
بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئة النزاه�ة االتحادي�ة، امس االحد، عن ص�دور قرار 
حكٍم بسجن أحد املدانني يف قضيَّة تجهيز وزارة الداخليَّة بأجهزة 
�رات، إلحداث�ه ال�رر العمدي بأم�وال ومصالح  كش�ف املُتفجِّ
الجهة التي كان يعمل فيها.وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة يف 
بيان تلقت “ الزوراء” نسخة منه أن “املدان ألحق الرر العمديَّ 
بأم�وال ومصال�ح الجهة الت�ي يعمل فيها من خ�ال املُخالفات 
الحاصل�ة يف العقد املرُبم ب�ني وزارة الداخليَّ�ة وإحدى الرشكات 
لتجهي�ز الوزارة بأجهزة كش�ف املتفجرات”.وأضافت الدائرة ان 
زة هي رشكة  “تحرياته�ا يف القضيَّ�ة قادت إىل أن الرشك�ة املُجهِّ
�رات، كما أن التجهيز  صٍة يف مجال املُتفجِّ وس�يطة وغري ُمتخصِّ
ت�مَّ خارج ح�دود املُ�دَّة املُتَّفق عليه�ا، ولم تقم الرشك�ة بتقديم 
شهادة املنشأ والقوائم التجاريَّة، فضاً عن تسلُّم بعض األجهزة 

بنوعيٍَّة ومنش�ٍأ ُمخالٍف ملا ورد بالعقد”. وأوضحت أن “محكمة 
ة بقضايا النزاهة يف بغ�داد وصلت إىل القناعة  الجناي�ات املُختصَّ
�ة بُمقرصيَّ�ة املُتَّهم بع�د اطاعها عىل األدل�ة املُتحّصلة يف  التامَّ
القضيَّ�ة املُتمثلة بأقوال املمث�ل القانونيِّ ل�وزارة الداخليَّة الذي 
طلب الش�كوى بحق املُتَّهم، إضاف�ة إىل التحقيق اإلداري الجاري 
ن وجود فساٍد مايلٍّ وإداريٍّ تسبَّب  يف مكتب رئيس الوزراء املُتضمِّ
بهدر املال العام، وقرينة هروب املُتَّهم”.وبيَّنت أن “املحكمة قرَّرت 
الحكم غيابياً عىل املُدان بالس�جن ملُدَّة س�بع سنواٍت، استناداً إىل 
أح�كام املادة 340 من قان�ون العقوبات، مع إص�دار أمر قبض 
وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله املنقولة وغري املنقولة، وإعطاء 
الح�ق للجهة املتررة للمطالبة بالتعويض أمام املحاكم املدنيَّة 

بعد اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
كورون�ا  ف�ريوس  يواص�ل 
االنتش�ار عىل نحو متسارع يف 
العالم ليتجاوز ع�دد املصابني 
ب�ه 33 مليونا، وبينما بلغ عدد 
الوفي�ات أكث�ر م�ن 997 ألفا، 
شفي أكثر من 22 مليونا و756 
إصابات  منحن�ى  ألفا.وش�هد 
كورون�ا  ف�ريوس  ووفي�ات 
العربي�ة  ال�دول  يف  املُس�تجّد 

ارتفاع�اً بعد تس�جيل 14 ألفاً 
و369 إصابة جديدة، بلغ معها 
إجم�ايل املُصابني مليوناً و604 
آالف و988 حالة، يف حني حصد 
الوباء أرواح 212 حالة جديدة، 
لرتتفع حصيلة الوفّيات إىل 28 
ألفاً و902 حال�ة، وفق مؤرش 
هوبكن�ز”  “جون�ز  جامع�ة 
األمريكية.وباتت كل من عمان 
واإلم�ارات ع�ىل مقرب�ة م�ن 

الدخ�ول إىل قائمة ال�دول التي 
جاوز ع�دد إصاباتها 100 ألف 
حالة، حي�ث وصل إجمايل عدد 
ألف�ًا   95 إىل  األوىل  الح�االت يف 
و907 إصابة، يف حني س�ّجلت 
الثانية 90 ألف�اً و618 إصابة، 
بعدما ارتفع منحنى إصاباتها 
بأكث�ر من ألف حال�ة ليوم 26 

أيلول/ سبتمرب.

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص4   

تفاصيل ص3   

بغداد/ الزوراء:
أكملت وزارة الرتبية خطتها للعام الدرايس 
املقبل عىل أن يكون “الدوام جزئياً” يف ظل 
استمرار جائحة كورونا، وتم االتفاق عىل 
أن يكون لكل مرحلة يومان يف االس�بوع 
للدراسة، كما س�يتم الغاء عطلة السبت 
يف املدارس، وتقليص املواد الدراسية التي 
ستحددها الرتبية وأصحاب االختصاص.

وق�ال مقرر لجنة الرتبية النيابية، طعمة 
اللهيب�ي، يف ترصي�ح صحف�ي: إن “آلية 
املنصة االلكرتوني�ة واردة ولكنها صعبة 
التطبي�ق، ألنها تحتاج اىل ش�بكة انرتنت 
قوية من أج�ل ايصال املعلومات الدقيقة 
للطلب�ة وهي عملية ش�به مس�تحيلة”.

وأش�ار اىل أن “الخط�ة الت�ي وضعته�ا 
الوزارة لل�دوام تتماىش مع رشوط وزارة 

الصح�ة بالتباع�د واتباع ط�رق الوقاية، 
ب�أن ال يتج�اوز ع�دد الط�اب يف الصف 
الواح�د 15 طالب�اً كح�د أقىص”.وأش�ار 
اللهيب�ي إىل أن “امل�دارس األهلية تخضع 
لخطط املدارس الحكومية نفس�ها”. من 
جانب اخ�ر، طالبت لجنة الرتبية النيابية 
وزارة الرتبية بإصدار قرار تحسني معدل 
طلبة الس�ادس اإلعدادي بجميع فروعه.

وذكر بيان للجنة تلقت “الزوراء” نسخة 
من�ه: “نظرا لتفيش جائح�ة كورونا وما 
اثر سلبا عىل الطلبة وألجل إعطاء فرصة 
ثانية ملن يرغب منهم يف تحس�ني معدله، 
نطالب وزارة الرتبية بإصدار قرار يخص 
تحس�ني معدل طلبة الس�ادس االعدادي 
بجمي�ع فروع�ه بم�ا يخ�دم ومصلح�ة 

الطلبة”.

بغداد/ الزوراء:
أك�د محاف�ظ البنك املرك�زي، مصطفى 
غال�ب مخي�ف، أهمي�ة دع�م القط�اع 
املرصيف للنه�وض بواقع�ه الحايل.وذكر 
“محاف�ظ  أن   : املرك�زي  للبن�ك  بي�ان 
البنك املرك�زي، مصطفى غالب مخيف، 
عق�د اجتماع�ه األول للقط�اع املرصيف، 
ام�س االحد، إذ ت�م  خاله عرض الرؤية 

املس�تقبلية املقبلة لعم�ل البنك املركزي 
يف ظ�ل االزم�ة االقتصادي�ة، كما طرح 
بنود ورقة اإلصاح للقطاع املرصيف التي 
س�تتم املبارشة بها قريبا”.وأكد مخيف 
“أهمي�ة تطوي�ر الخدم�ات واملنتج�ات 
املرصفي�ة يف املرحلة املقبل�ة”، مبيناً أن 
“البنك س�يكون داعم�اً للقطاع املرصيف 

للنهوض بواقعه الحايل”.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
ح�ّذر الرئي�س امل�رصي، عب�د الفتاح 
الس�ييس، مج�ددا من تداعي�ات عدم 
االس�تقرار يف الب�اد وم�ن مح�اوالت 
تظاه�رات  بع�د  م�رص،  “تدم�ري” 
محدودة ونادرة يف بعض القرى مساء 
الجمعة.وقال الس�ييس، يف ترصيحات 
أثن�اء افتتاحه مجمع�ا لتكرير النفط 
بمحافظ�ة  مس�طرد  منطق�ة  يف 
القليوبي�ة )قرابة 37 كيلومرت ش�مال 
املرصي�ني”  أش�كر  “أن�ا  القاه�رة(: 
الذيم لم يس�تجيبوا لدعوات “البعض 
الذي�ن حاولوا اش�عال الوضع”.وكان 
الس�ييس يش�ري إىل دع�وات املق�اول 

املعارض املقي�م يف الخ�ارج واملدعوم 
م�ن جماعة االخوان املس�لمني محمد 
عيل للتظاهر والتي وجدت اس�تجابة 
ع�ىل نطاق مح�دود يف بعض القرى يف 
20 ايلول/س�بتمرب ث�م ي�وم الجمعة 
املايض.وأك�د الس�ييس: أن هن�اك من 
يحاول استغال “الفقر” والصعوبات 
املالية التي يعاني منها املواطنون من 
أج�ل “تش�كيك الن�اس يف االنجازات” 
الت�ي تق�وم به�ا الدولة.وش�دد ع�ىل 
أن “األم�ن واالس�تقرار” هم�ا رشط 
اس�ايس لتحقيق التنمي�ة االقتصادية 

واالستمرار يف االصاح. 

بريوت/ متابعة الزوراء:
أك�د رئيس الوزراء اللبناني األس�بق، س�عد الحريري، أنه 
غري مرشح لتش�كيل حكومة جديدة، عقب اعتذار رئيس 
الحكوم�ة املكل�ف مصطف�ى أدي�ب ع�ن التكليف.وق�ال 
الحري�ري، يف بي�ان صادر ع�ن مكتبه اإلعام�ي :”عطفا 

عىل ما يت�م تداوله إعاميا، يؤكد املكتب االعامي للرئيس 
الحريري أنه غري مرشح لتويل تشكيل الحكومة الجديدة، 
إال أن�ه يبقى عىل موقفه الداعم ملب�ادرة الرئيس الفرنيس 
إيمانوي�ل ماكرون، واملس�هل لكل ما من ش�أنه إنجاحها 

بصفتها الفرصة الوحيدة واألخرية لوقف انهيار لبنان”.

بغداد/ الزوراء:
دع�ا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امس االحد، االطب�اء اىل رضورة االرساع 
يف انه�اء ارضابهم والعودة اىل ممارس�ة 
مهنتهم االنس�انية، فيما اكد انه سيتوىل 
مطال�ب االطب�اء املرشوعة.وذكر املكتب 
االعام�ي لرئي�س الوزراء يف بي�ان تلقت 
»الزوراء« نس�خة منه: ان رئيس مجلس 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، اس�تقبل 
وف�داً يمثل األطب�اء املقيم�ني والدوريني 
اىل  واس�تمع  العم�ل،  ع�ن  املرب�ني 

مطالبه�م واحتياجاتهم والتحديات التي 
يواجهونه�ا يف ظل جائح�ة كورونا، ويف 
ه�ذا الظ�رف الصعب، حيث يش�هد البلد 
أزم�ة مالي�ة اىل جانب تحدي�ات اخرى.
واض�اف: أن مطالب األطب�اء مرشوعة، 
وس�يتوىل رعاية م�ا يمكن منها بش�كل 
مبارش، وتذلي�ل كل العقبات التي تحول 
دون تنفيذها، داعي�ا اىل اإلرساع يف إنهاء 
إرضابه�م الع�ام والع�ودة اىل ممارس�ة 
مهنتهم اإلنسانية ، ومساندة زمائهم من 
الكوادر الطبية والصحي�ة والتمريضية، 

للعبور م�ن هذه األزم�ة الخطرية.وقال 
الكاظم�ي: ان�ه »من�ذ أن أبت�يل العراق، 
وس�ائر أرج�اء العالم بجائح�ة كورونا، 
سّجلت كوادرنا الطبية والصحية موقفاً 
يصع�ب إيفاؤه حقه، فق�د كانوا حائط 
النفيض�ة يف ه�ذه  األول، ورأس  الّص�د 
املواجه�ة غ�ري املس�بوقة، ومنه�م م�ن 
ارتقى شهيداً يف سبيل الواجب، يف صورة 
م�ن التفاني واإلخاص للعراق ولش�عبه 
الصاب�ر قلّ�ت نظرياتها.وتاب�ع: انه رغم 
ش�ّحة العّدة وقلة الع�دد، إاّل أن االلتزام، 

واالنضباط والجود بالجهد والنفس كانت 
عناوي�ن ال تلي�ق إاّل بمث�ل ه�ذه النخبة 
»والي�وم،  املعطاءة.واض�اف:  الوطني�ة 
يقف عدد من األطب�اء املقيمني من هذه 
مطالبه�م  لريفع�وا  املجاه�دة  الك�وادر 
املرشوعة والحّقة، والتي نعدهم أن نتوىل 
رعايتها بش�كل مب�ارش من قبلن�ا، وأن 
تك�ون لها األولوية، فه�ي حق لم يؤجله 
إال الظ�رف االس�تثنائي، واألزم�ات التي 
أصاب�ت االقتصاد العراق�ي املُنهك نتيجة 
املواجهة مع الجائح�ة، واملواجهة األكرب 

مع الفساد وسوء اإلدارة.ومىض بالقول: 
إنكم مدعوون اىل استال عصا القيادة يف 
املواجهة مع آثار الجائحة، والتي أثمرت 
بانخف�اض ملح�وظ يف نس�ب الوفيات، 
والعودة اىل ممارس�ة مهامكم اإلنسانية 
والوطني�ة، م�ع زمائكم باق�ي الكوادر 
الصحي�ة البطلة، وأن تكون�وا خري عوٍن 
لهم يف ه�ذا التح�دي الكبري.واوضح: إن 
أنفس العراقيني وصحتهم غدت أمانة يف 
أعناق الجيش األبي�ض املجاهد، وإن من 

أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
قرر مجلس النواب رفع جلسته اىل يوم 
السبت املوافق ١٠-١٠ بعد انتهاء زيارة 
االربعني لامام الحسني )عليه السام(، 
كم�ا وجه باس�تضافة محاف�ظ بغداد 
الحايل بس�بب ه�در املال الع�ام، وعدم 
اكمال مرشوع حي املنتظر بالرغم من 

اكمال املرشوع واملصادقة عليه من قبل 
مجلس الوزراء ووزراة التخطيط .

كما أرج�أ مجلس النواب القراءة الثانية 
ملرشوع قانون العيد الوطني لجمهورية 
العراق بطلب من اللجنة املعنية إلعطاء 
بش�أن  للنقاش�ات  اوس�ع  مس�احة 
القان�ون، فيما انهى تقرير ومناقش�ة 

مق�رتح قان�ون كلي�ة الرشط�ة رق�م 
٣٧ لس�نة ٢٠٠٠، وكذل�ك انه�ى تقرير 
ومناقشة مرشوع قانون التعديل االول 
لقانون صندوق دعم االقسام الداخلية 
يف وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي 
رق������م ٧ لس�نة ٢٠١٢.ولم تش�هد 
االروق�ة النيابي�ة حض�ورا فاع�ا يوم 

امس، بعد ان انشغلت الكتل السياسية 
لبح�ث  التداولي��ة  باجتماعاته�ا 
خافات ملحق توزي�ع الدوائر املتعددة 
الستكمال قانون االنتخابات.وازاء ذلك 
اكدت اللجنة القانونية النيابية انقسام 
الكتل السياس�ية بش�أن ملحق توزيع 
قان�ون  الس�تكمال  املتع�ددة  الدوائ�ر 

االنتخابات الجديد .وقال عضو اللجنة، 
النائب حس�ني العقاب�ي، ل�«الزوراء«: 
ان »الج�دل ال يزال قائما بش�أن ملحق 
توزي�ع الدوائر املتع�ددة، دون ان نصل 
اىل نتيج�ة نهائي�ة الس�تكمال قان�ون 

االنتخابات ».

الكاظمي يدعو األطباء لإلسراع يف إنهاء إضرابهم والعودة إىل مهنتهم اإلنسانية

الربملان يرفع جلساته إىل العاشر من الشهر املقبل وخالفات الدوائر املتعددة تنتظر التوافقات السياسية

أكد أنه سيتوىل مطالب األطباء املشروعة

عمان/ متابعة الزوراء:
أص�در العاهل األردني، امللك عبد الله الثاني، 
مرس�وما ملكيا يقيض بح�ل الربملان، وذلك 
بعد انتهاء فرتته الدستورية، ويف تحرك يعني 
دس�توريا وجوب اس�تقالة الحكومة خال 
أس�بوع.وصدر املرسوم امللكي األردنية بحل 
مجلس النواب، ابتداًء من امس األحد املوافق 
27 س�بتمرب/ أيلول”، حس�بما نقلت وكالة 
األنباء األردني�ة “برتا”.وقال العاهل يف نص 
ق�راره: “نحن عبد الله الثاني ابن الحس�ني، 
ملك اململك�ة األردنية الهاش�مية، بمقتىض 
الفقرة الثالثة من املادة )34( من الدستور، 
نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب 
اعتبارا من األحد، املوافق للسابع والعرشين 

من شهر أيلول سنة 2020 ميادية”. ووفقا 
للدس�تور األردني، توجب الفقرة الثانية من 
املادة 74 من الدس�تور الحكومة عىل تقديم 
استقالتها خال أسبوع من تاريخ الحل وال 
يج�وز تكليف رئيس�ها بتش�كيل الحكومة 
التي تليها.ويف األس�بوع املايض، قال رئيس 
ال�وزراء عمر الرزاز، إن ق�رار بقاء أو رحيل 
الحكومة بي�د امللك عبد الله الثاني، مضيفا: 
“سنبقى نعمل آلخر دقيقة”.وجاء ذلك أثناء 
تعليقه عىل تطورات الوضع الوبائي يف الباد، 
قائا إن الحكومة ستفعل ما تستطيع حتى 
ال يتم إقرار الحظر الش�امل، ومضيفا: “بني 
الحني واآلخر سنأخذ إجراءات عىل مستوى 

بعض القطاعات لتخفيف التجمعات”.

الصحة النيابية تكشف لـ         عن تفاصيل قانون الضمان الصحي وحتدد أسباب تأجيل إقراره
أكدت استقطاع مبالغ رمزية من املواطنني ويهدف إىل حتسني الواقع الصحي 

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية 
تفاصي�ل مق�رتح قان�ون الضم�ان 
الصحي، وفيما حددت اسباب تأجيل 
اق�راره بع�د التصوي�ت ع�ىل جميع 
م�واده، اك�دت خل�و القان�ون م�ن 
الجنبات املالية، ويهدف اىل تحس�ني 

الواقع الصحي يف العراق.
وق�ال عضو اللجن�ة، النائ�ب غايب 
العمريي، يف حدي�ث ل�”الزوراء”: ان 
قانون الضم�ان الصحي هو مقرتح 
قانون وليس مرشوع قانون. مبينا: 
ان لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة النيابي�ة 
عمل�ت ع�ىل صياغت�ه من�ذ ش�هور 
عدي�دة .واض�اف: ان القان�ون تمت 
قراءته ق�راءة اوىل وثاني�ة، ومن ثم 
صدر ام�ر نيابي بتش�كيل لجنة من 
6 اعض�اء ممثلني ع�ن لجنة الصحة 
النيابي�ة ووزارة الصح�ة والنقابات 
لدراس�ة مق�رتح القان�ون وتضمني 
املاحظ�ات واملقرتح�ات. الفت�ا اىل: 
ان اللجنة املش�كلة دونت الكثري من 
املاحظات واملقرتح�ات التي ترتقي 
بالواقع الصحي وضمنتها بالقانون 
.وتابع: انه بعد اكمال املاحظات تم 
التصوي�ت عىل جميع م�واد القانون 
إال ان ممث�ل الحكومة داخل مجلس 
النواب طلب الرتي�ث بالتصويت عىل 

مجمل القانون، النه س�تتم مناقشة 
القانون يف جلسة مجلس الوزراء التي 
س�تعقد غدا الثاثاء 29/ 9/ 2020، 
اىل  املقرتح�ات واملاحظات  إلرس�ال 
مجلس النواب ملناقش�تها، وتضمني 
الت�ي فيه�ا اهمي�ة وفائ�دة للواقع 

الصحي ضم�ن القانون.واش�ار اىل: 
ان اللجنة النيابي�ة طلبت بأن يكون 
القان�ون مقرتحا ولي�س تحويله اىل 
م�رشوع قانون من قب�ل الحكومة. 
مؤكدا: ان القان�ون فيه فائدة كبرية 
للواقع الصح�ي العراقي وللمواطن.

وم�ىض بالق�ول: ان ه�ذا القان�ون 
يع�د اول قانون للضم�ان الصحي يف 
العراق حيث لم يرشع قانون سابقا. 
مبينا: ان تردي الواقع الصحي الحايل 
يرجع اىل عدم وجود قانون للضمان 
الصح�ي يف البلد.واك�د: ان ترشي�ع 

القان�ون فيه فائدة كب�رية للمواطن 
عالي�ة  وس�يقدم خدم�ات صحي�ة 
االي�ام  ان  اىل:  منوه�ا  للمواطن�ني. 
القليلة املقبلة ستش�هد والدة قانون 
يضم�ن الواق�ع الصح�ي للمواط�ن 
بخدمات عالية جدا، حيث اقراره يعد 
منجزا كبريا للدولة.ودعا عضو لجنة 
الصح�ة والبيئة النيابي�ة الجميع اىل 
رضورة دع�م القان�ون والتصوي�ت 
علي�ه ملا له من اهمي�ة كبرية للواقع 
الصحي يف البلد.من جهته، اكد عضو 
لجن�ة الصح�ة النيابي�ة، عب�د عون 
عاوي، ان قان�ون الضمان الصحي 
منجز بالكامل، وسيتم اقرارها خال 
االيام القليل�ة املقبلة.وقال عاوي يف 
حدي�ث ل�”ال�زوراء”: ان التصوي�ت 
ع�ىل القان�ون ت�م تأجيله م�ن اجل 
س�ماع ماحظات النواب والحكومة 
بش�أنه. مؤك�دا: ان القان�ون يهدف 
اىل تقدي�م افضل الخدم�ات الصحية 
للمواطن وتحسني النظام الصحي يف 
العراق.واش�ار اىل: ان القانون يخلو 
من الجنبات املالي�ة، وال يثقل كاهل 
املواطن سوى بمبالغ رمزية.وصّوت 
مجل�س النواب، يف وقت س�ابق، عىل 
اغلب م�واد وفقرات مق�رتح قانون 
اّج�ل  ان�ه  إال  الصح�ي،  الضم�ان 

التصويت عليه اىل إشعار اخر.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
كشفت دار التمريض يف مدينة الطب، امس األحد، 
اىل  بالسفر  الراغبني  مسحات  اجور  تخفيض  عن 
اجراء  يف  تسهيات  تقديم  عن  فضا  البلد،  خارج 
الفحص واعان نتيجته.وقال مدير القسم الفني يف 
دار التمريض بمدينة الطب، عيل خليل، يف ترصيح 
صحفي: ان اجور الفحص تم تحديدها بمبلغ ٧٠ 
من  بكثري  اقل  وهي  الفا،   9٠ من  بدال  دينار  الف 
انه  املجاورة”.واضاف خليل  الدول  ببقية  مثياتها 
إلرسال  املدني  الطريان  سلطة  مع  التنسيق  “تم 
النتائج  التقارير بشكل مبارش منعا ألي تزوير يف 

بما يضمن سامة املسافرين”. 

الصحة تكشف عن ختفيض 
أجور مسحات السفر

الرتبية النيابية: اعتماد الدوام اجلزئي 
وإلغاء عطلة السبت يف دوام املدارس

طالبت بإصدار قرار حتسني معدل للسادس اإلعدادي

البنك املركزي يؤكد قرب طرح بنود 
ورقة إصالح القطاع املصريف

السيسي حيذر جمددا من تداعيات عدم 
االستقرار وحماوالت “تدمري” مصر

احلريري يؤكد عدم ترشيحه لتشكيل احلكومة 
اللبنانية اجلديدة

العاهل األردني حيل جملس النواب  احلكم بالسجن على أحد املدانني يف قضية أجهزة 
كشف املتفجرات

الرئاسات األربع تشدد على حصر السالح بيد الدولة ومحاية البعثات الدبلوماسية

االخريةماذا سيحدث خالل دقيقة واحدة على اإلنرتنت يف 2020؟

ص 3

 

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ350 
ألفا والوفيات تقرتب من 9 آالف

بعد تسجيل 3481 إصابة و55 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  اعلن�ت وزارة 
االح�د، املوقف الوبائ�ي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف العراق، وفيما اكدت 
تس�جيل ٣48١ اصابة جديدة و55 حالة 
وفاة وش�فاء ٣٧55 حالة، حددت دائرتا 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
لاصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة 
يف بيان تلقت »الزوراء« نس�خة منه: ان 
ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس: 
الفحوص�ات  ع�دد  ليصب�ح   ،١854٣
املختربية الكلي�ة: ٢١98859، مبينة انه 
ت�م تس�جيل ٣48١ اصابة جدي�دة و55 
حالة وفاة وشفاء ٣٧55 حالة.واضافت: 
ان عدد حاالت الش�فاء ال�كيل: ٢8٠6٧٣ 
)8٠%(، ام�ا عدد حاالت االصابات الكيل: 
٣4945٠، بينم�ا عدد الحاالت التي تحت 
الع�اج: 59٧8٧، يف ح�ني ع�دد الحاالت 
الراق�دة يف العناية املرك�زة، وعدد حاالت 
الوفي�ات الكيل: 899٠.م�ن جهته، اعلن 
مدير عام صحة بغداد الرصافة، الدكتور 
عبد الغني الساعدي، تسجيل 6١٠ اصابة 
جدي�دة بف�ريوس كورون�ا بينه�ا ٢١٠ 
اصابة ش�خصت خال الرص�د الوبائي.
وقال الس�اعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: ان »املؤسس�ات الصحية 

يف جان�ب الرصافة س�جلت 6١٠ اصابة 
جديدة بف�ريوس كورونا موزعة كالتايل: 
الرص�د  خ�ال  ش�خصت  حال�ة    ٢١٠
الصحي�ة: قط�اع  للقطاع�ات  الوبائ�ي 
النهروان  ٧5 حالة / قطاع الرصافة ٣9 
حالة/ قط�اع املدائ�ن ٢٧ حالة  /قطاع 
بغداد جديدة  4٢ حالة/ قطاع االعظمية 
٢٧ حالة .واش�ار اىل ان  4٠٠ حالة خال 
مراجعتهم للمؤسسات الصحية : مدينة 
الصدر١١4 حالة محلة 54٣, 555, 5١٧, 
 ,565 ,55٠ ,5٣٢ ,544 ,5٣8 ,5٧5 ,5١8
 ,5١٣  ,55٧,569 ,54٠ ,5١٣ ,5٢4 ,556
قط�اع 4١ , قطاع ٣١ .  قطاع 4٧ , قطاع 
١٠, 5٢١ . 565 . قط�اع 49 . قط�ع ٧4 , 
حي طارق . الحبيبي�ة , الكيارة , جميلة 
. الج�وادر , 5٢٣ , 556 , قطاع ٧ . 54١ , 
ح�ي املهدي , قطاع صف�ر , 5٣8 , 5٣٧ , 
5٣٢ , 5١٧ , 55٠ , 544  ،حي البساتني, 
٣45, ٣5٧ . حب البس�اتني  . ٣٢٠ , ٣٢8 
,٣٣١ الش�عب  ١9  حال�ة محل�ة ٣١٧, 
٣٣٧, , ٣٣5, ٣١٧, , الزراع�ي ,  ح�ي اور 
,٣٣٣ , ٣5٧ , ق�رب النادي العربي , ٣59 
, ٣45 /حال�ة محلة . ٧٣4 , ٧٢٢, ٧٢8, 
٧٣8 , املعس�كر , قؤب دائ�رة الكهرباء , 

الزراعي , ٧٧١ , البلديات ١9  

إصابات كورونا تتجاوز الـ33 مليونا عامليا والوفيات أكثر من 997 ألفا

بغداد/ الزوراء:
فرض  امكانية  عدم  االحد،  امس  الوائيل،  عمر  الحدودية،  املنافذ  هيئة  رئيس  اكد 
السيطرة عىل حركة البضائع اقليم كردستان دون توحيد االجراءات االتحادية، مبينا 
ان االجور املنخفضة يف منافذ االقليم جعلت التاجر يعزف عن منافذ الوسط والجنوب.
وقال الوائيل يف ترصيح صحفي: انه “ال يمكن السيطرة عىل منافذ كردستان دون 
توحيد التعرفة الجمركية بشكل كامل”.واضاف ان “منافذ االقليم تمنح التجار مزايا 
التاجر  يجعل  ما  والرائب،  الجمركية  والجباية  االجور  يف  التخفيض  مثل  خاصة 
العراقي يعزف عن املنافذ الحدودية يف محافظات الجنوب والوسط”.مبينا ان”الهيئة 
قدمت دراسة شاملة لرئيس الوزراء بشأن استبدال جميع الكوادر الجمركية وهيئة 

الجمارك والدوائر الساندة، واتخاذ اجراءات جديدة ملنع التهريب وجباية االموال”. 

املنافذ: ال ميكن السيطرة على منافذ 
كردستان دون توحيد التعرفة اجلمركية 

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

اسواق الشورجة تشهدا اقباال واسعا رغم عدم صرف الرواتب



الزوراء/ يوسف سلمـان:

اىل  جلسته  رفع  النواب  مجلس  قرر 

يوم السبت املوافق ١٠-١٠ بعد انتهاء 

)عليه  الحسني  لالمام  االربعني  زيارة 

السالم(، كما وجه باستضافة محافظ 

العام،  املال  هدر  بسبب  الحايل  بغداد 

املنتظر  حي  مرشوع  اكمال  وعدم 

بالرغم من اكمال املرشوع واملصادقة 

ووزراة  الوزراء  قبل مجلس  عليه من 

التخطيط .

القراءة  النواب  مجلس  أرجـأ  كما 

الوطني  العيد  قانون  ملرشوع  الثانية 

اللجنة  من  بطلب  العراق  لجمهورية 

اوسع  مساحة  إلعطاء  املعنية 

انهى  القانون، فيما  للنقاشات بشأن 

كلية  قانون  مقرتح  ومناقشة  تقرير 

الرشطة رقم ٣٧ لسنة ٢٠٠٠، وكذلك 

انهى تقرير ومناقشة مرشوع قانون 

دعم  صندوق  لقانون  االول  التعديل 

التعليم  وزارة  يف  الداخلية  االقسام 

 ٧ رقــــــم  العلمي  والبحث  العايل 

لسنة ٢٠١٢.

حضورا  النيابية  االروقة  تشهد  ولم 

فاعال يوم امس، بعد ان انشغلت الكتل 

التداوليـة  باجتماعاتها  السياسية 

الدوائر  توزيع  ملحق  خالفات  لبحث 

املتعددة الستكمال قانون االنتخابات.

القانونية  اللجنة  اكدت  ذلك  وازاء 

السياسية  الكتل  انقسام  النيابية 

املتعددة  الدوائر  توزيع  ملحق  بشأن 

الستكمال قانون االنتخابات الجديد .

حسني  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 

ال  »الجدل  ان  لـ«الزوراء«:  العقابي، 

يزال قائما بشأن ملحق توزيع الدوائر 

املتعددة، دون ان نصل اىل نتيجة نهائية 

الستكمال قانون االنتخابات ».

واضاف ان » هناك ثالثة محاور بشأن 

جدول توزيع الدوائر االنتخابية، املحور 

االول منها يدفع باتجاه تعدد الدوائر 

االخر هو  واملحور  القانون،  كما نص 

محور وسطي مع ان تكون املحافظة 

للمحافظات  دوائر  ثالث  او  دائرتني 

الكبرية، ال اكثر ».

الثالث، وهذا  وتابع القول ان »املحور 

وتداولته  اوسع  بشكل  يتبلور  أخذ 

قيادات مدنية ونخب مستقلة وبعض 

بالعودة  وهو  الربملان،  داخل  الكتل 

وذلك  محافظة،  لكل  واحدة  دائرة  اىل 

املحافظة  تقسيم  صعوبة  بسبب 

قاعدة  وجود  لعدم  متعددة  دوائر  اىل 

تقسيم  تضمن  رصينة  بيانات 

 « ان  ».واوضح  دوائر  اىل  املحافظة 

واجهت  املتداولة  املقرتحات  بعض 

وشعبيا،  سياسيا  سلبية  فعل  ردود 

سياسيا  استهدافا  عّدها  والبعض 

وطائفيا ». مبينا ان »باالمكان امليض 

اىل مقرتح دائرة واحدة لكل محافظة 

الستيعاب كل القضايا الفنية املتعلقة 

بالعملية االنتخابية ».

باملقابل دعا ممثلو كوتا االقليات الكتل 

اقلياتهم  تمثيل  مراعاة  اىل  السياسية 

لدى تقسيم الدوائر االنتخابية املتعددة 

.

النائب  االيزيدية،  الكوتا  ممثل  وقال 

صحفي  مؤتمر  يف  خدر،  صائب 

الشبكي،  قيص  النائب  مع  مشرتك 

تابعته« الزوراء«: انه »يجب أن يكون 

لاليزيدية والشبك تمثيل عادل صحيح 

يف تقسيم الدوائر االنتخابية »، محذرا 

وجود  يف  يؤثر  قد  تقسيمها  ان  من 

األقليات يف الدوائر االنتخابية .

الشبكي  قيص  النائب  قال  بدوره 

لها  أعطيت  املحافظات  »بعض  ان 

ونينوى  كركوك  مثل  خصوصية 

خالل  من  املكونات  تواجد  ومناطق 

االقضية  بني  الجغرايف  التقارب 

والنواحي«.

واضاف أن »هناك جهات تريد التحكم 

بمناطق تواجد األقليات بضم مناطق 

من  نينوى  سهل  عن  جغرافيا  بعيدة 

أن  مبينا   .« االنتخابية  الدائرة  خالل 

»املبدأ الجغرايف يجب أن يطبق بالدوائر 

االنتخابية وفق ما صوّت عليه بمجلس 

النواب ».

بغداد/ الزوراء:

االحد،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 

تسجيل  اكدت  وفيما  العراق،  يف  املستجد 

٣48١ اصابة جديدة و55 حالة وفاة وشفاء 

الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة،   ٣٧55

حسب  لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

املناطق.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 

املختربية  الفحوصات  عدد  ان  منه:  نسخة 

ليوم امس: ١854٣، ليصبح عدد الفحوصات 

تم  انه  مبينة   ،٢١98859 الكلية:  املختربية 

تسجيل ٣48١ اصابة جديدة و55 حالة وفاة 

وشفاء ٣٧55 حالة.

الكيل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

االصابات  حاالت  عدد  اما   ،)%8٠(  ٢8٠6٧٣

التي  الحاالت  عدد  بينما   ،٣4945٠ الكيل: 

الحاالت  عدد  حني  يف   ،59٧8٧ العالج:  تحت 

حاالت  وعدد  املركزة،  العناية  يف  الراقدة 

الوفيات الكيل: 899٠.

بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 

الساعدي،  الغني  عبد  الدكتور  الرصافة، 

تسجيل 6١٠ اصابة جديدة بفريوس كورونا 

الرصد  خالل  شخصت  اصابة   ٢١٠ بينها 

الوبائي.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 

نسخة منه: ان »املؤسسات الصحية يف جانب 

الرصافة سجلت 6١٠ اصابة جديدة بفريوس 

كورونا موزعة كالتايل: ٢١٠  حالة شخصت 

الصحية:  للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 

الرصافة  النهروان  ٧5 حالة / قطاع  قطاع 

/قطاع  حالة    ٢٧ املدائن  قطاع  حالة/   ٣9

بغداد جديدة  4٢ حالة/ قطاع االعظمية ٢٧ 

حالة .

