البنك املركزي يقرر إعادة تقييم رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
املوقف املالي للمصارف اخلاصة
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
قرر مجلس إدارة البنك املركزي العراقي إعادة
تقييم املوقف املايل للمصارف الخاصة كافة،
من خالل توجيه الدوائر املعنية بهذا البنك ،وذلك
َّ
الخاصة،
«بتدقيق وتقييّم رؤوس أموال املصارف
وتحديد نسبة العجز ومصادر تلك األموال».
وأشار بيان العالم البنك املركزي تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان «القرار يأتي تماشيا ً مع خطة
طاع
اإلصالح التي تقودها إدارة هذا البنك
ِ
لخلق ِق ٍ
مرصيفٍ حقيقي ،يتناغم مع طلبات املودعن يف
التعامل مع تلك املصارف».

الزوراء /حسن فالح:
كش�ف ن�واب م�ن كت�ل مختلف�ة
ع�ن التوص�ل لش�به اتف�اق بش�أن
الدوائر االنتخابي�ة املتعددة يف قانون
االنتخابات ،وفيما اكدوا ان الخالفات
مس�تمرة ح�ول محافظت�ي كركوك
ونين�وى ،رجح�وا التصوي�ت ع�ىل
القان�ون يف جلس�ة االس�بوع املقبل
تحديدا بعد الزيارة االربعينية.
ويقول النائب عن تحالف س�ائرون،
غايب العمريي ،يف حديث ل�”الزوراء”:
ان هناك اجتماعات سياس�ية مكثفة
بن الكتل عىل مستوى القيادات وحتى
االعضاء ملناقش�ة قانون االنتخابات،
وهن�اك ش�به اجم�اع ع�ىل االتف�اق
بش�أن الدوائ�ر املتعددة.واضاف :ان
هن�اك مقرتح�ات ع�دة طرح�ت من
قبل الكتل السياس�ية بش�أن الدوائر
االنتخابي�ة لك�ن املق�رتح األقرب إىل
التنفيذ والذي نال قبول أغلب األحزاب
هو أن يكون ع�دد الدوائر االنتخابية
ي�رتاوح م�ا ب�ن  3إىل  5دوائر ،فضالً
ع�ن االعتم�اد ع�ىل ع�دد النس�اء يف
الربملان ،إضافة إىل أن تكون هناك 83
دائرة انتخابية بعموم العراق ،هذا ما
تم ش�به االتفاق عليه.وأش�ار إىل :أن
هناك بع�ض التلك�ؤ أو التأخري يف ما
يخص محافظتي كرك�وك واملوصل،
بسبب وجود اختالف كبري بن بعض
الكتل املتواج�دة ،أو بعض القوميات
املتواجدة يف هاتن املحافظن .مؤكدا:
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 :شبه اتفاق على الدوائر املتعددة واخلالف مستمر حول حمافظيت كركوك ونينوى
أن جلس�ة العارش م�ن ترشين االول
املقبل ستكون حاسمة يف تحديد عدد
الدوائر ،وسوف يصوت عىل الدوائر يف
كل محافظة.بدوره�ا ذك�رت النائبة
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني،
خالدة خليل ،يف حديث ل�”الزوراء” :إن
هنالك خالفات داخل الكتل السياسية،
تسببت بتأجيل التصويت عىل قانون

االنتخاب�ات ،م�ن بينه�ا اعرتاض�ات
بع�ض نواب نين�وى وكرك�وك الذين
طالبوا باستثناء املحافظتن .مؤكدة:
ان الخالفات ما زالت مستمرة ،ونأمل
ان تحل خالل االيام املقبلة.وأضافت:
أن القوى الكردية مع تمرير القانون،
واالستجابة لصوت الشارع العراقي،
عىل أن ال تكون هنالك استثناءات ألية

محافظة ،بل بالعكس يجب أن يطبق
املعيار نفسه عىل جميع املحافظات.
م�ن جهت�ه ،اوض�ح عض�و اللجن�ة
القانوني�ة ،رئي�س الكتل�ة االيزيدية،
صائب خدر :ان الخالفات حول قانون
االنتخاب�ات فني�ة بحتة.وق�ال خدر
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان الخالفات
واالختالفات ح�ول قانون االنتخابات

زوار اربعينية االمام احلسني (ع) يواصلون مسريهم حنو كربالء

تتمثل بعدد الدوائر االنتخابية ،وكذلك
حول الحدود االدارية لبعض االقضية
يف املناط�ق املتنازع عليه�ا .الفتا اىل:
ان االجتماعات مستمرة ،وسيتوصل
الجمي�ع اىل ح�ل خ�الل الس�اعات
املقبلة.واش�ار اىل :ان الدوائر املتعددة
مطلب ش�عبي ال يمكن الرجوع عنه
لكن ينبغ�ي ان تتوفر الرشوط الفنية
واللوجس�تية م�ن اج�ل تطبيقه عىل
ارض الواقع .مرجح�ا اقرار القانون
بش�كل كامل بعد الزي�ارة االربعينية.
وكان مستشار رئيس الوزراء لشؤون
االنتخاب�ات ،حس�ن الهن�داوي ،ق�د
اك�د ،يف وق�ت س�ابق ،رضورة وجود
رقاب�ة وطنية ودولية عىل االنتخابات
املقبلة.وق�ال الهن�داوي يف حدي�ث
متلفز :إن “الحكوم�ة مكلفة بتوفري
ال�رشوط املادي�ة إلج�راء االنتخابات
يف موعده�ا” .مش�ريا ً إىل أن “م�دة
التس�عة أش�هر كافي�ة لالس�تعداد
إلج�راء االنتخابات”.وأض�اف أن�ه
“س�يعقد اجتم�اع لحس�م قان�ون
االنتخابات السبت املقبل” .متابعا ً أنه
“ال يمك�ن إجراء انتخاب�ات من دون
قانون ،وال عودة للقانون الس�ابق”.
وذك�ر الهن�داوي أن “املبل�غ املطلوب
لالنتخابات موج�ود يف املوازنة ،ومن
الرضوري وجود رقابة وطنية ودولية
عىل االنتخاب�ات”.وزاد بأن “أكثر من
 % 55من املواطنن يمتلكون البطاقة
االنتخابية البايومرتية”.

