الرشيد مينح  1٠ماليني دينار رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
قروضا لألرامل واملطلقات
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اعلن مرف الرشيد املبارشة بمنح  1٠مايني
دينار قروض لارامل واملطلقات ويحدد رشوطها.
وقال املكتب االعامي للمرف يف بيان تلقت «
الزوراء» نسخة منه :ان «املرف بارش منح قروض
لارامل واملطلقات تصل اىل  1٠مايني كحد اعىل».
واضاف ان «التعليمات التي وضعها املرف حددت
نوع النشاط (خياطة /صالون حاقة /فتح محل
مأكوالت  /تجهيزات غذائية  /متجر صغري) ،مشريا
اىل ان «القرض يمنح بكفالة موظف عىل املاك الدائم
يغطي ( )٪٥٠من صايف راتبه (القسط +الفائدة)».

النقل تستأنف الرحالت اجملدولة من
وإىل إيران بدءاً من اليوم

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلن وزير النقل ،نارص الشبي ،أمس األحد ،عودة حركة الطريان واستئناف حركة
الرحات املجدولة للرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية من واىل قطاعات جمهورية
إيران اإلسامية (طهران  ،مشهد) بدءا ً من اليوم االثنني.وقال الشبي يف بيان للوزارة تلقت
«الزوراء» نسخة منه :ان «استئناف الرحات تم بعد إستحصال املوافقات األصولية من قبل
سلطة الطريان اإليرانية لتشغيل الرحات املبارشة بغداد والنجف باتجاه مشهد وطهران
وبالعكس والتي توقفت ملدة استمرت من  ٢٠٢٠/9/٢٥لغاية  ٢٠٢٠/1٠/8بطلب من
السلطات اإليرانية».وأكد «حرص الوزارة وإدارة الناقل الوطني عىل إعادة العمل بهذا الخط
املهم مع تعزيز إجراءاتها الوقائية وااللتزام بالتعليمات الصادرة من اللجنة العليا للصحة
والسامة الوطنية خال تنفيذ الرحات ،إضافة اىل التعليمات الصادرة عن سلطة الطريان
املدني العراقية ومنظمات الطريان العاملية للوقاية من خطر اإلصابة بوباء كورونا».
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أكدت رفضها مترير قانون االقرتاض اجلديد دون إصالحات اقتصادية حقيقية

املالية النيابية تكشف لـ

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية عن
عزم الحكوم�ة اقراض  15تريليون
دينار لتأمني الرواتب خال االش�هر
املقبلة ،وفيما اك�دت رفضها تمرير
قان�ون االق�راض الجدي�د من دون
وجود اصاح�ات اقتصادية ،حددت
مجموع�ة حل�ول لتعظي�م امل�وارد
واالس�تغناء ع�ن االق�راض يف س�د
العجز الحاصل يف النفقات املالية.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائب حنني
الق�دو ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
اللجنة املالية عندم�ا رشعت قانون
االق�راض ،ومررت رشطا اساس�يا
يف القان�ون بقي�ام الحكومة بتقديم
م�رشوع قانون يتضم�ن اصاحات
اقتصادي�ة حقيقية ،إال ان الحكومة
لم تق�م بذل�ك .الفت�ا اىل :ان اللجنة
املالي�ة ل�ن تم�رر قان�ون االقراض
الجدي�د اذا كان يخلو من اصاحات
اقتصادي�ة حقيقية.واض�اف :ان
االس�تمرار بالق�روض م�ن دون
وجود حل�ول جذرية لتعظيم املوارد،
يعن�ي اثق�ال البلد بالدي�ون وتحمل
االجي�ال القادمة تبعات�ه .مبينا :انه
بالرغم من الضائق�ة املالية الحالية
واملطالب�ات باالصاح�ات إال ان
الحكوم�ة ت�ر ع�ىل اق�رار قانون

االق�راض لغ�رض تأم�ني روات�ب
املوظف�ني واملتقاعدي�ن والرعاي�ة
االجتماعية.واش�ار اىل :ان القان�ون
اىل اآلن ل�م يص�ل اىل الربمل�ان إال اننا
نتوقع ان يق�در حجم القروض فيه
ب� 15تريليون دينار لتأمني الرواتب

عزم احلكومة اقرتاض حنو  15تريليون دينار لتأمني الرواتب

اىل نهاي�ة ع�ام  ،2020الن الحكومة
س�بق ان طالبت يف حزي�ران املايض
بق�روض لثاث�ة اش�هر بمبل�غ 15
تريليون دينار لغرض تأمني الرواتب.
وش�دد عض�و اللجن�ة املالي�ة ع�ىل
رضورة ان تتخ�ذ الحكومة اجراءات

اصاحية واضحة تعظم من خالها
امل�وارد املالية لدعم املوازن�ة العامة
والخزان�ة العراقية لك�ي نتمكن من
ترشيع قانون موازن�ة  .2021الفتا
اىل :ان هن�اك مجموعة حلول يمكن
اتخاذها من قب�ل الحكومة لتعظيم

جانب من مسرية مهندسي العراق العاطلني عن العمل يف بغداد امس

امل�وارد ،منها اس�تحصال الجبايات
م�ن املناف�ذ والرائ�ب والرس�وم
الكمركية وغريها.من جهته ،اوضح
عض�و اللجنة املالي�ة ،جمال كوجر،
ان وزارة املالي�ة يف الحكومة الحالية
فش�لت يف ادارة االم�وال وتأم�ني
الروات�ب .وق�ال كوج�ر يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :انه ال يمك�ن االعتماد
ع�ىل الق�روض يف تموي�ل النفق�ات
وسد العجز ،والبد من التفكري بطرق
جديدة لغرض تعظي�م املوارد .الفتا
اىل :ان وزي�ر املالي�ة وع�د بتقدي�م
ورق�ة اصاحية يف حزي�ران املايض
ولم يتم تقديمه�ا حتى اآلن ،وحاليا
يطال�ب بق�روض جديدة م�ن دون
وجود اصاح�ات حقيقية.واضاف:
ان تمري�ر قانون االق�راض الجديد
س�يثقل كاهل الدولة بالديون ،والبد
م�ن ايج�اد حل�ول ناجع�ة لازم�ة
املالي�ة .مؤك�دا :ان تأخ�ري اط�اق
الرواتب س�يؤثر عىل الحي�اة العامة
للمواطن الن الكل مستفيدة من هذه
الرواتب سواء بشكل مبارش من قبل
املوظ�ف او املتقاع�د او غري مبارش
من قبل االس�واق والتج�ار وغريها،
لذلك يجب ع�ىل الحكومة التفكري يف
تأمني الرواتب والنفقات العامة من
دون التفكري بالقروض.
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وفاة عضو يف احملكمة االحتادية
العليا إثر مرض عضال
بغداد /متابعة الزوراء:
توىف امس االحد ،القايض عبود التميمي
احد اعضاء املحكم�ة االتحادية العليا.
ونع�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا ،يف
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه احد
اعضائها الذي ت�ويف إثر مرض عضال.
وقالت املحكم�ة “ننعى اح�د االعضاء
املغف�ور ل�ه الق�ايض عب�ود التميمي،
الذي واف�اه االجل اثر م�رض عضال”.
واضافت بحس�ب البيان“ :كان للفقيد
تاري�خ مجي�د يف العم�ل القضا ٔي�ي

حيث اش�غل منصب ر ٔييس اس�ت ٔيناف
منطقة بغ�داد ور ٔييس هي�أة االرشاف
القضا ٔيي ثم عني يف املحكمة االتحادية
العليا بمرس�وم جمهوري وفق قانون
املحكم�ة االتحادية العليا الذي اصدرته
الس�لطة الوطني�ة برق�م ( )٣٠لس�نة
.”٢٠٠٥وبوفاة التميمي تكون املحكمة
ق�د فقدت اثن�ني من اعضائه�ا ،وبهذا
باتت ب�ا نصاب كام�ل ،وال يمكن لها
اتخ�اذ اي ق�رارات دون اكتمال نصاب
الجلسات.

الداخلية تقرر اعتبار املنتسبني
املتوفني بكورونا “شهداء”
بغداد /الزوراء:
قرر وزي�ر الداخلية ،عثمان الغانمي،
امس األحد ،اعتبار املنتسبني املتوفني
بكورون�ا ش�هداء.وقال الغانم�ي ،يف
بيان صحفي“ :نتاب�ع باهتمام كبري
أوض�اع املصاب�ني بجائح�ة كورونا،
وننظ�ر ب�كل اح�رام وتقدي�ر للذين
انتقل�وا اىل رحم�ة ربه�م ،بع�د ان

أصيبوا بهذا الفايروس من منتس�بي
وزارة الداخلية”.وأض�اف أن�ه “م�ن
خال القوانني النافذة وجهنا بإنجاز
جميع معاماتهم واعتبارهم شهداء
مع رصف مس�تحقاتهم املالية ،ومن
ضمنه�ا م�دة البق�اء يف املستش�فى
ومخصص�ات األرزاق ،الرحم�ة
واملغفرة لشهداء العراق كافة”.

السيسي :ال مصاحلة مع مَن يريد
هدم مصر وتشريد شعبها

القاهرة /متابعة الزوراء:
ش�دد الرئي�س امل�ري ،عب�د الفتاح
الس�ييس ،عىل أن الب�اد تواجه تحديا
كب�ريا الي�وم عنوانه اس�تقرار الدولة.
وأكد الس�ييس ،يف كلم�ة ألقاها خال
فعالي�ات الن�دوة التثقيفي�ة ال�� 32
للقوات املسلحة ،أنه ال يمكن املصالحة
م�ع م�ن يريد ه�دم م�ر ،أو ترشيد
ش�عبها.وقال :ان “الح�روب املبارشة
كان�ت تس�تخدم يف امل�ايض إلس�قاط
الدول�ة وهزيمته�ا وعرقل�ة تقدمها،
ولكن اآلن هناك أجيال جديدة للحروب
تتعام�ل م�ع قضايان�ا وتحدياتن�ا،
ويعاد تصديره�ا للرأي العام يف مر،
لتحويله أداة تدمر للدولة إال أنه ع ّد أن
وعي الشعب املري للتحديات يجعل
تجاوزها متاحاً.كما لفت إىل :أن هناك

جلنة التعديالت الدستورية لـ
الزوراء /يوسف سلم�ان:
تعق�د اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة
اجتماعا مش�ركا مع رؤساء وممثي
الكت�ل النيابي�ة ،ظهر الي�وم االثنني،
لاس�تماع اىل مقرحاته�م بش�أن
توزي�ع الدوائ�ر االنتخابية.وعق�دت
اللجن�ة القانوني�ة اجتماع�ا تداوليا،
ام�س ،م�ع اعض�اء اللج�ان النيابية
ملناقشة آلية توزيع الدوائر االنتخابية،

الكاظمي يؤكد عزم احلكومة إجياد معاجلات
ناجعة للبطالة ولألزمات الراهنة

بغداد /الزوراء:
بح�ث رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،امس االحد ،مع ع�دد من الوزراء
واملس�ؤولني مُ عالج�ات البطال�ة وتش�غيل
الش�باب  ،فيم�ا اك�د ع�زم الحكوم�ة ع�ىل
إيج�اد معالج�ات ناجع�ة لألزم�ات الراهنة.
وذك�ر بيان للمكتب االعام�ي لرئيس الوزراء
تلقته «ال�زوراء» :ان رئيس مجل�س الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،ترأس إجتماعا ً ض َّم عددا ً
م�ن الوزراء واملس�ؤولني الحكومي�نيُ ،كرّس
لبحث مُ عالجات البطالة وت�أمني فرص العمل
لفئة الش�باب ،فضاً عن مستجدات األوضاع
العامة.وأك�د الكاظمي ،بحس�ب البيان ،عزم
الحكومة عىل إيجاد معالجات ناجعة لألزمات
الراهنة ،وتش�ديدها ع�ىل أهمية مواجهة كل
التحدي�ات املالية واإلقتصادي�ة والوبائية بما
يؤمن تخطي العراق لهذه األزمات ،وتحويلها

نق�اط ارتكاز لاص�اح والتنمية.وأضاف :إن
الحلول يجب ان تكون واقعية وعملية وقابلة
للتطبي�ق ،إذ أن س�وء التخطيط الس�ابق قد
تراك�م بما أثقل جهاز الدولة بمش�اكل كبرية
تحت�اج اىل معالج�ات وعمل مس�تمر لتغيري
الوض�ع الخاط�ىء الذي تس�ري علي�ه الدولة
حالياً.وتاب�ع البيان :ان اإلجتماع ش�هد طرح
ع�دد م�ن املقرح�ات املتعلق�ة بالقروض و
توفري ف�رص العمل يف القط�اع الخاص .كما
جرت مناقشة مرشوع تشغيل الشباب ُ
وسبل
توف�ري الدعم لهذه الرشيحة الحيوية ،اضافة
اىل االصاح�ات يف الورق�ة البيضاء.وح�ر
اإلجتم�اع الس�ادة وزراء النف�ط ،واملالي�ة،
والتخطي�ط ،والتعليم الع�ايل ،ومحافظ البنك
املرك�زي ،ورئيس مجل�س الخدمة اإلتحادي،
فضاً ع�ن مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء
واالمني العام ملجلس الوزراء .

 :ال انتخابات مبكرة دون تشريع قانون احملكمة االحتادية

حي�ث اس�تمعت اىل اراء ومقرح�ات
الن�واب الذين اك�دوا رضورة مواصلة
النقاش�ات لح�ني الخ�روج بصيغ�ة
نهائية تلبي طموح الش�ارع العراقي
.يف غض�ون ذل�ك ،اك�دت اللجن�ة
النيابية الخاصة املكلف�ة بالتعديات
الدس�تورية ان االنتخابات املبكرة لن
تدخل حيز التنفيذ دون اعادة تنشيط
املحكمة االتحادي�ة وترشيع قانونها

.وقال عض�و اللجنة ،النائ�ب يونادم
كنا ،ل�»الزوراء» :ان»لجنة التعديات
الدس�تورية مضت باتجاه�ني ،االول
مناقش�ة امل�واد الدس�تورية كل عىل
ح�دة ،واآلخر ع�رض آراء ومقرحات
النخب االكاديمية واملنظمات والهيئات
الحقوقي�ة ح�ول التعدي�ل «.واضاف
كن�ا ان «حل مجلس الن�واب والتوجه
لانتخاب�ات املبكرة ،مره�ون بإتمام

الصحة تؤكد عدم وجود حظر للتجوال
وتشدد على ارتداء الكمامة
بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الصح�ة والبيئة عدم وجود حظر
للتج�وال ،فيم�ا ش�ددت ع�ىل رضورة ارتداء
الكمام�ة والتباع�د االجتماعي.وقال املتحدث
باسم الوزارة ،سيف البدر ،يف بيان  :ان “وزارة
الصح�ة تدع�و املواطن�ني اىل رضورة ارت�داء
الكمامة والتباعد االجتماعي وتؤكد عدم وجود
لحظر التجوال”.ويف س�ياق اخر ،نفت الوزارة
األنباء املتداولة بش�أن ايقاف املراكز الصحية

خالل اجتماعه بعدد من الوزراء واملسؤولني

عن اس�تخدام بازم�ا الدم يف ع�اج املصابني
بف�ريوس كورونا.وقالت ان العم�ل بالتجربة
العاجية (بازما النقاهة) مس�تمر يف مرف
الدم الوطني واملصارف الفرعية يف املحافظات.
وق�ال مدير دائرة الصح�ة العامة ،رياض عبد
األمري الحلفي ،يف حوار صحفي :انه “ال فائدة
من إعادة فرض الحظر مجددا فقد اثبت فشله
بسبب عدم االلتزام باإلجراءات الوقائية”.

تفاصيل ص2

ترشيع قانون االنتخابات ومصادقته
م�ن قب�ل رئاس�ة الجمهوري�ة ،م�ع
تعدي�ل قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة
إلكم�ال نصابه�ا الدس�توري» .مبينا
ان» تعديل قانون املحكمة االتحادية،
الفقرة الثالثة ،سيكفل اعادة تنشيط
املحكم�ة قب�ل ال�رشوع باالنتخابات
املبك�رة « .واوض�ح ان « الكت�ل
السياس�ية مع تمرير تعدي�ل الفقرة

الثالثة من قان�ون املحكمة االتحادية
بأقرب جلس�ة ممكنة «.يأتي ذلك مع
تأكيد اللجنة القانونية النيابية عزمها
ع�رض مناقش�ة قان�ون املحكم�ة
االتحادية وس�ط اس�تمرار الخافات
نفس�ها حول بعض فق�رات القانون
عىل امل اعادة مناقش�تها مرة اخرى
لدى انعقاد جلسات مجلس النواب .

تفاصيل ص2

لليوم الثاني على التوالي ..تراجع االصابات
بكورونا يف العراق مع ارتفاع حاالت الشفاء
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،املوقف الوبائي
اليومي لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل  2206اصاب�ات جدي�دة و 3827حال�ة ش�فاء
و 62حالة وف�اة ،حددت دائرة صح�ة الرصافة التوزيع
الجغ�رايف لاصابات حس�ب املناطق.وذك�رت الوزارة يف
وثيق�ة تلقتها “الزوراء” :ان ع�دد الفحوصات املختربية
ليوم امس ،16538 :ليصبح ع�دد الفحوصات املختربية
الكلية ،2487183 :مبينة انه تم تس�جيل  2206اصابات

جديدة و 3827حالة شفاء و 62حالة وفاة.واضافت :ان
عدد حاالت الش�فاء الكي ،)83.6%( 336157 :اما عدد
االصابات الكي ،402330 :بينما عدد الحاالت التي تحت
العاج ،56321 :يف حني عدد الحاالت الراقدة تحت العناية
املرك�زة ،528 :وعدد ح�االت الوفيات ال�كي.9852 :من
جهته ،اعلن مدير عام صح�ة بغداد الرصافة عبد الغني
الساعدي ،تس�جيل  336اصابة جديدة بفريوس كورونا
بينها  108اصابة شخصت خال الرصد الوبائي.

تفاصيل ص2

األردن ..ال مصافحة مع امللك أثناء أداء سوريا تعلن إمخاد احلرائق كافة البالغ عددها 156
احلكومة اجلديدة اليمني الدستورية
عمان /متابعة الزوراء:
أش�ارت مصادر إعامية أردنية ،إىل أنه سيتم
تطبي�ق الربوتوكول الصحي املتب�ع حكوميا
خال أداء اليمني الدس�تورية أم�ام امللك عبد
الله الثاني ،واملتضمن ع�دم املصافحة باليد.
وأك�دت ،أن “ال�وزراء الذي�ن ت�م اختياره�م
لفري�ق الرئي�س املكل�ف ب�رش الخصاون�ة،
خضعوا جميعا لفحص كورونا ،وأن النتيجة
ستظهر قبل أداء القسم أمام العاهل األردني

اليوم االثنني”.ول�م يوضح املصدر ما إذا كان
“املصابون س�يحرمون من أداء القسم وعدم
الدخ�ول يف التش�كيلة املرتقب�ة ،أو االنتظ�ار
لحني ش�فائهم م�ن املرض” ،ونوه�ت إىل أن
الخصاونة س�يلتقي اليوم بفريق�ه الوزاري
يف منزل�ه ب�أم أذينة.وكل�ف العاه�ل األردني
املستشار للشؤون السياسية يف الديوان امللكي
ب�رش هان�ي الخصاون�ة بتش�كيل الحكومة
خلفا لعمر الرزاز.

دمشق /متابعة الزوراء:
أعل�ن وزير الزراعة الس�وري ،محمد حس�ان قطنا ،أنه
ت�م إخماد كل الحرائق التي نش�بت يف س�وريا منذ فجر
يوم الجمع�ة والتي بلغ عدده�ا  156حريقا.وأكد وزير
الزراعة السوري ،امس األحد ،بحسب ما نرشته صفحة
اإلع�ام الزراعي يف س�وريا أنه تم“ :إخم�اد كل الحرائق
التي نش�بت منذ فجر يوم الجمعة الفائت يف محافظات
الاذقية وطرطوس وحمص والبالغ عددها  156حريقاً،
منه�ا  95حريقا ً يف الاذقي�ة ،و 49حريقا ً يف طرطوس،
و 12حريقا ً يف حمص.وش�هدت س�وريا لثاثة أيام عىل
التوايل اندالع حرائق واس�عة لم تشهدها الباد من قبل،
وذل�ك يف أري�اف الاذقي�ة وطرط�وس وحم�ص ،حيث
أت�ت النريان ع�ىل آالف الدونم�ات من األح�راج وغابات

الس�نديان املعمرة واألرايض الزراعية املشجرة بالزيتون
والحمضيات وغريها من املحاصي�ل التي يعتاش عليها
فاح�و تلك املناط�ق ،األمر الذي أس�فر حت�ى اللحظة،
وبحس�ب ما أعلنت عن�ه وزارة الصحة الس�ورية ،إىل 3
وفي�ات وإصابات عديدة يف صفوف أهايل القرى بس�بب
وصول النريان إىل املنازل الس�كنية ،وس�ط حركة نزوح
من قرى ريف القرداحة وجبلة وبانياس التابعة ملحافظة
الاذقية.وتعاني طواقم اإلطف�اء يف مختلف املحافظات
السورية ضغطا ً هائاً جراء تهالك التجهيزات والعربات،
بعد نحو عرش س�نوات م�ن اس�تخدامها املكثف ،لتايف
األرضار املراكمة التي نجمت عن األعمال اإلرهابية من
حرائ�ق وتفجريات وقذائ�ف صاروخية كانت تنهال عىل
مختلف املناطق السكنية اآلمنة.

يف حماولة للحد من انتشار الفريوس
قوى تس�عى للوصول للحكم ال تعرف
حجم التحديات الت�ي تواجه الباد.إىل
ذلك ،ع ّد أن “ما تحقق يف  5س�نوات يف
م�ر تجاوز عم�ل  20عام�ا” .ورأى
أن خربة م�ر التاريخية مع الحروب
واألزم�ات تتطل�ب الوع�ي ب�رورة
الحفاظ عىل الدولة.

لبنان ..إغالق املقاهي واحلانات واملالهي الليلية وعزل املناطق املوبوءة بكورونا

بريوت /متابعة الزوراء:
أعلن�ت حكوم�ة تري�ف األعمال يف
لبن�ان ف�رض قيود جديدة مش�ددة يف
محاول�ة للح�د م�ن انتش�ار فريوس
كورون�ا املس�تجد يف الباد.وأص�در
وزير الداخلية ،العمي�د محمد فهمي،
أمرا يقيض بإغ�اق الحانات واملاهي

واملراق�ص الليلي�ة يف كل أرايض الباد
حت�ى إش�عار آخر تحت طائل�ة إحالة
املخالفني إىل القض�اء املختص.وينص
القرار أيضا عىل إبق�اء العمل بتوقيت
من�ع الخ�روج والول�وج إىل الش�وارع
والطرقات م�ا بني الس�اعة األوىل بعد
منتصف الليل لغاية السادسة صباحا

م�ن كل يوم يف كاف�ة مناطق املناطق.
كما يح�دد األمر الوزاري أعداد الركاب
يف وس�ائل النقل العام ،ملزما املتنقلني
يف كافة مناطق الباد بارتداء الكمامات
وتف�ادي االكتظ�اظ واملحافظ�ة عىل
املس�افة اآلمنة عن بعضه�م البعض.
ويقيض القرار بإقفال مزيد من القرى

والبل�دات التي تفىش كورونا فيها عىل
نطاق واسع بشكل كامل ملدة أسبوع،
اعتبارا من الس�اعة السادسة صباحا
من اليوم االثنني.ويتضمن نص القرار
قائم�ة تض�م أس�ماء  169منطق�ة
وقري�ة موبوءة تطالها إجراءات العزل
املح�ي ،مقارن�ة م�ع  111األس�بوع

املايض.وس�جلت يف لبنان ،حتى امس،
 52558إصاب�ة مؤكدة بكورونا ،منها
 455حال�ة وف�اة ،وذل�ك ع�ىل خلفية
األزمة االقتصادية واملالية والسياسية
العميق�ة الت�ي تم�ر بها الب�اد والتي
تفاقم�ت يف ظل االنفج�ار املدمر الذي
هز يف أغسطس مرفأ بريوت.
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بعد تسجيل  2206إصابات جديدة و 62حالة وفاة

لليوم الثاني على التوالي ..تراجع االصابات بكورونا يف العراق مع ارتفاع حاالت الشفاء
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االحد ،املوقف الوبائي اليومي
لفريوس كورونا املستجد يف العراق،
وفيما اكدت تسجيل  2206اصابات
جديدة و 3827حالة شفاء و62
حالة وفاة ،حددت دائرة صحة
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات
حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها
«الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربية ليوم امس ،16538 :ليصبح
عدد الفحوصات املختربية الكلية:
 ،2487183مبينة انه تم تسجيل
 2206اصابات جديدة و 3827حالة
شفاء و 62حالة وفاة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)%83.6( 336157 :اما عدد
االصابات الكيل ،402330 :بينما عدد
الحاالت التي تحت العالج،56321 :
يف حني عدد الحاالت الراقدة تحت
العناية املركزة ،528 :وعدد حاالت
الوفيات الكيل.9852 :

من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي،
تسجيل  336اصابة جديدة بفريوس
كورونا بينها  108اصابة شخصت
خالل الرصد الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان «املؤسسات الصحية
يف جانب الرصافة سجلت 336
اصابة جديدة بفريوس كورونا
موزعة كالتايل  108 :حالة شخصت
خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحية :قطاع الرصافة  13حالة،
قطاع بغداد جديدة 54حالة  ،قطاع
البلديات الثاني  20حالة  ،قطاع
املدائن  21حالة.
واشار اىل ان  228حالة خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية :
مدينة الصدر  68حالة محلة ,555 ,
,532 ,544 ,538 ,575 ,518 ,517
,540 ,513 ,524 ,556 ,565 ,550
 557قطاع  . 31قطاع  , 47قطاع
 . 565 . 521 ,10قطاع ,345، 49
 331, . . 357الشعب  17حالة

محلة  ,337 ,317حالة محلة .
 , 738 ,728 ,722 , 734الزراعي
 , 771 ,البلديات 502, , 506 ,14

 , 504 ,شارع فلسطني  10حاالت
محلة  ,503 ,505االمني  11حالة
محلة,743 . 721 , 741 , , 733 , ,

 , 704 , 706 709بغداد جديدة 9
حاالت محلة  , 701الزعفرانية 14
حالة محلة , 917 , 960 , 971 ,

906 , , 949،905 , , 958 , 964
 , 909 ,الكرادة  9حاالت محلة
311 , 314 , 310 , 302 ,905 ,903
,االعظمية  8حالة محلة،314 ,
حي تونس  6حاالت محلة 302 .
 ، 303 , 301 ,العبيدي  10حاالت
محلة  ,الكفاءات , 765, 762 ,
 ، 769 , 764الطالبية  4حاالت
محلة , 321 , 324 , 320 , 323حي
الزهراء 7حاالت محلة , 759 , 757 ,
الخنساء ,ام الكرب والغزالن  4حاالت
محلة  , 337 , 345املعامل  5حاالت
محلة  ، 796 , 799زيونة حالة
واحدة محلة  ,716شارع املغرب
حالتني محلة  ,304حي الزهراء
حالة واحدة محلة  ،755الحسينية
 10حاالت محلة . 215 , 222 ,
 , , 215االستقالل  ,كمرية ، 217 ,
الكرخ حالتني ضمن املناطق التالية,
الدورة حالة واحدة ,الغزالية حالة
واحدة ،الطالبية 4حاالت محلة
 ، 321 ,332 ,322املشتل 5حاالت
محلة  ,751 ,767 ,771حي النرص

حالة واحدة  ،حي تونس حالة
واحدة محلة  ،330محافظة ذي
قار حالة واحدة النارصية ،الغدير
حالة واحدة محلة  ،706سبع ابكار
حالتني محلة ,340
النارصية  3حاالت  /سوق الشيوخ،
الراشدية حالتني  ،صدر القناة 4
حاالت محلة  , 342املنصور حالة
واحدة  ،341 ,الفضيلية حالة
واحدة .
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل»،
مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل 51932تويف
منهم 1290لالسف فيما اكتسب
الشفاء  44551ومتبقي قيد العالج
.»6091
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة
وتقليل تفيش الوباء».

اليوم ..اجتماع نيابي مع رؤساء الكتل لعرض مقرتحات توزيع الدوائر املتعددة

نفت إيقاف استخدام بالزما الدم يف العالج من كورونا

جلنة التعديالت الدستورية لـ  :ال انتخابات
مبكرة دون تشريع قانون احملكمة االحتادية

الصحة تؤكد عدم وجود حظر للتجوال وتشدد على ارتداء الكمامة

الزوراء /يوسف سلم�ان:
تعقد اللجنة القانونية النيابية اجتماعا
مش�رتكا م�ع رؤس�اء وممث�يل الكت�ل
النيابية ،ظهر اليوم االثنني ،لالس�تماع
اىل مقرتحاته�م بش�أن توزي�ع الدوائر
االنتخابية .
وعق�دت اللجن�ة القانوني�ة اجتماع�ا
تداولي�ا ،ام�س ،م�ع اعض�اء اللج�ان
النيابي�ة ملناقش�ة آلي�ة توزي�ع الدوائر
االنتخابي�ة ،حي�ث اس�تمعت اىل اراء
ومقرتحات النواب الذين اكدوا رضورة
مواصل�ة النقاش�ات لح�ني الخ�روج
بصيغ�ة نهائي�ة تلبي طموح الش�ارع
العراقي .
يف غضون ذل�ك ،اكدت اللجن�ة النيابية
الخاصة املكلفة بالتعديالت الدستورية
ان االنتخاب�ات املبك�رة ل�ن تدخل حيز
التنفي�ذ دون اع�ادة تنش�يط املحكمة
االتحادية وترشيع قانونها .
وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائ�ب يون�ادم
كنا ،ل�”ال�زوراء” :ان”لجنة التعديالت
الدس�تورية مض�ت باتجاه�ني ،االول
مناقش�ة امل�واد الدس�تورية كل ع�ى
ح�دة ،واآلخ�ر ع�رض آراء ومقرتحات
النخب االكاديمية واملنظمات والهيئات
الحقوقية حول التعديل “.
واض�اف كنا ان “ح�ل مجل�س النواب
والتوج�ه لالنتخابات املبك�رة ،مرهون
بإتم�ام ترشي�ع قان�ون االنتخاب�ات
ومصادقته من قبل رئاسة الجمهورية،
م�ع تعديل قان�ون املحكم�ة االتحادية
إلكمال نصابها الدستوري” .مبينا ان”
تعديل قانون املحكمة االتحادية ،الفقرة
الثالثة ،سيكفل اعادة تنشيط املحكمة
قبل الرشوع باالنتخابات املبكرة “.
واوضح ان “ الكتل السياسية مع تمرير

تعديل الفقرة الثالثة من قانون املحكمة
االتحادية بأقرب جلسة ممكنة “.
يأت�ي ذلك م�ع تأكيد اللجن�ة القانونية
النيابية عزمها عرض مناقش�ة قانون
املحكم�ة االتحادي�ة وس�ط اس�تمرار
الخالفات نفس�ها حول بع�ض فقرات
القانون عى امل اعادة مناقش�تها مرة
اخ�رى ل�دى انعق�اد جلس�ات مجلس
النواب .
وقال�ت عض�و اللجن�ة ،النائ�ب املاس
فاض�ل ،ل�”ال�زوراء” ،مؤخ�را :ان
“اللجنة القانونية اس�تكملت مناقش�ة
كل فق�رات وم�واد م�رشوع قان�ون
املحكم�ة االتحادي�ة ،ويبق�ى اتف�اق
الكتل السياسية حول مرشوع القانون
لتمريره امام الربملان “.
واضاف�ت ان “ الخالف�ات املتبقية هي
نفسه�ا تتعلق بنصاب اعضاء املحكمة
االتحادية واملمثلني فيها ،وآلية التصويت
ع�ى ترشيعات القوان�ني ،وعدد اعضاء
املحكمة الذي�ن يحق لهم التصويت من

ممثيل الفقه االسالمي وخرباء القانون،
وصالحية حق النق�ض الفيتو” .مبينة
ان “ اق�رار قان�ون املحكم�ة االتحادية
يحتاج اىل تصوي�ت اغلبية ثلثي اعضاء
مجل�س الن�واب ،أي حض�ور اكثر من
 200نائب يف جلس�ة التصويت ،وبالتايل
هذا يحتاج اىل مناقشات عديدة لضمان
الحضور باالغلبية يف جلس�ة التصويت
“.
واوضحت ان “ اللجنة القانونية النيابية
عازم�ة ع�ى ترشي�ع قان�ون املحكمة
االتحادي�ة خ�الل جلس�ات الفص�ل
الترشيعي الحايل ،ألهميته الدستورية يف
املصادقة عى نتائج االنتخابات املبكرة
املزمع اقامته�ا العام املقب�ل”ز مبينة
ان “ إرس�ال قان�ون املحكمة االتحادية
رقم  30لس�نة  2005اىل مجلس النواب
بأرسع وقت ممكن إلجراء تعديالت عى
امل�ادة ( )3الخاصة بتعيني او اس�تبدال
أعض�اء ج�دد يف املحكم�ة االتحادي�ة
لتجاوز الخالفات كافة “.

