منح سلف لألساتذة والتدريسيني رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
تصل إىل  25مليون دينار
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد منح سلف تصل إىل 25
مليون دينار لألساتذة والتدريسين يف الجامعات
واملعاهد الحكومية.وقال املكتب اإلعالمي
للمرصف ،يف بيان :إن «التعليمات التي وضعها
املرصف حددت أن يكون مبلغ  15مليون دينار
بدون كفيل ،ومبلغ  25مليونا ً بكفيل موظف
حكومي».وأشار البيان ،إىل أن «مدة السلفة
خمسة أعوام ،عىل أن ال تقل خدمة املستلف عن
عام واحد».

العمل 300 :ألف عامل بنغالديشي
يف العراق بشكل غري قانوني

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ،امس االحد ،عن وجود  300ألف عامل بنغالدييش
يف العراق بشكل غري قانوني.وقال وكيل الوزارة لشؤون العمل ،احمد العلواني ،يف حوار
صحفي :إنه “تم التنسيق مع السفارة البنغالديشية يف بغداد لبحث الوجود القانوني
لعمالتها يف البالد بالعمل عىل تفعيل مذكرة التفاهم املربمة بن العراق وبنغالديش بشأن
دخول عمالة االخرية إىل البالد”.وبن العلواني ان وزارته “ستتعامل قانونيا مع العمالة
الوافدة اىل العراق من ناحية إصدار إجازة العمل ،السيما بعد قرار مجلس الوزراء الخاص
بإيقاف دخول العمالة البنغالية اىل البالد وذلك لتجاوز الحد القانوني لعددها فيه”.وأكد
العلواني “اهمية السيطرة عىل ترسب العمالة الوافدة اىل اعمال ومشاريع مخالفة غري
التي جاءت من اجلها” ،داعيا السفارة اىل “توجيه عمالتها بتصحيح املوقف ،وتجديد
اجازة العمل واإلقامة لتصحيح وضعهم القانوني وإال ستتم إعادتهم اىل بلدهم”.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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املالية النيابية :احلكومة طلبت من الربملان متويل العجز البالغ  41تريليون دينار

األمانة العامة لـ
الزوراء /حسن فالح:
كش�فت االمان�ة العام�ة ملجل�س
ال�وزراء ع�ن عزم مجل�س الوزراء
عقد جلساته االعتيادية يف عدد من
املحافظات للوقوف عىل املش�اريع
املتلكئة ،وفيم�ا اكدت قرب افتتاح
جامعة يف ذي قار تضم ثالث كليات،
اعلنت اللجن�ة املالية النيابية طلب
الحكومة من الربملان تمويل العجز
الذي وصل اىل  41تريليون دينار
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م
االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء،
حيدر مجيد ،يف حديث ل�”الزوراء”:
ان احد حزم قرارات مجلس الوزراء
الت�ي ص�درت يف الجلس�ة الت�ي
انعق�دت يف محافظ�ة ذي قار هو
ق�رار  142الخ�اص بتكليف االمن
الع�ام برئاس�ة الفري�ق الحكومي
لزي�ارة محافظة ذي ق�ار ،ملتابعة
املش�اريع املتوقفة واملتلكئة فيها.
واضاف :ان الفريق ضم بعضويته
محاف�ظ ذي ق�ار ووكالء وزارات
االعم�ار والصح�ة والنف�ط وعددا
من املؤسس�ات .الفتا اىل :ان االمن
الع�ام ح�دد ملف�ات يعم�ل عليها
كبداي�ة التق�ى خالله�ا بالوكي�ل

 :جملس الوزراء سيعقد جلساته يف عدة حمافظات للوقوف على املشاريع املتلكئة

وامل�دراء العامن لل�رشكات وصار
التوج�ه الثالثاء امل�ايض للفريق اىل
محافظة ذي قار وزار  3مش�اريع
ه�ي م�رشوع تأهي�ل طري�ق عام
البدير الفجر ومرشوع تأهيل جرس

الن�رص وم�رشوع م�اء االص�الح.
وتاب�ع :ان الوف�د وق�ف ع�ىل اهم
املعوقات ونقل توجيهات برضورة
انجازه�ا ،حيث كان هن�اك اتفاق
عىل افتت�اح جرس النرص خالل 20

يوم�ا ،وايضا مرشوع ماء االصالح
سيطلق كمرحلة اوىل املاء الصايف اىل
قضاءي الفهود وسيد دخيل عىل ان
يتم الشهر الذي يليه املرحلة الثانية
واالخ�رية  ،وكذلك م�رشوع تأهيل

سوق الصفافري يشهد ركودا غري مسبوق

الطري�ق خالل الش�هرين املقبلن.
واشار اىل :ان هذه املشاريع الثالثة
حدد فيه�ا وقت زمن�ي الفتتاحها
وه�ي خ�الل ش�هرين .مبين�ا :ان
الوفد زار السبت املايض املستشفى
الرتك�ي والتقى بالرشك�ة الرتكية
واملهندس املقيم يف املستشفى التي
نس�بة االنجاز فيها متقدمة ،حيث
ت�م وض�ع ج�دول خالل ش�هرين
بش�كل كام�ل اىل وزارة الصح�ة
الفتتاح�ه واملب�ارشة بتقديم�ه
الخدمات الصحية الهايل املحافظة.
واوض�ح :ان الوفد الحكومي عمله
مس�تمر يف محافظ�ة ذي ق�ار الن
القرارات فيها ع�دة ملفات تخص
وزارات النفط كمش�اريع مصفى
النارصي�ة وغريها واملالية والرتبية
والتعلي�م الع�ايل .مبين�ا :ان�ه من
ضمن القرارات اس�تحداث جامعة
يف قضاء الشطرة تنضم لها مبدئيا
كليات الهندس�ة والط�ب البيطري
والرتبية.وم�ى بالق�ول :ان�ه تم
تكلي�ف وزارة التعليم العايل بتوفري
االج�واء املناس�بة إلنش�اء البن�ى
التحتية للجامعة
تفاصيل ص3

الصحة :األدوية املستخدمة لعالج كورونا آمنة وال تسبب مضاعفات
علياء املناعي :املخرجون العراقيون طوروا من أسلوب العرض املسرحي يف اإلمارات

احلشد الشعيب يكشف مالبسات
جمزرة “الفرحاتية”
بغداد /الزوراء:
كشف الحشد الش�عبي ،امس
األحد ،ع�ن مالبس�ات مجزرة
منطق�ة الفرحاتي�ة يف قضاء
بل�د بمحافظ�ة ص�الح الدين،
داعيا ً وس�ائل اإلعالم إىل توخي
الدق�ة يف نق�ل األخبار.وق�ال
مس�ؤول العملي�ات يف الل�واء
 ، 41قاس�م الكريطي ،يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :إن “إحدى
نقاط الحشد الشعبي يف قضاء
بلد تعرضت قبل يومن لهجوم
ومح�ارصة م�ن قب�ل تنظيم
داع�ش م�ا أدى إىل استش�هاد
أحد املقاتلن وجرح  3آخرين،
قبل أن تق�ع الجريمة املروعة
يف الفرحاتي�ة” .وأض�اف:

أن “اإلرهابي�ن وبع�د تنفي�ذ
هجومه�م انس�حبوا تج�اه
األه�ايل واقت�ادوا مجموع�ة
مواطن�ن ،بينه�م أف�راد يف
الحشد العش�ائري متعاونون
م�ع الق�وات األمنية والحش�د
الش�عبي”.وتابع الكريط�ي:
أن “الجريم�ة املس�تنكرة
ليس�ت األوىل الت�ي يعتم�د
فيها اإلرهابي�ون إىل التصفية
الجس�دية للمدني�ن ،فق�د
ش�هدت ناحية يث�رب عمليات
مش�ابهة ت�م تثبي�ت دع�اوى
قضائي�ة فيه�ا ض�د عن�ارص
داعش”.ودعا الكريطي وسائل
اإلع�الم إىل توخي الدقة يف نقل
األخبار.

تعزية

ص4
االخرية

تعديل قانونها النافذ سينهي مشكلة إكمال النصاب

جلنة التعديالت الدستورية لـ  :قانون
احملكمة االحتادية هو األسهـل للتشريع
الزوراء /يوسف سلم�ان:
م�ع تفاق�م عق�دة نص�اب اعض�اء
املحكم�ة االتحادي��ة إث��ر وف�اة احد
اعضائه�ا ليتس�ع ش�غور نصابه�ا
اىل عضوي�ن ،اك�دت اللجن�ة النيابي�ة
الخاصة املكلفة بالتعديالت الدستورية
ان قان�ون املحكم�ة االتحادي�ة ه�و
االسه�ل للترشيع .وقال عضو اللجنة،
النائ�ب يونادم كنا ،ل�»ال�زوراء» :ان «
االسهل واالرسع واالهم للترشيع حاليا
ه�و قانون املحكم�ة االتحادية الذي ال
يستوجب اي تأخري» .مرحجا الحاجة
اىل جلس�ة واحدة إلجراء القراءة االوىل
والثانية ملرشوع القانون ،عىل ان ينجز
بالكام�ل خالل اس�بوع واحد .واضاف
ان «اولوي�ة ج�دول اعم�ال جلس�ات
مجلس النواب ،املؤم�ل عقده�ا ابتدا ًء
من االس�بوع املقبل ،هي اكمال قانون
االنتخابات بإعداد ملحق توزيع الدوائر
املتعددة « .مبينا ان « الصياغة النهائية
مللحق توزيع الدوائر االنتخابية املتعددة
ال تزال بعهدة اللجنة القانونية النيابية

وبانتظار قرار اتفاق الكتل السياس�ية
لتك�ون جاه�زة رس�ميا «.باملقاب�ل،
اعل�ن نائ�ب رئی�س لجن�ة التعدیالت
الدس�توریة ،يوس�ف محمد ،ان تعديل
قان�ون املحكمة االتحادي�ة رقم ()30
لس�نة  2005النافذ يمكنه حل مشكلة
النصاب القانوني فيها.وقال محمد ،يف
ترصي�ح صحفي :ان «مجل�س النواب
يمكنه حل مشكلة النصاب يف املحكمة
االتحادي�ة ،بتعدي�ل قانونه�ا وح�ل
مش�کلة آلیة ترش�یح القض�اة البدالء
للمحکمة الستكمال النصاب القانوني
فيه�ا والذي يس�مح له�ا بالقيام بكل
اعماله�ا عىل ات�م وج�ه» .واضاف ان
« انش�اء محكم�ة اتحادي�ة بأعض�اء
جدد يحلون بديالً عم�ا موجود حالياً،
کم�ا یطالبە بعض القوی السیاس�یة،
یتطلب ترشيع قانون جديد لها حسب
ما هو منصوص علی�ە يف الفقرة ثانيا
م�ن امل�ادة  92م�ن الدس�تور ،وال�ذي
يحتاج اىل تصويت ثلثي اعضاء مجلس
النواب».

قبيل مغادرته إىل باريس ضمن جولة أوروبية تشمل برلني ولندن

الكاظمي من صالح الدين :عقيدة القوات املسلحة تلتف حول الوالء للوطن والقانون

بغداد /الزوراء:
اكد رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،ام�س االح�د ،ان عقي�دة
الق�وات املس�لحة تلت�ف ح�ول ال�والء
للوط�ن والقانون ،وفيما حرض مجلس
ع�زاء ش�هداء الفرحاتية ،مش�ددا عىل

ابتع�اد الق�ادة األمني�ن ع�ن االنجرار
نح�و أي ش�أن س�يايس ،اعل�ن مكتب
رئيس الوزراء مغ�ادرة الكاظمي بغداد
متوجها اىل العاصمة الفرنسية باريس
ضم�ن جولت�ه االوربي�ة الت�ي تش�مل
املانيا وبريطانيا.وذكر املكتب االعالمي

لرئيس الوزراء يف بيان تلقته «الزوراء»:
ان رئي�س مجلس ال�وزراء القائد العام
للقوات املس�لحة ،مصطفى الكاظمي،
وصل اىل محافظة ص�الح الدين برفقة
وزيري الدف�اع والداخلية ورئيس هيئة
الحش�د الش�عبي والقي�ادات األمني�ة.

واض�اف :ان الكاظم�ي عق�د اجتماعا ً
بالقي�ادات األمني�ة والعس�كرية يف
محافظ�ة ص�الح الدي�ن ،وذل�ك ف�ور
وصول�ه اىل املحافظة.وق�ال الكاظمي،
خالل االجتماع :إن مجيئه اىل املحافظة
رفق�ة القيادات األمنية ،يأتي لتأكيد أن

الدولة موج�ودة لحماية أمن املواطنن
وتثبي�ت أركان القان�ون ،خاص�ة بعد
الجريم�ة النكراء التي ش�هدتها صالح
الدي�ن مؤخرا ً والتي أدت اىل استش�هاد
عدد من املواطنن عىل إثر خطفهم.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  3110إصابات جديدة و 56حالة وفاة

كورونا يف العراق يصيب أكثر من  426ألفا والشفاء تتجاوز الـ 360ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االح�د ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لفريوس
كورون�ا املس�تجد يف العراق ،وفيم�ا اكدت
تس�جيل  3110اصابات جدي�دة و 56حالة

يعزي نقيب الصحفين العراقين ،مؤيد الالمي،
الش�يخ أكرم زنكنة ،رئيس مجلس إدارة قناة
التغيري ،وعائلته ،برحيل نجله (خوشه ويست)
يف محافظ�ة كركوك ،داعيا امل�وىل عز وجل أن
يله�م أهله وذويه الصرب والس�لوان ،ويس�كن
الفقيد فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

وف�اة وش�فاء  3186حالة ،ح�ددت دائرتا
صح�ة الرصافة والك�رخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف
وثيقة تلقتها «الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املختربي�ة ليوم امس ،18885 :ليصبح عدد

الفحوصات الكلي�ة ،2624351 :مبينة انه
تم تسجيل  3110اصابات جديدة و 56حالة
وفاة وشفاء  3186حالة.واضافت :ان عدد
حاالت الش�فاء ال�كيل،)%84.5( 360477 :
بينما عدد حاالت االصابات الكيل،426634 :

اما عدد الحاالت التي تحت العالج،55903 :
يف ح�ن ع�دد الح�االت الراق�دة يف العناي�ة
املركزة ،454 :وعدد ح�االت الوفيات الكيل:
.10254

تفاصيل ص3

ترامب يثري اجلدل من جديد ..بن الدن اليزال حيا
واشنطن /متابعة الزوراء:
أث�ار الرئي�س األمريك�ي دونالد ترام�ب ،الجدل
م�ن جدي�د ،بعدما نرش تغريدة تزع�م بأن زعيم
تنظيم القاعدة ،أسامة بن الدن ،ما يزال عىل قيد
الحياة.وذك�ر ترام�ب أن من قت�ل يف الغارة كان
مج�رد بديل” ،ما أث�ار جدال واس�عا يف الواليات
املتحدة.والتغريدة التي أعاد ترامب نرشها تعود
لحساب مرتبط ب� “ ،”QAnonوهو تشكيل غري
معروف الهوي�ة مؤيد لرتامب ،ي�روج لنظريات
املؤام�رة عرب مواقع التواص�ل االجتماعي.ونرش
الناش�طون صورا لتغريدات تثب�ت إعادة ترامب
ن�رش التغري�دة ،فيم�ا يب�دو أن “توي�رت” أغلق
حس�اب “”Oscar the midnight rider 1111

ال�ذي ن�رش املقال.وتعليقا عىل تغري�دة ترامب،
قال روبرت أونيل ،وهو عضو وحدة “س�يل تيم
 ،”6الفريق الذي قتل أسامة بن الدن ،لقناة “يس
أن أن” األمريكية ،س�اخرا“ :هل يعقل أننا قتلنا
أسامة بن جونس�ون؟” ،مضيفا أن “الكثري من
األش�خاص س�يصدقون ترامب بش�كل مبارش،
ويمكن أن يصل األمر إىل نقطة يكون فيها األمر
أكثر م�ن مجرد خطر س�يايس”.وقال أونيل “ال
يمكن لش�خص أن يغرد تغري�دة مماثلة إذا كان
لدي�ه هذا العدد م�ن املتابع�ن يف موضوع بهذه
األهمية .هناك أش�خاص يعت�ربون كالم ترامب
مقدس�ا ،وال يمك�ن االت�كال ع�ىل أن يصلوا إىل
اس�تنتاجاتهم الخاص�ة به�ذا الش�أن”.وأكد أن

ترامب يعرف ما حص�ل حينها ،ولديه الترصيح
األمني األعىل يف البالد وبالتايل يمكنه اإلطالع عىل
معلومات وصور وكاالت االستخبارات.

بلجيكا :ابن الجئ عراقي يتوىل منصب وزير لشؤون اللجوء واهلجرة
بلجيكا /متابعة الزوراء:
ُع نّن سامي مهدي ( 32عاما) ،ابن
الجئ عراقي ،وزير دولة لش�ؤون
اللجوء والهجرة .الش�اب أكد نيته
زيادة ع�دد عمليات ترحيل طالبي
اللج�وء املرفوض�ة ملفاته�م م�ن
بلجي�كا.يف أعقاب أزمة سياس�ية
غري منتهية ،وبعد ميض  493يوما
م�ن دون اتفاق حكوم�ي واضح،
ش�كلت بلجي�كا أخ�ريا ،يف نهاي�ة

أيلول/سبتمرب حكومة جديدة .من
ب�ن أعضائها التنفيذين ،س�امي
مه�دي ( 32عام�ا) ،ال�ذي ت�وىل
منصب وزير دولة لش�ؤون اللجوء
والهج�رة .وهو ابن الج�ئ عراقي
قدم إىل بلجيكا عام .1970س�امي
مه�دي (يم�ن وس�ط) ع�ىل وفق
تعبريه ،يجد نفس�ه اليوم مسؤوال
عن وضع ازداد تعقيدا خصوصا ،يف
الفرتة األخرية الس�يما يف ما يتعلق

بظ�روف طالب�ي اللجوء.وأوض�ح
املسؤول الشاب ،بعد تعيينه ،عزمه
ع�ىل إثبات حزمه يف مل�ف الهجرة
غري الرشعية وترحيل طالبي اللجوء
الذي�ن رفضت طلباته�م ،العتقاده
أن عملي�ات الرتحي�ل الت�ي نفذت
يف الب�الد ال ت�زال قليلة.املس�ؤول
يف الح�زب الديمقراطي املس�يحي
الفلمنك�ي ،واملتعاون الس�ابق مع
الربملان الفلمنكي ،يدعي اتس�امه

بالوض�وح والرصاح�ة .ويق�ول
الش�اب ،ال�ذي اتخذ اس�م “أوباما
أل�دي” تيمن�ا بالرئي�س األمريكي
الس�ابق باراك أوباما Obama van
 ،de Aldiرحل�ت الس�لطات 18%
م�ن طالب�ي اللج�وء املرفوضن يف
بلجي�كا ،مقاب�ل  35%يف أملاني�ا،
ل�ذا “يتمح�ور طموحن�ا يف زيادة
عمليات الرتحيل”.

تفاصيل ص3

No: 7347 Mon 19 Oct 2020

العدد 7347 :االثنين  19تشرين االول 2020

قبيل مغادرته إىل باريس ضمن جولة أوروبية تشمل برلني ولندن

الكاظمي من صالح الدين :عقيدة القوات املسلحة تلتف حول الوالء للوطن والقانون

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،امس االحد ،ان عقيدة القوات
املسلحة تلتف حول الوالء للوطن
والقانون ،وفيما حرض مجلس عزاء
شهداء الفرحاتية ،مشددا عىل ابتعاد
القادة األمنيني عن االنجرار نحو أي شأن
سيايس ،اعلن مكتب رئيس الوزراء مغادرة
الكاظمي بغداد متوجها اىل العاصمة
الفرنسية باريس ضمن جولته االوربية
التي تشمل املانيا وبريطانيا.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف
بيان تلقته «الزوراء» :ان رئيس مجلس
الوزراء القائد العام للقوات املسلحة،
مصطفى الكاظمي ،وصل اىل محافظة
صالح الدين برفقة وزيري الدفاع والداخلية
ورئيس هيئة الحشد الشعبي والقيادات
األمنية .واضاف :ان الكاظمي عقد
اجتماعا ً بالقيادات األمنية والعسكرية يف
محافظة صالح الدين ،وذلك فور وصوله
اىل املحافظة.
وقال الكاظمي ،خالل االجتماع :إن مجيئه
اىل املحافظة رفقة القيادات األمنية ،يأتي

لتأكيد أن الدولة موجودة لحماية أمن
املواطنني وتثبيت أركان القانون ،خاصة
بعد الجريمة النكراء التي شهدتها صالح
الدين مؤخرا ً والتي أدت اىل استشهاد عدد
من املواطنني عىل إثر خطفهم.
واطلع عىل التحقيقات األولية يف الجريمة
النكراء وحيثياتها ،ووجّ ه باملتابعة الدقيقة
لكل تفاصيلها.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء :إن
رسالتنا ملواطني صالح الدين بأن الدولة
ستحميهم ،وأن عقيدة القوات املسلحة
تلتف حول الوالء للوطن والقانون ،ال
لألفراد أو املسميات األخرى .مبينا أن
اإلرهاب وأفعاله اإلجرامية ال ينتظره إال
القانون والقصاص ،وال مكان لعودته
تحت أي صورة أو مسمى.
وشدد عىل ابتعاد القادة األمنيني عن
اإلنجرار نحو أي شأن سيايس ،وأن الخوف
يجب أن اليكون حارضاً ،وأن ال نستبق
األحكام والقرارات قبل إتمام التحقيقات.
اىل ذلك ،وصل رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،اىل منطقة الفرحاتية
بقضاء بلد يف محافظة صالح الدين ،حيث

ق ّدم تعازيه ومواساته اىل ذوي الشهداء
املغدورين الذين اغتالتهم يد الجريمة
واإلرهاب مؤخراً ،وحرض مجلس عزائهم .
وقال الكاظمي ،مخاطبا ً ذوي الشهداء
املغدورين يف بيان ملكتبه تلقته «الزوراء»:

إن أبناءكم الذين سقطوا غدرا ً وصربا ً
إنما هم أبناؤنا ،ولن يضيع حق دمائهم،
وسنوجّ ه بتعزيز وجود القوات األمنية
وتوفري املزيد من الحماية.
كما ّ
بني يف حديثه بأن حق املغدورين

رئيسة وزراء نيوزيلندا :القضاء على «كورونا» سبب جناحي
نيوزيلندا /متابعة الزوراء:
بعد يوم من فوزها الساحق بوالية ثانية،
قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا ،جاسيندا
أرديرن ،إنها ترى أن نتيجة االنتخابات
بمثابة «تتويج لجهود حكومتها يف القضاء
عىل فريوس كورونا املستجد ،وإعادة تنشيط
االقتصاد».
وقالت أرديرن ،متحدثة يف مقهى بالقرب من
منزلها يف أوكالند ،إنها تتوقع تشكيل حكومة
جديدة يف غضون  3أسابيع ،وستعطي األولوية
للعمل عىل التعامل مع الفريوس.
وأضافت «نبدأ برسعة كبرية يف العمل الذي
نحتاج إىل القيام به كفريق جديد».
جاءت ترصيحات رئيسة الوزراء يف الوقت الذي
أعلن فيه مسؤولو الصحة بالبالد عن إصابة
واحدة جديدة بالفريوس بعد عدم تسجيل
نيوزيلندا أي حاالت طوال  3أسابيع.
وقال املسؤولون إن املصاب رجل يعمل عىل
متن سفينة أجنبية يف ميناء ،ويعتقدون أنهم
اكتشفوا إصابته يف وقت مبكر بما يكفي
الحتواء خطر انتشار املرض.
يف االنتخابات ،حصل حزب العمال الليربايل
بزعامة أرديرن عىل  49باملئة من األصوات،
وسحق الحزب الوطني املحافظ ،الذي حصل
عىل  27باملئة ،وقالت أرديرن إن هامش الفوز
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فاق توقعاتها.
وستعطي النتيجة حزب العمال أغلبية مطلقة
يف الربملان ،وهي املرة األوىل التي يحقق فيها
أي حزب ذلك منذ أن طبقت نيوزيلندا نظام
التصويت النسبي قبل  24عاما.
وعادة ما تشكل األحزاب تحالفات من أجل
الحكم ،لكن هذه املرة سيتمكن حزب العمال
من الحكم بمفرده.
وسجلت نيوزيلندا أقل من ألفي إصابة

بالفريوس ،من بينهم  25حالة وفاة.
وقالت أرديرن إنها تلقت تهاني من قادة
العالم ،بمن فيهم قادة بريطانيا والدنمارك
وكندا وإسبانيا ،وعندما سئلت عما إذا كانت
تخطط للرتشح مرة أخرى يف االنتخابات
القادمة ،ضحكت أرديرن.
وتابعت« :ترشحت للتو يف  .2020لم آخذ
عطلة نهاية األسبوع حتى اآلن .أنا أستمتع
بهذه اللحظة».

ناظم حميد الوائلي
محافظ ذي قار

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد 1237 :
التاريخ2020/10/18 :

اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م /اعادة اعالن

إلحاقا بإعالناتنا املرقم  2073يف  2019/9/9و  301يف 2020/3/4
تعلـن محافظـة ذي قـار ( العقود الحكومية ) عن مناقصة مرشوع (إنشـاء بناية محكمة جنايات ذي قار الثانية يف الشـطرة )
ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )۲لسنة  ۲۰۱4املعدلة الصادرة من وزارة
التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام  ۲۰۱۹ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ( اإلعالن )
عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سـوف تنرش يف الجرائد الوطنية ( العدالة – الزمان  -النهار ) ،وسـيتم العمل عند فحص وتقييم
العطـاءات وفـق اآللية املعتمدة للمناقصات ( الوثائق القياسـية ) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشـرتاك
فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة) وبإمكان مقدمي العطاءات
رشاء وثائـق العطـاء باللغـة العربية بعد تقديم طلب تحريـري اىل العنوان املحـدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ..ان أسـلوب الدفع
سـيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشـاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابات
عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند الساعة ( )۱۲ظهرا من يوم األحد املصادف  2020/10/25يف بناية (رئاسة محكمة
اسـتئناف ذي قـار االتحادية) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيـني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة أدناه عىل
األقـل والرشكات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسـم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسـخة من
الوثائـق الخاصـة باملرشوع علما أن سـعر العطاء الواحد (وكما مـؤرش إزاءه) غري قابلة للرد عىل أن يتـم تقديم هوية التصنيف
األصلية للرشكات العراقية وأوراق التسجيل للرشكات األجنبية عند رشاء العطاء عىل أن يتضمن العطاء املستمسكات التالية-:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة .:
أ -الكوادر الفنية -:
ت
1

محافظة ذي قار
العقود الحكومية
العدد 1236 :
التاريخ2020/10/18 :

إىل  /كافة املقاولني والرشكات العراقية والعربية واألجنبية
م /تنويــــــه
إلحاقا بإعالناتنا املرقمة۱۱۳۰ :و ۱۱۳۱يف  2020/10/4للمناقصات املرقمة ( ۹۲و  )105والخاصة باملشاريع املدرجة ضمن الجدول ادناه ،ورد
سهوا ذكر الخربة العامة يف الفقرة (/1أ) وهو غري مطلوب .إن موعد غلق املناقصة نهاية الساعة ( )۱۱من يوم األحد املصادف . 2020/10/25

مجهورية العراق
 E - mail : GC.thiqar@ yahoo com /امييل قسم العقود
املناقصة رقم ( )74خطة تنمية االقاليم 2019

الكوادر الفنية
مهندس مدني

سيأتي عرب القانون ،وأن التحقيقات قد
بدأت ،وأنه يتابعها بنفسه ،كما أن عقاب
الجناة ستحققه العدالة بدالً من االنتقام،
ولن يكون املجرمون بعيدين عن قبضتها.
وأضاف :أن اإلرهاب لن يكون له مأوى

أو مكان مهما حاول التسلل مجدداً ،وأن
يد القانون والعدالة ستقصم ظهر فلوله
أينما ظهروا.
من جانبه ،اعلن مكتب رئيس الوزراء
مغادرة رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،العاصمة بغداد ،متوجها اىل
العاصمة الفرنسية باريس ،وذلك يف
مستهل جولته األوربية التي تشمل أيضا
بريطانيا واملانيا ،حيث سيجري خاللها
عدة لقاءات مع كبار املسؤولني يف هذه
الدول الثالث ،والتباحث معهم بشأن
تطوير العالقات الثنائية.
وذكر املكتب يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
غادر عرص امس األحد ،العاصمة بغداد،
متوجها اىل العاصمة الفرنسية باريس،
وذلك يف مستهل جولته األوربية التي تشمل
أيضا بريطانيا واملانيا.
ويرافق الكاظمي ،يف جولته األوربية،
بحسب البيان ،وفد حكومي رفيع
يضم عددا من الوزراء ورؤساء الهيئات
املستقلة.
واضاف :ان الكاظمي سيجري عدة لقاءات

مع كبار املسؤولني يف هذه الدول الثالث،
والتباحث معهم بشأن تطوير العالقات
الثنائية ،وسبل تعزيز التعاون املشرتك
بني العراق وبلدانهم يف مختلف املجاالت،
السيما االقتصادية واألمنية والصحية،
فضال عن بحث آخر املستجدات عىل
الساحتني اإلقليمية والدولية.
من جهته ،اعلن محافظ البنك املركزي،
مصطفى غالب مخيف ،مشاركته برفقة
وفد حكومي رفيع املستوى برئاسة
رئيس مجلس الوزراء (االمس) األحد يف
زيارة إىل كل من فرنسا وأملانيا واململكة
املتحدة.
وذكر املكتب االعالمي للبنك املركزي
يف بيان تلقته «الزوراء» :ان املحافظ
سيلتقي خالل الزيارة التي تستمر أربعة
ايام بالجهات النظرية ملناقشة عددا من
القضايا املشرتكة ،السيما رفع اسم
العراق من قائمة االتحاد األوربي ذات
املخاطر العالية ،فضال عن التباحث يف
تطوير العالقات املرصفية واالستثمار املايل
بني العراق ،وهذه الدول ملا تشكله من ثقل
اقتصادي يف أوربا والعالم.

