املرور حتتجز أكثر من  16ألف رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مركبة خمالفة حلظر التجوال
مؤيد الالمي

بغداد/نينا:
اعلنت مديرية املرور العامة موقف ضبط املخالفات
وحظر التجوال يف بغداد واملحافظات من بداية الحظر
يف  ١7اذار املايض حتى يوم االحد املوافق  3٠اب الحايل.
وبينت املديرية يف بيان »:ان مفارزها ودورياتها قامت
بحجز  ١6539مركبة ،و ١7847دراجة مخالفة،
وفرض  7٠8١١3غرامة عى سائقن ملخالفتهم
قرارات خلية االزمة وحظر التجوال».واضافت :ان
موقف مخالفات منع التجوال يف بغداد واملحافظات
ليوم االحد  3٠اب الحايل تضمن حجز  657مركبة
و ١69دراجة نارية مخالفة وفرض  5١7٠غرامة.

تعليق الرحالت بني العراق وتركيا
حتى مطلع تشرين األول املقبل

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أعلنت سلطة الطريان املدني ،امس االثنن ،تعليق الرحالت بن العراق وتركيا حتى
االول من ترين االول املقبل.وجاء يف تنويه صدر عن ادارة مطار بغداد الدويل :إنه
وحسب تعليمات سلطة الطريان املدني العراقي ،فقد تقرر تعليق الرحالت بن العراق
وتركيا حتى .٢٠٢٠-١٠-١وقررت أنقرة ،يف الثاني من اب املايض ،تعليق الرحالت
الجوية من وإىل العراق حتى شهر أيلول ،بتوصيات من وزارة الصحة الركية.وقالت
سلطة الطريان املدني ،يف تنويه صدر حينها :إنها «تود أن تبن للمسافرين بأن سلطة
الطريان املدني الركي علقت رحالتها من وإىل العراق بتوصيات من وزارة الصحة
الركية لغاية األول من شهر أيلول».وفيما يخص إجراءات السفر للمواطنن العراقين
لغرض عودتهم من تركيا إىل العراق ،أكدت السلطة أنه «سوف يتم عن طريق القنوات
الدبلوماسية ما بن البلدين».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7316 :الثالثاء  1ايلول 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7316 Tue 1 Sep 2020

اليوم ..طلبة السادس اإلعدادي يؤدون االمتحانات النهائية وسط خماوف من تفشي كورونا

الرتبية تكشف لـ عن إجراءاتها يف حال تسجيل إصابات يف املراكز اإلمتحانية وتؤكد استعدادها ألي طارئ
الزوراء /حسن فالح:
يتوج�ه ع�رات االالف م�ن الطلب�ة
يف مرحل�ة الس�ادس االع�دادي اليوم
الثالث�اء اىل املراك�ز االمتحاني�ة إلداء
االمتحانات النهائية ،وس�ط اجراءات
صحي�ة مش�ددة يف ظ�ل تف�ي وباء
كورون�ا ،حيث كش�فت وزارة الربية
ع�ن انه�ا ستس�مح لجمي�ع الطلبة
الراس�بن بجمي�ع امل�واد يف ال�دور
االول بإدائه�ا يف ال�دور الثاني ،وفيما
اوضح�ت اجراءاتها يف حال تس�جيل
اصاب�ات بكورون�ا يف بع�ض املراك�ز
االمتحاني�ة ،اكدت اس�تعدادها التام
إلجراء االمتحانات الوزارية بالتنسيق
والتعاون مع الجهات املعنية.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة،
حي�در ف�اروق الس�عدون ،يف حدي�ث
ل�”الزوراء” :ان وزارة الربية مستعدة
بش�كل كام�ل ،ومن�ذ ف�رة طويل�ة،
حيث اكملت استعداداتها اللوجستية
والفني�ة ،وايض�ا ما يخص الس�المة
الصحي�ة للطلب�ة ك�ون هنال�ك وباء
متمثال بكورونا .الفت�ا اىل :ان الوزارة
قام�ت بالتع�اون م�ع وزارة الصحة
وهيئة الحشد الشعبي بتعفري وتعقيم
جمي�ع املراك�ز االمتحانية.واض�اف:
ان�ه قبل ذل�ك كان هنال�ك امتحانات
للتقدي�م ع�ى الخارج�ي يف التاس�ع
م�ن اب امل�ايض ،وج�رت االمتحانات
بش�كل جي�د ،وكان هنال�ك تباع�د يف

خرائط الجلوس للطلبة يف هذه املراكز
االمتحانية ،وبانته�اء االمتحانات لم
تس�جل ال�وزارة أية اصاب�ة بفريوس
كورونا من خالل هذه االختبارات ألن
هنال�ك تعقيما وتعف�ريا داخل املراكز
االمتحاني�ة .واوض�ح :ان ال�وزارة
مس�تعدة بش�كل ت�ام لالمتحان�ات
النهائي�ة للطلب�ة املنتظم�ن .مؤكدا:

ان ال�وزارة ح�ددت خ�الل الج�دول
يوم�ا لالدبي ويوم�ا للتطبيقي ويوما
لالحيائ�ي ،وهذا ما س�يقلل من زخم
الطلبة واعدادهم يف املراكز االمتحانية،
كذل�ك التباعد االجتماع�ي يف خارطة
ّ
القاعات.وبن :ان الوزارة
الجلوس يف
اعطت فرصة ملن قد يرى يف نفسه انه
غري مته�يء إلداء االمتح�ان يف الدور

االول فيمك�ن ان ي�ؤدي االختب�ارات
يف ال�دور الثان�ي ،ويعد ل�ه دورا اول،
ويأخذ جميع االمتيازات التي يأخذها
الطالب يف امتحان الدور االول .مؤكدا:
ان طالب الس�ادس االعدادي حتى لو
كان راس�با يف جمي�ع امل�واد يف الدور
االول يح�ق ل�ه ان ي�ؤدي االختب�ار يف
ال�دور الثاني.واش�ار اىل :ان جمي�ع

جانب من احياء العاشر من حمرم يف كربالء

القاعات االمتحانية مجهزة بالتربيد،
حيث ان الوزارة تح�اول قدر االمكان
خلق جو جي�د لالمتحانات .مبينا :ان
هناك تعاونا عايل املستوى مع كل من
وزارات التعلي�م والصح�ة والكهرباء
والداخلي�ة والدف�اع واالم�ن الوطني،
وكل ه�ذه ال�وزارات والهيئ�ات لديها
عن�ارص داخل خلي�ة االزم�ة تتعامل
بالخطوط الس�اخنة وليست بالكتب
الرس�مية ،ملواجهة أي ط�ارئ يحدث
خ�الل االمتحان�ات ،ومن اج�ل تذليل
العقبات التي تواجه االختبارات.ولفت
اىل :ان وزارة الصح�ة اوع�زت اىل كل
املراكز الطبية الصحية املتواجدة داخل
الجامع�ات ب�أن يك�ون دوامها طيلة
اي�ام االمتحان�ات من اج�ل مواجهة
أي ط�ارئ ،وكذلك هنالك فرق صحية
وبيئية تقوم بفحص كل من يدخل اىل
املراكز االمتحانية يف بوابات الجامعات
او بواب�ات املراك�ز االمتحانية.ومىض
بالق�ول :ان ال�وزارة ال يمك�ن لها ان
تسجل او تكش�ف وجود اصابات الن
ه�ذا م�ن ش�أن وزارة الصح�ة بأخذ
مس�حات يف املراكز االمتحانية ،حيث
ال توجد مس�حات ،وانما فقط هنالك
قي�اس الرتف�اع درج�ات الح�رارة.
مبين�ا :انه يف حال كانت هنالك ،خالل
فرة االمتحانات ،تس�جيل إلصابة او
اكتش�اف مصاب بامل�رض فيمكن ان
يتم تأجيل االختبارات.

وزير التعليم العالي يعلن استئناف مباشرة اهليئات التدريسية ابتدا ًء من اليوم
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«الزوراء» تنشر قصيدتني للجواهري وعبد الرزاق عبد الواحد يف رثاء االمام احلسني (ع)

االخرية

أنباء عن زيارة الرئيس الفرنسي
للعراق غدا األربعاء

بغداد /متابعة الزوراء:
م�ن املتوقع أن يق�وم الرئيس الفرنيس،
إيمانويل ماكرون ،بزيارة إىل العراق غدا
األربع�اء ،ع�ى وفق ما كش�فت مصادر
حكومي�ة عراقية.وكش�فت مص�ادر
حكومية ،امس االثن�ن ،عن أن الرئيس
الفرن�يس ،ايمانوي�ل ماكرون ،س�يقوم
ب�أول زيارة رس�مية ل�ه اىل الع�راق غدا
األربعاء ،تعرب عن الوقوف اىل جانب البالد
يف وج�ه األزم�ة التي تعص�ف بها.ويعد
ماكرون أرفع مس�ؤول يزور العراق منذ
تويل رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
رئاسة الحكومة يف ايار ،وتستغرق يومً ا
واح ًدا عق�ب زيارته لبريوت.وس�يلتقي
الرئي�س ماك�رون رئي�س ال�وزراء
مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية
بره�م صال�ح ،وم�ن املؤم�ل أن يجري
محادث�ات مع سياس�ين فاعلن”.وأكد
مس�ؤوالن عراقيان آخران هذه الزيارة،
لك�ن ق�ر االليزيه ل�م يؤكده�ا حتى
اآلن.وزارت وزيرة الجيوش الفرنس�ية،

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التج�ارة ،ام�س االثن�ن،
توجي�ه ف�روع التموي�ن يف محافظ�ات
الب�الد بال�روع بعملي�ة توزيع قس�يمة
البطاق�ة التمويني�ة لعام�ي - ٢٠٢٠
. ٢٠٢١وقال�ت مدير ع�ام دائرة التخطيط
واملتابعة يف الوزارة ،ابتهال هاشم صابط،
يف بي�ان صحف�ي :ان�ه “تم توجي�ه فروع
التموي�ن كافة بال�روع بعملي�ة توزيع
قس�يمة البطاق�ة التمويني�ة الجديدة عن
طري�ق ال�وكالء م�ن خ�الل حضورهم اىل
الف�رع التموين�ي ،مس�تصحبن معه�م

مستمس�كات العوائ�ل {نس�خ مصورة}،
إذ يتم تس�ليمهم البطاقات بع�د تدقيقها
بالف�رع مع املستمس�كات والذي بدورهم
سيقوموا بتوزيعها بن العوائل”.وأضافت
ان “ف�رة التوزي�ع س�تكون ف�رة عف�و
لالبالغ عن املس�افرين واملتوفن ليتس�نى
للدائرة ش�طبهم م�ن البطاق�ة التموينية
حسب الضوابط والتعليمات املعمول بها يف
الوزارة به�ذا الخصوص ،اذ يكون بإمكان
املواطن عند مراجعة الوكيل لتسلم بطاقته
التموينية االبالغ عن املس�افرين واملتوفن
من خالل ملء استمارة خاصة بذلك”.

وزير الصحة الروسي :التطعيم الشامل
ضد كورونا مع حلول نهاية العام اجلاري

موسكو /متابعة الزوراء:
اعل�ن وزي�ر الصح�ة ال�رويس ،ميخائي�ل
موراشكو ،إنه يخطط لتنفيذ عملية تطعيم
جماعي ضد عدوى فريوس كورونا املستجد
لألش�خاص املعرض�ن للخط�ر ،وال س�يما
األطب�اء واملعلمن م�ع حلول نهاي�ة العام
الجاري.وقال الوزير ،يف حديث للصحفين،
امس االثنن ،خالل زيارة عمل إىل إيركوتسك:
“بالنس�بة للفئات املعرضة للخطر ،س�تبدأ
عملي�ات تس�ليم اللقاح�ات األوىل ،بكميات

صغ�رية يف وق�ت مبك�ر من س�بتمرب ،ومن
املق�رر تنفيذ عمليات تطعي�م جماعية بعد
نوفمرب وديس�مرب”.وتعد روس�يا أول دولة
يف العال�م س�جلت لقاحا مض�ادا لفريوس
كورونا املستجد أطلق عليه اسم “سبوتنيك،
 ”Vوصمم�ه مركز “غامالي�ا” لعلم األوبئة
واألحي�اء الدقيق�ة ،وت�م إط�الق إنتاج�ه
التسلس�ي يف  15أغسطس ،ومن املتوقع أن
يب�دأ التطعيم الجماع�ي للمواطنن الروس
به يف أواسط سبتمرب.

بغداد /الزوراء:
ش�دد رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي،
ام�س االثنن ،ع�ى وضع رؤية مس�تقبلية
ضمن إطار اإلصالح ،فيما اكد أهمية الركيز
عى جوان�ب التدريب.وذكر املكتب االعالمي
لرئي�س ال�وزراء يف بي�ان تلقت «ال�زوراء»
نسخة منه :ان رئيس مجلس الوزراء القائد
العام للقوات املسلحة ،مصطفى الكاظمي،
ترأس اجتماع�ا ً ض ّم عددا من قادة األجهزة
األمني�ة ،بحضور وزيري الدف�اع والداخلية
.واض�اف :ان االجتماع بحث س�بل االرتقاء
ب�أداء األجهزة األمنية والعس�كرية ،وكذلك
وض�ع إس�راتيجيات إلص�الح املؤسس�ة

األمنية العراقية بما يؤمّ ن أفضل املخرجات
يف أدائه�ا ع�ى س�بيل حماي�ة أم�ن البالد
واس�تقرارها ،كم�ا تناول االجتم�اع وضع
البنى التحتية لعمل األجهزة األمنية بصورة
جدي�دة ،وفقا ً ألس�س علمي�ة حديثة.وأكد
الكاظمي ،بحسب البيان ،عى أهمية الركيز
عى جوانب التدريب ،ورفع مستوى اإلفادة
م�ن التكنولوجي�ا الحديثة يف بن�اء األجهزة
األمني�ة والعس�كرية ،بما يلب�ي احتياجات
العراق يف الحارض واملستقبل.كما شدد عى
وضع رؤية مستقبلية ضمن إطار اإلصالح،
تأخ�ذ يف اعتبارها أمن املواطن وأمن أجهزة
الدولة ومؤسساتها عى حد سواء.

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ 235ألفا والوفيات تتجاوز الـ  7آالف
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة
يف بي�ان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أنه
«تم تس�جيل  3757حال�ة إصابة جديدة
بفريوس كورون�ا ،وأن اإلصابات توزعت
كم�ا ي�ي :بغ�داد الرصاف�ة  ،4٠٢بغداد
الك�رخ  ،343مدين�ة الط�ب  ،93النجف
 ،٢7٢السليمانية  ،١79أربيل  ،١69دهوك

القانونية النيابية لـ

التجارة تبدأ توزيع قسيمة البطاقة
التموينية لـ 2021 - 2020

الكاظمي يشدد على وضع رؤية مستقبلية
ضمن إطار اإلصالح ويؤكد أهمية الرتكيز
على جوانب التدريب

بعد تسجيل  3757إصابة جديدة و 83حالة وفاة

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االثنن ،املوق�ف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت
تسجيلها  3757إصابة جديدة و 83حالة
وفاة وش�فاء  37٢٢حال�ة ،حددت دائرتا
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف

فلورنس باريل ،العراق يف  27اب الجاري،
والتقت خاللها مسؤولن يف بغداد واقليم
كردس�تان الش�مايل.وعى وفق املصادر،
فم�ن املتوق�ع أن يتوجه ق�ادة وزعماء
إقليم كردستان إىل بغداد للقاء ماكرون،
حي�ث ل�ن يتوق�ف الرئي�س الفرنيس يف
أربيل كما فعل معظم املسؤولن األجانب
الذين زاروا العراق.

خالل ترؤسه اجتماعا امنيا حبضور وزيري الدفاع والداخلية

الزوراء  /يوسف سلمان:
يستعد مجلس النواب لعودة جلساته
االعتيادي�ة ي�وم الخمي�س املقب�ل،
وال ي�زال اكم�ال قان�ون االنتخاب�ات
اولوي�ة اجندة االجتماعات املش�ركة
لرؤس�اء الكت�ل واللجن�ة القانوني�ة

 ،٢43كرب�الء  ،٢5١كرك�وك  ،١٢6دي�اىل
 ،١٢8واس�ط  ،١43البرة  ،3١9ميسان
 ،7١باب�ل  ،١46الديواني�ة  ،٢٠٢ذي ق�ار
 ،٢١١األنبار  ،55املثنى  ،١4٢نينوى ،١٠9
ص�الح الدي�ن .»١53وأضاف البي�ان :أنه
«تم تس�جيل  37٢٢حالة ش�فاء موزعة
كالتايل :بغداد الرصافة  ،476بغداد الكرخ

 ،436مدين�ة الط�ب  ،9١النجف األرشف
 ،١68السليمانية  ،١١5أربيل  ،٢55كربالء
 ،3٢8كركوك  ،٢33دياىل  ،67واس�ط ،56
الب�رة  ،4٠6ميس�ان  ،9٢باب�ل ،١4٢
الديواني�ة  ،١٢9ذي قار  ،١95األنبار ،44
املثن�ى  ،١67نين�وى  ،3١5ص�الح الدين
 ،»7مش�ريا إىل أنه «تم تس�جيل  83حالة

وفاة ،موزعة كما يي :بغداد الرصافة ،6
بغداد الكرخ  ،١مدينة الطب  ،6النجف ،3
السليمانية  ،١3أربيل  ،9دهوك  ،3كربالء
 ،3كرك�وك  ،6دياىل  ،٢واس�ط  ،4البرة
 ،8ميسان  ،4بابل  ،٢الديوانية  ،4ذي قار
 ،٢املثنى  ،3نينوى .»4

تفاصيل ص2

 :ملحق الدوائر املتعددة عقدة وحيدة إلكمال قانون االنتخابات

لتدقيق النس�خة النهائي�ة من قانون
االنتخابات الذي سبق أن تم التصويت
عليه بالدوائر االنتخابية املتعددة.وازاء
ذلك اك�دت اللجنة القانوني�ة النيابية
ان ملح�ق توزي�ع الدوائ�ر املتعددة ال
يزال قيد الدراس�ة والتدقيق ،ويتطلب

تصويت مجلس النواب إلكمال قانون
االنتخابات الجديد .وقال عضو اللجنة،
النائب حس�ن العقابي ،ل�»الزوراء»:
ان «ج�دول توزي�ع الدوائ�ر املتعددة
هو من اختص�اص اللجنة القانونية،
وس�يعرض ع�ى مجل�س الن�واب

للتصوي�ت علي�ه ،كم�ا ن�ص قانون
االنتخاب�ات بذلك حرفيا» .مش�ريا اىل
«وج�ود ما وصفها بمالبس�ات كثرية
يف ج�دول توزيع الدوائ�ر الذي ال يزال
قي�د الدراس�ة والتدقي�ق» .واض�اف
ان «ملح�ق توزي�ع الدوائ�ر املتعددة

يحتاج اىل مدة ش�ه�ر واحد إلكماله،
اذا توف�رت االرادة السياس�ية داخ�ل
الربملان ،لكن تبقى االشكالية قائمة يف
تحديد املعايري التي ستوزع بموجبها
تلك الدوائر».

تفاصيل ص2

بعد  17عاماً من احلرب األهلية

السفري األمريكي يكشف عن “لقاءات”
عراقية أمريكية مرتقبة تتناول ملفي السودان توقع اتفاقا تارخييا للسالم مع اجلماعات املسلحة
وتنهي الصراع الداخلي
التجارة واالستثمار
بغداد /متابعة الزوراء:
ع ّد الس�فري األمريك�ي يف بغداد ،ماثيو
تول�ر ،أن زي�ارة رئي�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،إىل واش�نطن
أعط�ت زخم�ا ً كب�ريا ً للعالق�ة ب�ن
البلدين ،وفيما كش�ف ع�ن “لقاءات”
عراقية أمريكية مرتقبة تتناول ملفي
التجارة واالس�تثمار ،اك�د ان بالده ال
تريد بق�ا ًء عس�كريا ً دائم�ا ً أو قواعد
دائم�ة يف العراق.وق�ال تول�ر يف لقاء
عرب دائرة هاتفية مع عدد من وسائل
اإلع�الم :إن “اجتماع�ات الكاظمي يف
واش�نطن هي امت�داد ملا عق�د يف 11
حزي�ران افراضياً ،ونعتقد أن حقيقة

االجتماع�ات تبن جدي�ة كال البلدين
ح�ول ق�وة العالق�ة بينهم�ا” ،مبينا ً
أن “زي�ارة الكاظم�ي أعط�ت زخم�ا ً
كبريا ً للعالق�ة ب�ن البلدين”.وأضاف
أن “تحدي�ات غ�ري طبيعي�ة تواج�ه
اقتصاد العراق بسبب كورونا واألزمة
االقتصادي�ة ،وخاص�ة أن االقتص�اد
العراقي مركزي وغري قادر عى جذب
االستثمارات الخارجية” ،مشريا ً إىل أن
“الكاظمي واملسؤولن العراقين بينوا
رؤيته�م الص�الح اقتص�ادي وأمريكا
بينت اس�تعدادها للتعاون مع العراق
يف هذه الجهود”.

تفاصيل ص3

جوبا /متابعة الزوراء:
ج�رت يف جوب�ا ،ام�س اإلثن�ن ،مراس�م
التوقيع الرس�مي ع�ى اتفاق الس�الم بن
الخرط�وم والح�ركات املس�لحة املتمردة،
ال�ذي أنهى  17عاما م�ن الحرب األهلية يف
الس�ودان.ووقعت حكومة السودان اتفاق
س�الم م�ع الجماع�ات املس�لحة املتمردة
الرئيس�ية ،يف خط�وة مهم�ة ع�ى طريق
ح�ل الراع�ات العميقة الت�ي اندلعت يف
عهد الرئيس الس�ابق عمر البش�ري.ويقول
الزعماء املدنيون والقادة العسكريون الذين
يتقاس�مون الس�لطة يف أعق�اب اإلطاحة
بالبشري يف أبريل /نيس�ان  2019إن إنهاء
الراعات الداخلية املمتدة منذ عقود يمثل
أولوي�ة قص�وى للحكوم�ة االنتقالية التي

تستمر  39شهرا يف السلطة.ويتيح االتفاق،
الذي وُقع يف جوبا عاصمة جنوب السودان،
للجماع�ات املتم�ردة تمثي�ال سياس�يا
وتفويض�ا بصالحيات واندماج�ا يف قوات
األمن وحقوق�ا اقتصادية وأرايض وفرصة
لعودة النازحن ،وفقا ل� “رويرز”.وتشمل
الجماع�ات املتم�ردة التي وقع�ت االتفاق
“حرك�ة العدل واملس�اواة وجي�ش تحرير
الس�ودان بقي�ادة مني من�اوي ،وهما من
إقليم دارفور يف الغرب ،والحركة الش�عبية
لتحرير الس�ودان  -الش�مال بقي�ادة مالك
عق�ار ،يف جنوب كردفان والني�ل األزرق”.
وتفي�د التقدي�رات بأن أكثر م�ن  300ألف
لق�وا حتفهم ورشد  2.5مليون مع اتس�اع
رقعة الراع يف دارفور بعد عام  2003مع

تحرك القوات الحكومية وفصائل مس�لحة
عربية يف األغلب لقمع املتمردين وغالبيتهم
م�ن غ�ري العرب.وظل�ت جن�وب كردفان
والنيل األزرق مع جمهورية السودان عندما
انفصل جنوب الس�ودان يف  ،2011تش�كو
املجتمع�ات فيهما م�ن تهمي�ش حكومة
الخرطوم.ومن�ذ أكث�ر م�ن س�نة ،وضعت
الحكومة االنتقالية التي تتوىل الس�لطة يف
الس�ودان عى رأس أولويتها التفاوض مع
املتمردي�ن وص�وال إىل الس�الم يف املناط�ق
التي تش�هد نزاع�ات منذ س�نوات اندلعت
خالل حكم الرئيس الس�ابق عمر البش�ري
الذي اس�تمر ثالثة عقود حتى اإلطاحة به
يف نيس�ان/أبريل  ،2019بع�د احتجاجات
شعبية تواصلت لشهور.

بعد تكليفه من قبل الرئيس ميشال عون

رئيس احلكومة اللبنانية املكلف مصطفى أديب يتعهد بتشكيل حكومته يف “أسرع وقت”
بريوت /متابعة الزوراء:
كلف الرئيس اللبناني ،ميشال عون ،سفري
بالده لدى برلن ،مصطفى أديب ،تش�كيل
حكومة جدي�دة ،بعدما نال تأييد تس�عن
نائب�ا ً خ�الل االستش�ارات النيابي�ة الت�ي
أجراه�ا ،ام�س االثنن ،فيم�ا تعهد رئيس
الحكوم�ة اللبناني�ة املكل�ف ،مصطف�ى
أديب ،بتش�كيل الحكومة بفرة قياس�ية،

وب�أرسع وقت.وأعلن�ت املديري�ة العام�ة
لرئاس�ة الجمهوري�ة أن ع�ون اس�تدعى
أديب لتكليفه بتش�كيل الحكومة الجديدة،
تزامنا مع وصول الرئيس املكلف إىل القر
الرئايس.وب�دا واضح�ا أن توافق�ا حص�ل
خ�الل الس�اعات املاضية بن أب�رز القوى
السياس�ية لتسمية أديب.من جانبه ،تعهد
رئيس الحكومة اللبنانية املكلف ،مصطفى

أديب ،إن تش�كيل الحكومة سيكون بفرة
قياسية ،مؤكدا أنه “ال وقت للكالم والوعود
والتمنيات ،بل الوق�ت للعمل بالتعاون مع
الجميع”.وأك�د أدي�ب ،يف كلم�ة مقتضبة،
بع�د تكليف�ه م�ن رئي�س الجمهوري�ة،
ميش�ال عون ،رضورة تش�كيل الحكومة
بأرسع وق�ت ،والبدء باإلصالح�ات ،منبها
إىل أن لبن�ان يم�ر بظروف عصيب�ة ،وذلك

حس�ب الوكالة الوطنية لإلع�الم يف لبنان.
وتابع“ :الفرص�ة ضيقة لكنني قبلت هذه
املهم�ة ألن كل الق�وى السياس�ية ت�درك
ذل�ك” ،الفت�ا إىل أن “الفرص�ة أم�ام بلدنا
ضيقة واملهم�ة التي قبلناها بن�ا ًء عى أن
كل الق�وى السياس�ية تفه�م ذلك”.وقال
رئيس الحكوم�ة اللبناني�ة املكلف“ :بإذن
الله س�نوفق بهذه املهم�ة من فريق العمل

من أصح�اب الكفاءة واالختصاص إلجراء
اصالحات برسعة”.وكانت حكومة حسان
دياب اس�تقالت يف العارش من أغسطس/
آب.ويأت�ي اختي�ار ه�ذه الش�خصية غري
املعروف�ة ،فيما س�يعود الرئيس الفرنيس،
إيمانويل ماك�رون ،لبريوت يف زيارة ثانية
منذ االنفجار بمرفأ املدينة يف  4أغسطس/
آب والذي خلف  188قتيال عى األقل.
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بعد تسجيل  3757إصابة جديدة و 83حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ 235ألفا والوفيات تتجاوز الـ  7آالف
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس
االثنني ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسجيلها  3757إصابة جديدة و83
حالة وفاة وشفاء  3722حالة ،حددت
دائرتا صحة الرصافة والكرخ التوزيع
الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :أنه «تم تسجيل 3757
حالة إصابة جديدة بفريوس كورونا،
وأن اإلصابات توزعت كما ييل :بغداد
الرصافة  ،402بغداد الكرخ  ،343مدينة
الطب  ،93النجف  ،272السليمانية
 ،179أربيل  ،169دهوك  ،243كربالء
 ،251كركوك  ،126دياىل  ،128واسط
 ،143البرصة  ،319ميسان  ،71بابل
 ،146الديوانية  ،202ذي قار ،211
األنبار  ،55املثنى  ،142نينوى ،109
صالح الدين .»153
وأضاف البيان :أنه «تم تسجيل 3722
حالة شفاء موزعة كالتايل :بغداد
الرصافة  ،476بغداد الكرخ ،436
مدينة الطب  ،91النجف األرشف ،168
السليمانية  ،115أربيل  ،255كربالء
 ،328كركوك  ،233دياىل  ،67واسط
 ،56البرصة  ،406ميسان  ،92بابل
 ،142الديوانية  ،129ذي قار ،195
األنبار  ،44املثنى  ،167نينوى ،315
صالح الدين  ،»7مشريا إىل أنه «تم

تسجيل  83حالة وفاة ،موزعة كما
ييل :بغداد الرصافة  ،6بغداد الكرخ ،1
مدينة الطب  ،6النجف  ،3السليمانية
 ،13أربيل  ،9دهوك  ،3كربالء  ،3كركوك
 ،6دياىل  ،2واسط  ،4البرصة  ،8ميسان
 ،4بابل  ،2الديوانية  ،4ذي قار  ،2املثنى
 ،3نينوى .»4
وأكد البيان «فحص  18578انموذجا
يف جميع املختربات املختصة يف العراق،
وأن املجموع الكيل للنماذج املفحوصة
منذ بداية تسجيل املرض يف العراق بلغ
 1605904فحوصات» ،الفتا إىل أن
«مجموع الشفاء الكيل بلغ 176602
ونسبة الشفاء  ،% 75.2وأن املجموع
الكيل لإلصابات بلغ  ،234934فيما
يبلغ عدد اإلصابات الكيل تحت العالج
 51290منهم  512يرقدون يف العناية
املركزة ،وأن مجموع الوفيات الكيل بلغ
 7042حالة وفاة».
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الساعدي ،تسجيل
 402اصابة جديدة بفريوس كورونا،
بينها  251اصابة شخصت خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «املؤسسات الصحية
يف جانب الرصافة سجلت ،امس402 ،
اصابة جديدة بفريوس كورونا موزعة
كالتايل 251 :حالة شخصت خالل
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:

قطاع املدائن  37حالة /قطاع الرصافة
 13حالة  /بغداد الجديدة  4حاالت
 /قطاع االعظمية  8حاالت /قطاع
الصدر  17حالة  /قطاع البلديات الثاني
 53حالة  /قطاع االستقالل  25حالة
 /قطاع النهروان  48حالة  /قطاع
الشعب  46حالة .
واشار اىل :ان  151حالة شخصت خالل
مراجعتهم للمؤسسات الصحية :مدينة
الصدر  46حالة محلة ,517 ,544

,558 ,556 ,526 ,542 ,538 ,520
 ,545 ,552 ,551 ,555 ,565جميلة,
الزراعي  /الكرخ  17حالة ضمن
املناطق التالية ,الوشاش حالة واحدة,
الدورة  4حاالت ,حي العامل حالتني,
حي الجهاد حالتني ,الحرية حالتني,
حي الجامعة حالتني ,الريموك حالتني,
القادسية حالة واحدة ,الصالحية حالة
واحدة /.محافظة بابل حالة واحدة
املسيب  /الشعب  12حالة محلة ,327

 ,335 ,317حي اور ,البنوك ,الزراعي/
الكرادة  8حاالت محلة ,904 ,905
 /906زيونة  4حاالت محلة ,710
 /712بغداد الجديدة  3حاالت محلة
 /702 ,729حي النضال حالة واحدة
محلة  /103بوب الشام  3حاالت
محلة  /363 ,362البلديات  6حاالت
محلة  ,738 ,700الضباط/ ,الشماعية
حالة واحدة محلة  /758الزعفرانية
 3حاالت محلة  / ,954 ,962املدائن 6

حاالت  /االمني  5حاالت محلة ,737
 /731الكفاح حالة واحدة محلة
 /125الحسينية  7حاالت محلة ,204
 /221 ,223 ,225 ,207الغدير حالة
واحدة محلة  /706شارع فلسطني
 5حاالت محلة /506 ,505 ,503
السعدون حالة واحدة محلة /101
كمب سارة حالة واحدة محلة /906
حي الزهراء حالة واحدة محلة /757
النهروان  3حاالت حي  6نيسان /
الصليخ حالتني محلة  /356املعامل
حالة واحدة محلة  /777حي القاهرة
 3حاالت محلة  / ,309 ,303العبيدي
حالتني محلة  / ,765بسماية حالة
واحدة عمارة  /202ام الكرب والغزالن
حالتني  /سبع قصور حالة واحدة
شارع املركز الصحي  /الرشاد حالة
واحدة  /املشتل حالتني محلة .729
واضاف الساعدي انه «تم نقل جميع
املصابني اىل الحجر الصحي لتلقي
العالج فيما نقلت الحاالت الحرجة
اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل يف
كل مستشفى» ،مشريا اىل ان «العدد
الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 30196
تويف منهم  1134لالسف فيما اكتسب
الشفاء  24316ومتبقي قيد العالج
.»4746
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 فريوس كورونا املستجد مع
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة
العارشة من ليلة االحد واملعلن عنها
امس االثنني.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان عدد االصابات 343
موزعة كاآلتي :أبو غريب  ،7ابو
دشري  ،4االعالم  ،2البياع  ،10التاجي
 ،9الرتاث  ،2الحارثية  ،1الحرية ،13
الخطيب  ،7الدورة  ،29الدولعي ،6
الرحمانية  ،2سويب  ،2السيدية ،4
الرشطة الخامسة  ،4الرشطة الرابعه
 ،2الشعلة  ،15الصالحية  ،1الطارمية
 ،8الطوبجي  ،1العامرية  ،5العطيفية
 ،1الغزالية  ،14القادسية  ،10الكاظمية
 ،28الكرخ  ،2اللطيفية  ،1املحمودية
 ،43املشاهدة  ،2املنصور  ،7املواصالت
 ،4الوشاش  ،2الريموك  ،14اليوسفية
 ،5حي الجامعة  ،4حي الجهاد ،17
حي الخرضاء  ،5حي العامل  ،11حي
العدل  ،15سبع البور  ،4شارع حيفا ،1
كرادة مريم  ،1ناحية الرشيد  ،1سكنة
جانب الرصافة  ،12محافظة االنبار ،1
محافظة النجف  ،1محافظة كربالء .1
واشارت اىل :ان عدد الشفاء بلغ 436
حالة ،بينما الوفيات :حالة واحدة.