وزير الثقافة يعد بإقامة نصب خيلد شهداء
تظاهرات تشرين يف بغداد
بغداد /الزوراء:
تعه�د وزي�ر الثقافة ،حس�ن ناظم،
بإقام�ة نصب يخلد ش�هداء ترشين
يف بغداد.
وقال�ت وزارة الثقاف�ة يف بيان تلقت
“ ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان “وزير
الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار ،حس�ن
ناظ�م ،اس�تقبل يف مكتبه الرس�مي
والد الش�هيد مصطفى ه�ادي ،أحد

ش�هداء تظاه�رات ترشي�ن األول يف
ساحة التحرير ببغداد”.
وأكد الوزير ،خالل اللقاءَّ :
أن “شهداء
ترشي�ن وباق�ي املتظاهري�ن ه�م
أوالدنا ،ونحن مررنا يف التس�عينيات
اي�ام النظ�ام الس�ابق بالكث�ري من
الظ�روف ،فلهذا نحن نحس بمعاناة
رشيح�ة ه�ذه املرحل�ة العمري�ة،
وندعم مطالبهم الس�لمية املرشوعة

يف بلدهم”.
واض�اف ان “الثقاف�ة م�ع االتجاه
الس�لمي والحقوق املرشوع�ةَّ ،
وأن
مواقفنا من ثورة ترشين واضحة”،
مبين�ا ً “ان التغي�ري يمكن أن يحصل
دم
بدون س�قوط ش�هي ٍد أو قط�رة ٍ
واح�دةٍ” .مش�ريا اىل “قي�ام الوزارة
باس�تقبال املتظاهري�ن الذي�ن
تظاهروا أمام الوزارة ألكثر من مرةٍ؛
لالس�تماع لهم ،والعمل عى تحقيق
مطالبه�م الت�ي يمك�ن تحقيقها يف
هذه الفرتة التي يمر بها البلد”.
وطال�ب وال�د الش�هيد الوزي�ر
ٍّ
تذكاري يف
“بالعمل عى إقامة نصب
محافظة بغداد يمثل شهداء ترشين،
والتضحي�ات التي خلدوه�ا والدماء
التي سالت لتحقيق التغيري”.
ووعد الوزير ،وفقا للبيان“ ،بعرض
نصب
املقرتح ال�ذي يتضم�ن إقامة
ٍ
يخل�د ترشين يف بغ�داد ،أمام اللجنة
الخاص�ة بمجل�س ال�وزراء الت�ي
تق�وم بتنفي�ذ ودراس�ة مث�ل هكذا
مقرتحات”.

بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الصحة والبيئة عدم وجود حظر للتجوال،
فيما ش�ددت ع�ى رضورة ارت�داء الكمام�ة والتباعد
االجتماعي.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة ،س�يف الب�در ،يف بيان :
ان “وزارة الصح�ة تدع�و املواطن�ني اىل رضورة ارتداء
الكمام�ة والتباعد االجتماعي وتؤكد عدم وجود لحظر
التجوال”.
ويف س�ياق اخ�ر ،نفت ال�وزارة األنباء املتداولة بش�أن
ايق�اف املراك�ز الصحية عن اس�تخدام بالزم�ا الدم يف
عالج املصابني بفريوس كورونا.
وقال�ت ان العمل بالتجربة العالجي�ة (بالزما النقاهة)
مس�تمر يف مرصف الدم الوطني واملصارف الفرعية يف
املحافظات.
وق�ال مدي�ر دائرة الصح�ة العامة ،ري�اض عبد األمري
الحلف�ي ،يف ح�وار صحفي :ان�ه “ال فائدة م�ن إعادة
ف�رض الحظ�ر مج�ددا فقد اثبت فش�له بس�بب عدم
االلتزام باإلجراءات الوقائية”.
وأض�اف الحلفي أن “عودة انتش�ار الفريوس يف العديد
من الدول العربية واألجنبية ودول الجوار جاءت نتيجة
املوجة الجديدة للفريوس ،وان تصاعد معدل اإلصابات
والوفي�ات يف أورب�ا يعد م� ٔورشا خطريا ينذرن�ا بقدوم
موجة موسمية جديدة ،والحل هو االلتزام باإلجراءات
الصحية الوقائية ،وخاصة التباعد االجتماعي ،علما أن
 20%من العراقيني فقط هم من يرتدون الكمامات”.

وأش�ار اىل ان “ال�وزارة مس�تعدة ملواجه�ة الوباء من
خالل زي�ادة عدد االرسة املخصصة للمصابني بكورونا
اىل  9000رسي�ر ،وتوفري أجه�زة التنفس االصطناعي
واملس�تلزمات العالجية ،علما ان يف العراق اكثر من 50
مختربا تعمل عى الكشف عن الفريوس”.
من جان�ب متصل ،نف�ت وزارة الصح�ة ،امس األحد،
األنب�اء املتداول�ة بش�أن إيق�اف املراك�ز الصحية عن
اس�تخدام بالزم�ا ال�دم يف ع�الج املصاب�ني بف�ريوس
كورونا.

الشركة العامة إلدارة النقـل اخلاص
القسم  :االمالك و العقـارات
السالمة العامة مسؤولية اجلميع
اعالن رقم ()7193

وق�ال املتحدث باس�م الوزارة ،س�يف الب�در ،يف حديث
صحفي :إن “العمل بالتجربة العالجية (بالزما النقاهة)
مس�تمر يف مرصف الدم الوطني واملصارف الفرعية يف
املحافظات” ،مش�ريا ً إىل أنها “تجربة عالجية وليس�ت
عالجا ً معتمدا ً ال بالعراق وال يف كل دول العالم”.
وأوض�ح أن “أخذ بالزما من األش�خاص الذين أصيبوا
بكورونا ثم تماثلوا للشفاء التام ،تجربة أثبتت نجاحها
لوج�ود العوام�ل املناعية التي تس�تخدم لألش�خاص
املصابني”.

العدد :
التاريخ  2020/9/24 :م

ُ
الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات أدناه يف محافظة
تعلن
(بابل) يف اليوم الثالثني تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم
( )21لسنة  2013املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ
( )5000دين�ار غري قابل للرد .فعى الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشكة
يف محافظ�ة (باب�ل) عى ان يقدم املزايد كتاب يؤيد ب�راءة ذمته من الرضيبة معنون اىل (الرشكة
العامة الدارة النقل الخاص) وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او البطاقة الوطنية املوحدة
وبطاقة السكن (النسخة االصلية) ويدفع التأمينأت القانونية البالغة  %20مرضوبا ً يف عدد سنني
العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور خدمة بنسبة  %2وكذلك يتحمل الناكل
فرق البدلني يف عدد س�نني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رس�مية تجري املزايدة يف
اليوم التايل .

مدة االيجار سنتان ...يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

كريم هاشم حسني الجابري
املدي�ر الع�ام
رئيس مجلس االدارة
2020/9/22
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زيدان واألعرجي يتباحثان باإلجراءات
القضائية حبق املخالفني للقانون

بغداد /الزوراء:
بح�ث رئيس مجل�س القضاء االع�ى ،فائق
زيدان ،مع مستش�ار االمن الوطني ،قاس�م
االعرج�ي ،اإلج�راءات القضائي�ة بح�ق
املخالفن للقانون.

وذك�ر بي�ان ملجلس القض�اء االع�ى ،امس
االح�د :أن” الق�ايض فائ�ق زيدان اس�تقبل
االعرج�ي ،وبحث معه اإلج�راءات القضائية
املتخذة بح�ق املخالفن للقانون بالتنس�يق
مع الجهات األمنية املختصة “.

الكعيب يدعو لإلسراع حبسم النقاط
اخلالفية وإجراء التعديالت الدستورية
بغداد /الزوراء:
دع�ا النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب،
حس�ن الكعبي ،اىل اإلرساع يف حس�م النقاط
الخالفي�ة يف الدس�تور واج�راء التعدي�الت
الدستورية.
وق�ال مكت�ب الكعب�ي يف بي�ان :ان “النائب
األول لرئيس مجلس الن�واب ترأس اجتماعا
مهم�ا للجن�ة التعدي�الت الدس�تورية يف
مجلس الن�واب ملناقش�ة طروح�ات القوى
السياسية ،واملرسلة من املواطنن عرب املوقع
االلكرتون�ي للجنة واب�رز النق�اط الخالفية
ملواد الدستور”.
ودع�ا الكعبي اىل “اإلرساع يف حس�م النقاط
الخالفية للجنة واجراء التعديالت الدستورية
التي تلبي تطلعات الشعب ،منوها اىل اهمية

توخ�ي الدقة يف دراس�ة املقرتح�ات املتعلقة
بالتعديالت الدستورية املقدمة من قبل الكتل
السياسية او املستلمة من قبل املواطنن عرب
املوقع والربيد االلكرتوني”.
واك�د الكعب�ي ان “ه�ذه النق�اط مح�ل
حساس�ية وتأثري كبري لدى الش�ارع ،ويجب
حس�مها وفق�ا مل�ا يلب�ي آمال�ه ،فضال عن
كونها تتعلق بمستقبل العملية الديمقراطية
يف الب�الد” ،مش�ريا اىل ان “هن�اك جمل�ة من
االم�ور يج�ب االتف�اق عليها ،منها مس�ألة
تس�هيل مهمة تش�كيل الحكومات ،وقضية
الرتش�يح والتكلي�ف لرئاس�ة الجمهوري�ة،
وكذلك تشكيل مجالس املحافظات وتقليص
اعضائه�ا  ،وعدد من القضاي�ا التي ما زالت
محل نقاش داخل اللجنة” .

الغزي يؤكد ضرورة االهتمام مبخرجات
جلسة جملس الوزراء املنعقدة يف ذي قار
بغداد /الزوراء:
أكد األم�ن العام ملجلس الوزراء ،حميد نعيم
الغزي ،رضورة االهتمام بمخرجات جلس�ة
مجلس الوزراء الت�ي عقدت يف محافظة ذي
قار مؤخراً.
وذك�ر بيان لالمان�ة العامة ملجل�س الوزراء
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان األم�ن الع�ام ملجلس
الوزراء ،حمي�د نعيم الغزي ،اكد خالل لقائه
الوكي�ل الفن�ي ل�وزارة االعم�ار واإلس�كان
والبلديات واألشغال العامة ،جابر الحساني،
بحضور مدير عام رشكة آش�ور للمقاوالت،
رضورة االهتمام بمخرجات جلس�ة مجلس
ال�وزراء الت�ي عق�دت يف محافظ�ة ذي قار
مؤخرا ً واملبارشة بمتابعة تنفيذ ما ورد فيها
م�ن قرارات ،ملا يبديه رئيس مجلس الوزراء،
مصطف�ى الكاظمي ،من اهتمام اس�تثنائي
بامللف الخدمي ملحافظة ذي قار.
ووجه الغزي بتوجه فريق متابعة من األمانة
العام�ة ملجل�س ال�وزراء ،و وزارة االعم�ار

واإلس�كان والبلدي�ات واألش�غال العامة ،إىل
محافظ�ة ذي قار خ�الل اليوم�ن املقبلن،
للوق�وف عى أه�م العقبات الت�ي تقف أمام
إنجاز املش�اريع التي وصلت نس�ب إنجازها
إىل مراحل متقدمة.
وناق�ش خ�الل اللق�اء ،بحس�ب البي�ان،
مش�اريع ماء اإلص�الح وتأهيل جرس النرص
وإنش�اء الطريق الح�ويل ملدين�ة النارصية،
إضافة إىل عدد من املشاريع الخدمية املتلكئة
يف أقضي�ة ونواح�ي املحافظ�ة ،التي ترشف
عليها الوزارة ،ورضورة وضع جداول زمنية
مح�ددة إلنهاء تل�ك املش�اريع ،لخدمة أهايل
املحافظة.
وكل�ف األم�ن الع�ام ملجلس ال�وزراء فريقا
خاص�ا من األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء،
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ،والدوائر
الخدمية يف محافظ�ة ذي قار ،ملتابعة تنفيذ
الق�رارات والتوجيهات الص�ادرة بخصوص
امللف الخدمي ملحافظة ذي قار.
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وزير اخلارجية يتباحث بزيارة الكاظمي املرتقبة إىل لندن
ويؤكد دعم احلكومة لفريق التحقيق جبرائم داعش
بغداد /الزوراء:
بح�ث وزي�ر الخارجي�ة ،فؤاد
حسن ،مع السفري الربيطاني،
ستيفن هيكي ،زيارة الكاظمي
املرتقب�ة إىل لن�دن ،وفيم�ا اكد
دع�م الحكومة لفريق التحقيق
بجرائم داعش االرهابية ،وصل
اىل القاهرة لعقد اجتماع ثالثي
عراقي مرصي اردني.
ٌ
بي�ان لل�وزارة تلقت�ه
وذك�ر
“الزوراء” :أن “وزير الخارجية
التق�ى الس�فري الربيطان�ي يف
الع�راق ،وج�رى خ�الل اللقاء
بح�ث موضوعة زي�ارة رئيس
مجل�س ال�وزراء املرتقب�ة إىل
بريطاني�ا وأه�م امللف�ات مدار
االهتمام”.
وأكد وزي�ر الخارجية ،حس�ب
ُ
ان”الح ُكوم�ة رشعت
البي�ان:
يف اتخ�اذ ع�د ٍد من اإلج�راءات
ّ
والفني�ة والتنظيميّ�ة
األمنيّ�ة
إليجاد بيئة مُ ال ِئمة لعمل جميع
البعثات لدى بغداد”.
وأش�ار أىل أنه”ت� َّم التط�رّق اىل
تط�وّرات األوض�اع يف املنطق�ة

والعال�م التي تحظى باالهتمام
املُ َ
شرتك”.
ويف سياق ،بحث وزير الخارجيَّة
فؤاد حس�ن  ،مع رئيس فريق
التحقيق للمُ س�ا َءلة عن جرائم
عصابات داعش اإلرهابيَّة كريم
ُ
الفريق
إنجاح مهمَّ ِة
خان،سب َُل
ِ
ِ
َ
دع�م الحكومة
تواصل
،مؤك ًدا
ِ
للفريق .

وذك�ر بي�ان صدر ع�ن الوزارة
تلقت�ه “الزوراء” :أن “ حس�ن
اس�تقبل رئيس فريق التحقيق
للمُ س�ا َءلة عن جرائم عصابات
داع�ش اإلرهابيَّ�ة كري�م خان
،وبحث معه ُ
إنجاح مهمَّ ِة
سب َُل
ِ
الفريق يف تحقيق العدالة”.
وأض�اف :أن “الوزي�ر أك�د
اس�تمرار ُ
الح ُكوم�ة يف تقدي�م

الدع�م الكام�ل” ،مُ ش� ّددا ً عى
“أهمّ ية التنسيق املُ َ
شرتك بشأن
مكافحة اإلرهاب لبس�ط األمن
وتثبيت االستقرار”.
وتابع البيان :أن “الجانبن أكدا
رضورة استمرار الحوار ،والعمل
املش�رتك يف مختل�ف املج�االت
م�ن أج�ل التوص�ل إىل نتائ�ج
ً
جيدة”،مش�ريا إىل أن “ رئي�س

ً
للوزير عن
إحاطة
الفريق ق� َّد َم
ِ
نشاطات ِه وعمل ِه بالعراق خالل
الفرتة السابقة”.
اىل ذلك ،وصل وزي�ر الخارجيّة
ف�ؤاد حس�ن ،ام�س االح�د،
العاصم�ة املرصيّ�ة القاه�رة
ويُزمَ �ع أن يلتق�ي م�ع رئيس
جمهوري�ة م�رص العربي�ة
عبدالفت�اح الس�ييس ،كم�ا
س�يعقد اجتماعا ً م�ع نظرييه
ّ
امل�رصي س�امح ش�كري،
ّ
واألردن�ي أيم�ن الصف�دي غدا
ّ
الثالثاء؛ الس�تكمال االتفاقيّات
الت�ي ّ
وقع عليه�ا ق�ادة الدول
الث�الث يف اجتماعه�م األخري يف
العاصم�ة األردنيّة عمّ ان يف آب
املايض.
كم�ا س�يلتقي املس�ؤولن
املرصيّن للتنسيق لعقد اللجنة
العراقيّة-املرصيّ�ة يف بغ�داد
قريب�اً ،كم�ا س�يلتقي الوف�د
م�ع األم�ن الع�امّ للجامع�ة
الدول العربيّ�ة أحمد أبو الغيط
ملناقش�ة آخر املُس�تج ّدات عى
الساحة العربيّة.

للمرة األوىل منذ عامني

كوريا الشمالية تقيم استعراضا عسكريا حيوي صواريخ باليستية
بيونغ يانغ/بي.بي.يس:
أقامت كوريا الشمالية استعراضا عسكريا،
يوم اول امس الس�بت ،بحض�ور زعيم البالد
كيم جونغ-أون.
وأقي�م االس�تعراض ،الذي يحتف�ل بالذكرى
الخامس�ة والسبعن لتدش�ن حزب العمال،
ليالً قبل بزوغ الفجر.
وتس�تغل كوري�ا الش�مالية اس�تعراضاتها
العسكرية يف الكشف عن محتويات ترسانتها
من صواريخ وأس�لحة جديدة .ويؤكد خرباء
أن استعراض السبت ض ّم صواريخ باليستية
عابرة للقارات.
ويُع� ّد ه�ذا االس�تعراض األول ال�ذي تقيمه
كوري�ا الش�مالية يف عام�ن ،كما أن�ه يأتي
قبل أس�ابيع قليلة من االنتخابات الرئاسية
األمريكية.
ولم ُتظهر كوريا الشمالية صواريخ باليستية
يف اس�تعراضاتها من�ذ عق�د الرئيس�ان كيم
وترامب قمتهما األوىل يف .2018
وأقيم االس�تعراض قبل بزوغ فجر الس�بت،
بحس�ب الجيش الك�وري الجنوبي ،وال يزال
الس�بب وراء إقام�ة االس�تعراض يف ه�ذا
التوقيت املبكر مجهوال.
ولم يُسمح لوسائل إعالم أجنبية ،وال أجانب

بحض�ور االس�تعراض .ويعتم�د املراقب�ون
ع�ى مقاط�ع فيديو تبثه�ا وس�ائل اإلعالم
الحكومية يف كوريا الشمالية لالستعراض.
وظه�ر الزعيم الش�اب مرتديا حل�ة رمادية
اللون غربية الطراز بينما كان يتلقى الزهور
من األطفال.
وق�ال كيم إن كوريا الش�مالية مس�تمرة يف
“تعزيز” قوتها العس�كرية من أجل “الدفاع
عن نفسها والردع”.
كم�ا أعرب ع�ن امتنان�ه أن أحدا م�ن أبناء
ش�عبه لم يُصب ب�كوفي�د .-19ويف ذلك قال
كيم“ :أمنياتي بصحة جيدة لكل البرش حول
العال�م الذين يحارب�ون رشور هذا الفريوس
الخبيث”.
ورغم الزعم بأن كوريا الش�مالية لم تش�هد
أي�ة إصاب�ة بف�ريوس كورونا ،ال ي�زال كيم
يعقد اجتماعات عالية املس�توى للتأكيد عى
استمرار القيود الصارمة قيد التنفيذ.
ويس�تبعد مراقبون فكرة عدم إصابة أحد يف
كوريا الشمالية بفريوس كورونا.
وم�ع ذلك لم توجد أية إش�ارة عى ارتداء أي
ش�خص كمامة يف االس�تعراض العسكري،
ع�ى أن عدد املش�اركن في�ه كان أقل بكثري
من املعتاد ،بحسب وكالة فرانس برس.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها مع العالم
الخارج�ي يف يناير/كانون الثان�ي للحيلولة
دون دخول كوفيد -19الذي بدأ انتش�اره من
الصن املجاورة.
وتفي�د تقاري�ر ب�أن الس�لطات يف كوري�ا
الش�مالية دأب�ت ع�ى إص�دار أوام�ر ب��
“التصويب بغ�رض القتل” عى الحدود ،كما
أقام�ت مناط�ق عازلة ملنع أي ش�خص من
دخول البالد.
واعتذر كيم الش�هر املايض عن مقتل كوري
جنوبي إثر إطالق النار عليه.

وقال�ت كوريا الجنوبي�ة إن الرجل الذي كان
يبلغ م�ن العمر  47عاما عثرت عليه القوات
بينما كان طافيا يف املياه الشمالية ،فأطلقت
علي�ه الرصاص وأردته قتي�ال قبل أن ترضم
النار يف جثته.
وعى مدى أس�ابيع ،أظهرت صور التقطتها
األقم�ار االصطناعي�ة آالف األش�خاص
يتدربون استعدادا الستعراض السبت.
وص�درت تحذي�رات للمس�ؤولن األجانب يف
بيونغ يانغ م�ن التجول يف املدينة ،واالقرتاب
من مكان االستعراض ،والتقاط الصور.

تفش واسع النطاق للوباء
ٍ

انتشار كورونا يتفاقم عامليا مصيبا أكثر من  37مليون إنسان
بغداد /متابعة الزوراء:
تجاوزت إصابات كورونا يف أنحاء العالم
 37مليوناً ،وفيما بلغ عدد املتعافن أكثر
من  25.7ملي�ون ،تخطى عدد الوفيات
املليون ال� 71ألف حالة.
وص�ل إجم�ايل اإلصاب�ات إىل  37مليونا ً
و 106آالف حالة ،حيث تتصدر الواليات
املتحدة دول العالم من حيث عدد حاالت
اإلصابة ،تليها الهند ثم الربازيل وروسيا
وكولومبيا واألرجنتن وإس�بانيا وبريو
واملكس�يك وفرنس�ا وجن�وب أفريقي�ا
واململكة املتحدة وإيران وتشييل.
كما تتصدر الواليات املتحدة دول العالم
من حيث أع�داد الوفيات ،تليها الربازيل
والهن�د واملكس�يك واململك�ة املتح�دة
وإيطالي�ا وب�ريو .وتج�در اإلش�ارة إىل
أن هن�اك ع�ددا ً من الجه�ات التي توفر
بيان�ات مجمع�ة إلصاب�ات «كورون�ا»
ح�ول العالم ،وق�د يك�ون بينها بعض
االختالفات.
وألول م�رة ،أعلنت الس�لطات الصحية
الروس�ية ،امس األحد عن رصد 13634
إصاب�ة جدي�دة بالوباء ،م�ا يمثل أكرب
زي�ادة منذ بداية الجائح�ة لليوم الثالث
عى التوايل.

وأعلن�ت غرف�ة العملي�ات الخاص�ة
بمحاربة انتش�ار الف�ريوس التاجي يف
روس�يا يف تقريره�ا اليوم�ي عن رصد
 13634إصاب�ة جدي�دة بالوب�اء خالل
الساعات ال� 24املاضية ،مقابل 12846

إصابة ،السبت.
وتت�وزع اإلصابات الجدي�دة بن جميع
أقالي�م البالد ال� 85ول�م تظهر أعراض
اإلصابة لدى  26.3%من املرىض الجدد.
وبلغ�ت حصيل�ة اإلصاب�ات الجديدة يف

العاصمة موسكو وثاني أكرب مدن البالد
سان بطرسبورغ أعى مستوى لها منذ
 15ماي�و ،أي  4501و 528إصاب�ة عى
التوايل.
اىل ذل�ك ذك�رت كوري�ا الجنوبي�ة ،أنها

ستبدأ تخفيف قواعد التباعد االجتماعي
اعتبارا من غد االثنن إذ ستسمح بفتح
منشآت الرتفيه الليلية وعودة الفعاليات
الرياضي�ة يف ظل تراجع حاالت اإلصابة
الجدي�دة بف�ريوس كورونا املس�تجد يف
األسابيع القليلة املاضية.
وتراجع�ت ح�االت الع�دوى اليومي�ة
بالفريوس يف كوري�ا الجنوبية إىل أعداد
يف خانة العرشات عى مدى األس�بوعن
املنرصمن انخفاضا ً من أعداد مرتفعة
مثل  440خالل موجة تفش تلت تجمعا ً
يف كنيس�ة وتجمع�ا ً سياس�يا ً يف آب/
أغسطس.
عربيا ،س�جل املع�دل اليوم�ي لحاالت
الوفاة بسبب فريوس كورونا يف مرص،
انخفاض�ا ً طفيف�اً ،بينم�ا ارتفع عدد
اإلصاب�ات ع�ن املعل�ن رس�ميا ً بعدما
أعلن�ت وزارة الصح�ة ،تس�جيل 11
حال�ة وف�اة ،و 125إصاب�ة جدي�دة،
لريتف�ع الع�دد اإلجم�ايل يف الب�الد إىل
 104387حت�ى اآلن ،وعدد الوفيات إىل
 ،6040بنس�بة تبل�غ  5.57%إلجم�ايل
اإلصابات.
ويف س�وريا أعلن�ت وزارة الصحة ،وفاة
ثالثة مصابن بفريوس كورونا الجديد،

وتس�جيل  57إصاب�ة جدي�دة ،فيم�ا
س�جّ لت “اإلدارة الذاتي�ة” (الكردية) يف
ش�مال رشق�ي س�ورية  110إصاب�ات
واملعارضة  37إصابة.
وأوضحت ال�وزارة ،يف بي�انّ ،
أن معظم
اإلصابات الجديدة سجّ لت يف محافظات
دمش�ق وحلب وحم�ص ،بينم�ا كانت
الوفيات يف محافظات دمش�ق وحمص
وطرط�وس .مبينة أن ع�دد املصابن يف
مناط�ق ارتف�ع إىل  ،4673تع�اىف منهم
 1271وتويف .221
ويف إيران ،كشفت املتحدثة باسم وزارة
الصحة اإليرانية ،س�يما س�ادات الري،
عن  195وف�اة و 3875إصابة بفريوس
كورونا خالل الس�اعات ال� 24املاضية،
لريتف�ع إجم�ايل الوفي�ات إىل  28ألف�ا ً
و ،293وإجم�ايل اإلصابات إىل  496ألفا ً
و 253إصابة.
وقال�ت الري خ�الل املؤتم�ر الصح�ايف
اليومي ،إن من بن املصابن  4439حالة
حرجة ،فيما ارتفعت حصيلة املتعافن
إىل  403آالف و ،950وبلغ عدد الفحوص
الخاصة بتشخيص اإلصابة بكورونا 4
مالين و 284ألفا ً و 413فحصا ً منذ 19
فرباير /شباط املايض.
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العدل تؤكد مشول أكرب عدد ممكن من
األحداث بالعفو اخلاص
بغداد /الزوراء:
أجرى وزير العدل ،ساالر عبد الستار
محمد ،امس األحد ،زيارة تفقدية اىل
دائرة إصالح اإلحداث ،لالطالع عىل
واقع العمل ومتابعة أهم احتياجات
الدائرة .
وأكد الوزير ،خالل زيارته التفقدية
ولقائه مدير عام دائرة إصالح األحداث
كامل أمني هاشم ،وبحسب بيان مكتبه
اإلعالمي :عىل» شمول اكرب عدد ممكن
من األحداث بالعفو الخاص والترسيع
بإجراءات شمولهم بهذا الصدد  ،م ٔوكدا
ان الوزارة رفعت قوائم بأسمائهم يف
وقت سابق والبالغ عددهم ()104
احداث لشمولهم بالعفو الخاص» .
وخالل جولته التفقدية اطلع عىل
«أروقة الدائرة ولقائه بموظفيها
واستمع اىل مشاكلهم وأوعز بإيجاد

الحلول املناسبة لهم».
وأكد الوزير عىل «رضورة استمرار
اإلجراءات املتخذة لحماية االحداث
واملوظفني ملنع تفيش وباء كورونا،
وكذلك تعزيز اإلجراءات املتخذة ومنها
عمليات التعفري والتعقيم اليومي
وإتباع كل النصائح واإلرشادات
الصحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام
بها من هذا املرض» .
كما وجه بـ»مواصلة تطبيق كل املعايري
الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان من
أجل تأمني االتصال بجميع اإلحداث
مع ذويهم واالطمئنان عىل صحتهم ،
وذلك لتخفيف الضغط النفيس والتي
أتت كإجراء بديل لتوقف املواجهات مع
ذويهم حسب توجيهات خلية االٔزمة
املشكلة من قبل الوزارة نتيجة النتشار
جائحة كورونا» .

شرطة بغداد تصدر توجيهاً خيص
الدراجات النارية

No: 7342 Mon 12 Oct 2020

www.alzawraapaper.com

شبكة محاية ذي قار تكشف عن  3500مزدوج راتب

العمل تنسق لتخصيص مقاعد دراسات أولية لذوي اإلعاقة
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية عن
تنسيقها مع الجامعة العراقية للحصول عىل
امتيازات باملقاعد الدراسية لذوي اإلعاقة
واالحتياجات الخاصة .وفيما كشفت دائرة
الحماية االجتماعية يف ذي قار عن اسرتداد أموال
بماليني الدنانري من املتجاوزين عىل رواتب شبكة
الحماية ممن يتقاضون أكثر من راتب ،اشارت
اىل وجود أكثر من  3500شخص من مزدوجي
الرواتب يف شبكة الحماية االجتماعية.
وقال رئيس هيئة ذوي اإلعاقة واالحتياجات
الخاصة بالوزارة ،عصام عبداللطيف التميمي،
امس االحد ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»:
ان “التنسيق جاء من اجل تخصيص مقاعد
دراسية للدراسات االولية لألشخاص ذوي
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة ،مقرتحا مع
املختصني يف الجامعة استثناءهم من رشط
املعدل يف القبول اسوة بذوي الشهداء لالرتقاء
بمستواهم العلمي”.
ودعا التميمي اىل “رضورة تطوير البنى التحتية
للجامعات بما يتالءم مع الطلبة من ذوي

اإلعاقة ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم ،فضال
عن مناقشة مقرتحات عدة للعمل عىل تنفيذها،
ستسهم بتقديم مستوى عال من تدريب
العاطلني من ذوي االحتياجات الخاصة لتطوير
قدراتهم وإمكاناتهم وزجهم يف سوق العمل اىل
جانب الحصول عىل شهادة بالدراسة األولية”.

من جانب اخر ،كشفت دائرة الحماية
االجتماعية يف ذي قار ،أمس االحد ،عن اسرتداد
أموال بماليني الدنانري من املتجاوزين عىل
رواتب شبكة الحماية ممن يتقاضون أكثر
من راتب ،مشريا اىل وجود أكثر من 3500
شخص من مزدوجي الرواتب يف شبكة الحماية

االجتماعية.
وقال مدير الدائرة ،نوفل عبد الحميد ،يف حوار
صحفي :إن “دائرة الحماية االجتماعية مستمرة
وبشكل يومي بمتابعة وتدقيق معامالت
املستفيدين من رواتب الشبكة».
وأضاف عبد الحميد أن “أكثر من 3500
شخص من مزدوجي الرواتب يف شبكة الحماية
االجتماعية ،ممن يتقاضون راتبا ً من وظيفة
أخرى ،إضافة اىل راتب شبكة الحماية” ،مؤكدا
أن “الدائرة تمكنت من اسرتداد أكثر من 461
مليون دينار من املتجاوزين للفرتة من  15آب
ولغاية  30أيلول من العام الحايل».
ونوه عبد الحميد بأن “عددا ً كبريا ً من
املتجاوزين؛ يراجعون الدائرة بشكل يومي
ملعالجة مشكلة االزدواج ،وهم يخضعون اىل
إجراءات تمثلت بجلب كتاب استمرار مبارشة
من دوائرهم الحتساب ما بذمتهم من ديون
مالية ،وقد تم استقبال طلبات هؤالء املواطنني
واسرتجاع املبالغ منهم ،إما نقدا ً أو بالتقسيط
مع إكمال اإلجراءات القانونية الالزمة من براءة
الذمة».

تنفيذ عملية حبث وتفتيش يف كركوك

عمليات كربالء تشرع مبالحقة بقايا اجملاميع اإلرهابية
بغداد /الزوراء:
اصدرت قيادة رشطة بغداد ،أمس االحد ،بيانا ً يخص الدراجات النارية ،مؤكدة منع
«استقالل» الدراجة من قبل أكثر من شخص.
وقالت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «يف إطار جهود قيادة رشطة
بغداد للحد من الجريمة وبكل اشكالها وللحد من استغالل بعض املجرمني للدراجات،
تقرر منع استقالل الدراجة النارية من قبل أكثر من شخص».
وأضاف البيان أن «دورياتنا ستبارش بحجز املخالفني عىل وفق الضوابط والتعليمات»،
مؤكدة «عدم وجود استثناءات يف هذا التوجيه لضمان تنفيذه بكل مهنية والتزام».

