
بغداد/ متابعة الزوراء:
كش�ف وزير التج�ارة، ع�اء الجب�وري، عن 
أسباب تأخر توزيع مفردات البطاقة التموينية 
عىل املواطن�ن، ، فيما أكد وج�ود توجه نحو 
تحوي�ل البطاقة الورقي�ة إىل إلكرتونية.وقال 
الجبوري، يف ترصيح صحف�ي: “هناك جملة 
أسباب لتأخر البطاقة التموينية ألشهر عدة؛ 
األول التخصصي�ات واألزمة املالي�ة التي يمر 
بها العالم نتيجة جائح�ة كورونا وانخفاض 
أس�عار النف�ط”، مبينا أن ذل�ك “انعكس عىل 
جوانب التمويل ملفردات البطاقة التموينية”، 
مؤكدا العمل يف املستقبل عىل تخفيف التأخري 
بش�كل ج�اد بعد معالج�ة صياغ�ة الرصف. 
وأض�اف: “أن هنال�ك توجيه�ا م�ن رئي�س 
الوزراء لحس�م موضوع مستحقات مسوقي 
الذرة والقمح الت�ي تصل إىل 523 مليار دينار 
توزع كوجبة أوىل، وقس�مت بنسب متساوية 
عىل أن تنهى خال 3 أشهر”.واش�ار إىل وجود 
“دراس�ة وتش�كيل لجنة تق�رر مجموعة من 
املتغ�ريات يف حال دفع بدل نقدي عن مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة وم�دى انعكاس�ه ع�ىل 
دف�ع املنتج”.ويف رد عىل س�ؤال بش�أن تغيري 
البطاق�ة التمويني�ة الورقي�ة إىل إلكرتوني�ة، 

قال الجبوري: لدينا مرشوع لتحويل البطاقة 
الورقي�ة إىل إلكرتوني�ة”، الفت�ا إىل أن “ه�ذا 
م�رشوع مهم جدا وس�وف يقيض عىل الكثري 
من القضايا، ويس�هل عىل املواطنن املراجعة 
م�رشوع  “أن  الجب�وري  واملراقبة”.وأك�د 
س�يكون  اإللكرتوني�ة  التمويني�ة  البطاق�ة 
بمنزل�ة قاع�دة بيان�ات وقاع�دة معلومات، 
وس�وف يكون جاهزا يف أقرب فرتة ممكنة”.
وفيما يخ�ص املحاصيل املص�درة، ذكر وزير 
التج�ارة أن “املحاصيل الت�ي تصدر إىل خارج 
الباد هي التمور، وبعض الصناعات الخفيفة 
التي تبلغ نسبة تصنيعها 35 %”. الفتا إىل أن 
“اس�تثمار فتح منفذ عرع�ر الحدودي يعتمد 
عىل قوة الس�وق، ودراس�تها بنح�و جيد من 

حيث الحاجات والتنافس والجودة”.

 بغداد/ الزوراء: 
أجرت وزارة النفط، امس األحد، عدداً من 
التغي�ريات يف إدارات رشكاته�ا، من بينها 
إدارة رشك�ة نفط البرصة.وج�اء يف بيان 
لل�وزارة: أنه “اس�تنادا إىل األم�ر الديواني 
النف�ط  وزارة  إىل  واملبل�غ   )229( املرق�م 
بكتاب مكتب رئيس الوزراء العدد 4827 يف 
14 /9/ 2020 وبناًء عىل متطلبات العمل 
أصدرت الوزارة عددا من األوامر الوزارية”.

وأضاف البيان: أن األوامر الوزارية “نصت 
عىل قيام خالد حمزة عباس معاون مدير 

ع�ام رشكة نف�ط البرصة بمهام تس�يري 
أعم�ال الرشك�ة لح�ن تعين مدي�ر عام 
لها”.ولف�ت إىل أنه “تم نقل باس�م محمد 
خضري مدير عام رشكة الحفر العراقية إىل 
منصب مدير عام دائرة التدريب والتطوير 
يف مرك�ز ال�وزارة، ونقل ع�ي وارد حمود 
مدي�ر عام التدري�ب والتطوي�ر يف الوزارة 
إىل منص�ب مدير عام الدائرة الفنية، ونقل 
باس�م عبدالكريم نارص معاون مدير عام 
رشكة نفط الب�رصة إىل منصب مدير عام 

رشكة الحفر العراقية”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تج�اوزت إصابات كورون�ا يف العالم 31 
مليون�ا، يف وق�ت تتس�ارع في�ه حاالت 
الش�فاء يف العدي�د من ال�دول، ويف حن 
بلغت أع�داد الوفي�ات 962 ألف�ا و734 
وفاة، وصلت أع�داد املتعافن 22 مليونا 
و614 ألف�ا و64 حالة.وعربي�ا، أعلن�ت 

وزارة الصح�ة الس�عودية تس�جيل 27 
حال�ة وف�اة جدي�دة بف�ريوس كورونا، 
لريتفع إجمايل الوفي�ات يف اململكة جراء 
حال�ة.  4485 إىل  بالف�ريوس  اإلصاب�ة 

وأش�ارت ال�وزارة يف بي�ان صحف�ي إىل 
تسجيل 483 إصابة جديدة بالفريوس.

بغداد/ متابعة الزوراء:
بع�د رصاع م�ع الواليات املتحدة بش�أن 
منظوم�ة إس400- الصاروخي�ة، الت�ي 
أرصت تركي�ا ع�ىل رشائها من روس�يا، 
طائ�رات  م�ن  حرمانه�ا  إىل  أدى  مم�ا 
تقاري�ر  ذك�رت  األمريكي�ة،  “إف35-” 
صحفي�ة أن الدفع�ة التي تلقته�ا أنقرة 
من موس�كو، تض�م “صواريخ معيبة”.
م�ن  األوىل  الدفع�ة  تركي�ا  وتس�لمت 

يولي�و،  يف  املتط�ورة  الدف�اع  صواري�خ 
بع�د رشائه�ا الع�ام املايض، ع�ىل الرغم 
التحذي�رات والتهدي�دات األمريكية،  من 
التي دفعت واش�نطن يف النهاية إىل إزالة 
أنق�رة م�ن برنام�ج طائ�رات إف35-.

وذكرت العدي�د من التقاري�ر اإلعامية، 
أن الجي�ش الرتكي حدد “مش�كات” يف 
صواريخ إس400- التي تلقاها، حس�ب 
ما أوضح موقع “أوراسيا تايمز”.ووفقا 

ملص�ادر إعامي�ة، فقد أكد وزي�ر الدفاع 
الرتكي خلويص أكار، لدى تطرقه إىل تلك 
التقاري�ر أم�ام صحفي�ن، أن صواريخ 
إس400- التي تم رشاؤها من موس�كو 
“ل�م يت�م تش�غيلها بعد”.وذك�ر موقع 
“Pentapostagma” اليوناني، أنه لم تتم 
املوافقة حتى اآلن عىل السماح ملهندسن 
روس باإلرشاف عىل عمليات إس400- يف 
تركيا، الفتا إىل أن خلويص أكار “أكد عىل 

رضورة حل قضايا االس�تعداد التشغيي 
للصواريخ من قبل خرباء من أنقرة”.من 
جان�ب آخر، ف�إن تقارير روس�ية قالت 
إن الجي�ش الرتكي “ال يمتل�ك الخربة أو 
املعرف�ة لوض�ع الصواريخ الروس�ية يف 
حالة تأهب”. ويعتقد محللون روس أنه 
ال يمكن حل هذا الوضع “من دون تدخل 
وإرشاف الفني�ن الروس”.أم�ا يف تركيا، 
فق�د ذكرت تقارير أن أنق�رة وحلفاءها 

يف النات�و، “يخش�ون من قي�ام الخرباء 
ال�روس بإج�راء تغي�ريات خاص�ة عىل 
أنظمة الصواريخ، مما قد يؤثر سلبا عىل 
تحالفهم”.ويرى خرباء عسكريون أيضا، 
أن التقارير التي تفيد بأن صواريخ إس-
400 معيبة، قد تك�ون “مجرد خدعة”، 
حي�ث اخت�ارت تركي�ا ع�دم اس�تخدام 
النظام الصاروخي اآلن، وس�ط مخاوف 

من فرض واشنطن عقوبات عليها.

الزوراء/ حسن فالح:
كشف وكيل وزارة الهجرة واملهجرين، 
كري�م الن�وري، ع�ن تفاصي�ل قضية 
الطف�ل الذي تع�رض لتهديد يف مخيم 
يحي�اوة يف محافظ�ة كرك�وك، وفيما 
اكد عزم وزارته انهاء ملف النزوح من 

خال تهيئة االرضية املناس�بة إلعادة 
النازح�ن اىل دياره�م بالتنس�يق مع 
الجه�ات املعنية، اش�ار اىل ان اوضاع 
النازح�ن يف املخيم�ات جي�دة ج�دا.
وقال الن�وري يف حدي�ث ل�«الزوراء«: 
مقط�ع  يف  ظه�ر  ال�ذي  الطف�ل  ان 

فيدي�و وادع�ى أن�ه تع�رض للتهديد، 
يب�دو ب�أن القضي�ة لم يك�ن فيها أي 
تهديد باالغتص�اب كما يدعي الطفل، 
وانما كانت هن�اك صفحات يف مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي حاول�ت ابتزاز 
عائلة الطف�ل بطريقة معينة. مؤكدا: 

اعامي�ا  تهوي�ا  اخ�ذ  املوض�وع  ان 
كبريا وبعدا اكرب.وتاب�ع: كانت هنالك 
اس�تجابة فوري�ة م�ن قب�ل الجهات 
املعني�ة، حيث ام�رت وزي�رة الهجرة 
واملهجري�ن بتش�كيل لجن�ة للتحقيق 
باالم�ر، وأن�ا ش�خصيا زرت املخي�م 

والتقي�ت الطفل احمد، لك�ن يبدو ان 
القضي�ة اخذت اكثر من الازم. مبينا: 
انه من الصع�ب إلي ارهابي او مجرم 
الوصول اىل املخيم�ات لكونها محمية 

بشكل تام من قبل القوات االمنية.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االح�د، املوق�ف الوبائ�ي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل 3438 اصابة جدي�دة و64 حالة 
وفاة وش�فاء 4052 حالة، ح�ددت دائرتا 
صح�ة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لاصبات حس�ب املناطق.وذكرت الوزارة 
يف وثيق�ة حصل�ت »الزوراء« عىل نس�خة 
املختربي�ة  الفحوص�ات  ع�دد  ان  منه�ا: 
ليوم ام�س بلغ�ت: 18064، ليصبح عدد 
الفحوصات املختربية الكلية: 2057088، 
مبينة انه تم تسجيل 3438 اصابة جديدة 
و64 حال�ة وف�اة وش�فاء 4052 حال�ة.

واضاف�ت: ان عدد حاالت الش�فاء الكي: 
253591 )79.5%(، ام�ا ع�دد االصاب�ات 
ال�كي: 319035، بينما عدد الحاالت التي 
تحت العاج: 56889، يف حن عدد الحاالت 
التي تحت العناي�ة املركزة: 537، وحاالت 
الوفي�ات ال�كي: 8555.من جهت�ه، اعلن 
مدير عام صحة بغ�داد الرصافة الدكتور 

عبد الغني الساعدي، تسجيل 411 اصابة 
 207 بينه�ا  كورون�ا  بف�ريوس  جدي�دة 
اصابة ش�خصت خ�ال الرص�د الوبائي.

وقال الس�اعدي يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه:  ان »املؤسس�ات الصحي�ة 
يف جان�ب الرصاف�ة س�جلت 411 اصابة 
جديدة بفريوس كورون�ا موزعة كالتايل :    

207  حالة شخصت خال الرصد الوبائي 
للقطاع�ات الصحي�ة:  قط�اع الصدر 19 
حال�ة/ قطاع النهروان  55 حالة / قطاع 
بلديات االول 100 حاالت / قطاع البلديات 
الثان�ي 41 حال�ة / قط�اع االعظمي�ة   8 

حاالت/ قطاع بغداد جديدة  14 حالة.

وكيل اهلجرة يكشف لـ          عن تفاصيل قضية الطفل الذي تعرض للتهديد يف خميم حيياوة يف كركوك

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ319 ألفا ونسبة الشفاء تتجاوز 79 %
بعد تسجيل 3438 إصابة جديدة و64 حالة وفاة

واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال مس�ؤولون يف هيئة إنفاذ القانون بالواليات املتحدة 
األمريكي�ة، إنه ت�م اع�رتاض حزمة تحتوي ع�ىل مادة 
الريسن السامة موجهة إىل الرئيس دونالد ترامب يف وقت 
س�ابق من هذا األس�بوع.واتضحت تفاصيل عدة بشأن 
الواقعة التي وصفها البعض بمحاولة تس�ميم للرئيس 
األمريكي دونال�د ترامب.وكانت مص�ادر منها صحيفة 
“نيويورك تايمز” وشبكة “يس.إن.إن”، و”وول سرتيت 
جورن�ال” قال�ت إن الرس�الة الت�ي ُيعتقد أنها مرس�لة 
من كن�دا، تم اعرتاضه�ا يف مركز للربي�د الحكومي قبل 
وصوله�ا إىل البيت األبيض.وذك�رت “يس إن إن” تحديدا 
أن الرس�الة الس�امة كانت موجه�ة إىل الرئيس ترامب، 
ونقلت عن مسؤويل إنفاذ القانون أن مكتب التحقيقات 

الفيدرايل والخدمة الرسي�ة يحققان يف أمر هذه الحزمة 
السامة.وردا عىل سؤال عن التقارير اإلعامية أكد مكتب 
التحقيقات االتحادي أن املكتب، وجهاز الخدمة الرسية 
األمريكية، وخدمة فح�ص الطرود الربيدية، يتفحصون 
رس�الة مريبة وصلت إىل منشأة بريدية تابعة للحكومة 
األمريكية، ولكن “يف الوقت الراهن ال يوجد تهديد محدد 
للس�امة العامة”.وق�د أحج�م كل م�ن البي�ت األبيض 
وجهاز الخدم�ة الرسية ع�ن التعليق.ويوجد الريس�ن 
بشكل طبيعي يف بذور الخروع، لكن األمر يتطلب إجراء 
لتحويل�ه إىل س�اح بيولوج�ي. ويمك�ن لغاز الريس�ن 
أن يس�بب الوفاة خال 36 إىل 72 س�اعة م�ن التعرض 
لكمية صغرية منه مثل رأس دبوس. وال يوجد أي ترياق 

معروف لهذه املادة السامة.

بغداد/ الزوراء:
اك�دت وزارة الصح�ة، امس االح�د، ان فحص 
اصاب�ة  ملعرف�ة  االمث�ل  الس�بيل  يع�د   )pcr(
الش�خص بكورونا م�ن عدمه�ا، خصوصا ان 
اعراضها تش�ابه لحد كبري االنفلون�زا العادية.

وقال مدي�ر الصحة العامة، ري�اض عبد االمري 
“االع�راض  ان  صحف�ي:  ح�وار  يف  الحلف�ي، 
متش�ابهة ب�ن االنفلون�زا العادي�ة وف�ريوس 
كورون�ا، وال يمكن التمييز بينهما إال بالفحص 
املختربي، لذلك نعد كل مص�اب باالنفلونزا هو 
كورون�ا حتى يت�م اثبات العكس، النه يس�بب 
آثارا ش�ديدة يف حال اكتش�افه بوقت متأخر”.

واضاف الحلفي ان “جس�م االنسان يعتمد عىل 

قوة جه�از املناعة يف ح�ال اصابت�ه وبإمكانه 
تحملها لنجاته م�ن الفريوس، وغالبا اذا كانت 
االصاب�ة ش�ديدة ولم تظه�ر النتيج�ة بقراءة 
صحيحة عرب الفحص املختربي باالمكان اجراء 
الفحص مجددا بجهاز املفراس للتأكد من حالة 
ونوعية اإلصابة”.واوضح الحلفي ان “أعراض 
االٔنفلون�زا العادي�ة وكورونا متش�ابهة اىٕل حد 
كبري من حيث السعال وضيق التنفس والتعرق 
وارتف�اع درج�ة الح�رارة والتهاب الف�م واآلم 
الجسم، وسيان االٔنف”، منوها بأن “املسحات 
الت�ي تٔوخذ عرب االنف تك�ون دقيقة جدا، وتعد 

الطريقة االٔكثر دقة لتشخيص العدوى.

حتالف الفتح لـ         : 70 % من القوى السياسية مع النظام البايومرتي يف االنتخابات املقبلة
الربملان يعقد جلسته االعتيادية اليوم وخالفات قانون االنتخابات ال تزال قائمة 

الزوراء / يوسف سلمان:
يعقد مجلس النواب جلسة اعتيادية 
ت�زال  وال  الي�وم،  ظه�ر  جدي�دة 
الكتل السياس�ية تبحث عن حس�م 
خافاتها حول ملحق توزيع الدوائر 
املتعددة إلكمال قان�ون االنتخابات 

الجديد .
يف غضون ذلك، اك�دت كتلة تحالف 
الفت�ح النيابي�ة ان اغل�ب الق�وى 
نظ�ام  تطبي�ق  تدع�م  السياس�ية 
البايوم�رتي يف االنتخاب�ات املبك�رة 
االنتخابات  تزوي�ر  لتف�ادي  املقبلة 
كما حصل يف االعوام السابقة.وقال 
النائب عن التحالف محمد البلداوي 
ل�”ال�زوراء”: ان “%70 من القوى 
السياسية قرارها املعلن مع تطبيق 
االنتخاب�ات  يف  البايوم�رتي  نظ�ام 
القادمة، اي التصويت عرب البطاقة 
ق�وى  هنال�ك  لك�ن  االلكرتوني�ة، 
اخرى ترفضه بحجة وجود نازحن 
ومغرتب�ن ل�م يحدث�وا بياناتهم”. 
مبين�ا أن “تطبي�ق البايومرتي هو 
مصلحة عامة وسيعيد وضع الباد 
اىل االط�ار الصحي�ح “.واض�اف أن 
“الكث�ري مم�ن زورا يف االنتخاب�ات 
الس�ابقة س�يعودون م�رة اخ�رى 
اذا ل�م يطب�ق نظ�ام البايومرتي يف 
االنتخابات املبك�رة املقبلة “. مبينا 

ان “بعض األحزاب السياسية لديها 
نية للتزوي�ر، عرب اعادة فتح مراكز 
جديدة بعيدة عن الرقابة الحكومية 
كما ح�دث يف االنتخابات الس�ابقة 
“.باملقاب�ل طالب�ت كتل�ة تحال�ف 
املح�ور الوطن�ي  الكتل السياس�ية 

بالضغ�ط ألج�ل اع�ادة التصوي�ت 
عىل فق�رة التحدي�ث البايومرتي يف 
قان�ون االنتخابات، ليك�ون تحديثا 
كاما غري منقوص من اجل ضمان 
شفافية ونزاهة االنتخابات املقبلة.

وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف احمد  

الجبوري، يف ترصيح صحفي: ان “ 
قان�ون االنتخابات نص يف املادة 15 
من�ه عىل ان تكون القوائم مفتوحة 
يف جدول الدوائ�ر املتعددة “واضاف 
ان “ القان�ون تضم�ن بش�كل غري 
البايوم�رتي  التحدي�ث  ان  مب�ارش 

يع�د مقب�وال وناف�ذا اذا وص�ل اىل 
نس�بة %75 يف املناط�ق، وهذا امر 
يث�ري الريبة والش�ك الن نس�بة ال� 
%25 املتبقي�ة س�تزور تلقائي�ا “. 
مبين�ا انه “ يمكن للربمل�ان قانونيا 
ودس�توريا اع�ادة التصوي�ت ع�ىل 
قان�ون االنتخابات بم�ا فيها فقرة 
التحدي�ث البايوم�رتي لنضم�ن ان 
يكون التحديث كاما يف كل املناطق 
واملحافظات، ومن دون أية نس�بة، 
وه�و امر مت�اح وس�يضمن عملية 
انتخابي�ة ش�فافة تك�ون موض�ع 
ثقة الشعب والناخبن باالنتخابات 
“.وكان ائتاف دول�ة القانون أعلن 
هو االخر رفضه استخدام أية هوية 
للناخب�ن غ�ري تل�ك الص�ادرة عن 
النظام البايومرتي.وقال االئتاف يف 
بيان صحفي: انه “ لتايف ما حصل 
يف االنتخاب�ات الربملانية لعام 2018 
نؤكد رفضنا املطلق الس�تخدام اية 
هوية للناخبن غري الهوية الصادرة 
ع�رب النظ�ام البايوم�رتي”. داعي�ا 
الكتل السياسية واملفوضية االلتزام 
القانوني�ة  املنافس�ة  بممارس�ة 
هوي�ات  اعتم�اد  ع�رب  الرشيف�ة 
لتك�ون  به�ا،  التاع�ب  يمك�ن  ال 
االنتخابات نزيه�ة ومعربًة عن اراء 

الناخبن”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7330    االثنين   21   ايلول     2020 No: 7330    Mon    21     Sep    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
الحبوبي  منهل  مبارشة  بغداد  أمانة  أعلنت 
لبغداد.وذكرت  أمينا  رسمياً  عمله  مهام 
األمانة يف بيان تلقت » الزوراء« نسخة منه، 
ان »منهل الحبوبي، بارش، امس االحد، بمهام 
رئيس  لبغداد«.وكان  أمينا  رسمياً  عمله 
مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد قرر 
علوش  ذكرى  تكليف  إنهاء  املايض  األسبوع 
من مهام أمن بغداد، وتكليف منهل الحبوبي 

بدالً عنها.

منهل احلبوبي يباشر مهام 
عمله رمسيا أمينا لبغداد

وزير التجارة يكشف عن أسباب تأخر 
توزيع مفردات التموينية

تغيريات مبناصب رفيعة يف وزارة 
النفط 

إصابات كورونا تتجاوز الـ 31 مليونا 
عامليا

السلطات األمريكية حتبط حماولة
“تسميم ترامب”

الصحة: ال ميكن التمييز بني اإلنفلونزا 
العادية وكورونا إال بالفحص املختربي

القوات األمريكية تنقل 30 صهرجيا حممال بالنفط من سوريا إىل العراق

ص 5العراق واالحتاد االوربي يوقعان اتفاقية بـ90 مليون يورو 

ص 3

 

الكاظمي يؤكد أهمية التعامل مع التحديات 
اليت تواجهها احملافظات من جانب فين

أبدى حرص احلكومة على دعم مجيع الناجيات من داعش

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، 
امس االحد، اهمية التعامل مع التحديات 
الحالي�ة الت�ي تواجهه�ا املحافظات من 
جان�ب فني، فيما اب�دى حرص الحكومة 
عىل دع�م جمي�ع الناجيات م�ن داعش.

وذك�ر املكت�ب االعام�ي لرئي�س الوزراء 
يف بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان 
الهيئ�ة العليا للتنس�يق ب�ن املحافظات، 
عقدت اجتماع�اً برئاس�ة رئيس مجلس 
تم�ت  الكاظم�ي،  مصطف�ى  ال�وزراء، 
خاله مناقش�ة واقعها الخدمي واألمني.

وأك�د الكاظم�ي، خ�ال االجتم�اع، عىل 

أهمي�ة التعام�ل م�ع التحدي�ات الحالية 
الت�ي تواجهه�ا املحافظ�ات م�ن جانب 
فن�ي، واالبتع�اد عن الدوافع السياس�ية، 
م�ن أجل تلبية االحتياجات بش�كل أرسع 
وأكثر مهنية، مبينا أن البلد يعيش وضعا 
وأمني�ا،  وصحي�ا  اقتصادي�ا  حساس�ا، 
ولدين�ا مطال�ب ش�عبية، مؤك�دا س�عي 
الحكوم�ة لب�ذل أق�ى الجه�ود، بهدف 
تذليل التحديات وتوفري املتطلبات بش�كل 
واقعي.ودع�ا رئي�س مجلس ال�وزراء اىل 
العم�ل بروح الفريق الواح�د، ومضاعفة 

الجهود، لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا.

تقارير: “صواريخ معطوبة” ضمن صفقة إس 400 الروسية إىل تركيا
بعد حرمان أنقرة من طائرات “إف - 35” األمريكية

بغداد/ الزوراء:
أعلن وزير النقل، حسن الشبي، امس األحد، أن ميناء الفاو سيتم إكماله باالقرتاض.

وقال الشبي: إن »مرشوع ميناء الفاو الكبري سيتم اكماله عن طريق االقرتاض الن الحكومة 
تفاوضا مع  أن »هناك  امس:  امليناء  زيارته  الوزير، خال  االموال«. وأضاف  تمتلك  الحالية ال 
الرشكة الكورية املنفذة للمرشوع واملختصن واملعنين ملتابعة العمل، والصعوبات التي تحيط 
وبكل  ممكن  وقت  بأرسع  املرشوع  لتنفيذ  الكورية  الرشكة  »عىل  سيضغط  أنه  وبن  به«. 
العراق، بهاء عريبي،  العامة ملوانئ  تفاصيله«. من جانبه، قال مدير قسم اإلعام يف الرشكة 
غري  الكبري،  الفاو  ميناء  مواصفات  يف  تغيريات  اجراء  عن  »الحديث  إن  صحفي:  ترصيح  يف 
صحيحة، وهذه شائعات اطلقها اعداء النجاح لغايات معينة«، مؤكداً ان »انشاء ميناء الفاو 
وفق  إنشاؤه  سيتم  الكبري  الفاو  »ميناء  أن  وأضاف  مراحل«.  خمس  خال  من  سيتم  الكبري، 
املواصفات العاملية، ويتم حالياً التفاوض مع الرشكة الكورية املنفذة لهذا املرشوع«. مشريا اىل 
أن »التفاوض مستمر حول الكلفة ومدة االنجاز، وخال األيام القليلة القادمة، سيتم االتفاق 

النهائي مع هذه الرشكة«.

وزير النقل: ميناء الفاو سيتم إكماله باالقرتاض

الشرطة يتعادل اجيابيا مع االستقالل االيراني واحلسم مؤجل .. ص 6 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   
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بغداد/ الزوراء:

اكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 

امس االحد، اهمية التعامل مع التحديات 

من  املحافظات  تواجهها  التي  الحالية 

جانب فني، فيما ابدى حرص الحكومة 

عىل دعم جميع الناجيات من داعش.

الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 

يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان 

املحافظات،  بني  للتنسيق  العليا  الهيئة 

مجلس  رئيس  برئاسة  اجتماعاً  عقدت 

الوزراء، مصطفى الكاظمي، تمت خالله 

مناقشة واقعها الخدمي واألمني.

عىل  االجتماع،  خالل  الكاظمي،  وأكد 

الحالية  التحديات  مع  التعامل  أهمية 

جانب  من  املحافظات  تواجهها  التي 

السياسية،  الدوافع  عن  واالبتعاد  فني، 

من أجل تلبية االحتياجات بشكل أرسع 

وأكثر مهنية، مبينا أن البلد يعيش وضعا 

وأمنيا،  وصحيا  اقتصاديا  حساسا، 

سعي  مؤكدا  شعبية،  مطالب  ولدينا 

بهدف  الجهود،  أقىص  لبذل  الحكومة 

تذليل التحديات وتوفري املتطلبات بشكل 

واقعي.

العمل  اىل  الوزراء  مجلس  رئيس  ودعا 

بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود، 

لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا.

جرى  انه  اىل  االعالمي  املكتب  واشار 

خالل االجتماع بحث أوضاع املحافظات، 

والسبل  تواجهها،  التي  والتحديات 

تقديم  أجل  من  لتجاوزها  الكفيلة 

الخدمات للمواطنني، كما تمت مناقشة 

والزراعي،  واألمني  الصحي  الواقع 

وخدمات املاء والكهرباء، وأيضا املشاريع 

املتلكئة وتشخيص أسباب تلكؤها ودعم 

القطاع الخاص.

مجلس  رئيس  استقبل  اخر،  سياق  ويف 

الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس األحد، 

وفدا يمثل النساء الناجيات من عصابات 

داعش اإلرهابية، من مختلف املكونات ) 

االيزيدية والرتكمان والشبك(.

كما  الناجيات،  بوفد  الكاظمي  ورحب 

ظلم  من  له  تعرضن  ملا  أسفه  عن  عبرّ 

عىل  مؤكدا  داعش،  عصابات  يد  عىل 

رضورة أن يتحول هذا الظلم اىل مساحة 

الحياة  يف  لالنخراط  جديدة،  وبداية  أمل 

االجتماعية بصورة أكثر عطاء وتفاؤال.

اإلدارة  سوء  أن  ملكتبه،  بيان  يف  وأكد، 

كان سببا ملا حصل وما تعرض له أبناء 

شعبنا عىل يد عصابات داعش اإلرهابية، 

املؤملة،  الحوادث  بهذه  التذكري  أن  وبنيرّ 

مبديا  ما حصل،  تكرار  لتجنب  إنما هو 

دعم  عىل  الحكومة  وحرص  اهتمام 

وتطييب  والناجني،  الناجيات  جميع 

مطالبهم  تحقيق  خالل  من  جروحهم 

املرشوعة.

من  الناجيات  وفد  قدم  جانبهن،  من 

مجلس  لرئيس  وتقديره  شكره  داعش 

الستماعه  الكاظمي،  السيد  الوزراء 

تلبية  عىل  وحرصه  معاناتهن  اىل 

احتياجاتهن.

بغداد/ الزوراء:

امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

االحد، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 

وفيما  العراق،  يف  املستجد  كورونا 

جديدة  اصابة   3438 تسجيل  اكدت 

و64 حالة وفاة وشفاء 4052 حالة، 

حددت دائرتا صحة الرصافة والكرخ 

حسب  لالصبات  الجغرايف  التوزيع 

املناطق.

حصلت  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 

عدد  ان  منها:  نسخة  عىل  »الزوراء« 

الفحوصات املختبية ليوم امس بلغت: 

الفحوصات  عدد  ليصبح   ،18064

مبينة   ،2057088 الكلية:  املختبية 

جديدة  اصابة   3438 تسجيل  تم  انه 

و64 حالة وفاة وشفاء 4052 حالة.

الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

عدد  اما   ،)%79.5(  253591 الكيل: 

االصابات الكيل: 319035، بينما عدد 

الحاالت التي تحت العالج: 56889، يف 

العناية  تحت  التي  الحاالت  عدد  حني 

املركزة: 537، وحاالت الوفيات الكيل: 

.8555

صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 

الغني  عبد  الدكتور  الرصافة  بغداد 

الساعدي، تسجيل 411 اصابة جديدة 

اصابة   207 بينها  كورونا  بفريوس 

شخصت خالل الرصد الوبائي.

وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 

نسخة منه:  ان »املؤسسات الصحية 

يف جانب الرصافة سجلت 411 اصابة 

جديدة بفريوس كورونا موزعة كالتايل 

:    207  حالة شخصت خالل الرصد 

قطاع  الصحية:   للقطاعات  الوبائي 

النهروان   قطاع  حالة/   19 الصدر 

 100 االول  بلديات  قطاع   / حالة   55

 41 الثاني  البلديات  قطاع   / حاالت 

حالة / قطاع االعظمية   8 حاالت/ 

قطاع بغداد جديدة  14 حالة.

خالل  حالة    204 ان  اىل  واشار 

 : الصحية  للمؤسسات  مراجعتهم 

 ,543 محلة  حالة   89 الصدر  مدينة 

 ,544  ,538  ,575  ,518  ,517  ,555

 ,513  ,524  ,556  ,565  ,550  ,532

 41 قطاع   ,513   ,557,569  ,540

 ,10 47 , قطاع  31 .  قطاع  , قطاع 

333 ، 327 ,  الشعب 20  حالة محلة 

حي   ,319  ,336  ,325  ,337  ,339

البلديات     ,  734  . البنوك,744  اور, 

 ,738  ,727  ,738 محلة  حاالت   6

محلة  حالتني   2 العامل  حي   ،   813

 4 القاهرة   حي   311  ,307  ,877

 ,  504  ,  506  ,  508  , محلة   حاالت 

502  شارع فلسطني 14 حالة  محلة 

محلة  حاالت    9 االمني   ,503  ,505

 739 , 767 , 735 ,773 ,747 ,783

ابكار  حالتني  , 725  , 741,   سبع 

حالة  الراشدية  سجن    ،338 محلة 

واحدة, 955, 962 , 950   الزعفرانية 

6 حاالت  محلة 960, 954، بسماية 

حالة واحدة ، 905 , 919 ,   الكرادة 

حي   ,925  ,903 محلة  حاالت   4

حالة  ابكار   سبع  حالتني,  الشهداء 

واحدة  محلة , 338 ,312 , 310 , حي 

الربيع  ، االعظمية 8 حاالت   محلة, 

310،  محافظة البرصة حالة واحدة , 

واحدة  الحارثية حالة   ، الحسني  حي 

الجديدة  حالتني محلة 709,  بغداد   ،

  718 محلة  واحدة  حالة  زيونة   ,921

حي   ,  324  , محلة  حالتني  ،الصليخ 

املعامل  حالة واحدة ، شارع 60 الدورة  

حاالت   4 الحسينية     ، واحدة  حالة 

محلة , 220 , 219. 223 ، البنوك  4 

املعامل    ,315  ,  319  , محلة  حاالت 

حالة واحدة ، حي البتول حالة واحدة  

واحدة  حالة  الخليج  حي   ،  799  .