قبل أيام من عودة جلسات الربملان

القانونية النيابية لـ
الزوراء  /يوسف سلمان:
يستعد مجلس النواب لعودة جلساته االعتيادية
يوم الخميس املقبل ،وال يزال اكمال قانون
االنتخابات اولوية اجندة االجتماعات املشرتكة
لرؤساء الكتل واللجنة القانونية لتدقيق النسخة
النهائية من قانون االنتخابات الذي سبق أن تم
التصويت عليه بالدوائر االنتخابية املتعددة.
وازاء ذلك اكدت اللجنة القانونية النيابية
ان ملحق توزيع الدوائر املتعددة ال يزال قيد
الدراسة والتدقيق ،ويتطلب تصويت مجلس

 :ملحق الدوائر املتعددة عقدة وحيدة إلكمال قانون االنتخابات

النواب إلكمال قانون االنتخابات الجديد .
وقال عضو اللجنة ،النائب حسني العقابي،
لـ»الزوراء» :ان «جدول توزيع الدوائر املتعددة
هو من اختصاص اللجنة القانونية ،وسيعرض
عىل مجلس النواب للتصويت عليه ،كما نص
قانون االنتخابات بذلك حرفيا» .مشريا اىل
«وجود ما وصفها بمالبسات كثرية يف جدول
توزيع الدوائر الذي ال يزال قيد الدراسة
والتدقيق» .
واضاف ان «ملحق توزيع الدوائر املتعددة

حمافظة النجف االشرف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

يحتاج اىل مدة شهـر واحد إلكماله ،اذا توفرت
االرادة السياسية داخل الربملان ،لكن تبقى
االشكالية قائمة يف تحديد املعايري التي ستوزع
بموجبها تلك الدوائر» .مبينا انه « ليست لدينا
قاعدة بيانات رصينة لالحصاء السكاني الن
توزيع الدوائر ينبغي ان يكون متكافئا داخل
املحافظة الواحدة «.
واوضح ان « ترقيم الدور واملحالت السكنية
واالحصاء السكاني هما املعيار االساس يف
توزيع الدوائراالنتخابية ،لكن هاتني الفقرتني

العدد150 :
التأريخ2020/8/25 :
إعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية إليجار العقارات املبينة تفاصيلها
ادناه والعائد اىل بلدية (املشخاب) وملدة (سنة واحدة) وفقا ألحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة 2013
فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة البلدية خالل ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل
الرشوط املطلوبة وتفاصيل االمالك مستصحبني معهم التأمينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا
للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة ( 11صباحا) من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة
يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ،ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف
واجور االعالن يف الصحف الرسمية ،وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تأريخ اجرائها.
عماد غانم بديد
مدير ناحية القادسية
رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة
الرشوط:
 -1تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية أعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن.
 -2تبدأ مدة العقد من تأريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل  30يوم من صدور
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته.
 -3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل
انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم.
 -4ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من أجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد.
 -5تكون امانات دخول املزايدة للشاغلني للعقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد املحافظ املرقم ()30
يف . 2016/1/3
 -6للبلدية اضافة أي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة.

غري متوفرتني لدينا حتى اآلن ،ولذلك هذا هو
االشكال االكرب الذي وضعنا فيه من تبنى
الدوائر املتعددة» .مشريا اىل ان «هناك نقاطا
خالفية رئيسـة تتعلق بمحافظات صالح الدين
ونينوى وكركوك ودياىل ،ولذلك تبقى االزمة
قائمة بني مكونات العرب والرتكمان والكرد يف
هذه املحافظات».
واكدت اللجنة القانونية النيابية ان توزيع
الدوائر املتعددة هو العقبـة األكرب التي تواجه
اكمال ترشيع قانون انتخابات مجلس النواب

العراقي الجديد .
وقالت عضو اللجنة ،النائب املاس فاضل
لـ»الزوراء» :ان «اللجنة القانونية استضافت،
مؤخرا ،اعضاء مجلس املفوضني لبيان وجهة
النظر الفنية ملفوضية االنتخابات عن إجراء
االقرتاع العام والخاص ،وعد وفرز االصوات
وآلية ترسيع النتائج» .مشرية اىل «استمرار
الخالفات دون التوصل إىل حلول مقنعة قبل
ارسال القانون اىل رئاسة الجمهورية للمصادقة
عىل صيغته النهائية» .

واضافت ان «العقبـة األكرب التي تواجه اكمال
ترشيع القانون هي توزيع الدوائر املتعددة
بسبب خالفات سياسية وفنية جغرافية،
وكذلك عدم امتالك وزارتي التخطيط والتجارة
بيانات احصائية كافية يمكن االعتماد عليها يف
عملية التصويت واإلحصاء السكاني» .مبينة
ان «الخالفات السياسية ترتكز حول أكثر
من  80قضا ًء وناحية يف مناطق مختلفة عرب
اعتماد نظام الدوائر املتعددة داخل املحافظة
الواحدة «.

(شركة غاز الشمال  /شركة عامة ) إعالن للمرة الثالثة
تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصة ()2017 / 2270
الخاصة بحزام تربيد الكربيت السائل Steel belt
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة اعاله :
 -1مراجعة مقر الرشكة الكائن يف (محافظة كركوك  /طريق كركوك  -بيجي) الستالم املواصفات
الخاصة باملناقصة اعاله.
 -2قديم تأمينات اولية بمبلغ قدره ( )$2500ألفان وخمسمائة دوالر امريكي فقط ما عدا الرشكات
الحكومية وتكون عل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي
العراقي نافذ ملدة ( )120مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق.
 -3تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب
ومعنونا اىل رشكة غاز الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات
العراقية.
 -4إرفاق شهادة تأسيس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة /دائرة تسجيل الرشكات
الوطنية بالنسبة للرشكات العراقية و/أو هوية غرفة التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من
امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة.
 -5عىل كافة املشاركني إمالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا،
ويتطلب استالم القرص ( )CDواملتضمنة الوثائق القياسية للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض
ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد.
 -6يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسارات املشاركني يف الساعة العارشة من يوم
( )2020/9/6يف استعالمات رشكة غاز الشمال.
 -7اخر موعد لتقديم العطاءات يف موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد املوافق
(.)2020/9/13
 -8يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االستعالمات الرئيسية للرشكة يف غرفة
الرشكات وبحضور اصحاب العطاءات املشاركة ،ويف حالة مصادفة عطلة رسمية ،فيكون اليوم الذي
يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة.
 -9ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ،ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور
نرش االعالن.
 -10الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ ( )250000مائتان وخمسون الف دوالر امريكي.
 -11تهمل العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء بما تتطلبه الوثيقة
القياسية ورشوط االعالن.
 -12إرفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه ،علما ان ثمن املناقصة غري
قابل للرد إال يف حالة إلغاء املناقصة من قبل رشكتنا.
 -13تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق.
 -14للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني ( )www.ngc.oil.gov.iqويمكن مراسلتنا
عرب الربيد االلكرتوني
()ngc_contract@ngc.oil.gov.iq( )ngcoil.gov.iq@gmail.com( )ngc_info.iqoil@yahoo.com

مدير هيئة الخدمات واملواد
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إحياء مراسيم عاشوراء بمجالس العزاء وإيقاد الشموع في بغداد والمحافظات

األسدي :املرحلة املقبلة ستعتمد بصورة
مباشرة على املعلومات الدقيقة
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس جه�از االمن الوطن�ي ،عبد الغني
االس�دي ،أن املرحلة املقبلة ستعتمد بصورة
مبارشة عىل املعلومات الدقيقة ملالحقة الخاليا
التي تحاول زعزعة االمن واالستقرار.
وقال بي�ان للجهاز :إن “رئي�س جهاز االمن
الوطن�ي ،عب�د الغني االس�دي ،زار محافظة
كركوك واجرى جولة ميدانية لعدد من الدوائر
الحكومية فيها” ،مبينا أنه “كان يف استقباله

الكاظمي يشكر األجهزة األمنية والوزارات وكل اجلهات اليت
ساهمت بتأمني مراسيم عاشوراء

محافظ كركوك راكان الجبوري ،وقائد املقر
املتقدم للعمليات املشرتكة يف كركوك”.
واضاف أن “االس�دي عقد اجتماعا موس�عا
يف دائ�رة امن كركوك لبحث اخر املس�تجدات
االمنية وبحث الخطط االمنية”.
واكد االس�دي ،بحس�ب البي�ان :أن “املرحلة
املقبلة ستعتمد بصورة مبارشة عىل املعلومات
االمنية الدقيقة ملالحقة الخاليا االرهابية التي
تحاول زعزعة االمن واالستقرار”.

الزوراء /خاص:
أحيا ماليني العراقيني ،االحد املايض،
ذك�رى العارش م�ن مح�رم الحرام،
تخلي�دا لواقع�ة الط�ف االليمة الذي
استش�هد فيها االمام الحسني واهل
بيته (عليهم السالم) ،من خالل نصب
مجالس العزاء وايقاد الشموع حزنا
يف بغداد واملحافظات ،وسط اجراءات
امني�ة وصحية مش�ددة ،فيما وجه
رئيس ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي،
ش�كره إىل األجهزة األمنية والوزارات
وجمي�ع الجه�ات التي س�اهمت يف
تأمني مراسيم عاشوراء.
وتميزت املراس�يم يف ه�ذا العام عن
بقية االعوام الس�ابقة لكونها جرت
خ�الل الظرف الصحي الذي يش�هده
الع�راق والعال�م ،واملتمث�ل بتف�ي
ف�ريوس كورون�ا ،حي�ث اص�درت
املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا ووزارة
الصحة التعليمات الصحية املش�ددة
ألصح�اب مجالس الع�زاء واملواكب
الحسينية خشية من تفي الوباء.
وقال مراس�لو “الزوراء” :ان املاليني
من العراقي�ني أحيوا يوم عاش�وراء
بمجال�س العزاء ومواكب الزنجيل يف
عدد م�ن مناطق بغداد واملحافظات،
كما اوقدوا الشموع ،مساء االحد ،يف
ليل�ة الحادي عرش من محرم الحرام

استطالعات تشير الى ان إيشيبا هو خيار الشعب لرئاسة الوزراء

احلزب احلاكم باليابان جيري انتخابات
يف  14سبتمرب الختيار خلف آلبي

طوكيو/رويرتز:
قالت وكال�ة جيجي لألنب�اء امس االثنني
إن الح�زب الديمقراط�ي الح�ر الحاكم يف
الياب�ان س�يصوت يف  14س�بتمرب أيل�ول
الجاري الختي�ار زعيم جديد خلفا لرئيس
الوزراء شينزو آبي.
وق�ال آبي،أكث�ر رئي�س وزراء بق�اء يف
الس�لطة بالياب�ان ،ي�وم الجمع�ة إن�ه
سيستقيل بس�بب تفاقم إصابته بالتهاب
القول�ون التقرح�ي ممه�دا الطريق أمام
انتخاب�ات لرئاس�ة الح�زب الديمقراطي
الحر الحاكم.
ويضمن رئي�س الحزب الديمقراطي الحر
بش�كل فع�ي أن يصبح رئيس�ا لل�وزراء
بس�بب األغلبية التي يحظى بها الحزب يف
املجلس األدنى من الربملان.
اىل ذلك أظهرت استطالعات للرأي أن وزير
الدفاع الياباني الس�ابق ش�يجريو إيشيبا
يع�د الخي�ار األكث�ر ش�عبية ب�ني الناس
كي يصب�ح رئيس ال�وزراء املقبل مع بدء
الس�باق الختيار خل�ف لش�ينزو آبي بعد
استقالته املفاجئة األسبوع املايض.
وأظهر اس�تطالع لوكال�ة كيودو يف مطلع
األس�بوع أن إيشيبا حصل عىل نحو  34يف
املئة من دعم الجمهور وهو ما يزيد مرتني
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الت�ي تس�مى بليل�ة الوحش�ة ،أي
استذكارا ملا بعد انتهاء واقعة الطف
وما حصل من وحشة وسبي وسلب
ألهل البيت النبي (ص(.واشاروا اىل:
ان بع�ض مناط�ق العاصم�ة بغداد
واملحافظات ،السيما كربالء املقدسة
والنجف ،ش�هدت مظاهر حس�ينية
كبرية من خالل اس�تعراض املواكب
الحس�ينية ورفع الراي�ات والالفتات
حزنا عىل الحسني (ع).

واضاف�وا :لوح�ظ ان هنال�ك التزاما
واضح�ا من قب�ل اصح�اب املواكب
الحس�ينية من خالل ارتداء الكفوف
والتعف�ري والتباع�د الجس�دي يف
مجال�س الع�زاء ،خش�ية من تفي
وباء كورونا .الفتني اىل :ان هذا العام
تمي�ز بوج�ود مواكب لث�وار ترشين
دخلت اىل محافظة كربالء املقدس�ة
تردد شعارات االصالح
وكان رئي�س مجل�س ال�وزراء،

مصطف�ى الكاظم�ي ،ق�د وج�ه،
األح�د امل�ايض ،ش�كره إىل األجه�زة
األمني�ة والوزارات وجمي�ع الجهات
الت�ي س�اهمت يف تأم�ني مراس�يم
عاشوراء.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء
يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة
من�ه :إن “رئي�س مجلس ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،وجّ ه ش�كره
وتقدي�ره إىل األجه�زة األمني�ة ،م�ن

ق�وات الرشط�ة والجيش والحش�د
الش�عبي ،وال�وزارات والدوائ�ر
الخدمي�ة ،والحكوم�ات املحلي�ة،
وجمي�ع الفعالي�ات االجتماعي�ة
والتنظيمي�ة التي س�اهمت يف نجاح
الخط�ة األمنية والخدمي�ة الخاصة
بمراسيم زيارة عاش�وراء ،وتضافر
جهوده�ا يف مس�اعدة مئ�ات اآلالف
من الزائرين بإحياء ذكرى استشهاد
اإلمام الحس�ني (عليه الس�الم) ،من
دون حوادث تذكر”.
وأش�اد الكاظم�ي ،وفق�ا للبي�ان،
ب�”جه�ود وزارة الصح�ة يف تقدي�م
الخدم�ات الطبي�ة إىل الزائري�ن ،يف
ظل جائح�ة كورونا ،كم�ا أثنى عىل
الجه�ود املبذول�ة يف توفري وس�ائط
النق�ل للزائرين م�ن محافظاتهم إىل
كربالء والنجف وبالعكس ،كما ّ
خص
بالش�كر منتس�بي األجه�زة األمنية
الذي�ن ّ
وف�روا األج�واء اآلمن�ة ألداء
مراس�يم زيارة عاش�وراء ،وحماية
الزائرين ومجالس العزاء”.
وق� ّدم “الش�كر لجمي�ع الفعاليات
االجتماعي�ة ووس�ائل اإلع�الم
واملتطوعني واملواطنني ،النضباطهم
الع�ايل ومس�اندتهم الق�وات األمنية
وال�وزارات يف تنفيذ الخط�ة األمنية
والخدمية”.

أكد أن بالده ال تريد بقا ًء عسكرياً أو قواعد دائمة في العراق

ع�ن  14يف املئة حصل عليها يوش�يهيدي
س�وجا كبري أمن�اء مجلس ال�وزراء وهو
ثاني أكثر الخيارات شعبية.
وأشار استطالع لنيكي وتلفزيون طوكيو
إىل حص�ول إيش�يبا ع�ىل  28يف املئ�ة يليه
وزير الدف�اع الحايل ت�ارو كونو بحصوله
عىل  15يف املئة.
وأظهر االس�تطالع احتالل س�وجا املركز
الرابع بحصوله عىل  11يف املئة.
وس�لط االس�تطالعات الض�وء عىل وجود
انقس�ام ب�ني ال�رأي الع�ام والسياس�ات
الداخلية للحزب الديمقراطي الحر.
وذكرت وسائل إعالم محلية أن من املتوقع
أن يحصل س�وجا وهو أحد مساعدي آبي
من�ذ فرتة طويل�ة عىل دعم الجن�اح الذي
يقوده األم�ني العام للح�زب الديمقراطي
الحر توش�يهريو نيكاي وأجنحة رئيسية
أخرى  ،مما يضعه يف موقف قوي.
وس�يجعل ذل�ك إيش�يبا يواج�ه معرك�ة
صعبة.
وكان إيش�يبا منتقدا بش�كل رصيح آلبي
وفش�ل يف تحدى رئيس الوزراء املس�تقيل
يف االنتخابات األخرية عىل رئاس�ة الحزب
الديمقراطي الح�ر عام  2018ويعترب أقل
شعبية داخل الحزب.

السفري األمريكي يكشف عن “لقاءات” عراقية أمريكية مرتقبة تتناول ملفي التجارة واالستثمار
بغداد /متابعة الزوراء:
ع� ّد الس�فري األمريكي يف بغداد ،ماثي�و تولر ،أن
زيارة رئيس ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي ،إىل
واشنطن أعطت زخما ً كبريا ً للعالقة بني البلدين،
وفيما كش�ف عن “لق�اءات” عراقي�ة أمريكية
مرتقبة تتناول ملفي التجارة واالس�تثمار ،اكد
ان ب�الده ال تريد بقا ًء عس�كريا ً دائم�ا ً أو قواعد
دائمة يف العراق.
وق�ال تولر يف لق�اء عرب دائ�رة هاتفية مع عدد
من وس�ائل اإلع�الم :إن “اجتماع�ات الكاظمي
يف واش�نطن ه�ي امتداد ملا عق�د يف  11حزيران
افرتاضياً ،ونعتق�د أن حقيقة االجتماعات تبني
جدي�ة كال البلدي�ن حول قوة العالق�ة بينهما”،
مبين�ا ً أن “زي�ارة الكاظمي أعط�ت زخما ً كبريا ً
للعالقة بني البلدين”.
وأضاف أن “تحديات غري طبيعية تواجه اقتصاد
الع�راق بس�بب كورون�ا واألزم�ة االقتصادية،
وخاصة أن االقتصاد العراقي مركزي وغري قادر
عىل جذب االستثمارات الخارجية” ،مشريا ً إىل أن
“الكاظمي واملس�ؤولني العراقيني بينوا رؤيتهم
الص�الح اقتص�ادي وأم�ريكا بينت اس�تعدادها

للتعاون مع العراق يف هذه الجهود”.
وتاب�ع “إضافة إىل لقاءات واش�نطن س�تكون
هن�اك لق�اءات للتج�ارة واالس�تثمار م�ن أجل
تحس�ني البيئة للرشكات األجنبية لالستثمار يف
العراق ،وق�د وقعنا اتفاقا ً للحكومة االلكرتونية
واإلص�الح امل�ايل وتوس�يع الرشاك�ة يف التجارة
وتعزيز وتقوية التجارة بني البلدين”.
وأعرب عن أمل�ه أن “ال يرفض الربملان العراقي
االتفاقيات املوقعة ألنها تخدم املصالح املشرتكة
ً
مضيف�ا أن “اتفاقية
يف العالق�ة بني البلدي�ن”.
اإلطار االس�رتاتيجي تمت املصادق�ة عليها من
الربملان العراقي عام  2008وهي نافذة كقانون،
واي اتفاقي�ات نجريه�ا ضمن ه�ذه االتفاقية،
ونعتقد أن كل ما قمنا به بهذه املرحلة يتفق مع
روح االتفاقية االسرتاتيجية”.
كم�ا اعلن الس�فري األمريكي لدى بغ�داد ،ماثيو
تول�ر ،ان بالده ال تري�د بقا ًء عس�كريا ً دائما ً أو
قواع�د دائم�ة يف الع�راق ،مش�ريا ً إىل أن أمريكا
ستقرر بقاء قواتها أو خروجها يف ضوء استعداد
الق�وات العراقية ،فيم�ا هدد بمراجع�ة تعاون
ب�الده والتحالف الدويل مع الع�راق “اذا انترص”

ما سمّاه “الخطاب املتطرف”.
وح�ول تأثري املطالبات باالنس�حاب العس�كري
عىل طبيع�ة االتفاقيات االقتصادية التي أبرمها
الكاظم�ي مع واش�نطن ،ق�ال تول�ر إن “هناك
بعضا ً من س�وء الفهم والتشويش املقصود عىل
طبيع�ة العالقة بني التحالف ال�دويل والحكومة
العراقية ،أمريكا ال تريد بقا ًء عس�كريا ً دائما ً أو
قواعد دائمة يف العراق”.
وأضا ،أن القوات األمريكية “غادرت العراق ،لكن
عام  2014طلبت الحكومة العراقية املساعدة يف
قتال داع�ش ،وحققنا مع رشكائن�ا الكثري من
التق�دم ،ونحن باملرحلة األخرية من الحملة ضد
اإلرهاب ،وبعدها لن يكون هناك حاجة للتواجد
يف العراق” .متابعا ً “س�نقرر بقاءنا أو خروجنا
يف ض�وء اس�تعداد الق�وات األمني�ة العراقي�ة،
وسيكون لنا نقاش مع الجانب العراقي للظروف
يف املرحلة االخرية من القتال ضد داعش لتحديد
بقائنا من عدمه”.
وتابع “نعلم أن هن�اك بعض األصوات املتطرفة
الت�ي تص�ل إىل إط�الق الصواري�خ واملتفجرات
محاولني مهاجمة السفارات والقوات األمريكية،

وم�ن يدعو ملقاومة األم�ريكان ال يمثل مصلحة
الشعب العراقي أو العراق” .مضيفاً“ :لو انترص
الخطاب املتطرف فإن ذلك س�وف يجعل الكثري
من ميادين التعاون مع العراق قيد املراجعة مع
أمريكا والتحالف الدويل ،ولهذا أشريكم إىل البيان
الختامي الذي يوضح بش�كل جي�د بأن الوجود
األمريك�ي لغرض هزيمة داع�ش والحفاظ عىل
سيادة العراق”.

بعد مظاهرات ضد قيود للحد من انتشار كورونا

غضب وادانات بعد حماولة اقتحام الربملان األملاني
برلني /بي .بي .يس:
أدان سياس�يون محاولة اقتحام الربملان
األملاني أثن�اء االحتجاجات التي س�ادت
برل�ني يوم الس�بت امل�ايض ض�د القيود
املفروض�ة للح�د م�ن انتش�ار ف�ريوس
كورونا يف البالد.
وح�اول متظاه�رون ،أغلبه�م م�ن
املتعاطفني م�ع اليمني املتطرف ،اقتحام
ط�وق أمني وصع�ود درج مق�ر الربملان
األملان�ي ،الرايخش�تاغ ،قب�ل أن تتمك�ن
قوات الرشطة من تفريقهم.
وق�ال وزير داخلي�ة أملانيا إن�ه ال ينبغي
أن يك�ون هن�اك “أي تس�امح” مع هذا
السلوك.
ماذا حدث أمام الرايخشتاغ؟
تمك�ن ع�دد م�ن املتظاهري�ن يحملون
أعالم أملانيا القيرصية ،الذي اس�تخدمته
جماعة الرايخ األملاني اليمينية املتطرفة،
من تجاوز عدد قلي�ل من قوات الرشطة
إىل مدخل مقر الربملان.
وق�درت الرشط�ة األملاني�ة ع�دد ه�ذه
املجموعة من املتظاهرين باملئات.
وشهد مدخل مقر الرايخشتاغ اشتباكات،
لكن الرشطة تمكنت من صد املتظاهرين
باستخدام رذاذ الفلفل عالوة عىل اعتقال
عدد منهم.
ورفضت الرشطة انتقادات وجهت إليها
بس�بب اس�تخدام عدد قليل م�ن القوات
يف تأمني الربمل�ان ،موضحة أنه “من غري
املمك�ن أن تنت�رش ق�وات الرشطة يف كل
مكان طوال الوقت”.
ردود فعل حيال الواقعة
ق�ال وزي�ر الداخلي�ة األملاني هورس�ت
زيهوفر“ :الرايخش�تاغ ه�و مقر برملاننا
ومرك�ز رمزي لديمقراطيتن�ا .وال يمكن
تحم�ل رؤية مثريي املتاع�ب واملتطرفني

وهم يسيئون اس�تغالله لصالح تحقيق
أهدافهم”.
وأدان الرئي�س األملان�ي فران�ك فال�رت
ش�تاينماير م�ا ح�دث أثن�اء مظاهرات
برل�ني ،واصف�ا ذل�ك بأن�ه“ :هج�وم ال
يحتمل عىل قلب ديمقراطيتنا”.
وأض�اف“ :ه�ؤالء الذي�ن أغضبته�م
اإلجراءات التي نطبقها للحد من انتشار
فريوس كورونا أو يشككون يف رضورتها
من حقهم التعبري عن ذلك بكل رصاحة يف
االحتجاجات .لكن تسامحي معهم ينتهي
عندم�ا ينضمون إىل أع�داء الديمقراطية
ومثريي الفتنة السياسية”.
وكان أوالف ش�ولز ،نائ�ب املستش�ارة
األملاني�ة أنغي�ال مركي�ل والقي�ادي يف

الحزب الديمقراطي االجتماعي ،من بني
عدد كب�ري من السياس�يني الذي�ن أدانوا
اس�تخدام رموز اليمني املتط�رف وأملانيا
القيرصية.
ماذا حدث أثناء املظاهرات؟
منعت السلطات األملانية تنظيم مظاهرات
برل�ني يف بداية األمر ،لك�ن قرار محكمة
أملانية س�مح للمتظاهري�ن بتنظيم هذا
الحدث ب�رشط االلتزام بإج�راءات الحد
من انتش�ار فريوس كورون�ا مثل ارتداء
الكمامات والتباعد االجتماعي.
وألقت الرشطة القبض عىل  300شخص
بع�د أن ق�ذف  200من مثريي الش�غب،
الذين ينتم�ون إىل اليمني املتطرف ،بوابة
مقر مبنى الربملان بالحجارة والزجاجات

الفارغة.
وأمرت قوات الرشطة بتفريق املظاهرات
يف وق�ت الحق من ذلك الي�وم ،مربرة ذلك
بع�دم الت�زام املش�اركني فيه�ا بقواع�د
الوقاية من الوباء.
وتجم�ع املتظاه�رون يف أماكن متفرقة،
لكنه�م تجمع�وا يف وقت الح�ق يف مكان
واحد وجلسوا عىل األرض.
وكان م�ن ب�ني املتظاهري�ن مؤلف كتب
الطه�ي األملان�ي وأحد املؤمن�ني بنظرية
املؤام�رة أتي�ال هيلم�ان ال�ذي خطب يف
جموع املتظاهرين عرب مكرب صوت.
ورغ�م أن أملاني�ا لم تش�هد املوج�ة التي
تج�ددت م�ن ف�ريوس كورون�ا يف أنحاء
مختلفة من أوروبا ،يظهر معدل انتشار

الع�دوى يف هذا البل�د ارتفاعا ملحوظا يف
الف�رتة األخ�رية .وب�دأت أع�داد الحاالت
الجديدة يف أملانيا تالمس املستويات التي
كانت عليها يف إبريل /نيسان املايض.
من الذي نظم احتجاجات برلني؟
دع�ت حرك�ة كويردنك�ن 711يف مدينة
ش�توتغارت األملاني�ة إىل الخ�روج يف
مظاه�رات يف العاصمة برل�ني احتجاجا
عىل القي�ود املفروضة للحد من انتش�ار
ف�ريوس كورون�ا .ول�دى ه�ذه الحرك�ة
صفحة عىل موق�ع التواصل االجتماعي
فيس�بوك يتابعه�ا  16أل�ف ش�خص،
كما تتواص�ل مع متابعيه�ا عرب تطبيق
التواصل االجتماعي تيليغرام.
وت�رى ه�ذه الحرك�ة أن قي�ود الحد من
انتش�ار الوباء تنتهك الحقوق والحريات
التي ينص عليها الدستور األملاني ،وتريد
أن ُترفع ه�ذه القيود ويتوقف العمل بها
يف أملانيا.
كما لقيت املظاه�رات األملانية دعما من
روب�رت إف كيني�دي جي�ه آر ،املناهض
الس�تخدام اللقاح�ات املض�ادة واب�ن
املرش�ح الديمقراطي للرئاسة األمريكية
روبرت إف كينيدي الذي تم اغتياله وابن
ش�قيق الرئيس األمريكي الس�ابق الذي
اغتيل أيضا جون إف كينيدي ،والذي كان
من ب�ني املتظاهرين يف العاصمة األملانية
السبت املايض.
وأظه�رت ص�ور لالحتجاج�ات أع�الم
وش�عارات ذات صل�ة بنظري�ة املؤامرة
املعروف�ة ب�� “كا أن�ون” ،وه�ي نظرية
أطلقه�ا وتبناه�ا اليم�ني املتط�رف يف
الواليات املتحدة تروج لوجود خطة رسية
ملا يع�رف “بالدولة العميق�ة يف الواليات
املتح�دة” تس�تهدف الرئي�س األمريكي
دونالد ترامب.