خبري حيذر من شائعات مواقع التواصل
االجتماعي إلرباك الوضع العام
بغداد /الزوراء:
حذر الخبري األمني ،عيل الوائيل ،من
الشائعات التي تنرش عرب فيس بوك وتويرت
حول الوضع األمني للبالد ،الفتا اىل ان
بعض الجيوش االلكرتونية اإلرهابية تبث
الشائعات من اجل التخويف والرتهيب.
وقال الوائيل يف ترصيح صحفي :ان “االيام
املاضية شهدت نرشا لشائعات وأكاذيب
تفيد بحدوث انقالب عسكري ،وكذلك
محاوالت للسيطرة عىل املنطقة الخرضاء،
يف حني اليوجد مثل هكذا امر وتم نفيه من
الجهات الرسمية”.

وأضاف ان “الجيوش االلكرتونية
اإلرهابية تسعى إلرباك الوضع األمني يف
البالد ،خاصة ان داعش وعمالءه لم تعد
لديهم أية قدرة عىل املواجهة ،وذهابهم
باتجاه املواقع االلكرتونية يؤكد نجاح
القوات األمنية يف بسط االمن”.
وبني ان “القوات األمنية بإمكانها
االستعانة بخرباء تقنيني من شأنهم
معرفة املكان الذي تبث منه تلك الشائعات
والوصول اىل املوقع االلكرتوني ،وكذلك
عىل األرض من اجل القبض عىل املروجني
لتلك األكاذيب”.

االستخبارات تعتقل عصابة لسرقة
العجالت يف البصرة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات ،امس األحد ،عن إلقاء القبض عىل عصابة مكونة من
( )10متهمني لرسقة العجالت يف البرصة.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه« :من خالل التوجيهات العليا
بصدد القضاء عىل عنارص الجريمة املنظمة ،وبعد ورود معلومات استخباراتية
تمكنت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات حرس الحدود يف
وزارة الداخلية من القاء القبض عىل عصابة مكونة من ( )10متهمني يف قضاء
الخصيب بمحافظة البرصة مختصة برسقة العجالت ،وكذلك مطلوبني وفق
مواد قانونية مختلفة «.
وأوضحت انه تم «إلقاء القبض عليهم بالجرم املشهود وبحوزتهم عجلة
مرسوقة وأسلحة خفية وأعتدة وأرقام عجالت متنوعة وثالث دراجات نارية
مرسوقة أيضا ،حيث تم تدوين أقوالهم وتسليمهم اىل جهة االختصاص بوصل
تسلم أصويل».

بغداد /الزوراء:
رشعت قيادة عمليات كربالء ،امس
االحد ،بمالحقة بقايا املجاميع
اإلرهابية ضمن قاطع املسؤولية.
وقالت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء»

نسخة من :إنه «بهدف مسح وتفتيش
املناطق التي تقع ضمن قاطع
مسؤوليتها ،رشعت قيادة عمليات
كربالء من خالل الفوج الثاني يف
لواء املشاة  33بواجب ملالحقة بقايا

املجاميع اإلرهابية والخارجني عىل
القانون ،وتعزيز االمن واالستقرار
وتدقيق موقف الرعاة واملزارعني
واألشخاص والعجالت».
من جهتها ،أعلنت خلية اإلعالم

البيطرة تعيد  ٢٨طناً من األدوية املاليزية
لعدم وجود إجازة استرياد
بغداد /الزوراء:
أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة ،أمس
االحد ،ا ٕعادة ا ٕرسالية من األدوية البيطرية ماليزية
املنشا ٔ لعدم وجود إجازة استرياد وعدم موافقة
دائرة البيطرة عىل االسترياد .
وقال مدير عام دائرة البيطرة ،ثامر حبيب حمزة،
يف بيان صحفي :ان «املحجر البيطري يف منفذ
طريبيل الحدودي التابع اىل قسم املحاجر البيطرية
يف دائرته فحص االٕرسالية من األدوية البيطرية
ماليزية املنشا ٔ وكميتها  ٢٨طنا ً والعائدة اىل رشكة
خزنة العرب ،وبعد تدقيق أوراق االٕرسالية تبني
عدم وجود إجازة استرياد خاصة باالٕرسالية،
وكذلك عدم وجود موافقة دائرة البيطرة عىل

االسترياد».
وأضاف ان «اللجنة املشكلة يف املحجر البيطري
قررت ا ٕعادتها اىل مركز جمرك طريبيل التابع اىل
منفذ طريبيل الحدودي والذي بدوره أعادها إىل
بلد املنشأ».
وشدد حمزة عىل «حرص دائرة البيطرة عن
طريق املحاجر البيطرية يف املنافذ الحدودية عىل
منع دخول جميع األدوية واللقاحات البيطرية
واملنتجات الحيوانية واملواد الغذائية املنتهية
الصالحية وغري املطابقة للمواصفات القياسية
العراقية حفاظا ً عىل سالمة وصحة املستهلك
ً
ً
وتقوية لالقتصاد
وخدمة للمنتوج املحيل،
العراقي
العراقي».

بغداد /الزوراء:
ألقت املديرية العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات
العقلية القبض عىل متهم بحوزته ( )٩4,000حبة
مخدرة يف األنبار.
وقالت الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن «املديرية العامة ملكافحة املخدرات واملؤثرات
العقلية قسم مكافحة مخدرات األنبار من خالل

نصب الكمائن املحكمة ضمن املحافظة ومقاطعة
املعلومات مع املصادر واملتعاونني تم إلقاء القبض
عىل متهم وضبط بحوزته ( )٩4,000حبة مخدرة
من نوع كبتاجون».
وأضافت« :تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه
عىل وفق أحكام املادة ( )٢٨مخدرات وإحالته إىل
القضاء لينال جزاءه العادل».

اعتقال متهم حبوزته  94الف حبة {كبتاجون}
يف األنبار

األمني ،امس األحد ،تنفيذ عملية
بحث وتفتيش ملالحقة داعش يف
كركوك.
وقالت الخلية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن «قوة من اللواء 5٢

يف الفرقة  14باملقر املتقدم لقيادة
العمليات املشرتكة يف كركوك ،نفذت
عملية بحث وتفتيش ملالحقة بقايا
عصابات داعش اإلرهابية وتدمري
أوكارهم ضمن قاطع املسؤولية».

احلشد حيبط حماوالت داعشية
الخرتاق مدن حمررة يف دياىل

بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،أمس االحد ،عن احباط محاوالت لتنظيم “ داعش” اإلجرامي الخرتاق امن
مدن محررة يف محافظة دياىل.
وقال الناطق باسم محور دياىل للحشد الشعبي ،صادق الحسيني ،يف حديث صحفي :ان”
استخبارات الحشد الشعبي لعبت دورا فعاال ومحوريا يف إحباط محاوالت داعش اإلرهابي يف
اخرتاق امن  3مدن محررة يف دياىل (السعدية -جلوالء -العظيم) يف محاولة بائسة للعبث باالمن
واالستقرار الداخيل”.
وأضاف الحسيني ان” مراكز املدن الثالث لم تشهد أي خروقات داخلية طيلة العام الجاري بسبب
نشاط وفعالية استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية التشكيالت األمنية الساندة”.
مبينا أن “مركز املدن خالية من وجود الخاليا النائمة بسبب عدم القدرة عىل اخرتاق امنها وهذا
ما سبب استقرار امني مهم”.
وأشار الحسيني اىل ان” داعش حاول  ٨مرات اخرتاق امن املدن الثالث من خالل خاليا نائمة
لكنها باءت بالفشل وتم اعتقال العديد من افراد تلك الخاليا بعد اخرتاقها من قبل االستخبارات
وتسليمهم للقوات األمنية املختصة للتحقيق” ،الفتا اىل ان “تعاون األهايل كان وراء  %٨0من
العمليات الناجحة”.

القبض على متهم لقيامه بـ «الدكة العشائرية»
يف ميسان
ضبط حاويات ومواد منزلية خمالفة يف

بغداد /الزوراء:
ألقت القوات األمنية يف ميسان القبض عىل
متهم مطلوب باإلرهاب الرتكابه جريمة إطالق
النار عىل دور املواطنني بما يعرف بـــ»الدكة
العشائرية».
وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء»

نسخة منه :إن «مديرية رشطة محافظة ميسان
واملنشآت تمكنت من إلقاء القبض عىل متهم
مطلوب باإلرهاب الرتكابه جريمة إطالق النار عىل
دور املواطنني ما يعرف بـــ الدكة العشائرية».
وبينت انه «تم إيداعه بالتوقيف التخاذ اإلجراءات
القانونية بحقه أصوليا».

أم قصر الشمالي

اهلجرة توزع شقق جممع ميسان السكين بني  300عائلة مستحقة
بغداد /الزوراء:
بارشت وزارة الهجرة واملهجرين ،أمس األحد،
بتوزيع شقق مجمع ميسان السكني بني
 300عائلة من مستحقيها.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه« :برعاية رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،افتتحت وزيرة الهجرة
واملهجرين ،ايفان فائق جابرو ،مجمع
الهجرة السكني يف محافظة ميسان لفئات
عناية الوزارة للعائدين من النزوح الخارجي
واملهجرين وبواقع ( )300وحدة سكنية مع
كل خدماتها ،وذلك بحضور محافظ ميسان
عيل دواي ،ووكيل وزارة الهجرة واملهجرين
السيد كريم النوري ،وعدد من السادة املدراء
العامني».
ونقل البيان عن فائق قولها« :تم استكمال
إجراءات توزيع وتسليم عدد من الشقق
السكنية يف املجمع الذي يعد ثمرة من ثمار
عمل الوزارة ،إذ ان املجمع بني عىل حساب

املوازنة االستثمارية للوزارة ،وتوزع عىل
فئات عنايتها حسب درجات املفاضلة» ،الفتة
اىل ان «انجاز املجمع الذي يضم  300وحدة

سكنية والبدء بتوزيع شققه يدخل ضمن
خطة الوزارة لتوفري السكن املالئم للرشائح
االجتماعية املستحقة».

وتابعت أن «من صلب عمل الوزارة هو حل
مشاكل فئات عنايتها وتخفيف معاناتهم
وتهيئة الظروف املناسبة لتطبيع أوضاعهم،
فكانت يف مقدمة برامجها هي حل مشكلة
السكن ،حيث تبنت سياسة خاصة وتحت
عنوان املشاريع الوطنية ملعالجة إسكان
فئات عنايتها من املهاجرين والنازحني والتي
توزعت عىل برامج متنوعة ومتعددة بضمنها
برنامج بناء املجمعات السكنية العمودي».
وأشارت إىل « ان من بني هذه املشاريع مرشوع
الهجرة السكني يف محافظة ميسان والذي
يحتوي عىل  300شقة ،إضافة اىل مدرسة
ابتدائية ومركز صحي ومسجد وسوق ،عالوة
عىل مركز خاص للدفاع املدني “.
وتابعت ان «هذا املرشوع يخدم األشخاص
املهجرين والعائدين اىل البالد» .مضيفة ان
«هذا املرشوع يهدف إىل إسكان العوائل الفقرية
والهشة من النازحني ،خاصة عوائل الشهداء
واألرامل وذوي االحتياجات الخاصة».

بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية منفذ ميناء أم
قرص الشمايل يف محافظة البرصة ،أمس األحد،
ضبط  5حاويات مخالفة للضوابط ومعدة
للتهريب يف ميناء أم قرص الشمايل.
وقالت الهيئة يف بيان صحفي :انه «تم ضبط
اربع حاويات محملة بمادة «صفائح األملنيوم»
يف نقطة البحث والتحري بوابة  ، ٢٧حيث ذكر
يف الترصيحة الجمركية بأنها محملة «ببالط
أسقف وبالستك للسقوف وسقوف ثانوية ومواد
مزخرفة للزينة» وهذا يعد مخالفة جمركية».
وأوضحت انه «وبنا ًء عىل املعلومات الواردة الينا
من مركز جمرك ام قرص الشمايل ،تم ضبط
حاوية  40قدم محملة بأدوات منزلية مستعملة،

وتعد هذه مخالفة لرشوط االسترياد» ،الفتة
اىل انه « تم إحالتها إىل مركز رشطة جمرك ام
قرص الشمايل لغرض عرضها عىل أنظار قايض
التحقيق».
من جهتها ،اعلنت الهيئة العامة للجمارك
إحباط محاولة تهريب مواد منزلية مخالفة يف
جمرك ام قرص الشمايل.
وذكر بيان للهيئة انه «بالتعاون مع الجهات
الساندة تم إحباط محاولة تهريب حاوية مواد
مستعملة ( مواد منزلية ) مخالفة للضوابط
والتعليمات يف مركز كمرك ام قرص الشمايل».
وأضاف أنه «تم ضبط املخالفة وإحالتها اىل
القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها عىل
وفق قانون الكمارك النافذ».

أسواق
العدد 7342 :االثنين  12 -تشرين االول 2020

الدوالر يرتفع لليوم الثاني يف
األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية
يف بغداد ،امس األحد ،ارتفاعا اً
بسع�ر رصف ال�دوالر مقابل
الدينار العراق�ي لليوم الثاني
عىل التوايل.
وبلغ سعر الرصف يف بورصة
الكفاح ،ام�س 1239 ،دينارا اً
مقاب�ل ال�دوالر الواح�د أي
 123ألف�ا اً و 900دينار للمائة
دوالر ،فيم�ا ك�ان سع�ر يوم

أمس  1237.5دينار.
ولم تختلف أسعار الرصف يف
بورص�ة الحارثي�ة امس عن
الكفاح.
ويف بورصت�ي البرصة وأربيل
ارتفع سعر الرصف فيهما اىل
 1240دينارا اً مقابل الدوالر.
يش�ار اىل ان سع�ر البي�ع
وال�رشاء يف مح�ال الصرفة
يف�رض  500تقريب�ا اً ع�ن
بورصات العملة.

الرافدين يسرتد أكثر من ٨٠٠
مليون دينار من املتلكئني
بغداد /الزوراء:
أعلن م�رصف الرافدين ،أمس
االح�د ،حصيلة املبال�غ الكلية
الت�ي ت�م اسردادها م�ن قبل
املتلكئ�ني الذي�ن امتنع�وا عن
تسديد م�ا بذمتهم م�ن أموال
خالل شهر ايلول املايض.
وقال املكتب اإلعالمي للمرصف
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :إن “حصيلة األموال التي
تم اسردادها من قبل املتلكئني

الذي�ن امتنعوا ع�ن تسديد ما
بذمتهم من أموال خالل ش�هر
ايل�ول امل�ايض بلغ�ت اكثر من
 ٨٠٠مليون دينار”.
وأض�اف البي�ان أن “امل�رصف
مستمر يف إجراءاته الحثيثة يف
اسرجاع أموال�ه من املتلكئني
الذين تخلفوا عن سداد األموال
من سل�ف وقروض واتخاذ كل
األسالي�ب القانوني�ة بحق كل
من يمتنع عن ذلك”.

املالية النيابية تستبعد رفع سعر
الدوالر أمام الدينار
بغداد /الزوراء:
استبع�د عض�و اللجن�ة املالي�ة
النيابي�ة ،جم�ال كوج�ر ،إق�دام
الحكوم�ة عىل رف�ع سعر رصف
ال�دوالر أم�ام الدين�ار م�ن اج�ل
تعوي�ض خسائ�ر النف�ط ج�راء
انخف�اض األسع�ار عاملي�ا ،الفتا
اىل ان البنك املرك�زي لديه دراسة
وسيطرة عىل أسعار الرصف.
وقال كوج�ر يف ترصيح صحفي:
ان “قي�ام الحكوم�ة برف�ع سعر
رصف ال�دوالر ام�ام الدين�ار
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تدرس خفض أسعار البنزين املمتاز ..وحقول األنبار حتت االستثمار

النفط تقدر سعر الربميل يف مشروع موازنة  2021بـ  42دوالراً
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة النفط عن ان ”الحكومة
ق�درت سع�ر برمي�ل النف�ط ب�� 42
دوالرا اً يف ،م�رشوع املوازن�ة العام�ة
لسن�ة  .»2021وفيم�ا أعلن�ت الوزارة
انها ت�درس تخفيض أسع�ار البنزين
ع�ايل االوكتاي�ن (املمت�از) ،قال�ت ان
ه�ذا القرار يأتي به�دف التخفيف عن
كاهله�م يف ظل الظ�روف االقتصادية
واملالية املتزامنة مع الظروف الصحية
املتمثلة ب( كوفيد .)19 -
وب�ني وزير النفط ،إحسان عبد الجبار
إسماعي�ل ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان
تقدي�ر السعر جاء «وفق�ا للمعطيات
االقتصادي�ة لس�وق النف�ط العاملي�ة
وتداعيات (كوفي�د )19 -عىل النشاط
للبل�دان الصناعي�ة وتأث�ره يف حج�م
الطل�ب وسع�ر الربمي�ل يف الس�وق
العاملية“.
ورج�ح ،عبد الجب�ار ،استق�رار سعر
برمي�ل النفط الخام بح�دود  41دوالرا اً
اىل  42دوالرا اً خ�الل الرب�ع األخر لعام
 ، 2020وتوق�ع باالرتف�اع  3باملئة إىل
 45دوالرا اً لسعر الربميل القيايس للربع
األول للعام .»2021
وي�رى وزير النف�ط أن «سع�ر النفط
الخ�ام يرتب�ط تعافي�ا اً أو أبط�أ م�ن

املتوقع ،بتداعيات جائحة كورونا عىل
اقتصاديات البلدان املنتجة والصناعية
خالل الربع األخر من العام  2020أو يف
العام الق�ادم ،وفقا ملعطيات محددات
ف�روس كوفي�د 19 -وش�دة تأث�ره
وانتشاره بني املجتمعات اإلنسانية».
من جان�ب اخر ،اعلن�ت وزارة النفط،
امس األحد ،انها تدرس تخفيض أسعار

بغداد  /نينا :
اك�د الخب�ر االقتص�ادي ح�ازم ه�ادي ان
 :محارب�ة الفس�اد واالستثم�ار باملشاري�ع
املتوقف�ة ..خط�وة مهم�ة لتعظي�م االيرادات
الغر نفطية.وقال للوكال�ة الوطنية العراقية
لالنب�اء  /نين�ا  /ان  :الورق�ة البيضاء تهدف
اىل اج�راء اصالح�ات اقتصادي�ة يف كاف�ة
املج�االت بما يوءمن الخ�روج من هذة االزمة
يف ظل تراجع املوارد العام�ة السيما االيرادات
النفطية التي تشكل  85%من االيرادات العامة
.واضاف هادي  :البد من تعظيم االيرادات غر
النفطي�ة سواء عن طري�ق محاربة الفساد يف
الدوائ�ر الحكومية والبحث ع�ن موارد جديدة

خالل شهر ..العراق يستورد سلعاً إيرانية بـ 565مليون دوالر
ع�ىل  8.252ملي�ون طن من إجم�ايل حجم
التجارة الخارجية بقيمة  2.691مليار دوالر
يف مقابل  2.690ملي�ون طن واردات بقيمة
 3.076مليار دوالر».
وأض�اف أن «الص�ني تصدرت قائم�ة الدول
املست�وردة للسلع اإليرانية يف الشهر املذكور
ب��  2.267ملي�ون طن بقيم�ة  669مليون
دوالر ،تاله�ا الع�راق ب��  1.415مليون طن
بسعر  565مليون دوالر واإلمارات ب� 1.215

مليون طن بقيمة  379مليون دوالر ،إضافة
اىل أفغانستان بحج�م  704آالف طن بقيمة
 232ملي�ون دوالر وتركيا ب��  380الف طن
بقيمة  218مليون دوالر».
وأش�ار اىل أن «الصادرات سجلت نموا ك ّميا
بنسبة  6باملئة وسعري�ا بنسبة  24.5باملئة
ع�ن الشهر السابق ما يعكس عودة التجارة
اإليرانية لطبيعتها بعد أزمة كورونا وإغالق
الحدود».

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا
بغداد /الزوراء:
أغل�ق سوق العراق املايل ،أمس
األحد ،مرتفعا بنسبة 0.63%
عن الجلسة السابقة ،وجاءت
مؤرشات تداول س�وق العراق
لألوراق املالي�ة ليوم أمس عىل
النحو اآلتي :الرشكات املدرجة:
 ،105أما الرشك�ات املتداولة:
 ،24وبلغ عدد األسهم املتداولة
أسه�م،
()224.034.407
بينم�ا بلغ�ت قيم�ة األسه�م
( )494.771.139دينارا.
وأغلق مؤرش األسعار ISX 60
يف جلسة أمس عىل ()484.19
نقطة مرتفعا بنسبة ()0.63%

عن إغالقه يف الجلسة السابقة
البال�غ ( )481.18نقطة ،وتم
تداول أسه�م ( )24رشكة من
أص�ل ( )105رشكة مدرجة يف
الس�وق ،ليبلغ ع�دد الرشكات
املوقوف�ة بق�رار م�ن هيئ�ة
األوراق املالي�ة لع�دم التزامها
بتعليمات اإلفصاح املايل ()28
رشكة.
وبلغ عدد األسهم املشراة من
املستثمري�ن غ�ر العراقيني يف
الس�وق ( )12ملي�ون سه�م
بقيم�ة بلغ�ت ( )40ملي�ون
دين�ار م�ن خ�الل تنفي�ذ 40
صفقة عىل أسهم  5رشكات.

البنزين عايل االوكتاين (املمتاز).
وق�ال وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع،
حامد يونس ،يف بيان صحفي :ان «قرار
مراجعة اسعار البنزين عايل االوكتاين
يأتي يف اطار توفره للمواطنني بأسعار
مناسبة ،بهدف التخفيف عن كاهلهم
يف ظ�ل الظ�روف االقتصادي�ة واملالية
املتزامنة مع الظروف الصحية املتمثلة

ب( كوفيد .»)19 -
وش�دد يون�س عىل «ح�رص ال�وزارة
ع�ىل تنظيم أسعار املنتج�ات النفطية
وفق حساب�ات اقتصادية تضمن فيها
تطوي�ر صناع�ة املنتج�ات النفطي�ة،
فض�ال ع�ن تقدي�م أفض�ل الخدم�ات
للمواطنني والتخفيف من معاناتهم».
من جانب اخر ،اعلن مستشار محافظ

االنبار للش�ؤون الطاق�ة ،عزيز خلف
الطرموز ،امس االحد ،رغبة الرشكات
االستثماري�ة العاملي�ة املختص�ة يف
مج�ال الطاق�ة يف الحصول عىل فرص
استثمارية يف املناطق الغربية .
وق�ال الطرم�وز يف ترصي�ح صحفي:
إن “وف�ودا م�ن رشك�ات استثماري�ة
مختص�ة يف مجال الطاقة من اسراليا
وكندا أب�دت استعدادها للحصول عىل
ف�رص استثماري�ة للعم�ل يف املناطق
الغربية لغرض استثمار حقول النفط
والغاز بعد االطالع عىل مواقع العمل “.
وأضاف ان” الحكومة املحلية يف االنبار
أبلغ�ت الرشك�ات املتقدم�ة للحصول
عىل فرص استثمارية يف مجال الطاقة
اىل فت�ح قن�وات اتصال م�ع الحكومة
املركزي�ة كون ان وزارة النفط سيادية
وال يسم�ح للحكوم�ة املحلية عقد أي
اتفاق مع الرشكات االستثمارية ما لم
تحصل الرشكات املتقدمة عىل موافقة
الحكومة املركزية”.
وأوضح الطرم�وز ان “رغبة الرشكات
االستثماري�ة العربي�ة واألجنبي�ة يف
الحص�ول ع�ىل ف�رص استثماري�ة يف
األنب�ار تأت�ي ع�ىل خلفي�ة استق�رار
األوض�اع األمني�ة يف عم�وم م�دن
املحافظة “.

اقتصادي  :حماربة الفساد واالستثمار باملشاريع املتوقفة ..خطوة مهمة لتعظيم
االيرادات غري النفطية

غ�ر وارد ومستبع�د ،الن البن�ك
املرك�زي لديه دراسة رصينة بهذا
الخصوص”.
وأض�اف ان “إدارة البنك املركزي
ال تدع�م مق�رح رف�ع سع�ر
رصف ال�دوالر إطالق�ا ،ولدي�ه
جمل�ة أسباب وم�ربرات معقولة
إلبقاء سعر ال�رصف عند حدوده
الطبيعي�ة” .واستبع�د كوجر ان
“تقوم الحكومة او البنك املركزي
يف ع�ام  2021اىل خيار رفع سعر
رصف الدوالر أمام الدينار”.

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن متح�دث مصلحة الجم�ارك اإليرانية،
روح الل�ه لطيفي ،ام�س األح�د ،أن العراق
است�ورد خ�الل ش�هر ايل�ول امل�ايض سلعا اً
ايرانية بمبلغ  565مليون دوالر.
وق�ال لطيف�ي ،يف بيان :ان «حج�م التجارة
الخارجية سجلت  11مليون طن من السلع
بقيم�ة  5.767ملي�ار دوالر يف ش�هر أيل�ول
 .»2020مبين�ا ان «الص�ادرات استح�وذت
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بينمابلغ ع�دد األسهم املباعة
من املستثمرين غر العراقيني
يف الس�وق ( )430أل�ف سه�م

بقيمة بلغ�ت ( )1.097مليون
دينار من خالل تنفيذ صفقتني
عىل أسهم رشكة واحدة.

ع�ن طري�ق االستثم�ار يف املشاري�ع املتوقفة
لتغطي�ة الحاج�ات املحلية اً
بدال م�ن االستراد
اضاف�ة ملراجع�ة هي�كل اال نف�اق السيم�ا
تدقي�ق و مراجع�ة وتهذيب ج�داول املوظفني
م�ن الفضائي�ني و املتقاعدين».واوض�ح ان :
التقشف  /املعتل  /مطلوب حاليا وان استباب
االمن يفتح الب�اب لتنشيط االستثمار للخروج
م�ن الرك�ود .وتابع ه�ادي ان  :نسب�ة النجاح
لهذة الورق�ة يعتمد اساسا عىل االيمان بها وال
مفرمن تطبيقها الن الفشل يعني الذهاب نحو
املجه�ول .وش�دد عىل رضورة ان يق�ر الربملان
االق�راض لتغطي�ة النفق�ات العام�ة خاصة
الرواتب للموظفني واملتقاعدين وأقساط الدين

العام وخدمته.يذكر ان الورقة البيضاء تتكون
من جزأين ،وتتضمن إصالحات لألوضاع املالية
يف البل�د وستع�رض أمام الكاظم�ي خالل هذا
األسبوع وبعدها عىل مجل�س النواب .وتشمل
االصالح�ات الت�ي تضمنته�ا الورق�ة ،حل�والاً
جذري�ة إلنقاذ البلد تدريجي�ا اً واستقرار وضعه
املايل واالقتصادي.
وأكد وزير املالية عيل عبد األمر عالوي بترصيح
سابق أن العراق سينتقل من املوازنة التقليدية
إىل موازنة الربامج خ�الل سنة ونصف السنة ،
مبينا اً أن نسبة الرضائب ستكون غر مرتفعة،
ولكن لن يتقبلها املواطن لعدم تقديم الخدمات
الرضورية.

البنك املركزي يطلق املنصة االلكرتونية
خلطابات الضمان
بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي ،امس األح�د ،عن
إط�الق املنص�ة االلكروني�ة لخطاب�ات
الضمان الت�ي سيتم تسجي�ل معلومات
الخطاب�ات فيه�ا م�ن قب�ل املص�ارف
املجازة.
وق�ال البن�ك يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نسخ�ة من�ه :إن�ه “يف إط�ار إجراءات�ه
اإلصالحية ومواكبة للتطورات الحاصلة
يف أتمت�ة الصناعة املرصفي�ة ،يعلن هذا
البنك ع�ن “إط�الق املنص�ة االلكرونية
لخطاب�ات الضمان الت�ي سيتم تسجيل
معلوم�ات الخطاب�ات فيه�ا م�ن قب�ل
املصارف املجازة” ،وش�املة هذه املنصة
يف عمله�ا تحميل بيان�ات الخطابات من
قبل مخ�ويل املصارف من خ�الل الولوج
َ
ومح� َّددة
إليه�ا وبصالحي�ات مختلف�ة
عىل أن يكون املرصف مس�ؤوالاً عن َّ
دقة
وصحَّ ة تلك البيانات”.
وأض�اف أن�ه “ي َ
ُش�رط م�ن الجه�ات
املستفي�دة للقطاعني (الع�ام والخاص)
وبع�د إص�دار الخط�اب اعتم�اد نموذج
تسجي�ل إلكرون�ي يت�م استحصاله من

البن�ك املرك�زي وال�ذي ستص�دره ه�ذه
املنصة متضمنا اً املعلومات الخاصة بتلك
الخطابات ويحمل عالمات أمنيَّة مختلفة
كالخت�م الحراري وخاصي�ة (الباركود)،
دون أن يتحمل ه�ذا البنك أي التزام مايل
ينت�ج عن تلكؤ امل�رصف يف تسديد قيمة
الخطاب”.
ودع�ا البن�ك الجه�ات املستفي�دة م�ن
خطاب�ات الضم�ان والكائن�ة داخ�ل

يف مخس حمافظات

التجارة تعتمد على  13مركزاً تسويقياً لتسلم حمصول الشلب من الفالحني
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن اعتم�اد اللجن�ة
املركزي�ة للتسوي�ق يف الرشكة العام�ة لتجارة
الحب�وب  13مركزا اً تسويقي�ا لتسلم محصول
الشلب من الفالحني واملزارعني للموسم (٢٠٢٠
– .(٢٠٢١
أكد ذلك مدير ع�ام الرشكة ،عبدالرحمن عجي
طوفان ،واضاف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :ان «املراكز توزعت يف خمس محافظات
ش�لبية وهي النجف االرشف والديوانية و بابل
وميسان و ذي قار» .
وق�ال ان «املراك�ز التسويقي�ة الت�ي اعتمدت
وتوزع�ت يف كل محافظ�ة وحس�ب غ�زارة
اإلنت�اج ،ففي محافظة النج�ف حيث اعتمدت
(اربع�ة) مراك�ز تسويقي�ة توزع�ت سايل�و
ش�لب الكوفة و سايلو شلب أبو صخر لتسلم
الشلب الفل و املكي�س وسايلو النجف االفقي
ومسقف�ات مجم�ع الخورن�ق لتسل�م الشلب
الف�ل ،ويف محافظة الديوانية ت�م اعتماد ثالث
مراك�ز تسويق موزعة سايلو ش�لب الديوانية

لتسلم الشلب الفل وصومعة شلب الشامية فل
ومكي�س ومركز تسويق االم�ني لتسلم الشلب
املكيس ،ويف حال وجود زخم يتم فتح مسقفات
صومعة حبوب الديواني�ة إضافة اىل مسقفات
املجمع املخزني لتسلم الشلب املكيس» .
وتاب�ع ان «محافظ�ة ميس�ان اعتم�د فيه�ا
مركزان تسويقيان هم�ا سايلو الشلب لتسلم
الشل�ب الفل و املسقفات لتسلم الشلب املكيس
فيه  ،ومحافظة بابل اعتمد فيها مركز تسويق
واح�د يف صومعة رز الحلة لتسل�م الشلب الفل
واملكي�س ،ويف املثنى تم اعتم�اد مركز تسويق
مسقف�ات سايل�و السم�اوه لتسل�م الشل�ب
املكي�س  ،ومحافظ�ة ذي ق�ار اعتم�د مراك�ز
تسوي�ق سايل�و النارصي�ة وسايل�و الرفاعي
لتسلم الشلب املكيس».
واختت�م مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتجارة
اً
قائ�ال :ان «اللجنة املركزي�ة للتسويق
الحب�وب
لها الحق بإضافة وفتح او إلغاء وغلق اي مركز
تسويق�ي وحسب ما تق�رره الحاج�ة وتقدره
اللجنة املركزية» .

العاصمة بغ�داد إىل “استحصال انموذج
تسجي�ل املعلوم�ات من قبل ه�ذا البنك،
أم�ا الجه�ات الواقع�ة خ�ارج العاصمة
بغداد يمكنها استحصال نموذج تسجيل
املعلوم�ات م�ن ف�روع البن�ك املرك�زي
العراق�ي (الب�رصة ،املوص�ل ،أربي�ل)
وحس�ب الرقع�ة الجغرافي�ة ل�كل فرع،
وسيتم العمل فعليا اً باآللية أعاله بدءا من
(الثامن عرش من ترشين األول .”)٢٠٢٠

الكشف عن  3ماليني
دومن جتاوزات على اخلطة
الزراعية الصيفية
بغداد /الزوراء:
كش�ف رئي�س اتح�اد الجمعي�ات الفالحي�ة ،حي�در
العص�اد ،عن وجود  3ماليني دونم من التجاوزات عىل
الخطة الزراعية الصيفية.
ونقلت صحيفة الصباح «شبه الرسمية» عن العصاد
قول�ه :إن «املساحات التي تجاوز به�ا الفالحون عىل
الخطة الزراعية الصيفية تقدر ب� 3ماليني دونم».
واوض�ح العصاد أن «الخطط الزراعية تقر سنويا اً من
قبل وزارتي الزراعة واملوارد املائية ،وتكون الجمعيات
الفالحي�ة جزءا منه�ا» ،داعي�ا اىل «إص�دار تعليمات
باستثن�اء البع�ض م�ن ق�رار إيق�اف الدع�م املقدم
للفالحني املتجاوزين».
وأض�اف أن «تخفيض�ا اً حصل قدره ملي�ون دونم عن
خطة العام املايض ،وعده أمرا يدعو اىل القلق» ،مؤكدا اً
«دعمه لقرارات الحكومة التي تأتي وفق القانون الذي
يتعامل مع املتجاوزين عىل الحصص املائية».

