري�ا ً يف كش�ف الحقيق�ة وتحميل
أطراف الرصاع مسؤولية أفعالهم علناً.
وأضاف�ت “الصحفي�ون محميّ�ون

بموجب القانون الدويل اإلنساني كونهم
مدني�ن .والهجوم ض�د الصحفين قد
يرقى إىل جرائم حرب وأولئك املسؤولون
ع�ن انته�اكات م�ن ه�ذا الن�وع يجب
تقديمه�م للعدالة” .ودعت كل األطراف
اليمني�ة إىل اإلف�راج ع�ن الصحفي�ن
املعتقل�ن والتحقي�ق م�ع املس�ؤولن
ومعاقبته�م ،وحث�ت “س�لطات األم�ر
الواق�ع” ،يف إش�ارة إىل الحوثي�ن ،عىل
ترك أحكام اإلعدام جانبا ً وإصدار أوامر
باإلفراج الفوري الصحفين.

أمينة شفيق أم الصحفيني املصريني تتنبأ بتعايف الصحافة العربية

مصطفى عبيد
كاتب مصري
الصحفية املغامرة
َتنتم�ي ش�فيق إىل أرسة قاهري�ة
متوس�طة .ول�دت س�نة  1935بحي
مرص الجديدة بالقاهرة ،وكان والدها
موظف�ا بمصلحة التليفون�ات ،بينما
كان�ت والدتها ربة من�زل ،وكانت لها
ثالث ش�قيقات .أدى انفصال والديها
وه�ي طفل�ة إىل االنتق�ال إىل بي�ت
جدتها ألمها التي زرعت فيها رضورة
استقالل املرأة والحرص عىل استكمال
التعليم حتى مراحله النهائية.
كانت الجدة ق�د تزوّجت وهي صغرية
ج�دا ،وقام�ت بتزويج بناته�ا صغارا
فاخت�رت كي�ف يؤث�ر ال�زواج املبكر
س�لبيا يف البن�ات ،وأوص�ت حفيداتها
بع�دم ال�زواج إال بع�د اس�تكمال
تعليمهن.
أم�ا س�نوات الخمس�ينيات يف م�رص
فكانت نقطة فاصلة يف تعليم الفتيات
خاص�ة ب�ن عائ�الت يف الطبق�ات

الوس�طى والدنيا ،ألن مجانية التعليم
كان�ت ق�ارصة ع�ىل مرحل�ة التعليم
االبتدائ�ي حت�ى مج�يء طه حس�ن
وزي�را للتعليم يف حكومة الوفد س�نة
 1950وإق�راره م� ّد مجاني�ة التعليم
حت�ى نهاية املرحل�ة الثانوية ،لتتمتع
أمينة ش�فيق بفرصة إتم�ام تعليمها
املدريس مجانا.
شفيق ومع أنها ذات توجه يساري ،إال
أنها ترفض تسييس نقابة الصحفين،
موضحة أنها ورغم كونها من مؤسيس
حزب التجمع االش�راكي يف مرص ،إال
أنها لم تسع إىل ممارسة عمل سيايس
يعر عن الحزب داخل النقابة.
الغريب كما تقول إنه كان هناك تمييز
تج�اه اإلن�اث يتمثل يف زيادة س�نوات
الدراسة الثانوية لهن بسنة عن الذكور
تحت تصور ضعف عقلية األنثى ،وهو
ما قام طه حسن بإلغائه تماما.
ارتبطت الكاتبة روحيا بالكاتبة سهري
القلماوي التي كانت تقرأ لها بانتظام
يف ذلك الوقتُ ،
وتخر أقاربها أنها تنوي
السري عىل دربها وتمتهن الكتابة.
ومل�ا لم تك�ن هناك كلي�ة للصحافة يف
الجامع�ات املرصي�ة يف ذل�ك الوق�ت،
التحقت بالجامعة األمريكية لدراس�ة
الصحافة ،وانضمت للتدريب يف أخبار
اليوم وهي مازالت طالبة.
خ�الل الع�دوان الثالث�ي ع�ىل م�رص
عرض�ت ش�فيق ع�ىل م�وىس صري
رئي�س تحرير مجل�ة “الجيل” وقتها،
التس�لل يف زي الصيادي�ن إىل مدين�ة
بورس�عيد لفض�ح جرائ�م االحت�الل
والكتاب�ة ع�ن فظائع�ه ،وواف�ق عىل

مهمته�ا ،م�ا جعله�ا تلم�ع رسيع�ا
كأول صحفي�ة تتابع حكايات الحرب
وتوابعها .ث�م تنقلت بن عدة صحف،
قب�ل أن تلتح�ق س�نة  1960بجريدة
األه�رام ،وهن�اك تعلم�ت واخت�رت
الحرص الشديد عىل الدقة واملهنية.
وتق�ول ع�ن ذل�ك إن “األه�رام تمثل
بالنسبة إليها بيتا كبريا ،ففيه تعرفت
عىل كبار الكتاب وتعلمت من أس�اتذة
الصحافة العظام ،مثل محمد حسنن
هيكل ال�ذي كان مهتما ج�دا بتدقيق
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املعلومات ،ويحاسب كل صحفي عىل
كل معلومة ينرشها”.
القضايا الكرى
حرية ال�رأي يف الصحاف�ة تمثل جزءا
رئيس�ا من الحريات العامة الس�ائدة،
كما تقول الصحفية املخرضمة .وهي
عىل ّ
أي ح�ال أفضل من عصور عديدة
مض�ت ،يف ظ�ل ث�ورة التكنولوجي�ا
واتس�اع فرص التعبري عر حس�ابات
التواصل االجتماعي.
حرية ال�رأي يف الصحاف�ة تمثل جزءا

رئيس�ا من الحريات العامة الس�ائدة،
كما تقول الصحفية املخرضمة .وهي
عىل ّ
أي ح�ال أفضل من عصور عديدة
مض�ت ،يف ظ�ل ث�ورة التكنولوجي�ا
واتس�اع فرص التعبري عر حس�ابات
التواصل االجتماعي.
انش�غلت ش�فيق بقضاي�ا الحري�ات
والسياس�ة الخارجي�ة ،بجانب هموم
امل�رأة املرصية والعربي�ة ،لكن ذلك لم
يمنعه�ا من ال�زواج واالق�ران بفنان
تش�كييل يعم�ل يف الصحاف�ة أنجبت
منه ولدا وبنتا .ويبدو أن إيمانها بحق
امل�رأة يف التعلي�م والعم�ل واملش�اركة
املجتمعي�ة كان دافعا لها للرش�ح يف
انتخابات مجلس النقابة ،فكانت أول
ام�رأة تفوز بعضويته ،كما كان دافعا
له�ا أن تخت�ار املش�اركة يف تأس�يس
ح�زب التجمع االش�راكي عندما قرر
الرئيس أنور السادات السماح بإنشاء
أحزاب سياس�ية ،يف الوقت الذي انضم
فيه غالبية الباحثن عن دور س�يايس
إىل ح�زب الرئي�س ،املس�مى وقتها ب�
“حزب مرص”.
يف تلك الس�نوات الصاخبة بتحوّالتها
وحراكه�ا انخرط�ت أمين�ة ش�فيق
بشكل أكر يف قضايا الوطن ،والمست
قضايا حيوية مثل السالم مع إرسائيل
وص�ارت تمث�ل وجه�ة نظ�ر مث�رية
للقلق لدى الس�لطة ،م�ا دفع الرئيس
السادات إىل اصدار قرار بإنهاء عملها
ككاتبة يف األه�رام ،عىل خلفية رفض
نقاب�ة الصحفي�ن التفاقي�ة كام�ب
ديفيد ،ونقلها للعمل يف وزارة الشؤون
االجتماعية.

غ�ري أن اإلرصار ال�ذي صاحبه�ا منذ
سنوت نش�أتها األوىل دفعها للجوء إىل
القانون مرة واثنتن وثالثا ،وممارسة
املعارضة الضاغطة بالوسائل السلمية
من دون تطاول أو تتجاوز.
عادت إىل عملها بعد اغتيال الس�ادات
سنة  .1981وظلت من يومها حريصة
عىل أداء دورها كمس�ؤولة نقابية عن
حرية التعبري لتسهم يف إسقاط قانون
مش�بوه ص�در س�نة  1996نص عىل
معاقبة الصحفين بالحبس يف قضايا
الن�رش .كان إيم�ان ش�فيق بتواص�ل
األجي�ال ورضورة تجدي�د الدماء وراء
قرارها باعت�زال العمل النقابي نهائيا
س�نة  1999بع�د أن بلغ�ت  64عاما،
لتؤكد رضورة فتح املجال أمام األجيال
الجديدة للمشاركة يف العمل العام.
فوجئ�ت ع�ام  2000باختياره�ا
كعضو بأول مجلس قومي متخصص
للم�رأة يف مرص لتج�وب القرى واملدن
واملحافظ�ات مس�تعرضة ومتابع�ة
ومعاينة ألحوال النس�اء وس�اعية إىل
التعرف ع�ىل مش�كالتهن وهمومهن
لتكتش�ف يف ذل�ك الوق�ت أن قضاي�ا
املرأة تس�تحق كفاحا ونض�اال ال يقل
ع�ن الصحاف�ة وهم�وم السياس�ة.
وه�ي تقول “إحس�ايس بمعاناة املرأة
لم أستش�عر به ً
حق�ا إال بعد أن كرت
ونضجت وس�افرت جميع محافظات
م�رص تقري ًب�ا ،وطبيع�ي أن جاءتني
الفرص�ة يومً ا لزيارة الق�رى الريفية،
حي�ث س�اعدني ذل�ك يف التع�رف عن
قرب ع�ىل وضع املرأة هن�اك ،مقارنة
بمثيالته�ا يف امل�دن ،وأيقن�ت تمامً �ا

اجلزء
الثاني

وبم�ا ال يحتم�ل ّ
أي ش�ك أن امل�رأة
املرصية مازالت يف حاجة إىل بذل املزيد
م�ن الجه�د حت�ي يت�م تمكينها عىل
كاف�ة املس�تويات اقتصاد ًي�ا وثقاف ًيا
واجتماع ًيا”.
يف ع�ام  2018كرم الرئيس عبدالفتاح
الس�ييس عددا من األمه�ات املثاليات،
ضم�ن فعالي�ات تكريم امل�رأة ،والذي
تزام�ن ً
أيضا مع عي�د األم ،وتم تكريم
أمين�ة ش�فيق كأم مثالي�ة وانموذجا
للمرأة الناجحة املثابرة.
وعىل م�دى رحلتها نرشت كتبا عديدة
ركزت عىل قضايا امل�رأة ،أبرزها كتابا
“املرأة العربية وتعليم العمال” و”املرأة
العاملة العربية والتطور االقتصادي”.
وم�ن آرائه�ا املبثوث�ة ع�ر مقاالتها
وأحاديثه�ا الصحفي�ة أن ّ
“أي إنج�از
اقتصادي ال يمك�ن تحقيقه إن غابت
عن�ه قضية الديمقراطي�ة” ،وترى أن
الديمقراطي�ة م�ن أصع�ب القضاي�ا
التي يمكن تحقيقها يف العالم العربي،
لكنه�ا تبق�ى أفض�ل نظ�ام يحك�م
السياسة يف العالم.
تع� ّد أمين�ة ش�فيق الرئي�س جم�ال
عبدالن�ارص زعيم�ا وطني�ا وقومي�ا،
لكن�ه كان بعي�دا تمام�ا ع�ن قضي�ة
الديمقراطي�ة ،أم�ا الرئيس الس�ادات
فعىل الرغ�م من معارض�ة الكاتبة له
واصطدامها به ،إال أنها ترى أنه وضع
قواع�د قانوني�ة لكيفي�ة التعامل مع
املعارضن تس�تحق االح�رام ،وقالت
عن الرئيس حس�ني مب�ارك ،إنه كان
يتمت�ع باس�تقرار وارتياح ش�عبي يف
البداية ،لم يستثمره بالشكل املطلوب.
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الفنان التشكيلي املغرتب نبيل العزاوي يروي لـ” الزوراء” مسريته الفنية من بغداد اىل كاليفورنيا
•تنظ ُر اىل لوحاته ورسوماته فتحسبه فنانا انطباعيا ( يرسم
الطبيعة ) وليس جديدا عىل الفن االنطباعي ان يكون الفنان
نبي�ل العزاوي واحدا منهم فقد س�بقه الكث�ري من الفنانني
العراقي�ني والع�رب وكان من العراقيني األول هو اس�تاذ االنطباعيني
الفنان الراحل فائق حس�ن ذلك الفنان الكبري الذي نستطيع ان نقول
عنه مؤسس االنطباعية والطبيعة االول .
ُ
يعي�ش االيام ه�ذه يف كاليفورنيا احدى واليات
•نبي�ل العزاوي الذي
امريكا هو فنان عراقي اسمه الكامل نبي�ل عب�د املجي�د الع���زاوي

املوالي�د :بغ�����داد  1950خري�ج جامع�ة بغ��داد – كلي�ة الفنون
الجميلة – قسم الفنون التشكيلية – فرع الرسم ،حاصل عىل شهادة
البكالوريوس – بدرجة امتياز – عام .1998
حاصل عىل شهادة املاجستري – بدرجة امتياز – عام .2002
خري�ج جامع�ة بغ���داد – كلية الهندس�ة – قس�م العم�ارة – عام
.1972
اتصلن�ا به يف كاليفورنيا اح�دى مقاطعات الواليات املتحدة
االمريكية واجرينا معه الحوار اآلتي-:

حوار – مجال الشرقي
اهال بك استاذ نبيل يف حوار مع الزوراءاه�ال ومرحب�ا بك�م وبال�زوراء وكادره�االجمي�ل ونح�ن نتابعك�م وانت�م تتابع�ون
املبدعني العراقيني يف كل مكان .
ن�ود اوال ان تعرف نفس�ك لقرائنا يف العراقويف كل مكان ؟
حارض اس�مي الكامل هو :نبي�ل عبد املجيد
طه نجم العزاوي
تاريخ الوالدة 15 :حزيران 1950
مكان الوالدة :العراق ،بغ��داد ،كرادة مريم
خري�ج جامع�ة بغ���داد – كلي�ة الفن�ون
الجميلة – قس�م الفنون التش�كيلية – فرع
الرسم.
حاص�ل عىل ش�هادة البكالوريوس – بدرجة
امتياز – عام .1998
حاص�ل ع�ىل ش�هادة املاجس�تري – بدرج�ة

برس�م وس�ائل اإليض�اح بتكليف م�ن ادارة
املدرس�ة لتعم فائدتها عىل بقي�ة الصفوف،
كذلك الخرائط الجغرافية ورس�وم وخطوط
النرشات املدرسية كبرية الحجم التي تعلق يف
لوحات االعالن.
كيف ومتى شعرت انك يجب ان تكون كيفومتى شعرت رساما؟
يف مرحلة التقديم عىل الدراس�ة الجامعية،بع�د الص�ف الخام�س الثان�وي ،كان ع�ي
اتخاذ قرار حاس�م ملستقبي يجمع بني رغبة
وارصارعائلتي ورغبتي الش�خصية وحقيقة
ان مع�ديل بالدرجات كان عالي�ا الذي اهلني
فعال للقبول ضم�ن املجموعة الطبية ،فكان
القرار ان دراسة الهندسة املعمارية هي التي
تجم�ع بني الجوان�ب العلمي�ة (رغبة االهل)
والفني�ة (رغبت�ي الش�خصية) له�ذا كانت

لجرس عب�ايس يف زاخو واالخ�رى ملنارة عنه
الش�هرية ،كذل�ك يل لوحة لجامع مرس�ومة
بالح�رب الصيني ع�ام  1958وال ازال لحتفظ
بها هن�ا يف امري�كا معلقة عىل اح�د جدران
منزيل ،اما رسوماتي للفرتة التي تلت دراستي
املعماري�ة فه�ي كث�رية وغالبيته�ا بااللوان
املائية او اقالم التحبري الهندس�ية ولالس�ف
هي ل�م تع�د موج�ودة بحوزتي بع�د تركي
لبغ��داد ،فق�د تل�ف بعضها او ت�م اهداؤها
القارب واصدقاء.
م�ع الدراس�ة كي�ف نم�ت املوهب�ة ،واولمش�اركة ل�ك ه�ل كان�ت يف مع�رض أم أي
مكان؟
هناك مرحلتان أساس�يتان يف دراس�ة الفنوتنام�ي موهبت�ي ،اوله�ا خ�الل دراس�تي
املعمارية ,وتحدي�دا يف مرحلتي الصف االول
والثان�ي ،الت�ي كان الرتكي�ز فيها ع�ىل بناء
الشخصية الفنية التي تمكن صاحبها الحقا
من التعبري عن افكاره التصميمية بوس�ائل
التخطيط والرس�م املختلفة ،وعىل ضوء ذلك
اصبحت امكاناتي الفنية مميزة يف التخطيط
والتلوي�ن (باالل�وان املائية تحدي�دا) ،وثاني
املراح�ل كان خ�الل دراس�تي يف اكاديمي�ة
الفن�ون الجميل�ة ،التي صقل�ت موهبتي يف
بيئة فنية رصفة وبفضل اساتذة من الفنانني
روادا كانوا ام محرتفني مبدعني.
اوىل مش�اركاتي يف املع�ارض كان�ت خ�الل
«ي�وم الكلي�ة» يف كلي�ة الهندس�ة وضم�ن
فعاليات القس�م املعم�اري عام1969والذي
ش�مل اعماال فنية ملختلف املراح�ل ،وتوالت
مشاركاتي فيما بعد يف كلية الفنون الجميلة

محرتفا.
االختب�ار االكاديم�ي كي�ف وم�ن اخت�ربكوكي�ف كانت النتائ�ج؟ كان االختب�ار عمليا
من قبل االس�تاذ الرائد الفنان سعد الطائي،
وهو عم�ل تخطيط بقلم الرص�اص لتمثال
من الجب�س االبيض ينتصب يف جانب قس�م
الفنون التش�كيلية بكلية الفن�ون الجميلة،
وكانت نتيجة االختبار جيد جدا.
 بعد الكلي�ة انفتحت االج�واء وكنت فنانا،حدثنا عن تلك املس�رية :بع�د التخرج ملرحلة
البكالوري�وس كن�ت متحمس�ا لالندم�اج
بمجتمع الفن والفنان�ني ،وبرفقة مجموعة
م�ن زمالئ�ي املقرب�ني ،كن�ا نق�وم بزيارات
ممنهج�ة لغالبية املعارض الفنية التي كانت
تق�ام حينها بزخ�م عال ،حي�ث كانت هناك
الكثري من قاعات الع�رض يف بغ�داد والعديد
من الع�روض لفنانني خ�ارج اط�ار الكلية،
مما اعطانا دافعا ايجابيا لالنتاج واملش�اركة
واالخت�الط بالفنان�ني والنق�اد واملهتم�ني
بشؤون الفن التش�كيي ،وهنا وجدت نفيس
بحاج�ة ماس�ة لالس�تزادة باملعلوم�ات من
حيث التقنيات واالس�اليب واملواد البل وحتى
يف خ�دع التلوي�ن وتخطي�ط اللوح�ات ،وقد
س�عيت حثيثا الطور م�ن امكانات�ي الفنية
ومهارت�ي االدائية دون غرور ،حتى اني كنت
احيانا اقيض وقتا طويال مس�تغرقا يف اعمال
فنان�ني وحرفي�ني كان�ت تع�رض اعمالهم
بكالرييات مبسطة وتجارية متجمعة يف احد
ش�وارع بغ��داد ،وفضال عن ذلك س�اعدني
بتطوير قابلياتي الفنية بعض من اس�اتذتي
مش�كورين فله�م الفض�ل االول يف نض�وج

فزت مبسابقة تلفزيونية عرب برنامج ( نافذة على الفن) نوري الراوي
معدلي يؤهلين للطبية ولكن أهلي فضلوا دراسة اهلندسة املعمارية
امتياز – عام .2002
ويل دراس�ة اخ�رى يف مج�ال العم�ارة فان�ا
خري�ج جامع�ة بغ��داد – كلية الهندس�ة –
قسم العمارة – عام .1972
الدراسة يف مجال العمارة:
خري�ج جامع�ة بغ��داد – كلية الهندس�ة –
قسم العمارة – عام .1972
العضويات الفنية واملهنية:
عضو نقابة الفنانني العراقية – بغداد 1998
عض�و جمعية التش�كيليني العراقية – بغداد
1988
عض�و نقاب�ة املهندس�ني العراقي�ة – بغداد
1972
عض�و جمعي�ة املهندس�ني االماراتية – دبي
2006
عض�و جمعي�ة الفنان�ني (PVAA Pomona
 )Valley Art Associationكاليفورني�ا
امريكا – 2018ل�كل مب�دع بيئة وعائل�ة ع�اش يف كنفها،وربما كانت الس�بب يف رسم طريقه ونهجه،
حدثنا عن النشأة وتأثرياتها عليك؟
القي�ت من�ذ الطفول�ة تش�جيعا م�ن قبلالعائل�ة ،فكانت هدايا نجاحاتي يف املدرس�ة
تكاف�أ بعلب االل�وان ،وأصبحت رس�وماتي
تؤطر لغ�رض املحافظة عليها ولتزين بعض
ج�دران منزلن�ا ،ال ب�ل ويتباه�ون به�ا عند
زي�ارات االقارب لن�ا ،وكنت اش�عر بالغبطة
وه�م يعجب�ون بأعم�ايل ويش�جعوني ع�ىل
االستمرار ،حتى ان بعض اعمال الطفولة تم
تأطريه�ا وبقيت معلقة ع�ىل الجدران لغاية
تركي لبغداد الحبيبة بعد .2003
كي�ف ومت�ى ب�دأت هواي�ة الرس�م لدي�ك،مت�ى وكي�ف تجس�دت ،حدثنا ع�ن بداياتك
باسهاب؟
 بعد ان تحولت معظم اسفل جدران منزلنااىل تخطيطات مبس�طة لشخوص وحيوانات
و(ش�خابيط) ،ب�دأت الهواية بوض�وح منذ
الصف الثان�ي االبتدائي ،وأذكر اني رس�مت
بااللوان الخش�بية معلم�ي وهو يجلس عىل
الرحلة ليصح�ح واجباتنا البيتية ،الذي فرح
بها كثريا وعرضها امام مدير املدرس�ة الذي
شجعني لالشرتاك بمعرض الفنون يف مدرسة
اب�ن جبري ،مم�ا دعان�ي العداد عدة رس�وم
ليتم اختيار افضلها لتعرضه مدرس�تنا ،وقد
تم ذل�ك وحزت عىل هدية م�ن وزير املعارف
آنذاك.
ولعل بداية االهتمام الجدي بدأ بمش�اركاتي
برس�وم يف برامج تلفزيونية ،وابرزها فوزي
بمسابقة تلفزيونية عرب برنامج ( نافذة عىل
الف�ن) ملقدمه الفن�ان الرائ�د الراحل «نوري
الراوي» ،ال�ذي ال ازال احتف�ظ بصورة معه
داخل ستوديو الربنامج بتلفزيون بغداد.
بع�د تل�ك املرحل�ة ،وم�ع تق�دم مراح�ي يف
الدراس�ة (املتوس�طة تحديدا) ،كن�ت مميزا

هندس�ة العمارة هي االختي�ار الذي بارشته
فعال عام  ،1967ومع كل نجاحاتي وابداعي
بش�واهد كث�رية خ�الل ه�ذه املهن�ة ،اال ان
رغبت�ي ان اصبح فنان�ا اكاديميا متخصصا
ل�م تتالش مطلق�ا ،ولهذا بارشت بدراس�تي
يف اكاديمي�ة الفن�ون الجميلة حاملا س�نحت
الفرصة يل فكان ذلك عام .1994
يف دراس�تي املعماري�ة ،وع�ىل نح�و خ�اص
يف مراح�ل الص�ف االول والثان�ي ،كان�ت
الدراسة تؤس�س لش�خصية الطالب الفنية
بم�وازاة الجوانب العلمية ،باعتب�ار العمارة
م�ن الفنون التطبيقية ،فقد درس�نا الرس�م
الي�دوي (تخطيطا ثم تلوين�ا باملائية) وملدة
عامني وبرتكيز يوازي تماما درس التصميم،
وب�ارشاف االس�اتذة صوفيا ارتيموفس�كي
واالس�تاذ الرائد الراحل فرج عبو واالس�تاذة
لورنا السعيد ،وكانت قاعات املتحف العراقي
وازقة بعداد القديمة امتدادا خارجيا ملراس�م
الكلية ،كما درس�نا «النحت والخزف» وتمت
دراسته يف قاعات مش�اغل اكاديمية الفنون
الجميلة ،ومادة النحت بارشاف الرائد الراحل
محمد غني حكمت ،كما درسنا الخط العربي
ب�ارشاف الراحل محمد مه�ر الدين ،بعد ذلك
وخالل ممارس�تي مهنة الهندس�ة املعمارية
كنت متميزا برسم مناظرياالبنية من الداخل
والخارج وتلوينها.
املشجعون منهم ماذا شاهدوا ليشجعونك؟بش�كل ع�ام كان�وا يتعاطفون م�ع البيئةاملكاني�ة واللوني�ة للمواضي�ع الت�ي كن�ت
اتناوله�ا ،كاالزق�ة البغدادي�ة القديم�ة
ذات املس�حة اللوني�ة البني�ة ،ومواضي�ع
الحي�اة الجام�دة ( )still lifeبمفرداته�ا
الرتاثي�ة ،كذل�ك مش�اهد الطبيع�ة العراقية
بخصوصيته�ا الريفية العفوي�ة ،وال يخفى
ان املش�جعني ينطلق�ون برؤاه�م وذائقتهم
عىل وفق خلفياتهم الرتبوية والثقافية ،وهذا
م�ا بدا واضح�ا تماما يل يف فروق�ات التقييم
والتش�جيع التي كنت احظ�ى بها يف مجتمع
الع�راق عنها تلك التي ملس�تها ع�ن املجتمع
االمريك�ي ،كل منهم�ا ل�ه مرجع�ة البيئ�ي
والثق�ايف ول�ه اهتمام�ات وتعاطف بش�كل
مختلف مع العمل الفني عن غريه.
هل تتذكر الرس�وم االوىل وهل وثقت بعضامنها؟
فض�ال عما ذكرته انفا (من رس�م لوضعيةمعلمي وهو يصحح واجباتنا البيتيه جالسا
ع�ىل الرحلة ،وف�وزي بمس�ابقة تلفزيونية
رس�مت خاللها باص املصلح�ة ذا الطابقني
وبرتكي�ز ع�ىل فعالي�ات ركاب�ة املختلف�ة)،
فهن�اك العديد من اللوحات وبااللوان الزيتية
!!! وكن�ت ال ازال يف الص�ف الراب�ع االبتدائي
وه�ي منقولة عن ص�ور كارتات س�ياحية،
اثنني منها رافقتي وهي مؤطرة ومعلقة عىل
ج�دران من�زيل لغاية تركي لبغ��داد ،احداها