رسن يؤكد سعي فريقه للفوز باللقب وفيتوريا يعد مجاهري النصر باملنافسة من جديد
تسريبات جديدة تكشف عن سعر ومواصفات هواتف آيفون 12
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حييى رسول :توصلنا خليوط مهمة
بشأن مطلقي الصواريخ
أن “الوق�ت الراهن هو توقيت تأمن زيارة
أربعينية استش�هاد اإلمام الحس�ن عليه
السالم ،والقطعات اآلن مهمتها هي تأمن
الطرق التي يس�لكها الزائرون ،فضال عن
تأدي�ة مهام العمليات األمنية االس�تباقية
ضد عصابات داعش اإلرهابية وبقاياها”.
وفيم�ا يخ�ص املناط�ق املتن�ازع عليه�ا،
لف�ت رس�ول إىل أن “هناك بع�ض املناطق
مازالت فارغة ،وهي عبارة عن مس�احات
ب�ن س�اتر قوات ح�رس اإلقلي�م ومواقع
تواج�د قطع�ات الحكوم�ة االتحادي�ة”.
وذك�ر أن “هذه املناطق تض�م بقايا فلول
عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة ،وهي تحتاج
إىل عم�ل اس�تباقي ونوع�ي” ،مبين�ا ً أن
“اللجان املشرتكة بن الحكومة االتحادية
املتمثلة بقيادة العمليات املشرتكة ووزارة
البيش�مركة يف إقليم كردستان ،تعمل عىل
تذليل جميع هذه الصعوبات” .وش�دد عىل
“رضورة توجي�ه رضبات جوية وعمليات
نوعي�ة باتجاه تلك املناط�ق” ،مرجحا ً “يف
املستقبل قيام عمليات أمنية مشرتكة بن
قوات الحكوم�ة االتحادية والبيش�مركة،
لتفتيش هذه املناطق وعدم السماح لبقايا
هذه الفلول وعصاباتهم بأن تتواجد”.

الرتبية :نتائج السادس اإلعدادي
ستعلن نهاية األسبوع احلالي
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،ام�س االحد ،عن
موعد اع�الن نتائج الس�ادس االعدادي،
مرجحة اعالنها نهاية االسبوع الجاري.
وقال مدير االعالم واالتصال الحكومي يف
وزارة الرتبية ،أحمد العبيدي ،يف ترصيح
صحف�ي :إن “الوزارة حددت أس�بوعن
من الش�هر الع�ارش لإلعالن ع�ن نتائج
الس�ادس االعدادي ،لذل�ك فأنها لم تتعد

الوقت املحدد التي أعلنت عنه مس�بقا”،
مرجح�ا ً “نهاية االس�بوع الحايل موعدا
الع�الن النتائج”.وأض�اف أن “ال�كادر
التدرييس يف املرحلة االخرية من التصحيح
والتدقي�ق” ،مش�ريا ً إىل أن”التصحي�ح
الكرتون�ي واالجهزة الكرتوني�ة والدفرت
االمتحاني الكرتون�ي ،لذلك يف حال عدم
حص�ول عط�ل او تأخ�ري ،س�نعلن عن
النتائج يف الوقت املحدد”.

إيران تلغي تراخيص رحالت اخلطوط
اجلوية العراقية حتى إشعار آخر

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت منظم�ة الط�ريان املدن�ي اإليرانية،
امس األحد ،إلغاء تراخيص رحالت الخطوط
الجوية العراقية ب�دءا ً من امس االحد حتى
إش�عار آخر.ونقل�ت وكالة أنب�اء “فارس”
اإليرانية عن مدي�ر املنظمة ،تورج دهقاني
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بغداد /متابعة الزوراء:
كش�ف الناطق باس�م القائد العام للقوات
املس�لحة اللواء يحيى رسول ،عن التوصل
لخيوط مهمة بخصوص إطالق الصواريخ
باتجاه املنطقة الخرضاء ،مؤكدا ً أن عمليات
فرض القانون وحرص الس�الح بيد الدولة
مستمرة.وقال رسول يف ترصيح صحفي:
إن “الجهد االستخباراتي هو الحارض ،لذلك
اليوم العمل جار وفقا لخطة استخباراتية
دقيقة توصلنا من خالله�ا لخيوط مهمة
بخصوص إط�الق الصواري�خ” .وأضاف،
أن “اللج�ان التحقيقية التي ش�كلت بأمر
القائ�د العام للق�وات املس�لحة مصطفى
الكاظم�ي ،كان�ت الغاي�ة منه�ا الوصول
إىل مطلق�ي الصواري�خ باتج�اه املنطق�ة
الخ�رضاء وباتج�اه املواطن�ن ،وكان
آخره�ا يف الرضوانية الت�ي ذهب ضحيتها
ثالث�ة ش�هداء فض�ال ع�ن ج�رح اثنن”.
ويف س�ياق منفص�ل ،أكد اللواء رس�ول أن
“عملي�ات ف�رض القانون ،وف�رض هيبة
الدول�ة ،والس�يطرة عىل الس�الح املنفلت،
مس�تمرة ولم تتوقف ،لح�ن االنتهاء من
موضوع النزاعات العش�ائرية ،بالتنسيق
مع العش�ائر العراقي�ة األصيلة” .وأوضح

بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات القبض عىل مسؤول استخبارات داعش ومعاونه يف «والية
الفلوجة».وقالت الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «من خالل متابعة عنارص
عصابات داعش االرهابي والقصاص منهم ،القت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية
استخبارات بغداد يف وزارة الداخلية القبض عىل أحد قادة داعش اإلرهابية والذي يعمل
بما يسمى مسؤول جهاز االستخبارات يف والية الفلوجة بداعش واملكنى ابو سالم املوىل
وشقيقه والذي يعمل معاون له بعملية استخباراتية مشرتكة بن مديريتي استخبارات بغداد
واستخبارات الرشطة االتحادية».واضافت ان «عملية إلقاء القبض جاءت بعد متابعتهما من
قضاء الفلوجة اىل محافظة بغداد تحديدا ً منطقة الدورة ،ومن خالل التحقيقات األولية معهما
اعرتفا بأنتمائهما لتلك العصابات اإلجرامية واشرتكوا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات
األمنية واملواطنن».وتابعت« :تم إيداعهما التوقيف التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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نواب لـ

اإلطاحة مبسؤول استخبارات “داعش”
ومعاونه يف بغداد

زنكنة :أن “إلغاء الرتاخيص يأتي إثر ارتكاب
الرشكة مخالفة بعد نقلها مسافرين لديهم
تأشريات من إحدى الرشكات ،فيما االتفاق
ب�ن إي�ران والعراق ينح�رص بنقل رشكات
الط�ريان ،الدبلوماس�ين ومواطني البلدين
املقيمن فقط”.

املالية النيابية لـ
الزوراء /يوسف سلمان:
بعد التطورات املتس�ارعة الزمة تأخري
روات�ب املوظفن واملتقاعدين  ،طمأنت
اللجنة املالية النيابية االوساط الشعبية
ان توزي�ع روات�ب املوظف�ن س�يتم

احللبوسي يصل إىل الكويت لتقديم
واجب العزاء

بغداد /الزوراء
وصل وفد نيابي برئاسة رئيس مجلس النواب،
محمد الحلبويس ،امس االحد ،اىل دولة الكويت
لتقدي�م واج�ب الع�زاء بوفاة الش�يخ صباح
االحم�د الصباح.وذك�رت الدائ�رة االعالمي�ة
ملجل�س الن�واب يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة منه :ان رئيس مجل�س النواب محمد
الحلبويس ،وصل ام�س إىل الكويت ،عىل رأس
وفد نياب�ي ،لتقديم واجب الع�زاء بوفاة أمري
البالد.واضافت ،ان الحلب�ويس والوفد املرافق

قدموا التعازي ،باسم الشعب ومجلس النواب
العراقي ،إىل أمري الكويت الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح بوفاة أمري البالد الراحل صباح
األحمد الجاب�ر الصباح ،كما ق� َّدم الحلبويس
التع�ازي إىل رئي�س مجل�س األم�ة م�رزوق
َّ
الغانم.وعرب رئيس مجلس النواب عن مشاعر
املواس�اة يف هذا املصاب الجلل ،س�ائالً الباري
َّ
جل وعال الرحمة واملغفرة للفقيد املغفور له،
والص�رب والس�لوان لذويه ومحبيه وللش�عب
الكويتي الشقيق.

