وزارة الثقافة  :سنفاتح جملس رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الوزراء لدفع منحة الصحفيني
مؤيد الالمي

بغداد  /نينا :
اعلنت وزارة الثقافة انها ستقوم بمفاتحة
مجلس الوزراء بخصوص دفع منحة الصحفين
ووضع خريجي اإلعالم بخطط التعيينات
املستقبلية للوزارة .وقال وزير الثقافة حسن
ناظم  ،يف ترصيح صحفي  ،انه « سيتم إرشاك
اثنن من املتظاهرين يف اجتماع يوم األربعاء
املقبل مع نقيب الصحفين العراقين مؤيد
الالمي وطرح ورقة مطالب مكتوبة للتباحث
بشأنها «.

الكهرباء :رواتب العقود ستصرف شهرياً
بعد إقرار املوازنة

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الكهرباء ،عن صدور كتاب رسمي لزيادة مستحقات الوزارة اىل 905
مليارات دينار يف املوازنة العامة لسنة  .2020وقال املتحدث باسم الوزارة ،احمد موىس،
يف ترصيح صحفي :إن «وزارة املالية رفعت كتابا ً رسميا ً اىل االمانة العامة ملجلس الوزراء
لزيادة مستحقات وزارة الكهرباء اىل  905مليارات دينار» ،مشرا ً اىل ان املستحقات
املالية للوزارة قبل هذه الزيادة كانت  547مليارا يف السنة املاضية».وأضاف أن «االمانة
العامة ملجلس الوزراء ارسلت كتابا ً رسميا ً اىل وزارة الكهرباء ينص عىل تحويل العقود
من االستثمارية اىل التشغيلية» ،منوها ً عىل «ان هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد
اقرار واملصادقة عىل املوازنة العامة».وبن موىس انه «بمجرد اقرار املوازنة العامة من
قبل مجلس الوزراء والربملان واملصادقة عليها سيتم رصف رواتب املوظفن بالعقود
واالجور يف وزارة الكهرباء شهريا بعد قرار تحويلهم عىل عقود تشغيلية».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7325 :االثنين  14ايلول 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7325 Mon 14 Sep 2020

خالل استقباله ممثلة األمم املتحدة بالسخارت يف النجف األشرف

السيد السيستاني يشدد على هيبة الدولة وسحب السالح غري املرخص والكشف عن قتلة املتظاهرين وإجراء انتخابات نزيهة
بغداد /الزوراء:
بح�ث املرج�ع الديني االعىل ،الس�يد عي
السيس�تاني ،ام�س االح�د ،م�ع املمثلة
الخاص�ة لألمن الع�ام لألم�م املتحدة يف
الع�راق ،جين�ن هينيس -بالس�خارت،
عددا من القضايا املهمة ،فيما ش�دد عىل
رضورة س�حب السالح املنفلت والكشف
عن قتلة املتظاهرين ومنفذي االغتياالت
واجراء انتخابات عادلة و نزيهة.
وذكر مكتب الس�يد السيس�تاني يف بيان
تلقت “الزوراء” نس�خة منه :ان الس�يد
السيس�تاني اس�تقبل ،قب�ل ظهر امس،
جين�ن هيني�س -بالس�خارت املمثل�ة
الخاص�ة لألمن الع�ام لألم�م املتحدة يف
العراق ،وأش�ار س�ماحته ،خالل اللقاء،
اىل مواقف�ه يف ع�دد من القضاي�ا املهمة
.واكد السيد السيستاني ،بحسب البيان،
إن االنتخاب�ات النيابي�ة املق�رر اجراؤها
يف الع�ام الق�ادم تحظى بأهمي�ة بالغة،
ويج�ب أن توفر لها ال�رشوط الرضورية
الت�ي تضفي ع�ىل نتائجها درج�ة عالية
م�ن املصداقية ،ليتش�جع املواطنون عىل
املش�اركة فيه�ا بصورة واس�عة.وتابع:
انه ال بد م�ن أن تجرى وفق قانون عادل
ومنص�ف بعي�دا ً ع�ن املصال�ح الخاصة
لبعض الكتل واألطراف السياس�ية ،كما
ال بد من أن تراعى النزاهة والشفافية يف
مختل�ف مراحل اجرائه�ا ،ويتم االرشاف
والرقابة عليها بصورة جادة بالتنس�يق
م�ع الدائرة املختصة بذل�ك يف بعثة األمم
املتحدة.واوض�ح :ان االنتخاب�ات املبكرة
ليست هدفا ً بحد ذاتها ،وإنما هي املسار

الس�لمي الصحي�ح للخروج م�ن املأزق
الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لراكم
أزماته سياسيا ً واقتصاديا ً وأمنيا ً وصحيا ً
وخدمي�ا ً وغر ذلك .مش�ددا عىل أن تتاح
الفرص�ة للمواطنن بأن يج�ددوا النظر
يف خياراته�م السياس�ية وينتخب�وا بكل
حري�ة ،وبعيدا ً عن أي ضغ�ط من هنا أو
هناك ،ممثليهم يف مجلس النواب القادم،
ليكون مؤهالً للعمل باتجاه ّ
حل املشاكل
واألزمات.واشار اىل :ان مزيدا ً من التأخر
يف اج�راء االنتخابات أو اجرائها من دون

توفر الرشوط الالزم�ة إلنجاحها بحيث
ال تكون نتائجها مقنعة ملعظم املواطنن
سيؤدي اىل تعميق مشاكل البلد والوصول
اىل وضع يهدد وحدته ومس�تقبل أبنائه،
وس�تندم عليه جمي�ع األط�راف املعنية
املمس�كة بزم�ام الس�لطة يف الوق�ت
الحارض.ولف�ت اىل :ان الحكومة الراهنة
مدعوة اىل االس�تمرار وامليض بحزم وقوة
يف الخط�وات الت�ي اتخذته�ا يف س�بيل
تطبي�ق العدالة االجتماعية ،والس�يطرة
ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة ،وتحس�ن أداء

القوات األمنية بحيث تتسم بدرجة عالية
م�ن االنضب�اط واملهنية ،وف�رض هيبة
الدولة وسحب السالح غر املرخص فيه،
وعدم الس�ماح بتقسيم مناطق من البلد
اىل مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة
بق�وة الس�الح تح�ت عناوي�ن مختلفة
بعي�دا ً ع�ن تطبي�ق القوان�ن الناف�ذة.
وم�ى بالق�ول :ان الحكوم�ة مدع�وة
أيضا ً اىل اتخاذ خطوات جادة واستثنائية
ملكافحة الفس�اد وفتح امللف�ات الكربى
بهذا الشأن حس�ب اإلجراءات القانونية،

بعيدا ً ع�ن أية انتقائية ،لينال كل فاس�د
ج�زاءه الع�ادل وتس�رجع من�ه حقوق
الش�عب مهم�ا كان موقع�ه وأي�ا ً كان
داعموه .وتابع :كما أنها مطالبة بالعمل
بكل جدية للكش�ف عن كل من مارس�وا
اعماالً إجرامي�ة من قتل أو جرح أو غر
ذلك بحق املتظاهري�ن أو القوات األمنية
أو املواطنن األبري�اء ،أو قاموا باالعتداء
ع�ىل املمتلكات العام�ة أو الخاصة ،منذ
بدء الح�راك الش�عبي املطالب باإلصالح
يف العام املايض ،وال س�يما الجهات التي
قام�ت بأعم�ال الخط�ف أو تق�ف وراء
عملي�ات االغتي�ال األخرة.وبن الس�يد
السيس�تاني :ان اج�راء العدالة بحق كل
الذين اقرفوا الجرائم املذكورة س�يبقى
مطلب�ا ً ملحا ً ال بد م�ن أن يتحقق يف يوم
من األيام ،وهو األس�لوب الناجع يف املنع
من تكرارها والردع عن العود اىل أمثالها.
واكد :ان الحفاظ عىل الس�يادة الوطنية
ومن�ع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه
التدخ�الت الخارجي�ة يف ش�ؤون البل�د
وإبعاد مخاطر التجزئة والتقس�يم عنه
مس�ؤولية الجميع ،وهو يتطلب موقفا ً
وطنيا ً موحدا ً تجاه عدة قضايا ش�ائكة
تم�س املصالح العلي�ا للعراقين حارضا ً
ّ
ومستقبالً ،وال يمكن التوصل اليه يف ظل
تضارب األهواء واالنسياق وراء املصالح
الش�خصية أو الحزبي�ة أو املناطقي�ة،
فاملطلوب من مختل�ف األطراف االرتقاء
اىل مس�توى املس�ؤولية الوطني�ة وعدم
التفري�ط ألي�ة ذريع�ة بس�يادة البل�د
واستقراره واستقالل قراره السيايس.

الشرطة العراقي يواجه األهلي السعودي وحامل اللقب يلتقي باختاكور
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كاظم الساهر ينعى جنم كرة القدم السابق ناظم شاكر

االخرية

الكعيب يعلن متاثله للشفاء من
فريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
أعلن النائب االول لرئيس مجلس النواب،
حسن كريم الكعبي ،تماثله للشفاء من
ف�روس كورونا.وق�ال الكعب�ي يف بيان
تلقت “ الزوراء” نسخة منه :إن “نتائج
املس�حة األخرة ج�اءت س�لبية ويعود
الفض�ل أوال وأخرا لقدرة الل�ه وإرادته
والجه�ود الخرة لكوادر الجيش األبيض
ال�ذي اثب�ت للعال�م اجم�ع قدرت�ه عىل
مواجهة هذا الوباء بجهود ذاتية عززتها
خرباته�م العلمية الرصين�ة النابعة من
تاريخ ه�ذا البلد ،وقدرت�ه عىل مواجهة
اعت�ى التحدي�ات فبورك�ت جهودكم يا
ابطال”.وأض�اف ”:نتقدم لكم بالش�كر
الجزي�ل لجهودكم الت�ي أوصلتني لهذه
النتائ�ج الطيبة ولكل م�ا تبذلونه ألجل
بلدك�م واخوانكم العراقي�ن .كما أتقدم
بعظيم االمتنان ل�كل االخوة واألصدقاء
وكل م�ن بادر باالطمئنان علينا ،وواكب
أيام م�ريض ودعا لنا بالصحة والعافية،
حي�ث كانت مس�اندتهم يل ه�ي العامل
األكرب ملواجهت�ي هذا املرض الذي تعتمد

الزوراء /حسن فالح:
كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة عن
مضم�ون مس�ودة ورق�ة االص�الح
االقتص�ادي الت�ي تعت�زم الحكوم�ة
تقديمه�ا اىل الربمل�ان ،وفيم�ا ح�ددت
موع�د تقديمه�ا اىل الربمل�ان ،اعلن�ت
تفاصيل موازنة ع�ام  ،2020مرجحة

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس ال�وزراء القائد العام للقوات
املس�لحة ،مصطف�ى الكاظم�ي ،ان
املرجعية الدينية العلي�ا كانت ومازالت
تؤرش نق�اط الخلل والضع�ف من أجل
الصال�ح الع�ام ،فيم�ا اعلن ق�رب بدء
املرحل�ة الثاني�ة من اج�راءات التحقق
بقتل�ة متظاه�ري ترشين.وق�ال
الكاظمي يف بيان ملكتبه االعالمي تلقت
«الزوراء» نس�خة من�ه :انه بفيض من
التقدي�ر واالح�رام والعرف�ان ،تلقين�ا
توجيهات س�ماحة املرجع األعىل السيد
ع�ي السيس�تاني (دام ظل�ه) ،خ�الل
اس�تقباله الس�يدة جينن بالس�خارت
املمثل�ة الخاص�ة لألم�ن الع�ام لألمم
املتح�دة اىل العراق.واض�اف :أن مس�ار
املرجعية الرشيدة وإرشاداتها التي ّ
تمثل
منطلق�ات وأولويات الش�عب العراقي
الكري�م ،إنم�ا هي دليلن�ا الدائ�م نحو
تحقي�ق تطلعات ش�عبنا يف االنتخابات
املبك�رة الحرة والنزيه�ة والعادلة  ،وأن
تس�تمر الحكوم�ة يف الخط�وات الت�ي
ب�دأت به�ا ع�ىل طري�ق الحف�اظ عىل
الس�يادة وفرض هيبة الدولة ومحاربة
الفس�اد رغ�م ماواجه�ت وتواج�ه من
تحديات وعراقيل.واش�ار الكاظمي اىل:
ان الحكوم�ة مصمم�ة عىل محاس�بة
املتورطن بدم�اء العراقين ،وقد انتهت
املرحل�ة األوىل م�ن إج�راءات التحق�ق

والتقيص من خالل إحصاء الضحايا من
ش�هداء وجرحى أحداث ترشين 2019
وما تالها ،وستبدأ قريبا ً املرحلة الثانية
املتمثل�ة بالتحقي�ق القضائ�ي وتحديد
املتورط�ن بال�دم العراقي وتس�ليمهم
اىل العدالة.وتاب�ع :لقد كان�ت املرجعية
ومازال�ت تؤرش نق�اط الخلل والضعف
من أج�ل الصال�ح العام  ،وتح�ذر من
امل�آالت الخطرة  -ال س�مح الله -التي
ترتبها السياسات الخاطئة عىل مستقبل
وطننا العزيز ووحدته وس�المة أراضيه
وكرامة ش�عبه.ومى بالق�ول :نعاهد
شعبنا ،ونعاهد مرجعيتنا الرشيدة ،بأن
نكون أوفي�اء للعهد وثابتن عىل طريق
اإلصالح ،نق ّدم مصال�ح الوطن ونرعى
حق�وق الن�اس بالع�دل ،وال نخ�اف يف
الحق لومة الئم.

عن مضمون مسودة ورقة اإلصالح االقتصادي وحتدد موعد تقدميها للربملان

اقراره�ا داخ�ل مجلس الن�واب مطلع
الش�هر املقبل.وق�ال عض�و اللجن�ة
املالي�ة ،النائ�ب عب�د اله�ادي موحان
الس�عداوي ،يف حدي�ث ل�»الزوراء» :ان
اللجنة املالية النيابية استضافت وزير
املالي�ة ،عي ع�الوي ،الخميس املايض،
وعقدت اجتماعا معه ملناقش�ة الوضع

امل�ايل يف البلد.واض�اف :ان الوزير وعد
اللجن�ة بتقدي�م الورق�ة االصالحية يف
منتصف الشهر املقبل ،وتكون خارطة
طريق لالقتصاد املايل .مبينا :ان الورقة
س�تكون خارطة طريق لالصالح املايل
ودفع عجلة االقتصاد اىل االمام.واشار
اىل :ان الحكوم�ة تفتق�ر اىل الخ�رباء

الذي�ن يمك�ن ان يقدم�وا الدراس�ات
للنه�وض بالقطاع�ات االقتصادي�ة،
كم�ا انه ال توج�د وزارة لديه�ا الخربة
يف ايجاد بدائل ع�ن النفط.بدوره ،اكد
عض�و اللجن�ة املالية النيابي�ة ،النائب
احمد حمة رشيد ،ان وزير املالية وعد،
خ�الل اس�تضافته يف اللجن�ة املالي�ة،

بتقدي�م مس�ودة الورق�ة االصالحي�ة
خالل االسابيع القليلة املقبلة .واضاف
رشيد يف حديث ل�»الزوراء» :ان الورقة
االصالحي�ة س�تكون مح�ل اهتم�ام
اللجن�ة ،وتتضم�ن السياس�ة املالي�ة
للحكومة الجديدة.

تفاصيل ص3

بعد تسجيل  3531إصابة جديدة و 73حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا بعدد االصابات اليومية بكورونا وشفاء  3442حالة

م�دى مواجهت�ه ع�ىل العام�ل النف�ي
بالدرج�ة االس�اس”.وأوضح الكعب�ي
”:أعل�ن عودت�ي ملزاول�ة عم�ي النيابي
االس�بوع الح�ايل ،بإذنه تعاىل ،مس�اندا
إلخوت�ي واخوات�ي يف مجل�س الن�واب
لخدمة الع�راق وأهله الطيبن ،فاملرحلة
املقبل�ة من اهم املراحل إلق�رار القوانن
املهم�ة واالس�تعداد لالنتخاب�ات املقبلة
ومواجهة التحديات املالية”.

األردن :نرفض فكرة “مناعة القطيع”
ملواجهة كورونا

عمان /متابعة الزوراء:
أكد رئيس الوزراء األردني ،عمر الرزاز،
أن األردن يرفض بش�كل ثابت مواجهة
ف�روس كورونا بتطبي�ق فكرة مناعة
القطيع.ووفق�ا لوكالة األنباء األردنية،
قال ال�رزاز ،خ�الل كلمته األس�بوعية
ام�س االحد :إن األردن تعامل مع بداية
الجائح�ة م�ن خ�الل تنفي�ذ إغالقات
كانت من ب�ن األرسع واألكثر حزما يف
العال�م ،وحق�ق املطل�وب منها بضبط
أعداد اإلصابات وتس�طيح منحنياتها.
وأضاف “لدين�ا  700حالة تحت العالج
يف املستشفيات ،ونسعى لزيادة القدرة
االستيعابية الستقبال املرىض ،ونجري
ح�وايل  100أل�ف فح�ص أس�بوعي”.
وأش�ار إىل أن “الق�درة عىل االس�تمرار
يف أس�لوب التكي�ف واالنفت�اح يعتم�د
بش�كل أس�ايس عىل الت�زام الجميع”.
وتاب�ع “مواجهة وب�اء كورونا بنجاح
ال يتحقق بنس�بة الت�زام  95باملئة من
املواطن�ن يف إج�راءات الوقاي�ة ،إذ أن
عدم التزام  5باملئ�ة من املجتمع كفيل
بالتس�بب بانتكاس�ة مؤملة”.وأك�د أن

املالية النيابية تكشف لـ

الكاظمي :املرجعية كانت وما زالت تؤشر
نقاط اخللل والضعف من أجل الصاحل العام

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االحد ،املوق�ف الوبائ�ي اليومي لفروس
كورونا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت
تس�جيل  3531اصابة جديدة و 73حالة

وفاة وش�فاء  3442حالة ،حددت دائرتي
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة
يف وثيق�ة حصلت «الزوراء» عىل نس�خة
منه�ا :ان ع�دد الفحوص�ات املختربي�ة

ليوم ام�س ،19353 :ليصبح العدد الكي
للفحوص�ات ،1902401 :الفت�ة اىل انها
سجلت تسجيل  3531اصابة جديدة و73
حالة وفاة وشفاء  3442حالة.واضافت:
ان عدد حاالت الش�فاء ال�كي224705 :

 :إحالة  18ملف
النزاهة النيابية لـ
فساد جديدا على اجلهات القضائية
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
كش�فت لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة ع�ن احال�ة
نح�و  18ملف فس�اد جدي�دا ،بانتظ�ار اتخاذ
االج�راءات القانوني�ة الالزم�ة بش�أنها  ،كما
ج�ددت تأكيده��ا االس�تمرار بمتابعة ملفات
الفس�اد املس�ترشي يف مفاص�ل دوائ�ر الدولة
ورضورة حس�مها ورفعه�ا اىل القض�اء
.وقال عض�و اللجنة ،النائب جواد الس�اعدي،
ل�”ال�زوراء “ :ان “لدينا ملفات فس�اد تخص
وزارات الصناع�ة والنفط والس�ياحة واالثار،
تمت احالته�ا مؤخرا عىل هيئ�ة النزاهة وعىل
االدع�اء العام  ،لكن حت�ى اآلن لم يبت بها ولم
تردنا اجابة رسمية بش�أنها” .مشرا اىل طان

ع�دد هذه امللف�ات بحدود  15ملف�ا فضال عن
 3ملف�ات اخرى تخ�ص وزارة النقل”.واضاف
ان “ اللجن�ة النيابي�ة بعهدتها ملفات فس�اد
منذ الدورات الس�ابقة ،غالبيته�ا تبناها نواب
وملف�ات اخرى تبنته�ا اللجن�ة عموما ،حيث
كلفت لجان فرعية من اعضاء اللجنة نفس�ها
بمتابعته�ا ،منها ملفات تتعل�ق بوزارة النفط
عن جوالت الراخيص وتصديق الفواتر وعقود
رشك�ة املش�اريع النفطية” .مبين�ا ان” هناك
ملف�ات تبناه�ا النواب خ�الل ال�دورة الحالية
تخص وزارات النقل والكهرباء والدفاع واملنافذ
الحدودية وتجديد رخص الهاتف النقال”.

تفاصيل ص2

( ،)%77.4ام�ا ع�دد االصاب�ات ال�كي:
 ،290309بينما ع�دد الحاالت التي تحت
العالج ،57590 :يف حن عدد الحاالت التي
تح�ت العناي�ة املرك�زة ،546 :اما حاالت
الوفيات ال�كي.8014 :م�ن جهته ،اعلن

مدي�ر عام صح�ة بغ�داد الرصاف�ة عبد
الغن�ي الس�اعدي ،تس�جيل  431اصابة
جديدة بفروس كورونا بينها  116اصابة
شخصت خالل الرصد الوبائي.

تفاصيل ص2

ماكرون يضغط على الساسة اللبنانيني مع قرب
انتهاء مهلة تشكيل احلكومة
باريس /متابعة الزوراء:
أكد مكت�ب الرئيس الفرني ،إيمانويل
ماك�رون ،أن الرئي�س يضغ�ط ع�ىل
الساس�ة اللبناني�ن للوف�اء بوعودهم
بتشكيل حكومة جديدة هذا األسبوع،
والعم�ل عىل انتش�ال البالد من أس�وأ
أزمة تشهدها.وقال اإلليزيه“ :الرئيس
ماكرون يواص�ل اتصاالته مع مختلف
الالعب�ن السياس�ين يف لبنان”.م�ن
جهت�ه ،أش�ار مص�در لبنان�ي إىل أن�ه
“من املتوق�ع أن يعرض رئيس الوزراء
املكلف مصطفى أديب خطته لتشكيل
الحكومة ع�ىل الرئيس ميش�ال عون،

الي�وم االثن�ن ،يف مس�عى لترسي�ع
العملية التي عادة ما تس�تغرق شهورا
بسبب الخالفات عىل تسمية الوزراء”.
وأج�رى ماك�رون اتص�اال هاتفيا مع
رئي�س مجلس الن�واب اللبنان�ي نبيه
ب�ري ،يف محاول�ة لتذلي�ل عقبة تعين
وزي�ر للمالية.وقال ب�ري“ :حركة أمل
تعارض األس�لوب املتبع حاليا لتشكيل
الحكومة” ،مشرا إىل غياب املشاورات،
مضيف�ا“ :ال أري�د املش�اركة فيه�ا...
سنتعاون لتحقيق االستقرار يف البالد”.
ووع�دت القي�ادة اللبناني�ة ماك�رون،
عندما زار بروت يف األول من سبتمرب/

ايلول ،بتش�كيل حكومة اختصاصين
دون والءات حزبية يف غضون أسبوعن
إلنهاء أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت
بانفج�ار مرف�أ ب�روت يف الراب�ع من
أغسطس املايض.

كلفت أرواح أكثر من  800ألف شخص وشردت املاليني
“املرحل�ة الحالي�ة يف مواجه�ة الوب�اء
حاس�مة ،وال مجال فيها للتس�اهل أو
االستهتار”.وناش�د ال�رزاز املواطن�ن
بالق�ول “التزامك�م ه�و ال�ذي يح�دد
كيف س�نتعاطى مع كورون�ا ،االلتزام
الصادق بإج�راءات الوقاية س�يمكننا
م�ن االس�تمرار يف أس�لوب التكي�ف
واالنفتاح ،وعدم االلتزام يعني انتكاسة
صحي�ة س�تقودنا وبكل أس�ف للعودة
لإلغالقات”.

بكني لواشنطن :أنتم من يدمر السالم ..واحلروب ضد العراق وسوريا وليبيا غري مشروعة

بكن /متابعة الزوراء:
أعربت بك�ن عن معارضتها الش�ديدة
لتقري�ر نرشت�ه مؤخ�را وزارة الدف�اع
األمريكي�ة تح�ت عن�وان “تط�ورات
عس�كرية وأمني�ة تتعل�ق بجمهوري�ة
الص�ن الش�عبية لع�ام  ،”2020فيم�ا
أشارت إىل الحروب والعمليات العسكرية
التي ش�نتها واش�نطن خالل السنوات

ال�� 20املاضية ض�د دول منه�ا العراق
وس�وريا وليبيا ،غر مرشوعة .وش�دد
املتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ،وو
تش�يان ،يف بيان صدر عنه  :عىل أن هذا
التقرير يمثل دليال آخر عىل نية الواليات
املتحدة تشويه سمعة الصن وجيشها.
وأش�ار املتحدث إىل أن تقرير البنتاغون
يتضم�ن معلوم�ات خاطئ�ة بش�أن

العالقات بن الحزب الش�يوعي الحاكم
يف الصن وقواتها املسلحة ،باإلضافة إىل
التفس�ر الخاطئ للسياسات الدفاعية
واالس�راتيجية العس�كرية الصيني�ة،
م�ع تضخيم م�ا تم وصف�ه ب�”الخطر
العس�كري الصيني”.ولفت املتحدث إىل
إصدار الواليات املتحدة سلس�لة تقارير
مماثلة خالل العقدين املاضين ،واصفا

ذلك “اس�تفزازا وعمل هيمنة صارخا”.
وش�دد وو عىل أن بالده ال تشكل خطرا
عىل أحد ،معربا عن تصميم العسكرين
الصيني�ن الثاب�ت عىل حماية الس�الم
ال�دويل واإلس�هام يف التنمي�ة الدولي�ة
ودعم النظام العاملي.وأشار إىل الحروب
والعملي�ات العس�كرية الت�ي ش�نتها
واش�نطن بصورة غ�ر مرشوعة خالل

الس�نوات ال�� 20املاضي�ة ض�د دول
منه�ا الع�راق وس�وريا وليبي�ا ،كلفت
أكثر م�ن  800أل�ف ش�خص أرواحهم
ورشدت ع�رشات املالين.وتابع أن هذه
الترصفات األمريكية تؤكد أن “الواليات
املتح�دة هي الت�ي تتس�بب يف الفوىض
اإلقليمية وتخالف النظام العاملي وتدمر
السالم الدويل”.
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العدد 7325 :االثنين  14ايلول 2020

بعد تسجيل  3531إصابة جديدة و 73حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا بعدد االصابات اليومية بكورونا وشفاء  3442حالة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االحد ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما
اكدت تسجيل  3531اصابة جديدة
و 73حالة وفاة وشفاء  3442حالة،
حددت دائرتي صحة الرصافة والكرخ
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب
املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة حصلت
«الزوراء» عىل نسخة منها :ان
عدد الفحوصات املختربية ليوم
امس ،19353 :ليصبح العدد الكيل
للفحوصات ،1902401 :الفتة اىل انها
سجلت تسجيل  3531اصابة جديدة
و 73حالة وفاة وشفاء  3442حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء
الكيل ،)%77.4( 224705 :اما عدد
االصابات الكيل ،290309 :بينما عدد
الحاالت التي تحت العالج ،57590 :يف
حني عدد الحاالت التي تحت العناية
املركزة ،546 :اما حاالت الوفيات
الكيل.8014 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 431اصابة جديدة بفريوس كورونا

بينها  116اصابة شخصت خالل
الرصد الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املؤسسات الصحية يف
جانب الرصافة سجلت  431اصابة
جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل 116 :حالة شخصت خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية :
قطاع الصدر  5حاالت /قطاع البلديات
الثاني  37حالة  /قطاع الرصافة 24
حالة  /قطاع النهروان  50حالة.
واشار اىل ان  315حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية :مدينة الصدر
 134حالة محلة ,570 ,518 ,556
,557 ,531 ,537 ,518 ,517 ,519
,513 ,567 ,526 ,521 ,555 ,560
قطاعات ,43 ,41 ,12 ,3 ,24 ,72
 ,79 ,58 ,75 ,27جميلة ,االورفيل/
الكرخ  22حالة ضمن املناطق التالية,
حي الجامعة حالتني ,السيدية حالة
واحدة ,حي الجوادين حالتني ,الدورة
 4حاالت ,الصالحية حالة واحدة,
الحرية  4حاالت ,الطوبجي حالة
واحدة ,ابو غريب حالة واحدة,
املنصور حالة واحدة ,البياع حالة
واحدة ,العامرية حالتني ,الريموك

حالتني /حي الرئاسة حالة واحدة
محلة  /751شارع السعدون ثالث
حاالت محلة  ,101مستشفى التاج /
محافظة ذي قار حالة واحدة الشطرة
 /بغداد الجديدة  11حالة محلة ,701
 /709 ,721 ,703سبع قصور حالتني
شارع ابو عيل  /شارع فلسطني 9
حاالت محلة /504 ,505 ,503 ,508
البلديات  17حالة محلة ,728 ,732

 ,719 ,746 ,732قرب جامع الثقلني
 /االمني  13حالة محلة ,737 ,739
/721 ,735 ,723 ,733 ,743 ,741
الشعب  29حالة محلة ,317 ,325
 ,359 ,357 ,349 ,371 ,333حي
اور ,البنوك ,حي البساتني ,الزراعي,
قرب مدرسة البيادر  /العبيدي 11
حالة محلة ,753 ,752 ,765 ,762
قرب جامع العبيدي  /الزعفرانية

 9حاالت محلة ,951 ,957 ,954
 ,966الزراعي  /محافظة بابل حالة
واحدة الهندية  /املعامل حالة واحدة
 /الغدير  4حاالت محلة ,700 ,731
 /706الوزيرية حالة واحدة محلة
 /301الحسينية  8حاالت محلة ,220
 ,215 ,221الرسيدات  /املشتل حالة
واحدة محلة  /729خان بني سعد
حالة واحدة  /الفضيلية حالة واحدة

قرب مدرسة االحسان /القاهرة 5
حاالت محلة ,313 ,307 ,310 ,309
 /320باب الشيخ حالتني محلة
 /123املدائن  7حاالت حي الوحدة/ ,
االعظمية  7حاالت محلة ,330 ,321
 /320 ,306النهروان حالة واحدة
شارع  /60زيونة  4حاالت محلة
 /718 ,716 ,707الكريعات حالة
واحدة  /الكرادة  8حاالت محلة ,905
.907 ,909 ,902
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل»،
مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي لإلصابات
ارتفع اىل  36250تويف منهم 1194
فيما اكتسب الشفاء  30346ومتبقي
قيد العالج .»4710
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد
االجتماع لحمايتهم من االصابة
وتقليل تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين
الحاالت املشخصة يف مخترباتها
بمرض فريوس كورونا املستجد مع

اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة
العارشة من ليلة السبت واملعلن عنها
امس االحد.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان عدد االصابات 314
موزعة كاآلتي :أبو غريب  / 4ابو
دشري  /1االسكان /14االعالم /7
البياع  /15التاجي  /4الحارثية / 3
الحرية  /12الــدورة  /13الدولعي
/15
 /5الرحمانية  /3السيدية
الشالجية  /4الرشطة الخامسة /1
الشعلة  /9الصالحية  /1الطارمية
 /7الطوبجي  /2العامرية /17
/3
العطـيـفيـة  /10الغزاليـة
القادسيـة  /26الكاظميـة / 2
املحمودية  /30املشاهدة  /1املنصور
 /16الوشاش  /5اليوسفية /1
اليـرموك  /26جــكوك  /3حي
الجامعة  /14حي الجهاد  /13حي
الخرضاء  /3حي العامل  /11حي
العدل  /6شارع حيفا  /1كرادة مريم
 /1ناحية الرشيد  /3جانب الرصافة
 /1محافظة كربالء  /1محافظة
البرصة .1
واشار اىل ان عدد الشفاء ، 440 :بينما
الوفيات.4 :

أكدت استمرارها مبتابعة ملفات الفساد يف مفاصل الدولة

النزاهة النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلمـان:
كشفت لجنة النزاهة النيابية عن احالة
نحو  18ملف فساد جديدا ،بانتظار اتخاذ
االجراءات القانونية الالزمة بشأنها  ،كما
جددت تأكيدهـا االستمرار بمتابعة ملفات
الفساد املسترشي يف مفاصل دوائر الدولة
ورضورة حسمها ورفعها اىل القضاء .
وقال عضو اللجنة ،النائب جواد الساعدي،
لـ»الزوراء « :ان «لدينا ملفات فساد تخص

حمافظة النجف االشرف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

وزارات الصناعة والنفط والسياحة واالثار،
تمت احالتها مؤخرا عىل هيئة النزاهة وعىل
االدعاء العام  ،لكن حتى اآلن لم يبت بها
ولم تردنا اجابة رسمية بشأنها» .مشريا
اىل طان عدد هذه امللفات بحدود  15ملفا
فضال عن  3ملفات اخرى تخص وزارة
النقل».
واضاف ان « اللجنة النيابية بعهدتها ملفات
فساد منذ الدورات السابقة ،غالبيتها

اعالن

 :إحالة  18ملف فساد جديدا على اجلهات القضائية
تبناها نواب وملفات اخرى تبنتها اللجنة
عموما ،حيث كلفت لجان فرعية من اعضاء
اللجنة نفسها بمتابعتها ،منها ملفات
تتعلق بوزارة النفط عن جوالت الرتاخيص
وتصديق الفواتري وعقود رشكة املشاريع
النفطية» .مبينا ان» هناك ملفات تبناها
النواب خالل الدورة الحالية تخص وزارات
النقل والكهرباء والدفاع واملنافذ الحدودية
وتجديد رخص الهاتف النقال».

