الرافدين 10 :سنوات مدة تسديد رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
قروض تأهيل وترميم الدور السكنية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين ،أمس االحد ،ان مدة تسديد
قروض 50مليونا للموظفن و 30مليونا للمواطنن
تكون يف  10سنوات.وقال املكتب االعالمي للمرصف يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “القروض التي
اطلقها للمواطنن واملوظفن لغرض ترميم وتأهيل
الدور السكنية حدد ب�  50مليون دينار للموظف و30
مليون دينار للمواطن”.وأضاف البيان أن “التقديم
عىل قرض الرتميم وتأهيل الدور السكنية يكون
حسب الرقعة الجغرافية باالعتماد عىل موقع العقار
املراد تأهيله كمعيار مهم يف منح القرض”.

إغالق السفارة العراقية يف تركيا
حتى  14أيلول

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلن السفر العراقي لدى انقرة ،حسن الجنابي ،امس االحد ،اغالق السفارة العراقية
يف تركيا لغاية ال� 1٤من شهر ايلول الجاري بسبب حصول تالمس بن مراجع مصاب
بفروس كورونا املستجد واغلب املوظفن يف السفارة.وقال الجنابي يف بيان « :نعلن
بأسف شديد غلق السفارة العراقية امام املراجعن حتى االثنن  1٤ايلول .فقد تأكدنا
بأن احد املراجعن الذين تابع معاملته لعدة ايام داخل البناية والمس أكثر من موظف
كان مصابا بكوفيد.19-واردف بالقول انه «سنقوم خالل االسبوع هذا بتعفر
البناية بصورة دقيقة ثم فحص املوظفن جميعا قبل بدء الدوام».وتابع الجنابي
قائال «نعتذر من املواطنن الذين سجلوا للمراجعة هذا االسبوع وسرحل التسجيل
حتى االسبوع املقبل .ارجو تفهم الدوافع وهو املحافظة عىل صحة الجميع».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

غري خمصصة للبيع

العدد 7320 :االثنين  7ايلول 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7320 Mon 7 Sep 2020

جلسة جديدة جمللس النواب والكتل السياسية تكثف اجتماعاتهـا

القانونية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
يعود مجلس النواب مجددا ظهر اليوم
لعقد جلس�ته االعتيادية الثانية ،فيما
تتواصل سلس�لة االجتماعات املكثفة
لق�ادة وممث�ي الكتل السياس�ية مع
اللجن�ة القانونية النيابية بمش�اركة
رئاس�ة الربملان لحس�م جدول توزيع
الدوائ�ر املتع�ددة واس�تكمال قان�ون
االنتخابات الجديد .
وتعليق�ا ع�ىل ذل�ك ،اك�دت اللجن�ة
القانوني�ة النيابي�ة م�ي تقريره�ا
للدوائ�ر املتع�ددة يف قان�ون انتخابات
مجل�س الن�واب الجديد .وق�ال نائب
رئي�س اللجن�ة ،محم�د الغ�زي ،ل�”
الزوراء “ :ان “ اللجنة القانونية اعدت
تقريره�ا الفني بش�أن توزيع الدوائر
املتع�ددة إلكم�ال قان�ون االنتخابات
“.واض�اف انه “ ت�م االتف�اق عىل ان
تتبن�ى رئاس�ة مجل�س الن�واب ابالغ
الكت�ل السياس�ية بتقدي�م رؤيته�ا
ومقرتحاته�ا بش�كل خط�ي ح�ول
توزي�ع الدوائ�ر االنتخابي�ة املتع�ددة
إلكمال قان�ون االنتخابات “ .مبينا ان
“ اللجنة حددت (  ) 15يوما كس�قف
زمني اقىص لتس�لم رؤية ومقرتحات
الكتل السياس�ية حول طبيعة توزيع

الدوائ�ر االنتخابي�ة “.واوض�ح ان “
اللجن�ة ابلغ�ت الكتل السياس�ية منذ
ش�هر حزيران املايض بتقديم رؤيتها،
لك�ن لم تصل اي�ة اجابات م�ن الكتل

 15 :يوما لتسلم مقرتحات الكتل عن توزيع الدوائر املتعددة

السياس�ية” .مس�تدركا ان “ الكتل�ة
الوحي�دة التي قدمت رؤيته�ا لتوزيع
الدوائر االنتخابية اىل اللجنة القانونية
ه�ي كتل�ة تحال�ف (س�ائرون)،

وتضمنت اعتماد  237دائرة انتخابية
“.باملقابل اكدت كتلة تحالف سائرون
انقع�اد اجتماع�ات مكثف�ة بن قادة
الكتل السياس�ية داخل مجلس النواب

محلة الشهادات العليا ينضمون اكرب تظارهات هلم مبنطقة العالوي وسط بغداد امس

لحس�م آلية توزيع الدوائر االنتخابية.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف ،عباس
عليوي ،يف ترصيح صحفي :ان “قادة
الكتل السياسية بدأوا بعقد اجتماعات
مكثف�ة لحس�م الخالف حول تقس�م
الدوائ�ر االنتخابية ضم�ن الفقرة 15
من قانون االنتخابات الجديد” .مشرا
اىل “ان ه�ذه االجتماع�ات س�تكون
الفيصل يف اختيار آلي�ة تنهي الخالف
القائم بن الكتل السياسية “.واضاف
ان “ قادة الكتل س�يخرجون بعدد من
املقرتحات لتقس�م الدوائر االنتخابية
حتى تعرض للتصويت داخل الربملان”.
مبين�ا ان “ تحال�ف س�ائرون ق�دم
مقرتح�ا بأن يك�ون لكل نائ�ب دائرة
انتخابي�ة واحدة”.واس�ته�ل مجلس
النواب اعمال فصله الترشيعي الجديد
رسميا ،السبت ،بإنهاء قراءة ومناقشة
تقرير اللجنة القانونية بش�أن الدوائر
املتع�ددة لقان�ون انتخاب�ات مجلس
الن�واب العراق�ي الجدي�د ،كم�ا دع�ا
رئيس الربملان ،محمد الحلبويس ،قادة
الكتل النيابي�ة اىل اجتماعات مكثفة،
بحض�ور رئي�س اللجن�ة القانوني�ة
ونائب�ه واملقرر ،باالضافة اىل رئاس�ة
الربملان.

وزارة الشباب ختاطب رمسيا خلية األزمة للسماح بعودة النشاط الرياضي
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ص8

احللبوسي وبارزاني يؤكدان أهمية
توحيد الرؤى بني القوى السياسية

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس،
ورئيس الحزب الديمقراطي الكردس�تاني،
مس�عود بارزاني ،امس االحد ،يف اربيل عىل
أهمية توحيد الرؤى بن القوى السياس�ية،
فيما بحثا الدوائر املتعددة لقانون انتخابات
مجلس النواب وع�ددا ً من الترشيعات.وقال
املكت�ب اإلعالم�ي لرئي�س مجل�س النواب
يف بي�ان :إن “اللق�اء بحث مجم�ل األوضاع
والتطورات السياس�ية يف البالد ،فيما ناقش
رضورة ف�رض القان�ون وهيب�ة الدول�ة،
وتوفر األجواء املناس�بة واستكمال جميع
املس�تلزمات إلجراء انتخابات حرة تعرب عن
إرادة املواطن”.وأض�اف أن�ه “ج�رى خالل

اللق�اء مناقش�ة الدوائ�ر املتع�ددة لقانون
انتخاب�ات مجل�س الن�واب العراقي ،فضال
عن ع�دد م�ن الترشيع�ات الالزم�ة للفرتة
املقبل�ة ،ومنه�ا تعدي�ل قان�ون املحكم�ة
االتحادي�ة العليا”.وتاب�ع املكت�ب اإلعالمي
لرئي�س مجلس الن�واب :أن “اللقاء أكد عىل
أهمية توحيد الرؤى بن القوى السياس�ية،
وأن تتحم�ل مس�ؤولياتها يف س�بيل تجاوز
التحدي�ات وتخط�ي األزم�ات ،فض�ال ع�ن
ِّ
لح�ل املش�اكل
رضورة اس�تمرار الح�وار؛
العالقة ب�ن الحكوم�ة االتحادية وحكومة
اإلقليم يف إطار الدستور ،والعمل عىل تغليب
املصلح�ة الوطنية العليا ،وتحقي�ق العدالة
املجتمعية”.

سقوط ثالثة صواريخ كاتيوشا على
مطار بغداد الدولي

بغداد /الزوراء:
اعلنت خلي�ة اإلعالم األمن�ي ،امس االحد،
عن س�قوط ثالثة صواريخ نوع كاتيوش�ا
ع�ىل مط�ار بغ�داد الدويل.وذك�رت الخلية
يف بي�ان تلق�ت “الزوراء”نس�خة منه ،ان
“ثالث�ة صواريخ نوع كاتيوش�ا س�قطت

عىل مطار بغداد الدويل ،مس�اء امس األحد
 ،أحده�ا س�قط ع�ىل م�رآب للعج�الت يف
املطار املدني”.واضاف�ت ان “القصف ادى
اىل ترضر  ٤عجالت مدنية للمواطنن ،وقد
تبن أن انطالقها كان مِ ن منطقة الزيتون
يف قضاء ابي غريب غربي العاصمة”.

بغداد /متابعة الزوراء:
ْ
احالت وزارة التخطيط موازنة العام 2020
اىل مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم
احالتها ملجلس النواب إلقرارها ليتسنى اقرار
قانون االقرتاض بهدف اطالق مس�تحقات
املوظف�ن واملواطن�ن لالش�هر املتبقية من
الع�ام الح�ايل ،مؤك�دة العمل م�ع الجهات
ذات العالق�ة إلع�داد موازنة الع�ام .2021
وقال وكيل الوزارة ،ماهر حماد ،يف ترصيح
صحفي :ان املوازن�ة املالية االتحادية للعام
الحايل  2020التي ارس�لتها وزارة املالية اىل
مجل�س الوزراء ي�وم االربع�اء املايض ،هي
نفس�ها املوازن�ة الت�ي تم اعداده�ا يف وقت
س�ابق وتح�وي عج�زا مالي�ا يق�در ب� 80

تريليون دين�ار ،واعتمدت عىل مبلغ اجمايل
يق�در ب��  146تريليون دينار .وعد ارس�ال
املوازن�ة رضوريا ،مؤكدا ان املوازنة لم يطرأ
عليه�ا اي تغي�ر ،كما احت�وت ايضا اطالق
الع�الوات والرتفيع�ات لجمي�ع املوظف�ن،
مبين�ا ان الدرج�ات الوظيفي�ة املتوفرة عن
االحالة ع�ىل التقاع�د ،تم�ت اضافتها عىل
املوازن�ة االتحادي�ة للع�ام .2021وافص�ح
جوهان ع�ن “ان وزارتي التخطيط والنفط
اضاف�ة اىل البن�ك املركزي وهيئ�ة الجمارك
ودائرة الدين العام ،تس�تعرض حاليا املبالغ
التي من املمكن ان ترفد موازنة العام 2021
والتي تفتقر اىل اآلن وجود ارقام نهائية”.

التخطيط حتيل موازنة  2020على
جملس الوزراء للمصادقة عليها

تفاصيل ص4

فلسطني جتري اتصاالت مكثفة مع وزراء خارجية
حتثهم على “التمسك باملبادرة العربية”

القدس /متابعة الزوراء:
تجري فلسطن اتصاالت ومشاورات مكثفة
مع مسؤولن عرب ،لضمان التمسك باملبادرة
العربية للس�الم ،وعدم إق�دام أي طرف عىل
التطبي�ع مع إرسائي�ل ،وذلك قبي�ل اجتماع
مجل�س الجامع�ة العربي�ة املق�رر األربعاء

 9س�بتمرب/أيلول .2020املوق�ع اإلخب�اري
ملنظم�ة التحرير الفلس�طينية ن�رش تقريرا ً
يفي�د بإج�راء أم�ن رس اللجن�ة التنفيذي�ة
للمنظمة صائب عريقات ،عدة اتصاالت “مع
عدد من إخوانه وزراء الخارجية العرب”.

تفاصيل ص3

املوارد املائية تكشف لـ
الزوراء /حسن فالح:
كش�فت وزارة امل�وارد املائي�ة عن رفع
دع�اوى قضائية ض�د دوائ�ر حكومية
لتجاوزه�ا عىل االنهر الرئيس�ة ،وفيما
اك�دت اس�تمرارها بإزال�ة التج�اوزات
لضمان حص�ص مائية عادل�ة لجميع
املحافظ�ات ،ح�ددت اخط�ر ان�واع
التج�اوزات التي تهدد حي�اة املواطنن.

الكاظمي وبالسخارت يبحثان ملفي
االنتخابات والنازحني

املبكرة.واض�اف :كما تناول اللقاء س�بل
تعزي�ز التعاون ب�ن العراق م�ع منظمة
األمم املتحدة من أج�ل الوصول بالعملية
االنتخابي�ة إىل أفض�ل ص�ورة صادق�ة و
ّ
معربة عن إرادة الشعب العراقي.واوضح:
ان�ه جرى خ�الل اللقاء ايض�ا بحث ملف
النازح�ن وآخ�ر الجه�ود املبذول�ة م�ن
أج�ل تأمن عودته�م الطوعية اىل مناطق
س�كناهم األصلية ،وش�هد اللق�اء كذلك
بحث سر تنفيذ برامج مكافحة التطرّف،
وأهدافه�ا بم�ا يؤمّ �ن بيئة وطني�ة آمنة
مس�تدامة ،ال مجال لع�ودة اإلرهاب فيها
بعد اندحاره.

بغداد /الزوراء:
بحث رئيس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
امس االح�د ،مع املمثل�ة الخاصة لألمن
الع�ام لألم�م املتح�دة يف الع�راق ،جينن
بالس�خارت ،ملفي االنتخابات والنازحن
.وذك�ر املكت�ب االعالمي لرئي�س الوزراء
يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة من�ه:
ان رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظمي ،استقبل املمثلة الخاصة لألمن
الع�ام لألم�م املتح�دة يف الع�راق ،جينن
بالس�خارت ،وش�هد اللق�اء بح�ث آخ�ر
الجه�ود التي تبذلها املؤسس�ات العراقية
املعني�ة بإج�راء االنتخاب�ات الترشيعي�ة

عن مقاضاة دوائر حكومية لتجاوزها على األنهر

وقال الناطق الرس�مي باس�م الوزارة،
ع�ي رايض ،يف حدي�ث ل�»ال�زوراء»:
ان حمل�ة رف�ع التج�اوزات م�ن ع�ىل
االنه�ر الرئيس�ة وش�بكات ال�ري
مس�تمرة .مؤكدا :ان هن�اك ثالثة انواع
م�ن التج�اوزات منه�ا التج�اوز ع�ىل
الحصص املائية والتج�اوز عىل حوض
النه�ر ومقرتبات االنه�ر ،والثالث رمي

املخلف�ات والنوات�ج يف االنهر.واوضح:
ان الن�وع االول املتمث�ل بالتج�اوز عىل
الحصص املائية يشمل نصب مضخات
غ�ر مجازة او تش�غيل بعض املحطات
خ�ارج االوقات الرس�مية املح�ددة لها
او عدم تطبيق نظام املراش�نة وغرها،
فهنالك حم�الت إلزالتها من قبل جميع
مديريات املوارد املائية الن التجاوز عىل

الحصص يعني رسقة واضحة وحرمان
املحافظ�ات االخرى من املياه ،الس�يما
الت�ي تق�ع يف ذنائب االنه�ر .مؤكدا :ان
الوزارة تسعى للسيطرة عىل التجاوزات
لضم�ان حص�ص مائي�ة عادل�ة ل�كل
املحافظات.واض�اف :ان الن�وع الثاني
من التجاوزات هو التجاوز الذي يحصل
عىل مقطع النهر او حوض او مقرتبات

بعد تسجيل  3651إصابة جديدة و 90حالة وفاة

النه�ر مث�ل تش�ييد بعض املنش�آت او
االبنية او املطاعم او احواض االس�ماك
واالقفاص العائمة غر املجازة اىل غرها
م�ن التجاوزات س�واء يف مقط�ع النهر
او محرم�ات النهر .الفت�ا اىل :ان هنالك
حمل�ة كب�رة إلزالة ه�ذه التج�اوزات
السيما يف بغداد من نهر دجلة.

تفاصيل ص3

العراق يتخطى حاجز الـ 260ألف إصابة بكورونا ونسبة الشفاء تتجاوز الـ % 76

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االحد ،املوق�ف الوبائي اليومي لفروس
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،وفيم�ا
اك�دت تس�جيل  3651إصاب�ة جدي�دة
و 90حال�ة وف�اة وش�فاء  2300حالة،
حددت دائرت�ا صحة الرصاف�ة والكرخ
التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب

املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة منه:انه ت�م فحص
 22772انموذج�ا ً يف جمي�ع املخت�ربات
املختص�ة ليوم امس ،ليصب�ح املجموع
ال�كي للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداية
تسجيل املرض يف العراق بلغ 17٤0929
انموذجا.واضافت :إنها س�جلت 3300
وحالة ش�فاء واحدة يف الع�راق موزعة

كالت�ايل :بغ�داد الرصاف�ة  ،٤03بغ�داد
الكرخ  ،٤00مدين�ة الطب  ،111النجف
األرشف  ،80السليمانية  ،78أربيل ،221
كرب�الء  ،25٤كرك�وك  ،92دي�اىل ،101
واس�ط  ،50البرصة  ،٤58ميسان ،17٤
بابل  ،152الديوانية  ،131ذي قار ،280
األنب�ار  ،29املثنى  ،1٤7نين�وى .»1٤0
وأضافت :أن «اإلصابات الجديدة 3651

رئيس الوزراء الكوييت :صحة أمري الكويت
مستقرة وتتحسن

الكويت /متابعة الزوراء:
نقل التلفزيون الرسمي الكويتي خربا ً مفاده أن صحة
أمر الكويت صباح األحمد الجابر الصباح مس�تقرة
وتتحسن.وقال الش�يخ صباح الخالد الصباح رئيس
ال�وزراء للتلفزي�ون هاتفيا “آخر تقري�ر من الفريق
الطب�ي الكويت�ي املراف�ق لصاح�ب الس�مو ،الحمد
لله صحة س�موه مس�تقرة ويف تحس�ن ،وندعو الله
الع�ي القدير أن يمن عليه بالش�فاء العاجل وعودته
إىل أهل�ه وبلده يف أق�رب وقت”.وغادر أم�ر الكويت
الش�يخ صب�اح األحمد الجاب�ر الصباح ب�الده يف 23
يوليو/تموز ،متوجها إىل الواليات املتحدة األمريكية،
الستكمال العالج الذي بدأه يف مستشفى بالبالد ،وذلك
بناء عىل نصيحة الطاقم الطبي.وأجرى أمر الكويت
عملي�ة جراحي�ة بأحد مستش�فيات الكوي�ت ،وقال
وزير ش�ؤون الدي�وان األمري إنها تكلل�ت بالنجاح.
وقبل ذلك ،فوض أمر الكويت ويل عهده الشيخ نواف

األحمد الجابر الصباح ،بممارسة بعض اختصاصاته
الدستورية.والش�يخ صباح األحم�د الجابر الصباح،
من موالي�د  16حزيران/يوني�و  ،1929وهو الحاكم
ال��  15لدول�ة الكويت.وكان الش�يخ صب�اح األحمد
دخل مستش�فى بالواليات املتحدة ،يف أيلول/سبتمرب
املايض ،الستكمال فحوصات طبية.

حال�ة ،وكما يي :بغ�داد الرصافة ،٤7٤
بغداد الك�رخ  ،522مدين�ة الطب ،118
النج�ف  ،139الس�ليمانية  ،117أربيل
 ،121ده�وك  ،336كربالء  ،201كركوك
 ،112دي�اىل  ،91واس�ط  ،305الب�رصة
 ،1٤9ميس�ان  ،152بابل  ،70الديوانية
 ،111ذي ق�ار  ،3٤٤األنب�ار  ،2٤املثن�ى
 ،10٤نينوى  ،150صالح الدين .»11

وتابع�ت أن «الوفي�ات بلغ�ت  90حالة،
وكما يي :بغداد الرصافة  ،6بغداد الكرخ
 ،2مدينة الطب  ،2النجف  ،2السليمانية
 ،12أربيل  ،7دهوك  ،2كربالء  ،8كركوك
 ،٤دياىل  ،٤واسط  ،3البرصة  ،7ميسان
 ،3بابل  ،٤الديوانية  ،2ذي قار  ،9املثنى
 ،5نينوى  ،5صالح الدين .»3

تفاصيل ص3

انتهاء اجلولة األوىل من احلوار اللييب يف
املغرب ..والسراج يلتقي اردوغان يف تركيا
الرباط /متابعة الزوراء:
انتهت مساء امس األحد ،الجلسة األوىل من
الحوار الس�يايس الليبي-الليب�ي يف منتجع
بوزنيق�ة يف ضواح�ي العاصم�ة املغربي�ة
الرباط ،فيما توجه قبيل انطالق املحادثات
الليبي�ة -الليبي�ة ،رئي�س حكوم�ة الوفاق
الليبي�ة فاي�ز ال�رساج إىل تركي�ا حيث كان
يف اس�تقباله الرئي�س الرتك�ي رجب طيب
أردوغان.وقال مص�در دبلومايس ليبي  :إن
“الجلس�ة األوىل مرت بخر واألمور إيجابية
يف املفاوضات”.وق�د ث ّم�ن املفاوض�ون
الليبي�ون “دور املغ�رب وحرص�ه الصادق
عىل توف�ر املناخ األخوي إليجاد حل لألزمة
الليبية عرب توافق يحقق االستقرار السيايس
ّ
الليبي”.وع�ربوا عن “رغبتهم
واالقتصادي

الصادق�ة يف تحقي�ق تواف�ق إليص�ال ليببا
إىل ب�ر األمان”.كما ثمّن الطرف�ان الليبيان
“دور ال�دول الش�قيقة والصديق�ة وبعث�ة
األمم املتحدة لتحقيق االس�تقرار يف ليبيا”.
وق�د التقى وفدا مجليس الن�واب والدولة يف
املغرب ،يف اجتماع تمهيدي
الجتماع قادم يف
ٍ
ُ
جنيف تشارك فيه
لجنة الحوار من مجليس
الن�واب والدولة.م�ن جهت�ه ،افتت�ح نارص
بوريط�ة وزي�ر الخارجية املغرب�ي الحوار
الليبي.وق�ال بوريط�ة إن “املغرب يفس�ح
املجال لحوار ليبي بدون تدخل” ،مش�را اىل
أن “ال�رصاع عىل األرض يف ليبيا خلف دمارا
واس�عا” .وأكد “قدرة الليبي�ن عىل تجاوز
كاف�ة الصعوب�ات” ،ودعاه�م إىل “تغلي�ب
روح املسؤولية”.

منها أكثر من مليون و 327يف العامل العربي

إصابات كورونا دوليا تتجاوز الـ 27مليونا والوباء حيصد أرواح حنو  885ألف إنسان

بغداد /متابعة الزوراء:
أودى فروس كورون�ا بحياة أكثر من
 885ألف إنس�ان ح�ول العال�م ،فيما
تجاوزت حصيل�ة املصابن  27مليون
و 87أل�ف ،تع�اىف منهم أكث�ر من 19
مليون.وتواص�ل جائح�ة “كورون�ا”

تفشيها يف  213دولة وإقليم ومنطقة
حول العالم ،وس�جلت اكث�ر من 269
ألف إصاب�ة جدي�دة ،اي اكثر من ربع
ملي�ون اصابة جديدة خالل يوم واحد،
وأوقع�ت خالل ال� 24س�اعة األخرة،
وس�جلت يف الي�وم ذات�ه  4,822حالة

وفاة.وجاءت هذه املؤرشات واألرقام يف
وقت تعتزم فيه رشكات أدوية أمركية
وعاملية إصدار بيان مشرتك يرفض اي
ضغوط سياسية لطرح لقاح لفروس
كورون�ا ،وع�ىل ما يب�دو انه�ا خطوة
لل�رد ع�ىل الضغ�وط السياس�ية التي

تتع�رض له�ا م�ن قب�ل ادارة الرئيس
ترم�ب لطرح هذا اللق�اح برسعة قبل
موعد االنتخابات الرئاس�ية الحاسمة
املقبلة قبل نهاية العام الجاري.وبينت
االحص�اءات ان ال�دول الخم�س التي
سجلت اعىل حصيلة وفيات خالل يوم

واحد يف العالم ،كانت عىل التوايل :الهند
( 1,044وف�اة) ،والوالي�ات املتح�دة
االمركي�ة ( 707وفي�ات) ،والربازي�ل
( 646وفاة) ،واملكس�يك ( 522وفاة)،
وكولومبيا ( 268وفاة).

تفاصيل ص3

اعالنات
No: 7320 Mon 7 Sep 2020
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إعالن
تعلن جمعية الشموخ الخدمية التعاونية عن اجراء مزايدة علنية للمرة الثالثة لتأجري املحالت املدرجة ادناه والواقعة
يف اسواق مجمع الشموخ السكني يف يوم االحد املصادف  2020/9/20الساعة العارشة صباحا يف اسواق املجمع،
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة الحضور يوم املزايدة يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم التأمينات
القانونية البالغة  %20من القيمة التقديرية وجلب املستمسكات الرسمية ومنها ( بطاقة السكن – البطاقة الشخصية
) والحضور يف تمام الساعة العارشة يف اليوم املحدد ,ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن مقدارها.
 -1محل رقم ( – )1القيمة التقديرية  3500000ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينار.
 -2محل رقم ( – )2القيمة التقديرية  1750000مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار.
 -3محل رقم ( – )3القيمة التقديرية  3500000ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينار.
 -4محل رقم ( – )5القيمة التقديرية  1600000مليون وستمائة الف دينار.
 -5محل رقم ( – )10القيمة التقديرية  1750000مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار.
 -6محل رقم ( – )11القيمة التقديرية  3500000ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينار.
 -7محل رقم ( – )13القيمة التقديرية  1600000مليون وستمائة الف دينار.
 -8بناية متعددة االغراض القيمة التقديرية  3500000ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينار.
قيص صالح فنجان
رئيس املجلس التسيريي
2020/9/3

فقدان هوية

فقدان هوية

فقدت الهويه الصادرة
من عمادة املعهد التقني
الطبي يف البرصه قسم
الصيدلة باسم ( محمد
مازن حبيب ) فعىل من
يعثر عليها تسليمها إىل
جهة االصدار .

فقدت الهويه الصادرة
من عمادة املعهد التقني
الطبي يف البرصه قسم
الصيدلة باسم( كرار
ابراهيم مطر ) فعىل من
يعثر عليها تسليمها إىل
جهة االصدار

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم
 3/20958مقاطعة  4جزيرة
النجف والصادر من التسجيل
العقاري يف النجف بإسم
العراقية (راضيه ابراهيم عبد
الرسول) ،فعىل من يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار .

فقدان
الوثيقة
مني
فقدت
املدرسية املرقمة  149يف
 2005/6/28والصادرة من
اعدادية الكوثر املهنية بإسم
(مجيد حميد ابراهيم) فعىل
من يعثر عليها تسليمها اىل
جهة االصدار.

اىل الرشيك (عبد الكريم وطبان
بدر) اقتىض حضورك اىل
مديرية بلدية النجف االرشف
لغرض اصدار اجازة البناء
للرشيك (منصور حسني
محمد) للقطعة املرقمة
( )3/64989يف النجف حي
النداء مقاطعة . 4

اىل الرشيك (اخالص عباس
حسن) اقتىض حضورك
اىل مديرية بلدية النجف
االرشف لغرض اصدار اجازة
البناء للرشيك (نارص رايض
فليح) للقطعة املرقمة
( )3/88425يف النجف حي
امليالد مقاطعة .

اىل الرشيك (خميس عبد
الحسني) اقتىض حضورك اىل
مديرية بلدية النجف االرشف
لغرض اصدار اجازة البناء
للرشيك (عادل لطيف عواد)
للقطعة املرقمة ()92/819
يف النجف مقاطعة 51
اللهيبات ناحية الحريه.