مراجعتهم  خالل  حالة   4٠٠ ان   اىل  واشار 

الصدر١١4  مدينة   : الصحية  للمؤسسات 

 ,5٧5  ,5١8  ,5١٧  ,555  ,54٣ محلة  حالة 

 ,5٢4  ,556  ,565  ,55٠  ,5٣٢  ,544  ,5٣8

 4١ قطاع   ,5١٣   ,55٧,569  ,54٠  ,5١٣

 . 5٢١  ,١٠ 4٧ , قطاع  .  قطاع   ٣١ , قطاع 

 . طارق  حي   ,  ٧4 قطع   .  49 قطاع   .  565

الجوادر , 5٢٣   . الكيارة , جميلة  الحبيبية , 

, 556 , قطاع ٧ . 54١ , حي املهدي , قطاع 

صفر , 5٣8 , 5٣٧ , 5٣٢ , 5١٧ , 55٠ , 544  

،حي البساتني, ٣45, ٣5٧ . حب البساتني  . 

محلة  حالة    ١9 الشعب    ٣٣١,  ٣٢8  ,  ٣٢٠

حي    , الزراعي   ,  ,٣١٧  ,٣٣5  ,  ,٣٣٧  ,٣١٧

اور ,٣٣٣ , ٣5٧ , قرب النادي العربي , ٣59 

, ٣45 /حالة محلة . ٧٣4 , ٧٢٢, ٧٢8, ٧٣8 

الزراعي ,  , املعسكر , قؤب دائرة الكهرباء , 

٧٧١ , البلديات ١9  

, 5٠6 ,  , 5٠8  ,5٠٢  , 5٠4 ,  شارع فلسطني 

  ١4 /االمني   ,5٠٣  ,5٠5 محلة  حاالت     8

حالة  محلة, ٧٣١, تجاوز , ٧٣٣ ,  , ٧4١ , 

٧٢١ . ٧4٣/ تل محمد ,  بغداد جديدة   ١٠ 

حاالت   محلة ٧٠١ /, الزعفرانية  ٢9 حالة   

محلة   , 9٧١ , 96٠ , 9١٧ , 964 ,  سعيد ة 

,  958 , 949، 9٠5 , 9٠6 , 9٠9 ,    الكرادة 

 ٣٠٢ , ٣١٠ ,/ ١١ حالة  محلة 9٠٣, 9٠5, 

, ٣١4 ,   االعظمية ١١ حالة  محلة, ٣١4/ 

العبيدي   ٧ حاالت محلة , الكفاءات  , ٧6٢ 

,٧65  , /الطالبية  ٧ حاالت محلة ٣٢٣ , ٣٢١ 

١٢ حالة محلة , ٧5٧ , ٧59  الزهراء  , حي 

, الخنساء, ام الكرب والغزالن 6 حاالت محلة 

٣45 , ٣٣٧ , الراشدية 8 حاالت / قرية عباس  

 ,  ٢١5  ,  ٢٢٢  , محلة  حالة   ١٧ /الحسينية 

االنتصار , بوب الشام , كمرية . ٢١5 , ٢١٧ 

,  الرشاد ١٠ حاالت محلة ٧٧١ , ٧5٢ ,  ٧٧٢ 

، زيونة ٧ حاالت محلة ٧٠٢ , ٧٠٣ , ٧٠4 ,    

٧٠6، الحرية حالتني محلة 4١8 , والكريعات 

٣ حاالت محلة ٣٣6 ،الفضيلية حالتني محلة 

٧5٣،  والغدير ١4 حاالت محلة ٧٠6 , ٧٠4 

, ٧٠٢ , ٧٠9 ، البنوك 8 حاالت محلة ٣٢١ , 

٣١9 ,  والكرسة 8 حاالت محلة ٣٠٢ ,املدائن 

١٧ حاالت / جرس دياىل / السايلو / الجمعية 

/ الوردية / الجعارة ، املعامل حالتني محلة 

٧٧9 , وسبع قصور حالتني  / شار ابو عيل 

حي  و   ،  ٧٣5 محلة  حاالت   ٧ النرص  ,حي 

البتول 6 حاالت  محلة ٧5١ , ٧5٠ ، واملعامل 

حاالت   ٣ الشماعية   / الزراعي  واحدة  حالة 

 ,١٢5 محلة  حالتني  والكفاح   ,٧58 محلة 

حي    ,٣45 محلة  حاالت   ٣ الكرب  ام    /١١١

 ,٣١٣  ,٣٠9  ,٣١١ محلة  حاالت   ٧ القاهرة 

سبع  الزراعي/  واحدة  حالة  التاجي   ،٣١8

بسماية    /٣4٢  ,٣٣٢ محلة  حالتني  ابكار 

حالة واحدة عمارة ١٠8.

واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع املصابني 

نقلت  فيما  العالج  لتلقي  الصحي  الحجر  اىل 

الخاصة  املركزة  العناية  اىل  الحرجة  الحاالت 

الرتاكمي  »العدد  ان  اىل  مشريا  بالعزل«، 

لإلصابات ارتفع اىل 4٣١98  تويف منهم١٢٣9 

لالسف فيما اكتسب الشفاء ٣6656 واملتبقي 

قيد العالج 5٣٠٣«.

»االلتزام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 

االجتماع  التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 

تفيش  وتقليل  االصابة  من  لحمايتهم 

الوباء«.

املوقف  الكرخ  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 

الحاالت  وعناوين  اعداد  مع  لها  الوبائي 

فريوس  بمرض  مخترباتها  يف  املشخصة 

الشفاء والوفيات  اعداد  املستجد مع  كورونا 

لغاية الساعة العارشة من ليلة السبت واملعلن 

عنها امس االحد.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

منه: ان عدد االصابات ٣٠9 موزعة كاآلتي: 

 /٧ االسكان    /١ ابو دشري    /  8 أبو غريب 

االعالم  ٣/ البياع  ٧/ التاجي  ٢٣/ الحارثية 

١/ الحرية   ٢٢/ الخطيب 4/ الدورة  ١8/ 

 /5 السيدية    /٢ الرحمانية   /١١ الدولعي 

الشالجية 5/ الرشطة الخامسة ١/ الشعلة 

العامرية    /6 الطوبجي   /4 الطارمية    /٢٧

٧/ العطيفية ٣/ العالوي 4/ الغزالية  ٢4/ 

املحمودية    /٢٠ الكاظمية   /٧ القادسية 

٢٢/ املعالف  ١/ املنصور ١٣/ الوشاش ٢/ 

الجامعة  ١٠/  الريموك 5/ جكوك  8/ حي 

العدل  حي   /٢ العامل  حي   /9 الجهاد  حي 

 /١٠ الرصافة  جانب   /4 حيفا   شارع   /٢

محافظة صالح الدين١.

، بينما عدد  واضافت: ان عدد الشفاء: 6٢٠ 

الوفيات: ٣.

الربملان يرفع جلساته إىل العاشر من الشهر املقبل وخالفات الدوائر املتعددة تنتظر التوافقات السياسية

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ350 ألفا والوفيات تقرتب من 9 آالف

أرجـأ القراءة الثانية ملشروع قانون العيد الوطين جلمهورية العراق

بعد تسجيل 3481 إصابة و55 حالة وفاة

No: 7335    Mon    28     Sep    2020العدد:   7335    االثنين   28   ايلول     2020

يرسنـا دعوتكم لالشـرتاك باملناقصات ادناه والتي تتضمـن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن حسـابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمسـكات املطلوبة 
. )www.moh,gov,iq( واملوقع الخاص بالوزارة )www.kimadia.iq( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت عىل املوقع الخاص بالرشكة

علمـا ان ثمن مسـتندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ )١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار غـري قابل للرد واملناقصات ايل مبلغها اكثر من مليون $ هو )٢,٠٠٠,٠٠٠( مليونني دينار 
غـري قابلـة للرد ويتحمل من سرتسـو عليه املناقصة اجـور االعالن وعىل ان يتم تقديم وثائق االعمـال املماثلة مع العرض. أما التأمينات االولية والتي يجب ان تكون بنسـبة ١% من 
قيمة العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مصدق او كفالة مرصفية ضامنة او 
سندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب الرشوط، وان الرشكة غري ملزمة بقبول 
أوطأ العطاءات وعىل من سرتسـو عليها ملناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسـن االداء( البالغة 5% من قيمة االحالة وعىل شـكل خطاب ضمان او كفالة مرصفية 
او صك مصدق او مسـتندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين آنفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االثنني 5/٢٠٢٠/١٠ .
مالحظة/ يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء .

                                               اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
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القاهرة/ متابعة الزوراء:
ح�ّذر الرئي�س املرصي، عب�د الفتاح الس�ييس، 
مج�ددا م�ن تداعيات ع�دم االس�تقرار يف البالد 
ومن مح�اوالت “تدمري” مرص، بع�د تظاهرات 
محدودة ونادرة يف بعض القرى مساء الجمعة.

وق�ال الس�ييس، يف ترصيح�ات أثن�اء افتتاحه 
مجمع�ا لتكري�ر النف�ط يف منطق�ة مس�طرد 
كيلوم�ر   37 )قراب�ة  القليوبي�ة  بمحافظ�ة 
ش�مال القاهرة(: “أنا أش�كر املرصي�ن” الذيم 
لم يس�تجيبوا لدع�وات “البعض الذي�ن حاولوا 

اشعال الوضع”.
وكان السييس يشري إىل دعوات املقاول املعارض 
املقي�م يف الخارج واملدعوم م�ن جماعة االخوان 
املس�لمن محم�د ع�ي للتظاهر والت�ي وجدت 
اس�تجابة عىل نطاق مح�دود يف بعض القرى يف 

20 ايلول/سبتمرب ثم يوم الجمعة املايض.
وأكد الس�ييس: أن هن�اك من يحاول اس�تغالل 
“الفق�ر” والصعوبات املالية الت�ي يعاني منها 
املواطنون من أجل “تشكيك الناس يف االنجازات” 

التي تقوم بها الدولة.
وش�دد عىل أن “األمن واالس�تقرار” هما رشط 
اسايس لتحقيق التنمية االقتصادية واالستمرار 

يف االص�الح. مؤك�دا أن مرشوع�ات ع�دة مث�ل 
مرشوع مجمع تكرير مس�طرد تاخرت سنوات 
طويلة “بس�بب أح�داث 2011” ، يف إش�ارة اىل 
الث�ورة الت�ي أطاح�ت الرئيس الراحل حس�ني 

مبارك.
وحّذر م�ن أن هناك من “يري�دون تدمري الدول 
تح�ت دعاوي التغي�ري” يف إش�ارة اىل تنظيمات 

وحركات االسالم السيايس يف العالم العربي.
وقتل ش�خص خالل اشتباكات مع الرشطة ليل 
الجمعة السبت يف قرية البليدة بالقرب من مدينة 
العي�اط )قراب�ة 60 كيلومر جن�وب القاهرة( 
اثناء تظاهرة معارضة للسييس، بحسب أرسته 

ومصادر طبية.
وبحس�ب مواقع ووسائل اعالم مرصية وعربية 
قريبة من جماعة االخوان املسلمن، فقد شارك 
ع�رشات يف تظاهرات معارضة للس�ييس يف عدد 

محدود من القرى املرصية.
وتع�د ه�ذه التظاهرات ن�ادرة يف م�رص، حيث 
وضعت الس�لطات قيودا “تعجيزية” للتظاهر، 
وش�نت حملة قمع ضد كافة أطياف املعارضة، 
وف�ق منظم�ات الدف�اع ع�ن حقوق االنس�ان 

الدولية.

بغداد/ متابعة الزوراء:
يواص�ل فريوس كورونا االنتش�ار 
العال�م  يف  متس�ارع  نح�و  ع�ىل 
 33 ليتج�اوز ع�دد املصاب�ن ب�ه 
مليون�ا، وبينما بلغ ع�دد الوفيات 
أكث�ر م�ن 997 ألف�ا، ش�في أكثر 
م�ن 22 مليونا و756 ألفا.وش�هد 
منحنى إصاب�ات ووفيات فريوس 

كورونا املُس�تجّد يف الدول العربية 
ألف�اً   14 تس�جيل  بع�د  ارتفاع�اً 
و369 إصاب�ة جدي�دة، بل�غ معها 
إجمايل املُصابن مليوناً و604 آالف 
و988 حالة، يف ح�ن حصد الوباء 
أرواح 212 حال�ة جدي�دة، لرتفع 
حصيلة الوفّيات إىل 28 ألفاً و902 
حالة، وفق م�ؤرش جامعة “جونز 

كل  األمريكية.وبات�ت  هوبكن�ز” 
من عم�ان واإلمارات ع�ىل مقربة 
م�ن الدخول إىل قائم�ة الدول التي 
ج�اوز ع�دد إصاباته�ا 100 أل�ف 
حال�ة، حي�ث وص�ل إجم�ايل عدد 
الح�االت يف األوىل إىل 95 ألفاً و907 
إصابة، يف حن س�ّجلت الثانية 90 
ألف�اً و618 إصابة، بعدم�ا ارتفع 
منحن�ى إصاباتها بأكث�ر من ألف 
حالة ليوم 26 أيلول/ سبتمرب. ولم 
ُتس�ّجل كلٌّ من عم�ان والصومال 
وج�زر القم�ر إصاب�ات أو وفّيات 
جديدة، ليوم 26 س�بتمرب الجاري.

وس�جلت فرنس�ا أكثر من 14 ألف 
إصاب�ة جدي�دة خالل 24 س�اعة، 
يف انخف�اض طفيف ع�ن حصيلة 
الس�اعات ال��48 املاضي�ة، لك�ن 
يواصل مع�دل الفحوص اإليجابية 
يف االرتفاع وف�ق معطيات نرشتها 
مؤسس�ة الصح�ة العام�ة. ومنذ 
 31700 ت�ويف  الف�ريوس،  ظه�ور 

شخص عىل األقل يف فرنسا وحدها 
نتيج�ة كوفي�د19-.ويف بريطانيا، 
تجم�ع اآلالف، يف س�احة الط�رف 
اآلخر بلندن لالحتجاج عىل عمليات 
اإلغالق وقواعد التباعد االجتماعي 
املفروض�ة إلبطاء انتش�ار كوفيد 
أس�وأ  بريطاني�ا  19-.وتش�هد 
حصيل�ة وفي�ات يف أوروبا بس�بب 
الوب�اء، حيث تأكدت 42 ألف حالة 
وف�اة مرتبطة بكوفي�د 19- ، وقد 
ارتفعت اإلصابات الجديدة ودخول 
املستشفيات والوفيات بشكل حاد 
يف األس�ابيع األخ�رية.ويف أم�ريكا، 
اإلصاب�ات  ع�دد  إجم�ايل  وص�ل 
بكوفي�د19- إىل 7 مالي�ن منذ بدء 
تفيش الوب�اء، كما تس�بب املرض 
يف وف�اة نحو 205 آالف ش�خص، 
وفق�ا لجامعة جون�ز هوبكنز.ويف 
املكس�يك، أش�ارت بيان�ات وزارة 
الصح�ة إىل ارتف�اع ع�دد ح�االت 
اإلصابة املؤكدة بفريوس كورونا إىل 

726 ألفا و431 حالة يوم السبت، 
باإلضاف�ة إىل 76 ألف�ا و243 حالة 
وفاة.أم�ا يف الربازي�ل، قالت وزارة 
الصحة إنها سجلت 28 ألفا و378 
إصابة جدي�دة بفريوس كورونا يف 
الس�اعات ال�24 األخ�رية، إضافة 
إىل 869 حالة وفاة بس�بب املرض.
وأشارت بيانات الوزارة إىل تسجيل 
الربازيل أكثر من 4.7 مالين حالة 
إصابة بالفريوس منذ بدء التفيش، 
بينما وصل العدد الرسمي للوفيات 
ذل�ك،  اىل  و406.  ألف�ا   141 إىل 
أظه�رت بيانات لوكال�ة “رويرز” 
يف  كورون�ا  ف�ريوس  إصاب�ات  أن 
تخط�ي  م�ن  اقرب�ت  األرجنت�ن 
حاج�ز 700 أل�ف، لتدخ�ل الب�الد 
ضمن املراكز الخمسة األوىل عامليا 
من حيث اإلصابات والوفيات، رغم 
7 أش�هر من الحجر الصحي الذي 
ألح�ق أرضارا جس�يمة باالقتصاد 

الواهن بالفعل.

السيسي حيذر جمددا من تداعيات عدم 
االستقرار وحماوالت “تدمري” مصر إصابات كورونا تتجاوز الـ33 مليونا عامليا والوفيات أكثر من 997 ألفا

الوباء يأخذ منحى تصاعديا يف الدول العربية

بغداد/ الزوراء:
ش�ددت الرئاس�ات االرب�ع، ام�س االحد، عىل 
حرص الس�الح بي�د الدول�ة وحماي�ة البعثات 
الدبلوماس�ية والتص�دي لألعم�ال الخارج�ة 
عن القان�ون ضد أمن البالد وس�يادتها، فيما 
اك�دت انه ليس من ح�ق أي طرف اعالن حالة 
الح�رب داخ�ل األرايض العراقي�ة، الفتة اىل ان 
اعالن الحرب من اختصاص مؤسسات الدولة 

العراقية الترشيعية والتنفيذية.
وذكر املكتب االعالمي لرئاس�ة الجمهورية يف 
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة من�ه: ان رئيس 
الجمهوري�ة ،بره�م صال�ح، عق�د اجتماع�ا 
يف ق�رص بغ�داد، ضم رئي�س مجل�س الوزراء 
مصطف�ى الكاظمي، ورئي�س مجلس النواب 
محم�د الحلب�ويس ورئي�س مجل�س القضاء 
األعىل القايض فائق زيدان، ناقش املس�تجدات 
الخط�رية  والتداعي�ات  والسياس�ية  االمني�ة 

املرتبة عىل األوضاع الحالية.
وأكد االجتماع أن التطورات األمنية التي حدثت 
يف اآلونة األخرية من استمرار استهداف املراكز 
واملقرات املدنية والعس�كرية، وتواصل أعمال 
االغتيال والخطف بحق ناش�طن مدنين انما 

تمثل اس�تهدافاً للعراق وس�يادته وللمرشوع 
الوطني الذي تش�كلت عىل أساس�ه الحكومة 
الحالي�ة لتحقي�ق االس�تقرار وحف�ظ هيب�ة 
الدول�ة تمهيداً إلج�راء انتخاب�ات مبكرة عىل 
أس�س عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق 

الدولية ومن عالقاته الخارجية.
أن  اىل  البي�ان،  وأش�ار املجتمع�ون، بحس�ب 
اس�تمرار أجواء االضطراب األمني والتداعيات 
التي ترتب عليه سيمثل إرضاراً بالغاً باقتصاد 
العراق وس�عيه اىل تجاوز االزم�ة التي ترتبت 
عىل انتش�ار جائحة كورونا وانخفاض اسعار 
النف�ط وعائدات�ه، ويق�ّوُض ف�رص الخروج 

بالبلد اىل بر األمان يف مواجهة األزمات.
وش�ّدَد املجتمعون عىل أن العراق ليس يف حالة 
ح�رب إال مع “اإلره�اب” الذي قطع الش�عب 
العراق�ي وطليعت�ه م�ن الق�وى العس�كرية 
واألمنية بكاف�ة صنوفها وتنوعاتها اش�واطاً 

حاسمة يف دحره واالنتصار عليه.
وأك�د االجتم�اع أن إع�الن الح�رب ه�و م�ن 
العراقي�ة  الدول�ة  مؤسس�ات  اختص�اص 
الترشيعي�ة والتنفيذي�ة املس�تندة اىل القانون 
والدس�تور، وانه ليس من حق أي طرف اعالن 

حال�ة الح�رب او الت�رصف عىل أس�اس حالة 
الحرب داخل األرايض العراقية، كما أن العراق 
وهو يؤكد بإرصاٍر رفَضُه التدخل يف الش�ؤون 
الداخلية ألية دول�ة ويرفض تدخل اآلخرين يف 
ش�ؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه اىل ساحة 
تصفية حسابات او منطلقاً لالعتداء عىل غريه 
من ال�دول. وأن الوطني�ن العراقين متفقون 

ع�ىل ترس�يخ الدول�ة الوطني�ة ذات الس�يادة 
الكاملة بعيداً عن مفاهيم القيمومة الخارجية 

او التدخل او التبعية.
ون�وَّه املجتمعون اىل أن املنحى الذي تتجه إليه 
أعم�ال الجماعات الخارجة ع�ىل القانون ضد 
أم�ن الب�الد وس�يادتها، يمثل منح�ًى خطرياً 
يعرّض اس�تقرار العراق اىل مخاطر حقيقية، 

ما يستدعي تضافراً للجهود عىل كل املستويات 
وحض�وراً فاع�اًل ملوق�ف الق�وى السياس�ية 
املختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم 
جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة 

العراق.
اىل رّص الصف�وف واتخ�اذ  ودع�ا االجتم�اع 
مواقف موحدة وجادة وحاسمة ملنع املزيد من 
التداعي�ات، واتخاذ اإلجراءات العملية الكفيلة 

بضمان االستقرار االمني.
ودع�م االجتم�اع جهود الحكوم�ة العراقية يف 
ح�رص الس�الح بيد الدول�ة، ومنع اس�تهداف 
البعث�ات الدبلوماس�ية الت�ي تقع مس�ؤولية 
حماي�ة امنه�ا وس�المة منش�آتها وافرادها 
ع�ىل الجانب العراقي ضم�ن التزاماته الدولية 

املعمول بها.
وأك�د املجتمع�ون تمس�ك الع�راق بمخرجات 
الح�وار االس�راتيجي م�ع الوالي�ات املتح�دة 
واتف�اق إع�ادة االنتش�ار م�ن الع�راق خالل 
مراحل زمني�ة متفق عليها، وم�ن ضمن ذلك 
التع�اون طويل األم�د مع الوالي�ات املتحدة يف 
ش�تى املجاالت، وخصوصاً التع�اون يف مجال 
تدري�ب وتس�ليح القوات األمنية والعس�كرية 

العراقية والحرب ع�ىل تنظيم داعش، معربن 
ع�ن أمله�م ب�ان يك�ون التعاط�ي االمريك�ي 
والدويل مع التطورات االمنية االخرية من خالل 
دعم الحكوم�ة العراقية الس�تكمال جهودها 
يف تعزي�ز س�لطة الدولة وتوف�ري األمن إلجراء 

االنتخابات.
وش�دد املجتمع�ون ع�ىل اح�رام التوصي�ات 
الهام�ة التي تضّمنه�ا بيان س�ماحة املرجع 
الدين�ي األعىل الس�يد عي السيس�تاني خالل 
اس�تقبال س�ماحته ملمثل�ة االم�م املتحدة يف 
الع�راق، كونها ُتعدُّ خارطة طريق كفيلة بنزع 
فتيل االزمات وامليض اىل انتخابات مبكرة حرة 

ونزيهة وتوفري مقوماتها.
كما ناق�ش اجتم�اع الرئاس�ات الترصيحات 
التي اس�تهدفت مقام املرجع االعىل س�ماحة 
الس�يد السيس�تاني الذي كان وال يزال صمام 
األمان للع�راق وش�عبه، واعت�رب االجتماع أن 
التط�اول عىل مقام املرجعية مرفوض ومدان، 
وأن مكان�ة املرجعي�ة الروحي�ة لدى الش�عب 
العراقي ولدى املس�لمن واإلنسانية محفوظة 
ومعتربة، داعن لس�ماحة الس�يد السيستاني 

بدوام الصحة والعافية.

الرئاسات األربع تشدد على حصر السالح بيد الدولة ومحاية البعثات الدبلوماسية
أكدت أنه ليس من حق أي طرف إعالن حالة الحرب داخل األراضي العراقية

No: 7335    Mon    28     Sep    2020العدد:   7335    االثنين   28   ايلول     2020

وبالنظر لحصول کرس قرار بناء عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية القادسية املرقم 2791/39 يف2020/9/22 
واس�تنادا ألحكام املادة )16( م�ن قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 والقانون املرقم  

1521 لسنة 1981.
 تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليجار الثالثة يف محافظة النج�ف األرشف عن تأجري القطع�ة املرقمة  72/10 م20 
وبمس�احة 312,5 م2 حس�ب املخطط�ات الفنية املعدة لهذا الغرض بموجب الكش�ف الفني وحس�ب ما 
مدون ادناه والعائد اىل بلدية القادس�ية باملزايدة العلني�ة وفق الرشوط املدرجة ادناه، فعىل كافة الراغبن 
بااليجار مراجعة البلدية املنكورة خالل فرة )7( أيام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية 
مس�تصحبن معهم التأمينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة 
وس�تكون املزايدة يف الس�اعة 10 صباحا من اليوم التايل النتهاء فرة اإلعالن يف ديوان البلدية املذكورة ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه، علما ان أجور النرش واالعالن  

والداللية وكافة املصاريف عىل من ترسو عليه املزايدة.
نوع امللك ورقمه وموقعه:

تأجري القطعة املرقمة )72/10 ( وبمساحة 312,5 م2 مقاطعة 20
قائمة األمالك العائدة اىل بلدية القادسية وفق قانون )۲۱( لسنة ۲۰۱۳

                                                                                                      عماد غانم بديد 
                                                                                                   مدير ناحية القادسية

                                                                                           رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة
الرشوط : 

1- ع�ىل املس�طح تنفي�ذ كش�ف البلدية ب�كل فقرات�ه ويمكن االط�الع عىل فقرات�ه لدى ش�عبة الواردات 
وتنظيم املدينة واملش�اريع عىل أن تؤول كافة املش�يدات اىل البلدية بعد انتهاء فرة العقد دون املطالبة بأي 

تعويض.
2-  يك�ون التأج�ري ضمن فقرات املادة )16( م�ن قانون بيع وإيجار أموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 

وكذلك القانون رقم 1521 لسنة 1981 والتي يمكن االطالع عليها لدى شعب البلدية املذكورة أعاله.
3- يدفع املس�تأجر مبلغ ضمان للتشببد يعادل املس�اطحة لتلك املدة ويف حال عدم التشييد خاللها يصادر 
مبلغ الضمانة ويعترب عقد املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل الجهة املالكة دون مقابل. 

4-  املستمسكات املطلوبة/ هوية األحوال املدنية / البطاقة التموينية / بطاقة تأييد السكن.
5-  ع�ىل املس�تأجر ان يراجع البلدي�ة خالل مدة ۳۰ ثالثون يوم�ا من تاريخ تصديق ق�رار االحالة لغرض 

تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى وبعكسه تتخذ اإلجراءات القانونية بحقه.
6- عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل مدة )۱۰( ايام من تاريخ تصديق قرار اإلحالة 

وبعسه تتخذ االجراءات القانونية بحق املخالف.

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية إليجار العقارات 
املبين�ة تفاصيله�ا ادناه والعائ�دة اىل بلدية ) الحريه ( وملدة )س�نة واحدة( وفقا ألح�كام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزاي�دة مراجعة البلدية خالل ) 
30 ( ي�وم م�ن اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة وتفاصيل االمالك مس�تصحبن 
معهم التأمينات القانونية من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزايدة يف 
البلدية املذكورة الس�اعة ) 11 صباحا ( من صباح الي�وم التايل النتهاء مدة االعالن وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
كاف�ة املصاري�ف واجور االعالن يف الصحف الرس�مية وتكون مدة كرس القرار خمس�ة ايام من تاريخ 

اجراءها.
                                                                          عماد غانم بديد 
                                                                               مدير ناحية القادسية
                                                                        رئيس لجنة البيع وااليجار الثالثة

الرشوط :-
1- تقدي�م ب�راءة ذمة م�ن البلدية اعاله مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وبطاقة السكن.
2- تب�دأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيج�ار وكافة املصاريف 
خ�الل 30 يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديق�ه وفقا للمدة املحددة  وتعليماته وبخالفه 

يعد ناكال بالتزاماته.
3- يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع ألغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة 

دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم.
4- ال يجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل البلدية بعد انتهاء 

العقد.
5- تكون امانات دخول املزايدة لشاغلن العقار 50 % من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد 

املحافظ املرقم 30 يف 2016/1/3 .
6- للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة.

مجهورية العراق
حمافظة النجف االشرف                                                                  العدد : 167 

جلنة البيع واالجيار الثالثة                                                    التاريخ : 2020/9/25 
)) اعالن ((

مجهورية العراق
حمافظة النجف االشرف                                                                  العدد : 168 

جلنة البيع واالجيار الثالثة                                                    التاريخ : 2020/9/25 
)) اعالن ((



بغداد/ الزوراء:
حسن  واالثار،  والسياحة  الثقافة  وزير  قال 
مدينة  يف  عدة  مشاريع  للوزارة  إن  ناظم، 
نقاشات  خوض  طور  يف  اآلن  وهي  املوصل، 

إيجابية مع عدة جهات مختصة.
جولته  من  الثاني  اليوم  خالل  ناظم،  وذكر 
امليدانية برفقة وزير الصناعة واملعادن منهل 
حازم  عيل  نينوى  وتراث  آثار  ومفتش  الخباز 
ذنون: »أثرنا عدة موضوعات ونقاشات بشأن 
األيمن،  الجانب  يف  والبناء  الرتميم  عمليات 
النوري  جامع  بناء  إعادة  عمليات  بضمنها 
الرتاثي  التتنجي  بيت  الحدباء وموقع  واملنارة 
الذي ترضر بشدة بعد تفجريه من قبل تنظيم 
داعش«. مشرياً إىل أن الوزارة »خاضت نقاشا 
استمرار  حول  السني  الوقف  مع  إيجابيا 

الخارجي  والسياج  االستمالك  عمليات 
للجامع«.

العمل بشكل جاد  الوزير »نحاول دفع  وتابع 
واإلماراتية  السعودية  املنح  من  لالستفادة 
واالتحاد االوروبي، بالتعاون مع منظمات مثل 

أليف واليونسكو.
إعادة  مرشوعات  عىل  ايضاً،  الوزير،  واطلع 
حيث  والرتاثية،  األثرية  املباني  وتأهيل  إعمار 
املالكات  ومالحظات  مداخالت  إىل  استمع 
وتراث  آثار  مفتشية  لدائرة  التابعة  الهندسية 
مواقع  عدة  عىل  رسيعة  جولة  خالل  نينوى 
رساي  قرة  بوابة  موقع  وهي  متجاورة 
املترضرة بسبب عوامل التعرية، وموقع مرقد 
داعش،  تنظيم  دمره  الذي  القاسم  أبو  يحيى 

باالضافة اىل قلعة بشطابيا«.

بغداد/ الزوراء:

النزاهة، امس  التحقيقات يف هيئة  دائرة  أعلنت 

يف  مسؤولني  ضبط  عمليَّة  تنفيذ  عن  االحد، 

نينوى؛  فرع   – ال  الُعـمَّ لنقابات  العام  االتحاد 

أصحاب  من  ماليٍَّة  مبالغ  بجباية  لقيامهما 

. العجالت دون سنٍد قانونيٍّ

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

إن “فريق عمل مديريَّة تحقيق نينوى الذي انتقل 

ن  تمكَّ املُحافظة،  يف  ال  الُعـمَّ نقابات  اتحاد  إىل 

واملواصالت  النقل  نقابة  رئيس  نائب  ضبط  من 

فرٍق  بتأليف  لقيامهما  للنقابة؛  املايل  واألمني 

إىل  تدخل  سيَّارٍة  كلِّ  عن  ماليٍَّة  مبالغ  لجباية 

الخارجيَّـة  السيطرات  من خالل  املوصل  مدينة 

.” ملداخل املدينة، دون سنٍد قانونيٍّ

جبايٍة،  دفرت   )46( ضبط  “تمَّ  إنه  وأضافت 

التدقيق وجود نقٍص فيها، إضافة إىل  تبنيَّ بعد 

دون  جمعها  تمَّ  التي  املاليَّة  املبالغ  وجود  عدم 

لتلك  وتسليم  تسلُّم  وجود  وعدم  قانونيٍّ  سنٍد 

املبالغ”.

ن فريق العمل من ضبط  ويف عمليٍَّة ثانيٍة، “تمكَّ

ة البنزين يف إحدى  لٍة بمادَّ عجلٍة )صهريج( ُمحمَّ

منطقة  يف  الحكوميَّة  الوقود  تعبئة  محطات 

يف  تالعٍب  لوجود  املوصل؛  يف  الثقافيَّة  املجموعة 

آلية نقل وتسليم املنتوج إىل املحطة”.

ضبٍط  محرضي  تنظيم  “تمَّ  أنه  الدائرة  وأكدت 

َذتا  أصوليَّني باملضبوطات يف العمليَّـتني اللتني ُنفِّ

رتي ضبٍط قضائيَّـتني، وعرضهما  بناًء عىل ُمذكَّ

رفقة املُتَّـهمني عىل السيِّد قايض محكمة تحقيق 

أحكام  املُـتَّهمني وفق  توقيف  قرَّر  الذي  نينوى؛ 

املادَّة )307( من قانون العقوبات”. 

االتحادية،  النزاهة  أعلنت هيئة  من جانب اخر، 

أحد  بسجن  حكٍم  قرار  صدور  عن  االحد،  امس 

املدانني يف قضيَّة تجهيز وزارة الداخليَّة بأجهزة 

رات؛ إلحداثه الرضر العمدي بأموال  كشف املُتفجِّ

ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

إن “املدان ألحق الرضر العمديَّ بأموال ومصالح 

املُخالفات  خالل  من  فيها  يعمل  التي  الجهة 

الداخليَّة  وزارة  بني  املرُبم  العقد  يف  الحاصلة 

وإحدى الرشكات لتجهيز الوزارة بأجهزة كشف 

املتفجرات”.

وأضافت الدائرة إن “تحرياتها يف القضيَّة قادت 

زة هي رشكة وسيطة وغري  إىل أن الرشكة املُجهِّ

رات، كما أن التجهيز  صٍة يف مجال املُتفجِّ ُمتخصِّ

تقم  ولم  عليها،  املُتَّفق  املُدَّة  حدود  خارج  تمَّ 

الرشكة بتقديم شهادة املنشأ والقوائم التجاريَّة، 

ومنشأٍ  بنوعيٍَّة  األجهزة  بعض  تسلُّم  عن  فضالً 

ُمخالٍف ملا ورد بالعقد”.

ة  املُختصَّ الجنايات  “محكمة  أن  وأوضحت 

القناعة  إىل  وصلت  بغداد  يف  النزاهة  بقضايا 

املُتَّهم بعد اطالعها عىل األدلة  ة بُمقرصيَّة  التامَّ

املمثل  بأقوال  املُتمثلة  القضيَّة  يف  املُتحّصلة 

الشكوى  طلب  الذي  الداخليَّة  لوزارة  القانونيِّ 

بحق املُتَّهم، إضافة إىل التحقيق اإلداري الجاري 

فساٍد  وجود  ن  املُتضمِّ الوزراء  رئيس  مكتب  يف 

وقرينة  العام،  املال  بهدر  تسبَّب  وإداريٍّ  مايلٍّ 

هروب املُتَّهم”.

وبيَّنت أن “املحكمة قرَّرت الحكم غيابياً عىل املُدان 

أحكام  إىل  استناداً  سنواٍت،  سبع  ملُدَّة  بالسجن 

املادة 340 من قانون العقوبات، مع إصدار أمر 

قبض وتحرٍّ بحقه، وتأييد حجز أمواله املنقولة 

املترضرة  للجهة  الحق  وإعطاء  املنقولة،  وغري 

بعد  املدنيَّة  املحاكم  أمام  بالتعويض  للمطالبة 

اكتساب القرار للدرجة القطعيَّة”. 

