أسعار صرف الدوالر تسجل رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
قفزة يف األسواق العراقية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
قفزت اسعار رصف الدوالر يف اسواق البورصة
الرئيسية واالسواق املحلية بشكل كبري امس السبت
.وسجلت اسعار البيع 126.500 :دينار لكل 100
دوالر ،بيما سجلت اسعار الرشاء 125.500 :دينار لكل
 100دوالر.وكانت بورصة الكفاح سجلت 125.700
دينار مقابل  100دوالر امريكي ،فيما سجلت اسعار
سعر رصف الدوالر يوم الخميس املايض 124.400
دينار لكل  100دوالر.وتشهد اسعار رصف الدوالر
يف االسواق املحلية بن الحن واالخر ارتفاعا طفيفا،
لكن رسعان ما تعاود االنخفاض واالستقرار.

12
صفحة

وزير النقل 270 :طائرة يوميا تعرب األجواء
العراقية وأجور الواحدة  450دوالرا
بغداد /الزوراء:
اعلن وزير النقل ،نارص الشبيل ،ان  270طائرة يوميا ً تعر األجواء العراقية،
الفتا اىل أن العراق يستحصل لقاء مرور الواحدة منها باجوائه  450دوالراً.
وقال الشبيل ،يف ترصيح صحفي :إن «الطائرات التي تعر األجواء العراقية
تجاوزت ال�  270طائرة يومياً» ،الفتا اىل أن «أجور مرور الطائرات عر
األجواء العراقية تبلغ  450دوالرا ً لكل طائرة».واشار الشبيل اىل أن «رشكة
املالحة بدأت تعمل عى العقود الخاصة بالرادارات واالتصاالت» .منوها
اىل أن «الرشكة أعادت االتصاالت املقطوعة يف الجهة الغربية منذ العام
.»2014

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار
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احلشد يعلن رفضه استخدام العنف والتخريب بأي شكل من األشكال

بعد اضرام النار يف مقر احلزب الدميقراطي الكردستاني من قبل متظاهرين غاضبني يف بغداد

جمهولون يعدمون مثانية شبان بقرية “الفرحاتية” يف بلد والكاظمي حييل القوة املاسكة للتحقيق
بغداد /الزوراء:
ارضم متظاه�رون غاضب�ون ،ام�س
الس�بت ،الن�ريان بمق�ر ف�رع الح�زب
الديمقراط�ي الكردس�تاني يف بغ�داد،
وفيم�ا عق�د املجل�س ال�وزاري لالم�ن
الوطن�ي جلس�ة طارئة برئاس�ة القائد
الع�ام للق�وات املس�لحة ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،ادان فيها االعتداء الذي طال
مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني يف
بغداد ،قرر احالة القوة املاس�كة بمكان
االعت�داء االرهاب�ي يف بل�د اىل التحقيق،
بينما اصدر الحش�د الش�عبي بيانا ادان
في�ه االعت�داء الذي ط�ال مق�ر الحزب
الديمقراطي يف بغداد.
وتظاهر العرشات امام مقر فرع الحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني يف بغ�داد،
وارضموا النريان يف املق�ر احتجاجا عى
ترصيح�ات القيادي يف الحزب هوش�يار
زيب�اري ض�د الحش�د الش�عبي.وذكر
املكتب االعالمي لرئي�س الوزراء يف بيان
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان املجل�س الوزاري
لألم�ن الوطن�ي عق�د جلس�ة طارئ�ة،
برئاس�ة القائد العام للقوات املس�لحة،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ت�م خاللها بحث
مس�تجدات األوض�اع األمني�ة يف البالد.
وناقش املجلس ،بحس�ب البيان ،حادثة
اإلعتداء ع�ى مقر الح�زب الديمقراطي
الكردس�تاني يف بغداد من قبل مجموعة
م�ن املتظاهري�ن ،الذين خرقوا س�لمية
التظاه�رات ،ولجأوا اىل العنف بإش�عال

الن�ريان يف املبنى ،وق�د أدان املجلس هذا
الفع�ل ،وق�رر فت�ح تحقي�ق بالح�ادث
برئاسة مستشار األمن الوطني ،يتضمن
بح�ث املالبس�ات الت�ي رافق�ت االعتداء
وتقيي�م دور الق�وى االمني�ة املس�ؤولة
عن حماي�ة املبنى ومحيط�ه ،باالضافة
اىل مالحق�ة املتورط�ن بع�د ان تم القاء
القبض عى  15ش�خصا ً من املتجاوزين
ع�ى القانون.واك�د املجل�س ادانته لهذا
االعتداء ورفضه املس�اس بهيبة الدولة،

الفتا اىل ان الحكومة س�تتخذ اإلجراءات
الحازم�ة بحق م�ن يحاول ك�رس هيبة
الدولة وس�لطة القانون.ودعا املجلس يف
السياق نفسه القوى السياسية املختلفة
اىل توخ�ي الح�ذر يف االدالء بترصيح�ات
قد تتس�بب بزعزعة الس�لم االجتماعي،
ومعالجة االزمات عر الحوار ومن خالل
القنوات السياسية.من جهة اخرى ،ادان
املجلس حادثة االعت�داء االرهابي بقرية
“الفرحاتي�ة” يف قض�اء بل�د بمحافظة

صالح الدين ،وق�رر القائد العام للقوات
املس�لحة إحالة املس�ؤولن م�ن القوات
املاس�كة ل�الرض عى التحقيق ،بس�بب
التقص�ري يف واجباته�م األمني�ة ،وأصدر
توجيه�ات بإرس�ال وف�د امن�ي ع�ايل
املستوى اىل القضاء إلعادة تقييم املنطقة
أمنيا ً والقوى املاس�كة ل�ألرض ،والعمل
عى مالحق�ة املجرمن ،وتقدي�م تقرير
ع�ن مجم�ل االح�داث اىل مكت�ب القائد
العام للقوات املسلحة بشكل عاجل.واكد

املجلس ان ما حصل من خروقات أمنية
لن يتم السكوت عنها ،وستتخذ إجراءات
عاجلة بشأنها.من جهته ،أعرب الحشد
الش�عبي ،امس السبت ،رفضه استخدام
العنف والتخريب بأي شكل من األشكال.
وذكر الحش�د يف بيان تلقت�ه “الزوراء”:
“ نتفه�م مش�اعر العراقي�ن واملحب�ن
والحريصن عى تضحي�ات ودماء أبناء
الحش�د الش�عبي ،وندع�م حري�ة الرأي
واالحتجاج والتظاهر الس�لمي بما نص
عليه الدس�تور ،لكننا نرفض اس�تخدام
العنف والتخريب بأي شكل من األشكال”
.ودع�ا الحش�د “الجمي�ع للحف�اظ عى
هيبة الدولة والسلم املجتمعي ،واحرام
رجال االٔمن يف هذا الظرف الحس�اس”.
اىل ذل�ك ،أعل�ن الدف�اع املدن�ي إخم�اد
الن�ريان يف مقر الف�رع الخامس للحزب
الديمقراط�ي الكردس�تاني ببغداد دون
تس�جيل إصابات برشية.وق�ال الدفاع
املدن�ي يف بي�ان تلقت�ه “ال�زوراء” :إن
“ 10فرق اطفاء تمكنت من الس�يطرة
واخماد حادث حريق اندلع داخل مبنى
الح�زب الديمقراط�ي الكردس�تاني يف
منطقة الك�رادة س�احة التحريات بعد
ان طوق�ت الحادث ومنع�ت النريان من
التوس�ع إىل االبنية القريب�ة املجاورة”.
وأضاف أن “فرق الدفاع بارشت اقتحام
الحريق والسيطرة عليه ،وانهاء الحادث
دون تسجيل اصابات او خسائر برشية
تذكر”.

الصحة تستعد ملوجة ثانية من كورونا وتلمح إىل عودة احلظر
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ابتكار جهاز للحصول على ماء الشرب من اهلواء!

االخرية

بغداد خارج سباق “أفضل مدن العيش”
يف عام 2020

بغداد /الزوراء:
ل�م تدخ�ل العاصمة بغداد ضمن س�باق
افضل امل�دن للعيش فيه�ا يف عام 2020
حسب مجلة “غلوبال فاينانس” املختصة
بتصني�ف دول العالم .ووفقا ً لإلحصائية
الت�ي نرشته�ا املجلة ع�ى موقعها ،فإن
“مدين�ة بغداد كانت خ�ارج افضل املدن
للعيش فيها خالل عام  .”2020مبينة ان
التصني�ف اعتمد عى امور ثمانية مهمة
شملت عوامل القوة االقتصادية ،والبحث
والتطوي�ر ،والتفاع�ل الثقايف ،وصالحية
العي�ش ،والبيئ�ة ،وإمكاني�ة الوص�ول،
والنات�ج املحيل اإلجمايل االس�مي للفرد،

والوفيات م�ن  Covid-19لكل مليون”.
واحتلت “طوكيو عاصمة اليابان املرتبة
االوىل من اص�ل  48مدينة ت�م تصنيفها
بأفض�ل املدن للعيش فيه�ا لعام ، 2020
تليها لندن ومن ثم جاءت باملرتبة الثالثة
سنغافورة عاصمة جمهورية سنغافورة
 ،ومن ثم ج�اءت نيويورك رابعا وجاءت
خامس�ا مدين�ة ملب�ورن االس�رالية”.
ووفق�ا للتقري�ر ف�إن “مدين�ة دب�ي يف
االم�ارات العربي�ة ج�اءت االوىل عربي�ا
وباملرتب�ة  17عامليا بأفضل املدن للعيش
فيها يف عام  2020تليها القاهرة عاصمة
مرص ثانيا وباملرتبة  44عامليا”.

وزيرة اهلجرة :ال عودة قسرية ألي
عراقي من دول املهجر

بغداد /الزوراء:
رفضت وزيرة الهجرة واملهجرين ،ايفان
فائ�ق جابرو ،ام�س الس�بت ،أيّة عودة
قرسي�ة للعراقي�ن املرفوض�ة طلب�ات
لجوئه�م يف دول املهج�ر .ج�اء ذلك ردا
ع�ى الترصيح�ات الت�ي ادىل به�ا وزير
الهجرة البلجيكي حول اعادة املهاجرين
املرفوض�ن اىل بلدانه�م االصلية.وقالت
الوزيرة يف بيان تلقت “ الزوراء” نس�خة
من�ه إن “ال�وزارة ترف�ض أي ترحي�ل
قرسي لالجئ�ن العراقي�ن ،كما وتجب
مراع�اة ظروفهم” .الفتة إىل أن “الوزارة
مع العودة الطوعية وليست القرسية”.
وأوضح�ت أنه�ا “س�تدعو الس�فري

البلجيكي إىل لق�اء للتباحث يف هذا امللف
بع�د الترصيح�ات الت�ي أدىل به�ا وزير
الهجرة البلجيكي”.

كورونا يصيب وزيرة خارجية بلجيكا والرئيس
األملاني يدخل احلجر الصحي

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت وزي�رة الخارجي�ة البلجيكي�ة،
ص�ويف ويليام�ز ،الت�ي ترك�ت مؤخ�را
منصب القائ�م برئيس مجلس الوزراء،
امس السبت ،إصابتها بفريوس كورونا
املس�تجد.وأكدت ويليام�ز ،التي دخلت
الحج�ر الصح�ي أم�س بع�د ظه�ور
أعراض اإلصابة لديها ،عى حس�ابها يف
“توي�ر” :أن نتائج فحص كورونا الذي
خضعت له جاءت إيجابية .مرجحة أن

الفريوس انتق�ل إليها من أح�د ذويها،
نظرا لإلجراءات الوقائية الصارمة التي
تتخذ خارج املن�زل.يف غضون ذلك ،أكد
مكت�ب الرئي�س األملان�ي ،فرانك-فالر
ش�تاينماير ،أنه يدخ�ل الحجر الصحي
بع�د تش�خيص إصاب�ة أح�د حراس�ه
بكورونا.ويأت�ي ذلك بالتزامن مع بلوغ
وت�رية تف�ي كورون�ا مس�توى غ�ري
مس�بوق يف عدد من ال�دول األوروبية يف
األيام األخرية.

املالية النيابية لـ

الزوراء /يوسف سلمان:
بعد ان تس�لم مجلس الن�واب ،مؤخرا،
قانون تمويل العج�ز املايل (االقراض)
لالشهر املتبقية من العام الحايل 2020
 ،كما تس�لم بعدها ما يسم�ى بالورقة
البيض�اء لالصالح�ات االقتصادي��ة،

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ 423
ألفا والوفيات تتجاوز الـ  10آالف حالة
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت،
املوقف الوبائ�ي اليومي لف�ريوس كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت تس�جيل
 3221اصابة جديدة ووفاة  56حالة وشفاء
 3329حالة ،حددت دائرتا صحة الرصافة
والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصاب�ات
حس�ب املناطق.وذكرت ال�وزارة يف وثيقة
تلقته�ا «ال�زوراء» :ان ع�دد الفحوص�ات
املخترية ليوم امس ،16686 :ليصبح عدد
الفحوصات الكلي�ة ،2605466 :مبينة انه
تم تس�جيل  3221اصابة جديدة ووفاة 56
حالة وشفاء  3329حالة.واضافت :ان عدد
حاالت الش�فاء الكيل،)%84.4( 357291 :
اما عدد حاالت االصابات الكلية،423524 :
بينم�ا ع�دد الح�االت الت�ي تح�ت العالج:
 ،56035يف ح�ن ع�دد الح�االت الراقدة يف
العناية املرك�زة ،491 :وعدد الوفيات الكيل
.10198من جهت�ه ،اعلن مدير عام صحة
بغ�داد الرصاف�ة ،عب�د الغني الس�اعدي،
تس�جيل  589اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس
كورونا بينها  149اصابة ش�خصت خالل
الرص�د الوبائي.وق�ال الس�اعدي يف بي�ان
تلقته «الزوراء» :ان «املؤسس�ات الصحية
يف جان�ب الرصاف�ة س�جلت  589اصاب�ة
جدي�دة بف�ريوس كورونا موزع�ة كالتايل
 149:حالة شخصت خالل الرصد الوبائي

للقطاع�ات الصحية :قط�اع الرصافة 21
حال�ة /قطاع البلديات الثان�ي  19حالة /
قط�اع النهروان  15حالة  /قطاع البلديات
االول  31حال�ة  /قطاع الش�عب  30حالة
 /قط�اع االس�تقالل  14حال�ة  /ش�ارع
املغرب حالت�ن محلة / 304قط�اع بغداد
جديدة  19حالة .واش�ار اىل ان 440حالة
خ�الل مراجعته�م للمؤسس�ات الصحية:
مدين�ة الص�در  108حال�ة محل�ة ,555 ,
,550 ,532 ,544 ,538 ,575 ,518 ,517
 557 ,540 ,513 ,524 ,556 ,565قط�اع
 ، 31قط�اع  , 47قط�اع . 565 . 521 ,10
قطاع  . 49حي طارق  ,الحميدية  ,الجوادر
 ,الكي�ارة 331 , 314. 316. 357 ,345 ،
الش�عب  29حالة محلة , 337,332 ,317
 ,325حالة محلة 738 ,728 ,722 , 734 .
 ,الزراعي  , 771 ,البلديات 508 , 506 ,23
 , 504 ,509 ,502 ,ش�ارع فلسطن 22
حال�ة محل�ة  ,503 ,505االمن  16حالة
محل�ة709 ,743 . 721 , 741 , , 733 , ,
 , 704 , 706بغداد جديدة  19حالة محلة
 ,708 , 703 , 701الزعفراني�ة  22حال�ة
محل�ة 958 , 964 , 917 , 960 , 953 ,
 , 909 , 906 ,949, 962 , 961 ,الك�رادة
 26حال�ة محل�ة , 310 , 302 ,905 ,903
. 311 , 314

تفاصيل ص2

 :الورقة البيضاء لن متس رواتب املتقاعدين واملوظفني

اكدت اللجنة املالي�ة النيابية ان الورقة
البيض�اء لالصالح�ات االقتصادي�ة
الت�ي قدمته�ا الحكوم�ة ل�ن تم�س
روات�ب املتقاعدي�ن واملوظف�ن .وقال
مق�رر اللجن�ة ،النائب احم�د الصفار،
ل�»الزوراء» :ان «الورقة البيضاء تمثل

التعديالت الدستورية حتدد لـ
الزوراء /حسن فالح:
حددت لجنة التعديالت الدستورية النيابية ابرز
خالفات الكتل عى تعديالت املواد الدستورية،
وفيما كش�فت ع�ن اجتماع س�يايس مرتقب
لحس�م املادة  ،140مس�تبعدة انجاز التقرير
النهائ�ي للتعدي�الت خ�الل ال�دورة الرملانية

بعد تسجيل  3221إصابة وشفاء 3329

قراءة حقيقية لالزم�ة املالية التي يمر
به�ا الع�راق» .مش�ريا اىل ان «الورق�ة
االصالحية ستحل املشاكل االقتصادية،
ولكن ع�ى امل�دى البعيد».واضاف ان «
الورق�ة اإلصالحية او الورق�ة البيضاء
الت�ي قدمتها الحكومة لن تمس رواتب

املتقاعدين واملوظفن رغم ان باإلمكان
تخفي�ض مخصص�ات املوظف�ن».
متوقع�ا تمرير الورق�ة اإلصالحية الن
الحكومة ج�ادة يف ذلك .واك�د الصفار
ان «الورق�ة اإلصالحي�ة تتضمن رؤية
يف جانب مخصصات املوظفن وليست

رواتبهم» .مبينا ان « الورقة اإلصالحية
لغاية اآلن لم يتم تبنيها من قبل اللجنة
املالي�ة التي س�تبدأ مناقش�اتها قريبا
«.وتاب�ع الق�ول ان «الورقة اإلصالحية
التزال مجرد مقرحات.

تفاصيل ص2

أبرز اخلالفات وتكشف عن اجتماع مرتقب حول املادة 140

الحالي�ة ،اوض�ح خب�ري قانون�ي الخط�وات
القانونية لتعديل الدس�تور.وقال عضو لجنة
التعديالت الدس�تورية النيابية ،النائب يونادم
كنا ،يف حديث ل�»الزوراء» :ان لجنة التعديالت
الدستورية تشكلت من نواب يمثلون مختلف
مكون�ات املجتم�ع العراق�ي .الفت�ا اىل :ان

الجميع «يبكي عى لياله» ولم يلتزموا باملادة
 142الخاص�ة بتعدي�ل الدس�تور.واوضح:
ان امل�ادة  142نصت عى تعدي�ل بعض املواد
املهم�ة واملمكنة يف الدس�تور ،إال انن�ا ذهبنا
بتعدي�ل كل الدس�تور م�ن الديباج�ة وحتى
اخ�ر مادة .مؤك�دا :ان هناك مواد دس�تورية

ل�م يحس�م تعديله�ا بع�د بس�بب الخالفات
السياس�ية.واضاف :ان اب�رز خالف�ات الكتل
حول التعديالت تبدأ م�ن املادة االوىل الخاصة
بوص�ف طبيعة النظ�ام الس�يايس يف العراق
(دستوري ،برملاني ،رئايس).

تفاصيل ص2

بعد انهيار شبه تام لوقف إطالق النار
ترامب :سأغادر البالد إن انهزمت أمام بايدن “أسوأ”
أرمينيا تعلن إسقاط طائرتني بدون طيار
مرشح للرئاسات األمريكية
تابعتني ألذربيجان

ارمينيا /متابعة الزوراء:
أعلنت أرمينيا إس�قاط طائرت�ن بدون طيار
تابعت�ن ألذربيج�ان بع�د دخولهم�ا مجالها
الجوي.
وتبادل�ت أذربيجان وأرمينيا ،امس الس�بت،
االتهامات بخرق هدنة توسطت روسيا فيها،
مع اس�تمرار أعن�ف قت�ال يف منطقة جنوب
القوقاز منذ التس�عينيات.وقالت باكو إن 13
مدني�ا ُقتل�وا وأصي�ب أكثر م�ن  40يف مدينة
كنجه بعد هج�وم صاروخي أرميني ،يف حن
اتهمت يريف�ان أذربيجان بمواصلة القصف.
ويعد هذا أعنف قتال ش�هدته املنطقة منذ أن
خاضت أذربيجان وق�وات من األرمن الحرب
يف التسعينيات بسبب إقليم ناغورني كاراباخ

ال�ذي يق�ع يف أذربيجان لك�ن يقطنه األرمن.
ويقول خراء ودبلوماس�يون إن الرصاع ينذر
بكارثة إنسانية خاصة إذا تدخلت فيه روسيا
وتركيا.وذكر مكتب املدعي العام يف أذربيجان
أن منطقة سكنية يف كنجه ،التي تقع عى بعد
أمي�ال عن ناغورني كاراب�اخ وتعد ثاني أكر
مدن البالد ،تعرض�ت لقصف صاروخي ،وأن
نحو  20مبنى سكنيا ترضروا ،حسبما نقلت
“رويرز”.وقال مكتب املدعي العام إن أرمينيا
أطلقت صواريخ أيضا عى مدينة مينكتشفري
لك�ن منظومة الدف�اع الج�وي األذربيجانية
أس�قطتها.ونفت وزارة الدف�اع األرميني�ة
االتهامات بقصف مدن يف أذربيجان.

تفاصيل ص3

واشنطن /متابعة الزوراء:
ق�ال الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د
ترامب ،ساخرا أمام جمهوره خالل
تجمع يف إط�ار حملت�ه االنتخابية
يف والي�ة جورجي�ا ،إن�ه ق�د يغادر
الب�الد يف حال انهزامه أمام خصمه
الديمقراط�ي ج�و بايدن.ووص�ف
منافس�ه بايدن ب�“ :أسوأ مرشح”
يف تاري�خ االنتخاب�ات الرئاس�ية
األمريكية.وق�ال ترامب“ :التنافس
مع أسوأ مرشح يف تاريخ السياسة
الرئاس�ية يضعني تحت الضغط”،
وأض�اف“ :ه�ل تتص�ورون ل�و
انهزمت؟ ط�وال كل حياتي – ماذا
سأفعل؟ سأقول إنني انهزمت أمام

أسوأ مرشح يف تاريخ السياسة”.
وبم�ا أن ترام�ب لن يكون س�عيدا
بمثل هذه الخسارة يف حال وقوعها،
حس�ب ما أعلنه أمام أنصاره ،فإنه
كما أكد س�اخرا “ربم�ا يتعن ّ
عيل

مغ�ادرة البالد ،ال أدري”.مؤسس�ة
“م�رشوع لينكول�ن” الجمهوري�ة
التوجه ،املعارضة لرامب واملساندة
لجو بايدن ،سارعت إىل نرش فيديو
ع�ى موق�ع “توير” ملا قاله س�يد
البيت األبيض بش�أن مغادرة البالد
يف حال انهزامه ،وأضافت متسائلة
“هل هذا وعد؟”.وس�بق لرامب أن
رصح بما سيفعله يف حال خسارته
أمام بايدن بمضامن متباينة حيث
قال يف ش�هر س�بتمر املايض أمام
أنص�اره يف كارولينا الش�مالية“ :ال
أدري م�ا ال�ذي س�أفعله (يف ح�ال
االنه�زام) – ل�ن أتح�دث إليكم أبدا
مرة أخرى”.

حراك لبنان ..حصاد عام من “ثورة واتس آب”

الذكرى السنوية األوىل النطالق احتجاجات بلد األرز متر بأزمة خانقة

بريوت /متابعة الزوراء:
تم�ر الذك�رى الس�نوية األوىل النطالق
االحتجاج�ات الش�عبية يف بل�د األرز
وتفش
وس�ط أزمة اقتصادي�ة خانقة
ٍ
كبري لف�ريوس كورون�ا ،وبع�د كارثة
انفج�ار مرف�أ ب�ريوت املروع�ة .ماذا
حققت “ثورة واتس آب” من أهدافها؟

وم�اذا بق�ي يف جعبتها؟ح�ن اندلعت
التظاه�رات يف لبن�ان ،كان كل م�ن
تيمور جريصات�ي ( 33عاماً) وجنيفر
حي�در ( 26عام�اً) وداين�ا عياش (31
عاماً) يف عداد املتظاهرين الناقمن عى
السلطة ،لكن مسار التغيري الذي بدأوه
مع مئات اآلالف من أقرانهم لم يكتمل.

بعد أقل من عام وأمام فوىض الكوارث
املتتالية واملس�تقبل الذي يب�دو قاتماً،
تخلّ�ت جنيف�ر ع�ن حلمه�ا بالتغيري،
وق�رر تيم�ور البحث عن حي�اة خارج
لبن�ان .أم�ا داينا فال ت�زال مرصّ ة عى
النضال س�عيا ً نحو بلد أفضلُ .
وتظهر
مس�ارات الناش�طن الثالثة التحديات

التي يواجهها الحراك الشعبي بعد عام
من انطالق�ه يف كل املناط�ق اللبنانية،
قب�ل أن يراجع زخمه تدريجياً.ويف 17
ترشي�ن األول/أكتوب�ر  ،2019أعلن�ت
الحكوم�ة اللبناني�ة برئاس�ة س�عد
الحريري عزمها فرض رس�م مايل عى
االتص�االت املجاني�ة ع�ر تطبيق�ات

املراسلة اإللكرونية مثل “واتس آب”.
فجّ �ر ذلك غضب لبناني�ن ،كانوا بدأوا
قبل أس�ابيع يلمس�ون مؤرشات أزمة
اقتصادية ح�ادة ،فنزلوا إىل الش�وارع
تعب�ريا ً عن رفضه�م للق�رار ،مرددين
شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”.

تفاصيل ص3
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خالل استقباله الكاردينال مار لويس ساكو

رئيس اجلمهورية يدعو إىل التمثيل احلقيقي
للمسيحيني يف العمل السياسي واالجتماعي والثقايف

استبعدت إجناز التقرير النهائي خالل الدورة الربملانية احلالية

أبرز اخلالفات وتكشف
التعديالت الدستورية حتدد لـ
عن اجتماع مرتقب حول املادة 140
الزوراء /حسني فالح:

بغداد /الزوراء:
اشاد رئيس الجمهورية ،برهم صالح،
امس السبت ،بتمسك املسيحيني بهويتهم
الوطنية ،فيما دعا اىل تمثيلهم الحقيقي يف
العمل السيايس واالجتماعي والثقايف.
وذكر املكتب االعالمي لرئاسة الجمهورية
يف بيان تلقته «الزوراء» :ان رئيس
الجمهورية ،برهم صالح ،استقبل يف
بغداد ،بطريرك الكلدان يف العراق والعالم
غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل
األول ساكو.
ويف مستهل اللقاء ،أشاد رئيس الجمهورية
بالدور املهم الذي يضطلع به املسيحيون
يف البالد وتمسكهم ببلدهم ،ومشاركتهم
أبناء الوطن مختلف التحديات واملصاعب
عىل م ّر العصور ،واعتزازهم بهويتهم

الوطنية ،وصمودهم يف مواجهة اإلرهاب
ً
أسوة بباقي أبناء البلد.
والعنف
واكد صالح رضورة عودة جميع
النازحني املسيحيني اىل مناطقهم يف
سهل نينوى واملوصل وباقي املدن ،وعدم
ادخار أي جهد حكومي لتحقيق ذلك،
وضمان مشاركتهم يف الحياة السياسية
واالجتماعية والثقافية يف البلد بالشكل
الذي يضمن إيصال صوتهم ومطالبهم يف
الحكومة والربملان.
من جانبهّ ،
عرب الكاردينال ،مار لويس
ساكو ،عن عميق شكره وتقديره لرئيس
الجمهورية ،ملتابعته ودعمه املتواصل
للمسيحيني يف البلد ،ومساهمته يف
ّ
حل العديد من املسائل والعراقيل التي
واجهتهم خالل السنوات املاضية.

حددت لجنة التعديالت الدستورية النيابية ابرز
خالفات الكتل عىل تعديالت املواد الدستورية،
وفيما كشفت عن اجتماع سيايس مرتقب لحسم
املادة  ،140مستبعدة انجاز التقرير النهائي
للتعديالت خالل الدورة الربملانية الحالية،
اوضح خبري قانوني الخطوات القانونية لتعديل
الدستور.
وقال عضو لجنة التعديالت الدستورية النيابية،
النائب يونادم كنا ،يف حديث لـ»الزوراء» :ان
لجنة التعديالت الدستورية تشكلت من نواب
يمثلون مختلف مكونات املجتمع العراقي .الفتا
اىل :ان الجميع «يبكي عىل لياله» ولم يلتزموا
باملادة  142الخاصة بتعديل الدستور.
واوضح :ان املادة  142نصت عىل تعديل بعض
املواد املهمة واملمكنة يف الدستور ،إال اننا ذهبنا
بتعديل كل الدستور من الديباجة وحتى اخر
مادة .مؤكدا :ان هناك مواد دستورية لم يحسم
تعديلها بعد بسبب الخالفات السياسية.
واضاف :ان ابرز خالفات الكتل حول التعديالت
تبدأ من املادة االوىل الخاصة بوصف طبيعة
النظام السيايس يف العراق (دستوري ،برملاني،
رئايس) .مبينا :ان البعض يطالب بأن يكون
رئاسيا واخر يعرتض ويربر بأنه قد يذهب بنا اىل
املركزية ويفضل بأن يبقى برملانيا.
واشار اىل :ان من ضمن املواد التي فيها اختالف

سيتم تعديلها أو مناقشتها وقد مُمترر جلدية احلكومة فيها

أمر بتشكيل جلنة لتقصي احلقائق حول مالبسات اجلرمية

احللبوسي للكاظمي :ما حصل يف «الفرحاتية»
نذير شؤم وحماولة لزعزعة األمن
بغداد /الزوراء:
بحث رئيس مجلس النواب ،محمد
الحلبويس ،امس السبت ،مع رئيس
الوزراء القائد العام للقوات املسلحة،
الجريمة البشعة التي حدثت يف
محافظة صالح الدين ،وفيما اكد ان
ما حصل يف «الفرحاتية» نذير شؤم
ومحاولة لزعزعة األمن ،أمر بتشكيل
لجنة لتقيص الحقائق حول مالبسات
الجريمة .
وذكر مكتب رئيس الربملان تلقته
«الزوراء» :ان رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،اجرى اتصاال مع
رئيس مجلس الوزراء القائد العام
للقوات املسلحة ،مصطفى الكاظمي،
حول الجريمة البشعة والنكراء التي
تعرَّض لها مواطنون مدنيون عزل يف
محافظة صالح الدين.
وقال الحلبويس ،بحسب البيان :إن ما
حصل اليوم يف «الفرحاتية» نذير شؤم
ومحاولة لزعزعة األمن ،ويعد انفالتا
واضحا راح ضحيته عدد من املدنيني
األبرياء .مضيفاً :أن هذه املشاهد َّ
كنا
نعتقد أنها َّ
ولت مع سنوات اإلرهاب
األسود.
وأشار رئيس مجلس النواب إىل :أن
الجهات األمنية ذات العالقة تتحمل
كامل املسؤولية عن حياة العراقيني،

وحماية السلم األهيل ،والحيلولة دون
انفراط عقد األمن يف البلد والذهاب إىل
املجهول.
وأكد الرئيسان ،خالل االتصال ،عىل
العمل الفوري وفتح تحقيق بمالبسات
الجريمة مع القوة املاسكة للمنطقة،
ومالحقة الجناة وكشف نتائج التحقيق،
وإنزال القصاص بمن يعبث بأمن
البالد وأرواح املواطنني ومن يسعى إىل
الفوىض.
اىل ذلك ،اصدر رئيس مجلس النواب أمرا
بتشكيل لجنة لتقيص الحقائق حول
مالبسات الجريمة النكراء يف محافظة
صالح الدين .
وذكر بيان ملكتب رئيس الربملان تلقته
«الزوراء» :ان رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،أصدر أمرا بتشكيل
لجنة لتقيص الحقائق برئاسة رئيس
لجنة األمن والدفاع النيابية وعضوية
عد ٍد من أعضاء اللجنة ونواب محافظة
صالح الدين ،للتوجه إىل مكان الحادث
اإلجرامي الذي حدث فجر امس ،وإِعداد
تقرير حول مالبسات الجريمة البشعة
والنكراء ،عىل أن تعرض اللجنة تقريرها
عىل مجلس النواب.
وقدم مسلحون مجهولون ،امس
السبت ،عىل اعدام  8شبان يف قضاء بلد
جنوبي محافظة صالح الدين.