اثناء دراستي فيها من خالل معارض الطلبة
وتلته�ا ضم�ن مرحل�ة املاجس�تري معارض
االساتذة.
اول لوح�ة ش�عرت من خالله�ا انك رصتصاح�ب مضم�ون وما ه�و مضمونها؟ اول
لوحة كان�ت الواجهة النهري�ة ملدينة بغداد،
رس�متها بالزيت عىل الكانفاس عام ،1996
لق�د حملت حينها هويت�ي الفنية العراقية/
البغ�دادي�ة م�ن خ�الل مش�هد رشيط�ي
(40X120س�م) لبي�وت بغ�دادي�ة تراثي�ة
متج�اورة تطل ع�ىل نه�ر دجل��ة ،تتخللها
فسحة لجامع املنطقة وسوقها ،كما عكست
حياة االنسان العراقي اليومية مع نهردجل�ة
وزوارقه ،مثلما انعكس�ت ص�ور تلك البيوت
وتمازجت اش�كالها والوانها م�ع امواج ماء
النهر ،وبأسلوب يقع ضمن املدرسة الواقعية
االكاديمية ،وهي بمضمونها س�جلت املايض
حس�ب رؤيتي و مس�اعيي البحثية ،وليست
نق�ال تصويري�ا مرئي�ا مب�ارشة ،لتق�وم
بصياغت�ه مج�ددا ملتلقي الح�ارض بجمالية
فنية مع�ارصة وعاطفة مس�تمدة مرجعها
من املايض.
كيف كنت تخطط لرتس�م او كيف تستنبطلوحاتك يف بداية مسريك؟
غالبية لوحاتي كانت مس�تمده من الواقعاملرئي يف بداياتي ،واحيانا أعجب بمناظر من
الطبيعة او من الحياة الساكنة او الشخوص
الق�وم باع�ادة توليفه�ا بعيدا ع�ن اصولها،
مكونا بذلك تكوينات جديده القوم بتحويلها
اىل لوح�ات تس�تمد بعض�ا م�ن طاقته�ا
املوضوعي�ة م�ن الواق�ع ،كتذك�ري بالبيئ�ة
املكانية ،لكني اضفي عليها احسايس اللوني
بصياغة غالب�ا ما تكون جديدة ،ال بل وحتى
زوايا االنارة وحرارته�ا ضمن الزمنية املرادة
للتكوين الجديد ،ناهيك عن االختزال والحذف
وربما االضافة لكثري من املفردات املوضوعية
التي تعزز التكوين االنشائي للوحة.
ام�ا يف اعم�ال التجري�د ،فلي�س هن�اك قرار
مس�بق يحددني بموضوع او لون ،انها غالبا
ما تكون لحظة انفعال فني.
هل ارصرت ع�ىل دخول اكاديمي�ة الفنونالجميلة وملاذا؟
 كما بينت يف اجابت�ي اعاله ،فان اكاديميةالفن�ون الجميل�ة كان�ت امنيت�ي االوىل يف
التحصي�ل الجامع�ي ،اال ان املفاضل�ة ب�ني
دراس�ة الفن اودراس�ة العمارة لم تكن امرا
هين�ا للتوفي�ق ب�ني رغبت�ي واردة العائل�ة،
وحت�ى بع�د دخ�ويل قس�م العم�ارة بقي�ت
االكاديمي�ة هدفا مؤجال ه�ون صربي عليه
طبيع�ة الدراس�ة الفني�ة يف الس�نتني االوىل
والثاني�ة يف قس�م العمارة ،وله�ذا وبعد حني
وعندم�ا توفرت الظ�روف التحقت بدراس�ة
الف�ن يف اكاديمي�ة الفن�ون الجميلة محققا
رغبتي وحلم�ي يف ان اصبح فنان�ا اكاديميا

ش�خصيتي التش�كيلية ،كذل�ك بع�ض م�ن
زمالئي من ذوي قدم الخربة ،وال بد ان اخص
بالذك�ر زمالئ�ي يف االكاديمية م�ن خريجي
معه�د الفنون الجميلة س�ابقا حي�ث كانوا
يتمتعون بحرفية عالية.
 كيف فكرت ان تكمل دراس�تك املاجستري-م�ا اطروحت�ك؟ بع�د حص�ويل ع�ىل تقيي�م
«درج�ة االمتي�از» يف مرحل�ة البكالوريوس،
وبتش�جيع حثيث من قبل اساتذتي وزمالئي
وعائلتي ،ولرغبتي الشديدة يف مجال البحوث
واالس�تزادة املعلوماتي�ة النظري�ة والعملية
يف مج�ال الفن ،ورغبة من�ي يف ان اجعل ثمة
تناغم عم�ي وتطبيق�ي يجمع ب�ني مهنتي

املؤلفات؟لم اصدر كتابا مطبوعا باسمي،الجوائز؟ حصل�ت عىل كتب ش�كر ول�م احصل عىلجائزة بعد ممارستي املهنة كفنان تشكيي.
 االهتم�ام الفن�ي يف الحركة التش�كيلية يفالعراق هل يعجبك؟
 ال يخف�ى ان ع�ددا كب�ريا م�ن الفنانني قدت�رك العراق وتوزع يف بل�دان كثرية ومتباعد،
وه�ذا بح�د ذات�ه اضع�ف التواص�ل الفعي
وتبادل الخربات الفنية بالرغم وجود وس�ائل
التواص�ل االجتماع�ي ،وبطبيع�ة الحال فان
اوضاع الع�راق يف الجانب االمن�ي قد حددت
من ذلك الزخم عىل اقامة املعارض التشكيلية
وقلص�ت يف اع�داد رواده�ا ،ه�ذا فضال عىل
مس�تجد جائح�ة الكوفي�د 19الت�ي حددت
التج�وال وفرض�ت التباعد بني االش�خاص،
ام�ا من حي�ث االهتمام فالبد م�ن القول انه
دون املس�توى املطل�وب م�ع كل املجهودات
والوس�ائل املش�كورة الت�ي تنتهجه�ا دائرة
الفنون العامة وجمعية التشكيليني العراقية
واساتذة كلية الفنون الجميلة.
تعاونك مع االذاعة والتلفزيون وهل اعددتبرامج للتلفزيون س�ابقا وح�ارضا هل كان
لك يوما؟
 فيم�ا يخت�ص بالف�ن التش�كيي كان يللقاء اذاع�ي يف عقد التس�عينيات ،ولم اقابل
تلفزيوني�ا ولم اق�دم اي برنامج ،باس�تثناء
فرتة الطفولة التي ارشت لها سابقا.
يف الربامج التلفزيونية هل تمت استضافتكيوما؟
يف مجال الفن التشكيي كال ،ولكن يف مجالالعمارة نعم.
هل تحتفظ بأعمالك وكم خزينك؟ قبل تركيللع�راق كن�ت احتف�ظ بغالبية اعم�ايل ،ولكن
رضورات السفر حتمت عي ان انتقي البعض
منه�ا ،وه�و مع�ي هن�ا يف امريكا ،وم�ع ذلك
فخزيني قد يتجاوز الخمسني لوحة من اعمال
بغ�داد واالمارات ،وقد عانيت من الية اخراجها
من العراق وتحصيل املوافقات ومبالغ معاملة
االخراج وما تبع ذلك من اجراءات الشحن.
متى تغربت؟تركت العراق عام  2006بعد ان حصلت عىلفرص�ة عمل جيدة يف دولة االم�ارات العربية
املتحدة -دبي.
اول عمل قمت به وانت يف الخارج؟ بحث�ت ع�ن امكن�ة بي�ع ادوات الرس�م،فجهزت يل عدة متكاملة افرتش�ت بها مكانا
مح�ددا م�ن س�كني الجديد ،واخذت ارس�م
لوحات�ي مس�توحيا موضوعاته�ا م�ن بيئة
الع�راق التي رسع�ان ما احسس�ت بالحنني
اليها ،بعد ذلك وبمس�اعدة بع�ض االصدقاء
م�ن الفنانني الذي�ن س�بقوني بوجودهم يف
االمارات استدليت عىل قاعات وامكنة عرض
اللوحات واالعم�ال الفنية وب�دأت بريادتها،

بخامتها وملمس�ها ،يذه�ب غالبية املجتمع
لرشاء تلك النسخ املكررة ،اال انه تبقى هناك
طبقة اجتماعية تقتني االعمال االصلية وهم
قلة نسبيا.
وهل لك عضويات ومشاركات يف مؤسساتفنية عراقية وغري عراقية
نعم ان�ا عضو نقاب�ة الفنان�ني العراقية –بغداد 1998
عض�و جمعية التش�كيليني العراقية – بغداد
1988
عض�و نقاب�ة املهندس�ني العراقي�ة – بغداد
1972
عض�و جمعي�ة املهندس�ني االماراتية – دبي
2006
عض�و جمعي�ة الفنان�ني (PVAA Pomona
)Valley Art Associationكاليفورني�ا-
امريكا – 2018
وه�ل ل�ك مش�اركات يف حق�ل التدري�سالجامع�ي والدراس��ات:
نع�م كنت محارضا يف كلية الفنون الجميلة قس�م الفنون التش�كيلية  -فرع الرس�م ,يف م�ادة املنظور /املرحلة الدراس�ية الثانية:
للع�ام أل�درايس (1997 – 1996بديل مؤقت
الستاذ املادة).
مادة االنش�اء التصويري /املرحلة الدراسية
الثالث�ة :لألع�وام  2001–2000م و–2001
 2002م.
م�ادة مفه�وم الفض�اء /املرحلة الدراس�ية
الرابع�ة :لألع�وام  2001–2000م و–2001
 2002م.
وض�ع امللزم�ة الدراس�ية بموج�ب املنه�ج
ال�وزاري املق�رر مل�ادة املنظ�ور ,املرحل�ة
الدراسية الثانية.
وض�ع امللزم�ة الدراس�ية بموج�ب املنه�ج
ال�وزاري املقرر مل�ادة تاريخ الف�ن املعارص,
املرحلة الدراسية الرابعة املنتهية.
وماذا ع�ن املهرجانات الفني�ة التي اقيمتهل دعيت لها وبماذا اسهمت فيها ؟
نع�م والقي�ت العدي�د م�ن املح�ارضات يفمهرجانات الفن التشكيي ,ابرزها يف:
كلي�ة الفنون الجميلة – بغ��داد  ,1998 /يف
موضوع « التكعيبية والعمارة».
كلية الفنون الجميل�ة – املوصل  ,2000 /يف
موضوع « العمارة والتشكيل».

املعماري�ة يف جامعت�ي بغ�داد والجامع�ة
التكنولوجية بصفة مح�ارض ,ومتابعة عدد
مح�دد من مش�اريع تخرج طلب�ة الصفوف
املعمارية املنتهية.
وه�ل ش�اركت بمعارض تش�كيلية عددهاواين كانت ؟
حق�ل املش�اركات الفني�ة يتضم�ن العديدومنها
املش�اركة يف مع�ارض طلب�ة كلي�ة الفنون
الجميلة لألعوام .1999,1998,1997,1996
املش�اركة يف معارض أس�اتذة كلي�ة الفنون
الجميلة لألعوام . 2002,2001,2000
املش�اركة يف املع�ارض الس�نوية يف مرك�ز
الفنون التشكيلية ،أبرزها:
معرض الطبيعة ,عام .2000
معرض ألعمال املرسم الحر ,عام .2001
املشاركة يف املعرض الشامل لجمعية الفنون
التشكيليني العراقية  -التخطيطات باالبيض
واالسود  , -بغ��داد ,عام .2000
حدثنا عن اول معرض اقمته ؟أقم�ت املع�رض الش�خيص االول للوح�اتاملائي�ة ,يف أروق�ة املجموع�ة املعمارية ,عام
.1999
أقم�ت املع�رض الش�خيص الثان�ي للوحات
الكرافيكي�ة ,يف أروق�ة املجموع�ة املعمارية,
عام .2000
أقمت معرض لوحات املوضوعات املوسيقية,
يف دائ�رة الفنون املوس�يقية ,بغ���داد ,عام
.2000
املش�اركة بمع�رض لوح�ات املوضوع�ات
املوسيقية ,برعاية معهد الدراسات النغمية,
عام.2005
قمت بع�رض اعمال فني�ة ملواضيع متفرقة
خ�الل العديد م�ن نش�اطات اروق�ة فنادق
وم�والة وب�ازارات دول�ة اإلم�ارات العربي�ة
املتح�دة و كالريي�ات بيع اللوح�ات والتحف
الفنية واالثاث املعارص ،ابرزها:
فن�دق ل�و روي�ال مرييدي�ان – اب�و ظب�ي–
.2006
مركز ابو ظبي الدويل للمؤتمرات – بزار -ابو
ظبي .2009 -
مول الوايف /خان مرجان – دبي .2008 -
مول برجمان – دبي .2011 -
فندق الحي���اة– دبي .2013-

تركت العراق عام  2006بعد ان حصلت على فرصة عمل يف دبي
املعماري�ة ومهنت�ي الفني�ة التش�كيلية،
اخ�رتت موضوع�ا بحثي�ا جامع�ا بعن�وان:
(الصورة البرصية يف الفن العربي االس�المي
وانعكاس�ها عىل الش�كل املعم�اري العراقي
املع�ارص) ،وفع�ال فق�د وضف�ت الكثري من
االعمال الفنية التش�كيلية ضمن تصاميمي
املعماري�ة بالتع�اون م�ع كب�ار الفنانني يف
النحت املجسم (الراحل محمد غني حكمت)
والج�داري ( الدكتوره�ادي نف�ل) والخزف
( الدكت�ور محم�ود العريب�ي) والرس�م عىل
الجدران والسقوف (االس�تاذ رائد الفرحان)
والرس�م عىل الزجاج (الدكتور ارشف نذير)،
ه�ذا وقد قم�ت برس�م العديد م�ن اللوحات
الزيتي�ة لتزي�ني الفضاءات الداخلي�ة لالبنية
التي قمت بتصميمها.
 اي�ن تض�ع نفس�ك م�ع معارصي�ك؟ معصعوبة تقييم الفنان لحاله مقارنة بزمالئه
االخري�ن ،اقول ان الس�احة الفني�ة ابعادها
يف الوس�ع مرتامي�ة ،فهن�اك اجيال س�بقتنا
واخرى تبعتنا ،وهناك اساتذتنا الذين علمونا
وما زالوا مصدرا ملعرفتنا وبعضهم من الرواد
واملبدعني ،وهناك زمالء رافقنا بعضنا سنني
الدراس�ة يف االكاديمية وقد ش�قوا طريقهم
االبداع�ي بنجاح ،وليس هناك مقياس يمكن
الفنان من هكذا مقارن�ة عىل الطالق ،لكني
ارى اني اب�ذل قصارى جه�دي للتواصل مع
فناني�ني اس�اتذة وزم�الء عراقي�ني وع�رب
واجان�ب بغية االس�تزادة املعرفي�ة واالطالع
عىل تجارب االخرين واملش�اركة بنشاطاتهم
الفني�ة ،وهنا اقول اني اجد نفيس اني اس�ري
م�ع الجم�وع وبايق�اع خطاه�م وبتواضع
وفخر ومن الله التوفيق.
املناصب التي تحملت اعباءها؟لم اشغل اي منصب فني .