العدد
1
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ب -املتطلبات املالية -:
أوال -:املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ أكرب او يساوي ()50.000.000
خمسون مليون.
هـ  -املتطلبات القانونية :۔
اوال  -:األهلية وتشـمل (جنسـية الرشكـة مقدمة العطاء  -ال يوجد تضـارب باملصالح  ،لم يتم ادراج الرشكـة املقدمة يف القائمة
السـوداء  ،الرشكات اململوكة للدولة (أن تثبت أنها مسـتقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت
تابعـة لصاحـب العمل) ،غیر مسـتبعدة من قبل صاحب العمل او اسـتنادا اىل قـرار صادر من قبل األمم املتحـدة  /مجلس األمن
للمشاركة يف املناقصات).
ثانيـا  -:عدم ممانعة (نسـخة أصلية  +نسـخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائـب ومعنونة اىل ديوان محافظة
ذيقـار.
ثالثا :شـهادة تأسـيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى
وزارة الخارجية العراقية.
رابعا  -:هوية تسـجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسـب ما
مطلوب يف الجدول ادناه.
خامسا  -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العطـاءات يجـب أن تتضمن ضمـان العطاء (التأمينات األوليـة) ملقدمي العطاءات بموجب خطـاب ضمان بنكي او صك
مصدق او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد
(ديـوان محافظة ذي قار /قسـم العقود الحكومية) ،ویذكر فیه رقم واسـم املناقصة ويكون نافذ ملـدة  150يوم من تاريخ غلق
املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة أو املقاول) الذي ترسـو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار کتاب اإلحالة قبل توقيع العقد
تقديم خطاب ضمان بحسـن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ اإلحالة عىل أن يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف
بغداد أو املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يتـم اعتمـاد الوثائق القياسـية الصادرة من وزارة التخطيط وتكـون العطاءات املقدمة من املناقصني مسـتجيبة عند تثبيتها
ملعايـري التأهيـل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملاليـة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام

مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غیر مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )۱۲۰بوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل
كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتـزم الطـرف الثاني بأن يشـغل ما ال يقل عن ( ) %۳۰من عمالـة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشـغيل إال يف
حالة اعتذار املركز عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز
للطلب.
 -8يف حالة اشـرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل
أن يقـدم عقد مشـاركة مصادق عليه اصوليا مـع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقـع من قبل اطراف الرشكة معزز
بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسـحاب يف حال رسـو املناقصة عليهما عىل أن يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا
بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسـحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشـرتكني
معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال.
 -9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع .
 -10تتحمل الدائرة املسـتفيدة مسـؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال أسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب
العمل بعقد املقاولة.
 -11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة أيام
من تاريخ فتح عطاءتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
 -13تكون األولوية للمواد األولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزه
مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
 -15أن آخـر يـوم لتقديم العطاءات نهاية السـاعة ( )۱۱ظهرا من يوم األربعاء املصـادف  2020/11/4اىل العنوان التايل ( ديوان
محافظـة ذي قار -شـارع االمام عيل ) عىل أن تكون االسـعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقمـا وكتابة وان يوقع عىل جميع
مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان
الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة
التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السـكن وال يسـمح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني ،وسـيتم فتح
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار مبنى املحافظة القديمة وسـوف
ترفـض العطـاءات املتأخرة ،واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسـمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل أن تقدم العطاءات داخل
ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسـم املناقصة واسـم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني .
 -16عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسـم الشـؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالسـتمرار
بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
 -17تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم .
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بعد  7أشهر من اإلغالق ..عودة الصالة إىل
ساحات احلرم املكي وروضة املسجد النبوي
الرياض /متابعة الزوراء:
أعلن التلفزيون الس�عودي الرس�مي ،امس
األح�د ،أن الس�لطات س�محت للمواطن�ني
واملقيم�ني داخ�ل اململك�ة ب�أداء الصالة يف
املس�جد الح�رام بمك�ة ،وذلك للم�رة األوىل
خالل س�بعة أش�هر ،وذلك بعد ساعات من
إعالن فتح أبواب املسجد النبوي كذلك .فقد
أعلن الرئيس العام لش�ؤون املسجد الحرام
واملس�جد النب�وي ،عبدالرحمن الس�ديس،
مس�اء الس�بت ،إعادة فتح أبواب املس�جد
النبوي للزيارة والصالة يف الروضة الريفة.
تع� نّد الروض�ة الريف�ة جزءا ً من املس�جد
النبوي ،فهي تقع داخله ،ولها مكانة كبرة
لدى املسلمني ،حيث كانت بيت النبي محمد
ومن�ربه ومحرابه ،وحجرة زوجته عائش�ة
بنت أبي بكر ،وفيها قرب النبي وقربا صاحبيه
أبي بك�ر وعمر بن الخطاب.تق َّدر مس�احة
الروض�ة ب� 330م�رتا ً مربع�اً ،وطولها 22
مرتا ً وعرضها  15م�رتاً ،وتوصف عادة لدى
املسلمني بأنها “قطعة من الجنة”.وحسب
املوق�ع اإللكرتون�ي لرئاس�ة الحرمني ،قال
نّ
“أهنئ
السديس يف كلمة بمناسبة االفتتاح:
عموم املس�لمني بالس�ماح بفت�ح الروضة
الريفة وتمكني املصل�ني من الصالة فيها
وزي�ارة ق�رب الرس�ول ،بع�د التوق�ف الذي

استدعاه انتشار فروس كورونا”.كما نّ
حث
السديس الزوار عىل مراعاة الخطط والسبل
وااللت�زام باإلج�راءات االحرتازية.وف�ق ما
نقلت�ه وكالة األنباء الس�عودية الرس�مية،
نّ
تنف�ذ هيئ�ة اله�الل األحم�ر الس�عودي،
األح�د ،خطته�ا بتنظي�م دخ�ول الزائري�ن
واملصل�ني إىل الروضة الريفة ،بمش�اركة
 200متط�وع.ويف م�ارس/آذار امل�ايض،
أغلق�ت الس�لطات كافة املس�اجد بما فيها
الحرم املكي واملس�جد النب�وي ،وذلك ضمن
إج�راءات الس�يطرة ع�ىل انتش�ار فروس
كورونا.يف نهاي�ة مايو/أيار املايض ،أعادت
الس�لطات الس�عودية فتح املس�جد النبوي
يف املدينة املنورة أمام املصلني ،بعد ش�هرين
من اإلغ�الق بس�بب إج�راءات الوقاية ،مع
اس�تمرار تعليق الدخول للروضة الريفة.
ويف  4أكتوبر/ترين األول ،بدأت السعودية
ع�ودة تدريجية ألداء العم�رة ،بعد تعليقها
منذ مارس/آذار املايض.يش�ار إىل أن وزارة
الصحة الس�عودية سجلت السبت  21حالة
وف�اة ،و 359إصاب�ة بكورون�ا ،فضالً عن
تع�ايف  370مريضاً.وأوضح�ت ال�وزارة يف
بي�ان ،أن إجمايل اإلصاب�ات بلغ ،341.854
بينها  5.165حال�ة وفاة ،و 328.165حالة
تعاف.
ٍ

من أجل تسليم متهمين بجرائم حرب وعلى رأسهم البشير
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المالية النيابية :الحكومة طلبت من البرلمان تمويل العجز البالغ  41تريليون دينار

األمانة العامة لـ  :جملس الوزراء سيعقد جلساته يف عدة
حمافظات للوقوف على املشاريع املتلكئة
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت االمان�ة العام�ة ملجل�س
الوزراء ع�ن عزم مجل�س الوزراء
عقد جلساته االعتيادية يف عدد من
املحافظات للوقوف عىل املش�اريع
املتلكئة ،وفيم�ا اكدت قرب افتتاح
جامعة يف ذي قار تضم ثالث كليات،
اعلنت اللجن�ة املالية النيابية طلب
الحكومة من الربملان تمويل العجز
الذي وصل اىل  41تريليون دينار
وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م
االمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء،
حيدر مجيد ،يف حديث ل�”الزوراء”:
ان احد حزم قرارات مجلس الوزراء
الت�ي ص�درت يف الجلس�ة الت�ي
انعق�دت يف محافظ�ة ذي قار هو
قرار  142الخ�اص بتكليف االمني
الع�ام برئاس�ة الفري�ق الحكومي
لزي�ارة محافظة ذي ق�ار ،ملتابعة
املشاريع املتوقفة واملتلكئة فيها.
واضاف :ان الفريق ضم بعضويته
محاف�ظ ذي ق�ار ووكالء وزارات
االعم�ار والصح�ة والنف�ط وعددا
من املؤسس�ات .الفتا اىل :ان االمني
الع�ام ح�دد ملف�ات يعم�ل عليها
كبداي�ة التق�ى خالله�ا بالوكي�ل
وامل�دراء العامني لل�ركات وصار
التوجه الثالثاء امل�ايض للفريق اىل
محافظة ذي قار وزار  3مش�اريع
ه�ي م�روع تأهيل طري�ق عام
البدير الفجر ومروع تأهيل جرس
النرص ومروع ماء االصالح.

وتاب�ع :ان الوف�د وق�ف ع�ىل اهم
املعوقات ونقل توجيهات برضورة
انجازه�ا ،حيث كان هن�اك اتفاق
عىل افتت�اح جرس النرص خالل 20
يوما ،وايضا مروع ماء االصالح
س�يطلق كمرحلة اوىل املاء الصايف
اىل قض�اءي الفه�ود وس�يد دخيل
عىل ان يتم الشهر الذي يليه املرحلة
الثانية واالخ�رة  ،وكذلك مروع
تأهي�ل الطري�ق خ�الل الش�هرين
املقبلني.
واشار اىل :ان هذه املشاريع الثالثة
حدد فيه�ا وقت زمن�ي الفتتاحها
وه�ي خ�الل ش�هرين .مبين�ا :ان
الوفد زار السبت املايض املستشفى
الرتك�ي والتقى بالرك�ة الرتكية
واملهن�دس املقي�م يف املستش�فى
التي نس�بة االنجاز فيها متقدمة،
حي�ث ت�م وض�ع ج�دول خ�الل
ش�هرين بش�كل كام�ل اىل وزارة
الصح�ة الفتتاح�ه واملب�ارشة
بتقديم�ه الخدمات الصحية الهايل
املحافظة.
واوض�ح :ان الوفد الحكومي عمله
مس�تمر يف محافظ�ة ذي ق�ار الن
القرارات فيها ع�دة ملفات تخص
وزارات النفط كمش�اريع مصفى
النارصية وغرها واملالية والرتبية
والتعلي�م الع�ايل .مبين�ا :ان�ه من
ضمن القرارات اس�تحداث جامعة
يف قضاء الشطرة تنضم لها مبدئيا
كليات الهندس�ة والط�ب البيطري

والرتبية.
وم�ى بالق�ول :ان�ه ت�م تكليف
وزارة التعليم العايل بتوفر االجواء
املناس�بة إلنش�اء البن�ى التحتي�ة
للجامعة
واش�ار اىل :ان م�ن ضم�ن امللفات
الت�ي عمل عليها الفريق الحكومي
ذوي الشهداء وجرحى التظاهرات،
لكونه يعد من امللفات املهمة ،حيث
كانت هناك لق�اءات متواصلة مع
ذوي الش�هداء وكذل�ك الجرح�ى.
مبينا :انه كان من املفرتض ارسال
الوجب�ة الثانية م�ن الجرحى الذي
يبلغ عددهم من  25اىل  30جريحا
للع�الج يف تركيا الش�هر املايض إال
انه بس�بب توقف الرحالت الجوية
لعدة م�رات ما بني الع�راق وتركيا
بس�بب جائحة كورونا حالت دون
ارسالهم ،إال انه يف القريب العاجل
سيتم ارسالهم.
واك�د :ان وزارة الصح�ة تعاق�دت
مع  27مستش�فى يف تركيا والهند
لعالج جرحى املتظاهرين .الفتا اىل:
ان الهند ايضا فيها مشاكل متمثلة
باملوقف الوبائي املرتفع.
وتاب�ع :وفيم�ا يخ�ص الش�هداء
فهناك وفد من مؤسس�ة الشهداء
زار املحافظ�ة والتق�ى بما يقارب
 120عائلة من ذوي الش�هداء وتم
تسليمهم املنحة الخاصة بالشهداء
املقرة بق�رار مجلس الوزراء .181
مؤكدا :انه تم استكمال االجراءات

الخاصة بضمهم ضمن مؤسس�ة
الشهداء.
وزاد بالق�ول :ان الجرح�ى الذي�ن
يتلق�ون الع�الج يف الع�راق فق�د
تكفل�ت الحكوم�ة بعالجه�م يف
املستش�فيات الخاصة وتوفر لهم
كل الرعاية الصحية والطبية.
ولفت مجيد اىل :ان توجه الحكومة
منذ تش�كيلها االهتم�ام بامللفات
الخدمية والصحي�ة واالقتصادية
ل�كل املحافظ�ات ،حي�ث كان�ت
هنال�ك اول جلس�ة يف محافظ�ة
الب�رصة وصدرت ق�رارات تخص
املحافظة ،والجلسة الثانية يف ذي
ق�ار ،بالتأكي�د الحكومة تس�عى
إلقامة جلس�ات مجل�س الوزراء
يف املحافظ�ات إلعطاء دعم مادي
ومعنوي للمحافظة ،الن الجلسة
س�يحرضها ال�وزراء واملحاف�ظ
واملؤسس�ات الخدمي�ة ،وايض�ا
تتخل�ل يف ي�وم انعق�اد الجلس�ة
زي�ارة الوفد الحكوم�ي لعدد من
االماكن واملشاريع املهمة لالطالع
عليها.
ويف س�ياق اخ�ر ،أك�دت اللجن�ة
املالية النيابي�ة أن الحكومة طلبت
من مجل�س النواب تموي�ل العجز
ال�ذي وص�ل إىل  41تريليون دينار،
مبينة أن قانون اإلقرتاض سيؤمن
الرواتب لألشهر املتبقية من العام
الحايل.
وقال مقرر اللجنة ،أحمد الصفار،

يف ترصيح صحفي  :إن “الحكومة
أرس�لت قانون تموي�ل العجز املايل
كم�روع إىل مجلس الن�واب وتم
تحويل�ه إىل اللجن�ة املالي�ة ،ونحن
بانتظ�ار الق�راءة األوىل والثاني�ة
ومن ثم التصوي�ت عليه” .مضيفا ً
أن القان�ون “يع�د بمنزل�ة موازنة
 ،2020وهو عبارة موازنة مصغرة
ألن�ه يش�مل اإلنف�اق الج�اري
واالستثماري”.
وأش�ار إىل أن “هن�اك بح�دود 38
بن ًدا لإلنف�اق الجاري م�ن رواتب،
وتقاع�د ،ورعاي�ة اجتماعي�ة،
وأدوية ،وبطاقة تموينية ،وديون،
وفوائد ،وتراخي�ص نفط ،والكثر
من البنود التي تدخل ضمن املوازنة،
ً
فضال عن وجود موازنة استثمارية
تش�مل  72بندا ً للمشاريع املتوقفة
والت�ي حققت نس�بة مرتفعة من
اإلنجاز”.
وأوض�ح أن “القان�ون عب�ارة عن
موازن�ة مصغ�رة ،وفي�ه طلب�ت
الحكومة تمويل العجز الذي وصل
إىل  41تريلي�ون دين�ار ،بمعنى ان
هن�اك عجزا ش�هريا أكث�ر من 10
ترليونات”.
وذك�ر الصف�ار أن “إق�رار ه�ذا
القانون سيؤمن املوازنة الحكومية
لالش�هر املتبقية من العام الحايل،
وس�وف يؤم�ن الروات�ب وجمي�ع
النفق�ات األخ�رى ال�واردة ضمن
مروع القانون”.

بلجيكا :ابن الجئ عراقي يتوىل منصب وزير لشؤون اللجوء واهلجرة
اخلرطوم /متابعة الزوراء:
وصل�تِ املدعي�ة العامة للمحكم�ة الجنائية
الدولي�ة فاتو بنس�ودا إىل الخرطوم ،مس�اء
اول ام�س الس�بت ،حس�بما أف�اد مراس�ل
“سكاي نيوز عربية”.وبدأت املدعية العامة،
ام�س األح�د ،مباحث�ات تس�تمر  3أيام مع
املس�ؤولني الس�ودانيني ،لتس�ليم املتهم�ني
يف جرائ�م ح�رب وجرائ�م ض�د اإلنس�انية،
وعىل رأس�هم الرئيس الس�ابق عمر البشر،
للمحكم�ة الجنائية الدولي�ة.وال تزال قضية
تس�ليم البشر ومساعديه إىل املحاكمة محل
نقاش يف الس�ودان ،رغم مرور أكثر من عام
ونص�ف عىل س�قوطه ،ورغ�م مثول�ه أمام
القضاء السوداني.وكانت املحكمة الجنائية
الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشر
واثنني من مس�اعديه ،بته�م ارتكاب جرائم
إبادة جماعي�ة وتطهر عرقي وجرائم حرب
وجرائ�م ض�د اإلنس�انية ،يف أثن�اء النزاع يف
إقلي�م دارفور غ�رب البالد الذي اس�تمر بني
عام�ي  1989و 2004وأس�فر ع�ن مقت�ل
 300أل�ف ش�خص ونزوح ماليني الس�كان.

وأب�رز مس�اعدي البش�ر املطلوب�ون وزير
الداخلية السابق أحمد هارون ،ووزير الدفاع
الس�ابق عب�د الرحي�م محمد حس�ني ،علما
أنهم�ا معتق�الن حاليا يف الس�ودان.ويواجه
الرئي�س الس�وداني الس�ابق ومس�اعديه 5
اتهام�ات بارت�كاب جرائ�م ضد اإلنس�انية،
واتهامني بارتكاب جرائم حرب ،و 3باإلبادة
الجماعية ،بعد أن س�مح البش�ر مليليشيات
مس�لحة باقتحام ق�رى يف دارف�ور للقضاء
عىل مجموعات متمردة ،يف تطبيق لسياس�ة
“األرض املحروقة”.وكان عيل كوش�يب ،أحد
املطلوبني للمحكمة ،س�لم نفسه لها يف دولة
إفريقي�ا الوس�طى املجاورة إلقلي�م دارفور،
يف يوني�و املايض.وكثرا م�ا طالبت الجنائية
الدولية بتس�لم البش�ر من أج�ل محاكمته
من دون جدوى ،لكن الزي�ارة الحالية للوفد
تأتي بع�د تعهد من الخرطوم بتيس�ر عمل
املحكمة.ويعتقد أن األط�راف التي اجتمعت
يف جوب�ا من�ذ ف�رتة إلب�رام اتفاق س�الم يف
الس�ودان ،اتفقت أيضا عىل تفري�غ الذاكرة
السودانية من هذه املأساة بتسليم البشر.

بلجيكا /متابعة الزوراء:
ُع نّني س�امي مه�دي ( 32عام�ا) ،ابن الجئ
عراقي ،وزير دولة لشؤون اللجوء والهجرة.
الش�اب أكد نيته زيادة ع�دد عمليات ترحيل
طالب�ي اللج�وء املرفوض�ة ملفاته�م م�ن
بلجيكا.
يف أعقاب أزمة سياس�ية غ�ر منتهية ،وبعد
م�ي  493يوما م�ن دون اتف�اق حكومي
واض�ح ،ش�كلت بلجي�كا أخ�را ،يف نهاي�ة
أيلول/س�بتمرب حكوم�ة جدي�دة .م�ن بني
أعضائه�ا التنفيذي�ني ،س�امي مه�دي (32
عاما) ،الذي توىل منصب وزير دولة لش�ؤون
اللج�وء والهجرة .وهو ابن الجئ عراقي قدم
إىل بلجيكا عام .1970
سامي مهدي (يمني وسط) عىل وفق تعبره،
يجد نفس�ه اليوم مس�ؤوال ع�ن وضع ازداد
تعقيدا خصوصا ،يف الفرتة األخرة السيما يف
ما يتعلق بظروف طالبي اللجوء.
وأوض�ح املس�ؤول الش�اب ،بع�د تعيين�ه،
عزمه عىل إثب�ات حزمه يف ملف الهجرة غر
الرعية وترحيل طالبي اللجوء الذين رفضت
طلباتهم ،العتقاده أن عمليات الرتحيل التي
نفذت يف البالد ال تزال قليلة.
املس�ؤول يف الح�زب الديمقراطي املس�يحي
الفلمنك�ي ،واملتعاون الس�ابق م�ع الربملان
الفلمنك�ي ،يدع�ي اتس�امه بالوض�وح

والرصاحة .ويقول الش�اب ،الذي اتخذ اسم
“أوبام�ا أل�دي” تيمن�ا بالرئي�س األمريكي
الس�ابق باراك أوباما ،Obama van de Aldi
رحل�ت الس�لطات  18%من طالب�ي اللجوء
املرفوض�ني يف بلجيكا ،مقابل  35%يف أملانيا،
ل�ذا “يتمح�ور طموحن�ا يف زي�ادة عمليات
الرتحيل”.
وأثن�اء ترصيح�ه إىل التلفزي�ون الفلمنك�ي
 ،VTMأك�د مهدي أن ع�دد ”املراكز املغلقة“
س�يصبح أكث�ر يف بلجي�كا ،وأن املهاجري�ن
الذين رفضت طلب�ات لجوئهم وال يزالون يف

البالد سرحلون عرب تلك املراكز املغلقة.
وع�ىل وف�ق منظمة منص�ة املواط�ن لدعم
الالجئ�ني uPlateforme citoyenne de so
 ، tien aux réfugiésيوج�د يف بلجيكا حاليا
م�ا ب�ني  120إىل  150ألف ش�خص يف وضع
غ�ر رشعي .موضحة أن الوض�ع يحتاج إىل
مس�ؤولية أكرب من قب�ل الحكومة من حيث
الدع�م املادي وتس�هيل الوص�ول إىل الرعاية
الصحي�ة ،باإلضافة إىل تج�اوز الئحة دبلن،
م�ن أج�ل الس�ماح للمهاجري�ن خصوص�ا
الس�ودانيني واإلريتريني (وهم الغالبية بني

طالب�ي اللجوء) ،باس�تكمال إجراءات طلب
اللجوء يف بلجيكا.
مه�دي ليس أق�ل رصامة من ثي�و فرانكني،
وزي�ر الهج�رة األس�بق والعض�و يف الحزب
الش�عبي الفلمنك�ي  ،N-VAوال�ذي دعا إىل
من�ع املهاجري�ن م�ن الوص�ول إىل األرايض
األوروبي�ة .لك�ن نيك�والس بوتيكا ،أس�تاذ
العل�وم السياس�ية يف جامعة غين�ت ،يقول
يف أحد أعمدة صحيفة ليكو الفرنس�ية” :إن
هناك اختالفا واضحا يف أسلوبي الوزيرين”.
س�امي مه�دي كان أثبت قبال أن�ه قادر عىل
املواجهة ،ففي شهر ترين الثاني/نوفمرب
كان هو مسؤول الشباب يف الحزب املسيحي
الديمقراط�ي الفلمنك�ي ،ومح�رر يف ع�دة
أعمدة تابعة لصحف بلجيكية .كتب رس�الة
مفتوح�ة وجهه�ا إىل م�ن أس�ماه ”الحثالة
الصغر“ من بلد آخر ”الذي يفس�د كل يشء
عليه وع�ىل الجمي�ع“ ،عقب مباراة وس�ط
العاصم�ة بروكس�ل ،ب�ني املغرب وس�احل
الع�اج ،لعبة رياضية خلنّفت مش�اكل وعنف
وعملي�ات نه�ب وألق�ت الض�وء ع�ىل عجز
نس�بة من الش�باب ذوي األص�ول املهاجرة
ع�ن االندماج.وق�ال يف رس�الته “الكثر من
األش�خاص ذوي األص�ول األجنبي�ة والذين
حول�وا إحباطه�م إىل قوة للقي�ام بمبادرات
إيجابية سئموا منك”.

بعد تسجيل  3110إصابات جديدة و 56حالة وفاة

كورونا يف العراق يصيب أكثر من  426ألفا والشفاء تتجاوز الـ 360ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االح�د ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لفروس
كورون�ا املس�تجد يف العراق ،وفيم�ا اكدت
تس�جيل  3110اصابات جدي�دة و 56حالة
وف�اة وش�فاء  3186حالة ،ح�ددت دائرتا
صح�ة الرصافة والك�رخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها “الزوراء”:
ان ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس:
 ،18885ليصب�ح ع�دد الفحوصات الكلية:
 ،2624351مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 3110
اصاب�ات جدي�دة و 56حالة وفاة وش�فاء
 3186حالة.
واضاف�ت :ان عدد ح�االت الش�فاء الكيل:
 ،)84.5%( 360477بينم�ا ع�دد ح�االت
االصابات الكيل ،426634 :اما عدد الحاالت
الت�ي تح�ت الع�الج ،55903 :يف حني عدد
الح�االت الراق�دة يف العناية املرك�زة،454 :
وعدد حاالت الوفيات الكيل.10254 :
م�ن جهت�ه ،اعلن مدي�ر عام صح�ة بغداد
الرصاف�ة ،عبد الغني الس�اعدي ،تس�جيل
 673اصابة جدي�دة بفروس كورونا بينها
 479خ�الل الرص�د الوبائ�ي للقطاع�ات
الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
“املؤسسات الصحية سجلت اليوم يف جانب
الرصاف�ة  673اصاب�ة جدي�دة بف�روس
كورون�ا موزعة كالت�ايل 479 :حالة خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية :قطاع

الص�در  47حال�ة  /قط�اع الرصاف�ة 39
حالة /قط�اع النه�روان  30حالة /قطاع
بغ�داد الجديدة  76حال�ة  /قطاع البلديات
االول  40حالة  /قطاع الش�عب  72حالة/
قطاع االستقالل  32حالة /قطاع البلديات
الثان�ي  /47قطاع املدائن  22حالة  /قطاع

االعظمية  74حالة .
واش�ار اىل ان  194حالة خ�الل مراجعتهم
للمؤسس�ات الصحي�ة :مدين�ة الصدر 58
حال�ة محل�ة , 552 ,562 , 565 , 534 ,
قطاع�ات . 565 . 521 , ,540 ,513 ,34
قط�اع  . 49املهدي�ة  ,الج�وادر  ,الكي�ارة .

الحبيبي�ة  ,جميلة  ,حي طارق  ,قطاع 46
 ،االعظمي�ة  13ح�االت محل�ة ,314 ,323
 , 341 , 345 , 333 , 329 , 316الشعب 8
حاالت محلة  ،337 ,317البلديات  8حاالت
محل�ة  , 738 ,728 ,722 , 734 .الزراعي ,
 , 504 , 502, , 506 , 771شارع فلسطني

 9حاالت محلة  ,503 ,505االمني  5حاالت
محل�ة709 ,743 . 721 , 741 , , 733 , ,
 , 704 , 706بغداد جديدة  8حاالت محلة
 , 701الزعفرانية  8حاالت محلة , 971 ,
906 , , 949 , , 958 , 964 , 917 , 960
 , 909 ,الك�رادة  8ح�االت محل�ة ,903
 ,905ح�ي تون�س  5حاالت محل�ة , 302 .
 ،303 , 301العبي�دي  6ح�االت محل�ة , ,
 ، 769 , 764 , 765, 762الطالبي�ة حالتني
محل�ة  , 320 , 323ح�ي الزهراء  3حاالت
محل�ة  , 759 , 757 ,الخنس�اء ,املعام�ل
 3ح�االت محلة  ،796 , 799الحس�ينية 6
حاالت محلة 214 , 209 , 207 , 215 ,222
 ،205 ,زيونة  3حاالت  ، 710 , 716 ,املدائن
 10حاالت  ,جرس دياىل  ,حي الوحدة  ،حي
الخرضاء حالة واحدة  ،املشتل حالة واحدة
ق�رب املعس�كر ،الفحام�ة حال�ة واحدة،
الكرخ الدورة حالة واحدة  ,الكرخ الحرية
 3ح�االت  ،428 , 418 ,ح�ي الن�رص حالة
واح�دة  ،773 ,حي الس�الم حال�ة واحدة ,
 ،408البن�وك  3حاالت ،321 , 335 , 319 ,
املنص�ور حالة واحدة ش�ارع  14رمضان،
الكف�اح حالة واحدة  ، 125 ,لجادرية ثالثة
حاالت ،الغديرحالة واحدة محلة .904
واض�اف الس�اعدي ان�ه “ت�م نق�ل جميع
الح�االت اىل الحج�ر الصح�ي لتلقي العالج
وف�ق الربوتوك�والت املعتمدة” ،مش�را اىل
ان “الع�دد الرتاكم�ي لإلصاب�ات ارتفع اىل
 55148ت�ويف منه�م  1317لالس�ف فيم�ا
اكتس�ب الش�فاء  49234حال�ة ش�فاء

ومتبقي قيد العالج .”4597
وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل
مالكات صح�ة الرصاف�ة ملعالجة مصابي
فروس كورونا مضح�ني بأرواحهم إلنقاذ
املصابني الفروس”.
اىل ذلك ،ح�ددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف
الوبائ�ي لها م�ع اعداد و عناوي�ن الحاالت
املش�خصة يف مخترباته�ا بم�رض فروس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاي�ة الس�اعة الع�ارشة من ليلة الس�بت
واملعلن عنها امس االحد.
وذكرت دائ�رة صحة الك�رخ يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان ع�دد االصابات  348موزعة
كاآلت�ي :أب�و غري�ب  /5اب�و دش�ر /9
االسكان  /13االعالم  /8البياع  /6التاجي
 /25الحرية  /22ال��دورة  /43الرحمانية
 /1الس�يدية  /6الش�الجية  /4الرط�ة
الرابع�ة  /6الش�علة  /12الصالحي�ة /3
الطارمي�ة  /9الطوبج�ي  /2العامرية /3
العط�ي�في�ة  /7العالوي  /2الغزالي�ة /13
القادس�ي�ة  /6الكاظمي�ة  /20املحمودية
 /11املنصور  /19املواصالت  /7اليوسفية
 /2الي�رم�وك  /23حي الجامعة  /18حي
الجه�اد  /10حي الخرضاء  /4حي العامل
 /3مجم�ع االي�ادي  /1جان�ب الرصاف�ة
 /18محافظ�ة ذي ق�ار  /1محافظة بابل
 /2محافظة دياىل  /2محافطة واس�ط /1
محافظة ميسان .1
واضافت :ان عدد الشفاء ،806 :بينما عدد
الوفيات.1 :

امن ومجتمع
العدد 7347 :االثنين  19تشرين االول 2020

التعليم :ملتزمون خبطة القبول للدراسات
العليا بـ  11ألف مقعد
بغداد /الزوراء:
تفقد وزير التعليم العايل والبحث العلمي،
نبيل كاظم عبد الصاحب ،مجريات
االمتحان التنافيس للمتقدمني اىل
الدراسات العليا بالجامعة التكنولوجية.
وأكد الوزير ،لدى تجواله يف عدد من
األقسام العلمية يف الجامعة التكنولوجية
«التزام وزارة التعليم العايل بخطة القبول
للدراسات العليا يف الجامعات العراقية
للعام الدرايس  2020/2021التي حددت
بأحد عرش ألف مقعد لشهادات الدبلوم
العايل واملاجستري والدكتوراه بمختلف
االختصاصات».وأوضح «أن توقيتات
التقديم واالمتحان والتدقيق مدروسة

بشكل يراعي انطالقة وبداية العام
الدرايس الجديد للدراسات العليا املقرر يف
األول من ترشين الثاني املقبل».
وأضاف أن «خارطة العمل التي تنهض
بها املؤسسات الجامعية تهدف اىل ترصني
املقدمات واملتطلبات التي تتيح للمتقدمني
تنافسا عادال وشفافا ،وتوفر لهم فرص
القبول عىل أساس االستحقاق العلمي».
وثمن وزير التعليم جهود الجامعة
وطاقمها يف استقبال املتقدمني وتطبيق
إجراءات الصحة والسالمة ،داعيا يف الوقت
نفسه اىل تمكني الجامعات من استقاللها
والحفاظ عىل معايري العمل املناسب ضمن
متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي.

الصناعة تكشف عن توجه هليكلة شركات
تابعة هلا
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املنافذ تكشف عن جممل املخالفات املضبوطة يف أيلول املاضي
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس األحد ،مجمل
املخالفات التي تم ضبطها يف املنافذ الحدودية
لشهر أيلول املايض .2020
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان»املخالفات اندرجت تحت عناوين
متعددة  ،إذ بلغت مجمل الدعاوى الجمركية
املحالة من قبل هيئة املنافذ إىل القضاء ()159
بعناوين (تغري وصف البضاعة ،تهريب عجالت،
تزوير ،معامالت غري مكتملة اإلجراءات
القانونية) ،وكذلك شكلت املخالفات املكتشفة
من قبل مقر الهيئة والخاصة بإجازات
االسترياد ( )140مخالفة ،وملحارض النشاطات
املشرتكة مع الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية
( )5تحت مسمى إتالف مواد وإعادة اصدار
بضائع».
وأشارت اىل «إلقاء القبض عىل املطلوبني للقضاء
بلغ ( ،)3وإحباط محاولة تهريب األموال بلغت

( ، )3وضبط مخدرات ( )5وإلقاء القبض عىل
حائزيها».

وأشارت اىل انه»بذلك يكون مجمل ما تم ضبطه
من مخالفات لشهر أيلول املايض ( )315مخالفة

اتخذت اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها
وإحالتها إىل الجهات القضائية وفق محارض
أصولية».
وأكدت «امليض يف محاربة آفة الفساد واملفسدين
والحفاظ عىل املال العام ،وأن يكونوا العني
الساهرة لحماية بلدنا الحبيب».
من جانب متصل ،أعلنت هيئة املنافذ الحدودية،
امس األحد ،إعادة زيوت محركات إىل الباخرة
الراسية يف منفذ ميناء أم قرص الجنوبي.
وذكر بيان للهيئة ،تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن الهيئة «أعادت يف منفذ ميناء أم قرص
الجنوبي يف محافظة البرصة حاوية حجم 40
قدما محملة بمادة (زيت محركات) املنشأ
هولندا إىل الباخرة الراسية يف امليناء ،وذلك لعدم
اكتمال أوراقها ومستنداتها األصولية».
وأضاف البيان أن «عملية اإلعادة تمت عىل وفق
محرض أصويل من الجهات املختصة بعد ختمها
بالختم الجمركي».

األمن النيابية :إعالن نتائج التحقيق جبرمية الفرحاتية يف الساعات املقبلة
بغداد /الزوراء:
كشف وزير الصناعة واملعادن ،منهل عزيز الخباز ،عن وجود توجه لدى وزارته لهيكلة
رشكات تابعة للوزارة ،الفتا إىل وضع أسس مدروسة وصحيحة لهيكلة تلك الرشكات.
وقال الخباز ،خالل مؤتمر صحفي عقده يف معمل إطارات :إن موضوع هيكلة الرشكات
وتصنيفها رابحة أو متعثرة أو خارسة يحتاج إىل دراسة معمقة كونه موضوع صعب.
مشريا إىل :أن الوزارة لن تفرط بأي موظف لديها أو بصناعة معينة كونها ستكون
بأسس مدروسة وحقيقية.وأضاف :أن الهدف من الهيكلة هو لدعم وتنشيط القطاع
الخاص .مؤكدا :أن هيكلة الرشكات ستكون عىل وفق أسس صحيحة لضمان حقوق
الدولة واملوظفني واملواطنني بالوقت نفسه.