تعطيل الدوام يف نقابة الصحفيني
ابتدا ًء من اليوم حتى السبت املقبل

بغداد /الزوراء:
ق�ررت نقاب�ة الصحفي�ن العراقين ،امس
االحد ،تعطي�ل الدوام يف النقاب�ة ابتدا ًء من
الي�وم االثن�ن حتى الس�بت املقبل بس�بب
الزي�ارة االربعينية.وذك�رت النقابة يف بيان
تلقت «ال�زوراء» نس�خة منه :ان�ه بالنظر

النقطاع الطرق بس�بب الزي�ارة االربعينية،
وعدم تمكن موظف�ي النقابة من الحضور
اىل الدوام النجاز االعمال املناطة بهم ،تقرر
تعطي�ل ال�دوام يف النقابة ابت�دا ًء من اليوم
االثنن  10/5حتى يوم السبت  ..10/10لذا
اقتىض التنويه.

 :العجز احلالي مؤقت وقانون االقرتاض سيتم متريره رغم االعرتاضات
األس�بوع الحايل.وق�ال مق�رر اللجن�ة
النائب احمد الصف�ار ل�»الزوراء» ،ان
« الحكوم�ة تس�تطيع اخ�ذ امان�ة او
وديعة م�ن البنك املرك�زي او املصارف
وعندم�ا يصوت عىل قان�ون االقرتاض

املح�ي ت�درج في�ه املبال�غ «.واضافت
ان « قان�ون االق�رتاض املح�ي س�يتم
تمري�ره بالرغم من وج�ود اعرتضات
ل�دى بع�ض الن�واب «  ،مبين�ا ان ان «
اصالح�ات الحكوم�ة بايق�اف روات�ب

رفحاء ومتع�ددي الرواتب والفضائين
وفرت مبالغ هائل�ة للخزينة».واوضح
ان» وفق�ا للدس�تور العراق�ي وقانون
اإلدارة املالية أذا كان هناك عجز بسيط
فإن وزير املالية يمتلك صالحيات اتخاذ

اجراء فوري» ،عادا ان» العجز الحايل يف
العراق هو عجز مؤقت والدين هو دين
س�ائر باملالي�ة العامة ويمكن تس�ديد
العجز مستقبال «.

تفاصيل ص3

بعد تسجيل  3210إصابات جديدة و  3817حالة شفاء

الصحة تؤكد اخنفاض االصابات والوفيات بفريوس كورونا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املس�تجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل
 3210اصاب�ات جدي�دة و 52حالة وفاة

وشفاء  3817حالة ،حددت دائرة صحة
الرصاف�ة التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات
حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف وثيقة
لها حصلت «الزوراء» عىل نس�خة منها:
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس:

 ،19047ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،2349433مبينة انه تم تس�جيل 3210
اصابات جديدة و 52حالة وفاة وش�فاء
 3817حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت
الش�فاء ال�كي ،)%81.1( 307482 :اما

العراق حيتل املرتبة الرابعة ضمن أعلى
احتياطي للنفط يف أوبك
بغداد /متابعة الزوراء:
اعلن�ت منظمة اوب�ك ان احتياط�ي املنظمة من
النفط الخ�ام يبلغ ترلي�ون و 189مليار برميل،
مبين�ة ان هذه االحتياطيات تمثل اكثر من 79%
م�ن احتياطيات العالم من النف�ط الخام.وقالت
املنظم�ة يف تقري�ر له�ا  :ان احتياط�ي اعض�اء
املنظم�ة املكون�ة من  13دولة م�ن النفط الخام
يبل�غ ترليون و 189ملي�ارا و 80مليون برميل”،
مبين�ة ان احتياط�ي الدولة خ�ارج املنظمة من
النف�ط يبل�غ  308مليارات و 18ملي�ون برميل.
واضافت ان نسبة هذه االحتياطيات ملنظمة اوبك
تمث�ل  79.4%م�ن احتياطي العالم م�ن النفط
الخام”.واش�ارت املنظم�ة اىل ان “فنزويال تأتي

باملرتبة األوىل بأع�ىل االحتياطيات داخل منظمة
اوبك وبنس�بة  ،25.5%تليها السعودية وبنسبة
 22.4%فيم�ا تأتي ايران ثالثا وبنس�بة13.1%
ويات�ي الع�راق رابع�ا بمق�دار  12.2%ومن ثم
الكويت خامسا بنس�بة  8.5%ومن ثم االمارات
سادسا بنس�بة  8.2%ومن ثم تاتي ليبيا سابعا
بنس�بة  4.1%وتات�ي نيجريي�ا ثامن�ا بنس�بة
.”3.1%وتابع�ت ان “الجزائ�ر ج�اءت تاس�عا
بنس�بة احتياطي  1%وج�اءت االكوادور عارشا
وبنسبة  0.7%ومن ثم جاءت انغوال باملرتبة 11
بنسبة  0.7%وجاءت الغابون باملرتبة  12بنسبة
 0.2%واخ�ريا ج�اءت غينيا باملرتبة  13بنس�بة
.”.”0.1%

ع�دد حاالت االصابات ال�كي،379141 :
بينم�ا عدد الح�االت التي تح�ت العالج:
 ،62260يف ح�ن عدد الحاالت التي تحت
العناي�ة املرك�زة ،523 :وع�دد ح�االت
الوفي�ات الكي.9399 :م�ن جهته ،اعلن

مدي�ر ع�ام صح�ة بغ�داد الرصافة عبد
الغن�ي الس�اعدي ،تس�جيل  711اصابة
جدي�دة بف�ريوس كورون�ا بينه�ا 637
اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.

