انفجار سيارة مفخخة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف الرمادي
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أفادت خلية اإلعالم األمني بسقوط جرحى بانفجار
سيارة مفخخة ،امس الثالثاء ،يف الرمادي مركز
محافظة األنبار غربي العراق.وقالت الخلية يف بيان :إن
«عجلة مفخخة نوع أفيوا انفجرت يف الحي الصناعي
وسط مدينة الرمادي».وأضافت أن االنفجار «تسبب يف
اصابة منتسب ومدنيني اثنني» .كما افاد مصدر أمني
بأن االنفجار تسبب أيضا بإلحاق أرضار بعدد من
العجالت والسيارات القريبة .ويأتي هذا التطور بعد
ساعات قليلة من انفجار سيارة ملغومة عى حاجز
أمني يف الطريق الرابط بني مدينتي كركوك وتكريت
شمايل البالد ،ما تسبب بمقتل امرأة وإصابة  3جنود.

رئاسة اجلمهورية :زيارة ماكرون سرتكز
على تعزيز التعاون بني البلدين

12
صفحة

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلن رئيس هيئة املستشارين يف رئاسة الجمهورية العراقية ،عيل الشكري ،امس
الثالثاء ،إن زيارة الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون إىل العراق اليوم ،سرتكز عى تعزيز
التعاون بني البلدين.وقال الشكري يف ترصيح صحفي :ان «باريس تتطلع إىل التعاون
مع العراق عى أنه دولة كاملة السيادة ،وستعمل عى تعزيز أسس التعاون يف املجال
االقتصادي واملجال الثقايف واملجال األمني».وأضاف أن «فرنسا ستعمل عى دعم كل
الجهود الرسمية الداعية لتعزيز السيادة العراقية ،والتعامل مع العراق عى أنه دولة
كاملة السيادة».وأشار الشكري ،إىل أن «لفرنسا انشطة مهمة يف دعم جهود العراق
ملقاتلة عصابات داعش ،خاصة أن وزيرة الجيوش الفرنسية زارت العراق قبل أيام،
وأكدت فيها أنها ستعمل بكل الجهود لدعم وتعزيز القدرات األمنية للقوات املسلحة
العراقية ،وتحديدا ً يف مجال التدريب».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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العراق يسعى إىل االنفتاح االقتصادي حنو العامل الغربي عرب بوابة فرنسا

سياسيون وحمللون :زيارة ماكرون رسالة اطمئنان ودعم للعراق وما يعانيه وانفتاح أكثر للبالد
الزوراء /حسني فالح:
ي�زور الرئي�س الفرن�يس ،إمانوي�ل
ماكرون ،العاصمة بغداد اليوم االربعاء
يف زيارة رسمية قصرة يبحث خاللها
التع�اون الثنائ�ي بمختل�ف املجاالت،
الس�يما االم�ن واالقتص�اد والطاق�ة،
وفيم�ا اكد تي�ار الحكم�ة الوطني ان
العراق يس�عى اىل االنفتاح االقتصادي
نح�و الدول االوروبي�ة من خالل جذب
الرشكات العاملية لالستثمار يف العراق،
حدد محلل س�يايس ابرز املحاور التي
س�يتباحثها ماك�رون م�ع الحكوم�ة
العراقية.
ويق�ول النائ�ب ع�ن تي�ار الحكم�ة
الوطن�ي ،جاس�م البخات�ي ،يف حديث
ل�”ال�زوراء” :ان الزي�ارة االخرة التي
ق�ام بها رئي�س الوزراء اىل واش�نطن
فيه�ا عام�الن ،االول الربوتوك�ويل
والتع�اون الثنائي بني الواليات املتحدة
والعراق ،والثاني هو فتح افاق جديدة
للعراق ،وبدأت من االردن ومرص ،ومن
املرتق�ب الس�عودية وص�وال اىل العالم
الغربي ،ومنها زيارة الرئيس الفرنيس
اىل بغداد.واض�اف :نتمن�ى ان تف�ي
هذه الزي�ارات اىل تع�اون حقيقي مع
الع�راق وتقديم الخدمات واالس�تفادة
من خ�ربات هذه ال�دول .مش�ددا عى
رضورة ان يتماىش العراق مع الوضع
الذي يعيش�ه العالم ،وان نكون كدولة
ال تعطي رسائل س�يئة للجران ودول

االقلي�م بق�در م�ا تك�ون دول�ة تدعو
للسالم والتفاهم.واشار اىل :ان رسالة
الع�راق الي�وم ه�ي الس�الم وليس�ت
رس�الة مح�اور او باتج�اه جهة دون
اخ�رى .مبينا :ان زي�ارة ماكرون تعد
رس�الة اطمئنان ودعما لوضع العراق
وما يعانيه .مؤكدا :ان موضوع دخول
ال�رشكات ودعوته�ا خاص�ة يف قطاع

الكهرباء ستكون حارضة يف املباحثات
م�ع الرئي�س الفرن�يس.اىل ذل�ك ،رأى
املحل�ل الس�يايس ،عصام الفي�يل ،ان
زي�ارة ماك�رون تأت�ي لتأكي�د الدعم
ال�دويل للحكوم�ة العراقي�ة التي باتت
اكث�ر انفتاح�ا ومقبولي�ة يف املجتمع
ال�دويل واملحي�ط االقليم�ي م�ن خالل
حفاوة االستقبال الذي حظي به رئيس

الوزراء يف زياراته الخارجية ،وكذلك من
خالل تحركه بوقت بات يدرك الجميع
ب�أن العراق يمتلك م�رشوع بناء دولة
حقيقي�ة ،وه�ذا البناء يج�ب ان يعزز
من خ�الل الدعم الدويل .وقال الفييل يف
حديث ل�”الزوراء” :ان فرنس�ا حالها
حال الدول التي تبحث عن التعامل مع
الدول الت�ي لديها فرص اس�تثمارية،

جانب من امتحانات السادس االعدادي

حيث لديها رشكات كبرة س�واء كان
يف مج�ال االعمار او البناء .الفتا اىل :ان
الع�راق اآلن بحاجة اىل بناء اكثر من 3
ماليني وحدة سكنية ويمكن االستعانة
بال�رشكات املتقدمة ،حيث ان فرنس�ا
تمتل�ك رشكات عابرة للق�ارات يف هذا
االطار.وتاب�ع :ان�ه باالضاف�ة اىل ذلك
س�تتم مباحث�ة ال�رشكات النفطي�ة،
حي�ث ان فرنس�ا تمتلك رشك�ة توتال
الت�ي تعد احدى الرشكات العاملية التي
لديها اس�تثمارات يف املحي�ط العراقي
س�واء يف الس�عودية او ايران وغرها.
مبينا :ان فرنسا كلما وجدت ان هنالك
مناخات اس�تثمارية تأت�ي اما بصفة
رس�مية كدولة او انها تأتي عرب كبار
رؤس�اء الرشكات.ومىض بالقول :اما
يف مج�ال التعاون االمني فإن فرنس�ا
كانت حارضة ضمن ق�وات التحالف،
وكان حضوره�ا فيما يع�رف بتطهر
املوصل ،واستخدام املدفعية الفرنسية
كان له دور واضح يف تطهر املدينة من
جي�وب االرهابيني.ولفت اىل :ان هنالك
مرشوع�ا س�يكون لتدري�ب قطع�ات
الجي�ش العراقي ،اضافة اىل مش�اريع
اخرى س�يتم االتف�اق والتنفي�ذ فيما
بني العراق وفرنس�ا .مبين�ا :ان قرص
زي�ارة ماكرون يؤك�د ان العراق اليوم
ب�ات ضم�ن اهتمامات مح�ور الدول
االوروبي�ة م�ن خ�الل ط�رح مرشوع
الدولة الذي تبنته الحكومة العراقية.

الصحافة املصرية ختسر مصورين اختاروا التصوير اآلمن بعيدا عن مغامرات الشارع

ص8

ماكرون يستهل زيارته لبريوت بلقاء فريوز ويكشف عن اغنيتها اليت حيبها

االخرية

الباحث فارس عبد الستار البكوع حيصل على
شهادة املاجستري من كلية الدفاع الوطين

بغداد /الزوراء
حصل الباحث فارس عبد الستار البكوع
عى شهادة املاجستر من كلية الدفاع
الوطني بعد نيله درجة االمتياز يف البحث.
وذكرت جامعة الدفاع للدراسات العسكرية:
ان الزميل فارس عبد الستار البكوع
حصل عى شهادة املاجستر يف التخطيط
االسرتاتيجي عن رسالته املوسومة –
الهيئات املستقلة واثرها يف ادارة الدولة
العراقية بعد ( 2٠٠3رؤية مستقبلية) – من
كلية الدفاع الوطني.
واضافت :ان لجنة املناقشة تالفت من
االساتذة الدكتور ماجد محي عبد الحسني
من جامعة بابل كلية العلوم السياسية
(رئيسا) ،الدكتور عمر جمعة من جامعة
بغداد كلية العلوم السياسية (عضوا)،
الدكتورة فرح ضياء الصفار من جامعة
بغداد كلية العلوم السياسية (عضوا)،
الدكتور خميس دهام حميد من جامعة
بغداد كلية العلوم السياسية (عضوا
ومرشفا).
واوضحت :ان املناقشة العلنية تمت عى

قاعة البرصة يف جامعة الدفاع للدراسات
العسكرية صباح السبت املصادف
 2٠2٠/٨/22وبعد املناقشة العلنية
املستفيضة ودفاع الباحث تم قبول الرسالة
بدرجة امتياز مع االيصاء بطبعها.
واشارت اىل ان لجنة املناقشة بالجامعة
والكلية اشادت بجهود الباحث ودقته
وموضوعيته يف التصدي ملوضوع البحث
علما ان كلية الدفاع الوطني من املؤسسات
العلمية الرصينة ليس عى مستوى العراق
بل عى املستوى االقليمي والدويل ويخضع
القبول فيها اىل رشوط وضوابط حددها
قانون الجامعة والنظام الداخيل للكلية.
ومن الجدير بالذكر ان موضوع الهيئات
املستقلة من املواضيع املهمة وقلة من
بحث وكتب يف موضوعه يف العراق كونها
مؤسسات حديثة جاء بها الدستور عام
 2٠٠٥واطر تنظيمها بترشيعات خاصة بها
وقد تناول الباحث ثالث هيئات الهميتها
وهي مفوضية حقوق االنسان ومفوضية
االنتخابات والهيئة الوطنية العليا للمساءلة
والعدالة.

روسيا ..محلة التطعيم من عدوى كورونا
تنطلق يوم السبت املقبل
موسكو /متابعة الزوراء:
أعل�ن مس�ؤول صح�ي رويس أن حمل�ة
التطعيم م�ن فروس كورونا املس�تجد يف
العاصم�ة موس�كو تنطل�ق يف  5ايل�ول/
س�بتمرب ،كما كان مقررا.وقال ،ألكسندر
غينتس�بورغ ،مدير مركز غاماليا ألبحاث
مج�ال األوبئة واألحياء الدقيقة :إن توزيع
جرعات اللقاح بني املتطوعني سيتم خالل
يوم�ي  3و 4من س�بتمرب ،وإن لدى املركز
السيارات والعناوين متوافرة لبدء الحملة
يوم السبت املقبل.
ويف وق�ت س�ابق ،تح�دث مدي�ر املرك�ز
ال�ذي يع�ود ل�ه الفض�ل يف تصمي�م لقاح
“س�بوتنيك ”V-الخاص بمواجهة فروس
كورون�ا ،ع�ن املرحل�ة الثالث�ة واألخ�رة
م�ن االختب�ارات الت�ي ال يتم فيه�ا وضع

املتطوع�ني إىل املستش�فيات ،بل س�يكون
بإم�كان الراغب�ني أن “يأتوا م�ن منازلهم
ويع�ودوا” ،بع�د أن يت�م أخذ عين�ات الدم
منه�م يف الي�وم األول م�ن االختب�ارات،
ع�ى أن تك�ون هن�اك “نقط�ة مرجعية”
لتحليل زيادة األجس�ام املضادة للفروس.
وذك�ر غينتس�ورغ :أنه كان م�ن املخطط
الختبارات اللقاح بعد تسجيله أن تجري يف
سبعة مستش�فيات حكومية فقط ،لكنه
تق�رر إجراؤه�ا يف  9أو  10مستش�فيات،
عى أن يتم توس�يع عدده�ا الحقا إىل ،20
ع�ى أن يت�م بعد ذل�ك فح�ص املتطوعني
الذين تم تسجيلهم سابقا ،مع إخضاعهم
للتحاليل الالزمة .وأوض�ح مدير املركز أن
الحدي�ث يدور عمليا عن إج�راء اختبارات
رسيرية.

السيد الصدر :احلقوق لن تسرتد
بالسالح وإمنا بالسالم

بغداد /الزوراء:
أك�د زعيم التيار الصدري ،الس�يد مقتدى
الص�در ،ام�س الثالث�اء ،أن الحق�وق لن
تسرتد بالسالح وانما بالسالم ،واالستمرار
عى القناعة باإلصالح.وقال السيد الصدر
يف تغريدة عى حسابه يف “تويرت” تابعتها
“ال�زوراء”“ :قد قيل ما ض�اع حق وراءه
(مطال�ب) ،ولي�س م�ا ضاع ح�ق وراءه
مقات�ل بغ�ر ح�ق ،فس�الحنا يج�ب أن
يكون نحو العدو الحقيقي ،وحقوقنا لن
تسرتد بالسالح وانما بالسالم والتضحية

واالرصار ،واالس�تمرار ع�ى القناع�ة
باالصالح”.

حددت الطاقة االستيعابية للصف بـ  15تلميذا وطالبا فقط

الرتبية تصدر توصيات جديدة بشأن العام
الدراسي اجلديد أهمها التعايش مع كورونا
بغداد /الزوراء:
أص�درت وزارة الرتبي�ة ،ام�س الثالث�اء،
توصي�ات جدي�دة بش�أن الع�ام الدرايس
الجديد.وذك�رت وزارة الرتبية يف بيان :أن
“اللجنة املش�كلة إلعداد (الفقرة الثانية)
حول رؤية متقدمة للعام الدرايس القادم،
عقدت برئاس�ة مستش�ار ال�وزارة ،عيل
الزبي�دي ،اجتماع�ا موس�عا ض�م ع�ددا
م�ن املديري�ات منه�ا اإلرشاف واملناه�ج

والتقوي�م واالمتحان�ات والتعلي�م الع�ام
والتخطيط الرتبوي والتطوير املؤس�يس،
بغي�ة إعداد رؤية متقدم�ة للعام الدرايس
 2021 - 2020يف ض�وء الظ�روف الحالية
واملتغرات املستقبلية وما تفرضه جائحة
“كورون�ا” .وأضاف�ت أن “االجتماع خرج
بتوصي�ات ع�دة ،أهمه�ا التعاي�ش م�ع
جائحة كورونا وأخذ اإلجراءات الصحية.

تفاصيل ص3

أعلن حتديد يوم وطين للعراق

مستشار الكاظمي :السالح املنفلت منتشر يف مناطق عديدة ولدى جماميع وليس مقتصرا على العشائر
الزوراء /دريد سلمان:
اكد مستشار رئيس الوزراء ،هشام داود،
أمس الثالثاء ،ان الس�الح املنفلت منترش
بمناطق عدي�دة ولدى مجامي�ع ،وليس
مقت�رصا ع�ى العش�ائر ،وع�ى الجميع
االمتث�ال اىل القان�ون ،وفيم�ا لفت اىل أن
زيارة الرئي�س الفرنيس مانويل ماكرون
املقررة اىل العراق كانت مقررة منذ ايلول
املايض وهي تكتس�ب اهمية كبرة ،حدد
يوم�ا وطنيا للع�راق والعم�ل عى وضع
النش�يد الوطن�ي .وق�ال داود ،يف املؤتمر
الصحف�ي االس�بوعي ال�ذي حرضت�ه

«ال�زوراء» :إن الس�الح املنفل�ت منترش
بمناط�ق عدي�دة ولدى مجامي�ع وليس
مقترصا عى العش�ائر ،وقب�ل الحكومة
الحالي�ة كان الرتاخي موج�ودا وادى اىل
انتشار السالح.واضاف داود :أن العشائر
ليست لديها القدرة إلدارة منطقة وعليهم
والجميع االمتثال اىل القانون ،وان تكون
جميع االسلحة لتقوية الدولة ،مؤكدا أن
العشائرية ليست دس�تور العراق.وحول
زيارة الرئي�س الفرنيس مانويل ماكرون
اىل البالد ،قال داود :إنها تكتس�ب اهمية
كب�رة خاص�ة ان الزيارة تك�ون الثالثة

للمسؤولني الفرنسيني خالل شهر واحد.
مبينا :ان زيارة الرئيس كانت مقررة منذ
ايلول املايض وتأجلت لعدة مرات بس�بب
الظروف التي مرت بها البالد.ولفت داود
اىل :ان فرنس�ا ب�دأت تنظر للع�راق بأنه
يس�تعيد وضع�ه ال�دويل ،ويج�ب تعزيز
العالقات معه لتش�مل قطاعات مختلفة
خاص�ة بعد ال�دور الفرن�يس يف محاربة
داع�ش .مبينا :ان فرنس�ا ب�دات بالنظر
اىل ان للع�راق بأن�ه له عالق�ات ايجابية
مع كل دول الجوار واملنطقة وسيكتسب
أهمي�ة وبحي�اد ايجابي.وبخص�وص

التواج�د االمريك�ي ،ق�ال داود :إن البيت
الش�يعي ب�دأ بالتج�اوب االيجاب�ي م�ع
مس�ألة املفاوضات الخاصة باالنسحاب
االمريكي ،معتربا أن قرار مجلس النواب
املتعل�ق بانس�حاب الق�وات األمريكي�ة
لم يأخ�ذ بع�ده الوطني الكام�ل لغياب
مكونني رئيس�يني عن جلس�ة التصويت
عليه.وأش�ار اىل :ان رأي املرجعي�ة حول
وجود الق�وات االمريكي�ة اليدخل ضمن
الجدال السيايس ،وانما لحاجة البلد.واكد
داود بالق�ول :نعم�ل عى تقوية س�يادة
العراق ونحن احرار يف حاجتنا للمساعدة

الدولية.وبخص�وص التنس�يق بني بغداد
وأربي�ل ،ق�ال دواد :توج�د اتفاقيات مع
اقليم كردس�تان ح�ول التع�اون لضبط
املنافذ والجمارك ك�وارد للموازنة.ولفت
داود اىل :أن مجل�س ال�وزراء ص�وت عى
اعتب�ار انس�حاب الق�وات املحتل�ة م�ن
الع�راق يف  3ترشي�ن األول ع�ام ١932
ودخول الع�راق عصبة االم�م واالعرتاف
ال�دويل به كدولة مس�تقلة يوم�ا وطنيا،
وسرس�له للربملان قريبا ،وس�يتم العمل
عى وضع النشيد الوطني العراقي.

تفاصيل جلسة جملس الوزراء ص2

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ  238ألفا ونسبة الشفاء تالمس الـ76%

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س الثالث�اء،
املوقف الوبائي اليومي لفروس كورونا املس�تجد
يف الع�راق ،وفيما اك�دت تس�جيل  3٤٠٤إصابات
جدي�دة  ،و ٨١حال�ة وف�اة وش�فاء  3٨7١حالة،

حددت دائ�رة صح�ة الرصافة التوزي�ع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.وذكر بيان للوزارة تلقت
«الزوراء» نس�خة منه :أن�ه «تم فحص ()١٨٤27
انموذج�ا يف جمي�ع املختربات املختص�ة يف العراق
ليوم ام�س ،وبذلك يكون املجم�وع الكيل للنماذج

املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل امل�رض يف العراق
(.»)١٦2٤33١وأض�اف أن «اإلصاب�ات الجدي�دة
ليوم ام�س الثالثاء بلغت  3٤٠٤حاالت ،وكما ييل:
بغ�داد الرصاف�ة  ،٤٦3بغداد الك�رخ  ،32٨مدينة
الطب  ،٦7النج�ف  ،229الس�ليمانية  ،١7٥أربيل

 ،١٨9دهوك  ،23١كربالء  ،22٠كركوك  ،١22دياىل
 ،7٨واس�ط  ،99البرصة  ،2٠٠ميسان  ،١٤9بابل
 ،٥9الديوانية  ،2١٠ذي قار  ،2٤٥األنبار  ،١٥املثنى
 ،22٠نينوى  ،9٥صالح الدين .»١٠

تفاصيل ص2

الضرائب :إيرادات شهر آب بلغت  465مليار  22شخصاً إمجالي املوقوفني يف قضية انفجار مرفأ بريوت
دينار وهي األوىل يف تاريخ العمل الضرييب

بغداد /الزوراء:
اعل�ن املدي�ر الع�ام لهيئة الرضائب ،ش�اكر
الزبيدي ،امس الثالث�اء ،تحقيق إيرادات هي
االوىل يف تاريخ العمل الرضيبي.وقال الزبيدي
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :إنه “تم
تحقيق إيرادات يف ش�هر اب بلغت  ٤٦٥مليار
دينار عراقي” .وأضاف الزبيدي أن “هذه تعد
االوىل من نوعه�ا يف تأريخ العمل الرضيبي”.
ويف سياق اخر ،اعلنت الهيئة العامة للكمارك،
امس الثالثاء ،تحقيقها ايرادا ش�هريا قرابة

ال� ( )١٠٠مليار دينار عراقي.وقالت الهيئة،
يف بي�ان له�ا :انه�ا “حققت اكثر م�ن ()٨٦
مليار دينار كإيراد شهري لشهر آب املنرصم
ع�ى الرغم م�ن ظ�روف العمل غ�ر املثالية
واملعوق�ات الت�ي عكس�ها وب�اء الجائحة”.
م�ن جهت�ه ،أكد مدير ع�ام الجم�ارك ،خالد
ص�الح ،امس الثالثاء ،أن ايرادات الجمارك يف
عموم املنافذ ستشهد ارتفاعا ملحوظا خالل
االشهر املقبلة.

تفاصيل ص3

بروت /متابعة الزوراء:
أص�در القضاء اللبنان�ي ،امس الثالثاء ،مذك�رات توقيف
وجاهية جديدة بحق  4ضباط يف إطار التحقيقات الجارية
يف انفجار مرف�أ بروت ،ما يزيد عدد املوقوفني يف القضية
إىل .22واس�تجوب املحق�ق العديل يف قضي�ة انفجار مرفأ
بروت ،القايض فادي صوان ،مس�ؤول املخابرات يف املرفأ
العميد انطوان سلوم ،والرائد يف امن الدولة جوزف النداف،
والرائ�د يف االمن العام رشب�ل فواز والرائ�د يف األمن العام
داوود فياض ،وأص�در مذكرات توقي�ف وجاهية بحقهم
جميعا ،بناءص عى طلب النيابة العامة التمييزية.وتعمل
األجه�زة الثالث�ة يف املرفأ وترشف عى أمن�ه بالتعاون مع
جهاز الجم�ارك الذي تم توقيف مديره العام بدري ضاهر
ورئي�س مجل�س إدارته ،مدي�ره العام ،حس�ن قريطم يف

وق�ت س�ابق.وكان القض�اء اللبناني أعلن ،أم�س االول،
توقيف  5أش�خاص إضافيني يف ملف انفجار مرفأ بروت،
الذي وقع يف  4أغس�طس الجاري.وتسبب انفجار املرفأ يف
 4آب/أغس�طس بمقتل  188ش�خصا ً عى األقل وإصابة
أكثر من  6500آخرين ..وال يزال س�بعة أشخاص يف عداد
املفقودي�ن .كم�ا ألحق أرضارا ً جس�يمة بع�دد من أحياء
العاصمة.وال يزال سبب وقوع االنفجار الذي سبقه اندالع
حريق يف العنرب الرقم  ،12غامضاً .ورجحت مصادر أمنية
أن ق�د يك�ون قد نتج من عمليات تلحي�م فجوة يف العنرب،
حيث جرى تخزين كميات هائلة من نيرتات األمونيوم منذ
س�ت سنوات ،إال أن كثرا من املراقبني يشككون يف صحة
تلك الفرضية أو بأية رواية صادرة عن السلطات ،املتهمة
أساسا ً بالفساد واإلهمال.

بعد حضورهم اجللسة وعلى رأسهم الرئيس املعزول

إرجاء حماكمة البشري ومتهمني آخرين عن انقالب  1989إىل  15أيلول

الخرطوم /متابعة الزوراء:
أرج�أت محكمة س�ودانية ،ام�س الثالثاء،
محاكم�ة الرئيس الس�وداني املع�زول عمر
البش�ر و 27ش�خصا آخري�ن متهم�ني
باالس�تيالء ع�ى الس�لطة يف انق�الب ع�ام
 1989إىل  15أيلول/س�بتمرب.وقال القايض،
الذي ت�رأس املحكمة بعد ح�وايل  45دقيقة
ع�ى انعق�اد الجلس�ةُ :
“ترفع الجلس�ة إىل
 15أيلول/س�بتمرب للس�ر يف االج�راءات”

الصحي�ة يف ظ�ل انتش�ار ف�روس كورونا
املس�تجد.وبداية الجلس�ة ق�ال القايض إن
الحال�ة السياس�ية يف الب�الد “ال تؤثر س�لبا
أو ايجاب�ا” عى س�ر املحاكمة ،مش�را إىل
أن املحكم�ة “تقف عى مس�افة واحدة من
األطراف”.وحرض املتهمون الجلس�ة ،وعى
رأسهم البش�ر ،يف مالبس السجن البيضاء.
وخالل الجلس�ة ،دع�ا املحام�ون إىل تأجيل
املحاكم�ة للبحث عن قاعة محكمة أوس�ع

تضم�ن االلتزام بتدابر التباع�د االجتماعي
يف ظ�ل جائحة كوفي�د.-19ويف حال�ة إدانة
البش�ر واآلخرين ،فهم يواجهون عقوبة قد
تص�ل إىل اإلعدام.ويحاكم املتهم�ون ال� 28
بتهم�ة تنظيم االنقالب الذي أوصل البش�ر
إىل الس�لطة ع�ام  ،1989وه�ي محاكم�ة
غ�ر مس�بوقة يف العال�م العربي.وحص�ل
البش�ر يف انقالب�ه العس�كري ع�ام 1989
ع�ى دع�م “الجبه�ة اإلس�المية القومية”

بقيادة حس�ن الرتابي الذي تويف عام .2016
والبشر مطلوب أيضا من املحكمة الجنائية
الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية
عرقي وجرائم ضد االنس�انية أثناء
وتطهر
ّ
الن�زاع يف إقلي�م دارف�ور غرب الب�الد ،الذي
اس�تمر بني  1959و 2004وأسفر عن 300
أل�ف قتيل ومالي�ني النازح�ني.وكان انقالب
البش�ر الثالث منذ اس�تقالل السودان عام
 ،1956بعد انقالبني قام بهما ابراهيم عبود

( )1959-1964وجعف�ر نم�ري (1969-
.)1985وأطاح الجيش الس�وداني بالبش�ر
يف نيس�ان/ابريل  2019عق�ب احتجاجات
شعبية استمرت اشهرا عدة.وتتوىل الحكم يف
السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر ملدة
ثالث س�نوات تجري بعدها انتخابات عامة
.وتج�ري املحاكمة يف وقت تق�دم الحكومة
عى سلس�لة من اإلصالحات وأعادت إطالق
محادثات السالم مع املجموعات املتمردة.
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جملس الوزراء يقرر حتويل موظفي العقود واألجور يف وزارة الكهرباء إىل املوازنة التشغيلية

الكاظمي يوجه الوزراء باالستماع إىل مطالب املتظاهرين ويشدد على عدم السماح بعرقلة خطط احلكومة
بغداد /الزوراء:
وجه رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
امس الثالثاء ،الوزراء باالستماع ملطالب
املتظاهرين املرشوعة ،وفيما شدد عىل
عدم السماح للممارسات بعرقلة خطط
الحكومة ،مؤكدا أن لدى الحكومة خططا
لتنفيذ عمليات من شأنها استعادة هيبة
الدولة وفرض القانون ،قرر مجلس
الوزراء تحويل موظفي العقود واألجور يف
وزارة الكهرباء من املوازنة االستثمارية
اىل التشغيلية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
مجلس الوزراء ،عقد جلسة اعتيادية
برئاسة رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،وتمت خاللها مناقشة جملة
من القضايا ،إضافة اىل املوضوعات
املدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة.
وتطرّق الكاظمي ،يف مستهل الجلسة،
بحسب البيان ،اىل واجبات الحكومة
األساسية يف خدمة املواطن وضبط
ّ
وبني أن هناك أطرافا تعتاش
النظام،
عىل الفوىض ،إال أن الحكومة مصممة
عىل العمل بقوة القانون الستعادة هيبة
الدولة ،ورفع معنويات األجهزة األمنية
التي تعرضت لبعض االنكسار يف الفرتة
املاضية.
وأشار اىل أن لدى الحكومة خططا لتنفيذ
عمليات من شأنها استعادة هيبة الدولة
وفرض القانون ،وذلك لتحقيق األمن
واالستقرار يف عموم البالد.

وجدد الكاظمي تأكيده عىل الوزراء
كافة باالستماع اىل مطالب املتظاهرين
املرشوعة ،واتخاذ اإلجراءات الرسيعة
بشأنها ،مع مصارحة الرأي العام
بالتحديات الصعبة التي تواجه البلد يف
املرحلة الراهنة ،والجهود الحكومية
املبذولة ملواجهتها.
وشدد رئيس مجلس الوزراء عىل عدم
السماح للممارسات البريوقراطية
والروتني بعرقلة خطط الحكومة ،مشريا
اىل القرارات الهامة التي أصدرها مجلس
الوزراء والتي تتعلق بإنجاز مشاريع
متنوعة تخدم املواطنني ،ووجه الوزراء
املعنيني بمتابعتها بشكل مستمر وتقديم
تقارير عن سري العمل ونسب اإلنجاز
فيها.
من جهته ،استعرض وزير الصحة
والبيئة آخر مستجدات جائحة كورونا
يف العراق ،والجهود الحكومية الخاصة
بتوفري الخدمات الطبية املتكاملة
للمصابني  ،مع تواصل حمالت التوعية يف
االلتزام بالتدابري الوقائية لتجنب اإلصابة
بفايروس كورونا ،وحث املواطنني عىل
التقيد بها.
كما ق ّدم وزير الكهرباء عرضا عن
منظومة الطاقة الكهربائية ومستوى
اإلنتاج وخطوط التوزيع ،وجهود الوزارة
يف تحسني مستوى خدمات الطاقة
الكهربائية املق ّدمة للمواطنني ،مع
استعراض أهم املشاكل والعقبات التي
تواجه عمل الوزارة وإجراءات تذليلها.

وناقش مجلس الوزراء املوضوعات
املدرجة يف جدول األعمال ،وأصدر
بصددها جملة من القرارات هي:
أوال /استثناء تعيني األطباء من قرار
مجلس الوزراء ( 92لسنة  ،)2020وذلك
من خالل تعديل الفقرة الواردة بتوصيات
اللجنة الوزارية التي تألفت بقرار مجلس
الوزراء ( 73لسنة .(2020
ثانيا /املوافقة عىل ما يأتي :
 -1تحويل التعاقد ملوظفي العقود
واألجور يف وزارة الكهرباء من املوازنة
االستثمارية اىل املوازنة التشغيلية.

