الدوالر يواصل االستقرار رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف العراق،
امس األحد ،استقرارا ً يف سعر رصف الدوالر
األمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت
أسعار بيع ورشاء الدوالر يف رشكات ومكاتب
الصرفة ،كاآلتي :سعر البيع للدوالر الواحد
 1245ديناراً ،أي  124ألفا ً و 500دينار
للمائة دوالر .أما سعر الرشاء للدوالر 1235
ديناراً ،أي  123ألفا ً و 500دينارا ً للمائة
دوالر.

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
اعلنت سلطة الطران املدني ،امس االحد ،استمرار تعليق الرحات الجوية املنتظمة
يف الباد لغاية مطلع الشهر املقبل ،فيما اشارت إىل استمرار بمنح املوافقات الرسمية
الخاصة بإجاء العراقيني يف الخارج.وقال مدير عام السلطة ،دريد يحيى جاسم ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،انها «مستمرة يف منح املوافقات الرسمية للرحات
االستثنائية الخاصة بإجاء العراقيني العالقني يف دول الخارج ،استن��ادا ً إىل قرارات
وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية (مكافحة جائحة فروس كورونا)».
واضاف ان»استمرار قرار تعليق الرحات الجوية املنتظمة يف الباد لغاية األول من شهر
تموز مطلع الشهر القادم والتي تشمل الرحات الداخلية والخارجية باستثناء رحات
الطوارئ واإلخاء الطبي ورحات الشحن الجوي والطائرات العابرة لاجواء العراقية
والتي تستمر بشكل طبيعي يف الباد».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7271 :االثنين  22حزيران 2020

القانونية النيابية لـ
الزوراء /حسني فالح:
رجح�ت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة،
اعادة مجال�س املحافظ�ات يف الدورة
املقبل�ة من خ�ال االنتخاب�ات ،وفيما
اش�ار اىل ان ق�رار املحكم�ة االتحادية
بش�ان الطع�ن بالغ�اء مجال�س
املحافظات مل�زم لجميع الس�لطات،
اك�دت ان رصف مس�تحقات اعض�اء
املجالس املحلية مرهون بحسم الطعن
بقرار املحكمة االتحادية.
وقال عضو اللجنة النائب صائب خدر يف
حديث ل�”الزوراء” :ان قرارات املحكمة
االتحادي�ة ملزم�ة لجميع الس�لطات،
الفت�ا اىل ان قضي�ة الطع�ن بق�رار
الغاء مجال�س املحافظ�ات معروضة
امام انظ�ار املحكم�ة االتحادية للبت
بها.واض�اف :ان املحكم�ة االتحادي�ة
ستقرر اما بدس�تورية القرار الخاص
بح�ل مجال�س املحافظ�ات او ع�دم
دس�توريته ،مؤكدا ان جمي�ع قرارات
املحكمة س�تكون ملزمة ويف حال انها
اك�دت ع�دم دس�توريته س�يتم اعادة
عمل مجالس املحافظ�ات كما كان يف
السابق.واش�ار اىل ان الدس�تور نظ�م
الامركزية االدارية يف العراق من خال
وج�ود مجال�س املحافظ�ات ،مرجحا
ع�ودة املجال�س املحلي�ة يف ال�دورة
املقبل�ة م�ن خ�ال اج�راء انتخاب�ات
خاصة بها س�واء كان ق�رار املحكمة
االتحادية مع الغائها او ضده.واش�ار

العراق ميدد حظر تسيري الرحالت
اجلوية املنتظمة لغاية مطلع متوز

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

No: 7271 Mon 22 Jun 2020

اكدت أن صرف مستحقات اعضاء اجملالس احمللية مرهون حبسم الطعن

 :جمالس احملافظات ستعاد يف الدورة املقبلة وقرار احملكمة االحتادية ملزم للجميع

اىل ان هناك قان�ون انتخابات مجالس
املحافظات تم ترشيع�ه داخل مجلس
الن�واب ويمك�ن تطبيق�ه يف ح�ال تم
تحديد موعد جدي�د الجراء االنتخابات
الخاصة بمجال�س املحافظات ،مؤكدا
ان قرار حل مجال�س املحافظات كان

وقتيا النه ال يمكن الغائها نهائيا لكون
الدس�تور ن�ص عىل وجودها.وبش�ان
دف�ع مس�تحقات اعض�اء مجال�س
املحافظات اكد عضو اللجنة القانونية
النيابي�ة ،ان رصفه�ا مرهون بتطبيق
باصدار قرار املحكمة االتحادية بشان

الغ�اء املجالس م�ن عدمه.من جهته،
اك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابية ،ان
املحكمة االتحادية الفيصل لفض النزاع
القانوني بش�أن مجالس املحافظات.
وق�ال عض�و اللجن�ة النائ�ب حس�ني
العقاب�ي ل�”ال�زوراء” :ان موض�وع

الفرق الصحية حتث على االلتزام حبظر التجوال

قائد عمليات بغداد  :اوامر للقوات االمنية بالقاء التحية لـ»اجليش االبيض»

ص2

ع�ودة مجالس املحافظ�ات من عدمه
راج�ع اىل املحكم�ة االتحادية ،الفتا اىل
انه نزاع قانوني معروض امام املحكمة
االتحادي�ة وال يمك�ن الي س�يايس او
عض�و مجل�س الن�واب اب�داء رأيه او
وجهة نظره بهذا الشأن.من جهته ،اكد
عض�و مجلس محافظة بغ�داد محمد
الربيع�ي إن “الدع�وى الت�ي أقامته�ا
مجال�س املحافظ�ات مجتمع�ة أمام
املحكمة االتحادية ضد ق�رار الرملان،
نجحت يف إصدار الحكم لصالحها ،غر
أنه لم يكتس�ب الدرجة القطعية حتى
اآلن” .واض�اف :أن املحكمة االتحادية
وجه�ت  3أس�ئلة إىل الرمل�ان بش�أن
ق�راره إيقاف عمل املجال�س ،لكنه لم
يوفق يف تقديم إجابات مقنعة ،ذلك أن
م�ا وجد بنص دس�توري أو قانوني ال
يمك�ن أن يلغيه قرار من الرملان ،هذه
قاعدة ثابتة ورشعية املجالس مستندة
إىل الدس�تور ،واإللغاء مخالف لبنوده.
وي�رى الربيعي أن “املحكمة االتحادية
تنظ�ر إىل األمور من زواي�ا مختلفة يف
قضية إص�دار األح�كام ،وتأخذ بنظر
االعتبار األوضاع السياس�ية والشارع
الغاضب والتوافقات السياس�ية ،لذلك
قام�ت بتأجيل ّ
البت يف الدعوى املقدمة
من مجال�س املحافظات مرات عديدة.
واض�اف :ان قول املحكم�ة االتحادية
ه�و الفص�ل لف�ض الن�زاع القانوني
بشأن مجالس املحافظات.

العراق يسجل تراجعا طفيفا يف اإلصابات والوفيات

الصحة :تسجيل  ١٦٤٦اصابة جديدة و٨٧
حالة وفاة بفريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س االحد،
املوق�ف الوبا ٔيي اليوم�ي لأصابات املس�جلة
لفاي�روس كورونا املس�تجد يف الع�راق ،فيما
اكدت تسجيل  1646اصابة جديدة و ٨٧حالة
وفاة وشفاء  ٧24حالة.وذكرت الوزارة يف بيان
تلق�ت «الزوراء» نس�خة منه :ان�ه تم فحص
( )1002٧نموذجا يف كافة املخترات املختصة
يف الع�راق لي�وم امس ،وبذلك يك�ون املجموع
الكي للنم�اذج املفحوصة منذ بداية تس�جيل

امل�رض يف الع�راق (.)445241واضاف�ت :ان
مختراتها سجلت ليوم امس (  )1646أصابة
يف الع�راق موزع�ة كالتايل :بغ�داد  /الرصافة
 ، 236بغ�داد  /الكرخ  ، 12٧مدينة الطب ، 16
النجف االٔرشف  ، ٨3الس�ليمانية  ، 245أربيل
 ، 1٩ده�وك  ، 2كرباء  ، 44كركوك  ، 4٩دياىل
 ، ٩5واسط  ، 20٩البرصة  ، ٨3ميسان ، 106
بابل  ، 11الديوانية  ، 114ذي قار  ، 164االنبار
 ، 2٨نينوى  ، 11صاح الدين . 4

تفاصيل ص2

تركيا تنشر قوات إضافية مشال العراق

انقرة /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزارة الدف�اع الرتكي�ة ع�ن نرش
وح�دات إضافي�ة م�ن الق�وات الخاصة
يف الع�راق ضم�ن عملية «املخل�ب النمر»
التي تش�نها ضد املسلحني األكراد.وقالت
الوزارة يف بي�ان  :إن وحدات «كوماندوز»
إضافية انترشت يف مواقع جديدة ش�مال
العراق بع�د تنفيذ عملي�ات جوية هناك.

ونرشت وزارة الدفاع الرتكية امس األحد،
ع�ىل حس�ابها يف موقع «توي�رت» مقطع
فيديو يوث�ق اس�تعداد الق�وات الخاصة
لانتش�ار يف العراق.وأعلن�ت تركيا يف 15
يوني�و ،إط�اق عملي�ة «املخلب-النر»
العس�كرية الجوية يف ش�مال العراق ضد
«حزب العمال الكردستاني» ،الذي تعتره
أنقرة إرهابيا.

«الدرع اهلوائي» ابتكار ذكي حلماية ركاب الطائرات من «كورونا»

االخرية

الالمي :الشارع فجع برحيل ساحر الكرة العراقية وجنمها الكابنت امحد راضي

الرئاسات الثالث والعراقيون والوسط الرياضي يعزون بوفاة االسطورة امحد راضي جبائحة كورونا
بغداد /الزوراء:
ع�زت الرئاس�ات الث�اث العراقي�ون
والوس�ط الري�ايض برحيل نج�م الكرة
العراقية الس�ابق الكابتن احمد رايض،
وفيم�ا اكد نقي�ب الصحفيني العراقيني
رئي�س اتح�اد الصحفيني الع�رب مؤيد
الامي ان الشارع العراقي فجع برحيل
س�احر الكرة العراقية ونجمها الكابتن
احم�د رايض.وذكر رئي�س الجمهورية
برهم صالح يف تغري�دة له عىل «تويرت»
تابعتها «الزوراء»« :نعزي عائلة وذوي
ومحبي الكابتن أحمد رايض ،الذي وافته
املنية اليوم (االمس)» .واضاف :انه «رغم
حي يف قلب كل عراقي
فقدن�ا له ،اال أنه ّ
بم�ا يمثل�ه من هوي�ة وطني�ة وذاكرة
مفعمة باإلبداع واإلنج�ازات الكروية»،

مؤكدا إنه «عزاء كل العراقيني ،الرحمة
واملغف�رة لروح�ه ،وتعازين�ا ألرست�ه
ومحبيه».ب�دوره ،ع�زا رئي�س الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ،برحي�ل الكابتن
احمد رايض.وذك�ر الكاظمي يف تغريدة
له ع�ىل «توي�رت» تابعته�ا «ال�زوراء»:
«رح�ل ّ
عن�ا ،أحمد رايض ،وه�و يرتدي
القمي�ص األخرض ،ال�ذي طامل�ا أحبه،
وطاملا أحببناه فيه».وتابع « :نسأل الله
له املغف�رة ،وألهله ومحبيه ولنا جميعا
الص�ر والس�لوان» ،الفت�ا اىل ان «حياة
ّ
كل عراق�ي غالي�ة ،لنلتزم باإلرش�ادات
الصحي�ة والتباع�د االجتماع�ي ،لك�ي
نحم�ي أنفس�نا واملجتم�ع ،ونتج�اوز
ه�ذه املحنة س�وية».اىل ذلك عزا رئيس
مجلس النواب محمد الحلبويس االرسة

أدوية سامراء :العقار الروسي سيقلص
فرتة الشفاء من  15يوما إىل  5أيام

بغداد /الزوراء:
كش�ف مدي�ر معم�ل أدوية س�امراء،
عب�د الحمي�د الس�الم ،ام�س االح�د،
ع�ن تفاصيل انت�اج ال�دواء الرويس يف
الع�راق ،مبين�ا ان الع�اج ق�ادر ع�ىل
تقليص فرتة الش�فاء م�ن  15يوما ً إىل
 5أيام.وق�ال الس�الم يف بي�ان اطلعت
عليه “ال�زوراء” :إن “الرشكة الوطنية
ه�ي الت�ي س�تتوىل عملي�ة اس�تراد
املواد األولية للدواء وس�تقوم بإنتاجه
وتوزيع�ه إىل املستش�فيات قريب�اً”،
ً
الفت�ا إىل أن “املواد األولية له�ذا الدواء
تنتج يف مصانع خاصة يف بعض الدول
وال�رشكات املحلية تق�وم برشاء املادة
الفعال�ة ووضعها يف أجه�زة متطورة
وتق�وم بإنتاجها”.وأضاف أن “رشكة

األدوي�ة الت�ي س�ترشف ع�ىل عملي�ة
االس�تراد مثلها مث�ل جميع الرشكات
العامل�ة يف الع�راق ،تخض�ع إلرشاف
وزارة الصح�ة ،وه�ي م�ن تس�مح
باإلنت�اج أو عدمه” ،مبينا ً أن “الرشكة
العامة لصناعة األدوية واملس�تلزمات
يف س�امراء تتباحث مع رشكات عاملية
إلنت�اج هذا الدواء”.ولف�ت إىل أن “هذا
ال�دواء مهم جدا ً وحي�وي ،ولديه قدرة
عىل تقليص فرتة الش�فاء من خمسة
عرش يوما ً إىل خمس�ة أيام ،حس�ب ما
أشارت إليه الدراسات” .داعيا ً إىل “دعم
الرشكة ومس�اعدتها لتجاوز العقبات
البروقراطي�ة لتصنيع الدواء يف رشكة
أدوي�ة س�امراء وتأمني ال�دواء للعراق
بالكامل”.

بغداد /متابعة الزوراء:
حذرت صحيفة الواش�نطن بوس�ت
االمركي�ة ،م�ن “س�حق” النظ�ام
الصح�ي يف الع�راق بس�بب كورونا،
فيم�ا اش�ارت اىل ان اع�داد اصاب�ة
الكوادر الطبية ترتفع بشكل مخيف.
وذكرت الصحيفة ان “العراق يواصل
ك�ر األرق�ام القياس�ية املتعلق�ة
بانتش�ار وباء كورون�ا ،حيث أعلنت

وزارة الصحة الس�بت تسجيل 1870
حال�ة إصاب�ة يف عم�وم الب�اد ،هي
األع�ىل خ�ال ي�وم واحد م�ن دخول
الف�روس يف م�ارس املايض”.كم�ا
تم تس�جيل  88حال�ة وفاة من جراء
اإلصابة بفروس كورونا خال األربع
والعرشين ساعة املاضية ،وهي أيضا
أع�ىل حصيل�ة تس�جل يف الب�اد منذ
تفيش الوباء.

واشنطن بوست :كورونا يسحق النظام
الصحي بالعراق

الرياضية برحي�ل الكابتن احمد رايض.
وقال الحلبويس يف تغريدة له عىل «تويرت»
تابعته�ا «الزوراء»« :الي�وم فقد العراق
واألرسة الرياضية املحلية والدولية أحد
أه�م القامات الرياضي�ة الكابتن أحمد
رايض الش�خصية البارزة واملثال املتميز
خلق�ا ً وأدا ًء».وتابع« :خال�ص التعازي
لذويه ومحبيه وش�عبنا العراقي رحمك
الل�ه (أبا هيا) وتغمدك بواس�ع الرحمة
واملغفرة وأس�كنك فسيح الجنان» .من
جهته ،اكد نقي�ب الصحفيني العراقيني
رئي�س اتح�اد الصحفيني الع�رب مؤيد
الام�ي  »:ان الش�ارع العراق�ي فج�ع
برحيل س�احر الك�رة العراقية ونجمها
الكابت�ن احم�د رايض « .وقال الامي يف
تغري�دة عىل « تويرت «  »:فجع الش�ارع

العراقي برحيل س�احر الك�رة العراقية
ونجمه�ا الكابت�ن الخل�وق واملتمي�ز

احم�د رايض بع�د اصابت�ه بالف�روس
«.واضاف »:رحمه الله واس�كنه فسيح

 :سنرفض االقرتاض
االقتصاد النيابية لـ
اخلارجي وعلى الكاظمي البحث عن ايرادات اخرى
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
يواج�ه م�رشوع قان�ون االق�رتاض الداخ�ي
والخارج�ي موج�ة انقس�ام نيابي ح�ادة ازاء
امكانية تمريره للتصويت يف الجلس�ات املقبلة
 ،حي�ث رفض�ت لجنة االقتص�اد واالس�تثمار
النيابية لجوء الحكومة اىل االقرتاض الخارجي
 ،متوقعة فشل محاوالت لاقرتاض.وقال عضو
لجن�ة النائب حامد املوس�وي ل�” الزوراء “ ،ان
“الرملان فوجيء بأن الحكومة أرس�لت قانون
ّ
يش�كل رضب�ة لصمي�م
لاق�رتاض يف إج�راء
اإلص�اح االقتص�ادي ال�ذي نطم�ح إليه خال
املرحل�ة املقبلة م�ن خال مجموع�ة إجراءات
ينبغ�ي اتخاذها “.واوض�ح ان “ ممثي اللجان
النيابية وضعوا حلوالً يمكن للحكومة الرجوع

إليه�ا لتعظيم إيرادات الدول�ة  ،دون اللجوء إىل
إج�راءات تره�ن وتثق�ل مس�تقبل الع�راق أو
املس�اس بروات�ب الفئ�ات العيف�ة يف املجتمع
كاملتقاعدين واملوظفني “.واضاف ان “ مجلس
النواب لن يصوت عىل قانون لاقرتاض ينطوي
عىل خمس�ة أس�طر يخول الحكومة االقرتاض
املفت�وح باملطل�ق وبذل�ك ت�زداد دي�ون الباد
“ ،مبين�ا ان”مجل�س الن�واب س�رفض لجوء
الحكوم�ة إىل االق�رتاض الخارجي س�واء كان
م�ن صندوق النقد الدويل أو دول أخرى”  ،داعيا
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي اىل البحث
ع�ن منافذ أخرى لس�د العجز امل�ايل يف املوازنة
العامة .

تفاصيل ص2

جنات�ة واله�م عائلته ومحبي�ه الصر
والس�لوان  ،والرحم�ة ل�كل العراقي�ني
الذي�ن رحل�وا  ،اللهم احف�ظ ابناء هذا
البل�د والعال�م اجمع».وتاب�ع الام�ي:
«بذلن�ا املس�تحيل لنقل الكابت�ن احمد
رايض اىل عم�ان ليك�ون ق�رب عائلت�ه
وإس�تلمنا املوافقة من الجانب األردني
بع�د ظهر الس�بت وكان م�ن املفروض
نقله مساء امس االحد بعد أخذ موافقة
األطباء املختصني لكن القدر كان أرسع
إنا لله وإنا إليه راجعون».يف غضون ذلك
نعى الشعب العراقي والوسط الريايض
رحيل الكابت�ن احمد رايض إثر اصابته
بجائحة كورون�ا  .وقالوا نؤمن بقضاء
الل�ه وق�دره ونع�زي أنفس�نا وأبن�اء
ش�عبنا وجماهرن�ا الرياضي�ة وأهل�ه

وذويه ومحبيه ،مس�تذكرين مس�رته
الرياضي�ة املرشف�ة الت�ي حمل�ت راية
العراق يف املحافل الدولية ،سائلني املوىل
ع�ز وجل ان يتغمده برحمته الواس�عة
ويس�كنه فس�يح جناته ،ويله�م اهله
والجميع الصر والس�لوان ..إنا لله وإنا
إليه راجعون.وتويف الكابتن احمد رايض
يف مستشفى النعمان ببغداد فجر امس
األحد بعد أن تدهورت حالته الصحية يف
اليوم�ني األخرة مما ح�ال دون تمكنه
من الس�فر إىل عمان للعاج هناك حيث
مق�ر إقامته».ودخ�ل رايض يف ال��16
من الش�هر الجاري إىل املستش�فى بعد
ظهور نتائج التحليل التي أكدت إصابته
بفروس كورونا.

التفاصيل ص 6و ص7

حكومة الوفاق الليبية :تصرحيات السيسي
مبثابة إعالن حرب

ليبيا /متابعة الزوراء:
أكدت حكوم�ة الوفاق الوطن�ي الليبية رفضها
ترصيحات الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس،
الت�ي تح�دث فيه�ا ع�ن إمكاني�ة تدخل مرص
العسكري يف ليبيا ،معترة إياها “إعان حرب”.
وقال املجلس الرئايس التابع لحكومة الوفاق ،يف
بيان“ :تؤك�د دولة ليبيا أن التدخل يف ش�ؤونها
الداخلي�ة والتع�دي ع�ىل س�يادة الدولة س�واء
كان م�ن خ�ال الترصيح�ات اإلعامية لبعض
ال�دول كم�ا حدث م�ن قب�ل الرئي�س املرصي،
أو دع�م االنقابي�ني واملليش�يات واملرتزقة ،هو
أمر مرفوض ومس�تهجن ويعت�ر عما عدائيا
وتدخ�ا س�افرا وبمثاب�ة إع�ان حرب”.وتابع

املجلس الرئ�ايس“ :نذكر الجمي�ع بأن حكومة
الوف�اق الوطن�ي هي املمث�ل الرشع�ي الوحيد
للدول�ة الليبية وله�ا وحدها حق تحديد ش�كل
ون�وع اتفاقياته�ا وتحالفاتها”.ولفت املجلس
الرئ�ايس إىل أن حكوم�ة الوف�اق تدع�و “من�ذ
سنوات للحل السيايس السلمي لألزمة” يف الباد،
يف الوقت ال�ذي تهدد فيه “بعض الدول بالتدخل
العس�كري”.وأضاف“ :نح�ن وحدن�ا من يحدد
مكان وزمان عملياتنا العسكرية لتطهر أرضنا
وبس�ط س�لطة الدولة عىل كافة أنحاء الباد”.
وتابع“ :س�نواجه بقوة أي تهديد لبادنا ،وعىل
تلك ال�دول االلتف�ات إىل مش�اكلها والتهديدات
األمنية داخل أراضيها”.

هاجم منافسه الدميقراطي بايدن واعتربه “دمية”

ترامب :إيران والصني تنتظران فوز الدميقراطيني بفارغ الصرب

أوكاهوما /متابعة الزوراء:
يف أول لق�اء م�ع أنصاره من�ذ أكثر من
 3أش�هر ،بعي�د ف�رض إج�راءات حظر
يف الوالي�ات املتح�دة ،ك�رر الرئي�س
األمرك�ي دونالد ترمب هجومه عىل من
وصفهم بمجموعة “اليسار الراديكايل”
ومنافس�ه الديمقراط�ي لانتخاب�ات
الرئاس�ية ج�و بايدن.وق�ال ترم�ب يف
تجم�ع انتخاب�ي يف مدين�ة تتولس�ا يف
والي�ة أوكاهوما امس األحد :إيران تريد
وبق�وة تس�وية م�ع الوالي�ات املتحدة،
لك�ن ج�ون ك�ري ينصحه�ا بانتظ�ار

ف�وز بايدن .ف�إذا فاز بايدن س�تتحكم
طهران بالواليات املتحدة .وتابع“ :أقول
لهم إذا فزت باالنتخابات س�يكون ثمن
التس�وية أمام الصني وإيران أكر”.كما
اعتر أن الص�ني وإيران تنتظران بفارغ
الصر فوز منافسه الديمقراطي ،قائاً:
“س�تتحكمان بالوالي�ات املتح�دة إذا
خرت”.إىل ذلك ،أضاف “اليسار املتشدد
يريد إسقاط تماثيلنا وتدمر تراثنا ،لكن
األغلبي�ة الصامت�ة أق�وى م�ن أي وقت
مىض وبعد خمسة أش�هر سنهزم “جو
النعسان” ونوقف اليسار الراديكايل.

السودان :لن ندخل يف مواجهة مع إثيوبيا ونرفض تصعيد القاهرة
الخرطوم /متابعة الزوراء:
أكد وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين ،إن
الس�ودان لن يدخل يف مواجهة مع إثيوبيا يف حال أقدمت
عىل خطوة ملء خزان السد دون اتفاق.وأضاف قمر الدين
يف مقابلة مع “بي بي يس” ،أن “الخرطوم ستتعامل مع
األمر الواق�ع وتبحث عن حلول عر الحوار” .وأش�ار إىل
أن “الخرطوم ترفض أيضا تصعيد القاهرة لقضية س�د
النهضة ولجوءها إىل مجلس األمن الدويل”.كما نفى قمر
الدين نية الس�ودان توقيع اتفاق ثنائي م�ع إثيوبيا بعد

تحقيق رشوطه املتعلقة بس�د النهضة.وأكد أن “االتفاق
الثاثي امللزم سيضع حا نهائيا لألزمة”.وتقدمت مرص
بطل�ب إىل مجل�س األم�ن للتدخل من أج�ل تأكيد أهمية
مواصلة الدول الثاث مرص وأثيوبيا والسودان التفاوض
بحسن نية تنفيذا اللتزاماتها وفق قواعد القانون الدويل.
كم�ا جددت وزيرة الخارجية الس�ودانية أس�ماء محمد
عبد الله ،التأكيد عىل رفض الس�ودان القاطع ألي تحرك
أح�ادي من ش�أنه إلح�اق ال�رضر بالس�ودان ،بالبدء يف
عملية ملء السد دون التوصل إىل اتفاق.
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العراق يسجل تراجعا طفيفا يف اإلصابات والوفيات

الصحة :تسجيل  ١٦٤٦اصابة جديدة و٨٧
حالة وفاة بفريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد ،املوقف
الوبا ٔيي اليومي لالٔصابات املسجلة لفايروس
كورونا املستجد يف العراق ،فيما اكدت تسجيل
 1٦٤٦اصابة جديدة و ٨٧حالة وفاة وشفاء ٧2٤
حالة.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه تم فحص ( )1002٧نموذجا يف كافة
املختربات املختصة يف العراق ليوم امس ،وبذلك
يكون املجموع الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية
تسجيل املرض يف العراق (.)٤٤52٤1واضافت:
ان مخترباتها سجلت ليوم امس (  )1٦٤٦أصابة
يف العراق موزعة كالتايل :بغداد  /الرصافة 23٦
 ،بغداد  /الكرخ  ، 12٧مدينة الطب  ، 1٦النجف
االٔرشف  ، ٨3السليمانية  ، 2٤5أربيل  ، 1٩دهوك
 ، 2كربالء  ، ٤٤كركوك  ، ٤٩دياىل  ، ٩5واسط 20٩
 ،البرصة  ، ٨3ميسان  ، 10٦بابل  ، 11الديوانية
 ، 11٤ذي قار  ، 1٦٤االنبار  ، 2٨نينوى  ، 11صالح

الدين . ٤واشارت اىل ان عدد الشفاء ٧2٤ :حالة،
وكما ييل :بغداد الرصافة  ، 10٧بغداد الكرخ ، ٩٧
مدينة الطب  ، 1٩النجف  ، ٨0السليمانية  ، ٤اربيل
 ، 23دهوك  ، 12كركوك  ، ٩دياىل  ، 1واسط ، 32
البرصة  ، 23ميسان  ، 11٦بابل  ، ٦5ذي قار 111
 ،االنبار  ، ٧نينوى  ، 2صالح الدين . 1٦وتابعت:
ان عدد لوفيات  ٨٧حالة وكما ييل  :بغداد الرصافة
 ، 31بغداد الكرخ  ، 10النجف  ، 2السليمانية ، ٨
اربيل  ، 1كربالء  ، 2دياىل  ، 1واسط  ، ٦البرصة ، ٤
ميسان  ، 2الديوانية  ، ٤ذي قار  ، 15صالح الدين
 ، 1مبينة ان مجموع االٔصابات  ، 30٨٦٨ :اما
مجموع حاالت الشفاء  ، 13٩35 :بينما الراقدين
الكيل ، 15٨33 :يف حني الراقدين يف العناية املركزة:
 ، 22٤ومجموع الوفيات. 1100 :وسجلت وزارة
الصحة والبيئة العراقية ،السبت ٨٨ ،حالة وفاة،
كما سجلت  1٨٧0إصابة جديدة ،وهو الرقم األعى
منذ ظهور الفريوس.

بغداد /الزوراء:
كشف قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس
املحمداوي ،عن صدور أوامر بأداء التحية من قبل
منتسبي القوات االمنية لألطباء واملمرضني من
املالكات الصحية باعتبارهم الخط األول بمواجهة
جائحة «كورونا».وقال الفريق الركن املحمداوي يف
ترصيح صحفي :ان «قيادة عمليات بغداد تسعى
ملعالجة املعضالت املرتاكمة يف البالد ،حيث اعتمدنا
خطط عمل إجرائية وفق منهج ميداني» .وأضاف ،أن
«مالكات األمن يف العراق ،نشأت غري احرتافية ،وضمت
منتسبني يبحثون عن وظيفة فقط» ،مؤكدا ً «ترسخت
املشكلة بتداخل امللف األمني مع امللف السيايس؛
مسببا ً بمشكالت إضافية».وتابع« :لقد تعقدت مهمة
القوات األمنية ،نتيجة ضعف أداء الوزارات املدنية،
بسبب خلل إداري يف تلك الوزارات دفع القطاعات
االمنية اىل العمل خارج اختصاصها؛ فمثال وزارة
الكهرباء ،يفرتض أن لديها حماياتها ،وال تضيف
عبئا عى القوات االمنية ،التي هي أصال غري مهيأة،
وهذا االخفاق االداري يف عمل الوزارات املدنية ،دفعت
ثمنه القوات األمنية سرتاتيجياً» .وأوضح الفريق
الركن املحمداوي ،أن «كل الحدود االدارية لبغداد،
تقع ضمن عمل قيادة عمليات بغداد ،بما فيها من
قطاعات الدفاع والداخلية وجهات استخبارية ،اضافة
اىل الحدود االمنية املشرتكة مع املحافظات املحيطة
بالعاصمة» ،مشريا اىل أنه «يف حاالت أي تعرض أمني
عى الحدود املشرتكة لبغداد مع املحافظات املحيطة
بها ،يقع تحت مصطلح(الحدود األمنية) وتكون القوة
بإمرتنا».وبني« ،ال يتداخل عملنا مع جهات تخصصية
مثل رشطة الجوازات والجنسية والدفاع املدني»،
مؤكدا ً أن «التنسيق االمني ال يتجزأ كمنظور عام،

لكن العمل يجري وفق االختصاص وحسب املسؤولية
زمانا ومكانا؛ بما يجنب البلد املشكالت ويقوي القيادة
والسيطرة» ،وأضاف« ،لدينا قطعات منفتحة ،تمسك
األرض ،مكلفة بواجبات حماية بغداد ،ضمن الحدود
األمنية ،التي تعد الحدود اإلدارية ،واجبها مقاتلة بقايا
عصابات داعش اإلرهابية».وأشار قائد عمليات بغداد
إىل أن «(قوات حفظ القانون) هي قوة تابعة لوزارة
الداخلية ،وترتبط بقيادة عمليات بغداد ،وقد انتظم
أداؤها منذ ثالثة أشهر؛ تنفيذا لقسمنا يف االيمان بالله
والوالء للوطن واملواظبة عى خدمة الشعب بصدق»،
الفتا اىل أنه ب «مرور الزمن تحقق انسجام احرتايف يف
تقدير حقوق املتظاهرين؛ إذ أصبح التعامل معهم من
دون سالح» .وأضاف« ،أدخلنا منتسبي قوات حفظ
القانون ،دورات يف حقوق االنسان وآليات التعامل
امليداني بإسلوب سلمي مع املتظاهرين ،وااللتزام
باملعايري القانونية يف التعامل مع املواطن».وكشف
قائد عمليات بغداد ،عن «صدور أوامر بأداء التحية
من قبل منتسبي القوات االمنية لألطباء واملمرضني؛
ألنهم الخط االول بمواجهة جائحة كورونا ،كما
تعمل قواتنا عى حماية مناطق العزل يف املؤسسات
الصحية».وذكر ان «مفارز جوالة تتحرك لرتصني
األمن ،لكن أحيانا نتعرض لسوء فهم من املواطنني»،
مؤكدا أن «الحظر الجزئي املفروض للحد من انتشار
جائحة كورونا ،من السادسة مسا ًء اىل الخامسة
صباحا ،ال يعترب حظرا قدر ما هو إجراء وقائي
صحي ،تستثنى منه املالكات الطبية واالعالمية وكل
من له صلة بالغذاء والنظافة ،رشيطة االلتزام بإرتداء
الكمامات والكفوف ،وهذا ما نوجه به عرب االعالم
ومكربات الصوت يف سيارات النجدة واالسعاف ومآذن
الجوامع».
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وزارة النقل
الشركة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم :االمالك والعقارات

العدد٤٦2٦ :
التاريخ2020/٦/١5 :

اعالن رقم ()٤٦2٦
بالنظر لعدم حصول راغب

ُتعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط واملشيدات ادناه يف محافظة (كركوك) يف اليوم (الخامس
عرش ) تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة  2013املعدل.
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار غري قابل للرد.
فع�ى الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشك�ة يف محافظة (كركوك) ع�ى ان يقدم املزايد كتاب يؤي�د براءة ذمته من
الرضيبة معنون اىل (الرشكة العامة الدارة النقل الخاص) وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية او (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة
الس�كن (النس�خ االصلية) ويدفع التأمينات القانونية البالغة  %20مرضوبا ً يف عدد س�نني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترس�و عليه
املزايدة اجور خدمة بنسبة  %2وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد ويف حال مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري
املزايدة يف اليوم التايل .