بغداد/ الزوراء:
دوائر  احدى  البيطرة  دائرة  أعلنت   
إرسالية  إعادتها  عن  الزراعة  وزارة 
ايرلندي  املجفف  البودر  حليب  من 

املنشأ ملرور ثلث املدة عىل انتاجه.
وذكر مدير عام الدائرة، ثامر حبيب 
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  حمزة، 

املحجر  »مالكات  ان  منه:  نسخة 
الحدودي  البيطري يف منفذ طريبيل 
التابع اىل قسم املحاجر البيطرية يف 
الدائرة فحصت االٕرسالية من حليب 
البودر املجفف ايرلندي املنشأ عالمة 
طن   25 وكميتها  فالگ{  }گرين 

العائدةاىل رشكة خريات الفائق«.

أوراق  تدقيق  »وبعد  انه  وأضاف 
املدة  ثلث  تجاوزها  تبني  االٕرسالية 
من تاريخ انتاجها االمر الذي يتناىف 
الغذائية  املواد  تعليمات استرياد  مع 
والتي  البيطرة  دائرة  تصدرها  التي 
تعد منتهية الصالحية وغري صالحة 
لالستهالك وتستوجب االعادة، ولذلك 

املحجر  يف  املشكلة  اللجنة  قررت 
كمرك  مركز  اىل  إعادتها  البيطري 
الحدودي  املنفذ  اىل  التابع  طريبيل 
الجانب  اىل  أعادها  بدوره  والذي 

االردني لتعاد اىل بلد املنشأ«.
الدائرة  »حرص  حمزة  وأكد 
املنافذ  يف  البيطرية  املحاجر  طريق 

جميع  دخول  منع  عىل  الحدودية 
الغذائية  واملواد  الحيوانية  املنتجات 
املطابقة  وغري  الصالحية  املنتهية 
العراقية  القياسية  للمواصفات 
حفاظاً عىل سالمة وصحة املستهلك 
املحيل  للمنتوج  وخدمًة  العراقي 

وتقويًة لالقتصاد العراقي«. 

بغداد/ الزوراء:

ألقت مفارز وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية 

القبض عىل عصابتني لرتويج وبيع العملة املزيفة 

يف محافظة نينوى.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  للمديرية  بيان  وذكر 

لقواطع  املستمرة  املتابعة  خالل  »ومن  انه  منه: 

ألقت  االستخباري،  الجهد  وتسخري  املسٔوولية 

باستخبارات  املتمثلة  االستخبارات  وكالة  مفارز 

الجريمة املنظمة نينوى يف وزارة الداخلية القبض 

املزيفة  العملة  وبيع  للرتويج  عصابتني  عىل 

واملتكونة من ثالثة متهمني«.

وأضاف انه »تم القبض عىل اثنني منهم يف الجانب 

 )١٨.300( وبحوزتها  املوصل  مدينة  من  االيرس 

الف دوالر أمريكي فئة ١00 دوالر أمريكي مزيفة و 

)20( لرية تركية ورقة واحدة واختام تستخدم يف 

ختم العمالت املزيفة«.

الثالث  املتهم  عىل  القبض  إلقاء  تم  »فيما  وتابع 

دوالر  الف   50 وبحوزته  نينوى  محافظة  بمركز 

امريكي مزيف وبداللته بعد التحقيق االبتدائي معه 

تم ضبط مبلغ ١0 االف و600 دوالر أمريكي مزيف 

داخل داره«.

والعملة  املتهمني  تسليم  »تم  انه  اىل  البيان  ولفت 

تسلم  وصل  بموجب  املختصة  الجهات  اىل  املزيفة 

أصويل«.

محافظة  رشطة  مديرية  أعلنت  جهتها،  من 

السليمانية، امس االحد، القاء القبض عىل شخصني 

مزيفة  مالية  مبالغ  وبحوزتهما  الجنسية  إيرانيي 

للعملة العراقية.

القت  الرشطة  »قوات  ان  بيان:  يف  املديرية  وقالت 

االيرانية  الجنسية  يحمالن  شخصني  عىل  القبض 

العراقية  للعملة  مزيفة  مالية  مبالغ  وبحوزتهما 

فئة خمسة آالف دينار، مبينة انهما حاوال ترويجها 

باالسواق يف السليمانية«.

ر(  م،  )ل،  ُيدعى  االول  »املتهم  ان  البيان  واضاف 

من مواليد عام ١974، واملتهم الثاني ُيدعى )ع، م، 

ح( من مواليد عام ١976«، مشريا اىل »ايداعهما يف 

الحبس بأمر من القايض وفق املادة 2٨0/29٨ من 

قانون العقوبات العراقي«.

بغداد/ الزوراء:

توزيع  عن  االحد،  امس  الهجرة،  وزارة  اعلنت 

6 آالف حصة اغاثية بني النازحني يف عدد من 

املحافظات.

 وذكر مدير عام دائرة شٔوون الفروع يف الوزارة، 

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  جهاكري،  عباس  عيل 

نسخة منه: ان »الوزارة وزعت )5,٨7٨( حصة 

يف  النازحة  األرس  بني  االغاثية  املساعدات  من 

والنجف  وبابل  بغداد  العاصمة   ( محافظات 

سالت   ( التوزيع  وتضمن  والبرصة(  االرشف 

غذائية واخرى صحية و كسوة مالبس ( .

واوضح ان » كوادر فرعي الوزارة يف العاصمة 

وزعت  الرصافة   و  الكرخ  بجانبيها  بغداد 

حصة   )2,٨43( الشهرية  الحصة  ضمن 

النازحة  األرس  بني  االغاثية  املساعدات  من 

اخرى  ومناطق  )ع(  العذراء  مريم  مجمع  يف 

بجانبيها،  الجغرافية  الرقعة  ضمن  متفرقة 

بابل  محافظة  يف  الوزارة  فرع  كادر  وزع  كما 

يف  النازحة  االرس  بني  اغاثية  حصة   )١,500(

قضاء املسيب ».

يف  الوزارة  فرع  كادر   « ان  جهاكري  وتابع 

محافظة النجف االرشف وزع )١,250( حصة 

صحية بني النازحني يف املحافظة  «.  مشريا اىل 

ان »كادر فرع الوزارة يف محافظة البرصة وزع 

مركز  يف  النازحني  بني  اغاثية  حصة   )2٨5(

املحافظة وقضاء الزبري ».

بغداد/ الزوراء:
اعلنت امانة بغداد عن مبارشة مالكاتها يف دائرة بلدية املنصور بحملة مكثفة تستمر لعدة ايام 

لرفع االنقاض وتنظيف وغسل محالت وازقة منطقة الغزالية شمال غرب العاصمة بغداد.
وذكرت االمانة يف بيان تلقت »الزوراء«نسخة منه: إن »الحملة يشارك فيها الجهد البرشي واآليل 
تسليك  بأعمال  سيقوم  الذي  املجاري  قسم  مشاركة  اىل  باالضافة  املذكورة،  بالدائرة  الخاص 

وتنظيف مشبكات وخطوط املجاري الخاصة باملنطقة بالتزامن مع اعمال التنظيف«.
لزراعتها يف  استعداداً  االشجار والشجريات  توفري عدد كبري من  ايضاً  تتضمن  واضافت: »كما 

شوارع وساحات املنطقة« .

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس االحد، القبض عىل انتحاري داعيش يف نينوى.

داعش  عصابات  متابعة  خالل  »من  إنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الداخلية  وقالت 
االستخبارات  وكالة  القت مفارز  املصادر،  االستخباري وتسخري  الجهد  تكثيف  وبعد  االرهابي 
املتمثلة بمديرية استخبارات نينوى يف وزارة الداخلية القبض عىل أحد اإلرهابيني املطلوب وفق 

أحكام املادة 4 ارهاب النتمائه لعصابات داعش اإلرهابية«.
واضافت ان »االرهابي هو احد افراد كتيبة االستشهادين )االنتحاريني( يف مايسمى كتيبة الرباء 
بن مالك واملكنى ابو أيوب، ومن خالل التحقيقات األولية معه اعرتف بانتمائه لتلك العصابات 
اإلجرامية واشرتك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات األمنية واملواطنني يف محافظة نينوى قبل 

عمليات التحرير«.
وتابعت: »حيث تم تدوين أقواله واحالته للقضاء إلكمال أوراقه التحقيقية«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت قيادة رشطة محافظة بابل، امس االحد، 
الخاصة  االمنية  الخطة  بتنفيذ  املبارشة  عن 
للزوار  الحماية  لتأمني  االربعينية  بالزيارة 

املتوجهني اىل مدينة كربالء عرب املحافظة.
يف  الشمري،  هالل  عيل  الرشطة،  قائد  وقال 
أن  »بعد  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان 
بتأمني  الخاصة  االستعدادات  كافة  أنهينا 
جميع  االحد،  امس  إنطلقت  االٔربعني  زيارة 
وقوات  واملعلوماتية  األمنية  االٔجهزة  صنوف 
املبارشة  الساندة  والدوائر  الشعبي  الحشد 

بتطبيق مفردات الخطة يف بابل«.
عىل  تقسيمها  تم  »املحافظة  أن  واضاف 
قواطع رئيسة ومناطق فرعية مع تخصيص 
الضباط  من  متقدمة  برتبة  منطقة  لكل  آمر 

األكفاء لتأمني الخطة وتوفري الحماية الالزمة 
نرش  اىل  باالضافة  الخدمة،  ومواكب  للزأيرين 
تشهد  التي  املناطق  جميع  يف  أمنية  تعزيزات 
الجهد  تكثيف  عن  فضالً  للزائرين،  كثافة 
استباقية  عمليات  وتنفيذ  االستخباري 

بالتزامن مع تطبيق الخطة«.
من  فرق  »تخصيص  اىل  الشمري  وأشار 
إسناد  يف  املدني  الدفاع  ومديرية  الرشطة 
املواكب  أصحاب  مع  بالتنسيق  الصحة  دائرة 
والتعفري  التوعية  بحمالت  للقيام  الحسينية 
تشهد  التي  واالماكن  الخدمة  وتعقيم رسادق 
زخما للزائرين، والتأكيد عىل تطبيق االٕجراءات 
ملنع  االزمة  خلية  بها  اوصت  التي  الوقائية 
سالمة  عىل  حفاظاً  كورونا  وباء  انتشار 

الجميع«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، 
امس االحد، عن عزمها خالل املدة القليلة 
املقبلة، توسيع مرشوع حاضنات االعمال 
جميع  ليشمل  الشباب  بتشغيل  الخاص 

محافظات البالد.
والتدريب  العمل  دائرة  عام  مدير  وقال 
باهض،  جبار  رائد  بالوزارة،  املهني 
إن  »الزوراء«:  عليه  اطلعت  بيان  يف 
“املرشوع يجري تنفيذه حاليا ضمن ثالث 
فقرا«،  االشد  بأنها  وصفت  محافظات 
اثبت  ان  بعد  جاءت  الخطوة  »ان  مؤكدا 
املرشوع نجاحا لفئة الشباب ومشاريعهم 
االبتكارية، التي نوه بأنها اسهمت بخلق 
حركة  خالل  من  للعاطلني  عمل  فرص 
مشاريع  ان  السيما  املحلية،  السوق 

تنموية  بأنها  تتسم  االعمال  حاضنات 
توفر فرص عمل للمستفيد وللعاطلني”.

القروض  “منح  ان  باهض  وأضاف 
للمشمولني بها ضمن حاضنات االعمال، 
ما زال قائما، وهناك تنسيق مع صندوق 
دعم املشاريع الصغرية املدرة للدخل للعام 
ملنح  املمكنة  التسهيالت  لتقديم  الحايل 
»وجود  عن  كاشفا  للعاطلني«،  القروض 
مناقشات مع املختصني يف الصندوق بهذا 

الصدد”.
برنامج  لتنفيذ  دراسة  “اعداد  إىل  وأشار 
للمشاريع  عمل  وأماكن  ورش  بناء 
الصغرية لتشغيل الشباب والسعي لتعزيز 
اكرب  شمول  ليتم  الصندوق  مال  رأس 
بيانات  بقاعدة  املسجلني  من  ممكن  عدد 

الوزارة”. 

 بغداد/ الزوراء: 
أحبطت هيأة املنافذ الحدودية منفذ ميناء أم قرص االوسط يف محافظة البرصة محاولة 
تهريب أدوية برشية بعد ورود معلومات من شعبة البحث والتحري تم عىل إثرها تشكيل 

لجنة من الجهات ذات العالقة، وتبني صحة املعلومات الواردة.
واضافت يف بيان: »تم ختم الحاوية بالختم الكمركي لغرض عرضها أمام أنظار قايض 

التحقيق املختص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.
السلطة  تمكن  عن  االحد،  امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت  نفسه،  السياق  ويف 
الكمركية يف مركز كمرك ام قرص الجنوبي، وبالتعاون مع الجهات السانده باملنفذ من 
اعادة اصدار ارسالية }جبس معلب مملح{ متكونة من )١0( حاويات حجم 40 قدماً 

مخالفة لضوابط وتعليمات االسترياد .
واضافت يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إنه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 
املخالفة واعادة إصدارها وحسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة ١9٨4 النافذ وبمشاركة 

الجهات ذات العالقة«.

بغداد/ الزوراء:
النواب، محمد الحلبويس، امس االحد، إىل نبذ العنف والتطرف  دعا رئيس مجلس 

ومحاربة الفساد.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس النواب يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
لكبار  العراقي  الفقهي  املجمع  زار  الحلبوس،ي  محمد  النواب،  مجلس  رئيس  ان 
املجمع  علماء  كبري  الطه،  حسن  أحمد  العالمة  والتقى  واالفتاء،  للدعوة  العلماء 
الفقهي العراقي، وعدداً من علماء الدين، بحضور جمٍع من أعضاء الهيئة العليا 

يف املجمع.
الديني،  الخطاب  ترشيد  يف  الفقهي  املجمع  دور  النواب عىل  رئيس مجلس  وأثنى 
والدعوة إىل نبذ العنف والتطرف ومحاربة الفساد، مؤكداً سيادته عىل مكانة املجمع 

بوصفه مرجعيًة رشعيًة لها حضورها املتميز يف املشهد العراقي.
اإلصالحية  الخطوات  تبني  يف  الربملان  دور  أهميَة  العلماء  كبري  أكد  جهته،  من 
مطالب  وتحقيق  وازدهاره  العراق  استقرار  يعزز  بما  العراقي،  بالواقع  للنهوض 

أبنائه يف القضاء عىل الفساد وإعادة هيبة الدولة.

بغداد/ الزوراء:
فروع  مبارشة  عن  التجارة  وزارة  أعلنت 
املواد  لتجارة  العامة  الرشكة  وموقع 
بتسلم  واملحافظات  بغداد  يف  الغذائية 

وتجهيز كميات السكر للمواطنني.
حمود  قاسم  الرشكة،  عام  مدير  وقال 
»مركز  ان  للوزارة:  بيان  يف  منصور، 
مادة  بتجهيز  بارش  الرصافة  مبيعات 
للمناطق  طن   )900( وبكمية  السكر 
)السعدون، الكرادة، الفاروق، املثنى، خالد 
ومركز  الخليج(،  االعظمية،  الوليد،  ابن 
مبيعات مجمع اإلمام عيل )عليه السالم( 
مادة السكر وبكمية )٨١5( طنا للمناطق 

)العبيدي، الحكيم، الحارث، 9 نيسان، ذات 
الصواري(، ومركز مبيعات الكرخ استالم 
وتجهيز مادة السكر بكمية )١23١( طنا 
الغزالية،  العدل،  حي  )الدورة،  للمناطق 
السيدية، حي حطني، البياع{، وفرع دياىل 
طنا   )552( وبكمية  السكر  مادة  جهز 
ابي  بلدروز،  املقدادية،  )اطراف  للمناطق 

صيدا، الخالص(«.
السكر هذه  مادة  »كميات  ان  اىل،  وأشار 
لتأمينها  الوزارة  تعاقدات  ضمن  تأتي 
بعد  التموينية  البطاقة  مفردات  ضمن 
تعزيز املبالغ املخصصة للرشاء من وزارة 

املالية«.

الثقافة تبحث آخر عمليات اإلعمار يف جامع النوري وآثار املوصل 

النزاهة تضبط مسؤولني يف نقابات عمال نينوى جلبايتهما مبالغ مالية خالفاً للقانون

اعتقال عصابتني لرتويج وبيع العملة املزيفة 
يف نينوى

اهلجرة توزع حصصا إغاثية بني النازحني يف 
عدد من احملافظات

أمانة بغداد تبدأ محلة لتنظيف 
وتشجري منطقة الغزالية

االستخبارات تعتقل انتحاريا داعشيا 
يف نينوى

شرطة بابل تعلن املباشرة بتنفيذ خطة 
الزيارة االربعينية

دائرة البيطرة تعيد حليبا إيرلنديا منتهي الصالحية إىل األردن

حكمت على أحد املدانني يف قضية أجهزة كشف املتفجرات

العمل تعتزم توسيع مشروع حاضنات 
األعمال اخلاص بتشغيل الشباب

إحباط حماولة تهريب أدوية وإعادة مواد 
غذائية خمالفة يف أم قصر

احللبوسي يدعو إىل نبذ العنف والتطرف 
وحماربة الفساد

خالل لقائه كبري علماء اجملمع الفقهي العراقي

التجارة تعلن املباشرة بتجهيز السكر 
لتوزيعه بني املواطنني
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الوزارة تعتزم تصدير العسل إىل اخلارج قريبا

فاحتت التقاعد بشأن مستحقات رؤساء وأعضاء جمالس احملافظات الدوالر يسجل اخنفاضا طفيفا يف 
األسواق احمللية

املنتجات النفطية جتهز معامل الطابوق 
واألمسنت بـ 245 مليون لرت من الوقود

بيع أكثر من 180 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

بغداد/ الزوراء:
أعلن��ت الرشك�ة العام�ة للمنتوج�ات 
الغذائية، إحدى رشكات وزارة الصناعة 
واملع�ادن، امس االحد، ع�ن إنتاج زيت 
الطعام السائل عالمة ) البنت ( بطاقات 
عالية ومواصف�ات عاملية، داعية وزارة 
التج�ارة لرشاء أكثر من ) ٣ ( آالف طن 
جاه�زة للتسوي�ق ألغ�راض البطاق�ة 

التمويني�ة.
وق�ال مدير مصانع اإلم�ام عيل الهادي 
)عليه السالم( سمي�ر ب�در إسماعي�ل 
يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نسخة منه: 
إن “للرشك�ة مصنع�اً متكام�اًل ضمن 
مصان�ع اإلم�ام ع�يل اله�ادي ) ع ( يف 

محافظ�ة ميسان إلنت�اج وتعبئة زيت 
الطع�ام أنشئ وفق عق�د مشاركة مع 
مجموع�ة رشك�ات عراقي�ة وروسي�ة 
وبلغارية، ويعمل بطريقة أوتوماتيكية 
وف�ق أح�دث التقني�ات العاملي�ة يف كل 
مراحل اإلنتاج ب�دءاً من صناعة العبوة 

وصوالً إىل إنتاج وتعبئة الزيت”.
وأض�اف إسماعي�ل أن “مصن�ع إنتاج 
الطع�ام يحت�وي ع�ى  وتعبئ�ة زي�ت 
خط�وط حديثة م�ن مناش�ئ إيطالية 
وبلغاري�ة وأوكراني�ة لتصني�ع العبوة 
بطاق�ة ) ١٢ ( أل�ف عب�وة / ساع�ة 
وتصفي�ة الزيت بطاق�ة ) ١٥٠ ( طن/ 
يوم وتعبئة الزيت بطاقة ) ٢٧٠ ( طن/ 

يوم«. موضح�اً »أن زيت الطعام املنتج 
نباتي نق�ي بنسبة ) ١٠٠% ( خايل من 
للمواصف�ات  الكوليس�رول ومطاب�ق 
العراقي�ة والعاملي�ة وبحج�م ) ١ ( ل�ر 

للعب�وة”.
وأفص�ح إسماعيل عن “إنتاج أكثر من 
) ٣ ( آالف طن من زيت الطعام جاهزة 
للتسوي�ق ألغراض البطاق�ة التموينية 
ك�ون املنت�ج صن�ع خصيص�اً ل�وزارة 
التج�ارة لغرض توزيعه ضمن مفردات 
البطاق�ة التمويني�ة”، معلن�اً يف الوقت 
نفس�ه عن “طرح املنتج يف مراكز البيع 
املبارش التابعة للرشكة بسعر ) ١٢٥٠ ( 

دينار للعبوة الواح�دة”. 

بغداد/ الزوراء:
حّملت اللجن�ة املالية يف مجلس النواب 
يف  التأخ�ر  مسؤولي�ة  املالي�ة،  وزارة 
اآلن،  لغاي�ة  املوظف�ن  رصف روات�ب 
بال�وزارة  ُيف�رض  أن�ه  إىل  مش�رة 
ايض�اح سب�ب التأخ�ر، والسيم�ا أن 
قانون االق�راض الداخ�يل والخارجي 
ال�ذي أق�ره مجل�س الن�واب يف الشهر 
السادس م�ن العام الح�ايل وّفر غطاء 
مالي�ا للرواتب. وفيما استقبلت اللجنة 
ع�دداً من رؤوس�اء وأعض�اء مجالس 
املحافظات السابق�ن، اكدت ان اللقاء 
بحث قضية االستحقاق�ات التقاعدية 
ألعض�اء مجالس املحافظ�ات، بعد ان 
ص�وت مجل�س الن�واب عى ح�ل تلك 
املجال�س وفق قان�ون التعدي�ل الثاني 
لقان�ون انتخابات مجالس املحافظات 

واالقضية رقم )١٢( لسنة ٢٠١٨.
وق�ال مق�رر اللجن�ة، أحم�د الصفار، 
ام�س االح�د، يف ترصيح صحف�ي: إنه  
“بع�د التق�ي والبحث ع�ن االسباب 
الحقيقي�ة تب�ّن لنا عدم وج�ود عطل 
فني أو تقني يف أنظمة البنك املركزي”، 
مشراً إىل أن�ه “بحسب معلوماتنا فإن 
املرك�زي أكد جاهزيت�ه يف حال أعطت 

الوزارة اإلذن بالتمويل”.

وأبدى الصفار ع�دم رضاه عن إحجام 
الوزارة عن التواصل مع اللجنة املالية، 
الفت�ًا إىل أن “روات�ب املوظفن تحتاج 
اىل 6 تريليون�ات و200 ملي�ار دين�ار، 
وااليرادات النفطية وغرها تغطي نحو 

4 تريليون�ات بعج�ز مق�داره تريليونا 
دينار فقط”.

وأع�اد الصف�ار التذكر ب�أن “الربملان 
وافق عى اق�راض 15 تريليون دينار، 
تقس�م عى 8 أش�هر اىل نهاي�ة السنة 

تقريبا، مع األخذ بنظر االعتبار تغطية 
أم�ور أخرى يفرض أن تسدد ش�هريا 
كالدي�ون وااللتزام�ات تج�اه الصحة 
والبطاق�ة التمويني�ة، ليصب�ح العجز 
الشهري نح�و 3 تريليونات، وبتقسيم 

15 ع�ى 3، تكون لدينا تغطية للرواتب 
اىل الشهر العارش”.

وتساءل الصفار “أين ذهبت االموال؟”، 
مبدي�ا استغراب�ه م�ن “ع�دم وج�ود 
ترصيح من قبل ال�وزارة، والتكتم عى 
أسباب التأخر«، مطالبا »برسعة تمويل 

املصارف لرصف رواتب املوظفن”. 
من جانب اخر، استقبلت اللجنة املالية 
الجب�وري،  هيث�م  برئاس�ة  النياب�ي، 
العيساوي،  النائ�ب فيص�ل  وحض�ور 
امس األحد، عدداً من رؤوساء وأعضاء 

مجالس املحافظات السابقن.
وذكر بيان للدائرة االعالمية الربملانية ان 
»اللق�اء الذي عقد يف مقر اللجنة املالية 
بحث قضية االستحقاق�ات التقاعدية 
ألعض�اء مجالس املحافظ�ات، بعد ان 
ص�وت مجل�س الن�واب عى ح�ل تلك 
املجال�س وفق قان�ون التعدي�ل الثاني 
لقان�ون انتخابات مجالس املحافظات 

واالقضي�ة رق�م )١٢( لسن�ة ٢٠١٨«.
واستمعت اللجنة املالية، بحسب البيان، 
»ملطال�ب رؤساء مجال�س املحافظات 
استحقاقاته�م  بش�أن  السابق�ن 
التقاعدي�ة الت�ي لم تطل�ق لغاية اآلن، 
ومفاتحة الهيئة العامة للتقاعد بشأن 

ذلك«.

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت أسع�ار رصف الدوالر 
الرئيسي�ة،  البورص�ة  أس�واق  يف 
فيما استقرت باألس�واق املحلية، 
ام�س األح�د.. وسجل�ت بورصة 
الكف�اح 122.850 دين�اراً مقابل 
100 دوالر أمرك�ي، فيم�ا كانت 

األسعار، السبت، 122.900 دينار 
مقابل 100 دوالر أمركي. وكانت 
أسع�ار البيع يف مح�الت الصرفة 
باألسواق املحلية يف بغداد كاآلتي: 
دين�ار   123.500 البي�ع:  سع�ر 
لكل 100 دوالر.أم�ا سعر الرشاء: 

122.500 دينار لكل 100 دوالر.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
النفطية عن توفر وقود زيت الوقود 
}الكاز{ للعديد من معامل اإلسفلت 
والطاب�وق،  والج�ص  واالسمن�ت 
حي�ث جه�زت تلك املعام�ل بكمية 
بلغت )245( مليون لر من منتوج 
زي�ت الوقود واملستخدم يف عدد من 
املشاريع الخدمية.وقال وكيل مدير 
عام الرشكة، حس�ن طالب عبود، 
يف بي�ان تلق�ت »ال�زوراء« نسخة 
منه: ان »الرشكة، ومن خالل هيأة 
التجهي�ز التابع�ة له�ا، مستم�رة 
بتجهيز تلك املعام�ل بإحتياجاتها 
من زي�ت الوقود وبالسعر الرسمي 
املدع�وم، رشط أن تك�ون حاصلة 
الصناعية،  التنمي�ة  عى موافقات 

وذل�ك بن�اًء ع�ى توجيه�ات وكيل 
ال�وزارة لش�ؤون التوزي�ع لغرض 
وتوف�ر  بالعم�ل،  استمراره�ا 
التسهيالت  ال�الزم وتقدي�م  الدعم 
الخدمي�ة  للدوائ�ر  الرضوري�ة 
وللمواطنن عى ح�ٍد سواء«.فيما 
أش�ار مدي�ر هيأة التجهي�ز اىل: ان 
»هنالك معدالً يومياً تجهزه الرشكة 
للمعام�ل م�ن زي�ت الوق�ود يصل 
تقريب�اً اىل )7( مالين لر«. مؤكداً 
ان »الرشك�ة ومن خ�الل مالكاتها 
تسع�ى جاه�دة اىل تجهيز مختلف 
الخاص  القطاع  معامل ورشك�ات 
بحاجته�م من أن�واع الوقود الالزم 
لدع�م املعم�ل والعاملن في�ِه من 
جه�ة، ولإلرتقاء بمستوى انتاجها 

من جهة أخرى«.

بغداد/ الزوراء:
العراق�ي،  املرك�زي  البن�ك  أعل�ن 
ام�س االح�د، ع�ن بيع�ه أكث�ر من 
180 ملي�ون دوالر، وبمشارك�ة 37 
البن�ك،  مبيع�ات  مرصفا.وبلغ�ت 
ي�وم ام�س، 180 مليون�ا واكثر من 
418 ال�ف دوالر غطاها البنك بسعر 
رصف اساس بل�غ 1190 دينار لكل 
دوالر.وكانت مبيع�ات البنك لتعزيز 
ش�كل  ع�ى  الخ�ارج  يف  االرص�دة 

ح�واالت واعتم�ادات، والتي غطاها 
البن�ك بالكام�ل بسع�ر رصف بل�غ 
1190 دين�ار ل�كل دوالر واح�د، قد 
بلغت اكثر من 164 مليون دوالر. أما 
اجم�ايل البيع النقدي فكان اكثر من 
15 ملي�ون دوالر. فيما بلغت اجمايل 
املبيعات الكلية 180.481.600. فيما 
لم تتقدم أي م�ن املصارف ال�بالغة 
37 مرصفا املشاركة يف مزاد العملة 

بأي عروض لبيع الدوالر.

الصناعة تعلـن جاهزية 3 آالف طن مـن زيـت الطعـام للتسويق

جلنة الزراعة: االكتفاء الذاتي إجناز كبري وجيب ختصيص 
مبالغ إضافية لتعزيزه

املالية النيابية حتمل احلكومة مسؤولية تأخر صرف الرواتب.. وتتساءل: أين ذهبت األموال؟
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بغداد/ الزوراء:
والش�ؤون  العم�ل  وزارة  كشف�ت 
االجتماعي�ة ع�ن ق�روض امل�رشوع 

الطارئ والجهات املستفيدة منها.
األوىل  »الوجب�ة  ان  ال�وزارة  وبين�ت 
ستوزع ب�ن املستفيدي�ن بواقع الف 
ق�رض«. مشرة اىل ان »مبلغ القرض 
دوالر   )1000-3000( ب�ن  ي�راوح 
للق�رض الطارئ، ويمن�ح للمشاريع 
دوالر،  و)5000-8000(  القائم�ة، 

وتسم�ى  دوالر  و)3000-10000( 
بالقروض التأهيلية«.

ولفت�ت اىل ان »املستفيدي�ن م�ن هذا 
امل�رشوع ه�م: )األرام�ل، املطلقات، 
الباحثون عن العمل املسجلون ضمن 

قاعدة البيانات الخاص بالوزارة(«.
وأكدت العمل انه�ا »تسعى مع البنك 
ال�دويل اىل انجاح امل�رشوع والحصول 
ع�ى التمويل الذي من املؤمل ان يصل 

إىل 200 مليون دوالر«.

العمل تكشف عن قروض 
املشروع الطارئ واجلهات 

املستفيدة منها

محافظة النجف االرشف                                                                          العدد : ١69
لجنة البيع وااليجار الثالثة                                                         التاريخ ٢٧/9/٢٠٢٠

)) اعالن ((
بالنظ�ر لنكول صاحب الضم األخر تعلن لجنة البي�ع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف 
األرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية اليج�ار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل 
بلدي�ة )املناذرة( وملدد املبينة تفاصيلها يف ادن�اه وفقا ألحكام قانون بیع وابجار أموال 
الدولة رقم )۲۱( لسنة ٢٠١٣ فعى من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة البلدية خالل 
)١٥( يوما من اليوم التايل لنرش االعالن لالطالع عى الرشوط املطلوبة مستصحبن معهم 
التأمين�ات القانونية من القيمة املقدرة بموجب ص�ك مصدق وفقا للقانون وستجري 
املزاي�دة يف البلدي�ة املذكورة الساع�ة )١٠ صباحا( من صباح الي�وم التايل النتهاء فرة 
الن�رش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من أيام العمل 
الرسم�ي ويتحمل من ترسو علي�ه املزايدة كافة املصاريف وأج�ور االعالن يف الصحف 

الرسمية وتكون مدة كرس الفرار خمسة أيام من تاريخ اجراءها.
                                                                                         

الحقوقي
عماد غانم بديد االبراهيمي

مدير ناحية القادسية 
رئيس لجنة البيع واإليجار الثالثة

الرشوط
١- تقدي�م براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله مع صورة هوية األحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية وبطاقة املسكن .
٢-تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعى املستأجر تسديد بدل اإليجار وكافة 
املصاري�ف خالل ٣٠ يوم م�ن صدور اإلحالة م�ع تنظيم العقد وتصديق�ه وفقا للمدة 

املحددة وتعليماته وبخالفه يعد ناكال بالتزاماته .
٣- يح�ق للبلدية فسخ العقد يف حال�ة الحاجة اىل املوقع ألغراض االستثمار أو مرشوع 
للمصلح�ة العام�ة دون الحاج�ة اىل إنذار او اللج�وء إىل املحاكم ووفق�ا لرشوط العقد 

املربم.
4-ال يج�وز استخدامه�ا لغ�ر الغرض املؤجرة م�ن أجله مع عودة كاف�ة املشيدات اىل 

البلدية بعد انتهاء العقد .
٥-للبلدي�ة اضاف�ة أي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية امل�ال العام  وقبل اعالن 

املزايدة.
مساحة رقم امللكنوع امللك واملوقعت

العقار
القيمة 

التقديرية 
للعقار

مدة االيجار

قطعة صناعية يف الحي ١
الصناعي

سنة واحدة٨٠٠٢6٠٠٠٠٠م444١/١/١٠444٠

جمهورية العراق                       العدد : ١٢69 / ش / ٢٠٢٠
مجلس القضاء االعى                التاريخ: /   /  

رئاسة استئناف النجف االتحادية
محكمة  بداءة النجف

اىل / املُدعى عليه )حمودي عبد الحسن کریم(
اق�ام املدعي )محمد کریم راهي( الدعوى البدائية املرقمة أعاله 
والت�ي يطلبان فيه�ا الحكم ) بإلزام�ك بتأديت�ك للمدعي اعاله 
مبلغ�ا مقداره ستون ملي�ون دينار بموجب عق�د البيع املؤرخ 
٢٠١٨/١٢/9  للعق�ار املرق�م ١/١٧6 ح�ي الزه�راء(، ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامت�ك حسب رشح املبلغ القضائي وإش�عار 
مختار ح�ي الجامعة 4 املدعو محمد كاظم اليارسي، لذا قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم ٢٠٢٠/١٠/4 ، وعند 
ع�دم حض�ورك او ارسال من ين�وب عنك قانون�ا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
عيل حميد الحيدري

جمهورية العراق                           العدد : حجة وفاة
مجلس القضاء االعى          التاريخ: ١٣/9/٢٠٢٠ 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اىل / املدعو ارساء عقيل
م/ اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة ) عقي�ل حمود (  طلب�ا اىل هذه 
املحكمة ي�روم فيه إستص�دار حجة وف�اة املدعو )ارساء 
عقي�ل حمود( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة أي�ام من تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
مع فائق التقدير .