 -2يتم رصف مستحقات املشار اليهم
يف الفقرة ( )1آنفا من اجور الكهرباء
املرتتبة بذمة وزارات ودوائر الدولة
املمولة مركزيا لألعوام السابقة بنسبة
 12/1من املرصوف الفعيل لعام ،2019
بحسب الكشف املرافق ربط كتاب وزارة
الكهرباء ذي العدد 28316 :املؤرخ يف
 ،2020/8/31والذي يمثل رواتب جزء
من عام  2019/ولغاية .2020/6/30
 -3قيام وزارة املالية بتخصيص مبلغ
الديون املرتتبة بذمة الوزارات ودوائر
الدولة للصنف الحكومي املركزي ،بنسبة

 12/1من املرصوف الفعيل لعام ،2019
لغرض تغطية كامل مستحقات الرواتب
للعقود ،بحسب القوائم التي سرتسل اىل
وزارة املالية تباعا.
ثالثا /وافق مجلس الوزراء عىل:
 -1قيام املرصف العراقي للتجارة بفتح
خطاب اعتماد مستندي مؤكد ومؤجل
ملدة ( )12شهرا بكامل مبلغ العقدين
( 75,518,675يورو منظومات التربيد)
و (  382,215,000يورو نصب وحدات
رسيعة النصب عدد  -9واسط الغازية)،
ومن خالل تقديم كفالة ضامنة من

وزارة املالية.
 -2تحديث الفقرتني ( )1و( )2من
قرار مجلس الوزراء رقم ( )32لسنة
2020حتى تتضمن الرشوط واألحكام
املتفق عليها عىل وفق ما جاء بكتاب
وزارة الكهرباء ذي العدد 28265 :واملؤرخ
يف  ، 2020/8/31لغرض توقيع اتفاقية
القرض وتعويض خطاب ضمان االعتماد
املستندي عند االستحقاق.
 -3املوافقة عىل تخويل وزير املالية
صالحية التوقيع بحسب الرشوط
الواردة يف كتاب وزارة املالية  4664يف
.2020/9/1
رابعا /إقرار توصيات االجتماع
التشاوري ،املختص بوضع الضوابط
السترياد الدراجات النارية ،مع األخذ
بعني االهتمام رأي األمانة العامة ملجلس
الوزراء ،املثبت بموجب مذكرة الدائرة
القانونية ذات العدد  :م.د/ق173/1/2/
ل ق ،املؤرخة يف .2020/8/10
خامسا /إقرار توصية املجلس الوزاري
للطاقة ( 25لسنة  ،)2020بشأن املوافقة
عىل قيام وزارة النفط بامليض يف إجراءات
توقيع اتفاقية القرض ( Facility
 ،) Agreementو( Subordiation Deed
) ،املبلغة ربط كتاب وزارة النفط ذي
العدد و ،270/املؤرخ يف .2020 /8/16
سادسا /إقرار توصية املجلس الوزاري
للطاقة ( 24لسنة  ،)2020بشأن املوافقة
عىل ما جاء يف الفقرتني (  )6 ،5من
ملحق العقد املربم بني رشكة غاز الجنوب

ورشكة (  ،) BH-GEبشأن مرشوع غاز
حقيل النارصية والغراف.
سابعا /
 -1اختيار تأريخ استقالل العراق
والخالص من االنتداب الربيطاني يف
الثالث من ترشين األول عام  1932تأريخا
مناسبا ومالئما يحتفى به سنويا ،يوما
وطنيا للعراق.
 -2قيام الدائرة القانونية يف األمانة العامة
ملجلس الوزراء بإعداد مرشوع قانون
خاص بشأن ( العيد الوطني لجمهورية
العراق) ،يكون منفصال ومستقال عن
القانون الخاص بال ُعطل الرسمية.
 -3إحالة مرشوع قانون العيد الوطني
لجمهورية العراق اىل مجلس النواب
استنادا اىل أحكام املادتني ( /61البند أوال
و  / 80البند ثانيا) من الدستور.
ويف سياق الجلسة أيضا ،وجّ ه رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بما
يأتي:
 -1قيام وزراء املالية والتجارة والزراعة
ومستشار رئيس الوزراء ،بإيجاد
حل عاجل يضمن تحويل مستحقات
الفالحني مقابل املحاصيل املستلمة من
قبل وزارتي التجارة والزراعة خالل عام
.2020
 -2ترفع التوصيات اىل رئيس مجلس
الوزراء خالل اسبوع ،بما يشمل آلية
استكمال دفع كامل املستحقات قبل
نهاية عام .2020

بعد تسجيل  3404إصابات جديدة و 81حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ  238ألفا ونسبة الشفاء تالمس الـ%76
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس الثالثاء،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 3404
إصابات جديدة  ،و 81حالة وفاة وشفاء 3871
حالة ،حددت دائرة صحة الرصافة التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أنه «تم فحص ( )18427انموذجا يف جميع
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس ،وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ
بداية تسجيل املرض يف العراق (.»)1624331
وأضاف أن «اإلصابات الجديدة ليوم امس
الثالثاء بلغت  3404حاالت ،وكما ييل :بغداد
الرصافة  ،463بغداد الكرخ  ،328مدينة الطب
 ،67النجف  ،229السليمانية  ،175أربيل ،189
دهوك  ،231كربالء  ،220كركوك  ،122دياىل
 ،78واسط  ،99البرصة  ،200ميسان ،149
بابل  ،59الديوانية  ،210ذي قار  ،245األنبار
 ،15املثنى  ،220نينوى  ،95صالح الدين .»10
وأشار إىل أن «حاالت الشفاء بلغت ،3871

موزعة كالتايل :بغداد الرصافة  ،558بغداد
الكرخ  ،400مدينة الطب  ،91النجف األرشف
 ،274السليمانية  ،95أربيل  ،267كربالء ،297
كركوك  ،195دياىل  ،69واسط  ،231البرصة
 ،401ميسان  ،185بابل  ،131الديوانية ،96
ذي قار  ،190األنبار  ،67املثنى  ،83نينوى
 ،100صالح الدين .»32
ولفت إىل أن «الوفيات  81حالة وكما ييل:
بغداد الرصافة  ،4بغداد الكرخ  ،5مدينة الطب
 ،6النجف  ،2السليمانية  ،9أربيل  ،10دهوك
 ،5كربالء  ،4كركوك  ، ،8واسط  ،1البرصة
 ،9ميسان  ،2بابل  ،2الديوانية  ،2ذي قار ،8
املثنى  ،1نينوى .»3
وأوضح أن «املوقف الوبائي الكيل للعراق
أصبح :مجموع الشفاء ( 180473نسبة
الشفاء  ،)% 75٫7ومجموع اإلصابات
 ،238338والحاالت الكلية تحت العالج
 ،50742والراقدون يف العناية املركزة ،521
ومجموع الوفيات .»7123
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،تسجيل

 463اصابة جديدة بفريوس كورونا ،بينها
 243اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املؤسسات الصحية يف جانب
الرصافة سجلت امس 463 ،اصابة جديدة
بفريوس كورونا موزعة كالتايل 243 :حالة
شخصت خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية /قطاع االعظمية  8حاالت /قطاع
الرصافة  14حالة  /بغداد النهروان 47
حالة  /قطاع املدائن  37حالة /قطاع بغداد
الجديدة  4حاالت  /قطاع الشعب  45حالة /
قطاع الصدر  15حالة  /قطاع االستقالل 25
حالة  /قطاع البلديات الثاني  48حالة .
واشار اىل ان  220حالة شخصت خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية :مدينة
الصدر  119حالة محلة ,520 ,517 ,544
,555 ,565 ,558 ,556 ,526 ,542 ,538
 ,545 ,552 ,551جميلة ,الزراعي ,الجوادر,
حي االكراد /الكرخ  15حالة ضمن املناطق
التالية ,حي العامل حالتني ,القادسية حالتني,

الريموك حالتني ,حي الجامعة حالتني ,الحرية
حالتني ,شارع حيفا حالة واحدة ,الدورة3
حاالت ,حي الجهاد حالة واحدة / ,الغدير
حالتني محلة  /706جرس دياىل حالة واحدة/
املعلمني حالة واحدة محلة  /731محافظة
بابل حالة واحدة ابو غرق  /السعدون  3حاالت
محلة  /101ام الكرب والغزالن حالة واحدة /
العبيدي  4حاالت محلة  / ,765القاهرة 4
حاالت محلة / ,309 ,303الصليخ  3حاالت
محلة  /328 ,326حي الزهراء حالتني محلة
 /757كمب سارة حالة واحدة  /الشعب 14
حالة محلة ,317 ,327 ,339 ,337 ,351
الزراعي ,البنوك  /الكرادة  7حاالت محلة
 /904 ,906 ,905بغداد الجديدة  7حاالت
محلة  /702 ,701 ,709الرشاد حالتني/
شارع النضال حالة واحدة محلة  /103بوب
الشام حالتني محلة  /362البلديات  7حاالت
محلة  /745 ,732 ,738الزعفرانية  4حاالت
محلة  /954 ,962املدائن  5حاالت ناحية
الوحدة /االمني  3حاالت محلة  /733املشتل
حالة واحدة محلة  /729الكفاح حالة واحدة

محلة  /125الحسينية  9حاالت محلة ,221
 ,223السكالت.
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة
بالعزل يف كل مستشفى» ،مشريا اىل ان «العدد

الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل  30659تويف
منهم  1138لالسف فيما اكتسب الشفاء
 24874ومتبقي قيد العالج .»4647
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام بإجراءات
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم
من االصابة وتقليل تفيش الوباء».

آثار «العراق واليمن وليبيا وسوريا» األكثر تعرضا للنهب منذ 2011

تهريب وتالعب بالقوانني احمللية والدولية لالستحواذ على مرياث ال يقدر بثمن
القاهرة /متابعة الزوراء:
تشعر ،ليندا ألربتسون ،املديرة
التنفيذية لـ»جمعية البحث يف الجرائم
املرتكبة ضد الفن» (منظمة تعمل عىل
حماية الرتاث الثقايف) ،بالقلق من
عمليات بيع اآلثار عرب بيوت املزادات،
مثل كريستيز التي تميض قدمً ا يف
تجارتها عىل الرغم من اعرتاضات دول
تنتمي تلك املقتنيات إىل تاريخها ويعود
لها ذلك الرتاث.
ويف يوليو/تموز املايض ،عرض تمثال
نصفي للفرعون املرصي توت عنخ
آمون يف املزاد ،ولم تنجح السلطات
املرصية يف إيقاف هذه العملية.
وباملثل جرت من قبل عمليات بيع
غري مرشوعة آلثار عراقية إىل متحف
الكتاب املقدس ،يف واشنطن العاصمة.
مخاوف ألربتسون يؤكدها تقرير
«التجارة غري املرشوعة يف السلع
الثقافية بأوروبا» والذي صدر يف 12
يونيو/حزيران  2019عن املفوضية
األوروبية ،إذ يحذر من ّ
أنه «كان من
املستحيل التمييز بني السلع املرخصة
وغري املرشوعة .ولم يكن هناك قدرة
للوصول إىل ما تم بيعه لفحصه وإثبات
صحة بياناته وتوافقها مع تاريخ
تداول تلك السلع» .ويق ّدر التقرير ّ
أن
التجار األوروبيني يبيعون ما بني 140
ألفا وحتى  700ألف قطعة أثرية يتم
الحصول عليها من أوروبا وشمال
أفريقيا وغرب آسيا سنو ًيا ،بقيمة
نقدية إجمالية ترتاوح بني  64مليون
يورو وحتى  318مليون يورو.
«وبينما ال يمكن تتبع مصدر املقتنيات
القديمة نظرا لطبيعة التحركات
املختلفة عىل مدى آالف السنني»،

كما يقول املتحدث باسم دار مزادات
كريستيز ،إال أن الدار تعمل بجد
لضمان توثيق بيانات جميع املقتنيات
التي تبيعها بدقة ،لضمان وقوع
األمر عرب إطار قانوني صحيح» .ويف
حالة تمثال توت عنخ آمون ،يقول
املتحدث باسم الدار والذي طلب
تعريفته بصفته ال باسمهّ ،
أنهم بذلوا
العناية الواجبة وبشكل واسع النطاق
للتحقق من املصدر ومدى كون ملكيته
قانونية ،مع إثبات جميع الحقائق
املطلوبة إلتمام البيع .ويتابع« :ندرك
أن املقتنيات التاريخية يمكن أن تثري
مناقشات معقدة حول املايض ،ونود أن
نشارك باحرتام يف تلك النقاشات ،ولم
ولن تبيع كريستيز أي قطعة من دون
التحقق من وثائق واضحة للملكية
وفهم دقيق وشامل لكل التطورات
الحديثة بشأنها».
ويعترب العراق أكثر البلدان التي عانت
بش ّدة من نهب متكرر للمواقع األثرية
واملجموعات املوجودة يف املتاحف،
وخاصة يف أعقاب الغزو الذي قادته
أمريكا واململكة املتحدة يف إبريل/
نيسان عام  ،2003إذ فقد املتحف
الوطني حوايل  15ألف قطعة أثرية،
ولم يُستعد منها سوى حوايل سبعة
آالف قطعة وال يزال أكثر من ثمانية
آالف أثر يف عداد املفقودات ،بحسب
ما أوردت مؤسسة «ذا كونفرسيشن»
البحثية املستقلة.
وتعد آثار دول «العراق واليمن وليبيا
وسورية األكثر تعرضا للنهب املنظم
منذ عام  ،»2011كما يؤكد الدكتور
زاهي حواس ،وزير اآلثار املرصي
السابق ،يف حديثه قائال« :خالل الفرتة

من  2011وحتى عام  2012حفر
العديد من املرصيني خلسة داخل
منازلهم وعثروا عىل قطع أثرية ت ّم
تهريبها خارج البالد يف ظل الفوىض
التي كانت موجودة» ،الفتا ً إىل ّ
أن مرص
الحديثة بنيت فوق مرص القديمةّ ،
وأن
اآلثار موجودة يف كل مكان تقريباً .وال
يمكن معرفة اآلثار التي خرجت خلسة
من البالد لذلك فعملية استعادة ما تم
نهبه صعبة يف مرص ومختلف البالد
العربية.
ويكمل« :دور العرض تبيع آثارا ً
مرسوقة ويوجد مشاكل بيننا وبينهم،
لكن لم يتم رفع قضايا ألنها مكلفه
جداً ،ونتفاوض عرب مكاتبات بني إدارة
اآلثار واملستودع وصاالت العرض».
ويمكن تزوير املستندات الخاصة
بملكية القطع األثرية املنهوبة إىل
درجة عالية ج ًدا لدرجة أن دور املزاد
العاملية قد تعتقد أنها حقيقية ،وفق ما
تؤكده الدكتورة سليمة إكرام ،رئيسة
وحدة املرصيات بالجامعة األمريكية يف

القاهرة ،قائلة« :قلّة العلماء القادرين
عىل تمييز القطع األثرية املزيفة من
الحقيقية ،وغياب السجالت املرقمنة
والصور التي تساعد يف تحديد القطعة
تعد أبرز تحديات إثبات امللكية لآلثار
التي تم نهبها قبل صدور قانون عام
 1983الذي منع تداول اآلثار املرصية
بيعا أو رشاء».
ونص قانون اآلثار املرصي الصادر يف
عام  1951عىل السماح بتبادل اآلثار
املكررة مع املتاحف واألشخاص وبيعها
والتنازل عنها للهيئات واألفراد املرصح
لهم بالتنقيب ،واستمر األمر حتى
صدور قانون رقم  117يف أغسطس/
آب عام  1983والذي جعل نظام
قسمة اآلثار وفق نسبة  10باملئة فقط
للبعثات العاملة يف التنقيب وأن تكون
هذه النسبة من القطع املكررة وأن
تكون ألغراض البحث العلمي والعرض
املتحفي وال يجوز للبعثات األجنبية
االتجار فيها .وظل هذا القانون ساريا
حتى صدور تعديل لقانون اآلثار يف

فرباير/شباط  2010والذي نص عىل
أن «جميع اآلثار املكتشفة من البعثات
األجنبية أو املرصية تصبح ملكا
ملرص».
ويقول حواس إن قانون عام 1983
أكد أنه يجوز للحائز عىل قطعة أثرية
الترصف بها فقط بعد الحصول عىل
موافقة كتابية من هيئة اآلثار املرصية،
وبالتايل فإن الطريقة الوحيدة ملعرفة
اآلثار املنهوبة ،هي أن تضع اليونسكو
قانونا ً يلزم صاالت العرض يف أوروبا
والعالم ،بإظهار املستندات القانونية
التي تثبت خروج اآلثار من بلدانها
بطريقة رسمية وقبل تاريخ صدور
قوانني منع البيع املحلية واتفاقية
اليونسكو لعام .1970
إميل جلييل ،نائب مدير قسم املشاريع
الثقافية ومساعد قانوني يف منظمة
اليونسكو يؤكدّ ،
أنه من غري املحتمل
أن يتم سن قانون (أو اتفاقية دولية)
إلجبار متاحف وصاالت عرض متنوعة
عىل إبراز وثائق تدقيق يف مصادر
القطع األثرية التي بحوزتها .كذلك
ليس من اختصاص منظمة األمم
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة،
مراجعة القطع األثرية للتأكد من
ّ
ولكنها
صحة عملية بيعها ورشعيتها،
تزوّد الدول األعضاء باألدوات الالزمة
لتنفيذ اتفاقية ( ،1970أول اتفاقية
دولية ملكافحة االتجار غري املرشوع
باملمتلكات الثقافية وتشمل التدابري
الواجب اتخاذها لحظر ومنع االسترياد
غري املرشوع وتصدير ونقل امللكية).
ويتابع جلييلّ ،
أن اللجنة الحكومية
الدولية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية
إىل بلدانها األصلية أو ردها يف حالة

االستيالء غري املرشوع (،)ICPRCP
(تتيح ألعضاء اليونسكو املطالبة
بإعادة آثارهم إىل بلدانها األصلية يف
حالة االستيالء غري املرشوع) ،تعتمد
نموذجا مح ّددا للمطالبة باسرتداد
اآلثار إىل بلدانها االصلية ،تظهر فيه
األدلة واملعلومات املطلوبة لتوثيق
طلبات العودة واستعادة الحقوق.
وخالل األعوام األخرية ،ت ّم اسرتداد
قرص مسماري يف  14يناير/كانون
الثاني  ،2016يعود تاريخه إىل عام
 2049قبل امليالد من أملانيا إىل العراق.
كذلك أعادت سويرسا يف نوفمرب/
ترشين الثاني  ،2018تماشيا مع
اتفاقية اليونسكو 26 ،تمثاال أثر ًيا
إىل مرص ،تشمل تمثاال لإلله أنوبيس
ً
تمثاال جنائز ًيا
(إله املوت) ،و12
تعرف باسم أوشابتي وتمائم مختلفة
مثل عني حورس ،ويف  26أكتوبر/
ترشين األول  ،2017أعادت فرنسا
إىل مرص ثماني قطع أثرية ،ضبطتها
الجمارك الفرنسية يف يناير/كانون
الثاني  ،2010وذلك بحسب تقرير
اليونسكو.
ويدعو املؤرخ العراقي وأستاذ
مادة التاريخ األوروبي يف الجامعة
املستنرصية يف بغداد ،عيل النشمي ،إىل
رضورة املطالبة بإلغاء اتفاقية عام
 ،1970ألنها تسمح باملتاجرة باآلثار
التي بيعت قبل هذا التاريخ إذ إنه
بموجب االتفاقية ،يجوز ألي طرف،
طلب اسرتداد ومساعدة دولة أخرى
الستعادة املمتلكات الثقافية املرسوقة
أو املصدرة بشكل غري قانوني فقط
بعد تاريخ تطبيق االتفاقية يف كلتا
الدولتني ،وهو ما شكل ثغرة لاللتفاف

والتالعب بتاريخ بيع القطع األثرية.
عىل سبيل املثال ،يقول الدكتور
النشمي ،إن منحوتة أشور نارصبال،
رسقت من العراق يف عام  ،1858وبيعت
يف العام املايض يف مزاد كريستيز بمبلغ
 36مليون دوالر وفشل العراق يف إيقاف
عملية البيع .ويلفت الدكتور النشمي
إىل ّ
أن بعض القطع األثرية التي رسقها
ناهبو اآلثار ،ال تساوي فلسا ً عند
إعادتها إىل البالد ،بسبب ما يجري
خالل عملية التنقيب التي غالبا ً ما
تكون همجية ،وال تتماىش مع معايري
البعثات األكاديمية ،وهو ما يحرمنا
من معرفة مصدر القطعة األثرية أو
عمرها ،خاصة مع خروجها من البالد،
من دون رموز تميزها.
لكن ألربتسون ترى أن تمييز اآلثار
برموز لتتبعها مثل تقنيات العالمة
املائية قد يؤدي إىل إلحاق الرضر بها،
إما عن طريق املواد املستخدمة يف
عملية التتبع أو عرب استخدام اللصوص
املستقبليني لضوء فوق بنفسجي غري
مكلف ،لتحديد أي جزء من القطع
األثرية تم تمييزه ثم قطع هذا الجزء.
والعيب الثاني ،برأيها ،هو يف حال لم
يكتشف اللصوص هذه املواد ،فإنها
تبقى فعالة لفرتة زمنية قصرية نسب ًيا.
ً
ّ
ألنه
وفقا لرشطة مرتوبوليتان ،يمكن

توقع أن تعمل مادة التتبع هذه عىل
القطع الخارجية ،مع مراعاة الرطوبة
ملدة خمس سنوات تقري ًبا .ونظرًا
ألن دورة حياة رسقة أو نهب القطع
األثرية يف السوق ،عادة ما تكون أطول
من ذلك ،فإن إنفاق املال عىل تطبيق
هذه العملية وإعادة تطبيقها قد ال
يساعد كث ً
ريا.
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بالسخارت تجدد تأكيدها على دعم األمم المتحدة للعراق

رئيس اجلمهورية :العراقيون يتطلعون
ملرحلة جديدة يسودها األمن واالستقرار

بغداد /الزوراء:
أكد رئيس الجمهوري�ة ،برهم صالح ،امس
الثالث�اء ،أن العراقي�ني يتطلع�ون ملرحل�ة
جدي�دة ،فيم�ا ج�ددت رئي�س بعث�ة االمم
املتحدة يف العراق ،جينني هينيس بالسخارت،
تأكيدها عىل دعم املنظمة الدولية للعراق.
وذك�ر بي�ان لرئاس�ة الجمهوري�ة تلق�ت
“الزوراء” نس�خة من�ه :أن”الرئيس صالح،
وخ�الل اس�تقباله املمثل�ة الخاص�ة لألمني
العام لألمم املتحدة يف العراق جينني هينيس
بالسخارت ،أشار إىل أن العراقيني يتطلعون

ملرحل�ة جديدة يس�ودها األمن واالس�تقرار
واالزدهار” ،مشددا ً عىل “ أهمية دور املنظمة
وجهوده�ا يف دعم العملي�ة الديمقراطية يف
البالد ،ال سيما يف الظرف الراهن الذي يسعى
في�ه الع�راق إىل إج�راء انتخاب�ات مبكرة يف
الفرتة املقبلة”.
بدوره�ا ،جددت بالس�خارت دع�م املنظمة
ِ
الدولي�ة للع�راق ،وتعزيز عمل مؤسس�اته،
واس�تمرارها بتقدي�م املش�ورة واملس�اعدة
بم�ا يحقق للعراقي�ني تطلعاتهم وآمالهم يف
مختلف املجاالت.

الجمارك :أكثر من  ٨٦مليار دينار إجمالي إيرادات الشهر الماضي

الضرائب :إيرادات شهر آب بلغت  ٤٦٥مليار
دينار وهي األوىل يف تاريخ العمل الضرييب
بغداد /الزوراء:
اعلن املدي�ر العام لهيئة الرضائب ،ش�اكر
الزبيدي ،امس الثالثاء ،تحقيق إيرادات هي
االوىل يف تاريخ العمل الرضيبي.
وق�ال الزبي�دي يف بي�ان تلقت “ال�زوراء”
نس�خة من�ه :إنه “ت�م تحقيق إي�رادات يف
شهر اب بلغت  ٤٦٥مليار دينار عراقي”.
وأض�اف الزبي�دي أن “هذه تع�د االوىل من
نوعها يف تأريخ العمل الرضيبي”.
ويف س�ياق اخ�ر ،اعلن�ت الهيئ�ة العام�ة
للكم�ارك ،ام�س الثالثاء ،تحقيقه�ا ايرادا
ش�هريا قراب�ة ال�� ( )١٠٠ملي�ار دين�ار
عراقي.
وقال�ت الهيئة ،يف بيان له�ا :انها “حققت
اكثر من ( )٨٦مليار دينار كإيراد ش�هري
لش�هر آب املنرصم عىل الرغ�م من ظروف
العمل غر املثالية واملعوقات التي عكس�ها
وباء الجائحة”.
من جهت�ه ،أكد مدير ع�ام الجمارك ،خالد
صالح ،امس الثالث�اء ،أن ايرادات الجمارك
يف عموم املنافذ ستش�هد ارتفاعا ملحوظا
خالل االشهر املقبلة.
وقال صالح ،بحس�ب اإلعالم الحكومي :إن
“ايرادات الجمارك يف عموم املنافذ ستشهد

ارتفاعا ً خالل االش�هر املقبلة بنس�بة نمو
تزيد عىل ال�  40%باملئة عن املعدل الشهري
مقارنة بالعام املايض”.
ولف�ت اىل ان “االدارة الجمركي�ة يف الهيئة
اع�دت برام�ج متنوع�ة ملعالج�ة تداعيات
جائحة كورونا عىل االداء الجمركي ،فضال
عن تبس�يط االجراءات وتوفر مستلزمات
الس�المة الصحي�ة للمراجعني م�ن التجار
وللبضائع املستوردة”.
م�ن جانب�ه ،اف�اد مدي�ر جم�رك ام قرص
االوس�ط ،مازن محمد عيل ،ب�أن “ايرادات
جم�رك ام ق�رص االوس�ط ،حقق�ت خالل
شهر اب املايض اكثر من  27مليار دينار”،
مبينا انه “يعد اعىل ايراد مدون رسميا بني
جميع منافذ البالد الربي�ة والبحرية خالل
عام”.
واض�اف ان “االيرادات الش�هرية س�جلت
مع�دالً تصاعدي�ا ً بنس�بة نم�و تص�ل اىل
 ،”30%مش�را اىل ان�ه “ تم اع�داد برامج
لالدارة الجمركية بتقنيات حديثة اسهمت
يف تاليف الضياعات املالية ومكافحة الفساد
والتهريب الجمركي ،م�ا ادى اىل مضاعفة
االيرادات الش�هرية ،وتعظيم موارد الدولة
غر النفطية لدعم املوازنة العامة”.
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حراك نيابي جديد يتجاوز اخلالفات لضمان التصويت بأغلبية
الثلثني على قانون احملكمة االحتادية

الزوراء  /يوسف سلمان:
بحل�ول يوم غ�د الخميس ،يتواص�ل الحراك
النياب�ي والس�يايس لعودة انعقاد جلس�ات
مجل�س الن�واب التي توقفت قرسيا بس�بب
تفيش جائح�ة كورونا ،حي�ث تعتزم اللجنة
القانوني�ة النيابي�ة عرض مناقش�ة قانون
املحكمة االتحادية وسط استمرار الخالفات
نفس�ها حول بعض فقرات القانون عىل امل
اع�ادة مناقش�تها مرة اخ�رى ل�دى انعقاد
جلسات مجلس النواب .
وقالت عض�و اللجنة ،النائ�ب املاس فاضل،
ل�” الزوراء” :ان “اللجنة القانونية استكملت
مناقش�ة كل فقرات ومواد م�روع قانون
املحكم�ة االتحادي�ة ،ويبق�ى اتف�اق الكتل
السياس�ية حول مروع القان�ون لتمريره
امام الربملان “.
واضافت ان “الخالفات املتبقية هي نفسه�ا
تتعل�ق بنصاب اعض�اء املحكم�ة االتحادية
واملمثلني فيها ،وآلية التصويت عىل تريعات
القوانني ،وعدد اعض�اء املحكمة الذين يحق
له�م التصويت م�ن ممثيل الفقه االس�المي
وخ�رباء القان�ون ،وصالحي�ة ح�ق النقض
الفيت�و” .مبين�ة ان “اقرار قان�ون املحكمة
االتحادي�ة يحت�اج اىل تصوي�ت اغلبية ثلثي

اعضاء مجلس الن�واب ،أي حضور اكثر من
 200نائب يف جلس�ة التصويت ،وبالتايل هذا
يحتاج اىل مناقشات عديدة لضمان الحضور
باالغلبية يف جلسة التصويت “.
واوضح�ت ان “اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة
عازمة عىل تريع قانون املحكمة االتحادية
خالل جلس�ات الفص�ل التريع�ي الجديد،
ألهميت�ه الدس�تورية يف املصادقة عىل نتائج

االنتخاب�ات املبك�رة املزم�ع اقامته�ا العام
املقب�ل” .مبينة ان “إرس�ال قانون املحكمة
االتحادي�ة رق�م  30لس�نة  2005اىل مجلس
الن�واب بأرسع وقت ممك�ن إلجراء تعديالت
عىل امل�ادة ( )3الخاصة بتعيني او اس�تبدال
أعضاء ج�دد يف املحكمة االتحادي�ة لتجاوز
الخالفات كافة”.
لكن رئيس اللجنة القانونية النيابية ،ريبوار

هادي ،افصح عن مستجدات اخرى لتريع
قانون املحكمة االتحادية .
وقال هادي ،يف ترصيح صحفي :ان” اعضاء
اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة س�يواصلون
اجتماعاتهم إلكمال نقاشاتهم ومباحثاتهم
ح�ول مس�ودة م�روع قان�ون املحكم�ة
االتحادية إلعداد الصياغ�ة النهائية ملروع
القانون” .مبينا انه “تم انجاز القراءة االوىل
والثانية للقانون ،وتس�لمنا مالحظات وآراء
الكت�ل السياس�ية واعضاء مجل�س النواب
لتضمينها يف املسودة قبل ارسالها اىل رئاسة
املجلس”.
وبش�أن مقرتح رئاس�ة الجمهوري�ة تعديل
امل�ادة الثالثة من قان�ون املحكمة االتحادية
لس�نة  ،2005اوضح ه�ادي ان “ القانونية
النيابي�ة أرجع�ت ه�ذا إىل رئاس�ة مجل�س
الن�واب عىل اعتب�ار ان�ه يخالف الدس�تور،
لكون�ه لم ي�رع من قب�ل مجل�س النواب،
ب�ل من قب�ل مجل�س ال�وزراء يف حينها النه
يتمت�ع بصالحي�ات تريعي�ة وتنفيذي�ة”.
مش�را اىل أن “رئاس�ة الجمهورية أرس�لت
مق�رتح التعدي�ل األول إىل مجل�س النواب يف
ش�هر نيس�ان املايض ،لكنه رف�ض من قبل
القانونية النيابية”.

حددت الطاقة االستيعابية للصف بـ  15تلميذا وطالبا فقط

الرتبية تصدر توصيات جديدة بشأن العام الدراسي اجلديد أهمها التعايش مع كورونا
بغداد /الزوراء:
أص�درت وزارة الرتبي�ة ،ام�س
الثالثاء ،توصيات جديدة بش�أن
العام الدرايس الجديد.
وذكرت وزارة الرتبية يف بيان :أن
“اللجنة املش�كلة إلعداد (الفقرة
الثاني�ة) ح�ول رؤي�ة متقدم�ة
للع�ام ال�درايس الق�ادم ،عقدت
برئاس�ة مستش�ار الوزارة ،عيل
الزبي�دي ،اجتماعا موس�عا ضم

عددا من املديريات منها اإلرشاف
واملناه�ج والتقويم واالمتحانات
والتعلي�م الع�ام والتخطي�ط
الرتب�وي والتطوي�ر املؤس�ي،
بغية إعداد رؤي�ة متقدمة للعام
ال�درايس  2021 - 2020يف ضوء
الظ�روف الحالي�ة واملتغ�رات
املس�تقبلية وما تفرضه جائحة
“كورونا”.
وأضاف�ت أن “االجتم�اع خ�رج

بتوصيات ع�دة ،أهمها التعايش
م�ع جائح�ة كورون�ا وأخ�ذ
اإلج�راءات الصحي�ة ،فض�ال
عن تطبي�ق التباع�د االجتماعي
للتلميذ والطالب وعدم االكتظاظ
يف الص�ف الواحد وترك مس�افة
مناس�بة ،وتحدي�د الطاق�ة
االستيعابية للصف ب�  15تلميذا
وطالب�ا فق�ط ،وتك�ون الحصة
الواح�دة  30دقيق�ة حس�ب

مق�ررات خلية األزم�ة الصحية،
وكذل�ك كيفي�ة تنظي�م ال�دوام
واإلرشاف علي�ه ،ه�ذا وس�يتم
عرض هذه التوصيات عىل معايل
وزير الرتبية ،األس�تاذ عيل حميد
الدليمي ،بغية املصادقة عليها”.
وتابعت أن “االجتماع (الخامس)
للجن�ة تن�اول أيض�ا اآللي�ة
املس�تخدمة للدراس�ة الصفي�ة
واإللكرتوني�ة وعملي�ة التدريب

الرسيع�ة واملرك�زة باس�تخدام
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي،
واس�تكمال وتعزي�ز املعرف�ة
الس�ابقة للمواد التي أخذت عام
 ،2020 - 2019ويل�زم أخذ املواد
الت�ي ترك�ت بالس�نة الس�ابقة
يف الع�ام الق�ادم م�ع التدري�س
ً
إضافة إىل وضع
واالمتح�ان بها،
املناه�ج وتكييفها مع الدراس�ة
اإللكرتونية والصفية”.

حراك أوروبي يف ليبيا ..واستئناف احلوار يف جنيف األسبوع املقبل
طرابلس /متابعة الزوراء:
ق�ال ،جوزي�ب بوريل ،ممثل السياس�ة
الخارجي�ة واألمنية لالتح�اد األوروبي،
امس الثالثاء ،عىل “توي�رت” ،إنه التقى
رئي�س حكوم�ة الوف�اق الليبي�ة فايز
ال�رساج ،وأعضاء مجل�س الحكومة يف
طرابلس.
وأض�اف أن “ليبي�ا ع�ىل رأس أولويات
االتحاد األوروبي”.
واضاف بوريل“ :نرحب بالتفاهم األخر
الخ�اص بوقف إط�الق الن�ار ،ونواصل
دع�م الح�وار والحل الس�يايس للرصاع
بقيادة الليبيني”.
املس�ؤول األوروب�ي ،ق�ال“ :بحثن�ا
الخط�وات الالزم�ة لدف�ع العملي�ة
السياس�ية والع�ودة إىل محادث�ات
اللجنة العس�كرية  5 + 5ورفع الحصار
النفطي”.

وأش�ار إىل أن “االتح�اد األوروبي يدعم
بق�وة عملية برل�ني وجهود الوس�اطة
ووق�ف التصعي�د بم�ا يف ذل�ك حظ�ر
األس�لحة ،وهي عنارص أساسية إلنهاء
الرصاع الليبي”.
وكان وزير الخارجي�ة اإليطايل ،لويجي
دي ماي�و ،وص�ل يف وق�ت س�ابق م�ن
الثالث�اء إىل العاصم�ة الليبية طرابلس،
لبح�ث موقفي رئي�س املجلس الرئايس
ال�رساج ورئيس مجلس الن�واب عقيلة
صالح األخرين بشأن وقف إطالق النار
والتدخل الخارجي.
والتقى ،دي مايو ،رئيس مجلس النواب
عقيلة صال�ح .ومن املتوق�ع أن يلتقي
دي مايو خ�الل الزيارة وزي�ر خارجية
الوف�اق محمد س�يالة ،ورئيس املجلس
الرئايس فايز الرساج ،ورئيس املؤسسة
الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وتناول�ت محادث�ات الرساج م�ع وزير
الخارجية اإليطايل “س�بل تنفيذ االتفاق
لتحقي�ق وق�ف دائ�م إلط�الق الن�ار”،
حس�ب املكت�ب اإلعالم�ي للوف�اق عىل
“فيسبوك”.

واتف�ق الجانب�ان ع�ىل أن “الوقت حان
لب�دء العملي�ة السياس�ية” ،وع�ىل أن
“يرتجم املجتم�ع الدويل تأيي�ده لبياني
وقف النار إىل دعم فعال للحل بمساراته
السياسية والعسكرية واالقتصادية”.