قائد عمليات بغداد  :اوامر للقوات االمنية
بالقاء التحية لـ»اجليش االبيض»

حمافظة النجف االشرف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

مجهورية العراق
اعالن
كسر قرار

مدة اإليجار سنتان عدا الفقرات 1و 3/2ملدة سنة واحدة  .......يدفع بدل اإليجار قسط واحد لكل سنة

العدد١33 :
التأريخ2020/٦/2١:

ُ
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثالث�ة ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية
اليجار للعقار املبينة تفاصيلها يف ادناه والعائدة اىل بلدية املشخاب وفقا الحكام قانون
بي�ع وايج�ار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  ، 2013فعى من يرغب االش�رتاك باملزايدة
مراجعة البلدية املذكورة مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية حسب القانون ،فعى
كاف�ة الراغبني بااليجار مراجعة البلدية املذكورة خالل ( )٧س�بعة ايام من اليوم التايل
لالعالن وستجري املزايدة يف وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي
يليه من أيام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة املصاريف كافة واجور
االعالن.
الحقوقي
عماد غانم بديد االبراهيمي
مدير ناحية القادسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة
الرشوط:
 -1تقدي�م براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة
الجنسية العراقية وبطاقة السكن .
 -2تبدأ مدة العقد من تأريخ االحالة القطعية وعى املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة
املصاري�ف خالل  30ي�وم من صدور االحالة م�ع تنظيم العقد وتصديق�ه وفقا ً للمادة
املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكالً بالتزاماته .
 -3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع
للمصلح�ة العامة دون الحاج�ة اىل انذار او اللجوء اىل املحاك�م ووفقا لرشوط العقد
املربم .
 -٤اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من أجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية
بعد انتهاء العقد .
 -5للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام .
قائمة االمالك العائدة اىل بلدية (املشخاب)

حمافظة النجف االشرف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

مجهورية العراق
اعالن

كريم هاشم حسني الجابري
املدير العام
رئيس مجلس االدارة

العدد١3١ :
التأريخ2020/٦/١5:

ُ
تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة
تفاصيله�ا ادناه والعائد اىل بلدية (املناذرة) وملدد املبينة تفاصيلها يف ادناه وفقا الحكام قانون بيع وايجار
اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  ، 2013فعى من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل ( )30ثالثون
يوما من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عى الرشوط املطلوبة مستصحبني معهم التأمينات القانونية من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة ( 10صباحا)
م�ن صباح الي�وم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه
من أيام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية
وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تأريخ اجراءها .
الحقوقي
عماد غانم بديد االبراهيمي
مدير ناحية القادسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة
الرشوط:
 -1تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية
وبطاقة السكن .
 -2تب�دأ مدة العقد من تأريخ االحالة القطعية وعى املس�تأجر تس�ديد بدل االيج�ار وكافة املصاريف خالل
 30ي�وم من صدور االحال�ة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق�ا ً للمدة املحددة وتعليمات�ه وبخالفه يعد ناكالً
بالتزاماته .
 -3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون
الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم .
 -٤اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من أجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد .
 -5تكون امانات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب الس�يد املحافظ
املرقم ( )30يف . 201٦/1/3
 -٦للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام  ،وقبل اعالن املزايدة.

تقارير
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ثالثة قتلى يف هجوم بسكني يف
مدينة ريدينغ الربيطانية

لندن/بي.بي.يس:
أك�دت الرشط�ة الربيطاني�ة مقت�ل 3
أش�خاص وإصاب�ة  3آخري�ن يف هج�وم
بسكني يف مدينة ريدينغ.
وألق�ي القب�ض عى ليب�ي يف الخامس�ة
والعرشين يف مرسح الحادث ،لاشتباه يف
تنفيذ جريمة قتل.
وأك�دت مص�ادر أمني�ة لب�ي ب�ي يس إن
املش�تبه به أمىض س�ابقا ً عقوبة س�جن
ملدة قصرة الرتكابه جنحة.
وش�وهدت عنارص من رشط�ة مكافحة
اإلرهاب يف مكان الهجوم ،لكن الرشطة ال
تتعامل م�ع الحادث عى أنه “إرهابي” يف
الوقت الراهن
ووق�ع الح�ادث يف متن�زه “فورب�ري
غاردنز” حوايل الس�اعة  19:00بالتوقيت
املحيل.
وقال ش�اهد عيان لبي بي يس إنه ش�اهد
رجا يتحرك بني الناس يف املتنزه ،ويطعن
مَ ن تص�ل إليه ي�داه .وذكر ش�هود عيان
ان املهاج�م كان يردد بص�وت عال بعض
الشعارات أثناء تنفيذه االعتداء.
واندفع رجل رشطة كان خارح س�اعات
عمله ،تصادف وجوده هناك ،نحو املهاجم
وطرحه أرضا ً وس�يطر علي�ه ومنعه من
االستمرار يف عملية الطعن.
حادث “مروع”
ش�وهد نحو عرشة من عن�ارص الرشطة
املس�لحني يدخل�ون مجمع�ا س�كنيا يف
“بيسينغس�توك رود” بمدين�ة ريدين�غ
حوايل الس�اعة  23:00بتوقي�ت بريطانيا
الصيفي.
وق�ال مقيم�ون يف املجم�ع الس�كني إن
الرشط�ة وصل�ت إلي�ه الس�اعة 20:00
وأجلت منه بعض العائات.
وأعرب رئيس الوزراء بوريس جونس�ون
عن “تضامن�ه مع كاف�ة املترضرين من
حادث ريدينغ املروّع” ،مثنيا عى خدمات
الطوارئ يف املنطقة.
وأعرب�ت وزيرة الداخلي�ة بريتي باتل عن
ش�عورها ب�”قل�ق بال�غ” عق�ب وق�وع
االعتداء.
‘كان قادما نحونا’

وقال لورنس ورت 20 ،عاما ،إنه كان عى
مسافة عرشة أمتار فقط من الحادث.
ويحكي لورنس“ :كان رجل يميش يف املمر
املقابل بينما كنا نس�ر حذاء جماعة من
ثماني�ة إىل عرشة رجال ،قب�ل أن ينحرف
الرجل إىل اليس�ار وي�رشع يف طعن ثاثة
منهم”.
ويضي�ف لورنس“ :بعد ذل�ك ّ
غر املهاجم
وجهت�ه صوبن�ا وكن�ا ق�د ش�اهدنا م�ا
ح�دث فانتبهنا ول�م يصل إلين�ا ،فتوجّ ه
إىل مجموعة أخرى ل�م تكن قد انتبهت ملا
ّ
وتمكن املهاجم من طعن أحد أفراد
يحدث
تلك املجموعة”.
أم�ا كلر غول�د ،وهي صحفية مس�تقلة
تعي�ش يف ريدينغ ،فتق�ول إنها مرّت عى
متن ّزه “فوربري غاردنز” حوايل الس�اعة
 18:48بالتوقي�ت املحيل و”كان كل يشء
يبدو هادئا”.
لكنها لم تلبث أن شاهدت طائرة إسعاف
تهبط يف منطقة قريبة من موقع الهجوم
حوايل الساعة َ ،19:00تلتها طائرة أخرى
بعد حوايل عرش دقائق.
وق�ال زعي�م ح�زب العم�ال الس�ر كر
ستارمر إن الحادث “مقلق جدا”.
وقال�ت الرشطة إنه ال يوج�د ما يدل عى
أن الحادث مرتبط بمظاهرة كانت حركة
“حياة السود مهمة” قد نظمتها يف املتنزه
يف وقت سابق.
وقال متحدث باسم الرشطة إن “عددا من
األش�خاص أصيب ُ
ونقل إىل املستش�فى،
وإن الرشط�ة طوّق�ت م�كان الحادث يف
متن�زه فورب�ري غاردن�ز بينم�ا تجري
التحقيقات”.
ونفى منظمو حركة “حياة السود مهمة”
أي�ة عاقة ب�ني حادث الطع�ن ومظاهرة
سلمية نظمتها الحركة يف املنطقة يف وقت
سابق.
وقالت نيما حس�ن يف رس�الة عرب مقطع
فيديو نرشته عى فيسبوك“ :املتظاهرون
كانوا سلميني للغاية ،وكان هناك تنسيق
مع الرشطة  ..وج�رت املظاهرة يف أجواء
آمن�ة ..وكنا جميع�ا يف الحركة قد غادرنا
املكان قبل وقوع حادث الطعن”.
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انقسام نيابي حاد يستبق عرض التصويت على مشروع قانون االقرتاض الداخلي واخلارجي

االقتص��اد النيابي��ة ل�  :س��نرفض االقرتاض اخلارجي
وعلى الكاظمي البحث عن ايرادات اخرى
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
يواجه مرشوع قانون االقراض الداخيل
والخارج�ي موجة انقس�ام نيابي حادة
ازاء امكاني�ة تمري�ره للتصوي�ت يف
الجلس�ات املقبلة  ،حي�ث رفضت لجنة
االقتص�اد واالس�تثمار النيابي�ة لج�وء
الحكوم�ة اىل االق�راض الخارج�ي ،
متوقعة فشل محاوالت لاقراض.
وق�ال عض�و لجن�ة النائ�ب حام�د
املوس�وي ل�” ال�زوراء “ ،ان “الربملان
فوجيء بأن الحكومة أرس�لت قانون
ّ
يش�كل رضب�ة
لاق�راض يف إج�راء
لصمي�م اإلص�اح االقتص�ادي ال�ذي
نطم�ح إلي�ه خ�ال املرحل�ة املقبل�ة
من خ�ال مجموعة إج�راءات ينبغي
اتخاذها “.
واوض�ح ان “ ممث�يل اللج�ان النيابي�ة

وضعوا حلوالً يمك�ن للحكومة الرجوع
إليها لتعظيم إيرادات الدولة  ،دون اللجوء
إىل إجراءات ترهن وتثقل مستقبل العراق
أو املس�اس برواتب الفئ�ات الضعيفة يف
املجتمع كاملتقاعدين واملوظفني “.
واض�اف ان “ مجل�س الن�واب ل�ن
يصوت ع�ى قانون لاق�راض ينطوي
ع�ى خمس�ة أس�طر يخ�ول الحكومة
االق�راض املفتوح باملطلق وبذلك تزداد
دي�ون الباد “ ،مبينا ان”مجلس النواب
س�رفض لجوء الحكوم�ة إىل االقراض
الخارجي س�واء كان من صندوق النقد
ال�دويل أو دول أخ�رى”  ،داعي�ا رئي�س
ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي اىل البحث
ع�ن مناف�ذ أخرى لس�د العج�ز املايل يف
املوازنة العامة .
يأت�ي ذل�ك بعد ان اك�دت اللجن�ة املالية

النيابي�ة ان مس�ودة م�رشوع قان�ون
االقراض الخارجي مبهمة وغر واضحة
املعالم .
وق�ال عضو اللجنة النائ�ب احمد الحاج
حمة رشيد يف ترصيح سابق ل�” الزوراء
“ ،ان “القانون ضم�ن هيكليته العامة،
التعطينا صورة عن الجهة املقرضة وما
هي املبالغ الت�ي يحتاجها وفيه ضبابية
مبهمة “ ،مح�ذرا من ان “ يف حال منح
رشعية للحكومة بهذا القانون قد يستغل
م�ن قب�ل الحكوم�ة ويكون وب�اال عى
االجيال املقبل�ة ،عى اعتبار ان القروض
هي واردات غر محببة ورضيبة يدفعها
االجيال القادمة ،وطاملا ان  75%من تلك
القروض ستستخدم الغراض استهاكية
بحس�ب ما ذكر يف مسودة القانون فهذا
معناه  75%من الرضائ�ب املؤجلة التي

تدفعها االجيال القادمة “.
واض�اف ان “ نس�بة ال��  25%الت�ي
حددت للمش�اريع املس�تمرة للس�نوات
املاضية فليس هنالك اي ضامن لذهابها
بنفس االتج�اه “  ،مبينا ان “االمر االخر
يرتبط بالفوائد عى تلك القروض ،حيث
ان املقرض�ني يصنفون اىل ث�اث فئات ،
االوىل الدولي�ة واالخ�رى القطاع الخاص
والبنوك “.
يذك�ر ان اللجنة املالي�ة النيابية  ،اكدت
ان قانون االق�راض الداخيل والخارجي
سيكون حاً مؤقتا ً لسد العجز يف املوازنة
 ،رشط ان تلت�زم الحكوم�ة بإرس�ال
قان�ون االص�اح االقتص�ادي واملايل اىل
مجل�س الن�واب يف م�دة ال تتج�اوز 60
يومي�ا إلبعاد الب�اد عن ش�بح االزمات
املالية مستقباً .

ترمب يستأنف جتمعاته االنتخابية لكن مع مجهور أق ّل من املتوقع
تالسا /أ .ف .ب:
متجاهاً التحذيرات بشأن فروس
كورونا املستج ّد ،استأنف الرئيس
األمرك�ي دونالد ترم�ب تجمعاته
االنتخابية لكن من دون الحش�ود
املتوقعة إلعطاء دفعة قوية لحملة
إعادة انتخابه املتعثرة.
وأكد الرئي�س األمركي أنه بصحة
جي�دة وهاج�م بعن�ف خصم�ه
الديموقراط�ي ج�و باي�دن ال�ذي
وصفه بأنه “دمية” بيد “اليس�ار
الرادي�كايل” والص�ني وق ّدم�ه عى
ّ
يحقق شيئا ً أبدا ً”
أنه س�يايس “لم
خال مس�رته املهنية يف واشنطن
عى م ّر نصف قرن.
ويف خط�اب غر مرابط اس�تغرق
قرابة ساعتني ،طرح ترامب نفسه
كمداف�ع عن “القان�ون والنظام”
ودع�ا األمركي�ني إىل اإلدالء
بأصواته�م يف الثالث م�ن نوفمرب
النتخابه لوالية ثانية تس�تم ّر أربع
سنوات.
لكن القاعة الت�ي كان ُيفرض أن
ُتظهر ع�ودة صاخب�ة للتجمعات
االنتخابي�ة ،لم تك�ن ممتلئة .ولم
تساهم املقاعد الكثرة الشاغرة يف
ّ
مرش�ح عرف كيف
إعط�اء صورة
يؤمن زخما ً جديدا ً لحملته.
وأق� ّر مدير حملته براد بارس�كال
ّ
أق�ل م�ن
ب�أن األع�داد كان�ت

التوقع�ات ،مش�را ً إىل أن الجه�ة
املسؤولة عن ذلك هي “املتظاهرون
الراديكالي�ون” و”أس�بوع م�ن
التغطية اإلعامية” لتظاهراتهم.
وأُلغي�ت يف اللحظة األخ�رة كلمة
مقتضبة أوىل للرئيس كانت مقررة
يف البداية خارج القاعة لألشخاص
الذين لم يتمكنوا من الدخول.
وكان ترم�ب أكد االس�بوع املايض
يف تغري�دة أن “قراب�ة ملي�ون”
ش�خص طلبوا بطاق�ات لحضور
هذا التجمّع.
أبطئوا اجراء الفحوص
ح�اول ترم�ب أن يس�تعيد ن�ربة
التجمعات التي لعبت دورا ً أساسيا ً
يف فوزه املفاجئ عام  .2016فأكد
الرئيس األمرك�ي البالغ  74عاما ً
أن�ه بصح�ة جي�دة ،ع�ى خ�اف
خصمه البالغ  77عاما ً.
وق�ال “إذا كان�ت هن�اك مش�كلة
س�أبلغكم بها” ،مخصصا ً قس�ما ً
كب�را ً م�ن خطاب�ه للتح�دث عن
ظه�ور عام�ات تع�ب عليه خال
حف�ل األكاديمي�ة العس�كرية يف
ويس�ت بوين�ت .وأض�اف “هناك
خط�ب ما يف ما يتعلّق ببايدن ،هذا
أمر بوسعي أن ّ
أؤكده لكم”.
ورغ�م توق�ف حملت�ه االنتخابية
بسبب العزل ،سجّ ل بايدن ،النائب
الس�ابق للرئي�س ب�اراك أوبام�ا،

أخرا ً تقدما ً يف اس�تطاعات الرأي
عى دونالد ترامب ( 74عاماً).
ويف القاعة حيث وضعت قلة قليلة
فق�ط أقنع�ة واقية ،داف�ع ترمب
برشاس�ة ع�ن قرارات�ه يف إط�ار
مواجه�ة كوفي�د -19الذي وصفه
من جدي�د ب�”الفروس الصيني”.
أضاف “أنقذت مئات آالف األرواح،
لكن أحدا ً ال يشيد يوما ً بعملنا”.
واعترب رئيس القوة األوىل يف العالم
أن اج�راء الفح�وص “س�يف ذو
حدين” موضحا ً أن “عندما نقوم
بهذا الك ّم من الفحوص ،نكتشف
عددا ً أك�رب من اإلصابات” .وتابع
بن�ربة تبدو أق�رب إىل الس�خرية
“إذا ً قل�ت +أبطئ�وا اج�راء
الفحوص.”+
ويف وق�ت الح�ق أك�د مس�ؤول يف
البيت األبيض لوكالة فرانس برس
من دون الكش�ف ع�ن هويته ،أن
الرئيس كان “يمزح بالطبع للتنديد
بالتغطية اإلعامية السخيفة”.
وقب�ل س�اعات م�ن ب�دء ه�ذا
املهرجان االنتخابي ،تبني أن س�تة
أف�راد م�ن منظم�ي ه�ذا التجمع
االنتخاب�ي مصاب�ون بكوفيد-19
ووُضعوا يف الحج�ر الصحي فورا ً.
وبحس�ب فريق حمل�ة ترمب ،تم
قي�اس ح�رارة جميع املش�اركني
عن�د الدخول وت�م توفر معقمات

لليدي�نوكمام�اتمل�نيري�د.
أثار أول تجمّع للرئيس الجمهوري
منذ توقف حملت�ه االنتخابية عى
األرض بس�بب تفيش وباء كوفيد-
 19يف مطلع مارس ،جدالً واس�عا ً
إذ إن كثري�ن أعرب�وا ع�ن قلقهم
حيال التداعيات الصحية الحتشاد
عدد كبر من األشخاص قدموا من
كل أنحاء الواليات املتحدة.
حاليا ً تش�هد والية أوكاهوما التي
كانت حتى اآلن بمنأى نس�بيا ً عن
تف�يش امل�رض ،ارتفاع�ا ً يف ع�دد
اإلصابات .وكانت السلطات املحلية
توقعت أن يتظاهر حواىل مئة ألف
ش�خص بينهم منارصون لرامب
ومتظاه�رون ض�د العنرصية ،يف
تالس�ا الواقعة يف والية أوكاهوما
املحافظ�ة يف جنوب الباد .وس�ار
ح�واىل أل�ف متظاهر نح�و مكان
التجمع هاتفني شعارات مناهضة
لرمب والعنرصية.
هراء
وق�ال أح�د املش�اركني يف التجمع
ويدع�ى ب�راد “نح�ن هن�ا الي�وم
لنظه�ر دعمن�ا للرئي�س ترم�ب،
وأننا ،الشعب ،سنفوز يف انتخابات
 ،2020بغ�ض النظ�ر عم�ا يقوله
اإلعام املضل�ل والرشكات الكربى
الليبرالية واليس�ارية املس�يطرة
ع�ى العق�ول” .وبش�أن املخاوف

م�ن كوفيد ،-19قال ب�راد “هراء!
يكذبون لناحية األعداد”.
إضافة إىل الجدل القائم عى خلفية
مخاطر تف�يش الوب�اء ،ثمة جدل
واس�ع أيضا ً بس�بب اختيار ترمب
اس�تئناف التجمع�ات االنتخابي�ة
ّ
خض�م فرة إحي�اء ذكرى إنهاء
يف
العبودي�ة يف الب�اد ،ويف مدين�ة
شهدت أسوأ االضطرابات العرقية
يف التاريخ األمركي حني ُقتل 300
أمرك�ي م�ن أص�ل إفريق�ي عى
أيدي حش�ود من أصح�اب البرشة
البيضاء عام .1921
واعترب مس�ؤول مح�يل من حركة
“حياة الس�ود ته�مّ” أن هذا األمر
“صفعة حقيقية” .وكانت الحركة
نظمت تجمعا ً قبل مهرجان ترمب
يف حديقة يف املدينة.
ّ
خض�م تظاهرات تاريخية ضد
ويف
العنرصية وعن�ف الرشطة ،اختار
ترمب يف البداي�ة تنظيم مهرجانه
يف  19يونيو يف يوم الذكرى ال�155
ل�”يوم التحرير” الذي يطلق عليه
“جونتين�ث” (دم�ج يوني�و و19
وف�ق لفظهم�ا باالنكليزية) ،وهو
اليوم ال�ذي أدرك خال�ه “العبيد”
يف غالفس�تون يف تكس�اس ّأنه�م
ص�اروا أح�راراً .إال أن بعد تعرّضه
لوابل من االنتق�ادات ،أرجأ ترمب
اللقاء إىل اليوم التايل.

الواليات املتحدة تؤكد جمددا دعمها للمبادرة املصرية

السعودية تؤيد حق مصر يف الدفاع عن أمنها واستقرارها
الرياض/ميدل ايست اونالين:
أعربت دول عربي�ة والواليات املتحدة عن
تأييده�ا لدعوات ومبادرة الرئيس املرصي
عبدالفتاح الس�ييس للتوصل إىل حل شامل
يف ليبيا لس�امة وأمن أراضيها ووضع حد
للتدخ�ات الخارجية غ�ر الرشعية والتي
تغذي اإلرهاب يف املنطقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية يف بيان
لها مس�اء اول امس الس�بت “إن حكومة
اململك�ة تؤك�د ع�ى أن أمن م�رص جزء ال
يتج�زأ م�ن أم�ن اململك�ة واألم�ة العربية
بأكملها”.
وأك�دت الخارجية الس�عودية أن “اململكة
تق�ف إىل جانب م�رص يف حقه�ا يف الدفاع
عن حدودها وش�عبها من نزعات التطرف
واملليش�يات اإلرهابي�ة وداعميه�ا يف
املنطقة”.
وأوض�ح البيان الذي نرشت�ه وكالة األنباء
الس�عودية الرس�مية (واس) أن “اململكة
تعرب عن تأييده�ا ملا أبداه الرئيس املرصي
عبدالفت�اح الس�ييس بأنه م�ن حق مرص
حماية حدودها الغربية من اإلرهاب”.
ولوّحت القاهرة السبت ب�”تدخل عسكري
مبارش” يف ليبيا إذا واصلت القوات املوالية
لحكومة الوفاق التق ّدم نحو رست ،املدينة
االس�راتيجية الواقعة ع�ى البحر األبيض
املتوسط.
ويف ه�ذا الس�ياق دع�ت اململك�ة العربية
الس�عودية ،طبق�ا للبي�ان الص�ادر ع�ن
الخارجي�ة ،املجتم�ع ال�دويل إىل االضطاع
بمس�ؤولياته واالس�تجابة لدع�وات
ومب�ادرة الرئيس امل�رصي للتوصل إىل حل
ش�امل يؤكد س�امة وأمن األرايض الليبية
واس�تعادة املؤسس�ات والقض�اء ع�ى
اإلرهاب وامليليش�يات املتطرفة ووضع حد
للتدخ�ات الخارجية غ�ر الرشعية والتي
تغذي اإلرهاب يف املنطقة.

ّ
وحذر الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس
اول أمس السبت عرب خطاب بثه التلفزيون
الحكوم�ي ووس�ائل اإلع�ام املرصية من
“تدخل مبارش” للق�وات املرصية يف ليبيا،
إذا واصلت القوات املوالية لحكومة الوفاق
تقدمه�ا نح�و رست التي تس�يطر عليها
قوات املشر خليفة حفر.
وق�ال الس�ييس إن تدخل م�رص املبارش يف
ليبي�ا “بات تتوفر ل�ه الرشعي�ة الدولية”
وينط�وي ع�ى أه�داف ،لم يح�دد توقيت
التدخ�ل وطبيعته وما إذا كان س�يقترص

ع�ى غ�ارات جوي�ة جراحي�ة تس�تهدف
معاقل املتطرفني وداعميهم.
وأوض�ح أثن�اء تفق�ده وح�دات الجي�ش
امل�رصي باملنطق�ة العس�كرية الغربي�ة
“إن أي تدخ�ل مبارش م�ن الدولة املرصية
بات�ت تتوفر له الرشعية الدولية” ،مضيفا
“س�واء يف ميثاق األمم املتحدة :حق الدفاع
ع�ن النفس أو بناء عى الس�لطة الوحيدة
املنتخب�ة م�ن الش�عب الليب�ي :مجل�س
النواب”.
وأضاف الرئيس املرصي أن من أهداف هذا

التدخل هو حماي�ة الحدود الغربية للدولة
ووقف إطاق النار ب�ني األطراف املتنازعة
يف ليبي�ا ،فض�ا ع�ن إط�اق مفاوض�ات
التسوية السياسية.
ويأت�ي موقف مرص م�ن الح�رب يف ليبيا
يف ظ�ل الراخي الدويل يف لج�م االنتهاكات
الركي�ة ووض�ع ح�د للتدخل العس�كري
ونقل آالف املرتزقة املتطرفني إىل الس�احة
الليبية.
وتح�دث الرئي�س امل�رصي عبدالفت�اح
الس�ييس يف وقت س�ابق اليوم ع�ن توافر

“الرشعي�ة الدولي�ة والوطني�ة للتدخ�ل
املرصي يف ليبي�ا” ،لحماية وتأمني الحدود
الغربي�ة املرصي�ة م�ن تهدي�دات املرتزقة
وحقن دماء الشعب الليبي.
وق�ال الس�ييس إن م�رص ال تري�د التدخل
يف ليبي�ا وتفضل بش�كل ع�ام التوصل إىل
حل س�يايس ،لكن�ه أض�اف “املوقف اآلن
مختل�ف” مش�را إىل أن أي تدخل مرصي
يف ليبي�ا باتت تتوفر ل�ه الرشعية الدولية،
والس�لطة الرشعي�ة الوحي�دة املنتخبة يف
ليبيا ،وهو مجلس النواب الليبي.
وأض�اف الس�ييس ،يف كلمة خ�ال تفقده
املنطقة العس�كرية الغربية ،أن مرص عى
اس�تعداد لتدريب ش�باب القبائ�ل الليبية
ملواجهة امليليشيات والجماعات املتطرفة.
من جهتها أي�دت اإلمارات العربية املتحدة
موق�ف م�رص مؤك�دة مج�ددا دعوته�ا
إىل الوق�ف الف�وري إلط�اق الن�ار يف ليبيا
وااللت�زام بالعملية السياس�ية ،وش�ددت
ع�ى أن الحل الس�يايس هو الح�ل الوحيد
املقبول إلنهاء الرصاع وتحقيق االستقرار
الذي يلبي تطلعات الشعب الليبي.
وأك�دت وزارة الخارجية والتع�اون الدويل
اإلماراتية ،أن دولة اإلمارات تقف إىل جانب
مرص يف كل ما تتخذه من إجراءات لحماية
أمنها واستقرارها من تداعيات التطورات
املقلقة يف ليبيا.
وثمنت ال�وزارة الجهود املرصي�ة الحثيثة
للتوص�ل إىل تس�وية سياس�ية ش�املة يف
ليبيا ،خاصة مبادرة القاهرة املتس�قة مع
كافة القرارات الدولية.
كما أعربت مملكة البحرين عن تأييدها ملا
تضمنه بيان الس�ييس ،بشأن حق باده يف
الدفاع عن أمنها القومي.
وأي�دت وزارة الخارجي�ة البحريني�ة يف
بي�ان خطاب الرئيس امل�رصي ،معربة عن
“تقديره�ا لع�زم م�رص وتصميمه�ا عى

حماي�ة وتأمني حدوده�ا الغربية بعمقها
االس�راتيجي م�ن تهدي�دات املليش�يات
اإلرهابية واملرتزقة ،ورسعة دعم استعادة
األم�ن واالس�تقرار ع�ى الس�احة الليبية
باعتباره جز ًءا ال يتجزأ من أمن واستقرار
مرص واألمن القومي العربي ،وحقن دماء
األشقاء من أبناء الشعب الليبي”.
من جهتها دع�ت الواليات املتحدة إىل ليبيا
وجرانه�ا والجه�ات الفاعل�ة الخارجي�ة
للعم�ل مع�ا لتعزي�ز وق�ف إط�اق النار،
لتجنب التصعيد إىل رصاع أكرب.
وأك�دت املتحدث�ة باس�م وزارة الخارجية
األمركي�ة مورغ�ان أورتاغ�وس دع�م
واش�نطن للجه�ود املرصي�ة للع�ودة إىل
املفاوضات السياس�ية التي تقودها األمم
املتح�دة والتي تش�مل مجموع�ة أكرب من
األصوات الليبية.
وش�ددت املتحدثة عى أن الواليات املتحدة
تدعم رغب�ة الليبيني يف وض�ع حد للتدخل
العس�كري األجنب�ي واالمتث�ال لحظ�ر
األس�لحة ال�ذي تفرض�ه األم�م املتح�دة
وااللتزام�ات األخ�رى التي ت�م التعهد بها
خال مؤتمر برلني يف يناير املايض.
ويف وقت سابق من هذا الشهر ،دعت مرص
لوقف إطاق الن�ار يف ليبيا يف إطار مبادرة
طرحت أيضا انتخاب مجلس لقيادة ليبيا.
وع�ى الرغم من ترحيب دويل وإقليمي من
بينه�ا الواليات املتحدة وروس�يا وفرنس�ا
بالخط�ة ،فق�د رفضته�ا تركي�ا ودفع�ت
حكومة الوفاق الستكمال الحرب واالتجاه
نح�و مدين�ة رست االس�رتيجية الغني�ة
بالنفط.
يذك�ر ان حكوم�ة الوف�اق يف طرابل�س
رفضت األسبوع املنقيض حضور االجتماع
االف�رايض الطارئ الذي دع�ت له جامعة
الدول العربية عى مستوى وزراء الخارجية
من أجل بحث تطورات األوضاع يف ليبيا.
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انطالق عملية أمنية ملالحقة “داعش” يف
صحراء األنبار
بغداد /الزوراء:
أطلق الحشد الشعبي والجيش ،امس
االحد ،عملية امنية ملالحقة فلول تنظيم “
داعش” االجرامي يف صحراء االنبار.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “قوة مشرتكة
من الجيش وفوج البغداي الثاني وفوج

الوعساف وفوج فرسان الصحراء وفوج
الجغايفة حشد االنبار رشعت صباح
امس بعملية أمنية يف عمق الصحراء”.
وأضاف البيان أن “العملية ستستمر ملدة
ثالثة أيام للقضاء عىل فلول داعش يف
صحراء االنبار وتأمني املحافظة من تسلل
االرهابيني”.