العدد157 :
التأريخ2020/9/10 :

تعلـن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عـن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات
املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (القادسية) وفقا ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
( )21لسـنة  2013فعىل من يرغب االشـرتاك باملزايدة مراجعة بلدية القادسـية خالل فرتة ( )30يوما
مستصحبني معهم التأمينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري
املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة ( 11صباحا) من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرشاالعالن وعند
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسـمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام
من تأريخ اجرائها .
عماد غانم بديد
مدير ناحية القادسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة
الرشوط:
-1تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية أعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
وبطاقة السكن .
-2تبدأ مدة العقد من تأريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل
 30يومـا من صدور االحالة مع تنظيـم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحـددة وتعليماته وبخالفه يعد
ناكال بالتزاماته .
-3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة
دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم .
-4اليجوز اسـتخدامها لغـري الغرض املؤجرة من أجله مع عودة كافة املشـيدات اىل البلدية بعد انتهاء
العقد .
-5تكـون امانات دخول املزايدة للشـاغلني للعقـار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السـيد
املحافظ املرقم ( )30يف . 2016/1/3
-6للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة .

واوضح ان «حجم امللفات لدى اللجنة
النيابية ،ومنها املرتاكم خالل الدورات
السابقة ،اليتناسب مع امكانيات اللجنة
حاليا ،الن الفساد ال يزال مستمرا وال
نستطيع فتح ملفات قديمة بوجود ملفات
جديدة» .داعيا اىل «ان تكون لجنة النزاهة
دائرة خاصة من دوائر مجلس النواب تضم
مالكات وخربات قانونية وادارية مختصة
بعمل كل الوزارات ،لتتمكن من اداء عملها

حمافظة النجف االشرف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

الرقابي».
يأتي ذلك بعد ان جددت لجنة النزاهة النيابية
تأكيدهـا االستمرار بمتابعة ملفات الفساد
ورضورة حسمها ورفعها اىل القضاء .
وذكر مقرر اللجنة ،النائب عبد االمري
املياحي ،يف ترصيح صحفي :ان «هناك
ملفات كبرية وكثرية جدا تسلمتها لجنة
النزاهة النيابية تتعلق بمفاصل الفساد،
مع االستمرار بمتابعة تلك امللفات وتأكيد

اعالن

حسمها ورفعها اىل القضاء».
واوضح انه «خالل العام ونصف االخرية
قدمنا كما هائال من تلك امللفات اىل هيئة
النزاهة ومجلس القضاء ،لكن التلكؤ كان
داخل تلك الدوائر نفسها يف حسم امللفات».
مبينا ان «لدينا ملفات فساد تخص وزارات
النفط والنقل والرشكات االجنبية ،ووكالء
وزارات ومدراء عامني اخرين عن هدر املال
العام بمليارات الدنانري».

العدد156 :
التأريخ2020/9/10 :

تعلن لجنـة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عـن اجراء املزايدة العلنية
إليجار العقـارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (املشـخاب) وفقا ألحكام
قانـون بيع وايجـار اموال الدولـة رقم ( )21لسـنة  2013فعىل من يرغب االشـرتاك
باملزايدة مراجعة البلدية خالل ( )30ثالثون يوما من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع
عـىل الرشوط املطلوبة وتفاصيل االمالك مسـتصحبني معهم التأمينات القانونية من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة
السـاعة ( 11صباحـا) من صباح اليـوم التايل النتهاء مدة النـرش وعند مصادفة يوم
املزايـدة عطلة رسـمية فيؤجل لليـوم الذي يليه من ايام العمل الرسـمي ويتحمل من
ترسـو عليه املزايـدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسـمية وتكون مدة
كرس القرار خمسة ايام من تأريخ اجرائها .
عماد غانم بديد
مدير ناحية القادسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة
الرشوط:
 -1تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية أعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة
الجنسية العراقية وبطاقة السكن .
 -2تبدأ مدة العقد من تأريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة
املصاريـف خالل  30يومـا من صدور االحالة مع تنظيم العقـد وتصديقه وفقا للمدة
املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته .
 -3يحق للبلدية فسـخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االستثمار او مرشوع
للمصلحـة العامـة دون الحاجة اىل انـذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقـا لرشوط العقد
املربم .
 -4اليجـوز اسـتخدامها لغري الغرض املؤجـرة من أجله مع عودة كافة املشـيدات اىل
البلدية بعد انتهاء العقد .
 -5تكون امانات دخول املزايدة للشـاغلني للعقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا
لكتاب السيد املحافظ املرقم ( )30يف . 2016/1/3
 -6للبلديـة اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامـة وحماية املال العام وقبل اعالن
املزايدة .
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احللبوسي :الثوابت اليت أكدتها
املرجعية تعرب عن تطلعات الشعب

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس مجلس النواب ،محمد الحلبويس،
امس االحد ،ان الثوابت التي اكدتها املرجعية
الرشيدة تعرب عن تطلعات الشعب العراقي.
وقال الحلب�ويس يف تغريدة ل�ه عىل “تويرت”
تابعته�ا “ال�زوراء” :ان خ�ري ال�كالم ما قل
ودل” .الفت�ا اىل “ان االنتخاب�ات املبك�رة
النزيهة مواجهة الفس�اد فع�ال وليس قوال،
فرض القانون وهيبة الدولة وسحب السالح
املنفل�ت ،س�يادة الدول�ة ورف�ض التدخ�ل
الخارج�ي ،ثوابت اكدتها املرجعية الرش�يدة
تعرب عن تطلعات الش�عب العراقي ،كنا وما
زلن�ا نعمل به�ا من اجل بناء دول�ة املواطنة
واملؤسسات”.

عشرات األطباء ميوتون يف سوريا

رسالة مسربة تكشف عن إصابة 200
موظف تابع لألمم املتحدة بكورونا
نيويورك /متابعة الزوراء:
أك�د عامل�ون يف مج�ال الرعاي�ة الصحي�ة
ومسؤولون باألمم املتحدة ،أن أكثر من 200
موظف باألم�م املتحدة أصيب�وا بكوفيد-19
بس�وريا ،يف الوق�ت الذي تص ّعد في�ه الهيئة
العاملي�ة خطة الط�وارئ ملكافحة االنتش�ار
الواسع للجائحة يف سوريا.
وف�ق تقري�ر لصحيف�ة “ميدل ايس�ت اي”
الربيطانية ،فإن عمران رضا ،املنس�ق املقيم
واملنس�ق اإلغاث�ي التاب�ع لألم�م املتح�دة يف
س�وريا ،قال لرؤساء وكاالت األمم املتحدة يف
رسالة موجهة إىل املوظفني ،إن األمم املتحدة
يف املراح�ل األخرية من الحصول عىل منش�أة
طبية ملعالجة حاالت كوفيد.-19
فف�ي رس�الة مرسب�ة إىل توي�رت ،م�ن ِقبل
عام�ل مح�ي مص�اب بامل�رض ،ق�ال رضا:
ُ
“تظه�ر التقاري�ر أكثر م�ن مئت�ي حالة يف

أوساط موظفي األمم املتحدة ،بعضهم دخل
املستش�فى لتلقي الرعاي�ة ،وثالثة منهم تم
لدواع صحية”.
إجالؤهم
ٍ
املتحدث نفسه ،رصح بأن األعداد الحقيقية
أكرب بكثري ،وتشمل مئات املوظفني التابعني
ملنظم�ات غري حكومي�ة رشيك�ة تعمل مع
وكاالت األمم املتحدة التي ترشف عىل أضخم
عمليات اإلغاثة يف سوريا.
كم�ا أض�اف رض�ا ،أن اإلصاب�ات بفريوس
كورون�ا زادت ع�رشة أضع�اف بس�وريا يف
ش�هرين منذ آخر تقرير للموظفني ،مش�ريا ً
إىل أرق�ام من وزارة الصحة الس�ورية تقول
إن هناك  3171حالة و 314وفاة منذ الحالة
األوىل الت�ي ت�م اإلب�الغ عنه�ا يف  23مارس/
آذار.
وأض�اف رضا“ :إن الوض�ع الوبائي يف أنحاء
البالد تغري تغريا ً كبرياً”.
تشكيك يف األرقام :إذ يشكك األطباء املقيمون
بدمش�ق وعاملو اإلغاثة يف األرقام الرسمية،
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ويقولون إن الس�لطات تغط�ي عىل الوضع،
وتنك�ر الس�لطات ذل�ك ،لكنها تع�رتف بأن
االختبارات محدودة.
من جهته�ا ،رَّ
عربت األمم املتح�دة عن قلقها
من انتش�ار فريوس كورونا يف بل ٍد دمرت فيه
الحرب البنية التحتي�ة الصحية ،واإلمدادات
الطبية فيه محدودة.
فيما قال مسعفون وعاملو إغاثة مستقلون،
إن عرشات األطباء والعاملني بمجال الصحة
قد ماتوا يف األسابيع املاضية.
كم�ا أف�اد ش�هود ومس�ؤولون ع�ن املقابر
ب�أن عملي�ات الدف�ن زادت ثالث�ة أضع�اف
من�ذ يوليو/تموز امل�ايض ،يف مقربة جنوبي
دمش�ق ،العاصم�ة الس�ورية ،حي�ث ترتكز
الح�االت ،ع�ىل ح�د زع�م املنظم�ات غ�ري
الحكومية واملسعفني.
وتخ�ى األم�م املتح�دة أن قل�ة االختبارات
ربما تخفي املدى الحقيقي النتش�ار جائحة
ف�ريوس كورون�ا يف س�وريا الت�ي مزقته�ا
الحرب ،حيث يواج�ه نظام الرعاية الصحية
ضغوطا ً متزايدة.
موجز
“تتجاوز األرقام الرس�مية بكثري” :يف
ٍ
أمام مجل�س األمن باألمم املتح�دة يف أواخر
رَّ
ح�ذر رامش راجاس�ينغام،
أغس�طس/آب،
نائ�ب املنس�ق اإلغاث�ي للط�وارئ يف األم�م
املتحدة ،من أن عدد الحاالت حينها الذي بلغ
 2500إصاب�ة و 98وف�اة معلن�ة ،قد يكون
أكرب بكثري فعليا ً.
إذ كان�ت منش�آت الرعاية الصحية تس�جل
أرقام�ا ً أع�ىل من املتوس�ط م�ن ترصيحات
الدف�ن وإخط�ارات الوف�اة ،ما يش�ري إىل أن
بكثري
الح�االت الفعلي�ة يف الب�الد “تتج�اوز
ٍ
األرقام الرسمية التي أعلنتها الحكومة”.
ً
إضاف�ة إىل ذل�ك ،لم يت�م تتبُّع أغل�ب حاالت
مصدر معروف ،ما يجعل
اإلصابة املؤكدة إىل
ٍ
جهود تجنب نرش املرض أصعب بكثري.

أعلنت باألرقام تفاصيل موازنة  2020ورجحت إقرارها مطلع الشهر المقبل

املالية النيابية تكشف لـ عن مضمون مسودة ورقة
اإلصالح االقتصادي وحتدد موعد تقدميها للربملان
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت اللجنة املالية النيابي�ة عن مضمون
مسودة ورقة االصالح االقتصادي التي تعتزم
الحكومة تقديمه�ا اىل الربملان ،وفيما حددت
موع�د تقديمه�ا اىل الربملان ،اعلن�ت تفاصيل
موازن�ة ع�ام  ،2020مرجح�ة اقرارها داخل
مجلس النواب مطلع الشهر املقبل.
وقال عضو اللجنة املالية ،النائب عبد الهادي
موح�ان الس�عداوي ،يف حدي�ث ل�”الزوراء”:
ان اللجن�ة املالي�ة النيابية اس�تضافت وزير
املالية ،عي عالوي ،الخميس املايض ،وعقدت
اجتماعا معه ملناقشة الوضع املايل يف البلد.
واضاف :ان الوزير وعد اللجنة بتقديم الورقة
االصالحية يف منتصف الش�هر املقبل ،وتكون
خارط�ة طري�ق لالقتص�اد امل�ايل .مبين�ا :ان
الورقة س�تكون خارطة طريق لالصالح املايل
ودفع عجلة االقتصاد اىل االمام.
واش�ار اىل :ان الحكوم�ة تفتق�ر اىل الخ�رباء
الذين يمك�ن ان يقدموا الدراس�ات للنهوض
بالقطاع�ات االقتصادي�ة ،كم�ا ان�ه ال توجد
وزارة لديها الخربة يف ايجاد بدائل عن النفط.
ب�دوره ،اك�د عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية،
النائب احمد حمة رشيد ،ان وزير املالية وعد،
خ�الل اس�تضافته يف اللجنة املالي�ة ،بتقديم

مس�ودة الورق�ة االصالحية خالل االس�ابيع
القليلة املقبلة .
واض�اف رش�يد يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
الورق�ة االصالحي�ة س�تكون مح�ل اهتمام
اللجن�ة ،وتتضمن السياس�ة املالية للحكومة
الجديدة.
وبشأن موازنة عام  ،2020اشار رشيد اىل :ان
املوازنة وصلت اىل مجلس الوزراء بمبلغ 148

تريلي�ون دينار نفق�ات مقاب�ل  67تريليون
دينار ايرادات .مبينا :ان املوازنة حددت س�عر
برميل النفط ب�  40.51دوالرا.
واوض�ح :ان املوازنة فيها فج�وة عجز بنحو
 81تريليون دين�ا،ر ويغطى اغلب هذا العجز
من خالل القروض .مؤكدا :ان املوازنة لم يتم
اعدادها إال من اجل املزيد من القروض.
اىل ذل�ك ،اوضح مقرر اللجن�ة املالية النيابية،

احم�د الصفار ،مطالبة اللجنة املالية النيابية
لوزي�ر املالي�ة خ�الل اس�تضافته يف الربملان
بورقة االصالح.
وقال الصفار يف ترصي�ح صحفي :ان اللجنة
طلب�ت م�ن الحكوم�ة م�ا ي�ي :اعداد س�لم
روات�ب يراعي العدالة ،تحري�ك عجلة القطاع
االس�تثماري لتأمني فرص العم�ل ،تخفيض
الفوائد عىل القروض االس�تثمارية لتنش�يط
القط�اع الخاص واملش�اريع االس�رتاتيجية،
االطر العام�ة ملرشوع قان�ون موازنة 2020
 ،تس�ديد مس�تحقات الفالحني وتخصيصات
البطاق�ة التمويني�ة ،زي�ادة اإلي�رادات غ�ري
النفطي�ة ،أتمت�ة اإلج�راءات الجمركي�ة
والريبية والس�يطرة عىل املنافذ الحدودية،
ورقة االصالح املايل واالقتصادي.
واض�اف :ان روات�ب املوظف�ني واملتقاعدي�ن
مؤمنة لالش�هر الثالثة املقبلة .مرجحا اقرار
موازنة عام  2020يف مطلع الشهر املقبل.
ه�ذا واس�تضافت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة،
الخميس املايض ،وزي�ر املالية عي عبد االمري
عالوي ،ملناقش�ة الوضع االقتصادي واملايل يف
البل�د ،فيما طالب�ت اللجنة الوزي�ر برورة
تقدي�م الورق�ة االصالحي�ة من اج�ل تعظيم
موارد البالد املالية.

بعد جتاوز عدد اإلصابات أكثر من  288ألف إنسان يف يوم واحد

إصابات كورونا يف العامل تتجاوز الـ  28مليونا والوباء يواصل االنتشار
بغداد /متابعة الزوراء:
ارتفعت إصابات كورونا نحو 288
ألف حالة جدي�دة خالل يوم واحد
فقط ،لتتج�اوز الحصيلة العاملية
 28.5مليون مصاب.
وأعلن�ت الهن�د تس�جيل  94ألف�ا
و 372إصاب�ة جدي�دة ،لريتف�ع
بذل�ك الع�دد اإلجم�ايل للمصابني
باملرض يف البالد ملا يفوق  4ماليني
و 700أل�ف .كما أظه�رت بيانات
وزارة الصح�ة الهندي�ة تس�جيل
أل�ف و 114وفاة جدي�دة باملرض،
لريتفع إجمايل من أودى “كوفيد-
 ”19بحياتهم إىل  78ألفا و.586
ويف إي�ران قال�ت املتحدثة باس�م
وزارة الصح�ة اإليراني�ة س�يما
سادات الري للتلفزيون الرسمي إن
عدد اإلصاب�ات املؤكدة بالفريوس
يف الب�الد زاد  2089حالة ليصل إىل
 402ألف و 29حالة ،مع تس�جيل
 128وف�اة جدي�دة يف الس�اعات
ال� 24األخرية.
وأضاف�ت املتحدث�ة أن الع�دد
الرسمي للوفيات وصل إىل  23ألفا
و ،157لتك�ون إي�ران واح�دة من
أكث�ر ال�دول ت�ررا بالجائحة يف

الرشق األوسط.
كم�ا أظه�رت بيان�ات وزارة
الصحة اإلندونيس�ية عىل موقعها
اإللكرتون�ي ،أن الب�الد س�جلت
 3636إصاب�ة جدي�دة ،و 73وفاة
بفريوس كورونا املستجد .وبذلك،
يرتف�ع العدد اإلجم�ايل للمصابني
بامل�رض يف الب�الد إىل  218ألف�ا
و ،382وع�دد الوفي�ات إىل ،8723
وهي أكرب حصيلة وفيات باملرض
يف جنوب رشق آسيا.
وأعلن�ت الفلب�ني تس�جيل 3372
إصاب�ة جديدة بف�ريوس كورونا،
و 79وف�اة .وقال�ت وزارة الصحة
يف نرشة إن عدد اإلصابات اإلجمايل
يف الب�الد ارتفع بذل�ك إىل  261ألفا
و ،216وه�و أع�ىل ع�دد إصابات
باملرض يف جنوب رشق آسيا ،كما
وصلت الوفيات إىل  4317حالة.
اىل ذل�ك س�جلت روس�يا 5449
إصاب�ة جديدة بف�ريوس كورونا،
لريتفع اإلجم�ايل فيه�ا إىل مليون
و 62ألفا و 811إصابة ،وهي رابع
أكرب حصيلة للمرض عىل مستوى
العال�م .وقال�ت الس�لطات إن 94
ش�خصا توف�وا بالف�ريوس خالل

ال�� 24س�اعة املاضي�ة ،لريتف�ع
العدد الرس�مي للوفي�ات الناجمة
ع�ن امل�رض يف روس�يا إىل  18ألفا
و.578
وأظهرت بيان�ات وزارة الصحة يف
جمهورية التشيك أن البالد سجلت
أكرب زيادة يومية يف عدد اإلصابات
الجديدة بفريوس كورونا املستجد
للي�وم الثالث ع�ىل الت�وايل ،حيث
أعلنت عن  1541إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة يف املكسيك
تس�جيل  5674إصاب�ة جدي�دة
مؤكدة بف�ريوس كورونا ،إضافة
إىل  421وف�اة جدي�دة ،ليص�ل
مجمل عدد اإلصابات إىل  663ألفا
و 973حالة ،والوفيات إىل  70ألفا
و 604ح�االت .ووفقا إلحصاءات
من جامع�ة جون�ز هوبكنز ،فإن
حصيلة الوفيات يف املكس�يك حتى
اآلن ه�ي راب�ع أع�ىل حصيلة عىل
مس�توى العالم ويف الرتتيب ال�13
مقارنة بعدد السكان.
ويف اس�رتاليا بلغت اإلصابات أكثر
م�ن  26ألفا و 600إصابة ،وقد تم
فرض عزل صارم منذ أسابيع عىل
ملبورن عاصمة فيكتوريا.

وارتف�ع ع�دد ح�االت ف�ريوس
كورون�ا املؤكدة يف أملاني�ا بمقدار
 948حال�ة ،وتم اإلب�الغ عن وفاة
شخصني.
ويف املكس�يك ت�م تس�جيل 5674
إصابة مؤك�دة بف�ريوس كورونا
و 421وف�اة جي�دة ،لريتفع العدد
اإلجمايل إىل نح�و  664ألف إصابة
وأكثر من  70ألف وفاة.
أما يف الربازيل أعلنت وزارة الصحة
تس�جيل  814وفاة ،وأكثر من 33

ألف إصابة جديدة خالل  24ساعة
املاضي�ة .وس�جلت الربازيل حتى
اآلن  131أل�ف وف�اة ،وأكثر من 4
مالي�ني إصاب�ة مؤك�دة بفريوس
كورونا املستجد.
عربي�ا ،أعلن�ت وزارة الصح�ة
والس�كان املرصية تس�جيل 148
إصاب�ة و 20وفاة جدي�دة ،وبذلك
يرتف�ع إجمايل اإلصاب�ات إىل أكثر
م�ن  100أل�ف ،كم�ا وص�ل عدد
الوفيات إىل  5627وفاة.

بينهم أطفال ومسنون ويبيتون في العراء

آالف الالجئني يواجهون عنف شرطة اليونان بعد احرتاق خميماتهم

اثينا /متابعة الزوراء:
أطلقت رشطة مكافحة الش�غب اليونانية
الغاز املس�يل للدموع لتفريق طالبي لجوء
تظاهروا يف ليسبوس وسط نداءات أطلقها
اآلالف للحص�ول ع�ىل مس�اعدات بعدم�ا
أصبح�وا بال م�أوى جراء حري�ق أتى عىل
أكرب مخيّم للمهاجرين يف أوروبا.
حي�ث يفرتش آالف طالب�ي اللجوء وبينهم
ّ
ومسنون الشوارع يف ليسبوس منذ
أطفال
األربعاء ،بعدم�ا دمّ ر مخيم موريا جرّاء ما
يبدو أنه�ا كانت حرائق مفتعل�ة .ووقعت
صدامات قرب مخيم مؤق�ت جديد أقامته
السلطات اليونانية ،حيث ألقى املهاجرون
الحجارة ع�ىل الرشطة الت�ي ردت بإطالق
الغاز املسيل للدموع.
ويف وق�ت س�ابق من النه�ار أخم�د عمّال
ً
حريق�ا اندلع قرب منطقة مغلقة
اإلطفاء
أقامته�ا الرشطة .ورفع أح�د املتظاهرين
الفتة ُكتب عليها “حري�ة!” فيما رفع آخر
الفتة ُكتب عليها “نريد مغادرة موريا”.
من جانبها ،قال�ت الكونغولية زوال حاملة
رضيعته�ا البالغ�ة خمس�ة أش�هر لوكالة
فران�س ب�رس “كن�ا نحت�ج س�لميا ً ع�ىل
املخيم الجديد وأطلقت الرشطة علينا الغاز
املسيل للدموع .سالت دموع طفلتي جراء
الغاز”.
يف حني عانى البعض من مش�اكل تنفسية
وتم إجالؤهم بواس�طة سيارات اإلسعاف،
كما أغمي عىل عدد من األشخاص ،وفق ما

من جانبها قال�ت منظمة “هيومن رايتس
ووتش” يف بيان السبت “يف وقت ينام اآلالف
يف الع�راء اآلن عىل الت�الل املحيطة بموريا
أو يف الش�وارع ،ي�زداد التوتر بني الس�كان
املحليني وطالبي اللجوء والرشطة”.

أفاد مهاجرون.
إىل ذل�ك تفاقم�ت الف�وىض بعدم�ا تعارك
مهاج�رون بني بعضه�م البعض للحصول
عىل قوارير مي�اه ألقيت إليهم من حافالت
صغ�رية ،وف�ق م�ا أف�اد مراس�لو فرانس
برس.
وأك�د وزي�ر الهج�رة اليونان�ي نوتي�س
ميت�ارايش للصحفي�ني أن إتاح�ة الوصول

إىل الغذاء واملياه واإلمدادات الطبية تش�كل
“أولوية” ،علما ً أن منظمات إغاثة اشتكت
م�ن صعوب�ات واجهته�ا يف الوص�ول إىل
املرشدين.
وال تزال الجهود املتواصلة عىل مدار الساعة
إليج�اد م�أوى موق�ت ألكثر م�ن  11ألف
ّ
ترشدوا جرّاء الحريق ،غري كافية،
شخص
بحسب ما أفادت مجموعات حقوقية.

يف ح�ني دع�ا األم�ني الع�ام لألم�م املتحدة
أنطونيو غوتريي�ش دول االتحاد األوروبي
إىل “التضام�ن” واس�تقبال الالجئ�ني م�ن
مخيم موريا .وقال يف مقابلة مع قناة “تي
يف  5موند” التلفزيونية “إنها مأساة هائلة
(…) وأرى أن الح�ل الوحيد هو نقل هؤالء
الالجئني إىل األرايض القارية وآمل أن يكون
هناك تضامن أوروبي”.

يف ح�ني دمّ �ر املخيم ال�ذي لطامل�ا تعرّض
النتقادات من قبل األمم املتحدة ومجموعات
حقوقية جرّاء اكتظاظه وظروفه الصحية
املزري�ة ،يف سلس�لة حرائ�ق اندلع�ت لي�ل
الثالثاء واألربعاء.
من جانبهم ،اتهم مس�ؤولون يف الحكومة
مهاجرين بإش�عال الحرائق ،إذ اندلع األول
بع�د وق�ت قصري ع�ىل تأكي�د إصاب�ة 35
ش�خصا ً بفريوس كورونا املستجد وفرض
تداب�ري حجر صحي عليهم ،وفق�ا ً للتقرير
الذي نرشته وكالة فرانس برس السبت 12
سبتمرب/أيلول .2020
فيم�ا أظه�رت الفح�وص الطبي�ة إصابة
رضي�ع يبل�غ  20يوم�ا ً بف�ريوس كورونا،
وفق ما أف�ادت وكالة أنباء أثين�ا .ويتوّقع
أن ينق�ل الطف�ل ووالدته الت�ي ثبتت أيضا ً
إصابتها بالوباء إىل العاصمة اليونانية.
وق�ال ميت�ارايش إن�ه س�يتم فت�ح املخيم
الجدي�د الواقع عىل بع�د بضعة كيلومرتات
ع�ن موريا عىل مقربة م�ن البحر ،يف وقت
الحق السبت ،مشريا ً إىل أنه يتسع ل�3000
ش�خص .وق�ال لش�بكة “س�كاي تي يف”
املحلي�ة “س�يتم إج�راء فح�وص رسيعة

لفريوس كورونا عند املدخل”.
يف حني أوضح املتحدث باسم وزارة الهجرة
ألكساندروس راغافاس أنه سيتم أوالً إيواء
طالب�ي اللجوء الذي�ن يعدون ب�ني الفئات
ً
ضعف�ا .وقال لوكال�ة فرانس برس
األكثر
“س�نمنح أولوي�ة للعائ�الت .س�تضم كل
ّ
وسيقسم املخيم عىل
خيمة ستة أشخاص
أساس العرقيات .ستبدأ عملية نقل الناس
اليوم”.
وواجهت مجموعات محلية من املتطوعني
صعوب�ات يف تزوي�د طالبي اللج�وء باملياه
والغذاء.
حيث قال�ت مجموعة من املهاجرين كانت
تقيم يف املخيم الذي احرتق يف منش�ور عىل
فيس�بوك “ننام عىل الرتاب أو يف الشارع يف
الع�راء” ،مش�ريين إىل أن البع�ض توجهوا
للنوم تحت الشجر يف مقربة يونانية.
واستخدم الرجال والنساء واألطفال الذين
افرتشوا الطرق ومواقف السيارات أي يشء
تمكنوا من العثور عليه يف الحقول القريبة،
فعلّقوا أقمشة مشمّعة عىل جذوع األشجار
واألعشاب للحصول عىل بعض الخصوصية
وحماية أنفسهم من الشمس.
إىل ذل�ك فقد انهارت جهود س�ابقة لوضع
نظ�ام قائم ع�ىل الحصص كانت س�تتفق
كل دول االتح�اد األوروب�ي بموجب�ه ع�ىل
اس�تقبال الالجئني املوجودي�ن يف اليونان،
وذلك بس�بب معارضة حكوم�ات يمينية،
خصوصا ً تلك التي يف بولندا واملجر.
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العمل تسعى لتوفري فرص عمل للمتخرجني
من الدورات التدريبية
بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة العمل والشؤون
االجتماعية ،امس األحد ،عن جهود
إليجاد فرص عمل للمتخرجني من
دوراتها التدريبية السيما العاطلني.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب
املهني بالوزارة ،رائد جبار باهض :إن
«الدائرة نسقت مع احدى املنظمات
املحلية ملناقشة اقامة دورات تدريبية
من املؤمل افتتاحها من قبل املنظمة يف
بغداد».
وأضاف أن «املنظمة ستمنح املتخرجني

ادوات املهنة التي يتم التدريب عليها،
وال سيما املتفوقني منهم ،وسـتتم
متابعتهم للتأكد من حصولهم عىل
فرصة عمل مناسبة بعد التخرج».
منوها «بإعداد خطة مشرتكة بني
الوزارة واملنظمة من اجل ان يكون
التدريب بحسب احتياجات سوق العمل،
إذ تم التعاون مع قسم ايجاد الوظائف
لتوفري فرص عمل للمتخرجني من
الدورات مع امكانية تدريب الشباب عىل
ريادة االعمال ،وشمولهم بحاضنات
االعمال الخاصة بمشاريع الشباب».

الرتبية النيابية تكشف عن مقرتحاتها
بشأن العام الدراسي اجلديد

No: 7325 Mon 14 Sep 2020

وجهت اجلامعات والكليات بإطالق وثائق الطبية والصحية

التعليم تعلن مشول خرجيي الدراسة املهنية بالتقديم إىل الكليات املناظرة
بغداد /الزوراء:
قررت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،
امس االحد ،شمول خريجي الدراسة املهنية
للفرعني الزراعي والفنون التطبيقية بالتقديم
اىل الكليات املناظرة لتخصصاتهم يف الدراستني
الصباحية واملسائية .من جانب اخر ،وجهت
الوزارة الجامعات والكليات الحكومية واألهلية
بإطالق وثائق خريجي كليات املجموعة الطبية
والصحية.
وقال املتحدث الرسمي ،حيدر العبودي ،يف
بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “الوزارة
سمحت للطلبة من خريجي الدراسة املهنية /
الفرع الزراعي بالتقديم للدراستني الصباحية
واملسائية يف كليات الزراعة والتخصصات
الزراعية املناظرة لهم ،وبالرشوط نفسها
والنسب املعتمدة ضمن خطة القبول يف الكلية
واملعهد”.
وأضاف أن “القرار يشمل أيضا خريجي الدراسة
املهنية  /فرع الفنون التطبيقية باختصاصاته

كافة ،حيث يتاح التقديم لهم اىل كليات الفنون
التطبيقية للدراستني الصباحية واملسائية عىل
وفق النسب املحددة للقبول”.
من جانب اخر ،وجهت وزارة التعليم العايل

والبحث العلمي الجامعات والكليات الحكومية
واألهلية بإطالق وثائق خريجي كليات املجموعة
الطبية والصحية.
وقال املتحدث الرسمي ،حيدر العبودي ،يف بيان

تلقت «الزوراء» نسخة منه إن “الوزارة وجهت
بإطالق وثائق خريجي كليات املجموعة الطبية
والصحية استنادا اىل قرار مجلس الوزراء رقم
( )92لسنة  ،»2020الفتا اىل «أن الخريجني
األطباء يزودون بالوثائق بعد جلب تأييد املبارشة
بالوظيفة من وزارة الصحة وأخذ التعهد
والكفالة القانونية عن الخدمة يف املؤسسات
الصحية استنادا اىل قانون تدرج ذوي املهن
الصحية رقم ( )6لسنة  2000وتعديالته”.
وأضاف أنه “يف حال عدم تعيني األطباء بعد
مرور سنتني من تخرجهم ،فعندئذ يزودون
بالوثائق الدراسية من دون قيد أو رشط”.
وتابع البيان“ :الجدير بالذكر أن وزارة التعليم
العايل والبحث العلمي قد خاطبت بتاريخ
السابع من تموز املايض األمانة العامة ملجلس
الوزراء بشأن وثائق املجموعة الطبية والصحية،
وأوصت بأن منح الوثائق حق لجميع الطلبة
الخريجني ،ودعت اىل إلغاء قرار سابق ملجلس
الوزراء رقم  276لسنة .”2016

الشروع ببناء  70مدرسة حديثة يف املثنى ودياىل
بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة الرتبية النيابية ،امس األحد ،عن املقرتحات املطروحة داخل اللجنة بشأن
العام الدرايس الجديد ،مبينة ان تقليص املنهج الدرايس للعام  2021 - 2020باالضافة
اىل تقليص األسبوع الدرايس احد الحلول.
وقالت عضو اللجنة ،هدى جار الله ،يف ترصيح صحفي :أن” لجنتها عاكفة عىل تقديم
عدد من املقرتحات أمام السادة أعضاء مجلس النواب للتصويت عليها فيما يتعلق
بتقليص املنهج الدرايس الغري رضوري” .
وأضافت أن” كورونا ومخاطرها عىل ابنائنا الطلبة يجرب لجنة الرتبية ووزارة الرتبية
عىل تطوير البدائل لحماية الطالب “.
مشرية إىل أن ” االستعداد للفصل الدرايس الجديد  2021 - 2020ووضع جميع
السيناريوهات املطروحة واملستقبلة إلتمام العملية التعليمية خالل العام الدرايس
الجديد مع األخذ يف االعتبار حماية الطلبة ،واتخاذ جميع اإلجراءات االحرتازية ،والحرص
عىل التباعد االجتماعي بني الطلبة “.