القايض
حسن جواد الحبيب

بغداد/ الزوراء:
عدت لجنة الزراع�ة واملياه واالهوار النيابية 
االكتف�اء الذات�ي املتحق�ق ألغل�ب املنتجات 
الزراعية والحيوانية باالنجاز الكبر للعراق يف 
ظل الظروف التي مر بها. وفيما أكدت وزارة 
الزراع�ة تحقي�ق االكتفاء الذات�ي من انتاج 
العسل املحيل والسعي اىل تصديره اىل الخارج 
يف اق�رب وقت ممكن، اوضح�ت انها تسعى 
لوض�ع آلي�ات للنهوض واالرتق�اء بالقطاع 

الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وقال رئي�س اللجنة، س�الم الشمري، امس 

االح�د، يف بيان تلقت »ال�زوراء« نسخة من: 
ان “مرحل�ة الوص�ول اىل االكتف�اء الذات�ي 
لم ت�أت من ف�راغ وانما كان�ت وفق خطط 
مدروس�ة وتع�اون نياب�ي حكوم�ي فع�ال 

لخدمة املزارعن واملنتجن”.
واضاف الشم�ري ان “املحافظ�ة عى ماتم 
انج�ازه بحاجة إلدامة هذه الخطط والبحث 
ع�ى ماه�و جدي�د وحدي�ث لزي�ادة عملية 
االستص�الح وتحقي�ق االكتف�اء بمنتج�ات 

جديدة وتعزيز الحايل منها”.
يت�م  ان  “رضورة  ع�ى  الشم�ري  وش�دد 
تخصي�ص مبالغ اضافي�ة يف املوازنة املقبلة 
لهذا االم�ر، خاصة ان تعزيز االكتفاء الذاتي 
سيفتح املجال لتصدير اكثر للفائض وجني 

ايرادات اضافية للموازنة”. 
من جهت�ه، أكد وزير الزراع�ة، محمد كريم 
الخفاجي، امس االح�د، ان تحقيق االكتفاء 
الذات�ي من انتاج العسل املح�يل والسعي اىل 

تصديره اىل الخارج يف اقرب وقت ممكن.
وق�ال الخفاج�ي، يف مٔوتمر اط�الق تطبيق 
بالعس�ل  الخ�اص  الع�راق  يف  االول  نحل�ة 
النحال�ن  لجمعي�ة  والتاب�ع  ومشتقات�ه 
العراقين عى قاعة ن�ادي العلوية يف بغداد، 

وبحض�ور رئي�س واعض�اء الجمعية وعدد 
م�ن املختصن يف الش�ٔان الزراع�ي، بحسب 
بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: إن “وزارة 
آلي�ات للنه�وض  الزراع�ة تسع�ى لوض�ع 
واالرتقاء بالقطاع الزراع�ي بشقيه النباتي 
والحيوان�ي، فضال عن تطوي�ر ودعم قطاع 
النح�ل وانت�اج العس�ل والحد م�ن استراد 
املنتج�ات والبضائع من االسواق الخارجية، 
وايق�اف خروج العمل�ة الصعب�ة اىل خارج 

البلد”.
وأضاف أنه “شدد برفقة رئيس الوزراء عى 
تطبيق قانون حماي�ة املنتج املحيل وحماية 
املناف�ذ  وكل  الح�دود  وضب�ط  املستهل�ك 
الحدودي�ة م�ن ضمنه�ا اقلي�م كردست�ان، 
والتنسيق مع هيئة الجريمة املنظمة لوضع 

نقاط التفتيش والسيطرات الكمركية”.
وأك�د الخفاج�ي ع�ى ” تحقي�ق االكتف�اء 
الذات�ي من انتاج العسل املح�يل والسعي اىل 
تصدي�ره اىل الخ�ارج يف اقرب وق�ت ممكن 
فض�ال ع�ن محاصي�ل الشع�ر والتم�ور”، 
مبين�ا أن “العمل جاٍر عى دعم قطاع النحل 
والنحال�ن يف العراق وتذلي�ل املعوقات التي 

تعرض طريقهم”. 



بريوت / متابعة الزوراء
العراقي،  املدرب  بقيادة  األنصار  توج 
بطولة  بلقب  أبوالهيل،  عبدالوهاب 
تحمل  والتي  التنشيطية  الكابتن 
وذلك  عطوي،  محمد  الشهيد  اسم 
نهائي  يف   1 ـ   2 النجمة  عىل  بالفوز 
البطولة التي تقام بتنظيم نادي العهد 

الريايض. 
شعيتو  حسن  األنصار  هديف  سجل 
موني يف الدقيقة ) 35( وأحمد حجازي 
النجمة  هدف  سجل  حني  يف   ،)71(

محمود سبليني .)52( 
بدون  جرت  التي  املباراة  وشهدت 
الدقائق  يف  للنجمة  فرصة  جمهور 
األوىل من خالل رضبة حرة نفذها خالد 
تكجي وحولها عيل طنيش رأسية بني 

يدي الحارس نزيه أسعد.
يف  التسجيل  افتتاح  األنصار  وحاول 
حسن  من  محاولة  بعد   9 الدقيقة 
يدي  بني  قوية  سددها  موني  شعيتو 

أحمد تكتوك.
وافتتح األنصار التسجيل يف الدقيقة 35 
إثر تمريرة عرضية من حسن معتوق 
شتتها عبدالله عيش، وسددها حسن 

شعيتو موني مبارشة يف الشباك.
الحارس  ملرمى  األيرس  القائم  وأنقذ 
أحمد تكتوك مرمى النجمة من الهدف 
من  تمريرة  إثر   39 الدقيقة  يف  الثاني 
شعيتو  حسن  وضعت  معتوق  حسن 
قوية  كرة  سدد  حيث  منفردا،  موني 

ارتدت من القائم.
أجرى  الثاني  الشوط  انطالق  ومع 
عدة  حجيج  موىس  النجمة  مدرب 
عباس  بإدخال  هجومية  تبديالت 
الكردي،  وعمر  بدر  وخليل  عطوي 
عن  التبديالت  هذه  أسفرت  حيث 
إذ  النجمة،  مستوى  يف  جذري  تغيري 
سجل محمود سبليني هدف التعادل يف 
الدقيقة 52 إثر تمريرة من عيل حمام.

الثاني  الهدف  النجمة تسجيل  وحاول 
نفذها  حرة  رضبة  إثر   60 الدقيقة  يف 
عباس عطوي ارتدت من القائم األيرس 

للحارس نزيه أسعد.
مرمى  النجماوية  العارضة  وأنقذت 
إثر  الثاني  الهدف  من  النبيذي  الفريق 
رأسية من ماهر صربا بعد عرضية من 

عباس عطوي يف الدقيقة 68.
يف  الثاني  الهدف  األنصار  وسجل 
أبو  أنس  من  تمريرة  من   71 الدقيقة 
الذي  حجازي  أحمد  إىل  وصلت  صالح 
انطلق مرسعا وسدد من فوق الحارس 

يف الشباك.
هدف  يسجل  أن  غدار  محمد  وكاد 
التعادل يف الدقيقة 85 إثر عرضية من 
رأسية عىل يسار  الكردي حولها  عمر 

مرمى الحارس األنصاري.
عطوي  عباس  النجمة  قائد  وتلقى 
بطاقة حمراء إثر اعرتاضه عىل قرارات 
الحكم محمد عيىس يف الوقت املحتسب 

بدال من الضائع.
عبد  العراقي،  عّد  املباراة،  وعقب 
لنادي  الفني  املدير  الهيل،  أبو  الوهاب 
األنصار، أن فوز فريقه بكأس الشهيد 
من  لالعبيه  جدا  مهم  عطوي  محمد 

ناحية اإلعداد النفيس.
»إن  ترصيحات:  يف  الهيل،  أبو  وقال 
فوز فريقه باللقب عىل حساب النجمة 
إيجابية  دفعة  الالعبني  يعطي  تحديدا 

قبل الدخول يف مباريات الدوري«.
أبطاال  كانوا  الالعبني  أن  إىل:  وأشار 
املواجهة.  خالل  امللعب  أرض  فوق 
ضمن  النجمة  عىل  الفوز  أن  مؤكدا: 
بطولة ودية أو رسمية بحد ذاته لقب. 
مضيفا: أنهم مصممون عىل املنافسة 
بالفوز  الكبري  اإلنجاز  تحقيق  عىل 

بلقب الدوري اللبناني.
وأمني  العهد  نادي  الهيل  أبو  وشكر 
حسن  عىل  عايص  محمد  رسه 
االستضافة والتنظيم للبطولة، متمنياً 

التوفيق والنجاح الدائم.
وأتم: »أهدي اللقب لجماهري األنصار، 
وأثمن وقوفهم إىل جانبنا حتى لو كان 
عرب وسائل التواصل االجتماعي وخلف 

الشاشات«.

الدوحة / متابعة الزوراء :
الدور  إىل  تأهل نادي بريسيبوليس اإليراني 
السد  عىل  الصعب  فوزه  بعد  النهائي  ربع 
القطري 1-0 امس األحد عىل ستاد املدينة 
التعليمية يف الدوحة، ضمن دور الـ16 من 

دوري أبطال آسيا 2020.
نتيجة  عىل  السلبي  التعادل  وسيطر 
خطف  عندما   88 الدقيقة  حتى  املباراة 
لصالح  الثمني  الفوز  هدف  كثري  آل  عيىس 

بريسيبوليس.
املباراة بعرشة العبني  وأكمل بريسيبوليس 
يف  نعمتي  سياماك  الالعب  طرد  عقب 

الدقيقة األخرية من الشوط الثاني.
يف  الفرص  أوىل  كانت  رتيبة  بداية  وبعد 
الكرة  وصلت  بعدما  السد  لصالح  املباراة 
ليسدد  املنطقة  داخل  كازورال  سانتي  إىل 
لها  تصدى  ضيقة  زاوية  من  محاولة 
الدفاع  يبعدها  أن  قبل  الك  حامد  الحارس 

اإليراني إىل رمية تماس )13(.
بهلوان  إحسان  انطلق  املقابلة  الجهة  يف 
عىل الجناح األيرس وأرسل تمريرة عرضية 
وصلت إىل وحيد أمريي ليسدد محاولة مرت 

بجوار املرمى )17(.
ناحية  من  ميدانية  أفضلية  السد  وفرض 

االستحواذ عىل الكرة ومحاولة الضغط عىل 
خطورة  دون  ولكن  بريسيبوليس،  مرمى 
األول  الشوط  لينتهي  املرمى،  عىل  فعلية 

بالتعادل السلبي.
مع انطالق الشوط الثاني لم يتغري الوضع 
الكرة  عىل  السد  سيطرة  حيث  كثرياً، 
محاوالت  ولكن  الهجمات،  شن  ومحاولة 
الفريق اصطدمت بإغالق دفاعي من العبي 

الفريق اإليراني.
هذا  مطلع  السد  محاوالت  أبرز  وكانت 
الذي  حسن  عبدالكريم  بواسطة  الشوط 
حظه  وجرب  املنطقة  خارج  الكرة  استلم 
قريبة  قوية مرت  التسديد عرب محاولة  يف 

فوق العارضة )54(.
وجاءت فرصة ثانية بواسطة طارق سلمان 
الذي تابع الكرة املرتدة من الدفاع اإليراني 
إثر ركلة ركنية، وسدد محاولة مرت بجوار 

القائم األيرس للمرمى )59(.
بريسيبوليس  كاد  السد  محاوالت  ووسط 
انطالق  بعدما  التقدم،  هدف  يخطف 
األيمن  الجناح  عىل  رسن  بشار  العراقي 
القائم  عىل  متقنة  عرضية  تمريرة  وأرسل 
كرة  ليسدد  كثري  آل  عيىس  أمام  البعيد 
عرب  السد  ورد   .)60( العارضة  من  ارتدت 

بجوار  مرت  التي  خوخي  بوعالم  رأسية 
القائم )67(.

لتحرم  العارضة  تدخلت  ثانية  ومرة 
انطلق  حيث  التسجيل،  من  بريسيبوليس 
أمام  الكرة  وهيأ  مرتدة  هجمة  يف  رسن 
قوية  ليسددها  الجزاء  نقطة  عىل  كثري  آل 

لكنها ارتدت من العارضة )70(.
عىل  عفيف  أكرم  انطلق  املقابلة  الجهة  يف 
تاي- نام  أمام  الكرة  وهيأ  األيرس  الجناح 

كرة  ليسدد  الجزاء  منطقة  حافة  عىل  هي 
 .)75( الك  حامد  الحارس  عليها  سيطر 
وسدد  مرتدة  هجمة  يف  عفيف  انطلق  ثم 
من حافة املنطقة كرة ارتدت من الحارس 

اإليراني )80(.
عن  بريسيبوليس  اسرتاتيجية  وأثمرت 
خطف هدف التقدم يف الدقيقة 88 إثر ركلة 
ركنية نفذها البديل أوميد عليشاه وتابعها 
الكرة  ليحول  القريب  القائم  عىل  كثري  آل 

برأسه يف الشباك.
األول  الدور  يف  تصدر  بريسيبوليس  وكان 
نقاط   10 برصيد  الثالثة  املجموعة  ترتيب 
من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من 
الثالث،  والدحيل  الثاني  السعودي  التعاون 

و7 للشارقة.

السليمانية/ متابعة الزوراء
اختتمت يوم السبت املايض يف محافظة 

السليمانية الدورة التدريبية ملدربي اقليم 
كوردستان باملواي تاي واجراء اختبارات 

د.  السليمانية  محافظ  بحضور  لالعبني 
هفال ابو بكر الذي رعى النشاط.

وذكر رئيس االتحاد املركزي للمواي تاي 
الدورة  ان  علك:  جبار  مصطفى  املاسرت 
عرشون  مشاركة  شهدت  التدريبية 
وخمسة  كوردستان  اقليم  يف  مدربا 
، فضال عن  بغداد  العاصمة  مدربني من 
جواز  ملنحهم  لالعبني  االختبارات  اجراء 
عدد  وبلغ  املقبلة  البطوالت  يف  املشاركة 
املتقدمني الذين خضعوا لالختبار من قبل 

مدربي املنتخبات الوطنية 170 العباً. 
تعد  السليمانية  محافظة  ان  واكد: 
قاعدة  وفيها  اللعبة  معاقل  ابرز  من 
واسعة خرجت العديد من االبطال الذين 
حققوا االنجازات عىل املستوى االقليمي 

واالسيوي و الدويل. 
التدريبية  الدورة  ان  اىل  علك  اشار  و 
محافظ  برعاية  كانت  االختبارات  و 
السليمانية د. هفال ابو بكر الذي حرض 
باللعبة  اعجابه  ابدى  و  الختام  حفل 
املحافظة  شباب  واهتمام  وقاعدتها 
االبطال  بدعم  واعداً  بممارستها، 
ورعايتهم وتقديم كل التسهيالت والدعم 
الالزم القامة البطوالت املحلية و الدولية 

باملحافظة.
الشباب  ان وزير  االتحاد:  لفت رئيس  و 
كان  درجال  عدنان  الكابتن  والرياضة 
كل  عىل  ومطلع  االتحاد  مع  متواصال 
خطوات العمل وبارك لنا النجاح بتحدي 
االموال  توفر  عدم  و  الصعبة  الظروف 

ختام  هامش  وعىل   ، العمل  ومواصلة 
اتصال  هناك  كان  التدريبية  الدورة 
السليمانية و وزير  هاتفي بني محافظ 
االخري  قدم  حيث   ، والرياضة  الشباب 
ودعمه  رعايته  عىل  للمحافظ  شكره 
دعا  فيما  الرياضية  للنشاطات  و  للعبة 
محافظة  لزيارة  درجال  الوزير  بكر  ابو 
ترتيب  عىل  االتفاق  وتم  السليمانية 

الزيارة وتحديد موعدها بأقرب وقت. 
محافظ  علك  شكر  حديثه  ختام  ويف 
والرياضة  الشباب  وزير  و  السليمانية 
اعضاء  و  سريوان  ونادي  آشتي  ونادي 
ومدربي  املركزي  االتحاد  ادارة  مجلس 
بنجاح  ملساهمتهم  الوطنية  املنتخبات 

النشاط.

بغداد / متابعة الزوراء
فرق  مدربي  تسمية  الريايض  الطلبة  لنادي  االدارية  الهيئة  قررت 
املوسم  مسابقات  النطالق  استعدادا  القدم  لكرة  العمرية  الفئات 

الجديد. 
وسيتوىل تدريب فريق الشباب الكابتن بهاء كاظم فيما تم تسمية 
الكابتن احمد جمعة مدربا للناشئني وسيكون الكابتن عمار صالح 

مدربا لفريق األشبال. 
وتعمل ادارة نادي الطلبة عىل تهيئة األجواء املناسبة لفرق الفئات 
إنطالقه  املقرر  العمرية  الفئات  النادي استعدادا لدوري  العمرية يف 

يف الفرتة املقبلة. 
وحثت ادارة الطلبة مدربي الفئات العمرية عىل رضورة االستمرار 
املسؤولية  املدربني  وتحمل  الصحيحة  االعمار  عىل  اعتمادها  يف 
بخصوص إعمار الالعبني كونها اساس تطوير كرة القدم العراقية. 
العديد من  الطلبة حازت عىل  العمرية يف نادي  الفئات  ان  اىل  يشار 

املراكز املتقدمة يف البطوالت التي اشرتكت فيها.

البرصة / متابعة الزوراء
تدريباته  امليناء  فريق  يواصل 
مدينة  مالعب  عىل  اليومية 
استعدادا  الرياضية  البرصة 

للموسم الكروي املقبل.
وذكر مصدر يف النادي: »يواصل 
مالعب  عىل  تدريباته  الفريق 
مدينة البرصة الرياضية بقيادة 
الحراس، صدام سلمان،  مدرب 
محدد  تدريبي  منهاج  وفق 
مرسل من قبل املدرب الروماني 

جهودا  »ان  اىل:  مشريا   .« تيتا 
كبرية تبذل من قبل ادارة النادي 
الكادر  دخول  تأشرية  النجاز 

التدريبي ».
ملف  حسم  قرب  اىل  وأشار 
اختيار  وحسب  املحرتفني 
الضوء  أخذ  أن  بعد  تيتا  املدرب 
بحرية  االدارة  قبل  األخرض من 
االختيار. الفتا اىل: »ان الحارس 
بتدريبات  التحق  كريم  ياسني 

الفريق ».

أبواهليل يقود األنصار هلزمية النجمة والفوز ببطولة الكابنت التنشيطية 
اكد ان الفوز باللقب يعطي الالعبني دفعة إجيابية

مبشاركة بشار رسن .. بريسيبوليس يهزم السد ويتأهل اىل ربع نهائي ابطال اسيا

امليناء يواصل تدريباته

ادارة الطلبة تسمي مدربي 
الفئات العمرية استعدادا 
للموسم الكروي اجلديد 

اختتام الدورة التدريبية واختبارات الالعبني إلقليم كوردستان باملواي تاي

6الرياضيالرياضي رئيس ناٍد سابق ينتقد إدارات األندية 
بغداد / متابعة الزوراء

عّد رئيس نادي الرشطة األسبق، رياض عبد العباس، ان اجتماع األندية الذي احتضنه نادي الكرخ غري 
صائب.وقال الالعب الدويل السابق: »ان اجتماع نادي الكرخ ملناقشة قانون األندية ما هو إال ترسيخ 
لفوضويـة إداراة األندية يف البقاء والتوريث لألبناء والعوائل يف إدارة األندية، وصنع امرباطوريات من 
خالل تفصيل الهيئات العامة عىل مقاسهم، واالستمرار يف عمل الفاشلني من دون املراقبة الحكومية 
املتمثلة يف إرشاف وزارة الشـباب والرياضـة بتنظيم عمل األندية واالرشاف عىل االنتخابات«.وأضاف 
ريـاض: »ان الجميـع يعلم انه عندما كانـت وزارة الشـباب والرياضة ترشف عىل إجـراء انتخابات 
األندية كيف كانت إجراءاتها قوية، وحتى من اعرتض عىل عدم دخوله يف الهيئة العامة اتجه للوزارة 
والنظر يف اعرتاضه، أما يف حال عدم تدخل طرف حكومي محايد قوي فأين سيذهب املعرتضون، هل 

يذهبون إىل الهيئة االدارية التي ترغب يف تفصيل الهيئة العامة عىل مقاسهم«.

أصفر وأمحر
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بغداد/ متابعة الزوراء
الهيأة  يف  املسابقات  لجنة  قررت 
منافسات  قرعة  إقامة  التطبيعية 
الجديد  للموسم  الكروي  الدوري 
2020-2021 يوم الخميس املقبل االول 
البداية  وستكون  الثاني،  ترشين  من 
تعقبها  املمتاز،  الدوري  قرعة  مع 
االوىل.  الكأس والدرجة  قرعة بطولتي 
وستقام مراسيم قرعة هذا املوسم يف 

بغداد  العاصمة  وسط  املحطة  قاعة 
بحضور  عرصاً،  الخامسة  الساعة  يف 
الرياضية  الشخصيات  من  العديد 

ورؤساء االندية املشاركة يف الدوري. 
تكون  أن  التطبيعية  الهيأة  وتأمل 
كروي  ملوسم  بداية  وآليتها  القرعة 
كرتنا  تطلعات  ويخدم  بالخري،  يبرش 
اللعبة  وجمهور  الوطنية  ومنتخباتنا 

الكريم.

بغداد/ متابعة الزوراء
العراقي  التطبيعية لالتحاد  الهيأة  وافق االتحاد االوزبكي لكرة القدم عىل طلب 
للعبة عىل خوض مباراة ودية بني املنتخبني يف السابع عرش من ترشين الثاني/ 
املزدوجة  للتصفيات اآلسيوية  املنتخبني  ، وذلك ضمن تحضريات  املقبل  نوفمرب 
واملؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 يف الصني. 
املتحدة، عىل  العربية  االمارات  اوزبكستان يف دولة  املباراة مع منتخب  وستقام 
الرافدين  أسود  املباراة يف وقت الحق. وسيخوض  امللعب وتوقيت  يتم تحديد  أن 
مباراتني وديتني ضمن أيام الفيفا دي خالل نوفمرب املقبل، حيث سيلتقي منتخب 
يف  أوزبكستان  منتخب  سيالعب  فيما  نفسه،  الشهر  من  عرش  بالثالث  ُعمان 

السابع عرش.

اخلميس املقبل موعداً لقرعة 
مسابقات املوسم اجلديد 

منتخبنا الوطين يالعب أوزبكستان 
ودياً يف تشرين الثاني املقبل 



س�جل املهاجم املتألق دان�ي إنجز هدفا 
مبكرا ليقود ساوثهامبتون للفوز )1-0( 
ع�ى فريق�ه الس�ابق برين�ي يف الجولة 

الثالثة من ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از.
م�ع  الش�باك  ه�ز  إنج�ز  وواص�ل 
س�اوثهامبتون ورفع رصيده إىل 25 من 
آخر 54 هدفا لناديه، منذ انطالق املوسم 
املايض، بعدما أحرز هدفا يف شباك بريني 

يف الدقيقة الخامسة.
وأرسل كايل ووكر بيرتز تمريرة رائعة إىل 
تيش آدمز، الذي اس�تغل تعجل الحارس 
ني�ك بوب يف الخروج من مرماه، ومررها 
إىل إنجز ليضعها بس�هولة داخل الشباك 

من مدى قريب.
باإلصاب�ات،  املبت�ى  برين�ي،  وطال�ب 
الحص�ول عى ركل�ة جزاء بعد س�قوط 
كري�س وود، إث�ر تدخل م�ن املدافع يان 
بدناريك، لك�ن الحكم طالب باس�تمرار 
اللع�ب وس�ط ج�دل متزايد م�ع الالعب 

النيوزيلندي عقب االسرتاحة.
ورك�ض وود خلف دفاع س�اوثهامبتون 
وتلق�ى تمري�رة طويلة، وأش�ار الحكم 
املس�اعد إىل تس�لل، لك�ن مهاجم بريني 

واصل طريقه وهز الشباك.

وتنص لوائح تقنية حكم الفيديو املساعد 
ع�ى أال يرف�ع الحكم املس�اعد الراية إال 
بعد اكتم�ال اللعبة، ما تس�بب يف ارتباك 
وإحب�اط يف مقاع�د بدالء برين�ي يف ظل 

االقتناع أن وود كان يف موقف س�ليم.
ووضع إنجز مهاجم إنجل�رتا الكرة مرة 
أخرى يف الش�باك، خالل الدقائق األخرية 

لكن الهدف ألغي بسبب التسلل.
وتفادى تش�يليس تأخره بالنتيجة 3-0، 
أمام مستضيفه وست بروميتش البيون 

وخط�ف تعادالً يف الرم�ق األخري 3-3، يف 
املرحل�ة الثالثة م�ن ال�دوري اإلنكليزي 

املمتاز.
ويصح القول إن البلوز نجوا من خسارة 
كارثي�ة، فق�د تق�دم صاح�ب الضيافة 
بشكل رسيع عن طريق  االيرلندي كالوم 
روبنسون )4 و25(، ليضيف كايي بارتي 
اله�دف الثال�ث )27(. وقلص مايس�ون 
ماونت )55( وكالوم هودس�ون-اودوي 
)70( النتيج�ة، قب�ل أن يخط�ف تام�ي 

ابراهام التعادل )90+3(.
ويتحمل خط الدفاع مس�ؤولية األهداف 
التي تلقاها مرم�ى الحارس األرجنتيني 
ال�ذي  كاباي�ريو  ويلفري�دو  املخ�رم 
ح�ل بدالً م�ن األس�ايس اإلس�باني كيبا 
اريس�اباالغا يف تش�كيلة امل�درب فران�ك 
المب�ارد بس�بب األخط�اء الكث�رية التي 
يرتكبها، ما دف�ع ال�”بلوز” للتعاقد مع 
الح�ارس الس�نغايل إدوار مندي من رين 

الفرنيس الخميس املايض.
جاء الهدف األول بعد خطأ يف ابعاد الكرة 
من األسباني ماركوس ألونسو فخطفها 
الربازي�ي ماتيوس بريي�را وتقدم بها ثم 
مررها إىل روبنس�ون ال�ذي لم يتوان عن 

تسديدها يف املرمى )4(.
واث�ر خطأ يف ترويض الكرة من الربازيي 
تياغ�و س�يلفا املنض�م مطل�ع املوس�م 
لصفوف تشيليس قادماً من باريس سان 
جريم�ان، ضاع�ف روبنس�ون النتيج�ة 
بعدم�ا خطف الك�رة فانف�رد بكابايريو 

وسددها يف املرمى )25(.
وبع�د أق�ل م�ن دقيقت�ن رف�ع بارت�ي 
النتيجة إىل -3صفر بتس�ديدة عى يمن 

الحارس )27(.

وانتف�ض تش�يليس يف الش�وط الثان�ي، 
ونجح ماونت بتقليص النتيجة بتسديدة 

من خارج منطقة الجزاء.)55( 
وأضاف تشيليس الهدف الثاني بعد جملة 
تكتيكي�ة بدأه�ا األملان�ي كاي هافرتس 
الق�ادم م�ن باي�ر ليفرك�وزن، وأنهاها 
الش�اب هودس�ون-اودوي البال�غ م�ن 
العم�ر 19 عام�ا بتس�ديدة أرضية بعيدا 
ع�ن متناول الحارس س�ام جونس�تون 

.)70(
وخطف ابراهام الهدف الثالث يف الدقيقة 
الثالث�ة من الوقت الضائع بعدما انس�ل 
خل�ف املدافع�ن وتابع الكرة يف الش�باك 
بعد أن سقطت أمامه إثر تسديدة ملاونت 

صدها جونستون.
وأصب�ح تش�يليس أول فري�ق يف الدوري 
ينجو من الهزيم�ة بعد أن تخلف بفارق 
ثالثة أهداف يف الش�وط األول، منذ وست 
هام يف ش�باط/فرباير 2011 ضد وست 
بروميتش نفس�ه وانته�ت أيضاً بنتيجة 
3-3.وص�ار رصي�د البل�وز 4 نق�اط يف 
املرك�ز الس�ادس، أما وس�ت بروميتش 
فهي نقطت�ه الوحيدة يف املركز الخامس 

عرش.

بيليجرين�ي  مانوي�ل  امل�درب  ق�ال 
إن م�ن الصعب ع�ى ري�ال بيتيس 
مواجهة ريال مدريد وحكم الفيديو 
املس�اعد بع�د خس�ارة فريقه 3-2 
ع�ى أرض�ه يف دوري الدرج�ة األوىل 
اإلس�باني لكرة القدم رغ�م تفوقه 
عى حامل اللقب يف فرتات كبرية من 

املباراة.
وتجاوز بيتيس اهتزاز شباكه مبكرا 
ليتقدم 1-2 عى ريال مدريد بنهاية 

الشوط األول.
لكن ثالثة تدخالت من حكم الفيديو 
املس�اعد س�ارت يف صال�ح حام�ل 
اللق�ب يف الش�وط الثان�ي وأدت إىل 
إدراك ري�ال مدري�د للتعادل ثم طرد 
إيمرس�ون الع�ب بيتي�س وحصول 
الفري�ق الزائ�ر ع�ى ركلة ج�زاء يف 
الدقائ�ق األخ�رية نفذها س�ريجيو 
رام�وس بنج�اح ليحص�د النق�اط 

الثالث.
بيليجرين�ي مؤتمرا صحفيا:  وأبلغ 
“من الصعب للغاي�ة مواجهة ريال 

مدريد وحكم الفيديو املساعد”.
وتابع: “كنا أفض�ل بكثري من ريال 
س�جلنا  األول،  الش�وط  يف  مدري�د 
هدف�ن وأتيح�ت لن�ا ث�الث فرص 
حقيقية للتس�جيل. الش�وط الثاني 

كان أكثر تكافؤا، ثم جاءت البطاقة 
الحمراء وركل�ة الجزاء وكان اللعب 
بعرشة العبن صعب�ا يف هذه الفرتة 
الطويلة”.وأض�اف: “ح�ن تواج�ه 
ري�ال مدريد وتحتس�ب ضدك ركلة 
ج�زاء ويط�رد الع�ب بس�بب حكم 
الفيديو املس�اعد فه�ذا يشء صعب 
للغاي�ة. لكني أقدر مس�توانا الجيد 

عندما كنا 11 العبا ضد 11”.
وقاد بيليجريني، ال�ذي توىل تدريب 
بيتي�س  قب�ل،  م�ن  مدري�د  ري�ال 

باملوس�م النتصارين يف أول مباراتن 

الجدي�د وكان م�ا زال س�عيدا بأداء 
فريق�ه رغ�م الطريق�ة التي خرس 
بها.وتاب�ع: “ال�يشء اإليجابي أنني 
أصبحت متأكدا بشكل أكرب أننا عى 
الطريق الصحيح. حن كنا 11 العبا 
ضد 11 يف امللع�ب، كنا أفضل بكثري 

من ريال مدريد”.
وعلق الجزائري عيىس ماندي، نجم 
ري�ال بيتيس يف ترصيح�ات أبرزتها 
صحيفة “ماركا” اإلسبانية: “هناك 
لق�د  قوله�ا.  أس�تطيع  ال  أش�ياء 
رأي�ت بيتيس جي�ًدا للغاي�ة خاصة 

يف الش�وط األول، وصنعن�ا العدي�د 
من الف�رص، وكنا نس�تطيع الفوز 

بهدفن أو ثالثة”.
ويف  جي�ًدا  أداًء  “قدمن�ا  وأض�اف: 
الش�وط الثان�ي كان ري�ال مدري�د 
أفض�ل قليال، لكن هن�اك عنارص يف 
املباراة ال يمكن أن تقاتلها يف بعض 
األحي�ان. لقد حاولنا حت�ى النهاية 

ولكننا لم نستطع”.
وتاب�ع مان�دي: “الق�رارات املث�رية 
للجدل يف املباراة؟ لم أر الصور ولكن 
األمور ليس�ت واضحة م�ن امللعب. 
ل�ن أتح�دث عن ه�ذه األم�ور، لكن 
س�أخصص كلمات�ي ع�ن بيتيس، 
وعن األش�ياء التي قدمناها بش�كل 

جيد أو التي تحتاج للتصحيح”.
وواص�ل: “لق�د اس�تقبلنا اله�دف 
األول، لكننا لعبنا بشخصية وتفوقنا 
حت�ى نهاي�ة الش�وط األول، إال أننا 
لم نتمكن من الحف�اظ عى نظافة 

شباكنا خالل الشوط الثاني”.
وأتم نج�م ريال بيتي�س: “علينا أن 
نش�اهد ما حدث. كن�ا نواجه ريال 
مدري�د بم�ا يملك�ه، وم�ن الصعب 
الفري�ق. علين�ا  اللع�ب ض�د ه�ذا 
املب�اراة  يف  أخطائن�ا  إىل  ننظ�ر  أن 

ونصححها”.

واصل رين بدايته الرائعة للموسم الجديد من الدوري الفرنيس 
لك�رة القدم، وذلك بتحقيقه الفوز الراب�ع توالياً وجاء بنتيجة 
-3صفر عى حساب مضيفه سانت إتيان يف املرحلة الخامسة.

وبعد أن بدأ املوس�م بتعادل يف ملعب لي�ل )1-1(، فرض فريق 
املدرب جوليان س�تيفان نفسه منافس�اً قوياً، أقله يف املراحل 
األوىل م�ن “لي�غ 1”، بتحقيقه فوزه الرابع توالياً ما س�مح له 
بالرتبع عى الصدارة.ويدين رين بفوزه يف معقل س�انت إتيان 
إىل املغرب�ي نايف أكرد الذي افتتح التس�جيل بكرة رأس�ية إثر 
ركل�ة ركنية نفذه�ا بنجامان بوريغو )33(، وس�ريو غريايس 
الذي عزز بالثاني بعد عرضية من رومان ديل كاس�تيو )54(، 
وذل�ك بعد هدف ملغى ع�رب “يف أيه آر” ألصحاب األرض بداعي 
التس�لل ع�ى أرنو نوردان )47(، ومن ثم أت�ى الدور عى هونو 
ليضيف اله�دف الثالث )89(.ورفع رين رصي�ده إىل 13 نقطة 
يف الص�دارة بفارق نقطتن عن ليل، فيما تجمد رصيد الخارس 

عند 10 نقاط بتلقيه هزيمته األوىل للموسم.

كش�َف بيب جوارديوال مدرب مانشسرت 
س�يتي املناف�س يف ال�دوري اإلنجلي�زي 
املمت�از لك�رة الق�دم ع�ن م�دة غي�اب 
جابريي�ل  ال�دويل  الربازي�ي  مهاجم�ه 
جيسوس.وأوضح جوارديوال أن جابرييل 
سيغيب ش�هرا عى األقل بس�بب إصابة 
عضلية.ويفتق�د س�يتي اآلن مهاجمي�ه 
االثن�ن األساس�ين مع اس�تمرار ابتعاد 
س�ريجيو أجوي�رو بس�بب اإلصاب�ة وال 
يملك جوارديوال س�وى مهاجمن شباب 
س�يتي:  م�درب  بهم.وق�ال  لالس�تعانة 
“جابريي�ل أصي�ب ض�د ولفرهامبت�ون 
ولذلك س�يغيب ملدة ش�هر. إنها مش�كلة 

ونفتق�د  س�ريجيو  نفتق�د  عضلي�ة. 
جيسوس”.وأضاف جوارديوال الذي يحل 
فريق�ه ضيفا عى برين�ي يف الدور الرابع 
ل�كأس رابطة املحرتف�ن اإلنجليزية يوم 
األربعاء املقبل: “بالطبع نمتلك العديد من 
الخيارات. لدينا ليام )ديالب( وكول باملر 
اللذين يمكنهما اللعب كمهاجمن أيضا. 
س�نرى ما س�يحدث”.ويف امل�ايض، لعب 
جوارديوال بمهاجم وهمي واس�تخدم يف 
هذا املرك�ز رحيم س�رتلينج وفيل فودن 
وكيف�ن دي بروين.ويعاني س�يتي أيضا 
من غياب برناردو سيلفا وجواو كانسيلو 
وأولكسندر زينتشنكو حتى فرتة التوقف 

ترشي�ن  أكتوب�ر/  يف  الدولي�ة 
إيل�كاي  يخض�ع  بينم�ا  األول 
الذات�ي عقب  للع�زل  جندوج�ان 
إصابته بف�ريوس كورونا.وتحوم 
ش�كوك ح�ول مش�اركة املداف�ع 
إيمريك البورت ال�ذي عاد لتوه إىل 

التدريبات بع�د إصابته بالفريوس 
أيضا.وق�ال االتح�اد الربازيي لكرة 

الق�دم إن اإلصابة س�تبعد جيس�وس 
يف  الربازي�ل  مبارات�ي  ع�ن 

تصفي�ات كأس العالم 
أمام بوليفيا وبريو 

الشهر املقبل.