هي املواد الخاصة بالصالحيات الحرصية
االتحادية ،حيث ان بعض النواب يسعى اىل رفع
بعض املواد التي فيها صالحيات مشرتكة اىل
االتحادية ،واالقليم يحاول ان ينزل املواد التي
فيها صالحيات اتحادية اىل مشرتكة.
وتابع :كما ان من ضمن الخالفات هي املواد
التي تخص طبيعة تشكيل الحكومة هل من قبل
الكتلة الفائزة باالنتخابات أو الكتلة الربملانية

املالية النيابية لـ
الزوراء /يوسف سلمان:
بعد ان تسلم مجلس النواب،
مؤخرا ،قانون تمويل العجز املايل
(االقرتاض) لالشهر املتبقية من
العام الحايل  ، 2020كما تسلم
بعدها ما يسمـى بالورقة البيضاء
لالصالحات االقتصاديـة ،اكدت
اللجنة املالية النيابية ان الورقة
البيضاء لالصالحات االقتصادية التي
قدمتها الحكومة لن تمس رواتب
املتقاعدين واملوظفني .
وقال مقرر اللجنة ،النائب احمد
الصفار ،لـ»الزوراء» :ان «الورقة
البيضاء تمثل قراءة حقيقية لالزمة

 :الورقة البيضاء لن متس رواتب املتقاعدين واملوظفني

املالية التي يمر بها العراق» .مشريا
اىل ان «الورقة االصالحية ستحل
املشاكل االقتصادية ،ولكن عىل املدى
البعيد».
واضاف ان « الورقة اإلصالحية
او الورقة البيضاء التي قدمتها
الحكومة لن تمس رواتب املتقاعدين
واملوظفني رغم ان باإلمكان
تخفيض مخصصات املوظفني».
متوقعا تمرير الورقة اإلصالحية الن
الحكومة جادة يف ذلك .
واكد الصفار ان «الورقة اإلصالحية
تتضمن رؤية يف جانب مخصصات
املوظفني وليست رواتبهم» .مبينا

ان « الورقة اإلصالحية لغاية اآلن لم
يتم تبنيها من قبل اللجنة املالية التي
ستبدأ مناقشاتها قريبا «.
وتابع القول ان «الورقة اإلصالحية
التزال مجرد مقرتحات ،ويف حال
تم طرحها ستتم مناقشتها ،ومن
املمكن أن تقبل أو يتم التعديل
عليها».
كما اكدت لجنة االقتصاد واالستثمار
النيابية ان الورقة البيضاء
لالصالحات تحتوي عىل رشوط
صارمة من البنك الدويل ،قد تؤثر يف
حياة املواطن.
وقال عضو اللجنة ،النائب مازن

بغداد /الزوراء:
اكد وزير املالية ،عيل عالوي ،إن هناك إرادة
سياسية متزايدة إلجراء إصالحات جذرية
مطلوبة للبالد ملعالجة أزمة السيولة الهائلة
التي دفعت العراق إىل حافة االنهيار.
وقال عيل عالوي ،بحسب وكالة أسوشيتد
برس“ :هناك اآلن إرادة أكثر مما كانت عليه
قبل خمسة أشهر .اآلن ،أعتقد أن هناك اعرتافا
بأنه ما لم ترتفع أسعار النفط بأعجوبة،
فهذا يشء يتعني علينا التعامل معه وإدارته».
واضاف بشأن ورقة االصالح“ :إنها ورقة
مصممة لخلق إطار اسرتاتيجي وسيايس

القتصاد عراقي جديد .يف نهاية هذه الفرتة
من التغيري واإلصالح … من املفرتض أن يكون
لدينا اقتصاد معاد هيكلته وأكثر ديناميكية،
هذا هو الهدف منه».
وتابع «أدى غياب الدعم من النخب السياسية
الرئيسية إىل تقويض جهود مماثلة يف املايض،
وما زالت حكومة الكاظمي تعتمد عىل موافقة
الربملان عىل الرؤية لتكتسب زخما».
وقال عالوي «إنه يف وقت الحق ،سيتم دمج
جوانب الخطة املوضحة يف الورقة يف موازنة
العام  ،2021وهو أمر سيتطلب تصويتا
يف الربملان ...وسيواجه الدعم الحكومي يف

إصابات كورونا يف العراق تتخطى الـ  423ألفا والوفيات تتجاوز الـ  10آالف حالة

 . 565 .قطاع  . 49حي طارق  ,الحميدية ,
الجوادر  ,الكيارة , 314. 316. 357 ,345 ،
 331الشعب  29حالة محلة 337,332 ,317
 ,325 ,حالة محلة 738 ,728 ,722 , 734 .
 ,الزراعي  , 771 ,البلديات , 508 , 506 ,23
 , 504 ,509 ,502شارع فلسطني  22حالة
محلة  ,503 ,505االمني  16حالة محلة, ,
704 , 706 709 ,743 . 721 , 741 , , 733
 ,بغداد جديدة  19حالة محلة , 703 , 701
 ,708الزعفرانية  22حالة محلة , 953 ,
,949, 962 , 961 , 958 , 964 , 917 , 960
 , 909 , 906الكرادة  26حالة محلة ,903
 , 311 , 314 , 310 , 302 ,905االعظمية26
حاالت محلة ،314 ,حي تونس  12حاالت
محلة  ، 303 , 301 , 302 .العبيدي  24حالة
محلة  ,الكفاءات 769 , 764 , 765, 762 ,
 ،حي الزهراء 9حاالت محلة 759 , 757 ,
,حي النرص حالة واحدة  ،773 ,حي السالم
حالة واحدة  ، 408 ,ام الكرب والغزالن  8حاالت
محلة  , 337 , 345املعامل  9حاالت محلة 799

الفييل ،يف ترصيح صحفي :ان «
الورقة البيضاء اإلصالحية التي
أعدها مجلس الوزراء وصلت اىل
مجلس النواب لغرض مناقشتها
بشكل تفصييل» .مشريا اىل ان «
الورقة تحتوي عىل رشوط البنك
الدويل ،وهذه الرشوط تكون فيها
رصامة مفرطة ،وتؤثر يف حياة
املواطن الذي يجب ّأال يتحمل أخطاء
الحكومات السابقة «.
وأضاف ان «املواد اإلصالحية يف
الورقة البيضاء تنفذ عىل مدى
ثالث سنوات إلصالح الوضع املايل
واالقتصادي يف البالد».

وكانت اللجنة املالية النيابية اكدت
ان الحكومة ستدفع رواتب األشهر
املتبقية من العام الحايل.
وقالت اللجنة املالية انه «ال يوجد
أي غطاء قانوني الستقطاع رواتب
املوظفني» .واشارت اىل االجماع عىل
رفض املساس برواتب الدرجات
الدنيا.
واضافت اللجنة ،يف بيان صحفي:
« اعطينا الصالحية للحكومة
الستقطاع رواتب الرئاسات والوزراء
ومن هم بدرجتهم والنواب والدرجات
الخاصة» .مبينة ان «قانون االقرتاض
قد يمرر بعد تعديله».

وزير املالية :هناك إرادة سياسية متزايدة إلجراء إصالحات جذرية

بعد تسجيل  3221إصابة وشفاء 3329

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 3221
اصابة جديدة ووفاة  56حالة وشفاء 3329
حالة ،حددت دائرتا صحة الرصافة والكرخ
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها «الزوراء» :ان
عدد الفحوصات املختربية ليوم امس،16686 :
ليصبح عدد الفحوصات الكلية،2605466 :
مبينة انه تم تسجيل  3221اصابة جديدة
ووفاة  56حالة وشفاء  3329حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)%84.4( 357291اما عدد حاالت االصابات
الكلية ،423524 :بينما عدد الحاالت التي تحت
العالج ،56035 :يف حني عدد الحاالت الراقدة
يف العناية املركزة ،491 :وعدد الوفيات الكيل
.10198
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،تسجيل 589
اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها 149
اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقته «الزوراء» :ان
«املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة سجلت
 589اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل  149:حالة شخصت خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية :قطاع الرصافة
 21حالة /قطاع البلديات الثاني  19حالة /
قطاع النهروان  15حالة  /قطاع البلديات االول
 31حالة  /قطاع الشعب  30حالة  /قطاع
االستقالل  14حالة  /شارع املغرب حالتني
محلة / 304قطاع بغداد جديدة  19حالة .
واشار اىل ان 440حالة خالل مراجعتهم
للمؤسسات الصحية :مدينة الصدر  108حالة
محلة ,544 ,538 ,575 ,518 ,517 ,555 ,
,540 ,513 ,524 ,556 ,565 ,550 ,532
 557قطاع  ، 31قطاع  , 47قطاع 521 ,10

االكثر عددا يف الربملان .مشريا اىل :ان الجميع
متفق عىل الكتلة الفائزة.
ومىض بالقول :ان هناك خالفات ايضا حول
املادة  115التي عندما تكون العلوية لقانون
االقليم اذا اختلف بأمر ما مع االتحادية بشأن
غري اتحادي هذه عليها اختالفات كبرية ما بني
نواب االقليم والنواب االتحادية.
واكد :ان املادة  140الخاصة باملناطق املتنازع

عليها لم تحسم حتى اآلن وتم تأجيل تعديلها
لحني عقد االجتماع السيايس املرتقب الذي
سيضم مختلف املكونات يف تلك املناطق .منوها
اىل :ان التقرير النهائي اىل اآلن غري منجز.
وبني كنا :ان االنقسام الحاصل اليوم بسبب
الدوائر االنتخابية واالنتخابات وغريها من
االمور االساسية يجعل انجاز التقرير وتمريره
يف الربملان خالل الدورة الربملانية الحالية أمرا
مستبعدا.
بدوره ،رأى الخبري القانوني ،عيل التميمي ،ان
املادة  142من الدستور نصت عىل انه يشكل
الربملان لجنة لتعديل الدستور ببداية عمل الربملان
يف  2005لكن لم يتم تشكيل هذه اللجنة .الفتا
اىل :ان هناك مادة اخرى خاصة بالتعديالت هي
املادة .126
وذكر التميمي يف حديث لـ»الزوراء» :ان قرار
املحكمة االتحادية نص عىل العمل وفق املادة
 142بأن الربملان يشكل لجنة من عنده ،وهذه
اللجنة هي تتوىل تقديم املقرتحات لتعديل
الدستور .
واضاف :ان التعديالت تعرض للتصويت الشعبي
بعد موافقة الربملان عىل ان ال يعرتض عليه
ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب .مبينا :انه من
االوىل ان يستعني الربملان بمختصني وخرباء
ملناقشة التعديالت وحتى عرضها لالستفتاء قبل
التصويت عليها ،واخذ رأي الشارع واملنظمات
املدنية .

 ، 796 ,زيونة  10حاالت محلة  ,716شارع
السعدون حالة واحدة محلة  ،101الجادرية
حالتني محلة  ،911 ,923الكفاح حالة واحدة
محلة  ،111باب الشيخ حالة واحدة محلة
 ،121سبع قصور  8حاالت قرب جامع االمام
عيل والزراعي ،الطالبية  9حاالت محلة ,322
 ،321 ,332محافظة واسط حالة واحدة
الصويرة  ،املشتل  9حاالت محلة ,767 ,771
,751حي الزهراء  10حاالت محلة 759 , 757 ,
 ,الخنساء ,املعامل  9حاالت محلة ،796 , 799
الرشاد حالة واحدة  ،الطالبية حالتني محلة
 , 320 , 323الشماعية  5حاالت محلة ،758
الصليخ  8حاالت محلة  ،326 ,304الراشدية
 6حاالت الزراعي ،حي النرص حالة واحدة،
حي القاهرة 9حاالت محلة ,313 ,309 ,311
 ،318سبع ابكار حالتني محلة ،342 ,332
املدائن  8حاالت محلة الوحدة ,قرية الحرية
 ،حي الزهراء حالتني محلة  ،757بسماية
حالة واحدة عمارة  ،108الكفاح حالتني
محلة ،111 ,125التاجي حالة واحدة الزراعي

 ،حي تونس حالتني محلة  ،300الدوانم حالة
واحدة ،شارع املغرب حالتني محلة .304
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة
بالعزل» ،مشريا اىل ان «العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  54475تويف منهم 1315
لالسف فيما اكتسب الشفاء  48653واملتبقي
قيد العالج .»4507
ودعا الساعدي املواطنني اىل «االلتزام بإجراءات
الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع لحمايتهم من
االصابة وتقليل تفيش الوباء».
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ املوقف
الوبائي لها مع اعداد وعناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فايروس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاية الساعة العارشة من ليلة الجمعة واملعلن
عنها امس السبت.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته «الزوراء» :ان عدد
االصابات  699موزعة كاآلتي :أبو غريب /23
ابو دشري  /7االسكان  /5االعالم  /15البياع
 /25التاجي  /5الرتاث  /2الحارثية  /1الحرية
 /31الخطيب  /9الــدورة  /77الدولعي /7
الرحمانية  /6السيدية  /22الشالجية /7
الرشطة الخامسة /6الرشطة الرابعة /5
الشعلة  /34الصالحية  /2الطوبجي /18
العامرية  /19العطـيـفيـة  /21العالوي
 /5الغزاليـة  /29القادسيـة  /9الكاظميـة
 /63املحمودية  /34املـعالـف  /3املكاسب
 /2املنصور  /18الوشاش /2اليـرموك /10
جــكوك  /6حي الجامعة  /20حي الجهاد
 /62حي الخرضاء  /9حي العامل  /37حي
العدل  /19حي الفرات  /3سبع البور /2
ســويـب  /2سجن احداث السالم  /3شارع
حيفا  /2كرادة مريم  /1جانب الرصافة .8
واضافت :ان عدد الشفاء ،705 :بينما عدد
الوفيات.3 :

قطاعي الكهرباء والنفط تدقيقا خاصا».
وأوضح الوزير “جزء من مشكلة مالية القطاع
العام هو الحجم الهائل للدعم ،ونعتزم معالجة
هذا األمر بشكل مبارش يف موازنة  .”2021لكن
النقاش العام ركز عىل الورقة البيضاء التي
تهدف إىل خفض األجور العامة من  25باملائة
من الناتج املحيل اإلجمايل إىل  12باملئة.
وقال “لقد قلت مرات عديدة من قبل ،أن حصة
عائدات النفط املخصصة للرواتب يف عام 2004
كانت  20باملئة ،واآلن هي  120باملئة” .وشدد
عىل أنه “من الواضح أن هذا غري مستدام».
وقال عالوي عن مرشوع القانون“ :أتمنى أن

جمهورية العراق
وزارة العدل
مديرية تنفيذ الرمادي

يوافق عليه الربملان .إذا لم يحدث ذلك ،فلدينا
إمكانية لبدائل أخرى ،لكن األمر سيكون أكثر
صعوبة” .ويبلغ احتياطي العراق من العملة
الصعبة  53مليار دوالر.

العدد2020/80:
التاريخ2020/9/29:
(إعالن)

ُ
تبيع مديرية تنفيذ الرمادي السيارة املرقمة منفيست تحمل رقم الشايص
( )KNAPH815BJ404178نوع كيا سورنتو ستيشن ابيض اللون موديل 2018
العائدة (للحق العام) و (املصادرة) عىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املديرية
خالل مدة عرشة أيام تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم التأمينات
البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة البالغة ( )19000تسعة عرش الف
دوالر والتي تعادل ( )22895000اثنان وعرشون مليون وثمانمائة وخمسة
وتسعون الف دينار وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل
املشرتي وتكون املزايدة يف هذه املديرية يف اليوم العارش اعتبارا ً من اليوم التايل
للنرش ويف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا ً يف املكان والزمان املحددين اعاله...
املواصفات:
-1الهيكل العام الخارجي للسيارة لون ابيض خايل من الرضر وكالة.
-2السعة سبعة راكب.
-3نظام التشغيل سويج بصمة.
-4نظام الدشبول تحكم سترين.
-5نظام سيدي شاشة  +كامرة.
-6حساسات خلفية.
-7نظام فور ويل درايف.
-8فتحة سقفية.
-9خمسة ويل كب نيكل.
-10كشن كهربائي مخمل.
-11نوع املحرك ستة سلندر.
-12نظام التكيف ثالث قطع.
-13نظام الباب الخلفي كهربائي.
مدير الدائرة
املنفذ العدل
عادل محمد فرحان
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واشنطن حتذرها من “تداعيات حمتملة وخيمة”

بعد انهيار شبه تام لوقف إطالق النار

تركيا جتري أول جتربة ملنظومة
“إس  ”400الصاروخية الروسية

أرمينيا تعلن إسقاط طائرتني بدون طيار تابعتني ألذربيجان

اسطنبول /متابعة الزوراء:
أكدت وسلائل إعلالم تركية إجلراء أنقرة أول
اختبلار لنظام دفاع جوي رويس فائق التطور
أثار رشاؤه غضب الواليات املتحدة.
وعلقت املتحدثة باسلم الخارجيلة األمركية
مورغلان أورتاغلوس أنه “يف حلال تأكد ذلك،
سندين بأشلد العبارات اختبار صاروخ نظام
اس  400غر املتناسلب مع مسؤوليات تركيا
كحليلف يف حللف شلمال األطللي ورشيلك
اسرتاتيجي للواليات املتحدة”.
وأضافلت يف تريح أرسللته لوكاللة فرانس
بلرس أن “الواليات املتحدة قالت بوضوح إنها
ال تريد تفعيل نظام اس  .400وحذرنا بوضوح
من التداعيات الوخيمة املحتملة عى عالقاتنا
يف مجال األمن يف حال ف ّعلت تركيا النظام”.
ووفق تلفزيون اهابر (الخرب) املوايل للحكومة،
اخترب الجيش الرتكي صاروخا من نظام “اس
 ”400يف مدينلة سلينوب (شلمال) .ونرشت
وسلائل إعالم تركية أخرى رشيط فيديو غر
رسمي يظهر سحابة بيضاء يف الجو.
ورفلض وزيلر الدفلاع الرتكي تأكيلد أو نفي
إطالق الصاروخ.
وسبّب رشاء تركيا نظام “اس  ”400يف سياق
تقاربها مع موسلكو ،خالفلات مع عدة دول
غربيلة تقول إن النظام الرويس ال يتماىش مع
معدات حلف شمال األطلي (ناتو).
وردا على تسلليم أول بطارية العلام املايض،
علّقلت الواليلات املتحلدة مشلاركة تركيا يف
برناملج تصنيلع طائلرات حربيلة أمركيلة
حديثلة من طلراز “اف  ،35معتلربة أن “اس
 ”400يمكلن أن يتسلبب يف كشلف أرسارهلا
التكنولوجية.
كما هددت واشلنطن أنقلرة بفرض عقوبات
عليهلا يف حلال تفعيل نظلام الدفلاع الجوي
رويس الصنع .وقادت األخبار حول االختبار إىل
إصدار املدافعني عن فلرض العقوبات دعوات
للحكومة األمركية للميض قدما يف تطبيقها.
ورغم تهديدات واشنطن املتكررة ،أكد الرئيس
الرتكلي رجب طيلب اردوغان عدة ملرات أنه
سيتم نرش النظام.
وتدافلع أنقرة عن خيارها بالقول إن الواليات
املتحدة رفضت بيعها نظام “باتريوت” للدفاع
الجوي.
وقاللت وكاللة “رويلرتز” إنهلا حصللت عى
تسلجيل محي مصور ،يظهر إطالق صاروخ
اليلوم الجمعلة عى سلاحل تركيلا املطل عى
البحلر األسلود ،حيث ملن املتوقلع أن يخترب
الجيلش الرتكلي منظوملة الدفلاع الجلوي
الروسية إس.400 -
ويظهر يف التسجيل الذي تم تصويره يف مدينة
سلينوب السلاحلية عمود رفيع ملن الدخان
يرتفع نحو السماء .ويف األيام املاضية أصدرت
تركيا تنبيها يقيد املرور عرب املجال الجوي ويف
املياه قبالة املنطقة الساحلية إلجراء اختبارات
اإلطالق.
وقد تثلر اختبلارات منظوملة إس ،-400إذا
حدثت ،توترا بني تركيا والواليات املتحدة التي

تعارض بشدة رشاء أنقرة أسلحة من موسكو
بدعوى أنها تتعارض مع نظم الدفاع املشرتكة
لحلف شمال األطلي.
وقالت املتحدثة باسلم الخارجيلة األمريكية،
مورغان اورتاغوس ،يف بيان أصدرته الجمعة،
إن الواليلات املتحدة أكلدت للحكومة الرتكية
عى مسلتويات عالية أن رشاء أسلحة روسية
خاصة مثلل منظوملات “إس ”400 -للدفاع
الجوي أمر غر مقبول.
وشلددت أورتاغلوس على أن تشلغيل هلذه
املنظومات من قبل تركيا سيؤدي إىل “تداعيات
محتملة وخيمة” للعالقات األمريكية الرتكية
يف مجال األمن.
وأردفلت املتحدثلة باسلم اللوزارة“ :يف حلال
تأكيد ذلك ،سندين بأشد شكل ممكن اإلطالق
االختبلاري لصواريلخ إس 400 -باعتبلاره
متناقضلا ملع مسلؤوليات تركيلا كحليف يف
إطلار الناتلو ورشيلك اسلرتاتيجي للواليلات
املتحدة” .كما أعربلت وزارة الدفاع األمريكية
علن قلقها العميق من التقارير حول تشلغيل
تركيلا منظوملات “إس ”400 -الروسلية،
مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إىل تداعيات وخيمة يف
العالقات بني البلدين.
وقلال املتحلدث الرسلمي باسلم البنتاغون،
جوناثان هوفملان ،يف تريح صحفي نقلته
وكاللة “تلاس” ،مسلاء اول املس الجمعة:
“نرفض رشاء تركيا لهذه املنظومات ونشلعر
بقللق عميق ملن التقارير حول تشلغيلها .ال
يجوز إدخالها يف الخدمة”.
وأضلاف هوفملان“ :هلذا اإلجلراء محفوف
بتداعيلات وخيمة بالنسلبة للعالقات بيننا يف
مجلال األمن .لقد تم إبعلاد تركيا من برنامج
إنتلاج مقاتلالت  ،F-35وال تلزال منظوملات
إس 400 -حاجلزا أملام التقلدم يف مجلاالت
أخرى”.
وأكدت وسلائل إعالم روسلية ،يف وقت سابق
من الجمعة ،أن الجيلش الرتكي اخترب بنجاح
منظوملات الصواريلخ “إس ”400 -للدفلاع
الجوي التي اقتنتها من روسيا.
وذكرت مصادر مطلعة أن العسكريني األتراك
أسلقطوا ،خلالل التدريبات التلي نفذت قرب
مدينة سلينوب املطللة عى البحر األسلود3 ،
أهداف بل 3صواريخ تم إطالقها من منظومة
“إس.”400 -
وتسلمت تركيا يف عام  2019منظومات الدفاع
الجوي الروسية “إس ،400 -ما تسبب بأزمة
يف العالقلات الرتكيلة األمريكيلة ،ومعارضلة
إدارة رئيلس الواليات املتحلدة ،دونالد ترامب،
الذي أكد ملرارا رفض بلالده للصفقة املربمة
يف  ،2017بحجة أن هذه األسللحة الروسية ال
تتماىش مع نظام دفاع حلف شمال األطلي.
وعلقت الواليات املتحدة ،يوم  17يوليو املايض،
ردا عى إرصار تركيا عى تطبيق صفقة رشاء
منظوملات “إس ،400 -مشلاركة األخرة يف
برنامج املقاتالت من الجيل الخامس “،F-35
معتربة أن موقف أنقرة سليرض بالتعاون بني
البلديلن ،فيملا هلددت بفلرض عقوبات عى
الجانب الرتكي.

ارمينيا /متابعة الزوراء:
أعلنلت أرمينيلا إسلقاط طائرتلني بدون
طيلار تابعتلني ألذربيجان بعلد دخولهما
مجالها الجوي.
وتبادلت أذربيجان وأرمينيا ،امس السبت،
االتهامات بخرق هدنة توسلطت روسليا
فيها ،مع اسلتمرار أعنف قتال يف منطقة
جنوب القوقاز منذ التسعينيات.
وقاللت باكلو إن  13مدنيا ُقتللوا وأصيب
أكثلر ملن  40يف مدينة كنجله بعد هجوم
صاروخي أرميني ،يف حني اتهمت يريفان
أذربيجان بمواصلة القصف.
ويعلد هلذا أعنف قتلال شلهدته املنطقة
منلذ أن خاضلت أذربيجلان وقلوات ملن
األرمن الحرب يف التسعينيات بسبب إقليم
ناغورنلي كاراباخ اللذي يقع يف أذربيجان
لكن يقطنه األرمن.
ويقول خلرباء ودبلوماسليون إن الراع
ينذر بكارثة إنسلانية خاصلة إذا تدخلت

فيه روسيا وتركيا.
وذكر مكتب املدعلي العام يف أذربيجان أن
منطقة سلكنية يف كنجه ،التلي تقع عى
بعلد أميلال عن ناغورنلي كارابلاخ وتعد
ثانلي أكرب ملدن البالد ،تعرضلت لقصف

صاروخلي ،وأن نحلو  20مبنلى سلكنيا
ترضروا ،حسبما نقلت “رويرتز”.
وقال مكتب املدعي العام إن أرمينيا أطلقت
صواريلخ أيضا على مدينة مينكتشلفر
لكلن منظومة الدفاع الجوي األذربيجانية

أسقطتها.
ونفلت وزارة الدفاع األرمينيلة االتهامات
بقصف مدن يف أذربيجلان ،واتهمت باكو
باالسلتمرار يف قصلف مناطلق مأهوللة
بالسلكان داخل ناغورنلي كاراباخ ومنها
مدينة خانكندي أكرب مدن اإلقليم.
وأفلادت وزارة الخارجيلة يف أرمينيلا
بلأن ثالثة مدنيلني أصيبوا نتيجلة لنران
أذربيجانية ،مضيفة أن عددا من الطائرات
األذربيجانية املسرة حلقت فوق تجمعات
سلكنية يف أرمينيلة ،وهاجملت منشلآت
عسلكرية ،وألحقلت أرضارا بالبنيلة
األساسية.
وأودى اللراع بحيلاة املئلات منلذ 27
سلبتمرب وظهرت مؤرشات جديدة ،امس
السلبت ،عى انهيار شبه تام لوقف إطالق
النلار الذي تلم االتفاق عليه قبل أسلبوع
للسلماح لألطراف بتبلادل األرسى وجثث
القتى.

إصابات كورونا تتجاوز حاجز الـ  39مليونا عامليا وتتصاعد باستمرار

بغداد /متابعة الزوراء:
توسلع فلروس كورونلا على
نحو متسلارع ،حيلث تجاوزت
اإلصابلات حاجلز  39مليونلا
ّ
تخطت
و 200أللف عامليا ،بينما
أعداد املتوفني املليون و 100ألف
وفاة.
وتتصدر الواليلات املتحدة أعداد
املصابلني بلل  8ماليلني و219
ألفا و 831مصابلا ،بينما بلغت
الوفيات  222ألفا و 781وفاة.
ويف الهند الدولة الثانية من حيث
عدد اإلصابلات يف العالم -بلغت
أعلداد اإلصابلة  7ماليني و372
ألفا و 394مصابا.
ويف املرتبلة الثالثة عامليا ،جاءت
الربازيلل مسلجلة  5ماليلني
و 170ألفلا و 996إصابلة ،يف
حلني تجلاوزت أرقلام الوفيات
 152ألفا ،لتكون بذلك يف املرتبة
الثانية عامليا.
وبحسلب إحصلاءات وكاللة
الصحافة الفرنسلية فقد سجّ ل
العاللم خلالل اللل  24سلاعة
املاضيلة أكثلر ملن  400أللف
إصابلة ،وهو رقم قيلايس .وقد
أعلن تسلجيل  404آالف و758
إصابة جديدة و 6086وفاة.
وهذا االرتفلاع يف عدد اإلصابات
املبلغ عنهلا يف كل أنحاء العالم،
يمكلن تفسلره جزئيلا بزيادة
عدد الفحوص التي أجريت منذ
املوجة األوىل للوبلاء يف مارس/

آذار وأبريل/نيسان املاضيني.
ويف أوروبلا وأيضلا يف الواليلات
املتحلدة وكنلدا ،ارتفلع علدد
اإلصابات املثبتة بشلكل حاد يف
أسبوع واحد.
وتعتقلد دول عديلدة يف أوروبلا
أنهلا دخللت موجلة ثانيلة من
الوبلاء .وال يلزال علدد الوفيات
املسلجلة بعيدا عن املسلتويات
التي سلجلت يف أبريل/نيسلان
(أكثلر ملن  4آالف وفلاة يوميا
يف املتوسلط) ،لكن بعد التباطؤ
اللذي حدث خلالل الصيف (أقل
من  400وفلاة يوميا يف يوليو/
تموز) ،شلهد األسلبوع املايض
ارتفاعلا تجلاوز متوسلط ألف
وفاة يوميا.
وللحد من انتشلار الوباء قررت
الحكوملة البلجيكيلة ،فلرض
حظلر ليلي للتجلول يف عملوم
البلالد وإغالق شلامل للمقاهي
واملطاعم ملدة شهر.
وبسلبب إجلراءات اإلغلالق يف
كتالونيلا اإلسلبانية ،احتلج
مئات املتظاهرين الجمعة عى
إغالق الحانلات واملطاعم بأمر
من السلطات للحد من انتشار
وبلاء “كوفيلد ”-19يف هلذه
املنطقلة الواقعة شلمال رشق
إسبانيا.
ومنذ مسلاء الخميلس ،أغلقت
الحانلات واملطاعم ملدة  15يوما
على األقلل يف منطقلة كتالونيا

ملن أجلل إبطلاء انتشلار وباء
“كوفيلد ”-19الذي أودى بحياة
 33أللف شلخص يف إسلبانيا
وأصاب نحو  900ألف.
ويف البوسنة ،أصيب نائب رئيس
مجللس الشلعوب البوسلني
(الغرفلة الثانية للربمللان) بكر
علزت بيغوفيتلش ،بفلروس
كورونا.
وذكلر بيلان صلادر علن حزب
العمل الديمقراطي الذي يرتأسه
بيغوفيتلش ،أن نتيجلة فحص
الفلروس للدى زعيمله جاءت
إيجابية.
وأكلد البيلان أن بيغوفيتلش يف
حاللة صحية جيدة ،مشلرا إىل
إلغلاء كافلة برامجله املخطط

لها مسلبقا ،ودخوله يف الحجر
الصحي بمنزله.
وعى وفق آخر محصلة ،وصلت
إصابلات كورونلا يف البوسلنة
والهرسلك  32ألفلا و ،845تويف
منهلم  ،980وتعلاىف  24ألفلا
و.603
ويف العالم العربي ،أعلنت وزارة
الصحلة املغربيلة تسلجيل 46
وفلاة و 3498إصابلة بكورونا
تمثلل أعلى معلدل إصابلاتيوملي بالفروس منلذ ظهوره
باململكة -بينما سلجلت 2953
حالة تعاف.
وذكلرت اللوزارة أن إجملايل
اإلصابات بالفلروس ارتفع إىل
 167ألفلا و 148حاللة ،بينهلا

 2818وفلاة ،ونحلو  139أللف
حالة تعاف.
وتأتلي ملر يف املرتبلة الثانية
من ناحية الوفيات ،حيث حصد
“كوفيلد ”19 -أرواح أكثلر من
 6آالف شلخصا ً من مواطنيها،
وهلو ما يمثلل نحلو  18%من
إجمايل ضحايا الوباء عربياً.
ويمثل ضحايلا الوباء يف العراق
ومر نحلو  49%من اإلجمايل
عربياً ،بعدد حاالت وفاة بلغ 16
ألفا ً و 241حالة.
وللم ُتعللن وزارات الصحلة
يف عملان وتونلس والسلودان
والصوملال علن إصابلات أو
وفيات جديدة ،أمس 16 ،أكتوبر
الجاري.

حراك لبنان ..حصاد عام من “ثورة واتس آب”

الذكرى السنوية األوىل النطالق احتجاجات بلد األرز متر بأزمة خانقة
بروت /متابعة الزوراء:
تملر الذكلرى السلنوية األوىل النطلالق
االحتجاجات الشعبية يف بلد األرز وسط
وتفلش كبر
أزملة اقتصاديلة خانقلة
ٍ
لفلروس كورونا ،وبعد كارثلة انفجار
مرفأ بروت املروعة .ماذا حققت “ثورة
واتلس آب” من أهدافهلا؟ وماذا بقي يف
جعبتها؟
حلني اندلعت التظاهلرات يف لبنان ،كان
كل ملن تيملور جريصاتلي ( 33عاماً)
وجنيفلر حيدر ( 26عاماً) وداينا عياش
( 31عاماً) يف عداد املتظاهرين الناقمني
عى السللطة ،لكن مسلار التغير الذي
بدأوه ملع مئات اآلالف ملن أقرانهم لم
يكتمل.
بعد أقل من علام وأمام فوىض الكوارث
املتتاليلة واملسلتقبل الذي يبلدو قاتماً،
تخلّت جنيفر عن حلمها بالتغير ،وقرر
تيملور البحث علن حياة خلارج لبنان.
أملا داينا فال تلزال مرّ ة على النضال
سلعيا ً نحو بلد أفضلُ .
وتظهر مسارات
الناشلطني الثالثلة التحديلات التلي
يواجههلا الحراك الشلعبي بعد عام من
انطالقه يف كل املناطق اللبنانية ،قبل أن
يرتاجع زخمه تدريجياً.
ويف  17ترشيلن األول/أكتوبلر ،2019
أعلنلت الحكوملة اللبنانيلة برئاسلة
سلعد الحريري عزمها فرض رسم مايل
على االتصاالت املجانية علرب تطبيقات
املراسللة اإللكرتونية مثل “واتس آب”.
فجّ لر ذلك غضلب لبنانيني ،كانلوا بدأوا

قبل أسلابيع يلمسلون ملؤرشات أزمة
اقتصاديلة حلادة ،فنزلوا إىل الشلوارع
تعبرا ً عن رفضهم للقرار ،مرددين شعار
“الشعب يريد إسقاط النظام” .تراجعت
الحكوملة عن فرض الرسلم املايل ،لكن
االحتجاجات الشعبية استمرت.
مئلات آالف اللبنانيني نزلوا إىل شلوارع
بلروت والجنلوب والشلمال والبقلاع،
ضاربلني علرض الحائلط باالنتملاءات
الطائفية والحزبية وغر آبهني بزعيم أو

قيلادي .رفع املتظاهرون صوتهم عاليا ً
يف وجله الطبقلة السياسلية مجتمعة،
وطالبوا برحيلها متهمني إياها بالفساد
وعدم املباالة وحمّ لوها مسلؤولية تر ّدي
الوضلع القتصلادي وضيلق األحلوال
املعيشية.
تراجعت وترة االحتجاجات مع تشكيل
حكوملة جديدة برئاسلة حسلان دياب
مطللع العام الجاري ضملت تكنوقراط
ّ
سمتهم أحزاب سياسية.

ساهمت عوامل عديدة يف تراجع الحراك
الشلعبي وغيابه تماماً :انتشار فروس
كورونا املستجد ،إىل قمع القوى األمنية
لتحركات عدة تخللتها أعمال شغب ،ثم
انهملاك اللبنانيني يف تأمني لقمة العيش
واسلتحصال أموالهم من املصارف أمام
االنهيلار االقتصادي املتسلارع يف البالد،
وأخرا ً وليس آخلرا ً انفجار مرفأ بروت
املروع يف الرابع من آب/أغسطس.
الدكتلور اللبناني يف العلوم السياسلية،

مهند الحاج عي ،يرى أن الحراك “فشل
يف خللق تنظيلم وهيكليلة واضحلة له
وإفراز أصوات مؤثرة تتحدث باسلمه”.
ويأخلذ الحاج علي ،وهو باحلث مقيم
ومديلر االتصلاالت واإلعلالم يف مركلز
كارنيغلي لللرشق األوسلط يف بلروت،
على الحراك أيضا ً “ضيلق أفقه وتقديم
الكثر من الكالم النظري الذي لم يرتجم
لخطط عى األرض ،والعجز عن مواكبة
أزمات عاشها اللبنانيون كأزمتي الدواء
والفيول”.
الدكتلور اللبناني-الفرنلي يف جامعلة
باريلس ،خطلار أبلو ديلاب ،يلرى أن
“النظلام اللبناني للم يتمكن من إخماد
الحلراك ،ولكنله نجح بتطويقه سلعيا ً
الحتوائه” .ويأخذ املحلل السليايس عى
الحراك العجلز عن فرز قيلادات ،وعدم
حسلم األولويات ،وحصلول اخرتاقات
خارجيلة وأخرى من قبل أحزاب النظام
الرسلمي وثالثة من قبل طوائف النظام
الرسمي ،عى حد تعبره.
الثابت أن الحراك الشلعبي كرس حواجز
عدة بعدم استثنائه منطقة أو طائفة أو
زعيم ،خصوصلا ً بعدما طالت الهتافات
حزب الله وأمينه العام حسلن نرالله،
يف مشهد لطاملا ُ
اعترب من “املحرّمات”.
وطالت رياح التغير االنتخابات النقابية
والطالبية ،فاعترب انتخاب ملحم خلف،
القريب ملن املتظاهرين والناشلط منذ
ً
نقيبلا ملحامي
عقلود يف املجتمع املدني
بروت “انتصاراً” لطالبي التغير.