اإلطاحة بإعالمي يف وكالة أعماق
الداعشية بكركوك

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية ،امس االحد ،ان
وكالة االستخبارات القت القبض عىل
اعالمي يف وكالة أعماق الداعشية يف
محافظة كركوك.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أنه “من خالل املتابعة
املستمرة لقواطع املسؤولية وتسخري
املصادر ،القت مفارز وكالة االستخبارات
املتمثلة باستخبارات الرشطة االتحادية يف
وزارة الداخلية ،القبض عىل أحد اإلرهابيني
يف مركز محافظة كركوك واملطلوب عىل
وفق أحكام املادة  /4إرهاب النتمائه
لعصابات داعش اإلرهابية ،والذي عمل

إعالميا لعصابات داعش اإلرهابية يف ما
يسمى قاطع الرياض والية كركوك”.
واضافت انه “من خالل التحقيقات األولية
معه اعرتف بانتمائه لتلك العصابات
اإلجرامية ،وكانت مهمته منتجة
الفيديوهات الخاصة بالعمليات اإلرهابية
ضد القوات األمنية واملواطنني وبثها من
خالل وكالة أعماق الداعشية”.
وتابعت ان ” املعتقل هو من عائلة
داعشية ،ولديا اثنان من اخوته ووالده
والذي تم تصفيتهم من قبل عصابات
داعش بسب خالفات مالية ،حيث تم
تدوين أقواله واحالته للقضاء إلكمال
أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل”.

بغداد /الزوراء:
أعلنت محافظة املثنى ،امس
األحد ،أن املدة املتبقية من العام
الحايل والعام املقبل ستشهد
بناء  60مدرسة بسعة  12و 18
صفا يف عموم مناطق املحافظة،
وذلك ضمن الخطة االستثمارية
للمحافظة.
وقال محافظ املثنى ،أحمد
منفي ،يف بيان تلقت «الزوراء»

نسخة منه« :ان بنا ًء ذلك العدد
من املدراس سيسهم بحل أزمة
األبنية املدرسية التي تعاني
منها املحافظة» ،مبينا «أن
توزيع تلك املدارس عىل املناطق
سرياعي الكثافة السكانية
والحاجة الفعلية وإعداد الطلبة
والتالميذ».
وأضاف «أن ملف األبنية املدرسية
سيشمل أيضا ترميم وتأهيل

املدراس بإرشاف من قبل مديرية
الرتبية».
ويف السياق نفسه ،اعلن مسؤول
حكومي يف دياىل ،امس االحد ،عن
الرشوع ببناء  10مدارس حديثة
بكلفة بلغت  11ملياردينار.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة،
عبدالله الحيايل ،يف حديث صحفي:
ان” مرشوع بناء  10مدارس
حديثة يف بعقوبة وضواحيها

النزاهة توقف مدير عام تربية نينوى األسبق عمليات البصرة تعلن جناح «الوعد
ملخالفا ٍت بعقد شراء سيارات
الصادق الرابعة»

بغداد /الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن صدور قرار
ِّ
بحق املدير العام لرتبية نينوى األسبق؛
توقيف
َّ
استنادا ً إىل أحكام املاد ة ( )340من قانون
العقوبات.
وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان “قايض محكمة
تحقيق نينوى املختصة بقضايا النزاهة أصدر
قرارا ً بتوقيف املتهم املدير العام لرتبية املحافظة
األسبق؛ عىل خلفيَّة املخالفات واملغاالة املرتكبة

يف العقد املربم بني مديريَّة تربية املحافظة وإحدى
رشكات تجارة السيارات”.
ولفتت الدائرة إىل أن “تحقيقات مديريَّة تحقيق
الهيئة يف نينوى سبق أن قادت إىل وجود مغاال ٍة يف
العقد تقدر بـ ( )2.100.875.000ملياري دينار،
ومخالفات لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة”.
وكانت الهيئة قد أعلنت يف الثالث والعرشين من آب
قبض بحق املدير العام لرتبية
املايض عن صدور أمر
ٍ
نينوى األسبق؛ ملخالفته تعليمات العقود ،ووجود
مغاالة يف أحد العقود التي أبرمتها املديريَّة.

املنافذ تضبط بضاعة بدون شهادة مطابقة
يف زرباطية

اعتقال متهمني ببيع األسلحة غري املرخصة
يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية ،امس االحد ،القاء القبض عىل متهمني
يتاجران ببيع األسلحة غري املرخصة يف بغداد.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «من خالل ورود معلومات
استخبارية عن وجود متهمني يتاجران ببيع األسلحة بدون موافقات رسمية ،حيث تم
تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة باستخبارات الرشطة
االتحادية يف وزارة الداخلية ،والقبض عليهما بعد نصب كمني محكم لهما وبالجرم
املشهود يف منطقة حي العامل ببغداد».
واضافت انه»تم ضبط داخل العجلة التي يستقلونها عىل قاذفتني وصاروخيها وثالث
رمانات يدوية وحشوة قاذفة وخمس عبوات و طارية تستخدم للتفجر ،وقد تم ضبط
املواد بمحرض ضبط اصويل ،وايداع املتهمني التوقيف التخاذ اإلجراءات القانونية
بحقهما».

بغداد /الزوراء:
تمكنت هيأة املنافذ الحدودية  /منفذ زرباطية
الحدودي يف محافظة واسط من ضبط عجلة
محملة (سفري استخدام مرة واحدة) بحمولة
إجمالية (2طن و 260كغم) واملنجزة معاملتها من
قبل مركز كمرك املنفذ الحدودي.
واضافت يف بيان :ان «عملية ضبط العجلة تمت

خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري
لهيأتنا ،وبعد تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة
البضاعة من قبلهم ،تبني أن البضاعة املحملة
بدون شهادة مطابقة» .
واوضحت انه «تمت إحالة ما تم ضبطه عىل وفق
محرض أصويل إىل قايض تحقيق محكمة بدرة
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها».

استوىل على عجلتني للتنظيم غربي احملافظة

احلشد يطلق عملية “الفتح املبني” إلنهاء خاليا اإلرهاب يف األنبار
بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي لقاطع
االنبار ،امس االحد ،عن انطالق عملية عسكرية،
فجر امس ،باسم (الفتح املبني) ملداهمة
وتفتيش عدد من االهداف املنتخبة املهمة عىل
صعيد امن محافظة االنبار .فيما تمكنت قوة
امنية من االستيالء عىل عجلتني إلرهابيي
داعش بحملة دهم وتفتيش غربي االنبار.
وقال قائد عمليات االنبار للحشد ،قاسم مصلح،
يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “عملية
الفتح املبني انطلقت بـ( )8محاور رئيسة
واشرتكت فيها ( )5ألوية من الحشد الشعبي
(  )37-19-18-17-13اضافة للمديريات
الساندة يف هيئة الحشد الشعبي”.
واضاف مصلح أن “هدف العملية عدد من
االهداف والتي بحسب التقارير االستخبارية
يتواجد فيها عدد من الخاليا النشطة والتي
نفذت عددا من العمليات يف االيام السابقة يف
محافظة االنبار”.

تم الرشوع به من قبل رشكات
محلية متخصصة بعد اعطاء
الضوء االخرض من حكومة دياىل
املحلية”.
واضاف الحيايل ان” املرشوع،
والذي كلفته  11مليار دينار،
جرى تخصيصها من ميزانية
تنمية االقاليم للعام املايض 2019
 ،وتأخر انجازه بسبب تداعيات
فريوس كورونا”.

واشار قائممقام قضاء بعقوبة
اىل ان” املدارس ستخفف من
وطأة الزخم الحاصل يف املدارس
بشكل عام ،وتعطي مرونة عالية
يف خفض عدد الطلبة يف الصفوف
عىل نحو ايجابي”.
وعانت دياىل يف السنوات املاضية
من نقص كبري يف االبنية املدرسية
بشكل دفع اىل بروز االكتظاظ يف
املدارس والصفوف.

واشار قائد العمليات اىل ان “العملية مدعومة
جويا من قبل طريان الجيش وتعد العملية
مهمة ومباغتة للعدو ،وستحقق االهداف

املرسومة عىل وفق املعطيات التي تصل الينا
من مصادرنا”.
من جهته ،افاد القيادي يف حشد محافظة

االنبار ،قطري العبيدي ،امس االحد ،بأن
قوة امنية تمكنت من االستيالء عىل عجلتني
إلرهابيي داعش بحملة دهم وتفتيش غربي
االنبار.
وقال العبيدي يف ترصيح صحفي :ان ” قوة امنية
من قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة
وبقية صنوف االجهزة االمنية االخرى ،نفذت
حملة دهم وتفتيش واسعة النطاق يف منطقة
الشعباني غربي االنبار ،تمكنت من خاللها من
االستيالء عىل عجلتني للعنارص عصابات داعش
االجرامية “.
واضاف ان” القوات االمنية داهمت تلك املنطقة
عىل وفق معلومات استخباراتية لتعقب اسلحة
وآليات خاليا عصابات داعش االجرامية يف
املناطق الصحراوية للمحافظة “.
مبينا ان” القوات االمنية سلمت العجلتني
املضبوطتني اىل الجهات املعنية» ،موضحا
ان” القوات االمنية دمرت العديد من االنفاق
واملضافات الرسية إلرهابيي داعش “.

بغداد /الزوراء:
أعلن قائد عمليات البرصة اللواء ،الركن أكرم صدام مدنف ،امس األحد ،نجاح الصفحة
الرابعة من عمليات «الوعد الصادق» ،مشريا ً إىل اعتقال  49مطلوبا ً ومصادرة أسلحة
وأعتدة.
وقال مدنف يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن «عمليات امس تركزت يف مناطق
الجنوب والغرب وشمال البرصة» ،مشريا ً إىل أن العمليات «موفقة والنتائج إيجابية
وقواتنا األمنية تحقق هدافها بالشكل املطلوب ضمن قاطع املسؤولية».
وأضاف أن «القوات األمنية والعسكرية تمكنت من اعتقال  49مطلوبا ً حسب مذكرات
إلقاء القبض ضمن عمليات الوعد الصادق ليوم امس ،وتمكنت من مصادرة أسلحة
متوسطة وأعتدة مختلفة األنواع يف مناطق الزبري وسفوان وشمال البرصة».
وتابع مدنف قائالً« :نؤكد عىل أوامرنا السابقة برتك قطعة سالح واحدة يف كل بيت من
النوع الخفيف» ،مؤكداً« :تمكنا خالل عمليات الوعد الصادق من فرض هيبة القانون
وحرص السالح بيد الدولة ،وقطعنا شوطا ً كبريا ً يف إنهاء وحل النزاعات العشائرية».

شرطة الديوانية تضبط عجلة لنقل
وتهريب النفط
بغداد /الزوراء:
أعلنت مديرية رشطة محافظة الديوانية عن
ضبط عجلة نوع سكانيا تقوم بنقل وتهريب
النفط.
وقالت يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
إن سيطرة السدير ألقت القبض عىل متهم

يستقل عجلة نوع سكانيا مخصصة لنقل
األسمنت ،تبني بأن أحد فتحاتها العلوية
تحتوي عىل منتوج نفطي مجهول الكمية،
وذلك بعد تفتيشها من قبل أفراد السيطرة».
مبينا «أنه تم ارسال املتهم بصحبة العجلة إىل
مركز رشطة النفط للتحقيق معه».

أمانة بغداد تعلن دخول منطقة
احلمدانية للخدمية الفعلية
بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس االحد ،عن دخول منطقة الحمدانية الخدمة الفعلية.
وقالت االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «املالكات يف دائرة املشاريع انهت
اعمال التطوير واالكساء يف منطقة الحمدانية املحلة  879جنوب العاصمة والتي تشهد
االكساء والتطوير ألول مرة منذ تأسيس املنطقة كونها من االفرازات الحديثة».
واضافت ان «اعمال التطوير تضمنت فتح بوكس ترابي وفرش وحدل الحىص الخابط مع
إنشاء القالب الجانبي وأرصفة ،باإلضافة اىل تعلية املنهوالت وإنشاء مشبكات األمطار،
ومن ثم اإلكساء بعدة طبقات من األسفلت».

أسواق
العدد 7325 :االثنين  14 -ايلول 2020

بغداد /الزوراء:
انخفض�ت أسع�ار رصف
ال�دوالر يف أس�واق البورص�ة
الرئيسي�ة واألس�واق املحلية
امس األحد.
وسجل�ت بورص�ة الكف�اح
 123.150دين�ارا ً مقابل 100
دوالر أمرك�ي ،فيم�ا سجلت

الكشف عن موعد وصول موازنة
 2020إىل الربملان
بغداد /الزوراء:
كشف اللجن�ة املالية النيابية،
ام�س االح�د ،ان الحكوم�ة
اعلمتن�ا بأنها سرتسل موازنة
 2020نهاية األسبوع الجاري،
مبين�ا ان املوازن�ة ستك�ون
بسيط�ة إال انه�ا ستتضم�ن
طل�ب موافق�ة الربمل�ان ع�ى
السماح باقرتاض جديد.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،جمال
كوج�ر ،يف ترصي�ح صحفي:
ان ” الحكوم�ة أبلغت الربملان
بأنه�ا سرتسل موازن�ة العام
 2020نهاية األسبوع الجاري
لغرض املصادقة عليها “.
واض�اف ان “موازن�ة 2020

دعوات نيابية
إلعادة أكثر
من  600معمل
متوقف يف دياىل

ستعد بش�كل بسيط تتضمن
م�ا انفقت�ه الحكوم�ة خال
األش�هر املاضي�ة م�ن السنة،
وان الربمل�ان سيحاسبه�ا عى
وفق مرصوف�ات موازنة عام
. ” 2019
وتاب�ع كوج�ر ان ” موازن�ة
 2020ستتضم�ن أيض�ا طلبا
من الحكومة بموافقة الربملان
ع�ى السم�اح له�ا بق�رض
جدي�د ،وه�ذا سيتوق�ف عى
دراس�ة جدوى الطلب من قبل
اللجنة املالي�ة ” .مشرا اىل ان
” الحكوم�ة وع�دت بإرس�ال
موازن�ة  2021للربمل�ان يف 15
من الشهر املقبل ” .

بغداد /الزوراء:
كشف عضو مجلس النواب عن محافظة
دياىل ،النائب م�ر الكروي ،امس االحد،
ع�ن توق�ف اكث�ر م�ن  600معم�ل منذ
 17سن�ة يف املحافظ�ة .وق�ال الكروي يف
ترصيح صحف�ي :ان” دياىل تمتلك قاعدة
صناعي�ة كب�رة يف اكث�ر م�ن  20مجاال،
وكان�ت مص�درا مهم�ا لدع�م االس�واق
واملؤسس�ات الحكومي�ة بإنتاجها لعقود
طويلة” .واضاف الك�روي ان” املؤلم بأن
هناك اكثر من  600معمل متوقف يف دياىل
منذ  17سنة متتالية” .الفتا اىل “ان اعادة
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ستوفر  40ألف فرصة عمل

الدوالر يسجل اخنفاضا طفيفا يف
األسواق احمللية

البورص�ة أم�س 123.300
دينار لكل  100دوالر.
وكانت أسعار البيع يف محات
الصرف�ة باألسواق املحلية يف
بغداد :سعر البيع123.750 :
دين�ارا ً ل�كل  100دوالر .أم�ا
سعر الرشاء 122.750 :دينارا ً
لكل  100دوالر.

انطالق املرحلة الثانية من مشروع مدينة بغداد االقتصادية
بغداد /الزوراء:
انطلق�ت املرحل�ة الثاني�ة م�ن مرشوع
مدين�ة بغ�داد االقتصادي�ة الت�ي تق�ام
ع�ى مساحة  2000دونم ق�رب منطقة
النهروان ،وتحوي املدينة التي هي عبارة
عن مرك�ز اقتصادي؛ مناط�ق جمركية
وح�رة ومناطق تبادل ،إضافة اىل محطة
وق�ود وبن�وك ومبي�ت للعم�ال وط�رق
وأرصفة وبنى تحتية كاملة.
وقال�ت املدي�ر املف�وض للمدين�ة ،زينب
الجناب�ي :إن “امل�رشوع يفت�ح آفاق�ا
واسعة أم�ام الع�راق كل�ه ،إذ أن مدينة
بغ�داد تحت�اج اىل أرب�ع م�دن صناعية،
ومرشوعنا هو األول م�ن نوعه يف الباد،
وقد تكون هناك مدن ثانية يف البرصة أو
النارصية أو الحلة”.
وق�د ت�م خ�ال الف�رتة األخ�رة ،وضع
الخط�وات الحقيقية والسكة الصحيحة
إلنشاء امل�دن الصناعية ،من خال تغير
التعليم�ات التي تسمح بإنشاء مثل هذه
امل�دن وتذلي�ل الصعوب�ات يف موض�وع
تمليك األرض.
وت�رى الجنابي أنه “يجب عى الحكومة
أن تكون داعم�ة يف موضوع توفر املواد
األولي�ة وحماي�ة املنت�ج املح�ي ومن�ع
االست�راد من باق�ي ال�دول ،إذ ال يمكن
للمستثم�ر أن يضع ملي�ارات الدنانر يف

مصانع إلنت�اج مواد معين�ة ،يف حني أن
الح�دود مفتوحة أمام دخ�ول املنتجات
الصناعية اىل البلد”.
وتق�در مساحة مدينة بغداد االقتصادية
بألف�ي دون�م ،وب�دأت مامحه�ا تظهر

للعيان بع�د الوصول اىل املرحل�ة الثانية
م�ن إنشائه�ا ق�رب منطقة النه�روان،
وستوف�ر املدين�ة بعد إنجازه�ا نحو 40
أل�ف فرصة عم�ل بني سواق ش�احنات
وصناعيني وعمال سينترشون عى 600

مصنع ،وسيجري تزويد املدينة بمحطة
كهرب�اء صغ�رة ،والب�دء بش�ق الطرق
وإنشاء بواباته�ا ،لحني اكتمال انجازها
عى مدى أربع سنوات.
ودع�ت الجناب�ي الحكوم�ة إىل دع�م

الصناعي�ني بالق�روض املمت�ازة ب�دون
فوائد إلنش�اء مشاريعه�م الصناعية يف
هذه املدينة.
كما تحتاج املدينة اىل طريق معبدة بطول
 30كم بحيث أن الشاحنات املحملة باملواد
تتوجه م�ن الكوت اىل املدين�ة الصناعية
من دون املرور بالعاصمة بغداد.
ونبه�ت الجناب�ي اىل أن النظ�ام االمني
يف املدينة سيك�ون عى مستوى عال من
الحداثة والتطور ،وال يمكن ألحد دخولها
م�ن دون تخوي�ل أو لدي�ه عم�ل فيه�ا،
إضاف�ة اىل انه سيسه�ل مراقبة املصانع
وإنتاجها من قبل السيطرة النوعية.
وي�رى مختص�ون أن م�رشوع مدين�ة
بغ�داد االقتصادي�ة ،ع�ى املست�وى
االسرتاتيج�ي ،ب�رشوط سيك�ون منها
من�ع دخ�ول السي�ارات الكب�رة حم�ل
 10طن فم�ا فوق ،وهذا م�ا سيقلل من
الزحام�ات املروي�ة ،فضا ع�ن الحفاظ
ع�ى الط�رق واملجرسات م�ن حمل هذه
السي�ارات ،وكذل�ك سيح�د م�ن التلوث
الكاربون�ي ،باالضاف�ة اىل ان�ه سيوف�ر
طاقة كهربائية فائضة للعاصمة من 50
اىل  100ميكاواط ،عى اعتبار أن املعامل
الصناعية املنتقل�ة ستأخذ الكهرباء من
محط�ات خاص�ة بها ستنش�أ يف املدينة
االقتصادية.

صندوق اإلسكان يطلق مشروع اجلباية اإللكرتونية الشهر املقبل
بغداد /الزوراء:
أعلن صن�دوق اإلسك�ان مبارشته بمرشوع
الجباي�ة االلكرتوني�ة خ�ال ترشي�ن األول
املقب�ل ،لتسديد اقس�اط الق�روض من قبل
املستفيدين.
وق�ال مدير صندوق االسك�ان ،ضياء موجد
عب�د الل�ه ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن “خطة
الصندوق للعام الح�ايل  2020تضمنت منح
 12ألف قرض للمستفيدين يف عموم الباد”،
مش�را اىل ان�ه “تمكن حتى اآلن م�ن تنفيذ
 75باملئ�ة م�ن ه�ذه الخطة ع�ى الرغم من
الظ�روف التي مر به�ا البلد بسب�ب انتشار
جائح�ة كورونا وتوقف العم�ل يف الكثر من
مج�االت الدول�ة ،بي�د ان الصن�دوق استمر
بعمله بأسلوب التقديم االلكرتوني للراغبني
تلك املعامل مرة اخ�رى سيوفر عى االقل
 30ال�ف فرصة عمل ،خاص�ة وان بعض
املعامل كبرة وتستقطب مئات العمال”.
واش�ار الك�روي اىل ” رضورة احي�اء
الصناع�ة يف املحافظ�ات النه�ا ستخل�ق
انتعاشا اقتصاديا ،وستدعم ملف خفض
البطال�ة وتقلي�ل مع�دالت الفق�ر الحاد،
خاصة وان دياىل بلغ�ت نسبة الفقر اكثر
من  .”30%وتسب�ب االستراد العشوائي
واالهم�ال الحكومي يف اغ�اق الكثر من
املعامل واملصان�ع يف دياىل خال السنوات
املاضية.

كشفت عن قفزة بإنتاج مشاريع الدواجن يف الديوانية

الزراعة تستعد لتصدير حمصولي
الشعري والتمر

بغداد /الزوراء:
يستعد الع�راق لتصدي�ر محصول
الشعر الفائض عن حاجة السوق
املحلي�ة ،يف سابق�ة ه�ي األوىل من
نوعه�ا ول�م تح�دث من�ذ عق�ود
طويلة.
وكشف وزير الزراعة ،محمد كريم،
يف ترصي�ح صحف�ي ،ع�ن “آليات
وتفاصي�ل تصدي�ر الشع�ر الت�ي
سيق�وم بها املص�درون العراقيون
ح�رصا ً بع�د استيف�اء ال�رشوط،
وسيج�ري اإلع�ان ع�ن املزاي�دة
العلني�ة لكمي�ة الشع�ر بحس�ب
توجيهات مجلس الوزراء ألغراض
التصدير لجميع الدول”.
وب�ني أن “املزايدة ستب�دأ األسبوع
املقبل يف مقر الوزارة لكل كمية 50
أل�ف طن ،أما البل�دان التي تقدمت
بطلبها إىل العراق الستراد الشعر،
فهي :إيران والسعودية وقطر”.
ولف�ت اىل ان “مخ�ازن وسايلوات
ال�وزارة تسلمت أيض�ا ً كامل كمية
محصول الحنطة املقدرة بأكثر من
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خمس�ة مايني طن ،وه�ي بمثابة
خزي�ن اسرتاتيجي لألم�ن الغذائي
للع�راق بع�د تحقيق�ه االكتف�اء
الذات�ي ،إذ تق�وم وزارة التج�ارة
بطحن�ه وتوزيعه ضم�ن البطاقة
التمويني�ة ،بعد أن كان العراق قبل
سنتني يستورد من الخارج أكثر من
ثاثة مايني طن حنطة سنويا.
أم�ا محص�ول التم�ر ال�ذي تمي�ز
ب�ه الع�راق لق�رون طويل�ة ،فعاد
لواجه�ة التصدي�ر مرة أخ�رى ،إذ
سيج�ري يف مق�ر وزارة الزراع�ة
اجتم�اع م�ع املصدري�ن لتحدي�د
الضواب�ط الت�ي سيتم العم�ل بها
والكميات التي ستصدر لكي يصل
التم�ر العراقي بمواصف�ات عالية
جداً ،وسيجري وفق وزير الزراعة،
“تعف�ر وفح�ص التم�ر املص�در
للدول املست�وردة ،لتكون األسعار
متوازنة مع الدول املجاورة“ ،مبينا ً
أنه ”ستت�م املبارشة بتصدير تمور
املوس�م الزراع�ي الح�ايل بتاري�خ
 ،1/10/2020وعنده تكون التمور

مكتمل�ة النض�ج ،ويك�ون توقيت
دخوله�ا مناسب�ا ً للس�وق العاملية
للتمور”.
من جانب اخر ،أكدت وزارة الزراعة
العراقي�ة ،امس األح�د ،أن معدالت
إنت�اج بي�ض املائ�دة يف محافظ�ة
الديواني�ة ارتفعت بشكل الفت بعد
تسوي�ق مشاري�ع بي�ض املائدة يف
املحافظ�ة ألكث�ر م�ن  126مليون
بيض�ة من�ذ مطل�ع ع�ام ،2020
والذي ساه�م بشكل مبارش يف سد
حاجة األس�واق املحلية بعدما كان
االعتم�اد بشكل كبر ع�ى البيض
املستورد من خارج الباد.
وقالت مديري�ة زراعة الديوانية ،يف
بيان ل�وزارة الزراعة :إن املحافظة
حقق�ت االكتفاء الذات�ي من خال
املشاري�ع املوج�ود يف املحافظ�ة،
بدعم م�ن وزارة الزراع�ة العراقية
بتوفره�ا مستلزم�ات األع�اف
والعاج�ات البيطري�ة وغره�ا
بأسع�ار مدعوم�ة وال�ذي ساع�د
يف تزاي�د كمي�ات اإلنت�اج يف ه�ذه
املشاريع.
وأضافت املديرية :أن هذه مشاريع
أنتج�ت  2.72مليون�ا م�ن بي�ض
التفقي�س ،وأكثر من  868.56ألف
دجاجة من فروج اللحم.
وبحس�ب بيان الوزارة ،فقد أقامت
محافظ�ة الديواني�ة ع�ددا م�ن
مشاريع بيض املائدة وفروج اللحم
عن طريق الرتبية بنظام األقفاص
والرتبي�ة األرضي�ة ،وبذلك حققت
نجاح�ا كب�را ساهم بس�د حاجة
الس�وق املحلي�ة من بي�ض املائدة
ولحوم الدواج�ن وتحقيق االكتفاء
الذاتي.

بالحصول عى القروض”.
واض�اف أن “الصن�دوق ق�ام ايض�ا بفت�ح
التقدي�م ع�ى طلب�ات الكش�ف الكرتوني�ا
لتسهيل عمل لجان الكشف ابان مدة الحظر،
وعدم عرقلة العملية االقراضية”.
ون�وه عب�د الل�ه اىل ان “الصن�دوق سيطلق
بداية ترشي�ن االول املقبل م�رشوع الجباية
االلكرتوني�ة لتسدي�د اقس�اط القروض من
قبل املستفيدين” ،منبه�ا اىل “ان الصندوق،
وبموافقة البنك املركزي ،ابرم عقدا مع احدى
الرشك�ات من اجل تفعيل جمي�ع البطاقات
الت�ي تع�ود اىل املواطن�ني س�واء (ماس�رت
ك�ارد) او (كي ك�ارد) بالنسب�ة للموظفني
واملتقاعدي�ن ،اىل جان�ب قيامه�ا بإص�دار
بطاقات خاص�ة للمستفيدين الكسبة الذين

ليس لديهم بطاقات”.
وافاد ب�أن “خطة الصندوق تتضمن ايضا
تمويل املجمعات السكنية االستثمارية من
خال من�ح قروض للمواطن�ني املسجلني
عليها”.
وأوض�ح أن “ع�دد املجمع�ات التي يجري
تمويلها حاليا  7مجمعات بواقع  2ببغداد
والبقي�ة موزعة بني املحافظات االخرى”،
الفتا اىل “املوافقة عى تمويل  15مرشوعا
جدي�دا موزعا ب�ني عموم الباد ،تماش�يا
م�ع التوج�ه الحكوم�ي العام لح�ل ازمة
السكن”.

إيران تعلن استئناف النشاط التجاري مع العراق عرب منفذ مهران
بغداد /متابعة الزوراء:
اعلنت ايران ،امس االحد ،عن استئناف
النشاط التجاري مع العراق عرب منفذ
مهران عى مدار االسبوع.
وق�ال مديرع�ام جم�ارك محافظ�ة
اي�ام ،روح الل�ه غ�ام “ :ان “منف�ذ
مه�ران الدويل (منف�ذ الشهيد الفريق

قاسم سليمان�ي) والذي كان نشاطه
يقترص ع�ى يوم�ي االح�د واالربعاء
من كل اسبوع اصب�ح يقدم خدماته
بع�د موافق�ة الع�راق عى م�دار ايام
االسبوع”.
واض�اف غام�ي ان “الع�راق كان قد
واف�ق يف وقت سابق عى نشاط املنفذ

املركزي ينشر جدوال بأسعار السبائك
واملسكوكات الذهبية

تجاريا يومني يف االسبوع ،وبعدها زاد
نشاط�ه ألربعة اي�ام ،واخرا تقرر ان
يكون نشاط املنف�ذ تجاريا عى مدار
ايام االسبوع”.
وتابع “سيكون منف�ذ مهران الدويل
مفتوحا طيلة ايام االسبوع الستقبال
 250ش�احنة عراقي�ة يومي�ا لنق�ل

البضائ�ع التصديري�ة” ،مش�را اىل
ان “ه�ذا الق�رار سرف�ع م�ن حجم
الص�ادرات من ه�ذه الحدود من 500
شاحنة إىل  1750شاحنة عراقية”.
ويق�ع منفذ مه�ران الح�دودي عى
بع�د ۹۱كيلوم�رتا جنوب غ�رب ايام
بمحاذاة العراق.

مزاد العملة يبيع أكثر من 231
مليون دوالر

بغداد /الزوراء:
نرش البنك املركزي العراقي ،امس االحد ،جدوال بأسعار السبائك
واملسكوكات الذهبية لألسبوع الحايل.
وبني الج�دول ان مسكوكة  22غم بلغت مليونا و 788دينارا ،يف
حني بلغت مسكوكة  15غم مليون و 219الف دينار.
واوضح ان سعر السبيكة عيار  5غم بلغت  383الف دينار ،فيما
بلغت سعر سبيكة  10غم  758الف دينار.
واوضح الجدول ان سعر سبيكة  15غم بلغت مليونا و 139الف
دين�ار ،فيما بلغت سعر سبيكة  20غم مليونا و 527الف دينار،
فيم�ا بلغت سعر السبيكة عيار  25غم مليونا و 917الف دينار،
اما سبيكة  50غم فقد بلغت  3مايني و 833الف دينار.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراقي ،امس االح�د ،عن بيعه أكث�ر من 231
مليون دوالر ،وبمشاركة  36مرصفا.
وبلغت مبيعات البنك ،يوم امس 231 ،مليونا واكثر من  464الف دوالر
غطاها البنك بسعر رصف اساس بلغ  1190دينار لكل دوالر.
وكان�ت مبيعات البن�ك لتعزيز االرصدة يف الخارج عى ش�كل حواالت
واعتمادات ،والتي غطاها البنك بالكامل بسعر رصف بلغ  1190دينار
لكل دوالر واحد ،قد بلغت اكثر من  216مليون دوالر .أما اجمايل البيع
النق�دي فك�ان اكثر من  14مليون دوالر .فيم�ا بلغت اجمايل املبيعات
الكلية .231.464.653
فيما ل�م تتقدم أي من املصارف ال�بالغة  36مرصفا املشاركة يف مزاد
العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا
بغداد /الزوراء:
أعل�ن سوق الع�راق لألوراق املالي�ة ،امس األحد،
ع�ن ارتفاع عدد األسه�م املتداولة وقيمتها خال
األسبوع املايض.
وقال السوق يف تقرير له اطلعت عليه “الزوراء”:
إن “ع�دد الرشك�ات املتداول�ة أسهمه�ا خ�ال
األسبوع املايض بلغ  46رشكة منها  37يف السوق
النظام�ي و 7يف الس�وق الثانوي م�ن أصل 105
رقم االضبارة2019/2090 :
التأريخ2020/9/10 :

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
اىل /املنفذ عليه  /احسان اسماعيل عبدالعظيم
لق ْد تحقق لهذه املديرية من اشعار املختار بأنك مجهول محل االقامة
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار ،يمكن اجراء التبليغ عليه،
واستنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا بالحضور
يف مديرية تنفي�ذ النجف خال خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل
للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك
ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل
نصر حسن عبد زيد الكابي
اوصاف املحرر:
مذك�رة االخب�ار بالتنفيذ لام�وال املنقولة نخربكم بأن�ه تقرر حجر
االموال املنقول�ة عى السيارة املرقمة  4977نجف افيو موديل 2008
برتق�ايل لقاء طل�ب الدائنة فاطمة ع�اوي رش�يد والبالغ احد عرش
ملي�ون وستمائ�ة وخمس�ة وستون ال�ف وثلثمائة وثاث�ة وثاثون
دينار.