محلة 715 . ، السيدية حالتني محلة 

825  ،حي الجهاد  حالة واحدة محلة 

حالة  االنصاري  جابر  وحي    ،639

واحدة ، العبيدي  حالة واحدة الزراعي 

،  الراشدية  حالتني محلة 109، املدائن 

محلة  حالتني  دياىل  جرس  و  حالتني، 

728 ،ام الكب  حالة واحدة  ،والكفاح 

حالة واحدة 127،الشعلة حالة واحدة 

محلة 406 و الجادرية 932.

واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع 

لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 

الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 

بالعزل«،  الخاصة  املركزة  العناية  اىل 

الرتاكمي  »العدد  ان  اىل  مشريا 

تويف    38303 اىل  ارتفع  لإلصابات 

اكتسب  فيما  لالسف     1230 منهم 

العالج  قيد  ومتبقي    33659 الشفاء 

.»4644

ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام 

التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 

االصابة  من  لحمايتهم  االجتماع 

وتقليل تفيش الوباء«.

الكرخ،  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 

املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين 

مختباتها  يف  املشخصة  الحاالت 

مع  املستجد  كورونا  فريوس  بمرض 

اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة 

العارشة من ليلة السبت واملعلن عنها 

امس االحد.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« 

 419 االصابات  عدد  ان   منه:  نسخة 

موزعة كاآلتي: أبو دشري 1/ أبو غريب 

6/ االعالم 6/ البياع 4/ التاجي 13/ 

الحرية 12/ الدورة 13/ الدولعي 1/ 

السيدية  12/ الشالجية 8/ الرشطة 

الخامسة 1/ الشعلة 14/ الصالحية 

 /9 الطوبجي    /8 الطارمية   /5

العامرية 29/ العطيفية  22/ العالوي 

 /17 القادسية   /51 الغزالية    /1

الكاظمية 1/ الكرخ 3/ اللطيفية 1/ 

املحمودية 40/ املنصور 40/ الريموك  

الجامعة 9/  اليوسفية 1/ حي   /33

 /17 الخرضاء  حي   /6 الجهاد  حي 

حي   /4 العدل  حي   /8 العامل  حي 

الفرات1/ سويب 2/ كرادة مريم 2/ 

الرصافة  جانب   /1 االيادي  مجمع 

محافظة   /1 البرصة  محافظة   /10

 /2 بابل  محافظة   /1 الديوانية 

محافظة ذي قار 1/ محافظة كربالء 

1/ محافظة واسط 1.

 ،572 الشفاء:  عدد  ان  اىل  واشارت 

بينما عدد الوفيات: 3.

الكاظمي يؤكد أهمية التعامل مع التحديات اليت تواجهها احملافظات من جانب فين

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ319 ألفا ونسبة الشفاء تتجاوز %79

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية ) 
املناذرة ( وللمدد املبينة تفاصيلها يف ادناه وفقا ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة 
مراجعة البلدية خالل ) 30 ( يوم من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبني معهم التأمينات القانونية من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة ) 10 صباحا ( من صباح اليوم التايل النتهاء فرتة االعالن 
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 الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها.
                                                                        الحقوقي
                                                                          عماد غانم بديد االبراهيمي
                                                                               مدير ناحية القادسية
                                                                        رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة

الرشوط :-
1- تقديم براءة ذمة من البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن.

2- تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل 30 يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد 
وتصديقه وفقا للمدة املحددة  وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته.

3- يحق 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 املبم.

4- ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد.
5- تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار 50 %من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم 30 يف 2016/1/3 .

6- للبلدية اضافة أي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة.

املبينة  العقارات  إليجار  العلنية  املزايدة  اجراء  عن  االرشف  النجف  ملحافظة  الثالثة  وااليجار  البيع  لجنة  تعلن 
من  الصادر   2020/7/7 يف   1928/39 املرقم  الكتاب  وحسب   ) املناذرة   ( بلدية  اىل  والعائدة  ادناه  تفاصيلها 
بلدية املناذرة وحسب املحرض املرقم 45 يف 2020/6/20 الصادر من لجنة التقدير الثانية بعد التخفيض وللمدد 
يرغب  من  فعىل   2013 لسنة   21 رقم  الدولة  اموال  وايجار  بيع  قانون  ألحكام  وفقا  ادناه  تفاصيلها  املبينة 
االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل ) 30 ( يوما من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة 
يف البلدية املذكورة الساعة ) 10 صباحا ( من صباح اليوم التايل النتهاء فرتة االعالن 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 الرسمية وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها.
                                                                                     الحقوقي
                                                                          عماد غانم بديد االبراهيمي
                                                                               مدير ناحية القادسية
                                                                        رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة

الرشوط :-
وبطاقة  العراقية  الجنسية  وشهادة  املدنية  االحوال  هوية  صورة  مع  اعاله  البلدية  من  ذمة  براءة  تقديم   -1

السكن.
2- تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل 30 يوم 

من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة  وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته.
العامة دون  للمصلحة  او مرشوع  املوقع ألغراض االستثمار  اىل  الحاجة  العقد يف حالة  للبلدية فسخ  3- يحق 

الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املبم.
4- ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد.

5- تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار 50 %من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ 
املرقم 30 يف 2016/1/3 .

6- للبلدية اضافة أي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة.

أبدى حرص احلكومة على دعم مجيع الناجيات من داعش

بعد تسجيل 3438 إصابة جديدة و64 حالة وفاة
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بغداد/ متابعة الزوراء:
تجاوزت إصابات كورونا يف العالم 31 
مليونا، يف وقت تتس�ارع فيه حاالت 
الشفاء يف العديد من الدول، ويف حني 
بلغت أعداد الوفيات 962 ألفا و734 
وف�اة، وصل�ت أع�داد املتعاف�ني 22 

مليونا و614 ألفا و64 حالة.
الصح�ة  وزارة  أعلن�ت  وعربي�ا، 
الس�عودية تس�جيل 27 حال�ة وفاة 
جدي�دة بف�ريوس كورون�ا، لريتفع 
إجم�ايل الوفي�ات يف اململك�ة ج�راء 

اإلصابة بالفريوس إىل 4485 حالة.
وأش�ارت ال�وزارة يف بي�ان صحفي 
جدي�دة  إصاب�ة   483 تس�جيل  إىل 
بالفريوس، لريتفع إجمايل اإلصابات 
يف الب�اد إىل 329 ألف�ا و754 حال�ة. 
1009 ح�االت  إىل تس�جيل  ولفت�ت 
شفاء جديدة، ليصل إجمايل املتعافني 

إىل310 آالف و439 شخصا.
وم�ن جانبه�ا أعلن�ت وزارة الصحة 
بالكوي�ت تس�جيل 3 ح�االت وف�اة 
جديدة بف�ريوس كورونا املس�تجد، 
لريتف�ع إجمايل الوفي�ات يف الباد إىل 

. 584
وقال املتحدث الرسمي باسم الوزارة 
عبد الله الس�ند إنه قد س�جلت 385 

إصاب�ة جدي�دة بالف�ريوس، لريتفع 
بذل�ك إجم�ايل اإلصاب�ات إىل 99 ألفا 
و434 حال�ة. وأش�ار إىل وج�ود 98 
مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل 

وحدات العناية املركزة.
كم�ا أعلن�ت وزارة الصح�ة ووقاية 
املجتم�ع يف دول�ة اإلمارات تس�جيل 
674 إصابة جديدة بالفريوس خال 
24 س�اعة املاضي�ة، لريتف�ع بذل�ك 
إجمايل عدد اإلصابات يف الباد إىل 84 

ألفا و916 حالة.
وقال�ت وزارة الصحة الفلس�طينية 
إنها س�ّجلت 9 وفيات، و683 إصابة 
جديدة بف�ريوس كورونا املس�تجد، 
خ�ال 24 س�اعة املاضي�ة. وبذل�ك 
ترتفع محصلة اإلصابات إىل 45 ألفا 
و446، بينه�ا 300 وف�اة، و31 ألفا 

و492 متعافيا.
العماني�ة  الصح�ة  وزارة  وأف�ادت 
بتس�جيل 28 وف�اة و1722 إصاب�ة 
 .770 تع�ايف  إىل  إضاف�ة  بكورون�ا، 
وأوضحت ال�وزارة يف بيان أن إجمايل 
اإلصاب�ات بالفريوس ارتف�ع إىل 93 
ألف�ا و475؛ منه�ا 846 وف�اة، و85 

ألفا و418 متعافيا.
قط�ر  يف  الصح�ة  وزارة  وأعلن�ت    

تس�جيل وفاة واح�دة و230 إصابة 
بكورون�ا، فض�ا ع�ن تع�ايف 214، 
اإلصاب�ات  إجم�ايل  أن  موضح�ة 
بالفريوس ارتفع إىل 123 ألفا و376 
حالة، منه�ا 210 وفيات، و120 ألفا 

و303 حاالت تعاف.
 وعربيا أيضا س�جلت وزارة الصحة 
البحريني�ة 5 وفي�ات و2856 إصابة 
بالفريوس، إضافة إىل 2468 متعافيا، 
خال 48 س�اعة املاضية، وأوضحت 
الوزارة، أن إجم�ايل اإلصابات ارتفع 
إىل 64 ألف�ا و499 حال�ة، منها 221 

وفاة، و57 ألفا و299 متعافيا.
الصح�ة  وزارة  أعلن�ت  وبدوره�ا   
اإليراني�ة أن إجم�ايل ع�دد إصاب�ات 
كورونا يف الباد ارتفع ليتجاوز 422 
ألف حالة، بعد تسجيل 3097 إصابة 
جديدة، كم�ا بلغ إجمايل الوفيات 24 
ألف�ا و300 حالة، بعد تس�جيل 183 
حالة وف�اة جديدة خال الس�اعات 

24 املاضية.
كم�ا ارتف�ع ع�دد ح�االت اإلصاب�ة 
يف الوالي�ات املتح�دة بنس�بة 0.6% 
 6.77 إىل  ليص�ل  بأم�س،  مقارن�ة 
مايني، وفق�ا للبيانات التي جمعتها 
ووكال�ة  هوبكن�ز  جون�ز  جامع�ة 

بلومب�ريغ لألنب�اء. وج�اءت الزيادة 
عىل املس�توى الوطني متساوية مع 
متوس�ط الزيادة اليومي�ة عىل مدار 
األسبوع املايض، والتي كانت 0.6%.
وسجلت باكستان 640 حالة إصابة 
جديدة، بعد إجراء اختبارات عىل 34 
ألفا و544 شخصا، خال الس�اعات 
24 املاضية، طبقا ملا ذكرته صحيفة 

“نيشن” الباكستانية.
وتص�درت الوالي�ات املتح�دة أع�داد 
اإلصاب�ات ب�� 6 ماي�ني و968 ألفا 
و918 إصاب�ة، تليه�ا الهند 5 مايني 

و405 آالف و252 إصابة، ثم الربازيل 
4 مايني و528 ألفا و347 إصابة.

اىل ذل�ك أعلن�ت الس�لطات الصحية 
إصاب�ة   6148 تس�جيل  الروس�ية 
جديدة بكورونا خال الس�اعات 24 
املاضي�ة، وهي ثان�ي حصيلة يومية 
ع�ىل التوايل تتجاوز مس�توى 6 آالف 

إصابة منذ نحو شهرين.
وبلغ�ت حصيل�ة الوفيات يف روس�يا 
منذ ب�دء تفيش الوب�اء 19 ألفا و41 
حالة، يف حني تجاوز إجمايل املصابني 

مليونا و103 آالف.

بغداد/ الزوراء:

ثم�ن رئي�س الجمهوري�ة، بره�م صال�ح، 

امس االح�د، جهود الق�وات االمنية ورسعة 

اس�تجابتها والتنس�يق مع إقليم كردستان 

يف متابعة حيثيات جريمة املنصور والقبض 

عىل الجان�ي، مؤكدا دعم�ه لألجهزة األمنية 

والقضائية بالكشف عن املتورطني بممارسة 

إجرامي�ة، فيم�ا اش�ار للس�فري االمريك�ي 

رضورة تخفي�ف التوترات باملنطقة واحرتام 

السيادة الوطنية .

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الجمهورية 

تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة من�ه: أن “ صالح 

اس�تقبل يف ق�ر بغ�داد، عدداً م�ن ضّباط 

الفريق األمني الذي ألقى القبض عىل مرتكب 

الجريمة التي ُعرف�ت ب�”جريمة املنصور”، 

بحق أرسة كاملة من ثاثة أفراد”.

واض�اف: ان “رئيس الجمهورية ثمن رسعة 

اس�تجابة الق�وات األمني�ة والتنس�يق م�ع 

إقليم كردس�تان يف متابعة حيثيات الجريمة 

وماحق�ة مرتكبيها  وص�والً إللقاء القبض 

ع�ىل الجان�ي”، مش�رياً اىل أن “م�ا حص�ل 

جريمة مروّعة هزًت الرأي العام، وكان ال بد 

من االقتصاص وتحقيق العدالة ليكون عربة 

ملن ُتسّول له نفسه القيام بجرائم”.

وتابع البي�ان: ان “ صالح ش�دد عىل أهمية 

دور القوات األمني�ة يف فرض النظام وتوفري 

األمن واالس�تقرار للمواطنني والكش�ف عن 

املتورط�ني بممارس�ة اعم�ال إجرامي�ة من 

قت�ل واختطاف وغريها م�ن الجرائم، تهدف 

لتهديد الس�لم واالمن واملجتمعي”، مؤكداً أن 

“تطبيق العدالة بحق مقرتيف الجرائم مطلب 

أسايس لبناء دولة مواطنة مستقرة”.

وق�دم رئيس الجمهورية للفريق كتاب شكر 

تقديراً لجهودهم.

ويف سياق اخر، بحث رئيس الجمهورية برهم 

صال�ح، امس األح�د، مع الس�فري األمريكي 

ماثي�و تولر العاقات ب�ني البلدين، فيما أكد 

رضورة تخفي�ف التوت�رات واس�تخدام لغة 

الحوار يف حل املسائل العالقة.

وذك�ر بيان ص�در ع�ن املكت�ب اإلعامي يف 

رئاس�ة الجمهورية تلقت “الزوراء” نس�خة 

من�ه: أن “صال�ح اس�تقبل يف ق�ر بغداد، 

الس�فري األمريكي ل�دى الع�راق ماثيو تولر 

وبح�ث مع�ه العاقات ب�ني البلدين، وس�بل 

تطوي�ر آف�اق التع�اون يف املج�االت كافة يف 

س�ياق الح�وار االس�رتاتيجي ب�ني البلدين، 

ووفقا للمصالح املشرتكة، إىل جانب مناقشة 

األوضاع يف العراق واملنطقة”.

وأض�اف، أنه “ت�م خ�ال اللقاء بح�ث آخر 

التطورات عىل الساحتني اإلقليمية والدولية، 

التوت�رات  والتأكي�د ع�ىل رضورة تخفي�ف 

واستخدام لغة الحوار يف حل املسائل العالقة 

وصوال إىل األمن واالستقرار واحرتام السيادة 

ورفض التدخات واالعتداءات”.

دمشق/ متابعة الزوراء:

ذك�رت وكال�ة االنباء الس�ورية الرس�مية 

“س�انا”، ان الق�وات االمريكي�ة نقلت 30 

صهريج�ا محم�ا بالنف�ط من س�وريا اىل 

العراق عرب معرب الوليد الحدودي.

ونقل�ت الوكالة عن مص�ادر محلية قولها 

صهريج�اً   30 م�ن  مؤلف�ة  “قافل�ة  إن 

وناقل�ة للقوات االمريكي�ة محملة بالنفط 

املس�تخرج من اآلبار يف الجزيرة الس�ورية 

غادرت مساء الس�بت إىل األرايض العراقية 

ع�رب معرب الولي�د بمنطق�ة اليعربية بريف 

الحسكة الرشقي”.

وق�وات  االمريكي�ة،  الق�وات  وتس�يطر 

س�وريا الديمقراطية “قس�د” ع�ىل غالبية 

حقول النفط يف منطقة الجزيرة الس�ورية 

بمحافظتي الحسكة ودير الزور.

إصابات كورونا تتجاوز الـ 31 مليونا عامليا
رغم ارتفاع حاالت الشفاء 

صاحل: تطبيق العدالة حبق مقرتيف اجلرائم 
مطلب أساسي لبناء دولة مواطنة مستقرة

أكد للسفري األمريكي ضرورة ختفيف التوترات واحرتام السيادة

القوات األمريكية تنقل 30 صهرجيا 
حممال بالنفط من سوريا إىل العراق

الزوراء/ حسني فالح:

كش�ف وكي�ل وزارة الهج�رة واملهجرين، 

كريم الن�وري، عن تفاصيل قضية الطفل 

ال�ذي تع�رض لتهديد يف مخي�م يحياوة يف 

محافظة كرك�وك، وفيما اكد عزم وزارته 

انه�اء مل�ف الن�زوح م�ن خ�ال تهيئ�ة 

االرضي�ة املناس�بة إلع�ادة النازح�ني اىل 

دياره�م بالتنس�يق مع الجه�ات املعنية، 

اشار اىل ان اوض�اع النازحني يف املخيمات 

جيدة جدا.

وق�ال الن�وري يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان 

الطف�ل الذي ظهر يف مقط�ع فيديو وادعى 

أن�ه تع�رض للتهديد، يبدو ب�أن القضية لم 

يكن فيها أي تهدي�د باالغتصاب كما يدعي 

الطفل، وانما كانت هناك صفحات يف مواقع 

التواص�ل االجتماع�ي حاولت ابت�زاز عائلة 

الطفل بطريقة معينة. مؤكدا: ان املوضوع 

اخذ تهويا اعاميا كبريا وبعدا اكرب.

وتاب�ع: كانت هنالك اس�تجابة فورية من 

قبل الجه�ات املعنية، حيث ام�رت وزيرة 

الهجرة واملهجرين بتشكيل لجنة للتحقيق 

باالمر، وأنا شخصيا زرت املخيم والتقيت 

الطفل احمد، لكن يبدو ان القضية اخذت 

اكثر من الازم. مبينا: انه من الصعب إلي 

ارهاب�ي او مج�رم الوص�ول اىل املخيمات 

لكونها محمية بشكل تام من قبل القوات 

االمنية.

واض�اف الن�وري: ان من اولوي�ات وزارة 

الهج�رة واملهجري�ن اع�ادة النازح�ني اىل 

دياره�م ضمن حي�اة كريم�ة تؤمن لهم. 

الفت�ا اىل: ان اغل�ب النازحني من وجد دارا 

او بيت�ا جديدا او اعيد اىل مناطق س�كناه، 

وبقي العدد القليل منهم يف املخيمات.

وبني: ان ال�وزارة ال تفرض العودة بالقوة 

للنازح�ني، وانم�ا طوعيا، لك�ن يبقى من 

املعيب وال يليق بالعراق بأن هناك مخيمات 

للنازحني يف عام 2020 رغم تحرير جميع 

املناطق من س�يطرة االرهابيني منذ فرتة 

طويلة.

تمن�ع  صعوب�ات  هن�اك  :ان  اىل  واش�ار 

النازح�ني من الع�ودة بعضها عش�ائرية 

واخ�رى امني�ة واخ�رى تتعل�ق باالف�راد 

أنفسهم. مبينا: ان مخيمي ليان ويحياوة 

بمحافظ�ة كرك�وك ت�م قب�ول 17 طالبا 

فيها يف كليات الط�ب، ما يعني ان اوضاع 

النازح�ني جيدة، لك�ن ال يعن�ي البقاء يف 

املخيمات اىل االبد.

ولف�ت اىل: ان وزارة الهج�رة اليوم عاكفة 

وعازم�ة ع�ىل اع�ادة النازح�ني وانه�اء 

ه�ذا امللف املؤل�م من خال التنس�يق مع 

الجه�ات املعني�ة. موضح�ا: ان موضوع 

اع�ادة النازحني تش�رتك به ع�دة جهات، 

منه�ا وزارة االعمار واالس�كان والبلديات 

العام�ة إلع�ادة اعم�ار املناط�ق، وكذل�ك 

الجه�ات االمنية، الس�يما االم�ن الوطني 

فيم�ا يتعلق بالتدقي�ق االمني الذي ينبغي 

ان تك�ون هنالك رسعة يف التدقيق، وايضا 

وزارة املالية بخصوص اطاق املنح املالية 

وغريها.

وتاب�ع: ان البلد يمر بأزم�ة مالية صعبة، 

لك�ن هذا ال يمك�ن ان يكون م�ربرا لبقاء 

التكات�ف  اىل  الجمي�ع  داعي�ا  النازح�ني. 

وتظافر الجهود من اج�ل اعادة النازحني 

اىل ديارهم، وانهاء ملف النزوح يف البلد.

وكيل اهلجرة يكشف لـ          عن تفاصيل قضية الطفل الذي 
تعرض للتهديد يف خميم حيياوة يف كركوك

أكد عزم الوزارة إنهاء ملف النازحين بالتنسيق مع الجهات المعنية

     

الصحة: ال ميكن التمييز بني اإلنفلونزا العادية وكورونا إال بالفحص املختربي
بغداد/ الزوراء:

اك�دت وزارة الصحة، ام�س االحد، ان 

فحص )pcr( يعد السبيل االمثل ملعرفة 

اصابة الش�خص بكورونا من عدمها، 

خصوصا ان اعراضها تشابه لحد كبري 

االنفلونزا العادية.

وق�ال مدي�ر الصح�ة العام�ة، رياض 

عب�د االمري الحلف�ي، يف حوار صحفي: 

ان “االعراض متش�ابهة بني االنفلونزا 

العادي�ة وف�ريوس كورون�ا، وال يمكن 

التميي�ز بينهما إال بالفحص املختربي، 

لذل�ك نع�د كل مص�اب باالنفلونزا هو 

كورون�ا حتى يتم اثب�ات العكس، النه 

يس�بب آث�ارا شديدة يف حال اكتش�افه 

بوقت متأخر”.

واض�اف الحلفي ان “جس�م االنس�ان 

يعتمد عىل ق�وة جه�از املناعة يف حال 

اصابته وبإمكان�ه تحملها لنجاته من 

الف�ريوس، وغالب�ا اذا كان�ت االصابة 

شدي�دة ول�م تظه�ر النتيج�ة بقراءة 

املخت�ربي  الفح�ص  ع�رب  صحيح�ة 

باالمكان اجراء الفحص مجددا بجهاز 

املف�راس للتأك�د م�ن حال�ة ونوعي�ة 

اإلصابة”.

واوضح الحلفي ان “أعراض االٔنفلونزا 

العادي�ة وكورون�ا متش�ابهة اىٕل ح�د 

كبري من حيث الس�عال وضيق التنفس 

والتعرق وارتفاع درجة الحرارة والتهاب 

الف�م واآلم الجس�م، وس�يان االٔنف”، 

منوها بأن “املس�حات التي تٔوخذ عرب 

االنف تكون دقيقة جدا، وتعد الطريقة 

االٔكثر دقة لتش�خيص العدوى، ويجب 

ان تك�ون املس�حة مايقارب 7 س�م او 

اقل برشط وصولها اىل نهاية التجويف 

االنفي املتصل مع الحنجرة”.

واشار اىل ان “اغلب الفحوصات تكون 

عرب الحنجرة وهذا النوع من االختبارات 

يع�د االحدث، اذ يبحث ع�ن الربوتينات 

املوجودة عىل س�طح ف�ريوس كورونا 

بدال من الفريوس نفس�ه، ويس�تغرق 

 6�4 ب�ني  للعملي�ة  االجم�ايل  الوق�ت 

ساعات”.

ولف�ت اىل ان “االعتم�اد ع�ىل الفحص 

ال�� )PCR( وكث�رة اع�داد  املخت�ربي 

املس�حات تٔوثر بش�كل كب�ري يف حجم 

العم�ل باملختربات ما يس�بب نوعا من 

التأخ�ري بظه�ور النتائ�ج”، منبها اىل 

“امكانية اس�تخدام الحنج�رة واالنف 

يف آن واح�د للتأكد من االصابة، وهناك 

بعض املسحات تجرى من خال سحب 

عينات من الدم، وهذا النوع يبحث عن 

اكتساب املناعة واالٔجسام املضادة بعد 

فرتة من إصابة املصاب بني )اس�بوع � 

ثاثة اسابيع( بكورونا ملعرفة مستوى 

املناعة التي يولدها املصاب”. 

من جهته، أشاد ممثل منظمة الصحة 

أده�م  الدكت�ور  الع�راق،  يف  العاملي�ة 

الديني�ة  املرجعي�ة  ب�دور  إس�ماعيل، 

العلي�ا وتوجيهاتها الخاص�ة بجائحة 

)كورون�ا(، مبينا أن املنظمة س�تتبنى 

حمل�ة يف محافظ�ة كرب�اء املقدس�ة 

تنطل�ق بالتزام�ن مع زي�ارة االربعني، 

مثمنا دور العتبة الحس�ينية املقدس�ة 

بدعم الجهود الحكومية ووزارة الصحة 

يف مواجهة الفريوس.

وأوضح اسماعيل يف بيان للعتبة، خال 

زيارت�ه مرقد االمام الحس�ني )ع(: إن 

س�بب زيارته اىل مدينة كرباء املقدسة 

للتنسيق مع العتبة الحسينية املقدسة 

إلطاق حمات توعية ملواجهة فريوس 

كورون�ا بالتزامن مع قرب حلول زيارة 

االربعني املليونية.

وأض�اف “تش�مل التوعي�ة ال�رد ع�ىل 

االشاع�ات املغرض�ة ح�ول الفريوس، 

وحث الزائري�ن واملواطنني عىل االلتزام 

بالوقاي�ة الصحية كارت�داء الكمامات 

والكف�وف والتعقي�م املس�تمر، كذل�ك 

االع�راض  املجان�ي لحام�ي  الكش�ف 

مل�ن ال يملك�ون الق�درة ع�ىل مراجعة 

املستشفيات ورشاء العاج”.

وأشاد ممثل املنظمة العاملية بتوجيهات 

الخاص�ة  العلي�ا،  الديني�ة  املرجعي�ة 

بجائح�ة )كورون�ا(، مبين�ا أن “تل�ك 

التوجيهات ساهمت بشكل كبري بالحد 

من انتش�ار االصابات يف عموم العراق، 

حيث أن الكثري م�ن الناس يصغون اىل 

ك�ام املرجعية ويلتزم�ون بالتعليمات 

التي تصدرها “.

وأش�ار  إىل أن “الوض�ع يف الع�راق اآلن 

مقلق، ولكن لم يصل اىل حد االنهيار”. 

الفت�ا اىل “انن�ا وصلن�ا اىل م�ا يق�ارب 

يف  االس�تيعابية  قدرتن�ا  م�ن   50%

املستشفيات”.

وأبدى ممث�ل منظمة الصح�ة العاملية 

وق�دوم  الش�تاء  تخوف�ه م�ن فص�ل 

الزي�ارات املليوني�ة للعتب�ات يف العراق 

بقول�ه: إنها “لو جرت ب�دون إجراءات 

وقائي�ة ممك�ن ان ت�ؤدي اىل مزيد من 

االصاب�ات”، مبين�ا أن “ع�ىل الزائرين 

مم�ن لديهم ام�راض مزمن�ة او كبار 

الس�ن اتخاذ التدابري الش�ديدة يف حال 

ارصارهم عىل الزيارة “.
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بغداد/ الزوراء:

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء املقدسة 

للحشد الشعبي، امس االحد، عن دك تجمع 

تابع لتنظيم داعش االرهابي بالصواريخ يف 

منطقة حويجة جلوب شمال.

تلقت  بيان  يف  القاطع  قيادة  إعالم  وذكر 

“معلومات  أن  منه:  نسخة  »الزوراء« 

اللواء  استخبارات  اىٕل  وردت  استخبارية 

تجمع  وجود  تؤكد  الشعبي  بالحشد   ٣١٣

لعنارص من فلول “ داعش” االٕرهابي يف تلك 

املنطقة”.

وأضاف البيان أن “القوة الصاروخية التابعة 

عمليات  قاطع  قيادة  يف  املدفعية  كتيبة  اىٕل 

سامراء قامت بدك تلك التجمعات بالصواريخ 

وقوع  عن  ذلك  أسفر  مما  الهاون  وقنابر 

إصابات مبارشة ودقيقة يف صفوف العدو”. 

امس  الشعبي،  الحشد  اكد  متصل،  جاني  م 

خانقني  ريف  من   %80 يف  انتشاره  االحد، 

قريبا  النازحني  عودة  ببدء  متعهدا  دياىل،  يف 

جدا.

بالحشد  دياىل  محور  باسم  الناطق  وقال 

ترصيح  يف  الحسيني،  صادق  الشعبي، 

صحفي: ان “الوية الحشد الشعبي انترشت يف 

اكثر من 80% من قرى ريف خانقني)١00كم 

سلسلة  واتخذت  بعقوبة(  رشق  شمال 

االنتشار  خطط  بعد  االرض  عىل  اجراءات 

واالحزمة  املرابطة  نقاط  اقامة  من  االخرية 

االمنية لدرء مخاطر االرهاب عن القرى”.

واضاف ان “لجنة مختصة وضعت خطوات 

التي  االرس  عرشات  اعادة  اجل  من  عمليا 

نزحت نهاية 20١9 من قرى ريف خانقني 

قراها  يف  االمنة  البيئة  توفري  خالل  من 

ودفع اي هواجس قلق امنية”، الفتا اىل ان 

النازحني  “الحشد مصمم عىل حسم ملف 

الجاري  العام  نهاية  قبل  خانقني  ريف  يف 

.”2020

وكانت عرشات االرس نزحت من ريف خانقني 

نهاية 20١9 بسبب هجمات داعش االرهابي 

قبل ان ينجح الحشد الشعبي يف حسم املوقف 

واعادة االستقرار بنسبة كبرية. 

بغداد/ الزوراء:

االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزارة  وجهت 

بتسهيل  املعنية  الجهات  االحد،  امس 

القروض  عىل  الشباب  حصول  اجراءات 

إلكمال مشاريعهم، بينما اعدت رؤية خاصة 

بمرشوع تشغيلهم. فيما ناقشت لجنة العمل 

املهجرين  والهجرة  االجتماعية  والشؤون 

التقاعدية  الرواتب  زيادة  امكانية  النيابية 

للعمال.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني 

اطلعت  بيان  يف  باهض،  جبار  رائد  بالوزارة، 

تعمل من خالل  “الوزارة  ان  »الزوراء«:  عليه 

مختصيها عىل وضع رؤية للميض باملرشوع 

الوطني لتشغيل الشباب بالتنسيق مع االتحاد 

العام للصناعات العراقي ووزارات: التخطيط 

والبحث  العايل  والتعليم  والرياضة  والشباب 

العلمي”.

الجهات  توجيه  “تم  أنه  باهض  وأضاف 

املرصفية  الكفاالت  اجراءات  بتسهيل  املعنية 

عىل  الحصول  من  يمكنهم  بما  للقروض 

القروض واكمال مشاريعهم”.