تقاس�م فريقا أياكس أمس�رتدام وهرينفين صدارة 
ال�دوري الهولن�دي املمتاز لكرة الق�دم  بعد أن حقق 
كالهم�ا الف�وز يف املرحل�ة الثالثة.وف�از أياكس عى 

ضيف�ه فيتيس�ه أرنهي�م 2 � 1 وهرينفين 
ع�ى ضيف�ه فينل�و 1 � 0 يف الوق�ت 

ال�ذي حق�ق في�ه زفول�ه فوزه 
ضيف�ه  ع�ى  بتغلب�ه  األول 

 0  �  4 روت�ردام  س�بارتا 
وتعادل فورتانا سيتارد مع 
الكم�ار 3 � 3.ورفع أياكس 
يف  رصيدهم�ا  وهرينفي�ن 

نق�اط  تس�ع  إىل  الص�دارة 
من ثالثة انتص�ارات متتالية.

وس�جل ج�وي فريم�ان ه�دف 
الفوز لهرينفي�ن من رضبة جزاء يف 

الدقيق�ة 32 يف الوقت الذي أنهى فيه فينلو 
املب�اراة بتس�عة العبن بعد طرد توبياس باتش�ونيك 
وس�يمون يانس�ن.وعى ملعب يوهان كرويف أرينا، 
سجل كوينيس بروميس وأنتوني هديف الفوز ألياكس 

يف الدقيقت�ن 21 و70 وتكف�ل ريش�اديل بازوير 
باله�دف الوحيد لفيتس�ه يف الدقيق�ة 56.وأنهى 

أياك�س املباراة بع�رشة العبن بعد طرد إدس�ون 
ألفاريز يف الدقيقة 44.وعى ملعب ماك 
بارك ستاديوم، تقدم رضا قوجان 
نجاد بهدف من رضبة جزاء 
45 تزامن�ت  يف الدقيق�ة 

م�ع طرد مي�كا بينتو 
ث�م  س�بارتا  الع�ب 
عاد قوجان وسجل 
الثان�ي  اله�دف 
يف  ولفريق�ه  ل�ه 
الدقيقة 47 وتكفل 
كلين�ت ليمن�ز ويوتا 
بالهدف�ن  ناكايام�ا 

الثال�ث والراب�ع يف الدقيقتن 
54 و71.الف�وز رفع رصي�د زفوله إىل 
أرب�ع نق�اط يف املرك�ز الس�ابع وظل 

سبارتا بدون رصيد يف املركز األخري.

فاز فريدر بريمن عى مضيفه ش�الكه بثالثية مقابل 
هدف، يف إطار الجولة الثانية من الدوري األملاني.

فعى ملع�ب )فيلتينس أرينا(، س�ّجل املهاجم املتألق 
ني�كالس فولكروج ثالثية الضي�وف يف الدقائق )22( 

و)37( و)59( من ركلة جزاء.
بينما أحرز املهاجم مارك أوث هدف حفظ ماء الوجه 

ألصحاب األرض يف الدقيقة  )90(.
وش�هدت الدقيق�ة )84( حال�ة طرد ملدافع ش�الكه، 

بع�د  كاب�اك،  أوزان  الرتك�ي 
حصول�ه عى البطاق�ة الصفراء 

الثانية.
حص�د  الف�وز،  وبه�ذا 

يف  ل�ه  نق�اط   3 أول  بريم�ن 
املسابقة جاء بها يف املركز ال�11، فيما تذيل 

ش�الكه الرتتيب بدون نقاط، يف ظل خس�ارته بالجوىل 
األوىل من بايرن ميونيخ بثمانية دون رد.

أكَد أنطونيو كونتي، مدرب إنرت ميالن، أن فريقه سيحاول تحسن 
باملوسم  مبارياته  أوىل  يف  أهداف   3 استقبل  بعدما  الدفاعي،  الشق 
الجديد، خالل الفوز عى فيورنتينا )3-4(، ضمن الجولة الثانية 

من الكالتشيو.
وقال كونتي يف ترصيحاته لشبكة “DAZN”:حققنا 
إجراء  الصواب  من  لكن  مهمة،  نقاط   3

تقييمات صحيحة”.
 4 أحرزنا  أننا  جيد  “أمر  وأضاف: 
أهداف وصنعنا الكثري، لكن يجب 
الدفاعي،  الجزء  أن نتحسن يف 
الالعبون يعرفون ذلك، التوازن 
يشء”.وتابع  كل  أساس  هو 
كونتي: “نحن نريد العمل عى 
عى  بالضغط  الدفاعي  الجانب 
الكرة والدفاع من األمام وليس  حامل 
الجلوس يف حضن حارسنا. اليوم لعب باستوني 
كمدافع مركزي، بينما لعب بجانبه كوالروف يف 
باملقارنة مع  “إريكسن؟  له”.وتابع:  أول ظهور 
مكانه  يف  ولعب  قوته  من  حسن  فإنه  وصوله، 
جيدة”. مباراة  قدم  لقد  املهاجمن،  خلف  املثايل 
وواصل: “أعتقد أنه )إريكسن( قدم مباراة جيدة. 
نحن نعلم أن لديه بعض الصفات ونحاول إبرازها، 
يستغرق  وأحياًنا  الفور،  عى  ذلك  يحدث  أحياًنا 
بعض الوقت، لذلك لدي إيمان وصرب، إنه فتى جيد 

له  وتسمح  الرشارة  منه  تنطلق  أن  آمل  الفريق.  أجل  من  بجد  ويعمل 
بالعثور عى طريقه”. وزاد كونتي: “بعد عامي األول يف إنرت، أدركت أن 
الرتكيز ينصب بشكل كبري عى النتائج، لدرجة أن الناس ينسون الرحلة 
هي  الهزائم  وحتى  مهمة  الرحلة  أن  أعتقد  نخوضها.  أن  نحتاج  التي 
لحظات قابلة للتعليم، لذا يجب االستمتاع بها”.ونوه: “إن رؤية الالعبن 
ينمون بمعدل 360 درجة بغض النظر عن الفوز أو ال هو أفضل يشء، 
يجب أن يستمتع املدرب بذلك، يجب أن أتعلم كيف أفعل ذلك، يف العام 
املايض اكتسبنا املصداقية سواء يف إيطاليا أو عى الصعيد الدويل”.وعن 
مستقبل سكرينيار وارتباطه بالرحيل لتوتنهام، علق كونتي: “بالنسبة 
يل هو جزء من مرشوعنا، غيابه اليوم كان خياًرا فنًيا حيث دفعت بدي 
أمربوزيو بدالً منه، ثم أنني ال أعرف إذا كانت هناك عروض مهمة له أم 
ال”.وختم: “من املحتمل أن يفكر النادي يف ذلك بسبب الوضع املايل، نحن 

منفتحون لجميع الحلول، ونعرف ما قاله املالك”.

ضيفه  عى  بنفيكا  فاز 
 ،)2-0( بنتيجة  موريرينيس، 
جمعتهما،  التي  املباراة  خالل 
يف الجولة الثانية من الدوري 

الربتغايل لكرة القدم.
وسجل هديف بنفيكا روبن 

الدقيقتن  يف  سيفريوفيتش  ديازهاريس 
)20( و)79(.

ورفع بنفيكا رصيده إىل 6 نقاط يف صدارة 
الرتتيب مؤقتا، بفارق األهداف أمام سانتا 

كالرا.
وتوقف رصيد موريرينيس عند ثالث نقاط 

يف املركز الخامس، بجدول الرتتيب.
صعبا  فوزا  ماريتيمو  انتزع  جانبه،  من 
املباراة  تونديال )2/1(، خالل  من ضيفه 

التي جمعتهما، ضمن الجولة ذاتها.
رودريجو  ماريتيمو،  هديف  وسجل 
 ،)34( الدقيقتن  يف  بينيو 

واألخرية من الشوط األول.
تونديال،  هدف  أحرز  بينما 
الدقيقة  يف  أوجوستو  بيدرو 

 .)43(
تشينا،  فابيو  املباراة طرد  وشهدت 

العب ماريتيمو، يف الدقيقة )41(.
يف  له  نقاط  ثالث  أول  ماريتيمو  وحصد 

الدوري هذا املوسم، بينما توقف تونديال 
عند نقطة واحدة.

وخرس ماريتيمو أمام سانتا كالرا )0/2( 
تونديال مع  تعادل  فيما  األوىل،  الجولة  يف 

ريو آيف )1/1(.
واكتسح فريق بورتو مضيفه بوافيستا، 
التي  املباراة  خالل   ،)5-0( بنتيجة 
بيسا.وسجل  دو  ملعب  عى  جمعتهما، 
أهداف بورتو خيسوس كورونا يف الدقيقة 
الدقيقة  يف  أوليفريا  وسريجيو   ،)47(

.)59(
يف  )هدفن(  ماريجا  موىس  سجل  كما 
دياز  ولويس  و)72(،   )67( الدقيقتن 
املباراة.ورفع  من  األخرية  الدقيقة  يف 
بورتو رصيده إىل ست نقاط يف صدارة 
بنفيكا  أمام  األهداف  بفارق  الرتتيب، 

وسانتا كالرا.
نقطة  عند  بوافيستا  رصيد  توقف  فيما 

واحدة يف املركز الثاني عرش.

7الرياضي
احلزن يسيطر على فافر

ديست اىل برشلونة

اعالم الكرتوني فوز ساوثهامبتون على برينلي وتعثر جديد لتشيلسي

س�يطر الذهول عى لوس�يان 
فافر مدرب بروسيا دورتموند، 
بع�د هزيمة فريق�ه املفاجئة 
مس�تضيفه  أم�ام   )2-0(
آوجس�بورج، ع�ى الرغم من 
استحواذ الفريق املرشح للقب 
دوري الدرج�ة األوىل األملان�ي 
لكرة القدم، عى الكرة بنسبة 
%80، لكنه فشل يف التسجيل.

وقدم دورتموند أداء متواضعا، مقارنة بما فعله يف الفوز السهل 
)0-3( عى بروس�يا مونش�نجالدباخ، يف الجولة األوىل األس�بوع 
املايض.وس�قط الفريق قب�ل خوض كأس الس�وبر األملانية ضد 
باي�رن ميونيخ حامل اللق�ب، والذي حل ضيفا ع�ى هوفنهايم 
أمس األحد.وبغض النظر عن أول 25 دقيقة حيث قدم دورتموند 
أداء جي�دا، فش�ل الفري�ق الق�ادم م�ن وادي ال�رور يف العث�ور 
ع�ى مس�احات، وافتقر للدق�ة يف التمري�رة األخرية.وأبلغ فافر 
الصحفي�ن: “ما زال أمامنا الكثري من العمل، أش�عر بخيبة أمل 
كبرية، ومن الصعب تقبل هذه الهزيمة”.وواصل: “سيطرنا عى 
املباراة تقريبا واستحوذنا عى الكرة بنسبة %80، لكن يف بعض 
األحي�ان ال يمنح�ك هذا الكثري”.وهز آوجس�بورج الش�باك مرة 
يف كل ش�وط، حيث افتتح فيلكس أودوكاي التس�جيل، وأضاف 
دانيي�ل كاليجي�وري اله�دف الثاني.وق�ال فافر، ال�ذي يخوض 
موس�مه الثالث مع دورتموند: “بدأنا بشكل جيد لكننا لم نلعب 
بدقة وكنا مترسعن، وآوجسبورج دافع بشكل جيد حقا”.وأتم: 
“كنا بحاجة للتحي بالص�رب، لجذب الدفاع إىل طريف امللعب ومن 

ثم الحصول عى فرص يف املنتصف، نشعر بحزن كبري”.

حس�م األمريكي س�ريجينو دس�ت، ظهري أياكس أمس�رتدام، 
وجهته خالل املوسم املقبل بن برشلونة وبايرن ميونيخ.

ووفًقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، فإن دست كان 
بدي�اًل يف مباراة فريق�ه باألمس أمام فيتيس�ه أرنهيم بالدوري 
النتقاله  تمهيًدا  الهولندي، 
برشلونة.وأش�ارت  إىل 
إىل أن دست ودع زمالءه 
املب�اراة،  انتهاء  عق�ب 
وم�ن املؤم�ل أن وصل 
الكتالوني�ة،  املدين�ة 
أم�س األح�د، لتوقي�ع 
العق�ود مع برش�لونة.

الصحيف�ة  وأوضح�ت 
الكتالوني�ة، أنه س�يتم 
رسمي  بش�كل  اإلعالن 
خ�الل  الصفق�ة  ع�ن 
أن  س�اعة.وذكرت   48
أياكس ال ي�زال يحاول 
الدفع�ة  قيم�ة  زي�ادة 
األوىل م�ن أموال صفقة 
دس�ت، بينما يريد برش�لونة تأجيل الدفع بسبب أزمة فريوس 
كورونا.وقال�ت “مون�دو ديبورتيف�و”: إن الصفق�ة حس�مت 
مقاب�ل 20 ملي�ون ي�ورو، باإلضاف�ة إىل 5 مالي�ن كمتغريات.

وكان بايرن ينافس برشلونة بقوة عى الصفقة، قبل أن يفضل 
الالعب األمريكي االنتقال إىل البارسا.

كونيت: علينا التحسن دفاعًيا 

بنفيكا يهزم موريرينسي وبورتو ميطر شباك بوافيستا

حتديد مدة غياب جيسوس

أياكس وهرينفيني يتشاركان صدارة الدوري اهلولندي

هاتريك فولكروج يسقط شالكه اىل مؤخرة الرتتيب
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بيليجريين: من الصعب مواجهة ريال مدريد وحكم الفيديو رين يتصدر بفوز مثني من ملعب 
سانت إتيان
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ستوكهومل/ متابعة الزوراء: 
قال�ت صحيف�ة “زمان”الرتكي�ة إن الصحفي الرتكي املع�ارض املقيم يف الس�ويد عبد الله 

بوزكورت، تعرض العتداء بالرضب من طرف 3 أشخاص مجهويل الهوية أمام بيته.
وق�ال بوزكوت، حس�ب الصحيف�ة، وهو رئي�س تحرير موق�ع “نورديك” االس�تقصائي 
الس�ويدي، معلقا عى ه�ذا االعتداء إنه “متعود ع�ى تلقي تهديدات تص�ل إىل حد القتل”. 
وأوضح أنه بصحة جيدة، بعدما أجريت له فحوصات طبية يف املستش�فى، مش�ددا عى أن 
م�ا تع�رض له لن يثنيه عن االس�تمرار يف التعبري عن مواقفه املعارضة للس�لطات الرتكية 

الحالية.
وقال مغردا عى تويرت “سأستمر يف فضح الظلم والجور املوجود يف تركيا من خالل املنصات 

العاملية”.
تج�در اإلش�ارة إىل أن عبد الل�ه بوزكورت ين�ر يف مقاالته معلومات ع�ن “العمليات غري 
القانونية لجهاز االس�تخبارات الرتكية، والجماعات الراديكالي�ة املتطرفة، والذراع الطوىل 

ألردوغان خارج البالد” عى حد قول صحيفة “زمان”.

الرباط/ متابعة الزوراء:
أعلن�ْت وزارة الثقاف�ة والش�باب والرياضة 
)قطاع االتصال(، عن انطالق الدورة الثامنة 
عرة للجائ�زة الوطنية الك�رى للصحافة 

برسم سنة 2020.
وأوض�ح بالغ للوزارة أن الجائزة، التي تنظم 
س�نويا بمناس�بة اليوم الوطني لإلعالم من 
أجل تش�جيع وتكري�م الكف�اءات اإلعالمية 
املغربي�ة يف مختل�ف األجن�اس الصحفي�ة، 
ته�م األصن�اف الصحفي�ة اآلتي�ة: جائ�زة 
وجائ�زة  والوثائق�ي،  للتحقي�ق  التلف�زة 
اإلذاعة، وجائزة الصحافة املكتوبة، وجائزة 
الصحاف�ة االلكرتوني�ة، وجائ�زة الوكال�ة، 
وجائزة اإلنتاج الصحفي األمازيغي، وجائزة 
اإلنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، 
وجائزة التحقيق الصحفي، وجائزة الرس�م 
الكاريكاتوري، فضال عن الجائزة التقديرية 
الت�ي تمن�ح لش�خصية إعالمي�ة وطني�ة، 
اس�همت بش�كل متمي�ز يف تطوير املش�هد 
اإلعالم�ي الوطني وترس�يخ املب�ادئ النبيلة 

للمهنة.
له�ذه  املرش�حة  أو  املرش�ح  يف  ويش�رتط 

الجائزة، بحسب البالغ، أن يكون من جنسية 
مغربي�ة، وأن يكون م�زاوال ملهنة الصحافة 
من�ذ ثالث س�نوات عى األق�ل، وحاصال عى 
بطاقة الصحافة برس�م السنة الجارية، وأن 
يكون مشتغال بإحدى املؤسسات الصحفية 
الوطني�ة، وأن ال يك�ون م�ن أعض�اء لجنة 
تنظي�م الجائ�زة أو لجن�ة التحكي�م، وأن ال 
يكون قد س�بق له الفوز بهذه الجائزة خالل 

الدورات الثالث األخرية.
ويمك�ن للمرش�ح أو املرش�حة برس�م هذه 
الدورة تقديم ترشيحه، إما بصفة فردية، أو 
بصفة جماعية ضمن فريق عمل. و ال يجوز 
الرتش�ح لني�ل الجائزة س�وى بعم�ل واحد، 
باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الرتشح 
لها بع�رة أعمال فوتوغرافي�ة عى األكثر. 
كم�ا يمكن لكل مؤسس�ة إعالمية ترش�يح 

صحف�ي أو فري�ق عمل م�ن ب�ني العاملني 
فيها.

ويش�رتط يف األعمال املرش�حة لنيل الجائزة 
يف  تق�دم  أن  للصحاف�ة  الك�رى  الوطني�ة 
صيغته�ا األصلية، أي كما ن�رت أو بثت يف 
إحدى وس�ائل اإلعالم الوطني�ة، وذلك خالل 
الف�رتة املمتدة م�ن فاتح أكتوبر من الس�نة 
املنرصمة 2019، وإىل غاية متم شهر شتنر 

من السنة الجارية 2020.
كما يشرتط بالنسبة للصحافة اإللكرتونية، 
االحتف�اظ باألعم�ال املرش�حة ع�ى املوقع 
اإلخب�اري الذي ت�م النر بواس�طته، وذلك 
حتى اإلعالن الرس�مي عن األعم�ال الفائزة 

بالجائزة.
وت�ودع األعم�ال املرش�حة لدى س�كرتارية 
اللجن�ة التنظيمي�ة للجائ�زة، بمق�ر وزارة 
الثقافة والشباب والرياضة )قطاع االتصال(، 
مرفقة باس�تمارة الرتش�يح للجائزة، والتي 
www.( يمكن سحبها من املوقع اإللكرتوني
mincom.gov.ma(، وذل�ك بداي�ة م�ن فاتح 
أكتوب�ر 2020 وإىل غاية 31 منه، أو ترس�ل 
acommunic  بواس�طة الريد اإللكرتون�ي

. tionmincom@yahoo.fr

هسربيس/ وائل بورشاشن:
إعالم�ّي، حقوق�ّي، س�يايّس، ِمن 
األكاديمي�ة  الدراس�ات  مؤّس�ي 
يف اإلع�الم باملغ�رب، كاَن�ه الفقيد 
محمد طالل، ال�ذي ووري جثمانه 

الثرى بمدينة الدار البيضاء.
مس�اره  يف  الفقي�د،  وأرشف 
األكاديم�ّي، عى تخريج أجيال من 
الصحفيني املكوَّنني باملغرب، وكان 
ألزيد م�ن عق�د مديرا للّدراس�ات 
باملعه�د العايل للصحاف�ة بالرباط 
)املعه�د الع�ايل لإلع�الم واالتصال 
عام�ا  مدي�را  كان  كم�ا  حالي�ا(، 
للمعهد الع�ايل للصحافة واالتصال 

بالدار البيضاء.
يف  مس�ؤوال  ط�الل  محم�د  وكان 
ش�بيبة االتح�اد الوطن�ّي للقوّات 
الّشعبّية، وقاَده عمله يف إطارها إىل 
منف�ى اختياري هو الجزائر، حيث 
درس الّصحاف�ة وبدأ ممارس�تها 
ووكال�ة  الجزائري�ة  التلف�زة  يف 
أنبائها، قبل أن يعود يف سنة 1979 
إىل املغ�رب، ليك�ون م�ن اللّبن�ات 
معال�م  الت�ي ش�ّكلت  األساس�ية 
األكاديم�ّي،  اإلعالم�ي  التكوي�ن 
الع�ايل لإلع�الم واالتصال،  باملعهد 
ال�دول  باملغ�رب ومجموع�ة م�ن 
العربي�ة الت�ي كان أس�تاذا زائ�را 

بمعاِهدها وجامعاتها.
ِمن أعمدة التكوين اإلعالمّي 

األكاديمّي
باح�ث  الغيدان�ي،  يق�ول محم�د 
إّن محم�دا ط�الل م�ن  إعالم�ّي، 
مؤّس�ي املعهد الع�ايل للصحافة، 
املؤسس�ة العمومي�ة الت�ي كّونت 
أجي�اال م�ن الصحفي�ني ورج�ال 
اإلع�الم، وكّون�ت أس�ماء تحملت 
بعد ذل�ك مس�ؤولية مجموعة من 
وس�ائل اإلعالم، وشاعت أسماؤها 
يف عدد من املنابر اإلعالمية العربية 

والعالَمية.
في�ه  “عرفن�ا  املتح�ّدث:  ويزي�د 
اإلنس�ان واألس�تاذ، إلرشاف�ه عى 

كان  فق�د  األكاديم�ّي؛  تكوينن�ا 
إنس�انا عطوف�ا ع�ى العدي�د من 
الّطلبة باملعهد، وكان سندا إنسانيا 
له�م، وه�و واح�د م�ن مؤس�ي 
الدراس�ات اإلعالمي�ة والصحاف�ة 

الخاّصة باملغرب”.
بإص�دار  الغيدان�ي  يذّك�ر  كم�ا 
الراحل مجموعة م�ن املؤلَّفات، يف 
مجاالت مختلف�ة؛ من بينها كتابه 
“االتصال يف العالَم العربّي.. قضايا 

ومقاربات”.
وفضال ع�ن لقائه به س�نة 1979 
عندم�ا ول�ج املعهد، وه�و ال يزال 
موّزع�ا عى ث�الث بناي�ات، يتذّكر 
أحم�د  بجائ�زة  ظف�ره  ح  امل�رصِّ
س�ها  بالفري�ج للصحافة، التي أسَّ
الراحل، رفق�ة جريدة العلم، وكاَن 
محمد ط�الل يف لجنة تحكيمها إىل 
جانب عبد الجليل لحجمري، مدير 
املدرس�ة املولوية أمني الرس الدائم 
ألكاديمية اململك�ة املغربية حاليا، 
والفقي�د عب�د الجبار الس�حيمي، 

رئيس تحرير جريدة العلم.
وبع�د رحي�ل محمد ط�الل، يعزّي 
الصحافة  الغيدان�ي “أرسة  محمد 
واإلع�الم”، يف “فق�دان أحد أعمدة 
الصحافة والتكوي�ن األكاديمي يف 

اإلعالم باملغرب”.
ِمن مجّددي الّصحافة باملغرب

يقول التهامي النجار، باحث صهر 
الفقي�د، إّن محمدا طالل كان “من 
خرية م�ن رأى يف ميدان الصحافة، 
وأعطى املغرب الكثري، وخّرج أجياال 
م�ن الصحفي�ني يف الرب�اط والدار 
الّش�باب،  يق�ّدر  وكان  البيض�اء، 

ويلتقي بهم، ويساعدهم”.
ويش�هد النج�ار، يف ترصيح�ه ل�� 
الفقي�د  هس�ريس، ع�ى مس�ار 
محمد طالل قائال: “كانت له رؤية 
تجديدية للصحاف�ة املغربية، التي 
لَ�م تكن أكاديمّية آن�ذاك، وبفضله 
رأين�ا، ون�رى، وجوه�ا جدي�دة”، 
ثم يزي�د: “لق�د كان ِم�ن ُمحدِّثي 

الصحافة باملغرب”.

بدوره، يتحّدث محمد عبد الوهاب 
العاليل، أستاذ باملعهد العايل لإلعالم 
واالتص�ال، ع�ن “الرج�ل الوديع، 
الهادئ، املفكر صاحب النصيحة” 
الذي كاَن�ه محمد طالل، ويضيف: 
عندم�ا  ومس�اِهما  فاع�ال  “كان 
كان ي�رف ع�ى إص�دار مجل�ة 
الع�ايل لإلع�الم واالتصال،  باملعهد 
وهو مروع اس�تمر في�ه عندما 
أقام معهَده الخاص وأصدر مجلة 

متخّصصة يف اإلعالم”.
ويزي�د العاليل: “عط�اؤه كبري ِمنه 
ما هو منش�ور يف الدراس�ات التي 
املجل�ة  يف  املعه�د،  يصدره�ا  كان 
الت�ي يمك�ن الق�ول إّن بصمات�ه 
كبرية فيه�ا”، وهي مجلة “بفضل 
عالقات�ه، وطبيع�ة الص�الت التي 
ينتجها بني الباحثني، ورصامته يف 
العمل، تمّكنت من االستمرار فرتة 
طويلة، وبعد مغادرت�ه للمعهد لَم 
نتمّك�ن إىل اآلن م�ن إص�دار مجلّة 

شبيهة لها”.
ويجم�ل األس�تاذ باملعه�د الع�ايل 
لإلع�الم واالتص�ال قائال: “ش�ّكل 
محمد طالل إحدى عالمات املشهد 
يف  األكاديم�ّي  املغرب�ّي  اإلعالم�ّي 
فرتة دقيقة م�ن التاريخ املعارص، 

وصوال إىل اآلن”.
إعالم ونضال

يتذّك�ر الصايف الن�ارصي، صحفّي 

مغربّي، حرص الفقيد محمد طالل 
عى انفتاح املعهد العايل للصحافة، 
يف تكوين�ه، ع�ى النخب�ة يف البالد 
والرياضية،  والثقافية  السياس�ية 
واس�تضافته طيف�ا واس�عا م�ن 
النخبة؛ ما أعطى إمكانية التواصل 

بني األجيال.
سلس�لة  إىل  الن�ارصي  ويع�ود 
الحلقات التي ح�اور فيها الفقيد، 
قائال: “اس�تعدُت، أخريا، الحوارات 
الت�ي أجريته�ا معه، واس�تمتعت 
واس�تفدت كثريا من الحلقة األوىل، 
ولو أن�ي أنجزُته�ا، حيث ع�اد بنا 
إىل الخمس�ينيات والس�تينيات، يف 
درب الس�لطان، والحركة الوطنية 
واملقاوم�ة، وكيف التح�ق بالعمل 
بالفقي�ه  وعالقت�ه  الس�يايس، 
البرصي، كشاب نشيط يف الشبيبة 
االتحادي�ة، كلّف�ه بإع�ادة تنظيم 
الشبيبة، وأن يكون مداوما رسميا 
بمق�ر االتح�اد الوطن�ي للق�وات 
الشعبية”.ويزيد الصايف النارصي: 
“يف ه�ذه املرحل�ة، اتص�ل محم�د 
ط�الل بعبد الرحي�م بوعبيد وعمر 
بنجل�ون، وتواص�ل م�ع القي�ادة 
والقاع�دة، واس�تقطب ع�ددا من 
الش�باب من خالل “جمعية الوعي 
الثقايف”، التي تخّرج منها عدد من 
النقابيني والسياس�يني  القياديني، 

واملحامني”.

ويذّك�ر الصايف الن�ارصي بالتحاق 
لدراس�ة  بالجزائ�ر  الفقي�د 
الصحاف�ة، ثم الف�رتة التي صعب 
عليه فيه�ا العودة إىل املغرب خوفا 
من االعتق�ال، وس�ّهل فيها عيش 
مجموعة من القي�ادات االتحادية 
واملغارب�ة يف الجزائ�ر، إىل أن ع�اد 
يف الس�بعينيات، والتح�ق باملعه�د 
العايل للصحافة، مديرا للدراسات. 
ويرّك�ز املتح�ّدث ع�ى “اش�تغال 
الفقيد كثنائي مع األس�تاذ الكبري 
محمد اإلدريي العلمي املشييش”، 
مستعيدا ما قاله املشييش يف حوار 
معه: “محمد ط�الل توأمي وأخي 
الذي لم تلده أمي”. ثم يزيد الصايف 
الن�ارصي: “هما حقيق�ة َمن بنى 
املعه�د الع�ايل للصحافة، ال�ذي لَم 
يكن به أساتذة مرسمون، بل كان 
فيه أساتذة زائرون فقط، واتصلوا 
بمجموعة من األس�اتذة والشباب 

الذين أطروا بعد ذلك املعهد”.
ويق�ّدم النارصي مث�اال عى فضل 
اإلعالم�ي  املش�هد  ع�ى  الفقي�د 
األكاديمي�ة  الدراس�ات  ومش�هد 
باملغ�رب،  والتواص�ل  اإلع�الم  يف 
كّل  طليع�ة  إرس�ال  ع�ى  بعمل�ه 
فوج ِمن املكوّنني باملعهد للّدراس�ة 
يف الخ�ارج، مع�ّددا أس�ماء أّتمت 
دراس�تها يف ه�ذا الس�ياق، منها: 
محمد عز الدي�ن املنصوري، املدير 
املس�اعد يف الش�ؤون البيداغوجية 
والدراس�ات باملعهد، وعبد الوهاب 
وعب�د  باملعه�د،  أس�تاذ  الرام�ي، 
الرحيم الس�امي، أس�تاذ باملعهد، 
ولطيف�ة أخرباش، رئي�س الهيئة 
العليا لالتصال الس�معي البرصي، 
وعب�د اللطي�ف ب�ن صفي�ة، مدير 

املعهد العايل لإلعالم واالتصال.
ويف ختام ترصيحه ل� هس�ريس، 
يق�ول الص�ايف الن�ارصي: “ملحمد 
طالل يٌد بيضاء عى اإلعالم املغربّي، 
أّن�ه اس�تمّر متواضعا،  والجمي�ل 
منفتحا عى الحوار، لطيفا، ودودا، 

إىل آخر أيامه”.

اإلعالن عن انطالق الدورة الثامنة عشرة للجائزة الوطنية الكربى للصحافة يف املغرب

دد الصحافة” ورائد التكوين اإلعالمّي باملغرب الفقيد حممد طالل... “مجُ

صحفي تركي استقصائي يتعرض 
العتداء يف السويد 

قناة M6 الفرنسية ترد على 
طردها من اجلزائر

ما ميكن أن حتققه الصحافة يف أفضل حاالتها

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم يف لندن

أعرف صحفيا يسبقني خرة وتجربة وعمرا 
وأعى من�ي ش�هادة جامعية، عندم�ا ينّظر 
يصن�ع أفكارا مث�رية للنق�اش ومحفزة عى 
العمل، إنه يفكر بش�كل س�ليم، لكنه عندما 
يكتب ال يختلف ع�ن أّي كاتب تقليدي، يجرّت 

املكرر ويعيد السائد وما تّم قوله مرارا.
ه�ذا الصحف�ي املنّظر براعة يحس�د عليها، 
يعجز ع�ن كتابة توص�ل أف�كاره التنظريية 
إىل الق�راء بطريق�ة مفي�دة وتحثه�م ع�ى 

استمرارية القراءة.
فه�ل التنظري يكتف�ي بكونه عملي�ة ذهنية 
حاذق�ة تنتهي بمج�رد التوص�ل إىل الفكرة، 
ويعجز مفكرها عن إيصالها إىل نص مكتوب 

مفيد للقراء الحقا؟
تبدو يل أن العملي�ة مرتاجحة ومتبادلة وغري 
متوازن�ة بني التفكري والكتاب�ة، بني التحدث 

التلفزيون�ي والكتاب�ة. ه�ذا ش�أن إعالم�ي 
قائ�م اليوم بع�د أن تحولت نس�بة كبرية من 
الصحفيني إىل متحدثني دائمني عى شاشات 

القنوات التلفزيونية.
يمكن أن نجمع معا مجموعة من الصحفيني 
الجيدين عندما كانوا كّتابا يف صحف ورقية، 
وبمج�رد جلوس�هم أم�ام الكام�ريات اليوم 
أصبحوا آالت تكرر كالما س�ائدا وعاجزا عن 

إقناع الجمهور.
ه�ؤالء، الكت�اب، الذي�ن يك�ررون ال�كالم يف 
الصحاف�ة املطبوعة واملقدم�ون التقليديون 
عى الشاشات، يصيبون الصحافة برضر بالغ 
وه�ي تحاول إعادة ضب�ط مكانتها يف العالم 
يف زم�ن ليس عادال بحقها، عندما يوس�عون 
الفجوة بينه�ا وبني الجمهور، بس�بب رغبة 
األناني�ة يف الظهور والنر، وتراجع قدراتهم 

يف استلهام األفكار وصناعتها.
بينما حاجتنا -نح�ن الصحفيني- إىل البحث 
بش�كل دائ�م وتعل�م م�ا يمك�ن أن تحقق�ه 

الصحافة يف أفضل حاالتها.
فمن ب�ني أهم النصائ�ح الذهبية التي حصل 
عليها آالن روسريدجر رئيس تحرير صحيفة 
الغارديان الس�ابق، من الصحفي الريطاني 
الرائد هارولد إيفانز الذي رحل عن عاملنا هذا 
األسبوع، عندما سأله عن القاعدة الصحفية 
الوحيدة الثابتة، قال إيفانز: األوضاع ليس�ت 
كم�ا تبدو عى الس�طح احفر أعم�ق واحفر 

أعمق واحفر أعمق!
س�بق أن اس�تعان الكاتب ديفي�د اغناتيوس 
بجملة كان روبرت كايرس، املحرر يف صحيفة 

واشنطن بوس�ت قد أطلقها من أجل تعريف 
عالقة الصحيف�ة بالقراء، بالقول إن “القراء 
يس�تحقون لقط�ة واح�دة وواضح�ة ع�ى 
الحقائ�ق” حتى يتمكنوا م�ن تحديد من هم 
الرج�ال الصالحون ومن ه�م األرشار. ولكن 
اغناتي�وس يعت�ذر من نفس�ه وم�ن زمالئه 
الصحفيني، وهو هنا ال يرتدي نظارة سوداء 
عندما يتأمل واقع الصحافة بالقول “حتى يف 
أفضل أيامنا، فإننا ال نفي دائما بهذا االختبار 

العسري”.
فكرة األس�ماء الكبرية يف الصحافة املكتوبة، 
ستس�قط بالتقادم عندما تهمش�ها أصوات 
ن�رّية تصن�ع أفكارها بمحت�وى متميز، لكن 
-لس�وء حظ الصحافة- املشكلة مستمرة إىل 
الي�وم عندم�ا تحافظ املؤسس�ات الصحفية 

عى هؤالء بنوع م�ن الوفاء لتجربتهم بغض 
النظر عن فائدتها.

وتكم�ن مش�كلة التلفزيون�ات م�ع الرتاجع 
املري�ع يف صناعة املحت�وى اإلعالمي املتميز، 
وه�ي معضلة ته�دد جوه�ر الصحافة ألنها 

قائمة ومستمرة باّطراد مزعج.
الصح�ف تقدم خس�ائر بمحتواها املنش�ور 
مثلم�ا ترتاج�ع التلفزيونات عّم�ا يتوق إليه 
املشاهد، بخضوعها للسائد وتحويل الرامج 
الحواري�ة إىل مج�رد مقهى للثرث�رة الفارغة 

وبلغة هابطة.
م�ع ذل�ك يعم�ل الصحفي�ون الحقيقي�ون 
ببس�الة، والزمن كفيل بإع�ادة الكفة إليهم 
للمحافظة عى جوهر الحقيقة وحرية تداول 

املعلومات بني الناس.