تفاصيل ص3

لليوم الثامن على التوالي  ..اشتداد القصف
املدفعي بني أرمينيا وأذربيجان
بغداد /متابعة الزوراء:
كثف املس�لحون االنفصاليون األرم�ن يف ناغورني قره باغ
والجيش األذربيجاني ،امس األحد ،تبادل القصف املدفعي
الذي اس�تهدف عىل وجه الخصوص العاصمة اإلنفصالية
وثان�ي مدن أذربيجان ،يف الي�وم الثامن من القتال الدامي.
كم�ا كثف الطرف�ان الترصيح�ات الهجومي�ة متجاهلن
دع�وات املجتم�ع ال�دويل إىل وق�ف إط�الق الن�ار ،وتبادال
االتهام�ات ح�ول املس�ؤولية ع�ن النزاع.ومن�ذ الجمعة،
تتع�رض س�تيباناكرت ،ك�ربى م�دن منطق�ة ناغورن�ي
قره ب�اغ املتن�ازع عليها ،للقص�ف ما أجرب الس�كان عىل
االحتم�اء يف أقبية ومالج�ئ .كذلكُ ،قطع�ت الكهرباء منذ
ليل الس�بت إىل األحد يف املدينة.وتصاع�دت كثافة القصف
املدفع�ي إىل مس�تويات جدي�دة ،ام�س األح�د ،كم�ا أفاد

مراس�لو وكالة فرانس برس ،فيم�ا دوت صفارات اإلنذار
دون توقف تقريباً .وتم استهداف وسط املدينة ومحيطها
وارتفع�ت س�حب م�ن الدخان األس�ود يف الجزء الش�مايل
ال�رشيف منها.واحتمى الس�كان يف املالج�ئ القائمة.واتهم
املتحدث باسم وزارة الدفاع األرمنية أرترسون هوفنسيان
“الق�وات األذربيجاني�ة بقص�ف أه�داف مدنية”.ووف�ق
الس�لطات املحلي�ة ،ف�إن القصف ت�م عرب أنظم�ة إطالق
صواري�خ متع�ددة من ط�رازي س�مريتش وبولونيز ،كما
حلقت طائرات مس�رية فوق املدينة.وأعلن رئيس املنطقة
االنفصالية أراييك هاروتيونيان أن قواته سرتد باستهداف
البني�ة التحتي�ة العس�كرية املتمركزة يف “امل�دن الكربى”
ألذربيجان ،الواقعة عىل مس�افة بعيدة عن الجبهة ،داعيا
“املدنين إىل مغادرة هذه املدن عىل الفور”.

اكد حصوله على جرعة ثانية من عقار رميديسفري

الفريق الطيب :نسب األوكسجني يف دم ترامب جيدة وسنسمح له مبغادرة املستشفى إذا واصل التحسن

واشنطن /متابعة الزوراء:
أكد طبي�ب الرئي�س األمريك�ي ،دونالد
ترمب ،ش�ون كون�ي ،والفري�ق الطبي
املعال�ج ،يف إيج�از صحف�ي ،ام�س
األح�د ،عق�ب إصابت�ه بكورون�ا ،أن
ترمب “يواصل التحس�ن ،ووضعه جيد
جداً ،ويس�تجيب للع�الج” ،و”يمكن أن
يخرج من املستش�فى اعتبارا ً من اليوم
االثنن”.وعق�د الفريق الطب�ي للرئيس

األمريكي دونالد ترامب مؤتمرا صحفيا
ام�س األحد ،كش�ف خالله ع�ن الوضع
الصح�ي للرئيس بع�د إصابته بفريوس
كورون�ا املس�تجد.وقال فري�ق ترام�ب
الطب�ي إن الرئي�س األمريك�ي يواص�ل
التحسن ،مضيفا أن ترامب عانى مرتن
من انخف�اض األكس�جن يف الدم خالل
مرضه الحايل.ورصح الفريق الطبي بأن
الرئي�س ترامب تع�رض الرتفاع كبري يف

درج�ة الحرارة صباح الجمعة باإلضافة
إىل تراجع يف مس�توى األكس�جن.وأفاد
خ�الل املؤتم�ر الصحف�ي ب�أن الرئيس
تلق�ى الس�بت جرع�ة ثانية م�ن عقار
“ريمديس�فري” ،مؤكدا أن�ه لم يعان من
أع�راض جانبية.وأك�د يف الس�ياق أن
نس�ب األوكس�جن يف دم ترامب جيدة،
وأن وض�ع الرئيس جيد وبات قادرا عىل
امليش ،مش�ريا إىل أنه إذا واصل التحسن

فإن�ه سيس�مح ل�ه باملغادرة.وأوض�ح
أن ترام�ب قد يخرج من املستش�فى إىل
البي�ت األبيض بحلول اليوم االثنن.وأكد
أن “نسبة األكس�جن بالدم لدى ترامب
حالي�ا  98%بع�د هب�وط ملح�وظ يوم
الجمعة املايض”.وأوضح أنه “ال توجد أي
مخاوف رسيرية عىل ترامب ،وأن الفريق
الطبي ال يخفي أي معلومات”.وأشار إىل
أن “ترام�ب يرتدي الكمامة حال اقرتاب

أي شخص منه ،ويتخذ كافة اإلجراءات
الوقائية”.ويف وقت س�ابق ،غرد الرئيس
األمريكي ،ترامب ،امس األحد ،من داخل
مرك�ز “والرت ري�د” ،ش�اكرا ً املتجمعن
خارجه لالطمئن�ان عليه.وأعلن ترامب
يوم الجمعة ،أنه وزوجته ميالنيا أصيبا
بفريوس كورونا املس�تجد ،بينما أكدت
إدارت�ه أن�ه يعاني من أع�راض طفيفة
ويواصل أداء عمله.

اعالنات
العدد 7340 :االثنين  5تشرين االول 2020
مجهورية العراق
/E-mail:GC.thiqar@yahoo.comامييل قسم العقود احلكومية
املناقصة :رقم ( )92خطة تنمية االقاليم 2٠2٠
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ج -الكوادر الفنية

د -املتطلبات املالية -:
اوال  -:األداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق األرباح للسنتني األخريتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية هي (( )2013 -۲۰۱۲كشف
الحسابات الختامية) مصادقة من محاسب قانوني.
ثانيا  -:املوارد املالية (السيولة النقدية ) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي ( )967.500.000تسعمائة وسبعة
وستون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي.
ه�  -املتطلبات القانونية :۔
اوال  -:األهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء  -ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء  ،الرشكات اململوكة
للدولة (أن تثبت أنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غیر مستبعدة من قبل صاحب
العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة يف املناقصات ) .
ثانيا  -:لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال� ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء ،لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املشاركة
يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال� ( )5س�نوات السابقة ،جميع املطالبات املوقوفة سوف
لن تشكل بمجموعها اكثر من  %40صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا  -:عدم ممانعة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