اعالنك في

ضمان إنتشارك

العدد / 16 :كشف مستعجل 2020 /
جمهورية العراق
التاريخ2020/9/6 :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اىل املطلوب الكشف املستعجل ضده ( اثري حاتم فهد )
بناءا عىل طلب الكشف املستعجل املرقم اعاله واملقامة
ضدكم من قبل طالب الكشف ( يوسف ريسان منعثر
اليف ) وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا
بواسطة صحيفتني محليتني عىل موعد املرافعة املوافق
 2020/9/13ويف حال عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق
االصول.
القايض
املعاون القضائي
حسني عبد حاتم
رؤى رياض

التاريخ2020/5/14 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الـنـرص
((( اعالن )))
ملقتضيات حسم الدعوى املقامة من قبل املستدعي (
وسام رياض كريم ) والذي يطلب فيها بالحكم بموت
املفقود ( رياض كريم هادي ) الذي فقد بتاريخ 1991
قررنا النرش بصحيفة واحدة بغية تحقق املحكمة من
حياة املفقود من عدمه فكل من لديه عالقة باملفقود (
ولديه معلومات عنه ) عليه مراجعة محكمتنا يف موعد
املرافعة املحدد بتاريخ  2020/9/15ويف حال عدم
الحضور سوف يتم الحكم بموت املفقود وفق االصول.
القايض
عبد الله شالل شناوة

العدد2/
لجنة االرايض واالستيالء االوىل
التأريخ2020/8/26/
يف محافظة النجف
اعالن
بتأريخ  2020/9/23ستقوم لجنة االرايض واالستيالء
االوىل يف محافظة النجف االرشف بتثبيت عائدية القطعة
 125و  126و  128و  129و  132و  133و  134و
 148و  149و  150مقاطعة  /32الدعارية الرشقية
وفقا لقانون االصالح الزراعي رقم  117لسنة 1970
وتعليماتهم وعىل من لديه ادعاء بحق الترصف او
اعرتاض الحضور يف الزمان واملكان املحددين باالعالن
وبخالفه ستقوم اللجنة بإجراءاتها ..لذا اقتىض
التنويه.
املشاور القانوني
عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

التاريخ2020/5/14 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الـنـرص
((( اعالن )))
ملقتضيات حسم الدعوى املقامة من قبل املستدعي (
قندة عبد السادة ) والذي يطلب فيها بالحكم بموت
املفقود ( عالوي جليل حسني ) الذي فقد بتاريخ
 2006/10/13قررنا النرش بصحيفة واحدة بغية
تحقق املحكمة من حياة املفقود من عدمه فكل من لديه
عالقة باملفقود ( ولديه معلومات عنه ) عليه مراجعة
محكمتنا يف موعد املرافعة املحدد بتاريخ 2020/9/15
ويف حال عدم الحضور سوف يتم الحكم بموت املفقود
وفق االصول.
القايض
عبد الله شالل شناوة

تقارير
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حددت أخطر أنواع التجاوزات التي تهدد حياة المواطنين

املوارد املائية تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة امل�وارد املائية عن رفع
دع�اوى قضائية ضد دوائ�ر حكومية
لتجاوزها عى االنهر الرئيس�ة ،وفيما
اك�دت اس�تمرارها بإزال�ة التجاوزات
لضمان حصص مائي�ة عادلة لجميع
املحافظ�ات ،ح�ددت اخط�ر ان�واع
التجاوزات التي تهدد حياة املواطنني.
وقال الناطق الرس�مي باسم الوزارة،
ع�ي رايض ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”:
ان حمل�ة رف�ع التج�اوزات م�ن عى

االنه�ر الرئيس�ة وش�بكات ال�ري
مس�تمرة .مؤكدا :ان هناك ثاثة انواع
م�ن التج�اوزات منه�ا التج�اوز عى
الحصص املائية والتجاوز عى حوض
النهر ومقرب�ات االنهر ،والثالث رمي
املخلفات والنواتج يف االنهر.
واوض�ح :ان الن�وع االول املتمث�ل
بالتج�اوز ع�ى الحص�ص املائي�ة
يش�مل نص�ب مضخات غ�ر مجازة
او تش�غيل بع�ض املحط�ات خ�ارج
االوق�ات الرس�مية املح�ددة له�ا او

3

عن مقاضاة دوائر حكومية لتجاوزها على األنهر

ع�دم تطبيق نظام املراش�نة وغرها،
فهنالك حمات إلزالتها من قبل جميع
مديري�ات امل�وارد املائي�ة الن التجاوز
عى الحص�ص يعني رسق�ة واضحة
وحرمان املحافظات االخرى من املياه،
الس�يما الت�ي تق�ع يف ذنائ�ب االنهر.
مؤك�دا :ان الوزارة تس�عى للس�يطرة
عى التجاوزات لضمان حصص مائية
عادلة لكل املحافظات.
واضاف :ان النوع الثاني من التجاوزات
هو التجاوز ال�ذي يحصل عى مقطع

النهر او حوض او مقربات النهر مثل
تش�ييد بع�ض املنش�آت او االبني�ة او
املطاعم او احواض االسماك واالقفاص
العائم�ة غ�ر املج�ازة اىل غره�ا من
التج�اوزات س�واء يف مقط�ع النهر او
محرم�ات النه�ر .الفت�ا اىل :ان هنالك
حملة كب�رة إلزال�ة ه�ذه التجاوزات
السيما يف بغداد من نهر دجلة ،وكذلك
يف بابل من عى شط الحلة.
واش�ار اىل :ان الن�وع الثال�ث م�ن
التج�اوزات ال�ذي يع�د م�ن اخط�ر

ان�واع التج�اوزات املتمث�ل بالتج�اوز
البيئ�ي او ال�ذي يؤث�ر ع�ى نوعي�ة
املي�اه كإلقاء املخلف�ات او النواتج او
مخلفات محطات املعالجة املجاري او
املستش�فيات .مبينا :ان هنالك بعض
الدوائر الحكومية تتجاوز عى االنهر،
حي�ث وجه�ت ال�وزارة كتب�ا وبطور
اقام�ة دع�اوى ع�ى ه�ذه الجه�ات
الحكومية ملنع رمي مثل هذه النواتج
النه�ا تس�بب رضرا كب�را عى صحة
املواطن.

وب�ني :ان هن�اك تعليم�ات وضواب�ط
وقان�ون  59الخ�اص باس�تغال
الش�واطئ وقان�ون  121ال�ذي ينظم
العاقة ما ب�ني ال�وزارة وامانة بغداد
ودوائ�ر البلدي�ة للمحافظ�ة ع�ى
مقرب�ات االنه�ر خاص�ة الرئيس�ة.
مؤكدا :ان هناك عدة خطوات ملحاسبة
املتجاوزين ،حيث هناك لجنة يف الوزارة
ش�كلت عى مس�توى ع�ال برئاس�ة
مدير ع�ام الدائرة القانوني�ة والعقود
وعضوية م�دراء الدوائر الفنية املعنية

بالتجاوزات وهذه اللجنة تتابع عملية
رفع التجاوزات وتحديد عملية واقامة
الدعاوى القضائية بكل اطرها س�واء
العملية او امليدانية وبدعم من قيادات
العمليات والجهات املختصة .
واش�ار اىل :ان هناك اهتماما كبرا من
قب�ل وزير املوارد املائي�ة وبتوجيه من
قبل رئيس ال�وزراء إازال�ة التجاوزات
من ع�ى االنه�ر مهم�ا كان�ت الجهة
املتج�اوزة م�ع اتخ�اذ االج�راءات
القانونية بحق املتجاوزين.

بعد تسجيل  3651إصابة جديدة و 90حالة وفاة

العراق يتخطى حاجز الـ 260ألف إصابة بكورونا ونسبة الشفاء تتجاوز الـ % 76
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئ�ة ،امس االحد،
املوق�ف الوبائ�ي اليومي لف�روس كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،وفيم�ا اكدت تس�جيل
 3651إصابة جديدة و 90حالة وفاة وشفاء
 2300حالة ،حددت دائرت�ا صحة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغرايف لاصابات حس�ب
املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت “ال�زوراء”
نس�خة منه:انه تم فحص  22772انموذجا ً
يف جمي�ع املخت�ربات املختصة لي�وم امس،
ليصب�ح املجموع الكي للنم�اذج املفحوصة
من�ذ بداي�ة تس�جيل امل�رض يف الع�راق بلغ
 1740929انموذجا.
واضافت :إنها س�جلت  3300وحالة ش�فاء
واح�دة يف الع�راق موزع�ة كالت�ايل :بغ�داد
الرصاف�ة  ،403بغ�داد الك�رخ  ،400مدينة
الطب  ،111النجف األرشف  ،80السليمانية
 ،78أربي�ل  ،221كرب�اء  ،254كركوك ،92
دياىل  ،101واسط  ،50البرصة  ،458ميسان
 ،174باب�ل  ،152الديواني�ة  ،131ذي ق�ار
 ،280األنبار  ،29املثنى  ،147نينوى .”140
وأضاف�ت :أن “اإلصاب�ات الجدي�دة 3651
حالة ،وكما يي :بغداد الرصافة  ،474بغداد
الكرخ  ،522مدينة الطب  ،118النجف ،139
الس�ليمانية  ،117أربي�ل  ،121دهوك ،336
كرباء  ،201كركوك  ،112دياىل  ،91واس�ط

 ،305البرصة  ،149ميس�ان  ،152بابل ،70
الديواني�ة  ،111ذي ق�ار  ،344األنب�ار ،24
املثنى  ،104نينوى  ،150صاح الدين .”11
وتابعت أن “الوفي�ات بلغت  90حالة ،وكما
ي�ي :بغ�داد الرصاف�ة  ،6بغ�داد الك�رخ ،2
مدين�ة الطب  ،2النجف  ،2الس�ليمانية ،12
أربيل  ،7دهوك  ،2كرباء  ،8كركوك  ،4دياىل
 ،4واس�ط  ،3البرصة  ،7ميس�ان  ،3بابل ،4
الديواني�ة  ،2ذي قار  ،9املثن�ى  ،5نينوى ،5
صاح الدين .”3
وختمت دائرة الصحة العامة بأن “ مجموع
ح�االت الش�فاء ( 198560نس�بة الش�فاء
 ،)% 76.3مجم�وع اإلصاب�ات ،260370
الح�االت الكلي�ة تح�ت الع�اج ،54298
الراق�دون يف العناية املرك�زة  ،507مجموع
الوفيات .”7512
م�ن جهته ،اعل�ن مدي�ر عام صح�ة بغداد
الرصاف�ة ،الدكت�ور عبد الغني الس�اعدي،
تسجيل  474اصابة جديدة بفروس كورونا
بينه�ا  358اصابة ش�خصت خ�ال الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية.
وق�ال الس�اعدي يف بي�ان تلقت “ال�زوراء”
نسخة منه :ان “املؤسسات الصحية يف جانب
الرصافة س�جلت امس 474 ,اصابة جديدة
بفروس كورونا موزعة كالتايل 358 :حالة
ش�خصت خال الرصد الوبائ�ي للقطاعات
الصحي�ة /قطاع بغداد الجديدة  23حالة /

لمحاصرة التطبيع وتحجيمه

فلسطني جتري اتصاالت مكثفة مع وزراء خارجية
حتثهم على “التمسك باملبادرة العربية”

القدس /متابعة الزوراء:
تجري فلس�طني اتصاالت ومشاورات مكثفة مع
مسؤولني عرب ،لضمان التمسك باملبادرة العربية
للس�ام ،وعدم إق�دام أي طرف ع�ى التطبيع مع
إرسائي�ل ،وذل�ك قبيل اجتم�اع مجل�س الجامعة
العربي�ة املقرر األربعاء  9س�بتمرب/أيلول .2020
املوقع اإلخباري ملنظمة التحرير الفلسطينية نرش
تقري�را ً يفيد بإجراء أم�ني رس اللجن�ة التنفيذية
للمنظمة صائب عريقات ،عدة اتصاالت “مع عدد
من إخوانه وزراء الخارجية العرب”.من بني الوزراء
الذين تم االتصال بهم ،وزراء خارجية مرص سامح
ش�كري ،والس�عودية فيصل بن فرحان ،واألردن
أيمن الصفدي ،وس�لطنة عمان بدر البوس�عيدي،
إضاف�ة إىل األمني العام املس�اعد للجامعة العربية

حسام زكي.املوقع قال إن اتصاالت عريقات أكدت
للوزراء “مطالبة فلس�طني بثبات وتمسك العرب
بمبادرة الس�ام العربية وعدم إقدام أي طرف عى
تطبيع العاقات مع سلطة االحتال إال بعد تنفيذ
مبادرة الس�ام العربية بش�كل ت�ام ،وبما يضمن
إنهاء االحتال ،وتجس�يد استقال دولة فلسطني
بعاصمته�ا الق�دس الرشقية عى ح�دود ،1967
وحل قضية الاجئني استنادا ً للقرار  194واإلفراج
عن األرسى”.مبادرة الس�ام ،التي وقعتها جميع
ال�دول العربي�ة ،بالعاصم�ة اللبناني�ة ب�روت يف
 28م�ارس/آذار  2002تض�م بن�ودا ً تمنع تطبيع
العاق�ات م�ع إرسائيل ،طامل�ا لم تلت�زم األخرة
بإعادة الحقوق الفلسطينية عى أساس القرارات
الدولية.

منها أكثر من مليون و 327في العالم العربي

إصابات كورونا دوليا تتجاوز الـ 27مليونا والوباء
حيصد أرواح حنو  885ألف إنسان

بغداد /متابعة الزوراء:
أودى ف�روس كورون�ا بحياة أكث�ر من  885ألف
إنس�ان ح�ول العال�م ،فيم�ا تج�اوزت حصيل�ة
املصاب�ني  27مليون و 87ألف ،تع�اىف منهم أكثر
م�ن19ملي�ون.
وتواصل جائحة “كورونا” تفش�يها يف  213دولة
وإقلي�م ومنطقة حول العالم ،وس�جلت اكثر من
 269ألف إصاب�ة جديدة ،اي اكثر من ربع مليون
اصاب�ة جديدة خال ي�وم واح�د ،وأوقعت خال
ال�� 24س�اعة األخ�رة ،وس�جلت يف الي�وم ذاته
 4,822حالة وفاة.
وج�اءت هذه امل�ؤرشات واألرق�ام يف وقت تعتزم
في�ه رشكات أدوية أمركي�ة وعاملية إصدار بيان
مش�رك يرفض اي ضغوط سياسية لطرح لقاح
لف�روس كورونا ،وعى ما يب�دو انها خطوة للرد
عى الضغوط السياسية التي تتعرض لها من قبل
ادارة الرئيس ترمب لطرح هذا اللقاح برسعة قبل
موعد االنتخابات الرئاس�ية الحاسمة املقبلة قبل
نهاية العام الجاري.
وبينت االحصاءات ان الدول الخمس التي سجلت
اع�ى حصيلة وفي�ات خال يوم واح�د يف العالم،
كانت عى التوايل :الهند ( 1,044وفاة) ،والواليات
املتحدة االمركية ( 707وفيات) ،والربازيل (646
وفاة) ،واملكسيك ( 522وفاة) ،وكولومبيا (268
وفاة).
وأش�ارت إىل ان الدول الخمس عامليا التي سجلت
ام�س اع�ى حصيلة اصاب�ات جديدة خ�ال يوم
واح�د ،فهي :الهن�د ( 90,600إصابة) ،والواليات
املتحدة االمركي�ة ( 42,095اصاب�ة) ،والربازيل
( 31,199اصاب�ة) ،واألرجنتني ( 9,924إصابة)،
وفرنسا ( 8,550إصابة).
وأوضح�ت اإلحص�اءات أن ال�دول الخم�س التي
تعترب حتى الس�بت األكث�ر تأثرا ج�راء الجائحة
حاليا يف العالم ،وذلك من حيث الحصيلة اإلجمالية

الع�داد الوفيات ،هي :الوالي�ات املتحدة االمركية
( 192,820وفاة) ،والربازي�ل ( 126,230وفاة)،
والهن�د ( 70,704وفيات) ،واملكس�يك (67,326
وفاة) ،وبريطانيا ( 41,549وفاة).
ومن جانبها ،أعلنت إيران ارتفاع حصيلة الوفيات
بف�روس كورونا إىل  22ألفا و ،293إثر تس�جيل
 139وفاة خال  24ساعة املاضية.
وقالت متحدثة وزارة الصحة س�يما سادات الري
يف بي�ان ،إن الباد س�جلت  1992إصابة جديدة،
لرتف�ع إجم�ايل اإلصاب�ات إىل  386ألف�ا و،658
مبين�ة أن  3آالف و 722مصاب�ا حالتهم حرجة،
فيم�ا ارتفع عدد املتعافني م�ن الفروس إىل 333
ألفا و.900
كما أعلن�ت وزارة الصحة الفلس�طينية يف قطاع
غ�زة ،أمس األحد ،تس�جيل  162إصابة بفروس
كورونا املس�تجد ،خال األربع والعرشين س�اعة
املاضي�ة .وقالت الوزارة ،يف بي�ان إن إجمايل عدد
اإلصابات بغزة ،ارتف�ع منذ مارس /آذار املايض،
إىل .969
وزارة الصحة التونسية بدورها أعلنت أن إجمايل
اإلصاب�ات يف الباد ارتفع إىل  54ألفا و 771حالة،
منها  196وفاة ،و 50ألفا و 645متعافيا.
ووصل ع�دد ضحاي�ا وب�اء “كورونا” املس�تج ّد
(كوفي�د )-19يف الوطن العرب�ي إىل مليون و327
ألف�ا ً و 186مصاباً ،فيما بلغ�ت حصيلة الوفيات
 24ألفا ً و 501حالة.
وباتت مرص عى أعتاب تس�جيل  100ألف إصابة
ب�”كوفيد ،”-19بعدما سجّ لت  130حالة إصابة
جديدة ليوم الخامس من س�بتمرب الجاري ،ليبلغ
إجمايل ضحاياها جراء الوباء ،بعد نحو  7أش�هر
م�ن ظهور أول حالة 99 ،ألف�ا ً و 712مصاباً ،و5
آالف و 511حالة وفاة ،وفقا ً إلحصاءات رسمية.
ول�م تس�جّ ل كل م�ن اليم�ن والس�ودان وعمان
وجيبوتي والصومال إصابات أو وفيّات جديدة.

قط�اع الرصافة  20حالة  /قطاع الش�عب
 17حال�ة  /قط�اع البلدي�ات الثان�ي 107
حالة  /قطاع االس�تقال  12حالة /قطاع
االعظمي�ة  10ح�االت /قط�اع الص�در 16
حالة /قطاع النه�روان  103حالة /قطاع
املدائ�ن  7حاالت /قط�اع البلديات االول 43
حالة.
واش�ار اىل ان  116حال�ة خ�ال مراجعتهم
للمؤسسات الصحية /مدينة الصدر  41حالة
محل�ة ,521 ,555 ,516 ,541 ,532 ,517
 ,518 ,517 ,569جميل�ة ,االورفي /الكرخ
 16حال�ة ضمن املناطق التالية ,الس�يدية 4

ح�االت ,الغزالي�ة حالت�ني ,املحمودية حالة
واح�دة ,الش�الجية حال�ة واح�دة ,ال�دورة
حالتني ,القادسية حالة واحدة ,حي السام
حالة واحدة ,الحرية حالة واحدة ,ابو دشر
حالة واحدة ,ح�ي العامل حالة واحدة ,حي
الخ�راء حالة واح�دة /االم�ني  4حاالت
محل�ة  /743 ,749 ,739بس�ماية حالتني
قرية  /10ش�ارع فليسطني  3حاالت محلة
 /505 ,508 ,506الش�عب  9ح�االت محلة
 ,335 ,333 ,343 ,348ح�ي اور ,البن�وك/
الحس�ينية  7حاالت محلة ,220 ,221 ,222
 / ,215الزعفراني�ة  4ح�االت محل�ة ,964

 /953الصحفيني حالة واحدة محلة /738
منطقة ال�ف دار حالة واح�دة محلة /702
س�بع ابكار حال�ة واح�دة  /الرس�تمية 3
حاالت محلة  / ,930الكرادة  6حاالت محلة
 /906 ,910 ,909 ,903الغدير حالتني محلة
 /706 ,702االعظمية  4حاالت محلة ,318
 /314 ,316الراش�دية حال�ة واحدة محلة
 /109العبي�دي حالة واح�دة محلة /756
ج�رس دي�اىل  3ح�االت محل�ة /105 ,104
زيون�ة حالة واحدة محل�ة  /714النهروان
حالت�ني  /حي الزهراء حال�ة واحدة محلة
 /757البلديات حالت�ني محلة /726 ,746
الكفاح حالة واحدة محلة .115
واض�اف الس�اعدي ان�ه “ت�م نق�ل جمي�ع
املصاب�ني اىل الحج�ر الصح�ي لتلقي العاج
فيم�ا نقل�ت الح�االت الحرج�ة اىل العناي�ة
املركزة الخاصة بالعزل يف كل مستش�فى”،
مش�را اىل ان “الع�دد الراكم�ي لإلصاب�ات
ارتف�ع اىل  32932ت�ويف منه�م  1161فيما
اكتسب الشفاء  27308واملتبقي قيد العاج
.”4463
ودع�ا الس�اعدي املواطن�ني اىل “االلت�زام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع
لحمايته�م م�ن االصاب�ة وتقلي�ل تف�ي
الوباء”
اىل ذل�ك ،حددت دائرة صح�ة الكرخ ،املوقف
الوبائ�ي لها مع اع�داد و عناوي�ن الحاالت

املش�خصة يف مخترباته�ا بم�رض فايروس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاي�ة الس�اعة الع�ارشة م�ن ليلة الس�بت
واملعلن عنها امس االحد.
وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان تلقت “ال�زوراء”
نس�خة من�ه :ان ع�دد االصاب�ات 522
موزع�ة كاآلت�ي :أبو غريب  /26ابو دش�ر
 /14االس�كان  /5االع�ام  /17البياع /20
التاجي  /11الراث  /2الحارثية  /3الحرية
 /20الخطيب  /5ال�دورة  /36الدولعي /5
الرحمانية  /4السيدية  /22الشالجية /12
الرشطة الرابعة  /2الش�علة  /24الصالحية
 /2الطارمي�ة  /5الطوبج�ي  /1العامري�ة
 /6العطيفية  /15الغزالية  /11القادس�ية
 /9الكاظمي�ة  /32اللطيفية  /1املحمودية
 /30املعالف  /2املش�اهدة  /2املكاسب /2
املنصور  /12املواصات  / 1النرص والسام
 /3اليوس�فية  /3الرم�وك  /31جكوك /3
ح�ي الجامع�ة  /13حي الجه�اد  /26حي
الخراء  /4حي العامل  /29حي العدل 12
 /سبع البور  /5سويب  /1صدر اليوسفية
 /3ناحية الرشيد  /3سكنة جانب الرصافة
 /19محافظ�ة ذي ق�ار  /2محافظ�ة
الديواني�ة  /2محافظة دي�اىل  /1محافطة
نين�وي  /1محافظ�ة كرب�اء  /1محافظة
ميس�ان .1واش�ار اىل ان عدد الشفاء،400 :
بينما الوفيات .2 :

امن ومجتمع
العدد 7320 :االثنين  7ايلول 2020
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التعليم تصدر توجيهات بشأن الطلبة
الدارسني يف اخلارج
بغداد /الزوراء:
أصدر وزير التعليم العايل والبحث
العلمي ،نبيل عبد الصاحب ،امس االحد،
عدة توجيهات بشأن الطلبة الدارسني يف
الخارج .
ودعا الوزير ،يف ترصيح صحفي ،اىل
«مراجعة تعليمات فتح امللف الدرايس
للطلبة الدارسني يف الخارج والعمل

عىل وضع ضوابط تنظم هذا املوضوع
اعتمادا ً عىل معدل الطالب وتسلسل
الجامعة يف التصنيفات العاملية
الرصينة».
وشدد الوزير عىل رضورة «االهتمام
بالطلبة املبتعثني من حيث االستحقاقات
واملدد املطلوبة بما يؤمن الحصول عىل
الشهادة وعودة الخريج لخدمة البلد».

مؤسسة الشهداء تعلن منحة تعويضية
لذوي شهداء املكون االيزيدي

بغداد /الزوراء:
أعلنت مؤسسة الشهداء التابعة لرئاسة الوزراء انها ستمنح مبلغ عرشة ماليني دينار
كمنحة تعويضية لذوي الشهداء من املكون االيزيدي.
وافاد مدير عام دائرة ضحايا االرهاب والعمليات العسكرية يف املؤسسة ،طارق
املندالوي ،يف ترصيح صحفي :أن «املؤسسة وبهدف رسعة انجاز معامالت االيزيديني يف
قضاء سنجار من الشهداء واملفقودين واملختطفني واملترضرة اموالهم بسبب ارهابيي
داعش ،فقد افتتحت لجنة فرعية ثانية لتعويضهم ضمن جهود عودتهم اىل مناطقهم»،
مفصحا عن «ان عدد الشهداء واملفقودين منهم يف القضاء تجاوز السبعة االف ضحية»،
معلنا «ان املؤسسة ستمنح مبلغ عرشة ماليني دينار لذوي الشهداء بعد انجاز املعامالت
من هيئة التقاعد الوطنية».
واوضح «ان تشكيل هذه اللجنة سيسهم باختصار الروتني االداري يف تنفيذ املعامالت،
السيما ان ضحايا سنجار لم يتم تعويضهم بسبب تهجريهم وانتشارهم بمخيمات
النزوح ضمن محافظتي اربيل ودهوك والبعض منهم خارج البالد ،لذا فإن رئاسة
الوزراء وجهت بتعويضهم».
واوضح املندالوي «ان املؤسسة افتتحت مؤخرا ايضا مكتبا خاصا بانجاز املعامالت يف
قضاء شيخان بمحافظة نينوى واملخصص ايضا للضحايا من االيزيديني ،حيث بارش
تسلم معامالتهم وترويجها بالرسعة املمكنة».

العمليات املشرتكة :سنفرض القانون يف مجيع
احملافظات اليت تشهد انفالتا أمنيا
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اللجنة املالية تؤكد عدم السماح بتجديد االقرتاض يف 2021

التخطيط :موازنة  2020تتضمن إطالق عالوات وترفيعات املوظفني
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط عن إحالة موازنة
العام  2020اىل مجلس الوزراء للمصادقة
عليها ومن ثم إحالتها ملجلس النواب إلقرارها
ليتسنى اقرار قانون االقرتاض بهدف إطالق
مستحقات املوظفني واملواطنني لألشهر
املتبقية من العام الحايل ،مؤكدة العمل مع
الجهات ذات العالقة إلعداد موازنة العام
 .2021وفيما أكدت اللجنة املالية النيابية أن
املوازنة العامة للعام املقبل لم تصل إىل مجلس
النواب ،أشارت إىل عدم السماح بتجديد
االقرتاض.
وقال وكيل وزارة التخطيط ،ماهر حماد
جوهان ،امس االحد ،يف ترصيح صحفي :ان
“املوازنة املالية االتحادية للعام الحايل 2020
التي ارسلتها وزارة املالية اىل مجلس الوزراء
يوم االربعاء املايض ،هي نفسها املوازنة التي
تم إعدادها يف وقت سابق ،وتحوي عجزا ماليا
يقدر بـ  80تريليون دينار ،واعتمدت عىل
مبلغ اجمايل يقدر بـ  146تريليون دينار”.
وعد جوهان “ارسال املوازنة رضوريا”،

مؤكدا ان “املوازنة لم يطرأ عليها اي تغيري،
كما احتوت ايضا إطالق العالوات والرتفيعات
لجميع املوظفني”.
وأوضح أن “الدرجات الوظيفية املتوفرة
عن اإلحالة عىل التقاعد ،تمت اضافتها عىل
املوازنة االتحادية للعام  .2021مشريا إىل أن

“وزارتي التخطيط والنفط ،اضافة اىل البنك
املركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام،
تستعرض حاليا املبالغ التي من املمكن ان
ترفد موازنة العام  ، 2021والتي تفتقر اىل
اآلن وجود ارقام نهائية”.
من جانب متصل ،أكدت اللجنة املالية النيابية،

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة العمليات املشرتكة ،امس
االحد ،أن العمليات االمنية التي انطلقت
يف بغداد والبرصة حققت نتائجها ،فيما
أكدت أنها ستفرض القانون يف جميع
املحافظات التي تشهد انفالتا ً امنيا ً
بسبب السالح غري املنضبط.
ونقلت وكالة االنباء الرسمية عن
املتحدث باسم العمليات ،اللواء تحسني
الخفاجي ،قوله :إن «قيادة العمليات
املشرتكة نفذت عمليات أمنية يف بغداد
والبرصة وبتوجيه من القائد العام
للقوات املسلحة ،مصطفى الكاظمي،

أخطر عصابة للتسليب واخلطف بقبضة
شرطة البصرة
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة البرصة ،إلقاء القبض عىل أخطر عصابة إجرامية يف التسليب
والخطف يف املحافظة.
وذكر بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة
عن وجود عصابة للتسليب والخطف قامت بخطف املواطنني وإطالق رساحهم مقابل
فدية مالية وعىل الفور تم تشكيل قوة من أبطال قسم مكافحة اجرام البرصة بإرشاف
ومتابعة قائد رشطة محافظة البرصة اللواء عباس ناجي ادم ،ومن خالل املتابعة وجمع
املعلومات تم التعرف عىل مكان تواجدهم ونصب كمني محكم يف املكان املحدد وإلقاء
القبض عىل متهمني اثنني من افراد العصابة».
وأضاف البيان انه «وبعد التعمق بالتحقيق مع املتهمني اعرتفا عىل عدة جرائم باالشرتاك
مع متهمني آخرين هاربني ،وتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما اىل
القضاء ليناال جزاءهما العادل وليكونا عربة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن
واستقرار املحافظة».

بغداد /الزوراء:
كشف السفري العراقي يف ستوكهولم،
أحمد الكمايل ،امس األحد ،عن توقيع
عقد بقيمة  80مليون دوالر بني وزارة
الكهرباء واحدى الرشكات السويدية
إلنشاء محطات تحويلية ،فيما اعرب
عن امله افتتاح خط طريان بني بغداد
وستوكهولم قريبا.

وقال الكمايل يف حوار صحفي :إن
“العالقات بني البلدين تطورت بعد
عقد مؤتمر العهد الدويل مع العراق
الذي استضافته السويد عام ،2008
والذي يمكن اعادة عقده يف بغداد
حال سماح الظروف واتفاق الدول
االوروبية عىل ذلك”.
واشار اىل “الدعم الذي قدمته الحكومة

السويدية يف مؤتمر اعادة اعمار العراق
عام  2017ضمن إسرتاتيجية التعاون
االنمائي التي ما زالت سارية بالوقت
الحارض ،إذ تعهدت بدفع مبلغ مليار
كرون لتطوير الحكومات املحلية”.
وكشف عن “تقديم اكثر من مليون
دوالر بموجب اتفاقية وقعتها الوكالة
السويدية «سيدا» مع صندوق االمم

بغداد /الزوراء:
أعلنت امانة بغداد ،امس االحد ،عن مبارشة
مالكاتها يف دائرة مجاري بغداد بأعمال صيانة
تخسف يف خط الدفع العمالق الخاص بمحطة
الحبيبية الرئيسية ضمن منطقة الحبيبية رشق
العاصمة.
وقالت األمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن “مالكاتها يف دائرة مجاري بغداد بأعمال صيانة
تخسف يف خط الدفع العمالق الخاص بمحطة
الحبيبية الرئيسية ضمن منطقة الحبيبية رشق
العاصمة والذي يعد من اكرب األنابيب قطرا ً عىل

مستوى العراق”.
وأضاف البيات أن “الدائرة املذكورة بارشت
بصيانة الخط الذي يبلغ قطره ثالثة امتار ويقوم
بترصيف مياه املجاري من دوائر بلدية متعددة
يف جانب الرصافة من بغداد  ،وتضمن العمل
صب قاعدة كونكريتية تحت االنبوب مع نصب
جدار حول االنبوب وتغليفه بالكونكريت املسلح
بالكامل ،وكذلك دق الواح (الشيت بايل) وحفر
ونصب ابار لسحب املياه الجوفية وبوترية عمل
عالية ،حيث من املؤمل انجاز العمل خالل االسبوع
املقبل”.