رشكة مدرجة يف السوق”.
وأض�اف السوق أن “عدد األسه�م املتداولة بلغت
 43.617ملي�ار سهم بارتف�اع بلغ  313%قياسا
باألسب�وع ال�ذي سبق�ه ،بقيم�ة مالي�ة بلغ�ت
 18.263ملي�ار دينار بارتفاع بلغ  89.4%قياسا
باألسب�وع الذي سبقه تحقق�ت من خال 1503
صفقة”.
وأش�ار إىل أن “مؤرش األسعار املتداولة اغلق عى
العدد2009 / 119 /
التاريخ 2020/9/8 :

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية
اعان
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النارصي�ة السي�ارة املرقم�ة (  /57592ر
ب�رصة كيا بريجو ) العائ�د اىل املدين ( عب�د العزيز خضر حسن
) لقاء طلب الدائن ( ش�يماء ع�ي مطر ) البالغ ( ) 14,693,000
فعى الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال مدة (  3ايام )
تب�دأ من الي�وم التايل للنرش مستصحبا مع�ه التأمينات القانونية
% 10م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنسي�ة العراقية وان رسم
التحصيل والداللية عى املشرتي.
املواصفات :
 -1كيا بريجو موديل 1997
 -2اللون ازرق فروزي
 -3رقم الشايص KNCTB 28227 S 623005
منفذ عدل النارصية
ناجي عبد الباري

ً
مسج�ا ارتفاع�ا
 ISX60ع�ى  470.50نقط�ة
بنسب�ة  0.7%ع�ن اغاق�ه يف االسب�وع ال�ذي
سبقه”.
وبلغ اسهم املشرتاة من املستثمرين غر العراقيني
لألسبوع املايض  786ملي�ون سهم بقيمة مالية
بلغ�ت  563مليون دينار ،يف حني بلغ عدد االسهم
املباعة من املستثمرين غر العراقيني  894مليون
سهم بقيمة مالية بلغت  454مليون دينار .
جمهورية العراق العدد2020 / 648 :
وزارة العدل التاريخ 2020/9/13 :
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية
اىل  /املنفذ عليه بيادور عجيل خليوي
لقد تحق�ق لهذه املديري�ة (تنفيذ النارصي�ة) انك مجهول
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار،
يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه ،واستن�ادا للم�ادة (  ) 27من
قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعانا عن طري�ق الصحف
الرسمية خال خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
ويف حال�ة عدم حض�ورك ستبارش ه�ذه املديرية بإجراءات
التنفيذ الجربي وفق القانون.
اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة النارصية
العدد  / 2754ب 2019 /
يف 2019/12/4
منفذ عدل النارصية
هند سلمان مجيد

الرياضي

أصفر وأمحر

حمرتف الشرطة خارج احلسابات

بغداد  /خاص للزوراء
أصبـح املحرتف النيجريي كريسـتيان أوسـاجونا ،خارج قائمـة الفريق الرشطاوي الرسـمية
املشـاركة يف بطولة دوري أبطال آسـيا بسبب تأخر فريق بريسـبوليس اإليراني يف منحه بطاقة
االستغناء الدولية برغم جهود الحصول عىل استثناء التسجيل.
إال أن لجنة املسـابقات اآلسـيوية رفضت التمديد ،وأرصت عىل التمسـك باملوعد املحدد نفسـه
ليصبح النيجريي خارج القائمة رسميا.
لقد أرشنا سـابقا ان ادارة الرشطة أربكت املدرب عبدالغني شهد يف حسم ملف املحرتفني ،حتى
وصلنا اىل هذه النقطة بعدم مشـاركة أوسـاجونا ،الرشطة مقبل عىل مواجهات قوية وخطرية
بنفس الوقت ،كون الفرق املنافسـة تملك محرتفني بمسـتوى عايل ولهم تأثري كبري عىل النتائج
االيجابية لفرقهم.
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دوري أبطال آسيا

الشرطة العراقي يواجه األهلي السعودي وحامل اللقب يلتقي باختاكور
محمد مأمون  /خاص للزوراء
يواجه بطل الدوري العراقي نادي الرشطة
اختبارا قويا يف مسابقة دوري أبطال آسيا
عندما يلتقي أهيل جدة السعودي اليوم
االثنني يف الساعة السادسة مساء بتوقيت
بغداد عىل استاد خليفة الدويل يف العاصمة
القطرية الدوحة.
وتعود املنافسة واإلثارة إىل مالعب قارة
آسيا ،اعتبارا ً من اليوم عندما تستأنف
منافسات البطولة يف منطقة غرب آسيا،
علما أن لقاء اليوم كان مفرتض أن يقام يف
الثاني من شهر آذار (مارس) املايض.
وتقام منافسات دور املجموعات واألدوار
اإلقصائية الخاصة بمنطقة غرب آسيا،
وفق إجراءآت وبروتكول طبي صارم ،من
أجل حماية الالعبني واملنظمني من مخاطر
فايروس كورونا املستجد (كوفيد.)19-
وتم وضع هذه املعايري الطبية من قبل
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم والحكومة
القطرية ،حيث تعود منافسات البطولة بعد
ستة أشهر عىل التوقف تقريبا.
وتتضمن معايري السالمة والصحة
للمنافسات قيام جميع الالعبني والحكام
واملسؤولني بعمل فحص فايروس كورونا
قبل املغادرة من بلدانهم ،ثم بعد الوصول إىل
قطر ،عىل أن يتم إجراء فحوصات أخرى كل
ثالثة إىل ستة أيام.
كما تم وضع جميع الالعبني والحكام
واملسؤولني يف فقاعة طبية محكمة ،حيث
يتم تقييد حركة الجميع لتكون فقط ضمن
الفنادق واملالعب واملواقع التدريبية.
ويف نهاية هذه املنافسات ستتعرف
الجماهري عىل بطل منطقة غرب آسيا،
والذي سيتأهل ملواجهة بطل منطقة الرشق
يف الدور النهائي.
يف املجموعة األوىل ،يلتقي نادي األهيل
السعودي مع الرشطة العراقي ،حيث يطمح
كال الفريقان يف حصد النقاط الثالث وتعزيز
فرصته يف بلوغ األدوار اإلقصائية.
وتبدو حظوظ فريق األهيل أفضل بسبب
خربته السابقة يف املسابقة اىل جانب
تصدره املجموعة برصيد  4نقاط ،بينما
يتذيل الرشطة ترتيب املجموعة برصيد
نقطة واحدة.
ويمتلك األهيل محرتفني عىل مستوى عايل

عبد األمري يواجه فريقه السابق

عىل رأسهم الجناح الدويل األملاني السابق
ماركو مارين واملهاجم الدويل السوري عمر
السومة واملدافع الربازييل لوكاس ليما،
بينما يفتقد الرشطة هذه النوعية من
املحرتفني.
ورغم أعاله لكن النظام الحايل للمسابقة
يخدم فريق الرشطة ،فمباريات املجموعة
جميعها تقام يف أرض محايدة هي قطر،
كما ان نظام التجمع يخدم الفرق العراقية
التي دائما ما تكون بحاجة للوقت يف التجمع
واقامة املعسكر لتحقيق النتائج.
كذلك أفسح انسحاب نادي الوحدة االماراتي
الفرصة لفرق املجموعة يف تسهيل مهمة
التأهل اىل دور ال .16
لكن الرشطة ال يملك سجل جيد يف املسابقة
منذ تغيري اسمها اىل دوري أبطال آسيا بدال
من أبطال الدوري يف عام  ،2003حيث لم
يسبق له تحقيق أي انتصار.

السومة :نسعى للفوز على
الشرطة

الدوحة  /متابعة الزوراء
أكد عمر السومة نجم أهيل جدة ،أن فريقه يخوض مباراته أمام
الرشطة العراقي اليوم اإلثنني بمنافسات دور املجموعات بدوري
أبطال آسيا بهدف الفوز والوصول ملراحل متقدمة.
وقال عمر السومة يف املؤتمر الصحفي قبل مباراة الرشطة العراقي:
«ندخل مباراة الرشطة العراقي اليوم بمعنويات عالية وهدفنا األول
واألخري الفوز والوصول ملراحل متقدمة يف دوري أبطال آسيا».
وأضاف هداف األهيل« :لدينا عدد من الغيابات ،وخرسنا خدمات عنرص
مهم يف الفريق هو ألفيس ساريتش لإلصابة».
وواصل« :لكن من يتواجدون هنا عىل قدر التحدي وقادرون عىل
تعويضهم وتقديم الواجب املطلوب داخل امللعب ،ومصممون عىل
الفوز ومواصلة مسريتنا نحو األدوار القادمة».

كورونا يضرب اهلالل السعودي
والدحيل القطري
الدوحة  /متابعة الزوراء
أظهرت نتائج الفحوصات
الطبية لجميع املشاركني يف
دوري أبطال آسيا  2020ملنطقة
غرب القارة ،عند وصولهم إىل
الدوحة أن خمسة العبني من
الهالل السعودي وأحد أعضاء
الجهاز اإلداري ،باإلضافة إىل
العب واحد من نادي الدحيل
القطري ،جاءت نتائجهم
إيجابية لإلصابة بالفايروس.
وقام االتحاد اآلسيوي لكرة

القدم ،بالتنسيق مع الجهات
الصحية يف قطر ،بإجراء هذه
الفحوصات ،ويتم تقديم
كامل العناية الطبية والدعم
املناسبني لكال الفريقني،
كما يخضع جميع األفراد
الذين جاءت نتيجة فحصهم
إيجابية للمتابعة الطبية،
مع تطبيق إجراءآت العزل
بحسب متطلبات السالمة
كوفيد19-
وبروتوكوالت
املتبعة يف البطولة.

الرشطة اكتفى بنقطة من مباراتيه التي
أقيمت عىل ملعب (فرانسو حريري) يف
مدينة أربيل ،حيث تعادل مع استقالل
طهران بهدف لكل فريق وسجل عيل فائز
هدف التعادل من ركلة جزاء يف د  ،48ثم
خرس الرشطة أمام الوحدة بهدف جاء يف
الدقيقة  88سجله املحرتف البلجيكي باول
خويس مبوكو.
ان فوز الرشطة اليوم سيجعله يدخل
املنافسة بقوة عىل بطاقة التأهل ويعيد
الثقة للفريق الذي اهتزت خالل حقبة
الرصبي أيلتش املدرب السابق للفريق.
ويطمح نادي الهالل السعودي حامل اللقب
يف مواصلة العروض القوية ،ومحاولة الدفاع
عن اللقب الذي توج به العام املايض ،وهو
يتقابل اليوم االثنني مع باختاكور األوزبكي
عىل ستاد الجنوب ضمن املجموعة الثانية،
حيث تنطلق املباراة عند الساعة التاسعة

مساء بتوقيت بغداد.
ويف املجموعة ذاتها ،يلتقي نادي شباب
األهيل دبي وصيف بطل عام  2015عىل
ذات امللعب مع شهر خودرو اإليراني الذي
يخوض املشاركة األوىل له يف تاريخ البطولة،
علما ً بأن األخري قام مؤخرا ً بتعيني حارس
املرمى الدويل السابق مهدي رحمتي عىل
رأس جهازه الفني.
ويوم غد الثالثاء ،يلتقي نادي الدحيل
القطري مع الشارقة اإلماراتي عىل ستاد
املدينة التعليمية عند الساعة السادسة
مساء ضمن املجموعة الثالثة ،وييل
هذه املباراة عىل ذات امللعب عند الساعة
التاسعة مساء ضمن ذات املجموعة لقاء
بريسيبوليس اإليراني الذي يلعب له نجم
منتخبنا الوطني العراقي بشار رسن مع
التعاون السعودي.
ويف املجموعة الرابعة يلتقي نادي العني

اإلماراتي مع السد القطري عىل ستاد جاسم
بن حمد ،وييل هذه املباراة لقاء سيباهان
اإليراني مع النرص السعودي.
جدير بالذكر أن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم
قرر يف يوم  2020-07-16اختيار قطر ،من
أجل استضافة مباريات دوري أبطال آسيا
 2020ملنطقة غرب آسيا ،وذلك اعتبارا ً من
دور املجموعات وحتى الدور قبل النهائي،
والتي تقام خالل الفرتة من  14أيلول/
سبتمرب ولغاية  3ترشين األول/أكتوبر
.2020
وكان االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أكد يف
وقت سابق التزامه باستكمال مسابقات
األندية لعام  ،2020وذلك بنظام التجمع،
حيث تقام جميع مباريات دور املجموعات
حسب النظام األصيل ،يف حني تقام مباريات
األدوار اإلقصائية من دور  16اىل النصف
النهائي من جولة واحدة فاصلة.

الدوحة  /متابعة الزوراء
يواجه الدويل العراقي سعد عبد األمري
العب نادي الرشطة زمالء األمس يف
فريق أهيل جدة الذي تألق معه عندما
احرتف يف صفوفه ،والتي تعد الفرتة
الذهبية لالعب عىل املستوى الفني.
وأكد العب الرشطة العراقي سعد
عبد األمري أن فريقه وصل للجاهزية
املطلوبة لخوض دوري األبطال بعد
املعسكر األخري يف العاصمة املرصية
القاهرة والذي ساعد الجهاز الفني عىل
معرفة مستوى الالعبني.

وبني يف املؤتمر الصحفي التقديمي
ملباراة أهيل جدة املقررة اليوم« :ان
املنافس السعودي فريق جيد ويمتلك
العبني عىل مستوى عال كذلك الرشطة
يضم العبني أكفاء ،مشددا عىل أن
مباراة اليوم لن تكون سهلة عىل
الفريقني.
وأشار إىل أنهم يتطلعون لتحقيق
نتيجة إيجابية يف أول مباراة رسمية
بعد االنقطاع الطويل عن املالعب جراء
انتشار فريوس كورونا ،وبالتايل تنتظر
الجماهري منهم نتيجة جيدة.

 25العبا يف قائمة الشرطة
اآلسيوية
بغداد  /متابعة الزوراء
ضمت القائمة الرئيسية التي اختارها املدير الفني شهد للمشاركة يف بطولة
دوري أبطال آسيا التي تنطلق اليوم االثنني  25العبا هم :محمد حميد وأحمد
باسل وعالء خليل وكرار محمد وسعد ناطق ومراد محمد ومحمد جبار شوكان
وعيل فائز ومروان حسني وأحمد جالل ومحمد قاسم وخرض عيل وعالء مهاوي
وحسام كاظم وحسام جاد الله وسعد عبد األمري ومازن فياض وصادق زامل
ومحمد مزهر وحسن عاشور وجاسم محمد وعيل مهدي وكرار عامر وعيل
يوسف ،فضال عىل املحرتف النيجريي كريستيان أوساجونا.
يذكر أن الرشطة يواجه األهيل السعودي اليوم يف تمام الساعة السادسة مساء
بتوقيت بغداد عىل ملعب (خليفة) الدويل يف العاصمة القطرية الدوحة.

شهد :كرة القدم ال تعرتف بالتاريخ  ...ميلويفيتش :موقفنا جيد قبل لقاء الشرطة
الدوحة  /متابعة الزوراء
قال الكابتن عبدالغني شهد
مدرب فريق الرشطة العراقي
يف ترصيحات لقناة الكاس
بأن كرة القدم ال تعرتف
بالتاريخ.
وقال« :استفدنا قدر اإلمكان
من املعسكر الذي أقيم يف مرص
ومن املباريات التجريبية التي
خاضها الفريق وطموحنا تقديم
مباراة جيدة أمام األهيل».
وأوضح أنه كان يمني النفس
بالتحاق الالعبني املحرتفني
بمعسكر الفريق يف مرص،
ً
مضيفا« :لكن لألسف املواعيد
لم تكن دقيقة وهناك قصور
واضح يف قضية التحاق
املحرتفني ،لكن سنراهن عىل
العبينا وثقتنا بهم كبرية».

وأكمل« :األهيل السعودي من
الفرق الكبرية ومستعد بشكل
جيد للبطولة بعد استئناف
منافسات الدوري السعودي
وبالتايل املباراة لن تكون سهلة
لكننا نطمح لتحقيق نتيجة
وأداء يليق بفريق الرشطة».
من جهته ،شدد الرصبي فالدان
ميلويفيتش ،مدرب فريق أهيل
جدة ،عىل أنه ال يفكر يف املايض
ويؤمن بحظوظ فريقه يف
دوري أبطال آسيا ،مشريا إىل
سعيه لحصد الثالث نقاط من
مباراة الرشطة العراقي ،اليوم
اإلثنني ،ضمن منافسات دور
املجموعات.
وقال فالدان ميلويفيتش يف
املؤتمر الصحفي قبل مباراة
الرشطة العراقي« :عانينا الكثري

من املشاكل خالل الشهرين
املاضيني ،وكان األداء متذبذ ًبا يف
الدوري ،لكننا ال نفكر يف املايض،
بل نركز عىل املباريات القادمة
فقط ونحن مؤمنون بحظوظنا
يف البطولة اآلسيوية».
وأضاف« :قضينا وقتا جيدا
يف االستعداد ملنافسات دوري
أبطال آسيا ،ونسعى لحصد
الثالث نقاط من مباراة الغد
وإسعاد جماهرينا».
وختم فالدان ،بقوله« :لدينا
برنامج مزدحم ومجموعة من
املباريات املتتالية يف دوري أبطال
آسيا وسنتعامل مع كل مباراة
عىل حدة ،وسنقوم بامليض
قدما من أجل تحقيق األهداف
املنشودة ،ونحن جاهزون ملا
هو قادم».

االحتاد اآلسيوي مينع تأجيل أي مباراة يف دوري أبطال آسيا
الدوحة  /متابعة الزوراء
أكد أفازبيك بري ديكولوف نائب مدير
لجنة املسابقات وقسم فعاليات كرة
القدم باالتحاد اآلسيوي ،عدم وجود
نية لتأجيل أي مباراة يف منافسات دور
املجموعات بدوري أبطال آسيا ملنطقة
الغرب ،مؤكدا أن املباراة االفتتاحية
ستكون اليوم االثنني.
جاء ذلك خالل املؤتمر الصحفي الذي
عقدته اللجنة املحلية املنظمة ملباريات
دوري األبطال ،الذي عقد للكشف عن
آخر التحضريات والرتتيبات الخاصة،
قبل انطالق مباريات املجموعات الـ،4
التي تحتضنها الدوحة من  14أيلول/
سبتمرب إىل  3ترشين أول/أكتوبر املقبل.
وتم خالل املؤتمر الحديث عن الرتتيبات
الخاصة التي تسبق انطالق املباريات،
حيث قدم خالد النعمة نائب مدير
إدارة االتصال باللجنة املحلية املنظمة

للبطولة ،رشحا تفصيليا عن أهم
اإلجراءآت الصحية التي سيتم اتباعها
خالل املسابقة.
وقال ديكولوف خالل حديثه يف املؤتمر
الصحفي« :بعد تفاوض كبري مع األندية
وأصحاب القرار بالدوحة ،فإنه من

دواعي رسورنا أن نتواجد بينكم مرة
أخرى».
وأضاف« :من أهم األولويات لدى االتحاد
اآلسيوي كانت استئناف املسابقات بعد
غياب طويل ،حيث ستلعب املباريات
بدون حضور جماهريي ويف حالة

حدوث أية تغيريات تسمح بالتواجد
الجماهريي فسيتم مناقشة ذلك مع
االتحاد القطري ،لكن املوقف الرسمي
لالتحاد اآلسيوي هو أن تلعب البطولة
بدون جماهري».
وواصل« :الجميع يعلم صعوبة الوضع
الحايل والكل يتقاسم نفس املشكلة
من أجل مكافحة فريوس كورونا ،لذلك
كرسنا هذه املسابقة لألبطال الذين
يناضلون ضد هذا الفريوس ،وأطلق
االتحاد اآلسيوي شعار (األبطال) ألننا
نعتقد أن الجميع هم أبطال يف مثل هذه
الظروف واألوضاع».
وأوضح أن االتحاد القاري يريد أن
يخفض من مخاطر فريوس كورونا،
حيث لن تتواجد الجماهري عىل املدرجات،
فيما تم السماح لوسائل اإلعالم بالتواجد
يف املؤتمرات الصحفية ويف امللعب ،عىل
أن يتم اتباع الربوتوكول الصحي الخاص

الذي تم وضعه لهذه املسابقة.
وفيما يخص الوحدة اإلماراتي ،بعد
إصابة بعض العبيه بفريوس كورنا،
قال« :طلب الوحدة إرجاء إقامة
املباراة ،لكن االتحاد اآلسيوي عندما
قرر استئناف املسابقة ألزم كل األندية
بالقيام باالختبارات قبل سفرهم بـ72
ساعة ،ونفس األمر ينطبق عىل الحكام
ويجب أن تكون النتيجة سلبية وهذه
األمور من املتطلبات الرئيسة».
وأضاف« :تم التواصل مع األندية من
أجل القيام باالختبارات الالزمة ،لكن
الوحدة أكد وجود إصابات ايجابية ،وكل
االستعدادات تم القيام بها ،ومعظم
األندية وصلت إىل الدوحة ورشحنا لهم
أن االتحاد لن يتمكن من تأجيل أية
مباراة وسيتم إحالة املسألة إىل اللجنة
املنظمة التخاذ القرار ،وبالتايل لن يكون
هناك تأجيل».
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نيوكاسل يقهر وست هام وهاتريك صالح يقود ليفربول لفوز عسري على ليدز
َ
افتتح نيوكاس�ل يونايتد موسمه الجديد يف
“الربيمريلي�ج” ( ،)2020o2021بتحقي�ق
ف�وز مه�م للغاية يف عق�ر دار وس�ت هام
يونايتد ،بهدفني نظيف�ني ،عىل ملعب لندن
األوليمب�ي ،يف إط�ار الجول�ة االفتتاحي�ة
للدوري اإلنجليزي املمتاز.
ج�اءت ثنائي�ة الفري�ق الضيف يف الش�وط
الثاني ،حيث كان�ت البداية بتوقيع املهاجم
املخرضم كال�وم ويلس�ون يف الدقيقة ،56
وقب�ل نهاي�ة الوق�ت األصيل بث�الث دقائق
أمَ �ن األيرلندي جيف هندريك النقاط الثالث
بهدف ثان.
وبهذا يس�تهل “املاجبيس” املوس�م الجديد
بانتصار ثمني خارج القواعد ليصبح رصيد
الفري�ق  3نقاط ،يحت�ل بها املرك�ز الثاني
بفارق األهداف ،خلف أرسنال وأمام كل من
ليفربول وكريس�تال باالس صاحبي نفس
الرصيد.بينم�ا ع�ىل الجان�ب اآلخ�ر تجرع
الفري�ق اللندني ،تحت قي�ادة ديفيد مويز،
أول خس�ارة له يف املوس�م ليقب�ع يف املركز
ال�“ 19قبل األخري” ،بدون رصيد.
وق�اد الدويل امل�رصي محمد ص�الح فريقه
ليفرب�ول لتحقيق فوز صع�ب أمام ضيفه
لي�دز يونايت�د  4o3يف الجول�ة األوىل م�ن
مواجهات الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وس�جل كل املرصي محمد ص�الح ( 4و88

من ركلة ج�زاء و )33والهولن�دي فريجيل
ف�ان دايك ( )20رباعي�ة ليفربول يف املقابل
سجل كل من جاك هاريسون ( )12وباتريك
بامف�ورد ( )30والبولن�دي ماتيوز كليتش
( )66ثالثية ليدز.
وب�ات محم�د ص�الح أول الع�ب يف تاريخ
فريق ليفربول يس�جل “هاتريك” يف الجولة

االفتتاحي�ة منذ جون ألدريدج الذي س�جل
ثالثية يف شباك تش�ارلتون يف موسم 1988
– .1989
وأصبح صالح ( 28عاماً) أول العب يف تاريخ
ليفربول يس�جل هدفا ً يف املباراة االفتتاحية
ألربعة مواسم تواليا ً والثاني فقط يف تاريخ
الربمريلي�غ بع�د تي�دي ش�ريينغهام ب�ني

موسمي  1992o1993و.1995o1996
ويس�عى ليفربول بقي�ادة امل�درب األملاني
يورغ�ن كل�وب لالحتف�اظ بلق�ب الدوري
ال�ذي حقق�ه املوس�م الفائت للم�رة األوىل
من�ذ  30عاما ً يف حني قاد نظريه األرجنتيني
مارسيلو بييلس�ا نادي ليدز للمرة األوىل إىل
دوري األضواء منذ العام .2004

َ
ونجح كريستال باالس يف تحقيق الفوز عىل
ضيف ِ�ه ساوثهامبتون بهدف دون مقابل يف
الجولة األوىل من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
ُ
َ
حمل توقيع ويلف�ريد
هدف اللقاء الوحي�د
لت ّ
زاه�ا عند الدقيقة ُ 13
حق َق كتيبة املدرّب
ِروي هودجس�ون أو َّل ثالثِ نق�اط لها هذا
املوسم.
وعاد نيوكاسل بفوز ثمني من ملعب وست
ه�ام يف لن�دن بهدف�ني نظيفني س�جلهما
العبان كانا يخوضان أول مباراة رسمية يف
صفوف فريقهما.
وسجل كالوم ويلسون القادم من بورنموث
الهدف االول من مس�افة قريب�ة ( )56قبل
ان يضيف جيف هيندريك القادم من برينيل
الثاني بتس�ديدة قوية سكنت سف الشباك
(.)87
ووجّ ه أرسنال بقياة مدربه اإلسباني ميكيل
أرتيت�ا إن�ذارا ً ش�ديدا ً ملنافس�يه بفوزه عىل
مضيف�ه فوله�ام  3o0يف افتتاح مس�ابقة
الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وكان الربازييل ويليان القادم من تش�يليس
نجم املباراة دون منازع بإس�هامه بأهداف
أرس�نال الثالثة والتي تناوب عىل تسجيلها
ّ
كل م�ن الفرن�يس ألكس�ندر الكازي�ت ()8
والربازي�يل غابريي�ل ( )49والغابون�ي بيري
إيمرييك أوباميانغ (.)57
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اعالم الكرتوني

إصابة سيميوني بفريوس كورونا

َ
أعلن نادي اتلتيكو مدريد اإلس�باني إصاب�ة مدربه األرجنتيني
دييجو سيميوني بفريوس كورونا املستجد.
ولم يعان سيميوني  /50عاما /من أي أعراض للفريوس لكنه
عزل نفسه طبيا يف منزله بمدريد.
وقل�ص اتليتكو معس�كره اإلعدادي يف س�يجوفيا بع�د إصابة
موظف يف النادي بكورونا االسبوع املايض.
وأوضح اتلتيكو أن اختبارات الكش�ف عن فريوس كورونا التي
خضع لها الجميع أظهرت إصابة سيميوني فقط بالعدوى.

برشلونة يفوز مبشاركة ميسي
يف أول مباراة جتريبية لكومان

أوساكا حترز لقب بطولة أمريكا املفتوحة للمرة الثانية
حقق�تِ اليابانية ناومي أوس�اكا بطول�ة الواليات املتح�دة املفتوحة لكرة
امل�رضب ،إحدى البط�والت األربع الك�ربى ،واملقامة عىل مالعب فالش�ينغ
مي�دوز بعد فوزها يف النهائي عىل البالروس�ية فيكتوريا أزارينكا .ونجحت
املصنفة رابعة يف البطولة بحسم املواجهة أمام البالروسية أزارينكا بنتيجة
 1o6و 6o3و 6o3خ�الل س�اعة و 54دقيق�ة .وتوج�ت الالعب�ة الياباني�ة
ببطولة أس�رتاليا املفتوحة لكرة امل�رضب ( )2019كما نجحت من قبلها يف
احراز البطولة املقامة عىل مالعب فالشينغ ميدوز يف عام  .2018وتجاوزت
أوساكا ( 22عاماً) يف نصف النهائي األمريكية جينيفر برايدي بنتيجة 7o6
( )7o1و 3o6و 6o3يف املقابل أقصت الالعبة البيالروسية األمريكية سريينا
ويليام�س وحرمتها من معادلة الرقم القي�ايس يف البطوالت األربع الكربى
لدى الس�يدات الت�ي تملكه األس�رتالية مارغاريت كورت (.)24وحس�مت
أزارينكا مباراته�ا أمام الالعبة األمريكية بنتيجة  1o6و 6o3و .6o3وبلغت
أزارينكا ( 31عاماً) نهائي بطولة الواليات املتحدة األمريكية املفتوحة لكرة
املرضب يف ثالث مناسبات ( 2012و 2013و )2020لكنها فشلت يف التتويج
باللقب لكنها نالت يف عامي  2012و 2013بطولة أس�رتاليا املفتوحة لكرة
املرضب ،أوىل بطوالت الغراند سالم .وبلغت اليابانية ناومي أوساكا املباراة
النهائية لدورة سينس�يناتي لكرة املرضب ،إحدى دورات الربيمري اإللزامية
ل�دى الس�يدات ،لكنها قررت االنس�حاب بس�بب االصابة لتتوج منافس�ة
االبالروسية أزارينكا باللقب .ونقل الحساب الرسمي للدورة عىل تويرت عن
أوساكا قولها“ :أنا آسفة جدا ً النسحابي بسبب االصابة .تعرضت إلصابة يف
عضلة الفخذ األيرس يف شوط كرس التعادل من املجموعة الثانية ولم أتعاف
كما تمنيت خالل األمس�ية”.وأعلن منظمو الدورة فوز أزارينكا باللقب بعد
انس�حاب اليابانية .وكانت أوس�اكا قد أعلنت رفضها خوض مباراة الدور
نصف النهائي يف دورة سينسيناتي احتجاجا ً عىل إطالق الرشطة األمريكية
النار عىل رجل أس�ود غري مس�لح يدعى جايكوب بليك ،وهي خطوة بدأها
ن�ادي ميلووك�ي باك�س بع�د أن قرر ع�دم خ�وض مباراته ض�د أورالندو

ماجي�ك يف الدور األول من األدوار اإلقصائية يف دوري كرة الس�لة األمريكي
للمحرتف�ني ،ما دفع االتح�اد األمريكي لكرة املرضب إىل تأجيل املنافس�ات
ليوم واحد أس�وة بالعديد من االتحادات الوطني�ة.إذ قالت“ :بصفتي امرأة
سوداء ،أشعر أن هناك قضايا أكثر أهمية تحتاج إىل اهتمام فوري ،بدالً من
مش�اهدتي وأنا ألعب كرة املرضب”.وقرر االتح�اد األمريكي لكرة املرضب
بعد س�اعات تأجيل املنافسات ليوم واحد ،موضحا ً كموقف“ :جماعي ضد
عدم املس�اواة العرقية والظلم االجتماعي الذي ظهر مرة أخرى يف الواجهة
يف الواليات املتحدة .قرر االتحاد األمريكي لكرة املرضب ورابطتي املحرتفني
واملحرتف�ات مقاطعة اللع�ب يوم الخميس .وستس�تأنف املنافس�ات يوم
الجمعة”.وأضافت أوس�اكا“ :ال أتوقع ح�دوث أي يشء جذري إذا لم ألعب،
ولكن إذا تمكنت من إجراء مناقشة يف رياضة أغلب ممارسيها من البيض،
فأن�ا أعتربها خطوة يف االتج�اه الصحيح”.إال أن الياباني�ة عادت عن قرار
االنسحاب ،موضحة يف بيان نرشته أوال صحيفة “ذي غارديان” الربيطانية

كريستيانو يضغط على يوفنتوس لضم مارسيللو
َ
كش�ف تقري�ر صحف�ي إس�باني ،ع�ن
تط�ور جديد بش�أن املريكاتو الصيفي يف
يوفنتوس.
وكانت تقارير إسبانية قالت إن الربازييل
مارس�يلو ،ظهري ريال مدري�د ،قد يرحل
عن النادي امللكي هذا الصيف.
ً
ووفق�ا لش�بكة “ديفنس�ا س�نرتال”
اإلس�بانية ،ف�إن الربتغ�ايل كريس�تيانو
رونال�دو ،نج�م يوفنت�وس ،ضغ�ط عىل
مس�ؤويل السيدة العجوز مؤخرًا ،للتعاقد

مع مارسيلو.
ويتمت�ع رونال�دو بعالق�ة رائع�ة م�ع
مارس�يلو من�ذ مزاملته يف “س�انتياجو
برنابي�و” ،ويري�د اللع�ب بج�واره م�رة
أخرى.
وأش�ارت الش�بكة إىل أن أندري�ا بريل�و،
مدرب يوفنتوس ،يضغط ً
أيضا عىل اإلدارة
اإليطالية لحسم صفقة مارسيلو.
وأوضح�ت أن�ه م�ن الصع�ب موافق�ة
فلورنتينو برييز ،رئيس ريال مدريد ،عىل

أي عرض لرحيل مارس�يلو ،لكن
يوفنتوس يحاول بكل الطرق.
وذك�رت “ديفنس�ا س�نرتال” أن
يوفنتوس س�يلعب عىل حاجة
ريال مدري�د لجني األموال،
هذا الصيف ،ما س�يدفعه
لالستغناء عن مارسيلو
ً
بديال يف مركزه
الذي بات
لزميله الفرنيس فريالند
ميندي.