بايدن خيطط لتخفيف عقوبات إيران وإحياء االتفاق النووي
واشنطن/متابعة الزوراء:
َ
كش�ف “معهد الدفاع ع�ن الديموقراطية”
األمرك�ي أن فري�ق املرش�ح الديمقراطي
ج�و بايدن يخطط للتخفيف من العقوبات
ع�ىل إي�ران إلغرائه�ا بالع�ودة إىل طاول�ة
املفاوض�ات وإحي�اء االتفاق الن�ووي مع
طه�ران .وحذر م�ن أن الش�هرين املقبلني
حاس�مني ملنع حدوث ذلك ،بحسب ما ورد
يف مجلة “نيوز ويك” .Newsweek
وأوضح التقرير أن الش�هرين املقبلني ،قبل
انتخاب�ات نوفم�رب ،هما أمران حاس�مان
للقت�ال ض�د إي�ران وطموحاته�ا النووية
واإلقليمي�ة ،حيث يج�ب أن تواص�ل إدارة
دونال�د ترم�ب حملته�ا للضغ�ط األقىص،
مع بن�اء ضمانات ملنع الع�ودة إىل االتفاق
النووي الخطر.
وتاب�ع التقرير :يجب ع�ىل اإلدارة أن تضع
برسع�ة يف القائم�ة الس�وداء القطاع املايل
اإليراني وبالتايل طرد البنوك اإليرانية الثالثة
عر املتبقية من نظام  SWIFTللتحويالت
املالي�ة .وم�ن املهم أن يظل بن�ك واحد عىل
النظ�ام ملعالج�ة املطالب اإلنس�انية .هذا
اإلجراء سيؤدي إىل قطع األكسجني املايل عن
طهران ،وسيستمر يف تأجيج االحتجاجات
واإلرضاب�ات العمالية ضد النظ�ام ،وبناء
نفوذ للمفاوضات املستقبلية.
كما يجب عىل اإلدارة ً
أيضا أن تكمل “جدار
العقوبات الخاص بالردع السيايس واملايل”
من خالل س�د الثغرات يف نظ�ام العقوبات
األمرك�ي .ويجب أن يش�مل ذلك املزيد من
العقوب�ات الت�ي تس�تهدف دع�م النظ�ام
لإلره�اب ،وبرنامج الصواريخ الباليس�تية
وانتهاكاته لحقوق اإلنسان والفساد .كما
يجب عىل الجمهوري�ني ً
أيضا أن يوضحوا،
من خ�الل تمرير قرار م�ن الكونغرس ،أن
رفع العقوبات من قبل إدارة بايدن سيكون

ً
مؤقت�ا ،وأن مث�ل ه�ذه الخط�وة ال تغ�ر
آراء الس�وق بش�أن الس�لوك غر املروع
لطه�ران .كما يج�ب أن تتوق�ع الركات
الدولي�ة خس�ارة اس�تثماراتها يف إيران إذا
استعاد الجمهوريون السلطة يف غضون 4
سنوات وأعادوا جميع العقوبات.
وتابع التقرير :كما يحتاج جدار العقوبات
أيضا إىل عنرص دويل .عىل سبيل املثال يف 20
أغسطس ،استندت اإلدارة األمركية بشكل
صحي�ح إىل ح�ق أم�ركا يف إع�ادة ف�رض
عقوب�ات م�ن جان�ب واح�د ع�ىل مجلس
األمن .ستمنع هذه العودة املفاجئة انتهاء
صالحي�ة حظر األس�لحة التقليدي�ة الذي
تفرضه األمم املتحدة ع�ىل إيران يف أكتوبر
القادم ،والحظر الصاروخي يف عام ،2023

باإلضاف�ة إىل إعادة الحظ�ر املفروض عىل
إنت�اج امل�واد االنش�طارية النووي�ة ع�ىل
األرايض اإليرانية.
ويش�ر التقري�ر إىل أن مستش�اري بايدن
يدرس�ون اآلن كيفي�ة الع�ودة إىل االتف�اق
النووي لعام  ،2015املعروف باس�م خطة
العمل الش�املة املش�رتكة ( ،)JCPOAكما
أنهم يدرس�ون إمكانية إب�رام اتفاق جديد
وأكث�ر ش�موالً .وتفك�ر ه�ذه املقرتح�ات
بشكل خاطئ يف تخفيف العقوبات مقدمً ا
إلغ�راء إيران بالعودة إىل طاولة املفاوضات
لقد كانت تلك فكرة س�يئة يف عامي 2013
و ،2015وستكون كذلك يف عام .2021
ولتجنب تكرار مثل هذه األخطاء ،من املهم
فهم كيفية ارتكابها يف املقام األول.

فف�ي ع�ام  ،2012وص�ل مس�ؤولون
أمركيون إىل إرسائي�ل يف زيارة رسية .قال
املس�ؤولون إن الواليات املتحدة بحاجة إىل
تزويد إيران بمخرج م�ن املواجهة النووية
الجاري�ة يف ذل�ك الوقت .لق�د أرادوا عرض
تخفي�ف العقوبات مقابل تن�ازالت نووية
طفيف�ة .وق�د أطلقوا عىل ه�ذه اإلغراءات
“إجراءات بناء الثقة” ،وهو مفهوم أصبح
رضور ًيا لنهج إدارة أوباما العام ملفاوضات
إي�ران ويب�دو ،م�رة أخ�رى ،أنه ج�زء من
خط�ة بايدن املحتملة .وقال�وا إذا رفضتها
طهران ،فس�وف تضاعف الواليات املتحدة
ورشكاؤه�ا العقوبات .لقد حذرت إرسائيل
من هذا املنحدر الزلق ،وتوقعت أن تكتسب
املفاوض�ات رشيان حي�اة خاصة بهم وأن

املفاوضني س�يفضلون أي اتفاق عىل عدم
التوصل إىل اتفاق عىل اإلطالق.
وطالب املس�ؤولون اإلرسائيليون باالمتثال
اإليران�ي الكام�ل لجميع ق�رارات مجلس
األم�ن التاب�ع لألم�م املتح�دة ،بم�ا يف ذلك
التعليق الكامل للتخصيب وإعادة املعالجة
النووي�ة ،فضالً ع�ن الكش�ف الكامل عن
جميع األنشطة النووية وأنشطة التسليح
الس�ابقة .عندها فقط ،قال اإلرسائيليون،
ينبغ�ي مكاف�أة الجمهوري�ة اإلس�المية
بتخفي�ف العقوب�ات .أرص املس�ؤولون
األمركي�ون ع�ىل أن الصفق�ة النهائي�ة
س�تحقق االمتثال الكامل لجمي�ع قرارات
األم�م املتح�دة ،بم�ا يف ذلك ع�دم تخصيب
اليوراني�وم وحل جميع األبعاد العس�كرية
املحتملة لربنامج إيران النووي.
لق�د تف�وق اإليراني�ون ع�ىل املفاوض�ني
األمركيني ،الذين كانوا عازمني عىل تأمني
صفق�ة قبل انته�اء والي�ة ب�اراك أوباما
الثاني�ة .ومنح�ت خطة العمل املش�رتكة
لع�ام  2013إي�ران ملي�ارات ال�دوالرات
للجلوس ببس�اطة عىل الطاول�ة ،جن ًبا إىل
جنب مع االعرتاف الرصيح وغر املسبوق
بحق�وق التخصي�ب اإليرانية الت�ي نفتها
العدي�د من ق�رارات مجلس األم�ن التابع
لألمم املتحدة.
لقد ذهبت خطة العمل الش�املة املشرتكة
لع�ام  2015إىل أبع�د م�ن ذل�ك .لق�د منح
النظام تخفيفا ً هائالً للعقوبات .لقد أعطت
الصفقة إي�ران الحق الفوري يف العمل عىل
البح�ث والتطوي�ر ألجهزة الط�رد املركزي
املتقدمة ،والتي يسهل إخفاؤها .كما منح
الجمهورية اإلس�المية مزي ًدا م�ن الحرية
لتطوي�ر الصواريخ الباليس�تية ،فضالً عن
الوصول إىل األسلحة الثقيلة ،حيث يسقط
الحظر املفروض عىل األسلحة والصواريخ

التقليدية .وس�تتلقى طهران أيضا ً تطبيعا ً
دبلوماس�يا ً واقتصاديا ً ونوويا ً كامالً دون
تحقي�ق أي م�ن األه�داف الت�ي وع�د بها
املسؤولون األمركيون إلرسائيل.
كيف نمنع تكرار هذه األخطاء؟
أوالً  ،يج�ب ع�ىل الوالي�ات املتح�دة تعزيز
جه�ود الوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة،
خاص�ة بع�د زي�ارة األس�بوع امل�ايض إىل
طهران من قبل املدير العام للوكالة رافائيل
غ�رويس .وع�ىل الوكال�ة الدولي�ة للطاقة
الذري�ة أن تواص�ل مطالبته�ا باالمتث�ال
اإليراني الكامل لالتفاقيات القائمة ،بما يف
ذلك االتفاق الذي تم االتفاق عليه األسبوع
املايض والذي من�ح الوكالة حقوق الزيارة
يف موقعني ُيزعم أن اإليرانيني أخفوا فيهما
أنش�طة نووي�ة غ�ر مروع�ة يف انتهاك
ملعاه�دة حظر انتش�ار األس�لحة النووية
والضمانات الشاملة.
كما يجب ع�ىل أجهزة املخاب�رات للواليات
املتحدة وإرسائي�ل والقوى الغربية األخرى
أن تواص�ل الجهود الرسي�ة لوقف برنامج
إي�ران الن�ووي غر امل�روع وأنش�طتها
اإلرهابي�ة .ومن املهم أن تس�تمر الواليات
املتحدة وإرسائي�ل واألطراف األخرى ،التي
ُيحتمل مشاركتها يف رضب املنشآت النووية
اإليراني�ة والبني�ة التحتي�ة الصاروخي�ة
والعسكرية ،بممارسة الضغوط عىل إيران،
فضالً عن ميلشياتها بالوكالة يف املنطقة.
لقد ارتكب�ت إدارة باراك أوباما خطأ تقييد
أيدي أجهزة املخابرات األمركية واألجنبية،
وه�ذا هو النفوذ الذي يجب أن تس�تخدمه
واش�نطن ضد طه�ران .ويف حال�ة اكتمال
عملية “سناب باك” يجب عىل األمم املتحدة
إع�ادة تعيني خ�ط األس�اس للمفاوضات
املس�تقبلية مع إيران لتجنب أخطاء خطة
العمل الشاملة.

4

امن ومجتمع
العدد 7317 :االربعاء  2ايلول 2020

املرور العامة متهل أصحاب اآلليات املؤجرة ٧
أيام لتثبيت اللوحات

بغداد /الزوراء:
امهلت مديرية املرور العامة يف محافظة
البرصة ،امس الثالثاء ،أصحاب اآلليات
املؤجرة سبعة أيام لغرض تثبيت اللوحات
عىل آلياتهم.
وذكر بيان للمديرية تلقت «الزوراء»

نسخة منه :إن «مديرية مرور محافظة
البرصة تمهل منح اآلليات املؤجرة ملديرية
البلدية يف املحافظة مهلة  7أيام لغرض
إنجاز معامالت تثبيت اللوحات لتلك
االليات» .وأشارت إىل «ان املهلة تمتد
لغاية السابع من الشهر الجاري».

النفط :إيرادات شهر آب جتاوزت الـ3
مليارات دوالر
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النفط ،امس الثالثاء ،أن إيرادات الشهر املايض بلغت أكثر من ثالثة
مليارات دوالر.
وذكر بيان للوزارة تلقت «الزوراء» نسخة منه :أنه “بحسب االحصائية األولية
الصادرة عن رشكة تسويق النفط العراقية (سومو) ،بلغت كمية الصادرات من
النفط الخام ( )٨0مليونا ً ( )٤٩٤ألفا و(  ) 5٣٦برميالً ،بإيرادات بلغت أكثر من ()٣
مليارات و( )517مليونا ً و ( )٤5ألف دوالر.
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة ،عاصم جهاد ،بحسب البيان :ان”مجموع
الكميات املصدرة من النفط الخام لشهر آب املايض من الحقول النفطية يف وسط
وجنوب العراق بلغت ( )77مليونا ً و( )505ألفا ً و ( )1٣٦برميالً ،أما من حقول
كركوك عرب ميناء جيهان فقد بلغت الكميات املصدرة مليونني و( )٩٨٩ألفا ً
و( )٤00برميل”.
وأشار جهاد إىل أن “املعدل اليومي الكيل للصادرات بلغ مليونني و( )5٩7ألف برميل،
حيث كان املعدل اليومي للتصدير من موانئ البرصة مليونني و( )500الف برميل،
ومن جيهان كان املعدل اليومي ( )٩7الف برميل” ،مبينا ان “معدل سعر الربميل
الواحد بلغ ( )٤٣.٦٩٣دوالرا”.

آمرلي وطوزخرماتو يعتمدان تكتيكا أمنيا
خاصا الحتواء هجمات داعش
بغداد /الزوراء:
اكدت ادارة قضاءي آمريل وطوز
خورماتو رشقي محافظة صالح
الدين ،امس الثالثاء ،احتواء
التعرضات االرهابية ضد املناطق
السكنية والقطعات بعد اعتماد
خطط االطواق االمنية املتعددة.
وقال قائممقام طوز خورماتو،
حسن زين العابدين ،يف ترصيح
صحفي :ان جميع املناطق والقصبات
املحيطة بالقضاء لم تسجل أي
حوادث أو تعرضات ارهابية طيلة
االشهر املاضية بفعل االطواق االمنية
املتعددة التي فرضتها التشكيالت
االمنية بمختلف صنوفها.
واضاف :أن تنظيم داعش لجأ اىل
حرب العبوات يف املناطق البعيدة عن
قضاء الطوز لفشله يف تهديد املناطق
السكنية او القطعات االمنية .الفتا
اىل :ان التحصينات االمنية قطعت
ممرات وطرق التواصل بني عنارص
داعش بني رشقي صالح الدين
وجنوب غربي كركوك.
ويقع قضاء طوز خورماتو عىل
بعد  ٤5كلم رشقي تكريت وجنوبي
مدينة كركوك ،ويتبع إداريا ملحافظة
صالح الدين ويسكنه خليط من
السكان العرب والكورد والرتكمان.
ويف قضاء امريل لم تسجل أي حوادث

او تعرضات ارهابية منذ اشهر عدة
باستثناء عبوات تحاول استهداف
قطعات األمن وألوية الحشد يف أبعد
النقاط عن مركز القضاء ،بحسب
القائمقام عادل شكور.
وبني شكور :أن القطعات األمنية
اعتمدت اسلوب االطواق او االسوار
التي تبدأ بمركز املدينة ومن ثم قوات
الجيش والحشد يف القرى والقصبات
املحيطة وصوال اىل القصبات النائية
البعيدة ،مدعومة بكامريات مراقبة
واجهزة رصد متطورة ،وهذه
حدت من تحركات عنارص داعش
ومنعتهم من االقرتاب من االهداف
املدنية واالمنية يف عموم مناطق
آمريل.
ويقع قضاء آمريل عىل بعد 1٢0
كيلومرت شمال رشق تكريت وعىل
مقربة من سالسل جبال حمرين،
ويبلغ عدد سكانه قرابة  ٤٤ألف
نسمة ويحوي قرابة  ٣5قرية
وقصبة سكنية.
وال يزال تنظيم «داعش» اإلرهابي
يحتفظ بخاليا نائمة يف أرجاء البالد،
وبدأ يعود تدريج ًيا ألسلوبه القديم
يف شن هجمات خاطفة عىل طريقة
حرب العصابات التي كان يتبعها
قبل  ٢01٤مستغال أية ثغرات يف
الوضع األمني.
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أمانة بغداد :اختذنا إجراءات عاجلة بعد تعرض جمسر حلادث مروري
بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس الثالثاء ،عن مبارشة
مالكاتها يف دائرتي الوحدات االنتاجية
واملشاريع وبمتابعة مبارشة من قبل الكادر
املتقدم يف امانة بغداد ،وبالتنسيق مع مديرية
املرور العامة بإجراءات عاجلة بعد تعرض
احد مجرسات املشاة ضمن الطريق الرسيع
محمد القاسم قرب معمل الكونكريت لحادث
مروري.
وقالت األمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “مالكاتها يف دائرتي الوحدات
االنتاجية واملشاريع وبمتابعة مبارشة من
قبل الكادر املتقدم يف امانة بغداد ،بارشت
وبالتنسيق مع مديرية املرور العامة بإجراءات
عاجلة بعد تعرض احد مجرسات املشاة
ضمن الطريق الرسيع محمد القاسم قرب
معمل الكونكريت لحادث مروري سببه عدم

وأضاف البيان أن “اإلجراءات العاجلة تضمنت
رفع املجرس بالكامل والذي سبب ازدحاما ً
خانقا ً يف الطريق املذكور لتبارش بعدها أعمال

مراعاة سائق شاحنة لتعليمات السالمة ،ما
ادى اىل حادث مروري سبب ارضارا ً جسيمة

يف املجرس الذي أنشأته االمانة يف ثمانينات
القرن املايض”.

حبثت مع القضاء األعلى ردع املعتدين على مالكاتها

الصحة :قرارات جديدة ستصدر بشأن إجراءات الوقاية من «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة الصحة والبيئة وجود
قرارات جديدة بشأن اإلجراءات
الوقائية ستصدر خالل األيام املقبلة.
من جانب اخر ،بحثت الوزارة مع
مجلس القضاء األعىل اإلجراءات
القانونية تجاه املعتدين عىل الكوادر
الطبية والصحية.

وقال وكيل وزارة الصحة ،حازم
الجمييل ،امس الثالثاء ،يف ترصيح
صحفي :إن»العراق يمر بظروف
مالية صعبة ،فضالً عن الوضع
الصعب جدا ً الذي تعيشه الكثري من
الجهات مثل املطاعم واملحال الكبرية،
لهذا نحن ندرس هذه املقرتحات،
لغرض اتخاذ القرار املناسب يف

األيام املقبلة» .وأضاف أن «هنالك
ارتفاعا ً واضحا ً يف حاالت الشفاء،
بسبب اإلجراءات العالجية الجيدة،
ونسعى إىل تقليل عدد اإلصابات»،
مشريا إىل أن»عدد اإلصابات عندما
يبدأ باالنخفاض ،سنكون يف االتجاه
الصحيح».
وتابع ان «الجانب الصحي الوقائي

ال يجوز لنا فيه التخفيف من
اإلجراءات».
من جانب اخر ،بحثت وزارة الصحة
والبيئة ،امس الثالثاء ،مع مجلس
القضاء األعىل اإلجراءات القانونية
تجاه املعتدين عىل الكوادر الطبية
والصحية.
وذكر بيان إلعالم القضاء االعىل تلقت

«الزوراء» نسخة منه« :استقبل
رئيس مجلس القضاء االٔعىل القايض
الدكتور فائق زيدان وزير الصحة
الدكتور حسن التميمي ،وبحث
معه ا ٕجراءات القضاء بحق املعتدين
عىل الكوادر الطبية ،وحرض اللقاء
السادة رئيس االدعاء العام ورئيس
هيئة االرشاف القضائي.

حمافظة بغداد تعلن تهيئة أراض لتوزيعها بني النزاهة تضبط معقباً حيمل كشفاً إلنشاء
ذوي الدخل احملدود
وحدة لعزل مرضى كورونا يف نينوى

بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة بغداد ،امس الثالثاء ،أنها تعمل
بالتنسيق مع وزارة االعمارواالسكان والبلديات
العامة عىل تهيئة اراض لتوزيعها بني الفئات
املستحقة من ذوي الدخل املحدود.
وقال محافظ بغداد ،املهندس محمد جابر
العطا ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :ان
“املحافظة بحاجة اىل تخصيص اكثر من مليون
وحدة سكنية يف مناطق االطراف لتوزيعها بني
الفئات املستحقة بحسب ضوابط وقرارات
االمانة العامة ملجلس الوزراء بتوزيع االرايض
بني ذوي الدخل املحدود”.
وأضاف العطا أن “املحافظة وبالتنسيق مع
وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة
تعمل عىل فرز عدد من االرايض يف مناطق
النهروان وابوغريب ومعسكر حماد شهاب من
اجل توزيعها” .منوها اىل ان “جزءا من هذه
االرايض سيتم تخصيصه للمالكات الطبية

والصحية تثمينا لدروهم يف مواجهة فايروس
كورونا”.
ولفت اىل ان “املحافظة نفذت منذ شهر حزيران
املايض حملة لجرد االرايض التي تحولت اىل
مواقع لطمر النفايات ،ولم يتم استثمارها
ألغراض السكن من اجل ابراز معاملها وتسليمها
اىل املواطنني الذين لديهم سندات تؤكد ملكيتهم
لها ،وكذلك انشاء شوارع مخدومة من شأنها
تجميل مناطق االطراف ،خصوصا التي تعد
مداخل للعاصمة”.
وأوضح أن “مديرية بلديات بغداد وبإرشاف
املحافظة قامت بأعمال تأهيل حدائق تقع
عىل الشارع العام عىل طريق بغداد محمودية
مساحتها  15دونما ،بعد ان كانت مكانا
لجمع النفايات وتحويلها اىل حديقة نظامية،
عالوة عىل انشاء شارع خدمي انموذجي يضم
اسرتاحات وبكلفة تقدر بـ  150مليون دينار
بجهود مديرية بلدية املحمودية”.

إحباط تهريب سيارات وإتالف إرساليات يف
أم قصر وطريبيل
بغداد /الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس الثالثاء ،عن
تمكن السلطة الكمركية يف مركز ام قرص الشمايل
من ضبط حاوية حجم ( )٤0قدما ً تحتوي عىل ()٤
سيارات دون املوديل املسموح باسترياده مخفية
خلف مالبس مستعملة يف محاولة لتهريبها خالفا ً
للضوابط والتعليمات .
واضافت يف بيان انه «تم اتخاذ االجراءات القانونية
بحق املخالفة واحالتها اىل القضاء عىل وفق قانون
الكمارك النافذ رقم  ٢٣لسنة  1٩٨٤املعدل» .
بينما أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس الثالثاء،
عن قيام مركز كمرك طريبيل الحدودي بإتالف
ارسالية حافظات طعام بالستك فارغة مخالفة
(مواد مرتوكة).

واضافت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
«عملية االتالف تمت من قبل لجنة التي شكلت
لهذا الغرض من ممثيل الجهات املختصة العاملة
يف املنفذ املذكور عىل وفق احكام املادة ( / ٦٨ثانيا)
من قانون الكمارك رقم  ٢٣لسنة  1٩٨٤املعدل».
من جهة متصلة ،اعلنت الهيئة العامة للكمارك
امس تمكن السلطة الكمركية يف مركز ام قرص
االوسط من ضبط  ٦سيارات يف حاويتني حجم ٤0
قدما بداخل كل حاوية  ٣سيارات نوع تاهو دون
املوديل املسموح باسترياده يف محاولة لتهريبها
خالفا ً للضوابط والتعليمات ،وتم اتخاذ االجراءات
القانونية بحق املخالفة واحالتها اىل القضاء عىل
وفق قانون الكمارك النافذ رقم  ٢٣لسنة 1٩٨٤
املعدل.

عثر على أعتدة وصواريخ يف ناحية السعدية

احلشد يبدأ عملية عسكرية لتعقب داعش يف ”وادي جنت” يف دياىل
بغداد /الزوراء:
أعلن القيادي يف الحشد الشعبي ،احمد التميمي،
امس الثالثاء ،عن انطالق عملية عسكرية
لتعقب خاليا داعش يف وادي جنت شمال رشق
دياىل.
وقال التميمي يف حديث صحفي :ان” قطعات
لواء  110يف الحشد الشعبي انطلقت يف عملية
عسكرية من محوريني يف تعقب خاليا داعش
االرهابي يف وادي جنت باتجاه امام ويس 70كم
شمال رشق بعقوبة”.
واضاف التميمي ان” العملية اسفرت يف
ساعاتها االوىل عن ضبط مضافات داعشية
تضم عبوات ناسفة تم تفجريها من قبل الجهد
الهنديس دون اي ارضار مؤكدا بان العملية
مستمرة حتى االن يف تحقيق االهداف املرسومة
لها”.

الصيانة ،مع االشارة اىل عدم حصول اي
خسائر او اصابات برشية وسالمة السائق
الذي تم حجزه لدى الجهات املختصة”.
من جانب اخر ،اعلنت امانة بغداد عن قيام
مالكاتها يف دائرة ماء بغداد وبالتنسيق مع
دائرة بلدية االعظمية بإصالح كرس حصل يف
انبوب ماء مغذي ورئييس قرب مركز رشطة
صليخ واعادته اىل الخدمة خالل عدة ساعات
فقط.
واضافت االمانة ،يف بيان لها :ان «الدائرة
املذكورة تمكنت بجهد مضاعف وساعات
عمل متواصلة من انجاز اصالح الكرس،
واعادة ضخ املاء يف االنبوب الذي يغذي منطقة
سبع ابكار شمال بغداد باملاء الصايف».

وينترش لواء  110يف الحشد الشعبي يف مناطق
مرتامية من خانقني واطراف السعدية وهو قوة
قتالية مهمة يف دياىل.
من جانب متصل ،اعلن اعالم الحشد الشعبي،
امس الثالثاء ،العثور عىل اعتدة وصواريخ من
بقايات عصابات داعش يف ناحية السعدية
بدياىل.
وذكر بيان إلعالم الحشد :ان «قوة من اللواء 110
يف الحشد الشعبي نفذت عملية امنية ملالحقة
فلول داعش يف منطقة السعدية واملناطق
املحيطة بها» ،مبينا ً ان «القوة عثرت عىل اعتدة
وبعض الصواريخ التي تركها داعش يف وادي
جنت الواقعة يف أطراف ناحية السعدية”.
وأضاف البيان ان «مفارز مكافحة املتفجرات
للواء  110عالجت عبوة ناسفة معدة للتفجري
أمام تقدم القوات يف منطقة السعدية”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحادية ،امس الثالثاء ،عن تنفيذ مالكاتها يف مديرية تحقيق نينوى
عملية ضبط يف دائرة الصحة ،مُ بي ً
ّنة ضبطها معقبا ً يحمل كشفا ً إلنشاء وحدة لعزل مرىض
كورونا بمستشفى يف املحافظة.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن “فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى
انتقل إىل دائرة الصحة ،وقام بضبط متهم بتعقيب املعامالت ،وبحوزته مستندات رصف
أصلية تعود ملشاريع تابع ٍة لدائرة الصحة ال يجوز حيازتها لغري املوظف املُ
ِّ
ختص حرصاً،
إضافة إىل ضبط “فورمات” فارغ ٍة تابع ٍة لرشكات ،وكشف إلنشاء وحدة عزل ملرىض
فايروس (كورونا) يف أحد املستشفيات ،وأومر إدارية للجان املسؤولة عن املرشوع”.
وإضافت إنه “ت َّم ضبط طلبات تجهيز سيارات إسعاف وسيارات خدمية لدوائر الدولة
بحوزة املتهم يف العملية التي أسفرت عن ضبط ثالثة متهمني متعاونني معه،بينهم املوظف
املسؤول عن أصل املستندات الخاصة بالرصف”.
ويف عملي ٍة أخرى ،أشارت الهيئة إىل أن “فريق عمل املديرية ،الذي انتقل إىل مديرية تربية
نينوىَّ ،
تمكن بعملي ٍة منفصل ٍة من ضبط مته ٍّم ي َّدعي انه وكيل رشكات مقاوالت وبحوزته
َّ
معامالت سلف وفحوصات مختربية ،الفتة إىل قيام املتهم بطلب مبالغ مالي ٍة من أحد
األشخاص؛ لقاء تمشية مقاولة املدارس يف منطقة (زمار)”.
وتابعت إنه “ت َّم تنظيم محرضي ضبط أصوليَّني بالعمليَّتني اللتني ُن ِّف َذتا بموجب مذكرتني
قضائيَّتني ،وعرضهما رفقة األوليات واملتهمني عىل السيد قـايض محـكمة التحـقيق
املختـصة بقـضايا النـزاهة يف نينوى ،الذي قرَّر توقيف املتهمني وفقا ً ألحكام املادتني (
 ٣٤0و )٣07من قانون العقوبات”.

الرتبية النيابية :ال حتديد ملوعد العام
الدراسي اجلديد ..وتكشف  3مقرتحات
بغداد /الزوراء:
اكدت لجنة الرتبية النيابية انه لم يتم ،حتى
اآلن ،تحديد موعد لبدء العام الدرايس املقبل،
معلنة ان اللجنة ستكون لها زيارات ميدانية
لالطالع عىل سري امتحانات الدور االول
للدراسة االعدادية ،التي بدأت اليوم الثالثاء.
وقال مقرر اللجنة ،طعمة اللهيبي ،بترصيح
صحفي :ان «لجنة الرتبية عىل تواصل مع
الوزارة ،وستكون هناك زيارات ميدانية
ألعضائها اىل املراكز االمتحانية للوقوف
عىل االجراءات الصحية والتحضريات التي
اتخذتها الوزارة لسري االمتحانات» ،متوقعا
ان تكون االسئلة االمتحانية مناسبة ،ولكنها
يف الوقت نفسه تعتمد عىل استعدادات
الطالب وتحضرياتهم.
وبشأن العام الدرايس وموعد بدئه ،اوضح
«ان العام الدرايس الجديد اىل اآلن لم يحدد
بيوم وحتى يف اقليم كردستان» .مبينا ان
«الظروف الصحية وجائحة كورونا هما من

يتحكمان بذلك ،وهناك تحذيرات مسبقة
حول العام الدريس الجديد ،كما ان هناك
أكثر من رأي يف الوزارة بشأن ذلك ،بيد انه لم
يتم التوصل اىل قرار نهائي حتى اآلن».
وتابع اللهيبي« :ان هناك مجموعة من
االراء لدى اللجنة ،وكذلك لدى هيئة الرأي
يف الرتبية» .مشريا اىل ان «القرار النهائي
سيكون لهم» .مبينا ان «من ضمن االمور
التي اقرتحتها اللجنة بشأن العام الدرايس،
هو تأجيله شهرا او شهرين ،او تقليص
الدوام اىل يومني او ثالثة لكل مرحلة
اسبوعيا ،او اعتماد املنصات االلكرتونية».
مؤكدا ان» املدراس لن تتوقف ،ولكن يجب ان
تكون هناك تطمينات عىل صحة الطالب».
وتابع ان «عمل اللجنة خالل الفصل
الترشيعي املقبل والذي سيبدأ يف الثالث من
الشهر الحايل ،سريكز حول العام الدرايس،
وستكون هناك لقاءات موسعة بهذا
الخصوص».
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الرشيد ينفي نشر حتذير ملكاتب
شركة بوابة العراق
بغداد /الزوراء:
نفى مرصف الرش�يد ،امس الثاثاء،
ن�رشه تحذي�را ملكاتب رشك�ة بوابة
العراق.
وقال املرصف يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخ�ة من�ه :انه «ال صح�ة لتوجيه
املرصف تحذي�را ملكاتب رشكة بوابة
الع�راق» ،مبين�ا «انن�ا بالتنسيق مع
رشك�ة بوابة الع�راق لخدمات الدفع
االلكرون�ي نتابع جدي�ة مدى التزام
مكات�ب ال�رصف املعتم�دة ل�رصف
مستحق�ات حمل�ة بطاق�ة نخي�ل
ماسر كارد باستيفاء عمولة املكتب

االقتصاد النيابية تدعو احلكومة إلحالة مسؤولي هيئة االستثمار للتحقيق
ومنعهم من السفر
بغداد /الزوراء:
دعت لجنة االقتصاد واالستثمار الربملانية،
ام�س الثاثاء ،رئي�س مجلس ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،إىل إحالة مسؤويل
هيئ�ة االستثم�ار للتحقي�ق ومنعهم من
السف�ر ،عىل خلفية «ه�در للمال العام»،
وتجاوزات إدارية ومخالفات قانونية.
وقالت اللجنة يف بيان موجه إىل الكاظمي
والدوائر الرقابية ،تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه« :ندعوك�م اىل إيقاف التع�اون مع
هيئة االستثم�ار الوطنية بكل األش�كال
ونحملك�م املسؤولية والتبعات عىل الهدر
يف امل�ال العام ،كم�ا نطال�ب دولة رئيس
ال�وزراء اىل احال�ة رئي�س هيئ�ة ومدير
الناف�ذة ومدي�ر الدائ�رة القانوني�ة اىلً
التحقيق وسحب اليد».
وتابعت «ونود التأكي�د اىل رئيس مجلس
ال�وزراء بأن�ه سبق للجنتن�ا ان اجتمعت
م�ع دولتكم وت�م تثبيت التج�اوزات من
قب�ل الهيئة بكت�ب رسمي�ة يف االجتماع،
وك�ان م�ن املف�رض ان تش�كل لجن�ة
لغرض إيق�اف عمليات الفساد والهدر يف
عدم تطبيق احك�ام قانون االستثمار ،يف
عدد من املحاور».
وأضاف�ت اللجن�ة ان «التملي�ك ببدل ٪٢
من قيمة األرض ع�ىل وفق النظام النافذ
من قبل الحكومة وه�و مغاير اىل احكام

الكشف عن عدد ملفات الفساد املالي
واإلداري يف بعقوبة

الكهرب�اء” .واض�اف الحيايل ان”
القائممقامية قدمت كل االولويات
التي بحوزتها اىل اللجان املختصة
يف النزاه�ة ،وننتظ�ر اجاب�ات
رسمية منه�ا حيال ما تحقق من
انجاز حيال التحقيقات الرسمية
الت�ي اجرتها» .مؤك�دا «ان اغلب
امللفات جاءت من خال ش�كاوى
رسمي�ة قدمها االه�ايل يف مناطق
متفرقة من بعقوبة وضواحيها”.
وتعاني دي�اىل من ارتفاع كبرة يف
معدالت الفس�اد امل�ايل واالداري،
خاصة يف السنوات االخرة.

املركزي يبيع
 242مليون دوالر
يف مزاد العملة

www.alzawraapaper.com

على خلفية «هدر للمال العام» وجتاوزات إدارية وخمالفات قانونية

استن�ادا لتعليم�ات البن�ك املرك�زي
العراق�ي ،والبالغ�ة  0‚006تستقطع
الكروني�ا ،وعدم استقطاع اي مبالغ
اخرى».
واض�اف البي�ان ان�ه «بإمك�ان كل
الراغب�ن بالتقدي�م ع�ىل السلف من
حاميل بطاقة (نخيل) مراجعة فروع
املرصف حرصا لروي�ج معاماتهم،
ويخل�و مسؤوليت�ه ع�ن اي تعام�ل
خارج فروع�ه» .مشرا اىل ان «ابواب
االداره العامة مفتوحة لاباغ عن اي
حالة تعامل خارج ضوابط وتعليمات
املرصف».

بغداد /الزوراء:
كشف مس�ؤول حكومي يف دياىل،
ام�س الثاث�اء ،عن ع�دد امللفات
التي تمت احالته�ا للنزاهة حيال
مشاريع خدمية يف بعقوبة .وقال
قائممقام قضاء بعقوبة ،عبدالله
الحي�ايل ،يف ترصيح صحفي :ان”
قائممقامي�ة بعقوب�ة فاتح�ت
النزاه�ة حي�ال  7ملف�ات مهمة
تتعلق بهدر املال العام وش�بهات
فس�اد م�ايل واداري يف مشاري�ع
مهم�ة تق�در كلفته�ا بملي�ارات
الدنان�ر يف دوائر متع�ددة ومنها

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
ام�س الثاثاء ،عن بيع�ه أكثر من
 242ملي�ون دوالر ،وبمشاركة 36
مرصف�ا .وبلغ�ت مبيع�ات البنك،
ي�وم امس 242 ،مليون�ا واكثر من
 550الف دوالر غطاها البنك بسعر
رصف اس�اس بل�غ  1190دين�ار
ل�كل دوالر .وكانت مبيع�ات البنك
لتعزي�ز االرص�دة يف الخ�ارج عىل
ش�كل حواالت واعتم�ادات ،والتي

غطاها البنك بالكامل بسعر رصف
بلغ  1190دينار ل�كل دوالر واحد،
ق�د بلغ�ت اكث�ر م�ن  216مليون
دوالر .أم�ا اجم�ايل البي�ع النق�دي
فكان اكث�ر من  25ملي�ون دوالر.
فيما بلغت اجم�ايل املبيعات الكلية
.242.550.905
فيم�ا لم تتق�دم أي م�ن املصارف
ال�بالغ�ة  36مرصف�ا املشاركة يف
م�زاد العمل�ة ب�أي ع�روض لبيع
الدوالر.

