
بغداد/ الزوراء:
اعل�ن وزير الداخلية، عثم�ان الغانمي، امس 
الثالث�اء، التوص�ل إىل مطلق�ي الصاروخ�ن 
اللذي�ن س�قطا، االثنن املايض، ع�ى منزل يف 
قضاء الرضوانية ببغداد، وفيما وجه مديرية 
األح�وال املدني�ة والج�وازات بإلغ�اء الحجز 
االلكرتوني وترويج املعامالت اصوليا، كشف 
عن تش�كيل لجنة علي�ا إلدارة ملف الزيارات 
أمنياً وخدمياً.وقالت املكت�ب االعالمي لوزير 
الداخلي�ة عثم�ان الغانم�ي يف بي�ان تلقت “ 

الزوراء” نس�خة منه: انه “من أجل تبس�يط 
املواطن�ن  بمراجع�ة  الخاص�ة  االج�راءات 
الك�رام اىل دوائ�ر البطاق�ة الوطني�ة وجهنا 
مديرية األحوال املدني�ة والجوازات واإلقامة، 
بإلغاء الحج�ز االلكرتوني الخاص بالواقعات 
الحياتي�ة للمواطن�ن ابت�داًء من ي�وم االحد 
املواف�ق الراب�ع م�ن ترشي�ن االول املقب�ل”.

واضاف “لن نبخل يف العمل، وس�نكون دوماً 
يف خدمة املواطنن”.

الزوراء/ دريد سلمان: 
ح�ذر املتح�دث الرس�مي باس�م رئي�س 
الوزراء، احمد مال طالل، من أن انس�حاب 
أو غل�ق أي�ة بعثة دبلوماس�ية ألي�ة دولة 
س�يكون له تداعيات كارثي�ة عى املنطقة 
برمتها، وفيم�ا لفت اىل ان مجلس الوزراء 
اق�ر م�رشوع قان�ون تمويل العج�ز املايل 
وأحاله عى الربملان، أعلن القبض عى عدد 
من مطلقي الصواريخ.وقال مال طالل، يف 
املؤتمر الصحفي االسبوعي الذي حرضته 
»ال�زوراء«: إن العراق يرف�ض تحويله إىل 

س�احة رصاع امريك�ي ايران�ي. مبينا: أن 
البلدين أكدا دعمهما لهذا املوقف العراقي.
واضاف م�ال طالل: أن  انس�حاب أو غلق 
أي�ة بعثة دبلوماس�ية ألية دولة س�يكون 
ل�ه تداعيات كارثية ع�ى املنطقة برمتها. 
مبين�ا: ان رئيس الحكومة أكد أنه ال يوجد 
احت�الل يف البلد حالي�ًا، وأن ق�رار الحرب 
والسلم هو صالحية حرصية للمؤسسات 
الدس�تورية العراقية.وبخص�وص ق�وات 
التحال�ف، نقل م�ال طالل ع�ن الكاظمي 
تأكي�ده أن ق�وات التحالف ج�اءت بطلب 

م�ن الحكوم�ات العراقية الس�ابقة.ونقل 
عن�ه ايضا إبالغ�ه ال�وزراء الكاظمي عن 
جه�ود الحكوم�ة من أج�ل أم�ن البعثات 
الدبلوماسية عرب اتخاذ الحكومة إجراءات 
عديدة لتأمن البعثات الدبلوماسية. معربا 
عن سعادة الحكومة بدعم سفراء االتحاد 
األوربي للعراق.وبخصوص جلسة مجلس 
ال�وزراء، ذك�ر مال ط�الل: ان املجلس قرر 
تعدي�ل الن�ص القانوني الخ�اص برتفيع 
األطباء إىل درجات أعى، ومنح مخصصات 
إضافية بمقدار 50 % من الراتب االس�مي 

الدوري�ن  املقيم�ن  األطب�اء  يش�مل 
واألقدمن.واعل�ن موافق�ة املجل�س ع�ى 
م�رشوع قانون الضم�ان الصحي وأحاله 
عى الربملان.وأشار مال طالل اىل أن مجلس 
الوزراء وافق عى استثناء املواد املستوردة 
ألغراض مرشوع محط�ة كهرباء الرميلة 
من رس�م الحماية املحلية.وح�ول العجز 
املايل واملوازنة، قال م�ال طالل: إن مجلس 
الوزراء اقر مرشوع قان�ون تمويل العجز 
املايل ويحيله عى الربملان. مبينا: ان قانون 
تمويل العجز املايل ال يلغي املوازنة. مؤكدا 

ع�دم ترحيل موازن�ة 2020 أو دمجها مع 
ال  النف�ط  واردات  ان  اىل:  مش�را   .2021
تكف�ي لتأم�ن الرواتب.وح�ول مطلق�ي 
الصواري�خ، تاب�ع م�ال ط�الل: ان القوات 
األمنية ألقت القبض عى عدد من مطلقي 
الصواريخ وتوقيف 19 ضابطاً ومس�ؤوالً 
الصواري�خ م�ن قواط�ع  أطلق�ت  أمني�اً 
مسؤوليتهم س�ابقاً، واعلن إلقاء القبض 
عى أكثر من 20 مس�ؤوالً بتهم فساد مايل 

وإداري.

بغداد/ الزوراء:
قدمت الرئاس�ات الثالث، امس الثالثاء، 
تعازيه�ا بوف�اة أم�ر الكوي�ت صب�اح 
األحمد الجابر الصباح، مشيدة بمواقفه 
االنس�انية ازاء الع�راق واملنطق�ة، فيما 
عزّى نقيب الصحفين العراقين، رئيس 
اتحاد الصحفين الع�رب، مؤيد الالمي، 
الشعب الكويتي برحيل الشيخ الصباح.

وقال رئيس الجمهوري�ة، برهم صالح، 
يف تغريدة تابعتها “الزوراء”: إنه “بحزن 
بالغ تلقينا نبأ االمر املغفور له الش�يخ 

صباح االحمد الجابر الصباح”.
وأضاف أن�ه “كان األخ الكب�ر والزعيم 
الحريص عى شعوب املنطقة، وعرفناه 
بإنسانيته وحرصه عى عالقات كويتية 
عراقية متينة، عمل بدون كلل عى جمع 
الكلمة ومغادرة الخ�الف، حتى اضحى 
مث�االً للس�الم والخر”.وخت�م رئي�س 
بالق�ول: “تعازين�ا الهلنا  الجمهوري�ة 
يف الكوي�ت الش�قيق”.فيما ق�ال رئيس 
الكاظمي:  ال�وزراء، مصطف�ى  مجلس 
إنه “بألم بالغ وقلوب حزينة، تلقينا نبأ 
رحيل سمو الشيخ صباح األحمد الجابر 
الصباح، أمر دولة الكويت الش�قيقة”.

وأض�اف أن�ه “برحيل�ه، فق�دت األم�ة 
واملنطقة جمعاء رجالً لم يّدخر جهداً يف 
سبيل دعم األمن واالستقرار اإلقليمين، 
وضمان الرفاه والتقدم لش�عب الكويت 
الجارة”.وتاب�ع  والش�عوب  الش�قيق 
الكاظم�ي أنه “س�اهم الراحل الكبر يف 

تعزيز مس�رة العراق الجدي�د، الخارج 
من ن�ر الدكتاتورية، مثلم�ا وقف معه 
وه�و يواج�ه اإلرهاب وينت�رص ألرضه 
ووجوده”.وخت�م رئيس مجلس الوزراء 
بأن�ه “نس�أل الباري جل وع�ال الرحمة 
واملغفرة للراحل الكبر، والصرب الجميل 
لذوي�ه ومحبي�ه ول�كل ش�عب الكويت 
الش�قيق”.بدوره، قدم رئي�س الربملان، 
محم�د الحلب�ويس، تعازيه قائ�اًل: “إنه 

“بأىس بالغ وقلب يعترصه األلم، تلقينا 
نبأ وف�اة األم�ر األب، والش�يخ القائد، 
ورأس حكمة العرب، الذي عرفناه إنسانا 
معط�اء، وسياس�يا محن�كا، وناصح�ا 
أمين�ا، وبوفات�ه فقدن�ا داعم�ا للعراق، 
ومحب�ا للعراقي�ن، ومن�ارصا لقضاي�ا 
العرب واملس�لمن”.وأضاف أنه “عزاؤنا 
بفقدان�ه، وحزنن�ا ع�ى رحيل�ه يوازي 
حزن ش�عبنا يف دولة الكويت، نسأل الله 

العزيز القدير أن يتغمده بواسع رحمته، 
ويسكنه فس�يح جنانه، ويلهمنا وأهلنا 
يف دول�ة الكوي�ت ص�رب غيابه”.وخت�م 
رئي�س مجلس الن�واب بالق�ول “وداعا 
أمرنا الحكيم”.م�ن جهته، عزّى نقيب 
الصحفي�ن العراقي�ن، رئي�س اتح�اد 
الصحفين العرب، مؤيد الالمي، الشعب 
الكويت�ي برحيل الش�يخ الصباح.وقال 
الالمي يف تغري�دة : “وداعا امر الكويت 

الش�يخ صباح األحمد الجاب�ر الصباح، 
وداع�ا يا أمر اإلنس�انية الحق�ة، بنيت 
بل�داً الجميع ينظر اليه بإكبار وإحرتام، 
وأكرم�ت ش�عبك خ�ر كرم لتس�كن يف 
قل�وب الجمي�ع، وجعل�ك العال�م قائداً 
للعمل االنساني”.واضاف: “كل التعازي 
للشعب الكويتي الش�قيق ولكل محبيه 
يف العال�م”.اىل ذل�ك، ق�دم زعي�م التيار 
الصدري، الس�يد مقتدى الصدر، تعازيه 
برحي�ل ام�ر الكوي�ت صب�اح األحم�د 
الجاب�ر الصباح.وقال الص�در يف تغريدة 
ع�ى حس�ابه يف “توي�رت”: “تلقين�ا نبأ 
وفاة ام�ر الكويت ببالغ الحزن واالىس، 
فالكوي�ت وامرها وش�عبها اعزاء عى 
قلوبنا نحن العراقين”.واضاف: “اتمنى 
للكويت السالم واالمان يف ظل حكومتها 
وامرها الجديد”.من جانبه، ذكر رئيس 
ائتالف دولة القان�ون، نوري املالكي، يف 
برقي�ة تعزية قدمه�ا اىل دول�ة الكويت 
بوف�اة امرها يف بي�ان ملكتب�ه: “تلقينا 
بحزن نبأ وفاة امر دولة الكويت الشيخ 
صباح االحمد الجابر الصباح تغمده الله 
بواس�ع رحمته .واضاف: “ نش�اطركم 
االحزان بوفاة املغفور له بإذن الله الذي 
كرس حياته وجهده لخدمة بلده وأمته، 
داعيا امل�وىل العيل القدير أن يلهم األرسة  
الكريم�ة والش�عب الكويت�ي الش�قيق 
الص�رب والس�لوان، وأن يج�زي الفقي�د 

الكبر خر الجزاء “.
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بغداد/ الزوراء:
وجه وزير املالية، عيل عبد االمر عالوي، 
امس الثالثاء، برصف رواتب املتقاعدين 
لش�هر ترشين االول 2020.وقالت وزارة 
املالية يف بيان : “تنفيذاً لتوجيهات رئيس 
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 
وجه وزير املالية، عيل عبد االمر عالوي، 
دائرة املحاس�بة وهيئة التقاعد الوطنية 
برصف الراتب التقاعدي لش�هر ترشين 
املذك�ور  الش�هر  مطل�ع   2020 األول 
“.واش�ار البيان اىل ان “التوجيه يش�مل 
املتقاعدي�ن املدنين والعس�كرين وِعرَب 

الرس�مية )املص�ارف  ال�رصف  قن�وات 
وقنوات الدفع االلكرتوني(”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبية ضواب�ط النقل 
والتس�جيل الجديد للطلبة يف املدارس 
ببغ�داد واملحافظ�ات للع�ام الدرايس 
2020 – 2021. وفيما رجحت الوزارة 
تأخر إنط�الق العام ال�درايس الجديد 
2020 2021- اىل نحو ش�هر بس�بب 
الظ�رف الصح�ي يف الع�راق بس�بب 
جائحة كورونا، أك�دت انه حتى اآلن 
ل�م نق�رر موعد ب�دء الع�ام الدرايس 
بس�بب تضارب األخب�ار عن كورونا.

وقال�ت ال�وزارة، ام�س الثالث�اء، يف 
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه: إن 
“التعليميات تنص عى قبول األطفال 

يف الصف األول االبتدائي للذين اكملوا 
السادس�ة من العمر يف نهاية الس�نة 
يقب�ل  كم�ا   ،  )12  /  31( امليالدي�ة 
من ل�م يبلغ العارشة عند التس�جيل، 
بقب�ول  املدرس�ة  إدارة  تل�زم  حي�ث 
الجغرافية  الرقع�ة  األطف�ال ضم�ن 
للمدرس�ة او املح�الت املحيط�ة بها، 
وملدي�ر ع�ام الرتبية صالحي�ة النظر 
بالطلب�ات التي تك�ون خارجها وبما 
ال يتع�ارض والطاق�ة االس�تيعابية، 
وح�ددت الضواب�ط ع�دد التالميذ يف 
الصف الواح�د مع مراع�اة الظروف 

االستثنائية “.

بغداد/ الزوراء:
أكدت لجن�ة الثقافة والس�ياحة واالثار 
النيابية، امس الثالثاء، ان قانون جرائم 
املعلوماتية سيكون من اول القوانن التي 
س�يصوت عليها الربملان بعد اس�تئناف 
جلساته يف العارش من الشهر املقبل.وعد 
عضو اللجن�ة، عيل الحميداوي: ان “هذا 
القانون من القوانن املهمة التي يسعى 
مجل�س الن�واب للتصوي�ت علي�ه بع�د 
الثانية ومناقش�ته”.وبن  قراءته للمرة 
الحميداوي ان “االجواء مهيأة اآلن افضل 

من اي وقت سابق لترشيع القانون عى 
الصعيد الس�يايس واالجتماعي واالمني، 
كون�ه مهم�ا ج�داً لبن�اء الدول�ة خالل 
الحمي�داوي  املقبلة”.واوض�ح  املرحل�ة 
ان “املس�ودة االصلية احتوت مالحظات 
وفقرات كث�رة تحد من حري�ة االعالم، 
مم�ا اثار حفيظ�ة الكثر م�ن املراقبن 
اخ�ذ  “الربمل�ان  ان  مبين�اً  والخ�رباء”. 
باملالحظات لتعدي�ل القانون بما يحقق 
عدم التمادي يف اس�تخدام الحق والتأثر 

ألي طرف كان يستهدفه القانون”.

الرباط/ متابعة الزوراء:
تأجل�ت جولة الح�وار الليب�ي الثانية 
املق�رر انعقادها يف بوزنيقة يف املغرب 
إىل غد الخميس ألس�باب لوجس�تية، 
بحسب ما أكدته مصادر، مضيفة أن 
إجراء املباحثات بموعدها تعذر بسبب 
وجود وزي�ر الخارجية املغربي نارص 
بوريطة خارج البالد يف مهمة رسمية.

من جهت�ه، نفى املستش�ار اإلعالمي 
لرئي�س مجلس النواب الليبي، س�فر 
رئيس الربملان عقيلة صالح إىل املغرب 

للتوقيع عى اتفاق بوزنيقة، مش�ددا 
عى أنهم ذاهبون للتحاور بحذر نظرا 
إىل املس�احة الكب�رة لع�دم الثقة بن 
األطراف الليبية، عى حد وصفه، يأتي 
ذلك يف وق�ت أكد رئيس املجلس األعى 
للدول�ة، خالد املرشي، التوافق عى أن 
يكون محافظ م�رصف ليبيا املركزي 
من الرشق، بينما يكون ملجلس الدولة 
تسمية غالبية أعضاء مجلس اإلدارة.

يف األثن�اء، كش�فت مص�ادر خاص�ة 
للعربي�ة ع�ن أن اجتماع�ات اللجن�ة 

العس�كرية الليبية يف الغردقة يف مرص 
اتفقت عى تش�كيل هيئة عس�كرية 
تضم جميع األط�راف مهمتها توحيد 
الجي�ش الليبي.وأضاف�ت املصادر أن 
املش�اورات جاري�ة ب�ن املجتمع�ن 
لتأليف مجلس عس�كري موحد يعمل 
تحت مظلة الجيش الوطني.كما أكدت 
املصادر اتفاق املجتمعن عى إنش�اء 
جهاز جديد لالس�تخبارات العسكرية 
وعى وجود نسبة معينة من القيادات 
العسكرية واملناصب القيادية من كل 

إقليم.وكش�فت مص�ادر خاص�ة عن 
أن اجتماع�ات الغردق�ة يف�رتض أن 
تتوصل إىل التوقيع عى مذكرة تفاهم 
أولية ب�ن األط�راف املجتمعة عى أن 
ترف�ع اللج�ان العس�كرية واألمني�ة 
توصياته�ا إىل بعث�ة األم�م املتح�دة، 
وأن االجتماعات العس�كرية واألمنية 
يف الغردق�ة توصلت إىل تش�كيل هيئة 
األط�راف  جمي�ع  تض�م  عس�كرية 
الليبية، وتس�تبعد حاميل أية جنسية 
أخرى وأصحاب التوجهات السياسية 

يف املؤسس�ة العس�كرية.هذا وأك�دت 
املص�ادر عم�ل املجتمعن ع�ى دمج 
أبناء القبائل يف املؤسس�ة العس�كرية 
واالتف�اق ع�ى إلغ�اء كل االتفاقيات 
العس�كرية مع تركيا وع�دم إبرام أي 
اتفاقيات عس�كرية معها مس�تقبال، 
املستش�ارين  كل  إبع�اد  ورضورة 
العس�كرين األت�راك، وع�دم التعاقد 
عى معدات عس�كرية تركية، وإلغاء 
أية اتفاقي�ات تدريب وقعتها حكومة 

الوفاق مع أنقرة.

الزوراء/ حسن فالح:
الخارجية  العالق�ات  كش�فت لجنة 
النيابي�ة ع�ن اب�رز املح�اور الت�ي 
سيتباحثها رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، خ�الل زيارته املرتقبة اىل 
فرنسا، وفيما اش�ارت اىل ان ابرزها 

جذب الرشكات الفرنس�ية للعمل يف 
العراق بمجال تطوير املفاعل النووية 
يف مج�ال الطاق�ة وانش�اء القط�ار 
املعل�ق يف بغ�داد، اك�دت ان الزي�ارة 
ستكون فيها منفعة اقتصادية كبرة 
للعراق.وق�ال عضو اللجن�ة، النائب 

مثن�ى امن، يف حدي�ث ل�«الزوراء«: 
انه بع�د زيارة الرئي�س الفرنيس اىل 
بغ�داد مؤخ�را تبن ان هن�اك رغبة 
كب�رة لل�رشكات الفرنس�ية للعمل 
يف الع�راق. الفتا اىل: ان فرنس�ا دولة 
ذات عضوي�ة دائمة يف مجلس االمن 

ال�دويل وعندها مكان�ة دولية كربى.
واش�ار اىل: ان العراق قد استفاد من 
فرنس�ا يف محاربة االرهاب، كما ان 
هناك الكثر من القضايا املش�رتكة. 
ال�وزراء  رئي�س  زي�ارة  ان  مبين�ا: 
املرتقبة اىل فرنس�ا تنطوي عى عدة 

محاور مهم�ة منها تعزيز العالقات 
الثنائية بمختلف املجاالت، والس�عي 
لتنمي�ة وتطوير االقتص�اد العراقي 
من خالل جذب الرشكات الفرنسية 

للعمل يف العراق.

اخلارجية النيابية تكشف لـ         عن حماور زيارة رئيس الوزراء املرتقبة إىل باريس

مال طالل: العراق يرفض حتويله إىل ساحة صراع أمريكي إيراني 
القبض على عدد من مطلقي الصواريخ وأكثر من 20 مسؤوال بتهم فساد 

ارمينيا/ متابعة الزوراء:
 اك�دت وزارة الدف�اع األرمني�ة أن قواته�ا مضط�رة 
النط�اق يف  ذات تدم�ر واس�ع  الس�تخدام أس�لحة 
الح�رب ضد أذربيجان يف ق�ره باغ،  فيما أعلنت وزارة 
الدفاع األذربيجاني�ة “تدمر كامل” لفوج مؤلل تابع 
للقوات املس�لحة األرمينية يف قره باغ.وقالت شوشان 
س�تيبانيان، الس�كرترة الصحفي�ة ل�وزارة الدف�اع 
األرمنية: “وزارة الدفاع تحذر من أن القوات املسلحة 
األرمنية مضطرة الس�تخدام وس�ائل تدمر ومعدات 
عس�كرية ذات تأثر ناري واسع النطاق للقضاء عى 

القوات واملعدات العسكرية عى مساحات شاسعة”.
وأوضح�ت املس�ؤولة أن هذا األمر يرج�ع إىل حقيقة 
أن الق�وات األذربيجاني�ة تس�تخدم أنظم�ة راجمات 
صواريخ ثقيلة ومدفعي�ة من العيار الثقيل وقاذفات 
صواري�خ “س�مرتش”، مم�ا “يغر منط�ق وحجم 
األعمال القتالية ويأخذها إىل مس�توى جديد.”وأمس 
لم يس�تبعد ممثل وزارة الدف�اع األرمينية، أرترسون 
هوفهانيسيان، استخدام الجانب األرمني كل األسلحة 

املوجودة يف ترسانته. 

الرئاسات الثالث تعزي بوفاة أمري الكويت وتشيد مبواقفه اإلنسانية إزاء العراق واملنطقة
نقيب الصحفيني العراقيني يقدم تعازيه للشعب الكوييت برحيل الشيخ الصباح

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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صفحة
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بغداد/ الزوراء:
الثالثاء، عن قبول  الرافدين، امس  أعلن مرصف 
كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع يف منح 
السلف والقروض.وقال املكتب اإلعالمي للمرصف 
“تقرر  إنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 
والداخلية  الدفاع  وزارتي  منتسبي  كفالة  قبول 
الصادرة من  كارد  املاسرت  بطاقة  ممن يحملون 
املرصف حرصاً”.وأشار إىل أنه” يمكن قبول تعهد 
الكرتونية،  الكفيل ملن لم تصدر له بطاقة  دائرة 
يف  والكفيل  املقرتض  سكن  يكون  أن  رشط 

املحافظة نفسها والفرع املانح للقرض”. 

الرافدين يعلن قبول كفالة 
منتسيب الداخلية والدفاع 

وزير املالية يوجه بصرف رواتب 
املتقاعدين لشهر تشرين األول

الرتبية تعلن ضوابط قبول ونقل التالميذ 
بني مدارس بغداد واحملافظات

رجحت تأخر العام الدراسي لشهر 

جلنة الثقافة تكشف عن قرب التصويت 
على قانون جرائم املعلوماتية

الغامني يوجه بإلغاء احلجز االلكرتوني يف 
األحوال املدنية واجلوازات 

أرمينيا تهدد باستخدام أسلحة ذات تدمري واسع 
النطاق وأذربيجان تدمر فوجا للجيش األرميين

ثقافية »الزوراء« حتتفي مبقرتح اليوم العاملي للقصة القصرية جدا

االخرية»مايكروسوفت« تعلن انقطاع بعض خدماتها عن ماليني املستخدمني

ص 9

 

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 358 
ألفا وحاالت الشفاء تالمس الـ289 ألفا

بعد تسجيل 4724 إصابة جديدة و70 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
الثالث�اء، املوقف الوبائي اليومي لفروس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل 4724 إصاب�ة جديدة و70 حالة 
وفاة وش�فاء 4028 حال�ة، حددت دائرتا 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
لإلصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة 
يف وثيقة لها حصلت »الزوراء« عى نسخة 
منه�ا: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم 
امس: 23168، ليصب�ح عدد الفحوصات 
الكلية: 2244081. مبينة انه تم تس�جيل 
4724 إصاب�ة جدي�دة و70 حال�ة وف�اة 
وش�فاء 4028 حالة.واضاف�ت: ان ع�دد 
حاالت الشفاء الكيل: 288812 )%80.6(، 
اما عدد حاالت االصابات الكيل: 358290، 
بينم�ا ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج: 
60356، يف ح�ن ع�دد الح�االت الراق�دة 
تحت العناية املرك�زة: 559، وعدد حاالت 
الوفيات�ي الكيل: 9122.م�ن جهته، اعلن 
مدير عام صحة بغداد الرصافة، الدكتور 
عبد الغني الساعدي، تسجيل 678 إصابة 
 116 بينه�ا  كورون�ا  بف�روس  جدي�دة 
إصابة ش�خصت خ�الل الرص�د الوبائي.

وقال الس�اعدي يف بيان تلق�ت »الزوراء« 
نس�خة من�ه: ان »املؤسس�ات الصحي�ة 
يف جان�ب الرصاف�ة س�جلت 678 اصابة 

جديدة بف�روس كورونا موزعة كالتايل : 
116  حالة شخصت خالل الرصد الوبائي 
للقطاع�ات الصحية: قط�اع النهروان  7 
حاالت / قطاع الرصافة 9 حاالت / قطاع 
املدائن 19 حال�ة  /قطاع بغداد جديدة  9 
حاالت / قطاع االعظمية 6 حاالت/ قطاع 
االس�تقالل 18 حال�ة / قط�اع البلدي�ات 
الثاني 14 حالة / قطاع الشعب 16 حالة 
/ قطاع الص�در 5 حالة / قطاع البلديات 
االول 13 حال�ة .واش�ار اىل ان 562 حالة 
الصحية  للمؤسس�ات  خالل مراجعته�م 
: مدين�ة الصدر 178 حال�ة محلة , 555, 
 ,550 ,532 ,544 ,538 ,575 ,518 ,517
  ,557,569 ,540 ,513 ,524 ,556 ,565
513, قط�اع 41 , قط�اع 31 ،  قطاع 47 , 
قط�اع 10, 521 . 565 . قطاع 49 . قطع 
74 ،الحبيبي�ة , الكيارة , جميلة ، الجوادر 
, 523 , 556 , قطاع 7 ، 541 , 538 , 537 
 . . 357 ,345 ,  544 , 550 , 517 , 532 ,
320 , 328 ,331 الشعب 37  حالة محلة 
317, 337, , 335, 317, , الزراع�ي ,333 
, حال�ة محل�ة . 734 , 722, 728, 738 , 
املعس�كر , الزراعي , 771 , البلديات 32 , 
506 , 508 , 502 ، 504 , شارع فلسطن 
22 ح�االت  محل�ة 505, 503, االمن 25  

حالة  محلة, 731.

تأجيل جولة احلوار اللييب الثانية إىل اخلميس ألسباب لوجستية

بغداد/ الزوراء:
النقد  البنك املركزي العراقي مشاركته يف اجتماعات مجلس إدارة صندوق  أعلن 
العربي، ومجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية كل عى انفراد.وقال البنك يف 
بيان : إنه ناقش »خالل اجتماعه مع الدول األعضاء يف مجلس إدارة صندوق النقد 
العربي مواضيع تدعم العمل العربي املشرتك، أبرزها نظام املدفوعات واملقاصة 
العربي وأهميته يف تسهيل املدفوعات والتحويالت املالية البينية العربية«.وأضاف 
تضمنت  العربية،  التجارة  تمويل  برنامج  إدارة  مجلس  »اجتماعات  أن  البنك 
املنظمة  الوطنية  للوكاالت  التمويل  أولويات  ترتيب  اعادة  آليات  حول  نقاشات 
للربنامج وبالشكل الذي يساعد عى التخفيف من اثار جائحة كورونا عى التجارة 

العربية«.

البنك املركزي يشارك يف اجتماعني عربيني لصندوق 
النقد العربي ومتويل التجارة العربية

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص4   



بعد تسجيل 4724 إصابة جديدة و70 حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 358 ألفا وحاالت الشفاء 
تالمس الـ289 ألفا

ديوان حمافظة واسط                                                        العدد : 4090
قســـم العقود                                                             التاريخ : 2020/9/29           

)) اعالن ((
مناقصة عامة رقم ) 2019/4/151 (

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  الوزراء،  مجلس  صوّت 
وأحاله  الصحي،  الضمان  قانون  عىل 
منح  قرر  فيما  النواب،  مجلس  عىل 
من   %50 بمقدار  إضافية  مخصصات 

الراتب اإلسمي لألطباء املقيمني.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان 
االعتيادية  جلسته  عقد  الوزراء  مجلس 
برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
الوزراء  مجلس  رئيس  وقدم  الكاظمي، 
التي  والتحديات  األوضاع  عن  عرضا 
الحكومة  وخطط  البلد  يواجهها 

وتحركاتها ملواجهتها .
واستمع املجلس اىل تقييم وعرض شامل 
آخر مستجدات  الصحة عن  قّدمه وزير 
الوقائية من جائحة كورونا،  اإلجراءات 
الصحية،  املالكات  جهود  أن  وتأشري 
بإجراءات  االلتزام  اىل  املواطنني  ودفع 
نسب  بانخفاض  أثمرت  قد  الوقاية 

الوفيات بني العدد الكّل للمصابني.
اىل  البيان،  املجلس، بحسب  استمع  كما 
الطاقة  شبكة  واقع  عن  شامل  إيجاز 
الكهرباء،  وزير  قّدمه  الكهربائية 
يف  الكهرباء  وزارة  جهود  آخر  تضّمن 

من  والتوزيع،  اإلنتاج  عوارض  تجاوز 
ينالها  مثالية  خدمة  اىل  الوصول  أجل 

املواطن.
وبحث املجلس يف الفقرات املعروضة عىل 
الخاصة  القرارات  أعماله، واتخذ  جدول 

بها، ومنها:
األمانة  يف  القانونية  الدائرة  قيام   -1
مرشوع  بإعداد  الوزراء  ملجلس  العامة 

لتعديل النص القانوني الخاص بالتايل:
الخاص  القانوني  النص  تعديل  أوالً- 

برتفيع األطباء اىل درجات أعىل.
ثانياً- منح مخصصات إضافية بمقدار 
جائحة  نتيجة  اإلسمي  الراتب  من   %50
املقيمني،  األطباء  تشتمل  كورونا،  
بدءا من 1-  الدوريني واألقدمني. وينفذ 
دوري،  مقيم  أقدم،  )مقيم   .2021-  1

طلبة البورد(.
املتعلق  القانوني  النص  تعديل  ثالثاً- 
الصحة  قانون  من  80/ثالثاً،  باملادة 

العامة رقم 89 لسنة 1989.
قانون  عىل  املوافقة  تمت  كما   -2
مجلس  اىل  وإحالته  الصحي،  الضمان 
/61 املادتني  أحكام  اىل  النواب،استناداً 

البند أوالً، و80/البند ثالثاً من الدستور، 
األمانة  رأي  االهتمام  بنظر  األخذ  مع 

بموجب  املثّبت  الوزراء  ملجلس  العامة 
العدد  ذات  القانونية  الدائرة  مذكرة 

د/ق/2/2/بال. يف 24 أيلول 2020.
قانون  إقرار مرشوع  التصويت عىل   -3
تمويل العجز املايل، وإحالته عىل مجلس 

النواب.

4- إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة 
، ذات الرقم 26 لسنة 2020، بحسب ما 

يل:
املستوردة  املواد  استثناء  عىل  املوافقة 
ألغراض مرشوع محطة كهرباء الرميلة 
املحل،  الحماية  رسم  من  االستثمارية 

يف  عليها  املنصوص  اآللية  وفق  عىل 
الرقم  ذي  الكمركية  التعرفة  قانون 
ووثائق  جداول  ووفق   ،2010 22لسنة 
الكهرباء بصورة واضحة،  تعدها وزارة 
من  17/ثانياً  املادة  أحكام  اىل  استناداً 
 2006 لسنة   14 رقم  االستثمار  قانون 

ملجلس  العامة  األمانة  وكتاب  املعّدل، 
الوزراء ق/22376/20/1/2.

الوزاري  املجلس  توصية  إقرار    -5
 ،2020 لسنة   42 الرقم  ذات  للطاقة، 

بحسب ما يل:
كتاب  يف  املثبتة  املقرتحات  عىل  املوافقة 
وزارة الكهرباء 29799 يف 2020/9/9، 
العام  صيف  اختناقات  معالجة  بشأن 
وآلية  االقتصادية  الجدوى  وفق  املقبل، 
الكهرباء،  وزارة  لدى  التسعريةاملعتمدة 
مع تأكيد تنفيذ قرار مجلس الوزراء ذي 

الرقم 55 لسنة 2020.

مرشوع  عىل  التصويت  جرى  كما   -6
مؤسسة  لقانون  الثاني  التعديل  قانون 
السجناء السياسيني رقم 4 لسنة 2006، 

وفق التايل:
الوزراء  مجلس  قرار  تنفيذ  يكون  أوالً- 
تأريخ  من  بدءاً   ،2020 لسنة   27
اإلجراءات  وتتخذ   .2020/11/1
القانونية األصولية يف حال ثبوت تقايض 
ملا جاء يف  أي مبلغ خالفاً  به  املشمولني 

القرار آنفاً.
ثانياً- املوافقة عىل قانون التعديل الثاني 
السياسيني  السجناء  مؤسسة  لقانون 

رقم 4 لسنة 2006. وإحالته عىل مجلس 
/61 املادتني  احكام  اىل  استناداً  النواب 
البند أوالً، و80/البند ثالثاً من الدستور.

الوزاري  املجلس  توصية  إقرار   -7
إحالة  بشأن  االجتماعية  للخدمات 
يف  السكني  اإلستثماري  )املجمع 
السكني  الكاطون  ومجمع  التاجيات، 
لالستثمار،  الوطنية  الهيئة  اىل  دياىل(  يف 
للرشوط  وفقاً  عنهما  اإلعالن  لغرض 
واإلسكان  اإلعمار  وزارة  قبل  من  املعّدة 
وإكمال  العامة  واألشغال  والبلديات 
حقوق  مراعاة  مع  كافة  اإلجراءات 

املواطنني.
يف  نرشت،  قد  الزوراء  صحيفة  وكانت 
قانون  تقريرا حول  املايض،  االثنني  عدد 
لجنة  عضو  فيه  اكد  الصحي،  الضمان 
ان  العمريي،  غايب  النيابية،  الصحة 
طلب  النواب  مجلس  يف  الحكومة  ممثل 
من رئاسة املجلس الرتيث يف اقرار مقرتح 
قانون الضمان الصحي لحني مناقشته 
والتصويت عليه من قبل مجلس الوزراء 

يف جلسة الثالثاء.
سيصوت  الوزراء  مجلس  ان  واضاف: 
املقبلة،  جلسته  يف  القانون  مقرتح  عىل 

ويعيده اىل الربملان.

الزوراء/ حسني فالح:
كشفت لجنة العالقات الخارجية النيابية عن ابرز 
املحاور التي سيتباحثها رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، خالل زيارته املرتقبة اىل فرنسا، وفيما 
الفرنسية  الرشكات  جذب  ابرزها  ان  اىل  اشارت 
النووية  املفاعل  تطوير  بمجال  العراق  يف  للعمل 
بغداد،  يف  املعلق  القطار  وانشاء  الطاقة  يف مجال 
اقتصادية  الزيارة ستكون فيها منفعة  ان  اكدت 

كبرية للعراق.
امني، يف حديث  النائب مثنى  اللجنة،  وقال عضو 
اىل  الفرنيس  الرئيس  زيارة  بعد  انه  لـ«الزوراء«: 
بغداد مؤخرا تبني ان هناك رغبة كبرية للرشكات 
فرنسا  ان  اىل:  الفتا  العراق.  يف  للعمل  الفرنسية 
الدويل  االمن  مجلس  يف  دائمة  عضوية  ذات  دولة 

وعندها مكانة دولية كربى.
فرنسا  من  استفاد  قد  العراق  ان  اىل:  واشار 
من  الكثري  هناك  ان  كما  االرهاب،  محاربة  يف 
القضايا املشرتكة. مبينا: ان زيارة رئيس الوزراء 
املرتقبة اىل فرنسا تنطوي عىل عدة محاور مهمة 
املجاالت،  بمختلف  الثنائية  العالقات  تعزيز  منها 
من  العراقي  االقتصاد  وتطوير  لتنمية  والسعي 

خالل جذب الرشكات الفرنسية للعمل يف العراق.
سيتباحثها  عدة  محاور  هناك  ان  واوضح: 
جذب  ابرزها  فرنسا،  يف  املسؤولني  مع  الكاظمي 
النووية  املفاعل  لتطوير  الفرنسية  الرشكات 
وكذلك  الطاقة،  توليد  مجال  يف  منها  لالستفادة 
من  وغريها  املعلق،  بغداد  قطار  مرشوع  انشاء 

املشاريع الحيوية واملهمة.