املتحدة للسكان يف العراق لدعم خطة
االستجابة لجائحة كورونا”.
وافصح عن “توقيع عقد جديد بني
وزارة الكهرباء وإحدى الرشكات
السويدية املختصة بخدمات الطاقة
الكهربائية إلنشاء اربع محطات
تحويل من اصل  24محطة بسعة
 132كيلو فولت يف منطقة بوب الشام

يف بغداد ووسط الكوت والديوانية ويف
الحيانية بالبرصة بمبلغ  80مليون
دوالر”.
واعرب الكمايل عن أمله ”توقيع
مذكرة تفاهم بني سلطة الطريان
املدني العراقية ونظريتها السويدية
لوضع اللمسات االخرية إلعادة فتح
خط طريان بغداد ـ ستوكهولم”.

أنشأ نقاط صد يف قاطع عمليات دياىل

احلشد الشعيب يعلن خطة مبكرة
استعدادا لزيارة األربعني

اعتقال مطلوبني بقضايا جنائية
وإرهابية يف دياىل ونينوى
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة رشطة دياىل ،امس االحد ،القاء
القبض عىل خمسة مطلوبني يف املحافظة من
قبل قسم مكافحة االجرام.
وذكر بيان للقيادة ان «دوريات ومفارز من
قسم مكافحة االجرام يف قيادة رشطة دياىل
القت القبض عىل خمسة مطلوبني صادرة
بحقهم اوامر قبض قضائية عىل قضايا إرهابية
وجنائية مختلفة».
وأضاف البيان انه «تم اتخاذ االجراءات القانونية
بحقهم لعرضهم عىل القضاء».
من جهتها ،ألقت قوة من املديرية العامة
لالستخبارات واالمن القبض عىل  5مطلوبني
بتهم إرهابيني يف محافظتي نينوى وكركوك.
وقالت وزارة الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إنه «استنادا ً إىل معلومات
استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة القت

مفارز مديرية استخبارات وامن كركوك
امليدانية التابعة إىل املديرية العامة لالستخبارات
واألمن وبالتنسيق مع قوة أمنية مشرتكة
القبض عىل ثالثة متهمني يف قضاء داقوق
الواقع جنوب محافظة كركوك ،صادرة بحقهم
مذكرات قبض وفق أحكام املادة ( )4/1إرهاب
من محكمة تحقيق داقوق».
واضافت« :حيث تم إحالتهم إىل الجهات
املختصة إلكمال أوراقهم التحقيقة» .وتابعت
انه «يف السياق نفسه استطاعت مفارز مديرية
استخبارات وامن نينوى امليدانية التابعة إىل
املديرية اعاله وبالتعاون مع فوج طوارئ
الرشطة الثاني عرش من اعتقال اثنني من
املطلوبني للقضاء بتهم إرهابية ،والصادرة
بحقهم مذكرتي قبض وفق أحكام املادة ()4/1
إرهاب» ،مبينة انه «تم االعتقال أثناء تواجدهم
يف الجانب األيرس من مدينة املوصل».

استحدثت فرعاً للسياحة يف املدارس املهنية

الرتبية تتوقع نسب جناح جيدة يف امتحانات السادس اإلعدادي
بغداد /الزوراء:
تفقد وزير الرتبية ،عيل حميد الدليمي ،صباح
امس االحد ،املراكز االمتحانية لطلبة املرحلة
اإلعدادية يف جامعة االرساء ،ضمن املديرية العامة
لرتبية الرصافة الثانية ،للوقوف عىل احتياجات
الطلبة وامليض يف اكمال امتحاناتهم العامة.
فيما أعلنت الوزارة استحداث فرع السياحة يف
املدارس املهنية يف ثالثة اختصاصات.
ونقل بيان صادر عن املكتب اإلعالمي ان الدليمي
الحظ ارتياحا ً لدى الطلبة املمتحنني اثناء سؤاله
العديد منهم ،ويف كل غرفة ،عن مدى فهم
األسئلة وكيفية تجاوبهم معها ،وقد أجابوا بأنها
«عادية غري معقدة» .وذكر الوزير :ان الطلبة
الذين يؤدون االمتحانات ويزخرون بالكفاءات
املتميزة ،سوف نشهد منهم نسب نجاح جيدة
ستكون اعىل من السنوات املاضية ،نتيجة الجهد
واإلرصار عىل اكمال املشوار التعليمي وتحدي
الظروف الصعبة التي تخللتها ايام هذه السنة.
من جهة اخرى ،لفت الوزير اىل «انه لم
يُسجل حدوث أية مشكلة حتى اآلن يف املراكز

أمس األحد ،أن املوازنة العامة للعام املقبل لم
تصل إىل مجلس النواب ،فيما أشارت إىل عدم
السماح بتجديد االقرتاض.
وقال رئيس اللجنة ،هيثم الجبوري ،يف حوار
صحفي :إن “مجلس النواب ليس مع تجديد
االقرتاض املايل من الخارج أو الداخل كون ذلك
يزيد من أعباء املوازنة” ،الفتا إىل أن “الربملان
يمارس الضغط لتقديم ورقة اإلصالح املايل
واالقتصادي”.
وأضاف الجبوري أنه “من املفرتض أن تجد
الحكومة حلوال غري االقرتاض لزيادة إيراداتها
عرب اإليرادات غري النفطية كالرضيبة
الجمركية وجباية الخدمات والرسوم وغريها
من األبواب” ،مبينا أن “مرشوع قانون
املوازنة االتحادية لعام  2021لم يصل مجلس
النواب بعد”.
وكشفت اللجنة املالية النيابية ،يف وقت سابق،
عن أن لجنة املوازنة يف وزارة املالية بارشت
بإعداد مرشوع موازنة لألعوام الثالثة املقبلة،
فيما أشارت اىل أنها بانتظار وصول مرشوع
موازنة العام الحايل .2020

الكهرباء تربم عقدا بـ 80مليون دوالر مع السويد إلنشاء حمطات حتويلية

األمانة تباشر صيانة ختسف عمالق
شرقي العاصمة
بمطاردة ومالحقة الخارجني عن
القانون».
وأكد أن «العملية االمنية حققت نتائجها،
من خالل ما حصلت عليه من اسلحة
واعتدة ،فضال عن إلقاء القبض عىل
مطلوبني مهمني يف تجارة املخدرات
واالرهاب».
وأضاف أن»انطالق العمليات االمنية
االخرية ،جاءت من أجل حرص السالح
بيد الدولة ،فضال عن فرض هيبة الدولة
والقانون» .مؤكدا «أنها ستفرض القانون
يف جميع املحافظات التي تشهد انفالتا ً
امنيا ً بسبب السالح غري املنضبط».
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ثالثة اختصاصات.
وقالت الوزارة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن “املديرية العامة للتعليم املهني
وجهت بتهيئة املستلزمات الدراسية الالزمة
باستحداث فرع السياحة يف املدارس املهنية يف
ثالثة اختصاصات (االدارة السياحية ,االسكان
الفندقي ,الضيافة وإنتاج االطعمة)”.
وأضافت أن “هذه الخطوة املهمة تدعم
طاقات وامكانيات مخرجات التعليم املهني
بفروعه كافة ،وكذلك النهوض باملسرية املهنية
واالرتقاء باملستوى التعليمي يف العراق ،حيث
ُتعد السياحة الفرع السادس من فروع التعليم

االمتحانية» ،منوها اىل «ان تلك الزيارات تأتي
من باب التشجيع للممتحنني واعطاء الروح
املعنوية لهم وكرس حاجز الخوف» ،داعيا ً إياهم
بالوقت نفسه اىل «االلتزام واملواظبة عىل تطبيق

التعليمات الوزارية للحفاظ عىل رصانة العملية
االمتحانية».
من جانب اخر ،أعلنت وزارة الرتبية ،امس االحد،
استحداث فرع السياحة يف املدارس املهنية يف

املهني املنصوص عليها يف نظامه ،وذلك بتحويل
اختصاص (االدارة السياحية) من الفرع
التجاري اىل فرع السياحة”.
وأشارت اىل أن القرار “سيكون ابتدا ًء من العام
الدرايس  ،“ 2021 – 2020الفتة اىل “اهمية
التكوين املهني لكسب املعرفة والخربة العلمية
والعملية يف العديد من امليادين الحرفية التي
تخدم املجتمع ”.

بغداد /الزوراء:
أعلن اللواء  26بالحشد الشعبي ،امس االحد ،عن خطة مبكرة استعدادا ً لزيارة األربعني تتضمن
استعمال طائرات مسرية ،فيما أكد أنه سيستدعي  5آالف من مقاتليه االحتياط.
وقال إعالم اللواء يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه “وضع خطة خاصة مبكرة استعدادا ً
لزيارة أربعينية اإلمام الحسني (ع) تضم جوانب الخدمات واألمن واالرشاد والطبابة الصحية
وغريها بالتنسيق مع الجهات الرسمية”.
وأضاف البيان أن ”آمر اللواء ناقش الظروف االستثنائية الخاصة بالبالد مع جائحة كورونا
ووضع خطة تختلف عن كل عام ،إذ سيتم استدعاء  5آالف من قوات االحتياط ملسك مداخل
مدينة كربالء املقدسة الشمايل والرشقي والجنوبي”.
وتابع ان “اللواء مستعد من الجانب االمني تماما ً لتنفيذ الخطة ،حيث لدينا طائرات مسرية
ستغطي محيط كربالء وتدخل الخدمة ألول مرة ،وواجبها هو الرقابة االمنية ومتابعة حركة
وانسيابية سري الزائرين واملركبات وغريها”.
وأكد أن “هذه الزيارة ستكون مختلفة واللواء بكامل جاهزيته كونه صاحب خربة مرتاكمة
بهذا الصدد” ،داعيا الزائرين الكرام اىل “االلتزام بالضوابط واالجراءات الوقائية الصحية”.
بينما أنشأت قوات الحشد الشعبي يف دياىل ،امس االحد ،نقاط صد يف محافظة دياىل.
وذكر اعالم الحشد يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :عن» قيام اللواء األول يف الحشد الشعبي
بحملة لبناء نقاط صد يف قاطع عمليات دياىل».
واوضح ان» الهدف منها يأتي لزيادة التحصينات األمنية ومنع عمليات التسلل للعدو».

ضبط مواد منوعة ودراجات خالف
الضوابط يف أم قصر وزرباطية
بغداد /الزوراء:
اعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس االحد،
عن قيام مركز كمرك ام قرص الجنوبي
بالتعاون مع رشطة الكمارك بجرد ()36
حاوية تحتوي عىل مواد غذائية متنوعة
وكرانيت و الواح ازبست مختلفة ضمن
إجراءات تقوم بها املراكز الكمركية لحسم
موضوع الحاويات املرتوكة يف املوانئ والتي
مرت عليها الفرتة القانونية دون مراجعة
أصحاب العالقة.
واضافت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة مه:
إنه «تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها
وتحويل أوراقها اىل مبيعات املنطقة الجنوبية
بعد ختم الحاويات بالسيل الكمركي لغرض
الترصف بها عىل وفق قانون الكمارك رقم
 23لسنة  1٩84املعدل كونها مخالفة لرشوط
وتعليمات االسترياد».
وتابعت الهيئة انه «سبق ان تم تشكيل لجنة
من الجهات املعنية العاملة يف املركز املذكور
حسب توجيهات الهيئة االحرتازية لجرد
الحاويات املرتوكة يف املراكز الكمركية كافة
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها».
وأكدت الهيئة ان «العمل جار ،وبشكل
متواصل يف جميع املراكز الكمركية عىل الرغم

من الظروف االستثنائية التي يمر بها البلد
من اجل تأمني بيئة امنة للعمل وتخليص
كافة الحاويات والبضائع املرتوكة ،وانجاز
معامالتها دون تأخري خدمة للصالح العام»
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس األحد،
عن ضبط حاويتني محملتني بدراجات معدة
للتهريب يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :انه «استنادا إىل املعلومات الواردة من
جهاز املخابرات الوطني منفذ ميناء ام
قرص الشمايل والتي تفيد بوجود (حاويتني
 40قدما) ،وبعد تدقيق املعاملة الكمركية
والكشف عليها من قبل اللجنة املشكلة ،تبني
أن الحاوية تحتوي بداخلها دراجات نارية
مستخدمه واملنفيست البحري مكتوب فيه
ادوات احتياطية للدراجات غري مرصح بها».
وأضافت أنه «يف منفذ زرباطية تم ضبط عجلة
تحمل «حجر حالن» خارج الحرم الكمركي يف
سيطرة البحث والتحري وعند تدقيق املعاملة
الجمركية تبني عدم وجود شهادة مطابقة
واجازة استرياد».
وأكدت الهيئة أنه «تمت إحالة ما تم ضبطه
عىل وفق محرض أصويل إىل الجهات املختصة
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها».
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اعالنات

شركة ناقالت النفط العراقية  /شركة عامة
(اعالن مناقصة عامة )2020/2
إنشاء سقيفة خمترب

يلر رشكلة ناقات النفلط العراقيلة احلدى تشكيلات وزارة النفط دعوة
مقدملي العطلاءات املؤهلني من الرشكات ذات الخلرة واالختصاص لتقديم
عطاءاتهلم للعمل عىل انشاء سقيفة مختلر باملواصفات والرشوط املدرجة
يف جلداول الكميات بمدة عملل ( )90يوما ومدة ضمان وصيانة ( )365يوما
وبكلفة تخمينية ( )328230000ثاثمائة وثمانية وعرشون مليون ومائتان
وثاثلون الف دينار عراقي واملدرجة ضملن تخصيصات املوازنة التشغيلية..
فعىل الراغبني باالشلراك باملناقصة مراجعة مقر الرشكة الكائن يف (البرصة
 /ساحلة سعلد  /مقابل مجمع كليات بلاب الزبري) للرشاء وثائق املناقصة
(وثيقلة قياسية) لقاء مبلغ قلدره (  ) 250000مائتان وخمسون الف دينار
عراقلي غري قابلة للرد عىل ان يتلم تقديم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم
مثبت عليه اسم املناقصة ورقمها واسم الرشكة ومعلومات كافية عن مقدم
العطاء وستكون مواعيد فتح وغلق العطاءات كما محدد ادناه -:
 .1عقلد مؤتمر خاص باإلجابة عن استفسلارات املشاركني يف املناقصة يوم
االربعاء املصادف . 21/9/2020
 .2موعلد غلق املناقصة الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء املصادف
. 30/9/2020
 .3موعلد فتح العطاءات الساعة التاسعة والنصف صباحا من يوم الخميس
املصادف . 1/10/2020
واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل
أي عطلاء يقدم بعد موعد غلق املناقصة ،للمزيلد من املعلومات حول جدول
الكميات واملخططات يرجى زيارة املوقع االلكروني للرشكة أو مراسلة الريد
االلكروني أدناه -:
www.iotc.oil.gov.iq
Email: info@iotc.oil.gov.iq ،Email: iotc_basra@yahoo.com
املعايري املطلوبة
 -1سيوللة نقدية بمبلغ  109410000فقلط مائة وتسعة مليون واربعمائة
وعرشة االف دينار عراقي .
 -2العاملني  /وحسب ما مطلوب بالوثيقة القياسية.
املستمسكات املطلوبة
 -1تقديم تأمينات أولية بمبلغ (  )6565000ستة مايني وخمسمائة وخمسة
وستلون الف دينار عراقي بموجب خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة
نافذا ملدة ( )120مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة .االصول
ملن الوثائق التالية (وثائق تأسيلس الرشكة ،هوية تصنيف املقاولني نافذه)
علىل ان ترفق نسخ من الوثائق واملستمسكات املذكلورة علىل قلرص . ) CD
 -2تقديم شلهادة تأسيس الرشكة الرئيسية وعنلوان مركز عملها الفعيل يف
حال ما اذا كان العطاء مقدم باسم فرع الرشكة (مكتب إقليمي).
 -3تقديلم الرشكلات االجنبية ما يثبلت تسجيلها يف وزارة التجلارة العراقية
(اجازة تسجيل).
 -4مركلز عملها الفعيل يف حال ما اذا كلان العطاء مقدم باسم فرع الرشكة
(مكتب إقليمي).
 -5تقديلم الرشكلات االجنبية ما يثبلت تسجيلها يف وزارة التجلارة العراقية
(اجازة تسجيل).
 -6نسخة من عقد إيجارا أو سند تمليك بناية مقر الرشكة (بالنسبة للرشكات
املحلية).
 -7كتلاب علدم ممانعة من االشلراك باملناقصات صادر ملن الهيئة العامة
للرضائب.
 -8عىل أصحاب الرشكات واملقاولني تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية
للمدير املفوض للرشكة.
 -9مستمسكلات املديلر املفوض ووكيلله يف حال وجود وكيلل (نسخة من
هوية االحوال املدنية  /شهادة الجنسية  /بطاقة السكن يف حالة كون املدير
املفوض عراقي الجنسية) أما إذا كان أجنبيا فيقدم صورة عن جواز السفر.
 -10تقديلم قائمة بامللومات (اسم وجنسية الرشكة /عنوان الرشكة الحايل
الكامل  /اسم مالك الرشكة واسم املدير املفوض واسم املساهمني وعنوانهم
الكامل) .
 -11وصل رشاء املناقصة األصيل.
 -12يتحملل مقدم العطاء التبعات القانونية كافة يف حالة ثبوت عدم صحة
املستمسكات املقدمة من قبله واملتعلقة به وبالرشكة.
 -13يكلون املدير املفوض مسؤوال عن صحلة أوراق العطاء املقدمة وتوقيع
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وختم جميع صفحاته.
الرشوط العامة
 -1علىل مقلدم العطاء تقديم عطلاءه بظرف مغلق يتضملن املستمسكات
املطلوبة كافة.
 -2أن يقلدم السعلر بالدينلار العراقلي رقملا وكتابلة وبشلكل واضح مع
العطلاء.
 -3التقديلم بسعر نهائلي وال تقبل الرشوط والتحفظات وال يجوز الحك أو
الشطب أو التصحيح يف العطاء.
 -4مصلادرة التأمينات األولية ملن تحال اليه املناقصة عند نكوله عن توقيع
العقلد بعد التبليغ بكتلاب اإلحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خال
فلرة نفاذيتله وبعد غللق املناقصلة أو رفلض التصلحيح علللى أخطائه
الحسابيلة يف العطلاء وانعكاسها عىل قرار اإلحاللة وتتخذ بحقه اإلجراءات
القانونية املنصوص عليها يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
 -5يتحمل من ترسو عليه املناقصة دفع رسم الطابع والرسم العديل وأجور
نرش اإلعان.
 -6يتحملل من ترسلو عليه املناقصة املصاريف املرتبلة عىل جلب ما يؤيد
صحة صدور الوثائق واملستمسكات املقدمة من قبله كافة.
 -7يتحمل من ترسو عليه املناقصة تحميات ادارية يف حالة اخاله بالعقد
بنسبة  o2%من كلفة االعمال املخل بها .
 -8يحلق للرشكة إلغاء املناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات باستثناء
مبلغ رشاء وثائق املناقصة.
 -9رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -10يعتلر عنلوان (مقلدم العطلاء) والريلد االلكروني وأرقلام الهواتف
املثبتة من قبله هو العنوان الذي يتم عن طريقه اجراء التبليغات واإلنذارات
واملخاطبات واملراسات باألمور املتعلقة بالعقد ويوثق ذلك يف الكتب الرسمية
والرسائل االلكرونية املعتمدة ويف حالة تغيري العنوان من قبله يجب التبليغ
به مبارشة.
 -11يبقلى العطاء نافلذا وملزما ملقدمه فرة (  120يلوم) مانة وعرشون
يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -12تستبعلد العطلاءات غلري املستوفيلة لللرشوط القانونيلة للتعاقد او
املواصفلات الفنية املطلوبة واملناقص امللدرج يف القائمة السوداء او املعلقة
أنشطتله او املتللكأ أو املخلل بالتزاماته التعاقدية السابقلة لدى رشكتنا او
الرشكات األخرى أو العطلاءات التي ترد بعد موعد غلق املناقصة وان كانت
اقل األسعار والعطاء الذي لم يرفق معه التأمينات األولية املطلوبة .
 -13علىل الرشكة املحال عليها اجلراء التأمني عىل املرشوع وتزويد رشكتنا
ببوليصة التأمني .
 -14علىل الرشكة املحال عليها تقديم ما يثبت التحاسب الرضيبي وتسديد
املستحقات املرتبة عليه لدائرة التقاعد والضمان االجتماعي ،وتزويد رشكتنا
براءة الذمة .
 -15يتلم تقديم كفالة حسن أداء من قبل صاحب العطاء الفائز باملناقصة
بنسبلة  5%من قيمة العقد بعد التبليغ بكتلاب اإلحالة وقبل توقيع العقد
عىل شكل خطاب ضمان وان تكون صيغة خطاب الضمان واضحة من حيث
مبلغه ( رقما وكتابة) وتاريخ نفاذه ورشوطه والغرض من إصداره ويكون
نافلذا ملدة العقد والصيانة ومدة اكمال الحسابات النهائية مع الرشكة ،وان
يلتزم بتمديده لحني اكمال اجراءات التحاسب الرضيبي واالجراءات الخاصة
بدائرة التقاعد والضمان االجتماعي .
 -16يحق للطرف األول استقطاع الغرامات واملبالغ التي ترتب بذمة الطرف
الثاني من مبلغ كفالة حسن األداء عن تنفيذ العقد عىل ان يتم تسديد ما يتم
استقطاعه من مبلغ الكفالة اثناء العقد فور إباغه من قبل الطرف األول .
 -17ال يتلم تصفيلة العقد وإعلادة املبالغ املتبقية ملن اإليداعات أو كفالة
حسلن األداء إال بعد ورود كتاب ملن الهيئة العامة للرضائب ودائرة التقاعد
والضمان االجتماعي والتأكد من صحة صدورها .
 -18يقدم العطاء باللغة العربية .
 -19علىل مقلدم العطلاء االلتزام بما تتطلبله الوثيقلة القياسية وبخافه
يستبعد عطائه.

مدير عام شركة ناقالت النفط العراقية
رئيس جملس االدارة

أصفر وأمحر
متى تصبح أنديتنا حمرتفة ؟

بغداد  /خاص للزوراء
تس�تمر مش�اكل األندية املالية ،واملشكلة ليست نتيجة عمل خاطئ يف الوقت الحايل ،انما منذ سنوات
طويلة ،لذلك فان األخطاء مس�تمرة ونحاول اس�تخدام وسائل الرتقيع لتمشية الحال ،وهكذا ،بينما
يحصل التطور االداري بالنس�بة لألندية يف قارة آس�يا ،فهي تتعلم من األندية الكربى يف العالم كيف
تنمو.
ال ش�ك أن الكوادر االدارية العراقية بحاجة لدعم حكومي ،لكي تعتمد عىل نفس�ها مستقبال ،ان هذا
الدعم يتعلق بارسال االدارات للدخول يف دورات متخصصة لهذا املجال ،أو من خالل املعايشة يف أندية
عاملي�ة ،ويمك�ن ادخال االتحاد العراقي بذلك ،من خالل عالقته بال�دول وتوقيع اتفاقيات تعاون مع
البلدان التي تفوقت علينا يف املجال االداري.
ان األندي�ة الكب�رية التابعة اىل الوزارات تعاني ،وتعتمد بش�كل كبري عىل التموي�ل الحكومي ،وهناك
حلول كثرية للنهوض بواقع األندية لكي تكون مستقلة ومحرتفة يف املستقبل .لكن السؤال متى ؟
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مطالبة بعودة احلياة لكرة القدم احمللية

وزارة الشباب ختاطب رمسيا خلية األزمة للسماح بعودة النشاط الرياضي
بغداد  /متابعة الزوراء
أكدت وزارة الشباب والرياضة ،أنها
أرسلت كتابا ً إىل رئيس خلية األزمة وزير
الصحة والبيئة حسن التميمي بشأن
انطالق األنشطة الشبابية والرياضية
بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.
وقال مدير عام دائرة الرتبية البدنية
والرياضة أحمد عودة يف بيان ،إن
«الوزارة أرسلت كتابا ً موقعا ً من قبل
وزير الشباب والرياضة عدنان درجال
معنونا ً إىل وزير الصحة بشأن املوافقة
عىل انطالق األنشطة والفعاليات
الشبابية والرياضية يف مختلف املجاالت
ولجميع املحافظات اعتبارا ً من األول
من شهر أيلول الحايل ،مع التاكيد عىل
االلتزام بتعليمات خلية األزمة».
وأضاف عودة ،أن «هذا اإلجراء يأتي
تزامنا ً مع انطالق األنشطة والفعاليات
الشبابية والرياضية والبطوالت العربية
واآلسيوية والدولية ،وألجل فسح
املجال أمام شبابنا ورياضيينا يف األندية
واالتحادات الرياضية وغريها من
العودة إىل ممارسة أنشطتهم الرياضية
يف مختلف األلعاب وتأهيلهم لتحقيق
أفضل النتائج يف املشاركات والبطولة
املحلية والعربية والدولية».
وبني مدير عام دائرة الرتبية البدنية
والرياضة ،أن «عودة األنشطة الرياضية
ستسهم يف التأثري إيجابا ً عىل الناحية
الصحية للشباب والرياضيني ،فضالً عن
الوقاية من األمراض وتحسني الحالة
النفسية واملزاجية والتخلص من نوبات
القلق والتوتر والضغط العصبي».
وكانت لجنة الشباب والرياضة النيابية،
قد أعلنت استئناف النشاط الريايض
خالل االسبوع املقبل.
وتوقفت األنشطة الرياضية يف العراق
منذ  19آذار املايض بسبب جائحة
فريوس كورونا.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة
النيابية عباس عليوي« :ان لجنة
الرياضة النيابية اتصلت بلجنة الصحة

العراق حيصد أربع ميداليات ملونة
بالتايكواندو االفرتاضي

بغداد  /متابعة الزوراء
أختتمت البطولة العربية االفرتاضية األوىل
للبوميس التي نظمها االتحاد العربي
للتايكواندو عرب الفيديو بالتعاون مع
الجامعة امللكية املغربية وبمشاركة عربية
واسعة.
وجاءت النتائج العراقية مميزة بحصد
أربع ميداليات نصفها عن طريق الالعبة
شهد حمادي شهاب بحصولها عىل فضية
وبرونزية ،بينما حصد الالعب بالل مهند

غازي وزميله حميد عبد الرحمن برونزيتان
لتكون الحصيلة النهائية أربع ميداليات
وهي نتيجة ايجابية يف ظل الظروف التي
تعصف بالرياضة بشكل عام.
وقدمت رئاسة اتحاد التايكواندو امتنانها
لجهود املدرب عمر حميد والعبيه التي بذلت
من أجل تحقيق هذه النتائج الجيدة.
يذكر ان البطولة أجريت بطريقة الفيديو
االفرتايض عن بعد تحت ارشاف حكام
وخرباء االتحاد العربي.

بندر يتعهد بدعم الزوراء

النيابية وطالبتها باستئناف النشاط
الريايض يف البالد».
وأوضح« :ان لجنة الصحة تفهمت
املوقف وخاطبت اللجنة العليا للصحة
والسالمة وأبلغتها بموافقتها باستئناف
النشاط الريايض يف البالد».
وأضاف« :ان اللجنة العليا ستصدر
القرار الرسمي باستئناف النشاط
الريايض خالل االسبوع املقبل برشط
االلتزام باالجراءآت الوقائية».
وعىل مستوى مطالبات الالعبني ،فقد
ذكر قائد املنتخب الوطني الحارس

رسن يقرتب من جتديد عقده

جالل حسن بأنه «كل شيئ عاد اال كرة
القدم وصالة الجمعة».
وطالب مدرب كرة القدم عادل نعمة
وزارة الشباب والرياضة واللجنة
األوملبية والهيئة التطبيعية واالتحادات
وادارات األندية بالضغط عىل خلية
األزمة بغية عودة النشاطات الرياضية،
من خالل تقديم الوعود باتخاذ جميع
التدابري الوقائية للحد من انتشار
فريوس كورونا.
وقال نعمة لوكالة االنباء العراقية
(واع)« :ان استمرار توقف النشاطات

الرياضية ال يصب يف مصلحة الكرة
العراقية ويؤثر سلبا عىل رشيحة
كبرية من الرياضيني ،يف ضل األزمة
الكبرية التي تمر بها األندية واملطالبة
بدفع مستحقات الالعبني بالرغم من
توقف املسابقات» ،مشريا اىل ان توقف
املسابقات سيرض الفرق واملنتخبات
الوطنية التي تنتظرها استحقاقات
دولية وقارية مهمة ،بسبب االبتعاد عن
التدريبات».
واضاف نعمة« :ان توقف النشاط
الريايض أثر كثريا يف اعداد منتخب

الشباب وستكون مهمته صعبة ومعقدة
يف البطولة اآلسيوية تحت  19عاما التي
تضيفها أوزبكستان ،بسبب ضعف
التحضري وتأخر انطالق التدريبات
بخالف الفرق املنافسة له يف املجموعة
(اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين)
التي استعدت جيدا للمسابقة ،ونفس
الحال ينطبق عىل الرشطة املشارك
يف دوري أبطال آسيا ضمن املجموعة
األوىل وتنتظره مباراة قوية أمام األهيل
السعودي يوم الرابع عرش من الشهر
الحايل».