االتصاالت :عمليات الصدمة أضافت  4مليارات
دينار شهرياً إليراداتنا

بغداد /الزوراء:
كشف�ت الرشك�ة العام�ة
لاتصاالت واملعلوماتية التابعة
لوزارة االتصاالت ،امس الثاثاء،
عن أن عمليات الصدمة أضافت
م�ا اليقل عن  4ملي�ارات دينار
ش�هريا ً إىل إيراداتنا ،فيما أكدت

استم�رار عملي�ات الصدم�ة،
لح�ن انش�اء بواب�ات النف�اذ
الضوئي.
وق�ال مدي�ر الرشك�ة العام�ة
واملعلوماتي�ة
لاتص�االت
يف ال�وزارة ،باس�م األس�دي،
بحس�ب الوكال�ة الرسمية :إن

«عملي�ات الصدم�ة مستم�رة،
حيث ش�ملت كل من محافظة
دياىل ونينوى وكركوك» ،مؤكدا ً
«استمرار عملي�ات الصدمة إىل
ح�ن استكمال مرشوع بوابات
النفاذ الضوئي».
وأض�اف أن «هنال�ك ثاث�ة
مستجدات لعملي�ات الصدمة،
أول مستجد عملت فيه الرشكة
عىل إضافة إيراداتها عمَّ ا ال يقل
عن  4ملي�ارات دينار ش�هرياً،
واملستج�د الثان�ي أن العمليات
ش�ملت محافظة بغ�داد ،حيث
ك�ان آخ�ر ه�دف ت�م ضبط�ه
وإزالته قبل عدة أيام».
وأش�ار إىل أن «املستجد الثالث،
ه�و أن لجنة التحلي�ل واإلحالة
أكملت عملها يف اختيار الرشكة
الت�ي سيح�ال إليه�ا م�رشوع
بوابات النف�اذ الضوئي» .مبينا ً
أن «اللجن�ة يف انتظار مصادقة
وزير االتصاالت عىل املوضوع».

قان�ون االستثم�ار الناف�ذ ال�ذي يتكل�م
بالبدل عن القيم�ة الحقيقية اىل األرايض
داخل ح�دود البلدي�ات والعاصمة ،وهذا
التجاوز ع�ىل القانون مخال�ف للدستور
والقانون املرشع».
وذك�رت« :وايضا يهب النظ�ام  ٪٩٨من

قيم�ة األرايض اىل رشكائه�م يف الفس�اد
ويحرم املواطن وخزين�ة الدولة من هذه
األم�وال الت�ي تص�ل يف اسوأ االح�وال اىل
 ١٠ترلي�ون يف األرايض املمنوح�ة به�ذه
الف�رة وظروف جائح�ة كورون�ا وأكثر
من ذل�ك تقيدك الدولة بتوف�ر الخدمات

بغداد/نينا:
افتتح صن�دوق اإلسكان ،باب
التقديم عىل القروض.
وذك�ر الصن�دوق يف بي�ان :ان
التقديم يتم عىل الرابط
https://escannewwork20191230014858.
.»/azurewebsites.net
واش�ار اىل »:ان الح�د األع�ىل
للق�رض داخل بغداد  50مليون
دينار أم�ا االقضي�ة والنواحي
التابع�ة للعاصم�ة فه�و 40
مليون�اً ،مش�را اىل ان�ه ح�دد
ملراك�ز املحافظ�ات مبل�غ 40
مليون�ا ً واألقضي�ة والنواح�ي

التابعة للمحافظة  35مليونا ً».
وب�ن »:ان الق�روض من دون
فائ�دة بعمول�ة اداري�ة تبلغ 2
باملئ�ة من املبل�غ الكيل للقرض
و 3باملئة تذه�ب للبنك املركزي
تؤخ�ذ م�رة واحدة فق�ط ومن
الدفع�ة االوىل» ،منوه�ا اىل»:
ان م�دة تسدي�د الق�رض 10
سنوات».
وذكر »:من رشوط منح القرض
ب�أن يك�ون املق�رض عراق�ي
الجنسية ،وتكون حصة طالب
الق�رض ال تق�ل ع�ن 100مر
ومساح�ة الوح�دة السكنية ال
تق�ل ع�ن  65م�را ً فض�ا عن

نينوى تباشر إعمار 200
مشروع خدمي وصحي يف
سنجار

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت محافظة نين�وى ،امس الثاث�اء ،عن البدء
اع�ادة اعمار  200مرشوع خدم�ي وصحي خارج
الخدمة يف عموم قضاء سنجار.
وق�ال املحاف�ظ نج�م الجب�وري ،يف بي�ان اطلعت
عليه «ال�زوراء»« :ان املاكات الهندسية والفنية يف
مديري�ة بلديات نين�وى وبالتعاون مع رشكة سعد
الهندسية رشع�ت بإعمار مشاريع تعود للبلديات،
والصحة والربية يف قضاء سنجار بعد االنتهاء من
عمليات رفع األنقاض”.
وأضاف الجبوري أن “مبالغ تنفيذها خصصت من
مبال�غ صندق اعمار املناطق املترضرة التي مازالت
قي�د االعمار للمرحلة الثانية إلع�ادة الحياة لعموم
االقضي�ة والنواحي والق�رى يف املحافظة مع عودة
جميع النازحن اىل القضاء”.

اللجنة املالية :احلكومة تستغل الوضع احلالي للعمل دون رقابة الربملان
بغداد /الزوراء:
تعتزم اللجنة املالي�ة النيابية
استضاف�ة وزي�ر املالي�ة،
ع�يل ع�اوي ،يف أوىل جلسات
املجل�س القادم�ة ملناقش�ة
امتن�اع الحكومة ع�ن ارسال
موازنة العام الح�ايل ،محذرة
م�ن مخاط�ر عدم إق�رار هذا
املرشوع.
وفيما كشفت ع�ن أن اللجنة
املختص�ة يف دائ�رة املوازن�ة
العام�ة ب�وزارة املالي�ة بدأت
بإعداد مرشوع موازنة ،2021
بينت انه من املؤكد استكمالها
نهاية العام الجاري.
وق�ال مق�رر اللجن�ة ،احم�د
الصف�ار ،يف ترصيح صحفي:
ان ” لجنت�ه تعتزم استضافة
وزي�ر املالي�ة للوق�وف ع�ىل
اسب�اب تأخ�ر الحكوم�ة يف
إرسال مرشوع املوازنة”.
وأض�اف ان “مجل�س النواب
يف واد والحكوم�ة يف واد آخ�ر
“ .مش�را اىل «أن الحكوم�ة
تستغل الوضع الصحي الحايل
للعم�ل دون رقاب�ة مجل�س
النواب”.

ل�ذا سيتم تخصي�ص موازنة
لاستثم�ار لث�اث سن�وات
مج�زأة لسن�وات ،وه�ذا م�ا
يسم�ى أداء موازنة سنوي».
متوقع�ا ً أن «تح�دث تغيرات
يف هي�كل املوازن�ة واألم�ور
املتعلق�ة بالجان�ب التشغييل
واالستثماري».
وأض�اف أن «الع�ام الج�اري
ق�ارب عىل االنتهاء ،ومرشوع

عىل حسابها بملي�ارات اخرى ،وايضا ما
يتعل�ق بموض�وع التوسع�ة يف محطات
الكهرباء الت�ي وصلت رائحة الفساد فيه
اىل الدول املجاورة وتوريط البلد بعرشات
املليارات».
وأش�ارت اللجن�ة إىل أن «ه�ذه املؤسسة

أصبح�ت ال تحمل أي ج�دوى اقتصادية
بل ع�ىل العكس أصبحت م�ن أكرب أبواب
الفس�اد بسب�ب مسؤوليه�ا ،وأصبح�ت
تهدد بقاء أص�ول الدولة بسبب تماديهم
يف اإلرصار بالفس�اد ،ال�ذي أوصل رسالة
بأنهم ال يخش�ون من املحاسب�ة ،وأنهم
فوق القانون».
وأردف�ت قائلة« :ونع�رض أمام أنظاركم
بعض من التجاوزات اإلدارية عىل القانون
والتحري�ف يف استخدام نصوص القانون
يف امل�ادة الخاص�ة باالستم�اك والت�زام
الدول�ة يف رشاء خدم�ة تجهي�ز الكهرباء
م�ن املستثمرين يف اضع�اف القيمة التي
ل�م ينص عليها قانون االستثمار بدال من
تخصي�ص هذه االم�وال لبن�اء محطات
حكومي�ة ،وإطاق التناف�س برشف بن
القطاع العام والخاص خدمة للمواطن».
واستعرضت اللجنة بحسب البيان بعضا ً
م�ن املخالف�ات للقان�ون يف االج�راءات
االدارية املتبعة.
وختم�ت اللجن�ة بيانها بالق�ول« :ومما
تقدم من هدر مليارات الدوالرات واصول
الدول�ة والتجاوزات اإلداري�ة نطلب امام
الشع�ب من الكاظم�ي تطبي�ق القانون
وسح�ب الي�د وإحالته�م ع�ىل التحقيق
ومنعه�م م�ن السف�ر والتح�ري ع�ن
ممتلكاتهم».

صندوق اإلسكان يفتح باب التقديم على القروض

كشفت عن معلومات حول موازنة 2021

وتاب�ع ان “مجل�س الن�واب
بانتظ�ار عق�د جلسات�ه
الستضاف�ة وزي�ر املالي�ة
للوقوف عىل السبب الحقيقي
ع�ن امتناع الحكوم�ة إرسال
مرشوع قانون املوازنة 2020
“.
م�ن جان�ب متص�ل ،كش�ف
الصف�ار ع�ن أن اللجن�ة
املختص�ة يف دائ�رة املوازن�ة
العام�ة ب�وزارة املالي�ة بدأت
بإعداد مرشوع موازنة 2021
 ،ومن املؤكد استكمالها نهاية
العام الجاري.
وق�ال الصف�ار ،يف ترصي�ح
صحفي :ان «اللجنة املختصة
يف دائ�رة املوازن�ة العام�ة
ب�وزارة املالي�ة ب�دأت بإعداد
مرشوع موازن�ة  ،2021ومن
املؤك�د استكماله�ا نهاي�ة
العام الج�اري» .منوه�ا ً بأن
«إستكم�ال م�رشوع موازنة
 2021سيكون رضوريا لوضع
الت�رصف امل�ايل الحكوم�ي يف
إطار قانوني».
وب�ن أن�ه «ال يوج�د مرشوع
يجري استكماله يف عام واحد،
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موازن�ة  2020ال�ذي سيت�م
إرسال�ه للمصادق�ة علي�ه
يف مجل�س الن�واب سيك�ون
مرتكزا عىل الجانب التشغييل
ولي�س االستثم�اري ،النه لم
تص�در موازن�ة لتخصي�ص
أم�وال استثماري�ة ،وال توجد
مشاري�ع قابل�ة للتنفي�ذ
خ�ال األربعة أش�هر املتبقية
م�ن السن�ة ،وسيت�م تثبي�ت

املبال�غ الت�ي ت�م رصفها من
 1كان�ون الثان�ي اىل ش�هر
أيل�ول  ،2020وما تبقى منها
سيك�ون تخميني�ا ً يف االنفاق
واالي�رادات” .مش�را ً إىل أن
“ما يتعلق باملبالغ التي سيتم
تخمينها لاستثمار عىل وفق
موازنة  2020لربما ستضاف
اىل املوازن�ة االستثمارية لعام
.»2021

عم�ر طال�ب الق�رض يجب اال
يقل ع�ن  22عام�ا ً وال يتجاوز
 65عاما ً».
وب�ن »:كما يتم احتساب مبلغ
القرض بناء ع�ىل قيمة العقار
ورات�ب الكفي�ل (ايهم�ا اق�ل)
ويك�ون است�ام الدفع�ة االوىل
بع�د اج�راء الكش�ف م�ن قبل
اللجنة م�ن صن�دوق االسكان
ودائ�رة التسجي�ل العق�اري،
والية الرصف تك�ون عىل ثاث
دفعات او اثنتن
 ،مؤك�دا ب�ان الق�رض يشم�ل
جمي�ع املحافظ�ات ع�دا اقليم
كردستان».

الزراعة تعلن حتقيق االكتفاء من بذور احلنطة
بإنتاج  450ألف طن
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الزراع�ة ،ام�س
الثاث�اء ،تسلمها أكثر من 450
ال�ف ط�ن م�ن ب�ذور الحنطة،
مبين�ة انه�ا حقق�ت االكتف�اء
الذاتي من هذه البذور.
وق�ال وزي�ر الزراع�ة ،محم�د
كريم الخفاج�ي ،يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نسخة من�ه :انه تم
تسل�م «اكثر م�ن  450الف طن
م�ن ب�ذور الحنط�ة ،وبذلك تم
تحقي�ق االكتف�اء الذات�ي منها
دعم�ا للقط�اع الزراع�ي بع�د
ارتفاع نس�ب اإلنتاج والكميات
املتسلم�ة من قبل رشكة ما بن

النهرين العامة للبذور والرشكة
العراقية إلنتاج البذور».
وأض�اف أن «ه�ذه الكمي�ات
املتزاي�دة م�ن الب�ذور سيت�م
استثمارها يف الخط�ة الزراعية
املقبل�ة ،وان العمل يجري وفقا
للتعليم�ات املدروس�ة لتنمي�ة
املنت�ج املح�يل وع�دم است�راد
مستلزمات اإلنتاج لتقليل الكلف،
وتحقي�ق ج�دوى اقتصادي�ة
مناسبة للفاح�ن واملزارعن».
واش�ار الخفاجي اىل ان «ارتفاع
نسب إنتاج ب�ذور الحنطة جاء
م�ن خ�ال التع�اون املثمر بن
ال�وزارة ومنتجي الب�ذور ،ومن

رقم االضبارة٢٠١٨/١366 :
التاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢ :

خال جهود الباحثن والرشكات
ذات العاق�ة» ،حاث�ا ً املنتج�ن
ع�ىل «اتب�اع اآللي�ات املناسب�ة
لاستم�رار برفع نس�ب االنتاج
واستخ�دام الط�رق الحديثة يف
الزراع�ة ،بضمنه�ا استخ�دام
املكننة الزراعية وتسوية األرض،
واستخ�دام املبي�دات املناسب�ة،
والتفاع�ل م�ع ال�وزارة يف كل
مايخ�دم العملي�ة الزراعي�ة».
يذك�ر ان وزارة الزراعة اعلنت،
يف وقت سابق ،تحقيق االكتفاء
الذاتي من محصول الحنطة بعد
الوص�ول باالنتاج اىل اكثر من 5
ماين طن.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية
اىل  /املنفذ عليه زمن محمد رضيوي
لقد تحقق لهذه املديرية تنفيذ النارصية انك مجهول
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه ،واستنادا للمادة ٢7
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعانا بالقرار املرقم
/5٢٢ب ٢٠١٨/والصادر من بداءة النارصية القايض
بألزام�ك املبلغ ع�رشون مليون دين�ار خال خمسة
ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش يف الجريدة
الرسمي�ة  ،ويف حال�ة ع�دم حضورك ستب�ارش هذه
املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
عيل مران بطاح الطائي

اىل  /املنفذ عليه
املدين  :وئام عزيز عيل
الكفيل  :زمن محمد رضيوي
لق�د تحقق له�ذه املديرية النارصي�ة انك مجهول مح�ل االقامة
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اج�راء التبليغ
عليه ،واستنادا للم�ادة  ٢7من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا
خال خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ،ويف حالة عدم
حضورك ستب�ارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق
القانون.
املنفذ العدل
عيل مران بطاح الطائي
اوصاف املحرر:
ق�رار محكم�ة الب�داء بالنارصي�ة املرق�م /١4٠4ب ٢٠١7/يف
٢٠١7/6/٢٢
دين االضبارة  ٢5٠٠٠٠٠٠خمسة وعرشون مليون دينار

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة
الصادرةمنكليةاملأمون
الجامع�ة باسم( محمد
حسن جلع�وط ) فعىل
من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة
الص�ادرة م�ن كلي�ة
املأمون الجامعة باسم (
عيل خالد ابراهيم ) فعىل
من يعثر عليها تسليمها
اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

رقم االضبارة٢٠١7/١775 :
التاريخ ٢٠٢٠/٨/٢7 :

أصفر وأمحر
غموض عقد كاتانيتش

بغداد  /خاص للزوراء
ال شـك أن جميـع األمور املالية يف عقـود كرة القدم تصل اىل الجهات املختصة مـن فيفا وغريها للمصادقة
عليهـا لضمـان حقوق الطرفني الالعب أو املدرب من جهة واالتحاد أو النادي من جهة أخرى ،يضاف لها يف
أحوال كثرية الطرف الثالث وهو وكيل األعمال.ان عدم اعالن مبلغ عقد كاتانيتش لوسـائل االعالم هو غري
منطقي ،ألن الجميع يريد الوصول اىل شـفافية مالية ،كذلك ان أرقام العقود تسـاعد رشكات الحسـابات
املاليـة ووسـائل االعـالم يف وضع االحصائيات.أيضـا نقطة أخرى ،ان الشـارع الريايض بـات يريد معرفة
تفاصيـل العقـد ،كأن يكون هل هناك رشط جزائـي ؟ أو ما هي النتائج املطلوبة مـن املدرب ؟ متى يمكن
انهاء خدمات املدرب ؟ ما هي الرسـوم املرتتبة عىل ذلك ؟ هل هناك مكافآت يف حالة تحقيق نتائج كبرية ؟
وغريهـا من التفاصيل الدقيقة يف موضوع العقد.الجمهور الريايض يـدرك األخطاء الكبرية التي وقع فيها
االتحـاد السـابق خصوصـا يف بنود العقد التـي لم تكن يف صالح االتحاد نفسـه.لذلك يف الختـام نتمنى من
التطبيعية أن تعلن عقد املدرب املدعوم بالفعل من الشارع الريايض ،فال مشكلة يف ذلك.
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عمل كبري لوزير الشباب والرياضة

درجال حبث مع ادارة كربالء سبل التطوير املالي والتقى وزير التعليم العالي
بغداد  /متابعة الزوراء
بحث وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال مع ادارة نادي كربالء سبل
الدعم و االستثمار والتمويل الذاتي.
وقال  /حسب بيان للوزارة  /ان
الوزارة تنظر اىل األندية الرياضة
كأساس للعمل الريايض بحكم تماسها
املبارش مع املوهبة الرياضية واملقياس
األول للتطور والنهوض الريايض ،ومن
هذا املنطلق يجب أن تعمل األندية
كمؤسسات حقيقية محرتفة يف مجايل
االستثمار واالدارة.
وأشار درجال اىل أن لنادي كربالء
مكانة خاصة ال يتمتع بها غريه
من األندية وأهمها البنى التحتية
بوجود ملعب كربالء الدويل وتواجد
أسباب الدعم التي توجب االستثمار
فيه والخصوصية والتنوع والكثافة
السكانية واملواهب الرياضية التي لها
باع طويل يف كربالء املقدسة.
وجرى خالل اللقاء أيضا ً بحث آلية
االستثمار الخاصة بنادي كربالء
والعقد االستثماري الحايل الخاص
بالنادي وجدواه ومناقشة الواقع املايل
العسري الذي يعاني منه وكيفية ايجاد
مصادر تمويل ذاتي.
كما تم التطرق اىل منح االجازات
لألندية التي يجب أن تكون رشوطها
صارمة فضال عن رشاكة مجلس
محافظة كربالء املهمة يف هذا الجانب
وعودة جميع األلعاب الجماعية
والفردية اليه.
من جهة أخرى ،بحث وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال مع وزير
التعليم العايل والبحث العلمي الدكتور
نبيل كاظم عبد الصاحب أوارص
التعاون والربامج املشرتكة بني
الوزارتني يف املجالني الشبابي والريايض
ومنها امللفات العالقة الخاصة بنادي
الطلبة الريايض.
وبني درجال  /حسب بيان للوزارة /
ان اللقاء تمخض عن تشكيل لجنة

مشرتكة من الوزارتني لوضع ضوابط
ورشوط انتخابات نادي الطلبة مع
تشكيل هيئة عامة حقيقية يحق لها
الدخول اىل االنتخابات.
وأكد أن فريق العمل املشرتك بني
الوزارتني سيكون مكلفا بحسم
االنتخابات وبالتعاون مع ادارة النادي
مع اضافة أربعة مرشحني من وزارة
التعليم اىل ادارة النادي وفق االلتزام
الوظيفي املعتمد.
وتم خالل اللقاء املطول بني الوزيرين
مناقشة آلية تحويل األندية وفق
قانون االستثمار من أندية حكومية
اىل أندية قطاع خاص تعمل بنظام
األسهم لتكون بمثابة رشكات
متكاملة وتأمني العمل يف وزارة

حت ّسن احلالة الصحية
للزميل مؤنس عبداهلل

الشباب من خالل صندوق يطلق عليه
إسم صندوق الشباب أسوة بصندوق
التعليم العايل ،يعمل به يف حال حصول
اختناقات أو أزمات مالية.
ومن بني الرشوط التي تم االتفاق
عليها بعد دراسة واقع حال نادي
الطلبة ،أن يصار فورا اىل وضع جدولة
النهاء املشاكل االدارية واحياء األلعاب
الفردية والجماعية املندثرة وأن يكون
السكرتري املعتمد يف النادي من الوزارة
تحديدا.
وفيما يتعلق بفريق كرة القدم حصل
االتفاق عىل تشكيل لجنة رسيعة لحل
اشكاالت الالعبني املتعاقدين لتمثيل
الفريق.
وشهد اللقاء مناقشة جملة من األمور

التي تتعلق بالرياضة الجامعية والبنى
التحتية والبطوالت واأللعاب الرياضية
واألنشطة الشبابية.

ملف البنى التحتية يف صالح الدين

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،ان محافظة صالح الدين
تفتقر للبنى التحتية بسبب دخول
عصابات داعش التكفريية اىل املحافظة
ورضبها للبنى التحتية بصورة كبرية.
وقال درجال عرب صفحته الرسمية
عىل “فيسبوك” إنه “للمرة الثانية
يف ظرف اسبوع واحد التقينا مع
مجموعة ثانية من الشباب الناشطني
يف محافظة صالح الدين واستمر اللقاء
عرب الدائرة االلكرتونية املغلقة لثالث
ساعات متتالية بحثنا خاللها ملفات

العمل الشبابي التطوعي والبنى
التحتية الشبابية الرياضية وانشطة
الشباب العامة وتطوير املواهب وواقع
االنشطة النسوية وتمكني املرأة”.
وأوضح ان “اللقاء انطوى عىل فائدة
كبرية جدا ستسهم يف تغيري مالمح
العمل والتعامل مع الشباب لجميع
املحافظات وفقا لالفكار والطروحات
الجديدة التي قدمها شباب صالح
الدين”.
وأضاف ان “دخول عصابات داعش
التكفريية اىل محافظة صالح الدين
ورضبها للبنى التحتية يف املحافظة
بصورة كبرية ادى اىل حالة فقر يف هذا
املجال ،يقابلها مسؤوليات مضافة
للشباب يف تحمل اعباء هذا العمل

الذي قوبل بجهود تطوعية جبارة
هي بمثابة دراسات وبحوث موثقة يف
العمل الشبابي التضامني”.

توسيع قاعدة لعبة االسكواش

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،رضورة توسيع قاعدة لعبة
االسكواش واإلهتمام بالناشئني.
وذكر بيان عن مكتب درجال تلقت
السومرية نيوز نسخة منه ،ان األخري
«استقبل رئيس االتحاد العراقي
لالسكواش عيل جهاد ،وبحث معه
واقع اللعبة وسبل النهوض بها».
وأشار درجال ،بحسب البيان ،إىل
«حرص الوزارة عىل رعاية ومتابعة
االتحادات كافة ،وتوفري سبل االعداد
الالزمة للنهوض باملستوى الفني لها

وصوالً صوب الهدف املنشود ،عرب
تهيئة البنى التحتية الالزمة ملمارسة
األنشطة والفعاليات الرياضية»،
مؤكدا ً عىل رضورة «توسيع دائرة
االهتمام بالناشئني وبناء قاعدة
واسعة للعبة يف املستقبل».
من جانبه أعرب رئيس االتحاد
العراقي لإلسكواش عيل جهاد عن
«شكره وتقديره الهتمام وزير
الشباب والرياضة باأللعاب كافة»،
مشيدا بالجهود التي «يبذلها لالرتقاء
بـ واقع الرياضة العراقية عىل مستوى
االندية واملنتخبات الوطنية ،ودوره يف
رعاية اللعبة وسعيه لتوفري فرص
االعداد املناسب لتطورها وتوسيع
قاعدتها».

املهاجم العراقي عالء عباس يقود الكويت للتتويج بلقب الدوري املمتاز
الكويت  /متابعة الزوراء
توج فريق الكويت األول لكرة القدم
بلقب بطولة الدوري الكويتي املمتاز
لكرة القدم للمرة الـ  16يف تاريخه.
وجاء تتويج الكويت بعد فوزه الكبري
عىل مضيفه الساملية  ،1-4يف ختام
منافسات الجولة الـ  17للدوري
الكويتي.

وسجل أهداف الكويت فهد حمود
( )13ويوسف نارص ( )40من ركلة
جزاء و ( ،)43قبل أن يضيف البديل
العراقي عالء عباس الهدف الرابع
( )74من رضبة رأس ،فيما سجل
حسني املوسوي هدف الساملية الوحيد
(.)83
وقبل جولة من النهاية ،رفع الكويت

رصيده إىل  40نقطة مبتعدا ً بفارق
 4نقاط عن مطارده القادسية الذي
تغلب عىل كاظمة بهدف وحيد.
ويللعب يف صفوف الكويت الدويل
العراقي أمجد عطوان.
واحتفظ فريق الكويت باللقب للمرة
الرابعة عىل التوايل بعد مواسم -2017
.2020-2019-2018

حمرتفون جدد يف منتخب الشباب
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
نقل املكتب االعالمي للجنة األوملبية الوطنية العراقية تحيات رئيس
اللجنة السيد رعد حمودي للزميل مؤنس عبدالله الراقد بردهة
االنعاش بمستشفى الكاظمية إثر إصابته بفايروس كورونا.
جاء ذلك خالل زيارة قام بها رئيس املكتب األعالمي حسني عيل حسني يرافقه
عضو املكتب الزميل رحيم الدراجي لزميلهما يف املكتب االعالمي مؤنس عبدالله.
وتشري الفحوصات األخرية اىل تحسّ ن الحالة الصحية للزميل عبدالله وإرتفاع
ّ
بتنفسه عىل أمل مغادرته ردهة االنعاش،
مطمنئ لنسبة االوكسجني
واملستشفى ،خالل األيام القليلة املقبلة ،وعىل وفق إستشارة األطباء املختصني.
من جانبه شكر عبدالله رئيس اللجنة األوملبية ألطمئنانه املستمر عىل وضعه
الصحي ،مشيدا ً بموقف زميليه يف املكتب االعالمي وجميع من تابع وضعه

متديد فرتة االنتقاالت
العراقية لغاية  6اكتوبر
بغداد  /متابعة الزوراء
وافق االتحاد الدويل لكرة القدم
(فيفا) عىل طلب الهيئة التطبيعية
لالتحاد العراقي لكرة القدم
عىل تمديد فرتة االنتقاالت االوىل
للموسم الكروي . 2021 / 2020
وارسلت الهيئة التطبيعية خطابا ً
لالتحاد الدويل بتاريخ 28/8
من أجل تمديد فرتة االنتقاالت
الصيفية لالعبني بعد قرار تأجيل
موعد انطالق الدوري الذي فرضه

تفيش فريوس كورونا ،وقرار
خلية االزمة بإيقاف االنشطة
الرياضية.
وتماشيا ً مع توصيات الفيفا،
ومع التوجيهات العامة والقرارات
املتعلقة بكوفيد ، 19-وافق
االتحاد الدويل لكرة القدم عىل
تمديد فرتة االنتقاالت األوىل لغاية
تاريخ  6/10/2020لجعل سوق
االنتقاالت أكثر مرونة مع الحفاظ
عىل نزاهة املسابقات.

بغداد  /متابعة الزوراء
أكملت الهيئة التطبيعية ،إصدار جوازات سفر الالعبني املحرتفني،
نديم نادر حارس مرمى فالكنبريج السويدي ومتني ديار العب
بروندبي الدنماركي ،من أجل لحاقهما بمنتخب العراق للشباب
الذي يستعد لبطولة كأس آسيا.
وتسلمت الهيئة التطبيعية أوراق الالعبني نديم نادر ومتني
ديار بشكل رسمي ،كما تم إصدار جواز سفر الالعب كاردو
كامريان.
والتحق عيل الحمادي بالقائمة بشكل رسمي ،كونه يملك من
األساس جواز سفر وأوراقه مكتملة».
أما أمني الدخيل فحصل عىل املوافقات الرسمية وجميع
اإلجراءآت جاهزة ،يتبقى فقط مراجعته يف السفارة العراقية
بهولندا ،لكن ناديه البلجيكي ستاندرليج يسعى لتعطيل

التحاقه ،ولم يمنحه اإلجازة ملراجعة السفارة وإكمال أوراقه
بشكل نهائي».
يشار إىل أن مدرب منتخب الشباب ،قحطان جثري ،سبق واستدعى
 7محرتفني لتشكيلة منتخب الشباب املشارك يف بطولة آسيا.
وتعد خطوة استدعاء العبينا املحرتفني واملغرتبني ممتازة جدا،
خصوصا يف مرحلة منتخب الشباب ،حيث اذا كان املحرتف
أو املغرتب بحالة فنية وبدنية جيدة ،من املؤكد أن يتم تأهليه
للمنتخبني األوملبي ومنه اىل الوطني ،وهذا األمر هو أفضل
وأنجح من أن يتم تذكر واستدعاء املحرتفني أو املغرتبني يف فرتة
متأخرة للمنتخب الوطني.
ان العمل الذي تقوم فيه اللجنة التطبيعية يف هذا الجانب هو
رائع اضافة للجهات الحكومية املختصة كوزارة الداخلية التي
سهلت اصدار األوراق املطلوبة ألبناء العراق.

اإلعالن عن القائمة األولية للمنتخب الوطين للركيب
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني
للركبي بقيادة املدرب مصطفى عبد
حسن عن القائمة األولية ألسود
الركبي والتي ضمت  20العبا تحضريا
لالستحقاقات املقبلة.
وقال مدرب املنتخب الوطني مصطفى
عبد يف بيان انه «تم اختيار العبي
املنتخب الوطني من خالل املستوى
الذي قدموه يف بطولة الدوري العراقي
التي تابعتها مع الجهاز الفني املساعد
حيث ضمت القائمة العبني جدد
فضال عن تواجد العبي الخربة الذين
مثلوا املنتخب يف البطوالت الدولية
السابقة».

وأضاف أنه اختار « 20العبا سيتم
تقليصهم اىل  14العبا سيتم زجهم يف
معسكر تدريبي داخيل واخر خارجي
بعد موافقة خلية االزمة ،حيث انه
لم يتم تحديد الوقت الزمني للبدء
بالتدريبات».
وتألفت القائمة األولية للمنتخب من:
رسمد عبد جاسم (االسكان) حسین
منذر جاسم (الجماهري) حسني
عدنان ذيبان (االسكان) حسني عمار
عدنان (البلدي) حیدر عباس رشید
(االسكان) محمد سعد طه (الحدود)
ايمن محسن عيل (الجماهري) رسول
شایع عودة (االسكان) حيدر خليل
ابراهيم (االسكان) الحسن محمد

حسن (البلدي) حیدر كريم كاطع
(االسكان) لواء محمد مصطفی
(الحدود) انس فالح محمد (الجماهري)
غيث كاظم خريبط (االسكان) عمر
طارق غالب (الحدود) مصطفی أحمد
فياض (االسكان) أحمد شهاب حمد
(الحدود) عيل قاسم حنون (االسكان)
لطيف خالد لطيف (الحدود) محمد
عيل ياسني (البلدي).
يذكر أن لجنة الركبي جددت الثقة
باملدرب مصطفى عبد الذي قاد أسود
الركبي يف البطولة العربية التي أقيمت
يف مرص  2018فضال عن تسمية سالم
كاطع مدربا مساعدا وعيل عمار مدربا
للياقة البدنية.