كم�ا ح�رت العديد م�ن فعالي�ات جمعية
الشارقة للفنون ومراس�مها ،وهكذا وجدت
بيئتي الفنية.
 رأي�ك بالحرك�ة التش�كيلية يف العراق؟ معكل م�ا يحمله التش�كيي العراق�ي من تميز
ابداع�ي ،اال ان البيئ�ة العراقي�ة الحالية غري
حاظنة لهكذا فعالي�ة ،ال بل انها قوة طاردة
تجعل الفنان يبح�ث عن بديل مكاني يمكنه
من االستقرار لغرض العطاء.
حدثنا عن تجربتك وانت بالخارج؟ مع توفر كافة متطلبات انتاج العمل الفنيوبنوعي�ات وتنوع�ات ال ح�رص له�ا ،اال ان
املجتم�ع االمريكي ال يأبة بالعمل التش�كيي
من حي�ث محتواه ش�كال ومضمون�ا ،فهو
يبح�ث ( يف الغالب)عن مس�احة ملونة تثري
اعجاب�ه ليضعه�ا حيثم�ا تضي�ف للم�كان
بهجة وتناس�ق ،وبسبب غالء االعمال الفنية
االصلية ،وكثرة وج�ودة مطبوعاتها الفنية،
مما يجعله�ا تحاكي االعم�ال االصلية حتى

وهل
وماذا عن الدراس�ات التي قدمتها واعددتها؟
قدمت العديد من الدراس�ات يف مجال الفن،ابرزها:
دراس�ه ح�ول «الص�ورة البرصي�ة يف الف�ن
العربي االسالمي» – اطروحة املاجستري.
دراسه حول «اسلوب العرض يف قاعات الفن
التشكيي».
وهل نرشت منها ؟نع�م نرشت ع�ددا من املق�االت يف الصحفواملجالت املحلية ،ابرزها:
وجهة نظر نقدية ملعرض الفنان عالء بش�ري
 حربعىل ورق -عىل مركز الفنون التشكيليةعام .1998
مقارن�ة نقدي�ة العم�ال الفنان�ني كري�م
رس�ن وف�وزي عاش�ور -ع�ىل قاع�ة اثر يف
.1998/11/16
ه�ذا فضال عىل مج�ال التدريس يف االقس�ام

 املش�اركة بلوحات عدة وألكثر من عدد تمنرشها ونقدها يف املوسوعات الفنية العربية
ومنه�ا واحة اإلب�داع ومجل�ة اتيليه مرص...
الخ.
إع�داد التخطيط�ات ألتوضيحي�ة واألغلف�ة
للعدي�د م�ن الكت�ب وإص�دارات الصح�ف,
أبرزها:
كتاب صناعة آلة الناي ,عام .1987
كتاب صناعة آلة العود ,عام .1993
وفيما يتعل�ق بالبوس�رتات واللوحات التيتقام عىل االبنية الكبرية هل انجزت شيئا ؟
نع�م تم انج�از العديد من لوح�ات املناظريالخارجي�ة امللون�ة البني�ة ,كذل�ك مناظ�ري
التصامي�م الداخلي�ة والديكور ،باس�تخدام
األلوان املائية وأقالم التحبري الهندسية.
انجاز العديد من اللوحات الكرافيكية ,الرسم
عىل الزجاج ,الرسم عىل االثاث ...الخ.
وماذا لديك حاليا ؟حاليا أش�ارك بغالبية فعالي�ات و معارض«جمعي�ة فنان�ي انالن�د امباي�ر» يف س�ان
برناردينو-كاليفورنيا.
كم�ا أش�ارك بغالبي�ة فعالي�ات ومع�ارض
«جمعية بومونا فايل للفنون» يف كلريمونت-
كاليفورنيا.
ه�ل ان�ت متف�رغ ام لدي�ك عم�ل اخر غريالرسم ؟
ان�ا االن أم�ارس عم�ي الفن�ي االح�رتايفيف الرس�م بش�كل يوم�ي و بتف�رغ ت�ام من
خالل مرس�مي الش�خيص يف مدين�ة رانجو
كوكامونكا بوالية كاليفورنيا االمريكية.
كلمة اخرية:اش�كر لك�م اس�تضافتكم يل به�ذا اللق�اءالكتاب�ي ،وفق�م الل�ه مل�ا في�ه الخ�ري للفن
والفنانني اينما كانوا.
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حنو مستقبل افضل...هلا

خبري يكشف أعراض التهاب
الكبد “ب”

زوجك يتجاهلك؟ إليك هذه النصائح المتالك قلبه

َتس�عى الزوج�ة إىل ملء قل�ب زوجها
بحبه له�ا ،وهذا يأتي عرب االهتمام به
وجعله أولوية يف حياتها .فإن كنتِ عىل
وشك الزواج ،أو كنتِ زوجة ترغبني يف
امتالك قلب زوجك ،فالنصائح الخمس
اآلتية قد تس�اعدك لتملئي قلب زوجك
بحبه لكِ .
 1امدحي زوجك وأثني عليهال تتعام�ي مع م�ا يفعل�ه زوجك من
أجل�ك ومن أج�ل أرستك ع�ىل أنه أمر
مس�لّم ب�ه ،فه�ذا يش�عره باإلحباط،
ل�ذا ركزي عىل مجهودات�ه ،وق ّدمي له
كلمات الش�كر والثن�اء ،واحريص عىل
مدحه كلما سنحت الفرصة.
م�ن امله�م أيض�ا ً أن تمدح�ي زوج�ك
أم�ام أطفالكم�ا ويف محي�ط العائل�ة
وبني األصدقاء ،فهذا يش�عره بالتقدير
واالحرتام ،ويزيد مكانتك يف قلبه.
 2أظهري الحماسة عند رؤيتهال تس�تقبي زوجك بفت�ور وال مباالة،
فهذا يش�عره بع�دم األهمي�ة ،وأنكِ ال
تش�تاقني له ،لذا احريص ع�ىل إظهار
الحماس�ة عن�د رؤيت�ه ،ابتس�مي له
وأخربي�ه أن�كِ تش�تاقني له وس�عيدة
لرؤيته.
 3احرتمي رجولتهاحريص عىل إظهار احرتامك وتقديرك
لكونه رجل البيت ورشيك حياتك ،وذلك

املطبخ

َ
تحدث تشافدار بافلوف ،إخصائي
أم�راض الكب�د الرويس،ع�ن
األع�راض الت�ي تش�ر إىل إصابة
الشخص بالتهاب الكبد ب.
وفق�ا له ،ال توجد أعراض محددة
يف مرحل�ة مبك�رة ،إنه�ا تظه�ر
يف “مراح�ل متقدم�ة” ،وتك�ون
زي�ادة يف حجم البط�ن أو تورم يف
الساقني.
ومع ذلك ،فإن اختبار الدم تفاعل
سلس�لة البوليم�راز للعام�ل
املس�بب له�ذا امل�رض سيس�اعد
عىل تحديد وجود فروس التهاب
الكبد ب بدقة.
وح�ذر الطبيب ً
أيضا م�ن عوامل
الخط�ر الت�ي يمكن أن ت�ؤدي إىل
التهاب الكبد ب من بينها السمنة
وإدمان الكحول.
وأوض�ح أن “تل�ف الكب�د ل�دى

عرب مراعاة صورته أمام أطفالكما أو
أمام العائلة واألصدقاء ،واستشارته يف
ما يخص شؤون األرسة وأخذ نصيحته
قب�ل أن تقب�ي عىل أي خط�وة مهمة،
فالتجاهل يشعر الرجل باإلهانة.

 4كوني مرحةالضحك يذيب التوت�ر وينثر البهجة يف
املن�زل ،ويجع�ل عالقت�ك بزوجك أكثر
سعادة وسالس�ة ،لهذا كوني ضاحكة
ومرح�ة ،ال تخج�ي م�ن رسد املواقف

الطريفة التي تحدث لكِ  ،واملئي منزلك
بالبهجة واملرح والنشاط دائما ً.
 5فاجئيهالرج�ال أيض�ا ً يحب�ون املفاج�آت
اللطيفة ،مثل رس�الة نصي�ة مفعمة

بكلمات الحب ،أو هدية مفاجئة بيشء
كان يريد اقتن�اءه ،ربما حفل مفاجئ
من أجل االحتف�ال بنجاحه يف أمر ما،
املفاج�آت تش�عر زوجك أن�كِ تفكرين
فيه وتبذلني مجهودا ً إلسعاده.

لوز محمّ ص  -بحسب الرغبة
صنوبر محمّ ص  -بحسب الرغبة
طريقة العمل
 يف وع�اء متوس�ط الحجم ،ضعيالزب�ادي ،الطحين�ة ،الث�وم وامللح
ث�م اخلط�ي املكون�ات جي�دا ً حتى
تتجانس.
 ضعي الخب�ز املحمص يف صينيةبايركس ثم و ّزعي الحمّ ص املسلوق

عىل الوجه.
 أس�كبي مزيج اللبن ع�ىل الوجهث�م و ّزعي�ه حت�ى يغط�ي طبق�ة
الحمّ ص.
 زيّن�ي الصيني�ة بالبقدون�س،الل�وز املحمّ �ص ،الخب�ز املحمّ ص
والصنوبر.
 قدم�ي صينية الفتة مبارشة عىلسفرتك اىل جانب الذ األطباق.

كل يوم معلومة

س�انتوس وه�ي أول س�اعة ي�د
للرجال ،وقد ت�م تصميمها لتكون
عملي�ة .وأصبحت لهذه الس�اعات
شعبية خالل الحرب العاملية األوىل،
كونه�ا ُتس�تخدم بس�هولة ع�ىل
عكس ساعات الجيب.
وألن الساعات تم تصميمها لتكون
أدوات عملي�ة لالس�تخدام خ�الل
ف�رتة العم�ل .ف�كان م�ن األفضل
أن يت�م تصميمه�ا للي�د اليرى،

حيث املعظم يستخدم يده اليمنى،
فيكون من الس�هل حمل الس�الح
فيه�ا ،والنظ�ر إىل الس�اعة ملعرفة
الوقت.
ُ
صممت الساعات األوىل والتي كان
يت�م ارتداؤه�ا يف الي�د اليرى مع
مقبض ل�ف العق�ارب إىل الخارج،
فيكون من الس�هل عىل الش�خص
تدوير تلك العقارب باستخدام اليد
املن�ى .وهناك س�بب آخ�ر الرتداء

الس�اعة يف الي�د الي�رى فهي لن
تتعرض للتلف والخراب بس�هولة،
حي�ث إنن�ا نس�تخدم الي�د اليمنى
ملعظم األعمال .ف�إن قمت بارتداء
الس�اعة يف اليد اليمنى فقد ينتهي
األمر بتحطمها كونك تعتمد عليها
يف أداء الكثر من األمور.
وقد يكون س�بب ارتداء الساعة يف
الي�د الي�رى ليس لتلك األس�باب
ً
وفق�ا لرغب�ات
املذك�ورة ،إنم�ا
مخرتعيه�ا األوائ�ل .وبغض النظر
عن الس�بب فرتدي الناس الساعة
يف الي�د التي يجدونه�ا أكثر راحة.
فالعاملون يف مجال البناء واألطباء
وغره�م يرتدون الس�اعات يف اليد
الي�رى ،وق�د يج�د البع�ض اليد
اليمنى األنس�ب له�م ،حيث توجد
ً
خصيص�ا لها.
س�اعات مصمم�ة
كما أن الساعات الحديثة ال تحتاج
لتدوير العقارب ،ما جعلها س�هلة
يف اللبس يف أي من اليدين.

طبيبك يف بيتك

الكولسرتول :نصائح خرباء لتجنّب ارتفاعه

ُ
ارتف�اع الكولس�رتول الس�يئ
يف ال�دم ،يع� ُّد أحد أبرز مش�اكل
العرص الصحيّ�ة ،التي يمكن أن
ته�دد القل�ب والرشاي�ني وتودي
بحياة املرء.
يف ما يي  10نصائح مهمّ ة تتصل
بالكولس�رتول ،يقدمه�ا إلي�ك
خرباء يف الصحة:
1معرفة عوامل الخطره�ل لعائلت�ك تاري�خ بأم�راض
القل�ب والكولس�رتول املرتف�ع؟
عليك االنتباه .فأفراد من مورثات
جيني�ة معيّن�ة عرض�ة ملخاطر
أعىل للكولسرتول.
ّ
تجنب السكر
2للسكر تأثر سيئ عىل مستويات
الطاق�ة وحج�م الجس�م ،ولكن
يمكن أيضا ً أن يكون له تأثر عىل
الكولسرتول ،إذ انه مساهم قوي
يف ارتفاع الكولسرتول ،باملقارنة
م�ع غ�ره م�ن امل�واد الغذائية.
ّ
بتجن�ب املرشوبات
ل�ذا ،ينص�ح
الغازية والعصائر الغنية بالسكر
والكربوهي�درات الزائ�دة .وإذا
كان لديك مرض الس�كري ،يجب
املواظبة عىل فحص مس�تويات

 %61من النساء يتخلني عن
أحالمهن بعد الزواج
ْ
توصلت دراس�ة أمركية حديثة،
أنجزتها إح�دى الرشكات املنتجة
التجمي�ل
ل�مس�تحرضات
النس�ائية ،إىل أن  61باملئ�ة
م�ن الس�يدات يفق�دن الثق�ة يف
قدراتهن عىل تحقي�ق أحالمهن،
ب�ل ويرتاجع�ن ع�ن رغباتهن يف
تحقيقها بعد الزواج مبارشة.
وأف�ادت الدراس�ة أن الس�بب
يف ذل�ك يع�ود إىل انش�غال امل�رأة
باملسؤوليات الجديدة التي يلقيها
ال�زواج ع�ىل عاتقه�ا ول�م تكن
مستعدة لها أو معتادة عليها من
قبل ،إضاف�ة إىل رغبتها امللحة يف
اإلنجاب ،وانش�غالها بصحتها يف
فرتة الحم�ل ،وانش�غالها برتبية
طفله�ا األول وبصحت�ه بع�د

اإلنجاب.
وأج�رت الدراس�ة اختب�ارا ع�ىل
 300000س�يدة حديثات الزواج،
وكان�ت االختب�ارات عب�ارة عن
مجموع�ة م�ن األس�ئلة وجهت
له�ن ع�ن أحالمهن قب�ل الزواج،
وم�دى ش�غفهن بتحقيقها بعد
الزواج ،ونظرتهن ألنفس�هن بعد
ال�زواج م�ن حي�ث الق�درة عىل
تحقي�ق أحالمهن.وأثبتت نتيجة
االختبارات أن  61باملئة من هؤالء
الس�يدات ،تراجعن ع�ن رغبتهن
يف تحقي�ق أحالمه�ن الس�ابقة،
مكتفي�ات بأحالمه�ن الجدي�دة
املتمثل�ة يف االس�تقرار األرسي،
وإرض�اء أزواجه�ن ،وضم�ان
مستقبل أفضل ألطفالهن.