بغداد  /متابعة الزوراء
تعهد وزير النقل نارص حسني بندر ،بدعم نادي الزوراء الريايض استعدادا ً للموسم
الجديد.
وقال عضو الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء عبد الرحمن رشيد يف بيان ،إن «وزير
النقل نارص حسني بندر ،استقبل الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء الريايض يف
مكتبه».
وأوضح ،أنه «تم خالل اللقاء التباحث حول موقف الوزارة من دعم الفريق وتعهد
الوزير بدعم الفريق خالل األيام املقبلة وذلك تحضريا ً لبدء إعداد الفريق للموسم
الكروي الجديد حيث تنتظر الفريق مشاركة محلية ومشاركة خارجية يف ملحق
دوري أبطال آسيا».
وأضاف رشيد ،أن «الهيئة اإلدارية لنادي الزوراء ،قدمت شكرها للوزير عىل
تعاونه يف حل املشاكل املادية للنادي».

علي عدنان يقود فانكوفر للفوز على تورنتو
بورنبي  /متابعة الزوراء
يواصل نجم املنتخب الوطني لكرة
القدم ،عيل عدنان ،التألق مع فريقه
فانكوفر وايت كابس الكندي يف
منافسات الدوري األمريكي لكرة
القدم . MLS
وتغلب وايت كابس عىل تورنتو

بنتيجة  2-3يف املواجهة التي أقيمت
عىل ملعب سوانغارد الواقع يف
مدينة بورنبي الكندية ضمن لقاءآت
األسبوع السادس من املسابقة.
عدنان شارك أساسيا ً يف املباراة وصنع
أحد أهداف فريقه الثالثة ،حيث حصل
عىل تقييم  8من  10وهو األعىل يف

فانكوفر.
وفيما ييل أرقام عدنان يف املباراة:
نسبة االستحواذ عىل الكرة 4.6 :من
.10
نسبة التمريرات الناجحة.% 61 :
االلتحامات الهوائية الناجحة.2 :
التدخالت الناجحة.7 :

احتاد كرة الطائرة يؤجل انطالق بطوالته احمللية
بغداد  /متابعة الزوراء
توصل نادي بريسبوليس التفاق شبه نهائي مع نجم املنتخب العراقي
بشار رسن لتجديد تعاقده مع الفريق للموسم الرابع تواليا.
وقال رسن للوكالة الوطنية العراقية لألنباء أنه وصل التفاق شبه
نهائي مع نادي بريسبوليس لتجديد العقد للموسم الرابع عىل التوايل
بعد التوافق مع إدارة النادي عىل متبقي من قيمة عقدي للموسم
املايض وبالتايل أنا قريب من تجديد العقد مع النادي.
وبني أن قرار االتحاد اإليراني األخري إيجابي ألن األندية اإليرانية
تعاني من ضائقة مالية وهناك شكاوى كبرية ضد عدد من األندية
وبالتايل القرار يأتي للحد من الشكاوى مع منح حق لالعبني املحرتفني
املتواجدين قبل القرار بالبقاء مع أنديتهم يف حال اتفاق الطرفني.
يشار إىل أن بشار رسن يطلب ناديه  %30من قيمة عقده للموسم
املايض وتم التوافق عىل التسوية املالية.

أربيل يقرتح نظام الدوري األفضل
أربيل  /متابعة الزوراء
يبدو أن الوقت يميض ،وبات من
الصعب بدء وانهاء دوري يضم 20
فريقا يف الوقت املحدد ،ولقد فشلت
االتحادات السابقة ما بعد ،2003
يف انهاء الدوري يف موعده.لذلك
أبدى رئيس الهيئة اإلدارية لنادي
أربيل ،عبد الله مجيد ،إن نظام
املجموعتني ،يعد الطريقة املناسبة
للموسم املقبل يف الدوري العراقي
املمتاز.وقال مجيد يف ترصيحات
صحفية« :نظام املجموعتني مهم
للخروج من دوامة الزمن التي
تضغط عىل الهيئة التطبيعية».
وأضاف« :أربيل يفضل إقامة
املوسم املقبل بطريقة مجموعتني
شمالية وجنوبية ،ألنها الطريقة

املثالية لتنظيم الدوري وفق ضغط
جائحة كورونا ،وعدم منح األندية،
حق التدريبات الجماعية حتى
اآلن».وأوضح« :من الصعب إقامة
الدوري قبل شهر ديسمرب/كانون
أول املقبل ،وبالتايل عامل الزمن
سيطل برأسه من جديد لضغط
املسابقة ،وبالتايل اعتماد دوري
املجموعتني هو الحل األمثل».
وأشار إىل أن الدوري من مجموعة
واحدة ،أفضل من الناحية الفنية
ولصالح الكرة العراقية ،لكن
األهم سالمة الالعبني واألجهزة
الفنية.وأتم« :أملنا كبري يف لجنة
املسابقات بالهيئة التطبيعية،
أن تحدد نهاية الدوري يف موعد
أقصاه يونيو/حزيران املقبل».

بغداد  /متابعة الزوراء
قرر االتحاد العراقي املركزي للكرة الطائرة تأجيل
بطولتي أندية العراق للدرجة األوىل والناشئني ،وذلك
خالل اجتماعه بأعضاء االتحاد عرب الدائرة اإللكرتونية.
وذكر بيان التحاد اللعبة تلقته وكالة األنباء العراقية
(واع) :انه يف ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعيشها
الجميع أبان جائحة كورونا ،ولتزامن موعد انطالق
دوري أندية العراق للدرجة األوىل ،وبطولة أندية العراق
للناشئني تولد  2003فما فوق ،مع االمتحانات الوزارية
للصفوف اإلعدادية وتداخل موعديهما مع املسرية

الكربى لزيارة أربعينية أبي األحرار اإلمام الحسني عليه
السالم ،تقرر تأجيل بطولة أندية العراق للدرجة األوىل
اىل  2020 / 11 / 5بدال من موعدها املثبت يف / 9 /22
.« 2020
واضاف« :ان االتحاد قرر تأجيل بطولة أندية العراق
للناشئني تولد  2003فما فوق اىل  2020 / 11 /12بدال
من موعدها املثبت يف  ،« 2020 /10 /30مشريا ً اىل «ان
االتحاد سوف يصدر ملحقا ً بمواعيد البطوالت املختلفة
يف وقت الحق بما يتناسب مع تعليمات الهيئة العليا
للصحة والسالمة».

مشاكل احتاد السباحة تصل احملاكم  ...وكبيان يؤكد :لدينا القدرة القانونية على الرد
بغداد  /متابعة الزوراء
أكد رئيس االتحاد العراقي للسباحة خالد
عبد الواحد كبيان ،ان اتحاده لديه القدرة
القانونية والعزيمة عىل الرد فيما يخص
مخاطبة محكمة «كاس» من قبل ستة

أعضاء يف اتحاد السباحة.
وكان رئيس اتحاد السباحة السابق
برئاسة رسمد عبد االله ،قد أصدر بيانا ً
أكد من خالل ان ستة أعضاء من الهيئة
االدارية لالتحاد العراقي للسباحة ،بعثوا

اعرتافا ً واقرارا ً رسميا ً اىل محكمة CAS
يف سويرسا يؤكدون فيها عدم انعقاد
أي اجتماع للجمعية العمومية يف شهر
نيسان املايض.
ويف هذا الصدد قال كبيان يف بيان إن
«األيادي التي عبثت برياضة العراق
وسمعته ،ال زالت تحاول بشكل بائس،
لعب ذات الدور امللتوي ،للتأثري عىل واقع
اتحاد السباحة العراقي ،بعد أن شهد
مرحلة استقرار اداري ومايل».
وأضاف ان «هذه املحاوالت املكشوفة
التي تبتغي التأثري عىل بعض من أعضاء
الهيئة االدارية لتغيري موقفها من اجتماع
الهيئة العامة لالتحاد يف 2020 / 4 / 3
والذي أقرت فيه الهيئة العامة عقوبة
الرئيس السابق إلرضاره بسمعة االتحاد
بأفعاله الفاضحة ،فان تغيري البعض
من أعضاء الهيئة االدارية مواقفهم أو
سحب تواقيعهم من املحرض لن يؤثر من

قانونية االجراءآت ،حيث ان القرار هو
للهيئة العامة وليس هنالك أي أثر قانوني
لسحب التوقيع».
وأوضح ان «االجراءآت من هذا النوع
تدل عىل قلة املعرفة القانونية حيث ان
قرار الهيئة العامة ترتبت عليه قرارات
واجراءآت دولية ومحلية ال يمكن الرجوع
عنها بمجرد سحب أحد أعضاء الهيئة
االدارية لتوقيعه عىل القرار ،وان هذه
املحاوالت ستواجهها ارسة السباحة
بقوة ،وسوف لن نسمح للعابثني بإرجاع
عجلة السباحة اىل عهد اللف والدوران
واستغالل االتحاد ملنافع شخصية ،ولدينا
القدرة القانونية والعزيمة عىل الرد».
جدير بالذكر أن كل التطورات أعاله
جاءت نتيجة تراكمات سابقة أهمها
أنه خاطب  6أعضاء من الهيئة االدارية
التحاد السباحة ،محكمة النزاعات
الرياضية «كاس» يف سويرسا بشأن

انعقاد اجتماعات للجمعية العمومية
لالتحاد ،فيما أخلت مسؤوليتها من
رسائل وزير الشباب والرياضة السابق
أحمد رياض.
وذكر بيان التحاد السباحة برئاسة رسمد
عبد االله ،أن «ستة أعضاء من الهيئة
االدارية لالتحاد العراقي للسباحة يبعثون
اعرتافا ً واقرارا ً رسميا ً اىل محكمة CAS
يف سويرسا يؤكدون فيها عدم انعقاد
اي اجتماع للجمعية العمومية يف شهر
نيسان املايض».
وأضاف أن «األعضاء أقروا عىل عدم
تحملهم مسؤولية املعلومات املزورة
واملضللة التي أرسلها الوزير السابق احمد
رياض اىل االتحاد الدويل للسباحة والتي
ادعى فيها انعقاد اجتماعات للجمعية
العمومية لالتحاد العراقي يف  3و  6نيسان
 2020واتخاذ جملة قرارات من ضمنها
ابعاد الرئيس الرشعي رسمد عبداالله».
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بطولة الواليات املتحدة املفتوحة

ميدفيديف يواصل تقديم عروضه اجليدة وسريينا وليامس تعرب إىل مثن النهائي
تج�او ُز ال�رويس دانيي�ل ميدفيدي�ف الدور
الثالث من بطولة الواليات املتحدة املفتوحة
لكرة املرضب املقامة عىل مالعب فالش�ينغ
ميدوز بعد انتصار س�احق ع�ىل األمريكي
جيفري جون ولف  6-3و 6-3و.6-2
وأخذ املصنف الثالث بالبطولة زمام املبادرة
مبكراً ،وكرس إرس�ال وولف ليتقدم  3-2يف
املجموعة األوىل التي ارتكب خاللها خطأين
سهلني فقط يف أداء شبه مثايل.
واس�تغل الالعب ال�رويس أول فرصة لكرس
إرس�ال منافس�ه يف املجموع�ة الثانية بعد
خطأين س�هلني م�ن وولف وبدا مس�يطرا ً
تماما ً وسدد ثماني رضبات إرسال ساحقة
من بينها واحدة حسم بها املجموعة.
وخ�رس ميدفيدي�ف أول أش�واط إرس�اله
بالبطولة يف املجموعة الثانية عىل يد وولف،
ال�ذي نجح يف مج�اراة منافس�ه الرويس يف
التس�ديدات القوي�ة لكنه ارتك�ب  41خطأ
سهالً مقابل عرة مليدفيديف.
وق�ال ميدفيديف عن وولف“ :أن�ا واثق أنه
س�يتقدم يف التصنيف العاملي .فعلت كل ما
يف وسعي ألجعل األمور صعبة عليه”.
ويلتق�ي مدفيدي�ف يف ال�دور املقب�ل م�ع
األمريكي اآلخ�ر فرانس�يس تيافو املصنف
 82عاملي�ا والفائ�ز ع�ىل املج�ري مارت�ون
فوتش�وفيتش املصن�ف  66عاملي�ا ً 6-2
و 6-3و.6-2ويف مب�اراة أخرى ،فاز األملاني
ألكس�ندر زفريي�ف ،الخام�س يف البطولة،
عىل الفرنيس أدري�ان مانارينو )4-7( 6-7
و 6-4و 6-2و .6-2وس�يالقي زفريي�ف
يف ال�دور الراب�ع اإلس�باني أليخان�درو
دافيدوفيت�ش فوكينا الفائز عىل الربيطاني
كامريون ن�وري بنتيجة  )7-2( 7-6و4-6

و 6-2و .6-1أم�ا املصنف ثاني�ا ً يف الدورة
النمس�اوي دومينيك تيي�م فاحتاج إىل أربع
مجموع�ات للتف�وق عىل الكروات�ي مارين
تش�يليتش ال�� 31وحام�ل لق�ب  2014يف
مباراة ليلية  6-2و 6-2و 3-6و.6-3
قال تيي�م ( 27عاماً) إنه يتع�ني عليه رفع
مس�تواه إلح�راز لقب�ه األول يف البط�والت
الكربى“ :لم أكن عىل ما يرام ..هذا طبيعي،
املباراة متأخرة جداً ،دون جماهري”.
تابع“ :يجب أن أرفع من مستواي إذا أردت
الوص�ول إىل مرتب�ة أعىل”.ويلتق�ي تيي�م
الكن�دي الش�اب فيليكس اوجييه الياس�يم
ال� 15والفائز عىل الفرنيس كورنتان موتيه
 6-1و6-صفر و 6-4يف ساعة و 57دقيقة،
ليصب�ح أول العب مول�ود يف االلفية الثالثة
يبل�غ ال�دور الراب�ع يف بطول�ة كربى.ق�ال
ألياس�يم“ :دومينيك أصبح أقوى سنة بعد
س�نة”.وصدم الكندي فاس�يك بوسبيسيل
اإلس�باني املصنف ثامنا ً روبرتو باوتيس�تا
أغوت بخمس مجموع�ات ففاز عليه ،3-2

فيم�ا تخطى األس�رتايل الش�اب أليكس دي
مين�ور ال�� 21ال�رويس كارن خاتش�انوف
الحادي عر بخمس مجموعات أيضا ً .3-2
وبلغ ال�دور عين�ه الرويس أن�دري روبليف
الع�ارش بتغلبه ع�ىل االيطايل س�الفاتوري
كاروزو 6-صفر و 6-4و6-صفر ،ليرضب
موع�دا ً مع االيط�ايل اآلخر ماتي�و برييتيني
الس�ادس وال�ذي بلغ نص�ف نهائ�ي العام
املايض بعد فوزه عىل النرويجي كاسرب رود
 6-4و 6-4و.6-2
سريينا بصعوبة اىل ثمن النهائي
قلب�تِ األمريكية س�ريينا وليام�س تخلفها
باملجموع�ة األوىل أم�ام مواطنته�ا س�لون
ستيفنز إىل فوز  2-6و 6-2و 6-2وحجزت
بطاقته�ا إىل دور ثم�ن النهائ�ي يف بطول�ة
الوالي�ات املتح�دة ،إحدى البط�والت األربع
الك�ربى يف ك�رة امل�رضب ،ع�ىل مالع�ب
فالش�ينغ ميدوز.وخرست سريينا املصنفة
ثالثة املجموعة األوىل عىل ملعب “آرثر آش”
وأمام مدرجات خالية من الجماهري بسبب

جائح�ة ف�ريوس كورونا املس�تجد ،قبل أن
تستعيد توازنها أمام ستيفنز حاملة اللقب
عام  2017وتحس�م املجموعت�ني التاليتني
واملب�اراة لصالحه�ا أمام أنظ�ار مواطنتها
صوفي�ا كين�ن والياباني�ة ناومي أوس�اكا
واألملان�ي ألكس�ندر زفريي�ف الذي�ن تابعوا
اللقاء.وتسعى سريينا ( 38عاماً) إىل احراز
لقب البطولة للمرة الس�ابعة يف مس�ريتها،
ومعادل�ة الرق�م القي�ايس لع�دد األلق�اب
يف دورات الغران�د س�الم واملس�جل باس�م
األسرتالية مارغاريت كورت (.)24
ورضب�ت الالعب�ة األمريكية يف ال�دور التايل
موعدا ً مع اليونانية ماريا ساكاري املصنفة
 15والفائزة عىل األمريكية أماندا أنيسيموفا
 6-3و.6-1وترك�ت األمريكي�ة ماديس�ون
كي�ز ،وصيف�ة  ،2017مباراته�ا م�ع م�ع
الفرنس�ية أليزي�ه كورنيه بس�بب اإلصابة
بعدما كانت متأخرة  )4-7( 6-7و.2-3
اس�تبعاد مالدينوفيت�ش م�ن منافس�ات
الزوجي

َ
أعلن االتحاد األمريكي لكرة املرضب السبت
إقصاء الفرنسية كريس�تينا مالدينوفيتش
ورشيكته�ا يف منافس�ات الزوج�ي املجرية
تيميا باب�وش من بطولة الوالي�ات املتحدة
يف ك�رة امل�رضب ،إح�دى البط�والت األربع
الكربى ،عىل مالعب فالش�ينغ ميدوز بقرار
من السلطات الصحية املحلية.
وأوض�ح االتح�اد األمريك�ي ّ
أن ه�ذا القرار
يس�تند عىل حقيق�ة ّ
أن مالدينوفيتش هي
واحدة من الالعبني والالعبات الذين تعاملوا
م�ع الالعب الفرن�يس بينوا بري ال�ذي ثبتت
إصابت�ه بف�ريوس كورون�ا واس�تبعد من
البطول�ة ،وبالت�ايل يجب عليه�ا “البقاء يف
الحج�ر الصحي”.ونجح الالع�ب الفرنيس
أدري�ان مانارين�و ال�ذي كان ب�ني الالعبني
الذي�ن ج�اوروا ب�ري ،يف إقن�اع الس�لطات
الصحي�ة املحلي�ة بع�د مفاوض�ات صعبة
بخوض مباراته الت�ي خرسها يوم الجمعة
املايض يف الدور الثالث من منافسات الفردي
أمام األملاني ألكسندر زفرييف.
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برشلونة حياول التخلص من سواريز وفيدال

َ
كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني ،ع�ن اقرتاب برش�لونة من
التخل�ص من الثنائي لويس س�واريز وأرت�ورو فيدال ،خالل
االنتقاالت الصيفية الحالية.
وبحس�ب صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” اإلس�بانية ،فإن
برش�لونة طلب من س�واريز وفيدال التدريب بشكل منفصل
عن باقي الفريق.
وأفادت عدة تقارير ،أن سواريز توصل التفاق مع يوفنتوس،
حيث سيوقع عىل عقد ملدة عامني بقيمة  10ماليني يورو لكل
موسم كراتب صاف ،بينما اقرتب فيدال من االنتقال لصفوف
إنرت ميالن.
وأضافت الصحيفة“ :املشكلة املتبقية هي كيفية الرحيل عن
برش�لونة ،حيث لن يكون فسخ العقد خطوة إىل األمام ،وبدال
من ذلك من املرجح أن يقبل البارسا رسومً ا رمزية مماثلة ملا
ح�دث يف صفقة انتق�ال إيفان راكيتيتش إىل إش�بيلية مقابل
 1.5مليون يورو”.
ويعمل س�واريز للحصول عىل جواز سفر إيطايل ،والذي يحق
ل�ه ألن زوجته م�ن أصول إيطالية ،ومع ذل�ك يجب عليه أوال
إج�راء اختب�ار اللغة اإليطالي�ة والذي قام بحجزه األس�بوع
املقبل.

سيلفيو برلسكوني يف وضع صحي دقيق

فرنسا تتخطى السويد وتألق الربتغال أمام كرواتيا وفوز بلجيكا على الدمنارك

انتزع منتخب فرنس�ا فوزا بش�ق األنفس عىل مضيفه السويدي ،بهدف من
دون رد ،ضمن الجولة األوىل من املجموعة الثالثة لدوري أمم أوروبا.وسجل
كيلي�ان مبابي هدف املباراة الوحي�د ،يف الدقيقة .41وحقق الديوك أول ثالث
نقاط يف مشوارهم ،لكن صدارة املجموعة ذهبت للمنتخب الربتغايل ،بفضل
فوزه اليوم عىل كرواتيا .1/4واستهل منتخب الربتغال حملة دفاعه عن لقبه
يف دوري األمم األوروبية بفوز عريض عىل ضيفه الكرواتي ( ،)4-1يف مباراة
أقيم�ت عىل ملعب الدراج�او يف الجولة االفتتاحية ل�دور املجموعات.أهداف
الربتغ�ال التي لعبت بدون املصاب كريس�تيانو رونال�دو ،جاءت عن طريق
جواو كانس�يلو ،ديوج�و جوتا ،ج�واو فيليكس وأندريه س�يلفا يف الدقائق
 70 ،58 ،41و ،94بينم�ا أح�رز برونو بيتكوفيتش ه�دف كرواتيا الوحيد يف
الدقيقة  ،91ليعتيل رجال املدرب فرناندو سانتوس صدارة املجموعة برصيد
 3نق�اط ،فيما تذيل�ت كرواتيا الرتتي�ب بدون نقاط.وحقق�ت بلجيكا فوزا
سهال ( )2-0عىل مضيفتها الدنمارك ،بفضل هدف يف كل شوط ،عن طريق
جيس�ون ديناير ودري�س مريتنز ،ضمن املجموعة الثانية من القس�م األول
لدوري األمم األوروبية ،وبدأ عهد كاس�رب هوملاند كمدرب للدنمارك بطريقة
سيئة ،عندما وضع ديناير الفريق الزائر يف املقدمة يف الدقيقة التاسعة ،بعد
أن أفل�ت من رقيبه ليهز الش�باك من مدى قريب ،عق�ب ركلة ركنية نفذها

مريتنز.ولم يس�تطع شمايكل حارس الدنمارك أن يمنع شباكه من االهتزاز
م�رة أخرى ،يف الدقيقة  ،77بعدما أبعد تس�ديدة من يوري تيليمانس ،لرتتد
الك�رة إىل مريتن�ز ،الذي تابعها يف املرم�ى ليضاعف تق�دم بلجيكا.ويوم غد

مواجهة خارج التوقعات بني إيطاليا وهولندا الليلة

بع� َد أن توقف�ت سلس�لة االنتص�ارات املتتالي�ة للمنتخب
اإليط�ايل عند  11انتصارًا ،يتطل�ع املنتخب امللقب باألزوري
الستعادة أفضل مستوياته عندما يحل ،اليوم االثنني ،ضيفا
عىل نظريه الهولندي ،الذي يسعى لتوسيع الفارق يف صدارة
املجموعة األوىل باملستوى األول بدوري األمم األوروبية.
واس�تهل املنتخ�ب اإليطايل ،حملت�ه يف دوري أم�م أوروبا،
بالتعادل  1-1مع نظريه البوسني ،الذي خرس أمام األزوري
يف التصفيات املؤهلة لليورو ،يف الوقت نفسه تغلب املنتخب
الهولندي عىل نظريه البولندي .1-0
ول�م يكن لدى م�درب املنتخب اإليطايل ،روبرتو مانش�يني،
ال�ذي ق�اد الفريق للف�وز بمباريات�ه الع�ر يف التصفيات
املؤهلة لليورو ،ش�كاوى كبرية بسبب هذا التعادل الباهت،
والذي ش�هد اس�تئناف املنافس�ات الدولية بعد فرتة توقف
استمرت  10أشهر بسبب وباء كورونا.
وكان املنتخ�ب البوس�ني ق�د تقدم بهدف س�جله دجيكو،
وتعادل املنتخب اإليطايل بهدف سجله ستيفانو سينيس.
وافتق�ر املنتخب اإليطايل للرسعة يف أغلب فرتات املباراة ولم
يكن هن�اك دقة ،عندم�ا ازدادت رسعة الفري�ق يف الدقائق
األخرية .واس�تطاع املنتخب البوسني أن يهدد مرمى نظريه
اإليطايل بفرصتني خطريتني يف الدقائق األخرية من اللقاء.
وقال ليوناردو بونوتيش مدافع املنتخب اإليطايل“ :لم نلعب
بش�كل جيد ولكننا حصدنا نقطة مهم�ة .كان األمر صعبا
بع�د غياب  10أش�هر ،لك�ن الرغبة يف حصد نق�اط املباراة
كاملة يعد عالمة جيدة”.
وق�دم بونوت�يش عرض�ا متوس�طا ،بينم�ا كان العب خط
الوسط نيكولو باريال أفضل العبي املنتخب اإليطايل.
لكن املنتخب اإليطايل سيكون يف حاجة للقيام بعملية تدوير
بني الالعبني ،عندما يحل ضيفا عىل املنتخب الهولندي اليوم
االثنني.
وقال مانش�يني“ :س�تبقى خط�ة اللعب كما ه�ي ولكننا
س�نغري ش�يئا ما ،ألن لي�س كل الالعبني قادري�ن عىل لعب

مباراتني متتاليتني .بعض الالعبني ش�اركوا يف ثالث أو أربع
حص�ص تدريبية ،ول�ن يك�ون يف إمكانهم لع�ب مباراتني
متتاليتني”.
وأض�اف“ :لكن املباراة س�تكون مختلفة من الناحية
الفني�ة ،ألن املنتخ�ب الهولندي س�يلعب مباراة
مفتوح�ة أكثر ،وس�يحاول الف�وز ،لكن هذا
ال يعن�ي أن ه�ذا س�يجعل األمور س�هلة
بالنسبة لنا”.
وأوض�ح مانش�يني أيض�ا أن غي�اب
جيورجيو كيليني ،الذي تم استدعاؤه
بعد خضوع�ه لعملي�ة جراحية يف
الركبة قبل ع�ام ،يرجع لخطأ يف
قائم�ة الالعب�ني املش�اركني يف
املباراة.
وجل�س كيلين�ي ع�ىل
مقاع�د الب�دالء وش�ارك
فرانشيس�كو أس�ريبي
كقل�ب دف�اع ،ولك�ن
ينبغ�ي أن يب�دأ
املب�اراة أم�ام املنتخب
الهولندي.
وقال مانش�يني“ :كان
كل واحد منهما س�يلعب
مب�اراة ،لذلك كان األمر جيدا
كما سار”.
ولم يكن لد إيموبييل ،أي تأثري بعد
أن ش�ارك يف آخ�ر  15دقيقة ،ويبدو
أنه سيبدأ املباراة يف أمسرتدام.
م�ن جهة أخرى ،أع�رب الهولندي فرينكي
دي يون�ج ،عن س�عادته بإع�الن األرجنتيني
ليونيل مييس ،أنه سيستمر مع برشلونة املوسم
القادم.وق�ال الالعب لتلفزي�ون إن أو إس ،بعد
املباراة الت�ي فاز بها منتخب ب�الده عىل بولندا
ضم�ن دوري األم�م األوروبي�ة“ :أنا ش�خصيا
س�عيد للغاية ألنه مس�تمر .إنه أفضل العب يف
العالم ،وإذا ظل يف برش�لونة ،فهذا أمر يجعلك
س�عيدا”.وعلم الع�ب الوس�ط بش�أن ق�رار
األرجنتيني يف أثناء استعداده للمباراة ،وأوضح
أنه تابع أحداث األسابيع األخرية عن بعد ،وقال:
“لم أتواصل مع الناس يف برشلونة”.
وأض�اف“ :لقد كان أمرا ب�ني مييس والنادي .لم
يكن هناك ش�يئا أفعله تج�اه هذا األمر ولم أكن
يف برش�لونة ،لذل�ك كان من املنطق�ي أن أتابعه
من بعيد”.وباملثل ،قال إنه “يريد حقا العودة” إىل
برشلونة لالنضمام إىل تدريبات الفريق.

الثالث�اء ،تلتقي الدنمارك عىل أرضها مع إنجلرتا ،التي هزمت أيس�لندا 1-0
يف ريكيافي�ك ،بينما تلعب بلجيكا ضد أيس�لندا يف بروكس�ل.وحقق املنتخب
اإلنجليزي ف�وزا يف غاية الصعوبة عىل مضيفه األيس�لندي ( ،)1-0بافتتاح
مش�واره يف مس�ابقة دوري االم�م األوروبية.وأحرز رحيم س�رتلينج هدف
املب�اراة الوحيد ،من ركلة جزاء يف الدقيقة األوىل من الوقت بدل الضائع.لكن
املنتخب املضيف رفض االستسالم ،فحصل هو اآلخر عىل ركلة جزاء قبل أن
تلفظ املباراة أنفاس�ها األخرية ،بعد مخالف�ة ارتكبها جوميز ،بيد أن بريكر
بيارناس�ون نفذ الركلة فوق املرمى.واس�تهل منتخب جبل طارق مس�ريته
يف النس�خة الثاني�ة من بطولة األم�م األوروبية بالفوز عىل س�ان مارينو 1
 0 /يف الجول�ة األوىل م�ن مباريات املجموعة الثانية يف دوري القس�م الرابع
بالبطولة.وحس�م منتخب جبل طارق املباراة بهدف نظيف س�جله جرايمي
توري�ال يف الدقيق�ة  42ليتصدر الفري�ق املجموعة التي تض�م معهما أيضا
منتخ�ب ليشتنش�تاين.ويف املجموعة الثاني�ة بدوري القس�م الثالث ،تغلب
منتخ�ب مقدونيا الش�مالية عىل نظ�ريه األرميني بهدفني س�جلهما إزجان
أليوس�كي وليا نيسرتوفس�كي من رضبتي ج�زاء يف الدقيقتني الرابعة و38
مقابل هدف سجله يتجران بارسيجيان من رضبة جزاء أيضا يف الوقت بدل
الضائع للمباراة.