ّ
وحقق ناشطون مستقلون اخرتاقات يف
االنتخابات الطالبية يف جامعات عدة.
وأطللق الحلراك مبلادرات مدنيلة عدة
ومنح دفعا ً ملبادرات أخرى بينها منصة
“ميغافون” اإلعالمية التي انطلقت عام
 .2017ويقلول أحلد مؤسلي املنصلة
جوناثان داغر إنها تهدف إىل نقل مطالب
الشلارع بعيدا ً عن “الخطلاب املهيمن”
عى اإلعالم املحي ،يف غياب وسائل إعالم
“مستقلة” بشكل كامل ،كون غالبيتها
موالية لطرف سليايس ملا أو عى األقل
مؤيدة لخط سيايس ما.
ويعد ناشطون أنهم حققوا انجازا ً بعدما
قرر البنلك الدويل وقلف تمويل مرشوع
بنلاء سلد برسي جنلوب بلروت ،الذي
عارضه ناشلطون بيئيون ومجموعات
مدنيلة ضاعفلت تحرّكهلا خلالل فرتة
االحتجاجات.
للم تلرتدد داينا عيلاش لحظلة واحدة
علن النزول إىل الشلارع حلني وصلتها
املشلاهد األوىل للتظاهلرات يف بلروت.
لم تكتف الشلابة ،التي ّ
أسست منظمة
غلر حكوميلة لدعم الفنانلني يف لبنان
والرشق األوسلط ،بالتظاهلر والهتاف
ضد السللطة الحاكمة ،بلل انضمت إىل
صفوف شلبان وشلابات عمدوا بشكل
شبه يومي إىل قطع طريق رئيي يؤدي
إىل وسلط بروت .وتقول إنها شلعرت
يف تللك اللحظة بتحلدي “وهم” مفاده
أنه ال يمكن املسلاس بالنظام القائم يف
لبنان.
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النزاهة تؤكد عدم صالحية خمازن املواد
الصحية والغذائية املخصصة للنازحني

بغداد /الزوراء:
أفصحت دائرة الوقاية يف هيئة النزاهة
االتحاديَّة ،امس السبت ،عن تقريرها
بخصوص املعلومات الواردة من رئيس
لجنة العمل والشؤون االجتماعيَّة
والهجرة واملُهجَّ رين يف مجلس ُّ
النوَّاب
حول مخازن الشالچيَّة التي يت ُّم خزن
املُساعدات اإلنسانيَّة املُ َّ
خصصة لرشيحة
النازحني فيها.وقالت الهيئة يف بيان تلقت
تقرير
«الزوراء» نسخة منه :إن “الدائرة يف
ٍ
لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إىل
وزارة الهجرة واملُهجَّ رين وعد ٍد من الدوائر
العائدة لها ،فضالً عن زيارة املخازن
املذكورةَّ ،
أكدت أهميَّة املُتابعة املُشرتكة
مع الوزارة؛ للوقوف عىل النتائج املُ ِّ
رتتبة
عىل أعمال اللجنة املُ َّ
ؤلفة يف الوزارة؛
إليجاد مخازن نظام َّي ٍة بديل ٍة ،كون
وزارة الهجرة واملُهجَّ رين ال تمتلك مخازن
َّ
خاصة بها لخزن تلك املُساعدات”.
وأضاف البيان أن “التقرير ،املُرسلة
ٌ
نسخة منه إىل مجلس ُّ
النوَّاب – رئيس
لجنة العمل والشؤون االجتماعيَّة

والهجرة واملُهجَّ رين ،ومكتب وزير الهجرة
واملُهجَّ رين أشار إىل َّ
أن مخازن الشالچيَّة
ّ
والصحَّ ة
تفتقر إىل أيرس رشوط السالمة
والنظافة وال تصلح لخزن املوا ِّد الغذائيَّة
ّ
والصحيَّة؛ الحتوائها عىل الحرشات
والقوارض وتهالك مُ َّ
سقفاتها ،فضالً عن
قلة املالكات املسؤولة عن إدارتها ،وهو
ما ذهبت إليه أيضا ً وزارة ّ
الصحَّ ة والبيئة
ً
ومدير مخازن الشالچيَّة ،مُ ضيفا أن وزارة
إيجار مع
الهجرة واملُهجَّ رين أبرمت عقود
ٍ
وزارة النقل – الرشكة العامَّ ة لسكك حديد
العراق لتأجري مخازن للموا ّد الغذائيَّة
والصحيَّة ال تتوافر فيها رشوط ّ
الصحَّ ة
والنظافة”.وتابع إن “قسم الصيانة يف
مخازن الشالچية أبدى ممانعته من
تغليف املخازن باملوا ّد العازلة للحرارة
والرطوبة لتكلفتها العالية ،واقرتح
تأليف لجن ٍة؛ لغرض إيجاد مخازن بديل ٍة
من خالل مخاطبة وزارات (التجارة،
والصناعة واملعادن ،والزراعة) للتعاقد
معها عىل مخازن مُ َّ
ربد ٍة وصالح ٍة لخزن
املواد الغذائيَّـة”.

اإلطاحة مبسؤول مكتب الزكاة بداعش
يف بغداد
بغداد /الزوراء:
أفادت وكالة االستخبارات العاملة بوزارة الداخلية ،أمس السبت ،بإلقاء القبض عىل
مسؤول مكتب الزكاة ملا يسمى والية راوه ،قاطع الفرات وثالثة من معاونيه يف بغداد.
وذكر بيان للوكالة :أنه «من خالل املتابعة املستمرة لعصابات داعش اإلرهابية
التي اتخذت من محافظة بغداد مالذا ً لها بعد عمليات التحرير ،واستنادا ملعلومات
استخباراتية دقيقة ،القت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمنظومة استخبارات
الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية ،القبض عىل مسؤول مكتب الزكاة ملايسمى والية
راوه  -قاطع الفرات ،وثالثة من معاونيه يف منطقتي الدورة وحي الجامعة ضمن
محافظة بغداد ،واملطلوبني عىل وفق أحكام املادة  4ارهاب النتمائهم لعصابات داعش
اإلرهابية».وأضاف البيان أن «عملية إلقاء القبض تمت بعد تشكيل فريق مختص
ومتابعة وتعقب استمرت لفرتة طويلة بني مناطق العاصمة ،ومن خالل التحقيقات
األولية معهم اعرتفوا بانتمائهم لتلك العصابات اإلجرامية واشرتكوا بعدة عمليات
إرهابية ضد القوات األمنية واملواطنني أثناء سيطرة داعش اإلرهابية عىل املحافظة
آنذاك ،حيث تم إيداعهم التوقيف التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم».

إحباط حماولة تهريب  4حاويات خمالفة
يف البصرة
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،أمس
السبت ،وبالتعاون مع الجهات الساندة
عن احباط محاولة تهريب ( )4حاويات
محملة بمادة املعسل (مرصي املنشأ)
مخالف للضوابط و التعليمات يف مركز

كمرك محطة بوابة البرصة .
وذكرت الهيئة يف بيان :ان «ذلك جاء
كونها مادة ممنوعة من األسترياد وتمت
احالتها اىل القضاء التخاذ االجراءات
القانونية بحقها عىل وفق قانون الكمارك
النافذ» .

القبض على منفذي جرمية قتل يف
قضاء اخلالص
بغداد /الزوراء:
أعلن قائد رشطة دياىل ،اللواء حامد خليل الشمري ،امس السبت ،القاء القبض عىل
منفذي جريمة القتل يف قضاء الخالص.وذكر بيان للقيادة انه «بعد ورود اخبار اىل
قسم رشطة الخالص عن حصول جريمة قتل لرجل متقاعد يف قضاء الخالص ،أمر قائد
رشطة دياىل اللواء حامد خليل الشمري بتشكيل فريق أمني مختص لكشف منفذ جريمة
القتل».وأضاف انه «تم تشكيل فريق أمني مختص عىل الفور للبحث والتحري عن املتهم
وبعد ساعات قليلة من البحث والتحري من قبل قسم رشطة الخالص تم القاء القبض
عىل شخصني ،وبعد التحقيق معهم اعرتفوا بقيامهم بجريمة القتل».وتابع البيان ان
«املجرمني تم ايداعهم يف التوقيف لحني عرضهم عىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
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شددت على االستمرار باإلجراءات الوقائية من املواطنني

الصحة تستعد ملوجة ثانية من كورونا وتلمح إىل عودة احلظر
بغداد /الزوراء:
أفصحت وزارة الصحة والبيئة ،امس السبت ،عن
استعداداتها ملواجهة املوجة الجديدة لكورونا
تزامنا مع حلول الشتاء ،بينما أكدت أن عودة
إجراءات الحظر مرتبطة بزيادة عدد اإلصابات
والوفيات جراء الفريوس.
وقال مدير دائرة الصحة العامة بوزارة الصحة،
رياض عبد االمري الحلفي ،يف ترصيح صحفي :إن
“تزايد حاالت االصابة بكورونا مع دخول املوجة
الجديدة للفريوس عند انخفاض درجات الحرارة
بحلول فصل الشتاء ،نتيجة عدم االكرتاث
بخطورة الجائحة” ،مؤكدا ان “نسبة الشفاء
جيدة ووصلت اىل  85باملئة واملتوقع زيادة حاالت
الشفاء من خالل تقديم الخدمات الطبية وفق
الربوتوكوالت العالجية العاملية”.
وأضاف أن “معدالت اإلصابات لم تتغري بشكل
كبري ،بينما اتخذت الوزارة اإلجراءات الصحية
مع حلول موسم الشتاء ،حيث من املتوقع أن
يشهد زيادة بعدد اإلصابات”.

ولفت الحلفي إىل أن “الزيارات الدينية لم تؤثر
حتى اآلن يف ارتفاع معدل اإلصابات بحسب
بيانات الوزارة” ،مشريا اىل ان “االستعدادات التي
ستتخذها الصحة ملواجهة الوباء هي بتوسيع

السعة الرسيرية يف املستشفيات لتكون قادرة
عىل استيعاب ضعف عدد اإلصابات املسجلة
حاليا وتعزيز العالجات املخصصة للفريوس”.
واشار اىل ان “أي أعراض تظهر شبيهة

حددت شروط استضافة الطلبة للعام اجلديد

التعليم تعلن بدء العام الدراسي للصفوف املنتهية بكليات الطب اليوم
بغداد /الزوراء:
وجه وزير التعليم العايل والبحث
العلمي ،نبيل كاظم عبد الصاحب،
امس السبت ،ببدء العام الدرايس
للصفوف املنتهية بكليات الطب اليوم
االحد .بينما وجه الوزير الجامعات
بالنظر يف طلبات استضافة الطلبة
للعام الدرايس املقبل.
وقال عبد الصاحب يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه« :اليوم األحد
ستنطلق االمتحانات التنافسية
الحضورية للمتقدمني للدراسات

العليا يف مختلف االختصاصات
التي ستستمر ثالثة أيام وحسب
التخصصات ،وبذلك نهيب بأخوتنا
وأخواتنا زمالء وزميالت قيادات
إدارية يف الجامعات والكليات
ومالكات تدريسية وفرق صحية
وساندة ،أن تكون عىل مستوى
املسؤولية واالستعداد الكامل لتذليل
كل العقبات».
واضاف أن «املتقدمني للدراسات
العليا أبناؤنا وأخوتنا ومن الواجب
علينا رعايتهم وتوفري األجواء

االمتحانية املناسبة واإلمكانات
املتاحة ،كما أرجو االهتمام بالجانب
النفيس والصحي يف أثناء االمتحانات
بما ينسجم ومكانة الرصوح العلمية
يف التعامل رفيع املستوى منطلقني
من مبادئ وقيم األعراف الجامعية
وحضارة العراق عرب العصور».
وتابع «كما سيكون اليوم بدء العام
الدرايس  ٢0٢1 /٢0 ٢0للصفوف
املنتهية يف كليات الطب ،وبذلك نهيب
بجامعاتنا عموما ً وكليات الطب،
خصوصا ً اتخاذ اإلجراءات الوقائية

العتبة احلسينية تشرع بإنشاء مشاريع
تعليمية وطبية خلدمة األيتام جمانا
بغداد /الزوراء:
تواصل األمانة العامة للعتبة الحسينية
املقدسة دعمها ملختلف رشائح املجتمع،
كجزء من واجبها تجاه ابناء الوطن،
وخاصة رشيحة األيتام ،حيث تبنت عدة
مشاريع خدمية تصب يف تقديم العون لهم
ومنها مشاريع يف قطاعات التعليم والصحة
واالسكان.
ونقل بيان للعتبة عن املرشف العام عىل
مدارس االيتام فيها ،سعد الدين البناء،
قوله :إن «األمانة العامة للعتبة الحسينية
املقدسة ،ومؤسسة اإلمام الرضا (عليه
السالم) الخريية لالغاثة واإلسكان ،التابعة
ملمثلية املرجعية الدينية العليا يف كربالء،
والتي ترشف العتبة الحسينية املقدسة
عىل نشاطاتها ،يقدمان الكثري من الدعم
والرعاية لرشيحة األيتام».
وأوضح أن «الحديث عن دعم العتبة
الحسينية املقدسة لهذه الرشيحة ،يأتي
من خالل عرض عدة مشاريع خاصة نفذت
لصالحهم ،ومنها إنشاء روضة لألطفال
عىل أرض تبلغ مساحتها ( )678مرت مربع
بمنطقة حي الحسني يف محافظة كربالء»،
مبينا « ان األرض هبة من إحدى العوائل
الكربالئية ،وقد خرجت الروضة إىل اآلن ثالث
دفعات».
وأضاف أن «جميع املستلزمات الدراسة،
من الكتب والقرطاسية وغريها من املالبس

والحقائب وحتى النقل ،تتبناه العتبة
الحسينية املقدسة».
وتابع أن «الكوادر الهندسية التابعة للعتبة
أنجزت مؤخرا مدرسة أوالد مسلم (عليهم
السالم) وبمساحة ( )1٢50مرت مربع
وبواقع ( )5طوابق يف منطقة البوبيات ،مع
استحصال إجازة اصولية من قبل وزارة
الرتبية ،علما أن هذه املدرسة تتسع إىل أكثر
من ( )1٢00يتيم ويتيمة ،تضم مركز صحي
متخصص لألسنان ملعالجة األيتام وذويهم
مجاناً».
وبني أنه «تمت املوافقة عىل إنشاء مدرسة
خاصة لأليتام وبالتعاون مع احد األطباء يف
محافظة املثنى ،ووصلت نسبة اإلنجاز فيها
إىل أكثر من ( )%80مع توفر كافة الخدمات
لأليتام مجاناً».
ونوه إىل إن «األمانة العامة للعتبة الحسينية
املقدسة مستمرة يف بناء املدارس الخاصة
بااليتام ،وعىل شكل طابقني بمساحة
( )300مرت مربع» ،الفتا اىل «انه سيتم
إنشاء مدارس ورياض لألطفال خاصة
باأليتام يف بغداد واملحافظات بعد الحصول
عىل املوافقات الالزمة».
ويف القطاع الصحي ،قال البناء :إن «العتبة
الحسينية املقدسة ومن خالل قسم رعاية
ذوي الشهداء والجرحى تعمل عىل تقديم
الخدمات الطبية لعوائل الشهداء والجرحى
واأليتام مجاناً».

أعلن رفضه استخدام العنف والتخريب بأي شكل من األشكال

احلشد يستمر بعملية ”التمشيط الشامل” للحدود بني دياىل وصالح الدين
بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،أمس السبت ،عن
انجاز التمشيط الشامل ألكثر من  10كم من
الحدود الفاصلة بني دياىل وصالح الدين .من
جهة أخرى ،أصدرت هيئة الحشد الشعبي
تنويها ً مهما ً للمحبني واالنصار.
وقال الناطق باسم محور دياىل يف الحشد
الشعبي ،صادق الحسيني ،يف حديث
صحفي :ان” تشكيالت الحشد الشعبي
نجحت خالل األيام املاضية من انجاز اكرب
عملية تمشيط للحدود الفاصلة بني دياىل
وصالح الدين من جهة الحاوي وملسافة
تزيد عن  10كم رغم تعقيدات التضاريس
والجغرافية”.
وأضاف الحسيني ان” تمشيط الحدود
الفاصلة مهم جدا النها اثمرت عن كشف
بعض املضافات الرسية والتي احتوى

بالفريوس سواء كانت أنفلونزا او اي فريوس
اخر تسجل لدينا كورونا” ،م ٔوكدا «عدم وجود
اي إجراءات للحظر بالوقت الحايل اال يف حالة
ارتفاع حاالت االصابة نتيجة العدوى ودخول
موجة جديدة مع برودة الجو ،حيث سنتجه اىل
اتخاذ إجراءات حظر التجوال خشية من انتشار
الفريوس وارتفاع نسبة الوفيات”.
وشدد الحلفي عىل «االستمرار بارتداء الكمامات
والتباعد االجتماعي واالبتعاد عن التجمعات
والزحامات يف االماكن املغلقة حفاظا عىل
سالمة املواطنني ،ومنع انتشار الفريوس وتقليل
اإلصابات”.
وبشأن استخدام ضوء االشعة فوق البنفسجية
يف القضاء عىل كورونا ،اوضح الحلفي ان “هذه
األشعة تستخدم يف بعض املستشفيات طبيا
بالعمليات وتعقيم األدوات املستخدمة وتطهري
األسطح لفرتة محدودة واألماكن الخالية من
البرش النها تسبب أرضارا كبرية عند استخدامها
بشكل مفرط”.

بعضها عىل متفجرات وعبوات ناسفة،
باإلضافة اىل نصب نقاط مرابطة يف بعض
األماكن لتشديد منع اية حاالت تسلل بني

صالح الدين ودياىل”.
وأشار الحسيني اىل ان” القاطع الذي يقع
تحت سيطرة الحشد عىل الحدود بني دياىل

وصالح الدين لم يسجل اية حالة تسلل منذ
اشهر عدة عىل الرغم من محاوالت داعش
االرهابي املتكررة بسبب قوة اإلجراءات
وانتشاره الجيد”.
من جهة اخرى ،أصدرت هيئة الحشد
الشعبي ،أمس السبت ،تنويها ً مهما ً
للمحبني واألنصار.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه« :نتفهم مشاعر العراقيني
واملحبني والحريصني عىل تضحيات ودماء
أبناء الحشد الشعبي ،كما ندعم حرية الرأي
واالحتجاج والتظاهر السلمي بما نص عليه
الدستور ،لكننا نرفض استخدام العنف
والتخريب بأي شكل من األشكال» .
ودعت الهيئة «الجميع للحفاظ عىل هيبة
الدولة والسلم املجتمعي ،واحرتام رجال
االٔمن يف هذا الظرف الحساس».

الصحية وتوصيات لجنة الصحة
والسالمة بدقة ومهنية من أجل
االرتقاء بخريجينا أطباء املستقبل،
حيث كان لألطباء واملمرضني
وآخرين أصحاب املواقف الغيورة
التي عربت بأدائها ومهنيتها أنهم
األصالء يف حب العراق وتحديات
جائحة كورونا».
من جهته ،وجه وزير التعليم العايل
والبحث العلمي ،نبيل كاظم ،امس
السبت ،الجامعات بالنظر يف طلبات
استضافة الطلبة للعام الدرايس

املقبل.
وحسب وثيقة للوزارة اطلعت
«الزوراء» عليها ،فإن «وزير التعليم
وجه بقيام الجامعات بالنظر يف
الحاالت والطلبات التي ترد إليها
بشأن استضافة الطلبة وللمرحلة
الدراسية االوىل واملنتهية ،فضالً عن
املراحل الدراسية االخرى».
واشارت الوثائق اىل « اتخاذ القرار
خالل فرتة اسبوعني كحد اقىص،
ولكل حالة ،وتكون للعام الدرايس
 ٢0٢1 /٢0٢0حرصاً».

اعتقال متهم بإجراء حواالت مالية
بعملة مزيفة يف واسط

بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات ،امس السبت ،القبض عىل متهم يقوم باجراء حواالت مالية
بعملة مزيفة يف واسط.
وذكر بيان للوكالة ان «مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بأستخبارات الرد الرسيع يف
وزارة الداخلية القت القبض عىل أحد املتهمني يف محافظة واسط والذي يقوم باجراء
حواالت مالية بعملة مزيفة داخل محلة لبيع الهواتف النقالة».
وأضاف البيان انه «تمت عملية إلقاء القبض بعد نصب كمني محكم له وبالجرم املشهود
 ،وضبط بحوزته عملة مزيفة من فئة  100دوالر أمريكي وعملة عراقية فئة (،٢5 ،10
 )50الف دينار وسجالت حوالة واختام».
وأشار اىل ان «قايض التحقيق قرر إصدار امر قبض وتوقيف عىل وفق املادة ٢81
بحقه».

املثنى تعلن خططا جديدة حلفظ األمن
يف مناطق البادية
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة املثنى وضع خطط جديدة
إلدارة امللف األمني يف مناطق البادية ،فيما
أشارت إىل أن تلك الخطط تهدف لضمان سالمة
وأمن واستقرار عموم مناطق املحافظة.
وقال قائد رشطة املثنى ،العميد عبد الرضا

كاطع ،يف ترصيح صحفي :إن الخطط الجديدة
ستكون مختلفة عن سابقاتها السيما يف
املجال اإلستخباراتي.
وأضاف :أن تلك الخطط ستعتمد عىل الدور
اإلستخباراتي وبالتعاون مع جهاز األمن
الوطني لرصد أي تحركات يف تلك املناطق.

االستخبارات تعتقل ”داعشيا” خطط
لعمليات إرهابية يف الفلوجة
بغداد /الزوراء:
أفاد مصدر امني يف مديرية االستخبارات العسكرية ،أمس السبت ،باعتقال احد عنارص ارهابي
داعش كان يروم التخطيط للقيام بعمليات إرهابية يف مناطق رشقي مدينة الفلوجة .
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :إن “قوة امنية من شعبة مفارز االستخبارات العسكرية يف
الفرقة العارشة بالتعاون مع الفوج الثاني لواء املشاة  40تمكنت من اعتقال احد عنارص
إرهابي داعش حال وصوله اىل سيطرة التحدي يف قضاء الكرمة رشقي مدينة الفلوجة ،كان
يخطط للقيام بعمليات إرهابية تستهدف القوات االمنية واملدنيني “.
وأضاف املصدر ان” القوات األمنية رصدت حركة املستهدف واعتقاله دون وقوع أية مقاومة
تذكر” .مبينا ان “عملية االعتقال جاءت عىل وفق معلومات استخباراتية دقيقة مكنت القوة
من اعتقال اإلرهابي ،فيما تم نقل املعتقل وسط إجراءات أمنية مشددة اىل احد املراكز األمنية
للتحقيق معه ومعرفة املزيد من التفاصيل وبقية تواجد عنارصه “.
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التجارة تؤكد ضرورة دعم اقتصاد السوق وإقامة معارض ختصصية

اسم املرف يف موضوع الرتويج
وإكم�ال معام�الت املواطن�ن
املتعلقة بالسلف والقروض”.
ونوه البيان اىل ان “الجهة الوحيدة
يف التقديم ع�ىل السلف يكون عن
طريق الرابط االلكرتوني ،يف حن
التقديم ع�ىل الق�روض بواسطة
ف�روع املرف ح�را واملنترشة
يف بغ�داد واملحافظ�ات .كم�ا دعا
امل�رف اىل االبالغ ع�ن أية جهة
تدعي بذلك”.

دياىل تدعو إىل استثمار “بادية
قزانية”
بغداد /الزوراء:
أكد مس�ؤول حكوم�ي يف دياىل،
أم�س السب�ت ،أن موس�م صيد
الصق�ور الن�ادرة ج�اف كبقية
املواسم وس�ط دعوات الستثمار
بادية قزانية.
وق�ال مدي�ر ناحي�ة قزاني�ة
(110كم ش�مال رشق بعقوبة)
م�ازن الخزاع�ي يف تري�ح
صحف�ي :ان” موس�م صي�د
الصق�ور الن�ادرة ،وال�ذي دخل
اسبوع�ه الراب�ع يف بادية قزانية
رشق دياىل ،شحيح جدا ،ويمكن
الق�ول انه ج�اف كبقية املواسم
األخ�رية الت�ي ش�هدت تقلص�ا
كب�ريا يف مع�دالت الصيد وقلة يف
تدفق الصقور املهاجرة من اسيا
وأوروبا”.
وأض�اف الخزاع�ي ان” بادي�ة
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الرافدين حيذر من جهات غري قانونية
تزعم منح السلف والقروض

بغداد /الزوراء:
ح�ذر م�رف الرافدي�ن ،ام�س
السب�ت ،من وجود جه�ات تدعي
ارتباطه�ا مع امل�رف يف منحها
السلف والقروض .
وقال املكتب االعالمي للمرف يف
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه:
ان “هناك أشخاصا وجهات تحاول
زج اسم املرف يف منحها السلف
والق�روض للمواطنن واملوظفن
او وج�ود رشكات ومكاتب تنتحل

No: 7346 Sun 18 Oct 2020

قزاني�ة ،والت�ي تعد اك�ر موقع
لصيد الصقور يف الرشق األوسط
نظ�را ملساحته�ا املرتامية ،تمثل
بيئ�ة مهم�ة للسياح�ة” ،داعيا
اىل “استثماره�ا وجعله�ا نقطة
وصل لصيادي الصقور يف العراق
والعالم باعتبارها هواية يتفاعل
معه�ا ع�رشات االف ألن صي�د
الصق�ور يف بادي�ة قزاني�ة يمتد
لعقود طويلة”.
وأش�ار الخزاع�ي اىل ان” أسبابا
عدة تقف وراء شح صيد الصقور
النادرة ،منها الصيد الجائر وعدم
الت�زام البع�ض األط�ر املتداولة
حول آلي�ات الصيد ،باإلضافة اىل
ان األمر مرتبط باألجواء املناخية
ورحلة الصقور التي تمتد آلالف
الكيلوم�رتات من أوروب�ا واسيا
باتجاه العراق”.

بغداد /الزوراء:
أكد وزير التجارة ،عالء الجبوري ،امس
السب�ت ،عىل الدع�م الحكومي للقطاع
الخاص ودع�م اقتصاد السوق وإقامة
معارض تخصصية.
وذك�ر بي�ان لغرف�ة التج�ارة ،تلق�ت
“ال�زوراء” نسخ�ة من�ه :أن “وزي�ر
التج�ارة عالء احم�د حس�ن استقبل،
امس ،وف�دا ضم كل م�ن رئيس اتحاد
الغ�رف التجارية عبد ال�رزاق الزهريي
ورئي�س غرف�ة تج�ارة بغ�داد فراس
الحمدان�ي وأعض�اء مجل�س إدارة
الغرفة دريد عثم�ان الغريري وحسام
ج�واد حسن ومستشارة رئيس الغرفة
مه�ى العبي�دي ،وبحض�ور مدير عام
دائ�رة التطوير الخاص ري�اض فاخر
الهاشمي”.
ونق�ل البي�ان ع�ن رئي�س الغرف�ة،
ف�راس الحمدان�ي“ :ت�م التباحث مع
وزي�ر التجارة عالء احم�د حسن حول
الدع�م الحكوم�ي وتوجه�ه القتص�اد
السوق وط�رح املقرتحات واملالحظات
ومجاالت التع�اون مع الوزارة ،واقامة
مع�ارض تخصصية عىل ارض معرض
بغداد الدويل”.

م�ن جانبه ،اك�د الزه�ريي “عىل دور
الغ�رف التجارية واملقرتح�ات بإقامة
ملتقي�ات اقتصادي�ة ومؤتمرات لدعم
القطاع�ن الخاص والع�ام ،فضالً عن
الرغب�ة بالتع�اون م�ع دائ�رة مسجل

الرشك�ات ح�ول تحدي�ث بيان�ات
الرشك�ات املسجل�ة سنوي�اً ،وح�ذف
األسم�اء املحج�وزة وغ�ري املسجل�ة
رسمي�ا ً يف الغ�رف التجاري�ة ،وكذل�ك
االسم التج�اري وما يتعل�ق بالقوانن

بغداد  /نينا :
اك�د املستش�ار االقتص�ادي لرئاسة ال�وزراء مظهر
محم�د صالح ان تدخل مرف الرافدين يف نشاطات
البيع والرشاء قد توفر االستقرار يف سوق الرف.
وق�ال للوكالة الوطنية العراقي�ة لالنباء  /نينا  /ان :
تطوير نواف�ذ بيع الدوالر من خالل املرف التجاري
الحكوم�ي االول اي م�رف الرافدي�ن ،ه�و تجسيد
عملي�ات الس�وق النق�دي الت�ي يمارسه�ا املرف
لتعاطي ال�دوالر بيعا ورشا ًء م�ع زبائنه من رشكات
الصريفة باالنابة عن السلطة النقدية .
واض�اف صال�ح ان  :هذا االمر ه�و توجه مستحدث
لتطوي�ر عملي�ات سوق النق�دي (بالجمل�ة )للعملة
االجنبي�ة .وان تدخ�ل الرافدي�ن يف نشاط�ات البي�ع
وال�رشاء قد توف�ر االستقرار يف س�وق الرف ولكن

واسباني�ا بالتعاون مع غرفة تجارة مدريد ،مبينة
أن املؤتمر يأتي تعزيزا للدبلوماسية االقتصادية.
وذكر بيان للسفارة تلق�ت “الزوراء” نسخة منه:

أن “املؤتمر ش�ارك فيه السفري العراقي يف اسبانيا
ع�ادل مصطف�ى كام�ل ،والسيد انخ�ل اسنسيو،
رئيس غرفة تجارة مدريد ،والسيدة ايفا مارتينث،
مدير عام دائ�رة املغرب وال�رشق األوسط والبحر
املتوس�ط يف وزارة الخارجي�ة االسباني�ة ،والسيد
بابلو برييث رئيس مجموعة  ،INVوالسيد مانويل
م�ورا ممثل سكرتاري�ة الدولة للتج�ارة ،وسعادة
السي�د هانيس اسكوبار سف�ري اسبانيا يف العراق،
وش�ارك من الجان�ب العراق�ي كل د .عبد الحسن
العنبكي املستش�ار االقتصادي يف مجلس الوزراء،
وحي�در املي�ايل املدي�ر الع�ام يف دائ�رة اإلسكان يف
وزارة االعم�ار واإلسك�ان ،والسي�د ع�ادل خضري
مدير عام العالقات االقتصادية الخارجية يف وزارة
التج�ارة ،ود .حس�ن باس�م علي�وي ،مدير قسم
االتحادات والرشكات واملنظمات يف وزارة الصناعة
واملع�ادن ،بحضور  102رشك�ة اسبانية بمختلف
االختصاصات”.
وأض�اف البي�ان أن “رئي�س غرفة تج�ارة مدريد
انخ�ل اسنسيو افتتح الجلسة ،مؤكدا ان يف العراق
فرص استثمارية واعدة تنسجم مع توجه اسبانيا
لتدوي�ل رشكاته�ا ،كم�ا ان العراق غن�ي بموارده
وطاقات�ه الشاب�ة وباملقابل ف�ان القطاعات التي

أعلنت تشكيل جلنة من أجل مراجعته

رئاسة الوزراء :قانون جملس اإلعمار أُ َّ
عد بطريقة مستعجلة
بغداد /الزوراء:
أك�د مصدر يف رئاس�ة الوزراء ،أم�س السبت ،أن
قانون مجل�س اإلعمار أُع� َّد بطريقة مستعجلة،
وتم تشكيل لجنة ملراجعته.وقال املصدر ،بحسب
الوكال�ة الرسمي�ة :إن “الحكوم�ة مهتم�ة بهذا
املرشوع ،وتعده خطوة مهمة نحو إعمار العراق،
ولك�ن تعتق�د أن القانون قد تم إع�داده بطريقة
مستعجل�ة ،وهناك بع�ض الثغرات في�ه” ،الفتاً
إىل أن “الحكومة ش�كلت لجن�ة ملراجعة القانون
تضم قانوني�ن وخراء يف قضايا اإلعمار ،كما تم
تغي�ري اسم القانون ليكون اسمه مجلس اإلعمار
واالستثمار”.