احلشد :داعش يعتمد على “اجلحور”
لالختفاء يف دياىل

بغداد /الزوراء:
كشف الحشد الشعبي ،امس االحد ،عن
تغري جوهري يف خطط اختفاء تنظيم
داعش يف املناطق النائية يف دياىل.
وقال الناطق باسم محور دياىل للحشد
الشعبي ،صادق الحسيني ،يف حديث
صحفي:ان” تنظيم داعش اإلرهابي بدأ
مؤخرا يف اعتماد تغري جوهري يف خطط
االختفاء من الرضبات الجوية وعمليات
التمشيط للحشد وبقية التشكيالت االمنية
من خالل اللجوء اىل الجحور ،وهي عبارة
عن أنفاق تحت األرض ملنع اكتشاف

اوكاره واالستغناء عن املضافات وهي
منازل مهجورة بسبب الرصد العلني لها”.
وأضاف الحسيني ان” اكثر من  30جحرا
للدواعش تم ضبطها خالل األشهر القليلة
املاضية بعضها كانت مقرات للنوم وأخرى
لالعتدة واملواد الغذائية» .الفتا اىل «ان
الفرق الجوالة للحشد بدأت تمتلك خربة
ميدانية يف كشف جحور الدواعش والتي
تحفر يف باطن األرض لعدة أمتار» .مؤكدا
«ان اي تغري يف مسار عمليات داعش
اإلرهابي يتعامل معها الحشد ميدانيا
ويحبطها”.

النزاهة النيابية :أجنزنا  %30من أهم
وأخطر ملفات الفساد
بغداد /الزوراء:
كشف عضو لجنة النزاهة النيابية ،جواد حمدان الساعدي ،امس األحد ،عن إنجاز نحو
 % 30من أهم وأخطر ملفات الفساد من قبل هيئة النزاهة.وقال الساعدي يف ترصيح
صحفي :إن “هيئة النزاهة انجزت نحو  % 30من مجمل ملفات الفساد التي تمت
إحالتها إىل الهيئة واالدعاء العام وقايض تحقيق النزاهة وكذلك ديوان الرقابة املالية”.
وأضاف أن “لجنة النزاهة اآلن تخطو خطوات واثقة نحو جمع امللفات وإحالتها إىل
الجهات املختصة” .مبينا أن “هناك ملفات خطرية يف طور التحقيق وجمع املعلومات
سيتم الكشف عنها يف وقت الحق”.وأشار الساعدي إىل أن “األيام القادمة ستصدر
مذكرات قبض بحق عدد من الشخصيات املتورطة بقضايا فساد وهدر للمال العام”.

شرطة الطاقة تضبط خرقا على أحد
األنابيب النفطية يف البصرة
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة الطاقة ،امس الحد،
عن ضبط خرق عىل إحدى األنابيب النفطية
يف محافظة البرصة.وقالت املديرية :انه
«بحسب توجيهات معايل وزير الداخلية،
وإرشاف مبارش من قبل املدير العام اللواء
غانم الحسيني يف تكثيف الجهود لرضب
عصابات تهريب النفط ومشتقاته ،وبعد
توفر معلومات أستخباراتية بوجود خرق عىل

إحدى األنابيب النفطية ،تم تشكيل فريق عمل
بقيادة العميد صباح محسن مدير رشطة
نفط الجنوب ،حيث تم الكشف عىل األنبوب
الناقل للمشتقات النفطية  10عقدة مادة زيت
الغاز «استرياد» الناقل من مرفأ خور الزبري
إىل مرشوع شط البرصة يف منطقة الشعيبة،
حيث تم رفع صمامات عدد  2بقياس  2انج
كانت مربوطة عىل األنبوب واستدعاء فرق
الصيانة الفنية لوزارة النفط لرفع الخرق.

بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة االمن والدفاع النيابية،
أمس األحد ،ان نتائج التحقيق
بجريمة الفرحاتية ستعلن يف
الساعات املقبلة.
وقال عضو اللجنة ،النائب بدر
الزيادي ،يف حديث صحفي :ان
«اعضاء من لجنة األمن والدفاع
ذهبوا صباح أمس إىل محافظة
صالح الدين للتحقيق يف جريمة

الفرحاتية» .وأضاف الزيادي انه
«خالل الساعات املقبلة ستتوفر
املعلومات حول نتائج التحقيق يف
الحادثة وسنعلن عنها».
وبشأن وجود دوافع سياسية خلف
الحادثة ،اوضح الزيادي اننا «ال
نستبق األحداث لحني ظهور نتائج
التحقيق الدقيقة».
وأقدم مسلحون مجهولون ،صباح
السبت ،عىل قتل  8مدنيني واختطاف

 4آخرين يف منطقة الفرحاتية
التابعة لناحية االسحاقي ضمن
قضاء بلد يف صالح الدين.
وقرر القائد العام للقوات املسلحة،
خالل االجتماع الطارئ الذي عقده
مع املجلس الوزاري لألمن الوطني،
إحالة املسؤولني من القوات
املاسكة لألرض اىل التحقيق ،بسبب
التقصري يف واجباتهم األمنية.
وكانت محكمة تحقيق بلد بدأت،

الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز جتري
كشفاً موقعياً ملشاريع العتبة العلوية
بغداد /الزوراء:
أجرى فريق من قبل الرشكة العامة لتعبئة
وخدمات الغاز كشفا ً موقعيا ً ملشاريع األمانة
العامة للعتبة العلوية املقدسة ،وذلك حسب طلب
العتبة بتزويد مشاريعها بخزانات وشبكات الغـاز
السائـل ،حيث ضم الفريق أعضاء من قسم
شبكات الغاز وقسم الصحة والسالمة والبيئة
( )HSEوقسم التفتيش واملتابعة وبرفقة مسؤول
وحدة شبكات الغاز يف فرع النجف األرشف ،وكان
باستقبالهم فريق عمل متخصص تابع للعتبة
العلوية املقدسة.
وتضمنت الزيارة جولة حول بعض مشاريع العتبة

واملطابخ الخاصة بها وتحديد سعة خزانات الغاز
املطلوبة بغيـة إكمال كل اإلجراءات لتزويد هذه
املرافق الدينية الخدمية بخزانات وشبكات الغـاز
السائـل لتكون بديالً عـن اسطوانات الغاز
وأبدى القائمون يف العتبة العلوية املقدسة
ارتياحهم ورضاهم لهذه الخطوة املهمة ،شاكرين
َ
العاملني يف
جميع الجهود التي تبذل من قبل
الرشكة للعمل مثل هكذا مشاريع التي تواكب
تطور تكنولوجيا الغاز والرشوع بهذه الخدمات
لتصل مادة الغاز السائل بأسهل الطرق وأحدثها
للمستهلك ،ولتكون بديالً عن استخدام اسطوانات
الغاز املتداولة .

عمليات البصرة تشرع باملرحلة الثانية من
«الوعد الصادق»

بغداد /الزوراء:
رشعت عمليات البرصة ،امس األحد ،بعملية الوعد
الصادق املرحلة الثانية الصفحة األوىل .
وذكرت خلية اإلعالم األمني يف بيان لها تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن” قيادة عمليات
البرصة والقطعات امللحقة ،رشعت بعملية الوعد
الصادق املرحلة الثانية الصفحة األوىل وعىل
محورين الشمايل الدير والقرنة  ،والجنوبي الزبري

وسفوان”.
واضاف أن” القوة املنفذة للواجب تمكنت من إلقاء
القبض عىل  28مطلوبا ً عىل وفق مواد قانونية
مختلفة ،فيما ضبطت بندقية نوع كالشنكوف
ومخزنني بندقية من دون اطالقات ،حيث اتخذت
االجراءات القانونية بحق املطلوبني ،وتعاملت
مع املواد املضبوطة أصوليا ،ومازالت العملية
مستمرة”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت اإلدارة املحلية يف قضاء الحي جنوب
واسط ،امس األحد ،عن توزيع أكثر من 570
قطعة أرض سكنية عىل الرشائح املشمولة
بها.
وقال قائم مقام القضاء ،كاظم كريم ،يف
ترصيح صحفي :ان هناك مسحا لفرز أكثر من
الف قطعة أرض سكنية سوف يتم توزيعها يف
مرحلة الحقة ضمن حدود بلدية الحي.
وأشار اىل وضع خطة خدمية تم الرشوع بها
بالتنسيق مع الحكومة املحلية التي اتخذت من

قضاء الحي مقر بديل إلدارة شؤون املحافظة
تتضمن تطوير عدة مناطق وإعادة تأهيل 23
شارعا من قبل الرشكة الصينية املنفذة ملرشوع
مجاري قضاء الحي.
ولفت إىل إنهاء اإلجراءات الخاصة بصب 30
كيلو مرت مربع من شوارع قضاء الحي خالل
الفرتة املقبلة.
يذكر أن الحكومة املحلية يف واسط اتخذت من
قضاء الحي مقر إلدارة شؤون املحافظة بعد
غلق مبنى ديوان محافظة واسط منذ انطالق
تظاهرات ترشين يف العام املايض.

واسط تعلن توزيع حنو  570قطعة أرض بني
الشرائح املشمولة

الصحة :األدوية املستخدمة لعالج كورونا آمنة وال تسبب مضاعفات
بغداد /الزوراء:
أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة والبيئة،
حازم الجمييل ،امس االحد ،أن جميع
األدوية املستخدمة لعالج الفريوس آمنة
وال توجد فيها مضاعفات ،فيما أشار إىل أن
الوزارة مستمرة بتجهيز جميع املحافظات
باملستلزمات الطبية.
وقال الجمييل ،يف ترصيح صحفي :إن
«وزارة الصحة والبيئة ستقوم بدراسة ما
قدمته منظمة الصحة العاملية بشأن أربعة
أدوية غري فعالة تستخدم ملواجهة جائحة
كورونا» ،الفتا إىل أن «الصحة العاملية
لم تنرش بشكل رسمي دراستها املتعلقة
باألدوية غري الفعالة ملواجهة كورونا».
وأضاف أن «وزارة الصحة سوف تقارن
الدراسة املقدمة من الصحة العاملية
والدراسات املقدمة من اللجان العلمية

يف العاصمة بغداد واملحافظات لوضع
الربوتوكوالت العالجية ،ويف ضوئها سيتم
اتخاذ القرار املناسب يف ما يخص األدوية».

وتابع أنه «ما زالت جميع األدوية التي
تستخدم ملواجهة كورونا منتجة إلغراض
أخرى ،ولها تأثري ايجابي يف عالج

الكورونا».
وأشار إىل أن «جميع هذه األدوية هي آمنة
وال توجد فيها مضاعفات نتيجة استعمالها،
وسيتم اتخاذ القرار يف ضوء املعطيات التي
ستخرج بها لجان الصحة التابعة لوزارة
الصحة».
ويف ما يخص تجهيز املستشفيات
باملستلزمات الطبية ،أكد الجمييل أن
«الوزارة مستمرة بتجهيز املحافظات
باملستلزمات واألدوية التي تحتاجها ملواجهة
كورونا ،فضالً عن االستمرار بتوريد األدوية
الرضورية من داخل وخارج العراق».
ولوَّح بأن «العراق قد يشهد ارتفاعا ً بنسبة
اإلصابات خالل الفرتة املقبلة ،نتيجة
تسجيل إصابات متصاعدة يف جميع دول
ً
فضال عن إقبالنا عىل فصل الخريف
العالم،
وانخفاض درجات الحرارة».

أمس األحد ،التحقيق بجريمة
خطف وقتل عدد من املواطنني
ومنتسب الحشد الشعبي يف منطقة
الفرحاتية يف بلد.
وكان رئيس مجلس الوزراء القائد
العام للقوات املسلحة ،مصطفى
الكاظمي ،قد عقد اجتماعا ً
بالقيادات األمنية والعسكرية يف
محافظة صالح الدين ،فيما أكد
ان مجيئه اىل املحافظة ،برفقة

القيادات األمنية ،يأتي لتأكيد
أن الدولة موجودة لحماية أمن
املواطنني وتثبيت أركان القانون،
خاصة بعد الجريمة النكراء التي
شهدتها صالح الدين مؤخرا ً والتي
أدت اىل استشهاد عدد من املواطنني
عىل إثر خطفهم.
واطلع عىل التحقيقات األولية يف
ّ
ووجه
الجريمة النكراء وحيثياتها،
باملتابعة الدقيقة لكل تفاصيلها.

أمانة بغداد تباشر صيانة  3جمسرات
وشارعني مهمني

بغداد /الزوراء:
أعلنت أمانة بغداد املبارشة باعمال صيانة ثالثة مجرسات وشارعني مهمني وسط العاصمة
لتأمني انسيابية حركة السري واملرور.
وذكر بيان لالمانة تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «دائرة املشاريع بارشت باعمال صيانة
مفاصل التمدد ملجرس ساحة بريوت جانب الذهاب من حي املهندسني باتجاه املستنرصية
ومجرس الشارقة اتجاه الذهاب اىل ساحة الدرويش ومجرس حي العدل».
وأضاف ان «العمل يتم بأسلوب التنفيذ املبارش ،وحسب توصيات املكتب االستشاري للجامعة
التكنولوجية باستخدام االسمنت املعالج بااليبوكيس ،مع اعادة تنفيذ املفصل الحديدي
املترضر».
وأشار البيان اىل ان «الدائرة املذكورة بارشت ايضا ً اعمال صيانة املواقع املترضرة يف شارعي
الكرادة خارج والجوازات لتأمني انسيابية حركة السري واملرور».

االستيالء على مواد شديدة االنفجار
يف األنبار

بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني يف مديرية االستخبارات
العسكرية ،امس األحد ،بأن القوات
االمنية تمكنت من االستيالء عىل مواد
شديدة االنفجار بعملية امنية استباقية
جنوب الطريق الدويل الرسيع .
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :ان ”
قوة أمنية من مفارز شعبة االستخبارات
العسكرية يف الفرقة األوىل ،وبالتعاون
مع فوج مغاوير القيادة ،نفذت عملية
امنية استباقية استهدف مناطق مختلفة
جنوب الطريق الدويل الرسيع القريب
من قضاء الرطبة غربي االنبار ،تمكنت
من خاللها من االستيالء عىل  9مساطري

تفجري و 2جلكان معبأ بمادة الس فور
شديدة االنفجار وقنربة هاون عيار 82
ملم “.
وأضاف املصدر ،الذي فضل عدم الكشف
عن هويته :ان” القوات االمنية طوقت
مكان الحدث فيما قامت فرقة معالجة
املتفجرات بإبطال مفعول املواد املضبوطة
دون وقوع أية إصابات يف صفوف القوات
املداهمة» ،مبينا ان” املواد املضبوطة من
مخلفات عصابات داعش اإلجرامية ابان
سيطرته عىل املنطقة املستهدفة “.
موضحا ان” معلومات استخباراتية
مكنت القوات األمنية من العثور عىل
العبوات الناسفة وابطال مفعولها “.

القبض على عصابة متارس االبتزاز
وسط العاصمة
بغداد /الزوراء:
ألقت قوة أمنية القبض عىل عصابة تمارس االبتزاز وسط العاصمة بغداد.
وذكر بيان ملديرية رشطة بغداد تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «مركز رشطة الجعيفر /قسم رشطة
الصالحية ألقى القبض عىل عصابة يف شارع حيفا ،حيث تقوم هذه العصابة بابتزاز سواق العجالت
وذلك بإلقاء أنفسهم أمام أحد العجالت املارة».
وأضاف ان «أحد املتهمني يقوم برمي نفسه قرب العجلة ومعه متهم آخر يقوم برضب املرآة الجانبية
اليرسى للسائق ومتهم آخر يقوم بمضايقة السائق بواسطة سيارته ،علما ان املتهم الذي يرمي
نفسه عىل العجلة سبق ان تم كرس يده اليرسى من قبل املتهمني أنفسهم وكل شهر يقومون بكرس
يد أحدهم ،وبعد ذلك يتم أخذ املتهم الذي أدعى انه تعرض للدهس مع املتهم اآلخر للمستشفى،
وهناك تبدأ املساومة».
وأشار البيان اىل ان «املتهمني اعرتفوا بقيامهم بأكثر من  23عملية يف عموم محافظة بغداد ،وتم
اتخاذ كل اإلجراءات القانونية األصولية بحقهم وإحالة أوراقهم اىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
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بغداد /الزوراء:
سجل سعر رصف الدينار العراقي
مقابل الدوالر ،صباح أمس االحد،
تفاوتا ً رغم تطمني للبنك املركزي
العراقي عن سعر الرصف.
ويف بورص�ة الكف�اح ببغ�داد بلغ
سع�ر رصف الدوالر  1256ديناراً،
ويف بورص�ة الحارثي�ة 1256.5
دين�اراً .أم�ا يف مكات�ب الصرفة
ببغ�داد فك�ان سع�ر ال�راء
{تقريب�ي}  1250دين�ار والبي�ع
 1260دينارا.
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أعلن سعيه لرفع اسم العراق من القائمة األوروبية للمخاطر العالية

الدوالر يسجل تفاوتا ملحوظا يف
األسواق احمللية

وك�ان البن�ك املرك�زي العراق�ي،
أعل�ن ،صباح أم�س األحد“ ،ثبات
سعر رصف الدينار مقابل الدوالر
ثابت ولم يتغر ،وإن الترصيحات
الت�ي انترت مؤخ�را ً بخصوص
(تخفي�ض سع�ر رصف الدين�ار
العراق�ي مقاب�ل ال�دوالر} تمث�ل
وجهة نظر من رصح بها وال تمثل
املوق�ف الرسمي للبن�ك املركزي،
وقد راف�ق ذلك عدد من الشائعات
الت�ي أطلقها املضارب�ون وهو ما
أثر عىل السعر (مؤقتاً)”.
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البنك املركزي :سعر صرف الدينار ثابت واحتياطي العملة “جيد”
بغداد /الزوراء:
أص�در البن�ك املرك�زي العراق�ي،
امس األحد ،توضيحا بشأن األنباء
التي انت�رت مؤخ�را بخصوص
تخفي�ض سع�ر رصف الدين�ار
العراقي مقابل الدوالر.
وقال البنك يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخ�ة من�ه :إن “الترصيح�ات
التي انت�رت مؤخ�را ً بخصوص
(تخفي�ض سع�ر رصف الدين�ار
العراق�ي مقاب�ل ال�دوالر) تمث�ل
وجهة نظر من رصح بها ،وال تمثل
املوق�ف الرسم�ي للبن�ك املركزي،
وقد رافق ذلك ع�دد من الشائعات
الت�ي أطلقها املضارب�ون وهو ما
أثر عىل السعر (مؤقتاً)”.
وأضاف البي�ان أن “سعر الرصف
ثاب�ت ول�م يتغ�ر ،وان سياست�ه
النقدي�ة واضح�ة وش�فافة”،
مبين�ا أن “احتياطياته من العملة

األجنبية “جيدة جداً” وفقا ً لجميع
املؤرشات الدولية ،وبما يمكنه من
تجاوز األزمة الحالية التي تمر بها
البالد”.
ويأم�ل البنك م�ن “وسائل اإلعالم
اعتم�اد املص�ادر الخاص�ة بالبنك
املركزي حرصا ً بهذا الخصوص”.
م�ن جه�ة اخ�رى ،كش�ف البنك
املرك�زي العراقي ،أمس األحد ،عن
مشارك�ة محافظ�ه ضم�ن الوفد
ال�ذي يرتأس�ه رئي�س الحكوم�ة
مصطف�ى الكاظمي لزي�ارة عدة
دول أوروبية.
وذكر بيان للمكتب اإلعالمي للبنك
املرك�زي العراق�ي :أن محاف�ظ
البن�ك مصطف�ى غال�ب مخي�ف
شارك “برفقة وفد حكومي رفيع
املست�وى برئاس�ة السي�د رئيس
مجل�س ال�وزراء ،ام�س األحد ،يف
زي�ارة إىل كل م�ن فرنس�ا وأملانيا

واململكة املتحدة”.
وأش�ار البي�ان إىل أن مخي�ف
سيلتق�ي “خ�الل الزي�ارة الت�ي
تستم�ر أربع�ة أي�ام بالجه�ات
النظرة ملناقشة عدد من القضايا
املشرتكة ،السيما رفع اسم العراق
م�ن قائم�ة االتح�اد األوروب�ي
ذات املخاط�ر العالي�ة ،فضال عن
التباح�ث يف تطوي�ر العالق�ات
املرصفي�ة واالستثم�ار امل�ايل بني
العراق ،وهذه الدول ملا تشكله من
ثقل اقتصادي يف أوروبا والعالم”.
وسب�ق أن أف�اد مص�در حكومي
بقي�ام رئيس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،بجول�ة اوروبي�ة عىل
رأس وفد حكومي رفيع املستوى.
وب�ني أن الجولة تشم�ل كل لندن
وباريس وبرل�ني يتم خاللها عقد
ع�دد م�ن االتفاقي�ات بمختل�ف
املستويات.

لتعزيز القطاع اخلاص وخلق فرص عمل ودعم سياسة النمو الشاملة

برنامج االمم املتحدة االمنائي يف العراق يوقع مذكرة تفاهم مع وزارة التخطيط
بغداد  /نينا :
وقع برنامج االمم املتحدة االنمائي
يف الع�راق مذكرة تفاهم مع وزارة
التخطيط  ،لتعزيز القطاع الخاص
م�ن خ�الل املشاري�ع متناهي�ة
الصغ�ر والصغ�رة واملتوسط�ة،
وخل�ق فرص عم�ل ودعم سياسة
النم�و الشاملة.وذكر بي�ان لبعثة
االم�م املتحدة يف الع�راق  /يونامي
 “ : /تق�دم مذك�رة التفاه�م هذه
اط�ارا عاما ً للتع�اون بني الطرفني
الجراء مسح للمؤسسات متناهية
الصغ�ر والصغرة واملتوسطة ،من
خالل الوكال�ة االمريكي�ة للتنمية
الدولية  ،ليشم�ل ثالث محافظات
عراقية هي بغداد والبرصة ونينوى
“.واضاف البيان  ”:سيعمل املسح
عىل بناء نهج وطني ش�امل وفهم

لهيكل املؤسسات املتناهية الصغر
والصغرة واملتوسط�ة واتجاهات
تطوره�ا وآلي�ة عمله�ا م�ن اجل
تحسني القدرة عىل صنع القرار من
قب�ل اصحاب الشأن ح�ول كيفية
تعزي�ز و تنمية ه�ذه املؤسسات و
انشاء قاع�دة اقتصادية مستدامة
يف الع�راق ،باالضاف�ة اىل تحدي�د
الفرص والتحديات التي تواجهها.
وسيت�م الدعم من خالل الدراسات
واملعلومات املحدث�ة واملوثوقة عن
س�وق العم�ل “ .وتغط�ي املذكرة
 ،حس�ب البي�ان  ،مج�االت تعاون
مهم�ة ،بم�ا يف ذلك تب�ادل املعرفة
والبيان�ات والوثائ�ق الت�ي تخ�دم
اغ�راض ونط�اق املس�ح ،وتقديم
الدع�م الفن�ي ال�الزم ،بم�ا يف ذلك
طاقم املس�ح واملوظفني امليدانيني

اقتصادي :احلكومة
وجتار األزمات
حياصرون الشعب
بـ “الدوالر”

املؤهل�ني ط�وال مراح�ل تطوي�ر
املس�ح .ونق�ل البيان ع�ن الوزير
خالد بتال النجم قوله  ”:يعد توقيع

بغداد /الزوراء:
رأى الخبر االقتص�ادي ،وسام التميمي ،ان
ال�دوالر ارتف�ع بش�كل ملح�وظ يف األسواق
العراقي�ة ،بسب�ب اختالق األزم�ات من قبل
الحكومة ،الفتا اىل ان التجار استغلوا الفرصة
لالستح�واذ عىل السلع وتخزينها لطرحها يف
أوقات اخرى يرتفع فيها الدوالر اكثر.
وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي :ان
“الحكوم�ة والبن�ك املرك�زي ع�ىل وج�ه

مذك�رة التفاهم ترجم�ة حقيقية
لخطوات تنفيذ سرتاتيجية تطوير
القط�اع الخ�اص الت�ي اطلقته�ا

الخص�وص ل�م يحرك�وا ساكن�ا ازاء رف�ع
سع�ر ال�دوالر ،ب�ل ان هناك ذريع�ة جاهزة
ت�م استخدامها يف األي�ام املاضية مفادها ان
(احتياطي العمل�ة األجنبية بدأ باالنخفاض
يف البن�ك املركزي) ،وهو ما أتاح رشعنة رفع
سعر رصف الدوالر”.
وأض�اف ان “هناك مخططا يل�وح يف األفق،
واتفق عليه اكثر املراقبني للشأن االقتصادي
العراقي ،يؤكد سعي الحكومة إليصال سعر

الوزارة بالتعاون مع الريك الدويل
برنام�ج االم�م املتح�دة االنمائ�ي
 ،ال�ذي ع�رب ع�ن التزام�ه الشديد

رصف ال�دوالر باألسواق اىل  1150عند نهاية
الع�ام الج�اري ،به�دف انهاء األزم�ة املالية
املفتعلة التي تعيشها البالد”.
ولفت اىل ان “الحلول غر موجودة واملواطن
ه�و املت�رضر االول ،حيث سرتتف�ع أسعار
السلع واملواد الغذائية ،خاصة ان أكثر من 90
 %من الس�وق العراقي يعتمد عىل االستراد
يف ظل توق�ف الصناعة ،وع�دم وجود جدية
من قبل الحكومة بإنعاشها”.

تعتزم تصدير مادة الشب إىل اخلارج

الصناعة تبدأ طريقة إنتاج الوقود من خملفات تدوير اإلطارات

بغداد /الزوراء:
افتتح�ت الصناع�ة واملع�ادن “مش�روع
تدوي��ر اإلط��ارات املستهلك��ة” ف��ي
مصن�ع اإلط�ارات يف محافظة الديواني�ة.
وفيم�ا أعلن�ت الرك�ة العام�ة لكربيت
امل�راق قدرتها عىل س�د الحاجة املحلية
من م�ادة الش�ب وإمكاني�ة التصدير اىل
الخ�ارج ،أش�ارت اىل تنفيذ أعم�ال تأهيل
وتطوير للمعمل ورفع طاقته اإلنتاجية.
وق�ال وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن ،منه�ل
الخباز ،امس األحد ،خالل مؤتمر صحفي
عق�ده امس :ان هذا املصنع هو األول عىل

مستوى العراق يف انتاج مواد من مخلفات
اإلط�ارات املستهلكة .مردف�ا بالقول :ان
هذا امل�روع يخ�دم البيئة أيض�ا وينتج
العدي�د م�ن امل�واد املطاطية املفي�دة من
ضمنه�ا األرضيات واملطب�ات ،واستخدام
أج�زاء منها للمقرنص يف الطرق واملمرات
العامة.
وأض�اف :ان احد املنتج�ات العرضية لهذا
املصنع إنتاج الوقود م�ن مخلفات تدوير
اإلط�ارات ،وه�ذا يشء جدي�د يف عال�م
الصناع�ات يف العراق .مش�را إىل :ان هذا
الوق�ود عبارة عن خليط من مادة البنزين

والكروسني.
من جهتها ،أعلنت الركة العامة لكربيت
املراق ،إح�دى رشك�ات وزارة الصناعة
واملعادن ،أمس األحد ،عن قدرتها عىل سد
الحاجة املحلية من مادة الشب وإمكانية
التصدير اىل الخارج.
وقال مدير عام الرك�ة ،عبداملنعم نائف
عبوش الجبوري ،يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة من�ه :إن رشكت�ه “تمتل�ك املعمل
الوحيد يف العراق إلنتاج الشب بمواصفات
قياسي�ة عاملي�ة منافس�ة للمست�ورد
وبطاقة إنتاجية ( )48الف طن/سنويا”،
مش�را اىل “تنفيذ أعم�ال تأهيل وتطوير
للمعم�ل ورفع طاقت�ه اإلنتاجي�ة لتصل
يف مطل�ع العام الق�ادم اىل أكثر من ()80
الف طن/سنويا بما يغطي كامل الحاجة
املحلي�ة والتي تقدر بأكث�ر من ( )60ألف
طن/سنويا”.
وأك�د الجبوري “استع�داد الركة لتلبية
احتياجات أمانة بغداد باعتبارها املسوق
واملستهل�ك الرئييس مل�ادة الشب وحاجة
قطاعات الدولة االخرى والقطاع الخاص
من هذه املادة وبنوعية عالية ومواصفات
قياسية وأسعار تنافسية” .الفتا يف الوقت
نفسه اىل أن “الرك�ة بصدد توقيع عقد
مع أمانة بغداد لتجهيزها ب�( )1500طن

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا
بغداد /الزوراء:
اغل�ق مؤرش األسعار يف سوق الع�راق لالوراق املالية،
امس األحد ،منخفضا بنسبة (.)0.57%
وج�اءت م�ؤرشات الت�داول لس�وق العراق ل�أوراق
املالي�ة ليوم امس كما ييل :بل�غ عدد األسهم املتداولة
( )1.345.832.627سهما ،بينما بلغت قيمة االسهم
( )1.660.683.183دينارا.
وأغل�ق م�ؤرش األسع�ار  ISX 60يف جلسة امس عىل
( )485.57نقط�ة منخفض�ا بنسب�ة ( )0.57%عن
إغالقه يف الجلسة السابقة البالغ ( )488.35نقطة.
وتم تداول أسهم ( )23رشكة من اصل ( )105رشكة
مدرج�ة يف الس�وق ،واصبح عدد الرك�ات املوقوفة
بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات

اإلفصاح املايل ( )27رشكة.
وبل�غ ع�دد األسه�م املش�رتاة م�ن املستثمرين غر
العراقيني يف السوق ( )159ماليني سهم بقيمة بلغت
( )79ملي�ون دينار من خالل تنفيذ ( )26صفقة عىل
اسهم ثالث رشكات.
يذك�ر ان س�وق العراق ل�أوراق املالية ق�د استخدم
انظمة التداول االلكرتون�ي واإليداع املركزي منذ عام
 2009ويسع�ى إلطالق نظام الت�داول عرب االنرتنيت
للمستثمري�ن ,وينظ�م خم�س جلس�ات ت�داول
أسبوعي�ا م�ن االح�د إىل الخميس ,وم�درج فيه 105
رشك�ة مساهم�ة عراقي�ة تمثل قطاع�ات املصارف
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتامني واالستثمار
املايل والسياحة والفنادق.

لهذا العام اىل جانب تفعيل عقد آخر موقع
بني الطرفني لغرض تجهيز الكمية املتبقية
من العقد والبالغة ( )3350طن ،فضال عن
أن هناك تنسيقا عاليا ودائما بني الركة
وأمانة بغداد لتلبية احتياجات األمانة من
م�ادة الشب للعام املقب�ل وجدولة الديون
املرتتبة بذم�ة األمانة لغرض تسديدها اىل
الركة وعىل دفعات”.
ودعا املدير الع�ام اىل “رضورة دعم منتج
الشب ،خصوص�ا ان الركة حصلت عىل
قرار بهذا الشأن م�ن خالل إلزام رشكات
القط�اع الع�ام بع�دم رشاء م�ادة الشب
إال بع�د اعت�ذار الرك�ة ،فض�ال ع�ن ان
هن�اك مساعي للرك�ة وبدع�م وتدخل
ال�وزارة والوزير باستحص�ال قرار بمنع
است�راد الشب يف ظل توفر اإلمكانية لدى
الركة بسد االحتي�اج املحيل” .مؤكدا أن
“الركة تستخدم مواد نقية بمواصفات
عالي�ة الدق�ة والنوعي�ة يف إنت�اج الش�ب
بخ�الف الش�ب املست�ورد غ�ر املطاب�ق
للمواصفات”.
وأفص�ح الجب�وري عن “توج�ه وخطط
الرك�ة إلنش�اء معم�ل إلنت�اج حامض
الكربيتيك ومعمل إلنتاج الشب من خامات
الكاؤولني للنهوض بصناعة الشب وتقليل
كلف اإلنتاج وتحقيق أعىل الطاقات”.

فقدان هوية
فقدت الهوي�ة الصادرة
م�ن نقاب�ة الصحفي�ني
العراقي�ني واملرقم�ة
( )16734بأس�م (حيدر
سالم فنج�ان) فعىل من
يعثر عليه�ا تسليمها اىل
جهة االصدار.