يف  جديدة  توجهات  لديها  فرنسا  ان  اىل:  ولفت 
الشأن  يف  سواء  وتدخالتها  بزياراتها  املنطقة 
امتدادات  ولديها  الليبي،  او  العراقي  او  اللبناني 
الدولية  الساحة  ملا يجري عىل  املنطقة ومهتة  يف 
بعض  تمارس  وهي  تحديدا،  االوسط  والرشق 

االدوار.
وتابع: ان العراق اليوم يبحث عن رشكاء دوليني 
االقتصاد  نمو  يدعموا  ان  يستطيعون  كبار 
ان  خصوصا  للعراق،  الدويل  واملوقف  العراقي، 
العراق مقبل عىل ازمات وحاليا يعيش انعكاسات 

ازمة ايران وامريكا عليه من الناحية االمنية.
العون  يد  تقدم  ان  تستطيع  قد  فرنسا  ان  واكد: 
للعراق بمختلف املجاالت، ويف املقابل العراق يقدم 
فرصه االستثمارية للرشكات الفرنسية، ما يعني 

ان هناك مصالح مشرتكة ما بني العراق وفرنسا.
ومىض بالقول: ان زيارات الكاظمي اىل دول العالم 
ثم  طويلة  عزلة  فرتة  عاش  العراق  الن  رضورية 
العالم  دول  من  الكثري  حيث  العالم،  عىل  انفتح 

قدمت الكثري للعراق يف حربه ضد االرهاب.
العالقات  هذه  اىل  بحاجة  العراق  ان  اىل:  واشار 
وانما  واالمني،  العسكري  جانب  عىل  فقط  ليس 
وتطوير  الخاص  القطاع  وتنمية  االقتصاد 

االقتصاد من خالل ادخال التكنلوجيا وغريها.
من جهته، بحث األمني العام ملجلس الوزراء، حميد 
باألعمال  القائم  الغزي، يف وقت سابق، مع  نعيم 
الفرنيس يف بغداد، جان نويل بونيو، النتائج التي 
حققتها زيارة الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون 
الوزراء  إىل بغداد مؤخراً، فيما اشار إىل أن رئيس 

املتكامل  امللف  إلعداد  عمل  فريق  بتشكيل  أوعز 
للقضايا التي ستتم مناقشتها خالل زيارة الوفد 

املرتقبة إىل باريس.
بيان  بحسب  الوزراء،  ملجلس  العام  األمني  وأكد 
مصطفى  الوزراء،  رئيس  أن   : العامة  لالمانة 
الكاظمي، أبدى اهتماماً واسعاً بالنتائج املتحققة 

خالل زيارة الرئيس ماكرون إىل بغداد.
عمل  فريق  بتشكيل  أوعز  »الكاظمي  ان  واضاف 
بالتنسيق  الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة  من 
يف  الفرنسية  والسفارة  الخارجية  وزارة  مع 
التي ستتم  للقضايا  املتكامل  امللف  بإعداد  بغداد، 
إىل  املرتقبة  العراقي  الوفد  مناقشتها خالل زيارة 

باريس«.
امللفات  سيبحث  العراقي  الوفد  أن  إىل:  وأشار 

االقتصادية والعسكرية والتجارية واالستثمارية، 
الوزراء،  ملجلس  العامة  األمانة  قامت  أن  بعد 
إعداد ملف متكامل عن  املعنية  الوزارات  بتكليف 
االتفاقات التي سيتم بحثها عىل طاولة النقاشات 
عىل  اإليجابية  العالقات  وترجمة  الزيارة،  خالل 

أرض الواقع.
ارتياح  عن  الفرنيس  باألعمال  القائم  وعرب 
التي  اإليجابية  للنتائج  الفرنسية،  الحكومة 
تحققت أثناء زيارة بغداد، وجديتها بالتعامل مع 
العالقات الثنائية، وما تم االتفاق عليه، والتعاطي 
تماس  لها  التي  املشاريع  إلنشاء  شديدة  برغبة 
العالقات  حجم  أن  مؤكداً  املواطنني،  مع  مبارش 
بوجود  لسنوات طويلة،  تمتد  العراقية  الفرنسية 

رشاكة اسرتاتيجية بني البلدين.

تأكيدا ملا نشرته         .. جملس الوزراء يصّوت على قانون الضمان الصحي وحييله على الربملان

اخلارجية النيابية تكشف لـ           عن حماور زيارة رئيس الوزراء املرتقبة إىل باريس

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 

كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف 

املستجد يف العراق، وفيما اكدت تسجيل 4724 

إصابة جديدة و70 حالة وفاة وشفاء 4028 

والكرخ  الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة، 

التوزيع الجغرايف لإلصابات حسب املناطق.

وذكرت الوزارة يف وثيقة لها حصلت »الزوراء« 

عىل نسخة منها: ان عدد الفحوصات املختربية 

ليوم امس: 23168، ليصبح عدد الفحوصات 

تسجيل  تم  انه  مبينة   .2244081 الكلية: 

إصابة جديدة و70 حالة وفاة وشفاء   4724

4028 حالة.

الكل:  الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 

288812 )80.6%(، اما عدد حاالت االصابات 

الكل: 358290، بينما عدد الحاالت التي تحت 

الراقدة  الحاالت  العالج: 60356، يف حني عدد 

حاالت  وعدد   ،559 املركزة:  العناية  تحت 

الوفياتي الكل: 9122.

بغداد  صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 

الساعدي،  الغني  عبد  الدكتور  الرصافة، 

كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة   678 تسجيل 

الرصد  خالل  شخصت  إصابة   116 بينها 

الوبائي.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الساعدي  وقال 

نسخة منه: ان »املؤسسات الصحية يف جانب 

الرصافة سجلت 678 اصابة جديدة بفريوس 

كورونا موزعة كالتايل : 116  حالة شخصت 

الصحية:  للقطاعات  الوبائي  الرصد  خالل 

قطاع النهروان  7 حاالت / قطاع الرصافة 9 

حاالت / قطاع املدائن 19 حالة  /قطاع بغداد 

جديدة  9 حاالت / قطاع االعظمية 6 حاالت/ 

البلديات  قطاع   / حالة   18 االستقالل  قطاع 

 / حالة   16 الشعب  قطاع   / حالة   14 الثاني 

االول  البلديات  قطاع   / حالة   5 الصدر  قطاع 

13 حالة .

مراجعتهم  خالل  حالة   562 ان  اىل  واشار 

 178 الصدر  مدينة   : الصحية  للمؤسسات 

 ,538  ,575  ,518  ,517  ,555  , محلة  حالة 

 ,513  ,524  ,556  ,565  ,550  ,532  ,544

540, 557,569,  513, قطاع 41 , قطاع 31 

،  قطاع 47 , قطاع 10, 521 . 565 . قطاع 

 ، جميلة  الكيارة ,   , ،الحبيبية   74 قطع   . 49

الجوادر , 523 , 556 , قطاع 7 ، 541 , 538 

 357 ,345 ,  544 , 550 , 517 , 532 , 537 ,

. . 320 , 328 ,331 الشعب 37  حالة محلة 

 ,  333, الزراعي   ,  ,317  ,335  ,  ,337  ,317

حالة محلة . 734 , 722, 728, 738 , املعسكر 

, الزراعي , 771 , البلديات 32 , 506 , 508 , 

502 ، 504 , شارع فلسطني 22 حاالت  محلة 

 ,731 محلة,  حالة     25 االمني   ,503  ,505

تجاوز , 733 , 741 , 721 . 743, تل محمد 

بغداد جديدة  23 حالة     , 704 , 706 709 ,

 , محلة  حالة    27 الزعفرانية    ,  701 محلة 

 918 , 957 , 958  , 964 , 917 , 960 , 971

, 949، 905 , تقاطع االورزدي , 906 , 909 

الكرادة 19 حالة  محلة 903, 905, 302 ,   ,

310 , 314 , راس الحواش,  311 , االعظمية 

حالة   29 العبيدي    ،314 محلة,  حالة    29

 769 , 764 , 765, الكفاءات  , 762  محلة , 

، الطالبية  19 حالة محلة 323 , 320 , 324 

الزهراء 15 حالة محلة , 757 ,  , 321,  حي 

حاالت   7 والغزالن  الكرب  ام  الخنساء,   ,  759

محلة 345 , 337 , الراشدية 3 حاالت / قرية 

عباس، الحسينية 28 حالة محلة , 222 , 215 

, االنتصار, بوب الشام , كمرية . 215 , 217 , 

االستقالل , كصريين, الرشاد 9 حاالت محلة 

771 , 752, 772 ، زيونة 23 حالة محلة 702 , 

703 , 704 , 706،  الكفاح حالتني محلة  125،  

الفضيلية    ,340 محلة  حالتني  ابكار  سبع 

واحدة،  حالة  االستكشافات   ، واحدة  حالة 

حالتني  املغرب  شارع   ، واحدة  حالة  الرشاد 

واحدة  حالة  البرصة  محافظة   ,306 محلة 

مركز املحافظة ، محافظة املثنى حالة واحدة 

الرميثة ، محافظة ميسان حالة واحدة املجر 

بعقوبة،  واحدة  حالة  دياىل  محافظة  الكبري، 

، الكفاءات حالة  خان بني سعد حالة واحدة 

واحدة محلة 766،  سبع قصور حالة واحدة،  

بني  خان   ،729 محلة  واحدة  حالة  املشتل 

سعد حالة واحدة، الفضيلية حالة واحدة قرب 

الشيخ حالتني محلة  باب   ، االحسان  مدرسة 

123،  املدائن 7 حاالت  حي الوحدة, الكريعات 

واحدة  حالة  املشتل   ،334 محلة  حالتني 

محلة 729،  حي تونس حالتني, محلة 330 ، 

بسماية حالة واحدة عمارة 10، التاجي حالة 

محلة  حالتني  ابكار  وسبع  الزراعي،  واحدة 

.  342 ,332

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 44497  تويف منهم1244 

لالسف، فيما اكتسب الشفاء 37468  واملتبقي 

قيد العالج 5785«.

ودعا الساعدي املواطنني اىل »االلتزام بإجراءات 

لحمايتهم  االجتماع  التباعد  وتطبيق  الوقاية 

من االصابة وتقليل تفيش الوباء«.

املوقف  الكرخ  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 

الحاالت  وعناوين  اعداد  مع  لها  الوبائي 

فريوس  بمرض  مخترباتها  يف  املشخصة 

والوفيات  الشفاء  اعداد  مع  املستجد  كورونا 

لغاية الساعة العارشة من ليلة االثنني واملعلن 

عنها امس الثالثاء.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

كاآلتي:  موزعة   961 االصابات  عدد  ان  منه: 

 /30 االسكان   /8 دشري  ابو   /21 غريب  أبو 

االعالم  17/ البياع  15/ التاجي 91/ الرتاث  

 /60 الدورة    /88 الحرية    /5 الحارثية   /1

 /21 السيدية   /3 الرحمانية   /11 الدولعي 

 /2 الرابعة  الرشطة   /1 الخامسة  الرشطة 

 /38 الطارمية    /3 الصالحية   /61 الشعلة 

 /3 العطيفية   /5 العالوي   /4 الطوبجي 

الغزالية  44/ القادسية 22/ الكاظمية  82/ 

املكاسب  2/ املحمودية  16/ املشاهدة  25/ 

 /15 املواصالت   /36 املنصور   /21 املعالف 

الجامعة   حي   /18 الريموك   /12 الوشاش 

 /19 الخرضاء  حي   /30 الجهاد   حي   /38

حي العامل 29/ حي العدل 5/ حي الفرات 8/ 

سبع البور 18/ شارع حيفا 2/ كرادة مريم 

الرصافة  جانب  الرشيد3/  فندق  مجمع   /4

الديوانية   محافظة   /1 دهوك  محافظة   /14

 /1 نينوي  محافطة   /1 دياىل  محافظة   /1

 /2 واسط  محافظة   /1 كربالء  محافظة 

محافظة املثنى 3.

بينما   ،760 الشفاء:  عدد  ان  اىل  واشارت 

الوفيات: 2.

اسم املناقصة )إکمال مد شبكة ماء مع تنفيذ أعمال اتصاالت وتحويل الكيبالت الضوئية املعارضة مع تأهيل الشبكة الكهربائية مع تنفيذ خطوط 
محطة مجاري امطار وثقيلة مع خط دفع مع صب وإکساء الشوارع الرابطة بني مدخل ناحية الزبيدية من جهة العزيزية وشارع محطة الكهرباء 
يف حي األمري وحي الربيع يف ناحية الزبيدية( وعىل حساب رشكة زحل الخري للمقاوالت الناكلة عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 ضمن 

التبويب ) 2-43-4-13-21-2 ( وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة
1- يرس دیوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لعمل )اكمال مد شبكة ماء مع 
تنفيذ اعمال اتصاالت وتحويل الكيبالت الضوئية املعارضة مع تأهيل الشبكة الكهربائية مع تنفيذ خطوط محطة مجاري أمطار وثقيلة مع خط 
دفع مع صب واکساء الشوارع الرابطة بني مدخل ناحية الزبيدية من جهة العزيزية وشارع محطة الكهرباء يف حي األمري وحي الربيع يف ناحية 
الزبيدية وبكلفة تخمينية ) 5,711,448,500 ( خمسة مليار وسبعمائة واحد عرش مليون وأربعمائة وثمانية وأربعون ألف وخمسمائة دينار وبمدة 

انجاز )400( اربعمائة يوم.
2- إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح -  العدالة - الزوراء(.

3- فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني ) رابعة إنشائية، رابعة كهرباء( نافذة والرشكات العامة 
وكذلك الرشكات العربية واألجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات 

الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4- متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة: كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل(. 

5- املتطلبات القانونية:
أوال – األهلية / وتشمل جنسية مقدم العطاء، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة، 
مدرج يف القائمة السوداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات 
العامة  الرشكات  املصالح،  يف  تضارب  يوجد  ال  املناقصات،  يف  للمشاركة  األمن  مجلس  املتحدة/  األمم  قبل  من  صادر  قرار  إىل  استنادا  أو  العامة 

الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة. 
ثانيا - عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس. 

ثالثا - عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية )واملسجلة( يف وزارة التجارة/ دائرة تسجيل الرشكات تقديم شهادة تأسيس الرشكة 
ويف حالة كونها غري مسجلة يف العراق تقديم ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية او امللحقية التجارية 

العراقية يف ذلك البلد. 
رابعا - كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة 

واسط / قسم العقود 
خامسا - وصل رشاء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة (.

6- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان محافظة واسط /سكرتري 
لجنة فتح العطاءات ( ويعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون ألف دينار .

7- يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) الخميس ( املصادف 
2020/10/15 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) وسط / الكوت / شارع املحافظة / ديوان محافظة واسط / الطابق الثاني / قاعة االجتماعات ( يف الساعة 

الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم الخميس ( املصادف 2020/10/15 .
8- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( وبمبلغ ) 114,300,000 ( مائة واربعة 
عرش مليون وثالثمائة الف دينار معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم 
املناقصة، ويفضل أن يكون صادرا من أحد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن 
)120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو) أي من املساهمني يف الرشكة أو 

الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة (. 
احد  أو  للرشكة  املفوض  املدير  قبل  من  يكون  أن  يجب  العطاء  تقديم  وان  املناقصة  غلق  تاريخ  من  يوما  تسعون   )90( العطاء  نفاذ  مدة  إن   -9
املساهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة 

ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقسة. 
10- علی مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية الرابحة آلخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل 
محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الرشكة الحسابات الختامية آلخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة آلخر سنتيني والتي 

تسبق عام 2014 .
11- إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

12- يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة( بكافة أقسامها فإنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض 
مراعاة ذلك عند التقديم. 

13-  إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح. 
14- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

                                                                                   الدكتـــــور
                                                                               محمد جميل املياحي
                                                                                محافظ واســـط                                                                             

قرر منح خمصصات إضافية مبقدار 50% من الراتب اإلمسي لألطباء املقيمني

أبرزها جذب الشركات الفرنسية لتطوير املفاعل النووية وإنشاء القطار املعلق
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ارمينيا/ متابعة الزوراء:

 اك�دت وزارة الدف�اع األرمني�ة 

أن قواته�ا مضطرة الس�تخدام 

أسلحة ذات تدمري واسع النطاق 

يف الحرب ض�د أذربيجان يف قره 

ب�اغ،  فيما أعلن�ت وزارة الدفاع 

كام�ل”  “تدم�ري  األذربيجاني�ة 

لفوج مؤلل تابع للقوات املسلحة 

األرمينية يف قره باغ.

س�تيبانيان،  شوش�ان  وقال�ت 

الس�كرترية الصحفي�ة ل�وزارة 

الدفاع  الدفاع األرمني�ة: “وزارة 

تح�ذر م�ن أن القوات املس�لحة 

الس�تخدام  مضط�رة  األرمني�ة 

وسائل تدمري ومعدات عسكرية 

ذات تأث�ري ناري واس�ع النطاق 

الق�وات واملعدات  للقضاء ع�ى 

مس�احات  ع�ى  العس�كرية 

شاسعة”.

ه�ذا  أن  املس�ؤولة  وأوضح�ت 

أن  حقيق�ة  إىل  يرج�ع  األم�ر 

الق�وات األذربيجانية تس�تخدم 

أنظم�ة راجمات صواريخ ثقيلة 

ومدفعي�ة م�ن العي�ار الثقي�ل 

وقاذفات صواريخ “سمريتش”، 

مما “يغري منطق وحجم األعمال 

القتالي�ة ويأخذها إىل مس�توى 

جديد.”

وأم�س لم يس�تبعد ممثل وزارة 

أرت�رون  األرميني�ة،  الدف�اع 

هوفهانيسيان، استخدام الجانب 

األرمن�ي كل األس�لحة املوجودة 

يف ترس�انته، بم�ا فيه�ا أنظمة 

صواريخ “إس�كندر” والطائرات 

“اقتض�ت  إذا  الهجومي�ة، 

الرضورة وتوافق ذلك مع منطق 

إدارة األعمال القتالية”.

الدف�اع  وزارة  رصح�ت  كم�ا 

أذربيج�ان فقدت  أن  األرميني�ة 

ثالث دباب�ات، ومن املفرتض أن 

هناك “خسائر يف القوات”.

من جانبه�ا أعلنت وزارة الدفاع 

األذربيجانية، امس الثالثاء، عن 

“تدمري كامل” لفوج مؤلل تابع 

للقوات املسلحة األرمينية يف قره 

باغ.

ورصح العقيد، فاجيف دارجخيل، 

رئيس الدائرة الصحفية يف وزارة 

لوكال�ة  األذربيجاني�ة،  الدف�اع 

قص�ف  “نتيج�ة  “س�بوتنيك”: 

الجيش األذربيجان�ي، تم تدمري 

الف�وج املؤلل الثالث “مارتوني” 

املنترش يف منطقة )خوجافيند(، 

الق�وات  تكب�د  إىل  أدى  مم�ا 

األرمينية خسائر فادحة وتدمري 

الفوج بالكامل،  املعدات وتدمري 

وإجالء القتى والجرحى”.

وبتاري�خ 27 س�بتمرب/ أيل�ول 

الدف�اع  وزارة  قال�ت  الج�اري، 

الق�وات  إن  األذربيجاني�ة، 

املس�لحة األرمينية أطلقت النار 

عى املناط�ق الس�كنية الواقعة 

ع�ى خط التم�اس يف ق�ره باغ، 

ووفقاً لهذه البيان�ات، فقد ُقتل 

مدنيون.

وبحسب وزارة الدفاع األرمينية، 

فإن قره باغ “تعرضت لهجمات 

وصاروخية”.وأف�اد  جوي�ة 

املتحدث الصحفي باس�م رئيس 

جمهوري�ة ناغورن�ي ق�ره باغ، 

املع�رتف به�ا من جان�ب واحد، 

فغ�رام بوغوس�يان، أن املناطق 

يف  بم�ا  ب�اغ،  ق�ره  يف  املدني�ة 

ذل�ك العاصم�ة س�تيباناكريت، 

املدفعية، ودعا  تعرضت لن�ريان 

السكان للنزول إىل املالجىء.

ألح�ق ذل�ك إع�الن وزارة الدفاع 

األذربيجانية أن قواتها املسلحة 

ش�نت عملية هجوم مضاد عى 

ط�ول خ�ط التم�اس بأكمله يف 

قره باغ.

األذربيجان�ي  الجي�ش  وأعل�ن 

مض�ادة  منظوم�ة   12 تدم�ري 

للطائ�رات تابع�ة لس�الح الجو 

األرمني.

تونس / متابعة الزوراء:

جدد وزي�ر الخارجية الجزائرية ،صربي 

بوقادوم، تأكيد التطابق بني موقف بالده 

وتونس حول الدفع نحو حّل س�يايس يف 

ليبيا بعيدا من التدخالت الخارجية.

ج�اء موق�ف بوق�ادوم خ�الل زيارت�ه 

الثالث�ة الت�ي قام به�ا االثن�ني لتونس، 

والتق�ى خاللها نظريه عثمان الجرندي، 

والرئي�س التونيس قيس س�عّيد ورئيس 

الحكومة هشام املشييش.

وقال�ت الرئاس�ة التونس�ية، يف بيان أن 

بوقادوم أكد أنه “تم االتفاق عى مواصلة 

الجه�ود املش�رتكة للدفع بمس�ار الحل 

الس�يايس بعيدا عن التدخ�الت األجنبية 

من خالل حوار شامل وبناء بني الليبيني 

أنفسهم حفاظا عى أمن ليبيا ووحدتها 

وسيادتها”.

والجزائ�ر، الت�ي تخ�ى مخاط�ر عدم 

االس�تقرار عى حدودها، تح�اول إعادة 

تفعيل دورها عى الساحة الدبلوماسية 

اإلقليمية وتس�عى اىل اداء دور الوسيط 

يف األزمات التي تتخّبط فيها ليبيا.

ومن املرتقب ان يقوم الرئيس الجزائري، 

عب�د املجي�د تب�ون، بزي�ارة لتونس “يف 

بحس�ب  القادم�ة”،  القريب�ة  الف�رتة 

البيان.

كم�ا تقول تون�س ان تواص�ل االزمة يف 

ليبيا، وحالة الفوىض س�ينعكس س�لبا 

عى الوضع االمني واالقتصادي يف البالد 

التي تمر بظروف صعبة.

وكان كل من الرئيسني سعيد وتبون وجها 

انتقادات الذعة لحكومة الوفاق مؤكدين 

ان رشعيته�ا الدولية ليس�ت ب�ال نهاية، 

وانه وجب رف�ض التدخالت الحارجية يف 

املسالة الليبية يف اشارة اىل تركيا.

وتش�هد ليبيا فوىض وأعم�ال عنف منذ 

س�قوط نظ�ام معم�ر الق�ذايف يف العام 

2011 يف انتفاض�ة دعمها حلف ش�مال 

األطليس عسكرياً.

وتفاقم�ت األزم�ة يف لبيي�ا ع�ى خلفية 

دع�م  ع�ى  الرتكي�ة  الس�لطات  ارصار 

ميليش�يات الوف�اق يف مواجهة الجيش 

الوطن�ي الليب�ي بقيادة املش�ري خليفة 

حفرت.

وعمدت انقرة إلرسال املئات من املرتزقة 

واألس�لحة والذخائ�ر لدعم امليليش�يات 

الت�ي تمكن�ت من ص�د هج�وم الجيش 

الوطني الليبي.

الوف�اق  حكوم�ة  ق�وات  واس�تعادت 

س�يطرتها عى الغرب الليبي إثر معارك 

اس�تمرت ألكثر من ع�ام وانتهت مطلع 

حزيران/يونيو بانسحاب قوات الجيش 

الليب�ي م�ن س�ائر املناط�ق الت�ي كان 

يس�يطر عليها يف غ�رب البالد وش�مال 

غربها.

ويف 22 آب/أغس�طس أعلن طرفا النزاع 

يف بيان�ني منفصل�ني وقف إط�الق النار 

بش�كل فوري وكامل وتنظيم انتخابات 

الع�ام املقب�ل يف أنح�اء الب�الد، ورّحبت 

األمم املتحدة يومه�ا ب�”التوافق الهام” 

بني الطرفني.

ولعب�ت م�ر دورا فعاال إلرغ�ام قوات 

الوفاق عى ع�دم مواصلة القتال، حيث 

ع�ّدت ان مدين�ة رست وقاع�دة الجفرة 

خطوطا حم�راء ال يج�ب تجاوزها من 

قبل امليليشيات.

بغداد/ الزوراء:

اعلن وزير الداخلي�ة، عثمان الغانمي، امس 

الثالث�اء، التوص�ل إىل مطلق�ي الصاروخني 

اللذين س�قطا، االثنني امل�ايض، عى منزل يف 

قضاء الرضوانية ببغداد، وفيما وجه مديرية 

األح�وال املدني�ة والج�وازات بإلغ�اء الحجز 

االلكرتوني وترويج املعامالت اصوليا، كشف 

عن تش�كيل لجنة علي�ا إلدارة ملف الزيارات 

أمنياً وخدمياً.

وقال�ت املكت�ب االعالم�ي لوزي�ر الداخلي�ة 

عثم�ان الغانم�ي يف بي�ان تلق�ت “ الزوراء” 

نسخة منه: انه “من أجل تبسيط االجراءات 

الخاص�ة بمراجعة املواطنني الكرام اىل دوائر 

البطاق�ة الوطني�ة وجهن�ا مديري�ة األحوال 

املدنية والج�وازات واإلقام�ة، بإلغاء الحجز 

االلكرتون�ي الخ�اص بالواقع�ات الحياتي�ة 

للمواطنني ابتداًء من يوم االحد املوافق الرابع 

من ترشين االول املقبل”.

واضاف “لن نبخل يف العمل، وس�نكون دوماً 

يف خدمة املواطنني”.

ويف س�ياق اخر، أعلن وزير الداخلية، عثمان 

الغانم�ي، التوص�ل إىل مطلق�ي الصاروخني 

اللذين س�قطا، اول أم�س االثنني، عى منزل 

يف قض�اء الرضوانية جنوب بغداد، وأس�فرا 

ع�ن مقتل وإصابة س�بعة أش�خاص بينهم 

أطفال.

وق�ال الغانمي، يف مؤتمر صحفي بمحافظة 

كرب�الء تابعت�ه “ال�زوراء”: إن�ه “ما يخص 

إط�الق الصواري�خ، ما ح�دث االثن�ني يندى 

ل�ه الجب�ني”، مش�رياً إىل أن “وزارة الداخلية 

وضعت النق�اط عى الح�روف وتمكنت من 

الوصول إىل الجناة”.

وبش�أن زيارة االربعني، اوضح الغانمي: إنه 

“تم تشكيل لجنة عليا إلدارة ملف الزيارات يف 

العراق أمني�اً وخدمياً، لذلك كانت لنا جوالت 

االس�تعدادات  آخ�ر  درس�نا  املحافظ�ات  يف 

األمنية واإلداري�ة، ووضعنا الخطط الكفيلة 

لتخدم الخطة األمنية”.

إىل أن “الزي�ارة تح�دث يف ظ�روف  وأش�ار 

بالغ�ة الدقة والخطورة من الناحية الصحية 

كل  أكملن�ا  لك�ن  باالقتص�اد،  وانكم�اش 

خططن�ا، وكرب�الء تفتح أبوابها الس�تقبال 

الزائري�ن”. موضح�اً أن “خططن�ا ش�ملت 

عمليات اس�تباقية وتجنب الن�ريان املبارشة 

وغري املبارشة”.

وكان الغانمي وصل، صباح امس الثالثاء، إىل 

محافظة كربالء برفقة رئيس أركان الجيش 

الفري�ق ركن أول عبد األم�ري يار الله، ونائب 

قائد العمليات املش�رتكة الفري�ق الركن عبد 

األمري الشمري.

وكان�ت قي�ادة العملي�ات املش�رتكة أعلنت، 

اول أم�س االثنني، “استش�هاد ثالثة أطفال 

وامرأتني وجرح طفلني، بس�قوط صاروخي 

كاتيوش�ا عى منزل يف قض�اء الرضوانية يف 

بغداد”، مشريًة إىل تحديد مكان االنطالق من 

منطقة حي الجهاد.

أرمينيا تهدد باستخدام أسلحة ذات تدمري واسع النطاق وأذربيجان 
تدمر فوجا للجيش األرميين

تونس واجلزائر تدفعان حنو حل سياسي يف ليبيا

الغامني يعلن التوصل إىل مطلقي 
الصاروخني اللذين سقطا يف الرضوانية

وجه بإلغاء احلجز االلكرتوني يف األحوال 
املدنية واجلوازات 

بغداد/ الزوراء:

الثالث�اء،  ام�س  الث�الث،  الرئاس�ات  قدم�ت 

تعازيه�ا بوف�اة أم�ري الكويت صب�اح األحمد 

الجابر الصباح، مش�يدة بمواقفه االنس�انية 

الع�راق واملنطق�ة، فيم�ا ع�زّى نقي�ب  ازاء 

الصحفيني العراقيني، رئيس اتحاد الصحفيني 

العرب، مؤيد الالمي، الش�عب الكويتي برحيل 

الشيخ الصباح.

وق�ال رئي�س الجمهوري�ة، بره�م صالح، يف 

تغري�دة تابعتها “الزوراء”: إن�ه “بحزن بالغ 

تلقين�ا نب�أ االمري املغف�ور له الش�يخ صباح 

االحمد الجابر الصباح”.

وأضاف أنه “كان األخ الكبري والزعيم الحريص 

ع�ى ش�عوب املنطق�ة، وعرفناه بإنس�انيته 

وحرصه عى عالقات كويتي�ة عراقية متينة، 

عمل ب�دون كلل ع�ى جمع الكلم�ة ومغادرة 

الخالف، حتى اضحى مثاالً للسالم والخري”.

وخت�م رئي�س الجمهورية بالق�ول: “تعازينا 

الهلنا يف الكويت الشقيق”.

فيم�ا قال رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى 

الكاظمي: إنه “بألم بالغ وقلوب حزينة، تلقينا 

نبأ رحيل س�مو الش�يخ صباح األحمد الجابر 

الصباح، أمري دولة الكويت الشقيقة”.

وأض�اف أنه “برحيله، فق�دت األمة واملنطقة 

جمع�اء رج�اًل لم يّدخ�ر جهداً يف س�بيل دعم 

األمن واالس�تقرار اإلقليميني، وضمان الرفاه 

والتقدم لش�عب الكويت الش�قيق والش�عوب 

الجارة”.

وتابع الكاظمي أنه “س�اهم الراحل الكبري يف 

تعزيز مس�رية العراق الجديد، الخارج من نري 

الدكتاتوري�ة، مثلم�ا وقف معه وه�و يواجه 

اإلرهاب وينتر ألرضه ووجوده”.

وخت�م رئيس مجل�س ال�وزراء بأنه “نس�أل 

الب�اري جل وع�ال الرحم�ة واملغف�رة للراحل 

الكبري، والصرب الجمي�ل لذويه ومحبيه ولكل 

شعب الكويت الشقيق”.

بدوره، ق�دم رئيس الربملان، محمد الحلبويس، 

وقل�ب  بال�غ  “ب�أىس  “إن�ه  قائ�اًل:  تعازي�ه 

يعتره األل�م، تلقين�ا نبأ وف�اة األمري األب، 

والش�يخ القائ�د، ورأس حكمة الع�رب، الذي 

عرفن�اه إنس�انا معط�اء، وسياس�يا محنكا، 

وناصحا أمين�ا، وبوفاته فقدنا داعما للعراق، 

ومحب�ا للعراقي�ني، ومنارصا لقضاي�ا العرب 

واملسلمني”.

وأضاف أن�ه “عزاؤن�ا بفقدان�ه، وحزننا عى 

رحيل�ه يوازي حزن ش�عبنا يف دول�ة الكويت، 

نس�أل الله العزي�ز القدير أن يتغمده بواس�ع 

رحمت�ه، ويس�كنه فس�يح جنان�ه، ويلهمنا 

وأهلنا يف دولة الكويت صرب غيابه”.

وخت�م رئيس مجل�س النواب بالق�ول “وداعا 

أمرينا الحكيم”.

من جهته، ع�زّى نقيب الصحفيني العراقيني، 

رئي�س اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 

الشعب الكويتي برحيل الشيخ الصباح.

وقال الالمي يف تغري�دة : “وداعا امري الكويت 

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، وداعا يا 

أمري اإلنسانية الحقة، بنيت بلداً الجميع ينظر 

اليه بإكبار وإحرتام، وأكرمت شعبك خري كرم 

لتس�كن يف قلوب الجميع، وجعلك العالم قائداً 

للعمل االنساني”.

الكويت�ي  للش�عب  التع�ازي  “كل  واض�اف: 

الشقيق ولكل محبيه يف العالم”.

اىل ذل�ك، ق�دم زعيم التي�ار الصدري، الس�يد 

مقتدى الص�در، تعازيه برحي�ل امري الكويت 

صباح األحمد الجابر الصباح.

وقال الصدر يف تغريدة عى حسابه يف “تويرت”: 

“تلقين�ا نبأ وف�اة امري الكوي�ت ببالغ الحزن 

واالىس، فالكويت وامريها وشعبها اعزاء عى 

قلوبنا نحن العراقيني”.

واضاف: “اتمن�ى للكويت الس�الم واالمان يف 

ظل حكومتها وامريها الجديد”.

من جانبه، ذكر رئي�س ائتالف دولة القانون، 

ن�وري املالكي، يف برقية تعزية قدمها اىل دولة 

الكويت بوفاة امريه�ا يف بيان ملكتبه: “تلقينا 

بح�زن نبأ وف�اة امري دول�ة الكويت الش�يخ 

صب�اح االحم�د الجابر الصب�اح تغم�ده الله 

بواسع رحمته .

واضاف: “ نش�اطركم االحزان بوفاة املغفور 

له بإذن الله الذي كرس حياته وجهده لخدمة 

بل�ده وأمته، داعيا املوىل الع�يل القدير أن يلهم 

األرسة  الكريمة والش�عب الكويتي الش�قيق 

الص�رب والس�لوان، وأن يجزي الفقي�د الكبري 

خري الجزاء “.

ب�دوره، قدم رئي�س تحالف عراقيون، الس�يد 

عم�ار الحكيم، تعازي�ه بوفاة ام�ري الكويت، 

معترباً أن الفقيد مثل نموذجا لتقريب وجهات 

النظر بني الفرقاء.

وقال الحكيم يف بيان: “ببالغ الحزن واألس�ف 

تلقين�ا نب�أ رحي�ل أمري دول�ة الكويت س�مو 

الش�يخ صب�اح االحم�د الجابر الصب�اح، وإذ 

نتقدم بأس�مى آيات العزاء واملواساة للكويت 

الش�قيقة قي�ادة وش�عبا، نس�تذكر عالقتنا 

التاريخية بالفقيد ودوره الوس�طي املعتدل يف 

التعامل مع أغلب امللفات والقضايا الس�اخنة 

يف املنطقة والعالم السيما العربية واإلسالمية 

منه�ا م�ن منطل�ق س�مح ونظرة مس�ؤولة 

وموقف بعيد عن االنفعال والتشنج”.

واض�اف “كما مث�ل الفقيد نموذج�ا لتقريب 

وجهات النظ�ر بني الفرقاء واطل�ق املبادرات 

واملش�اريع يف فرتة امارته لدولة الكويت ومن 

قبلها ف�رتة إدارته ملل�ف الخارجي�ة الكويتية 

فض�ال عن نظرته األبوية تجاه عامة الش�عب 

الكويتي الشقيق”.