وكانت الحكومة املستقيلة قد صوتت ،يف أيلول من
العام املايض ،عىل مرشوع قانون مجلس اإلعمار
لغ�رض تقديمه اىل مجلس النواب ،حيث تم إعداد
م�رشوع القانون بصورة مشرتك�ة بن رئاستي
الجمهوري�ة والوزراء ،وباالستف�ادة من مشورة
العدي�د من الخ�راء و الكفاءات.ويهدف مرشوع
القانون اىل إنشاء البنى التحتية ،وإقامة املشاريع
الك�رى يف البل�د كالط�رق والجس�ور واملطارات
ً
فض�ال ع�ن القض�اء ع�ىل البطالة من
واملوان�ئ،
خالل تشجيع االستثمار وتشغيل األيدي العاملة،
ومتابعة إنشاء املشاريع اإلسرتاتيجية والصناعية
والزراعي�ة والصحية واإلسكان ،وإدامة تشغيلها

العدد ٧٦48 :
التاريخ٢٠٢٠/١٠/١ :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية
اعالن
اىل  /املطلوب الحجة ضده عزت ستار رهيف
بن�اءا ع�ىل طلب حج�ة االذن بالسف�ر املقدمة اىل ه�ذه املحكمة من
قب�ل طالبة الحج�ة (هيف�اء نارصعبد الحسن) بخص�وص منحها
االذن بالسفر م�ع ابنتها القارصة (ه�ذر عزت ستار) لغرض العالج
ولكونك والده�ا وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بواسطة
صحيفتن محليتن
بالحضور امام هذه املحكمة وخالل ثالثة ایام من التاريخ التايل لنرش
هذا االعالن وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف
تستكمل املحكمة اجراءاتها بحقك غيابيا.
القايض
حسین شبيب عايد

الصناع�ة الوطنية باملحي�ط الخارجي
والتعري�ف بهوي�ة التاج�ر العراقي”،
مبين�ا ان “اقامة ملتق�ى اقتصادي يف
بغداد له ابعاد اقتصادية دولية وعربية
ومحلية والذي سيحظى بدعم وحضور
السي�د رئي�س ال�وزراء وال�وزارات
والقطاعات والهيئات العامة”.
وأضاف الحمداني “ع�دة مقرتحات يف
ورق�ة العم�ل قدمت اىل وزي�ر التجارة
من ضمنه�ا إضافة غرفة تجارة بغداد
يف عضوي�ة صن�دوق دع�م التصدي�ر
والرشك�ة العامة للمعارض والخدمات
التجاري�ة ،وتأسي�س بن�ك التصدي�ر
واالست�رياد العراق�ي ليتسن�ى للتاجر
تسهي�ل موض�وع فت�ح االعتم�ادات
املستندي�ة ،كذلك إضاف�ة غرفة تجارة
بغ�داد يف عضوي�ة اللج�ان املشرتك�ة
مع ال�دول العربي�ة واألجنبية وإعطاء
الص�ادرات والتصدير أولوية يف تسهيل
اإلجراءات واعتماد مبدأ إعادة التصدير
وإلغ�اء من�ع تصدير بع�ض املنتجات
العراقية”.
واك�د وزير التج�ارة ان “تكون هنالك
اجتماع�ات مستقبلي�ة لتذلي�ل كل
ً
خدمة للتاجر العراقي”.
العقبات

الناف�ذة  ،والتع�اون بتخصي�ص قاعة
دائمي�ة يف معرض بغ�داد الدويل إلقامة
معارض متخصصة”.
وأش�ار بي�ان للغرفة ع�ن رئيسها ،اىل
ان “وزير التجارة اك�د اسرتداد مكانة

مظهر حممد صاحل :تدخل مصرف الرافدين يف نشاطات البيع والشراء قد توفر االستقرار يف سوق الصرف
يعتم�د عىل تلبي�ة الناف�ذة الجديدة الجم�ايل الطلب
النق�دي االجنبي (من خارج س�وق الحواالت )لكون
تغذي�ة الطلب ع�ن طريق الحواالت م�ازال من مهام
ناف�ذة بي�ع ورشاء العمل�ة االجنبي�ة للبن�ك املركزي
العراق�ي والتي تش�كل اكثر من ٪٩٠ م�ن الحاجة
للنقد االجنبي بغية تمويل التجارة الخارجية للقطاع
الخاص.
واوض�ح ان  :ثم�ة ت�الزم يف تكوي�ن سع�ر ال�رف
وتحركات�ه يف الس�وق الثان�وي بن س�وق الحواالت
وسوق الدوالر النقدي .فالسوق االخرية هي ش�ديدة
االرتب�اط وعالية التحسس لسوق املعلومات وتتاثر
به�ا بشكل م�رع لذلك تعد س�وق ال�دوالر النقدي
ً
تحسس�ا يف قيادة السعر يف السوق
من اكثر االسواق
ً
املوازية للرف ،ولكنها تعد مشجعة يف الوقت نفسه

العراق وإسبانيا يقيمان مؤمترا اقتصاديا دوليا ومدريد تبدي استعدادها لالستثمار

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت السفارة العراقية يف اسبانيا ،امس السبت،
ع�ن تنظيمها املؤتمر االقتصادي الدويل بن العراق
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وفقاً للمعايري واملفاهيم العاملية.
وأج�از امل�رشوع ملجل�س االعم�ار أن يتمت�ع
بصالحيات واسعة كالتعاق�د والرقابة واإلرشاف
وتنفي�ذ وإدارة املشاريع الك�رى بفاعلية ،وخلق
ف�رص العم�ل ،وتعظي�م استف�ادة املواطن�ن
العراقين من موارد الدولة من خالل توزيع أرباح
املشاري�ع عليهم ومنحهم األولوي�ة باالكتتاب يف
مشاري�ع املجلس ،وتنفيذ مشاري�ع التنمية ذات
األهمية االقتصادية لتنمية وتنويع موارد العراق
املادي�ة والبرشي�ة ،وإقام�ة قطاع�ات ناش�طة
وطني�ة قادرة ع�ىل املنافسة الح�رة ودفع عجلة
التنمية إىل األمام.
العدد  /٣٠4 :ش٢٠٢٠/
التاريخ٢٠٢٠/١٠/١5 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي
املدعية  /نور الهدى عبد الواحد داود
املدعي عليه /عيل محمد طاهر
اىل املدعى عليه /عيل محمد طاهر
أقام�ت املدعي�ة (ن�ور اله�دى عب�د الواح�د داود) الدعوى املرقم�ة /۳۰4
ش ۲۰۲۰/والتي تطلب فيها تسليمها األثاث الزوجية ونظرا ملجهولية محل
إقامت�ك استنادا لكتاب مرکز رشطة الرفاعي بالعدد  ٦4۸۸يف ٢٠٢٠/٩/١٦
واإلشعار املصدق من مختار منطقة الكرد يف قضاء الرفاعي قررت املحكمة
تبليغك ع�ن طريق اإلعالن يف صحيفتن يوميتن الغرض الحضور أمام هذه
املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم  ٢٠٢٠/١١/٢ويف حال عدم حضورك
سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا .
القايض
سمري نارص محيسن
قايض محكمة األحوال الشخصية يف الرفاعي

يحتاجه�ا الع�راق م�ن بينه�ا اإلسك�ان والتعمري
والرقمن�ة وتأهيل الك�وادر العامل�ة كلها متوفرة
لدى الرشكات بما يحقق تطلعات الجانبن ،مشيدا
بدور السفارة وسعي السيد السفري الحثيث لخلق
هذا التعاون البّناء”.
من جانبه ،أش�ار السف�ري العراق�ي يف اسبانيا إىل
أن “املساع�ي الحثيثة الت�ي بذلت يف اآلونة األخرية
بن السفارة وغرفة التجارة لتحقيق هذا االجتماع
وخل�ق وع�رض الف�رص االستثماري�ة املتاحة”،
مؤكدا ان “ العراق يمتل�ك مؤهالت مهمة وجاذبة
من بينه�ا املوقع الجغرايف ووفرة امل�وارد والطاقة
البرشي�ة الفتية ياتي بعدها قان�ون استثمار رقم
 ١٣لعام  ٢٠٠٦وتعديالت�ه وهو األفضل من نوعه
لجه�ة حجم االمتي�ازات والتسهيالت التي يضعها
أمام املستثمر”.
وأكد سفري اسبانيا يف بغ�داد هانيس اسكوبار :ان
“الوضع يف العراق يتجه نحو االستقرار التام وهو
ما يشجع العمل االستثماري وان حكومة مصطفى
الكاظمي ماضية قدم�ا باتجاه تحقيق إصالحات
ش�املة يف الب�الد  ،ش�اكرا “السف�ارة العراقية يف
مدريد عىل مبادرتها و جهدها التنظيمي يف انجاح
املؤتمر”.

العدد  /٢5١ :ب٢٠٢٠/
جمهورية العراق
التاريخ٢٠٢٠/١٠/١٣ :
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار
محكمة البداءة يف الرفاعي
املدعي /خميس سعود عیسی
املدعى عليه /عيل طالب جاسم
اقت�ى حض�ورك أم�ام ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ
 ٢٠٢٠/١٠/٢٧الساع�ة الثامن�ة والنصف صباحا بعد
إقامة دعوى م�ن قبل املدعي ق�ررت املحكمة تكليفك
بالحضور وبخالفه تجري املرافعة بحقك غيابا يف حال
عدم حضورك موعد املرافعة.
القايض
سمري نارص محيسن
العدد  /١٢٣ :ش٢٠٢٠/
التاريخ٢٠٢٠/١٠/١5 :

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرفاعي
املدعية  /إيمان ابراهيم نادر
املدعي عليه /مهند لطيف عبد الحسن
اىل املدعى عليه /مهند لطيف عبد الحسن
أقام�ت املدعي�ة (إيم�ان ابراهيم ن�ادر) الدعوى املرقم�ة /۱۲۳ش۲۰۲۰/
والت�ي تطلب فيه�ا التفريق ونظرا ملجهولي�ة محل إقامت�ك استنادا لكتاب
مركز رشطة الرفاعي بالعدد  ۱5۹۰فی  ٢٠٢٠/٢/١8واإلشعار املصدق من
مخت�ار منطقة الكرد يف قض�اء الرفاعي قررت املحكم�ة تبليغك عن طريق
اإلع�الن يف صحيفتن يوميتن لغرض الحضور ام�ام هذه املحكمة يف موعد
املرافعة املصادف ي�وم  ٢٠٢٠/١٠/٢٦ويف حال عدم حضورك سوف تجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا.
القايض
سمري نارص محيسن
قايض محكمة األحوال الشخصية يف الرفاعي

ع�ىل تكوين ع�رض فعال ش�ديد املرونة م�ن خارج
نافذة الرافدين النقدية .
وتاب�ع صال�ح ان�ه  :بحك�م سل�وك االف�راد النقدي
الراه�ن يف االقتصاد املحيل الشبه مدولر -Semi do
 larizationوتركي�ب الطل�ب ع�ىل العمل�ة االجنبية
وال�ذي اساسه مكتنزات االف�راد بالعملة االجنبية او
ودائعهم املرفي�ة بالعملة االجنبية نفسها ،نجد ان
ثمة احتياطيا اجنبي�ا (كامنا)ومعدا للعرض الفعال
يف سوق الدوالر النقدي يقدره البعض بشكل اجمايل
بنحو اليقل عن  ١٠-٧مليار دوالر وهي مبالغ متخمة
ومحتف�ظ بها ل�دى االف�راد وجله�ا خ�ارج الجهاز
املريف املحيل وتستخ�دم احيانا يف تسوية املعامالت
الداخلي�ة الكب�رية كالتعاط�ي بالعق�ارات واالرايض
ووسائط النقل والذهب وغريهما .

توجيه حكومي إلجناز مشروع املستشفى
الرتكي يف ذي قار

بغداد /الزوراء:
وج�ه األم�ن الع�ام ملجل�س ال�وزراء،
حمي�د نعي�م الغ�زي ،ام�س السب�ت،
املالك�ات الهندسي�ة والفني�ة للرشكة
املنفذة للمستشفى الرتكي يف محافظة
ذي ق�ار ،بإنج�از امل�رشوع بالكام�ل،
وتسليمه خالل شهرين.
وق�ال املتح�دث باس�م األمان�ة العامة
ملجلس ال�وزراء ،حيدر مجي�د ،يف بيان
تلقت “الزوراء” نسخة منه :إن “فريقا ً
م�ن األمانة العام�ة ،وأثن�اء زيارته إىل
موق�ع العم�ل ،ملتابعة مراح�ل العمل،
نقل التوجيه إىل الرشكة املنفذة ،وحثها
ع�ىل مضاعف�ة الجه�ود ورف�ع وترية
العمل”.
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة ب��داءة النارصية

وأوضح مجيد أن “الزيارة شملت أيضا ً
مشاريع تأهيل طريق آل بدير  -الفجر،
وج�ر الن�ر ،وم�اء اإلص�الح ،وتم
االتفاق عىل إنه�اء املشاريع وتسليمها
خالل الشهرين املقبلن”.
وتابع أن�ه “ويف السياق نفسه ،يستمر
األمن الع�ام ملجلس ال�وزراء ،لقاءاته
م�ع الجه�ات القطاعي�ة ذات العالقة،
ملتابعة مخرجات جلسة مجلس الوزراء
املنعق�دة يف محافظة ذي ق�ار مؤخراً،
استنادا ً إىل ق�رار مجلس الوزراء املرقم
( )142لسن�ة  ،2020الخ�اص بتأليف
فريق برئاسته ،وعضوية الجهات ذات
العالق�ة ،ملراجع�ة املشاري�ع املتلكئ�ة
واملتوقفة يف املحافظة”.
العدد  /٦84 :ب٢٠١8 /
التاريخ٢٠٢٠/١٠/١5 :

(( اع����الن ))
ستبي�ع محكم�ة بداءة النارصية وعن طريق املزايدة العلنية العقارات ذات التسلسالت ( ٣5٧/١و  ٢8و ٢٩و  ٣٠و
 ٣١سوي�ج ) وخ�الل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش وإذا ص�ادف يوم الثالثون عطلة رسمية ففي اليوم
ال�ذي يلي�ه ويف تمام الساعة الثانية عرش ظه�را يف قاعة محكمة البداءة فعىل الراغب�ن بالرشاء الحضور يف املكان
والزمان املعينن مستصحبن معهم التأمينات القانونية بنسبة  ٪۱۰بصك مصدق مع رسم تسجيل العقار بنسبة
 ٪٣وال نقبل املبالغ النقدية إن لم يكونوا من الرشكاء علما أن الداللية عىل املشرتي.
القايض االول
عادل خلف جاسم

األوصاف -:
العقار االول  ٣5٧/١سويج :
( )١عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية ش�ارع الجمهورية خلفي عىل ش�ارع تجاري مع توفر كافة
الخدم�ات )۲( .مساح�ة العقار  ٣,٩4,٢4م )۳( .۲القيمة املقدرة للعقار  ٢٧4.٠٠٠.٠٠٠مائتان واربعة وسبعون
مليون دينار فقط.
العقار الثاني  ۳۰سويح -:
( )١عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية شارع الجمهورية عىل شارع تجاري مع توفر كافة الخدمات.
( )۲مساحة العقار ٢4.٢4م  )۳( .۲القيمة املقدرة للعقار  ٢٢.٠٠٠.٠٠٠اثنان وعرشون مليون دينار فقط.
العقار الثالث  ۳۱سويج :۔
( )١عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية شارع الجمهورية عىل شارع تجاري مع توفر كافة الخدمات.
( )۲مساحة العقار ٢٠.٣5م )۳( . ۲القيمة املقدرة للعقار  ١٩.٠٠٠.٠٠٠تسعة عرش مليون دينار فقط.
العقار الرابع  ۲۹سوج-:
( )١عب�ارة ع�ن ارض خالي�ة من البن�اء تقع يف النارصية ش�ارع الجمهورية عىل ش�ارع تجاري م�ع توفر كافة
الخدمات )۲( .مساحة العقار ١٠.8٠م  )۳( . ۲القيمة املقدرة للعقار  ٩.٠٠٠.٠٠٠تسعة مالين دينار فقط.
العقار الخامس  ۲۸سويج:۔
( )١عبارة عن ارض خالية من البناء تقع يف النارصية شارع الجمهورية عىل شارع تجاري مع توفر كافة الخدمات
 )۲( .مساحة العقار  ٩.٧٣م )۳( . ۲القيمة املقدرة للعقار  8.٠٠٠.٠٠٠ثمانية مالين دينار فقط.
مالحظة /:
النرش يف صحيفتن محليتن .علما أن املحكمة سوف تجري املزايدة لكل عقار عىل حدة.

الرياضي

أصفر وأمحر
تطبيعية الكرة تستدعي بايش
بسبب توقيعه لفريق شعيب
بغداد /متابعة الزوراء
اس�تدعت الهيئة التطبيعية يف االتحاد العراقي لك�رة القدم ،العب نادي القوة الجوية واملنتخب
الوطني ابراهيم بايش للحضور اىل مقر اتحاد الكرة اليوم االحد.
وذك�رت الهيئة يف بيان أن «الهيئ�ة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم ،تدعو العب املنتخب
الوطن�ي أبراهي�م باي�ش ،للحض�ور اىل مقر االتح�اد يف الس�اعة الواحدة من بع�د ظهر اليوم
االحد».
وانترشت صورة لبايش خالل توقيعه الحد الفرق الشعبية يف العاصمة بغداد.
تجدر االشارة اىل ان الهيئة التطبيعية كانت قد منعت الالعبني من اللعب مع الفرق الشعبية.
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اليوم انطالق بطولة الكأس

جلنة الرتاخيص متنح اندية الشرطة واجلوية والزوراء الرخصة اآلسيوية
بغداد /الزوراء
ْ
منحت لجنة الرتاخيص يف الهيأة التطبيعية
الرخصة اآلسيوية املخصصة للمشاركة يف
دوري أبطال آسيا ألندية الجوية والزوراء
والرشطة ،فيما تم رفض ترخيص ()16
ناديا لم تكمل رفع املتطلبات املطلوبة.
َ
وقال مدير الرتاخيص ،ماجد املاجد :إن
اللجنة عملت عىل إرشاك األندية التي تلعب
يف دوري الكرة املمتاز ،وعددها ( )19يف
النظام للحصول عىل الرخصة اآلسيوية
للمشاركة يف دوري أبطال آسيا ،إذ تباينت
األندية يف رفع امللفات.
َ
وأضاف املاجد :منها من أكملت بعض
املتطلبات ،والقسم اآلخر من األندية لم
يرفع أي ملف يذكر ،وبعد انتهاء الفرتة
املحددة لرفع امللفات لم يتمكن سوى ثالثة
أندية هي الجوية والزوراء والرشطة من
الحصول عىل الرخصة اآلسيوية ،وتم رفض
ترخيص بقية األندية ،أما نادي القاسم فهو
غري موجود يف النظام ،وال يمكن إضافته،
ألنه لم يكمل املتطلبات الخاصة بإضافته
للنظام.
ُ
تنطلق ،اليوم األحد،
ومن جهة اخرى
منافسات بطولة كأس العراق للموسم 2020
 2021عىل مالعب بغداد واملحافظات،حيث ستقام املباريات جميعها يف الساعة
الثانية ظهرا ،إذ يلتقي عىل ملعب حيفا
فريقا حيفا صاحب األرض والزعفرانية،
ويقود املباراة الطاقم التحكيمي املؤلف من
رسول عيل حكما للوسط ،يساعده سجاد
خليل وعامر اسماعيل وعباس جبار حكما
رابعا.
وعىل ملعب الوالء ،يلتقي حماية املنشآت
والتاجي ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من احمد كاظم ،يساعده كرار
عباس وصفاء جاسم ،وحيدر عيل خالد
حكما رابعا.
ويلتقي بالدي والطليعة عىل ملعب الغزالية،
ويقود املباراة الطاقم التحكيمي املؤلف من
محمد رياض ،يساعده عبد الله ثائر وحيدر
فالح ،ورسول محسن حكما رابعا.
ويلعب املسيب وغرب بغداد عىل ملعب األول،
ويقود املباراة الطاقم التحكيمي املؤلف من
منترص غازي ،يساعده نوار صالح ومحمد
لؤي ،ومحمد حازم حكما رابعا.
ويواجه املرور العمال عىل ملعب ناطق
هاشم ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من سالم جمعة ،يساعده يارس
هاشم وحسني نجم ،وعمار عبد الكاظم

حكما رابعا.
وعىل ملعب أبو غريب ،يالقي أبو غريب
املحمودية ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من مصطفى مهنه ،يساعده شاكر
خالد ومرتىض مؤيد ،ومحسن عبد الكريم
حكما رابعا.
ويالعب مصايف الوسط بسماية عىل ملعب
املصايف ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من احمد جمعة ،يساعده بهاء
الدين يوسف وليث فرحان ،وسالم رايض
حكما رابعا.
ويواجه اإلسكان فريق جبلة عىل ملعب
البياع ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من محمد كامل زغري ،يساعده
مصطفى كريم وحيدر حميد ،ومهند جمال
حكما رابعا.
ويحتضن ملعب السكك ،مباراة جنوب
بغداد والصحة والبيئة ،ويقود املباراة
الطاقم التحكيمي املؤلف من محمد صادق،
يساعده احمد نعيم وحيدر فرج ،وعيل
هادي مجيرس حكما رابعا.
ويالقي جنائن بغداد فريق شباب العراق
عىل ملعب الحلة  ،ويقود املباراة الطاقم

نادي النجدة خيطف لقب بطولة
اندية بغداد للمواي تاي

التحكيمي املؤلف من مهند مناف ،يساعده
احمد عبد الهادي ووالء حسني ،وعالء خليل
حكما رابعا.
ويلتقي اتحاد الحويجة فريق الدوز عىل
ملعب رشكة نفط الشمال ،ويقود املباراة
الطاقم التحكيمي املؤلف من كرزان عبد
الله ،يساعده ريبوار عمر واسو احمد،
واوميد مصطفى حكما رابعا.
ويواجه التازة فريق تون كريي عىل ملعب
املصىل ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من محمد نجاح ،يساعده عمر خلف
واوميد يلماز ،وارشف عباس حكما رابعا.
ويضيف الدبس فريق ربيعه عىل ملعبه،
ويقود املباراة الطاقم التحكيمي املؤلف
من سالم عامر ،يساعده دارا جالل وجيا
صالح ،وعمر قادر حكما رابعا.
ويلتقي بابان فريق العروبة عىل ملعب
ئاشتي ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من احمد عسكر ،يساعده بشار
نوفل وسفني قادر ،وتوانا عثمان حكما
رابعا.
ويالعب الثورة فريق املصىل عىل ملعب
النشاط الريايض ،ويقود املباراة الطاقم

التحكيمي املؤلف من زانا عبد الله ،يساعده
احمد جالل وقيص محمد مرشد ،وسنان
نارص حكما رابعا.
وعىل ملعب الدواسة ،يلتقي فريقا األمواج
املوصيل وعمال نينوى ،ويقود املباراة
الطاقم التحكيمي املؤلف من إياد مزاحم،
يساعده جمال الدين حمادي وهيثم زاحم،
وقيص محمد سلمان حكما رابعا.
ويالعب بلدية املوصل فريق تكريت عىل
ملعب بلد ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من محمد سمتي ،يساعده عيل
إبراهيم وبكر قادر ،ومصطفى محمد فاهم
حكما رابعا.
ويلتقي جوالء فريق قزانية عىل ملعب
جلوالء ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من شامل تحسني ،يساعده رعد
إبراهيم وضياء سهيل ،وحسن عيل حكما
رابعا.
ويضيف الكفل فريق النور عىل ملعبه،
ويقود املباراة الطاقم التحكيمي املؤلف من
محمد صالح ،يساعده كرار جاسم واحمد
سالم ،وامجد كامل حكما رابعا.
ويلتقي مدينة الشهداء فريق النعمانية

عىل ملعب الصادق ،ويقود املباراة الطاقم
التحكيمي املؤلف من احمد قاسم كاظم،
يساعده لؤي يوسف واحمد جاسم ،وسجاد
ماجد حكما رابعا.
ويالعب بلدية البرصة فريق الهندية عىل
ملعب البلدية ،ويقود املباراة الطاقم
التحكيمي املؤلف من حيدر عدوان ،يساعده
ظافر سعيد وكامل شيال ،ومحمد رحيم
حكما رابعا.
وعىل ملعب الزبري ،يلتقي فريقا ابي
الخصيب وبابل ،ويقود املباراة الطاقم
التحكيمي املؤلف من احمد خلف ،يساعده
وليد عبد سلطان ورحيم فليح ،واحمد
مجيد حكما رابعا.
ويلتقي السدة فريق االزدهار عىل ملعب
السدة ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من فيد عبد الكريم ،يساعده
مصطفى عبد الواحد وعيل فاضل عزيز،
وطه عبد املهدي حكما رابعا.
ويواجه النيل فريق أوروك عىل ملعب
اإلسكان /الحلة ،ويقود املباراة الطاقم
التحكيمي املؤلف من عيل حسني عيل،
يساعده خالد حسني وليث حسني ،واحمد
عباس حكما رابعا.
وعىل ملعب الفيحاء ،يلتقي املعقل وكهرباء
الهارثة ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من عيل احمد شاكر ،يساعده
محمود سمري وعبدالخالق جبار ،وغسان
جاسب حكما رابعا.
ويلتقي الزعيم والشامية عىل ملعب منتدى
الصويرة ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من محمد رياض ،يساعده أمري
عباس ومحمد عبد الكاظم ،ومحمد صالح
حكما رابعا.
ويحتضن صاحب األرض فريق املرشوع
مواجهته أمام فريق القرنة ،ويقود املباراة
الطاقم التحكيمي املؤلف من سجاد خالد،
يساعده رضا عباس ومحمد سالم،
وتحسني عزيز حكما رابعا.
ويلتقي الشباب البرصي فريق الرشقية
عىل ملعب الشباب ،ويقود املباراة الطاقم
التحكيمي املؤلف من فارس محسن،
يساعده إسماعيل مطر ومصطفى نوح،
وعيل عبد الواحد حكما رابعا.
وعىل ملعبه ،يضيف فريق الجماهري فريق
كربالء ،ويقود املباراة الطاقم التحكيمي
املؤلف من حامد عيل ،يساعده غسان
سعيد وحسنني رافل ،وعيل الهادي إبراهيم
حكما رابعا.

منتخب الشباب يبدأ حتضرياته
لنهائيات آسيا

بغداد /متابعة الزوراء
كشف االتحاد العراقي لكرة السلة،
ان مباريات املنتخب الوطني ستقام
يف دولة البحرين.
وقال رئيس االتحاد حسني العميدي
إن “االتحاد االسيوي قرر ان تكون
مباريات التصفيات يف دولة واحدة
بكل املجموعات”.
وأوضح أن “مملكة البحرين

الثانية
النافذة
ستستضيف
لتصفيات كأس آسيا لكرة السلة
 2021حيث ستضيف مباراتي
منتخبنا الوطني أمام كل من
البحرين فی  26و لبنان يف  29من
ترشين الثاني املقبل”.
تجدر اإلشارة اىل ان اتحاد السلة
تعاقد مع املدرب البوسني بيكري
ويساعده اتيال شلبي.

احملرتف الكامريوني تاال يلتحق
بتدريبات النجف

بغداد /متابعة الزوراء
وصل الكامريوني ديديي تاال نيمبو ،العب النجف ،مساء امس السبت ،إىل العراق
لاللتحاق بالفريق الذي يستعد ملنافسات الدوري املمتاز.
وقال بهاء كاظم ،املدرب املساعد لفريق النجف «املحرتف الكامريوني ديديي تاال
وصل مساء امس السبت إىل مطار النجف ،وسيبارش اليوم األحد أوىل وحداته
التدريبية الجماعية».
وبني أن تاال ثاني محرتف يف صفوف النجف بعد أن التحق السوري شادي حموي
بالفريق بوقت سابق ،فيما اعتذر مواطنه يوسف قلفا ألسباب شخصية.
يذكر أن النجف يفتتح مشاركته يف الدوري املمتاز بلقاء فريق الديوانية.

جثري يدخل معايشة تدريبية مع فريق القوة اجلوية
بغداد /متابعة الزوراء
يدخل مدرب منتخب الشباب قحطان
جثري ،يف معايشة تدريبية مع فريق
القوة الجوية بكرة القدم ،ضمن
منهاج الدورة التدريبية االسيوية
{بروفشنل} للمدربني املحرتفني .
ونقل املكتب االعالمي لنادي القوة

الجوية عن جثري قوله ان «اختيار
النادي للدخول يف هذه الدورة
باعتباره من الفرق املشاركة
بالبطوالت التي نظمها االتحاد
االسيوي ومنها كاس اإلتحاد
االسيوي فضال عن املشاركة يف
ملحق دوري األبطال».

حتديد موعد جديد النطالق دوري
اليد املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
حصل نادي النجدة الريايض عىل لقب بطولة أندية بغداد للشباب
باملواي تاي التي أختتمت عىل قاعة املركز التدريبي للمنتخبات
الوطنية ببغداد.
واستمرت البطولة ملدة أربعة أيام متتالية برعاية وحضور
وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال ورئيس لجنة
الشباب والرياضة الربملانية النائب عباس عليوي ورؤساء أندية
وشخصيات رياضية عديدة فضال عن تواجد معظم القنوات
التلفارية ،فيما حصل نادي الصناعات الكهربائية بأول مشاركة
لهم يف أنشطة األتحاد عىل املركز الثاني فرقيا والجنسية
مناصفة مع الزعفرانية عىل املركز الثالث.
وقال رئيس االتحاد العراقي املركزي للمواي تاي ان «وزير
الشباب والرياضة تكفل بجميع مصاريف البطولة التي كانت
برعايته ،مقدما شكره وتقديره للوزير عىل دعمه وحضوره
وتواصله اليومي مع االتحاد».
وأضاف علك« :ثناء وزير الشباب عىل العبينا وحسن األدارة
والتنظيم وأهتمامه باألبطال وتكريمهم شخصيا يعد حافزا
كبريا لتقديم األفضل ،منوها اىل ان الوزير وعد برعاية ودعم
بطولة أندية العراق التي ستقام مطلع العام املقبل أثر أعجابه
باللعبة وأشادته بالجماهري الحارضة وألتزامهم بالوقاية
الصحية ،مشيدا بالوقت ذاته بجميع الحكام لدورهم الكبري يف
إنجاح البطولة واملستويات الراقية التي قدموها خالل تحكيمها
لنزاالت البطولة».
وأستطرد رئيس األتحاد حديثه بالقول« :هناك العديد من
األنشطة املحلية والدولية مقبلني عليها يف الفرتة املقبلة ويجب
علينا ان نستعد منذ األن لها» ،منوها ان «وزير الشباب تكفل
بأقامة معسكرات طويلة األمد لألبطال لتحقيق أنجازات
للرياضة العراقية اوال واملواي تاي عىل وجه الخصوص».

بغداد /متابعة الزوراء
عقد االتحاد العراقي لكرة اليد اجتماعا
بحضور رئيس االتحاد العراقي لكرة اليد
سالم عواد وباقي األعضاء وذلك يف مقر
نادي الكرخ الريايض ملناقشة جملة من
املواضيع.
واتخذ االتحاد القرارات اآلتية:
 املوافقة عىل طلب ناديي املسيب والخليجالعربي بتأجيل مشاركتهم يف الدوري
العراقي لكرة اليد لهذا املوسم وذلك
للظروف املالية التي يمر بها الناديني.
 املوافقة عىل طلب ناديي القاسم والنجفيف املشاركة يف الدوري العراقي لكرة اليد
لهذا املوسم.
 -تم تحديد موعد جديد النطالق الدوري

ببدء يف .25-11-2020
 تم تحديد اللجان العملة يف االتحادالعراقي لكرة اليد للموسم 2020-2021
وتكون عىل الشكل اآلتي.
لجنة الحكام وتكون بإرشاف سالم عواد
وتضم
 -1فاضل كاظم (رئيس اللجنة).
 -2دكتور قحطان فاضل( نائب رئيس
اللجنة).
 -3طاهر مهدي (عضو ).
 -4باسم دلف ( عضو).
 -5عبد الله ( عضو ).
لجنة املسابقات وتكون بإرشاف خليل
ابراهيم وتضم:
 -1عالء عبد الحسني (رئيس لجنة

املسابقات).
 -2دكتور سعد (خميس نائب رئيس لجنة
).
 -3عدنان سبتي ( عضو ).
 -4دكتور فاضل كردي ( عضو ).
 -5دكتور محمد عبد الرضا ( عضو ).

لجنة االعالم وتكون بإرشاف رضا
الجاروش وتضم:
 -1حسام عبد الرضا ( رئيس اللجنة ).
 -2كريم عيل حسني ( نائب رئيس اللجنة
).
 -3احمد ظافر صاحب( عضو ).

 -4سجاد هاشم  -تشيو ( -مصور ).
 -5حسنني الشالجي( مصور ).
لجنة االنضباط وتكون بإرشاف هيثم عبد
الستار وتضم ..
 -1عالء شكر ( رئيس اللجنة ).
 -2دكتور فؤاد متعب ( عضو ).

احلكام الدوليون لكرة الصاالت والشاطئية جيتازون االختبارات بنجاح
بغداد /الزوراء
اجتا َز حكام كرة الصاالت والشاطئية
اختبارات اللياقة البدنية واالختبارات
النظرية (اون الين) بنجاح ،يف
االختبار الذي جرى ،صباح امس
السبت ،عىل مضمار ملعب وزارة
الشباب والرياضة ،وحرضه رئيس
اللجنة صبحي رحيم ،ونائبه الدكتور
محمد غني ،فضال عن قسم من حكام
اللجنة.
وأك َد رئيس اللجنة ،صبحي رحيم:
أن الحكام املشاركني يف االختبارات،

وعددهم خمسة ،اجتازوا اختبارات
اللياقة البدنية بنجاح ،حيث ضمت
االختبارات أربعة من حكام الصاالت
الدوليني ،وحكما واحدا للكرة
الشاطئية ،وعىل الرغم من االنقطاع
الطويل بسبب جائحة كورونا لكن
الحكام بذلوا جهودا ً كبرية ،وتمكنوا
من اجتياز االختبارات بنجاح.
َ
وأضاف رحيم :أثمن الدور املتميز الذي
قام به أعضاء قسم اللياقة البدنية يف
لجنة الحكام املركزية الذين أرشفوا
عىل االختبارات ،وهم الحكم الدويل

السابق احمد خضري ،فضال عن
الحكمني السابقني نعمة حميد وعماد
عبد الرزاق .
واختت َم رحيم بالقول :إن نجاح
الحكام يف اجتياز االختبارات جاء
وسط التفاؤل الكبري من إدارة لجنة
الصاالت والشاطئية بتأهيل املالكات
التحكيمية ،ووصولها إىل مراحل
متقدمة ،والسري عىل الخطة التي
وضعها قسم الحكام يف اللجنة ،بزيادة
االهتمام بالتحكيم لقيادة املباريات إىل
بر األمان.
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كلوب :مل أشارك يف خطة مانشسرت يونايتد وليفربول
ق�ال يورج�ن كل�وب ،م�درب ليفربول،
إن�ه كان مهما أن تواص�ل أندية الدوري
املمت�از وكل األطراف املعنية ،مناقش�ة
كيفي�ة تطوير الك�رة اإلنجليزي�ة ،بعد
ظه�ور اقرتاح�ات مث�رة للج�دل يف
“مرشوع الصورة الكبرة”.
وكانت ه�ذه املقرتحات س�تزيد األموال
املخصصة ل� 72ناديا يف الدرجات األدنى،
لكنها تش�مل أيضا منح حقوق تصويت
مميزة لألندية الكبرة يف الدوري املمتاز،
وتخفيض ع�دد الفرق يف البطولة إىل 18
بدال من  20فريقا.
ورفض�ت أندي�ة الدوري املمت�از خطط
التغرات الجذرية ،التي طرحها ليفربول
ومانشس�رت يونايتد ،لك�ن كلوب رحب
باملناقش�ة ،من أجل تجنب أي مش�اكل
محتملة يف املستقبل.
وقال املدرب األملاني“ :من املهم التحدث
عن ذلك ،هناك مس�احة للتطوير يف كرة
القدم”.
وأض�اف“ :يف الكث�ر م�ن األحي�ان يف
الحي�اة ،يجب أن تكون هناك أزمة حتى
يبدأ الن�اس يف الحديث ..أنا س�عيد حقا

ألننا نتحدث اآلن عن ذلك ،كل األشخاص
الذي�ن أعرفهم يش�اركون يف كرة القدم
بشكل عام”.

ريال مدريد يراقب رينا

انتهج ري�ال مدريد ،يف الس�نوات
األخ�رة التعاق�د م�ع الاعب�ني
الش�باب ،بعي� ًدا ع�ن الصفق�ات
الكب�رة ،حي�ث ض�م الربازيليني
فينيسيوس جونيور ،ورودريجو،
وغرهم�ا الكثر.ويف ه�ذا اإلطار،
أفادت تقاري�ر صحفية أمريكية،
بأن ريال مدري�د مهتم بالحصول
عىل خدمات األمريك�ي جيوفاني
رين�ا ،الع�ب وس�ط بوروس�يا
دورتمون�د .ويعت�رب رينا صاحب
ال� 17عامً ا ،أمل الكرة األمريكية،
مع زميله سرجينو دست ،ظهر
أيم�ن برش�لونة .وش�ارك رينا يف
جميع مباريات دورتموند الرسمية
الخمس�ة ه�ذا املوس�م ،حيث بدأ
يف لقائني منهم .وبحس�ب شبكة

“ ”ESPNاألمريكي�ة ،ف�إن رين�ا
أصب�ح محط أنظار ري�ال مدريد،
وس�يواصل مس�ؤولو املرنج�ي
مراقبة الاعب مع دورتموند ومع
منتخب أمريكا ً
أيضا خال املوسم
الحايل ،قب�ل اتخاذ أي قرار نهائي
بش�أن ض�م الاع�ب م�ن عدمه
خال صيف الع�ام املقبل .وتعترب
عاق�ة ري�ال مدري�د بدورتموند
جي�دة للغاية ،خاصة بع�د إعارة
الربازي�ي رينر جيس�وس للنادي
األملاني ملدة موس�مني حتى صيف
 .2022كم�ا س�بق أن أع�ار ريال
مدريد إىل دورتموند العبه املغربي
أرشف حكيمي الذي تألق بشدة يف
أملانيا ،قبل انتقال�ه إىل إنرت ميان
هذا الصيف.