الرياضي

أصفر وأمحر

ضعف االهتمام باملوهبة الرياضية

بغداد  /خاص للزوراء
تعانـي الرياضـة العراقية منذ تأسـيها من أزمة طويلـة األمد ،وهي ضعـف االهتمام باملوهبة
والرياضيـني بشـكل عام ،حيث ان االهتمـام ينصب عىل الريايض بعـد أن يحصل عىل انجاز ما
ويف فرتة قد ال يسـتطيع التطور بعدها ألنه وصل اىل القمة ومن الصعب الثبات والتطوير ،لذلك
تسـتمر املطالبـات بأن يحصـل االهتمام بالريايض منـذ أن يكون الالعب صغـريا وقبل تحقيق
االنجاز.إن غيابنا عن تحقيق ميداليات أوملبية أمر طبيعي ،وناتج عن التقصري يف العمل اإلداري
وكيفيـة النهوض بمسـتوى الالعب يف أي رياضـة ،خصوصا الرياضات الفردية.ان االسـتهانة
بالريـايض الصغـري والتقصري يف الدعم وضعف توفري مسـتلزمات التدريب ووسـائل النقل هو
تدمري ملسـتقبل الرياضة العراقية.إن هذه األمور تعد بسـيطة ودستورا لدى معظم الدول لبناء
جيل ريايض واعد ،لذلك يجب أن نهتم بالالعبني الناشئني والشباب يف جميع الرياضات.
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الالعبون باشروا إجراء فحوصات كورونا

احتاد السلة :نسعى للتعاقد مع مدرب أجنيب لقيادة املنتخب الوطين يف التصفيات املؤهلة لكأس العامل
بغداد  /متابعة الزوراء :
أعلن االتحاد العراقي لكرة السلة،
انه سيتعاقد مع مدرب أجنبي
لقيادة املنتخب الوطني خالل األيام
القادمة.
وذكر االتحاد يف بيان تلقت
«الزوراء» مسخة منه أن «االتحاد
العراقي لكرة السلة ،قرر إتباع
التعليمات الخاصة بخلية الالزمة يف
البالد يف أول تجمع ملنتخبنا الوطني
بكرة السلة يف بغداد».
وأوضح البيان أن «املنتخب أجرى
الفحوص الدورية لفريوس كورونا
املستجد يف قاعة الشعب صباح
امس تحت إرشاف لجنة طبية من
وزارة الصحة العراقية للحفاظ
عىل سالمة الالعبني».
وقال رئيس االتحاد حسني العميدي
إن “تسعة العبني من صفوف
املنتخب الوطني ،حرضوا امس
االحد اىل قاعة الشعب من اجل بدء
التمرينات”.
واوضح أن “الالعبني خضعوا
للفحوص الطبية للوقوف عىل
سالمتهم ،قبل انطالق التدريبات
بقيادة مدرب اللياقة البدنية عيل
احمد” ،مشريا ً إىل أن “بقية الالعبني
سيلتحقون قريبا ً”.
هذا وسمى االتحاد العراقي لكرة
السلة تشكيلة املنتخب الوطني
الذي سيشارك يف تصفيات آسيا
املؤهلة لكأس العالم.
وسيبارش املنتخب الوطني تدريباته
من خالل املعسكر التدريبي الذي
سيقام يف قاعة الشعب ابتدا ًء من
يوم أمس األحد.
وضمت القائمة  ١٧العبا ،هم:
ذو الفقار فاهم عبد السادة وعيل
حاتم حميد وكرار جاسم حمزة

التطبيعية تعرض حقوق نقل مباريات
الدوري مبزايدة علنية

بغداد  /متابعة الزوراء:
اعلنت الهيئة التطبيعية يف
االتحاد العراقي لكرة القدم،
عرض حقوق النقل التلفزيوني
ملباريات الدوري املمتاز للبيع يف
مزايدة علنية.
وذكرت الهيئة يف بيان أن

الطلبة يتغلب على السماوة ونفط
ميسان يهزم احلدود وبغداد يفوز
على الصناعات وديا
وعيل عبد الله حمد ومحمد أمني
عبد الخالق ومحمد صالح مهدي
وحسان عيل عبد الله وايهاب حسن
عبادي وعيل مؤيد إسماعيل وسنار
إياد عبد الرحمن وحسني هادي
واحمد فرحان وذو الفقار فاضل
وعباس هادي عبد الرزاق وخالد
كريم وعيل عامر طالب وديماريو.
يذكر ان املنتخب الوطني تنتظره

مدربون أجانب لإلشراف على
منتخبات السباحة

بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن رئيس االتحاد العراقي للسباحة ،خالد كبيان ،ان وزير
الشباب والرياضة عدنان درجال ،تبنى التعاقد مع مدربني أجانب
لإلرشاف عىل املنتخبات الوطنية األوملبية ورياضة الغطس يف املاء.
وقال كبيان يف بيان« :ان وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان
درجال أجرى زيارة تفقدية اىل مسبح الشعب األوملبي ملتابعة
تمارين املنتخبات الوطنية للسباحة».وأوضح« :ان درجال أكد
تبني الوزارة التعاقد مع مدربني أجانب لإلرشاف عىل املنتخبات
الوطنية للسباحة األوملبية ورياضة الغطس يف املاء ،وكذلك أوعز
الوزير إىل تجهيز قاعة تمارين القوة البدنية باألجهزة الرياضية،
وكذلك أمر برشاء شاشة السكور بورد الخاصة باملسابقات،
وختم زيارته بحديث أبوي مع أبناءه السباحني».وأتم كبيان:
«نيابة عن أرسة السباحة أتقدم بالشكر الجزيل اىل الوزير
الكابتن عدنان درجال عىل مبادرته هذه ودعمه لالتحاد».

النفط يضع كل ثقته بالالعبني
احملليني
بغداد  /متابعة الزوراء
كشف مدير املكتب اإلعالمي لنادي
النفط الريايض ،جمعة الثامر ،عن
إسرتاتيجية اإلدارة بشأن التعاقد
مع الالعبني املحرتفني ،مبينا ً أن
الظروف املالية أثرت يف استعدادات
الفريق للموسم الجديد.
وقال الثامر يف ترصيح خاص
لوكالة األنباء العراقية (واع)« :إن
نادي النفط منذ خمسة مواسم
لم يضم َّ
محرتف للنادي وال
أي
ٍ
يوجد يف حسابات اإلدارة ُّ
أي
محرتف يف الفرتة املقبلة»،
العب
ٍ
ٍ
ٌ
ً
محرتف مؤث ٌر
مبينا :أنه ال يوجد
يف الدوري وكل األسماء التي
ِّ
تشكل تأث ً
ريا
استقطبتها الفرق ال
فعالني باستثناء قلة
وحضورًا
ِ
قليلة من األسماء ،لذا حرصت
منح الالعبني املحليني
اإلدارة عىل ِ
ً
حضورهم ،لعدم
فرصة إلثبات
ِ
وجود فوارق بني الالعب املحرتف
وبني الالعب املحيل».

«الهيئة التطبيعية يف االتحاد
العراقي لكرة القدم ،تعلن إجراء
مزايدة علنية لبيع حقوق النقل
التلفزيوني ملباريات الدوري
العراقي املمتاز وبطولة كأس
العراق لكرة القدم للموسم
.»2020/202١

وأضاف الثامر« :ان إدارة النادي
عملت جادة عىل عدم التفريط
بالعبي املوسم املايض باستثناء
مغادرة عمار عبد الحسني وعبد
القادر طارق» ،مش ً
ريا إىل أنه» ال
توجد ُّ
أي استقطابات جديدة سوى
العب الزوراء عيل محسن وتصعيد
بعض الالعبني الشباب اىل الفريق
األول».
ولفت الثامر اىل« :ان الظروف
املالية التي يمر بها النادي لعبت
دورا ً يف عدم إقامة معسكر خارجي
للفريق واالكتفاء بمعسكر داخيل».
مبينا« :ان الجهاز الفني يحرص
عىل إقامة عدد من املباريات
التجريبية للوصول اىل الجاهزية
املطلوبة لخوض املنافسة».
مؤكدا« :ان فريق النفط لديه
استقرار من الناحية الفنية ،ورغم
قلة فرتة اإلعداد إال ان فريق النفط
سيكون رقما صعبا لباق األندية
ولن يغادر املربع الذهبي».

تتمثل
دولية
استحقاقات
بالتصفيات االسيوية خالل الشهر
املقبل.
وكان وزير الشباب عدنان درجال
قد استقبل رئيس اإلتحاد العراقي
املركزي لكرة السلة الدكتور حسني
العميدي وامني رس اإلتحاد الدكتور
خالد نجم  ،وجرى خالل اللقاء
استعراض واقع اللعبة واستعدادات

منتخبنا الوطني للنافذة اآلسيوية
الثانية املؤهلة لكاس العالم ،وتم
أيضا ً طرح فكرة اإلستعانة بـ
مدرب اجنبي ،إما ان يكون رصبيا ً
ٍ
او أمريكيا ً مع تفضيل األمريكي
حسب إقرتاح إتحاد كرة السلة،
نظرا لخربة هؤالء وتطور اللعبة
لديهم.
و إقرتح الوزير درجال ان تكون

بنود العقد مع املدرب واضحة ملدة
عام كامل والعمل بنظام املكافآت
للمالك الفني والالعبني ايضا ً.
وب َّ
ني درجال يف نفس الوقت ،ان
الوزارة مستعدة لـ م ِد يد العون
والوقوف مع اإلتحاد بهذا االتجاه
من اجل الحصول عىل إنجاز يلبي
طموح الجماهري ويوازي مكانة
العراق الرياضية ،وهذا ما سيتم

العمل به مع جميع اإلتحادات
واألندية ،مؤكدا ً أن شعار املرحلة
الحالية سيكون «الدعم مقابل
اإلصالح» ،بل وسنذهب إىل أبعد
من ذلك ليكون شعارنا للمرحلة
القادمة «الدعم +اإلصالح=
اإلنجاز» ،ومن هذا املنطلق عىل
الجميع العمل بعقلية اإلحرتاف،
وليس بعقلية الهواة.

بغداد – متابعة الزوراء :
انتهت مباراة الطلبة والسماوة التي احتضنها ملعب « الربج « امس
االحد يف جامعة بغداد بفوز الطلبة بنتيجة هدفني لهدف .
السماوة افتتح التسجيل عن طريق املهاجم كرار حميد  ،فيما عادل
الطلبة النتيجة من ركلة جزاء نفذها الالعب محمد جفال بنجاح ،
وقبل ان تلفظ املباراة انفاسها االخرية احتسب حكم اللقاء ركلة
جزاء ثانية للطلبة نفذها بنجاح ذو الفقار عايد .
ويف ملعب امانة بغداد تغلب الصناعات الكهربائية عىل اصحاب
االرض بهدف حمل امضاء حسن داخل من ركلة جزاء
تغلب نفط ميسان عىل الحدود بهدف سجله املحرتف اليمني نارص
محمودة يف معسكرهما املقام بأربيل .

املالك التدرييب ملنتخب الناشئني يبدأ اختبارات الالعبني اجلدد
بغداد  /متابعة الزوراء :
بدا الكادر التدريبي ملنتخب الناشئني،
باختبارات الالعبني الجدد تمهيدا ً لضم
وجبة جديدة استعدادا َ للمنافسات الدولية
املقبلة.وقال املدرب املساعد ملنتخب
الناشئني حسان تركي يف ترصيح لوكالة/
املعلومة /إن “الكادر التدريبي اخترب
العبني جدد امس االحد تمهيدا ً لضمهم
اىل صفوف املنتخب”.واوضح أن “املنتخب

أجرى وحدة تدريبية عىل ملعب الشعب
الثاني ،حيث شهدت التدريبات انضمام
العبي املحافظات بعدما تأمني سكن خاص
لهم”.واستأنف منتخب الناشئني تدريباته
بعد توقف دام ألكثر من  6أشهر بسبب
جائحة كورونا ،حيث اعلن مدربه عماد
محمد عن فتح باب االختبارات تمهيدا
لضم اصحاب املهارات الجيدة واالستفادة
منها يف االستحقاقات املقبلة .

الزوراء جيري أوىل وحداته التدريبية
يف البصرة
البرصة  /متابعة الزوراء
أجرى فريق الزوراء أوىل وحداته التدريبية
يف مالعب املدينة الرياضية بعد الدخول يف
معسكر تدريبي يف البرصة ملدة سبعة أيام
تحض ً
ريا ملنافسات الدوري املمتاز الذي من
املؤمل انطالقه يف الخامس والعرشين من
الشهر الجاري .وقال عضو الهيئة اإلدارية
للنادي ،عبد الرحمن رشيد« :إن الفريق
خاض وحدته التدريبية بمشاركة جميع

الالعبني بعد عودة مصطفى محمد وأحمد
حسن إىل التدريبات الجماعية (بعد غياب)
خالل األيام املاضية بسبب اإلصابة» .مبينا ً:
«ان الفريق سيواصل تدريباته اليومية بواقع
وحدتني تدريبيتني :صباحية ومسائية».
وأضاف رشيد« :ان املعسكر ستتخلله ثالث
مباريات ودية أمام نفط الجنوب( ،اثنان)
منها يف يومي ( ١2اليوم) و( ١4بعد غد) من
الشهر الحايل ،والثالثة مع امليناء يوم .»١6

درجال يتباحث باحللول القانونية إلعادة العمل يف املدينة الرياضية لنادي الشرطة
بغداد  /متابعة الزوراء
أكد وزير الشباب والرياضة ،عدنان
درجال ،رضورة إيجاد الحلول

القانونية إلعادة العمل يف املدينة
الرياضية لنادي الرشطة التي توقف
العمل فيها منذ سنوات عدة.

وبحث درجال ،خالل زيارته مقر
النادي ولقائه الهيئة اإلدارية
واطالعه عىل واقع البنى التحتية
للمدينة الرياضية ،املعوقات التي
تواجهها وآليات إعادة العمل فيها.
وقال حسب بيان للوزارة« :ان
نادي الرشطة من األندية العريقة،
ويُعد ركنا ً أساسا يف رفد املنتخبات
الوطنية بكل األلعاب» ،مبينا« :ان
الرياضة يف عمومها لن تتطور إال
من خالل االهتمام بالبنى التحتية
والفئات العمرية».
وتابع« :هدفنا حث األندية عىل
االستثمار والتسويق الريايض بعد
تثبيت عائدية األرايض» ،مشددا ً عىل

أهمية تعزيز هيبة الدولة والقانون،
الذي يجب أن يكون الحكم والفيصل
يف التعامل بني ومع املؤسسات
الرياضية بمختلف مسمياتها ،مع
رضورة الحفاظ عىل استقاللية
العمل ،وتذليل املعوقات من خالل
التعاون وتضافر الجهود والتنسيق
مع وزارة الشباب والرياضة ،كونها
الجهة القطاعية الحكومية التي
تنظم عمل األندية واالتحادات «.
واستمع درجال اىل آراء أعضاء
الهيئة اإلدارية بشأن الحلول
املقرتحة وإيجاد صيغ حل إلكمال
املدينة الرياضية عقب توقف
املرشوع.

حمرتفا الشرطة
جيتازان الفحص
الطيب بنجاح
بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن نادي الرشطة الريايض ان محرتيف
فريق كرة القدم الكولومبي ،هرنانديز
دانيال والنيجريي اوساغونا ،اجتازا
الفحص الطبي بنجاح.
وأجرى الالعبان الفحص الطبي يف
إحدى مستشفيات العاصمة بغداد .
وكان دانيال قد وصل اىل بغداد يوم
الخميس املايض ،ويف اليوم التايل وصل
أوساغونا اىل العاصمة.
وستقدم اإلدارة الالعبني الجدد
بمؤتمر صحفي يف غضون األيام
القليلة املقبلة.
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إسبانيا حتافظ على الصدارة وفوز صعب ألملانيا على أوكرانيا

َ
حقق منتخب إس�بانيا الفوز بهدف وحيد
ع�ى ضيف�ه منتخ�ب س�ويرسا يف ثال�ث
ج�والت املجموع�ة الرابع�ة من املس�توى
األول لبطولة دوري األمم األوروبية.
وس�جل اله�دف الع�ب ري�ال سوس�ييداد
ميكيل اويارزابال يف الدقيقة  14مس�تغالً
تمري�رة زميله يف الن�ادي واملنتخب ميكيل
مورين�و ،ال�ذي ب�دوره تلق�ى هدي�ة من
حارس سويرسا سومر.
وص�ار صي�د منتخ�ب الروخ�ا  7نقاط يف
ص�دارة املجموعة ،تليها أملانيا  5نقاط ،ثم
اوكرانيا ثالثة ب� 3نقاط ،وأخرا س�ويرسا
بنقطة واحدة.
يذكر أن بطل املجموعة س�يذهب إىل نصف
نهائي البطولة بشكل مبارش.
وأعط�ى امل�درب لوي�س إنريك�ي الفرصة
لالعب برش�لونة الشاب أنس�و فاتي للعب
أساس�ياً ،ث�م اس�تبدله يف الش�وط الثاني
تحديدا ً بالدقيقة  57بالعب ولفرهامبتون
اإلنكليزي أداما تراوري.
وأجرى إنريكي أربعة تبديالت عى التشكيلة
الفائزة عى أوكرانيا 4-0يف الجولة املاضية
من دوري األمم الشهر املايض.
ويع�د تياغ�و ألكانت�ارا املنتق�ل مؤخرا ً إىل
ليفرب�ول اإلنكلي�زي م�ن باي�رن ميونيخ
األملاني بطل أوروبا ،أبرز الغائبني إلصابته
بفروس كورونا املستجد.
وحل سرخيو بوسكيتس بدال من ألكانتارا
يف خط الوس�ط ،فيما حل خوس�يه لويس
غايا وباو توريس وأيارزابال مكان الثالثي
ريغيلون ورودريغو مورينو ورودري الذي
تواجد عى مقاعد البدالء.
وكان إنريكي قال عشية املباراة“ :التشكيلة
التي أدخلت عليها بع�ض التعديالت خالل

ف�رتة التوقف الدولية أقنعتن�ي أن هذا هو
الطريق الذي يجب سلوكه .أحببت ما رأيته
وأريد أن أس�تمر يف ذلك وأواصل تحسينه”
يف اش�ارة إىل تجربت�ه العب�ني ج�دد وعدم
خوض كل املباريات بتشكيلة ثابتة.
وتعاني س�ويرسا بدورها من عدة غيابات
ناتج�ة ع�ن “كوفيد ”-19أبرزه�ا مانويل
أكانج�ي .لكن�ه اس�تعاد خدم�ات الع�ب
ليفربول شردان شاكري الذي جلس عى
مقاعد البدالء يف الشوط األول.
كما افتقد البوس�ني فالديمر بيتكوفيتش
مدرب املنتخب السويرسي لجهود ملهاجمه
بريل-دونالد إمبولو.

واقتنصت أملانيا انتصارا ً صعبا ً جدا ً وثمينا ً
م�ن مضيفته�ا أوكراني�ا محقق�ة فوزها
األول يف دوري األمم األوروبية.
وصعدت أملانيا إىل وصافة املجموعة الرابعة
للمس�توى األول من دوري األمم األوروبية
بانتصارها عى أوكرانيا  2-1ضمن املرحلة
الثالثة من مباريات املجموعة.
وس�جل جين�رت اله�دف األول لصال�ح
املانش�افت د ( )20قب�ل أن يضي�ف
غوريتسكا الهدف الثاني د )49(.
وذلّل ميالنوفس�كي الفارق من ركلة جزاء
د ( )76لك�ن ذلك ي�م يكن كافي�ا ً لتجنيب
أوكرانيا هزيمتها الثانية.

وصار رصيد أملانيا خم�س نقاط يف املركز
الثان�ي خل�ف إس�بانيا املتص�درة بس�بع
نقاط.
وه�و الف�وز األول للمانش�افت أيضا ً منذ
ع�ودة املنافس�ات الدولية بع�د توقف دام
قراب�ة عرشة أش�هر جراء تف�ي فروس
كورونا املستجد ،بعد تعادله أيضا ً وديا مع
تركيا  3-3األسبوع املايض.
وأنتج التعادل مع تركيا حالة من السخط
ل�دى امل�درب يواكيم لوف ال�ذي أعرب عن
غضبه وإحباط�ه بعد املباراة ،واعتباره ّ
أن
املنتخ�ب يعان�ي من مش�كلة يف القيادة يف
أرض امليدان.
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وأج�رى املدي�ر الفن�ي ألبط�ال العالم عام
 2014تس�عة تغيرات عن التش�كيلة التي
واجه�ت األت�راك ،ولم يش�ارك يف املباراتني
سوى أنتونيو روديغر ويوليان دراكسلر.
يف املقاب�ل خ�اض م�درب أوكراني�ا أندري
شيفتشينكو املباراة بتش�كيلة غاب عنها
أبرز العبيه إلصابتهم ب�”كوفيد.”-19
وفت�ح االتح�ادان األوروب�ي (يويف�ا)
واألوكران�ي أب�واب ملع�ب كيي�ف األوملبي
أمام قراب�ة  21ألف متفرج وهو ما يعادل
 30باملئة من الس�عة اإلجمالية للمدرجات
بحس�ب بروتوك�الت يويف�ا الخاضع�ة
إلجراءآت صحية صارمة.
وانف�ردت مونتينيغرو بص�دارة املجموعة
األوىل ضمن املس�توى الثال�ث لدوري األمم
األوروبية بانتصاره�ا بثنائية نظيفة عى
ضيفتها ضمن املرحلة الثالثة.
وسجّ ل الثنائية يوفيتش ( )9وإيفانوفيتش
)71(.
وف�از منتخ�ب لوكس�مبورغ ع�ى ضي ِفه
الق�ربيص بهدفني دون مقاب�ل ضمن ذات
املجموعة لرفع رصيده إىل ست نقاط.
وافتت�ح دان�ال س�يناني النتيج�ة لصالح
لوكس�مبورغ يف الدقيق�ة الثاني�ة عرشة،
وع�اد الالع�ب ذاته لي�دون اله�دف الثاني
يف الدقيقة السادس�ة والعرشي�ن ،ليحقق
منتخب لوكسمبورغ الفوز الثاني.
ويف مباريات أخرى ضمن املس�توى الرابع
انترص منتخ�ب جبل طارق ع�ى مضيفه
ليشتنشتاين بهدف دون رد وانتهت مباراة
ج�زر فارو م�ع التفيا بالتع�ادل اإليجابي
.1-1
وتعادلت أندورا ومالطا بال أهداف لحساب
املجموعة األوىل من املستوى الرابع.

سر إقامة الكالسيكو يف موعد مبكر

َ
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،عن رس إقامة مباراة الكالسيكو
ً
مبكر.ووفقا لصحيفة
املقبلة بني ريال مدريد وبرش�لونة يف موعد

موندو ديبورتيفو اإلس�بانية ،فإن من املنتظر إعالن رابطة الليجا
ع�ن املوع�د النهائي للكالس�يكو خالل أي�ام قليلة ،ضم�ن باقي
مباريات الجولة السابعة من الدوري.وأشارت إىل أن املوعد األقرب
للمباراة أن تقام يوم الس�بت  24أكتوبر /ترشين األول يف الساعة
ً
عرصا.وأوضحت أن األمر األكيد أن املباراة
الواحدة ظهرًا أو الرابعة
ستقام يف وضح النهار ،كي يكون املوعد مناس ًبا لجمهور الليجا يف
رشق آس�يا.وقالت إنه بات معتا ًدا يف الليجا إقامة كالسيكو الدور
األول يف موع�د مبكر ،بينم�ا تلعب مواجهة ال�دور الثاني يف وقت
الذروة للجمهور اإلسباني ً
(ليال).وأضافت أن كالسيكو الدور األول
باملوس�م املايض كان مقررًا إقامته يف “كامب نو” يوم السبت 26
أكتوبر /ترشين األول عند الساعة الواحدة ظهرًا ،قبل أن يؤجل إىل
ديسمرب /كانون األول ،بسبب املظاهرات يف كتالونيا.

بييب يتطلع إىل خوض غمار كأس العامل

شفيونتيك ...من العبة غري مصنفة إىل صانعة التأريخ لبولندا
مِ ن العبة ش�ابة مغمورة وغر مصنفة إىل الرياضية التي منحت بالدها
أول لق�ب بطولة ك�ربى يف كرة امل�رب يف فئة الف�ردي ،هكذا صنعت
البولندية إيغا ش�فيونتيك التاريخ بعد فوزها أول أمس السبت يف نهائي
بطولة فرنسا املفتوحة عى األمركية صوفيا كينن.
لم تجد ش�فيونتيك ( 19عاما) صعوبة يف تحقيق هذا االنجاز التاريخي
بعد تفوقها عى كين�ن املصنفة رابعة  6-4و ،6-1لتصبح أصغر بطلة
يف روالن غ�اروس لدى الس�يدات منذ اليوغوس�الفية-األمركية مونيكا
سيليش عام .1992
كم�ا باتت البولندية ثان�ي العبة فقط غر مصنفة تت�وج بعد الالتفية
يلينا اوستابنكو عام  ،2017واول العبة تحقق اللقب من دون أن تخرس
أي مجموعة يف البطولة منذ البلجيكية جوستني هينان عام .2007
وقالت بع�د الفوز“ :ال أعرف حقيقة ما الذي يحصل ،أنا س�عيدة حقاً،
فرحة جدا ً لتواجد عائلتي هنا أخراً ،هذا أمر جنوني ،أنا ال أصدق”.
وتابع�ت“ :ك�ان عى األمر أن يكون عى هذا النح�و ،أن تفوز العبة غر
مرش�حة بلقب غراند سالم يف منافسات السيدات ،هذا االمر بات يحدث
غالبا اآلن ،هذا جنوني”.وأردفت“ :منذ عامني فزت بلقب غراند سالم يف
فئة الناشئات ،شعرت وكأن الوقت مر بشكل رسيع حقاً”.

وكانت البولندية حققت يف عام  2018لقب بطولة ويمبلدون االنكليزية
للناش�ئات ،كما ف�ازت يف العام  2016بلقب زوجي الناش�ئات يف روالن
غاروس اىل جانب األمركية كاتي ماكنييل.
ولم يكن وصول ش�فيونتيك إىل النهائي صدفة بعدما أقصت يف طريقها
وصيفة العام املايض التش�يكية ماركيتا فوندروش�وفا من الدور األول،

روبينيو يعود إىل سانتوس للمرة الرابعة

ع�اد املهاجم الس�ابق للمنتخب الربازييل لكرة الق�دم روبينيو للمرة الرابعة
إىل صفوف فريقه س�انتوس حيث بدأ مس�رته االحرتافية قبل االنضمام اىل
صفوف ريال مدريد اإلسباني وميالن اإليطايل ومانشسرت سيتي اإلنكليزي.
وأعلن س�انتوس ،النادي الس�ابق للنجمني بيليه ونيمار ،يف بيان أن روبينيو
( 36عام�ا) وقع عى عقد مدته خمس�ة أش�هر مقابل رات�ب رمزي بقيمة
 1500ري�ال (نح�و  230يورو).ويتضم�ن عق�د روبينيو مكاف�آت يف حال
تحقي�ق األه�داف باإلضاف�ة إىل بند للتجديد ملدة عام وس�بعة أش�هر.وكان
روبينيو بال ناد منذ آب/أغس�طس املايض عندما انتهى عقده مع اسطنبول
باشاك ش�هر بعد موس�مني قضاهما يف تركيا.وقال الالعب الدويل السابق:

“لقد كان س�انتوس دائما بيتي .هديف هو املس�اعدة داخل وخارج
امللعب ،وإعادة س�انتوس إىل القمة ( )...إنه شعور خاص بالعودة
إىل الن�ادي الذي أطلق مس�رتي يف عالم ك�رة القدم”.بدأ روبينيو
مس�رته االحرتافية مع س�انتوس عام  2002قب�ل انضمامه إىل
ريال مدريد يف  ،2005ومنه إىل مانشسرت سيتي عام  ،2008حيث
أعاره النادي االنكليزي اىل س�انتوس عام  .2010وبانتهاء إعارته
انتقل إىل ميالن الذي أعاره بدوره إىل سانتوس موسم .2014-2015
ولعب روبينيو مع غوانغجو إيفرغراندي الصيني موسم ،2015-2016
وعاد اىل الربازيل للدفاع عن ألوان أتلتيكو مينرو (،)2016-2018
قب�ل االنتق�ال اىل صف�وف سيفاس�بور ()2018-2019
وباش�اك ش�هر  )2019-2020(.ت�وج خ�الل
مس�رته االحرتافي�ة ببط�والت ال�دوري يف
الربازي�ل ( 2002و ،)2004إس�بانيا
( 2007و ،)2008إيطالي�ا (،)2011
الص�ني ( )2015وتركي�ا )2020(.
وخ�اض روبيني�و  100مب�اراة
دولية س�جل خالله�ا  28هدفا،
وت�وج بلق�ب ك�أس الق�ارات
( 2005و )2009وك�أس
أمريك�ا الجنوبي�ة “كوب�ا
أمركا” عام .2007

مفاجأة مثرية حول رحيل تراوري عن برشلونة

َ
كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني ،عن
مفاج�أة مث�رة بش�أن رحي�ل أدام�ا
ت�راوري ،نج�م وولفرهامبت�ون ،ع�ن
ً
س�نوات.ووفقا
برش�لونة منذ خم�س
لصحيفة موندو ديبورتيفو اإلس�بانية،
ف�إن لويس إنريكي املدير الفني ملنتخب
إسبانيا وراء رحيل تراوري عن برشلونة
يف .2015وأش�ارت إىل أن املث�ر يف األمر،
أن يكون اختيار تراوري لتمثيل إسبانيا
يف نف�س عه�د امل�درب الذي ط�رده من
“كامب نو”.وأوضح�ت أن تراوري كان
يلعب م�ع ناش�ئي برش�لونة ،وأطلقوا
عليه اسم “سهم ال هوسبيتالت” ،ألنهم

لم يروا أب ًدا الع ًبا شا ًبا بهذه الرسعة.ويف
نهاية ع�ام  ،2013ذهب تات�ا مارتينو،
املدرب الس�ابق للبارس�ا ،لرؤية مباراة
للفريق الثاني شهدت مشاركة تراوري
صاحب ال� 17عامً ا ،وظهر بشكل مميز
للغاية.ويف شهر نوفمرب /ترشين الثاني
من نفس الع�ام صعد تراوري ألول مرة
للفري�ق األول يف برش�لونة ،كما ش�ارك
أم�ام غرناطة ً
بدال من نيمار دا س�يلفا
مل�دة  8دقائ�ق ،كم�ا حصل ع�ى بضع
دقائق يف دوري أبطال أوروبا ضد أياكس
يف أمسرتدام أرينا.ويف املوسم التايل ،توىل
إنريك�ي املهم�ة الفنية للبارس�ا ،ومنح

ت�ر ا و ر ي
بضع دقائق
يف مبارات�ي
الك�أس ضد
هو يس�كا
و إ لت�ي ،
ونج�ح الالع�ب
الشاب يف إحراز هدف،
لك�ن املدرب ل�م يعتم�د عليه
م�رة أخرى.وب�دأ دور ت�راوري م�ع
ً
ً
فش�يئا،
ش�يئا
الفريق األول يختفي
كما أن الالعب رأى أن خيار النجاح
يف برش�لونة يبتعد ،بسبب وجود
ليوني�ل مي�ي ولويس س�واريز
ونيم�ار كأساس�يني ،كم�ا ك�ان
يش�ارك بي�درو رودريجيز كبديل
قبل الرحيل إىل تشيلي ،وخلفه
كل من منر الحدادي وساندرو.
ويف أغسطس /أب  ،2015وافق
تراوري عى االنتقال ألس�تون
فيال مقاب�ل  10ماليني يورو
(باإلضاف�ة إىل املتغ�رات)،
بعد اس�تبعاد إنريكي له من
فرتة إعداد البارس�ا الخاصة
باملوسم الجديد.