وقال سوارت وهو وكيل دوني فان دي بيك العب خط
وسط مانشسرت يونايتد ،خالل ترصيحاته ملوقع “ ov
 ”etbalzoneالهولندي“ :أع�رف أن كومان يريد صالح،
والنجم املرصي يرغب يف الرحيل”.
وبالضغ�ط علي�ه ملعرف�ة مص�در معلومات�ه ،أج�اب“ :ال
أس�تطيع ،ولن أخوض يف أي تفاصي�ل أخرى ،لكن صدقوني
هذا ما أعرفه”.
وتحدثت تقارير عن إمكانية رحيل صالح عن صفوف الريدز
وخوض تجربة جديدة ،وال س�يما بعدما نجح يف حصد لقب
الربيمريليج ودوري أبطال أوروبا والسوبر األوروبي وكأس
العالم لألندية.
وش�ارك صالح بقميص ليفربول يف  154مباراة ،وسجل
ً
هدفا ،منها ثالثية “هاتريك” يف ش�باك ليدز يونايتد
97
يف الجولة االفتتاحية للربيمريليج.

ريبيتش ينضم بشكل نهائي إىل ميالن
َ
وق�ع مهاجم منتخب كرواتي�ا أنتي ريبيتش عقدا ً رس�ميا ً لخمس
سنوات مع نادي ميالن اإليطايل الذي لعب يف صفوفه املوسم املايض

تغلبَ برش�لونة الذي ش�ارك بقيادة نجم�ه األرجنتيني ليونيل
مييس بعد قراره البقاء يف صفوفه عىل خيمناستيك  3o1يف أول
مباراة تجريبية ملدربه الجديد الهولندي رونالد كومان.
وافتت�ح الفرنيس عثمان ديمبييل التس�جيل للفريق الكاتالوني
بعد مرور خمس دقائق وهو أول هدف له منذ  6ترشين األول/
اكتوب�ر ع�ام  2019علم�ا ً بأنه ابتع�د عن املالعب ألش�هر عدة
بداعي االصابات املتكررة.
ثم احتس�ب الحك�م ركلة جزاء لربش�لونة تن�ازل عنها مييس
لصال�ح الفرنيس اآلخر أنط�وان غريزمان الذي أه�در الركالت
الث�الث األخرية يف صفوف منتخب ب�الده ،ونجح يف تعزيز تقدم
فريقه (.)17
ورد خيمناس�تيك بهدف س�جله خايف بونيا لكن الكلمة األخرية
كانت لربش�لونة الذي منحه الربازييل كوتيني�و الفوز  3o1من
ركلة جزاء يف الدقيقة  51بعد ان ارشك كومان تش�كيلة مغايرة
تماما ً يف الشوط الثاني.
وغاب عن املباراة املهاجم األوروغوياني لويس س�واريز والعب
الوسط التشييل أرتورو فيدال اللذان ال يدخالن ضمن مخططات
امل�درب الهولن�دي ،وكالهم�ا بحس�ب التقاري�ر يف الطريق إىل
الدوري اإليطايل :سواريز إىل يوفنتوس وفيدال إىل إنرت.

مانشسرت يونايتد يهدد باالنسحاب من صفقة سانشو

كومان يرغب يف ضم صالح

أك َد الهولندي شجاك سوارت وكيل الالعبني والصديق املُقرب لرونالد
كومان املدير الفني الحايل لربشلونة ،اهتمامه مدرب البارسا بضم
الدويل املرصي محمد صالح نجم ليفربول.

ث�م صحيف�ة “نيويورك تايم�ز” األمريكي�ة“ :كما تعلمون ،انس�حبت من
الدورة يف األمس كدعم ضد الظلم العنرصي واستمرار عنف الرشطة”.
وتابع�ت“ :كنت أتوجه ومس�تعدة للتنازل عن املب�اراة لخصمتي .لكن بعد
اإلع�الن الصادر عني والتش�اور املطول م�ع رابطتي املحرتف�ات واالتحاد
األمريكي لكرة املرضب ،وافقت عىل طلبهما للعب يوم الجمعة” ،كاش�فة:
“عرض�وا تأجيل كل املباريات حتى يوم الجمعة ،وهذا بحس�ب رأيي يجلب
املزيد من االهتمام للحركة”.
وتوجهت بالشكر “لرابطة املحرتفات والدورة عىل دعمهما”.
انسحاب سريينا من دورة روما
� أعلن�تِ األمريكي�ة املخرضم�ة س�ريينا وليام�س انس�حابها م�ن دورة
روم�ا اإليطالي�ة لكرة امل�رضب التحضريية ل�روالن غ�اروس والتي تنطلق
الي�وم االثنني ،بس�بب إصاب�ة يف وتر أخي�ل تعرضت لها خالل مش�اركتها
يف بطول�ة فالش�ينغ مي�دوز األمريكية.وقالت وليامس يف بي�ان عىل املوقع
الرس�مي لرابطة املحرتفات  WTAبأس�ف يتوجّ ب ّ
عيل االنسحاب من دورة
انرتناسيونايل بي ان ال ديطاليا بسبب إصابة يف وتر أخيل“ :أنا ممتنة للدعم
ً
قريب�ا” .وأخذت وليامس
املتواص�ل من جماه�ريي يف روما وأتطلع للعودة
التي تس�عى للقبها الرابع والعرشين يف البطوالت الكربى وقتا ً مس�تقطعا ً
ملعالج�ة اإلصاب�ة يف الدور نص�ف النهائي م�ن بطولة الوالي�ات املفتوحة
الخمي�س عندما خرست ام�ام البيالروس�ية فيكتوريا ازارن�كا .وانضمت
س�ريينا حاملة لقب دورة روم�ا عىل املالعب الرتابية يف أربع مناس�بات اىل
العب�ات بارزات لن يش�اركن يف الدورة التي تع� ّد تحضريية لروالن غاروس
الفرنس�ية ،أمثال الكندية بيانكا اندرييس�كو حاملة لقب فالشينغ ميدوز
 2019والتش�يكية برتا كفيتوف�ا حاملة لقب ويمبلدون مرتني .وس�بق أن
أعلنت وليامس بعد الخس�ارة أمام أزارنكا أنها ستش�ارك يف روالن غاروس
ه�ذا الع�ام التي تنطلق يف  27الح�ايل إال أنها لم توضح ما اذا س�تبقى عىل
قرارها بعد انسحابها من روما.

معارا ً م�ن آينرتاخت فرانكف�ورت األملاني،
أعلن النادي اللومباردي.
ميال ن
وقال ميالن يف بيان رس�مي“ :يس�عد
م�ن
أن يعل�ن عن انضم�ام انتي ريبيتش
بع�د
اينرتاخت فرانكفورت بش�كل نهائي
عق�د
موسم اعارة ملوس�م واحد .سينتهي
يو ني�و
املهاج�م الكروات�ي يف  30حزي�ران/
ع�ام .”2025وكان ريبيتش ضمن صفوف منتخ�ب
بالده الذي حل وصيفا ملونديال روس�يا  2018بخسارته
النهائي امام فرنس�ا.وقام ميالن بتجديد عقد مهاجمه
املخرضم السويدي زالتان ابراهيموفيتش لعام اضايف،
يف حني ضم العب الوس�ط الواعد س�اندرو تونايل من
بريش�يا كما تعاقد مع االس�باني إبراهي�م دياز من
ريال مدريد.

كما

ْ
ذكرت صحيفة دييل إكسربيس الربيطانية أن مانشسرت
ً
يونايتد يفكر جديا باالنسحاب من صفقة جادون سانشو
نجم بوروسيا دورتموند الشاب بسبب االختالف عىل قيمة
الصفقة.
ويعد جادون سانشو الهدف الرئيس لنادي
الشياطني الحمر يف املريكاتو الصيفي
الحايل ،وذلك نظرا ً لألداء الرائع الذي
قدمه الالعب خالل املوسمني
املاضيني ،حيث يرى املدرب أويل
جنار سولشاير أن هناك رضورة
للتوقيع معه لتنشيط خط
الهجوم وزيادة جودة الفريق
للمنافسة عىل لقب الدوري
اإلنجليزي املمتاز.
وأوضحت الصحيفة يف تقريرها
أن مانشسرت يونايتد عاجز
عن التوصل التفاق مع بوروسيا
دورتموند الذي يطلب الحصول عىل
 108مليون جنيه إسرتليني ،يف حني
أن النادي غري مستعد لدفع سوى 80
مليون.
وأضاف التقرير أن االزمة املالية
الناتجة عن فريوس كورونا جعلت
األمور معقدة عىل مانشسرت
يونايتد ،ورغم أن هناك اتفاقا
مبدئيا مع الالعب ،إال أن
إدارة النادي تهدد دورتموند

باالنسحاب من الصفقة إن ظل مصمما ً عىل مطالبه املالية.
وسيحاول مانشسرت يونايتد البحث عن خيارات أخرى أقل تكلفة
بكثري لتدعيم خط الهجوم يف املوسم املقبل وبشكل مؤقت ،ومن
هذه الخيارات دوجالس كوستا العب يوفنتوس الذي من املتوقع
رحيله عن صفوف الفريق.
لكن االسم األبرز عىل الساحة يف وسائل اإلعالم اإلسبانية هو النجم
الويلزي جاريث بيل الذي أبدى ريال مدريد استعداده للتخيل عنه
مجاناً ،لكن املشكلة تكمن يف راتبه املرتفع الذي يبلغ  14مليون
جنيه إسرتليني سنويا ً.
ويواجه ريال مدريد صعوبة كبرية يف بيع جاريث بيل الذي أصبح
عبئا ً عىل الفريق سواء من الناحية الرياضية أو االقتصادية ،وبالتايل
فإن فشل مانشسرت يونايتد بالتعاقد مع سانشو قد يكون بمثابة
طوق النجاة للنادي امللكي للتخلص أخريا ً من النجم الويلزي.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7325 :االثنين  14 -ايلول 2020

اصابة مراسلي قناتي العهد والشرقية
يف كركوك بفريوس كورونا
كركوك /نينا:
َ
اعلن مصدر يف دائرة صحة كركوك عن اصابة مراسل قناة العهد يف املحافظة قيس الزبيدي
بفريوس كورونا .
كما اعلن املصدر عن اصابة مراسل قناة الرشقية يف كركوك اتيال االغا بفريوس كورونا.

يف باكستان  ..القضاء ينصف صحفيا ويوبخ
الشرطة لسوء تصرفها معه
اسالم آباد /متابعة الزوراء:
أطلق�تِ الرشطة الباكس�تانية رساح صحفي متهم باإلس�اءة إىل الجي�ش ،بعد أن وجهت
املحكمة توبيخا للرشطة بسبب تجاوزها حدود مهماتها.
واعتقل الصحفي بالل فاروقي وهو من أشد املنتقدين للجيش والحكومة بتهمتي تشويه
س�معة الجيش وإث�ارة الكراهي�ة الدينية بعد أيام م�ن تأكيد رئيس الوزراء الباكس�تاني
عمران خان عىل وجود إعالم حر يف بالده.
وقال غالم شابري محامي فاروقي“ :سألت املحكمة الرشطة :إذا كان تقرير املعلومات األويل
ال يستند إىل أساس ،فما الذي أعطاكم السلطة إللقاء القبض عىل الناس يف بيوتهم؟”.
وأضاف أنه يتوقع تسليم تقرير الرشطة خالل أسبوع وإسقاط القضية.
وق�ال فاروق�ي قبل مثوله أم�ام املحكم�ة“ :االتهامات املوجه�ة بنرش الكراهي�ة الدينية
والتشهري باملؤسسات سخيفة للغاية وكلها ملفقة”.

الصحفيون األملان يواجهون
التحريض بسبب ملف اللجوء
برلني /متابعة الزوراء:
ي�رى الصحفي�ون األملان أن الهجم�ات ضدهم ازدادت خالل ال� 12ش�هرا األخرية ،ومن
أبرز أس�بابها قضية الهجرة واللجوء ،وفق دراسة حديثة عرضها رئيس معهد النزاعات
املتعددة وأبحاث العنف يف جامعة بيليفيلد ،أندرياس زيك.
وق�ال زي�ك إن قرابة  70يف املئة من الصحفيني املس�تطلعني أف�ادوا أن الهجمات ضدهم
تضمنت إهانات ،ودعوات تعنيف ،وإيذاء جس�ديا وتهديدات بالقتل ،واألس�باب الرئيسة
كمحرض مبارش لتلك الهجمات هي (الهجرة ،الالجئون وحزب البديل من أجل أملانيا).
وأع�رب معظم الصحفيني املش�اركني بالدراس�ة وبش�كل رصي�ح أن الداف�ع وراء تلك
الهجمات حسب رأيهم كان سياسيا بالغالب واملسبب هو حزب البديل.
وبينت الدراس�ة أن تلك الهجمات لم تمر مرور الكرام ،بل تس�ببت بآثار نفس�ية سلبية
وقلق من هجمات أخرى مستقبلية ،كما خلقت خوفا لدى الصحفيني من تناول مواضيع
بعينها.
وطال�ب الصحفيون املت�ررون بأن تقدم هيئات التحرير الدعم ،املش�ورة واملس�اعدة
القانونية لهم ،ملواجهة خط�اب الكراهية ،كما طالبوا بإنفاذ القانون وبالتعامل الحازم
مع القضية من قبل الرشطة ،وركزوا عىل أهمية الدعم السيايس ملواجهة ذلك النوع من
العنف املوجه ،للحفاظ عىل حرية العمل الصحفي يف أملانيا.
وأعربت آنا لينا فون هودينربغ ،مديرة منظمة (املساعدة ضد الكراهية) بحسب خربتها
يف دعم الصحفيني املتررين من خطاب الكراهية ،عن أن غالبية الهجمات عىل اإلنرتنت
تكون شبه مخطط لها من الجماعات اليمنية املتشددة ،للضغط عىل الصحفي كي يبتعد
عن موضوعات بعينها.
كما أش�ارت إىل أن الصحفيات أكثر عرضة للهجم�ات من الصحفيني ،وتحمل الهجمات
ضده�ن بش�كل خ�اص طابعا جنس�يا ،كرتكيب ص�ور وفيديوه�ات عارية والتش�هري
بأصحابهن عرب منصات التواصل واملواقع اإلباحية.

سودانية تواجه تهمة “احلقد
والعداء” ملصر
القاهرة /متابعة الزوراء:
ْ
نظ�رت محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة ،دعوى مقامة من الدكتور س�مري صربي
املحام�ي ،للمطالب�ة بمنع الصحفية الس�ودانية ،س�هري عبدالرحيم ،م�ن دخول األراىض
املرصية.
وتواج�ه الصحفية الس�ودانية تهمة التط�اول عىل الدولة املرصية والش�عب املرصى عىل
خلفية نرشها مقاال بعنوان “مرص أم املصائب”.
وقال صربي يف دعواه ،إن “س�هري” تطاولت عىل الدولة املرصية والش�عب املرصي ونرشت
املق�ال املذك�ور ،معتربا أن ما فعلته “س�ابقة ال يقدم عليها إال أع�داء األوطان والحاقدين
والجاحدين والكارهني ملرص”.

No: 7325 Mon 14 Sep 2020

www.alzawraapaper.com

8

احتفالية يف فرع نقابة الصحفيني بالبصرة احتفاء باملنتمني الشباب اجلدد

تعمل بهديها النقابة واملؤسس�ات
الصحفية”.واضاف الفياض ”:عىل
الزم�الء الصحفي�ني الج�دد الذين
دخل�وا مهن�ة املتاع�ب ،ان يتوخوا
الدقة والحيادية وباسلوب مهني ،
يف اداء رسالتهم االعالمية”.
وع�رب املنتم�ون الج�دد واالعضاء
املتمرنون واملتمرسون عن شكرهم
وتقديره�م لنقي�ب الصحفي�ني
العراقي�ني مؤيد الالم�ي الهتمامه
باعض�اء النقابة ،وبف�رع البرصة
بش�كل خ�اص ،مؤكدي�ن انه�م
س�يحافظون ع�ىل النه�ج املهن�ي
والصحف�ي امللتزم الذي يس�هم يف
بناء العراق واملجتمع.

البصرة  /نينا :
احْ تف�ى ف�رع نقاب�ة الصحفي�ني
يف الب�رصة ،بكوكب�ة جدي�دة م�ن
الصحفي�ني الش�باب املنتم�ني
للنقاب�ة ،بحض�ور رواد الصحافة
البرصي�ة وعدد م�ن الصحفيني و
رؤس�اء املؤسس�ات الصحفي�ة و
اعضاء الهيئة االدارية للفرع.
وق�ال رئيس الفرع عباس الفياض
للوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء/
نينا  ”:/بتوجيه واهتمام من نقيب
الصحفي�ني العراقيني مؤيد الالمي
 ،احتف�ى ف�رع النقاب�ة بع�دد من
الزمالء الجدد ،يف اجواء استعرضت
فيها االس�س واملبادئ املهنية التي

لتناولها قضية إنسانية مسكوت عنها

الصحفية التونسية ريم بن رجب تنال جائزة مسري قصري عن مناجاة موجعة لشقيقتها
بريوت  /متابعة الزوراء:
ف�ازتِ الصحفية التونس�ية ريم بن رجب بجائزة س�مري
قص�ري يف دورتها الخامس�ة عرشة عن فئة مق�ال الرأي،
حيث تناولت قضية إنسانية مسكوت عنها تتعلق بالحياة
الجنس�ية لألش�خاص ذوي اإلعاقة ،انطالق�ا من تجربة
شقيقتها التي ولدت بمتالزمة داون.
وب�ن رج�ب م�ن تون�س ،صحفي�ة م�ن موالي�د 1990
متخصص�ة يف قضايا الجن�درُ .
ونرش مقاله�ا الذي حمل
عن�وان “تبّاني بالدم :حفصة والكروموس�وم امللعون” يف
مجلة “جيم” اإللكرتونية يف  30يونيو .2019
وأعلن�ت بعث�ة االتحاد األوروب�ي يف لبن�ان ،بالتعاون مع
مؤسس�ة س�مري قصري ،نتائج الدورة من جائزة س�مري
قص�ري لحرية الصحافة ،خالل برنام�ج تلفزيوني خاص
تم بثه عىل قناة “أل بي يس آي” .وفاز إىل جانب بن رجب
ثالثة صحفيني آخرين.
ون�ال الصحف�ي الس�وري مصطف�ى أبوش�مس جائزة
فئ�ة التحقيق االس�تقصائي ع�ن تحقيق بعن�وان “أبناء
املجه�ول” يعرض مصري  12ألف طف�ل ولدوا من زيجات
جمعت نس�اء سوريات بمقاتلني أجانب كانوا قد التحقوا
بصفوف تنظيم الدولة اإلس�المية يف سوريا خالل النزاع.
وال يتمت�ع ه�ؤالء األطف�ال ب�أي حق�وق وال يتلقون أي
رعاية مالئمة من الس�لطات واألطراف املتورطة يف النزاع
السوري.
وأبوش�مس م�ن موالي�د  ،1979مقي�م يف فرنس�ا ونرش

تحقيقه يف موقع “الجمهورية”  16مايو .2019
وع�ن فئ�ة التقري�ر اإلخباري الس�معي الب�رصي ،فازت
بالجائ�زة دالل معوض من لبنان ،ع�ن تقرير بعنوان “يف
لبن�ان ،ام�رأة عاب�رة جندريا ت�روي قصته�ا” ،ويعرض
تجربة امرأة لبنانية شجاعة متحولة جنسيا ،واملحن التي
اضط�رت للتغلب عليها لكي تبقى وفية لذاتها يف مواجهة
مجتمع محافظ للغاية.
ومعوض من مواليد  ،1985منتجة لدى وكالة أسوش�يتد

برس .ونرش تقريرها للمرة األوىل عىل موقع “درج” يف 10
أبريل .2019
وللم�رة األوىل ،ش�هدت دورة  2020إط�الق جائزة جديدة
منحها طالب من الجامعات اللبنانية ّ
ّ
املفضل،
ملرش�حهم
فاخت�اروا كمال عياش من الع�راق عن مقاله الذي يحمل
عن�وان “بع�د  15عام�ا عىل قصفه�ا بالفوس�فور :جيل
والدات مشوهة يف الفلوجة”.
ّ
ورك�ز عي�اش يف تحقيق�ه ع�ىل العواق�ب الت�ي خلّفتها
األس�لحة الكيميائية املس�تخدمة يف مدين�ة الفلوجة عىل
املوالي�د الج�دد ،وانعدام املس�اءلة والش�فافية حول هذه
املسألة .نرش عىل موقع “درج” يف  3أبريل .2019
وأش�ارت بعثة االتح�اد األوروبي إىل أنه “ه�ذا العام ،ويف
خض�م جائحة كوفي�د –  19ويف أعقاب ح�ادث االنفجار
املأس�اوي يف مرفأ بريوت يوم  4أغسطس ،تسلط الجائزة
الضوء عىل الحاجة امللحة إىل التغطية الصحفية املستقلة،
العميقة ،والعالية الجودة.
وق�ال س�فري االتحاد األوروب�ي يف لبنان رال�ف طراف إنه
“م�ن غ�ري املقبول أن يس�تمر قم�ع الن�اس ومالحقتهم
بسبب ما يكتبون أو ما يعربون عنه عىل مواقع التواصل.
فال أحد ،بمن فيهم الصحفيون والعاملني يف اإلعالم ،يجب
أن يتع�رض للعن�ف والقمع واملضايق�ة والرتهيب ،خالل
ممارس�ة املهنة .ونحن ندعم حري�ة التعبري عرب اإلنرتنت
وخارجه ومكافحة اإلفالت من العقاب يف الجرائم املرتكبة
يف حق الصحفيني”.

السلطات األسرتالية تداهم منازل صحفيني صينيني وبكني تندد
بكني /متابعة الزوراء:
ْ
نددت وسائل إعالم صينية رسمية بمداهمة
من�ازل صحفي�ني صيني�ني يعمل�ون يف
أس�رتاليا ،يف ظل اس�تمرار تدهور العالقات
بني البلدين.
وذك�رت وكالة أنب�اء الصني (تش�اينا نيوز
س�ريفيس) ،أن املداهم�ات “تنته�ك بش�دة
الحق�وق املرشوعة ملراس�ي اإلعالم الصيني
املقيم�ني يف أس�رتاليا ومصالحهم وتس�بب
رضرا بالغ�ا للصح�ة البدني�ة والنفس�ية
للصحفيني وأرسهم”.
ج�اء ذلك يف أعقاب ترصيح�ات لوكالة أنباء
الص�ني الجدي�دة (ش�ينخوا) ج�اء فيها أن
الخطوات التي اتخذتها السلطات األسرتالية
“مروع�ة للغاي�ة” وت�ر بالعالق�ات ب�ني
البلدين.وقال�ت صحيف�ة “غلوب�ال تايمز”
التي تدعمها الدولة بالصني األسبوع املايض
إن السلطات األسرتالية داهمت منازل أربعة

صحفي�ني صينيني يعيش�ون يف أس�رتاليا يف
يونيو /حزيران.
وقال متحدث باس�م ش�ينخوا “ه�ذا العمل
الفظي�ع واملتعج�رف وغ�ري العقالني مروع
جدا .وهو يكشف بشكل كامل عقلية الحرب
الباردة واإلجحاف السيايس لبعض الوزارات
واملسؤولني يف أسرتاليا”.
وأض�اف املتح�دث الذي لم يتم الكش�ف عن
ش�خصيته “ما فعلوه لن ير فقط بسمعة
وصورة وس�ائل اإلعالم الصينية وإنما أيضا
يتدخل بش�كل خطري يف العالقات الش�عبية
العادية بني الصني وأسرتاليا”.
ورد وزي�ر التجارة األس�رتايل ،أمس الجمعة
ع�ىل التقارير قائال إن أجه�زة األمن اتخذت
ه�ذا اإلج�راء طبق�ا للقان�ون .وفق�ا ل��
“رويرتز”.
وش�هدت العالقات بني الرشيكني التجاريني
الرئيس�ني توترا بش�كل متزايد لعدة أسباب

تش�مل اتهامات أسرتالية للصني بالتدخل يف
شؤونها الداخلية ونزاعات تجارية ودعوات
من كانبريا لفتح تحقيق دويل بش�أن مصدر
فريوس كورونا املستجد.
وتزامن�ت أنب�اء املداهم�ات م�ع مغ�ادرة

صحفيني أسرتاليني اثنني الصني.
وعاد االثنان إىل وطنهما بمساعدة مسؤولني
قنصلي�ني بع�د أن زار أفراد من أم�ن الدولة
الصيني مقري إقامتيهما يف بكني وشنغهاي
واستجوبوهما.

خرباء إعالم يؤكدون على أهمية انشاء وتقديم احملتوى اإلعالمي االقتصادي

متى يتحوّل اإلعالم السعودي من ناقل للخرب االقتصادي إىل مصدر له
الرياض /متابعة الزوراء:
يفتق ُد اإلعالم السعودي للكوادر الصحفية
املتخصص�ة يف قضاي�ا االقتص�اد والنفط
وس�ط كم كبري من املعلومات غري الدقيقة
تبث عرب وس�ائل إعالم عربي�ة وغربية عن
االقتص�اد الس�عودي ،إضاف�ة إىل الحاجة
امللحة لتح�ول اإلعالم الس�عودي من ناقل
للخ�رب االقتصادي إىل مص�در له من خالل
املعلومات املوثوقة من الجانب السعودي.
وتأخ�ر النقاش حول أهمي�ة إعداد كادر
صحفي متخص�ص يف االقتصاد والنفط
داخ�ل املؤسس�ات اإلعالمية الس�عودية،
وأصبح رضورة ملحة مع انتشار رسائل
إعالمي�ة مضلل�ة وغ�ري صحيح�ة ع�ن
االقتصاد النفطي يف الس�عودية والخليج
وازدياده�ا يف ظ�ل األزم�ة االقتصادي�ة
العاملية املرتبطة بجائحة كورونا.
وحم�ل الدكت�ور محم�د رسور الصبان
الجهات واملؤسسات اإلعالمية السعودية
مس�ؤولية غي�اب اإلعالم�ي والصحف�ي
النفطي عن الساحة اإلعالمية.
وأكد الصب�ان خالل ن�دوة نظمتها هيئة
الصحفي�ني الس�عوديني بمك�ة املكرمة
بعن�وان “اإلع�الم الس�عودي واالقتصاد
النفط�ي” ،أن “الوقت مه�م اآلن لتدريب
وتنمي�ة ق�درات اإلعالم�ي النفط�ي
املتخصص”.

ويف�رتض أن ترتاف�ق االس�رتاتيجية
البرتولية الس�عودية م�ع أدوات إعالمية
قوية لتوضيح السياس�ة السعودية بهذا
الخص�وص يف أس�واق النف�ط والالعبني
الكب�ار فيها ،ليك�ون اإلعالم الس�عودي
مصدرا للخرب عوضا أن يكون مجرد ناقل
له ،حيث يش�يع مصطلح “البرتوفوبيا”
يف بعض وس�ائل اإلعالم الغربية وتلقفته
وس�ائل إعالم عربية معروف�ة بتوجهها
ضد السعودية.
ويتعل�ق األم�ر بتقدي�م محت�وى امل�ادة
اإلعالمي�ة املقدمة ،الت�ي تتضمن بيانات
وأخبارا وتحليالت ذات طبيعة اقتصادية
ومالي�ة ،منه�ا ما هو عىل ش�كل تقارير
مالي�ة (مثل قائم�ة الدخ�ل واملركز املايل
للرشكات ،وكذلك املوازنة العامة) ،ومنها
ما يتعلق بتقارير األداء االقتصادي واملايل
لألس�واق املالية وأسواق السلع كالبرتول
والذه�ب وغريه�ا ،إضاف�ة إىل التع�رض
للمتغريات االقتصادي�ة العامة كاألزمات
املالية وأسبابها وتداعياتها.
ويؤك�د خرباء اإلع�الم أن تأثري الصحافة
االقتصادية ينعكس ع�ىل حركة التجارة
واالس�تثمار وه�و م�ا يف�رض تأهي�ل
الصحفيني بشكل احرتايف ووضع معايري
ملمارسة املهنة نظرا إىل حساسية دورهم
الش�ديد يف التعبري عن الوضع االقتصادي

وعك�س ص�ورة الس�عودية دولي�ا م�ن
جه�ة ،وتوفري املعلومات بش�أن أس�واق
امل�ال والنفط الس�عودية م�ن مصادرها
املوثوق�ة وبطريقة احرتافي�ة تضع حدا
للشائعات واملعلومات املغلوطة يف وسائل
اإلع�الم .ونف�ى الصبان ادع�اءات بعض
وسائل اإلعالم العربية والغربية املغرضة
والتي تبث رس�ائل إعالمية مضللة وغري
صحيح�ة ع�ن االقتصاد النفط�ي وحذر
منها وحث اإلعالميني السعوديني بالبحث
عن املعلومات الصحيح�ة من مصادرها
املعتمدة ومنوها بقوة ومكامن االقتصاد

الس�عودي النفط�ي عاملي�ا واس�تعرض
كاف�ة التحديات املس�تقبلية التي تواجه
االقتصاد النفطي.
واس�تبعد الصب�ان املستش�ار النفط�ي
ال�دويل ،حدوث حرب ألس�عار النفط بني
الس�عودية وروس�يا كما تروج له بعض
وس�ائل اإلعالم الدويل لتتم االستفادة من
فرق األس�عار من قب�ل املضاربني يف ظل
التحال�ف الق�وي ب�ني الدولت�ني ،والتزام
روس�يا الكامل بتخفيضاته�ا اإلنتاجية،
واألرضار الكب�رية التي تع�ود عىل جميع
األطراف.