ُ
ي�زال املال�ك التاريخ�ي لن�ادي مي�الن اإليط�ايل ،س�يلفيو
ال
برلس�كوني ،طريح الفراش يف أحد املستش�فيات ،بعد تعرضه
ملضاعفات حا ّدة إثر اصابته بفريوس كورونا املستجد.
ويرقد برلس�كوني يف مستشفى س�ان رافايييل بمدينة ميالنو
عق�ب اصابت�ه ب�”كوفيد -19بع�د عودته من عطل�ة بجزيرة
ساردينيا.
ويعاني مالك نادي ميالن السابق من مضاعفات أدت إىل اصابته
ّ
رئوي حا ّد حسبما أشارت مصادر إيطاليّة.
بالتهاب
ويحاول الفريق الطبي املعالج لربلسكوني ّ
السيطرة عىل حالته
وتف�ادي املزيد م�ن املضاعفات التي قد ّ
تؤثر يف صحته بش�كل
ّ
ّ
السن.
خاصة أنه متقدمٌ يف
خطري،

مبابي :االصابة تؤملين  ...وال أعلم موقفي من مباراة كرواتيا
أك َد كيليان مبابي مهاجم منتخب
فرنسا أنه يعاني من آالم جراء
إصابته يف الكاحل ،وذلك بعد
الفوز عىل السويد  ،0/1يف
دوري األمم األوروبية.ورصح
مبابي عرب قناة “
“ :”M6الكاحل
يؤملني قليال،
لقد تعرضت
لرض بة ،

وأعتقد أن حالتي ستتحسن يف األيام القليلة
القادمة”.وأضاف مهاجم بي إس جي:
“ال أعرف هل سأشارك يف مباراة كرواتيا
أم ال ،إذا أراد املدير الفني االعتماد عيل،
سأكون سعيدا ،وإال سأبقى عىل مقاعد
البدالء”.وثارت أزمة بني ديدييه ديشامب
املدير الفني ملنتخب فرنسا ورابطة األندية
الفرنسية املحرتفة بسبب تحديد أول مباراة
لسان جريمان يف الدوري بعد  48ساعة من
مواجهة فرنسا وكرواتيا يوم غد الثالثاء.

وعن الفوز عىل السويد ،قال كيليان“ :لعبنا
بخطة جديدة وكانت مباراة صعبة خارج
ملعبنا ،نحتاج لتحسني لياقتنا البدنية،
ألن املستوى العايل لن يتحقق مرة واحدة”.
وأشار املهاجم الشاب إىل أن الخطة الجديدة
 3-5-2تجعله قريبا من مرمى املنافسني،
وتناسب إمكانيات باقي العبي املنتخب
الفرنيس ،متما ترصيحاته“ :الحالة البدنية
ليست جيدة بشكل كاف ،ولكن حققنا
األهم وهو الفوز يف بداية املشوار”.

إشبيلية يتعاقد مع احلارس املغربي بونو
َ
أعلن نادي إشبيلية ِرشا َء عقد حارسه الدويل املغربي ياسني بونو بعد
أن لعَبَ له معارا ً املوس َم املايض.
وذكر النادي ّ
ّ
الدوري
أنه بعد األداء املُبهر للحارس املغربي مع الفريق يف
األوروبي ،ت ّم انتداب ُ�ه رسميّا بعقد يمتد ألربع سنوات.
ّ
َ
الصيف املايض ملدة موسم واحد عىل سبيل
وكان بونو قد انض ّم إىل إشبيلية
اإلعارة من جريونا قبل أن ينجح يف إقناع اإلدارة األندلسيّة بمستواه.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7320 :االثنين  7 -ايلول 2020

العفو الدولية تطالب املغرب بإسقاط
تهم عن إعالمي حمتجز لديها
الرباط /متابعة الزوراء:
ْ
طالبت منظمة العفو الدولية سلطات السلطات املغربية بإسقاط تهم وصفتها بـ”امللفقة”
بحق الصحفي الشاب إيراهيم امريكيل ،فورا.
وذكـرت املنظمـة الدولية عىل صفحتها عىل موقع تويـر أن إمريكيل ،البالغ من العمر 23
عاما ،هو صحفي فيديو تابع لـ”مؤسسـة نشـطاء” ،وسيحاكم ،يوم غد االثنني يف مدينة
العيون املحتلة ألسباب تتعلق بعمله الصحفي.
وكشفت املنظمة أن إبراهيم اعتقل يوم  15آيار /مايو عىل يد  4من رجال الرشطة ،بينما
كان يتجول يف شوارع مدينة العيون ،حيث أرغموه بالعنف عىل الصعود إىل سيارة الرشطة
بمربر خرق حالة الطوارئ املفروضة بمربر تفيش فريوس كوفيد .19
وأضافت تدوينة للمنظمة أن الصحفي اعتقل “عىل الرغم من أنه كان لديه ترصيح بالتنقل
تم احتجازه ليومني ،حيث تعرض لسوء معاملة يف أثناء فرة احتجازه بمقر الرشطة”.
وبالفعـل ،كان املعتقـل قد نقل بمجرد توقيفه إىل ما يسـمى والية األمـن بالعيون املحتلة
أين خضع للتعنيف واالسـتنطاق املصحوب بالسب والشتم وتلفيق محرض مفربك يف حقه
وتقديمـه بعد قضاء  48سـاعة رهن الحراسـة النظرية أمام قضـاء اإلحتالل يف محاكمة
إلكرونيـة عن بعد ليقـرر تقديمه حضوريا أمام املحكمة االبتدائيـة يوم االثنني  7أيلول/
سبتمرب الجاري بتهمتي “خرق حالة الطوارئ وإهانة موظف عمومي”.
جدير بالذكر أن منظمة األمم املتحدة كانت قد أدانت استغالل بعض الدول لحالة الطوارئ
العامليـة لتصفية الحسـابات مـع املعارضني السياسـيني واملنتقدين لألنظمـة والتي كان
مـن بينها املغرب يف حاالت كثرية.وتوتـرت عالقة املغرب واملنظمـة الحقوقية ،بعد تقرير
سابق قالت فيه ّ
إن السلطات املغربيّة استخدمت الربنامج املعلوماتي “بيغاسوس” التابع
ّ
تجسـس عىل الهاتف املحمول
للمجموعـة اإلرسائيليّة “أن أس أو” ،من أجل إدخال برامج
للصحفـي املغربي عمر الرايض.وكانت النيابة العامـة املغربية قد أعلنت األربعاء التحقيق
مع الصحفي والناشط الحقوقي عمر الرايض لالشتباه يف “تورطه يف قضية الحصول عىل
تمويالت من الخارج لها عالقات بجهات اسـتخبارية” ،ما اعتربه األخري “تهمة سـخيفة
واستهدافا له”.واألسبوع املايض ،دان أكثر من  400فنان مغربي يف بيان “قمع” النشطاء
والصحفيـني املسـتقلني و”التشـهري” بهم معربـني عن قلقهم مـن “التهديد املسـتمر”
بالسجن ،يف سياق مالحقات قضائية مثرية للجدل استهدفت صحفيني ونشطاء يف الفرة
األخرية.وقال البيان أن “النشـطاء والصحافة املسـتقلة يتعرضون للهجـوم واالعتداءات
التعسفية يف الفضاءات العمومية ،باتهامات غري ثابتة”.
وحمل تواقيع فنانني مغاربة يف مجاالت مختلفة ،كالكاتب عبد اللطيف اللعبي والسينمائي
فوزي بنسعيدي واملغنية أوم واملرسحي إدريس كسيكس.

الشرطة الباكستانية تبدأ محلة لتعقب
قاتل صحفية معروفة يف بلوشيستان
باكستان /متابعة الزوراء:
أفا َد مسـؤول باكسـتاني بأن الرشطة يف جنوب غرب باكستان بدأت حملة بحث عن قاتل
صحفية ،قتلت بالرصاص يف منزلها.
وقـال رساج أحمـد ،وهـو الضابـط الذي يحقـق يف القضية مـن منطقة توربـات بإقليم
بلوشيستان “لقد سجلنا قضية وبدأنا حملة بحث عن قاتل الصحفية”
وكانت شـاهينة شـاهني وهي مقدمة برنامج حـواري يف قناة “بي.تـي.يف” التلفزيونية
الحكومية ،ومحررة بمجلة محلية ،قد قتلت يف منزلها بمنطقة توربات السبت املايض.
وأملح أحمد أنها ربما تكون قضية جريمة رشف.
وقالـت الرشطة إن شـاهني كانـت قد تزوجت يف املحكمة قبل حوايل سـتة أشـهر وكانت
تعيـش مع زوجها.والزواج بدون موافقـة األرسة ال يحظى بقدر كبري من القبول يف أجزاء
من باكستان ،والسيما يف املناطق ،التي ال تزال الحياة تحكمها األعراف والتقاليد القبلية.
وذكـرت منظمة حقوقية أن حوايل ألف امرأة تقتل سـنويا يف البـالد فيما يعرف بـ”جرائم
الرشف” بسبب جلب العار عىل أرسهن.
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تأخر طباعة أشهر الصحف الربيطانية من بينها “ تاميز” يف حدث غري مسبوق
لندن /متابعة الزوراء:
ْ
أخـرت احتجاجـات حركـة “تمـرد ضـد
االنقراض” طباعة صحـف بريطانية ،بعد
أغلقوا مقرات “نيـوز برينر” يف العاصمة
لندن ،وذلك احتجاجا عىل سيطرة  5أثرياء
عىل الصحـف واألخبـار يف اململكة املتحدة،
فيما اعتذرت صحيفة “تايمز” من القراء،
ونرشت يف تغريدة عرب حسابها عىل توير:
نعتـذر للقراء الذين لم يتمكنـوا من اقتناء
صحفهـم هذا الصبـاح ،انقطعت الطباعة
الليلية بسبب تظاهرة تمرد ضد االنقراض،
نعمـل عـىل إيصـال الصحـف إىل التجار يف
أقرب وقت.
وتجمـع أعضـاء حركـة “تمـرد ضـد
االنقـراض” ،أمـام مقرات “نيـوز برينر”
يف مناطـق “بروكسـبورن” و”نوسـالي”
و”ماذرويل” ،وأغلقوا مداخلها ومخارجها
بالشاحنات.
وقالت الحركة ،يف بيان :إن معظم الصحف
املطبوعة تلـوث النقاشـات الوطنية حول
مواضيع أهمهـا التغري املناخي وسياسـة
الهجـرة وحقـوق األقليـات ومعاملتهـا،
وعرشات القضايا األخرى.
وتسببت التظاهرة يف عرقلة طباعة وتوزيع
مجموعة صحـف “نيوز كورب” لصاحبها
روبرت مردوخ.
وحمل املحتجون الفتة كتب عليها “أطلقوا
الحقيقـة بحريـة” ،معربين عـن غضبهم

لسـيطرة  5من أثرياء البـالد عىل  70باملئة
من األخبار يف بريطانيا.
وقامت الرشطـة بإيقاف ما ال يقل عن 72
من املتظاهرين الذين واصلوا احتجاجاتهم
رغـم عدم تمكـن دار الطباعة مـن توزيع
الصحف.
وقـال رئيـس الـوزراء الربيطانـي بوريس
جونسـون إن مـا قام بـه املتظاهـرون يف
أنحاء البالد هو أمر “غري مقبول”.
وقال جونسون يف تغريدة له عىل توير :إن

وجود الصحافـة الحرة يعد امـرا ً رضوريا ً
يف مسـاءلة الحكومة واملؤسسـات القوية
األخـرى حـول قضايـا مهمـة بالنسـبة
ملسـتقبل البـالد ،ومـن بينهـا الكفاح ضد
التغري املناخي.
مـن جهتها ،قالـت وزيـرة الداخلية بريتي
باتيـل ،يف تغريدة عرب حسـابها عىل توير،
إن “الناس يف جميع أنحاء البالد ُحرموا من
قراءة صحفهم ،هـذا اعتداء عىل صحافتنا
الحـرة ومجتمعنا وديمقراطيتنا ،وهو غري

مقبول”.
مـن جانبها ،اعتذرت صحيفة “تايمز” من
القـراء ،ونـرشت يف تغريـدة عرب حسـابها
عىل تويـر :نعتذر للقراء الذين لم يتمكنوا
مـن اقتناء صحفهم هذا الصباح ،انقطعت
الطباعـة الليلية بسـبب تظاهرة تمرد ضد
االنقـراض ،نعمل عىل إيصـال الصحف إىل
التجار يف أقرب وقت.
والثالثـاء املـايض ،أوقفـت الرشطـة
الربيطانيـة ،نحـو  90شـخصا خـالل
تظاهرة نظمتها يف لندن ،حركة “تمرد ضد
االنقراض” املدافعة عن البيئة.
وأعلنـت الحركة أنهـا سـتنظم تظاهرات
ملدة  10أيام ،وتدعـو الحكومة والربملان إىل
إقرار قانون يحمي البـالد من كارثة بيئية
محتملة.
و”تمـرد ضـد االنقـراض” ،حركـة بيئيـة
عامليـة ،تأسسـت يف اململكة املتحـدة أيار/
مايـو  ،2018وتسـتخدم العصيـان املدني
غـري العنيف إلجبـار الحكومة عـىل اتخاذ
إجـراءات لتجنب نقاط التحـول يف النظام
املناخي ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وخطر
االنهيار البيئي واالجتماعي.
والعـام املـايض ،تـم توقيـف أكثـر 1700
شخص من قبل الرشطة ،خالل “انتفاضة
الخريـف” التي نظمتهـا الحركـة البيئية،
واسـتمرت عرشة أيام ،وتسـببت يف إغالق
أجزاء كبرية وسط لندن.

ترامب يطالب بطرد مراسلة يف “فوكس نيوز” بسبب قدامى احملاربني
واشنطن /متابعة الزوراء:
طالبَ الرئيس األمريكي دونالد ترامب شبكة “فوكس نيوز”
بطرد مراسلتها جينيفر غريفني التي أكدت ادعاءات إعالمية
تفيد بأن الرئيس الجمهوري أهان قدامى املحاربني.
وتعـرض ترامب ملوجة انتقادات حـادة بعد نرش مجلة “ذي
أتالنتـك” تقريرا ذكرت فيه أنه وصف جنود مشـاة البحرية
األمريكية الذين قتلوا خالل الحرب العاملية األوىل بـ”الفشلة”
و”املغفلني” ،وذلك عندما تخلف عن زيارة مقربة عسـكرية
أمريكية خارج باريس خالل زيارته فرنسا يف نوفمرب .2018
وكان التربير الرسـمي حينها لعدم زيارته املقربة العسكرية
أن الطقس كان سيئا.
وأفادت جينيفر غريفني مراسـلة “فوكـس نيوز” بأن اثنني
من مسـؤويل اإلدارة السـابقني أكدا لها أن الرئيس “لم يكن
راغبا بركوب السـيارة والذهاب لتكريـم الجنود األمريكيني
القتىل” ،ما يعني أن الطقس لم يكن السبب.
كما أبلغها مسـؤول بأن ترامب اسـتخدم كلمـة “مغفلني”
لتشـويه سـمعة قدامـى املحاربـني ،لكن يف سـياق مختلف

يتعلق بحرب فيتنام.
ونقلـت عن املسـؤول الذي لم تسـمه قولـه “عندما تحدث
الرئيس عن حرب فيتنام قال إنها حرب غبية ،وكل من ذهب
إىل هناك كان مغفال”.
واعترب املسؤول أنها “كانت زلة نابعة من شخصية الرئيس..
هو لم يكن بإمكانه أن يستوعب ملاذا قد يموت أشخاص من
أجل وطنهم ،فاألمر ال يستحق”.
وقـال ترامب يف تغريـدة غاضبة “جينيفـر غريفني يجب أن

تطرد بسـبب هذا النوع من الصحافـة ..هي حتى لم تتصل
بنا من أجل التعليق ..فوكس نيوز انتهت”.
ودافع ترامب عن نفسـه بشـدة يف أعقاب نـرش تقرير “ذي
أتالنتيـك” ،وغرد وأعـاد تغريد تعليقات تصـف التقرير بأنه
“أخبـار مضللة” ،كمـا وصف رئيس تحريـر املجلة جيفري
غولدبرغ الذي كتب التقرير بأنه شخص “كريه”.
ودافع العديد من زمالء غريفني يف “فوكس نيوز” عنها بشكل
علنـي عىل “توير” ،إىل جانب عضـو الكونغرس الجمهوري
آدم كينزينغـر الـذي وصفهـا بأنهـا “منصفة وشـجاعة”.
وتوجهت غريفني إىل ترامب بالقول عىل هواء “فوكس نيوز”
مبـارشة السـبت “يمكننـي أن أبلغك أن مصـادري ال يمكن
التشكيك فيها” ،مضيفة “مصادري ليست مجهولة بالنسبة
إيل وأشك يف أنها مجهولة أيضا بالنسبة للرئيس” .وقبل نرش
“ذي أتالنتك” للقصة ،أفاد استطالع ملوقع “ميليري تايمز”
ومعهـد جامعـة سـرياكيوز للمحاربـني القدامـى أن 37.4
باملئة فقط مـن الجنود املوجودين يف الخدمة يدعمون إعادة
انتخاب ترامب ،بينما يؤيد  43.1باملئة املرشـح الديمقراطي
جو بايدن.

بعد انفجار بريوت 7 ...نصائح للصحفيني لتغطية مواقع اإلنفجارات
بغداد /متابعة الزوراء:
بعـ َد اإلنفجـار الهائل الـذي هـز العاصمة
اللبنانيـة بريوت ،هرع عـرشات الصحفيني
إىل موقـع اإلنفجار لكسـب الوقـت وتوثيق
خطـورة الحـدث وهول اإلنفجـار عن قرب
من أجل الفوز بالسـبق الصحفـي ،وتزامن
هذا الحـدث مع وجود عدد مـن الصحفيني
يف أماكـن عمـل قريبة مـن اإلنفجـار ،كما
حـدث مـع صحفيـة تعمـل بهيئـة اإلذاعة
الربيطانيـة التـي ظهـرت يف مقطع مصور
وثـق عن كثب للحظة انفجـار املرفأ وأظهر
بعـض املخاطر التي تعـرض الصحفيني يف
تأديـة عملهم حتى ولو كانوا بمكاتبهم فما
بالـك بالصحفيني الذين يتنقلـون يف أماكن
الخطر.
ً
واضحا
يف اللحظـات األوىل لإلنفجار لم يكن
ألي جهـة سـبب اإلنفجـار أو نوعيـة املواد
املتفجرة وما هي التبعات التي قد ترتب عن
قـوة اإلنفجار وعـدد الضحايـا ،وبرغم ذلك
خاطـر صحفيـون بأرواحهم مـن أجل نقل
الحدث عن قرب للعالم.
وفيما ييل تق ّدم شـبكة الصحفيني الدوليني
سبع نصائح من مصادر وكتيبات يحتاجها
الصحفيـون لتغطيـة أماكـن اإلنفجـارات
بأمان وبدون تعريض أنفسهم للخطر:
 1قـم بإعداد دراسـة للوضـع األمني قبلالتوجّ ه ملوقع اإلنفجار
يتسابق الصحفيون من أجل نقل أي حدث،
ولكـن يجـب أن يعرفـوا أن القيـام بإعـداد
دراسة أولية ولو حتى رسيعة للوضع األمني
قبـل الـرشوع يف تنفيذ مهمـة تحمل درجة
من الخطورة ،يكتيس أهمية كربى لحمايتك
أنـت وطاقمك مـن الخطر ،وهذا مـا يؤكده
دليل املواطن الصحفـي يف مناطق النزاعات
حيث تلفـت مؤلفة الدليـل إىل أهمية تقييم
وتحديـد املخاطـر التي يمكنهـا أن تصادف
تغطيـة الحدث ما يف منطقة نزاع او منطقة
خطرة ،مثـل موقع اإلنفجـار بمرفأ بريوت
الـذي لم تكن أبدا درجة خطورته واضحة يف
اللحظات األوىل خصوصـا مع قوة اإلنفجار
الـذي يفـرض عـىل الصحفيـني أن يكونـوا
منتبهـني للظروف املحيطـة يف كل األوقات،
وينبه كذلك دليل لجنة أمن الصحفيني ألمن
الصحفيـني إىل أهميـة أن يكون أحـد أفراد
الفريـق متيقظا ألي تغريات يف الظروف وأن
تنـاط به مهمة الحفاظ عىل اسـراتيجيات

للخـروج وتحديثها ،ألنه من الـوارد جدا أن
ينبعـث املـاء من خطـوط املياه أو تسـقط
خطوط الطاقة الكهربائية أو تنفجر أنابيب
الغـاز وتمتـد الحرائـق وهـو ما حـدث مع
انفجـار املرفأ الذي تسـبب يف انهيار مباني
ومطاعم وسـقوط أعمدة كهربـاء وغريها
من األخطار اإلرتدادية بفعل اإلنفجار.
لذلـك يتـم التأكيـد دائما عـىل أهمية وضع
خطـة تقييـم للمخاطـر مع تحديـد كيفية
التعامـل مـع الطـوارئ التـي يتصورهـا
الصحفيـون يف حـال توجهـوا ملوقع خطري
وغري معروف درجة خطورته والتبعات التي
قد تيل اإلنفجارات الكبرية مثل انفجار مرفأ
بريوت ،وعـىل الصحفيني أن يتذكـروا دائمًا
أنـه “ال توجـد قصة تسـتحق أن نموت من
أجلها”.
إحم جسدك جيدا يف مواقع اإلنفجارات
ِ 2بعـد تحديد ماهية املـواد املنفجـرة والتأكد
مـن أمن املوقع للتصويـر وأخد ترصيحات،
كـن حريصا عـىل توفر حقيبة االسـعافات
واق ،لحماية
األوليـة وارتـداء خـودة ودرع ٍ
رأسـك وجسـدك من شـظايا محتملة جراء
اإلنهيـارات أو انفجـارات ألنابيـب الغـاز،
واق من خطر
وينصح أيضا باصطحاب قناع ِ

العدوى من فريوس كورونا الذي ضاعف من
املتاعب واألخطار املحذقة بالصحفيني الذين
قامـوا بتغطيـة اإلنفجـار بلبنـان ،وينصح
بوجود قناع تنفس ضمن العتاد الواقي الذي
ينبغـي أن تكون مجهزا تجهيـزا كامال ألي
موقـف مفاجئ ويمكـن أن يضـم التجهيز
بـدالت تقي من املـواد الخطرة مـع أقراص
ألدوية تأخد بواسـطة الفم لتعطيل مفعول
أي عوامـل بيولوجيـة أو كيميائية أو نووية
محتملـة أو مقاومتهـا وصدهـا ،خصوصا
بعد اإلنفجارات التي تمكن أن تكون بسـبب
عوامـل كيميائيـة أو مـواد خطـرة وفقـا
للنصائح التي وردت يف الصفحة الثالثني من
دليل لجنـة أمن الصحفيني ألمن الصحفيني
ضمن فقرة العتاد الواقي.
 3السالمة النفسية بنفس أهمية السالمةالجسدية
ال يمكن أبدا ألي صحفي يسـعى للعمل عىل
تغطية مناطـق النزاع أو مواقـع كوارث أن
يتغـاىض عن أهمية السـالمة النفسـية ،إن
العمل يف أماكن قد تحتوي عىل مشاهد مؤملة
إلصابـات جسـدية وقتىل كما هـو الحال يف
انفجار بريوت الذي تسـبب يف سقوط املئات
من الضحايا بني جرحـى ووفيات يمكن أن

يتسبب يف صدمة نفسية ليس بالرضورة أن
تظهـر يف الحني ولكن مـن املمكن تؤثر عىل
نفسـية الصحفي بعد مـدة طويلة وأن يتم
اسرجاع بعض املشاهد التي قد تؤثر سلبيا
يف النفسـية أو تسـبب كوابيسـا يف بعـض
الحـاالت ،وقـد تكـون أيضـا بسـبب إجراء
املقابـالت مع أهـايل الضحايـا ،إذ من الوارد
استشـعار وامتصـاص صدمـات الضحايا
استشعارها بقوة.
لذلـك يجب أن يقيم الصحفي قوة نفسـيته
ودرجة استعدادها ملواجهة أحزان األخرين،
ومشاهدة األحداث املؤملة.
ويصـف بـروس شـابريو ،املديـر التنفيذي
ملركز دارت للصحافة والصدمة ،الصحفيني
بأنهـم “فصيـل مـرن وسـهل التأثـر
بمحيطهم” ،وقال إن الصحفيني معرضون
لإلصابة النفسـية بدرجة ال تقل عن عرضة
اإلطفائيـني وعنـارص الرشطة واملسـعفني
والجنـود ،وأشـار إىل حاجتهـم إىل التدريب
والدعـم النفـيس وإىل مؤسسـات صحفيـة
تضع هذه املسألة بعني اإلعتبار.
ومـن املخاطـر النفسـية األكثـر إصابـة
للصحفيني ،هناك ما يسـمى بكرب الصدمة
الذي قد تظهر أعراضه بعد شـهر واحد من

التعـرض للصدمـة ،وقـد اليظهـر يف بعض
األحيـان إال بعد مرور سـنوات عـىل الحدث
لذلك يجب عىل الصحفيني حماية انفسـهم
مـن مثـل هـذه املخاطـر النفسـية ويف هذا
الرابـط نجـد بعضـا مـن أسـبابه وكيفية
عالجه.
 4كـن حريصا كذلـك عىل سـالمة معداتالعمل
باإلضافـة لسـالمتك النفسـية والجسـدية
احرص عىل سـالمة معدات عملك من التلف
فـكل العوامـل التي تيل اإلنفجـارات القوية
والتي ذكرناها مسبقا من انهيارات وترسب
ميـاه وحرائـق ،يمكنها أيضا أن تتسـبب يف
تعطيـل أو اإلتـالف النهائـي ملعـدات العمل
من كامـريات وميكروفونات وأجهزة العمل
ّ
تعـد باهظة الثمن
األخـرى للصحفيني التي
وال يمكـن إتمـام القصـص والتغطيـات
الصحفية بدونها.
لذلـك يجب الحـرص عىل أن تكـون معدات
العمل محمية من ترسب املياه سـواء داخل
الحقائـب أو بعد إخراجها للعمـل بها ،كما
يجـب أن تكـون محميـة مـن الصدمات أو
وقوع أجسـام صلبة عليها حتى ال تتسـبب
يف كرسها وهناك حقائب مضادة للصدمات
يتم اسـتخدامها يف حماية املعدات ،وينصح
أيضا بوضع املعـدات بعي ًدا عن املباني اآليلة
للسـقوط أو أماكـن تتـرسب منهـا امليـاه
وغريها من املواد التي قد تتلف املعدات.
 5التواصـل مهـم جـدا خـالل التغطيـاتالصحفية يف األماكن الخطرة
ال يمكـن ألي صحفي ّ
ينفـذ مهمات خطرة
مثـل تغطيـة أماكـن اإلنفجـارات أن يبقي
نفسـه يف معـزل عـن مـن قـد يقدم لـه يد
املسـاعدة يف حال التعرض لخطـر ،ويف هذا
الصـدد تنصـح الصحفيـة عبـري السـعدي
برضورة أن تكون لكل صحفي يقوم بمهمة
خطـرة ،خطـة اتصـال مـع املحـرر أو أحد
الزمالء لضمان إطـالع الطرف اآلخر يف حال
التعرض ألي خطر والحصول عىل املساعدة
يف الوقت املناسب.
وكانت السـعدي املصنفة مـن قبل منظمة
مراسـلون بال حـدود الدولية ضمـن قائمة
“أبطـال العالـم املائة” ،أشـارت يف سلسـة
حلقـات ضمن منصـة #أريج_معكـم التي
أطلقتهـا مؤسسـة “أريج” حـول تحديات
السـالمة إىل أنه يجب عىل الصحفي أو فريق

العمـل الذي يتوجـه مثال ملوقـع انفجار أن
يكـون محددا ً يف تواصله مـع غرفة التحرير
ويعلمهـم بخط سـريه وتفاصيـل مهمته،
مـع وجـود رقم اتصـال للطـوارئ يحفظه
الصحفي عن ظهر قلب ويرتبط بالشـخص
املسؤول عنه.
6أهمية التحقق من صحة املعلومات تزدادأكثر يف أوقات األزمات
من املعـروف أنـه يف أوقات األزمـات تتزايد
رسعة انتشـار األخبار الكاذبـة واملعلومات
املغلوطـة نفـس األمـر انطبق عـىل انفجار
بـريوت ،حيث أنـه منذ اللحظـات األوىل بعد
اإلنفجار ،غزت مجموعة من األخبار الكاذبة
مواقع التواصل االجتماعي بمختلف اللغات،
سـواء تلك املتعلقة بسـبب اإلنفجـار وعدد
الضحايـا ونوعية املواد املتفجـرة والتهويل
من إمكانية تحولها ملواد سـامة وغريها من
االخبار.
لذلـك دائما ما ينصح الخـرباء توخي الحذر
يف نقل األخبار خالل فرات األزمات وتفادي
الرويج لألخبـار الكاذبـة والتأكد جيدا من
املصـادر املوثوقة قبل نـرش أي معلومة من
أنها أن تؤثر سلبا يف الوضع كما يجب الحذر
من لعب دور التوعية الخاطئة التي قد تؤدي
لنتائج عكسية.
ولتفادي الوقوع يف خطأ نرش أخبار مغلوطة
يجـب دائما اسـتخدام وسـائل التحقق من
صحة األخبار قبل نرشها.
7التدريـب املهنـي للتعامـل مـع األخطاررضوري جدا
التدريـب الحضـوري أو التدريـب عـن بعد
لكيفية التعامل مع االخطار يف حال التغطية
الصحفيـة يف األماكن الخطرة كلها وسـائل
تعليم مهمة جدا ألي صحفي لحفظ نفسـه
من الخطر وعتاده من التلف لذلك منذ بداية
كتابـة املقـال اعتمدنـا عىل كتيبـات يمكن
الرجـوع لها لتقوية القـدرات والتعرف عىل
اسـراتيجيات مهمـة يف هـذا الصـدد وهي
كاآلتي من أجل تحميلها:
دليل لجنة أمن الصحفيني ألمن الصحفينيمن إنتاج لجنة حماية الصحفيني
دليل املواطن الصحفي يف مناطق النزاعاتمن مؤسسة مؤسسة فريدريش إيربت
التغطية من أجل التغيري ..دليل الصحفينياملحليـني يف مناطـق األزمـات مـن معهـد
صحافة الحرب والسالم.
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املستشرقون وأهوار العراق