وكان امري دولة الكويت الشيخ صباح االحمد 

الجاب�ر الصباح قد ت�ويف، ام�س الثالثاء، عن 

عمر ناهز 91 عاما.

وأعل�ن الدي�وان األم�ريي يف الكوي�ت، ام�س 

الثالث�اء، وف�اة أم�ري الكويت الش�يخ صباح 

األحمد الجابر الصباح.

وأعلن وزير الديوان األمريي الكويتي، الش�يخ 

ع�يل الج�راح الصب�اح، يف بيان بث�ه تلفزيون 

الكوي�ت، وف�اة األم�ري ال�ذي كان يعال�ج يف 

الواليات املتحدة منذ يوليو املايض.

وكان التلفزيون الكويتي قطع، يف وقت سابق، 

برامجه املعتادة ليذيع آيات من القرآن.

وكان الش�يخ صب�اح األحمد الجاب�ر الصباح 

)91 عام�ا(، ق�د دخ�ل مستش�فى بالواليات 

املتح�دة يف يوليو للعالج بعدما خضع لجراحة 

بالكويت يف الشهر نفسه.

الش�يخ صباح األحمد الجاب�ر الصباح، رحمه 

الله، كان األمري الخامس عرش لدولة الكويت، 

والخامس بعد اس�تقالل بالده يف عام 1961.. 

تلقى تعليمه يف املدرس�ة املباركية، واستكمل 

دراسته عى أيدي أساتذة خصوصيني.

دخ�ل العم�ل الس�يايس ومجال الش�أن العام 

عام 1954 كعض�و يف اللجنة التنفيذية العليا، 

وه�ي بمثابة مجلس الوزراء، ثم عني رئيس�ا 

لدائرة الشؤون االجتماعية والعمل، وعضوا يف 

مجلس اإلنشاء والتعمري يف عام 1955.

كان ه�ذا قبل أن يتوىل الش�يخ صب�اح وزارة 

الخارجية يف عام 1963 حتى 1991.

أربع�ة عقود ش�هد فيه�ا الش�يخ صباح عى 

أحداث تاريخية كربى يف بالده واملنطقة والعالم 

حتى ُلقب بش�يخ الدبلوماسيني العرب وعميد 

الدبلوماسية العربية والكويتية حينها.

ويف 1992، ت�وىل منصب النائ�ب األول لرئيس 

مجل�س ال�وزراء إىل جان�ب وزارة الخارجية، 

وش�غل كذل�ك منصب وزي�ر اإلع�الم لفرتات 

مختلفة حتى أصبح رئي�س وزراء الكويت يف 

2003، وأمري الكويت يف يناير 2006.

ويف الش�هر نفسه، بايعه أعضاء مجلس األمة 

باإلجماع، وكان بذلك األمري الثالث الذي يؤدي 

اليمني الدستورية أمام مجلس األمة يف تاريخ 

الكويت.

الرئاسات الثالث تعزي بوفاة أمري الكويت وتشيد مبواقفه اإلنسانية إزاء العراق واملنطقة
السيد الصدر والمالكي والحكيم يعزون بوفاة الشيخ الصباح 
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اعلن يف الكويت، امس الثالثاء، تس�مية الش�يخ نواف األحمد الجابر الصب�اح أمرياً للبالد خلفاً 
لصب�اح االحمد الصباح الذي ت�ويف امس.ونواف األحمد الجابر املب�ارك الصباح من تولد 1937 
، وأصب�ح أم�ري دولة الكويت الس�ادس عرش، هو االبن الس�ادس ألمري الكوي�ت العارش أحمد 
الجابر الصباح. ُسمّي وليا للعهد يف 7 فرباير 2006 ويف 20 فرباير بايعه مجلس األمة باإلجماع 
للمنص�ب، ويف 21 فرباير 1961 عّينه عبد الله الس�الم الصباح محافًظ�ا ملحافظة حويل، وظل 
يتوىل مسؤوليتها حتى 19 مارس 1978 عندما عني وزيرا للداخلية، والتي استمر بها حتى 26 
يناير 1988 عندما تم تعيينه وزيرا للدفاع.وُعنّي يف 20 أبريل 1991 وزيرا للش�ؤون االجتماعية 
والعمل، وظل يتوىل مسؤوليتها حتى 17 أكتوبر 1992 عندما خرج من الوزارة، ويف 16 أكتوبر 
1994 ُع�نّي نائب�ا لرئيس الح�رس الوطني، وع�ني يف 13 يوليو 2003 وزي�را للداخلية، ويف 16 
أكتوب�ر من نفس العام صدر مرس�وم أمريي بتعيينه نائبا أول لرئي�س مجلس الوزراء ووزيرًا 
للداخلية.وبعد تويل صباح األحمد الحكم يف 29 يناير 2006، أصدر يف 7 فرباير 2006 أمراً أمريّياً 

بتزكيته وليا للعهد.

من هو أمري الكويت اجلديد الشيخ نواف األمحد اجلابر الصباح ؟



بغداد/ الزوراء:
عن  الثالثاء،  امس  الشعبي،  الحشد  اعلن 
محورين  من  عسكرية  عملية  انطالق 
لتعقب خاليا داعش االرهابي يف بساتني ابو 
اللواء  أعلن  فيما  دياىل.  رشق  شمال  دهن 
26 يف الحشد الشعبي استكمال استعداداته 
كربالء  يف  املليونية  االربعني  زيارة  لتأمني 

املقدسة.
احمد  الشعبي،  الحشد  يف  القيادي  وقال 
قوات  ان”  صحفي:  ترصيح  يف  التميمي، 
الخامسة  والفرقة  الشعبي  الحشد  من 
محورين  من  انطلقت  العراقي  الجيش  يف 
خاليا  لتعقب  عسكرية  عملية  يف  رئيسيني 
ابو دهن ضمن  االرهابي يف بساتني  داعش 
قاطع شمال قضاء املقدادية)40كم شمال 

رشق بعقوبة(”.
ضمن  تأتي  العملية  ان”  التميمي  واضاف 
اسرتاتيجية انهاء اية خاليا نائمة يف القاطع 
وتدمري مضافاتها الرسية، والسعي لتأمني 

الطرق الزراعية ونقاط املرابطة املتقدمة”، 
رصد  االستخباري  “الجهد  ان  اىل  الفتا 
مجموعة من االهداف املهمة وبدأت عمليات 

تمشيط واسعة للبساتني”.
ملسلسل  تكرارا  مؤخرا  دياىل  وشهدت 
ما  واخرى  فرتة  بني  االمنية  الخروقات 

املدنيني  صفوف  يف  ضحايا  سقوط  اىل  ادى 
ومنتسبي القوى األمنية. 

الحشد  يف   26 اللواء  أعلن  اخر،  جانب  من 
استكمال  عن  الثالثاء،  امس  الشعبي، 
املليونية  االربعني  زيارة  لتأمني  استعداداته 

يف كربالء املقدسة.
وقالت قيادة اللواء يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان ”أوىل طالئع قوات االحتياط 
املقدسة”،  كربالء  دخلت   26 للواء  التابعة 
من  مقاتل  اآلف  خمسة  نحو   ” أن  مبينة 
قيادة  خطة  ضمن  سيشارك  االحتياط 
عمليات كربالء املقدسة لتأمني زيارة أربعني 

االمام الحسني )ع(”.
وأضافت القيادة انه “خالل اليومني املقبلني 
باالنتشار  وتبدأ  قواتنا،  إلتحاق  ستكتمل 
ملركز  اضافة  الثالثة  كربالء  محاور  ضمن 
عنرص  ألف  نحو  ان”  اىل  مشرية  املدينة”، 
املعدة  بالخطة  سيشارك  وطبي  خدمي 

لخدمة زائري محافظة كربالء املقدسة”.

بغداد/ الزوراء:

والتسجيل  النقل  ضوابط  الرتبية  وزارة  أعلنت 

الجديد للطلبة يف املدارس ببغداد واملحافظات للعام 

الوزارة  رجحت  وفيما   .2021  –  2020 الدرايس 

تأخر إنطالق العام الدرايس الجديد 2020 -2021 

العراق  يف  الصحي  الظرف  بسبب  شهر  نحو  اىل 

بسبب جائحة كورونا، أكدت انه حتى اآلن لم نقرر 

موعد بدء العام الدرايس بسبب تضارب األخبار عن 

كورونا.

تلقت  بيان  يف  الثالثاء،  امس  الوزارة،  وقالت 

“التعليميات تنص عىل  إن  »الزوراء« نسخة منه: 

قبول األطفال يف الصف األول االبتدائي للذين اكملوا 

السادسة من العمر يف نهاية السنة امليالدية )31 / 

12( ، كما يقبل من لم يبلغ العارشة عند التسجيل، 

ضمن  األطفال  بقبول  املدرسة  إدارة  تلزم  حيث 

املحيطة  املحالت  او  للمدرسة  الجغرافية  الرقعة 

بالطلبات  النظر  صالحية  الرتبية  عام  وملدير  بها، 

والطاقة  يتعارض  ال  وبما  خارجها  تكون  التي 

يف  التالميذ  عدد  الضوابط  وحددت  االستيعابية، 

الصف الواحد مع مراعاة الظروف االستثنائية “.

التالميذ  نقل  طلبات  ترويج  “يحق  انُه  وتابعت 

من)1/9/2020 – 31 / 12 / 2020( لقرب بدء 

امتحانات نصف السنة وللفرتة من )16 / 2 – 15 

/ 4 / 2021( لقرب بدء امتحانات نهاية السنة، 

كما يتوقف نقل التالميذ الصف السادس االبتدائي 

لشمولهم   2021 لعام  شباط  شهر  من  الـ16  يف 

بمرشوع الدفرت االلكرتوني”.

تجاوز  ملن  السماح  “عدم  بـ  الضوابط  وتفيد 

الـ16 سنة باالستمرار بالدوام باملرحلة االبتدائية 

)مدارس التعليم العام( غري مدارس التعليم املرسع 

اىل  نقلهم  باإلمكان  حيث  الحايل،  للعام  واليافعني 

ملدارس  وجودها  تعذر  حال  ويف  املسائية  املدارس 

التعليم املرسع .”

بقبول  السماح  “عدم  اىل  التعليمات  وأشارت 

يمنع  ما  يوجد  ال  كما  مستمع،  بصيغة  االطفال 

وبالتنسيق  األهلية  املدارس  واىل  من  التالميذ  نقل 

وحسب  واألجنبي،  األهيل  التعليم  قسم  مع 

األصول، فضالً عن جواز نقل تالميذ املرحلة الثالثة 

)الخامس االبتدائي( والرابعة )السادس االبتدائي( 

 –  10( العمرية  الفئة  ضمن  اليافعني  مدارس  يف 

15( سنة اىل مدارس التعليم العام كونهم يدرسون 

نفس املناهج الدراسية .”

الصف  يف  بالدوام  “ُيسمح  أنُه  البيان  وختم 

مواليد  من  املسائية  باملدارس  االبتدائي  السادس 

2004 بالنسبة للذكور و2002 لإلناث، كما يجوز 

الخارجي، وحسب  االمتحان  اىل  بالتقديم  للتالميذ 

للحصول عىل شهادة  بالتعليمات  املحددة  االعمار 

الدراسة االبتدائية«.

من جهة اخرى، رجحت وزارة الرتبية تأخر إنطالق 

العام الدرايس الجديد 2020 -2021 اىل نحو شهر 

جائحة  بسبب  العراق  يف  الصحي  الظرف  بسبب 

كورونا.

يف  فاروق،  حيدر  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 

موعد  نقرر  لم  اآلن  »حتى  صحفي:  ترصيح 

عن  األخبار  تضارب  بسبب  الدرايس  العام  بدء 

كورونا«.

اقليم  يف  الجديد  الدرايس  العام  بدء  اىل  وأشار 

بشأن  خاصا  شأنا  »لإلقليم  ان  مبينا  كردستان. 

املحافظات  باقي  أما  التحتية،  وبنيته  ظروفه 

ووزارة  التحتية،  والبنى  الرؤى  يف  إختالف  فهناك 

الرتبية تتأنى بإعالن موعد بدء العام الدرايس سواء 

يف 1 ترشين االول او منتصفه او حتى يف االول من 

ترشين الثاني لخشيتها عىل صحة وسالمة التالميذ 

آلية  وضع  من  والبد  الدراسية،  والكوادر  والطلبة 

مناسبة من خاللها نبدأ العام الدرايس«.

للثالث  الثاني  الدور  »امتحانات  ان  فاروق  وبني 

السنة،  نصف  امتحانات  نفسها  هي  املتوسط 

باالضافة اىل مؤجيل امتحانات الخامس والسادس 

الدور  مكميل  من  قليل  عدد  وبقي  االبتدائي 

الثاني«.

وأشار اىل ان »تصحيح الدفاتر االمتحانية بالنسبة 

النجاح جيدة،  للسادس االعدادي مستمر، ونسبة 

وأفضل من السنوات املاضية، وقد تعلن نتائجها يف 

بداية االسبوع الثاني من الشهر املقبل«.

بغداد/ الزوراء:
خالد  التخطيط،  وزير  استقبل 
ايرينا  الثالثاء،  امس  النجم،  بتال 
الخاص  املمثل  نائب  سوالرانو، 
املتحدة  لألمم  العام  لالمني 
العراق،  يف  اإلنسانية  للشؤون 
ضم  الذي  لها،  املرافق  والوفد 
زينة احمد املمثل املقيم للربنامج 
االنمائي لألمم املتحدة، وعددا من 

العاملني يف البعثة الدولية.
وذكر بيان لوزارة التخطيط تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: انه »جرى 
التطورات  اللقاء بحث آخر  خالل 

الهجرة  وزارة  بعمل  املتعلقة 
واملهجرين إلعداد الخطة الوطنية 
املتكاملة، إلنهاء معاناة النازحني 
وتوفري الظروف املناسبة لعودتهم 

الطوعية إىل مناطقهم«.
التخطيط  »وزارة  ان  وأوضح 
الدعم  أنواع  تقديم كل  تعمل عىل 
من  واملهجرين  الهجرة  لوزارة 
اجل اإلرساع يف إنجاز خطة إغالق 
وقت  أرسع  يف  النزوح  مخيمات 
»تنفيذ  ان  إىل  مشريا  ممكن«. 
توفري  يتطلب  الخطة  هذه 
مناسبة،  مالية  تخصيصات 

وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه، 
هذه  من  جانب  تأمني  خالل  من 
التخصيصات ضمن موازنة العام 

املقبل 2021«.
الدويل  »املجتمع  النجم  ودعا 
دعم  يف  أوسع  مساهمة  إىل 
واملهجرين  الهجرة  وزارة  عمل 
اعادة  خطة  تنفيذ  من  لتمكينها 
اقرارها  سيتم  التي  النازحني، 
مبينا  الوزراء«.  مجلس  قبل  من 
عقد  ستشهد  املقبلة  »األيام  ان 
العديد من االجتماعات واللقاءات 
وزارتي  تجمع  التي  املشرتكة، 

واملهجرين  والهجرة  التخطيط 
بهدف  الدولية،  املنظمات  وممثيل 
ووضع  الخطة  تفاصيل  مناقشة 
إىل  الفتا  لها«.  األولية  املسودة 
»ان ملف النزوح يعد من امللفات 
من  الكثري  ويواجه  املعقدة، 
واألمنية  االقتصادية  التحديات، 
وهذا  واإلنسانية،  واالجتماعية، 
استثنائية  جهودا  يتطلب  ما 
عىل  املعنية  الجهات  جميع  من 
املستويني الوطني والدويل لتحقيق 

أهداف الخطة«.
من جانبها، أعربت سوالرانو، عن 

املتحدة  االمم  منظمات  استعداد 
املزيد  لتقديم  العراق،  يف  العاملة 
وزارة  مع  والتعاون  الدعم،  من 
والجهات  واملهجرين،  الهجرة 
بملف  املعنية  األخرى  العراقية 
املتطلبات  وتأمني  النازحني، 
التي  واإلغاثية،  اإلنسانية 
سواء  النازحة،  األرس  تحتاجها 
او  املخيمات  يف  وجودها  خالل 
بعد عودتها إىل مناطقها. مشيدة، 
وزير  بجهود  نفسه،  الوقت  يف 
التخطيط، فيما يتعلق بوضع حد 

ملعاناة النازحني يف العراق«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الكهرباء، امس الثالثاء، إعداد خطة 
املقبل،  الصيف  يف  الطاقة  تجهيز  معدالت  لرفع 
إىل  واط  ميكا   3000 إضافة  بصدد  أنها  مؤكدة 

املنظومة.
موىس،  أحمد  الوزارة،  باسم  املتحدث  وقال 
الكهرباء  »وزارة  إن  الحكومي:  اإلعالم  بحسب 
وفك  اإلنتاج،  معدالت  برفع  تمثلت  خطة  أعدت 
اختناقات خطوط شبكات نقل الطاقة، فضالً عن 
تدعيم قطاع التوزيع«، مشرياً إىل أن«استعدادات 
الوزارة ستكون كفيلة بوضع بعض الحلول التي 
ستعمل عىل رفع معدالت التجهيز خالل الصيف 

املقبل«.
ميكا   3000 إضافة  بصدد  »الوزارة  أن  وأضاف 
خالل  من  الكهربائية،  الطاقة  منظومة  إىل  واط 

إدخال محطة الجالسية يف صالح الدين، وبعض 
الرميلة، ومحطة  التوليدية من محطة  الوحدات 

الزبيدية يف الكوت«.
بنصب  بامليض  تطمح  »الوزارة  أن  وأوضح 
االلكرتونية،  الجباية  واعتماد  الذكية،  املقاييس 
لكن كل هذه الخطط تنصدم أمام عقبة كبرية، 
إقرار  املالية، وعدم  التخصيصات  وهي موضوع 
املوازنة، إضافة إىل وجود جملة من هذه املشاريع 
يف  الوزارة  تحتاجها  التي  التحتية  البنى  النشاء 

ظل عدم توفر األموال الالزمة لذلك«.
قبل  من  الجهود  تضافر  »رضورة  عىل  وشدد 
وجميع  والترشيعية،  التنفيذية  السلطتني 
قطاع  بتطوير  للميض  الكهرباء،  مع  املؤسسات 
مبارش  تماس  له  الذي  والحيوي،  املهم  الطاقة 

بحياة الناس«.

بغداد/ الزوراء:
عن  الثالثاء،  امس  للكمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 
اتالف مواد غذائية يف مركز كمرك طريبيل الحدودي 

لكونها غري صالحة لالستهالك البرشي.
واضافت يف بيان ان »عملية االتالف تمت بحضور 
و  الضوابط  وفق  عىل  املنفذ  يف  الساندة  الجهات 
اعلنت  نفسه،  الصعيد  .عىل  النافذة«  التعليمات 

وبالتعاون  الثالثاء،  امس  للكمارك،  العامة  الهيئة 
مع جهاز املخابرات والجهات الساندة، عن ضبط 
وتبغ  باسترياده  املسموح  املوديل  تحت  سيارات 
الشمايل  قرص  ام  ميناء  كمرك  مركز  يف  معسل 
لكونها مخالفة للضوابط و التعليمات .واضافت يف 
بيان ان »عملية الضبط بحضور الجهات الساندة 

يف املنفذ عىل وفق الضوابط والتعليمات النافذة ».

بغداد / عامر املعموري 
الجلسة  املهندس عبدالرحمن عجي طوفان،  الحبوب،  العامة لتجارة  ترأس مدير عام الرشكة 
)34( الجتماع اللجنة املركزية للتسويق يف الرشكة بحضور مدراء الفروع واملواقع الشلبية يف 
محافظات النجف والديوانية وبابل، اضافة اىل رئيس الجمعيات الفالحية يف محافظة الديوانية 

محمد كشاش. 
يمثله من دعم  ملا  الشلب وتصنيعه  اهمية موسم تسويق  وتحدث طوفان، خالل حديثه، عن 

ملفردات البطاقة التموينية، مؤكدا رضورة اكمال كل املستلزمات الرضورية لحملة التسويق.
واضاف: نطالب بتهيئة كل املالكات من فاحصني مخترب وامناء مخازن وطاقات خزنية واعداد 

كشف عن ذلك بغية توفري وتذليل االحتياجات كافة. 
واكد طوفان رضورة اختيار لجان كشف عىل املجارش من ذوي الخربة والكفاءة، وان تكون 
املجارش وضوابط تصنيع الشلب جاهزة من اآلن بغية اختزال الوقت للبدء بالتعاقد مع املجارش 

للبدء بعمليات تصنيع الرز لحاجة البالد له.
وناقش مدير عام الرشكة خطة تسويق الشلب ملوسم 2020-2021 مع مدراء الفروع واملواقع 
الشلبية انسجاما مع التوجيهات الرامية اىل تذليل كل املعوقات التي تواجه العملية التسويقية، 
السيما وانهم يف ميدان العمل، واالجتماع اليوم هو لضمان الحقوق لكل االطراف املشاركة يف 
العملية التسويقية.واستمعت اللجنة املركزية للتسويق اىل املالحظات واالراء و االفكار والرؤى 
التي عرضها مدراء الفروع واملواقع الشلبية إلنجاح املوسم التسويقي، وبدون اي مشاكل يمكن 
الضوابط  اي خلل يف  ان  اكد خالل حديثه:  العام،  الرشكة  امليدان. مدير  العاملني يف  ان تعرض 
والتعليمات يسبب ارباكا يف العمل، لهذا نريد ان تكون خطة التسويق هذا املوسم متكاملة من 

خالل مراجعتها اداريا وفنيا وقانونيا بما يعزز السالمة للجميع.

بغداد/ الزوراء:
عىل  القبض  االستخبارات  وكالة  أعلنت 
ارهابي اشرتك بـ )25( عملية دعم لوجستي 

لعصابات داعش يف كركوك.
وقالت الداخلية يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 
منه: إنه »من خالل املتابعة املستمرة لقواطع 
االستخبارات  وكالة  مفارز  القت  املسؤولية، 
يف  االتحادية  الرشطة  باستخبارات  املتمثلة 
اإلرهابيني  أحد  عىل  القبض  الداخلية  وزارة 
ارهاب النتمائه   4 املادة  أحكام  املطلوب وفق 
والذي  كركوك  يف  اإلرهابية  داعش  لعصابات 
مواد  من  اللوجستي  الدعم  بتقديم  يقوم 

اتصال  وكارتات  موبايل  واجهزة  غذائية 
وادي  يف  املتواجدين  اإلرهابية  داعش  لعنارص 

كرحة وجبال حمرين مقابل مبالغ مالية«.
واضافت: »من خالل التحقيقات األولية معه 
اإلجرامية  العصابات  لتلك  بانتمائه  اعرتف 
واشرتك بـ)25( عملية دعم لعصابات داعش 
لوجستيا«، كما أنه من عائلة داعشية، ولديه 
تم  داعش  عصابات  ضمن  اخوته  من  اثنان 

قتلهم أثناء عمليات التحرير« .
اىل  واحالته  أقواله  تدوين  »تم  انه  وتابعت 
لينال  التحقيقية  أوراقة  إلكمال  القضاء 

جزاءه العادل«.

بغداد/ الزوراء:
العامة  الرشكة  النقل/  وزارة  انجزت 
إلدارة النقل الخاص، امس الثالثاء، تهيئة  
الحيدرية(  طريق كربالء – نجف  )قطع 
لتسهيل وتنظيم دخول وخروج املركبات 
للزائرين  من و اىل كربالء املقدسة خدمًة 

الكرام.
الجابري،  الرشكة، كريم  وقال مدير عام 
إنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 
الكابتن  النقل،  وزير  توجيهات  “حسب 
املبكر  االستعداد  برضورة  نارصالشبيل، 

قسم  كوادر  انهت  االربعينية،  للزيارة 
كربالء  طريق  تهيئة  االرشف  النجف 
التي  املركبات  سري  لتسهيل  نجف   –
وتسهيل  الجنوبية  املحافظات  من  تدخل 
انسيابية خروجها خدمًة للزائر الكريم”.

واضاف الجابري: “لقد تم انجاز االعمال 
الساحات  الرصف لبعض  الرتبية واعمال 
طريق  يتوسط  الذي  املذكور  املحور  يف 
كربالء – النجف باتجاه املناطق الجنوبية 
الرشكة  مسؤولية  ضمن  يقع  والذي 

العامة إلدارة النقل الخاص”. 

بغداد/ الزوراء:

االيام  خالل  الطوارئ  ملنحة  الثامنة  الوجبة  إلطالق  واملهجرين  الهجرة  وزارة  تستعد 

القليلة املقبلة والبالغة مليونا و500 ألف دينار.

اطلعت  بيان  يف  جهاكري،  عباس  عيل  بالوزارة،  الفروع  شؤون  دائرة  عام  مدير  ودعا 

عليه »الزوراء« “االرس املشمولة ضمن االسماء التي ستنرش عىل املوقع الرسمي لوزارة 

انطالقها  عند  منحهم  تسلم  اىل  الذكية،  البطاقة  بإصدار  الخاصة  واملهجرين  الهجرة 

قريباً”.

واشار جهاكري اىل انه “تم التنسيق مع الجهات املعنية لتحويل املبالغ، وتمت املوافقة 

ضمن  تسجيلهم  اسبقية  بحسب  املشمولني  بني  توزيعها  لغرض  قريباً  تحويلها  عىل 

قاعدة  بيانات العائدين”. 

بغداد/ الزوراء:

نسقت وزارة العمل والشؤون االجتماعية مع امانة بغداد لتخصيص قطع اراض 

للشباب  عمل  فرص  توفري  بهدف  املحررة  باملناطق  الخاص  الطارئ  للمرشوع 

هناك.

واشار مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني بالوزارة، رائد جبار باهض، يف بيان 

مناطق  إلنشاء  الصدد  بهذا  االمانة  من  تعاون  “وجود  اىل  »الزوراء«  عليه  اطلعت 

تنموية خاصة باملناطق املحررة التي تعرضت للتدمري يف بناها التحتية وقلة فرص 

العمل لالرس املترضرة”.

وأضاف باهض أن “الوزارة تسعى، من خالل املرشوع، اىل توفري فرص عمل للشباب 

من النساء والرجال بهذه املناطق واملسجلني ضمن قاعدة بيانات العاطلني، اذ تم 

تخصيص نافذة الكرتونية للتقديم«. مفصحا عن »التنسيق مع املنظمات الدولية 

لدعم املرشوع ماديا”. 

بغداد/ الزوراء:

عمليات  قيادة  يف  امني  مصدر  اعلن 

امس  االنبار،  بمحافظة  الجزيرة 

للعبوات  مخبأ  عىل  االستيالء  الثالثاء، 

دهم  بحملة  واملتفجرات  الناسفة 

بالحملة  النطاق  واسعة  وتفتيش 

االمنية عىل مناطق غربي االنبار .

إن  صحفي:  ترصيح  يف  املصدر  وقال 

عمليات  قيادة  قسم  من  امنية  “قوة 

الجزيرة وشعبة االستخبارات العسكرية 

واسعة  وتفتيش  دهم  بحملة  رشعت 

النطاق استهدفت مناطق مختلفة من 

من  تمكنت  االنبار،  غربي  عنه  قضاء 

خاللها من االستيالء عىل مخبأ للعبوات 

لخاليا  يعود  املتفجرة  واملواد  الناسفة 

عصابات داعش االجرامية “.

 6 ضم  “املخبأ  أن  املصدر  واضاف 

عبوات ناسفة عىل شكل غالون سعة 

بطاريات   6 و  مساطر  و6  لرتا   20

متنوعة”.  اسلحة  عن  فضال  تفجري، 

املتفجرات  معالجة  وحدة  ان”  مبينا 

دون  املضبوطة  املواد  مفعول  ابطلت 

صفوف  يف  برشية  اصابات  أية  وقوع 

القوات األمنية”. 

احلشد يعلن انطالق عملية عسكرية لتعقب “داعش” يف دياىل
استكمل استعداداته لتأمني الزيارة األربعينية

الرتبية تعلن ضوابط قبول ونقل التالميذ بني مدارس بغداد واحملافظات

الكهرباء تعد خطة لرفع معدالت جتهيز 
الطاقة يف الصيف املقبل

ضبط سيارات دون املوديل وإتالف مواد يف أم 
قصر وطريبيل

جتارة احلبوب تناقش خطة تسويق 
الشلب ملوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ 

اإلطاحة بإرهابي اشرتك بـ٢5 عملية 
دعم لوجسيت يف كركوك

التخطيط: نعمل على إجناز خطة إلغالق خميمات النزوح سريعا

رجحت تأخر العام الدراسي لشهر  النقل تهيئ طريق كربالء - جنف تزامنا 
مع قرب الزيارة األربعينية 

اهلجرة تستعد إلطالق الوجبة الثامنة 
ملنحة طوارئ األسر العائدة

العمل وأمانة بغداد تنسقان لتخصيص 
أراٍض ملشروع املناطق احملررة

العثور على خمبأ للعبوات الناسفة 
واملتفجرات يف األنبار
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أعلنت أنه سيحقق استقرارية يف املنظومة الوطنية 

حذرت من رهن مستقبل العراق باالعتماد على االقرتاض قفزة يف أسعار الدوالر باألسواق 
احمللية

املركزي يبيع 188 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

سوق العراق لألوراق املالية 
يغلق مرتفعا 

بغداد/ الزوراء:
ام�س  العراقي�ة،  النف�ط  وزارة  أعلن�ت 
الثالث�اء، أن الرشك�ات النفطي�ة الهندية 
كان�ت األكثر رشاًء للنف�ط العراقي خالل 

شهر اب.
رسمي�ة  احصائي�ة  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
نرشتها ع�ى موقعها الرسم�ي، واطلعت 
عليها »ال�زوراء«: أن »الرشك�ات الهندية 
كانت األكثر عدداً من بني الرشكات العاملية 
األخ�رى رشاء للنفط العراق�ي وبواقع 8 
رشك�ات من أصل 29 رشكة قامت برشاء 

النفط العراقي خالل شهر اب«.
وأضاف�ت ال�وزارة أن »الرشكات الصينية 
جاءت باملرتبة الثانية وبواقع 7 رشكات، 

 4 بواق�ع  االمريكي�ة  الرشك�ات  تليه�ا 
رشكات، وم�ن ثم جاءت رشك�ات كوريا 
الجنوبي�ة بواق�ع ثالث رشك�ات ومن ثم 
جاءت رشك�ات ايطاليا بواق�ع رشكتني، 
وم�ن ثم ج�اءت رشكات كل م�ن اليونان 
وتركي�ا وروسيا وبريطاني�ا بواقع رشكة 

واحدة لكل منهما«.
واش�ارت ال�وزارة اىل ان »اب�رز الرشكات 
الهندية التي اش�رت النف�ط العراقي هي 
رشكات هندوست�ان وبه�ارت بروليوم، 
فيما كان�ت أبرز الرشك�ات الصينية التي 
اش�رت النف�ط العراق�ي ه�ي رشك�ات 
اب�رز  كان�ت  فيم�ا   ،cnoocو بروجاين�ا 
الرشك�ات االمريكية التي اش�رت النفط 

العراق�ي ه�ي رشك�ة اوكس�ون موبي�ل 
وش�يفرون وااليطالية اين�ي والربيطانية 

».BP
واعلن�ت وزارة الب�رول والغ�از الطبيعي 
الهن�دي 21 اب امل�ايض ان الع�راق ج�اء 
باملرتب�ة االوىل كأك�رب م�ورد للهند خالل 

شهر تموز.
فيما اعلنت بيانات اإلدارة العامة للجمارك 
يف الص�ني يف 25 ايلول ان العراق جاء ثالثا 
بصادرات�ه للنف�ط للص�ني بع�د كل م�ن 
روسيا والسعودية، حيث بلغت الشحنات 
العراقية للصني 4.5 مليون طن يف آب، بما 

يعادل 1.05 مليون برميل يوميا.

بغداد/ الزوراء:
أكدت اللجنة املالي�ة يف مجلس النواب أن 
تج�اوز أزمة تأخ�ر الروات�ب ومفردات 
البطاق�ة التمويني�ة يحت�اج إىل خطوات 
واقعي�ة. وفيم�ا أب�دت استغرابه�ا م�ن 
ص�دور كت�اب م�ن قب�ل وزارة املالي�ة 
يطالب بترشيع قان�ون لالقراض لسداد 
العج�ز يف روات�ب املوظفني، ح�ذرت من 
ره�ن مستقب�ل الع�راق باالعتم�اد عى 

االقراض.
وقال رئيس اللجنة، هيثم الجبوري، امس 
الثالث�اء، يف ح�وار صحف�ي: إن “اللجنة 
املالية حذرت من مشاكل يف ش�هر أيلول 
بخصوص تسديد رواتب املوظفني بسبب 
االعتم�اد ع�ى االقراض لتسدي�د رواتب 

املوظفني”.
وأضاف الجبوري أن “اللجنة كانت تأمل 
أن تك�ون هناك خط�وات جدي�ة لزيادة 
اإلي�رادات، لكن اليوم اإلي�رادات النفطية 
والق�روض ال يوف�ران السيول�ة النقدية 
الكافي�ة لتسدي�د الرواتب”، الفت�اً إىل أن 
“وزارة املالية أبلغت اللجنة املالية بنقص 
السيول�ة النقدي�ة املتوف�رة لديها، وهي 

تنتظر إقرار قانون االقراض”.
وش�دد رئي�س اللجن�ة املالي�ة ع�ى أن” 
املشكل�ة ليست يف رواتب املوظفني فقط، 
بل أيضاَ يف مف�ردات البطاقة التموينية، 

واألدوية، وشبكة الرعاية االجتماعية”. 

م�ن جهته، أب�دى عض�و اللجن�ة املالية 
النيابي�ة، ثام�ر ذيب�ان، ام�س الثالث�اء، 
استغرابه من صدور كتاب من قبل وزارة 
املالية يطالب بترشي�ع قانون لالقراض 
لسداد العج�ز يف رواتب املوظفني، محذرا 
من رهن مستقب�ل العراق باالعتماد عى 

االقراض.
وقال ذيبان يف ترصيح صحفي: إن “هناك 
تخبط�ا من قب�ل وزارة املالية، فضال عن 
وج�ود تقصر يف اإلص�الح االقتصادي“، 
مش�را إىل أن “الحكوم�ة ووزارة املالي�ة 
تعهدت�ا يف وق�ت ساب�ق بتقدي�م ورق�ة 
اإلص�الح االقتص�ادي، ولم ن�ر أي بوادر 

لإلصالح”.
ودع�ا ذيب�ان إىل “االبتعاد ع�ن االقراض 
م�ن  الحكومي�ة  اإلي�رادات  وضب�ط 
النف�ط واملناف�ذ الحدودي�ة والرضائ�ب 

واالستثمارات وغرها من اإليرادات”.
وح�ذر ذيب�ان، وه�و نائب ع�ن تحالف 

الفت�ح، وزارة املالية من “املجازفة برهن 
مستقبل العراق باالعتماد عى القروض”، 
مش�ددا عى رضورة “البحث عن إيرادات 
جديدة تستطيع من خاللها تأمني رواتب 

املوظفني. 
م�ن جانب�ه، ق�ال مق�رر اللجن�ة، أحمد 
ان��ه  صحف�ي:  ترصي�ح  يف  الصف�ار، 
ت��ق��دي���م  ح�����ال  »ف�����ي 
ورق����ة االقراض م�ن وزارة املالية اىل 
الربملان، فلن تت�م املوافقة عليها من قبل 
اللجنة، خاصة ونحن يف العطلة االجبارية 
األرب��ع��ي��ن��ي���ة،  ل��ل��زي���ارة 
ول���ن يجتم�ع ال��ب��رمل��ان قبل يوم 

10 ترشين األول املقبل«، 
وبني انه »كان من ضمن رشوط املوافقة 
عى قان�ون االق�راض األول أن ال يكون 
هن�اك اق�راض آخ�����ر، ف��ض���ال 
ورق�����ة  ت��ق��دي���م  ع����ن 
املف�رض  م�ن  ك�ان  اص��الح��ي���ة 
إىل  تأجيله�ا  تنج�ز مسبق�اً وج�رى  أن 
منتص�ف الشهر املقب�ل«، منبهاً  ال���ى 
امل��ال��ي���ة  وزارة  »ع��ل���ى  ان 
إع����الن فشلها بالتخطيط املايل وعدم 

توفر املستلزمات الرضورية«.
يف  غاي�ة  نقط�ة  إىل  الصف�ار  ويش�ر 
»االي�����رادات  إن  بقول�ه:  الخط�ورة 

 4 م����ن  أك���ث����ر  النفطي�ة 
دي����ن����ار،  ت���رل���ي���ون���ات 
 15 امل��أخ���وذ  وال���ق����رض 
ترلي�ون دي��ن���ار وال����ذي يجب أن 
يس�د روات���ب املوظفني ال���ى الشهر 

العارش«.
ولف�ت إل���ى »وج����ود فج�وة مالية 
برليون�ي دين�ار ش�هريا -أي بمعنى أن 
ت��رل��ي��ون���ات   9 رصف�ت  املالي�ة 
اش����ه���ر-  ث��الث���ة  خ����الل 
6 ت���رل���ي���ون����ات  وه��ن���اك 
م���ف���ق����ودة  دي����ن�����ار 
االق��ت���راض  أم������وال  م�����ن 
وي��ت��س���اءل:  ال��داخ��ل���ي«، 

»أي��ن ذهب ذلك املبلغ؟«.
وكان�ت وزارة املالي�ة، أرسل�ت، االثنني، 
مسودة م�رشوع قانون االقراض املحيل 
لتمويل العجز املايل لسنة 2020 اىل مجلس 
ال�وزراء للمصادق�ة عليه يف ظ�ل األزمة 

االقتصادية وتأخر رصف الرواتب.
وقال�ت وزارة املالية، يف بيان: إنها »تؤكد 
للمواطنني العمل بكل جد لضمان الوفاء 
بجميع االلتزامات الحكومية، ويف أوقاتها 
املحددة، وعى رأس تلك االلتزامات، رواتب 
موظف�ي الدول�ة واملتقاعدي�ن والرعاية 

االجتماعية«.
وأوضح�ت الوزارة أنها »تق�وم يف الوقت 
الح�ارض بإعداد خارط�ة طريق مفصلة 
لتمويل النفقات االساسية لالشهر الثالثة 
املتبقي�ة م�ن السن�ة الحالي�ة، وسنقوم 
بعرضه�ا قريب�اً ع�ى مجل�س الن�واب، 
وستشمل هذه الخطة زيادة قدرة الوزارة 
عى االقراض الداخيل، وستمكن الوزارة 
ح�ال املوافق�ة عليها م�ن الب�دء بتأمني 

الرواتب الحكومية بالكامل«.