سلوكيات

ملاذا نرتدي الساعة يف اليد اليسرى؟
بات�تِ الس�اعات ج�ز ًءا م�ن
اإلكسس�وار اليومي ال�ذي يرتديه
الرجال والنس�اء عىل السواء ،وإن
الحظ�ت ف�إن الغالبي�ة العظم�ى
ترتديه�ا يف الي�د الي�رى ،ون�ادرًا
ما ُتس�تخدم الي�د اليمنى .فما رس
ارتداء الساعة يف اليد اليرى؟
يمكن معرفة ذلك م�ن خالل تتبع
تاري�خ س�اعات الي�دُ .
اخرتع�ت
الس�اعات خ�الل الق�رن الخامس
ع�رش وذلك م�ع اخ�رتاع النابض،
ً
ممكن�ا قبل
حي�ث ل�م يك�ن ذل�ك
وج�وده .يف ع�ام  1868اخ�رتع
“باتي�ك فيلي�ب” س�اعة محمولة
والت�ي كان القصد منه�ا أن تكون
إسورة نس�ائية كمجوهرات ،لذلك
لم يرتديها الرجال.
يف عام  1904طلب طيار من “لويس
كارتييه” صانع الساعات املعروف
بأن يصمم س�اعة له ليستخدمها
يف رحالته الجوية .فاخرتع س�اعة

األشخاص الذين يعانون من زيادة
الوزن ومصابني بداء السكري من
النوع  2ه�و العامل الرئيس الذي
ي�ؤدي إىل تط�ور أم�راض الكبد.
يجب أال ننىس الكحول”.
يف الوقت نفس�ه ،فإن الجمع بني
الكحول والفروس�ات والس�منة
يث�ر تط�ورًا رسي ًع�ا ملرحلة تلف
الكبد ،مما يؤدي إىل مضاعفات.
ال يمكن لجزء كبر من األشخاص
املصاب�ني بفروس الته�اب الكبد
ب أن يعرفوا عن وجود املرض إال
ً
ً
وأحيانا بعد
مزمنا،
عندما يصبح
عدة عق�ود من اإلصاب�ة .وهم ال
يعرفون عن املرض ،يمكنهم نقله
إىل أشخاص آخرين.
يمك�ن أن تصبح ع�دوى التهاب
الكب�د ب مزمنة وت�ؤدي إىل تليف
ورسطان الكبد.

دراسات حديثة

طريقة عمل فتة محص

املكوّنات
حمّ ص مسلوق  4 -أكواب
لبن زبادي  -كوبان
ثوم مهروس  -فصان
ملح  -بحسب الرغبة
خبز محمّ ص  -بحسب الرغبة
طحينة  -ملعقتان كبرتان
بقدون�س مف�روم فرم�ا ً ناعم�ا ً -
بحسب الرغبة
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السكر يف الدم أيضا ً.
 3الفحص الروتيني“ارتفاع مس�توى الكوليسرتول
يف ال�دم يمكن أن يح�دث تصلبا ً
يف الرشاي�ني يف وق�ت مبك�ر من
الحي�اة ،مما قد يؤدي إىل أمراض
القل�ب والس�كتة الدماغي�ة يف
وق�ت الح�ق” ،يق�ول الدكت�ور
إقب�ال ،طبيب القل�ب يف جامعة
نيويورك.
وي�ويص األطب�اء املب�ارشة
بالفح�وص عن�د بلوغ س�ن ال�
 40عام�اً .أم�ا األش�خاص ذوو

التاري�خ العائي ألم�راض القلب
وارتف�اع ضغط ال�دم ،أو ارتفاع
الكولس�رتول يف ال�دم ،فيتوجب
عليه�م إج�راء فح�وص دوري�ة
إبتداء من سن ال� 18عاما ً.
 4الرياضة يوميّا ًثبت ّ
أن ممارسة الرياضة تخفض
الكولس�رتول الض�ا ّر يف غض�ون
أش�هر وترفع الجيد .وإن ش�عرت
أن ال وقت لديك ملمارس�تها بشكل
منتظ�م ،فليس هناك أي مش�كلة؛
َّ
إن رس النجاح هو أن تكون نشطاً،
والقي�ام بأم�ور كامل�يش وصع�ود

الساللم وإدخال النشاط يف الحياة
اليومي�ة ،مث�ل الج�ري ورك�وب
الدراجات ،أو حتى الرقص ،وليس
بشكل متقطع.
 5تناول األطعمة الطازجةيلعب النظام الغذائي دورا ً كبرا ً يف
الحفاظ عىل مس�تويات جيدة من
الكولسرتول .لذا ابقيه غنيّا ً باملواد
الغذائي�ة الطازج�ة ،بم�ا يف ذل�ك
الكثر م�ن الفواك�ه والخرضوات
والش�وفان ،واألس�ماك واألطعمة
الخارقة ،مثل األفوكادو واللفت.
 6األطعمة الضارّة باعتدال!ّ
ّ
املصنع�ة الغنية
تجنب األغذي�ة
بالدهون املش�بعة قدر اإلمكان؛
وان ل�م تس�تطع ،فتناوله�ا
باعتدال .كما يجب االعتدال أيضا ً
يف تن�اول أطعم�ة ،مث�ل اللحوم
الحمراء ومنتجات األلبان كاملة،
والبيض.
 7تناول االوميغا 3أظه�رت الدراس�ات َّ
أن أحم�اض
أوميغا  3الدهنية يمكن أن تساعدك
يف تجنب أمراض القلب ،عن طريق
خفض نسبة الكولسرتول وضغط
الدم.

االطفال يفضلون املرآة يف الشهور االوىل
عندما يت� ُم الطفل ش�هره الثالث
يب�دأ يف التفاع�ل البس�يط م�ع
األشياء من حوله ،ويبدأ يف تفحص
الوج�وه بدق�ة ،خاصة وج�ه أمه
وأبيه ،فاألطفال يف شهورهم األوىل
ال ينجذب�وا لأللع�اب أو األش�كال
املختلفة ،بل ينجذبون لألشخاص
وحركاتهم ووجوهم ونظراتهم.
لذا تع�د املرآة هي االختيار األفضل
لألطف�ال يف ه�ذه الس�ن ،لتعزي�ز
نموه�م وتفاعله�م م�ع العال�م
الخارج�ي ،حت�ى وإن ل�م يع�رف
الطف�ل يف البداي�ة أن م�ا يظهر يف
املرآة هو وجهه ،سيكون مستمت ًعا
بالنظ�ر واالبتس�امة له�ذا الوجه
الغريب ،ويف النهاية ،بعد ممارسة
اللع�ب باملرآة لش�هور ،س�يتعرف
عىل نفسه بشكل واضح.
وإلي�كِ بعض م�ن األنش�طة التي
يمكن�ك ممارس�تها م�ع صغرك
باس�تخدام امل�رآة :يمكن�ك وضع
مرآة آمنة (غر قابلة للكر) عىل
األرض أم�ام طفلك ،وهو نائم عىل
بطنه ،وهذا س�يعزز لدي�ه القدرة

ع�ىل رفع رقبته ،حتى يكون قادرًا
عىل النظر للمرآة.
عندم�ا يصب�ح طفلك ق�ادرًا عىل
الجلوس بمفرده ،يمكنك الجلوس
معه أم�ام امل�رآة وعم�ل تعبرات
مختلف�ة بوجهك ،س�يتعرف منها
الطف�ل ع�ىل تعب�رات الوج�ه،
مث�ل :الحزن والضحك واالبتس�ام
ً
أيض�ا
والغض�ب ،كم�ا يمكن�ك
ممارسة لعبة إخفاء الوجوه التي
له�ا تأثر هائل عىل نم�و وتفاعل
الطفل.
ً
أخ�را ،يمكن�ك اس�تخدام امل�رآة
يف مس�اعدة طفل�ك ع�ىل معرف�ة
حواس�ه ،ع�ن طريق اإلش�ارة إىل
حواسه الخمسة بيديك وتسميتها،
وبعد فرتة يس�تطيع الطفل الربط
بني الحاسة واسمها ويكون قادرًا
عىل اإلشارة إليها بسهولة.
من فوائد املرآة ً
أيضا أنها تعزز من
التواصل الفع�ي لطفلك ومعرفته
لنفس�ه بش�كل واضح ،كم�ا أنها
تساعد الطفل عند مرحلة النطق يف
التعبر عما يريده بربط االنفعاالت

بالكلمات.
من النصائ�ح الت�ي ذكرها خرباء
الرتبية :اجعي جلوس طفلك أمام
املرآة جز ًءا من روتينه اليومي.
بعد االنته�اء من تحمي�م الطفل،
احمليه أمام مرآة الحمام ،والعبي
ً
نظيفا
معه وحديثه عن أنه أصبح
وذا رائحة جميلة.
عن�د انش�غالك يف املطب�خ ،ضعي
أمام طفلك مرآة آمنة يف كرس�يه،
واتركي�ه يتفاع�ل معه�ا ،وبذل�ك

س�تكونني أق�ل عرض�ة للتوت�ر
وسيس�تغل الطفل وقته يف نشاط
مفيد.
العبي لعبة إخفاء الوجوه بش�كل
دائم م�ع طفلك أمام امل�رآة ،فهذا
يع�زز عن�ده الف�رق ب�ني الظهور
واالختفاء بشكل ف ّعال.
كل هذه األنش�طة تجعل من وقت
الجل�وس أم�ام املرآة ً
ً
مرحا،
وقت�ا
يمكن�ك االس�تمتاع به م�ع طفلك
وليس فقط ً
وقتا لتنمية مهاراته.

سر االعشاب..

زيت الزيتون يساعد على حرق السعرات احلرارية

مِ �ن املعروف أن زيت الزيت�ون غني بالدهون
األحادية غر املشبعة التي تحافظ عىل صحة
القلب ومستويات مستقرة للسكر يف الدم.
ويمك�ن لزي�ت الزيت�ون أيضا ً أن يس�اعد يف
التخل�ص م�ن ال�وزن ،كم�ا أن ده�ون زيت
الزيت�ون ه�ي مع�ززات كب�رة للطاق�ة ،ما
يس�اعد عىل األداء بش�كل أفضل يف التمارين
الرياضي�ة ،وينعكس ذلك عىل حرق مزيد من
السعرات الحرارية.
ً
بدي�ال لدهون مثل
ويمك�ن اس�تخدام الزيت
الزب�دة والزيوت املكررة ،ورغ�م احتوائه عىل
نس�بة عالية من الس�عرات الحراري�ة ،إال أن
كمية صغرة منه تكفي.
كما يمكن اس�تخدامه أيضا ً صلصة للسلطة،
أو خلط�ه م�ع املعكرون�ة أو الحس�اء ،أو
رش�ه ع�ىل البيت�زا أو الخض�ار ،أو دمجه يف
املخبوزات.
ووجدت دراسات أن الرجال الذين يعانون من
الس�منة ،والذين اس�تبدلوا الدهون املش�بعة
بالده�ون األحادي�ة غر املش�بعة يف نظامهم
الغذائ�ي مثل زي�ت الزيت�ون ،يتخلصون من
الوزن الزائد.

ويعتم�د النظام الغذائي املتوس�طي بش�كل
أس�ايس ع�ىل مكون�ات مث�ل زي�ت الزيتون،
وهو نظام غذائي ش�ائع بني الذين يعيش�ون
يف منطق�ة البح�ر األبيض املتوس�ط  ،يف دول
مثل فرنس�ا ،واليونان ،وإيطاليا ،وإس�بانيا،
وشمال أفريقيا.

وأظه�رت أبح�اث ع�ىل النظ�ام الغذائ�ي
املتوسطي ،أنه قد يقلل خطر اإلصابة بأمراض
مثل النوع الثاني من مرض السكري ،وارتفاع
ضغط ال�دم ،وارتفاع نس�بة الكوليس�رتول،
والت�ي تزي�د جميعها م�ن احتم�ال اإلصابة
بأمراض القلب.
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كلمات متقاطعة

الحمل

اهتمامك بأرستك يشء ال بد منه اليوم مهما كانت
مسؤولياتك والتزاماتك .قد يكون هذا الوقت هو
األنسب لالنتهاء من البحث الذي بدأت فيه منذ عدة
أشهر .هل تظن أن والدتك تشبه جدتك يف كل يشء؟ هذا األمر
ال يعجبك تماما ،أليس كذلك؟ سيخربك أحد أفراد أرستك
بأرسار جديدة عن عائلتك وستكون فخورا بها.