وصيف�ة عام  2014الكندية أوجيني بوش�ار من ال�دور الثالث وحاملة
اللقب ع�ام  2018واملصنفة اوىل يف البطولة الرومانية س�يمونا هاليب
يف ثمن النهائي.
أم�ا كينن الت�ي كانت تطمح لتصبح أول العبة تف�وز بلقبني كبرين يف
الع�ام ذاته منذ األملانية أنجليك كربر ع�ام  ،2016فقد أقصت يف نصف
النهائي التش�يكية ب�رتا كفيتوفا حاملة لقب بطول�ة ويمبلدون عامي
 2011و.2014
وقال�ت بعد الخس�ارة“ :أري�د أن أهنئ ايغ�ا عى هذه البطول�ة الرائعة
واملباراة العظيمة .لقد لعبتِ بشكل جيد حقا”.
وباتت ش�فيونتيك أول مراهقة تفوز باللقب منذ اإلسباني رافايل نادال
الذي رفع الكأس عام  2005يف سن ال�.19
وقالت يف هذا الصدد“ :لست جيدة كثرا ً يف الخطابات .إنه أمر ال يصدق
عندما أفكر أنني كنت أشاهد نادال يرفع اللقب كل عام ،لذا األمر جنوني
انني اآلن يف نفس املكان”.
وعن�د س�ؤالها عم�ا اذا كانت ستش�اهد املب�اراة النهائية أم�س األحد
ب�ني ن�ادال الطامح للقب�ه الثال�ث ع�رش يف البطولة والرصب�ي نوفاك
ديوكوفيتش ،قالت مازحة“ :اذا حصلت عى البطاقات”.

ُ
يتطلع املدافع الربتغايل بيبي إىل خوض غمار كأس العالم FIFA
قطر  ،2022عندما يبلغ من العمر  39عاماً.
وخ�اض قلب دف�اع ريال مدريد الس�ابق ،الذي يلع�ب اآلن مع
بورت�و 111 ،مباراة دولية مع الربتغال منذ ظهوره ألول مرة يف
عام .2007ش�ارك يف ثالث بطوالت لكأس العالم وثالث بطوالت
ألمم أوروبا ،بما يف ذلك الظفر بلقب بطولة أمم أوروبا  2016يف
فرنس�ا.وأختر بيبي أفضل العب يف املب�اراة النهائية ألدائه بعد
الف�وز الصعب 1-صف�ر عى أصح�اب األرض يف النهائي ،الذي
امتد ل�� 120دقيق�ة لعب.وبدا بيبي ليس مس�تع ًدا الس�تبعاد
احتمال اللعب يف كأس العالم املقبلة يف قطر ،والتي س�تبدأ قبل
ثالثة أشهر فقط من عيد ميالده األربعني.وقال للصحفيني قبل
مب�اراة الربتغ�ال يف دوري األمم األوروبية أمام فرنس�ا“ :أركز
ع�ى املب�اراة التالية ،وهي األهم .أعرف كم عم�ري ولكن أيضا ً
ما يمكنن�ي تقديمه .أنا س�عيد برؤية الش�باب الذين يمكنهم
املس�اهمة يف املنتخب الوطني .هن�اك الكثر من الجودة وعلينا
جمي ًع�ا أن نب�ذل قص�ارى جهدن�ا يف أنديتنا ،ل�ذا عندما يحني
وقت اختيار الفريق ،يجب نكون جمي ًعا جاهزون للمس�اعدة،
سأحاول بدوري التواجد يف كأس العالم املقبلة”.

دي بروين متحمس لتجديد عقده
أعربَ البلجيكي كيفن دي بروين عن سعادته مع
فريقه مانشسرت سيتي اإلنكليزي وانفتاحه للحديث مع
املسؤولني بشأن مستقبله ،يف ّ
ظل التقارير التي تتحدث
عن قرب تمديد عقده.
وكانت تقارير أشارت إىل ّ
أن ال�”سيتيزنس” الطامح
للفوز بدوري أبطال أوروبا مع مدربه اإلسباني جوسيب
غوارديوال ،عرض عى العب الوسط تمديد عقده لعامني
إضافيني براتب أسبوعي يبلغ  300ألف جنيه اسرتليني (392
ألف دوالر) ،علما ً ّ
أن عقده الحايل ينتهي بعد عامني ونصف.
وقال دي بروين“ :أنا سعيد للغاية يف النادي ،يمكنني
أن أقول اآلن إنني لم أتحدث مرة واحدة مع
النادي (حول تمديد عقده) لذلك ال أعرف
ملاذا يقول الناس إنني وافقت بالفعل
عى يشء ما”.وأضاف الالعب الذي
يعد من الركائز األساسية للفريق

الفائز بالدوري املحيل عامي  2018و“ 2019:لطاملا قلت للجميع
إنني سعيد حقا ً يف النادي وأشعر بالراحة ،لذا إذا أراد املسؤولون يف
النادي التحدث معي فأنا منفتح عى ذلك وسنرى ما سيحدث”.
ورست شائعات العام املايض لدى استبعاد مانشسرت سيتي عن
املشاركة القارية ملدة عامني بسبب مخالفته قواعد اللعب املايل
النظيف عن ّ
أن دي بروين يفكر بالرحيل ،لكن استئنافهم الناجح
أنهى كل املشاكل.وأوضح“ :لكن يف الوقت الراهن لم يحدث يشء،
لذلك أنا ماض كما تأخذني الطريق”.وشهد الشهر املايض ربط اسم
سيتي بإمكانية قدوم النجم األرجنتيني ليونيل ميي إىل صفوفه بعد
اإلشكال الذي حصل بني النادي الكاتالوني وهدافه األسطوري ،قبل
أن تعود املياه إىل مجاريها بينهما ،لكن من املرجح أن يقدم الفريق
اإلنكليزي عرضا ً جديدا ً ل�”الربغوت” نهاية املوسم الجاري.
لكن دي بروين ليس قلقا ً حيال تلك التكهنات ،قائالً“ :ال يهمني األمر
برصاحة ،إذا جاء (ميي) فهذا أمر جيد ،وإذا لم يأت فهناك ما يكفي
من الالعبني الجيدين يف النادي الذين أستمتع باللعب معهم”.

ماذا دار بني فرنانديز وسولسكاير يف غرفة مالبس اليونايتد؟
َ
دخل الربتغايل برونو فرنانديز ،العب وسط
مانشسرت يونايتد يف أزمة مع مدربه النرويجي
أويل جونار سولسكاير ،والعبي الشياطني
الحمر ،بسبب مباراة توتنهام يف الربيمرليج.
وكان اليونايتد خرس املباراة بنتيجة ،1-6
عقب طرد أنتوني مارسيال يف الشوط األول،
بينما تم استبدال فرنانديز بني الشوطني.
ً
ووفقا لصحيفة مرور الربيطانية ،فإن

فرنانديز أرسع إىل غرفة مالبس يونايتد
بني شوط املباراة ،حيث كان فريقه
متأخرًا بنتيجة .1-4وأشارت إىل أن
مسؤويل الشياطني الحمر يف املمر املؤدي
إىل غرفة املالبس ،سمعوا فرنانديز
يتهم وينتقد زمالءه ،بسبب األداء يف
الشوط األول.وأوضحت الصحيفة،
أن الالعب الربتغايل كان يرصخ يف

ً
قائال“ :من املفرتض أن نكون مانشسرت
غرفة املالبس،
يونايتد ..ال ينبغي أن يحدث هذا”.وقال أحد املسؤولني إن
األصوات األخرى الخارجة من غرفة املالبس ،كانت عالية
ج ًدا ،لكن ال يسعك إال أن تسمع صوت فرنانديز.وأضاف أن
الالعب الربتغايل انتقد ً
أيضا خطة سولسكاير ،قبل أن يقرر
األخر استبداله بني الشوطني.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7342 :االثنين  12 -تشرين االول 2020

اجتماع لعدد من النقابات واالحتادات يف فرع نقابة
الصحفيني يف كربالء حول آلية االنتخابات القادمة

كربالء  /نينا :
ْ
عقدت نقابة الصحفيني العراقيني فرع كربالء املقدسة اجتماعا ً ضم االتحادات والنقابات
يف املحافظة ملناقش�ة آليات اجراء االنتخاب�ات القادمة يف العراق وتفعيل الدور النقابي من
خالل تحشيد الجماهري وتثقيفها لضمان حقوقها.
وق�ال رئيس الفرع توفيق الحبايل ملراس�ل الوكالة الوطنية العراقي�ة لالنباء  /نينا  ”: /ان
الدور الرئيس واالس�اس للنقابات واالتحادات الرس�مية مهم جدا يف ه�ذه املرحلة ،فهناك
تمثي�ل ملختلف رشائح املجتمع  ،لذلك البد ان يكون هن�اك دور فاعل ورئيس وحيوي لهذه
النقاب�ات واالتحادات ،وعىل املرشع س�واء يف الس�لطة املركزية او املحلي�ة ،ان ينظر لهذه
النقابات واالتحادات”.
وناق�ش االجتماع قضية االنتخابات وم�ا هي اآللية املتبعة فيها .وبني الحبايل  ”:ان كربالء
تم تقسميها اىل ثالث دوائر انتخابية ،ويجب ان نعرف ما هي حدودها وامكانياتها لتمكني
رشائح الشعب من اخذ دورها بما فيها النقابات”.

إطالق أول نسخة جلائزة وادنون
للصحافة واإلعالم

الرباط  /متابعة الزوراء:
َ
أعل�ن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة املغربي�ة بجهة كلميم واد نون عن إطالق
النسخة األوىل لجائزة واد نون للصحافة واإلعالم ،بدعم من مجلس جهة كلميم واد نون.
وتأتي هذه الجائزة ،التي اختري لها ش�عار “تثمني الكفاءات اإلعالمية رهان أسايس للرقي
باملهنة بجهة كلميم واد نون” ،تفعيال التفاقية الرشاكة املربمة بني الفرع الجهوي للنقابة
الوطنية للصحافة املغربية ومجلس جهة كلميم واد نون خالل الدورة العادية لشهر مارس
امل�ايض إلنج�از وتفعيل برنامج مش�رك يصب يف اتج�اه تأهيل قط�اع الصحافة واإلعالم
بالجهة.
وتهدف هذه الجائزة ،وفق بالغ للنقابة الوطنية للصحافة املغربية ،توصلت به هس�ربيس،
إىل ترس�يخ روح اإلبداع يف مجال الصحافة ،وتحس�ني وتطوير املحت�وى اإلعالمي بالجهة،
وتكريس مبدأ املنافسة الرشيفة بني جميع الصحفيني حول منتوج إعالمي جهوي هادف،
وتحفيز املشتغلني يف الحقل اإلعالمي بجهة كلميم واد نون عىل املزيد من العطاء ،فضال عن
ضمان التسويق اإلعالمي للجهة.
وتفت�ح هذه املس�ابقة ،التي حدد تاري�خ  30أبريل كآخ�ر موعد لتلقي أعمال املش�اركني
املتعلق�ة بجهة كلميم واد ن�ون ،يف وجه الصحفيني املهنيني واملراس�لني العاملني بالجهة،
إضافة إىل أندية الصحافة باملؤسسات التعليمية بمديريات واد نون.
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قلق حيال مصري صحفيني وناشطني حمتجزين يف كردستان العراق
اربيل/أ.ف.ب:
أع�ربَ مدافع�ون ع�ن حقوق اإلنس�ان عن
قلقه�م ع�ىل مص�ري الصحف�ي ش�ريوان
ش�ريواني ،املحتج�ز من�ذ األربع�اء وال يزال
مصريه مجهوالً ،يف إقليم كردس�تان العراق،
حيث يُحتجز ناش�طون ،بعضه�م منذ نحو
شهرين ،ملشاركتهم يف تظاهرات.
وانتق�د بي�ان ع�ن ناش�طني أك�راد ،اقتياد
ش�ريواني ،رئيس تحرير صحيفة “باشور”
املعروف�ة بتحقيقات تتعلق بجرائم الفس�اد
يف اإلقلي�م ،األربع�اء امل�ايض ،م�ن منزله يف
أربي�ل عاصمة إقليم كردس�تان الذي يتمتع
بحك�م ذاتي“ ،بطريقة غ�ري مرشوعة وغري
قانونية ...ومن دون أمر قضائي”.
وأض�اف البي�ان الصادر عن “لجن�ة حماية
الصحفيني” أن “عرشة من عنارص الرشطة،
يرتدي أربعة منه�م مالبس مدنية” ،اعتقلوا
ش�ريواني ،و”صادروا منه جهازي حاسوب
ً
محمول�ني ودفرا ً
وأقراص�ا مدمجة ،قبل أن
يوجهوا املسدس إىل رأسه ويقيّدوه”.
وك�ان ش�ريواني ،ال�ذي تع�رّض م�ن قب�ل
العتقال اس�تمر أيام�اً ،وجّ ه ،قب�ل أيام من
اعتقال�ه ،انتق�ادات ع�رب موق�ع التواص�ل
االجتماعي “فيسبوك” لرئيس وزراء اإلقليم،
ً
وفق�ا لبيان “لجنة حماية
مرسور بارزاني،
الصحفيني”.
وباإلضاف�ة إىل ش�ريواني ،يش�عر ناش�طو
حقوق اإلنسان بقلق عىل مصري بدل برواري،
الناشط املدني الذي شارك قبل نحو شهرين

يف تظاه�رات يف محافظ�ة ده�وك ،ش�مال
الع�راق ،للمطالب�ة برصف روات�ب موظفي
الدوائر املدنية.
ولم تدفع حكومة اإلقليم ،منذ يناير /كانون
الثان�ي امل�ايض ،غري س�تة روات�ب ملوظفي
الدوائ�ر املدني�ة الذين يصل عدده�م إىل 1.2
مليون شخص ،وقررت ،يف يونيو /حزيران،
أن تخف�ض بنس�بة تص�ل إىل  21يف املئ�ة
الرواتب التي تتجاوز  250دوالرا ً أمريكيا ً.
ويبل�غ ع�دد س�كان اإلقليم خمس�ة ماليني
نس�مة .وفيما خرجت تظاهرات متكررة يف
مدينة الس�ليمانية ،ثاني أكرب م�دن اإلقليم

وتخض�ع لس�يطرة “حزب االتح�اد الوطني
الكردس�تاني” ،منعت الس�لطات املس�ريات
االحتجاجي�ة التي خرج�ت يف مدينتي دهوك
وأربي�ل الخاضعت�ني لس�يطرة “الح�زب
الديمقراط�ي الكردس�تاني” بقي�ادة رئيس
اإلقليم السابق مسعود بارزاني.
وقال رئيس “هيئة حقوق اإلنسان” يف إقليم
كردستان ،ضياء بطرس ،لوسائل اإلعالم ،إنه
منذ نهاية أغسطس/آب “اعتلقت السلطات
 305أش�خاص بتهم�ة تنظي�م التظاهرات،
وأفرجت بعد أيام عن كثريين منهم ،وال يزال
 19رهن االعتقال”.

وقض�ت محكم�ة اس�تئناف ده�وك ،األحد،
باإلفراج عن برواري ،بعد خمس�ني يوما ً من
اعتقاله الذي اعتربته “غري صحيح ومخالفا ً
للقانون” ،لكون التظاهر “ال يعد من األفعال
املعاق�ب عليها قانوناً” ،كما “أغلقت الدعوة
نهائياً”.
رغ�م ذلك ،لم يظه�ر ب�رواري إىل اآلن ،وفقا ً
ألقاربه.
ويعد إقليم كردستان املالذ األفضل يف العراق
لكثري من العراقيني املعارضني واملستثمرين
األجانب ،لكنه يواج�ه انتقادات متكررة من
املنظمات املدافعة عن حرية التعبري .وسجل
مركز “مرو للدفاع ع�ن حقوق الصحفيني
يف كردس�تان” ،خ�الل النص�ف األول م�ن
الع�ام الح�ايل 88 ،انتهاكا ً ض�د  62صحفيا ً
وإعالميا ً.
يف الس�ياق نفس�ه ،قالت منظم�ة “هيومن
رايت�س ووت�ش” ،االس�بوع امل�ايض ،إن
الس�لطات الكردي�ة أغلق�ت ،بش�كل غ�ري
قانوني ،مكتبني لشبكة “أن آر تي” اإلعالمية
الخاص�ة منذ أكثر من ش�هر ،ع�ىل ما يبدو
بس�بب تغطي�ة االحتجاج�ات وب�ث فقرات
تنتقد الحزب الحاكم.
لم يكن لدى الس�لطات الكردية أمر قضائي،
وفرضت اإلغالق فقط يف أربيل ودهوك ،وهما
املنطقت�ان الخاضعت�ان لس�يطرة “الحزب
الديمقراطي الكردستاني” ،ما أثار مخاوف
من كون اإلغالق له دوافع سياسية ،وفق ما
نبهت “هيومن رايتس ووتش”.

صحفيو السودان عالقون يف انقسامات ما بعد الثورة
اخلرطوم /متابعة الزوراء:
َ
قب�ل الث�ورة الس�ودانية ،توحّ �د
الصحفيون تح�ت راية الدفاع عن
حري�ة الصحاف�ة والوق�وف صفا ً
متماس�كا ً ضد تغول أجهزة نظام
الرئي�س املع�زول عم�ر البش�ري،
وأث�روا إىل حد كبري يف إبراز املطالب
الش�عبية .لك�ن م�ا إن اكتمل�ت
فصول النجاح ،حتى انقسموا عىل
أنفسهم.
ع�ام  2008ش�كلت مجموعة من
الصحفيني جس�ما ً خاص�ا ً للدفاع
ع�ن حري�ة الصحافة ،تحت اس�م
“ش�بكة الصحفيني السودانيني”،
وانض�وى تح�ت لوائها ع�دد كبري
من العامل�ني يف املهنة ،وال س�يما
بع�د تقاع�س “االتح�اد الع�ام
للصحفيني” ،املحس�وب عىل نظام
البشري ،يف القيام بمهامه.
ول�م تج�د الش�بكة الت�ي نظم�ت
وقف�ات احتجاجي�ة ع�دة ض�د
االعت�داءات األمني�ة الطري�ق
معب�دا ً بالورود ،إذ تع�رّض قادتها
لالس�تدعاءات األمني�ةُ ،
وحظ�ر
نش�اطها باعتباره�ا جس�ما ً غري
معرف به.
ع�ام  2018أسس�ت الش�بكة مع
تنظيم�ات نقابية أخ�رى “تجمع
املهنيني السودانيني” ،هو الذي قاد
الحقا ً الح�راك الث�وري الذي نجح
يف إس�قاط نظام البشري يف إبريل/
نيس�ان من العام املايض .وبعدها،
بدأت ب�وادر الخالف�ات التنظيمية
بني الصحفيني.
بعد شهر واحد من إسقاط البشري،

عق�دت نخب�ة م�ن الصحفي�ني
جمعية عمومية قررت حل شبكة
الصحفي�ني ،وش�كلت تنظيم�ا ً
جديدا ً باس�م “اللجن�ة التمهيدية
الس�تعادة نقاب�ة الصحفي�ني
السودانيني” ،فيما تمسك قيادات
الش�بكة بتنظيمه�ا ،ورفض�ت
االعراف بالجس�م الجديد ،لتدور
معرك�ة ب�ني الجانب�ني ،انته�ت
بتدخل عمي�د الصحافة محجوب
محم�د صال�ح الذي قاد وس�اطة
انتهت بميالد لجنة موحدة.
لكن بعد ظهور أس�ماء املرشحني
للجنة التنفيذية ،عادت الخالفات
إىل النقط�ة الصفر ،ث�م برز فريق
ثالث تحرك قاعديا ً لينشئ “املنصة
التأسيس�ية للجمعي�ة العمومي�ة
لنقاب�ة الصحفي�ني” .أما عرشات
ّ
فأسس�ن “كي�ان
الصحفي�ات،
الصحفي�ات” ال�ذي ب�ات يتمت�ع
باس�تقاللية ع�ن بقية األجس�ام،
يف وق�ت ابتع�د في�ه الصحفي�ون
املحس�وبون ع�ىل النظام الس�ابق
عن العمل النقابي تماما ً.
ي�رى الصحفي الس�وداني ش�وق
عبد العظيم يف االنقس�امات حالة
طبيعي�ة تعرض�ت له�ا كيان�ات
نقابي�ة ع�دة ،وه�ي واح�دة م�ن
وج�وه الديمقراطي�ة الت�ي ب�دأت
التنظيم�ات بممارس�تها بع�د 30
عام�ا ً م�ن الحك�م الديكتات�وري،
وم�ن الطبيع�ي أن تك�ون هن�اك
بعض اإلف�رازات ،مؤكدا ً  ،أن الحل
يف املزي�د م�ن املمارس�ة الراش�دة
للديمقراطية.
ويوضح عبد العظيم أن لالنقس�ام

الحايل يف الوس�ط الصحفي أسبابا ً
أخ�رى تتعلق بتعري�ف الصحفي،
ويش�ري إىل أنه خالل العهد السابق
حمل كثري من األشخاص البطاقة
الصحفي�ة من دون وجه حق ،وأن
بعضا ً مم�ن ت�ررت مصالحهم
من الصحفي�ني املرتبطني بالنظام
الس�ابق ه�م الذين يش�علون اآلن
نريان االنقسامات ،مجددا ً التشديد
عىل أن الوحدة س�تعود إىل الوسط
الصحفي إذا اكتملت أركان العملية
الديمقراطي�ة ،وانتخب�ت القواعد
قيادتها.
وللصحف�ي ي�ارس جب�ارة رأي
مختل�ف ،إذ ي�رى أن التدخ�ل
الحزبي ه�و الذي أوص�ل إىل حالة
االنقس�ام تل�ك ،وأن املعرك�ة
يف حقيقته�ا املطلق�ة اآلن ب�ني
الصحفيني املسيّسني والصحفيني
املهنيني .ويوضح جب�ارة ،أن لتلك
االنقس�امات أبع�ادا ً حت�ى ما قبل
الثورة ،لك�ن آثر الكثريون الصمت

مراع�اة لظ�روف املرحل�ة التي ال
تحتم�ل ومراعاة للهدف األس�مى
يف التف�رغ للدف�اع ع�ن الحريات،
مش�ريا ً إىل أنه بمجرد نجاح الثورة
ل�زم تعدي�ل الوض�ع ،ل�ذا اجتمع
الصحفي�ون يف جمعي�ة عمومي�ة
واختاروا ممثليهم يف لجنة اسرداد
النقاب�ة“ ،لكن يد العب�ث الحزبي
امتدت داخل اللجنة” ،مشريا ً إىل أن
شبكة الصحفيني لم تعد جزءا ً من
الوسط النقابي ،ألنها صارت جزءا ً
م�ن التحالف الحاكم يف الس�ودان،
وبالتايل وجوده�ا يُعد تدخالً إداريا ً
يف الشأن الصحفي.
الصحفي عبود عب�د الرحيم يتفق
م�ع جبارة بش�أن أث�ر التوجهات
السياس�ية يف العم�ل النقاب�ي
الصحف�ي ،م�ا ق�اد إىل تش�تت
الصحفي�ني إىل مجموعات ،ويعترب
أن اس�تمرار ذلك االنقسام سيفقد
الس�ودان وضعه النقابي اإلقليمي
وال�دويل ،ألن االتح�ادات اإلقليمية

والدولي�ة ال تع�رف إال بنقاب�ة
منتخبة من القاعدة .ويشري إىل أن
الصحفيني فقدوا دعم وسند اتحاد
الصحفيني لهم من الناحية املهنية
واالجتماعية والخدمية.
ويلف�ت الصحف�ي أحم�د حمدان
إىل أن الصحفي�ني ،بس�بب غي�اب
النقابة ،ل�م يجدوا من يس�اندهم
يف حل أزمة تدني مس�توى األجور
يف الس�ودان ،خاص�ة بع�د انهيار
قيمة الجنيه الس�وداني ،وافتقدوا
التدري�ب والتأهي�ل ع�ىل املرحل�ة
الديمقراطي�ة الحالية ،مش�ريا ً إىل
أن املمارس�ة الصحفية الحالية ال
ت�زال تجري بطرق األداء الصحفي
يف عهد البشري.
ويوض�ح حم�دان ،أن س�يطرة
األجندة الحزبية عىل العمل النقابي،
بواسطة صحفيني دخلوا املهنة من
بوابة السياس�ية ،دفع املهنيني إىل
البق�اء عىل مقاعد الحياد وتجاهل
أي نشاطات نقابية.

نوبل جلون لينون :املفاجأة يف تعليق قراء الصحيفة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن
لقد صنعتِ الصحفي�ة الربيطانية ميالني
فيليبس قصتها من تعليقات القراء عىل ما
كتبته هذا األسبوع يف صحيفة التايمز.
ببساطة متناهية ،ال ينتهي مقال فيليبس
الحاصلة ع�ىل جائزة أوروي�ل للصحافة،
بالفكرة املقرحة واملتس�ائلة عما إذا كان
يمك�ن من�ح جائ�زة نوبل للمغن�ي جون
لينون ،يف اس�تذكار حزين للمغني القتيل
وه�و يبل�غ الثمانني م�ن العم�ر ،دون أن
يكمل نصفه يف الحياة .بل يف مشاركة قراء
الصحيفة الربيطانية التي تقدم محتواها
باشراك أسبوعي أو شهري!
لق�د تفاع�ل الق�راء م�ع مق�ال ميالن�ي
فيليبس ،ألن الصحيفة ما زالت املس�احة
الصحيح�ة للنق�اش املفي�د ،بعي�دا ع�ن
التعليقات الس�امة التي ترهل بها مواقع
التواص�ل االجتماعي! إىل ح�د أن أحد قراء

التايم�ز كتب “عىل الرغم من أنني ال أتفق
دائما مع وجه�ة نظر ميالني فيليبس ،إال
أنني أس�تمتع دائما بقراءة عمودها .إنها
تتحدان�ي للتش�كيك يف معتقدات�ي .وتلك
بالنسبة يل سمة الصحفي الجيد”.
ماذا يعني هذا التفاعل مع مقال يف صحيفة
ال تقدم محتواها إال باشراك مدفوع ،غري
أن الفكرة الس�ائدة واملتصاعدة عن موت
الصحاف�ة الورقي�ة وأن الصح�ف لم تعد
تس�تقطب القراء ،ليست صحيحة بشكل
نهائي.
صحيح أننا يمكن أن نجد اآلالف يتجادلون
ع�ىل فكرة م�ا بغ�ض النظر ع�ن قيمتها
ع�ىل منصات التواصل ،لك�ن هذا النقاش
الس�ام ال يعدو أن يحمل فائدة مئة تعليق
يكتبها القراء عىل مقال يف صحيفة ورقية
بوصفها الطريق األمثل للنقاش املفيد.
تتساءل فيليبس “هل كان لينون يستحق
جائ�زة نوبل؟” وتق�ول لو ك�ان عىل قيد
الحي�اة ،لكان أح�د أصوات فري�ق البيتلز
يف الثمان�ني من عمره هذا األس�بوع ،لكن
رؤيت�ه الطوباوي�ة للف�ن والحي�اة كانت
ستفس�د وس�ط ه�ذا االنهي�ار القيم�ي
املريع الذي يش�هده العالم يف عرص مواقع
التواصل االجتماعي.
ك�ان خ�ربا مهوال عندم�ا أعل�ن يف الثامن
من ديس�مرب عام  1980ع�ن مقتل مغني
وملحن وكات�ب األغاني يف فرق�ة البيتلز،
جون لينون بالرصاص.
ّ
مث�ل لين�ون حقب�ة ،إن ل�م يك�ن أه�م
رم�وز الس�تينيات والس�بعينيات ع�ن
الس�الم والعال�م الواحد ال�ذي يقطع مع

التقس�يمات وال�رشوط املخيف�ة الت�ي
وضعها السياسيون ورجال الدين عىل حد
سواء.
ربما اس�تذكار صاحب أغنية “تخيّل” بعد
أربع�ني عاما م�ن مقتله ،يضف�ي طابعا
رومانس�يا عىل املايض ،لكن رؤيته للحياة
وأفكاره الطوباوية تعد مثاال ،يبدو العالم
بحاج�ة ماس�ة له�ا اليوم وس�ط الفرقة
والخ�الف ال�ذي تث�ريه وس�ائل اإلعالم يف
العرص الرقمي.
وبعد ثمانني عام�ا من والدة جون لينون،
س�تكون منصة الس�الم التي وقف عليها

وغنى من أجلها قد نمت بالنس�بة للبعض
القلي�ل من الناس وس�ط االحتق�ان الذي
بات سببا للتفرقة داخل املجتمع الواحد.
ومع إعالن جوائز نوبل هذا األسبوع ،يرى
صديقه املغني إلتون جون “لو اس�تمرت
فرق�ة البيتل�ز ،لكان�ت الفرق�ة أو لينون
نفس�ه قد فازا بجائزة نوبل للس�الم”.
ويداف�ع جون عن فكرته بأنه س�مع هذا
الك�الم من أقرب الن�اس إىل لينون بالقول
إنه بذل كل ما يقدر عليه من جهد من أجل
إيصال أفك�اره اإلنس�انية إىل الناس ،ولم
تردعه الضغوط التي مورس�ت عليه ،لقد

ّ
معربا نحن
كان محبا للسالم ،رائعا ،كنزا
بأمس الحاجة ألشخاص مثله اليوم .تلك
الس�مات الجذابة يف جون لينون تجسدها
أغنيت�ه الباه�رة “تخيّ�ل” الت�ي ال يمكن
أن تفق�د تعبرييتها بعد ع�رشات العقود،
ألنها تجعل من اإلنس�ان قيمة عليا بغض
النظر عن دينه ووطنه ولونه ،إنها نش�يد
عظي�م عن املدينة الفاضل�ة “تخيّل لو لم
تكن هناك جنة /وال جحيم تحتنا /تخيّل
ل�و أن كل الناس عاش�وا ليومهم /تخيّل
لو لم تكن هناك بلدان /ال يشء يس�تحق
القت�ل أو املوت ألجل�ه /وال حتى عقيدة/
تخيّل لو أن كل الناس /عاشوا حياتهم يف
سالم /ويصبح العالم واحدا /فلن تصبح
هن�اك حاجة للطم�ع أو الجوع /والناس
إخوة /تخيّل كل الناس /يتش�اركون كل
العالم”.
أصبح�ت تل�ك األغني�ة وما زالت النش�يد
غري الرس�مي للعاملية والتكافؤ األخالقي.
فقب�ل س�نوات اقرحت إدارة مدرس�ة يف
جزي�رة كورس�يكا الفرنس�ية معالج�ة
منس�وب العنرصي�ة املرتف�ع يف الجزيرة
إىل اق�راح أن يتعل�م التالمي�ذ أداء األغنية
باللغات الفرنس�ية واإلس�بانية والعربية
والكورس�يكية يف ن�ص مس�توحى م�ن
تعبرياتها اإلنجليزية.
ك�ان لينون مب�دع تخيالت الس�الم .ففي
عام  1969حث وزوجته يوكو أونو الناس
عىل التجمع من أجل الس�الم يف أمسردام
ومن ث�م يف مونريال ،حيث كتب وس�جل
أغنيته “أعط السالم فرصة”.
تق�ول “الحكاية” التي يج�ب أن نصدقها

ع�ىل أهميته�ا إن صح�ت أو صنعته�ا
أسطورة التداول عن ألفريد نوبل ،إنه بعد
اإلب�الغ عن وفاته عن طريق الخطأ يف عام
 ،1888ش�عر بالرع�ب عندما رأى نفس�ه
يوصف يف نعي إحدى الصحف بأنه “تاجر
امل�وت” .لذل�ك أنش�أ جائزته الت�ي تحمل
اس�مه ملكافأة األش�خاص الذين “منحوا
البرشية أكرب فائدة ممكنة”.
أراد أن ُتمنح جائزة الس�الم لشخص قدم
“أعظم خدم�ة لقضية األخ�وة الدولية”،
م�ع ذلك فق�د تحولت الجائ�زة إىل منصة
خالف وجدل عندما منحت ألفراد لم ُيتفق
عليهم غالبا .فجائزة نوبل للس�الم لم يتم
تسييس�ها فقط ،بل أصبحت أقل ارتباطا
باإلنجازات من أجل السالم.
لو ك�ان لينون حي�ا اليوم ماذا س�ريى يف
عالم تس�ريه امرباطوري�ات التكنولوجيا
العمالق�ة وتح�رك مش�اعر األف�راد يف
خوارزمي�ات تجاري�ة ته�دف إىل الرب�ح؟
س�يصاب بالذه�ول م�ن “إلغ�اء” فك�رة
االخت�الف وانق�راض التفك�ري العقالن�ي
بني الن�اس ،حيث أصبح األف�راد ُيعرّفون
أنفس�هم بمنصاته�م االجتماعي�ة بم�ا
يكرهون “أنا أكره إذا أنا موجود” وساعد
اإلع�الم الرقم�ي ع�ىل تفاق�م البغض�اء
والتميي�ز يف سياس�ات الهوي�ة وتقديس
األنانية.
ربما سيجد لينون إن بقي حيا يف الثمانني
من عم�ره املدينة املثالية الت�ي صنعها يف
أغني�ة “تخيّ�ل” دمره�ا فيس�بوك بدولة
مارقة يصل س�كانها إىل أكثر من ملياري
مستخدم.
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فنانون وكتاب معاصرون يتحدثون لـ”الزوراء” عن مسرية الراحل سامي السراج 1998 – 1948
يف سبعينيات القرن املايض تعرفت عىل الفنان سامي الراج
مخرجا موظفا يف قسم املنوعات باذاعة بغداد ,يومها كنت
موظفا يف القسلم الثقايف ويف ذلك الرواق الطويل الذي ﺿم
عددا من اقسلام االذاعة ,يف مبناها القديم يفصلنا عن اذاعة صوت
الجماهري سلم واحد ينفصل يمينا واخر يسارا ,عرفت الراج فنانا

نبيلا ومجتهدا يحرض اىل االذاعة كل يوم بصحبة زوجته ميسلون
اخت املذيعة سلهاد حسن وفاتن حسلن زوجة االستاذ سعد البزاز,
كان قسم املنوعات يضم خرية الفنانن منهم الراحل سمري القايض
ومذيع معروف راحل غلازي البغدادي هو اخ املذيع املعروف فارس
البغدادي الذي يعيش االيام هذه يف احدى الدول االوروبية.