 بغداد/ الزوراء:
العمل�ة يف   سجل�ت أس�واق 
العراق، امس الثالثاء، ارتفاعاً 
يف سع�ر رصف الدوالر مقابل 

الدينار.
العملة االمريكية  وكان سعر 
الكف�اح يف بغ�داد  ببورص�ة 
123 الفاً و200 دينارا للمائة 
دوالر وكان سعر األمس 122 
ألفاً و800 دينار.. ويف بورصة 

و250  ألف�اً   123 الحارثي�ة 
دين�اراً دين�اراً للمائ�ة دوالر. 
أما يف محافظة البرصة فبلغ 
الدوالر 123 ألفاً و300 دينار 
للمائ�ة دوالر. أم�ا يف أربي�ل 

فبلغ 123 ألفاً و350 ديناراً.
ويكون سعر رصف الدوالر يف 
 500 مكاتب الصرفة بفارق 
دين�ار يف البي�ع وال�رشاء عن 

البورصات املحلية.

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، 
ام�س الثالث�اء، ع�ن بيع�ه 
أكثر من 188 مليون دوالر، 

وبمشاركة 36 مرصفا.
وبلغت مبيع�ات البنك، يوم 
ام�س، 188 مليون�ا واكث�ر 
من 869 ال�ف دوالر غطاها 
البن�ك بسع�ر رصف اساس 
بلغ 1190 دينار لكل دوالر.

وكانت مبيعات البنك لتعزيز 
االرصدة يف الخارج عى شكل 
والتي  واعتم�ادات،  حواالت 

غطاها البنك بالكامل بسعر 
رصف بلغ 1190 دينار لكل 
دوالر واح�د، ق�د بلغت اكثر 
م�ن 165 ملي�ون دوالر. أما 
اجمايل البي�ع النقدي فكان 
اكث�ر من 23 ملي�ون دوالر. 
فيما بلغ�ت اجمايل املبيعات 

الكلية 188.869.805.
م�ن  أي  تتق�دم  ل�م  فيم�ا 
 36 ال�بالغ�ة  املص�ارف 
مرصف�ا املشارك�ة يف م�زاد 
العمل�ة ب�أي ع�روض لبيع 

الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
اغل�ق س�وق الع�راق امل�ايل، 
مرتفع�ا  الثالث�اء،  ام�س 
%0.55 ع�ن الجلسة  بنسبة 
السابق�ة، وج�اءت مؤرشات 
ت�داول سوق الع�راق لألوراق 
املالية ليوم أم�س عى النحو 
املدرج�ة:   الرشك�ات  اآلت�ي: 
105، أم�ا الرشكات املتداولة:  
االسه�م  ع�دد  وبل�غ   ،30
املتداولة )11,312,820,765 
( سهم�ا، بينما بلغ�ت قيمة 
االسه�م )4,734,125,808( 

دينارا.
 ISX واغل�ق مؤرش االسع�ار
ع�ى  ام�س  جلس�ة  يف   60
مرتفع�اً  نقط�ة   )482.66(
بنسبة )%0.55( عن إغالقه 
يف الجلس�ة السابق�ة البال�غ 
)480.00( نقطة، وتم تداول 
اسه�م )23( رشكة من اصل 
يف  مدرج�ة  رشك�ة   )105(
الس�وق، ليبلغ عدد الرشكات 

املوقوف�ة بق�رار م�ن هيئ�ة 
االوراق املالي�ة لعدم التزامها 
امل�ايل  االفص�اح  بتعليم�ات 

)23( رشكة.
وبل�غ ع�دد االسه�م املشراة 
من املستثمرين غر العراقيني 
يف الس�وق النظام�ي )161( 
ملي�ون سه�م بقيم�ة بلغت 
م�ن  دين�ار  ملي�ون   )140(
خالل تنفيذ )32( صفقة عى 

أسهم )5( رشكات .
االسه�م  ع�دد  بل�غ  بينم�ا 
املباع�ة م�ن املستثمرين غر 
 )10( الس�وق  يف  العراقي�ني 
ملي�ارات سه�م بقيمة بلغت 
)4( ملي�ارات دينار من خالل 
تنفيذ )81( صفقة عى أسهم 

)5( رشكات .
وت�م تنفي�ذ امر خ�اص عى 
اسه�م م�رصف زي�ن العراق 
االسالم�ي بع�دد اسهم )10( 
وبقيم�ة  سه�م  ملي�ارات 

)3,800( مليارات دينار.

إعالنك  
في 

يحقق لك االنتشار األوسع

لالستفسار : 07810090003
E-mail : alzawraanews@yahoo.com 

النفط: الشركات اهلندية األكثر شراًء للخام العراقي لشهر آب

الكهرباء: الربط الكهربائي مع األردن يعد اللبنة األوىل 
للمشروع الثماني

املالية النيابية: أزمة الرواتب حتتاج إىل خطوات فعلية والبحث عن إيرادات جديدة
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حتذيرات من كارثة اقتصادية وصحية 
بسبب منافذ كردستان

تنويه
ال�زوراء  صحيف�ة  ن�رشت 
والص�ادر  الع�دد)7335(  يف 
بتاري�خ 2020/9/28 اعالن 
وزارة الصحة والبيئة /الرشكة 
االدوي�ة  لتس�ويق  العام�ة 
واملستلزمات الطبية املناقصة 
  )R /3 4 /2 0 2 0 /9 1 (
خط�أ  والصحي�ح النرش يوم 
اقت�ى  ل�ذا   ،2020/9/29

التنويه.

جمهورية العراق                                                       العدد:18/س/2020
مجلس القضاء االعى                                               التاريخ:2020/9/24

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
الهيأة االستئنافية

اىل/املستأنف عليها/املدعى عليها/أنعام عبدالخالق عبدالكريم
م/ إعالن

بناًء ع�ى الدعوى البدائية املرقم�ة 984/ب/2019  املقامة امام محكمة 
بداءة س�وق الش�يوخ ضدك من قبل املدعي )مصطفى حمد مجيد( والتي 
يدع�ي فيه�ا بانه س�بق وان قام برشاء قطع�ة االرض املرقم�ة 1427/1 
الفضلية بموجب مقاولة بيع خارجية بمبلغ مقداره سبعون مليون دينار 
ولم يتم تس�جيل العقد يف دائرة التس�جيل العقاري املختصة ولكون العقد 
باط�ل لذا طلب دعوتك للمرافعة والحكم بإعادة الحال اىل ماكان عليه قبل 
التعاقد والزامك بتأدية املبلغ املذكور اعاله وبعد سلسلة من االجراءات التي 
اتخذتها املحكمة املذكورة اصدرت محكمة بداءة س�وق الش�يوخ بتاريخ 
2019/9/22 وبع�دد 984/ب/2019 حكماً قى برد دعوى املدعي اعاله 
وتحميله الرسوم واملصاريف وقد استأنف املدعي الحكم املذكور امام هذه 
املحكمة وس�جل الطعن االس�تئنايف بالعدد اع�اله وملجهولية محل اقامتك 
تق�رر تبليغك بصحيفتني محليت�ني ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب 
عن�ك قانون�اً بموعدد املرافع�ة املوافق 2020/10/12 الس�اعة التاس�عة 

صباحاً وستجري املرافعة بحقك حضوراً وعلناً وفق االصول.
القايض
حسني عيل صيهود

بغداد/ الزوراء:  
اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، امس الثالثاء، 
أن الربط الكهربائي مع األردن هو اللبنة االوىل 

ملرشوع الربط الثماني.
ويسع�ى الع�راق إىل انش�اء ش�بكة الكهرباء 
اإلقليمي�ة املعروف�ة باس�م امل�رشوع العربي 
للرب�ط الثماني تضم كالً م�ن سوريا وتركيا 
ولبن�ان وفلسط�ني واألردن وم�رص وليبي�ا 

والعراق، ومن املؤمل أن يتم الربط ما بني هذه 
البلدان خالل الفرة املقبلة.

ويعان�ي الع�راق نقص�اَ يف إم�دادات الطاقة 
انقط�اع  ساع�ات  ت�زداد  إذ  الكهربائي�ة، 
الكهرباء خاصة يف موسم الصيف، ما زاد من 
اعتم�اد األهايل عى مول�دات الطاقة الصغرة 

واألهلية.
وقال املتحدث وزارة الكهرباء، احمد موىس، يف 

حديث صحفي: إن »اتفاقية الربط مع األردن 
الت�ي تم توقيعها تقوم بتزويد العراق ب� 150 
ميغا واط كمرحل�ة اوىل وصوال اىل 960 ميغا 
واط فيم�ا بعد ليكون بذل�ك اللبنة االساسية 

للربط العراقي االردني ومن ثم املرصي«.
واض�اف ان »فك�رة الربط تق�وم عى أساس 
تبادل منفعة الطاقة ولي�س عى استرادها، 
حيث سيكون بإمك�ان العراق االستفادة من 
الطاقة يف ف�رات الذروة، وان يدفع الطاقة يف 
أوقات االعتدال املوسم، وسيصار اىل تحاسب 
عى اس�اس تبادل منفعة الطاق�ة، وربما لن 
تك�ون هناك عى الع�راق اي مبالغ تجاه هذا 

الربط الكهربائي«.
واكد موىس ان »عمليات الربط الكهربائي مع 
دول الج�وار تعد من املشاري�ع االسراتيجية 
للوزارة النها ستحق�ق استقرارية للمنظومة 

الوطنية«. 
ووقع�ت األردن والع�راق، يوم األح�د 27 من 
ش�هر أيلول، إتفاقا تقوم عى أساسه اململكة 
بتزوي�د الع�راق بالطاق�ة الكهربائي�ة بع�د 
توصي�ل ش�بكة الكهرب�اء بني البلدي�ن الذي 
سيعم�ل األردن بتزوي�د الجان�ب العراق�ي يف 
املرحلة األوىل من املرشوع ب� 1000 غيغاوات 

ساعة سنويا. 

سكاي نيوز/ متابعة الزوراء:
ام�س  الذه�ب،  أسع�ار  استق�رت 
الثالثاء، مع تراجع الدوالر من أعى 
مستوى يف ش�هرين، فيم�ا يتطلع 
مستثمرون ألول مناظ�رة رئاسية 
أمريكي�ة تج�ري الليل�ة وتطورات 
م�رشوع قان�ون جدي�د ملساعدات 
فروس كورونا يف الواليات املتحدة.

ول�م يط�رأ تغ�ر ُيذكر ع�ى املعدن 
األصفر يف السوق الفورية واستقر 
لألوقي�ة  دوالر   1880.01 عن�د 
)األونصة(. ويف الجلس�ة السابقة، 
ارتف�ع الذه�ب %1.1، وه�و أكرب 
مكس�ب يوم�ي من�ذ أواخ�ر آب/

أغسطس.
وصعد الذهب يف التعامالت اآلجلة يف 
الواليات املتحدة %0.2 إىل 1885.50 
دوالرا لألوقي�ة. ونزل مؤرش الدوالر 
مبتعدا عن أعى مستوى يف شهرين 
ه�و 94.745 ال�ذي بلغ�ه األسبوع 

املايض.
ويخف�ض الدوالر الضعي�ف تكلفة 

الذهب لحائزي العمالت األخرى.
وق�ال، ه�و وي يل، االقتص�ادي يف 
بن�ك أو.يس.بي.يس: »ساعد تراجع 
ال�دوالر الذه�ب إذ يظ�ل االرتب�اط 
بينهم�ا قويا نسبي�ا«. مشرا أيضا 
إىل احتم�ال إقرار مزيد من التحفيز 

املايل يف الواليات املتحدة.
وأض�اف »إذا ج�رت املوافق�ة عى 
مرشوع القانون هذا قبل انتخابات 
نوفم�رب/ ترشي�ن الثان�ي، أعتق�د 
أن ذل�ك سيسه�م يف اإلقب�ال ع�ى 
املخاطرة... ق�د يرتفع الذهب أكثر 
وتنام�ي  ال�دوالر  ضع�ف  بفض�ل 

توقعات التضخم«.
النفيس�ة  للمع�ادن  وبالنسب�ة 
%1 إىل  األخ�رى، هبط�ت الفض�ة 
وخ�ر  لألوقي�ة،  دوالرا   23.49
البالت�ني %0.3 إىل 876.47 دوالرا، 
يف ح�ني كسب البالدي�وم %0.4 إىل 

2263.97 دوالرا.

الذهب يسجل استقرارا واألسواق ترتقب مناظرة 
ترامب وبايدن

بغداد/ الزوراء:
كش�ف رئيس االتح�اد الع�ام للجمعيات 
العص�اد  حي�در  التعاوني�ة،  الفالحي�ة 
العبادي، امس الثالثاء، عن إلحاق منافذ 
اقلي�م كردستان رضرا كب�را يف الزراعة 
العراقية من خالل تعمد يف اغراق السوق 
العراقية، مبين�ا ان منافذ االقليم ادخلت 

فروسات وامراض مستجدة بالعراق.
وق�ال العب�ادي يف ترصيح صحف�ي: انه 
“خالل االش�هر املاضي�ة سجلنا عرشات 
الخروقات اليومية من قب�ل منافذ اقليم 
كردست�ان، حي�ث تت�م تعبئ�ة املنتجات 
املستوردة عى انها بضاعة محلية الصنع 

لدخولها دون جباية او اوراق ثبوتية”.
واض�اف ان” البي�ض االوكران�ي امل�رض 
بالصحة، فضال عن عرشات الفروسات 
كالغالص�م السمكي�ة وتعف�ن الطماطم 
وسالل�ة جدي�دة م�ن ف�روس انفلونزا 
الطيور وغرها م�ن الفروسات، ادخلها 

االقليم اىل العراق لعدم وجود رقابة”.
واوض�ح العب�ادي ان “التفاه�م بش�أن 
املناف�ذ م�ع االقليم صع�ب للغاية، وعى 
صح�ة  حماي�ة  يف  االرساع  الحكوم�ة 
املواط�ن واقتصاده ومنع ع�زوف التجار 
ع�ن املناف�ذ يف الجنوب والوس�ط مقابل 

مجاملة االقليم”. 



بغداد / متابعة الزوراء :

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وقع 

درجال إتفاقية تعاون مشرتك مع مدير 

الدكتور سالم  للتجارة  العراقي  املرصف 

مشرتك  تعاون  إتفاقية  وهي  الچلبي 

والرياضة، واملرصف  الشباب  وزارة  بني 

دعم  يف  لإلسهام  للتجارة،  العراقي 

الشبابية  واالنشطة  املشاريع  وتأهيل 

األندية  رعاية  عن  فضالً  والرياضية، 

واإلتحادات من قبل املرصف. 

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وأكد 

درجال خالل توقيع اإلتفاقية ، عىل أهمية 

يف  والخاص  الحكومي  املرصيف  القطاع 

يف  والشبابية  الرياضية  االنشطة  دعم 

ظل محدودية ميزانية الوزارة يف الظرف 

قروض  او  رعايات  طريق  عن  الراهن، 

عن  او  مختلفة  وانشطة  ملشاريع 

الشبابية  املنتديات  يف  اإلستثمار  طريق 

هذا  يشكله  ملا  الرياضية،  واإلتحادات 

االمر من بناء لقدرات هذا القطاع املهم 

الذي يسهم يف احتضان الطاقات الشابة 

وتوفري فرص عمل مختلفة. 

ادارة  مجلس  رئيس  بني  جانبه  من 

الدكتور  للتجارة  العراقي  املرصف 

الداعمني  سالم الچلبي، أن املرصف اول 

اول مؤسسة  ليكون  الوزارة،  لنشاطات 

مشاريع  لدعم  تبادر  عراقية  مرصفية 

وخطط وزارة الشباب والرياضة .

ويف الختام تقدم وزير الشباب والرياضة 

بالشكر لرئيس املرصف العراقي للتجارة 

عىل احتضانه هذه املبادرة املهمة لدعم 

قطاع الشباب والرياضة يف العراق.

ويف سياق منفصل استقبل وزير الشباب 

الهيئة االدارية  والرياضة عدنان درجال 

الواقع  معهم  وناقش  العدل،  لنادي 

اإلداري واملايل، والدعم الذي تقدمه وزارة 

األندية  أهمية  عن  فضالً  للنادي،  العدل 

حقيقية  رياضة  لبناء  األساس  كونها 

والرافد  األلعاب،  لكل  قاعدة  وتكوين 

األهم للمنتخبات الوطنية.

الوزارة   سعي  درجال  الوزير  وأكد   

الوزارات  جميع  مع  املشرتك  للتعاون 

للعمل كـ منظومة واحدة لإلرتقاء بواقع 

وأشار   األفضل،  نحو  الرياضة  الشباب 

الوزير أيضاً إىل إهتمام الوزارة بالشباب 

والعمل عىل احتضانهم وتنمية قدراتهم 

رياضيا وثقافيا وعلمياً وصحياًومختلف 

الفنون االخرى.

لنادي  االدارية  الهيئة  من جانبها عربت 

للسيد  وتقديرها  شكرها  عن  العدل 

مؤكدة   ، املثمر  اللقاء  هذا  عىل  الوزير 

حققت  النادي  يف  عدة  العاب  وجود 

مدة  قرص  من  الرغم  عىل  طيبة  نتائج 

لبذل  ستسعى  االدارة  وان  التأسيس،  

املزيد من الجهود لتقديم االفضل.

بغداد / متابعة الزوراء  : 

لالتحاد  التطبيعية  الهيأة  أشادت 

الحكم،  بقدرات  القدم  لكرة  العراقي 

عيل صباح، وذلك بعد تألقه الالفت يف 

للنسخة  آسيا  أبطال  دوري  مباريات 

بنظام  قطر  يف  املقامة  الحالية 

التجمع. 

الصفارة  تألق  عىل  التطبيعية  وأثنت 

اآلسيوية،  القارة  سماء  يف  العراقية 

تلقاها  التي  الكبرية  اإلشادات  بعد 

ثمن  الدور  يف  صباح  عيل  الحكم 

بقيادته  آسيا  غرب  ملنطقة  النهائي 

ومواطنه  السعودي  النرص  مباراة 

النرص  بفوز  انتهت  التي  التعاون 

بهدف نظيف، والتي كان نجمها األول 

قراراته  بفضل  صباح  الدويل  الحكم 

بر  إىل  املباراة  وقيادته  الصحيحة 

االمان دون أخطاء. 

يف  الحكام  لجنة  رئيس  أشاد  كما 

عبد  عالء  الدكتور  التطبيعية،  الهيأة 

يقدمه  الذي  املميز  بالدور  القادر، 

القارة  يف  مسابقة  أكرب  يف  حكامنا 

الصفراء، بعد تألق الحكم عيل صباح، 

أن  الحكم مهند قاسم، مؤكداً  وكذلك 

التواجد يف  العراقية تستحق  الصفارة 

أكرب املحافل اآلسيوية والدولية لقيادة 

املباريات.

القاهرة / متابعة الزوراء
اقرتب النيجريي أودو موسيس، مهاجم مرص املقاصة، من 

الرحيل إىل نادي الرشطة  يف املوسم املقبل.
موسيس  ان  الالعب،  أعمال  مدير  عادل،  الحميد  عبد  وقال 
تلقى عرضا للرحيل إىل الرشطة، واألمور اقرتبت من الوصول 

لإلعالن الرسمي«.
للدوري  الرحيل  عىل  موافقته  أبدى  »موسيس  وأضاف: 
إدارة  مع  االنتهاء  من  قاربت  واملفاوضات  العراقي، 

املقاصة«.
وانضم موسيس إىل املقاصة قادما من حرس الحدود مطلع 

هذا املوسم.
نجم  تراوري،  إيريك  البوركيني  أعمال  وكيل  عادل،  ونفى 

برياميدز، رحيل األخري عن الفريق، مؤكدا أن تراوري مستمر 
يف املوسم املقبل.

تراوري،  رحيل  عروض  كافة  رفض  برياميدز  أن  إىل  وأشار 
وتمسك باستمراره مع الفريق.

هذا ويعاوُد فريق كرة القدم بنادي الرشطة، يف الساعة الرابعة 
والنصف من عرص اليوم االربعاء، تدريباته عىل ملعب الشعب 
الثاني تحضريا للدوري املمتاز بعد اجازة قصرية منحها املالك 
التدريبي للفريق بعد انقضاء مشاركته يف دوري املجموعات 

لدوري ابطال اسيا والتي القت اصداًء طيبة.
االلكرتونية  الفضائية والصحف واملواقع  القنوات  الزمالء يف 
دقيقة  الـ١٥  ستكون  التدريبية  الوحدة  بحضور  الراغبون 

االوىل مخصصة إلجراء اللقاءات.

بغداد / متابعة الزوراء
ميسان،  لنفط  رسمي  بشكل  انضم 
الحارس الدويل السابق نور صربي وتمت 
يستعد  الذي  الفريق  لقائمة  إضافته 

ملنافسات املوسم املقبل. 
وقال املنسق اإلعالمي لنادي نفط ميسان 
مهند الالمي أنهت اإلدارة إجراءات التعاقد 
الكبري نور صربي وانخرط  الحارس  مع 
مساء  للفريق  الجماعية  التدريبات  يف 
امس الثالثاء تحت إرشاف الطاقم الفني 

الذي يقوده املدرب رزاق فرحان«.

إضافة  تعد  صربي  نور  صفقة  أن  وبني 
من  يحمله  ملا  للفريق  ونوعية  مهمة 

مكانة وخربة كبريتني.
نفط  لنادي  اإلدارية  الهيئة  واتفقت  هذا 
ضمه،  عىل  برازييل  مدافع  مع  ميسان 
حيث سيتواجد قريبا يف تدريبات الفريق 

تحضريا للموسم املقبل.
نفط  لفريق  اإلعالمي  املنسق  وقال 
بشكل  االتفاق  تم  الالمي  مهند  ميسان 
برازييل  مدافع  انضمام  عىل  مبدأي 
أن  املؤمل  من  الذي  الفريق  ملعسكر 

يحسم خالل األيام املقبلة ليكون فرصة 
الكتمال القائمة«.

يف  رغبة  لديه  الفني  الجهاز  أن  وبني 
التعاقد أيضا مع محرتفني اثنني ليكتمل 
مع  التعاقد  تم  أن  بعد  املحرتفني  عقد 
جدد  والذي  محمدوه  نارص  اليمني 
عىل  الثاني  للموسم  الفريق  مع  تعاقده 

التوايل.
يشار إىل أن نفط ميسان تعاقد مع املدرب 
رزاق فرحان بدال من املدير الفني السابق 

أحمد دحام.

بغداد/ الزوراء
الكرة  دوري  قرعة  أن  التطبيعية  الهيأة  يف  املسابقات  لجنة  أكدت 
املمتاز  للموسم 2020-202١ ستقام يوم غد الخميس  ١/١0/2020 
يف الساعة الخامسة عرصاً عىل قاعة املحطة بالكرادة يف العاصمة 

بغداد تعقبها قرعة بطولة الكاس .
وقال رئيس لجنة املسابقات الدكتور حيدر عويف :«ان قرعة الدوري 
املدير  إىل  اضافة  ناد  كل  إدارة  من  ممثل  بحضور   ستقام  املمتاز 

الفني للفريق.
االتحاد  اعضاء  احد  سيمثل  الكأس  بطولة  قرعة   : عويف  وأضاف 

الفرعي فيها  فرق املحافظة التي تشارك بالبطولة.
الخميس،  يوم غد  االوىل يف  الدرجة  لدوري  واوضح« ال توجد قرعة 

لذلك لن يتطلب اي حضور بالنسبة لهم .
واختتم بالقول بشأن حضور اندية بغداد املشاركة يف بطولة الكأس 
او بحضور شخص واحد من كل ناد عرب تخويل  سيكون اختيارياََ 

رسمي.

بغداد / متابعة الزوراء
الصناعات  نادي  نجح 
مع  التعاقد  يف  الكهربائية،، 
محمد سعيد، قادًما من النجف، 
القدم،  كرة  فريق  لتمثيل 

باملوسم املقبل.
وقت  يف  أعلن  بغداد،  أمانة  كان 
سابق، تعاقده مع الالعب محمد 
سعيد، لكن األخري حسم بشكل 
للصناعات  وجهته  رسمي، 

الكهربائية.

عىل  له  تعليق  يف  سعيد  وقال 
حسابه الشخيص يف »إنستغرام«، 
الصناعات  بتمثيل  سعيد  إنه 
ناٍد  إىل  واالنضمام  الكهربائية 
جهود  وتقدر  رياضية  إدارته 

الالعبني.
ولم يتطرق سعيد لألسباب التي 
دفعته ملغادرة أمانة بغداد والذي 
تمثيله،  من  جًدا  قريب  كان 
إلدارة  املديح  بكيل  واكتفى 

الصناعات الكهربائية.

وزير الشباب ومدير املصرف العراقي للتجارة يوقعان اتفاقية تعاون مشرتك دعماً للمشاريع الرياضية
درجال يؤكد اهمية القطاع املصريف احلكومي

التطبيعية تشيد بصفارة احلكم علي صباح يف أبطال آسيا  املسابقات :غدا قرعة   
الدوري املمتاز وبطولة الكأس 

حممد سعيد ينضم للصناعات 
الكهربائية

الفريق يعاود تدريباته اليوم

مهاجم املقاصة موسيس على أعتاب الشرطة 

نفط ميسان يتعاقد مع احلارس نور صربي ويضم مدافعا برازيليا 

6الرياضيالرياضي صاحب عباس يقاضي مدير  القناة 
العراقية الرياضية  

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن امني رس الهيئة االدارية لنادي كربالء صاحب عباس عن رفعه دعوة قضائية عىل مدير قناة العراقية 
الرياضة حيدر شكور ومقدم برنامج  حسني حميد البهاديل  وذلك لتعرضه للتشهري والتسقيط يف برنامج 
الكابتـن والـذي يقدم من خـالل الرياضية العراقية ،يوم االحـد 27 - 9 - 2020 ،  وأكـد صاحب عباس يف 
ترصيحـه للمكتب االعالمي بأن التسـقيط والتشـهري جاء من خالل قراءة مقدم برنامج الكابتن حسـني 
البهاديل لرسالة فيها التشهري والتسقيط له ، موضحا بانه سبق وان طلب من البهاديل تزويده بأسم ورقم 
صاحـب الرسـالة لكن البهاديل رفض ذلك ، مؤكدا بان االعالم املرئي عليـه ان يعمل بمهنية واحرتافية وان 

يحافظ عىل اخالقيات العمل الصحفي واالعالمي الصحيح والتي تتسم بالحياد واملوضوعية.

أصفر وأمحر
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بغداد / متابعة الزوراء
عىل  الجوية  القوة  نادي  حصل 
الرخصة اآلسيوية بعد تطبيقه كافة 
االتحاد  قبل  من  املطلوبة  املعايري 

اآلسيوي لكرة القدم.
امس  الرتاخيص،  لجنة  زارت  حيث 
الثالثاء، مقر النادي برئاسة الدكتور 
مدير  ثامر  وماجد  فالمرز،  حسني 
الرتاخيص، وسميح صبيح املسؤول 
الريايض يف اللجنة، إضافة إىل كامل 
عداي وقيص محمد يف قسم األمانة 

املالية للجنة الرتاخيص.
»القوة  الرتاخيص:  لجنة  وأكدت 

الرتتيب  عىل  أيضا  حصل  الجوية 
األول بني األندية املحلية بعد تطبيقه 
بالفئات  اهتمامه  بعد   ،ABC نظام 
يف  كروية  مدرسة  وفتح  العمرية 

النادي«.
الرتاخيص  لجنة  استقبال  يف  وكان 
اإلدارية  الهيئة  رئيس  نائب  من  كل 
محمد  الركن  واللواء  كاظم،  سمري 
صوب الله أمني رس النادي، واألمني 
زيدان  وعيل  الزهريي،  موفق  املايل 
مدير إدارة النادي، ومدير الرتاخيص 
يف النادي ستار جبار، ومدير املكتب 

اإلعالمي عالء محمد.

بغداد/ عالء بالدي 
عقد األتحاد العراقي املركزي للكرة الطائرة أجتماع أعضائِه املوسع ملناقشة أخر 
مستجدات الوضع الخاص باللعبة وبظل األوضاع الصحية املتذبذبة التي أربكت 
أقامة  أبرزها  القرارات  من  بعدد  األتحاد  خرج  الجديد  الريايض  املوسم  منهاج 
بطولة الجمهورية للكرة الشاطئية يف مدينة الحبانية للفرتة من ١2 ولغاية ١4 
من شهر ترشين األول القادم، كما قرر ان يكون أنطالق بطولة الناشئني للتولد 
من 2003 فما فوق بتاريخ 30-١0-2020 وسيعلن األتحاد عن تفاصيل البطولة 

الحقاً

القوة اجلوية حيصل على الرخصة اآلسيوية

احتاد الطائرة ينظم بطولة اندية 
الناشئني الشهر املقبل



بات�ْت أندي�ة النخب�ة األوروبي�ة قريبة من 
التع�رف ع�ى أول منافس�يها خ�ال دور 
املجموعات ب�دوري أبطال أوروبا، يف الوقت 
الذي يمكن لباي�رن ميونيخ أن يحقق لقبه 

الخامس خال العام الجاري.
وس�تقام قرع�ة دور املجموع�ات ل�دوري 
أبط�ال أوروب�ا ي�وم غ�د الخمي�س يف مقر 
االتح�اد األوروبي للعبة )يويف�ا( يف مدينة 
ممثل�و  يتواج�د  الس�ويرسية.ولن  ني�ون 
األندي�ة ووس�ائل اإلع�ام يف الحف�ل، لك�ن 
)يويف�ا( س�يعلن أيض�ا عن جائ�زة أفضل 
الع�ب يف أوروبا بتواج�د البولن�دي روبرت 
ميوني�خ  باي�رن  مهاج�م  ليفاندوفس�كي 
وزميل�ه الحارس مانويل نوي�ر والبلجيكي 

كيفن دي بروين العب مانشسرت سيتي.
وتتضم�ن الجوائ�ز األخ�رى جائ�زة أفضل 
العب�ة يف العام وأفضل م�درب لفريق رجال 

يف العام وكذلك السيدات.
وبع�د نهاي�ة قرع�ة دوري أبط�ال أوروب�ا 
سيتم إقامة قرعة الدوري األوروبي بعد غد 

الجمعة يف نيون أيضا.
الفرصة األخرية

� ال تزال هن�اك ثاثة مقاعد متاحة للتأهل 
إىل دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا، 

يف مباريات اليوم األربعاء، يحل كراس�نودار 

ال�رويس ضيفا ع�ى ب�اوك اليونان�ي )فاز 
يس�تضيف  فيم�ا   ،)1  /  2 كراس�نودار 
سالزبورج النمساوي فريق مكابي تل أبيب 
الصهيون�ي )فاز س�الزبورج 1/2 ذهابا(، 
بينما يواجه س�افيا براج التشيكي مباراة 
مفتوح�ة عى كل االحتم�االت حينما يلعب 

ضد ميتاند الدنماركي.
كأس السوبر األملاني

ميوني�خ  باي�رن  ب�ن  األوىل  املواجه�ة   �
وبوروس�يا دورتمون�د س�تقام يف ملع�ب 

“أليانتس أرينا” اليوم األربعاء.

أبط�ال الثنائية املحلية بايرن يس�تضيفون 
دورتموند وصيف )بوندس�ليجا( يف سعيهم 
نحو تحقيق لقبهم الخامس يف عام 2020.

لك�ن الفريق الباف�اري يمر بحال�ة إحباط 
بعد الخس�ارة القاس�ية الت�ي تلقاها أمام 
هوفنهايم بنتيجة 1 / 4، وهي أول خسارة 
للفري�ق خال العام الج�اري، فيما لم يكن 
لدورتمون�د أي أس�باب لاحتف�ال، بعد أن 
تعرض فريق املدرب لوسيان فافر للخسارة 

صفر / 2 أمام آوجسبورغ.
دورتموند يعّد ثاني أكثر الفرق قنًصا للقب 

الس�وبر األملاني عى م�دار التاري�خ، وذلك 
بعدما فاز باللقب 6 م�رات، متأخرًا بفارق 

لقب وحيد عن بايرن، األكثر تتويًجا.
وح�ال نج�اح فري�ق امل�درب الس�ويرسي 
لوس�يان فاف�ر يف إس�قاط باي�رن، فإن�ه 
سيتساوى بذلك مع نظريه البافاري، كأكثر 

فريقن ناال اللقب عى اإلطاق.
وسيظهر دورتموند يف السوبر للمرة ال�11، 
إذ تمك�ن من الف�وز باللقب أع�وام 1989، 
و2019،   2014  ،2013  ،1996  ،1995
حيث جاء األخري العام املايض عى حس�اب 
العم�اق البافاري.ولم ينج�ح دورتموند يف 
قن�ص اللقب يف 4 مناس�بات، جاءت أعوام 

2011، 2012، 2016 و2017.
األملان�ي هان�ز فلي�ك  امل�درب  أم�ا رج�ال 
يش�اركون يف الس�وبر للمرة ال�14، إذ نالوا 
اللقب 7 مرات، أعوام 1987، 1990، 2010، 

2012، 2016، 2017 و2018.
وج�اء التتوي�ج األخ�ري للفري�ق الباف�اري 
عى حس�اب آينرتاخ�ت فرانكفورت بفوزه 
بخماس�ية نظيف�ة، تأل�ق خاله�ا روبرت 

ليفاندوفسكي بثاثية “هاتريك”.
وهناك 6 مناس�بات ش�هدت فشل بايرن يف 
وضع يده عى ال�كأس، كانت أعوام 1989، 

1994، 2013، 2014، 2015 و2019.