حقوق اإلنسان تتهم الصحة بارتكاب «خطأ
خطري» أدى لوفاة مواطن بكورونا
بغداد /الزوراء:
اتهم رئيس لجنة حقوق االنسان النيابية ،أرشد الصالحي ،امس االحد ،وزارة الصحة
ودائرة صحة كركوك بإرتكاب خطأ «خطري» أدى لوفاة مواطن بكورونا يف املحافظة.
وقال الصالحي ،يف حديث صحفي :إن مستشفى كركوك الجمهوري سجلت ،امس ،أول
حالة وفاة بفريوس كورونا لشخص يعاني من العجز الكلوي».
وأوضح أن «املستشفى تحتوي عىل ردهة خاصة بعجز الكىل كان من املفروض ان ال
تتحول اىل مركز لعالج الوباء» ،مشددا عىل رضورة «تخصيص مستشفى آخر لعالج
الوباء».
واضاف الصاحي أن «هذا خطأ ارتكبته وزارة الصحة ومديرية صحة كركوك» ،مشددا
عىل أن «هذا خطأ خطري جدا ً ألن الكىل الصناعية داخل املركز أصبحت مختلطة مع
الوباء».
وع ّد رئيس لجنة حقوق االنسان أنه «من الخطأ اتخاذ مستشفى غسيل الكىل الكائنة
يف مركز املدينة كمركز لعالج كورونا» ،مبينا أنه «قدم مقرتحات بهذا االمر ،ونفضل أن
تأتي لجنة من بغداد لتأمني مستشفى مناسب».

الكهرباء تعلن إعادة خط بسماية  -جنوب
بغداد  K.V 400للعمل
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أكدت أن ارتفاع اإلصابات متوقع لعدم االلتزام باإلجراءات

الصحة تكشف عن آلية جديدة بشأن احلاالت املشتبه إصابتها بـ «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير الصحة والبيئة ،حسن التميمي،
امس االحد ،عن آلية جديدة للتأكد من الحاالت
املشتبه بإصابتها بفريوس كورونا عن طريق
املراكز الصحية ،بدال من املستشفيات .وفيما
ح ّددت الوزارة سبب ارتفاع عدد اإلصابات
والوفيات بفريوس كورونا يف األونة األخرية،
ارجعت سببه عدم التزام املواطنني باإلجراءات
الصحية والوقائية ،كما أنه متوقع.
وقال وزير الصحة والبيئة ،حسن التميمي،
امس االحد ،يف حوار صحفي :إن “الوزارة
اكملت االستعدادات النهائية لتهيئة أماكن
اضافية للحجر الصحي يف معرض بغداد الدويل
بسعة  525رسيرا لتكون جاهزة الستقبال
املصابني بفريوس كورونا” ،مبينا أن “هذه
الخطوة جاءت ضمن خطة اسرتاتيجية
وضعتها الوزارة لزيادة السعة الرسيرية
واماكن الحجر يف امل ٔوسسات الصحية ،حيث
سيتم افتتاحها خالل االيام املقبلة”.
وأضاف أن “الوزارة ستتجه لتفريغ
املستشفيات العامة وتخصيصها ملعالجة
وتقديم الخدمات للمصابني بكورونا”،

مؤكدا انه سيتم افتتاح مواقع خاصة اخرى
الستقبال الحاالت قريبا منها بناية رسايا
السالم “مستشفى العطاء” بسعة 300
رسير يف جانب الرصافة واالٔقسام الداخلية
يف جامعتي بغداد واملستنرصية بسعة 1000
رسير وقاعات وزارة الشباب بسعة 600

رسير ،فضال عن انجاز  22مستشفى واطئ
الكلفة بواقع  2000رسير تنفذه العتبات
املقدسة يف بغداد واملحافظات والذي سيتم
اتمامه قريبا ،وسيقلل الزخم الكبري ملرىض
كورونا عىل املستشفيات”.
وأشار وزير الصحة اىل “تخصيص مركز

مؤسسة الشهداء تعلن التوصل التفاق بعدم املساس مبستحقات ذوي الشهداء
بغداد /الزوراء:
أعلنت مؤسسة الشهداء ،امس
االحد ،عن اتفاقها مع الربملان
ومجلس الوزراء عىل عدم املساس
بمستحقات ذوي الشهداء،
كاشفة عن نفاد جميع وارداتها
املالية الخاصة باملنح املالية
للمستحقني.
وقال رئيس املؤسسة ،كاظم عويد،

يف ترصيح صحفي :إن مؤسسته
“ويف اطار مساعيها الهادفة اىل
عدم املساس بمستحقات ذوي
الشهداء والضحايا من املشمولني
بقانون املؤسسة ،فقد عقدت
اجتماعات عدة مع الجهات
الحكومية والترشيعية من اجل
عدم اتخاذ قرار يمس املستحقات
املالية الرشائح املذكورة” ،مفصحا

عن انه “تم االتفاق عىل ذلك”.
وأضاف عويد ان “مستحقات
الشهداء ،محمية بغطاء قانوني
وترشيعي” ،مبينا ان “الغاء
اي قانون اليكون اال من خالل
قانون”.
وأشار إىل أنه “تم ارجاع القطوعات
التي حصلت يف رواتب الشهر الحايل
من منطلق ذلك” ،منبها يف الوقت

األزمة النيابية تقرتح خطة لتطويق ومنع
انتشار «كورونا»
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء إعادة خط بسماية
 جنوب بغداد  K.V 400اىل العمل.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة «الزوراء»
نسخة منه :انه «يف الساعة الخامسة
من صباح امس األحد تم تصليح خط
الضغط الفائق (بسماية -جنوب بغداد)
 400ك.ف وإدخاله للعمل ،بعد االستنفار
الكامل للجهود من قبل مالكات نقل

الطاقة الكهربائية املنطقة الوسطى».
وكان الخط املذكور قد تعرض ،يوم
السبت ،إلنفصال بسبب تقطع األسالك
الطورية للخط بالقرب من مجمع
هانوا السكني ،والذي أفقد املنظومة
الكهربائية طاقة  ٩60ميكاواط اثرت
عىل تجهيز الكهرباء ملحافظات بغداد
وواسط املحافظات الفرات األوسط
والشمالية.

مطالبات برملانية بإلغاء االمتحانات وإنقاذ
نصف مليون طالب
بغداد /الزوراء:
طالب النائب ،عيل غركان الدلفي ،امس االحد ،الحكومة بإنقاذ حياة نصف مليون
طالب وعوائلهم من خالل الغاء االمتحانات الوزارية للمرحلة املتوسطة بسبب زيادة
عدد االصابات والوفيات بفريوس كورونا.
وقال الدلفي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان»هذا االجراء يأتي لضمان سالمة
اكثر من نصف مليون طالب وطالبة من هذه املرحلة وعوائلهم».
واضاف ان»امليض بإجراء هذه االمتحانات سيؤدي اىل كارثة لعدم وجود متطلبات
الجانب الصحي يف عموم املدارس».
مطالبا بـ»اعتماد درجات امتحان نصف السنة اسوة بالقرار الذي اتخذ سابقا مع
املرحلة االبتدائية».

تربية املثنى تعلن إجناز معامالت  6300حماضر

بغداد /الزوراء:
اعلنت مديرية تربية املثنى ،امس األحد ،إكمال
املعامالت الخاصة باملحارضين إلرسالها إىل
وزارة الرتبية بنا ًء عىل طلب األخرية ،فيما
اشارت اىل ان عددهم وصل إىل  6300محارض
من مختلف االختصاصات.
وقال مدير عام تربية املثنى ،سعد خضري،
يف ترصيح صحفي :ان اللجان الخاصة التي

شكلت بعد تعليمات الوزارة بشأن املحارضين
اكملت اعمالها بشكل كامل.
ولفت إىل :أن هذا العدد من املحارضين سيسد
النقص الحاصل يف معظم االختصاصات
التدريسية يف مدارس املحافظة ،مبينا ان
القوائم شملت محارضي محو األمية والتعليم
املهني واللغة الكردية ،فضال عن محارضين
االختصاصات األخرى.

بغداد /الزوراء:
اقرتحت خلية االزمة النيابية ،امس األحد ،عىل
وزارة الصحة ،زيادة البحث عن املالمسني واملصابني
وتوفري املسحات الطبية لفريوس كورونا املستجد
لتطويق ومنع انتشار الوباء.
وقال الناطق باسم خلية االزمة النيابية ،فالح
الزيادي ،يف ترصيح صحفي :إن «الخلية النيابية
تتابع بدقة ازدياد االصابات بفريوس كورونا
والناجم عن عدم التزام واضح من قبل املواطنني
بالتعليمات الصحية».

واضاف الزيادي« :يتوجب عىل وزارة الصحة توفري
املسحات الطبية لفايروس كورونا ،ودعم مالكات
وزارة الصحة ماديا ومعنويا وتوفري املواد الطبية
الالزمة».
ودعا وزارة الصحة اىل «زيادة البحث عن املالمسني
واملصابني لنتمكن من تطويق ومنع انتشار
املرض» .مشريا اىل ان «الوضع حرج مع ازدياد
االصابات وعىل الجميع التعاون وخاصة افراد
املجتمع ،حيث يتوجب عليهم االلتزام بشكل
حقيقي بالتعليمات الصحية».

نفسه عىل “وجود اشكالية اخرى
تواجهها الرشائح املشمولة ،تتمثل
بنفاد جميع واردات املؤسسة
املالية التي تمكنها من رصف املنح
املالية وتلبية جميع االلتزامات التي
تقدمها اىل الرشائح املشمولة وهي:
ضحايا النظام املقبور واالرهاب
والعمليات العسكرية ،اضافة اىل
شهداء الحشد الشعبي”.

وأوضح عويد أن “النصف االول
من هذا العام ،مر من دون ان
تتمكن املؤسسة من رصف اي
مبالغ للرشائح املشمولة ،مرجعا
ذلك اىل االزمة املالية التي حالت
دون رصف اي منح مالية طارئة
من وزارة املالية لها” ،مستدركا
بالقول انها “مستمرة فقط
برصف الرواتب”.

الصناعة توجه شركاتها مبضاعفة العمل
لتزويد الصحة باألوكسجني الطيب

أمانة بغداد تفتح شارعا مغلقا منذ سنة  17عاماً
بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس االحد ،عن فتح شارع مغلق منذ سنة  2003يف العاصمة.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إن «مالكاتها يف قسم املعامل البلدي ،وبالتنسيق مع
القوات االمنية ،قامت بفتح شارع الولداية ضمن قاطع املعامل البلدي املحلة  783رشق بغداد (املسمى
شعبيا ً بالشارع الثاني) املغلق سنة  2003والذي يعد احد مداخل املنطقة الرئيسية مع قيام املالكات
الخدمية بحملة لتنظيف الشارع ،ال سيما وانه غري مطور بالكامل».

اهلجرة واملهجرين تغلق  20خميماً للنازحني يف األنبار
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزيرة الهجرة واملهجرين ،إيفان فائق
جابرو ،امس االحد ،إغالق عرشين مخيما ً للنازحني
يف محافظة االنبار بعد اعادة اغلب ساكنيها اىل
مناطقهم االصلية ودمج املتبقي منهم يف مخيمي
عامرية الصمود واملدينة السياحية.وقالت جابرو،
يف بيان تلقته «الزوراء» :إن “محافظة االنبار يف
بداية ازمة النزوح كانت تضم  76مخيما يقطنها
اكثر من  70الف نازح ليتقلص العدد فيما بعد
اىل  22مخيم” .الفتة إىل ان “املخيمات العرشين
التي تم غلقها امس هي (الحجاج ،السالم ،
النرص ،الشهداء ،االنبار ،التحرير ،األمل األول،
األمل الثاني ،املتني ،الكرفانات ،زوبع ،الصمود،

إكرام الفلوجة ،الفلوجة األول ،السعادة ،القاعات
ومخيم البسمة)”.وأضافت ان “هذه املخيمات
سيتم اختزالها بمخيم واحد هو مخيم عامرية
الصمود املركزي ،أما مخيمات ( املركزي ،كرفانات
 ،Aكرفانات  ،Bالتحرير االول ومخيم التحرير
الثاني) فسيتم اختزالها بمخيم املدينة السياحية
املركزي” .ولفتت ،إىل ان “ذلك جاء بعد دمج
العوائل التي كانت تقطن هذه املخيمات بمخيمي
العامرية والسياحية ،نتيجة مغادرة اغلب العوائل
التي كانت تسكنها وعودتها إىل مناطق سكناها
األصلية ،بعد قضاء قرابة ستة اعوام يف املخيمات”،
مؤكدة ان “العدد الكيل لالرس النازحة يف محافظة
االنبار املتبقية هي  1706ارسة فقط”.

تعتزم التفاوض مع تركيا لتأمني حصة البلد املائية

الزراعة النيابية :لدينا خزين مائي يكفي لتغذية العراق ملدة عامني
بغداد /الزوراء:
ْ
أكدت لجنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية،
امس االحد ،امتالك العراق لخزين مائي يكفي
ملدة عامني ،يف حني كشفت عن نيتها تشكيل
وفد رسمي للتفاوض مع الجانب الرتكي
وتأمني حصة العراق املائية.
وقال رئيس اللجنة ،سالم الشمري ،يف بيان
اطلعت عليه «الزوراء» :ان “ملف املياه من
امللفات املهمة جدا ،وسبق أن طالبنا رئيس
الوزراء السابق عادل عبد املهدي بتشكيل وفد
رفيع املستوى ،وايالء هذا امللف اهمية اكرب
وحسمه بأرسع وقت ممكن للميض بتأمني
الحصة العراق ،إال ان هذا امللف تم اهماله
حاله حال باقي امللفات”.
وطالب رئيس الوزراء الحايل مصطفى
الكاظمي بـ”تشكيل وفد رفيع املستوى
ولجنة من وزارة املوارد املائية وخرباء يف هذا
املجال ،اضافة اىل لجنة الزراعة يف املجلس،
للتفاوض مع الجانب الرتكي وحسم ملف

صحي بكل قطاع الستقبال الحاالت املشتبه
بها ،بدال من ذهابهم ا ٕىل املستشفيات الجراء
الفحوصات ملصابي كورونا”.
من جانب متصل ،ح ّددت وزارة الصحة
والبيئة ،امس األحد ،سبب ارتفاع عدد
اإلصابات والوفيات بفريوس كورونا يف األونة
األخرية.
وقال وكيل الوزارة ،حازم الجمييل :إن
«االرتفاع يف عدد اإلصابات والوفيات بفريوس
كورونا خالل الفرتة األخرية سببه عدم التزام
املواطنني باإلجراءات الصحية والوقائية ،كما
أنه متوقع».
وأضاف أن «األعداد املسجلة ما زالت ضمن
املعقول ،لكونها لم تتضاعف عكس ما كان
يف الفرتات السابقة ،التي تضاعفت فيها
اإلصابات من  300إىل  600إصابة وأكثر»،
مؤكدا أنه «يف حال وجود مضاعفات يف األعداد
تكون هناك خطورة للوضع الصحي العام».
وسجلت وزارة الصحة ،السبت  1870إصابة
جديدة بفريوس كورونا ووفاة  88حالة،
فيما أعلنت أن حاالت الشفاء بلغت 1006
حاالت».

املياه وتأمني حصة العراق ،خاصة بعد إضافة
األهوار اىل الئحة الرتاث العاملي ،مما يلزم

الدول املتشاطئة مع العراق برضورة تزويده
بكمية ثابتة من املياه تضمن املحافظة عىل

تلك البيئة”.
ولفت الشمري إىل أن “وجود خزين مائي
يمكن ان يغذي العراق ملدة عامني ،ال يمنع من
التفاوض مع الجانب الرتكي ،وان يكون هناك
استحقاق ثابت من املياه التي تصل اىل البالد”.
مبينا ان “مبعوث الرئيس الرتكي سبق له ان
زار العراق والتقى رئييس الجمهورية والوزراء
ولجنة الزراعة الربملانية ووزارة املوارد املائية،
لوضع آلية وتقنيات حديثة لرتشيد املياه”.
وأضاف رئيس اللجنة ان “وزير املوارد السابق
عمل وفق هذه الخطة بنرش تقنيات حديثة
للري بالتنقيط ،وانشاء السدود ليشهد العراق
تحسنا ً ملحوظا ً يف هذا القطاع خالل السنوات
املقبلة” .مشريا ً اىل ان “العامني املايض والحايل
شهدا وفرة يف االطالقات املائية واإليرادات من
تركيا ،مما ادى اىل استزراع اكثر من  10ماليني
دونم ليصل العراق اىل مرحلة االكتفاء الذاتي
للمحاصيل اإلسرتاتيجية ،اهمها محصوال
الحنطة والشعري ،وأصبح مصدرا لها”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصناعة واملعادن ،امس االحد ،أن الرشكة العامة للصناعات الفوالذية ستقوم
بمضاعفة الجهود لتلبية حاجة وزارة الصحة واملواطنني من االوكسجني الطبي.
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقته «الزوراء» :إن “الوزير منهل عزيز الخباز وجه بتسخري كل
إمكانيات الرشكة الرشكة العامة للصناعات الفوالذية ومضاعفة الجهود لتجهيز وزارة الصحة
بغاز وسائل االوكسجني الطبي للمساعدة يف إسعاف املرىض املصابني بفريوس كورونا”.
وأضافت أن “الوزير واوعز بتجهيز أهايل املناطق القريبة من الرشكة باالوكسجني الطبي مجانا
وبشكل فوري لتخفيف معاناتهم يف ظل الظروف الصحية الصعبة التي تعيشها البالد”.
مؤكدا عىل “أهمية السعي الجاد ووضع الخطط السليمة والهادفة لضمان ديمومة العملية
اإلنتاجية والتسويقية يف الرشكة والنهوض بمستوى األداء فيها”.

ضبط أدوية ومواد غذائية منتهية
الصالحية يف أم قصر الشمالي
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّـة عن تنفيذها
قرص الشمايلِّ،
ضبط يف ميناءأ ِّم
أربع عمليَّات
ٍ
ٍ
ً
مُ ب ِّي ً
نة ُّ
أدوية
تمكنها من ضبط حاوياتٍ تحوي
مختلفة وموا َّد غذائيَّة منتهية الصالحية.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،أن “دائرة التحقيقات يف الهيئة ،ويف
معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات
املُ َّ
نفذة بموجب مُ َّ
رات قضائ َّي ٍة ،أشارت
ذك ٍ
إىل تنفيذ مديريَّة تحقيق الهيئة يف محافظة
ضبط يف ميناء أ ِّم قرص
البرصة أربع عمليات
ٍ
الشمايل – الرصيف  ،11أسفرت عن ضبط

حاويات تحوي أدوية مُ ختلفة وموا َّد
أربع
ٍ
غذائيَّـة مُ نتهية الصالحية”.
ضبط
وأشارت إىل “تنظيم املديريَّة محارض
ٍ
أصوليَّة باملُربزات واألوليَّات املضبوطة خالل
العمليَّات األربع ،وت َّم عرضها عىل قايض
التحقيق املُ
ِّ
ختص؛ بغية إصدار القرارات
املُناسبة بصددها”.
وكانت الهيئة قد أعلنت ،منتصف أيار املايض،
عن تنفيذها ثالث عمليات ضبط يف ميناءي خور
الزبري وأم قرص الشمايل ،أسفرت عن ضبط
معم ٍل لحفر اآلبار النفطية مرتوكاً ،وحاوياتٍ
وس َّياراتٍ ت َّم إدخالها خالفا ً للقانون.

اإلطاحة بعصابة متخصصة بسرقة
احملال التجارية يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلنت مكافحة إجرام بغداد ،امس االحد ،القبض عىل عصابة متخصصة برسقة املحال التجارية
يف منطقة املحمودية جنوب بغداد.وذكرت املكافحة يف بيان تلقته «الزوراء» :انه «حسب
توجيهات وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة ،وبإرشاف مبارش من مدير مكافحة اجرام
بغداد ،تمكنت قوة من مكتب مكافحة اجرام (املحمودية) من القاء القبض عىل عصابة مكونة
من أربعة متهمني مطلوبني عن عدة رسقات ملحال تجارية يف املحمودية جنوب العاصمة بغداد».
واضافت ان «هذه العملية تأتي بعد ورود معلومات حول رسقات متعددة ملحال تجارية بنفس
الطريقة واالسلوب ،وبعد التحري وجمع املعلومات وتنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد
تم القاء القبض عىل املتهم االول يف القضية ومن خالل التعمق بالتحقيق معه تم تفكيك العصابة
والتوصل اىل املتهم الثاني والثالث والرابع ،والقبض عىل جميع افراد العصابة تباعا بوقت قيايس
وبعد ثالثة ايام فقط من عملية الرسقة».

أسواق
العدد 7271 :االثنين  22 -حزيران 2020

الرافدين يعلن استمراره بتقديم
خدماته ويوجه مبنع التجمعات

بغداد /الزوراء:
اعل�ن م�رف الرافدي�ن ،ام�س
االح�د ،ع�ن استم�رار مب�ارشة
فروع�ه يف بغ�داد واملحافظ�ات
بالدوام الرسم�ي الستكمال املهام
واألعم�ال املرفي�ة املناط�ة لها.
وق�ال املكتب اإلعالمي للمرف يف
بيان تلقت «ال�زوراء» نسخة من:
انه “وبمتابعة مدير عام املرف،

ف�إن ف�روع امل�رف مستم�رة
يف عمله�ا وذل�ك إلنج�از العم�ل
املريف يف تقدي�م الخدمات املالية
للمواطنني” .ووجه املرف فروعه
ب�”عدم القيام بأي تجمعات تؤثر
سلبا ع�ى حياة الزبائ�ن ،وحدوث
انسيابي�ة يف العم�ل امل�ريف م�ع
اتب�اع رشوط السالم�ة والوقاي�ة
الصحية من فايروس كورونا”.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا
بغداد /الزوراء:
اغلق مؤرش االسعار يف س�وق العراق لالوراق املالية ،امس االحد ،مرتفعا
بنسب�ة ( .)0.83%وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق لألوراق املالية
ليوم امس كما ييل :بلغ عدد االسهم املتداولة  219,945,073سهما ،فيما
بلغت قيم�ة االسه�م  327,180,927دينارا .واغلق م�ؤرش االسعارISX
 60يف جلس�ة امس عى ( )431.25نقط�ة مرتفعا بنسبة ( )0.83%عن
اغالق�ه يف الجلسة السابق�ة البالغ ( )427.72نقط�ة ..وتم تداول اسهم
( )22رشك�ة م�ن اصل ( )104رشك�ة مدرجة يف الس�وق ،بينما بلغ عدد
الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات
االفص�اح املايل ( )22رشك�ة .وبلغ عدد االسهم املش�راة من املستثمرين
غ�ر العراقي�ني يف السوق النظام�ي  16مليون سهم بقيم�ة بلغت ()27
مليون دينار من خالل تنفيذ ( )28صفقة عى اسهم خمس رشكات .
بينم�ا بلغ ع�دد االسهم املباعة من املستثمرين غ�ر العراقيني يف السوق
النظام�ي ( )11مليون سه�م بقيمة بلغت ( )18ملي�ون دينار من خالل
تنفيذ ( )9صفقات عى اسهم ثالث رشكات.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
ام�س االح�د ،ع�ن بيع�ه أكثر من
 226ملي�ون دوالر ،وبمشاركة 35
مرفا.
وبلغت مبيعات البن�ك ،يوم امس،
 226مليون�ا واكث�ر م�ن  035الف
دوالر غطاه�ا البن�ك بسعر رصف
اس�اس بل�غ  1190دين�ار ل�كل
دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزي�ز
االرص�دة يف الخ�ارج ع�ى ش�كل

www.alzawraapaper.com

أكد أن رواتب ذوي الدخل احملدود سوف ال متس إطالقاً

مستشار رئيس الوزراء :هناك إصالحات مقرتحة من بينها االستقطاع
للخروج من هذه األزمة
بغداد /الزوراء:
أوضح مستش�ار رئيس ال�وزراء ،هشام
داود ،ع�ن سب�ب االستقط�اع الذي جرى
يف الروات�ب خالل الشهر امل�ايض ،وما إذا
كانت هن�اك استقطاعات جديدة برواتب
املوظفني ،ونس�ب تلك االستقطاعات (إن
وجدت) واآللية التي ستجري وفقها.
وق�ال هش�ام داود ،يف تري�ح صحفي:
« لي�س هن�اك استقط�اع  ..ول�ن يت�م
االستقط�اع يف الشه�ر امل�ايض ،هن�اك
تص�ورات إلص�الح م�ايل وإداري لعم�ل
الدولة العراقية ،وتل�ك اإلصالحات املالية
واإلدارية سوف تتم بالتفاهم مع املواطن
ولي�س ض�ده ،ه�ذه قضي�ة أوىل ،وأم�ا
القضية الثانية فإن كل رواتب ذوي الدخل
املحدود سوف ال تمس إطالقاً» .مشرا اىل
ان القضية الثالث�ة «إذا كانت هناك رغبة
ودعوة للمساهم�ة يف الخروج من األزمة
فسوف تت�م بشكل تدريجي وتصاعدي ..
األمور لم تنته تماما فقد تمت مناقشتها
عدة مرات داخل الحكومة ،واآلن ستتابع
القضية م�ع املجتمع وهيئات�ه وممثليه
ونقاباته ،وبالت�ايل يتخذ قرار نهائي بهذا
الش�أن ،وسيك�ون ق�رارا وطني�ا عادال،
يدعو الجميع للمشاركة للخروج من هذه
األزمة».
أم�ا فيم�ا يخ�ص أي�ة فئ�ة ستشم�ل
باالستقطاعات ،فبني داود قائال« :أكثرها
ستشم�ل الدرجات العلي�ا  ..أعطي مثاال
ليفه�م املتلق�ي :لو ك�ان للمواطن مرتب

يبلغ  530ال�ف دينار فإن ال�� 500دينار
األوىل ل�ن تشمل بأي نوع م�ن املساهمة
به�ذا املجه�ود (االستقطاع�ات) ،ال�ذي
يشم�ل ه�و ال�� 30ال�ف دين�ار املتبقية
وبنسب�ة  2%وه�و يشء زهي�د تمام�ا»،
موضحا «ان كل  200الف تصاعدي (فوق
ال� 500الف املذك�ورة) سيستقطع منها
بنسبة  2%وهي نسبة بسيطة قليلة».
واستدرك داوود أن «الذي حصل ،يف بعض
األحيان ،هو العجالة والرسعة وعدم فهم
فح�وى وطبيع�ة وجوه�ر ه�ذا املرشوع

(املساهم�ة أو االستقط�اع) ال�ذي ت�م
تقديمه بشكل ناقص ..نحن بحاجة فعال
اىل نوع من املنهجية يف عرض ،ما هو هذا
املق�رح (املساهمة)؟ ملاذا هو مهم وملاذا
هو اسايس يف اقتصاد العراق؟.»..
واشار اىل أن «كل مدخول البلد – والبرة
تساه�م بشكل حاسم يف ذلك -هو معتمد
عى النف�ط ،والنفط اليوم حتى مع تعايف
بع�ض أسع�اره ال يكف�ي لتسدي�د –عى
االق�ل -روات�ب املوظفني ،حي�ث ال نفكر
حالي�ا باالستثمار وال نفك�ر بالتعليم وال

نفك�ر بالدف�اع ،حت�ى روات�ب املوظفني
والذي�ن ه�م م�ن  6مالي�ني ونص�ف بني
موظ�ف ومتقاع�د واعان�ة اجتماعية ال
تكفي ،لذلك ال يمك�ن لبلد مثل العراق ان
يبق�ى ريع�ي االقتص�اد ،ويعتم�د بشكل
مطلق ع�ى النفط ال�ذي ه�و يف انهيار..
علينا التفكر بإصالح�ات ،علينا التفكر
بتوسي�ع قاع�دة املدخ�ول امل�ايل ملوازن�ة
الدولة وفسح املجال ايضا نحو االستثمار
االجنب�ي يف داخ�ل الب�الد وحماية السوق
الداخلية».