الرياضي
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كرة القدم على مستوى املنتخبات األوروبية تعاود نشاطها غدا اخلميس

َ
ب�ن التجم�ع خلف أب�واب مغلق�ة واليقظة
الصحية يف مواجهة فريوس كورونا املستجد،
تع�ود منتخب�ات أوروب�ا إىل التجم�ع مجددا ً
بع�د فرتة توق�ف طويل�ة اس�تعدادا ً لخوض
منافسات النس�خة الثانية من بطولة دوري
األمم األوروبية.
بع�د حرمانها من املباري�ات الدولية ملدة عام
تقريبا ،تستأنف املنتخبات الوطنية ،يف غياب
النجمن الربازييل نيم�ار واألرجنتيني ليونيل
مي�ي ،أنش�طتها ه�ذا األس�بوع ،فق�ط يف
أوروبا ،عرب فرتة التوقف الدولية غري العادية،
ب�ن األب�واب املغلق�ة ،واليقظ�ة الصحية يف
مواجهة فريوس كورونا املستجد.
ويف وقت ال يزال وباء “كوفيد ”-19مسترشيا ً
بق�وة يف العال�م ،تح�اول كرة الق�دم الدولية
اس�تئناف نش�اطها يف الق�ارة العج�وز عىل
الرغم من القيود التي يتم تشديدها يف العديد
من البلدان.
وحده االتحاد األوروبي لكرة القدم أبقى عىل
مبارياته املقررة يف افتتاح النسخة الثانية من
دوري األمم ،وهي مسابقة تم إنشاؤها لتحل
ب�دالً من املباري�ات الدولية الودي�ة التقليدية
الت�ي تقام يف الخريف ،والت�ي غالبا ً ما تفتقر
إىل اإلثارة والندية.
بالنسبة لالتحادات القارية األخرى ،ستنتظر
الس�احرة املس�تديرة حت�ى ترشي�ن األول/
أكتوب�ر عىل األقل ،وفقا ً لق�رار االتحاد الدويل
للعبة (“فيف�ا”) “بس�بب االضطرابات التي
أحدثها وباء كوفيد -19عىل نطاق عاملي”.
وبالتايل ل�ن يضطر نيمار ال�ذي خاض األحد

قبل املايض املب�اراة النهائية ملس�ابقة دوري
أبط�ال أوروبا الت�ي خرسها فريق�ه باريس
س�ان جريمان الفرني أم�ام بايرن ميونيخ
األملان�ي (صف�ر )-1يف لش�بونة ،للس�فر إىل
الجانب اآلخر من الكرة األرضية ،يف حن يبدو
ميي بعي�دا ً كل البعد عن التفكري يف منتخب
ب�الده بس�بب رصاعه م�ع فريقه برش�لونة
اإلس�باني من أجل الرحيل ع�ن صفوفه هذا
الصيف.
األم�ر مختل�ف بالنس�بة للنجم�ن اآلخرين
الفرني كيليان مبابي والربتغايل كريستيانو
رونال�دو ،حيث حان الوقت ليجتمع الش�مل
بمنتخب�ي بلديهم�ا ،ألول م�رة من�ذ ترشين
الثاني/نوفم�رب  ،2019تاريخ املباراة األخرية
قبل تفيش الوباء.
توق�ف املنافس�ات الدولية ملدة عرشة أش�هر

تقريب�ا ً ل�م يس�بق أن ش�هد ذل�ك العديد من
البل�دان منذ الحرب العاملية الثانية ،وتس�بب
ذل�ك يف تأجي�ل نهائيات ك�أس أوروبا 2020
ملدة ع�ام واحد ،حيث تمت إعادة جدولته من
الصي�ف الح�ايل إىل حزيران/يوني�و وتموز/
يوليو .2021
وتش�هد املباري�ات الدولية املق�ررة يف أيلول/
س�بتمرب املقب�ل بع�ض املواجه�ات املتميزة
والرائعة ،يف مقدمتها فرنس�ا مع كرواتيا (يف
الثامن من أيلول/سبتمرب) ،يف إعادة للمباراة
النهائية لك�أس العال�م  ،2018وأملانيا بطلة
موندي�ال  2014م�ع إس�بانيا بطل�ة العال�م
 ،2010واملقررة غدا الخميس.
ولك�ن بعي�دا ً ع�ن التناف�س الري�ايض ،فإن
الرهان الصحي هو الذي سيم ِّيز هذا التجمع
الدويل.

مثلم�ا كان�ت الح�ال يف األدوار النهائي�ة
ملس�ابقتي دوري أبط�ال أوروب�ا وال�دوري
األوروب�ي “يوروبا ليغ” الت�ي أقيمت بنظام
التجمع يف الربتغال وأملانيا عىل التوايل ،حافظ
االتح�اد األوروب�ي (“يويف�ا”) ع�ىل تعمي�م
األبواب املغلقة يف مسابقة دوري األمم ،حتى
يف البلدان التي يتم السماح فيها بحضور عدد
معن من املتفرجن مثل فرنس�ا عىل س�بيل
املثال (يسمح بحضور خمسة آالف).
وهكذا ،اختارت إسبانيا استضافة أوكرانيا يف
السادس من أيلول/سبتمرب يف امللعب الصغري
“ألفريدو دي س�تيفانو” (يتس�ع لستة آالف
متف�رج) ،الواقع يف مركز تدري�ب نادي ريال
مدري�د يف فالديبيب�اس (ش�مال العاصمة)،
وه�و امللعب الذي خاض علي�ه النادي امللكي
مباريات�ه البيتي�ة منذ اس�تئناف منافس�ات
الليغا الشهر قبل املايض.
ويف ح�ن لم تتم جدول�ة أي مباراة حاليا ً عىل
أرض محايدة وتم تخفيف قيود الس�فر ،فإن
الهاج�س األكرب س�يكون تف�ادي اإلصابات
بالفريوس من خالل اعتماد نفس الربوتوكول
الصح�ي الذي تم يف ال�دورة املجمعة يف دوري
األبطال والدوري األوروبي.
وأوضح املدير الطبي لالتح�اد الفرني لكرة
القدم إيمانويل أوران“ :سيتم اختبار الالعبن
قبل مجيئه�م إىل كلريفونت�ن (مركز تدريب
منتخب فرنسا) ،ثم سيتم اختبارهم بانتظام
يف مختربات معتمدة من قبل االتحاد األوروبي
لكرة القدم”.
من الواضح أن خوف جمي�ع األجهزة الفنية
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هو اكتش�اف العديد من حاالت العدوى داخل
التش�كيالت ،وبالنس�بة لبع�ض املنتخب�ات،
أدت إصاب�ة بع�ض الالعب�ن بالف�ريوس إىل
انس�حابهم مثل ميكيل أويارثابال يف إسبانيا
وبول بوغبا يف فرنسا.
وقال الربوفيسور إنريكو كاستيالتيش ،رئيس
اتحاد أطباء كرة القدم اإليطالين ،يف ترصيح
لإلذاع�ة املحلية مؤخرًا“ :س�افر الالعبون يف
كل مكان خ�الل العطل ،لذا فمن الطبيعي أن
نرى املزيد من الحاالت اإليجابية”.
يجب القول إنه بالنسبة للكثريين ،تأتي فرتة
التوق�ف الدولية بعد فرتة إج�ازة مبارشة .يف
إنكل�رتا أو إيطالي�ا أو إس�بانيا حي�ث امتدت
نهاية املوسم حتى تموز/يوليو أو حتى آب/
أغسطس لألندية التي تأهلت لألدوار النهائية
للمسابقتن القاريتن.
عىل سبيل املثال ،اس�تأنف العبو ريال مدريد
التدريب�ات ي�وم األح�د املايض وم�ن والعبو
برش�لونة قاموا بذلك أول أمس اإلثنن ،وهو
الي�وم األول للمعس�كر التدريب�ي للمنتخ�ب
اإلس�باني .وعىل العكس من ذلك ،فإن العبي
البطولة الفرنسية جاهزون ألن الدوري املحيل
تم استئنافه منذ  22آب/أغسطس الحايل.كما
ق�ام العديد من املدربن بتعدي�ل قوائمهم :يف
أملانيا ،اس�تبعد يواكيم لوف الالعبن الدولين
يف باي�رن ميونيخ للراحة عقب تتويجه بلقب
مس�ابقة دوري أبطال أوروب�ا ،وهو ما فعله
أيضا ً مدرب فرنس�ا بطلة العالم باس�تدعائه
فقط مدافع البافاري لوكاس هرنانديز الذي
لم يلعب كثريا مع العمالق األملاني.

ريال مدريد يقوم مبرانه األول

أجرى ريال مدريد ،بطل الدوري اإلس�باني ،أو َّل حصة تدريبيّة
استعدادا ً للموسم الجديد.
َ
تحت إرشاف املدرّب زين
ش�هدت الحصة التدريبية التي أقيمت
ال ّدين زيدان عودة الالعب النرويجي مارتن أوديغارد إىل صفوف
امللكي بعد فرتة إعارة لريال سوسييداد.
ّ
وترك�زت التدريبات ع�ىل اللّياق�ة البدنيّة مع اح�رتام القواعد
ّ
املتبع�ة للوقاي�ة من ف�ريوس كورونا ،حيث اس�تمرّت الحصة
التدريبيّة قرابة ّ
الساعتن.

راكيتيتش بصدد مغادرة برشلونة

اعالن موعد مباراة الكالسيكو بني برشلونة وريال مدريد يف موسم 2021 – 2020

ْ
أعلنت رابطة الدوري اإلسباني لكرة
القدم عن ج�دول مباريات الدوري
اإلسباني ملوسم .2021 – 2020
وس�تكون مواجهة الكالسيكو بن
برشلونة وريال مدريد ،املتوج بلقب
ال�دوري اإلس�باني ملوس�م 2019
–  ،2020يف كام�ب ن�و يف الجول�ة
السابعة التي س�تجرى  25ترشين
األول /أكتوبر  2020فيما س�تكون
مباراة اإلياب عىل ملعب السانتياغو
برينابيو يف الجولة  30والتي ستقام
يوم  11أبريل/نيسان .2021
وسينطلق موسم الليغا الجديد يوم
 13أيلول /سبتمرب.
ويف م�ا ي�يل أهم مواجهات موس�م
:2021 – 2020
الجولة األوىل 13 :أيلول /سبتمرب:
•أتلتيكو مدريد – إشبيلية.
•برشلونة – التيش.
•ريال مدريد -خيتايف.
الجولة الثانية 20 :أيلول /سبتمرب:
•أتلتيك بلباو – برشلونة.

•ريال سوسييداد – ريال مدريد.
الجولة الثالثة 27 :أيلول/سبتمرب:
•برشلونة – فياريال.
•ريال بيتيس – ريال مدريد.
الجول�ة الرابع�ة 30 :أيل�ول/
سبتمرب:
•سيلتا فيغو – برشلونة.
•ريال مدريد – بلد الوليد.
الجولة الخامسة 4 :ترشين األول/
أكتوبر:
•أتلتيكو مدريد – فياريال.
•برشلونة – إشبيلية.
•ليفانتي – ريال مدريد.
الجولة السادسة 18 :ترشين األول/
أكتوبر:
•خيتايف – برشلونة.
•ريال مدريد – قادش.
•فياريال – فالنسيا.
الجولة السابعة 25 :ترشين األول/
أكتوبر:
•برشلونة – ريال مدريد.
•أتلتيكو مدريد – ريال بيتيس.

الجولة الثامن�ة 1 :ترشين الثاني/
نوفمرب:
•ديبورتيفو أالفيس – برشلونة.
•أتليتك بلباو – إشبيلية.
•ريال مدريد – هويسكا.
الجولة التاسعة 8 :ترشين الثاني/
نوفمرب:
•برشلونة – ريال بيتيس.
•فالنسيا – ريال مدريد.

الجول�ة  22 :10ترشي�ن الثان�ي/
نوفمرب:
•أتلتك بلباو – ريال بيتيس.
أتلتيك�و مدري�د –
•
برشلونة.
•فياريال – ريال مدريد.
الجول�ة  29 :11ترشي�ن الثان�ي/
نوفمرب:
•برشلونة – أوساسونا.

خميتاريان يبقى يف روما بعقد دائم
ذك َر نادي أرسنال اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم إن
األرميني هنريك مخيتاري�ان انضم إىل روما
اإليط�ايل بعد فس�خ عق�ده م�ع النادي
اللندني.
ولع�ب مخيتاري�ان املوس�م امل�ايض
عىل سبيل اإلعارة مع روما بعد فرتة
س�يئة امتدت  18ش�هرا ً مع أرسنال
ال�ذي انض�م إلي�ه يف كان�ون الثاني/
يناي�ر  2018يف صفق�ة تبادلية ش�هدت
رحيل املهاجم التشييل أليكسيس سانشيز إىل

مانشسرت يونايتد.
وقال أرسنال يف بيان “مخيتاريان سريحل بعد انتهاء
إعارته ملدة موسم يف إيطاليا .اتفقنا عىل فسخ عقده
بالرتايض للسماح بانتقاله إىل روما بعقد دائم”.
وأحرز مخيتاريان تس�عة أهداف باإلضافة إىل س�ت
تمريرات حاس�مة يف املوس�م املايض م�ع روما الذي
احت�ل املرك�ز الخام�س يف ال�دوري وتأه�ل للدوري
األوروبي.
وينطلق املوس�م الجديد من الدوري اإليطايل يف 19
سبتمرب أيلول.

سحب قرعة الدور التمهيدي الثالث يف دوري األبطال

ْ
س�حبت قرعة الدور التمهيدي الثالث
ضم�ن النس�خة الجدي�دة م�ن
مس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا
لك�رة الق�دم موس�م 2020-
 ،2021يف مقر االتحاد القاري
يف مدينة نيون السويرسية.
وقس�مت القرع�ة الف�رق
املش�اركة ع�ىل مس�ارين
وجاءت عىل النحو اآلتي:
مسار األبطال:
* فريينتس�فاورش (املج�ر) -
دينامو زغرب (كرواتيا).
* قره باغ (أذربيجان)  -مولده (النرويج).
* أوموني�ا نيقوس�يا (ق�ربص)  -النجم األحم�ر بلغراد
(رصبيا).
* ميدتيالند (الدنمارك)  -يونغ بويز (سويرسا).

* ماكابي تل أبيب  -دينامو بريست (بيالروسيا).
مسار الدوري:
باوك (اليونان)  -بنفيكا (الربتغال).
دينامو كييف (أوكرانيا)  -ألكمار
(هولندا).
غن�ت (بلجي�كا)  -رابي�د
فيينا (النمساوي).
تقام املباري�ات يف 15
و 16ايلول/سبتمرب
ويتأهل الفائزون إىل
الدور الفاصل.
تق�ام املواجه�ات من
مب�اراة واح�دة ولي�س
ذه�اب واي�اب ،بس�بب
تداعيات تفيش فريوس
كورونا املستجد.

إصابة أداما تراوري بفايروس كورونا

َ
كش�ف تقرير صحفي ع�ن إصابة أداما ت�راوري مهاجم
وولفرهامبت�ون اإلنجليزي واملنتخب اإلس�باني ،بفريوس
كورونا.
وبحس�ب صحيف�ة “ماركا” اإلس�بانية ،فإن ت�راوري هو ثاني
العب يف صفوف املنتخب اإلس�باني تثبت إيجابية عينته بعد ميكيل
أوريازابال ،قبل االنضمام ملعسكر الروخا.
ول�ن يتمكن ت�راوري من املش�اركة م�ع املنتخب اإلس�باني ،ض�د أملانيا
وأوكرانيا يف بطولة دوري األمم األوروبية هذا الشهر.
ُ
وتع�د ه�ذه الرضبة الثانية لرتاوري ،الذي لم يُش�ارك يف أول اس�تدعاء له
لصف�وف املنتخ�ب اإلس�باني يف نوفمرب /ترشي�ن الثاني املايض ،بس�بب
اإلصابة.
وم�ن املُقرر أن أج�رى تراوري اختب�ار آخر أمس الثالث�اء ،وحال ظهرت
نتيجته سلبية ،سيتمكن من السفر إىل إسبانيا.

•ريال مدريد – ديبورتيفو أالفيس.
•فالنسيا – أتلتيكو مدريد.
الجول�ة  6 :12كان�ون األول/
ديسمرب:
•قادش – برشلونة.
•إشبيلية – ريال مدريد.
•أتلتيكو مدريد – بلد الوليد.
الجول�ة  13 :13كان�ون األول/
ديسمرب:
•برشلونة – ليفانتي.
•ريال بيتيس – فياريال.
•فالنسيا – أتلتيك بلباو.
•ريال مدريد – أتلتيكو مدريد.
الجول�ة  20 :14كان�ون األول/
ديسمرب:
•برشلونة – فالنسيا.
•إيبار – ريال مدريد.
الجول�ة  23 :15كان�ون األول/
ديسمرب:
•ريال مدريد – غرناطة.
•ريال سوسييداد – أتلتيكو مدريد.
•فالنسيا – إشبيلية.

•بلد الوليد – برشلونة.
الجول�ة  30 :16كان�ون األول/
ديسمرب:
•برشلونة – إيبار.
•إلتيش – ريال مدريد.
•إشبيلية – فياريال.
الجولة  3 : 17كانون الثاني /يناير
:2021
•ريال بيتيس – إشبيلية.
•هويسكا – برشلونة.
•ريال مدريد – سيلتا فيغو.
الجول�ة  10 :18كان�ون الثان�ي/
يناير :2021
•أتلتيكو مدريد – أتليتك بلباو.
•غرناطة – برشلونة.
•أوساسونا – ريال مدريد.
•إشبيلية – ريال سوسييداد.
الجول�ة  19واألخ�رية يف مرحل�ة
الذه�اب 20 :كان�ون الثاني /يناير
:2021
•برشلونة – ريال سوسييداد.
•ريال مدريد – أتليتك بلباو.

ْ
أك�دت وس�ائل اعالم اس�بانية عن وص�ول نادي إش�بيلية إىل
اتفاق مع برش�لونة يقيض بع�ودة الكرواتي إيفان راكيتيتش
إىل الفريق األندلي.
وأش�ارت ذات املصادر بأن الدويل الكرواتي ( 32عاماً) سيوقع
عىل عقد يمتد ل� 3مواسم مع بطل مسابقة الدوري األوروبي
“يوروبا ليغ” لهذا املوسم.
وأضاف�ت املصادر املقربة من راكيتيتش بأن الالعب س�يجتاز
الفحوصات الطبية الروتينية قبل التوقيع الرسمي.
كما أكدت الصحافة اإلس�بانية وجود أرتورو كاناليس ،وكيل
أعم�ال الالع�ب الكروات�ي ،يف مدينة إش�بيلية من أج�ل انهاء
تفاصيل عودة الالعب إىل الفريق األندلي.
وبعد موس�من ونصف يف فريق إش�بيلية ،توج خاللها بلقب
الدوري األوروبي يف عام  ،2014حط الكرواتي الرحال يف فريق
برش�لونة (يوني�و  )2014بعقد يمتد ل� 5مواس�م ويف صفقة
بلغت تقريبا ً  18مليون يورو.
وتمك�ن راكيتيتش خالل مس�ريته يف الفري�ق الكاتالوني من
التتوي�ج بالدوري اإلس�باني يف  4مناس�بات وك�أس امللك (4
مرات) والس�وبر اإلس�باني يف مناس�بتن كما أنه ذاق حالوة
اح�راز لق�ب دوري أبط�ال أوروب�ا يف ع�ام  2015والس�وبر
األوروبي يف ذات الس�نة التي اختتمه�ا بالتتويج بكأس العالم
لألندية.

ابراهيموفيتش ميدد تعاقده رمسياً مع ميالن

َ
أعلن نادي ميالن اإليطايل عن تمديد عقد
مهاجمه السويدي زالتان ابراهيموفيتش
حتى نهاية موسم .2020-2021
زالتان
السويدي
النجم
ووصل
إبراهيموفتش إىل مدينة ميالنو ،تمهيدا ً
لتجديد عقده مع الفريق اإليطايل الذي نرش
مقطع فيديو يوثق لحظات وصول الالعب إىل
إيطاليا قبل اإلعالن الرسمي عن العقد الجديد.
وجاء يف بيان للنادي“ :ميالن سعيد باإلعالن أن
زالتان إبراهيموفيتش جدد عقده مع النادي حتى
 30حزيران/يونيو .”2021
وتابع بيان النادي اللومباردي“ :انضم زالتان
إبراهيموفيتش إىل زمالئه واملدرب
ستيفانو بيويل يف (ميالنيلو سبورت

سنرت) حيث شارك يف الحصة التدريبية األوىل للموسم”.
وأفادت تقارير صحفية محلية أن ميالن توصل إىل اتفاق مع
العبه يتقاىض بموجبه راتب قدره سبعة مالين يورو للعام
االضايف.
وسبق أن أملح زالتان إىل أنه سيبقى مع ناديه عندما نرش
الجمعة صورة عرب حسابه عىل انستاغرام يظهر فيها مرتديا ً
قميص النادي مع الرقم  21الذي لعب به هذا املوسم ،شاطبا ً
الرقم  2مستبدالً اياه بالرقم  1ليصبح  11وهو الذي لعب به يف
الفرتة األوىل.
وانضم “إبرا” الذي سيبلغ  39عاما ً يف ترشين األول/أكتوبر
املقبل ،إىل ميالن يف نهاية كانون األول/ديسمرب املايض بعقد
ملدة ستة أشهر بعد مغادرته لوس أنجلوس غاالكي األمريكي
مقابل راتب سنوي قيمته  3,5مالين يورو مع إمكانية التمديد
لعام إضايف.

بينارول يقيل مدربه فورالن
ل ْم تتكلل التجربة التدربية األوىل ملهاجم
منتخب األوروغواي لكرة القدم السابق
بالنجاح بعد أن تمت إقالته من تدريب
نادي بينارول املحيل الذي توىل اإلرشاف
عليه يف كانون األول/ديسمرب
املايض.
وقال فورالن مهاجم
يونايتد
مانشسرت
وأتلتيكو
االنكليزي
مدريد االسباني السابق
عىل حسابه عىل تويرت:
ترك
عيل
“يتعن
بينارول” شاكرا فريقه
السابق عىل “الفرصة”
التي منحه إياها قائال:
“لقد كانت فخرا ً يل”.
وأضاف فورالن الذي سجل 36

هدفا ً يف  112مباراة دولية مع منتخب بالده“ :ال أشعر
بأي ندم .إنها كرة القدم”.
وكان فورالن أختري أفضل العب يف مونديال جنوب
إفريقيا عام  2010عندما قاد منتخب
بالده إىل الدور نصف النهائي وتوج
بالحذاء الذهبي ألفضل هداف
يف البطوالت األوروبية عامي
 2005و.2009
وبحسب تقارير صحفية،
فان رئيس بينارول التقى
بفورالن وأبلغه قرار
مجلس إدارته بالتخيل
عن خدماته غداة خسارة
الفريق أمام مونتيفيديو
وندررز املتصدر صفر-2
ليصبح بينارول سابعا ً متخلفا ً
بفارق  7نقاط عن املركز األول.

مفكرة الزوراء
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اثارت المخاوف في تونس

تقلص مساحات عمل المصورين الصحفيين زاد خالل تفشي وباء كورونا

عودة مالحقة صحفيني بقوانني
مكافحة اإلرهاب

الصحافة املصرية ختسر مصورين اختاروا التصوير اآلمن بعيدا عن مغامرات الشارع

تونس/متابعة الزوراء:
واج َه عدد من الصحفيني التونسيني خالل األيام املاضية استداعاءات للتحقيق لدى الوحدة
الوطنية لألبحاث يف الجرائم اإلرهابية بالعوينة بصفتهم ذوي شبهة ،ما أعاد املخاوف لدى
الوسط الصحفي التونيس بشأن استخدام قانون مكافحة اإلرهاب ملالحقة الصحفيني.
وت�م التحقيق م�ع الصحف�ي ورئيس التحري�ر منجي الخرضاوي ،الس�بت ،ل�دى وحدة
األبح�اث يف الجرائم اإلرهابية بالعوينة يف العاصمة تونس عىل خلفية مقال نرشه بجريدة
“الرشوق” يف  2016حول “قضية الخلية اإلره�ابية باملنيهلة”.
وقب�ل يوم واح�د ،خضعت درة الغربي الصحفية بجريدة “آخ�ر خرب” للتحقيق لدى نفس
الوحدة من قبل  3عنارص عىل مدى ساعتني يف قضية مرفوعة من نقاب َي نْني أمنيني يتهمانها
“بتش�كيل وفاق للمس�اس بس�معتهما” عىل خلفية حضورها يف برنامج إذاعي يف راديو
“كاب أف.أم” سنة .2017
وتطرقت الصحفية يف الربنامج اإلذاعي إىل حملة اإليقافات التي قامت بها حكومة يوسف
الش�اهد ولم تتطرق إىل موضوع النقابيني األمنيني ً
بتاتا ،وإنما أش�ار أحد الضيوف إىل أن
اإليقافات ستشمل آخرين.
وكان رئي�س الفرق�ة األمنية ،حاول إقناع الصحفية باالس�تماع إىل أقواله�ا دون التحرير
عليها ودون حضور محام ،ولكنها تمس�كت باالس�تماع إليها بحضور املحامني املرافقني
لها وبصفة رسمية ،وفق ما ذكر بيان نقابة الصحفيني التونسيني.
ويف س�ياق املتابعة القضائية ضد الصحفيني ،قض�ت املحكمة االبتدائية بتونس ،الخميس
املايض ،بس�قوط العقوبة بمرور الزم�ن يف القضية املرفوعة يف حق الصحفية عزة القربي
ً
سابقا بجريدة “السور”.
العاملة
وقد واجهت الصحفية حكمًا ابتدائ ًيا بالسجن مدة  6أشهر بتهمة نسبة أمور غري قانونية
عرب الصحافة ملوظف عمومي دون اإلدالء بما يثبت ذلك ،عىل خلفية نرشها يف  2012مقاال
حول ملف فس�اد يف عق�د رشاكة إلحدى ال�رشكات العمومية مع رشك�ة أجنبية .وقضت
املحكمة يف  2014يف حقها بالسجن  6أشهر وغرامة مالية بمئة دينار.
وتفاجأت الصحفية ،بدخولها قائمة املفتش عنهم خالل تواجدها بأحد الفنادق ،بحس�ب
ما ذكرت للنقابة.
وع�ربت النقابة الوطنية للصحفيني التونس�يني عن دعمها ومس�اندتها للصحفيني الذين
يخضع�ون للمحاكم�ة بتهم تتعل�ق باإلرهاب عىل خلفية ممارس�تهم للعم�ل الصحفي،
وأدان�ت يف بيان ،ما اعتربته “عودة ترهيب ومالحقة الصحفيني عىل معنى قانون اإلرهاب
والضغ�ط عليهم ومحاول�ة توجيههم خالل أعم�ال البحث والتحقيق خاص�ة لدى الفرق
املختصة يف البحث يف الجرائم اإلرهابية”.
وح�ذر صحفيون وإعالميون تونس�يون م�ن خطورة محاكمة صحفي�ني بموجب قانون
مكافحة اإلرهاب يف القضايا ذات العالقة بالعمل الصحفي ،واعتربوه ّ
مس�ا وخرقا واضحا
لحرية الصحافة.
وع�اد الحدي�ث مج�ددا عن القوان�ني التي تهدد عم�ل الصحفيني يف تون�س ،مثل مرشوع
القان�ون املتعل�ق بزجر االعتداء عىل األمني�ني الذي أثار جدال كبريا ع�ام  ،2020حيث ّ
عرب
ج�زء من املجتمع املدني وخصوصا الصحفيون والعاملون يف الحقل اإلعالمي عن رفضهم
القاطع له ووصفوه بأنه تقنني لعودة االستبداد ولدولة البوليس ،وترشيع لحماية األمنيني
وتقنني لتكميم األفواه.
وينص القانون يف أحد فصوله عىل معاقبة الصحفيني ب� 10سنوات ،يف صورة إفشاء الرس
املهن�ي لألمني�ني ،دون تحديد طبيعة هذا الرس املهني .وم�رشوع قانون مكافحة اإلرهاب
ومنع غسل األموال يرى صحفيون أنه يحمل أخطارا عىل حرية اإلعالم.
وق�د انطلق�ت لجنة الترشيع العام منذ مارس  2020يف مناقش�ة م�رشوع القانون وعقد
جلسات استماع إىل جميع األطراف املتدخلة والتي تم االستماع إليها خالل العهدة الربملانية
 ،2014-2019وذلك بسبب عدم انتهاء اللجنة السابقة من مناقشة مرشوع القانون ،ولم
تصوّت عىل تقريرها النه�ائي ،ول�م تحل�ه عىل مكتب الربملان.
فخالل ُ
العهدة الربملانية السابقة ،توقفت لجنة الترشيع العام عن النظر يف مرشوع القانون
بعد جلس�ة اس�تماع إىل وزير الداخلية األس�بق لطف�ي براهم الذي تع ّه�د بإعادة صياغة
مرشوع قانون جديد مع إمكانية س�حب نس�خة  2015التي القت رفضا من عدة أطراف،
وتعويضها بنسخة أخرى تستجيب ملعادلة املوازنة بني الحقوق والحريات وحماية القوات
املسلحة أثناء أداء واجبها.ولكن لم ترد أية نسخة جديدة من مرشوع قانون زجر االعتداء
عىل األمنيني عىل مكتب الضبط بالربملان ،مما جعل مكتب الربملان مضطرا إلحالة نس�خة
س�نة  2015من م�رشوع القانون إىل لجن�ة الترشيع العام ،وفق ما أكدته رئيس�ة اللجنة
سامية عبو لوسائل اإلعالم.

القاهرة  /متابعة الزوراء:
يتج ُه الكث�ري من املصوري�ن الصحفيني يف
م�ر إىل رشكات اإلعالن�ات ومؤسس�ات
مختلف�ة ،بات�ت بحاج�ة إىل مصوري�ن
محرتف�ني م�ن أج�ل التس�ويق ،للن�أي
بأنفس�هم عن املش�كالت التي يواجهونها
بعد تشديد القيود عىل التصوير يف الشارع.
ولج�أ مص�ورون صحفي�ون إىل التصوي�ر
اآلمن متمثال يف تصوير اإلعالنات واملؤتمرات
الصحفي�ة واملنتج�ات املختلف�ة والرتويج
للفنانني ،كحل ألزمة بطالة سببها التحول
الذي يش�هده اإلعالم م�ن صحافة الصورة
إىل الفيديو ،إضافة إىل مشكالت التصوير يف
الش�ارع ،جراء قوانني اإلعالم التي تشرتط
الحصول ع�ىل تريح مس�بق قبل عملية
التصوير.
وتوج�ه مص�ورون أعض�اء يف نقاب�ة
الصحفي�ني للتعاق�د مب�ارشة مع رشكات
متخصص�ة يف ه�ذه املج�االت بعي�دا ع�ن
الصحاف�ة ومغام�رات الش�ارع ،الت�ي ال
تضم�ن الحري�ة واألم�ان يف ظ�ل الصورة
الذهنية التي ترس�خت بأن الكامريا تبحث
عن املشكالت لكشفها.
وذهب البعض من العاملني يف املجال باتجاه
مسايرة التطورات التي أفسحت املجال أمام
حاج�ة الص�ورة والفيدي�و إىل متخصصني
يف معالجته�ا قب�ل نرشه�ا ع�ىل املواق�ع
اإللكرتوني�ة ،وانغمس قطاع من املصورين
يف عملي�ات املونتاج واملونت�ري للفيديوهات
الت�ي بحاج�ة إىل متخصص�ني يف صحاف�ة
الفيديو ،بعيدا عن الصورة التقليدية.
وقال محمود إبراهيم ،وهو اس�م مس�تعار
لصحفي يعمل بمؤسس�ة حكومية بمر،
إن مهن�ة التصوير الصحفي ط�رأت عليها
اختالف�ات عدي�دة ول�م يع�د عم�ل املصور
يرتب�ط فقط بطلبات التصوي�ر التي ُيكلف
بها من صحيفته.
وقد يقت�ر دوره أحيانا عىل عمل مونتاج
بس�يط للص�ورة الت�ي تص�ل إىل الصحيفة
من جهات مختلفة تمهيدا لنرشها بش�كل
احرتايف ،واختار البع�ض التصوير التجاري
الذي يحقق أرباحا للمصور دون أن يتعرض
للمضايقات من رجال الرشطة واملواطنني.
وأضاف ل�”الع�رب” ،أن رشكات اإلعالنات
ومؤسس�ات مختلف�ة ،بات�ت بحاج�ة إىل
مصورين محرتفني من أجل التسويق ،وأنه
التحق بالفعل بالعمل داخل
رشك�ة دعاي�ة وإع�الن بجان�ب عمل�ه
الصحفي ،وعدد من زمالئه يقتر عملهم
ع�ىل تصوي�ر األعمال الفني�ة واملرسحيات
ومباري�ات ك�رة الق�دم الت�ي ال تش�هد

أزم�ات مماثلة ملا يتعرضون له يف الش�ارع
م�ن احت�كاكات ،تص�ل لح�د املط�اردات
واالعتقال.
ويفك�ر الصحف�ي الش�اب جدي�ا يف ت�رك
مهن�ة التصوير الصحفي والتفرغ لألعمال
التجارية ،التي تضمن له نجاحا ال يستطيع
غريه من املصورين أن ينافس�وه ،فهو لديه
رؤية نقدية لألش�ياء تس�اعده عىل توجيه
الصورة بش�كل جاذب يتماىش مع الصور
التجاري�ة ،كم�ا أن عمل�ه يف مج�االت عدة
يمكن�ه من النج�اح يف ال�رشكات الخاصة
التي يكون عملها سهال مقارنة بالتصوير
الصحفي ،الذي أصبح محفوفا باملخاط�ر.
وأمام تقلص مس�احات عم�ل املصورين،
والت�ي زادت خالل تف�ي فايروس كورونا
وه�دوء موج�ات الصخ�ب الس�يايس يف
الش�ارع ،بحث املص�ور الصحفي باألهرام
(حكومي�ة) ،ن�ادر أس�امة ،ع�ن وس�يلة
جدي�دة يمكن�ه من خاللها االس�تفادة من
خربته بمجال التصوير وأنشأ قسم “فوتو
اديت�ور” أو ما يع�رف ب�”ديس�ك الصور”
لتحسني جودة الصور املنشورة.
وأوض�ح الصحف�ي ال�ذي عم�ل بمج�ال
التصوير الصحفي ملدة  15عاما ،أن القسم
الذي أسس�ه مهمته مراجعة جميع الصور
التي تأتي إىل الصحيفة من خالل املصورين
أو وكاالت األنباء ،أو الجهات املختلفة التي
ترس�ل بيانات وصورا خاص�ة بها الختيار
الص�ورةاألكث�رمالءم�ةللموض�وع.
وأش�ار إىل أن تط�ور اس�تخدامات أجه�زة
الهوات�ف املحمول�ة والت�ي به�ا إمكانيات
للتصوي�ر قد تف�وق الكام�ريات االحرتافية
جع�ل التصوي�ر متاح�ا ألي ش�خص يف
الش�ارع ،م�ا من�ح العدي�د م�ن املحررين
إمكاني�ة قيامه�م بالتحري�ر والتصوي�ر يف
الوق�ت ذات�ه ،ولم تعد هن�اك حاجة لوجود

املص�ور بجان�ب الصحف�ي يف كث�ري م�ن
املناسبات ،كما أن املوبايل يجنب الصحفي
الكثري من األسئلة حال استخدم الكامريات
التقليدي�ة يف الش�ارع ،يف ظل القي�ود التي
تفرضها الحكومة عىل عملية التصوير.
واخت�ار أحم�د مجدي ،ال�ذي يعم�ل حاليا
مصمم�ا لإلعالنات ،أن يرتك مهنة التصوير
ب�ال رجعة منذ عامني ،بع�د أن عمل يف عدة
صح�ف خاص�ة بينه�ا “الي�وم الس�ابع”
و”فيتو” و”الوطن” ،حينما أدرك أن وجوده
بالكام�ريا يف الش�ارع لي�س مرحب�ا به من
الجميع ،بدءا من املواطنني ومرورا بأجهزة
األم�ن ونهاي�ة بالصح�ف التي عم�ل فيها
ووجهته نحو تغطية الفعاليات املغلقة.
ولفت يف تريح ل�”العرب” إىل أن جزءا من
األزم�ة الحالية يرتبط بع�دم وجود دورات
تدريبي�ة للمصوري�ن املحرتف�ني توجهه�م
نح�و تنمية قدراتهم للتعامل مع التطورات
التكنولوجي�ة يف مج�ال التصوي�ر ،وغياب
الدعم املوج�ه إليهم لتقديم ص�ور إبداعية
مختلفة عن التي يحصل عليها أي ش�خص
بحوزته هاتف محمول يف الشارع.
وأث�ار املصور الصحفي بجريدة الدس�تور،
ط�ارق الجب�اس ،خالل ش�هر مايو املايض
جدال واس�عا يف األوس�اط اإلعالمية بعد أن
نرش صورا له عىل صفحته بموقع التواصل
االجتماع�ي “فيس�بوك” مرتدي�ا مالبس�ه
املهندمة أمام عبوات الخرضوات والفاكهة
التي وضعها أمام منزله لبيعها.
وعلق عىل صوره قائال “حينما تكون صحفيا
مسجال يف كش�وف نقابة الصحفيني ،ونمر
بزم�ن كورون�ا وزم�ن الصحاف�ة املرتدي،
ويك�ون لديك أبناء يف كلي�ة الطلب ومراحل
تعليمية أخ�رى ،يبقى الح�ل يف البحث عن
لقمة عيش ولو عىل عربة خضار”.
ويؤم�ن املص�ورون الذين تواصل�ت معهم

“العرب” ،أن عني املصور الصحفي تختلف
ع�ن أي مصور آخ�ر وبحثهم ع�ن األعمال
التجاري�ة ال ينف�ي ارتباطه�م بالتصوي�ر
الصحف�ي ح�ال كان�ت الظ�روف مواتي�ة
لعملهم ،ألن الصورة تشكل أساسيات عمل
اإلعالم الحديث وال يمكن االستغناء عنها.
ويرى خ�رباء اإلع�الم أن غي�اب املصورين
ع�ن الش�ارع ال يص�ب يف صالح أح�د ،ألن
املوضوعات اإلنسانية التي تفرزها الصورة
تسهل مهمة وصول األجهزة الحكومية لها
ملتابعتها والتعامل مع مش�كالتها ،بجانب
أن الص�ورة بإمكانه�ا رص�د العدي�د م�ن
املرشوعات التنموية التي ّ
غريت من مالمح
امل�دن واملحافظ�ات املري�ة ،وأن م�ربر
االحتياطات األمنية املبالغ فيها تراجع بعد
أن شهد الشارع هدوءا.
وش�دد مج�دي إبراهي�م ،رئي�س ش�عبة
املصوري�ن بنقاب�ة الصحفي�ني ،ع�ىل أن
الصحاف�ة تق�ف ع�ىل عتب�ة خط�ر اندثار
املصوري�ن بع�د أن انخفض�ت أعداده�م
بش�كل كبري داخل الصحف ،ولعل صحيفة
الرشوق (خاصة) التي يعمل رئيس�ا لقسم
التصوير به�ا حاليا تضم فقط  4مصورين
بعد أن كان العدد  18مصورا ،والوضع ذاته
ينعكس ع�ىل باق�ي الصحف الت�ي تقلص
فيها العدد بشكل واضح.
وأكد ل�”العرب” ،أنه مع تقلص األعداد هناك
بطال�ة مقنعة للعاملني يف مج�ال التصوير
حالي�ا ،وبع�ض املصوري�ن يتواجدون عىل
مكاتبه�م لف�رتات تص�ل إىل أس�بوع كامل
دون أن تك�ون هناك طلبات تصوير لوجود
مواقع كثرية ليس مطلوبا التواجد فيها.
وأطلق�ت وزارة اإلع�الم املري�ة مب�ادرة
حمل�ت عنوان “خ�رب يف ص�ورة” بالتزامن
م�ع يوم التصوير العاملي يف  21أغس�طس،
استهدفت إظهار مجاالت التنمية املستدامة
يف البيئ�ة والس�ياحة واالقتص�اد األخرض،
واملدن الذكية وتطوير العشوائيات والقرى،
عرب تدشني مسابقة شهرية ألفضل خمس
صور يلتقطها املوهوبون يف مجال التصوير
الصحفي ،ول�م تنتبه للضواب�ط الصارمة،
وتتبنى تخفيف القيود املفروضة.
واعترب املصورون الصحفيون إفساح املجال
أم�ام املوهوبني للتصوي�ر مقابل جملة من
املحظورات الت�ي يواجهونها إش�ارة إىل أن
هن�اك أزمة ثقة م�ع املصوري�ن املحرتفني
تدفعه�م للرتاجع عن خوض غم�ار النزول
إىل الش�ارع ،وأن التوجه املستقبيل سيكون
مفتوح�ا نح�و الص�ور الت�ي تأخ�ذ طابعا
تس�ويقيا عىل حس�اب اللقطة اإلنس�انية
التي تقلص تواجدها.