البطالة  مشكلة  سيعالج  “املرشوع  ان  وبني 

والصغرية  املتوسطة  املشاريع  طريق  عن 

زراعية  او  صناعية  تنموية  مناطق  بإقامة 

الشباب  من  لعرشة  العمل  يتيح  بما  كبرية، 

بلغوا  ممن  الواحد  املرشوع  يف  ادنى  كحد 

أو  املوظفني  غري  من  العمر،  من   ١8 الـ  سن 

القطاع  وتأهيل  تطوير  وبالتايل  املتقاعدين، 

املرشوع  لتنفيذ  “السعي  اىل  الفتا  الخاص”، 

موجهاً  وقانونية،  محددة  توقيتات  وفق 

ومتابعة  العاطلني  بيانات  قاعدة  بتفعيل 

املتدربني منهم ودمج العمل الريادي وتشغيل 

الشباب”. 

والشؤون  العمل  لجنة  ناقشت  جانبها،  من 

النيابية  املهجرين  والهجرة  االجتماعية 

امكانية زيادة الرواتب التقاعدية للعمال.

جاء ذلك خالل استضافة اللجنة، امس االحد، 

اللجنة،  رئيس  نائب  عرب  حسني  برئاسة 

التقاعد  دائرة  عام  مدير  اعضائها  وحضور 

من  وعدد  ومعاونه  االجتماعي  والضمان 

موظفي الدائرة ملناقشة عدد من القضايا.

وذكر بيان للجنة تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

انه« تم خالل االستضافة التي عقدت يف مقر 

والتقاعد  الضمان  عمارة  موضوع  اللجنة 

االجتماعي الواقعة يف سوق الشورجة وكيفية 

وضع الحلول الناجعة له«.

واضاف« كما ناقشت اللجنة ملف استثمارات 

دائرة التقاعد والضمان االجتماعي وامكانية 

دائرة  يف  للعمال  التقاعدية  الرواتب  زيادة 

التقاعد والضمان االجتماعي«.

بغداد/ الزوراء:
املهندس  املائية  املوارد  وزير  ترأس 
مهدي رشيد الحمداني، اجتماع هيئة 
بحضور  والسبعني  الخامس  الرأي 
واالداري  الفني  الوزارة  وكالء 
والخرباء واملديرين العامني ملناقشة 
واملواضيع  القضايا  من  مجموعة 

املدرجة يف جدول االعمال.
ويف  انه  بيان:  يف  الوزارة،  وذكرت 

عىل  الوزير  أكد  االجتماع،  مستهل 
إزالة  موضوع  يف  الرتكيز  أهمية 
بالضغوط  التأثر  وعدم  التجاوزات 
الخارجية من أية جهة كانت والتي 
بتنفيذ  الوزارة  توجهات  تعيق 
خطتها بإزالة كافة أنواع التجاوزات 

واعادة هيبة وسلطة القانون.
مناقشة  تمت  انه  البيان:  واضاف 
القادم  للموسم  الشتوية  الخطة 

الزراعة  وزارة  مع  وبالتنسيق 
وصوال  املروية  املساحات  لتحديد 
لتحقيق االكتفاء الذاتي. مشددا عىل 
التنسيق مع وزارة الكهرباء  أهمية 
لتحقيق نظام املراشنة املطلوبة عىل 
عمود نهر دجلة بما يضمن تشغيل 
النهر  جانبي  عىل  الضخ  محطات 

وبشكل متعاقب.
ناقش  انه  اىل:  البيان  واشار 

املجتمعون ماورد بمسودة تعليمات 
لسنة   ٥9 رقم  الشواطئ  استغالل 
١98٧ التعديل األول للتعليمات رقم 
٣ لسنة ١990 املعدة من قبل الدائرة 
القانونية، ووجه السيد الوزير األخذ 
هيأة  أعضاء  السادة  بمالحظات 
النهائية  الصيغة  الرأي كافة إلعداد 

للقانون.
االجتماع  شمل  انه  البيان:  واكد 

رشق  مبزل  ملرشوع  استعراض 
املهمة  املشاريع  من  كونه  دجلة 
الذي سيخلص مساحات  والحيوية 
من  الزراعية  االرايض  من  واسعة 
األمالح واملياه الزائدة، ووجه الوزير 
للمبزل  الجنوبي  الجزء  الرتكيز عىل 
العرب  شط  منطقة  سيخدم  الذي 
والسعي إلدراجه ضمن موازنة عام 

.202١

بغداد/ الزوراء:
الفلوجة  قضاء  يف  املائية  املوارد  دائرة  مدير  افاد 
بمحافظة االنبار، رائد مظهر املحمدي، امس االحد، 
باتجاه  سوريا  من  القادمة  املائية  االطالقات  بأن 
املناطق الغربية ثابتة، ولم يجر عليها اي تغري .وقال 
املحمدي يف ترصيح صحفي: ان ” االنباء التي تحدثت 
عن انخفاض مناسيب نهر الفرات نتيجة قلة االطالق 
الغربية  املناطق  باتجاه  سوريا  من  القادمة  املائية 
عارية عن الصحة كون ان كميات االطالقات املائية 
االنبار  ان”  اي تغري“.واضاف  لم يجري عليها  ثابتة 

حاجة  لسد  تكفي  املياه  من  كبريا  مخزونا  تملك 
الثرثار، وال  االخرى يف بحرية  املحافظة واملحافظات 
ان  عن  ناهيك  الناحية،  هذه  من  تخوف  اي  يوجد 
االجراءات املتخذة من قبل وزارة املوارد املائية كافية 
املائية  االطالق  جراء  يحدث  قد  طارئ  اي  ملعالجة 
املتوقعة خالل فصل الشتاء«. مبينا ان” كل السدود 
اعمارها  اعادة  بعد  املعتادة  بطاقاتها  تعمل  املائية 
وتأهيلها نتيجة االرضار التي لحقت بها جراء قيام 
ارهابي داعش بالعبث بالسدود املائية ابان سيطرته 

عىل مناطق واسعة من مدن االنبار “. 

بغداد/ الزوراء:
إلقاء  عن  األحد،  امس  األمني،  اإلعالم  خلية  أعلنت 
القبض عىل أحد قادة ما يسمى بـ”والية العراق/قاطع 
الجنوب” بتنظيم “ داعش” قبل تسلمه منصبا جديدا 
يف بغداد.وذكرت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: ان “جهاز األمن الوطني نفذ نوعية اتسمت بالدقة 
ومتابعة  استخبارية  معلومات  عىل  وبناًء  التنفيذ،  يف 
عنارص  من  مهم  عنرص  تواجد  محل  عن  مستمرة 
العاصمة”. احياء  احدى  يف  االرهابية  داعش  عصابات 

بنصب  رّشعوا  بغداد  أمن  دائرة  “عنارص  أن  وأضافت 

الكمائن التي أسفرت عن إلقاء  القبض عىل أحد قادة 
مايسمى والية العراق/قاطع الجنوب، فور عودته من 
ضمن  عسكريا  منصباً  لتسلمه  الشمالية  املحافظات 
بعمليات  للقيام  تمهيداً  اإلرهابية،  داعش  عصابات 
االربعني”. زيارة  يف  املواطنني  تستهدف  ارهابية 

وأوضحت الخلية أن “الداعيش اعرتف لدى تدوين أقواله 
أصولًيا بقيادته املعارك ضد األجهزة االمنية يف محافظة 
كركوك خالل عمليات التحرير؛ وقد تمت عملية القبض 
وفق أوامر قضائية وجرى احالته عىل الجهات القانونية 

املختصة التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه”. 

بغداد/ الزوراء:
اطلقت امانة بغداد، امس االحد، مبادرة )من صحراء اىل خرضاء( بالتعاون مع عدد من املنظمات 

لزراعة االآلف من اشجار الزيتون .
وقالت االمانة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »مالكات دائرة بلدية االعظمية بالتعاون 
مع منظمات املجتمع املدني، بارشت زراعة اكثر من 2٥0 شجرة زيتون بحديقة الغابة اسفل 

مجرس البنوك وعدد من الشوارع االخرى« .
واضافت ان »املبادرة ستشمل جميع قواطع الدوأير البلدية بحسب جدول وتنسيق مسبق مع 

املنظمات املشاركة باملبادرة«.

بغداد/ الزوراء:
ألقت وكالة االستخبارات العاملة يف وزارة 
ما  عىل  القبض  األحد،  امس  الداخلية، 
بعملية  داعش  يف  الجنوب  قناص  يسمى 

استخباراتية مشرتكة.
وذكرت الوكالة، يف بيان صحفي: أنه »من 
خالل تكثيف الجهد االستخباري وتسخري 
املصادر، نفذت مفارز وكالة االستخبارات 
بغداد  استخبارات  بمديرية  املتمثلة 
بالتنسيق مع قوة من اسايش السليمانية 
عن  أسفرت  مشرتكة،  استخبارية  عملية 
إلقاء القبض عىل احد اإلرهابيني املطلوب 
النتمائه  إرهاب   ٤ املادة  أحكام  وفق 

لعصابات داعش«.

تسمى  بما  عمل  »اإلرهابي  أن  وأضافت 
والية الجنوب قاطع الفاروق بكنا متعددة 
قناص  بمنصب  الجنوب،  قناص  بينها 
البحريات  منطقة  يف  داعش  لعصابات 
مرئيا  اصدارا  لديه  أن  تبني  وقد  والجرف، 
وكالة  تسمى  ما  خالل  من  بصوته  بث 

أعماق«.
وتابعت أنه »من خالل التحقيقات األولية 
إرهابية  عمليات  يف  باشرتك  اعرتف  معه 
ضد القوات األمنية واملواطنني، وأيضا لديه 
اإلرهابية يف  ارتباطات مع عنارص داعش 
مايسمى قاطع الفلوجة منطقة الزيدان، 
بحقه  واتخذت  التوقيف  أودع  حيث 

االجراءات القانونية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية، امس االحد، اعتقال عصابتني تتاجران باملواد 

املخدرة يف طوزخورماتو بصالح الدين.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن »مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة 
باستخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية، واستنادا ملعلومات استخباراتية دقيقة، 
القت القبض عىل عصابتني مكونتني من )٧( متهمني، تتاجران باملواد والحبوب املخدرة يف 

قضاء طوز خرماتو بمحافظة كركوك«.
القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمني محكم  إلقاء  ان »عملية  واضافت 
وبالجرم املشهود، وضبطت بحوزتهم كميات كبرية من مادة الكريستال املخدرة وحبوب 
مخازن  مع  كالشنكوف  وبندقية  ومسدس  للتعاطي  تستخدم  مختلفة  ومواد  مخدرة 
واعتدة، وتم تسليم املتهمني مع املواد املضبوطة اىل الجهات املختصة بموجب وصل تسلم 

اصويل«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة عن استنفار مالكات 
لتجارة  العامة  الرشكة  ومخازن  فروع 
وتجهيز  بتسلم  الوزارة  يف  الغذائية  املواد 
يومي  وخالل  للمواطنني  السكر  مادة 

الجمعة والسبت.
الرشكة، قاسم حمود  ذلك مدير عام  اكد 
»فروع  ان  بيان:  يف  اوضح  الذي  منصور، 
الرشكة بارشت بتسلم مادة السكر حيث 
بلغت الكمية املستلمة ميسان )٤٥0( طنا 
وواسط  طنا   )260( بلغت  االنبار  وفرع 
)٧00( طن وكربالء )٧6٥) طنا، وكركوك 
و  طنا   )٧20( الديوانية  و  طنا   )289(
دياىل )9٤٤.9٥0( طنا وبابل ) ٣60( طنا 

وصالح الدين )٤٥0( طنا.
وتابع منصور: ان مراكز البيع واملجمعات 
املخزنية يف بغداد واصلت كذلك تسلم مادة 
تم  الرصافة  مبيعات  مركز  ففي  السكر 
تسلمم كمية )6٣0( طنا و مجمع مخازن 

ابي  الدباش )٤٥0( طنا و مركز مبيعات 
غريب )260( طنا .

مركز  يف  املتسلمة  الكمية  ان  مضيفا: 
مبيعات التاجي بلغت )2٣١( طنا ومركز 
ومركز  طنا   )8٥٥( الكرخ  مبيعات 
مبيعات اإلمام عيل )عليه السالم( )2٥2( 
طنا،   )٣60( الصدر  مبيعات  ومركز  طنا 
وذلك لتجهيزها للمواطنني ضمن مفردات 

البطاقة التموينية .
هذا ونوهت وزارة التجارة، يف وقت سابق، 
بأن »سبب قلة تجهيز املفردات التموينية 
لقلة  يعود  االخرية  الفرتة  يف  للمواطنني 
للعام  لها  املرصودة  التخصيصات  حجم 
عن  الناتجة  املالية  االزمة  بسبب  الحايل 
لهذه  املخصص  كون  كورونا  جائحة 
لسد  اليكفي  التاريخ  هذا  لحد  البطاقة 
جميع  من  شهرين  او  شهر  حاجة 
التي  الطحني  مادة  باستثناء  املفردات 

توزع بانتظام« .

بغداد/ الزوراء:
كشفت لجنة الثقافة والسياحة واالثار النيابية عن قرب التصويت عىل قانون الوزارة 

املوحد النصاف دائرة السينما واملرسح .
جاء ذلك خالل زيارة رئيسة اللجنة، سميعة الغالب، واعضائها، امس االحد، اىل مبنى 

املرسح الوطني يف بغداد.  
ودعت اللجنة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه، وزارة الثقافة والسياحة واالثار اىل« 
تأثري يف رسد  لها من  ملا  األولوية  السينما وإعطائها  باملسارح ودور  االهتمام  رضورة 

الواقع املعييش للجمهور من خالل املرسحيات واالفالم السينمائية«.
واضافت »كما تفقد اعضاء اللجنة األقسام والدوائر للوقوف عىل معوقاتها، ومعالجتها 
من خالل التخصيصات املالية يف املوازنة العامة لوزارة الثقافة، وإنصاف دائرة السينما 
واملرسح من خالل قانون الوزارة املوحد الذي سريفع للتصويت عليه يف مجلس النواب 

خالل الفصل الترشيعي الحايل«.
وبينت الغالب أن« املسارح عموما تحتاج إىل تخصيصات مالية إلعادة تأهيلها وتطويرها، 
من أجل استئناف العمل بها بعد توقفها بسبب جائحة كورونا«. مؤكدة« أنها ستتابع 

عن كثب الخطوات الفعلية للنهوض بواقع السينما واملرسح يف البالد«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، امس االحد، تفجري أسطوانة أوكسجني مفخخة يف رسيع 

جزيرة الخالدية.
وقالت الخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن »قيادة عمليات االنبار نفذت واجب 
تفتيش يف مناطق ) شمال الخط الدويل الرسيع جزيرة الخالدية البوز عیان ( وعثرت 
عىل ) أسطوانة أوكسجني معدة للتفجري ( حيث تم تفجريها موضعيا من قبل مفرزة 

املعالجة«. 
واضافت: »كما خرجت قوة مشرتكة بواجب يف منطقة الـ٥ كيلو يف حي الزيتون بقضاء 
الرمادي، وتمكنت خالله من عىل مطلوب وفق املادة ٤/١ إرهاب، حيث اتخذت بحقه 

االجراءات القانونية«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت محافظة نينوى، امس االحد، عن 
البدء خالل االيام املقبلة بأعمال مد خط 
مدينة  بني  يربط  الحديد  للسكة  حديث 

املوصل وتركيا.
الجبوري  نجم  نينوى  محافظ  وقال 
ان  »الزوراء«:  عليه  اطلعت  بيان  يف 
املختصة  والفنية  الهندسية  “املالكات 
وبالتعاون مع رشكات اعمار هندسية 

تركية، ستبدأ خالل ايام مد خط حديث 
للسكة الحديد يربط بني مدينة املوصل 
تخفيف  اجل  من  الرتكية  والجمهورية 

الزخم الحاصل عىل الطرق”.
من  االول  هو  “املرشوع  ان  واضاف 
نينوى،  مركز  املوصل  مدينة  يف  نوعه 
ملا تشهده املحافظة من تعاون وتبادل 
الجارة  مع  كبري  واستثماري  اقتصادي 

تركيا”. 

احلشد الشعيب يدك جتمعاً لـ”داعش” بالصواريخ مشالي سامراء
تعهد بإعادة نازحي خانقني قريبا

العمل توجه بتسهيل حصول الشباب على القروض إلكمال مشاريعهم

األنبار: اإلطالقات املائية القادمة من سوريا 
باجتاه املناطق الغربية ثابتة

اإلطاحة بقيادي “داعشي” قبل تسلمه منصبا 
جديدا يف بغداد

أمانة العاصمة تطلق مبادرة
»من صحراء إىل خضراء«

االستخبارات تقبض على قناص 
اجلنوب يف داعش

اعتقال عصابتني تتاجران باملخدرات 
يف طوزخورماتو

املوارد املائية تؤكد سعيها إلزالة التجاوزات وعدم التأثر بالضغوط اخلارجية

اللجنة النيابية تناقش إمكانية زيادة الرواتب التقاعدية للعمال التجارة تعلن موعد جتهيز مادة السكر 
للمواطنني

الثقافة النيابية تكشف عن قانون إلنصاف 
دائرة السينما واملسرح

تفجري أسطوانة أوكسجني مفخخة يف سريع 
جزيرة اخلالدية

املباشرة مبد خط للسكة احلديد بني 
املوصل وتركيا
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دعا إىل احليطة واحلذر من مشاهري السوشال ميديا

ملواجهة »الصدمات املتعددة« اليت تؤثر يف البلد  الدوالر يسجل هبوطا طفيفا يف 
األسواق احمللية

اللجنة النيابية: عجز مالي يهدد 
تأمني رواتب أيلول احلالي

سوق العراق لألوراق املالية يغلق 
منخفضاً 

البنـك املركزي يكشـف عن ورقة إلصالح القطاع املصريف

بغداد/ متابعة الزوراء:
الصناع�ة  ادارة  مدي�ر  ق�ال 
مدين�ة  يف  والتج�ارة  والتعدي�ن 
 – اي�ام  )بمحافظ�ة  مه�ران 
املروري�ة  الحرك�ة  ان  غ�رب(: 
املحمل�ة  العراقي�ة  للشاحن�ات 
بسلع الص�ادرات االيرانية والتي 
كانت متوقفة اثر مشكلة طرات 
يف مع�ر »زرباطي�ة« الح�دودي 

العراقي، عادت اىل طبيعتها. 
واوضح، فرزاد مرادي، يف ترصيح 
صحف�ي، امس االح�د،: ان 200 
ش�احنة عراقية محملة بالسلع 

التوق�ف  اىل  االيراني�ة اضط�رت 
بمنف�ذ مه�ران الدويل م�ن جراء 
عطل يف جهاز »االشعة السينية« 
ل�دى مع�ر زرباطية، لك�ن بعد 
متابع�ة املسؤول�ن املعني�ن يف 
مه�ران ومش�اورات املستش�ار 
التجاري االيراني يف بغداد، ازيلت 

هذه املشكلة حاليا.
الشاحن�ات  ه�ذه  ان  واض�اف: 
كانت محملة باملنتجات الغذائية 
ومواد  والخ�روات  والفاكه�ة 
البناء م�ن ايران، وقد استطاعت 
بع�د توق�ف اسغ�رق يومن عند 

اىل  تغ�ادر  ان  زرباطي�ة  بواب�ة 
االرايض العراقية عرص السبت.

االقتصادي  املس�ؤول  ولفت هذا 
ف�روس  تف�ي  قب�ل  ان�ه  اىل: 
مه�ران  مع�ر  ك�ان  كورون�ا، 
يستقب�ل يومي�ا ما ي�راوح بن 
800 اىل 900 ش�احنة، لك�ن بعد 
فرض القي�ود الصحية من جراء 
ه�ذا الوب�اء انخفض�ت الحركة 
املروري�ة يف هذا املع�ر الحدودي 
اىل يوم�ن يف االسب�وع والسماح 
بالعب�ور ل�� 500 ش�احنة نقل 

فقط.

بغداد/ الزوراء:
وقع االتح�اد األوروبي، امس االحد، اتفاقية 
تموي�ل م�ع الحكوم�ة العراقي�ة بمبلغ 90 
ملي�ون ي�ورو لدع�م التع�ايف االجتماع�ي - 
االقتصادي واالستقرار والتنمية االجتماعية 

- االقتصادية يف العراق.  
املساع�دة  حزم�ة  ع�ى  التوقي�ع  وج�رى 
التنموية البالغة 90 مليون يورو بن االتحاد 
األوروب�ي، ُممثااً بسفر االتحاد األوروبي يف 

العراق، ووزير التخطيط خالد نجم.
وُتع�د ه�ذه الحزم�ة ج�زءا م�ن االستجابة 
االوسع لاتحاد االوروبي بقيمة 159 مليون 
يورو والتي تم اإلعان عنها يف آب 2020 لدعم 
العراق يف االستجابة للصدمات املتعددة التي 
تؤث�ر عى البلد وال سيما االستجابة لجائحة 

كوفيد19-. 
وقال وزير التخطيط، يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة من�ه: ان “االتفاقية الجديدة تتضمن 
تقدي�م دعم مايل للع�راق، ملواجه�ة جائحة 
االجتماع�ي-  التع�ايف  ودع�م   ،١٩ كوفي�د 
االقتص�ادي، وبن�اء الدولة، م�ن خال خلق 
الوظائف وتحس�ن الدخل، وترسيخ حقوق 

االنسان، وإعادة النازحن إىل مناطقهم”.
وأض�اف الوزير: “كم�ا اتفقنا م�ع االتحاد 
االورب�ي عى تمديد العم�ل باتفاقية الطاقة 
الت�ي تتضم�ن العم�ل ع�ى تحدي�ث قطاع 
الطاق�ة، بالتع�اون مع البنك ال�دويل، بهدف 
الكهرب�اء  قطاع�ي  يف  إصاح�ات  اج�راء 

والغاز«.
مش�را إىل »ان االتفاقية الثاني�ة التي جرى 
االتف�اق ع�ى تمديد العم�ل به�ا، فكانت يف 
مج�ال دع�م االقتصاد وخلق ف�رص العمل، 
ع�ر مساهم�ة االتح�اد االوربي م�ن خال 
منظم�ة اليونسك�و، لتنفيذ م�روع احياء 
مدين�ة املوصل القديمة وتنط�وي االتفاقية 
أيضا ع�ى تحسن سبل العي�ش للشباب يف 
محافظ�ة البرصة، من خال تنفيذ باقة من 

املشاريع املهمة”.
م�ن جهت�ه، رصح، مارت�ن ه�وت، سف�ر 

االتحاد األوروب�ي يف العراق: »نشعر بالفخر 
إلعان توقي�ع هذه االتفاقية م�ع الحكومة 
رشي�ك  األوروب�ي  االتح�اد  ان  العراقي�ة... 
طوي�ل األمد للع�راق، وهذا التموي�ل الجديد 
من االتح�اد األوروب�ي يؤك�د التزامنا بدعم 
جه�ود الحكومة يف تكثي�ف عملها يف التعايف 
االقتصادي�ة...  واإلصاح�ات  االقتص�ادي 
وسوف تسهم النشاطات املنصوص عليها يف 
هذه الحزمة يف إيجاد ف�رص العمل، وتوفر 
الخدمات األساسية والتق�دم يف اإلصاحات 
الهيكلي�ة كالحماي�ة االجتماعي�ة وتقليص 
الفساد«.واض�اف »تشم�ل االتفاقية توفر 

أكث�ر من 2500 فرصة عم�ل جديدة وتوفر 
املهمش�ة،  الريفي�ة  املناط�ق  يف  الخدم�ات 
واإلصاح املزمع لشبكة الحماية االجتماعية 
�ا أفض�ل الحتياجات  مم�ا يضم�ن استهدافاً
�ا... ونأمل  الفئ�ات السكاني�ة األكث�ر ضعفاً
�ا يف تخفيف حدة  ان يسه�م هذا الجهد ايضاً
األث�ر الكب�ر لجائح�ة كوفي�د19- واالزمة 

االقتصادية التي احاقت بالعراق«.
ا عى برامج االتحاد األوروبي  واردف »اعتماداً
القائم�ة يف الع�راق، سيتناول املُك�ّون األول 
له�ذه الحزم�ة، بقيم�ة 60 ملي�ون ي�ورو، 
األث�ر االجتماعي-االقتصادي له�ذه االزمة، 

ويعزز إيجاد ف�رص العمل وتوفر الخدمات 
األساسية للسكان والب�دء بإصاح الحماية 
االجتماعي�ة ال�ذي ط�ال انتظ�اره... بينم�ا 
سيدع�م املُك�ّون الثان�ي، بمبل�غ 30 مليون 
ي�ورو، الحوكمة والشفافي�ة واملصداقية يف 

منظومة القضاء«.
 مبينااً ان�ه »ال تتصدى هذه الحزمة الشاملة 
لاحتياجات املتزايدة املرتبطة بأزمة كوفيد-
ا اىل مساعدة  19 فحسب، وإنم�ا تهدف ايضاً
حكومة العراق يف استعادة الثقة بن املواطن 

العراقي ومؤسسات الدولة«.
يش�ار اىل ان لاتحاد األوروبي تاريخا طويا 

ا يف  م�ن التعاون م�ع العراق، فقد عم�ا معاً
طيٍف واسع م�ن املجاالت الت�ي تراوح بن 
اإلصاح السيايس واالم�ن وصوالاً اىل التعليم 
والطاقة والهجرة.. وخال السنوات املاضية 
وق�ف االتح�اد األوروب�ي اىل جان�ب العراق 
كريٍك يعّول عليه ملتزم بالعمل عى تحقيق 
االمن يف البلد واملنطق�ة، يف الوقتنفسه الذي 
يدع�م فيه حقوق االنس�ان والقيم املُحرمة 

عاملياًا كالديمقراطية وسيادة القانون.
ولق�د قاد االتحاد األوروبي الجهود اإلنمائية 
واإلنساني�ة الدولية يف التص�دي لألزمة التي 
يم�ر به�ا الع�راق، استجاب�ةاً لاحتياج�ات 
�ا لاستق�رار والتنمي�ة يف  اإلنساني�ة ودعماً

البلد.
وملكافح�ة كوفيد19- ع�ى الصعيد العاملي، 
تظاف�رت جهود االتح�اد األوروب�ي والدول 
األعضاء فيه واملرصف االستثماري األوروبي 
واملرصف األوروبي لإلعمار والتنمية، وأعلنوا 
تخصي�ص أكثر م�ن 20 مليار ي�ورو لدعم 
جهود الدول الريكة يف التصدي للجائحة. 

وم�ن خال اتب�اع نهج »الفري�ق األوروبي« 
يف الع�راق، سيت�م جم�ع مبل�غ 159 مليون 
يورو ع�ى امل�دى القصر لدع�م االستجابة 
لكوفي�د19- ضم�ن نطاٍق أوس�ع.. ويشمل 
هذا إع�ادة توجيه األنشط�ة القائمة حالياًا، 
باإلضاف�ة اىل توفر أموال جديدة لاستجابة 
لازم�ة الح�ادة.. وسُيخَص�ص 35 ملي�ون 
ي�ورو لاحتياجات اإلنساني�ة العاجلة ومن 
ضمنه�ا الرعاي�ة الصحية واملي�اه والرصف 
الصحي وتوفر الحماية مع إعطاء األولوية 
ا كالنازحن..  للفئات السكانية األكثر ضعفاً
124 ملي�ون  بينم�ا سيت�م توجي�ه مبل�غ 
ي�ورو املتبقي�ة للتصدي لألث�ر االجتماعي-

االقتصادي الذي خلفته االزمة يف العراق عن 
طريق إيجاد فرص العمل – ال سيما للشباب 
التجاري�ة  املشاري�ع  وتنمي�ة   – العراق�ي 
الصغرة واملتوسطة والقطاع الخاص، وعى 
وجه الخصوص يف قط�اع االعمال التجارية 

الزراعية.

بغداد/ الزوراء:
انخفضت أسع�ار رصف الدوالر 
يف أس�واق البورص�ة الرئيسي�ة 
بشكل طفي�ف، فيم�ا استقرت 
ام�س  املحلي�ة،  األس�واق  يف 
األحد.. وسجلت بورصة الكفاح 
 100 مقاب�ل  دين�ارااً   122.950
كان�ت  فيم�ا  أمرك�ي،  دوالر 

األسعار يف بورصة الكفاح أمس 
123.000 دينار لكل 100 دوالر. 
وكان�ت أسعار البي�ع يف محات 
املحلي�ة  باألس�واق  الصرف�ة 
يف بغ�داد كاآلت�ي: سع�ر البيع: 
123.500 دينار لكل 100 دوالر. 
أما سعر الراء فبلغ 122.500 

دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعلن عضو اللجن�ة املالية النيابية، 
األح�د،  ام�س  السعي�دي،  ناج�ي 
ع�ن وجود عج�ز مايل يق�در ب�� 3 
تريليون لتسديد رواتب ش�هر أيلول 
الحايل، مؤك�دا أن الحكومة عاجزة 
عن تأم�ن رواتب املوظف�ن. وقال 
السعي�دي يف ترصي�ح صحفي: إن 
للدول�ة  العام�ة  املوازن�ة  “قان�ون 
العراقي�ة لع�ام 2020 عب�ارة ع�ن 
بإط�ار  مغل�ف  اق�راض  قان�ون 
“الحكوم�ة  أن  مبين�ا  املوازن�ة”، 

العراقية عاجزة عن تسديد الرواتب 
الرورية”.  التشغيلي�ة  والنفقات 
وأض�اف أن “الحكوم�ة لج�أت إىل 
إرسال موازنة ألربعة أش�هر، وهي 
عب�ارة عن قان�ون اق�راض جديد 
لس�د عجز الرواتب، ال سيما ش�هر 
أيلول ال�ذي يقدر قيم�ة العجز ب�� 
3 تريلي�ون دين�ار عراق�ي”. ولفت 
السعي�دي إىل أن “الحكوم�ة تعمل 
إىل مجل�س  املوازن�ة  إرس�ال  ع�ى 
النواب لاقراض عن طريق سندات 
خزينة من البنك املركزي العراقي”. 

بغداد/ الزوراء:
  اغل�ق سوق الع�راق امل�ايل، امس 
االح�د، منخفض�ااً بنسب�ة 0.82% 
السابق�ة.. وجاءت  ع�ن الجلس�ة 
مؤرشات تداول سوق العراق لألوراق 
املالية لي�وم امس عى النحو التايل: 
الركات املدرجة: 105، والركات 
املتداول�ة: 30.. ووبلغ عدد االسهم 
 )1,808,746,667( املتداول�ة 
سهم�ا. أم�ا قيمة االسه�م فبلغت 
دينارا.واغل�ق   )1,870,120,788(
م�ؤرش االسع�ار ISX 60 يف جلسة 
نقط�ة   )479.44( ع�ى  ام�س 
منخفض�ااً بنسب�ة )%0.82( ع�ن 
إغاق�ه يف الجلس�ة السابقة البالغ 
ت�داول  وت�م  نقط�ة..   )483.38(

أسهم )30( رشكة من أصل )105( 
رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق، ليبلغ 
ع�دد الركات املوقوف�ة بقرار من 
هيئة االوراق املالي�ة لعدم التزامها 
 )23( امل�ايل  االفص�اح  بتعليم�ات 
رشكة. وبلغ ع�دد االسهم املشراة 
م�ن املستثمرين غ�ر العراقين يف 
السوق النظامي )30( مليون سهم 
بقيم�ة بلغ�ت )23( ملي�ون دينار 
من خال تنفي�ذ )9( صفقات عى 
أسه�م )5( رشكات.بينما بلغ عدد 
املستثمرين  املباع�ة م�ن  االسه�م 
غر العراقين يف الس�وق النظامي 
)2( ملي�ون سهم بقيمة بلغت )7( 
ماي�ن دينار من خ�ال تنفيذ )5( 

صفقات عى أسهم ثاث رشكات.