الثور

تتميز بقلب حنون خاصة اليوم .تشعر أن مهمتك
اليوم هي إسعاد كل فرد يف محيطك ورسم البسمة
عى وجوه اآلخرين .إذا حاولت أن تحقق ذلك بالفعل،
سيقدر من حولك جهودك يف يوم مثل هذا .مجامالتك
وتشجيعك وتحفيزك ملن حولك سيكون لصالحك ولصالح
اآلخرين.

الجوزاء

يتصل بك شخص ما من أحد معارفك .هذا
الشخص لم تره منذ فرتة ولذلك ربما تقيض
ساعات طويلة يف التحدث معه عى الهاتف .قد يخربك
هذا الشخص بأنه سيزورك قريبا! سيفاجئك بهذا الخرب
وعندما تخرب أفراد عائلتك بزيارته ،سيتعدون لتجهيز املنزل
للقائه.

السرطان

ال تندهش إذا شعرت اليوم بتوعك يف معدتك ،أو
أن مزاجك مشوش .يفضل أن تبحث عن املشكلة
وأن تعتني ببدنك .ستعيش فرتة تملؤها الحيوية
والنشاط .هذه الفرتة ليست بالوقت املناسب للدخول يف
مجادالت ونزاعات.

األسد

حدث يف مثل
هذا اليوم

تجنب اليوم تناول املكيفات مثل القهوة والشاي
واملرشوبات الغازية .حاول أن تأخذ قسطا كافيا
من النوم إن استطعت .انفعالك لن يساعدك أبدا بل
سيؤثر يف صحتك .الحالة التي تعيشها اليوم قد تتخلص
منها يف املساء .يجب أن تسأل نفسك عن سبب توترك وقلقك
اليوم.

العذراء

يوم جميل جدا ولذلك ستجد أن املهام طويلة
األجل تتحرك لصالحك .الحظ يبتسم لك وسيجعلك
عى بداية طريق النجاح اليوم .يشتاق الجميع إىل
روحك املرحة ،فأنت مصدر السعادة بالنسبة لهم .ادخل
مع أصدقائك يف حوارات مسلية وتذكر أن الحياة لحظة.

الميزان
احذر من إلقاء اللوم عى رشيك حياتك ،ألن هذا
األمر قد يتسبب يف تزايد املشاكل ويثري العداوات
ضدك ،وحان الوقت ألن تنظر لنفسك يف املرآة وتحدد
ما هو مطلوب منك وتبتعد عن األشياء املزعجة .التفاهم
واالحرتام هما رس نجاح أي عالقة.

العقرب

تتمتع برسعة البديهة كطبيعة معظم مواليد برج
الرسطان ،كما أن لديك قدرة عى التعبري عن رأيك
بكل قوة .تحتاج اليوم إىل أن تتوقف عن التفكري يف
العمل وتفكر يف األشياء الجميلة التي تسعدك .بعض
األحالم ووجهات النظر قد ترسم لك خطوطا عريضة نحو
مستقبل أفضل.

القوس

قد تحدث اليوم تغيريات إيجابية تبرش
بمستقبل مرشق ،إال أن الفلك يحذر من التطرف
واالنفعاالت .قد تؤدي العالقات العاطفية دورا
فعاال ومؤثرا عى عملك ،وربما ّ
تعرب عن نفسك بطريقة
الفتة .تقرر العيش بفرح وسعادة.

الجدي

ما يلدور يف أروقة العملل جيد ويسلاعدك يف إنجاز
املطللوب منك بجلدارة ونجاح .ظروف بسليطة قد
تحمل الكثري ملن املتغريات األساسلية ،لكن عليك عدم
االسلتخفاف بلأي طارئ .أملورك الصحية باتلت يف وضع
يتطلب العالج الرسيع قبل فوات األوان.

الدلو
ال تفكر يف األمور بسلبية وإال ستكون سببا قويا
يف ضياع فرص عظيمة منك .الوقت من ذهب
فاستغله يف إنجاز بعض األعمال لتنال إعجاب من
حولك يف العمل .عليك أن تكون متفائال فستدنو من
أحالمك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما
تريد.

الحوت

أنت اليوم مبدع يف عملك ،حيث تنجح يف العمل
الفردي مقارنة بمشاركتك يف أعمال جماعية ،لذا
قم بالرتكيز عى أهدافك ومراجعتها وتقسيمها إىل
أهداف تحتاج لوقت طويل وأخرى تحتاج إىل وقت قصري،
وكن متعاونا أيضا مع غريك من الزمالء.

 - 1557ھزيملة الفرنسليني أمام تحالف اإلسلبان
واإلنجليز يف معركة سانت كينتان وذلك خالل حرب
ھابسبورغ فالوا.
 - 1793افتتاح متحف اللوفر يف العاصمة الفرنسية
باريلس بعد عام ملن اقتحام الثورة الفرنسلية له
وكان يعلرف قبل ذلك بقرص التوى لرى وكان مقرا
إلقامة ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية.
 - 1809إعالن استقالل اإلكوادور عن إسبانيا.
 - 1821واليلة ميلزوري تصبلح الواليلة  24ملن
الواليات املكونة للواليات املتحدة األمريكية.
 - 1913التوصل التفاق سالم ينھي حرب البلقان.
 - 1914فرنسلا تعللن الحلرب على اإلمرباطورية
النمساوية املجرية خالل الحرب العاملية األوىل.
 1920الحكوملة الرتكيلة تلغلي سليادتھا علىفلسطني وتعرتف باالنتداب الربيطاني عليھا.
التوقيع عى معاھدة سليفر بني الدوللة العثمانية
وقوات الحلفلاء وذلك عقب الحلرب العاملية األوىل،
وقد نصت االتفاقية عى حصلول الحجاز وأرمينيا
وكردسلتان عى االسلتقالل ،ورسلمت الحدود بني
سوريا والعراق من جھة وتركيا من جھة أخرى.
 - 1922إعالن دسلتور فلسلطني من قبل سللطة
االنتلداب الربيطانية ،وقد قىض الدسلتور بإنشلاء
مجلس ترشيعي يتكون من  22عضوا منھم
 6من اإلنجليز و 4من اليھود وانتخاب  8مسللمني
ومسليحيني ويھوديلني اثنلني ويرأسله املنلدوب
السامي ،وقد قاطع الفلسطينيون انتخاب

املجلس.
 - 1945اليابان تعلن من خالل اإلذاعة استسالمھا
يف الحرب العاملية الثانية.
 - 1973االتحاد السلوفيتي يطلق سلفينة الفضاء
الرابعة إىل املريخ باسم «مارس «.-7
 - 1974الربتغال تعلن عن خطة مدتھا عامان ملنح
االستقالل ألنغوال.
 - 1989تعلني الجنلرال كوللن باول رئيسلا لھيئة
األركان املشلرتكة األمريكية ،وھو أول زنجي يتوىل
ھذا املنصب يف الواليات املتحدة.
 - 1990انعقلاد مؤتملر القملة العربيلة الثاملن
علرش والطارئ يف القاھرة ملناقشلة الغزو العراقي
للكويت.
 - 1998سللطان برونلاي حسلن البلقيلة يصدر
أمرا سللطانيا بتعيني نجله املھتلدي با البلقية وليا
للعھد.
 - 2002تركمانسلتان تصدر قانون تغيري أسلماء
األشھر وأيام األسبوع.
 - 2010مديلرة منظمة الصحلة العاملية مارغريت
تشان تعلن انتھاء وباء إنفلونزا الخنازير.
ّ
2014تحطلم طائلرة خطلوط سلپاھان الجوية
الرحللة  5915بالقرب من مطلار مھرآباد الدويل يف
طھران ومرصع  38شخصا عى األقل.
اإلعلالن عن فوز رجب طيب أردوغلان يف انتخابات
الرئاسلة يف تركيلا يف الجوللة األوىل بعلد أن حصلد
% 79.51من أصوات الناخبني.

قصة مثل

محيّنا املاي  ...وطار الديج

ُ
يرضب هذا املثل للشلخص الذي يعمل عمال
عظيلم األثلر ،ثلم يعتذر عنله بعلذر واه ال
يص ّدقه عقل وال يقبله وجدان .
أصله:
أن رجال كانت له إمرأة جميلة مليحة ،وكان
لها خليل تعشقه وتهيم به وال تطيق فراقه،
وكانلت تؤثلره بلكل يشء لديها ملن ملبس
ومأكل وغري ذلك .وكانت كلما أع ّدت طعاما
لزوجهلا تأخذ منه شليئا لخليلهلا .ويف ذات
يوم جاء زوجها بديك سلمني ،فذبحه وطلب

منها أن تعل ّد منه مرقا لذيذا للغداء .فقامت
املرأة إىل الديك فطبخته ووضعته يف طبق ،ثم
أرسللت به إىل خليلها ليأكله هنيئا مريئا .ثم
إن الزوج عاد إىل البيت يف وقت الغداء ،فأتته
الزوجة ببعض امللرق وبعض رغفان الخبز،
فسلألها عن الديك ،فقالت لله  (( :ديج ؟ ..
هذا يادبج ؟  ..هذا جان ّ
جني ! ))
فتعجّ ب الرجل من قولها ولم يص ّدق كالمها
وسلألها  (( :شلنو هالحجلي ؟ )) فقالت :
(( ملا ذبحلت الديج ّ ..
نظفناه آني والخادمة

وخلينلا امللاي بالجلدر  ..والديلج بامللاي ..
والجلدر على النار  ..وملا حملى املاي رفرف
الديج بجناحه وطار ملن الجدر)) .فصعب
على الرجلل تصديلق هذا اللكالم  ،فسلأل
الخادملة علن صحتله  ،فقاللت  (( :صدك
عمّي  ..حمّينا املاي  ...وطار الديج  .فص ّدق
الرجلل كالم زوجتله ،وتناول ملا أمامه من
الطعلام .ثم ذاع الخرب بني الناس  ،فضحكوا
ملن غفلة الرجلل وغبائه ،وعجبلوا من كيد
املرأة وتدبريها .وذهب ذلك القول مثال.

رأيس
1املطربلة البدويلة امللقبلة
بسمراء البادية
2فلراش الطفلل الرضيلع o
عكس خري
3قاصدة مع سلبق االرصار o
ثلثا توت.
4تغذيلة املاشلية يف املناطلق
العشبية  oمتشابهة
5فراشة االغنية (من لبنان).
6ثلثا بيت  oيف املقدمة.
7يسلتخدمه العب كرة التنس
مثال
8فنلان ملرصي ملن أصلل
سوري اسلمه الحقيقي أنور
يحيى النقاش.
9االسم السابق للفنان املرصي
العاملي عمر الرشيف.
10نجم النجوم السلوبر ستار
(من لبنان)

أفقي
1إحدى الحواس  oالبحرية األمريكية
(معكوسة).
2مجموع الحيل والقدرات الفردية يف
عملل ما  oما يوضع على الثور لجر
محراث أو تدوير ساقية.
3يبكني  oأعرس (معكوسة).
4شلبل اللدب  oخلالف نفلس
(معكوسة).
5متشابهة  oوضع يف شكل قوالب
6يعطي وعدا  oطمع شديد
7صالت (فيهلا همزة مقلوبة ياء) o
يف رغد من العيش.
8هلرب  oإذا أغضلب االبلن والدتله
فيجب عليه رسيعا أن ....
9نصف اسلم أحد أفالم احمد السقا
ومنلى زكلي وهاللة فاخلر وجميل
راتب o .نصف وميض
10ريفلي  oفنانلة كوميدية مرصية
اسمها الحقيقي نونيا نوشكا

غزل عراقي
*وحك من انزل الصورة ورمها
انا علتي بالكلب زايد ورمهلللا
اودها من وهي تحبي ورامها
بحضن امها وتدير العني الية
*احبة وما احب واحد بدالللة
وياذنب البدة مني وبدالللللللة
الك منصوب بكليبي بداللللللة
خطك عى النبض يشتغل بية

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

كشف اسرار الشخصية باختيار طريقة فرد اليدين
ُ
يمكلن التعلرف على ارسار
الشلخصية وخفاياها من خالل
حركات بسليطة يتلم القيام بها
بواسطة الوجه او الجسم .وابرز
الحلركات تلك التلي يتم تنفيذها
بواسلطة اليدين وخصوصا ً عند
بسلطهما من اجل النظر اليهما.
فاالشلخاص يفعلون هذا بطرق
مختلفلة وهو ما يكشلف ارسار
شلخصية كل منهلم وصفاتله
واهم نقاط قوته وضعفه.
تعترب لغة اإليماء من ابرز الطرق
التلي تسلاعد عى كشلف ارسار
الشلخصية وصفاتهلا والطبلاع
التلي تتميز بها .وتشلكل اليدان
اوضلح عنارص تللك اللغلة التي
تظهر الكثري ملن الخفايا .ولهذا
يجلب االنتباه جيلدا ً اىل الطريقة
التلي يتم بها فرد اليدين من اجل
النظر اليهما ومراقبة تفاصيلهما
والتغيريات التي تطرأ عليهما.
 1راحلة اليلد اىل اسلفل مع فتح
االصابع
ملن ارسار الشلخصية التي يتم
كشلفها ملن خالل طريقلة فرد
اليديلن بتوجيه راحلة اليدين اىل
اسلفل مع فتح االصابلع ان من
يختار هلذه الطريقة يعل ّد كتابا ً
مفتوحا ً بالنسلبة إىل االشخاص
الذين يعيشلون يف محيطه .فهو
يعرب بطريقلة عفوية عن كل ما