صحي�ح أن هن�اك القلي�ل م�ن الصحفي�ني 
الجيدي�ن وقد ال يكون عددهم كافياً من أجل 
اس�تمرار الصحافة بمس�ؤولية وحساس�ية 
عالي�ة، لكن ذلك م�ا هو متاح لن�ا اليوم من 

أجل املحافظة عى مدونة القيم.
م�ن املفيد هن�ا أن أس�تعني بم�ا كتبته روال 
خل�ف رئيس�ة تحري�ر صحيف�ة فايننش�ال 
تايمز الريطانية قبل أيام، من أجل استعادة 
األم�ل بالصحاف�ة املكتوبة، لكن لس�وء حظ 
التلفزيونات ليس لدّي مثال معادل يبعث عى 

األمل يف تلك القنوات العربية.
وم�ع أن مث�ال روال خل�ف م�ن الصحاف�ة 
الريطاني�ة، لكن�ه مقياس متمي�ز لألخذ به 
واالس�تفادة منه بالنس�بة لصحاف�ة عربية 
تعيش أكر أزم�ة وجودية يف تاريخها. فضال 
ع�ن أزم�ة الجوه�ر الت�ي طبعت به�ا تحت 
وط�أة الضغط الس�يايس وامل�ايل والخضوع 

للحكومات.
تع�رض خل�ف ص�ورة حزين�ة ع�ن مكاتب 
التحري�ر الت�ي تحّول�ت يف لحظ�ة فارقة من 
اجتماعات مزدحم�ة وأراء متقاطعة وأفكار 
متبادل�ة بني الزم�الء، إىل مج�رد عمل رقمي 
مشتت ومتباعد تحت وطأة جائحة كورونا.

لكنها وبعد س�تة أش�هر م�ن التباعد تكون 
فايننش�ال تايم�ز ق�د اجتازت ه�ذا االختبار 
من خالل تقدي�م املحتوى الصحفي بطريقة 
متب�رصة وتحليل عميق يحفز ع�ى التفكري 

املطلوب للتنقل يف هذا العالم رسيع التغري.
ال تخف�ي رئيس�ة تحري�ر أش�هر الصح�ف 
الريطاني�ة س�عادتها بع�رات اآلالف م�ن 

املش�رتكني الج�دد بمحت�وى الصحيفة عى 
اإلنرتنت وبطبعتها الورقية، منذ شهر مارس 
امل�ايض مع دخ�ول العال�م إىل الحج�ر املنزيل 

وانهيار النشاطات.
علين�ا أن نذك�ر هن�ا أن فايننش�ال تايم�ز 
تق�دم محتواها عى اإلنرتنت مقابل اش�رتاك 
مش�رتك  ملي�ون  الي�وم  وتمتل�ك  مدف�وع، 
بمحتواه�ا الرقمي، يف إنجاز يش�كل موضع 
فخ�ر للصحافة ويجيب عن األس�ئلة املكررة 

عن موت الصحافة املطبوعة.
ورغ�م األزم�ة االقتصادية الت�ي أصابت كل 
املش�اريع والركات جراء انتشار الوباء، إال 
أن خل�ف تعر بثقة عن الوض�ع املايل القوي 
واملتماس�ك للصحيفة بفضل القراء األوفياء 
“هل نجد معادال يف صحفنا العربية”، وبفضل 
نجاح نموذج األعمال الذي اعتمدته الصحيفة 
عى االش�رتاك الرقمي مقابل املحتوى املتميز 
الذي تقدمه، وكيف أثب�ت قيمته ومرونته يف 

أوقات األزمات.
ه�ذه الصحيف�ة وفق تعريف ل�ويس كيالوي 
أحد أهم كاتباتها اليوم ومحرريها السابقني، 
توظف الن�اس األذكياء الذين يعرفون كيفية 
اكتش�اف املواضي�ع املهمة وكتابتها بش�كل 
رائع، وإعطاء القراء املزيج الصحيح مما هو 
مألوف ومدهش، الخرة واملعرفة واملمارسة 
والق�درة عى الحك�م واملهارة وال�ذكاء كلها 
أم�ور تلع�ب دورا، كذل�ك تفعل الق�درة عى 
الكتاب�ة، والق�درة عى التفك�ري، وذلك ما لم 
يس�تطع أن يجمعهم�ا صديق�ي الصحف�ي 

املنّظر يف مستهل هذا املقال.
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 باريس/ متابعة الزوراء:
أصدرت إدارة قناة M6 الفرنسية بياناً ردت فيه عى قرار السلطات الجزائرية وقف نشاط 
القن�اة ع�ى أراضيها. وكانت القناة قد بّثت، رشيطاً بعنوان “الجزائر بلد الثورات”، س�لّط 
الضوء عى الحراك والشباب الجزائري، من خالل شهادات لثالثة شبان جزائريني بخصوص 

املستقبل يف وطنهم.
واتهمت السلطات الجزائرية العمل بأنه يحمل ما وصفتها ب�”نظرة مضللة حول  الحراك” 
الش�عبي، وأنجز بواس�طة فرقة برخصة تصوير مزورة، وقررت من�ع القناة من العمل يف 
الجزائ�ر مس�تقبالً، وذلك بعد بّثه.وتوع�دت الوزارة  بمعاقبة الصحفيني الذين ش�اركوا يف 
هذا العمل، وبينهم صحفية فرنس�ية من أص�ول جزائرية رفقة جزائري، الفتًة إىل احتمال 
متابعته�م قضائياً.من جهتها، ردت M6، أم�س الثالثاء، عى اتهامات الحكومة الجزائرية 
بالقول إنها اشتغلت “برتخيص تصوير أويل صدر، يف مايو/ أيار 2018، ومدد عدة مرات حتى 
2019”.وأوضح�ت أن الفريق الذي أنتج التقرير “تم فحصه عدة مرات من قبل الس�لطات 
 ،M6 الجزائرية”، التي س�محت له بالعمل يف ضوء هذا التفويض، بحسب البيان. وبحسب
رفض�ت الجزائر  طلب�ات الرتخيص التي قدمه�ا برنامجها املقدم يف م�ارس/ آذار 2020، 
و”لم تسفر عن أي تصوير يف الجزائر”.ودافعت القناة عن فريق التقرير: “M6 تجدد ثقتها 
يف منتج )التقرير( باتريك سبيكا وكذلك يف الصحفيني الذين أجروا هذا العمل وفقاً للمبادئ 
األخالقي�ة املرتبطة بمهنتهم”.هذا وطالبت القناة الحكوم�ة الجزائرية بالرتاجع عن قرار 

منعها من العمل يف الجزائر، “من أجل متابعة مهمتها اإلعالمية بموضوعية”.



كان الفن�ان الكومي�دي قاس�م صبحي 
يتمت�ع بكاركرت جمي�ل ويمتلك  حضورا 
ع�ى املرسح وعفوي�ة يف األداء والتمثيل، 
بمحب�ة  الفن�ان  ه�ذا  حظ�ي  وله�ذا 
جماهريه وإعجابهم به بحيث س�يبقى 
حي�ا يف ذاكرة الجماه�ري وان كان غيابه 
عن املرسح ضمن هذه الظروف القاسية 
اال ان�ه س�يبقى حيا يف ذاك�رة جمهوره 
م�ن محبي الفن األصيل، انه الفنان الذي 
ابدع بباقة من األعمال الدرامية مس�جال 
من خاللها تجربت�ه وإبداعاته حيث يعد 
عالمة من عالمات الفن العراقي األصيل، 
انه فن�ان حريف يعرف كي�ف يتعامل مع 
الكامريات  املايكروف�ون اإلذاع�ي وم�ع 
ع�ى  وه�و  والس�ينمائية  التلفزيوني�ة 
خش�بة املرسح يبن�ي عالقة مبارشة مع 
املتلقي ويثري م�ن خالل تمثيله عنرصي 
البس�مة  وينت�زع  والتش�ويق  اإلث�ارة 
والضح�ك م�ن الجمهور بأدائ�ه الجميل 
وبشخصيته الش�عبية الكوميدية حينما 
يس�خرها ويحركه�ا م�ن ع�ى خش�بة 
امل�رسح، انه رحمة الله ع�ى روحه كان 
يملك حضورا إعالميا ويملك من األخالق 
العالي�ة باحرتام نفس�ه واح�رتام عمله 
وفن�ه إضاف�ة إىل اح�رتام اآلخري�ن من 
زمالئ�ه وأس�اتذته من املخرج�ن الرواد 
لكون�ه يبهر من يقابل�ه ويحظى بلقائه  
لكون�ه خج�ول ومجامل انم�ا ليس عى 

حس�اب كرامت�ه وعزة نفس�ه، لقد قدم 
للجماهري العديد م�ن االعمال املرسحية 
وم�ن دون التفكري بامل�ردود املادي، وان 
املس�رية الفني�ة يف الع�راق وتاريخه�ا يف 
الع�رص الذهبي كان�ت تفتخ�ر بعطائه 
وبما قدمه هذا الفن�ان الكبري، انه قامة 
مهمة م�ن قامات الدرام�ا العراقية، انه 
شفاف بعالقاته ومتواضع بخلقه، ومن 
ش�دة حرصه عى عمله والتزامه بالوقت 
كان يركب دراجت�ه الهوائية ليصل ومن 
خاللها اىل املرسح العمايل او اىل فرقة 14 
تم�وز للتمثيل فاحرتامه للوقت وحرصه 
يدفعان�ه ان يك�ون قبل موع�د التمارين 
املرسحي�ة، وه�ذا ه�و حال�ه لكون�ه لم 
يك�ن يمل�ك س�يارة خاصة ب�ه فيضطر 
لالس�تعانة بدراجت�ه الهوائية لتس�هيل 

وصوله اىل مقر عمله الفني.

تتلمذ على يد حقي الشبلي
قاس�م صبحي، الفن�ان الكوميدي الذي 
املرسحي�ة  االعم�ال  م�ن  العدي�د  ق�دم 
الكوميدية للمسرية الفنية وطيلة مسرية 
تجاوزت الخمس�ن عاما، لقد تتلمذ عى 

يدي الفنان الكبري عميد املرسح  العراقي 
حقي الشبيل، وزامل العديد من الفنانن 
الكبار منهم اس�عد عبد ال�رزاق وجعفر 
الس�عدي ووجي�ه عب�د الغن�ي وقاس�م 
املالك وقائد النعماني والعديد من اسماء 
الفنانن الرواد الكبار. لقد انقطع قاسم 
صبح�ي ع�ن التمثي�ل وانما ل�م يعتزل، 
وكان يوع�ز ه�ذا الغياب ع�ن جمهوره 
العزيز بان العالقات الخاصة لها دورا يف 
توزي�ع االدوار املرسحية فيما بينهم، اي 
انه�ا دائرة مغلقة من بع�ض الكروبات، 
كان ال يرضيه املش�اركة باعمال دون ان 
ترتقي اىل س�معته الفنية، رافضا اعمال 
التهريج ان تح�ل محل تلك العروض من 
املرسحيات الخال�دة والتي كان له رشف 
املشاركة بها  كمرسحية الدبخانه وايدك 
بالدهن ومرسحية جفجري البلد، وغريها 
م�ن املرسحي�ات الكوميدي�ة والهادفة، 
ان�ه مؤمن جدا بان ع�ى الفنان ان يملك 
بص�رية واعية يف اختي�ارات اعماله، لقد 
قاس�م صبح�ي ممث�ال ومخرج�ا  كان 
مرسحيا، اض�اف اىل هذا خ�اض تجربة 
كتاب�ة الدرام�ا حي�ث، كت�ب مرسحي�ة 
بعن�وان )اخويه مفت�ح( هذه املرسحية 

كتبه�ا وف�اء لرشي�ك مس�ريته يف الف�ن 
الفنان الراحل فاضل جاس�م والذي فقد 
ب�رصه ومل�دة اربع س�نوات وم�ن دون 

عناية له.
مشاركاته يف املسرح والتلفزيون

لق�د ش�ارك ه�ذا الفن�ان بالعدي�د م�ن 

املرسحي�ات اضاف�ة اىل الدبخان�ه وايدك 
بالده�ن يف مرسحيت�ن اضافيت�ن هما 
ج�زة وخ�روف ومرسحي�ة ال�يل يعوفه 
الحرامي ياخذه فت�اح الفال، اضافة اىل 
كل هذا ش�ارك يف العديد من املسلس�الت 
التلفزيونية وال س�يما مسلسل )حامض 
حل�و( وال�ذي اش�تهر به�ا م�ن خ�الل 

شخصية ابو جوقي.
انتقاده للمسرح الشعيب

لقد انتقد الفنان قاس�م صبحي ظاهرة 
امل�رسح الش�عبي املبتذل ال�ذي هو بعيد 
الواقعي�ة  املرسحي�ات  ع�ن  البع�د  كل 
مقارن�ة من�ه مع االعم�ال الخال�دة من 
امل�رسح الكوميدي ابان الع�رص الذهبي 
م�ن الع�روض املرسحية والت�ي مازالت 
والنق�اد  الجمه�ور  اذه�ان  يف  متعلق�ة 
واالدباء املثقف�ن، انها اعمال من اعمال 
الفنانن الرواد من أمثال وجيه عبد الغني 
وقاس�م املالك وحات�م س�لمان وفاضل 
جاس�م ووجدي العاني ويوس�ف العاني 
وقاس�م محم�د- ال�خ، حيث تع�ود عى 
ظاه�رة صحية من الع�روض املرسحية 
الكوميدي�ة والت�ي اس�همت يف تطوي�ر 

الكوميديا اس�لوبا ومضمون�ا، لقد تعود 
فنانن�ا الراحل ع�ى املش�اركة يف اعمال 
شعبية كوميدية من واقع صلب املجتمع 
ومقارن�ة م�ع ما ع�رض عى الس�احة 
الفني�ة م�ن اعم�ال رخيص�ة ومبتذل�ة 
وبعيدة عن الواقع كمثل عرض الرشطي 
املته�رئ واالس�تهزاء ب�ه، واس�تعراض 
الرق�ص الرخيص وع�دم االعتم�اد عى 
دراما حقيقية واقعية يعتمد عرضها عى 
تجسيد مشاكل ومعاناة االوضاع املتهرئة 
مرسحي�ة  يف  كم�ا  كومي�دي  باس�لوب 
الدبخانة، ومفردات لجمل كوميدية كانت 
تس�تعمل الزمة يف بعض مشاهد العرض 
املرسحي لتساعد عى ديمومة االبتسامة 
والضحك�ة للجمهور كمث�ل )خوما داير 
بال(، اضافة انه معجب بأعمال يوس�ف 
العاني ونصوصه املرسحية والتي تعتمد 
ع�ى النقد والتش�خيص لألوضاع البالية 

والسائدة يف املجتمع.
الذاتي�ة  وخربت�ه  تجربت�ه  م�ع  ع�اش 
وتخ�رم يف الدرام�ا العراقي�ة بدرج�ة 
وص�ل اىل مس�تويات راقية م�ن الحرفة 
االحرتافي�ة ال تس�مح ل�ه التعام�ل م�ع 

نص�وص هذه املرحلة، لق�د عرض عليه 
املش�اركة يف اعمال عديدة تم رفضها من 
قبله كونها ال ترتقي اىل مستوى ماقدمه 

ضمن مسريته الفنية، 

شخصيته بني الواقع واملسرح
كان الفن�ان قاس�م صبح�ي يف تعامل�ه 
م�ع ب�ن الواقع الع�ام وبن ش�خصيته 
عى امل�رسح... يعي�ش الحي�اة الواقعية 
بش�خصية إنس�انية مح�الت باألخ�الق 
والطيب�ة والتواضع الجمي�ل، لقد انطلق 
نجم�ه م�ن خ�الل ع�روض مرسحيات 
فرقة 14 تم�وز للتمثيل منها: الدبخانة، 
ومرسحية جفجري البلد، ومرسحية ايدك 

بالدهن، ومرسحية جزة وخروف.
لقد تميز هذا الفنان بالتلقائية والعفوية 
اضافة انه تميز بالش�خصيات الشعبية 
الكوميدي�ة وأصبحت س�مة ل�ه وهوية 

جعلته بمصاف الفنانن الكوميدين من 
امثال س�ليم الب�رصي وخلي�ل الرفاعي 
ورضا الش�اطئ إضاف�ة اىل الفنان الرائد 

حميد املحل.
فناون معاصرون حتدثوا للزوراء 

تعودنا يف الزوراء كلما استذكرنا فنانا او 
مبدعا راحال ان نستقري آراء معارصيه , 
يدلون بآرائهم ويتحدثون عن ذكرياتهم 

م�ع املبدع ويف عددنا الي�وم كانت لبعض 
الفنان�ن املعارصي�ن آراؤه�م.

الفنان أياد الصاحلي جنل الراحل 
قاسم صبحي األب السعيد

انت�رص لنفس�ه حت�ى يف قم�ة ج�ربوت 

امل�رض اللعن )كوفي�د – 19( الذي قّض 
عى صدره طوال س�تة أي�ام صعاب من 
رقدته يف مش�فى الكندي منتصف أيلول 
الجاح�د الذي لم يحّبه ق�ط، نعم أنترص 
يف عزلت�ه ووحدت�ه بعدم�ا آم�ن بقضاء 
ربه,  أن�ه آن أوان ال�وداع لينهي عذابات 
سنن طويلة كان الفارس املُلهم لعائلته 

وألصدقائه.
يف زم�ن كورونا عرفنا قيم�ة الوفاء بن 
صحبه، وهو املتفّقد عى الدوام لرجاالت 
األم�س مّم�ن تقافَز معهم فوق خش�بة 
امل�رسح أو تم�ازح يف كافتريي�ا اإلذاع�ة 

والتلفزي�ون أو عّص�ب ع�ى أحدهم عند 
تصويرهم مش�اهد مسلس�ل ما، خلطة 
م�ن امل�رح والحزن، مش�اعر رجل طيب 
القل�ب لم يع�رف الحق�د اىل قلب�ه يحب 
الجمي�ع ويتمن�ى الخري للجمي�ع, ومع 
ذل�ك بقي ي�داري نفس�ه يف بيت�ه يكتب 
ويمزق ثم يفكر ويحلم ويبتكر... وهناك 
يطلق اآله أملاً عى مش�هد ص�اغ حواره 
بواقعية وراح يقول )هو ثيمة التمثيلية( 
س�أنجزها بع�د ف�رتة... ثم ت�رك النص 

يبحث عن نهاية!
قاس�م صبحي، ش�خصية حياتية يكره 
اليأس واملرض والوج�ه العبوس ويبادر 
إلعالن املس�اعدة كلما تطلب�ت الحاجة، 
فكان يمد ي�ده للمحتاج أي�اً كان ملجرد 
انه يش�عر بأداء واجبه اإلنس�اني براحة 

ضمري حي.
تعلّمنا من والدنا أن ال نعتمد عى غرينا يف 
قضاء ما ه�و أصعب من طاقتنا، نجرّب 
حتى لو نفش�ل عىس أن ننج�ح بدالً من 
أن نّت�ِكل ونبقى نتعّث�ر، هكذا يف مفهوم 
قاس�م صبحي اإلرادة طبيعية برشية ال 
ُتغذّى إال بمناعة ذاتية كي تنمو مع دورة 
الحي�اة وتصب�ح متماهية م�ع كل فعل 

ورّدة فعل، لهذا عندما انتكس�ْت صّحته 
أبى أن نتوّسط له وقال:- الله هو الشايف 
ال تخربوا مس�ؤوالً أو صديقاً فمن يبادر 

بنفسه فذلك خري له، 
ق�دم للفن الكث�ري وألكثر م�ن 50 عاماً, 
رحم أي�ام الدبخان�ة... وجل�ود ابطالها 
لم ت�زل حي�ة تتحّم�ل مزيد م�ن دموع 
الف�رح فقد كان )ابو طه( كل الس�عادة 

و)ماداير بال(. 
الشاعر باقر جعفر

الفن�ان قاس�م صبح�ي م�ن الفنان�ن 
املهم�ن وق�د ت�رك بصمة ع�ى املرسح 
العراقي ويف الس�ينما والدرام�ا العراقية 
وذل�ك الفن القديم الذي م�ا زال يف ذاكرة 
الش�ارع العراق�ي وما زال�ت مرسحيات 
قاس�م صبحي يف ذاكرة الشارع العراقي 
لذا فانا اقر بوجود اختالف بن الكوميديا 

السابقة والكوميديا الحالية.
الكوميديا السابقة تتمتع بحركة جميلة 
وايم�اة جميل�ة وحوار جمي�ل عكس ما 
نش�اهده االن يف بع�ض االعم�ال التي ال 
تم�ت اىل الكوميديا بصل�ة الن الكوميديا 

تع�ّد م�ن الفن�ون الصعبة جدا وقاس�م 
صبحي يتمت�ع بكاركرت جمي�ل ويتمتع 
بحركة وعفوية عى املرسح لذا س�يبقى 

هذا الفنان راسخا يف ذاكرة الناس.
صباح رحيمه كاتب وخمرج سينمائي

بالنس�بة للفن�ان قاس�م صبح�ي ه�ذا 
الرجل واح�د من عالمات الف�ن العراقي 
واح�د كب�ار املمثلن العراقي�ن من جيل 
االحرتام م�ن جيل العط�اء والقيم  خدم 
الف�ن العراق�ي وامل�رسح العراقي وخدم 
االذاع�ة والتلفزي�ون وعم�ل يف اإلذاع�ة 
والتلفزي�ون الكث�ري ف�كان عندما يقف 
وكل�ه  يق�ف  كان  املايكروف�ون  خل�ف 
احرتام وإجالل للعمل الفني فكان واحدا 
م�ن جيل ق�دم للن�اس اكثر مم�ا اخذوا 
وال يفك�رون باملردود امل�ادي بل باملردود 
وأجيال�ه  أوالده  ت�رى  له�ذا  املعن�وي، 

يحرتموه ويفتخرون به.
•هك�ذا كان راحلتا حتى ص�ار نجما 
م�ن  جماه�ريه  ذاك�رة  يف  راس�خا 
رواد الع�روض املرسحي�ة لفرق�ة 14 
العراق�ي  وللم�رسح  للتمثي�ل  تم�وز 
من�ذ ان ترج�ل امل�رسح واىل وفاته يف 
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الدخبانة وايدك بالدهن ومسرحية جفجري البلد شاهدا على فنه
ممثل وخمرج مسرحي وخاض جتربة الكتابة للدراما

يف الراب�ع ع�رش من ايل�ول 2020 وبعد 4 اي�ام فقط من   •
وفاة زوجته بنفس املرض...تويف الفنان العراقي القدير )قاس�م 
صبحي( الش�هري ابو جوقي بعد اصابته بفريوس كورونا... الله 

يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته...
قاس�م صبحي فنان ترك بصمة عى املرسح العراقي، رحل مازال يعيش يف 
ذاكرة الش�ارع العراقي ومن خالل اعمال�ه الدرامية يف االذاعة والتلفزيون 
والس�ينما، ه�ذا الفنان الكومي�دي الراقي االداء وال�ذي يعيش مع حواره 
ودوره بكل استلقائية ومن ملكة املوهبة والثقافة األكاديمية التي يملكها 
والس�يما انه عاش  ضمن مرحلة ومس�رية فنية كانت فيها  الكوميديا يف 
الع�راق تتمت�ع بنصوص راقي�ة وجيدة وح�وار فيه من النكهة الش�عبية 
والكوميدية واملستقاة من مأساة الشارع العراقي )ورش البلية ما يضحك( 

عى عكس مايعرض االن يف الس�احة العراقية، علما ان الكوميديا هي من 
اصع�ب ان�واع الدراما عى املمثل الحريف يف الط�رح واالداء، وتحتاج حرفية 
ممثل اكاديمي يعرف كيف يتعامل مع حوار الش�خصية الكوميدية وكيف 
يكيف شخصيته مع الدور من خالل خلق شخصية ذات مواصفات اإلبعاد 
الطبيعية ليس�خرها عى ضوء متطلبات الش�خصية الكوميدية الحرفية، 
اضاف�ة اىل كل ه�ذا وجود العوامل االساس�ية يف النص من حوار يتناس�ب 
طرحه ومتطلبات الش�خصية الكوميدية، اضاف�ة اىل االحداث واملفارقات 
الت�ي يجس�دها املؤلف يف نص�ه الكوميدي، واضافة اىل وج�ود ممثل حريف 
يمل�ك ناصي�ة األداء الكومي�دي ومعرفت�ه ب�األداء الكومي�دي وبعيدا عن 

اس�تجداء الضحك واألفع�ال املفتعلة والتي ال تعط�ي للكوميديا 
لغتها الحقيقية.

كتابة  – مجال الشرقي

ساحة الطريان التسمية واملسطر
عرفت بغ�داد بكرة س�احاتها العريقة, 
ساحات للعمل وساحات توثق التواريخ 
وس�احات توث�ق السياس�ة وس�احات 
للمواعيد, ولس�نا يف معرض التس�ميات 
فهي معروفة البناء بغداد وللمحافظات 

وحتى للعرب الوافدين 
س�احة الط�ريان يف بغ�داد هي س�احة 
واملتبضع�ن  بامل�اّرة  دائم�اً  مكتّظ�ة 
الضاّج�ة  ذاكرته�ا  مث�ل  والعم�ال، 
وأح�الم  األح�زان  س�احة  بالصخ�ب. 
الفق�راء الت�ي احتضن�ت الهارب�ن من 
ويالت اإلقطاع وآه�ات الجوع والضيم، 
وما زالت تش�د حزامه�ا لتكون حاضنة 
لعم�ال البن�اء والباعة الجوال�ن، حتى 
تحولت زاوية كبرية منها اىل )مس�طر( 

للعمال وباب رزق للكادحن.
لك�ن تجمعات العم�ال والفقراء صارت 

هدف�اً س�هال لإلرهابي�ن الذي�ن فجروا 
سياراتهم املفخخة يف أنحائه.

ظلت س�احة الطريان حيوية، واحتفظ 
موقعها بسرتاتيجيته كمحطة للعديد من 
مناطق بغداد، تحيطها أس�واق ملختلف 
البضائ�ع ابتداء من الخض�ار والفواكه 
والس�مك  واملنزلي�ة  الغذائي�ة  وامل�واد 
والدج�اج، وصوال اىل املالب�س واألحذية 
وال�� )ب�االت( املحمول�ة ع�ى العربات 
الثابتة واملتحركة، فضال عن البسطيات 
التي يبيع أصحابها كل االش�ياء، وكذلك 
فإن الس�احة تش�تهر بكونه�ا مطعماً 
مفتوح�اً، طيل�ة 24 س�اعة، للوجب�ات 
الرسيع�ة م�ن األكالت الش�عبية الت�ي 
يتصاعد دخانه�ا هنا وهناك، إضافة اىل 
أكشاك الشاي وعربات العصائر وبائعي 
الصحف الذين يفرتشون األرض، وحيث 

طوابري س�يارات النقل تقف عى رؤوس 
الشوارع الرئيسة والفرعية، فيما هنالك 
خزان املياه الكبري، الذي مايزال مرشفا 
ع�ى امل�كان من�ذ الس�تينيات بطول�ه 
الف�ارع ومش�كالًعالمة دال�ة للمنطقة 
كلها وصامداً ضد الظروف واالقرتاحات 

بهّده او جعله كازينو.
تقع س�احة الط�ريان يف منطق�ة الباب 
الرشقي بصوب الرصافة ببغداد، ومنها 
تتح�رر بداي�ات ش�ارع الكف�اح املمتد 
شماالً، وش�ارع النضال جنوباً، وشارع 
الشيح عمر ش�مال رشقيها، ومن جهة 
الغرب تش�كل الس�احة امتداداً لساحة 
التحرير التي ترتبط معها بحديقة األمة، 
وهي أقدم من ساحة التحرير، ويبدو أن 
س�احة الطريان، حس�ب خارطة بغداد 
القديمة، تقع خارج س�ور املدينة، وإن 

كان )ب�اب كل�واذى / الب�اب الرشقي( 
األق�رب اليها، ففي كتابه ) بغداد مدينة 
الس�الم- 2،229( يقول املؤلف ريتشارد 
ك�وك “يتض�ح لن�ا أن خط�وط الع�دو 
)هوالك�و( التي وصل اليها املس�تعصم 
مستس�لماً حن خرج من ب�اب كلواذى 
املواض�ع  يف  كان�ت  الرشق�ي(  )الب�اب 
القريبة من الب�اب املذكور ولعلها كانت 

فيما بعد تسمى )البتاوين(«.
فيم�ا يذكر ابراهي�م الدروب�ي يف كتابه 
يف  »بغ�داد  ان  ص393(  )البغدادي�ون 
العه�د العثماني كان�ت مدينة محدودة، 
تج�د  ل�م  الرشق�ي  الب�اب  وصل�ت  اذا 
)بعد عب�ادان قري�ة(. وألجل ه�ذا كان 
البغدادي�ون يتخذون من اط�راف بغداد 
وضواحيها العامرة ومنها منطقة الباب 
الرشق�ي مكاناً للنزه�ه حيث يخرجون 

عرص كل يوم المتطاء الجياد«.
وهناك داللة اخرى وهي أن مقربة األرمن 
يف س�احة الط�ريان كان�ت خ�ارج هذا 
الس�ور. اىل ذلك تؤكد املصادر التاريخية 
أن )حديقة األمة( التي كانت تس�مى يف 
العهد امللكي )حديقة امللك غازي( جرى 
انش�اؤها ع�ى جزء م�ن الخن�دق الذي 
يحيط بالسور وكذلك الشارع املمتد من 
س�احة التحرير اىل ساحة الطريان وهو 
الحد الفاصل بن منطقة الباب الرشقي 

واألورفلية.
سبب التسمية

تعود تس�مية الس�احة ب� )الطريان( اىل 
ع�ام 1940، بقرار من أمان�ة العاصمة 
التي ارت�أت أن تض�ع التس�ميات لعدد 
م�ن س�احات بغ�داد، وج�اء يف الق�رار 
)قرر مجلس أمانة العاصمة يف جلس�ته 

املنعقدة بتاريخ 18 ترشين الثاني 1940 
تس�مية عدد م�ن الس�احات وكان من 
أهمها: الساحة املطلة عليها بناية املركز 
العام لجمعي�ة الطريان الت�ي يبدأ منها 
ش�ارع امللك غ�ازي بس�احة الطريان(. 
وس�بب تس�مية الس�احة ب� )الطريان( 
يعود اىل جمعية الط�ريان العراقية التي 
تأسس�ت يف حزيران عام 1933 من قبل 
وزارة الدف�اع لغ�رض تطوي�ر الطريان 
والتوعي�ة بعد وص�ول الدفعة االوىل من 

الطيارين العراقين من بريطانيا.
يف البداي�ة كان مق�ر الجمعي�ة يف وزارة 
الدف�اع بمنطق�ة ب�اب املعظ�م، إال أن 
الجمعي�ة تمكن�ت بفضل نش�اطها من 
جم�ع مبل�غ مكنه�ا م�ن انش�اء بناية 
خاص�ة به�ا وذل�ك يف الثام�ن عرش من 
نيس�ان ع�ام 1934 يف منطق�ة الب�اب 

الرشق�ي وس�ميت الس�احة التي ش�يد 
عليها رصح الجمعية بساحة الطريان.

لك�ن تس�مية الس�احة تغ�ريت يف عام 
1992 حينم�ا اطلق�ت عليه�ا تس�مية 
)س�احة الس�بعاوي( بع�د أن وضع�ت 
فيه�ا تماثيل العق�داء األربع�ة )صالح 
الدي�ن الصباغ وفهمي س�عيد ومحمود 
ويون�س  ش�بيب(  وكام�ل  س�لمان 
الس�بعاوي ورش�يد الكيالني )1892 – 
1965( وه�م قادة انق�الب مايس عام 
1941 الذي�ن أع�دم خمس�ة منهم عام 
1942 يف س�جن بغداد املركزي، ولكن يف 
عام 2003 تمت رسقة التماثيل وعادت 
التسمية القديمة عى الرغم من أن أحدا 
لم يتداول تس�مية )السبعاوي( وبقيت 
الس�احة ل�دى الجميع باس�م س�احة 

الطريان.
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مهّم�ة تعطري املنزل من املهم�ات املنزلية الس�هلة؛ وهنالك طرق 
أخرى مس�تخدمة له�ذا الغرض غ�ري معّطرات الج�ّو املتوافرة يف 
الة، وأكثر أماًن�ا، خصوًصا يف صفوف املصابني  املتاج�ر وهي وفعَّ

بالحساسيَّة، والتهابات الجيوب األنفية.
الصاب�ون املعّط�ر

• غيل التوابل: تنترش رائحة عطرة يف البيت، عندما نضع كوًبا من 
امل�اء يف ق�در صغرية عىل ن�ار هادئة، ونضيف إليه أع�واد القرفة، 

والقرنفل، وجوزة الطيب.
ف الج�ّو أو أي عط�ر مفّضل قرب  • ح�رارة املصباح: ي�رّش ملطِّ
املصب�اح، حيث أن الح�رارة املنبعثة منه ستس�هم يف نثر الرائحة 

برسعة.
• زراعة النباتات املنزلّية: بعضها يفوح منه رائحة عطرة يف املنزل، 

كنبتة الياسمني ذات األزهار البيض الجميلة…
• ق�رش الفواك�ه الحمضية، عندم�ا ُتضاف إىل امل�اء املغيل لدقائق 

معدودة عىل النار، يتعّطر البيت برائحتها املنعشة.
• الزيوت العطرّية: ُتس�تخرج الزيوت العطرية من نباتات عديدة؛ 
ومنه�ا القرنف�ل، وه�ي ذات رائح�ة جميلة، ويمكن اس�تخدمها 
لتعطري البي�ت من خالل وضع بضع قط�رات منها يف علبة بخاخ 
تحت�وي عىل م�اء، ورّش بعض الرذاذ من ه�ذا املزيج عىل األثاث، 
وقطع الس�جاد. ويمكن اس�تخدامها بطريقة ثاني�ة، وهي تبليل 
قطع م�ن القطن أو االس�فنج بماء س�اخن، والقلي�ل من الزيت 
العط�ري، ثم وض�ع هذه القطع تح�ت أّي مزهرّي�ة ورد يف غرفة 

استقبال الضيوف.
ام،  • الصابون املعّطر: يمكن اس�تخدام الصاب�ون املعّطر يف الحمَّ
وذلك من خالل برش قطعة منه، ووضعها يف سلة صغرية ومفتوحة 

يف الحمام بعد تنظيفه.
• املكنس�ة الكهربائية: يمكن استخدامها لتعطري البيت، وذلك عن 
طريق تنظيفها بش�كل جيِّد، ثمَّ وضع قطن�ة مبلَّلة بأحد الزيوت 
العطرّي�ة املفّضلة وراء الفلرت، واس�تخدامها بالش�كل املعتاد، ما 
س�يرتك رائحة عطرة يف غرف املنزل. كما يمكن استخدام املكنسة 
الكهربائيَّ�ة بطريق�ة ثاني�ة، وذلك ع�ن طريق رّش امل�اء املضاف 
إلي�ه الزيت العطرّي عىل األرائك والس�جاد، ث�ّم تجفيفها مبارشة 

باملكنسة الكهربائيَّة.