مجهورية العراق
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رابع�ا  :ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظ�ة يف حال كون الرشكة مقدم�ة العطاء اجنبية تقوم بتقدي�م أوراقها كافة ومصدقة ل�دى وزارة الخارجية
العراقية.
خامس�ا  -:هوية تس�جل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما مطلوب يف الدجول
ادناه.
سادسا  -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة)
 -2كل العط�اءات يج�ب أن تتضم�ن ضم�ان العط�اء ( التأمينات األولية ) ملقدم�ي العطاءات بموجب خط�اب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة
صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد ( ديوان محافظة ذي قار /قس�م العقود
الحكومية) ویذكر فیه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة أو املقاول) الذي ترسو عليه
املناقصة مبارشة بعد اصدار کتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ اإلحالة عىل أن يكون خطاب ضمان
صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد أو املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تثبيته�ا ملعايري التأهيل املحددة
فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة
اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غیر مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )۱۲۰بوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم
التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن ( ) %۳۰من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار املركز عن توفري
األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل أن يقدم عقد مش�اركة
مصادق عليه اصوليا مع العطاء .
 -9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع .
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال أسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة.
 -11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلت�زم ال�رشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة أي�ام من تاريخ فتح
عطاءتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
 -13تك�ون األولوي�ة للمواد األولية املصنع�ة واملجهزة داخل العراق للم�رشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والتوعية املجه�زة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
 -15أن آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )۱۱ظهرا من يوم األحد املصادف  2020/10/25اىل العنوان التايل (محافظة ذي قار -قس�م العقود
الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية  -االدارة املحلية  -قرب مرصف الرشيد  -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقا) ) عىل أن تكون االسعار
املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة ،وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع
األوراق مختوم�ة بخت�م املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهات�ف والربيد االليكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم
واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني ،وس�يتم
فت�ح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديدة ش�ارع االمام عيل (ع) وس�وف
ترفض العطاءات املتأخرة ،واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة
ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
 -16عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ بدون املطالبة
بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
 -17ال يتم ابرام العقد إال بعد عرض اوليات املرشوع عىل وزارة التخطيط.
 -18تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.
ت سعر الكشف
املصادق
1

3,770,760,216

املوقع

مدة
العمل

اسم املرشوع

الدائرة
املستفيدة

400
يوم

انشاء واكساء شوارع مع شبكات
الرصف الصحي يف الغراف

بلديات ذي الغراف
قار

د -املتطلبات املالية -:
اوال  -:األداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق األرباح للس�نتني األخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي سبقت األزمة املالية هي ()2013 -۲۰۱۲
(كشف الحسابات الختامية) مصادقة من محاسب قانوني.
ثانيا  -:املوارد املالية (السيولة النقدية ) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي ( ) 2,294,964,000ملیاران
ومئتان واربعة وتسعون مليون وتسعمائة واربعة وستون الف دينار.
تالثا  -:معدل اإليراد الس�نوي أن يكون أكرب من او يس�اوي(  ) 9,303,835,400تس�عة مليار وثالثمائة وثالثة مليون وثمانمائة وخمسة وثالثون
الف واربعمائة دينار ( وعىل أن ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات ) و خالل السنوات العرشة.
ه�  -املتطلبات القانونية :۔
اوال  -:األهلية وتش�مل (جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء  -ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء  ،الرشكات
اململوكة للدولة (أن تثبت أنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غیر مستبعدة
من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة يف املناقصات ) .
ثانيا  -:لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال� ( )5س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ،لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع
املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال� ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات
املوقوفة سوف لن تشكل بمجموعها اكثر من  %40صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا  -:عدم ممانعة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.
رابعا  :شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية
العراقية.

التأمينات
املطلوبة/
بالدينار
 %1من قيمة
الكشف
التخميني

التصنيف عىل سعر العطاء
بالدينار
االقل
انشائية
الخامسة

250.000
الف دينار

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد1129 :
التاريخ 2٠2٠/1٠/4 :

اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م /اعالن

تعلن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (إنشاء مستشفى سعة  50رسير يف ناحية النرص (ضمن املشاريع الربملانية لعام
 ۲۰۱۹واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )۲لسنة  ۲۰۱4املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ
املوازنة العامة االتحادية لعام  ۲۰۱۹ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ( اإلعالن ) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف الجرائد الوطنية
( الزمان – العدالة – الزوراء ) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات (والوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي
العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإم�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان أس�لوب
الدف�ع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يت�م عقد املؤتمر الخ�اص باإلجابات عىل
استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ( )۱۲ظهرا من يوم األحد املصادف  2020/10/11يف بناية (دائرة صحة ذي قار) فعىل الراغبني من
الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة أدناه عىل األقل والرشكات العربية واألجنبية وأصحاب االختصاص مراجعة
قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع ،علما أن سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش إزاءه) غري قابلة
لل�رد ع�ىل أن يتم تقديم هوية التصنيف األصلية للرشكات العراقية وأوراق التس�جيل للرشكات األجنبية عن�د رشاء العطاء عىل أن يتضمن العطاء
املستمسكات التالية -:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة .:
أ -املتطلب�ات الفني�ة  :الخربة العامة للرشكة تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( )۳س�نوات قب�ل املوعد النهائي لتقديم العطاء ،والخربة
التخصصي�ة ( األعم�ال املماثل�ة) ولعقد عدد( )۱وبمبل�غ ال يقل عن ( ( )16,517,494,080س�تة عرش مليار وخمس�مائة وس�بعة عرش مليون
واربعمائة وأربعة وتسعون الف وثمانون دينار) وللسنوات ال� ( )۱۰السابقة تم انجازه بنجاح وجودة كاملة .
ب -املعدات واآلليات (توفري أو تعاقد )
االليات واملعدات
شفل

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد1131 :
التاريخ 2٠2٠/1٠/4 :

اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م /اعالن

إلحاقا بإعالننا املرقم  2159يف .2019/9/18
تعلن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (انش�اء واكس�اء ش�وارع مع ش�بكات الرصف الصحي يف الغراف( ضمن خطة تنمية
االقاليم لعام  ۲۰۱۹واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )۲لسنة  ۲۰۱4املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات
تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام  ۲۰۱۹ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ( اإلعالن ) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (
الزمان – الزوراء -النهار) وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات (والوثائق القياسية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإم�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان أس�لوب الدفع
س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفس�ارات
املش�اركني يف املناقص�ة عند الس�اعة ( )۱۲ظهرا من يوم األحد املص�ادف  2020/10/11يف بناية (مديرية مجاري ذي ق�ار) فعىل الراغبني من الرشكات
واملقاول�ني العراقيني املؤهل�ني واملصنفني من الدرجة املذكورة أدناه عىل األقل والرشكات العربية واألجنبية وأصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود
الحكومي�ة ملحافظ�ة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع ،علما أن س�عر العطاء الواحد (وكما م�ؤرش إزاءه) غري قابلة للرد عىل أن يتم
تقديم هوية التصنيف األصلية للرشكات العراقية وأوراق التسجيل للرشكات األجنبية عند رشاء العطاء عىل أن يتضمن العطاء املستمسكات التالية -:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة .:
أ -املتطلبات الفنية  :الخربة العامة للرشكة التي يجب ان ال تقل عرشة سنوات ،والخربة التخصصية ( األعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )۱وبمبلغ ال يقل عن
( ( )1.131.228.000مليار ومائة وواحد وثالثون مليون ومائتان وثمانية وعرشون الف دينار عراقي) وللس�نوات ال� ( )۱۰الس�ابقة تم انجازه بنجاح
وجودة كاملة .
ب -املعدات واآلليات (توفري أو تعاقد )
االليات واملعدات
شفل
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خامس�ا  -:هوية تس�جل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما مطلوب يف
الدجول ادناه.
سادسا  -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة)
 -2كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمان العطاء ( التأمينات األولية ) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة
صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد ( ديوان محافظة ذي قار /قس�م
العق�ود الحكومية) ویذكر فیه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غل�ق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة أو املقاول)
الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار کتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ اإلحالة عىل
أن يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد أو املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات
النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تثبيتها ملعايري التأهيل املحددة
فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية
بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غیر مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )۱۲۰بوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6يتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب
والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بأن يش�غل ما ال يقل عن ( ) %۳۰من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة اعتذار املركز
عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناق�ص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذل�ك لتنفيذه عىل أن يقدم عقد
مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء .
 -9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع .
 -10تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال أس�عاره وكذل�ك تنفيذ العمل باعتبارها ممث�ال لرب العمل بعقد
املقاولة.
 -11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة أيام من تاريخ فتح
عطاءتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
 -13تكون األولوية للمواد األولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والتوعية املجهزة مدى مطابقتها
للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
 -15أن آخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )۱۱ظهرا م�ن يوم األحد املصادف  2020/10/25اىل العنوان التايل (محافظة ذي قار -قس�م
العق�ود الحكومي�ة يف مقرها الكائ�ن يف النارصية  -االدارة املحلية  -قرب مرصف الرش�يد  -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار س�ابقا) ) عىل
أن تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة ،وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك
والش�طب وتك�ون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهات�ف والربيد االليكرتوني ويلتزم املقاول بصحته
ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم
عن طريق الربيد االلكرتوني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل محافظة ذي قار مبنى املحافظة
الجديدة ش�ارع االمام عيل (ع) وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة ،واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل أن
تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
 -16ع�ىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف دي�وان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ بدون
املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
 -17ال يتم ابرام العقد إال بعد عرض اوليات املرشوع عىل وزارة التخطيط.
 -18تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.
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أكد أهمية االرتقاء جبمالية بغداد واحلفاظ على إرثها احلضاري