ب�دوره الب�ارز يف السرتاتيجية من
خالل تقديمه الدعم الالزم للجهاز
املرك�زي لالحص�اء لتنفي�ذ املسح
للمشاري�ع الصغ�رة واملتناهي�ة
الصغ�ر واملتوسط�ة يف القط�اع
الرسم�ي وغ�ر الرسم�ي لث�الث
محافظ�ات يف املرحل�ة االوىل  ،ث�م
يتبعها ش�مول املحافظات االخرى
يف املرحل�ة الثاني�ة عندما تتحسن
الظ�روف الصحي�ة” .م�ن جانبها
اكدت املمثل املقي�م لربنامج االمم
املتحدة االنمائي يف العراق زينة عيل
احم�د  ”:ان املؤسس�ات الصغرة
واملتوسط�ة يف الع�راق تواج�ه
تحدي�ات كب�رة تفاقم�ت بسبب
تف�ي فروس كورون�ا  ،مما ادى
اىل تقلي�ل امكان�ات النمو وفرص
العمل .ويأتي توقي�ع هذه املذكرة

يف وق�ت مح�وري وتع�د خط�وة
مهم�ة نح�و تعزي�ز دور القط�اع
الخاص يف العراق وستسهم يف خلق
فرص عم�ل تشتد الحاجة اليها “.
واضاف�ت  ”:ان ه�ذه املذكرة تؤكد
ع�ىل التعاون املستم�ر واملثمر بني
برنام�ج االمم املتح�دة االنمائي يف
العراق ووزارة التخطيط العراقية،
الري�ك الرئي�س يف العدي�د م�ن
مبادراتن�ا  ،فضال عن رشاكتنا مع
الجه�ة املانح�ة املتمثل�ة بالوكالة
االمريكي�ةللتنمي�ةالدولي�ة”.
واوضح�ت  ”:ان برنام�ج االم�م
املتح�دة االنمائ�ي سيق�دم الدعم
الفني الالزم الع�داد املسح ووضع
التوصي�ات التي يمك�ن ان تساعد
اصح�اب الشأن يف وضع سياسات
التنمية للقطاع االقتصادي “.

أسعار الفواكه واخلضر
السلعة

الطماطم
الخيار
البطاطا
الباذنجان
الفلفل
الشجر
الباميا
اللوبيا
الشلغم
القرنابيط
اللهانة
البصل
الشوندر
جمهورية العراق
وزارة العدل
مديرية تنفيذ الرمادي

السعر للكغم الواحد
 1250دينار
 750دينار
 750دينارا
 750دينار
 750دينارا
 1000دينار
 3500دينار
 1250دينارا
 750دينار
 1000دينار
 1000دينار
 750دينار
 750دينار

السلعة

الربتقال
الاللنكي
التفاح
املوز
الخوخ
الليمون
الرقي
البطيخ
التمر
الرمان
كيوي
العنب
آلو

السعر للكغم الواحد
 2000دينار
 1000دينار
 1000دينار
 1000دينارا
 1500دينار
 1000دينار
 500دينارا
 500دينارا
 2000دينار
 1000دينارا
 1000دينار
 1250دينار
 1000دينار

العدد2020/80:
التاريخ2020/9/29:

(إعالن)
ُ
تبي�ع مديرية تنفيذ الرمادي السي�ارة املرقمة منفيست تحمل رق�م الشايص ( 5KNAPH81
 )BJ404178ن�وع كي�ا سورنتو ستيشن ابيض الل�ون موديل  2018العائ�دة (للحق العام) و
(املص�ادرة) ع�ىل الراغبني بالراء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة عرة أي�ام تبدأ من اليوم
الت�ايل للنر مستصحبني معه�م التأمينات البالغة عرة من املائة م�ن القيمة املقدرة البالغة
( )19000تسع�ة عر الف دوالر والتي تعادل ( )22895000اثنان وعرون مليون وثمانمائة
وخمس�ة وتسع�ون الف دينار وش�هادة الجنسية العراقي�ة وان رسم التسجي�ل والداللية عىل
املش�رتي وتكون املزايدة يف ه�ذه املديرية يف اليوم العارش اعتبارا ً من اليوم التايل للنر ويف تمام
الساعة الثانية عر ظهرا ً يف املكان والزمان املحددين اعاله...
املواصفات:
-1الهيكل العام الخارجي للسيارة لون ابيض خايل من الرضر وكالة.
-2السعة سبعة راكب.
-3نظام التشغيل سويج بصمة.
-4نظام الدشبول تحكم سترن.
-5نظام سيدي شاشة  +كامرة.
-6حساسات خلفية.
-7نظام فور ويل درايف.
-8فتحة سقفية.
-9خمسة ويل كب نيكل.
-10كشن كهربائي مخمل.
-11نوع املحرك ستة سلندر.
-12نظام التكيف ثالث قطع.
-13نظام الباب الخلفي كهربائي.
مدير الدائرة
املنفذ العدل
عادل محمد فرحان

الرياضي

أصفر وأمحر

نادي الديوانية خيسر خدمات
حمرتفه االسباني باديال

بغداد /متابعة الزوراء
تعرض محرتف الديوانية اإلسباني إيزاك باديال ،إلصابة عىل مستوى الكاحل ،ستغيبه عن مباراة
افتتاح الدوري أمام النجف .وقال حسـني العنكويش رئيس الديوانية إن الالعب اإلسـباني إيزاك
باديـال تعـرض إلصابة أثناء مباراة الفريـق التجريبية أمام منتخب شـباب مرص والتي أقيمت
ضمن املعسـكر التدريبـي للفريق الجـاري هناك.وأضاف أن الفحوصات األوليـة ،أكدت إصابة
باديال بالتواء يف مفصل الكاحل والتشخيص األويل يشري إىل غيابه عن مباراة افتتاح الدوري أمام
النجـف .وأكد محرتف الديوانيـة ،أن الجهاز اإلداري ينتظر نتائـج الفحوصات النهائية ،ملعرفة
مدة غياب الالعب الفعلية ،حيث سيخضع لفحوصات دقيقة يف القاهرة ملعرفة عمق اإلصابة.
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يف أول زيارة له للجنة األوملبية

وزير الشباب يبارك االجراءات االنتخابية ويبدي دعمه الكبري لألسرة االوملبية
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
إلتقى وزير الشباب والرياضة
عدنان درجال عرص امس رئيس
اللجنة األوملبية الوطنية العراقية
رعد حمودي يف زيارة ،هي األوىل
للوزير ،اىل مقر اللجنة األوملبية منذ
ّ
تسنمه مسؤوليته الوزارية.
ورحب حمودي بالوزير مشيدا ً
ّ
«بما حققه درجال بعمله الوزاري
خالل فرتة قصرية وإستثنائية بكل
مقاييسها».
وأضاف ان الرياضيني يضعون
ثقتهم الكبرية بدرجال ملا تكتنزه
رحلته الرياضية من تأريخ ريايض
ّ
معروف
يمكنه حتما ً من إستشعار
آمالهم وطموحاتهم والسعي
لتحقيقها بشكل واقعي من خالل
التعاون املقبل بني الوزارة واللجنة
األوملبية».
وثمن حمودي جهد الوزير ،ولجنة
الشباب والرياضة بمجلس النواب
العراقي ،وزمالءه يف الجمعية العامة
يف إقرار قانون اللجنة األوملبية،
وصوالً اىل الدور القانوني الكبري
الذي أبداه السيد رئيس مجلس
القضاء األعىل فائق زيدان يف إقرار
النظام الداخيل بما يؤمن التوقيتات
التي فرضتها رسالة األوملبية الدولية
يف السابع من تموز املايض».
من جانبه بارك الوزير الخطوات
األوىل يف طريق العملية االنتخابية
األوملبية مشيدا ً بآليات وأداء ونتائج
املؤتمرين االنتخابيني التكميليني
اللذين عقدا اول امس السبت.
وقال درجال انه يأمل «بانتخاب
مكتب تنفيذي يليق باسم املؤسسة

الرياضية العريقة» ،مضيفا ً قوله
بأنه «واثق جدا ً من خيارات أعضاء
الجمعية العامة يف املؤتمر االنتخابي
العام يف الرابع عرش من شهر ترشين
الثاني املقبل».
ومىض قائالً «يف اليوم األول يل يف
الوزارة وملعرفتي برئيس اللجنة

اهليئة التطبيعية توجه
إنذارا نهائيا إلبراهيم بايش
بغداد /متابعة الزوراء
وجهت الهيئة التطبيعية إنذارا َ نهائيا َ لالعب املنتخب الوطني،
إبراهيم بايش ،بسبب تواجده يف مباريات الفرق الشعبية ،وعدم
التزامه بتعليمات وضوابط االتحاد العراقي وتوجيهات الجهاز
الفني للمنتخب.
وقال إياد بنيان رئيس التطبيعية «إبراهيم بايش العب مهم ومؤثر
يف املنتخب الوطني ،وموضوع مشاركته يف الفرق الشعبية أثار
استغرابنا ،النه خطأ كبري جاء يف توقيت غري مناسب».
َ
وأضاف بنيان «التطبيعية حريصة للحفاظ عىل جميع الالعبني،
خصوصا العبي املنتخب الوطني ،ألنهم قيمة فنية كبرية ،واملنتخب
بحاجة لخدماتهم».
وأك َد «وجهنا إنذارا نهائيا لبايش ،ومنه لجميع العبي املنتخب
الوطني ،بعدم تكرار هذه املواقف ،ورضورة االلتزام بالتعليمات».
من جانبه ،قدم إبراهيم بايش اعتذاره عن اللعب مع الفرق الشعبية
وظهوره ببعض الصور ،وتعهد بعدم تكراره مستقبال ،وأكد التزامه
التام بالتعليمات الصادرة من التطبيعية والجهاز الفني للمنتخب
الوطني.

نفط الوسط يعلن قائمته
النهائية للدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن نادي نفط الوسط،
قائمته النهائية ملنافسات
الدوري املمتاز ،الذي سينطلق
يف  25ترشين أول الجاري.
وقال نبيل عباس مدير الفريق،
أن قائمة فريق نفط الوسط
اكتملت بشكل نهائي والجهاز
الفني استقر عىل  28العبا
سيمثلون نفط الوسط يف
املوسم الجديد.
وتضم قائمة نفط الوسط ً
كال
من-:
حراسة املرمى :عيل كاظم
هادي وعيل كاظم كطفان
ومصطفى زهري ومقتدى
قاسم.
خط الدفاع :فيصل جاسم وزيد
تحسني وعبد الله عبد األمري

ورسالن حنون وحيدر أحمد
وإبراهيم خلف ومصطفى عبد
الجليل.
خط الوسط :فلورنت ديدر
وسجاد جاسم وخلدون إبراهيم
ومرتىض جمال وحسني عبد
الواحد ومحمد حسن ونبيل
صباح وسجاد رعد واملنترص
بالله ومحمد مرض وعبد الله
سعدون وسجاد حسن.
خط الهجوم :عمر املنصوري
وشيكا فوفونا وكرار جاسم
وسيف جبري وزيد نجاح.
وأشار إىل أن معسكر الفريق يف
أربيل كان له األثر الواضح يف
االستقرار عىل قائمة الفريق
وتكونت لدى الجهاز الفني
الفكرة الكاملة عن مستويات
الالعبني.

االوملبية أيقنت ان التفاهمات
املوضوعية مقبلة مع اللجنة األوملبية
وبالتوافق مع امليثاق األوملبي
الدويل سعيا ً
لطي صفحة الخالفات
ّ
واالعرتاضات السابقة».
وأكد درجال ان «الوزارة تقف عىل
مسافة متساوية من جميع أعضاء

الجمعية العمومية واملرشحني
املقبلني للمكتب التنفيذي آمالً ان
ترتقي خياراتهم اىل ما يضمن نجاح
العمل األوملبي يف املرحلة املقبلة».
وإستطرد درجال قائالً «ان الوزارة
تسعى لتجاوز األزمة املالية التي
تعصف باالتحادات الرياضية وذلك

من خالل تفعيل عقود الرعاية التي
أثمرت باالمس بتعاقد إتحادي ألعاب
القوى وكرة السلة مع املرصف
التجاري العراقي».
وختم وزير الشباب حديثه قائالً
«ان الوزارة عاكفة عىل تأمني قاعة
رياضية خاصة بكل إتحاد ريايض

مركزي باالضافة اىل إقرتاب إفتتاح
صالة البولنغ بعرشة خطوط والبدء
بانشاء ملعب للسكواش ومسبح
أوملبي آخر يؤمن مستلزمات
املسابح األوملبية يف لوائح االتحاد
الدويل للسباحة».
ويف سياق منفصل أفاد مصدر مخوّل

يف اللجنة التحضريية لالنتخابات
األوملبية ان جميع اإلجراءات
التنفيذية التي جرت ،أو التي
ستجري ،التمام العملية االنتخابية
تخضع الرشاف وتوجيهات الهيئة
القضائية املرشفة عىل االنتخابات
واملؤلفة من سبعة قضاة تم
تكليفهم رسميا ً من قبل مجلس
القضاء األعىل.
وأضاف املصدر قائالً «ال صحة
للمعلومات املتداولة حول تنصيب
ممثل ٍعن لجنة الرياضيني األوملبيني
يف املكتب التنفيذي» ،مؤكدا ً «ان
الهيئة القضائية املرشفة تقوم
باجراءاتها ،وتوقيتات املؤتمرات
االنتخابية ،بارشاف مبارش من
قبلها طبقا ً للقانون والنظام الداخيل
للجنة األوملبية يف ما يتعلق بتشكيل
الجمعية العمومية ،واللجان العاملة
فيها ،واملكتب التنفيذي املقبل».
ونفى املصدر منع وسائل االعالم من
حضور وتوثيق وقائع مؤتمري يوم
اول أمس السبت مؤكدا ً «حضور
صحفيني أثنني فقط ونحو أربع
فضائيات محلية بينها الرياضية
العراقية» ،مطالبا ً املتابعني واملهتمني
بتقيص االخبار االنتخابية واألوملبية
من مصدرها الرسمي ،وهو املكتب
االعالمي للجنة األوملبية الوطنية
العراقية».
وختم املصدر حديثه منبّها ً
املتابعني واملهتمني «بعدم إعتماد
ما تتناوله بعض املواقع واملجاميع
والصفحات غري الرسمية املنترشة
يف فضاء االنرتنيت ومواقع التواصل
األجتماعي».

عدنان درجال ضيف االحتاد العربي للصحافة الرياضية
عمان /الزوراء
ضمن سلسلة املحارضات املرئية التي
ينظمها االتحاد العربي للصحافة
الرياضية مع نجوم وخرباء الرياضة
يف الوطن العربي . ..يستضيف االتحاد
بالتعاون مع االتحاد السعودي لالعالم
الريايض بالتنسيق مع لجنة الدورات يف
االتحاد وزير الشباب والرياضة العراقي
عدنان درجال يف الندوة الخامسة التي
يعقدها يف الساعة السابعة من مساء
يوم الجمعة املوافق  23اكتوبر الجاري
..وسيكون محور الندوة الحديث حول
الرياضة العربية وارتباطها الوثيق
باالعالم الريايض ..اىل جانب الحديث
عن الرياضة العراقية والنظرة اىل االعالم
الحايل واملستقبيل ..وسيتم استعراض
التجربة العراقية يف مجال االدارة
الرياضية والن ضيف االتحاد العربي
للصحافة الرياضية هو احد رموز الكرة
العراقية واحد مشاهري الكرة العربية
عرب مسرية كروية مرشفة وطويلة
مثل خاللها املنتخب الوطني العراقي يف
العديد من البطوالت العربية والدولية
وكان احد نجوم املنتخب العراقي الذهبي
الذي نال رشف الوصول الول مرة يف
تاريخ الكرة العراقية اىل نهائيات كاس
العالم يف املكسيك عام  1986فان هذه
الحقبة سوف يكون لها النصيب االكرب

من حديث الوزير درجال الذي سيسلط
االضواء عىل مسريته كالعب مثل الجيل
املميز من نجوم الكرة العراقية حسني
سعيد واحمد رايض ورعد حمودي
وناظم شاكر وفالح حسن وغريهم اىل
جانب مسريته مدربا توىل تدريب املنتخب
العراقي والعديد من فرق االندية العراقية
والعربية ..حسب الزميل عوني فريج
االمني العام لالتحاد الناطق االعالمي
من جهته عرب الزميل محمد جميل عبد
القادر رئيس االتحاد العربي عن سعادته
البالغة بنجاح لجنة الدورات برئاسة
الدكتور هادي عبد الله باستضافة الوزير
الريايض العراقي املعروف عدنان درجال
صاحب املسرية الرياضية املرشفة العبا
ومدربا واداريا ووزيرا للشباب والرياضة
يف العراق الشقيق الذي يعتز ايما اعتزاز
بتوىل املنصب الوزاري احد فرسان الكرة
العراقية الكبار ورفيق الجيل الذهبي من
النجوم املعروفني الذين سجلوا انجازات
يذكرها كل متابع للكرة العراقية
..واضاف عبد القادر ان االتحاد حريص
عىل تقديم تجارب كبار الرياضيني
العرب اىل الزمالء والزميالت ليقفوا
عىل حجم االنجازات التي حققوها عرب
مسرية طويلة من االبداع مؤكدا ان هذا
النهج سيسري عليه االتحاد بهدف ادامة
التواصل مع زمالء املهنة .

وقدر الدكتور هادي عبد الله نائب رئيس
االتحاد العربي رئيس لجنة الدورات يف
االتحاد حماس الوزير درجال واهتمامه

الكبري باملشاركة يف الندوة الخامسة
التي ينطمها االتحاد عرب لجنة الدورات
مشريا اىل ان مسرية عدنان درجال

الطويلة مع كرة القدم من شانها ان
تمنح الندوة الكثري من اهتمام زمالء
وزميالت املهنة .

وفاة أمني سر احتاد الكرة السابق طارق أمحد
بغداد  /متابعة الزوراء /نعت االوساط
الرياضية أمني رس اتحاد الكرة السابق
رئيس لجنة الحكام طارق أحمد ،الذي
وافاه االجل اليوم بسبب نوبة قلبيـة .
وكان ،الراحل يعاني مشاكل يف القلب
وسبق وان اجرى عدة عمليات جراحية
وتحسن وضعه» اال ان الحالة الصحية
الحمد تدهورت امس االحد ونقل عىل
أثر ذلك اىل مستشفى الكندي حيث تويف
هناك».
وكان الراحل طارق احمد قد شغل
عضوية اتحاد الكرة وتوىل منصب رئيس
لجنة الحكام يف االتحاد السابق  ،وكان

امينا عاما مساعدا لرئيس االتحاد السابق
 ،وهو حكم دويل سابق يحمل الشارة
الدولية .
ونعى وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال االرسة الرياضية بوفاة الحكم
الدويل السابق طارق احمد .
وقال درجال يف بيان  :نعزي الوسط
الريايض وحكام الكرة وعائلة الفقيد
بوفاة الحكم الدويل السابق طارق احمد
تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح
جنانه .
واضاف ان الراحل يعد واحدا من الحكام
الذين خدموا الصافرة العراقية حكما

واداريا وقدموا لها الكثري خالل رحلة
طويلة استمرت لعقود بجد وتفان
واخالص  ،رحم الله الراحل والهم اهله
وذويه الصرب والسلوان
ومن جهتها وبقلوب حزينة صادقة،
ودموع أُ
ْ
ريقت حبا ً تنعى اللجنة األوملبية
الوطنية العراقية الحكم الدويل السابق
والخبري الكروي اآلسيوي طارق أحمد
الذي رحل اىل بارئه سائلني املوىلّ ،
جل
وعال ،ان يتغمد الراحل الكبري بواسع
رحمته وينزله جنانه الباقيات وان يلهم
أحبته نعمة الصرب وجميل السلوان وإنا
لله وإنا إليه راجعون.
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سقوط ريال مدريد وبرشلونة يف الدوري االسباني
انه�ز َم برشلون�ة أم�ام مضيف�ه خيتايف
صفر -1يف الجولة السادس�ة من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
عىل ملعب “كولسيوم ألفونسو برييس”،
ف�ك خيت�ايف عقدت�ه املس�تعصية أم�ام
برشلونة س�واء ع�ىل أرض�ه او خارجها
يف الس�نوات التس�ع األخرية عندما تغلب
عليه بهدف وحيد س�جله خايمي ماتا يف
الدقيقة  56من ركلة جزاء.
ويع�ود الفوز األخري لخيت�ايف عىل النادي
الكاتالوني إىل  26ترشين الثاني/نوفمرب
1-( 2011صفر).
وه�ي الخس�ارة األوىل لربشلون�ة بقيادة
مدرب�ه الجديد ومدافعه ال�دويل الهولندي
الس�ابق رونالد كومان ،كم�ا هي املباراة
الثانية عىل التوايل التي يفشل فيها الفريق
الكاتالوني يف تحقيق الفوز بعد س�قوطه
يف فخ التعادل أمام اشبيلية صفر-صفر.
وحق�ق ق�ادش ،الصاع�د حديث�ا ً لدوري
األضواء ،ف�وزا ً مدويا ً ع�ىل مضيفه ريال
مدري�د ،حام�ل لق�ب ال�”ليغ�ا” ،بهدف
دون رد يف الجول�ة السادس�ة من الدوري
اإلس�باني لك�رة القدم.وس�جل الالع�ب
الق�ادم من الهن�دوراس أنطون�ي لوزانو
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة .16
وك�ان ق�ادش تغل�ب ع�ىل ري�ال مدريد
3صف�ر لكن بقرار م�ن لجنة االنضباطيف الثاني من شباط/فرباير  2015يف دور
ال�� 32ملس�ابقة الكأس املحلية ،بس�بب
إرشاك�ه العبا ً غري مس�جل يف الالئحة هو
ال�رويس ديني�س تشرييش�يف يف املباراة

التي حس�مها الن�ادي امللك�ي .3-1وهو
الف�وز الثالث لقادش هذا املوس�م مقابل
تعادل وخسارتني.
وجاءت خس�ارة الن�ادي امللك�ي يف وقت
غري مناسب خصوصا ً وأنه مقبل عىل بدء
مشواره يف مس�ابقة دوري أبطال أوروبا
حي�ث سيس�تقبل شاخت�ار األوكران�ي
األربعاء املقبل ثم الكالسيكو أمام غريمه
التقلي�دي ووصيف�ه برشلون�ة الس�بت
املقبل.

وكان النادي امللكي يمني النفس بتحقيق
ف�وزه الرابع ع�ىل الت�وايل والحفاظ عىل
الص�دارة لالس�تعداد بأفض�ل طريق�ة
ممكن�ة لالس�تحقاقني املقبل�ني ،بيد أن
قادش فاج�أه بهدف مبك�ر حافظ عليه
حت�ى الدقيق�ة الثالث�ة م�ن الوق�ت بدل
الضائ�ع رغ�م التغي�ريات الكث�رية الت�ي
ق�ام بها مدرب ري�ال الفرنيس زين الدين
زي�دان خصوصا ً مطل�ع الش�وط الثاني
عندما دفع بالرباعي الربازيي كاسيمريو

ومارك�و أسينس�يو والربتغ�ايل ميليت�او
واألوروغويان�ي فيديرك�و فالف�ريدي،
مكان الكرواتي لوكا مودريتش ولوكاس
فاسكيز والقائد سريخيو راموس املصاب
وإيسكو.
ولعب زي�دان ورقته األخ�رية عندما دفع
بالرصب�ي لوك�ا يوفيتش مك�ان األملاني
طون�ي ك�روس ،دون أن تتغ�ري النتيجة
إضاف�ة إىل الع�رض املخي�ب والس�يئ
لالعبيه.
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واستعاد أتلتيكو مدريد نغمة االنتصارات
بف�وزه الصعب عىل مضيفه س�لتا فيغو
2صفر يف الجولة السادس�ة من الدورياإلسباني لكرة القدم.
وكان سلتا فيغو الطرف األفضل يف أغلب
فرتات املب�اراة ،لكن خ�ربة العبي املدرب
األرجنتيني دييغو سيميوني كان لها دور
الحس�م يف انتزاع النق�اط الثالث والعودة
اىل س�كة االنتص�ارات بع�د تعادلني أمام
هويسكا وفياريال.
ومنح املهاجم الدويل االوروغوياني لويس
سواريز التقدم لفريق العاصمة بتسديدة
بيرساه من مسافة قريبة ،إثر تمريرة من
املدافع مانويل سانش�يس داخل املنطقة
تابعها إىل يسار الحارس ايفان فيار )6(.
وهو الهدف االول لس�واريز كأسايس مع
أتلتيكو مدريد والثال�ث منذ انضمامه اىل
صفوفه قادما ً م�ن برشلونة ،بعد ثنائية
يف املب�اراة األوىل يف مرمى غرناطة ()6-1
يف  24دقيقة بعد دخوله احتياطيا ً.
وأمَّ �ن املهاج�م ال�دويل البلجيك�ي يانيك
كاراس�كو فوز أتلتيكو مدريد بتس�جيله
اله�دف الثاني يف الدقيقة قبل األخرية من
الوق�ت بدل الضائ�ع عندما اس�تغل كرة
مرتدة م�ن العارض�ة إثر تس�ديدة قوية
لل�دويل الربتغايل جواو فيليك�س فتابعها
برأسه داخل املرمى )90+5(.
ورف�ع أتلتيك�و مدريد رصي�ده إىل ثماني
نق�اط فيما مني س�لتا فيغو بخس�ارته
الثالثة عىل التوايل يف رابع مباراة تواليا ً لم
يذق فيها طعم الفوز.

االعتداء على ميسي يثري اجلدل

أك َد تقرير صحفي إس�باني ،أن واقعة االعتداء عىل ليونيل مييس،
نجم برشلونة ،أمام خيتايف أثارت الكثري من الجدل.
وك�ان البارس�ا خ�رس أم�ام خيت�ايف به�دف دون رد ،يف الجول�ة
السادسة من الدوري اإلسباني.
ً
ووفقا لصحيفة ماركا اإلسبانية ،فإن مييس تعرض لرضبة قوية
بالك�وع من قب�ل نيوم ،العب خيت�ايف ،وكادت اللعبة أن تش�كيل
نقطة تحول يف اللقاء.
وأش�ارت إىل أن اللعبة ج�اءت يف الدقيقة ال� ،39وكانت تس�تحق
تلقي نيوم البطاقة الصفراء عىل األقل ،وال سيما أن نفس الالعب
حصل عىل إنذار آخر يف الشوط الثاني ،وكان من املمكن طرده.
وأوضح�ت أن ه�ذه اللعب�ة أثارت الكث�ري من الجدل ع�ىل مواقع
التواصل االجتماعي بني مؤيدي البارسا.
وكتب خوان البورتا ،الرئيس الس�ابق للبارسا“ :الكوع الذي تلقاه
مييس كان فضيحة .إنها تس�تحق بطاقة حمراء ،لكنه لم يحصل
عىل الصفراء”.
وأض�اف“ :ال ب�د أن الحكم غاضب ألن ري�ال مدريد خرس ..يتعني
عليه القيام بالكثري من العمل”.

يونايتد خيطط ملبادلة بوجبا مع فالفريدي

بايرن يتخطى بيليفيلد وتعثر غالدباخ أمام فولفسبورغ
حقق بايرن ميونيخ بطل أوروبا فوزه الثالث يف أربع مباريات ،بسهولة
عىل مضيفه الصاعد أرمينيا بيليفيلد  ،4-1يف املرحلة الرابعة من الدوري
األملاني لك�رة القدم.ويتص�در اليبزي�غ الرتتيب بعرش نق�اط ،مقابل9
لكل من باي�رن حامل اللقب ودورتموند ،فيما س�يكون أمام أينرتاخت
فرانكف�ورت ( )7فرصة اللحاق باملتصدر بحال ف�وزه عىل أرض كولن
ّ
األحد.وبكر بايرن بافتتاح التس�جيل بك�رة صنعها توماس مولر
أمس
إىل الفرنيس كينغسي كومان ،لكن الدفاع أبعدها عن طريق الخطأ نحو
مولر املندفع فتابعها يف الشباك من مسافة قريبة )8(.
وع� ّزز أفضل العب يف أوروب�ا البولندي روبرت ليفاندوفس�كي النتيجة
بإضافته الثاني ،من تس�ديدة قوية من حافة املنطقة إىل يمني الحارس
(.)26وقبل االس�رتاحة ،لعب مولر إىل ليفاندوفسكي الذي سجل بنفس
طريقة الهدف األول (.)45+1
وكان ليفاندوفسكي قريبا ً جدا ً من الهاتريك لكن كرته القريبة اصطدمت
بالعارضة ( ،)48بيد أن ماكينة بايرن لم تتوقف عن هز الشباك ،فسجل
مولر الرابع مرتجما ً عىل باب املرمى تمريرة ليفاندوفس�كي البعيدة من
الجهة اليمنى ( ،)51ليحصد البولندي هدفني وتمريرتني حاسمتني.
وس�جل ريتس�و دوان ،الع�ب الوس�ط الياباني املع�ار م�ن أيندهوفن
الهولن�دي ،هدفا ً رشفيا ً لبيليفيلد يف شباك الدويل املخرضم مانويل نوير
)59(.

وأكمل بايرن آخر ربع س�اعة بعرشة العبني بعد طرد الفرنيس كورنتان
توليسو لعرقلته فابيان كلوس املنفرد )76(.
وبرغ�م النقص العددي ،بقي الفريق البافاري مس�يطرا ً ومحافظا ً عىل
النتيجة حتى صافرة النهاية.
وأنقذ البديالن النجمان ماركو رويس والنروجي إرلينغ هاالند فريقهما
بوروس�يا دورتمون�د وس�اهما بتس�جيل ه�دف ف�وزه ع�ىل مضيفه
هوفنهايم (1-صفر).

اختبارات طبية حتدد موقف راموس من الكالسيكو

َ
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،ام�س األحد ،عن
تطور جديد بش�أن مش�اركة س�ريجيو راموس،
قائد ري�ال مدريد ،أمام برشلونة ،الس�بت املقبل،
ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.
وك�ان راموس ت�م اس�تبداله باألمس يف خس�ارة
املرينجي أمام قادش بهدف دون رد ،وشوهد وهو
ً
ركبته.ووفقا لصحيف�ة ماركا
يضع الثل�ج ع�ىل

اإلس�بانية ،ف�إن راموس تع�رض لرضبة قوية يف
ركبت�ه اليرسى ،عقب كرة مش�رتكة م�ع لوزانو
العب قادش.
وأشارت إىل أن نس�بة تغيري رام�وس بني شوطي
املب�اراة ألس�باب احرتازية ،أكرب م�ن كون الالعب
يعاني من إصابة كبرية.
وأوضحت أن راموس س�يخضع لفحوصات طبية

لتحدي�د حجم اإلصاب�ة ومدى إمكاني�ة ظهوره
هذا األسبوع بدوري أبطال أوروبا ،أمام شاختار
األربعاء املقبل ثم املشاركة يف الكالسيكو ،السبت
القادم.وقال�ت إنه إذا ثبت�ت إصابة راموس ،فال
مجال كبري أمامه للتعايف قب�ل املباريات املقبلة،
ما س�يجعل املدرب زين الدين زيدان يف مش�كلة،
بسبب اإلصابات العديدة يف الدفاع.

ريتشارليسون يقدم اعتذاره لتياغو ألكانتارا

اعتذ َر ريتشارليسون مهاجم إيفرتون
إىل الع�ب وس�ط ليفرب�ول تياغ�و
ألكانتارا بسبب خشونته خالل التحام
بينهما قبيل نهاية مباراة الفريقني يف
ال�دوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم
والتي انتهت بالتعادل .2-2
ونه�ض ألكانت�ارا وع�اد للع�ب بع�د
طرد ريتشارليس�ون وشارك يف تهيئة
هدف متأخ�ر لفريقه أحرزه جوردان

هندرس�ون قب�ل إلغائ�ه إال أنه تبني
الحقا ً تعرضه لإلصابة.
وقال ريتشارليسون يف بيان“ :كل من
يع�رف خلفيت�ي يعرف أنن�ي لم أكن
العبا ً عنيفا ً عىل اإلطالق”.
وأضاف الالعب الربازي�ي“ :لم أتعمد
إي�ذاء تياغ�و ..وبالفع�ل بعث�ت إليه
برس�الة اعت�ذار وأنا أفعل ه�ذا أيضا ً
ع�ىل العل�ن .أتمنى أال يك�ون تعرض

ألي إصابة وأن يكون كل يشء
عىل ما يرام”.
وخرج مدافع ليفربول
الهولن�دي فريجي�ل
ف�ان داي�ك م�ن
املب�اراة مبك�را ً
بسبب اإلصابة بعد
التحام مع حارس
مرم�ى إيفرت�ون
جوردان بيكفورد.
وق�ال هندرس�ون
إن بيكف�ورد ح�ارس
مرم�ى إنكلرتا يش�عر
باألس�ف نتيجة ما حدث
رغ�م أنه ل�م يتع�رض ألي
عقوبة.
وقال هندرسون العب ليفربول
يف ترصيح�ات تلفزيوني�ة بع�د
املب�اراة“ :ج�اء ج�وردان واعتذر يل
بعد املباراة وطلب مني إبالغ فريجيل
بذلك”.