يف ظ�روف كثرية تضطر املرأة إىل الزواج 
يف س�ن مبكرة، ألنها ال تتحمل التعاسة 
الت�ي تعيش�ها يف بي�ت أهله�ا، ولكنها 
تدخل يف تعاس�ة أفظ�ع يف بيت زوجها. 
ه�ذه الحقيق�ة أصبح�ت س�ائدة عىل 
نط�اق واس�ع يف دول امل�رشق العرب�ي 
وآسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية. ربما 
تنخ�دع امل�رأة يف ه�ذا املوضوع بس�بب 
صغر سنها. فهي تريد أن تهرب بأرسع 
ما يمكن من ثقل التعاسة التي تعيشها 
يف بي�ت أهلها بس�بب تس�لط الوالدين 
أو اإلخ�وة الصبيان والتحك�م بحياتها 
وجعلها كس�جينة. وهن�ا يكمن الخطأ 
ويب�دأ طري�ق جدي�د م�يلء بالعقب�ات 

والعثرات.
الزواج بأي رجل

ملرك�ز  برازيلي�ة  دراس�ة  قال�ت 
االقتصادية  للدراس�ات  -يونيفريسال- 
البن�ت  إن  واالجتماعي�ة  والسياس�ية 
التي تدخل س�ن املراهق�ة، وبخاصة يف 
املجتمعات املتخلفة وغالبية مجتمعات 
دول العال�م الثالث تتع�رض للكثري من 
الضغ�وط من قب�ل األبوي�ن وكذلك من 
قب�ل اإلخ�وة الصبيان، ولك�ن ذلك غري 
معمم عىل جميع مجتمعات دول العالم 
الثال�ث. وه�ذه الضغ�وط ناجم�ة عن 
بعض العادات والتقاليد واملفاهيم التي 

تسود هذه املجتمعات حول النساء.
ويف ظ�ل هذا الضغط ف�إن املرأة ومهما 
كان�ت جميل�ة وذات ش�خصية محببة 
تقبل بأي رجل يتقدم للزواج منها، ومع 

ف�رتة الخطوب�ة القصرية ال تس�تطيع 
معرفة الكثري عنه.!

ال تخ�ري خطيب�ك بتعاس�تك يف بي�ت 
أهلك

نبهت الدراسة الفتيات اللواتي يتزوجن 
يف س�ن مبكرة بعدم إخب�ار الرجل الذي 
س�تتزوج منه بما عانينه عىل يد األهل 
من ممارس�ات وضغوط تعتر مصدراً 
للتعاس�ة. فه�ذا س�يفقدها احرتام�ه، 

فأن�ت إن لم تكوني أم�رية يف بيت أهلك 
فلماذا س�يعاملك هو كأمرية. وبخاصة 
وذا  وفظ�اً  جاه�اًل  إنس�اناً  كان  إذا 

شخصية وأطباع سيئة.
وحاويل لق�اءه خارج املن�زل، يف مكان 
ع�ام، لتتب�ادال الحديث وتأخ�ذي فكرة 
ولو صغرية عن شخصيته. إن كان يدرك 
حاجات املرأة كأنث�ى، وكذلك توقعاتها 
ع�ن الرجل الذي س�يكون رشيكاً لها يف 

حياتها.
يف الط�رف املقابل، ع�ىل الرجل أن يعلم 
أموراً عن احتياجات املرأة لكي ال ُيدخل 
التعاس�ة إىل صدرها وقلبها ووجدانها 

من جديد. 
كن بجانب زوجتك

إذا قررت الفتاة صغرية السن الزواج يف 
س�ن مبكرة للتخلص من تعاسة كانت 
ت�ؤرق حياتها. فهذا يعن�ي أنها تحمل 
يف ذهنه�ا فك�رة أن�ك فطري س�تكون 
بجانبها يف أي موقف صعب، حاول ذلك 

ولو بنسبة 60 يف املائة.
امدح زوجتك قدر املستطاع

اعل�م أن هذا املدي�ح كاٍف إلخ�راج أي 
تعاس�ة تش�عر بها من قلبه�ا. وربما 
كلم�ة حلوة تجعلها تنىس كل ما عانته 
يف بيت أهلها، وتأكد أنها ستصبح أكثر 

ليناً ولطفاً معك.
اجعل حضورك قوياً يف حياتها

أي كن حريصاً عىل س�ؤالها عن يومها 
وكيف قضت�ه، وإن كانت تعرضت ألي 
موقف أزعجه�ا، بقليل من التوازن، لن 
تدخل هذه األمور يف باب الغرية، بل هي 

ستشعرها بأنها محمية ويف أمان. 
ابتسم لها دائماً

امل�رأة بحاج�ة البتس�امة الرج�ل الذي 
يعي�ش إىل جانبها. فابتس�امة منك قد 
تكون كافية ملس�اعدتها عىل نسيان أي 

ألم القته يف بيت أهلها.
قدم لها برهاناً عن حبك لها

إذا كان هناك حب معلن فمن الرضوري 

أن تره�ن عىل حبك له�ا، قد يكون ذلك 
بمفاجأة س�اّرة أو هدية، لن تصدق كم 

يعني لها املوقف مع بساطته.
 املرأة بحاجة ألن تشعر بحرية الحديث

إجباره�ا ع�ىل الكبت يزيد م�ن حزنها. 
فهي بحاجة ألن تش�عر بحرية الحديث 
م�ع اآلخرين، وبخاص�ة حرية الحديث 

معك.
ال تنتقدها كثرياً

االنتق�ادات، الت�ي عان�ت منه�ا يف بيت 
أهله�ا هي س�بب حزنها، م�ن هنا هي 

بحاجة لثقتك بها وبترصفاتها. 
ال تذكرها بوضعها عند أهلها

إذا أخرت�ك أن التعاس�ة تجعله�ا تقدم 
ال�رضوري  م�ن  فلي�س  ال�زواج  ع�ىل 
تذكريه�ا بذلك الوضع الس�ابق وتجنب 
ذكر أهلها نهائياً، هذا سيجعلها تقع يف 

حبك وتنىس ما مرت به.
حقائق عىل الزوجة معرفتها

– إذا ل�م تش�عري بوض�ع أفض�ل م�ن 
الوض�ع ال�ذي كن�ت تعيش�ينه يف بيت 
أهلك، فستش�عرين بكثري من الندم عىل 
الخروج من بيت أهلك مبكراً بسبب قلة 

احرتامه لك.
– قد تزداد تعاس�تك، إذا لم تتمكني من 

الطالق منه.
- التعاس�ة التي يسببها لك أهلك أفضل 
بكث�ري م�ن التعاس�ة الت�ي سيس�ببها 
إنس�ان غريب عنك ال تربطك به س�وى 
رابطة الزواج. وهو ربما ال يملك وال ذرة 

من الحنان.

10واحة
ال تنتقدها وابتسم هلا دائمًا
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“وهم صحي”، هكذا وصف خراء 
الصحة بدائل السكر مثل املحليات 
الصناعية التي يلجأ إليها البعض 
لتف�ادي اس�تهالك ق�در كبري من 

السعرات الحرارية.
ان “املحلي�ات الصناعية” ال تخلو 
من املخاطر، كما أن بعض األنواع 
تحتوي نسبة ال يستهان بها مثل 

السكر األسود ورشاب الصبار.
ويج�ري إنت�اج الس�كر األس�ود 
باالعتماد عىل العصري املستخلص 
م�ن قص�ب الس�كر، وال تخضع 
هذه املادة املحلية السمراء لعملية 
التصفية املكثفة عىل غرار السكر 

األبيض.
ويحافظ السكر األسود عىل كثري 
من العن�ارص املغذية بفضل عدم 
إخضاعه للتصفية، لكن املفاجأة 

الصادم�ة ه�ي أن 90 يف املئة من 
مكوناته عبارة عن س�كر، أي أنه 

ليس بديال مثاليا.
أما رشاب الصبار، الذي يستخدمه 
املواظبون عىل الحمية، فتصل فيه 

نسبة الس�كر إىل 70 يف املئة، كما 
أنه يضم عددا أعىل من الس�عرات 
الحراري�ة بواقع 1.5 مرة مقارنة 

بالسكر العادي.
الصب�ار،  رشاب  الن�اس  بع�ض 

بذريعة احتوائه عىل سكر الفاكهة 
أو ما يعرف ب�”الفريكتوز”، وهو 
مك�ون أفض�ل م�ن “الغليك�وز” 
ال�ذي يرف�ع مس�توى الس�كر يف 
دم اإلنس�ان.ومن ش�أن اإلكث�ار 
م�ن ه�ذا ال�رشاب أن ي�ؤدي إىل 
اإلصاب�ة بم�رض الكب�د الدهني 
غ�ري الكح�ويل والس�كري، فضال 
ع�ن ارتف�اع ضغ�ط ال�دم وُعرس 
ش�حميات الدم.ويقول الباحث يف 
جامعة ش�ونغانغ، يل سونغ أون، 
إن اإلف�راط يف اس�تهالك الس�كر 
اإلنس�ان،  بصح�ة  رضرا  يلح�ق 
بغض النظر عن مصدره، فس�واًء 
العس�ل  أو  الفاكه�ة  م�ن  كان 
“يتوجب عىل اإلنس�ان أن يتناوله 
عىل نح�و معتدل” حت�ى يتفادى 

االضطرابات الصحية املقلقة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

حتذير.. ال تستخدم بدائل السكر: خطر ووهم

الت�ي  املش�اكل  م�ن  الك�رش 
يواجهها الكثري وتؤثر بالسلب يف 
أمور كث�رية يف الحياة وهو بروز 
يف البط�ن نتيجة لرتاك�م كميات 
زائ�دة م�ن الده�ون م�ع زيادة 
وتضخم يف حجم الخاليا الدهنية 
يف هذه املنطق�ة وغالبا ما يكون 
الكرش مصحوبا بزيادة يف الوزن 

بشكل عام.
طريق�ة  إىل  دراس�ة  وأش�ارت 
للتخل�ص م�ن ده�ون  رسيع�ة 

محيط البطن.
وقال�ت الدراس�ة بحس�ب موقع 
ألطب�اء  األمريكي�ة  األكاديمي�ة 
ض�د  دف�اع  أفض�ل  إن  األرسة، 
دهون األحش�اء أو محيط البطن 
ه�و تن�اول املزي�د م�ن األلياف 
القابلة للذوب�ان من الخرضوات 
والفواكه والفاصوليا، وممارسة 

تمارين رياضية معتدلة.
وأكد الباحثون يف دراس�تهم عىل 
أن�ه مقاب�ل كل 10 ج�رام زيادة 
يف كمية األلي�اف القابلة للذوبان 
املس�تهلكة يومي�ا، تق�ل دهون 
األحش�اء بنسبة %3.7 عىل مدار 

5 سنوات.
وتابع�ت الدراس�ة: “أدت زي�ادة 
انخف�اض  إىل  املعت�دل  النش�اط 
بنس�بة %7.4 يف مع�دل تراك�م 
ده�ون األحش�اء خ�الل الف�رتة 

الزمنية نفسها”.
إن ممارس�ة التمارين الرياضية 
ملدة 30 دقيقة ع�ىل األقل يوميا، 
قد تس�اعد يف اس�تهداف الدهون 

الضارة.
وإن اتباع نظام غذائي منخفض 
الكربوهيدرات يساعد يف إنقاص 
النظ�ام  أن  تب�ني  كم�ا  ال�وزن، 
الغذائ�ي املعتم�د ع�ىل الده�ون 
ويسمى “كيتو” أو “الكيتوني”، 
يكافح دهون األحش�اء الضارة، 
خاص�ة إن�ه نظام ع�ايل الدهون 
ومنخف�ض  الروت�ني  ومعت�دل 

الكربوهيدرات.
التي شملت  الدراس�ة  وبحس�ب 
28 ش�خصا يعان�ون م�ن زيادة 
الوزن والسمنة، فإن الذين اتبعوا 
الكيتوني، فقدوا  الغذائي  النظام 
املزيد من دهون األحشاء، مقارنة 
باألشخاص الذين يتبعون حمية 

منخفضة الدهون.
وهن�اك ط�رق أخرى تس�اعد يف 

التخلص من الكرش منها..

- تقليل كميات امللح
فاملع�روف ع�ن املل�ح أو مركب 
كلوري�د الصودي�وم أنه يس�اعد 
كثريا عىل احتباس السوائل تحت 
الجل�د، مم�ا يزي�د من الس�منة 
املوضعي�ة يف البط�ن، إذ ينبغ�ي 
التقليل من تناول امللح يف الطعام، 
وم�ن ناحية أخرى ف�إن امللح له 
أرضار كث�رية ج�دا ع�ىل الصحة 
العامة فهو يس�اعد ع�ىل ارتفاع 

ضغط الدم.
- شفط البطن

فليس معن�ى ش�فط البطن هو 
ش�فطها ع�ن طري�ق جراح�ات 
املوضعي�ة،  والس�منة  التجمي�ل 
ولكن املقصود بها هو شد البطن 
عن طريق ش�د عض�الت البطن، 
فيمك�ن التع�ود عىل ش�د البطن 
يف أثن�اء الجلوس وامل�ي وحتى 

النوم، إذ يسهم بدرجة كبرية جدا 
يف الحص�ول عىل بطن مس�طحة 

وخالية من أي ترهالت.
- ممارسة التمارين

الوحي�د  ال�رّس  فالرياض�ة ه�ي 
للرش�اقة، ألنها تس�اعد عىل شّد 
الجس�م وحمايته من الرتهالت، 
وهن�اك تمارين رياضية معروفة 
يف  تس�اعد  البط�ن حي�ث  لش�ّد 
حرق حوايل %67 من الس�عرات 
الحراري�ة املوج�ودة يف منطق�ة 
الضغ�ط  كتماري�ن  البط�ن، 
املعروفة وغريها من تمارين شد 

البطن.
- رشب املاء

فاملع�روف ع�ن املاء أنه يس�اعد 
عىل ترطي�ب الجلد مم�ا يحافظ 
عىل الجسم من الداخل والخارج، 
كم�ا أن املي�اه عن�رص رضوري 
للتمثيل الغذائ�ي، ويمكن للبطن 
أن تتخلص من الكثري من الدهون 
املرتاكم�ة بها عن طري�ق تناول 
املياه بكثرة ألنها تطرد الس�موم 

من داخل الجسم.
- تناول األلياف الطبيعية

مصادر األلياف الطبيعية معروفة 
جدا وهي الخ�رضوات والفاكهة 
الطازج�ة والحب�وب الكاملة، إذ 
إن األلياف تس�اعد عىل تس�هيل 
عملية الهضم، مما يس�اعد عىل 
القي�ام بالتمثي�ل الغذائ�ي، كما 
أن األلي�اف الطبيعي�ة املوج�ودة 
يف الخرضوات والفاكهة تس�اعد 

عىل منه اختزان البطن للدهون.

أسرع الطرق للتخلص من “الكرش”
طبيبك يف بيتك

تدبري منزلي

طرق تعطري املنزل

 املكونات:
4 أكواب من مسحوق السكر.

4  أكواب جوز الهند غري محىل.
4/3  كوب بطاطا مهروسة .

1 2/1  ملعقة صغرية من مستخلص 
الفانيليا.

2/1   ملعقة صغرية من امللح.
1  كوب من رقائق الشيكوالتة .

1  ملعقة صغرية من الزبدة .
عمل البطاطا بالشيكوالتة

طريقة التحضري:- نمزج السكر مع 
رقائق جوز الهند والبطاطا املهروسة 

والفانيليا وامللح يف وعاء كبري .
- نض�ع الزب�دة م�ع ج�وز الهن�د يف 
املقالة يف الوعاء، ونضعها يف الفريزر 

ثم نغطيها ليلة 
يف  الش�يكوالتة  رقائ�ق  نذي�ب   -

امليكروويف.

املطبخ 

طريقة عمل البطاطا بالشيكوالتة خبطوات بسيطة

قد يبدو الحصول عىل قس�ط كاف من النوم ليال هدفا بعيد املنال إذا 
كنت تعاني من األرق.

ويف حني أن الضغوط اليومية يمكن أن تعيق النوم الجيد ليال، تش�ري 
الدالئل إىل أنك لس�ت مضطرا إلجراء تغيريات جذرية عىل نمط حياتك 

ملعالجة فقدان النوم.
ويف الواقع، قد يكون األمر بس�يطا: مثل رشب ش�اي أعش�اب معني 

قبل النوم.
ويتمي�ز ش�اي “زه�رة اآلالم األرجواني”، املش�تق م�ن عائلة زهرة 

العاطفة، بخصائص قد تحفز عىل النوم.
ورشب املش�اركون يف إحدى الدراس�ات جرعة يومية من شاي زهرة 
اآلالم األرجواني. وبعد سبعة أيام، أبلغوا عن تحسن يف نوعية نومهم.
ويعتقد الباحثون أن “زهرة اآلالم األرجواني” قد تساعد البالغني عىل 

التعامل مع اضطرابات النوم الخفيفة.
وتش�ري الدراس�ات إىل أن الش�اي هذا يعمل عن طريق زيادة حمض 
غام�ا أمينوبوترييك )GABA( يف الدم�اغ، وهو حمض أميني طبيعي 

يقلل من نشاط الجهاز العصبي املركزي.
وينتج عن ذلك االس�رتخاء وتحس�ني الحالة املزاجية والنوم بش�كل 

أفضل وتخفيف اآلالم.
ولتعزي�ز العالقة، تش�ري الدالئ�ل إىل أن “زه�رة اآلالم األرجواني” قد 

تخفف أيضا من القلق.
 ،Anesthesia and EngesiaTrusted Source ونرشت دراسة يف مجلة

فحصت آثاره عىل املرىض املقرر خضوعهم للجراحة.
وأف�اد املرىض الذي�ن تناولوه، بقلق أقل من أولئ�ك الذين تناولوا دواء 

وهميا، وهذه النتيجة مهمة ألن القلق هو سبب أسايس لألرق.
- نصائح عامة للمساعدة يف محاربة قلة النوم:

يمكن أن يس�اعد الحفاظ عىل س�اعات نوم منتظمة يف إعادة ضبط 
دورة النوم.

وكما توضح إدارة الصحة الوطنية الريطانية  NHS، فإن هذا يرمج 

الدماغ وساعة الجسم الداخلية للتعود عىل روتني محدد.
ووفقا للهيئة الصحية، يحتاج معظم البالغني ما بني س�ت إىل تس�ع 

ساعات من النوم كل ليلة.
وم�ن خالل تحديد الوقت ال�ذي تحتاجه لالس�تيقاظ، يمكنك تحديد 

جدول زمني منتظم لوقت النوم.
وقد يقرتح طبيبك العام إحالتك إىل الخدمات النفس�ية لتجربة العالج 

السلوكي. وقد تشمل هذه ما يأتي:
• يمكن أن يس�اعدك العالج الس�لوكي املعريف )CBT( يف التعرف عىل 
أي أف�كار وعادات س�لبية حول نومك، والتعامل معه�ا. غالبا ما يتم 

الجمع بني العالج املعريف السلوكي وإحدى الطرق األخرى.
• يمك�ن أن يس�اعدك الع�الج بالتحكم يف املحفزات، ع�ىل إعادة ربط 

رسيرك وغرفة نومك بالنوم، وإنشاء نظام نوم منتظم.
• يمكن أن يساعدك العالج باالسرتخاء عىل إرخاء عضالتك، وتصفية 

ذهنك من األفكار املشتتة لالنتباه.
•العالج املقّيد للنوم يحد من الوقت الذي تقضيه يف الرسير، إىل الوقت 
ال�ذي تنام فيه بالفعل. ويمكنك بعد ذلك زيادة الوقت الذي تقضيه يف 

الرسير تدريجيا مع تحسن نومك.

سر االعشاب

شاي عشيب ُينصح بشربه قبل النوم حملاربة األرق

يوج�د ع�دة فوائ�د لزي�ت الصن�دل لجمال 
الب�رشة، وخاص�ة يف تخفي�ف االلتهاب�ات؛ 
حيث يعالج خش�ب الصندل االلتهابات التي 
تحدث يف البرشة والجلد نتيجة لدغ الحرشات 

وتهّيج البرشة والجروح والعدوى.
كما يس�اعد خش�ب الصندل ع�ىل التخفيف 
م�ن الُحْم�رَة والحك�ة املرتبط�ان باإلصابة 
باألكزيم�ا، ويمتلك خصائص قابضٍة؛ حيث 

ُيستخدم كمعقٍم ومطهٍر للبرشة.
ويس�هم أيض�ا يف ع�الج ح�ب الش�باب؛ إذ 
يتَّسم حب الشباب بظهور حمرة والتهابات 
عىل الب�رشة، وق�د تب�ني أّنه يمك�ن عالجه 
باس�تخدام زي�ت خش�ب الصندل، كم�ا أّن 

اس�تعماله بانتظ�ام يمك�ن أن يمنع ظهور 
حب الشباب.

َتَصبَُّغ�ات  باإلض�اف إىل فعاليت�ه يف ع�الج 

الب�رشة، لكون�ه يمتل�ك خصائص تس�اعد 
ع�ىل تفتيح البرشة، وعالج العالمات الداكنة 
وغري املتجانس�ة، وذلك ع�ن طريق تحطيم 
التََّصبَُّغات التي توجد عىل الطبقة السطحية 
الظاه�رة م�ن الب�رشة، كم�ا يس�اعد ع�ىل 

التخفيف من ظهور التجاعيد.
م�ن  كالاًّ  أّن  إىل  الدراس�ات  بع�ض  وتش�ري 
خصائص خشب الصندل املضادة لاللتهابات 
وخصائص�ه املرطبة قد تس�اعد عىل إظهار 
البرشة وكأنها ممتلئة، مما يقلّل من مظهر 
الخط�وط الدقيق�ة والتجاعي�د، إىل جان�ب 
التخلّص من ملع�ان الوجه، وترطيب البرشة 

وتنقيتها.

لطلة ابهى..

فوائد زيت الصندل جلمال البشرة
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التحبدي يولّد عندك حافزاً أكبر للعمل بجدية، 
وهبذا يخلق جواً من التنافبس بينك وبني زمالئك 
لتقديم األفضل. سبوء تفاهم مبع الرشيك يؤدي إىل 
بعبض االختالف يف وجهبات النظر، لكن يتبم حلّه بعد 

تدخل صديق مشرتك بينكما.

بانتظبارك الكثري من املسبؤوليات واألعبباء التي 
تتطلّبب منك عمبال جديباً. تميل إىل التجباوب مع 
رغببات الرشيك وتسبعى لتلبية حاجاتبه وإرضائه، 
شبعورا منبك برضورة تلطيبف األجواء ورغببة يف تذليل 
العقبات. عليك االهتمام بوضعك الصحي، ومن املستحسبن 
اتبباع نظبام غذائي سبليم يؤمن صفباء الدم من السبموم 

واالعتناء بالدورة الدموية وانتظامها.

مواجهبة الصعوبات اليوم، توّفبر لك ظروفاً 
أفضبل وأكثبر اسبتقرارا للغبد ولكبن تراكبم 
الخالف مع الرشيك، سيزيد تعقيد االمور وتصبح 
املعالجة مسبتحيلة. الضحك واملبرح واملزاح من أهم 

وسائل العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً.

ال تتأثر باملشاكل والحلول غري الحاسمة التي 
تواجهك اليوم. ال تجعلها سبببا يف إحباطك. إذا 
أرصرت عبى االنتظبار بهبذه الطريقة، سبيكون 
مبن الصعب عليك أن تتقبدم نحو األمام. أنت بحاجة 
إىل التحبرك يف الحال. إذا واجهتبك صعوبة ما، يجب أن 

تتغلب عليها.

التفاصيبل الصغبرية جبدا يف العمل قبد تلفت 
انتباهك أكثر من األمور التي تحتاج إىل تركيزك. 
يببدو أن ستنشبغل اليوم بمهمبات غري رضورية 
ال فائبدة منهبا. التعامل مبع هذه املهمبات بطريقة 
منطقية قد يكون وسبيلة لالسبتفادة منها. سباعد من 
حولبك واهتبم بمتطلباتبك الخاصبة ألن هبذا أهم يشء 

بالنسبة لك اليوم.

تتحرك برسعة الرق اليبوم، وحتى خطواتك 
سبتكون رسيعة جدا مما يجعلك تسباعد أي 
شبخص بحاجة إليك. تحب أن تشبارك يف جميع 
األنشبطة اليبوم وهذا أمبر جيبد للغاية. ستشبعر 

بتحسن شديد إذا أنجزت أعمالك أوال بأول.

الخطبط الجيدة واالنضبباط والدقة حلفاؤك 
اليبوم. كن هادئا وترصف بهدوء وتابع نتائج 
ترصفاتك. حان الوقت اآلن للرتكيز عى ما تحتاج 
أن تفعلبه وننصحبك بوضبع خطة جديبدة للعمل. 
األرق الذي تشبعر به اليوم قبد يجعلك تترصف برسعة 

وتعجل.

يوم جيد للتوسبع يف العمل ولكن لسوء الحظ 
تتوقف فجبأة عندما تقرر االنطبالق. ال تقلق 
فانت مسبتعد جدا لخوض املعركبة، ولكن ثق يف 
قدراتبك أوال وتأكبد أن اآلخرين سبيثقون بك. الحظ 

يدعمك ويحالفك، ولذلك ال تضع هذه الفرصة.

اعلم جيدا أن الطاقة التي تتمتع بها سبتزداد 
كلمبا كنبت محاطا بمبن يدعمك ويشبجعك 
ويقبدر قدراتك. اهتم بمن حولك بدال من محاولة 
هبدم حياتهبم. سبتحظى باحبرتام وثقبة اآلخرين 

بكلماتك العذبة وأسلوبك الرائع.

هنباك يشء ما غري طبيعي يف العمل، وربما يضعك 
هذا األمر يف حالة عصبية غريبة. الظروف من حولك 
قد تكبون مربكة ومضطربة. األحداث غري مسبتقرة 
وهناك بعض النقاط ما زالت غامضة بالنسبة لك ولذلك 
ال يمكنبك التبرصف اآلن. حتبى إذا كنت مسبتعدا للترصف، 

انتظر حتى ينتهي التوتر ويصبح كل يشء واضحا.

الرشارة البسبيطة قد تكون سببا يف إشعال حقول 
واسبعة وتحويلهبا إىل تالل مبن النريان. قبد تهدأ 
هبذه النبريان يف نهاية اليبوم. عى الرغم مبن انك قد 
تكون أحد املتسببيني يف إشعال هذه النريان، ولكن ال داع 
للشبعور بالذنبب، عى الرغم مبن أن النار مدمبرة ملا حولها 
ولكنها رضورية. أمامك فرصة لتنظيف هذا املكان وتحويله 

إىل أرض خصبة جديدة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لم ال تغري نفسبك اليوم؟! إذا شعرت بالتعب، 
ننصحبك بالقيبام برحلبة قصبرية إىل مكان 
هبادئ. ال تعتمد فقبط عى الداوفبع واملحفزات 
الخارجيبة كتناول املرشوببات الغنية بالكافيني، بل 
غري من نفسبك ومن أفبكارك، ألن هبذه املرشوبات قد 

تدمر جسمك وجهاز العصبي.

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

48 ق. م: اغتيبال بومبيبوس الكببري بعبد هبوطه إىل 
مرص بأمر من بطليموس الّثالث عرش.

1238: توقيع معاهدة لتسبليم مدينة بلنسية ململكة 
أراغبون املسبيحّية يف األندلبس بعبد حصبار شبديد 

للمدينة.
1538: معركبة العمالقبة التي انتبرَصَ فيها املجاهد 
خري الديبن باربروس عبى القوى األورّبّيبة يف مدخل 

خليج أكتيوم.
1542: املستكشبف الرتغايلّ جواو رودريغيز كابريلو 

يصل إىل ما ُيسّمى اليوم سان دييغو، كاليفورنيا.
1567: كوندي يغزو قلعة مونسبو ببري بالقرب من 
مبو من أجل إلقاء القبض عى تشبارلز الّتاسبع ملك 

فرنسا، يف إطار مفاجأة مو.
1901: كينغ كامب جيليت يؤّسس الرّشكة األمريكية 

لشفرات الحالقة.
1928: الواليبات املّتحبدة األمريكّيبة تعبرتُف بنظام 

نانغينغ الوطنّي يف الصني بقيادة تشان كاي تشيك.
1939: بداية الهجوم األملانّي عى الّدول االسكندنافّية 

يف الحرب العاملّية الّثانية.
1940: اعبالن الياببان انضمامهبا إىل دولتبي املحور 

خالل الحرب العاملّية الّثانية.
1950: انضمام إندونيسيا إىل األمم املّتحدة.

1956: محطبة نووّيبة بماركبول يف فرنسبا ُتنتبُج 
الكهرباء للمرّة األوىل يف أوروبا.

1960: انضمام كاًل من مايل والسنغال لألمم املّتحدة.

1961: سوريا تعلن انفصالها عن الجمهورّية العربّية 
املّتحبدة بعبد ثالث سبنوات مبن الوحدة إثبر إنقالب 

عسكرّي قاده عبد الكريم النحالوي.
1970: محمد أنور السبادات يتسلّم رئاسة مرص بعد 
وفباة الرئيس جمال عبد النبارص كونه يتوىّل منصب 

نائب الرّئيس.
 1966 منبذ  األوىل  للمبرّة  فرنسبا  مشباركة   :1994
يف اجتمباع لبوزراء دفباع حلبف شبمال األطلبّي يف 

اشبيلية.
1995: توقيبع )اتفاقّيبة طاببا( أبرمتهبا منّظمبة 
الّتحرير الفلسطينّية والكيان اإلرسائييّل املحتّل بشأن 
إدارة الُحكبم يف الّضّفبة الغربّيبة وقطباع غزة؛ جرت 
مباحثاتها يف طابا بمرص وُوّقعت رسمًيا يف واشنطن 
يوم 28 سبتمر/أيلول 1995، واشتهرت بب)اتفاقية 

أوسلو 2( لكونها أحد ملحقاتها الّتفصيلّية املهّمة.
1999: انتهاء غزو داغسبتان بنرص رويّس.

2000: رئيس وزراء الكيان اإلرسائييّل أرئيل شبارون 
يدخل املسجد األقىص ُمْشِعالً االنتفاضة الفلسطينّية 

الّثانية.
2010: الُحكبم بالّسبجن 15 عاًما عبى رجل األعمال 
املرصّي هشام طلعت مصطفى لتوّرطه يف الّتحريض 
عبى مقتل املغّنّية اللبنانّية سبوزان تميم يف دبي عام 

2008 بعد أْن ُحِكَم عليه باإلعدام.
2015: ظاهرة خسوف القمر الّدامي ُتشاَهد يف أغلب 

أقطار أفريقيا وأوروبا وأمريكا وغرب آسيا.

تلقبت سبيدة اتصاالً هاتفياً من جليسبة طفلتها خرهبا بأنها تعاني 
وتحتباج إىل البدواء وحالتها الصحية مرتديبة. فطلبت إجازة وأرسعت 
متجهبة إىل املنزل. ويف طريقهبا توجهت إىل الصيدلية واشبرتت الدواء 

وهرعت عائدة إىل السيارة.
تفاجبأت عندهبا بأنها نسبيت املفتاح داخل السبيارة وأقفلبت عليه. 
اتصلت بالجليسبة وسبألتها عن الطفلبة فقالت لهبا أن الطفلة تزداد 
حالتهبا سبوءاً. قالت لها السبيدة أنها أقفلت سبيارتها عبى املفتاح، 
فطالبتها الجليسبة بالترصف واسبتخدام أية أداة أو خشببة أو سبلك 

معدني لفتح الباب.
بحثت السبيدة عى األرض 
مالبس  عالقبة  فوجبدت 
قديمة وصدئبة لكنها لم 
تعبرف كيف تسبتخدمها 
فببدأت بالدعباء بأن تجد 
ببأرسع  يسباعدها  مبن 

وقت ممكن.
فجأة ظهر أمامها شخص 
مالبسبه بالية ويبدو قذر 
طويلبة  وذقنبه  املظهبر 

اسبتاءت  مزريبة.  وحالبه 
السبيدة وقالتها يف رسها: “مكثت أدعو الله أن أجد من يساعدني ألجد 
هذا الرجل أمامي؟” سألته السيدة إن كان باستطاعته مساعدتها عى 
فتح سيارتها فقال بالتأكيد ورسعان ما فتح الباب فشكرته وقالت له 
“شبكراً لك أيها الرجل اللطيف!” لكنه رد: “عذراً يا سبيدتي فأنا لست 
رجالً لطيفاً، وإنما مجرد لص خرجت للتو من السبجن بعد أن سجنت 

بسبب الرسقة.
ابتسمت له السيدة وحمدت ربها أكثر قائلة: “الحمد لله، طلبت شخصاً 

ليساعدني فأرسل يل محرتفاً يف هذا املجال!”

 احلمد هلل

قـــــــصة 
وعربة

رأيس
يف  سبعودي  كوميبدي  1ممثبل 

مسلسل طاش ما طاش.
2ممثبل مرصي راحبل ال يكذب 
ولكنه يتجمل. o أشهر الفراعنة 

وأكر بناء
3مبادة مميتة o نقبل املعلومات 

إىل الحاسوب عر أجهزة يدوية.
4فيلبم جسبد فيه محمبود عبد 
العزيز شبخصية الشيخ حسني 
كفيبف النظبر. o 3 حبروف من 

هاشم
5ناقلو األشياء.

ترشبد   o حجمبه  6تقلبص 
)معكوسة(.

7أصاببه الجنبون o اسبتجابتي 
ألسئلة ما

كوميديبة  مرصيبة  8ممثلبة 
خفيفة الظل

9قطع تغطى بها األسطح املائلة 
ابسط o وأقل تعقيدا.

الحمبوات  فيلبم  10مخبرج 
الفاتنبات تمثيبل مباري منيبب 

وميمي شكيب يف 1953

أفقي
o عبال  1متعببد اعتبزل النباس 
صوته أو عال الصبوت من حوله 

o انهض
النبور  مركبز   o عبن  2ادافبع 

والهداية.
 o ثمبر النخل o )3اغلبق )أذنيبه

اجاز.
4اسم لصاحب كفاءة يف مجال ما 
)معكوسة( o مجموعة متقدمة 

من الخيل أو الناس أو نحوها.
5أصبدر صوتبا كالذبباب o ابرز 

أدواره القرموسطي.
6متحلل )معكوسة( o حب.

مجموعبة   o ملفبات  7سبجل 
البيوت والدور وأهلها التي تمثل 

الوطن.
8مخرج مثبري للجدل له عدد من 

األفالم منها حني ميرسة.
9مظلبة هببوط o رشب برغببة 

شديدة.
10يدريبن o مبن آثبار املرصيني 

القدماء.