نعيم عبد مهلهل
(( تقيدم الطييار بخطيوات رسيعة ووقيف بجوار
الرجل األشيقر موجها نظره إىل الرجال كبار السن،
قال :هذا هو مارسييل مود وينيوي تأليف كتاب عن
حياتكم يحمل عنوان (أيام يف األهوار) ..ابتسم أغلب
الرجال وحركوا رؤوسهم باتجاهات مختلفة.
مقطع من رواية الهروب إىل اليابسة
للروائي العراقي محمد الحمراني
ْ
كانيت آلهية سيومر تفكر بذاكيرة امليكان أكثر مما
تفكر بذاكيرة الزمان لن املكان يف الرأس السيومرية
مستقر الراحة وأبد الحلم كما يف ( دملون ) الفردوس
املفرتض الذي يتطلب الذهاب إليه مشيحوفا ومرديا
طويال وكيس من أرغفة الخبز وبركات انو ..
كان انو شييخ اآللهة يجد يف املاء مسياحة السيطوة
والتفكير ومثلما كان النيل يحتاج قرابني العذراوات
ليطفئ شيهوة اآللهية بالرغبية إىل الجمال البرشي.
كان الفرات الذي يمد أجنحة السعة يف جنوب العراق
ميع دجلية ليصنعيا مسيطحات األهوار يحتياج إىل
قرابني لنحصل عىل جدليية ميثولوجية أممية توزع
تشيابه الطقيوس بني كل شيعوب األزل منذ نشيوء
اإلشيارة والكلمية وهو ميا يعتقده األثيري ماكس
ماليوان الهاجس العاملي املشيرتك الذي قادنا لنبحث
بني الرتاب عن تاريخ البرشية األول.
وقبيل مالوان كان التبشير املسييحي يمتلك الرغبة
للوصيول إىل هذه األمكنة ويحيول أن يجري اتصاال
مع شيعب األهيوار ومنهم ميا تعرض ليه املندائيني
يف سيياق هذا القصد كميا كالم (إدموندو ليوبري)
مؤلف كتياب املندائييون آخر املعرفييني :إن الراهب
الدومنيكيي ( ريكولدو بنينيي) ربما يكون من أوائل
املسيحيني الذين أتصلوا بالصابئة املندائيني يف العراق
عام  12٩٠م وكتب عنهم ما شاهده يف العراق.
هذه املعلومة تؤسيس يف الذهين مالحظة أن املكان
كان مصيدر رغبة االسيترشاق حتى قبيل الكثر من
األماكن وان رحالت ربميا مجهولة اآلن نظمت الذي
ال يبيدو أنيه بعيد عن مسيتويات الوعيي الحضاري
كما يؤكيده الباحث حسيني السياعدي يف مقالة له
عين تاريخية األهوار قوله(( :أصبحت األهوار مركزا
علمييا يقصده طيالب العليم واملعرفة (مين القرن
السادس إىل القرن التاسع) املتمثل يف املدرسة الحلية
التيي صدمت إمام حملة طمس الهوية التي قام بها
ملوك املغول وحافظت عىل الهوية العربية واسهمت
يف تطويير البحث العلميي ونمت يف أجوائهيا العلوم
اإلسالمية من فقه وأصول وعقائد وفلسفة وأدب.
وللجزائر يف البطائح دور تاريخي وعلمي بعد انهيار
مدرسية الحلية لتحتيل مكانتهيا العلميية يف القرن
العارش والثاني عرش حتى أصبح املركز العلمي األول
يف العالم الشييعي .وكان لدولة افرسيياب دور مهم
يف تليك الفرتة بتنميية العلوم واملعارف .واسيتقبلت
األهيوار هجيرة عربية واسيعة منيذ القيرن الثالث
الهجري حتى القيرن الثالث عرش فأمسيت القبائل
العربية بعاداتهيا وتقاليدها ومميزاتها الشيخصية
واالجتماعية والقيمة تمثل الشكل الحقيقي لسكان
األهوار إما الطبيعية الجميلة يف األهوار ))
وإذا عرفنيا إن هيذه الفيرتة كان املندائيون يف اغلب
تواجدهيم السيكاني يعييش يف مدن البطائيح التي

هي مدن األهوار .وما ذكيره مالوان يف مذكراته عن
مشاعر رئيس البعثة ( اليوناردو وويل ) يؤكد طبيعة
هذا القدم االسترشاقي عندما ذكر يف كتاب مذكراته
إن وويل كان منسياق إىل الفكيرة املرسيخة يف الذهن
املسييحي عىل قول التيوراة من أن تيارح والد النبي
إبراهييم علييه السيالم كان من ضمن سيكان هذه
املناطق وان وويل أجهد نفسيه كثرا ليثبت ذلك حتى
انه يف احد املرات تصور برتجمة أشيارت يف لوح لذلك
إال إنه لم يكن متأكدا فآثر الصمت.
لكين القيرن العرشيين وهيو القيرن الربيطانيي يف
العيراق كان هو قرن التالقيي الحقيقي بني مناطق
األهوار والرحالة واملسترشقني ورجال اآلثار األجانب
وقبلهيم يف العهيد العثمانيي كان دور قناصل الدول
الكربى (روسييا ،بريطانيا ،فرنسيا ،أملانييا) األكثر
نشياطا يف رؤية اسيترشاقية غر مكتملية فكريا إذ
كان يغليب عليها جانب االسيتفادة والنهب ومزاولة
البيع والرشاء يف الرتاث العراقي فمع وثيقة االنتداب
بيدأت املس بيل (العميلة الربيطانية) والسييدة التي
بهيرت أضيواء املجتمع البغيدادي ردحا مين الزمن
قبيل أن تنتهيي بحالها إىل امليوت الرحيم ومن ضمن
ما مارسيته إدارتهيا للمتحف العراقيي بعدما كانت
تقتسيم امللتقطات الثرية مع املكتشيفني كما فعلته
مع وويل يف كشفه عن مقربة أور املقدسة.
هيذه املرأة كانيت تمثل دليال وميكان النصيحة لكل
مين يرغيب بالكشيف عين روح املجتميع العراقيي
ببيئاته املختلفية ومنها بيئة األهيوار يف عرشينيات
القرن املايض.
كميا أن خيط سير العملييات العسيكرية للجييش
الربيطانيي وهيو يغيزو العيراق ويحتليه يف الحرب
الكونيية األوىل كان يمير يف هيذه املناطق وشيهدت
سياحة العملييات العسيكرية يف مثليث البيرة يي
نارصية يي العميارة معارك ومناوشيات كثرة كان

سارقوا االحالم
محيد احلريزي

فيها لعيرب األهيوار دور جهادي كبير ،ومنهم من
تيرك أيشيان القصيب والتحق ميع املجاهيد الكبر
محمد سيعيد الحبوبي ونال منى الشهادة يف معركة
الشعيبة.
مين هيذه الوقائيع التيي ينبغيي أن يفيرد لهيا رؤى
خاصة بدا اللقاء األكثر سيعة ومعايشية بني الذاكرة
االسيترشاقية أو العلمية أو الرحالت ومنطقة األهوار
بأهلهيا وطبيعتهيا وعاداتهيا الروحيية واالجتماعية
وكان معظيم املؤليف عن حياة هؤالء النياس املنتمني
إىل الطبيعية بوعي فطري عجيب يتحيدث عن طبائع
البيرش ونمط الحيياة والتفكير االجتماعي وطقوس
وعيادات سيكان األهيوار ومنهيم من ذهيب إىل رؤى
االركولوجيا ومنهم مين راح إىل أصول الديانة والرتاث
الروحي وعالقتها بالوجود األزيل ألنسان جنوب العراق
كما فعلت املسيترشقة الربيطانيية (الليدي دواروا) يف
بحثها الجليل واملهم يف الرتاث املندائي لطائفة الصابئة
وهم من سيكان األهوار القدمياء وكانت وهي تراقب
حيياة هؤالء القوم تكتب مشياهدتها عن عموم حياة
أهل األهوار بشيتى طوائفهم ومللهم ولها عن سكان
األهيوار محارضة يف املعهد امللكيي الربيطاني تحدثت
فيهيا عين طبيعية امليكان وروح العيادات والتقاليد
وأشيارت إىل الكثير مين العيادات وطقيوس العيش
واملمارسيات اليوميية التيي تتحيدث عن نميط مميز
وخصوصية جميلية من حياة هؤالء األقوام وقبل ذلك
كانيت دواروا قد تحدثيت يف كتبهيا ومحارضاتها عن
نميط الوحدانية األزيل واملميز لعبادات التي تجعل املاء
روحيا لتعميد ذاتهيا والتقرب إىل الواحيد العيل وكانت
ميياه األهوار كميا يف رؤى دواروا االسيترشاقية تمثل
املكان املالئم للحظية املندائية عندما تذكر إن طقوس
االغتسيال وممارسيات التعمييد كانيت يف أزلها األول
قائمة عىل مياه تلك األمكنة واملصنوعة من الفيضان
املوسمي للنهرين الخالدين دجلة والفرات.

رؤى املسيترشقة الربيطانية مثلت يف معظمها بحث
عين أصول دين ولكنها اسيتفادت كثيرا من املكان
وعادات أهله بشتى أطيافهم رغم إن مجمل سنوات
عيشيها يف مناطيق األهوار كانيت يف القيرى واملدن
املندائيية الذيين كانيوا يعيشيون يف تعايش مسيالم
واخيوي مع إخوانهيم املسيلمني وان اغلبهم كان يف
انتسابه القبيل ينتسب إىل قبيلة عربية.
من ضمن الذين قرأوا املكان وعاشوه اللورد ( كالفن
ماكسيويل ) اليذي عياش سينينا يف أهيوار العمارة
والنارصية وهو صاحب كتاب استرشاقي آخر يدعى
( ليوردات األطليس ) الذي تعيده املعارف الربيطانية
أنجيل الدراسات االسترشاقية وهو مكتوب عن حياة
شعب جبال األطلس يف املغرب.
لكين كتابه عين األهوار هو ( قصبية يف مهب الريح
) وهيو نتاج فيرتة معايشية يف خمسيينيات القرن
امليايض يف قرى ومدن األهوار وفيه موصوفات رائعة
ملجمل الحياة ببسيطتها وتغراتها وبفصول متعددة
تتحدث عن مجمل طبائيع الحياة االهوارية كالصيد
والزواج والطهيور والعادات االجتماعيية والروحية
واألسطورية.
كانت رؤية ماكسيويل يف كتابيه تتمثل يف البحث عن
شيكل الحياة بعمقها وكان يراقب ويسيجل بإتقان
السييما حيني نعيرف إن الرجيل يف مهمتيه األصلية
هيو عميل لالسيتخبارات الربيطانية كميا مجايله (
لورنس) الضابط الجاسوس يف القسم العربي بدائرة
القاهرة الربيطانية والذي خرق بحصيلة استرشاقية
اسيتخبارية أدبية يف كتابه الشيهر (أعمدة الحكمة
السبعة).
وبالرغم من أن كالفن ماكسيويل لم يرش إىل مهنيته
وطبيعة ما أتى لجله لكنه كان أمينا ووفيا يف الوصف
والعجيب إن ماكسويل كان ( شاذا جنسيا) كما ذكر
النارش يف مقدمة الكتاب يف طبعته اإلنكليزية.

مالحظات حول حركة الرتمجة األدبية من الروسية اىل العربية
د .جودت هوشيار

ْ
بيدأت ترجمية الكالسييكيات الروسيية
اىل العربيية منذ العرشينييات من القرن
امليايض نقيال عين لغية وسييطة هيي
االنجليزية غالبا ،وعن الفرنسية احيانا،
وهيي ترجميات تشيوبها عييوب كثرة
اهمها التلخيص واالهتمام بجزالة اللغة،
ولييس بيروح النيص ،ودقية الرتجمة.
وميع نشيؤ التحاليف الغربيي -الرويس
خيالل الحرب العامليية الثانيية ،اتجهت
دور النرش العربية اليسيارية اىل ترجمة
اعميال كبيار الكتياب السيوفيت ،عين

من

االنجليزية والفرنسيية ،لندرة املرتجمني
من الروسية.
انتعشيت حركية الرتجمة من الروسيية
بعض اليشء يف الستينيات والسبعينيات
ميع تخيرج آالف الطلبية العيرب يف
الجامعيات السيوفيتية ،وتأسييس دور
نيرش سيوفيتية متخصصية يف ترجمية
األدب اليرويس مثيل دار « رادوغيا» و»
بروغرييس «  ،و» مير « .التيي كانيت
تركزاساسيا عىل الكالسيكيات الروسية
واعمال االدباء امللتزمني بمذهب الواقعية
االشرتاكية...

أد
ب
ا
ل
ر
حال

ت

ماجد احلجامي
ْ
كانت رشييقة القيوام جميلة الوجيه أنيقة
امللبيس ،صوتها عيذب كالمها لبيق وجميل
خاطبتني بعد أن اسيتقلت املقعيد الخلفي:
أرجيو أن تنتظر قلييال ريثما يحرض زوجي،
لين تكيون رحلتيك معنيا طويلة سيتأخذنا
إىل الفنيدق الشيمايل ثم تعود بنيا إىل منزلنا،
جليس اليزوج إىل جانبهيا ،أوشيكت عيىل
االنطالق لكين صدمتي كانت كبيرة عندما
وقيع نظيري عيىل وجهه مين خيالل املرآه
األماميية ،التفيت إلييه ألتحقق مين وجهه
جيدا  ،أخذت أنظر إىل مالمحه بحذر وتمعن،
أخاطيب نفيس دون أن أكيرتث إىل نظراتهما
اللتان يسودهما الدهشية واالستغراب :هل
هذا هو ،أي وربي هو ،إنه هو بعينه أتذكره
جيدا ،إذن سيأنال منه هذه املرة ،او أضعف
األيمان لن أدعه ينال مني مرة أخرى.
خرج صوتها قائال:
 تحرك ارجيوك إننا عىل عجالة نريد العودةإىل املنزل بأرسع وقت،
 أريد ثمن أجرتي مقدما. هيذا مين حقك ،أظين أن عيرشة دوالراتكافية فاملسافة قريبة.
 إنها كافية فعال ،لكنني أريد ثالثني دوالرا.نظيرت إىل زوجهيا مندهشية ،التفتيت إيل
صارخة:
 وكيف تضيف عرشين دوالرا إذن؟ الرجل الجالس إىل جوارك أسيتأجرني قبلأشهر إىل أحد الحانات مع أحد رفاقه وما إن
وصيال نزل صاحبيه ثم فتح البياب هاربا،

بعد تفكك االتحاد السوفيتي مرت روسيا
بفيرتة انتقالية عصيبية ،الغيت خاللها
كافة دور النرش الحكومية وبضمنها تلك
املتخصصية يف الرتجمة وتراجعت حركة
الرتجمة املبارشة من األدب الرويس حتى
تأسيس معهد الرتجمة يف موسيكو عام
 ،2٠11اليذي يقدم دعميا ماليا محدودا
لدور النرش وللمرتجمني من الروسية اىل
لغات العالم ومنها العربية.
وصفيوة القيول ان حركية الرتجمة من
األدب اليرويس اىل العربية لم تكن يف يوم
ميا مزدهرة قط .وال يمكن ان نقول انها

يف أزمية ،ألن األزمية تعني تغييرا حادا
ومفاجئا يف يشء ما  .وهذا لم يحدث مع
حركة الرتجمة من الروسيية اىل العربية
التيي كانت وما زالت ضعيفة قياسيا اىل
األدباليرويسالبياذخالثيراء.
دور النيرش العربيية ال تنرشالييوم عمال
ادبييا روسيبا معيارصا اال يف حالتيني:
اوالهميا االتفياق ميع معهيد الرتجمة،
وثانيهميا حيدوث ضجة ادبيية كبرة يف
الغرب حول ذلك العمل...
ال يمكين تيرك عمليية الرتجمية لألفراد
و أختياراتهيم ،كميا ال يمكين أنجازهيا

النصف اآلخر

كانت أجرته عرشين دوالرا،
وضع سبابته أمام وجهي قائال:
أنت تكذب ،لم ارك من قبل إطالقا.التفتت إليه بوجه غاضب وقاطعته قائلة:
اخرس ،إنه يقول الحق.أبهذه الرسعة تصدقينه دون أن تعرفيه؟ألنني أعرفك جيدا .فتحيت حقيبتهيا وأخرجيت ثالثيني دوالرا
وعالمات الخجل والحياء جلية عىل وجهها.
بلغنيا الفندق الشيمايل ،طلبت مني أن أقف
قيرب محيل البيرة امليربدة ،سيألت زوجها
أن يحرض لهميا صندوقني من بيرة (القط
الوحيش) ،تحدثت إيل بهدوء بعد انرافه:
 -أعتذر إليك ثانية .

البيأس ،ال ذنيب لك يف ما حدث بل أشيكركعىل استعادة حقي.
 إنيه هكذا دائميا ،اليسيتقر يف عمل ،ليسلديه مكسيب أو مهنية وإن حصل عىل مال
أنفقه يف القمار والكحيول وامللذات األخرى،
كثر الشجار والعراك مع اآلخرين ،ومع هذا
كله أنا من ينفق علييه أغلب األحيان ،هكذا
أعيش معه منذ أعوام.
وكيف تطيقني العيش معه إذن؟ألنني أحبه.أمرغريب ،ما اليذي يجعلك تحبينه بعد كلماذكرتيه من مساوئ وخصال ذميمة؟
ال غرابة يف األمير ،فأنت لم تر نصفه اآلخربعد.
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كنشياط تكمييل لنشياط أصييل ،و أنما
ينبغيى أن يعهيد بهيا اىل مؤسسيات و
معاهيد و مراكيز متخصصية متفرغة
كلية لهذا النشاط.
أننيي يف العادة ال أترجم اال ّ
للكتاب الذين
اسيتمتع بقيراءة نتاجاتهيم ،وتدفعني
رغبية عارمية ألرشاك اآلخريين يف هذه
املتعة الفكرية والجمالية .وقد تعرتضني
احيانا مشيكلة كيفية الحفاظ عىل روح
النيص األصييل وايقاعه .وكيفيية إبراز
اسلوب املؤلف  ،بحيث يبدو ما اترجمه،
نصا غر مرتجم.
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أمحد الباقري مخسون مع رحلة الكتابة
فاضل الغزي
يف ذكيرى األدييب الكبير أحمد
الباقري
أييامٌ معيدودة تفصلنيا عين
أربعينية الباقري الذي مأل الدنيا
وشيغل الناس لخمس عقود من
ال َزمن وكان مأل العني والسيمع
هيي جيزء مين تارييخ مدينية
النارصية.
الباقري الذي احتشدت عىل بابه
األسيماء والذكرييات الحزينية
والطموحيات املخذولية مين
األقارب قبل األباعيد ومن خيبة
السيلطات املتعفنية والعقيول
املشغولة بالخواء الفكري.
الباقيري عقلية حركية متطورة
ومواكبة للثقافة العاملية.
تيرك إرثا ثقافييا يعطيك صورة
واضحية املعاليم لعاليم أحميد
الباقري املعريف.
ومن آثاره املنشيورة عين اللغة
األنكليزية يف الرتجمة:
 -1يف املرسح:
ييي مرسحيية ( الزنيوج) لجان
جينيه .مجلة األقالم.
ييي مرسحيية ( املوسييقى)
ملرغريت دورا .مجلة األقالم.
ييي مرسحيية (العبيد) للكاتيب
األمريكي ليروي جونز يف مجلة
األقالم.
ييي مرسحيية (اللحين القديم)

لصموئييل بيكييت يف مجلية
الثقافة األجنبية.
2يي يف القصة
يي (قصية االمتحان) لفاسيييل
شكشن يف مجلة األقالم
يي قصة (سيفرة سياحية بدون
دليل) لسوزان سونتاج يف مجلة
الثقافة األجنبية
ييي قصيص (مرييم ،شيجرة
الليل ،أطفيال يف أعياد ميالدهم)
لرتومان كابوت يف مجلة األقالم
ييي قصة (أفعى البيوا) ملرغريت

دورا يف صحيفة القادسية.
يي قصة (اهبط يا موىس) لوليم
فوكنر يف صحيفة القادسية
يي قصة (املحادثة) ملشيل بوتور
يف صحيفة القادسية
ييي قصية (التحيدي) لفلييب
سولبر يف مجلة الطليعة األدبية
يي قصية (خرييف بني أشيجار
الصنوبير) لكازا كيوف يف مجلة
األقالم
3يي يف الشعر
يي قصائيد مختارة ألكتافيوباث

يف مجلة الثقافة األجنبية
ييي قصائيد مختيارة يف مجلية
(أفكار) األردنية
ييي قصائيد مختارة من الشيعر
الكنيدي يف مجلية الثقافية
األجنبية.
ييي قصائيد مختارة من الشيعر
االيرلنيدي يف مجلية الثقافية
األجنبية.
ييي قصائيد مختيارة لشيعراء
فرنسييني معارصين من القرن
العرشيين يف مجلية الثقافية
األجنبية.
يي مجموعة لقصائد مختارة من
ديوان (شجرة الخمول) للورنس
داريل يف مجلة الثقافة األجنبية.
 4يي يف الرواية:
ييي نيرش روايية مرتجمية عين
اللغة اإلنجليزية بعنوان (طران
إىل آراس) ألنطيوان دي سيانت
إكسيوبري عن دار رند يف سوريا
يف سنة .2٠٠٩
مؤلفاته:
ييي نيرش العدييد مين القصائد
النثير والقصيص واملقياالت يف
النقد األدبيي والفني يف الصحف
واملجالت العراقية والعربية.
يي نرش روايته التسجيلية (ممر
إىل الضفة األخرى) الصادرة عن
دار قرطياس يف الكوييت سينة
.2٠٠٥
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حنو مستقبل افضل ..هلا

لطلة ابهى..

الطرق اليت جتذب الزوج لزوجته
بع َد اس�تطالعات الرأي الكثرية يف جميع
أنحاء العالم وبعد إجراء دراس�ات علمية
وأبحاث عديدة أثبتت أن  ٪90من الرجال
يتغ�ريون كث�ريا ً بع�د ال�زواج ،الدكت�ور
مدح�ت عب�د اله�ادي خب�ري العالق�ات
الزوجية يقول :يرجع هذا السبب إىل عدم
اهتم�ام امل�رأة بمظهرها وع�دم العناية
بجمالها وببرشتها وجسدها.
إهماله�ا للزوج بعدم الحديث معه وعدم
احتوائه�ا له وانش�غالها األكر بأوالدها
وبالبي�ت ومتطلبات�ه وتن�ى ال�زوج.
بالنس�بة للزوج فهو لدي�ه الخطأ األكر
أيضا ً وهو قلة تقديره ألحاديثها ويع ّدها
أمورا ً تافهة وغري مهمة.
ً
باإلضاف�ة لخروج�ه كثريا خ�ارج املنزل
وع�دم مش�اركتها لبع�ض هوايته�ا
وأنش�طتها أيضاً .لهذا فاملشكلة الكرى
تقع ع�ىل الزوجة ،فكي�ف يمكنكِ جذبه
إليكِ مرة أخرى؟ كيف تجعلينه يس�تمع
إىل قصصكِ من دون ملل؟
 طريق�ة الحديث :عندم�ا يكون زوجكًِ
مش�غوال حاويل أال تتحدث�ي معه فقد ال

عندما يرتاح ويهدأ.
ال تكثري من األس�ئلة املحرجة مثل :أين
كنت؟ ملاذا تأخرت؟ هل تحدثت مع امرأة
أخرى؟ فجمي�ع هذا النوع من األس�ئلة
تضايق�ه وتجعله ينفر من�كِ  ،وعندما ال
يقوم باالستماع إليكِ ألي سبب من هذه
األس�باب ال ترخي بوجه�ه؛ ألنه يعقد
املوق�ف أكثر مما يدفع ال�زوج إىل العند؛
ولذل�ك كوني هادئة وغ�ري غاضبة باملرة
إىل أن يسألك عما كنت ترغبني.
 املظهر الخارجي:من أس�هل الط�رق الت�ي تج�ذب الزوج

يستطيع أن يستمع إليكِ باهتمام يف فرتة
عمله أو انشغاله يف أمر مهم .ابتعدي عن
التح�دث أيض�ا ً عندم�ا يعود م�ن عمله؛
ألنه من الطبيع�ي أن الزوج يعود منهكا ً
ومتعبا ً من العمل ،وال يكون لديه أي نوع
من الصر الس�تماع زوجته .تحدثي معه

ه�ي اهتمام امل�رأة بمظهره�ا الخارجي
وبمالبس�ها وعطره�ا الرائ�ع الج�ذاب
وال�ذي يخطف األنفاس .ارت�دي املالبس
والفس�اتني املث�رية التي تعك�س أنوثتكِ
كما ال تنيس وضع املكياج الناعم الرقيق
واله�ادئ والذي يظهر مالمح الوجه بكل
براءة ورقة.
تجنب�ي تماما ً املكياج الصارخ وال ترتدي
املجوهرات واإلكسس�وارات الالمعة؛ ألن
كل ه�ذا ال يلفت انتباه ال�زوج بطريقة
مثرية ويس�بب بعض النفور والتجاهل.
كون�ي أنيقة وجذاب�ة واهتم�ي بعطركِ

الساحر ألن حاسة الشم هي أوىل الطرق
لجذب الرجل.
 طريقة التعامل:كون�ي خجولة وت�ريف بطبيعت�كِ بكل
ص�دق وعفوي�ة وال تتجم�ي .ش�اركيه
يف حديث م�رح ومضح�كِ اضحكي بكل
ه�دوء ورقة وابتس�مي ب�كل خجل؛ ألن
الوج�ه املش�ع بالرق�ة يج�ذب أكثر من
الوجه املصطنع حيث ال تلعبني دور املرأة
املضحكة عىل أي س�بب واجليس بش�كل
مريح وباتزان.
تحدثي معه ب�كل رصاحة وثقة وتجنبي
اللف والدوران والخي�ل الخادعة لكِ يزيد
حب�كِ عنده ويزيد تقدي�ركِ  .حاويل أيضا ً
أن تقدري زوجكِ وتحرتمي آراء ووجهات
نظره والبد من تواجد لغة حوار ونقاش
معا ً يغل�ب عليها اله�دوء واالحرتام وإذا
وجد أي خالف.
ال تقومي بمعاندته وإنم�ا أقنعيه برأيكِ
ب�كل وئ�ام ومحبة؛ ألن الخ�الف والعناد
سوف يؤدي إىل الخصام والشقاق.
 املغازلة:ال تدرك الكثري من النساء أن الرجل يرغب
ً
جميال يف
بأن يك�ون مظهره الخارج�ي
أع�ني زوجت�ه ولذلك عندما يط�ل زوجكِ
قوم�ي بمدحه وتغزيل بمظه�ره وأناقته
ووسامته.
قويل كلم�ات اإلط�راء الرائع�ة التي تدل

عىل جمال ش�كله وأناقته وتغ�زيل كثريا ً
بعب�ارات الحب والغ�رام يف مظهره؛ ألن
ه�ذه الكلمات وهذا امل�دح الرائع يجعله
يفرح ويسعد كثريا ً من أنه جميل يف أعني
زوجته وأنها الحظت جماله ووس�امته،
وبذل�ك ينج�ذب ال�زوج بش�كل ال إرادي
ناحي�ة زوجت�ه .ي�زداد التآل�ف واملحبة
والود بينهما إىل جانب ثقته بنفسه بدعم
وتشجيع حبيبته إليه.
 الصداقة:م�ن أهم النصائح التي تج�ذب الزوج إىل
زوجته هو شعور الزوج بأن امرأته تمثل
له كل يشء.
كوني له صديقته ورشيكته يف حياته.
اجعليه يحك�ي ويتكلم معكِ ويفضفض
لكِ بجميع ما يشعر به .قومي بمشاركته
يف جمي�ع هوايات�ه الت�ي يفضله�ا مثل
االس�تماع إىل موس�يقى يفضله�ا أو
مشاهدة الفيلم الذي يحبه.
اح�ريص ع�ىل ممارس�ة األنش�طة التي
يهواه�ا ال تم�ي أو تنف�ري إذا كن�تِ ال
تفضلينه�ا وإنم�ا ق�ويل له إن�كِ ترغبني
حقا ً يف مش�اركته لتلك األنش�طة .عري
له عن حب�كِ له وأنه الوحي�د القادر عىل
إسعادكِ حقا ً وأنكِ ال تقدرين أن تستغني
عن�ه؛ ألنه يمثل حياتكِ وعم�ركِ بالكامل
وأن س�عادته وفرح�ه تجعلكِ أن�تِ أيضا ً
سعيدة.