كما خرجت مظاه�رات مضادة بلغ عدد
املشاركني فيها حوايل مئة شخص نظموا
مس�رية واح�دة .وردد بعض املش�اركني
ً
هتافا يقول:
يف هذه املظاه�رة املض�ادة
“أنت�م تمش�ون يف مس�رية م�ع النازيني
والفاشيني”.
وكان�ت أملانيا من أكثر الدول فاعلية عىل
مس�توى فرض إطار لالس�تجابة للوباء
يتضمن الحد من انتشار فريوس كورونا،
واكتش�اف اإلصابات بالوباء ،واحتوائه،
والعالج منه.
كم�ا أثبت�ت أملاني�ا كف�اءة عالي�ة يف
االس�تجابة لفريوس كورون�ا ،خاصة يف
املحافظ�ة ع�ىل مع�دل الوفيات بس�بب
الوباء يف املرحلة العمرية فوق  70سنة.
وب�دأت أملاني�ا تخفي�ف قي�ود التباع�د
االجتماع�ي يف أوائ�ل إبري�ل /نيس�ان
املايض ،لكنها استمرت يف إجراء الكشف
عن الفريوس الذي ارتفع معدل انتشاره
يف أغسطس.
وأعلنت أنغيال مركيل ،املستشارة األملانية،
الخمي�س املايض مع حكوم�ات الواليات
الفيدرالية الس�تة عرش غرامة بحد أدنى
 50ي�ورو حال عدم ارت�داء الكمامات يف
األماكن الت�ي تفرض اس�تخدامها .كما
م�ددت الحكوم�ة األملاني�ة العمل بحظر
إقامة األحداث العام�ة حتى نهاية العام
الجاري.
وس�جل عدد ح�االت اإلصاب�ة بالوباء يف
أملاني�ا  242ألف حالة ،وه�و الرقم الذي
يأت�ي بني أقل ال�دول األوروبية من حيث
انتش�ار العدوى .كما يعد ع�دد الوفيات
بس�بب الوب�اء 9297 ،وف�اة ،منخفض
ج�دا يف أملانيا مقارنة بروس�يا ،واململكة
املتحدة ،وإس�بانيا ،وفرنس�ا ،وإيطاليا،
وفقا لجامعة جونز هوبكينز.
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أمانة بغداد :حمطاتنا احلاكمة والرئيسية
مستعدة ملوسم األمطار

بغداد /الزوراء:
اعلنت امانة بغداد ،امس االثنني ،عن قيام
مالكاتها يف دائرة مجاري بغداد باتمام
استعدادتها وتهيئة كل محطاتها الحاكمة
والرئيسية الستقبال موسم االمطار.
وقالت األمانة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :إن “مالكاتها يف دائرة مجاري
بغداد قامت باتمام استعدادتها وتهيئة

كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية
الستقبال موسم االمطار”.
وأضاف البيان أن “الدائرة املذكورة قامت
بأعمال الصيانة املختلفة مع توفري قطع
غيار احتياطية ،باالضافة اىل تجهيز
املولدات الكهربائية وتوفري خزين كاف
من الوقود  ،وتأتي هذه االجراءات ضمن
االستعدادات الخاصة بموسم االمطار”.

احلشد يعلن حصيلة ضحايا هجوم داعش
يف أطراف العظيم
بغداد /الزوراء:
كشف القيادي يف الحشد الشعبي ،احمد التميمي ،امس االثنني ،عن حصيلة ضحايا
هجوم تنظيم داعش االرهابي عىل اطراف قرية شمال املحافظة.
وقال التميمي يف حديث صحفي :ان” الحصيلة النهائية لهجوم تنظيم داعش االرهابي
عىل اطراف قرية الهيتاويني قرب ناحية العظيم (٦5كم شمال بعقوبة) يف ساعة
متأخرة من مساء االمس ،بلغت  4شهداء جميعهم اقارب”.
واضاف التميمي ان” مافعله داعش االرهابي جريمة اخرى بحق االبرياء» .مؤكدا «ان
داعش مارس اسلوب الغدر يف محاولة دنيئة لرضب استقرار قرية امنة ومستقرة”،
مؤكدا “قوات الحشد الشعبي وبقية التشكيالت االمنية عززت من انتشارها يف محيط
القرية لتامني االطواق ودرء مخاطر االرهاب عن االهايل”.
وتتعرض قرى ناحية العظيم يف دياىل اىل هجمات بني فرتة واخرى ما يؤدي اىل سقوط
ضحايا.

القبض على شخص حبوزته كمية من
املخدرات يف بابل
بغداد /الزوراء:
ألقت قوة أمنية من قسم مكافحة
املخدرات يف بابل ،امس االثنني ،القبض
عىل شخص بحوزته كمية من الحبوب
واملواد املخدرة.
وذكرت وزارة الداخلية يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه ،إنه «تمكنت املفارز
األمنية يف قسم مكافحة مخدرات بابل
التابع اىل املديرية العامة ملكافحة املخدرات
واملؤثرات العقلية.

وأضافت «إنها تمكنت من خالل نصب
الكمائن املحكمة ومقاطعة املعلومات من
إلقاء القبض عىل متهم وضبط بحوزته
ثالثة االف وخمسمئة حبة مخدرة وكمية
من مادة الكريستال املخدرة وادوات تدخل
يف عملية التعاطي».
وأشارت إىل «ان املديرية أفادت بقيامها
باتخاذ االجراءات القانونية بحق املتهم
وفق احكام املادة ( )٢٨مخدرات ،وإحالته
اىل القضاء لينال جزاءه العادل».
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البصرة تنفي تسريب أدوية لعالج الفريوس للصيدليات اخلاصة

الصحة :ارتفاع إصابات «كورونا» يعقد الوضع وحيتاج إىل دراسات معمقة
االثنني ،ترسيب أدوية عالج كورونا للصيدليات
الخاصة.
وقال مدير صحة البرصة ،عباس التميمي:
إن «الدائرة قامت بحمالت تفتيشية عىل كافة
الصيدليات للتأكد من عدم وجود أي أدوية
مرسبة من املؤسسات الصحية واملتعلقة
بفريوس كورونا».
وأضاف التميمي أن «الحمالت التفتيشية
لم ترصد أي عالج مرسب وكل ما موجود يف
الصيدليات هي عالجات تجارية ُجلبت عن
طريق املذاخر الطبية ،وبموافقات من قبل وزارة
الصحة».
وبني أن «هذه العالجات معتمدة عىل وفق
بروتوكوالت عالجية من قبل وزارة الصحة،
وال يمكن أن ُترصف إال عن طريق وصفة
دوائية ،ومن يقوم بمخالفة التعليمات يحاسب
قانونياً».

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ان املصاب الواحد
بفريوس كورونا يكلف الوزارة أكثر من  5االف
دوالر بني اسبوع اىل اسبوعني بينها من ضمنها
اجور املستشفى والعاملني والرواتب .وفيما نفت
دائرة صحة البرصة ترسيب أدوية عالج كورونا
للصيدليات الخاصة ،أكدت ان الدائرة قامت
بحمالت تفتيشية عىل كافة الصيدليات للتأكد
من عدم وجود أي أدوية مرسبة من املؤسسات
الصحية واملتعلقة بفريوس كورونا.
وأكد وكيل وزارة الصحة ،حازم الجمييل ،يف
ترصيح صحفي :ان «استمرار ارتفاع االصابات
يعقد الوضع ويحتاج اىل دراسات معمقة».
مشريا ً اىل ان «وزارتي الرتبية والتعليم العايل قد
تذهبان اىل الدراسة عن بعد يف العام الدرايس
الجديد».
من جانب اخر ،نفت دائرة صحة البرصة ،امس

لضمان عدم تسلل اإلرهابيني خالل االنتخابات

خبري أمين يشدد على ضرورة صناعة طوع أمين للمحافظات
بغداد /الزوراء:
شدد الخبري االمني ،عيل الوائيل ،عىل
رضورة اعداد خطة امنية وتطويق
املحافظات بحزام امني من اجل ضمان
نجاح االنتخابات ،موضحا ان العنارص

االرهابية قد تعمل عىل التسلل مبكرا اىل
مراكز املدن من اجل استهداف املواقع
االنتخابية خالل عملية االقرتاع.
وقال الوائيل ،يف ترصيح صحفي:
ان “اعداد وصناعة الطوق االمني

للمحافظات كل عىل حدة ،سيضمن
تأمني املدن خالل الفرتة املقبلة ،اضافة
اىل تأمني املراكز االنتخابية خالل
االنتخابات املبكرة”.
واضاف ان “االرهابيني قد يخططون

تنفيذ عملية استباقية لتفتيش صحراء
النجف وصوال للحدود العراقية السعودية
بغداد /الزوراء:
نفذت قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي،
امس االثنني ،عملية استباقية لتفتيش صحراء
النجف وصوال للحدود العراقية السعودية عقب
ورود معلومات استخباراتية عن وجود تحركات
لداعش.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء»
نسخة منه ،أن “قوة مشرتكة من اللواء الثاني
بالحشد الشعبي وافواج طوارئ قيادة رشطة
النجف االرشف نفذت ،امس االثنني ،عملية
استباقية بنا ًء عىل معلومات استخباراتية لتفتيش

صحراء النجف وصوال للحدود العراقية السعودية
عقب ورود معلومات استخباراتية عن وجود
تحركات لداعش”.
وأضاف البيان أن “العملية شملت مسح وتفتيش
اكثر من  ١5الف كم  ٢انطالقا من النجف باتجاه
منطقة اللصف ،وصوال اىل منطقة الربيت املحاذية
للحدود مع السعودية”.
وتابع أن “العملية شملت ايضا تفتيش جميع
الوديان واملرتفعات ،فضال عن التدقيق يف هويات
اصحاب االغنام يف الصحراء ،وحققت العملية
جميع اهدافها املرسومة”.

اعتقال  12إرهابياً وضبط أكداس لألسلحة
واألعتدة يف األنبار

ضبط صهاريج وعجلتني خالف الضوابط يف
ثالث حمافظات
بغداد /الزوراء:
أفادت وكالة االستخبارات العاملة يف وزارة الداخلية ،امس االثنني ،بضبط ثالثة صهاريج
وعجلتني محملة بمنتوج نفطي مخالف للضوابط يف محافظات بابل وكركوك وصالح
الدين.
وذكر بيان للوكالة ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :أنه «من خالل توجيهات املراجع حول
مكافحة تهريب النفط ومشتقاته وللحد من هذه الظاهرة ،تمكنت مفارز وكالة
االستخبارات املتمثلة باستخبارات رشطة الطاقة من ضبط ثالثة صهاريج وعجلتني
وإلقاء القبض عىل سائقيها محملة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية يف
محافظات كركوك وصالح الدين و بابل».
وأضاف البيان« :حيث كانت نوع املخالفة عدم وجود اوراق رسمية بحمولة املنتوج
وتغري خط سري الحركة» ،الفتا إىل «ضبط العجالت اصواليا مع سائقيها وتسليمهم اىل
مراكز رشطة النفط ضمن قواطع مسؤولية كل محافظة».

اإلطاحة بـ ٦دواعش مطلوبني يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أعلن قائد رشطة نينوى العميد ،ليث خليل
الحمداني ،امس االثنني ،القبض عىل  ٦من
عنارص عصابات داعش يف مدينة املوصل.
وقال الحمداني يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «فوج طوارئ الرشطة
الثاني عرش التابع لقيادة رشطة نينوى،
وبنا ًء عىل معلومات استخبارية دقيقة
ومن خالل تعاون املواطنني ،تمكن من
القاء القبض عىل ( ستة ) عنارص من

عصابات داعش االرهابية» ،مبينا ً ان «اثنني
منهما كانا يعمالن فيما يسمى ( الحسبة
) والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما
يسمى ( ديوان الجند واملعسكرات العامة
) خالل فرتة سيطرة داعش عىل مدينة
املوصل».
واضاف الحمداني انه «تم القاء القبض
عليهم يف مناطق واحياء (الزهراء
واالربجية ويارمجة) يف الجانب االيرس
ملدينة املوصل».

بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية،امس
االثنني ،القاء القبض عىل { }١٢ارهابيا وضبط
اكداس لألسلحة واالعتدة ومواد تفجري يف األنبار.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان «مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
بمديرية استخبارات االنبار تمكنت من القاء
القبض عىل { }١٢ارهابيا بمناطق متفرقة من
املحافظة مطلوبني عىل وفق احكام املادة / 4
إرهاب النتمائهم لعصابات داعش اإلرهابية ،عملوا
ضمن مايسمى والية الفلوجة ووالية األنبار ووالية
الفرات اثناء سيطرة العصابات اإلرهابية عىل
املحافظة آنذاك ،وبصفة امنيني وعسكرين وادارين
بعد ان تدربو بمعسكرات داعش».
واضافت انه»من خالل التحقيقات األولية معهم
اعرتفوا بانتمائهم لتلك العصابات اإلجرامية،
ونفذوا العديد من العمليات االرهابية من استهداف
االجهزة االمنية وتفجري الدور وقتل املواطنني،

وبعد عمليات التحرير هربوا اىل احدى دول الجوار
واألن عاودوا لتنفيذ عملياتهم اإلرهابية».
واشارت اىل انه «تم ضبط اكداس للعتاد من
مخلفات داعش اإلرهابية احتوت عىل { }١٨عبوة
محلية الصنع و { }٢١قنربة هاون عيار  ٨٢ملم
و{ }١٩قنربة هاون عيار  ٦٠ملم و { }3احزمة
ناسفة و{5كغم} بارود تفجري وصاروخني كاتيوشا
و{ }٦جليكانات مملوء بمادة  C4معدة للتفجري
و{3مرت} فتيل تفجري وصاروخ راجمه و{}4
صواريخ  RBG7وبطاريتني  ٩فولت وصاعق رمانة
و{ }5١قداحة وجهاز تفحري عن بعد وصاروخ
مضاد للدروع وصاروخ اشخاص و{ }٦حشوات
دافعة ورمانة يدوية وقذيفة مدفع جهنمي و{}7٠
اطالقة عتاد  ٢3و{ }٨٠اطالقة عتاد  ١4،5ملم
وقذيفتني مدفع نمساوي وسبحتني تفجري».
ولفتت اىل انه»تمت احالة االرهابيني اىل القضاء
بعد تصديق أقوالهم ورفع االكداس بدون حادث
يذكر».

التعليم تعلن استئناف مباشرة اهليئات التدريسية ابتدا ًء من اليوم
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير التعليم والبحث العلمي ،نبيل
كاظم عبد الصاحب ،إستئناف مبارشة
الهيئات التدريسية اليوم الثالثاء ،وتخويل
مجالس األقسام والكليات التوصية بزيادة
نسبة الدوام.
وقال وزير التعليم يف رسالته اىل رؤساء
الجامعات بحسب بيان للوزارة تلقت
«الزوراء»نسخة منه« :نظرا للظروف
االستثنائية التي مر بها العام الدرايس
 ٢٠٢٠ /٢٠١٩وما رافقها من تأخري
طارئ وتغيري اضطراري يف توقيتات املهام
التدريسية من أجل الحفاظ عىل التحصيل
املعريف واستكمال املناهج واالمتحانات بما
يحقق متطلبات منح الشهادة للطلبة،
وحرصا عىل سالمة الهيئات التدريسية
وكفاءاتها التي مثلت الركيزة األساس يف
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التواصل مع الطلبة ،وتأكيدا عىل االلتزام
بقرارات لجنة الصحة والسالمة ،نود أن
نؤرش أهمية املعطيات اآلتية:

 -١استئناف الهيئات التدريسية مبارشتها
اليوم الثالثاء املوافق  ٢٠٢٠/٩/١بالتزامن
مع قرب موعد امتحان الدور الثاني للفصل

الدرايس األول والثاني يف الدراسات العليا،
وبنسبة  %٢5عن كل يوم من الدوام الرسمي
إلنجاز متطلبات العمل األكاديمي والبحثي
ومتطلبات الدراسات األولية والعليا.
 -٢تضطلع األقسام والفروع العلمية
بتنظيم الجداول الدراسية وإعالنها
بمختلف الوسائل وفقا ً للتقويم الجامعي
واإلعمامات الصادرة من حيث التوقيتات
ومراعاة الجانب النظري والعميل يف التعليم
املدمج.
 - 3لرئاسة الجامعة حسب توصية مجلس
القسم العلمي ومجلس الكلية زيادة نسبة
الدوام بما يرونه مناسبا لتحقيق متطلبات
العام الدرايس وبموافقة رئيس الجامعة.
 -4االلتزام التام بتعليمات لجنة الصحة
والسالمة وإيالء املوضوع األهمية القصوى
للعمل بموجبها.

للتسلل اىل مراكز املدن مبكرا ،من اجل
خلق الفوىض واثارة العنف والعمليات
االجرامية بحق املواطنني بهدف
ابعادهم عن املشاركة باالنتخابات”.
وبني ان “بعض االطراف السياسية،

وكذلك االدارة االمريكية ،تقف بالضد
من اجراء االنتخابات ،وهو ماقد
يدفع به عمالء واشنطن من اجل
ارباك الوضع االمني وتأجيل اجراء
االنتخابات”.

دياىل حتمل صالح الدين مسؤولية
اهلجمات اإلرهابية اليت تتعرض هلا

بغداد /الزوراء:
حملت محافظة دياىل ،امس االثنني ،القيادات االمنية يف صالح الدين مسؤولية الهجمات
االرهابية التي تتعرض حدود املحافظة بشكل مستمر.
وقال مدير ناحية العظيم الحدودية مع صالح الدين ٦٠كم شمال بعقوبة ،عبد الجبار العبيدي،
يف ترصيح صحفي :ان قرابة  ١5اىل  ٢٠قرية ضمن حدود مسؤولية محافظة صالح الدين خالية
من التواجد االمني ،واصبحت اوكارا ً امنة ومنطلقات للهجمات االرهابية التي تتعرض لها
مناطق دياىل وخاصة ناحية العظيم.
واوضح العبيدي :ان الحد الفاصل بني دياىل وصالح الدين هو نهر العظيم ،وان قواطع دياىل
مؤمنة بالكامل ،وال وجود ألية ثغرات او مناطق خالية من القطعات االمنية بعكس قواطع
صالح الدين الحدودية مع دياىل التي اصبحت مرتعا دائما للعنارص االرهابية منذ سنوات،
وتصدر املوت للقرى االمنة بشكل مستمر.
ودعا العبيدي اىل تدخل القيادة العامة للقوات املسلحة وايجاد حلول امنية عاجلة لحماية سكان
العظيم من تهديدات العصابات االرهابية ،وتطهري قواطع صالح الدين الحدودية من اوكار
االرهاب ومسكها بشكل دائم.
من جهتها ،اكدت قيادة عمليات سامراء ان القواطع الحدودية بني العظيم وصالح الدين
مسؤولية قيادة عمليات صالح الدين ،وان مسؤولياتها االمنية تشمل قواطع جنوبي صالح
الدين فقط.
واكدت القيادة ان قاطع مطيبيجة يبعد عن سامراء  ٨٠كم وهو ضمن مسؤولية عمليات صالح
الدين وفوج مغاوير الجيش العراقي من جهة ناحية العظيم شمايل دياىل ،اضافة اىل التشكيالت
املنترشة من الحشد الشعبي والرشطة.
وتعد املناطق الحدودية بني دياىل وصالح الدين والتي تسمى قاطع «مطيبيجة» اخطر واصعب
بؤر اإلرهاب املمتدة بني ثالث محافظات هي دياىل وكركوك وصالح الدين والتي يطلق عليها
تسمية «امارة الرش» التي مازالت والّدة للتنظيمات اإلرهابية ،ومنطلقا للهجمات التي تستهدف
مناطق دياىل وصالح الدين.
وشهد قاطع مطيبيجة عىل مدار االعوام املاضية عمليات امنية ورضبات جوية كثيفة ،إال انها
لم تسفر عن تطهري القاطع من االوكار والجيوب واالنفاق التي تتحصن بها الجماعات املسلحة
تنظيم القاعدة سابقا وداعش والتنظيمات االرهابية االخرى منذ سقوط النظام السابق عام
.٢٠٠3

«أخطر عصابة» تنتحل صفة عسكرية
بيد شرطة البصرة
بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة محافظة البرصة،
امس االثنني ،عن إلقاء القبض عىل «اخطر
عصابة» تنتحل صفة عسكرية يف املحافظة.
وذكرت القيادة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه ،أنه «بعد ورود معلومات استخبارية
دقيقة عن وجود عصابة لالبتزاز والتسليب
والقتل والتهجري تنتحل صفة قوة امنية عىل
الفور تم تشكيل قوة من أبطال قسم مكافحة
اجرام البرصة ،ومن خالل املتابعة وجمع
املعلومات تم التعرف عىل مكان تواجدهم
ونصب كمني محكم يف املكان املحدد وإلقاء
القبض عىل متهمني اثنني من افراد العصابة
احدهما مطلوب قضائيا عىل وفق املادة 45٦
 ،واالخر مطلوب عىل وفق املادة  4٠٦ق.ع».
وأضافت أنه «ضبطت بحوزتهما عجلتان
نوع تويوتا بيك اب دبل قمارة وبندقية
كالشنكوف نصف اخمص مع مخزن وبدالت
عسكرية (مرقط) مع رتب عسكرية وأجهزة
حاسوب وجهاز مناداة واختام متنوعة ،وبعد

التعمق بالتحقيق معهم اعرتفوا عىل عدة
جرائم باالشرتاك مع متهمني اخرين هاربني
وكاالتي  -:خطف وقتل احد املواطنني ،حيث
تم اختطافه من منطقة الشعيبة وقتله يف
منطقة الرميلة الشمالية ..نصب سيطرات
وهمية برتب ومالبس عسكرية مختلفة
لغرض ايقاف ارتال الرشكات النفطية
العاملة يف محافظة البرصة وابتزازها ،واخذ
مبالغ مالية منها حسب ادعائهم بأنهم
ضباط يف منظومة االمن الجنوبية للحشد..
خطف شيخ عشرية من منطقة الطوبة
والنخيل ،وبعدها تم اطالق رساحه بدون أي
مقابل ،وذلك لغرض الرتهيب ..تهجري قرسي
واالستيالء عىل اراض زراعية يف منطقة
مناوي اللجم.
وأكدت القيادة أنه «تم اتخاذ االجراءات
القانونية بحقهما واحالتهما اىل القضاء
لينالوا جزاءهم العادل ،وليكونوا عربة لكل
من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار
املحافظة».

أسواق
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بغداد /الزوراء:
سجلت أس�واق العملة األجنبية
يف العراق ،امس االثنن ،استقرارا ً
بسع�ر رصف ال�دوالر األمريك�ي
مقابل الدين�ار العراقي وهو ذاته
لألسبوع الثاني.
وكان�ت أسعار بيع ورشاء الدوالر

اللجنة املالية :جيب تكذيب الشائعات
وعدم إرباك الوضع االقتصادي
بغداد /الزوراء:
ش�ددت اللجنة املالي�ة النيابية
عىل رضورة تكذيب الشائعات
وعدم ارباك الوضع االقتصادي
للبل�د ،الفت�ة اىل ان الحكوم�ة
يج�ب ان تؤك�د للجمي�ع ع�ىل
تأمينه�ا للرواتب بعد ان صوت
الربملان عىل قانون االقرتاض.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،جم�ال
احم�د ،يف ترصي�ح صحف�ي:
ان “حكوم�ة الكاظم�ي يجب
ان تعم�ل عىل طمأن�ة الشعب
بشأن موضوع الرواتب ،وابعاد
الشائعات التي تظهر كل شهر

حول تأخر رصف الرواتب”.
وأض�اف ان “املعلوم�ات
وتأكي�دات الجه�ات املعني�ة
توض�ح ان الروات�ب مؤمن�ة،
خاص�ة ان حصل�ت الحكومة
ع�ىل األم�وال الازم�ة لتغطية
امليزاني�ة التشغيلي�ة ع�رب
القروض”.
وش�دد ع�ىل رضورة «ع�دم
ارب�اك حركة الس�وق والوضع
االقتص�ادي يف البل�د من خال
بث الشائعات واالكاذيب حول
روات�ب املوظفن ،وع�دم قدرة
الحكومة عىل تغطيتها”.

الرشيد يصدر تعليمات
جديدة لقروض شراء
السيارات

www.alzawraapaper.com

توقعت ارتفاع أسعار النفط إىل  50دوالراً

الدوالر يواصل االستقرار يف األسواق
احمللية
يف رشك�ات ومكات�ب الصريف�ة،
كاآلتي :سعر البيع للدوالر الواحد
 1232.5دين�اراً ،أي  123ألف�ا ً
و 250دين�ارا ً للمائ�ة دوالر .أم�ا
سع�ر ال�رشاء لل�دوالر 1222.5
دين�اراً ،أي  122ألفا ً و 250دينارا ً
للمائة دوالر.

النفط تؤكد االستمرار بأحد ثالث أضخم مشروع يف املنطقة ومشال أفريقيا
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة النف�ط ح�رص الحكوم�ة
والوزارة عىل امليض قدما ً يف تنفيذ مرشوع
نرباس ،وهو أح�د املشاريع االسرتاتيجية
املهمة يف قطاع الصناعات البرتوكيماويات،
ال�ذي يض�ع الع�راق ع�ىل أعت�اب مرحلة
جدي�دة ،واع�دة تعزز من موقع�ه يف هذه
الصناع�ة ع�ىل الصعي�د العامل�ي .وفيم�ا
توقعت ارتفاع اسع�ار النفط خال العام
املقبل خ�ال الربع االول م�ن عام ،2021
أكدت ان هذا االرتفاع سيكون مصحوبا يف
حال عدم رجوع كوفيد  ١٩للنشاط.
وق�ال وزير النف�ط ،احسان عب�د الجبار
اسماعي�ل ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه :ان «الوزارة كثف�ت يف االيام االخرية
م�ن اجتماعاته�ا م�ع الجه�ات املعني�ة،
ومنها وزارة الصناع�ة الرشيك الحكومي
الثاني يف امل�رشوع بنسبة  25%اىل جانب
وزارة النفط بحصة او نسبة  25%أيضاً،
و 49%لرشكة ش�ل العاملي�ة ،وتم االتفاق
عىل الترسيع يف االجراءات املطلوبة وتذليل
جميع الصعوبات ،واالنتهاء من اإلجراءات
التعاقدي�ة والقانونية مع االطراف املعنية
قب�ل نهاي�ة ه�ذا الع�ام ،ومنه�ا رشك�ة
ش�ل العاملية وه�ي من الرشك�ات الرائدة
املتخصصة يف هذه املشاريع».
وأش�ار وزير النفط اىل أن «ال�وزارة أبدت

بغداد /الزوراء:
أص�در مرصف الرش�يد ،ام�س االثنن ،تعليم�ات جديدة
ملنح ق�روض رشاء سيارات .وذكر بي�ان للمرصف تلقت
«ال�زوراء» نسخ�ة من�ه :إنه «ق�رر منح ق�روض لرشاء
السيارات واملركب�ات» .وبن يف تعليمات�ه ان «عىل طالب
الق�رض دفع نسب�ة ( )10%من سعر السي�ارة او املركبة
تودع لدى املرصف ،وحددت التعليمات مبلغ القرض ()3٠
مليونا ملدة ( )5سن�وات واملبالغ التي تتجاوز (3٠اىل )6٠
مليون ملدة ( )6سنوات وبفرتة امهال ( )3أشهر».

النزاهة تضبط هدراً مبلياري دينار يف أحد
املصارف احلكومية يف دياىل
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيأة النزاهة ،امس االثنن،
ضبط هدرا ً بقرابة ملياري دينار يف
أحد املصارف الحكوميَّة بدياىل.
وذكر بيان للهي�أة تلقت «الزوراء»
نسخة من�ه :أن”دائرة التحقيقات
يف الهي�أة ،ويف مع�رض حديثه�ا
ع�ن عملي�ة الضب�ط ،أش�ارت إىل
أن ماك�ات مكت�ب تحقي�ق دياىل
الت�ي انتقلت إىل امل�رصف الزراعي
التعاون�ي – ف�رع هبه�ب َّ
تمكنت
من ضب�ط أوليات القرض الزراعي
الذي يصل إىل قراب�ة ملياري دينار
املمنوح ألح�د املقرتض�ن» .مبينا

ان” مدير املرصف قام برفع الحجز
عقارات
عن سبع ٍة من أصل تسعة
ٍ
م�ن الضمان�ات العقاريَّة املأخوذة
ملصلح�ة امل�رصف ،بالرغ�م م�ن
ع�دم قيام املق�رتض بتسديد مبلغ
القرض وفوات مدة األجل”.
وأضاف ان ”ماكات املكتب انتقلت
إىل مديري�ة التسجي�ل العق�اري يف
دياىل ،وضبطت املخاطبات كافة بن
املرصف واملديري�ة بخصوص رفع
الحجوزات عن الضمانات العقارية
للمق�رتض» ،الفت�ا إىل أن “مبل�غ
الق�رض ه�و ()1,780,000,000
ملي�ار دين�ار ،وأن املبلغ ال�ذي ت َّم

تسدي�ده ه�و ()75,000,000
مليون دينار فقط”.
واوض�ح انه”ت� َّم تنظي�م مح�ر
ضب�ط أص�ويلٍّ باملضبوط�ات ،يف
ٍ
العمليَّة التي ُن ِّف َذت بموجب مذكرة
ضب�ط قضائيَّ� ٍة ،وعرض�ه ع�ىل
ٍ
ق�ايض محكم�ة تحقي�ق بعقوبة
املُ َّ
ختصة بقضايا النزاهة الذي قرَّر
ِّ
بحق املُ َّتهم مدير
قبض
أمر
إص�دار
ٍ
امل�رصف ،وأمر باستقدام مسؤولة
السج�ات يف مديري�ة التسجي�ل
العق�اري باملحافظ�ة ،وفق�ا ً
ألحك�ام امل�ادة ( )340م�ن قانون
العقوبات”.