كتابة – مجال الشرقي
السرية الذاتية للراحل
سلامي اللراج تاريلخ امليلاد21 :
سلبتمرب  1948وتاريلخ الوفلاة19 :
نوفملرب  1998بللد الوفلاة :األردن
ينتمي لعائلة فنية أكثرهم كانوا معنا
يف اإلذاعة ثلم تدرج يف اإلخراج اإلذاعي
مبدعا للعديلد من الرباملج حينها ثم
صار ممثا عراقيا يعد احد اهم اعمدة
الفلن املرحلي والدراملي يف العراقي
 ،وواحلدا ملن املثقفلن العراقيلن
املتنورين  ،حيث قدم للمشلهد الثقايف
العراقلي منلذ تخرجله يف املعهلد عام
 1965وحتلى وفاتله يف العاصملة
األردنيلة عمّلان الكثري ملن االبداع يف
مختلف املجاالت الفنية ،وصار اسلما ً
المعا ً يف سلماء الثقافة العراقية ،حتى
بعلد أن اختار املنفى مكانلا ً له ،حيث
قدم أعملاال مرحية ودرامية مازالت
راسلخة يف الذاكرة .تنلاول الكثري من
تجارب املرح العراقي وقضاياه وقد
كتب مرة ملادة بعنوان (ثمن الحرية)
جلاء فيها « مللا كنت طالبا نشلطا يف
املعهلد بشلهادة أسلاتذتي وزمائلي
فقد استحوذت عىل صداقة الجميع يف

عرﺿله يف التلفزيلون العراقي مطلع
التسلعينيات ...سليف أبلو جحيلل (
الفنلان جلواد الشلكرجي ) هلارب
مطلوب للعداللة و معه رفاقه منذر و
مهند و نائل ..
اخراج :حسن حسني
تأليف :صبلاح عطوان طاقلم العمل:
جلواد الشلكرجي وسلامي قفطلان
وفلارس خليلل شوقي وجلال كامل
وسهري أياد وحسن هادي.
-3سحابة صيف 1989
عصبي
ﺿغط
تحت
يجد إبراهيم نفسه
ٍ
ٍ
شدي ٍد وهو األخذ بثأر والده الذي قتله
أحد أبناء قريته يف عراكٍ حدث بينهما.
حب بينه
يف الوقت ذاته تنشلأ عاقلة ٍ
وبن الفتلاة ورد فيحلاول إقناع أهله
بالتسلامح واالبتعلاد علن العصبيلة
القبليلة اخراج :صبيلح عبدالكريلم
(سيناريو واخراج ).
تأليف :قاسلم محملد طاقلم العملل:
غلازي التكريتلي وريلاض شهيلد
وفاﺿلل خليلل وجال كامل وآسليا
كمال وفاطمة الربيعي.
 -4مكان يف الغد 1989

صباح الراج اهداه درع االذاعة الذي
حصلل عليله الفنلان الراحل سلامي
الراج خال حياته واهداه اىل املخرج
الراحل حسلن االنصاري تكريما له يف
ذكرى وفاته وقد قلدم الدرع اىل ممثل
عائللة االنصاري املخرج حافظ مهدي
اكراما للراحل حسن االنصاري .

امحد فياض املفرجي  :لفت انتباه اجلمهور
والنقاد يف مسرحييت (الباب والعودة)

املعهد واألكاديمية التي اندمجت معنا
يف بنايلة املعهد وقويلت عاقة الزمالة
بأكثلر طلبلة األكاديمية منهلم :عبد
املرسلل الزيلدي  ،وعما نؤيل رسلام ،
وروميوجوزيف  ،وصادق عيل شاهن
وقحطلان وغريهم وسلاعدت روميو
يوسلف وقحطان محملد يف مرحية
(ثملن الحريلة) والذي يعتلرب االنتاج
املرحلي االول ألكاديميلة الفنلون
الجميلة العليا قسلم السلينما تويف يف
اردن عام .1998
أشهر أعماله
تلرك الراحلل ارثلا فنيلا متعلددا من
مسلسات وبرمج ومرحيات وافام
منها
 -1مسلسل ابن حران
مسلسلل تم عرﺿه وكلان للتشلويق
واالثارة.
يعرض املسلسلل قصص عشق تكللت
بالفلراق وتوجلت بالبعلد ليخيم بذلك
الحلزن علىل جميلع أرجلاء الصحراء
التي وقفلت عاجزة عن للم شمل من
يحلب ،بسسلبب العلادات والتقاليلد
القبليلة ،والرصاعلات علىل الزعاملة
ما بلن زعماء القبائل اخراج :حسلن
أبلو شعرية (مخلرج) محملد عايش
(مخلرج منفذ) تلم انتاجله يف االردن
وعرض يف ملرص تأليف :خالد حمدي,
طاقم العملل :عبدالحميد عناد محمد
العبادي روحي الصفدي سلهى سالم
أنور خليل ليىل محمد.
-2ذئاب الليل
مسلسلل بوليلي ناجلح حلاز علىل
اهتملام و متابعلة كبلرية اثنلاء

فيللم مدتله  95دقيقلة تم عرﺿه
بﺈﺮﺷاف بالﻎ
تاريلخ العلرض 1 :فربايلر 1989
(العراق)
فكرته تدفلع الظروف بحاملد للعمل
بالسلوق السلوداء وملن هنلا يقلع
ً
ً
سلهلة لضعفه وحبله للمال
فريسلة
و ُيسلجن .عقب خروجه من السلجن
ً
خاصلة بعد أن
يحلاول اصاح األملر
انعكلس ذلك عليه وعىل أرسته والبيئة
املحيطة به.
اخراج :صبيح عبدالكريم
تأليف :صبلاح عطوان طاقلم العمل:
سلامي اللراج ومحسلن العلزاوي
ومحملد حسلن عبدالرحيلم وهديل
كاملل ومنلاف طاللب وجلواد
الشكرجي.
 -5يشء من القوة
فيلم مدتله  100دقيقلة تم عرﺿه يف
حينها
تاريخ العرض 29 :فرباير 1988
فاطملة فتلاة ريفية ،يذهلب زوجها
وأخوها للمشلاركة يف الحرب وتبقى،
وعليهلا أن ترعى األب الكهلل واالبن،
وأن تهتم باللزرع والحيوانات وتجلب
املاء من مكان بعيلد ،وهي تقوم بكل
هلذه الواجبلات والحنلن يجرفهلا
للزوج .
اخراج :كارللو هارتيون تأليف :صباح
عطوان (قصة وسيناريو وحوار)
طاقم العملل :رياض شهيلد ومقداد
عبدالرﺿلا وخليلل شوقي وسلعدية
الزيلدي وفيصلل حاملد وطاللب
الفراتي.
 -6التوأمان 1986
مرحية من اخراج :إبراهيم جال
طاقلم العمل :فريلال كريلم ومحمد
حسلن عبلد ا لرحيلم وأحلام عرب
وسامي الراج وعبد الصاحب نعمة.
ذكريات وأحداث

الذكرى الجميلة االخرة هي ان املذيعة
القديرة خريية حبيب ذكرت يف حديثها
للزوراء عند الحوار معها عن مسريتها
ان الراحل سلامي الراج كلان يقدم
برنامج عدسة الفن وانه عند خروجه
ملن العراق طلب منهلا زوجها الراحل
رشيد شاكر ياسن ان تقدمه بدال من
سامي بعد سفره.
باحثلون وفنانلون تحدثلوا يف حلق
الراج
الباحث احمد فياض املفرجي
سلامي الراج رحمه اللله كما اعرف
وللد يف  23تشللللرين األول 1943

بمدينلة بعقوبلة (محافظلة ديلاىل)
وتخرج يف فرع التمثيل واإلخراج بمعهد
الفنون الجميلة عام  1965ويف الشهر
الحادي علر من العلام املذكور عن
مدربا فنيلا يف مديرية الفنون الجميلة
بوزارة الرتبية ،ويف أيلول  1974نقلت
خدماته اىل املؤسسلة العاملة لإلذاعة
والتلفزيون ويف شهر اب  1981جاء اىل
الفرقة القومية للتمثيل التابعة لدائرة
السينما واملرح ،ليكون احد أعضائها
وفيملا بعلد اصبلح مديرا لهلا ،ومنذ

دخوله اإلذاعلة والتلفزيون لم ينقطع
عن هذين املجاللن ،فقد واصل العمل
فيهما ممثا ومقدما للربامج املتنوعة
وخاصلة املنوعات منها .ونال سلامي
اللراج جوائلز وشهلادات تقديريلة

التمثيل بمعهد الفنون الجميلة ببغداد،
جلاء ناقصلا فهو يف حاجلة اىل جذور
تعرف بنشلأة الفرع املذكور وتطوره
ليكون القراء علىل اطاع بهذه النقلة
املعرفية يف تاريخ الفن يف العراق وهذه
مهمة القسلم الثاني من املقدمة ،فقد
ظهلرت اللرضورة اىل معهلد دراسلة
الفنلون يف مطلع عقد الثاثينات حيث
اتسلعت النشلاطات الفنية والسليما
فنلون املوسليقى وامللرح والرسلم
ولعلدم توافلر مسلتلزمات مثلل هذا
املعهلد يف ذلك الوقت فقد اتجهت النية
اىل ارسلال عدد من الفنانن اىل الخارج
الستكمال دراساتهم ،عىل ان يستحدث
معهد للموسليقى يكون نلواة للمعهد
الشلامل ،وقد تأسس املعهد املوسيقي
من قبل وزارة الرتبية واملعارف سابقا
يف اخر سلنة  1936وذللك القتصاره
علىل تدريلس املوسليقى كملا ذكرنا،
وابدل اسلم املعهد املوسيقي اىل معهد
الفنون الجميلة يف سلنة  1940عندما
تقرر تدريلس فنون التمثيل والرسلم
والنحلت اىل جانلب املوسليقى علىل
اثلر انهلاء أعضلاء والبعثلات الفنية
دراستهم يف اوربا مثل الفنانن الرواد:
حقي الشلبيل (املرح) وفائق حسن
(الرسم) وجواد سلليم (النحت) ومن
قبلل هلؤالء الفنانن الكبلار كان حنا
بطلرس املوسليقي قلد واصلل عمله
يف تخصصله من قبل .حلددت اهداف
املعهد الجديد يف ذللك الوقت بل(العمل

املعهلد (فتلح بيلت القلدس) لفلرح
أنطلوان وذللك تجاوبلا ملع القضية
الفلسلطينية يف حلرب  1948ومعها
قلدم فلرع التمثيل مرحيلة شعبية
بفصلل واحد هلي (عقلول يف امليزان)
اعدهلا األسلتاذ حقلي الشلبيل الذي

مشلتاق طاللب .وكانت عىل ملا اذكر
زوجتله ميسلون اخت املذيعة سلهاد
حسن وكان يومها يف القسم يف اللحظة
التي عرفته بها وكانت معهم شقيقتي
ام تملارا زوجلة االعاملي املعلروف
خالد ناجي صاحلب االثر التليفزيوني

قحطان جاسم :يسبق اجلميع يف احلضور
سواء يف مترينات املسرح او يف التلفزيون

ومن مدريس الفرع خال الفرتة .فاننا
نذكر منهم عبد اللله العزاوي وصفاء
مصطفلى وإبراهيلم جلال وجعفلر
السلعدي وجاسلم العبلودي وناجلي
اللراوي وحاملد االطرقجي ويوسلف
العاني وجعفر عيل ومحمد امن ومسز
سلوفتي وتلرودي متلملان وماركيت

صباح السراج :سامي اول فنان يصدر
كتابا عن حياته وجتربته

فالح زكي :سامي حيافظ على مواعيده
وكأنه الساعة السويسرية
يف ذكلرى تأسليس اذاعلة جمهورية
العلراق وخلال االحتفلاء بالعامللن
اللراواد يف هلذه االذعلة قلام املخرج
املعلروف صالح الصحلن باالشارة اىل
جميع الحارضين ان املصور املخرضم

لحسلن أدائه يف النتاجلات التي شارك
فيهلا ،وقد لفت اليه انتبلاه الجمهور
والنقاد يف مرحيتي (الباب والعودة)
اللتن قدمتهما الفرقة القومية للتمثيل
يف موسلمها  1986و 1987وهملا من
تأليف الشلاعر الكبري يوسف الصائﻎ
وإخراج الفنلان املبدع قاسلم محمد،
واىل جانلب نشلاطه ذاك فلان للفنان
سامي الراج نشاطات أخرى متنوعة
فهو عضو الشلعبة املرحية يف نقابة
الفنانلن املركز العام وعضو يف املكتب
التنفيلذي للمركز العراقلي للمرح،
ويبلدو ان هذا النشلاط لم يسلتوعب
اال بعلض طاقته الفنيلة املبدعة التي
وجلدت لهلا منفلذا اخلر للتعبري عن
مكنوناتها ،وتمثلت تلك األداة يف كتابة
املقاالت عن الحيلاة املرحية الراهنة
يف العلراق وعلن التظاهلرات الفنيلة
العربية التي يشلارك فيها ،وان سامي
اللراج يف ذلك كله لم يتجلاوز حدود
الذاتيلة ،فهو يحلرث يف أرﺿه ويزرع
يف حقلهلا ،ولعل هذه املسلؤولية التي
أسسلها لنفسله يف ميدان الكتابة هي
التلي قادته اىل وﺿلع كتاب يؤرخ فيه
سنوات دراسته يف فرع التمثيل بمعهد
الفنلون الجميلة ببغلداد وهي مبادرة
منه ،أراها محملودة يف نواياها ونبيلة
يف دوافعهلا اال اننلي وبعلد ان راجعت
صفحات الكتاب هلذا ،وجدت ان مما
وثقه سامي الراج يف كتابه عن فرع

عىل إيجلاد نهضة فنيلة وادبية راقية
تبنى عىل أسلس متينلة وقواعد ثابتة
ودراسات نظرية وعملية عالية إلظهار
انتلاج فنلي ناجلح وتأسليس فرقلة
رسلمية للموسليقى والتمثيلل ونر
الثقافلة العاملة علن طريلق املرح
والسلينما ،وان شعار املعهد التضحية
الصادقلة والجهلد املتصلل والغايلة
السامية التي تقود اىل تحقيق األهداف
النبيللة والغايلة املنشلودة) .واتخذت
بنايلة تقلع يف شارع ابي نلؤاس مقرا
للمعهد ..وكان امد الدراسة يف مختلف
فروعه ثاث سنوات ،وهي اليوم خمس
وكانت هذه الدراسة مسلائية ،لغاية
أواسلط الخمسلينيات حيث أصبحت
صباحية وكرسلت الدراسلة املسائية
للهلواة .وتشلري وثائلق فلرع التمثيل
باملعهلد اىل ان عمداء او ملدراء املعهد
خلال الفرتة الواقعة بن عامي 1962
–  1940هلم الريلف حيلدر محيي
الديلن وحقلي الشلبيل وذنلون أيوب
واسلعد عبد الرزاق وجاسلم العبودي
ود .عزيز شال عزيز اما رؤساء الفرع
فهم حقي الشلبيل وجعفر السعدي..

العبودي ود .عيل الزبيدي وعبد الجبار
ويل وعملر العيلد رويس وكملال نلادر
وبهنام ميخائيل وسلعدون العبيدي..
وملع هلؤالء األسلاتذة االفاﺿلل البد
من ذكر محمد شكلري املفتي معاون
عميلد املعهلد لشلؤون الطلبلة .وقلد
اعتلاد فلرع التمثيلل باملعهلد تقديم
انتلاج او انتاجن كل علام من اخراج
األسلتاذ حقي الشبيل .وجريا عىل ذلك
فقد عرﺿت مشلاهد ملن مرحيات
لكتلاب معروفلن يف امللرح العامللي
مثل شكسبري ومولري ،كما تم اقتباس
نصلوص أخلرى ،وملن مجملل ذللك
نذكلر (معرض الجثلث) و(الطاحونة
الداميلة) وهذه الثانيلة اعدت لتصور
الكفلاح الوطني ﺿلد املعتدين ،وقدم

اعد ملن قبل مرحية أخرى اسلمها
(محاسلن الصلدف) وملن نتاجلات
املعهلد عام  1944يشلري اىل (الوطن)
للكاتب الفرني فيكتوريان سلاردو.
ويف الخمسلينيات قلدم فلرع التمثيل
بمعهلد الفنلون الجميللة يف مطللع
السلتينيات نتاجات مازالت يف موﺿع
االسلتذكار ،منهلا (يوليلوس قيرص)
للشلاعر اإلنكليلزي وليلم شكسلبري
و(شهلرزاد للكاتلب العربلي املعروف
توفيق الحكيم ،وهما من اخراج الفنان
الشلبيل ،وبعدهما عرﺿلت مرحية
(الحقيقلة ماتلت) تأليلف عمانؤيلل
روبللس وإخلراج جاسلم العبلودي..
وكانت هناك مرحيلات أخرى ،ومن
امللفت لانتبلاه امام الباحث يف تاريخ
معهلد الفنلون الجميللة ببغلداد ،تلك
املشلاركة الجادة واملؤثرة يف النتاجات
املرحية التي يقدمها املعهد كل عام،
من قبل أسلاتذة فروع الرسم والنحت
واملوسليقى ،ومن يرجع اىل وثائق تلك
العلروض يجد ان االسلتاذين الفنانن
كانلا يصمملان (املناظلر) باالشرتاك
مع الطاب (فاروق عبد العزيز وخالد
الجلادر وسللمان داود وإسلماعيل
إبراهيلم الشليخيل ومارشلال اسلمر
ونوري عبلد الجبار ونعيم جميل نعيم
وفاﺿل عباس).
رحم الله الراج فقد كان فنانا ملتزما
اعطى جل حياته للفن وابدع فرتك ارثا
فنيا الينىس
الكاتب قحطان جاسم
سلامي الراج رحمه اللله فنان نبيل
ومجتهد ومواظب وملتزم.تراه يسبق
الجميع يف الحضور سلواء يف تمرينات
امللرح او يف التلفزيلون او االذاعلة.
ويف كل اعمالله مبدعا .تعرفت عليه يف
قسم البث املباﺮﺷ يف الثمانينيات وكان
رئيس القسلم ومؤسسله طيب الذكر

الشهري عدسة الفن .وتعمقت عاقتنا
انا وسلامي اكثلر بعد تكلرار زياراتي
للبلث املباﺮﺷ .ثلم توطلدت اكثر حن
اصبح مقدملا لربنامج عدسلة الفن.
والنه قريب الشلبه بعلض اليشء من
خالد ناجلي صار االخلرون يخلطون
بينهما .وهنا اشلرتط خالد ناجي من
باب املداعبة ان يطللق الراج شاربه
حتى ال يتوهملون به .وفعا بعد حن
اطلق سلامي الراج العنان لشلاربه
ليصبلح لدينلا خاللد ناجلي الحليلق
الشارب وسامي ابو شوارب.
رحملة اللله علىل روحك سلامي كنت
الفنان البارع
صباح الراج اخ الراحل
كلان اخلي سلامي رحملة اللله عىل
روحه مثقفا جلدا ويحب األداء باللغة
الفصحلى النه يتقنها وكثلريا ما كان
املخرجون يف املرح واإلذاعة يسندون
اليله الشلخصيات التاريخية بسلبب
إجادتله للفصحلى .كما كان يعشلق
املرح بشلغف ال ح ّد له .وهذا العشق
قلاده لكتابلة مذكراتله علن تجربته
املرحيلة وصلدرت بكلراس صغلري
اواسلط الثمانينيات .وهلو اول فنان
يصلدر كتابلا علن حياتله وتجربته.
كملا مثل يف املسلسلات البدوية كثريا
وتعرف علىل الكثري ملن فناني االردن
الذيلن يجيلدون االدوار البدويلة .من
ادواره التي اذكلر شاهدتها مرحية
الباب والعودة والتوأمان ويف السلينما
شاهدت لله فيللم الجابلي ومكان يف
الغد واالسلوار وااليلام الطويلة ويشء
ملن القوة واملسلألة الكلربى ويف فرتة
التسعينيات حن اشتد الحصار الظالم
عىل العراقين غادر اىل االردن ليكسلب
رزقه هنلاك لكلن املنية كانت اسلبق
فتوىف هناك.
املخرج فاح زكي
سلامي الراج رحمه الله كلان فنانا
مثقفلا ملتزما يحافظ علىل مواعيده
وكأنله السلاعة السلويرية هلادئ
الطبلع للم يكلن مطلبيلا وال يفكلر
بامللادة رغلم انله فقلري الحلال وهنا
اتذكر انله من شدة علوزه باع بعض
ابواب بيتله ليعيش منها وكلان فنانا
محرتملا بعطائله واخاقله كانلت يل
معله ذكريلات كثلرية عملل معلي يف
مرحيات ومسلسلات منها وينك يا
جلر ومسلسلل صور عربيلة وعمل
معي مسلسلل عنوانه صورة وصورة
وكانلت لله اهتمامات كثلرية بثقافة
املرح يكلره العنف وكلان ابا مثاليا
الوالده وكان زوجا مثاليا ايضا .
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تدبري منزلي

احليلة العظيمة إلزالة اخلدوش من
على زجاج السيارة

كيفية التعامل مع الزوج احملب للنساء
ُ
كيفي�ة التعام�ل م�ع ال�زوج املح�ب
للنساء هو السؤال الذي تطرحه الكثر
من الزوجات وخصوص�ا ً اولئك اللواتي
يواجه�ن ه�ذا التحدي .فقل�وب بعض
الرجال تتس�ع للكثرات بل انهم يبدون
اعجابه�م بأية ام�رأة عاب�رة .ويحدث
هذا لي�س ألن الزوجة تعاني من نقص
يف امر ما بل ألس�باب نفس�ية .ويمكن
ان تعاني رشيكة الحياة يف هذه الحالة
من الشعور بالقلق الدائم والحزن .لكن
يمكنه�ا ايض�ا ً تخطي االم�ر من خال
معرف�ة كيفية التعام�ل الصحيحة مع
الزوج املحب للنساء.
قب�ل الحديث ع�ن كيفي�ة التعامل مع
ال�زوج املح�ب للنس�اء من امله�م جدا ً
التع�رف عىل االس�باب الت�ي يمكن ان
ت�ؤدي اىل ه�ذا .فق�د اش�ارت معظ�م
الدراس�ات التي اجريت يف هذا الس�ياق
اىل ان االم�ر ال يرتبط بافتق�ار الزوجة
اىل بعض املواصف�ات بل بعوامل اخرى
تتعلق بالرجل نفسه.
يمكن ان يعود هذا اىل الرتبية التقليديةالتي تمنح الرج�ل يف بعض املجتمعات
الحق يف فعل ما يريد من دون ان تتمكن
الزوجة من محاسبته.
املعان�اة من عق�دة ما تع�ود اىل زمنالطفولة ويمك�ن االختصايص النفيس

ان يكش�ف ماهيته�ا وان يس�اعد عىل
عاجها.
شعوره بالدونية تجاه الزوجة لسببم�ا وهو م�ا يجعل�ه يس�عى اىل اثبات

تفوق�ه عليها ب�أي طريق�ة .وغالبا ً ما
يلج�أ لهذه الغاي�ة اىل ام�راة اخرى او
غالبا ً اىل اظهار اعجابه بنساء اخريات
وان كان�ت الزوجة تتف�وق عليهن من

حيث الذكاء والجمال.
عدم قدرة الزوج عىل املستوى النفيسعىل الش�عور بأنه مقيد بأمر مثل عقد
الزواج وسعيه اىل التحرر منه من خال
اقام�ة عاق�ات وان كان�ت س�طحية
خارجه.
م�ن اج�ل التعام�ل م�ع ال�زوج املحب
للنساء عىل الزوجة ان تحرص عىل اتباع
بعض التعليمات والنصائح املفيدة.
لي�س ع�ىل الزوجة ان تواج�ه زوجهاالذي يهوى النس�اء ع�ن طريق العنف
واث�ارة الخاف�ات الدائم�ة .ب�ل ع�ىل
العك�س ،م�ن االفض�ل ان تحرص عىل
معاملته بطريقة لطيفة فهذا يس�اعد
ع�ىل جذبه اليها وعىل جعله اقل س�عيا ً
للبحث عن ام�رأة اخرى تريض غروره
او تسد الفراغ يف حياته العاطفية.
يعتر الحوار من افضل الوسائل التيتساعد عىل بناء عاقة زوجية سعيدة.
وحتى يف حالة هذا الزوج عىل الزوجة ان
تتحدث اليه برصاحة تامة وان تس�أله
عن س�بب لجوئه اىل نس�اء اخريات او
اعجابه بهن .فهذا قد يش�كل بالنس�بة
اليه طريقة للعاج ولحل مشكلته.
اذا ك�ان الرجل يش�عر بالدونية تجاهزوجت�ه فم�ن املهم ان تع�رف ذلك وان
تسعى اىل مس�اعدته عىل التخلص من

ه�ذا الش�عور .ويمكن ذل�ك من خال
االهتمام بمظه�ره والثناء عىل قدراته
وامكاناته واالحتف�ال بإنجازاته .كذلك
عليها ان تعدد بش�كل متك�رر صفاته
الجي�دة وان تش�عره بأن�ه ال يمكنه�ا
ان تعي�ش بعي�دا ً عن�ه او ان تتخىل عن
حياته�ا اىل جانبه .وهكذا س�يعرف انه
االكث�ر ق�وة وانه الرج�ل ال�ذي تعتمد
علي�ه امرأت�ه وان بلغ�ت مراك�ز علي�ا
ع�ىل املس�توى املهن�ي او الثق�ايف او
االجتماعي.
سؤاله رأيه بشأن مظهرها او اي امريتعل�ق به�ا وان ك�ان يرتب�ط بحياتها
املهني�ة او العلمي�ة .فه�ذا يدفع�ه اىل
الش�عور بأن�ه يكتس�ب اهمي�ة كرى
بالنسبة اليها وانه الشغل الشاغل لها.
وهذا ما يمكن ان يجعله يحول انظاره
عن النساء االخريات وان يهتم بزوجته
فقط.
ومن اجل معرفة كيفي�ة التعامل معالرجل املحب للنس�اء ايض�ا ً يجب عدم
نس�يان العاق�ة الحميم�ة الت�ي تؤثر
بش�كل كب�ر يف العاق�ة ب�ني الزوجني
والت�ي تجذب الزوج اىل منزله او تدفعه
اىل االبتع�اد عنه .وله�ذا عىل الزوجة ان
تحرص ع�ىل االهتمام بهذا الجانب من
الزواج.

املطبخ

حلوى القهوة سهل وسريع بدون فرن

املكوّنات
لتحضر الطبقة االوىل:
بس�كويت ش�اي مطح�ون 120 -
غرام
زب�دة120-غ�رام
حليب مكثف محىل  -كوب
كاكاو بودرة  -ملعقتان كبرتتان
لتحضر الطبقة الثانية:
حليب  -ربع كوب
كاكاو بودرة  -ملعقة صغرة
س�كر بودرة  -ربع ك�وب  +ملعقتان

كبرتان
للتزيني:
بندق مجروش  -بحسب الرغبة
طريقة العمل
 يف قدر عىل حرارة متوسطة ،ضعيالزب�دة والكاك�او .أضيف�ي الحلي�ب
املكث�ف املح�ىل وقلّب�ي املزي�ج حتى
يتجانس.
 أضيف�ي البس�كويت املطح�ون.حرّكي جي�دا ً حتى يكثف قوام املزيج
ث ّم ارفعي القدر عن النار.
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 إف�ردي ورقة زب�دة يف صينية فرن.ّ
ريص مزيج البسكويت يف الصينية.
 لتحض�ر الطبق�ة الثانية :يف وعاء،ضع�ي الحلي�ب ،الكاك�او والس�كر
الب�ودرة .أخلط�ي املكون�ات حت�ى
يتجانس املزيج.
 افردي املزيج فوق طبقة البسكويت.زيّن�ي بالبن�دق وأدخ�يل الصينية إىل
الثاجة حتى تجمد الحلوى.
 ّقطع�ي الحلوى إىل مربعات صغرة
الحجم .ق ّدميه إىل جانب القهوة.

إذا كنت�م تملك�ون س�يارة ،فق�د
الحظت�م الخ�دوش الصغرة عىل
الزجاج.
ولي�س فقط ع�ىل الزج�اج .هذه
الخدوش الصغرة موجودة أينما
كان.
ع�ىل املصابي�ح األمامي�ة ،ع�ىل
األضواء ،عىل الزجاج األمامي.
لحسن الحظ ،يوجد حيلة بسيطة
ج�دا ً للتخفي�ف منه�ا ،وحت�ى
إلزالته�ا بش�كل كام�ل إذا كانت
صغرة جدا ً.
كيف نقوم بهذا
اس�تخدموا بيكاربون�ات الصودا
لتزيل�وا الخ�دوش ع�ن زج�اج
سيارتكم.
 .1ضع�وا البيكاربون�ات ع�ىل

اسفنجة مبللة وافركوا.
 .2امس�حوا بقطعة قماش جافة
ونظيفة.
ه�ذا ينجح أيض�ا ً م�ع املصابيح
األمامي�ة ،األض�واء ،الزج�اج
األمامي.
ستكس�بون باإلضاف�ة إىل ه�ذا،
إبع�اد الح�رات وتأخ�ر تراكم
األوساخ والغبار.

كل يوم معلومة

ما السر وراء شكل قبعة الطاهي؟
يُمكنن�ا تميي�ز الطاه�ي م�ن بني
مجموعة كبرة من املهنيّني ،حتى
الصغ�ار يُمكنهم تمي�زه ً
أيضا ،بل
وحتى تفريقه عن موظف الخدمة
يف املطاع�م ،وذلك بس�بب الش�كل
املُميز لقبعت�ه البيض�اء الطويلة.
لكن م�ا ال�ر وراء هذا الش�كل؟
ومل�اذا ه�ي ليس�ت مث�ل القبعات
العاديّة؟
يُرجع البعض تاريخ ارتداء الطهاة
للقبع�ات إىل زم�ن املل�ك هن�ري
الثامن ،الذي أج�ر الطهاة عليها،
بع�د اكتش�افه وج�ود ش�عرة يف
طعامه ،فقام بقطع رأس الطاهي،
وأمر الطاهي التايل بالبدء يف ارتداء
القبعة.
يف الواقع ،هناك العديد من الروايات
ح�ول أص�ل قبعة الطاه�ي ،حيث
يقول البعض أن تل�ك القبعة تعود
إىل القرن الس�ابع املي�ادي ،عندما
قرّر الطهاة ارتداءها لكي يحصلوا
عىل قدر م�ن االحرتام الذي يحصل
علي�ه الكهن�ة املرت�دون للقبعات
السوداء ،يف ذلك الوقت.

وي�رى مؤلف كت�اب “A Pageant
of Hats, Ancient and Mod ”ernروت�ش إدواردز كيلغ�ور ،أن
اختي�ار اللون األبيض يرجع ملهارة
الطهاة يف طبخ بياض البيض بمئة
طريقة ،ومنه�ا أصبح طي القبعة
 100طية وهو تقليد فرنيس .وهي
مهارة ك�ان يتفاخر به�ا ُ
الطهاة،
لكونهم يخدمون أس�يادهم امللوك
بطبق بي�ض مُ ختلف كل يوم طول
العام.
وترج�ع فك�رة اخت�اف ارتف�اع
القبع�ة للخب�ر الفرن�يس م�اري
أنتوني كاريم ،الذي ُلقب ب�”طباخ
املل�وك ومل�ك الطباخ�ني” ،لتمييز
الطباخني الجدد عن القدامى.