املطبخ ..

صينية الدجاج بكرات البطاطس

مقادير تحضري البطاطس:
ّ
متوس�ط ،مس�لوقة
بطاط�س حج�م
ومهروسة – ثالثة أرباع كيلوغرام
جبن موزاريال ،مبشور – ملعقة كبرية
ملح – نصف ملعقة صغرية
فلفل أسود – نصف ملعقة صغرية
حليب سائل – ملعقتان كبريتان
مقادير تحضري الدجاج:
صدر دجاج  -كيلوغرام
بصل مفروم 1 -
ثوم مفروم  8 -فصوص
ملح  -بحسب الرغبة
فلفل أبيض  -نصف ملعقة صغرية
زيت نباتي  -ملعقتان كبريتان

مقادير تحضري صلصة البشاميل:
زبدة – ملعقة كبرية
دقيق – ملعقة كبرية
حليب – كوب
ملح – نصف ملعقة صغرية
جب�نموزاري�ال200-غ�رام
طريقة العمل
 لتحض�ري الدجاج :اغس�ي الدج�اج جيدا ًم�ن الزفر ث�م قطعيه إىل رشائ�ح وضعيها
جانبا ً.
 يف مقالة واسعة عىل نار متوسطة ،حميالزيت النباتي واقي فيه البصل والثوم حتى
تذبل املكونات.
 -أضيف�ي رشائ�ح الدج�اج ع�ىل املق�الة

ونكهي بامللح والفلفل األبيض.
 قلبي املكونات جيدا ً حتى تتداخل وينضجالدجاج ثم ضعي الخليط جانبا ً.
 لتحض�ري البطاط�س :يف وع�اء ،ضع�يالبطاطس املهروسة ،جبن املوزاريال ،امللح،
الحليب والفلفل األس�ود .قلّبي املزيج حتى
تحصي عىل قوام معجون.
 لتحض�ري البش�اميل :يف ق�در ع�ىل ن�ارمتوس�طة ،ذوّبي الزبدة ثم اضيفي الدقيق
وقلّبي املزيج حتى تتجانس املكونات.
 زيدي الحليب تدريجيا ً وحرّكي باستمرارحتى يكثف الخليط ثم ّ
نكهي بامللح وارفعي
القدر عن النار.
 -وزع�ي خلي�ط الدج�اج يف صيني�ة فرن

ث�م ضعي طبقة م�ن البطاطس .أس�كبي
صلصة البش�اميل ع�ىل وج�ه الصينية ثم
انثري جبن املوزاريال.
 -أدخ�ي الصينية إىل فرن محمى مس�بقا ً

ع�ىل حرارة  180درج�ة مئوية حتى يذوب
جبن املوزاريال.
ً
مب�ارشة ع�ىل
 قدم�ي صيني�ة الدج�اجسفرتك.

10

احذروا ..مواد مسية يف طالء األظافر
ترتبط بالعقم والسرطان

ْ
كشفت أبحاث جديدة أن طالء األظافر “الخايل من املواد الكيميائية”
يمكن أن يحوي مركبات سامة ترتبط يف الغالب بالعقم والرسطان.
وع�ىل الرغم من أن عددا من أش�هر صانعي ط�الء األظافر يف العالم
ق�د أعلن�وا ع�ن تخليهم ع�ن املكون�ات الس�امة الثالث�ة “”DnBP
و” ”tolueneو” ،”formaldehydeمن�ذ س�نوات مضت ،إال أن طالء
األظاف�ر ما ي�زال يحتوي يف كثري من األحيان ع�ىل مكونات مرتبطة
بتسمم الدماغ وحتى تشوهات األجنة.
وكان االتحاد األوروبي قد حظر استخدام العديد من املواد الكيميائية
يف مستحرات التجميل يف عام  ،2004إال أن العلماء يقولون إن هذا
أدى إىل استبدال تلك املواد بأخرى سامة أيضا.
وهذه املواد الكيميائية املحظورة ما تزال يف كثري من األحيان تستخدم
يف الواليات املتحدة ،حيث يسمح ملستحرات التجميل بالوصول إىل
السوق قبل اختبارها من أجل السالمة.
وق�ام الباحث�ون بفح�ص  40ط�الء أظاف�ر مختلفا م�ن املنتجات
“الخالي�ة من املواد الكيميائية” ،وقد عثر عىل مادة تعرف ب� “ثالثي
فينيل الفوس�فات” والتي يحتمل أن تكون س�مية ،عند مس�تويات
أعىل م�ن  100جزء يف املليون يف ثالثة من العالمات التجارية الخالية
من املواد الكيميائية.
وربط�ت هذه املادة الكيميائية بالتس�بب يف اضطراب�ات الهرمونات
وبح�االت مثل العقم وأمراض بطانة الرحم ومتالزمة املبيض املتعدد
الكيسات ،وحتى بعض أنواع الرسطان مثل رسطان الثدي.
كما عثر الباحثون عىل مواد س�مية أخرى مثل الرصاص الذي ارتبط
بالتقي�ؤ وفقدان الس�مع وصعوب�ات التعلم لدى األطف�ال ،وأضاف
الباحث�ون ،أن مواد كيماوية معينة يمكن إدراجها عىل أنها “عطر”،
موضح�ني أن امللصقات التي تحملها منتجات طالء األظافر ليس�ت
دقيقة.
وتأت�ي ه�ذه النتائج بعد أن أظهرت األبحاث التي نرشت يف س�بتمر
املايض أن مس�تحرات التجميل ومنتجات العناية بالبرشة تحتوي
عىل خليط من املواد الكيميائية.
وبع�د تحلي�ل أكثر م�ن  100امرأة ،وج�د علماء م�ن جامعة جورج
ماسون بوالية فرجينيا أن أولئك اللواتي لديهن هذه املواد الكيميائية
يف الب�ول ،لديه�ن كمي�ات غ�ري طبيعية م�ن هرمون اإلس�رتوجني
والروجستريون.
وارتبط اإلسرتوجني املفرط باألورام الليفية ومتالزمة املبيض املتعدد
الكيس�ات ،يف ح�ني أن الكث�ري من الروجس�رتون مرتب�ط بكل من
رسطان الثدي ونزيف مهبي غري عادي.

كل يوم معلومة

نصائح طبية

هل مسعت بـ “الدم الذهيب” ؟ أندر فصيلة دم يف العامل!

العودة للمدارس يف زمن (كورونا) 6 :نصائح من الصحة العاملية

مِ �ن املعلوم�ات العام�ة ح�ول جس�م
اإلنسان ،أن هناك ثمانية فصائل مختلفة
للدم البرشي .إن ُكنت من املُص ّدقني بهذه
املعلومة ،ف ُيؤس�فنا القول أنك مخطئ! يف
الحقيقة ،هناك املالي�ني من أنواع فصائل
ال�دم ،لك�ن أكث�ر ه�ذه الفصائ�ل ن�درة
ً
ش�خصا يف العالم
يتقاس�مها أقل من 45
ب�أرسه ،وهي الفصيلة الت�ي أُطلق عليها
اسم “الدم الذهبي”.
إن تح ّدثنا بإيجاز عن فصائل الدم ،ف ُيمكننا
الق�ول أن أجس�امنا مليئ�ة باملالي�ني من
خاليا الدم الحمراء التي تحمل األكسجني
إىل جميع خاليا وأعضاء الجس�م .وتحمل
ّ
مع�ني م�ن
كل خلي�ة دم حم�راء ن�وع
املس�تضادات “ ”Antigensالتي س�تمنع
األجس�ام املضادة يف الدم من مهاجمتها،
وهي بمثابة درع ضد العدوى.
ولعل أشهر املستضادات يف الدم مستضادا
ً
ع�ادة من خالل
 Aو  ،Bويت�م تحديده�ا
الجين�ات الت�ي يرثه�ا الش�خص من أمه
وأبي�ه .بينم�ا ُيعت�ر مس�تضاد  Oم�ن
الجينات النادرة ،وهناك كذلك مس�تضاد
 Dالذي ُيحدد إن كانت فصيلة الدم موجبة
أو سالبة.
وتعرتف الجمعية الدولية لنقل الدم بحوايل
 35مجموع�ة م�ن فصائ�ل ال�دم ،إال أن
أشهر فصائل الدم التي يجب عىل الجميع
ً
املقسمة بنظامي ABO
معرفتها هي تلك
ونظام .Rhesus D

وبعي� ًدا عن فصائ�ل الدم الش�ائعة ،فإن
ُكن�ت تفتقر ملس�تضاد يحمل�ه  99%من
البرش ،ف�إن فصيل�ة دمك ن�ادرة .أما إن
ُكن�ت تفتقر ملس�تضاد يحمل�ه 99.99%
من البرش يف دمهم ،فأنت شخصية خارقة
بكل ما تحمله الكلمة من معنى!
ومن بني العديد من فصائل الدم الش�ائعة
والنادرة التي يحملها الناس ،هناك فصيلة
واح�دة تع� ّد األن�در ع�ىل اإلط�الق ،وكما
ذكرنا ،هن�اك حوايل  43ش�خصا فقط يف
العالم بأرسه يحمل ه�ذه الفصيلة ،وهي
فصيل�ة  ،Rh null bloodوالت�ي تمت�از
بعدم وج�ود العامل الرايزييس فيها ،وهو
العام�ل األكثر انتش�ارًا ب�ني فصائل الدم

ملعظم البرش.
ً
شخصا الذين يحملون هذه
ومن بني ال�43
الفصيلة النادرة ،هناك تس�عة أش�خاص
منهم من املترعني النش�طني حال ًيا .وإىل
جانب كوْن هؤالء األشخاص من املميّزين،
فإن فصيلة الدم “ ،”Rh Nullوالتي أطلق
عليها ُ
الخ�راء بفصيلة “ال�دم الذهبي”،
ُتع ّد قيّمة للغاية ،وذلك باعتبارها فصيلة
دم ش�امل يس�تطيع صاحبها الت ُ
رع ألي
ش�خص لديه أنواع دم ن�ادرة داخل نظام
“ .”Rhما يعني أن قدرة الشخص الحامل
لفصيل�ة “ ”Rh Nullع�ىل إنق�اذ حي�اة
اآلخرين هائلة للغاي�ة عندما يتعلّق األمر
بنقل الدم.

بدأتِ العديد من الدول فتح أبواب
املدارس بها الستقبال الطالب يف
جميع املراحل الدراسية ،يف إطار
العودة للم�دارس للعام الدرايس
الجدي�د ،بعد إغالق عدة أش�هر
نظ�را ً لتف�ي جائح�ة فريوس
(كورون�ا) املس�تجد (كوفي�د-
 ،)19األمر الذي جعل العديد من
أولي�اء األمور يش�عرون بالقلق
والخ�وف ع�ىل أطفاله�م يف ظل
انتشار الفريوس التاجي.
ه�ذا ب�دوره جعل العدي�د منهم
يس�تفرسون جول أفضل طرق
الوقاي�ة للح�د م�ن مخاط�ر
تفي الع�دوى يف املدارس وبني
الطالب.
نصائح الصحة العاملية للحفاظ
ع�ىل س�المة امل�دارس خ�الل
(كورونا):
مراع�اة البق�اء يف املن�زل عن�د
اإلصابة باملرض
.االبتعاد عن اآلخرين بمسافة ال
تقل عن مرت واحد
.الس�عال أو العط�س يف الك�وع
املثن�ي أو املندي�ل والتخلص من
املنديل فورا ً
 .ارت�داء الكمامة عن�د اللزوم أو
ّ
تع�ذر الحف�اظ ع�ىل التباعد
إذا
البدني
.غسل اليدين بالصابون واملاء أو

فركهما بمطهر كحويل
.ع�دم وص�م الذي�ن تعرض�وا
لكوفيد – 19
.تنظيف األسطح واألشياء التي
تلمس باستمرار
.تحي�ة الن�اس بتلوي�ح الي�د أو
إيم�اء الرأس أو وض�ع اليد عىل
القلب.
الفئات العمري�ة التي ينبغي أن
ترتدي أقنعة الوجه (الكمامة):
ويف صعي�د متص�ل ،ي�رواد
الكثري من األش�خاص عددا ً من
التساؤالت حول الفئات العمرية
املختلف�ة م�ن األطف�ال ،ال�ذي
يسمح هم بارتداء أقنعة الوجه

(الكمامة).
وأجابت منظمتا الصحة العاملية
واألمم املتحدة للطفولة ،يف وقت
س�ابق ،ح�ول الفئ�ة العمري�ة
لألطف�ال الت�ي ينبغ�ي عليه�م
ارتداء الكمامات ،حيث أش�ارتا
إىل أن األطف�ال الذي�ن تبل�غ
أعمارهم  12عام�ا ً عليهم اتباع
نف�س ال�رشوط املطبق�ة ع�ىل
البالغني يف هذا الشأن.
كم�ا أن األطف�ال البالغ�ني من
العمر  5سنوات أو أقل ال ينبغي
إلزامهم بارت�داء الكمامة ،وفق
بي�ان الصحة العاملي�ة ،صدر يف
وقت س�ابق ،يأتي ذل�ك يف إطار

سالمة الطفل ومصلحته العامة،
كذل�ك قدرت�ه ع�ىل اس�تخدام
الكمامة بشكل مالئم.
لذا يمكن لألطفال ما بني  6أعوام
ً
عام�ا ارت�داء الكمامات،
إىل 11
وفق ع�دة عوام�ل ،ع�ىل النحو
اآلتي:
مدى تفي الفريوس يف املنطقة
الت�ي يقيم به�ا الطف�ل .قدرته
ع�ىل اس�تخدام القن�اع بش�كل
آمن .مدى توفر الكمامات .كما
أوصت منظم�ة الصحة العاملية
باستش�ارة الس�لطات املحلي�ة
بشكل دوري والتقيد باملمارسات
املويص بها يف منطقتهم.

طبيبك يف بيتك

فوائد الرمان على الريق
ُ
تن�اول أنواع معينة م�ن الفواكه يفيد
الجس�م بش�كل كبري ،وم�ن بني هذه
الفواكه التي ينص�ح بتناولها األطباء
هي الرمان ،وسنتعرف يف هذا التقرير
عىل فوائد الرمان عىل الريق.
تش�مل فوائد الرمان عن�د تناوله عىل
الريق عىل ما يأتي:
يحسن صحة الجهاز الهضمي ُيعرف
الرمان باحتوائه عىل نس�بة عالية من
مضادات األكسدة ،وتشري األبحاث إىل
أنه قد يكون أيضا ً مضادا ً لاللتهابات،
إذ ُيعتقد أن االلتهاب شبه اإلكلينيكي
أو االلته�اب املنخف�ض الدرجة يلعب
دورا ً يف عدد من الحاالت الش�ائعة بما

يف ذلك تل�ك التي تؤث�ر يف األمعاء مثل
القولون العصبي.
يفيد املفاصل
يت�م أيض�ا ً االعتم�اد ع�ىل العالج�ات
املض�ادة لاللتهاب�ات بش�كل ش�ائع
للمس�اعدة يف إدارة آالم العض�الت
واملفاص�ل ،وبحس�ب األولي�ة الت�ي
ت�م إجراؤه�ا ع�ىل الرمان ت�م العثور
عىل مس�تخلصات واقية م�ن تدهور
الغ�روف يف املفاصل ،وه�ي عملية
تح�دث بش�كل طبيع�ي يف الح�االت
التنكس�ية مث�ل هشاش�ة العظ�ام،
وبالتايل س�يكون الرمان العالج املثايل
ملن يعاني من تلك الحاالت.

يخفض مستوى ضغط الدم
ال يخف�ى ع�ىل أح�د أن تن�اول الكثري
م�ن الفواك�ه والخ�روات الطازجة
ه�و جزء مهم للتحك�م يف ضغط الدم
بش�كل طبيعي ،ولكن هل من املمكن
أن تكون بعض الفواكه أو الخروات
أكث�ر فائ�دة م�ن غريها؟ نح�ن نعلم
بالفع�ل أن جذر الش�مندر هو أفضل
اختي�ار إلدارة ضغ�ط ال�دم ،ولكن يف
الواق�ع يمكن أن يكون الرمان اختيار
مثايل أيضا ً.
يتحكم يف نسبة الكوليسرتول
الكوليس�رتول م�ن أم�راض الع�ر
الت�ي يبح�ث الكثريي�ن ع�ن ع�الج

له�ا ،وبعيدا ً ع�ن األدوي�ة والعالجات
الطبية ،س�يكون العالج الطبيعي هو
الحل يف إدارة الكوليس�رتول بالش�كل
الصحي�ح األكث�ر فاعلي�ة ،وذل�ك من
خ�الل التغي�ريات يف النظ�ام الغذائي
ونمط الحياة بدالً م�ن االعتماد فقط
ع�ىل األدوية ذات القائمة الطويلة من
اآلثار الجانبية املحتملة.
يعزز وظائف الدماغ
تلعب مضادات األكسدة دورا ً يف حماية
وظائف الدماغ وع�الج فقدان الذاكرة
م�ع التق�دم يف العم�ر ،وق�د أظهرت
الدراسات أن رشب عصري الرمان ملدة
أربعة أس�ابيع فقط له نتائج إيجابية

للمساعدة يف تحسني الذاكرة واملهمات
اإلدراكية عند كبار السن.
يعزز أداء التمارين الرياضية
عندم�ا يتعل�ق األم�ر بفوائ�د القل�ب
واألوعية الدموية املحتملة ،فإن الرمان
يأت�ي يف املقدمة ،ويرج�ع إىل محتواه
م�ن الن�رتات ،إذ قد يلعب ه�ذا املكون
الحيوي دورا ً مهما ً عندما يتعلق األمر
بضغط الدم ووظائف الدماغ.
عندما تؤخذ مستخلصات الرمان عىل
الريق أو قب�ل  30دقيقة من التمرين،
يتحس�ن تدفق الدم ،ويس�اعد عصري
الرم�ان الغن�ي بالنرتات عىل توس�يع
األوعية الدموية.
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كلمات متقاطعة

كن متمسـكا بموقفك و ال تقـدم املزيد من التنازالت
حتـى تحقق مطالبك يف العمـل عاطفياً :الحبيب يحتل
محور حياتك لليوم و يشغل كل تفكريك

الثور

ال تعتمـد عىل خطة عمل واحـده حاول أن تدرس
ً
عاطفيـا :أنـت تبالغ يف
كل االحتمـاالت املتوافـرة
ردة فعلـك من األخطاء التي يرتكبها الحبيب كن أكثر
تسامحا

الجوزاء

عليك أن تعالج املسائل الطارئة و املهمة يف العمل
و أن تعطي القرار املناسـب عاطفيـاً :تعيش هذه
الفرتة عالقة عاطفية هادئة و مستقرة.

السرطان

الكثـري مـن األمور املضطربـة التي قـد تحدث يف
العمل اليوم عليك ان تكون أكثر جرأة عىل مواجهتها
عاطفياً :تشـعر أن يف حياة الحبيـب العاطفية الكثري
من األرسار الدفينة

 - 1191وقـوع معركـة أرسـوف ،ضمـن الحملة
الصليبيـة الثالثـة ،وانتصـار ريتشـارد األول ملك
إنجلرتا عىل صالح الدين األيوبي يف أرسوف.
 - 1228نـزول إمرباطـور الرومانيـة املقدسـة
فريدريـك الثاني يف عكا بفلسـطني ،وبـدأ الحملة
الصليبية السادسـة ،مما أدى إىل استعادة سلمية
ململكة القدس.
 - 1652ثـورة حـوايل  000,15مـزارع من الھان
وميليشيا ضد الحكم الھولندي يف تايوان.
 - 1695ھنـري إفري يتمكن مـن تحقيق واحدة
مـن أكثـر غـارات القراصنـة ربحيـة يف التاريخ
باالسـتيالء عـىل سـفينة مغـول الھنـد الكربى
كانـج آي سـاواي .وردا ً عىل ذلك ھدد السـلطان
أورنكزيـب بإنھاء جميـع عمليـات التجارة مع
اإلنجليز يف الھند.
 - 1706انتھـاء حصـار تورينـو ،ضمـن حـرب
الخالفة اإلسبانية ،بخروج القوات الفرنسية من
شمال إيطاليا.
 - 1822استقالل الربازيل عن الربتغال.
 - 1848النمسا تحظر تجارة الرقيق.
 - 1876تتويـج عبـد الحميـد الثانـي خليفـة
للمسلمني وسلطان العثمانيني.
 - 1923تأسـيس منظمـة الرشطـة الجنائيـة
الدولية  /اإلنرتبول.
 - 1940سالح الجو امللكي الربيطاني يبدأ بقصف
املدن األملانية ردا عىل الحملة الجوية العنيفة التي
شـنھا الطريان األملاني عىل املدن الربيطانية وذلك
أثناء الحرب العاملية الثانية.
 - 1944السـلطات الربيطانية توافق عىل تشكيل
لواء يھودي داخل الجيش الربيطاني.
 - 1952وزارة عـي ماھـر باشـا يف مـر تقـدم

األسد

الكل يعتمد عليك اليـوم يف تنفيذ املهمات الصعبة
التي تعرتض طريقك يف العمل عاطفياً :ال تستخف
بآراء الحبيب و استمع له جيدا

العذراء

مشكلتك أنت ال تثق بقدراتك بالشكل الكايف فأنت تمتلك
الكثر من االمكانيات و لكنك ال تدركها عاطفياً :تشـعر
أن الحبيـب ال يسـتجيب اىل مطالبـك فيمـا يتعلـق بتغيري
عاداته السيئة.

الميزان
تمـر خـالل هذه الفـرتة بنجـاح منقطـع النظري
يشـعرك بالفخر عاطفياً :شخص من محيط عملك
تشعر باالنجذاب نحوه

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العقرب
عليك أن تكون أكثـر تنظيما فيما يتعلق بأمورك املادية
كـي ال تمر بأزمـة عاطفياً :الحبيب يطلـب منك اليوم أن
تتخذ قرار جريء يخص عالقتك به.

القوس
ال تجـادل اليوم أو تدخـل يف أي نزاع مع أحد زمالء
العمل عاطفياً :األوضـاع متوترة مع الحبيب اليوم
بسبب ظهور عالقة سابقة

الجدي

عليـك أن تكون أكثر حذرا هـذه الفرتة فقد تخرس
منصبك إن استمريت يف اإلهمال عاطفياً :تشعر أن
هناك أمل يف أن تحصل عىل فرصة ثانية مع الحبيب

الدلو
عليـك ان تثبـت وجهـة نظـرك من خـالل األرقام
كاف عاطفياً :الحبيب يقف اىل
فالكالم وحـده غري ٍ
جانبك و يدعمك فال تتبع شكوكك

الحوت

تحصـل عىل منصب مهـم يف العمل عليك أن تتعود
عـىل التعامل معه بطريقة سـليمة عاطفياً :يجب
أن تكـون عالقتـك مع من تحـب أقوى مـن الظروف
املحيطة

هـــــل تعلــــــم

استقالتھا بعد  44يوما من تشكيلھا بعد ثورة 23
يوليو ،واللواء محمد نجيب يشكل الوزارة الجديدة
ويحتفظ بھا لنفسه بوزارة الحربية والبحرية.
 - 1961صـدور قانـون جديد بشـأن وضع علم
للكويت ليوضح استقاللھا.
 - 1977توقيع اتفاقية بني بنما والواليات املتحدة
تعيد بموجبھا الواليات املتحدة السلطة عىل قناة
بنما إىل بنما.
 - 1978عقـد أول اجتماعـات كامـب ديفيد بني
رئيـس وزراء إرسائيـل مناحـم بيجـن والرئيس
املري محمد أنور السادات.
 - 1979بـدأ البث يف املحطـة الرياضية األمريكية
«إي أس بي إن «.ESPN /
 - 2003رئيـس السـلطة الوطنية الفلسـطينية
يارس عرفـات يعني أحمـد قريع رئيـس للوزراء
خلفا ملحمود عباس.
 - 2011تحطـم طائـرة كانـت تقـل فريـق
لوكوموتيف ياروسـالفل الـرويس لھوكي الجليد،
وأسفر الحادث عن مقتل  43شخصا.
 - 2013اللجنـة األوملبيـة الدولية تختـار طوكيو
السـتضافة دورة األلعاب األوملبيـة الصيفية عام
.2020
 - 2016افتتـاح األلعاب الباراملبية الصيفية بريو
دي جانريو ،الربازيل.
 - 2017زلـزال عنيـف بلغت ُقوتـه ليكون أقوى
زلزال تشھده البالد منذ سنة .1985
  2018انعقاد قمة طھـران الثالثية التي جمعتبني الرئيس اإليرني حسـن روحاني والرتكي رجب
طيب أردوغـان والرويس فالديمـري بوتني ،إلجراء
محادثات حول تفادي القيام بأعمال عسـكرية يف
محافظة إدلب يف سوريا.

قصة وعربة

اجلنة والنار!
ِيف قديـم الزمان ،كان هناك رجل
يمتطي حصانـه وكلبه يتبعه يف
رحلة إىل بالد بعيدة ،توقف الرجل
تحت شـجرة عمالقة ظلها وفري
ألخذ قسـط مـن الراحـة فذهب
الرجل يف نوم عميق جراء الرحلة
املتعبة.
يف املنـام رأى الرجـل حلما ً غريبا ً
ومثـرياً ،رأى نفسـه مع حصانه
وكلبه يسـريون يف طريق طويلة
وشـاقة والشـمس تحرقهـم
بأشـعتها إىل أن وصلـوا إىل بوابة
عظيمـة منهكـني مـن التعـب
وبحاجـة ماسـة إىل املـاء ،كانت
البوابة العظيمة مفتوحة فحاول
الرجـل رؤية مـا بداخـل البوابة
فاندهـش عندمـا رأى نافـورة
جميلـة ذهبيـة اللون يف وسـط
السـاحة تظلها األشجار من كل
الجوانـب وماء النافـورة صافيا ً
كصفـاء السـماء يف يـوم ربيعي
جميل.
حاول الرجل أن يدخل ليرشب هو
وحصانه وكلبه عندما استوقفه
حارس البوابة ودار هذا الحوار:
الرجل :صباح الخري يا سيدي.

الحارس :صباح الخري.
الرجل :ماهذا املكان الجميل الذي
بالداخل؟
الحارس :إنها الجنة.
الرجل :ما أجمـل أن تصل الجنة
وتقف عىل أبوابها..أنا عطشـان
جـدا ً وأريـد أن أرشب مـن تلـك
النافـورة (مشـريا ً باصبعـه إىل
النافـورة) هـل بإمكانـي ذلك يا
سيدي؟
الحارس :نعـم يمكنك ذلك...بكل
تأكيد.
الرجـل :لكنـي سـأصطحب

حصاني وكلبي ليرشبا أيضا ً.
الحـارس :أنا اَسـف..الحيوانات
ممنوعة من الدخول.
أصيـب الرجل بخيبة أمل كبرية..
حيث أن العطش يـكاد أن يقتله
لكنـه اليسـتطيع الـرشب وحده
ويرتك حصانه وكلبه عطىش.
شـكر الرجـل الحـارس وواصل
طريقـه ،وبعـد وقـت ليـس
بالقصري وصـل الرجل وحصانه
وكلبه إىل مزرعة خرضاء جميلة
ترس الناظريـن ويخرتقها جدول
ماء ،جاءه حارس املزرعة سائالً

الرجل عن مراده...
الحارس :كيف يل أن أساعدك ؟
الرجل :أرجوك يا سـيدي أريد أن
أرشب من الجـدول أنا وحصاني
وكلبي ،العطش يكاد أن يقتلنا.
الحـارس :اذهبوا وارشبوا كيفما
شئتم.
ذهـب الرجـل مهـروالً فـرشب
وحصانه وكلبه حتى ارتوا تماما
فعاد الرجل إىل الحارس.
الرجـل :ما اسـم هـذا املـكان يا
سيدي ؟
الحارس :إنها الجنة.
الرجل :حسـنا ً هذا يكفي...كيف
يمكن أن يكـون هناك جنتان ؟؟
أنا مندهش حقا ً.
الحارس :تلك هي النار.
الرجـل :النـار!!! (مسـتغربا ً)...
لكن كانـت هنـاك بوابة ضخمة
صادفناهـا يف طريقنـا إىل هنـا
وقال لنا حارسـها بـأن تلك هي
بوابة الجنة.
الحـارس( :مبتسـماً) إن األمـر
بسـيط ..تلـك البوابة لهـا فائدة
كبرية...حيـث يمكـث هناك كل
من يتخىل عن أصدقائه !!!!