العــــراق وإيـــران يستأنفـــان العمـــل عبــر منفــذ مهــران 

العراق واالحتاد األوربي يوقعان اتفاقية بـ90 مليون يورو 

بغداد/ الزوراء:
كش�ف البن�ك املرك�زي العراقي عن 
ورق�ة إلص�اح القط�اع امل�رصيف يف 
الباد. وفيما دعا اىل الحيطة والحذر 
م�ن مشاهر السويش�ال ميديا، أكد 
ان عى املص�ارف واملؤسسات املالية 
غ�ر املرصفي�ة املجازة كاف�ة إتخاذ 
اق�ى درجات الحيط�ة والحذر عى 

الحرك�ات املالية الت�ي تتم من خال 
واملَحاف�ظ  املرصفي�ة  )الحساب�ات 
الدف�ع  وبطاق�ات  االلكروني�ة 
والخاص�ة  بأنواعه�ا(  االلكرون�ي 

بمشاهر السوشيال ميديا.
تلق�ت  البن�ك  الع�ام  بي�ان  وذك�ر 
»الزوراء« نسخة من�ه: ان »محافظ 
البن�ك املرك�زي العراق�ي، مصطفى 

السب�ت،  ت�رأس،  الكت�اب،  غال�ب 
اجتماعا ملجل�س املديرين العامن يف 

البنك«.
وأض�اف البي�ان ان »االجتم�اع ق�د 
ناقش عددا من املواضيع كان أبرزها 
اعداد ورقة إلصاح القطاع املرصيف، 
حيث تبنى املجلس تلك الورقة تمهيدا 
لرفعها اىل مجلس إدارة البنك املركزي 

إلقرارها واملبارشة بتنفيذها«.
من جانب اخ�ر، دعا البن�ك املركزي 
العراق�ي، ام�س االح�د، اىل الحيطة 
والح�ذر م�ن مشاه�ر السويش�ال 

ميديا.
وق�ال البنك يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
املص�ارف  »ع�ى  ان  من�ه:  نسخ�ة 
واملؤسس�ات املالي�ة غ�ر املرصفية 
املجازة كاف�ة إتخاذ اق�ى درجات 
الحيطة والحذر عى الحركات املالية 
الت�ي تت�م م�ن خ�ال )الحساب�ات 
االلكروني�ة  واملَحاف�ظ  املرصفي�ة 
االلكرون�ي  الدف�ع  وبطاق�ات 
بمشاه�ر  والخاص�ة  بأنواعه�ا( 
السوش�يال ميديا، فضااً عن تطوير 

سيناريوهات اكتشاف عمليات غسل 
األم�وال الخاص�ة به�ذه املؤسسات 
وبم�ا يتناس�ب م�ع ه�ذه الح�االت 
بالتنسي�ق مع مكتب مكافحة غسل 
األم�وال وتمويل اإلره�اب ان تطلب 

األمر« .
واض�اف »نح�ث بإتخ�اذ إج�راءات 
العناية الواجبة املشددة عى الحركات 
املالية إلصحاب املتاج�ر االلكرونية 
)أصحاب مواقع التسويق األلكروني 
التواص�ل  والتسوي�ق ع�ر وسائ�ل 

اإلجتماعي(«.
وتأسس البنك املركزي العراقي كبنك 
مستق�ل بموجب قانون�ه الصادر يف 
الس�ادس من آذار م�ن العام 2004، 
مس�ٔوول  وه�و  مستقل�ة،  كهئي�ة 
عن الحف�اظ عى استق�رار االٔسعار 
وتنفي�ذ السياس�ة النقدية، ويرف 
و26  تجاري�ة  مص�ارف   10 ع�ى 
مرصفااً اهلي�ااً و16 مرصفااً إساميااً، 
إضاف�ة إىل 19 مرصفااً أجنبيااً، فضااً 
ع�ن 6 مؤسسات مالي�ة و31 رشكة 

للتحويل املايل.
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بيع أكثر من 200 مليون دوالر يف مزاد 
العملة

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املرك�زي العراقي، امس االحد، عن بيعه 
أكثر من 200 مليون دوالر، وبمشاركة 35 مرصفا. 
وبلغت مبيعات البنك، يوم امس، 202 مليون واكثر 
م�ن 139 ال�ف دوالر غطاه�ا البن�ك بسع�ر رصف 
اس�اس بلغ 1190 دينار لكل دوالر. وكانت مبيعات 
البنك لتعزيز االرصدة يف الخارج عى ش�كل حواالت 

واعتم�ادات، والت�ي غطاه�ا البن�ك بالكامل بسعر 
رصف بل�غ 1190 دينار ل�كل دوالر واحد، قد بلغت 
اكثر من 185 مليون دوالر. أما اجمايل البيع النقدي 
فك�ان اكثر من 16 مليون دوالر. فيما بلغت اجمايل 
املبيعات الكلي�ة 202.139.000.فيما لم تتقدم أي 
م�ن املصارف ال�بالغة 35 مرصفا املشاركة يف مزاد 

العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

جمهورية العراق            رقم الدعوى:55/ش/2020
مجلس القضاء االعى       التاريخ:٩/١7/2020                       

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الفهود

اىل املدعى عليه )ايمن عبد الرحيم داغر(
م/تبليغ

بن�اءاً ع�ى دع�وى املدعية )هج�ران حام�د عطية( يف 
بالع�دد 55/ش/2020  املرقم�ه  الرعي�ة  الدع�وى 
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك عن 
طري�ق الن�ر بصحيفت�ن محليتن بالحض�ور امام 
محكم�ة االحوال الشخصية يف الفهود بتاريخ املرافعة 
ي�وم 2020/٩/30 وعند عدم حض�ورك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيااً.
القايض
محمد ضيول خليف

جمهوري�ة الع�راق                  الع�دد : 2583 
وزارة العدل                         التاريخ : ٩/١5/2020 

دائرة الكاتب العدل
دائرة كاتب عدل شمايل النجف

)) اعان ((
سب�ق وان وكلتك�م وكالة مصدق�ة من قب�ل الكاتب 
العدل يف ش�مايل النج�ف بعدد عموم�ي 7050 بتاريخ 
20١8/6/١2 اىل النذر اليه ) محمود عبد املنعم حسن 
( وسبق وان وجهت اليك االنذار 6783 يف 2020/8/24 
ع�ن طريق كات�ب العدل يف ش�مايل النج�ف، والنتفاء 
الحاج�ة م�ن الوكالة عليه ق�ررت عزلك م�ن الوكالة 
اعتب�ارا من تبليغ�ك اعاه بعد خمسة ع�ر يوما من 

تاريخ النر.
الكاتب العدل االول

رافد رسول الزريف     

جمهورية العراق                                العدد:2035
مجلس القضاء االعى                        التاريخ:20/٩/2020                  

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الشطرة

إعان
للطلِب املقدم من قبل طالب حجة الحجر والقيمومة عباس 
خض�ر يوسف والذي يطل�ب نصبه قيمااً عى ش�قيقه اياد 
خضر يوس�ف املفقود بتاري�خ ١٩87/١/١١ اثناء الحرب 
العراقية االيرانية عليه تقرر نر فقدانه يف الصحف املحلية 
فاذا كان املفقود حيااً او من له حق االعراض حول املوضوع 
مراجع�ة هذه املحكمة بنفسه او م�ن ينوب عنه خال مدة 
ع�رة ايام من تاري�خ النر يف الصح�ف املحلية وبعكسه 
س�وف تق�وم املحكم�ة باصدار حج�ة الحج�ر والقيمومة 
وجعل شقيقه عباس خضر يوسف قيمااً عى املفقود اعاه 

لقيامه بادارة شؤونه حسب القانون.
القايض
صباح خشن حنون

فقدان

فق�د مني الوص�ل املرقم/ 

 20١8/٩/١6 يف   03328٩

والص�ادر من بلدية النجف 

الجواد  باسم )مسلم عب�د 

عيل( فعى م�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

مديرية شؤون االحوال املدنية 
يف النجف االرشف

2020/٩/١6
بن�اء عى ما جاء بطلب املواطن )نوري سعيد 
عمران ( حول تبدي�ل لقبه وجعله )العبودي( 
ب�دال من )نجفي( فمن لديه اعراض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خال م�دة اقصاه�ا )خمسة 
عر يوم( وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لسن�ة 20١6 واالمر 

االداري املرقم 24١٩5 يف ١2/20١6/6 .
اللواء 
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العامة وكالة

جمهورية العراق                                                                                                                                                     العدد : 6١73
محافظة النجف االرشف                                                                                                                                        التاريخ: ٩/١5/2020

قسم االرايض واملساحة
سكرتارية لجنة املزايدات العلنية

)) اعان (( 
تعل�ن مديري�ة زراع�ة النجف االرشف / قس�م االرايض واملساحة ع�ن توفر املساحات املدرج�ة اوصافها ادن�اه لغرض تأجرها باملزاي�دة العلنية 
وفق�ا ألحك�ام القان�ون 2١ لسنة 20١3 للتعاقد حسب قانون 35 لسنة ١٩83، فعى الراغبن باالش�راك باملزايدة تقدي�م طلباتهم اىل هذه املديرية 
مستصحبن معهم التأمينات االولية البالغة ) 20% ( من القيمة املقدرة للدونم الواحد وسوف تجرى املزايدة ) املناداة ( بعد انتهاء الفرة املنصوص 
عليها يف الفقرة ) خامسا ( من القانون اعاه ) البالغة ثاثون يوما والتي تبدأ من اليوم التايل لنر االعان ( ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرصا 

ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعان.

مواصفات االرض:

السعر للدونممواصفات االرضاملقاطعةالقطعةاملساحة / دونمت

١ 273,١3,00
دونم

جزء من 
١5

2 / بحر 
النجف

وهي ارض طينية مروية وتتوفر لها الحصة املائية من طر الجبسة املتفرع من 
الفرع الجنوبي لنهر البديرية وحسب كتاب مديرية املوارد املائية يف النجف االرشف 

املرفق باملعاملة واالرض اليوجد فيها مغروسات او منشئات يف الوقت الحارض

5,500 دينار

منعم شهيد حسن 
مدير الزراعة / وكالة



الدوحة / متابعة الزوراء: 
فرط نادي الرشطة بتقدمه ليتعادل مع 
االستقالل اإليراني 1-1 يوم امس األحد 
الدوحة،  يف  الدويل  خليفة  ستاد  عىل 
منافسات  الخامسة من  الجولة  ضمن 
آسيا  أبطال  دوري  يف  األوىل  املجموعة 

.2020
األول  الشوط  يف  الرشطة  وتقدم 
يدرم  أن  قبل   ،)26( مازن  هدف  عرب 
االستقالل التعادل بواسطة البديل أمري 

أرسالن مهطري )68(.
صدارة  عىل  السعودي  األهيل  وحافظ 
من  نقاط   6 برصيد  املجموعة  ترتيب 
ثالث مباريات، مقابل 5 نقاط للرشطة 
ونقطتني لالستقالل، حيث ضمن األهيل 
بصدارة  والفوز  الـ16  دور  إىل  التأهل 

املجموعة.
عرب  األول  الشوط  يف  الرشطة  وتقدم 
يدرك  أن  قبل   ،)26( مازن  هدف 
االستقالل التعادل بواسطة البديل أمري 

أرسالن مهطري )68(.
صدارة  عىل  السعودي  األهيل  وحافظ 
من  نقاط   6 برصيد  املجموعة  ترتيب 
ثالث مباريات، مقابل 5 نقاط للرشطة 
ونقطتني لالستقالل، حيث ضمن األهيل 

التأهل إىل دور الـ16.
ظهرت نوايا فريق الرشطة مبكراً فكان 
يف  نظريه  من  وانتشاراً  نشاطاً  األكثر 
وكانت  األول،  الشوط  فرتات  معظم 
الذي  فياض  مازن  لالعبه  الفرص  أوىل 
ارتقى فوق الجميع ولعب الكرة برأسه 
أبعدها  حسيني  حسني  الحارس  لكن 

بصعوبة إىل خارج امللعب )9(.
ومرر عيل مهاوي الكرة إىل زميله محمد 
مزهر داخل منطقة الجزاء لكن تسديدة 

األخري جاءت فوق العارضة )23(.
هدف  إىل  أفضليته  الرشطة  وترجم 
التقدم حينما نفذ عيل فايز ركلة ركنية 
أسكنها  الذي  فياض  مازن  رأس  عىل 
الدقيقة  يف  اليمنى  الزاوية  يف  بنجاح 

.26
وعاد ذات الالعب لرياوغ أكثر من العب 

يف   ،)33( العارضة  فوق  كرة  وسدد 
املقابل كانت أوىل فرص االستقالل كانت 
عند الدقيقة 35 بتسديدة أرضية لالعب 

أراش رضا فاند مرت بجوار القائم.
الرشطة  العب  عبداألمري  سعد  رد 
القائم  بجوار  جاءت  مماثلة  بأخرى 

االيمن ملرمى الفريق اإليراني )40(.
بحث االستقالل عن هدف التعادل منذ 
حارس  وأبعد  الثاني  الشوط  مطلع 
مهدي  تسديدة  باسل  أحمد  الرشطة 

اإليراني  للفريق  وكان   ،)58( قائدي 
ما أراد حينما تابع البديل أمري أرسالن 
الحارس  من  املرتدة  الكرة  مظهري 

وتابعها بسهولة يف الشباك )68(.
تظهر  فلم  بدنياً  الفريقان  تراجع 
املحاوالت الخطرية عىل املرميني إال مرة 
لزميله  كرة  ريكي  مسعود  مرر  حينما 
مهدي قائدي لكن تسديدته مرت بسالم 
عىل مرمى أحمد باسل لتنتهي املواجهة 

بتعادل الفريقني.

لفايروس  الفرعية  اللجنة  وكانت 
ملنطقة  آسيا  أبطال  دوري  يف  كورونا 
الوحدة  نادي  اعتبار  قررت  قد  الغرب 
بعد  البطولة  من  منسحباً  اإلماراتي 
إخفاقه يف السفر إىل العاصمة القطرية 
املباريات  خوض  أجل  من  الدوحة 
جميع  وإلغاء  املجموعة،  يف  املتبقية 

نتائجه يف الجولتني األوىل والثانية.
من  واألخرية  السادسة  الجولة  وتقام 
منافسات املجموعة يوم األربعاء، حيث 

األهيل عىل ستاد  االستقالل مع  يلتقي 
الجنوب.

منافسات  من  األوىل  الجولة  وكانت 
الرشطة  تعادل  شهدت  املجموعة 
حني  يف   ،1-1 اإليراني  االستقالل  مع 
عىل  األهيل  فوز  الثانية  الجولة  شهدت 
االستقالل 2-1، وشهدت الجولة الثالثة 
فوز األهيل عىل الرشطة 1-0، وشهدت 
الجولة الرابعة فوز الرشطة عىل األهيل 

.1-2

بغداد/ متابعة الزوراء: 
ملعب  ان  الجوية،  القوة  نادي  اعلن 
كربالء الدويل، سيكون ملعبه وارضه 
ابطال  دوري  مسابقة  يف  املفرتضة 
بيان  يف  النادي  2021.وذكر  آسيا 
القوة  نادي  »إدارة  ان  مقتضب 
الدويل  الجوية، اختارت ملعب كربالء 

ارضاً مفرتضة للفريق يف دوري أبطال 
آسيا«.ومن املقرر ان تنطلق النسخة 
مطلع  االبطال  دوري  من  الجديدة 
الصقور  فريق  املقبل.وسيلعب  العام 
مع الرشطة يف دور املجموعات بدوري 
سيلعب  فيما  مبارشة،  آسيا  ابطال 

الزوراء يف امللحق املؤهل للبطولة.

بغداد / متابعة الزوراء
أحمد  العراقية  القدم  كرة  اسطورة  تشييع  مراسيم  السبت  أمس  أول  انطلقت 
من  انطلقت  حيث  الريموك،  منطقة  يف  املراسيم  بغداد.وأقيمت  وسط  رايض 
املراسيم  املنطقة.وشهدت  داخل  الراحل  النجم  منزل  اىل  وصوالً  قحطان  ساحة 
مشاركة كبرية من جماهري وإدارة والكادر التدريبي والعبي نادي الزوراء فضالً 
الكرة  العراقية فضالً عن مشاركة نجوم  الكرة  النوارس وجماهري  عن جماهري 
السابقني والحاليني وأيضاً بمشاركة عدد من الجمهور.وتويف أحمد رايض، متأثراً 

»كربالء الدولي« ملعباً للصقور يف 
دوري ابطال آسيا

تشييع رمزي مهيب ألمحد راضي

بغداد/ متابعة الزوراء : 

املركزي  العراقي  االتحاد  أجرى 

للكيوكوشنكاي، اول نشاط ريايض له 

األنشطة  وتوقف  كورونا  جائحة  بعد 

الرياضية ملدة 6 اشهر.

وقال رئيس االتحاد عمار عدنان وهيب 

يف ترصيح صحفي  إن “االتحاد اجرى 

معسكراً تدريبياً دولياً لحملة األحزمة 

الشعب  قاعة  يف  واملدربني  السوداء 

لأللعاب الرياضية يف العاصمة بغداد، 

الشباب  لجنة  رئيس  نائب  بحضور 

ديار  النائب  الربملانية  والرياضة 

مستشار  كريم  عيل  وحسن  برواري 

وزير الشباب لشؤون الرياضة”.

انجازاً  يعد  “املعسكر  ان  وأوضح 

اإلنجازات  سلسلة  اىل  يضاف  جديداً 

إقامة  هو  اللعبة  أتحاد  حققها  التي 

أكثر  وبمشاركة  الكبري  املعسكر  هذا 

من  والعب  دويل  مدرب   )400( من 

حملة الحزام األسود”.

نشاط  اول  هو  “املعسكر  ان  وبني 

ريايض لالتحاد بعد قرار خلية األزمة 

اثر جائحة  الرياضية  بعودة األنشطة 

كورونا”.

للصحة  العليا  اللجنة  ان  يذكر 

والسالمة، قد قررت استئناف النشاط 

أيلول  شهر  من  الـ12  يف  الريايض 

الجاري. 

بغداد / متابعة الزوراء
اإلدارية  الهيئة  انتخابات  انتهت 
بفوز  الجوية،  القوة  لنادي  الجديدة 
اللواء الطيار شهاب جاهد عيل برئاسة 

النادي. 
اللواء  من:  كل  النادي  بعضوية  وفاز 
والكابتن  محمد  الله  صوب  محمد 
أحمد  حمادي  والكابتن  كاظم  سمري 
والكابتن عيل زغري ورشا طالب وماجد 
الساعدي وموفق زيدان والكابتن هيثم 

كاظم.
للهيئة  الجديد  التشكيل  ييل  وفيما 

اإلدارية للصقور:
شهاب جاهد عيل – رئيساً للنادي.

الهيئة  لرئيس  نائباً   - كاظم  سمري 
اإلدارية.

اللواء محمد صوب الله محمد - اميناً 
لرس الهيئة اإلدارية.

موفق الزهريي - أميناً مالياً للهيئة.
الزيدي  وليد  انتقد  أخرى،  جهة  من 
الذي خرس االنتخابات طريقة العملية 
موجهة،  بأنها  ووصفها  االنتخابية، 
ترصيحه  يف  مثالية  وغري  نزيهة  وغري 
استضاف  الذي  )كووورة(  لربنامج 

النادي  نجوم  وهم  الفائزين  أبرز 
سابقا: عيل زغري، هيثم كاظم.

اإلدارية  الهيئة  رئيس  نائب  وغادر 
االنتخابات  قاعة  الجوية  القوة  لنادي 
الرتفيهي  النادي  قاعة  يف  الجارية 

بمنطقة الريموك.
وذكر الزيدي أن مغادرته جاءت بسبب 
الرمزي  التشييع  بحضور  ارتباطه 
بعض  ان  اال  رايض،  أحمد  للمرحوم 
قلة  بسبب  غادر  بأنه  أكدت  املصادر 
يف  عليها  حصل  التي  األصوات  عدد 

املؤتمر االنتخابي. 

بغداد / متابعة الزوراء
الدوري  أندية  ممثيل  مع  اجتماعاً  السلة،  لكرة  العراقي  االتحاد  عقد 

املمتاز يف مقره. 
وشهد االجتماع حضور عدد من ممثيل أندية الدوري املمتاز وتم اتخاذ 

القرارات التالية:
- يعترب املوسم الحايل موسم انتقاالت حرة. 

التعاقد مع العب أجنبي واحد داخل امللعب والثاني  ـ من حق األندية 
كاحتياط. 

ـ نظام الدوري سيكون مشابهاً لنظام دوري املوسم السابق وحسب 
ظروف البالد.

ـ تأجيل الدوري يعتمد عىل رزنامة املنتخب الوطني.
ـ يف حالة انسحاب أحد الفرق الـ12 من الدوري املمتاز سيتم اضافة 

فريق بدال منه. 
ـ يفرض عىل األندية الجديدة التعاقد مع العبي أجنبي. 

بغداد  يف  سلوية  مدرسة   40 من  أكثر  بانشاء  سيقوم  السلة  اتحاد  ـ 
بدعم من وزارة الشباب والرياضة. 

مليون  و50  املنتخب  لالعبني  مليون   60 ستكون  العقود  سقوف  ـ 
لالعبني املحليني.

اعتذار  والثاني عربياً ويف حالة  العراق آسيوياً  األول سيمثل  الفريق  ـ 
أحدها سيتم استبداله بفريق آخر.

الدفعات  العقد دون دفع باقي  الالعبني، بند ينهى  اىل عقود  ـ يضاف 
املالية يف حالة عودة أزمة كورونا.

ومن املقرر أن ينطلق املوسم الجديد رسمياً يف األول من شهر ترشين 
الثاني املقبل.

زاخو / متابعة الزوراء
لنادي  االدارية  الهيأة  أعلنت 
مع  تعاقدها  الريايض  زاخو 
هيليو  الربازييل  املحرتف 
مونتريو باتيستا، لتمثيل فريق 
املوسم  منافسات  يف  الكرة 

املقبل .
للنادي  مقتضب  بيان  وذكر 
العراقية  االنباء  وكالة  تلقته 
الربازييل  املحرتف  »ان  )واع(: 
بشكل  وقع  مونتريو  هيليو 
نادي  كشوفات  عىل  رسمي 
الفريق  الوان  عن  للدفاع  زاخو 
الدوري  منافسات  يف  الشمايل 

املمتاز للموسم الجديد«.
عاما  الـ20  صاحب  ويشغل 
مركز الدفاع ومثل أندية زمربو 
برايا  واشتوريل  تشيسيناو 
ونادي  ايسبورت  بوا  ونادي 

جواراني.

الشرطة يهدر فوزا سهال امام االستقالل وينتظر هدية االهلي االربعاء
دوري ابطال اسيا

احتاد الكيوكوشنكاي جيري اول نشاط رياضي بعد اجلائحة احتاد السلة يضيف بنداً يف عقود 
الالعبني يتعلق بفريوس كورونا

زاخو يتعاقد مع باتيستا

انتخاب اللواء شهاب جاهد رئيسا لنادي القوة اجلوية

6الرياضيالرياضي نفايات يف بناية الرعاية بوزارة الشباب
بغداد / متابعة الزوراء

تعاني بناية الرعاية العلمية داخل مقر وزارة الشـباب والرياضة يف شارع فلسطني والتي تضم 
أيضاً مكتـب الوكيل عصام الديوان ودوائر االسـتثمار والعلمية وتكنولوجيا املعلومات وقسـم 
االعـالم االهمال وتكثر فيها األوسـاخ والقـاذورات يف أروقتها وغرفهـا ومرافقها الصحية عىل 

الرغم من املناشدات واملطالب الكثرية.
ان موضـوع النظافـة هـو أمر مهم جـدا، ينبغي عىل املوظفـني أوال االهتمام بذلـك، من خالل 
التعـاون فيما بينهم، والتنسـيق مع عمال النظافة، وان كان العدد قليل قياسـا بحجم البناية، 
فيجب فتح التعيينات لهذا القسم الحيوي واألهم يف حياة االنسان قبل التفكري بأي انجاز علمي 

أو ريايض.

أصفر وأمحر
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البرصة / متابعة الزوراء
امليناء،  نادي  مدرب  فالريو  تيتا  الروماني  تأخر 
صدور  عدم  بسبب  الفريق  بتدريبات  االلتحاق  يف 

تأشرية الدخول اىل العراق.
لكن فريق الكرة األول بنادي امليناء سيعود اليوم 

االثنني للتمرين يف املدينة الرياضية.
وقامت إدارة النادي برتكيب أجهزة التعقيم أمس، 

قليالً  سيتأخر  املساعد  وكادره  تيتا  املدرب  لكن 
املدرب  أن ال يطول غياب  امليناء  ويتمنى جمهور 

لكن موعد وصوله مرتبط بالفيزا.
حراس  مدرب  األوىل  التدريبية  الوحدة  وسيقود 
املرسل  املنهاج  عىل  املطلع  سلمان،  صدام  املرمى 

من املدرب تيتا اليه.
قررت  والسالمة،  للصحة  العليا  اللجنة  أن  يذكر 

استئناف النشاط الريايض يف الـ12 من شهر أيلول 
املتأخرة يف  الفرق  امليناء من  الجاري، ويعد فريق 

العودة للتدريبات.
تيتا:  مساعد  ريحاوي  عمار  السوري  وقال 
مفاوضات  وهناك  ما،  حد  إىل  اكتملت  »الصفوف 

مع العبني محرتفني لتدعيم الفريق«.
لكل  تحٍد  بمثابة  سيكون  املقبل  »املوسم  وتابع: 

من  وامليناء  املايض،  املوسم  إلغاء  بعد  األندية، 
كبري  طموح  وهناك  الكبرية،  الجماهريية  الفرق 

لنكون ضمن املنافسني عىل املركز األول«.
يشار إىل أن ريحاوي رافق تيتا يف تجربته السابقة 
مع امليناء، قبل عدة مواسم وكذلك عندما قاد فريق 
الطلبة، علما أنه أيضا لم يلتحق بتدريبات الفريق 

بسبب تأخر اصدار سمة الدخول اىل العراق.

تعثر استعدادات امليناء للدوري املمتاز



استشاَط النجم الرصبي نوفاك ديوكوفيتش 
غضب�ا م�رة أخرى وحطم مرضب�ه يف خضم 
نوبة غضب جدي�دة، بعد أقل من شهرين من 
استبعاده من بطولة أمريكا املفتوحة للتنس 

يف نيويورك.
وانفع�ل ديوكوفيتش أثناء املب�اراة التي فاز 
فيه�ا 3-6 و6-4 و3-6 عىل دومينيك كوفر يف 

دور الثمانية ببطولة إيطاليا املفتوحة.
وخ�ر املصن�ف األول ديوكوفيت�ش )33 عام�ا( 
شوط إرس�اله مقابل صفر يف الش�وط السادس من 
املجموع�ة الثانية ومن ثم اس�تبد به الغضب وحطم 

مرضبه وحذره الحكم بناء عىل ذلك.

وق�ال ديوكوفيتش للصحفيني بعد املباراة: “دعوني أقول 
لكم إنها ليس�ت امل�رة األوىل التي أحط�م فيها مرضبي.. 
فقد سبق وفعلت ذلك وربما أفعلها ثانية. أنا ال أود القيام 

بذلك لكن!”.
وأضاف: “حس�بما أعتقد فإنها طريقتي يف التنفيس عن 
غضبي. بالتأكيد هذه ليست أفضل رسالة خاصة بالنسبة 

لالعبني الصاعدين الذين يشاهدونني”.
وأضاف النجم الرصبي: “أن�ا ال أشجع عىل ذلك بالتأكيد. 
لكنن�ا جميعا برش وكلنا نبذل قص�ارى جهدنا. أحيانا أنا 

أفعل ذلك وأحيانا أخرى ال أفعل”.
وكان ديوكوفيتش اس�تبعد م�ن أمريكا املفتوحة، بعد أن 
رضب الك�رة عن غ�ر قصد يف إح�دى مراقبات الخطوط 

16( يف مواجه�ة  خ�الل مب�اراة يف ال�دور الراب�ع )دور 
اإلسباني بابلو كارينيو بوستا.

وأعت�ذر الالعب الرصبي الحاصل ع�ىل 17 لقبا كبرا بعد 
الح�ادث، قائال إنه يعمل م�ن أجل ضمان عدم تكرار مثل 

هذا الترصف.
وأردف قائ�ال: “هكذا أت�رصف أحيانا. بالطبع أنا لس�ت 

مثاليا. أبذل قصارى جهدي”.
وسيلتقي ديوكوفيتش يف الدور قبل النهائي مع النرويجي 
كاس�ر رود وكله أمل يف حص�د اللقب رقم 36 يف بطوالت 
األساتذة فئة ألف نقطة وتسجيل رقم قيايس بعد الهزيمة 
غر املتوقعة للنجم اإلس�باني رفائيل ن�ادال املتوج بلقب 

البطولة 9 مرات أمام األرجنتيني دييجو شوارتزمان.

أك�َد الويلزي جاري�ث بيل، يف أول مقابلة عقب انضمامه لتوتنهام هوتس�بر، عىل 
س�بيل اإلعارة من ريال مدريد، أنه بعدما رحل ع�ن الفريق اإلنجليزي، دائما ما 
كان يفكر يف العودة إليه.وقال الالعب، يف ترصيحات لوس�ائل اإلعالم الرسمية 
للنادي اللندني: “من الرائع العودة مجددا للفريق، توتنهام ناد خاص بالنسبة 
يل، فهو من صنع اسمي، ومن املذهل العودة إليه مجددا”.وتابع: “أتمنى أن 
أتع�اىف رسيعا، ملس�اعدة الفريق وحصد األلقاب.. من�ذ رحييل عن توتنهام، 
دائما ما فكرت يف العودة إليه من جديد.. واآلن س�نحت الفرصة يل، وكانت 
لحظ�ة جيدة، أنا متحمس وأري�د أن أبدأ”.وأكد توتنه�ام، أن جاريث بيل 
س�يغيب عن املالعب حتى منتصف أكتوبر/ترشين األول املقبل، بسبب 
إصابة يف الركبة.وذلك عقب انضمامه رس�ميا للفريق، ملدة موسم عىل 

سبيل اإلعارة، من ريال مدريد اإلسباني.

دورتمون�د  بوروس�يا  رضَب 
بوروس�يا  ع�ىل  وانت�رص  بق�وة 
مونش�نغالدباخ بثالثي�ة نظيفة يف 
املرحل�ة األوىل من ال�دوري األملاني 

لكرة القدم.
عىل ملعب “س�يغنال إيدونا بارك” 
وأمام 10 آالف متفرج للمرّة األوىل 
آذار/م�ارس املايض بس�بب  من�ذ 
تف�ي ف�روس كورونا املس�تجد، 
كرش بوروسيا دورتموند عن أنيابه 
مبكراً عندم�ا أكرم وف�ادة ضيفه 
مونش�نغالدباخ  بوروس�يا  وجاره 
بثالثية نظيفة كان أبطالها نجومه 
الواع�دون النروج�ي إرلينغ هاالند 
مس�جل ثنائية )54 من ركلة جزاء 
و77(، واألمرك�ي جيوفان�ي رينا 
)35( وصائ�د  التس�جيل  مفتت�ح 
ركل�ة الج�زاء، واالنكلي�زي ج�ود 
األول،  اله�دف  بيلينغه�ام صان�ع 
ومواطنه جايدون سانش�و صانع 

الهدف الثالث.
وبعدم�ا وجه بايرن ميونيخ حامل 
اللق�ب رس�الة شدي�دة اللهجة اىل 
منافس�يه عندم�ا ألح�ق خس�ارة 

-8صفر  تاريخية بضيف�ه شالكه 
يف افتتاح املرحل�ة، لم يتأخر رجال 
املدرب الس�ويري لوس�يان فافر 

يف التأكي�د ع�ىل اس�تعدادهم التام 
للمنافسة عىل اللقب.

لبوروس�يا  التق�دم  رين�ا  ومن�ح 

دورتموند عندما استغل تمريرة من 
بيلينغهام داخل املنطقة فس�ددها 

بيمناه داخل املرمى )35(.