غزل عراقي
ترة كلمة احبك سهلة تنكـــــــــــــال
ومو كلمن حجاها هويعنيــــــــــــها
اكو يكولك حبيبي بسياق الكــــــالم
وأكو يكولك ياعمري بعبرة يحجيها
اليغرك اليحجي بغزل ويــــــــــــاك
اكو بيك يتغزل غاية اله بيـــــــــها
اليوجع قلبك امشي عنـــــه وروح
وايد التمسح دموعك ال تعاديــــها

يسباعد هذا االختبار السبهل عى كشبف الصفات التي يمكن ان تعني 
ان املرأة تتمتع بشخصية انيقة وراقية. ومن اجل خوضه يكفي النظر 
اىل الرسبم واختيبار احد االحذية النسبائية الصيفية البب5. فكل خيار 
يمكن ان يحدد الخطوط العامة للطباع. وهذا ابرز ما يمكن ان يكشفه 

اختبار الشخصية الرسيع هذا. 
يمكبن هبذا االختبار ان يسباعد عى كشبف صفبات تتمتع بهبا املرأة 
صاحببة الشبخصية التي يمكبن وصفهبا بالراقيبة او كاليس باللغة 
االنكليزيبة. ولخوضه يجب النظر اىل الرسبوم الب5 واختيار احدها من 

دون التفكري مطوالً. 
1 اذا تبم اختيار هذا الحذاء فهذا يعني ان من ابرز الصفات القدرة عى 
تفهم مشباعر اآلخرين وعى تقديم الدعم لهم ومساعدتهم عى ايجاد 
الحلول ملشباكلهم. كما يشبري هذا اىل التواضع واىل عدم اظهار الغرور 
يف اي وقبت من االوقات. وهو يدل ايضاً عى التمتع بشبخصية مميزة 
يمكبن ان تجبذب الكثري من االشبخاص الذين يعيشبون او يعملون يف 
املحيبط. ومن دالالت هبذا الخيار ايضاً اللطبف يف التعامل مع الجميع 
والحرص عى عدم توجيه االنتقادات القاسبية فضالً عن التألق واثبات 

الحضور عى املستوى االجتماعي. 
2 يعنبي انتقباء هذا الحذاء الذي يحمل الرقبم 2 ان الوفاء هو من ابرز 
خصائص الشبخصية. وهبذا يعني االخبالص والتمسبك بالعالقة مع 
االشبخاص وعدم امليل اىل الخيانة او اىل الغبدر. وهذا ما يجعل الجميع 
يسارعون اىل بناء عالقة وطيدة ومتينة ومفيدة مع كل من يتمتع بهذه 
الصفات. كذلك يدل هذا الحذاء عى التحيل بموهبة الحوار وباملرونة يف 
التعامل وعى امتالك الصفات الدبلوماسبية والقدرة عى السيطرة عى 

االنفعاالت والتحكم بالغضب. 
3 اذا كان الحذاء الثالث هو الخيار املفضل، فهذا يشبري اىل ان املرح هو 
من ابرز صفات الشبخصية وانه يتم فرضبه يف كل االجواء وخصوصاً 
تلك السبلبية من اجل تحويلها اىل ايجابية. كمبا يعني هذا الخيار عدم 
التبرسع يف اخذ القرارات والقيام بالخطوات، ما يمنع ارتكاب االخطاء 

ويجعبل التعامبل مبع اآلخرين يف غايبة الرقي واالناقة. كذلك يكشبف 
هبذا امليل اىل التفائل واالبتعاد عن التشباؤم والحبرص عى عدم ازعاج 
اآلخرين وعى عبدم انتقادهم بطريقة جارحبة. فاالحرتام هو الصفة 

االبرز التي تتمتع بها من تختار الحذاء رقم 3. 
4 مبن اببرز مبا يمكن ان يبدل عليه هبذا الخيبار القدرة عبى تحقيق 
التقبدم والتطور وتغيري الصفات السبلبية اياً تكن الظروف التي يمكن 
مواجهتهبا والتي قد تمنع ذلك. كما انه يشبري اىل الحبرص الدائم عى 
بناء العالقبات االيجابية مع اآلخرين واىل تفهم وجهات نظرهم وتقبل 
االختبالف معهبم. ومما يكشبفه اختيار الحبذاء رقم 4 ايضباً التمتع 
بشبخصية قوية وبالكاريزمبا والقدرة عى جذب االسبماع واالهتمام 
فضباًل عن التمتبع بصفات قيادية مميزة تمكن مبن تويل تنفيذ بعض 

املهمات واالعمال الصعبة. 
5 مبن الصفات التي يؤرش عليها اختيار هذا الحذاء قوة االرداة والصر 
والتحمل والتصميبم عى تنفيذ املخططات واملشباريع. كما يعني هذا 
االرصار عى تحقيق النجاح وعى تغيري الواقع الذي ينطوي عى الكثري 
من االفعال الخاطئة. ومن الطباع التي يكشفها هذا الخيار ايضاً الكرم 
والقبدرة عبى التعاطف مع كل من يحتباج اىل هذا فضالً عبن امليل اىل 
تأسيس عائلة وبناء العالقات االجتماعية والتفاعل مع الجميع والعمل 
ضمن فريق من اجل خدمة املصالح العامة. وهو ابرز ما يمكن ان يدل 

عليه اختيار الحذاء رقم 5 يف اختبار الشخصية هذا.

أنبا قصتبي شباب متبزوج ويل 
ثالثة أوالد أعمل مدرساً، ومقيم 
يف بلد غري بلبدي. أقوم بتدريس 

طالبات عى النت.
وإحدى هؤالء الطالبات أحبتني 
وأحببتهبا لدرجة أقمبت معها 
الهاتف،  عالقبة محرمبة عبى 
مبرات  وحذرتهبا  نبادم  وأنبا 
عديدة لكني كنت أعود مرة تلو 

األخرى....
زوجتي إنسبانة خلوقة وطيبة 
األمبر  بدايبة  يف  تشبك  كانبت 

ووعدتها بعدم تكرار ذلك....
لكن إىل اليوم عالقتي مسبتمرة 

والبنت تحبني كثرياً.
أريد أن أقطع عالقتي بها نهائياً 

وهي ال تعرف أني متزوج....
أعرف تمبام اليقني أني مخطئ 
أحياناً، وأشبعر  تافه  وإنسبان 
بالسبلبية علمباً بأنبي إنسبان 

ناجح يف حياتي املهنية....

وإرشبادي  نصيحتبي  أرجبو 
للطريق الصحيح.
النصائح والحلول:

-أحيي بك ضمريك الحي، وعليك 
أن تثق بأن هبذا الضمري وحده 
قبادر أن ينهي مشبكلتك بإذن 
الله خاصبة إذا مبا توجهت إىل 

ربك، وطلبت عونه ومساندته.
واضح أنك نبادم، وواضح أيضاً 

أن ما يعذببك هو ضعفك، وهنا 
تكمبن املشبكلة: كيبف تحبول 
ضعفك إىل قوة وتتوقف عن ترك 

نفسك تنزلق إىل هواها؟
- اإليمبان واملزيد مبن العبادات 
أقرص السبل وأنجعها، فالخوف 
مبن اللبه يف ممارسبة الحبرام 
هبو أكبر وأهبم رادع، ومهمبا 
أشبغلت نفسبك واقرتببت من 

زوجتبك وألهيت نفسبك بعملك 
وأصدقائبك وواجباتك، سبيظل 
شبيطان الهوى يوسوس ما لم 
تستعن بالله عى طرده وتخاف 

الله من ممارسة الحرام !
- مبا ذكرته لك يبقى يف الجانب 
النظبري واألخالقبي، أمبا مبن 
الجانبب العميل فعليبك أوالً أن 
تتوقف عمليباً عن التواصل مع 
تلك الفتباة مبن دون مقدمات 
أو معلومبات!! ابتعبد حتبى لو 
اضطررت إىل تغيري رقم هواتفك 

وخرست جزءاً من دخلك!!
- اللبه عبز وجبل سيسباعدك 
ويعوضبك إذا مبا ببدأت توببة 
عملية نصوحباً، ومن دون ذلك 
لبن تحقبق شبيئاً، وسبتظل يف 
دوامة األمنيات والندم، فأرسع 
قببل أن تنزلبق إىل حفرة تخرس 
فيها ثواب الدنيا واآلخرة. هداك 

الله وأصلح شأنك.

اختبارات شخصية

مشاكل وحلول

اختبار يكشف من تتمتع بشخصية راقية

زوج أحب امرأة أخرى وندم !!
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
البارودية.. احمللة 
البغدادية الرتاثية

ه�ي احدى مح�ات بغداد الرتاثية التي تق�ع يف القسم الشمايل 
من بغ�داد الرتاثية، وتقع يف الجزء الرشقي من بغداد، اي رشق 
نهر دجلة، وهذه املحلة من محات منطقة الرصافة، والعجيب 
ان القائ�د جيمس فيلكس جونز الذي كتب تقريراً عن بغداد اىل 
الحكومة الربيطاني�ة سنة 1855 بعد ان قىض تسع سنوات يف 
بغداد، ذكر يف التقري�ر كل يشء عن بغداد بمحاتها ومقاهيها 
وجوامعه�ا وأسعاره�ا، وغريها، لم يذكر محل�ة البارودية من 
ب�ن مح�ات رصافة بغ�داد التي كان�ت 63 محل�ه يف تقريره، 
وتبع�ه يف ذل�ك الدكت�ور عماد عبد الس�ام يف كتاب�ه )االصول 
التاريخي�ة ملحات بغ�داد( الصادر سن�ة 2004، حيث لم يذكر 
ايض�اً محلة البارودية م�ن بن محات بغ�داد التي بلغت 163 
محل�ة ومقاطع�ة كما حدده�ا يف كتابه، حي�ث ضاعت محلة 
البارودي�ه بن املحات املجاورة بحيث قسمت بن تلك املحات، 
وخاص�ة ان مح�ات بغداد متداخلة يف تل�ك املنطقة من بغداد، 
وان توضحت محلة البارودي�ة بشكل واضح بعد تهديم املبغى 
الع�ام وبعض الدور بإنشاء ساح�ة كبرية مقابل سوق الهرج، 
ويف بداي�ة ش�ارع الرش�يد يوم كان�ت الساحة مكان�اً النطاق 
خطوط مصلحة نقل الركاب اىل مناطق ومحات بغداد االخرى، 
ويب�دو ان محلة البارودي�ه ضاعت بن املح�ات املجاورة عىل 
الرغ�م من ان اطلس بغ�داد لسنة 1952 ذك�ر محلة البارودية 
م�ن بن املحات البغدادية، وح�دد حددوها عىل الشكل اآلتي:-  
محلة البارودية يحدها م�ن الشمال محلة قمر الدين والسور، 
ويحده�ا من الرشق محل�ة الفضل ومحلة تبة ك�رد، ويحدها 
من الجنوب محلة امليدان ويحدها من الغرب محلة قمر الدين، 
وه�ذه الحدود ه�ي الح�دود الرسمية ملحل�ة البارودي�ة طاملا 
ان االطل�س الرسم�ي حددها، وانه ما زال�ت حدودها متداخلة 
م�ع محل�ة الصابونچي�ه القريبة منه�ا، ويف محل�ة الباروديه 
الب�د من التطرق اىل الب�ارود خانه، اي مك�ان او محل البارود، 
حيث تكثر مصانع او معام�ل البارود، وقد ابتدأ ذلك منذ بداية 
دخ�ول العثمانين اىل بغداد يف القرن السادس عرش، واستمرت 
معامل البارود حتى قبل دخ�ول االنگليز اىل بغداد سنة 1917، 
إذ يذكر ان بداية ش�ارع الكفاح قبل افتتاحه، اي شمال مدينة 
الفض�ل، كان�ت هنالك ب�ارود خان�ه حولها الوايل ناظم باش�ا 
محبس�اً لل�كاب السائبة.. وكان�ت محلة البارودي�ة جزءا من 
مق�ربة باب اب�رز يف العهد العب�ايس والتي كانت ش�مال بغداد 
وتمتد رشقاً حتى تصل اىل محلة الشيخ عمر الحالية، وسميت 
بالبارودية لوج�ود معامل البارود فيها بالعهد العثماني، حيث 
له�ا ارتباط ح�ريف مع املحات املوج�ودة يف املنطقة والتي تدلل 
عىل ح�رف ومه�ن ذات عاقة بالقلع�ة العسكري�ة، اي وزارة 
الدف�اع السابقة، وكان سكان هذه املحلة من مختلف املكونات 
كالعرب والك�ورد والرتكمان واملسلم�ن واملسيحين واليهود، 
وم�ن معالم هذه املنطقة الجامع الذي انشأه كامل بيگ الحاج 
امن م�ن ارسة الزند البغدادية املعروف�ة سنة 1903 عىل جزء 
م�ن دار ابي�ه الذي عمل ف�رتة مفتياً لبغ�داد، واصبح عضواً يف 
ش�ورى الدول�ه العثماني، حي�ث كان احد املشارك�ن يف كتابة 
دست�ور 1876 العثماني بحكم منصب�ه، وكذلك يقع يف الزقاق 
الذي يخرج من البارودية اىل محلة الفضل جامع املرصف الذي 
بنت�ه عائلة امل�رصف البغدادي�ة، وان كان هذا الزق�اق مغلقاً، 
وكذلك يف ه�ذه املحلة جامع عيل افندي الذي أنشأه الحاج  عيل 
افندي بن مراد افندي، حيث كانت املنطقة حول الجامع تسمى 
محل�ة جامع عيل افندي وه�و عند مدخل ش�ارع الجمهورية 
)الخلف�اء( او ش�ارع امللكة عاليه، واليء بال�يء يذكر فإن 
والد ياسن باشا الهاش�مي، رئيس وزراء يف العهد امللكي، كان 
مخت�اراً ملحل�ة البارودية وقد سكن هذه املحل�ة عدد من رجال 
السياسه والحكم وعوائل بغدادية شهرية، فباالضافة اىل عائلة 
الهاش�مي هنالك عائلة نوري باشا السعيد الذي اشغل منصب 
رئي�س الوزراء ل��15 مره، كانت اخره�ا وزارة االتحاد العربي 
االردن�ي العراقي، ومن العوائل ايض�اً عائلة عبد املنعم املرصف 
وعائل�ة املدفعي وعائلة فتاح باش�ا وعائلة الجده، وسكن هذه 
املحلة ش�خصيات بغدادية كثرية، باالضافة اىل ما ذكرناه منها 
مص�ارع الزورخان�ه املع�روف )عنجر( والد صديقن�ا املرحوم 
ظاف�ر، صاحب محل الكباب املشهور يف محلة الفضل، وجميل 
البغدادي مقريء املق�ام والبستة البغدادية، وكان فيها مقهى 

البابل الن زبائنها من هواة البابل .

الفن�ان  كش�ف   
فاي�ز  اإلمارات�ي، 
ع�ن  السعي�د، 
لعم�ل  تحض�ريه 
سيجم�ع  عامل�ي 
أحام بالفنان العاملي 
وذل�ك   ،  REDONE
بع�د تعاونهما مع�اً يف أوبريت 

“صّناع األمل” .

فاي�ز الذي رفض الكش�ف عن تفاصيل 
كث�رية خاصة بالديو، ق�ال يف لقائه مع 
اإلعامي، إييل نخلة، إن األغنية ستكون 
بالعربي�ة واإلنجليزية .وكانت أحام قد 
عرّبت عن إعجابها ب� Redone ، وطالبت 
بأغنية من توقيعه خال لقاء سابق مع 
The insider العربي يف كواليس تسجيل 

أوبريت “صّناع األمل”. 
من جهة أخرى، تعود الفنانة السعودية 

دالي�ا مب�ارك للعمل م�ع فاي�ز السعيد 
من خ�ال أغنية كاسيكي�ة من توقيع 
الشاع�رة وش�م .وق�د كش�ف فايز عن 
أن دالي�ا طلبت منه ع�دم تقديم األغنية 
ألي فن�ان آخر من لحظة سماعها ألول 
مرة .هذا ويقدم الفن�ان العراقي باسل 
العزي�ز أغني�ة أيض�اً م�ن ألح�ان فايز 
السعي�د وكلمات سع�ادة محمد سعيد 

الضنحاني .

أعلن�ت رشكة أم�ازون ع�ن طائرة 
مسرية لتسجيل الفيديوهات األمنية 
داخل املن�ازل، باإلضافة إىل منتجات 
السي�ارات لتنبي�ه مالك�ي املركبات 
بش�أن مح�اوالت االقتحام.وتعكس 
األخبار األعمال األمني�ة املتنامية يف 
أمازون من�ذ استحواذها عىل رشكة 
)Ring( لتصنيع جرس الباب الذكي 
يف ع�ام 2018، وه�و جه�د تعرض 
لتدقي�ق من املدافعن ع�ن الحريات 
املدنية.كما أن األخبار الجديدة تمثل 
أح�دث محاولة م�ن الرشكة لدخول 
منازل املتسوقن، حيث بدأت بمسألة 
تسليم الطرود قبل سنوات وأكملتها 
ب�األدوات الت�ي تتي�ح للمستهلكن 
إطفاء األن�وار أو ب�ث الوسائط عن 
الصوتية.وته�دف  األوام�ر  طري�ق 
الطائرة املسرية من أمازون، املسماة 
 ،)Ring Always Home Cam(
واملتوفرة العام املقب�ل بتكلفة 250 
دوالًرا، إىل التق�اط مقاط�ع فيدي�و 

حيث يفتق�ر العم�اء إىل الكامريات 
الثابتة.وق�ال نائ�ب رئي�س أمازون 
دانييل راوش )Daniel Rausch(: إن 
الطائ�رة املس�رية يمكنها أن تعرض 
للمستخدم�ن فيدي�و مب�ارش عند 
انطاق اإلنذار.وق�ال يف مقابلة: إنه 
ألمر مطمنئ للغاي�ة أن تكون قادًرا 
ع�ىل الحص�ول ع�ىل منظ�ر داخ�ل 
منزلك، حيث تسج�ل الطائرة بدون 
الطريان  أثن�اء  الفيديوه�ات  طي�ار 
املس�رية  للطائ�رة  فقط.ويمك�ن 
الطريان تلقائًي�ا يف مسارات محددة 
سابًق�ا إىل أماكن مح�ددة يف منزلك، 
وبث الفيدي�و إىل هاتفك الذكي، كما 
يمك�ن للمستخدمن إعداد مسارات 
للطائ�رة املسرية عرب تطبيق الهاتف 
الذك�ي. ويف حال اكتش�اف الطائرة 
املس�رية وج�ود حرك�ة يف ج�زء من 
منزلك، فيمكنها الط�ريان بمفردها 
إىل ه�ذا املك�ان وتسجي�ل فيديو ملا 

يحدث.

أحدث�ت رشك�ة سويدي�ة طف�رة 
حقيقي�ة يف عال�م النق�ل البحري 
عق�ب كشفه�ا ع�ن تصميمه�ا 
أول    Oceanbird��ل الح�رصي 
سفين�ة ش�حن رشاعي�ة قابل�ة 
nOcea  للتمدد يف العالم.وجاءت

قابل�ة  عمودي�ة  بأرشع�ة   bird
للتمدد بارتف�اع 79 مرًتا، وبقدرة 
عىل نق�ل 7 آالف سيارة بمساحة 

إجمالية تصل إىل 198.12 مرت .

املبتك�رة  السفين�ة  وتستم�د 
طاقتها بشكل أسايس من الرياح 
وال�ذي يساهم يف تقل�ل االنبعاث 
الحراري�ة بنسبة تص�ل إىل حوايل 
%90 مقارنه بسفن الشحن التي 
االحفوري.ويصل  بالوق�ود  تعمل 
متوس�ط رسعة السفين�ة إىل 10 
عق�دات يف الساع�ة مم�ا يمكنها 
من عبور املحي�ط األطليس يف 12 

يوماً تقريباً .

يمكن أن تحدث الكثري من األشياء 
يف دقيقة واح�دة، ولعل عام 2020 
قد ش�هد الكثري من األح�داث التي 
جعل�ت ه�ذا العال�م يتغ�ري بشكل 
جذري، فنظرا ألن COVIDn19  أثر 
ع�ىل حياتنا بطريقة غ�ري متوقعة 
أبًدا، فقد انتقلت العديد من جوانب 
الحياة - العمل والتعليم واالقتصاد 
والرتفيه، عىل سبيل املثال ال الحرص 
- ع�رب اإلنرتن�ت، وبحس�ب موقع 
لإلحص�اءات،  األمريك�ى   statista
فقد كشفت البيانات التي جمعتها 
Visual Capitalist، عن  مؤسس�ة 
أن الدقيق�ة الواحدة ع�ىل اإلنرتنت 
يح�دث خالها الكثري من األش�ياء 
م�ن  أكث�ر  ع�رض  ذل�ك،  يف  بم�ا 
400000 ساعة من الفيديو املتدفق 
ع�ىل  Netflix، و 500 ساع�ة م�ن 
الفيديو الت�ى تم تحميلها بواسطة 
املستخدمن عىل يوتيوب وما يقرب 
من 42 مليون رسالة مشرتكة عرب 
واتس آب، وتحتوي دقيقة اإلنرتنت 
نفسه�ا أيًضا عىل أكث�ر من 6500 
طرد تم ش�حنها بواسط�ة أمازون 
مشارًك�ا   208333 إىل  باإلضاف�ة 

مذهاً يف اجتماعات Zoom، وفيما 
ي�يل نع�رض م�ا ال�ذي يح�دث كل 
دقيقة ع�ىل اإلنرتنت يف 2020  كما 

ييل:
ما يحدث يف الدقيقة عىل اإلنرتنت:

- نتفليك�س: يت�م بث م�ا يصل إىل 
404,444 ساعة م�ن الفيديوهات 

من قبل املستخدمن كل دقيقة.
- تي�ك توك: يت�م تحمي�ل التطبيق 

حوايل 2704 مرة كل دقيقة.
- أمازون: يتم ش�حن حوايل 6659 

شحنة كل دقيقة.
 208,333 دخ�ول  يت�م   :zoom  n

مشاركا يف محادثات الفيديو.
 319 ح�وايل  يكتس�ب  توي�رت:   -

مستخدما جديد كل دقيقة.
- يوتي�وب: يت�م رف�ع ح�وايل 500 
ساع�ة م�ن الفيديوهات م�ن قبل 

املستخدمن.
- انستج�رام: يت�م ن�رش 347222 

ستوري.
- واتس آب: يتم إرسال ما يصل إىل 

41.7 مليون رسالة.
 28 إضاف�ة  تت�م  سبوتيف�اى:   -

مقطعا صوتيا إىل املكتبة.

أمازون تطلق طائرات مسيرة تحلق 
داخل منزلك

أول سفينة شحن قابلة للتمدد في العالم

ماذا سيحدث خالل دقيقة واحدة على 
اإلنترنت في 2020؟ 

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

 طارق حرب 

للنجمة  أغني�ة “ش�لونج”  تصّدرت 
املغربي�ة سلمى رش�يد برفقة نجم 
الراب دون بيغ قائمة تطبيق أنغامي 
لألغني�ة املغاربية األكث�ر استماعاً، 
وقد احتلت املرتب�ة الثانية يف ترتيب 
األغاني العربية عىل التطبيق نفسه، 
باإلضافة إىل تصدره�ا الطوندونس 
املغرب�ي لألغان�ي األكث�ر مشاهدة، 
ماي�ن   4 م�ن  أكث�ر  وتجاوزه�ا 
مشاهدة عىل موقع رفع الفيديوهات 
اليوتي�وب بع�د ف�رتة وجي�زة م�ن 

طرحها عرب قناتها الرسمية.
وتعامل�ت سلم�ى رش�يد والبيغ  يف 
عملهما م�ع كات�ب الكلمات سمري 
املج�اري، وامللحن رض�وان الديري، 
وامل�وزع كريم الوكييل وق�د ُسّجلت 

و  استوديوه�ات سلم�ى رش�يد  يف 
د.ب.ف، أما الكليب فأخرجه محمد 
مدين�ة  يف  وُص�ّور  العوين�ي،  ع�يل 

الدارالبيضاء.
ه�ذا وقد حق�ق تي�زر الكليب نسبة 
مشاه�دة ج�د عالي�ة بل�غ ملي�ون 
مشاه�دة يف يومن، واحت�ل املراتب 

األوىل يف الطوندونس املغربي.
وقد ع�رّبت الفنان�ة املغربية سلمى 
رش�يد عن م�دى سعادته�ا بنجاح 
أغنيته�ا   وبالتع�اون م�ع صديقها 
ال�دون بي�غ وطاق�م العم�ل ال�ذي 
اش�تغلت مع�ه، مش�ريًة إىل أن حب 
الجمه�ور وإعجاب�ه بالجدي�د الذي 
تقدمه يف كل مرة أهم يشء بالنسبة 
إليه�ا، وأنها تسعى دائم�اً إىل تقديم 

األفضل لجمهورها، مؤكدة أن تجربة 
“الدي�و” كان�ت م�ن ب�ن التجارب 
الفنية التي خاضتها وعرفت نجاحاً 

باهراً داخل املغرب وخارجه.
الجدير بالذكر أن أنغامي هي منصة 
رقمي�ة  للموسيقى متوفرة عىل كل 
أنظمة التشغيل واألوىل من نوعها يف 
الرشق األوسط، حي�ث إنها تحتوي 

عىل أكرب موسوعة من األغاني.
املنّص�ة  أنغام�ي  الي�وم  وُتع�د   
املوسيقّية الرائدة يف منطقة الرشق 
م�ع  أفريقي�ا،  وش�مال  األوس�ط 
مكتبته�ا املوسيقّي�ة الضخمة الّتي 
تحت�وي ع�ىل أكث�ر م�ن 50 مليون 
أغنية متوّفرة و 4 ماين فنان ألكثر 

من 70 مليون مستخِدم.

  

تغريدات

نجوى كرم

جمال االسدي

دعوة مّن لكّل اللي معنا واللي مش معنا،
ــدا فينا بيحّب  ــامني والنحاتني ولكل ح ــكّل املصّورين والرّس ل
ــاركنا بصورة حلوة  ــي إنّو يش ــي أو مش لبنان ــان، لبنان #لبن
ــم املنطقة، حتت هيدا  ــن بلدنا احللو مع اس ــو حلو ع أو فيدي

اهلشتاغ #لبنان_احلياة قلب أمحر

سيزيد االنقسام حتما يف تفريق الدوائر االنتخابية
ــي وهو نظام  ــام االنتخابي االملان ــاب اىل النظ ــل اال بالذه ال ح
ــيس  ــرد والقوائم وتعود بدايته اىل تأس ــط بني نظام الف خمتل
ــة منوذج ناجح  ــنوات املاضية مبثاب ــا وقد أضحي يف الس أملاني
ــرقية وأمريكا  ــا الش ــض دول أوروب ــه ويطبق يف بع ــذي ب حيت

الالتينية وافريقيا

مطر ســـاخن

منمنمات

“شلونج” لسلمى رشيد ودون بيغ األولى على أنغامي

الجزء الثاني لمسلسل”بـ100 وش” 
يعود فيلما سينمائيا

بالغ ضد أصالة بتهمة ازدراء األديان بسبب أغنية “رفقاً”

بع�د الّنج�اح الكب�ري الذي حّقق�ه الجزء 
األّول، وتض�ارب املعلومات حول حقيقة 
وج�ود ج�زء ث�اٍن، كش�ف املنت�ج جمال 
الع�دل رسمًي�ا عن إلغ�اء الج�زء الثاني 
من مسلسل “ب��100 وش” وتحويله إىل 
فيل�م سينمائي بدالً من ذلك، ويعد القرار 
التلفزيون�ي  اإلنت�اج  تاري�خ  سابق�ة يف 
امل�رصي، حيث جرت الع�ادة عىل تحويل 

األفام إىل مسلسات وليس العكس.
وأّكد العدل أن فك�رة الفيلم القت ترحيباً 
م�ن الجمي�ع، وسيك�ون بنف�س فري�ق 
املمثل�ن، وكذل�ك املخرج�ة “كامل�ة أبو 
ذكرى”، وستبدأ أحداث�ه تماًما من حيث 
إنتهت أحداث املسلس�ل عند هروب أفراد 

أن  وأض�اف:  سوي�را.  إىل  العصاب�ة 
إستقراره�م عىل فكرة تقدي�م “ب�100 
وش” كفيل�م ج�اءت بع�د إدراكه�م أن 
تصوي�ر جزء ثاٍن سيحتاج إىل جهد كبري 
من الجميع. وتدور أحداث مسلسل “ب� 
100 وش” حول مجموعة من النصابن 
املحرتف�ن الذي�ن يمارس�ون عملي�ات 
نص�ب بتغيري مامحه�م يف كل مرة عىل 
ي�د خبرية مي�ك أب يف العصاب�ة، بهدف 
تحقيق أحامهم بالثراء، وهو من تأليف 
وائل عمرو ال�دايل، وبطولة: نيليل كريم، 
آرس ياسن، عا رشدي، إسام إبراهيم، 
مصطف�ى دروي�ش، رشي�ف دسوق�ي 

وغريهم من النجوم.

تق�دم الدكتور، سمري صربي، املحامي، بب�اغ عاجل للنائب العام 
ونياب�ة أمن الدولة العليا ضد الفنان�ة أصالة يتهمهما فيه بازدراء 

طلب بإدراجها فوراً عىل قوائم املمنوعن من األديان مع 
مغادرة الباد.

أن ص�درت  بع�د  ذل�ك  ج�اء 
مجم�ع  م�ن  توصي�ة 
االسامي�ة  البح�وث 
االستم�اع  بع�دم 
“رفق�اً”  أغني�ة  إىل 
الجدي�د،  بألبومه�ا 
غ�ري  كلماته�ا  ألن 

جائزة رشعاً.
الب�اغ  واستن�د 
إىل بي�ان مجم�ع 
اإلسامية  البح�وث 
األزهر  التابع ملشيخ�ة 
الرشيف والذي أدان أصالة 
النبي  القتباسها من أحاديث 
بض�ع كلمات صارت ج�زًءا من 
أغنية ) رفق�ا ( وهو أمر غري جائز 

رشًعا وال يليق بمقام النبوة.
وتق�ول كلم�ات االغنية “رفق�اً بمن عنه�ن قيل استوص�وا خريا 
بالنس�اء فق�د خلق�ن بضعفهن”، وهو م�ا عّده مجم�ع البحوث 

االسامية باألزهر اقتباسا من الحديث النبوي الرشيف.
وقال املجمع، يف بيان له، إنه تابع ما تداولته بعض وسائل اإلعام، 
ووسائ�ل التواصل االجتماعي، حول األغنية، موضحاً أن االقتباس 
م�ن الحديث النبوي، أو جملة منه ليصب�ح جزًءا من أغنية، أمر ال 
يليق بمقام النبوة وال مكانة األنبياء، وال يجوز رشًعا ملا قد يابس 

أداء األغاني ويلتصق بها من أمور تتناىف وجال النبوة.

اش�تهر نجم هولي�وود، توم كروز، 
باملخاطرة  يف سلسلة أفام “مهمة 
nMission Imposs )مستحيل�ة” 

ble(، إال أن املهم�ة املقبلة يف حياته 
املهني�ة ستكون أكثر ج�رأة عىل ما 

يبدو.
وتق�ول التقاري�ر الحديث�ة إن نجم 
هولي�وود )58 عاما(، سيكون عىل 
 Crew )متن كبسولة )سبيس إكس
Dragon يف رحلتها املقررة يف أكتوبر 
2021 إىل محط�ة الفض�اء الدولية 

من أجل تصوير فيلمه الجديد.
ونرش رسم بياني لعمليات اإلطاق 
املخط�ط له�ا املتجه�ة إىل محط�ة 
الفض�اء الدولية كامل�ة مع بيانات 

الطاقم.
الرحل�ة  أن  إىل  الج�دول  ويش�ري 
ك�روز  ستحم�ل  األوىل  السياحي�ة 

واملخرج دوج ليمان )55 عاما(.
وسيك�ون ماي�كل لوبي�ز أليجريا، 
الرائ�د يف وكالة ناسا قائ�د الرحلة، 
وهناك مكان سياح�ي واحد مازال 

شاغرا بعد يف Crew Dragon الجديد 
املكون من أربعة أشخاص.

وتم اإلعان يف وق�ت سابق من هذا 
الع�ام أن كروز وليم�ان تعاونا مع 
مؤس�س “سبيس إك�س” اململوكة 
للملياردير األمريك�ي إيلون موسك 
ووكالة ناسا إلنت�اج فيلم عىل متن 

محطة الفضاء الدولية.
ويف ش�هر مايو املايض، غ�رد مدير 
ناس�ا جي�م بريدنشتاي�ن: “ناس�ا 
متحمس�ة للعم�ل م�ع ت�وم كروز 
يف فيل�م ع�ىل متن محط�ة الفضاء 

الدولية”.
وأوض�ح: “نحن بحاج�ة إىل وسائل 
اإلعام الشعبية إلله�ام جيل جديد 
لجع�ل  والعلم�اء  املهندس�ن  م�ن 
خط�ط ناس�ا الطموح�ة حقيق�ة 

واقعة”.
وال ُيعرف س�وى القليل عن خطط 
كروز للتصوير يف الفضاء باستثناء 
أن ليم�ان ص�اغ مس�ودة سيناريو 

للمرشوع.

تحديد موعد انطالق توم كروز إلى محطة 
الفضاء الدولية لتصوير فيلم جديد

مسلسل “الناجية الوحيدة” يجمع 
هدى حسين وهيا عبد السالم

REDONE ديو عالمي يجمع أحالم و

للم�رة الثالث�ة، يتج�ّدد التع�اون 
مجدداً ب�ن نجم�ة الخليج هدى 
  /Eagle Films حس�ن ورشك�ة
املنت�ج جمال سن�ان، يف مسلسل 
الوحيدة”، وهو  بعنوان “الناجية 
التعاون األول الذي سيجمع هدى 
باملخرجة هي�ا عبد السام.العمل 
الخليجي يط�رح قصة اجتماعية 
مشّوقة ج�داً، وستنطلق الرشكة 
لتصوي�ره قريباً ج�داً يف الكويت، 
ويشارك يف املسلسل عدد كبري من 

نجوم الدراما الخليجية.

أكث�ر من خ�رب ت�ردد أخ�رياً عن 
النج�م الرتكي م�راد يلدريم بطل 
مسلسل “رامو” الذي أثار الكثري 
من الج�دل، خاصة بعد انسحاب 
أح�د أبطال ه�ذا املسلسل بسبب 
خاف قوي بينهما تسبب بطرده 
من العمل، واألخبار التي انترشت 
أيضاً عن الباغ الذي نرشته هيئة 
الرقابة ض�د املسلسل...  وفوجئ 
صّن�اع عم�ل املسلس�ل الرتك�ي 
“رام�و” بشكوى م�ن طفل يبلغ 
عمره 11 عاماً بأنه شاهد مشهد 
“قت�ل” ضمن مشاه�د املسلسل 

وتأثر كثرياً، طالباً من هيئة 
اإلذاع�ة  الرقاب�ة ع�ىل 

وق�ف  والتلفزي�ون 
حلق�ات  ع�رض 

املسلسل؛ ما دفع 
الرقاب�ة  هيئ�ة 

عليه  ال�رد  إىل 
وأنهم  فوراً، 

سيفحصون العمل الذي اش�تكى 
من�ه. وبالفع�ل، ق�رروا إص�دار 
بعن�وان  املسلس�ل  ض�د  بي�ان 
“أطفالن�ا خ�ط أحم�ر” وأك�دوا 
وم�ن  الب�اغ،  سرياجع�ون  أن�ه 
املتوق�ع أن يفرضوا عقوبة مالية 
ع�ىل القن�اة واملسلسل.أم�ا بطل 
املسلسل الرتكي مراد يلدريم، فقد 
جاء رده ع�ىل هذا الباغ كما ييل: 
“أنا لم أستطع حل هذا املوضوع، 
إن ك�ان هن�اك م�ن يع�رف ذلك 
فليتفضل، هل أتكل�م عن الطفل 

ويستخ�دم  عام�اً   11 البال�غ 
ق�ع  ا مو

التواص�ل االجتماعي أم عن هيئة 
الرقاب�ة الت�ي وألول مرة تشتكي 
من مسلسل موّجه إىل الجمهور، 
أم عن فصاحة اللغة الرتكية لهذا 

الطفل؟”.
ويب�دو أن م�راد يليدري�م لجأ إىل 
طريقة مبتكرة كي يحاول تهدئة 
ال�رأي الع�ام، حي�ث ن�رش صور 
خاصة ل�ه ولزوجته إيمان الباني 
اله�ال  مستشف�ى  داخ�ل  م�ن 
األحم�ر يف تركيا وهم�ا يتربعان 
بالدم، وأثناء زيارته اتصل بطفل 
بالرطان  مص�اب 
ووالدته ممرضة 
املستشف�ى  يف 
ه  ع�و ليد
ر  لحض�و
لي�س  ا كو
بعد  املسلسل 
أن عل�م بحبه 

له وللمسلسل.

طفل يشتكي على فيلم مراد يلدريم بعد مشهد قتل