وتواجه الصحافة االقتصادية السعودية
عدة تحديات من أهمها تحويل املعلومات
املتعلق�ة بالنف�ط والطاق�ة عموم�ا من
معلوم�ات للنخب�ة واملتخصص�ني إىل
مصطلح�ات بس�يطة تص�ل إىل جمي�ع
فئ�ات املجتم�ع من غ�ري املتخصصني يف
الش�أن االقتصادي بش�كل يتناسب مع
متطلب�ات الف�رتة املقبل�ة ،ورؤية 2030
يف م�ا يتعل�ق ب�إرشاك املواط�ن يف عجلة
التنمية والتطور.
ويضم�ن ن�رش الثقاف�ة اإلعالمي�ة
االقتصادي�ة والنفطي�ة يف املجتمع س�د
الثغ�رات الت�ي تس�تغلها بعض وس�ائل
اإلع�الم يف تضلي�ل ال�رأي الع�ام املح�ي
واإلقليم�ي ح�ول املواق�ف الس�عودية
وخططها للحفاظ عىل توازن واس�تقرار
أسواق البرتول العاملية.
ويش�ري مختص�ون إىل رضورة الرتكي�ز
ع�ىل الجوانب اإليجابية والحلول يف تناول
قضايا الشأن االقتصادي مثلما يتم تناول
السلبيات يف األزمات والرتكيز عىل اإلبداع
يف التناول والحلول املطروحة للمش�كالت
وليست املشكالت بذاتها.
نرش الثقافة اإلعالمية االقتصادية يضمن
سد الثغرات التي تستغلها بعض وسائل
اإلعالم يف تضليل الرأي العام
ومن خالل منش�ئي املادة اإلعالمية تأتي

األهمية األكرب والقيمة املضافة ،مع الحذر
يف بعض املس�ائل ألن الكتاب�ة أو التعليق
أو التحلي�ل بحاج�ة إىل تحقيق متطلبات
علمية واطالع متخصص يف العلوم املالية
واالقتصادية وليس فقط قدرات إعالمية،
وذلك بس�بب تعقيد األحداث االقتصادية
عىل مستوى الرشكات واألسواق والدول،
والتي تحتاج دراسة علمية متخصصة.
ويؤكد خرباء إعالم ع�ىل أهمية التخصص
يف انش�اء وتقدي�م املحت�وى اإلعالم�ي
االقتص�ادي بما يحق�ق الفائ�دة املعرفية
وتوعي�ة املجتم�ع باألح�داث االقتصادي�ة
وحقيق�ة تأثريها دون مبالغ�ات أو تناول
س�طحي ،فالثقافة العامة وسعة االطالع،
وحت�ى مجرد املتابع�ة الحثيثة لس�وق ما
ال تعط�ي لصاحبه�ا القدرة ع�ىل التحليل
والتفس�ري أو التنب�ؤ االقتص�ادي وتقديم
االستش�ارات والنصائ�ح االس�تثمارية يف
املحتوى اإلعالمي.
لذل�ك ف�إن تطوي�ر اإلع�الم االقتص�ادي
وتأهيل الك�وادر املختصة مس�ألة حتمية
س�تكون أكث�ر إلحاح�ا خصوص�ا م�ع
التضلي�ل اإلعالم�ي الذي اس�تهدف مؤخرا
جهود الس�عودية عامليا يف استقرار أسواق
النف�ط .وال بد من وج�ود أقالم متخصصة
لل�رد بالحجة والرباهني ع�ىل األخطاء التي
يقع فيها هذا اإلعالم بشكل علمي.
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الزوراء تستضيف الرائد التلفزيوني بشار طعمة أمهر مصممي اإلضاءة يف دائرة السينما واملسرح
•عرف�ت الزمي�ل بش�ار طعمة كواح�د من أمه�ر مصممي
االض�اءة يف دائ�رة السينما واملرسح ,ش�اب طم�وح يختار
ادوات�ه بذك�اء ,ال يهمه الوق�ت اكثر ما يهم�ه النوع وحن
تسأله يقول لك االضاءة ف�ن يتعلق بالشكل العام وباملضمون تخرج
من معهد الفن�ون الجميلة عام 1980وهوعض�و نقابة الفنانن منذ
1983/ 9/ 16وعضو الفرقة القومية للتمثيل منذ عام  1976مصمم
إضاءة.
ف�از بشار طعمة بجائزة تقديرية مهرج�ان منتدى املرسح بغداد 22
.1989/ 4/

حوار – مجال الشرقي

ولكي نطلع عىل سريته التقيناه يف حوار
موسع وكان السؤال املعتاد هو ان يعرف
نفسه لجمهور قرائنا الكرام
أه�ا ب�ك أخ بش�ار وأنت الي�وم ضيفالزوراء.
اها وسها بكم وانا مرسور أن القيكمللتحدث عمّا قدمته من اعمال فنية خال
مسريتي الفنية.
اسمي بشار طعمة عكابدبل�وم فن�ون مرسحية معه�د الفنونجميل�ة  /بغداد للع�ام الدرايس --1980
1981
عض�و نقاب�ة الفنان�ن من�ذ 9/ 161983/
عضو الفرقة القومية للتمثيل منذ عام 1976مصمم إضاءة
فائز بجائ�زة تقديرية مهرجان منتدىاملرسح بغداد 1989/ 4/ 22
فائ�ز بجائ�زة أفض�ل مصم�م إضاءةمرسحية يف احتفاالت يوم املرسح العاملي
1989/ 3/ 21
فائز بجائزة اإلبداع التي تمنحها وزارةالثقافة لعام  1999عن تصميم اإلضاءة
املرسحية
فائ�ز بجائ�زة اإلب�داع الت�ي تمنحه�اوزارة الثقاف�ة لع�ام  2001عن تصميم
إضاءة مرسحية العلب�ة الحجرية تأليف
محي الدي�ن زنكنة وإخ�راج فتحي زين
العابدين
فائ�ز بجائ�زة أفض�ل سينوغرافي�ا يفمهرج�ان عمان املرسح�ي عن مرسحية
العلبة الحجرية 2001/11/15
 حدثنا عن البيئة التي نشأت فيها وهلكانت لها عاقة بتخصصك اآلن ؟
 نش�أت يف بيئة ليس له�ا عاقة بالفنو ال تخص�ي فوالدي ك�ان خلفة بناء
ووالدت�ي ربة بيت عشت يف بيئة ش�عبية
ولك�ن من حسن حظي ك�ان لدينا راديو
وكنت استمع اىل التمثيليات التي تبث من
االذاعة يف ف�رة الستينيات وتعلقت بها
بشكل غريب وكنت اعيش حالة التمثيلية
ويف بعض االحيان احفظ بعض الحوارات
واق�وم بتمثيلها مع نف�ي وكنت اتمنى
ل�و ارى ه�ؤالء املمثلن واتع�رف عليهم
واستف�اد من خربته�م ووضعت هدفا يف
حيات�ي ان ادخل هذا املج�ال وخصوصا
معهد الفنون الجميلة .
 ممارسات�ك الفني�ة االوىل وهوايات�كالتي كنت تمارسها قبل دخولك املعهد؟
– البداية كانت يف متوسطة قتيبة للبنن
التي ك�ان فيها م�رسح وقاع�ة واسعة
تتس�ع اىل  150مشاه�دا ووج�دت فيها
فرق�ة مرسحية وانتميت اىل هذه الفرقة
املدرسي�ة وقدمنا عدة اعم�ال مرسحية
لعوائل الطلبة وكن�ت احد املمثلن وكان
يقوم باالرشاف عىل االعمال استاذ اللغة
العربي�ة وك�ان يح�ب امل�رسح  --لكن
البداي�ة الحقيقي�ة عند دخ�ويل اىل فرقة
بي�ت املرسح العم�ايل التي ك�ان يرأسها
الراح�ل غ�ازي مج�دي – وجل�ب لن�ا
اساتذة من كلي�ة الفنون الجميلة إللقاء
مح�ارضات يف تاري�خ امل�رسح االست�اذ
ثام�ر مهدي والتمثيل واالخراج ابراهيم
ج�ال ويف الصوت وااللقاء بدري حسون
فري�د واملوسيقى خالد ابراهيم والديكور
كاظ�م حي�در االض�اءة عبدالل�ه حسن
واملكي�اج طه اله�ايل بحيث اصبح لدينا
وع�ي كامل عن املرسح وكل الفنون التي
يحتويها و قدمن�ا ثاثة اعمال مرسحية
ع�ىل خشي�ة امل�رسح القوم�ي بالكرادة
االعم�ال ه�ي البواب�ة واملعادل�ة تأليف
غازي مجدي والراس تأليف مالك املطلبي
وكانت االعمال الثاثة من اخراج محسن
الع�زاوي  ---من خال وجودي باملرسح
العم�ايل دخلت دورة باإلضاءة املرسحية
يف دائرة السينما واملرسح الفرقة القومية
للتمثيل وتعرفت عىل الكثري من الفنانن
من خال هذه الدورة .
 متى ب�دأت تفك�ر بالتخص�ص الفنيوكيفدخلتمعه�دالفن�ونالجميل�ة؟
– بع�د العم�ل يف فرق�ة امل�رسح العمايل
ودخويل دورة باإلضاءة املرسحية اصبح
هاجي هو االنتم�اء اىل الفرقة القومية
للتمثي�ل فقدمت طلبا اىل الفنان محسن
العزاوي الذي كان مدير املسارح ان اعمل
باإلضاءة املرسحية وت�م تعيني بالفرقة
القومية للتمثيل قسم االضاءة املرسحية
 ---وبع�د التعين بثاثة اش�هر قدمتاىل معه�د الفن�ون الجميل�ة الدراس�ة
املسائية وكنت اع�رف كل اساتذة املعهد

وفائز بجائزة أفضل مصمم إضاءة مرسحية يف احتفاالت يوم املرسح
العاملي .1989/ 3/ 21
فائز بجائزة اإلبداع التي تمنحها وزارة الثقافة لعام  1999عن تصميم
اإلضاءة املرسحية.
فائز بجائزة اإلبداع التي تمنحها وزارة الثقافة لعام  2001عن تصميم
إضاءة مرسحي�ة العلبة الحجرية تأليف مح�ي الدين زنكنة وإخراج
فتحي زين العابدين.
فائز بجائزة أفض�ل سينوغرافيا يف مهرجان عمان املرسحي
عن مرسحية العلبة الحجرية .2001/11/15

عملت مدير استوديو قناة ام بي سي
وكنت مشرفا على تنفيذ الربامج
م�ن خال عم�ي معهم – دخل�ت لجنة
االختبار وقدمت مشهد قتل دزدمونة من
مرسحية عطيل وبعد املشهد اسئلة فنية
كثرية وتم قبويل باملعهد  ----كنت اداوم
بالسينم�ا وامل�رسح صباح�ا ويف املعهد
مساء ملدة خمس سنوات.
حدثنا عن ابداعاتك كطالب يف املعهد ؟– عمل�ت يف الكثري من االعم�ال الطابية
اطروحات تخرجهم خال خمس سنوات
كممثل او مصمم االضاءة الن املعهد كان
يشرط عىل كل طالب املشاركة باألعمال
الطابي�ة وتعطى درج�ة للمشاركة ---
اعمال كثرية شاركت بها --
 اعمالك بعد التخرج من املعهد بع�د حصويل ع�ىل الدبل�وم يف االخراجوالتمثي�ل م�ن معه�د الفن�ون اصبحت
مصم�م اض�اءة اول للفرق�ة القومي�ة
للتمثي�ل الن ك�ان سابق�ا ال يسمح ألي
ش�خص تصمي�م االض�اءة اذا ل�م يكن
خري�ج معهد الفن�ون الجميل�ة او كلية
الفن�ون الجميلة ولهذا عمل�ت مع كافة
مخرج�ي امل�رسح العراق�ي من ال�رواد
والحالي�ن وعملت ع�رات املرسحيات
وش�اركت يف مهرجانات عربي�ة ودولية

والتلفزي�ون ول�م احص�ل ع�ىل موافقة
السينم�ا وامل�رسح وراحت ع�ي فرصة
مهمة.
 مست�وى نظرة املخرج�ن كيف كانتوكي�ف استطع�ت ان تك�ون لنفس�ك
شخصية فنية ؟
– كن�ت مجته�دا بعمي واحظ�ر اسئلة
ومناقش�ة املخ�رج ع�ن كل مشهد وذلك
بطل�ب اجتماع معه بع�د الربوفات بيني
وبي�ه لوضع الل�ون املعرب ع�ن كل حالة
ومسق�ط الضوء املع�رب الن االضاءة هي
ليست اض�اءة الخشبة فق�ط وانما هي
املخ�رج الثاني للعمل املرسحي من خال
التناغ�م ب�ن االض�اءة وحرك�ة املمث�ل
والديكور واالزياء واملوسيقى التصويرية
كل ه�ذه العن�ارص تجتمع م�ن اجل ان
يك�ون عرض�ا مرسحي�ا ممي�زا وله�ذا
كسبت ثقة املخرجن وكونت ش�خصية
لنفي .
 أول عمالك تلفزيونية ؟– م�ع االس�ف يوجد ل�دي عم�ل يتيم يف
مسلس�ل صم�ود االبط�ال ع�ام 2002
من تألي�ف صباح عط�وان واخراج نبيل
يوس�ف  30حلقة كن�ت مصمم االضاءة

التلفزيوني�ة تم االتصال بي من قبل قناة
ام يس ب�ي الغنائي�ة ألك�ون مرفا عىل
االستودي�و والربامج وعملن�ا الكثري ملدة
سنتن ثم اغلقت بسبب التمويل .
اول اعمال�ك التي ش�اركت به�ا وكانت
االضاءة من مسؤوليتك ؟
 أول عم�ل مرسحي يل مع بيت املرسحالعمايل يف مرسحي�ة البوابة تأليف غازي
مج�دي اخ�راج محس�ن الع�زاوي 6/1
 1974/ممثا ثم مرسحية الرأس تأليف
بابلو نريودا وإخ�راج محسن العزاوي 4
1975 / 9 /
•كمنفذ إضاءة يف  9/ 25كان أول عمل يل
مع الفرق�ة القومية للتمثيل يف مرسحية
جيش الربيع تأليف امللك سودراكا اخراج
سليم الجزائري 1976/
•وكمصم�م إض�اءة مرسحي�ة ك�ان يل
عما مهما عنوانه الب�اب القديم لفرقة
الفن الحديث تأليف خليل ش�وقي اخراج
فاضل خليل.
• عمل�ت كمصم�م إض�اءة مرسحية أم
الخري أخراج عبد املطلب السنيد 1978
•مصم�م إض�اءة مرسحي�ة فراش�ات
ملونة تأليف جليل القيي إخراج فخري
العقيدي فرقة العراق.
•ومثلت دور البطول�ة ملرسحية اصدقاء
إخ�راج فخ�ري العقي�دي فرق�ة العراق
مرسح الستن.
•قم�ت بتدري�ب مجموعة من األش�قاء
اليمني�ن ع�ىل فن اإلض�اءة املرسحية يف
م�رسح الرش�يد بتاري�خ 1988/ 6/ 1
ومل�دة ش�هر واالن ه�م يعمل�ون ضمن
الفرق املرسحية يف اليمن
•عمل�ت مصم�م أول يف مهرج�ان باب�ل
ال�دويل أألول والثان�ي والثال�ث لألع�وام
 1987و 1988و 1989الخرباء الفرنسين
أعطوني درجة ( أ ) +
•مش�ارك يف املهرجانات الدولي�ة التالية
كمصمم إضاءة ومنفذ
•يف املغرب ش�اركت يف مرسحية مجالس
الراث تأليف قاسم محمد إخراج محسن
العزاوي 1980/ 6/ 16
•ويف تونس شاركت يف مرسحية مجالس
الراث يف 1980/ 7/ 10
ويف تون�س ايض�ا ش�اركت يف مرسحي�ة

• دول�ة قط�ر مرسحي�ة ل�و يف 3/ 17
1990/
ش�اركت يف االردن بمهرج�ان عم�ان
املرسحي.
•ش�اركت يف مرسحي�ة الرجال الجوف
تألي�ف عادل كاظم وإخ�راج غانم حميد
1999/ 4/ 20
•مرسحي�ة العلب�ة الحجري�ة 11/ 4
2001/
•كتب�ت للم�رسح مرسحي�ة عي�د مياد
وعرض�ت ع�ىل م�رسح النج�وم 1986
إخراج فتحي زين العبدين
•أخرج�ت مرسحي�ة أصدق�اء تألي�ف
روبرت فارجيون عام  1981عىل مرسح
معهد الفنون الجميلة
وماذا عن عملك االضاءة يف التلفزيون؟عملت مصمم إض�اءة لعدة مسلساتتلفزيونية
•عمل�ت مصم�م إض�اءة لفيل�م فرني
زم�ان رج�ل القص�ب يف الع�راق اخراج
عامر علوان 2002
•عمل�ت مصم�م إض�اءة لع�دة برام�ج
تلفزيونية لقناة الجزيرة الفضائية فرع
بغداد عام 2003
•عمل�ت م�ع كل املخرج�ن العراقي�ن
كمصم�م إض�اءة سامي عب�د الحميد -
إبراهي�م جال – د .فاضل خليل – فتحي
زي�ن العابدين  -عزي�ز خيون – د .عقيل
مه�دي – د .مطل�ب السني�د – محس�ن
الع�زاوي  -قاس�م محم�د – وج�دي
العاني – فخ�ري العقيدي – هاني هاني
– د .حمي�د الجم�ايل – سال�م الزي�دي -
منتهى محمد رحيم  -سليم الجزائري –
سعدون العبي�دي  -غانم حميد – كاظم
نصار – قاسم زيدان
اعمال�ك يف دول عربي�ة كث�رية ل�ذا نودان تذك�ر اسماء املخرج�ن العرب الذين
عملت معه ؟
املخرجون العرب واألجانب الذين عملتمعهم كمصمم إضاءة
•عملت مع دريد لح�ام مرسحية كأسك
ياوطن من سوريا
•ف�ؤاد الشط�ي مرسحية رحل�ة حنظلة
من الكويت
•عبد العزيز املنصور مرسحية الكرا من

فزت جبائزة أفضل مصمم إضاءة مسرحية بيوم املسرح العاملي
عملت مع دريد حلام وفؤاد الشطي وعبد العزيزحسني مسلم وآخرين

يف مج�ال امل�رسح واصبح�ت يل بصم�ة
باإلض�اءة املرسحي�ة ونلت ع�دة جوائز
منها جائزة منتدى املرسح وجائزة وزارة
الثقافة مرتان وجائزة يوم املرسح العاملي
وجائزة من مهرجان عمان املرسحي عن
افضل سينوغرافيا مرسحية .
 مت�ى فك�رت باالنتس�اب لإلذاع�ةوالتلفزيون ويف اي قسم عملت؟
 اثناء وجودي يف دائرة السينما واملرسحع�ام  1987رش�حت ل�دورة مساع�دي
االخ�راج التلفزيون�ي يف معه�د التدريب
االذاع�ي والتلفزيون�ي استم�رت الدورة
ش�هران والقيت فيها محارضات مهمة
يف االخراج التلفزيوني واالنتاج والتصوير
واالض�اءة والديك�ور
والسيناري�و
واالكسسوار وكان يحارض معي االستاذ
ثام�ر مه�دي من كلي�ة الفن�ون وكارلو
هارتيون وخليل ش�وقي وعم�اد بهجت
وسم�ري ذنون كان�ت دورة مهمة نظري
وعمي بعدها حاولت االنتقال اىل االذاعة

بالعم�ل وكذلك عملت مصمم اضاءة فلم
فرني زمان رجل القصب عام . 2002
– حدثنا عن اعمالك بعد  2003؟
– يف ع�ام  2003عملت يف قن�اة الجزيرة
مكتب بغداد ملدة ش�هرين مصمم اضاءة
للربام�ج الت�ي تبث من بغ�داد ثم احرق
املكتب وتم االستغناء عنه  ----كنت من
ضم�ن الكادر املؤسس لقن�اة السومرية
عام  2004وهنا حدثت نقلة يف عمي من
االضاءة اىل ان اكون مسؤوال عن تنسيق
وانتاج الربامج ومدي�ر االستوديو وكنت
اديرها بجدارة وبشهادة كل الذين عملوا
بتل�ك الربامج  ----عملن�ا برامج كثرية
ومنوع�ة وخال ف�رة القت�ال الطائفي
حي�ث ش�وارع بغ�داد الساع�ة الواحدة
ظه�را فارغ�ة ونح�ن نسج�ل الربام�ج
املختلفة اىل الساعة الثامنة مساء.عملت
ملدة  4سنوات ثم عدت اىل املرسح وعملت
ع�دة مرسحيات  ----وبما أنه اصبحت
لدي سمعة جي�دة يف ادارة تنفيذ الربامج

مجالس الراث يف 1980/ 7/ 10
•ويف تون�س ايضا ش�اركت يف مرسحية
مقام�ات أبي ال�ورد تأليف ع�ادل كاظم
إخراج إبراهيم جال 1985/ 11/ 4
•تونس مرسحية السياب تأليف وإخراج
د .عقيل مهدي 1989/ 11/ 5
•يف الكوي�ت عمل�ت االض�اءة ملرسحية
رسالة الطري تأليف وإخراج قاسم محمد
1988/ 11/8
• جمهوري�ة م�ر العربي�ة مهرج�ان
القاهرة الدويل للمرسح التجريبي.
•مرسحية لو تأليف عواطف نعيم اخراج
عزي�ز خي�ون 1989/ 9/ 2
•مرسحية الناس والحج�ارة تأليف عبد
الكريم برش�يد اخراج هاني هاني 9/ 4
1989/
•مرسحي�ة السي�اب تأليف وإخ�راج د.
عقيل مهدي 1989/ 9/ 5
•مرسحية اللعبة أخ�راج د .فاضل خليل
1989/ 9/ 6

الكويت
•حس�ن مسلم مرسحية بيبي والعجوز
من الكويت
•ريمون جب�ارة مرسحية صانع األحام
من لبنان
•عبد الواحد عوزرية مرسحية با حدود
من اململكة املغربية
•بالي�ه بح�رية البج�ع لفرق�ة الص�ن
الشعبية يف مرسح الرشيد 1989
•بالي�ه فرق�ة عشت�ار العراقي�ة مرسح
الرشيد 1989
•فرقة شكسبري اللندنية مرسحية هملت
1989
•حفات املطربة ماج�دة الرومي املرسح
الوطني 1988
•حف�ات املطربة سم�رية سعيد املرسح
الوطني
•حف�ات الفرق�ة السيمفوني�ة الوطنية
العراقية
•احتفالي�ة السينم�ا العراقي�ة وتوزي�ع

جوائز األفام الفائزة 1989
•عروض دار األزياء العراقية عىل املرسح
البابي لألعوام  87و 88و1989
يف عام  2000صممت إضاءة
•
احتفالي�ة ي�وم بغ�داد يف ملع�ب ن�ادي
الصناعة
•يف ع�ام  2004صممت إضاءة مرسحية
الحفرة للمغرب العراق�ي راجي عبد لله
يف املرسح الوطني.
•يف ع�ام  2004صمم�ت ع�دة أعم�ال
مرسحية لألطفال يف املرسح الوطني.
•عمل�ت مدي�ر إنت�اج برام�ج يف قن�اة
السومري�ة لعرات الربام�ج للفرة من
2008 -2004
•صممت إضاءة مرسحية أضغاث أحام
اخ�راج سامي عب�د الحميد ع�ام 2010
عىل خشبة املرسح الوطني.
•عمل�ت مدي�ر تقنيات يف دائ�رة السينما
وامل�رسح للف�رة م�ن 2008/ 11/ 26
لغاية2011/ 3 /1
عمل�ت يف قن�اة الجزي�رة الفضائية فرع
بغ�داد ملدة ش�هرين قب�ل ان يغل�ق فرع
بغداد ...مدير استوديو.
عمل�ت يف قناة السومري�ة الفضائية ملدة
 4سن�وات مدي�ر إنت�اج برام�ج ومدي�ر
استوديو الربامج التي عملت بها.
.1أدم وحواء برنامج يخص الرجل واملرأة
 50حلقة ساعة تلفزيونية.
.2أب�راج وهريسك�وب برنام�ج يسل�ط
الضوء عىل حركة النجوم وأبراج املتصلن
 50حلقة ساعة تلفزيونية اسبوعي.
.3مؤث�رون برنام�ج يسل�ط الضوء عىل
الشخصيات التي أثرت باملجتمع العراقي
 34حلقة ساعة تلفزيونية اسبوعي.
.4الصفح�ة األوىل برنام�ج يستضي�ف
سياسي�ن 24حلق�ة ساع�ة تلفزيوني�ة
اسبوعي.
.5السومري�ة سب�ورت برنام�ج يسل�ط
الض�وء عىل الحرك�ة الرياضية  40حلقة
ساعة تلفزيونية اسبوعي.
.6سومري�ات برنام�ج من�وع أسبوع�ي
ساعت�ان تلفزيوني�ة  50حلق�ة =100
ساعة.
.7الشع�ر والن�اس برنام�ج مسابق�ات
فريق�ان ش�عراء محرف�ون ساعت�ان
اسبوع�ي دورت�ان كل دورة  24حلق�ة
كل سن�ة دورة وفية جوائ�ز كبرية = 96
ساعة.
.8نج�وم الشع�ر برنام�ج مسابق�ات
الشعراء الشباب دورتان ساعة تلفزيونية
 65حلقة كل دورة =  130ساعة .
.9بات برنام�ج يسلط الض�وء عىل لعبة
شعبية عراقية (املحيبس ) دورتان يف كل
رمضان تقدم 30حلقة ساعة تلفزيونية
=  60ساعة.
 .10السينم�ا العراقي�ة برنام�ج يسل�ط
الض�وء ع�ىل السينم�ا العراقي�ة قديم�ا
وحديث�ا  20حلقة نصف ساعة مناقشة
ثم عرض.
 . 11نهارك�م سك�ر برنام�ج صباح�ي
منوع يخ�ص األرسة العراقية  95حلقة
ساعتان يوميا = 190ساعة.
 . 12ي�ا صايغ�ن الذه�ب برنام�ج
يستضيف املخطوب�ن حديثا ويقدم لهم
قطعت�ان ذهبي�ة ل�كل اثن�ن  30حلق�ة
ساعة تلفزيونية .
. 13عروس�ة والحباي�ب زافيه�ا برنامج
يستضي�ف عرسان جدد ويقدم لهم أثاث
من�زيل الفائ�ز ل�ألول والثان�ي ساعت�ان
تلفزيونية  11حلقة =  22ساعة.
 . 14م�ن املس�ؤول يسل�ط الض�وء
ع�ىل الظواه�ر السلبي�ة ويستضي�ف
املسئولن 30حلقة ساعة تلفزيونية.
 . 15تكوين يسلط الضوء عىل الحركة
التشكيلية يف الع�راق ويستضيف فنانن
ويعمل لهم معرض داخل االستوديو 114
حلقة.
. 16ع�راق ست�ار برنام�ج يهت�م
باملواه�ب الشاب�ة الغنائي�ة ويعمل لهم
مسابق�ات ويكرم الع�رة األوائل ثاث

دورات لثاث سن�وات كل دورة  40حلقة
ساعة تلفزيونية =  120ساعة.
 . 17اطي�اف  48حلقة ساعة تلفزيونية
يسل�ط الض�وء ع�ىل الحرك�ة الفني�ة يف
العراق.
 . 18الدستور  16حلقة ساعة تلفزيونية
تعريف املشاهد بفقرات الدستور العراقي
قب�ل االستفت�اء عليه ويناق�ش من قبل
مختصن بالدستور
 . 19بالقل�م العري�ض  10حلق�ات
يستضي�ف سياسي�ن ويتح�دث معه�م
براحة.
 . 20نج�وم السومري�ة  8حلق�ات فنية
لنجوم عراق ستار.
 . 21سياسيون يف املرات  6حلقات.
 22السومرية للجميع  4حلقات.
 23اطالة عىل الصحافة  30حلقة.
 24منك�م ولك�م  10حلق�ات طلب�ات
املشاهدي�ن =  1200ساع�ة تلفزيوني�ة
املجموع اعاه.
وماذا عن العمل يف القنوات بعد . 2003
عمل�ت يف قن�وات كثرية ومنه�ا قناة اميس بي فقد عمل�ت مدير استوديو القناة
وكنت مرف�ا عىل تنفي�ذ الربامج داخل
االستوديو
وهل تتذكر الربامج التي عملت فيها ؟ 1برنام�ج اودي�و وه�و يلب�ي طلب�ات
املشاهدي�ن م�ن االغان�ي الشبابي�ة
والربنام�ج استمر ملدة ع�ام قدمت 277
حلق�ة ساعة ونصف اول حلقة بث / 15
 2012 / 1برنامج يومي.
. 2برنام�ج داون ل�ود يلب�ي طلب�ات
املشاهدي�ن بتحمي�ل االغان�ي قدمت 70
حلقة كل حلقة ساعة ونصف أول حلقة
بث  2012 / 1 /2برنامج يومي.
. 3برنامج صالح حبيبك يقوم بمصالحة
املتخاصم�ن قدمت  15حلق�ة كل حلقة
ساع�ة ونص�ف ق�دم بتاري�خ / 2 / 14
 2012برنامج اسبوعي كل خميس.
. 4برنام�ج فن�ك تربح اي ف�ون برنامج
مسابق�ات اسئلة متنوع�ة والفائز يربح
جه�از اي ف�ون قدم�ت  16حلقة ساعة
ونصف بتاريخ 2012 / 4 / 4
. 5برنام�ج ب�س ك�ول ال�و برنام�ج
مسابق�ات والفائ�ز يربح سي�ارة خال
ش�هر رمضان املب�ارك قدم�ت  30حلقة
كل حلقة ساعة ونص�ف بتاريخ 7 / 21
. 2012 /
. 6برنام�ج خيم�ة رمضاني�ة برنام�ج
سه�رة منوع�ة ب�ن الشع�ر والغن�اء
واملوسيق�ى قدمت  30حلق�ة كل حلقة
ساعة ونصف بتاريخ 2012 / 7 / 12
 . 7برنام�ج بن السياسة والفن برنامج
يناق�ش موق�ف السياسة م�ن الفن بثت
اول حلق�ة بتاريخ  2012/ 5 / 5برنامج
اسبوعي كل يوم سبت
. 8برنامج كاش مني برنامج مسابقات
اسئل�ة والفائز يربح مبلغ من املال يومي
قدمت  17حلقة ساعة ونصف .
. 9برنامج ام يس ب�ي تيوب برنامج قدم
خال شهر رمضان يقدم مشاهد فكاهية
قدمت  30حلقة يومي ملدة ساعة.
 . 10برنامج العيد بعيدين قدم خال عيد
االضحى املبارك  4حلقات
. 11برنام�ج داون ل�ود ق�دم  45حلق�ة
ساعة ونصف بتاريخ 2013/ 2 / 24
. 12برنام�ج بالكلمة الواح�دة قدم اربع
حلق�ات وم�ازال مستمر برنام�ج يهتم
بالجن والقضايا الروحانية.
. 13للحي�اة ميكرف�ون ق�دم  5حلق�ات
وم�ازال مستمرا بتاريخ 2013 / 3 / 20
برنامج يعالج املشاكل االجتماعية.
آخر أعمالك؟– حاليا متقاعد وكورونا عطلت كل يشء
والكل يقول خليك بالبيت
شكرا للزميل بشار طعهم الذي نحسدهعىل شدة ذكائه ومستوى تذكره ملسريته
الطويلة .
ش�كرا ل�ك ولل�زوراء متمني�ا لق�اءاتأخرى.
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حنو مستقبل افضل ..له

طبيبك يف بيتك

اجعلها تعيش أمجل أيام حياتها برفقتك!!
ُ
ترغ�ب جمي�ع النس�اء ب�أن يكون
زوج املستقبل من أجمل األشخاص
الت�ي عرفته�م يف حياتها ،من خالل
شخصيته وصفاته وطريقة تعامله
معها ،وحتى تش�عر عزيزي الرجل
بأنك شخص مرغوب به لدى رشيكة
حياتك ،اتبع النصائح اآلتية:
ال�دالل وامل�دح :س�واء كان ذل�ك
ملظهرها أو إلنجازاتها ،فاملرأة تحب
سماع املديح.
الص�رب :إن امل�رأة حساس�ة مهم�ا
كانت قوية وذكية ،فس�تقدرك أكثر
إن كنت متفهمًا ملشاعرها.
تخلص من العالقات السابقة :كيف
ستش�عر إن أت�ى صديقها الس�ابق
لرح�ب بكم�ا أو ليتص�ل به�ا؟ ال
تجعلها تش�عر بأن�ه عليها أن تقلق
من األخريات اللواتي يسعني لجذب
اهتمامك.
ّ
املهذب :تعشق الفتيات الرجل
الرجل
ّ
امله�ذب ال�ذي يأخذه�ا إىل املطع�م

املطبخ ..

ويفت�ح لها الب�اب ويقوم بس�حب
كريس الطاول�ة لتجلس أمام جميع
الحارضين ،حيث تشعر بأنها مهمة
بالنسبة له.
الصدق والثقة :تهتم النس�اء بمدى
ص�دق الرشيك؛ لذا كن صادقا معها
بكل يشء.
معاملة صديقاتها بلطف :وذلك ألن
صديقات املرأة هن عائلتها األخرى،
لذا إن لم يستلطفنك فأنت يف موقف
حرج!.
الدق�ة يف املواعي�د وع�دم جعله�ا
تنتظرك.
رشاء الزهور والش�وكوال بني الحني
واالخر.
الوف�اء بالوعود ،وباألخ�ص عندما
توعده�ا بانه س�تعيد االتص�ال بها
عندما تكون مشغوالً.
ع�دم اغف�ال التواري�خ املهمة ،مثل
عيد ميالده�ا وعيد ال�زواج ،وأعياد
الحب.

طريقة حتضري مدفونة السمك

لتحض�ر مدفون�ة الس�مك ،نحتاج
املقادير اآلتية:
ملح  ,حسب الرغبة
رشة فلفل أبيض
 5حبة فلفل أسود حب
 3ملعقة كبرة لوز مقرش للتزيني
 2ملعقة كبرة دقيق
 1.50كيلو غرام سمكة كبرة الحجم
 0.50كيلو غرام بصل مقطع رشائح
 0.50كوب زيت زيتون
 4ملعقة كبرة ليمون عصر
رشة زعفران مطحون
حبة بصلة مشوية
ورق غار

أما طريقة تحضر مدفونة السمك:
• ينظف الس�مك جيدا ً من القشور ثم
ُيغسل.
• ُي ّ
قط�ع قطع�ا ً ت�زن الواح�دة منها
ً
ً
 130غرام�ا تقريبا و ُيحتفظ بالعظام
جانبا ً.
• ُتقىل قطع السمك بالزيت وتوضع يف
صيني ٍة منفردةٍ.
• توضع عظام السمك يف إنا ٍء آخر ,ثم
تغمر بامل�اء و ُيضاف إليها ورقة الغار
وحبّ�ات الفلف�ل األس�ود والقليل من
عصر الليمون والبصلة املشوية ُ
وترتك
عىل النار ملدة  20دقيق ٍة تقريبا ً.
• ُت ّ
صف�ى مرق�ة الس�مك وتوض�ع

جانبا ً.
• ُيق�ىل البص�ل ببقية الزي�ت و ُيحرّك
ليذب�ل جيدا ً ث�م ُي ّ
رش علي�ه الطحني
و ُيحرّك قليالً ثم ُتضاف مرقة الس�مك
ّ
املحضة م�ع امللح والفلف�ل األبيض
والزعفران.
• توض�ع قط�ع الس�مك املقليّ�ة يف
املرق�ة والبص�ل ُ
وترتك تغ�ي مدة 20
دقيق ٍة تقريبا ً أو إىل حني تصبح املرقة
متوسطة الكثافة.
• ُتس�كب مدفون�ة الس�مك يف طب�ق
التقديم و ُيزيّن وجهها باللوز املقي أو
املحمّص.
• ُتقدم املدفونة مع األرز.