جريارد :تطوير األداء أكرب حتد ينتظرنا

َ
قال ستيفن جريارد ،مدرب رينجرز ،إن فريقه ال يجب أن يبالغ
يف االحتفال بتغلبه عىل سيلتيك حامل لقب الدوري األسكتلندي
املمتاز لكرة القدم (.)2-0وأحرز اإلنجليزي كونور جولدسون،
هدفني ،ليقود رينجرز متصدر الرتتيب للفوز عىل سيلتيك للمرة
الثاني�ة عىل الت�وايل ،ألول مرة منذ  ،2009بع�د انتصار رينجرز
 2-1يف آخر مواجهة ضد س�يلتيك يف الدوري يف ديسمرب/كانون
األول.وقال جريارد يف ترصيحات لش�بكة “س�كاي سبورتس”:
“ل�ن يك�ون هن�اك مبالغ�ة يف االحتف�ال .علينا الحف�اظ عىل
تواضعنا .ك�ان من املمكن أن تصبح األم�ور مختلفة؛ ألن آخر
م�رة انترصنا هن�ا جاءت بع�د ذلك العطل�ة الش�توية ،وأثرت
عىل إيقاعنا وسالس�تنا”.وأوضح“ :يظه�ر الالعبون املزيد من

النض�ج ،لكن م�ا زال أمامن�ا الكثري من العم�ل ،ونحن
نحرتم الفريق الذي نطارده”.
وأض�اف“ :لم نكن يف أفضل حاالتنا ،لكننا لم نكن يف حاجة
ناضجا وخب ً
ً
ريا لكننا يف حاجة للمزيد من
إىل ذل�ك .كان األداء
ذلك يف بقية املوس�م .هذا هو أكرب تح�د أمامنا ..هل يمكننا
أن نفعلها؟”.
وأنه�ى رينج�رز موس�م  2019-2020الذي تأث�ر بجائحة
كوفي�د  19متأخ�رًا بف�ارق  13نقطة ،خلف س�يلتيك الذي
أحرز لقبه التاسع عىل التوايل يف الدوري.
ويمل�ك فريق ج�ريارد  29نقطة م�ن  11مباراة هذا املوس�م،
ويتأخر عنه سيلتيك ب�  4نقاط وتتبقى له مباراة إضافية.

وكان دورتموند الذي خرس مرة واحدة هذا املوس�م ،يف طريقه لخسارة
نقطتني ،قبل أن يدفع املدرب الس�ويرسي لوسيان فافر بالشاب هاالند
واملخرضم رويس يف الشوط الثاني ،فمنحا نسمة هواء هجومية للفريق
األصفر.وانطلق هاالند ( 20عاماً) بمرتدة صانعا ً هدف الفوز لرويس.
ونجح اليبزيغ املتصدر بتحقيق فوزه الثالث عىل مضيفه مفاجأة بداية
الدوري أوغسبورغ 2-صفر.
وافتتح اإلس�باني أنخلينيو التس�جيل برأس�ه لاليبزيغ قبل االس�رتاحة
( ،)45قبل أن يعزز الدنماركي يوس�ف بولس�ن الفارق منتصف الثاني
 )6(.وتع�ادل بوروس�يا مونش�نغالدباخ مع ضيفه فولفس�بورغ 1-1
به�دف يوناس هوفمان ( 78من ركلة ج�زاء) ،مقابل هدف متأخر من
الهولندي فوت فيغهورست )85(.
ومنحت رأس�ية لوكاس أالريو بعد نصف ساعة عىل انطالقة يف الشوط
األول باير ليفركوزن الفوز عىل مضيفه ماينتس الجريح 1-صفر.
وتابع شتوتغارت الصاعد والعريق بدايته القوية بفوزه عىل هرتا برلني
2صفر س�جلهما مارك أوليفر-كيمف برأس�ية إثر رضب�ة حرة (،)9وغونزالو كاسرتو بتسديدة بعيدة جميلة )68(.
وتقاس�م فرايبورغ وضيفه فريدر بريمن نقطت�ي التعادل ( ،)1-1بعد
افتتاح النمس�وي فيليب لينهارت التسجيل مبكرا ً لفرايبورغ ( ،)16ثم
عادل نيكالس فولكروغ رسيعا ً (.)25

يضع مس�ؤولو مانشس�رت يونايتد أنظارهم عىل أحد الالعبني
املميزين يف صفوف ريال مدريد هذا املوسم.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة ذا ص�ن الربيطانية ،ف�إن إدارة مانشس�رت
يونايتد تستعد لرحيل الفرنيس بول بوجبا ،العب وسط الفريق،
خالل الصيف املقبل.
وينته�ي عقد بوجبا مع يونايتد يف الصي�ف املقبل ،لكن النادي
اإلنجليزي قرر تفعيل بند التمديد ملوسم آخر ،إال أن بقاء الالعب
غ�ري مؤكد بعدم�ا رصح مؤخ�رًا بأنه يحلم باالنتق�ال إىل ريال
مدريد.
وأشارت الصحيفة ،إىل أن إدارة الشياطني الحمر تخطط لطلب
فيدي فالفريدي من املرينجي ،خالل مبادلة ينتقل خاللها بوجبا
إىل “سانتياجو برنابيو”.
وأوضحت أن فالفريدي يثري إعجاب مس�ؤويل يونايتد ،بس�بب
األداء الذي يقدمه مؤخرًا مع النادي امللكي.

يوفنتوس يكتفي بالتعادل أمام كروتوني
وابراهيموفيتش جنم ديربي الغضب
اكتفى يوفنتوس حامل اللق�ب بالتعادل اإليجابي
 1-1أم�ام مس�تضيفه كروتون�ي ضم�ن املرحل�ة
الرابعة من الدوري اإليطايل لكرة القدم.
وس�جل كروتوني أوالً ع�رب س�يمون نوانكو من
ركلة جزاء  ،12وعادل ليويف اإلس�باني ألفارو
موراتا .21
وعانى ي�ويف بغياب النجش�م الدويل
الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو
املصاب بفريوس كورونا.
وب�ات فريق الس�يدة العجوز
يف املرك�ز الرابع ب�� 8نقاط،
مقاب�ل تحقي�ق كروتون�ي
ألول نقط�ة له هذا املوس�م
وهو يف املركز الثامن عرش.
وك�ان كيي�زا ،ال�ذي صنع
الهدف قد لعب أوىل مبارياته
مع يوفنت�وس ،لكنه نال
بطاقة حمراء يف الدقيقة
 60بع�د تدخل ضد العب
وس�ط كروتون�ي لوك�ا
تشيغاريني.
وسقط التسيو عىل أرض
س�امبدوريا  ،3-0ليعج�ز
ع�ن تحقي�ق الفوز للمرة الثالثة تواليا ً.
وهيمن س�امبدوريا عىل املب�اراة ،فافتتح التس�جيل
برأس�ية املخ�رضم فابي�و كوالياري�ال ،بع�د تمري�رة
عرضية من توماس�و أوجيلو ( ،)33الذي سجل بدوره
الهدف الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء )42(.

وعزز الدنماركي ميكيل دامس�غارد الفارق لسمبدوريا بتسديدة من
داخل منطقة الجزاء )74(.
وحقق مي�الن فوزا ً ثمينا ً للغاية عىل مس�تضيفه وج�اره اللدود إنرت
 ،2-1بفض�ل ثنائي�ة نجمه الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيتش ضمن
املرحلة الرابعة من الدوري اإليطايل.
وس�جل العمالق الس�ويدي اله�دف األول  13بعدما حص�ل عىل ركلة
ج�زاء ونفذها بنفس�ه ،تص�دى لها حارس إنرت الس�لوفيني س�مري
هاندانوفيش لكن الكرة تحب إبرا فعادت له وأكملها يف الشباك.
ثم عاد زالتان وس�جل الثاني بعد متابعته لتمري�رة الربتغايل رافائيل
لي�او  ،16وع�ىل الرغم م�ن تقليص الف�ارق لصالح إن�رت عن طريق
النج�م البلجيكي روميلو لوكاكو  29قبل نهاية الش�وط األول ،إال أن
النريات�زوري لم يتمكن م�ن العودة إىل املباراة يف الش�وط الثاني رغم
الفرص املتاحة.
وب�ات يف رصيد ميالن  12نقطة يف صدارة الرتتيب ،بينما تجمد رصيد
إنرت عند النقطة السابعة يف املركز السادس.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
www.alzawraapaper.com
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الالمي يهنئ الزميل عادل مشس الدين مبناسبة
تسنمه رئاسة قناة ديوان الفضائية

بغداد /الزوراء:
هنيا ٔ نقيب الصحفين العراقين رئيس اتحاد الصحفيين العرب م ٔويد الالمي الزميل
عادل شمس الدين بمناسبة تسنمه منصب رئاسة قناة ديوان الفضائية.
وقيال الالمي يف برقيية تهنئه مع باقية ورد قدمها الزميل كاظم تكلييف رئيس لجنة
املراقبية يف نقابة الصحفيين العراقين بالنيابة عنه اىل مديير القناة :يرسنا ان نتقدم
ا ٕليكيم بأجميل التهانيي والتربيكات ملناسيبة تسينمكم مهمات رئاسية قنياة ديوان
الفضائيية نسيأل الله ان يوفقكم يف عملكيم وأننا عىل ثقة أنكيم بخربتكم ومهنيتكم
املعهودة سيتحققون طفرة نوعية لالرتقاء بعمل القناة وتطوير ادائها وبما ينسيجم
ميع الواقع الصحفي واالٕعالمي يف العراق متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح يف املسيرة
الصحفية.
مين جانبيه عرب الزمييل عادل شمس الديين عن شكيره وامتنانه لنقييب الصحفين
العراقين م ٔويد الالمي لدعمه املستمر لالٔرسة الصحفية.

صفاء فيصل مديرة للربامج يف
حمطة “بي بي سي”

No: 7347 Mon 19 Oct 2020

وباء كورونا ...سالح السلطة حلصار الصحافة
لندن/متابعة الزوراء:
َ
كشف “املعهد الدويل للصحافة” عن
ً
 426انتهاكا لحرية الصحافة حول
العاليم عنيد تغطيية كل ميا يتعلق
بوبياء فيروس كورونيا الجدييد.
وتحدث صحفيون يف آسييا وجنوب
أفريقييا واليرشق األوسيط عين
تحديات كربى تواجه اإلعالم يف هذه
الفيرتة االسيتثنائية .وشي ّدد موقع
“جورنالييزم” اإلخبياري عيىل أن
هذه االحصاءات تكشيف اسيتغالل
بعيض اليدول للجائحة يف إسيكات
الصحفين وترهيبهم.
املضايقة القانونية
صوّبت رئيسة التحرير يف املؤسسة
اإلخباريية املسيتقلة “سيكرول.
إن”  Scroll.inالهنديية ،سيوبريا
شارميا ،عيىل دائرة رئييس الوزراء
ناريندرا مودي ،وتحدثت عن معاناة
املواطنين من الجيوع أثناء اإلغالق
للحد من تفيش فروس كورونا.
وكانت النتيجة سلسيلة من التهم،
بينها التشيهر وإسياءة االقتباس
مين املصيادر التي التقتهاّ .
تمسيك
املوقيع اإلخبياري بدقية القصية،
وتقدم بطعن بالتهيم لدى املحكمة
العليا.
بعد شهريين ،تلقت شارما الحماية
مين االعتقال ،لكين القضية ال تزال
مستمرة .وقالت شارما إنها بفضل
النرش باللغة اإلنكليزية تمكنت من
الحصول عىل تغطية واسيعة ،لكن
منظمات ومؤسسات محلية أصغر
ال تتمتع بهذا االمتياز.
وأوضحيت أن “الصحفين العاملن
يف املؤسسيات املحليية كانيوا دائما ً
عرضية للرتهييب واملضايقية”،
معتيربة أن الرسيالة التيي توجهها
السيلطات الهنديية مفادهيا بأنيه
“حن ال يكون الصحفيون أصحاب
االمتيازات آمنن فسييكون الجميع
أكثير حيذرا ً بشيأن التقاريير التي
يع ّدونها” .ودعيت شارما إىل توفر
دعم قانونيي دويل وصنيدوق دفاع
قانوني للصحفين.

هيذا لييس حدثيا ً منعيزالً ،فوفقيا ً
لي”املعهد اليدويل للصحافة” أجري
 60تحقيقا ً جنائيا ً وتهمة يف منطقة
آسييا واملحييط الهيادئ مرتبطية
بتغطيية “كوفييد  ،”-19واعتقيل
 36صحفيياً ،باإلضافية إىل أشكال
احتجاز أخرى.
أسلوب “امللعقة”
الحالية األكثر شهرة التي ُاتبع فيها
هيذا األسيلوب هيي تليك املتعلقية
برئيسية تحريير املوقيع اإلخباري
“رابلر”  ،Rapplerالفيليبينية ماريا
ّ
ريسا.
يف يونييو /حزيران امليايض ،أُدينت
ّ
ريسيا بتهمة التشيهر اإللكرتوني،
باإلضافية إىل تهمتين أخريين يف
الفيليبن ،وهيي حاليا ً حرة بكفالة
يف انتظار االستئناف .عىل الرغم من
أن هذه القضية تتعلق بتقرير حول
وقاض رفيع
روابط بن رجل أعمال
ٍ
املستوى ،إال أنه يُنظر إليها عىل أنها
اختبار لحرية اإلعيالم يف البالد التي
عانيت أيضا ً طيوال جائحة فروس
كورونا.
وقاليت املؤسسية املشياركة يف
“رابلير” ،غلينيدا غلورييا ،إن هناك
تأثيرا ً مضاعفيا ً بين محيارصة
التقاريير الدقيقة وتدفق الدعاية يف
البيالد .ففي الفيليبنُ ،قيد الوصول
إىل املعلوميات الرسيمية بإحكيام،
وأغلقيت محطية “إييخ بيي إس-
يس بيي أن”  ABS-CBNالرائيدة يف
مايو/أييار يف ذروة اإلغيالق للحيد

مين انتشيار الوبياء .وفيرض عىل
وسيائل اإلعالم االكتفاء باملعلومات
الصحفيية “أحاديية االتجياه” ،ما
يعني حرمان القيرّاء من املعلومات
التيي تم التحقيق منهيا ويف الوقت
املناسب.
ووصفيت غلورييا هيذه اإلجيراء
بي”دفيق معلومات أحيادي االتجاه
يحتوي عىل معلومات من الوسائط
التيي تحصل عليهيا بامللعقية ،وال
تفييد الجمهيور بل إنهيا خاطئة يف
بعض األحيان” ،معتربة أن وسيائل
التواصيل االجتماعيي ال تسياعد
ّ
الحيل ،ألنهيا تسيمح للدعايية
يف
بالوصول إىل الجماهر قبل أن تتاح
لوسيائل اإلعالم فرصة للتحقق من
املعلومات.
يتعياون املوقيع اإلخبياري “رابلر”
مع منصة “فيسيبوك” ،ويرى أنها
يمكن أن تكون قوة من أجل الخر،
لكن يجب أن تكون أكثر مسيؤولية
عن محتواها.
التحقيق مين صحة األخبيار وحده
ليس كافياً ،يجب أن تصبح الشبكة
االجتماعية مرنة بما يكفي ملواجهة
الروايات الكاذبة التي تمأل صفحات
املسيتخدمن ،ألن “الديمقراطيية
نفسها يف خطر” ،وفقا ً لغلوريا.
تجريم الصحافة
وتبدو األوضاع مقلقة أكثر يف جنوب
أفريقييا ،حييث اختفيى الصحفي
املوزمبيقيي إبرايمو أبيو مباروكو
منيذ شهور ،وحيث تتيواىل التقارير

عين اعتيداءات عيىل الصحفين يف
املؤتمرات الصحفية.
ووفقا ً لي”املعهد الدويل للصحافة”،
حصيل  22اعتيداء جسيديا ً مين
السيطات عيىل صحفيين يغطون
مواضييع متعلقية بوبياء فيروس
كورونيا يف أفريقييا .وقيال مديير
“معهد اإلعيالم يف زيمبابوي جنوب
أفريقييا” Media Institute of
،Southern Africa Zimbabwe
تابانيي موييو“ ،إن األمير املثير
للقليق هو أنيه أييا ً كان ميا تفعله
جنيوب أفريقييا ،القيوة اإلقليمية،
فإن جرانهيا األصغر سينسيخون
ويلصقيون” ،وفق ما نقيل “املعهد
الدويل للصحافة”.
ّ
يمكين القانيون يف جنيوب أفريقيا
من سيجن مَ ن ينيرشون معلومات
مضللية عن فيروس كورونا ،وهذا
يسيمح للرقابية الذاتيية بالتسيلل
إىل نفيوس الصحفيين واملدونين
والناشطن .قيد يكون لذلك عواقب
وخيمة عىل الصحفيين يف املنطقة
الذين يسعون لتحدي السلطات.
كميا تسين دول أخيرى قوانن من
دون التدقييق الربملانيي املعتياد،
و”انتهيزت هيذه الفرصية ملركزية
السلطة” ،وهذا يعني أن الصحفين
بحاجية إىل التدقيق يف القوانن أكثر
مين أي وقيت ميى ،لكين القيام
بذليك يعرّضهيم ملخاطير شخصية
وقانونية حقيقيية .أوامر الكمامة
والحركة املحدودة ال يختلف األمر يف
األردن ،حيث أعطيت قوانن الدفاع
صالحيات واسعة للسلطات لفرض
حظير التجيول وإغيالق الرشكيات
واسكات الصحافة.
وقالت املؤسسية املشاركة ورئيسة
تحرير مجلة “حرب” ،وهي مطبوعة
صحفيية للمواطنن عيىل اإلنرتنت،
لينيا عجييالت ،إنيه “مين املفهوم
أن عيىل الحكومية اتخياذ إجراءات
غير عادية للسييطرة عىل انتشيار
الوبياء ...كانيت هنياك فيرتة غير
عادية من الثقة العامة ،وهي ليست
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شائعة جداً ،لكننيا بدأنا تدريجيا ً يف
رؤية ذلك ،بالطبع كانت هناك قيود
عىل الوصيول إىل املعلومات وحركة
الصحفيين” .وأعفيي ممارسيو
بعض املهن من حظير التجول ،بما
يف ذليك وسيائل اإلعيالم ،لكين عدد
التصارييح الصادرة يعتميد إىل حد
كبر عىل النرش.
كانت الوسيائط عرب اإلنرتنت ،مثل
“حرب” ،يف أسيفل قائمية األولويات
ومُ نحت ترصيحان ،بغض النظر عن
حجم املؤسسية .حتيى مع تخفيف
اإلغيالق ،ليم ييزد عيدد التصاريح.
وحصيل الصحفييون عيىل الحرية
الكاملة بمجيرد رفع حظر التجول.
هذا يعني أنه مليدة شهرين ونصف،
كان ليدى “حيرب” اثنيان فقط من
الصحفيين يعمالن يف فيرتة ما بعد
حظر التجول.
وعىل الرغم مين أن الحكومة أرادت
منيع أي محاولية اعتربتها تقوض
جهودها ملحاربة الوباء ،إال أن أوامر
حظر النرش منعت التقارير املهمة،
كما أسيفرت عن اعتقال صحفين
مثل باسيل العكور ،نيارش ورئيس
تحريير املنفيذ اإلخبياري املسيتقل
 ،Jo24لتحديه أمر منع النرش حول
احتجاج املعلمن .وقد أطلق رساحه
الحقا ً.
وقاليت عجييالت إن املنصيات
االجتماعية بحاجة إىل أن تكون أكثر
عرضة للمساءلة بشأن ما روجت له
حن أثيرت أزمة املعلمن يف األردن.
ومن املفارقات أن اندفاع الحسابات
اآلليية عيىل وسيائل التواصيل
االجتماعيي كان يتالعب بالوسيوم
واملواضييع الشيائعة إللقياء اللوم
عىل املعلمن .وأشارت “من ناحية،
حيذرت الحكومية ميرارا ً وتكيرارا ً
مين الشيائعات ونيرش معلوميات
مضللية ،لكن عندما [بيدأت] حملة
القمع تجياه نقابة املعلمين ،رأينا
انتشيارا ً ملقاطيع الفيدييو التيي
أنتجتها كيانات مجهولة وشاركتها
حسابات الروبوت هذه”.

وزارة الداخلية الكويتية تقرر إبعاد مذيعة لبنانية

الكويت/متابعة الزوراء:

القاهرة /متابعة الزوراء:
ْ
قيررت إدارة شبكة “بي بي يس” تعين االعالميية صفاء فيصل مديرة لقطاع الربامج
العربية يف القسيم العربيي ،ومن ابرز مهماتها قيادة فريق مين الصحفين يف مختلف
محطات القناة يف الوطن العربي والعالم ،بسبب خربتها املهنية واإلدارية الواسعة.
وتشيغل صفاء فيصل حاليا منصب مديرة مكتب القاهرة ،وأكدت اإلدارة انها ستكون
السيدة الوحيدة بن طاقم اإلدارة العليا للقناة.

أصيدرت وزارة الداخليية الكويتيية ،قيرارا ً
ْ
بإبعياد املذيعية اللبنانيية املقيمية يف الكويت
سيازديل ،وذلك بنا ًء عىل شكوى بحقها نتيجة
“مخالفتها لآلداب العامة”.
وقاليت صحيفة “القبس” الكويتييةّ ،
إن قرار
إبعاد سيازديل جاء “للمصلحة العامة بعد أن
دأبيت خالل الفرتة األخيرة عىل نرش صور لها
بشكل مبتذل وميسء لآلداب العامة ،من خالل
حساباتها عىل مواقع التواصل االجتماعي”.
وأضافيت الصحيفة ،نقالً عين مصادر أمنية،
ّ
أن مباحيث اآلداب أحالت املذيعية اللبنانية إىل
سيلطات اإلبعاد ،التي قامت بحجز تذكرة لها
لبروت ،السبت.
وقيال مصدر أمنيّ ،
إن إبعياد املذيعة اللبنانية،
والتي تعميل كي”فاشينسيتا” وخبرة موضة
وتجمييل ،جاء بسيبب تصويرها غر الالئق يف

الصالية الرياضية بمالبس غر الئقة ،حسيب
قوله.
ونرشت سازديل بعيد خرب إبعادها صورة عىل
منصة “سيناب شات” قالت فيها إنها تستعد
للذهاب إىل بروت لقضاء إجازتها هناك.
وقالت يف أول تعليق لها بعد إبعادها عن البالد،

إنها متزوجة من رجل كويتي وسيتتحدث عن
اإلجراءات التي سيتتخذها ،منتقدة املسيؤول
الذي وقع عىل قرار إبعادها.
وال يجيز القانون الكويتي إبعاد زوجة الكويتي
إبعيادا ً إدارياً ،وهو ما سييفتح إشكاالً قانونيا ً
جديدا ً أمام وزارة الداخلية.
ويف وقت الحق ،السيبت ،أوضحت سيازديل يف
ترصيح لصحيفة “اليرأي”ّ ،
أن “كل ما حصل
معيي من قرار إبعاد قامت بيه وزارة الداخلية
سيوف يتبخر بمجيرد إخراجي لعقيد زواجي
من زوجي الكويتيي ،ولكنه يف الوقت الحارض
مسيافر ،وعندميا يعود سيأخرجه وسيأعود
للكوييت ،ألن زوجيي كويتيي وال يحيق لهيم
إبعادي”.
وعين تفاصييل ضبطهيا ،ذكيرت ّ
أن “كل ميا
أعرفيه أنني سيبق أن ّ
وقعت عيىل تعهد بعدم
ارتيداء املالبس الضيّقية والتصوير يف سيناب
شيات ،وبعد ذلك اتصيل عيل أحيد العاملن يف

وزارة الداخلية ييوم الخميس املايض ،وأبلغني
برضورة حضيوري ثم اتصل عييل مرة أخرى
ييوم الجمعية ،وطلب حضيوري وأنيا كنت يف
البحير ،إال أنني رجعت وذهبيت مع محاميتي
عىل أسياس أخليص املوضوع برسعية وأعمل
تعهد وأميش”.وتابعيت “إال أنني تفاجأت عند
وصويل بأنهم أخذونيي وبصموني ووضعوني
يف الحجيز ،ولم يمكنيوا مندوب السيفارة من
مقابلتيي بحجية أنني ذهبيت ملقابلية املدير،
ويف الحقيقية أننيي لم أقابيل أي مدير ...وبعد
يِ
ذلك تم إبعادي” ،الفتية إىل ّ
أن “وزارة الداخلية
ال تمليك إبعيادي مين البالد ،وسيأعود بمجرد
ظهيور زوجيي الكويتي اليذي يقيي إجازة
خيارج البالد”.يذكير ّ
أن السيلطات الكويتيية
رشعت يف إبعياد العديد من املقيمن يف الكويت
من مشياهر التواصل االجتماعيي ،وذلك بعد
اتهامهيم بالتصويير يف وضعييات غير الئقة
واإلساءة لآلداب االجتماعية.

فوضى استطالعات الرأي يف العامل العربي آلية لتقييد االختيار
لندن /وكاالت:
انطالقا ميِ ن مقولة أن “الرأي العام دائما هو
نوع من الحقيقة املزدوجة” يعمد البعض،
عنيد محاولية إضفاء طابيع الرشعية عىل
قضيية معينة ،إىل اسيتدعاء اسيتطالعات
اليرأي .يف وقت يؤكد فيه خيرباء ومحللون
أن الوظيفة املخصصة السيتطالعات الرأي
مفهومة ،وهي للقول تحديدا إن “الشيعب
معنا”.
ويجمع خرباء اإلعالم عىل أن اسيتطالعات
اليرأي يف العاليم العربيي أصبحيت كيدية.
وعيىل الرغم من أهميتهيا كونها تعكس ما
يفكر فيه النياس وما يتطلعون إليه ،إال أن
ذلك ال ينفي عنها صفة التحيّز خصوصا إذا
تعلق األمر بالقضايا السياسية.
وشهيدت عناويين األخبيار يف املواقيع
اإللكرتونية العربية هذا األسبوع “تراشق”
استطالعات رأي متناقضة موضوعها “رأي
املواطنن العرب يف السالم مع إرسائيل”.
وقالت مواقع إعالمية تابعة لدول خليجية،
إن أغلبية العرب يؤيدون السالم مع إرسائيل
اعتمادا عىل بعض اسيتطالعات الرأي.
ونقلت وسيائل إعالم تابعة ليدول خليجية
نتائيج اسيتطالع لليرأي أجرته مؤسسية
“زغبي” األمركيية ،مؤخرا ،أفاد بأن أغلب
املواطنين العيرب يؤييدون إقامة السيالم
ميع إرسائييل ،نظيرا إىل دوره يف إشاعية
االستقرار.
وشمل االسيتطالع عيّنة من  3600شخص
من خمس دول عربية؛ هي اإلمارات واألردن
ومرص والسيعودية وفلسيطن ،إضافة إىل
أكثر من ألف إرسائييل.
وسيألت املؤسسية ،وهيي رشكية خاصة
تعنيى بالدراسيات والبحيوث التسيويقية
واستطالعات الرأي وذات مصداقية عالية،
من شاركوا يف االسيتطالع حول السالم مع

إرسائيل ،وهل هو أمر مرغوب فيه؟
وتشيعر أغلبيية كبيرة (أكثر مين ثمانية
مين كل  )10بين اإلرسائيليين والعيرب
املسيتطلعن ،أن حيل النيزاع اإلرسائيييل
الفلسطيني مه ّم إلحالل السالم ،فيما تأمل
األغلبيية يف جميع اليدول العربية يف إحالل
السالم يف السنوات الخمس املقبلة (بن 53
يف املئة و 57يف املئة يف األردن وفلسطن عىل
التوايل و 76يف املئة يف اإلمارات).
ورسعيان ميا دخيل اإلعيالم املتأهيب عىل
الجهية األخرى لدحض االسيتطالع ،ليؤكد
أنيه “مضلّل” لييس من ناحيية النتائج بل
ألن نتائجيه نيرشت قبل اتفاق السيالم بن
إرسائييل واإلميارات والبحريين .وأجيري
االسيتطالع يف الفرتة ما بين  24يونيو و5
يوليو.
ويقيول مراقبيون إن ذليك ال يظهير أن
االسيتطالع مضلل بيل قد يكيون “يضفي
رشعية عىل اتفاق السيالم عىل أسياس أنه
يعرب عن إرادة املواطنن”.
وعيىل تويرت قيال أفيخاي أدرعيي املتحدث
باسيم الجييش اإلرسائييل “ال صيوت يعلو
عىل صوتيِ العقل .كشيف اسيتطالع للرأي
أن أغليب املواطنين العرب يؤييدون إقامة
السالم مع إرسائيل نظرا إىل دوره يف إشاعة
االسيتقرار .لقد أجري االستطالع يف كل من
مرص واألردن والسعودية واإلمارات”.
وكتب موقع “مسيبار” الذي يعرّف نفسيه
ّ
“منصية عربيية لفحيص الحقيقية
بأنيه
ّ
تحقق مين التقرير
وكشيف الكذب” ،أنيه
واملنشيورات املتداولة ووجيد ّ
أنها “مضلّلة
وانتقائية”.
وتابيع “مسيبار” يف تقريره اليذي قال إنه
“ال يتثبّت من صحية النتائج التي تضمنها
اسيتطالع مؤسسية زغبييّ ،
إنميا يتنياول
التضلييل واالنتقائيية يف تغطيية بعيض

وسيائل اإلعيالم لنتائيج االسيتطالع” ،أن
“مؤسسية زغبي” نرشت استطالع رأي يف
يوليو من العيام الجاري ،بعنيوان “نقاش
الضيم :املواقف يف إرسائيل واليدول العربية
الرئيسة”.
وقبيل أسيبوعن ،أعلين “املركيز العربيي
لألبحياث ودراسية السياسيات” ومقيره
العاصمية القطرية الدوحة ،نتائج “املؤرش
العربي” والذي شمل  28ألف مشارك من 13
دولة عربية ،وأظهر ّ
أن  88يف املئة من العرب
يف ال ُبليدان املُسيتطلعة يرفضيون االعرتاف
بإرسائييل” ،مين ضمنهيم  85يف املئية من
املرصيين ،و 91يف املئة من الفلسيطينين،
و 93يف املئية من األردنين ،و 65يف املئة من
السعودينّ ،
وأن الرأي العام العربي متوافق
وشبه مجتمع عىل ّ
أن سياسات “إرسائيل”
ُتهي ِّدد أمن املنطقية العربية واسيتقرارها.
وكالعادة احتفت وسيائل إعالمية معروفة
التوجه باالستطالع ونرشته.

وكشف اسيتطالع الرأي هذا أن الجهة التي
تتيوىل تنظييم االسيتطالع ذات توجهيات
معينية أو خاضعة ملؤسسيات بعينها ذات
ارتباطات بالجهات من مصلحتها أن تصب
نتيجية االسيتطالع يف صالحهيا ،وهيذا ما
يطيرح العديد من األسيئلة حيول إشكالية
تموييل الجهيات القائمية باسيتطالعات
اليرأي ،فاألصل هو أن تقوم باسيتطالعات
اليرأي جهات محاييدة ،ويتيم تمويلها من
بيع هذه االستطالعات .فال يمكن التغايض
عن أن تمويل بعض االستطالعات قد يكون
موجّ هيا ،ومن ثم ال يمكين أن تكون نتائج
االسيتطالع موثوقية إال إذا كانيت تابعية
لجهات مستقلة إداريا وماليا.
وبين هيذا وذاك حازت اسيتطالعات الرأي
اإلرسائيليية مكانا مهمّا لهيا وهي صادرة
عين مؤسسيات إرسائيليية وإن كيان من
الصعب لرشوط تتعلق باملوضوعية ،أن يتم
االستناد إليها.