بغداد /الزوراء:
ْ
افصحت وزارة العمل والشؤون االجتماعية،
ام�س االحد ،ع�ن ان نسبة تناف�س العمالة
االجنبي�ة لنظرته�ا العراقي�ة يف القطاعني
الخ�اص واملختل�ط ،وصل�ت اىل  80باملئ�ة،
فيما دعت وزارة الداخلية لتنظيم حملة ضد
العمالة التي تدخل بشكل غر رشعي للعمل
يف التسول.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني
بال�وزارة ،رائد جبار باهض ،يف بيان اطلعت
علي�ه «ال�زوراء» :ان “ال�وزارة ،ومن خالل
متابعته�ا ألوضاع العمالة االجنبية واملحلية
يف الب�الد ،فقد ش�خصت تنافس�ا كبرا من
قب�ل العمالة االجنبية عى حس�اب املحلية،
والتي وصلت نسبتها اىل  80باملئة يف القطاع

الخاص او املختلط”.
وع�زا باه�ض “الراجع الحاص�ل يف تشغيل
العمال�ة العراقي�ة ،اىل اسب�اب ع�دة ،منه�ا
توجه الش�اب العراقي للحصول عى وظيفة
بالقطاع الحكومي اكثر من القطاع الخاص،
اضاف�ة اىل ع�دم كفاي�ة االج�ر لك�ي يعي�ل
أرست�ه ،بينما يجده نظ�ره االجنبي جيدا له
وألرسته”.
وأضاف أن وزارته “اشرطت نقاطا عدة عى
صاحب العمل يف حال توظيفه لعامل اجنبي،
منه�ا الع�ودة اىل قاع�دة بيان�ات العاطل�ني
ومقارنة املهارات والرشوط املتوفرة بالعامل
االجنب�ي م�ع املسجل�ني فيه�ا” ،مؤك�دا ان
“القانون نص ع�ى انه يف حال وجود مناظر
ل�ه محليا ،يمنع من دخ�ول االجنبي ويشغل

خبري حيذر من انهيار القطاع اخلاص ويدعو إىل إنقاذه

بغداد /الزوراء:
ح�ذر عض�و املجل�س االقتص�ادي العراق�ي ،غدي�ر
العط�ار ،ام�س االح�د ،من خط�ورة انهي�ار القطاع
الخ�اص بشكل متس�ارع ،داع ًيا الحكوم�ة العراقية
إىل املساهم�ة الجادة يف دعم القطاع الحيوي وإنقاذه
بشكل رسيع.
وق�ال العطار يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان
«رشك�ات القطاع الخاص العراق�ي تعاني حال ًيا من
أزم�ات خانقة بسب�ب جائحة كورون�ا التي رضبت

جمي�ع مفاص�ل عم�ل تل�ك الرشك�ات ،مم�ا سببت
ً
فض�ال ع�ن القل�ق والخوف
خسائ�ر مالي�ة كب�رة،
النفيس لدى موظفي تل�ك الرشكات ومدرائها بسبب
انتشار الوباء».
وأش�ار العطار إىل «رضورة تبن�ي الحكومة العراقية
سياس�ة جدي�دة لدع�م رشك�ات القط�اع الخ�اص
بالتموي�ل املايل كم�ا حدث يف دول فرنس�ا وبريطانيا
واملانيا واإلمارات وقط�ر ،من أجل إعادة بناء نفسها
ك�ون تلك الرشكات مساهم�ة فعالة وأساسية داخل

االقتص�اد العراق�ي ،إضاف�ة إىل أنه�ا تساه�م ً
إيضا
بشكل مبارش يف امتصاص البطالة ملا لها من معدالت
قياسية يف التوظيف».
وب�ني العط�ار ان «رشك�ات القطاع الخ�اص ،ومن
بينه�ا رشكات تجارة السيارات والسياحة واملقاوالت
واإلنش�اءات ،وغره�ا ،اثبتت تجرب�ة ناجحة وقدرة
متنامي�ة بالتعاون مع القطاعني العام واملختلط وما
بعد عام  ، 2003ولغاي�ة الحارض الحايل كان القطاع
الخاص الحارض األقوى داخل االقتصاد الوطني».

الكشف عن تسديد  90%من أقيام عقارات الدولة املشغولة من األحزاب

بغداد /الزوراء:
ْ
اعلن�ت دائرة عقارات الدولة ،امس االحد ،عن تسديد
ما نسبته  90باملئة من االحزاب والجهات السياسية،
مل�ا بذمتها م�ن مبالغ ع�ن العقارات الت�ي تشغلها،
كاش�فة عن اعدادها خطة الستثمار عقارات وزارة
املالي�ة وادخ�ال نظام الكرون�ي للحد م�ن التجاوز
عليها.
وق�ال مدي�ر الدائ�رة ،احم�د الربيع�ي ،يف تري�ح
صحف�ي :ان “عائدي�ة العق�ارات واالرايض يف البالد،
تختلف مرجعياته�ا ،إذ ان الدائرة مسؤولة فقط عن

العقارات التابعة ل�وزارة املالية والتي تدار من قبلها
بشكل مبارش”.
وأضاف الربيعي انه “تم التجاوز عى عدد كبر منها
او استغاللها من قبل املواطنني والسياسيني واالحزاب
بع�د سق�وط النظ�ام املقب�ور” ،منوها ب�أن دائرته
“كثف�ت جهودها باتجاه�ني ،االول رفع التجاوزات،
والثاني استحصال بدل نقدي عن استغاللها.
واوضح الربيعي ان “ش�اغيل العقارات من املتنفذين
والسياسي�ني واالحزاب كانوا يمتنعون عن تسديد ما
بذمتهم من مبالغ عن ذلك ،بيد ان تنسيق دائرته مع

هيئة النزاهة واالدعاء العام ،وتفعيل قانون تحصيل
الدي�ون الحكومية واملتضمن حجز االم�وال املنقولة
وغ�ر املنقول�ة ،أديا اىل قيام ش�اغيل تل�ك العقارات
بتسديد ما بذمتهم للدولة ،وبنسبة بلغت 90باملئة”.
وافصح ع�ن “ع�دد العقارات الت�ي تديره�ا الدائرة
والتابع�ة ل�وزارة املالي�ة ،ب�ني  90اىل  100الف ،عدا
العقارات املوج�ودة يف اقليم كردست�ان” .مبينا انها
“تقسم عى اساس سكني وتجاري وصناعي وزراعي،
وتدار وفق قاعدة بيانات ورقية والتي عمدت الدائرة
مؤخرا الستبدالها بإلكروني�ة بالتنسيق مع االمانة

العامة ملجلس الوزراء ووزارة االعمار.“ ،
وكشف الربيعي عن “وجود خطة متكاملة رفعت اىل
وزارة املالية ،الستغالل العقارات التابعة للدولة لدعم
خزينة الدولة”.
وعما يردد بني الحني واآلخر عن حدوث حاالت تزوير
تطول عقارات الدولة ،شدد مدير عقارات الدولة عى
ان “عمليات نق�ل ملكية العقار تتم عن طريق دائرة
التسجي�ل العق�اري ،وال وجود ألي نق�ل او تزوير يف
سجالت الدائرة ،السيما ان لديها تنسيقا مع الجهات
الرقابية للكشف عن هكذا حاالت إن وجدت”.

ختفيض السعر التخميين للنفط لـ  30دوالرا وإلغاء موازنة 2020

الطاقة النيابية تدعو إليقاف جتهيز مصفيني يف كردستان بالنفط اخلام
بغداد /الزوراء:
دعت لجنة الطاقة الربملانية إىل إيقاف تجهيز
مصفيي (بازي�ان) و (قيوان) بالنفط الخام
ف�ورا ،وإعادة الت�وازن لعق�ود االستثمار يف
هذي�ن املوقع�ني النفطي�ني .وفيم�ا كش�ف
مصدر نيابي عن عزم الحكومة الغاء موازنة
 2020وتخفيض سعر النفط التخميني لسد
عجز املوازن�ة وسداد الرواتب ،نّ
ب�ني ان وزير
املالي�ة وع�د بتمشية ام�ور الدول�ة بقانون
 1/12واالقراض الداخيل والخارجي.
وقال عض�و لجنة الطاق�ة الربملانية ،النائب
جم�ال املحمداوي ،يف بي�ان ،تلقت «الزوراء»
نسخة منه« :نظ�را ً النخفاض أسعار النفط
الخ�ام يف كافة األسواق العاملية جراء جائحة
كورونا وما رافقها من انخفاض للطلب عى
النفط الخام عامليا ووصول أسعاره نسبة ٥٠
 ٪من سعره السابق إث�ر سلبا عى االقتصاد
الوطني».
وتاب�ع «لك�ن مع كل ه�ذه الظ�روف ال تزال

منوه�ا اىل ان «تلك االم�ور مجتمعة تمثل
حزم�ة االصالحات الت�ي يفكر بها رئيس
الوزراء ،ويريد ان يقرحها عى املجتمع».
وقد طم�أن املوظف�ني واملتقاعدين بعدم
وجود استقط�اع يف راتب الشه�ر الحايل،
وعل�ق بالق�ول« :ل�م يت�م االستقطاع يف
الشه�ر امل�ايض ،وحص�ل هن�اك خطأ يف
التعامل مع قلة يف السيولة املالية ،إضافة
لقصور يف ال�رشح ،ولذلك تم االمر بشكل
رسي�ع ..نعم ،نحن بحاج�ة اىل اصالحات
–ال نخفي ذلك -عاجال او اجال سوف نأتي
اىل قضية االصالحات ،ولكن نحن بحاجة
اىل رشح تل�ك االصالح�ات لك�ي تصب�ح
مفهوم�ة (للمواط�ن) ،وعندم�ا تصب�ح
مفهوم�ة س�وف يتقاسم املواط�ن معنا
(مع الحكومة) الرأي بأنها (االصالحات)
ليست فقط مفهومة بل رضورية».
وافاد املستش�ار بأنه «ليس هناك تواريخ
محددة حتى اآلن لبدء االستقطاع بنسبة
 2%وس�وف تأت�ي يف سياق�ات قادم�ة،
واك�رر م�رة اخ�رى نسبة ال�� 2%كانت
مق�رح ساب�ق  ..لننتظ�ر ..أن�ا رشحت
االمر ،وقلت ان االستقطاع بنسبة  2%ما
ف�وق ال� 500الف وما حصل سوء تفسر
بأن االستقطاع جرى من املجموع وليس
مما يزيد ع�ى  ..500نحن بحاجة لرشح
ه�ذا املق�رح اكث�ر وتوضيح�ه وطمأنة
املواطنني» .معتربا بأن «ذلك املوضوع هو
إحدى املقرحات األساسية والجادة للبدء
بالخروج من هذه األزمة».

العمل :العمالة األجنبية تستولي على  80%من السوق

املركزي يبيع  226مليون دوالر يف
مزاد العملة

حواالت واعتمادات ،والتي غطاها
البن�ك بالكام�ل بسع�ر رصف بلغ
 1190دين�ار ل�كل دوالر واح�د،
ق�د بلغ�ت اكث�ر م�ن  201مليون
دوالر .أم�ا اجم�ايل البي�ع النقدي
فك�ان اكثر من  24ملي�ون دوالر.
فيما بلغ�ت اجمايل املبيعات الكلية
.226,035,205
فيم�ا لم تتق�دم أي م�ن املصارف
ال�بالغ�ة  35مرف�ا املشاركة يف
م�زاد العمل�ة ب�أي ع�روض لبيع
الدوالر.
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تكلف�ة تصفية برميل النفط من قبل املصايف
االستثمارية يف (بازيان) و ( قيوان) ثابتة عند
 ١٠دوالرات للربمي�ل ،وهو يمث�ل  ٦أضعاف
هوامش الربح لتصفية النفوط العاملية».
واضاف» فيما جودة منت�ج التصفية ليست
بمواصفات املستورد ،ف�إن هذا األمر أصبح
بمثابة خسائر فادحة لوزارة النفط».
ودعا املحمداوي إىل رضورة «اتخاذ إجراءات
رسيع�ة ج�دا إليق�اف تجهي�ز ه�ذه املصايف
بالنف�ط الخ�ام ،وإع�ادة الت�وازن لعق�ود
االستثم�ار مع الرشك�ات املستثم�رة ،وذلك
بتقلي�ل كل�ف التصفي�ة إىل م�ا يق�رب م�ن
الربع».
وتاب�ع أن «مصفيي (بازي�ان) و(قيوان) يف
كردستان يقومان بتوفر املشتقات النفطية
وبطاق�ة تكريرية تقدر ب��  120الف برميل،
وت�م إب�رام عقد م�ع رشكة ك�ار يف مصفى
بازيان ،وعقد م�ع رشكة قيوان ،بعد سطوة
ارهابي�ي “داعش” عى ع�دد من املحافظات
وتدمر مصفى بيجي ال�ذي كان يوفر قرابة

 50باملئ�ة م�ن املشتق�ات النفطي�ة لعم�وم
الع�راق ،والعق�دان يقضي�ان بقي�ام وزارة
النف�ط بتجهيز املصفي�ني بالنفط الخام من
حق�ول رشك�ة نف�ط الشم�ال ،ع�ى ان تتم
تصفيته هن�اك ،وتتسلم الحكومة االتحادية
املنتج�ات ،ع�ى ان تمن�ح املصفي�ني رس�م
واجور كلفة التصفي�ة والتي تصل اىل حدود
 10دوالرات لكل برميل واحد».
من جان�ب اخر ،كشف مص�در نيابي ،امس
االحد ،عن عزم الحكومة الغاء موازنة 2020
وتخفيض سعر النف�ط التخميني لسد عجز
املوازنة وسداد الرواتب ،مبينة ان وزير املالية
وع�د بتمشي�ة ام�ور الدولة بقان�ون 1/12
واالقراض الداخيل والخارجي.
وق�ال املص�در ،يف تري�ح صحف�ي :ان
“اللجنة املالية النيابية اجتمعت بشخصيات
اقتصادية ومسؤولة ،اخرها كان وزير املالية
ع�يل عالوي ،بش�أن االزمة املالي�ة العامة يف
البالد”.
واض�اف ان “ع�الوي اكد ع�دم جدوى وضع

موازن�ة للعام الجاري كون املتبقي من العام
ه�و  5اش�هر ستتم صياغة قان�ون ودراسة
الج�دوى خ�الل الشهري�ن املتبق�ني ،اي ان
املوازنة العامة ستكون ملدة ثالثة اشهر وهي
نافعة”.
واوض�ح ان “الحكوم�ة ستستم�ر يف رصف

االم�وال والروات�ب م�ن خ�الل قان�ون ادارة
الدولة  ، 1/12إال انها خفضت اسعار النفط
التخمينية ل��  30دوالرا بدال من  56دوالرا يف
العام امل�ايض ،فضال عن االعتماد عى قانون
االقراض الخارجي والداخلية لتوفر االموال
وسد العجز”.

املحيل بدال منه”.
واردف “أما يف حال عدم وجود مناظر ملهارات
العامل االجنب�ي ضمن قاعدة البيانات ،فيتم
ادخال االجنب�ي مقابل تدريب اربعة عاطلني
من املحليني الكتساب الخربة” ،مشرا إىل أنه
«عن�د ادخال عامل اجنب�ي اىل البالد بطريقة
غر رشعي�ة ،فتتم محاسب�ة صاحب العمل
قانونيا”.
وأوضح باهض أن “بع�ض العمالة االجنبية
تدخل اىل العراق ع�ن طريق الفيزا السياحية
او الزي�ارات ،وبعده�ا تتج�ه اىل العم�ل يف
التس�ول او غره�ا م�ن االعم�ال ،خاص�ة
العمالة الباكستانية منها ،االمر الذي زاد من
أع�داد املتسولني يف بغ�داد واملحافظات خالل
املدة األخرة”.

فريوس «كورونا» يوقف حنو 50
مشروعا خدميا يف دياىل
بغداد /الزوراء:
كشف مسؤول حكومي يف دياىل ،امس االحد،
ع�ن ايقاف نح�و  50م�رشوع خدمي بسبب
تزايد االصابات بفروس كورونا.
وق�ال قائممق�ام قض�اء بعقوب�ة ،عبدالل�ه
الحي�ايل ،يف حدي�ث صحف�ي :ان” مع�دالت
االصاب�ة اليومية بف�روس كورونا ش�هدت
ارتفاعا كبرا يف االيام املاضية عى نحو سجل
يوم االمس اع�ى حصيلة اصاة يومية وبلغت
 95اصابة”.
واضاف الحيايل ان” ارتف�اع معدالت االصابة
دف�ع اىل ايقاف نح�و  50مرشوع�ا خدميا يف
بعقوبة وبقي�ة النواحي املرتبط�ة بها اداريا
كوسيلة لتف�ادي انتشار الف�روس مع بقاء
بعض املشاريع قيد التنفيذ مع تعهد باعتماد
اق�ى االج�راءات بالوقاية لتف�ادي تسجيل
اصابات جديدة”.
واش�ار الحيايل اىل ان” سوق العمل تأثر بقوة
بتداعيات فروس كورونا خاصة وان املشاريع
توفر ف�رص عمل مبارشة وغر مبارش آلالف
املواطن�ني م�ن رشيح�ة االجر اليوم�ي وهم
يمثلون البسط�اء والفقراء» .معربا عن امله
«ان تك�ون هن�اك حل�ول عالجي�ة لف�روس
كورونا تعيد االنفتاح االقتصادي من جديد”.
وكانت عرشات املشاريع الخدمية تمت اعادة
العم�ل بها بع�د اتخف�اض كب�ر يف معدالت
االصابة خاصة خالل ش�هر نيس�ان املايض،
لك�ن االمر بدأ يتغ�ر فجأة ،واالرق�ام ترتفع
بمعدالت غر مسبوقة يف االيام املاضية.
العدد/34١ :ب2٠2٠/
جمهورية العراق
التأريخ2٠2٠/2/2 :
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس
اعالن
اس�تنادا ً اىل ق�رار الحكم الص�ادر يف الدعوى املرقم�ة /34١ب2٠١9/
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة واملتضمن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم
(/١٦١4الغ�رب) بيع�ا واملدرج�ة اوصاف�ه ادن�اه لذا تق�رر وضعه يف
املزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعى من
يرغب املش�اركة يف املزايدة الخاصة ببيع العقار مراجعة هذه املحكمة
يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا ومن اليوم الثالثني ملدة النرش ولالشراك
باملزاي�دة عى ان يودع الراغب بالرشاء تأمين�ات التقل عن ( )٪١٠من
قيمة العقار اذا كان من غر الرشكاء مس�تصحبني معه املستمسكات
التي تثبت شخصيتهم علما ان اجور النرش والداللية واالعالن يتحملها
املشري .
االوصاف:
 -١العق�ار املرقم /١٦١4الغرب جنس العق�ار ارض الدار تحتوي عى
غرفة واحدة مع صحيات
مساحة العقار 73,43مر يقع يف منطقة الغرب
 -2تقدر قيمة العقار بمبلغ (خمسة وعرشون مليون دينار)
القايض
محمد صالل حمزة
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العراق يودع جنمه الذي لن يغيب
حرة مباشرة

الرموز ال متوت
د  .هادي عبداهلل
ودع العراق وليس العراقيون «فحسب» نجمه الذي لن يغيب أحمد رايض
..العراق بماضيه العريق منذ خلقه الباري بقعة مميزة يف أرض الناس
هذه ..بقعة مباركة كتب لها إن تنجب التاريخ العاملي الذي تناسل منه
املجد هنا أو هناك يف بلدان أو قارات عرفت بأسماء تزاحمت يف صفحات
االطالس وكلها تعود الب أكرب إسمه العراق..
هذا العراق يا أبا هيا هو الذي توحد قلوبا اصطفت عىل جانبي شارع
الحياة ..جانب التاريخ أو هذا الرصيف الذي وقف عليه راسخا جلجامش
وخلفه كل امللوك والخلفاء والزعماء والعظماء والعلماء الشعراء ..
ورصيف املستقبل الذي يقف عليه أحفاد ثورة ترشين وهم يلوحون
بأيديهم للملهم احمد رايض الذي تطل عليهم روحه النقية الطاهرة
مستعرية من جسده الفاني ابتسامته التي غادرت الجسد حتى أذن
لها الرحمن سبحانه وتعاىل أن تستقر يف ذاكرة الزمن رمزا عن قدرة
هذا االبن البار عىل توحيد العراقيني بفعل موهبته التي ميزه آلله تعاىل
بها عن غريه ..
موهبة أكرب من أن تحدها حدود مستطيل اخرض أو فضاءات قنوات
فضائية وهو الذي تجاوز الفضاء بمديات حب الناس له ..إنها موهبة
عظمى أن يكون اإلنسان رمزا يف زمن عزت فيه والدة الرموز ويف بلد
اغتيلت فيه الرموز ..فكان احمد رايض الرمز الذي أبقى للعراقيني فخر
ماضيهم ومد شبابهم بأمل مستقبلهم...
أبو هيا يا قرة العني هذا بوح قلم ساعة وداع ولكنه وداع يعقبه
لقاء ..ألن الرموز ال تموت وانما يغري الرحمن طبيعة حضورها ونوع
واجبها ..إىل رحمة الله تعاىل وجناته بإذنه سبحانه وتعاىل أيها الغايل..
احمد رايض

بغداد /الزوراء
تويف النجم الدويل السابق احمد رايض
يوم امس االحد بعد اصابته بفريوس
كورونا املستجد «كوفيد .»19
وتعرض األسطورة أحمد رايض
النتكاسة يف حالته الصحية بسبب
مضاعفات الفريوس أثناء تواجده
يف مستشفى النعمان ،ما أدى إىل
ضيق حاد يف التنفس ليلقى حتفه
قبل املغادرة إىل عمان لتلقي العالج
هناك».
ونرشت مواقع التواصل االجتماعي
صورة ملراسم دفن جثمان نجم الكرة
العراقية الكابتن الراحل أحمد رايض
يف مثواه األخري بمقربة الكرخ يف
العاصمة بغداد.
وتويف نجم الكرة العراقية السابق
أحمد رايض ،امس األحد بعد رصاع
مرير مع فريوس كورونا املستجد بعد
ان تعرض النتكاسة يف حالته الصحية
بسبب مضاعفات الفريوس أثناء
تواجده يف مستشفى النعمان ببغداد،
ما أدى إىل ضيق حاد يف التنفس ليلقى
حتفه قبل املغادرة إىل عمان لتلقي
العالج هناك.
يذكر أن النجم العراقي السابق أحمد
رايض قد غادر مستشفى النعمان
األسبوع املايض عىل مسؤوليته بعد
تحسن بسيط يف حالته الصحية قبل
العودة إليها بعد يوم واحد.
وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال ،نرش بيانا اكتىس بالحزن رغم
مساعيه بالتعاون مع الجانب األردني
لتوفري طائرة خاصة لنقل الراحل قبل
وفاته إىل األردن لكن الرياح أتت بما ال
تشتهي السفن.
وقال درجال يف تغريدة له :بسم الله
َّ
الن ْف ُ
س
الرحمن الرحيم « َيا أَي َُّت َها
ُ
ْ
َاض َي ًة
ْج ِعي إ ِ َىل َر ِّبكِ ر ِ
الْمُ ط َم ِئ َّنة ار ِ
َ
ً
ُ
ُ
ْضيَّة فا ْدخ ِل ِيف ِع َبادِي وَا ْدخ ِل
مَ ر ِ
َ
ج َّن ِتي» صدق الله العل العظيم

وتابع« :ببالغ الحزن واألىس ننعى
رفيق الدرب ونجم الجماهري الغيور
الريايض الفذ ابن العراق أحمد رايض
الذي وافاه األجل عقب إصابته
بجائحة كورونا».
وزاد« :ال يسعنا اليوم ونحن نؤمن
بقضاء الله وقدره إال أن نعزي أنفسنا
وأبناء شعبنا وجماهرينا الرياضية
وأهل الفقيد ونسأل الله العل العظيم
أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته
ويلهمنا جميعا الصرب والسلوان ..إنا
لله وإنا إليه راجعون».
ونعت اللجنة األوملبية الوطنية العراقية
يف بيان لها النجم أحمد رايض الذي
وافته املنية امس االحد اثر اصابته
بفايروس كرونا اللعني ،وجاء يف بيان
اللجنة االوملبية ،بسم الله الرحمن
الرحيم
ُ
ْ
( َيا أَي َُّت َها َّ
الن ْف ُ
ْج ِعي إ ِ َىل
س الْمُ ط َم ِئ َّنة ار ِ
ْضي ًَّة َفا ْد ُخ ِل ِيف ِع َبادِي
َاض َي ًة مَ ر ِ
َر ِّبكِ ر ِ
وَا ْد ُخ ِل َ
ج َّن ِتي).
صدق الله العل العظيم
بقلوب اعترصها األلم الصادق،
وعيون ما أنفكت تدمع بسخاء ،تلقى
الوسط الريايض العراقي ،وجماهريه
الوفية نبأ رحيل الالعب الدويل الكبري
أحمد رايض إثر إصابته بفايروس
كورونا.
لقد أخذ الوباء مأخذه من عموم
العراقيني واالنسانية أجمع ويقينا ً فان
كل من رحل ترك ّ
غصة كبرية بقلوبنا،
وقلوب أحبته وذويه لكن رحيل النجم
الكبري أحمد رايض أظهر مرة أخرى
املساحة الحقيقية الكبرية والنبيلة
للرياضيني يف قلوب العراقيني..
ان املكتب التنفيذي للجنة األوملبية،
رئيسا ً و أعضا ًء ،يجمعهم الحزن
الرخيم والدمع الباذخ لفقد أحمد
رايض وهم يتابعون حجم األلم
الشعبي العفوي ،والحزن الجماهريي
الكبري ،يف صورة موحدة لم يشهدها

العراقيون اال بالفوز الثمني بكأس امم
اسيا ،وهما صورتان تؤكدان العمق
واألثر الكبريين للرياضة ونجومها
الكبار يف الوسط الشعبي الوطني.
إننا إذ ننعى العبا ً كبريا ً انما نعزي
بمرارة فقد أخ طيب القلب ،ودود
الحرف ،مرح اللقاء وقد خرسنا كلنا،
أحمد االنسان واملوقف ،فكان حزننا
مدافا ً بني عبق الذكريات وفاجعة
الفقدان..
نسأل الله ،جل وعال ،املغفرة للراحل
الكبري وان ينزله جنانه الباقيات وان
يلهم اهله واحبته وذويه جميل الصرب
ونعمة النسيان ،وإنا لله وانا إليه
راجعون.
نعت الهياة التطبيعية التحاد الكرة
العراقي نجم الكرة العراقية الراحل
أحمد رايض الذي تويف امس اثر اصابته
بفريوس كورونا.
وذكرت الهياة يف بيان تعزية «تتقدم
الهياة التطبيعية لالتحاد العراقي
لكرة القدم بأحر التعازي اىل الوسط
الريايض لوفاة نجم الكرة العراقية
الكابتن أحمد رايض بعد إصابته
بفريوس كورونا ،تغمد الله فقيد
الرياضة العراقية بواسع رحمته
وألهم أهله وذويه الصرب والسلوان.
عزى مدرب منتخبنا الوطني «
كاتانيتش « عائلة نجم الكرة العراقية
السابق أحمد رايض الذي تويف صباح
امس االحد متأثرا ً باصابته بفريوس
كورونا.
وعدت لجنة الشباب والرياضة النيابية
رحيل نجم العراق الكبري احمد رايض
خسارة فادحة للرياضة العراقية
والعربية.
وقالت اللجنة بحزن واىس بالغني ،
ننعى اىل ابناء الشعب العراقي ومحبي
رياضة كرة القدم يف الوطن العربي
والعالم  ،العب كرة القدم السابق
رئيس لجنة الشباب والرياضة االسبق

النجم الكابتن احمد رايض الذي وافاه
االجل صباح امس االحد عىل اثر
اصابته بفايروس كورونا «.
واضافت  »:ان رحيل الكابتن احمد
رايض يف قمة عطائه يمثل خسارة
فادحة للرياضة العراقية والعربية ،
يف وقت كانت فيه االنظار شاخصة
ليمارس دوره يف النهوض بواقع
الرياضة وكرة القدم عىل وجه
الخصوص».
وتابعت اللجنة يف بيانها  »:ان القلوب
يعترصها االلم والحزن عىل رحيل نجم
كانت له صوالت وجوالت يف مالعب كرة
القدم  ،وادخل لسنوات طويلة الفرحة
اىل قلوب العراقيني  ،فيكفينا فخرا ان
الهدف العراقي الوحيد يف بطولة كأس
العالم عام  1986مازال مسجال بأسم
فقيدنا الذي سيبقى اسمه محفورا يف
سجالت التاريخ باحرف من نور «.
ومن جهته غرد رئيس االتحاد األسبق
حسني سعيد أكثر من زامل الراحل
أحمد رايض وعاش معه لحظات
التتويج باأللقاب مع املنتخب الوطني
وكان وراء تألقه يف خط الهجوم قائال:
«وداعا أبا فيصل ..وداعا ً أخي أحمد
رايض».
وتابع« :ببالغ الحزن واألىس نعزي
أنفسنا بوفاة أخي أبا فيصل ..وأتقدم
بأحر عبارات التعازي واملواساة إىل
عائلة الفقيد ألخي ورفيق الدرب
الكابتن أحمد رايض ..وإىل الشعب
العراقي واألوساط الرياضية كافة
وكل محبيه برحيله جراء إصابته
بجائحة فريوس كورونا املستجد».
وزاد« :أدعو الباري عز وجل أن يتغمد
املرحوم بواسع رحمته ويلهم أهله
وذويه الصرب والسلوان ..وإنا لله وإنا
إليه راجعون».
ونعى املدرب السابق ملنتخبنا الوطني
عدنان حمد فقيد الكرة العراقية
الكابتن أحمد رايض الذي تويف اثر

اصابته بفريوس كورونا.
وقال حمد يف بيان مقتضب « أحمد
رايض ..لقد أوجعنا فراقك ولكن ال
نقول اال ما يريض الله انا لله وأنا اليه
راجعون».
ونعى النجم الدويل السابق يونس
محمود ،وفاة اسطورة كرة القدم
العراقية احمد رايض ،بسبب
مضاعفات اصابته بفريوس كورونا.
وتويف رايض امس االحد بعد تدهور
حالته الصحية جراء اصابته بفريوس
كورونا.
وقال محمود يف تغريدة له عىل «تويرت»:
«ابكيت قلبي قبل عيني حبيبي ابو
هيا اكرب صدمة والله يصعب عليه هذا
البوست ال حول وال قوة اال بالله  ..انا
لله وانا اليه راجعون».
وقدم الرائد الريايض اسماعيل مهدي
(ابو حقي) تعازيه الحارة اىل الوسط
الريايض بشكل عام وارسة كرة القدم
بشكل خاص بوفاة ساحر الكرة
العراقية احمد رايض الذي وافته املنية
صباح يوم امس االحد يف مستشفى
النعمان ،سائال الله العل القدير ان
يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه
فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه
الصرب والسلوان وانا لله وانا اليه
راجعون.
ونعى نادي الزوراء أسطورته أحمد
رايض ،الذي وافته املنية امس األحد،
متأثرا بإصابته بفريوس كورونا
املستجد.
وأصدر النادي بيانا رسميا قال فيه:
«تنعى األرسة الرياضية يف الزوراء
أحد رموزه الكابتن املرحوم أحمد
رايض والذي وافته املنية جراء إصابته
بفريوس كورونا اللعني».
وتابع« :نسأل الله عز وجل أن يتغمده
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصرب
والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعى رئيس نادي الرشطة ،وهاب
الطائي ،وفاة النجم الدويل السابق
احمد رايض.
وقال الطائي يف تدوينه له« ،افل نجمٌ
المع من سماء الرياضة ،لطاملا جمعنا
احمد رايض ونحن نتابع عطاءه
واليوم كلنا نودعه و ال نقول إال ما
يرىض الله».
وأضاف «لله ما أخذ وله ما أعطى
وكل يشء عنده بأجل مسمى ..وإنا
لله وإنا إليه راجعون».
ونعت األندية املحلية األسطورة أحمد
رايض الذي رحل عن الدنيا متأثرة
بإصابته بفريوس كورونا املستجد
صباح امس يف العاصمة بغداد.
ويعد أحمد رايض رمزا رياضيا مهما
ومؤثرا يف الوسط الريايض ملا له من
شخصية محبوبة وجماهريية كبرية.
وسارعت األندية املحلية بإصدار
بيانات نعت فيها أحمد رايض.
القوة الجوية
بسم الله الرحمن الرحيم « َيا أَي َُّت َها
ُ
ْ
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ْضي ًَّة * َفا ْد ُخ ِل ِيف ِع َبادِي
ر
ة
ي
َاض
ِ
ر ِ
ُ
َّ
ْ
َ
* وَادخ ِل جن ِتي» صدق الله العل
العظيم.
تتقدم الهيئة اإلدارية للقوة الجوية
الريايض واألجهزة التدريبية والعاملني
يف النادي بأحر التعازي واملواساة
للمدرب صالح رايض بوفاة شقيقه
النجم الكروي أحمد رايض بسبب
فريوس كورونا داعني الباري عز وجل
أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يلهم
أهله ومحبيه الصرب والسلوان».
نفط الوسط
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
وال اعرتاض عىل حكم الخالق..
تلقينا خرب رحيل إرث الكرة العراقية
ونجمها الساحر أحمد رايض صباح
امس األحد والذي سيذكره التاريخ
لألجيال الالحقة بأنه تاريخ أفول نجم
الكرة وساحر املستديرة.
إدارة نفط الوسط تعزي الوسط
الريايض بعد الفاجعة األليمة التي
خلفها فريوس كورونا اللعني وهو
يحصد أرواح األحبة ونجوم الكرة،
وتعزي عائلة النجم الراحل أحمد
رايض وجميع الوسط الريايض وتسأل

الله أن يسكنه يف الفردوس ..إنا لله
وإنا إليه راجعون.
الطلبة
ْ
ُ
َ
ُّ
س
بسم الله الرحمن الرحيم «كل نف ٍ
ْت َوإ ِ َّنمَا ُتو ََّفو َ
ْن أُ ُجور َُك ْم
َذآ ِئ َق ُة الْ َمو ِ
َي ْو َم الْ ِقيَامَ ِة» صدق الله العظيم.
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
وببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ فاجعة
أخرى تهز الوسط الريايض برحيل
الكابتن أحمد رايض بسبب إصابته
بوباء كورونا اللعني .
وبهذه املناسبة األليمة تتقدم الهيئة
اإلدارية لنادي الطلبة الريايض وكافة
منتسبيه من كوادر تدريبية وإدارية
وفنية والعبني بأحر التعازي واملواساة
لعائلة الفقيد وللوسط الريايض
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده
برحمته الواسعة ويسكنه فسيح
جنانه وأن يلهم أهله وذويه وكل
أبناء الوسط الريايض ومحبيه بالصرب
والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
النفط
بقلوب مليئة بالحزن ووجوه ذهلت
من هول الصدمة بفاجعة الرياضية
العراقية برحيل واحد من أساطري كرة
القدم اآلسيوية والعربية واملحلية نجم
النجوم األسطورة أحمد رايض ..نعزي
أنفسنا أوال والجماهري الرياضية
والدكتور صالح رايض وعائلة الراحل
داعني الله أن يمن عليه بالرحمة
واملغفرة ويلهم أهله ومحبيه الصرب
والسلوان.
وأعلن مجلس إدارة الكرخ الريايض
تغيري تسمية ملعب النادي ،ليحمل
اسم النجم الراحل أحمد رايض.
وقال رشار حيدر ،رئيس الكرخ إن
اإلدارة قررت تسمية ملعب النادي
الكائن يف مدينة املنصور بالعاصمة
بغداد ،باسم النجم الكروي الراحل
أحمد رايض.
وأضاف« :تغيري اسم امللعب أقل ما
تقدمه إدارة الكرخ للنجم الكبري ،الذي
قدم الكثري لألصفر يف رحلته كالعب
وتوج معه بلقب الدوري ألكثر من
مرة وحصل عىل لقب دوري أبطال
العرب  3مرات».
وأتم« :تسمية امللعب باسمه (رايض)
ستكون جزءا من الوفاء له».