وحص�ل رينا ع�ىل ركلة ج�زاء إثر 
عرقلته من املدافع الدويل الجزائري 
رامي بنس�بعيني داخل املنطقة لم 
يحتس�بها الحكم فيليكس بريخ يف 
الوهلة األوىل قبل أن يتأكد منها بعد 
اللجوء إىل تقنية املساعدة بالفيديو 
“يف آي�ه آر” فان�رى له�ا هاالن�د، 
بعدم�ا تركها له سانش�و، بنجاح 
عىل يمني الحارس السويري يان 
سومر معززاً تقدم فريقه ومفتتحاً 

غلته التهديفية هذا املوسم )54(.
بوروس�يا  تق�دم  هاالن�د  وع�زز 
الش�خيص  باله�دف  دورتمون�د 
الثان�ي والثال�ث لفريق�ه عندم�ا 
انطل�ق سانش�و بهجم�ة مرت�دة 
من مش�ارف منطقة جزاء فريقه 
إثر ركلة ركني�ة للضيوف وهيأها 
داخ�ل  الدف�اع  خل�ف  للنروج�ي 
املنطق�ة فس�ددها قوي�ة بيراه 

داخل املرمى )77(.
وأفسد فرايبورغ عودة شتوتغارت 
إىل البوندس�ليغا عندما تغلب عليه 

.3-2
واس�تهل ف�ردر بريمن ال�ذي نجا 

املوسم املايض من الهبوط موسمه 
الجديد بخسارة قاسية أمام ضيفه 

هرتا برلني 1-4.
وع�اد هوفنهاي�م بف�وز ثمني من 
أرض مضيف�ه كول�ن 2-3 بفضل 
هاتري�ك ملهاجمه ال�دويل الكرواتي 

أندري كراماريتش.
الف�وز  آوغس�بورغ م�ن  وتمك�ن 
خارج أرضه ع�ىل مضيفه أونيون 

برلني 3-1.
وف�از هرت�ا برلني، ع�ىل مضيفه 
ف�ردر بريم�ن )1-4(، يف الجول�ة 
األوىل م�ن ال�دوري األملان�ي لك�رة 

القدم “بوندسليجا”.
س�جل أه�داف هرت�ا برل�ني بيرت 
بيكاري�ك يف الدقيقة )42(، ودودي 
 ،)45+2( الدقيق�ة  يف  لوكيباكي�و 
وماتيوس كونها يف الدقيقة )62(، 
وجون كوردوبا يف الدقيقة االخرة 
من املباراة، فيما سجل هدف فردر 
بريمن دايف سيلك يف الدقيقة )69(.

وحصد هرتا برلني، أول 3 نقاط له 
يف الدوري هذا املوس�م، وظل فريق 

بريمن بال رصيد.

انتزَع رين الص�دارة مؤقتاً بقلبه 
موناك�و  ضيف�ه  ع�ىل  الطاول�ة 
عندم�ا حول تخلف�ه إىل فوز 2-1 
يف املرحل�ة الرابع�ة م�ن الدوري 

الفرنيس لكرة القدم.
البادئ بالتس�جيل  كان موناك�و 
ع�ر مهاجم�ه ال�دويل التون�يس 
األصل وس�ام بن يدر )28(، لكن 
ري�ن انتف�ض يف الش�وط الثاني 
وتحدي�داً الدقائ�ق العرش األخرة 
الت�ي س�جل خاللها هدف�ني قلبا 
بهم�ا الطاولة عىل فري�ق اإلمارة 
 )81( نزون�زي  س�تيفن  ع�ر 

وأدريان تروفر )90+1(.
وه�و الف�وز الثال�ث ع�ىل التوايل 
لرين بعد س�قوطه يف فخ التعادل 
أمام مضيفه لي�ل 1-1 يف املرحلة 
األوىل، فرف�ع رصيده إىل 10 نقاط 
منتزعاً املركز األول مؤقتاً بفارق 
نقطة واح�دة أمام س�انت إتيان 
ولن�س ال�ذي حقق ف�وزه الثالث 
ع�ىل الت�وايل عندم�ا تغل�ب ع�ىل 

ضيفه بوردو 2-1.
ومن�ي موناك�و بخس�ارته االوىل 
هذا املوسم بعد تعادل وانتصارين 
فرتاجع إىل املركز الخامس بعدما 

تجمد رصيده عند سبع نقاط.
وكان لن�س يف طريقه إىل تحقيق 
فوز س�هل عندما تق�دم بهدفني 

للكامرون�ي إنياس�يوس غاناغو 
بتس�ديدة م�ن زاوي�ة صعبة من 
داخ�ل املنطق�ة )47( والكونغويل 
الديموقراطي غاي�ل كاكوتا )59 
م�ن ركلة جزاء( ط�رد عىل إثرها 
مدافع بوردو بول بايس لتس�ببه 
بركلة الج�زاء اثر عرقلته غاناغو 
داخ�ل املنطق�ة، لك�ن الضي�وف 
الدقائ�ق  يف  االث�ارة  فرض�وا 
األخ�رة بعدم�ا قلص�وا الف�ارق 
ع�ر النيجري صاموي�ل كالو يف 
الدقيقة الخامسة من الوقت بدل 
الضائع برضبة رأسية إثر تمريرة 
عرضي�ة م�ن الجزائ�ري األص�ل 

ياسني عديل.

من�ذ  صحوت�ه  لن�س  وواص�ل 
خسارته أمام مضيفه نيس 2-1 
ثالث�ة  فحق�ق  االوىل  املرحل�ة  يف 
انتص�ارات متتالي�ة ع�ىل ضيفه 
باريس سان جرمان حامل اللقب 
-1صف�ر ومضيف�ه لوريان 3-2 
وب�وردو، لرفع رصيده إىل تس�ع 
نقاط بفارق األهداف خلف سانت 
إتي�ان الذي حل ضيف�اَ عىل نانت 

أمس األحد يف ختام املرحلة.
يف املقابل، مني بوردو بخس�ارته 
ف�وز  بع�د  املوس�م  ه�ذا  األوىل 
وتعادل�ني فتجم�د رصي�ده عن�د 
خم�س نق�اط يف املرك�ز الحادي 

عرش.

خطَف أرس�نال ف�وزاً صعب�اً من 
ضيفه وس�ت هام 1-2 يف الجولة 
الثاني�ة م�ن منافس�ات ال�دوري 

اإلنكليزي املمتاز.
أوالً  التس�جيل  أرس�نال  وافتت�ح 
بفض�ل الفرنيس الكازي�ت بعدما 
الغابون�ي  م�ن  الك�رة  وصلت�ه 

أوباميانغ )25(.
وانتظر وس�ت هام حتى الدقيقة 
الخامس�ة واألربع�ني حت�ى يدرك 
أنطوني�و،  نجم�ه  ع�ر  التع�ادل 
لكن البدي�ل نكيتيه أعاد أرس�نال 
تمري�رة  مس�تثمراً  للمقدم�ة 

اإلسباني سيبايوس )85(.
وفاز أرس�نال يف مباراته األوىل عىل 
فوله�ام بنتيجة كب�رة 0-3 بينما 
تكبد وس�ت هام الخس�ارة الثانية 
بع�د أن هزم�ه نيوكاس�ل 0-2 يف 

الجولة األوىل.
وأج�رى اإلس�باني أرتيت�ا بع�ض 
التغيرات عىل التشكيلة األساسية 
الت�ي لعب�ت أم�ام فوله�ام برتكه 
املرصي محمد النني ومايتالند عىل 

دكة البدالء.
وفاجأ كريس�تال ب�االس مضيفه 
مانشس�رت يونايتد يف أوىل مباريات 

الش�ياطني الحم�ر ضم�ن الدوري 
املمتاز.

وف�رض كريس�تال باالس نفس�ه 
كمنافس عنيد عىل أصحاب األرض 
وأنهى املباراة فائزاً 1-3 يف املرحلة 
الثانية م�ن املس�ابقة التي تجري 
خلف أبواب موصدة بسبب فروس 

كورونا.
وافتتح تاوسند التسجيل مبكراً مع 
الدقيقة الس�ابعة قب�ل أن يضيف 
اإليف�واري ويلفري�د زاه�ا الهدف 
الثان�ي م�ن ركلة ج�زاء )74( بعد 
أن طل�ب الحكم إعادة ركلة الجزاء 
التي تصدى اإلسباني دي خيا عقب 

العودة لتقنية الفيديو.
سولش�ار  النرويج�ي  واس�تبرش 
خراً بتذليل الف�ارق بفضل البديل 
والواف�د الجدي�د الهولندي فان دي 
بيك من أول تس�ديدة له )80( لكن 
زاه�ا أنهى آمال يونايت�د بالتعادل 
وس�ّجل الهدف الثالث بعد مجهود 

فردي مميز )85(.
ب�االس رصيده  ورف�ع كريس�تال 
إىل س�ت نق�اط عق�ب ف�وزه عىل 
األوىل  الجول�ة  يف  س�اوثهامبتون 
0-1 فيما بقي يونايتد دون رصيد 
بس�بب تأجي�ل مبارات�ه يف الجولة 

االفتتاحية.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 
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انتفاضة سيلتيكس حترم ميامي 
هيت من االنتصار الثالث

فونسيكا يربر استبعاد دجيكو

اعالم الكرتوني هاالند يقود دورمتوند حلسم قمة اجلولة األوىل من الدوري األملاني

أرسنال يهزم وست هام وكريستال باالس رين يقلب الطاولة على موناكو
يفاجئ مانشسرت يونايتد

أحرَز جايلن براون 26 نقطة وأضاف جيسون تيتوم 25 نقطة 
واس�تحوذ ع�ىل 14 كرة مرتدة، ليعوض بوس�طن س�يلتيكس 
خس�ارتني متتاليتني ويهزم ميامي هي�ت 106-117 يف املباراة 
الثالثة بنهائي القس�م الرشقي، يف دوري كرة الس�لة األمريكي 

للمحرتفني.
وس�جل كيمبا ووكر 21 نقطة وماركوس س�مارت 20 نقطة، 
ليتجنب س�يلتيكس التأخر )0-3( يف السلسلة التي تحسم عىل 

أساس األفضل يف 7 مباريات.
وأح�رز بام أديباي�و 27 نقطة واس�تحوذ عىل 16 ك�رة مرتدة 
وس�جل تايلر هرو 22 نقطة وأضاف جيم�ي باتلر 17 نقطة، 

ليتصدروا 6 العبني من ميامي هيت سجلوا 10 نقاط أو أكثر.
وخ�ر ميام�ي للم�رة الثاني�ة فق�ط يف 12 مب�اراة ب�األدوار 

اإلقصائية.
ويف أعق�اب تأخ�ره )0-2( يف السلس�لة بعد هزيمت�ه يف مباراة 
الخمي�س املايض، ذك�رت تقارير أن العبي س�يلتيكس أظهروا 
إحباطه�م يف غرفة املالبس.وكان رد فع�ل الفريق جيدا وتلقى 
دفع�ة قوية بعودة جوردون هاي�وارد بعد تعافيه من إصابة يف 
الكاح�ل، أبعدته منذ 17 أغس�طس/آب املايض.وبلغت نس�بة 
نجاح بوس�طن يف التصوي�ب 48.2 باملئة.وتقام املباراة الرابعة 

يوم األربعاء املقبل.

ق�اَل باولو فونس�يكا، م�درب روما، بع�د التعادل الس�لبي مع 
فرون�ا، يف دوري الدرجة األوىل اإليطايل، إن املهاجم البوس�ني، 
إيدين جيكو، اُستبعد من تشكيلة املباراة “من أجل مصلحته”، 

وسط تكهنات حول انتقاله.
وربطت تقارير صحفية دجيكو، هداف روما يف املواسم األربعة 

املاضية، باالنضمام ليوفنتوس حامل اللقب، هذا الصيف.
وجلس العب مانشسرت سيتي السابق عىل مقاعد البدالء، وهي 

األوىل لروما هذا املوسم.
وقال فونس�يكا عن ذلك: “لقد كان أسبوعا صعبا عىل دجيكو، 
اتخذت قرارا بعدم إرشاك�ه، وفعلت ذلك من أجل مصلحته.. يف 

الظروف الطبيعية كان سيلعب بالطبع”.
وكان فونسيكا سعيدا بأداء روما يف الشوط األول، وأبدى إعجابه 

بما قدمه هنريك مخيتاريان، يف مركز املهاجم الوهمي.
وقال: “لعبنا جيدا جدا يف الشوط األول، وأهدرنا أربع أو خمس 
فرص للتس�جيل.. إذا كنا سجلنا هدفا مبكرا، كان سر املباراة 
س�يتغر”.وتابع: “أعجبني أداء مخيتاري�ان كمهاجم وهمي، 

لكنه سيحتاج إىل مهاجم آخر، ونحن نعمل عىل ذلك”.

ديوكوفيتش: سأحطم املضرب مرة أخرى

بيل: أردت العودة لتوتنهام منذ رحيلي عنه

فياريال يتفوق على ايبار وأسباس يوقف فالنسيا

كومان: ميسي وجريزمان 
سيتبادالن األدوار

مفكرة الزوراء

نج�ا فياريال م�ن فخ ضيف�ه إيب�ار عندما قلب 
تخلف�ه إىل ف�وز 1-2 ه�و األول بقي�ادة مدرب�ه 
أوناي إيمري يف افتتاح املرحلة الثانية من الدوري 
اإلس�باني فيم�ا أوقف أس�باس نجم س�لتا فيغو 

انطالقة فالنسيا.
وكان إيبار البادئ بالتسجيل عر أنريكي غارسيا 
كيكي يف الدقيقة 50 بتسديدة بيراه إثر تمريرة 

من ايدو إتشبوسيتو.
وأدرك جرار مورين�و التعادل ألصحاب األرض يف 
الدقيق�ة 63 عندما تلقى كرة من الدويل النيجري 
صاموي�ل تش�اكويزي داخ�ل املنطقة وس�ددها 
بيمناه داخل املرمى، قبل أن يسجل باكو ألكاسر 
هدف الفوز يف الدقيقة 71 إثر تمريرة من مورينو 

سددها من زاوية صعبة داخل املرمى.
وعوض فياري�ال تعثره افتتاحاً ع�ىل أرضه أمام 
العائ�د هويس�كا )1-1( يف أول مب�اراة رس�مية 
بقي�ادة مدرب�ه الجديد إيم�ري ال�ذي خلف خايف 
كاييخا رغم إنهاء املوسم املايض يف املركز الخامس 

وضمان املشاركة يف “يوروبا ليغ”.
وحقق س�لتا فيغو فوزه األول هذا املوس�م 
بع�د تعادل�ه م�ع مضيف�ه إيب�ار س�لباً، 

عندم�ا تغلب ع�ىل ضيفه فالنس�يا 2-1 
بثنائي�ة لهداف�ه ال�دويل ياغو أس�باس.

ومن�ح أس�باس التق�دم لس�لتا فيغو يف 
الدقيقة 13، وأدرك فالنس�يا التعادل عر 

األوروغوياني ماكس�يميليانو غوميز )46(، 
قبل أن يس�جل أس�باس هدفه الثان�ي والفوز 
يف الدقيقة 57.ومني فالنس�يا بخسارته األوىل 

بع�د فوزه الكبر عىل ضيفه ليفانتي 2-4 يف 
املرحلة األوىل.

وف�از خيت�ايف به�دف نظيف عىل 
أوساس�ونا  ضيف�ه 

حمل توقيع نجمه 
ماتا مع الدقيقة 

بع�ة  ا لر ا
والخمسني.

أْبدى رونالد كومان، املدير الفني لرشلونة، رضاه بشكل عام عن الفوز عىل 
إلتي، بهدف دون رد، عىل ملعب كامب نو، يف كأس جوهان جامر الودية.

وقال كوم�ان، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة “ماركا” اإلس�بانية: “كان 
م�ن الرائع التواجد يف كامب نو، إنها املرة األوىل يل هنا كمدير فني، ولو كانت 

الجماهر حارضة لكان األمر مختلفا”.
وأض�اف: “لقد مارس�نا الضغ�ط جيًدا يف البداي�ة، وقطعنا الكثر م�ن الكرات، 

وأتيحت لنا الفرص، لكننا لم نسجل”.
وتابع: “يف أول 20 دقيقة من الش�وط الثاني، ظهرت أفضل نس�خة لرشلونة حتى 

اآلن.. أنا غر سعيد ألننا سجلنا هدًفا وحيًدا، وكانت لدينا العديد من الفرص”.
وأردف الهولندي: “ال يوجد لدينا نقص يف الجودة، وهناك العديد من الالعبني الذين كانوا 

قادرين عىل تس�جيل املزيد.. يف النهاية كنا متعبني، لكن هذا طبيعي، وبش�كل عام قدمنا 
مباراة جيدة”.وواصل: “الهجوم؟ لدينا جودة كافية، وعلينا أن نبحث عن طريقة تساعدنا 

عىل الفوز باملباريات، ويمكن أن يكون املهاجم جريزمان، مع مييس، ويحدث تبادل”.
واس�تطرد كوم�ان: “يعجبن�ي ضغط الفري�ق، حيث ضغطنا كث�ًرا، واس�تعدنا العديد من 
الكرات.. لكننا فش�لنا يف اللمس�ة األخرة، رغم أنه أُتيحت لنا 4 أو 5 فرص”.وعن كوتينيو، 
قال: “أتمنى أن نرى نسخة رائعة منه، بالنسبة يل هو العب رائع، ويعمل بشكل جيد بدنيا 
ومع الكرة.. إنه العب مهم للفريق”.واس�تكمل: “بيانيتش لم يصل إىل أفضل مس�توياته، 
بعدم�ا أصيب بفروس كورونا، وعليه أن يعمل شيئا فش�يئا”.وبخصوص أنس�و فاتي، 
أج�اب: “إنه العب رائع، وأعتقد أنه حصل عىل املزيد من الفرص، وكان بحاجة إىل مزيد 
م�ن الرتكيز”.وحول رحيل ريكي بوي�ج، قال كومان: “ليس صحيحا أنني ال أريده، لقد 
تحدثت معه باألمس، والش�باب يج�ب أن يلعبوا، هو وألينيا وبي�دري.. لقد أخرته أن 
األم�ر معق�د، وهناك الكثر من املنافس�ة، وأوضحت له أن لديه مس�تقبل هنا”.وأتم: 
“أويص بأن يذهب لإلعارة، يف سن العرشين يجب أن يلعب الشباب، ال يمكن أن يكونوا 
بدون لعب لفرتة من الوقت.. ونحن هنا منذ 3 أسابيع، وكانت لديه منافسة جيدة”.
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مشاريع إعالمية صغيرة تفقد أردوغان أعصابه

تجربة عربية فريدة تتيح الفرصة لإلبداع الصحفي 

بعقوبة / نينا :
 نظ�َم فرع نقابة الصحفيني يف دياىل احتفالية ام�س االحد، احتفاء بانتماء كوكبة جديدة 

من الصحفيني الشباب اىل النقابة .
وقال ساجد املهداوي رئيس فرع نقابة الصحفيني يف دياىل ملراسل الوكالة الوطنية العراقي 
لالنب�اء / نين�ا / :” ان فرع النقابة احتف�ى بعدد من الزمالء الش�باب الجدد من خريجي 
كليات االعالم، وتم اس�تعراض االس�س ومبادئ العمل املهني الت�ي تعمل بها النقابة رغم 

التحديات التي تواجه بلدنا العزيز”.
وق�دم املنتم�ون الج�دد ش�كرهم وتقديرهم لنقي�ب الصحفي�ني العراقيني مؤي�د الالمي 
الهتمام�ه املتواص�ل باعضاء النقابة، مؤكدي�ن التزامهم بمبادئ العم�ل املهني بما يخدم 

االعالم العراقي الحر.

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
قال�ِت الدكت�ورة هويدا مصطف�ى عميد كلية اإلع�الم بالقاهرة، إن الكلي�ة تهتم بالجانب 
التطبيق�ى والعم�ي بجانب امل�واد النظرية، وذل�ك ألن كلي�ة اإلعالم كلية عملية وليس�ت 

نظرية. 
وأش�ارت هويدا إىل أن الكلية تهتم بمرشوع�ات تخرج الطالب التى يقدموها، مثل الويبنار 
الذي أقامته شعبة اللغة االنجليزية، كما يتم عرض املشاريع عىل الخرباء واملمارسني ويتم 

التحكيم عىل املشاريع  من قبلهم.
وأكدت عميدة الكلية، إن هناك فرصة للطالب للتدريب يف املؤسس�ات الصحفية واإلعالمية 
وغريه�ا، كما تقوم الكلية بعمل ملتقى توظيفي ملش�اركة الطالب به ويكون هناك فرصة 
لتنفيذ مش�اريع التخرج ولكنه تم تأجيله بس�بب فريوس كورونا ولكن يعود من جديد ىف 

أقرب فرصة.
وأشارت إىل أن الكلية توفر فرص تدريب للطالب، ومن يثبت نفسه ىف املؤسسات يتم تعيينه 
ع�ىل الف�ور، ويكون التدري�ب يف وكاالت اإلعالن والبن�وك والرشكات واملواق�ع اإللكرتونية 

وغريها.

نيودهلي/ متابعة الزوراء: 
أعلنِت السلطات الهندية، أنها ألقت القبض عىل صحفي بتهمة التجسس لصالح الصني.

وقالت الرشطة بالعاصمة الهندية نيودلهي، أن الصحفي تم توقيفه بتهمة نقل “معلومات 
حساسة” لضباط مخابرات صينيني.

وقالت نائب مفوض الرشطة يف دلهي س�انجيف كومار ياداف يف بيان، إن “راجيف شارما 
)61 عام�ا( اعتق�ل خالل األيام القليل�ة املاضية وعثر الضباط عىل بع�ض الوثائق الرسية 

املتعلقة بوزارة الدفاع الهندية يف مقر إقامته”.
وأضاف: “لدى االس�تجواب، كش�ف راجيف ش�ارما عن ضلوع�ه يف رشاء معلومات رسية 

وحساسة ونقلها إىل الصينيني الذين يتعاملون معه”.
وألق�ت الرشط�ة أيضا القبض ع�ىل امرأة صينية وصديقه�ا النيبايل بتهمة تزويد ش�ارما 

“بمبالغ ضخمة من املال” مقابل “نقل معلومات للمخابرات الصينية”.

أنقرة/ متابعة الزوراء: 
قالِت الرئاس�ة الرتكية إنها شكلت 
إدارة جدي�دة ملكافح�ة مح�اوالت 
الت�ي  والتضلي�ل”  “التالع�ب 
تس�تهدف البالد، يف إشارة إىل عجز 
الس�لطات الرتكي�ة ع�ن مواجهة 
لج�أ  إعالمي�ة صغ�رية  مش�اريع 
إليها الصحفي�ون األتراك ملواجهة 
القبض�ة الحديدي�ة للرئيس رجب 

طيب أردوغان.
أن  الرتكي�ة،  الرئاس�ة  وذك�رت 
واجب�ات الوحدة اإلعالمية كش�ف 
والدعاي�ة  النفس�ية  “العملي�ات 
وعمليات تشويه املفاهيم املوجهة 
ضد تركيا”.وقالت أوساط إعالمية 
تركية إن الس�لطات لم تعد تحتمل 
أّي صوت معارض يمكن أن يكشف 
وه�ي  الرتك�ي  النظ�ام  مس�اوئ 
كثرية جدا، لذلك تسعى عن طريق 
االس�تخبار  إىل  الجدي�دة  الوح�دة 
ع�ن الصحفي�ني املعارض�ني وعن 
مش�اريع إعالمية صغ�رية ناجحة 
مث�ل موقع “أح�وال” يف ظّل إقبال 
املتلّق�ني األت�راك عليه�ا، يف وق�ت 
تقف في�ه ماكينة أردوغان عاجزة 
عن إقناع الناس وتربير سياس�ات 
الرتكي.واس�تبعدت  الرئي�س 
الس�لطات عرشات الصحفيني من 
العمل يف مؤسسات إعالمية تركية 

وه�م اليوم ح�ارضون عىل مواقع 
التواص�ل مثل يوتيوب وفيس�بوك 
ويربح�ون ماال أكثر نتيجة اإلقبال 
وامتالكه�م  يقول�ون،  م�ا  ع�ىل 
يف  للتصدي�ق  قابل�ة  معطي�ات 
مقاب�ل إع�الم رس�مي مبن�ّي عىل 
الك�ذب واملزايدة.وم�ن املفارق�ات 
أّن س�معة نظ�ام أردوغ�ان خارج 
تركي�ا أفض�ل ل�دى بع�ض العرب 
واإلس�الميني املنبهري�ن بخط�اب 
الغزو والتمدد العسكري، فيما هي 
يف أس�وأ حاالتها داخل البالد.ومنذ 
االنقالب الفاش�ل يف صائفة 2016 
فتح الرئيس الرتكي حربا ش�عواء 
ع�ىل اإلعالميني س�واء بالطرد من 
املؤسس�ات والدف�ع به�م خ�ارج 

البالد، أو باالعتقاالت.
وكش�ف تقري�ر رس�مي أن أعداد 
الصحف واملج�الت يف تركيا تراجع 
خالل عام 2019 بنح�و 8 يف املئة، 
باإلضافة إىل حدوث تراجع كبري يف 
مبيعاتها وصل إىل 50 يف املئة خالل 
الس�نوات الع�رش األخ�رية، يف ظل 

ضغوط تمارسها الحكومة.
معه�د  ق�ال  امل�ايض  الع�ام  ويف 
الصحافة ال�دويل إن أكثر من 120 
صحفي�ا محتج�زون يف الس�جون 
الرتكي�ة وإن الوض�ع لم يتحس�ن 
من�ذ إنه�اء حال�ة الط�وارئ التي 
محاول�ة  بع�د  عام�ني  اس�تمرت 
االنق�الب الفاش�لة الت�ي وقعت يف 

عام 2016.

وق�ال معه�د الصحافة ال�دويل إن 
مئ�ات الصحفي�ني حوكم�وا من�ذ 
بته�م تتص�ل  االنق�الب  محاول�ة 

أساسا باإلرهاب.
ووجه�ت الس�لطات اتهام�ات إىل 
كثري من األتراك بس�بب منشورات 
التواص�ل  مواق�ع  ع�ىل  له�م 
االجتماع�ي قال�ت إنه�ا تضمن�ت 
إهانات ألردوغان وأعضاء حكومته 
وهجوم�ا ع�ىل أس�لوب مواجه�ة 

جائحة فايروس كورونا.
وبينم�ا يواص�ل النظ�ام الرتك�ي 
األت�راك  الصحفي�ني  مالحق�ة 
واألجانب والتضييق عليهم بش�تى 
الُس�بل، ت�ّم الكش�ف ع�ن إلغ�اء 
الس�لطات الرتكي�ة نهاي�ة الع�ام 
املايض تراخيص نحو 685 صحفياً 
عامال يف البالد، بحجة تهديد األمن 
القوم�ي.وال يزال ع�دد الصحفيني 
املعتقلني يف تركيا هو األعىل عاملياً، 
بحس�ب املعه�د ال�دويل للصحافة، 
مع بق�اء وضع اإلع�الم يف تراجع 
مس�تمّر من�ذ االنقالب الفاش�ل يف 
2016.ُيذكر أّنه وبموجب إجراءات 
دس�تورية جدي�دة، فقد ت�ّم ربط 
اإلدارة العامة للصحافة واملعلومات 
بمؤسس�ة الرئاس�ة الرتكي�ة التي 
أصبحت املخولة بمن�ح التصاريح 
للصحفيني بممارسة املهنة، وذلك 

وفقاً للنظام الرئ�ايس الذي أعقب 
انتخابات 2018.

وبه�ذا ال يحص�ل الصحفيون عىل 
البطاق�ة الصف�راء أو تجديدها إذا 

لم توافق الرئاسة الرتكية.
وق�ال املعه�د ال�دويل للصحافة إّن 
عددا قياسيا من الصحفيني ما زال 
مس�جونا يف تركيا، كم�ا أّن وضع 
اإلع�الم يف ه�ذا البل�د لم يتحّس�ن 
رغ�م إنه�اء حال�ة الط�وارئ بعد 

استمرارها عامني.
وذك�ر املعه�د أن�ه من�ذ محاول�ة 
م�ن  املئ�ات  واج�ه  االنق�الب 
الصحفي�ني محاكمات ج�رّاء تهم 
معظمها مرتب�ط باإلرهاب، وقال 
يف تقري�ر ل�ه “وراء ه�ذه األرق�ام 
تكمن قصة االنتهاكات الجس�يمة 
وُيحتج�ز  األساس�ية،  للحق�وق 
الع�رشات من الصحفيني لش�هور 
وأحيانا لس�نوات قي�د املحاكمة يف 
أخطر التهم ذات الصلة باإلرهاب، 
ويف كث�ري من القضاي�ا دون اتهام 
أن  التقري�ر  رس�مي”.وأضاف 
“نتيج�ة  ُيس�جنون  الصحفي�ني 
لحملة مطولة وذات دوافع سياسة 
ضد اإلع�الم”، مش�ريا إىل أن تركيا 
هي “أكثر دولة س�جنا للصحفيني 
)يف العال�م( بال من�ازع” عىل مدى 

نحو عرش سنوات.

أنقرة/ متابعة الزوراء: 
يِف خط�وة جديدة نحو تقيي�د اإلعالم، أعلنت 
جدي�دة  إدارة  تش�كيل  الرتكي�ة  الرئاس�ة 
ملكافحة مح�اوالت “التالعب والتضليل التي 

تستهدف البالد”، وفق تعبريها.
وأوضحت الرئاسة، أن “واجبات هذه الوحدة 
تشمل عمليات االتصال االسرتاتيجي وإدارة 
األزم�ات خ�الل أوق�ات الك�وارث الوطني�ة 
العملي�ات  وكش�ف  والح�روب  والط�وارئ 
النفسية والدعاية وعمليات تشويه املفاهيم 
املوجهة ضد تركيا”، وفق صحيفة “أحوال” 

الرتكية.
وكثرياً ما انتق�د حزب العدالة والتنمية الذي 
يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وسائل 
اإلعالم األجنبية لكنه تعرض لالنتقاد إلساءة 

معاملة الصحفيني يف الداخل.
يذك�ر أن�ه يف الع�ام امل�ايض، أعل�ن معه�د 
الصحاف�ة ال�دويل، أن هن�اك أكث�ر من 120 

صحفياً محتجزون يف السجون الرتكية، وأن 
الوضع لم يتحس�ن منذ إنهاء حالة الطوارئ 
التي اس�تمرت عامني بع�د محاولة االنقالب 
الت�ي وقع�ت ع�ام 2016. وق�ال إن مئ�ات 
الصحفي�ني حوكموا منذ محاول�ة االنقالب 

بتهم تتصل أساساً باإلرهاب.
إىل ذل�ك وجهت الس�لطات اتهام�ات إىل عدد 
كبري من األتراك بس�بب منش�ورات لهم عىل 
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي زعم�ت أنها 
تضمنت إهانات ألردوغان وأعضاء حكومته 
جائح�ة  مواجه�ة  أس�لوب  ع�ىل  وهج�وم 
كورون�ا. وبينم�ا تواص�ل حكوم�ة ح�زب 
العدال�ة والتنمية مالحقة الصحفيني األتراك 
واألجانب والتضييق عليهم بشتى الُسبل، تم 
الكش�ف عن إلغاء الس�لطات الرتكية نهاية 
العام امل�ايض، تراخيص نح�و 685 صحفياً 

عامالً يف البالد بحجة تهديد األمن القومي.
وال ي�زال عدد الصحفي�ني املعتقلني يف تركيا 

ه�و األع�ىل عاملي�ًا، بحس�ب املعه�د ال�دويل 
للصحافة، مع بقاء وض�ع اإلعالم يف تراجع 

مستمر منذ محاولة االنقالب عام 2016.
يش�ار إىل أن�ه بموج�ب إجراءات دس�تورية 
جديدة، فقد تم ربط اإلدارة العامة للصحافة 
واملعلومات بمؤسسة الرئاسة الرتكية، التي 
أصبحت املخولة بمنح التصاريح للصحفيني 
بممارسة املهنة، وفقاً للنظام الرئايس الذي 
أعق�ب انتخاب�ات 2018. وبه�ذا ال يحص�ل 
أو  الصف�راء  البطاق�ة  ع�ىل  الصحفي�ون 

تجديدها إذا لم توافق رئاسة الجمهورية.
كما تتوجس حكومة العدالة والتنمية خوفاً 
م�ن الصحفيني األملان بش�كل خ�اص ولها 

معهم سجاالت عديدة.
وأصب�ح من�ح تصاري�ح العمل هو أس�لوب 
االبت�زاز الرتك�ي الجدي�د الذي يدف�ع من ال 
يمتل�ك الترصي�ح إىل مغ�ادرة الب�الد مجرباً 
وع�ىل الف�ور. وس�بق أن غ�ادر العدي�د من 

الصحفيني تركيا بعد رفض السلطات هناك 
إصدار تصاريح عمل لهم.ووفق املعهد الدويل 
للصحافة، فإن عدداً قياس�ياً من الصحفيني 
م�ا زال مس�جوناً يف تركي�ا، كم�ا أن وض�ع 
اإلعالم لم يتحسن رغم إنهاء حالة الطوارئ 

بعد استمرارها عامني.
إىل ذلك ذكر املعه�د أنه منذ محاولة االنقالب 
واج�ه مئ�ات الصحفي�ني محاكم�ات لتهم 
معظمه�ا مرتبط�ة باإلره�اب، وأوض�ح يف 
تقرير ل�ه أن “وراء هذه األرقام تكمن قصة 
االنته�اكات الجس�يمة للحقوق األساس�ية 
وُيحتجز عرشات الصحفيني لشهور وأحياناً 
لس�نوات ويبق�ون قي�د املحاكم�ة يف أخطر 
الته�م ذات الصل�ة باإلره�اب، ويف كثري من 

القضايا دون اتهام رسمي”.
كما أضاف التقرير أن “الصحفيني ُيسجنون 
نتيج�ة لحملة مطولة وذات دوافع سياس�ة 

ضد اإلعالم”.