وتؤكد اسيتطالعات الرأي املتضاربة وجود
تيّارين يف الرأي العيام العربي ،أولهما بات
راغبيا يف إقامية عالقات ميع إرسائيل وإن
كان مين الصعب الجزم بحجيم هذا التيار
وميدى قوتيه ،يف ظيل عيدم معرفية عيدد
املنخرطن فيه بدقة.
وربميا تعكيس صيورة وسيائل التواصيل
االجتماعي ،بعد اإلعالن عن اتفاق التطبيع
بن اإلمارات وإرسائيل ،حالة الرأي العام يف
العالم العربي ،وإن كانت أيضا غر دقيقة،
فبعد اإلعالن مبارشة عين االتفاق من قبل
الرئييس األمركي دوناليد ترامب ،تصدرت
محتيف
هاشتاغيات متضاربية ،بعضهيا
ٍ
باالتفاق وأخيرى تخوّن املشياركن فيها،
موقع تويرت.
وال يمكين التأكد بصيورة دقيقة من حجم
الرفيض ،أو التأييد الشيعبي ،للسيالم مع
إرسائيل ،وذليك إما لعدم اهتميام من قبل
السيلطات العربية بهذا الشيأن ،وإما لعدم
وجود اسيتطالعات رأي أو دراسات ج ّدية،
وكذليك النحيياز البعيض إىل وجهية نظير
معينة.
وتعيد قضية اسيتطالعات الرأي مين أكثر
القضايا املعقدة ،وهي إىل ح ّد كبر جزء من
إعالم الصحف والتي تحدد بصورة تعسفية
إحسياس النياس باحتمياالت أوسيع .وقد
ننيى أن هؤالء الذيين يدفعون لألشخاص
الذيين يقوميون باسيتطالعات اليرأي
يؤثرون بصيورة عامة عىل مجيال األفكار
واالتجاهات.
وتدافع مؤسسيات االسيتطالع عن نفسها
بالقول إنه “يجب التسليم بأن استطالعات
الرأي تعكيس التوجهات ليدى املواطنن يف
لحظية معينية” .وإلدراك ما تقوليه أرقام
االسيتطالعات ،يجيب االطيالع عيىل آليات
وطيرق التنفيذ ،فاملتغرات كثرة ،إذ يكفي

تغيير صيغية السيؤال ،كي تتغير طبيعة
النتائج.
وتدعيو االسيتطالعات بصيورة روتينيية
الذيين يسيتجيبون لها إىل أن يختياروا بن
خييارات تكيون قيد أعي ّدت لهيم بالفعيل.
والنتائج كما يعيرتف الالعبون املاهرون يف
لعبة االسيتطالعات ،تتوقيف عىل الصياغة
الدقيقة لألسئلة والتنوع يف اختيار األجوبة
العديدة.
وكان املدير التنفيذي السيابق ملعهد غالوب
السيتطالعات الرأي ،ديفيد مور ،كتب قبل
بضيع سينوات يف كتابيه “كبيار القائمن
بعمليات اسيتطالع اليرأي” ،أن “اختالفات
طفيفية يف صياغية السيؤال أو يف مكانية
األسئلة يف املقابلة يمكن أن تكون له عواقب
كبرة” ،مشرا إىل أن نتائج استطالع الرأي
تتأثير كثيرا بعملية االسيتطالع نفسيها.
وباملقابيل ،فإنه “أيّيا كانيت نوعيتها فإن
أعيداد األشخياص الذين يجري اسيتطالع
آرائهم تؤثر يف املفاهيم واملواقف والقرارات
عىل كل مستوى من مستويات املجتمع”.
وكيان الناقيد اإلعالمي هربيرت شيلر قال
قبيل أكثر مين ثالثة عقيود كتقييم لعملية
االسيتطالع“ ،إنهيا آلية لتقيييد االختيار”.
وقال شيلير يف كتابه “ميدراء العقل” الذي
نيرشه املجلس الوطنيي للثقافية والفنون
واآلداب يف الكوييت عيام  1986ضمين
سلسيلة “عاليم املعرفية” تحيت عنيوان
“املتالعبيون بالعقيول”“ ،إن هيؤالء الذين
يحتليون مراكز صنيع القيرار يف الحكومة
والنشياطات االقتصاديية الخاصية هيم
املؤييدون الرئيسيون لألشخياص الذيين
يقوميون بعمليات اسيتطالع اليرأي .وإن
الحاجيات الحيويية لهيذه املجموعات هي
التي تقرر – بقصيد أو بغر قصد – األبعاد
التي تصاغ فيها االستطالعات”.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

اعتلى خشبة املسرح ألول مرة عام 1954

9

ادباء وفنانون يتحدثون لـ”الزوراء” عن مسرية الكاتب واملخرج الراحل عزي الوهاب
بع�د أكثر من خمس�ة وثالثن عاما من تلك املس�رية التي
ع�اش فيها عزي الوهاب معنا يف برامج االطفال يف االذاعة
والتلفزيون نس�تذكر مس�رية ذلك الراحل الدؤوب واملثابر
لكتابة برامج االطفال .
عزي الوه�اب زميل وصديق عرفته يف االذاعة يف س�بعينيات القرن
املايض متابع جيد وكات�ب ممتاز لربامج االرسة واالطفال ,حريص
ع�ىل ما كن�ا نكلفه به من برام�ج لالطفال ومن كتاب�ات توجيهية

لربنامج االرسة ذلك الربنامج العتيد الذي انبثق قبل أكثر من خمسن
عام�ا وكتب له العرشات وربما املئات من الكتاب .كان العزي واحدا
من أبرز كتابه ومحبيه.
مسرية ونشاط العزي انذاك لم يكن مقترصا عىل اإلذاعة والتلفزيون
بل امتد للكتابة للصحف العراقية اليومية وملرسح الطفل فقد كتب
الكثري من املرسحي�ات والتمثيليات االذاعي�ة والتلفزيونية
واملرسحية.

كتابة – مجال الشرقي
ع�زي الوه�اب رحم�ة الل�ه علي�ه كان
فنانا م�ارس أكث�ر أشكال الف�ن ،فهو
إىل جان�ب كونه مخرج�ا مرسحيا فانه
كت�ب املرسحي�ة والقصة والنث�ر الفني
ومرسحي�ات األطف�ال واهت�م بالرتاث
الش�عبي وكت�ب العديد م�ن املقاالت يف
شت�ى املجاالت الفنية منها الرتجمة من
اللغة األملانية والتصوير الفوتوغرايف.
اس�مه الحقيقي عبد العزيز عبد املجيد
س�لمان الوه�اب املكنى بع�زي الوهاب
مواليد مدينة كربالء ع�ام ( )1938هذا
حس�بما مثبت يف هوية األح�وال املدنية
العراقية.
اعتىل خشبة املرسح ألول مرة يف مدينته
كرب�الء يف مرسحية م�ن تأليف املرحوم
األس�تاذ موىس إبراهي�م الكربايس عام
1954م وهو طالب يف املتوس�طة بعدها
شارك يف مرسحية يف سبيل التاج يف العام
نفس�ه ،انضم اىل فرقة األهايل وهي من
الفرق الشعبية التي كانت تقدم األعمال
الفنية يف املناسبات يطلق عليها يف حينه
(البق�ال بازي) ث�م تطورالعم�ل ليقدم
من خالل املدارس وبشكل أكثر انتظاما
م�ع بعض التقني�ات البس�يطة .اخرج
مرسحيات الفنان الكبري يوسف العاني
منه�ا تؤمر بي�ك  ,1957راس الش�ليلة
 1959واملقاتلون عام  1959و غريها.
التحق بمعهد الفن�ون الجميلة يف بغداد
ليتخ�رج من�ه ع�ام  1961وه�و ثال�ث
طال�ب م�ن كربالء بع�د الخري�ج األول
ب�دري حس�ون فري�د والثان�ي املرحوم
الفنان نارص االشيقر.
لع�ب دورا متمي�زا يف حرك�ة الثقافة يف
مدين�ة كرب�الء وخاصة حرك�ة املرسح
رافق�ه يف ه�ذه املس�رية مجموع�ة من
الش�باب منهم املرحوم ع�الء الهاشمي
وعبد اله�ادي رايض ومحم�د الخويطر
ومحم�د النج�ار وس�لمان عب�د وع�ي
الكش�مريي وعبد الكريم حس�ن وعبد
ال�رزاق عب�د الكريم وهاشم الش�الجي
وحس�ني أبو املع�ايل ومه�دي الطويل..
وغريهم شكل�وا يف حينها ظاهرة كانت
معروف�ة ومؤثرة يف املجتم�ع الكربالئي
وخاصة األوس�اط الثقافي�ة ومناداتهم
بالحداثة والتطوير والسعي لخلق وجه
ثقايف متح�ر يف املدينة لكونها عريقة
برتاثه�ا الغزي�ر والثر منه�ا االحتفاالت
الكب�رية التي تقام س�نويا ع�ىل أرضها
بمناس�بة استشهاد اإلمام الحسن (ع)
والتي تستمر بحدود الشهرين.
ك�ان التواجد الرئي�س لهؤالء الش�باب
يف دار الفن�ان ع�زي الوه�اب الكائنة يف
مرك�ز املدينة (ش�ارع صاح�ب الزمان
� (ع) وه�ي املنطق�ة املحص�ورة ب�ن
الحرمن املطهرين الحسيني والعبايس,
كما كانت الدار مح�ط ضيافة الفنانن
واملثقف�ن العراقي�ن والع�رب الزائرين
ملدين�ة كربالء ,ضمت ال�دار اكرب مكتبة
ثقافية وفني�ة وخاصة كت�ب ومجالت
امل�رسح ،وق�د اعتربها بع�ض املثقفن
العراقي�ن بأنه�ا اكرب مكتب�ة فنية عىل
عم�وم الع�راق يف حين�ه ,أضافت هذه
املكتب�ة لهؤالء الش�باب زي�ادة اإلطالع
واملعرفة عىل الثقافات العربية والعاملية
الحديث�ة منه�ا والقديم�ة ،كانت هناك
مب�ادرات للمجموع�ة منها املس�اهمة
وبش�كل فعال مع رئاسة صحة كربالء
يف حمل�ة تنظي�ف وغس�ل الش�وارع
أثن�اء تفيش م�رض الكول�ريا يف النصف
الثاني من القرن امل�ايض ,وكذلك إقامة
مهرج�ان االخير األول عام  1972من

من مسرحياته
خ�الل فرقة مرسح كرب�الء الفني وهي
الفرقة األهلية الوحيدة املجازة يف كربالء
ع�ام  ,1970كان التواصل مس�تمرا مع
العاصمة بغ�داد وخاصة حركة املرسح
وذلك بقي�ام املجموعة تنظيم س�فرات
جماعي�ة وعائلي�ة ملش�اهدة ع�روض
ف�رق العاصمة وخاص�ة (فرقة املرسح
الفني الحديث ,الفرقة القومية ,املرسح
الش�عبي ,اتحاد الفنانن..ال�خ) ,وكان
يت�م حج�ز القاع�ة بأكمله�ا لجمهور
كرب�الء ،باإلضاف�ة إىل ذلك ك�ان تركيز
الفن�ان عزي الوهاب م�ع مجموعته يف
املرسح وذل�ك بتقديم األعمال املرسحية
من خالل املدرس�ة الثانوي�ة أو مديرية
الرتبية أو نقابة املعلمن.
من أشهر أعماله
•الف مرسحيات لالطفال منها (الفرارة
الطائرة  ,وال�وردة والفراشة ,وأصدقاء
املزرعة ,والدجاجة الشاطرة...الخ)
• اح�د املؤسس�ن األوائ�ل للتلفزي�ون
الرتبوي العراقي وقدم من خالله العديد
من األعمال الرتبوية
• أس�هم يف كتاب�ة مجموعة من قصص
األطف�ال يف الصحف واملج�الت العراقية
والعربية.
• نرش تراجم عن نصوص عاملية وأملانية
وروسية.
• عم�ل مح�ررا يف (مجلت�ي واملزم�ار)
املتخصصة بأدب األطفال والصادرة من
قبل وزارة الثقافة العراقية.
• أوف�د إىل دول�ة الكوي�ت وعم�ل هناك
مع مؤسس�ة اإلنتاج الربامجي املشرتك
يف العم�ل الكب�ري (افت�ح ي�ا سمس�م)
لالس�تفادة م�ن خربت�ه يف ف�ن مرسح
الدمى.
• ص�درت ل�ه س�بع كتيب�ات لألطف�ال
أبرزها ترجمة للحكايات الش�عبية عن
اللغة االملانية.

قصرية ,أوبريتات غنائية ,مرسح الدمى
وكان يعتمد عىل طالب املدارس أنفسهم
بتقديمها.
انتقاله اىل دائرة السينما واملسرح
كان طموحه كب�ريا بتقديم عطائه لكل
العراق من خالل العاصمة بغداد ،فانتقل
إىل م�الك املؤسس�ة العام�ة للس�ينما
واملرسح خالل سبعينيات القرن املايض،
توج�ه إىل الطف�ل العراق�ي وانح�رس
اهتمام�ه بمرسح الطفل تأليفا وإعدادا
وإخراج�ا ,حصل عىل بعث�ة للتخصص
يف أملاني�ا وبعد عودته قدم أعماال عديدة
لألطفال عىل مس�ارح بغداد منها :وهو
أول من ادخل مرسح الدمى املتحركة إىل
تلفزي�ون بغداد من خ�الل ثالثن حلقة
خاطب بها األطفال جاعال شعاره األول
والدائ�م (الرتبية أوال) ��� عزي الوهاب
متع�دد املواه�ب كما بينا س�ابقا نوجز
بعض منها:
• كت�ب يف ال�رتاث الش�عبي ,القص�ص
والحكاي�ات واملوروث�ات والع�ادات
الشعبية من خالل مجلة الرتاث الشعبي
العراقية.
• ك�ان فاع�ال وناشط�ا يف القص�ة
واملرسحي�ة والس�يناريو والخاط�رة
واملقال�ة والتمثيلية والربام�ج اإلذاعية
والتلفزيونية.
كتب عنه الفنانون واملثقفون
العراقيون بعد رحيله:
* الفنان القدير والكبري يوسف العاني:
(ك�ان ع�زي الوه�اب ضمن املس�رية ,
يعيش�ها ويعايش�ها ,وينق�ل صداه�ا
إىل مدين�ة كربالء مع لفي�ف من شباب
متحمس ومخلص لهذا املرسح الحديث
والجديد)
(هكذا ظل عزي الوهاب واحدا من أنقى
وأنب�ل الذين عملوا يف امل�رسح العراقي,
فه�و يف بدايات�ه ك�ان يتعل�م ويحل�م

الثاني�ة يف اململكة املتح�دة  -كامربيدج
ولندن .1985 - 1979 -
تتضم�ن ه�ذه املرحل�ة مش�اركات يف
مهرجانات كامربيدج الس�نوية وأعماال
أخرى لفرق فنية إنجليزية متعددة.
ُ
قدمت بنجاح س�بع
وخالل هذه الفرتة
دورات يف التمثيل وقراءة الشعر وتقييم
القصة والنث�ر .تكل�ل كل ذلك بحصويل

أخ�رج أعماال عديدة منها :ماكو شغل,
وخان أبو ميسور ,وأعداؤنا..
عن يف مديرية النشاط الفني – مديرية
تربي�ة كرب�الء – ق�دم خالله�ا الكث�ري
م�ن األعمال املدرس�ية تتضم�ن توجها
تربويا لط�الب املدارس منها مرسحيات

منه الكثري من الكتابة واملشوار االذاعي
الذي عشقناه ومازلنا وسنبقى فعملت
مع الراح�ل باعمال مرسحي�ة واذاعية
واعم�ال مازال�ت يف ذاك�رة املس�تمعن
فكان املعلم واالستاذ الذي يرسم الكلمة
باجمل ص�ورة اذاعية وتلفزيونية حيث
كتب واخرج العديد من االعمال واخجل
ذكره�ا لكرب حجمها وكنا شبابا ونعمل
بتوجيهات�ه الت�ي علمتن�ا معن�ى حب
االع�الم عموما واالذاعة خصوصا فكان
اليبخ�ل واليرتدد يف تزويددن�ا بمعلومة
تكون لنا كنزا للمستقبل فشكرا للزميل

لعب دورا متميزا يف حركة الثقافة يف مدينة كربالء وشارك يف مسرحية يف سبيل التاج
انضم اىل فرقة األهالي وهي من الفرق الشعبية وهو طالب يف املتوسطة

فائز جواد
عىل ميدالي�ات تقديرية وعدد ها س�بع
مداليات.
واملحط�ة الثالث�ة تأخذن�ي إىل مرحل�ة
ُ
عملت يف
االحرتاف منذ عام  .1985حيث
املرسح والس�ينما واإلذاعة والتلفزيون.

اخرج مسرحيات الفنان الكبري يوسف العاني منها تؤمر بيك  ,1957راس الشليلة 1959
ثالث طالب يتخرج من معهد الفنون بعد الفنان بدري حسون فريد
بمرسح جديد)(,إن عزي الوهاب عالمة
من عالمات مرسحن�ا املضيئة والطيبة
التي تخطت كل عوائقها لتثبت وجودها
الفاع�ل يف س�ياق حركتن�ا املرسحي�ة
النظيف�ة واملبدع�ة واألمين�ة ,إن ع�زي
الوهاب حالة مرسحية تستاهل االحرتام
واالعتزاز والبح�ث عن آثارها بكثري من
الحماس املخلص).
قراءة يف مدونة بقلم عزي الوهاب
كثرية جدا ه�ي املقاالت واملواضيع التي
كتبه�ا الراح�ل ع�ن نفس�ه ونرشها يف
العديد من الصحف والحوارات نقرأ هنا
بعضا من مدونات�ه املتفرقة التي كتبها
عن حياته ،ومنها يقول-:
األوىل منه�ا تعيدن�ي إىل مرحل�ة معه�د
الفنون الجميلة  -بغداد ،1979 - 1973
وتحتوي ع�ىل وثائق وصور وانطباعات
تخص مشاركاتي الفنية .ومنها جدول
ُ
شارك�ت يف إنجازها
للمرسحي�ات التي
حينذاك
أما الثانية فتغطي مس�ريتي األكاديمية

الفكرية ملرسح الطفل.
املهرج�ان اقامت�ه وزارة الش�باب
والرياضة بشكل مركزي من اجل تغيري
نمط اشتغال االطف�ال ،وعملت الوزارة
ع�ىل دع�وة ع�دد م�ن امل�دارس االهلية
وعن�ارص موهوب�ة شارك�ت يف اكم�ال
مستلزمات هذا املهرجان اضافة للفرقة
الوطني�ة للتمثيل الت�ي شاركت بعرض
مرسحي�ة (ع�رشة عىل ع�رشة) تأليف
الفن�ان ماج�د درندش واخ�راج الفنان
حس�ن ع�ي صال�ح ،غاي�ة املرسحية
كقيم�ة ه�ي تعليم االطفال س�لوكيات
طيبة غري مش�وشة فيها امور متقدمة
عىل مستوى التداول الحياتي.
أرملة الراحل وكتاب وفنانون معاصرون يتحدثون
عن الراحل
أرملة الراحل الحاجة وجيهه خليل
ع�زي الوهاب بع�ض صفاته كان من
الرجال املس�املن ،طي�ب القلب و دمث
الخلق و حنون و زوج كريم و اب فاضل
يحب الجميع خا ٍل من العقد االجتماعية
بعي�دا ع�ن الحق�د والكراهي�ة وس�هل
بالتعامل مع االخرين غري متكرب متعدد
املواه�ب مخ�رج ادي�ب مرتج�م يجي�د
اكث�ر من لغ�ة منه�ا العربي�ة واألملانية
واالنكليزية والفارسية ،وكان بعيدا عن

ُ
أس�همت إخراج�ا ً برفد م�رسح الطفل
بعرشة أعمال وضعتني يف حينها ،برغم
االمكانات الفقرية والتي كادت أن تكون
معدوم�ة  -وكم�ا قي�ل يل  -بمص�اف
املهتم�ن به�ذا الفن .خاص�ة وقد ُ
كنت
عنرصا ً أساس�يا ً بتفعيل فرقة «النرص»
للش�باب وعضوية مؤسس�ة يف مرسح
«الس�ندباد» ومؤس�س لفرق�ة مرسح
«دور الدولة لألطفال.
متابعات الصحف واجملالت العمال
عزي الوهاب حينها
نتيج�ة الهميته يف عال�م الكتابة للطفل
فق�د كان�ت الصح�ف واملج�الت تتابع
اخباره ونش�اطاته وتقيم ل�ه الدورات
الثقافية واالم�ايس ومنها ،أقامت دائرة
ثقافة وفنون الش�باب يف وزارة الشباب
والرياضة مهرجان يوم الطفل العراقي
(دورة الفنان عزي الوهاب) عىل مرسح
الطليعة يف بغداد ،تضمن املهرجان ألعابا
س�حرية واكروباتي�ك وعرضا مرسحيا
اضافة اىل جلس�ة حوارية عن املضامن

عكاب سامل الطاهر
التعص�ب يحافظ عىل القيم االنس�انية
كن�ا نراه منكب�ا عىل الق�راءة والكتابة
والتاليف واس�ع العالقات محب للناس
وللخري كتب لالذاع�ة وللتلفزيون وكان
يدع�ى للكثري م�ن املحافل واملناس�بات
الثقافية فال يرتاجع بل يحرها برغبة
وشوق ويشارك فيها رحمه الله وأسكنه
فسيح جناته.
الكاتب والصحفي فائز جواد
ان استذكار اس�اتذتنا وروادنا االذاعين
الذي�ن رحل�وا اىل عاملن�ا االخ�ر هي من
اه�م مس�ؤوليتنا يف ان نس�تذكرهم يف
كل محف�ل ثق�ايف وفن�ي وكذل�ك م�ن
خالل مس�اهماتنا يف أنش�طتنا اإلذاعية
والصحفي�ة وه�ي جزء مهم م�ن وفاء
الطلب�ة لألس�اتذة ويقين�ا عندما نكتب
عن شخصي�ات رحل�ت اىل العالم االخر
فاننا نؤدي مفاصل مهمة من رس�التنا
نفي بها ماتعلمنا من الرواد الذين كانوا
الحص�ة االك�رب يف إرشادنا ع�ىل املهنية
اإلعالمية واألس�ماء تطول لرواد االذاعة
والتلفزي�ون الذين لن�ا الرشف ان نكون
اح�د الذي�ن تعلمن�ا منه�م ح�ب العمل
االعالمي االذاعي والتلفزيوني والصحفي
الذي مهد لنا ان نكون يف جانب املقبولية
م�ن قب�ل املس�تمع والق�ارئ ونح�ن
نستذكر روادنا واس�اتذتنا الذين رحلوا
بصم�ت حزي�ن يقينا ان اس�ماء تكون
ح�ارضة بيننا وس�تبقى له�ا الريادة يف
تواصلن�ا ومن بن تلك االس�ماء الراحل
الرائ�د ع�زي الوه�اب وانا أع�ده عراب
قص�ص االطفال ومرسحيات�ه وبحكم
عم�ي يف صح�ف عراقي�ة لم ول�ن انس
مش�وار الراحل عزي الوهاب الذي كان
معلمن�ا وصديقن�ا واالخ االكرب وتعلمنا

د حسني علي هارف
االعالم�ي واالذاع�ي والصحف�ي جمال
الرشقي الذي يوثق اليوم لس�رية الكبار
الراحل�ن والذي�ن مازال�و يتواصل�ون
وهذا جزء من وف�اء مهم نفتقده بمثل
ايامن�ا ه�ذه واش�د عىل ي�د الرشقي يف
التواصل بمشواره االبداعي هذا انصافا
الساتذتنا وروادنا يف االذاعة والتلفزيون
شكر الزميل املجد جمال الرشقي.
الكاتب عكاب سامل الطاهر
أتذك�ره كلم�ا م�ا قطع�ت الش�ارع يف
محلتنا واكون قبالة داره الذي تذكرني
عندم�ا اكون يف هذا املكان مجموعة من
االشج�ار التي اخرت رغم الصعوبات
وشق�ت طريقه�ا نحو الفض�اء ولهذه
االشج�ار قص�ة ه�ي بع�ض م�ا تركه
ذراعها وراعيه�ا كان ذلك عام  1991يف
شباط من ذلك العام كان القصف املدمر
يشتد عىل العراق وكانت طائرات الحلف
االطل�ي تقذف بحمم املوت عىل االرض
العراقيه بدون استثناء ونالت العاصمة
بغ�داد الحصة االوف�ر يف صباح شباطي
ك�ان جارنا االديب ع�زي الوهاب يحمل
شتالت من االشج�ار التي يزرعها قريبا
من رصيف الشارع غري عابئ بالقصف
املعادي بل انه بعمله هذا تحدي القصف
وكان�ه يق�ول الحياة مس�تمرة رغم الة
امل�وت ونم�ت الش�جريات واخ�رت
براعمه�ا وفجاة رحل االدي�ب واملرتجم
واالنس�ان الطيب ع�زي الوهاب وبقيت
االشج�ار الت�ي زرعه�ا والعالق�ات
االنس�انية الحميدة التي اقامها شاهدا
عىل انس�ان كان هن�ا وفارقني رحال اىل
دنيا االخره عام 1992
ولكن اىل حيث ماله االخري قطع الوهاب

رحلة ليس�ت قصرية ول�د يف كربالء عام
 1938وارست�ه م�ن االرس العريق�ة يف
مدينة كربالء املقدس�ة ه�و عبد العزيز
عبد املجيد س�لمان الوهاب فنان باحث
يف ادب االطفال تخرج من معهد الفنون
الجميلة قسم املرسح سنة  1961مارس
التعليم وعن مخرجا يف التلفزيون وهو
عض�و يف اتحاد االدب�اء ونقابة الفنانن
م�ن مؤلفات�ه الصن�دوق العجي�ب وله
مق�االت عدي�دة منش�ورة يف الدوريات
املحلية.
تعرف�ت عىل الفن�ان ع�زي الوهاب من
خ�الل انتمائنا للوس�ط الثق�ايف ولكن
عام  1990تعرفت عليه بش�كل مبارش
والتقين�ا وجمعنا جوار الس�كن وبيننا
دار اكث�ر من ح�وار واكثر م�ن نقاش
ح�ول هم�وم املثقف العراق�ي وبالذات
التالي�ف والن�رش والرتجم�ة اهديت�ه
كتابي الذي حمل عن�وان كانت لنا ايام
يف الري�ف وق�د ص�در ذلك الع�ام ومنه
جاءتني رس�الة مؤرخ�ة يف  18ثمانيه
 1991تضمنت نقدا رقيقا للكتاب وهو
ما يعكس خلق�ه العايل ومهنيه التي ال
شك فيها.
قال الوهاب برسالته برصاحة اشري اىل
مفارقة غريبة يف يومياتك التي رفضت
قراءته�ا يف العمود ال�ذي كنت تكتبه يف
جريدة االتحاد ماعدا نتف منها اقرؤها
بمتعه لم اشع�ر بمثلها منذ زمن ومن
النتائج التي توصلت اليها قناعتي بانك
ل�و لم تربط موضوع�ك بهذا الخط من
الذكريات وحده فلربما كنت مستضع
كتاب�ا من الكتب الن�ادرة .انك والكالم
مازال للوه�اب مطال�ب بتاليف كتاب
ولكن هذه املرة لكل الناس.
تقبل�ت انتقاده الرصي�ح وعملت وفق
ايماءات�ه يف كتب ص�درت يل الحقا ومن
االديب الوهاب تسلمت نسخة من كتاب
ترجم�ه حديثا عن االملانية حمل عنوان
(موطنو شيل�د) وهو مجموعة قصص
مرتجم�ة وم�ن التقاطات�ي م�ن ه�ذا
الكتاب ليس ذكيا م�ن يتظاهر بالذكاء
غ�ري ان ال�ذي يتظاه�ر بالغب�اء طويال
يتحول اىل غبي حقيقي ذات يوم.
يف مث�ل ه�ذه االيام و قب�ل اكثر من 30
عاما رحل الفنان واالنسان عبد الوهاب
تارك�ا ذك�رى طيب�ة وعطاء غ�ري قليل
وشج�ريات اخ�رت مؤكدا اس�تمرار
الحياة .
الدكتور حسني علي هارف
كان عزي الوهاب رحمة الله عليه ضمن
املسرية التي يعيشها ويعايشها وينتقل
صداه�ا اىل مدينة كرب�الء مع لفيف من
شباب متحمس ومخل�ص لهذا املرسح
الحديث والجديد.
هكذا ظ�ل عزي الوهاب واحدا من أنقى
وانب�ل الذي�ن عملوا يف امل�رسح العراقي
فهو يف بدايته كان يتعلم ويحلم بمرسح
جديد.
ان ع�زي الوه�اب عالم�ة م�ن عالمات
مرسحنا املضيئ�ة والطيبة التي تخطت
كل عوائقه�ا لتثب�ت وجوده�ا الفاع�ل
يف س�ياق حركتن�ا املرسحي�ة النظيف�ة
املبدعة واالمينة.
رحم الله الكات�ب والفنان عزي الوهاب
ذلك االنس�ان الطيب واملخ�رج والكاتب
ال�ذي كاب�د وعان�ى واعط�ى ورح�ل
بصمت.
هكذا كان ع�زي الوهاب وهك�ذا كانت
رحلته الطويلة يف عالم الكتابة واالطفال
حتى توفاه الله يوم 1992 /14/12م
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حنو مستقبل افضل ..هلم

طبيبك يف بيتك

الزيتون األسود ...عالج صح ّي ذات
فوائد متعددة

عادات ال يفعلها األشخاص األقوياء عقلياً
األشخاص األقوياء عقليا ً لديهم عادات
جيدة.
إنه�م يعرف�ون كي�ف يتحكم�ون
بانفعاالته�م وبأفكاره�م ويغ�رون
طريقة س�لوكهم وترصفاتهم ليزيدوا
من حظوظهم بالنجاح يف الحياة.
 .1إنهم ال يضيعون الوقت يف الشكوى
األشخ�اص األقوي�اء عقلي�ا ً ال يبكون
عى حظهم وال يش�كون م�ن الطريقة
الت�ي عوملوا بها .بدل أن يش�كوا ،فهم
يتحمل�ون مس�ؤولياتهم ويعرفون أن
الحياة هي أحيانا ً غر عادلة وصعبة.
 .2إنهم ال يدعون أحدا ً يتحكم بهم
األشخ�اص األقوي�اء عقلي�ا ً ال يدعون
أحدا ً يتحك�م فيهم ،كما ال يدعون أحدا ً
يتاع�ب بهم .أنت�م ال تس�معونهم أبدا ً
يقولون «رئيي أحبطني» .ملاذا؟ ألنهم
يعرف�ون أنه�م ه�م الذي�ن يتحكمون
بمش�اعرهم الخاص�ة بأنفس�هم وهم
الذين يختارون الطريقة التي يتفاعلون
بها مع غرهم.
 .3إنهم ال يخشون من التغيرات
األشخاص األقوي�اء عقليا ً ال يحاولون
تف�ادي التغي�رات .بالعك�س ،ه�م
يس�تقبلون التغي�رات بذراع�ني
مفتوحتني ويحاولون أن يكونوا مرنني
يف هذا النوع من املواقف .إنهم يفهمون
أن التغير ال يمكن تجنبه ولديهم الثقة
بقدرته�مع�ىالتكي�ف.