الرشكة العامة لتجارة الحبوب
القسم القانوني

م /مزايدة
تعلن الرشكة العامة لتجارة الحبوب فرع /بابل عن بيع املواد املدرجة أدناه
يف املزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  2١لسنة 2٠١3
وستجري املزايدة الساعة العارشة من صباح يوم (. )2٠2٠/٩/2٠
فعىل الراغب�ن بالرشاء الحض�ور يف املكان والزم�ان املعينن مستصحبن
معه�م التأمينات املبينة ادن�اه بصك ألمر الرشكة وبإس�م املشرتي حرصا
والبطاق�ة التموينية او بطاقة السك�ن وبراءة الذمة من الريبة ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة اجور خزن بنسبة ( %)2/١نصف من املئة من بدل
البي�ع عن كل يوم تأخ�ري وملدة ( )3٠ثاثون يوم ،عىل ان يتحمل من ترسو
علي�ه املزايدة اجور النرش واالع�ان وأية مصاريف اخرى ورفع املواد خال
املدة املحددة.
علما ان البي�ع خاضع لكرس القرار ملدة ( )5خمسة ايام اعتبارا من تأريخ
االحالة.
ت

اسم املادة

١

سحالة رز ياسمن مكيس
صالح كعلف حيواني
سحالة رز ياسمن مكيس
صالح كعلف حيواني
سحالة رز عنرب مكيس صالح
كعلف حيواني
دكة رز عنرب مكيس صالح
كعلف حيواني
دكة رز عنرب مكيس صالح
كعلف حيواني
دكة رز ياسمن مكيس صالح
كعلف حيواني
دنان مكيس صالح كعلف
حيواني

2
3
4
5
6
٧
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الكمية
طن
كغم
32
٩82

موقع املزايدة

مدة
الرفع

التأمينات

الحلة الجديد

 ١5يوم

 ١5٠٠٠٠٠دينار

١3٩

4١

الحلة الجديد

 ١5يوم

 ١85٠٠٠٠دينار

44٩

4٩

الحلة الجديد

 ١5يوم

 225٠٠٠٠دينار

١٩6

3٧

الحلة الجديد

 ١5يوم

 ١35٠٠٠٠دينار

٠٩٩

24

الحلة الجديد

 ١5يوم

 88٠٠٠٠دينار

8٧6

١4

الحلة الجديد

 ١5يوم

 55٠٠٠٠دينار

2٠٧

١6

الحلة الجديد

 ١5يوم

 ١4٠٠٠٠دينار

الحقوقي

عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

استعداده�ا لتغطية احتياج�ات املرشوع
من الغاز املغذي للم�رشوع {غاز االيثان}
وع�ىل امت�داد سن�وات التشغي�ل ،س�واء
للمرشوع أو لتشغيل وحدات توليد الطاقة
الكهربائية».
وأك�د أسماعي�ل «ان الطاق�ة االنتاجي�ة
املخط�ط له�ا ملرشوع ن�رباس م�ن مادة
(الب�ويل أيثيل�ن) تبل�غ (ملي�ون و800
الف) طن سنوياً ،وه�ي املادة التي تشهد

نموا ً مضط�ردا ً يف االس�واق العاملية ،وهو
مايحق�ق اي�رادات مالي�ة كب�رية لخزينة
الدولة ،اىل جانب توفري أكثر من ( )30الف
فرصة عمل».
م�ن جانبه ،أك�د وكي�ل ال�وزارة لشؤون
التصفية ،حام�د يونس :أن «هذا املرشوع
يعتم�د عىل أح�دث املع�دات والتقنيات يف
الصناعات البرتوكيمياوي�ات ،وأن رشكة
شل العاملية عكفت خال السنوات املاضية

عىل وضع الدراسات املطلوبة لهذا املرشوع
بالتشاور م�ع وزارتي النفط والصناعة».
مش�ددأ ع�ىل أن «ال�وزارة وضع�ت ه�ذا
امل�رشوع ضم�ن أولوياته�ا ،وتعم�ل عىل
وضع اللمسات النهائية من أجل املبارشة
به خال الفرتة القريبة املقبلة».
فيما ب�ن املتحدث بإسم ال�وزارة ،عاصم
جه�اد :أن «امل�رشوع يق�ام يف محافظ�ة
الب�رصة  ،ليك�ون قريب�ا ً م�ن مص�ادر

الغ�از واملؤان�ى التصديري�ة ،وبكلف�ة
تقديرية أولي�ة ( 8ملي�ارات دوالر) ،وهو
م�ن املشاري�ع االسرتاتيجي�ة الواع�دة يف
الصناعات البرتوكيماويات ،ويأتي ضمن
خط�ط ال�وزارة لاستثمار االمث�ل للثروة
الوطنية».
م�ن جان�ب متص�ل ،توق�ع وزي�ر النفط
العراق�ي ،إحس�ان عب�د الجب�ار ،ارتفاع
اسعار النفط خال العام املقبل.
وق�ال عب�د الجب�ار ،يف ترصي�ح صحفي،
ام�س االثنن :إن�ه يتوقع وص�ول اسعار
النفط لحاجز الخمسن دوالرا ً خال الربع
االول م�ن عام  2021يف ح�ال عدم رجوع
كوفيد  ١٩للنشاط».
وارتفع�ت أسعار النفط ،خ�ال تعامات،
ام�س االثنن ،فيم�ا المس «برن�ت» أعىل
مست�وى يف  5أش�هر ،بدع�م م�ن خفض
إمدادات الخام من أبوظبي .30%
وصع�دت العق�ود اآلجلة لخ�ام «برنت»،
بحلول الساعة  06:56بتوقيت غرينيتش،
بنحو  1%إىل  46.27دوالرا ً للربميل.
وقبل ذل�ك صعد خام «برن�ت» إىل 46.38
دوالرا ً للربمي�ل ،وه�و أعىل مست�وى منذ
مارس املايض.
فيم�ا بل�غ خام غ�رب تكس�اس الوسيط
األمريك�ي  43.25دوالرا للربمي�ل مرتفعا
بنسبة .0.7%

الوزارة تقرر منع استرياد الدبس

الزراعة النيابية تدعو لإلسراع بإنشاء السدود وتوفري الكميات
الالزمة للخطط الزراعية
بغداد /الزوراء:
دع�ت لجن�ة الزراع�ة واملي�اه وااله�وار
النيابي�ة اىل االرساع بإنش�اء الس�دود
الستط�اح مساحات كبرية م�ن االرايض
وتوفري الكميات الازمة للخطط الزراعية.
وفيم�ا أك�دت وزارة الزراع�ة أن تصدي�ر
التمور سيبدأ يف بداية ش�هر ترشين املقبل
بعد اتمام عملية الجن�ي ،بينت أن التمور
ستصدر إىل أكث�ر من  10دول ،قررت منع
استرياد الدبس .وقال رئيس لجنة الزراعة
واملي�اه واالهوار النيابي�ة ،سام الشمري،
يف بي�ان تلق�ت «الزوراء» نسخ�ة منه :ان
«الوض�ع يف الع�راق ودول املنبع املجاورة
تركيا واي�ران يتسم بالتذب�ذب بااليرادات
الفصلي�ة والسنوي�ة ،مم�ا يؤث�ر بشكل
سلب�ي عىل الخط�ط الزراعي�ة» .واضاف
الشم�ري ان «فرتة االيرادات العالية تكون
خ�ال فصل الربيع وه�ي ال تخدم املوسم

الزراع�ي الشت�وي وال املوس�م الزراع�ي
الصيف�ي ،لذلك فأن انش�اء السدود يعترب
رضورة ملحة» .واوضح ان «هدف انشاء
الس�دود الرئي�ي تأم�ن وتنظي�م املي�اه
الازم�ة لل�ري من خ�ال خط�ط تشغيل
صيفي�ة وش�توية مبني�ة ع�ىل سياس�ة
تشغي�ل مركزية لتلبية االحتياجات املائية
ع�ىل مدار السن�ة للقطاع�ات املستخدمة
للمياه كافة ،ويف مقدمتها القطاع الزراعي
الذي يستهلك بحدود  85%من حجم املياه
املتاح�ة وتأمن كميات معينة من الخزين
للسن�ة التالي�ة يف حالة استم�رار الشحة
لسن�ة ثاني�ة لغ�رض تأم�ن االحتياجات
املائي�ة بالح�د االدن�ى للقط�اع الزراع�ي
وتأم�ن مياه الرشب» .واك�د الشمري ان
«تولي�د الطاق�ة الكهربائية الت�ي تولدها
السدود كطاقة كهربائية نظيفة ال تسبب
تلوث�ا ً للبيئة ،وهذا م�ا يدعو اىل االستمرار

فقدان
فقد من�ي الوصل املرقم /
 ١5١4883يف 2٠١٧/١/24
والصادر من بلدية النجف
بإس�م (محم�د حس�ن
ادري�س) ،فعىل م�ن يعثر
علي�ه تسليم�ه اىل جه�ة
االصدار.
فقدان هوية
ْ
فقدت مني الهوية الصادرة
من كلية املأمون الجامعة
قس�م هندس�ة تقني�ات
الق�درة الكهربائي�ة باسم
(زيد حسن طارش) فعىل
من يعثر عليه�ا تسليمها
اىل جهة االصدار.

فقدان هوية
ْ
فقدت من�ي الهوي�ة الصادرة
م�ن كلي�ة املأم�ون الجامع�ة
قسم هندسة تقني�ات القدرة
الكهربائية باس�م (احمد عبد
الحمي�د خض�ري) فع�ىل م�ن
يعثر عليه�ا تسليمها اىل جهة
االصدار.

يف انش�اء الس�دود عموم�اً»  .وتاب�ع ان
«انشاء السدود سريفر انتاجا وفريا للثروة
السمكية وتطوير السياحة للساكنن قرب
الس�دود او املواطنن الراغبن باالستمتاع
بمواقغ مريحة وجذابة» .وش�دد الشمري
ع�ىل «اهمية اعطاء هذا االم�ر االولوية يف
الخط�ط الحكومي�ة املقبلة» .م�ن جانب
اخر ،أكدت وزارة الزراعة ،امس االثنن ،أن
تصدير التمور سيبدأ يف بداية شهر ترشين
املقبل بعد اتمام عملية الجني ،وفيما بينت
أن التم�ور ستصدر إىل أكث�ر من  10دول،
قررت منع استرياد الدبس .وقال املتحدث
باسم ال�وزارة ،حميد الناي�ف ،يف ترصيح
صحفي :إن “عملية الجني للتمور لم تبدأ
بع�د ،حيث ستك�ون الكميات له�ذا العام
أفض�ل من العام الساب�ق لوجود نوع من
االهتمام والتشجي�ع عىل التصدير” ،الفتا
إىل إن ” تصدير التمور سيتم يف بداية شهر

ترشين املقبل بعد اتمام عملية الجني”.
وأض�اف الناي�ف أن “ال�وزارة أك�دت عىل
ضبط الحدود لدعم املنت�ج الوطني وعدم
دخول املستورد إلتاحة الفرصة للمصدرين
وتشجيعه�م ،حي�ث ق�ررت ال�وزارة منع
دخ�ول الدب�س م�ن الخ�ارج” ،مبين�ا أن
“ال�وزارة تتوق�ع وص�ول إنت�اج التم�ور
له�ذا الع�ام إىل  ٧٠٠ألف طن م�ن التمور
املختلطة” .وتابع أن “أفضل انواع التمور
القابل�ة للتصدي�ر والت�ي تتحم�ل الجهد
والوقت والتصدي�ر هي الزهدي والحاوي
والربحي واملكتوم ،لكن بالنسبة للتصدير
يتم الرتكيز عىل ن�وع الزهدي كونه يدخل
بالكثري من الصناعات التحويلية ،وبالتايل
تحتاج�ه ال�دول” ،مش�ريا إىل أن “ العراق
سيص�در التم�ور إىل  10دول ،م�ن بينه�ا
الهن�د وباكست�ان ودول املغ�رب الغرب�ي
وغريها”.

اىل  -١ /الدكتور زياد طارق عباس رديف مدير القسم الفني ملستشفى النعمان العام
 -2الدكتور حسن فتاح لطيف مدير قسم الباطنية يف مستشفى النعمان العام
م /شكر وتقدير
ال يسعني إال ان اقدم لكما خالص شكري وامتناني عىل ما أبديتموه من رعاية طبية وانسانية
واهتمام بال�غ ملعالجة زوجتي السيدة (ابتسام القايض) ،وللم�رىض الراقدين يف املستشفى
وال�ذي ساه�م مساهم�ة كبرية يف ش�فائها ،وكذلك امل�رىض اآلخرين ،وهذا دلي�ل اخاصكم
وحرصكم العايل ألداء الواجب يف رعاية املرىض واملصابن ممن يقصدون مستشفاكم العريق
..
وفقكم الله لخدمة بلدكم وشعبكم ..وأنار طريقكما نحو مزيد من النجاحات والتقدم ..مع
خالص تقديري واعتزازي.
الصحفي
صباح مجيد رشيد
عضو نقابة الصحفين العراقين

اىل  /املنفذ عليه
املدين  :وئام عزيز عيل
الكفيل  :زمن محمد رضيوي
لق�د تحقق له�ذه املديرية النارصي�ة انك مجهول مح�ل االقامة
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار يمكن اج�راء التبليغ
عليه ،واستنادا للم�ادة  2٧من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعانا
خال خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ،ويف حالة عدم
حضورك ستب�ارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق
القانون.
املنفذ العدل
عيل مران بطاح الطائي
اوصاف املحرر:
ق�رار محكم�ة الب�داء بالنارصي�ة املرق�م /١4٠4ب 2٠١٧/يف
2٠١٧/6/22
دين االضبارة  25٠٠٠٠٠٠خمسة وعرشون مليون دينار

اىل الرشكاء  /نعيمه كردي
فرج وانجبار عيل حسان
اقتىض حضورك اىل مديرية
بلدية النجف لغرض اصدار
اجازة بن�اء للرشيك (مآيس
سلمان عبد الرضا) للقطعة
املرقمة  3/56٩٩2مقاطعة
 4حي النداء يف النجف.

فقدان هوية
فقدت من�ي الهوي�ة الصادرة
م�ن كلي�ة املأم�ون الجامع�ة
قسم هندسة تقني�ات القدرة
الكهربائية باسم( عبد الحليم
نجيب احم�د عيىس) فعىل من
يعثر عليه�ا تسليمها اىل جهة
االصدار.

فقدان هوية
ْ
فقدت من�ي الهوي�ة الصادرة
م�ن كلي�ة املأم�ون الجامع�ة
باسم (مصع�ب محمد عدنان
محم�د) فعىل م�ن يعثر عليها
تسليمه�ا اىل جه�ة االص�دار.
او االتص�ال ع�ىل املوباي�ل
(.)٠٧5٠536١864

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

رقم االضبارة2٠١٧/١٧٧5 :
التاريخ 2٠2٠/8/2٧ :

أصفر وأمحر
منتخب الشباب حباجة اىل مباريات
بغداد  /خاص للزوراء
اس�تعد منتخب ش�باب العراق لبطولة أمم آسيا بشكل جيد يف كربالء من خالل معسكر تدريبي
بقي�ادة املدرب قحطان جثري ،ولكن املنتخب بحاجة اىل مباريات دولية للتعرف عىل مس�تويات
الالعبني بشكل أكثر.
ان مع�دن الالع�ب الجيد يتضح من خالل التخل�ص من ضغط املنافس والخ�روج بكرة نظيفة
لألمام ،أي بهجمات جيدة.
يجب عىل اللجنة التطبيعية أن تهيأ مباريات ودية حتى ان كانت يف مكان النهائيات قبل انطالق
البطولة باسبوعني ،وعليه هذا يتطلب سفر الفريق قبل مدة.
أما أن تكون االستعدادات فقط بمباريات محلية فهي غري كافية كون أن منتخبنا الشبابي وقع
يف املجموعة الحديدية.

العدد 7316 :الثالثاء  1ايلول 2020

No: 7316 Tue 1 Sep 2020

األوملبية الدولية تصادق على النظام الداخلي لألوملبية العراقية
بغداد  /متابعة الزوراء
صادقت اللجنة األوملبية الدولية عىل النظام
الداخيل ،املع ّدل ،للجنة األوملبية الوطنية
العراقية واألجراءآت التي إتخذتها يف املؤتمر
االستثنائي األخري للجمعية العمومية املنعقد يف
 26آب الجاري.
جاء ذلك يف رسالة رسمية بعثتها اللجنة
األوملبية الدولية موقعة من جيمس ماكالود
مدير العالقات يف األوملبية الدولية وجريوم
بويفي مدير العالقات املؤسساتية والحوكمة
فيها.
وأكدت األوملبية الدولية يف رسالتها عىل ان
النظام الداخيل املع ّدل للجنة األوملبية الوطنية
العراقية قد تم إعتماده كوثيقة رسمية لديها.
وأثنت األوملبية الدولية عىل الجهود التي بذلها
رئيس اللجنة األوملبية الوطنية العراقية رعد
حمودي وزمالؤه أعضاء الجمعية العمومية
يف تف ّهم املرحلة التي يمر بها املشهد األوملبي
العراقي وسعيهم لتجاوز املرحلة بخارطة
طريق تتوافق مع امليثاق األوملبي والقوانني
العراقية املحلية النافذة ،ورسالتها يف  7تموز
املايض.
وأشادت األوملبية الدولية أيضا ً عىل تعاون
السلطتني العراقيتني ،التنفيذية والترشيعية،
ممثلتني بوزير الشباب والرياضة عدنان درجال
ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عباس
ّ
الخرية للعبور اىل
عليوي ،وتظافر كل الجهود
مرحلة أوملبية عراقية قانونية ومنتظمة من
دون تعطيل األثر الريايض العراقي.

سالمات للزميل مؤنس عبد اهلل
بغداد /حارث النعيمي
تعرض الزميل الصحفي مؤنس
عبد الله إىل وعكة صحية بعد
إصابته بفريوس كورونا املستجد
كوفيد  ،1٩وتطلبت حالته باإلقامة
يف داخل مستشفى الكاظمية
نتيجة هبوط نسبة األوكسجني،
وقرر االطباء ادخاله غرفة الحجر
وخضوعه إلجراء بعض الفحوصات
الالزمة ,ووضعه تحت املالحظة
لحني تحسن حالته الصحية.
يذكر بأن الزميل مؤنس عبد الله أحد
أبرز الصحفيني الرياضيني يف القسم
الريايض لصحيفة الزوراء ,وعضو
اتحاد الصحافة الرياضية ,وكذلك
معد برنامج الحكم الرابع الذي
يقدمه زميلنا اإلعالمي عمر رياض,
واخريا ً نسأل الله سبحانه وتعاىل أن

يمن عىل الصحفي الريايض الخلوق
مؤنس عبد الله بالصحة والسالمة,
كما ونتمنى له الشفاء العاجل
والعودة ملمارسة مهامه الصحفية,
وأن يعود ألرسته ومحبيه ساملا ً
متعايف.

ميمي ينتقل اىل السيلية القطري

التطبيعية جتدد عقد كاتانيتش مع املنتخب الوطين
بغداد  /متابعة الزوراء
توصلت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم ،إىل اتفاق رسمي
بشأن تجديد عقد املدرب السلوفيني “رسيتشكو كاتانيتش” لعام آخر.
وقال الناطق االعالمي للهيئة هشام محمد ،إن « الهيئة التطبيعية إجتمعت
مع وكيل اعمال املدرب «بهروز دزهبود» يف محافظة أربيل من أجل بحث
تجديد عقد املدرب واالتفاق عىل بعض التفاصيل والبنود».
وأضاف« :تم االتفاق عىل تخفيض جزء من رواتب املدرب السابقة وكذلك
من قيمة العقد الجديد والذي سينتهي بالثالثني من آب لعام  ،« 2021مبينا
ان « رئيس الهيأة التطبيعية لالتحاد العراقي أياد بنيان ،أشاد بتعاون
املدرب كاتانيتش ووكيل أعماله واملرونة يف املفاوضات املاراثونية التي
انتهت بتجديد العقد.
تطبيعية اتحاد الكرة ُتجدد رسميا ً عقد مدرب املنتخب الوطني كاتانيتش
لعام . » 2021

الفيفا مينح اول تدريسي يف جامعة
واسط شهادة ختصص باالصابات الرياضية
بغداد  /متابعة الزوراء
منح االتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) أول تدرييس يف جامعة
واسط شهادة تخصص باالصابات الرياضيةThe FIFA
. Diploma in Football Medicine
وقال مدير اعالم الجامعة اسامة املوسوي ملراسل الوكالة
الوطنية العراقية لالنباء ان »:التدرييس يف كلية الرتبية البدنية
وعلوم الرياضة الدكتور بشار بنوان الزاميل حصل عىل شهادة
دبلوم متخصص يف طب كرة القدم ،وهي االوىل من نوعها يف
جامعة واسط «.
واضاف »:ان الشهادة منحت للتدرييس اثر اجتيازه دورة
مصممة ملساعدة األطباء عىل تعلم كيفية تشخيص وإدارة
اإلصابات واألمراض الشائعة املتعلقة بكرة القدم والتي تمنح
ً
خصيصا ألطباء الرعاية األولية ،بما يف ذلك األطباء وأخصائيو
العالج الطبيعي وممارسو الرعاية الصحية اآلخرون»،
مبينا»:ان منهاج الدورة ضم  42وحدة  ،وكل وحدة تحتوي
عىل  18-12موضوعا واجبة االكمال وتختص باصابة رياضية
معينة».

العب النفط حممد داود :رفضت عرضا احرتافيا
بغداد  /متابعة الزوراء
أوضح العب املنتخب الوطني ونادي
النفط محمد داود انه رفض عرضا من
أحد أندية الدرجة املمتازة يف تركيا.
وقال داود« :رفضت عرضا من أحد أندية
الدرجة املمتازة يف الدوري الرتكي بعد أن
تلقيت العرض بشكل رسمي لكنه لم
يكن ضمن سقف الطموحات ،حيث أن

بغداد  /متابعة الزوراء
أكمل فريق نادي أمانة
بغداد تعاقداته مع أربعة
محرتفني لتمثيل الفريق
بمنافسات املوسم املقبل.
وقال املدرب املساعد لفريق
أمانة بغداد وسام طالب:
«أن التعاقد تم مع أربعة
العبني بعد االطالع عىل
مسريتهم وتم التعاقد
معهم بشكل مبارش ،حيث
تواجدت يف مرص من أجل
التعاقد مع الالعبني األربعة
وأنهينا التعاقد بشكل
رسمي».
وبني أن الالعبني جميعهم
أفارقة أثنان من نيجرييا

الجانب املايل ال يتناسب مع طموحاتي
وكذلك لرغبتي باالستمرار مع فريق
النفط يف املوسم املقبل».وأشار إىل أنه
محليا رفض عددا من العروض من أندية
جماهريية كرد دين لفريق النفط الذي
احتضنني وقدم يل الدعم الالمحدود ألصل
إىل ما أنا عليه وتمت دعوتي للمنتخب
الوطني من خالل النادي وبالتايل لن أقبل

العروض التي قدمت يل وفضلت البقاء
مع النفط ألرد فضل النادي.
وبني أن الفريق ينتظر املوافقات الرسمية
من وزارة الصحة وخلية األزمة للمبارشة
بالتدريبات الجماعية واالستعداد للموسم
املقبل.يشار إىل أن محمد داود سبق وأن
تمت دعوته للمنتخب لكن اإلصابة منعته
من االلتحاق بالفريق.

مصطفى علي  :توقف املنافسات أثر سلبيا على الالعبني
بغداد  /متابعة الزوراء
أوضح العب فريق الكهرباء مصطفى عيل أن توقف املنافسات
وتعطيل التدريبات الجماعية أثر بشكل كبري عىل املستوى
البدني لالعبني.
وقال عيل« :أن التوقف الطويل الشك أنه يؤثر سلبيا عىل
اندفاع الالعبني وجاهزيتهم البدنية رغم محاولة أغلب
الالعبني الحفاظ عىل الجاهزية البدنية من خالل التدريبات
املنفردة ،لكن يبقى الفريق بحاجة إىل التدريبات الجماعية
واملنافسات».

وبني أن العبي الكهرباء متواصلون مع الجهاز الفني وخوض
التدريبات الفردية وننتظر بشغف إعالن موعد التدريبات
الجماعية للمبارشة بالتحضري للموسم املقبل.
وأشار إىل أن فريق الكهرباء يف املوسم األخري قدم مستوى
مميزا وتأهل لنهائي كأس العراق ويف الدوري حقق نتائج
طيبة وبالتايل نطمح ملواصلة العطاء ليأخذ الكهرباء كموقع
مميز يف الئحة الدوري.
يشار إىل أن فريق الكهرباء أكمل قائمة الفريق للموسم املقبل
بعد إبرام عدد من الصفقات النوعية.

تأمني أكثر من  15ألف غرفة خالل مونديال 2022

أمانة بغداد يكمل عقد حمرتفيه
والعب توجويل وأخر من
الكامريون ،الفتا أن األربعة
نعول عليهم بشكل كبري
ليكونوا سند لزمالئهم يف
منافسات املوسم املقبل.
وأوضح أن اإلدارة أوشكت
إلصدار
االنتهاء
عىل
تأشريات الدخول لالعبني
األربعة وسيتم الحجز
لهم بشكل رسمي متى
ما منحتنا خلية األزمة
الضوء األخرض بالعودة إىل
التدريبات الجماعية.
يشار إىل أن نادي أمانة بغداد
يخطط إلقامة معسكر
خارجي يف جمهورية مرص
العربية.

السيلية  /متابعة الزوراء
انتقل العب املنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مهند عيل (ميمي) اىل نادي
السيلية القطري ،معارا من نادي الدحيل ملدة موسم واحد.
وكان ميمي قد خاض تجربة احرتافية مع نادي بورتيمونينيس الربتغايل معارا ،لم
يكتب لها النجاح  ،ليعود مجددا اىل فريق الدحيل.
وقد تلقى مهند عيل عرضا احرتافيا من نادي باشاك شهري بطل الدوري الرتكي،
لكن العرض لم يناسب نادي الدحيل الذي فضل اعارته للسيلية يف املوسم املقبل.

الدوحة  /متابعة الزوراء
يف إطار سعي كافة مؤسسات الدولة
لتنظيم بطولة استثنائية تليق باسم
دولة قطر وتعزيز مكانتها عىل الساحة
الرياضية العاملية؛ وقعت كل من إدارة
اإلسكان واملباني الحكومية بوزارة التنمية
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
واللجنة العليا للمشاريع واإلرث ،يف مارس
املايض مذكرة تفاهم الستئجار العقارات
السكنية لتوفري أماكن اإلقامة للجماهري
والزوار خالل بطولة كأس العالم لكرة
القدم  FIFAقطر  2022التي ستنطلق
منافساتها يف نوفمرب عام .2022
وبموجب مذكرة التفاهم؛ استقبل فريق
العمل املشرتك عددا ً من طلبات تأجري املالك
ومن ثم مراجعتها ودراستها وتقييمها.
وقد تمت املوافقة كمرحلة أوىل عىل ما يزيد
عن  150عقار متنوع ما بني العمارات

واألبراج واملجمعات السكنية (كاملة وغري
مجزأة) مفروشة بالكامل ،بما يوفر حوايل
 15000غرفة.
ويجري العمل حاليا ً عىل توقيع العقود
مع مالك العقارات ضمن برنامج اإلسكان
الحكومي من خالل عقود مدتها خمس
سنوات قابلة للتجديد تشمل فرتة البطولة
وما بعدها عىل أن يتم االستفادة منها بعد
البطولة ضمن برنامج اإلسكان الحكومي،
تماشيا ً مع رؤية قطر الوطنية ،2030
حيث من املتوقع أن يوفر هذا الربنامج حني
اكتمال مراحله توفري االحتياجات العقارية
لإلسكان الحكومي ملدة طويلة.
من جهته رصح يوسف بن محمد العثمان
فخرو ،وزير التنمية اإلدارية والعمل
والشؤون االجتماعية« :يرسنا االنتهاء
من املرحلة األوىل من املرشوع وتأمني
آالف الغرف لضيوف دولة قطر من خالل

التعاون مع القطاع الخاص أثناء البطولة
ومن ثم االستفادة منها ملتطلبات اإلسكان
الحكومي».
وأضاف« :سنواصل العمل مع مالك
العقارات بالقطاع الخاص بالدولة ملعاينة
عقاراتهم وتحديد مدى مطابقتها ملعايري
اإلقامة الخاصة باستضافة زوار ومشجعي
البطولة «.
وأكد أن «بوابة التقديم عىل اإلنرتنت ال تزال
مفتوحة ،موجها ً الدعوة ملالك العقارات
للتسجيل يف أقرب وقت ممكن لالستفادة
من تلك الفرصة املميزة».
ويف السياق ذاته ،قال حسن الذوادي،
األمني العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث:
«نجحنا يف تأمني آالف الغرف قبل أكثر من
سنتني عىل انطالق بطولة كأس العالم األوىل
يف الرشق األوسط والعالم العربي نتيجة
التعاون مع وزارة التنمية اإلدارية والعمل

والشؤون االجتماعية ،ونحن سعداء حقا ً
بذلك اإلنجاز «.
وأضاف الذوادي« :ستواصل اللجنة العليا
للمشاريع واإلرث التزامها بالعمل مع
رشكائها املحليني لتوفري خيارات إقامة
مستدامة ،بما يسهم يف تعزيز االقتصاد
املحيل ،ويدعم التطوير املتواصل لقطاع
األعمال .ونتطلع الستقبال املزيد من طلبات
تسجيل االهتمام بخطة التأجري من مالك
القطاع الخاص ،بما يخدم جهود دولة
قطر يف التحضري الستضافة املونديال».
وترحب كل من اللجنة العليا ودائرة
اإلسكان الحكومي باملالك الراغبني بدعم
البطولة والتعاون معنا من خالل تأجري
عقاراتهم لالستفادة منها خالل بطولة
كأس العالم ،وتستقبل الطلبات عرب منصة
العقارات السكنية ،لتقييمها ودراستها
ومن ثم التواصل مع املالك للمعاينة

واملناقشة حسب اإلجراءآت املتبعة.
وكان الطرفان قد وقعا يف مارس املايض
مذكرة تفاهم بهدف توفري املزيد من
خيارات اإلقامة ،ومنح فرص استثمارية
ملالك القطاع الخاص بالدولة لطرح
عقاراتهم الستضافة الزوار واملشجعني
خالل البطولة.
ومنذ توقيع االتفاقية ،تمكن مالك العقارات
يف القطاع الخاص من توقيع عقود إيجار
ملدة خمس سنوات مع الوزارة واللجنة
العليا لدعم البطولة وتعظيم االستفادة
عىل الصعيد املايل من تنظيم دولة قطر لهذا
الحدث الريايض الكبري؛ فيما جددت الوزارة
واللجنة العليا الدعوة للمزيد من مالك
العقارات تقديم طلبات طرح عقاراتهم
للتأجري يف إطار جهود دعم االقتصاد املحيل
ومشاركة القطاع الخاص يف الحدث خالل
فرتة التحضري للبطولة وما بعدها.
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الدوري الفرنسي..مرسيليا يغلب بريست بصعوبة وبداية ممتازة لسانت إتيان
ُ
تغلب مرس�يليا عىل مضيفه بريس�ت 3-2
ضمن املرحلة الثانية من الدوري الفرنيس.
تقدم مرس�يليا بواس�طة جناحه فلوريان
توفان بتس�ديدة بيرساه من حافة املنطقة
( )20وه�و األول ل�ه يف الدوري من�ذ ايار/
مايو  2019غاب بعده�ا عن املالعب لفرتة
طويلة.
ورسعان م�ا أضاف املداف�ع الكروتي دوي
كاليت�ا س�ار الثاني من كرة رأس�ية تابعها
داخ�ل الش�باك ( )27بتمري�رة متقن�ة من
توفان.
ومن�ح رومان فيفر األم�ل ألصحاب األرض
عندما أدرك التعادل يف نهاية الشوط األول.
بي�د أن الكلمة األخرية كانت ملرس�يليا الذي
أضاف له كاليتا سار الهدف الثاني بتمريرة
عرضية م�ن توف�ان الذي كان أح�د نجوم
املباراة.
ونج�ح بريس�ت يف تقلي�ص الف�ارق ع�ر
غايتان شاربونييه من مسافة قريبة ()89
وحاول الخروج بنقطة لكن الوقت داهمه.
كان لق�اء مرس�يليا يف املرحل�ة األوىل م�ن

الدروي الفرنيس ضد سانت إيتيان قد تأجل
سبب ظهور حاالت من فريوس كورونا عىل
بعض من العبي مرسيليا.
وب�دأ س�انت إتيان موس�مه بش�كل مثايل
بع�د الفوز عىل ضيفه لوري�ان  ،2-0ضمن

املرحل�ة الثانية من ال�دوري الفرنيس لكرة
القدم.
ويع�ود الفض�ل بف�وز س�انت إيت�ان
ملهاجمه رومان هاموم�ا ،صاحب الثنائية
(19و.)51

ولم يخض س�انت إتي�ان مبارات�ه األوىل يف
البطول�ة بع�د تأجي�ل لقائه مع مرس�يليا
إىل منتص�ف أيلول/س�بتمر املقبل ،نتيجة
االعالن عن خمس حاالت بفريوس “كوفيد-
 ”19يف صفوف األخري.
يف الوق�ت الذي لقي لوريان خس�ارته األوىل
بعد فوزه يف مباراته األوىل عىل سرتاسبورغ
.3-1
وحق�ق موناك�و أول انتصارات�ه يف عه�دة
مدرب�ه الكروات�ي نيكو كوفات�ش ،بالفوز
ع�ىل عىل مضيفه ميتز 1-صفر ،بعد تعادل
مخيّ�ب أمام رين�س يف املرحل�ة االفتتاحية
 2-2ع�ىل أرضه وذلك عىل الرغم من اكماله
املباراة بعرشة العبني بعد طرد العبه يوسف
فوفانا يف الدقيقة .47
وس�جل املداف�ع العم�الق بينوا بادياش�يل
هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة .22
وفاز نان�ت عىل ضيفه نيم  ،2-1عىل الرغم
من طرد العبني من صفوفه.
وس�جّ ل الرازي�يل أن�دري غريوت�و (،)11
وعم�ران لوزا ( )27قب�ل أن يطرد األخري يف

الدقيق�ة الثانية م�ن الش�وط الثاني ،فيما
أُخ�رج زميله الرازييل فابيو من امللعب قبل
ث�الث دقائ�ق من نهاي�ة املب�اراة بالبطاقة
الصفراء الثانية.
وتغلب ب�وردو عىل مضيفه أنجي�ه بثنائية
نظيف�ة ،تن�اوب ع�ىل تس�جيلها النيجريي
ج�وش ماج�ا ( ،)25والكروات�ي توم�ا
باشيتش (.)27
وكان ليل غلب مضيفه رينس .1-0
وس�جّ ل بامب�ا ه�دف املب�اراة الوحي�د من
تس�ديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يف
الدقيقة .32
وأه�دى بامب�ا اله�دف للممث�ل األمريك�ي
الراح�ل تش�ادويك بوس�مان ال�ذي جس�د
شخصية البطل الخارق “بالك بانثر” وتويف
يوم الجمعة يف الثالث�ة واألربعني من عمره
برسط�ان القول�ون ،مقل�دا ً حركت�ه بضم
ذراعيه إىل صدره.
ورفع ليل رصيده إىل أربع نقاط فيما استقر
رصيد رينس عند نقط�ة واحدة من تعادله
مع موناكو  2-2يف املرحلة األوىل.