الرياضي
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نبضات القلوب برقيات مواساة واستذكار
بغداد /متابعة الزوراء
فاجعة خرب رحيل النجم الكروي
احمد رايض لم تصطدم العراق
وابنائه بل وصل مداها اىل العالم
اجمع ،حيث دم االتحاد الدويل
لكرة القدم «الفيفا» تعازيه
للشعب العراقي بعد رحيل
األسطورة أحمد رايض.
ونرش االتحاد الدويل عرب حسابه
بموقع «تويرت» قال فيها:
«خالص تعازي االتحاد الدويل
 FIFAألرسة وأصدقاء أسطورة
املنتخب العراقي أحمد رايض
الذي تويف امس األحد عن عمر
يناهز  56عاما».
وتابع« :رحم الله الالعب الكبري
وسنتذكره دائما كواحد من
أفضل الالعبني يف تاريخ كرة
القدم».
ونعى الشيخ سلمان بن
إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد
اآلسيوي لكرة القدم ،أسطورة
الكرة العراقية أحمد رايض،
الذي تويف امس األحد ،عن عمر
ناهز  56عامً ا عقب إصابته
بفريوس كورونا.
وقال آل خليفة يف ترصيح عرب
موقع لالتحاد اآلسيوي« :تشعر
أرسة كرة القدم اآلسيوية
بالحزن الكبري لوفاة أحد أهم
رموز كرة القدم العراقية،
ونحن نقف إىل جانب أرسة
الفقيد أحمد رايض ،واالتحاد
العراقي».
وأضاف «كان أحمد رايض
أيقونة للرياضة يف بلده،
وستبقى مساهماته خالدة يف
أذهان عشاق كرة القدم بقارة
آسيا».
االتحاد
«باسم
وأوضح:
اآلسيوي ،أتقدم بأعمق مشاعر
التعزية واملواساة إىل عائلة
ومحبي الفقيد الكبري ،لقد
تسبب فريوس كورونا بآالم
كبرية ،وفقد العديد من الناس
حياتهم».
وختم «نحن نشعر بحزن كبري
لفقدان شخصية رياضية
ملهمة لألجيال املتعاقبة يف كرة
القدم العراقية ،داعني الله أن
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته».
ونعى األمري عيل بن الحسني،
رئيس االتحاد األردني ،ورئيس
اتحاد غرب آسيا لكرة القدم،
نجم املنتخب العراقي السابق
أحمد رايض ،الذي وافته املنية
امس األحد ،إثر إصابته بفريوس
كورونا.
وكان األمري عيل ،قد بذل جهودا
كبرية يف سبيل تأمني عودة
رايض إىل األردن ،حيث تقيم
أرسته ،الستكمال عالجه ،وكان
من املفرتض أن يصل العاصمة
عمان ،امس إال أن املوت سبقه
إىل ذلك.
وقال األمري عيل ،يف تغريدة
عىل «تويرت»« :رحم الله األخ
والصديق النجم العربي الكبري
أحمد رايض ،الذي كان يف طريقه
إىل عمان لتلقي العالج من
مضاعفات فريوس كورونا».
وأضاف« :لقد فقدنا هامة
رياضية نفخر ونعتز بها ،ومثاال
بأخالقه وعزيمته».
وختم« :تعازينا الحارة لعائلته
ولشعب العراق والوطن العربي،
ويلهمنا العيل القدير الصرب
والسلوان».
نعى وزير الشباب االردني
الدكتور فارس الربيزات بعميق
مشاعر الحزن ،نجم كرة القدم
الالعب السابق احمد رايض،
الذي وافته املنية امس ،بعد
اصابته بفريوس كورونا.
واستذكر الربيزات الدور الذي
قدمه النجم رايض  ،يف خدمة
القضايا الشبابية والرياضية يف
العراق والوطن العربي ،خالل
اربعة عقود كان خاللها بمثابة

مصدر الهام للشباب العربي
الطامح يف تحقيق التميز
واالبداع.
وتقدم الوزير االردني باسم
األرسة الشبابية االردنية من
أهل النجم رايض وذويه بأحر
مشاعر العزاء
وقدمت رابطة الالعبني األردنيني
الدوليني تعازيها بوفاة نجم كرة
القدم العراقية والعربية األسبق
أحمد رايض.
ً
ونيابة عن الفارسة الهاشمية
سمو األمرية هيا بنت الحسني
رئيسة مجلس إدارة رابطة
الالعبني األردنيني وعن أرسة
الرابطة قدم فادي زريقات نائب
سموها تعازيه لعائلة الفقيد
ولألرسة الرياضية وللعراقيني
أجمع بوفاة احمد رايض والذي
انتقل إىل رحمة الله تعاىل امس
االحد متأثرا ً بإصابته بفريوس
كورونا املستجد.
واستذكر زريقات عطاءات
الراحل ،الذي خدم الرياضة
العراقية ،بعد مسري ٍة كروية
حافلة باأللقاب واإلنجازات مع
املنتخبات واألندية العراقية،
سائلني الله العيل القدير أن
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته ،ويلهم أهله جميل
الصرب والسلوان.
ونعى رئيس هيئة الرتفيه
بالسعودية تركي آل الشيخ،
أسطورة الكرة العراقية أحمد
رايض ،الذي تويف امس االحد
متأثرا بإصابته بفريوس كورونا
املستجد.
وقال آل الشيخ عرب حسابه
الرسمي بموقع «فيسبوك»:
«رحم الله الخلوق أحمد رايض
نجم العراق».
وتابع« :جمعتني به معرفة
وذكريات ..كان محبا للمملكة،
وكان عىل خلق وأدب كبري
وشجاعة».
نعى اتحاد كأس الخليج ،االحد،
اسطورة الكرة العراقية احمد
رايض الذي تويف امس االحد اثر
اصابته بفريوس كورونا.
وذكر االتحاد يف تغريدة عرب
تويرت «يتقدم اتحاد كأس الخليج

العربي لكرة القدم بخالص
العزاء وعظيم املواساة إىل أرسة
الالعب أحمد رايض ،أسطورة
الكرة العراقية ،سائلني املوىل عز
وجل أن يتغمده بواسع رحمته
ويدخله فسيح جناته ،وأن يلهم
ذويه الصرب والسلوان».
وقدم نادي فالنسيا االسباني،
تعازيه بوفاة اسطورة كرة
القدم العراقية احمد رايض .
وتويف رايض صباح يوم امس
بسبب مضاعفات اصابته
بفريوس كورونا «كوفيد .»19
وذكر حساب النادي االسباني
الناطق باللغة العربية يف تغريدة
له عىل «تويرت»« ،يتقدم نادي
فالنسيا ،بأصدق عبارات
التعازي لعائلة العب منتخب
العراق السابق أحمد رايض الذي
تويف اليوم بعد إصابته بفريوس

كورونا».
ورحل رايض امس االحد عن
عمر ناهز  56عاماً ،بعدما
استطاع ان يخلد اسمه يف مساء
الكرة العراقية ليلقب بالعب
«القرن العرشين» يف العراق.
واستذكرت العديد من الصحف
امثال
العاملية
الرياضية
الليكيب الفرنسية وكالة االنباء
الفرنسية والسبورت واملوندو
ديبورتيفو واملاركا الصادة
يف اسبانيا فضال عن االتحاد
الدويل للصحافة الرياضية،
مسرية نجم نجوم الكرة
العراقية الراحل احمد رايض
وافردت إلنجازاته حيزا كبريا يف
صفحاتها مع صورة مختلفة
لالعب القرن يف العراق.
وأفل نجم ساحر الكرة العراقية
أحمد رايض ،ورحل يف سالم

صباح امس األحد ،يف مستشفى
النعمان بالعاصمة بغداد،
بعد رصاع مع فريوس كورونا
املستجد الذي حصد آالف األرواح
حول العالم.
وكان رايض يستعد لالنتقال إىل
األردن للبقاء رفقة عائلته التي
تقيم يف العاصمة عمان ،إال أن
ً
نافذا ،لتودع كرة
أمر الله كان
القدم العراقية والعربية كافة
واح ًدا من أفضل نجومها عىل
املستوى الخلقي قبل الفني.
مسرية اإلنجازات
ولد أحمد رايض يف  21نيسان
 ،1964حيث بزغ نجمه مبكرا
مع نادي الزوراء العراقي ،ثم
تألق يف كأس فلسطني للشباب،
التي شهدت بداية شهرته
العربية حيث أُقيمت يف املغرب
عام .1983

ولعب رايض بقميص أسود
الرافدين لفرتة طويلة ،حيث
كان له دور مهم يف وصول العراق
لنهائيات كأس العالم ،1986
وسجل هدف بالده الوحيد يف
شباك املنتخب البلجيكي.
كما حقق بطولة كأس الخليج
مع املنتخب العراقي عام ،1988
ولم يكتف بذلك بل حصل عىل
لقب هداف البطولة كما اختري
يف هذا العام كأفضل العب بقارة
آسيا.
رحلة الزوراء
لعب أحمد رايض منذ ملع نجمه
يف  1982مع الزوراء واستمر
لـ 3مواسم ،قبل أن يغادر إىل
فريق الكرخ (الرشيد) سابقا
ومن ثم عاد ليلعب  3مواسم
أخرى بقميص الزوراء امتدت
من  1990إىل .1993

ّ
مثل بها
وخالل الفرتة التي
الزوراء ،خاض حوايل 131
مباراة سجل خاللها  93هدفا،
ورفض أن يختم مسريته إال مع
الزوراء ويف موسم الختام قاده
للتتويج بلقب الدوري موسم
.1999-1998
حقبة تاريخية للكرخ
انتقل احمد رايض لفريق الكرخ
(الرشيد سابقا) ،مع مجموعة
من النجوم الذين شكلوا النواة
الحقيقية للمنتخب العراقي
وحققوا حينها
جميع
ا أل لقا ب

وسيطروا عىل الدوري املحيل.
وساهم الساحر ،يف تتويج
الكرخ (الرشيد سابقا) بلقب
الدوري املحيل ودوري أبطال
العرب خالل  3مواسم متتالية،
ليكون فريق الرشيد واحدا من
أبرز الفرق املحلية والعربية
وعىل مستوى اآلسيوي ً
أيضا.
وخاض رايض مع الرشيد حوايل
 128مباراة سجل خاللها ما
يقارب من  70هدفا وكان هداف
الفريق األبرز.
رحلة االحرتاف
رغم تأخر تطبيق نظام االحرتاف
يف العراق ،لكن رايض كان من
أوائل الالعبني الذين خاضوا
التجربة االحرتافية ،مع سماح
الحكومة العراقية والجهات
املسؤولة باحرتاف الالعبني.
فكانت للساحر تجربة احرتافية
يف الدوري القطري ،وتحديدا
بنادي الوكرة خالل الفرتة من
 1993وحتى  ،1997حيث سجل
بقميص الوكرة  16هدفا.
وكان أحمد رايض ،من أبرز
النجوم الذين خاضوا منافسات
الدوري القطري وساهموا يف
تطور الدوري هناك.
أسود الرافدين
يعد أحمد رايض واحدا من أبرز
النجوم عىل مستوى العراق
والعرب والقارة الصفراء
كافة ،حيث توج بلقب أفضل
العب يف آسيا عام  ،1988بعد
املستوى املميز الذي ظهر به مع
املنتخب.
وكانت لرايض صوالت وجوالت
يف جميع البطوالت التي شارك
فيها مع أسود الرافدين ،ويعد
من أبرز الالعبني الذين سجلوا
األهداف للمنتخب العراقي.
وسجل الساحر هدف العراق
الوحيد يف مونديال املكسيك
 ،1986كما خاض مع املنتخب
 121مباراة سجل خاللها
 62هدفا يف جميع املباريات
الرسمية.
خزينة ألقاب
يُعد الساحر من أكثر الالعبني
تتويجا باأللقاب والبطوالت
املحلية داخل بالده ،حيث حصد
لقب الدوري  5مرات مع فريقي
الزوراء والرشيد ،وتوج بلقب
كأس العراق  7مرات.
وعىل املستوى البطوالت
الخارجية ،حصل رايض
عىل دوري أبطال العرب
 3مرات ،جميعها كانت
مع الرشيد وكذلك وصيف
دوري أبطال آسيا .1988
ومع املنتخب العراقي تأهل
رايض إىل كاس العالم 1986
يف املكسيك ،وتأهل لألوملبياد
خالل دورتي  1984و1988
وحصل مرتني عىل بطولة
العربي
الخليج
وكأس العرب.
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االعالمي نديم قطيش ينتقل إىل
سكاي نيوز

ابوظبي/الزوراء:
أعلن�ت محطة س�كاي نيوز عربي�ة ،انضمام اإلعام�ي اللبناني نديم قطي�ش إىل فريق
املحط�ة اإلماراتي�ة ،اعتبارا ً من بداية الش�هر املقبل ،قادما ً من قن�اة العربية ،التي عمل
فيها ملدة خمس سنوات ،قدم خالها برنامجا ً تحليليا ً إخباريا ً ساخراً.
وحسب ما أعلنته الفضائية اإلخبارية التي تبث من العاصمة ،أبوظبي ،فإن نديم سيقدم
عرب شاش�تها «محتوى جديدا ً لجمهور املؤسس�ة الكبري عىل مس�توى الرشق األوس�ط
وشمال أفريقيا ،األمر الذي يشكل إضافة قيمة لقناة سكاي نيوز عربية».

أعضاء يف جملس النقابة يطالبون بوقف استهداف
الصحفيني املصريني
القاهرة/متابعة الزوراء:
أصدر خمس�ة م�ن أعضاء مجل�س نقابة
ً
بيان�ا ،أعلن�وا في�ه
الصحفي�ني املرصي�ة
ت�واصله�م م�ع النقي�ب ضي�اء رش�وان،
والنج�اح يف إخاء س�بيل ثاث�ة صحفيني
محبوس�ني ،ونقل رابع من محبسه إلجراء
فحص طبي يف املستشفى ،مطالبني بوقف
اس�تهداف الصحفي�ني وتوس�يع هام�ش
الحريات.وقبل  24ساعة من صدور البيان،
ج�دد األعضاء الخمس�ة يف مجل�س نقابة
الصحفي�ني املرصية ،وهم محم�د خراجة
وهشام يونس ومحمود كامل ومحمد سعد
عبد الحفي�ظ وعمرو بدر ،مطالبتهم نقيب
الصحفي�ني املرصيني بعقد اجتماع مجلس
نقابة عاجل ،ملناقش�ة قضايا عىل رأس�ها
ُ
تجاهل�ه
مل�ف اعتق�ال الصحفي�ني ،بع�د
الطل�ب األول الذي مضت عليه  48س�اعة،
وه�ي امل�دة القانونية املنص�وص عليها يف
قانون النقابة.

ووجّ �ه املوقع�ون يف البي�ان  ،بعد فش�لهم
يف الضغ�ط ع�ىل املجل�س والنقي�ب لعق�د
االجتم�اع الط�ارئ ،رس�الة إىل أعض�اء
الجمعية العمومية للصحفيني ،قالوا فيها:
“اس�تمرارا ً لدورن�ا يف الحفاظ عىل مصالح

الزم�اء الصحفيني ،كنا ق�د تقدمنا بطلب
الجتماع ط�ارئ للمجلس يف أعقاب القبض
ع�ىل الزميل محم�د من�ري ،وحددن�ا اليوم
الس�بت موع�دا ً لاجتم�اع دعم�ا ً لزمائنا
املحبوس�ني ،ورفضا ً للهجمة املستمرة عىل

الصحاف�ة وحريته�ا ،واس�تكماالً لخدمة
الزم�اء أعضاء الجمعي�ة العمومية يف عدد
من امللفات النقابية”.
وأضافوا“ :وخال اليومني املاضيني أسفرت
االتصاالت بني السيد النقيب وأجهزة الدولة
عن خروج ثاثة من الزماء ،أحدهم نقابي
مشتغلني وآخر يف جدول املنتسبني والثالث
مت�درب ،باإلضاف�ة لنق�ل زمي�ل آخ�ر من
محبس�ه إلج�راء فحوصات طبي�ة يف أحد
املستشفيات”.
وبعد تواصل مس�تمر خال ال�  24س�اعة
املاضي�ة مع النقي�ب وأعض�اء يف املجلس،
ق�ال األعض�اء الخمس�ة إنه�م اتفقوا عىل
“اس�تمرار هذه الجه�ود وفق�ا ً للتطورات
اإليجابي�ة التي نأمل يف اس�تمرارها لصالح
كل الزم�اء املقي�دة حريتهم ،وانتظ�ارا ً ملا
ستسفر عنه الجهود لعرضها عىل االجتماع
العادي ملجلس النقابة يف األسبوع األول من
شهر يوليو /تموز”.

مثن جريدة

فيسبوك تزيل إعالنا حلملة
ترامب

واشنطن/وكاالت:
قالت رشكة فيس�بوك إنها أزالت إعانا لحملة إع�ادة انتخاب الرئيس األمريكي دونالد
ترامب يظهر به شعار استخدم يف أملانيا خال الحقبة النازية.
وأش�ارت الرشكة إىل أن اإلعان امليسء كان يحتوي عىل مثلث أحمر مقلوب شبيه بذلك
الذي استخدمه النازيون لوصم خصومهم ،مثل الشيوعيني.
وأف�اد ناثاني�ال غليت�رش ،رئي�س السياس�ة األمنية لفيس�بوك ،الخميس “ال نس�مح
بالشعارات التي ّ
تمثل منظمات أو أيديولوجيات مفعمة بالكراهية ،ما لم تكن يف سياق
ما أو موضع إدانة”.
وأض�اف “ه�ذا م�ا رأين�اه يف حالة هذا اإلع�ان ،وس�نتخذ اإلجراء نفس�ه يف أي موقع
ُيستخدم به هذا الرمز” .وظلّت اإلعانات ،التي نرشت بصفحات الرئيس ترامب ونائبه
مايك بنس ،موجودة باإلنرنت لفرة  24س�اعة ،وحصدت مئات اآلالف من املشاهدات
قبل حذفها.
ّ
املنظمة.
واعتربت فيسبوك أن اإلعان انتهك سياستها املناوئة للكراهية
ويف اآلونة األخرية ،اتهم ترامب حركة “أنتيفا” ببدء أعمال ش�غب ش�ابت االحتجاجات
التي اندلعت يف ش�تى أنحاء الواليات املتحدة عقب مقتل املواطن األس�ود جورج فلويد
وهو قيد احتجاز الرشطة.

8

خالد القشطيين
صحايف وكاتب عراق ّي
كان�ت النفق�ات يف أيام الخري،
أي�ام العه�د امللك�ي يف العراق،
مقنن�ة عىل املس�ؤولني إىل حد
الفلس .وكثريا ً ما كانت تجري
مناقش�ات طويلة بشأن أتفه
املبال�غ .وهو ما حدث للس�يد
نجدة فتحي صفوة عندما كان
يف وزارة الخارجي�ة مس�ؤوالً
عن قس�م الدعاي�ة والصحف.
فاجأه الفرّاش يوما ً وقال له إن
الوزير يريد مقابلته .استغرب
من الطلب فلم يكن من ش�أن
الوزي�ر أن يطل�ب م�ن رئيس
ش�عبة صغرية أن يأت�ي إليه.
لكنه ذهب فوجد معايل الوزير
الشابندر يف حالة عصبية.
سأله «أنت مسؤول الصحف؟»
قال «نعم ،أن�ا» .فقال له «هل
قرأت يف األي�ام األخرية جريدة
(االراك�ي تايم�ز) ،األوق�ات
البغدادي�ة الت�ي كان�ت تصدر
باللغة اإلنجليزي�ة؟» ،فأجابه

بالنفي .لم يقرأها ولم يطلع
عليه�ا .ف�زاد الوزي�ر غضبا ً
«كيف ذل�ك؟ وأنت مس�ؤول
الدعاي�ة والصحاف�ة يف هذه
ال�وزارة وال تتابع م�ا تكتبه
(االراك�ي تايمز) ،يش�تمون
إخوانن�ا الع�رب وأن�ت ال
ت�دري؟!» ،أجاب�ه األس�تاذ
ً
قائ�ا ،من أي�ن له أن
نج�دة
يتاب�ع ذلك والجريدة ال تصله
مطلق�اً« .فالوزارة مش�ركة
بنس�خة واح�دة م�ن ه�ذه
الجريدة ،وأنت يا معايل الوزير
تأخذ هذه النسخة الوحيدة».
عجايب ،ق�ال له الوزير .يعني
أنت ما تقدر تش�ري لنفس�ك
نس�خة وتقرأها وتشوف اليل
يكتب�ون .أجابه نج�دة فتحي
صفوة قائاً «معايل الوزير ،أنا
موظف صغري وراتبي محدود.
ر
ياالله أدبر معيشتي .أنت اش ِ
الجريدة وخ ِل نس�خة الوزارة
إيل .وبعدي�ن حاس�بني ع�ىل
املكتوب فيها».
الح�ظ حتى وزي�ر الخارجية،
أن يف جواب املوظف ش�يئا ً من
املنط�ق والع�دل .ل�م يق�ل له
كيف تتجارس ع�ىل هذا الكام
وتتحدى الوزي�ر بهذا الجواب.
هز األس�تاذ الش�ابندر رأس�ه
يف قن�وط ثم ن�ادى عىل رئيس
الحس�ابات .س�أله إذا كان يف
مخصص�ات الدعاية ما يكفي
م�ن مبلغ لطلب نس�خة ثانية

م�ن جريدة «االراك�ي تايمز».
ذهب رئيس الحس�ابات وفتح
الدفاتر ودق�ق األرقام .ثم قال
للوزير ممكن نحول لها مبلغا ً
م�ن املتفرقات .وهو ما جرى،
فت�م تخصيص نس�خة ثانية
م�ن «االراك�ي تايم�ز» ملدي�ر
الدعاية والصحافة.
ولكن نجدة صفوة عاد فس�أل
الوزي�ر ع�ن املس�ألة الت�ي
أفضت إىل ه�ذه النعمة ،نعمة
تخصي�ص جريدة ل�ه .قال له
الوزير :اس�مع .ه�ذه الجريدة
يس�يطر عليه�ا اإلنجلي�ز
ويكتب�ون فيه�ا م�ا يعجبهم.
وما يعجبهم غري م�ا يعجبنا.
وه�ي جريدة صادرة يف العراق

وم�ا تقول�ه يتحمل ه�ذا البلد
مسؤوليته.
جرى ذل�ك الح�وار والس�ؤال
والجواب يف الخمسينات ،عندما
كان املجاه�دون الجزائري�ون
يخوضون حربهم املصريية ضد
االستعمار الفرنيس .وبالطبع
كان الع�راق م�ن أكث�ر الدول
العربي�ة تحمس�ا ً ومس�اندة
لنض�ال إخوانن�ا الجزائري�ني،
وكان يتربع لهم بمبالغ سخية
سوية بما كانت الدول العربية
األخ�رى تفع�ل مثل ذل�ك .ويف
ه�ذه الظروف الحظ الوزير أن
جري�دة «االراكي تايمز» كانت
تش�ري للمجاهدين الجزائريني
بكلم�ة «عص�اة» أو متمردين

(رَبلز) طلب ع�ىل الفور مدير
الدعاية والصحاف�ة أن يتصل
برئيس تحرير الجريدة ويلفت
نظ�ره لهذه اإلس�اءة ملش�اعر
الجمه�ور العرب�ي وموق�ف
الدول�ة .وهو م�ا كان .وبينما
كس�بت الجزائر هذا التصويب
لصفة نضالها ،كسب األستاذ
نج�دة املخصص�ات الازم�ة
لرشاء نسخة من الجريدة.
ال أذكر كم كان ،عرشة فلوس
أم عرشين فلساً؟ .وكلها لقاء
وصل وذكر يف دفات�ر الوزارة،
وربما مع موافقة وزير املالية
ودي�وان الحس�ابات ،وكل�ه
حس�ب مب�دأ الحس�قلة الذي
أرشت إليه مؤخراً!