القاهرة/ متابعة الزوراء: 
سلطْت شبكة الصحفيني الدوليني، الضوء عىل تجربة “القاهرة 
″24، كونه مواكًبا للتطورات التكنولوجية، واستخدامه تقنيات 
ال�ذكاء االصطناعي إلنتاج التقارير والقصص اإلخبارية، دون 
تدخ�ل برشي وإلتاحة الفرص�ة للصحفيني لإلب�داع عما وراء 

الخرب.
وقال�ت الش�بكة، إن فريق عم�ل موقع “القاه�رة ″24، خلق 
نظام�ا جديدا إلنتاج األخب�ار االقتصادية، وبيان�ات التوظيف 
ب�دون تدخل ب�رشي، وهي املب�ادرة التي القت دعماً وإش�ادة 
م�ن املس�ؤولني، واإلعالمي�ني نظراً ألهمي�ة التجرب�ة يف إنتاج 

موضوعات صحفية تتسم بالدقة، والرسعة يف آن واحد.
كم�ا نرشت الش�بكة عدد من النم�اذج واألخب�ار التي نرشها 
الق�ت  والت�ي  ب�رشي  تدخ�ل  دون   ،24″ “القاه�رة  موق�ع 
استحسان وإشادة كبرية من العديد من اإلعالميني واملسئولني، 
وأبرزه�م الدكتور عمرو طلعت، وزي�ر اإلتصاالت وتكنولوجيا 

املعلومات.

وأطلق موقع “القاهرة ″24، مبادرته الس�تخدام لغة الربمجة 
إلنت�اج البيانات الصحفية االقتصادي�ة دون أي تدخل برشي، 
ألول م�رة يف العالم العربي، وذلك تحت رعاية عدد من الجهات 
الرسمية أبرزها البورصة املرصية، ووزارة االتصاالت والرشكة 
املرصية لالتصاالت، بجانب مؤسسات القطاع الخاصة الرائدة 
كالبن�ك التج�اري ال�دويل، وسامس�ونج الكرتونيك�س مرص، 
وهون�ر للهواتف املحمولة بم�رص، واتصاالت مرص، باإلضافة 
إىل دعم عدد م�ن منظمات املجتمع املدني والكيانات اإلعالمية 
وعىل رأس�ها نقابة الصحفيني. وستش�مل املرحل�ة األوىل من 
املب�ادرة إنت�اج بيانات أس�واق األس�هم والعم�الت والوظائف 
باس�تخدام األتمتة كمرحلة أوىل يعقبها مراحل الحقة تش�مل 
كاف�ة الهيئ�ات واملؤسس�ات الرس�مية والجه�ات الحكومية 
وال�وزارات ومختلف منصات التواصل االجتماعي وحس�ابات 
الش�خصيات العام�ة والنجوم وكبار املس�ؤولني وغريها، عىل 
أن يت�م إنت�اج البيانات الخاصة بأس�واق العق�ارات والتجارة 
اإللكرتوني�ة يف املرحلة الثانية من املبادرة، وستش�مل املرحلة 
الثالث�ة واألخرية من املب�ادرة نرش أخبار الش�خصيات العامة 

وأنش�طة املس�ؤولني الرس�ميني وإنت�اج ن�رشات اقتصادي�ة 
وإخبارية شاملة باستخدام تقنيات الذكاء االصطناعي. وقال 
محمود اململوك، رئيس تحرير موقع “القاهرة ″24، إن إطالق 

املبادرة ناتج عن القناعة بحتمية االعتماد 
االصطناعي يف إنتاج املحت�وى الصحفي وهو ما عززه الظرف 
الراه�ن م�ن أزمة فريوس كورونا املس�تجد )كوفي�د 19( وما 
تطلبه من تعزيز التباعد االجتماعي والعمل عرب مسافات آمنة 
أغلبه�ا من املنزل، ما يحقق االس�تفادة لكافة أطراف صناعة 
اإلعالم، حيث ستحظى الهيئات والرشكات الكربى واملتوسطة 
والصغرية بظهور إعالمي متوازن يعتمد باألس�اس عىل أهمية 
البيان�ات الصادرة عن تلك الجهات، كما س�توفر التكنولوجيا 
التي سيستخدمها املوقع طاقة املحررين ووقتهم للموضوعات 
التحليلية والقص�ص املُعمقة بعيًدا عن ضغ�ط إدارة البيانات 
الصحفية وصحافة البيانات، كما سيستفيد القارئ املتخصص 
والبس�يط عىل حد س�واء من الخدمة الجدي�دة، كونها قائمة 
باألساس عىل تبسيط املصطلحات االقتصادية، ما ينسجم مع 

اسرتاتيجية الدولة لتحقيق الشمول املايل، معرفًيا وعملًيا.

جناح اإلعالم املعارض يدفع أنقرة إلنشاء وحدة إعالمية ملواجهة “التضليل”

شبكة الصحفيني الدوليني تشيد بتوظيف الذكاء االصطناعي إلنتاج األخبار يف “القاهرة 24” 

تقارير: السلطات الرتكية ختنق اإلعالم حبجة مكافحة “التالعب والتضليل” 

فرع نقابة الصحفيني يف دياىل حيتفل بانتماء 
كوكبة جديدة من الصحفيني الشباب اىل النقابة

كلية إعالم القاهرة: مؤسستنا 
عملية وليست نظرية

اهلند تعتقل صحفيا بتهمة 
التجسس لصاحل الصني

زوجة الصحفي الظاهر حتمل السلطة الفلسطينية املسؤولية عن حياته
 نابلس/ متابعة الزوراء: 

حملْت رش�ا الس�ايح زوجة الفنان 
والصحف�ي عب�د الرحم�ن ظاهر، 
الس�لطة الفلس�طينية املس�ؤولية 
الكامل�ة ع�ن حي�اة زوجه�ا الذي 
نتيج�ة  الصح�ي  وضع�ه  تده�ور 
اعتقاله املستمر منذ أكثر من شهر 
لدى جهاز األم�ن الوقائي بنابلس، 

بتهمة “ذم السلطات العامة”.
وقال�ت رش�ا يف رس�الة وجهته�ا 
واملنظم�ات  اإلع�الم  لوس�ائل 
تح�دث  زوجه�ا  إن  الحقوقي�ة، 
عم�ا يعانيه م�ن أم�راض وإهمال 
طبي خ�الل اعتقاله، أثناء جلس�ة 
محاكمته األخرية، يف محكمة صلح 
نابلس، مشرية إىل أنه لم يتلق العالج 

املناسب سوى مرة واحدة.
وأضافت أن وض�ع زوجها الصحي 
يتدهور، وهو غ�ري مطمنئ، إذ أفاد 
خالل جلس�ة املحكم�ة بأنه يعاني 

م�ن الته�اب رئ�وي ح�اد، ونوبات 
بس�بب  دم�وي،  ونزي�ف  س�عال، 
الظروف غري الصحية وغري الالئقة 

يف الزنزانة التي يحتجز بها.
وأشارت إىل أنه وعىل الرغم من سوء 
وضعه الصحي والنفيس وما يعانيه 
يف الس�جن، إال أن املحكم�ة م�ددت 
توقيفة خمس�ة أيام أخرى عىل ذمة 
التحقيق، مؤكدة أن األمن الوقائي ال 
يحقق معه خالل وجوده يف السجن، 
ودائم�ا ما يح�ره للتحقي�ق قبل 
املحكم�ة بيوم واح�د فقط، ليضمن 

تمديده أياما أخرى.
وتحدث�ت عن الوض�ع النفيس الذي 
غي�اب  بس�بب  وأطفاله�ا  تعاني�ه 
زوجه�ا، قائلة: “عب�د الرحمن كان 
املعي�ل الوحي�د ل�أرسة، ونفتق�ده 
كث�ريا، وهذا األم�ر أثر ع�ىل حياتي 
وحياة أطفايل ونفسيتهم وأدائهم يف 

املدرسة”.

مجموع�ة  قال�ت  جانبه�ا،  م�ن 
محام�ون م�ن أج�ل العدال�ة، التي 
يرتأسها املحامي مهند كراجة، الذي 
يتوىل الدفاع عن الظاهر، إن “الدفاع 
ممنوع من زيارة الناشط ظاهر يف 
مكان توقيف�ه منذ احتجازه وحتى 

تاريخه”.
بح�ق  ُيم�ارس  “م�ا  أن  وأضاف�ت 
الناشط ظاهر بحجة تطبيق وإنقاذ 
القان�ون ه�و يف حقيقت�ه مج�زرة 
قانوني�ة ُترتك�ب بحقه، وال س�ّيما 
أنه يت�م انته�اك القانون األس�ايس 
الفلس�طيني وضمان�ات املحاكم�ة 
العادل�ة التي تقت�ي بالحد األدنى 
تمكني الدفاع من زيارته يف اي وقت، 

ال منعه من ممارسة هذا الحق”.
وبين�ت أن األم�ن الوقائ�ي يحق�ق 
مع الظاهر ع�ىل خلفية قضايا لها 
عالق�ة بحرية ال�رأي والتعبري التي 
يكفلها القانون الفلسطيني وجميع 

املواثيق الدولية، وعىل خلفية عمله 
الصحفي منذ عام 2015.

وجميع ه�ذه القضايا ه�ي أعمال 
صحفي�ة قديم�ة ل�م يس�ئ فيه�ا 
للس�لطة الفلس�طينية أو يم�ارس 
الق�دح أو التش�هري بحق أف�راد أو 

مؤسسات، وفق املجموعة.
أج�ل  م�ن  “محام�ون  وج�ددت 
الظاه�ر،  وزوج�ة  العدال�ة”، 
مناش�دتهما للنائ�ب الع�ام وكافة 
املؤسس�ات والفعالي�ات الحقوقية 
العمل من أجل وقف تدخل األجهزة 
العام�ة  النياب�ة  عم�ل  يف  األمني�ة 

وقرارات القضاة.
وقالت�ا إن ذل�ك “لضم�ان الحفاظ 
ع�ىل حيادية هذه املؤسس�ات التي 
ُترتكب باس�مها مخالفات قانونية 
جس�يمة، من أجل إضف�اء رشعية 
وغ�ري  تعس�فية  اعتق�االت  ع�ىل 

قانونية باسم الحق العام”.

اعتقل بتهمة “ذم السلطة” 
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 ن�ال املحم�داوي العديد م�ن الجوائز 
م�ن أهمها الجائ�زة األوىل يف مهرجان 
الس�ينما ال�ذي كانت ق�د أقامته كلية 
الفن�ون الجميل�ة بجامع�ة بغ�داد يف 
س�بعينيات الق�رن امل�ايض، والجائزة 
قطفها عن فيلمه السينمائي املوسوم 
»نظرات الطفل القديم«، وهو أطروحة 

تخرجه يف الكلية .
كما قطف يف العام 2010 جائزة أفضل 
إخراج درامي تلفزيوني عن مسلس�له 
»الصي�ف والدخ�ان«، ويف العام 2015 
حصل عىل جائزة أفضل إخراج درامي 

عن مسلسله طرائق الرماد.
اما ع�ن كتاباته النقدي�ة، فأنه يكتب 
الس�ينمائي والتلفزيون�ي منذ  النق�د 
الع�ام 1983، وكانت ل�ه زاوية نقدية 
تحمل عنوان »عىل شاشة التلفزيون«، 
ظل ين�ر تحته�ا كتابات�ه قرابة 35 
عام�ا يف مجل�ة »فن�ون« وغريها من 
املج�ات والصح�ف، انته�اء بجري�دة 
»الصب�اح« التي صارت تن�ر زاويته 

أسبوعيا .
العم�ل  يف  اه�ا بضيفن�ا وزميلن�ا   -

االذاعي والتلفزيوني رضا املحمداوي 
- اها بك واها بالزوراء الجريدة التي 

استضافت اكثر املبدعني.
- مشاعرك وانت اليوم ضيف الزوراء ؟

- مم�ا يزي�د رسوري ويبع�ث عن�دي 
الس�عادة هو اس�تضافتكم يل فشكرا 

لكم جميعا .
- لنب�دأ الح�وار أوال بتقديم نبذة اولية 

عن شخصكم الكريم .
- بكل رسور االسم: رضا املحمداوي 

مخ�رج  الع�ام:  الثق�ايف  التوصي�ف 
تلفزيوني، وناقد فني، وشاعر

التحصيل الدرايس : بكالوريوس إخراج 
س�ينمائي/ كلية الفنون الجميلة عام 

1986
- - يولد االنس�ان وتولد معه الرغبات 
واملامح كيف كانت نش�أة املحمداوي 

لطفا؟
- - ولِ�دُت ونش�أُت يف بيئ�ة ش�عبية 
للطبق�ة  طبقي�اً  تنتم�ي  ولعائل�ة 
املتوس�طة، ورغ�م ذل�ك ف�إن العائلة 
الت�ي تربّيُت فيه�ا كان فيها الهاجس 
الثق�ايف يس�يطر عليها بواس�طة األخ 
األكرب الذي كان قارئاً نهماً للكتب مع 
ميل كب�ري لألفكار اليس�ارية، وعندما 
بدأْت بوادر وب�ذور اهتماماتي الفنية 
بالظهور وجدُت تشجيعاً وتحفيزاً من 
قب�ل عائلتي ودفعي بإتجاه الدراس�ة 

األكاديمية للفن .
وإكم�االً لص�ورة البيئ�ة ف�إن أجواء 
الس�بعينيات من الق�رن املايض كانت 
يف تلك البيئة الش�عبية يف مدينة الثورة 
)مدين�ة الص�در حالي�اً( منفتحة عىل 
األج�واء الفني�ة والنش�اط املرسح�ي 

س�واء يف املدارس أو يف مراكز الش�باب 
الش�بابية  املرسحي�ة  الف�رق  حي�ث 
بينه�ا  املنافس�ة  وأج�واء  املتع�ددة 
ورسع�ان م�ا دخل�ُت يف تل�ك الف�رق 
وتنقلّ�ُت بينه�ا وقدَّم�ُت م�ن خالها 

العدي�د م�ن املرسحيات عىل خش�بات 
املسارح التي كانت تّعُج بها.

-  هوايات�ك خ�ال مرحل�ة الدراس�ة 
االبتدائية واملتوسطة والثانوية؟

 - بدأْت هوايات�ي وتطلعاتي الثقافية 
والفني�ة يف مرحلة مبك�رة من حياتي 
وذلك مع سنوات دراستي يف املتوسطة، 
حيث كانت الروايات العاملية والقصص 
والشعر هي الغالبة عىل هذه الهوايات 
قبل أن يكون الفن هو الهاجس األكرب 
الذي س�يطر عيلَّ ومأل كل كياني وبدأ 
يتبل�ور أكث�ر م�ع الدراس�ة الثانوي�ة 
والدخول اىل الفرق املرسحية الشبابية 

والعمل فيها كممثل ومخرج.
- هل لك مشاركات فنية خال الدراسة 

األكاديمية ؟
الدراس�ة األكاديمي�ة يف     - طبيع�ة 
الع�راق ذات طاب�ع نظ�ري بحت، وال 
تمن�ح ل�دارس الف�ن فيه�ا مس�احة 
كب�رية للتطبي�ق واإلج�راء العم�يل أو 
دراس�تي  ورغ�م   الفن�ي،  التجري�ب 
للمرسح والسينما فيها فانني لم اقدِّْم 
س�وى إطروح�ة التخرج وه�و الفيلم 
الس�ينمائي )نظرات الطف�ل القديم( 
الذي فاز بإحدى الجوائز االوىل الفضل 

افام إطروحات التخرج عام 1986 
االذاع�ة  يف  بالعم�ل  - مت�ى فك�رََّت   

والتلفزيون؟
شاش�ة  ش�دَّْتني  الطفول�ة  من�ذ   -   
التلفزي�ون يف ذلك املقهى الش�عبي يف 
قط�اع 21 يف مدينة الث�ورة، وجذبْتني 
�اذ، وأكثر ما  إليه�ا بقوة ٍ وبس�حٍر أخَّ
جذبني يف تلك الشاشة األفام األجنبية 
والعربية والتمثيليات العراقية بوقعها 
الخ�اص يف مخيلت�ي، وال أع�رُف كيف  
تسللْت الرغبة الفنية يف أْن أكون ُممثِّاً 
أو ُمخرَِج�اً يف التلفزيون يف تلك املرحلة 
من اإلعجاب واإلنجذاب لتلك الشاش�ة 

الساحرة.
- هل كانت نيتك العمل كمخرج ؟

  - برصاح�ة يف البداي�ة كن�ُت أه�يء 
نفيس وحتى املرحلة االوىل من دراستي 
األكاديمية لكي أكون ممثاً مرسحياً، 
وب�ذات الوقت تتملكن�ي رغبة إمتهان 

االخراج، إىل أن حس�مُت أمري بإختيار 
اإلخراج السينمائي كتخصص دقيق. 
   - كيف تمَّ تعيينك كمخرج؟ ومتى؟

 - دخل�ُت اىل مبنى االذاعة والتلفزيون 
العري�ق يف تموز ع�ام 1991 مع بداية 
إدارة الفن�ان القدي�ر: فيصل اليارسي  

لتلفزي�ون العراق، وذل�ك بعد معرفتي 
بدع�وة م�ن التلفزي�ون وإعان�ه عن 
حاجته اىل مخرجني ومساعدي إخراج 
للعم�ل يف التلفزي�ون يف ذل�ك الوقت...

ومن�ذ ذلك الع�ام بدأْت رحلت�ي الفنية 
مع اإلخراج.

يف  قدَّمت�ُه  فن�ي   عم�ل  أول  م�ا   -

التلفزيون؟
  - م�ن أوائ�ل الربام�ج الت�ي  قم�ُت 
)س�ينما  برنام�ج  ه�و  بإخراجه�ا 
الصغ�ار( ملقدم�ة الربام�ج املعروفة: 
اىل برام�ج  نرسي�ن ج�ورج، إضاف�ة 
أخ�رى عديدة أخرجتها لقس�م برامج 
االطف�ال ال�ذي عمل�ُت في�ه يف بداي�ة 

حياتي الفنية.
- كي�ف كانت رؤية اآلخرين تجاه أول 

عمل قدمتُه للتلفزيون؟
  - تباين�ت اآلراء ووجه�ات النظر إزاء 
االعمال االوىل التي أخرجتها أنا وكذلك 
االعم�ال الت�ي اخرجه�ا زمائ�ي من 
املخرج�ني الش�باب الذي�ن عارصوني 
يف تل�ك الحقب�ة حي�ث كن�ا مجموعة 
من املخرجني الش�باب الذي�ن رعاهم 
واخذ بايديهم الفنان فيصل اليارسي. 
فاملخرج�ون القدام�ى م�ن املخرجني 
الس�ابقني لن�ا ل�م يرحبوا باالس�ماء 
شاش�ة  تم�أل  ب�دأْت  الت�ي  الجدي�دة 
التلفزيون، بإعتبار أن هؤالء الش�باب 
ينافس�ونهم ويزاحمونه�م  يف  ب�دأوا 
فرص العمل مع ما يتمتعون به هؤالء 
الش�باب من حيوية ونش�اط، يف حني 
أن االتج�اه العام للعامل�ني كان معنا 
نحن الشباب -يف ذلك الوقت - ووجدنا 
تش�جيعاً وتحفي�زاً عىل االس�تمرار يف 

العمل. 
- كيف كانت رؤيتك اإلخراجية لألعمال 

الدرامية؟
- لكل عمل درامي رؤية درامية خاصة 
 ُ ب�ه، والرؤية اإلخراجية غالب�اً ما ُيعربَّ
عنها بانها زاوية النظر الفنية الخاصة 
الت�ي ينظُر بها ومن خالها املخرج اىل 
العم�ل الدرامي الذي ب�ني يديه. وتبعاً 
لذل�ك اختلف�ْت رؤي�اي الدرامي�ة من 
عم�ل اىل آخ�ر، ويمكن إجم�االً القول 
إن الرؤي�ة اإلخراجية لديَّ كانْت تنبثُق 
من القراءات املُتع�ددة للنص الدرامي 
الذي أعمُل عىل إخراج�ِه، فمرًَّة يمكن 
ق�راءة النص م�ن الناحي�ة األخاقية، 

ومرًة يمكن النظ�ر إليه بإطار النظرة 
األجتماعية الواقعية العامة، ومرًة من 
خ�ال ما تفرزُه حرك�ة األجيال داخل 

ذلك املجتمع . 
- كي�ف توال�ْت عليك األعم�ال... وهل 

كنَت تشعُر بالتطور كمخرج؟
- داخ�ل الحرك�ة البطيئ�ة واملُتعث�رِّة 
لإلنت�اج الدرامي نتيج�ة الزمة الدراما 
املستفحلة عندنا منذ سنوات، فإن ِقلِّة 
األعم�ال هي الس�مة الغالبة عىل عمل 
املخ�رج الدرام�ا لدينا يف الع�راق، وأنا 
بصفتي املتواضع�ة كمخرج درامي ال 
أخرُج عن إط�ار هذه الصورة العامة، 
ولك�ن رغم ذلك فأن تطوير اإلس�لوب 
اإلخراجي، والتجديد يف توظيف األدوات 
د املوقف عندي مع  اإلخراجية هو َس�يِّ
كل عم�ل كنُت أق�وُم بإخراجِه، وكنُت 
حريص�اً ع�ىل تجدي�د دم�اء املعالجة 
اإلخراجية واس�لوب اإلخراج والتعامل 
م�ع املمثل�ني ومحاولة تقدي�م العمل 

الدرامي بإفضل ما يكون. 
- أذكر أس�ماء االعم�ال الدرامية التي 

قمت بإخراجها؟
م�ن  مجموع�ة  بإخ�راج  قم�ُت   -
االعم�ال الدرامي�ة التلفزيونية واذكر 
منها:مسلس�ل )حكايات( ومسلس�ل 
) من ش�ذى عط�ر النبوة( ومسلس�ل 
)عبود يف رمضان( ومسلسل) الصيف 
والدخان( ومسلسل ) حرائق الرماد(، 

وال ُب�دَّ م�ن اإلش�ارة بانن�ي من خال 
إخراج�ي لهذه األعمال كن�ُت حريصاً 
الدرامي�ة  تجربت�ي  اس�تحضار  ع�ىل 
م�ع  فيه�ا  اش�ركُت  الت�ي  العملي�ة 
مجموعة مرموقة من املخرجني الرواد 
للدرام�ا االعراقية أمثال: نبيل يوس�ف 
وحس�ني التكريتي وص�اح كرم وعيل  
االنصاري والذين س�بق يل أْن اشركُت 
معه�م يف إخراج أعمالهم الدرامية عىل 
م�دى تجربة طويلة إمت�ّدْت ألكثر من 

عر سنوات.
- س�بق ان احتف�ى بك امللتق�ى االذاعي 
والتلفزيون�ي ع�ام 2019 كي�ف كان�ت 

التصورات العامة ملا قدمته عن نفسك؟
- من�ذ الوهلة االوىل لبدأ الجلس�ة كنت 
س�يعجبون  الحارضي�ن  ان  واثق�ا 
بم�ا اقدمه م�ن تجربتي الت�ي امتدت 
الكثر م�ن اربع�ني عاما ب�ني االخراج 
وبني الش�عروالنقد وقد حرض جلس�ة 
قاع�ة  ع�ىل  عق�دت  الت�ي  االحتف�اء 
الجواه�ري يف مق�ر االتح�اد بس�احة 
األندلس، العديد م�ن املثقفني واألدباء 
والفنانني واإلعاميني. وقد أدار الجلسة 
الصح�ن،  د. صال�ح  امللتق�ى  رئي�س 
الذي قدم س�رية حياتي وأشار إىل اني 
مب�دع ومتع�دد االهتمام�ات كمخرج 
تلفزيوني وسينمائي، وناقد وشاعر يل 
3 مجموعات ش�عرية أصدرتها، وهي 
»عرة أصابع يف عس�ل الوقت 2002، 
وم�ا م�ى يف وق�ت الح�ق« 2014، 
وحفنة دوالرات ملطخة بالدماء« عام 

 .2019
وهل احرضت لنا شيئا من شعرك؟

بامكاني ان قرأ عليكم قصيدة عنوانها 
غلطة دماغية

لْم ُيخطْئ َمرَّة ً يف تخطيط لوحته ِ

وهو ُيّعلُم األطفال َ

كيَف يرسمون َ وردة ً
يف دفاتر ِ الحروب

ولْم يخْنُه يوما ً َقط ُّ التعبري ْ
كان َ ُيجيُد رسَم األشياء

بأنامله ِ…

وهي تداعُب بياَض العمِر
عىل املسند الخشبي

حيُث يتقُن فنَّ التلوين

لكنَّها كانْت غلطة ً عابرة ً

يف الدماغ ْ
ْت فرشاَته ُ…. َكرَسَ

وشلّْت أصابَعه ُ..

فأحال املِسنَد الَخشبي ِعكازا ً
بعَدما تهاوى جسدُه الواهن

يف الفراغ ْ
 - م�ا دمت قد عمل�ت يف مجال الدراما 
هل نتع�رف عىل رايك يف واق�ع الدراما 

العراقية االن؟

- أس�في للضع�ف ال�ذي اص�اب هذا 
الحقل الفني والذي تمثل يف عدم القدرة 
عىل إنتاج أعمال درامية رصينة، نظرا 
لصعوب�ة األوضاع املالي�ة وعدم توفر 

التخصيصات املالية الكافية.

  - كن�ت م�ن العامل�ني يف تلفزي�ون 
العراق هل توجز لن�ا ما قدمته وكيف 

كانت عاقات مع الكادر؟ 
- عمل�ت مخرج�ا ومس�اعد مخ�رج 
يف ذئ�اب اللي�ل وأبو جعف�ر املنصور، 
النب�وة  وق�رص  حكاي�ات  وأخرج�ت 
وعبويس يف رمض�ان إضافة إىل أعمال 
فني�ة أخ�رى م�ن األف�ام الوثائقي�ة 
ام�ا ع�ن تجربت�ي الفني�ة عمل�ت يف 
التلفزيون عام 1991 انا واملخرج عيل 
حنون ودخلنا املؤسس�ة س�وية وكان 
مدير التلفزيون الفنان الكبري »فيصل 
الي�ارسي« الذي احتضنني وأفس�ح يل 
املج�ال ألتعل�م يف جميع األقس�ام من 
قسم األطفال والفنون والثقافية حتى 
قس�م األفام الوثائقية و التسجيلية. 
وأول عم�ل يل كمخ�رج تمثيلية الناس 
للن�اس لصب�اح رحيم�ة. والعم�ل يف 
املسلس�ل يختلف عن السهرات الفنية 
او الفيل�م الن حكايته�ا مكثفة بحكم 
وقته�ا املح�دود. وهن�ا يج�ب تطويع 
الن�ص م�ن قب�ل املخ�رج اىل رؤيت�ه 
الفنية، يحذف في�ه ويضيف ما يخدم 
العم�ل حت�ى وان اختلف م�ع املؤلف. 
فكلما تستطيع تجسيد االشياء تحرك 
عقلية املش�هد برصيا.. وانا دائما  ضد 
االرتجال امام الكامريا. ويجب حساب 

كل يشء وال اسمح بها مطلقا.
 ديوانك ما مى ... يف وقت الحق اعط 

لنا فكرة عنه؟ - 
- يق�ع الكت�اب يف 160 صفح�ة م�ن 
القطع املتوسط، ويضم بني غافيه 63 
قصيدة، وه�و يف الحقيقة مجموعتان 

وليس�ت  واح�د  كت�اب  يف  ش�عريتان 
واح�دة، تحمل االوىل العن�وان الرئيس 
للمجموعة فيما تحم�ل الثانية عنوان 
)م�ا جاء .. بع�د االنتظ�ار(، وحتى يف 
العنوانني كنت اضع تصوراتي املرتبطة 
ببعضها وهي تحمل هموما متشابهة 
ع�ىل مدار حيات�ي التي ه�ي جزء من 
مجتمع عشته واعرف تفاصيل ايامه 

 - ش�اعر ويف الوقت نفسه ناقد ايهما 
اقرب اىل نفسك ؟

- يف الوق�ت ال�ذي أعرُف بأن الش�عر 
والنقد يكونان مع�اً يف عقيل وذاكرتي 
ونف�يس وقلب�ي ويأخ�ذان الكثري من 
الثق�ايف  اهتمام�ي ووقت�ي وجه�دي 
صف�ة  هن�ا  أنف�ي  أنن�ي  إالّ  الع�ام، 
)ال�رصاع( القائ�م بينهما يف مس�احة 
ملصطل�ح  الدرام�ي  باملعن�ى  روح�ي 
منهم�ا  كاً  ألن  ذل�ك  )ال�رصاع(، 
الخاصة  يحتفظ بخصوصيته وأرضِه 
ومقومات�ِه ومؤثرات�ِه، وال تداخ�ل يف 
حدودهم�ا ضم�ن اش�تغاالتي األدبية 

وآلياتها وسياقاتها الخاصة.
أما ُصلب الس�ؤال يف التعرِّف عىل أيِّهما 
أق�رب إىل نف�يس فبالتأكيد أن الش�عر 
ه�و األق�رب إىل القل�ب وال�روح معاً، 
ذل�ك ألن الش�عر بالنس�بة يل هو وعي 
وجود، ومحاولة اإلمساك باملعنى قبل 
أن تغي�ب اللحظ�ة الزمني�ة املَُكّثَفة يف 
مجاهيل الزمن، الشعر هو غناء الروح 

ولذا تجدني أواصُل الغناء.
-- عدد لنا اعمالك بشكل عام؟

- م�ن أب�رز اعم�ايل مسلس�ل )ذئاب 
الليل( ومسلس�ل ) ش�قة مقابل شقة 
( ومسلس�ل ) اب�و جعف�ر املنص�ور( 
ومسلس�ل ) جريمة فوق الس�حاب ( 
وغريه�ا الكث�ري ....وأخرج�ت للدراما 

التلفزيونية االعمال اآلتية:
- مسلسل)حكايات( 

- مسلس�ل )من ش�ذى عطر النبوة ( 
انتاج شبكة االعام العراقي 

- مسلس�ل )عب�ود يف رمض�ان( إنتاج 
شبكة االعام العراقي 

- مسلس�ل ) الصيف والدخان ( إنتاج 
شبكة االعام العراقي 

- مسلس�ل )حرائ�ق الرم�اد ( إنت�اج 
شبكة االعام العراقي

- هل شغلت مناصب ؟  
شغلت املناصب اآلتية يف شبكة االعام 

العراقي -
- مدير الدراما )مديراالنتاج الدرامي(  
- رئيس قسم االنتاج الدرامي  املبارش

النص�وص  فح�ص  قس�م  -رئي�س 
الدرامية 

- رئيس قسم الدراما التلفزيونية
- عضو لجنة خرباء الدراما والفاحصني 

الدراميني 
والتقيي�م  الفح�ص  لجن�ة  رئي�س   -

الدرامية
- الجوائز التي حصلت عليها ؟  

- ان�ا حاص�ل ع�ىل الجائ�زة االوىل يف 
مهرج�ان الس�ينما الذي تقيم�ُه كلية 
الفن�ون الجميل�ة وذل�ك ع�ن الفيل�م 
الس�ينمائي )نظرات الطف�ل القديم ( 

اطروحة التخرج عام 1986 
- حاص�ل ع�ىل جائ�زة افض�ل إخراج 
درامي تلفزيوني عام 2010 وذلك عن 

إخراجه ملسلسل )الصيف والدخان( 
- حاص�ل ع�ىل جائ�زة افض�ل اخراج 
درامي تلفزيوني عام 2015 وذلك عن 

إخراجي ملسلسل ) حرائق الرماد ( 
- عض�و يف  لجن�ة التحكي�م يف ع�دة 

مهرجانات سينمائية وتلفزيونية    
باس�م الزوراء لك منا الشكر واالماني 

بمزيد من العطاء.