نصائح طبية

سلوكيات

ماذا حيدث ملريض (كورونا) من اليوم األول حتى الشفاء

هكذا تساعدين طفلك على التعامل مع القلق االجتماعي

َ
ن�ر تقري�ر تحدثت في�ه طبيبة
ش�ابة أصيب�ت بالف�روس ع�ن
تجربتها مع الوباء ،وكيف تمكنت
من تجاوز محنتها.
الطبيب�ة تعم�ل بقس�م الطوارئ
يف أح�د مستش�فيات نيوي�ورك،
وعندم�ا ظه�ر ف�روس كورون�ا
ألول مرة يف املدينة ،وكانت ترتدي
معدات واقية تش�مل قناعا للوجه
وبدلة خاص�ة وقف�ازات ،وكانت
تتخذ كل االحتياطات التي أوصت
به�ا املراك�ز األمركية للس�يطرة
عىل األمراض والوقاية منها؛ لكن
عىل الرغم من اإلجراءات الوقائية،
أصابه�ا الف�روس وعان�ت من�ه
طيلة أسبوعني.
والتايل ما حدث معها:
م�ن  4إىل  6نيس�ان :تعب وتعرق
لي�يلوص�داع
قال�ت جيه�ان إنها ط�وال عطلة
نهاية األس�بوع ،ش�عرت بإرهاق
ش�ديد ،كم�ا كان�ت تتع�رق لي�ا
وأمضت وقته�ا يف النوم ،اعتقدت
أن األمر بس�يط ،وأنها بحاجة إىل
قس�ط من الراحة فقط ،ولم يكن
لديها سبب للقلق.
لك�ن الش�عور بالتع�ب الش�ديد
تواصل حتى بعد أن ذهبت للمركز
الطب�ي ،وأصيب�ت فج�أة بصداع
ش�ديد وش�عرت ب�دوار ،أخره�ا

زماؤه�ا أنه�ا أصبحت ش�احبة،
وطلبوا منه�ا الجلوس عىل كريس
لفحصه�ا ،ث�م خضع�ت الختبار
كوفي�دُ ،-19
وطلب منها البقاء يف
املنزل.
 7-9نيس�ان :أع�راض أكث�ر
وضوحا
أش�ارت جيه�ان إىل تضاع�ف
إحساسها بالتعب ،ومعاناتها من
صداع نصفي مستمر ،وعىل الرغم
من أن احتمال إصابتها بالفروس
كان كبرا ،أرص زوجها عىل البقاء
بالق�رب منها ليعتني به�ا ،وكانا
يرتديان أقنعة جراحية.
خ�ال األي�ام القليل�ة التالية ،لم
تس�تطع جيه�ان النه�وض من
الفراش ،وبدأت بالس�عال ،كانت

تعاني م�ن صعوب�ة يف التنفس،
وم�ن أل�م يف حلقه�ا وصدره�ا،
باإلضافة إىل ذلك ،فقدت شهيتها،
واكتفت بتناول الحساء والشاي
مما جعلها تفقد وزنها.
م�ن  10إىل  13نيس�ان :أوق�ات
عصيبة
يف  10نيس�ان ،تلق�ت جيه�ان
خال مكاملة هاتفية ُتخرها أنها
وزوجه�ا مصاب�ان بالف�روس،
ك�ان زوجها يعاني م�ن أعراض
خفيفة فق�ط مثل التهاب الحلق
والس�عال؛ لك�ن جيه�ان كان�ت
تعاني من آالم شديدة ،وتستيقظ
بنوبات سعال تستمر لدقيقتني.
ّ
تحس�ن
م�ن  14إىل  18نيس�ان:
الحالة

بع�د  10أيام من ظه�ور املرض،
تحسنت صحة جيهان ،وأصبحت
تتنفس بش�كل أفضل ،وش�عرت
أن األل�م يف صدره�ا أخذ ينحر
تدريجيا ،وكانت قد فقدت حاسة
الشم يف أثناء املرض؛ لكنها بدأت
تستعيد حواسها.
ووفقا لتجرب�ة جيهان وزوجها،
وانطاق�ا م�ن األع�راض الت�ي
ظهرت عليهما ،فإن حدة املرض
تختلف من شخص آلخر.
ولتجن�ب اإلصاب�ة بالعدوى ،من
ال�روري االلت�زام بالتباع�د
الجسدي ،وغسل اليدين بانتظام
بامل�اء والصاب�ون ،أو اس�تخدام
الجل املعقم.
م�ن امله�م أيض�ا أن تتجنب ملس
عينيك أو أنفك أو فمك ،وأن تقوم
بتغطي�ة الفم واألن�ف باملرفق أو
بمنديل عندما تعطس أو تسعل،
م�ع التخلص فورا م�ن املنديل يف
سلة مهمات مغلقة.
كم�ا ينص�ح املوق�ع بارت�داء
الكمام�ة خارج املن�زل ،وخاصة
يف املناطق ش�ديدة االزدحام ،كما
يُنصح بالع�زل الذاتي  7أيام عند
الشعور بأعراض مشابهة لنزالت
الرد ،أما إذا أحسس�ت بمشكلة
يف التنف�س ،فاتصل بطبيبك عىل
وجه الرعة.

طبيبك يف بيتك

رجيم بدون حرمان إلنقاص “ 4كيلو” يف األسبوع
رجي�م ب�دون حرم�ان يُس�اعد
متتبعه يف خسارة  4كيلوجرامات
من وزنه أسبوعيًّا ،وذلك بعي ًدا من
اإلرشادات الغذائيَّة الصارمة.
َّ
يرتكز عىل
رجيم ب�دون حرم�ان
التنوُّع يف الوجبات:
وجب�ة الفط�ور يف الرجي�م بدون
حرمان
تحتوي ه�ذه الوجب�ة ،عىل كوب
م�ن اللب�ن الخ�ايل م�ن الدس�م،
ً
مُ
ضافا إليه ملعقة من الشوفان.
وجبة الغداء
تحت�وي وجبة الغ�داء ،عىل طبق
م�ن س�لطة الخ�راوات وطبق
آخ�ر م�ن أي ن�وع م�ن الطبيخ
(الفاصولي�اء الخ�راء أو

السبانخ أو الكوسا.)..
ولك�ن ،يش�رتط ه�ذا الرجيم أن
ً
حرصا.
يت َّم الطهي بزيت الزيتون
ويمكن استبدال بالطبيخ ،األغذية

الغنيَّة بالروتين�ات ،مثل :قطعة
من اللحم املش�وي (أو ربع صدر
من الدجاج املش�وي أو  3أصابع
من الكفتة املش�وية أو رشيحتني

من فيليه السمك املشوي) .يؤكل
طب�ق الطبي�خ أو الروت�ني ،مع
ثاث ماع�ق كبرة من املعكرونة
املس�لوقة (من دون صلصة) ،أو
األرز.
وجبة العشاء
تحتوي وجبة العش�اء عىل بيضة
مس�لوقة (أو قطع�ة م�ن جب�ن
القري�ش أو  5ماعق م�ن الفول
بدون زيت زيتون) ،ونصف رغيف
من الخبز.
يمكن اتباع رجي�م بدون حرمان
ُّ
والتوق�ف عن ذل�ك ،ث َّم
ألس�بوع
مع�اودة تطبيق�ه ألس�بوع ،مع
ممارسة الرياضة لساعة أسبوعيًّا
لتحقيق النتيجة املرجوة.

جميعنا مررن�ا ببعض القلق
االجتماع�ي خ�ال الطفولة،
وال�ذي ق�د يك�ون ببس�اطة
تع�رق اليدي�ن قب�ل الق�راءة
أم�ام زمائن�ا يف الص�ف،
ولك�ن البع�ض يعان�ون من
قلق مزمن يعي�ق القدرة عىل
تكوي�ن العاقات الش�خصية
والحف�اظ عليه�ا تح�ت هذا
الضغط.
ورغ�م أن األبح�اث تش�ر إىل
معان�اة  80%م�ن األطف�ال
من اضطراب�ات القلق ،إال أن
معظ�م اآلباء ال يعرفون كيف
يتعامل�ون مع هذه املش�كلة
التي تواجه معظم األطفال.
فيما ييل بعض النصائح التي
م�ن ش�أنها أن تمكن�ك م�ن
مساعدة طفلك:
التعبر عن املشاعر
كش�فت البح�وث الحديثة أن
تطوير ق�درة طفل�ك للتعبر

عن مش�اعره ،تعزز سيطرته
عىل تلك العواط�فَ ،
وت ِح ْد من
القل�ق االجتماعي؛ األمر الذي
يمك�ن تحقيق�ه م�ن خ�ال
كتابة املذكرات.
وض�ع الخط�ط للتعام�ل مع
املشاعر السلبية

يج�ب أن ُتعلّم�ي طفل�ك أن
يك�ون مس�تع ًدا للتعامل مع
التجارب الس�لبية التي يمكن
أن يم�ر به�ا ،وأال يستس�لم
للقل�ق ومش�اعره الس�لبية،
ويرتكها تتحكم يف سلوكه.
عدم االنغماس يف املشاعر

يعد إدراك طفلك للش�عور الذي
يمر به ،أهم خطوة يف السيطرة
عىل قلقه االجتماعي ،فبالتعرف
عىل مش�اعره يس�تطيع طفلك
التوصل إىل طرق صحية للتعبر
ع�ن ش�عوره دون االنغم�اس
فيه.

لطلة ابهى....

إليك طريقة نزع األظافر االصطناعية
بدون أملِ ..

َتب�دأ األظافر الطبيعي�ة بالنمو
تحت األظاف�ر الزائفة بعد فرتة
من تركيبها .لذا ،يجب إزالة تلك
األظاف�ر االصطناعي�ةّ ،
فإن لم
يك�ن لديك مزيل ط�اء يحتوي
عىل االسيتون ،هناك عدة طرق
تس�اعدك ع�ىل إزالتها بحس�ب
مجلة سيدتي:

قص األظافر االصطناعية
الح�ل األول يف طريق�ة ن�زع
االظاف�ر االصطناعي�ة ،ه�و
قصه�ا أوالً بش�كل قص�ر جدا ً
باس�تخدام مقص األظافر .بعد
ذل�ك اب�ردي كل ظف�ر بحيث ال
ينبغ�ي أن يظ�ل س�وى طبق�ة
رقيقة جدا ً من أظافر االكريليك

عىل األظاف�ر الطبيعي�ة .خال
هذه العملي�ة احريص عىل عدم
برد أظاف�رك الطبيعية بش�كل
كبر.
رفع األظافر االصطناعية
جربي ه�ذه املرة رف�ع األظافر
الزائف�ة ،ع�ر اس�تخدام أداة
إزالة الجل�د الزائد حول األظافر

والت�ي تش�به العص�ا الرفيعة.
باس�تخدام هذه العصا ،ارفعي
حاف�ة الظف�ر الزائ�ف وح�ني
ترتف�ع قصيه�ا باس�تخدام
املقص .اس�تمري بهذه العملية
بالتدريج وال تحاويل رفع أظافر
االكريلي�ك م�رة واح�دة لك�ي
ال تتلف�ي الطبق�ات العلي�ا من
الظفر الطبيعي.
خيط األسنان
ارفع�ي الظف�ر االصطناع�ي
م�ن القاع�دة باس�تخدام عصا
إزال�ة الجلد الزائ�د حول الظفر.
و ُيفضل هنا االستعانة بشخص
آخر ،لتمرير خيط األسنان تحت
الجزء املرفوع من الظفر الزائف.
بعد ذل�ك علي�ه تحريك�ه تحت
الظفر الزائف ذهابا وإيابا .يجب
تكرار هذه الحركة إىل أن يتقر
الظفر الزائف .يجب تطبيق هذه
الطريق�ة بحذر ألنها ق�د تتلف
األظاف�ر إذا لم يتم اس�تخدامها
بالشكل الصحيح.
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كلمات متقاطعة

الحمل

توترك ناتج عن انشغال ذهنك بالتخطيط للعمل
الواجب تنفيذه ،ولن تحتمل سماع االنتقادات .قد
يحرض بعض الزوار فجأة فتجد نفس�ك مضطرا ً إىل
تغي�ر برنامجك اليومي ،واالهتمام بهم .تقلق عىل أحد
أفراد العائلة ،أو عىل الوضع النفيس ألحد أوالدك.

الثور

بني تنفيذ برنامج عملك ومس�اعدة اآلخرين،
وب�ني اضطراب وضعك النف�يس ،تعيش فرتة
صعب�ة من التقلبات املزاجي�ة .الهروب إىل األمام
ل�ن ينقذك من املواجهة الرضوري�ة ملجمل أوضاعك
الحياتية .خذ مسافة وس�افر إن استطعت كي تتمكن
من الرؤية الواضحة.

الجوزاء

تتعاطى رّ
بخفة مع املشاكل التي تعاني منها،
ً
وال تري�د البحث حاليا يف إيجاد الحلول الالزمة
له�ا ،بل تغام�ر يف االنتقال إىل تج�ارب أخرى غر
مدروس�ة النتائج .اهتم أكثر باملقربني منك ،وحاول
اسرتضاء الرشيك ببعض املديح والكالم رّ
املؤثر.

 1459وق�وع معرك�ة ج�رس لودف�ورد إح�دى
مع�ارك ح�رب الوردتني الت�ي انته�ت بانتصار
جيش أرسة النكاس�رت بقي�ادة مارغريت أنجو
عىل جيش أرسة يورك.
 - 1492رحلة كريس�توفر كولومبوس تصل إىل
ج�زر البهام�ا يف منطقة الكاريب�ي القريبة من
أمريكا ،وس�اد وقتها اعتقاد بوصول الرحلة إىل
الهند.
 - 1898تأسيس بلدية مدينة ماطر يف تونس.
 - 1970اليون�ان والوالي�ات املتح�دة توقع�ان
اتفاقي�ة تع�اون وصداقة س�محت بمقتضاها
اليونان للواليات املتحدة بإقامة قواعد عسكرية
عىل أراضيها.
 - 1973الق�وات الجوي�ة اإلرسائيلي�ة تخ�رس
س�بعة م�ن طائراته�ا يف بورس�عيد بع�د أن
فوجئ�ت بصواريخ الدفاع الج�وي املري التي
كانت تعتق�د أنها قضت عليها تمامً ا يف مس�اء
اليوم الس�ابق ،وقد ش�بهت جولدا مائر كتائب
الصواريخ املرية بعش الغراب.
 - 1978ب�دأ أوىل جلس�ات مباحث�ات الس�الم
املرية  /اإلرسائيلية يف واشنطن.
 - 1987زي�ن العابدي�ن ب�ن عيل ي�ؤدي اليمني
ً
رئيسا للوزراء يف تونس.
القانونية
 - 1990اغتيال رئيس مجلس الش�عب املري
رفعت املحجوب وذلك بإطالق الرصاص عليه يف
أثناء مرور موكبه أمام «فندق س�مراميس» يف
القاهرة.

السرطان

تخطط اليوم للقيام برحلة أو لرؤية األصدقاء
واألهل .تعاند نفس�ك يف أغلب األحيان وتتوقع
الكثر منها ،بحيث أنك تحمرّلها أكثر مما تحتمل.
ال تهمل بعض املؤرشات الصحية ،واسترش طبيبك يف
حال حدوث أي عارض بسيط ينتابك.

األسد

تمي يوم�ك يف التفكر ،وتش�عر بتقصرك
يف تلبية حاجات أف�راد عائلتك ،وبأن املهمات
املطلوبة منك يف هذه املرحلة ،تأخذ منك الكثر من
الوقت والجهد بحيث أنك تهمل نفس�ك ومتطلباتها.
أجرّ ل مش�اريعك ،رّ
ورفه عن نفس�ك قليالً كي تتمكن من
الصمود.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

تنش�غل بهموم�ك الش�خصية وبحاجات�ك،
بحي�ث أنك لن تس�تطيع االهتم�ام فعليا ً بأي
يشء آخ�ر .ح�اول أن تنفت�ح أكثر ع�ىل اآلخرين
ملعرف�ة أوضاعهم الفعلية ،فبذل�ك تجد أن أوضاعك
ليس�ت بالس�وء الذي تظنه ،فكن أق�ل تطلبا ً خصوصا ً
عىل الصعيد املايل.

الميزان
ترتب�ك الي�وم يف التعام�ل م�ع أم�ور لم تكن
تتوق�ع حدوثه�ا ،ولم تكن لتتح�رض لها .لكن
رسع�ة بديهتك ورغبتك الفعلية ب�أن تكون فعاالً
يس�محان لك رغم االرتب�اك ،بإيجاد الط�رق املالئمة
للت�رف حياله�ا والتق�دم إىل األم�ام ،مم�ا يش�عرك
بأهميتك وبالرضا عن النفس.

العقرب

تم�ي يومك يف تلبي�ة حاجاتك الش�خصية،
وممارس�ة الهوايات التي ال يس�مح لك الوقت
بااللتفات إليها .كن أكثر وضوحا ً مع نفسك كي
تعي دوافعك الفعلية ويعتدل مزاجك ،بدل االستمرار
يف لعبة “الغميضة” التي تمارس�ها ،والتي ال تساعد يف
تقدمك.

القوس

تخفي ش�عورك املرهف ،وحساسيتك العالية
وراء قن�اع م�ن الصم�ت يمن�ع اآلخري�ن من
معرف�ة مكنون�ات نفس�ك ،مم�ا يس�بب أقله يف
س�وء تفاهم مستمر مع محيطك الذي يجد صعوبة
رّ
تحرض نفس�يا ً ملهم�ات العمل املقبلة
يف التعامل معك.
والواعدة ومارس الرياضة.

الجدي

تجد نفس�ك الي�وم ملزما ً بتمضي�ة الوقت يف
تنفيذ األعمال املرتاكمة التي ألقيت عىل كاهلك.
اقتطع بعض األوقات لالسرتاحة واالسرتخاء وإال
فإن ش�عورك بالتعب س�يرتاكم يف األيام املقبلة .رّ
عب
عن الحجج والباهني التي تثبت صحة آرائك.

الدلو

ً
فع�ال ،كم�ا تع�رف كيفية
تع�رف م�ا تري�د
الحص�ول علي�ه .تط�ور مواهب�ك يف التواصل
وعقد اللقاءت وإب�رام العقود .ال خوف عليك من
بع�ض الخيبات البس�يطة ،فطبيعت�ك املرنة وثقتك
بتفسك وارصارك عىل النجاح عاطفيا ً ومهنياً ،يدفعانك
إىل التخطي الرسيع.

الحوت

تف�رض عىل الرشي�ك اليوم رغبت�ك يف الهدوء
واالس�رتخاء ،مما يش�عره ببع�ض امللل .أنت
بحاجة من وقت آلخر لهذا التكاسل الذي يشحنك
بالطاق�ة ويري�ح أعصابك م�ن ضغ�ط التعامل مع
اآلخرين ،ومن حدة القلق عىل أعمالك .فكر يف مستقبلك
وال تعد إىل الوراء.

 - 1992زل�زال ي�رضب القاهرة بق�وة  5.8عىل
مقي�اس ريخرت وي�ؤدي إىل مقتل نح�و ثالثمئة
وس�بعني وإصابة أكثر من ثالثة آالف ش�خص،
كان مركز الزلزال جنوب غربي القاهرة بالقرب
من الفيوم والجيزة.
 - 1999قائد الجيش الباكستاني الجنرال برفيز
م�رشف يطيح بحكوم�ة نواز رشي�ف بانقالب
عسكري.
 - 2000هج�وم يس�تهدف املدم�رة األمريكي�ة
«ك�ول» قبال�ة الش�واطئ اليمني�ة يس�فر عن
ً
ً
جريحا ،ووجه االتهام إىل
قتيال و 39
سقوط 17
تنظيم القاعدة بتنفيذ العملية.
 - 2002تفج�ر نادي�ان ليلي�ان يف مدين�ة بايل
األندونيسية يس�فر العمل عن قتل  202وجرح
 300شخص.
 - 2005انتح�ار وزير الداخلية الس�وري غازي
كنع�ان يف مكتبة وذلك بعد إدالئه بحديث إذاعي
إلحدى اإلذاعات اللبنانية.
 - 2011قاب�وس بن س�عيد س�لطان س�لطنة
عمان يفتتح «دار األوبرا الس�لطانية» بمسقط
لتكون أول دار أوبرا يف منطقة الخليج.
 - 2012من�ح جائ�زة نوب�ل للس�الم لالتح�اد
األوروب�ي وذل�ك لجه�وده يف تعزي�ز الس�الم
والتصال�ح وتعزي�ز حق�وق اإلنس�ان بالق�ارة
األوروبية.
 - 2013جائزة نوبل للسالم لسنة  2013منحت
ملنظمة حظر األسلحة الكيميائية.

مشاكل وحلول

املشكلة :أنا زوج عصيب وأشك بزوجيت!!
أن�ا رجل عمري  40س�نة ومتزوج
م�ن  12س�نة ويل أوالد والحم�د
لله ،أصبح�ت يف مرحلة أخاف عىل
نفيس من الجنون؛ ألني أزداد شكا ً
بزوجتي وهذا أثر يف حياتي وعميل
وبيتي.
ب�دأت املش�كلة بعد  5س�نوات من
زواجنا عندما فهمت من زوجتي أن
زميالً لها يف العمل يغازلها ،ويرسل
لها مس�جات ،وهي أرتن�ي كل ما
أرسل لها وأنها أفهمته أنها تعامله
كأخ�ت ،وم�ع أن ه�ذه املش�كلة
انتهت ،ونقلت الرشكة ذلك املوظف
إىل مكان بعيد ،لكن بدأ الشك عندي
مل�اذا يغازلها ه�ي بال�ذات؟ وملاذا
تعتني بنفسها ،وتهتم بمالبسها؟
وأصبح�ت عصبيا ً معها وأس�ألها
عن كل شخص يحكي معها ،حتى
العام�ل الذي يوصل لن�ا الديلفري.
وزاد ش�كي بع�د أن أصب�ح له�م
مدي�ر جديد ،وأراه�ا تتحدث معه،
وتتبادل املس�جات ع�ىل أنها عمل،
وأنه�ا مس�ؤوليتها .لك�ن ل�م أعد
أتحمل ورصت أعمل مش�كلة عىل
كل اتصال أو مناقش�ة عمل ،وهي
أصبح�ت تخف�ي عن�ي وتمس�ح
الك�الم ،وتح�اول أن تبع�د عن�ي
موبايلها حت�ى ال أطلع عليه .كما
أنها بدأت تهتم أكثر وأكثر بنفسها
واملاكي�اج واملالب�س ،وأن�ا ب�دأت
أراقبها لكن ال أرى شيئاً .طيب ملاذا
هذا االهتمام ،ول�م تكن تفعل ذلك

من قب�ل؟ وملاذا قلل�ت حكيها عن
مش�اكل الناس والعمل وكانت من
قبل تحكي يل كل يشء؟ ملا س�ألتها
ملاذا حذفت كالم ومسجات مديرها
إذا ك�ان م�ا فيه�ا لع�ب ،قال�ت:
إنه�ا أصبح�ت تخ�اف من�ي ومن
عصبيتي ،خاص�ة أننا تزوجنا عن
حب وليس لها متطلبات وتسلمني
مرتبه�ا وتأخ�ذ مروفه�ا مني..
ال تتح�رك إىل أي مك�ان إال مع�ي
أوصله�ا بنف�يس ،أهملته�ا ف�رتة
لكني ع�دت أهتم به�ا اآلن أعصب
عليها بكل األمور وال أس�تطيع أن
أضبط نفيس ،وكثرا ً ما أندم.
النصائح والحلول:
 1أش�كرك ع�ىل رصاحت�ك وثقتك
فنص�ف ح�ل أي مش�كلة يأت�ي
باالع�رتاف به�ا ،والنص�ف الثاني
يحل بتنفي�ذ ما يت�م االتفاق عليه
بني الطرفني!

 2م�ن هنا علي�ك بمراقبة نفس�ك
والن�أي بها عن االحتك�اك الرسيع
واملواجهة ألمور ال تستحق.
 3لو كنت متأكدا ً من تالعب زوجتك
ال س�امح الل�ه ملا راجعت نفس�ك
به�ذه الطريقة .إذن أحس�ن النية
بالله وبالزوجة فيأتي الس�كون إىل
قلبك ورسيرتك.
 4زوجت�ك تح�اول أن تتف�ادى
عصبيت�ك ورسع�ة غضب�ك ،ولهذا
تب�دو أمام�ك كأنها تخفي ش�يئاً،
ولهذا أيضا ً يجب ان تعرف أنك أنت
من يدفعه�ا إىل املوارب�ة والتهرب،
لي�س ألنه�ا تتالع�ب بك ،ب�ل ألنك
ال ت�رتك لها مج�االً لتش�اركك كل
أموره�ا ،كم�ا فعل�ت أول م�رة،
فوصل األمر إىل مش�اكل بينك وبني
اآلخرين.
 5ج�زء كب�ر من املش�كلة س�ببه
أوهام يف رأس�ك ،فاشتغل عىل هذا

الجان�ب وال ب�أس م�ن مراجع�ة
خب�ر يف العالقة الزوجي�ة إذا كنت
تس�تطيع البوح بصدق ورصاحة،
وإال فاألفضل أن تدرب نفسك.
 6بع�ض املواق�ع املوثوق�ة تق�دم
خدمات عىل النت ملعالجة العالقات
الزوجي�ة ،ويمكن�ك أن تج�د م�ا
يس�اعدك م�ن خاللها ،ول�و كنت
ابن�ي لقل�ت ل�ك علي�ك بالرياضة
واملزي�د م�ن العب�ادة والتق�رب إىل
الل�ه ،وتدري�ب نفس�ك بق�وة عىل
ع�دم االحتكاك بزوجت�ك يف األمور
الصغ�رة ،ب�ل تغ�اىض وتجاه�ل
خاصة أمام األبناء كي ال ينشأوا يف
بيت يهيمن التوتر عىل أجوائه.
 7أما اعتناء زوجتك بنفس�ها فأمر
طبيعي جداً ،خاصة بعد مي هذه
الس�نوات عىل زواجكما ،وبدالً من
الش�ك بنواياها وأهدافها أثني عىل
ذوقها ،وادعوها لقضاء أمس�ية أو
نزهة يف الس�يارة بعي�دا ً عن األبناء
لتجدي�د أج�واء التق�ارب واملرح يف
البيت.
 8أخرا ً أقول لك اتق الله يف زوجتك،
فه�ي رشيكت�ك الحقيقي�ة ويؤكد
ذلك ما ذكرته بنفس�ك م�ن البنود
األخ�رة يف رس�التك .صارحها أنك
تحت�اج مس�اعدتها وش�جعها أال
ترد علي�ك حني تغضب ،وعدها أنك
ستدرب نفسك عىل ضبط االنفالت،
فالغض�ب الرسي�ع وسوس�ة م�ن
الشيطان فاحذره رعاك الله.

اختبارات شخصية

هل أنت اجيابي أم سليب؟ اختار دائرة واعرف االجابة!
ُ
يش�يع بعض األش�خاص أجواء ومشاعر
إيجابي�ة يف املحي�ط ال�ذي يعيش�ون فيه.
والعك�س صحي�ح ،يش�كل بعضهم اآلخر
مصدر انزعاج بالنسبة إىل اآلخرين .فلكي
تعريف إذا كنت تبث�ني املوجات اإليجابية يف
وسطك االجتماعي والعائيل واملهني ،اخرت
إحدى هذه الدوائر وخض هذا االختبار.
 1األصفر
ه�ذا الخي�ار يناس�ب األش�خاص الذي�ن
ينقل�ون إىل اآلخري�ن الح�ب واللط�ف
والف�رح .فإذا كن�ت من هؤالء ه�ذا يعني
رّ
أن�ك مص�در تف�اؤل بالنس�بة إىل اآلخرين
يف أوق�ات أزماتهم .لذا يحت�اج الجميع إىل
الكثر من األش�خاص الذين يشبهونك من
أجل إدخ�ال التغير املفيد عىل حياتهم .بل
إنه�م يريدون أن يعيش�وا دائم�ا ً إىل جانب
ش�خص يتميرّز مثل�ك بالش�جاعة وطيبة
القلب .إذا ً أن�ت تنتمي إىل فئة الناس الذين
يس�اعدون اآلخرين يف رّ
كل أم�ر ،فيما يُرسرّ
هؤالء بلقائهم.
 2األزرق

من أبرز ما ُتش�يعه يف وس�ط األش�خاص
الذي�ن تعي�ش برفقته�م :ال�ود والجم�ال
والتعاطف .ل�ذا يحتاج الجمي�ع إىل البقاء
دائم�ا ً إىل جانب�ك .كم�ا رّ
أنه�م ينتظ�رون
لق�اءك بف�ارغ الصب .وهذا م�ا يثر غرة
بعضهم منك .فأنت محط أنظار الكثرين.
رّ
كما رّ
الح�ل للكثر من
أن حضورك يش�كل
مش�كالتهم .كذلك فإن اهتمامك بمظهرك
يجعلك ترسم االبتسامة عىل الوجوه.
 3متع رّدد األلوان
األم�ل والف�رح والفكاه�ة ه�ي األج�واء
اإليجابي�ة التي تش�يعها يف كل مكان تحل

فيه .لذا يلجأ إليك الكثرون حني يشعرون
باليأس أو االكتئاب .فأنت تش�كل جز ًءا ال
رّ
التخيل عنه م�ن وضع ح رّد للمواقف
يمكن
الصعبة الت�ي يواجهها األش�خاص الذين
رّ
وي�دل ه�ذا الخيار
يعيش�ون يف محيط�ك.
عىل رّ
أنك رسيع البديهة ورسعان ما تقرتح
األفك�ار املناس�بة يف الوقت املناس�ب .كما
رّ
أنك تشغل دائما ً املوقع املناسب.
 4الفوشيا
من أب�رز ما ينتظ�ر اآلخرون الش�عور به
عند لقائك هو :شجاعتك ورقيرّك وهدوؤك.
رّ
ل�كل التفاصيل ذات
فأنت تمنح اهتمامك
رّ
الصلة بهم .ومن أجل إرضائهم ال ترتدد يف
االس�تجابة ألي طل�ب أو يف تلبية أي دعوة
أو أداء أي مهم�ة مهما بلغ�ت صعوبتها.
كما رّ
أنك تس�هم يف الكث�ر من األعمال ذات
املصلحة العامة .لذا يجذب حضورك الكثر
من األنظار ويس�عى الكثر من األشخاص
إىل التعررّف إليك عن قرب .فاجتماع الهدوء
والش�جاعة يف ش�خصية واح�دة يجعلها
محل إعجاب أكب عدد ممكن من الناس.

الكلمات األفقية
 1دولة يف املحيط الهادي 2نجاح  -خاطر 3ابن الزوج أو الزوجة -طائر جميل الش�كل كثر
األلوان
 4أجع�ل أعاله س�افله -أعىل الكتف (م)
 5مقدمة  -إحسان 6متشابهان  -ظلمات 7مقر الجي�ش  -محرمعىل الرجال (ن)
 8وحدة زمنية  -لقياسشدة التيار الكهربائي
 9م�ن أطراف الجس�م -طريقة كتابة للمكفوفني
(م)
 10ع�بات  -ال تق�الللوالدين

الكلمات العمودية
1ظاه�رة طبيعي�ة تح�دث ملي�اهاملحيط�ات بتأث�ر جاذبي�ة القم�ر -
االخضاع لوقع ما(ن)
2عاصمة إفريقية3لطيف�ة و لين�ة الجان�ب  -ص�وتخفي من حركة يشء أو وقع أقدام
4م�ن ج�ادت عبارته�ا وفصح�تألفاظه�ا وع�ال بيانه�ا  -يف الس�لم
املوسيقي
 5للنهي  -يميش مشيا رويدا6الجدب و الجفاف (ن)  -أصون 7من أنواع الطاقة 8ما ارتفع من األرض  -االسم األوللفيزيائ�ي فرنيس اش�تهر بأبحاثه يف
النشاط اإلشعاعي
رّ
9الت�واب الذي يرجع عن ذنبه  -أعلل(م)
10-من األمراض املزمنة

غزل عراقي
ال رايد ترافه وال غنى املال
أريدن بختي يعدل واكتفي بهاي
گبل چانت بالبل عالشبابيچ
تغرِّد للصبح وتزيح بلواي
گبل مامش مالمة وهجر وفراگ
وال ِع َّله وزعل ومعاتب وداي
وال چانت مصالح غاويه الناس
وال چانت احليرة تشابچ الراي
وگبل چان العشگ باين بالوجوه
واليودنه ايتعنَّه زحوف عنَّاي

F

من الفيسبوك

acebook

قـــــــصة

وعربة

كن معي حني أموت
ام تخاطب ابنه�ا وتوصيه ولدي
العزيز:
ىف يوم من األيام سرتاني عجوزا...
غر منطقية يف ترفاتي!!
عندها من فضلك أعطيني بعض
الوقت وبع�ض الصب لتفهمني..
وعندم�ا ترتع�ش يدي فيس�قط
طعام�ي ع�ىل صدري..وعندما ال
أقوى عىل لبس ثيابي
فتح�يل بالص�ب مع�ي  ..وتذك�ر
س�نوات م�رت وأنا أعلم�ك ما ال
أستطيع فعله اليوم !!
إن ل�م أعد أنيقة جميل�ة الرائحة
!!!
ف�ال تلمن�ي واذك�ر يف صغ�رك
محاوالتي العدي�دة ألجعلك أنيقا
جميل الرائحة
ال تضح�ك من�ي إذا رأي�ت جهيل
وعدم فهم�ي ألم�ور جيلكم هذا
ولك�ن  ..ك�ن أنت عين�ي وعقيل
أللحق بما فاتني أنا من أدبتك أنا
من علمتك كيف تواجه الحياة
فكيف تعلمني اليوم ما يجب وما
ال يجب ؟؟؟!!!
رّ
تم�ل م�ن ضع�ف ذاكرت�ي
ال
وبط�ئ كلمات�ي وتفك�ري يف

أثناء محادثتك ألن س�عادتي من
املحادثة اآلن ه�ي فقط أن أكون
معك !!!
فقط س�اعدني لقضاء ما أحتاج
إلي�ه فم�ا زل�ت أع�رف م�ا أريد
!!!عندما تخذلني قدماي يف حميل
إىل املكان الذي أريده فكن عطوفا
مع�ي وتذكر أني ق�د أخذت بيدك
كث�را لك�ي تس�تطيع أن تميش
فال تس�تحيي أب�دا أن تأخذ بيدي
اليوم فغدا ستبحث عن من يأخذ
بيدك يف س�ني هذا اعلم أني لست
مُ �قبلة عىل الحي�اة مثلك ولكني
ببس�اطة أنتظ�ر امل�وت !!! فكن
معي  ..وال تكن رّ
عيل !!!!
عندما تتذكر ش�يئا من أخطائي
فاعل�م أن�ي ل�م أكن أريد س�وى
مصلحتك
وأن أفض�ل م�ا تفعل�ه معي اآلن
أن تغفر زالتي  ..وتس�رت عوراتي
 ..غفر الله لك وس�رتك ..ما زالت
ضحكات�ك وابتس�امتك تفرحني
كم�ا كنت بالضبط ف�ال تحرمني
صحبتك !!!
كنت معك ح�ني ولدت فكن معي
حني أموت !