“الصحافة املنزلية” يف السودان ..جتارب وشهادات
اخلرطوم/متابعة الزوراء:
منذ نحو شهرين ،يعمل عدد كبري من
الصحفيني الس�ودانيني من منازلهم
يف ماحقة األخبار ،وإعداد التقارير،
وإج�راء املقابات الصحفي�ة ،وهو
أمر لم يألفوه من قبل .ويف استطاع
لع�دد من الصحفيني ع�ن تجربة ما
يمك�ن أن يطل�ق علي�ه “الصحاف�ة
املنزلية”.
فرضت السلطات منذ إبريل/نيسان
املايض حظرا ً شاماً للتجول يف والية
الخرطوم ،ومنع�ت التنقل بني املدن
الكربى ،وأغلقت األس�واق وحظرت
ً
إضاف�ة ملن�ح
التجمع�ات الك�ربى،
إج�ازة للموظفني يف القطاعني العام
والخ�اص ،كج�زء م�ن اإلج�راءات
للحد م�ن تفيش ف�ريوس كورونا يف
الب�اد .ووج�دت الصحاف�ة الورقية
نفس�ها مضطرة ،مع تل�ك التدابري،
إىل التوقف عن الطباعة ،لكنها لجأت
إىل تعوي�ض قرّائه�ا باالهتمام أكثر
بالنسخ اإللكرونية ،فيما فرض عىل
الصحفيني العمل من منازلهم.
يق�ارن الصحف�ي يف صحيف�ة
“االنتباهة” ورئيس تحرير نسختها
اإللكروني�ة ،كم�ال ع�وض ،العمل
من داخل دور املؤسس�ات الصحفية
بالعم�ل م�ن املن�ازل ،وي�رى أن
االخت�اف بينهم�ا كب�ري ج�داً ،ألن
الصحف�ي بطبيعته يح�ب االنصهار
وس�ط املجتمع ويعشق أجواء املهنة
وتب�ادل األف�كار ،لصناع�ة م�ادة
صحفية تقنع القراء.
ويضيف عوض  ،أن العمل من املنزل
بالنسبة له “أشبه باألكات الجاهزة

واملعلبة ،ب�ا طع�م وال رائحة ،رغم
أن�ه ي�ؤدي الغرض ،لك�ن يف دواخلك
ينقصك يشء أش�به بالبهار وامللح يف
الطعام” .ويفتقد الصحفي املواجهة
املب�ارشة للمص�ادر وطرح األس�ئلة
امللح�ة ،ه�ذا غري حن�ني الصحفيني
لرائحة الورق وح�رب املطابع ،وروح
العمل الجماعي ،وقبل ذلك املؤانس�ة
اليومية بينهم .ويؤكد أنه ش�خصيا ً
يف حالة شوق حتى ملباني الصحيفة
الت�ي ينتمي إليها ويحفظ مكوناتها

عن ظهر قلب ،حسب قوله.
ويزيد عوض أن بق�اء الصحفي مع
األرسة ق�د يفرحه�ا“ ،لك�ن األرسة
نفس�ها رسعان ما تصيبها الدهشة
ألن�ك موج�ود معها بجس�دك فقط،
حيث عقلك وفكرك وانتباهك منصب
عىل الحاس�وب والهات�ف تبحث هنا
وتنقب بحثا ً ع�ن معلومة أو تحرير
له�ا” ،مبين�ا ً أن هن�اك مش�كات
أخ�رى لعمل املن�زل تتمثل يف ضعف
خدم�ات اإلنرن�ت والكهرباء .ورغم

كل ذل�ك ،ال يس�تبعد كم�ال ع�وض
أن تف�ي التجرب�ة ،حت�ى ولو رُفع
الحظر وع�ادت الصحاف�ة الورقية،
إىل لج�وء الصحفيني ،بتش�جيع من
مؤسس�اتهم ،للعمل من املنزل ،ألنه
ثبت توفريه للجهد ،خصوصا ً إرهاق
املواص�ات ،واالزدح�ام امل�روري
ويخف�ف رصف أصح�اب العم�ل
اليومي لبنود التسيري.
وتقول مش�اعر أحمد ،م�ن صحيفة
“الس�وداني” ،إن أك�رب مش�كلة

واجهتها غري ضعف خدمات اإلنرنت
يف املن�ازل وانقطاع التيار الكهربائي،
هي عدم تفهم األرسة لطبيعة عملها
وأنه�ا يف حال�ة دوام وعم�ل ،وبالتايل
مطلوب منها باستمرار القيام ببعض
امله�ام املنزلي�ة واالنضم�ام ل�أرسة
يف لحظ�ات األن�س أو حال�ة وج�ود
ً
موضحة أنه وبمرور الوقت
ضي�وف،
بدأت األرسة تتفهم ذلك ،لكن يف كثري
م�ن األحيان ترف�ض والدتها بقاءها
املس�تمر ع�ىل الهاتف أو الحاس�وب

ط�وال الي�وم “خوفا ً ع�ىل صحتها”.
وتضي�ف أحم�د  ،أن طبيع�ة العم�ل
“أوناين” ال تسمح مطلقا ً للصحفي
بالتقاط أنفاس�ه أو حتى اإلس�تماع
للموس�يقى واالط�اع .وال تتفق مع
كم�ال ع�وض ،إذ ال تتمنى أن يتحول
عمل الصحفيني بع�د رفع الحظر إىل
منازله�م ،مل�ا وجدت�ه م�ن مصاعب
وع�دم تركيز رغم حال�ة التعود التي
تملكتها يف اآلونة األخرية.
أما رئيس تحرير صحيفة “خرطوم
توداي” الناطقة باللغ�ة اإلنكليزية،
محمد ع�يل فزاري ،فيق�ول إنه منذ
إع�ان أول إصابة بف�ريوس كورونا
ّ
ظل يقوم بمهمته م�ن داخل املنزل،
ومعه�ا مه�ام أخ�رى منه�ا املنصة
اإلعامية ملواجه�ة كورونا ،هذا غري
استضافته املس�تمرة عرب الهاتف يف
القنوات الفضائية واإلذاعات للحديث
يف مواضي�ع مختلف�ة بع�د أن كانت
تجرى من داخل االستديوهاتّ .
وبني
ف�زاري أنه وخ�ال فرة وج�وده يف
املنزل بات أكثر مس�اهمة يف األعمال
املنزلي�ة خاص�ة التوعي�ة بم�رض
“كوفيد ��  ”19الذي يسببه فريوس
كورون�ا الجدي�د ،وتعقي�م مقابض
األب�واب ومفاتي�ح الكهرباء بصورة
دورية ،مع إدارة صفحة متخصصة
تضم أطباء وصحفيني تقدم خدمات
التوعية واإلرشاد عن كورونا وطرق
الوقاي�ة منه “حتى الطبخ ش�اركت
فيه خال فرة الحظر”.
من جهة ثانية ،تقول كبرية محرري
صحيف�ة “س�ودان تريبي�ون”،
الصحفية مزدلفة محمد عثمان ،إن
العم�ل الصحفي واإلعام�ي يتطلّب

تواج�دا ً ميداني�ا ً يف أغل�ب األحي�ان
خاصة يف ح�االت الكوارث واألوضاع
غ�ري االعتيادي�ة للتمك�ن من عكس
الصورة كما هي عىل األرض .وتشري
إىل ّ
أن وب�اء كورون�ا ف�رض حال�ة
اس�تثنائية وأج�رب الجمي�ع عىل أن
يك�ون البق�اء يف املنازل ه�و الخيار
املثايل لضمان التعايف ،حتى أن بعض
املؤسس�ات الصحفية باتت تحرص
ع�ىل تقدي�م س�امة مندوبيها عىل
العمل امليداني فتطلب منهم الحيطة
والحذر بقدر اإلمكان وعدم الخروج
اال اضطراراً.
وتوضح محمد ،أن تجربة العمل من
املنزل صعب�ة وتختلف عن امليدان أو
مق�ر العم�ل ،فالركيز يق�ل بدرجة
كب�رية مع وج�ود مش�اغل وعوامل
أخ�رى تحيط باألج�واء العامة .كما
أن العم�ل باملن�زل يج�ربك عىل عدم
التقيد بالزمن وربما ال يس�عفك يوم
كامل يف إنج�از ما كنت تنجزه خال
ساعتني أو ثاث.
وتش�ري عثمان إىل ّ
أن هناك مصاعب
أخ�رى تتمث�ل يف الحص�ول ع�ىل
املعلوم�ة م�ن مصدره�ا املب�ارش،
خصوص�ا ً إذا كان مؤتم�را ً صحفي�ا
“أوناي�ن” ،ألن املش�اكل الفني�ة
الخاصة بش�بكة اإلنرن�ت قد تكون
ً
ع�اوة عىل
حاج�زا ً أم�ام التغطية،
مشكات تقنية أخرى تعرقل بشكل
كب�ري العم�ل .وتؤك�د صعوب�ة أن
يتمكن الصحفيون من العمل املنزيل
مستقباً ،ألن األمر محاط بتعقيدات
كث�رية خاصة ألولئ�ك الذين يعملون
عىل إنج�از املقابات والح�وارات أو
من يعدون التقارير امليدانية.
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« متى ينتهي؟ » رغبات وأماني يف حضرة كورونا
أمحد فاضل
ال أدري كيف تذكرت قول الكاتب والشاعر
الربيطان�ي املع�روف روج�ر روبنس�ون  ،وهو
يعلق عىل س�ؤال محاورته أنيتا سيثي يف أحدث
مقابلة معه :
« بإم�كان الش�عراء ترجمة الصدم�ة «  ،وأنا
أجل�س لقراءة قصيدة الش�اعر املرصي محمد
الش�حات « مت�ى ينتهي ؟ «  ،الت�ي ترجم فيها
واح�دة م�ن أرشس فريوس�ات العرص  ،هي
جائح�ة كورونا ليقدمه�ا ع�زاءا ً لذكرياته مع
رّ
وتغري
أعز األصحاب  ،قبل أن تحل تلك الجائحة
العادات والطقوس ،
فق�د اس�رعى انتباه�ي الش�كل الش�عري
الواسع الذي صور من خالله الشحات  ،وهو
يس�تحرض روح امل�كان ال�ذي ض�م ذكرياته
وذكريات األش�خاص الذين عرفهم  ،حني ابتدأ
مفتتح القصيدة قائالً بروح الصدمة التي قالها
روبنسون :
َ
هاتف ُه  /لن يحق
ق�ال ىل صاحبى  /وهو يغل�ق
َ
لوجهك  /أن يلتقى رّ
أي وج ٍه /
َ
التصافح  /أن
رغب�ات
من
/
تتخلص
أن
فالب�د
ِ
ْ
َ
العناق /
تتخلص من لحظات
َ
رئتي�ك  /ع�ن األهل
وأن تحب�س الش�وق ىف
�ب  /والعائدي�ن إىل امللتق�ى  /بعد طول
والصحْ ِ
غياب .
ٍ
األبي�ات هنا ال تحتاج رشحها  ،فقد انس�ابت
لغته�ا لتكون قريبة من ذائقة املتلقي  ،التواق
لن�ص يج�اري ثقافت�ه وال يدخل�ه بدهالي�ز
الرمزي�ة التي يعتمدها الكثري من الش�عراء يف

كتابة قصائدهم .
الش�حات ومنذ صدور ديوان�ه األول (الدوران
حول الرأس الفارغ ) يف عام  ، 1974تصاعدت
لديه الروح الشعرية لتتسامى أمامه مجسدة
لعواطف�ه وأحاسيس�ه  ،حت�ى إذا م�ا أص�در
ديوانه األخري يف ع�ام  « 2020رجفة املقامات «
 ،أصبح الش�عر لديه مجموعة آالت للتعاطف
م�ع ما يحيط�ه من  :ناس  ،أمكن�ة  ،وأزمنة
عاش�ها ويعيش�ها  ،وحينما نتغلغ�ل بعيدا ً يف
األبي�ات املتبقي�ة م�ن قصيدته « مت�ى ينتهي ؟
«  ،نج�د أن صوت�ه ق�د عال عىل بقي�ة األصوات
الداخل�ة فيه�ا  -ه�ذا إذا م�ا عرفن�ا أن وحدة

مصطفى مراد
سح ٌر وَمِ حنةَ
ِغوا َية ُ َ
صو ِتها ِ
األعنةْ
رّ
إذا َن َط َقت َواطلقتِ
ِّ
َالقيثار وَقعٌ
الناي و
لَ ُهَ -ك
ِ
و ََع ٌ
األرواح لَ َ
ُ
زف َت ُ
حنه
رشب
َ
مَ
ُيسا ِفرُِ -فيك مِ ن نفى لِمنفى
ُ
غري مِ رّنة
َو َيأخذ مَ ا َيشا ُء ِب ِ
َ
ُ
نشق ُع َ
شب ر ِ
ُوحك مِ ن ُه َروْحا ً
َف َي ِ
َتو ُد لَو َ َ
عت ب َ
ذاك َح َ
قنه
استط َ ِ
َ
َ
َ
أس
رش ُبك ال َعقا َر وَدون ك ٍ
َو ُي ِ
تسك ُر وَاملُ ُ
َف ُ
دامة يف األدنةَّ
ِعتابي للذي َ
أعطاكِ هذا
يمت ِح َن ُ
ِّ
الفؤا َد ب ُكل ِف َ
لِ َ
تنة
ِ
ُ
َ
راو ُدني وَأدري
ت
الت
ز
وَمَ ا
ِ
لَها باملَكر مَ عر َفة ٌوَمِ كنةَ
ِ
ِ ِ
َتلَت مِ ن وَحيها َقوالً مُ ثريا ً
شعراًِ -في ِه ر رَّنة
الس ِ
عىل الجُ ِ
الصعالِيكِ ُ
و ََقفنا َك َ
الق َدامى
َث َب َ
تنا أجم َ
األس رّنة
َعني َكما ِ
َ
ُ
َ
نت َدن ُ
َف َقالت ِ :يل وَك ُ
وت مِ نها
ُ
لت  :إنهرّ
أص ُ
بت َك َيا مُ َت رّي ُم ق ُ
َ

اهلواء ّ
الشحيح

األوبئة بني التاريخ واألدب

ق
صيدة

حِسح ٌر وَ حِحمنَة

الص�وت يف القصي�دة يث�ري إيقاعه�ا  ،وأن
بعض أش�كال املحاكاة الصوتية فيها واضحة
ومفهومة كدفقة إنحداره�ا وصعودها – حيث
يمأل مش�هدها ويوجد يف كل س�طر من أبياتها ،
كما يف :
وح�ني ترى ما تراك�م فوق  /مالمحهم  /من
ً
َ
فس�حة كى يفروا  /من
هواجس  /فاترك لهم
ً
املوتِ  /فاملوت يجلس مبتهجا  /قابَ
قوسني
ِ
صا َر /
ودا َر  /فهذا زمان التباع ِد  /ليس يحق ألقدامك
الس�ري ىف  /الطرق�اتِ وال ىف التجول بني ربوع /
املدين ِة .

وم�ع أن القصيدة تفصح عن باقي هواجس�ها
 ،فإننا ال نس�تغرب ما يش�عر به الشاعر – وهو
أحد أصواتها القوية  -حينما يقول :
َ
حائط  /لم تعره
ببيتك  /وانظر اىل
فاجل�س
ٍ
َ
َ
صحابك
اهتمامك يوما ً  /فصاحبه ِعوضا ً عن
 /وارس�م ع�ىل وجه� ِه  /ش�ارعا ً  /ومقاهي
ً
وحافلة
وبعض الحوانيت  /وارس�م نوادي /
ْ
الطويل
إث� َر حافل� ٍة تتقاط� ُر  /فوق الطري�ق
بالصح�اب  /وىف كل ي�وم اذا ما
 /وإذن نلتق�ى
ِ
صح�وت  /أرت�دى ُح ً
ْ
للخ�روج  /وأقطف من
لة
ِ
ً
الحائط�ي /
وردة  /وأخ�رج للش�ارع
رشفت�ي
ِّ
ُ
وأمرح
هذا الش�عور هو فيوض اجرحته الجائحة ،
وخي�ال ال يبتع�د عن حقيقة املوق�ف املُعاش ،
واستعادة لذكريات َ
أج َجتها كورونا  ،ال غرابة
أن الش�اعر حينم�ا تعصف ب�ه اآلالم يحاول
جاه�دا ً التخلص منها ول�و للحظة بالعيش مع
م�ا مر به م�ن ذكري�ات  ،هنا يع�رف بلواعج
نفسه التواقة لكل ذلك :
العن�اق /
ال أس�تحى أن أصافحه�م وأطي�ل /
ِ
وأُلق�ي بوجهي عىل صدره ْم  /كي أش� َّم روائح
ش�اي  /وقد أش�عل
أيامن�ا  /وأقاس�مهم كوب
ٍ
َ
التب�غ  /أضحك من كل قلبي  /عىل ُطرف ٍة من
َ
ً
ن�واد َر ال تنتهي  /فجأة  /أتذك�ر أيام خويف من
الخل�ق  /ال أتخ�ورّف وق�ت الرجوع إىل
زحم�ة /
ِ
 /البيتِ .وتس�تمر االعرافات بق�در الحُ لم الذي
يحمل�ه ،وقد الحظت فس�حة م�ن الحرية بذاك
االعراف يسحبه للبوح بكل ما يُعتمل يف نفسه
دون خ�وف  ،كما كان يق�ول الكاتب األمريكي
النغستون هيوز :

« يج�ب أن يكون للش�خص الحرية يف اختيار
م�ا يفعله  ،بالتأكيد  ،ولكن يج�ب أال يخاف أبدا ً
من القيام بما قد يختاره « :
َ
العابرين  /وس�أنزع عني
ال أتوجرّ س من زحمة
َ
ألستنشق النسمات الشذي ِة  /أصطحب
اللثا َم /
َ
األهل  /نبقى إىل آخر الوقتِ  /مس�تمتعني بليل
املدين ِة /
الصباح  /ويوم جديد أواعد
حتى تس�لل ضوء
ِ
ُ
الطليق /
مجل�س يف اله�واء
الرف�اق  /إىل
في�ه
ٍ
ِ
األكسجني  / ،وقفازة
/
برقع
إىل
اللجوء
بدون
ِ
ال َي ِد  /والحظر قبل حلول املسا ِء .
فس�حة الحرية التي الحظتها عىل الش�اعر
الشحات وهو يدلو بآماله واعرافاته عرب هذه
الرسدية الشعرية الطويلة  ،جاءت متنفسا ً عرب
محجره املنزيل لريسم عربها أحالمه وابتهاجاته
:
ً
للطعام  /وأدعو إليها الصحابْ
مائدة
وأرس�م
ِ
 /وأناوشهم مثلما كنت أفعل وقت  /الحسابْ /
وإذا ما أردت التن رّز َه ليالً  /سأجلس قربَ النواف ِذ
ً
َ
مجاملة /
للعابري�ن  /واذ ما أردت
 /وأُل�ورّح
ُ
س�أصافحهم  /وأحاذر إذ ما نظ�رت بأعينهم
الطري�ق /
 /أن يحس�وا امتالك�ي لبع�ض /
ِ
ج�داري جز ٌء م�ن البيتِ  /قد ص�ار بيتا ً
َ
فه�ذا
ً
ً
وأندية  /ومتاج َر تس�هر
وعاصمة  /ومقاهي
ً
الرواح .
وحافلة إثر حافل ٍة يف
الصباح /
حتى
ِ
ِ
وقب�ل أن نطوي ق�راءة القصيدة التي حاول
ش�اعرنا محمد الش�حات من خ�الل صياغتها
النثري�ة  ،االلتزام بتقني�ات كتابتها  ،تكرارها
 ،محاكاتها الصوتية  ،جناس�ها  ،تشابهاتها –
وه�ي نوع من اللغ�ة التصويرية التي تقارن

د .حممد فتحي عبد العال
لق�د م�ر التاري�خ اإلنس�اني بالعديد من
األوبئ�ة أقدمها عام 430ق م خالل الحرب
البيلوبونيس�ية ب�ني حلفاء أثين�ا وحلفاء
إسربطة حيث يروي املؤرخ (ثوسيديديس)
كيف اجتاح الطاعون اإلثيوبي األصل أثينا
شارحا أعراض املرض مثل الحمى وضيق
التنف�س والهذي�ان وكان م�ن نتائج هذا
الطاع�ون تغ�ري موازين الق�وى العظمى
براج�ع اليون�ان كق�وة اقليمي�ة بش�كل
كبري والن األدب مرآة العرص فلم يكن من
املس�تغرب أب�دا ان يكون راصدا وش�اهدا
عىل العديد م�ن القصص اإلنس�انية التي
تصاحب هذه األوبئة و املفعمة بمش�اعر
متناقض�ة بني األلفة والف�راق والذعر من
الفقد والخش�ية من دن�و املوت والذهول
مع تالل الجثث املتعفنة والرقب لبصيص
من األمل والرجاء لعفو الله .
يأت�ي يف مقدم�ة ه�ذه األعم�ال األدبي�ة
املالح�م القديم�ة واش�هرها مرسحي�ة
(أوديب ملكا) للكاتب (سوفوكليس) حيث
يبحث أوديب يف أس�باب تف�يش الطاعون
والف�ويض يف مدينت�ه طيبة ليكتش�ف أن
قتله والده وتزوجه بوالدته وانجابه منها
وه�و يجهل كل هذا أش�عل غضب اإللهة
فقرر ان يعاقب الشاب أوديب نفسه ففقأ
عيني�ه بالضفائ�ر الذهبية ألم�ه املنتحرة
حت�ى ال ترى الش�مس املقدس�ة إنس�انا
فع�ل أكثر الجرائم بش�اعة . .ويف ملحمة(
اتراخاس�يس) كث�ر اضط�راب ن�وم اإلله
انلي�ل بس�بب ضجي�ج الب�رش وصخبهم
فأنزل عليهم عقوبة الطاعون ولم يصفح
عنهم اإلله حت�ى قدموا الخب�ز والقرابني
وشيدوا معبدا.
ويف عه�د اإلمرباط�ور (جس�تنيان األول)
وقع طاعون ش�هري مرصي املنش�أ سمي
بطاعون جس�تنيان عام 541م ،واستمر
يف ِّ
التف�يش يف منطقة البحر املتوس�ط ملدة
تزي�د ع�ن املائتي ع�ام! حاص�دا ماليني
األرواح وكان اح�د أب�رز أس�باب انهي�ار
االمرباطورية الرومانية القديمة
وق�د ع�زا امل�ؤرخ (بروكوبي�وس) يف
كتابه “التاريخ ال�رسي” تفيش الطاعون

لجستنيان باعتباره ش�يطانا يعاقبه الله
عىل أساليبه الرشيرة!.
ويف عهد الخليفة عمر بن الخطاب  ،ريض
الل�ه عنه ،كان أول تطبيق للحجر الصحي
يف التاري�خ يف ع�ام الطاع�ون الذي رضب
الشام عام  18هجرية.
وق�د رضب الطاعون االقطار اإلس�المية
يف العه�ود األموي�ة والعباس�ية مما ألهب
مشاعر الشعراء وال ننىس شاعرنا املتنبي
وزائرت�ه الليلي�ة الخجوله الت�ي يناجيها
بشعره كل مس�اء  -حمى املالريا  -والتي
قال فيها :
وزائرتي كأن بها حياء
فليس تزور إال يف الظالم
بذلت لها املطارف والحشايا
فعافتها وباتت يف عظامي
يضيق الجلد عن نفيس وعنه
فتوسعه بأنواع السقام
ولع�ل ألط�ف ما يس�اق يف ه�ذا املقام ما
كتب�ه الفقي�ه واألدي�ب عم�ر ب�ن مظفر
املعري الكندي املعروف بابن الوردي والذي
كت�ب عدة ابيات من ف�ن املقامات يتحدى
فيه�ا الطاع�ون -امل�وت األس�ود  -ال�ذي
أص�اب حل�ب وبالد الش�ام خمس�ة عرش
عاما فيقول:
ُ
ولست أخاف طاعونا ً كغريي
الحسنيني
إحدى
غري
هو
فما
ِ

ُ
فإن ُّ
اسرحت من األعادي
مت،
ُ
ْ
اشتفت أذني وعيني
عشت،
وإن
ولك�ن الغلب�ة كان�ت للطاع�ون ليم�وت
شاعرنا بعد ابياته بيومني!! وتحديدا سنة
 749هجرية.
ويف الع�رص الحدي�ث وم�ع كث�رة تفيش
األوبئ�ة وتنوعه�ا اتس�عت مع�ه الحركة
األدبي�ة والش�عرية وأدب الرح�الت وم�ن
أب�رز تج�ارب ادب الرحالت الت�ي تناولت
الطاع�ون م�ا كتب�ه القنص�ل الربيطاني
(ريتشارد تويل) يف كتابه ( 10أعوام يف بالط
طرابل�س) راصدا ط�رق الوقاي�ة يف هذه
املدينة الس�احلية حينما أصابها الطاعون
واستخدام القش املحرق يف تطهري املنازل
والحض عىل التباعد املجتمع ومع انتشار
الكول�ريا يف مرص نظمت نازك املالئكة أوىل
قصائ�د ما عرف بع�د ذلك بالش�عر الحر
تقول فيها :
ْ
املوت
يف شخص الكولريا القايس ينتق ُم
ُ
الصمت مري ْر
ال يش َء سوى رجْ ِع التكبريْ
حتى َح رّفا ُر القرب َثوَى لم َ
رّ
ص ْ
ري
يبق َن ِ
مات رّ
الجامع َ
ُ
مؤذ ُن ُه
املي ُرّت من سيؤب ُرّن ُه
َ
ْح وزف ْ
ري
لم يبق سوى نو ٍ
ُ
ٍّ
وأب
م
أ
بال
الطفل
ِ
ملته ِب
قلب
ِ
يبكي من ٍ

بني يشء أو ش�خص أو حدث بيشء آخر .فهي
تساعد القراء عىل فهم خصائص يشء ما بشكل
أفض�ل من خ�الل إظهار العالقة ب�ني األمرين -
 ،اس�تعاراتها – مث�ل التش�بيه  ،حيث ُتظهر
االستعارات العالقة أو القواسم املشركة بني
شيئني أو أفعال  ،عىل عكس التشابهات  ،ومع
ذلك  ،ال تحتوي االس�تعارات ع�ىل الكلمات يف
املقارن�ة  ،باإلضافة إىل ذلك  ،فإن االس�تعارات
تص�ف اليشء أو الفع�ل بطريقة غري حرفية
 ،وبعب�ارة أخ�رى  ،ف�إن االس�تعارات تعادل
ش�يئني أو أفع�ال ملج�رد املقارن�ة  ،ع�ىل الرغم
م�ن أن الش�يئني ليس�ا حرفيا  ، -الغل�و  -وهو
املبالغة يف النص ويمكن اس�تخدام هذا للتأكيد
أو الفكاه�ة  ، -الرمزي�ة وم�ع خلوها هنا إال
ملاما ً – فهي وحس�ب تعريفها عندما يستخدم
الشاعر األشياء أو األلوان أو األصوات أو األماكن
لتمثي�ل يشء آخ�ر .عىل س�بيل املث�ال  ،غالبا ً ما
ترتبط الثعابني بالرش  ،يف حني ترتبط الحمائم
البيضاء بالس�الم  ، -هذه ليس�ت س�وى عدد
قلي�ل من التقنيات التي اس�تخدمها ش�حاتة
 ،أنه�ا توف�ر مجموع�ة متنوعة م�ن الخيارات
للش�اعر لتطوير أس�لوب فريد أثناء التعبري عن
أفكاره للقراء :
أفقت عىل
هاتف يف جواري /وصوت صديقي
ٍ
َ
كدت أُ ُّ
َ
وقتك ُ /
جن  /أ َ َو
أمضيت
ينبرّهن�ي  /كيف
ُ
كن�ت من لحظ ٍة  /أتقاس�م والصحب أكواب
ما
ُ
ص�وت م�ن ضحك�وا  /من
ش�اي  /يالحقن�ي
ٍ
ُ
وخوف
أفقت  /ش�عرت بضيق
ح�واري  /وحني
ٍ
ُ
 /وص�وت صديقى يطارد روحى /
يقول  /متى
ننتهى ؟

ُ
رّ
وغ ًدا ال َّ
الرشي ْر
سيلقف ُه الدا ُء
شك
ْ
أبقيت
يا ش َب َح الهيْضة ما
ْ
املوت
أحزان
ال يش َء سوى
ِ
ومن أش�هر روايات أدب األوبئة يف العرص
الحديث( :الطاعون) اللبري كامو و (الحب
يف زمن الكولريا) لغابرييل غارسيا ماركيز
و (املوت يف البندقية) لتوماس مان و ( الذي
ال ينام) لتشاريل هيوس�ن و( الحرافيش)
لنجيب محف�وظ و(الوباء الوردي) لجاك
لن�دن و(اإلنس�ان األخ�ري) مل�اري ش�ييل
و(الديكام�ريون) لجيوفان�ي بوكاتش�يو
ومن اطرف ما س�اقته ه�ذه الروايات ما
جاء يف رواية (البالء) لستيفان كينغ والتي
اقربت من فكرة املؤامرة وان انتشار مرض
الطاع�ون كان نتيجة ترسب�ه من مخترب
للجي�ش األمريكي! وه�ي الفرضيات التي
تالقي رواجا كبريا يف صفوف عامة الناس
وتثري خيالهم وفضولهم وهو ما نش�هده
اليوم من بعض أحاديث السوش�يال ميديا
عن وباء كورونا املس�تجد وم�ا تحيط به
من فرضية املؤامرة .
وم�ن املتوقع بعد أن ينته�ي وباء كورونا
بس�الم بأذن الله أن تنهال األعمال األدبية
التي ترصد هذا الوب�اء الذي اجتاح العالم
بأرسه متحديا كل مظاهر الحياة الحديثة
وفارضا العزلة عىل الجميع.

فاطمة منصور

كنت غارقة يف الحلم
عندما أتاني رّ
السيل معربدا
يخربني عن الهواء رّ
الشحيح
الذي يغالب رئتي الكسولة
عن متاريس الخطوط الحمراء املتاخمة
لحمم الجسد الكسري
ليشهد معي
عن جرائم الوقت رّ
الضائع
الوقت الذي شاغلته املنايف
رّ
بالتشتت واالغراب
ولم تنفع معه الهدنة املرشوطة
ظلرّلته غمامة سوداء شاحبة
ويوم بعد يوم
تشدنا بحبالها الغليظة
تعرصنا حتى نبلغ ريق املوت
وبال رحمة تفررّقنا مع رّ
النحس
نواعري تدور يف القضاء والقدر
اه يا وطني
رّ
ان الجروح لتستحي
رّ
أن تهز وميض حرائق األيام املغمرّضة
التي تفتح روحها عىل رّ
السهولةا
ترضب املقامات الررّفيعة
وتضحك بامتالء عرق الجبني
ودون سماح
دخلت قررّة عني الجسد

رحلة مع كتاب االيام
اعداد  /شوقي الزيدي
األي�ام كتاب عن أي�ام أتت وولت عىل
طه حس�ني ،يرسدها يف ه�ذا الكتاب
ليق�ص به�ا قص�ة حيات�ه؛ طفولته
يف قريت�ه وش�قاوته م�ع ش�يخه ثم
االنتق�ال إىل أعم�دة األزهر حيث كان
يتج�ىل كل أم�ل أبي�ه أن ي�راه عامل�ا ً
يعتكف عىل إحدى تلك األعمدة يدررّس
فيه�ا طالب�ه .ذه�ب طه حس�ني إىل
األزه�ر ويف مخيلت�ه ص�ورة جميل�ة
عن�ه لم ت�زل حت�ى اقتح�م القاهرة
رّ
وع�اش
وتنق�ل بني صح�ون وأعمدة
األزه�ر وع�اش فيها ما ع�اش ورأى
فيها ما رأى .إنها س�رية ذاتية جميلة
حيادية وموضوعية ،تتسم بالتواضع
واالع�راف باألخط�اء والص�رب ع�ىل
مصائب الحياة.
يتكون الكتاب من ثالثة أجزاء وهي :
الجزء األول :يتحدث فيه طه حس�ني

ع�ن طفولته بما تحمل م�ن معاناة،
ويحدثنا عن الجهل املطبق عىل الريف
املرصي وم�ا فيه من عادات حس�نة
وسيئة يف ذلك الوقت.
الجزء الثاني :يتحدث عن املرحلة التي
امت�دت ب�ني دخول�ه األزه�ر وتمرده
املس�تمر عىل مناهج األزهر وشيوخه
ونق�ده الدائ�م له�م وحت�ى التحاقه
بالجامعة األهلية.
الجزء الثالث :يتحدث فيه عن الدراسة
يف الجامع�ة األهلي�ة ،ث�م س�فره إىل
فرنس�ا وحصول�ه ع�ىل الليس�انس
والدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا ثم
العودة إىل مرص أستاذا ً يف الجامعة.
وبذل�ك يكون عمي�د األدب العربي قد
وضع مثاالً للش�باب ليهتدوا به حيث
هدفه من الكتاب:
الحنني إىل الطفولة السعيدة
الرغب�ة يف تقدي�م مث�ال ليحت�ذى به

الشباب
الرغبة يف مراجعه الذات والتاريخ
الرغب�ة يف تح�دي الح�ارض واالنتقام
منه
من كلمات املؤلف التي توضح أهدافه
النبيلة« :أنا أتمن�ى أن يجد األصدقاء
املكفوف�ني يف ق�راءة ه�ذا الحدي�ث
تس�لية لهم ع�ن أثقال الحي�اة ،كما
وجدت يف إمالءه ،وأن يجدوا فيه بعد
ذلك تش�جيعا ً لهم عىل أن يس�تقبلوا
الحياة مبتسمني لها ،كما تبتسم لهم
ولغريهم من الناس».
اقتباسات من الكتاب
ذات مرة كتب طه حس�ني إىل زوجته
س�وزان يق�ول« :بدون�ك اش�عر اني
اعم�ى حق�ا .ام�ا وان�ا مع�ك ،فإني
اتوصل إىل الش�عور ب�كل يشء ،واني
امتزج بكل االش�ياء التي تحيط بي».
وعندما رح�ل هو عن العال�م ،كتبت

هي تقول« :ذراعي لن تمسك بذراعك
ابدا ،ويداي تبدوان يل بال فائدة بشكل
مح�زن ،فأغ�رق يف الي�أس ،اريد عرب
عين�ي املخضبت�ني بالدم�وع ،حي�ث
يقاس م�دى الح�ب ،وام�ام الهاوية
املظلم�ة ،حي�ث يتأرج�ح كل يشء،
اري�د ان ارى تح�ت جفني�ك اللذي�ن
بقيا محلقني ،ابتس�امتك املتحفظة،
ابتس�امتك املبهمة ،الباسلة ،اريد ان
ارى من جديد ابتسامتك الرائعة»..
َ
ذاك�رة األطفال ضعيفة ،أو قل
ولكن
إن ذاكرة اإلنسان غريبة حني تحاول
اس�تعراض حوادث الطفولة ،عندها
يك�ون بعض هذه الح�وادث واضحا ً
جليا ً كأن لم
يمض بينها وبني الوقتِ
ِ
ُ
يشءٌ ،ث�م ُيمحى منه�ا بعضها اآلخر
كأن لم يكن بينها وبينه عهد
وتعل�م أن م�ن الخط�أ والحم�ق،
االطمئن�ان إىل وعي�د الرج�ال ،وم�ا

يأخذون أنفس�هم به من عهد وللناس
مذاهبه�م املختلف�ة يف التخف�ف م�ن
الهموم والتخلص من األحزان ،فمنهم
من يتس�ىل عنها بالقراءة ،ومنهم من
يتس�ىل عنه�ا بالرياض�ة ،ومنهم من
يتس�ىل عنها باالس�تماع للموس�يقى
والغن�اء ،ومنهم م�ن يذهب غري هذه
املذاه�ب كلها لينىس نفس�ه ويفر من
حيات�ه الح�ارضة وم�ا تثقل�ه به من
األعباء
ط�رز ط�ه حس�ني ،يف «األي�ام» كما
يق�ول نق�اده ،س�رية ذاتي�ة جميلة
حيادية وموضوعي�ة فيها الكثري من
التواض�ع ومن الش�جاعة واالعراف
باألخطاء والصرب عىل مصائب الحياة
دعت إىل الس�ؤال هل يمكن أن يكافح
اإلنسان ويجاهد هذه الحياة ويريض
طموح�ه إذا فق�د ب�رصه يف يوم من
األيام؟ هل تظلِ�م الحياة بذهاب نور

الب�رص أم تنطف�ئ ش�معتها بظلمة
اإلرصار والتحدي؟
“كتاب األيام” مثال فريد ألدب السرية،
صاغه طه حس�ني كعمل أدبي رسدي،
يمك�ن أن يق�رأ بمع�زل ع�ن س�رية
صاحب�ه ،إذ يلم�س في�ه الق�ارئ ما
للكفي�ف من ق�درة فائقة ع�ىل إدراك
الواق�ع يف ش�تى تجليات�ه أفض�ل من
املبرصي�ن ،وكان ديكارت أول من قال
“إن لألعمى أن�وارا ال يملكها املبرص”.