وتابع“ :ال توجد مش�كلة ،توجد أش�ياء
يمك�ن أن نطوره�ا ،وأعتق�د حق�ا أنه
يجب تطويرها اآلن ،قبل تفاقم املشاكل

الحقيقية يف املستقبل ،وهذا ما أعتقد أن
الناس يحاولون فعله”.
وقال كلوب إنه لم يشارك يف االقرتاحات،

الدقيق�ة  12بعد ط�رد املداف�ع لويك الندر
الرتكابه خطأ قاس�يا ً عىل الربازيي رافينيا
الق�ادم م�ن برش�لونة اإلس�باني ،ما منح
الضيوف سيطرة شبه كاملة عىل مجريات
اللقاء.
افتتح مبابي التس�جيل بعد تمريرة أمامية
م�ن رافيني�ا تاعب ع�ىل إثره�ا باملدافعني
وسدد يف املرمى (.)32
وأضاف املدافع فلورنتيس الهدف الثاني من
تس�ديدة رأس�ية عىل باب املرمى مستفيدا ً
من محاولة سارابيا (.)77
ورفع مبابي رصيده إىل هدفني بعد ترويضه
كرة بينية من س�ارابيا دخل ع�ىل إثرها إىل
املنطقة وسدد بعي ًدا عن الحارس بابتيست
رينيه (.)83

سيميوني :مل أحتدث مع كوندوجبيا

أك�د دييج�و س�يميوني ،م�درب أتلتيك�و مدريد،
أنه لم يتحدث مع العب وس�ط فالنس�يا جيفري
كوندوجبيا لينقل له اهتمامه باالنضمام للفريق،
وأش�ار إىل أنه ال يتحدث عن الاعبني الذين ليسوا
بفريق�ه ،وتمن�ى التوفي�ق لتوم�اس بارت�ي يف

آرس�نال .ويوجد العب فالنس�يا م�ن بني خيارات
الروخيبانك�وس ليح�ل مح�ل توم�اس يف اليوم
األخ�ر م�ن املهلة املمنوح�ة لألتلت�ي للتعاقد مع
بدي�ل لاع�ب الغاني .وغ�ادر توم�اس بارتي بعد
دفع الرشط الجزائي يف عق�ده ( 50مليون يورو)
لذلك حصل أتلتيكو عىل شهر إضايف (يبدأ من ذلك
التوقيت) للتوقيع مع بديل ،طاملا أن هذا البديل يف
الدوري اإلسباني.
ويف مؤتم�ر صحف�ي ،قال س�يميوني ع�ن العب
وس�ط فالنسيا“ :لم أتحدث مع كوندوجبيا .وال
أتحدث عن الاعبني الذين ليسوا معنا”.
وأضاف املدرب األرجنتيني“ :ان النادي
دائما ما يتعامل م�ع كل االحتماالت
واملواق�ف ،وإذا كان�ت يف س�بيل
تحس�ني الفريق ،ستكون دائما
مح�ل ترحي�ب” .وق�ال“ :ال
يمكنن�ي الخ�وض يف ذلك.

وزير الرياضة اإليطالي يُهاجم رونالدو:
ال تكن متعجرفًا وكاذبًا

شن فينتشنزو سبادافورا وزير الرياضة اإليطايل ،هجومً ا
ً
عنيفا عىل الربتغايل كريس�تيانو رونالدو نجم يوفنتوس،
بعدما نفى الدون اخرتاقه للربوتوكول الصحي يف إيطاليا.
وكان س�بادافورا رصح أن رونال�دو اخ�رتق الربوتوكول
الصح�ي ،بعدما غادر الحجر يف يوفنتوس للرحيل ملنتخب
ب�اده ،قبل أن يرد الدون بأنه لم يخرتق الربوتوكول وأنها
أنباء كاذبة .وقال سبادافورا يف ترصيحات أبرزتها صحيفة
“توتو سبورت”“ :سمعة ومهارة بعض الاعبني ال تخول
له�م أن يكون�وا متعجرفني ،وال يحرتموا املؤسس�ات وأن
يكذبوا” .وأض�اف وزير الرياضة اإليط�ايل“ :عىل العكس
م�ن ذلك ،كلم�ا زادت معرفتك كلما ش�عرت بمس�ؤولية
التفك�ر قبل التح�دث وأن تكون مثال جي�د يُحتذى به”.
وأت�م“ :ليس ل�دي أي نية لاس�تمرار يف التحدث عن هذه

اعالم الكرتوني

لكنه “أُبلغ بها”.
من جهة أخرى ،يس�عى األملاني يورجن
كلوب ،املدي�ر الفني لليفرب�ول ،للتعاقد
م�ع نجم إس�بانيا املتألق مؤخ�را ،وفقا
لتقرير صحفي كتالوني.
فقد ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”،
أن كل�وب مص�م ع�ىل إحض�ار جن�اح
الروخا ووولفرهامبتون ،آداما تراوري،
إىل آنفيلد.
وطلب كل�وب من مس�ؤويل الريدز عقد
الصفقة ،عند إعادة فتح نافذة االنتقاالت
يف يناير/كانون الثاني املقبل.
لكن يف املقابل ،يش�رتط وولفرهامبتون
الحصول عىل  63مليون جنيه إسرتليني،
مقابل االس�تغناء عن خدم�ات جناحه
القوي.
وارتب�ط اس�م ت�راوري باالنتق�ال إىل
ليفربول ،ط�وال الصيف املايض ،قبل أن
يستقر النادي يف النهاية عىل ضم زميله
الربتغايل ،ديوجو جوتا.
وتألق ت�راوري م�ع الوولفز يف املوس�م
املن�رصم ،كما ظه�ر مؤخرا بمس�توى
قوي رفقة املنتخب اإلسباني.

باريس سان جريمان يعود بفوز كبري من أرض نيم
حقق باريس س�ان جرمان فوزا ً مستحقا ً
ع�ىل مضيف�ه ني�م - 4صف�ر يف الجول�ة
السابعة من الدوري الفرنيس لكرة القدم.
وخط�ف باري�س س�ان جرم�ان ص�دارة
الرتتيب مؤقتا ً مس�تفيدا ً من تعثر رين أمام
مع مضيفه ديجون .1-1
وس�جل كل م�ن كيليان مباب�ي ( 32و)83
واإليط�ايل أليس�اندرو فلورين�زي ()77
واإلس�باني بابل�و س�ارابيا ( )89أه�داف
الفريق البارييس.
وحق�ق الفري�ق الباري�يس  5انتص�ارات
وهزيمتني هذا املوسم يف ال�”ليغ  ”1جامعا ً
 15نقط�ة يف املقابل يمل�ك نيم  8نقاط من
فوزين وتعادلني و 3هزائم.
وقد ت�ؤول الصدارة الي�وم األحد للفائز من
املب�اراة التي تجمع بني لي�ل ولنس صاحبا
املركزين الثالث والرابع حاليا ً.
وغاب الربازيي اآلخر نيمار صاحب الثاثية
ملنتخ�ب ب�اده يف مرم�ى الب�رو  4-2ع�ن
املب�اراة ،كما غ�اب األرجنتيني�ان أنخل دي
ماريا وم�اورو إيكاردي واليف�ني كورزاوا،
واألملاني تيو كرر واإلسباني خوان برنات
واإليطايل ماركو فراتي.
ولع�ب صاح�ب األرض بع�رشة العبني منذ

تركيزي منصب عىل  22يوما وسبع مباريات كلها
مهم�ة” .ويتهم كوندوجبيا رئيس فالنس�يا ،أنيل
مورث�ي بخداع�ه ،يف اتهام ربطت�ه اإلدارة برفض
الن�ادي لعرض م�ن أتلتيك�و مدريد من
أجل الاعب ،العتباره
غر مقبول.

با أل م�س
يوفنتوس
الن�ادي
أ جد د

املس�ألة ،أؤك�د م�ا قلت�ه
بخصوص خروج بعض العبي
م�ن الحج�ر بناء عىل رس�ائل
للس�لطات الصحي�ة بتورين�و،
تمنيات�ي لكل الاعب�ني املصابني
بالشفاء العاجل”.
ع�ىل صعي�د متص�ل ،أعل�ن
يوفنتوس رس�م ًيا ،ع�ن وجود
 3اختب�ارات إيجابي�ة أخ�رى
لف�روس كورون�ا يف فري�ق
تح�ت  23عامً �ا .وأص�در
يوفنت�وس ً
بيان�ا ع�رب موقعه
الرس�مي ،قال في�ه“ :من خال
الفحوص�ات املنص�وص عليه�ا يف
الربوتوك�ول الس�اري ،ثبت�ت إصابة  3أعض�اء آخرين
م�ن فريق تح�ت  23عاما بفروس كورونا املس�تجد”.
وأض�اف“ :الاعبان هم بوكوس وويس�ي ،باإلضافة إىل
أح�د أعضاء فري�ق العمل” .جدي�ر بالذك�ر ،أن الثنائي
توماسو باربري ولوكاس روزا سبق أن تعرضا لإلصابة
بالفروس ،بعد أن ج�اءت نتيجة اختبار املدرب المربتو
زويل إيجابي�ة ودخ�ل الفريق بأكمله يف الع�زل الوقائي.
وانضم�ت املجموعة املصاب�ة إىل الفندق ال�ذي يتم فيه
عزل الفريق األول ،بعد سلسلة من االختبارات اإليجابية،
منهاويس�تونماكينيوكريس�تيانورونالدو.
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واختت�م س�ارابيا الرباعي�ة م�ن تس�ديدة
مخادع�ة عج�ز رينيه ع�ن التعام�ل معها
(.)88
واس�تمر س�تاد ري�ن ،ب�دون هزيم�ة هذا
املوس�م ،بع�د تعادل�ه ( )1-1م�ع مضيفه
ديجون متذيل الرتتيب.
ووضع مارتن ترييه س�تاد رين يف املقدمة،
يف منتص�ف الش�وط األول ،قب�ل أن يعادل
ماما بالد النتيجة بعد االسرتاحة.
ويتف�وق ري�ن ،ال�ذي يمل�ك اآلن  15نقطة
من س�بع مباريات ،بنقطة واحدة عىل ليل
صاحب املركز الثاني ،بينما يستمر ديجون
يف قاع الرتتيب برصيد نقطتني.
وأح�رز تريي�ه ه�دف ري�ن بتس�ديدة
منخفض�ة ،يف الدقيق�ة  ،24ليكل�ل الفريق
الزائر سيطرته املبكرة.
لك�ن بال�د ع�ادل النتيجة بعد مرور تس�ع
دقائ�ق م�ن الش�وط الثاني ،عرب تس�ديدة
بالقدم اليمنى من داخل املنطقة.
واق�رتب رين ،الذي سيس�تهل مش�واره يف
دوري األبطال أمام كراسنودار يوم الثاثاء
املقبل ،من حس�م املباراة لصالحه قبل ست
دقائق ع�ىل النهاية ،لكن تس�ديدة فافيان
تايت اصطدمت بالعارضة.

مبابي يهدي هدفه للطفل الشجاع

أهدى كيليان مبابي ،مهاجم باريس سان جرمان ،هدفه األول
يف مرمى نيم بالدوري الفرنيس ،لطفل مريض.
وكش�ف مباب�ي بعد إح�راز الهدف عن قمي�ص داخي مكتوب
عليه“ :لوكاس الشجاع ..أنا معك”.
ورصح املهاج�م الفرنيس بني ش�وطي اللقاء لقن�اة تيليفوت:
“إنها هدية بس�يطة لصديقي لوكاس ،نح�ن الاعبون نحظى
بامتيازات عديدة ،وغرنا ليسوا محظوظني”.
ولف�ت الطفل الفرنيس األنظار إليه من خال ظهوره يف مقطع
فيديو عرب مواقع التواصل االجتماعي ،قبل مباراة باريس سان
جرمان وبايرن ميونيخ يف نهائي دوري أبطال أوروبا.

حرب وشيكة بني جنوم برشلونة
وبارتوميو

أش�عل جوس�يب ماريا بارتومي�و ،رئيس ن�ادي برش�لونة ،فتيل
أزمة جديدة تتعلق بخفض رواتب العبي البارس�ا ،بس�بب فروس
كورونا.
وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية ،فإن العبي برشلونة قاموا
بإرس�ال خطابات رس�مية لبارتومي�و ،تفيد بأن الن�ادي أخربهم
عرب الربي�د اإللكرتوني خال تواجدهم م�ع منتخبات بادهم ،أنه
يف غضون  15يومً ا فقط ،س�تبدأ املفاوضات حول مس�ألة خفض
الرواتب.
وأضافت الصحيفة ،أن العبي برش�لونة ش�ددوا يف تلك الرس�ائل،
عىل أنهم يعتربون تلك الطريقة ليس�ت صحيحة ملناقشة مثل هذه
الطلبات ،وأنه كان ينبغي مخاطبتهم بشكل شخيص.
وأوضح�ت الصحيف�ة ،أن الاعبني عربوا عن دهش�تهم وغضبهم
لنق�ص املعلوم�ات الخاص�ة بهذا املل�ف ،واتهموا إدارة برش�لونة
بالرغب�ة يف خفض رواتبه�م ،رغم قيامهم مؤخ�رًا بإنفاق األموال
وإجراء استثمارات مهمة ،وبالتايل يعترب هذا القرار بمثابة تناقض
مطلق.ويستعد العبو برشلونة لطلب إرشاك وكاء أعمالهم يف تلك
املفاوض�ات ،مش�ددين عىل أنهم وافقوا ع�ىل تخفيض رواتبهم يف
املرة األوىل مع بداية أزمة كورونا ،حتى ال يتأثر النادي من الناحية
االقتصادية.

بابلو زاباليتا يعلن اعتزاله
أعلن بابل�و زاباليتا،
مداف�ع مانشس�رت
س�يتي ومنتخ�ب
األرجنت�ني الس�ابق،
اعت�زال ك�رة الق�دم
لينهي مسرة استمرت
 18عاما ً.
وبعد مغادرته وس�ت هام

يونايت�د يف نهاي�ة املوس�م امل�ايض
ربط�ت تكهنات الاع�ب البالغ من
العمر  35عام�ا ً باحتمال العودة إىل
إس�بانيول لكنه قرر إسدال الستار
عىل مسرته.
وق�ى زاباليت�ا تس�ع س�نوات يف
سيتي بعد االنضمام من إسبانيول.
وق�ال زاباليت�ا عىل تويرت“ :عش�ت

مفكرة الزوراء

س�نوات رائع�ة اس�تمتعت خالها
بلحظ�ات فريدة ال تنىس ،س�أكون
ممتن�ا ً دائما ً لكل األش�خاص الذين
وقف�وا مع�ي خ�ال مس�رتي من
األندية والزم�اء واملدربني وخاصة
أرست�ي وكل أصدقائ�ي .مع الكثر
من املش�اعر أترك ورائي واحدة من
أفضل مراحل حياتي”.

السلطة الرابعة
العدد 7346 :االحد  18 -تشرين االول 2020

الالمي”:نينا” اثبتت عرب مسريتها صدق
انتمائها للوطن ونقل صورة حقيقية عنه
امام الرأي العام العربي والدولي

بغداد /نينا:
اك� َد نقيب الصحفي�ن العراقين مؤيد الالمي  ”:ان الوكالة الوطنية العراقية لالنباء
 /نينا  /اثبتت عرب مس�ريتها صدق انتمائها للوطن ونقل صورة حقيقية عنه امام
الرأي العام العربي والدويل “.
وق�ال الالمي يف تغريدة عى تويرت  ”:تحتف�ل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء/نينا/
بالذكرى  ١٥لتأسيسها  ،حيث شهد الخامس عرش من ترشين االول عام  2005والدة
هذه الوكالة التي اثبتت عرب مس�ريتها صدق انتمائه�ا للوطن ونقل صورة حقيقية
عنه امام الرأي العام العربي والدويل  ،كما كانت سباقة يف نقل انتصاراتنا عى تنظيم
داعش االرهابي”.

جلنة الثقافة النيابية تطالب رئيس
الوزراء وجملس القضاء االعلى واألجهزة
األمنية حبماية اإلعالميني والصحفيني

بغداد  /نينا:
طالب�ت لجن�ة الثقافة والس�ياحة واالث�ار يف مجلس النواب رئي�س مجلس الوزراء
ورئي�س مجلس القضاء االع�ى واألجهزة األمنية املختصة بتوف�ري الحماية الكاملة
لإلعالمي�ن والصحفين واملثقف�ن واألدباء من تهديدات العصاب�ات االجرامية التي
يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم .
واوضح�ت اللجن�ة يف بيان ان  :الدس�تور والقوان�ن النافذة ال س�يما قانون حقوق
الصحفين رقم  21لس�نة  2011قد ألزم الجهات الحكومية بتوفري الحماية الكاملة
للعاملن يف السلطة الرابعة.
وأك�دت اللجنة عى رضورة فتح تحقيق عال املس�توى من قب�ل الحكومة ومجلس
القض�اء بقضية الدكت�ور صباح عالل زاي�ر والوصول للجهة املجهول�ة التي قامت
بالتهديد ،للحد من هذه الظاهرة التي تزعزع األمن واالستقرار والسلم املجتمعي.
وكان االعالمي الدكتور صباح عالل زاير قد تعرض إىل تهديدات بالتصفية الجس�دية
هو وعائلته من جهات مجهولة بسبب عمله اإلعالمي يف شبكة االعالم العراقي.

حمكمة جزائرية تدين الصحفي
فضيل بومالة بغرامة مالية

الجزائر/ا.ف.ب:
أسقطت محكمة الدار البيضاء يف الجزائر العاصمة ،غالبية التهم املوجهة إىل الصحفي
واملعارض فضيل بومالةّ ،
لكنها دانته بغرامة يف تهمة “التحريض عى التجمهر” ،كما
أكد أحد محاميه لوكالة “فرانس برس”.
وق�ال املحامي عبد الغني ب�ادي ّ
إن املحكمة “دانت بومالة بغرام�ة مالية قيمتها 50
أل�ف دين�ار( 330يورو) عن تهم�ة التحريض ع�ى التجمهر ،وبرّأته م�ن تهم إهانة
هيئة نظامية وعرض منش�ورات من ش�أنها اإلرضار باملصلح�ة الوطنية عى أنظار
الجمهور”.
وأض�اف بادي ّ
أن “ه�ذا الحكم ال يرضينا ألنه يبقى إدانة ،ونح�ن نعترب أن بومالة لم
يقرتف أي جنحة يس�تحق املحاكمة من أجلها ،هذه مسألة مبدئية ومسألة نضالية.
سنقرر استئناف الحكم بعد التشاور مع املعني وموافقته”.
أفرج عنه بانتظار محاكمته
وكان بومال�ة أوقف يف يونيو /حزيران لبضع�ة أيام ،ثم ِ
يف  2يولي�و /تموز ،لكن الجلس�ة تأجلت مرات عدة .وخ�الل املحاكمة طالبت النيابة
بالسجن النافذ عامن وغرامة مائة ألف دينار( 660يورو).
تزايدت خالل األشهر املاضية املالحقات القضائية واإلدانات بحق الصحفين واملدونن
واملعارضن السياسين والناشطن يف الحراك االحتجاجي.

www.alzawraapaper.com

No: 7346 Sun 18 Oct 2020

8

“نينا” تتلقى املزيد من برقيات التهنئة مبناسبة
الذكرى اخلامسة عشرة لتأسيسها

بغداد/نينا:
تلق�ت الوكالة الوطنية العراقية لالنباء /
نين�ا /املزيد من برقيات التهنئة ملناس�بة
الذكرى الخامسة عرشة لتأسيسها.
فقد هنأ رئيس ائتالف دولة القانون نوري
املالكي الوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء
 /نينا /بمناسبة ذكرى تأسيسها .
وق�ال يف برقي�ة التهنئة ”:نتق�دم بازكى
التهاني والتربيكات الدارة وكادر الوكالة
الوطنية العراقية لالنباء بمناس�بة ذكرى
تاسيس�ها  ،متمن�ن له�م كل التوفي�ق
واملزيد من التألق والتميز والنجاح .
فيم�ا ق�دم رئيس لجن�ة الزراع�ة واملياه
واالهوار النيابية س�الم الشمري التهنئة
الدارة ومنتسبي الوكالة الوطنية العراقية
لالنباء  /نينا  /بالذكرى  15لتاسيسها.
وق�ال يف التهنئ�ة  :تم�ر ه�ذه املناس�بة
ونين�ا تثب�ت وبش�كل واض�ح وطنيته�ا
واس�تقالليتها يف ط�رح املواضيع املحلية
بشكل خاص دون التعامل معها بانحياز
لهذه الجهة او تلك.
واضاف الش�مري ان  :الوكالة اثبتت بهذا
التعامل الداخ�ي واالقليمي والدويل بانها
عالمة بارزة باالعالم الوطني املستقل.
واع�رب ع�ن امنيات�ه الدارة الوكال�ة
ومنتس�بيها باملزي�د من االب�داع والتقدم
لتبقى بمكانها املميز.
كم�ا هن�أ النائ�ب االول لرئي�س مجلس
النواب حس�ن كريم الكعبي ،إدارة وكادر
الوكالة الوطنية العراقية لالنباء “ نين��ا
“ بمناس�بة الذك�رى الخامس�ة ع�رشة
لتأسيسها .
وذكر الكعبي يف برقي�ة التهنئة  ”:نتقدم
بالتهنئة والتربيكات إلدارة وكادر الوكالة
الوطني�ة العراقي�ة لألنب�اء بمناس�بة
الذك�رى ال��  15لتأسيس�ها  ،متمنيا لها
دوام التوفي�ق واملثابرة والعطاء ،والثبات
يف املنه�ج الحيادي واملهن�ي املتميز الذي
عرفت به طيلة الس�نوات الس�ابقة  ،وان
تبقى منربا اعالميا مميزا لكل العراق”.
وب�ارك محافظ الديوانية زهري الش�عالن
للوكالة الوطني�ة العراقية لالنباء /نينا/
الذكرى /15/لتأسيس.
وق�ال يف برقي�ة تهنئ�ه “ نب�ارك له�ذا
املن�رب االعالم�ي املتمي�ز الذك�رى /15/
للتأسيس.
واض�اف “ ان نين�ا اثب�ت مصداقيته�ا
ومهنيتها العالية طيلة السنوات املاضية
من عمرها.
ويف الس�ياق ذات�ه بع�ث وزي�ر الداخلية
عثمان الغانم�ي ،برقية تهنئة اىل الوكالة
الوطنية العراقية لألنباء/نينا /بمناسبة
ذكرى تأسيسها ال� .15
وقال الغانمي يف برقي�ة التهنئة ”:نتقدم
بخال�ص التهان�ي والتربي�كات ملناس�بة
ذكرى تأس�يس وكالتكم املوقرة ،متمنيا ً
لك�م دوام التط�ور واإلب�داع ع�ى صعيد
العم�ل اإلعالم�ي الح�ر خدم�ة لوطنن�ا
العزيز”.
ويف ش�أن متصل هنأ وزي�ر التعليم العايل
والبحث العلم�ي الدكتور نبيل كاظم عبد
الصاحب الوكالة الوطنية العراقية لالنباء
 /نين�ا /بذك�رى تأسيس�ها الخامس�ة
عرشة.
وق�ال يف برقي�ة التهنئ�ة الت�ي بعثها اىل
الوكالة اليوم ”:نعرب عن تهانينا للوكالة
الوطنية العراقية لألنباء /نينا /بمناسبة
إيقاده�ا الش�معة السادس�ة ع�رشة يف
مس�ريتها اإلعالمية املميزة التي س�جلت
فيها حضورا نوعيا ومهنيا عى املس�توى
العراقي املحي واإلقليمي والدويل”.
وأض�اف ”:انه يف الوقت ال�ذي نبارك فيه
هذه املناس�بة فإننا نس�أل الل�ه التوفيق
والنج�اح ل�� /نين�ا /املوق�رة وطاقمها
يف مش�وار الصحاف�ة واالع�الم الوطن�ي
العراقي”.
ويف االط�ار ذاته ق�دم العقي�د الحقوقي
رشيد ثابت رشيد مدير دفاع مدني النجف
األرشف تهاني�ه وتربيكات�ه اىل الوكال�ة
الوطنية العراقية لألنباء بمناسبة الذكرى
ال� 15النطالقتها اإلعالمية الصحفية.
وج�اء يف برقي�ة التهنئة “ نتق�دم بأزكى
التهان�ي والتربي�كات للوكال�ة الوطني�ة
العراقية لألنباء/نينا ،/بمناس�بةالذكرى
ال�� 15النطالقته�ا  .متمن�ن له�ا دوام
املوفقي�ة والنج�اح ،وان ش�اء الل�ه م�ن
اب�داع اىل ابداع آخر ،بوج�ود الخريين من
رج�ال الصحافة واالعالمي�ن العاملن يف
الوكالة“.
فيم�ا قدم الش�يخ طاه�ر الخاقاني قائد
فرقة االمام عي(ع)القتالية اللواء الثاني
الثاني /حشد شعبي ،التهاني والتربيكات

اىل نقي�ب الصحفي�ن مؤي�د الالمي واىل
الوكالة الوطني�ة العراقية لألنباء/نينا،/
بمناس�بة الذك�رى ال�� 15النطالقته�ا
اإلعالمية والصحفية.
وقال يف برقية التهنئة :بمناس�بة الذكرى
 ١٥لتأس�يس الوكالة الوطني�ة العراقية
لألنباء/نين�ا ،/نتق�دم باح�ر التهان�ي
والتربيكات اىل االستاذ مؤيد الالمي رئيس
اتحاد الصحفين العرب نقيب الصحفين
العراقي�ن متمن�ن له مزيدا م�ن النجاح
والتوفيق.
ه�ذا و بع�ث رئيس جهاز االم�ن الوطني
العراقي الفريق الركن عبد الغني االسدي
 ،باق�ة ورد وبرقي��ة تهنئ�ة اىل الوكال�ة
الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  /ملناسبة
الذكرى السنوية ال� 15لتأسيسه�ا .
وقال يف برقية التهنئة  “ ،بأسمي وبأسم
جمي�ع قي�ادات وضب�اط جه�از االم�ن
الوطن�ي العراقي  ،نتقدم اليكم بأس�مى
اي�ات التهان�ي والتربي�كات بمناس�بة
الذك�رى الس�نوية ال��  15لتأس�يس
وكالتكم املوقرة  ،س�ائلن املوىل عزوجل
ان يوفقكم وأيان�ا لخدمة العراق وأهله،
والله ويل التوفيق“.
كم�ا ق�دم محاف�ظ النج�ف االرشف
ل�ؤي اليارسي تهنئت�ه الح�ارة اىل نقيب
الصحفي�ن مؤي�د الالم�ي ،واىل الوكال�ة
الوطنية العراقية لألنباء/نينا ،/بمناسبة
الذك�رى ال�� ١٥النطالقته�ا ع�رب فضاء
االعالم العراقي الوطني الهادف .
وثم�ن الي�ارسي الجه�ود الت�ي يبذله�ا
العامل�ون يف الوكال�ة م�ن خ�الل تقديم
اعالم هادف رصن حم�ل املصداقية منذ
اللحظة االوىل النطالقها وما زالت  ،داعيا
النخب اإلعالمية فيها اىل املزيد من النجاح
خدمة للوطن واملواطن.
وهن�أ النائب عن بابل ثامر ذيبان الوكالة
الوطنية العراقية لالنباء بذكرى تأسيسها
الخامسة عرشة.
وقال ذيبان يف برقية التهنئة “ أن نينا عرب
ش�بكة مراس�ليها وعرب اختي�ار املصادر
الحقيقية والصحيحة والرس�مية منحت
االخب�ار التي تنرشه�ا مصداقي�ة وبعدا
حقيقيا كبريا.
واض�اف أن تاريخ نينا يس�تحق فعال أن
يت�م تناوله م�ادة دراس�ية يف الجامعات
العراقية املختصة”.
ويف س�ياق متصل هنأت س�فارة روسيا
االتحادي�ة يف بغ�داد  ،الوكال�ة الوطني�ة
العراقية لالنباء  /نينا  /ملناس�بة الذكرى
السنوية ال� 15لتأسيسه�ا .
وقال سفري روسيا ماكسيم ماكسيموف
 ،يف برقي�ة التهنئة “ تع�د وكالة  /نينا /
لالنب�اء عالمة بارزة يف االعالم االلكرتوني
بش�كل خ�اص واالعالم بش�كل ع�ام يف
الع�راق  ،ونحن حريص�ون عى متابعتها
اوال بأول ملاتحمله اخبارها من مصداقية
ومهنية واضحة “.
واض�اف  “ ،اعت�رب ان نجاح كل وس�يلة
اعالمي�ة واس�تمراريتها كل ه�ذه الفرتة
يف االوض�اع التي ش�ابها عدم االس�تقرار
يف فرتات معينة دلي�ل مهنيتها الواضحة
واملتابعة الكبرية الخبارها .
واش�اد ب�دور  /نينا  /الب�ارز يف التغطية
االعالمي�ة لالخب�ار املحلي�ة واالقليمي�ة
والدولي�ة “ ،مجددا التهنئة الدارة الوكالة
وكادره�ا متمني�ا لهم مزيدا م�ن االبداع
والتطور والنجاح .
بدورها قدمت السفارة الرصبية يف بغداد
التهنئ�ة الخالص�ة الدارة وكادر الوكال�ة
الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  /بالذكرى
 15لتأسيسها.
وقال الس�فري الرصبي اوروش بالوف ”:
ان الوكالة الوطنية العراقية لالنباء عالمة
بارزة باملصداقية واملهنية الواضحة  ،مما
جعلها يف صدارة االعالم االلكرتوني بشكل
خاص واالعالم يف العراق بشكل عام “.
واضاف  ”:ان نجاح واس�تمرارية الوكالة
كل ه�ذه الف�رتة  ،يف ظ�ل اوض�اع غ�ري
مستقرة عاش�ها العراق يف فرتات معينة
 ،دليل حياديتها يف عرض االوضاع داخليا
واقليمي�ا ودولي�ا  ،ما جعله�ا يف املقدمة
بمتابع�ة اخبارها ،وجعلن�ا نحرص عى
متابعتها اوال باول”.
فيما ب�ارك محاف�ظ البرصة اس�عد عبد
االم�ري العيدان�ي كادر”الوكال�ة الوطنيّة
العراقيّة لألنباء  /نينا  /بمناسبة الذكرى
الخامسة عرشة لتاسيسها.
وق�ال العيدان�ي يف برقي�ة التهنئ�ة “ ان
اإلعالم�ي
تأريخك�م العري�ق يف املي�دان
ّ
س�اهم إعالميّ�ا ً بتأس�يس أول وكال�ة
إعالميّة رصينة يعتمد عليها بنقل األخبار

واألح�داث العام�ة بع�د س�قوط النظام
البائد.
ٌ
مبارك لكم هذا اإلنجاز الحافل
وأضاف “
واملتحقق بجهودكم “.
من جهتها قدمت هيئة االعالم واالتصاالت
التهنئة للوكال�ة الوطنية العراقية لالنباء
 /نينا  /بالذكرى  15لتاسيسها.
وذك�رت الهيئة يف التهنئ�ة :تتقدم الهيئة
بالتهان�ي والتربيكات اىل الوكالة الوطنية
العراقي�ة لالنب�اء ملناس�بة الذك�رى 15
لتاسيسها.
وقدم�ت اح�ر التهان�ي ل�كل العاملن يف
هذه املؤسس�ة الرصين�ة وهي ترتبع عى
سلم النجاح والتميز بمهنيتها وجدارتها
وصدارتها بن منافساتها.
وعربت الهيئ�ة عن امنياته�ا لوكالة نينا
ه�ذا االس�م الذي اش�تهرت ب�ه وميزتها
يف الس�بق والحي�اد بتن�اول املواضي�ع
والتعاطي مع االحداث .مزيدا من النجاح
ومواصلة العطاء يف سبيل ايصال الرسالة
االعالمية واملساهمة الفاعلة يف بناء بلدنا
العزيز.
فيم�ا قدم الخبري القانون�ي عي التميمي
التهنئة للوكال�ة الوطنية العراقية لالنباء
 /نينا  /بالذكرى  15لتاسيسها.
وق�ال يف التهنئ�ة  :يس�عدني ويرشفن�ي
بالذكرى  15لتاس�يس الوكال�ة الوطنية
العراقية لالنباء /نينا  /ان اتقدم بالتهنئة
القلبي�ة الخالص�ة والدع�وات املبارك�ة
للمزيد من التالق واالبداع وان تعود السنة
املقبلة بنجاح جديد.
وب�ارك التميم�ي لوكال�ة نين�ا العمالقة
بماقدمت�ه من معلومات واخبار تش�كل
مصداقية للق�ارئ وتطم�أن عندما تقرأ
الخرب وان املصدر مؤكد وبش�كل صحيح
والتحت�اج اىل ان تدقق يف الخرب بل تاخذه
وانت مطمنئ.
وج�دد التهنئة والدعوات القلبية بالنجاح
والتوفيق الدائم.
كم�ا هنأ عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية
جمال كوج�ر الوكالة الوطني�ة العراقية
لالنباء  /نينا  /بالذكرى  15لتاسيسها.
وتمن�ى يف برقي�ة التهنئ�ة للوكال�ة دوام
التوفيق والنجاح املستمر والعطاء خدمة
للوطن واملواطنن.
وق�ال كوجر نش�د عى ي�د القائمن عى
الوكال�ة مثمن�ن جهوده�م املبارك�ة..
وسائلن املوىل ان يمدهم بالقوة والعزيمة
واالرادة ليتمكنوا من أداء عظيم الرس�الة
التي هي أمانة يف أعناقنا جميعا ً.
يف االط�ار ذات�ه هن�أ جه�از مكافح�ة
االرهاب الوكالة الوطنية العراقية لالنباء
 /نينا  /ملناس�بة الذكرى السنوية ال�15
لتأسيسه�ا .
وقال الجهاز يف برقية التهنئة  :بمناس�بة
الذكرى الخامسة عرشة النطالق الوكالة
الوطني�ة العراقية لالنب�اء /نينا  /نتقدم
بالتهاني والتربيكات لكادر الوكالة ،التي
ه�ي من املؤسس�ات االعالمي�ة الرصينة
التي تع�رف بمصداقيتها املهنية يف تناول
االحداث .
وتمن�ى الجه�از للعامل�ن يف الوكال�ة
واملس�ؤولن عليها النج�اح الدائم خدمة
لبلدنا الحبيب .
م�ن جانب�ه ب�ارك عض�و لجن�ة النزاهة
النيابي�ة صب�اح العكي�ي الدارة وكادر
الوكالة الوطنية العراقية لالنباء  /نينا /
ذكرى تاسيس الوكالة الخامسة عرشة .
وق�ال يف التهنئ�ة :نب�ارك العالمن�ا
الحرالذكرى الس�نوية لتاس�يس الوكالة
الوطنية العراقية لالنباء (نينا)التي كانت
متمي�زة ولها بصمتها الواضحة يف العمل
االعالمي.
واض�اف العكي�ي ان  :تمي�ز الوكال�ة
ب�رز يف حياديته�ا التي ميزته�ا عن باقي
الوكاالت.
م�ن جهتها قدمت عض�و مجلس النواب
عن محافظة دياىل ناهدة الدايني التهنئة
الدارة ومنتسبي الوكالة الوطنية العراقية
لالنباء  /نينا  /بالذكرى  15لتاسيسها.
وقالت يف التهنئ�ة  :بهذا اليوم نهنئ ومن
كل قلوبن�ا  /نين�ا /يف ذكرى تاسيس�ها
الخامس عرشة.
واضاف�ت الداين�ي :نتمن�ى للوكال�ة
االس�تمرار وبنف�س النه�ج والهم�ة
واملهنية..وكل عام وانتم بخري.
فيم�ا قدم�ت رئيس�ة كتل�ة الح�زب
الديمقراطي الكردس�تاني النيابية فيان
ص�ربي التهنئ�ة الدارة وكادر الوكال�ة
الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  /بالذكرى
 15لتاسيسها.
وقال�ت يف التهنئة  :نتقدم باس�مى ايات