أطعمة تساعد يف تعزيز
الطاقة االجيابية

ُ
تلع�ب الطاقة التي يحصل عليها الجس�م دورا ً أساس�يا ً يف أداء مختلف
األعضاء لعملها عىل النحو األمثل ،ويس�اعد اختيار األطعمة املناس�بة
عىل تعزيز الطاقة اإليجابية وسحب الطاقة السلبية من املنزل.
وفيما يي مجموعة من األطعمة التي تمتص الطاقة السلبية:
الليمون
يس�ود االعتق�اد يف الثقافة الهندي�ة القديمة أن حف�ظ  3حبات ليمون
يف عب�وة زجاجية ممل�وءة باملاء ،يمك�ن أن يزيل جميع أن�واع الطاقة
السلبية من مساحة عملك ،ويجذب الطاقة اإليجابية إىل املكان ،ويمكن
أن تجرب هذه الطريقة إذا كنت تعاني من أوقات عصيبة يف العمل.
امللح
يُعتق�د أن املل�ح يمتص الطاقة الس�لبية ،وهناك عدة طرق الس�تخدام
امللح إلبعاد هذه الطاقة ،حيث تساعد إضافة امللح إىل ماء تنظيف املنزل
يف امتصاص التأثر السلبي للطاقة الرشيرة.
ويعتق�د أيضا ً أن االحتف�اظ بوعاء من امللح يف الركن الرشقي من املنزل
يجل�ب اإليجابي�ة والرتكي�ز واالزده�ار للعائل�ة .وإذا كان لديك أطفال
يف املن�زل ،يمكن�ك وض�ع وع�اء م�ن امللح يف غرفة الدراس�ة لتحس�ني
تركيزهم.
القرفة
تستخدم القرفة يف العديد من الثقافات الرشقية لدرء الطاقات السلبية،
ويُعتقد أن وضع أعواد القرفة يف املكان الذي تحتفظ فيه بأموالك يمكن
أن يساعد يف إزالة أي تأثر سلبي عىل حياتك املالية ،ويعتقد خرباء العالج
بالطب البديل أن القرفة يمكن أن تس�اعد أيضا ً يف عالج بعض املش�اكل
الصحية مثل األرق من خالل وضع بعض أعواد القرفة تحت الوس�ادة،
ويمكن أن يس�اعد هذا يف تجنب األحالم السيئة أو الكوابيس ويمكن أن
يساعد يف تحقيق اإليجابية واالزدهار.
أوراق الغار
نوع آخر من التوابل الهندية يستخدم غالبا ً لدرء الطاقة السلبية ،ووفقا ً
لخرباء العالج يف البلدان الغربية ،يُعتقد أن أوراق الغار يمكن أن تساعد
يف تحقيق الرخاء واإليجابية للعائلة.
ويمكن أن يؤدي حرق عدد قليل من أوراق الغار يف وعاء إىل إزالة الطاقة
السلبية ،ويجلب دخان أوراق الغار موجة من السالم يف املنزل.
بذور الخردل
يس�اعد نرش بذور الخردل بشكل عش�وائي حول املنزل عىل تتجنب أي
نوع من الطاقة السلبية من املنزل.
ويق�ال أيضا ً إن ه�ذه الخدعة التقليدية تس�اعد يف حماي�ة األرسة من
املشاكل الكربى.

لطلة ابهى....

سلوكيات

 7قواعد تساعدك على تربية طفلك بطريقة صحيحة

ُ
تربية طفل بطريقة س�ليمة ليست
أم�را ً س�هالً ع�ىل اإلط�الق ،فه�ي
بحاجة إىل بذل مجهود كبر ووضع
قواعد وأس�س س�ليمة من البداية،
والحرص ع�ىل تطبيقها .ويف ما يي
 7قواعد تربوية تساعدك عىل تربية
طفلك بطريقة صحيحة.
 1وضحي القوانني لطفلكطفلك م�ا زال صغ�راً ،ال يمكنه أن
يدرك بنفس�ه السلوكيات الخاطئة،
ل�ذا ف�إن دورك هو وض�ع القوانني
وتوضيحه�ا ل�ه حت�ى يس�تطيع
التعرّف إىل الس�لوك الخاطئ ،ويعلم
أن ه�ذا الس�لوك الخاط�ئ س�وف
يعرّضه للعقاب.
 2اجعي العقاب عادالًيجب أن يتناس�ب العقاب مع حجم
الخط�أ ال�ذي ارتكب�ه طفل�ك حتى
ال يش�عر بالظلم ،األم�ر املهم أيضا ً
هو توضي�ح عقوبات الس�لوكيات
الخاطئ�ة له م�ن البداي�ة ،وهو ما
ين�درج تح�ت بن�د وض�ع القوانني
وتوضيحه�ا ،وبه�ذا يك�ون طفلك
عىل دراي�ة ب�أن ارتكاب س�لوك ما
س�وف يرتتب عليه عقاب ّ
معني ،ما
يس�اعده عىل تجنب العق�اب أصالً

10

عرب تفادي الخطأ.
 3ال تسمحي باملمنوعاتالصغ�ار أذكي�اء ج�داً ،قد يس�تغل
طفل�ك وجودكم�ا خارج املن�زل أو
بحضور آخرين م�ن خارج األرسة،
ويضغ�ط علي ِك للس�ماح له بما هو
غر مس�موح ،مث�ل تن�اول الكثر
من الحل�وى ،أو ارتكاب أي س�لوك
ضمن قائمة املمنوعات ،وهنا علي ِك
أن تكوني صارم�ة ،وترفيض تماما ً
الخض�وع الس�تغالل الطف�ل ،ألن
الس�ماح باس�تثناء نتيج�ة ضغط
الطف�ل علي� ِك ،يعن�ي تك�رار ه�ذا
الضغط ليصبح االستثناء قاعدة.

 4ال تعاقبي طفلك أمام اآلخرينالنقط�ة الس�ابقة ال تعن�ي تطبيق
العقاب ع�ىل طفلك أم�ام اآلخرين،
فعق�اب طفلك عىل مرأى ومس�مع
الغرباء ،يهز ثقته بنفس�ه ويعرضه
إلح�راج كب�ر ،علي ِك ضبط نفس�ك
واالنتظار حتى العودة إىل املنزل ،أما
إذا كان املوق�ف ال يحتم�ل التأجيل،
فعلي ِك االنف�راد بطفلك ،وإخباره أن
عليه التوقف عن الس�لوك الخاطئ،
وأن م�ا ح�دث س�وف يحت�اج إىل
النق�اش عند الع�ودة إىل املنزل ،وأن
اس�تمراره يف الخطأ سوف يضطرك
للع�ودة ب�ه إىل املنزل ف�ورا ً وتطبيق

العقاب عليه.
 5ال تبالغ�ي يف حماي�ة طفلك منالخطأ
الطفل يتعلم بطريقة عملية ،وبعض
األخطاء تكون هي الوسيلة الفعالة
لتعليمه السلوكيات الصحيحة ،لذلك
ال تبالغي يف حمايت�ه من الوقوع يف
الخطأ ،املهم تعلميه كيف يعتذر عن
الخطأ ،ومحاول�ة إصالحه ،وجهاد
نفسه حتى ال يكرر نفس الخطأ.
 6ق ّدمي لطفلك انموذجا ً إيجابيا ًيتعلم الطفل أيض�ا ً باملحاكاة ،وبما
أن ِك ق�دوة له علي� ِك أن تكوني قدوة
حس�نة ،وأن تقدم�ي ل�ه انموذج�ا ً
إيجابي�ا ً يحت�ذي ب�ه ،ف�ال ترتكبي
الس�لوكيات الخاطئ�ة ،وتح�ي
بالصف�ات الحميدة مثل التس�امح
والتواض�ع والتع�اون واالعتذار عند
الخطأ.
 7توقفي عن السعي نحو املثاليةنح�ن جميعا ً برش ،لذا كوني رحيمة
بنفس�ك وتقبي أخط�اءك ،وركزي
ع�ىل اإليجابي�ات يف رحل�ة أمومتك،
وتوقفي عن الس�عي نح�و املثالية،
فه�ي فكرة غ�ر واقعية تس�تنزف
طاقتك وتهدرها.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

ماسك للبشرة من املوز ...نتائجه رائعة
يف أحي�ان كثرة ،تغني�ك املكونات
الطبيعية عن أهم مس�تحضات
العناية بالبرشة ،عىل سبيل املثال
ال الح�ر ،فاكه�ة امل�وز ،الت�ي
بإمكانك أن تصنع�ي منها أفضل
ماسك للبرشة ،يس�اعد يف تفتيح
وترطي�ب الب�رشة وش�د الوج�ه
والتخلص من التجاعيد والخطوط
الدقيقة وغرها الكثر.
أبرز فوائد املوز للبرشة
يش�تمل املوز عىل كمية كبرة من
مضادات األكس�دة واملواد املغذية
والفيتامين�ات ،الت�ي تعم�ل عىل
التخلص من مشاكل البرشة كافة،
مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة،
والبق�ع الداكن�ة والتصبغ�ات
والب�رشة الباهت�ة واملصف�رة...
انطالقا ً من ذلك ،س�نقدم لك يف ما
يأت�ي ،أفضل ماس�كات املوز لكل
مشاكل البرشة.
لتفتيح لون البرشة
اس�لقي رشيحيتني صغرتني من
البطاطا واهرس�يهما جي�داً .من
ث�م ،اهريس نصف ثم�رة ناضجة
م�ن املوز واح�دة واخلطيها جيدا ً
مع البطاط املهروسة ،مع إضافة

ملعق�ة كب�رة م�ن م�اء ال�ورد
وملعقة أخرى من عصر الليمون
وملعقة ثالثة من الحليب السائل.
وبعد خلط املكونات جيداً ،طبقي
الخليط عىل برشة وجهك واتركيه
اىل أن يجف تماما ً.
بعده�ا ،ش�طفي وجه�ك باملي�اه
الفات�رة وجففيه جيداً .س�يعمل
ه�ذا املاس�ك ع�ىل التخل�ص
م�ن االس�وداد والبق�ع الداكن�ة
والتصبغات ،ليجع�ل لون برشتك
فاتحا ً ومرشقا ً بشكل طبيعي.
لرتطيب البرشة الجافة

قومي بهرس حبة امل�وز جيدا ً ثم
أضيف�ي إليها ماء ال�ورد .حركي
املكونات جيدا ً حتى الحصول عىل
خلي�ط متجان�س .بعدها ،طبقي
الخلي�ط ع�ىل ب�رشة وجه�ك بعد
تنظيفه�ا بش�كل جي�د ،واتركيه
ملدة ربع س�اعة .من ثم ،ش�طفي
وجهك باملياه الفاترة.
يعد هذا املاس�ك األفضل لرتطيب
البرشة الجافة ،وسيساعدك أيضا ً
يف تفتي�ح ل�ون برشت�ك والقضاء
ع�ىل التصبغ�ات ،وذلك نظ�را ً اىل
غن�اه باملع�ادن والفيتامين�ات

األساس�ية لصح�ة الب�رشة .كما
سيمنح برشتك النضارة والتوهج
الطبيعي.
لش�د الوج�ه والتخل�ص م�ن
التجاعيد
اريس نص�ف ثم�رة ناضج�ة من
املوز ،وأضيفي إليها ربع كوب من
اللب�ن وملعقة كبرة من العس�ل
الطبيعي .حركي املكونات جيدا ً اىل
أن تحصي عىل ماس�ك متماسكة
وزي قوام كريمي .بعدها ،طبقي
املاس�ك عىل وجهك بالتساوي ،يف
جميع االتجاهات من األس�فل اىل
األعىل .اتركي املاس�ك عىل وجهك
ملدة ربع ساعة.
ث�م ش�طفي وجهك جي�دا ً باملاء،
م�ع الحرص ع�ىل ترطيب وجهك
بالكريم املناسب.
ه�ذا املس�ك مث�ايل لش�د الب�رشة
والتخل�ص م�ن تجاعي�د الوج�ه
والخطوط الدقيقة ،حيث يشتمل
ع�ىل مض�ادات األكس�دة وامل�واد
املغذية للبرشة ،وفيتامينات ،A، B
و .cكم�ا أنه غني جدا ً بالكوالجني
واإليالس�تني ،وهي مكونات تعيد
الشباب اىل برشتك.

دراسات حديثة

احذر ..أغذية وعطور ومواد جتميل تسبب نقص االنتباه لدى املراهقني “تويرت” يعادل إدمان السجائر و”الفيسبوك” يصيبك باالكتئاب

ْ
هل تعلم أن الكثر من العطور ومواد التجميل ربما تكون سببا ً لعدم القدرة
عىل الرتكيز؟ هذا ما أثبتته دراسة أمريكية مؤخراً ،ما يعني أن علينا االنتباه
إىل وجود مواد معينة يف ما يستهلكه األطفال واملراهقني من منتجات.
يس�تهلك املراهق�ون بطبيع�ة الح�ال الكثر من م�واد التجمي�ل والعطور
ومنتج�ات العناية بالنظافة الش�خصية بش�كل يوم�ي دون االنتباه إىل أن
ه�ذه املنتجات ربما تكون س�ببا ً ملا يعاني منه بعضهم من مش�اكل تتعلق
بالرتكي�ز ،واملعروفة طبيا ً باس�م اضط�راب نقص االنتباه وف�رط الحركة
(.)ADHD
وتوص�ل باحث�ون يف كلي�ة الطب يف جامع�ة هارفارد األمريكي�ة إىل وجود
عالقة بني أعراض نقص االنتباه والنشاط املفرط ،وبني استهالك املنتجات
التي تحتوي عىل مواد معطلة لعمل الغدد الصماء يف الجسم.
والغدد الصماء هي املس�ؤولة عن إفراز الهرمونات التي تلعب دورا ً أساسيا ً
يف عمليات النمو والتكاثر وتنظيم وظائف الجهاز العضي.
ويف مقدمة هذه املواد مادة الفثاالت ،املس�تخدمة عادة يف صناعة املنتجات
البالستيكية بهدف زيادة مرونتها وشفافيتها وتحملها وإطالة عمرها.
ويوض�ح فري�ق البحث األمريك�ي أن هذه امل�واد الكيميائية ،وعىل رأس�ها
الفثاالت ،تعمل كهرمونات صناعية تؤثر يف عمل الهرمونات الطبيعية التي
يفرزها الجس�م ،ومن ضمنه�ا هرمون الذكورة (تستوس�ترون) املوجود
بكميات مختلفة لدى جميع البرش.
وتنب�ه الدراس�ة إىل أن املواد املعطلة لعم�ل الغدد الصماء يتم اس�تخدامها
حالي�ا ً يف صناعة الكثر من املنتجات ،ما ي�ؤدى إىل التعرض لتلك املواد عىل
نطاق واس�ع.وتوصل الباحثون إىل أن التعرض لبعض تلك املواد خالل فرتة
املراهق�ة يمكن ربطه باإلصابة باضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة ،إال

أن هذا الرابط ظهر بشكل أقوى لدى الذكور باملقارنة مع اإلناث.
وبالرغ�م م�ن أن التعرض ملادة الفث�االت تحديدا ً أثن�اء الطفولة واملراهقة
يرتب�ط بقوة بظهور أعراض نقص االنتباه وف�رط الحركة ،يؤدي التعرض
بش�كل متزايد لغره�ا من املواد املعطلة لعمل الغدد الصماء الزدياد نس�بة
ظهور مشاكل سلوكية.
ويرجح العلماء أن الس�بب وراء العالقة بني مش�اكل ضعف االنتباه وفرط
الحرك�ة من جانب والتعرض للم�واد الكيميائية من جانب آخر ربما يكون
ناتج�ا ً عن طبيعة ف�رتة املراهق�ة باعتبارها املرحلة األه�م يف نمو وتطور
امل�خ .كما أنها الفرتة التي يك�ون فيها املراهقون أكثر تعرضا ً وتأثرا ً باملواد
املعطلة لعمل الغدد الصماء.

َ
ن�رش الكثر من التقارير حول وس�ائل االتصال
الحديث�ة التي س�اعدت اإلنس�ان كث�را ً وتبدو
وكأنه�ا نعم�ة يتميز به�ا جيل الع�ر الحايل،
ورغ�م ذلك تظهر بعض األبح�اث الحديثة تأثر
هذه التكنولوجيا بالسلب عىل حياة اإلنسان.
فإنس�ان العر الحايل يش�عر وكأنه فقد جزءا
من نفس�ه يف املنزل إذا اكتش�ف أنه خرج بدون
هاتفه املحمول ،ويع ّد جوجل هو موقعه ملعرفة
م�ا يجهله يف هذا العالم ،وتويرت هو س�جل لكل
ما يش�غل فك�ره ،ويتواصل رسيع�ا ً وجيدا ً مع
أصدقائه وعائلته من خالل “الفيسبوك”.
ورغ�م هذه التكنولوجيا التي نعدها نعمة لكنها
أث�رت يف حي�اة اإلنس�ان فاصابت�ه بالرفاهي�ة
والراح�ة البدنية والعقلية ،باإلضافة إىل عدد من
النتائ�ج التي أظهرتها البحوث والتي تتلخص يف
عدة نقاط.
أول هذه النق�اط أن التغريد أصبح عىل “تويرت”
أكثر إدمانا ً من الس�جائر ،فال يس�تطيع مدمن
كتاب�ة التغري�دات م�ن االمتن�اع وإذا وحدث أن
إعاقت�ه ظ�روف ع�ن كتاب�ة تغريدات�ه يش�عر
بالضبط مثلما يشعر مدمن السجائر إذا لم يجد
حصت�ه اليومي�ة من التبغ ،طبقا ً مل�ا أكده بحث

بجامعة شيكاغو
ويف دراس�ة أجريت مؤخرا ً طل�ب فيها من 250
ش�خص ترتاوح أعمارهم ما بني  85 – 18عاما ً
تسجيل ما يفعلونه عىل مدار اليوم ،مثل التدخني
والنوم وغره ،ولكن ارتفاع مشاركتهم يف وسائل
اإلع�الم اإلجتماعية الحديثة جعلت االحجام عن
هذه املشاركة أكثر صعوبة من مقاومة التدخني
أو رشب الكحوليات.
وأرج�ع بعض البحوث هذا اإلدمان عىل وس�ائل
االتص�ال اإلجتماعية إىل أنها مش�اركات خالية
من الضر وليس لها انعكاس�ات سلبية كثرة،

غر أنها قد تبعد اإلنسان عن حياته اإلجتماعية
وتزيد م�ن معدل قطع عالقات�ه باإلخرين ،وقد
تسبب االكتئاب فيما بعد.
وثان�ي ه�ذه النق�اط تش�ر أن املش�اركة ب��
“الفيس�بوك” تقل�ل من نظ�رة اإلنس�ان لذاته
وتقلل من احرتامه لها.
فق�د أظهرت البح�وث أن “الفيس�بوك” أصبح
مرتع�ا لس�لوكيات تدمر ال�ذات مث�ل مقارنة
ال�ذات بالغر والش�عور بالتقلي�ل ناحيتها عند
النظ�ر إىل حي�اة األخرين مث�ل رحالتهم خارج
البالد وحفالت زفافهم ،مما يعطى أي ش�خص
أن حياته الخاصة ليس�ت مث�رة مثل أصدقائه
ومن حوله.
وثالث ه�ذه النقاط االهتم�ام بالهاتف املحمول
قد يكون أهم من االهتمام بصحة اإلنس�ان ،ويف
دراس�ة تم س�ؤال  514أمريكي هل يستطيع أن
يستغني عن فرشاة أس�نانه أم هاتفه املحمول
مل�دة أس�بوع ،وكانت النتيج�ة لصال�ح اختيار
الهاتف املحمول الذي أًصبح ال يمكن االس�تغناء
عنه.وه�ي عالمات ت�دل عىل أن اإلنس�ان ذهب
فوق حافة التكنولوجيا ،وتعدينا الحد املسموح
به لألمان ملرحلة الخطر.
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كلمات متقاطعة

مهنياً :تتقدم سريورة العمل كما تشتهي وبوضوح،
وللن تضجر من عجلزك عن استخلاص النتائج التي
تريحك
عاطفيلاً :لن تشكو بلرودة مشاعر الحبيلب تجاهك أو عدم
اكرتاثه لتلبية مطالبك التي تبدو خفيفة وسهلة التحقيق
صحيلاً :حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانا ً يف توترات عصبية
لن تؤثر

الثور

مهنياً :يسعى أحلد الزماء بقوة لتشويه صورتك
يف العمل ،مع أن نتائج أعمالك الجدية تظهر قريبا ً
وتفاجئ الجميع
عاطفياً:ال تنكر الحقيقلة فأنت ال تستطيع االبتعاد عن
الرشيك بسبب التفاهلم التام بينكما عىل العناوين العريضة
لعاقتكما صحياً :يعدك هذا اليوم بالحظ الرائع عىل الصعيد
الصحي ،فينعكس ذلك ايجابا ً عىل نفسيتك

الجوزاء

مهنيلاً :إجلراءات مهملة وقلرارات حاسمة قيد
التنفيذ ،لكن ذلك ال يعني القيام بخطوات عشوائية
وغري مدروسة
عاطفيلاً :حني يرتكب الرشيك خطأ ما عليك أن تظهر له
ذلك ،ويف حال عدم القيام بذلك قد يقع يف الخطأ مجددا ً
صحياً :أنت مقتنع تماملا ً بما تقوم به عىل صعيد املحافظة
عىل صحتك؟ إذن استمر يف ذلك

السرطان

مهنيلاً :اجتماعلات مهملة ولقلاءات ملع كبار
املسؤوللني الذيلن يلؤدون دورا ً يف خياراتك املهنية
الناجحة واملهمة
عاطفيلاً :الدعم املطلوب من الرشيك يكون متوافراً ،لكن
عليلك أن تكون أكثر واقعية وأن تعتمد عىل نفسك يف الدرجة
ً
صحيلا :اإلرساف يف الطعلام قلد يسبلب اضطرابات يف
األوىل
الدورة الدموية :الكبد والكليتان

األسد

مهنيلاً :أحوالك املالية تتحسلن كما تتمنى بسبب
قلة اإلنفاق غري املجدي ،واملطلوب إليك عدم توقيع
أي وثيقة قبل التدقيق يف تفاصيلها وبنودها
عاطفيلاً :إذا رغبت يف الزواج أو االرتباط جديا ً فهنيئا ً لك
رشط اختيار يوم ييل تاريخ ميادك وال يسبقه
صحياً :تتمتع بالحيوية والنشاط وال يخيفك املرض وترفض
أن تازم املنزل

العذراء

مهنيلاً :تنشلط كثلريا ً هلذا اليلوم علىل مستوى
التواصل وتبادل املعلومات ،قد تقوم بعمل مشرتك
ومثمر مع أحد الزماء
عاطفيلاً :الرشيلك يفرحلك باقرتاحاته ،فيطملن بالك
ويساعدك عىل تجاوز األملور التي كنت تخىش مجرّد ذكرها
ويلمع اسمك مجددا ً صحياً :صحتك جيّدة وذلك يعود إىل قوة
إرادتك وعزمك عىل السيطرة عىل أوضاعك بشكل جيّد

الميزان

مهنيلاً :عليك أن تعيلد النظر يف بعلض توجهاتك
وال سيما تلك التي تراودك شلكوك حولها لئا تقع
املطبات التي قد تسبب لك متاعب
عاطفيلاً :ال تستغرب ظهور تباين يف اآلراء واحتدام بعض
النقاشلات ،أنت معرّض الرتكاب الهفلوات وتوسيع املسافة
بينك وبني الرشيك صحياً :ال تيأس بل تابع العاجات الصحية
التي بدأتها ،النتائج تظهر تباعا ً

العقرب

مهنيلاً :أجلواء مريحة هلذا اليلوم وتتخلص من
الضغوط يف العمل وتميض يوما ً موفقا ً تنهي خاله
الكثري من املعامات العالقة منذ مدة طويلة
عاطفيلاً :ابتعد قلدر اإلمكان عن املواجهلة املنفعلة مع
الرشيلك ،وخصوصا ً إذا كان موقفلك ضعيفاً ،وحاول ترميم
الوضع بهلدوء صحياً :تصاب ببعض اإلرهلاق الذي يضعف
أعصابك ويبقيك يف حالة من التوتر

القوس

مهنياً :ال تخف من التعبري عن رأيك جهارا ً إذا كنت
مقتنعلا ً به ،الخطأ لن يكلون مكلفا ً ويكون سهاً
عليك حل األمور العالقةعاطفياً :عليك اليوم قبل الغد
مصارحلة الرشيك بما تفكر فيه ،الرصاحة تعبّد الطريق
أماملك نحلو خطوات مستقبليلة توضح املسلار الذي يجب
سلوكهصحيلاً :الحساسية التي تصيبلك سنويا ً يف مثل هذه
األيام لن تكون قوية بسبب قوة مناعتك

الجدي

مهنياًُ :كن حذراً ،يتطلب الوضع منك الرتوّي وعدم
رملي مكتسباتك يف القلاع وإضاعة ملا بنيته عىل
مدى سنوات يف لحظات
عاطفياً :تختفي جميع الضغوط وتزول املشاكل ،ويبدو
هذا اليوم مشجّ عا ً ويحمل تغيريا ً جمياً يف العاقة بينك وبني
الرشيلك صحياً :تهتم بشؤون صحيلة وعائلية ،ربما تقيض
ّ
تخطط وتغري يف الربامج وتعالج بعض التفاصيل
الوقت

الدلو

مهنيلاً :حاول التنويع يف أسللوب تعاطيك مع الزماء،
فهذا من شلأنه أن يقرّبهم منك ويبعد الخلل يف العاقة
التي استجدت يف املدة األخرية
عاطفياً :الترصف بمزاجية مع الرشيك يدفعه إىل االبتعاد عنك
ّ
وتجنبك تدريجياً ،حاول تحسني ترصّفاتك معه واعرف ما يرضيه
لتعملل عليه صحياً :عىل الرغم من حيويتك فإن حياتك املهنية قد
تحثك عىل استجماع قواك واالعتناء بنفسك أكثر فأكثر

الحوت

مهنيلاً :ترتاح إىل حسم أمر يف مصلحتك ،ومصادر
السعلادة تبلدو متعل ّددة وتدعلوك إىل اإلفلادة من
الظروف املؤاتية
عاطفيلاً :الحلظ يبتسلم للعازبلني فيلتقلون الشخص
األنسلب من الجنس اآلخر ،ويرتبطلون رسيعا ً وينطلقون يف
رحلة من االرتباط عىل أسس متينة
صحيلاً :إنتبه من كثرة التنقات املرهقلة ،وال تحاول القيام
بأكثر مما هو مطلوب منك.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

 - 1898تتويلج امللكلة فيلھامينلا ملكلة ھولندا علىل العرش
رسميا وذلك بعد وصولھا للسن القانوني.
 - 1901الرئيلس األمريكلي ويليلام مكينيل يتعلرض ملحاولة
اغتيال أدت إىل وفاته يف  14سبتمرب.
 - 1924الزعيلم الفلايش بينيتلو موسوليني يتعلرض ملحاولة
اغتيال فاشلة يف روما من جانب مجموعة من الشيوعيني الذين
تحركو لوقف
محاولته القضاء عىل الشيوعية يف إيطاليا.
 - 1939جنلوب أفريقيا تعللن الحرب عىل أملانيلا أثناء الحرب
العاملية الثانية.
 - 1940كارول الثانلي ملك رومانيا يتنحى عن العرش لصالح
ابنه ميخائيل الذي يبلغ من العمر ثمانية عرش عاماً
 - 1965الھند تغزو باكستان وتقصف مدينة الھور.
 - 1968استقلال سوازياند عن اململكلة املتحدة بعد أن كانت
إحدى محمياتھا.
 - 1976منظملة التحرير الفلسطينية تأخذ وضع عضو كامل
يف جامعة الدول العربية.
 - 1981الشيلخ حميلد بلن راشلد النعيمي يتوىل حكلم إمارة
عجمان بعد وفاة والده راشد بن حميد النعيمي.
 - 1983االتحلاد السوفيتلي يقلر بإسقاطله طائلرة الركلاب

الكورية الجنوبيلة بحجة عدم تمكن قائد الطائرة الحربية من
تمييز الطائرة عىل أنھا
مدنية عندما دخلت املجال الجوي السوفيتي.
 1991االتحاد السوفيتي يعرتف بجمھوريات البلطيق الثاثةالتي إستقلت.
اإلتحلاد السوفييتلي يعيد تسميلة مدينة لينينغلراد إىل سانت
بطرسربغ بعد تبدل اسمھا منذ سنة .1924
 - 1997إجراء مراسم دفن ديانا أمرية ويلز.
 2003جيلش الدفلاع اإلرسائيليل يقلدم عىل عملل عسكرييستھلدف الشيلخ أحملد ياسلني ،لكلن للم تتمكلن املقاتات
اإلرسائيلية من اغتياله.
رئيلس اللوزراء الفلسطينلي محملود عبلاس يستقيلل ملن
منصبه.
 - 2007الرئيلس الجزائلري عبلد العزيز بوتفليقلة ينجو من
تفجلري إنتحلاري يستھلدف مستقبليه يف باتنلة أدى ملقتل 15
شخصا وجرح  74آخرين.
 - 2008انتخاب آصف عيل زرداري رئيسا لباكستان.
 - 2009الحكومة اإلرسائيلية تقر خطة رئيس الوزراء بنيامني
نتنياھو القاضية ببناء مئلات الوحدات السكنية للمستوطنني
يف الضفة الغربية برغم اإلنتقاد األمريكي لھذا القرار.

قصة وعربة

القناعة
يحكلى أنه كان هنلاك ملك يعيش
ىف مملكلة عظيملة أراد أن يكافئ
أحد املواطنلني فأحرضة إىل قرصة
وقلال له إنه سلوف يعطية جميع
األرايض التلي سلوف يقطعهلا
ً
ملكلا له إىل األبد
سلريا ً عىل أقدامة
دون دفلع أي نقلود  ،فلرح الرجل
وبلدأ مرسعلا ً يف السلري يف جنلون
محلاوالً قطلع أكرب كميلة ممكنة
من مساحة األرايض حتى يمتكلها
جميعها ،حتى بللغ مسافة كبرية
جدا ً وتوقف مفكرا ً أن يعود إىل امللك

اختبارات شخصية

اختبار يكشف درجة حب الزوج من شكل حاجبيه عند الغضب
مِ ن املمكن كشف بعض ارسار
الحيلاة الزوجيلة ودرجة حب
اللزوج لزوجتله ملن خلال
بعلض اللدالالت املرتبطلة به
ً
مثلا شلكل حاجبيه
ومنهلا
عند الغضب .فهو يساعد عىل
معرفة بعض ارسار شخصيته
التلي تدفعله اىل التلرصف
والتعاملل مع رشيكلة الحياة
بالطرق املختلفلة .وهذه ابرز
 3اشلكال حواجلب خاصلة
بالرجلل ودالالتهلا عىل ارسار
الحياة الزوجية.
ارسار اللزواج ملن شلكل
حواجب الزوج الغاضب
يمكلن معرفلة بعلض ارسار
الحياة الزوجية من خال عدد
من االشلارات واللدالالت التي
ال ينتبه اليهلا الكثريون عادة
ومنها شلكل حاجبلي الزوج
عند الغضب .ويف هذا االختبار
يجلب اختيار الشلكل االقرب
اليهما من  1اىل .3
الشكل A
يعنلي اختيار هلذا الشكل ان

الرجلل يتمتلع بالقلدرة علىل
استخلدام املنطلق يف التعامل
ملع كل الظلروف واملواقلف.
كملا يلدل علىل انله يفضلل
التفكلري بعمق بلكل املشاكل
التلي يواجهها وخصوصا ً عىل
مستوى العاقلة مع الزوجة.
ولهلذا ال يعلرب علن مشاعره
بوضوح حيلث تعتقد االخرية
انله ال يحبهلا .لكلن عليهلا
االنتبلاه اىل انه يلجلأ اىل طرق
اخلرى من اجلل االفصاح عن
حبله لهلا .ويمكلن ان يظهر
هذا من خلال تقديمه الهدايا
لهلا او االتصلال بهلا ملرات
عدة خلال النهار او غري ذلك.
كذلك يدل شكل الحاجبني هذا
عىل انه يميلل اىل التفاؤل واىل
الهدوء وانه يثق بنفسه اىل حد
كبلري .وهذا ما ينعكس بشكل
ايجابي عىل عاقته الزوجية.
اقرئي أيضلاً :ماء ،نار ،هواء،
تلراب ...هكلذا تؤثلر عنارص
األبراج يف الحياة الزوجية
الشكل B

قـــــــصة

مثل

الشبعان ما يدري بدرد
اجلوعان

يرضب للشخص الذي يرى مايصيب الناس من مصائب وشدائد ،فا
يحس بها وال يشعر بوقوعها مادام هو بمنجاة منها وبعيد عنها.
أصله:
إن سائلا وقلف عىل باب أحلد القصور الكبرية ليستجلدي .فأطلّت
عليله ربة القرص وسألته حاجته ،فقال السائل (( :سيدتي أنا جائع
 ..ويف أشلد حاالت الجوع ))  .فسألته املرأة  (( :وملاذا لم تأكل حتى
اآلن ؟  ..أللم يطبلخ لكم طباخكم هذا اليلوم ؟ )) فقال السائل (( :
سيدتي  ..أي بيت تعنني وأي طباخ تقصدين؟  ...أنا رجل فقري معدم
وقد مىض عيل يومان لم أطعم خالهما شليئا ))  .فقالت املرأة (( :
إذا كلان طباخكم لم يعد لكم شليئا من الطعام  ..فتل ّه بيشء تأكله:
خلذ من خبازكلم رغيفا من الخبز الحار ثم انلزل إىل الرسداب ،فخذ
غرفة من السمن وغرفة من العسل ولطخ بهما ذلك الرغيف ثم كله
ّ
وتصلرب ،حتى ينضج الطعام ويتم إعداد املائدة ))  .فقال الرجل(( :
واي واي !  ..إحنلا ويلن  ..والهانم ويلن ؟  ..واحد جوعان  ..والثاني
شبعان ...شلون نتفاهم ؟ )) .
ثلم تركهلا وملىض  .وذاع ذلك الحديث بلني الناس ،فقاللوا فيه(( :
الشبعان ما يدري بدرد الجوعان ))  .وضحكوا من قول املرأة وعجبوا
من غبائها وقلة عقلها .وذهب ذلك القول مثا.