بوسطن حيسم مواجهته األوىل مع تورونتو وكليربز إىل الدور الثاني
حس َم بوسطن سلتيكس مواجهته األوىل ضد تورونتو رابتورز حامل اللقب
يف الدور الثاني من بالي أوف دوري كرة السلة األمريكي للمحرتفني (نصف
نهائ�ي املنطق�ة الرشقية) يف صالح�ه  ،112-94فيما لح�ق لوس أنجليس
كليرز بركب املتأهلني بتغلبه عىل داالس مافريكس .111-97
وفرض دنفر ناغتس مباراة سابعة فاصلة عىل يوتا جاز عندما تغلب عليه
 119-107مدركا التعادل  3-3يف سلسلتهما يف الدور األول.
يف املباراة األوىل ،تألق يف صفوف بوس�طن سلتيكس كل من جايسون تاتوم
وماركوس سمارت بتسجيلهما  21نقطة مع تسع متابعات لألول ،وأضاف
كيمب�ا ووكر  18نقطة و 10تمريرات حاس�مة ودانيال ثيس  13نقطة مع
 15متابعة.
وتقدم بوس�طن برسع�ة  11-3بينها خمس نقاط لجايل�ني براون قبل ان
يوس�ع الفارق اىل  25-13بعد م�رور  7دقائق عندما ارتك�ب صانع ألعاب
تورونتو رابتورز الكامريوني باسكال سياكام خطأه الفني الثالث.
وأنهى بوس�طن الربع األول متقدما بفارق  16نقطة ( )39-23بفضل 10
نقاط ملاركوس سمارت و 9نقاط لراون.
وقلص رابتورز الفارق اىل  9نقاط يف الربع الثاني لكن بوس�طن عاد وتقدم
بف�ارق أكثر من  20نقطة يف مطلع الرب�ع الثالث وحافظ عىل تقدمه حتى
النهاية.وكان كايل الوري أفضل مسجل يف صفوف حامل اللقب برصيد 17
نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة علما بأنه عانى من آالم يف كاحله االيرس،
وأضاف البديل اإلسباني سريج إيباكا  15نقطة وسياكام  13نقطة.
وكان الفريقان يخوضان أول مباراة لهما منذ األحد املايض علما ان الدوري
توقف عىل مدى ثالثة أيام منتصف األسبوع بسبب قرار مقاطعة املباريات
احتجاج�ا ع�ىل حادثة كينوش�ا يف ويسكونس�ن حيث أطل�ق أحد عنارص
الرشطة النار عىل رجل أسود غري مسلح يدعى جايكوب بليك.
وعلق مدرب بوس�طن براد س�تيفنس عىل هذه الحادثة بقوله قبل املباراة:
“ثم�ة قل�وب جريحة يف مختلف أنح�اء البالد .كان األمر رائع�ا التواجد مع
الالعبني خالل هذا األسبوع ومميزا للعمل معهم بشكل يومي”.
وأشاد ستيفنس بسمارت قائال“ :ماركوس اليوم كان ال يصدق .كل العبينا
لعبوا بشكل رائع وحماس كبري .علينا فقط تحسني بعض األشياء”.
يف املقابل ،قال الوري“ :لم نلعب بشكل جيد بما يكفي لتحقيق الفوز .كان
يتعني علينا القيام بالتغطية الدفاعية بش�كل جي�د ،وأن نرتجم محاوالتنا

بشكل أفضل”.
وبل�غ لوس أنجليس كليرز ال�دور الثاني (نصف نهائ�ي املنطقة الغربية)
بفوزه عىل داالس مافريكس  111-97ليحس�م السلس�لة يف صالحه ،4-2
فيما فرض دنفر ناغتس مباراة س�ابعة فاصلة عىل يوتا جاز عندما تغلب
علي�ه .يف املباراة االوىل ،ق�اد النجم كواهي لينارد كليرز اىل حس�مه التأهل
وتفادي املباراة الفاصلة عندما حقق “دابل دابل” بتس�جيله  33نقطة مع
 14متابعة ،وس�اعده بول جورج الذي استعاد مستواه بتسجيله  15نقطة
مع تسع متابعات وسبع تمريرات حاسمة.
وق�ال لين�ارد املتوج باللقب وجائ�زة أفضل الع�ب يف األدوار النهائية العام
امل�ايض مع رابتورز“ :قمت فقط باس�تغالل الفرص التي س�نحت يل بثقة
ونجح�ت يف ترجمتها .طالبت زمالئي فقط بتمرير الكرة إىل وتعاملت معها
بثقة”.
ورضب داالس بق�وة يف بداية املباراة بحس�مه الرب�ع االول يف صالحه 34-
 ،29قبل أن ينتفض كليرز ليكسب االرباع الثالثة املتبقية  27-17و28-23
و 26-23عىل التوايل.
وعل�ق لين�ارد ال�ذي س�جل  30نقطة ع�ىل األقل للمب�اراة الخامس�ة عىل
الت�وايل ،قائال“ :يجب الحفاظ عىل الرتكيز عندما تكون متخلفا يف النتيجة،

ليفاندوفسكي العب العام يف أملانيا

ْ
أعلنت مجلة “كيكر” األملانية املتخصصة يف شؤون كرة القدم ،اختيار
البولن�دي روب�رت ليفاندوفس�كي نجم بايرن ميوني�خ وهداف دوري
أبط�ال أوروب�ا وال�دوري املحيل أفضل الع�ب يف الع�ام  2020يف أملانيا
بحسب استفتاء للصحفيني الرياضيني يف البالد.
وح�از الالعب البالغ من العمر  32عاما ً عىل  276صوتا ً يف املركز األول
بفارق كبري عن زميليه توماس مولر ( 54صوتاً) ،وجوش�وا كيميتش
( 49صوتاً).وق�اد البولندي فريق�ه لتحقيق ثالثية تاريخية بعد الفوز
بمسابقتي الدوري والكأس املحليتني ودوري أبطال أوروبا.
وقال ليفاندوفس�كي يف ترصيح ل�”كيكر”“ :أنا فخور جداً .التوقعات
تتزاي�د وأحاول كل ع�ام تجاوزها”.وعاش ليفاندوفس�كي هذا العام
أفضل فرتة له يف مس�ريته الكروية عىل اإلط�الق ،لكنه لن يكون قادرا ً
ع�ىل املنافس�ة عىل جائزة الك�رة الذهبية التي تمنحها س�نوية مجلة
“فران�س فوتبول” بعدم�ا أعلنت هذه األخ�رية يف تموز/يوليو املايض
أنه�ا لن تمنح جائزتها هذا العام نظ�را للظروف التي فرضها فريوس

كورونا املس�تجد ما أدى عن تعليق النش�اط الك�روي لفرتات
متفاوت�ة ح�ول العالم أو إىل أيق�اف املس�ابقات أو إلغائها يف
بعض الدول.
وس�يتحول اهتم�ام ليفاندوفس�كي للحص�ول ع�ىل جائ�زة
“األفض�ل” الت�ي يقدمها االتحاد ال�دويل لكرة الق�دم (فيفا)،
بعدم�ا اضاع أيض�ا فرصة الحص�ول عىل لقب ه�داف أوروبا
“الح�ذاء الذهبي” ال�ذي ذهب لإليطايل تش�ريو إيموبييل العب
التس�يو.وقال م�درب بايرن هانزي فليك الفائ�ز بدوره بجائزة
أفض�ل مدرب“ :ال أرى أي العب آخر يس�تحق الحصول عىل
لقب أفضل العب لعام  ”2020عىل صعيد العالم يف
اشارة إىل ليفاندوفسكي.كما فازت
الدنماركي�ة بريني�ل ه�اردر
العبة فولفسبورغ بجائزة
أفضل العب يف العام.

كومان يبدأ مشواره بدون  13العبًا
َ
استهل رونالد كومان ،مدرب برشلونة
الجدي�د ،مش�واره م�ع الفري�ق،
بقيادة أول مران ،وسط غيابات
عديدة وملفات شائكة.
وذك�رت صحيف�ة مون�دو
ديبورتيفو ،أن كومان س�يبدأ
مهم�ات عمله يف ظ�ل غياب
 13الع ًبا دول ًي�ا ،ومن املنتظر
أن يكتم�ل ق�وام الفري�ق بعد
أسبوعني ،وس�ينضم حينها 31
الع ًبا ،حال عدم رحيل أي العب.
وأوضحت أن الخمايس لويس سواريز،
أومتيت�ي ،راكيتيتش ،أرتورو في�دال وجونيور
فريبو ،تم إبالغهم بالفعل بأنهم خارج حس�ابات
امل�درب الهولندي.بينم�ا ع�اد لصفوف البارس�ا،
املعارون توديبو ،موىس واج�ي ،رافينيا ألكانتارا
وكارلي�س ألينيا ،حيث يع�د األخري األوفر ً
حظا يف
إمكانية االس�تمرار ،رفقة فيليب كوتينيو العائد
م�ن باي�رن ميونيخ.ولفت�ت إىل أن كوم�ان لديه

 4تعاق�دات جدي�دة وه�م
فرانسيس�كو ترينكاو،
بي�دري جونزاليس،
ماتوس فرنانديز،
بخ�الف مريالي�م
بيانيت�ش ،وأن
املدي�ر الفن�ي
الهولن�دي يطلب 3
صفقات أخرى.
وذك�رت أن ناش�ئي
برش�لونة ريكي بوج،
رونال�د أراوخ�و وأنس�و
فات�ي ،له�م نصي�ب يف املوس�م
الجديد ،بينما سيبقى نيتو مورارا
الحارس األس�ايس ،لح�ني تعايف
م�ارك أندريه تري ش�تيجن من
عملي�ة جراحي�ة يف الركب�ة
س�تبعده حتى أكتوبر/ترشين
األول املقبل.

توتنهام يتعاقد رمسياً مع دوهريتي
َ
قال نادي توتنهام هوتسبري إنه
تعاق�د مع املداف�ع األيمن مات
دوهريتي الع�ب ولفرهامبتون
ملدة أربعة أعوام.
ول�م يكش�ف الطرف�ان عن أي
تفاصيل مالية تتعلق بالصفقة
لك�ن وس�ائل إع�الم بريطانية

قال�ت إن الن�ادي اللندن�ي دفع
 15ملي�ون جني�ه إس�رتليني
( 20ملي�ون دوالر) مقاب�ل
الحص�ول ع�ىل خدم�ات العب
منتخ�ب ايرلن�دا .ونق�ل موقع
توتنهام الرس�مي عىل االنرتنت
عن دوهريتي قوله“ :أنا يف قمة

الس�عادة ..وفخ�ور للغاي�ة
باالنضم�ام إىل ه�ذا النادي
الكب�ري” .وأض�اف“ :م�ع
معرفت�ي بحج�م النادي
واملدرب لم أتردد مطلقا ً
يف قب�ول الع�رض
والقدوم إىل لندن”.

واالستمرار يف القتال عندما تكون متقدما فيها”.
ويلتق�ي كلي�رز يف ال�دور الثان�ي مع دنف�ر ناغت�س او يوتا ج�از اللذين
س�يخوضان اليوم الثالثاء مباراة س�ابعة فاصل�ة لتحديد املتأهل إىل نصف
نهائي املنطقة الغربية.
وتابع العمالق الس�لوفيني لوكا دونتشيتش تألقه يف البالي أوف وكان عىل
بعد تمريرة حاسمة ومتابعة لتحقيق تريب دابل بعدما سجل  38نقطة مع
تس�ع تمريرات حاس�مة ومثلها متابعات ،بيد أن ذلك لم يكن كافيا لقيادة
فريق�ه مافريكس الذي اس�تمر غياب نجمه العمالق الالتفي كريس�تابس
بورزينغيس بس�بب إصابة يف ركبته اليمنى تعرض لها يف املباراة االوىل من
السلسلة ،إىل الفوز وفرض مباراة سابعة فاصلة.
وفرض دنفر ناغتس مباراة سابعة فاصلة عىل يوتا جاز عندما تغلب عليه
 119-107مدركا التعادل  3-3يف سلسلتهما يف الدور األول.
ويدي�ن دنف�ر ناغتس بفوزه إىل نجمه جمال موراي الذي س�جل  50نقطة
وبات رابع العب يسجل  50نقطة أو أكثر مرتني يف سلسلة واحدة من البالي
أوف.ولح�ق م�وراي بالنجميبن الس�ابقني مايكل جوردان وألن إفرس�ون
والنجم الحايل ليوتا جاز دونوفان ميش�تل الذي حقق هذا االنجاز االسبوع
املايض واكتفى مساء االحد بتسجيل  44نقطة فقط.
وب�دا واضحا التأثر الش�ديد ملوراي بعد املباراة ووج�د صعوبة التعليق عىل
إنجازه ،وأش�ار إىل حذائ�ه حيث ظهرت صورتان لج�ورج فلويد ،األمريكي
م�ن أصل إفريقي الذي قتل عىل يد رشطي أبيض يف  25أيار/مايو ،وبريونا
تايل�ور ،ام�رأة س�وداء قتل�ت عىل ي�د الرشط�ة يف آذار/م�ارس املايض يف
شقتها.
وق�ال موراي الذي حقق س�ت تمريرات حاس�مة وخم�س متابعات“ :هذا
الح�ذاء مه�م بالنس�بة يل” ،مضيفا “اس�تخدم هذا الحذاء كرم�ز ملواصلة
القتال )...( .يساعدني يف العثور عىل القوة ملواصلة القتال يف هذا العالم”.
ويعود الفضل يف فوز ناغتس أيضا إىل الرصبي نيكوال يوكيتش الذي س�جل
 22نقط�ة مع تس�ع تمريرات حاس�مة وجريامي غرانت ال�ذي أضاف 18
نقطة.
وكان�ت األفضلية ليوتا جاز يف بداية املباراة بحس�مه الربع االول يف صالحه
بفارق س�ت نق�اط ( ،)36-30لكن ناغتس قلب الطاول�ة يف األرباع الثالثة
املتبقية بحسمها  31-20و 27-23و 31-28عىل التوايل.
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اعالم الكرتوني

بالتر يسخر من مبابي

عابَ س�يب بالتر ،الرئيس الس�ابق لالتحاد ال�دويل لكرة القدم
(فيفا) عىل اعتماد فريق باريس سان جريمان بشكل مبالغ فيه
ع�ىل نجميه نيمار جونيور وكيلي�ان مبابي.ورصح بالتر خالل
اس�تضافته عر قناة يوروب�ا وان“ :لم يك�ن بالرضورة وضع
مزي�د من التوقع�ات خاصة عىل نيمار”.وأضاف الس�ويرسي:
“قب�ل نهاية الش�وط األول بقليل ،أضاع كيلي�ان مبابي فرصة
س�هلة للغاية عىل بعد  10أمتار فقط م�ن املرمى”.وتابع“ :إذا
كنت م�كان (كيليان) لس�جلت ه�ذه الفرصة”.وواصل بالتر:
“بالطب�ع ب�ي إس ج�ي بإمكان�ه الذه�اب بعيدا ،ألن�ه يتمتع
بقدرات مالية كبرية وتش�كيلة رائعة من الالعبني”.واس�تدرك
يف ختام ترصيحات�ه“ :لكن يجب عدم الرتكيز عىل العبني اثنني
فقط”.وخ�رس الفريق البارييس لق�ب دوري األبطال بالهزيمة
أمام بايرن ميونيخ  1-0يف املباراة النهائية.

نيمار حيسم مصريه مع
سان جريمان

حس� َم نيم�ار جونيور ،نجم باريس س�ان جريم�ان الفرنيس،
مصريه بعد خس�ارة فريقه لقب دوري أبطال أوروبا بالهزيمة
أمام بايرن ميونيخ األملاني ( )1-0يف املباراة النهائية.
باق مع بي إس
وق�ال نيمار يف الع�دد الجديد ملجلة ناديه“ :أن�ا ٍ
جي يف املوسم الجديد”.
وأضاف النجم الرازييل“ :لدي طموح يف الوصول لنهائي دوري
األبطال مجددا ،ولكن هذه املرة للفوز باللقب”.
وشدد“ :أتطلع دائما لبذل أقىص ما لدي من جهد لتدوين اسمي
يف كتب التاريخ بفريقي”.
وت�وج نيمار باأللق�اب املحلية األربعة م�ع الفريق البارييس يف
املوسم املنتهي ،وينتهي تعاقده مع النادي يف صيف  2022علما
بأن�ه انض�م من برش�لونة يف صيف  2017مقاب�ل  222مليون
يورو (قيمة رشطه الجزائي).

ليونيل ميسي يغيب عن فحوصات كوفيد-19
غابَ النجم األرجنتيني ليونيل مييس عن الفحوصات
الخاصة بفريوس كورونا املستجد “كوفيد”-19
قبل استهالل نادي برشلونة أمس االثنني التحضريات
للموسم الجديد.
لم يكن النجم األرجنتيني ليونيل مييس الذي تقدم
الثالثاء من إدارة برشلونة اإلسباني بطلب الرحيل قبل
عام عىل نهاية عقده ،حارضا ً يف مركز تمارين النادي
الكاتالوني حيث من املفرتض أن يخضع وزمالؤه لفحص
“كوفيد.”-19
وخالفا ً لجميع الالعبني والطواقم الفنية والطبية العاملة يف
الفريق الذين حرضوا صباح األحد إىل مركز التمارين
من أجل إجراء فحص فريوس كورونا
استعدادا ً ملعاودة التمارين أمس االثنني،
كان مييس غائباً ،عىل الرغم من أن
املوعد املحدد له إلجراء االختبار
كان يف الساعة  10,15بالتوقيت
املحيل بحسب وسائل اإلعالم
اإلسبانية.
وحتى أن العبني مثل
األوروغوياني لويس سواريز
والتشييل أرتورو فيدال اللذين
الجديد
املدرب
أعلمهما
الهولندي رونالد كومان أنهما
لن يكونا مع الفريق املوسم
املقبل ،حرضا اىل مدينة خوان
غامر الرياضية إلجراء فحص
“كوفيد.”-19
ومن املؤكد أن غياب مييس
سيشعل معركته مع إدارة
النادي التي ترص عىل عدم
تلبية رغبته بفسخ عقده قبل
عام عىل انتهائه.
وتجد إدارة برشلونة نفسها

تحت ضغط رهيب وسط مطالبة بسحب الثقة منها بعد الزلزال
الذي تسبب فيه أفضل العب يف العالم ست مرات.
وكانت إدارة النادي الكاتالوني يف وضع ال تحسد عليه أصال
حتى قبل زلزال مييس بسبب االنتقادات الكثرية التي طالتها
عقب موسم كارثي تخللته فضائح متسلسلة ونتائج رياضية
مخيبة لآلمال بخروج الفريق من املوسمني املحيل والقاري خايل
الوفاض ،آخر فصولها الهزيمة التاريخية عىل يد بايرن ميونيخ
األملاني ( )2 – 8يف ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأجمعت الصحف اإلسبانية عىل أن مييس سيذهب إىل املعركة
حتى النهاية مع إدارة النادي التي ترى أنه ال يحق للنجم
األرجنتيني أن يستخدم البند املوجود يف عقده والذي يسمح به
بالرحيل ،ألن املوعد النهائي الستخدام هذا البند كان يف حزيران/
يونيو.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “أوليه” الرياضية األرجنتينية هذا
األسبوع ،فإن مييس لم تعجبه لهجة املدرب الجديد كومان
خالل أول مقابلة بينهما الخميس املايض ،عندما أخره األخري
أن “االمتيازات التي كان يحظى بها يف غرف املالبس انتهت ،وال
بد من القيام بكل يشء من أجل الفريق .لن أكون مرنا”.
وأوردت “أوليه” أن مييس يشعر بأنه مستهدف ،وهذا الخطاب
مع الطريقة التي أبلغ بها كومان املهاجم والصديق املقرب
سواريز بأنه لن يعتمد عليه يف املوسم املقبل ،أدى إىل زيادة
الرغبات الشديدة لرحيل أفضل العب عن البيت الكاتالوني.

ْ
اس�تدعى لويس إنريكي ،املدي�ر الفني ملنتخب إس�بانيا ،بديال للمصاب
بف�ريوس كورونا ميكي�ل أويارزاب�ال ،مهاج�م ريال سوس�يداد ،وذلك
اس�تعدادا ملواجهت�ي أملانيا وأوكراني�ا يف بطولة دوري األم�م األوروبية.
وحس�بما كش�ف املوقع الرس�مي للمنتخبات الوطنية اإلس�بانية ،فقد
وقع اختي�ار إنريكي عىل جريارد مورينو ،مهاج�م فياريال ،ليحل محل
الع�ب الباس�كي.وارتدى مورين�و ،ال�ذي ج�اءت نتيجة عينته س�لبية
ضمن اختبارات الكش�ف عن الفريوس التاجي مع فريقه ،قميص
“املات�ادور” للم�رة األوىل يف  15أكتوبر/ترشين األول 2019
أم�ام الس�ويد ضم�ن التصفي�ات املؤهل�ة لبطول�ة األم�م
األوروبي�ة (يورو  )2020التي تأجلت للصيف املقبل؛ بس�بب
تفيش جائحة كورونا ،كما أنه يعد هداف الالعبني اإلسبان يف
املوسم املنقيض (.)2019-20

إنريكي
حيدد بديل ضحية
كورونا
يف منتخب إسبانيا

السلطة الرابعة
العدد 7316 :الثالثاء  1 -ايلول 2020

وفاة صحفيني واصابة اخر بفريوس كورونا

بغداد /نينا:

ُتويف يف محافظة كربالء املقدسة الصحفي عصام الرماحي ،الذي يعمل يف مجال الصحافة
الرياضية ،اثر اصابته بفريوس كورونا.
ويف الس�ياق ذات�ه اعلن مص�در يف دائرة صحة النج�ف عن وفاة الصحف�ي النجفي عقيل
الخالدي  ،بسبب اصابته بفايروس كورونا.
ويف كركوك اصيب الصحفي مصطفى الصالحي ،مقدم االخبار يف فضائية  /توركمن اييل
 /بفريوس كورونا.

حمكمة حتقيق الرصافة تصدر مذكرة
قبض حبق مالك قناة دجلة الفضائية
بغداد /الزوراء:

أص�درت محكمة تحقيق الرصافة ،ام�س االثنني ،مذكرة قبض بح�ق مالك قناة فضائية
عراقية بعد تقديم عدد من املحامني ش�كوى بخصوص “تعمد اإلس�اءة إىل ش�عائر إحدى
الطوائف الدينية يف العراق”.
وقال إعالم القضاء ،إنه “بنا ًء عىل شكوى تقدم بها عدد من املحامني أمام محكمة تحقيق
الرصافة بخصوص تعمد اإلس�اءة إىل ش�عا ٔير ا ٕحدى الطوا ٔيف الدينية يف العراق ،وبحس�ب
نص امل�ادة ( )372/1من قانون العقوبات قررت املحكمة ا ٕصدار مذكرة قبض بحق مالك
قناة دجلة الفضا ٔيية جمال الكربويل ملجهولية محل ا ٕقامته يف العراق”.
كما قررت املحكمة اش�عار هي ٔية االعالم واالتصاالت باتخاذ االجراءات القانونية واالدارية
الداخلة ضمن اختصاص الهي ٔية بحق القناة.

عريضة تطالب باإلفراج عن
الصحفي اجلزائري خالد درارني

No: 7316 Tue 1 Sep 2020
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استخدام املصادر املفتوحة يف اعداد التحقيقات االستقصائية
القاهرة /متابعة الزوراء:
ق�د َم الصحف�ي امل�ري أحم�د
الش�امي جلس�ة ح�ول كيفي�ة
اس�تخدام املص�ادر املفتوح�ة يف
إعداد التحقيقات االستقصائية من
خ�الل امثلة ملصادر تتي�ح إمكانية
تتبع الطائرات املدنية والعس�كرية
والس�فن وصفق�ات التج�ارة
وغريها والوصول إىل قواعد بيانات
املؤسسات الدولية والحكومية.
يعم�ل أحم�د كصحف�ي تحقيقات
اس�تقصائية يف ش�بكة اإلذاع�ة
الربيطاني�ة ب�ي ب�ي يس ومنت�ج
أف�الم وثائقي�ة .ف�از بع�دد م�ن
الجوائ�ز العاملية منها جائزة أفضل
تحقي�ق لع�ام  2019ع�ن تحقيقه
ص ِن َع ْ
كليوبات�راُ ...
�ت خارج مر
وعمل كمرشف وم�درب تحقيقات
استقصائية مع منظمة دعم امليديا
العاملي�ة ( )IMSومع ش�بكة اريج
للتحقيقات االستقصائية.
نض� ّم ه�ذا الويبينار لسلس�لة من
الن�دوات الرقمي�ة الت�ي يعقده�ا
املركز ال�دويل للصحفيني بالرشاكة
م�ع م�رشوع فيس�بوك للصحافة
وذلك ضمن برنامج حلول منصات
التواص�ل االجتماعي ،والذي يهدف
إىل توف�ري التدري�ب للصحفي�ات

والصحفيني يف العديد من املواضيع
املهم�ة خالل تغطي�ة أزمة كوفيد-
.19
املصادر املفتوحة يف بناء التحقيقات
االستقصائية
بحس�ب احم�د ال يوج�د “عص�ا
سحرية” او أداة واحدة الستخالص
املعلومات من كل املصادر املفتوحة،
ب�ل يعتمد ذلك ع�ىل ع�دة مهارات
اليجاده�ا واس�تخالصها بط�رق
مختلف�ة ،فالتط�ور التكنولوج�ي
وانتش�ار االنرتنت يف الفرتة املاضية
قد سهل عملية الوصول اىل املصادر
املفتوحة وبالت�ايل توفري املعلومات
الرضوري�ة لبن�اء التحقيق�ات

االس�تقصائية وخاص�ة يف ظ�ل
القي�ود املفروضة عىل التنقل خالل
جائحة “كوفي�د� .”19كما أوضح
أن املعلوم�ات الت�ي يحص�ل عليها
الصحف�ي م�ن املص�ادر املفتوحة
ه�ي معلوم�ات متوف�رة لعام�ة
الناس وليست رسية كما قد يعتقد
البعض ،لكن عىل الصحفي معرفة
كيفي�ة الوص�ول لها واس�تعمالها
لتدعيم تحقيقاته.
منهجي�ات وأس�اليب العث�ور عىل
املصادر املفتوحة
أش�ار أحم�د إىل أن املعلوم�ات
الت�ي يحص�ل عليه�ا الصحف�ي
االستقصائي من املصادر املفتوحة

ال تع�رب بال�رضورة ع�ن النتيجة
النهائية للتحقيق ،ولكنها تساعده
يف بناء واتباع منهجية ناجعة تؤدي
اىل اس�تنتاجات جديدة وفرضيات
قوي�ة .وم�ن خالله�ا يمكن�ه
االط�الع ع�ىل تفاصي�ل وحيثيات
القضي�ة التي يش�تغل عليها .هذا
البح�ث واالط�الع يس�هل التعامل
م�ع املصادر البرشي�ة وحثها عىل
مش�اركة معلوماته�ا أو الرد عىل
الفرضيات التي طورها الصحفي
خالل التحضري القبيل.
م�ن جه�ة أخ�رى ،نص�ح أحم�د
والصحفي�ني
الصحفي�ات
االستقصائيني بالبدء من خالل رسم
خارطة للموضوع توضح ما يعرفه
الصحف�ي يف تلك املرحل�ة وما يريد
التوصل إليه ،كم�ا يجب أن توضح
الخريط�ة األط�راف املهم�ة املعنيّة
بالقضي�ة .يقوم الصحف�ي بعدها
بتقديم أس�ئلته ويس�عى للحصول
ع�ىل استش�ارات م�ن صحفي�ني
وخرباء يف القضي�ة أو املجال لفهم
تعقيداتها وتشابكاتها.
كيفية االستفادة من املصادر
املفتوحة
معظم ما نسميه “ارساراً” بحسب
ضيفن�ا هو ب�كل بس�اطة حقائق

متوف�رة بش�كل أو بآخ�ر ،ويج�ب
فق�ط االنتباه لها أو اس�تخالصها.
عند القيام بتحقيق صحفي ،يمكن
الوص�ول اىل كم كبري من املعلومات
بس�هولة م�ن خ�الل املص�ادر
املفتوحة وبكل حرية ،إال أن القيام
به�ذه العملي�ة بنج�اح يعتمد عىل
م�دى معرف�ة الصحفي مل�ا يريده
م�ن معلوم�ات باإلضاف�ة لألدوات
ّ
الالزمة .لذلك يف كيفية اس�تخدامها
ّ
هي ش�بيهة لقطع اللغ�ز (puzzle
 )piecesتحتاج مله�ارة لنبني منها
شكالً مفهوما ً ومعربا ً.
أنواع املصادر املفتوحة
1املكتبات2مواقع املؤسسات الدولية3تقارير الرشكات والبورصة4إعالنات الوفيات5مواقع التواصل اإلجتماعي6دورات أكاديمية7أرشيف املؤسسات اإلعالمية8أرشيف املحاكم9قواعد البيانات الحكوميةيف الخت�ام ،أش�اد أحم�د ب�رضورة
تسجيل وحفظ كافة املعلومات التي
حصل عليها الصحفي من املصادر
املفتوحة وتحديثها باستمرار لكي
يتم العودة إليها يف املستقبل.