املقعد الشاغر
� بعد أن أعفى ش�الكه مدربه دافيد فاجنر 
من منصبه، يس�عى الن�ادي اآلن إىل التعاقد 
م�ع م�درب جدي�د، ويتصدر مانوي�ل باوم 
مدرب آوجس�بورغ الس�ابق والذي يش�غل 
حالي�ا منص�ب م�درب الش�باب يف االتحاد 
األملان�ي للعب�ة، الرتش�يحات، فيما تش�هد 
األس�ماء األخ�رى تواج�د رال�ف رانجني�ك 
وس�اندرو ش�وارز وم�درب ايران الس�ابق 

البلجيكي مارك فيلموتس.
إنجلرتا وإسبانيا وإيطاليا

� تستمر منافسات املوسم الذي تمت إعادة 
جدولته بس�بب فريوس كورونا املس�تجد، 
بمباريات قوية يف كأس الرابطة اإلنجليزية 
املحرتف�ة ب�ن ليفرب�ول وآرس�نال يوم غد 
الخميس.ويخ�وض إن�رت مي�ان وأتاالنت�ا 
مبارياتهما يف الدوري اإليطايل اليوم األربعاء، 
وذل�ك بعد أن تم منحهما وقتا للراحة عقب 
املش�اركة يف دوري أبط�ال أوروبا والدوري 
األوروب�ي، بينما يف إس�بانيا يس�عى رونالد 
كوم�ان مدرب برش�لونة للبن�اء عى الفوز 
الكبري ال�ذي حققه عى فياريال 4 / صفر، 
حينما يواجه سيلتا فيجو يوم غد الخميس 
وذل�ك بع�د 24 س�اعة م�ن مواجه�ة ريال 

مدريد وضيفه بلد الوليد اليوم األربعاء.

يس�عى زي�ن الدين زي�دان، م�درب ري�ال مدريد، 
للتخل�ص من الع�ب جديد، قب�ل انته�اء املريكاتو 
الصيفي الحايل، بحس�ب ما أكدت تقارير صحفية 

إسبانية.
“الش�رينجيتو”  برنام�ج  وق�ال 

طل�ب  زي�دان  إنَّ  اإلس�باني، 
مؤخرًا من مس�ؤويل ريال 

بورخا  استمرار  مدريد، 
الفريق،  مايورال م�ع 
مفض�ًا رحي�ل لوكا 
س�بيل  عى  يوفيتش 

اإلعارة.
وأش�ار الربنام�ج، إىل 

أن ممث�ي يوفيت�ش ال 
يعرف�ون حت�ى اآلن ماذا 

الاع�ب ه�ذا  س�يحدث م�ع 
املوس�م، لكنه�م يرغب�ون يف بق�اء 

النجم الرصبي رفقة ريال مدريد.
وأوض�ح الربنام�ج، أن خوس�يه أنخيل سانش�يز، 

العام  املدير 
كان  للري�ال 

يف  متواج�ًدا 
للتحدث  إيطالي�ا، 

مي�ان،  م�ع 
بش�أن  وروم�ا 

ماي�ورال،  مغ�ادرة 
أو يوفيت�ش ع�ى 

سبيل اإلعارة.
أكث�ر  وغ�ادر 
الع�ب  م�ن 

مدري�د،  ري�ال 
ه�ذا املوس�م مثل 

خامي�س رودريجيز، 
وجاريث بيل، وس�ريجي 

ريجيلون.
ُيذكر أن يوفيتش ال يتمتع بثقة زيدان 

منذ املوسم املايض، حيث وضع املدرب الفرنيس 
كل رهانه عى مواطنه كريم بنزيما.

سجلت 10 حاالت إيجابية جديدة يف صفوف األندية اإلنكليزية 
لكرة القدم بحسب ما أعلنت رابطة الدوري املمتاز.وجاء يف 
بيان: “تس�تطيع رابطة الدوري املمتاز التأكيد أنه يف الفرتة 
من 21 إىل 27 أيلول/س�بتمرب، خض�ع 1595 العباً وفرداً يف 
األندية لفحوصات للكش�ف عن كوفيد19-، وجاءت نتيجة 
10 منه�م إيجابية”.وتابع: “س�يخضع الاعب�ون أو أفراد 
األندية الذين جاءت نتائجهم إيجابية للحجر الصحي لفرتة 
10 أي�ام”.وكان نادي وس�ت هام أعلن منتصف األس�بوع 
امل�ايض ع�ن إصابة العب�ن اثن�ن يف صفوفه هم�ا عيىس 
دي�وب وجوش كولن باإلضاف�ة إىل مدربه ديفيد مويز.كما 
أعلن مانشس�رت سيتي األس�بوع املايض أيضاً إصابة العبه 

وس�طه األملاني إيلكاي غوندوغان ب�”كوفيد19-”.وكانت 
أع�ى نس�بة حت�ى اآلن عى مدى أس�بوع واحد هي س�ت 
حاالت ُسجلت لدى اس�تئناف التدريبات تمهيداً الستكمال 
ال�دوري يف أيار/ماي�و الفائت.وكان�ت الح�االت اإليجابية 
ارتفعت بش�كل ملحوظ يف بريطانيا يف األسابيع األخرية ما 
استدعى قيام السلطات الحكومية باتخاذ اجراءات صحية 
صارم�ة بينها تأخري ع�ودة جزئية للمش�جعن إىل املاعب 
الت�ي كانت مق�ررة يف األول من ترشي�ن األول/أكتوبر.من 
جه�ة اخرى أعل�ن نادي جنوى االيطايل ع�ن إصابة 14 من 

العبيه والعاملن فيه بفريوس كورونا املس�تجد يف 
الوق�ت الذي أعلن جاره يف املدينة الواحدة 

سامبدوريا إصابة الاعب القادم 
اىل صفوفه قريبا السنغايل 

كيتا بالديه أيضاً.
وقال جنوى يف بيان 

“بع�د  رس�مي: 
 ، ت ص�ا لفحو ا
ع�دد  ارتف�ع 
املصابن اىل 14 

العب�ن  ب�ن 
يف  وعاملن 

النادي”.

رضب ليفرب�ول أكث�ر من عصفور بحجر واحد بتغلبه عى ضيفه ارس�نال 
1-3 يف املرحلة الثالثة من مسابقة الدوري اإلنكليزي املمتاز.

وافتت�ح الفرنيس الكازيت أهداف املباراة واضعاً ارس�نال يف املقدمة )25(، 
لكن التعادل جاء رسيعاً بفضل السنغايل ساديو مانيه )28( ثم تبعه املدافع 
األس�كتلندي روبرتسون )34( بهدف التقدم، قبل أن يختتم البديل الربتغايل 

دييغو جوتا ثاثية فريقه )88( والتي أنهى عليها الريدز املباراة.
وتمكنت كتيبة كلوب من تحقيق عدة مكاس�ب أولها الفوز عى فريق يبدو 
وأنه س�ينافس عى اللق�ب بعدما انترص يف أول مرحلت�ن، ومن ثم متابعة 
املسرية الناجحة يف البطولة بالوصول إىل النقطة التاسعة، إضافة الستثمار 

تعثر كبار الدوري املمتاز مثل مانشسرت سيتي وتشيليس وحتى توتنهام.
ويبتعد ليفربول بفارق األهداف فقط عن الصدارة التي يرتبع عليها ليس�رت 
سيتي بتس�ع نقاط.وقال جوتا عن تسجيل هدفه األول بقميص ليفربول: 
“إنه شعور رائع، كنت أتمنى فقط أن يكون يف ملعب ممتلئ ولكن أنا سعيد 
لتأم�ن الفوز للفريق”.وتابع: “الهدف األول ه�و دائماً األصعب، والحفاظ 

عى االستمرارية هو األمر األهم، سجلت واحداً، أريد املزيد”.
إال أن فريق كلوب تفوق عى منافس�ه وبقي من دون هزيمة عى أرضه يف 
ال�دوري للمباراة ال�61 توالياً، وهو يس�عى لتحطيم الرقم الخاص به وهو 
ثاني أفضل سجل يف الدوري )63 مباراة بن 1978 و1980( ورقم تشيليس 
القي�ايس )86 مباراة ب�ن 2004 و2008(. وكان ليفرب�ول الطرف األفضل 
يف اللق�اء وأنقذ الربازيي دافي�د لويز كرة كانت يف طريقها إىل املرمى تابعها 
الهولن�دي فريجيل فان دايك برأس�ه إث�ر عرضية .)12( وس�يطر ليفربول 
ع�ى مجريات اللعب رغم عدم تش�كيل خطورة عى املرمى، إال أن أرس�نال 
س�جل هدف الس�بق عكس مجريات اللع�ب عندما رفع أينس�ي مايتاند-
نايلز عرضية، ش�تتها روبرتسون خاطئة لتتهيأ أمام الكازيت املنفرد أمام 
املرم�ى تابعها يف الش�باك .)25( لك�ن فريق “املدفعجية” ل�م يهنأ بتقدمه 
س�وى ثاث دقائ�ق، إذ عادل رسيعاً بعدما وصل�ت الكرة إىل املرصي محمد 
صاح عى الجهة اليمنى، توّغل إىل داخل املنطقة وسدد كرة بيرساه تصدى 

له�ا الح�ارس األملاني بريد لينو وتهيأت أمام مانيه الذي غمزها يف الش�باك 
.)28( وعوّض روبرتس�ون خطأه وسجل هدف التقدم لبطل إنكلرتا بعدما 
وصلته عرضية من الظهري اآلخر ترنت ألكسندر-أرنولد ليتابع االسكتلندي 

غري املراقب الكرة يف املرمى .)34( 
ولم يتفوق ارسنال عى أي فريق من الستة الكبار خارج أرضه يف الدوري يف 
28 مباراة، ويعود آخر فوز له عندما تغلب -2صفر عى مانشسرت سيتي يف 
كانون الثاني/يناير 2015، وكانت املرة الوحيدة التي يتفوق فيها ارس�نال 

عى حامل اللقب خارج أرضه يف 16 مباراة يف الدوري.
وبع�د أن واصل ليفربول اس�تحواذه عى الكرة مع انطاق الش�وط الثاني، 
أتيحت فرصتان ذهبيتان ألرس�نال عندما وصلت الكرة إىل الكازيت وس�ط 
هشاش�ة دفاعية من أصحاب األرض إال أن الحارس الربازيي أليسون بيكر 

تصدى لهما برباعة من داخل املنطقة )59 و63(.
وكاد ماني�ه أن يحرز الهدف الثالث عندما وصلته الكرة داخل املنطقة التف 

حول نفسه وسدد بيرساه مرت بجانب القائم .)64( 
وغ�اب عن اللقاء الوافد الجديد اإلس�باني تياغو ألكانت�ارا إلصابة طفيفة 
فيما ش�هد دخ�ول الوافد اآلخر جوتا م�ن ولفرهامبتون ال�ذي خاض أوىل 

مبارياته مع الفريق.
وأهدر جوتا فرصة محققة عندما وصلته رائعة من صاح إىل داخل املنطقة 
س�ددها بيرساه بجانب القائم )83(، قبل أن يس�جل أول أهدافه بالقميص 
األحمر عندما رفع الكسندر-ارنولد كرة اىل داخل املنطقة شتتها لويز لتصل 

إىل الربتغايل عى مشارف املنطقة سددها عى يمن لينو .)88( 
وعاد آس�تون فيا بفوز مس�تحق 0-3 من أرض فولهام يف املرحلة الثالثة 

من الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وإذا كان اس�تون فيا حقق ف�وزه الثاني من انطاق املوس�م يف مباراتن، 
فإن فولهام العائد اىل دوري الدرجة املمتازة مني بخس�ارته الثالثة وتلقت 
شباكه 10 اهداف يف ثاث مباريات ما يرسم عامة استفهام حول قدرته يف 

البقاء بن مصاف أندية النخبة.
وحس�م آستون فيا الذي تحاىش الهبوط يف املرحلة األخرية املوسم املايض، 
النتيجة يف ربع الساعة األول بنسبة كبرية بعد أن تقدم بهدفن لنجمه جاك 
غريليت�ش م�ن زاوية ضيقة بعد م�رور 4 دقائق قب�ل أن يضيف االيرلندي 

كونور هوريهاين هدفا رائعا بعد لعبة مشرتكة .)15( 
ويف مطل�ع الش�وط الثاني اض�اف املدافع العم�اق تاي�رون مينغز الهدف 

الثالث ليقيض عى أي أمل لفولهام بالعودة يف املباراة.
ورد فوله�ام بهدف س�جله بوبي ريد لكن الحكم ألغ�اه بعد مراجعة تقنية 
املس�اعدة بالفيدي�و “يف اي�ه آر”.وكان اس�تون في�ا تغل�ب عى ش�يفيلد 
يونايت�د -1صفر يف املرحلة املاضية، يف حن تأجلت مباراته االفتتاحية ضد 
مانشس�رت س�يتي ألن رابطة الدوري منحت األخري راحة ألسبوع اضايف يف 
مطلع املوس�م بسبب مشاركته يف مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث خرح 
م�ن الدور رب�ع النهائي عى يد لي�ون الفرنيس بخس�ارته 3-1 يف البطولة 

املجمعة التي اقيمت يف لشبونة عاصمة الربتغال.

كشف تقرير إعامي إسباني، عن تطور 
األرجنتيني  مستقبل  بشأن  جديد 

الوتارو مارتينيز، مهاجم إنرت ميان.
يف  بشدة  مطلوًبا  الوتارو  وكان 
لتجديد  اآلن  أقرب  لكنه  برشلونة، 

عقده واالستمرار مع إنرت ميان.
اإلسباني،  “كواترو”  لربنامج  ووفًقا 

أعتاب  عى  الوتارو  ضم  يف  برشلونة  حلم  فإن 
مؤخرًا  البارسا  مسؤويل  تحرك  فرغم  االنتهاء، 
للتعاقد مع الاعب، إال أن املفاوضات لم تحقق 

أي تقدم.
وأشار إىل أن الوتارو سيوقع خال األيام القليلة 
حتى  ميان  إنرت  مع  الجديد  عقده  عى  املقبلة 

صيف 2025.

وأوضح أن العقد الجديد سيمنح الاعب، زيادة 
ملحوظة يف الراتب السنوي، كما يتضمن رشًطا 
قبل  يوفنتوس  إىل  االنتقال  من  يمنعه  جزائًيا 

دفع 170 مليون يورو.
يخىش  ميان  إنرت  إن  اإلسباني  الربنامج  وقال 
توقيعه  من  أكثر  يوفنتوس  إىل  الوتارو  انتقال 

مع برشلونة.

أوقعت قرعة بطولة الكأس الذهبية التي سحبت فجر أمس الثاثاء 
منتخب قطر يف مجموعة متوازنة نسبياً بعد أن تجنب املكسيك 
وأمريكا.وجاء منتخب قطر يف املجموعة الرابعة رفقة 
أن  علماً  وغرينادا،  وبنما  الهندوراس  منتخبات 
آسيا   كأس  بلقب  املتّوج  العنابي  منتخب 
ستنطلق  التي  البطولة  يف  كضيف  يشارك 
املقبل.وأسفرت  العام  تموز/يوليو من  يف 

مع  األوىل  املجموعة  يف  اللقب  حامل  املكسيك  منتخب  وقوع  عن  القرعة 
منتخبات السلفادور وكوراساو وأحد املنتخبات الصاعدة من التصفيات.

من  الصاعدة  املنتخبات  وأحد  ومارتينيك  كندا  مع  أمريكا  وستلعب 
التصفيات يف املجموعة الثانية، أمام املجموعة الثالثة فضمت كوستاريكا 
أيضاً. التصفيات  من  الصاعدة  املنتخبات  وأحد  وسورينام  وجامايكا 
وقدمت قطر أداًء مرشفاً خال مشاركتها يف النسخة السابقة من بطولة 

كوبا أمريكا إال أنها خرجت من الدور األول.

7الرياضي
مدير فوهلام يعتذر ملشجعي 

الفريق

بولونيا يهزم بارما

اعالم الكرتوني قرعة األبطال والسوبر األملاني األبرز بأسبوع الكرة األوروبية

ليفربول حيقق العالمة الكاملة وارسنال يتوقف عن حصد النقاط

تق�دم تون�ي خان مدي�ر فولهام باالعت�ذار إىل املش�جعن عقب 
الخس�ارة -3صفر أمام أستون فيا يف الدوري اإلنكليزي املمتاز 
لك�رة القدم وتعهد بإبرام صفقات جديدة إلنعاش آمال البقاء يف 

دوري األضواء.
ويتذي�ل فولهام، ال�ذي صعد إىل الدوري املمت�از بعد التفوق عى 
برنتفورد يف نهائي ملحق الصعود يف ويمبي، املسابقة هذا املوسم 

بعد الخسارة يف أول ثاث مباريات واستقبال عرشة أهداف.
وكت�ب خان عى تويرت: “أعتذر للمش�جعن بس�بب أدائنا، نحن 
نتطل�ع إىل إضافة مدافعن جدد منذ ويمبي. أنا متأس�ف أننا لم 
نفعل عقب إصاب�ة اثنن بكوفيد19-، وفقدان فرصة ضم العب 

آخر كنا قريبن منه ووجود مشكلة مع قلب دفاع رابع”.
وأضاف: “أعد بضم العبن وبجهود أكرب من هذه التشكيلة، كلنا 
نحتاج إىل أداء عمل أفضل. عمل كل شخص يف النادي بشكل جاد 
جدا يف العام املايض من أجل الصعود وأن نحتاج إىل العمل بجدية 

أكرب من أجل البقاء”.
وهبط فولهام من الدوري املمتاز يف نهاية موس�م 2018-2019 
رغم إنفاق 100 مليون جنيه إس�رتليني )128.40 مليون دوالر( 

عى ضم العبن لكنه عاد رسيعا إىل دوري األضواء.
ويلعب فريق املدرب س�كوت باركر مع برنتفورد يف كأس رابطة 

األندية اإلنجليزية يوم غد الخميس.

ه�زم بولونيا ضيفه بارم�ا 1-4 يف املرحل�ة الثانية من الدوري 
اإليطايل لكرة القدم.

وس�جل للفائز روبرتو س�وريانو ثنائية يف الدقيقتن 16 و30، 
الدانماركي أندرياس سكوف أولسن 56، واملخرضم األرجنتيني 
رودريغ�و باالس�يو 90 1+. مقابل هدف بارم�ا الذي وقع عي 

الربازيي هريناني أزيفيدو جونيور  يف الدقيقة 67.
وطرد العب بارما سيمونيياكوبوني يف الدقيقة 76.

وحصد بولونيا أول ثاث نقاط له هذا املوسم يف حن ظل بارما 
بدون رصيد.

انرت يصعب مهمة يوفنتوس يف ضم الوتارو

قطر يف اجملموعة الرابعة لبطولة الكأس الذهبية 2021

10 حاالت إجيابية بفريوس كورونا يف إنكلرتا

زيدان يطلب االستغناء 
عن العب جديد

مفكرة الزوراء
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اإلعالم الروسي يندد بالقرار ويعده خطوة استفزازية 

روسيا/ متابعة الزوراء:
اعتربت وس�ائل إعالم روس�ية أن قيام رشكة تويرت بحذف حس�اب وكالة “نوفوس�تي” 
الروس�ية م�ن قائمة البح�ث، هي خط�وة اس�تفزازية جديدة تج�اه املج�ال املعلوماتي 

الرويس.
ولم يعد بمقدور املس�تخدمني، غري املتابعني للوكالة العثور عىل حس�ابها سواء يف روسيا 

أو يف بلدان أخرى.
وقال�ت وكالة نوفوس�تي، “نحن نعترب مثل ه�ذه القيود من جانب توي�رت، بمثابة فرض 
رقابة عىل وس�ائل اإلع�الم، وهو أمر محظور بش�كل مبارش بموجب الدس�تور الرويس. 

وهذه الشبكة االجتماعية ال ترد عىل طلباتنا، وال ترشح قراراتها”.
ويف أغس�طس املايض، أعلنت إدارة تويرت أنها ستضع عالمات ترقيم عىل حسابات وسائل 
اإلعالم التي تس�يطر عليها الس�لطات بينها وكالتا “س�بوتنيك” الروس�ية و”ش�ينخوا” 
الصينية.وق�ال املتح�دث باس�م توي�رت قوله “تلك السياس�ة الجديدة س�تؤثر يف وس�ائل 
اإلع�الم التي تتحكم الدول يف محتواها التحريري عرب املوارد املالية أو التحكم يف اإلنتاج أو 
التوزيع”.وأضاف “خالفا لإلعالم املستقل، كثريا ما يستعمل اإلعالم املرتبط بدول تغطيته 
اإلعالمي�ة كأداة لخدم�ة أجندة سياس�ية. نعتقد أن من حق الن�اس أن يعلموا حني يكون 

حساب مرتبطا بدولة عىل نحو مبارش أو غري مبارش”.
وأش�ار إىل أن الق�رار ال يؤث�ر يف “املنظم�ات اإلعالمي�ة املمولة م�ن الدول�ة والتي تحظى 
باستقاللية تحريرية، مثل هيئة اإلذاعة الربيطانية )بي.بي.يس( واإلذاعة الوطنية العامة 
األمريكية )إن.بي.آر(”.وانتقدت روس�يا بشدة هذه الخطوة ألنها لم تشمل جميع وسائل 
اإلع�الم الحكومي�ة. وقالت نوفوس�تي إن تويرت لم تضع مثل ه�ذه العالمات عىل “صوت 
أمريكا”، أو “راديو الحرية”، يف حني وضع هذه العالمة عىل الحس�اب الش�خيص لرئيسة 

تحرير شبكة “آر.تي” ووكالة روسيا سيغودنيا مارغاريتا سيمونيان.
وتابعت “هذه هي املساواة والعدالة. نطلب اعتبار هذا املنشور بمثابة شكوى مقدمة من 

جانبنا، إىل روسكومنادزور )الهيئة الروسية للرقابة عىل االتصاالت(”.
ويف أغس�طس املايض أيضا، قالت إدارة تويرت إنها حذفت أيضا نحو س�بعة آالف حس�اب 
لتعزي�ز الدع�م للرئيس الرتك�ي رجب طيب أردوغان وش�بكة مماثلة تض�م حوايل 1100 
للرتوي�ج للحزب الحاكم يف روس�يا.وأوضحت أن رد منصات وس�ائل التواصل االجتماعي 

عىل الحكومات االستبدادية تحول إىل قضية ساخنة يف السنوات األخرية.
كما قامت بإنش�اء عالمة توثيق جديدة خاصة ب�”كبار املس�ؤولني الحكوميني”، ويشمل 

ذلك وزراء الخارجية والسفراء واملسؤولني املخولني التحدث باسم الدولة.
وس�توضع هذه العالمات يف مرحلة أوىل عىل حس�ابات مسؤولني من الدول الخمس دائمة 
العضوي�ة يف مجل�س األمن ال�دويل التابع لألم�م املتحدة، وهي الصني وفرنس�ا وروس�يا 
وبريطانيا والواليات املتحدة. وتخطط الرشكة لتوس�يع نطاق هذه الخاصّية لتشمل دوال 

أخرى مستقبال.

تونس/ متابعة الزوراء:
العدي�د م�ن  انت�رشْت ثقاف�ة الحش�و يف 
الصح�ف واملطبوعات العربية، وترس�خت 
يف أوساط الكتاب واإلعالميني وغض النظر 
عنه�ا رؤس�اء التحرير واملح�ررون بهدف 
م�لء الصفحات، ليتلق�ى القارئ مواضيع 
ومقاالت مكررة ال تغري باملتابعة والقراءة 

إىل ما بعد الفقرات األوىل.
الجرائ�د  إن  الق�ول  أم�را معت�ادا  وص�ار 
ع�ىل  أساس�ا  تق�وم  العربي�ة  واملج�الت 
الحش�و، بتكرار املعروف واملعلوم، وإقحام 
الرشوحات غري الرضورية واالسرتس�ال يف 
ال�كالم ال�ذي ال طائل من�ه، دون تقديم أي 
جدي�د، فهيم�ن الكم عىل الجودة وتس�بب 
ب�رتدي وتدن�ي قيم�ة املحت�وى الصحفي، 
وأنتج ما يعرف بالقراءة املائلة للتعامل مع 
الكتابات واملقاالت التي تعج بالحشو الذي 

ال فائدة من ورائه.
ويعلق صباح ناهي أستاذ الصحافة يف كلية 
اإلع�الم بجامع�ة بغداد عىل ه�ذه الظاهرة 
بالقول “حني سئل الشاعر العراقي الراحل 
عبدالوهاب البياتي: متى تكتب شعرا؟ قال 
دون ت�ردد: أكتب حني يكون الش�عر بديال 

لالنتحار”.
ويضي�ف ناه�ي يف ترصيح�ات ل�”العرب”، 
“يثري رأي�ه )البياتي( تس�اؤالت كثرية حول 
معنى الكتابة بني أن تكون تعبريا عن معاناة 
قص�وى وب�ني الع�ادة اليومية الت�ي تجعل 
بعض الكت�اب يمارس�ون حرفته�ا كتقليد 
يوم�ي وع�ادة كأي ع�ادة اجتماعية تتصل 
بطقس يومي ه�و أقرب لإلس�هال الفكري 
لدى كتاب اعتادوا أن يلعنوا حياتهم كل يوم 
أو ين�رشوا رماد فجائهم دون معرفة تراعي 
الق�ارئ املتلق�ي الغائ�ب عن وعيه�م كونه 
املتأثر النهائي املس�تهدف يف معرفة رس�الة 

الكاتب ومشاركته همومه وعوامله”.
وتاب�ع “األزم�ة يف تلق�ي الكتاب�ة ه�ي يف 
جدواها ويف ح�دود ونوع املعرف�ة الكامنة 
وراء الكلم�ات الت�ي تب�دو ل�دى الكثريين 
ش�احبة تق�ع يف عال�م الالمعن�ى، فيضيع 

الق�ارئ املتلق�ي بع�دم اإلحس�اس بوهج 
الكلمات وجدواها، من دون رسالة معرفية 
ال قيمة للنص الذي يقحمه الكاتب واملحرر 
يف أذهان اآلخرين وكأنه يلقي بمس�امري يف 
رأس اآلخر املفج�وع بنص خاو من الرؤية 

والقصد، فمن لم يعني فليصمت أفضل”.
وال تنفص�ل ثقاف�ة الحش�و يف الصحاف�ة 
العربي�ة عن أزم�ة القط�اع ككل، حتى أن 
متخصصني يربط�ون أزمة اللغ�ة العربية 
بف�وىض قطاع الصحاف�ة واإلعالم وانعدام 
التنظي�م فيه، بإتاحة املج�ال لكل من هب 
أو  رأي  كات�ب  أو  صحفي�ا  ليص�ري  ودب 
عمود، فتمتلئ الصح�ف باألخطاء اللغوية 
واإلمالئي�ة والتعبريية، إضاف�ة إىل الركاكة 
واستعمال اللغة العامية واأللفاظ الدخيلة، 
التي أث�رت يف ذائقة الجي�ل الجديد اللغوية 
خصوص�ا إذا ما أخذ يف االعتب�ار أن الكثري 
من املتلقني العرب وغالبيتهم من الش�باب 
يكتف�ون بق�راءة الصح�ف أو االطالع عىل 
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة، بديال عن 

قراءة الكتب.
كم�ا أن بعض الكت�اب الصحفي�ني لديهم 
س�نوات م�ن املمارس�ة املهني�ة لكنهم بال 

ذائق�ة صحفي�ة تالمس إحس�اس القارئ 
بس�بب عدم التجديد يف األسلوب والتحديث 
يف الكتاب�ة والتطوير يف مهن�ة معقدة وبال 
معاي�ري واضح�ة. يقول الكات�ب األمريكي 
هنري ميل�ر يف كتاب اإليجاز الصحفي “إن 
اللغ�ة إذا تحولت إىل عبء يجب أن تموت”، 
ومش�كلة الكثري من الكتابات يف الصحافة 
العربية أن ثق�ل الكلمة وعبئها يظهر جليا 
للق�ارئ، ومن الرضوري التفريق بني اللغة 
كوع�اء جمايل يضف�ي رونقا ع�ىل القصة 
الصحفي�ة، وبني اللغة كع�بء عىل املهنة، 
حني يطغى الحش�و والتكرار عىل حس�اب 
املحت�وى وتضيع األف�كار بني جمل النص. 
فالحشو عيب مهني يضعف املعنى ويميت 

الصحافة.
وم�ن أهم أس�باب هذا العيب ل�دى الكتاب 
حديثي التجربة غياب ثقافة النقد والتقويم 
والتفك�ري يف رسع�ة اإلنجاز بغ�ض النظر 
عن املحتوى باإلضاف�ة إىل النزعة التجارية 

وضحالة الثروة اللغوية وضعف الخربة.
لك�ن األمر ال يقت�رص مطلقا ع�ىل الكتاب 
الكت�اب  الظاه�رة  تش�مل  إذ  الج�دد، 
املخرضمني واألكاديميني، يقومون بتكرار 

األف�كار ذاتها بعبارات مختلف�ة، واإلغراق 
يف األوصاف، واس�تخدام الصور والتعبريات 

األدبية.
وترى الش�اعرة التونس�ية آم�ال موىس أن 
“الحشو يف بعض الصحف العربية هو دليل 
عىل مشكلة يف املهنية الصحفية تشرتك بها 

عدة أطراف”.
وتوضح م�وىس يف ترصيح ل�”العرب” “أن 
هن�اك عدة أس�باب له�ذه املش�كلة تتعلق 
بالكات�ب والصحيف�ة ع�ىل ح�د الس�واء، 
فعندم�ا ال يمتلك الكاتب موضوعه بش�كل 
جي�د وواضح يتس�بب بانحراف�ه إىل نقاط 
باملوض�وع  له�ا  عالق�ة  ال  وموضوع�ات 
الرئيس، ويف نف�س الوقت العمل الصحفي 
ال يتعل�ق بكات�ب املق�ال وحده ب�ل بفريق 
عمل متكامل يتاب�ع عملية النرش واختيار 
املق�االت ومتابعته�ا وغربلته�ا إىل نس�خة 

نهائية”.
وتؤك�د م�وىس أن الحش�و الصحف�ي عىل 
عالقة وثيقة بأزمة الصحافة االقتصادية، 
وتقول “ما نالحظه أن اإلرهاق املادي الذي 
تعاني من�ه الصحف وتواض�ع اإلمكانيات 
حج�م  يف  تتقش�ف  يجعله�ا  االقتصادي�ة 
الفريق الصحي الكايف ملتابعة عملية النرش 
مما يؤثر سلبا يف املتابعة ومراجعة املقاالت 
واختي�ار الصال�ح وف�ق ال�رشوط املالئمة 

للنرش فقط”.
ويقول خرباء إع�الم إن وجود دماء جديدة 
يف الصحافة يمكن أن يسهم بالحد من هذه 
الظاه�رة، ويمكن أن تس�تفيد املطبوعات 
الورقي�ة م�ن تجرب�ة املدونات وش�بكات 
التواص�ل االجتماع�ي الت�ي تبح�ث دوم�ا 
عما هو جديد، وتعترب خ�رب األمس قديما، 
فالصحافة يجب أن تكون مدرس�ة متغرية 
ع�ىل ال�دوام. فالتطوير والحداث�ة يجعالن 
السلطة الرابعة س�لطة متجددة، والكاتب 
املتمك�ن يس�تخدم من الكلم�ات ما يكفي 
لنق�ل املعلوم�ة، ويطبق القاع�دة الذهبية 
“ال تقل يف كلمتني ما تس�تطيع أن تقوله يف 

كلمة”.

 واشنطن/ متابعة الزوراء: 
أك�َد الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترام�ب، أنه دفع ماليني الدوالرات 
رضائ�ب ويمل�ك أص�وال أكثر من 
الدي�ون، وأن�ه ل�م يق�دم أدلة أو 
يتعهد بنرش أي بيانات مالية قبل 

االنتخابات.
وكتب ترامب تغريدة عىل “تويرت” 
ردا عىل تقرير لصحيفة “نيويورك 
تايم�ز”، أف�اد بأن�ه “ل�م يدف�ع 
س�وى 750 دوالرا م�ن رضائ�ب 
الدخل االتحادي�ة يف عامي 2016 
و2017، بعد اإلبالغ لس�نوات عن 

تكبد مرشوعاته التجارية خسائر 
فادحة”.

وق�ال: “لقد دفع�ت ماليني كثرية 
من الدوالرات رضائب لكنني كنت 
مثل أي أحد، مس�تحقا إلعفاءات 
ضئيل�ة  دي�ون  ل�دي  رضيبي�ة.. 

للغاية مقارنة بقيمة األصول”.
أص�ول  “ل�دي  وأض�اف: 

استثنائية”.
يف  تايم�ز”  “نيوي�ورك  ون�رشت 
مقالة لها، أن “ديون ترامب بلغت 
مئات املاليني من الدوالرات وسط 
خسائر مزمنة ألعماله يستخدمها 

لتجن�ب دف�ع الرضائ�ب”، وأنها 
“حصلت ع�ىل بيان�ات اإلقرارات 
الرضيبي�ة التي تغط�ي أكثر من 
20 عاما لرتامب والرشكات داخل 

مؤسسته التجارية”.
من جهتها، قالت رئيس�ة مجلس 
النواب األمريك�ي نانيس بيلويس، 
إن “م�ا ورد عن ديون ترامب يثري 
أسئلة متعلقة باألمن القومي، ألن 
املواطن�ني يس�تحقون أن يعرفوا 

ملن يدينون املال”.
وأضافت: “هذا بالنس�بة يل سؤال 

يتعلق باألمن القومي”.

احلشو اللغوي مشكلة مهنية تغرق الصحافة العربية املرهقة

ترامب يرد على صحيفة “نيويورك تاميز” بشأن قضية الضرائب 

وكالة نوفوسيت: حذف تويرت حلسابنا من قائمة 
البحث مبثابة فرض رقابة على وسائل اإلعالم 

6  مصادر للتمويل ساعدت املؤسسات الصحفية على ختطي األزمة املالية عقب اجلائحة
بغداد/ متابعة الزوراء:

تحت وط�أة الظروف الصحية العاملية 
االقتص�اد،  ع�ىل  الس�يئ  وتأثريه�ا 
اضطرت بعض املؤسس�ات الصحفية 
لتعليق العمل تماما أو ترسيح العمالة 
نجح�ت  بينم�ا  األح�وال،  أفض�ل  يف 
مؤسس�ات أخ�رى يف تخط�ي األزمة. 
والالفت أن املؤسسات التي تمكنت من 
تخطي األزمة، كانت تتبع اسرتاتيجية 
اقتصادي�ة تعتمد عىل تن�وع مصادر 

التمويل. 
العدي�د م�ن الخ�رباء، وع�ىل  ووف�ق 
املؤسس�ة   ،Janine Warner رأس�هم 
eSembra M ملؤسس�ة  املش�اركة 
استش�ارات  بتقدي�م  املختص�ة   ،dia
بشأن استدامة وس�ائل اإلعالم، تمثل 
هذه االس�رتاتيجية، مفتاح االستدامة 
أوق�ات  يف  الصحفي�ة  للمؤسس�ات 
األزمات، ف�إذا بدأ مصدر ما بالش�ح، 
تتوىل املصادر األخ�رى توفري التمويل 

املطلوب.
 يف هذا املقال، تقّدم شبكة الصحفيني 
الدولي�ني قائمة بأهم مصادر التمويل 
يرش�حها  الت�ي  واملجرب�ة،  املبتك�رة 
الخرباء من أجل بقاء املؤسس�ات عىل 

قيد الحياة.
-املحتوى املدفوع أصبح رضورة

 New York يف نهاية العام 2018 أعلنت
Times وThe Guardian  أن لديهم�ا 
مئات اآلالف من القراء الذين يدفعون 
ينت�رش  و”األم�ر  املحت�وى.  مقاب�ل 
برسع�ة ويحقق نجاح�ا ملفتا”، ذلك 
ما ذكره التقرير السنوي ملعهد رويرتز 
لدراس�ات الصحافة 2020، مؤكداً أنه 
م�ن املقرر خ�الل الع�ام الج�اري أن 
تصب�ح عائدات القراء مصدراً رئيس�اً 
للدخ�ل بالنس�بة لنص�ف النارشي�ن. 
 “ :nic newman ويقول كاتب التقرير
يجني النارشون الذين راهنوا يف مبكراً 
عىل االش�رتاكات والعضوي�ات مقابل 
رس�وم معقول�ة، كبدي�ل لإلعالن�ات، 

املكافآت اآلن”.
وتش�مل إيرادات القارئ، االشرتاكات 
والعضويات مقاب�ل محتوى حرصي 

أو ن�رشات األخب�ار أو أي امتي�ازات 
أخرى.