يلدور يف رأسله من افلكار وعما
يشلعر بله ملن دون مواربلة او
اخفلاء اي معلوملات .كما يعني
هذا االختيلار الحرص الدائم عى
تقاسلم الفرح واالخبار السعيدة
ملع اآلخرين وعى علدم اضاعة
الوقلت والتخطيلط للكل قلول
وفعل .ويدل عى التمتع بموهبة
الحوار واخفاء املشلاعر املزعجة
ورسم االبتسامة عى الوجه عند
لقاء االصدقاء واملقربني.
 2راحلة اليلد نحلو االسلفل مع
تالصق االصابع
يكشلف الخيلار الثانلي التمتلع
بشلخصية مرنة وقابلة للتكيف
ملع كل الظلروف واملواقلف
والتقلبلات .كملا يعنلي الكلرم
واالسلتعداد الدائملة للعطلاء يف
مختللف االوقلات والقلدرة عى
التفاهلم مع انواع الشلخصيات
كافة .ويشري اىل الوفاء والنزاهة

والحرص عى علدم إلحاق االذى
بأي شلخص اضافلة اىل املثالية
والتنظيلم وترتيب االولويات قبل
القيلام بلأي خطلوة او اخلذ اي
قرار .ومن ارسار الشخصية التي
يكشلفها هلذا الخيلار يف املقابل
العنلاد واالرصار على تحقيلق
االهلداف وان تطللب هلذا انهاك
اآلخريلن ومنعهم من ممارسلة
حياتهلم بشلكل طبيعلي .ويدل
على الطملوح الجلارف والرغبة
العارمة يف تحقيق االحالم ايا ً يكن
الثمن الذي يجب دفعه لذلك.
 3راحلة اليلد اىل اعلى واصابلع
متباعدة
اذا تلم اختيلار وضعيلة اليديلن
هذه فهلذا يشلري اىل ان العفوية
والرصاحلة هملا ابلرز الصفات
التي تغلب عى الشلخصية ويدل
يف املقابلل عى امليلل اىل االنطواء
على اللذات والوحدة .ويكشلف

الحساسلية واملشلاعر املرهفة.
كملا يعنلي علدم الثقلة الكبرية
بالذات والحاجة الدائمة اىل تلقي
الدعلم والتشلجيع ملن اآلخرين
والشلعور غالبا ً بالقلق والخوف
من الغدر والخيانة .كذلك يكشف
هذا الخيلار سليطرة االنفعاالت
على العقلل وعلدم القلدرة عى
التحكلم بهلا يف املواقلف التلي
تحتاج اىل الهدوء.
 4راحلة اليد اىل اعلى مع اصابع
متالصقة
يكشلف اختيلار هلذه الوضعية
الكثري من ارسار الشخصية ايضا ً
ومنهلا الدقة يف كل ما يتم القيام
به وتوخي الحلذر والرتدد يف اخذ
القرارات خوفا ً من الفشل .ويدل
عى عدم القدرة عى االستماع اىل
آراء اآلخريلن وعدم قبلول تلقي
الدعلم منهلم وعدم الثقلة بعدد
كبري من االشلخاص .ويشلري اىل
املعاناة ملن وسلواس قهري قد
يرتبلط بالنظافلة او االناقلة او
مراقبلة التفاصيل أو ملن فوبيا
االماكلن املغلقلة او العتملة...
كما تفيش هلذه الوضعية ارسار
شلخصية اخلرى مثل الشلعور
باالنزعاج عند التعرض للمراقبة
او املسلاءلة .فملن يختلار هذه
الطريقلة يف فلرد اليديلن يتمتع
بشخصية مستقلة تماما ً

هل تعلم

هل تعلم :التمسلاح هو من أطول الحيوانات عمرا ً إذ انه يعيش 250
سلنة  .هل تعللم :يف خلية النحلل ملكة واحدة ومللك واحد ،واملاليني
الباقية من النحل هم األوالد .
هل تعلم ان العناكب تصوم أثناء فرتة وضع البيض وحضانته ،وهناك
أنلواع من العناكب تصنع خيمة من الحريلر أثناء فرتة وضع البيض
لكلي تضع البيض فيها وعليله اآلن أن تكون قائملة عليها وترعاها
يف هلذه الخيمة ال تغادرهلا طوال الفرتة وهلي صائمة حتى تفقس
فتصبح األم ضعيفة وهزيلة
هل تعلم :أرسع نوع البكرتيا مجهرية عى اإلطالق ،تقفز  50ضعف

طولهلا يف قفزة واحدة ،مندفعة بواسلطة مروحة تدور برسعة مائة
مرة يف الثانية الواحدة .
هل تعللم :االفاعي تغري جلدها الذي يضيق عليها الن نمو جسلمها
يفوق نملو جلودها فيصبح الجلد ضيقا عى الجسلم ،وتغري جلدها
عدت مرات يف السنة وذلك حسبما نموها.
هلل تعلم:اغرب أنواع الزواحف هو الثعبلان الدائري فمن املعتقد انه
يأخذ ذيله بني أسنانه ليكون دائرة وبهذه الطريقة يمكنه أن يتدحرج
على االرض مثل عجلة الدراجة ويعتقد بعض الناس أن رسعته بهذه
الطريقة تفوق رسعة أي حيوان اخر.

سودوكـــو

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسلعة الرأسلية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

األخيـرة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
العدد 7302 :االثنين  10آب 2020

هاتف هيئة التحرير

07810090003

No: 7302 Mon 10 Aug 2020
alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

هنــد صبــري 2020 :سنــة عجيبــة
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
صراع بين مايكروسوفت وتويتر على
(تيك توك)

تعرض�ت إح�دى والي�ات دول�ة
الجزائر لزلزال ،األمر الذي أحزن
النجم�ة التونس�ية هند صربي،
خاص�ة أنه ج�اء بعد أي�ام من
انفجار مرفأ ب�روت الذي أودى
بحياة العرشات وأصاب املئات.
وعلقت هند عرب حسابها بموقع
(تويرت) عىل ذلك بأن عام 2020
سنة عجيبة .ونرشت هند مقطع
فيديو لتبعات هزة أرضية بوالية
ميلة الجزائرية بقوة  4.9درجة
رافقته�ا ه�زات أرضي�ة أخرى
تسببت يف تص ّدع األرض وبعض

املن�ازل وانهي�ارات صخري�ة
بالطري�ق ،وعلقت قائلة« :الله
يحفظ أشقائنا يف الجزائر ..ما
هذه السنة العجيبة؟».
وعن لبنان ،وجهت هند رسالة
للتوقف ع�ن الحز ،قالت فيها:
بروت ..خرها س�ابق ..أناس
كثرة اعتربوه�ا ملجأ ومأوى
م�ن الح�زن واالكتئ�اب ،أكثر
مدينة تش�عرك براحة نفسية
وتعطي�ك طاق�ة إيجابي�ة يف
أحلك أيامك حتى وهي يف أحلك
أيامها.

كان يا ما كان يف قديم الزمان
سعد حمسن خليل

ناصيف زيتون يحيي حفال غنائيا جديدا
ذك�رإن ادارة رشك�ة (توي�رت)
فاتح�ت «بايت دان�س» الصينية،
املالكة لتطبيق مش�اركة املقاطع
املص�ورة الش�هر ،لإلع�راب عن
اهتمامه�ا باالس�تحواذ ع�ىل
عملي�ات (تي�ك ت�وك) يف الواليات
املتحدة ،وذل�ك يف الوقت الذي أثار
في�ه خرباء ش�كوكا بش�أن قدرة
توي�رت ع�ىل تموي�ل أي�ة صفق�ة
محتملة.
وشككت مصادر الوكالة العاملية،
بق�درة (تويرت) ع�ىل التفوق عىل
مايكروس�وفت ،وإتمام مثل هذه
الصفق�ة التي س�تمثل تحوال لها

وذلك خ�ال املهل�ة الت�ي منحها
الرئي�س األمركي دونال�د ترامب
لباي�ت دان�س ،وه�ي  45يوم�ا،
للموافقة عىل البيع.
يشار إىل أن صحيفة (وول سرتيت
جورنال) أول م�ن أورد نبأ دخول
توي�رت وتي�ك ت�وك يف محادث�ات
أولي�ة ،وبق�اء مايكروس�وفت
يف ص�دارة املش�رتين املحتمل�ني
للعمليات األمركية للتطبيق.
وبحس�ب املص�ادر ف�إن القيم�ة
الس�وقية لتوي�رت تق�رتب من 30
ملي�ار دوالر ،وس�تحتاج لجم�ع
رأس مال إضايف لتمويل الصفقة.

آثار الحظر األمريكي تبدأ الظهور على
هواتف هواوي

أكدت مجلة كايش�ن االقتصادية
أن رشك�ة هواوي س�تتوقف عن
تصني�ع رشائ�ح ك�رن ()Kirin
الش�هر املقبل ،م�ع تنامي تأثر
الضغ�ط األمرك�ي ع�ىل رشك�ة
التكنولوجيا الصينية العماقة.
وأش�ار الرئيس التنفيذي لوحدة
أعم�ال املس�تهلكني يف ه�واوي،
ريتش�ارد يو ،عند إط�اق هاتف
الرشك�ة الجدي�د «م�ات »40
( -)Mate 40أن الضغ�ط
األمرك�ي عىل م�وردي ه�واوي
جع�ل من املس�تحيل عىل قس�م
رشائح هاي س�يلكون ( -HiSil
 )conالتاب�ع للرشكة االس�تمرار
يف صن�ع الرشائ�ح واملكون�ات

الرئيسية للهاتف املحمول.
وقال :إنه «بدءا من  15سبتمرب/
أيل�ول القادم فصاع�دا ،ال يمكن
إنت�اج معالج�ات ك�رن الرائدة
لدين�ا ،وال يمك�ن أيض�ا معالجة
رقائقن�ا الت�ي تعم�ل بال�ذكاء
االصطناعي؛ هذه خس�ارة كبرة
لنا».
وأض�اف« :ب�دأت ه�واوي
استكش�اف قط�اع الرقائق منذ
أكث�ر م�ن  10س�نوات ،بداياتنا
كانت متخلف�ة قليا ،ثم تطورنا
لنلح�ق بالرك�ب ،ووصلن�ا أخرا
للقي�ادة .لق�د اس�تثمرنا موارد
هائلة للبحث والتطوير ،وخضنا
عملية صعبة».

فيسبوك يتيح أداة أمان سرية
للجميع

أصبح�ت إح�دى أدوات األم�ان
الرسية الخاصة ب�� Instagram
والتي يمكنها العثور عىل األخطاء
وإصاحها متاحة لاستخدام من
قبل الجميع ،بعد أن قررت رشكة
في�س بوك ط�رح األداة املس�ماة
 Pysaاآلن ع�رب منص�ة GitHub
مفتوحة املصدر ،حتى يمكن لكل
املهتمني الوصول إليها.
تع�د  Pysaأداة ترك�ز عىل األمان
تم إنشاؤها لاستخدام يف فحص
التعليم�ات الربمجي�ة وتحلي�ل
كيفية تدفق البيانات من خالها،
إذ ق�ال فيس بوك يف بي�ان« :لقد
جعلن�ا  Pysaمفتوح�ة املص�در،
إىل جان�ب العديد م�ن التعريفات
املطلوبة للمساعدة يف العثور عىل
املش�اكل األمني�ة ،حت�ى يتمكن
اآلخ�رون م�ن اس�تخدام األداة،
فتحلي�ل تدف�ق البيان�ات مفي�د
ألن العدي�د من مش�كات األمان
والخصوصي�ة يمك�ن تصميمها
عىل أنه�ا بيانات تتدفق إىل مكان
ال ينبغي لها ذلك».
ً
ووفق�ا للرشكة اكتش�فت Pysa

نح�و  44٪م�ن جمي�ع األخطاء
األمنية م�ن جانب الخادم يف -I
 stagramيف النص�ف األول م�ن
هذا العام ،وقام ً Facebook
أيضا
بتطوي�ر  ، Zoncolanوه�ي أداة
تحلي�ل ثابتة تس�اعد عىل تحليل
أكث�ر من  100مليون س�طر من
كود االخرتاق وساعدت املهندسني
ع�ىل من�ع اآلالف من املش�كات
األمنية املحتملة
وأضاف فيس ب�وك« :لقد ألهمنا
هذا النج�اح لتطوير  ، Pysaوهو
اختصار ل� -Python Static A
 ،alyzerوتعد أدوات التحليل اآلىل
مث�ل  Pysaمهم�ة للحف�اظ عىل
الجودة واألمان «.
وعند تشغيل ً Pysa
وفقا لتغيرات
الك�ود الت�ي اقرتحه�ا املط�ور،
توف�ر األداة النتائ�ج يف غض�ون
س�اعة تقري ًبا بدالً من األسابيع
أو األش�هر الت�ي قد تس�تغرقها
املراجعة يدو ًي�ا ،وتذهب النتائج
إم�ا مب�ارشة إىل املط�ور أو إىل
مهن�ديس األم�ن ،حس�ب ن�وع
املشكلة املكتشفة.