بعد تسجيل  3210إصابات جديدة و  3817حالة شفاء

رئيس اجلمهورية يشدد على ضرورة دعم إجراءات
احلكومة حلماية البعثات الدبلوماسية

الصحة تؤكد اخنفاض االصابات والوفيات بفريوس كورونا

بغداد /الزوراء:
ش�دد رئي�س الجمهوري�ة ،برهم
صالح ،امس االح�د ،عىل رضورة
دعم اج�راءات الحكوم�ة لحماية
البعث�ات الدبلوماس�ية ،وفيم�ا
عرب عن امنياته بالش�فاء العاجل
للرئي�س االمريك�ي وزوجت�ه من
ف�ريوس كورون�ا ،اك�د اهمي�ة
االرتق�اء بجمالية العاصمة بغداد
والحفاظ عىل ارثها الحضاري.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
الجمهوري�ة يف بي�ان تلق�ت
“الزوراء” نس�خة منه :ان رئيس
الجمهورية برهم صالح ،استقبل
يف قرص بغداد ،الس�فري األمريكي
لدى الع�راق ماثيو تولر ،ويف بداية
اللق�اء ،ع�رب رئي�س الجمهورية
ع�ن امنيات�ه بالش�فاء العاج�ل
للرئي�س دونال�د ترام�ب وزوجته
السيدة ميالنيا ترامب من فريوس
كورونا ،واهمية التعاون املشرك
للمجتمع الدويل يف مواجهة الوباء
وتحجيم ارضاره.
واض�اف :ان�ه ت�م خ�الل اللق�اء
بح�ث العالق�ات ب�ن البلدي�ن،
وتطويره�ا نحو آف�اق التعاون يف
مختلف املجاالت ،يف سياق الحوار
االسراتيجي بن البلدين ،وتعزيز

التع�اون م�ع املجتم�ع ال�دويل
يف مواجه�ة التحدي�ات األمني�ة
والصحية ،وتنسيق الجهود الدولية
املشركة ملواجهة وباء كورونا ،اىل
جانب مناقش�ة تطورات األوضاع
يف العراق واملنطقة.
واش�ار اىل ان�ه ت�م التأكي�د ع�ىل
رضورة دع�م إج�راءات الحكومة
يف حماي�ة البعثات الدبلوماس�ية،
وترس�يخ س�لطة الدول�ة يف
ف�رض القان�ون لتحقي�ق االم�ن
واالس�تقرار ،ورضورة تخفي�ف
التوت�رات يف املنطقة ع�رب الحوار،
وص�والً اىل الس�الم ،وإيج�اد
األرضية املناسبة للتعاون املشرك
يف مجاالت التنمية والتقدم.
م�ن جانب�ه ،اك�د الس�فري تول�ر
التزام بالده دعم استقرار العراق،
وتعزيز العالقات الثنائية املشركة
بن البلدين يف املجاالت كافة.
م�ن جانب اخ�ر ،اس�تقبل رئيس
الجمهورية برهم صالح ،يف قرص
بغ�داد ،أم�ن بغ�داد منه�ل عزيز
الحبوبي.
ويف مس�تهل اللقاء هن�أ الرئيس ،
الحبوبي بمناسبة تسنمه منصب
ً
متمني�ا له التوفيق يف
أمن بغداد،
أداء مهام عمله ،وجرى مناقش�ة

الواق�ع الخدم�ي يف العاصم�ة
وأهمية االرتقاء به من أجل توفري
افضل الخدمات.
واكد رئيس الجمهورية ،بحس�ب
بيان ملكتبه ،ع�ىل املكانة املتميزة
للعاصم�ة بغ�داد ،ورضورة ان
تظهر باملستوى الذي يليق بإرثها
وعمقه�ا التاريخ�ي ،وأهمي�ة
وض�ع الخط�ط التي من ش�أنها
تطوي�ر العاصم�ة بم�ا ينس�جم
م�ع متطلبات الع�رص والتقنيات
الحديث�ة ،والحف�اظ ع�ىل الف�ن
املعماري العريق لبغداد ،واالرتقاء
بالخدم�ات املقدم�ة اىل أهله�ا،
وإزال�ة املعوقات الت�ي تقف أمام
ذلك.
واس�تمع الرئي�س ،اىل رشح م�ن
أمن بغداد حول سري عمل األمانة
وخططه�ا املس�تقبلية ،مؤك�دا ً
دعم�ه الكامل للخط�ط واألفكار
التي من شانها تحقيق األهداف يف
مدينة متحرضة خادمة ألهلها.
وق�دم الحبوب�ي ش�كره وتقديره
لرئي�س الجمهوري�ة ،واهتمام�ه
يف دعم وتطوي�ر العاصمة بغداد،
واالرتق�اء بالوق�اع الخدم�ي
ّ
وح�ل املش�اكل التي
واملعم�اري،
تعاني منها.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة،
ام�س االح�د ،املوق�ف الوبائ�ي
اليومي لفريوس كورونا املستجد
يف الع�راق ،وفيما اكدت تس�جيل
 3210اصابات جديدة و 52حالة
وفاة وشفاء  3817حالة ،حددت
دائ�رة صح�ة الرصاف�ة التوزيع
الجغ�رايف لالصاب�ات حس�ب
املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف وثيق�ة له�ا
حصل�ت “ال�زوراء” عىل نس�خة
منه�ا :ان ع�دد الفحوص�ات
املختربي�ة لي�وم ام�س،19047 :
ليصبح ع�دد الفحوصات الكلية:
 ،2349433مبينة انه تم تسجيل
 3210اصابات جديدة و 52حالة
وفاة وشفاء  3817حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الش�فاء
ال�كيل ،)81.1%( 307482 :ام�ا
ع�دد ح�االت االصاب�ات ال�كيل:
 ،379141بينما عدد الحاالت التي
تحت العالج ،62260 :يف حن عدد
الحاالت التي تحت العناية املركزة:
 ،523وعدد حاالت الوفيات الكيل:
.9399
م�ن جهت�ه ،اعل�ن مدي�ر ع�ام