األكث�ر   ،freemium نم�وذج  ويع�د 
ش�عبية ب�ني نم�اذج الدف�ع مقاب�ل 
املحت�وى. ويوفر هذا الن�وع املحتوى 
العادي مجاناً، لكنه يشرتط االشرتاك 
أو  اإلض�ايف  املحت�وى  إىل  للوص�ول 

الحرصي.
 The Daily Beast  من جهتها، تعتمد
ه�ذا النموذج، وتس�مح للمش�رتكني 
فق�ط بالوصول للمحت�وى الحرصي 

مقابل 100 دوالر سنوًيا.
 ،foreign policy نموذج آخر تعتم�ده
حيث تعرض جزًءا محدداً من املحتوى 
مجاناً، وتشرتط االشرتاك للوصول إىل 
باق�ي املحتوى.  ويمك�ن أيضا الجمع 
ب�ني هذي�ن النموذج�ني فيم�ا يعرف 

بالنظام “الهجني”.
أما The Guardian، فقدمت محتواها 
كله مجاناً، لكنها وفرت للمش�رتكني 
واألعضاء خصوم�ات وحجوزات ذات 
أولوية لألح�داث والفعاليات الخاصة 
به�ا، أو التي تش�ارك فيه�ا بعالماتها 

التجارية .
ويحت�اج األم�ر للتعرف ع�ىل طبيعة 
الجمه�ور أوالً، وتحديد طبيعة القراء 
القادري�ن عىل الدفع، ون�وع املحتوى 

الج�اذب له�م. ليس كل املس�تخدمني 
عىل اس�تعداد للدفع مقاب�ل املحتوى 
ال�ذي حصلوا عليه مجاًنا يف الس�ابق. 
والجدي�ر ذكره أّن عائ�دات القراء هي 
س�الح ذو حدي�ن، يمك�ن أن يحق�ق 
املطل�وب من�ه تمويليا، لك�ن يف حال 
الفش�ل يف تقديم قيمة ثابتة تستحق 
الدفع، سينرصف القارئ فورا ويلغي 

اشرتاكه أو عضويته.
-أرباح منتجاتك الرقمية

الصحيف�ة  عائ�دات  ثلث�ا  ي�زال  ال 
يأت�ي   Dagens Nyheter الس�ويدية 
م�ن الطباع�ة. لك�ن قيادته�ا قررت 
الرتكيز عىل تصميم املنتجات الرقمية 

وبيعها. 
اس�تدعت الصحيفة مط�وري الويب 
والج�وال، إلنش�اء مواق�ع مش�اريع 
خاص�ة وتطبيق�ات ج�وال وتج�ارب 
وتنس�يقات  للمس�تخدم،  تفاعلي�ة 
صوتي�ة.  وكت�ب   VR مث�ل  مبتك�رة 
ون�رشت الصحيفة إص�دارات صوتية 
لجميع قصصه�ا الصحفية الطويلة، 
للتس�لية  جدي�ًدا  تطبيًق�ا  وأطلق�ت 
واختبارات الذكاء والكلمات املتقاطعة 
بجانب تطبيقها اإلخب�اري، وفرضت 

رسوما مقابل االشرتاك الشهري.
التطوي�ر  رئي�س  أك�د  جهت�ه،  م�ن 

 Martin الصحيف�ة  يف  التحري�ري 
Jönsson، أن املنتجات الرقمية جذبت 
جمه�وًرا مختلًف�ا، أصغر س�نا وأكثر 

من اإلناث ومن أقاليم مختلفة.
كذلك فقد حققت اإلصدارات الصوتية 
الرقمية أرباحا كبرية للمجلة الرقمية 
 lea وقال�ت   .Zetland الدنماركي�ة 
املش�اركة  املؤسس�ة   ،korsgaard
 65٪ “إّن  املجل�ة  تحري�ر  ورئيس�ة 
م�ن املتابع�ني، يأت�ي من اإلص�دارات 

الصوتية”.
eThe Telegraph He �توازًي�ا، كان ل

ald األمريكية تجرب�ة مختلفة، حيث 
بتأس�يس  إيراداته�ا  تنوي�ع  ق�ررت 
 Escape Room لعب�ة رقمية بعن�وان
Dubuque، ينخ�رط فيه�ا الالعب�ون 
داخل سلس�لة من التحديات واأللغاز 
الت�ي يج�ب عليه�م حله�ا م�ن أجل 
الخروج م�ن الغرفة املغلق�ة. وحقق 
امل�رشوع أرباح�ًا خيالي�ة بعد س�تة 

أشهر فقط. 
-خطط مبتكرة لجذب اإلعالنات

املؤس�س   ،rowly bourne اس�تطاع 
   Rezonence مؤسس�ة  يف  والرشي�ك 
لتمويل الصحافة، ابتكار آلية بسيطة 
بدف�ع  وإقناعه�م  املعلن�ني  لج�ذب 
مبل�غ معقول مقابل ض�خ إعالناتهم 

اإللكرتوني�ة، وذل�ك ع�رب  املواق�ع  يف 
تزويده�م بإثبات�ات أن اعالناتهم قد 

تمت قراءتها وفهمها.
وتعتم�د آلي�ة bourne، الت�ي طرحها 
 ،FreeWall م�ن خالل منت�ج يس�مى
ع�ىل ربط إع�الن واحد بق�راءة املقال 
كام�ال، وذل�ك بوضع س�ؤال بس�يط 
نس�بًيا أس�فل اإلعالن، وبع�د اإلجابة 
عىل الس�ؤال يظهر املقال كامال. وهذا 
يثب�ت للمعل�ن أن عالمت�ه التجاري�ة 
لفتت انتب�اه القراء. وال ي�زال اإلعالن  
واحدا م�ن مصادر التمويل التي يجب 
االعتماد عليها، لكن مع بعض التغيري 

يف االسرتاتيجيات.
م�ن جهته�ا، تؤك�د رائ�دة األعم�ال 
 Lissa ومستش�ارة التس�ويق الرقمي
Cupp، أن أزم�ة كورون�ا اس�همت يف 
ارتفاع نس�ب املش�اهدات والقراءات، 
وهو توقيت مناس�ب لجذب أكرب عدد 
م�ن املعلنني وتحقيق أرباح طائلة من 
اإلعالنات، بطرق مبتكرة وأكثر إبداعا. 
حيث يضم�ن املعلن وص�ول إعالناته 
للمالي�ني الت�ي تتابع أخب�ار الجائحة 
عن كث�ب. كما أن ابت�كار حيل ذكية، 
يضم�ن للمعل�ن لف�ت انتب�اه القارئ 

إلعالنه.
أن  البع�ض  ي�رى  م�واز،  تص�ور  يف 
eN  االعتم�اد ع�ىل اإلع�الن األص� ي

tive Advertising ه�و الح�ل، وه�و 
إعالن يأخذ ش�كل القصص اإلخبارية 
الحقيقية، ويحمل رواية مقنعة حول 

منتج ما بهدف تسويقه.
أّما New York Times فتعتمد بش�كل 
كب�ري عىل اإلعالن�ات األصلية لتحقيق 
كان�ت مجموع�ة  وأبرزه�ا  األرب�اح، 
قص�ص ملصلحة رشك�ة Dell.  ورغم 
انتش�ار اإلعالن�ات األصلي�ة مؤخ�را، 
وتفضي�ل املعل�ن والنارش له�ا، إال أن 
Eric Goers مدي�ر االبت�كار بمجل�ة 
Time، يحذر م�ن أنها قد تقوض ثقة 
الق�ارئ، إذا ل�م يتبع الن�ارش معايري 
وقواع�د واضحة لضمان ع�دم خداع 

الجمهور.
 -الفعاليات مصدر مهم أيضا

 Chattanooga هل تصدق أن صحيفة
Times Free Press األمريكية، تعتمد 
ع�ىل تنظيم وبي�ع الفعاليات كمصدر 

رئيس ل� إيراداتها؟
الصحيف�ة ب�دأت تجربته�ا تل�ك قبل 
أع�وام قليلة، ووضعت ش�عارها عىل 
واملهرجان�ات  واملؤتم�رات  الن�دوات 
واملس�ابقات  التجاري�ة  واملع�ارض 
ومع�ارض التوظي�ف، وروج�ت له�ا 
داخلًي�ا وخارجًي�ا، ونظمتها بش�كل 

جيد، ثم جمعت ماليني الدوالرات.
washington postله�ا أيض�اً تجرب�ة 
مميزة يف تنظي�م الفعاليات واالعتماد 

عليها كمصدر لزيادة اإليرادات.
 ،Nasr ul Hadi ويف هذا الس�ياق، يرى
 PROTO املؤسس املشارك ل�مؤسسة 
أن ع�ىل وس�ائل اإلع�الم اإلعتماد عىل 
وأن  لإلي�رادات،  كمص�در  فعالياته�ا 

هناك العديد من التجارب الناجحة.
يف أعق�اب الجائح�ة، نجح�ت بع�ض 
املؤسسات يف تحويل جميع فعالياتها 
إىل الفضاء االفرتايض، وفرضت رسوما 
عليها وحققت أرباح�ا. ويمكن أيضا 
أن تك�ون الفعالي�ات التعليمية، مثل 
تدريب الصحفيني والطالب عىل العمل 
الصحف�ي مقاب�ل رس�وم معقول�ة، 
مص�دًرا مهًم�ا للدخل. والس�وق هنا 
واس�ع جدا، ما يقرب م�ن 84 باملائة 
من ط�الب الصحافة وحديثي التخرج 
مهتمون بالتدريب، وفق دراسة ملركز 

.)CIMA( املساعدة اإلعالمية الدولية
-التمويل الجماعي

الصحاف�ة  ق�راء  م�ن  كن�ت  إذا 
eThe Guar وتحدي�دا  الربيطاني�ة، 

ian، س�تالحظ نص�ا مثبت�ا ع�ىل كل 
صفحات املوقع، تطل�ب فيه الجريدة 
من قرائها التربع من أجل املس�اهمة 
 The يف ضم�ان مس�تقبلها. رس�الة 
Guardian  تحيلنا إىل مسألة التمويل 
حي�ث   ،Crowd funding الجماع�ي 
يدع�م الجمه�ور املش�اريع اإلعالمية 
بامل�ال الالزم ألج�ل إطالقها أو ضمان 

استمرارها.
وق�د نجحت الصحيف�ة الربيطانية يف 

االعتم�اد عىل ه�ذه التربعات كمصدر 
مه�م للدخ�ل، كم�ا دخل�ت يف رشاكة 
eKic  مع موق�ع التموي�ل الجماعي

starter لتقدي�م نفس�ها للمتربع�ني 
عرب منصته الش�هرية.وهنا يرى خبري 
نج�اح  أّن    Seth Godin التس�ويق 
حم�الت التموي�ل الجماع�ي مرتب�ط 
بتصميم اسرتاتيجية متطورة إلرشاك 
الجمه�ور، عرب التواصل معه بش�كل 

أفضل، وإعادة تقييم احتياجاته.
ويف أعق�اب الجائح�ة، وضعت بعض 
الصح�ف اس�رتاتيجية مكنته�ا م�ن 
توس�يع قاعدته�ا الجماهريي�ة، عرب 
قص�ص تراع�ي الرشائ�ح املختلف�ة، 
وتقدي�م  تعاون�ي،  بش�كل  والعم�ل 
املساعدة ملن يحتاجها. وهناك صحف 
مكن�ت الق�راء م�ن الوص�ول مجانا 
بالجائحة،  الخاص  املدفوع  للمحتوى 
eTEL  وأخ�رى أطلق�ت قن�اة ع�ىل

GRAM لض�خ محت�وى مجان�ي عن 
الف�ريوس. فيم�ا أطل�ق أح�د املواقع 
األمريكي�ة خدم�ة لربط األش�خاص 
الذين يحتاجون إىل املساعدة مع أولئك 
الذين يمكنهم تقديمها. والجدير ذكره 
أّن بن�اء الثق�ة م�ع القراء ق�د يكون 
دافعا مهما الستجابتهم عندما تطلب 

منهم التربع.
-التمويل عرب صحافة الحلول

وكان ل��jill jorden spitz، املحررة يف 
صحيفة Arizona Daily Star، تجربة 
ممي�زة يف جم�ع التموي�الت املتعلقة 
ب�صحافة الحلول، وتقول إنها حظت 
بتموي�الت أكث�ر عندم�ا طلب�ت م�ن 
املمولني أصحاب األهداف االجتماعية، 
دعم م�رشوع يتماىش م�ع أهدافهم، 
من مجرد مطالبتهم بدعم الصحافة.

ويؤكد خرباء أّن الرهان عىل “صحافة 
الحلول”، التي توجد الحلول ملشكالت 

املجتمع، يضمن تمويال سخياً.
مع الوضع يف االعتبار أن األمر يحتاج 
إىل إجراء دراسات معمقة حول طبيعة 
ممويل هذا الن�وع وأهدافهم، وتدريب 
املحرري�ن عىل توليد األف�كار املتعلقة 

بصحافة الحلول وطرق تنفيذها.
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 )مكتوب( القاص/ إحسان عيل 
العاريض- العراق

 أمس�كت فرشاتي بقوة، أفلتت مني، 
ش�وهت كل رس�وماتي، حني انتهت؛ 

تبني أنها تفاصيل حياتي.
)كّوة( القاص/ إبراهيم بازو- 

سوريا
هربُت مَن الضبِع, وإذا بقطيع ذئاب.. 
اعتصمُت بش�جرة, فأنهكني جش�ُع 

البعوض.
للنهر جاذبّيٌة.. يكاُد يغويني تمس�اٌح 

رحيم.
)املختار ( القاص/ بوشتاوي صالح 

الدين- املغرب
كانوا يلقبونه _ عالمة استفهام _

مل�ا نجح يف الوصول لهدف�ه، لقبوه _ 
عالمة تعجب _

حني انفجرت من تحت سيارته عبوة 
ناس�فة... خرج من الش�تات س�املا 
يلوح بشارة النرص؛ لقبوه بالفاصلة 

املنقوطة !
)َطنني(  القاص/ مصباح الصديق- 

املغرب
اِستنفذوا معه كل السبل.

أمطروه بالقذائف...
أُسقط يف يد القايض؛ لَّما توزَّع جرحه 

بني الجحافل.
)حلم( القاصة/ آمال اليوسف- 

مرص
حل�م بربي�ق الش�هرة، ن�ر اس�مه 
يف صفح�ة الح�وادث؛ م�ات  بجرعة 
هرويني زائ�دة عىل الرصي�ف املقابل 

للمقهى الذي يعمل به مطرباً.
  )براءة( القاص/ مهدي الجابري 

– العراق
اقرتب منها متودداً، أغواها باقتس�ام 
العيش، س�لمت لنواياه ، بعدما أدرك 
ب�أن تلك الس�مكة كان�ت دون قلب ، 
أطبق عليها منقاره الطويل. التهمها 

مالك الحزين منتشياً. 
)عّف�ة( الق�اص/ عب�د الكريم ضمد 

الشايع- العراق
اِْرَتَدت أجمل لباس الخيانة، وارتأت أن 
تفعله�ا، زوجها  املبادر األول للخيانة 
،  تقدم�ت إىل املجهول، تمثلت أمامها 
عّفتها، رجل وسيم، أصابها الخجل ، 

ارتدت ثوبها القديم .
)متاريس صدئة( القاص/ 

املصطفى الصغويس – املغرب
 جلباب األب املركون يف خزانة مظلمة، 
من ش�دة حرصهم عليه، كلما شحب 

زادوه رقعة، تطاحن األحفاد يف تأويل 
أصالته. 

)اخت�الف( القاص�ة/ ه�دى إبراهيم 
أمون- سورية

تفرّع�ت دربهما، رّكز خطاه، س�ّجل 
مالحظاته بأناة، ُشغل بجعل محيطه 
ظ�الًل ل�ه.. وه�ي دفعته�ا ميوله�ا 
للرّق�ص عىل وقع ضح�كات أِحبََّتها، 
تمّس�كت بخيوطهم، قاومْت كآبتها، 
ترنَّمت بإيقاع موسيقى ابتكرتها من 
نربات أصواتهم، ناداها، أس�قطت له 

الحبل.. تجاوزت ثغرات غربتها.
 )رسالة عاجلة( القاص/ محمد 
الحديني / مرصي مقيم يف الكويت

بعد س�نني طويلة م�ن الغياب، عدت 
إىل وطني.. ش�وق وحن�ني أخذاني إىل 
بيتي القديم.. نفض�ت الغبار الكثيف 

ع�ن أح�د ك�رايس الصالة، وجلس�ت 
أسرتجع ذكريات محببة.. أفقت عىل 
وقع دقات عالية عىل الباب.. فتحت.. 
كان س�اعي الربيد الذي بادرني قائال 
ببهج�ة،  »أب�ر، أخ�ًرا، خطاب من 

ابنك«.. 
س�لمني إي�اه ث�م ان�رصف مرسًعا, 
اغرورقت عيناي بالدموع وهي تتنقل 
ب�ني خطي وب�ني صورة أب�ي املعلقة 

عىل الحائط.
املجي�د  عب�د  الق�اص/   ) )مخ�اض 

بطايل- املغرب
ل�م تك�ن األوراق إل صح�راء خالي�ة 
من الحي�اة، عىل قارعتها دبت األقالم 
بخط�ى متثاقل�ة، توّرم�ت؛ فس�الت 
منها قطرات حرب عىل الجنبات، لكنها 

أزهرت صبارا، وأنبتت شوك القتاد.

غامن عمران املعموري
. ن�ص » وه�ٌم » للكات�ب رائ�د 

الحسن - العراق:
�ل إىل   »كان يف ظالٍم دامس، توسَّ
مِس ان ترق، فبزَغ الفجر  الشَّ
ب،  بعد س�اعاٍت رأى ِظلَُّه فتعجَّ
وأخ�ذ يتبجح يف وق�ِت الظهرة؛ 

أدرك الحقيقة«.
األوىل  العتب�ة  يف  الوق�وف  عن�د 
للنص نج�د العنونة الّتي جاءت 
أرشق�ة  وفيه�ا  فاضح�ة  غ�ر 
وه�ي  ودليل  فلس�في  وبع�د 
املنص�ة اإلعالمي�ة للقصة وفق 
معي�ار دقي�ق ومنس�جم, وهي 
بمثاب�ة املْصي�دة للمتلقي بلغة 
س�ليمة ُمرَكزة, وعند الولوج إىل 
مت�ن النص ف�إن القاص  تناول 
الفلس�في  الرم�ز  ميثولوجي�ا 
لكلم�ة« الظ�ل« باس�لوب فني 
بالغي أدبي والت�ي لها مدلولت 
الفيلس�وف  أن  حي�ث  كث�رة. 
األملان�ي غوت�ه يق�ول: »حي�ث 
يوج�د الكثر من الض�وء يكون 

الظ�ل عميق�اً«، فالبع�ض م�ن 
البر ل يس�تطيع أن يعيش إل 
يف الظل، ظل ش�خص آخر، ظل 
فك�رة، ظ�ل حائط، فف�ي الظل 
حي�اة، بعي�دة عن الض�وء وعن 
أن تش�اهد  الظ�الم، تس�تطيع 
الحقيق�ة س�اطعة وتميز بينها 
وب�ني الوهم، قد تتش�ابك أيامنا 
وتحدث املش�اكل فال نس�تطيع 

التميي�ز ب�ني ما ه�و أبيض وما 
هو أس�ود دائماً، ظلمات الحياة 
تزورن�ا ونعجز أحيان�اً أن نمّيز 
بني درج�ات ظلماته�ا، فيكون 
بينها ظلم�ات أقل، ث�م أقل، ثم 
شبه ظل، حتى نفتح نافذة نحو 
الضوء، ل حقيقة مطلقة مجرّدة 
لتطبيقه�ا عىل كل الناس، خلف 
الضوء والظلمة يقع الظل امليلء 

بمالحمنا وقصصن�ا وخواطرنا 
حياتن�ا  ي�وم  وإن  وأفكارن�ا 
املفرتض أنه يبت�دئ قبل الضوء 
بعد  »الفج�ر« وينته�ي  بقلي�ل 
هبوط الظلمة بقليل »العش�اء« 
فالظ�ل فلس�فة كوني�ه وج�زء 
من تكوين س�اعتنا البيولوجية 
لنّتح�د مع الك�ون واملخلوقات, 
الظل يحم�ل كل ذلك الغموض.. 
يشء هش ل وجود له ول ش�كل 

له.
املثيولوج�ي  الرم�ز  أن  كم�ا 
يف  وضوح�اً  أكث�ر  الفلس�في 
الخاتم�ة املباغت�ه« التي ترك 
املتلق�ي يف اعط�اء رأي�ه وفت�ح 
باب التأوي�ل والتقيص للوصول 
إىل الهدف املنش�ود م�ن النص » 
أدرك الحقيق�ة«  كان�ت خاتمة 
الفيلس�وف  مش�وقة حي�ث أن 
أن  ي�رى   :Bergson برغس�ون 
القيم�ة الفعلية للحقيقة تتجىل 
التقلي�دي  التص�ور  تج�اوز  يف 
لقيمة الحقيق�ة والذي يحددها 

يف مطابقته�ا مل�ا كان أو ملا هو 
كائن، يتضح الختالف الحاصل 
يف تحديد مفهوم الحقيقة ومدى 
وبالت�ايل  للواق�ع،  مطابقته�ا 
القيم�ة  ح�رص  يف  الخت�الف 
األخالقي�ة والنظري�ة للحقيقة. 
وذل�ك فع�ال م�ا يؤك�د نس�بية 
الحقيق�ة. ولكننا ل نقصد بذلك 
م�ا ذه�ب إلي�ه كان�ط يف وجود 
ح�دود ميتافزيقي�ة للحقيق�ة؛ 
وإنما نطرح املسألة يف منظورها 
عند ميشيل فوكو الذي يؤكد أن 
الحقيق�ة نتاج اجتماعي. أي أن 
املجتمع هو الذي ينتج الخطاب 
الذي يعت�ربه حقيقة. عليه فأن 
الكاتب لجأ إىل الرتميز الفلسفي 
املثيولوجي بإس�لوب فني برسد 
كل  في�ه  توف�رت  قص�ر ج�داً 
املعاير الدللية والفنية والكمية 
بلغ�ة رصين�ة س�ليمة وإيجاز 
متزن�ة  بموضوعي�ة  وتركي�ز 
وعنون�ة جذاب�ة م�ع مراعاتها 

الذوق العام الرفيق .

   ايمان�ا من�ا ب�رورة دع�م الح�راك 
الثق�ايف يف ش�تى ص�وره و أنش�طته, 
فإن ثقافية )جريدة الزوراء( تخصص 
صفحته�ا  لهذا الي�وم – حرصا- ألدب 

القصة القصرة جدا.
    إن كت�اب و عش�اق القصة القصرة 
جدا عىل موعد م�ع أول احتفال باليوم 
العامل�ي للقصة القصرة ج�دا, و الذي 
س�يصادف األول من اكتوب�ر/ ترين 

األول 2020.
   الي�وم العاملي للقص�ة القصرة جدا, 
مق�رتح تق�دم ب�ه الق�اص العراقي/ 
عباس عجاج عىل مجموعة من األدباء 
يف الوط�ن العرب�ي, وق�د ت�وىل األدي�ب 
الس�وري د. محمد ياسني صبيح اجراء 

اس�تفتاء الكرتوني لختيار موعد لهذا 
اليوم, جاءت نتائجه باختيار الول من 

اكتوبر من كل عام.
وق�د أعلن�ت ع�دة مؤسس�ات ثقافية, 
أدبي�ة و صح�ف و وكالت  و مواق�ع 
اخباري�ة يف ع�دة دول عربي�ة دعمه�ا 
للفك�رة و اعدادها لفعالي�ات متنوعة 

لالحتفاء األول بهذا اليوم العاملي.
وقد ذكر عباس عجاج بأن التوجه قائم 
لعتماد هذه املناسبة لدى األمم املتحدة 

كيوم عاملي سنوي.
و أض�اف بأن�ه ت�م التواصل م�ع عدة 
مواقع أدبية أجنبية معنية بفن القصة 
القصرة جدا لنضمامها لفعاليات ذلك 

اليوم والحتفاء به.

عبد اهلادى الزعر 
منذ مطلع الق�رن الثامن عر 
حني نر داني�ال ديفو - رواية 

روبنسون كروزو -
1719 وم�ا تلتها م�ن رسديات 
ك�ربى أجاد فيه�ا صناع القص 
الوربي�ون أيم�ا اج�اده حت�ى 
منتصف القرن التاسع عر وما 
زالوا ، كان�ت تلك الرسود تمتلك 
طاقة تعبرية هائلة وأس�اليب 
فنية تثر العجاب لكنها بطيئة 

الوقع تسر الهوينا !
مهم�ا تباين�ت الّراء ف�إن ذلك 
البداع ل يمكن تجاهله أو ادارة 
الظهر عن�ه بل الس�تفادة من 

حيثيات نجاحه وتقنياته -
لك�ن عرصنا ع�رص رسعة ول 
متس�ع لق�راءة رواي�ة يف ثالثة 
أيام متواصلة أو عدة جلس�ات, 
اذن لب�د من ايج�اد بديٍل مريح 

يؤدى الدور بإجاده -
ومنظ�روه  الغ�رب  مثقف�و 
أكدوا أن ال�رسد ظاهرة كونية, 
ورسعان ما وجدت هذه الدعوة 
اس�تجابة طيب�ة عن�د األدب�اء 
الع�رب فتفانوا فيه�ا تمحيصاً 

ودراسة -
القصة القصرة جدا ) هي الحل 
متكام�ال  نس�قا  باعتباره�ا   )
ومنظوم�ة متفردة غر مفككة 
البني�ة تش�تغل ع�ىل تراكيب ل 
املعان�ي والدللت  متناهية من 
؛ أجم�ل م�ا تقدم�ه لقرائها -- 
التأوي�ل والح�دس -- ويعتم�د 
ذل�ك أساس�ا ع�ىل مرجعي�ات 
وحمولت املتلقي وسعة مداركه 

القرائية -
وهذا النوع من القص ل يستقيم 
ع�ىل دللة واح�دة ثابته بل عىل 
موضوعي�ة  متش�ابكة  دللت 

وذاتيه -
تعتم�د - ق- ق- ج- ع�ىل اللغة 
العربية يف مجتمعاتنا الرقية, 
فلغتنا رائدة ثرية, وكلما غاص 
املنش�أ يف ثناياها أخ�رج لقرائه 
دررا ل تق�در بثم�ن، فالعربي�ة 
منتجة للمعاني, فيها الشتقاق 
والنحت وال�رتادف، ولها القدرة 
ع�ىل الفص�اح يف أدق املواضيع 

وعورًة وأكثرها اشكال.
الدقي�ق  النظ�ر  خ�الل  م�ن 
للتعالق�ات البنيوية يبدو لنا أن 

اللغ�ة ه�ي الوس�يلة املثىل بني 
املرس�ل واملرس�ل إليه قد تكون 
الخواط�ر  وت�وارد  التناص�ات 
باألخ�ص بني ) الن�ص املكتوب 
والن�ص املج�اور ( ذات ص�الة 
التفري�ق  يمك�ن  ل  متداخل�ه 

بينهما بسهولة !
هنا يس�توجب ع�ىل -- القارئ 
الناق�د -- ف�ك ش�يفرة الن�ص 
بحكم�ة وصرب لكونها ل تنتمى 
لثيمة واح�دة ربما يختلط فيها 
والفكري  والنف�ي  الجتماعي 
وعلي�ه البتع�اد عن مس�طرية 
املناه�ج الجاه�زة فإنه�ا تقتل 

البداع.

بعض النقاد يش�حذون أدواتهم 
الح�ادة بغي�ة اص�الح الخط�أ 
فيبدؤون الهجوم من أول وهلة 
! يتصورون ان القصة القصرة 
خلق�ت للمتع�ة الفني�ة فق�ط 
وتناس�وا إنها مص�در للمعرفة 
ع�ىل  باعث�ة  و  مع�اً  والفك�ر 
التأويل, رغم قرصها واختزالها 
نجد املعاني مندسة بني شقوق 

املفردات -
ىف رأيي املتواضع إن أبرز سمات 
القص�ة القص�رة ج�دا- مب�دأ 
التن�وع - لكونه�ا تنفت�ح عىل 
الخت�الف والتواف�ق - القب�ول 
بنظ�ر  فال�رسد   - والرف�ض 
املاهي�ة  تحدي�د  ه�و  ارس�طو 
واملاهي�ة ل ت�درك إل بإحاط�ة 
العالئق وأسبابها مجتمعة, ول 
يمك�ن الحكم عىل ج�زء وغض 

النظر عن األجزاء األخرى -
أين ما نلتفت نجد الرسد فهو يف 
األس�طورة والقصيدة الشعرية 
واملوسيقى,  وامللحمة  والخرافة 
حتى يف رقصات الباليه وحركات 
البانتوماي�م, ولكن رسد ق - ق 
- ج يختل�ف تمام�ا ف�ال مدخل 

ول عق�دة ول ح�ل بل مجموعة 
مفردات منتق�اة بعناية فائقة 
مش�فوعة بغاية معلومة تتحد 
لهاثه�ا  رغ�م  معن�ى  فتّك�ون 

وارساعها نحو القفلة -
والحقيقة ان كل محكية تتكون 

من عتبتني :
1- السيمائيات الرسدية

ب�ني  القائم�ة  2-العالق�ات 
الخطاب والزمن -

ل يعت�رب قرصه�ا خل�اًل بنيوياً 
فلو س�بكت بجدارة ووعى عاٍل 
ألح�اط الق�ارئ بجماليات غر 
متوقعة مثل الدهاش واملفارقة 

والرتميز واليحاء -
هنا لب�د من وقف�ة اعتقد انها 

مهمة :
يف كتاب ) موروفولوجيا الخرافة 
1928 ( لفالدي�ر ب�روب تطرق 
للقص�ة القص�رة جدا فأش�اع 
فيها ش�كال فنيا رائ�دا ؛ بعدما 
عاكسه رولن بارت وجريماس 
ال�رسد ع�ن  إذ عزل�وا  وغ�ره 
النظرية األدبيه وأدرجوه ضمن 
الس�يمو طيقيا حي�ث تقلل من 

شأنها .

تزامنا مع فعالي�ات الحتفاء 
للقص�ة  العامل�ي  بالي�وم 
 ,2020/10/1 جدا,  القصرة 
أعلنت منظم�ة إدراك للتنمية 
البري�ة ع�ن اصدارها كتاب 
)Sumerian shades( قصص 
قصرة جدا مرتجمة, الصادر 
عن دار املتن للنر و التوزيع- 

بغداد. 
باللغت�ني  الكت�اب  ص�در     
اإلنجليزي�ة و العربية, و يأتي 
ضم�ن توصي�ات ملتق�ى ذي 
ق�ار األول للقص�ة القص�رة 
ج�دا ال�ذي نظمت�ه املنظم�ة 
ع�ام 2018, و ق�د س�اهم يف 
ترجمت�ه مجموعة من األدباء 

الكت�اب يف  يق�ع  املرتجم�ني, 
الحج�م  م�ن  صفح�ة   218
املتوسط, و يعد أول مجموعة 
مش�رتكة  عربي�ة  قصصي�ة 

للقص�ة القصرة ج�دا تصدر 
باللغة اإلنجليزية, وقد احتوى 
عىل )200( قصة قصرة جدا, 

كتبها )40( قاصا عراقيا.

مجال نوري
التب�س ع�يل األم�ر كث�را وانا 
يف لج�ة ه�ذا اللغ�ط واله�رج، 
تقودن�ي خطوات�ي م�ن دون 
ارادت�ي ،يشء ما يس�حبني اىل 
مكان ما وس�ط هذا الضجيج. 
حاول�ت ان اتأك�د ان كن�ت يف 
حلم ام يقظة ولكنني فش�لت 
رغم ان امل�كان كان يبدو اكثر 
واقعي�ة م�ن خ�الل الص�وات 
..ل�م  املتداخل�ة  والح�وارات 
اس�تطع فهم فحوى اي حوار 
كان ي�دور من حويل ..وجدتني 
اق�ف عن�د طاول�ة مس�تديرة 
،سحبت كرسيا وجلست أتطلع 
اىل الحشود التي كانت منشغلة 
بالثرثرة بانتظار ستارة كبرة 
كانت ستنفتح بعد قليل ليطل 
علينا أحدهم . ربما كان سيديل 
بترصيح ما او يشنف اسماعنا 
بأغنية تراثي�ة قديمة ..ادركت 
بمجس�اتي ان ثم�ة امرا مهما 
سيحصل قد يحيل املكان الذي 
يبدو وكأنه أشبه بقاعة عرض 
اىل ركام  او س�ينما  مرسح�ي 

وخراب شامل.
لم أتيقن حد ه�ذه اللحظة ان 
كن�ت اجلس عىل كريس واقعي 
محس�وس ام كن�ت أج�وب  يف 
دهاليز العقل الباطن اس�تذكر 
ولع�ي باألف�الم وادمان�ي عىل 
مش�اهدتها ..ل�م يم�ض وقت 
طوي�ل ح�ني ازيحت الس�تارة 

وجل�س الجميع وس�اد صمت 
امل�رسح  اكت�ظ  ،ث�م  ش�امل 
والنس�اء  الرج�ال  بع�رات 
وب�دأت ثرث�رة غ�ر مفهوم�ة 
وتب�ني للجمي�ع انه�م عىل ما 
يبدو بانتظار امر جلل سيحدث 

بعد قليل .
ساعة الجدار 

الت�ي وصلتن�ي عرب  الرس�الة 
املس�نجر تؤكد ع�ىل حضوري 
اىل كازينو السعادة ألمر عاجل 
ومه�م واملش�كلة ان الرس�الة 
ق�د ص�درت من رق�م مجهول 
،تبعث�رت يف متاه�ة التوقعات 
افص�اح  ع�دم  اس�باب  وع�ن 
صاحب الرسالة باسمه. فكرت 
ملي�ا وق�ررت ان ل أذهب فقد 
تكون مكيدة او فخ يس�تهدف 
قت�يل او يف األقل الح�اق األذى 
بي مع انني اعرف نفي جيدا 
واحرتام�ي  طيبت�ي  ومق�دار 

لآلخرين.
حاول�ت أن أس�ارر أح�د أقرب 
اصدقائ�ي والس�تئناس برأيه 
ال انن�ي آث�رت أن اتخذ قراري 
بنفي. لم أنم تلك الليلة بسبب 
القل�ق ال�ذي كان يرب�ض عىل 
ص�دري كجث�ة هام�دة وحني 
اقرتبت س�اعة اللقاء داهمني 
الرتدد وق�ررت ان ل أخرج من 
البي�ت وليكن ما يك�ون ..بعد 
الرابعة بقليل وصلتني رس�الة 
الرق�م... نف�س  م�ن  اخ�رى 

انتظ�رك من�ذ ع�رة دقائ�ق 
..ملاذا تأخرت ؟؟

اصبح�ت  ح�ني  هلع�ا  ازددت 
الرسالة اكثر غموضا والتباسا  
ول�م اس�تطع ال�رد يف س�ورة 
الرتب�اك الت�ي ارتدتن�ي ..بعد 
نصف س�اعة تحديدا وصلتني 
رسالة اخرى تقول: »يبدو انك 
غ�ر آبه ب�ي  وكدأب�ك يأرسك 

القلق والضطراب«.
   أنهض�ت قامتي وانطلقت اىل 
الكازينو وبعد ربع ساعة كنت 
هناك ول�م اجد احدا بانتظاري 
فهرعت اىل النادل وسالته ..هل 

كان ثمة احد بانتظاري ؟
بعد  الن�ادل واس�تدار  انرصف 
قليل وقال ..كانت هنالك امرأة 
وبصحبتها حقيبة سفر ..كان 
الرتب�اك يب�دو عليه�ا واضحا 
املطب�خ  ان يختف�ي يف  وقب�ل 

همس.
وه�ي  الدم�وع  تفارقه�ا  ل�م 
تتطل�ع إىل س�اعة الج�دار تلك 
وأرش بي�ده نحو الس�اعة  ثم 

غاب خلف الباب.
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ثقافية

ثقافية جريدة          حتتفي مبقرتح اليوم 
العاملي للقصة القصرية جدا

القصة القصرية جدا - - - خروج عن املألوف واملتداول

خمتارات قصصية من ملتقى القصة القصرية جدا يف العراق

مقاربة نقدية مثيولوجية,  وأثرها يف القصة القصرية جدًا
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اصدار قصصي عراقي جديد باللغة اإلجنليزية

كابوس

تنطل�ق يف األول م�ن اكتوب�ر/ ترين األول, 
فعاليات املس�ابقة الدولية الس�نوية للقصة 
القصرة جدا )مسابقة وكالة خرب العالمية( 
تزامن�ا م�ع الي�وم العاملي للقص�ة القصرة 
جدا, يف دورتها السادسة, و كما جرت العادة 
بالحتف�اء ب�رواد القص�ة القص�رة ج�دا - 
األحياء منهم -, فس�تحمل النسخة الحالية 

منها اسم القاص/ زكريا تامر.