لينلال جائزته ،ولكن الطمع تمكن
منله فقلرر مواصلة السلري حتى
يحصل علىل املزيد واملزيلد ،وهكذا
استمر الرجل يف السري غري مكتفيا ً
بملا يتوصلل إليله مهملا بلغ من
مساحات شاسعة ،سار يف طريقة
حتى ضل الطريق وضاع يف الحياة،
ضلاع دون أن يمتلك أي يشء وذلك
ألنه ال يمتلك الليشء الذي به يملك
الدنيلا وملا فيهلا وهلي القناعة،
ولذلك خرس كل يشء ألنه لم يعرف
اإلكتفاء والرضا.

يتميلز الرجلل صاحب شلكل
الحاجبني هذا بالقدرة الكبرية
عىل التعبري عن عواطفه .فهو
انفعايل ورسيع التأثر بمختلف
املواقف .كملا انه ودود وكريم
ولطيف .وهو ما يجعل عاقته
بالزوجلة بعيدة علن التعقيد
ومحكوملة بصفلات مثلل
الصدق والوضوح .ولهذا فهو
يعلرب علن مشاعلره تجاهها
بوضلوح ويحلرص علىل ذلك
ألنله يعرف تماملا ً انه يشعره
بالرىض .كما انه يميل اىل املرح
واىل بث اجلواء من االرتياح يف
املحيط العائيل .وهذا ما يدفع
رشيكة الحياة اىل اظهار املزيد
من التعلق بله ويشعرها بأنه
شلديد التعلق بهلا .ومما يدل
عليله هلذا الشلكل ان الزوج
رسيلع التعاطلف معهلا وانه
يسلارع اىل مؤازرتهلا وتقديم
الدعلم لهلا وخصوصلا ً حني
تواجله املشلاكل والظلروف
الصعبلة .وهلذا يشعرهلا
باالطمئنان واالمان ويشجعها

الكلمات األفقية
1ملن اللدول اآلسيويلةاملصنعة ل مغارة.
2ألسنة النلريان ل ذكرىأليمة (م) ل إناء”مبعثرة”.
3حرف مكرر ل متشابهانل مدينة أسرتالية.
 4انهلض (م) ل مدينلةايطاليلة (م) ل من الطيور
.
5رضوري للحياة ل طبل لمضخة الهواء يف الجسم.
 6يغلوي (م) ل للتمني لمتشابهان.
7طليلق (م) ل مخلوقاتنورانية (م).
8نجمة سينمائية عربيةل من اصابع اليد (م).
9ذكلر الدجلاج ل عني يفالجنة (م) ل للنصب (م).

الكلمات العمودية
1من االنبيلاء (عليهم السام) لبسط يده.
 2صوت الحمار ل تمهل.3أبلله ل فلاه (م) ل آخلر العاج(م).
4أشهر موسيقيي األندلس (م).5مقلر الوكالة الدوليلة للطاقةالذرية ل مواعظ.
6تهديد بالعقاب ل متشابهان.7دق ل أسوة.8ساح قديلم ل يعيش يف البحر(م).
9تسبلق العملل ل ماركلةسيارات .
 10أوشك ل عظام امليت البالية.11عاصملة آسيويلة ل ملنمشتقات الحليب .
12ممثللة عربيلة اعتزللتالتمثيل .

عىل تقديم التضحيات من اجل
بناء العاقة عىل اسس متينة.
الشكل C
يلدل شلكل الحاجبلني هلذا
علىل ان الترسع هلو من ابرز
صفات الزوج .ويف هذه الحالة
فإنله ال يستخلدم املنطلق يف
الحكم عىل املواقف واالحداث.
وهلو ما يمكن ان يسبب سوء
الفهم بينه وبلني الزوجة وقد
يكلون السبب املبلارش او غري
املبلارش للخافلات التي تنشأ
بينهملا .اال ان هلذا يشلري يف
املقابلل اىل انله مستمع جيد.
فهلو يحلرص علىل مجالسة
رشيكلة حياته وعلىل التحدث
اليهلا والتعرف علىل االسباب
التلي تشعرها بعلدم االرتياح
او الغضلب او االستيلاء
احيانلاً .كملا ان هلذا الشكل
يكشف ميله اىل التخطيط واىل
تصحيح االخطاء واىل تحسني
االداء يف مختللف جوانلب
الحيلاة الزوجية .وهلو ايضا ً
رسيع البديهة ويمكنه ان يجد
الحلول للمشلاكل التي يمكن
ان تواجههلا العاقلة والتلي
يمكن ان تعيلق تقدمها نحو
االفضل .ومن دالالت ذلك ايضا ً
انله ال يرتدد يف الثناء عليها يف
حضور االقلارب واالصدقاء.
كملا انله يفخلر بإنجازاتها
وبقدرتهلا علىل اداء املهمات
وتحقيلق االهلداف بطريقة
مميلزة .وهذا ما يشكل جز ًءا
ملن ارسار الحيلاة الزوجيلة
التلي يكشفها هلذا االختبار
ويشعرها بأنه يحبها ويبدي
ارتباطه وتعلقله بها بدرحة
كبرية جدا ً.

من الفيسبوك
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سودوكـــو
وزع األرقلام من  1اىل  9داخل كل مربلع من املربعات التسعة
الصغلرية ،ثم أكملل توزيع باقلي األرقام يف األعملدة التسعة
الرأسيلة واألفقيلة يف املربع الكبري وال تستخلدم الرقم إال مرة
واحدة.
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كاظم الساهر ينعى نجم كرة القدم السابق ناظم شاكر
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
زجاج “ذكي” للسيارات يسمح
بالتحكم بمستوى التظليل

عرض�ت مجموع�ة  BOEإحدى
أك�رب رشك�ات إنتاج الشاش�ات
يف العال�م ،تكنولوجي�ا يمك�ن
بواسطته�ا التحك�م بتظلي�ل
زج�اج السيارات.واستن�ادا إىل
مص�در يف الرشكة ،ب�أن التعتيم
الذك�ي ، Smart Dimming
يسمح بالتحكم بمستوى تظليل
الزجاج ،من خ�الل تغيري الجهد
املطب�ق عليه.ويؤك�د املبتكرون،
ع�ىل أن ه�ذه التكنولوجيا تتميز
بشفافية عالية للطبقة املتحكم
به�ا ،وانخف�اض كمي�ة الطاقة
املستهلكة ،ورسع�ة االستجابة،
وحماية مثالية من األشعة فوق
البنفسجي�ة ..ومقارنة بالزجاج

“الذك�ي” املستخ�دم حالي�ا،
يمكن استخ�دام االبتكار الجديد
عىل مساحة معين�ة من الزجاج
ولي�س كام�ل املساح�ة ،أي عىل
سبي�ل املث�ال يمك�ن استخدامه
يف تظلي�ل الج�زء العل�وي م�ن
الزجاج األمامي للسيارة.ويشري
املبتك�رون ،إىل أنه يمكن التحكم
بالتظليل عرب واجهة اللمس داخل
السي�ارة ،أو عن بع�د باستخدام
تطبي�ق الهاتف املحمول.ويعتقد
املبتك�رون ،أن ه�ذا الزج�اج
سيستخدم عىل نط�اق واسع يف
النظ�ارات الذكي�ة ويف السيارات
والقط�ارات والطائرات وحتى يف
قاعات االجتماعات واملؤتمرات.

“فايبر” تطلق مسابقة لتصميم الملصقات
لدعم المواهب الشابة في العراق

أعلنت رشك�ة فايرب ع�ن إطالق
مسابق�ة جدي�دة ملستخدم�ي
التطبيق يف العراق تعنى بتصميم
امللصق�ات املمي�زة والعرصي�ة
والتي تعرب عن تفاصيل مختلفة
يف حي�اة املستخدم�ي،ن م�ن
بينها الحي�اة الدراسي�ة املوضة
والستاي�ل ،الثقاف�ة الشبابي�ة
والرياضية ،باإلضافة اىل املواضيع
اإلسالمي�ة والوطنية.يع�د فايرب
م�ن أكث�ر تطبيق�ات التواص�ل
الفوري انتشارا بني املستخدمني
العراقيني الذين يعتمدون بشكل

كبري عىل استخ�دام امللصقات يف
محادثاتهم عرب اإلنرتنت ..فكما
هو معروف أن الصورة تغني عن
ألف كلمة ،لذا أصبحت امللصقات
ج�ز ًءا ال يتج�زأ م�ن محادثاتنا
ع�رب اإلنرتن�ت ،فه�ي تساعدن�ا
ع�ىل التعبري عن مشاعرنا ،ونقل
أفكارنا بطريقة سهلة وممتعة.
خ�الل ع�ام  2020الج�اري قام
املستخدم�ون العراقيون بتنزيل
أكث�ر م�ن  3مالي�ني ملصق�ا
،وأرسل�وا  434ملي�ون رسال�ة
نصية تحتوي عىل ملصقات.

إنشاء قوائم (تويتر) في (آي فون)

نع�ى النجم الكب�ري ،كاظم الساهر ،ناظم ش�اكر،
نجم ك�رة القدم العراق�ى السابق ،بع�د دخوله يف
غيبوبة الخميس املايض بسبب مضاعفات إصابته
بف�ريوس كورون�ا املستج�د كوفي�د -19مؤخ�را،
وغ�ادر دنيان�ا الجمع�ة املاضي�ة .وق�ال كاظم يف
تغري�دة عرب حسابه الرسمي بتويرت ”:ببالغ األىس
والح�زن نتقدم بأحر التع�ازي وأصدق املواساة إىل
الشعب العراقي بوفاة النجم الدويل السابق واملدرب
ناظم ش�اكرّ ،إنا لله ّ
وإنا إلي�ه راجعون”.وتم نقل
ش�اكر منذ أكثر من أسبوعني إىل أحد مستشفيات
أربي�ل للعالج نتيجة تده�ور حالته الصحية ،ويعد
شاكر أحد أعمدة منتخب أسود الرافدين ،يف حقبة
الثمانيني�ات ،وأحد رم�وز كرة الق�دم يف املنطقة،
خصوص�ا ع�ىل مست�وى بط�والت كأس الخليج.
وبدأ ناظم ش�اكر مسريت�ه الكروية يف عام ،1975
ولعب لفرق العمال والقوة الجوية والسالم ،ولعب
مع منتخب الع�راق يف نهائيات كأس العالم 1986
باملكسيك.واعتزل نجم الكرة العراقية اللعب يف عام
 1988متأث�را بسبب اإلصابة ،وقام بتدريب العديد
من األندية العراقية ،واألردنية واإلماراتية.
ويعد ناظم ش�اكر ثالث نجم كروي يفارق الحياة
بسب�ب فريوس كورونا ،بع�د رحيل النجمني أحمد
رايض وعيل هادي.

منمنمــــات

الطاعون ضرب بغداد اربع
مرات

لعشاق مسلسل وادي الذئاب ..إنتاج جزء جديد في عام 2022
كشفت بعض املصادر عن مفاجأة مميزة لجمهور
املسلسل الرتكي الشهري ” وادي الذئاب ” فبحسب
هذه املص�ادر فإن صناع العمل ق�رروا إنتاج جزء
جديد م�ن العمل عىل أن يتم عرضه يف عام .2022
وج�اءت هذه األخب�ار بمثابة مفاج�أة سارة ج ًدا
لجمه�ور املسلس�ل ال�ذي يحظ�ى بجماهريي�ة
واسع�ة بالرغم من عرض  10أجزاء منه،ويعد من
أنج�ح األعمال الرتكية ال سيم�ا يف الوطن العربي،
حيث يملك قاعدة جماهريي�ة واسعة عرب ًيا.وعرب
الجمه�ور ع�ن حماستهم لهذا الخ�رب ،متمنني أن
ً
صحيحا ،ومعربين عن فرحتهم بخرب وجود
يكون
جزء جديد ،مع التعليق أن املسلسل هو أنجح عمل
تركي.ووادي الذئاب هو مسلسل تركي تم عرضه
ع�ىل عدد م�ن القن�وات العربي�ة بع�د دبلجته إىل
اللهجة السورية ،والشخصية الرئيسية يف املسلسل
هي ش�خصية مراد علمدار.وك�ان الفنان الرتكي،
نجات�ي شاش�ماز ،ال�ذي ق�دم ش�خصية ““مراد
علم�دار” ،يف العمل عن قرب عودة مسلسل
“وادي الذئاب” ،والذي يعد األطول بتاريخ
الدرام�ا الرتكية.وبحس�ب
شاش�ماز ،فإن
الج�زء الجدي�د
م�ن املسلس�ل
سيحم�ل اسم
“وادي الذئاب
ا لف�و ىض ”
و ع�ن

طاقم املسلسل ،أشار شاشماز إىل مشاركة وجوه
جدي�دة يف الج�زء املقبل م�ع بقاء ع�دد من نجوم
املسلس�ل الذي�ن ش�اركوا يف أحداثه من�ذ البداية.
يُش�ار إىل أن مسلسل وادي الذئ�اب مكون من 10
مواسم ،شارك فيه عدد من النجوم األتراك أهمهم
نجاتي شاش�ماز وه�و الشخصي�ة الرئيسية فيه
حيث قدم ش�خصية مراد عل�م دار الذي ولد باسم
أيمن قرخانيل ،وكان أبوه رجل مافيا وسياسة ،تم
خطف�ه من قب�ل اصالن اقبي يف صغ�رة بعدها تم
توظيفه يف الدولة.
لتق�وم بعدها الدولة الرتكي�ة بدعمه للقضاء عىل
أع�داء الدولة واملافيا ،وكذل�ك القضاء عىل كل من
يريد إنهاء أو التقليل من هيبة البالد .مراد علمدار
يواج�ه يف أجزاء املسلس�ل ،عدة أع�داء وينجح يف
القضاء عليهم ،ويتم إستهداف الكثري من أحبائه.
وينضم مراد بعد ذلك إىل هيئة الختيارية ثم يصبح
رئيسه�ا ،وبع�د ذلك يح�اول القض�اء عىل حراس
املعب�د ..ومن أقرب املقربني ملراد هم ميماتي
وعب�د الح�ي وجاه�د وايره�ان ،وكذل�ك
منظمة األمن القومي .يُذكر ان شاشماز
كان ق�د رصح أن الجمهور ال
يناديه إال باسم مراد.

فيلم “أرض الرحل” يفوز
بجائزة األسد الذهبي في
مهرجان البندقية السينمائي

ف�از فيل�م األمريك�ي “نومادالن�د”  ،أي “أرض
الرح�ل” باللغ�ة العربي�ة بجائزة األس�د الذهبي
كأفضل فيلم يف مهرجان البندقية السينمائي.
ويتحدث الفيلم عن مجموعة من قاطني عربات
الفان خالل عبورهم الغ�رب األمريكي الشاسع،
ويق�وم ببطولت�ه فرانسي�س مكدورمان�د التي
ت�ؤدي دور أرمل�ة يف الستيني�ات تح�ول عربتها
الف�ان إىل منزل متنقل وتعمل بوظائف موسمية
عىل امت�داد الرحل�ة“.أرض الرحل” م�ن إخراج
كلوي تشاو وهو مخرج صيني يقيم يف الواليات
املتحدة.ويش�ار اىل أن املمثل�ة األسرتالي�ة كي�ت
بالنشيت ترأست لجن�ة التحكيم ومنحت جائزة
األس�د الفي لفيلم اإلثارة “ني�و أوردر” (نظام
جدي�د) للمخ�رج املكسيك�ي ميشي�ل فرانك�و،
وللعم�ل الدرامي التاريخ�ي الياباني “وايف أوف
سباي” (زوجة جاسوس).

هيفاء وهبي :ال تعاون مع
محمد رمضان

بمجرد متابع�ة كل من الديفا هيفاء وهبي ومحمد رمضان كل منهما
لآلخ�ر عرب صفح�ات التواصل االجتماع�ي اإلنستغرام ،ب�دأت األخبار
والشائع�ات ترتدد ح�ول مرشوع جدي�د يجمعهما .البع�ض يقول إن
هناك عمالً غنائياً سيحضه رمضان مع هيفاء ،فيما يردد آخرون أنه
مرشوع سينمائي جديد سيعلَن عن كل تفاصيله قبل نهاية العام.
ويب�دو أن رواد مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي ه�م السب�ب يف الرتويج
للشائع�ات الجدي�دة الت�ي انترشت أخريا ً ع�ن عمل فن�ي جديد يجمع
هيفاء وهب�ي ومحمد رمضان ،حيث كان م�ن املفرتض أن يجمعهما
عم�ل فني قبل سنوات ،ولكن توقف لحني إش�عار آخر ،وبسؤال الديفا
هيف�اء وهب�ي عن صحة ه�ذا الخرب ،أك�دت أنها ال تعل�م مصدر هذه
األخب�ار والشائع�ات ،ونفت كل ما تردد عن ه�ذا الخرب يف ترصيحاتها
الخاص�ة لنواعم .وع�ن محمد رمضان ،أكد مص�در خاص أن رمضان

ينشغل حالياً بالتحضريات األوىل ملسلسله الدرامي
الجدي�د “م�وىس” ال�ذي يخ�وض ب�ه املنافسة
الرمضاني�ة لع�ام  ،2021وال يعلم ش�يئاً عن
كالً
ه�ذه األخب�ار ،وكل م�ا يف األم�ر ه�و أن ّ
منهما يتابع عرب صفحات اإلنستغرام.وكان
رمضان ق�د تصدر قائمة ميوزي�ك أورد قبل
ساعات ،حيث تصدر قائمة املنافسة الغنائية
بمجرد طرح أغنيته األخرية “يا حبيبي” ،بعد
أن احتل ترند  15دولة ليكون الرقم األول برتند
الكث�ري م�ن الدول العربي�ة واألوروبي�ة أيضاً ،ما
جعل إدارة الصفح�ة الرسمية بالورلد ميوزيك اورد
تطلق عليه لقب “امللك املرصي”.

طارق حرب

حكم بغ�داد املماليك العثماني�ون من بداية حك�م الجورجي واململوك
العثماني الوايل سليمان باش�ا (أبو ليل�ه) سنة 1748م وانتهى بنهاية
حك�م الجورج�ي واململ�وك العثماني داود باش�ا سن�ة1831م ،ولقد
رضب م�رض الطاعون بغداد أربع مرات زم�ن حكم املماليك لبغداد يف
سنة 1772م زمن الوايل اململوك عمر باش�ا ،وسنة 1801م زمن الوايل
العثمان�ي اململوك سليمان باش�ا الكبري ،وسن�ة  1802زمن الوايل عيل
باشا ،وزمن الوايل العثماني اململوك داود باشا سنة 1830م.
أما الطاع�ون الذي أصاب بغداد يف بداية حكم ال�والة املماليك ،واسمه
(أب�و خنج�ر) فابتدا ٔ سن�ة  1771وامت�د اىل السنة الالحق�ة ،أي سنة
 ،1772إذ استوىل الطاعون عىل بغداد ،فلم ينج منه أحد من اهل بغداد
ً
رج�ال وال امرأة ،فتك فيهم فتكا ً عظيماً ،فهدم معالم وقىض عىل بيوت
فأصبحت بغداد يبابا ً وناله�ا الخراب واستمر الطاعون اىل نهاية سنة
 ،1773وق�د دهش أهل بغداد من ألم ه�ذه الواقعة ،وذهلوا ،ففروا بال
اختيار وال رؤية اىل جهات اخرى ،وتوىل وايل بغداد نصب الخيام مقابل
قصبة االمام االعظم (االعظمية) وبالقرب من املدينة.
وه�ذا املرض جاء من استنبول ،وأنترش يف أنحاء العراق ،هلك فيه خلق
ال يحيص عددهم إال الله ،وقد أوصل بعض املؤرخني عدد املوتى يف اليوم
االول  70ا ٔ ً
لف�ا ببغداد ويف اليوم الثاني والثالث لم يكن باالمكان احصاء
ٔ
ع�دد املصابني ،وذه�ب افاضل علماء بغداد ضحية ه�ذا املرض إال من
نفر معدود هربوا ا ٕتقا ًء منه ،وكان يف أجلهم تأخري ،كما يقول صاحب
كت�اب (تحفة عال�م) ،وممن تويف املؤرخ السيد محم�د سيد زينا الذي
يع�د من ادباء ذلك العرص ال�ذي أطلق عىل املرض وما سببه بالطاعون
العظي�م ،وبعد انته�اء الطاعون رجع اه�ل بغ�داد كل اىل مكانه ،واذا
كان�ت املدينة ق�د انتظمت يف أمورها ،لكنها بق�ت يف حالة تشوش الٔن
الذي�ن كان يعول عليه�م يف االدارة وتطبيق النظ�ام ماتوا ولم يبق من
يق�وم بش�ؤون ادارة بغداد من أهل الكفاءة ،حتى ت�م تولية االدارة اىل
الذي لم يكن اهالً للقيام بذلك ،فانحلت بذلك االمور يف االدارة ،فاضطر
ال�وايل اىل ترغي�ب الك�ورد والع�رب يف مناص�ب االدارة ،ولقلة خربتهم
تشوش�ت االمور وانحلت ..ويف سنة  1801زمن الوايل العثماني اململوك
سليم�ان باش�ا ظهر وب�اء الطاعون يف بغ�داد ،اذ يف ش�هر ذي القعدة
ظه�رت آث�ار الطاعون ببغ�داد ،فع�زم وايل بغداد أن يق�ي الربيع يف
مدين�ة الخالص ش�مال بغداد ،فذهب بأهل�ه وأتباعه وحشمه ونصب
خيامه يف أحد الوديان ،ال سيما انه -اي الوايل -كان من أمد بعيد معتالً
بوجع املفاصل ،ويف هذه االيام اشتد مرضه واختلت راحته ،والطاعون
تحق�ق أثره ببغ�داد ،اذ كان يتوىف كل يوم يف بغ�داد بحدود سبعني من
املصابني باملرض ،ال بل ان الوايل قد تويف يف تلك االيام ،ويمكن ان يكون
ً
سبب�ا يف وفاته سنة  ،1802ذلك
الطاع�ون ،باالضافة اىل ألم املفاصل،
ان الطاع�ون استمر اىل السنة التالية زمن الوايل العثماني اململوك عمر
باشا يف سنة .1802
ويف سن�ة  ،1831ويف اواخ�ر فرتة حك�م الجورجي اململ�وك الوايل داود
باش�ا ،فتك الطاعون ببغ�داد ،وقد استفاد من ه�ذا الوباء الذي اصاب
بغ�داد ووايل حلب داود باش�ا ال�ذي طلبت منه الدول�ة العثمانية انهاء
حكم وايل بغداد داود باش�ا ،فقد قتل الطاعون أكثر عساكر وايل بغداد
داود باشا وقتل رجال دائرته وحواشيه وسائر اعوانه ومماليكه ما عدا
االربع�ني والخمسني نفرا ً كانوا يف الخارج ،وتويف اكرب قادة داود باش�ا
مطعونا ً يف خانقني ،حتى ان الطاعون أصاب الوايل داود باش�ا ،وتعطل
ع�ن ادارة االمور يف بغداد ،اذ انه لم تكن له القدرة عىل القيام والقعود،
ومع هذا كان يف كل اربعة أيام يأتي اىل دائرة العرض محتضنا ً بااليدي
فيجل�س يف محله ثم يرفع الستار فيدخل عليه البعض ،ولكنه نجا من
مخال�ب الطاعون ،وكان ه�ذا الداء من املصائ�ب العظيمة عىل بغداد،
ومح�ا البيوت الكثرية ،وقىض عىل االٓثار ،بل كان هذا املرض البالء عىل
ممالي�ك بغ�داد وسببا يف انقراض حكمهم ،ولوال ه�ذا املرض ملا تمكن
وايل حلب عىل رضا باش�ا من السيطرة عىل بغ�داد والقضاء عىل حكم
الوايل داود باشا ،وقد وصفه صاحب كتاب (حديقة الورود) بأن املرض
ابت�دا ٔ يف بغداد يف العرشة االواخر من رمضان ،وأوضح عن املصاب ،وما
ك�ان يهل�ك كل يوم ،حتى ضاع الحساب ،وزاد ش�دة يف ش�هر ش�وال،
فه�رب الناس وم�ات الغالب ،ومن ثم صار ينق�ل املوتى ويطرحون يف
نهر دجلة ،وانقطع بع�د أن أرض بما ال مزي�د علي�ه ،وه�رب أيام
وختاما ً فإن أحد
الوباء كثريون من بغداد..
بغداد فقدت
املؤرخ�ني يذك�ر ان
بسب�ب
 95%من سكانها
الطاعون.

منافسة خليجية حامية بين أصالة وأنغام وأحالم
تلع�ب قوائ�م «توي�رت» دورا ً
محوري�ا ً يف تنظي�م متابع�ة
الحساب�ات املهم�ة ،إذ تسهل
تصني�ف الحساب�ات الت�ي
تن�درج تحت موض�وع معني
يف مك�ان واح�د ..وبموج�ب
ذلك يمك�ن للمستخدم إنشاء
قائمة مثالً للحسابات التابعة
ملصادر األخبار ،وإنشاء أخرى
لحسابات األبطال الرياضيني،
وثالثة للسياسيني.
وم�ن مزاي�ا ه�ذه القوائ�م
أن�ه م�ن املمك�ن إخفاؤه�ا
ع�ن الغ�ري ،أو جعله�ا عامة
يستطي�ع اآلخرون االش�رتاك
بها.فإذا كنت من مستخدمي
تطبي�ق «تويرت» ع�رب أجهزة
«آي ف�ون» و«آي ب�اد» ،اتبع
الخط�وات التالي�ة إلنش�اء
قائمة تض�م الحسابات التي
ترغبها:
افت�ح تطبي�ق «توي�رت» الذي
تب�دو األيقون�ة الخاص�ة به
يف ش�كل عصف�ور أزرق فوق
خلفي�ة بيض�اء ،ث�م انق�ر
ف�وق تبويب «القوائ�م» lists
يف القائم�ة املوج�ودة يس�ار

الشاشة عرب أجهزة «آي باد»،
وم�ن ث�م انق�ر ف�وق صورة
ملف�ك الشخ�يص ث�م ف�وق
تبوي�ب «القوائ�م» إذا كن�ت
تستخدم هوات�ف «آي فون»،
وبعد ذل�ك انقر ف�وق أيقونة
«إنش�اء قائمة جديدة» -Cr
 ،ate A New Listوتب�دو يف
ش�كل ورق�ة بجوارها عالمة
الجمع ،ث�م أطل�ق اسما ً عىل
قائمت�ك وأدخ�ل وصف�ا ً لها
ل�و أردت ذلك ،وح�رك املؤرش
املج�اور لخيار «خاص» -Pr
 vateمن اليسار إىل اليمني إذا
كنت ترغ�ب يف االحتفاظ بها
كقائمة خاصة .وعندها انقر
فوق خيار «إنشاء»  Createيف
نهاي�ة النافذة ،ثم ابدأ إضافة
الحساب�ات التي تريدها لهذه
القائمة ،وذلك باختيارها من
االقرتاح�ات الت�ي يقدمها لك
التطبي�ق أو استخ�دام حقل
البح�ث يف األع�ىل ،وم�ن ث�م
انقر فوق زر «اإلضافة» Add
املجاور للحساب ،وأخريا ً انقر
ف�وق زر «ت�م»  Doneعندما
تنتهي.

ب�دأت املنافسة الغنائية الخليجية بني نجمات
الغن�اء يف الوطن العربي التي افتتحتها أصالة
نرصي باإلعالن عن قرب موعد طرح ألبومها
الغنائي الجدي�د “ال تستسلم” خالل األسبوع
املقب�ل ،بع�د أن روّجت ل�ه بطريق�ة مبتكرة
ج�دا ً من خالل ح�ذف كاف�ة منشوراتها عرب
إنستغ�رام لتب�دأ أوىل منشوراتها قبل ساعات
باإلعالن عن ألبومها الجدي�د كما انفردنا من
ّ
تحض
خ�الل نواعم.أم�ا أنغام فه�ي األخرى
جمهوره�ا أللب�وم خليج�ي ق�وي بعن�وان
“مزح” ،كذلك انض ّمت أحالم للمنافسة أخريا ً
لتعل�ن إنهاء م�ا يقرب م�ن أكثر م�ن نصف
التحضريات األوىل أللبومها الغنائي الجديد.

وشوّقت أنغام جمهورها بنرش صورة خاصة
له�ا تجمعه�ا بفريق عم�ل ألبومه�ا الغنائي
الجدي�د “م�زح” عرب صفحته�ا الخاصة عىل
إنستغرام قبل أي�ام ،لتعلن قرب طرح األغنية
املاس�رت لأللبوم الت�ي أصبحت جاه�زة ،وقد
علمت نواعم أن نهاية الشهر الحايل هو املوعد
املبدئي لطرح األلبوم كامالً ،وهو يحتوي عىل
مجموعة كب�رية من األغنيات الت�ي تعود بها
أنغ�ام إىل الساح�ة الخليجية بع�د غياب فرتة
ليست قصرية عن آخر ألبوماتها الخليجية.
ورغ�م اختفائه�ا ع�ن الساحة خ�الل الفرتة
املاضية بسبب أزمة فريوس كورونا ،ورفضها
فك�رة تقديم حفالت األونالي�ن خالل الشهور

الـ أم بي سي تعوض تأخير ذا فويس في برنامج أجنبي

تغريدات

عمار الحكيم

زينب ربيع

املاضي�ة ،واكتفائها بالظهور عرب سناب
شات الخاص بها للتواصل مع جمهورها
وإخبارهم بأحدث منتجاتها عرب املتجر
الخاص به�ا “بوتيك” أح�الم ،أطلقت
هاش�تاغ يحمل اس�م “ألب�وم أحالم”
لتجي�ب فيه عن كل أسئل�ة الجمهور
ع�ن األلب�وم ال�ذي أعلن�ت أنه
أوش�ك عىل االنته�اء ،حيث
أنه�ت م�ا يقرب م�ن 70%
م�ن تحضريات�ه ،ويبق�ى
تسجي�ل صوته�ا فق�ط
عىل األعم�ال الغنائية
فيه.

كل من يقوى بضعف الدولة هو من قوى الالدولة وكل
من يقوى بقوة الدولة هو من قوى الدولة .لذا علينا
ان منيز بني قوى الدولة و الالدولة .

بعد نتائج الدراســات والتحليالت اليت أخلت سبيل
اخلفــاش من قفص االتهام بعد عــدم كفاية األدلة
العلميــة الدقيقة بتــورط حســائه بكورونا صارت
املقولة :
«بريء براءة اخلفاش من سقم ابن آدم»

كعادتها ،تبحث ال� أم بي يس دائما ً عمّا
هو مختل�ف لكي تقدم�ه لجمهورها يف
كل خط�وة تخطوه�ا أو تجرب�ة جديدة
تقدمه�ا لتك�ون دائم�ا ً يف الص�دارة،
وهذه امل�رة قررت إدارة القن�اة أن تقدم
خطوة خاص�ة بربنامج ينتم�ي لنوعية
برام�ج املسابق�ات يحمل اس�م “تحدي

العائ�الت” ،واملق�رر ب�دء ع�رض أوىل
حلقات�ه خالل الف�رتة املقبل�ة“ .تحدي
العائ�الت” ه�و برنامج ترفيه�ي جديد
ينطلق عرب شاش�ة ال�أم بي يس يق ّدمه
اإلعالمي داوود الرشي�ان؛ وهو النسخة
العربي�ة من الربنام�ج األمريكي الشهري
ال�ذي امتدت مواسمه لسن�وات طويلة.
والربنامج ت�دور فكرته ح�ول عائلتني،
كل واح�دة منهم�ا مؤلف�ة م�ن أربع�ة
أش�خاص فقط ،تب�دأ املسابق�ة بينهما
ببعض األسئلة الحياتي�ة اليومية ،ومن
يجم�ع نقاطا ً أكثر يرب�ح آالف الرياالت
السعوديةfamily FUED .
والربنام�ج حالي�ا ً يف اختي�ار العائلتني،
حيث من املقرر أن تجري بينهما مسابقة
“تحدي العائ�الت” ،وسيك�ون االختيار
م�ن داخ�ل اململك�ة العربي�ة السعودية
خ�الل الف�رتة الحالي�ة ،وم�ا زال ب�اب

التقدم لالش�رتاك مفتوحاً ،ع�ىل أن يبدأ
الربنام�ج يف الدورة الربامجي�ة الجديدة
للمحطة خالل شهر أكتوبر املقبل.وكان
من املقرر بدء عرض أوىل حلقات املوسم
األول من برنامج ذا فويس سيينري خالل
الشهر الحايل بعد أن تأجل عرضه بسبب
أزم�ة فريوس كورونا التي مر بها العالم
خالل الشهور األخ�رية ،ولكن حتى اآلن
لم تحسم املحطة املوعد النهائي لعرض
الحلق�ات.ال جدي�ر بالذك�ر أن لجن�ة
تحكي�م الربنامج تض� ّم ّ
كالً م�ن الديفا
سمرية سعيد وش�مس األغنية اللبنانية
نجوى كرم وهاني شاكر وملحم زين يف
أوىل مشاركة لهم معاً .وعىل صعيد آخر،
ب�دأت إدارة ال�أم ب�ي يس يف اإلعالن عن
بدء مسابقة اختيار األصوات للمشاركة
يف املوس�م الجدي�د م�ن ذا فوي�س كيدز
خالل عام .2021