بسبب قانون اإلعالم

فيسبوك تهدد حبظر نشر املواد اإلخبارية األسرتالية
سيدني/د ب أ:
نْ
ه�ددت ش�بكة التواص�ل االجتماع�ي األمريكي�ة العمالقة
فيس�بوك بحظر نرش وتبادل املواد اإلخبارية األس�رتالية عىل
منصتها إذا مضت حكومة أس�رتاليا قدما يف خططها إللزام
رشكات ش�بكات التواصل االجتماعي بدفع مقابل لوس�ائل
اإلعالم األسرتالية عند إعادة نرش محتوى هذه الوسائل.
وقال ويل إيستون املدير اإلقليمي لرشكة فيسبوك يف أسرتاليا
ونيوزيلندا يف رس�الة عرب اإلنرتنت امس الثالثاء إنه “يف حال
تحول هذه املس�ودة إىل قانون ،س�نوقف الس�ماح للنارشين
واملس�تخدمني يف أس�رتاليا عن نرش األخبار املحلية والدولية
عىل موقعي فيسبوك وإنستجرام”.
يأت�ي ذلك فيم�ا يطالب عدد من كربى املؤسس�ات اإلعالمية
يف أس�رتاليا بإل�زام رشكات خدم�ات اإلنرتن�ت العمالق�ة

مث�ل فيس�بوك وجوج�ل بدفع ما ي�رتاوح ب�ني  600مليون
( 430ملي�ون دوالر أمريكي) ومليار دوالر أس�رتايل س�نويا
مقابل إعادة اس�تخدام موادها اإلعالمي�ة عىل منصات هذه
الرشكات.
وتقول الحكومة إن القانون املنتظر يس�تهدف توفري أرضية
عادلة للمفاوضات بني رشكات اإلعالم ورشكات التكنولوجيا
واإلنرتنت.يف املقابل قال إيستون إن القانون االسرتايل الجديد
“ييسء فهم آليات اإلنرتنت وسيرض بكل املؤسسات اإلعالمية
التي تحاول الحكومة حمايتها”.وأضاف أن حظر نرش املواد
اإلخبارية األس�رتالية عىل منصة فيس�بوك لن يكون الخيار
األول وإنما الخيار األخري لحماية الرشكة من نتيجة ستكون
مجافية للمنطق وسترض ولن تفيد قطاع اإلعالم يف أسرتاليا
ع�ىل املدى الطويل.كان�ت جوجل قد حذرت م�ن أن القانون

الجدي�د يمكن أن يؤدي إىل حرمان األس�رتاليني من خدماتها
املجانية ويعرض بياناتهم الشخصية للخطر.

املسؤولية االجتماعية بزمن كورونا ..الواقع واملطلوب

التحلي وااللتزام مببادئ املسؤولية االجتماعية من أسس العمل الصحفي يف خمتلف الظروف
بغداد /متابعة الزوراء:
يُع�د التح�يل وااللت�زام بمب�ادئ املس�ؤولية
االجتماعي�ة من أس�س العم�ل الصحفي يف
مختلف الظروف ،إال أن قيمة ذلك املبدأ تزداد
أهمية وتتضاعف يف أوقات األزمات واألوقات
غري العادية ،كتلك التي يعيشها العالم اآلن يف
ظل ّ
تفي جائحة كوفيد .19
وبداية تجدر اإلشارة إىل أن مفهوم املسؤولية
االجتماعي�ة عند الس�لطة الرابع�ة ينص يف
جوهره عىل أن يعمل اإلعالم س�واء كان فردا ً
أو منظمة عىل خدمة مصلحة املجتمع ككل،
عرب تزويده باألخبار واملعلومات يف إطار من
الدق�ة واملوضوعية والش�فافية ،بما يحقق
املصلحة العليا للمجتمع.
واستنادا ً للمفاهيم السابقة وبعد استعراض
ع�ام لكيفي�ة تعام�ل وس�ائل اإلع�الم م�ع
جائحة كورونا يمكن تقسيم أنماط املعالجة
اإلعالمي�ة لثالث�ة أس�اليب تباين�ت يف مدى
االلتزام باملسؤولية االجتماعية.
اهت ّم التيار األول باملعالجة السطحية يف نقل
مس�تجدات أزمة كورونا وأخب�ار اإلصابات
والوفي�ات كح�دث عابر م�ن دون تفاصيل،
وب�ال االهتم�ام بتوعي�ة الجمه�ور ورف�ع
مس�توى املعرفة ع�ن الف�ريوس ومخاطره

وأس�اليب الوقاي�ة من�ه خاص�ة يف بداي�ات
انتشار الفريوس.
أم�ا النمط الثان�ي فلعب عىل وت�ر اإلثارة يف
ب�ث األخبار الصف�راء وإرهاب ال�رأي العام
باألخب�ار املتضارب�ة س�عيا ً وراء أه�داف
ذاتية بعيدا ً عن أبس�ط أخالقيات املس�ؤولية
االجتماعي�ة ،لتأتي النتيجة عىل هيئة رضب
س�المة واس�تقرار املجتمع وترهيب الناس
باإلضاف�ة إىل خلق آثار نفس�ية عند املتلقي

كاالكتئاب.
ومن تداعيات املعالجة الس�ابقة أنها عززت
إىل ح�د ما من “نظرية املؤامرة” عند فئة من
املجتمع عىل اعتبار أن كورونا خدعة ومجرد
فقاع�ات إعالمية ،والس�بب يف ذلك يرجع إىل
أن تل�ك الفئة تلق�ت أخبارها بالت�وازي من
مصدر يلتزم باملس�ؤولية ويق�دم املعلومات
عىل حقيقته�ا وأخر يفعل العك�س ،لتكون
املحصل�ة تكذي�ب ه�ذا وذاك ث�م االقتناع ب�

“املؤامرة”.
وبني النمط األول والثاني ،ظهر _ولو بشكل
محدود_ صنف ركن إىل الالمباالة واالستخفاف
بالجائح�ة وخطورته�ا ،وجعل م�ن كورونا
“مادة كوميدية” ُتعرض عىل شاشته ،وكذلك
برز صنف آخر ربط بوصلة أخباره بأجندات
سياس�ية أو مصالح اقتصادي�ة دون اعتبار
للمسؤولية االجتماعية.
ولكن النمط الثالث حرص عىل تقديم تغطية
متكامل�ة تنس�جم م�ع مفهوم املس�ؤولية
يف خدم�ة مصال�ح املجتم�ع ،فم�ارس دور
التوعية والوقاية وإفراد مس�احات واس�عة
لتقدي�م النصائ�ح وفتح قن�وات تواصل بني
املجتم�ع والطواق�م االستش�ارية الصحي�ة
املتخصص�ة ،س�واء يف اإلع�الم املطب�وع أو
اإللكرتون�ي أو اإلذاعي باإلضافة إىل منصات
التواصل االجتماعي.
ويف ذات الوق�ت التزم�ت تل�ك الوس�ائل
بأخالقي�ات املهن�ة وبإعط�اء املجتمع حقه
يف الحص�ول ع�ىل مس�تجدات كورون�ا دون
تهويل أو تهوين عرب تقارير موثوقة ودقيقة
وحقيقي�ة ،وبعيدا ً ع�ن إث�ارة البلبلة ونرش
الذعر يف أوساط املجتمع إنما الواقع بأخباره
اإليجابية أو السلبية.

عىل س�بيل الذك�ر ،خصصت وس�ائل اعالم
زواي�ا لتغطية تط�ورات كورون�ا بمضامني
مختلفة ،ك�اس�أل طبي�ب العربي�ة وزاوية
صح�ة قناة الحرة وكذل�ك تغطية مع حكيم
يف قن�اة الجزيرة مبارشة ،أم�ا فريق فرانس
برس فعم�ل عىل رصد أبرز األخب�ار الكاذبة
حول كورونا املستجد.
يُعلق املح�رر الصحفي محم�د الدلو“ :أزمة
ً
خط�ورة
كورون�ا خلق�ت مناخ�ات ال تق�ل
وتعقي�دا ً عن حالة الح�رب ،وجعلت من دور
ً
حساس�ا للغاي�ة يف كيفية ترجمة
الصحفي
مبادئ املس�ؤولية االجتماعي�ة ميدانياً ،مع
األخذ بع�ني االعتبار أن الوس�ط اإلعالمي يف
املنطق�ة العربية يعاني من ن�درة الصحفي
املتخصص باملجاالت الطبية أو ذاك الصحفي
العلمي”.
ويوض�ح الدل�و يف حديث�ه ل�� “ش�بكة
الصحفي�ني الدوليني” ّ
أنه لي�س من مهماته
التهويل وإث�ارة الرعب بكورونا تحت ذريعة
دف�ع املواطنني لاللت�زام بإج�راءات الحجر
وق�رارات الجهات املس�ؤولة بالدولة ،وأيضا
لي�س م�ن مهماته ب�ث األمل بم�ربر حاجة
الجمهور إىل الطمأنينة وس�ط حالة الخوف
التي يعيشونها تحت وطأة كورونا”.

املتوق�ع م�ن الصحف�ي يف زم�ن كورون�ا_
والحديث للدلو_ عدم االكتفاء بنقل البيانات
والبالغ�ات من الزاوي�ة املعالج�ة اإلخبارية
فقط أو عرض املعلومات بطريقة س�طحية
بدون إعطاء أهمية أو إفراغ مساحة للتحليل
والثقيف والتنوير.
إن املس�ؤولية االجتماعي�ة وخدمة املصلحة
العلي�ا للمجتم�ع تضاعف�ت أهميته�ا
وحساس�يتها يف زم�ن كورون�ا ،فالواق�ع ال
يتطل�ب فق�ط تح�وّل املعالج�ات واألخب�ار
املتعلق�ة بكورونا إىل س�لم األولوي�ات ،إنما
املطلوب أيضا االهتم�ام بنوعية وكيفية تلك
املعلوم�ات ورف�ع ج�ودة أس�اليب املعالجة
وإنتاج مضامني عميقة.
كذل�ك تن�درج حماي�ة الصحف�ي لنفس�ه
وااللت�زام بتعليم�ات الجهات املس�ؤولة ،يف
إطار املس�ؤولية االجتماعية ،كعدم الس�عي
للوص�ول إىل مناط�ق الحظ�ر أو مقابل�ة
األش�خاص املصاب�ني واالمتن�اع ع�ن ن�رش
أسمائهم ،مع األخذ بعني االعتبار أنه يف زمن
كورونا ال يوجد س�بق صحفي فاملس�ؤولية
أكرب ،وهو ما تدعمه مارينا ووكر من “مركز
بوليت�زر” بالق�ول “ليس�ت مرحل�ة مالئمة
للسبق الصحفي والعمل كالعادة”.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

قدمت  62عمال للمسرح و 80عمال للتلفزيون و  24فيلما

9

الفنان نزار السامرائي يتحدث لـ” الزوراء” يف حوار صريح وموسع عن مسريته الفنية
ْ
ش�كلت اس�تضافة امللتقى االذاعي والتلفزيوني يف الشهر الثامن من
عام  2019للفنان نزار السامرائي نقطة مهمة للكثري من الصحفين
للكتاب�ة عن هذا الفن�ان الكبري ملا يش�كله من اهمي�ة كونه الفنان
ال�ذي حمل الكثري من املواصفات واملؤهات يف عالم املرسح والس�ينما واالذاعة
والتلفزيون .
نزار السامرائي يملك مش�وارا فنيا محرتما وحضورا مميزا عىل صعيد الشارع
الفن�ي العراق�ي بفض�ل اعماله الفني�ة التي حف�رت قواعد حديدي�ة يف ذاكرة
جمه�ور االعم�ال الفنية العراقية وال�يء الذي ميز الس�امرائي عن غريه من
زمائ�ه الفنانن هو ابداعه الواضح يف اجادة مختلف االدوار الفنية س�واء عىل
صعيد الشاش�ة الصغرية أو الس�ينما أو املرسح ،وفوق كل هذا وذاك فقد تميز

الس�امرائي بان�ه من أكث�ر الفنان�ن العراقين حب�ا للرياضة والس�يما اللعبة
الشعبية االوىل يف العالم ال بل انه مارس الكرة العبا محرتفا يف صفوف نادي بابل
الريايض ووصل إىل املنتخبات املدرس�ية والش�بابية بي�د ان الفن رسقه من عىل
ماع�ب العراق الخرضاء وبالتايل تفرغه الكامل للفن بكل ما فيه من ارهاصات
ومش�اكل وخافات ،لكنه ظل وفيا ملعش�وقته ولفريقه االثري القوة الجوية إىل
جانب املنتخب الوطني العراقي ،يا ترى كيف ينظر نزار السامرائي إىل مشواره
الفن�ي ،وهل هو راض عن ما قدمه إىل االن ،وم�ا حكايته مع املدورة الصغرية،
وملاذا حب وعشق وشجع لون القوة الجوية األزرق ،كل هذه املواضعات وغريها
كان�ت مرتكزات لحوارنا مع نزار الس�امرائي فاها بك اخ نزار ضيفا
عىل الزوراء .

حوار – مجال الشرقي
اه�ا ومرحبا بكم وبال�زوراء جريدتناالعتيدة
ما نعرف�ه ان الس�امرائي معجب جدابن�ادي الق�وة الجوي�ة ه�ل مازلت عىل
حبك ؟
الرياضة دم يرسي يف جسدي وعروقيوال أزال اح�ب الرياضة بجميع صنوفها
ام�ا الق�وة الجوية فه�ي الن�ادي الذي
مازال عالقا يف نفيس وسيبقى .
بالتأكي�د ان جمه�ورك يعرف�ك جي�داولك�ن هن�اك تفاصي�ل خاصة ن�ود ان
توضحها وخاصة البطاقة الشخصية ؟
اس�مي نزار حس�ن عب�د الوهاب عبدالحميد السامرائي
املياد 11نوفمرب 1945
الحل�ة،باب�لالع�راق
أبنائي عمّار  ،محمد
سنوات النشاط  1974حتى اآلن
حدثنا عن بدايات مسريتك ؟– مسريتي بدأت عام  62يف محافظة بابل
م�ع أعمال مرسحية م�ن إخراج الفنان
قاسم صبحي والفنان مسعود الجابري
وبع�د ذل�ك جئ�ت اىل بغداد ودرس�ت يف
معهد الفنون الجميلة وتدرجت يف مجال
الفن املرسح�ي واإلذاع�ي والتلفزيوني
والسينمائي وشاركت بكثري من األعمال
وهناك العديد منها يعد انعطافة فنية يف
مس�ريتي الفني�ة بدءا م�ن املرسحيات:
بيت أبو كم�ال للمخرج بدري حس�ون
فري�د ونش�يد األرض للفن�ان محس�ن
العزاوي ومجالس الرتاث ورسالة الطري
للمرحوم قاسم محمد أما األفام فإنني
أكث�ر املمثل�ن مش�اركة فقد ش�اركت
بالكث�ري من األف�ام العراقي�ة والعربية
كم�ا ش�اركت بفيل�م فرنيس ص�ور يف
بغداد.
ل�كل مبدع انطاق�ة او عمل ما يجعلهع�ىل الطريق الفني املقب�ول متى كانت
مسريتك ومن اين بدأت؟
 العمل الذي حقق لك الشهرة؟– مسريتي الفنية واستمراري هو الذي
حقق يل الش�هرة ولكن هناك انعطافات
جميل�ة يف حياتي منها مسلس�ل أعماق
الرغب�ة ومسلس�ل فت�اة يف العرشي�ن
ومسلس�ل هل يلتقي الجب�ان .وأنا اعد
نف�يس مازل�ت طالبا مجدا م�ن اجل أن
أحقق حلمي الذي لم يتحقق حتى اآلن.
ه�ل كان التمثيل اوال ام االخراج حدثنابوضوح؟
التمثي�ل اوال ام�ا ع�ن االخ�راج فق�دأخرج�ت ع�ددا م�ن األعم�ال املرسحية
فف�ي املعه�د الثق�ايف األملان�ي أخرجت
مرسحية القاعدة واالس�تثناء وقد أشاد

م�ن األعم�ال وآخ�ر عم�ل أخرجت�ه يف
س�وريا مرسحي�ة (فنانن آخ�ر وكت)
وع�رض يف إم�ارة عجمان ش�اركت به
الفنانة ميس كمر وسعد خليفة وناهي
ومناف طالب ومحمد عطا سعيد.
مثلت كثريا يف افام عراقية اوجزها لنالطفا؟
ش�اركت يف العديد من االفام استطيعان اوجزها لك كما يأتي:
بيوت يف ذلك الزقاق .1977الباحثون .1978
القادسية .1981
عيون ال تنام .1981
الح�دودامللتهب�ة.1984
صخب البحر .1987
العملية .1993 911
واذا اردت ان اوجز لك املسلس�ات فهي
كما يأتي -:
فتاة يف العرشين .1979
ذئاب الليل ج.) 1996( 2
أس�دالجزيرة.2006
عندما ترسق األحام .2008
عائد من الرماد .2010
ذئاب الليل ج.1990 1
اما يف املسلس�ات التلفازية فلقد شارك
يف ع�دة اعمال تلفزيوني�ة نالت اعجاب
املشاهدين والصحافة والنقاد منها:
(ذئاب الليل بجزئيه االول والثاني)
(فتاة يف العرشين)
(اسد الجزيرة)
(عائ�دم�نالرم�اد)
غائ�بيفب�ادالعجائ�ب.
من�ذ ع�ام  65ايام كنت طالب�ا بمعهدالفن�ون الجميل�ة ه�ل لك ذكري�ات تود
الحديث عنها ؟
نع�م ل�دي ذكري�ات اعت�ز به�ا ومنهاعاقاتي م�ع ابرز املمثل�ن الكبار  ,لقد
ربطتن�ي رابط�ة الزمال�ة الطابية يوم
كن�ا زم�اء يف معه�د الفن�ون الجميلة

الس�ماوي وحيدر املوىل وكاظم الخالدي
وماجد عاكول وسعدون سلمان --الخ.
هل لديك رقما معينا لعدد االعمال التيقدمتها تلفزيونيا؟
ربما استطيع ان اضع لك رقما قياسياباعمايل فقد قدم�ت للدراما التلفزيونية

الكث�ري م�ن األدوار الت�ي تتح�دث ع�ن
واقع الش�خصية العراقي�ة ،ومعاناتها،
واملصاع�ب الت�ي م�رت ع�ىل االنس�ان
العراق�ي ،وص�ار يل جمه�ور واس�ع
يعرفن�ي ،ويحبن�ي ،وه�ذا م�ا يش�كل
سعادة حقيقية يل.
وماذا عن مشاعرك يف املرسح؟ رحل�ة تجاوزت األربع�ن عاما ،كانتاكثرها اعماال تنتم�ي اىل املرسح الجاد،
وبعض املرسحيات الش�عبية الن العمل
املرسح�ي يف مرحل�ة الس�بعينيات،
والثمانينيات ،وحتى مطلع التسعينيات
ل�ه جمهور واس�ع ،ومن ش�تى رشائح
املجتمع وبشتى ثقافاتهم.
وماذا تقول عن ادوارك يف السينما ؟ق�د أكون املمثل الوحيد الذي ش�ارك يف 24فيلم�ا عراقي�ا إضاف�ة اىل دوري يف
الفيلم الفرنيس (زمان رجل القصب) من
اخ�راج عامر عل�وان ،والفيلم االمريكي
(الزمن املرّ) اخراج ريكاردوس يوسف،

العربية الس�ورية كانوا هؤالء الش�باب
يفهمون املخرجن السورين واألردنين
ونصيحت�ي له�ؤالء الش�باب أحبت�ي
وإخوتي وأبنائي أن يبتعدوا عن الغرور
ويبدءوا بالقراءة ثم القراءة ثم القراءة
واملتابعة.
كي�ف تنظ�ر اىل الحرك�ة املرسحي�ةاليوم؟
– اق�رتح أوال دف�ع الدرام�ا العراقي�ة
أي دعمه�ا من اج�ل االس�تمرار .ثانيا
إنش�اء دائرة خاصة لتس�ويق األعمال
الدرامي�ة العراقي�ة .ف�إىل مت�ى يبق�ى
الفن�ان العراق�ي فنانا محلي�ا ،اىل متى
يبق�ى الفن�ان العراقي مهم�ا من قبل
الدولة ومن قبل املعنين علما إن الفنان
العراق�ي محبوب من قبل الش�ارع من
ش�مال الع�راق اىل جنوب�ه ومن رشقه
اىل غرب�ه .فأي مس�ؤول يدخل اىل دائرة
ال يحتفون به مثلم�ا يحتفون بالفنان
الرائ�ع وينجزون له معاملته أرسع من

مسريتي الفنية بدأت يف بابل مع قاسم صبحي والفنان مسعود اجلابري
اشعر بالزهو والفخر ،كوني جسدت يف التلفزيون الكثري من االعمال

م�ا يق�ارب  80عم�ا ب�ن مسلس�ل،
وتمثيلية ،وس�هرة تلفزيوني�ة ،إضافة
اىل ادواري يف اعم�ال ثاثي�ة (م�ن ثاث
حلقات) ،او خماسية ،او سباعية حتى
بدأ العمل بمسلسل لنحو عرش حلقات،
وقدم�ت دور البطول�ة يف (عطارد) اول
مسلس�ل عراقي ب��  13حلق�ة ،والذي
عرض عام .1970_1969
-ه�ل يه�م كان يك�ون دورك بطوليا ام

والفيل�م اإليران�ي (لحظ�ة التحقي�ق)
للمخرج اإليراني (احمد كيوري) ،والذي
أنتج عام .2010
وبماذ تقيم نفسك يانزار بعد كل الذيقدمته ؟
 م�ا زال تلمي�ذا يف رحاب الف�ن يتعلم.ي�رى يف الفنانن الش�باب ث�روة يتحتم
علينا الحرص عليها ومدها بكل أسباب
النجاح مع تاكيدي ع�ىل رضورة الدعم
املادي للحركة الفنية بشكل عام.

املس�ؤول .لذا أهيب باملسؤولن املعنين
بالش�ؤون الفني�ة أن يوج�دوا دائ�رة
خاصة بتسويق األعمال الفنية العراقية
ك�ي نصنع نجما عراقي�ا عربيا يف وقت
واحد فليس لدين�ا حاليا عملية صناعة
نج�وم ال للممثل وال للممثلة .والس�بب
هو عدم انتشار أعمالنا العراقية خارج
الوطن العربي.
نزار السامرائي يمر هذه االيام بوعكةمرضية هل لها تاثري نفيس عىل امنياتك

جاءتين رسالة من زوجة برتولد برخيت هيلينا فايغل إلخراجي مسرحية القاعدة واالستثناء
قدمت دور البطولة يف (عطارد) اول مسلسل عراقي بـ  13حلقة1970_1969 ،
به�ا الجمه�ور وجاءتني رس�الة تهنئة
من زوجة برتول�د بريخت هيلينا فايغل
إلخراجي ه�ذا العم�ل .واخرجت الكثري

وم�ع بقي�ة نج�وم الدرام�ا العراقي�ة
غزوة الخالدي ،وكذل�ك الفنانة القديرة
فوزية عارف والفن�ان الرائد عبد االمري

حبي لبلدي عظيم وبعد  14عاما قررت
العودة إىل بلدي واالستقرار فيه ،العراق
بلدي اعيش فيه واموت فيه.
هل يج�د نزار الس�امرائي نفس�ه قدحقق الشهرة الكافية؟
– الش�هرة طموح كل إنس�ان مبدع إن
كان فنان�ا أو رس�اما أو غ�ريه وأن�ا ال
تضايقني الش�هرة بل تس�عدني ألنني
أحب ش�عبي حبا جم�ا وكل االنتقادات
الت�ي اس�معها أتلقاه�ا برحاب�ة صدر
واستمع لكل من يوجه يل سؤاال وأجيبه
برحاب�ة ص�در ولم اس�مع يوم�ا نقدا
الذعا.
وان�ت اليوم تعي�ش الوعك�ة املرضيةماذا تقول عن االصدقاء؟

ماذا؟
اب�دا ال يهمني ان كان الدور بطولة ،اودورا ثانوي�ا ،ألن�ي اعرف كي�ف احتوي
دوري ،واجعل�ه مؤث�را ،ويل تاريخ فني
حافل باألعمال ،واالدوار ،والشخصيات
املتنوعة.
هل لك عاقة باالنتاج حدثت يوما ما؟ لم أكن ممثا فق�ط ،بل كنت اعمل يفاإلنت�اج ،ويف بعض االعم�ال كنت اعمل
مديرا لإلنتاج.
وهل يعجبك العمل التلفزيوني؟ نعم ح�ن أتذك�ر ادواري التلفزيونيةاش�عر بالزهو والفخر ،كوني جس�دت

 ما دمت تدعم الشباب اين ترى موقعالرواد اليوم؟
– الفن�ان كلم�ا يك�رب ويك�رب ويكث�ر
عطاؤه ويكثر إدراكه ووعيه يكرب أداؤه
ولهذا الس�بب الفنان الرائد املتواصل يف
عمل�ه الفني هو عمود من أعمدة األدب
والفن العراقي.
بن فرتة واخرى نرى شبابا
ج�دد يظه�رون يف التلفزي�ون واملرسح
ماذا تقول عنهم؟
– الحي�اة يجب ان تس�ري ونحن نمتلك
جي�ا فني�ا ش�بابيا رائع�ا ج�دا عملنا
معه�م يف كث�ري م�ن األعم�ال يف كث�ري
م�ن املسلس�ات املش�رتكة العراقي�ة

الفنية والحياتية؟
انا االن ام�ر بوعكة مرضية لكنها ابداالتقطعن�ي ع�ن محيطي الذي اعيش�ه
فاالمان�ي كث�رية مث�ل طموحات�ي يف
الرياضة ،انا متاب�ع ريايض ممتاز وقد
احببت الرياضة يف ش�بابي ومارس�تها
وفزت يف الكثري م�ن املباريات الرياضة
الت�ي ذكرتها يف الكثري من مقاباتي اما
طموحاتي يف العم�ل الفني فهي كبرية
ولم انقطع عن الفن اطاقا.
تغرب�ت عن العراق ف�رتة طويلة كيفكنت تراها يا نزار؟
قتلتن�ي الغرب�ة ،واخذت م�ن حياتيماخ�ذا ماس�اويا ال اود ان اتذك�ره الن

– الصدي�ق أفضل من أي يشء بالوجود
فالصديق ي�دي اليمنى وي�دي اليرسى
والنف�س الذي أتنفس�ه ،اما عن مريض
فقد تابعني وتوصل معي اكثر االصدقاء
وخاصة الفنانن منهم وهنا اشكركلمن
تواصل معي ودعا يل .
لنع�د قلي�ا اىل عام�ل الرياضة وحبكلندي القوة الجوية هل ما زال باقيا؟
كان وال ي�زل باقيا مرتس�خا يف نفيسوانا من اش�د املعجبن واملغرمن بنادي
القوة الجوية الريايض.
 ايعجبك انك فنان ام ماذا؟– لو لم اكن فنانا الخرتت أن أكون بحارا
كي أطوف العالم فهوايتي السفر.
املثل الذي يقتدي به نزار السامرائي؟– الصدق ثم العمل ثم العمل ثم العمل.
من تحب من العراقين الكوميديا ومنالعرب؟
– حقيق�ة أن�ا أح�ب كل فناني املرسح
إلس�عادهم املش�اهد العراق�ي ب�دون
اس�تثناء كله�م أحبائ�ي وأصدقائ�ي
وإخوتي وال أفضل أح�دا عىل آخر ومن
الفنانن العرب أفضل الفنان عادل إمام
وسمري غانم .
بقي ان نوق�ض فيك ذكريات الطفولةكيف كانت نرجو ان ترويها لنا ؟
ما اجمل هذا السؤال ،اجمل ما يف الحياةالطفول�ة اطفول�ة الربئي�ة والهوايات
العفوية التي ان نمت ترسخت وصارت
ربما احرتافا ،طفولتنا جميلة بذكرياتها
ربم�ا لعب الطوبة اكربه�ا واكثرها كنا
نعش�ق الطوبة والس�ينما وبالنسبة يل
كنت اجم�ع العرشة فلوس التي احصل
عليه�ا م�ن اهيل حت�ى تصب�ح اربعن

آخر عمل أخرجته يف سوريا مسرحية (فنانني آخر وكت )
اوصي بتشكيل دائرة خاصة بتسويق األعمال الفنية العراقية

فلس�ا لنذهب بها اىل الس�ينما ونجلس
ف�س كرايس ابو اربع�ن املعروفة انذاك
ولهذا تاثرنا بافام طرزان وفاشكوردن
والذي يسمى س�وبرمان وافام ارسن
لوب�ن وكثري من تلك املش�اهدات اثرت
فينا فقد كانت طفولتنا جميلة بفقرها
وقل�ة امل�ادة التي كن�ت لدين�ا فقد كنا
ن�رى الع�رشة فل�وس مس�الة كب�رية
وق�د ننتظر العيد لنحص�ل عىل العيدية
وكتنت طفولتنا طيبة ولحد االن اصدقا
الطفول�ة صارواكب�ارا وم�ع كل ه�ذا
الزمان فنحن نرتاسل ونتواصل.
وماذا عن حبك للكرة؟ان�ا كنت اعش�ق الرياض�ة وكنت منالاعب�ن الجيدي�ن واتذك�ر انن�ا كنا يف
فريق مكون من خمس�ة ال عبن نلعب
ونتس�ابق مع مناطق اخرى وكنتاتذكر
ان الفري�ق املقابل كان�وا يلعبون معنا
بس�تة العب�ن ونح�ن خمس�ة وعندما
نعت�ض كان�وا يقولون ان ن�زار وحده
يش�كل العبن لقوت�ه وطفولتنا كانت
بت�واز بن الرياضة والفن وعندما كربنا
ش�عرنا ان حبنا للفن لم يكن طبيعيا اذ
كنت اشعر برغبة ان اكون مثل الفنانن
العاملي�ن وبتطور االي�ام كنت اذهب اىل
املسارح واشاهد مرسحية مثا بالشهر
مرة او مرتن.
وم�اذا عن ن�ادي الق�وة الجوية وهذاالحب الكبري؟
انا مش�جع للقوة الجوية منذ عام 56ولحد االن ولكني لس�ت متعصبا وحبي
لهذا النادي من سنن ومنذ طفولتي.
ومل�اذا كن�ت تح�ب الق�وة الجوي�ةبالذات؟
كن�ا نرى انه يمثل الطيارين العراقينالذي يرون العالم ويعرفون كل العالم .
لنع�د اىل رغبت�ك يف البحري�ة رديف�اللفن؟
انا كنت ارغب ان اكون فنانا اىل جانبحبي للبحرية فكن�ت احب البحر وارى
االف�ام الحربي�ة ولك�ن بالس�تينيات
بدأت هواية الفن تطغ�ى عىل الهوايات
االخرى فنس�يتها ولجأت اىل الفن ولهذا
مثلت يف اكثر من عمل مرسحي بس�يط
بنصف ساعة وكانت يف املرسح الشعبي
عندماقدمن�ا عمل اس�مه بيت ابوكمال
ع�ام  66وعرض�ت وكان معن�ا صادق
االطرقج�ي وطعم�ه التميم�ي وفخ�ر
العقيدي واخرون وقدمت يف قاعة الخلد
وكانت تجربة جدي�دة علينا وكنا نعمل
ع�ىل املرسحيات بروفات تصل اىل اربعة
اش�هر او اكثر ثم نعرضها وكانت ابرز
مرسحية لنا هي مرسحية نشيد االرض
الت�ي كان له�ا الدور الكبري يف الش�هرة
ويف الطم�وح وه�ي املرسحي�ة الت�ي
ش�عرنا من خالها اننا يجب ان نحقق
الرشه�رة الكبرية وقد عرض�ت يف اكثر
من محافظة عراقية وعرضت عىل مدى
 111يوم�ا وكانت ه�ي املرسحية التي
جعلنا ندخل بوبة املرسح الجاد .
وماذا عن اخر اعمالك يانزار؟الحقيق�ة ل�دي اعماال كث�رية منها ماه�ي مع العراقية ومنه�ا مع ام بي يس
ع�راق س�اتحدث عنها قريبا وس�انوه
عنها حال العودة اليها بعد شفائي كليا
بعون الله.
•هك�ذا كان ضي�ف ال�زوراء الفن�ان
الكبري نزار الس�امرائي وكانت مسريته
الت�ي بدأت بعش�ق متواص�ل مع الحب
الس�ينمائي والري�ايض وحب�ه للبح�ر
وللعمل الج�اد وهكذا كانت حلمه الذي
حق�ق ج�زا كبريامن�ه يف ان يصبح احد
نج�وم الع�راق ،كان�ت قدم�اه تجري
برسع�ة العبا ومش�جعا وعندها تحول
اىل اشهر مشجع ريايض.
كان نزارا املمثل االوفر حظا بن زمائه
فش�ارك يف اكثر م�ن  62عما مرسحيا
و 80عم�ا تلفونيا و اكثر من  20عما
فيلما س�ينمائيا فباس�م ال�زورا قدمنا
له الش�كر واالماني بالصحة ومواصلة
العطاء.
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حنو مستقبل افضل ..هلا

نصائح طبية

هل تتسبب الكمامات مبرض
يف العني؟

ال تطليب من زوجك أن
يكف النظر إىل النساء!..؟
«تشلع ُر املرأة بالغضب كثرياً ،عندما تجلد أن زوجها ينظر
إلمرأة أخرى ،ولكن يف حقيقلة األمر ،أنتِ مخطئة،عليكِ أن
تسعدي بذلك ،وأن تعلمي أن زوجك بصحة جيدة».
حيث أكد «جوي جرياين» خبري العالقات اإلنسانية والسلوك،
أن نظلر وميلل الرجلل إىل نسلاء أخريات غلري زوجته ،هو
أسلاس إنجذابله لها ،وهي عالمة صحية يجلب أن تتقبلها
الزوجات بمزيد من الحكمة.
وأضاف »:فللو أن الرجل ال يميل لألنثى بوجه عام ،لم يكن
ليميل إىل زوجته ،بمعنى أنه إذا فقد الرجل ميله للنساء ولم
ينظر إليهن ،سيفقد إنجذابه ،وميله إىل زوجته أيضا ً.
وشلدد»:عى الزوجة أال تجرب زوجهلا ،أن يكف عن النظره
إىل النسلاء ،فهلو بذلك ال يتعمد إهانتها ،كونه ال يسلتطيع
االستغناء عنها قبل كل يشء ،محذرا ً من الحديث مع الزوج
يف األمر ،أو لفت إنتباهه.