املس�ابقة تق�ام س�نويا برعاي�ة الجامع�ة 
الوطني�ة للعل�وم و التكنلوجي�ا, وبالتعاون 
م�ع البي�ت الثقايف يف ذي ق�ار, و يطبع عنها 
كتاب س�نوي بعنوان )تراني�م الحرف(, كما 
تقدم خالل الحفل الختامي جوائز للفائزين, 
اضافة لجائزة تشجيعية للفائزين من داخل 
العراق مس�اهمة من التح�اد العام ألدباء و 

كتاب العراق, و البيت الثقايف الذيقاري.

انطالق فعاليات الدورة السادسة ملسابقة وكالة 
خرب للقصة القصرية جدا



مع انتقال ابنك/ ابنتك من مرحلة 
الطفول�ة إىل املراهق�ة، ال يمكنِك 
التعام�ل مع�ه بنف�س الطريقة، 
الش�عور  إىل  بحاج�ة  فاملراه�ق 
وهن�ا  حيات�ه،  ع�ى  بالس�يطرة 
يأت�ي دورك يف خلق توازن، بحيث 
اس�تقالليته  املراه�ق  تمنح�ن 
بالتدري�ج، دون أن تنفل�ت زم�ام 
األم�ور م�ن ب�ن يدي�ِك. ويف م�ا 
يأت�ي 5 ط�رق لتمنح�ي املراه�ق 
استقالليته، وتشعريه أنه يسيطر 

عى حياته.
 - العمل املدريس

يحت�اج  الطفول�ة  مرحل�ة  يف 
طفلك إىل متابعة مس�تمرة ألدائه 
امل�دريس، بينم�ا يج�ب أن يتعل�م 
املراه�ق إدارة العم�ل املدريس من 
حيث إدارة وقته، ومعرفة تواريخ 
تس�ليم واجباته املدرسية، وتنفيذ 
بالكامل،  املطلوبة منه  املش�اريع 
يك�ون  املرحل�ة  ه�ذه  يف  ودورك 
االستش�ارة  وتقدي�م  اإلرشاف 
والنصيح�ة، والتدخل فقط عندما 
تح�دث مش�كلة تتطل�ب تدخ�اًل 

منِك.
- الجدول الزمني

بالطب�ع تضعن الج�دول الزمني 
لطفل�ك وترشف�ن بنفس�ك ع�ى 
تطبيق�ه ملواعي�د نوم�ه وطعامه 
وإنجاز مهمات�ه، بينما يف مرحلة 
املراهق�ة يج�ب تس�ليم الج�دول 
ينظ�م  حت�ى  للمراه�ق  الزمن�ي 
وقته بنفس�ه وي�ؤدي مهماته يف 
مواعيدها دون إلح�اح، يف البداية 

ق�د ال يلت�زم املراه�ق بمواعي�ده، 
ال تضغط�ي عليه، اتركي�ه يتعلم 
بالطريق�ة الصعب�ة عندما يعاني 
من قل�ة النوم أو يقع يف مش�كلة 
بس�بب التس�ويف، بعدها س�وف 
مواعي�ده  ضب�ط  أهمي�ة  يتعل�م 

وااللتزام بها.
- اختيار األنشطة

بع�ض  طفل�ك  ع�ى  تفرض�ن 
األنش�طة الفني�ة والرياضية من 
أج�ل تنمية مهارات�ه، أما املراهق 
فيج�ب أن يحصل عى نس�بة من 
الحرية التي تتيح له اختيار بعض 
األنش�طة دون األخ�رى، حس�ب 

ميوله وتنسيقه لجدوله الزمني.
- القرارات

يج�ب أن يتعل�م املراه�ق أهمي�ة 
التفك�ر الجيد قبل اتخ�اذ القرار، 
ورضورة تحمل مسؤولية قراراته، 
بق�رارات  يتحك�م  ل�ن  بالطب�ع 
مصري�ة يف ه�ذه املرحل�ة، ولكن 
امنحي�ه حري�ة اتخ�اذ الق�رار يف 
األمور الش�خصية البسيطة، هذا 
يعلم�ه الحكم�ة يف اتخ�اذ القرار، 
حتى يصبح مس�ؤوالً عن قراراته 

عندما ينضج.
- األمور املالية

يف الطفول�ة يتعلم الطفل االدخار، 
ولك�ن املراه�ق بحاج�ة إىل تعل�م 
كيفي�ة إدارة مال�ه، ع�ن طري�ق 
واالدخ�ار،  اإلنف�اق  حس�اب 
وتشجيعه عى املش�اريع الصغر 
التي تحقق له ربحاً وتعلمه أهمية 

االعتماد عى نفسه لكسب املال.

لنب�دأ بالق�ول إنه ال توج�د قاعدة 
أبًدا عندم�ا يتعلق األمر بالعالقات 
العاطفي�ة والزواج. فهن�اك دائًما 

استثناءات للقواعد واملعاير.
كل  يختل�ف  أن�ه  نتف�ق  ودعون�ا 
اثنن س�واء يف العالقة العاطفية، 
الخطوب�ة، ال�زواج، وغره�ا، لذا، 
فإن ما ينجح مع أحد الزوجن قد 

ال يعمل مع اآلخرين. 
وم�ع ذل�ك، فإنن�ا الي�وم نتناقش 
معك�م ح�ول م�ا هو أفضل س�ن 
لل�زواج؟ وما  مميزات�ه وعيوبه يف 

كل مرحلة عمرية؟ 
وذل�ك بن�اء ع�ى بع�ض العوامل 
املشرتكة والنظريات واإلحصائيات 
املتخصصن،  أجراها بع�ض  التي 
والت�ي ق�د يك�ون لها تأث�ر عى 

نجاح الزواج.
الح�ب  أن  جميًع�ا  نعل�م  لكنن�ا 
والعالقات ليست سهلة أبًدا بغض 
النظر عن وقت أو كيفية حدوثها، 
فقط تذك�ري أنه يف نهاي�ة اليوم، 
م�ن امله�م أن تفعيل ما تش�عرين 

به.
ما أفضل سن للزواج؟

تش�ر اإلحصائي�ات إىل أن العم�ر 
املثايل هو ما بن ٢٨- ٣٢. 

وفًق�ا لألرق�ام واألبح�اث التي تم 
إجراؤه�ا ح�ول احتمالية الطالق. 
فم�ن املرجح أن يك�ون االنفصال 
والط�الق ش�ائع يف مرحلة ما قبل 
ال�� ٢٨ عاًما وكذلك يزي�د بعد ال� 

٣٢ عاًما.
مرحل�ة  يف  ال�زواج  إيجابي�ات 

العرشينيات من العمر:
١- أن�ت أكث�ر مرونة وق�درة عى 
التكي�ف م�ع التغي�رات. كما أنك 
عى اس�تعداد للتغي�ر واملخاطرة 
ببعض األش�ياء للعم�ل عى نجاح 

العالقة أو من أجل رشيكك. 
٢- لديك الكثر من الوقت للتفكر 
يف إنج�اب األطف�ال. لي�س هن�اك 
أي س�بب لالندف�اع للحصول عى 
أطف�ال ف�وراً ب�ل يمكن�ك قضاء 
بعض الوقت مع بعضكما البعض 

أوالً قبل التفكر يف الحمل .

٣- ال يزال لديكم�ا الصرب والوقت 
للنمو والتكيف والتغير مًعا .

ذل�ك،  يف  ترغب�ن  كن�ت  إذا   -٤
يمكنك إنجاب املزي�د من األطفال 
وس�تكوني أم�اً صغرة يف الس�ن 
مع ف�ارق عم�ر قليل بين�ك وبن 

أطفالك.
٥- أن�ت وزوجك تك�ربان نوًعا ما 
مًعا كأصدق�اء وتختربا الكثر من 

األشياء مًعا. 
٦- املزي�د م�ن الطاق�ة والوق�ت 
ملمارسة الجنس؟ الحياة الجنسية 
الجيدة مهمة من أجل زواج سعيد. 
)عى الرغم من أن حياتك الجنسية 
يمكن أن تك�ون جيدة أو أفضل يف 

الثالثينيات من العمر أيًضا(. 
٧- كلم�ا كن�ت أصغر س�ًنا، كان 

الحمل أسهل.
٨- هناك أعباء أقل وانفصال وعالقات 
أقل من املايض، والتي يمكن أن تكون 
ش�يًئا جي�ًدا وس�يًئا يف الوق�ت ذاته. 
حيث يمك�ن أن تؤثر ه�ذه التجارب 

السابقة أحياًنا يف التجربة الحالية.
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ما أفضل سّن للزواج؟ 

حنو مستقبل افضل ..هلم
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عناي�ة  الدهني�ة  الب�رشة  تتطلّ�ب 
خاص�ة، فه�ي أكث�ر حساس�ية من 
أنواع الب�رشات األخرى، كونها تلتقط 
بسهولة األوساخ من محيطها. وهي 
تمي�ل إىل اللمع�ان نتيج�ة اإلفراط يف 
الجب�ن، واألن�ف،  إف�رازات مناط�ق 
والذقن. وللحفاظ عى نظافة ونضارة 
الب�رشة الدهنّية ينصح خرباء العناية 
الطبيعّي�ة بتطبيق أحد ه�ذه األقنعة 

الثالثة مرة أسبوعياً عليها.
قناع املوز لتهدئتها

يس�اعد هذا القناع عى تأمن الراحة 
للب�رشة الدهنّية. وهو يتألّف من حّبة 
م�وز ناضج�ة، وملعقة صغ�رة من 
العس�ل، والقليل من عصر الربتقال. 
يكفي هرس حّبة املوز جيداً وإضافة 
باق�ي املكوّن�ات إليه�ا للحصول عى 
عجين�ة يمك�ن تطبيقها ع�ى برشة 
الوجه وتركها ملدة ربع ساعة، عى أن 
يتّم شطف القناع بعد ذلك باملاء البارد 
أو الس�اخن، ثم تطبي�ق كريم مرّطب 

عى البرشة.

قناع الصلصال األخرض لتنقيتها
باس�م  “البنتوني�ت”  م�ادة  ُتع�رف 
الصلصال األخرض، وهي تشّكل عالجاً 
طبيعي�اً فّع�االً جداً للعناي�ة بالبرشة 
الدهنّي�ة. ولكن يجب تجّن�ب تطبيق 
هذه املادة بمفردها عى البرشة كونها 

تتسّبب بجفافها وتهّيجها.
املنّق�ي  الصلص�ال  قن�اع  لتحض�ر 
للب�رشة، اخلط�ي ملعقة كب�رة من 
الصلصال األخرض مع ملعقة صغرة 

من زيت بذور املش�مش و3 نقاط من 
زي�ت الباملاروس�ا األس�ايس. أضيفوا 
القلي�ل م�ن امل�اء الس�اخن إىل ه�ذه 
املكّونات للحصول عى عجينة يسهل 
تطبيقها عى برشة الوجه ثّم اتركوها 
تج�ّف ملدة 10 دقائق قب�ل إزالتها عن 
الب�رشة بواس�طة منش�فة صغ�رة 

مبلّلة باملاء الساخن.
قناع البابايا املنّظم لإلفرازات الدهنية
يتمّي�ز قن�اع البابايا بكون�ه مفيدا 

لكافة أنواع البرشات، وهو يناس�ب 
بش�كل خ�اص الب�رشة الدهنّي�ة. 
ففاكه�ة الباباي�ا الت�ي تأتين�ا من 
املكس�يك تتمّي�ز بفعالي�ة كبرة يف 
امتصاص اإلف�رازات الزهمية التي 
تظهر عى س�طح البرشة الدهنّية. 
وهي تحتوي عى أنزيمات تس�اعد 
يف عملي�ة إزال�ة الخالي�ا امليتة عن 
س�طحها. أم�ا تطبيق ه�ذا القناع 
بش�كل دوري عى الب�رشة فيؤّمن 
لها فوائد متعددة منها مظهر أكثر 
شباباً، باإلضافة إىل الحّد من ظهور 

التجاعيد واالحمرار والبقع البنية.
لتحضر هذا القناع، اهرس�وا حبة 
الناضج�ة ومّدوه�ا ع�ى  الباباي�ا 
ب�رشة الوج�ه والعنق. اترك�وا هذا 
القناع عى البرشة ملدة ربع س�اعة 
قبل إزالت�ه، فهو يس�اعد يف تعديل 
إفرازات البرشة وإكس�ابها مظهراً 
مرشقاً، خاصًة يف حال املواظبة عى 
تطبيقه مرة أسبوعياً ملدة شهر عى 

األقل. 

لطلة ابهى..

3  أقنعة طبيعية تعتين بالبشرة الدهنية

تج�د غالبيَّ�ة األف�راد صعوب�ًة يف 
ر  التخلُّص من إدمانها عى الس�كَّ
يف الرجي�م اليوم�ي، ع�ى الرغ�م 
ة  من إدراكها مض�اره عى الصحَّ

والوزن.
ر  وثمة طرق للحدِّ من تناول السكَّ
الغذائ�ي،  الغذائ�ي  الرجي�م  يف  
ُتعدِّدها اختصاصيَّة التغذية ديانا 

عميش، يف اآلتي.
ر،  ، عند تناول السكَّ علًما بأنَّ املخَّ
ال�”س�رتونن”  مادت�ي  ُيطل�ق 
وال�”دوبام�ن” الكيميائيَّتن، ما 

ز عى الشعور بالسعادة.  ُيحفِّ
تدابر يف الرجيم

ر )األبيض واألسمر(  - اجعيل السكَّ
وال�رشاب املحىَّ والعس�ل ودبس 
ر يف مكان بعيد عن ناظريك،  السكَّ

حتَّى ال يخطر عى بالك.
ر املضاف  -قلِّ�يل م�ن ك�مِّ الس�كَّ
إىل الطع�ام؛ ب�داًل م�ن جع�ل هذا 
املس�حوق يصحب رقائق الفطور 
بإضاف�ة  ُينص�ح  الش�وفان،  أو 
قطع الفواك�ه الطازجة )املوز أو 
الك�رز أو الفراول�ة( أو الفواك�ه 
املجففة )الزبي�ب أو التوت الربي 

أو املشمش( إليها.
وعن�د إع�داد الكع�كات وصنوف 
�ل التقليل  الحل�وى األخرى، ُيفضَّ
ر املطلوب يف الوصفة  من كمِّ السكَّ
بنس�بة الثل�ث بدايًة، وص�واًل إىل 

النصف.
وغالًبا لن تالحظ�ي الفارق وبداًل 
ر إىل الوصفات،  من إضافة الس�كَّ
)أو  الل�وز  مس�تخلص  اس�تبديل 
مستخلص الفانيليا أو مستخلص 
الربتق�ال أو مس�تخلص الليمون 

الحامض( به.
ويج�در التعوُّد عى ع�دم إضافة 
الس�كر إىل القهوة أو الش�اي، مع 
تجرب�ة اس�تخدام م�واد التحلية 

االصطناعية باعتدال.
- اش�رتي الفواك�ه الطازج�ة أو 
الفواك�ه املُعلَّبة املنقوع�ة يف املاء 
أو العص�ر الطبيعي، م�ع تجنُّب 
تل�ك املعلَّب�ة يف رشاب، وخصوًصا 

الرشاب الثقيل.
األطعم�ة  مذاق�ات  �ني  حسِّ  -
ر؛ وال  بالتواب�ل عوًضا من الس�كَّ
س�يَّما الزنجبي�ل أو البه�ارات أو 

القرفة أو جوزة الطيب.
اح غر  التفَّ -اس�تخدمي عص�ر 
ر، وبكمٍّ  املح�ىَّ ب�داًل م�ن الس�كَّ

مساو له، يف الوصفات.
ر،  - حدِّدي الدوافع لتناول الس�كَّ
مع الحصول عى قس�طٍ كاٍف من 

النوم.
ر  علًم�ا ب�أن امل�رء يلجأ إىل الس�كَّ
للحص�ول ع�ى الطاق�ة، عندم�ا 
يكون مرهًقا جسديًّا أو عاطفيًّا.

املرشوب�ات  رشب  ع�ن  -اقلع�ي 

ر،  الغازيَّ�ة، كونه�ا غنيَّة بالس�كَّ
بم�ا يصل إىل 10 مالعق صغرة يف 

عبوة سعة 375 ميلليجراًما.
كما تجنَّب�ي االنخذاع باملرشوبات 
ز  �ة بالحمي�ة، فه�ي ُتحفِّ الخاصَّ
ر  الرغبة الش�ديدة يف تناول الس�كَّ
امل�اء  اس�تبدال  وُيستحس�ن 
م�ع الليم�ون أو املي�اه الف�وارة 

بال�”صودا” التجارية.
ف�ي من كمِّ امللح املس�تهلك،  -خفِّ
ترف�ع  املالح�ة  األطعم�ة  ك�ون 
الش�هيَّة لألطعم�ة حل�وة املذاق. 
البطاطس  تن�اول رقائ�ق  وعن�د 
ات أو ال�”سويش”  مثاًل، أو املكسَّ
مع الكثر من صلصة الصويا، قد 
يرغب املرء عادًة برشب املرشوبات 
الش�وكوالتة  أو  معه�ا،  الغازيَّ�ة 

مبارشًة بعدها.
باختص�ار، يصعب ع�ى البعض، 
حسب عميش، التخيلِّ عن إضافة 
ر للطع�ام، ولك�نَّ كلَّ م�ا  الس�كَّ
يتطلَّبه األمر هو االلتزام والحافز 

الحقيقي.
بالنش�اط  اإلحس�اس  أن  كم�ا 
ر  والسعادة، بعد التخيلِّ عن السكَّ
اليوم�ي،  الغذائ�ي  الرجي�م  يف 
للقي�ام  ل  األوَّ الداف�ع  س�يكون 
بهذا التدب�ر ويجب الب�دء ببطء 
وبالتدري�ج، حتَّى االنقطاع تماًما 

عن هذه املادة.

اهم التدابري يف الرجيم اليومي للحد من استهالك السكر
طبيبك يف بيتك

سلوكيات

5  طرق لتمنحي املراهق 
االستقاللية

املكّونات
ش�وكوالتة نص�ف حل�وة مجروش�ة- 

كوبان
زبدة غر مملحة- ٤ مالعق كبرة

بيض- ٤
سكر- كوب ونصف

فانيليا- ملعقة صغرة
ملح- رشة

دقيق- كوب
بايكنج باودر- ملعقة صغرة

رقائق شوكوالتة- ٢٨ غرام
للتزين:

حبيبات شوكوالتة
طريقة العمل

- ذوب�ي الش�وكوالتة املجروش�ة م�ع 
وحرك�ي  مائ�ي  حم�ام  ع�ى  الزب�دة 

املكونات جيداً حتى تتداخل.
- يف وع�اء كبر الحج�م، ضعي البيض 
والسكر ثم اخفقيهم بواسطة الخفاق 

الكهربائي.
- أضيف�ي الفانيلي�ا واملل�ح اىل الخليط 
الس�ابق ثم حركي املكونات جيداً حتى 

تتجانس.
- زيدي الش�وكوالتة املذوب�ة، الدقيق، 
رقائ�ق الش�وكوالتة والبايكن�ج باودر 
واستمري بخلط املكونات حتى يتشكل 

لديك خليط متماسك القوام.
- غطي الوع�اء بقطعة قماش واتركي 

العجين�ة ترت�اح لح�واىل س�اعة حتى 
تتخمر ويتضاعف حجمها.

- أف�ردي العجين�ة ع�ى س�طح صلب 
منث�ور بالقليل م�ن الدقيق وش�كليها 

عى شكل كرات صغرة الحجم.
- ضعي ك�رات الكوكيز يف صينية فرن 

مدهونة بالقليل من الزيت.
- أدخيل الصينية اىل فرن محمى مسبقاً 
عى ح�رارة ١٨0 درجة مئوي�ة لحواىل 
١0 دقائ�ق ث�م اتركيه�ا حت�ى تنضج 

وتتحمر.
- أخرج�ي الصينية من الفرن ثم زيني 
الش�وكوالتة  الكوكي�ز بحبيبات  كرات 

وقدميها جاهزة.

املطبخ 

طريقة عمل كوكيز براونيز

هناك عادات نقوم بها بصفة يومية، قد تتس�بب يف تدمر املخ وتعرقله 
عن أداء مهماته بالطريقة املثى، ومنها:

- الشعور بامللل
ال ترتك نفس�ك فريسة سهلة للملل، فحن ينفّض من حولك األصدقاء، 
فلتصنع لنفس�ك أصدقاء ومعارف ج�ددا، وابِق االتص�االت موصولة، 
واس�تعد ذكرياتك من آن آلخر، فبدون هذا التحفيز للمخ سيكون مخك 

)مثل أي عضو آخر( عرضة للتلف.
- عدم تناول وجبة اإلفطار

إن وجبة اإلفطار هي أهم وجبة خالل اليوم، فبدونها لن 
يعم�ل املخ بالطريقة الس�ليمة، وإذا تكرر ذلك يوماً 

بع�د يوم )ع�دم تناول وجبة اإلفطار(، فس�وف 
يقل مس�توى الحرق يف الجس�م، وس�يقوم 

الجسم بإيقاف بعض وظائفه “مؤقتاً”. 
فبحس�ب الدراس�ات، يعم�ل املخ بكل 

طاقته حن تتم تغذيته بصفة يومية 
كل صباح.

- الهواتف الذكية
يف  واألبح�اث  األقاوي�ل  اختلف�ت 
ه�ذا الش�أن، إال أن ما ل�م تختلف 
علي�ه اآلراء ه�و أن التعرض ملجال 

كهرومغناطييس ومستوى معن من 
اإلش�عاع ملدة طويل�ة ضار ج�داً باملخ، لذا 

من األفضل تقليل فرتات اس�تخدام الهواتف الذكية قدر اإلمكان، وعدم 
إبقائه�ا بالقرب من الرأس يف أثناء النوم. كما ربطت بعض الدراس�ات 
األخ�رى ب�ن اإلصاب�ة بالص�داع وظهور بع�ض أنوع السط�ان وبن 

التعرض املفرط لإلشعاع.
- العمل يف أثناء املرض

إذا شعرت باملرض، ابَق يف املنزل لرتتاح وتأكل جيداً، فال رضر من تأجيل 
العم�ل ليوم واحد. فعندما تكون مريضاً، يعمل جهازك املناعي بأقىص 
قدرت�ه ملقاومة امل�رض، لذا فأنت تزيد األمر س�وءاً بذهاب�ك إىل العمل، 

حيث تكون عرضة اللتقاط مختلف العدوى، مما يعرقل عمل املخ.
- اإلفراط يف الطعام

اإلف�راط يف تن�اول األطعمة يزيد الوزن ال ش�ّك، وقد يؤدي إىل الس�منة، 
وه�ي من أكث�ر العلل رضراً بامل�خ ووظائفه. كما أن الس�منة املفرطة 

مرتبطة بالتعرض لضمور املخ واإلصابة بالخرف.
- قلة النوم

يج�ب أن تعل�م أن املخ يعمل يف أثن�اء النوم 
مثلما يعم�ل يف أثناء اليقظ�ة، إال أن املخ 
يقوم ببع�ض الوظائ�ف اإلضافية يف 
أثن�اء الن�وم، وهي تخزي�ن الذاكرة 
وكذل�ك التخلص من الس�موم، لذا 
فأخ�ذ قس�ط كاف من الن�وم مهم 
جداً لصحة املخ، وإال فإنك ستعاني 

من مشاكل متعددة بالذاكرة.
- التدخن

تحت�وي الس�جائر ع�ى كم هائ�ل من 
الس�موم التي ترض املخ، خاصة أغش�ية 
الخالي�ا املخية. وه�ذه األرضار قد تظهر يف 
ص�ورة خلل باالت�زان. ويمكن عالج املش�اكل 

التي يسببها التدخن يف وقت قصر بعد اإلقالع عن التدخن.
- السكر

إن تن�اول كميات كبرة من الس�كر يرض بكل أعضاء الجس�م، خاصة 
الجه�از العصب�ي الداخ�يل. وقد ربطت الدراس�ات الحديث�ة بن تناول 

السكر بكثرة ومعدالت اإلصابة بمرض الزهايمر.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

عادات يومية تدمر املخ.. فلتتوقف عنها فورًا

ميخائي�ل  الدكت�ور  كش�ف 
التغذية  أخصائ�ي  غينزب�ورغ، 
ال�رويس، الخصائ�ص الفري�دة 
ألن�واع مختلف�ة م�ن الش�اي، 
خاصة تلك التي يجب تناولها يف 

موسم انتشار أمراض الربد.
ف�أي أنواع الش�اي هي إكس�ر 
م�ن  وتق�ي  حقيق�ي  صح�ي 

اإلصابة بأمراض الربد؟
ويقول، ش�اي ورد الروز الربي، 

خصائص�ه  يف  الش�اي  يش�به 
100غرام منه  الوظيفي�ة، وكل 
تحتوي عى ما يحتاجه  الجسم 

من فيتامن С خالل أسبوع. 
كما أنه باإلضافة إىل هذا، يحفز 
إنت�اج الكوالج�ن، م�ا يجع�ل 

البرشة مرنة.
ويضيف، الش�اي الثان�ي املفيد 
جدا هو ش�اي كركاديه، الغني 
ويمن�ع  األكس�دة  بمض�ادات 
انتشار العدوى املوسمية. ولكن 
يج�ب ع�دم تخم�ره يف إبري�ق 

معدني. 
والش�خص الذي يتناول ش�اي 
الكركادي�ه، ال يص�اب بأمراض 
الربد نهائي�ا، أو يصاب بحاالت 

خفيفة منها.
وباإلضافة إىل ه�ذه الخصائص 
يتحكم شاي الكركديه بمستوى 

ضغط الدم.
الزنجبيل عى  ويحت�وي ش�اي 
مركبات الفالفونوي�د، التي لها 
تأثر مبارش مضاد للفروسات، 

وااللتهابات. 
لذلك عند اإلصابة بأمراض الربد، 
يجب رشب شاي الزنجبيل، ألنه 
يخف�ض درجة حرارة الجس�م 
والحال�ة  الش�هية  ويحس�ن 

الصحية.
كما يج�ب اس�تخدام قطع من 
جذر الزنجبيل يف الش�اي وليس 

املبشور.

سر االعشاب...

أنواع الشاي املفيدة يف موسم الربد
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مهني�اً: ي�وم خ�ّاق وإيجاب�ي يف األعم�ال ويف النجاحات 
والعاق�ات الجيدة باملحيط وال س�يما من كانت عاقتك به 

متوترة بعض اليشء 
عاطفي�اً: العراقيل التي يحاول الرشيك وضعها يف طريقك تش�كل 

لديك حافزاً لتتقدم بشكل أكرب يف مجالك العاطفي 
صحي�اً: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح املقرّبني منك به 

فرتيح نفسك نوعاً ما

مهنياً: ف�رص جديدة تتلقاها وتكون املحرّك األس�ايس 
يف عملك بغية تحريك عجلة املش�اريع املجمدة يف األدراج 

منذ مدة طويلة 
عاطفي�اً: حان الوقت لاهتمام بمظه�رك الخارجي واالنفتاح 

عىل محيطك، فتنال إعجاب الرشيك وتلفت أنظاره 
صحياً: مهما يبلغ حجم املش�اغل اليومية، يبَق أمامك بعض الوقت 

ملمارسة الرياضة

مهنياً: يوم مناس�ب ويتحدث عن فرصة آتية إليك عرب 
بعض الزماء تجعلك س�عيداً وفرحاً ومطمئناً إىل أقىص 

حد 
عاطفياً: سارع إىل االعتذار إىل الرشيك فأنت حكمت عليه جزافاً 

بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك 
صحياً: ال تدع األفكار املتشائمة تسيطر عليك نتيجة مرض مفاجئ، 

امليش هو أفضل الحلول للرتويح عن النفس

مهني�اً: يّبدد هذا اليوم املخاوف الت�ي تراودك منذ مدة، 
وتحصل عىل تطمني وضمانات بشأن مستقبلك املهني 

عاطفي�اً: إذا كن�ت تعمل م�ع الحبيب يف وظيفة مش�رتكة 
تحّقق�ان عم�ًا ناجحاً يذه�ل الجميع وتكون املكاف�أة ترقية 

ورحلة ترفيهية يف الخارج 
صحي�اً: القل�ق الدائم لياً يرهق األعص�اب ويبقيك يف حال من عدم 

الرتكيز والرتنح نهاراً

مهني�اً: يحمل ه�ذا اليوم إلي�ك لق�اءات متعديدة 
يش�ّكل بعضها مفاجأة لك، فك�ن جاهزاً ملتغريات 

أكثر تنوعاً 
عاطفي�اً: يلق�ي ه�ذا اليوم الض�وء عىل قضي�ة زواج أو 

رشاكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من األولويات 
صحي�اً: حاول تجّنب املغامرات الخطرة، ألن لها انعكاس�ات 

عىل صحتك

مهني�اً: يدعوك ه�ذا اليوم إىل االنتش�ار واالنفتاح 
عىل األفكار الجديدة واملجتمعات الغريبة عنك 

عاطفياً: إنه يوم هادئ عموماً ويكون مائماً للقاءات 
الرومانسية البعيدة عن األجواء الصاخبة 

صحي�اً: الس�ري يف مخط�ط ترفيهي يبق�ي األج�واء جميلة 
ويخّفف من ضغوط العمل

مهنياً: يخفف هذا اليوم األعب�اء، ويحمل إليك التفاؤل 
مجدداً، ويغمرك الفرح بسبب سماعك خرباً يتعلق بأحد 

الزماء
عاطفي�اً: إذا أردت ال�زواج فهنيئ�اً ل�ك، رشط اختي�ار الوقت 
املناس�ب والرشيك املناس�ب، ومعرفة ما يجب القي�ام به إلنجاح 

العاقة مستقبلياً 
صحي�اً: ال تكثر من ال�راخ يف وجه من تقابله، م�ا يرفع ضغطك 

ويزيد من عصبيتك

مهنياً: يحدث ما لم تكن تتوقعه، ويربك شؤونك املهنية، 
فاملرء ال يعرف ما يخبئه له القدر، وال يكون عىل استعداد 

ملواجهة كل طارئ 
عاطفي�اً: تتطور العاق�ة الزوجية وتميض وقت�اً رائعاً برفقة 

الرشيك وتبدو املشاعر قوية وتحركها بعض الظروف الطارئة 
صحي�اً: الوض�ع الصح�ي بحاج�ة دائم�ة إىل عناية فائق�ة توازي 

االهتمام بكل يشء آخر

مهني�اً: تتمت�ع برسع�ة بديهة وبأف�كار ذكي�ة، كّثف 
اتصاالتك، وكّرر املحاوالت ومارس جميع صاحياتك 

عاطفياً: ربما تعيش أجواء عاطفية ترفضها وتتعارض مع 
كل القيم التي آمنت بها، وتس�ود س�ماءك أجواء غري مشّجعة 

عىل التعبري عن عواطفك 
صحياً: قرارات�ك الصائبة عىل الصعيد الصحي تكون دافعاً إىل جعل 

اآلخرين يجارونك يف كل ما تقوم به رياضياً

مهنياً: يحمل هذا اليوم معه فرصاً اس�تثنائية لدراس�ة 
أو سفر جديد يبدو مناسباً للبدء بمرشوع كبري يستفيد 

منه الجميع يف مجالك املهني 
عاطفي�اً: ل�ن يعرق�ل يشء الخط�وات العاطفي�ة وترّكز عىل 

عاقات شخصية تحصل يف محيطك وتعلق عليها أماً كبرياً 
صحي�اً: انتب�ه لصحت�ك ولعاقاتك باآلخري�ن، وخذ األم�ور بروية 

وهدوء وحكمة

مهنياً: يتسبب بعض الزماء بسوء تفاهم مع رب 
العمل، لكّن األوضاع اإليجابية رسعان ما تسود 

عاطفي�اً: لن يخّيب الحبيب آمال�ك، لكّنك قد تصطدم 
بانفعاالته الشديدة وتتفهم األمور وتستوعبها 

صحي�اً: تبادر إىل تنظيم مرشوع ترفيهي يف أحضان الطبيعة 
يتضمن السري مسافات طويلة وتسلق بعض املرتفعات

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً ه�ذا اليوم نهاي�ة مرحلة وبداي�ة مرحلة أخرى 
يف حيات�ك املهني�ة، ويكون عنوان األي�ام املقبلة النجاح 

والتميز واإلبداع
عاطفي�اً: أي نتيج�ة إيجابية تحصل عليها تج�ّر خلفها عدة 
إيجابي�ات، وأي ح�دث مائ�م ملتطلباتك يحمل مع�ه أحداثاً أكثر 

ماءمة 
صحي�اً: تقرر االنط�اق يف رحلة العمر والقي�ام بجولة حول العالم 

للرتفيه والتخفيف من الضغوط

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1868 – امللك�ة إيزابيل الثانية ملكة إس�بانيا تلجأ 
إىل فرنسا.

 1895 – الفرنس�يون يحتلون عاصمة مدغش�قر 
أنتاناناريفو.

 1896 – التوقيع عىل اتفاقية فرنس�ية – إيطالية 
تنازل�ت فيها إيطالي�ا عن مطالبه�ا وأطماعها يف 

تونس.
1938 – التوقيع عىل معاهدة ميونيخ والتي رضخ 
فيها رئيس وزراء اململكة املتحدة نيفيل تشامربلني 
ورئيس وزراء فرنس�ا إدوار دالدييه ملطالب أدولف 

هتلر وبينيتو موسوليني.
1939 – أملانيا النازية واالتحاد السوفيتي يوقعان 

عىل اتفاقية القتسام بولندا. 
1940 – وق�وع مجزرة بابي ي�ار بأوكرانيا يف 29 
و30 س�بتمرب/ أيلول. 1947 – انضمام باكستان 

إىل األمم املتحدة. 
أبحاث�ه  يس�تأنف  الس�وفيتي  االتح�اد   –  1958

النووية. 
1966 – استقال بتسوانا.

 1989 – الن�واب اللبناني�ون يب�دأون مباحث�ات 
األهلي�ة  الح�رب  إلنه�اء  الس�عودية  يف  الطائ�ف 

اللبنانية. 
1992 – خ�ويس إدواردو دوس س�انتوس يت�وىل 

رئاسة أنغوال.

 1999 – وق�وع ح�ادث ن�ووي بمصن�ع معالجة 
اليورانيوم بتوكايمورا.

Jyllands- 2005 – صحيف�ة يوالن�دس بوس�تن 
Posten الدنماركي�ة تن�رش سلس�لة من الرس�وم 
الكاريكاتورية يصور بعضها نبي اإلس�ام محمد 

)ص( عىل أنه إرهابي.
مواليد : 

1207 ميادي�ة – ج�ال الدي�ن الروم�ي، أدي�ب 
وفقيه ومنظر وقانوني صويف. 1715 – كوندياك، 

فيلسوف فرنيس.
ث�وري  موريل�وس،  ماري�ا  خوس�يه   –  1765  

مكسيكي.
 1870 – ج�ن بريين، عال�م فيزياء فرنيس حاصل 

عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1926. 
1905 – نيفيل موت، عالم فيزياء إنكليزي حاصل 

عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1977.
 1928 – إييل ويس�ل، كات�ب أمريكي حاصل عىل 

جائزة نوبل للسام عام 1986. 
1939 – ج�ون م�اري ل�ني، عالم كيمي�اء فرنيس 

حاصل عىل جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1987.
 1943 – يوهان دايزنهوف�ر، عالم كيمياء حيوية 
فرنيس حاص�ل عىل جائزة نوب�ل يف الكيمياء عام 

 .1988
1945 – إيهود أوملرت، رئيس وزراء إرسائيل.