مطر ســـاخن
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ديانا حداد تفتتح مستشفى بيال روما للتجميل في دبي
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
يشبه كمامة« ...إل جي» تبتكر منقيا
محموال للهواء

م�ع أخ�ذ املالي�ن ح�ول العال�م
احتياطاته�م من ف�ريوس «كورونا»
املستج�د بارت�داء الكمام�ة الطبية،
خوف�ا م�ن انتق�ال ع�دوى ف�ريوس
«كورون�ا» إليه�م ع�رب ال�رذاذ ،فق�د
عالج�ت رشك�ة «إل ج�ي» الكوري�ة
تل�ك املخ�اوف باخرتاع ه�و األول من
نوعه.صممت «إل جي» جهازا لتنقية
الهواء يتم وضع�ه عىل الوجه مهمته
األساسية تنظي�ف الهواء املستنشق.
ويحت�وي جه�از « »Puricareع�ىل
زوج م�ن امل�راوح ثالثي�ة الرسعات،
وزوج م�ن مرش�حات اله�واء ع�ىل
غ�رار املتوافرة يف أجهزة تنقية الهواء
املنزلي�ة م�ن «إل جي».وت�م تصميم
الجه�از كالكمام�ة الطبي�ة ،وعن�د
التنفس ألول مرة من خالله وببساطة
شديدة ،سيقيس مدى رسعة تنفسك
وكذلك حجمه م�ن أجل ضبط رسعة

املروحة.وتتوق�ع «إل جي» أن يرتدي
الجمهور اخرتاعه�ا الجديد لساعات
متتالية ،والذي تعم�ل بطاريته بقوة
 820مليل أمب�ري يف الساعة ملدة تصل
إىل  8ساعات بشحنة واحدة.ويضمن
الجهاز التنفس «دون مجهود إضايف»،
ع�ىل الرغم من ارتدائه عىل الوجه.ويف
أوق�ات ع�دم استخدام�ه فيتم وضع
الجه�از داخ�ل علبة تخزي�ن مملوءة
بمصابيح « »LEDف�وق البنفسجية
تعمل عىل تنقي�ة سطحه أثناء إعادة
ش�حنه .كم�ا أن الجه�از ق�ادر عىل
االتص�ال مب�ارشة بهاتف�ك الذك�ي
لك�ي يبلغك عن موع�د حاجة الفالتر
الخاصة به إىل االستبدال.ومن املتوقع
أن تعلن «إل ج�ي» عن سعر جهازها
املحم�ول لتنقية اله�واء يف مؤتمرها
الصحف�ي املنعقد يف مع�رض «»IFA
بربلن يف شهر سبتمرب /أيلول املقبل.

 Google Meetيقدم ميزة جديدة
مخصصة للتعليم عن بُعد

طرحت رشكة جوجل ميزة جديدة
لخدم�ة مؤتم�رات الفيدي�و م�ن
رشك�ة جوج�ل املسم�اة Google
 ،Meetوالت�ي تتي�ح الحصول عىل
غرف منفصلة ته�دف إىل املساعدة
يف التعل�م ع�ن بع�د ،حي�ث تتوفر
امليزة التي جرى معاينتها يف ش�هر
أغسط�س لعم�الء Enterprise
 ،for Educationلك�ن عم�الق
التكنولوجي�ا يق�ول إنه�ا ستكون
متاحة ملزيد م�ن املستخدمن (بما
يف ذل�ك عم�الء التعلي�م واملؤسسة
القياسي�ة) يف وقت الح�ق من هذا
الع�ام ،وذل�ك ً
وفق�ا لتدوين�ه م�ن
الرشكة.وم�ن خ�الل ه�ذه املي�زة
يتمك�ن املعلم�ون والرتبويون من
تقسي�م فصوله�م إىل مجموع�ات
أصغ�ر ألش�ياء ،مث�ل املشاريع أو
املناقش�ات املرك�زة ،حي�ث تجمع
جوجل األش�خاص املتصلن بشكل
عشوائ�ي يف الغ�رف بمج�رد أن
تق�رر ع�دد الغ�رف الفرعي�ة التي
تريدها ،ويمك�ن للمرشفن إضافة
األشخاص يدو ًيا إىل الغرف األخرى
إذا أرادوا ذل�ك .وقال�ت جوج�ل إن
الق�درة ع�ىل تجمي�ع األش�خاص

ووضع غ�رف أصغر له�م مطلوبة
بش�دة ،نظ�رًا ألنه�ا تنط�وي عىل
إمكانية زي�ادة املشاركة من خالل
السم�اح بمناقش�ات جماعي�ة
صغ�رية متزامن�ة ،ويمك�ن ملنشئ
املكاملة إنشاء ما يصل إىل  100غرفة
فرعي�ة يف املكامل�ة ،وسيت�م توزيع
املشاركن بشكل عشوائي ومتساو
عرب الغ�رف ،ولكن يمك�ن للمنظم
نقله�م يدو ًيا إىل غ�رف مختلفة إذا
ل�زم األمر ،كم�ا يمك�ن للمنسقن
ً
أيض�ا االنتقال م�ن غرفة إىل أخرى
ملراقبة املناقشات واالنضمام إليها.
وقد بدأت امليزة يف الظهور وستتوفر
قري ًب�ا لجميع عم�الء Enterprise
 ،for Educationوقد كانت جوجل
تستح�ر وتطل�ق أدوات جدي�دة
ملكامل�ات الفيدي�و ع�رب  Meetعىل
مدار األش�هر القليلة املاضية حيث
أصبح�ت ال�دورات واالجتماع�ات
ً
ش�يوعا بسب�ب
االفرتاضي�ة أكث�ر
الوب�اء ،ويف وق�ت ساب�ق م�ن هذا
الع�ام ،جعل�ت خدم�ة مكامل�ات
الفيديو مجاني�ة للجميع وجلبتها
إىل تطبي�ق  Gmailعىل  Androidو
 ،iOSمما جعلها أكثر سهولة.

«ماسنجر» قد يصبح تطبيق
المراسلة االفتراضي على «آيفون»

كشف�ت تقارير ع�ن مساعي رشكة
«فيسب�وك» األمريكي�ة للتواص�ل
االجتماعي لجعل تطبيقها «ماسنجر»
كتطبي�ق املراسل�ة االف�رتايض ع�ىل
هواتف «آيف�ون» .وظ�ل «فيسبوك»
لسنوات يح�اول إقناع رشك�ة «آبل»
باستبدال تطبي�ق املراسلة االفرتايض
ع�ىل أجهزته�ا بتطبي�ق «فيسب�وك
ماسنجر» ،واآلن زاد إلحاح «فيسبوك»
بش�أن طلبه�ا بعدم�ا أصب�ح نظام
تشغيل «آي أو إس  »14للمستخدمن
بتحدي�د متصفح إنرتن�ت وتطبيقات
بري�د إلكرتون�ي بديل�ة .ويف ه�ذا
الصدد ،ق�ال نائب رئيس «فيسبوك»،
ست�ان تشودنوفسك�ي« :نشع�ر أن
الناس يج�ب أن يكون�وا قادرين عىل
اختي�ار تطبيق�ات مراسل�ة مختلفة
وتطبيقات افرتاضية عىل هواتفهم».
«بش�كل عام  ،كل يشء يتحرك يف هذا
االتج�اه ع�ىل أي حال ».يش�ار إىل أن

نظ�ام تشغي�ل الهات�ف املحمول من
«أندرويد» يتيح للمستخدمن بالفعل
اختي�ار تطبي�ق املراسل�ة املفض�ل
لديهم ،لك�ن لألسف ،ربم�ا لن تمنح
رشكة «آبل» مستخدميها هذا الخيار،
وال يزال تطبيق رسائل «آبل» الخاص
به�ا أح�د أسب�اب اإلقبال ع�ىل رشاء
هواتفه�ا ،وذل�ك ألنها تعم�ل بنظام
الرسائل املشفرة ،ما يجعلها تتفاخر
بممارسات الخصوصية الخاصة بها.
وذكر أن عدم السم�اح للمستخدمن
باختي�ار تطبيق املراسل�ة االفرتايض
الخ�اص به�م يمك�ن أن يضي�ف إىل
الحج�ة القائل�ة ب�أن «آب�ل» تمارس
«السلوكي�ات االحتكاري�ة» ،الفتا إىل
أن «عمالق�ة التكنولوجيا األمريكية»
تواج�ه انتق�ادات متزاي�دة بش�أن
الرس�وم الت�ي تفرضه�ا ع�ىل متجر
تطبيقاته�ا ،م�ا جعله�ا لتحقيق�ات
متعددة ملكافحة االحتكار.

بدع�وة من مستشف�ى بيال روم�ا للتجميل،
وسفرية األمل رواد عبد القادر رئيس مجلس
اإلدارةّ ،
قصت الفنانة ديانا حداد «برنسيسة
الغن�اء العرب�ي» رشي�ط اإلفتت�اح الرسمي
للمستشف�ى ،بع�د التحديث�ات الجدي�دة
األفض�ل ع�ىل مست�وى ال�رشق األوس�ط يف
تقني�ات التجمي�ل ،وذل�ك يف دب�ي ،بحضور
أهل الصحافة واإلعالم الذي اقترص عىل عدد
معن بسب�ب حرص إدارة «بي�ال روما» عىل
التقيّد باإلجراءات االحرتازية الواجب إتباعها
بسبب تداعيات ف�ريوس كورونا كوفيد-19
والوقاية منه.
وقدمت رواد عبد القادر مفاجأة لديانا حداد
باالحتفال بعد ميالدها الذي صادف قبل أيام
قليل�ة ،عربت بها عن م�دى الحب والصداقة
الت�ي تكنه�ا رواد للربنسيسة ،مؤك�دة أنها
سعي�دة لتلبية دعوتها وأنهما صديقتن عىل
املستوى الشخيص اىل جانب أن الفنانة ديانا
حداد تحظ�ى بمحب�ة الجميع وأنه�ا فنانة
كب�رية تحم�ل ش�عبية كبرية ع�ىل مستوى
الوطن العربي كافة.
ومن جهتها عربت ديانا حداد ألهل الصحافة
واإلعالم الذين تواجدوا لتغطية حدث اإلفتتاح

منمنمات

اجلرائد واجملالت وأخبار
االنكليز يف بغداد 1918

عن سعادتها لتكون اىل جانب صديقتها رواد
ومستشفى بيال روم�ا يف هذا اليوم لإلفتتاح
الرسم�ي للمستشف�ى ،ملفت�ه النظ�ر اىل
تط�وره املستم�ر يف إستقطاب أه�م وأحدث
التقني�ات واألدوات والك�ادر الطبي من أجل
التجمي�ل وم�ا يتبع�ه م�ن نمط حي�اة فيه

الثقة والفرح والسعادة ،موضحة أن أهم ما
يميز «بيال روما» وك�وادره املتخصص وعىل
رأسهم رواد عبد الق�ادر ،أنك تشعر وتعيش
خ�الل تواجدك بينهم أن�ك يف بيتك من جميع
الجه�ات ،وهذا ال تجده دائما يف مستشفيات
أخرى وال تحس به.

برنامج تلفزيوني يجمع إليسا وشيرين عبد الوهاب
كيفانش تاتليتوغ يهدي زوجته قصرا

يب�دو أن الع�ام املقب�ل سيشه�د
ع�ودة قوي�ة للفنانة ش�ريين عبد الوه�اب من خ�الل العديد من
الخط�وات الجريئة والجديدة يف مشوارها الفني ،بعد غيابها تماما ً
عن الساحة خالل الفرتة الحالية واعتزالها السوشيال ميديا لفرتة
طويل�ة رغب�ة يف الحصول ع�ىل فرتة راح�ة واستجم�ام إىل جوار
زوجه�ا حسام حبي�ب وابنتيها .لكن إىل جان�ب تحضريها فيلمها
السينمائي الجديد «السندري�ال» لديها مفاجأة خاصة أيضاً.وعلم
أن هناك مرشوع برنامج ضخما عىل شاش�ة ال�أم بي يس ي ّ
ُحر
ل�ه ،حيث ر ّ
ُش�حت لتقديم�ه ملكة اإلحس�اس إليسا وبن�ت النيل
ش�ريين عبد الوهاب لتكون املرة األوىل التي تجمعهما شاشة ال�أم
ب�ي يس يف برنام�ج واحد.ويرتدد يف كوالي�س التحضريات الخاصة
بالربنامج أنه لن يعتمد أبدا ً عىل فكرة اختيار املواهب الغنائية كما
يتوق�ع كل من سمع ع�ن التجربة ،إنما سيتناول ج�زءا ً من حياة
النجمت�ن كإحدى فق�رات الربنام�ج ،باإلضافة إىل فق�رة غنائية
أيضاً ،وفق�رة تستضيف فيها النجمتان نجوما ً من الصف األول يف
العالم العربي.
َ
إدارتي أعمال شريين عبد الوهاب وإليسا
عىل صعيد آخر ،يرتدد أن
تدرس�ان حاليا ً املرشوع الذي حددت له إدارة ال�أم بي يس ميزانية
مفتوح�ة ،فيما تنتظ�ر القناة قرار النجمت�ن يف أرسع وقت للبدء
بتنفي�ذ امل�رشوع ،عىل أن يُعرض يف ش�هر ديمس�رب املقبل كموعد
مبدئي للعمل.الجدير بالذكر أن ش�ريين احتفلت بعيد ميالدها قبل
أي�ام وسط أرستها ،وكتب لها زوجها رسالة تهنئة رومانسية عرب
صفحت�ه الرسمية عىل موقع التواص�ل االجتماعي وتبادل الصور
اإلنستغ�رام ،لينف�ي بذل�ك كل م�ا يرتدد أخ�ريا ً عن توت�ر العالقة
بينهما.

نادين نجيم
تفاجئ جمهورها
في مسلسل 2020
من دون مكياج

يواج�ه النج�م الرتك�ي كيفان�ش
تاتليت�وغ ،الشه�ري بمهن�د ،العديد
م�ن الشائع�ات ع�ن عالقت�ه م�ع
زوجت�ه عارض�ة األزي�اء باش�اك
ديزر خالل الساع�ات املاضية ،بعد
أن اتهمت�ه إح�دى املذيعات الرتكية
بتعني�ف زوجته أكثر م�ن مرة؛ ما
جعل�ه يتعرض للعدي�د من حمالت
الهج�وم لكن�ه الت�زم بالصم�ت
تجاهه�ا هو وزوجته باش�اك ديزر
أيض�اً .وبع�د أن انترشت ش�ائعات
تعرّض زوج�ة كيفان�ش تاتليتوغ
بط�ل «العش�ق املمن�وع « ،نرشت
إحدى الصح�ف الرتكية خ�ربا ً أثار
الكث�ري من الجدل ،حي�ث ذكر أحد
التقاري�ر الصحفي�ة أن كيفانش
اش�رتى ق�رصا ً ضخم�ا ً لزوجت�ه
باش�اك ديزر خالل الفرتة املاضية،
بعد تعرّضها للرب من قبله أكثر
من مرّة خالل ف�رتة زواجهما التي
ال تتج�اوز أربعة أعوام .وهو الخرب
الذي جعل البعض يؤكد الشائعات،
حي�ث ر ّدد البع�ض أن ه�ذه الهدية
تعويضا ً لها عىل ما ش�عرت به من
أذى خ�الل الفرتة املاضي�ة .وتجاه
كل هذه األخبار والشائعات التي لم
يلتف�ت إليها كيفانش عىل اإلطالق،
ملتزما ً الصمت هو وباش�اك ،حيث
ال ينشغل س�وى بمشاهدة زوجته
التي تحر نفسها إلطالق عالمتها

يبدو أن رشكة صادق الصباح ستعرض كل إنتاجاتها التي
كان�ت مخصصة ملوسم رمضان املايض ،التي تأجل عرض
بعضه�ا بسبب عدم إتمام التصوير كامالً بعد الحجر الذي
فرض�ه ف�ريوس كورون�ا .وع�رض مسلسل «م�ن اآلخر»
ملعتص�م النه�ار وسينتي�ا صاموئي�ل وريتا حاي�ك؛ وهو
من إخراج ش�ارل ش�الال ،وق�د أُعل�ن أن األول من نوفمرب
املقب�ل سيبدأ عرض «الهيبة» يف الج�زء الرابع ،فيما أكدت
معلومات خاصة أن مسلسل « »2020لقيص خويل ونادين
نسيب نجيم سيُعرض ضمن املوسم الرمضاني  2021الذي
بقي له ستة أش�هر.وقالت املعلومات إن رشكة الصبّاح ال
تريد أن يم ّر املسلسل ّإال ضمن باقة من املنافسة واملتابعة
العالي�ة الت�ي يحققه�ا موس�م الدراما كل سن�ة ،ولفتت

التجارية يف عالم األزياء خالل األيام
املقبل�ة .جدير بالذك�ر أن كيفانش
كان ق�د تعرّض ألزم�ة صحية قبل
أشهر جعلته يدخل أحد مستشفيات
تركي�ا ع�دة أي�ام لالطمئن�ان عىل
صحت�ه ،بع�د ش�ائعة إصابت�ه
بف�ريوس كورون�ا؛ وهذا م�ا نفاه
كلي�اً ،مؤكدا ً
أن�ه

أ صيب
بالته�اب رئ�وي بسي�ط ،ومن بعد
املعالج�ة غ�ادر املستشفى وعاش
وزوجت�ه يف حج�ر صح�ي لح�ن
انتهاء ازمة كورونا.
وقرر كيفانش تأجيل خطته الفنية
لح�ن ه�دوء األوض�اع يف تركي�ا؛
خاص�ة أن األع�داد ب�دأت تتزاي�د
مج�ددا ً يف ش�وارع إسطنبول خالل
الفرتة املاضية.

إىل أن نادي�ن نجي�م نفسها ال تحبذ الدخ�ول يف تصوير أو
ثان خ�اص بالشهر الكري�م ،خصوصاً أن
إنت�اج مسلسل ٍ
أح�داث وقص�ة مسلس�ل « »2020غني�ة ومث�رية للجدل
وتستح�ق املتابعة.وعلم أن بعض املشاهد الخاصة بنادين
نسي�ب نجيم تفاج�ئ املشاهد ،منها ظهوره�ا بالحجاب
بدون»مكياج» يف مشهد مؤثر جداً .إىل ذلكُ ،علم أن النجمة
نادين نسيب نجيم مشغولة هذه الفرتة بعروض مجموعة
من اإلعالنات الخاصة بمستحرات التجميل لرشكة ماك
كسف�رية لبعض اإلنتاج�ات التجميلي�ة الخاصة بالبرشة
واملكي�اج .هذا ومن املتوقع بعد ع�رض « »2020أن تدخل
نادين نجيم لتصوير مسلسل خاص إلحدى املنصات ،وهذا
بالطبع سيكون خالل موسم الخريف املقبل.

طارق حرب

كانت الجرائد واملجالت البغدادية قد اوردت الكثري من اخبار االنگليز
يف السن�ة الثاني�ة لدخولهم بغداد ،وهي سن�ة  1918طاملا ان دخول
االنگلي�ز بغ�داد كان سن�ة 1917م وبعض مما ك�ان ببغداد يف سنة
واحدة هي اآلتي-:
اعتب�ار اللغة العربية اللغة الرسمية يف محاك�م بغداد ،وقد جاء هذا
بعد ان كانت اللغة الرتكية هي التي يتم العمل بها ،وصدر اول قانون
محام�ن ببغداد من االدارة االنگليزي�ه ،بعد ان كان يتم العمل طبقا ً
لقانون املحامن العثمانين باعتبار بغداد جزءا من الدولة العثمانية،
وراف�ق ذلك تأسي�س مجلس التمييز الرشع�ي وتعين محمد سعيد
الزه�اوي مفتي بغداد السابق رئيسا ً للمجلس ،وتم تشكيل محكمة
استئن�اف بغداد وصدور نظام املحاكم املدني�ة ،وكذلك صدور نظام
املحاكم الرشعي�ة ،وصدر بيان بتشكيل محكمة جزاء بغداد ،وألجل
تنظي�م الدراس�ة يف دار املعلم�ن ببغ�داد فقد وصل االست�اذ محمد
عب�د العزير ،استاذ النظري�ات الرتبوية يف كلية املعلم�ن بالقاهرة،
له�ذا الغرض ،وت�م استحداث دائ�رة ري بغداد وت�م افتتاح مدرسة
مأموري املالية ببغداد ،وتم تعين املحامي داود السعدي مديرا ً لهذه
املدرسة ،واص�درت االدارة االنگليزيه ببغداد قرارا ً بإلغاء االختالفات
ب�ن بغداد والبرصة ،فأصبح�ت وحدة ادارية واح�دة بعد ان كانا يف
العه�د العثماني واليت�ن والية بغداد ووالية الب�رصة ،وتولت االداره
هذه اج�راء االستفتاء العام حول تأليف حكومة عراقية جديدة وتم
تألي�ف مجلس معارف للمصادقه عىل منه�ج التعليم االبتدائي ،وتم
تأسيس املخترب املركزي والذي تح�ول فيما بعد اىل املخترب الرسيري
املركزي ومخترب باستور ،وطبيعي ان تلك السنة شهدت انشاء ملهى
ماجستيك الذي سم�ي فيما بعد بالهالل ،حيث كانت تقام الحفالت
فيه يف عرص كل يوم ،وطبيعي ان انشاءه كان من البغدادين ،ولكن
ً
سبب�ا وراء ذلك ،وتم تعين
الظروف الت�ي هيأتها االداره االنگليزيه
اول مدي�ر معارف (تربيه) يف العراق ،حيث عينت االدارة حسن بيگ
عب�د الهادي يف هذا املنصب ببغ�داد وتول�ت االداره االنگليزيه اجراء
اول مباراة ك�رة قدم يف تاريخ بغداد بن دار املعلمن كفريق وبعض
م�دارس بغداد كفري�ق ،وكان الهدف االول ال�ذي سجلته املدرسة يف
مرمى دار املعلمن وقد سجل هذا الهدف الطالب عبد اللطيف قدري
النج�ار وحصلت املباراة يف ملعب بسي�ط وكرة أبسط يف السابع من
ش�هر اذار من هذه السنة ،وهي السنه الثانية لدخول االنگليز بغداد
وتم تشكيل فرق كشاف�ة منتظمة يف مدارس بغداد تم ربطها بمقر
الكشاف�ة الربيطان�ي مل�ا وراء البحار يف لن�دن ،وتم تأسي�س دائره
للبيطرة يف بغداد وتأسيس مستشفى للبيطرة ألول مرة ،وتم افتتاح
مدرسة باس�م مدرسة مأموري املالية لتمشي�ة املصالح الحكومية
للمتخرج�ن ،ويف ه�ذه السنة ت�م نقل الحاكم الع�ام يف بغداد السري
ب�ريس كوكس من بغداد ال�ذي كان قد رافق الق�رات االنگليزيه قبل
دخوله�ا الف�او سنة  1914نقل�ه اىل طهران وتعي�ن معاونه السري
ارنولد ولسن بمنص�ب وكيل الحاكم امللكي العام ،وكان سبب النقل
اختالف كوك�س مع الجن�رال استانيل مود قائد الق�وات االنگليزيه
حول ما يجب ان تتخده االدارة االنگليزيه ببغداد ولكن السري برييس
كوكس تمت اعادته بعد اواسط سنة  ،1920فأنقذ املوقف االنگليزي
وت�وىل تشكي�ل اول حكومة وطنية ببغ�داد يف الخام�س والعرشين
م�ن الشهر الحادي ع�رش لسنة  1920حكومة السي�د عبد الرحمن
النقيب ،وصدر نظام دعاوى العشائ�ر املدنية والجزائية والذي رتب
التزام�ات وعقوبات عىل بعض افعال العشائ�ر منها هدم الحصون
ومنه�ا طردهم من مك�ان وجودهم اىل مكان آخ�ر ،واصدر الحاكم
العسكري االنگليزي أمرا ً بغلق املالهي (التياترو) بمناسبة عاشوراء،
االنگلي�زي مارش�ال
الجن�رال
وابل�غ
رفع بع�ض القيود
وجهاء بغداد عن
ظ�روف الحرب،
الت�ي اقتضتها
مضابط ملعرفة
وب�دأ جم�ع
الحك�م ال�ذي
نوع وطبيعة
ب�ه ،وكانت
ير غب�و ن
حكو م�ة
االكثرية مع
ا سال مي�ة
بي�ة
عر
عربي مسلم
يرأسها ملك
بمجل�س
مقي�����دة
ترشيعي .

ريم السعيدي تصور عمال جديدا في دبي بعد سنوات من الغياب
بع�د سنوات م�ن الغياب بسبب والدته�ا ،أعلنت
عارضة األزياء التونسية ريم السعيدي انطالقها
يف تصوي�ر عم�ل جدي�د بدبي.وقال�ت السعيدي
زوجة اإلعالمي اللبناني ،وسام بريدي ،إن العمل
من إخراج التونيس مج�دي السمريي ،مؤكدة أن
مجدي السم�ريي زميل دراسة سابق لها بتونس
وق�د التقت�ه بعد غي�اب سن�وات يف بريوت.وعرب
تدوين�ة عىل «توي�رت» ،قالت ريم« :أن�ا و مجدي
درسنا يف نف�س ال  lycéeبتون�س ( خزنادار) و
بع�د كل هالسنن رجعنا تالقين�ا يف بريوت واآلن
يف عم�ل جدي�د تصوي�رو يف أب�و ظب�ي اول مرة

نق�وم بيه و اليل هو العم�ل املفاجأة اليل قلتلكم
علي�ه واليل تصويره بدأ اليوم.كما وجهت الشكر
لزميله�ا ،مج�دي السم�ريي ،ع�ىل مساعدته�ا
ودعمه�ا بالعمل.و كان مسلس�ل «النحات» آخر
األعمال التي أخرجه�ا التونيس مجدي السمريي
وجس�د دور البطولة فيه املمث�ل السوري باسل
خياط.ك�ان اإلعالم�ي وس�ام بري�دي وزوجت�ه
عارض�ة األزي�اء التونسي�ة ري�م السعي�دي ،قد
كشف�ا عن وج�ه طفلتهم�ا الثانية آي�ا صوفيا،
وذلك بعد أش�هر قليلة عىل والدتها ،ونرش وسام
ّ
الخاص�ة يف «إنستق�رام» صورة
ع�رب صفحت�ه

تغريدات

نجوى كرم

شيئان حيددان من أنت:
صربك،عندما ال متلك شيء  ،أخالقك،عندما متلك كل شيئ
أنــت رائع،حــني تتجاهل من يســيء إليــك  ،وكريم،حني ختفف من
أحــزان غــرك  ،ولطيف،حني تهتم مبــن حولك ،ومجيــل ،عندما
تبتسم مهما كانت الظروف  ،سنرحل ويبقى األثر
من جيد املُتعة يف إسعاد اآلخرين ميتلك قلباً ال يق ّدر بِثمن

يا ربّ،
بارِكنا يف هذا ال ّصباح واح َفظنا مِن ُك ِّل َش ّر،
واك ُتب لَنا اخلر يف ُك ّل ُ
األمور ،
ّ
وفَ ِّرح القلوب وابعِد َعنّا الشرور

يارا

عائلي�ة جمعت�ه مع زوجت�ه ريم
وطفلتيهم�ا آي�ا صوفي�ا وبي�ال
ماريا ،وعلّ�ق وسام عىل الصورة
قائالً« :عائلتي ،دنيتي».وكانت
ريم ذك�رت من خ�الل منشور
له�ا ع�ىل «انستق�رام» انه�ا
اش�تاقت لفرتة الرقص لحظة
مشاركتها يف برنامج «رقص
النجوم» حي�ث تعرفت هناك
عىل وسام ،وأغرما ببعضهما
وتزوجا فيما بعد».

حسين الجسمي يشارك مصر إحتفاالتها بالذكرى الـ 47
لحرب أكتوبر
ش�ارك الفنان اإلمارات�ي حسن الجسمي
الجمه�ور امل�رصي احتفاالت�ه بالذك�رى
ال�� 47إلنتص�ار  6أكتوب�ر ،وق� ّدم حفلة
غنائية ضخم�ة برفقة فرقت�ه املوسيقية
يف مدينة الجالل�ه بالعن السخنة ،عرضت
ع�ىل قنات�ي  dmcو  ONاملرصي�ة يف ب�ث
موحّ د بينهم�ا بتنظيم من الرشكة املتحدة
للخدم�ات اإلعالمي�ةّ ،
تنق�ل خالله�ا بن
مجموعة كبرية م�ن أغنياته وسط تفاعل
كب�ري م�ن الجمه�ور الح�ارض بامل�رسح
إختتمه�ا بأغني�ة «بالبن�ط العري�ض»
التي ش�كلت حال�ة فرح خاص�ة وجميلة
مختلفة ل�دى الجمهور الحارض يف املرسح
ال�ذي أعد خصيصا ً له�ذه املناسبة.وأعرب
الجسمي عن سعادته باملشاركة السنوية

يف احتف�االت جمهوري�ة م�رص العربية يف
ً
ممث�ال وطنه اإلمارات
انتص�ارات أكتوبر،
والوط�ن العرب�ي كافة ،وق�ال« :كل سنة
وم�رص والشعب العرب�ي بألف خري ،اليوم
نحتف�ل بعيد النرص والكرام�ة» ،وأضاف:
«ش�عب اإلم�ارات وم�رص يحتفل�ون مع
بع�ض بم�رور  47عام�ا ً ع�ىل إنتصارات
أكتوبر ،يا رب دائم�ا ً اإلمارات ومرص وكل
الوطن العربي يف احتف�االت وانتصارات».
وأك�د أن عالقته بم�رص وش�عبها كبرية،
وقال« :دائما ً نبضات قلبي تتسارع كل ما
أصل اىل مرص أو أكون بها وأحس باألمان،
ألنني أفرح وأسعد ملا أكون بن أهيل ونايس
املرصين الشع�ب القريب لقلب�ي» ،مبديا ً
إعجاب�ه بروعة وجمال املك�ان الساحر يف

مدينة الجالله ،املدين�ة املرصية الساحلية
العرصي�ة ،الت�ي تجس�د بوض�وح اإلرادة
والعزيمة املرصي�ة وباعتبارها واحدة من
االنج�ازات الكربى» ،مختتماً« :ألف مربوك
ملرص عىل كل هذه املشاريع الجميلة».وقدم
الجسم�ي خالل الحفل األغني�ات الوطنية
الذي قدمها يف حب مرص والشعب املرصي
كأغني�ة «يا أغىل إسم يف الوجود» واألغاني
تسل�م إيدينك وأج�دع ن�اس ،باإلضافة اىل
غنائه ألول م�رة أغنية ُ
«سنة الحياة» التي
القت إنتشارا ً مرصيا ً وعربيا ً كبريا ً.
هذا وعرض الحفل بمشاركة مجموعة من
الفنانن املرصين حكيم ،محمود العسيىل،
خالد سليم ،ومصطف�ى عجاج ،وقدم كل
فنان وصلته الغنائية اإلحتفالية.