املطبخ ..

طريقة عمل عجينة البيتزا اهلشة

املقادير:
1كوب ماء دافئ
1ملعقلةكبلريةخملريةفوريلة
 1و ٢/1ملعقة صغرية سكر
 ٣كوب طحني (دقيق)
 1ملعقة صغرية ملح
 ٣ملعقة كبرية حليب بودرة
٢ملعقة كبرية لبن (زبادي)
 ٣/1كلوب زيت (ذرة أو عباد الشلمس
أو كانوال)
طريقة عمل عجينة البيتزا
نخلط املاء الدافئ مع السلكر والخمرية
الفوريلة .نرتكهلا جانبلا ً حتلى تفلور
الخملرية .الخمرية عندما تفور تشلكل
طبقة رغوية عى سلطح املاء مما يعني
ان الخمرية حية وبدأت بالنمو والتكاثر.
إن للم تفر الخمرية فهلذا يعني انها غري
صالحة وبالتايل ال تستعمليها .مهم جدا ً

أن ال يكلون املاء حارا ً بلل تكون حرارته
مماثلة لحرارة جسمنا أو أدىف منه بقليل
حيلث أن امللاء الحار قد يقتلل الخمرية،
إقرئلي مقلايل طريقلة عملل العجينة،
الجزء األول ملعرفة أهمية هذه الخطوة.
يف وعلاء كبلري نخللط الطحلني واملللح
وحليب بودرة.
نضيف اللبلن والزيت إىل خليط الطحني،
ً
ونخلطهلم جيلدا ً
بدايلة بامللعقلة وثلم
بأصابعنا.
نضيف مزيلج املاء والخملرية إىل مزيج
الطحني ونخلطهم جيداً .وبعدها نعجن
العجني جيدا ً عى سطح مستوي وبقوة
مللدة ترتاوح بلني خمس وعلر دقائق.
نعجن حتلى نحصل على عجينة طرية
ولينلة ومطاطيلة .لنتأكلد بأننلا عجنا ً
العجلني باملقلدار الكايف ،نقطلع قطعه
صغرية ملن العجني ُ
ونمددها ،كما نمدد

العلكة لعمل بلون ،فإذا تقطعت برسعة
وبسلهولة تكون العجينة بحاجة لعجن
إضلايف ،أملا إذا تمددت وشلكلت طبقة
رقيقلة ملن العجلني تكلون العجينلة
جاهزة.
ندهن الوعاء بملعقلة من الزيت ونضع
العجينة داخل الوعاء.
نغطي الوعاء بمنشفة قطنية رطبة ،أنا
يف العادة أقوم برش املنشلفة بأيد مبتلة
حتى أرى نصف املنشفة مغطى بقطرات
امللاء .ثلم نضع الوعلاء يف ملكان داىفء.
إقرئي مقاليطريقة عمل العجينة ،الجزء
الثاني ملعرفة أهمية هذه الخطوة.
نرتك العجينة جانبا ً لتتخمّر ويتضاعف
حجمها .ويجب إعطلاء العجينة وقتا ً
كافيلا ً لهذه الخطوة املهمة .ملعرفة إن
كانت العجينة قد تخمرت جيدا ً نغرس
إبهمنلا يف العجلني ونزيلله ،إذا يقيلت

الحفرة التي تشكلت من إبهمنا يعني
ذللك أن العجينلة أخلذت الوقلت الذي
تحتاجه لتخمر.
نعجن العجينة ملدة دقيقة ،وثم نرتكها
يف ملكان دافلئ لرتتلاح وترتفلع مرة

ملاذا تكون رائحة أنفاسك كريهة يف الصباح؟

ألن الفم ينتج كميلة كافية من اللعاب لقتل
البكترييا ومنع تشلكل الرائحة الكريهة ،أما
أثناء النوم ،فيتوقلف الفم عن إنتاج اللعاب،
سامحا ً للبكترييا بالتكاثر والعبث داخل الفم
مسببة الرائحة الكريهة.
الحقيقة املزعجة أنه ال يمكن فعل الكثري ملنع

تشلكل رائحة الفم الكريهة عند االستيقاظ
يف الصباح ،وما يمكن فعله فقط هو اإلكثار
من تناول املياه ،وتنظيف األسلنان بانتظام،
والحرص عى تنظيف اللسلان أيضا ً وخاصة
عنلد الصبلاح ،للتخلص ملن بقايلا الطعام
والبكترييا الضارة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

منها “هز الطفل” ..احذري سبعة تصرفات تضر برضيعك من دون أن تدري
َ
هناك بعض الترصفات التلي تفعلها العديد
ملن األمهلات دون قصلد ،تؤثلر سللبا يف
صحلة رضيعها ،لذا ال بلد من معرفتها لكي
تتجنبها:
 1تنلاول الرضيلع قبلل  4أشلهر األطعمةالصلبة:
أوضحلت األكاديميلة األمريكيلة لطلب
األطفلال ،إن إدخلال األطعملة الصلبة قبل
بللوغ طفلك  4أشلهر يزيد ملن خطر زيادة
الوزن والسمنة ،سواء يف مرحلة الرضاعة أو
يف وقت الحلق يف الطفولة املبكرة ،باإلضافة
إىل أنه يؤدي ذلك إىل شلعور الطفل بالشلبع
وبالتلايل يمنلع حصوله عى ملا يكفيه من
الرضاعة الطبيعية الالزمة لنموه.
فضلال علن حلدوث مشلكالت يف الجهلاز
الهضملي للطفل نظلرا ألنه غري قلادر عى
هضم هذه األطعمة.
 2وضع األلعاب والوسائد يف رسير الطفل:يلؤدي وضلع األلعلاب والوسلائد واألغطية
يف رسيلر الطفلل الرضيلع إىل زيلادة خطر
اإلصابلة بمتالزمة امللوت املفاجئ ،نظرا ألن
الطفلل الرضيع لن يقدر عى االسلتغاثة إذا
وقعلت هلذه األلعاب على وجهله ،وبالتايل
تتداخل هذه األشلياء ملع التنفس ،فالطفل
الرضيلع يف هذه املرحللة ال يحتاج ألكثر من
رسير مريح.

أخلرى وتكون مدة التخملر هذه املرة
أقرص.
نرتك العجينة ترتاح للمرة الثانية .بعد
ذلك نبدأ بتحضري البيتزا أو املعجنات أو
الفطائر.

َ
انتر استخدام الكمامات عى نحو واسع يف جميع أنحاء العالم
منلذ بداية أزمة فلريوس كورونا ،لكن الخلرباء يعتقدون بوجود
أدلة متزايدة عى أن الكمامات يمكن أن تسبب جفافا ً للعينني.
وتلم وصف مصطلح العني الجافة املرتبطلة بالكمامة ألول مرة
من قبل طبيب عيون يف حزيران بنا ًء عى العديد من الحاالت التي
تعاملل معها ،وقد تم تعميم تقارير إضافية منذ ذلك الحني ،كما
استعرض بحث حديث هذه القضية بشكل أكرب.
ويف الوقت نفسله ،يالحظ املرىض الذين لم تظهر عليهم أعراض
يف السلابق شلعورا ً غري مريح يف أعينهم مع مشلاكل يف الرؤية،
خاصة عند القراءة أو اسلتخدام األجهلزة الرقمية لفرتة طويلة
من الزمن.
وهناك العديد من أسباب مرض جفاف العني ،بما يف ذلك القضايا
املتعلقلة بالعلني نفسلها والحلاالت الصحية الجهازيلة والعمر
والجنس واألدوية .ويؤدي االسلتخدام املفلرط لألجهزة الرقمية
وسلوء جودة الهواء الداخيل والتلوث إىل ظهور بعض األعراض.
وتقللل الكمامات وأقنعة الوجه بشلكل كبري من انتشلار الهواء
للخلارج من الفم واألنف .ومع ذلك ،ال يلزال هواء الزفري بحاجة
إىل التشلتيت ،وعندما يتم وضع الكمامة بشلكل غري محكم عى
الوجه ،يمكن أن تؤدي إىل تدفق الهواء إىل سطح العني ،مما يخلق
ظروفا ً ترسع من تبخر السلائل الدمعي ،تماما ً كالنسليم الثابت
الذي يهب عى الجلد الرطب.
وقد ينتج جفاف العني أيضا ً عندما يتم لصق أقنعة الوجه إلغالق
الحافلة العلويلة ،وإذا كان ذلك يتعارض ملع الحركة الطبيعية
للجفلون ،يمكن أن يمنع الرمش بشلكل طبيعي ،ويؤدي هذا إىل
عدم استقرار السائل الدمعي.
وباإلضافلة إىل أولئلك الذيلن يعانلون ملن مرض جفلاف العني
املوجلود مسلبقاً ،قد يجد األشلخاص الذين يرتلدون الكمامات
أنفسهم يتساءلون عن سلبب تهيج أعينهم بشكل غري مفهوم،
وهذا يشمل كبار السن ،الذين لديهم بطبيعة الحال سائل دمعي
أقل كفاءة.
وبخلالف االنزعاج الناتج عن جفلاف العني ،يمكن أن يكون ذلك
عامالً سللبيا ً يزيلد من احتملال التقاط فلريوس كورونا ،حيث
يشلعر املريض برغبة يف حك عينيه بيده ،ويمكن أن يؤدي هذا إىل
نقللالفريوسإىلمنطقةالوجهيفحلالكانلتاأليلديملوثلة.

لطلة ابهى....

كل يوم معلومة

َيشتكي الكثريون من رائحة األنفاس الكريهة
عنلد االسلتيقاظ يف الصباح ،على الرغم من
تنظيف األسلنان بمعاجني األسنان املختلفة
وتنظيف الفم باملعقمات قبل النوم.
ويعتقلد البعلض أن رائحلة الفلم الكريهلة
يف الصبلاح ناتجلة علن بعلض األملراض
واالضطرابلات الصحيلة ،إال أن العلملاء
والباحثلون يقوللون إن هلذه الرائحلة أمر
طبيعي إىل حد ما ،ما لم تكن مرتافقة بالفعل
مع أمراض معينة.
ولكلن ملا هو سلبب رائحلة الفلم الكريهة
يف الصبلاح؟ وهل هناك ما يمكلن القيام به
للتخلص من هذه املشكلة؟
تقلول دراسلة إن البكترييلا يف الفلم تعملل
خالل النهار ،عى تحطيم الحموض األمينية
والربوتينات واملواد الكيماوية األخرى ،والتي
بقيت داخل الفم بعد تناول الطعام.
وخالل النهار ،ال تشلكل هذه املواد مشلكلة،
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ماسكات منزلية طبيعية لتقشري البشرة
ُ
التقشلري باسلتخدام ماسكات
طبيعيلة جلزء مهم ملن روتني
العنايلة بالبلرة ،ألنه ينظفها
بعمق.
لذلك ينصح باستخدام وصفات
بمكونات طبيعية إلزالة
سكراب
ٍ
خاليلا الجللد امليتلة ،وتخليص
البرة من الشوائب.
هكلذا تضمنون نظافة برتكم
ملن دون أي أرضار ألنها خالية
من امللواد الكيمائية ،والحصول
عى برة نرضة ومتألقة.
يف التايل ماسكات تقشري الوجه
التي يسلهل تحضريها يف املنزل
بمكونلات طبيعيلة لطيفة عى
ٍ
البرة ،واقتصادية.
مقر السكر وزيت الزيتون
السلكر مقر طبيعي للبرة،
يسلاعد عى التخلص من خاليا
الجلد امليتة ،وزيت الزيتون يمتلك
خصائص مرطبة ومغذية.
لذلك تلعب هذه املكونات دورا ً يف
تجديد خاليا البرة.
تحتاجلون لتحضلريه إىل خللط
نصلف كلوب ملن السلكر ملع
ربع كلوب من زيلت الزيتون يف
برطمان زجاجي محكم الغللق.
اسلتخدموا منله كميل ٍة قليللة

ودلكلوا بها برتكلم للحصول
ناعم كالحرير.
عى جل ٍد
ٍ
ماسكات طبيعية بالشوكوال
يمتللك مسلحوق اللكاكاو
خصائلص جماليلة وهلو ملن
العالجلات الطبيعيلة املفيلدة
لصحلة البلرة ،ألنله غنلي
املعلادن،
بالفيتامينلات،
ومضادات األكسدة.
ويسلهل تحضري هذا املاسك من
خالل مزج  3مالعلق كبرية من
مسلحوق اللكاكاو غلري املحى
مع ملعقلة كبرية من زيت جوز
الهند.
بعد مزج املكونلات جيدا ً ضعوه
عى وجهكلم ورقبتكم ،ودلكوه
برفق بأصابعكم.
ٍ
اتركلوه على برتكلم لبعلض
الوقت ،ثم قروا البرة بلطف،
واغسلوها باملاء الفاتر.
ماسلكات طبيعيلة بزيت جوز
الهند
يسلتخدم هذا املقلر الطبيعي
املكلون من صلودا الخبز وزيت
جلوز الهنلد لعلالج البلرة
الجافة.
ألن صودا الخبز عبارة عن مادة
قلويّة لها العديد من الخصائص

املضادة للجراثيلم ،والفطريات
وااللتهابات.
أما زيت جوز الهند ،فيعمل عى
ترطيب البرة أثنلاء تنظيفها،
ولعلب دورا ً مهملا ً يف منحهلا
النضارة والحيوية.
لتحضلري هلذا املاسلك اخلطوا
ملعقتلني كبريتلني ملن صلودا
الخبز مع ملعقة كبرية من زيت
جوز الهند.
قطرات
ثلم أضيفوا إليها بضلع
ٍ
ملن الزيلت العطلري املفضلل
لديكلم .ضعلوه على الجلد مع
تدليكه بشك ٍل دائري.
اتركوه عى الوجه ملدة  15دقيقة
ثم اغسللوا برتكم جيدا َ باملاء.
يستخدم هذا املقر مرة واحدة

فقط خالل األسبوع.
مقر الشلوفان لعلالج البثور
السوداء
يعد الشوفان من املواد الطبيعية
الفعاللة يف تنظيلف األوسلاخ
والشلوائب العالقلة بالبلرة
الدهنيلة ،ويخلصكم من البثور
السوداء.
اخلطلوا ملعقتلني كبريتني من
الشلوفان مع ملعقة كبرية من
الحليلب كامل الدسلم ،وملعقة
صغلرية من زيلت الزيتلون مع
ملعقة من ماء الزهر.
اتركوه لبضلع دقائق ،ثم ضعوا
الخليط عى وجهكم مع التدليك
برفلق مللدة ثلالث دقائلق ،ثلم
اغسللوا وجهكم باملاء البارد.

طبيبك يف بيتك

ثالث طرق ملعاجلة املكسرات و”تنشيط مكوناتها”
 3الرضاعة الطبيعية:تلجأ بعض األمهات إىل الرضاعة الصناعية،
ولكن من األفضل رضاعلة طفلك من الثدي
ملدة سلتة أشلهر عى األقل ،إذا أمكن ،نظرا
ألنها تقلل من خطر اإلصابة بمتالزمة املوت
املفاجئ.
 4هز الطفل الرضيع:يلؤدي هلز الطفلل الرضيع إىل زيلادة خطر
اإلصابة بمتالزمة موت الرضع املفاجئ ،ألن
عند هزه تتحرك رأسه برسعة ،ما يجعل مخ
الطفلل يتحرك داخل الجمجملة ،وقد يؤدي
ذلك إىل تدمري األوعية الدموية املوجودة حول
وداخل املخ.
 5-النوم عى البطن أو الجانب:

قد يواجله األطفال الذيلن يوضعون يف هذه
األوضلاع للنوم صعوبلة يف التنفس أكثر من
أولئك الذين يناملون عى ظهورهم ،ألن ذلك
يؤدي إىل سد مجرى الهواء للرضيع.
 6عدم إعطاء الطفل الطعام يف يده:تخىش بعض األمهات إعطاء الطعام لطفلها
يف يده خوفا من تعرضه لالختناق أو اتسلاخ
مالبسله والفوىض يف امللكان حولله ،ولكن
يسلاعد ذلك ،يد الرضيع على تنمية قدراته
الكتشاف مذاق وقوام وملمس الطعام.
 7التدخني:األطفال الذين يعيشلون مع مدخنني لديهم
مخاطر أعى لإلصابة بمتالزمة موت الرضع
املفاجئ.

ْ
قالت تاتيانا سكريدا أخصائية التغذية ومديرة
مركلز ( Detox studiosلتنقيلة الجسلم ملن
السلموم) ،إنه لكي يحصل الجسم عى أقىص
فائلدة من املكلرسات ،يجلب معالجتهلا قبل
تناولها.
وأضافلت املختصلة أنله وعلى الرغلم من أن
املكلرسات تعترب من املصلادر املهمة للربوتني

النباتلي والدهلون املفيلدة ،إال أنهلا لن تجلب
الفائدة للملرء إذا تم تناولهلا جافة ،لذا يجب
معالجتها املكرسات قبيل تناولها.
وقاللت“ :يف أي بلذرة ويف أي حبلة مكرسات،
يوجلد حتما حملض الفيتيلك .وعندما تدخل
هلذه املكرسات إىل الجهاز الهضمي لإلنسلان،
يبلدأ يف إعاقة امتصاص الحديد واملغنيسليوم

والكالسيوم والزنك  -جميع العنارص املعدنية
(الفللزات) النلزرة .ولهلذا السلبب ينخفلض
االمتصاص بنسبة .”30-40٪
وأشلارت ،إىل أن النباتيلني ،عى سلبيل املثال،
يعانون من مسلتويات منخفضلة من الحديد
ألنهم غالبا ما يشلرتون املكلرسات ويأكلونها
من الكيس مبارشة دون معالجتها.
وقاللت تاتيانا سلكريدا ،إن هنلاك عدة طرق
لتفكيك حمض الفيتيك وتنشيط املكرسات.
وأضافت“ :الطريقة األوىل :املعالجة الحرارية،
تحتاج إىل تسلخني املكلرسات .لكن املكرسات
تحتوي عى الكثري من الزيوت ،وتسلخينها ال
يجلب الكثري من الفائدة.
الطريقة الثانية :التخمري بمحلول خاص.
والطريقة األسلهل واألكثر شيوعا هي النقع،
أي غملر الحبلات بامللاء ملدة  5-6سلاعات أو
طلوال الليل ،ثم شلطفها فنحصلل عى منتج
نهائي مناسب للهضم”.
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كلمات متقاطعة

مهني�اً :تدعم�ك صداقات قديم�ة وعالق�ات اجتماعية
جيّ�دة ،فتجد الحلول كلما اصطدمت بعوائق أو بتعقيدات
أو بخيبات أمل
عاطفي�اً :تعيش ح�االً من الصفاء الفك�ري والذهني حني تبتعد
عن كل ما يسبب التوتر مع الرشيك
صحياً :الوقت مناس�ب لعطلة مرحة ،بعدما حرمتك مشاغلك من
التمتع بالراحة واالستجمام

الثور

مهني�اً :الطموح الكبري يولّد عن�دك حافزا ً أكر للعمل
بجدية ،وهذا يولد منافس�ة ش�ديدة بين�ك وبني أحج
الزمالء لتقديم األفضل
عاطفياً :خالف بسيط وعابر مع الرشيك يولّد بعض االختالف
يف وجهات النظر ،لكن حله يتم بعد تدخل العائلة
صحياًّ :
حصن نفسك ضد الحساس�ية العاطفية الشديدة وحاول
أن تكتس�ب املزيد من الصالبة لتواجه أمور الحياة

الجوزاء

مهنياً :يس�طع نجمك اليوم فالقمر يف برجك يجلب لك
التحرّر واالنطالق والشجاعة ،وتتطور عالقاتك املهنية
عاطفي�اً :بعض املش�كالت وس�وء التفاهم م�ع محيطك
العائيل ،وتفاجئك ترصفات الرشيك وال تفهمه جيّدا ً
صحي�اً :تتغل�ب ع�ىل جميع املش�كالت الصحي�ة وتزداد نش�اطا ً
ّ
املفضلة
وتمارس رياضتك

السرطان

مهنياً :يرتبص بك أحد الزمالء رشاًّ ،
لكنه سيفشل ّ
ألن
س�معتك ناصعة مثل الثلج ،وصيتك الحسن أقوى من
مخططاته
عاطفي�اً :يوم مريح لك ح�اول ان تالقي الحب ،لكن يجب أن
تكون ذكيا ً ومسؤوالً يف حبك لتصل إىل مبتغاك
صحياً :تبدو مضطربا ً وقلقا ً بعض اليشء لشعورك بأن ثمة فشالً
بانتظارك ،ما ينعكس سلبا ً عىل وضعك الصحي

أم تبتكر طريقة البقاء أطفاهلا مشغولني خالل احلجر
 - 1789تأسيس وزارة الخزانة األمريكية.
 - 1811تأس�يس جامعة أوس�لو تحت اسم جامعة
فريدريك امللكية ،تيمنا بامللك فريدريك الس�ادس ملك
الدنمارك والنرويج.
 - 1870نشوب معركة سيدان ضمن الحرب الفرنسية
الروس�ية حي�ث أرست القوات الروس�ية إمراطور
فرنسا نابليون الثالث ومئة ألف من جنوده.
 - 1885مئ�ة وخمس�ون عام�ل منجم م�ن البيض
يف مدين�ة روك س�رينغز بوالية وايومن�غ يھاجمون
زمالءھم من الصينيني ،فيقتلون منھم  28ويجرحون
 15ويط�ردون املئات منھم خارج املدينة ،فيما عرف
باسم مجزرة روك سرينغز.
 - 1898ھزيمة قوات املھدية يف معركة كرري عىل يد
قوات بريطانية مرصية بقيادة ھربرت كتشنر.
 - 1909ملك اململكة املتحدة إدوارد الس�ابع يصادق
ع�ىل قانون «االتح�اد الجنوب أفريق�ي» الذي ينظم
الحي�اة السياس�ية واالنتخاب�ات يف جن�وب أفريقيا
الت�ي كانت خاضع�ة للت�اج الريطان�ي ،وكان ھذا
القانون يعتمد عىل أس�اس نظام التمييز العنرصي
ضد األغلبية الس�وداء يف جنوب أفريقيا وھو النظام
الذي اس�تمر حت�ى مطلع التس�عينيات م�ن القرن
العرشين.

األسد

ً
نشيطا وف ّعاالً يف تحركاتك واطلب املساعدة
مهنياً :كن
ّ
وحل مشكالتك برويّة
من الزمالء إن احتجت إىل ذلك
عاطفياً :عليك اس�تغالل فرتات التقدم لتميض يف تصفية
مش�اكلك العاطفية ،اس�تغل هذا اليوم ألن حظ�ك فيه كبري

جدا ً
ً
صحي�ا :ي�وم جي�د العتم�اد نظ�ام غذائي جدي�د يزي�دك حيوية
ونشاطا ً

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهنياً :يوم دقي�ق يجعلك ترتيث يف اتخاذ أي قرار
بشأن عمل تطمح إىل تنفيذه
عاطفي�اً :يرتقب�ك أحدهم منذ فرتة ويح�اول التقرب
منك ،لكنك غري مستعد لخوض عالقة جديدة
صحي�اً :تغمرك الراح�ة بعد عن�اء طويل ،وتنتاب�ك رغبة يف
التعبري والتجديد ،وتلمس النتائج الحقيقية يوم عيد ميالدك

الميزان

مهني�اً :تبدو قادرا ً عىل القي�ام بمبادرات ومغامرات
مدعوما ً بقوة جس�دية ومعنوية ،وقد تقدم عىل إنقاذ
احد األشخاص
.عاطفي�اً :أح�د املحيط�ني ب�ك أو م�ن جريت�ك بانتظ�ارك،
وتشاركه الحب للجمال والحرتام املبادئ واملثل نفسها
صحي�اً :يع� ّد الثوم صديق القل�ب ويحارب الجلط�ات الدماغية
والسكتات القلبية ،لذلك ينصح بإدخاله إىل سفرتك اليومية

العقرب

مهني�اً :تتحس�ن أحوال�ك تدريج�اً ،وخصوص�ا ً بعد
الق�رارات الحاس�مة التي اتخذته�ا لتوضيح موقعك
عىل الصعيد العميل
عاطفياً :ال بأس من املبادرة إىل استماع االعتذار من الرشيك
وفتح صفحة جديدة يسودها التفاهم والحب
صحي�اً :الرياضات والرحالت الطويلة تس�اعدك عىل اس�تعادة
نشاطك وحيويتك ،واستمر بممارسة نشاطاتك املفضلة

القوس

مهنياً :يثري هذا اليوم بعض املش�كالت املهنية أو مع
بعض املقرّبني حتى منتصف الشهر املقبل
عاطفياً :س�عيك الدائم عن التطوّر يف العالقة العاطفية
له غ�ري نقطة إيجابية ،وهذا يكون موضع ترحيب من قبل
الرشيك
صحياً :تق�وم ببعض الخطوات الصحية الناجحة وتش�عر عىل
أثرها بأنك حققت إنجازا ً كبريا ً

الجدي

مهنياً :يوم ضاغط نوعا ً م�ا ،وينتابك الحزن إلهمال
األحبّاء أمرك ،وه ّدئ من روعك وال توبّخ أحدا ً
عاطفياً :مش�اعر قوية تنتابك ،وتش�عر أن�ك بحاجة إىل
البقاء قرب الرشيك لتتبادال معا ً املش�اعر التي هي يف داخل
كل منكما
صحياً :ابتعد عن الضجيج وحافظ عىل التوازن يف حياتك وتعامل
مع أي عارض صحي بهدوء وال تتماد يف أعمالك املنهكة.

الدلو

مهنياً :الحديث املتواص�ل عن القضايا املالية يفرض
علي�ك معالجة جذرية ،وخصوص�ا ً أنك تمر بيوم غري
مستقرة ماديا ً
عاطفي�اً :عليك مراعاة مش�اعر الرشي�ك إىل أقىص حد ،ألن
قضية حساسة تقلقه وتبقيه متوترا ً وقلقا ً عىل املصري
ّ
ويقض مضجعك
صحياً :قد تس�مع خ�را ً محزنا ً يقلق راحت�ك
ويحرمك النوم ،ويسبب لك صداعا ً حادا ً

الحوت

مهني�اً :تدعمك صداقات قديم�ة وعالقات اجتماعية
جيّ�دة ،فتج�د الحل�ول كلم�ا اصطدم�ت بعوائق أو
بتعقيدات أو بخيبات أمل.
عاطفي�اً :تعيش حاالً م�ن الصفاء الفك�ري والذهني حني
تبتعد عن كل ما يسبب التوتر مع الرشيك.
صحياً :الوقت مناس�ب لعطلة مرحة ،بعدما حرمتك مش�اغلك
من التمتع بالراحة واالستجمام.

 - 1921الحكوم�ة الريطاني�ة تع�رتف باملل�ك عب�د
العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (مؤسس
اململكة العربية الس�عودية) سلطاناعىل منطقة نجد
بشبه الجزيرة العربية.
 - 1938الس�لطات الرتكي�ة تقوم بتغيري اس�م لواء
اإلسكندرون إىل االسم الرتكي ھاتاي.
 - »1941أكاديمية العلوم والفنون األمريكية» تسجل
مجس�م جائ�زة األوس�كار كعالمة تجاري�ة محمية
بقان�ون العالم�ات التجارية وامللكي�ة الفكرية وذلك
بعد تحول التمثال ألھم جائزة يف عالم السينما.
 - 1944إيطاليا ترم معاھدة مع حكام اليمن تعطي
لھ�ا الحق يف الس�يطرة عىل الس�احل الرشقي للبحر
األحمر.
 - 1945انتھاء الحرب العاملية الثانية.
 - 1969تركيب أول آلة رصف آيل يف الواليات املتحدة.
 - 2007الجي�ش اللبنان�ي يعل�ن س�يطرته الكاملة
ع�ىل مخيم نھر الب�ارد ونھاية العمليات العس�كرية
يف املخي�م وذل�ك بعد القض�اء عىل أف�راد تنظيم فتح
اإلسالم واعتقال بقية أفراده.
 - 2015الص�اروخ ال�رويس س�ويوز ت م ا-18م
ينطل�ق بنجاح وع�ىل متنه ثالث رواد فض�اء بإتجاه
محطة الفضاء الدولية.