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

واحدة.

الكلمات األفقية
1 - مدينة ومرفأ يف جنوب باكستان 

الغربية عىل بحر ُعمان 
2 – ممثلة أملانية راحلة 

 3 – عكس�ها علم قراءة الوجوه – 
زهر 

 4 – تفسريية – عكسها مىش لياً 
 5 – عاصم�ة أوروبي�ة – ممثل�ة 

مرية 
 6 – مدينة إيطالية – ملكه 

 7 – االس�م الثاني لصحفي لبناني 
راحل 

 8 – كاتب قصة – للتنفس 
 9 – شاعر لبناني راحل.

الكلمات العمودية
1 – لعبة رياضية 

 – إيط�ايل  موس�يقي   2
متشابهان 

3 – ح�رف تنبي�ه ويكث�ر 
بعدها القسم – اشارات 

 – أوروبي�ة  عاصم�ة   –  4
ركيزة 

5 – رششف مبعثرة – غايل 
الثمن 

6 – عملة آسيوية – فرح 
7 – نصف أمني – يشاهد 
8 – ممثل كوميدي عربي 

9 – أسد – متشابهة .

غزل عراقي
انزف ياقلم وتخطه حجر الصـــوت     

اخذ من عمري حبرك والشعر ورقة
ركز بالصحيفه او وجد اللجمــــــات

       تلكه امال تدمي بكل سطر فرقـــــــة
ولتظن ياقلم لو برز نابه الذيـــــــب

       معناهه ابتسم لو للعطف يرقـــــــــة
------------

اذا رايد مراجع تشهد اللحظـــــــات 
      مجلد للحزن برفوف كل نظـــــــــرة

جتول مبكتبة كلبي وخطاك تدوس
      طبع هسه وقدمي جروح مخضـــرة
ال تخجل بديه والك عهد احـــــــرار 
       اصيرن شاره الك وتصيرلي حضرة

وهو م�ن األمث�ال التي ترضب 
عىل ألس�نة الحيوانات، يرضب 
قوت�ه  عن�ه  ت�زول  للش�خص 
وشّدته، ويفارقه بأسه ويذهب 
عنه س�لطانه وجاهه، فيتجرأ 
علي�ه الس�فهاء، وس�تخف به 
الرع�اع واألوب�اش، ويتط�اول 

عليه السفلة والتافهون . 
أصله: 

إح�دى  يف  يعي�ش  األس�د  كان 
س�عيدة،  عيش�ة  الغاب�ات 
وراضية، وهانئة. وكان يازمه 
ويق�يض  يخدم�ه  آوى  اب�ن 
م�ا  ع�ىل  ويتق�وّت  حوائج�ه، 
يفض�ل من طع�ام األس�د مما 
يصي�ده م�ن حيوان�ات الغابة. 
حتى مىض عىل ذلك وقت طويل، 
أس�ّن خال�ه األس�د وأصاب�ه 
اله�رم والضعف، فلم يعّد قادرا 
ع�ىل الصيد، كم�ا كان يفعل يف 
أيام قوته وفتوّته. ويف ذات يوم 
أصبح األسد جائعا لعدم تمكنه 
م�ن الصي�د، فج�اع اب�ن آوى 
لجوعه، فلم�ا أضحى النهار لم 
ي�ر ابن آوى قط م�ن أن يخرج 
فيبحث عن الطعام بنفسه وإالّ 
م�ات جوعا. فرأى غ�زاال كبريا 
س�مينا، يرد امل�اء يف ناحية من 
الغابة. فعاد إىل األس�د مرسعا، 
وقال ل�ه: ))أيه�ا املل�ك... لقد 

وج�دت غزاال كبريا س�مينا يرد 
املاء يف طرف الغابة... وسأذهب 
آلتي�ك ب�ه... فاحرص ع�ىل أالّ 
يفلت منك((. فاس�تعّد األس�د 
للق�اء الغزال، وذه�ب ابن آوى 
إىل الغزال، فقال له : ))أسعدت 
صباح�ا أيه�ا الغ�زال الجميل. 
أراك ت�رد املاء هن�ا, وقد تركت 
وراءك تلك املزرعة الكبرية التي 
تحتوي ع�ىل ما ل�ذ وطاب من 
أنواع الخرض الطرية، وأصناف 
الفاكه�ة الش�هية، والب�د أن�ك 
جائع كم�ا أنت ظم�آن فلماذا 
ال تتفض�ل فتأتي مع�ي إىل تلك 
املزرع�ة، فتصيب مما فيها من 
الخ�رض والفاكهة، ت�أكل منها 

م�ا تش�اء، وتأخ�ذ منه�ا معك 
لعشائك . (( فسأله الغزال : )) 
وأين هي تل�ك املزرعة أيها األخ 
الشفيق الناصح؟ (( فقال ابن 
آوى : )) إتبعن�ي ألدل�ك عليها . 
(( فتبع�ه الغ�زال، فق�اده ابن 
آوى إىل حيث يكمن األسد. فلما 
اقرتب الغزال من مكمن األسد، 
وثب عليه األس�د وثبة رسيعة، 
ورضب�ه رضب�ة ش�ديدة قىض 
به�ا عليه. ث�م قال إلب�ن آوى: 
)) الب�د م�ن غس�ل اليدين قبل 
الطعام، فاجل�س هنا لتحرس 
الغ�زال، حت�ى أذهب فاغس�ل 
ي�دّي . وإي�اك أن تقرتب منه يف 
أثناء غيابي(( وملا ذهب األس�د 

عم�د اب�ن آوى إىل الغزال، فأكل 
لسانه، وأذنيه، وقلبه، ودماغه. 

ثم جلس يف مكانه. 
ثم أن األسد عاد بعد ذلك، فسأل 
ابن آوى : )) أين لس�ان الغزال 
؟ (( فقال اب�ن آوى : )) موالنا 
املل�ك .. لعل�ه كان أخ�رس . (( 
فسأله : وأين أذناه ؟ (( فقال : 
)) لعله كان أصّم (( . فقال : )) 
وأين قلب�ه ؟ (( فقال : )) لعله 
كان أعم�ى القلب . (( فس�أله 
: )) وأي�ن دماغ�ه ؟ (( ، فق�ال 
اب�ن آوى : )) موالن�ا امللك .. لو 
كان له�ذا الغزال دم�اغ... أكان 
يص�ّدق م�ا قلته له ع�ن وجود 
مزرعة كب�رية تح�وي أصناف 
الخ�رض وأن�واع الفاكهة، وهو 
يعل�م أننا نعي�ش يف ناحية من 
الغاب�ة الجرداء، ال ماء فيها وال 
ش�جر (( فقال األس�د: )) ولك 
الويو.. دتش�وف اش�لون  أب�و 
دتقش�مرني؟ (( . )) ل�و جنت 
بأي�ام ش�بابي وقوت�ي .. جان 
تج�رّست وقش�مرتني؟ (( ث�م 
هج�م عليه، وقبض عىل عنقه، 
ول�م يرتك�ه حتى أصب�ح جثة 
هامدة. ثم ذاع ذلك الحديث بني 
الناس، فقالوا فيه )) السبع ملّا 

يشيب... تقشمره الواوية ((. 
وذهب ذلك القول مثا ...

قصة مثل 

السبع ملّا يشيب... تقشمره الواوية 

ه�ل تعلمني أنه يمكن معرفة ش�خصيتك 
من خ�ال رنة هاتفك؟ بالفعل، فبإمكانك 
أن تعريف ش�خصيتك من خال رنة هاتفك 
املحمول، وهذا هو ما نرشته إحدى املجات 
األجنبية يف دراس�اٍت لتحليل الش�خصية، 
اآلن تع�ريف ع�ىل ش�خصيتك بتحدي�د رنة 

هاتفك.
• إذا كانت رنة هاتفك املحمول عادية:

إذاً، فأن�ِت ش�خصية عملية ج�داً، ولديِك 
دوافع كثرية للحياة، وال تبوحني بأرسارك 
اال للمقرب�ني من�ِك، كم�ا تتميزب�ن بأن�ِك 
مثقف�ة، طموح�ة، موثوق في�ِك، كما أنِك 
تتميزي�ن بعاقاتك الكث�رية واملتعددة، وال 

تؤمنني بالحب من أول نظرة.

أما عن أهم عيوبك:
أن�ِك ال تمنح�ني قلبك مس�احًة كب�ريًة يف 

حياتك.
• إذا كانت رنة هاتفك املحمول كوميدية:

منفتح�ة،  اجتماعي�ة،  فأن�ِت ش�خصية 
ُمقبلة عىل الحي�اة، محبوبة من الجميع، 
تبهرين من حول�ك، تحبي األصدقاء الُكثر 
من حولك، ولِك فلس�فة كوميدية لألمور، 

كما أنِك مبدعة وصاحبة خيال واس�ع.
من أهم عيوبك:

تب�دو ترفات�ك مترسع�ة ومته�ورة.
• إذا كان�ت رن�ة هاتف�ك ممي�زة وقليل�ة 

االنتشار:
فأنِت ش�خصية مستقلة ومعتزة بنفسك، 

وقائدة بالفطرة , ولِك آرائك الخاصة , وهو 
ما يرتك بصمة قوية لدى اآلخرين ، كما أنِك 
دوماً تبحثني عن التميز يف حياتك وس�ائر 
أعمالك، وتحب�ني املغامرة والتحديات، وال 
تخافني من مواجهة األزمات، وقد يصفك 

من ال يعرفونك بأنِك مغرورة.
من أهم عيوبك:

عدم االعرتاف بأخطائك بس�هولة.
• إذا كنِت تخصصني نغمة لكل شخص:

فأنِت صاحبة ش�خصية صادقة، وتراعني 
مش�اعر اآلخرين، ودائمة التفكري، تحبني 
رسيع�ة  الف�وىض،  وتكره�ني  النظ�ام، 
اس�تيعاب  ق�درة ع�ىل  ولدي�ِك  البديه�ة، 
الجدي�دة برسع�ة  امله�ارات واملعلوم�ات 

وصاحبة هذا األس�لوب إنس�انة صادقة , 
تراع�ي حقوق اآلخرين , كم�ا أنِك متنوعة 

ومتجددة يف حياتك.
من أهم عيوبك:

أنه قد ال تهتمني بنفس�ك بق�در اهتمامك 
باآلخرين، وأنِت دائمة التفكري.

تليفون�ك  نغم�ة  تغ�ريي  كن�ِت  إذا   •
باستمرار:

فأن�ِت ش�خصية ملول�ة بطبع�ك، تحبني 
التجدي�د والتغيري، وتكره�ني الروتني، قد 
تك�ون لديِك معاناة من الف�رغ، خصوصاً 
املغام�رة،  وتحب�ني  العاطف�ي،  الف�راغ 
وتعشقني السفر، متقلبة املزاج، وتغضبني 
بس�هولة، وتميلني إىل التشجيع، وال تحبي 

النقد وتحبني الحركة.
من أهم عيوبك :

االهتم�ام باملظه�ر أكث�ر م�ن الجوه�ر.
• إذا كنِت تس�تخدمني شخصية الذبذبات 
يف هاتف�ك: فأن�ِت ش�خصية متواضع�ة، 
مس�ؤولة، مخلصة، محل ثق�ة، تفرضني 
احرتام�ك ع�ىل اآلخري�ن، أس�عد لحظاتك 
حينم�ا تكون�ني محاط�ة بأرست�ك، كم�ا 
أنه لدي�ك طاق�ات إبداعية كب�رية، ولديك 
ق�درة عىل حل مش�اكل من حول�ك، فأنت 
ِش�خصية متعاون�ة، وتعش�قني اله�دوء، 

وتكرهني الضوضاء.
من أهم عيوبك: الحساسية املفرطة تجاه 

اآلخرين .

اختبارات شخصية

اعريف شخصيتك من رنة هاتفك
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طاولة حوار طرشانية

كثيرا ما ندعو اىل موائد حوار، فتتحول اىل والئم طعام مفتوح 
عيى كل األكالت بدءا من القيوزي والترشيب وإنتهاًء باملعاليك 
وباقي املشاوي مرورا بأنواع األسماك ما ظهر منها وما بطن. 
وكثرا ما ندعو اىل طاوالت حوار مستديرة، فتتحول اىل طوالت 
قماش أحمر وأزرق وأصفر وأبيض وبنفسجي وكلكيل، بحيث 
تغطي كل الوان الطيف الشميس أو قوس قزح باللغة الصينية.. 
وأحيانيا، ليس دائما، ندعو اىل جلسيات عمل لكنها رسعان ما 
تتحول اىل جلسيات أركيله ونركيله وقرشية ومرشية وبرشة، 
السييما إذا تزامنت مع الكالسيكو.. ومرات، أقول مرات، ندعو 
اىل مؤتمر وطني فيتحول اىل مجرد عزف للنشييد الوطني الذي 
غالبيا ما نخلط فيه بني )موطني( أو )والله زمن يا سيالحي(، 
أميا إذا صيادف أن أقيم املؤتمير الوطني، خصوصيا مؤتمرات 
املصالحية الوطنيية، يف جمهوريية ميايل أو جامايكا أو سيان 
رينامو آخر جمهورية فتحنا فيها سيفارة، ولله الحمد الذي ال 
يحمد عى مكروه سيواه، فإن النشيد الذي يعزف يف الغالب هو 

)وطن مد عى األفق جناحا(.
وألن هيذا ممنيوع وفقا للدسيتور، فإن كل مخرجيات املؤتمر 
تذهب أدراج “الحجيي الفارغ”، وندوخ بالكيفية التي تم فيها 
هيذا الخيرق األمنيي اإلسيراتيجي األيدولوجيي األركيولوجي 
الفينومنولوجيي اإلنطولوجيي السيسيولوجي املصيبولوجيي 
للمؤتمير اليذي كان يمكين نجاحه باملجييء باملعارض األخر 
لنظيام الفصل العنرصي يف روديسييا )صيدك وين رضب بيها 
الدهر روديسييا(.. وبني موائد الطعام أسيف الحوار وطاوالت 
الخيل أسيف الحيوار الوطني أو املؤتميرات الوطنية التي غالبا 
ما تنتهي بتبادل الشيتائم حول عزف النشييد، ندعو أحيانا اىل 
جلسيات ثنائية.. يعني “فيس تو فييس”.. وهنا يحلو الحوار، 

خصوصا حني يكون طرشانيا بإمتياز.
ربما سييحار املحللون السياسيون واإلسراتيجيون واألمنيون 
بشيأن تفكييك مفيردة “طرشيانيا”، هيل هي مين الطريش، 
خصوصيا املدبيس، أم الطرشيانة التيي ال هي مرقية وال هي 
حلوييات، أو مين األطيرش، خصوصا إذا كان أطيرش بالزفة، 
وقد حرض اىل الزفة بعد أن تناول مركة الطرشانة ومعها كمية 
من الطيريش.. عندها يكون للحوار، برصف النظر إن كان عى 
شيكل مائدة أو طاولية أو حتى طولة أو إذا شيئتم جوبة “مو 
عاصمة جنوب السيوادن ذيج إسمها جوبا”، أو مؤتمر وطني 
بنشييد )وطن مد( سييكون له طعميه اللذيذ الذي من شيأنه 
إذابة شيحوم القادة الذين تعبوا عليها طوال السنوات املاضية 
يف سيبيل إدخارهيا لهذا الييوم املعليوم واملجهيول واملفروض 
واملطليوب إثباتيه وفقيا لنظريية فيثاغيورس ميرة أو قاعدة 
أرخمييدس مرة أخيرى، أو طلعية دارون التيي ال يلبس عليها 
عقال الذي ورطنا مع القرد وورط القرد معنا.. فال نحن نعرف 
لغة آبائنا القرود إن صحيت نظريته، وال القرود يعرفون لغتنا 
إن لم تصح نظريته.. املصيبة إننا أردنا من إينشيتاين يكحلها 
فيإذا به يعميها، حني قال إن كل يشء نسيبي.. بكيفك كل يش 
نسبي.. هي “هيونطه”.. ألم يصدر قرار عن القوى السياسية 
يف آخير مائدة أو طاولة أو مؤتمر لها بيأن الوقت حان لتغليب 

املصلحة العليا عى.. األذن الوسطى.

بعد سينوات من عملهيا الدرامي األول 
يف الدراما املرصية أمام هاني سيالمة 
يف مسلسيل »فوق السيحاب«، حيث 
حققت من خالله النجمة ستيفاني 
صليبا نجاحاً جماهرياً واسيعاً يف 
الساحة املرصية، يبدو أن التعاون 
الثانيي عى وشيك اإلعيالن عنه 

قريباً.
وذكير أن هنياك مفاوضيات 
تجمع الجهية املنتجة لفيلم 
»العميل صفر« والنجمة 

سيتيفاني صليبيا للمشياركة يف بطولة العمل، 
حيث يؤدي بطولته أكرم حسيني يف أول بطولة 

سينمائية مطلقة له.
وقد أكد مصدر خاص أن املفاوضات يف طريقها 
للنجياح، خاصة أن الدور الذي تجسيده صليبا 
ضمين األحداث سييفاجىء الجمهيور، كما أن 
املخرج محمد سيامي من األسيماء التي ترغب 
ستيفاني يف التعاون معهم ما يجعلها متحمسة 

كثراً للتجربة.
وعلم أيضاً أن سيتيفاني تلّقت عرضاً لرمضان 
2021 بالوقيوف أميام النجم عابد فهيد للمرّة 

الثالثة عى التوايل، فأي عرض ستختار؟
والفيلم تدور أحداثه يف إطار كوميدي مع بعض 
مشياهد األكشين؛ حيث يجسيد أكرم حسيني 
شيخصية عميل يعمل ملصلحة إحدى املنظمات 

الرسية ولكن بنحو مختلف لم يقدَّم من قبل.
وكان أكرم حسيني قد بدأ تصوير أوىل مشياهد 
العمل قبل أييام برفقة املخرج محمد سيامي، 
ورفض أكرم حسني االستعانة بدوبلر لتقديم 
مشياهد األكشين ضمن األحداث، كما كان من 
املقرر أن يشيارك الفيلم يف موسم سينما 2020 
، ولكن أُّجل تصويره بعد أزمة فروس كورونا.

طور فريق إيطايل طرفا صناعيا قادرا 
عيى تكيرار الخصائيص البيولوجية 
الرئيسية لليد البرشية وبحركة قابلة 
للتكيف وبمستويات املحاكاة الحيوية 
للقوة والرسعة، فبعد فرة تدريب أقل 
من أسبوع، يمكن للمرىض استخدام 
مسيتقل  بشيكل  »هانيز«  الطيرف 
ألداء أنشيطة الحياة اليومية.الفريق 
الجدييدة  اليذراع  أن  يؤكيد  اإليطيايل 
قيادرة عى تأديية أكثر من 90 % من 
الوظائيف الطبيعية للذراع، ملسياعدة 
األشيخاص، الذيين أصيبيوا ببير يف 
أطرافهم العلويية. وذكروا يف الدورية 
روبوتكيس«  »سياينس  العلميية 
املتخصصية يف أبحياث الروبوتات أن 
اليذراع الصناعيية يمكين ارتداؤهيا 
عيى ميدار الييوم، ويمكين تعديلها، 
بحييث تتمياىش مع مختلف أشيكال 
البر، وأنها أيضا مزودة بسلسيلة من 
وحيدات القياس الستشيعار الحركة 
يف الجزء املتبقيي من عضالت الطرف 

املبتور.الطرف االصطناعي هو نظام 
كهربائي عضييل يمكن ارتداؤه طوال 
الييوم، وهيو قابل للتعدييل ملجموعة 
متنوعة مين حاالت ضعيف األطراف 
مين  مجموعية  تكتشيف  العلويية. 
السيطحية  الكهربيية  املستشيعرات 
املوضوعية داخيل مقبيس مخصص 
نشياط عضالت األطيراف املتبقية يف 
الجزء السيفيل أو العليوى من الذراع.

تم تطويير اليد الروبوتيية »هانز« يف 
الحقيقي  إيطالييا ويكمين ذكاؤهيا 
يف التصمييم امليكانيكيي، اليذي يعيد 
فريًدا تماًما يف قطاع السيوق، ويمنح 
الطيرف االصطناعيي تنوًعيا وحركة 
الييد الطبيعية. ويمكين ثني األصابع 
ووضعها بطريقة طبيعية، حتى أثناء 
الراحة، عى وجه الخصوص، ويمكن 
توجييه اإلبهيام يف 3 أوضياع لتكيرار 
مجموعة متنوعة من املقابض، بما يف 
ذلك القبضة الدقيقة اللتقاط األشياء 

الصغرة.

اكتشيف العلماء يف الوالييات املتحدة 
رؤوس  يف  األفيكار  ليزرع  طريقية 
الناس أثنياء نومهم لجعلهم يحلمون 
بأحالم غريبة ومجردة، باستخدام ما 
يسيمى بحضانة األحالم املسيتهدفة 
)TDI( ، إذ تمكين الخيراء يف معهيد 
للتكنولوجييا  ماساتشوسيتس 
)MIT( مين توجيه أحالم الناس نحو 
موضوعيات معينة من خيالل تكرار 
املعلوميات خيالل املرحلية األوىل من 
النيوم، وُتعيرف هيذه املرحلة باسيم 

. hypnagogia
وتستخدم هذه التقنية إعداًدا أساسًيا 
يتكون من جهاز إلكروني لتتبع النوم 
rDo  يتم ارتداؤه عى املعصم يسمى

mio ، والذي يتتبع وقت نوم مرتديها، 
وتطبيق يقدم مطالبيات صوتية.ويف 
التجيارب، كان العلمياء قادرين عى 
التأثر عى أحالم معظم املشاركني يف 

الدراسة للحلم بشيجرة أثناء التنويم 
الباحثيون  واسيتخدم  املغناطيييس، 
أيًضا نظيام »Dormio« إلحداث حلم 
حيول نافورة الشيوكوالتة من الفيلم 
 Willy Wonka and the« الكالسيكي

Chocolate Factory« عام 1971.
ماساتشوسيتس  معهيد  وقيام 
للتكنولوجييا بتصميم وتطوير جهاز 
تتبيع النوم الخاص بيه والذي يمكنه 
rhy  تغيير األحالم عن طرييق تتبع

nagogia، ويقيرر املسيتخدم ما يريد 
أن يحلم به، مثل املشيكالت اإلبداعية 
التي يعمل عليها أو التجربة التي يريد 
التفكر بها أو املشكلة العاطفية التي 
يرغب يف معالجتها، ثم يسجل لنفسه 
التطبيق،  وهيو يتحيدث باسيتخدام 
واليذي يتيم إعيادة تشيغيله خيالل 
مراحيل متعددة من الوعي بما يف ذلك 

االستيقاظ والنوم.

)مايكروسيوفت(  رشكة  كشيفت 
األمريكيية عن أن عطال تسيبب يف 
وقف بعض خدمات الرشكة عامليا، 
انقطياع  يف  أنهيا تحقيق  مؤكيدة 
الخدمة الذي أدى إىل تعطيل خدمات 
أوفيس وآوتليوك وتيميز. وذكيرت 
قناة )الحيرة( األمريكية أن رشكة 
مايكروسيوفت أبلغت عن مشاكل 
يف املصادقة لخدماتها السيحابية، 
مما يعني أن املسيتخدمني واجهوا 
مشيكالت يف تسيجيل الدخيول إىل 

الخدميات عير اإلنرنت. مشيرة 
إىل أن من سيجلوا الدخول سيابقا 
يف برناميج أوفيس 365 ال يزاليون 
قادرين عى االستمرار يف استخدام 
الخدمية. يذكير أنيه بسيبب قيود 
جائحية كورونيا، كالعيزل وحظر 
وانتشيار  وغرهيا،  التجيول 
العميل والدراسية عن بعيد، اعتمد 
املسيتخدمون عيى خدميات مثل 
أو  االجتماعيات،  لحضيور  تيميز 

املشاركة يف الحصص التعليمية.

باحثون يطورون طرفا صناعيا لليد 
يؤدي وظائف الذراع البشرية 

علماء أمريكيون يطورون جهازا 
للتحكم باألحالم

»مايكروسوفت« تعلن انقطاع بعض 
خدماتها عن ماليين المستخدمين
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محزة مصطفى

أطلّيت الفنانة مريام فارس يف صورتني 
حديثتيني عى رشفة منزلها وهي ترتدي 
فسيتاناً فضفاضياً للميرّة الثانيية بعد 
منشيورها السيابق الّيذي أعلنيت فييه 
إلتزامها بالحجر الصحي منذ تاريخ ٢٣ 

شباط الفائت.
وحلّل متابعو مرييام فارس أن الفنانة 
اللبنانّيية قيد تكيون حامياًل مين جديد 
بمالبيس  حملهيا  تخفيي  أن  وتحياول 
فضفاضية، إال أن البعيض الحظ بطنها 
انيت  »هيل  متسيائالً  فعلّيق  املنتفيخ، 
حاميل؟«، وسيارع آخيرون إىل تهنئتها 

بالقول »مروك الحمل«.
تجيدر اإلشيارة إىل أن مرييام فارس لم 
تؤّكيد أو تنفي خير حملها حتيى اآلن، 
وبالتيايل كّل ميا يتيم تداوله حتيى اآلن 

يندرج ضمن إطار التكهنات فقط.

  

تغريدات

كارول سماحة

عبد الحسين عبطان

ــرة اليت مهما صغر  ــك النافذة الصغ األمل هو تل
حجمها إال أنها تفتح آفاقا واسعة 

ــزي  ــك  املرك ــراً البن ــيلجأ جم ــف س ــع  لألس أتوق
ــعر صرف  ــالً إىل ختفيض س ــالً أو أج ــي عاج العراق
ــيكون املواطن  ــدوالر وس ــي أمام ال ــار العراق الدين

املتضرر األول .

مطر ســـاخن

هـــامش

ميريام فارس تثير الجدل بظهورها األخير

اليوم العالمي للقهوة.. 6 مطربين 
تغزلوا فيها وفيروز أبرزهم

العامليي  بالييوم  العاليم  يحتفيل 
للقهيوة، اليذي يوافيق 1 أكتوبير 
مين كل عام، ويعشيق املرصيون 
رشب القهوة، فالفنجان له سحر 
خياص يجيذب الكثر ليه، ولذلك 
ليم ينس الفين أن يتغزل يف رشب 
القهيوة، فقرر عدد مين املؤلفني 
تتضمين  أغنييات  يصنعيوا  أن 
كلمة »القهيوة« أو »حبات البن« 
وربطها ومزجها بالعشق والحب 
أو تقديمهيا مين خيالل أغنيات 
شيعبية.وقدمت الفنانية الكبرة 
فروز أغنية حملت اسم »يف قهوة 
عى املفرق« عام 1974 وهي من 
كلمات وألحان األخوين رحباني.
وال نسيتطيع أن ننيى الفنانية 
سيمرة توفيق والتي غنت أغنية 
»بالليه تصبيوا القهيوة« والتيي 
تعد مين أبرز األغانيي الراثية يف 
األردن، ومين أكثرهيا شيهرة يف 
العاليم العربي.وعودنيا املطيرب 
محمد رشيدي عى تقديم أغنيات 
مختلفية كثرة خاصية يف مجال 

أغنيية  فقيدم  الشيعبي،  الغنياء 
حملت اسيم »فنجان القهوة«اما 
املطيرب عمر الجييزاوي غني عن 
التعرييف وتعيد أغنيتيه »اتفضل 
قهوة« من أشيهر أغنييات الزمن 
الجميل والتيي حفرت يف ذكريات 
كل جمهيوره املوجيود يف أنحياء 

الوطن العربي.
وال ننى املطرب السعودي طالل 
ميّداح، اليذي قدم إحيدى أغنياته 
الشيهرة »هيلة يا هيلية« والذي 
تغزل خاللها يف حبات الهيل والبن 

األسمر.
الراحلية  الفنانية  قدميت  كميا 
أسيمهان أغنية بعنيوان »أهوى« 
وتقيول كلماتهيا »يا ميني يقول 
يل أهوى.. أسيقيه بأييدي قهوة«، 
واسيتطاع مين خاللهيا الشياعر 
مأميون الشيناوي أن يميزج بني 
رشب القهيوة والحيب والعشيق، 
وقدمتهيا أسيمهان خيالل فيليم 
»غرام وانتقام« من بطولة يوسف 

وهبي وأنور وجدي.

البيث  شيبكة   ،OSN كشيفت 
الرفيهيي الرائيدة يف املنطقة، عن 
إطيالق برنامج مّكميل لرنامجها 
الحيواري )قعيدة رجاليه( بجزئه 
عامليية،  حيرب  بعنيوان  الثاليث، 
تقدمه اإلعالميية ومقدمة الرامج 
املرصية، إنجي كيوان، وتستضيف 

ضيفيات  نفيس  حلقاتيه  يف 
النسخة األصلية ضمن 

ء  ا جيو أ
طريفة. 

تيي  يأ و
ء  لجيز ا
ليث  لثا ا

مين 
ة  قعيد (
 ) ليه جا ر
ه  بهيذ

فية  ضا إل ا
بعد  الحرصية 

نجاح موسميه 
السيابقني بما قدمه من 

حيوارات هادفة، اسيتعرضت 
وجهات النظر التقليدية عن العديد 
مين املواضيع التيي تالمس الحياة 
اليومية مين وجهة نظير ذكورية 
تقليدية يطرحها مقدمو الرنامج، 
ووجهية نظير نسيائية تطرحهيا 
النجميات  أبيرز  مين  الضيفيات 
العربييات، ضمين أجيواء مرحية 

ونقاشات ودية.
وتسيتمر كل حلقية مين الرنامج 
مليدة تيراوح بيني 11r15 دقيقة، 
وتتضمين أربعية محياور، حييث 

سيتحاور إنجيي ضيفاتهيا خالل 
املحيور األول لتتييح ليكل منهين 
فرصية توضييح ميا يزعجها من 
الرجال وما ال تحبه يف ترصفاتهم، 
فيما سيرافق املشاهدون ضيفات 
الرنامج يف جولية خلف الكواليس 
خالل املحور الثاني. أما املحور 
فسيتتناقش  الثاليث، 
فيه النجمات تطبيق 
توك  تييك 

ن  وسيصّور
معياً 

مقطعياً 
اً  قصير
لنيرشه عيى 
هذه املنصة، 

ليختتمين 
بلعبة  الحلقية 
»أنيا ال أكيذب 

أبداً«. 
وقاليت إنجيي كييوان: 
»لقد أسيعدني العمل مع هذا 
الفرييق الرائيع، واسيتمتعت بكّل 
لحظٍة منه، وكان االنسيجام بيننا 
واضحاً. ويقيدم الرنامج مفهوماً 
العاليم  يف  نوعيه  مين  األول  ُيعيد 
العربي، فهيو يحفز عيى التفكر 
ضمين أجيواء ممتعية وطريفية، 

ويرّشفني أن أشارك فيه«.
وسييضم برنامج )حيرب عاملية( 
الذي تقدمه إنجي كيوان 6 حلقات، 
 ،  OSN شيبكة  عيى  وسيُيعرض 

وتطبيق OSN للمشاهدة أونالين.

OSN تطلق برنامج »حرب عالمية« 

هانـــدا أرتشيـــل فــي المحاكـــم

أحالم :«هيفاء وهبي الحصان 
الرابح في كل مكان«

»زنزانة 7« يقترب من 2.5 
مليون جنيه في شباك التذاكر

ستيفاني صليبا أمام عدة عروض درامية في مصر

تداوليت التقاريير الركية منيذ فرة خر رفيع  )هاندا 
أرتشيل( لي دعوى قضائية ضد أحد مشاهر )السوشيال 
ميدييا( يف تركييا »آلب كيلينتيش«، بعد تعلييق له عى 
إحدى صورها وصفها فيه بي »وجه البازملا«، وهو نوع 

من الخبز املسطح يف تركيا.
وأضافت املصادر أن هاندا قد تقدمت بشيكوى ضد آلب 
إىل مكتب املدعي العام، ورفعت دعوى قضائية أيضا، 
وطلباً إىل محكمة إسيطنبول اإلبتدائية للحصول عى 
تعويضيات مالية تصل إىل 15 ألف ليرة تركية، لكن 
تيم رفض طليب التعويض.مين جهتيه، رد آلب عر 
محامييه الذي نفيى نّية موّكله اإلسياءة إىل هاندا يف 
تعليقه، وأّكد أن آلب تعود أصوله إىل األناضول، وهي 

املنطقية التي تشيتهر بخبيز »البزملا« 
وهيو محبيوب جيداً ليدى سيكانها. 
وأضاف أّن التشيبيه كان بهدف املدح 
ولييس اإلهانية. وقيّررت املحكمية 
اإلبتدائية بعد جلسة إستماع إىل كال 
الطرفيني برفيض الدعوى.وتعيش 
هانيدا سيعادة كبرة بعيد النجاح 
امللفيت اليذي يحّققيه مسلسيلها 

الجدييد »أنت أطيرق بابيي« يف تركيا 
وخارجهيا. وتقيوم ببطولتيه إىل جانب 

»كرم بورسني«، إضافة إىل تصّدرها قائمة 
أجمل النساء املسلمات يف إحدى املجالت.

هنيأت الفنانية اإلماراتيية، أحالم، أبطال مسلسيل »إسيود فاتح« 
عيى إنطالق عرضيه، إذ نرشت صورة بوسير العمل عر صفحتها 
الخاصة عى أحد مواقع التواصل اإلجتماعي، وعلّقت بالقول:«راح 
نسيتمتع بكم جميعاً، إسيود فاتح اهنيء الجميع، واخص الغالية 

الرائعة الديڤا هيفاء وهبي الحصان الرابح يف كل مكان.. مبارك«.
وبدورها، ردت وهبي عى كالم أحالم هذا، قائلًة لها:«حبيبتي أحالم 

الله يبارك فيكي... مريس عى محبتك الصادقة يا أطيب قلب«.

اقيرب فيليم »زنزانية 7« من تحقييق 2.5 ملييون جنيه 
يف شيباك التذاكير بعيد 12 يوم من طرحيه يف دور العرض 
السيينمائية، حيث انطلق الفيلم يوم 16 من شهر سبتمر 
الجياري، لتتواصيل بذلك عيودة الحركة بشيكل تدريجى 
ليدور العرض السيينمائية بعد فرة من الكسياد بسيبب 
أزمة انتشيار فروس كورونا والتي تسيببت يف إغالق دور 
العيرض مليدة 3 أشيهر كاملة وبعد التشيغيل ميرة أخرى 
جياء طرح األفيالم الجديدة عيى اسيتحياء.الفيلم انطلق 
تصويره العام املايض تحت اسيم »املحيرف« قبل تغيره.
تيدور أحيداث »زنزانية 7« حيول رصاع يدخليه »حربي« 
)أحمد زاهر( بسيبب »شيجن« التي يريد مالك أحد القرى 
السيياحية الزواج منهيا، ويتعرض »حربيي« ألزمة تقلب 
حياته رأًسيا عى عقيب ليصبح بلطجيا، ويدخل السيجن 
بصحبة صديقه »منصور« الذي يجسد دوره الفنان نضال 
الشيافعي، ومع تطور األحداث تظهر الفنانة عبر صري 
»ناهد« التيي تعمل باملحاماة، وتقيرر الدفاع عنهما، لكي 
تضمهيم لعصابة املافيا.يذكر أن السيينمات تعرض حالياً 
بجانب »زنزانة 7« أفالم »الغسالة« بطولة أحمد حاتم وهنا 
الزاهد ومحمود حميدة وإخراج عصام عبد الحميد، وفيلم 
»توأم روحي« بطولة حسين الرداد وأمينة خليل وعائشية 
بن أحمد وإخراج عثميان أبو لبن، وفيلم 
» الحيوت األزرق« بطولية عيالء ميريس 
وراندا البحري وأحمد سالمة وندا 
بهجت وإخراج أسيامة حسام 

الدين.