نانسي عجرم
تساعد بصمت

يس�تعد املط�رب الس�وري ،ناصي�ف
زيتون ،إلحي�اء حفل غنائ�ي ،بدولة
س�وريا وتحديدا ً يف مدينة حمص
ي�وم الجمعة املواف�ق  14من
شهر أغس�طس الحايل ،ومن
املق�رر أن يقدم خال الحفل
مجموعة كب�رة من أغنياته
املمي�زة ،والتي يتفاعل معها
الجمهور بش�كل كبر ،منها
أغنية «تكة» وأغنية «كرمال
الله».
يذك�ر أن آخر أعمال ناصيف

تتاب�ع نان�يس عج�رم ح�ال بلده�ا لحظة
بلحظة كغرها من شعب لبنان القوي الذي
يحاول الخروج م�ن أزمته بكل ما أوتي من
قوة ،بسبب انفجار مرفأ بروت املدمّ ر الذي
أصابه قب�ل أيام ،وقد ب�دأت نانيس بالبحث
عن طرق رسيعة للتواصل مع العائات التي
ترضرت من االنفجار.
وذكر أن نانيس قررت الت ّ
ربع بمساعدة مالية
ضخمة لإلسهام يف ترميم منازل املترضرين
من شعب لبنان من آثار انفجار مرفأ بروت
قب�ل أيام من خال مؤسس�ة Lebanon of
 ، tomorrowورفض�ت نان�يس أن تعلن عن
هذا عرب حسابها الشخيص عىل اإلنستغرام،
ّ
وفضلت عدم الحديث عن هذا األمر يف اإلعام
لحني الوقت املناسب.
وكان زوج نان�يس ،الطبيب فادي الهاش�م،
قد تعرّض إلصاب�ات أثناء االنفجار لوجوده
يف عيادته الخاصة ،والقريبة من الحادث.
إىل ذلكّ ،
أجل�ت نانيس عجرم حفلها الغنائي
األول ع�رب تطبي�ق التيك توك ال�ذي كان من
املق�رر انطاقه ع�رب  Tik tok stageليكون
الحف�ل األول عرب هذا التطبي�ق ،وحتى اآلن
لم تحدد املوعد النهائي للحفل بعد الظروف
التي ط�رأت عىل لبن�ان ،كم�ا ّ
أجلت صدور
أحدث أعماله�ا الغنائية الجديدة التي كانت
ق�د أنهت تصويرها قبل فرتة وتحمل عنوان
«س�امات» وكان من املق�رر أن تنطلق بعد
الحفل مبارشة.
الجدي�ر بالذك�ر أن نان�يس أنه�ت تس�جيل
أغني�ات ألبومه�ا الجدي�د ،ورفضت طرحه
بس�بب أزمة ف�روس كورونا الت�ي فاجأت
دول العال�م قب�ل أش�هر ،ما جعله�ا ّ
تؤجل
موع�د طرح األلبوم حتى ه�دوء األوضاع يف
العال�م ،وكان م�ن املق�رر أن تطرحه خال
موسم الصيف الحايل.

زيت�ون كليب «كل يوم بحب�ك» والتي قدمت،
ع�ىل طريق�ة الرس�وم املتحرك�ة لتوصي�ل
الرس�الة بش�كل مختلف ،ومن بعض كلمات
األغنية «الباء بعش�ق عينيكي والحاء حياتي
ليك�ى والب�اء بغار عليك�ي وال�كاف كل يوم
بحب�ك» ،وأغني�ة «م�ش خايف من�ك» ،لدعم
أطفال م�رىض الرسطان ،حي�ث تتحدث عن
القوة يف مواجهة املرض والشفاء منه.
وشارك يف الفيديو كليب مجموعة من األطفال
املصابني بهذا امل�رض ،وهي من كلمات منر
أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني
حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس.

سمية درويش تحيي حفال غنائيا في
العين السخنة
م�ن خال�ه م�ع ع�دد كبر م�ن الش�عراء
واملوزع�ني وامللحن�ني .كما تس�تعد لتطرح
كلي�ب جدي�د بعن�وان «نف�س
ياليل» خ�ال األيام املقبلة
تمهي� ًدا لعرض�ه ع�ىل
القن�وات بالتزام�ن
م�ع ط�رح األلبوم.
يذك�ر أن س�مية
دروي�ش طرح�ت
أغنيت�ني جديدت�ني
عىل طريقة الفيديو
كليب األوىل بعنوان
«نف�يس ي�ا لي�ل»،
والثاني�ة «متغ�رة»،
وع�رف الجمه�ور س�مية
م�ن أول أغنياته�ا الت�ي قدمتها
وصورته�ا عىل طريق�ة الفيديو
كليب م�ع املخرج جميل جميل
املغ�ازي بعن�وان «واحش�ني
بجد صحيح».

تحيي املطربة ،سمية درويش ،يوم الجمعة
ً
حف�ا غنائ ًي�ا داخل إح�دى القرى
املقب�ل،
بالعني السخنة ،احتفاالً بموسم
صي�ف  ،2020وتس�تعد
حالي�ا للحف�ل بإج�راء
ع�دد م�ن الربوف�ات
املوس�يقية ،حي�ث
من املنتظ�ر أن تقدم
العديد م�ن املفاجآت
لجمهورها.
م�ن ناحي�ة أخ�رى،
تعم�ل س�مية ،حال ًي�ا،
عىل إعداد ألبومها الغنائي
الجدي�د ،وال�ذي يحم�ل اس�م
«حلمي اتحقق» ،حيث قررت طرحه
بشكل مختلف عن املعتاد ،بحيث يتم طرح
كل أغنية من األلبوم خال يومني ،مع عمل
دعاية مبتكرة عىل السوشيال ميديا.
ويض�م األلب�وم نح�و  8أغاني�ات متنوعة
م�ا ب�ني الرومان�يس والحزي�ن ،وتتع�اون

اتهامات لـ «إليسا» باإلساءة لسوريا
أعربت املطربة اللبنانية ،إليسا ،عن
غضبها من تغريدة مزيفة انترشت
عرب مواق�ع التواص�ل االجتماعي،
ُ
وتس�يئ لس�وريا وش�عبها .وعرب
حس�ابها بموقع (توي�رت) ،علقت
إليس�ا بالق�ول« :األخب�ار املزيفة
موج�ودة يف كل م�كان ،واألذكي�اء
يتحققون من الحقائق أوالً» .يذكر
أن إليس�ا ش�كرت منذ أي�ام الدول
العربي�ة الت�ي قدم�ت مس�اعدات
للبن�ان بع�د انفجار مرف�أ بروت،

وقال�ت« :ش�كرا ل�كل ال�دول
العربية اليل ما ترددت تس�اعد
لبن�ان ،الس�عودية ،م�رص،
الكوي�ت ،تون�س ،اإلم�ارات،
املغ�رب ،قط�ر ،الع�راق،
عم�ان،
الجزائ�ر،
األردن ،ش�كر لفرنسا
وبريطاني�ا وأمري�كا
وإيطاليا ،اإلنس�ان
واحد وإنت�و أثبتوا
هاليش .

لم يعد يف العمر بقية ،فقد تس�ارع قطار العمر ليصل اىل محطته
االخ�رة يف زم�ن اعتىل في�ه العرش ان�اس ال نع�رف هوياتهم يف
ه�ذا الزمن املنفل�ت ،حتى العيد بات ليس ل�ه طعم وال رائحة وال
ل�ون ،عيد ليس ككل االعياد ،نس�ينا فيه ح�اوة الحياة وجمالية
الطبيعة ..عيد كله خوف ورع�ب من املجهول تحت درجة حرارة
تس�اوت او ادنى بقليل من نار جهنم ،ويف ضوء ذلك ووسط هذه
الح�رارة ب�ات الطعام اش�به بالزقوم واملاء ال يش�به امل�اء الزالل
ال�ذي كن�ا نرشبه من فوه�ة الحنفي�ة ،وباتت ال�ورود الطبيعية
أش�واكا ،والروائح العطرة اش�به بالجيف التي تزكم االنوف ..لم
تع�د االجواء التي نعيش�ها مس�كا وعنربا كما كن�ا نتمنى ،حتى
الهواء ب�ات ملوثا بفايروس كورونا الذي وصلنا محما بش�هوة
االنتقام ،باتت وجوهنا ووس�ط هذه املأس�اة ش�احبة من ارتداء
االقنع�ة ،فبتنا اش�به باللصوص وما نحن بلص�وص .أما ايادينا
فحدث با حرج ،فقد باتت ونحن نرتدي القفازات رطبة مش�بعة
بامل�واد الكيميائية ..أما حركتنا فباتت مقيدة بني الس�جن داخل
منازلن�ا مرغمني او الوقوف خ�ارج باب الدار ننب�ذ حظنا العاثر
وس�ط هذه االجواء املعتمة ،وان تجرأنا للدخول داخل البيت فقد
كتب علين�ا ان نتحمل ح�رارة الجو الاهث نتيج�ة انعدام وجود
الطاق�ة الكهربائية التي باتت حك�را للمرتفني واصحاب الحظوة
والس�لطة ..مات العيد يف نفوس�نا مثلما مات يف عيون اطفالنا..
مات�ت احامنا ول�م تب�ق إال ذكرياتنا ع�ن امل�ايض الجميل الذي
ذه�ب مع الري�ح الصفراء والحم�راء والخرضاء ،ول�م يبق لدينا
لون نفتخر به إال اللون االس�ود الل�ون املميز بني ما خلق الله من
انواع الطيور بألوانها الجميلة إال الغراب حتى ساد بيننا لون هذا
الطائر املقرف ،ولون الباذنجان طعام الفقراء واملعوزين ،وباتت
س�اعات نهارنا ظلماء بلون الليل االس�ود ،وباتت ايامنا سوداء..
السواد الذي سبى العباد يف فرتات الحظر الطويلة منها والقصرة،
ووسط تكدس هذه املآيس فقد جربنا انواع النوم عىل كل الجنبات،
ورصنا متمرس�ني بقيادة املخدة حتى التخمة ،ورصنا نعاني من
االم املفاصل وارتفاع مس�توى السكر يف الدم نتيجة الكسل وقلة
الحركة ،وبتنا وسط هذه املعاناة نجاهر بجلساتنا بحجة الخوف
من تفيش وانتشار فايروس كورونا ،ورصنا بني مسكني وبطران
ضاع العيد ولفه النسيان ،واصبحنا لعبة ونحن نجلس القرفصاء
ونردد مع نفسنا ،ونقول “كان يا ما كان يف قديم
الزمان”.
نتمن�ى م�ن الب�اري (عز وج�ل) ان
يقش�ع هذه الغمة ،وان تنترش يف
ربوع وطننا بسمة امل مؤطرة
بألوان الطيف الشميس ،وان
ينع�م ابناؤن�ا بغ�د اكث�ر
ارشاق�ا ب�ه بس�مة امل
للعيش يف افيائنا تحت
ظال نخلة شامخة
م�ن نخي�ل بادي
الش�جرة الت�ي
باركه�ا الل�ه،
وكان الل�ه يف
ع�ون عب�اده
انه الس�ميع
املجيب.

كارمن سليمان تهدي أغنية جديدة
للشعب اللبناني
حرص�ت املطرب�ة ،كارم�ن س�ليمان ،ع�ىل إهداء
الش�عب اللبنان�ي ،أغنية جدي�دة لدعمهم يف األزمة
الحالية التي يعيشونها بسبب انفجار مرفأ بروت
الذي أسفر عن عدد كبر من الضحايا واملصابني.
ون�رشت سليم�ان ،مقطع م�ن األغني�ة الجديدة،
عرب حسابها الشخيص بموق�ع الصور انستجرام،
وكتب�ت « ا ٕهداء من أعماق قلب�ي ا ٕىل لبنان الحبيب،
ا ٕهداء للشعب اللبنان�ي القوى املحب للحياة صانع
البهجة».
وكان�ت ق�د حرص�ت سليمان ع�ىل تأجي�ل طرح

كليبها الجديد «لينا رقصة» ،املقرر طرحه
الف�رتة الحالي�ة ،تضامن�ا ً م�ع الظروف
الراهنة التي تمر بها لبنان ،وكتبت عرب
حسابها الشخ�يص بموقع انستجرام:
«بسب�ب الظ�روف الراهن�ة الت�ي تمر
بها لبن�ان الجبيبة ،قررت تأجيل طرح
كليب لينا رقص�ة ،تضامنا ً مع الشعب
اللبنان�ي وربنا يرح�م الضحايا ويصرب
أرسه�م ،ويشفي املصاب�ني واملترضرين
من الحادث».

تغريدات

د .زيد عبد الوهاب

إبعــاد املواد عاليــة اخلطورة القابلة لالنفجــار عن كافة
املنافــذ احلدوديــة ومطــار #بغــداد هي خطــوة صائبة
باالجتاه الصحيح ...
اخلطوة التالية ينبغــي أن تكون إخالء املدن من أكداس
العتاد وخمازن الســالح لتأمني العاصمــة ومدن #العراق
كافة.
لــكل اللبنانيني اللي عم يدعمو إعادة احلياة لبريوت ...ألف
حتية.
كل واحد منا عم يتحمل مسؤوليتو وبدعي كل زمالئي الفنانني
يوقفو حد هالشعب بأيا طريقة.
أنا فخورة أكرت من أيا وقت بلبنانييت

اليسا

دينا الشربيني والفيشاوي يعودان لتصوير مشاهد
فيلم « 30مارس»
يعود صناع فيلم « 30مارس» بطولة دينا
الرشبين�ي وأحم�د الفيش�اوي ،للتصوير
مج�دداً ،عقب عطلة عي�د األضحى ،حيث
ص�ور فريق العم�ل ما يق�رب من نصف
مش�اهد العم�ل قب�ل األج�ازة ،وكان قد
رصح مخرج العم�ل أحمد خالد موىس يف
ترصيح ل�»اليوم الس�ابع» أن�ه يتبقى 8
أيام وينتهي من التصوير نهائياً ،وبعدها
يدخل الفيل�م مراحل املونتاج واملكس�اج
ليصبح الفيلم جاه�زا لعرضه يف أي وقت
.
الفيل�م تدور أحداثه يف إطار الساس�بنس
والرتاجيديا ،حيث تعتمد قصته عىل حادث
مفاجئ يقلب موازين أبطاله ،ومن املقرر
أن ينضم خال التصوير شخصيتني سيتم

اإلعان عنه�م األيام املقبلة ،ويش�اركون
كضيوف رشف يف أحداث الفيلم.
يشار إىل أن دينا الرشبيني قدمت رمضان
املايض مسلسل «لعبة النسيان» ،املقتبس
م�ن فورمات مسلس�ل إيط�ايل ،وكتب له
الس�يناريو والحوار تام�ر حبيب وبطولة

دين�ا الرشبين�ى ،وأحم�د داود ،انج�ي
املقدم ،رجاء الجداوى ،عىل قاسم ،وتدور
أحداثه ح�ول امرأة تعيش حي�اة الطبقة
املتوس�طة ،وتتغر حياته�ا تماما عندما
تفقد ذاكرتها ،وتجد نفس�ها يف رصاع بني
حياتها الجديدة ومحاولة تذكر املايض.