صحة بغ�داد الرصافة عبد الغني
الس�اعدي ،تس�جيل  711اصابة
جدي�دة بف�ريوس كورون�ا بينها
 637اصاب�ة ش�خصت خ�الل
الرصد الوبائي.
وق�ال الس�اعدي يف بي�ان تلق�ت
“ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان
“املؤسس�ات الصحي�ة يف جان�ب
الرصاف�ة س�جلت  711اصاب�ة
جديدة بف�ريوس كورونا موزعة
كالت�ايل  637 :حال�ة ش�خصت
خالل الرص�د الوبائي للقطاعات
الصحي�ة :قط�اع الرصاف�ة 93
حال�ة /قط�اع بغ�داد جدي�دة
 10351حال�ة  /قطاع االعظمية
 83حال�ة /قطاع االس�تقالل 18
حالة  /قطاع البلديات الثاني 53
حالة /قطاع الش�عب  104حالة
 /قطاع البلدي�ات االول  33حالة
 /قط�اع املدائن  36حالة  /قطاع
النهروان  72حالة  /قطاع الصدر
 94حالة .
واش�ار اىل ان 74حال�ة خ�الل
مراجعتهم للمؤسس�ات الصحية
 :مدين�ة الص�در  22حال�ة محلة
,538 ,575 ,518 ,517 ,555 ,
,556 ,565 ,550 ,532 ,544

 557 ,540 ,513 ,524قط�اع
 ،31قط�اع  , 47قطاع . 521 ,10
 . 565قطاع 357،331 ,345 ،49
الش�عب  6ح�االت محل�ة ,317
 ,337ح�االت محل�ة ,722 , 734
 , 738 ,728الزراع�ي , 771 ,
البلدي�ات 504 , 502, , 506 , 7
 ,شارع فلسطن  8حاالت محلة
 ,503 ,505االم�ن  4ح�االت
محلة,743 . 721 , 741 , 733 , ,
 , 704 , 706 709بغ�داد جدي�دة

 6حاالت محل�ة  ,701الزعفرانية
 7ح�االت محل�ة , 960 , 971 ,
949،905 , , 958 , 964 , 917
 , 909 , 906 , ,الك�رادة  6حاالت
محل�ة , 310 , 302 ,905 ,903
 , 311 , 314االعظمي�ة  8حاالت
محلة.314 ,
واضاف الس�اعدي ان�ه “تم نقل
جميع املصابن اىل الحجر الصحي
لتلق�ي العالج فيما نقلت الحاالت
الحرج�ة اىل العناي�ة املرك�زة

الخاص�ة بالعزل” ،مش�ريا اىل ان
“العدد الراكمي لإلصابات ارتفع
اىل  48283ت�ويف منه�م1261
لالس�ف فيم�ا اكتس�ب الش�فاء
 40061ومتبق�ي قي�د الع�الج
.”6961
ودع�ا الس�اعدي املواطن�ن اىل
“االلت�زام بإج�راءات الوقاي�ة
وتطبي�ق التباع�د االجتم�اع
لحمايته�م م�ن االصاب�ة وتقليل
تفيش الوباء”.

اكدت توزيع رواتب املوظفني األسبوع احلالي

املالية النيابية لـ
الزوراء /يوسف سلمان:
بعد التطورات املتس�ارعة الزمة تأخري رواتب
املوظف�ن واملتقاعدين  ،طمأنت اللجنة املالية
النيابي�ة االوس�اط الش�عبية ان توزيع رواتب
املوظفن سيتم األسبوع الحايل.
وق�ال مق�رر اللجن�ة النائ�ب احم�د الصفار
ل�”ال�زوراء” ،ان “ الحكوم�ة تس�تطيع اخذ
امان�ة او وديعة من البنك املركزي او املصارف
وعندما يص�وت عىل قانون االق�راض املحيل

 :العجز احلالي مؤقت وقانون االقرتاض سيتم متريره رغم االعرتاضات

تدرج فيه املبالغ “.
واضاف�ت ان “ قانون االقراض املحيل س�يتم
تمريره بالرغم من وجود اعرضات لدى بعض
الن�واب “  ،مبين�ا ان ان “ اصالحات الحكومة
بايق�اف روات�ب رفح�اء ومتع�ددي الروات�ب
والفضائين وفرت مبالغ هائلة للخزينة”.
واوض�ح ان” وفقا للدس�تور العراقي وقانون
اإلدارة املالي�ة أذا كان هناك عجز بس�يط فإن
وزي�ر املالي�ة يمتل�ك صالحيات اتخ�اذ اجراء

مجهورية العراق
/E-mail:GC.thiqar@yahoo.comامييل قسم العقود احلكومية
املناقصة :رقم ( )105خطة تنمية االقاليم 2020

ف�وري” ،عادا ان” العج�ز الحايل يف العراق هو
عج�ز مؤق�ت والدين ه�و دين س�ائر باملالية
العامة ويمكن تسديد العجز مستقبال “.
ورأى مقرر اللجن�ة املالية النيابية ان “ يمكن
طرح أذون�ات الخزائن املؤقت�ة التي تعرب عن
وج�ود إي�راد لكنه إي�راد متأخر لوج�ود عدم
تطابق زمني بن النفقات العامة املس�تعجلة
اآلني�ة وب�ن اإلي�رادات العام�ة الت�ي ممكن
تحصيلها مستقبال” .