التهنئ�ة والتربي�كات اىل الوكالة الوطنية
العراقي�ة لالنب�اء ملناس�بة الذك�رى 15
لتاسيسها.
وثمن�ت ص�ربي املهني�ة و املصداقي�ة
التعام�ل الحي�ادي للوكال�ة يف التعاط�ي
مع االحداث الذي اس�همت بتعزيز السلم
واالس�تقرار املجتمعي والتعايش االخوي
بن العراقين .
كم�ا قدم�ت عضو لجن�ة مراقب�ة تنفيذ
الربنام�ج الحكوم�ي والتخطي�ط
االس�رتاتيجي النيابي�ة انع�ام الخزاع�ي
التهنئ�ة اىل الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة
لالنباء بالذكرى  15لتاسيسها.
وقال�ت يف التهنئة  :يف الذكرى الخامس�ة
عرشة لتأسيس الوكالة الوطنية لألنباء/
نين�ا /يرسني أن أتقدم لالرسة الصحفية
يف ه�ذه الوكال�ة باص�دق وارق التهان�ي
والتربي�كات .متمني�ة لهم االس�تمرار يف
طريق نرش االعالم الهادف والصادق.
م�ن جهتها هنأت حرك�ة وعي الوطنية ،
الوكال�ة الوطنية العراقي�ة لالنباء( نينا)
بمناس�بة الذك�رى الس�نوية الخامس�ة
عرشة لتأسيسها .
وقال املكت�ب االعالمي للحركة  ،يف برقية
التهنئة  “ ،نتقدم بازكى التهاني واصدق
االمنيات بالنجاح والتميز للوكالة الوطنية
العراقي�ة االنباء( نينا ) الغراء بمناس�بة
ذكرى تأسيسها الخامسة عرشة  ،متمنن
له�ا االس�تمرار يف نهجها الوطن�ي لنقل
الرس�الة االعالمية والصحفي�ة الصادقة
بنهج وطني يصطف مع هموم الش�عب
واالس�هام يف تحقي�ق امال�ه وتطلعاته ،
وان تستمر يف سعيها نحو التميز والتقدم
خدم�ة للصالح الع�ام ..كل ع�ام وارسة
الوكال�ة الوطني�ة العراقية لالنب�اء ادارة
ومالكا بكل خري “.
وهنأت كتلة بدر النيابية  ،الوكالة الوطنية
العراقية لالنباء( نينا ) بمناس�بة الذكرى
السنوية الخامسة عرشة لتأسيسها .
وق�ال رئي�س الكتل�ة النائ�ب حس�ن
ش�اكر الكعب�ي  ،يف برقي�ة التهنئ��ة “
“ نتق�دم بازك�ى التهان�ي والتربي�كات
إلدارة وكادر الوكال�ة الوطني�ة العراقية
لألنب�اء بمناس�بة الذكرى الس�نوية ال�
 15لتأسيس�ها  ،متمن�ن دوام العط�اء
واملثاب�رة ،ومواصلة املس�ار املهني الذي
خطته لعملها منذ التأسيس ،وان تكون
ناق�ال حقيقيا صادقا لص�وت العراقين
وتطلعاتهم “.
بدوره هنأ االمن العام املس�اعد ملنظم�ة
بدر عبد الكريم يونس االنصاري  ،مجلس
ادارة وارسة الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة
لالنباء( نينا ) بمناس�بة الذكرى السنوية
الخامسة عرشة لتأسيسها .
واك��د االنص�اري ،يف برقي�ة التهنئ�ة ،
ان “ الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة االنباء(
نينا ) تبنت مس�ارا مهنيا لنقل الرس�الة
االعالمي�ة والصحفي�ة الهادف�ة بنه�ج
وطن�ي خدمة للصال�ح الع�ام بعيدا عن
اي�ة مصال�ح فئوية وش�خصية  ،وكانت
من�ربا حياديا لنق�ل تطلع�ات العراقين
 ...،نتمن�ى ملجل�س ادارة وارسة الوكالة
الوطني�ة العراقي�ة لالنب�اء دوام العطاء
والتوفيق خدمة لعراقنا الحبيب “.
فيم�ا هنأ النائ�ب عن محافظ�ة البرصة
الدكتور جمال املحمدواي الوكالة الوطنية
العراقية لألنباء /نينا  /بمناسبة الذكرى
ال�  15عاما لتاسيسها .
وق�ال املحم�داوي يف برقي�ة التهنئ�ة “
أتقدم بأحر التهاني والتربيكات بمناسبة
تأسيس الوكالة الوطنية العراقية لألنباء
 /نين�ا  /متمني�ا لكادره�ا دوام العطاء
اإلعالمي بما يخدم الوطن واملواطن.
ودعا املحمداوي “ إدارة الوكالة لالستمرار
عى النهج الوطني لتعزيز روح التسامح
والتعايش الس�لمي بن أطياف املجتمع.
س�ائلن الع�ي القدي�ر أن يدي�م عليك�م
بركاته.
وقدم عضو مجل�س النواب ظافر العاني
التهنئة الدارة ومنتسبي الوكالة الوطنية
العراقي�ة لالنب�اء  /نين�ا  /بالذكرى 15
لتاسيسها.
وق�ال يف التهنئ�ة ان  :نين�ا اثبتت وطيلة
س�نوات عمله�ا ال�دؤوب حياديته�ا
واس�تقالليتها ومصداقيته�ا يف نق�ل
االخبار محليا واقليميا ودوليا مما جعلها
باملراتب العليا يف هذا الجانب.
واعترب العاني الوكال�ة الوطنية العراقية
لالنباء رصحا وطنيا كبريا باالعالم املهني
املستقل.
وجدد التهنئة الدارة الوكالة ومنتس�بيها
متمنيا لهم مزيدا من التطور واالبداع.
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(لبابة السر) واحتواء التأريخ البابلي
علوان السلمان
مما يقال(ان الزمن جنين ميت يف رحم الكون..
ان لم يكن داخل اطار الحرية)..
والعمليية االبداعيية مهميا اختلفيت اشيكالها
وتباينت اهدافها ال تتنفس باسرتخاء اال يف ظالل
الحريية التيي هي(وعيي الرضورة)..بصفتهيا
عملية فنية خالقة تسيجل انسانية املنتج ابداعا
منبثقيا مين فكيره وممزوجيا بخياله..ليطرح
اسئلته ..عرب مشاهده الصورية النابضة بالحياة
بتحويلها من عالم التجريد اىل عالم التجسيد..
واليرد الروائيي كمعمار وتعبير فني يتجاوز
حيدود الذاتيية صيوب املوضوعية ..كونيه ينقل
تجربية بابعادهيا الفنيية والجماليية فيعنيي
بالحيدث اوال يف زميان ومكان ليشيكل مشيهدا
مقرتنيا بالشيخصية..وهو يعيارش القليق الذي
يعيشيه الوجيود االنسياني يف كل ميا يحيط به
ومين ثم التعبير عن انفعاالته تجياه االحداث..
لتحقييق قيمة قرائية من خيالل تنمية االنفعال
املقرتن بنمو الرد تصاعديا..مع اضفاء عنرص
العرصنة..
وباسيتحضار النص الروائي(لبابة الر) الذي
نسيجت عوامليه االسيرتجاعية زمانييا ومكانيا
وشيخصانيا وعرصنتهيا أنامل الروائي شيوقي
كريم واسيهمت دار الشيؤون الثقافية يف نرشها
وانتشارها ..2020/كونه يؤسس مشاهده عىل
الفنطازيا التي هي(خياال رؤيويا)عىل حد تعبر
دانتي ..باعتماد الشخصية ذات الطبيعة الشائكة
يف عمقهيا التاريخي والنفيس..املليئة بطموحات
اليذات االنسيانية الحاملة التي يتم كتشيفها من
خالل الحيوار الذاتي(املنولوجي) الداخيل..والذي
يحدث بتلقائية متجاوزة املسافات الفاصلة بن
االزمان(زمين الرد /زمين الحكي)..فضال عن
اعتمياد املنتج(السيارد) الرديية الداللية التي
تعني بمضمون االحيداث واالفعال واملنطق الذي
يحكيم تعاقبهيا عرب رحلية اغرتابية ميع الزمن
والواقيع بتوظيف رسدية تعتميد يف بناء عواملها
عىل املزاوجة بن نهج الرد التاريخي من خالل
عمليية التذكر وتكنييك اللقطيات ذات التقطيع

عازف الليـــل

السينارسيتي بتقديميه احداثا تنتميي اىل ماض
من الزمان مع االفادة من عنرص االطار الردي
للزمن وتفتيه..
(فجيأة اخيرتق بابيل لييل الكراهيية ،فكرهت
وجودهيا رغيم اعتقادها االزيل مين انها مدينة
اليرب التي ال يمكين تم تطأها خييول الرعونة
وكراهييات املعابيد وزمين تكره مدينية مثلها
ذليك الحضور االبهيى ،تحرتق السيماء رويدا..
روييدا يجثو عرش مردوك عنيد قدمي الرذيلة،
وتبيدأ بالنيواح ،الن طعيم االنكسيار ميا لبيث
ان صيار انهيارا من الخيذالن ،تظل السيموات
سياهمة،ويعقد مجلس الربوبيية االعىل،يبكي
أنلييل ازمنية االنسيان وتنيوح عشيتار زمين
ديميوزي وبينهما يقيف الرب االعظيم مردوك
العنيا حظه العائير وخطاه االشيد انهزاما من
خطى كراسييع الفيرات ،تنيوح بابيل خرابها
فيميا تتكوم عنيد قدمي(بييل شياحر) رايات
مين الصمت،لييس ثمية غير سيؤال يقيرزم
االفيواه املتعوبة ،ما الذي يجري ولحظة يتعاىل
االحسياس بضيوء الجيواب ،تتقييء الحناجر
غرابية ملاذا....عندها تسيود الغيارات ويطرق

امللك راسيه خائفيا ،محاوال طيرد املخاوف من
بين يديه،ترمي املدينة اىل اتون مراجلها ،بآالف
االحاسيس وتتعطب طرقاتها املربوطة بمباخر
املعابيد ،بأوجياع االرتجياف يتيبيس عصيب
الشيوارع ورويدا رويدا تعلو شارات االستغاثة،
ينمحي االثر ،وتصر مرصوفات االزقة واملعابد
خرائب موشيومة بسيواد اليدم..اىل ايين تراها
تتجه بنا السينوات؟ وما اليذي يمكن ان يفعله
متسولو بابل وشحاذوها وسدنة البغايا بعد ان
غادرنا االله مردوك وتتبع خطواته مئات االلهة
املحروقن باالنكسار )..ص 11ي ص12
فالنيص يقيوم عيىل وعيين رسديين ذاتيين
هما :وعي الشيخصية السيابحة يف عوالم النص
واملتعاملية يف ذات الوقت ميع طرفن مرتابطن
هما:الداخل والخارج ..وثانيهما وعي الشخصية
املنتجة(السيارد) لعواليم مكتظية باالسيئلة..
باعتمياد تكنييك فني دقييق يف بناء الشيخصية
ذات الطبيعية املركبة يف عمقهيا النفيس..املليئة
بطموحاتها..ميع اسيتطراد مرتبيط بالتداعيي
الذي يوظفه السيارد ليعطي بعض التفسيرات
املتسلطة عىل ذهنيته عرب معمارية متناسقة بن
الذات واملوضوع بصوره املالئمة للحالة النفسية
املسيتعينة بحقول داللية(حيدث وزمان ومكان
وشيخصية )...بلغة مسيكونة بابعادها الرامزة
والكاشفة عن عمق املعنى..فضال عن استخدامه
لضمر املتكلم الذي يعد وسييلة تؤدي اىل توسيع
الرؤية وتعميقها مع حضور املستهلك(املتلقي)..
اضافة اىل توظيف النص الشيعري الذي يشيحن
اللغة ويضفي عليها انفعالية ويشيكلها يف نمط
يتسيم بالتكثيف وااليحاء واالنبثاقات االيقاعية
التيي تكمين يف دواخلهيا طاقية وجدانيية تبث
وجعا انسيانيا تختيزن فيه قدرة عىل التشيطي
واحتماالت التأويل..
(ما لونيد..مالونيد..يا امرأة من نرجس عتيد،كان
خطوك يهدهد تراجعي،ويقاوم سيهدي..وبينك
وبين عيني ثمية مسياحات مين االرتياح،كيف
كانت خطواتك تلم أساي..؟) /س..313
فالرؤيية الردية عند السيارد مقرتنة بمنطق

لم تألفيه من قبل ،فجأة أراد سين ما غرض فتأ
خوف العيون التيي ظلت تنتظر تلك اللحظة منذ
زمن طويل ،فحول كفييه اىل حمامة بلون الورد
وأطلقهيا ميرددا بحبيور صبي ينتظير حبيبته:
مباركة خطوات سومر اآلتية..
فيرددت شيفاه نبونيد وماليو :مباركية ايامها
اآلتيات باملرة )..ص238
فالنيص اليردي يقيوم عىل وفيق مدلول فني
تقني تكمن جماليته يف اطار املشيهد الكيل الذي
تتحيرك فيه الشيخوص واالحداث التيي تقررها
مسياراتهم الحياتية..اضافة اىل محاولة املنتج(
السيارد) االفيادة مين عنيرص تداخيل االزمنية
واعتمياد االطار اليردي عىل الجملية القصرة
لتوصييل االحداث بلغية يومية والفياظ موحية
تعتمد الحواربشيقيه(الذاتي واملوضوعي) ..مما
جعيل متلقيه مالحقيا للرد ومعايشيته..كون
خطاباته املتعددة الفصول ترتبط بوحدة عضوية
وتعكس واقعا نفسيا بتناولها رشائح هذا الواقع
متمثلة بشيخوصه( مردوك وبيل شياحر وسين
وديموزي وانليل وشيوقيا واتوشيمش واورنمو
وكلكامش واوتوجييكال ونبونيد وانكيدو ومالو
وعشتار ومالونيد)..والتي تعيش اوضاعا نفسية
قلقة تتضيح من خالل ما تفرزه سيلوكياتهم..
كونها تتحرك يف عمق وضعها وتعيش سرورتها
وصرورتهيا يف امكنية محيددة وبيئية لهيا
دالاللتها..لذا تيربز ثنائييات متناقضة تعرب عن
نسيق العالقات االجتماعية والوجيود املجتمعي
والفكري..اميا فضياء الرد الحكائيي فهو أما:
مغلق او مفتيوح او جغرايف او اجتماعي..وهذه
الفضاءات تفعل فعلها يف الشخصية...
(رمانيي الكاهين بنظيرات غضب،فرشقيت
حنجرتيي باضطراب...كنت ارييد الصمت..اريد
االسيتقرار،لكن الفراغ كان يدهدهني مثل كومة
خرق،قبل الكاهن جذالية قذلتي فهدأت ونظرته
بأبوة ،قال:
ي كوني عاقلة ابنة انليل..
ي آ آ نعم ،قلت من بن دموعي
ي هيا ضعي قدمك عند باب املذبح،وكفك فوقه....

جمايل من خالل املشهد ومنطق الحياة وحركتها..
التيي شيكلت احيد معطييات املسيتوى الحيس
للنص..اضافة اىل وجود املرأة التي شكلت محورا
اساسيا يلتف حوله الحدث بكل تجلياته..
وهيذا يكشيف عين توظييف السيارد لالشيياء
واملوجيودات بطريق موحية اسيهمت يف تطوير
البنياء الدراميي للنيص كتوظيفيه للميوروث
الشيعبي ..اضافة اىل توظيف الجزئيات للكشف
عن دخيلة الشخصية وتطوير الحدث مع الرتكيز
عىل الجوانب املعتمة التي تعرتي االنسان..
ياليل...يا وحشة العاشقن
يا ليل..يا سؤال حزين
يا جامع اآلفلن
يا ليل االحالم يف دنيا املحرومن
ييا وحشية أيامي..ياليل..الخوف..ييا لييل
املظلومن
يالييل الحب..والقلب..وسيؤال املنسيين /
ص231
فالكاتب يسيتحرض الواقع بمكوناته واالشتغال
عليها كتكنيك فني يدخله املنتج يف بنيته النصية
لتعزييز فكرته وامكانيية توصيلها..مع توظيف
تقنييات فنيية واسيلوبية كتكيرار لفظة(الليل)
الدال عىل التوكيد والذي أضفى موسقة شفيفة
عىل جسيد النص..وهناك تقنية التنقيط(النص
الصامت) الذي يستدعي املستهلك مليلء بياضاته..
والنداء الحركة الزمنية املرتاكمة بتأثر الصوري
يف وجيدان املنتج تراكما كثيفيا مرتابط الوحدات
وهو يعتمد النمو الزمني..
(أمطيرت عينا سين فضية انبهارها،لحظة رأت
العيون سور تيمن وهو يسور سومر بحزام من
االلفة واالمومة،كانت البوابة التي تقابل االمتداد
الصحيراوي تسيتند اىل ضفية الشيط التي بدأت
لحظتئذ تتيأأل محتضنية اسيتدارة القلب الذي
سيكن لب املاء ،أشار سن فتهدم السور املهجور
رويدا،ثيم أكيوام مين اآلجير وكتيل مين الطن
تتناثر بمسيافات تبيدو مثيل خرائب،وثم نعيب
ونواح يتسيلل من بن االرجاء ،تنهمر الوحشية
فيوق اغطيية اليرؤوس فتحيس ارتياحيا غريبا

الكاتبة بسمة املرواني وجدل احلياة و الوجود

فاضل عزيز فرمان
ْ
شفيف
قميص ٌ
طران
وثمة ُ
ِ
يف دعة ٍ
ينش ُيقان طيوب َ الربيع الجديدة ْ
..............
حريق ٌ أليف ْ
رهيف
وقلب ٌ
ْ
دعة
ويف
ٍ
يكتبان ِ القصيدة ْ !!
.............
األرجوان
شفة
نداء ٌ عىل
ْ
وجوع عىل الشفة الصابرة ْ
خجل
ولكنها  ...فسحة ٌ من
ْ
ت ُيباع ِيد ُ ...بن ...الهوى  ...و ...الق ُيبل
................
حزين
مثل ناي ٍ
ْ
راح ينسج ُ أو ينشج ُ اللحن َ ...أغنية ً
ُ
ملء أنغامها
خطرات األنن ْ
له
كنت أصغي ُ
كنت أتبعه ُ
كنت ُ...
فجأة
يف
غاب
...
لكنه ُ
ٍ
فمضيت
وحيد ْ!! .......

وجدان عبدالعزيز
كنيت ابحيث يف بطيون الكتيب ،انقب عن
اشيياء ،وهكذا قضييت صباحي ولم افلح
بيش ٍء ممكن االعتناء به ،لذا عاودت البحث
عرصا ً بهمة اكرب حتى مالت الشمس ،نحو
اىل حمرة االصيل ،وبدأ هدوء املساء يترب
لالشيياء ولم افلح ايضيا يف الحصول عىل
يشء ،ربتيت عىل كتف نفيس وقلت البأس،
يجب االسيتمرار وعدم الضعيف والوهن،
فالحياة قامة قصيرة ،ذات حدود معينة،
البيد يل ان انطليق ،فالحياة نميو وحركة،
والبد من منفعة ،أي انها قائمة اساسا عىل
العمل ،ووفقا لقول الله تعاىلَّ :
(الذِي َخلَ َق
الْ َمو َْت وَالْ َح َي َ
اة لِ َيب ُْلو َُك ْم أَي ُُّك ْم أَحْ َس ُين َعمَال
و َُهي َو الْ َع ِزي ُز الْ َغ ُفورُ) من سيورة امللك ،أي
طريق الحياة السيعي للحصول عىل ثمرة
العمل( ،لكن أن تتصالح مع طبيعة الحياة
مين خيالل التأمل والصفياء ،أو من خالل
العيالج النفييس ،اليعني اكتشياف معنى
الحياة ،ألنه ال يقصد اكتشياف أي حقيقة
من هذا النوع .كتب ألربت أينشيتاين مرّة
أنيه ملعرفية اإلجابة عن سيؤال «ما معنى
الحياة البرشية؟» علييك أن تكون متدينا.
ولكين مين حييث املبيدأ هنياك مسياحة
لردييات غر دينية حول معنيى الحياة،
رسدييات ال تسيتدعي أي يشء من خارج
العالم كما كشيفه لنيا العلم ،فالدين ليس
لدييه احتيكار للمعنى ،حتى ليو كان من
الصعب أن نرى كييف يمكن لحقيقة غر
مطلقة أن تناسيب تعريفنا ،أي إن معرفة
معنى الحياة هي فهم كل ما هو غر سليم
يف العاليم ،ويف الوقت نفسيه ،من الصعب
ناف (أي إثبات عدم وجود
إثبيات أي طرح ٍ
يشء مثال) إلثبات أن ال يشء سيوى الدين
يمكنيه أن يلعيب هيذا اليدور) ،ونحن قد
النصل اىل كبد الحقيقة كما نريدها ،اال اننا
يتولد لدينا يقن ان لكل فعل ردة فعل ..كل
هذه االفكار والرصاعيات الذهنية تولدت

لحظة قيراءة قصيدة(منرصفية بذهنها)
النثريية للكاتبية بسيمة املروانيي ،حيث
القصيدة تمثل توهان يف ارجاء الكون عرب
املرئي منه ،وقد تقيف بحرة امام جوانب
العدم ،حن تعجز عين ايجاد مربرا لجواز
العبور واالسيتمرار ،كيي يتحقق الوجود،
رغيم ان االنسيان مخلوق ملسيافة رابطة
بن الوجود املرئي والوجود الالمرئي ،وهنا
يدخل حيز املاورائي ،لكن االنسيان اليقف
مكتيوف االييدي عين السيعي نحيو افاق
املعرفة..تقول الشاعرة بسمة املرواني:
العدم
(منرصفية بذهنهيا نحيو أطيياف
ِ
املبجّ ل
مسافرة يف صخب املرئي من العالم
النشاز صداهَ ،
عرب بوّابة جاللة اإلله
عند اللحظة املكثفة من استبصار املعاش
من اكتمال الفناء
وقياب حرفين مين كل حدييث صامت يف
القلب
احرتت ُ،،تساءلت..
ُ
بكيت ،رصخت ..ورضيت باللعبة ،
لعبة الحياة)...
فكانيت انطيالق خطواتهيا رغيم الحرة

واسيئلة الكيون ذات االجابيات االكثر من
صعبية ،اال انهيا قبليت (لعبية الحيياة)،
فكانت االنطالقية ادراك وفهم كنه الحياة
ضمين حركيية الزمكانيية ،اي حركية
محكومة بالزمن ،عىل االقل هنا يف حياتنا
الدنيا ،بمعنيى وجودنا املرئي ،حيث تقول
املروانيي( :وهيذا اليدرب تحيت مطرقية
الزمان/بخيرس صميت الصامتين تهت
عمقا/..فيل ِبيشيهادة الريياح املوثقة/،
املتأرجحة ْ
الكالم/
بن الغيوم وبن فائض
ِ
جسيد التجربة/نطقيت الشيفاه،):
ويف
ِ
وهنا الشاعرة قرنت معنى الحياة وتفسر
وجودهيا من خيالل العييش يف معرتكها،
وتوليد معانيهيا مين مقرتبيات التجربة،
فلعبية الحيياة التكتشيف ،اال مين خالل
العيش داخل تجربتها واستلهام معانيها..
ثم تقول املرواني:
(هنا َ ،
عاشت كيانا متجسدا ،
ُ
أرهقه سؤال الوجود
عن املعنى االزيل للعشق
يف أتونه املتلوّنة
هنا املعنى يف ثوب مجلّل باملحال
ُ
كذبة كربى ،
عالم كل ُه
هنا  ،يف
ٍ
انا والكل كذبة الكون االكرب
هنا ،عشت بذهن متقد
و بقلب صدقه اكثر ّ
اتقادا
انغام الشوق فيه أجمل
هوامش الواقع !)
فحصت مدى الحلم يف
ِ
وبقييت الشياعرة هنيا يف حلقية جيدل
الصيدق والكذب ،فليس الكالم عن الكذب
اضطيرارا ،فهنيا ال بيد مين التميييز بن
الصيدق والكيذب ،كقيمتين أخالقيتين
عليا ُ
وسيفىل ،وبن الصدق عندما يتحول
إىل سيلوك أخالقي سييئ ،عندميا يرتتب
عيىل الصدق يف غر محليه رضر يعتد به،
فيكيون الكذب اسيتثنا ًء كسيلوك وليس
كقيمية ،سيلوكا أخالقيا حسينا ،وليس
كقيمة ،عندما تتوقيف مصلحة يعتد بها

عىل الكذب ،كإنقاذ حياة إنسان ،أو تجنب
فتنية ،أو رضر يعتد بيه ،لكن هذا ال يغر
مين حقيقية أن الصدق ،هو اليذي يبقى
يمثيل القيمة األخالقية العليا ،وأن الكذب
يبقى يمثل القيمة األخالقية ُّ
السفىل ،والبد
عند االضطرار ،برشط أن يكون اضطرارا
عى كتربير
حقيقييا ،وليس اضطيرارا مُ َّد ً
للكيذب القبيح ،أن ُي َ
قترص فعال عىل الحد
األدنيى مين الكذب ،بمقيدار ميا يتطلبه
االضطيرار ،ودون تعدي حدود االضطرار،
فقيد قال الله تعاىلَ ﴿ :يا أ َ ُّي َهيا َّالذ َ
ِين آمَ ُنوا
ات ُقوا اللَّ َه و َُك ُ
َّ
الصا ِد ِق َ
ونوا مَ َع َّ
ن﴾[التوبة:
 ،]119وهنيا الكاتبية بصيدد فهم مغزى
الصدق ومغيزى الكذب ،اي مغزى الحياة
كونها وجودو مرئي واقعي ،يقابلها املوت
الحقيقة الغير مرئية الصادقة ..اذن اين
يكمين الكيذب؟ الحقيقية املتجليية من
خالل معطيات القصيدة ان الكذب يكمن
يف سيكونية التفكير ،فالبد لنيا تحريكه
باتجياه ادراك معنيى الوجيود ومعنيى
الالوجيود ،كيي يتيم قطف ثميرة حياتنا
الوجودية ،ومن اجل تبيان رصاع الوجود
والالوجود نأخيذ رأي باريمندس وهوأهم
الفالسيفة األنطولوجين الذين اشيتهروا
بميتافيزيقا الوجيود ،إذ خصها بقصيدة
شيعرية غايتهيا ادراك الوجيود ،حييث
حملت قصيدته تصوراتيه ،التي تتخطى
نطاق الطبيعية والحس واملادة إىل ماوراء
الطبيعية ،بمناقشية مواضييع مؤرقية
جدا ،مثيل :موضوع الوجيود ،وموضوع
األلوهيية ،وموضوع النفيس ،وموضوع
الحركية والسيكون ،وموضيوع املعرفة،
هذا الرصاع تبنته الشاعرة بسمة املرواني
يف قصيدتهيا ،وهيو من املسيائل الجدلية
الصعبة جيدا ،كونه من العييار الثقيل يف
جدل الفلسفة وجدل الفكر االنساني...
هواميش :قصيدة(منرصفية بذهنهيا)..
للشاعرة بسمة املرواني.

صباح دمشق ...ال تقرأ ُه إال شعراً
طالل الغوّار
وأنت تسر يف دروب دمشق القديمة،
لييس سيوى أن ّ
يخيل ليك أن التأريخ
يسير معك جنبيا إىل جنيب ،تتحاور
معه أيضا ،فكم من الخطوات مشيت
عليهيا عيرب العصيور لتمتيزج اليوم
بخطواتك  ..وأنفاسيهم تمتزج بعبق
الياسمن امل ّعرش عىل عتبات البيوت،
لتكتشيف ميا هو مثيرا حقيا ،فما
تراه من األحجيار املرصوفة وأحجار
الجدران واألبواب املزخرفة وشجرات
النارنيج املتناثيرة ونبات الياسيمن
والكبّاد والفل ووجوه املارة وحركتهم
كأنها جميعا تنتظم بإيقاع متجانس
يتناغيم مع دواخليك لينتابك هاجس
بأنيك أميام بياب مفتوح مين الحب
واألميل والبهجة ،وال تيدري خطواتك

أم هيي اليدروب مين تقتيادك ،لتجد
نفسك انك أمام الجامع األموي الكبر
بأحجاره الرخاميية املنتظمة ،وأنت
تدخل الفناء حافيا وتسر بخطى
بطيئية ومتهيبية ،حتيى تيكاد أن

تسيمع التاريخ يتكلم من خالل هذه
األحجار.
القباب متوجة باملعنى
وكل حجر نشيد
*

انعطافة بسييطة نحو اليمن ،حيث
قيرب القائيد صيالح الديين األيوبيي،
وبلحظية خاطفة تسيتحرض تاريخا
يمتد إىل أكثر من خمسن عاما ،لتجد
نفسيك تجلس عىل «رحلة» مدرسية
يف الصيف الخامس االبتدائيي ومعلم
مادة التاريخ :
(القائيد صيالح الديين األيوبيي هيو
مين واجيه الغيزوات الصليبية وحرر
القدس ).
*
ذراعي الحتضن
ليس يل سوى أن افتح
ّ
صباح دمشق ،وأنا اهبط درجتن إىل
حديقة الفندق الخارجية ّ
املطلة عىل
الشيارع واتخيذ مكانيا متطرفا من
الحديقة ،وألنه يعرفني شياعرا قال
عامل الفندق وهو يحمل قدح الشاي

ليضعه أمامي عىل املنضدة
صباح دمشق ال تقرأه إال شعرا.كانت عيناي تسافران صوب الشارع
 ,فأنيا انتظر ( ماييا ) حيث موعدنا
السياعة العارشة صباحا كي اهديها
بعيض دواوينيي الشيعرية  .فأنا لم
أرهيا من قبل ،لكنيي أراها اآلن تعرب
الشارع باتجاه حديقة الفندق ،أنها
هي ،حيديس يقول هكيذا ،بتنورتها
البيضاء وقميصها األبيض.
ياسيمينة دمشيقية تمييش عيىل
قدمن،
أي التفاتة تلك التي أرشقت يف وجهي
 ،حن أرشت إليها،
الصباح يتفتح بن أصابعها
ويضيوع مين ابتسيامتها عطير
املعنى.

ملاذا كنا نحث الخطى رسيعا ،وليس
ثمة مين ينتظرنا ،كما ليو أن الزمن
يغالبنا ،دمنا يركض يف عروقنا كأنه
يعيرب عن رغبية نريد أن نصيل إليها
كفها يالميس ّ
يف أنفسيناّ ،
كفي بن
الحن واآلخر ّ
ُ
أحسست بالديفء
لكني
ينسياب بن أصابعي ،أنها أصابعها
تتداخل وأصابعي بحيا ٍء هادئ حتى
ّ
تعشقت تماما .
كأن إحساسيا مشيرتكا يدفعنا الن
نخفيف مين رسعية سيرنا ،لنرتك
الطريق هو من يقود خطانا ويسير
بنا إىل حيث يشيتهي ،لكين  ...مهما
قطعنا من مسافات طويلة ،فأن ثمة
مسافات أطول ينبغي أن نقطعها يف
أعماقنا يا ( مايا ) كي نصل إلينا.
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وقويل...وقويل ما يعزز وجودك كأبنة للرب..
ي نعيم ي ي أنلييل ....اجعلنيي أميا للحب...واختا
توأما للرضا
ي أآ آ نيل لل...اجع..لن..ي..أم م م ما..للحب...ب
..وواختا لل لل للماذا ايها الرب الكاهن..
ارتعش الصميت الذي كان عذبا ،بيدي متلمسيا
لدونتها..قال:بالرضا..الرضا ايتها الصبية..
قلت وانا اجد نفيس تلتهب باالمتنان:بالرضا..
ي واجعلني اغفو وانت بن ضوء عيني
ي واجعلني اغفو وانت بن ضوء عيني
ي انليل ايها املبارك
ي انليل ايها املبارك
فاليرد يبدأ بالوصف ثم يتطيور بالتداعي مع
اهتمام برسيم الشيخصية من الداخيل لتعميق
البعيد النفيس والكشيف عنه..وهذا ما يكشيف
عنيه التقطيع الكلمي االفقي ..اضافة اىل عنرص
الحركية الرديية اليذي شيكل اهيم معطييات
املستوى الحيس للغة السارد..فضال عن توظيفه
االشياء بطريقة اسهمت يف تطوير البناء الدرامي
مع تركيز عىل الجوانب املعتمة يف االنسيان..هذا
يعنيي ان النص يقوم عىل التعبر عن رؤيا نافذة
يف االمتداد التاريخي وترجمة البعد السايكولوجي
واالجتماعيي الذي يكمن رسه يف دواخل السيارد
الذي تمكن من تأسييس عامله الداليل باستعارته
عنارص الطبيعة والوجود الكوني الحضاري..
وبذليك قدم املنتج(السيارد) شيوقي كريم عرب
(لبابته) نصا استمد فعله ومضامينه من مجتمع
يتسيم بالحراك مع جرأة تتجياوز التابوات ..مع
تنوع اليرد امللتزم برؤية فنيية عمادها تداخل
االزمنة وانتقاء القيم املتسمة ببعدها املوضوعي
من الواقع االجتماعي من خالل وعي الشخصية
بحكيم امتالكه رؤية للحياة التيي تمنح الناحية
الفكريية اهميية اسيتثنائية..اضافة اىل تتابيع
االحداث برتتيب زمكاني مع تكثيف االحساس يف
صيور مركبة داخل بنية نصيية تركز عىل الوعي
ميع قيوة العاطفة..فضيال عن اقامتيه عالقات
حميميية بن اجيزاء النصيوص الرقيمية بجمل
مشبعة بالرؤى الداللية والجمالية..