الكلمات األفقية
 1الذي حاج إبراهيم عليه السالميف ربه  -صىل بالناس جماعة (م)
 2يسأم (م)  -مزارع 3خاصية برية ،تقوم عىل تأثرالضوء مـع الخـواص الفيزيائية
للسطح (م)  -للنهي
4الحلم و الرزانة  -مطيع لوالديهِ
(م)
 5اسـم مغنية وشـاعرة وفنانةأمريكيـة ,لقبت بملكة الديسـكو
 من املالئكة عليهم السـالم ,هوخازن جهنم
6للنفي  -مادة قاتلة 7يشعر  -نقص (م) 8بمعنى أ َ ْق ِبل  -فيه بأس شـديدو منافع للناس
 9صغار الذنوب  -ضجر (م)10الـذي ال يسـمع  -الـرشكاألصغر ( نكرة و معكوسة )

الكلمات العمودية
1اسـم معركـة جرتبـني املسـلمني بقيـادة
سـعد بـن أبـي وقاص
والفرس بقيادة رستم
 2يسأم (م)  -مباح 3الـذي أحـرق رومـاقديما  -الجنون (م)
 4البـ ّدال عند العامة -سارق
5الطليـق (م) -الشعوب
 6سـكينة ووداعـة -أول يشء خلقه الله
 7يف السـلم املوسيقي للنهي 8عملة سنغفورة (م) 9تحية (م)  -يتبع 10الـذي ال يتكلـم -مرض يصيب العني (م)

غزل عراقي
نبع شفتك يعني كلماتــــــــك زالل
والعطش بالرّوح تاركم جم فـــطر
منني أجيبنلك خلك يرهم عليـــــك
وأنت آية إمن الحسن وأحال ال ّدلع
وأنه يا فرحة ّإال ّ
ّ
حطه إبني إديـــك
ّ
وأنه بجفويف عمر شلت الوجـــــع
ّ
ّ
حتى ما عندي ابتسامة إمنرد أجيك
وليش تشلع كلبك بكلب انشلــــــع
وليش تطلع خارس ومشلول حـــال
وترتك ّ
الضحكة وعليمن تنقهـــــر
راجع أفكارك بعد عندك مجــــــال
ليش بيه تريد كلبك ينكســــــــر

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية
غرائب الحيوانات
 السالحف تتنفس من مؤخرتها الضفادع تولد من دون ارجل البطـة صوتها اليـرد الصدى يف اي مكان والسـبب (غريمعروف)
 الحلزون يمكن ان ينام ملدة  3سنوات متواصلة الفراش حاسة التذوق توجد يف قدميها النحلـة ترفـرف بجناحيها بمعـدل  350مـرة يف الثانيةالواحدة
 الحرباء تتحول إىل اللون االسود عندما تغضب افعى االصلة االفريقية تستطيع ان تبقى عىل قيد الحياةبال طعام ملدة سنتني كاملتني
 العقرب إذا احيط بالنار فانه يلسع نفسه إىل ان يموت البعوض لها اسنان وعدد اسنانها  47سنا الحصـان يسـتطيع ان يقـف شـهرا كامال عـىل اقدامهوأيضا الحصان إذا قطع ذيله فانه يموت
 الذئاب_والحمري هي اكثره حدة يف السمع عـن غريها -الخنزير من املستحيل ان ينظر إىل السماء

اختبار شخصية يكشف عادة ال حيبها الزوج لدى زوجته

ُ
يمكن بعض طرق اختبار الشخصية البسيطة ان تساعد عىل التعرف عىل
بعض الطباع الخفية .لكنها تدل ايضا ً عىل بعض الصفات التي يمكن ان
تؤثر سلبا ً او ايجابا ً يف الحياة الزوجية .ومن تلك الطرق اختبار شخصية
يقوم عىل تحديد ما تتم رؤيته اوالً عند النظر لرسم ما للمرة األوىل .وهو
يكشف العادات السيئة التي تتبعها الزوجة وال يحبها الزوج.
يقوم اختبار الشـخصية هذا عىل النظر اىل الرسـم الذي يتضمن شكلني
مكررين وعىل تحديد ما تتم رؤيته اوالً منذ اللحظة االوىل.
ساق املرأة
من املمكن ان تتم رؤية رسـم سـاق املرأة املكرر اوالً وهذا يشـري اىل ان
الزوجـة عفويـة جدا ً وهو ما يجعلها تعرب عن مشـاعرها امام اآلخرين
بتلقائيـة .ولهـذا من املمكن ان تواجـه صعوبات يف بنـاء عالقات ودية
مع بعض االشـخاص الذيـن يعيشـون يف محيطها والذيـن ال يتقبلون
الراحـة التامة .وهـي من الصفات والعادات التـي يرغب الزوج يف ان
تتخىل عنهـا .كما يعني هذا عدم التحي بالصرب واالندفاع يف كل املواقف
ورسعة االنفعال ما يجعلها ترتكب بعض الترفات واالفعال الخاطئة.
كذلك تكشف رؤية ساق املرأة امليل الدائم اىل النقاش حتى يف االمور التي
ال تتطلـب ذلك ورفض املسـاومة او او التنازل عن املكاسـب .ولهذا من
املمكن ان يجد الرشيك صعوبة يف االنسـجام مع هذه الطباع وقد يطلب
تغيريها والتخي عنها باستمرار.

ساق الرجل
يف اختبار الشـخصية هذا قد يرى بعض االشـخاص ساق الرجل املكررة
اوالً .وهذا يشـري اىل الرغبـة الدائمة يف املرح واملزاح بعيـدا ً عن االهتمام
باالمور الجدية .وهذا مـا ال يحظى ابدا ً برىض الزوج وخصوصا ً اذا كان
يهتم بمختلف تفاصيل الحياة املشرتكة .كما يدل هذا عىل امليل اىل فضح
ارسار الحياة الخاصة والتحدث عنها بتلقائية عىل مسـمع من اآلخرين
اضافة اىل عدم الرتدد يف االستماع اىل مختلف اآلراء يف حال حدوث مشكلة
مـا .ومن املمكن ان يعني هذا ايضا ً الـرتدد يف اخذ القرارات وإلقاء اللوم

عىل الرشيك يف حال ارتكاب خطأ ما وعدم محاسـبة الذات .ويشـري هذا
اىل عدم ابداء االستعداد لتحمل املسؤوليات يف الظروف الصعبة والحرص
عىل التهرب منها بطرق مختلفة .وبحسـب تحليل الشخصية الذي يتم
من خالل تحديد ما تتم رؤيته يف الرسـم اوالً تدل رؤية سـاق الرجل عىل
القدرة عىل االنسجام الرسيع مع الغرباء وعىل تكوين الصداقات من دون
التفكـري مليا ً يف العواقب والنتائج .وهو مـا يجعل الزوج يبدي انزعاجه
ويشـعر بأن ثمة ما يؤثر سـلبا ً يف خصوصية واسـتقاللية الثنائي الذي
يشـكله مع زوجتـه .وهذا يع ّد من ابرز العادات التي تتسـم بها الزوجة
وال يحبها.
رؤية الرسمني معا ً
مـن املمكن ان تتم رؤية الرسـمني يف الوقت نفسـه .وهـذا يعني ان من
ابرز العادات السيئة لدى الزوجة والتي ينتقدها الزوج انها تقوم ببعض
الخطـوات بترسع ومـن دون التفكري مطوالً .وهذا ما يسـبب ارتكابها
االخطاء التي تؤثر سـلبا ً يف حياتهما وتؤخر تحقيقهما التقدم يف بعض
االتجاهـات .كذلك يـدل هذا عىل املبالغة يف االهتمـام ببعض االمور مثل
النظافـة واختيار انـواع الطعام ...ويشـري اىل عدم اتبـاع النصائح وان
كانت مفيدة وعدم االسـتماع اىل ما يقوله اآلخرون وان كان ذلك يساعد
عـىل ايجـاد الحلول لبعض املشـاكل .وبحسـب اختبار الشـخصية هذا
يشعر هذا الزوج باالنزعاج وقد يدفعه اىل االبتعاد.
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ميريام عطا اهلل تح ِقق المليون في  24ساعة
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
قريبا ..هاتف ذكي قادر على تغيير
لونه بضغطة زر!

يف الوق�ت ال�ذي م�ا زال�ت ُت ِّ
حقق
في�ه أغني�ة وكلي�ب «كل ساع�ة
وي�وم» مالي�ن املُ َ
شاه�دات ع�رب
يوتي�وب ،وبعده�ا ط�رح األغنية
ّ
بتمن�ى» َ
وح ّققت
الوطنية «ش�و
أص�دا ًء إيجابي�ةُ ،رسّب مقط�ع
م�ن أغني�ة جديدة لِفراش�ة الفن
النجمة مرييام عط�ا الله بعنوان
�ال َ
«مَ َّ
ش�ب» ،ما اضط�ر الرشكة
املُن ِت َج�ة cAl Anoud Produ
 tionلِالستعج�ال يف طرح الكليب
الغنائي الخاص بهذه األغنية الذي
أُنجز منذ أكثر من شهر.
هذه األغنية الجدي�دة التي تحمل

اسم «مَ َّال َ
شب» ،هي من كلمات
ّ
وألح�ان سليم عس�اف ،وتوزيع
موسيقي باسم رزق .أما الفيديو
كليبَ ،ف ُ
صوّر تحت إدارة املخرجة
رندىل قديح لِيأتي بصورة شبابية
مُ َ
تج� ّددة م�ن وح�ي األج�واء
الصيفي�ة ،حي�ث تظه�ر مرييام
يف ه�ذا الكليب بأسل�وب مختلف
ّ
يتسم بالعفوية واملرح ما يتال َءم
م�ع كلم�ات األغني�ة ونمطه�ا
املوسيقي ،وذلك إىل جانب إظهار
ّ
الخالبة
بعض املناظ�ر الطبيعية
ُ
نجز هذا الكليب يف
يف لبنان حيث أ ِ
منطقة عمّيق يف البقاع الغربي.

مطر ســـاخن

صوت العمل أقوى من صوت
القول

أنغام تدخل ضمن أفضل  100شخصية في عام
2020

أعلن�ت رشكة فيفوأنها تعمل عىل
هاتف ذكي يمتاز بغطائه الخلفي
املصنوع من الزج�اج القادر عىل
تغيري لون�ه ،وجاء ذل�ك بعد نرش
مقطعي فيديو قصريين يظهران
الهاتف.
وأكدت الرشكة الصينية يف مقطع
فيديو ُن�رش عىل موق�ع التواصل
االجتماع�ي الصين�ي (ويب�و)
 Weiboأنه�ا تستخ�دم الزج�اج
املتلون كهربائ ًيا لتغيري لون ظهر
الهاتف.
وعالوة ع�ىل ذلك ،يكشف املقطع
أن تغي�ري الل�ون ي َّ
ُنش�ط بالفع�ل
بضغط�ة زر .ومن املثري لالهتمام
ً
أيضا مالحظ�ة أن الرشكة غطت
غ�الف الكام�ريا يف ه�ذا املقطع،
يف ح�ن أظه�ر الترسي�ب األصيل
الكامريات الخلفية.
كم�ا ذك�رت فيف�و يف منشورها
أن التقني�ة ُ
صمم�ت م�ع مراعاة
انخف�اض استهالك الطاق�ة ،لذا
يؤم�ل أال تؤثر التقني�ة عىل عمر
بطارية الهاتف عند إطالقه.
وتحاول رشك�ات الهواتف الذكية

تقدي�م املزي�د واملزيد م�ن األلوان
غ�ري التقليدية عىل ظه�ر الهاتف
إلبراز أجهزته�ا ،فأطلقت هواتف
مع أنواع مختلف�ة من التدرجات
اللوني�ة ،والخلفي�ات الشفافية،
وحتى هواتف بظهر مصنوع من
الذهب الخالص.
وتعتمد التقني�ة التي تستخدمها
فيفو عىل تقنية التلون كهربائ ًيا،
وه�ي ظاه�رة تسم�ح للزج�اج
بتغيري لونه أو تعتيمه عند تطبيق
الجهد عليه .مع اإلشارة إىل أن هذا
النوع م�ن الزجاج ليس جدي ًدا ،إذ
إن�ه يستخ�دم يف النواف�ذ الذكية
للسيارات ،واملباني.
وتستخدم التقنية صفيحتن من
األقط�اب الكهربائي�ة الشفاف�ة،
وبينهما فيلم كهربائي ،إىل جانب
موص�ل أيون�ي وغش�اء تخزي�ن
أيون�ي .وم�ن الناحي�ة العملي�ة،
فإنه عند تطبيق الجهد املنخفض،
تغ�ري األيون�ات تناسقه�ا ،وتغري
الضوء وكيف ينحن�ي عندما يمر
ً
ألوانا
ع�رب الصفيحة ،مما يق�دم
مختلفة.

تويتر يتيح للمستخدمين من
جديد القدرة على تنزيل بياناتهم
الشخصية
إذا كنت مهتمً ا بنوع البيانات
الت�ى يخزنه�ا توي�رت عنك -
وم�ا يمكن أن يرسق�ه هؤالء
املتسلل�ن أثناء عملية احتيال
البيتكوي�ن الكب�رية  -يمكنك
اآلن اكتشاف ذلك مرة أخرى،
حيث أعاد تويرت تمكن القدرة
عىل تنزيل أرش�يفات «بيانات
توي�رت الخاصة ب�ك» ،بعد ما
يقرب من شهرين من إيقاف
تشغيل املي�زة كإجراء وقائى
ضد املزيد من القرصنة.
وللوص�ول إليه�ا ،انتق�ل إىل
اإلعدادات> الحساب> بيانات
توي�رت الخاص�ة ب�ك وسرتى
شاش�ة ،حي�ث ستحت�اج إىل
كتاب�ة كلم�ة م�رورك لب�دء
النق�ل ،وإذا كن�ت تستخ�دم
ً
تطبيقا للهات�ف ،فقد يدفعك
إىل موقع الويب للموبايل بدالً
من ذلك.
وق�د يستغ�رق األم�ر ً
أيض�ا
بع�ض الوقت قب�ل أن يصبح
األرش�يف جاه� ًزا ،فيما كان
لدى تويرت سبب وجيه إلغالق

امليزة ،حيث ل�م يقترص األمر
عىل عملية احتيال البيتكوين
الكب�رية ىف الحساب�ات رفيعة
املست�وى بما ىف ذل�ك الرئيس
ب�اراك أوبام�ا ،واملرش�ح
الديمقراط�ى ج�و باي�دن،
واملدير التنفيذى لرشكة تسال
 ،Elon Muskولك�ن تمك�ن
املتسللون ً
أيض�ا من الوصول
إىل بعض أرش�يفات «بياناتك
الشخصي�ة عىل توي�رت» ،مما
قد ي�رسق الرسائ�ل الخاصة
و بيانات شخصية أخرى من
مجموعة من املستخدمن.
وقد تم اتهام ثالثة أش�خاص
باالخ�رتاق الضخم حتى اآلن،
بما ىف ذلك مراهق من فلوريدا
تعتق�د السلطات أن�ه «العقل
املدب�ر» وراء العملي�ة  -لكن
مكتب التحقيق�ات الفيدراىل
ال يزال يبحث عن مشتبه بهم
إضافين ،ويق�ال إنه يشتبه
بالفع�ل ىف وج�ود فت�ى آخر
يبل�غ من العم�ر  16عامً ا من
ماساتشوستس.

(فيسبوك) تغير سياساتها وشروط
الخدمة لتجنب المالحقة القضائية

إحتل�ت الفنان�ة املرصي�ة أنغ�ام
املرتب�ة ال�� 64ضم�ن قائم�ة
أفضل  100ش�خصية يف
ع�ام  2020والت�ي
تصدره�ا مجل�ة
فو ر ب�س
العاملية ،وذلك
بواق�ع 3.31
مليون متابع
عىل حساباتها
عىل السوشيال
ميديا.
واحتل املركز االول
الفن�ان املرصي عمرو
دي�اب ،تليه يف املرك�ز الثاني
الفنان�ة اللبناني�ة نان�ي عجرم

ويف املركز الثالث الفنانة اللبنانية
إليس�ا ،ويف املرك�ز الراب�ع الفنان
العراقي كاظم الساهر.
ويش�ار إىل أن آخر
أعم�ال أنغ�ام
أغني�ة «بحبك
وبرتا حل�ك »
م�ن كلمات
ب�ر
صا
كمال ،ألحان
إيه�اب عب�د
الواحد ،توزيع
املوسيق�ى تميم،
والت�ي أطل�ت بها يف
الكليب وسط أجواء صيفية
مميزة وجميلة.

سيرين عبد النور
ترفع الصوت ضد
تعنيف األطفال

أمل عرفة تتخذ قرارا
بخصوص منتقدي «شيكاغو»
أعربت الفنانة أمل عرفة ،عن سعادتها بأداء شخصية سماهر
خالل مسلسل «ش�ارع ش�يكاغو» ،وأعربت ع�ن فخرها بأراء
األغلبية .وع�رب حسابها الشخيص عىل «انستقرام» ،كتبت أمل
عرفة« :من حق الكل يح�ب أو ما يحب ..فخورة بأراء األغلبية
بشغ�يل بشخصية سماهر بشارع ش�يكاغو لكن ..أي تنمر أو
قلة ذوق بتعليق من أي ش�خص بخصوص أي زميل أو زميلة،
بعت�ذر سلفا ً عن البل�وك» .جدير بالذكر أن�ه منذ نرش البوسرت
الخاص بمسلسل «ش�ارع ش�يكاغو» ،أحدث ضجة يف أوساط
املتابع�ن ،وبعدما اعترب بعض هؤالء الص�ورة الدعائية للعمل
جريئة .وتناول رواد مواقع التواصل االجتماعي ،مؤخرا ً مشهدا ً
جمع الفنانة أمل عرفة التي تجسد ش�خصية سماهر والفنان
مصطف�ى املصطفى ب�دور كرومو وبدا األخ�ري فيه وهو يقبل
قدمها.

ّ
ش�نت الفنان�ة اللبناني�ة سريي�ن عب�د النور
ً
هجوما قويًّا ع�ىل إمرأة سورية صبّت غضبها
ع�ىل إبنة زوجه�ا ورضبته�ا بش� ّدة وأرسلت
بعدها فيديو اىل أمّ ها الحقيقية كي تغيظها.
وانت�رشت الفيديوه�ات عرب مواق�ع التواصل
اإلجتماع�ي واستنكر املتابعن جميع أش�كال
العن�ف ضد األطف�ال ومن بينه�م سريين عبد

ق�ررت ش�بكة التواص�ل
االجتماعي األش�هر يف العالم
«فيسبوك» ،تغيري سياساتها
ورشوط الخدمة الخاصة بها؛
يف محاول�ة لتجن�ب الدعاوى
القضائية.
وذك�ر أن رشوط خدم�ة
«فيسبوك» الجديدة ،يمكنها
أن تسمح ل�ه بتقييد أو إزالة
الوصول إىل املحتوى.
ومن املقرر أن ترسي رشوط

ال ترف�ع صوتك كثريا لدرجة انتفاخ االوداج ،وال تلوّح بيديك أمامنا
وأن�ت ترعد وتزب�د ،وال تغري السامع بصن�وف البالغة وتردد عىل
مسامع�ه ما قال�ه قس بن ساعدة م�ن مواعظ ّ ،
وف�ر هذا الجهد
لنفس�ك أرجوك وتأك�د أن كل ما تقوله ال يشب�ع جائع وال يكسو
عري�ان ،وتأك�د أكث�ر ان الجائع ال يسمع غ�ري رصاخ الجوع الذي
يشغل�ه عن كل املواعظ املجانية ،وال يؤم�ن إال برغيف الخبز الذي
يدخل بطنه لكي ينام مطمئنا .
يف ه�ذا العال�م املزدحم بالتناقض�ات واملصاب به�وس الشعارات
الفخمة التي تتحدث عن االنسان وحقوقه ،وتكتب شعاراتها بماء
الذهب وب�ن طياتها ترف�رف أجنحة الحرية والعدال�ة واالزدهار،
جحاف�ل من الفق�راء تبحث عن رغيف الخب�ز  ،وال يهمها فلسفة
األح�زاب  ،ورصاخ النخب ،وحديث الصق�ور ،والخبز للفقراء أكرب
من الشعار وأثمن من الهتاف وأغىل من التصفيق .
بال مقدمات وال رتوش نقول أن الحياة أكرب من أي حزب أو تجمع
 ،والوط�ن أوسع من أية طائفة ،وكل بلد يحتاج اىل فعل وممارسة
تشبع الجائع وتعالج املريض وتنمح االمن للخائف ،وتعلم األطفال
صن�وف املعرفة  ،وهذا ال يتحقق إال بجه�ود الشعوب عندما تسري
عىل طري�ق الج�د واملثابرة وتنته�ج طريق الشجاع�ة املطلوبة يف
اسرتداد حقوقه�ا و عندما تكون الهوي�ة الوطنية أساس العملية
السياسية ومصدر الترشيعات ومنبع التحركات .
من�ذ زمن بعي�د والشع�ارات تفرخ ش�عارات  ،والهتاف�ات تتلقح
بهتاف�ات ،واالختالف�ات تتصدر نرشاتنا االخباري�ة دون أن نمسك
بالخي�ط االبي�ض الذي يهدين�ا اىل بوصل�ة العم�ل وتحقيق االمن
واالم�ان ،وما زالت األطراف تجته�د يف صياغة حججها ،وتتفنن يف
طرح رشعيتها  ،وما زالت الوجوه تلتقي وتتعانق وتجتمع من جديد
ث�م تختلف من جديد ،وم�ا زال الوطن بعيدا ع�ن مرسح االحداث،
وم�ا زال الشباب تفتك بحياتهم البطال�ة ،واملرىض يركضون نحو
قبورهم  ،والجهل يزرع بذوره يف النفوس فيحيلها اىل رماد .
الجياع ال تشبعه�ا الشعارات حتى لو كتبت بماء الذهب ،والطالب
لألم�ان واالستقرار ال يلتفت اىل الهتافات حتى لو ارتفعت اىل عنان
السماء ،واملرىض ال تعالجهم كث�رة الترصيحات التي يستقبلونها
كل صب�اح  ،والحياة ال تتقدم اال بالفعل والعمل واالرادة الشجاعة
.
ال ترفع�وا أصواتكم كث�ريا حفاظا عىل صحتكم ،فلق�د ملت آذاننا
سماع الخطاب�ات املرصعة بالحكم واملواعظ  ،وأصبحت اسطوانة
الخطابات املرشوخة تتشقق من كثرة االستخدام .
أترك�وا السنتك�م يا سادة الق�وم قليال لتسرتي�ح ،والتفتوا اىل هذا
الفاي�روس اللعن الذي دخل متسلال عرب أب�واب الجميع ،استعدوا
ملواجهت�ه بغري س�الح الخطاب�ات  ،فه�و فاقد السم�ع فقاوموه
بالطرق التي تجنب الجميع من آثاره املدمرة .
اىل اللقاء...

هجوم عنيف على تيم حسن بعد إعالن الجزء الخامس من «الهيبة»
ل�م يكد يعل�ن عن تصوير الج�زء الخامس من
مسلس�ل «الهيبة» ،حت�ى انه�ال الهجوم عىل
موقع تويرت عىل ّ
صناع العمل ،فوصفه البعض
بأنه استه�زاء بالجمه�ور بعدما أعل�ن املنتج
ص�ادق الصبّاح قب�ل عام عن خت�ام السلسلة
بالج�زء الرابع املف�رتض أن يبدأ عرضه قريبا ً
ع�ىل منصة محط�ة أم ب�ي يس ل ُيصار إىل
عرض�ه تلفزيونيا ً مع نهاي�ة العام
الحايل.
سب�ب الهج�وم أن
الجمه�ور ل�م يع�د
ي�رى جدي�دا ً
م�ه
تقد
ا لسلسل�ة
ا لت�ي
حظيت
بأ عىل
نسبة

مشاه�دة يف العالم العربي يف السنوات األخرية،
ول�م يوفر بع�ض املهاجمن املمث�ل تيم حسن
بط�ل العم�ل الذي ك�ان ق�د أعلن م�ن قبل أن
عرض الجزء الرابع «الرد» يف رمضان املقبل،
لكن بحس�ب املعلومات ف�إن محطات
التلفزي�ون التي اش�رتت العمل هي
من طالب�ت بعرضه قريبا ً بدءا ً من
املنصة ثم عىل الشاشة الصغرية
التزام�ا ً منها بتنفيذ عقود سنة
 2020بالنسبة إىل املسلسالت.
وذكر أن املحطة ذاتها طلبت
من املنت�ج ص�ادق الصباح
إكم�ال السلسل�ة يف ج�زء
جديد ألنها تحقق بالنسبة
إليه�ا نسب�ة مشاه�دة
عالية.
معجب�و أو متابع�و
الفنان تيم حسن ردوا

ع�ىل الحمل�ة الت�ي استهدف�ت املمث�ل بالقول
إن تي�م حسن ه�و بطل ومطل�وب يف مسلسل
«الهيب�ة» وغريه ،وال ب�أس إن قبل
بجزء آخر من املسلسل وفق
رشوط ُيقال إنها أع َّدت
سلفا ً لتقديم أحداث
جدي�دة كم�ا ه�و
حال الجزء الرابع
ال�ذي سيشه�د
دخ�ول عنارص
جديدة تمثلت
بالفنان عادل
ك�رم كبط�ل
ف�س
منا
لتي�م حس�ن
واملمثلة ديمة
قندلفت.

روان بن حسين ثاني أجمل مسلمة في العالم..
لماذا تعرضت لالنتقادات؟
أعلن�ت نجم�ة مواق�ع التواص�ل
اإلجتماعي الفاشينيستا الكويتية روان
بن حسينأنه�ا حصلت عىل لقب «ثاني
أجمل مسلمة يف العالم» ،ونرشت فيديو
ظهر فيه أصدقائه�ا وهم يهنؤنها عىل
نيلها ه�ذا اللق�ب ،وقالت»:استيقظت
الي�وم ع�ىل لق�ب ثان�ي أجم�ل اإمرأة

مسلم�ة يف العالم ..مع أنه ليس ش�يئا ً
يدع�ي للفخ�ر ،لكن�ه يفرح أي ش�ابة
ألنها كل واحدة تحب أن يقال عنها أنها
جميلة».
وتصدرت القائمة املمثلة الرتكية هاندا
أرتشيل ،فيما نالت املركز الثالث املمثلة
الرتكي�ة فهري�ة أفجن ومري�م أوزريل

الرابع�ة وجيجي حدي�د الخامسة
وشقيقتها بيال حديد السادسة.
وكث�رت التعليق�ات ح�ول ه�ذا
املوضوع ،فاعترب البعض أن هذا
اللق�ب ال يستدعي هذا اإلنتباه
وأنه ال يجب خلط الدين بأمور
جمالية.

تغريدات
الخدمة الجديدة ل�»فيسبوك»
اعتبارًا من  1أكتوبر .2020
و ُينظ�ر لتل�ك التغي�ريات يف
سياسات فيسبوك ،لتجنب أو
لتخفيف اإلجراءات القانونية
أو التأث�ريات التنظيمي�ة عىل
فيسبوك؛ خاصة وأنها تواجه
دع�وات قضائي�ة يف بل�دان
عدي�دة مث�ل الهن�د واململكة
املتح�دة وأملاني�ا وفرنس�ا
والربازيل.

الن�ور ،إذ كتبت عرب صفحتها الخاصة« :يتكرسو
اديكي انشالله يا هالشيطانة يا الله دخيلك ناس
عم تم�وت وتعيش تتجيب طفل ،وناس بتعنفهن
وبتقتلهن  ....يقرب قلبي يا حبيبي انت يا الله».
الجدي�ر ذك�ره أن سريي�ن عب�د النور ت�ؤدي دور
البطولة يف مسلس�ل «دانتيل» مع املمثل السوري
محمود نرص من إخراج املثنى صبح.

امحد اجلنديل

شهد الراوي

هل حنــن اآلن يف اخلريــف؟ كيف ســنعرف ذلك وليس
لدينا أشجار ورافة يف الدروب ندوس على أوراقها ونسمع
خشخشة تكسرها حتت أقدامنا ؟.
لقد كربنا أيتهــا الفصول مل نعد نراقب نوافذ املدرســة
جيرحها املطر
حتى فريوز اليت قالت لنا؛ حبيتك يف الصيف حبيتك يف
الشيت ،سرقتها منا نشرة األخبار من دون موسيقى.

املال و الشهرة واملناصب ال تغري الناس بل تكشفهم على
حقيقتهم  ...االصيل أصيل ال يغريه شيء
مصطفى اآلغا

أغان من
رنا سماحة تنتهي من تسجيل ٍ 10
ألبومها « 7رجاله»
انته�ت املطرب�ة رن�ا سماحة من
تسجي�ل ألبومه�ا الجدي�د ال�ذي
يحم�ل اسم»7رجال�ة» ،والت�ي
يتكون من 10أغنيات ،ومن أغاني
منه�ا «قلب�ي معل�م»« ،حيات�ى
تخصن�ي»« ،نقط�ة ضع�ف»»،
ش�بهك»100»،مليون
بقي�ت
عاملة»»،خان�ت نفسها»»،عن�دى
الج�رأة»« ،ت�رت النهاية»»،إسم�ة
إي�ة»7« ،رجال�ة» ،وم�ن املقرر أن
يت�م طرح�ه األلب�وم ع�يل طريقة
سينج�الت وليس بشكل كامل عىل
يوتيوب.
وتعاون�ت رن�ا سماح�ة م�ع عدد

م�ن الشعراء وامللحن�ن واملوزعن
هم�ا أحم�د ع�يل م�وىس ،هان�ي
ص�ارو ،أحم�د حس�ن راؤول ،عيل
عبد السالم ،ش�ادي جاب�ر ،محمد
الص�اوي ،مدين ،محم�د فخراني،
محمد ش�فيق ،ن�ادر حمدي،أحمد
عبد السالم ،حازم السعيد ،وطارق
توكل.
وكان�ت آخر أغني�ات املطرب�ة رنا
سماح�ة أغنية «تعي�ش يا لبنان»،
والت�ى طرحتها إلهدائه�ا للشعب
اللبنان�ى بع�د انفج�ارات بريوت،
واألغني�ة من كلم�ات أحمد حسن
راؤول ،وألح�ان سام�ر أبو طالب،

وتوزيع عمر إسماعيل.
م�ن ناحي�ة أخ�رى ش�اركت رن�ا
سماحة ىف رمضان املاىض بمسلسل
«جمع سال�م» مع الفنانة زينة ،ىف
الدراما بع�د مسلسل «أزمة نسب»
الذى تم عرضه ىف عام .2016
كما طرحت «أم�رية الحب» ،وهى
من كلم�ات وألحان محمد رفاعي،
وتوزي�ع ص�وات أيدوج�ان ،وتوىل
إخ�راج الكلي�ب ع�ادل رسح�ان،
وظه�ر خ�الل الفيدي�و كليب ألول
م�رة الشاب الذى لع�ب دور حبيب
رن�ا وهو محم�د صندق�ىل ،حامل
لقب ملك جمال لبنان لعام .2019