تتويج اإلعالمي املغربي إمياسي جبائزة “تيلي  ”2020العاملية
واشنطن/متابعة الزوراء:
َ
توج عب�د الله إيمايس ،صحفي مغربي مقيم
يف العاصم�ة األمريكي�ة واش�نطن ،بالجائزة
الثالث�ة من جوائز “تي�يل  ،”2020التي تكرم
االنتاج�ات التلفزيونية املتميزة ع�رب العالم.
وج�اء تمث�ال “الربون�ز” ال�ذي حص�ل عليه
إمايس تتويجا لتحقيق استقصائي تلفزيوني
كان ق�د أع�ده لقن�اة “الح�رة” األمريكي�ة
تح�ت عن�وان “م�ن يقت�ل املتظاهري�ن يف
السودان؟”.وس�لط التحقي�ق الض�وء ع�ىل
الحروب واالغتي�االت والتوت�رات التي أثارها
نظام الرئيس الس�وداني السابق عمر البشري
بذريعة توفري األمن واالس�تقرار ،مع الرتكيز
عىل احتجاجات سنة  2013ضد نظام البشري

ومقتل املئات م�ن املتظاهرين.وقال إيمايس،
إن “هذا التتويج ه�و ربح للصحافة املعمقة
والرصين�ة يف زمن األخب�ار الزائفة” ،مضيفا
أن “م�ا يعتم�ل حالي�ا يف املي�دان الصحف�ي

رشقا وغربا من انتش�ار الفيك نيوز واألخبار
العاجلة وسيطرة األجندة السياسية وهيمنة
األيديولوجيا عىل قدسية الخرب ،يطرح أسئلة
وجودي�ة ع�ن دور الصحاف�ة التلفزيوني�ة
الناطقة بالعربية خاصة ،وهذا التتويج يعيد
لجن�س التحقيق بعضا م�ن ألق فقده”.وعرب
اإلعالمي املغربي عن س�عادته بهذا التتويج،
مشريا إىل أنه يطمح إىل االشتغال عىل مواضيع
معمق�ة يف الواليات املتح�دة األمريكية ،وكذا
قضاي�ا الديمقراطي�ة واملس�اواة يف منطق�ة
ال�رشق األوس�ط وش�مال أفريقيا.وعبد الله
إيمايس متخصص يف مجال األمن السيرباني،
حاص�ل ع�ىل بكالوري�وس يف اإلع�الم س�نة
 ،2007ب�دأ مح�ررا لألخب�ار بالقن�اة الثانية

املغربي�ة “دوزي�م” إىل أواخ�ر .2009بعدها،
انتقل إيم�ايس إىل الفضائية املغربية الثامنة،
حي�ث ظ�ل يم�ارس مهم�ات رئي�س تحرير
ن�رشات األخب�ار ،إىل ح�ني التحاقه بش�بكة
ال�رشق األوس�ط لإلرس�ال ( )MBNيف ع�ام
 ،2013حيث عمل يف القسم الرقمي للشبكة،
ثم منتجا تلفزيونيا يف قسم املراسلني ،وحاليا
يش�تغل معدا تلفزيونيا يف وحدة التحقيقات
االس�تقصائية لقن�اة “الحرة”.يش�ار إىل أن
“تي�يل” تك�رس جوائزه�ا لتكري�م األعم�ال
املمي�زة يف مج�ال اإلنت�اج التلفزيون�ي .وقد
أطلقت الجائزة عام  ،1979وباتت تتلقى أكثر
من  12ألف مش�اركة م�ن الواليات األمريكية
ومختلف املؤسسات اإلعالمية عرب العالم.

غياب اإلعالن أفقر الصحف

توقف صحيفتني سودانيتني بسبب ارتفاع تكاليف الطباعة
اجلزائر/متابعة الزوراء:
ْ
جمع�ت عريض�ة توقيع�ات تطالب باإلف�راج عن الصحف�ي الجزائري ،خال�د درارني ،ما
يق�رب م�ن  2000توقيع.ومن ب�ني املوقعني  8ش�خصيات من املقاوم�ة ،وأكثر من 300
صحفي ونارش ،باإلضافة إىل مدافعني عن حقوق اإلنس�ان ،وسياسينيّ ،
وكتاب ،وفنانني،
ومواطنني .وتأتي العريضة املتاحة عىل منصة “آفاز” بعدما ُحكم عىل الصحفي بالسجن
ثالث س�نوات ،بتهمتي “التحريض عىل التجمهر غري املسلح واملساس بالوحدة الوطنية”.
ورأى املوقعون أن جريمة الصحفي املدان ال تعدو كونها “ممارس�ة مهنته كصحفي وفق
قواع�د األخالق ،وال س�يما يف تغطيته املس�تمرة للح�راك منذ  22فرباير /ش�باط .”2019
ووصفت العريضة الحكم بأنه “أقىس عقوبة س�جن منذ االس�تقالل ضد صحفي بس�بب
عمله”.وقال املوقعون“ :وقعنا عىل هذه العريضة التي بادرت بها مجموعة من الصحفيني
للمطالبة باإلفراج الفوري عنه وإعادة تأهيله”.

اخلرطوم /متابعة الزوراء:
ْ
أعلنت صحيفتا “املجهر” و”األخبار”
الس�ودانيتني توقفهم�ا عن الصدور
وقامت�ا بترسي�ح الصحفي�ني يف
مؤرش عىل مدى األزمة التي تعانيها
الصحاف�ة الورقي�ة بع�د ارتف�اع
تكالي�ف صناعتها يف بلد يعاني أزمة
اقتصادية كبرية.
وأعلن الهندي عزالدين ،نارش جريدة
“املجهر” اإللكرتونية ،عن بدء سداد
حق�وق العاملني يف الجري�دة ،وقال
“جمي�ع الصحف الصادرة حاليا ً بما
فيه�ا األعىل توزيعا ً تخ�رس ،وهنالك
ُ
صحف عليها ديون ُتق� ّدر بمليارات
الجنيهات لتجار الورق واملطابع”.
ورب�ط الص�دور مج�ددا ً
ُّ
بتحس�ن
األوض�اع االقتصادي�ة ،أو ّ
توفر ورق
م�ن مصادر أرخ�ص ،إال ان�ه أكد أن

االهتمام باملوقع اإللكرتوني للصحيفة
سيزداد.وتعرضت الصحف الورقية يف
السودان لخس�ائر ،ألسباب سياسية
وأمني�ة واقتصادي�ة ،خصوص�ا أن

الرقابة األمنية القاس�ية عليها خالل
العقدي�ن املاضي�ني ،أنهكته�ا بفعل
املص�ادرة بع�د الطباعة.وقال رئيس
تحرير صحيفة “األخبار” السياسية

الس�ودانية مصطف�ى أبوالعزائم ،إن
الصحاف�ة الورقي�ة بالب�الد إىل زوال،
بس�بب الظروف االقتصادي�ة ،مؤكدا ً
أن غي�اب اإلع�الن الذي تعتم�د عليه
الصح�ف أفق�ر الصح�ف العتمادها
عليه.وي�رى أبوالعزائم ،أن مس�تقبل
الصحافة الورقي�ة العاملية ،قد يتأثر
بع�ض ال�يء ،لك�ن ليس بالش�كل
الكبري كما السودان .وأضاف “الدول
التي اقتصادها مُ ستقر مثل السعودية
من املس�تبعد أن تتأثر صحافتها ،ألن
إعالناته�ا مس�تمرة وقيمته�ا عالية
كما يف اإلم�ارات وبريطانيا والواليات
املتحدة ،وهنالك صحف توزع مجانا ً”.
وأش�ار إىل أن املس�تقبل يف الس�ودان
للصحافة اإللكرتونية ،يف ظل انتشار
الهوات�ف الذكي�ة ،وع�دم االعتم�اد
عىل نرش األخب�ار باملعايري املعروفة،

فكان التوجه نحو اإلعالم اإللكرتوني
الذي ينرش الغ�ث والرخيص والقيّم،
ً
خالف�ا للصحاف�ة الورقي�ة املُلزم�ة
باملصداقية.وخ�الل الخمس س�نوات
املاضي�ة تعمّدت س�لطات الخرطوم،
إزال�ة املئ�ات م�ن املكتبات وأكش�اك
التوزيع الت�ي تمثل مناف�ذ للتوزيع،
بزع�م تجمي�ل ش�وارع العاصم�ة،
بينما سمحت ببقاء أكشاك اتصاالت
املوباي�ل وبي�ع الدخان.واس�تبعد
أبوالعزائم ،الذي ش�غل رئاسة تحرير
ع� ّدة صح�ف سياس�ية أن يك�ون
تعليق صدور “املجه�ر” و”األخبار”،
النقط�اع دعم مايل كان�ت تتلقاه من
حكومة الرئيس السابق عمر البشري.
موضح�ا ً أن ال�رتدي االقتصادي رفع
التضخ�م ف�زادت التكلف�ة وانح�رس
التوزيع وزادت الخسائر.

رسوم البث تنهك اإلذاعات اخلاصة يف تونس يف ظل أزمة كورونا
تونس /متابعة الزوراء:

أطلق�تِ اإلذاعات الخاصة يف تونس تحذيرات
بش�أن وضعيتها املالي�ة املتأزمة يف ظل أزمة
كورونا وتراجع اإليرادات وتراكم رسوم البث
العالي�ة التي تفرضها الدولة عليها ،فرغم أن
أزمتها جزء من أزمة اإلعالم الخاص يف تونس
إال أنها األكثر ترضرا.
وق�رّرت النقابة الوطنية لإلذاع�ات الخاصة
والغرف�ة الوطني�ة النقابي�ة للتلفزيون�ات
الخاص�ة والنقاب�ة الوطني�ة للصحفي�ني يف
تونس تنظي�م وقفة احتجاجية االثنني ،أمام
مق� ّر وزارة تكنولوجي�ا االتص�ال احتجاجا
عىل الوضعية الصعبة التي تعيش�ها وس�ائل
اإلعالم الخاصة.
وتندد هذه النقاب�ات بتهديد الدولة املتواصل
بقط�ع الب�ث ع�ىل املؤسس�ات اإلعالمي�ة
الس�معية والبرية الخاصة ،بس�بب تراكم
الدي�ون عليه�ا نتيجة فرض رس�وم باهظة
عىل اإلرسال مقارنة بمستوى الخدمات الذي
يسوء ويرت ّدى خالل فصل الصيف.
وتع ّد اإلذاعات الخاصة نفسها األكثر ترضرا
جراء األزمة الصحي�ة واالقتصادية يف البالد،
وتراج�ع اإلعالنات وهي الط�رف األضعف يف
قطاع اإلعالم الخاص.
وح�ذر رئي�س النقاب�ة الوطني�ة لإلذاع�ات
الخاص�ة ،محم�د كم�ال ربان�ة الجمعة من
تفاق�م أزم�ة اإلذاع�ات أكث�ر بس�بب تفي
فاي�روس كورون�ا ،بس�بب غي�اب الدع�م
الحكومي لإلعالم الخاص.
وطالب ربان�ة يف تريحات إذاعية بالتوزيع
العادل لإلشهار (اإلعالن) العمومي لإلذاعات

الخاص�ة وباملعامل�ة باملث�ل عن�د تقدي�م
املس�اعدات ،وقال “ليس م�ن العدل أن يدفع
املواطن معلوم األتاوة لإلعالم العمومي فقط
يف ح�ني يقدم اإلعالم الخاص نفس الخدمات
مثله مثل وسائل اإلعالم العمومية”.
وم�ن ضم�ن املطال�ب أيض�ا ،إلغ�اء الديون
املرتاكمة بذم�ة اإلذاعات الخاصة مؤكدا عىل
رضورة تقدي�م الدعم الحكوم�ي الالزم لها،
واعت�رب أن�ه “ليس م�ن املعقول أن تس�اهم
اإلذاع�ات الخاصة يف مداخي�ل كبرية لصالح
الدول�ة تص�ل إىل  100ملي�ون دين�ار وه�ي
معالي�م األتاوة ،وال تقدم الدولة يف املقابل أي

دعم مادي ملساعدتها يف ظل هذه األزمة”.
وكرر ربانة دعواته املتكررة يف األشهر األخرية
إىل إلغاء سياس�ة قط�ع البث ع�ىل اإلذاعات
الخاصة ،قائ�ال “ال يمكن مواصلة سياس�ة
الدكتاتورية وسياسة التهديد بقطع البث”.
ويف نوفم�رب امل�ايض ق�ام ال ّدي�وان الوطن�ي
لإلرسال اإلذاعي والتلفزيوني ،بتعليق خدمة
ّ
البث اإلذاعي عىل موج�ات “أف.أم” ،لربامج
إذاع�ات “كاب أف.أم” و”كن�وز أف.أم”
و”الرّباط أف.أم” و”املهديّة أف.أم”.
وأوض�ح الديوان الوطني يف بيان لهّ ،
أنه اتخذ
هذا اإلجراء ،بعد “أن تخلّفت اإلذاعات املذكورة

عن تس�وية وضعيتها إزاء مستحقات ّ
البث،
وبعد اس�تنفاذه لجميع ّ
السبل ،وذلك يف إطار
حرصه عىل سداد هذه املستحقات باعتبارها
أمواال عمومية مس�توجبة” ،وأك�د ّ
أن “قرار
ّ
تعليق ّ
سيظل ساريا
بث برامج هذه اإلذاعات
إىل غاية تسوية وضعيتها”.
والتقى كم�ال ربانة مؤخرا برئيس الحكومة
املكل�ف هش�ام املش�يي وتن�اول اللق�اء
الوضعية االقتصادية التي تعيش�ها اإلذاعات
الخاص�ة يف ظل األزمة الصحي�ة ،وأكد ربانة
ع�ىل ال�دور اله�ام ال�ذي لعبته املؤسس�ات
اإلعالمي�ة خ�الل ف�رتة مجابه�ة فاي�روس
كورونا وطالب برضورة الترسيع يف تس�وية
وضعية املؤسسات املصادرة.
ويتضمن املش�هد السمعي البري يف تونس
 36إذاعة عامة وخاصة وجمعياتية ،بحسب
الهيئ�ة العلي�ا املس�تقلة لالتصال الس�معي
والبري.
وتعم�ل ه�ذه اإلذاع�ات -حس�ب إمكانياتها
وخصوصي�ة كل منها -ع�ىل ضمان خطاب
تع�ددي ديمقراط�ي م�ن خالل فت�ح املجال
ملختلف األصوات الفكرية والسياسية للتعبري
عن رؤاها وتوجهاتها.
ورغم الدعوات لدعم القطاع اإلعالمي الخاص
من قبل الحكومة وخصوصا اإلذاعات ،إال أن
القرارات الحكومية بهذا الشأن أثارت الكثري
م�ن الج�دل يف تونس ب�ني مؤي�د ومعارض،
حيث أق� ّر رئيس الحكومة التونس�ية إلياس
الفخفاخ يف مايو املايض ،جملة من اإلجراءات
االس�تثنائية لدع�م القطاع�ات والفئ�ات
ّ
املت�رضرة م�ن انتش�ار فاي�روس كرورنا يف

البالد ،طالت قطاع اإلعالم الخاص.
وأق�ر الفخف�اخ ،إج�راءات “للنظ�ر يف دعم
قطاع اإلعالم ومرافقة املؤسسات اإلعالمية،
ملجابه�ة أزم�ة كورون�ا” .وتمثل�ت ه�ذه
اإلجراءات يف ّ
تكفل الدولة بنس�بة  50يف املئة
من رس�وم البث لس�نة  ،2020لكل القنوات
اإلذاعي�ة والتلفزية الخاصة التي تلتزم بدفع
الرسوم املذكور يف موعدها.
نقاب�ة الصحفي�ني تؤك�د تش�كيلها لجن�ة
قانوني�ة لت�دارس إمكانية مقاض�اة رئيس
الحكومة إلي�اس الفخفاخ عىل خلفية وجود
ش�بهة توظي�ف ألم�وال دافع�ي الرضائ�ب،
بهدف الدعاية السياسية
وضم�ن القرارات ً
أيضا ،اقتناء اش�رتاكات يف
النس�خ اإللكرتونية للصحف ،من قبل الدولة
والهياكل العمومي�ة ،حوال  1.2مليون دينار
( 500أل�ف دوالر) ويُقتطع م�ن االعتمادات
املرصودة بامليزانية ،بعنوان “االش�رتاكات يف
الصحف الورقية لسنة  .”2020وواجهت هذه
الق�رارات انتقادات واس�عة من قبل رشيحة
م�ن التونس�يني رأوا أن أصح�اب القط�اع
اإلعالمي الخاص يجنون أرباحا كبرية.
وذهب آخرون إىل القول أن غالبية املؤسسات
اإلعالمي�ة الخاصة غ�ري ملتزم�ة بالقانون،
زاعمني أن رئي�س الحكومة يبحث من خالل
ه�ذا الدعم عن لوب�ي إعالم�ي يعاضد عمله
يف ظل ع�دم وجود برامج يعم�ل به وال قوى
سياسية يرتكز عليها.
كم�ا تضمن�ت الق�رارات الحكومية إنش�اء
صندوق بقيمة خمس�ة ماليني دينار (حوايل
 1.5ملي�ون دوالر) لدع�م مجه�ودات الدولة

ً
فض�ال عن تخصيص
يف الحم�الت التوعوية،
اعتم�اد بالقيم�ة نفس�ها لتموي�ل برنام�ج
تأهي�ل القط�اع ومس�اندته يف االنخ�راط يف
منظومة التحول الرقمي.
وبرّرت الحكومة هذه اإلجراءات بس�عيها إىل
املحافظة ع�ىل اإلعالم ،حيث ّ
أك�د الفخفاخ،
ّ
أن “مرافق�ة املؤسس�ات اإلعالمي�ة يف
ّ
تج�اوز تداعيات هذه األزم�ة ،يتنزل يف إطار
املحافظ�ة عىل ديمومتها وتعزيز قدرتها عىل
الحوكم�ة وتحقيق التحول الرقم�ي ،اعتبارًا
لل�دور املح�وري لإلعالم يف ترس�يخ املس�ار
الديمقراطي ودعم حرية التعبري”.
يف املقاب�ل ل�م ت�رض ه�ذه الق�رارات أه�ل
املهنة أنفس�هم ،واملنظم�ات الوطنية املمثلة
للصحفي�ني ووس�ائل اإلعالم ،وعىل رأس�ها
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني ،التي
ّ
ع�ربت عن “صدمته�ا بالق�رارات االرتجالية
واملس�قطة بطريقة مثرية للريبة” للحكومة
التونسية يف خصوص قطاع اإلعالم.
وأعلن�ت النقاب�ة ع�ن رفضه�ا مل�ا وصفته
ب�”سياس�ة الخنوع مقابل الغذاء التي تريد
الحكومة تكريس�ها يف القطاع” ،وأعربت عن
خش�يتها م�ن محاولة تدجني قط�اع اإلعالم
به�دف تلمي�ع ص�ورة الحكومة ورئيس�ها،
واس�تغالل الوض�ع االجتماع�ي اله�ش
للصحفيني.
وأك�دت نقاب�ة الصحفي�ني يف الس�ياق ذاته،
تش�كيلها لجن�ة قانوني�ة لت�دارس إمكانية
مقاض�اة رئي�س الحكومة إلي�اس الفخفاخ
ع�ىل خلفية وج�ود ش�بهة توظي�ف ألموال
دافعي الرضائب ،بهدف الدعاية السياسية.
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الزوراء تعيد نشر احلوار املثري للشاعر والناقد الدكتور عبد الكريم
راضي جعفر الذي اجرته معه عام 2018
الزوراء  /خاص:
شاع ٌر ينسج شعره من خيوط الحرير
الناع�م ويخلق صورته الش�عرية من
شعاع الش�مس ،وناقد يعرف مكامن
املضمر واملعل�ن يف النصوص  ،ويضع
اصبعه ع�ى مكامن الضع�ف والقوة
فيمنح�ك الدهش�ة يف التش�خيص ،
وأس�تاذ فاضل دخل اىل قلوب الجميع
بال اشارة مرور .
حاول�ت أن أن�ر يراع�ي بم�ا قدم�ه
أستاذنا الكبر اال ان االمانة الصحفية
وقفت أمامي عندما كتب عنه االستاذ
الدكتور ابراهيم خليل العالف  /أستاذ
التاريخ الحديث يف جامعة املوصل :
يف املش�هد الثق�ايف العراق�ي املعارص
 ،ومن�ذ نص�ف قرن .كان ل�ه حضور
فاع�ل  ،وكان ل�ه تالمي�ذ  .ش�اعر ،
وأدي�ب  ،وناق�د  ،واكاديم�ي عراق�ي
م�ن البرصة الفيحاء  ،يحمل ش�هادة
الدكتوراه يف االدب والنقد الحديثني ..
وله أعمال شعرية كثرة  ..ربى اجياال
 ،واجي�اال م�ن الطلب�ة يف الدراس�ات
االولية والعليا.
اس�هم يف فعاليات ونشاطات وندوات
ومؤتم�رات عدي�دة داخ�ل الع�راق
وخارجه ؛ فلقد اش�رك يف مهرجانات
املربد الش�عرية والنقدي�ة كافة  ،ويف
املؤتم�ر النق�دي الس�ادس لجامع�ة
الرم�وك – ارب�د – اململك�ة االردني�ة
الهاشمية ، 1996 ،ويف املؤتمر النقدي
الس�ادس لجامع�ة ج�رش – االردن،
 ،1996واملؤتم�ر النقدي الرابع ايضا،
. 2000
ويف املؤتمر العلمي الذي أقامه املجمع
العلم�ي العراق�ي .ويف املؤتم�رات
العلمي�ة كافة الت�ي اقامتها الجامعة
املس�تنرصية – كلي�ة الربي�ة .ويف
املؤتم�ر العلم�ي الح�ادي ع�ر،
والثالث عر ،اللذين أقامتهما الكلية
اإلس�المية الجامعة بالنجف االرشف
ويف اماك�ن اخ�رى وضم�ن مس�رته
العلمية والثقافية.
ص�در له عدد من املجاميع الش�عرية
هي :
* ال�دفء الب�ارد ،مطبع�ة ح�داد،
البرصة. 1970 ،
* ع�ن الف�ارس والصيف اآلخ�ر ،دار
الش�ؤون الثقافي�ة العام�ة ،بغ�داد،
. 1977
* س�يدي أيه�ا البح�ر ،دار الش�ؤون
الثقافي�ةالعام�ة،بغ�داد.1980،
* ارتفاع�ات الش�فق الجنوب�ي ،دار
الش�ؤون الثقافي�ة العام�ة ،بغ�داد،
.1988
* عشب األفول ،دار الشؤون الثقافية
العامة ،بغداد. 2000 ،
* زه�رة الربتق�ال ،بغ�داد ،دار
الفراهي�دي للن�ر 2013 ،وطبع�ت
ثانية من قبل مؤسسة ثائر العصامي
2016
* أص�وات ،قصائ�د م�ن الب�رصة،
مش�رك ،مطبع�ة ح�داد ،الب�رصة،
.1971

* قصائد مختارة من شعراء الطليعة
العربي�ة ،وزارة الثقاف�ة واالع�الم،
بغداد.1977 ،
* املرف�أ الش�عري ،مش�رك ،مطبعة
حداد ،البرصة. 1978 ،
* لغ�ة الن�ار األزلية ،مش�رك ،وزارة
الثقاف�ةواإلع�الم،بغ�داد.1973،
* .خطاب االمر بدر بن شاكر ،املركز
الثقايف للطباعة والنر2016 ،
*.ايه�ا الن�اس :للن�دى مع�رصة،
مؤسسة ثائر العصامي 2017 ،
* يقول املغن�ي ،دار الفرات للطباعة
والنر 2017 /
ومن مؤلفاته يف االدب والنقد:
ّ
النارصي،
* ش�عر عبد القادر رش�يد
دراس�ة تحليلي�ة فنية ،دار الش�ؤون

* رم�اد الش�عر ،دراس�ة يف البني�ة
املوضوعية والفنية للش�عر الوجداني
الحدي�ث يف الع�راق ،ط ،2دار عدن�ان
للطباع�ة والن�ر ،بغ�داد ،بغ�داد،
.2014
*خط�اب املل�وك :مقوالت الش�عراء
العراقيني بالتجاوز ومغادرة املألوف.
ُ
نصوصه الش�عرية بعالقتها
امت�ازت
ّ
املتجذرة مع األرض ،وبذلك اس�تطاع
نق�ل ه�ذه العالق�ة إىل حيّ�ز التفرّد،
ُ
نصوصه ببصمته الخاصة،
فامتازت
إذ ُع� َّد م�ن األجي�ال الش�عرية الت�ي
ّ
«تش�ك ُل حيوي�ة نه�ر الش�عر يف
العراق ...إنها تموجات متتالية تنبثق
من بعضه�ا البعض؛ لتمه� َد الطريق
الندفاع النهر وجيشانه الحميم».