وأم�ا ما قيل ع�ن اختيار طه حس�ني
ال�دور األجم�ل ،فذلك م�ن طبيعة هذا
الجنس ،أل�م يقل مونتان�ي يف مفتتح
مذكرات�ه “أنا نف�يس م�ادة كتابي؟”
وأم�ا عن اعت�داده بنفس�ه ،فهو أمر
م�رشوع ،وال نحس�ب أن
رضي�را بلغ
ً
م�ر التاريخ ع�دا عظيمني
مبلغه عىل رّ
رّ
واملعري ،وإن
آخرين هما هوم�ريوس
شئنا الدقة أضفنا الفيلسوف اليوناني
ديمقريطس.
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امل�رأة أحيان�ا ً تك�ون س�ببا ً للخ�الف؛
ألنه�ا ال تجي�د أصول الحدي�ث بالوقت
املناس�ب ،وبحك�م املس�ؤولية فالرجل
بع�د عناء ي�وم عمل طوي�ل يحتاج إىل
الراح�ة وال يك�ون قادرا ً ع�ى الكالم يف
البيت ،بعكس الزوج�ة التي تبحث عن
عم�ل تنهي به يومها خالل حديثها مع
زوجها ،حتى وإن كان�ت امرأة عاملة،
وأول خطوة لحل هذا الخالف هو يقني
كل طرف بأن هناك اختالفا ً مع معرفة
دقيق�ة لش�خصية وطبيع�ة الرشي�ك،
وإيجاد لغة مشركة بينهما ،والحرص
عى التح�دث باللغة املفضلة لآلخر وما
يحب أن يسمعه.
فال ب�د من اختيار وقت مناس�ب للبدء
بالح�وار مع الزوج فم�ن غري املنطقي
مثالً أن تناقشيه فور عودته من العمل
إىل املنزل؛ ألنه س�يكون مرهقا ً من يوم
ّ
شاق ،كما ال يمكنك محاورته فور
عمل
استيقاظه من النوم أو قبيل خلوده إىل
الن�وم ،بل اختاري الوق�ت الذي تجدين
في�ه زوج�ك مرتاح�ا ً يف وق�ت فراغ�ه
وبمزاج هادئ.
الوقت املناسب لبدء حوار مع الزوج
ال تقاطعيه يف حديثه:
ال تذهب�ي إىل زوج�ك وتطلب�ي التحدث
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احذر وامتنع من اخطاء شائعة...

حنو مستقبل افضل...له

معقّم اليدين يتسبّب باشتعال السيارة!

ماهو الوقت األنسب للنقاش مع الزوج ؟

معه من دون أى مقدمات س�ابقة ،فال
تش�عريه بحساس�ية املوقف وأن عليه
أن ينصت ويتحدث مع�ك ىف قضية ما،
حتى ال تجعلي�ه متوترا ً اتجاه أى فكرة
سوف تقومني بطرحها.
اختيار الوقت الصحيح:
كون�ى حريصة عى التحى بفن اختيار

األوق�ات ،مم�ا يعنى اختي�ارك ألوقات
مناس�بة يمكنك أن تتحدثي مع زوجك
خالله�ا ،فحديث�ك مع�ه بع�د عودت�ه
مب�ارشة من العم�ل ،أو أثن�اء لحظات
انفعال�ه أو غضب�ه م�ن يشء ما ،هى
بالطب�ع أوق�ات غري مناس�بة ،س�وف
يختل�ق خالله�ا املزي�د م�ن املش�اكل

والرصاع�ات ،وس�وف تكتش�فني يف
النهاي�ة أن حديث�ك مع�ه ب�ال جدوى،
ل�ذا احريص دائما ً ع�ى اختيار األوقات
الرومانسية الهادئة التي يمكنك خاللها
السيطرة عليه.
الركيز عى الجانب اإليجابي:
احريص دائما ً عى إظهار الجزء املرشق

من النقاش ،فأش�عري رشي�ك حياتك
بمدى إيجابية تلك الخطوة يف حياتكما
إذا اكتمل�ت ،من دون أن تش�عريه بأنه
من دونها س�وف يجد مشكلة ما ،حتى
ال تضعي رشيكك يف خانة العند معك.
ال تتحدثي عن أمور الحياة يف البداية:
تتنظر الزوجة ع�ودة زوجها من عمله
عى الفور حتى تش�تكي له مما عانت
منه طيل�ة الي�وم .انتظري ح�ني يهدأ
ويُغري ثياب�ه ويتناول طعام�ه ويرتاح
ً
قلي�ال .ح�ري ل�ه مرشوب�ه املفضل
وأخربي�ه أن�كِ تريدين التح�دث معه يف
موضوعات هامة ،فإن كان يس�تطيع
ً
مرهقا
سيجلس ويستمع إليكِ وإن كان
فسيطلب منكِ التأجيل لحني استعداده.
حاويل الترصف إن إس�تطعتِ لتتجنبي
املزي�د م�ن املش�كالت داخ�ل املن�زل.
انتظري بع�ض الوقت فبع�د أن يرتاح
من ضغوط العمل ويهدأ س�يرسع إليكِ
وح�ده ليتح�دث معكِ ثم ابدئ�ي وقتها
بالتحدث عن مشاكلكِ اليومية .تحدثي
معه عن اإلهتمامات املش�ركة بينكما
ولك�ن تجنب�ي التح�دث ع�ن األزي�اء
واملوضة وعن صديقاتكِ  ،فغالبا ً جميع
الرجال يش�عرون بامللل خاصة لو كان
هذا املجال خارج اهتماماتهم.

طريقة عمل بان بريدو فرنسي بدون بيض

املكوّنات
خبز أبيض بائت –  500غرام
حليب – نصف لر
زبدة – كوب وربع
للتقديم:
م�وز حج�م صغ�ري ،مقط�ع إىل
رشائح – 5
ّ
مقطع�ة إىل رشائ�ح –
فراول�ة،
نصف كوب
عسل – بحسب الرغبة
طريقة العمل

تدبري منزلي
عادة ما تتعرض ثمار املوز لالسوداد والتلف بعد مرور مدة قصري عى رشائها
ما يس�بب تغري نكهتها .ولهذا يجب اتباع الطرق الصحيحة يف حفظها وأولها
وأكثره�ا نجاحا ً أن يتم رشاء الحبات غ�ري الناضجة تماما ً مع تغليف الجذور
بقطعة من النايلون الالصق.
كذلك يمكن اللجوء إىل حيلة أخرى تسمح بتناول املوز ملدة طويلة وهي القيام
بتجميده .ويف هذه الحالة يجب اختيار املوز األصفر وتقشري الثمار ثم تقطيع
كل منها إىل حلقات.
توضع الحلقات عى صفيحة مغطاة بورق يمتص الرطوبة .توضع الصفيحة
يف الفريزر ملدة س�اعتني .وبعد أن تجم�د القطع يتم وضعها يف أكياس خاصة
ويف هذه الحالة يمكن االحتفاظ بها ملدة ال تقل عن أش�هر عدة .وهكذا يمكن
استخدام الفاكهة لصنع مختلف أنواع الحلويات والبوظة.
كذل�ك يمكن اللجوء إىل طريق�ة التجفيف ولهذا تقرش الحب�ات أيضا ً وتقطع
وتبل�ل القطع بالقليل من عصري الليمون وتوض�ع يف الفرن عى درجة حرارة
منخفضة قدر اإلمكان .ويمكن إضافة القليل من امللح أو القرفة.
ت�رك القطع لتجف تماما ً وبعد أن تصبح مقرمش�ة يت�م إخراجها من الفرن
وتركها تربد قبل حفظها يف علبة محكمة اإلغالق.

حت�ى يصب�ح لونه�ا ذهب�ي من
الجهتني.
 7عندما تنضج ،ضعيها يف طبقوأضيفي بعض رشائح املوز.
 8أعي�دي الخط�وات  4،5،6و7حتى انتهاء الكمية.
 9زيّن�ي ال�”ب�ان ب�ريدو”بالفراول�ة وأضيفي العس�ل عى
الوجه.
 10ق ّدم�ي الطب�ق عى س�فرةالفطور .ألف صحة!

سلوكيات

طبيبك يف بيتك

ماهي الطرق لتعليم طفلك اإلنصات حلديثك؟
تتحدث�ني إىل ابنك بينما يش�اهد
التلفزيون ،وتلقني محارضة عى
ابنت�ك يف الصب�اح قب�ل توجّ هها
إىل املدرس�ة ،تتحدثني وتتحدثني
وأن�تِ متأك�دة أن ال أحد ُينصت،
هذا ح�ال الكث�ري م�ن األمهات،
نحن نرغب أن يستمع لنا أبناؤنا
ويتابعون حديثنا ،وحتى تنجحي
يف تحقي�ق ه�ذا اله�دف ،اتبع�ي
النصائح التالية..
احريص عى التواصل البرصيبينما يستمع إليكِ طفلك بأذنيه،
فإن قدرته ع�ى إدراك ما تقولني
تزداد عندما يتواصل معكِ برصياً،
لذلك قبل الب�دء بالحديث ،اطلبي
م�ن طفل�ك أن ينظ�ر إىل عينيكِ ،
وكلما ابتعد طفلك بنظره ،اطلبي
منه إعادة النظر إليكِ حتى تنهي
حديثك.
 أوجزي الحديثالحدي�ث الطويل يش�تت الطفل

يف زمن ّ
معقم اليدين جزءا ً أساسيا ً
ّ
تفش فريوس “كورونا” حول العالم ،بات
لكن الجدل ال يزال مس�تمرا ً
م�ن حياة البرش اليومية خالل األش�هر املاضيةّ ،
حول إمكانية أن تتسبّب هذه املادة الكيميائية يف حرائق داخل السيارات.
وكانت آخر الحوادث التي ّ
تدق جرس اإلنذار ،ما وقع يف والية إلينوي األمريكية،
حيث تس�بّبت زجاج�ة معقم تحتوي ع�ى الكحول يف اش�تعال النريان داخل
سيارة متوقفة ،مع ارتفاع درجة الحرارة.
وقال قس�م اإلطفاء بمدينة واوكيغان التابعة للوالية ،يف منشور عى صفحته
الرسمية عى “فيس�بوك”“ :يبدو ّ
أن النريان سببها زجاجة صغرية من معقم
اليد تركت داخل السيارة” ،محذرا ً السائقني من هذا السلوك.
الن زجاج�ة املعقم كان�ت تحتوي عى الكح�ول بنس�بة  ،80%وتركت تحت
أشعة الشمس املبارشة.
ويبدو أن ضوء الش�مس الساطع نفذ إىل املعقم وكان كافيا ً إلشعال الحريق”،
ونرش صورا ً ألجزاء منصهرة ومتفحمة داخل السيارة.
وكان�ت إمكانية أن يتس�بب معق�م اليدي�ن يف حرائق داخل الس�يارات محل
جدل دائم ،بني تجارب ش�خصية الش�تعال النريان وترجيحات من الس�لطات
واملؤسسات ّ
بأن ذلك غري وارد.

بطرق بسيطة ميكن حفظ املوز ألشهر طويلة

املطبخ

ّ
س�خني الحلي�ب يف ق�در عى
1حرارة هادئة دون أن يغي.
ّ 2قطع�ي الخب�ز إىل رشائ�ح
بسماكة  2سم.
 3أطفئ�ي النار تح�ت الحليب.اس�كبي هذا األخ�ري يف وعاء4- .
ّ
سخني ملعقة كبرية من الزبدة يف
مقالة عى حرارة متوسطة.
 5غمّ�يس رشيح�ة م�ن الخب�زبالحليب من الجهتني.
 6-إق�ي رشيح�ة الخب�ز بالزبدة
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وي�رصف انتباهه عن�كِ  ،احريص
عى أن تس�تخدمي كلمات قليلة
لرشح ما تريدين إيصاله لطفلك.
 أبقي الحديث بسيطا ًإن كنتِ تريدين أن يس�تمع إليكِ
طفل�ك حق�اً ،اجع�ي رس�التك
بس�يطة ،اس�تخدمي كلم�ات
بس�يطة ومب�ارشة ،وال تتحدثي

ع�ن أكث�ر م�ن نقط�ة يف نف�س
ً
مث�ال إن كن�تِ تطلبني
الحدي�ث،
من طفل�ك أداء بعض املهام ،فال
تطلبيها جميعها يف نفس الوقت،
هذا يرصف انتباه الطفل ويجعله
ال يستمع إليكِ  ،فقط اطلبي منه
تنفي�ذ طلب واح�د ،وبعد تنفيذه
اطلب�ي منه ش�يئا ً آخ�ر ،وهكذا،

س�تالحظني أن الطف�ل يس�تمع
إىل حديث�ك البس�يط يف كل م�رة،
ويفهم جيدا ً ما تقولني.
 ّتجنبي الرصاخ
رصاخك يف وجه طفلك سيرصف
انتباه�ه ع�ن حديث�ك بالطب�ع،
فأن�تِ تثريي�ن مش�اعر الغضب
والخ�وف داخله ،م�ا يحول دون
إنصاته إلي�كِ  ،لذلك ّ
تحي بالصرب
وحاويل ضبط أعصابك ،وتحدثي
مع الطفل بهدوء ولطف.
 تأكدي أنه فهم الحديثبع�د االنتهاء م�ن توجيه حديثك
إىل طفل�ك يج�ب أن تتأك�دي أنه
فهم م�ا ترغب�ني يف إيصاله إليه،
أخربيه أنكِ تريدين التأكد من أنه
فهم حديث�ك ،واطلبي منه تكرار
رس�التك له ،إن أخطأ يف الفهم أو
نيس ،كرري حديثك بهدوء وصرب،
س�تجدين نتيجة أفض�ل يف املرة
التالية.

نصائح طبية

اعتقادات وسلوكيات خاطئة عن املضادات احليوية عليك جتنبها
تعت�رب املض�ادات الحيوية من أكث�ر األدوية
التي يلجأ لها العديد من األش�خاص يف عالج
املشكالت الصحية املختلفة بعد وصفها لهم
من قب�ل األطباء ،إال أن هن�اك مجموعة من
االعتقادات الخاطئة التي يتم تداولها بش�أن
ه�ذا النوع م�ن األدوية ،قد ي�ؤدي إىل إلحاق
الرر باملرىض.
من ب�ني هذه االعتق�ادات ه�ي أن املضادات
الحيوي�ة تعالج ن�زالت الربد ،حيث كش�فت
األكاديمية األمرييكية لطب األطفال عن عدم
صحة ذلك ،حيث إنها ال تعمل مع الفريوسات
التي تسبب نزالت الربد واإلنفلوانزا واألعراض
املصاحبة له�ا ،يف حني أنها يكون لها فعالية
كب�رية لع�الج اإللتهابات التي تكون بس�بب
البكريا أو الفطريات.
كما يقوم البع�ض بتناول املضادات الحيوية
الت�ي يتناولها مري�ض أخر اعتق�ادا منه أن
مفعولها سيكون جيد أيضا ،إال أن ذلك يعترب
م�ن أكثر األم�ور رضرا حيث أنه قد يتس�بب
يف إلح�اق األذى باملري�ض اآلخ�ر ألن�ه يمكن
أن يكون غري مناس�ب ملرضه ويسبب له آالم
شديدة.
يتوقف البع�ض عن تناول املضادات الحيوية
الت�ي يصفها له�م الطبيب بمجرد الش�عور
بالتحس�ن دون االنته�اء من ك�ورس العالج

ح ّضري هذه اخللطة السحرية إلذابة دهون البطن

تعترب وجبة اإلفطار أهم الوجبات
اليومية لجس�م االنسان ،لذا يجب
أن تك�ون صحي�ة وغني�ة باملواد
الغذائي�ة املفي�دة لتم� ّد الجس�م
بالطاقة الالزمة ملواصلة أنشطته
اليومية بش�كل فعال .ومن أفضل
الوجبات التي يمكن تناولها خالل
وجب�ة اإلفطار ه�ي بذور الش�يا
والش�وفان ،التي تعم�ل عى إذابة
الذهون.
وتعت�رب حب�وب الش�وفان م�ن
العنارص الغذائي�ة الغنية واملفيدة
للجس�م ،والتي من املفيد إدراجها
ضم�ن وجباتن�ا اليومي�ة ،ألنه�ا
تس�اعد عى املحافظة عى صحة
الجس�م وكذل�ك تق�وي مناعت�ه
الطبيعية.
بينما بذور الشيا ،الغنية باأللياف
والكالس�يوم وبده�ون األوميغ�ا
 3واألوميغ�ا  ،6فهي تحس�ن من
كفاءة األوعية الدموية ،وتخفض
مع�دل الكوليس�تريول ،كم�ا أنها
غني�ة بمض�ادات األكس�دة .ه�ذا
وتعت�رب مض�ادة لاللتهاب�ات،

وهي مفي�دة جدا ً مل�رىض التهاب
املفاصل.
ومن ّ
ألذ أطباق اإلفطار الغنية التي
يمك�ن إعدادها من حبوب الش�يا
والشوفان نقدم لكم هذا الطبق.
املكونات:
كوب من الش�وفان و 4مالعق من
ب�ذور الش�يا وملعقة م�ن بودرة

القرف�ة ومل�ح وملعقت�ني م�ن
الفانيلي�ا وملعقت�ني من العس�ل
و 500مل من املاء.
طريقة التحضري:
ويمك�ن تحض�ريه بخل�ط امل�اء
والقرف�ة والفانيلي�ا بوعاء وترك
عى الن�ار حتى الغلي�ان .مع بدء
غلي�ان الخليط ،نخفف من ش�دة

الن�ار ونضي�ف الش�وفان .ي�رك
الخليط يغي لدقائق قليلة ثم يرك
ليربد لخمس دقائق.
م�ن ثم يضاف اىل الخليط العس�ل
وامللح وبعدها بذور الشيا .ويمكن
إضاف�ة بع�ض الفواك�ه أيض�ا ً
كالتف�اح أو امل�وز أو الفراول�ة أو
الكرز ،بحسب الرغبة.

لطلة ابهى..

عالجات طبيعية لتطويل الرموش ومنع تساقطها

كامل ،إال أن ذلك يعترب أمر غري صحيح حيث
أنه ال يكون قد تم القضاء عى املرض بش�كل
نهائي ويمكن أن يعود إليه من جديد بش�كل
أقوى.
يلج�أ البع�ض إىل االحتف�اظ باملض�ادات
الحيوي�ة وتخزينه�ا بعد االنته�اء من الفرة
التي وصفها لهم الطبيب ،بهدف استخدامها
يف وقت الحق ،إال أن هذا السلوك خاطئ حيث
أنه�ا تفقد مفعوله�ا بمرور والوقت وس�وء

التخزين.
ويس�ود اعتقاد بأن املضادات الحيوية تمنع
ظهور األمراض البكتريية ،إال أنه أمر خاطئ
وليس له أس�اس من الصحة
ويعتق�د البعض أيضا أن املض�ادات الحيوية
املعالجة لاللتهابات ال يكون لها أثار جانبية،
إال أنها قد تس�بب الطفح الجلدي واإلسهال،
كما يؤدي اإلفراط يف تناولها إىل فقد الجس�م
قدرته عى مقاومة البكريا وضعف املناعة.

تعت�رب الرم�وش م�ن أساس�يات الجم�ال عند
الفتي�ات ،فيحرص�ن ع�ى االعتناء به�ا ،كي ال
يحتجن للرموش الصناعية.
ثم�ة بعض العالجات الطبيعية التي تس�اهم يف
نمو الرموش مجد ًدا.
زيت الزيتون
يمتلك زيت الزيتون العديد من العنارص الغذائية،
لذا يلع�ب دورًا يف نمو بصيالت الرموش مجد ًدا،
كل ما علي�ك فعله هو تدليك الرموش به يوم ًيا،
مع تجنب دخوله إىل العني.
املكرسات
تتمح�ور فوائ�د اس�تخدام البيوت�ني يف نم�و
الرم�وش ،ترج�ع إىل تحفيزه إلنت�اج املزيد من
الكريياتني ،الذي يساعد عى نمو الشعر مجد ًدا،
ويمك�ن أن تج�د البيوت�ني بص�ورة طبيعية يف
األطعمة مث�ل :ال�ربوكي والقرنبي�ط والكرنب
والبصل واملكرسات.
نظام غذائي صحي
يس�اهم تناول األطعمة التي تحتوي عى جميع
العن�ارص الغذائي�ة م�ن فيتامين�ات ومع�ادن،
ع�ى نمو الرموش والوقاية من تس�اقطها مرة
أخ�رى ،ويجب أن يش�مل النظ�ام الغذائي غني

بالفيتامينات التالية  Cو Dو ،Bباإلضافة للزنك،
والحديد ،والربوتني.
املكمالت الغذائية
تس�اعد املكم�الت الغذائي�ة ع�ى اس�تكمال
العنارص التي يحتاج إليها الجسم ،ويتعذر عليه
امتصاصها من الوجب�ات اليومية ،هناك بعض
أنواع من املكمالت الغذائية املتخصصة يف صحة
الش�عر والجلد واألظاف�ر ،لذا يج�ب التأكد من

الن�وع الذي يتم اختياره ألن�ه يوفر االحتياجات
اليومية.
وغالب�ا ال تحت�اج عالجات تكثي�ف الرموش إىل
وصف�ة طبي�ة ،فهي عب�ارة ع�ن مجموعة من
األمصال لنم�و الرموش وجل للرطيب ،وأفضل
أنواع مكثفات الرموش ه�ي مجمعات الدهون
والببتيد والبيوتني ،ويمكن وضعها بمفردها أو
مع املكياج.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهني�اً :يتوقف أحد الزمالء عن مضايقتك ،وتصحح
بعض األخطاء وتس�تفيد من طاقتك اإلبداعية البتكار
أفكار مهنية ّ
بناءة
ً
عاطفي�اً :ال تظلم الرشي�ك وكن أكثر تف ّهما ملش�كالته ،ثمّة
تطورات يف العالقة تكون ملصلحتكما
صحي�اً :تقتن�ع أخ�ريا ً أن للرياض�ة تأث�ريا ً كب�ريا ً يف الوضع
الصحي والنفيس ،وهذا أمر جيّد

الثور

مهني�اً :يتزايد طموحك إىل م�ا ال يمكن تحقيقه،
ويف بعض األحيان ينتابك التساؤل عن النتائج التي
قد تحدث إذا تنازلت عن مبادئك ومثلك العليا من أجل
تحقيق أحالمك.عاطفياً :املفاجآت هي س�يدة املوقف يف
حيات�ك العاطفية هذا اليوم ،وقد تتحول عالقة لك بش�خص
التقيته أخريا ً إىل قصة حب حقيقيةصحياً :قد تش�عر ببعض
اآلالم العابرة ،يستحسن االنتباه إىل نوعية طعامك

الجوزاء

مهني�اً :ينصح�ك الفلك أن تدرس جي�دا خطواتك
إذا كن�ت مقدما ً عىل رشاكة أو قرارت تتعلق برشاء
أراض لالسثمار يف مجال البناء وغريها
عقارات أو
ٍ
عاطفياً :نار الغرية تش�تعل داخلك ،يف الواقع فإنك تفكر
يف هذه األشياء ألوقات طويلة كل يوم
صحي�اً :عىل الرغم من انتقالك إىل مرحلة جديدة فإنك ال تزال
تشعر بآثار قوية آتية من املراحل السابقة

اجليش االبيض يف العراق

السرطان

مهنياً :مطلوب منك النقاش لتفهم أكثر ولترشح
وجهة نظرك واقبل مساعدات الزمالء فأنت تحتاج
إليها.عاطفياً :تشعر بنفسك جذابا ً ويف أفضل حاالتك،
وكأنك خضعت لعملية تغيري ش�املة ،ما ينعكس إيجابا ً
عىل عالقتك العاطفية.صحياً :هدوء وتوازن صحي ينتظرانك
هذا الي�وم لكنك تعيش حالة من اإلث�ارة الفكرية والعصبية
لتحمسك الشديد ألمر عاطفي أو مهني

األسد

مهني�اً :تختف�ي األج�واء الس�لبية ،وتخ�رج من
عزلتك وتختلط بمحيطك فتتعرّف إىل شخص يلفت
انتباهك إىل ح ّد ما
عاطفياً :يشكل فينوس مع ساتورن مثلثا ً ويوحي بفكرة
الزواج وتأس�يس عائلة ،والتخلص م�ن العالقات العاطفية
العابرة.صحياً :ال تكثر من العمل والس�هر ،عليك االسرتخاء
واللجوء إىل النوم باكرا ً

العذراء

مهنياً :يكون دورك ّ
بناء وفعاالً يف تلطيف األجواء
املهنية ،وتقرّب املسافة بن الزمالء وتسهل اللقاء
والحوار واملصالحة
عاطفياً :يمكن أن تفوّت عليك فرصة إيجاد الحب املثايل،
وقد يكون عزاؤك الوحيد اللجوء إىل األصدقاء ملواساتك
صحياً :تتخلّص من بعض املشكالت كتوتر األعصاب أو عدم
القدرة عىل ضبط نفسك

الميزان

مهنياً :التفكري يف السفر أمر متاح اليوم وعليك أن
تتخىل عن طموح�م بالبقاء يف عملك الحايل خاصة
أن مشاكلك مع رؤسائك لن تجد طريقا ً للحل.عاطفياً:
إن كنت بحاجة إىل الش�عور بالراحة النفسية فعليك بحل
مشاكلك مع رشيكك حتى يعود لك االستقرار مجدداً.صحياً:
ترك�ز اهتمامك عىل صحت�ك وراحتك الجس�دية وتهتم أكثر
بالرياضة معتمدا ً عىل نظام غذائي وحياتي سليم

العقرب

مهني�اً :ي�وم م�ن االرتب�اك والف�وىض والتأجي�ل
والتس�ويف يرافق�ك ،يكون حديث ع�ن ممتلكات
وعائدات مالية وأعمال بيع ورشاء
عاطفياً :تس�تعيد ج�ذوة حياتك العاطفي�ة بعدما خفت
قليالً نتيج�ة رغبتك يف اللهو والتعرّف إىل أش�خاص جدد من
خ�ارج محيطك.صحي�اً :وضع�ك الصحّ ي إجم�االً جيد ولن
تشكو أي عارض صحي

القوس

مهنياً :يص�ل كوكب مركور إىل برج الحمل لينضم
إىل أوران�وس وفينوس ويعدك بظرف رائع ،وتتبدل
األوضاع ملصلحتك
عاطفي�اً :تالحظ ارتفاعا ً يف منس�وب الرومانس�ية لدى
الرشيك ،وهذه طبيعته الحقيقية
صحي�اً :الحيوي�ة الظاهرة س�ببها مواظبتك ع�ىل التمارين
الرياضية من دون انقطاع

الجدي

مهني�اً :عليك املثابرة لتتمك�ن من تحقيق ما كنت
تحلم به من�ذ مدة ،وخصوص�ا ً أن الفرصة متاحة
أكثر من أي وقت مىض
عاطفياً :بعض املش�اعر قد يش�كل عبئا ً عليك يف العالقة
بالرشيك ،فخذ حذرك
صحياً :بس�بب عدم اس�تقرار أوضاعك تشعر ببعض القلق،
لكن ال داعي إىل مخاوفك

الدلو

مهنياً :تذهب عميق�ا ً يف البحث عما يخفيه ظاهر
األمور ،وتقوم بمقارنة بن األحداث واألوضاع التي
تواجهك اليوم والتي واجهتك يف السابق
عاطفياً :تعاني العالق�ات املتأرجحة األمرّين ،وقد تزول
َ
تح�اش االنتقاد والتذمّ ر ،أمّ ا الج�روح العاطفية فال
نهائياً،
ً
تلتئم بس�هولة .صحيا :علي�ك باتخاذ األمور به�دوء وروية
أكثر والعمل عىل الرتفيه عن نفسك

الحوت

مهنياً :أنت م�يء بالطاقة وتح�ب فرص التحدي
الت�ي يأتيك به�ا كل يوم جدي�د ،وتك�ون جريئا ً يف
الكالم
عاطفي�اً :ال تندفع نحو الرشيك م�ن دون ضوابط ،فهذا
ّ
وتجنبك باستمرار
يخلق عنده بعض النفور منك
ّ
ترضك كث�رياً ،فتش ع�ن الهدوء
صحي�اً :العصبي�ة الزائ�دة
لتكون أكثر قدرة عىل املواجهة

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 971افتتاح الجامع األزھر للصالة ،وھو الجامع
الذي بدأ جوھر الصقي بنائه يف  4أبريل .970
 - 1120معرك�ة كتن�دة ،بن قوات ألفونس�و األول
ملك أراغون والجي�ش املرابطي تحت قيادة إبراھيم
بن يوسف بن تاشفن
 - 1527فتح الله طرد الربتغالين من ميناء س�وندا
كيالب�ا (جاكرتا اآلن) ،الذي يحتف�ل به اآلن كذكرى
إنشاء املدينة.
 - 1941بدء الھجوم األملاني عىل موسكو بمشاركة
 5.4مليون جندي من قوات املحور.
 - 1973كندا تلغي عقوبة اإلعدام.
 - 1986العب كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا
يحرز ھدف باليد يف مرمى إنجلرتا أثناء املباراة الربع
النھائية من كأس العالم يف املكسيك.
 - 2002زل�زال يرضب غ�رب إيران ويودي بحياة
 261شخص.
 2004البحرين توقف س�تة أش�خاص ملنعھم منالقي�ام بأعمال تمس األرواح واملمتلكات والش�تباه
صلتھم بتنظيم القاعدة.
مقت�ل املختط�ف الك�وري الجنوبي يف الع�راق بعد

انتھاء املدة املقرتحة من خاطفيه النسحاب القوات
الكورية من العراق.
 - 2009نجاة رئيس جمھورية إنغوش�يتيا املتمتعة
بالحك�م الذاتي ضمن روس�يا االتحادي�ة يونس بك
يفك�ريوف م�ن محاولة اغتي�ال إثر انفجارس�يارة
ملغومة يف موكبه.
 - 2018افتتاح الدورة الثامنة عرش من ألعاب البحر
األبيض املتوسط.
 - 2019محاولة انقالب فاش�لة يف إثيوبيا وقعت يف
والية أمھرة بشمال البالد ،أسفرت عن مقتل رئيس
األركان اإلثيوبي.
 - 2018افتتاح الدورة الثامنة عرش من ألعاب البحر
األبيض املتوسط.
 - 2019محاولة انقالب فاش�لة يف إثيوبيا وقعت يف
والية أمھرة بشمال البالد ،أسفرت عن مقتل رئيس
األركان اإلثيوبي ،والحكومة تس�تعيد السيطرة عىل
األوضاع.
مواليد هذا اليوم
 – 916والدة س�یف الدول�ة الحمدان�ي ،أب�رز أمراء
الدولة الحمدانیة.