ذاكرة
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منذ الطفولة شدَّْتين شاشة التلفزيون مبقهى شعيب

أول عمل لي كمخرج تلفزيوني متثيلية )الناس للناس( لصباح رحيمة

اول برنامج قمُت بإخراجه هو برنامج )سينما الصغار(

كتبت النقد يف التلفزيون وجملة فنون طيلة 35 عاما ولي ثالثة دواوين شعر

لكي نبدأ الحوار الصحفي مع الزميل املخرج والشاعر رضا املحمداوي 
علينا اوال ان نوضح لقرائنا الكرام نبذة عن ضيفنا الكريم:

ولد املحمداوي عام 1959 يف بغداد، وحصل يف العام 1976 عىل شهادة 
البكالوريوس يف اإلخراج السينمائي يف كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد.

عم�ل منذ الع�ام 1991 مس�اعد إخ�راج، وبعدها أصب�ح مخرجا منف�ذا، وأنجز 

العرات من املسلس�ات الدرامية التلفزيونية مع العديد من املخرجني الرواد، من 
بني أبرز تلك األعمال »ذئاب الليل« و«شقة مقابل شقة« و« أبو جعفر املنصور«.

أم�ا عن األعم�ال التلفزيونية التي كان�ت من إخراجه، مسلس�ات »عبود يف 
رمض�ان ومن ش�ذى عط�ر النبوة وحكاي�ات« و الصي�ف والدخان 

وحرائق الرماد .

حوار  – مجال الشرقي

اخرجت عبود يف رمضان ومن شذى عطر النبوة وحكايات و الصيف والدخان وحرائق الرماد

حصلت على جائزة أفضل إخراج درامي تلفزيوني عن مسلسل”الصيف والدخان” 

 

عام1991 عملت مساعد إخراج وبعدها أصبحت خمرجا منفذا

املخرج رضا احملمداوي يروي لـ”الزوراء” مسريته كمخرج وشاعر وناقد تلفزيوني 

من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون
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 س�واًء ش�اهدَت ذلك يف األفالم 
أو يف الحقيق�ة، إال أن الغري�ب 
الذاك�رة  فق�دان  م�رىض  يف 
الرغم  أنه�م وع�ى  -عموًم�ا- 
من نسيانهم تفاصيل حياتهم 
الحقيقية،  وهويته�م  بأكملها 
إال أنه�م قادرون ع�ى التحدث 
بلغتهم األم، ولم ُتمَح تفاصيل 

وحروف اللغة من ذاكرتهم!
�م العلماء  يف ه�ذا الص�دد، قسَّ
: ذاكرة  ذاكرة اإلنسان إىل نوعينْ
تقريرية، وذاكرة مهارية. النوع 
األول، هي التي ُتخزِّن معلومات 
وحقائق عن اإلنس�ان وحياته، 

ومسؤول عنها الفص الصدغي 
يف الدم�اغ. أم�ا الن�وع الثاني، 
فهي الت�ي ُتخزِّن املهارات التي 
يكتسبها اإلنس�ان مع الحياة، 
مث�ل الق�راءة والكتابة والكالم 
والقيادة، وتعتمد هذه الذاكرة 
عى عدة مراك�ز يف الدماغ مثل 

املخيخ واللوزة الدماغية.
لذلك، فإن اإلصابات التي ُتصيب 
الذاك�رة التقريري�ة، ال تؤثِّر يف 
املهارات التي يكتسبها اإلنسان 
ضمنه�ا  م�ن  حيات�ه،  خ�الل 
ال�كالم واللغ�ة الت�ي تعلَّمه�ا 
أن�ه  بمعن�ى،  حيات�ه.  خ�الل 

مريض فقدان ذاكرة يكون عى 
معرفة بطريقة ربط الحذاء، يف 
ح�ي أن�ه ال يعل�م بالضبط ما 
هو الح�ذاء! إال أن املهارة التي 
اكتس�بها خالل حيات�ه جعلت 
من طريقة ربط الحذاء ُمخزَّنة 
يف ذاكرته املهارية ولم تتعرض 

للزوال.
بالتأكي�د، ل�كل قاعدة ش�واذ، 
وظهرت حاالت نادرة ألشخاص 
التقريري�ة  ذاكرته�م  فق�دوا 
واملهاري�ة مًع�ا، بحي�ث فق�د 
املري�ض العدي�د م�ن املهارات 

مثل القراءة والكتابة.

أوضحتنْ دراس�ة حديثة أجريت 
يف جامعة جنوب كاليفورنيا، أن 
قلة عدد ساعات النوم أو حدوث 
يفق�د  الن�وم،  يف  اضطراب�ات 
الش�خص القدرة عى التحكم يف 
شهيته.وأضافت الدراسة أن هذا 
األمر يضع الش�خص يف مواجهة 
املش�كالت الصحي�ة كاف�ة، وال 
س�يما الس�منة وأمراض القلب 
وارتف�اع ضغط الدم والس�كري 

من النوع الثاني.
ووجدت الدراس�ة أن األشخاص 
الذي�ن يزيد مؤرش كتلة الجس�م 

لديه�م عن 30 نقطة )مس�توى 
النوم  الس�منة(، يكون متوسط 
عنده�م أق�ر م�ن الطبيع�ي، 
فضاًل عن وج�ود أنماط متغرية 

من النوم لديهم.
ه�ؤالء  أن  الدراس�ة  وأظه�رت 
15 دقيقة  ينام�ون  األش�خاص 
أق�ل مقارنة م�ع نظرائهم األقل 

وزنا.
وذكر مؤلفو الدراسة، أن النتائج 
توفر مزيًدا من الدالئل التي تؤكد 
ارتب�اط النوم بال�وزن والصحة 

العامة للشخص.

ال أح�َد يح�ب الخالف�ات واملش�اكل م�ع رشي�ك 
الجمي�ع يفض�ل الس�الم واالس�تقرار،  حيات�ه، 
ولك�ن الحرص ع�ى حفظ االس�تقرار والس�الم 
ب�ي الزوجي ال يعني تجنب مناقش�ة الخالفات، 
فتجن�ب الخالف�ات وتجاهلها ُيع�د بمثابة قنبلة 
موقوتة تنذر باالنفجار يف أي وقت، كما أن تراكم 
الضغائ�ن يصنع فجوات بي الزوجي ومع الوقت 
يختفي االنسجام والقرب بينهما، لذا ال تخايف من 
الخالف�ات الزوجية. ويف ما ي�ي 3 طرق لتتوقفي 

عن الخوف من الراعات الزوجية:
- عالقتك بزوجك أهم من النر

الخالف بينك وب�ي زوجك ال يعني أن هناك رابحاً 
وخارساً، بالعكس فإن مناقشة الخالفات الزوجية 
بطرق صحية يؤدي إىل تعزيز العالقة بي الزوجي 
ويس�اعدهما عى التفاهم واالنسجام أكثر، فهو 
يوض�ح احتياج�ات ورغبات كل ط�رف، ويظهر 
األش�ياء التي ُتغض�ب كل طرف، وبالتايل تس�هل 

التفاهم بينهما.
لذا تذكري دائماً أن الهدف من مناقش�ة خالفاتك 
مع زوجك هو تعزيز عالقتكما ال النر يف معركة 
مؤقتة، وأن النقاشات التي تدور بينكما قد تشمل 

أفكاراً ال يحب أحدكما س�ماعها، لكنها يف النهاية 
تص�ب يف مصلح�ة اس�تمرار وس�عادة حياتكما 

الزوجية.
- الخالفات تقّدم نموذجاً إيجابياً ألطفالك

يتعل�م األطف�ال باملح�اكاة، لذل�ك فإن مناقش�ة 
الخالف�ات بطرق صحي�ة أمام أطفال�ك يعلمهم 
بطريق�ة عملي�ة كيفي�ة التعامل مع مش�اكلهم 
ومناقش�ة خالفاته�م م�ع م�ن حوله�م بط�رق 
صحي�ة، وكيفية التوصل إىل حل�ول تريض جميع 

األطراف.
- الخالفات ُتثري كالً منكما

إذا ل�م تختلف�ي قط م�ع زوجك بش�أن أي يشء، 
فلن تواجه�ا تحديات لتعلم أش�ياء جديدة تطور 
عالقتكما أو تساعدكما عى اكتشاف أفكار جديدة 
لتحس�ي عالقتكما الزوجية، فمن خالل مناقشة 
الخالف تتعلمان تقدير وجه�ات النظر املختلفة، 

والتحي باملرونة الستيعاب األفكار املختلفة.
كذل�ك تعلمكما الخالف�ات بينك وب�ي زوجك أنه 
يمك�ن أن يكون كل منكم�ا عى حق، حتى عندما 
ال تتفقان، ومن خالل االحرتام املتبادل، يمكنكما 

العثور عى طريق مشرتك للميض قدماً. 

10واحة
3  طرق لتتوقفي عن اخلوف من الصراعات الزوجية

حنو مستقبل افضل ..هلم

alzawraanews@yahoo.com

كل يوم معلومة

ملاذا ال ينسى مريض فقدان الذاكرة لغته؟

نحُن أم�ام جائحة وبائية اهتز لها العالم 
أجم�ع، وه�و ف�ريوس كورونا املس�تجد 
)كوفي�د- 19(، وعى الرغ�م من خطورة 
ه�ذا الف�ريوس، أوصت منظم�ة الصحة 
العاملي�ة بطرق وقاي�ة قد تبدو بس�يطة 
جداً، وهي البقاء يف املنزل، وغس�ل اليدين 

جيداً باستمرار.
ق�د تكون طرق الوقاية س�هلة بالنس�بة 
إىل البالغ�ي، أم�ا األطف�ال فه�م بحاجة 
إىل التدري�ب ع�ى أس�س النظاف�ة حتى 
يطبقوها بصورة سليمة، بل ويعتمدوها 

ضمن روتي حياتهم فيما بعد.
إذا كان لدي�ِك أطف�ال، فالط�رق التالي�ة 
ستس�اعدك ع�ى تعلي�م طفل�ك أس�س 
النظاف�ة لوقاي�ة نفس�ه م�ن اإلصاب�ة 

بفريوس كورونا املستجد )كوفيد19-(..
- تحّي بالصرب واللطف

حتى تحصي عى نتيجة جيدة، ال توّبخي 
طفلك وال تغضبي ألنه لم يطبق التعليمات 
الصحي�ة بحذافريه�ا، تذك�ري أنه طفل، 
ويحت�اج إىل وقت للتدري�ب، وأن الغضب 
واللوم سوف يمنحِك نتائج عكسية، لهذا 
تحّي بالصرب والهدوء، وكوني لطيفة مع 

طفلك.
- تحدثي مع طفلك عن املرض

يج�ب أن يفه�م الطفل ما يح�دث حوله، 
بالطبع هو يس�تمع إىل بع�ض األحاديث 
ع�ن ف�ريوس يجت�اح العال�م ويتطلّ�ب 

م�ن الجمي�ع البق�اء يف املن�زل والنظافة 
املس�تمرة، ولكن ه�ذه األحاديث س�وف 
تصي�ب طفلك بالرعب إذا ل�م توضحينها 
له بأس�لوب يناسب عمره، لذا تحدثي مع 
طفل�ك ووضحي ل�ه ما يح�دث، وأهمية 
أن  ع�ى  واح�ريص  لحمايت�ه،  النظاف�ة 
تخت�اري كلماتك حت�ى ال تصيبي طفلك 

بالذعر.
- تابعي عملية التنفيذ

 ال تكتف�ي ب�أن يذه�ب طفل�ك بمف�رده 
لغس�يل يديه، ولكن يج�ب أن ترشيف عى 

خطوات تنفيذه إلج�راءات الوقاية، حتى 
تتأكدي أنه أنجزها بالطريقة السليمة.

- مكافآت
أع�دّي جدوالً بما هو مطل�وب من طفلك 
يومي�اً، واجعلي�ه يض�ع عالم�ة أمام كل 
مهمة ينجزها من إج�راءات الوقاية، ويف 

نهاية األسبوع امنحيه مكافأة اللتزامه.
- الثناء عليه

األطف�ال يحب�ون م�دح ترفاته�م، لذا 
كافئي طفلك بكلمات امل�دح والثناء كلما 

نّفذ تعليمات الوقاية بصورة سليمة.

سلوكيات

طرق لتعليم طفلك أّسس النظافة للوقاية من فريوس كورونا

عادة ما تكون حاالت انتفاخ البطن ناتجة عن 
بعض االضطرابات الهضمية وال تدعو للقلق، 
ويمك�ن عالجه�ا بعقاقري بس�يطة أو ببعض 

املرشوبات العشبية.
لك�ن انتف�اخ البط�ن قد يك�ون م�ؤرشاً عى 
مش�اكل صحي�ة أكث�ر خط�ورة، وفيم�ا يي 
مجموع�ة م�ن امل�ؤرشات التي يج�ب االنتباه 
إليه�ا وعدم إهمالها عندم�ا تعاني من انتفاخ 

البطن:
- الشعور بألم

تق�ول الدكتورة لورين كوب إن االنتفاخ املؤلم 
يمكن أن يك�ون عالمة عى تراكم الس�وائل - 
واملعروف باس�م االستس�قاء، وقد تكون هذه 
الس�وائل ناتجة عن انسداد يف نظام التريف 
اللمف�اوي أو انس�داد مع�وي بس�بب وج�ود 

الرسطان.
ويمكن أن يس�بب رسطان املبي�ض عى وجه 
التحديد استسقاًء يف منطقة البطن، مما يؤدي 
إىل انتفاخها، ويمكن أن تكون املعدة املنتفخة 

املؤملة أيضاً عالمة عى انسداد األمعاء.
- االنتفاخ املستمر

أوضح�ت الدكتورة مونيك س�وين أن االنتفاخ 
الذي يستمر ملدة أسبوعي أو أكثر يمثل مصدر 
قلق وخاصة عند النس�اء، فق�د يكون مؤرشاً 
ع�ى اإلصابة برسط�ان املبي�ض، ولكن حتى 
يكون االنتفاخ دلي�اًل عى هذا املرض الخطري، 

فيجب أن يكون مستمراً وغري متقطع.
- تغري يف عادات الذهاب إىل املرحاض

ذك�رت الدكتورة س�وين أن عادات اس�تخدام 

املرحاض غري املعتادة يمكن أن تشري إىل وجود 
كتل�ة رسطانية تضغط عى املثانة، ويمكن أن 
تش�مل هذه التغريات: اإلس�هال أو اإلمس�اك، 
أو الحاج�ة إىل التبول بش�كل عاجل وأكثر من 

املعتاد.
- تغري يف الشهية

أشارت الدكتورة كوب إىل أن الكتل الرسطانية 
الكب�رية يمك�ن أن تش�غل مس�احة كبرية يف 
منطق�ة البطن، وهذا يمكن أن يؤدي إىل تغيري 
يف الشهية، مثل الشعور بالشبع برسعة كبرية 
أو ع�دم الرغب�ة يف تناول الطع�ام، وقد تعاني 

بع�ض النس�اء م�ن الغثي�ان والقيء بس�بب 
رسطان املبيض.

- التعب
يمكن أن يؤدي م�رض الكبد إىل انتفاخ البطن 
واإلره�اق، وع�ادة ما يك�ون تراكم الس�وائل 
عملي�ة بطيئ�ة وتب�دأ يف أس�فل البط�ن، ومع 
م�رور الوق�ت يصب�ح البط�ن أكث�ر انتفاخاً 
بالسوائل، ومن املهم أن تطلب رعاية طبية إذا 
شعرت بالتعب أو تعرضت لإلصابة بالكدمات 
بس�هولة أو أصب�ت بالريق�ان بالتزام�ن م�ع 

انتفاخ البطن.

نصائح طبية

5 مؤشرات على أن انتفاخ البطن خطري على صحتك

دراسات حديثة

قلة عدد ساعات النوم يتسبب 
يف زيادة الوزن

 املقادير:
200  غم لوز مطحون بقرشه 

 200 غم سكر بودرة
عن  الصفار  مفصولي  بيضات    4

البياض
قرشة ليمونة مبشورة

قليل من القرفة
سكر ناعم للتزيي
لوز مقرش رشائح 

طريقة التحضري
ونضيف  البيض  صفار  نخفق   .1
الليمونة  وقرشة  السكر  إليه 
والقرفة وطحي اللوز ونخلط جيداً 

حتى تتكون عجينة متماسكة
الخالط  يف  البيض  بياض  نخفق   .2
ثم  كالثلج  يصبح  حتى  الكهربائي 
ونخلطه  السابق  للخليط  نضيفه 

أن  إىل  بنعومة  خشب  بملعقة 
عى  ونحصل  العنارص  كل  تنسجم 

عجي إسفنجي
كعك  قالب  يف  الخليط  نصب   .3
ومرشوش  بالزيت  مدهون 
الكعكة يف حرارة  بالطحي، وتخبز 
نخرجها  ثم  تنضج،  حتى  معتدلة 
من القالب و نرش وجهها بالسكر 

الناعم  ورشائح اللوز

املطبخ

طريقة عمل كيكة اللوز 
)بدون طحني(

يعّد العسل من أفضل املرشوبات 
الصحية، وت�زداد فائدت�ه إذا ما 
َب عى مع�دة فارغة صباحاً،  رُشِ
كم�ا ترتفع نس�بة فائدته إذا ما 
اضيف إليه الحليب، إذ يعّد رشاب 
الحلي�ب مع العس�ل م�ن أفضل 

املرشوبات لجسم اإلنسان.
ونرسد فيم�ا يأت�ي فوائد رشب 

الحليب بالعسل عى الريق:
- يسهم يف تقوية العظام خاصة 
وأن الحلي�ب ه�و أفض�ل مصدر 
للكالس�يوم، أما العس�ل يساعد 
ه�ذا  امتص�اص  ع�ى  الجس�م 

الكالسيوم ونقله للعظام.
- يعال�ج الس�عال، فه�ذا الكوب 
للبكترييا،  له خصائص مض�ادة 
ع�ى  املرتاك�م  البلغ�م  ويط�رد 

الصدر.

يف  واالحتق�ان  الت�ورم  يزي�ل   -
الحل�ق ويخفف م�ن الكحة، كما 
يس�اعدان عى ط�رد املخاط من 

الجسم.
- الحلي�ب بالعس�ل ع�الج فعال 

ع�ى  املزمن.يس�اعد  لإلمس�اك 
الهض�م بش�كل ق�وي  تحس�ي 
ويزيد البيكرتيا النافعة يف املعدة.

- يمنع ارتفاع مستويات هرمون 
التوتر )الكورتيزول( يف الجس�م، 

كما أنه يهدئ األعصاب. 
االس�رتخاء.  ع�ى  ويس�اعد   -
يحت�وي عى مض�ادات أكس�دة 
تس�اعد يف اس�تعادة الش�باب إىل 

الجسم، داخلًيا وخارجًيا.

طبيبك يف بيتك

7 فوائد صحية مذهلة لشرب العسل مع احلليب على الريق

الش�عرُي هو أحد أقدم النبات�ات التي اعتمد عليها اإلنس�ان يف طعامه، 
الحتوائ�ه ع�ى الكثري من العن�ارص الغذائية مثل األلي�اف والربوتينات 
والكربوهي�درات والكثري من مضادات األكس�دة ، ويمكن اس�تخدامه 
يف بع�ض األطعمة لزيادة قيمتها الغذائية، نس�تعرض فيما يأتي فوائد 

الشعري:
- الوقاي�ة م�ن الرسط�ان : احتواء الش�عري ع�ى الكثري م�ن مضادات 
األكس�دة يمنحه القدرة عى وقاية الجسم من الرسطان والقضاء عى 

الخاليا الرسطانية لدى املصابي.
- مقاومة الشيخوخة : يعمل الشعري عى تأخري ظهور التجاعيد وطرد 
السموم من الجسم والحفاظ عى ليونة الجلد وذلك بفضل احتوائه عى 

عنر السيلينيوم.
- القلب:  فوائد الش�عري كثرية وأهمها حماية القلب من أي مش�كالت 

كما أنه لديها قوة فائقة ملحاربة الكوليسرتول.
- تعزي�ز املناع�ة: للش�عري ق�درة عى تقوية الجس�م وتعزي�ز مناعته 
ومساعدته عى مقاومة األمراض والشفاء منها برسعة بفضل احتوائه 

عى كميات كبرية من عنر الزنك.
- محاربة االكتئاب: يحتوي الش�عري عى املاغنيس�يوم والبوتاسيوم و 
فيتامي »B« ما يجعله قادرا عى التخفيف من حدة االكتئاب وتحسي 

الحالة املزاجية .
- الوقاية من الس�كري: الش�عري غني باأللياف القابلة للذوبان وهو ما 

يسهم يف تنظيم نسبة السكر يف الدم .
- الحف�اظ عى الب�رشة والش�عر: يعمل الش�عري عى تنش�يط الدورة 
الدموية لتحس�ي وصول الدم للبرشة والش�عر وزيادة حيويتهما، كما 
أنه غني بالس�يلينيوم ال�ذي يحافظ عى ليونة الجل�د ونضارة البرشة 

وحمايتها من التجاعيد

سراالعشاب.....

فوائد الشعري املذهلة.. لن ترتكه بعد اليوم
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كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

-1937 نرش الجزء األول من كتاب “سيد الخواتم” 
بعنوان “ذي هوبيت” لجي آر تولكن.

-1973 مجلس الشيوخ األمريكي يوافق عىل تعيني 
هن�ري كس�ينجر وزي�را للخارجي�ة، أول أمريكي 

بالتجنس يشغل هذا املنصب.
-1982 انتخ�اب أمني الجميل رئيس�ا للجمهورية 

اللبنانية.
1989 - ب�دء انعق�اد مؤتمر الطائف بالس�عودية 

لحل مشكلة الحرب األهلية اللبنانية.
-1993 الرئيس بوريس يلتس�ني يعلن حل الربملان 
وإجراء انتخابات مبكرة، ورئيس الربملان رس�ان 
حسبوالتوف يدعو إىل إقالة يلتسني، ونائب الرئيس 

الرويس ألكسندر روتسكوي، يعلن نفسه رئيسا.
-2001 الكونغرس األمريكي يوافق عىل تخصيص 
15 ملي�ار دوالر لتش�جيع الطريان بع�د اعتداءات 

الحادي عرش من أيلول/ سبتمرب.
-2008 استقالة رئيس الحكومة اإلرسائيلية إيهود 

أوملرت، إثر االشتباه بتورطه يف قضايا فساد.
-2008 س�تون قتيا يف هجوم عىل فندق ماريوت 

يف إسام أباد تبنته مجموعة “فدائيو اإلسام”.
2014 - التوقي�ع ع�ىل اتف�اق الس�لم والرشاك�ة 
الوطني�ة ب�ني جماع�ة أنص�ار الل�ه “الحوثيون” 

والحكومة اليمنية إلنهاء االحتجاجات.
وفيات

1971 - برناردو هوساي، عالم فيزيولوجيا أرجنتيني 
حاصل عىل جائزة نوبل يف الطب عام 1947.

1983 - فاي�زة أحمد، مغني�ة وممثلة مرصية من 
أصل سوري.

مواليد
1853 - هاي�ك كامرلين�غ أون�س، عال�م فيزي�اء 
هولن�دي حاصل عىل جائزة نوب�ل يف الفيزياء عام 

.1913
1866 - ش�ارل نيكول، طبيب فرنيس حاصل عىل 

جائزة نوبل يف الطب عام 1928.
1866 - هرب�رت ج�ورج ويل�ز، أدي�ب ومفك�ر 

وصحفي وعالم اجتماع ومؤرخ إنجليزي.
1926 - دونال�د ج�ارس، عال�م فيزي�اء أمريك�ي 

حاصل عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1960.

يزي�ل  التم�ر   ... ان  ت�عل�م  ه�ل 
االمس�اك، بينما البلح غريالناضج 

يوقف االسهال
هل ت�علم ان ... نحلة العس�ل..اذا 

لسعتك تموت هي عىل الفور
ه�ل ت�عل�م ان ...البص�ل الحل�و، 
كان الفاكه�ة املفضلة عند قدماء 

الرومان
هل ت�علم ان ...الزيت واملاء يمكن 
أن يختلط�ا..اذا وضعت قطعة من 

الصابون معهما
ه�ل ت�عل�م ان ... عن�ق الزراف�ة 

يحت�وي ع�ىل ع�دد م�ن الفق�رات 
يساوي العدد املوجود يف عنق االنسان

هل ت�علم ان ... ارتفاع نس�بة امللوحة يف البحار يس�تطيع االنسان 
العوم بدون خشية ان يغرق

ه�ل ت�عل�م ان ... مقدرة الحصان والهر واألرنب عىل الس�مع..أكرب 
من مقدرة االنس�ان، وهي تس�تطيع تحريك آذانها اللتقاط أضعف 

األصوات
هل ت�علم ان ...الحصان اذا قطع ذيله..مات

هل ت�علم ان ...العقرب اذا أُحيط بالنار يلسع نفسه، ويموت
هل ت�علم ان ...األفيال تبكي عندما تكون حزينة

هل ت�علم ان ...الفيل يموت..اذا دخلت يف أذنه نملة
ه�ل ت�علم ان ... املخ الب�رشى يتكون من أثنى ع�رش مليون خلية 

تسيطر عىل العضات واألعصاب وأجهزة الجسم املختلفة
ه�ل ت�عل�م ان ... أطول الحروب يف العالم هي ح�رب املائة عام بني 
فرنس�ا وبريطانيا، عام 1338م، واس�تمرت حتى ع�ام 1453، أي 

دامت 115 عاماً
هل ت�علم ان ... أكرب بيضة يف العالم اآلن هي بيضة النعامة، وزنها 
2 كيلوج�رام تقريباً، ُوس�مك قرشتها فيبل�غ 5ر1 ميليمرت تقريباً، 
ويمكن لش�خص وزنه 98 ر126 كيلوج�رام أن يقف عليها دون أن 

تتحطم

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

واحدة.

هـــــل تعلــــــم

الكلمات األفقية 
-1 ال�ذي حاج إبراهيم عليه الس�ام يف 

ربه - صىل بالناس جماعة )م(
-2 يسأم )م( - مزارع 

-3 خاصي�ة برصي�ة، تقوم ع�ىل تأثر 
الضوء مع الخواص الفيزيائية للسطح 

)م( - للنهي
-4الِحل�م و الرزان�ة - مطي�ع لوالدي�ه 

)م(
-5 اسم مغنية وشاعرة وفنانة أمريكية, 
لقب�ت بملكة الديس�كو - م�ن املائكة 

عليهم السام, هو خازن جهنم 
-6للنفي - مادة قاتلة
-7 يشعر - نقص )م(

-8 بمعن�ى أَْقِب�ل - فيه بأس ش�ديد و 
منافع للناس

-9 صغار الذنوب - ضجر )م(
-10الذي ال يس�مع - ال�رشك األصغر ) 

نكرة و معكوسة (

الكلمات العمودية
-1اس�م معرك�ة ج�رت ب�ني 
املس�لمني بقي�ادة س�عد ب�ن 
أب�ي وقاص والف�رس بقيادة 

رستم 
-2 يسأم )م( - مباح

-3 ال�ذي أحرق روما قديما - 
الجنون )م(

 - العام�ة  عن�د  الب�ّدال   4-
سارق

-5الطليق )م( - الشعوب
أول   - ووداع�ة  س�كينة   6-

يشء خلقه الله
 - املوس�يقي  الس�لم  يف   7-

للنهي 
-8 عملة سنغفورة )م(

-9 تحية )م( - يتبع
-10 ال�ذي ال يتكل�م- مرض 

يصيب العني )م(

غزل عراقي
*اذا صابك مرض بعيونــــــــك احللوات
راح انطيك عيــــــن وعيــــــن ابقيها

واذا طابت عيونك هم اخذها العني
تستاهل عيــــــــــوني وبيك اخليها
اريد عيوني حتــــــــلم بيك ليل نهار

حتى احضن دموعـــــــك ما ابـــديها
واذا خنكتك عبره وردت تبجي دموع
خطيه عيونك انت .. عيوني بجيــها

كثرٌي منا يجد نفسه � الشعورياً 
� يقوم بالرس�م العش�وائي أو 
»الش�خبطة« عىل ال�ورق أثناء 
املذاك�رة أو التحدُّث يف التليفون 
ويف أوقات مختلفة، وكل ذلك له 
داللة وأسباب نفسيَّة، سنتعرَّف 
عليها من خ�ال الدكتور هاني 
الط�ب  استش�اري  الس�بكي، 

النفيس.
يق�ول الدكت�ور هان�ي: العقل 
الب�رشي يحتف�ظ بكث�ري م�ن 
املعلوم�ات والرتاكم�ات، الت�ي 
تمثل حماً كبرياً عليه فيحاول 
التخلص من هذه الطاقة الزائدة 
بمث�ل هذه الرس�ومات فتكون 
كتفريغ للطاقة الزائدة بالعقل، 
وهن�اك س�بب آخ�ر ق�د يكون 
النشغال الش�خص وإحساسه 
بالقلق م�ن يشء معني، فيقوم 
ة التوتر التي  املخ بتخفيف ح�دَّ
يش�عر بها هذا الشخص، وذلك 
م�ن خال ص�ور عدي�دة منها 

الشخبطة.
ويف�ر الدكت�ور هاني بعض 
هذه الرس�ومات أو الش�خبطة 

ودالئلها:
واملكعب�ات  املربع�ات  رس�م   -
املتش�ابكة: يدل عىل  والدوائ�ر 
�دة ومتعلقة  وجود أم�ور معقَّ
ومتش�ابكة، والشعور بالوحدة 

وامللل.

- رس�م الزهور والقل�وب: يدل 
عاطف�ي  الش�خص  أنَّ  ع�ىل 
وحس�اس، وكثرة رسم القلوب 
ي�دل ع�ىل انفص�ال أو جرح يف 

العاطفة حدث أخرياً.
العيون والرموش: يدل  -رس�م 
حس�اس  الش�خص  أنَّ  ع�ىل 
كان�ت  وإذا  الجم�ال،  ويق�در 
العي�ون كرتوني�ة ومضحك�ة، 

فت�دل ع�ىل أن الش�خص مرح 
يحب الفكاهة والضحك.

ع�ىل  ي�دل  األس�هم:  رس�م   -
إذا  الطموح والتف�اؤل، خاصة 
كانت رأس�ها ألعىل، وأنَّه دائماً 
إىل  ويس�عى  األم�ام  إىل  ينظ�ر 

تحقيق هدفه.
- رس�م الوجه: يدل عىل الحالة 
نفس�ه؛  للش�خص  النفس�يَّة 
ف�إذا كان�ت وجوهاً مبتس�مة 
وضاحك�ة ت�دل عىل الس�عادة 
والتف�اؤل، وأنَّه ش�خص مرح 
مح�بٌّ للحي�اة، أم�ا إذا كان�ت 
ع�ىل  فت�دل  حزين�ة،  وجوه�اً 
بالح�زن  والش�عور  االكتئ�اب 

وعدم اإلحساس بالراحة.
- رسم البيوت: يدل عىل الحياة 
والرغب�ة باالس�تقرار، والحنني 
إىل دفء العائلة، ومع األطفال، 
فهو عاملهم الخاص وما يرسم 
داخل البيت يدل عىل ما يوجد يف 

حياتهم.

ح�َر أحد الط�اب مح�ارضة الرياضيات 
يف الجامع�ة وكان متعب�اً ج�داً فغلبه النوم 
ليس�تيقظ يف نهاي�ة املح�ارضة عندم�ا بدأ 
الط�اب بالخروج من القاع�ة. عندها وجد 
الطالب الس�بورة مليئة بالكتاب�ة فانزعج 

وبدأ ينقل ما كتب عليها.
عاد الطالب إىل بيته وبدأ يفكر يف حل املسألة 
التي نقلها وهو يتذم�ر من صعوبتها، كما 
اضطر إىل البحث عن بعض الكتب يف املكتبة 

حتى توصل إىل الحل أخرياً بعد عدة أيام.
ويف مح�ارضة الرياضيات التالية قدم الحل 

إىل األس�تاذ مفرتض�ًا أن�ه بانتظ�اره لكنه 
تفاجأ أن األس�تاذ لم يطلب من الطاب حل 
تلك املس�ألة. إذ قال له األس�تاذ: “لم أطلب 
من أحد يف القاعة أن يحل تلك املس�ألة، فما 

الذي دفعك إىل حلها؟”
تفاج�أ الطال�ب وق�ال ل�ه: “يا إله�ي! لقد 
قضي�ت أياماً وأنا أح�اول حلها واآلن تقول 
يل أنها ليس�ت مطلوبة!” فرد عليه األس�تاذ 
قائاً: “لقد كانت مث�االً قدمته للطلبة عىل 

املسائل التي عجز العلماء عن حلها”.
تل�ك  أثن�اء  مس�تيقظاً  الطال�ب  كان  ل�و 

املح�ارضة لعلم أن تلك املس�ألة “غري قابلة 
للح�ل” وملا حاول حلها. فكم منا توقف عن 
املحاولة ملجرد أنه سمع كلمة “مستحيل”.