املطبخ

 .4إنه�م ال يهدرون طاقتهم عى ما هو
خارجعنس�يطرتهم
لن تس�معوا أب�دا ً شخصا ً قوي�ا ً عقليا ً
يش�كو م�ن الزحم�ة أو م�ن ضي�اع
حقيبت�ه .إنه�م يفضل�ون باألحرى أن
يرك�زوا طاقتهم العقلي�ة عى أشياء يف
الحي�اة يس�تطيعون الس�يطرة عليها.
وهم يعرفون أن�ه أحيانا ً اليشء الوحيد
الذي يس�تطيعون الس�يطرة عليه هو
سلوكهم وطريقتهم يف الترصف.
 .5إنه�م ال يهتمون بأن يعجب بهم كل
العالم
األشخ�اص األقوي�اء عقلي�ا ً يعرف�ون
أنهم ليسوا بحاجة ليعجبوا كل العالم،
كل الوق�ت .ه�م يعرف�ون أن يقول�وا
«ال» ويرفع�ون صوته�م عندم�ا يكون
ه�ذا رضورياً .ه�م يحب�ون أن يكونوا

منصف�ني وفاع�يل خ�ر ،ولك�ن ليس
لديهم مش�كلة يف أن يغضب منهم أحد
ما إذا اقتىض األمر.
 .6إنهم ال يخافون من املخاطرة بشكل
محسوب
إنه�م ال يخاط�رون بش�كل مته�ور أو
بدون تفكر ،لكن ليس عندهم مشكلة
أن يقوم�وا بمخاط�رات محس�وبة.
األشخ�اص األقوي�اء عقلي�ا ً يأخ�ذون
وقته�م ليزن�وا األمور م�ع أو ضد قبل
أن يأخ�ذوا ق�رارا ً مهم�اً .ولديهم وعي
كام�ل للمخاطر التي قد تحصل قبل أن
يختاروا هذا الطريق أو ذاك.
 .7إنهم ال يتعلقون باملايض
األشخاص األقوياء عقليا ً ال يعيش�ون
يف املايض وال يتأس�فون عليه .بدل هذا،
هم يصنعون تاريخهم وقادرون عى أن

يتكلموا عن الدروس التي يستخلصونها
من�ه .م�ع ذلك ،ه�م ال ي�رددون يف أن
يعيش�وا تجاربهم الس�يئة وأن يتخيلوا
لحظات املجد القادم�ة .إنهم يفضلون
أن يعيش�وا يف الح�ارض وأن يخطط�وا
ملستقبلهم.
 .8إنه�م ال يكررون ب�دون توقف نفس
األخطاء
األشخ�اص األقوي�اء عقلي�ا ً يتحملون
مس�ؤوليات أفعاله�م بكام�ل وعيه�م
ويتعلم�ون من أخطائه�م .بالخاصة،
إنه�م ال يكررون نف�س األخطاء بدون
توقف .بدل هذا ،إنهم ينتقلون إىل يشء
آخر ويستفيدون من أخطائهم ليأخذوا
قرارات أفضل يف املستقبل.
 .9إنه�م ال يغ�ارون م�ن نجاح�ات
اآلخرين
األشخاص األقوياء عقليا ً يعرفون كيف
يق� ّدرون نجاح اآلخرين ويحتفلون به.
هم ليسوا غيورين وال يشعرون بالظلم
إذا تجاوزه�م اآلخرون .ب�دل هذا ،إنهم
يعرف�ون أن النج�اح ه�و ثم�رة عم�ل
ضخم .لهذا هم مستعدون للعمل بجهد
أكرب ليحققوا نجاحاتهم الخاصة.
 .10إنه�م ال يستس�لمون بعد الفش�ل
األول
ً
عقلي�ا ال ينظرون
األشخ�اص األقوياء
إىل الفش�ل كس�بب جي�د ليستس�لموا.
بدا ه�ذا ،هم ينظ�رون إىل هذا الفش�ل

كفرصة ليتحس�نوا وليتعلموا .هم عى
اس�تعداد ليعي�دوا التجرب�ة بمقدار ما
يحتاجاألمرحت�ىيصل�واإىلالنج�اح.
 .11إنهم ال يخشون من أوقات الوحدة
األشخ�اص األقوي�اء عقلي�ا ً يتحملون
أوق�ات الوح�دة وال يخاف�ون م�ن
الصمت .إنهم ال يخافون من أن يكونوا
وحده�م مع أفكاره�م ويعرفون كيف
يس�تخدمون وقته�م املي�ت بطريق�ة
منتجة .إنهم يق ّدرون صحبة أنفس�هم
وليس�وا بحاجة ألن يكون�وا كل الوقت
م�ع رفق�ة لكي يس�لوا أنفس�هم .بدل
هذا ،هم سعداء  -حتى عندما يكونون
وحدهم.
 .12إنه�م ال يعتق�دون أن العالم مدين
لهم بيشء
ال يعتقد األشخ�اص األقوياء عقليا ً أن
لديهم أي حقوق مكتسبة طبيعياً .إنهم
لم يول�دوا مع فك�رة أن الناس يدينون
له�م بيشء م�ا أو أن اآلخري�ن يجب أن
يهتموا بهم .بدل هذا ،إنهم يبحثون عن
النجاح بأنفسهم بدون مساعدة أحد.
 .13إنهم ال ينتظرون النجاح الفوري
سواء كان مروعا ً مهنيا ً أو العمل عى
تحس�ني الحال�ة الصحي�ة ،األشخاص
ً
عقلي�ا ال يتوقعون أن ينجحوا
األقوياء
برسع�ة .ب�دل ه�ذا ،هم يس�تخدمون
قدراته�م ووقته�م بأفضل م�ا يمكن،
عارفني أن النجاح يأخذ وقتا ً.

إرشادات لعمل املربى وحفظه

اخرن�ا ل�ك س�يدتي أه�م النصائح
واألرش�ادات لعم�ل املربّ�ى املنزلي�ة
بطريقة شهية وناجحة
.1يجب أن تك�ون الفاكهة ناضجة.
إذا أردت أن تنض�ج الفاكهة وتذوب،
تس�لق أوالً ،ثم يضاف إليها السكر.
أم�ا إذا أردت املحافظ�ة ع�ى قط�ع
الفواكه بشكلها بعد النضج فتضاف

م�ع الس�كر لتنضج وتبق�ى قطعة
قطعة.
.2يف فصل الش�تاء إذا تجمع السكر
فوق املربى يوضع قليل منه يف وعاء
ف�وق النار ويض�اف إلي�ه قليل من
الحام�ض ويحرك فيصب�ح طازجا ً.
تزال الرغوة عند تكوينها.
 .3يطب�خ املربى عى نار هادئة لكي

ال يحرق ،وياحظ إذابة السكر قبل
بدء الغليان وذلك بالتحريك املستمر.
.4يمكن�ك أن تصبي طبق�ة خفيفة
م�ن الش�مع املذاب فوق س�طح كل
مرطبان لحفظه من التعفن.
 .5يستحسن وضع املربى يف مرطبان
نظي�ف ج�اف واس�تعمال ملعق�ة
نظيفة وجافة.

نصائح طبية

كيف تتجنّبني اإلصابة بسرطان الثدي؟

تش�ر إحصائي�ات “منظم�ة
الصحة العاملي�ة” إىل َّ
أن رسطان
الث�دي ه�و أكث�ر أن�واع األورام
شيوع�ا ً بني نس�اء العال�م ،بمن
ّ
ولعل
فيهن نساء الدول العربية.
الافت يف الدراس�ات الجديدة هو
رصد حاالت من رسط�ان الثدي
للنس�اء م�ا دون ال�� 40عام�اً،
بنس�بة توازي ال��  22يف املئة يف
لبنان.
لعل املشكلة الرئيسة هي يف عدم
إجراء الكش�ف الذاتي الش�هري
للث�دي ،بالطريقة الصحيحة؛ ما
يعني َّ
أن املرأة لم تقم به بتاتاً ،يف
أن بعض النساء ،خصوصا ً
حني َّ
يف لبنان ،يعتربن أنفسهن بمنأى
ع�ن رسط�ان الث�دي وال يأخذن
األم�رع�ىمحم�لالج� ّد.
ل�ذا ،يج�ب القي�ام بفح�وص
الكشف املبكر ،التي تشمل:
_ الفحص الذاتي للثدي الشهري
ابت�داء م�ن س�ن العري�ن،
بالطريق�ة الصحيحة ،ومحاولة
جعل هذا الفح�ص روتينا ً يوميا ً

ّ
س�ن
ل�دى جمي�ع الفتي�ات بعد
البلوغَّ ،
ألن األنثى عندما تتعرّف
إىل ثديها جي�داً ،يصبح بإمكانها
اكتشاف أي تغيرات تطرأ عليه.
_ الكش�ف الرسي�ري للث�دي يف
عي�ادة الطبي�بّ ،
كل  3س�نوات
للنساء ما بني  20-30عاماً؛ عى
أن يت ّم إجراؤه ّ
كل عام للنساء يف
ّ
سن األربعني.
_ التصوي�ر الش�عاعي للث�دي

لجميع النساء بعد ّ
سن األربعني.
ّ
س�ن ال�� 35عاما ً للنس�اء
وبعد
اللوات�ي لديه�ن تاريخ عائيل مع
املرض.
أس�باب اإلصابة برسطان الثدي
للوقاية منها
هناك مجموعة من العوامل ،تأتي
بع�د العوام�ل الوراثي�ة ،ويمكن
ّ
تجنبها ،وقد تكون مسؤولة عن
اإلصابة برسطان الثدي ،منه�ا:

_ الس�منة وع�دم اتب�اع نظ�ام
غذائ�ي صح�ي ،مث�ل اإلف�راط
يف اس�تهاك اللح�وم والده�ون،
والتدخني...
_ إهم�ال ممارس�ة الرياض�ة
واألنشطة اليومية البدنية.
_ التأخ�ر يف اإلنج�اب إىل م�ا بعد
ال� 35عاما ً.
ّ
_ التع�رّض املكث�ف لإلشعاعات
وامللوثات املختلفة.
_ استعمال حبوب منع الحمل.
_ العاج بالهرمونات البديلة بعد
انقطاع الدورة الشهرية.
_ تن�اول الدهون بكميات كبرة،
م�ا يتس�بّب بإنت�اج مزي�د م�ن
االس�روجني .وكلم�ا ارتفع�ت
نس�بة هذا الهرمون يف الجس�م،
ارتف�ع خطر اإلصاب�ة برسطان
الثدي.
_ تناول الس�كر بنسب كبرة ،ما
يرفع من نسبة األنسولني يف الدم.
واألنس�ولني املرتفع يرفع خطر
اإلصابة برسطان الثدي ،ويؤدي
إىل تطوره بوترة رسيعة.

لطلة ابهى....

طريقة عمل شامبو وبلسم طبيعي للشعر يف املنزل
يميل أغلبن�ا إىل اختيار منتجات
الش�عر الطبيعية التي يمكن أن
تس�اعدنا يف الحصول عى شعر
رائع دون الحاجة إىل اس�تخدام
املنتج�ات الت�ي تحت�وي م�واد
كيميائية ضارة.
وألنن�ا نعل�م أن أغل�ب أن�واع

الش�امبو أو البلسم املحرض من
مكونات طبيعية يباع بأس�عار
عالية ،يجعل الكثر من الفتيات
تردد يف رشائ�ه ،قررنا اليوم أن
نساعدك يف التعرف عى طريقة
تحض�ره يف املن�زل بطريق�ة
سهلة.

ولتعلم طريق�ة تحضر شامبو
وبلس�م طبيعي للشعر بنفسك
يف املن�زل يج�ب أن يتوف�ر لديك
املقادير التي تساعد يف تحضره.
خاص�ة وأن أغل�ب املكون�ات
املس�تخدمة تس�اعد يف ترطيب
وتغذية الشعر بطريقة طبيعية

وصحية لضم�ان الحصول عى
شع�ر صحي وقوي باس�تخدام
مواد طبيعية مغذية للشعر.
طريقة عمل مزيل عرق طبيعي
يف املنزل ب�  5وصفات متنوعة
مقادي�ر الش�امبو الطبيع�ي3
ماعق كبرة زبدة شيا
 1ملعقة كبرة زيت األرجان
 1ملعقة كبرة فيتامني E
 30ملعق�ة كب�رة صاب�ون
جليرسين خام مذاب
 20قطرة زيت نعناع
 20قطرة زيت الافندر
مقادي�ر البلس�م الطبيع�ي
للشعر 3ماعق كبرة زبدة شيا
 3ماعق كبرة زبدة مانجو
 1ملعق�ة كب�رة شم�ع عس�ل
مذاب
 30قطرة من زيت الافندر
 1ملعقة زيت األرجان
 5جرام بودرة ورد
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يس�تهلك الزيتون س�واء األس�ود
منه أو األخرض م�ن قبل الجميع
عى نطاق واسع يف مختلف أنحاء
العالم ،ويدخل كعنرص أسايس يف
مختلف األطباق واألطعمة.
ون�ر تقريرا صحيا أفاد فيه بأن
كا من الزيتون األسود واألخرض
غن�ي ج�دا بالعن�ارص الغذائي�ة
الرضورية لصحة الجس�م ،ولكن
يجب اس�تهاكه يومي�ا للحصول
عى فوائده بأكرب قدر ممكن.
وهناك العديد من األسباب املقنعة
الت�ي تدفع�ك لتضم�ني الزيت�ون
األس�ود ع�ى وج�ه الخصوص يف
قائمة نظام�ك الغذائي للحصول
ع�ى أكرب قدر ممكن م�ن الفوائد
الصحية للجسم.
وتش�مل األس�باب الت�ي أردفه�ا
التقرير ما ييل:
فوائد للقلب واألوعية الدموية:
الزيت�ون األس�ود غن�ي ج�دا
بمض�ادات األكس�دة الت�ي تعزز
صح�ة القل�ب وتق�اوم أرضار
الج�ذور الحرة الت�ي بدورها تعد
س�بب رئي�ي ملش�اكل القل�ب
واألوعية الدموية.
ويمن�ع الزيتون األس�ود أكس�دة
الكوليس�رول وتراك�م الده�ون
يف الراي�ني مما يقل�ل من خطر
اإلصاب�ة باألم�راض املختلف�ة،
ويحت�وي عى ده�ون جيدة تعزز
زيادة نس�بة الكوليسرول الجيد
يف الجسم.
يمنع الرسطان:
تس�بب الج�ذور الح�رة أيض�ا

اإلصاب�ة بالرسط�ان ،وب�دوره
الزيتون األسود يعمل عى القضاء
عليها ،كما يحت�وي عى فيتامني
“ه��” ال�ذي يتح�د م�ع الدهون
األحادي�ة غ�ر املش�بعة لحماية
العملي�ات الخلوي�ة م�ن تأث�ر
العوامل الضارة ،وبالتايل الحماية
من تشكل الخايا الرسطانية.
يعزز صحة العني:
ينص�ح بتن�اول الزيتون األس�ود
إن كن�ت تعاني من مش�اكل مثل
ضعف البرص ،ألم يف العني ،جفاف
الجف�ون ،التهاب امللتحمة وما إىل
ذلك ،لكون�ه يحتوي عى فيتامني
“أ” املفيد لصحة العني.
وهو ال يحس�ن الرؤية فحس�ب،
بل أثبت أيضا فعاليته يف مكافحة
املياه الزرقاء وإعتام عدسة العني
والتنك�س البقع�ي واضطراب�ات
العني األخرى املرتبطة بالعمر.
يعزز صحة الجهاز الهضمي:
يساعد اس�تهاك الزيتون األسود
يف تعزيز وظائف الجهاز الهضمي
الحتوائ�ه ع�ى األلي�اف ،كم�ا
يمن�ع اإلصاب�ة بقرح�ة والتهاب
املعدة ،وينش�ط إف�راز هرمونات
البنكرياس والصفراء ملنع تشكل
حصوات املرارة.
العناية بالبرة والشعر:
يحت�وي الزيت�ون األس�ود أيض�ا
ع�ى جمي�ع العن�ارص الغذائي�ة
األساسية الازمة للعناية بالبرة
ونمو الش�عر ،بما فيها مضادات
األكس�دة الت�ي تمن�ع شيخوخة
ورسطان الجلد.

سلوكيات

طرق عالج خوف األطفال من املدرسة يف زمن (كورونا)
قب�ل بداية الدراس�ة وبالتزامن
مع اس�تمرار جائح�ة كورونا،
يش�عر بعض الط�اب بالرهبة
والخ�وف ،وخاص�ة األطف�ال،
يف مرحلت�ي ري�اض األطف�ال
واالبتدائية ،وأحيانا يصل خوف
األطف�ال إىل مرحل�ة مرضي�ة
تحتاج إىل عاج.
ومن أس�باب خوف األطفال من
املدرسة:
االجتماعي�ة
املتغ�رات
والديموجرافية.
القلق.
االكتئاب.
مع وضع هذه األمور يف االعتبار،
عندما يخاف الطفل من الذهاب
إىل املدرس�ة ،يج�ب ع�ى اآلب�اء
التفك�ر يف القضايا األساس�ية
الت�ي قد تلع�ب دورًا يف أس�باب
خوفه واملساعدة عى حلها.
عاج خوف األطفال من املدرسة
االستماع إىل أسباب خوف الطفل
من املدرسة.

إبع�اد الطف�ل ع�ن التغ�رات يف
الحي�اة األرسي�ة ،مث�ل الطاق
والخافات بني الزوجني.
عاج القلق االجتماعي والخجل
عند األطفال.
أطلب من طفلك فحصه بواسطة
طبيبة لتحديد ما إذا كانت هناك
أس�باب طبية أساسية وعاجية

لذلك .نظرًا ألن األعراض الشائعة
املرتبط�ة برهاب املدرس�ة (عى
س�بيل املثال ،اضط�راب املعدة)
يمكن أن تسببها مشكلة بدنية،
يجب ع�ى الطبي�ب أوالً فحص
الطف�ل الس�تبعاد أي أم�راض
محتملة.
تقدي�م االطمئن�ان للطف�ل

واالس�تمرار يف تذك�ر الطف�ل
أنه س�يكون عى ماي�رام داخل
املدرسة.
املس�اعدة يف تعزي�ز الصداق�ات
وذلك من خال مس�اعدة طفلك
عى تطوير أصدقاء يف املدرس�ة
م�ن خ�ال دع�وة األطف�ال إىل
اللعب معه.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

مواد غذائية جيب االمتناع عن تناوهلا يف حالة الصداع
َ
أعل�ن أخصائيا التغذي�ة الطبيبان
اإلسبانيان س�اندرا باكرا وألفارو
سانتش�يز ،أن عى م�ن يعاني من
الصداع االمتناع ع�ن تناول بعض
أنواع األجب�ان والحمضيات ومواد
ومروبات أخرى.
وتش�ر  La Vanguardiaإىل أن�ه
وفق�ا للطبيب�ني ،هن�اك عوام�ل
عدي�دة مختلف�ة تس�بب الصداع،
“فعندم�ا يصب�ح الص�داع دوريا،
من املهم تحديد السبب واستشارة
الطبيب.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك ،يج�ب إجراء
تغي�رات يف النظ�ام الغذائ�ي
والع�ادات املتبع�ة ،الت�ي يف حالة
الص�داع الخفي�ف أو املتوس�ط،
كقاعدة ،يمكن أن تحس�ن الحالة
الصحية العامة”.
ويضي�ف الخب�ران ،فمث�ا عن�د
الص�داع يجب االمتن�اع عن تناول
األجبان الزرقاء ،ألنها تحتوي عى
كمية كبرة من الهيستامني املشتق
من حمض الهيس�تيدين األميني.

ولنفس الس�بب يجب ع�دم تناول
الحمضيات أو التقليل من تناولها،
ألنها غنية ً
أيضا بالهيستامني ولها
تأثر موسع لألوعية.ووفقا لهما،
يمكن أن تس�بب القه�وة الصداع
أيضا .فتن�اول  3-4أكواب أو أكثر
من مروب يحتوي عى الكافيني،
يمك�ن أن يس�بب الص�داع عن�د
األشخاص الذين يعانون دوريا من
الصداع النصفي ،ويف نفس الوقت،

تقليل كمي�ة الكافي�ني ،يمكن أن
يسبب لهم الصداع أيضا.
ويش�ر الخب�ران ،إىل أن�ه نظ�را
الحتواء األفوكادو عى نسبة عالية
من الهيستامني ،فيجب عى الذين
يعان�ون من الص�داع االمتناع عن
تناوله ،عى الرغم من احتوائه عى
نسبة عالية من األحماض الدهنية
املفيدة للقلب.
ويضيف سانتش�يز ،كما يحتوي

النبي�ذ األحم�ر أيض�ا ع�ى كمية
كبرة م�ن الهيس�تامني .لذلك إذا
كان الش�خص يعاني من الصداع
الدوري علي�ه االمتناع عن تناوله
بص�ورة نهائية .وبص�ورة عامة
جمي�ع املروب�ات الكحولي�ة
تسبب الصداع.
ومن جانبها تقول باكرا ،تحتوي
اللحوم املصنعة (النقانق وغرها)
عى كمية كبرة من الهيستامينن
إضاف�ة إىل احتوائه�ا عى نس�بة
عالية من الدهون املش�بعة ،لذلك
ينصح بالتخيل عن تناولها أيضا.
ووفق�ا لهما ،بش�كل ع�ام ،عى
الشخص الذي يعاني من الصداع
تناول الطعام كل ثاث س�اعات
ق�در اإلمك�ان“ ،ألن مس�توى
الغلوكوز يف الدم ينخفض عندما
ال نتن�اول الطعام ف�رة طويلة،
م�ا ق�د يس�بب الص�داع أيض�ا،
كما تس�مح الوجب�ات الخفيفة
املتك�ررة بتخفي�ف الع�بء عى
املعدة”.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :يتيح أمامك هذا اليوم فرصا ً جديدة لرشاكة
محتملة أو للبدء بمرشوع جديد ضخم جدا ً يس�تغرق
إنجازه عدة سنوات
عاطفياً :تس�ود الرومانس�ية حياتك لكن قد يطرأ ما يجعلك
ّ
متشنجا ً قليالً بسبب وضع عاطفي متأزم أو لرسّ أخفيته
صحي�اً :تلت�زم أم�ام الجمي�ع اإلقالع ع�ن التدخ�ن والبدء
بممارسة الرياضة يوميا ً

الثور

مهنياً :حاول أال توظف أموالك يف اس�تثمارات من
دون وض�ع خطط ثابتة لها ،وإال خرست كل يشء
يف لحظة
عاطفي�اً :الرشيك يطالبك بجواب حاس�م ح�ول طبيعة
العالقة بينكما ،ويريد توضيحا ً لبعض األمور التي تهمّكما
صحياً :تتماثل للش�فاء بعد وعكة أملّت بك ،وهذا ما ينسحب
ارتياحا ً عىل جميع أفراد األرسة

الجوزاء

مهني�اً :تش�كو تراجع�ا ً يف املعنوي�ات وتأخريا ً يف
املعامالت وبلبل�ة وتفتقد الحيوي�ة ،ومن الحكمة
عدم استعجال األمور عىل االطالق
عاطفياً :تشعر ببعض الرتاجع املعنوي ،ويرتافق ذلك مع
بعض الرت ّدد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم األمور
صحياً :اآلالم العاب�رة التي تنتابك بن حن وآخر تحتم عليك
زيارة الطبيب بأرسع وقت

السرطان

مهني�اًّ :
يحذرك هذا اليوم من خداع أو مناورات أو
ّ
خضات وتراجع وعمليات عدائية تبدو جلية
عاطفي�اً :ي�وم ضبابي م�ع الرشيك لكنه ال يس�تحق
الذك�ر ،وم�ن األفض�ل تقديم بع�ض التن�ازالت لتخطيه
بسالم
صحياً :ال تدع كثرة مش�اغلك تثنيك عن ممارس�ة الرياضة،
عليك تخصيص وقت يومي لها

 19أكتوبر 1941-الحرب العاملية الثانية :إعالن
حالة الحصار يف موسكو التي تطوقها القوات
األملانية من�ذ الخامس من أيلول /س�بتمرب يف
عملي�ة “االعصار” لضمان استس�الم االتحاد
السوفياتي.
 19أكتوبر 1943-الحرب العاملية الثانية :غارة
للحلفاء تدمر مدينة هانوفر.
 19أكتوبر  1945-الضمان االجتماعي يصبح
إلزاميا لكل املوظفن يف فرنسا.
 19أكتوب�ر 1955-اتف�اق بن م�ر واألردن
وسوريا عىل توحيد قياداتهم العسكرية.
 19أكتوب�ر  1956-اتفاق ينه�ي حالة الحرب
بن االتحاد السوفياتي واليابان.
 19أكتوبر 1976-شاه إيران يشرتي  25باملئة
من مجموعة كروب األملانية.
 19أكتوب�ر 1976-اغتيال القائد الفلس�طيني
ع�يل حس�ن س�المة املته�م بتنظي�م عملي�ة
مينونيخ ،يف بريوت.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

مهنياً :قد تش�عر بعدم االس�تقرار ،ومع ذلك تجد
هدف�ك يتحقق ألنك صاحب إرادة صلبة وال تخاف
من املواجهة إذا متسلحا ً بالحق
عاطفي�اً :اس�تقرار ومراوح�ة يف العالق�ة بالرشي�ك،
وخصوصا ً بعد توضيح األمور ووضع النقاط عىل الحروف
صحياً :تنفذ بانتظام وعناية ما يطلبه الطبيب منك ،فتشعر
بأن صحتك نحو املزيد من التحسن

العذراء

يتي�ح ه�ذا الي�وم فرص�ا ً جي�دة لالتص�االت
واملفاوضات املتعلقة بشأن مايل ،ويشري اىل عملية
رشاء مهمة
عاطفياً :ال تقم ب�أي عمل طائش قد يفوّت عليك فرصة
التفاهم والحوار مع الحبيب هذا اليوم
صحي�اً :تح�اول جم�ع أكرب ع�دد م�ن املحيطن ب�ك للقيام
بنشاطات رياضية يومية

الميزان

مهني�اً :يفتح أمامك هذا اليوم أبواب�ا ً للتحرّر من
بعض الضغوط ،أو يتيح لك فرصة لها عالقة بعمل
قديم أو ارتباط مزمن
عاطفياً :مجموعة من املؤرشات الجيدة ،تالقي مس�اعيك
نتيجة مثمرة جدا ً وتتحسن العالقة
صحي�اً :تحاش ق�در اإلمكان الدخول يف معمع�ات وحوارات
ساخنة قد توتر لك أعصابك

العقرب

مهنياً :قد يحمل هذا اليوم فرصة للعمل بعيدا ً عن
الضجيج ،فتنكبّ عىل ملف تحافظ عىل رسيّته
عاطفياً :تس�تع ّد للقيام برحلة م�ع الحبيب واالبتعاد
ع�ن أج�واء العم�ل والضغوط املرهق�ة الت�ي ترافقك يف
عملك
صحياً :الصداع شبه الدائم سببه إما ضعف يف النظر أو عامل
آخر يستدعي زيارة الطبيب اليوم قبل الغد

القوس

مهنياً :ق�د يحمل إليك ه�ذا اليوم فرصا ً س�عيدة،
ويمك�ن أن ّ
توظف طاقاتك من أجل بلورة مرشوع
مميّز
عاطفي�اً :تلتق�ي الحبيب قريب�ا ً وتضع�ان النقاط عىل
الحروف يف استمرار العالقة عىل أسس سليمة
صحياً :كل ما تخطط له يسري عىل خري ما يرام ،وتبدو األمور
جلية عىل وجهك

الجدي

مهنياً :يتحدث هذا اليوم عن ّ
تدخل سافر يف أعمالك
وعن اعرتاض عىل مشاريعك
عاطفياً :اغتنم فرص�ة بقائك يف املنزل للتفكري بهدوء
يف أمور كانت تشغل بالك إزاء الرشيك
صحي�اً :خص�ص املزي�د من الوق�ت لرتتاح من عن�اء العمل
ومارس الرياضة يوميا ً

الدلو

مهنياً :يرتاجع وضع�ك املهني بعض اليشء اليوم،
ما ق�د يضيّع عليك فرصا ً ممت�ازة للقاءات مهنية
تبدو واعدة ج ّدا ً
عاطفي�اً :طموحك العاطفي كبري ج�داً ،لكنك تبحث عن
الفرصة املناسبة التي تساعدك عىل تحقيق هذا الطموح
صحياً :ع�وارض القلق التي تنتابك ب�ن الحن واآلخر تبقي
أعصابك يف حال توتر دائم

الحوت

مهني�اً :تبح�ث ه�ذا الي�وم ع�ن أمان واس�تقرار
واطمئن�ان م�ا بالنس�بة إىل وضع م�ايل أو تموييل
تبحثه
عاطفياً :ارتباط عاطفي جديد يف طريقه إليك ،قد يحمل
إليك مرشوع وزواج واستقرار نهائي
صحي�اً :إذا كنت تكثر من تناول الحلويات ،النتائج س�تظهر
قريبا ً جدا ً ولن تكون مطمئنة

قصة وعربة

 19أكتوب�ر 1987-الحرب العراقي�ة اإليرانية:
البحري�ة األمريكي�ة تدمر منصت�ن حولتهما
إيران قاعدتن عسكريتن يف الخليج.
 19أكتوب�ر 1987-انهي�ار البورص�ات
األمريكية.
 19أكتوبر  1993-انتخاب بنازير بوتو رئيسة
للحكوم�ة الباكس�تانية بعد ثالث�ة أعوام من
اقصائها عن السلطة.
 19أكتوب�ر  2003-الباب�ا يوحنا بولس الثاني
يطوب األم ترييزا.
 19أكتوبر  2005-بدء محاكمة صدام حس�ن
يف بغداد يف مجزرة الدجيل التي قىض فيها 143
شيعيا عام .1982
وفيات
 19أكتوب�ر  1943-وف�اة النحاتة الفرنس�ية
كاميل كلوديل.
 19أكتوب�ر  1986-وف�اة رئي�س موزمبي�ق
سامورا ماشيل يف حادث تحطم طائرته.

سر السعادة

س�ئل أح�د الحكم�اء“ :كي�ف تتحق�ق
الس�عادة يف الحي�اة؟” فدع�ى جميع من
س�أله إىل تن�اول الغداء يف منزل�ه يف اليوم
التايل.
وعندما حرضوا وجلسوا إىل املائدة قدم لهم
الحساء ومالعق طويلة يبلغ طول الواحدة
منه�ا مرتاً ،فل�م يتمكنوا من اس�تخدامها
كم�ا ينبغي .ظل الحس�اء ينس�كب أرضا ً
كلما حاولوا أكله فقاموا عن املائدة جياع.
بعد ذلك طلب منه�م الحكيم أن يعودوا إىل

املائدة فأخذ ملعقة وبدأ يطعم من بجواره
وطل�ب م�ن كل ف�رد أن يمس�ك ملعق�ة

ويطعم من يجل�س بج�واره ،فجربوا تلك
الفكرة فنجحت.
شب�ع الجمي�ع عندم�ا أطعم�وا بعضهم،
فأخربه�م أن املغ�زى من ذلك ك�ان يتمثل
بإخبارهم أن رس السعادة يكمن يف إطعام
الغ�ري ،فلو فك�ر كل شخص بنفس�ه ولم
يفك�ر يف غريه ع�ىل املائ�دة ويف الحياة ،لن
يتمكن من تحقيق كل ما يريد .عىل كل منا
أن يفكر بغريه كي يتلقى املساعدة والعون
من اآلخرين.

مشاكل وحلول

أخاف من ختيالتي!!
أنا أعاني من التفكري والتخيل
عن املشاكل مثل رؤية أشخاص
يهاجمونني ،أو يسخرونني يف
أعم�ال صعب�ة ،أو يس�خرون
من�ي وأصبح عصبي�ة .أعرف
أن هذه األحداث لم تقع ،ولكن
كيف أتخلص منها؟
نصائح وحلول:
 1انت بحاجة إىل التنفيس عن
طاقات�ك املختلفة التي تزدحم
يف رأس�ك وتعط�ل قدرتك عىل
التفكري الواقعي واملنطقي!
 2يح�دث ه�ذا ح�ن يك�ون
اإلنس�ان كس�والً يف تحرك�ه
الجسدي ،ويعاني من دون أن
يش�عر من امللل أو اإلحباط أو
الكآبة !
 3أيضا ً تحدث هذه االنفعاالت
ل�دى معظم الناس س�واء عن
طريق األحالم أو التخيل ،وهي
طبع�ا ً تختلف م�ن شخص إىل
آخر.
 4واض�ح أن�ك ترتك�ن املجال

لتخيالت�ك؛ ألنك تملكن الوقت
الك�ايف له�ا ،فتك�رب يف رأس�ك
وتأخ�ذ راحتها! وب�دالً من أن
تك�ون ضيف�ة خفيف�ة تزور
رأس�ك ع�ىل ش�كل هواج�س
عاب�رة فإنه�ا تس�تويل علي�ه
وتصبح مقيمة دائمة به!!
 5م�ن هنا يب�دأ الح�ل ،أي أن
تبدئي بطرده�ا بطرق عملية
أهمه�ا برمجة يوم�ك ليصبح
مزدحم�ا ً باملهمات والواجبات
واملتع الربيئة بدالً من التخيالت

والهواجس املخيفة!
 6ضع�ي مهم�ات يومي�ة
والتزمي بها وأهمها :التمارين
الرياضي�ة (نص�ف س�اعة
قب�ل الظهر) و(نصف س�اعة
بع�د الظه�ر) .ق�راءة كت�اب
أو مجل�ة (خ�ارج اإلنرتن�ت)
ساعة يف اليوم أو نصف ساعة
ع�ىل األق�ل .تن�اول وجب�ات
صحية خفيف�ة .لقاء بأقارب
أو صديق�ات ومش�اركتهن
معلوم�ات أو أحاديث تناقش

خربا ً أو فيلما ً أو مسلسالً.
 7مث�ل ه�ذه النش�اطات ل�ن
تح�دث أث�را ً إذا ل�م تواظب�ي
عليه�ا .راقب�ي نفس�ك بع�د
أسبوع من ممارستها لتبدئي
بالش�عور بالف�رق .ويف أثن�اء
ذل�ك س�جيل مالحظ�ات ع�ن
التخي�الت وراجعيه�ا بع�د
أسبوع وسرتين أنها أصبحت
طرائف مضحكة!
 8إذا كان�ت لدي�ك موهب�ة ما
يف الكتاب�ة والتعب�ري ،فحاويل
أن تس�تفيدي م�ن التخي�الت
وتحوليها إىل قصص أو رسوم
أو س�يناريو لفيديو طريف أو
مرعب!!
 9هكذا تواجهن حالة الكسل
واملل�ل؛ ألن�ي ال أرى معانات�ك
مش�كلة ب�ل إن نتائجه�ا هي
املش�كلة ،فس�ارعي وابدئ�ي
بتغي�ري نم�ط حيات�ك فالحل
س�هل وه�و ب�ن يدي�ك بإذن
الله.