مشاكل وحلول

أفقي
1الذه�ب األبي�ض  oاملاش�ية
مما يقتنيها البدوي أو الفالح
 oشقيق
2ودي�ع (مبعث�رة)  oأماك�ن
اجتماع القوم
3إذا تع�دى اثنني ش�اع  oيوم
يبتدئ االنسان حياته
4اش�تهر يف التاري�خ بتحويل
ال�رتاب إىل ذه�ب  oأبي�ض
(باالنجليزية)
5يضغط إلطالق النار  oشجر
صحراوي مثمر
6قرْض  oبناء للمراقبة
7س�قيا  oدول�ة جنوب رشق
أفريقية
8يتح�رك كامل�وج  oيحق�ق
إنجازا
9فيها طالبو العلم والشهادات
 oمتشابهان
10الذهب البني  oبلد اس�مها
يعني بلد األحرار

رأيس
1ألوان�ه تظه�ر بع�د املطر o
يلغي
2تحليق يف الس�ماء  oفاكهة
لذيذة قرشها أحمر وحباتها
كالجوهر
3منافس ومساو يف االمكانات
 oأغىل املعادن عىل اإلطالق
4بش�كل رأيس  oأن�ت طلبت
األكل لشعورك بحاجته
5واح�د (باالنجليزي�ة) o
اغتاب  oمتشابهان
6مخل�وق صغ�ري يحم�ل
ع�رشة أمث�ال وزنه  oش�اي
(باالنجليزية).
7متش�ابك بش�كل منتظ�م
ومكرر  oثني
8دولة اوروبية معنى اسمها
بلد األرانب
9أخف الغازات يف الطبيعة
10من الخرضوات  oتفضيل
يشء عىل آخر

غزل عراقي
مو ذاك الوكت والناس غري الناس
كلها تغريت والصاحب تبدل
كلت ماروح اكله وغشني بيه العوز
ما اعثر بعد وبخطوتي اتمهل
عله وجهه شفت مكتوب املن جاي
وعله السانه تلعلع كلمة ادلل
انفاس البرش خطوات للتابوت
بعد ماضل عمر يستاهل اتوسل
من كثر الطعن صار الكلب غربيل
حطيت الربع بس مايهم وشل

أدفع مصاريف البيت وزوجي يلهو على املواقع االلكرتونية!
أنا امرأة متزوجة وأربي  3بنات،
وأعي�ش يف دول�ة غربية ،وأعمل
تقريبا ً  10ساعات يومياً ،وأقوم
بجمي�ع واجبات�ي املنزلي�ة عىل
أكم�ل وج�ه ،وال أهمل أي�ا ً من
شؤون زوجي ،وأساعد يف 80%
م�ن مصاريف املنزل ،ولكن لدي
مش�كلة كب�رية ب�أن زوج�ي ال
يساعدني إال بأش�ياء قليلة ،إال
أنه�ا ليس�ت املش�كلة الوحيدة،
فقد اكتش�فت أن�ه يخونني مع
نس�اء من أي نوع ،وأنه يرس�ل
له�ن ص�ورة نفس�ه باوض�اع
مخله ،إضافة أنه يضع نفس�ه
عىل اإلنرتنت عىل مواقع الجنس
ليبح�ث ع�ن نس�اء أخري�ات
ألغراض�ه الش�خصية ،فم�اذا
أفعل؟ أريد املساعدة.
الحل والنصائح:
 برصاحة هذه الثمانني باملائةمن املصاريف التي ألزمت نفسك
بها هي جزء مهم من املش�كلة،
إن لم تكن هي أساس املشكلة!!
 هذا زوج وجد نفسه ابنا ً مدلالًتقوم زوجت�ه بدور األم واألب يف

آن واح�د ،وتتحمل عن�ه الكثري
من مسؤولياته وواجباته فماذا
يفعل؟؟
 إن�ه ك�أي ول�د مدل�ل يش�عرباملل�ل ،فيح�اول أن يله�و حتى
لو كان ه�ذا اللهو ض�د زوجته
وبناته ونفسه!
 الح�ل يب�دأ بالعق�اب!!! نع�مفه�ذا ال�زوج يج�ب أن يعاقب،
مثل طفل أفس�د ألعابه ثم أتلف
أغ�راض البي�ت ،واألم العاقل�ة
هي الت�ي ال تغلب حنانها ،ففي

أوق�ات معين�ة يج�ب فيه�ا أن
تظه�ر «الع�ني الحم�را» للول�د
الشقي الذي يجب أن يتأدب!!!
 الح�ل يف أن تصارحي�ه بأق�لال�كالم ،ولك�ن بأك�ر تهدي�د،
وتضعي ل�ه قائم�ة املمنوعات،
وتقدم�ي ل�ه قائم�ة الواجبات
واملسؤوليات التي يجب أن يقوم
به�ا ،وهددي�ه بأنك س�ترتكينه
وتعيش�ني مع بنات�ك بعيدا ً عنه
(هذا ال يعني أن تطلبي الطالق)
بل عليك أن تشعريه بالحرمان؛

ليستوعب قدر وحجم الخسارة
الت�ي س�تصيبه إذا م�ا ابتعدت
عنه!!
 عموما أنا أنصح عادة بالصروالترصف الل�ني ،لكن مع حالة
زوج�ك يب�دو أن األم�ر يحت�اج
ردع�اً؛ ألن�ك س�اهمت من دون
قص�د من�ك يف تمادي�ه ،فغريي
خططك ع�ىل الفور ،وأبلغيه أنه
قد أعذر م�ن أنذر ،وكوني جادة
فربما ابتعادك عنه لفرتة يجعله
يصح�و ويعي�د تقيي�م حيات�ه
وسلوكه.
 لك�ن م�ن جان�ب آخ�ر وإذاملس�ت خوف�ه م�ن فقدانك�م
ومحاولته التوبة فس�اعديه من
دون مبالغ�ة ،واهتمي بنفس�ك
وجمال�ك وإطاللت�ك ،وان�رشي
ج�وا ً مريح�ا ً ومس�ليا ً يف البيت،
ما يجعله يسعى ليتقرب منكم،
وهن�ا ضع�ي رشوط�ك وألزمي
نفس�ك به�ا ،وال تضعف�ي ألن
قس�وتك لف�رتة ه�ي الصدم�ة
التي ستجعله يصحو من غيه!!
وفقك الله.

عدد خطوط معصمك يكشف الكثري من أسرار حياتك

ُ
تحم�ل خطوط الي�د الكثري من
املعاني .كما أنها تكش�ف بعض
أرسار حياتك وشخصيتك .إال أن
لخط�وط املعصم أيضا ً دالالتها.
وق�د يصل ع�دد ه�ذه الخطوط
ل�دى بع�ض األش�خاص إىل .4
فاكتشفي ما يعنيه كل منها.
الخط رقم 1
يرتب�ط ه�ذا الخ�ط بالصحّ �ة
ومستوى النشاط الذي تقومني
به .ف�إذا كان طويالً فإنه يرمز
إىل الحي�اة املدي�دة والس�عيدة
والصحة الجيدة.
أما إذا كان متشققا ً أو متقطعا ً
فيعن�ي رضورة تغي�ري نم�ط
حياتك .كما أنه قد يشري يف هذه
الحال�ة إىل ش�عورك بالحرم�ان
بس�بب عدم قدرتك عىل تحقيق
بعض أحالم الطفولة.
وإذا كان ه�ذا الخ�ط متواصالً
فهو ّ
يدل عىل الصحة الجيدة.

acebook

هـــــل تعلــــــم

اختبارات شخصية
الخط رقم 2
ً
متواص�ال
إذا كان ه�ذا الخ�ط
ومنسجما ً فهو يعني ّأنه يمكنك
تحقي�ق الس�عادة والنج�اح يف
حيات�ك .كم�ا ّأنه يش�ري إىل ّأنك
ق�د تعيش�ني مرحلة م�ن الثراء
والرفاهية.
أما إذا كان هذا الخط غري متصل
ّ
ي�دل عىل ّأنك ق�د تواجهني
فهو
مشكالت مالية وأن عليك الحذر
يف هذا االتجاه.
الخط رقم 3
يظه�ر ع�ىل معص�م معظ�م
األش�خاص خطان فق�ط .لكن
يف ح�ال وجود الخط الثالث وإذا
ً
متص�ال وغري متقطع فهذا
كان
يش�ري إىل أن�ك تتمتع�ني بتأث�ري
كبري عىل األش�خاص املحيطني
ب�ك يف وس�طك العائ�يل كم�ا يف
مكان العمل.
ّ
ي�دل هذا عىل ّأن�ه ال يمكن
كما

من الفيسبوك

F

أحدا ً أن ينس�اك بع�د أن تلتقيه
وإن مل�رة واح�دة .فأنت ترتكني
أثرا ً مهما ً يف النفوس.
الخط رقم 4
يالح�ظ وج�ود هذا الخ�ط لدى
ع�دد قليل جدا ً من األش�خاص.
ّ
ي�دل ،إذا كان متصالً ،عىل
وهو
العمر املدي�د وعىل تكوين عائلة
تتضم�ن ع�ددا ً ال ب�أس به من
األطفال.أم�ا يف ح�ال ظهر هذا

الخ�ط ع�ىل معصم�ك بش�كل
متقطع فيش�ري إىل ّأن�ه يمكنك
الس�يطرة عىل مجريات حياتك
ّ
وأنك تتحملني املس�ؤولية تجاه
الكثري من األم�ور املرتبطة بها.
كما ّ
يدل عىل ّأنك تجيدين إدخال
التغي�ريات اإليجابي�ة عليه�ا
والقي�ام ب�كل ما من ش�أنه أن
يس�اعدك عىل تحقيق سعادتك
وسعادة عائلتك.

هل تعل�م أنه إن كتبت رق�م  241543903ىف خانة بحثجوج�ل فس�وف يظه�ر لك أش�خاص يضعون رأس�هم ىف
الثالجة ..
ه�ل تعل�م أن قوس قزح ال يظه�ر إال إذا كان�ت الزاوية بنيالش�مس وخ�ط األف�ق أقل
من  40درجة مئوية.
هل تعلم أن بصمة اللسانَتختل�ف من ش�خص آلخر،
مثل بصمة األصبع
ه�ل تعل�م أن اس�تخداماملُطهرات املُضادة للبكترييا
أق�ل كف�اءة من اس�تخدام
امل�اء والصاب�ون يف قت�ل
الجراثيم
هل تعل�م أن ُفقدان الوعيثوان
َيح� ُدث بعد مُ ِّدة ٍ 8-10
توق�ف َت ُّ
م�ن ُّ
دفق ال�دم إىل
الدماغ.
هل تعلم أن طول الحبل الشوكي لإلنسان ُيساوي  45سم يفالرجال و 43سم يف النساء.
ه�ل تعلم أن ع�دد الخاليا املُس�تقبالت لحاس�ة الش�م عنداإلنسان ُتساوي تقريبا ً  40مليون خلية.

مطر ســـاخن

األخيـرة
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
مطورون تونسيون يصممون برنامجا
ذكيا لكشف أعراض (كوفيد )19 -

م�ع دخول تونس املوج�ة الثانية
من اإلصابات بف�يوس كورونا،
صم�م فري�ق م�ن املطوري�ن
برنامج�ا يستخدم تقني�ة الذكاء
االصطناع�ي لرص�د أع�راض
م�رض كوفي�د -19يف الرئ�ة.
ويعم�ل الربنام�ج ع�ن طري�ق
مقارن�ة األش�عة السيني�ة لرئ�ة
مريض بأشعة املشتبه يف إصابته
باملرض وتحدد الحلول الحسابية
بع�د ذل�ك م�ا إذا ك�ان املشتبه يف
إصابته مصابا بالفعل بدقة تصل
إىل  .92%وه�ذا التطبي�ق مث�ي

لالهتمام خاص�ة يف االكتشافات
الجماعية ،إذا أردنا تحليل مئات أو
آالف الصور يوميا ،فهذا سيساعد
الفريق الطب�ي لتشخيص املرض
برسعة» .وتم�ت تغذية الربنامج
بع�رشات اآلالف م�ن الص�ور
الرئوي�ة م�ن مستشفي�ات يف
الصني وإيطاليا وإسبانيا لتعزيز
قاعدة بياناته وتقوية قدرته عىل
املقارن�ة .وكل�ف الربنام�ج الذي
استكم�ل يف م�ارس ،نح�و ثالثة
آالف دوالر وحص�ل ع�ىل موافقة
وزارة الصحة التونسية.

هواوي تخطط الكتساح األسواق
العالمية بهاتف متطور
رغم العقوبات التي تواجهها رشكة
هواوي م�ن قبل العديد م�ن الدول
إال أنه�ا ماضي�ة يف تطوي�ر نماذج
جدي�دة من الهوات�ف املنافسة ذات
املواصف�ات املمت�ازة .وذك�ر أن
ه�واوي تعم�ل حالي�ا ع�ىل تطوير
هات�ف جديد سيحم�ل اسم Youth
 ،Editiоnوسيك�ون نسخة معدلة
ع�ن هوات�ف  ،Mate 30 Proلكن�ه
سيأت�ي بالعدي�د م�ن التحسينات
التي ستطال التصميم والكاميات،
وسيعم�ل م�ع ش�بكات الجي�ل
الخامس الخلوية .ومن املفرتض أن
يطرح هذا الجهاز بشاش�ة OLED
بمق�اس  6.53بوصة ،دقة عرضها
( )2400/1176بيكس�ل ،ق�ادرة
ع�ىل ع�رض فيديوه�ات.FHD+

وسيضمن أداءه املمت�از يف التعامل
م�ع البيان�ات وش�بكات اإلنرتنت،
معالج ثماني النوى من نوع Кirin
 ،990 5Gوذاك�رة وصول عشوائي
بحجم  6/8/12غيغابايت ،وذاكرة
تخزي�ن داخلي�ة 128/256/512
غيغاباي�ت .أم�ا أبع�اد هيكيل�ه
ستك�ون ( )73/95/ 158.1م�م،
وبطاريته بسعة  4400مييل أمبي.
وست�زوده هواوي بكام�يا أمامية
بدق�ة  16ميغابيكس�ل ،وبكام�يا
أساسي�ة ثالثي�ة العدس�ة بدق�ة
( )40+8+5ميغابيكس�ل ،فيه�ا
حس�اس ب�ري خ�اص اللتقاط
الص�ور ثالثي�ة األبع�اد ،إضافة إىل
نظ�ام تشغي�ل  Andrоid 10م�ع
واجهات .Andrоid 10

(واتسآب) يقترب من طرح تحديث
ينتظره الماليين من مستخدميه
يقرتب تطبي�ق الرتاس�ل الفوري
األش�هر «واتس�آب» ،م�ن ط�رح
نسخ�ة مكتب خاصة ب�ه ،تحمل
مي�زة ينتظره�ا املالي�ني م�ن
مستخدميه ح�ول العالم .وتمتاز
نسخة «الويب» م�ن «واتسآب»،
بأنه�ا تعم�ل دون الحاج�ة إىل
استخ�دام رق�م الهات�ف ،وفق�ا ً
لتغري�دة أطلقه�ا موق�ع «وابيتا
إنف�و» التكنولوج�ي .وبحس�ب
املوقع ،ف�إن رشك�ة «فيسبوك»،
الت�ي تمتل�ك تطبي�ق «واتسآب»
تج�ري حالي�ا ً تطوي�را ً لتطبي�ق
متعدد املنصات ،يمكن استخدامها
ع�رب متصف�ح اإلنرتن�ت ،عن�د
إيقاف الهات�ف الذي يعمل بنظام

األندرويد أو «آي أو إس» .ويمكن
لألش�خاص استخ�دام التطبي�ق
الجدي�د للبق�اء ع�ىل تواصل مع
األش�خاص املوجودي�ن ع�ىل
قائم�ة االتص�ال ،وال توج�د أي
معلوم�ات ح�ول موع�د ط�رح
التطبي�ق املخص�ص للحواسيب،
لكن بمج�رد طرحه م�ن املتوقع
أن يرتف�ع عدد املشرتك�ني الذين
تج�اوزوا ملي�ارا ً ونص�ف امللي�ار
مستخ�دم حول العال�م .يشار إىل
أن تطبيق «واتسآب» أطلق يف عام
 2015إص�دارا ً مخصص�ا ً لسطح
املكت�ب ،لكنه ال ي�زال يعتمد عىل
الربط بني الحاسوب والهاتف من
خالل كود.

تكنولوجيا روسية تسمح بشحن األجهزة
من الجسم

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي

ابتك�ر علم�اء الجامع�ة الوطنية
للبح�وث التكنولوجية «،»MISiS
نوعا جدي�دا من الخاليا الحرارية،
يمكنها تحوي�ل الحرارة إىل طاقة
كهربائي�ة .ووفق�ا للمبتكري�ن،
تسم�ح ه�ذه الخالي�ا بابتك�ار
بطاري�ات لألجه�زة االلكرتوني�ة
املحمول�ة يمك�ن ش�حنها م�ن
حرارة الوسط املحيط ،عىل سبيل
املثال من حرارة املالبس .والخاليا
الحراري�ة الجدي�دة ه�ي أجه�زة
مصغرة تولد طاقة كهربائية من
اختالف درجات ح�رارة األجسام
والوس�ط املحيط .وأم�ا األجهزة
املوج�ودة من ه�ذا الن�وع حاليا،
فتخل�ق ً
فرقا يف الجهد أكرب ولكن

هاتف هيئة التحرير
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ماكرون يستهل زيارته لبيروت بلقاء فيروز
ويكشف عن أغنيتها التي يحبها

بيوت /متابعة الزوراء:
بعدم�ا وطئت قدما إيمانويل ماكرون أرض
مطار بيوت ،توجه الرئيس الفرني بشكل
مبارش إىل منزل أيقونة الغناء العربي السيدة
فيوز ،والتي ُتعد رمزا ً لوحدة لبنان ،والتقى
معه�ا ً قراب�ة الساع�ة والنص�ف ،ليتب�ادال
الهدايا ،بينما كان عرشات اللبنانيني يقفون
خارج املنزل.
لم يك�ن لقاء ماكرون وف�يوز مُ تاحا ً أمام
وسائل اإلعالم ،رغم رمزيته الكبية ،إذ قرر
الرئي�س الفرني زيارته للفنان�ة أوالً ،بدالً
من أن يلتق�ي كبار الساس�ة يف البالد ،كما
لم تظهر حتى صباح اإلثنني أي مشاهد عن

اللقاء من داخل منزل الفنانة اللبنانية.
الوكال�ة الوطنية لإلعالم يف لبن�ان قالت إن
ماك�رون قلرّ�د السيدة ف�يوز أرف�ع وسام
فرن�ي ،وهو وسام جوقة الرشف من رتبة
قائد ( ،)Commandeurوهذا الوسام أنشأه
القائد الفرن�ي التاريخي نابليون بونابرت
القنصل األول للجمهوري�ة الفرنسية األوىل
يف  19أيار/مايو  ،1802وفقا ً ملا ذكره موقع
“يورونيوز“.
يُعد وسام جوق�ة الرشف حاليا ً أعىل تكريم
رسمي يف فرنسا ،وينقسم إىل خمس مراتب،
هي :رتبة فارس ،ورتبة ضابط ،ورتبة قائد،
ورتبة قائد عظيم ،ورتبة الصليب األكرب.
ويحص�ل نحو  3آالف ش�خص كل عام عىل

هـــامش

وسام جوق�ة الرشف ،بينه�م  400أجنبي؛
اعرتافا ً ب�”الخدمات التي قدموها لفرنسا”
أو لدفاعه�م عن حقوق اإلنس�ان ،أو حرية
اإلعالم أو غيها من القضايا.
ووص�ف ماك�رون زيارت�ه لف�يوز بأنه�ا
“جميل�ة وقوي�ة للغاية” ،وق�ال“ :تحدثت
معها عن كل ما تمثله بالنسبة يل عن لبنان
نحبه وينتظره الكثي منا ..عن الحنني الذي
ينتابنا” ،وفقا ً ملا ذكرته وكالة رويرتز.
ماكرون أش�ار يف تريحاته إىل أنه يستمع
ألغان�ي السي�دة ف�يوز ،وعندم�ا ُ
سئ�ل
ع�ن أغنيت�ه املفضلة لف�يوز أج�اب بأنها
“لب�يوت” الت�ي كان�ت تذيعه�ا القن�وات
املحلية بينم�ا كانت تعرض صورا ً لالنفجار
وتبعاته.
ل�م يكشف ماكرون م�ا دار من حديث بينه
وب�ني ف�يوز ،وق�ال يف تريح�ات نقلتها
الوكال�ة الوطنية لإلعالم يف لبنان إن “اللقاء
م�ع السي�دة ف�يوز ك�ان استثنائي�ا ً وال
أستطيع البوح بما قالته يل ،وفيوز رمزكم
يف لبن�ان (…) ف�يوز تعطينا األمل وتعطي
صورة حاملة عن لبن�ان وأنا أعدكم أن يعود
لبنان أفضل”.
لم يك�ن ماكرون الرئي�س الفرني الوحيد
ال�ذي أب�دى إعجاب�ه بف�يوز وصورتها يف
مخيلة اللبنانيني ،فقد نالت الفنانة إعجاب
رؤس�اء فرنسيني آخرين ،إذ منحها الرئيس
فرانسوا ميرتان وسام قائد الفنون واآلداب
عام  ،1988كما منحها الرئيس جاك شياك
وسام فارس جوقة الرشف عام .1998

وعد تستعد لطرح ألبومها الجديد بثالث أغنيات باللهجة العراقية
انتهت املطربة السعودية وعد من تسجيل أغنيات ألبومها الجديد ،املقرر طرحه خالل
األي�ام املقبل�ة عىل مراحل ،بواقع أغني�ة كل فرتة ويف النهاية تطرح األلبوم جملة
واحدة ،والذي يضم  8أغنيات.
وم�ن مفاجآت األلب�وم التي تعدها وع�د ،تقديم
ثالث أغني�ات باللهج�ة العراقية وأخرى
باملرية وأخرى بالسعودية ،وتتعاون
م�ع ع�دد م�ن الشع�راء وامللحن�ني
واملوزعني ،م�ن أبرزه�م امللحن وليد
سع�د ،ون�ارص الصال�ح .وكان�ت
املطرب�ة السعودية وع�د قد أعلنت
عن إصابة ابنتها بفيوس كورونا
املستجد «كوفيد  ،»19شهر يوليو
املايض عرب خاصية «االستوري»
بموق�ع «إنستج�رام» ،وطالب�ت
جمهوره�ا بالدعاء له�ا ،حيث كتبت
«وع�د» ع�رب إنستج�رام« :حبيبتى بنتي
جاله�ا كورونا ،الل�ه يرفع عنه�ا ويشفيها
ادعو لها ،يا حبيبتى يا حسنا يا قطعة من قلبي
أستودعك الله ،الله يرفع عنك وال يرضك ويشفيكى
قادر يا كريم» .يذكر أن املطربة وعد بدأت مسيتها الفنية معتمدة عىل موهبتها التي
أش�اد بها املتابعون والنق�اد ،فتمكنت من إيصال رسالتها الفني�ة إىل جمهورها الذي
أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات يف دول الخليج العربي.

سميرة سعيد في حفل مباشر عبر «تيك
توك» وتطلق أغنية جديدة

تستعد الفنانة املغربية سمية سعيد
إلحياء حفل مبارش عرب تطبيق «تيك
ت�وك» ي�وم الخمي�س املص�ادف ١٠
سبتمرب املقبل ،وستطلق خالل الحفل
أغنية جديدة بعن�وان قط وفار ،من
كلمات عبد الحمي�د الحباك ،وألحان
إيهاب عبد الواحد ،وتوزيع النابلي،
وأعلنت عنه�ا بطريق�ة ظريفة من
خالل فيديو صوره إبنها ش�ادي لها
وه�ي تض�ع اللمسات األخ�ية عىل

األغني�ة يف اإلستوديو الذي أنشأته يف
منزله�ا .وكانت الفنان�ة الكبية قد
أعلن�ت قبل أي�ام إنضمامها لتطبيق
تيك ت�وك وقام�ت بن�رش العديد من
الفيديوه�ات الت�ي تفاع�ل معه�ا
جمهوره�ا ومحبيها .يذك�ر أن آخر
أعم�ال سم�ية سعي�د ك�ان أغنية
بعنوان «واقع مجن�ون» من كلمات
به�اء الدي�ن محمد ،وإخ�راج نضال
هاني.

نانسي عجرم األولى عربيا برقم
قياسي جديد
حققت املغنية اللبنانية ناني عجرم ،رقما قياسيا جديدا عىل مستوى
العالم العربي فيما يتعل�ق بعدد مرات االستماع إىل أغانيها عىل موقع
«سبوتيفاي» العاملي.
وذك�رت صحيف�ة «النه�ار» اللبنانية أن عجرم ج�اءت يف املركز األول
ً
استماعا يف تطبيق االستم�اع الرقمي بعدما
بقائم�ة الفنانات األع�ىل
حقق�ت أكثر م�ن  100مليون استم�اع يف مجموع ع�دد االستماعات
ألغنياتها.
يش�ار إىل أن اإلحصاء يف موقع وتطبي�ق «سبوتيفاي» يعتمد عىل عدد
مرات االستماع التي سجرّ لتها األغاني يف مختلف أنحاء العالم.
ويأتي اليوم هذا اإلنجاز الرقمي لتضيفه ناني عجرم إىل سلسلة
النجاحات املتتالية التي تحققها رقم ًيا عىل ش�بكة اإلنرتنت
ويف األس�واق العربي�ة والعاملية ،إذ تعت�رب من الفنانات
األكثر جماهيية.
وكان�ت عجرم ق�د علقت ع�ىل التفج�يات التي
ش�هدتها العاصمة اللبنانية ب�يوت ،وأسفرت
عن وفاة املئات وإصابة اآلالف من اللبنانيني.
وكتب�ت ناني عج�رم تغريدة ع�يل حسابها
عىل «توي�رت» ،قائلة« :انتبهتوا تشيلوا جملة
م�ن أغني�ة ألنو فيه�ا كلم�ة (ث�ورة) وما
انتبهت�وا تشيلوا  2750طن م�واد متفجرة
م�ن مرف�أ ب�يوت؟؟» ،يف إش�ارة منها إىل
إهم�ال املسئولني يف لبنان الذي أدى لحادث
االنفج�ار الكب�ي يف مرفأ ب�يوت نتج عنه
خسائر برشية ومادية فادحة.
وقب�ل أي�ام من وق�وع الكارثة ،ك�ان هناك
حف�ل بمناسبة عيد الجي�ش اللبناني والذي
ش�هد ح�ذف جملة تتضم�ن كلمة ث�ورة ،من
أغني�ة «يا بيوت» الشهية للشاعر الراحل نزار
قباني ،وغناء ماجدة الرومي.
وأصب�ح هذا األمر حدي�ث مواقع التواص�ل االجتماعي بعد أن
انت�رش مقطع فيديو ملجموعة كورال غنائي ،ترتدي مالبس عسكرية،
وه�ي تردد أغنية «يا ب�يوت» وعند مقطع «إن الث�ورة تولد من رحم
األحزان» ،قام الكورال بعمل إيقاع صوتي».

“مزامط” على تويرت
محزة مصطفى
لحظ�ة الجلوس عىل الحاسوب أو تصفح التلفون الذكي تنفصل
يف الغالب الذات عن املوضوع ..لحظات تأخذ الواحد منا اىل عوالم
مدهشة نرى فيها كل يشء وال نرى شيئا ..العالم مفتوح وكذلك
الهاتف ..الرشيحة عبارة عن مكتبة الكونغرس فيها ما لذ وطاب
م�ن الكتب واملؤلفات من طاليس اىل مطلوس ..والذاكرة مملوءة
صورا بدءا من صورة جدك باألسود واألبيض وهو عائد من حرب
“السفربرل�ك” يف تركي�ا اىل ث�ورة العرشين يف الع�راق ،وإحتمال
“دكة رش�يد عايل الكيالني” اىل صورك يف السبعينات عند أرشاك
اىل آخ�ر صورة لك التقطت يف املتنبي بالقرب من تمثاله عىل نهر
دجلة ذات جمعة.
أكتب ما شئت ..قل ما شئت ..علق عىل ما شئت ..صادق ما شاءت
ومن ش�ئت ..أزل ما تشاء وم�ن تشاء من أصدقائك اإلفرتاضيني
وحتى الواقعيني ممن رافقوك يف رحلتك من أول مدرسة إبتدائية
ما زلت تتذكر فيها “راش�دي” أستاذ عب�اس اىل آخر أكلة باقالء
بالده�ن الح�ر يف حال لم يعلقوا مل�دة ثالثة أي�ام متتالية عىل ما
تن�رشه من درر وحكم ومقاالت ودراس�ات وإستذكارات ونكات
حت�ى لو ل�م تضحك حتى في�ل ..كيف ال وأنت مل�ك نفسك ..كل
العال�م طوع أمرك بمن يف ذلك ترمب“ ..ش�نو الف�رق” هو لديه
توي�رتوأن�يعن�ديتوي�رت..الأح�دافض�لم�نالأح�د.
إستم�ر يف “التمغلج” و”التعيق�ل” وحتى “البطرن�ة” ..رّ
غي ما
ش�ئت من ص�ورك ..كي�ف ال وأنت مل�ك الاليكات الت�ي تبدأ من
“من�ور” للمتعجب�ني اىل “حفظ�ك الله ورع�اك” فتتخيل نفسك
إنك ربما “لي�ش ال” أصبحت قائد رضورة عىل مواقع التواصل..
الجمي�ع يخطب�ون ودك ..رسائ�ل اإلعجاب ال تنقط�ع ..طلبات
الصداقة “عىل أىف من يشيل” ..الدخول عىل الخاص ميزة تتصور
إن�ك وحدك تنفرد بها ..تأتيك الصور والعواجل والفيديوهات من
كل مك�ان يف كل الق�ارات تطالب�ك برأي وموقف تتص�ور إنه لك
وحدك ،و”وحدك ملكت الروح يا ابن العشية”.
نع�م العش�ية التي رسعان م�ا يأتيك خربها ..دك�ة أو عركة أو
خص�ام ..هذا قتل بزون�ة ذاك ،وذاك دهس زوج�ة الشيخ ،وابن
الشي�خ صوب إب�ن املختار ح�ني كانوا “يتزامط�ون” عىل تويرت
أيهم�ا يجلب إش�عارات أكث�ر ..ليس لدي�ك وقت ..ن�ادى منادي
العش�ية ..لم يعد أمامك سوى أن تتح�ول بطرفة عني اىل طرفة
ب�ن العبد “إذا الق�وم قالوا من فتى خلت أنن�ي  ..فلم أكسل ولم
أت�ردد” ..كيف ت�رتدد وأصوات الق�اذات وصل�ت اىل أخوة موزة
مؤس�ي تويرت ج�اك دوريس ،نوح غالس ،بيز ست�ون“ ..كلش
عيب من بيز ستون”.
ل�م يعد أمامك سوى أن تنه�ض ألداء الواجب ..ال تويرت وال فيس
بوك بعد اليوم ..أمرؤ القيس القائل “الصحو اليوم والخمر غدا”
ليس أفضل منك ..ال سناب شات اليوم وال إنستغرام غدا ..يا بنت
العم “كوم�ي أعطيني البارودة” ،ومعه�ا وصلة غنائية لسمية
توفيق “بالله صبوا هالكهوة وزيدوها هيل” ..نعم زيدوها هيل..
فف�ي ح�روب األخوة األع�داء ال تنف�ع يف ساحات
الوغى س�وى القهوة ذات الهي�ل ،ال قهوة
رضا علوان التي نتناول فيها النسكافيه
بع�د عطوة ب�ني عشيت�ني من
عشائر الوط�ن ..فكل يشء
محس�وب ..للح�ب وقت
وللم�وت وق�ت “ع�ىل
كول�ة” ريم�ارك..
وزمن الذود عن رشف
العشية الرفيع الذي
دنست�ه تغري�دة..
نعم تغريدة ب� 140
كلم�ة ..ق�د ح�ان،
وح�ان مع�ه ذب�ح
خرف�ان الفص�ل
العشائ�ري“ ..طز
م�ارك
بكي�ك”
زوكربيغ.

هيا عبد السالم تواجه مواقف طريفة مع أصدقاء الدراسة
ضمن أج�واء كوميدية تحم�ل مفارقات
طريف�ة ،ت�دور أح�داث الكوميدي�ا
االجتماعي�ة الخليجي�ة «رق�م الحظ »7
م�ن كتابة مريم نصي وإخراج مصطفى
رش�يد .يرص�د العمل حكاي�ة مجموعة
من أصدق�اء الدراسة الذي�ن يلتقون بعد

سن�وات ع�دة م�ن التخ�ررّج ،ويق�ررون
افتتاح رشكة للدعاية واإلعالن واالهتمام
بمشاه�ي السوش�يال ميدي�ا ،حي�ث
يتعررّض�ون للعديد من املواق�ف الطريفة
أثناء أدائه�م هذه املهمات ،ضمن حلقات
تعكس تحدياته�م الشخصي�ة واملهنية،

تغريدات
قدرته�ا أق�ل .له�ذا استخدامه�ا
العميل محدود .بحسب العلماء.
ومن أجل حل هذه املشكلة ،درس
علم�اء الجامع�ة الروسي�ة نوعا
جدي�دا من الخالي�ا الحرارية التي
تستخدم فيها أقطاب من أكاسيد
املعادن وإلكرتوليت مائي .ووفقا
له�م يسم�ح ه�ذا الح�ل بزي�ادة
ش�دة التيار وتخفي�ض املقاومة
الداخلي�ة ،م�ا يضم�ن زي�ادة
قدرته�ا إىل الضعف وأكثر مقارنة
باألجهزة املوجودة حاليا.
ووفق�ا لعلماء الجامع�ة ،القيمة
الكب�ية ملعام�ل سيبي�ك ،تسمح
باستخدام ح�رارة جسم اإلنسان
كمصدر للطاقة.

07810090003

بهاء االعرجي

نســمع شــعارات فقط عن إعادة هيبة الدولة وال نرى أي
خطــوات .واه ٌم ذاك الــذي يتصور أنها مســؤولية رئيس
الــوزراء فقــط دون الكتل واألحزاب والــي يعمل بعضها
عكــس ذلك كونها متيقنة أن ال وجود هلا إن أُعيدت معامل
الدولة!

االتفاق على رأي أو فكرة مسألة صعبة ...
واحرتام بعضنا لبعض دون شــخصنة اخلالف  ...ضرورة
سهلة.
د .زيد عبد الوهاب

وتيضء عىل مختلف املشاكل التي
تواجهه�م .العم�ل رّ
كالً م�ن هيا
عب�د السالم ،فؤاد عيل ،ميثم بدر،
نارص عباس ،محمد الحداد،
إيم�ان الحسيني ،نوف
السلطان وآخرون.

أبو هشيمة يهدي ياسمين صبري سيارة «روز رايز»
بـ  9ماليين جنيه
ت�داول رواد مواق�ع التواص�ل االجتم�اع،
صورة لتري�ح تخليص جمركي لسيارة
جديدة أهداها رجل األعمال املري أحمد
أب�و هشيم�ة ،لزوجت�ه الفنان�ة ياسمني
صربي.
ووفقا للوثيقة املتداولة ،والتي نرشتها عدة
وسائل إعالم مرية ،ف�إن السيارة رولز
روي�س «كابروليه» باسم الفنانة ياسمني
صربي بتاري�خ  19أغسطس /آب ،2020
ويبلغ ثمنه�ا  6.113.545جني�ه ،إضافة
إىل رسوم ت�م تحصيلها كرتاخيص لدخول
السيارة من الجمرك تقدر ب� 3.717.137
مالي�ني جني�ه ،أي ما يقرب م�ن  9ماليني
جنيه سعر السيارة بالجمرك.
كانت الفنانة املرية ياسمني صربي ،قد

تزوج�ت من رجل األعمال أحمد أبو هشيمة
يف أبريل /نيس�ان املايض ،ويشار إىل أن آخر
أعمالها مسلسل «فرصة تانية» الذي عرض
يف رمضان املايض.
انهالت ردود األفعال بني السخرية والتأييد،
فالبعض سخر من سع�ر السيارة مستعيناً
بعب�ارة ص�ربي الشه�ية «أب�و هشيم�ة
بيضحكن�ي» ،الفت�ني إىل رّ
أن هذه الهدية هي
أهم ضحك�ة ،ويف الوقت الذي عدها البعض
أنها هدية باهظة الثمن منتقدا ً الرتف الزائد،
إال أن البع�ض اآلخ�ر اعتربها أم�ور خاصة
بهما ،وال دخل ألحد.
من ناحي�ة أخرى لفت البع�ض إىل رضورة
محاسبة من رسرّب الوثيق�ة ،وفتح تحقيق
يف الجمارك ملعرفة صاحب الترسيب.