العطاء :
* كي��ف يتجل��ى دور النق��د يف النه��وض
باألدب؟
يقوم النقد عى اس�س ثالثة  :املتلقي
 ،واألث�ر االدب�ي – وأن�ا اتح�دث ع�ن
ّ
والن�اص  :أقصد
النص�وص األدبية ،
منشئ النص .
وم�ن دون تلك االطراف االساس�ية ال
يمكن ان يكون النص األدبي بخر.
ان تش�ابك االس�س تل�ك  ،تش�ابكا
س�لميا يقوم عى اس�اس املوضوعية
 ،واالبتع�اد عن الهوى  ،واالنحيازات ،
البهي  ،يف النصوص
لقادر عى الفعل
ّ
 ،وتقريبه�ا للمتلق�ي ّ ،
وفك ش�فرات
الن�ص  ،وبذل�ك يك�ون دورا مهما يف
ارساء دعائم األدب ،والنهوض به.
* يعتقد بعضهم ان النظريات الش��ائكة مثل
التفكيكي��ة والبنيوية والس��ريالية وغريها
ال تصل��ح اال للت��داول يف ال��ورش النقدية
اخلاصة بالنقاد ،فماذا تقول؟
ْ
وم�ن ق�ال ان بعضه�م ،يتداولها يف (
ورش�هم ) النقدي�ة  ،انه�ا فلس�فات
أجنبية غريبة  ،ال تخدم اال أهلها ،اما
نح�ن فال يمكن أن نك�ون أهلها  ،الن
النص العرب�ي له خصوصيته ال تقبل
القوال�ب الجاه�زة الت�ي يس�توردها
بعضهم .
مناه�ج وفلس�فات ،تم�وت هن�اك،
فيحيه�ا بعض�م إلخف�اء ع�ورات
النق�د والناقد ...واالّ فم�ن هو الناقد
التفكيك�ي والبني�وي واالس�لوبي يف
الوطن العربي ؟
* هل هناك أزمة تواجه النقد العراقي؟
أزمة حقيقية عميق�ة  ،علّتها تكمن
يف ابتع�اد بعضهم عن النص االدبي ،
ّ
مس�تل من
واالكتفاء باجرار نظري

أزمة النقد تكمن يف ( الالخصوصية ) اليت خربت النفوس والنصوص
وه�ؤالء لهم القدح ّ
املع�ى هذه االيام
 ،وق�ادرون عى ازاح�ة الراجحني من
النق�اد ،لتزعمه�م املش�هد الثق�ايف،
وإركان املوه�وبني يف زاوية ضيّق�ة.
من اين يأتي التأس�يس ،وقد شاخت
عي�ون النق�اد الحقيقي�ني؟ ومن اين
يأتي التأس�يس و (هرطق�ات) النقد
املرج�م ترجمة س�يئة هي الس�ائدة
اآلن؟

دائرة األخطاء تلك .
م�ن هنا ،يكون النقد منحازا ً بس�بب
املي�ول واالتجاه�ات والصداق�ات...
س� ّهل من هذا األمر ،وسائل االتصال
االجتماع�ي الت�ي تداه�ن وتمجّ �د ،
وترفع من دون اسس موضوعية .
* الدراسات النقدية الغارقة يف املصطلحات
والرس��وم  ،كيف تنظر اليه��ا بعدما حتولت
اىل ألغاز وطالسم بات من الصعب فك شفرتها

الذي يكتفي بالتنظري يسمى (معلم نقد) وليس ناقداً
الثقافي�ةالعام�ة،بغ�داد.1987،
* يف حرك�ة الش�عر العراقي الحديث،
دار الش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد،
. 1988
ّ
النارصي ،عبد القادر رشيد،
* ديوان
الجزء الثالث ،جمع وتحقيق ودراسة،
دار الش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد،
. 1992
* رم�اد الش�عر ،دراس�ة يف البني�ة
املوضوعية والفنية للش�عر الوجداني
الحدي�ث يف الع�راق ،دار الش�ؤون
الثقافي�ةالعام�ة،بغ�داد.1998،
* نظرية الش�عر عند ن�ازك املالئكة،
دار الش�ؤون الثقافية العامة ،بغداد،
.2000
* مفه�وم الش�عر عند الس�ياب ،دار
الش�ؤون الثقافي�ة العام�ة ،بغ�داد،
.2009
* الشمعة واملصباح ،أبحاث ودراسات
يف االدب والنقد ،دار الشؤون الثقافية،
بغداد. 2012 ،

كت�ب القصي�دة العمودية ،والش�عر
الح�رّ ،وقصي�دة النثر ،فأس�هم بذلك
يف تط�ور الش�عر العراق�ي املع�ارص،
ولف�ت انظار النقاد يف العراق والوطن
العرب�ي .فكتب عن ش�عريته كثرون
منه�م ف�اروق شوش�ة ،ومحس�ن
الخي�اط وعبد الجب�ار داود البرصي .
وتع ُّد نصوصه الشعرية مثارًا للنقد.
ضيفنا االستاذ الدكتور  ،االول تسلسال
يف قوائ�م املالكات العلمية  ،ومرش�ح
لقانون رعاية العلماء  ،وضمّه معجم
البابطني للش�عراء العرب املعارصين
م�ج  ، 6 ،وضمّه كتاب أع�الم العراق
يف الق�رن العري�ن  ،لحميد املطبعي
 ،ج  ، 3وكت�ب عن�ه  ،حت�ى اآلن أربع
رسائل جامعية نوقشت يف الجامعات
العراقية  ،وجامعة طنطا يف جمهورية
مرص العربية .
ثقاف�ة ال�زوراء دخلت بيدر الش�اعر
والناقد االس�تاذ الدكت�ور عبد الكريم
رايض جعف�ر ،وخرج�ت من�ه به�ذا

ترجم�ات مغاربية  ،ترق وتغرّب يف
التنظر ،فليس سوى جعجعة الفاظ
م�ن دون طحن ،وال نكاد نقبض عى
يشء ذي فائ�دة يف ه�ذا النظري الذي
يصل�ح أن يكون لكل زمان ومكان...
وال خصوصية.
اذن األزم�ة تكمن يف ( الالخصوصية)
الت�ي خرب�ت النف�وس والنص�وص ،
فب�دت االهواء مس�تلّة من غرباء عى
النقد واألدب .
* بعضهم يرى ان املشهد النقدي العراقي ال
يزال يف طور التأسيس ،فماذا تقول ؟
وليس ثمة تأس�يس  ،ما دام املدعون
يتصدرون املش�هد الثق�ايف واألدبي ..
ه�ل رأيت ناقدا  ،يغل�ط يف النحو  ،وال
يع�رف العروض  ،وال يحس�ن األمالء
 ،وال عالم�ات الرقي�م  ،وال هندس�ة
الصفحة الكتابية .
النق�اد الحقيقي�ون  ،غ�ر قادري�ن
ع�ى التأس�يس  ،بس�بب الهجم�ة
الت�ي يتزعمها الطارئون ع�ى النقد،

ل�ن يك�ون هناك تأس�يس م�ن دون
مأسس�ة حقيقي�ة  ،ترع�ى النق�اد
الحقيقي�ني  ،واألدب الحقيق�ي الذي
يتعثر يف الطريق الشاقة الطويلة.
* م��ا نالحظه غياب النقد املوضوعي العلمي
وش��يوع ظاهرة النقد اليت حتكمه العالقات
والصداقات واملصاحل ،كيف تفسر لنا أسباب
هذه الظاهرة؟
وه�ذا هو ش�ائع اآلن :ال نقد يتس�م
باملوضوعية  -اس�تثني النادر جدا...
انه يقوم ع�ى (التطبيل) ،للنصوص
ّ
تع�ج باألخط�اء اللغوي�ة ن
الت�ي
والعروضي�ة و  ...و ، ...الن مَ ْ
�ن
يس�مون انفس�هم نق�ادا ً يقع�ون يف

لدى املتلقي ؟
تل�ك (خزعب�الت) ،تش�ر اىل ف�راغ
بعضه�م – اقص�د ممّ�ن يس�مّون
انفس�هم نق�ادا  :-خرائط ،واس�هم،
ورس�وم ما أنزل الله بها من سلطان
 ..تصن�ع التعقي�د ،وته�ني املتلقي ،
وتدوس عى النصوص بأرج ِل ّ
متسخة
 ،لتش�كل ( طالس�م ) غريب�ة  ،ليس
ذلك فحس�ب  ،بل ان بع�ض املغاربة
 ،ح�اول ان يضحك ع�ى ( الذقون ) ،
ح�ني ح�اول ان يخلق ( ترس�يمات )
س�اذجة يعرفها اطفالن�ا  ،حني ّ
حلل
ّ
نصا شعريا ً يتحدث عن فضائل االمام
عيل عليه الس�الم ،فرسم القاتل :ابن

ملج�م ،واملقتول :االم�ام :وتلك لعبة
ساذجة مستهرة .
* املعيار االساس ليس النظرية بل التطبيق،
اال ان بعضه��م حي��اول س��حب النصوص اىل
ميادي��ن النظري��ات  ،ما تعليق��ك على هذه
الظاهرة؟
النق�د يف االس�اس تحلي�ل  ،وهو نثر
وصف�ي  ،يعني ( كالم ع�ى كالم ) ..
والناق�د الحقيق�ي  ،ليس مَ ْ
�ن يهتم
بالتنظ�ر ويكتفي ب�ه  ..وانما الناقد
الحقيق�ي بالتطبي�ق  ..كي�ف يحلّل
النص ويعلن املس�تور  ،ويكشف عنه
ّ
ويفل شفراته .
..
الذي يكتفي بالتنظر  ،يسمى ( معلم
نقد )  ،وليس ناقدا ً  ..هذا اذا كان هذا
املعل�م صاح�ب قدرة وخ�ربة نظرية
مراكم�ة  ..ولكنه يظل ( معلم نقد )
 ،وليس ناقدا ً .
* ما داللة احلداثة يف الش��عر وفق املقياس
النقدي الذي تراه؟
ان تك�ون صادق�ا ً مع وجدان�ك  ،تلك
هي حداث�ة ما بعدها حداث�ة  ،او ان
تكون متناصا ً ومتعالقا ً مع نصوص
متوازنة ...تلك هي حداثة .يقول روالن
ب�ارت ( :اليوم ينبثق م�ن االمس)...
ام�ا ان نقط�ع كل حب�ال الوصل من
االجي�ال  ،فتلك فوىض ليس�ت خالقة
 ،وال تس�تطيع ان تكوّن قصيدة ته ّز
الغربي )
الوج�دان العربي  ،ولي�س (
ّ
 ..ام�ا أن ال نحيل الفوىض اىل نظام ..
فتلك دائرة الضياع وال َهوَس .
* الكثري عيونه��م مفتوحة على اجلوائز يف
عصرن��ا احلالي ،كيف تنظر اىل اجلائزة اذا
ما أتتك على طبق من ذهب؟
الجوائ�ز ه� ّم املس�تعجلني الذي�ن ال
يصعدون ُ
السلَّم من بدايته  ..رسعان
م�ا يتزحلق�ون الجائ�زة الك�ربى
ان تك�ون صادق�ا م�ع نفس�ك ومع
اآلخري�ن ...ال ان تكتب ارضا ًء للجنة
تفح�ص نتاجك ...دعه�م يفحصون
نتاجك ،وشخصيتك من دون مسابقة
 ..تلك هي الجائزة .

توظيف املدارس التشكيلية يف تصميم ديكور املسرح احلسيين
فاضل ضامد

غرتِ التقني�ات الحديثة مجرى أس�لوب
الع�رض املرسحي عندم�ا أدخلت معدات
اس�تغنت به�ا ع�ن الفع�ل الي�دوي ،مثل
ال��( ) data showواملك�رس الضوئ�ي
والصوت�ي وإدخ�ال الص�دى واىل آخ�ره
من التقني�ات التي تخرج وباس�تمرار إىل
الس�احة املرسحي�ة وتغي�ر خارطته�ا،
التش�كيل والتمازج ب�ني الحال�ة اليدوية
والتقني�ة اآلن ه�و حال�ة إبداعي�ة ضمن
املعطي�ات الحديث�ة ،وعندم�ا نتحدث عن
الديك�ور املرسح�ي بخصوصي�ة هن�اك
س�ياق خاص يتطلب جهدا إضافيا خارج
األطر التقليدية وخصوصا لو كان املشهد
تاريخ�ي عندها تبقى الرموز والطالس�م
املس�تخدمة أدوات للع�رض املرسحي ألن
الواقعة لم تشهدها العني مبارشة وبالتايل
يكون الخيال الحاضنة إلتمام املش�هد ثم
نس�تدرك زمن ح�دوث الواقع�ة ومكانها
وس�تكون املؤث�رات الس�ينوغرافية له�ا
دور فاع�ل وث�ري إلضاف�ة الخصوبة عى
املش�هد ،وأن�ا أفضل أن يك�ون الدمج بني
الحداثة يف العرض  -أقصد الديكور -وبني
كالس�يكيات املرحل�ة الحقيق�ة للواقع�ة
ه�و البواب�ة الحقيقة للخ�روج من مأزق

العرض.
طقوس عاش�وراء من الطقوس املكانية
الثابت�ة الت�ي ال تخرج ب�كل املتغرات عن
م�كان واح�د وهذا م�ا يس�هل علينا فتح
األبواب نح�و التفضيل ب�أن تطغي عليها
مالم�ح املكان حتى ل�و كانت م�ن أزمنة
متغ�رة فلبع�د املكان الجم�ايل هناك عدة
معطي�ات مثرة وقابل�ة للحداثة وإضافة
امللم�س التقن�ي إلدراج ما هو غ�ر قابل
لصناعت�ه يدوي�ا .ومن الخط�ر أن نقول
إن الع�رض الطق�ي يفتق�ر إىل مفردات

الديك�ور ب�ل العكس ه�و األكث�ر مالئمة
للق�ول ،باعتب�ار أن الطق�وس مليئ�ة
باملفردات التي تس�تخدم يف أثناء ممارسة
الطق�س مهما كان الطق�س وأينما وجد.
وأن طقوس عاشوراء مليئة بتلك املفردات
فم�ن املمك�ن اس�تخدام الراية والس�يف
وال�دروع والخي�ول واملالب�س وغرها من
أدوات الح�رب آن�ذاك وكذل�ك اس�تخدام
مكان الواقعة يف كرب�الء واضافة ما يميز
املكان من أشجار ونخيل وصحارى وتالل
وأنهار وغرها م�ن مؤثرات املحيط ،ومن

املمك�ن إخراج ه�ذه األدوات ع�ن املالمح
األكسس�وارية واضافته�ا كخلفي�ات أو
كطالس�م تدخ�ل ضم�ن فح�وى الديكور
ومهمته اإلبداعية.
م�ن النظ�رة التش�كيلية للح�دث أرى أن
طقوس عاش�وراء عبارة عن لوحات ذات
طابع متسلسل ،القصد من ذلك أن نضيف
تصنيفات من الحركة التشكيلية وبمختلف
امل�دارس الفنية فمن املمك�ن إدراج بعضا
من مالم�ح املدرس�ة الكالس�يكية ملا لها
ارتباط مهم بالقدس�ية لخلق الجو الديني
املرتب�ط باملش�هد الحس�يني ،ولجمالي�ة
الح�دث واإلث�ارة يف املوض�وع أن نخضع
بع�ض التفاصي�ل الديكورية إىل املدرس�ة
الرومانس�ية لجعل املتلق�ي يتعاطف مع
املشهد وإثارته وزج عواطفه لكونه املتلقي
مرتبطا روحي�ا إذا كان املتلقي محليا ،وال
ضر أن تكون مالم�س التعبرية أن تأخذ
مج�رى بديال للمب�ارشة والرسد املطول يف
القص�ة أو الدرام�ا كمالم�ح ديكورية أو
كخلفيات تنسجم واملشهد .
الحداثة يف املش�هد الحس�يني أعتقد أكثر
مالئم�ة للع�رض الديك�وري ،الرمزي�ة
مثال تنس�جم وحالة الخل�ق من هنا يقف
الخيال لالس�تخدام الرموز كحاضنة ومن

املمكن مثال أن يكون سيفا واحدا أو درعا
واح�دا بجم مبالغ ب�ه أو صوري أوضوئي
بدي�ال ع�ن كل الس�يوف وال�دروع الت�ي
يتطل�ب املحارب مس�كها ويف هذه الحالة
س�يكون رصاع وزح�ام يف امل�كان مم�ا
يتطل�ب جرنا اىل التفكر عن االس�تعاضة
الرمزي�ة وبالت�ايل س�نقف عن�د مطل�ب
واح�د مث�ال عندم�ا يح�ر املهاجم�ون
سيكون الس�يف خلفيتهم وعندما يحر
املدافعون ستكون الدرع خلفيتهم وهكذا،
وأعتق�د هذا يحت�اج اىل تقنية س�ينمائية

مم�ا يضيف جم�اال أخاذا عى املش�هد .يف
املدرس�ة الركيبي�ة التي أوجده�ا الروس
وه�و الركيب بني األش�ياء ضم�ن مهمة
الديك�ور اإلعالمية للمش�هد ،ومن املمكن
استخدام الكوالج أقصد إضافات متزاوجة
م�ن املقاطع واألدوات تراكب مع بعضها
لخل�ق جو فكري ناض�ج حداثوي مهمته
إيصال رسيع للمعلومة يف آن واحد .وبقدر
م�ا نحت�اج إىل فن�ان متمكن ح�ريف يتقن
صنعته س�يكون عن�د ذلك الش�عور بأننا
وصلنا إىل حالة التكامل.
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حنو مستقبل افضل ..هلم

كل يوم معلومة

للشباب ...تعرفوا إىل أهم أسرار النجاح يف احلياة

ُّ
كل شخص يستطيع أن يحقق النجاح
يف حياته ،إذن هو أمر غري مس�تحيل،
ويمك�ن الوصول إليه بمجرد أن يرغب
به املرء ،تقول الدكتورة س�ناء الجمل،
خبرية التنمية البرشية« :ال يخفى عىل
أن النجاح يتطلّب ّ
أح�د ّ
تبني مجموعة
من الس�لوكيات والع�ادات التي تدفع
الش�خص الس�تغالل كل طاقات�ه يف
سبيل تحقيق الحلم املنشود» ،ومنها:
االستيقاظ املبكر
ّ
أك�دت الدراس�ات العلمي�ة ّ
أن الدماغ
يك�ون يف قمّ�ة نش�اطه يف س�اعات
الصب�اح الباك�ر ،ل�ذا اح�رص ع�ىل
االس�تيقاظ مبك�راً ،تقريب�ا ً يف حدود
الساعة  ،6للقيام باألعمال التي تحتاج
عال ،كما ّ
أن االس�تيقاظ املبكر
لرتكيز ٍ
يمنحك فرصة االس�تفادة من ساعات
النهار كلها ،وهذا ما ي ّ
ُوفر لك املزيد من
الوقت اإلضايف.
االهتمام بالصحة
العقل الس�ليم يف الجسم السليم ،وبما
أن�ك تري�د أن ُتح�دِث أث�را ً إيجابي�ا ً يف
حيات�ك؛ فالب� ّد من أن تهت�م بصحتك،
كأن تمارس التمارين الرياضية ساعة
واح�دة يومي�اً ،وأن تتن�اول الطع�ام
الصح�ي املت�وازن ،وتكث�ر م�ن رشب
املي�اه ،سيُس�اعد ه�ذا ع�ىل تنش�يط
جس�مك وم� ّده بكام�ل املُ ّ
غذي�ات؛
لتتمك�ن م�ن أداء واجبات�ك اليومي�ة
بشكل أفضل.

املطبخ ..

تحديد األهداف
النج�اح ال يتحقق إذا ل�م تربط حياتك
بمجموع�ة م�ن األهداف ،ل�ذا احرص
عىل أن تكون أهدافك واضحة ،واقعية،
قابلة للقياس ،وق�م بتحديد ما ترغب
بتحقيقه عىل املدى القصري ،واملتوسط
والطويل ،كما يجب أن تضع األساليب

والطرائق التي ستس�تخدمها للوصول
إىل األه�داف ،بذلك فقط س�تتمكن من
تحقيق النجاح.
تحديد العراقيل املتوقعة
مهما كان لديك إرادة وعزيمة ،ومهما
كنت مُ صمّما ً عىل فعل اليشء؛ الب ّد من
أن تواج�ه بع�ض العراقي�ل والعوائق

طريقة عمل املخلل

للمخل�الت اهمي�ة كب�رية يف الغ�ذاء
املتوازن..لكن يجب ان تؤخذ باعتدال.
املقادير :
ربع كيلوجرام فاصوليا خرضاء .
أربع حبات جزر .
أربع حبات فلفل رومي .
ربع كيلو جرام حمص منقوع .
ربع كيلو جرام بازالء .
فصا ثوم .
ملعق�ةكب�ريةكزب�رةجاف�ة.
ملعقة كبرية حلبة .

ملعق�ةكب�ريةليم�ون.
رب�عك�وبزي�تنبات�ي.
نصف ملعقة صغرية ملح الليمون .
ملعقة صغرية خردل .
ملعقة حبة الربكة .
ملعقة كركم ناعم .
ثالث مالعق ملح .
ملعقة شومر حب .
طريقة التحضري :
اغس�يل الخرض ثم قطعيه�ا إىل أجزاء
صغ�رية واغمريه�ا بامل�اء املغ�يل ث�م

غطيها قليالً .
اس�لقي الحمص املنق�وع ثم اضيفي
البازالء والحمص إىل الخرض املوضوعة
يف املاء املغيل وقلبي املقادير ثم صفيها
من املاء بواسطة املصفاة.
حم�ي البه�ارات كالً ع�ىل ح�دة
تحميصا ً خفيف�ا ً ثم اطحنيها ودقيها
م�ع الث�وم باس�تثناء الش�مر وحب�ة
الربكة
اضيف�ي الث�وم إىل الخ�رض م�ع حبة
الربك�ة والش�ومر ومل�ح الليم�ون،

التي قد تؤثر يف تقدمك ،لذا قم بتحديد
العراقي�ل املتوقع�ة ،ث�م ض�ع الطرق
والتقني�ات والحل�ول املناس�بة الت�ي
ستس�اعدك ع�ىل تجاوزه�ا ،عندم�ا
تتعرف منذ البداي�ة عىل تلك العراقيل؛
س�تنجح بالتأكيد من تجاوزها بسالم
وتحقيق النجاح.

وحرك�ي املقادير جيدا ً ث�م ضعيها يف
قنينة الزجاج .
اضيف�ي إليه�ا كوب�ني م�ن عص�ري
الليم�ون والزيت ث�م اغلق�ي القنينة
جيدا ً واتركيها ملدة أسبوع كامل .
مخلل الجزر
جزر أصفر و خل ملح بمقدار ملعقة
كب�رية لكل كوب�ني و نصف م�ن املاء
فلف�ل و قرنفل بمق�دار ملعقة كبرية
لكل كوبني و نصف من املاء

يس�لق الج�زر م�دة خم�س دقائق
يف محل�ول ملح�ى يصف�ى الجزر و
يوض�ع يف أوعيه يغم�ر يف خل متبل

بالفلفل الح�ار و القرنفل بعد خليه
يحكم غطاء الوعاء املعقم و يحفظ
يف مكان بارد.

هل أذنا الفيل الكبريتان يساعدانه
على السمع بشكل أفضل؟
مِ �ن املعل�وم أن الفي�ل يملك
أذن�ني كبريت�ني للغاي�ة،
والس�ؤال الذي يخطر للناس
ه�ل هن�اك عالقة ب�ني حجم
أذني الفي�ل الكبريت�ني وقوة
س�معه؟ الج�واب :ال عالق�ة
أب�داً ،فاملس�ألة تتعلق بحجم
الفيل الكب�ري واألجواء الحارة
الت�ي يعي�ش فيه�ا ،حج�م
االذن�ني الكبري يس�اعده عىل
تربيد جس�مه بش�كل أفضل
وأرسع...
مساحة األذن الكبرية املدعمة
بجل�د رقي�ق يجع�ل الحج�م
املع�رض لخس�ارة الح�رارة
أك�رب وبالت�ايل يك�ون التربيد
أفض�ل .أذن الفيل الكبرية لها

استخدام أخر يتعلق بالتواصل
م�ع الفيلة األخرى من حوله،
حي�ث إن اإلش�ارة به�ا فيما
بينهم لها معاني وتفس�ريات
مختلف�ة .وال يع�د الفيل من
الكائنات ذات الس�مع القوي
للغاية ،لكن س�معه جيد جدا ً
مثل غريه من الحيوانات بأذن
أصغر.

طبيبك يف بيتك

أفضل طعام لتخفيض
مستوى القلق

ْ
أعلنت فيليتش جاكا ،رئيسة الجمعية الدولية لبحوث الطب النفيس
الغذائ�ي ،أن النظ�ام الغذائي املت�وازن يخفض من مس�توى القلق
واالكتئاب.
وقال�ت إن امل�واد الغذائي�ة املحتوية عىل نس�بة عالية م�ن الدهون
والس�كر تس�بب س�وء املزاج ،وأفضل نظام غذائي لتحس�ني املزاج
هو حمية البحر األبيض املتوس�ط ،مشرية إىل عدم اإلفراط يف تناول
الطعام.
وكان�ت الدكت�ورة يلينا س�ولومالتينا ،خبرية التغذية الروس�ية ،قد
أعلن�ت يف ترشين الثاني عام  ، 2019أن الطعام الس�يئ والكحول يف
البداية يحس�نان املزاج ،ولكن بعد فرتة قصرية يس�وء ،ألن الكحول
يسبب التسمم وجفاف الجسم ،ما يؤدي إىل سوء الحالة الصحية.
وتؤك�د س�ولوماتينا ،ع�ىل أن املرشوب�ات الكحولي�ة تؤث�ر بصورة
مختلفة يف الناس ،ش�أنها ش�أن الش�وكوالتة ،وكذلك املواد املالحة،
مش�رية إىل أنها يف البداية تحس�ن املزاج ولكن األمالح بعد ذلك تربط
السوائل ،ما يؤدي إىل سوء دوران الدم وضعف عام.
وتش�ري الخب�رية الروس�ية ،إىل أن امل�وز والطماط�م والحمضي�ات
والجزر والشوكوالتة الداكنة واملكرسات والزبادي ومنتجات األلبان
والكربوهي�درات املعق�دة مثل الش�وفان واملعكرونة م�ع املأكوالت
البحرية والشاي األخرض تساعد عىل تحسني املزاج.

لطلة ابهى....

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

أخطاء ترتكبها يف تربية الكالب

ُ
نرتكب أخطاء بحق الحيوانات ونحن ال ندري ،ظنا ً منا بأن ذلك
ق�د
يط�ور من أدائها ويروضه�ا ،ولكننا ال نعلم أن تلك الس�لوكيات قد
تؤذيها أو قد تطور سلوكياتها العدوانية.
فيما ييل  10أخطاء شائعة يقرتفها مالك الحيوانات األليفة.
 )1رشاء الحيوان دون إدراك خصائصه
الخطأ :قد ال يكون الحيوان الذي تشرتيه مناسبا ً لعائلتك.
كي�ف تتجنب ذلك :قبل رشاء أي حي�وان أليف اعلم أن له احتياجات
ً
فمث�ال تميل ال�كالب إىل الحفر ،بينم�ا تفضل القطط
وخصائ�ص،
االستكشاف والقفز.
اقرأ عن خصائص الساللة التي تريد رشاءها ،وتحدث مع أصحابها
عن حالتها ،واسأل عن تاريخها وصحتها وطباعها.
 )2عدم االهتمام بتدريبات الطاعة
الخط�أ :قد تش�كل الع�ادات الس�يئة صعوبة يف تدري�ب الحيوانات
األليفة ،فإذا لم تكن عىل دراية بذلك فاستعن بخرباء يف هذا املجال.
كي�ف تتجنب ذلك :قبل أن تب�دأ يف تعليم الجرو ،أعطه بعض األوامر
البسيطة مثل الجلوس والبقاء ساكناً .ويمكن البدء يف تربية الجرو
بعد  8أس�ابيع من والدته .وبني  8و  16أس�بوعا ً يبدأ الجرو يف إدراك
م�ا حوله واس�تيعاب التدريبات .وللتطوير من مه�ارات كلبك نظم
دورة تنشيطية له بني كل فرتة وأخرى.
 )3ال تكن متضاربا ً يف قواعدك
الخط�أ :إذا كافئ ش�قيقك الكلب ألنه صعد ع�ىل رسيره وقمت أنت
بمعاقبته بعد ذلك فسيختلط األمر عليه.
كيف تتجنب ذلك :تأكد من معرفة جميع أفراد عائلتك للقواعد التي
س�تضعها له ،ف�إذا كنت ال تري�د أن تقفز هرتك ع�ىل يديك ،فأخرب
أف�راد العائلة بذلك ،فالحيوان�ات األليفة تتأقلم م�ع النظام ،ولكن
ّ
نظم األمر مع عائلتك.
 )4تجنب إعطاءه املزيد من املكافآت والطعام
الخطأ :يفقد ذلك األمر قيمة التدريب إذا زاد عن الحد املعتدل.
تتجن�ب ذلك :قم بتقدي�ر كل نوع من املكافأة
كيف
وفق�ا ً
لس�لوك

التفكري بطريقة إيجابية
التفك�ري الس�لبي يحب�ط عزيمت�ك
ويعرق�ل عملي�ة تقدمك ،أم�ا التفكري
اإليجاب�ي فيدفعك للم�ي قدماً؛ ألنه
ّ
يغ�ري نظرتك لألش�ياء الت�ي تواجهك،
فرتى بفضله الفش�ل بداي�ة لتحقيق
النج�اح ،وفرصة لتصحي�ح األخطاء؛
لتتمك�ن يف النهاي�ة م�ن تخط�ي كل
العقب�ات ،وتحقيق كل ما تطمح به يف
هذه الحياة.
كرس حاجز الخوف
يج�ب أن ت�درك ب�أن املخ�اوف الت�ي
تشعر بها هي التي تمنعك من تحقيق
اإلنج�ازات يف حيات�ك ،لذا ق�م بتحديد
كل األش�ياء الت�ي تخ�اف منه�ا ،ث�م
خط�ط لكيفية مواجهته�ا ،وبارش يف
محاربته�ا بقوة وعزيمة؛ حتى تتغلب
عليه�ا ،عنده�ا يمكنن�ا الق�ول إن�ك
بالفعل تحررت منها ،وأصبحت أقرب
إىل تحقيق النجاح.
التعلّم املستمر
عملية التعلم مستمرة حتى آخر يوم يف
العمر ،فإذا كنت تريد أن تحقق النجاح
املتميز عىل كل األصعدة ،استمر يف كسب
العلوم واملعارف من خالل قراءة الكتب،
مشاهدة األفالم التعليمية ،متابعة آخر
التطورات العلمية ،واملش�اركة يف ورش
العمل وال�دورات التدريبية ،سيس�اعد
كل ه�ذا عىل صقل مهارات�ك وخرباتك؛
لتحقق النجاح والتفوق.
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الحي�وان .ولكن من املهم أال تكافئه عىل جميع س�لوكياته الجيدة،
فإنك به�ذه الطريقة تجعله يطمح إىل الحص�ول عىل مكافأة عقب
كل سلوك جيد.
 )5إهمال الجانب االجتماعي للحيوان
الخطأ :إذا لم تتعرض الحيوانات األليفة ملقابلة مجموعات متنوعة
من الحيوانات األخرى والناس ،فقد يجعل ذلك سلوكها عدوانيا ً.
كيف تتجنب ذلك :اجعل حيوانك يقابل الناس واألطفال والحيوانات
األخرى ،فإن ذلك يزيد من األلفة عنده .ويفضل القيام بذلك للكالب
بني سن  3و 12أسبوعا ً وللقطط بني أسبوعني و 8أسابيع.
 )6التقليل من التدريبات
الخط�أ :للحيوانات طاق�ة مكبوتة تحت�اج إىل إفراغها ،ويكون ذلك
عن طريق التدريبات الرياضية ،وإال فستبدأ بالنباح والقفز والقيام
بسلوكيات عدائية.
كي�ف تتجن�ب ذلك :قم بامليش م�ع كلبك ملدة ال تقل ع�ن  30دقيقة
يف كل م�رة .ويويص بعض الخرباء بقي�ام الكالب بما ال يقل عن 40
دقيق�ة من التمرين�ات الرياضية يومياً ،وأن ال�كالب تحتاج إىل ذلك
أكثر من اإلنسان ألن لديها طاقة هائلة.
 )7إهمال النشاط العقيل
الخط�أ :م�ن املرج�ح أن تتع�رض الحيوان�ات الت�ي تش�عر بامللل
للمتاعب.
كيف تتجنب ذلك :حاول أن تجعل الحيوان يقوم بنش�اط ما ،اجعله
يبحث عن غذائه بنفس�ه بعد أن تك�ون قد خبأته له ،وقم بإطعامه
بع�د حله للعبة .ضع له بعض األلع�اب واألدوات التي تجعله يتأمل
فيها.
 )8تركه بمفرده ملدة طويلة
الخط�أ :يؤثر س�لبيا ً يف الحي�وان وتظهر عليه أعراض وس�لوكيات
خطرية.
كي�ف تتجنب ذلك :ال ترتكه بمفرده ملدة  8س�اعات ،قم باس�تئجار
ش�خص للمك�وث معه إذا كنت مس�افراً ،أو س�تمكث فرتة طويلة
خ�ارج املنزل ،ولكن عليك تدريبه بأن يكون بمفرده بضع س�اعات
كل يوم.
 )9الفشل يف ترويضه
الخط�أ :إذا ل�م تجع�ل لكلب�ك رسي�راً ،فسيس�تخدم
األريكة.
كيف تتجنب ذلك :الحيوان ال يريد امليش ملسافة طويلة
لقض�اء حاجت�ه ،فإذا ل�م تدرّب�ه عىل الذه�اب للمكان
املخص�ص له�ا فس�يقوم بفع�ل ذل�ك يف أي م�كان .قم
بتخصي�ص م�كان ل�كل يشء ،ودرّب حيوانك عىل فعل
األشياء يف مكانها كالنوم والجري ،فالكالب تحب أن
يك�ون لها رسي�ر أو بيت صغري مري�ح ،فوّفر لها
ذلك واجعلها تلتزم به.
 )10العقاب
الخط�أ :ق�د ت�رخ يف وج�ه كلب�ك إذا أكل من
طعامك ،لكنه لن يفهم أنك غاضب منه .كيف
تتجنب ذلك :إياك ومعاقبته جسدياً ،فذلك
س�يجعله يخ�اف منك فق�ط .عندما
يق�وم بخطأ ،ثبت كلم�ة وقلها له
عن�د القي�ام بيشء خط�أ مثل
“ال” أو “إي�اك” وس�يقوم
بالتفاع�ل معه�ا عند
ارتكابه الخطأ.