زري�اب )789 - 857( )173 - 243 ه�(. هو 
أبو الحس�ن عيل بن نافع املوصيل، موس�يقي 
ومط�رب عذب الصوت من ب�اد الرافدين من 
الع�رص العب�ايس )ع�ارص الخليف�ة العبايس 
ه�ارون الرَّش�يد(. كانت له إس�هامات كبرية 
وعديدة وبارزة يف املوسيقى العربية والرشقية. 
ب ب�زرياب لعذوبة صوته وفصاحة لسانه  ُلقِّ
ول�ون برشته القاتم الداكن، وهو اس�م طائر 
أس�ود اللون عذب الصوت يعرف بالشحرور.

وه�و  املواه�ب  متع�دد  املوس�يقى  عبق�ري 
مبتكر فن الذوق العام والذي يس�مى اليوم ب� 
“اإلتيكي�ت”، والذي مثل حلقة وصل مهمة يف 
نقل مظاهر الحضارة االسامية والرشقية إىل 

االندلس ومنها إىل أوروبا والعالم أجمع .
رغم أن أغلب املص�ادر لم تذكر تأريخاً محددا 
ملياد زرياب، إال أن الراجح آنه ولد عام 777م 
يف املوصل ونش�أ يف بغداد وكان تلميذا إلسحق 
املوصيل بصورة رسي�ة إىل أن أتقن فن الغناء، 
ويف ذات يوم طلب الخليفة هارون الرشيد من 
إس�حق املوص�يل أن يأتي مع�ه بمغني جديد 
يجيد الغناء، فأحر إسحق زرياب فاستأذن 

من الخليفة بأن يغني فأذن له:
يا أيها املل�ك امليمون طائره ه�ارون راح إليك 

الناس وابتكروا
إىل أن أكمل نوبته، فطار الرشيد فرحا وتعجب 
منه كثريا وطلب من أس�تاذه إسحاق أن يعتز 
به، إال أن إس�حاق داخله الحسد والحقد فهدد 
زري�اب وخريه ام�ا ان يخرج من بغ�داد أو أن 
يغتال�ه، فرج�ح زري�اب الخ�روج م�ن بغداد 
فخ�رج وتوج�ه إىل باد الش�ام ثم إىل ش�مال 
إفريقي�ا وأق�ام ردحاً من الزم�ن يف باط بني 

األغل�ب يف الق�ريوان إىل أن ق�رر التوج�ه إىل 
األندل�س. فكت�ب إىل أمري قرطب�ة أبو العاص 
الحك�م بن هش�ام األموي، املع�روف بالحكم 
الربيض، يعرض علي�ه خدماته، فوافق األمري 
عىل الفور. وحني وصل زرياب إىل األندلس كان 
الحكم بن هشام قد تويف ووجد خليفتهم عبد 
الرحم�ن الثاني، وبعد أن دخ�ل باط الخليفة 
وأصب�ح من حاش�يته غنى بحرت�ه وما أن 
س�معه الخليفة حتى ش�غف ب�ه وقربه إليه 
وأصبح نديمه ومن أق�رب الناس إليه. عرض 
عليه الخليفة قرصاً وراتباً ش�هرياً قدره مائتا 
دينار، وتق�ول بعض املصادر أن�ه قدم له كل 
هذه األعطيات وأعطي�ات أخرى حتى قبل أن 
يسمعه يغني. ورسعان ما غدا زرياب شخصاً 
معروفا يف قرص الخليفة ثم اشتهر يف األندلس 
وتمرك�ز بها وقد لقب زرياب بالقرطبي إذ بدأ 
نش�اطه يف مدينة قرطبة فأسس دار املدنيات 
للغن�اء وللموس�يقى يض�م أبن�اءه الثماني�ة 
وابنتي�ه إضافة إىل عدد آخر م�ن املغنني وتعّد 
هذه أول مدرسة أسست لتعليم علم املوسيقى 

والغناء وأساليبها وقواعدها.

اختبارات شخصية

قصة وعربة

من صفحات التاريخ

“الشخبطة”.. تعكس حالتك النفسيَّة!

املعرفة تشكل عبئاً أحيانًا

زرياب عربي ظلمه التاريخ العربي وكرمه الغرب
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أبـــــــراج

مهني�اً: الح�وار واإلتص�االت لعبت�ك، اقن�ع اآلخرين 
بوجهة نظرك

عاطفياً: قد ال يكون رشي�كك أميناً معك فا تمنحه ثقتك 
الكاملة

مهنياً: تح�رز املزيد من األرباح إذا عرضت أفكارك 
عىل أشخاص يمكنهم دعمك

عاطفياً: عاقة صداقة قد تتطور إىل عاقة حب متينة 
وإىل اإلرتباط

مهنياً: ال تدع عملك ومش�اكلك الشخصية يؤثران 
يف أدائك وتقدمك

عاطفي�اً: يحتاج الحبي�ب إىل املزيد م�ن االهتمام فا 
تبخل عليه بعواطفك

مهني�اً: قم ببعض الصفق�ات املرشوعة واملجدية 
التي تربحك املزيد من املال

عاطفياً: تعيش أوقاتاً سعيدة وتشعر بأنك تتقرب من 
الحبيب أكثر فأكثر

مهنياً: ال ترتدد يف الس�ؤال عن معلومات مهمة إذا 
كنت غري واثق منها

عاطفياً: تشعر بأن الرشيك يقوم بأمور مشبوهة من 
غري علمك

مهنياً: اإلجهاد والتهاون يف بعض األمور من أسوأ 
األمور التي تعرتضك اليوم

عاطفي�اً: يتهم�ك الحبيب باألنانية بره�ن له أنه عىل 
خطأ

مهني�اً: اس�تغل قدرات�ك واب�ذل طاقات�ك لبل�وغ 
النتائج املرجوة

عاطفي�اً: ال تدع للرشيكك الفرصة إلنفاق األموال من 
دون فائدة كن أكثر حزما.  

مهني�اً: غري عملك بآخر يؤمن لك مزيداً من الدخل 
إذا أمكنك األمر

عاطفي�اً: ال تكث�ر يف كامك الجارح م�ع الحبيب ألنه 
يؤدي إىل الخافات

مهنياً: ادرس العقود املقدمة إليك وكن حذراً حتى 
ال تقع يف الخطأ

عاطفي�اً: يم�ر الحبي�ب بصعوب�ات فك�ن إىل جانب�ه 
وساعده إليجاد الحلول    

أكث�ر حكم�ة يف طريق�ة تحكم�ك  مهني�اً: ك�ن 
بمرصوفاتك وحاول اإلدخار

عاطفي�اً: مش�اكلك م�ع الرشيك بس�بب ع�دم وفائك 
بوعودك

مهني�اً: توّقع تغيريات مفاجئة يف عملك تس�هم يف 
تحقيقك خطوات إىل األمام

عاطفياً:غ�رية الحبي�ب الزائدة عليك تش�عرك بالتوتر 
وعدم االطمئنان

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: يجادلك رشكاؤك يف أحد أمور العمل تمسك برأيك 
وحافظ عىل موقفك

عاطفياً: أناقتك يف مظهرك ولباقتك يف الترصف تجذبان إليك 
األشخاص من الطرف اآلخر 
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
هل حنن الفريوس وكورونا 

العالج؟
ما زالت األيام والشهور تمر علينا ونحن ننتظر بصيص أمل ينقذنا من 
فريوس كورونا الذي تفىش يف أكثر من مئتي دولة، وأصاب أكثر من 31 

مليون انسان يف العالم، واودى بحياة نحو مليون آخرين.
ومع تأخر ظهور العالج الناجع أو اللقاح ضد فريوس كورونا املستجد، 
ال يزال األطباء والعلماء يراهنون عىل قدرة الجسد البرشي عىل التصدي 

للمرض القاتل، عن طريق جهاز املناعة الذاتي لدى اإلنسان.
قب�ل أيام كانت ل�دّي معاملة بسيطة، لكنها أصبح�ت طويلة للتوقف 
ال�ذي حصل بسبب الحظ�ر، وتغيري االجراءات، وأيض�ا بسبب الروتني 

املتبع.
فكن�ت أذهب يف أغل�ب األحيان بسيارة االجرة “التاك�ي”.. وما ادراك 
م��ا “التاكي”.. أغلبية سواق سيارات االجرة ال يرتدون الكمامة، وال 
يحملون معهم أي معق�م لليدين، وال يؤمنون بوجود فريوس كورونا، 
وعندم�ا تسأل أحده�م ملاذا ال ترت�دي الكمامة، تأتي�ك اإلجابة حسب 
امل�زاج، مثال “أختنق – ال يوجد فريوس- خليها عىل الله(، واألدهى من 
ذل�ك يق�ول أحدهم أنه يجرب الراك�ب يف سيارته عىل ارت�داء الكمامة.. 
فقلت له: وأنت ملاذا ال ترتديها، يقول: أنا واثق من نفي، وبأن جسمي 
خ�اٍل من الف�ريوس، ولكني ال أث�ق بالذين يركبون مع�ي يف السيارة.. 
فقل�ت له: أنا أيض�ا ال أثق بك.. أن�ت ربما حامل للف�ريوس.. فانحرج 
مني، وق�ال رصاحة ليس�ت لدّي كمام�ة، والمعقم يدي�ن.. فأعطيته 
كمام�ة مني، الني عندما أخرج أحمل معي أكثر من كمامة ألي ظرف 

طارئ، وأجربته عىل لبس الكمامة. 
والقص�ص كث�رية.. فمثال تجد صاح�ب املول أو األس�واق أو الصيديل، 
وحت�ى بائ�ع الخض�ار، يضع الفت�ة )ال يسم�ح بالدخ�ول إال بارتداء 
الكمام�ة والكفوف(، جميل جدا.. لكن الطام�ة الكربى عندما دخولك 
تجد صاحب الشأن والعاملني مع�ه ال يرتدون الكمامات وال الكفوف، 

وال توجد لديهم طرق الوقاية واملعقمات.
واألمر قد ال يختلف كثرياً يف دوائر الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص، 
فأغل�ب العاملني يشعرون باإلنتقاص اذا طل�ب منهم ارتداء الكمامة، 
وت�رك مساف�ات للتباعد، مع وج�ود املعقمات يف أماك�ن عملهم،و قد 
نتفاج�أ من ردهم الذي ال يختلف كث�رياً عن سائق التاكي او صاحب 

االسواق أو الصيديل.
ال يخف�ى عليك�م، فإن القص�ص بعد ظه�ور فريوس كورون�ا كثرية 

ومتنوعة، بسبب عدم االلتزام بالوقاية واالرشادات الصحية.
اقول: هل الناس يف غفلة مما نحن فيه؟ وهل الناس يف بلدنا ال يشعرون 

بحجم الخطر الذي أصاب دول العالم ؟
هن�ا وقفت مع نفي، وقلت “ربما نكون نح�ن الفريوس الذي أصاب 
االرض وكورون�ا هو الع�الج”.. نع�م عندما نستخف بحج�م الخطر، 
نصب�ح م�رىض، والخوف من الف�ريوس هو العالج الحقيق�ي لنا، كي 
نلت�زم ونحافظ ع�ىل ارواحنا، الن االغلبية ال يع�ون حجم الخطر الذي 
نح�ن فيه.. فبدال من ان نواجه الفريوس بالوقاية واملعقمات، أصبحنا 
أحد اسباب تفشيه، ونفتح ل�ه ابوابنا عىل مرصاعيها، وعندما يصاب 
أحدن�ا به، حينها نشعر بحجم الخطر الذي قد يلحق بنا، ونشعر ايضا 

بقيمة صحتنا والحفاظ عليها.
ه�ذا الفريوس اللع�ني الذي أصاب أكث�ر من 31 مليون�ا يف العالم، ولم 

يتوقف عن تفشيه.
نع�م، هذه االرض باتساعها، وحجمها الكب�ري كأنها ضاقت يف يوم ما 
علين�ا، فأصبحنا يف بلدنا محجوري�ن يف البيوت، وممنوعني من السفر 
اىل الخ�ارج.. وقبل أيام كانت أغلب الدول تغلق حدودها بما فيها بلدنا 

العراق، خوفا من تفيش الوباء بطريقة قد يصعب السيطرة عليه.
يقول الله تعاىل :)) َحتَّ�ٰى إَِذا َضاَقْت َعلَْيِهُم اأْلَْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت 
َعلَْيِهْم أَنُفُسُهْم َوَظنُّوا أَن الَّ َملَْجأَ ِمَن اللَِّه إاِلَّ إِلَْيِه ُثمَّ َتاَب َعلَْيِهْم لَِيُتوُبوا 

إِنَّ اللََّه ُهَو التَّوَّاُب الرَِّحيُم((.
نع�م، ضاقت علينا انفسنا.. باألمس ك�ان االختالط هو الغاية، واليوم 

االفرتاق هو الغاية، فسبحان من بيده البداية والنهاية .
هن�ا أوقفتني عبارة جميلة:  “ليس دوًم�ا ُيبتىل اإلنسان لُيعذَّب، وإنَّما 

قد ُيبتىل ليهذَّب”.

الفنان�ة  توجه�ت 
حنان مط�اوع بالشكر 
للمخ�رج أحمد رش�وان 
لجائ�زة  ترش�يحها  بع�د 
أفضل ممثلة يف أفريقيا عن 
فيلم »قابل للكرس«. وشاركت 
حنان صورة لبوسرت فيلم »قابل 
للكرس« وترشيحها للجائزة عرب 
حسابه�ا الرسم�ي ع�ىل موقع 
إنستجرام، معربة عن سعادتها 
الشديدة بهذا الرتشيح، وعلقت: 

ش�حت  تر ا ة » ئ�ز لجا
فض�ل  ممثل�ة أ

يف أفريقي�ا عن دوري يف فيل�م قابل للكرس.. مش 
هق�در أوصفلك�م سعادت�ي طبًعا، ش�كر خاص 
للمخ�رج أحمد رش�وان للرتش�يح، ي�ا رب اكون 

دايًما عىل حسن ظنكم«.
ج�اء ترش�يح حن�ان مط�اوع للجائ�زة يف إطار 
-S  ال�دورة الخامسة لجوائز أكاديمية سوتيجي
tigui السنوية بالتعاون مع مهرجان »فيسباكو« 
ببوركين�ا فاس�و، أحد أقدم مهرجان�ات السينما 

األفريقية.
وم�ن املق�رر أن ُيقام حف�ل توزي�ع الجوائز يوم 
السب�ت 14 نوفم�رب، وسيت�م التصوي�ت بني 30 
سينمائ�ي م�ن أعض�اء األكاديمي�ة وه�م م�ن 
السينمائيني واألكاديمي�ني املنتمني ل� 10 كليات 

فني�ة وإعالمي�ة متخصص�ة، والتصوي�ت متاح 
للجمهور أيضاً عىل موقع األكاديمية عىل االنرتنت 

ملدة شهر.
وعرب رشوان يف بيان صحفي عن سعادته باختيار 
حن�ان للرتش�ح له�ذه الجائ�زة املهم�ة، متمنيا 
لها الف�وز، ومؤكًدا أنها ممثل�ة قديرة أثبتت عرب 
سنوات قليل�ة موهبتها وقدرتها كممثلة متنوعة 

األدوار.
وقال إن دورها يف فيلم »قابل للكرس« كان بمثابة 
تحد لها كممثلة واستطاعت أن تقهر هذا التحدي 
بفهمها العميق للدور وقدرتها الرفيعة عىل األداء 

الدقيق لتفاصيل الشخصية.

استبعد امللياردير الناشط يف املجال 
الطب�ي بيل غيت�س أن يحصل أي 
من لقاح�ات ف�ريوس )كورونا( 
التي هي قي�د التطوير حالياً عىل 
موافق�ة الوالي�ات املتح�دة قب�ل 

نهاية شهر ترشين األول املقبل.
وابدى غيتس يف حوار مع ش�بكة 
)يس إن ب�ي يس( ثقت�ه بتحقيق 
اخرتاق طب�ي يف ه�ذا الخصوص 
بحلول أوائل الع�ام املقبل، معترباً 
بأنه�ا  األدوي�ة  رشك�ات  إح�دى 

األوفر حظاً.

وتوق�ع الرشي�ك املؤسس لرشكة 
يحص�ل  ان  »مايكروسوف�ت« 
لقاح�ان او ثالث�ة ع�ىل املوافق�ة 
بحل�ول ش�هري كان�ون األول أو 
كان�ون الثاني إذا كان�ت الفعالية 

موجودة.
ورأى ان اللق�اح الوحي�د الذي إذا 
سارت األمور ع�ىل أكمل وجه قد 
يسع�ى للحص�ول ع�ىل ترخيص 
لالستخ�دام يف ح�االت الط�وارئ 
بحل�ول نهاية ترشي�ن األول، هو 

لقاح رشكة )فايزر(.

أعلن�ت »فيسب�وك« أنه�ا تعت�زم 
سن�ة  ذكي�ة  نّظ�ارات  إط�الق 
ب�ان«  »راي  عالم�ة  م�ن   2021
التجارية بالتع�اون مع مجموعة 
»إيسيل�ور لوكسوتيك�ا« الرائ�دة 
النظ�ارات. مج�ال  يف  عاملي�ًا 

وأوضح مؤس�س املجموعة مارك 
زوكربريغ األربعاء أن الرشاكة مع 
»إيسيل�ور لوكسوتيكا« تندرج يف 
إط�ار مرشوع أوس�ع للمجموعة 
األمريكي�ة الت�ي ترغ�ب يف إنتاج 
نظ�ارات تعت�رب أنيق�ة، توف�ر يف 
الوق�ت نفس�ه لصاحبه�ا ضمن 
حق�ل رؤيت�ه بيان�ات ورسوم�اً 

بيانية عن الواقع املحيط به.
وخالل مؤتم�ر صحايف مخصص 
للواق�ع  »أوكول�وس«  ملنص�ة 
االفرتايض التابع�ة ل�«فيسبوك«، 
ق�ال زوكربريغ إن نظ�ارات »راي 
ب�ان« تش�ّكل »مرحل�ًة أوىل نحو 
نظ�ارات للواق�ع املع�ّزز«، مؤكداً 

أنها »ُتعَترَب نظارات جميلة«.

»تطبيق�ات  الرشاك�ة  وتجم�ع 
فيسب�وك وتقنياته�ا م�ع ري�ادة 
التجاري�ة  لوكسوتيك�ا  عالم�ات 
مج�ال  يف  إيسيل�ور  وخ�ربة 
عدس�ات النظر.وج�اء يف رسال�ة 
من »فيسب�وك« ل�رشح املرشوع 
»تخيل�وا نظارة توّف�ر لكم بالبعد 
املعلوم�ات  الثالث�ي طبق�ة م�ن 
اإلضافي�ة املفي�دة والدقيقة تبعاً 
في�ه،  ال�ذي توج�دون  للمحي�ط 

إضافة إىل ما تراه عيونكم«.
وأضافت الرسال�ة أن »أداة كهذه 
يمك�ن أن تساع�د« مستخدمه�ا 
»ع�ىل تنفيذ بعض املهام اليومية، 
كالعثور عىل املفاتيح أو التنّقل يف 
مدين�ة جدي�دة أو تسجيل لحظة 

معينة«،
التي غالباً  وأوضحت »فيسبوك«، 
ما توج�ه إليها انتق�ادات بسبب 
النقص يف حماية الحياة الخاصة 
للمستخدم�ني، أن ه�ذا العن�رص 

يشكل أحد أولويات املرشوع.

يستعني مستشفى يف الهند بروبوت 
لخدمة العمالء، ومساعدة مرىض 
ف�ريوس )كورونا( ع�ىل التواصل 

مع أصدقائهم وأقاربهم.
)مي�رتا(  الروب�وت  يستخ�دم  اذ 
بش�كل أس�ايس من قب�ل املرىض 
التواص�ل  يمكنه�م  ال  الذي�ن 
فيق�وم  هواتفه�م،  باستخ�دام 
بالتج�ول ب�ني عناب�ر املستشفى 
بتكنولوجي�ا  املجهزت�ني  بعيني�ه 
الوج�ه  مالم�ح  ع�ىل  التع�رف 
ملساعدته يف تذكر أشخاص تعامل 

معهم من قبل. 
وبواسطة كمبيوت�ر لوحي مثبت 
يف صدر »ميرتا« ، يتسنى للمرىض 
مشاهدة أحبائهم وكذلك التواصل 

مع األطقم الطبية التي ال يمكنها 
دخول غرف العزل.

وق�ال الدكت�ور أرون الخانبال يف 
مستشفى ياث�ارث التخصيص يف 
مدينة نويدا إكستنشن بالعاصمة 
نيودلهي: »يستغ�رق التعايف وقتاً 
طويال وخالل ه�ذا الوقت وبينما 
يك�ون امل�رىض يف أش�د الحاج�ة 

لعائالتهم ال يمكنهم زيارتهم«.
 والروبوت »ميرتا« يعني »صديق« 
باللغ�ة الهندي�ة، طّورت�ه رشكة 
»إنفينتو روبوتيكس« الناش�ئة يف 
بنجال�ورو وقال ياث�اراث تياجي 
مدير الرشكة التي تدير املستشفى 
إن تكلف�ة الروب�وت تبل�غ مليون 

روبية أي حوايل 13600 دوالر.

)بيل غيتس( يحدد موعد توفر 
لقاح كورونا  

فيسبوك.. تطلق قريبا نظارات ذكية من 
عالمة »راي بان«

في الهند.. الروبوت )ميترا( يساعد 
مرضى )كورونا( على التواصل مع ذويهم
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حييى الزيدي

تح�ل النجم�ة اللبناني�ة، نادي�ن نسيب نجي�م، ضيفة 
الحلق�ة األوىل م�ن املوس�م الجديد من برنام�ج “قعدة 
رجال�ه” الذي سيبدأ عرضه خالل األي�ام القليلة املُقبلة 

.osn عرب قناة
وعرضت املحطة الربومو األول من الحلقة الذي ظهرت 
فيه نادي�ن إىل جانب مقدمي الربنام�ج النجوم: نيقوال 
معوض، قيس الشي�خ نجيب، وخالد سليم، عىل أّن يتم 

عرض الحلقة األوىل يف 26 سبتمرب/أيلول الحايل.
وكش�ف الربومو ع�ن أن تكون الحلق�ة مليئة باملواقف 
الكوميدية، وفكرة الربنامج تقوم عىل 3 شخصيات من 
الرجال يتقّمصها كل مق�دم ويحاول استفزاز الضيفة 

بطرق شتى.
والجدي�ر بالذك�ر أّن نادي�ن انتهت مؤخ�راً من تصوير 
مسلسله�ا “عرشين عرشين”، أم�ام النجم قيص خويل 

عىل أن يتم عرضه يف رمضان املُقبل.

  

تغريدات

اليسا

كريم النوري

ــن بانتظار  ــد معنا - رهائ ــاطة، أصبحنا - والبل ببس
التحرير، أو رهن املوت سريرياً، أو اغتيااًل، أو يأساً 

)وقرفاً(، أو فقراً )وعوزاً(، أو هجرة!!! )٣(

ــن واملهاجرين  ــن واملهجري ــا النازح ــا نقوم به الهلن كل م
ــاني  ــم بل هو واجب وطين وانس ــس مّنة او تفضل عليه لي

واخالقي..
)واجبنا خدمتهم وليس واجبنا ارضاءهم(.

#اعادة_النازحن_غايتنا

مطر ســـاخن

يف املرآة

نادين نسيب نجيم ضيفة الحلقة األولى في 
برنامج »قعدة رجاله«

سيرين عبدالنور وماغي بوغصن معاً في مسلسل جديد

نانسي عجرم الثانية عالمياً بعــد »ذا 
ويكند«.. بحفلها على )تيك توك( 

بعدم�ا انضّمت أخ�رياً إىل »تي�ك توك«، 
تأّج�ل حفل النجم�ة ناني عجرم عىل 
التطبي�ق من ي�وم 6 آب املنرصم، وهو 
أول حفل ينّظم�ه »تيك توك« يف الرشق 
األوس�ط والثان�ي عاملي�اً بع�د النج�م 

الكندي »ذا ويكند«.
ورسعان ما تح�ّول حفل ناني عجرم 
الجدي�د إىل حديث الجميع عىل منّصات 

التواصل اإلجتماع�ي، وتصّدرت قائمة 
الهاش�تاغات األكثر ت�داوالً يف عدد من 
الدول العربية بسب�ب كثافة استخدام 

هاشتاغ )#حفل_ناني_تيكتوك(.
وتداول محّبو ناني عجرم مقتطفات 
ُمص�ّورة من حفله�ا الغنائ�ي، وسط 
إش�ادات واسعة باجتهاده�ا يف تقديم 

كل يشء جديد لجمهورها.

يبدو أن رشكة إيغ�ل فيلمز تحاول الخروج 
بمجموع�ة جي�دة من املسلس�الت الخاصة 
كان�ت  بعدم�ا  املقب�ل،  رمض�ان  بموس�م 

السّباقة هذا املوسم إلتمام وعرض مسلسل 
»أوالد آدم« ال�ذي جم�ع  ماغي بو غصن إىل 
جان�ب مكسيم خليل وقي�س الشيخ نجيب 
ودانيي�ال رحم�ة، ون�ال رواج�اً ونجاح�اً 
جيداً بع�د أن حرم الجمه�ور من معظم 
اإلنتاج�ات الرمضاني�ة بسب�ب توقف 
التصوير منتص�ف آذار املايض جرّاء 
اجتياح فريوس كورونا.وبدأ مبكراً 
الكالم ع�ن مجموعة مسلسالت 
رمض�ان 2021، وذل�ك تحّسباً 
ألي طارئ، وأكدت معلومات 
متداولة أن لق�اًء سيجمع 
بوغص�ن  ماغ�ي  ب�ني 
الن�ور  عب�د  وسريي�ن 
مج�دداً بع�د لقائهما يف 
 ،2014 ق�رياط«   24«
وسيك�ون للقص�ة ُبع�ٌد 
آخ�ر يتجدد م�ع اجتماع 
النجمتني يف عمل واحد من 
إنت�اج إيغل فيلم بالطبع.

تؤك�د املعلوم�ات أن القص�ة مختلفة هذه 
امل�رة لكنها تدخل يف إط�ار الحب والعالقات 
االنسانية، وُعلم أن املرّشح األول هو الفنان 
مكسي�م خليل ال�ذي ربما يع�اود الكرة مع 
إيغ�ل فيلمز بعد نجاح�ه يف »أوالد آدم«، من 
كتاب�ة رام�ي كوس�ا وإخراج اللي�ث حجو، 
فيم�ا ُيعرف أن عب�د النور ترتب�ط بصداقة 
جي�دة مع اللي�ث حجو أيض�اً، وربما يكون 

املرّشح لهذا التعاون املقبل بني املمثلتني.
لك�ن معلوم�ات أخ�رى تق�ول ب�أن املمثل 
معتص�م النه�ار ال�ذي وّق�ع مع إيغ�ل بعد 
خروجه من رشكة الصباح مرّشح أيضاً لهذا 
العمل كرشيك أسايس بانتظار إعالن رسمي 
له�ذا التع�اون.. يبقى أن نذك�ر أن مسلسل 
»دانتيل« لسريين عب�د النور ومحمود نرص 
ال ي�زال ُيع�رض عىل منصة ش�اهد ويحقق 
أع�ىل نسب�ة متابع�ة الي�وم داخ�ل اململكة 
العربية السعودي�ة، ووصل مرتني إىل تصّدر 
ترند عىل تويرت منذ بداية عرضه نهاية آب/

اغسطس املايض.

يستع�د الهضب�ة عم�رو دي�اب للسفر 
مج�دداً إىل امللك�ة العربي�ة السعودي�ة 
إلحياء حف�ل خت�ام احتفالي�ات اليوم 
الوطني السعودي 90، املقرر انطالقه يف 
26 سبتمرب يف مدينة عبد الله الرياضية 
يف جدة، بع�د أن أحيا أوىل حفالت كروز 
السعودي�ة قب�ل أي�ام وع�اد بعدها إىل 
مرص لقضاء إجازة قصرية برفقة دينا 
الرشبيني التي لم تستطع الذهاب معه 
إىل السعودية بسب�ب ارتباطاتها الفنية 

خالل الفرتة الحالية.
وقب�ل أيام، فوج�ىء جمه�ور الهضبة 
باإلع�الن ع�ن حف�ل غنائ�ي ضخ�م يف 
منطق�ة القاه�رة الجدي�دة يف كاي�رو 
فيستيف�ال؛ وه�و املك�ان املعت�اد الذي 
يحيي فيه عمرو دياب حفالته الصيفية 
يف القاه�رة، عىل أن يج�ري الحجز عرب 
موق�ع خاص ع�ىل فيسب�وك ليتهافت 
جمه�ور الهضب�ة ع�ىل حج�ز تذاك�ر 
الحفل.ولك�ن مص�درا خاص�ا أك�د أنه 
ال توج�د أية حفلة لعم�رو دياب يف هذا 
املك�ان يف املوعد املعلن عنه، وهو ش�هر 
أكتوب�ر املقبل، وأن ه�ذا الحفل وهمي؛ 
ما جع�ل إدارة كاي�رو فيستيفال تنفي 
أي�ة عالقة لها به�ذا الحفل املزعوم عرب 

وسائل التواصل االجتماعي.

عمرو دياب يتعرض لعملية 

نصب بحفل غنائي وهمي 
عرضت منصة watch it، ال� 5 حلقات 
»أم�ر ش�خىص«  األوىل م�ن حكاي�ة 
بطولة ش�ريي ع�ادل، ضم�ن أحداث 
مسلس�ل »إال أن�ا«، تألي�ف عمر عبد 
الحليم، إخ�راج محمود كامل، وإنتاج 
تتضم�ن  حي�ث  وأروم�ا،  سينرج�ي 
الحكاي�ة 10 حلق�ات كاملة تعرضها 
املنصة تباع�ًا، وبدأت أحداث املسلسل 
بقضي�ة ش�ائكة وه�ي »العنوس�ة«، 
حيث حرص صن�اع العمل عىل تناول 
القضية بالشكل املعه�ود وهو الفتاة 

»هاج�ر« - ش�ريي ع�ادل ي�رتاوح 
عمره�ا ما ب�ني 30 عاماً حتى 

40 عاماً، وهو ما جعل بداية 
سخون�ة،  أكث�ر  األح�داث 
حيث تب�ني أن الفتاة التي 
تعان�ي من تل�ك القضية 

تمر بضغ�ط نفي من 
واملحيط�ني  العائل�ة 
بها، فض�ال عن الرجال 

والحم�وات. ويف السياق 
تن�اول  نفس�ه، 

ع  صن�ا
ملسلس�ل  ا

يض�اً  أ

قضي�ة ع�دم مسؤولي�ة الرج�ال بعد 
ال�زواج، وترك املرأة  تعاني مع ابنائها 
بمفرده�ا، وه�ي قضي�ة متواجدة يف 
البيوت املرصية، والتي تشهد محكمة 
ال�رسة ع�ىل الكثري من تل�ك القضايا. 
وبحرفية شديدة، أظهرت شريي عادل 
إمكانياته�ا وقدرته�ا التمثيلي�ة عىل 
تقديم ش�خصية »هاجر« بكل براعة 
وبساطة، خاصة أن مضمون األحداث 
يرتكز عىل الحال�ة النفسية التي تمر 
بها  الفت�اة أو هاجر حسب األحداث، 
يف ظل الظ�روف الصعب�ة التى 
تمر به�ا وعائلتها، خاصة 
أن والده�ا مت�وٍف وهي 

من تعول األرسة .
إىل أن حكاي�ة  يش�ار 
ش�خيص«  »أم�ر 
ش�ريي  بطول�ة 
ونه�ال  ع�ادل، 
إيه�اب  عن�رب، 
فهمي، ميدو عادل، 
جمال عبد النارص، 
وتأليف عمر عبد 
الحليم، اخراج 
د  محم�و

كامل.

شيري عادل تجسد فتاة تعاني »العنوسة« في حكاية 
»أمر شخصي« 

ترشيح الفنانة حنان مطاوع لجائزة أحسن ممثلة 
في أفريقيا