اختبارات شخصية

شكل حلية زوجك يكشف درجة حبه لك
تعترب اللحية م�ن أكثر عالمات
املظه�ر تميي�زا ً للرج�ل .وه�ي
تشكل جز ًءا ال يتجزأ من أناقته
وجمال إطاللته .إال أن ش�كلها
يكش�ف أيضا ً الكثري من خفايا
ش�خصيته وطباعه ومدى حبه
واحرتامه وتقديره لك.
 1اللحية الكاملة
أي الت�ي تمت�د م�ن األذن�ن
وتتكام�ل مع الش�اربن .وهي
اللحية األكثر ش�يوعا ً يف أوساط
الرجال .وتعني أن زوجك يتمتع
بش�خصية قوي�ة وأنه يس�عى
دائما ً إىل إثبات حضوره وينجح
يف ذلك وخصوصا ً عندما تواجه
العائل�ة املواقف الصعب�ة .كما
تش�ري إىل ّأن�ه دقي�ق املالحظ�ة
وكثري االنتق�اد .لكن هذا ال ّ
يدل
عىل ّأن�ه ال يحبك ،ب�ل يفيد بأن
يقدرك لكنه يرسم صورة مثالية
وخالي�ة من األخط�اء لك ويريد
لك أن تكوني نسخة عنها.
 2اللحية الخفيفة جدا ً

تبدو هذه اللحي�ة وكأن زوجك
ق�ام بحالقته�ا لكنه ل�م يفعل
ذاك بش�كل ت�ام .وه�ي ت�دل
ع�ىل ّأنه يري�د دائم�ا ً أن يلفت
أنظار اآلخرين إليه .وتش�ري يف
املقاب�ل إىل ّأنه مس�تعد لتقديم
التضحيات من أجل�ك إذا أردت
ذل�ك .وهو ال ي�رت ّدد يف تحضري
املفاجآت لك بن الحن واآلخر.
ويفع�ل ذل�ك بط�رق مختلفة

ومبتكرة لكي ال يتسلل امللل إىل
حياتكما.
 3اللحية املتدلية
يفضل زوجك يف هذه الحالة أن
يطيل لحيته قليالً .وهي موضة
شائعة يف أوس�اط الرجال منذ
س�نوات مض�ت .إال أن�ه يهتم
برتتيبه�ا كم�ا يفع�ل يف الكثري
من جوان�ب حياته .فهو محب
للنظام لكنه ال يبالغ يف ذلك وال

يرفض أن يخرق بعض القواعد
يف ح�ال أردتم�ا تمضية أوقات
مسلية .كما ّأنه يتحىل بالصرب
وخصوص�ا ً حن يتعل�ق األمر
بمش�كلة تواجهينها .ويسعى
دائما ً إىل تفهم مش�اعركّ .
لكن
أكثر ما يزعجه هو أن تجادليه
يف كل أمر.
 4اللحية الهوليوودية
تعني هذه التس�مية أن اللحية
تمت�د م�ن جانب�ي الخدين إىل
الذق�ن .وتك�ون متوس�طة
الكثاف�ة ع�ادة .وتدل ع�ىل ّ
أن
زوجك رجل عم�ي أي ال مكان
لدي�ه للتعب�ري ع�ن العواطف.
ق�د يزعج�ك ه�ذا .لك�ن م�ن
األفض�ل أن تأخ�ذي طبعه هذا
يف االعتب�ار وأن تتنبه�ي أكث�ر
إىل أفعاله .فق�د ال يقول لك إنه
يحبك لكنه يس�ألك عن مس�ار
نهارك أو يحرض لك الهدايا بن
الحن واآلخر أو يخطط للسفر
برفقتك.

قصة وعربة

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

من الفيسبوك

F

acebook

كل عام وانت خبري ابي

ه�ل تعلم أن قوس ق�زح ال يظهر إال إذا كانت الزاوية بن الش�مس
وخط األفق أقل من  40درجة مئوية.
ه�ل تعلم أن بصمة اللس�ان َتختلف من ش�خص آلخ�ر ،مثل بصمة
األصبع
هل تعلم أن اس�تخدام املُطه�رات املُضادة للبكتريي�ا أقل كفاءة من
استخدام املاء والصابون يف قتل الجراثيم
ه�ل تعلم أن ُفق�دان الوعي َيح ُدث بع�د مُ ِّدة  8-10ث�وان من ُّ
توقف
ٍ
َت ُّ
دفق الدم إىل الدماغ.
هل تعلم أن طول الحبل الشوكي لإلنسان يُساوي  45سم يف الرجال
و 43سم يف النساء.
ه�ل تعلم أن عدد الخاليا املُس�تقبالت لحاس�ة الش�م عند اإلنس�ان
ُتساوي تقريبا ً  40مليون خلية.

الحي�اة ،لن يتمكن من تحقيق كل م�ا يريد .عىل كل منا أن يفكر
بغريه كي يتلقى املساعدة والعون من اآلخرين.

مشاكل وحلول

قررنا االنتحار؛ ألن أبي يرفض زواجنا!
حبيبي يحبني ج ًدا ،وأنا كذلك ،وقرر
أن يعم�ل لك�ي نتزوج ،لك�ن أبي ال
يري�د حبيب�ي ،أن�ا لس�ت مزعجة،
س�أتزوج به حتى ولو لم يرد أبي ،ال
يس�تطيع أن يفرق بن اثنن يحبان
بعضهما البع�ض ،أحبه بجنون ،إذا
انفصلنا بس�بب أبي ،سأنتحر وهو
كذلك.
الحل والنصائح:
 1ل�م أفهم  ،إذا كن�ت تريدين منيأن أنصح�ك بع�دم االنتح�ار؛ كي ال
تخرسي نفسك ،أو بعدم الزواج كي
ال تخرسي والدك!

غزل عراقي

هـــــــل تعلــــــم

سر السعادة
س�ئل أحد الحكم�اء“ :كيف تتحق�ق الس�عادة يف الحياة؟”
فدع�ى جميع من س�أله إىل تن�اول الغداء يف منزل�ه يف اليوم
التايل.
وعندم�ا حرضوا وجلس�وا إىل املائدة قدم لهم الحس�اء ومالعق
طويلة يبلغ طول الواحدة منها مرتاً ،فلم يتمكنوا من استخدامها
كما ينبغي .ظل الحساء ينسكب أرضا ً كلما حاولوا أكله فقاموا
عن املائدة جياع.
بعد ذلك طبل منهم الحكيم أن يعودوا إىل املائدة فأخذ ملعقة وبدأ
يطع�م من بجواره وطلب من كل فرد أن يمس�ك ملعقة ويطعم
من يجلس بجواره ،فجربوا تلك الفكرة فنجحت.
ش�بع الجميع عندما أطعموا بعضه�م ،فأخربهم أن املغزى من
ذلك كان يتمثل بإخبارهم أن رس السعادة يكمن يف إطعام الغري،
فل�و فكر كل ش�خص بنفس�ه ولم يفكر يف غريه ع�ىل املائدة ويف
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 2عىل كل حال ،يبدو من رس�التكرغم قرصها ،أن الزواج لن يتم اآلن،
وأن الحبي�ب س�يعمل لكي تتزوجا،
طي�ب ،يعن�ي هن�اك فرص�ة أثناء
عمله ،ويمكنك أن تطلبي مس�اعدة
من أم�ك أو أح�د أقارب�ك ممن يثق
به الوال�د إلقناعه؛ خاص�ة إذا كان
ً
وكفؤا.
الشاب سو ًيا
 3ه�ذا ه�و الح�ل ،أم�ا موض�وعاالنتح�ار؛ فه�و ال يليق بش�خصن
يريدان أن يكونا مسئولن عن أرسة
وأبناء.
(املصدر خالة حنان :مجلة سيدتي)

سودوكـــو

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

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

ماذا يعني عيد االب لالطفال؟
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ي�ا ليت الدني�ا تعود ب�ي إىل أيامك ،وإىل حنان�ك ،وإىل عطفك،
ي�ا ليتن�ي استيقظ يف الصب�اح وأسمع صوت�ك الحنون الذي
تنادين�ي ب�ه ،يا ليتني احتضنك وأش�م رائحت�ك العطرة التي
افتقده�ا بشدة ،يا ليتني ويا ليتني ما فقدتك ،وما رأيت يوما ً
كي�وم هجرتك ،ي�وم ُحملت فيه عىل أكتاف الرج�ال ذاهبا ً اىل
مث�واك األخري ،تاركا ً وراءك فتاة تبكي ليلً نهارا ً ش�وقا ً اليك،
ك�م أتمن�ى أن أراك حتى يف املنام وأُش�بع ناظ�ري بك ،واملس
يديك الحنونتن ،وانظر إىل عينيك املليئة بالحب والعاطفة عىل
ابنت�ك التي تركتها بن أي�ادي الزمان تعاني هما ً ال يعرف به
أحد ،رحمك الله يا نور قلبي وحياتي أبي.

منمنمات

االطرقجي واملغازجي يف
ثالثينيات القرن العشرين
ببغداد

#تاال_احمد_راضي

مع إقترابها من تحقيق  50مليون مشاهدة

يصادف عيد االب يف  21حزيران من كل عام يف معظم البلدان
العربية .يف عيد االب ،يحتار االطفال يف اختيار هدية مناسبة
لوالده�م للتعبري عن م�دى حبهم وتقديرهم ل�ه .ويمكنكم
اختي�ار أجم�ل هدايا لعي�د االب تلك التي تناسب ش�خصية
والدك�م واهتماماته .ممكن أن يق�وم األبناء بتقديم رسالة
ش�كر وتقدير لوالدهم ،أمر جمي�ل للغاية عىل الرغم من أن
ه�ذه الكلم�ات لن تكلف ثمن�ا باهظا ،لكنه�ا تجعل االب يف
غاية السعادة واالفتخار بأوالده.

شكر خاص من رحمة رياض لجمهورها العادته أغنيتها
«ماكو مني» إلى الصدارة

عـين على العالم
بمقدار  444مليار دوالر

«الدرع الهوائي» ابتكار ذكي لحماية
ركاب الطائرات من (كورونا)
وجهت الفنان�ة العراقية رحمة رياض
ش�كرها لكل األش�خاص م�ن أصدقاء
ومعجب�ن وفنان�ن ومؤثري�ن ،مم�ن

ش�اركوها محبتهم وإعجابه�م بأغنية
«ماكو من�ي» عرب صفحاتهم الرسمية،
وذلك من خلل فيديو نرشته عرب قناتها

الرسمي�ة ع�ىل اليوتيوب ،فع�اد عملها
املص�ور الذي ص�در يف يناير وأقرتب من
تحقي�ق  50ملي�ون مشاه�دة الىقائمة
الرائج ع�ىل يوتيوب بأكثر من بلد عربي
كالع�راق ،اململك�ة العربي�ة السعودية،
واألردن واملغ�رب ...وذلك بعد  24ساعة
من إطلقه ،كما دخلت األغنية من جديد
يف تسع�ة عرش قائمة من أفضل األغاني
العربي�ة ع�ىل أنغام�ي ويف ع� ّدة بل�دان
عربية.
وقالت رحمة يف رسالتها املصورة:
«كن�ت حاب�ه أش�ارك الفيدي�و من مدة
ولكن إحرتامً ا لألوض�اع اليل مرينا بيها
قررت تأجيله ،وهسه صار الوقت أشكر
كل األشخاص اليل ش�اركوني محبتهم
وإعجابه�م بأغنيت�ي ماك�و من�ي من
أصدق�اء ومحب�ن و ومؤثري�ن  ..ماكو
منكم وشكرًا من القلب »

«السنافر» يعود
من جديد

يف محاول�ة إلنعاش قطاع الطريان
ال�ذي ّ
تلقى رضب�ات مدمّ رة بفعل
انتشار «كورون�ا» ،ابتكرت رشكة
أمريكية اًّ
ً
جدي�دا لكبح انتشار
حل
الع�دوى بم�رض «كوفي�د »19
الناجم عن ف�ريوس كورونا داخل
مقص�ورات الطائ�رات .وتق�ول
رشك�ة «تي�غ» الت�ي ّ
تتخ�ذ م�ن
سيات�ل يف الوالي�ات املتح�دة مقراًّا
له�ا :إن فك�رة ابتكاره�ا الجدي�د
ال�ذي أطلقت علي�ه اس�م «الدرع
الهوائ�ي» ،قائمة عىل تعزيز تدفق
الهواء بما يصنع «ستارة هوائية»؛
ً
«درع�ا» غ�ري مرئ�ي
مم�ا يخل�ق
ح�ول الركاب ويساع�د عىل تقليل
انتشار الجراثيم عىل متن الطائرة.
ويمك�ن تركي�ب أجه�زة التقني�ة
الجدي�دة ،املصنوع�ة م�ن خ�لل
الطباع�ة ثلثية األبع�اد ،يف سقف
الطائ�رة أع�ىل املقاع�د مب�ارشة،
وضمن وحدة خدم�ة الراكب التي

تحت�وي ع�ىل فتح�ات التكيي�ف
واإلنارة .وتستن�د آلية عمل الدرع
إىل نقل الهواء املتدفق من الفتحات
العلوي�ة ف�وق املقعد ،إىل ش�فرات
تضم�ن االحتفاظ ب�أي قطرات أو
رذاذ ناج�م ع�ن الجه�از التنفيس
للراكب داخل املحيط الذي يشغله،
بحيث ال تنتقل إىل املسافر الجالس
إىل جواره .وق�ال أنتوني هاركوب،
كب�ري مدي�ري تجربة الط�ريان يف
رشكة تيغ للشبك�ة األمريكية :إن
ال�درع الهوائ�ي يع ّزز م�ن كفاءة
تدف�ق الهواء عىل مت�ن الطائرات.
ويعتقد هارك�وب أن التقنية التي
ابتكرتها رشكت�ه ،ال تتطلب إعادة
هيكلة التصميم الداخيل ملقصورة
الطائ�رة ،ويمك�ن أن يك�ون أكثر
فعالية من املقرتحات التي قدمتها
رشكات أخ�رى ،ومن بينها اإلبقاء
ً
فارغ�ا يف
ع�ىل املقع�د األوس�ط
الطائرات الكبرية.

ذك�ر تلفزي�ون «نيكلودي�ون» للٔطف�ال ،وهو أحد
املحط�ات التلفزيوني�ة التابع�ة لش�بكة «»MTV
االٔمريكية ،أن مسلسل «السنافر» الكارتوني سيعود
مجددا ً يف سلسلة حلقات جديدة ُ
ستبث عام .2021
وق�ررت قن�اة نيكلوديون أن تدخل عالم الس�نافر،
بعدم�ا حصل�ت ع�ىل ترخي�ص الحق�وق العاملي�ة
للمتي�از كجزء م�ن صفقة وقعتها م�ع «IMPS/
 »LAFIGالبلجيكية.
كما ذكر أن السلس�لة ستتضمن معظم شخصيات
الس�نافر الت�ي لطاملا أحبه�ا الجمهور ،مث�ل «بابا
س�نفور»« ،س�نفورة»« ،مفكر»« ،غب�ي»« ،ذكي»
وغريه�م الذين يع�ودون مع مغام�رات جديدة من
الفكاهة والحركات العالية املخاطر.
و حق�وق الن�رش بداي�ة
س�تكون محصورة يف
الوالي�ات املتح�دة،
م�ن
ابت�داء
انط�لق ع�ام
ث�م
،2021
س�تتو ز ع
ع�ىل قن�وات
«نيكلوديون»
الدولية.

«كوكوا» تطبيق جديد لمنع الموجة
الثانية من كورونا

أول بطولة درامية مطلقة ألحمد العوضي
في «شديد الخطورة»
ط�رح املمثل امل�رصي أحمد العويض
اإلع�لن الرتويجي ملسلس�له الجديد
«شديد الخطورة» الذي يخوض فيه
أوىل بطوالت�ه املطلق�ة ،واملقرر
عرضه خلل الفرتة املقبلة عرب
تطبيق «واتش إت» .املسلسل من
 7حلقات فقط ،من تأليف محمد

سيد بشري ،وإخراج حسام عيل ،ويتناول
قضي�ة قراصن�ة اإلنرتن�ت وخطورتهم
عىل األمن القومي ،واستخدامهم بشكل
كب�ري يف رضب مؤسس�ات الدولة .يذكر
أن الع�ويض ش�ارك يف رمض�ان املايض
ببطولة مسلس�ل «اإلختي�ار» ،اىل جانب
الفنان أمري كرارة.

تستع�د الياب�ان رسمياًّ�ا إلط�لق
تطبيق يتتبع مرىض «كوفيد ،»19
وال�ذي يسمح بمنع حدوث موجة
ثاني�ة من العدوى الت�ي قد تكون
قاتل�ة .ومن املتوق�ع أن يتم طرح
التطبيق خلل األسبوع املقبل.
وقام�ت رشك�ة «مايكروسوفت»
ببن�اء التطبي�ق بالتع�اون م�ع
رشكتي «أبل» و»جوجل» .وتخطى
ْ
التطبي�ق ع�د ًدا م�ن التحدي�ات
الترشيعية املختلفة؛ خاصة وسط
مطالبات عديدة بأال يكون التطبيق
ً
انتهاك�ا لخصوصي�ة املستخ�دم.
ً
فريقا
وكلّفت الحكوم�ة اليابانية
م�ن مط�وري «مايكروسوف�ت»
إلنش�اء التطبيق بالتعاون مع أبل
وجوجل ،وتم تعي�ن رشكة «كود
ف�ور جابان» التي تق�ود املرشوع
ال�ذي ستظه�ر نتائج�ه قري ًبا إىل
النور .وفرض�ت «أبل» و»جوجل»
ً
رشوطا واسعة
و»مايكروسوفت»

طارق حرب

م�ا يميز االطرقچي عن املغازچي ببغداد يف ثلثينيات القرن العرشين يكمن
يف نوعي�ة السلع التي يتم بيعها ،فاملغازچي يك�ون صاحب مغازه املأخوذه
م�ن اس�م (ماگزي�ن) االجنب�ي يتوىل بي�ع جمي�ع البضائع والسل�ع بدون
تخص�ص بسلع�ة او بضاعة معينة ،فاملغازات اش�به (بامل�والت او السوبر
مارك�ت) يف ايامنا .اما االطرقچي وس�وق االطرقچية فيختص عادة يف بيع
منتجات الص�وف وخاصة االبسطة والسجاد والف�رش والحرصان وكل ما
يصنع من الصوف عادة.
اذ ان تج�ارة املنسوج�ات املحلي�ة تبدا ٔ بالعب�اءة املنسوجة يف ب�اب الشيخ
خاصة بكميات كبرية للبيع يف بغداد وللتصدير ،وكانت (الفوطة والچرغد)
وغريه�ا م�ن اغطية الرأس والوج�ه يتم حياكتها يف مدين�ة الكاظمية ومن
اشهر بائعيها يف تلك الفرتة الحاج مجيد مكية الكائن محله يف سوق الجايف
(سمي كذل�ك لكثرة املوتى فيه من مرض اصاب بغ�داد يف العهد العثماني)
قرب باب خان دله.
ام�ا املناش�ف املحلية فتح�اك يف باب الشيخ ،واش�هر من يبيعه�ا املرحوم
الفقي�ه عبد الوه�اب ملوكي كون عائلته ملوك�ي الشيخلية اختصت بذلك،
ومن يت�وىل بيعها ابراهيم الشيخيل يف سوق البزازي�ن بدكانه الكائن مقابل
دكان البزاز املشهور عيل (اللمان).
ام�ا الف�رش والبسط والح�رصان السليماني بأحجامه�ا املختلفة فكانت
تب�اع يف س�وق االطرقچية الصغرية املجاورة لجام�ع القبلنية ،فكل تجارة
بغ�داد كانت يف تل�ك الفرتة كانت باملربع الذي ش�ماله الطري�ق الذاهب من
ش�ارع الرش�يد اىل جرس الشهداء وجنوبا ً الشارع الذاه�ب اىل جرس االحرار
وش�ارع الرش�يد رشقا ً ونهر دجلة غربا ً وكذلك تب�اع (املدات) ،وهي البسط
الطويلة املصنوعة من الصوف واش�هرها البسط التي يتم جلبها لبغداد من
مدن السم�اوة واربيل والحي والبسط عىل نوع�ن ذات الشعر الطويل الذي
يصن�ع يف البي�وت من قبل الفلح�ن عادة ،وليس م�ن مختصن ،وهو غري
مرغوب فيه؛ الن�ه يجمع الرتاب واالوساخ ،ويكون مكانا ً للحرشات والثاني
ذات الصوف الناعم بألوان زاهية واصباغ غري قابلة للزوال ،وكلما كان ثقيلً
ً
جودة ،وكانت ااالفضل الصوفي�ة او املخلوطة مع القطن،
كلم�ا كان أكثر
فكانت ترد اىل بغداد من مدينة (عانه) وكل بائع لهذه السلع ببغداد يقال له
(أطرقچي) وكثري من عوائل بغداد يلقبون بلقب( االطرقچي) لتعاطي هذه
املهن�ة وهذا اللقب خ�لف للقب ( مغازچي) وهي الذي يت�وىل تجارة كبرية
بالكث�ري م�ن السلع والعديد من البضائع فاملغ�ازة محل بيع ملختلف السلع
والبضائ�ع واملحل من هذا يسمى( مغازة) ومن مغازات بغداد يف تلك الفرتة
اي ثلثيني�ات القرن العرشين اوروزدي باك وحسو اخوان وأڤانس وجورج
عزري�ا ورشكة ما ب�ن النهرين وفارس وعيىس العم�ران ورشكة االفريقية
الرشقي�ة املح�دودة وجاك م .بسرتي وج�ان بولص اخ�وان وداود ساسون
ورشك�اؤه ومحم�ود الشابن�در ورشك�اؤه وفرانك سرتي�ك ويوسف مويش
وم�ري طويق وامباير امبوري�وم وساسون عزرا وغريه�م ،فمثلً ما مغازة
اورورزي ب�اك التي محله�ا الكبري كان يف تلك الفرتة يف ش�ارع املستنرص يف
بغداد اي شارع النهر قبل االنتقال اىل محلها املشهور يف شارع الرشيد قريبا ً
م�ن ساحة حافظ القايض كانت تت�وىل املتاجرة وبيع السلع التي سنذكرها
كم�ا وردت يف الدلي�ل الرسمي لسن�ة  1936ذل�ك ان اوروزدي باك تستورد
االبسط�ة والح�رصان واالحذية ع�ىل اخت�لف انواعها واالزه�ار الصناعية
واست�رياد االسلحة واقمش�ة التنجيد واسترياد الجل�ود واسترياد البطانيات
واست�رياد البيان�وات االالت املوسيقي�ة ومسجل�ة م�ع التج�ار العمومين
وتجهي�ز املأك�والت املست�وردة وادوات التنجيد والندف واست�رياد الجوارب
واست�رياد الحلوي�ات واست�رياد الخ�ردة فروش�ية واسترياد الع�اب الدمى
واسترياد السكائر وتج�ارة الصابون واسترياد عطور وعدد الزينة واسترياد
الفراء واسترياد الفرش واملكانس وتجارة االالت القاطعة واسترياد القبعات
وتج�ارة القرطاسي�ة واست�رياد الكح�ول واملرشوب�ات الروحي�ة واسترياد
املطاب�خ واملدافئ واسترياد املعقمات وتجارة املفروش�ات والسجاد االيراني
واسترياد وتجارة املنسوجات ،واذا كان ما قلناه سابقا ً يتعلق باملغازة االسم
ال�دارج ببغ�داد حيث يقال مغ�ازة اوروز دي باك وبالنسب�ة لألطرقچي اي
املح�ل املتخص�ص لتجارة املفروش�ات والسجاد االيراني فق�د كانت هنالك
محلت كثرية توزعت عىل شوارع بغداد واسواقها.

كاثرين النجفورد بطلة مسلسل الفانتازيا سيدة البحيرة
كش�فت منص�ة نتفليك�س ع�ن اإلع�لن
التش�ويقي ملسلس�ل الفانتازي�ا «س�يدة
البحرية» ،املقرر عرضه  17يوليو املقبل.
املسلس�ل مُ قتب�س م�ن الكت�اب
األفض�ل مبي ًع�ا الص�ادر عن
صحيف�ة نيوي�ورك
تايم�ز ،تألي�ف
«ت�وم ويلر»
و»فرانك
ميلر»،

قبل برمج�ة التطبي�ق ،والتي من
أبرزه�ا أال يت�م إدارة التطبي�ق إال
من خلل وكاالت الصحة العامة.
وم�ن املتوق�ع أن تطل�ق الياب�ان
عىل التطبي�ق اسم «كوكوا» ،الذي
يسم�ح بجم�ع بيان�ات مصاب�ي
«كوفي�د  »19ع�ن طري�ق تقني�ة
البلوت�وث عندم�ا يق�رتب أحدهم
م�ن اآلخ�ر أو م�ن ش�خص آخر
غري مص�اب بمساف�ة بطول مرت
واحد ألكثر من  15دقيقة .ويقوم
التطبي�ق بمسح بيان�ات االتصال
الخاص�ة بالشخ�ص املوج�ود
بجوار مص�اب «كوفيد  »19لنحو
أسبوعن ،وإبلغ أي ش�خص كان
ع�ىل مقربة من املريض طوال تلك
الفرتة .وال يقوم التطبيق بتخزين
أي معلومات شخصية للمستخدم
مثل املواق�ع الجغرافي�ة أو أرقام
ً
انتهاك�ا
الهوات�ف؛ مم�ا يمث�ل
لخصوصية املستخدم.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

مراد يلدريم وإيمان الباني ينتظران طفلهما األول

تغريدات
ببالغ األســى و احلــزن نتقدم بأحر التعــازي و أصدق
املواساة إىل الشــعب العراقي بوفاة أسطورة كرة القدم
العراقية أمحد راضي .إنّا هلل و إنّا إليه راجعون
كاظم الساهر

سهير القيسي

الل�ذان يتوليان مهم�ة اإلنتاج التنفي�ذي للعمل
بجانب ليىل جريستن.
ويعي�د مسلس�ل «س�يدة البح�رية» ،تجس�يد
األس�طورة «اآلرثريّ�ة» التي ُتروى م�ن منظور
«نيميو» تلك الش�ابّة ذات املوهبة الغامضة التي
يش�اء لها القدر أن تتحول إىل «س�يّدة البحرية»
ذات القوى الشديدة.
ويف أعق�اب وفاة والدتها تج�د ضالتها يف رشيك
غري متوقع وهو «آرثر» أحد املرتزقة املتواضعن،
وذلك يف س�عيها للوصول إىل «مرلن» لتس�ليمه

السيف القديم.
وع�ىل م�دار رحلته�ا ،س�تكون «نيمي�و» رم ًزا
ّ
«القناصة الحُ مر»
للبس�الة والتمرُّد ضد جماعة
املُروّعة ورشيكهم املتواطئ معهم «امللك أوثري».
ويتناول مسلس�ل «س�يدة البحرية» ّ
قصة نشأة
وتط�ور البطل�ة ويزخ�ر بموضوع�ات وقضايا
ش�ائعة ومألوف�ة يف عرصن�ا الح�ايل ع�ىل غرار
إبادة العالم الطبيعي واإلرهاب الديني والحروب
العبثي�ة ،واس�تلهام ج�رأة القي�ادة ملجابه�ة
املستحيل.

وفــاة جنــم الكــرة العراقيــة #امحد_راضي بعد
حــدوث مضاعفات ناجتــة عن اصابتــه ب #كورونا
#كوفيد_ .. 19ترك غصة يف قلوب العراقيني ..
اهلل يرمحك

نرشت وسائل اإلعلم الرتكية أن النجم
الرتكي م�راد يلدريم وزوجته املغربية
األصل إيمان الباني ينتظران طفلهما
األول ،رغ�م محاولتهم�ا التكت�م عن
الخ�رب .وأضافت وس�ائل اإلع�لم أن
الباني حامل يف الشهر الثاني بطفلها
األول وأنه�ا وزوجه�ا النج�م الرتكي
الش�هري يح�اوالن إخف�اء الخ�رب عن
أعن اإلعلم ،هذا بعد أن فقدا طفلهما
العام املايض .فتعرض�ت الباني العام
امل�ايض لإلجه�اض خ�لل الحم�ل،
حيث التقطتها عدس�ات املصورين يف
أغس�طس املايض أثن�اء خروجها من
املستش�فى .وت�زوج يلدري�م والباني
يف ع�ام  2016بع�د قصة حب جمعت
بينهم�ا وأقيم حفل الزف�اف ىف تركيا
فيم�ا أقيم حفل زف�اف ثاني باملغرب
وسط أهل العروس.