هو أبو عبدالله محمد بن جابر
ب�ن س�نان البتان�ي الحران�ي،
املعروف بالبتان�ي .ويعرف عند
الغربي�ن يف العصور الوس�طى
باس�م ولقبه العرب”بطليموس
الع�رب” .وقال عنه املس�ترشق
ج�ورج س�ارتون إن�ه “أعظ�م
علم�اء ع�ره وأنب�غ علم�اء
الع�رب يف الفل�ك والرياضيات”.
ول�د البتان�ي يف “بت�ان” م�ن
نواحي حران قرب مدينة اورفة
الرتكي�ة .وتاري�خ والدت�ه غ�ري
مع�روف بدقة ،إال أن املرجح أنه
ولد حوايل عام 235ه� (858م).
عرف�ت عائلة البتان�ي بأنها من
الصابئ�ة م�ع أنه كان مس�لما.
قىض معظم حياته يف الرقة عىل
الضفة الي�رسى لنه�ر الفرات.
وقد عاش حياته العلمية متنقالً

ب�ن “الرق�ة” و”إنطاكي�ة”،
وبها أنش�أ مرصدا ً يحمل اسمه
(مرص�د البتان�ي) .وأجم�ع
املؤرخون ع�ىل أن تاريخ وفاته
كان عام 317ه�� (929م) عند
رجوعة م�ن بغداد ق�رب مدينة

سامراء.
ويع� ّد البتان�ي من أك�رب علماء
الفل�ك عن�د العرب ،فق�د أوقف
حياته ع�ىل الرصد مل�ا يزيد عن
نص�ف قرن حت�ى وفاته .درس
يف البداي�ة ع�ىل ي�د وال�ده جابر

غزل عراقي
حلمت بيك انت تبجي وكلك دموع
وجيت امسحت دمعك من عيونك
رافـض باحلقيقـة الـمسك واهلل
وقشمرني احللم جرني جلفــونك
بستك باحللم بس شو محسيت
وكعدت لكيت نفسي محاوط طعونك
يخدعنه احللم تخدعنه كل الناس
يخـدعنــه القدر يـاربـي عــونــك

من الفيسبوك

F

acebook

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

شخصيات من التأريخ

البتاني

أفقي
1بح�رية افريقي�ة تمث�ل اح�د
منابع النيل  oطريق واسعة
2بلد ،الذين يتحدثون االنجليزية
فيه�ا عددهم أكرب من س�كان
الواليات املتحدة  oمترسع
3رب�ط ب�� وأعطى املس�ؤولية
 oالعمل الس�ينمائي إذا أضيف
عليه صوت غري الصوت األصيل
4من جس�مك ويتحكم يف باقي
األعض�اء  oالعب ك�رة برازييل
صنف األحسن يف العالم
5بيت  oثمن معاملة
6نص�ف مبن�ى  oم�ن أس�ماء
القرد  oوجه (بالعامية)
7أداة نصب  oيا للدهشة
8ممارس�ات تجاري�ة يتنافس
فيها املشرتون  oخوف شديد
9كتب وبعث واستقبل ما كتبه
اآلخرون  oمعنى
10م�ا يصن�ع من�ه ل�ب قل�م
الرص�اص  oتمثال للعبادة أيام
الجاهلية

رأيس
1ممث�ل بلجيك�ي م�ن ممثيل
أف�الم اآلكش�ن  oأرض فيه�ا
جنائن خرضاء يانعة
2حديث  oسوق كبري تباع فيه
املنتج�ات املتنوع�ة والرتويج
لها
3تصيد  oوكالة فضاء
4نصف كلمة قروي  oمغارة o
أقدم ودخل
5ثلثا كلمة قرن  oشدة الخوف
والفوىض النفسية
6أظلمت
7أعطي�ك وع�دا  oف�رض من
فروض االسالم
8ق�وي وعظي�م الج�ربوت o
االس�م األول ألح�د باب�وات
الفاتيكان
9س�يارة اشرتك يف تصميمها
أدولف هتلر
10ملك آشوري سميت باسمه
احدى أشهر مالحم التاريخ o
سأم (معكوسة)

البتان�ي ال�ذي كان ب�دوره عاملا ً
مش�هوراً ،ثم انتقل إىل “الرقة”
حيث انكب عىل دراسة مؤلفات
من س�بقوه ،وخاص�ة مؤلفات
“بطليم�وس” ،ث�م انتق�ل إىل
ميدان البحث يف الفلك ،واملثلثات،
والجرب ،والهندسة ،والجغرافيا.
وق�د أجم�ع علم�اء الغ�رب
ومؤرخيه�م ع�ىل أن البتان�ي
كان يف علمه أس�مى مكانة من
الفلك�ي اإلغريق�ي بطليموس.
وقال الفلك�ي الفرنيس جوزيف
الالند “ Lalandeإن البتاني من
الفلكي�ن العرشين الكبار الذين
ظه�روا يف العالم كله” .كما ع ّده
“أدموند هاليه” من أقدر علماء
الرص�د ،ووصفه م�ؤرخ العلوم
جورج س�ارتون بأنه من أعظم
علماء اإلسالم.
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مسلسل “بيروت  .. ”6:07تحية إلى الذين رحلوا بانفجار بيروت
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
متجر في سنغافورة لبيع النمل

“ب�ريوت  ”6:07مسلس�ل تلفزيوني هادف،
من إنتاج رشكة “أيماجيك غروب” – Imagic
يبي�ع املتج�ر مستعم�رات النم�ل
ومع�دات متخصص�ة وأنابي�ب
الصطي�اده وأطباقاً صغ�رية للطعام
 ،يرك�ض النم�ل يف صناديق ش�فافة
داخ�ل متج�ر يف سنغاف�ورةّ ،
يوف�ر
املستعم�رات وكل التجهيزات الالزمة
للراغبني يف هذه الحرات ذات األرجل
ّ
أليفة.ودش�ن جون
الست كحيوانات
ي�ي يف يناير املايض متج�ره “جاست
ّ
محل
آنت�س” (نمل فقط) ،وه�و أول
يف سنغاف�ورة مخص�ص لبي�ع هذه
الح�رات ،محوّالً هوايت�ه التي كان
يخصص له�ا جزءا ً م�ن اهتمامه إىل

مهن�ة يك�رّس له�ا كل وقته.وط�وّر
السنغافوري اهتمامه بهذه الحرات
ً
هدية من
بعدم�ا تلقى بعض العيّنات
صه�ره .ورسعان م�ا ت�رك وظيفته
كمن�دوب مبيع�ات إلكرتوني�ات لكي
يتفرغ إلط�الق متجره.وي�رى الرجل
األربعين�ي يف النمل “حيوانات رحيمة
وتح�ب الغ�ري” وتتمت�ع ب��”روح
قتالي�ة” ،ويأم�ل يف أن يصبح متجره
مقص�دا ً لعش�اق النم�ل اآلخري�ن.
ّ
املح�ل
وق�ال “أري�د أن أجع�ل ه�ذا
مكاناً يجتمع في�ه الناس ويتبادلون
معارفهم وخرباتهم يف تربية النمل”.

وظيفة األحالم ..راتب خيالي مقابل
“تذوق البسكويت”
أعلن�ت رشك�ة “ب�وردر” الت�ي تع� ّد
املورّد الرئي�ي للبسكويت الفاخر يف
اسكتلندا عن “وظيفة األحالم” والتي
سيحصل م�ن خاللها الشخص
الذي سيحظ�ى بها عىل
رات�ب خي�ايل يق ّدر
ب� 52أل�ف دوالر
أمريكي سنوياً،
مقاب�ل مهمّة
بسيط�ة ج�دا ً
وه�ي “تذوّق
ا لبسكوي�ت ” .
و قال�ت الركة
يف إعالنه�ا“ :إذا
كنت تعترب نفسك نوعاً
ما م�ن الخرباء عندم�ا يتعلق
األم�ر بالبسكوي�ت ( )...فركتن�ا
تعل�ن عن وظيفة أحالم�ك”  .وتبحث

رشكة “بوردر” حال ًيا عن خبري تذوق
جدي�د لضم�ان أن تك�ون ّ
كل قطعة
بسكويت يصنعونها متضمنة النكهة
الخاص�ة بالرك�ة ،واملطلوب
هو عمل ملدة  40ساعة
يف األسب�وع براتب
يص�ل إىل  52ألف
دوالر سنو ًي�ا.
و أ ضا ف�ت
الركة“:نحن
نبح�ث ع�ن
ش�خص لدي�ه
املهارات والخربة
والتجرب�ة لضمان
ج�ودة منتجات رشكة
“بوردر” .لذلك إذا كنت تعرف
ما يل�زم لصنع بسكوي�ت استثنائي،
فنحن نريد أن نسمع منك”.

تغريدات

عبد الحسين عبطان

املسؤول عندما يســرق املال العام أو
يســاعد على ذلــك فإنه لــن حيقق
إجناز حتى وإن توفــرت له موازنات
إنفجاريــة ألن اهلل تعــاىل ســيعثره
وخيزيه يف الدنيا قبل األخرة .
#أموال_الناس_أمانة

اذا فشــلت فــى اإلقــالع عــن
الذنب...فال تقلع عن االستغفار
رضوى الشربيني

ووقوف�ا ً عن�د الخسائ�ر املادي�ة واملعنوي�ة
الهائلة من ج�رّاء انفجار مرفأ بريوت ،وذلك
ضمن  15قصة قصرية مستوحاة من أحداث
واقعية وأشخاص حقيقيني.
تعتم�د حبك�ة الحلقات عىل رواي�ة األحداث
املختلف�ة التي وقعت ُقبي�ل االنفجار وبعده،
حي�ث تمتد كل قص�ة لنح�و  7دقائق تحت
إدارة مخ�رج مختل�ف ل�كل حلق�ة م�ن
حلقات العمل التي ب�ذل الجميع فيها أقىص
جهودهم ،ب�ال مقابل وأُجور .بم�وازاة ذلك،
ش�هد هذا املروع املُش�رتك توفري إمكانات
اإلنت�اج ومع ّداته مجانا ً من ِقب�ل FinalCut
 ،Equippedفيما قام�ت “مجموعة ”MBC
ّ
ومنص�ة “ش�اهد “ VIPاملنضوي�ة تح�ت
مظلته�ا بتغطي�ة تكالي�ف طواق�م اإلنتاج
والتصوير.
الجدير ذكره أن “ب�ريوت  ”6:07يبدأ عرضه
عىل “ش�اهد  ”VIPاعتبارا ً من  17أكتوبر يف
تمام الساعة  06:07دقائق .فيما يبدأ عرضه

دنيا سمير غانم تحتفل بانتهاء أولى
بطوالتها السينمائية “تسليم أهالي”

دانييال رحمة وماغي بو
غصن معا للسنة الثانية
على التوالي
بات يف حكم املؤكد أن املمثلة ماغي بو غصن ستكون
إىل جان�ب زميلته�ا دانيي�ال رحم�ة يف مسلسل خاص
بشه�ر رمضان ،وكل ما ه�و معلوم حتى الساعة هو
أن املسلس�ل من إخراج فيليب أسم�ر يف تعاون جديد
للمخرج مع رشكة إيغل فيلمز.
ولفت�ت معلوم�ات إىل أنه خالل مناقش�ات املسلسل،
ورد اس�م مشارك�ة النجم�ة سريين عبد الن�ور ،لكن
االخت�الف كان عىل كيفية وضع األسم�اء يف الجنريك
الخاص باملسلسل ،فيما نفت رشكة إيغل عرب مكتبها
أن يك�ون املسلس�ل “ثالث�ي” البطول�ة ب�ني ماغ�ي
بو غص�ن وسريين عبد الن�ور ودانيي�ال رحمة ،حتى
تق�رَّر قبل أيام مشاركة رحمة ب�و غصن ،فيما تؤكد
معلومات أن املسلسل اجتماعي روماني وقريب من
الواقع.
آخر مشاركة ب�ني رحمة وبو غصن كانت يف مسلسل
“أوالد آدم” ،م�ن إخراج اللي�ث حجو الذي القى صدى
وش�كل تناغما ً
ّ
واسع�ا ً يف عرض رمضان هذه السنة،
واضح�ا ً ب�ني لق�اء القاضية ديم�ا ومايا الت�ي تشاء
الصدف أن تجمعهما.
يُذك�ر أن املخ�رج فيليب أسمر أنه�ى قبل وقت قصري
تصوي�ر مسلس�ل “ال حك�م علي�ه” ملصلح�ة رشكة
الصب�اح ،ويبدو أن ارتباط�ه يف املوسم املقبل سيكون
مع رشك�ة إيغل فيلم بعد تأكي�د خرب عرض مسلسل
“ ”2020لنادي�ن نجيم وقي خ�ويل يف املوسم املقبل
لشهر رمضان.

سعد ّ
لمجرد
يواجه حمالت
بجائزة جديدة

وألن الفن هو أحد أش�كل التفريغ العاطفي
واملشاركة الوجداني�ة والتفاعل مع املحيط،
فقد آثر كافة املشاركني يف املروع أن تكون
ً
تطوعية .إذ تأثر كل ممثل أو فرد
إسهاماتهم
من طواقم اإلنت�اج بأحداث  4آب/أغسطس
ّ
ول�كل م�ن املشارك�ني يف
بش�كل أو بآخ�ر،
العم�ل ّ
حص�ة م�ن املعان�اة اإلنساني�ة عىل
الصعي�د العائ�يل أو الشخ�ي .هك�ذا ،أبى
جميع املشاركني إال أن يتعاونوا طواعية عىل
إتمام امل�روع ،فيما مَ َن َح�ت أُرس الضحايا
الحقيقيني موافقاتها عىل تبني قصصهم يف
العم�ل ،لدرج ٍة أن بعضهم ش�ارك بنفسه يف
تطوير خيوط املسلسل.
يف هذا السياقُ ،
صوّرت كل حلقة من حلقات
“بريوت  ”6:07كقصة قائمة بذاتها ،وبمعزل
ع�ن باق�ي الحلق�ات ،ع�ىل مب�دأ الحلقات
املنفصلة املتصل�ة ،لذا تروي كل حلقة قصة
ناج أو بطل ،وذلك من خالل عيون
ضحية أو ٍ
وعدسة مخرج وفريق عمل مختلفني.

أعل�ن الفن�ان ومدي�ر التصوي�ر جالل
الزكي ،عن انتهاء تصوير فيلم “تسليم
أهايل” للفنانة دنيا سمري غانم.
ونر الزكي ،صورا من كواليس انتهاء
التصوي�ر ع�رب حسابه ع�ىل فيسبوك،
وعل�ق“ :فرك�ش فيل�م تسلي�م أهايل..
الحمد لله”.

تص� ّدر اس�م سع�د ملج�رد مواق�ع البح�ث بع�د إلغ�اء حفله
االستع�رايض األول يف م�ر الذي كان من املق�رر إطالقه عرب
خشبة مرسح “كايرو ش�و” ،ولكن فوج�ئ ملجرد بقرار إلغاء
الحف�ل بعد حم�الت اإلساءة م�ن قبل بعض رواد السوش�يال
ميديا.وع�ىل خلفية ما حدث خالل األي�ام املاضية وإلغاء حفل
ملج�رد ،تردد يف كواليس التحض�ريات للحفل أن ملجرد لم يوقع
عق�د الحف�ل ،وأنه كان مج�رد اتفاقي�ات هاتفي�ة بينه وبني
القائم�ني ع�ىل الحف�ل وإدارة م�رسح “كايرو ش�و” يف مر
لالتفاق عىل ش�كل الحفل ،وذلك لحني حضور ملجرد إىل مر.
ّ
ش�ن الهج�وم عليه ،ق�رر االنسحاب ووافقت�ه إدارة
وبمجرد
امل�رسح الت�ي كانت ترى هي األخرى أن هذا ه�و القرار األمثل

وعرب حسابها الشخي عىل انستقرام،
أعلن�ت الفنانة دنيا سمري غانم ،انتهاء
تصوي�ر فيلمها الجديد “تسليم أهايل”،
حيث نرت دنيا صورة تجمعها بكافة
أفراد فري�ق عمل الفيل�م ،وعلقت عىل
الص�ورة قائل�ة“ :فركش فيل�م تسليم
أهايل ..يا رب يعجبكم إن شاء الله”.
وت�دور أح�داث الفيل�م ح�ول مطاردة
الفنان�ة ل�ويس ل�بطل�ة الفيل�م خالل
األح�داث وذلك بسبب حبه�ا الشديد ل�
هشام ماجد ،الذي يجسد دور البطولة
أم�ام دنيا ،مما يضطرهم�ا إىل الهروب
من لويس لكي يتزوجان وتدور األحداث
بينهما يف إطار كوميدي.
فيل�م “تسلي�م أهايل” يسج�ل البطولة
املطلق�ة األوىل يف السينم�ا لدنيا سمري
غان�م بعدما قدمت أكث�ر من بطولة يف
الدراما التليفزيونية عىل مدى السنوات
األخ�رية ،ويشاركه�ا بطول�ة الفيل�م
هش�ام ماجد وبيومي ف�ؤاد ودالل عبد
العزيز ومحمد أوتاكا عىل أن يظهر عدد
من النج�وم كضيوف رشف منهم إيمى
سمري غانم ولويس وآخرين.
ويع�د الفيل�م التع�اون األول سينمائيا
ب�ني دنيا سم�ري غان�م واملخ�رج خالد
الحلفاوي بع�د أن قدما سويا يف موسم
رمضان امل�ايض مسلسل “بدل الحدوتة
.”3

حتى ال تزيد األزمة أكث�ر .ورغم كل الهجوم الذي واجهه
سعد ملجرد م�ن قبل رواد مواق�ع التواصل االجتماعي
وحم�الت الرف�ض لوج�وده يف مر م�ن قبل بعض
الجمعيات النسائية ،رُش�ح عىل صعي�د آخر لجائزة
أفض�ل مط�رب مغرب�ي ضم�ن جوائ�ز -arabfest
 valليك�ون املط�رب املغرب�ي الوحيد املرش�ح لهذه
الجائ�زة لعام  .2020ويجهز ملجرد حاليا ً ألكثر من
عمل غنائ�ي جديد سيُصوّر خ�الل الفرتة املقبلة،
ع�ىل أن يُعلن ع�ن أول مشاريع�ه الجديدة خالل
الف�رتة املقبلة عرب صفحاته الرسمية عىل موقع
التواصل االجتماعي وتبادل الصور اإلنستغرام.

نجوى كرم ترد على الشائعات

انت�ر عىل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي خ�الل الساعات
القليل�ة املاضية أخبارا حول إصاب�ة الفنانة اللبنانية نجوى
كرم بفريوس (كورونا) املستجد .
وه�و ما دف�ع نج�وى ك�رم إىل الخ�روج لتوضي�ح األمر يف
منشور عرب أح�د حساباتها عىل مواقع التواصل االجتماعي
أش�ارت من خالله إىل أنه ال صحة ملا ت�م تداوله وإنها مجرد
شائعات.
ّ
ّ
ع�يل  ..الحمد لله
“لكل ياليل مشغ�ول باله
فكتب�ت قائل�ة :

بطمنكن إن�ي بألف خري و(كورونا) ال ش�افتنا وال
ش�افت عتبة بيتنا  ..يا ري�ت تلتهو بنجاحاتنا أكثر
ما تلتهو بإلشاعات ياليل عم تطلع علينا”.
وتشارك نج�وى كرم ضمن لجنة التحكيم لربنامج
ذا فويس سيني�ور الذي بدأ عرض أوىل حلقاته عرب
شاش�ة قناة “ mbcمر” يوم األربع�اء املوافق 7
من أكتوبر الجاري ،ومعها يف اللجنة كل من سمرية
سعيد ،وهاني شاكر ،وملحم زين.

المخرجون العراقيون طوروا من أسلوب العرض المسرحي في اإلمارات

منمنمات

بدء إيفاد ضباط اجليش
العراقي عام 1923

طارق حرب

كان�ت هنالك ايفادات تسبق سن�ة  1823للضباط اىل خارج العراق،
ولكن كانت تلك االيفادات اجتهادات وحاالت خاصة ،ولكن منذ سنة
 1923اخذت ايفادات بغداد للضباط اىل الخارج ش�كالً منظما ً نحو
م�ا يذكر كتاب تاري�خ القوات املسلحة ،ويب�دو ان قيادة الجيش يف
بغداد ممثلة بالقائد العام جاللة امللك ووزارة الدفاع ،اعتمدت قواعد
إليفاد الضباط من بغداد اىل الخارج للدراسة ،وعىل الشكل اآلتي:
سنة  1923تم ايفاد الرائد حسني فوزي حسن املنسوب اىل الحركات،
والنقي�ب سليمان فتاح مرافق وزير الدفاع اىل انگلرتا لتلقي الفنون
العسكرية وايف�اد الرائد اسماعيل نامق اىل مدرسة الخيالة يف الهند
لتلقي فنون الفروسية.
ويف سنة  1924تم ايفاد النقيب صبيح نجيب لاللتحاق بأحد االفواج
الربيطانية ،واملالزم اول توفيق الدملوجي لاللتحاق برسايا الهندسة
العسكري�ة ،واملالزم�ان االوالن ش�اكر محمود ال�وادي وبهاء الدين
ن�وري اىل انگلرتا لاللتحاق يف دورات االسلحة والرمي ،وايفاد املالزم
االول صالح الدين الصباغ اىل مدرسة الخيالة يف الهند والتلميذ فخري
عمر فوزي اىل الكلية العسكرية الربيطانية يف ساند هريست.
ويف سن�ة  1925اوف�د التلمي�ذ حسي�ب وفي�ق الربيع�ي اىل الكلي�ة
العسكري�ة االنگليزية يف سان�د هريست والتلميذ عب�د املطلب امني
اىل الكلي�ة نفسها ،واوف�د املالزم اول نور الدي�ن محمود اىل مدرسة
الخيالة يف الهند.
ويف سن�ة  1926اوف�د املقدم اسماعي�ل نامق والنقي�ب فاضل عبد
اللطي�ف والنقي�ب سعيد سلم�ان واملالزم نعي�م الي�اس اىل انگلرتا
لاللتح�اق بالوح�دات الربيطاني�ة او الدراس�ة بمدرس�ة االسلح�ة
الخفيفة او صنف الهندسة العسكرية يف بريطانيا ،وتم ايفاد رئيس
ارك�ان الجيش الزعي�م نوري باش�ا السعيد لتفقد ش�ؤون املعاهد
االنگليزي�ة وحضور مناورات تجري يف بريطانيا ،وكذلك تم ايفاد اىل
الهند امل�الزم الزار برود موس مدرسة الخيالة واملقدم صبيح نجيب
لالس�رتاك بدورة االقدمني يف الهن�د ،والنقيب حميد رأفت اىل مدرسة
املخاب�رة يف الهن�د والتلميد صبي�ح نجيب اىل الهند لالش�رتاك بدورة
االقدمني.
ويف سن�ة  1927كان�ت االيف�ادات اىل بريطانيا ،واوف�د املالزم حقي
عب�د الكري�م اىل االكاديمية العسكرية والتلمي�ذ سامي فتاح للكليه
العسكري�ة يف سان�د هريست ،وكذلك التلميد أرمي�ا نارص اىل الجهة
نفسه�ا ،واملالزم رفيق عارف اىل االكاديمي�ة العسكرية الربيطانية،
وكان�ت االيفادات للهن�د النقي�ب اسماعيل حقي االغ�ا اىل مدرسة
الخيال�ة ،وامل�الزم حسني مكي خم�اس اىل دورة االلعاب االوملبية يف
الهن�د ،وت�م ايفاد اىل مدين�ة سالسبوري يف جن�وب افريقيا لدورات
الرم�ي كال م�ن النقيب عبد ال�رزاق حسني والسيد احم�د بن السيد
محم�ود وامل�الزم االول ابراهيم خلي�ل صالح وامل�الزم االول صالح
صا ٔيب الجبوري.
ويف سنة  1928تم ايفاد املالزمني ارميا نارص ومزهر الشاوي وعطا
صال�ح اىل ساند هريست ،واملالزمني حق�ي عبد املريم ورفيق عارف
اىل كلية( ولج) االنگليزية.
وسن�ة  1929اوفد اىل بريطانيا املالزم�ون عباس عيل غالب ومحمد
حس�ن الطريحي لكلية وول�ج يف انگلرتا وعبي�د عبد الله
املضايف�ي اىل كلية ساند هريست والعقيد توفيق
وهب�ي ل�دورة االقدم�ني يف انگل�رتا ،وامل�الزم
االول عبد الق�ادر رسي لاللتح�اق بالقوات
الربيطانية.
ويف سن�ة  1930سافرت هيئة ادارة كلية
االرك�ان اىل انگل�رتا لحض�ور من�اورات،
وه�م العقي�د صبي�ح نجي�ب واملق�دم
سليم�ان فت�اح والرائ�د قاسم ش�كري
وت�م ايفاد امل�الزم خليل جمي�ل والتلميذ
اك�رم احمد ملعه�د االسلح�ة الخفيفه يف
انگل�رتا ،وتم ايف�اد التالميذ غازي
الداغستان�ي وصائم العسكري
وجواد حسني ومار ش�معون
لاللتحاق بالكلي�ة العسكرية
يف ساند هريست.
ويف سن�ة  1931اوفد العميد
بكر صدق�ي اىل كلية االركان
يف كمربيل يف انگلرتا ،والنقيب
ن�ور الدين محم�ود اىل الكيل
نفسها.
ويف سن�ة  1932اوف�د املقدم
حميد ن�رت اىل الهند دورة
االقدمني واملالزم أكرم احمد
اىل االكاديمي�ة العسكري�ة
يف وولي�ج انگلرتا ،واملالزم
خلي�ل جمي�ل لدراس�ة
الهندس�ة يف كلي�ة
البولتكنيك.

الممثلة اإلماراتية ..علياء المناعي :اخترت الدراما ألنها موهبتي ولم أفكر بالشهرة
دبي  /الزوراء /ظافر جلود:
الفنان�ة اإلماراتي�ة الشاب�ة القادم�ة من
رأس الخيم�ة ،علي�اء املناعي ،تعشق
امل�رسح والسينما وتطم�ح للوصول
إىل النجومي�ة من خالل تنوع أدوارها
وأدائها ،حصلت يف بداية مشوارها
الفني ع�ىل جائزة أفض�ل ممثلة
يف مهرجان الشب�اب  2010عن
مرسحي�ة (ب�اب) الت�ي كانت
أوىل مشاركاته�ا املرسحية ،ثم
الجائزة الثانية ألفضل ممثلة
ث�ان ع�ن مرسحي�ة
يف دور
ٍ
الح�واس الخمس لألطفال
مع املخرج مرعي الحليان
يف مهرج�ان اإلم�ارات
ملرسح الطفل .
ع�رف الجمه�ور علي�اء
املناع�ي من خ�الل أعمال
عدة ،منها :أحالم سعيد،
بنات شما ،طماشة،
ن�وح الحم�ام،
ويف جعبته�ا
الكثري لتقدمه،
خاص�ة انها يف

بداي�ة املش�وار ،بعد أن وج�دت تشجيعا ً كبريا ً
ومساندة من فنانني إماراتيني كثر.
• علياء أنت من جيل جديد يف الدراما اإلماراتية..
ما تفكريكم ..طموحكم؟
 نع�م أن�ا م�ن الجي�ل الجديد ،ولك�ن سوفأتكل�م عن تفكريي وطموحات�ي ،ألني ال أعلم
عن غريي ،أريد أن أثب�ت نفي وأنمي قدراتي
وموهبت�ي يف الدرام�ا ،وبم�ا إن ل�دي الطاقة
فلم�اذا ال أعطي؟ أريد أن أتعلم املزيد والتمثيل
موهب�ة من الله تع�اىل ،وأريد أن أق�دم ما هو
جدي�د للناس ألنه�ا رسالة موجه�ة لهم بكل
أشكال الحياة.
• بما تختلفون عن الجيل الذي سبقكم؟
 الجي�ل الساب�ق جي�ل جميل ونتعل�م منهمالكث�ري ،وم�ن ناحيتي ال يج�ب أن نختلف ،إال
يف أم�ور معينة مثل املشاكل الت�ي تواجهنا يف
وقتنا الحارض.
• وماذا تعلمتم منهم ؟
 يج�ب أن نتعلم منهم كيفي�ة احرتام بعضناللبعض ،ونقدر هذه املوهبة الجميلة ،ونخلص
فيها ونعطي التمثيل حقه الكامل.
• كيف كان طريق الفنانة علياء باتجاه الفن؟
 -طريق�ي لم يكن صعبا ،فلم أواجه العراقيل،

ب�دأت وأنا مراسلة يف قناة أب�و ظبي اإلمارات،
ومنها بدأت م�ع الفنانة القديرة سمرية أحمد
يف ع�ام  2010بمساع�دة الدكت�ور املرسح�ي
حبي�ب غلوم ،فهو أول من التقيت به وطرحت
عليه موهبتي ورغبتي يف دخول مجال التمثيل
والدراما.
• وهل كان الطريق سالكا كما توقعتِ ؟
 لم أفك�ر أبدا بأنن�ي سوف أواج�ه العراقيلواملش�اكل ،بالعك�س الطري�ق ك�ان سالك�ا
والفض�ل يع�ود لله ،وم�ن ثم للدكت�ور حبيب
والفنانة سمرية أحمد.
• وملاذا الدراما بالذات؟
 لم يؤث�ر عيل أحد ،بل كانت رغبتي أنا ،ومثلم�ا قلت بأنها موهبة م�ن داخل اإلنسان ،وقد
ال تكون لدى الجميع ،لقد اخرتت الدراما ألنها
موهبتي ،ولم أفكر فالشهرة بل موهبة وطاقة
داخلية ،ومرد غايتي أن أظهرها .
• هل ممكن أن نتتبع خطواتك؟
 ال أستطيع القول اآلن ،ألنني ما زلت يف بدايةالطريق ،ولكن يف املستقبل إذا استطعت أن أخذ
أدوارا أفضل ومميزة فال يمنع بأخذ خطواتي.
• م�اذا تعلمت من املرسح لكونه كان انطالقة
الفنانة علياء؟

 انطالقت�ي لم تكن من امل�رسح بل كانت منالشاش�ة ،ومن بعدها توجه�ت للمرسح ،وقد
اكتشف�ت ب�أن امل�رسح يمن�ح املمث�ل قدرات
إضافي�ة ملوهبته ،وينم�ي قدرات�ه التمثيلية،
ويعلم�ه الكث�ري ،وبالنسب�ة يل فإنن�ي أحببت
امل�رسح بص�ورة كب�رية ،وال أخف�ي عليك�م
بأن أخ�ي الكبري األستاذ عب�د الله املناعي من
األساتذة املوجودين يف املرسح اإلماراتي ،وكنت
أحرض لهم وأنا صغرية بعض املرسحيات.
• وأين أنت من تجارب مسارح الشباب؟
 ب�دأت بمرسحية (الباب) م�ن تأليف مرعيالحلي�ان وإخراج محم�د صالح ع�ام ،2010
وكان�ت أول مشاركة يل يف مهرج�ان الشباب،
ث�ان ،ولم
وحصل�ت ع�ىل أفضل ممثل�ة بدور
ٍ
أش�ارك يف السن�وات التي تل�ت بسبب ظروف
عائلية وخاصة.
• وهل تعاملت مع مخرجني عراقيني مقيمني
يف اإلمارات؟
 يف الحقيقة لم أتعامل مرسحيا ،فقط بدورةتنشيطية للمرسح بإدارة الفنان الكبري محمود
أب�و العباس ،نع�م كان للمخرج�ني العراقيني
املتواجدي�ن معنا دور إيجابي يف تطور الحركة
املرسحي�ة بالدول�ة ،ب�ل ط�وروا م�ن أسلوب

العرض املرسحي يف اإلمارات ،كان معنا الراحل
الكب�ري قاسم محم�د وجواد األس�دي وحكيم
جاسم وقاسم زيدان .
• كم من الجوائز حصدتها علياء؟
 جائزت�ان م�ن مهرج�ان الشب�اب ،2010ومهرج�ان الطف�ل أيض�ا  2010وكنت ممثلة
ثان يف مرسحة الحواس الخمس.
بدور ٍ
• دخلت مج�ال التلفزيون ..هل هو أكثر إثارة
وشهرة من املرسح؟
 الشاش�ة تبهر وتشهر املمثل ،ولكن املرسحه�و أبو الفن�ون ،كما ان ال�ذي يعمل باملرسح
يستطي�ع أن يطور قدراته ويق�دم أعماال من
خالل الكتابة واإلخراج ،فيكسب له شهرة.
• من هو املخرج الذي تأثرتم به؟
• يف امل�رسح الفن�ان مرع�ي الحلي�ان .أم�ا يف
الدرام�ا التلفزيوني�ة ،فهن�اك الكث�ري ،منه�م
املخ�رج ع�ارف الطويل ال�ذي عمل�ت معه يف
طماش�ه ،2وكان كثري النصائح والتوجيهات،
كذل�ك املخ�رج مصطفى رش�يد ال�ذي عملت
مع�ه يف مسلسل نوح الحم�ام ،ومسلسل ريح
الشمال. 3