كيف تعتنني مبجوهراتك للوقاية من فريوس (كورونا)؟
مِ �ن املع�روف أن املجوه�رات ذات قيمة عالية
من الناحية املادية واملعنوية والعاطفية ولذلك
ال ب�د من االعتن�اء بها والحفاظ ع�ىل بريقها
وحالتها الطبيعية.
وت�زداد الحاج�ة لالعتن�اء باملجوه�رات يف
الف�رتة الحالية التي تفىش فيه�ا وباء كورونا
يف معظم أنح�اء الكرة األرضية؛ ما يس�تدعي
أن تحافظ�ي ع�ىل نظافة يدي�ك وضمان عدم
تلوث تلك املجوهرات بالبكترييا أو الفريوسات
الخطرية.
ووفق�ا لخب�ري املجوه�رات بن ستنس�ون من
سلس�لة محالت “هاتون” الربيطانية لألملاس
واملجوه�رات ف�إن أول يشء علي�ك فعل�ه هو
فح�ص حال�ة جميع قط�ع املجوه�رات التي
تملكيه�ا بش�كل دوري ويف ح�ال كانت إحدى
القط�ع تعان�ي من اس�وداد أو ش�حوب أو أن
أحد األحجار أصبح مرتخيا عليك أخذ القطعة
ملحل مجوهرات إلصالحه�ا وإعادتها لحالتها
الطبيعية.
وأش�ار إىل أن الخطوة التالي�ة لكيفية االعتناء
باملجوه�رات هي نقعها يف إناء من املاء الدافئ
وإضافة مسحوق تنظيف عليه وتركها يف اإلناء
ملدة ترتواح بني  20إىل  40دقيقة ثم اس�تخدام
فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف القطع.
وقال ستنس�ون”:ننصح باس�تعمال فرش�اة
أس�نان أطفال؛ ألنها ناعم�ة للغاية لكن يجب
اس�تعمالها فقط لتنظي�ف املجوهرات وليس

لتنظيف أسنان أو أي سبب آخر ..وعليك أيضا
أن تنظف�ي قاع�دة القطعة وخاص�ة األملاس
بالفرش�اة نظرا لرتاكم األوس�اخ عند القاعدة
أكثر من غريها”.
وأوضح أن الخطوة التي تأتي بعد هذه تش�مل
غسل قطع املجوهرات باملاء الدافئ الجاري ثم
تنظيفه�ا بقطع من القط�ن الجاف والنظيف
أو بقطع�ة كتاني�ة ناعم�ة ،مش�ريا إىل أنه يف
ح�ال عدم توفر القط�ن أو الكتان فيمكن ترك
املجوهرات لتجف يف الهواء.
ولفت إىل أن الخطوة األخرية تتمثل يف استعمال
قطع�ة قم�اش ناعمة لف�رك املجوه�رات من
اج�ل تلميعه�ا ،مش�ددا ع�ىل رضورة تخزين

املجوه�رات يف م�كان ج�اف ع�ىل أس�اس أن
الرطوب�ة هي الس�بب الرئي�س يف تلطيخ لون
املجوهرات.
وأكد ستنس�ون ع�ىل رضورة القي�ام بعملية
تنظي�ف املجوه�رات مرة كل أس�بوع لضمان
عدم تراكم األوس�اخ واملواد املؤكسدة ،مشددا
أيض�ا ع�ىل رضورة أخ�ذ تل�ك القط�ع لخبري
املجوه�رات مرت�ني يف الس�نة ليت�م تنظيفها
بطريقة احرتافية.
وختم قائال”:من أجل عدم االضطرار لتنظيف
املجوه�رات أكث�ر من مرة يف األس�بوع ينصح
بخل�ع جميع قط�ع املجوهرات يف أثناء غس�ل
اليدين بالصابون أو الجل أو املطهرات”.

دراسات حديثة

الركض باعتدال يطيل العمر
ْ
أظه�رت دراس�ة أن ممارس�ة
رياض�ة الركض بوت�رية معتدلة،
تبدو الوسيلة الفضىل إلطالة أمد
الحياة.
وتناول�ت ه�ذه الدراس�ة 5048
مش�اركا ً بصح�ة جي�دة يف
كوبنهاغن ،حيث ق�ام الباحثون
بتحديد ومتابعة  1098ش�خصا ً
منه�م م�ن مم�اريس رياض�ة
الرك�ض و 413ش�خصا ً م�ن
عديمي الحركة.
وس�جل الباحثون عدد الساعات
والوترية ورسعة ممارسة الركض
أس�بوعياً ،وقد الحظ�وا بعد هذه
الفرتة أن األش�خاص الذين كانوا
يركض�ون لف�رتات أط�ول كان
لديه�م االحتم�ال نفس�ه تقريبا
للوف�اة باملقارنة مع األش�خاص
عديمي الحركة.
يف املقاب�ل ،املش�اركون الذي�ن

كانوا يمارس�ون رياضة الركض
باعت�دال ،أي ب�ني س�اعة و2,4
ساعة أسبوعيا بواقع ثالث مرات
كح�د أق�ى ،كان لديه�م أدن�ى
معدالت الوفيات.
ويف املجم�ل ،كان الع�داؤون م�ن
فئة الش�باب مع مع�دالت أصغر
لضغط الدم ومؤرش كتلة الجسم،
وكانت هذه املجموعة تضم أيضا
ع�ددا ً أق�ل بكث�ري م�ن املدخنني

واملصابني بالسكري.
وإن “ممارس�ة الرك�ض املرهق
ع�ىل م�دى عق�ود يمك�ن أن
ينط�وي عىل مخاطر عىل الصحة
خصوص�ا ً ع�ىل نظ�ام القل�ب
واألوعية الدموية”.
كما يجب اإلش�ارة إىل أن الركض
بوترية معتدلة هو تمرين مكثف،
وأن ممارس�ة الرك�ض عىل مدى
طويل يوازي التمرين املفرط.

وتدعم نتائج هذه الدراس�ات تلك
التي خلصت إليها دراسات أخرى،
واكتشف فيها علماء أن ممارسة
التمارين الرياضية بوترية مكثفة
يمكن أن تكون مرضة.
وأش�ار ش�نور إىل أن “كل ه�ذه
األبح�اث التي تظه�ر الصلة بني
وترية معينة من الركض ومعدالت
الوفيات ،تدعو إىل االعتقاد بوجود
جرعة محددة للتمارين الجسدية
تعط�ي نتائ�ج فض�ىل بالنس�بة
للصحة”.
وخل�ص إىل أن�ه “يف ح�ال كان
هدفك�م تقلي�ص خط�ر الوف�اة
وإطالة أمد الحياة املتوقع لديكم،
ف�إن ممارس�ة الرك�ض مرت�ني
أو ث�الث م�رات أس�بوعيا ً بوترية
معتدل�ة تمث�ل االس�رتاتيجية
الس�ليمة ،أما اإلف�راط يف ذلك قد
يكون مؤذيا”.
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كلمات متقاطعة

أنت مضطر اليوم لتنفيذ بعض املهمات واملشاريع
التي تتعلق باألموال ،فهناك بعض الفواتري التي يجب
عليك أن تقوم بسدادها ،والتأكد من اإلمضاء عىل بعض
الودائ�ع أو الش�يكات .هناك بعض األم�ور التي تربكك عىل
م�دار اليوم وربما تثري غضبك طوال الوقت .حاول أن تكون
إيجابيا.

الثور

ال تحل�م بالراح�ة خال ه�ذا اليوم وك�ن واقعيا
وتوقع املزيد من بذل الجهود التي يتطلبها بشكل
اس�تثنائي مس�ار عملك .قد تفكر يف مرشوع خاص
يتطل�ب مبلغ�ا كبريا من امل�ال .يدعوك الفل�ك لاهتمام
بمظهرك وطلتك ألن الحب قد يكون يف انتظارك خال قيامك
بمهمات العمل.

الجوزاء

ق�د يك�ون الي�وم مم�ا وربم�ا تس�مع بعض
األخب�ار التي تصدمك .ربما تتفاجأ اليوم بزيارة
أح�د األش�خاص إلي�ك يف منزل�ك .س�يتعاون معك
هذا الش�خص يف إنج�از مهمات عملك .س�تطرأ بعض
التغي�ريات ع�ىل حياتك الي�وم فحاول أن تس�تمتع وتغري
دائما حياتك لألفضل.

السرطان

حماس�ك اليوم وإرصارك عىل العمل قد يجعلك
محط إعجاب الكثريين .ربما تتحدث اليوم أمام
جماع�ة يف بعض املوضوع�ات العلمي�ة الغامضة.
تحلم بحياة عاطفية مستقرة يف املستقبل .لديك خطط
عديدة ليس�ت سببا يف الس�عادة ولكنها يمكن تطبيقها يف
الوقت الحايل باملقارنة بغريها.

األسد

ستس�مع الي�وم أخبارا س�ارة من األق�ارب أو
الج�ريان وه�ذه األخب�ار ق�د تتعل�ق بأوضاعك
املادية .س�تتأكد من ذلك الخرب عندما تس�معه من
أكثر من ش�خص .تبحث اليوم عن ش�خص ما ولكنك
لن تستطيع مقابلته ولكن ال تدع هذا ألمر يقوضك وامض
يف طريقك.

 - 1923زل�زال مدم�ر ي�رب مدينت�ي طوكي�و
ويوكوھام�ا مخلف�ا م�ا يزيد ع�ن  150ألف قتيل
وأكثر من مليوني مرشد.
 - 1939أملانيا تھاجم بولندا مش�علة فتيل الحرب
العاملية الثانية.
 - 1958تم تأسيس نادي الجيش امللكي املغربي.
 - 1969معم�ر الق�ذايف يق�وم بانقاب عس�كري
أبيض عىل امللك محمد إدريس الس�نويس ويستويل
عىل السلطة يف ليبيا فيما عرف باسم ثورة الفاتح
من سبتمرب.
 - 1971اإلعان رسميا عن قيام اتحاد الجمھوريات
العربي�ة وال�ذي ضم م�رص وليبيا وس�وريا ،لكن
االتحاد كان شكليا ولم يؤد أي دور.
 - 1983القوات الجوية الس�وفيتية تسقط طائرة
ركاب بوينغ  747تابعة لكوريا الجنوبية ،وتسبب
الحدث بمقتل  269راكبا كانوا عىل متنھا.
 - 1985العثور عىل حطام س�فينة تايتنك الغارقة
عىل قع�ر املحيط األطليس وذلك بعد  73س�نة من
غرقھا.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

تتمت�ع الي�وم بالحيوي�ة والنش�اط والتفاؤل.
قررت مؤخرا أن تقوم بعض األمور بنفسك دون
طلب مس�اعدة من أي شخص ولكن هذا القرار لن
يفيدك عىل املدى البعيد .س�تواجهك عقبات وتحديات
لن تتمكن من تخطيها بمفردك .أحيانا ستضطر أن تقدم
بعض التنازالت.

الميزان
اح�ذر إذا كن�ت مرتبطا التمس�ك باألوهام عىل
املس�توى العاطفي وال تفرط يف خس�ارة العاقة
م�ع الرشيك بس�بب تأخ�ره يف الرد ع�ىل متطلباتك
أو جراء ش�عورك العابر بالنقص .ق�د تعاني اليوم من
وض�ع عاطفي غري مريح ال يلبي طموحاتك وال يحقق لك
ما تحلم به.

العقرب

انتبه فهناك العديد من الفرص املتاحة لك اليوم
يف مج�ال الي�وم وح�اول أن تنتهزه�ا وتحس�ن
اس�تغالها .املب�ادئ والقيم لها مكان�ة مرتفعة يف
حياتك وهي الس�بب الرئيس للوص�ول ألهدافك .ربما
تض�ع بعض الخط�ط للمش�اركة يف املزيد من األنش�طة
كاليوجا أو الرياضات األخرى.

القوس

األح�داث االجتماعي�ة الت�ي تحدث م�ن حولك
قد تجعلك ع�ىل دراية بكل ما ي�دور وقد تجعلك
عىل تواصل ببعض األش�خاص املبدعني يف مختلف
املج�االت .ربم�ا تناق�ش معه�م بع�ض االم�ور التي
تتعل�ق بالعمل وبعض األفكار التي ترغ�ب يف تطبيقها يف
املستقبل.

الجدي

اهتمامك ببعض العلوم النفسية ورسعة بديهتك
قد يجعلك عىل دراية بأفكار وشعور أفراد أرستك
م�ن دون أن يتحدث�وا ع�ن أي يشء .لدي�ك الق�درة
أيضا عىل ق�راءة أفكار الغرباء .عليك أن تثق يف قدراتك
اليوم خاصة عند القيام بالتخطيط لبعض املش�اريع مع
الرشكاء.

الدلو
تهت�م الي�وم باكتس�اب مزي�د م�ن املعلومات.
ننصحك بحض�ور بعض املح�ارضات والندوات
العلمية والثقافية فقد تكون لها دور كبري يف وضع
بعض الخطط املس�تقبلية .لم ال تفكر يف قضاء إجازة
م�ع بع�ض األصدق�اء أو الزم�اء .ربما تاح�ظ اهتماما
ملحوظا من جانب أفراد األرسة.

الحوت

تجنب النزاعات والرصاعات ،وابتعد عن عمليات
البيع وال�رشاء وراقب ما يج�ري بهدوء .تعيش
أج�واء جميلة وداعمة م�ن األحباء ومع معظم من
تختل�ط به�م يف حياتك اليومي�ة .تواص�ل عملك الذي
بدأته منذ مدة وتش�عر بأنه سيكون مصدر دخل كبريا لك
وألرستك يف املستقبل.

 - 1991الواليات املتحدة تعرتف بإس�تونيا والتفيا
وليتوانيا كدول مستقلة.
 - 1992املصادقة عىل الدس�تور السلوفاكي الذي
دخل حيز التنفيذ يف  1يناير .1993
 - 2004متم�ردون شيش�ان يحتج�زون أكثر من
 1200طالب داخل مدرسة يف بيسان بروسيا.
 - 2009املجلس األعىل اإلس�امي العراقي ينتخب
عم�ار الحكيم رئيس�ا له خلفا لوال�ده عبد العزيز
الحكيم.
 - 2010بدأ املفاوضات املبارشة بني الفلسطينيني
واإلرسائيلي�ني بع�د س�نوات م�ن انقطاعھ�ا يف
الواليات املتحدة بحضور رئيس الس�لطة الوطنية
الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزراء إرسائيل
بنيامني نتنياھو والرئيسني األمريكي باراك أوباما
واملرصي محمد حس�ني مبارك ومل�ك األردن عبد
الله الثاني بن الحسني.
 - 2017املحكم�ة العلي�ا الكينية تق�ي ببطان
نتائج االنتخابات الرئاس�ية الكينية وتأمر بإجراء
انتخابات جديدة خال  60يوماً.

قصة مثل

اللسان احللو يطلع احلية من جحرها
ُ
ي�رب للش�خص ال�ذي ينال
بحل�و لس�انه ما الينال�ه بقوة
س�لطانه ويظفر بجميل القول
وحس�ن ال�كام م�ا اليظفر به
بطرف الس�نان وحد الحس�ام
واصله:
ان رج�ا كان يعي�ش يف بي�ت
قديم البنيان م�ع زوجه وولده
وكان يف البي�ت حي�ة تعيش يف
جح�ر يف احد حيطان�ه منذ امد
بعي�د وكان الرج�ل يك�ره ان
تعي�ش الحية يف بيت�ه ويخىش
منها عىل ولده.
ويف ذات ي�وم راى الرجل الحية
ته�م بدخ�ول جحره�ا فارسع
اليها ليقتلها ولكنها استطاعت
ان تفلت منه وان تدخل جحرها
فتنجو بحياتها.
ومنذ ذل�ك اليوم اضمرت الحية
للرجل واهل بيته رشا ويف صباح
ذات ي�وم رات الحية ربة البيت
تعد الفط�ور لزوجه�ا وولدها

فتضع اللب�ن يف اواني ثم تصف
تلك االواني عىل منضدة الطعام
فرات الفرص�ه مواتية لانتقام
من الرجل واهل بيته
فج�اءت اىل اللب�ن فذرفت فيه
م�ن الس�م الزع�اف مايكف�ي
لقت�ل اناس كث�ريون ثم عادت
اىل جحره�ا فدخل�ت فيه وبعد
مدة وجيزة استيقظ الرجل من

مشاكل وحلول

نومه فس�معت الحي�ة زوجته
تلوم�ه ع�ىل كراهيت�ه للحي�ة
ومحاولة قتله لها وقالت له:
((ان�ت مخطئ  ...فهذه األفعى
تس�كن معن�ا م�ن س�نني...
وصارت واحدة من اهل البيت...
واني احبها مثل مااحب ولدي))
فاجابها((:ولل�ه ياامرأه...اني
ن�ادم ع�ىل فعلت�ي ...ومن االن

فصاعدا ساعاملها بالحسنى...
واحبها مثل ماتحبيها))
وكان�ت الحي�ة تنصت مل�ا قاله
الرج�ل وزوجت�ه فلق�ي ذل�ك
القول منها قبوال حسنا
وندمت ع�ىل مافعلت من ذرف
السم يف اواني الحليب فارسعت
خارجه من جحرها
وذهب�ت اىل حي�ث يوجد بعض
الرماد فتمرغت فيه ثم راحت اىل
اواني الحلي�ب فجعلت تغطس
يف االواني اني�ة بعد أخرى حتى
لوث�ت الحلي�ب كل�ه بالرم�اد
فصار غري قابل للرشب وانقذت
تلك العائل�ة من موت محتم ثم
ان امل�رأة علمت بامر الحية مع
الحلي�ب وخروجها من جحرها
لتلوث�ه كم�ا علم�ت ان الحي�ة
انما فعلت ذلك بعد اس�تماعها
لكامها وكام زوجها فقالت يف
ذلك  :اللس�ان الحلو.......يطلع
الحية من جحرها.

رأيس
1ع�ىل رأس العم�ل  oرصخ
باسمه
2عال�م م�رصي حاص�ل عىل
نوبل
3نضاح�ك ونلق�ي الطرائ�ف
بيننا
4ذات حنان ومودة
5حرشات ذات نظام اجتماعي
دقي�ق  oنصف قال�ت  oنظف
القطن من البذور
6متش�ابهان  oينف�ي علم�ه
باليشء  oثلثا ثلة
7يعم�ل بتع�ب وك�د  oم�ادة
مطه�رة للجروح توجد يف ماء
البحر
8حلق�ات معدن متش�ابكة o
من أقطاب البطارية
9نصف واحد  oسئم  oودى
10نزيل األوس�اخ  oمقاتلون
غري راجلني

افقي
1ماكم أمريكي مسلم معتزل
2جديد باللغة الفرعونية القديمة
 oأول من اكتشف كروية األرض
عمليا
3يهب�ن ب�ا مقاب�ل  oص�وت
الضحك
4هلن ال�رتاب (ىف البرئ)  oيخبئ
شيئا خلسة
5مارسن  oحرف جزم
6يجمع�ون امل�ال والذه�ب
(معكوسة)  oدار حول ايشء
7حياه (مبعثرة)  oمواطنو أكرب
دولة آسيوية مساحة
8أرشد إىل اليشء املطلوب  oاسم
فرس تس�ببت يف حرب  40سنة
بني القبائل العربية
9عرش مئ�ات  – oما يدره الثدي
قبيل الوالدة وبعدها مبارشة
10م�ن مكون�ات ال�دم 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 روحي 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 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�أث�����ر أبحرگ

من الفيسبوك
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أريد حباً وحناناً من أمي وأبي!!
عم�ري  ١٩س�نة ،وأعاني من ع�دم الحنان
العائيل ،يعن�ي من جهة األب واألم واإلخوة،
أحس أنه ليس هناك يشء يربطني بهم .هم
يقول�ون يل ما يجب أن أعم�ل وما ال يجب.
يعني أوامر فقط .ما عندهم كلمة طيبة وال
حنان ،رغم أني متفوقة يف دراس�تي وأعمل
جه�دي ألك�ون محبوب�ة وألك�ون ناجحة.
وص�ل األم�ر أني ملا أس�مع م�ن خاالتي أو
أعمامي كلمة طيبة ،أو يحضنونني بش�كل
ع�ادي ب�دون أن أعمل لهم ش�يئا ً يرضيهم
أس�تغرب وأبكي ،لحد اآلن وأنا يف هذا العمر
وال م�رة نمت بحضن مام�ا وال بابا .أحس
أنهم�ا بعيدان عن�ي وال أس�تطيع أن أتكلم
معهم�ا أو أش�اركهما يف يشء ألن�ي أعرف
أن�ه ملا أتكل�م معهما س�وف يوبخاني أو ال
يسمعاني أبداً .أريد الحل.
نصائح وحلول:

 1اعلم�ي أن�ه ليس هن�اك أم وأب ال يحبان
أوالدهما .هي فطرة أوجدها الله س�بحانه
قبل أن يجعلها واجباً.
 2لكن أسلوب التعبري عن الحب يختلف من
ش�خص وآخر ،وواض�ح أن أهل�ك من فئة
األش�خاص العملي�ني ،وعلي�ك أن تعريف أن
هن�اك املايني من اآلب�اء واألمهات من هذه
الفئة!
 3لك�ن مش�كلتك أن الله خل�ق لديك فطرة
الحنان والقلب الل�ني ،وهنا اصدمت حالتك
مع أسلوب أهلك يف التعامل.
 4الح�ل بس�يط وهو أن تبدئ�ي أنت خطوة
التق�رب والتعبريع�ن حب�ك ألم�ك وأبي�ك
بأس�لوب يل�ني قلبيهما بدالً م�ن أن تطلبي
منهما أن يتغريا!!
 5أنت أقدر منهما عىل الترصف ،وأيضا ً عىل
تغيري أس�لوبك يف التعامل ،فم�ا زلت يف هذا

العم�ر الفتي تس�تطيعني التأقل�م أكثر من
والديك!
 6اعلم�ي أيضا ً أن م�ا يظهر من أقاربك من
الحنان والعن�اق ال يعني أنهم يحبونك أكثر
مما تحبك أمك وأبيك ،بل يعني أن أسلوبهم
قريب من أسلوبك.
 7أرج�و أال تعتقدي أني أداف�ع عن والديك،
ب�ل ربما يكون�ا مخطئ�ني يف اعتقادهما أن
الحنان والقبات تفسد األبناء ،وهو أسلوب
ً
أيض�ا يف تعاملهم
يعتمده�ا كثري من األهل
مع أبنائهم!
 8لك�ن اآلن أن�ت يف عم�ر تس�تطيعني فيه
التأثريعىل أهلك بترصفات لطيفة ومبادرات
تغري أجواء البيت مثل دعوتهم ملشاهدة فيلم
ظري�ف مع�اً ،أو احتفالك م�ن دون مبالغة
بمناس�بة تعنيه�م كعيد مي�اد أحدهم ،أو
تقديم هدية بسيطة أو معاونتهم يف مهمات
منزلية.
 9كل ه�ذا يل�ني أق�ى القل�وب ،باإلضافة
إىل س�عيك للنج�اح فهذا أه�م عمل تحمني
به نفس�ك ،فالنجاح يس�اعدك ع�ىل تجاوز
االنزع�اج أو الح�زن ،ونصيح�ة أخرية هي
أن تعربي عن نفس�ك بهواية ما مثل الرسم
أو الكتاب�ة أو أش�غال يدوي�ة أو أي ن�وع
من اإلب�داع الذي يعوض الكث�ري من فقدان
احتياجات نفسية معقدة.
 10ويبق�ى األه�م م�ن كل ه�ذا أن يك�ون
منبع احتياجك للحب هو الله -س�بحانه،-
فتوجه�ي إلي�ه ب�كل الح�ب واطلب�ي حبه
ومس�اعدته فتفتح لك كل أبواب حب الدنيا
من أهل ودراسة وعمل .وفقك الله.

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

يف املرآة

احلسـني ..منهج
«الشهادة والتضحية»

حييى الزيدي

الشهيد مَ ن يقتل يف سبيل الله تعاىل ،وسمي شهيدا ً ألنه يكون يوم القيامة شاهدا عىل كل من ظلمه ،وعىل
املنحرفني.
إن ذكرى استشهاد سيدنا اإلمام الحسني (عليه السالم) من أعظم الذكريات يف التاريخ االسالمي .
إن املآيس التي وقعت عىل سييدنا الحسيني بن عيل بن أبي طالب (ع) تثري مشاعر االنسانية أجمع ،وكل منا
يستشعر يف ذاته التعاطف واالنجذاب إىل هذه الشخصية العظيمة ،التي رّ
غريت مجرى التاريخ ،وبقيت درسا
عميقا حارضا ً يف نفوس االجيال ..جيال بعد جيل ،ومدرسة شامخة للتضحية والثبات.
وسيدنا الحسني (ع) من الشخصيات الفذة والكبرية يف تاريخ األمة االسالمية ،وثورته هي ثورة ضد الظلم
مين أجيل االصالح واالنسيانية ،ولم يكن طالبا ً للسيلطة أو باحثيا ً عن منصب ،أو مجد شيخيص ،أو مغنم
دنيوي ..انما كان يريد إصالح أمة جده رسولنا الكريم محمد «صىل الله عليه وآله وسلم».
ون مَ الِ ِه َف ُه َو َ
َّ
ش ِهي ٌد ،وَمَ ْن ُق ِت َل ُد َ
(صىل الله عليه وآله وسلَّم)« :مَ ْن ُق ِت َل ُد َ
ون أ َ ْهلِ ِه
يقول رسولنا الكريم محمد
َ
َ
َ
َ
َف ُه َو َ
ُ
َ
َ
ش ِهي ٌد ،وَمَ ْن ُق ِت َل ُد َ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ٌ
َمَ
َ
َ
ون دِي ِن ِه فهو ش ِهيد ،و ن ق ِتل دون دمِ ِه فهو ش ِهيد».
وهذه املناسيبة األليمة يذكرها الذاكرون ويسيجلها املؤرخون بمداد من الفخر والعزة ،فاستشيهاد سيدنا
الحسني هو مثال عظيم وكبري للقوة والتضحية ،والدفاع عن الحق ،واالستماتة من اجل إحقاقه.
تهيأت لإلمام الحسني بيئة ونسب لم يحظ أحد بهما ال قبله وال بعده ،عدا أخيه اإلمام الحسن (ع) ..والده
أمري املؤمنني عيل بن أبي طالب (ع) ،ووالدته فاطمة الزهراء (ع) ،وهو أطهر حضن وأرشف بيت يف العرب،
وجده رسيول الله (صىل الله عليه وسيلم) نبي الرحمة ،خاتم االنبياء واملرسيلني ،معلم اإلنسيانية ومربي
البرشية ،أرشف األنبياء.
يف هيذا البييت النبيوي العظييم تربى سييدنا الحسيني ،ورضع أخيالق النبوة وشيب عىل مبادئ الرسيالة
اإلسالمية.
قال رسول (صىل الله عليه وسلم)« :إن الحسن والحسني سيدا شباب أهل الجنة».
وقييل إن رسيول الله (عليه الصالة والسيالم) أخذ بيد الحسين والحسيني ،فقال :من أحبنيي وأحب هذين
(الحسن والحسني) وأباهما وأمهما ،فهو معي يف درجتي يوم القيامة.
ْ
َْ ُ
بي ُء َج ِريءٌ ،وَالْ َخا ِئ ُن َخا ِئ ٌف ،وَالْمُ ِس ُء
أما من اقوال االمام الحسني بن عيل (عليه السالم)« :األمِ ني آمِ ٌن ،وَال َ ِ
يتو ِْح ٌ
مُ ْس َ
ش» ..واليذي يتمعن يف هيذه املقولة العظيمة يجد يف كل كلمة منها منهجيا عظيما ،ومعنى كبريا
ومؤثرا.
هنا أقول إن السيري عىل نهج سيدنا الحسني (ع) هو طريق العدل والصواب والتضحية ،وال يمكن أن يكون
غري ذلك.
إن واقعية كربيالء األليمية تركت تأثيريا ً بليغا ً عىل أفكار اإلنسيان ،ليس للمسيلمني فحسيب ،بل حتى غري
املسيلمني منهم ..فعظمة الثورة وذروة التضحية ،والصفات األخرى التي يتحىل بها الحسني (ع) وأنصاره
أ رّدت إىل عرض الكثري من اآلراء حول هذه الثورة العظيمة ،السيما أن بعض الكتاب غري املسلمني كتبوا عن
هذه الواقعة ..وأدناه بعض آراء الكتاب واملشاهري عربيا ودوليا يف شخصية اإلمام الحسني (ع) وثورته.
املهاتاما غاندي« :تعلمت من الحسني كيف أكون مظلوما فأنترص» و«لقد قرأت رّ
بدقة حياة الحسني الشهيد
واهتمميت اهتماما ً كافيا ً بتأريخ واقعة كربالء ،رّ
واتضح يل رّ
ُ
أن الهند إذا أرادت أن تنترص ،فعليها أن
العظييم،
تقتدي باإلمام الحسني عليه السالم».
جبان خليل جبان -فيلسوف وأديب لبناني« :لم أجد إنسانا ً كالحسني سجرّ ل مجد البرشية بدمائه».
عبياس محميود العقاد -كاتب وأديب مرصي« :ثورة الحسيني واحيدة من الثورات الفرييدة يف التاريخ ،لم
يظهير نظري لها حتى اآلن يف مجال الدعوات الدينية أو الثورات السياسيية ..فليم تدم الدولة األموية بعدها
يمض من تاريخ ثورة الحسيني رّ
حتى سقوطها أكثر من ستني سنة
حتى بقدر عمر اإلنسيان الطبيعي ،ولم
ِ
ونيرّف».
ولييم لوفتس ييي عالم آثار انكليزي( :لقد قدم الحسيني بن عيل أبلغ شيهادة يف تاريخ اإلنسيانية ،وارتفع
بمأساته إىل مستوى البطولة الفذة(.
فيليب حتي يي مسترشق أمريكي( :أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسني بن عيل ،وهو العارش من محرم ،يوم
حداد ونواح عند املسيلمني ..ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأسياة النضال الباسيل والحدث املفجع
اليذي وقع لإلمام الشيهيد وغيدت كربالء من األماكن املقدسية يف العالم ،وأصبح يوم كربالء وثأر الحسيني
صيحة االستنفار يف مناهضة الظلم).
أنطوان بارا -عالم مسيحي« :لو كان الحسني منا لنرشنا له يف كل أرض راية ،وألقمنا له يف كل أرض منبا،
ولدعونا الناس إىل املسيحية باسم الحسني».
ويف الختام أقول :هنيئا لسييدنا الحسيني (ع) الشهادة يف سبيل الله ..وهنيئا له هذه املنزلة الكبرية يف الدنيا
واآلخرة ،وهنيئا ملن سار عىل نهجه واقتفى أثره.