ق
صيدة

شهادتي

ناهض اخلياط
شهادتي العليا التي نلتها
عن رحلتي مع الجمال
كانت ..
حب َجميلتي
َ
وطيفها..
يف حضوره الدائم يل
يف قصائدي
وخاطري
ويف أنغام ( البيانو)
الذي أهداه مالك الشعريل
حن أنفر ُد به يف وحدتي
ألقول للشعراء :
أيها األحبة املبدعون
لكم الشمس والقمر والنجوم
وكل ما به تتغزلون
ويل جميلتي !
*
جميلتي تقول يل
جميلتي تقول يل :
قصيدتك  ..يا شاعري !
مرآتي التي أرى فيها جمايل
وأسمع صوتي
وإيقاع َخطوتي
كما رأى ..
كيف ترتعش حروفها يف يدك
تص ُل بها ..
حن ِ
آلسمي الجميل !
*
يتحكم بي
مالك شعري
يتحكم بي
وما تبوح به قصائدي
وال يتساهل معي
حتى يف مجابهة الطارئات
وما أستعذ ُبه من غوايات حريتي
حتى يف شطحات خيايل
حن أنادم فيه جميلتي
أو حن تم ّر بي مصادفة ًيف الطريق
فحينها ..
َ
ّ
بعين ّي عنها
عيل أن اُشيح
لئال يعرفها اآلخرون
فيستكثرونها ّ
عيل
ويهزؤون بي
يف عثرات خطوتي !
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حنو مستقبل افضل...هلا

نصائح طبية

برودة القدمني تشري إىل أمراض معينة

كيف تتجاوزين مشاكل الزواج من مطلّق؟
ّ
إن مقومات النج�اح الحقيقي ّ
ألي زواج
ه�ي حجم ما يربط ب�ني الزوجني من و ّد
وتفاه�م ،وهو أمر قد يتحق�ق يف تجربة
زواج وق�د ال يتحق�ق يف أخ�رى ،وبالتايل
يكون مصرها الطالق ،ولكن حني يفكر
الرجل بالزواج مجد ًدا واس�تئناف الحياة
مع رشيكة أخرى ،عليك أنتِ قبل االرتباط
ب�ه والقبول بال�زواج من�ه أن تعلمي أن
لهذه العالقة  -الزواج من مطلق  -بعض
املشكالت واملحاذير التي قد تعانني منها.
فيما ييل س�نخربكِ بأهم مش�اكل الزواج
من مطلق ،وكيف يمكنكِ التغلب عليها:
• يحكم عليكِ بمكيال زوجته السابقة
ً
مسبقا من دون أن
أي أنه س�يحكم عليكِ
يستمع إىل «إفادتك» ،وسيعترب أنكِ تخفني
عنه وجه�كِ الحقيقي طوال الوقت ،لذلك
عليكِ أن تتعريف عىل ش�خصيته وماضيه
جي� ًدا ،وأس�باب فش�ل عالقت�ه الزوجية
السابقة؛ حتى تتمكني من تجنب الوقوع
يف نفس أخطاء املايض.
• أطفاله
يف الغال�ب الرج�ل املطل�ق لدي�ه أطفال،

ً
كث�را مع
فق�د تجدي�ن زوج�ك يتواصل
زوجته الس�ابقة؛ ألنه�ا حاضنة ألوالده،
ف�إذا أردتِ االرتباط برج�ل مطلق؛ عليكِ
ّ
تقبل ذلك.
• املشاعر السابقة
يلجأ بع�ض الرجال يف كث�ر من األحيان
لل�زواج مبارشة بعد الط�الق ،يف محاولة
للخ�روج م�ن تبع�ات زواج�ه الفاش�ل،
ويحتفظ بمشاعره تجاه زوجته السابقة،
التي م�ن املمكن أن يدفع�ه الحنني إليها
م�ن وقت آلخر ،لذلك علي�كِ التأكد من أن
م�ن تريدين الزواج منه قد تخلص نهائ ًيا
من مش�اعره تجاه من طلقه�ا ،ولم يعد
يربطه بها أي روابط.
• التدقيق املبالغ فيه
بع�د تجربة زواج فاش�لة ،يحاول معظم
األزواج ت�دارك األخطاء الت�ي وقعوا فيها
ً
س�ابقا ،لذلك علي�كِ أن تتوقعي أال تكون
وذلك األمر يجع�ل منه رجالً عمل ًيا بعض
ً
رومانس�يا كمن لم يس�بق
اليشء ،وليس
له ال�زواج ،وهنا قد تش�عرين باإلحباط،

ً
عروسا ،فعليكِ أن
وبأنك أ ّم ألطفال وليس
تأخذي هذا األمر بعني االعتبار من ناحية
تقبّلك لهم وتقبّلهم لكِ .

• الزوجة السابقة
معظ�م الرج�ال املطلق�ني ال يقوم�ون
بالتخلص نهائ ًيا من زوجاتهم السابقات،

ترصف�ات زوج�ك عفوية ،بل س�يحاول
التدقي�ق يف جمي�ع التفاصي�ل؛ ً
ظنا منه
أنه س�يحافظ عىل حيات�ه الزوجية هذه
املرة+++.

املطبخ
املكوّنات
ّ
مقط�ع إىل مكعبات
ص�در دج�اج
ّ
متوسطة الحجم  500 -غرام
كاري  -ملعقتان ونصف صغرتان
زيت نباتي  -ثالث مالعق كبرة
طماطم مهروسة  -كوبان ونصف
ّ
مقطع إىل رشائح رفيعة 1 -
بصل
ّ
مقطع  -فص
ثوم
كزب�رة مفرومة فرما ً ناعما ً  -باقة
صغرة
بقدونس مفروم فرما ً ناعما ً  -باقة
صغرة
بازيالء مجمدة  -كوب ونصف
ملح  -رشة
فلفل أسود  -بحسب الرغبة

 ريش القلي�ل م�ن املل�ح ،الفلف�لاألسود والكاري.
 اتركيها لتنضج مل�دة ترتاوح بني 15و 20دقيق�ة وق ّدم�ي الطب�ق
ساخنا ً.
نصائح
يمكن�ك أن تقدمي ه�ذه الطبخة يف
طبق من الفخار.ق ّدمي األرز بجانب
طب�ق الدج�اج بصلص�ة الطماطم
والكاري.يمكن�ك ان تنكهي الطبق
بالزنجبي�ل ،الكرك�م والكم�ون.إذا
أحبب�ت ه�ذه الوصف�ة يمكن�ك ان
تجربيه�ا بصلصة مختلف�ة ،مثل:
دج�اج بصلصة الحل�و والحامض
أودجاج هندي بصلصة الزبدة.

سلوكيات

طفلك خجول؟ ..قد تكونني أنت السبب

الحظ يحالف الشجعان ،حسبما
ُيقال .إنه حقيقي أن األش�خاص
الذي�ن يقابل�ون الحي�اة بثق�ة
بالنف�س يج�دون الكث�ر م�ن
املواقف أسهل.
وله�ذا يري�د أغل�ب اآلب�اء م�ن
أطفاله�م أن يكتش�فوا العال�م
ولديه�م ثق�ة وانفت�اح ،حي�ث
ينتابه�م القل�ق إذا م�ا رفض�وا
اللع�ب م�ع غرهم م�ن األطفال
ويش�يحون بوجوههم بعيدا بدال
من اإلجابة عىل سؤال ما وفق.
ولك�ن الخجل ليس ش�يئا يمكن
اس�تدعاؤه أو إلغ�اؤه ،خصوصا
م�ع األطف�ال .وتق�ول الطبيب�ة
النفس�ية زابين�ه آهرنس-أي�رب:
“إنه يشء يولد به اإلنسان”.
اتخاذ خطوات صغ�رة :أوال من
امله�م تقب�ل األطف�ال كم�ا هم.

وتقول االستشارية دوروتيا يونج:
“هناك انطوائيون ومنفتحون”.
وتنصح بدع�م األطفال بخطوات
صغ�رة .وتق�ول“ :بالنس�بة

لألطفال الصغ�ار هناك رياضات
أو مجموع�ات موس�يقية يكون
اآلباء حارضون فيها .وال يحتاج
األطف�ال إىل اس�تبيان طريقه�م

وس�ط مجموع�ة غ�ر معروفة
بأنفسهم”.
من ش�ابه أباه فما ظل�م :أحيانا
ما يكون اآلباء ه�م من يوقفون
تطور أبناءهم ال إراديا حيث أنهم
أنفسهم لديهم ميول مشابهة.
وتق�ول الخب�رة أهرنس-أي�رب:
“فق�د ال يس�تطيعون أنفس�هم
إظهار مثال عىل الس�لوك الواثق
وق�د يكونوا اكثر حذرا يف املواقف
االجتماعية”.
الخ�وف م�ن التعقيب الس�لبي:
يقل�ق الكث�ر م�ن األطف�ال
الخجولني من أن يصدر اآلخرون
س�لبية بحقه�م .ويمك�ن له�ذا
الخ�وف أن يصبح كب�را لدرجة
أنه يبط�ئ التطور ويتعارض مع
حياتهم اليومية وصحتهم .وهنا
يجب زيارة مختص.

دراسات حديثة

حارب االكتئاب بزراعة احلشائش واألشجار
خلص�ت دراس�ة حديث�ة إىل أن
التخل�ص م�ن القمام�ة وزراعة
الحش�ائش واألش�جار وتحسني
ش�كل املناطق املقف�رة يمكن أن
يحد من الشعور العام باالكتئاب
والدونية.
ويق�ول الباحث�ون إن تجمي�ل
املناط�ق املهملة يمك�ن أن يكون
وس�يلة غ�ر مكلف�ة لتحس�ني
الصحة النفسية للمجتمعات.
وقال�ت كبرة الباحث�ني يوجينيا
س�اوث م�ن جامعة بنس�لفانيا
بمدين�ة فيالدلفي�ا األمركي�ة،
يف رس�الة بالربي�د اإللكرتون�ي:
“بصفتي طبيبة للط�وارئ ،أرى
اآلث�ار النهائي�ة للفق�ر والبيئ�ة
املحيط�ة ع�ىل الصح�ة ط�وال
الوقت”.
وأضاف�ت“ :ال يمكنك الهرب من
بيئت�ك .إنه�ا تالزم�ك يف كل يوم.
نعل�م أنه�ا س�تؤثر يف الصح�ة
البدني�ة والنفس�ية وهديف هو أن
أجعل هذا التأثر إيجابيا ً”.
وتابعت“ :وبالنسبة ملن يعيشون
يف أحياء وبيئات مقفرة ،فإن من
املرجح أن يكون التأثر سلبياً .إن
نرش الخ�رة يف املناطق املقفرة

أعلن�ت الدكتورة إيرينا لياس�كينا،
أخصائي�ة األم�راض العصبي�ة،
أن ب�رودة القدم�ني ق�د تش�ر إىل
اإلصابة بأم�راض األوعية الدموية
والعصبية.
وتنصح الدكتورة ب�رورة إجراء
الفحوص الالزمة إذا لم يكن سبب
ب�رودة القدم�ني الس�باحة يف ماء
بارد أو املكوث فرتة طويلة يف مكان
مكشوف يف طقس بارد جدا.
وتق�ول “قد ت�دل ب�رودة القدمني
عىل اإلصاب�ة بأمراض ،مثل مرض
رينود ،وم�رض اعت�الل األعصاب
املتناظر وأسبابه  :مرض السكري،
اإلف�راط بتناول الكحول ،التس�مم
املزمن باملع�ادن الثقيل�ة ،أمراض
الكبد والكىل”.
وتضي�ف ،للوقاية من هذه الحالة،
يج�ب ارت�داء مالب�س وأحذي�ة
مناس�بة ،وتقول“ ،يج�ب االمتناع

عن استخدام أحذية ضيقة ،وأحذية
مصنوع�ة م�ن م�واد اصطناعية.
كما يجب تدري�ب األوعية الدموية
بأخ�ذ دوش متباين (ب�ارد وحار)
يف الصب�اح وحمام داف�ئ مع ملح
البحر قبل النوم”.
وتدع�و الدكت�ورة ،إىل إضاف�ة
األطعمة الربوتينية ولحم الدواجن
والبق�ول وزيادة كمية الخروات
والفواكه إىل النظام الغذائي ،وكذلك
تناول الفيتامينات يف موسم الربد.
وم�رض رين�ود ،ه�و عب�ارة ع�ن
تش�نجات يف األوعي�ة الدموي�ة
الدقيقة تؤدي إىل انخفاض إمدادات
ال�دم إىل األطراف واألذن�ني واألنف
والذق�ن ،وتس�بب تل�ون األصابع
وأحيانا غرها من أجزاء الجس�م.
ويمكن أن تسبب هشاشة األظافر
 .وس�بب هذا املرض التوتر النفيس
والحالة العاطفية والربودة.

لطلة ابهى..

أخطاء شائعة يف رمسة احلواجب
عمرك
تزيد
ِ

ال يكتم�ل مكي�اج امل�رأة م�ن دون
أن تولي�ه اهتمام�ا ً دقيق�ا ً لش�كل
الحواج�ب ورس�متها ،حي�ث ّ
أن
اس�تخدام الرس�مة الخاطئة يؤدي
اىل إفس�اد طلّة السيدة ويؤثر سلبا ً
يف جماله�ا ويعطيه�ا مالم�ح غر
مناس�بة ،كم�ا يمك�ن ان يزيد من
عمرها .وه�ذا ما تعمل كل س�يدة
عىل ّ
تجنب�ه قدر االم�كان .من هنا
ع�ىل كل ام�رأة التع�رّف ع�ىل أبرز
األخط�اء الت�ي ق�د ت�ؤدي اىل هذه
النتائج ،والحد منها :
 إختي�ار ل�ون قل�م الحواج�ب:إس�تخدام قلم حواجب بلون أغمق
من لونهم�ا الطبيعي يجعل تعابر
الوج�ه أكث�ر ج ّدي�ة باالضاف�ة اىل
نظ�رات عني ح�ا ّدة م�ا يُفقد طلة
الس�يدة ال�رباءة .لذل�ك اخت�اري
قل�م تحدي�د الحواجب بل�ون أفتح
بدرجيت�ني م�ن ل�ون الحواج�ب
االصيل.

دجاج بصلصة الطماطم والكاري
ماء  -كوب
طريقة العمل
 حم�ي نص�ف كمي�ة الزي�ت يفمق�الة وأضيف�ي رشائ�ح البصل،
الثوم والطماطم املهروسة وحركي
جيدا ً.
 ّنكهي مكعبات الدجاج بالكاري،
امللح والفلفل.
 يف مق�الة ثاني�ة إس�تخدمي م�اتبق�ى م�ن الزي�ت واق�يل الدجاج
وقلبّيه حتى يحمر.
 انق�يل الدج�اج إىل ق�در آخ�رواس�كبي فوقه صلصة الطماطم،
كوب املاء ،حبوب البازيالء وكل من
باقة البقدونس والكزبرة.
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 ق�وس رفيع :ابتعدي عن رس�مةالحواج�ب الدائري�ة املقوس�ة
والرفيع�ة ،إذ ّ
انه�ا تضف�ي مظهر
التق ّدم يف الس�ن ع�ىل مالمحكِ مع
نظ�رات الدهش�ة ،واس�تبدليها
برسمة حواجب أكثر استقامة.
 زواي�ا ح�ادة :تجنب�ي رس�مالحواج�ب بزواي�ا ح�ادة يف أع�ىل
الحواجب (يف منتصفها) كرس�مة
رق�م  8بالعربي ،أو كرس�مة املربع
يف بداي�ة الحاج�ب ،ال ب�ل قوم�ي
بتدويرها قليالً لتحصيل عىل مظهر
طبيعي.
 ذي�ل اط�ول م�ن محي�ط العني:ّ
تجنب�ي تطويل الحاج�ب أكثر من
الالزم من عند الذيل او استمالته أىل
ّ
الرتهل.
األسفل النه يمنح مالمحكِ
 التعريض بش�كل مبال�غ :اعلميّ
انه كلما بدا الحاجب طبيعيا ً بشكل
معت�دل كلما ظهرت بش�كل أصغر
سنا ً وأكثر تألقا ً.

سر االعشاب..؟؟؟

بأدلة علمية ...فوائد صحية مثالية للزجنبيل

يعد الزنجبيل ،وهو نبات مزهر نشأ
يف جنوب رشق آس�يا ،من بني أصح
التواب�ل ع�ىل ه�ذا الكوك�ب ،حيث
ينتم�ي إىل عائلة كبرة من النباتات
تضم الكركم والهيل أيضا.
ونس�تعرض هن�ا فوائ�د للزنجبيل
مدعومة بأبح�اث علمية وعدد من
الدراسات الطبية.
مكافحة نزالت الربد
الزنجبي�ل ل�ه تاري�خ طوي�ل يف
االس�تخدام بمختل�ف أش�كال
الط�ب التقلي�دي والبدي�ل .فقد تم
اس�تخدامه للمس�اعدة يف محاربة
اإلنفلونزا ونزالت الربد.
وللزنجبي�ل تأثرات قوي�ة مضادة
لاللتهاب�ات ومض�ادات األكس�دة،
وفقا لألبحاث .فعىل سبيل املثال ،قد
يس�اعد يف تقليل اإلجهاد التأكسدي
الناتج ع�ن وجود كمي�ة زائدة من
الجذور الحرة يف الجسم.
يعالج الغثيان
يب�دو أن الزنجبيل فعال للغاية ضد
الغثي�ان ،فق�د يس�اعد يف تخفيف
القيء لألش�خاص الذين يخضعون
ألن�واع معين�ة م�ن الجراح�ة ،أو
الحاالت املرتبط بالعالج الكيميائي.
وأش�ارت دراس�ات ع�دة إىل أن
الزنجبي�ل ق�د يك�ون أكث�ر فعالية
عندما يتعلق األمر بالغثيان املرتبط
بالحم�ل ل�دى النس�اء ،خصوص�ا
الغثيان الذي يرافق الحوامل يف فرتة
الصباح.
يساعد بإنقاص الوزن
قد يلعب الزنجبي�ل دورًا يف إنقاص

ال�وزن ،وذلك ً
وفقا للدراس�ات التي
أجري�ت ع�ىل الب�رش والحيوان�ات،
فقد خلصت مراجعة الدراس�ات يف
هذا الجان�ب حتى عام  2019إىل أن
مكمالت الزنجبيل قللت بشكل كبر
من تراكم الده�ون يف الخرص وعىل
الورك.
ووجدت دراس�ة أجريت عام 2016
ع�ىل  80ام�رأة مصاب�ة بالس�منة
أن الزنجبي�ل يمك�ن أن يس�اعد
أيضا يف تقليل مؤرش كتلة الجس�م
ومستويات األنسولني يف الدم.
يقلل التهاب املفاصل
وجدت دراس�ات راجعت مجموعة
من الدراس�ات يف ه�ذا الخصوص،
أن األش�خاص الذي�ن اس�تخدموا
الزنجبي�ل لع�الج الته�اب املفاصل
كان لديه�م انخف�اض كبر يف األلم
واإلعاقة.
وتوصل�ت دراس�ة أخرى م�ن عام
 2011أن مزيج�ا م�ن الزنجبي�ل

واملس�تكة والقرفة وزيت السمسم
يمك�ن أن يس�اعد يف تقلي�ل األل�م
والتصل�ب ل�دى األش�خاص الذين
يعان�ون م�ن الته�اب املفاص�ل يف
الركبة.
يخفض سكر بالدم
يف دراس�ة أجريت ع�ام  2015عىل
 41مش�اركا مصابا بداء الس�كري
من الن�وع الثاني ،خف�ض  2غرام
من مسحوق الزنجبيل يوم ًيا نسبة
السكر يف الدم بنسبة  12باملئة.
ّ
يحس�ن بش�كل
كم�ا أن الزنجبي�ل
كب�ر الهيموجلوبني ،وه�و عالمة
عىل مس�تويات الس�كر املناسبة يف
الدم عىل املدى الطويل.
يعالج عرس الهضم املزمن
م�ن املث�ر لالهتم�ام ،أن الزنجبيل
ي�رسع إف�راغ املع�دة ،ويف إح�دى
الدراس�ات التي أجريت عام ،2011
تم إعط�اء أش�خاص يعان�ون من
ع�رس الهضم كبس�والت الزنجبيل،

واس�تغرق األمر  12دقيقة حتى تم
تفرغ املعدة.
يقلل آالم الدورة الشهرية
يف دراسة أجريت عام  ،2009تناولت
 150امرأة الزنجبيل يف األيام الثالثة
األوىل م�ن ف�رتة الحي�ض ،وتمكن
الزنجبي�ل م�ن تقليل األلم بش�كل
فعال.
خفض الكوليسرتول
يف دراسة أجريت عام  2018عىل 60
ً
ش�خصا يعانون من ف�رط الدهون
ً
ش�خصا تناولوا 5
بالدم ،ش�هد 30
غرام�ات م�ن مس�حوق الزنجبيل
كل ي�وم انخفاض�ا يف مس�تويات
الكوليس�رتول الضار بنس�بة 17.4
باملئة خالل فرتة  3أشهر.
الوقاية من الرسطان
يف دراس�ة اس�تمرت  28يومً �ا عىل
األف�راد املعرض�ني لخط�ر اإلصابة
برسطان القولون واملس�تقيم ،قلل
 2غ�رام م�ن مس�تخلص الزنجبيل
يوم ًي�ا بش�كل كب�ر م�ن جزيئات
اإلش�ارات املؤي�دة لاللتهاب�ات يف
القولون.
يحسن وظائف املخ
تشر بعض الدراسات التي أجريت
ع�ىل الحيوان�ات إىل أن مض�ادات
األكس�دة واملركب�ات النش�طة
بيولوج ًي�ا يف الزنجبي�ل يمك�ن أن
تمن�ع االس�تجابات االلتهابية التي
تحدث يف الدماغ.
وهن�اك ً
أيض�ا بعض األدل�ة عىل أن
الزنجبيل يمكن أن يساعد يف تعزيز
وظائف املخ بشكل مبارش.

كل يوم معلومة

تتكلمون يف أثناء النوم ...هل هذا خطر وما السبب؟
وس�يلة بس�يطة ومنخفض�ة
التكاليف يمكن للحي من خاللها
التدخ�ل لجع�ل البيئ�ة املحيطة
صحية”.
وكت�ب الباحثون يف دورية “غاما
نتوورك أوبن” أنهم قس�موا 541
منطقة مقف�رة يف فيالدلفيا عىل
ثالث مجموعات إما للتش�جر أو
مج�رد التخلص م�ن القمامة أو
عدم التدخل بأي شكل.
وقام�ت املجموع�ة املكلف�ة

بالتشجر بإزالة الحطام وتمهيد
األرض وزراعة حش�ائش جديدة
وبع�ض األش�جار وبن�اء س�ور
خش�بي منخف�ض وب�ه فتحات
باإلضاف�ة إىل أعم�ال صيان�ة
منتظمة.
كما أجرى فريق البحث مقابالت
مع  342شخصا ً اختروا بطريقة
عش�وائية م�ن س�كان املناط�ق
القريب�ة للحدي�ث ع�ن صحتهم
النفس�ية مرتني خالل  18شهرا ً

قبل أي تدخل من قبل املجموعات
الثالث ثم مرتني أخريني خالل 18
شهرا ً بعد القيام بالتغيرات.
ووجد الباحث�ون أن الحديث عن
الش�عور باالكتئاب تراجع حوايل
 40%كم�ا انح�رس التعب�ر عن
الش�عور بالدوني�ة نح�و % 60
لدى من يعيش�ون ق�رب املناطق
املقف�رة التي انت�رشت الخرة
فيه�ا مقارن�ة بأولئ�ك الذي�ن
يعيشون قرب املناطق املهملة.

يتكل�م بع�ض األش�خاص أثن�اء
نومه�م م�ن دون ان يع�وا ذل�ك
ويتس�اءلون عما إذا كان هذا يدل
عىل مشكلة خطرة أما ال.
ويف هذا الس�ياق تش�ر الدراسات
الحديثة إىل أن التكلم يف أثناء النوم
لي�س أمرا ً خط�را ً وأن�ه يمكن أن
ينت�ج عن بعض املش�اكل القابلة
للعالج .
ويمكن التحدث عن التوتر ،القلق،
التع�ب وع�دم الن�وم لس�اعات
كافي�ة ،االكتئاب ،ارتف�اع درجة
حرارة الجسم ،ممارسة الرياضة
املكثف�ة يف وقت متأخر من النهار

وتناول بعض املحفزات النفسية.
ولهذا ينصح الخرباء األش�خاص
الذي�ن يتكلمون يف أثناء النوم ليالً
بالتخلص من العوامل التي تؤدي
إىل ذلك ويش�رون إىل أنه من املهم
الذه�اب إىل الرسي�ر بعد التخلص
من التوتر.
كذلك ينصحون ب�رورة إطفاء
التلفزي�ون وكل األجه�زة الذكية
وتجنب خوض النقاش�ات الحادة
وتن�اول املواضي�ع الخالفية قبل
مدة قصرة من موعد النوم.
ويش�ددون ايض�ا ً ع�ىل أهمي�ة
القراءة واالس�تماع إىل موس�يقى

هادئة واالستحمام باملاء الدافئ.
إال أنهم يذكرون يف موازاة ذلك بأن

التكلم يف أثناء النوم ليس مشكلة
خطرة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

تش�عر أن األمور من حولك تس�ر برسعة غر
عادية .يجب عليك أن تتمسك بمنهجك وطريقتك
الت�ي تتبعها دائما يف حياتك .خذ الوقت الكايف لجمع
املعلوم�ات والحقائق التي تحتاجها قبل اتخاذ أي قرار
أو تنفيذ أي خطة.

الثور

تري�د أن تبتعد عن أماك�ن التجمعات وتضع
ح�دودا بينك وب�ن اآلخرين .اس�تغل ما لديك
م�ن مواهب بطريقة عملية اآلن ،وإن لم تش�عر
أن�ك مبدع أو ممي�ز بدرجة كافية ،عليك أن تحس�ن
استغالل هذه املهارات واملواهب.

الجوزاء

القلق الذي ش�عرت به خ�الل الفرتة املاضية
قد يجعلك ترغب الي�وم يف قضاء بعض الوقت
يف التس�وق لراء بعض األغ�راض عى الرغم من
أنها غر رضورية .ربما تقوم بذلك بس�بب رغبتك يف
نس�يان كل م�ا يزعجك .كن حذرا م�ن رشاء أغراض ال
تحتاجها لكي ال تندم عى رشائها فيما بعد.

السرطان

 - 1310تأسيس مدرسة القبة الرعية يف الھفوف.
 - 1801الحمل�ة الفرنس�ية عى مرص بقي�ادة الجنرال
جاك فرانسوا مينو تغادر األرايض املرصية.
 - 1867العل�م األمريك�ي يرتف�ع للم�رة األوىل يف
أالس�كا ،ويش�ر ذلك إىل انتقال ملكية تل�ك املنطقة من
اإلمراطورية الروسية إىل الواليات
املتحدة.
 - 1898الواليات املتحدة تحتل بورتوريكو.
 - 1944االتحاد الس�وفيتي يغزو تشيكوس�لوفاكيا.
 - 1970الرئي�س الس�وري ن�ور الدي�ن األت�ايس يقدم
اس�تقالته م�ن جمي�ع مناصب�ه احتجاجا ع�ى تدخل
الجي�ش يف الحي�اة السياس�ية وعى ممارس�ات رفعت
األسد شقيق وزير الدفاع حافظ األسد.
 - 1977تأس�يس محكم�ة املدقق�ن األوروبي�ة يف
لوكسمبورغ.
 - 1991االتحاد الس�وفييتي يرجع عالقاته مع إرسائيل
منذ أن قطعت يف عام  1967بعد حرب األيام الستة.

حدث يف مثل
هذا اليوم

ال يس�تطيع زم�الؤك يف العم�ل أن يف�رسوا
أس�لوبك الغريب ،وربما يظنون أنك ش�خص
س�اذج عى الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك
الحقيقي�ة .ال تتحدث كثرا بل دع ترصفاتك وأفعالك
تثبت لهم الحقيقة بوضوح.

األسد

أنت محظوظ جدا هذا اليوم ،فربما يتحس�ن
وضعك املادي بش�كل كبر مما يجعلك تشعر
بالس�عادة .تزداد ثقتك يف نفس�ك بفض�ل الدعم
الذي يقدمه لك بعض األصدقاء .قد يحدث سوء فهم
بينك وبن الزمالء يف العمل ،ولكنه سيكون موقفا عابرا
ولن يؤثر عى مزاجك.

العذراء

تضط�ر ه�ذا الي�وم أن تواجه بع�ض القضايا
الصعب�ة الت�ي تجعل�ك تش�ك يف كل تحركات�ك.
تتفاق�م اليوم بعض املش�اكل التي تتعلق بعالقاتك
خاص�ة إذا انس�حبت منه�ا دون إيج�اد حل�ول له�ا.
انس�حابك قد يجع�ل من حولك يش�عرون بع�دم الراحة.
ننصح�ك ب�أن تتواص�ل مع من حول�ك بوض�وح لتوطيد
العالقات من جديد.

الميزان
تشتاق اليوم لرؤية شخص ما وربما تفكر يف
اتخاذ قرار جديد بش�أن عالقتكما .ربما تفكر
يف الزواج من هذا الشخص .حاول أن تتخذ قرارك
برسعة فالحبيب يف انتظار س�ماع هذا الخر .لس�ت
متأكدا من حقيقة مشاعره؟ اسأله وتأكد بنفسك قبل
اتخاذ قرار مثل هذا.

العقرب

وضع�ك املايل جي�د إىل حد ما ،وهذا التحس�ن
بفض�ل العقد ال�ذي وقعته مع أح�د الركاء
خ�الل الف�رتة املاضية .ت�ود أن تش�ارك يف بعض
املش�اريع التي تتعلق بالفن وباإلبداع وبالتكنولوجيا
الحديثة .كن مستعدا فانت مقبل عى فرتة صعبة.

القوس

فكرة الس�فر ال ت�زال تراودك منذ أي�ام .ربما
تكرس كل الحواجز وتقرر فجأة أنت واألصدقاء
الس�فر ملكان مختلف وغريب .ابحث عن األماكن
الت�ي ترغ�ب يف زيارتها مع أصدقائ�ك .ربما تجد أن
كل الطرق مس�دودة ،ولكن يمكنك اس�تغالل طاقتك يف
مساعدة من حولك.

الجدي

تنتظر اليوم أحد الزمالء يف منزلك ،ولذلك ربما
تضيع معظم الوقت يف التنظيف والرتتيب .ربما
تختار اليوم أجمل مالبس�ك ملقابلة هذا الشخص.
يمكن�ك أن تزرع بع�ض النباتات الجدي�دة مع تزين
األرائك بالوسائد امللونة.

الدلو
التط�ورات املفاجئ�ة التي ط�رأت عى حياتك
خ�الل هذه الفرتة قد تجعل�ك عى اتصال دائم
ببعض األشخاص .ربما تستضيف مجموعة من
األصدق�اء أو قد تفك�ر يف التخطيط لحف�ل ما .عى
الرغم من أن هذا الحفل قد يجعلك مشغوال طوال اليوم،
ولكن ستشعر بالبهجة والسعادة يف النهاية.

الحوت

تقوم باألعم�ال املنزلية اليوم دون إحس�اس
بالتع�ب أو اإلره�اق .تق�رر الي�وم تطبي�ق
برنام�ج جدي�د للعمل م�ن خالله .كن ح�ذرا وال
تتخط الحدود املس�موح بها .أن�ت محب لجو اإلثارة
واملغامرات والتش�ويق ولكن انتبه فربما يكون طريقك
محفوفا باملخاطر.

 - 2011ب�دأ املرحلة األوىل من صفقة تبادل األرسى بن
حماس وإرسائيل ،بوس�اطة مرصي�ة ،حيث تم اإلفراج
عن  477أسرا فلسطينيا
بالس�جون اإلرسائيلي�ة فيم�ا قام�ت حماس بتس�ليم
الجن�دي املختطف لديھا جلعاد ش�اليط إىل مرص ،إيذانا ً
ببدء عملية التبادل.
 - 2013مجل�ة س�اينس العلمي�ة تن�ر أبحاث�ا حول
جمجم�ة وجدت يف جورجيا تحدي�دا يف دامنييس ،تدعو
إىل التشكيك يف تصنيف جنس
اإلنس (الھومو).
 - 2015ب�دء املرحلة األوىل من انتخابات مجلس النواب
املرصي ،وسط أنباء عن ضعف اإلقبال خاصة الشباب.
 - 2017الرمل�ان ُ
الرتك�ي يُقر مروع ق�رار يمنح دور
اإلفت�اء والعلم�اء املس�لمن صالحية عقد الق�ران بن
األزواج بالبالد ،بعد أن كانت
حكرا عى موظفي دوائر ش�ؤون الزواج يف البلديات منذ
قيام الجمھورية س�نة 1923م.

مشاكل وحلول

ملاذا يرفض أبي كل العرسان؟!
عم�ري  ٢٨س�نة تق�دم يل ش�اب
لخطوبت�ي ،وال�دي ل�م يعطن�ي
رأيه ،يف البداية كان يؤجل بس�بب
انش�غاله الكب�ر يف عمله ،فهو يف
حال�ة انش�غال دائم�ة ،ال يعطي
وقتا ً للعائل�ة .والدتي متوفاة وأنا
يف ح�رة ،ش�عرت باالرتي�اح مع
الش�اب املتقدم وعائلت�ه ،وعندما
أخ�رت وال�دي بع�د نقاش�ات
متع�ددة أني أري�ده ،غضب وقال
يل أنا أع�رف مصلحت�ك أكثر كما
يقول يف كل مرة يتقدم فيها شاب
يل ،غض�ب لدرج�ة أنه أخ�ذ مني
مفتاح مكتبه ومفتاح الس�يارة،
ما تفسر هذه الترصفات ؟ وملاذا
ه�ذه الترصفات العنيف�ة بالرغم
من أن�ي أطلب حقا ً م�ن حقوقي
وهذه سنة الكون؟ ما العمل؟
النصائح والحلول:
 1ربم�ا يكون وال�دك واقعا ً تحت
تأث�ر نفيس عمي�ق بأن�ه أصبح
املس�ؤول عن�ك تمام�ا بع�د وفاة
والدت�ك ،وم�ن دون ش�عور من�ه
يضخ�م العي�وب أو يتوق�ع أن

يأتي عريس أفضل يس�تحق ابنته
الحبيبة!
 2ه�ذا احتم�ال يعيش�ه كثر من
اآلب�اء ،وبالطبع هن�اك احتماالت
أخ�رى ،إذ توج�د مش�اكل عديدة
لفتي�ات يعان�ن من رف�ض األب
زواج البن�ت ألن�ه يس�تفيد م�ن
راتبها!
 3يف كل ح�ال ال يج�وز أن نحاكم
النواي�ا ،ومهم�ا كان�ت دوافع أو
أس�باب رف�ض األب فهي ليس�ت
املش�كلة ،بل علين�ا أن نجد حلوالً
لتحص�ل الفت�اة ع�ى حقه�ا يف
ال�زواج وتأس�يس عائلة من دون
مقاطعة األب.
 4يمكن�ك االس�تعانة بش�خص
حكيم من أقاربك سواء لجهة أبيك
أو أمك ،فمثل هذا التدخل ينفع يف
كثر م�ن األحيان ،خاصة إذا كان
من طرف أكثر من شخص.
 5يف الوق�ت نفس�ه صارح�ي
وال�دك ب�أن قلب�ك من�رح لهذه
الزيجة ،واس�تعيني باالس�تخارة
لرتت�اح نفس�ك ،وقاطع�ي والدك

بلط�ف أي م�ن دون ش�جار ،وال
توقف لواجباتك األساسية نحوه،
وأمهليه أس�بوعا ً أو أكث�ر ليفكر
بهدوء ويجيبك.
 6إذا كن�ت فت�اة عامل�ة فال حق
ألبي�ك أن يأخذ مفاتيح س�يارتك،
أوم�ا يخص�ك بش�كل ع�ام ،أم�ا
إذا كن�ت تح�ت وصايت�ه عملي�ا ً
فاس�تعيني بأقارب حكماء ،وإن
أرص م�ن دون أس�باب مقنع�ة

يمكنك اللجوء إىل القايض وتزويج
نفسك وال تخايف من إخطاره بأنك
قد تلجئن إىل هذا الترصف.
 7أخ�را كث�ر م�ن اآلب�اء بات�وا
يرتاجع�ون يف عنادهم خاصة بعد
تأكي�د القوان�ن يف معظ�م بلدان
العالم حق املرأة يف الزواج وفتحت
مج�االت عديدة للقض�اء للتدخل
لصالحها يف ضد كثر من العوائق
ومنها مشكلة الويص.

قصة وعربة

املعرفة قاتلة عند سوء االستخدام!

يحك�ى ّ
أن ثالث�ة أش�خاص حك�م عليه�م
باإلع�دام باملقصلة وهم عال�م دين ومحامي
وفيزيائ�ي ،وعن�د لحظة اإلعدام تق� ّدم عالم
الدين ووضعوا رأس�ه تحت املقصلة وسألوه:
“هل هناك كلمة أخرة توّد قولها؟”
فقال عالم الدين“ :الله ...الله ..الله ...هو من
سينقذني”.
عندئ�ذ أنزلوا املقصل�ة ،وعندما وصلت لرأس
عالم الدي�ن توقفت فتعجّ ب ّ
الن�اس ،وقالوا:

“أطلق�وا رساح عال�م الدي�ن فق�د ق�ال الله
كلمته!” ونجا عالم الدين.وجاء دور املحامي
إىل املقصلة فس�ألوه“ :هل هناك كلمة أخرة
ت�و ّد قوله�ا؟” فق�ال“ :ال أعرف الل�ه كعالم
الدي�ن ،ولكن أعرف أكثر عن العدالة ،العدالة،
العدال�ة .العدالة هي من س�ينقذني”.ونزلت
املقصل�ة عى رأس املحام�ي ،وعندما وصلت
لرأس�ه توقف�ت فتعج�ب ّ
الن�اس ،وقال�وا:
“أطلق�وا رساح املحامي ،فقد قال�ت العدالة

رأيس
1عى رأس العمل  oرصخ
باسمه
٢عالم مرصي حاصل عى
نوبل
3نضاحك ونلقي الطرائف بيننا
4ذات حنان ومودة
5حرات ذات نظام اجتماعي
دقيق  oنصف قالت oنظف
القطن من البذور
6متشابهان  oينفي علمه
باليشء  oثلثا ثلة
7يعمل بتعب وكد  oمادة
مطهرة للجروح توجد يف ماء
البحر
٨حلقات معدن متشابكة  oمن
أقطاب البطارية
9نصف واحد  oسئم  oودى
10نزيل األوساخ  oمقاتلون
غر راجلن

افقي
1مالكم أمركي مسلم معتزل
٢جديد باللغة الفرعونية القديمة
 oأول من اكتشف كروية األرض
عمليا
3يهبن بال مقابل  oصوت الضحك
4هلن الرتاب (ىف البرئ)  oيخبئ
شيئا خلسة
5مارسن  oحرف جزم
والذهب
املال
6يجمعون
(معكوسه)  oدار حول ايشء
7حياه (مبعثرة)  oمواطنو أكر
دولة آسيوية مساحة
٨أرشد إىل اليشء املطلوب  oاسم
فرس تسببت يف حرب  40سنة
بن القبائل العربية
9عر مئات  – oما يدره الثدي
قبيل الوالدة وبعدها مبارشة
10من مكونات الدم ونقصه ناتج
عن االنيميا

غزل عراقي
ل��و ن�اسي�ك  ..احس�ن  ..ي�مكن ارت�اح..؟
ب�س ص�دگني أموت ..اشم�ا ي�مر ذكرك..
ألن ..وي روح�ي احسك  ..أنت عاي�ش دوم..
واذا  ..م�اردت اب�الغ ..روح�ي اعتب��رك...؟.
گ�تلك ..اخ�ذ گلب�ي  ..وروح وي�ن ات�ريد...؟
ل�تخليه يم�ي ..وي�بق�ى دوم ي�نتظ�����رك..
ع�ان�دت ..ومشي�ت ..وه�م گل�ت معذور..
ألن ..گل�ب الي�حب�ك ..الزم أي�ع�ذرك..؟
ولك ..عطش�ان گلب�ي  ..ون�ار تسعر بيه
اذا  ..طفي�ت ن�ار البي�ه شيض�رك ..؟؟
گط�رة ..أتطف�ي ناري  ..وتبخل أنت شبيك..؟
هيچ�ي الگط�رة ..ه�اي ت�أثر أبحرگ....؟
شت�ريد ..وشگ�لك  ..وأنت ت�دري شل�ون..؟؟
أختلفت ..انه ويه روح�ي  ..ونف�ذت أم�رگ..؟
يشوف�ونك بعين�ي شم�ا اص�د للن�اس...
ويسأل�وني عليك  ..وم�ا بح�ت س�رگ..
ع�رفوك ..انت عن�دي ..وساكن بالروح...؟
ألن ..عط�رك فضحني ..شلون أظ�م عطرك..؟
گلب�ك ..ما س�أل  ..ل�و ن�ايس مثلك ص�ار؟؟
ش�و ..رحت ومشي�ت  ..وم�ا خ�ذت قهرك ..؟
اذا  ..ج�اسك ب�رد  ..رّد ..گلب�ي قطع�ة ن�ار!!!.
ب�ال مِ ن�ه ّ ..ت�دفه و ه� الجم�ر جم�رك!!..
خلص�ت ..ان�ه صب�ري  ..وانت م�ا ردي�ت..
عج�ب ..للس�اعة بع�دك ..م�ا خل�ص صرك!!.؟؟

من الفيسبوك

كلمته�ا!” ونج�ا املحامي.وأخ�را ج�اء دور
الفيزيائ�ي فس�ألوه :هل هن�اك كلمة أخرة
تو ّد قولها؟ فقال“ :ال أعرف الله كعالم الدين
ّ
ولكني أعرف
وال أع�رف العدال�ة كاملحام�ي.
ّ
أن هن�اك عقدة يف حبل املقصل�ة تمنعها من
النزول”.
فنظ�روا إىل املقصلة ووجدوا عقدة فيها فعالً
تمنعها من الن�زول .فأصلحوا العقدة وانزلوا
املقصلة عى رأس الفيزيائي وقطع رأسه.

F

acebook

اختبارات شخصية

هل انت مميز بصداقتك مع االخرين؟
ه�ذا االختب�ار الش�خيص ملعرفة
طبيع�ة عالقت�ك بأخوان�ك
وأصدقائك
س�وف نطرح عليك خمسة أسئلة
بخيارات متعددة اختار مايناسبك
وبع�د اإلجابة عى جميع األس�ئلة
انزل اىل آخر
الصفحة لتعرف شخصيتك:
س :1أي الصف�ات تمي�ز صديقك
املفضل عن اآلخرين؟
أ-جاذبيته الشخصية
ج-طريقته يف الترصف مع الناس
د-مركز أرسته
ه�-ذكاؤه
س 2-هل تش�عر بالغرة بالنسبة
له؟
د -نعم من كل األشخاص الذين له
عالقة بهم
ج -أشعر أحيانا بالغرة ولو أنني
أعرف أن هذا خطأ واطرد هذا
الشعور بقوة
ه�� -أغ�ار فق�ط إذا كان�ت لدي
مررات وجيهة لذلك
س 3-بم�اذا تش�عر حينما تلتقي
به؟
أ -حماس وسعادة

ه� -أتظاهر بعدم االهتمام
د -أن الوقت يهرب برسعة
ج -تملؤني الرغبة أن أبقى معه
س:4ما الذي يس�عدك وأنت معه؟
ج-يس�عدني االس�تماع ل�ه وأن
يشاركنتي أفكاري وهمومي
أ -أتمنى ل�و كان\ت أخي\أختي
لنكون معا ً طوال الوقت
د -أح�اول أن أرضيه وأوافقه عى
كل مايقوله
ً
أحيان�ا يف
ه�� -أرسح يف التفك�ر
مسائل أخرى
س:5تأخرت عن موع�د معك ملدة
نصف ساعة فماذا تفعل؟

د -أش�عر بالخ�وف فربما ليس�ت
عنده رغبة ألن يراني
أ -أن�رصف فقد انتظ�رت بما فيه
الكفاية
ه� -أق�رر أن أعنفه إذا لم يعطني
تعليال مقبوال لتأخره
ج -انتظ�ر يف قل�ق البد ش�يئا ً غر
مألوف قد حدث له
اآلن اعرف شخصيتك..
إذا كانت أكثر إجاباتك (أ)
أنت أناني محب لنفس�ك مش�تت
الفكر
م�ن الصع�ب عليك عم�ل عالقات
طويل�ة امل�دى م�ع اآلخري�ن ألنك

الترتبط حقا ً بأحد
إذا كانت أكثر إجاباتك(ه�)
أنت توحي للناس بأنك ش�خصية
رزين�ة مضبوطة يف كل يشء لكنك
تفض�ل يف تعامالت�ك أن تخل�ط
االهتمام بالجفاء لكي
تظهر شخصية غامضة
النتيج�ة أن�ك ب�ارد ص�ارم م�ع
أصدقائك
إذا كانت أكثر إجابتك(ج)
أنت حس�اس تعرف كي�ف تتمتع
بالحياة وتنقل العواطف لألخرين
أن�ت التخ�اف م�ن عم�ل عالقات
دائمة ألنك تعرف
معنى الصداقة
وهي أن التطغى ع�ى أحد أوترتك
أحد يطغى عليك
إذا كانت أكثر إجاباتك(د)
أنت منحني دائما ً ألصدقائك
مضحي بمصالحك لهم
مس�تعد لعمل أي يشء للمحافظة
عليهم
لكنك تطلب منهم الكثر أحيانا ً
وتغار عليهم كثرا ً
ربم�ا أنك تخ�اف من الوح�دة لذا
تستسلم تماما...

سودوكـــو

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرة،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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«دفعة بيروت» يتصدر بعد عرض الحلقة األولى
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
ابتكار جهاز للحصول على ماء الشرب
من الهواء!

ابتكر علماء أمريكيون بالتعاون مع
زمالئهم من كوريا الجنوبية نموذجا
أولي�ا لوح�دة تنتج املاء م�ن الهواء،
حتى يف حال�ة الرطوب�ة املنخفضة،
ومصدر الطاقة املس�تخدمة بطارية
شمسية.واس�تخدم الباحثون مادة
الزيولي�ت الطبيعي�ة املاص�ة ذات
املس�امات املجهرية ،التي تس�تخدم
عى نطاق واسع وإنتاجيتها عالية.
وباإلضاف�ة إىل ه�ذا ،أصب�ح نظ�ام
العم�ل يتك�ون من مرحلت�ني ،حيث

أض�اف املبتك�رون مرحل�ة ثاني�ة
لالمتص�اص والتكثي�ف .تجم�ع
البطارية حرارة الشمس عى سطح
الوحدة لتسخني مادة الزيوليت ،التي
تبدأ بإخ�راج الرطوب�ة التي جمعت
لي�ال عى ش�كل بخ�ار .ه�ذا البخار
يتكاث�ف عى س�طح تجميع نحايس
موجود فوق طبقة الزيوليت الثانية.
وخالل ه�ذه العملي�ة تتول�د حرارة
تس�اعد عى تحرر البخار من طبقة
الزيولي�ت الثاني�ة .وتجم�ع قطرات
املاء م�ن طبقتي الزيولي�ت يف خزان
خاص.وتبلغ اإلنتاجية اليومية لهذه
الوح�دة  0.8لر م�اء للم�ر املربع،
وهذه اإلنتاجية هي ضعف النس�خة
األولي�ة .ويش�ري املبتك�رون إىل أن
مؤرش اإلنتاجي�ة يعتمد عى تقلبات
درج�ات الح�رارة املحلي�ة وأش�عة
الشمس والرطوبة .ووفقا للباحثني،
حتى ه�ذه اإلنتاجي�ة ،كافية لتوفري
ماء ال�رشب لعدد من األش�خاص يف
املناطق القاحلة النائية.

«مالحظاتي» تطبيق جديد من فايبر
للتذكير بالمهام واألحداث المهمة
أطلقت رشكة فايرب ،اململوكة لرشكة
راكت�ون الياباني�ة وأح�د التطبيقات
الرائ�دة يف العال�م للتواص�ل ع�رب
الرس�ائل واملكاملات املجانية واآلمنة،
ميزة جديدة ألداة <مالحظاتي> التي
تساعد املستخدمني يف تعيني تذكريات
للمه�ام واألحداث املهم�ة .تتيح هذه
األداة الجديدة املس�تخدمني من إدارة
وتتب�ع جمي�ع الرس�ائل والتذكريات
واملواعيد من خالل تطبيق واحد سهل
االس�تخدام ويحرص عى خصوصية
املس�تخدم .وم�ع تس�ارع وت�رية
العال�م يومً ا بعد ي�وم ،تصبح عملية
ترتيب الواجب�ات واملهام أكثر تعقي َدا
وفوضوية بس�بب خصوصا مع تزايد

التحديات التي يسببها وباء كوروناة،
ف�إن التذكريات وقوائ�م املهام مهمة
للغاية يف تنظيم الوقت وإدارة حياتنا
ً
فمث�ال :أعياد امليالد ،مواعيد
اليومية.
االمتحان�ات ع�ن بع�د ،واملكامل�ات
الجماعي�ة تحتاج لرتيب محكم .من
خ�الل مي�زة التذك�ريات الجديدة من
تطبيق فايرب يس�تطيع املستخدمون
اآلن التكي�ف م�ع هذا الواق�ع الجديد
من خالل إمكانات س�هلة االستخدام
والت�ي تمكنه�م م�ن تتب�ع مهامهم
باس�تخدام نف�س تطبي�ق املراس�لة
والتواص�ل م�ع الزم�الء والعائل�ة
واألصدق�اء دون الحاجة الس�تخدام
تطبيقات أخرى.

تغريدات

ريناس علي

ملاذا اليربط اإلنسان متعته بتقربه إىل اهلل ؟
ملاذا اليشعر بأنه منج ٌز الميحوه منجز ؟
ماعالقــة أن التكون قريبا مــن اهلل ألنك قليل
املال أو ألنك مل ُتوفَق يف مســريتك أو ألن ظاملا
حيك ُمك أو ألنك عاجز أو ألنك َ
فقدت عزيزاً أو
ألنك مبتلى ؟
وهل اجملاهرة باإلستعالء على اهلل ينفع شيئاً ؟

إذا مل يكــن لديــك شــيئاً تعطيــه
لآلخرين  ،فتصدق بالكلمة الطيبة
 ،و االبتســامة الصادقــة  ،و عامــل
الناس باألحسان !..

عاصي الحالني

أثارت الحلقة األوىل من مسلس�ل (دفعة
بريوت) ردود فعل واس�عة عرب منصات
التواصل االجتماعي جاءت أغلبها إيجابية
ح�ول األف�كار واملوضوع�ات املطروحة
فيه ،إذ رسعان ما تصدر املسلسل قائمة
األكث�ر بحثا ً عرب (جوجل) ،وكذلك قوائم
الريند يف (توير).
ويف ه�ذا الس�ياق ،حرص�ت النجم�ة
اللبناني�ة ماغ�ي بوغص�ن ،ع�ى دع�م

ّ
صناع العمل وطاقم�ه من خالل توجيه
رس�الة لهم عرب تغريدة لها يف حس�ابها
عى توير ،نرشته�ا بالتزامن مع عرض
الحلق�ة ،وقال�ت فيها« :مسلس�ل دفعة
بريوت ..عمل ضخم ومش�غول بحرفية
ومتعة ..تحي�ة لكل اليل عمل�وا مجهود
جبار بظروف صعبة».
ولم تكن ماغي الوحيدة التي تش�يد بهذا
املسلس�ل ،إذ انضم إليها الفنان اللبناني

«مسلس�ل يس�عى لتلميع صورة بريوت
يف العال�م دفع�ة ب�ريوت ،وسياس�يونا
يحرقون صورة بريوت أمام العالم ،الفن
ينترص».
هذا وكان رواد توير أيضاً ،قد س�ارعوا
بن�رش آرائه�م ف�ور انتهائه�م م�ن
مش�اهدتهم للحلق�ة األوىل ،حي�ث كتب
ً
قائ�ال« :دفع�ة ب�ريوت الحوار
أحده�م
وقصصهم قوووييه».
فيم�ا ذه�ب آخ�رون النتق�اد الج�رأة
املوج�ودة في�ه ،والط�رح الذي ل�م يعتد
علي�ه الجمه�ور العرب�ي يف املسلس�الت
ً
عادة ،خصوصا ً املش�هد
الت�ي يتابعونها
ال�ذي ظهر في�ه أحد نج�وم العمل وهو
يتبول عى ش�خص آخر ،حيث تم تداوله
مع تعليقات كث�رية كان أبرزها« :دفعة
بريوت..مش�هد س�خيف م�اكان ل�ه أي
داع�ي» ،وأضاف آخر»:امانة هذا مقطع
ينع�رض بمسلس�ل كويت�ي؟؟؟؟ وييني
قاعديييني؟ وين الرقابة».

أحمد حلمي ومنى زكي يتنافسان في رمضان 2021
يب�دو أن الع�ام املقبل سيش�هد منافس�ة فنية للم�رة األوىل ب�ني أحمد حلمي
وزوجته منى زكي ،بعد أن قرر حلمي العودة إىل الدراما التلفزيونية
بعد غياب س�نوات طويلة من مشاركته باألداء الصوتي فقط يف
مسلسله الشهري «العملية مييس» ،وهذا ما أعلنه يف استضافته
األخرية يف برنامج «صاحبة السعادة» أمام إسعاد يونس.
ولك�ن التفاصي�ل الخاص�ة الت�ي أكدها مصدر خ�اص أنه
بالفعل تعاقد رسميا ً مع إحدى الجهات املنتجة لتقديم عمل
درام�ي ضخم يف رمضان  ،2021ع�ى أن يكتبه خالد دياب
الذي س�بق أن تعاونا معا ً س�ينمائيا ً وإخراج محمد شاكر
خضري الذي يتعاون معه للمرة األوىل.
وق�رر حلمي أن يقدم عمالً كوميدي�اً ،ولكن الكوميديا
الس�وداء التي اش�تهر به يف معظم أفالمه التي
حق�ق من خالله�ا نجاح�ا ً جماهرييا ً واس�عا ً
ك�»عسل إسود» و»آسف عى اإلزعاج».
عى صعيد آخر ،يبدو أن املنافس�ة س�تجمع
من�ى زك�ي وأحم�د حلم�ي للم�رة األوىل يف
املوس�م الرمضاني املقبل ،حي�ث تعود منى
أيض�ا ً إىل الدرام�ا التلفزيوني�ة بمسلس�لها
الدرامي الجديد «تقاطع طرق» الذي تواصل
تصوي�ر مش�اهده حالي�ا ً بع�د خروجه من
املوس�م الرمضان�ي امل�ايض بس�بب أزم�ة
فريوس كورونا وحظر السفر خارج مرص،
خاص�ة أن العم�ل ت�دور معظم مش�اهده
خارج مرص.
ولك�ن يب�دو أن الس�ينما س�تجمعهما
مجددا ً بعد س�نوات طويل�ة من آخر فيلم
جمعهم�ا؛ حيث علم أن هن�اك مرشوعا ً
سينمائيا ً جديدا ً س�يجمع منى وحلمي
يف صيف .2021

إنها حرب عاملية ثالثة
غري معلنة

بينما نس�تقبل ش�تا ًء ال نع�رف ما يخبئ لنا من مفاجآت ،ووس�ط
حالة من الخوف بعد اس�تفحال عدوى انتشار وباء “كورونا” ،تربز
الحاجة إىل وضع برنامج غذائي صارم التقاء برودة الجو من جهة،
وتوخي رش انتشار وباء كورونا من جهة أخرى ..ومن الطرق املتاحة
إمامنا لش�ن ح�رب الدفاع عن النف�س ملواجهة ه�ذه املصائب هي
تهيئ�ة برنامج غذائي صارم ،وأفضل طريق�ة ملواجهة هذه املعركة
هي تطوير إعداد وجبات الطعام املالئمة ملواجهة هذا الوباء ،ويقال
ان أفض�ل األطعمة ملواجهته بحس�ب املراكز البحثي�ة الطبية ،هي
تناول “الش�لغم” ،بعد ان أثبتت هذه املراكز ان تناول الشلغم يسهم
يف إكس�اب جس�م اإلنس�ان مناعة من انتش�ار الخاليا الرسطانية،
ويقل�ل م�ن أم�راض القلب ،ويس�تخدم أيض�ا يف ع�الج االلتهابات
املختلف�ة ،ومنها إصاب�ة خاليا الجس�م بالتلف او التأكس�د ..ومن
األطعمة الشعبية التي يدخل فيها “الشلغم” كوجبة طعام متكاملة
املزايا واملواصفات ،وجبة يس�ميها عامة الناس “حامض الشلغم”،
ومثلما كتبنا سابقا عن فوائد تناول الباذنجان يف املائدة العراقية يف
زم�ن الحصار ،بعد ان قامت املرأة العراقية بإضافة املطيبات له بأن
تجعله س�يد املائدة العراقي�ة بال منازع ،حيث وفر ه�ذا املنتوج ذو
الش�كل األسود املقزز والقرن األحادي ،وفر للعائلة العراقية مردودا
ماليا كانت العائلة بأمس الحاجة له ،بعد ان أنهكها جوع الحصار،
حت�ى س�مي يف حينه�ا الباذنج�ان ب�(وح�ش الط�اوة العراقية)..
اليوم ،وبعد الرعب الذي أحدثه انتش�ار وباء كورونا ،ازدادت حاجة
العائلة لتناول نوع آخر من املنتجات الزراعية ،يقال انه الحمضيات
والتي ازدادت أس�عارها بش�كل جنوني يف السوق العراقية املتحفزة
إلع�الن النفري العام ورفع األس�عار عند حدوث أي�ة أزمة مهما كان
ش�كلها ونوعها ولونها دون وجود تدخ�ل حكومي او جماهريي يف
تحديد األس�عار ،وعدم تجاوز او التالعب بأس�عار السوق ،ومن بني
املتغريات التي شملها االرتفاع الفلفل األخرض ومن تبعه من عنارص
الخ�رضوات ،إضافة اىل مادة الحرمل الت�ي يعتقد البعض انها من
أهم األسلحة الفعالة ملواجهة خطر انتشار وباء كورونا ..ونعود اىل
فوائد “حامض الشلغم” اللذيذ املذاق واملدفئ للمعدة يف أجواء الشتاء
الب�اردة ،فهو بما يحتويه من مواد يع�د من الخرضوات التي تمتلك
مزايا كثرية يف ديمومة صحة اإلنسان ،حيث تؤكد الدراسات الطبية
ان اإلكث�ار من تناول�ه يعطي الجس�م مناعة من اإلصاب�ة بالعديد
م�ن األمراض ،ويف ضوء ذل�ك يمكن اعتبار “الش�لغم” وزارة صحة
متكامل�ة من باب الحرص ع�ى صحة اإلنس�ان العراقي ،ومن هذا
الباب الحيوي واملهم منعت وزارة الزراعة ،يف وقت س�ابق ،اس�ترياد
هذا النوع من الخضار خوفا من إصابته بفايروس�ات مرضية تؤثر
يف سمعته وسمعة عائلته وعشريته الشلغمية ،خاصة ان “الشلغم”
مع زميله او ابن عمه “الشوندر” يشكالن ثنائيا متكامال ،ويسهمان
يف إدامة صحة اإلنسان املنهك من تناول األغذية املستوردة الجاهزة،
خاصة املنتهية الصالحية والتي بدأت تغزو األسواق املحلية مؤخرا..
ختام�ا نتمن�ى الصحة والعافي�ة لجميع العراقيني الذي�ن أنهكتهم
التكهنات والتنظريات والش�ائعات ملواجهة وب�اء كورونا ..وأقولها
بكل رصاحة انها حرب عاملية ثالثة غري معلنة ،تش�نها فايروس�ات
ال ق�درة للبرش عى مواجهتها بغري االس�تعانة بالدع�اء من الخالق
العزيز الكريم بأن ينجي بلدنا من هذا الوباء.

سينمـــــــــــــــــا

رحيل نجمة السينما العالمية روندا فليمينغ
دبي /الزوراء :
املمثل�ة العاملي�ة رون�دا فليمين�غ نجم�ة األربعيني�ات
والخمس�ينيات م�ن القرن امل�ايض ،والتي أُطل�ق عليها لقب
«ملك�ة تكنيكول�ور» ،وظه�رت يف أف�الم خال�دة للس�ينما
االمريكي�ة ،توفي�ت يف س�انتا موني�كا ،كاليفورني�اً ،
وفق�ا
لس�كرتريتها كارال س�ابون ،بعمر  97عامً ا.ظهرت فليمينغ
يف أكث�ر م�ن  40فيلمً�ا وعمل�ت م�ع مخرجني مث�ل ألفريد
هيتش�كوك يف فيل�م « »Spellboundوج�اك تورنور يف «Out
 »of the Pasttوروب�رت س�يودماك يف «�The Spiral Stair
.»casteيف وقت الحق من حياتها ،أصبحت فاعلة خري وداعمة
للعديد من املنظمات التي تكافح الرسطان والترشد وإس�اءة
معامل�ة األطفال.وم�ن أش�هر النجوم املش�اركني معها عى
مر الس�نني ،ك�ريك دوجالس ،جل�ني فورد ،بريت النكس�ر،

بوب هوب ،روك هدس�ون ،والرئيس األمريكي الراحل رونالد
ريغ�ان ،الذي عملت معه أربعة أفالم .ومن بني األدوار البارزة
األخرى لفريتز النغ «بينما تنام املدينة» و «بوني إكسربيس»
و «السريك الكبري» .كان أحد آخر أدوارها يف مهزلة دون آدمز
« »The Nude Bombيف ع�ام  ،1980وانتحل�ت دور «Rhoda
 »Flamingيف ع�ام  1976يف الكوميديا « ،Won Tonإىل جانب
مجموع�ة من الفنانني القدام�ى اآلخرين من دوروثي ال مور
إىل ستيببني فيتشت ورودي فايل.
ول�دت مارلني لوي�س يف هوليوود ،وح�رضت يف بيفريل هيلز
هاي ،واكتش�فها الوكيل الشهري هنري ويلسون بينما كانت
يف طريقها إىل املدرسة ،غريت مارلني اسمها إىل روندا فليمنغ،
ثم وقعت عى عقد مع ديفيد سلزنيك عى الجزء الرئييس األول
من دورها الشهوة يف فيلم ( ،)Spellboundوقالت إنها كانت

سعد حمسن خليل

س�اذجة للغاية لدرجة أنها اضطرت
للبح�ث عن الكلم�ة يف القاموس .يف عام
 ،1991أنشأت فليمينغ ،وزوجها
الراح�ل تي�د م�ان ،عيادة
رون�دا فليمين�غ م�ان،
للرعاي�ة الش�املة
للنس�اء املصاب�ات
يف
بالرسط�ان
جامعة كاليفورنيا
يف ل�وس أنجل�وس
تخلي�دا ً لذك�رى
شقيقتها بيفريل .

أسند دور البطولة للمخرج والممثل القدير الدكتور سعدي يونس
دبي  /الزوراء /ظافر جلود:

شركة الهجير اإلماراتية تعلن استعدادها لتصوير مسلسل
وفيلم عن المذيع والرحالة العراقي يونس بحري

تجري حاليا االس�تعدادات يف مؤسس�ة هجري
لخدم�ات اإلنت�اج التلفزيون�ي والس�ينمائي
واإلذاع�ي «مؤسس�ة إماراتية مقره�ا دبي»
لتصوي�ر أح�دث مسلس�ل تلفزيون�ي عراقي
امارات�ي مش�رك يتن�اول حي�اة الش�خصية
الغريب�ة االط�وار اإلعالمية املعروف�ة واملثرية
للج�دل املذيع والش�اعر والخطي�ب والرحالة
العراق�ي ،يونس بحري ،الذي ش�غل الناس يف
عموم الوطن العربي وأثار انتباههم عى مدى
عق�ود امتدت م�ن ثالثينيات الق�رن املنرصم
حتى السبعينيات.
املسلسل تأجل تصويره ألسباب وقائية بسبب
جائحة كورونا التي أوقفت الكثري من مشاريع

اإلنت�اج والتصوي�ر يف املنطق�ة والعالم ..يقع
املسلسل يف ستني حلقة تلفزيونية ،وباإلضافة
اىل املسلس�ل س�يتم إنتاج فيلم سينمائي عن
الش�خصية نفس�ها يف الوقت نفسه ،وسوف
يع�رض الفيل�م واملسلس�ل يف كال املحط�ات
الت�ي عاش يف بلدانها يون�س بحري الذي كان
ل�ه تأثري كبري عى الرأي الع�ام العربي وحتى
األوروبي ،وسيكون مرجما للغتها.
واإلعالمي العراقي الراحل ،يونس بحري ،كان
ذائ�ع الصيت يف ف�رة الحرب العاملي�ة الثانية
من خالل (إذاعة برلني العربية) التي أسس�ها
بطلب من املستش�ار األملان�ي (أدولف هتلر)،
والت�ي كان يفتتحها بصوته الجهوري بجملة

يونس بحري مع رشيد عايل الكيالني والحاج امني الحسيني عام 1943

(هن�ا برلني ...حي الع�رب) بعد أن أقنع وزير
دعاية النظام النازي آنذاك ،غوبلز ،بأن يفتتح
البث كل يوم بتالوة من القرآن الكريم ،وهو ما
أجرب إذاعة (بي بي يس) الربيطانية بأن تقوم
باليشء نفس�ه ،بعد أن وجدت تحول املستمع
العربي لالستماع إلذاعة برلني.
وخالل تلك الفرة كانت ليونس بحري جوالت
وص�والت م�ع مش�اهري السياس�ة واألدب
واإلع�الم األمل�ان والع�رب ،وهو أيض�ا رحالة
وصحفي وأدي�ب ومؤلف ،ل�ه ( )21مؤلفا يف
مختل�ف القضاي�ا السياس�ية واالجتماعية،
وأس�س العديد م�ن اإلذاعات ،وأص�در العديد
من املج�الت والجرائد ،أش�هرها كانت مجلة
«الكوي�ت والع�راق» يف س�بتمرب  1931والتي
أصدرها باالش�راك مع امل�ؤرخ الكويتي عبد
العزي�ز الرش�يد بطلب م�ن جالل�ة امللك عبد
العزيز آل سعود (رحمهم الله) لنرش التعاليم
االسالمية الصحيحة يف رشق آسيا.
كم�ا قابل يونس بحري معظم الش�خصيات
املش�هورة يف زمان�ه ،وحك�م علي�ه باإلعدام
أرب�ع م�رات ،وأث�ارت ش�خصيته ،وال ت�زال،
ج�دالً كب ً
ريا حول طبيع�ة األعمال واملهن التي
مارسها خالل حياته ،حتى إنه جمع بني عدة
مه�ن رغم تناقضها ،ولوح�ظ إنه يف فرة من
حيات�ه بالهن�د كان يعم�ل كراه�ب يف النهار
وراق�ص يف ملهى بالليل ،ويج�د مع ذلك وقتا ً
ليق�وم بعمل إضايف كمراس�ل صحفي إلحدى

الصحف الهندية ،ويف وقت آخر ش�غل منصب
مفت�ي يف إندونيس�يا ،وكان يعم�ل يف منصب
رئي�س تحرير جريدة يف جاوة وإمام جامع يف
باريس .أما عن تعدد زوجاته وما أش�يع عنه
حول هذا األمر ،فقد تداخل الواقع مع الخيال
يف نسج العديد من القصص التي تبالغ أحيانا
يف بع�ض منها ،ولكن املؤك�د منها أن له ابنني
وبنت�ا هما الدكت�ور (لؤي يون�س) ويقيم يف
أمري�كا ،والدكت�ورة (منى يون�س) وتقيم يف
األردن .
مخ�رج ومنت�ج املسلس�ل الفن�ان العراق�ي
املقي�م يف دب�ي منذ س�نوات طويلة ،حس�ني
محم�ود االعظم�ي ،خري�ج معه�د الفن�ون
الجميل�ة /امل�رسح ،ق�ال :قبل عدة س�نوات
ج�ذب انتباهي هذا الهوس واالهتمام من قبل
الن�اس بش�خصية (يونس بح�ري) وخاصة
من قب�ل الش�باب ،وم�ن يومها ب�دأت رحلة
البح�ث عن هذه الش�خصية املثرية بجمع كل
م�ا تقع يدي عليه م�ن معلومات عنه ،وبدأت
بتوثيقه�ا وتبوبيها لغ�رض وضعها بني يدي
كاتب درامي متمرس ،وبعد ثالث س�نوات من
التقيص والبحث اكتم�ل ّ
لدي ملف غزير حول
ه�ذه الش�خصية الجدلية ،اتفق�ت وقتها مع
كاتب أمريك�ي من أصل عربي لكتابة حلقات
املسلسل والفيلم ،لكننا لم نتوافق حول العديد
من املعالج�ات الفنية للعم�ل ،ويف النهاية تم
االتف�اق مع زميل دراس�تي وصديقي الكاتب

يونس وزوجته الهولندية
العراقي س�عد هدابي ،وقمت بتكليفه بكتابة
املسلس�ل ملعرفتنا بقدراته األدبية ومعالجاته
الفنية للنصوص التي يكتبها .
أم�ا بخص�وص إق�رار إس�ناد دور البطول�ة
البنه املخ�رج واملمثل القدير الدكتور س�عدي
يون�س بحري ،فه�ذا بح�د ذاته يع�د إضافة
نوعية متميزة للعمل لندرة الواقعة من جهة،
كونه�ا تح�دث ألول م�رة ليس عى مس�توى
الوطن العربي ،وهو مخرج وممثل س�ينمائي
ومرسحي متميز يحمل ش�هادة (الدكتوراه يف
فن املرسح والدراما).
وس�يتم تصوير األح�داث يف أماك�ن وقوعها،
وباألخص أملانيا وفرنسا والعراق وإندونيسيا
واململكة العربية الس�عودية ودول�ة اإلمارات
العربي�ة املتح�دة وتايالند والجزائ�ر واملغرب،
وعدة دول أفريقية سافر اليها يونس بحري.
وق�ال الفنان ،الدكتور س�عدي يونس بحري،
بهذه املناس�بة :إنه بعيدا ع�ن االخبار امللفقة
عن وال�دي ،لكن م�ا يهمني يف عمل األس�تاذ

الفن�ان حس�ني محم�ود االعظم�ي والكاتب
س�عد هدابي ،هو إعطاء رؤية جديدة لوالدي
فهو اإلنسان العاشق ألرضه وثقافته العربية،
واملناضل للصحافة الحرة واملغامر دوما باسم
الع�رب يف أرجاء العالم كله ،ش�كرا لألعظمي
ولهدابي الختياري ،سأقدم أجمل ما عندي».
من جانب�ه ،قال الكاتب س�عد هدابي :يونس
بح�ري ،إبح�ار يف حق�ب مندثرة م�ن تاريخ
العراق والعال�م العربي والعاملي ،انها ليس�ت
س�رية ذاتية فحس�ب ،ب�ل انها اع�ادة قراءة
االح�داث التي كانت تحيط بش�خصية يونس
بح�ري حت�ى صنع�ت من�ه ملحم�ة وكأنها
اس�طورة من الخيال ،انها ش�خصية سائحة
يف بق�اع االرض ألنها تحمل حلما واس�تعدادا،
لقد اس�تغرق البحث والكتابة ألكثر من ثالث
سنوات ...ويرشفني انني كلفت من مؤسسة
(هج�ري) يف دب�ي ومديره�ا املخ�رج واملنت�ج
صديقي (حس�ني االعظم�ي) ،يف ايق�اد هذه
الشخصية.