ت
1

2
3
4
5
6

حفارة
لوري قالب
كريدر
معمل كونكريت
معمل اسفلت

العدد
2

4
8
2
1
1

ج -الكوادر الفنية
ت
1

الكوادر الفنية
مهندس مدني

العدد
2

2

مساح

2

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد1130 :
التاريخ 2020/10/4 :

اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م /اعالن

إلحاقا بإعالننا املرقم  2232يف .2019/9/24
تعلن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (انشاء شبكات مجاري مياه امطار ورصف صحي مع خطوط ناقلة وانشاء واكساء شوارع
مخدومة بخدمات الرصف الصحي واالمطار مع انش�اء ش�ارع الدجن يف س�وق الش�يوخ( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  ۲۰۱۹واس�تنادا لتعليمات تنفيذ
العقود الحكومية رقم ( )۲لس�نة  ۲۰۱4املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام  ۲۰۱۹ان
وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ( اإلعالن ) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية ( العدالة – الزوراء -النهار) وسيتم العمل عند فحص
وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات (والوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما هو محدد يف
النرشة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان أس�لوب الدفع س�يتم
بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفس�ارات املش�اركن يف
املناقصة عند الس�اعة ( )۱۲ظهرا من يوم األحد املصادف  2020/10/11يف بناية (مديرية مجاري ذي قار) فعىل الراغبن من الرشكات واملقاولن العراقين
املؤهل�ن واملصنف�ن من الدرج�ة املذكورة أدناه عىل األقل والرشكات العربية واألجنبية وأصحاب االختصاص مراجعة قس�م العق�ود الحكومية ملحافظة ذي
قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع ،علما أن س�عر العطاء الواحد (وكما مؤرش إزاءه) غري قابلة للرد عىل أن يتم تقديم هوية التصنيف األصلية
للرشكات العراقية وأوراق التسجيل للرشكات األجنبية عند رشاء العطاء عىل أن يتضمن العطاء املستمسكات التالية -:
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة .:
أ -املتطلب�ات الفني�ة  :الخربة العامة للرشكة التي يجب ان ال تقل عرشة س�نوات ،والخربة التخصصية ( األعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )۱وبمبلغ ال يقل عن (
( )4.776.530.000اربعة مليار وس�بعمائة وس�تة وسبعون مليون وخمس�مائة وثالثون الف عراقي) وللسنوات ال� ( )۱۰السابقة تم انجازه بنجاح وجودة
كاملة .
ب -املعدات واآلليات (توفري أو تعاقد )
االليات واملعدات
شفل

واقرح الصف�ار ان يتحرك وزير املالية لطرح
األذون�ات واالس�تدانة الفورية م�ن املصارف
العراقية أو من البنك املركزي لدفع الرواتب ثم
يكون التحرك بعد أس�بوع عندما يبدأ الربملان
جلس�اته بع�د انتهاء زي�ارة األربع�ن لالمام
الحسن عليه السالم .
وكانت اللجن�ة املالية النيابية افصحت مؤخرا
ع�ن توج�ه حكوم�ي جدي�د الصدار س�ندات
خزين�ة م�ن البنك املرك�زي لالس�تمرار بدفع

رواتب موظفي الدولة .
وق�ال عضو اللجنة النائب ناجي الس�عيدي يف
ترصيح س�ابق ل� “ال�زوراء”  ،ان “ الحكومة
ال ت�زال عاج�زة عن س�د الروات�ب والنفقات
التش�غيلية الرضوري�ة االخ�رى  ،لذلك لجأت
اىل اع�داد موازنة الربعة اش�هر  ،هي يف االصل
قانون اقراض جديد “.
واض�اف ان “ كلف�ة روات�ب موظف�ي الدولة
لش�هر ايلول تج�اوزت اكثر م�ن  3تريليونات

د -املتطلبات املالية -:
اوال  -:األداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق األرباح للس�نتن األخريتن يف حال توفرها او الس�نتن التي س�بقت األزمة املالية هي (( )2013 -۲۰۱۲كش�ف
الحسابات الختامية) مصادقة من محاسب قانوني.
ثانيا  -:املوارد املالية (الس�يولة النقدية ) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي ( )737.028.000س�بعمائة وس�بعة
وثالثون مليون وثمانية وعرشون الف دينار عراقي.
تالثا  -:معدل اإليراد الس�نوي أن يكون أكرب من او يس�اوي(  )2.985.000.000ملياران وتس�عمائة وخمس�ة وثمانون مليون دينار عراقي و خالل السنوات
الخمس السابقة.
ه�  -املتطلبات القانونية :۔
اوال  -:األهلية وتش�مل (جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء  -ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء  ،الرشكات اململوكة
للدولة (أن تثبت أنها مس�تقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل) ،غیر مس�تبعدة من قبل صاحب
العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة يف املناقصات ) .
ثانيا  -:لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال� ( )5س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء ،لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار يمنع املشاركة يف
املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال� ( )5سنوات السابقة ،جميع املطالبات املوقوفة سوف لن تشكل
بمجموعها اكثر من  %40صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا  -:عدم ممانعة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.
رابعا  :شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة الخارجية العراقية.
خامس�ا  -:هوي�ة تس�جل وتصنيف املقاولن ص�ادرة من وزارة التخطي�ط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب م�ا مطلوب يف الدجول

دين�ار  ،لذل�ك س�تلجأ الحكوم�ة اىل اص�دار
س�ندات خزينة من البنك املركزي لالس�تمرار
يف دف�ع الرواتب “ ،عادا ذلك سيس�بب انهيارا
يف االقتصاد الوطني بحلول نهاية العام املقبل
. 2021
واش�ار الس�عيدي  ،اىل انخف�اض احتياط�ي
وم�ردودات البنك املركزي م�ن العملة الصعبة
م�ع فش�ل الحكوم�ة يف االق�راض الخارجي
بسبب رفض الربملان .

ادناه.
سادسا  -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة)
 -2كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمان العطاء ( التأمينات األولية ) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادرة من
مرصف معتمد يف العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد ( ديوان محافظة ذي قار /قسم العقود الحكومية) ویذكر
فیه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز (الرشكة أو املقاول) الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد
اص�دار کتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة  %5من مبل�غ اإلحالة عىل أن يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف
العراقية يف بغداد أو املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يت�م اعتم�اد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصن مس�تجيبة عند تثبيته�ا ملعايري التأهيل املحددة فيها
بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها
يتم استبعاده ويعترب عطاءه غیر مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )۱۲۰بوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب والرسوم التي
تفرض من قبل الدولة واي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلت�زم الطرف الثاني بأن يش�غل م�ا ال يقل عن ( ) %۳۰من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة اعتذار املركز عن توفري
األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل أن يقدم عقد مشاركة مصادق
عليه اصوليا مع العطاء .
 -9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع .
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال أسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل بعقد املقاولة.
 -11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولن واملجهزين املقدمن عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل سبعة أيام من تاريخ فتح عطاءتهم
وبخالفه اليمكن قبولها.
 -13تكون األولوية للمواد األولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والتوعية املجهزة مدى مطابقتها للمواصفات
املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
 -15أن آخ�ر ي�وم لتقدي�م العطاءات نهاية الس�اعة ( )۱۱ظه�را من يوم األحد املص�ادف  2020/10/25اىل العن�وان التايل (محافظة ذي قار -قس�م العقود
الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية  -االدارة املحلية  -قرب مرصف الرشيد  -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار سابقا) ) عىل أن تكون االسعار املقدمة
بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة ،وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة
بخت�م املق�اول مع ذكر العنوان الكامل للرشك�ة ورقم الهاتف والربيد االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبلي�غ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم
البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني ،وس�يتم فتح العطاءات بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور اىل محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديدة ش�ارع االمام عيل (ع) وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة ،واذا
صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة
واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني.
 -16عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي
تمويل لحن االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
 -17ال يتم ابرام العقد إال بعد عرض اوليات املرشوع عىل وزارة التخطيط.
 -18تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحن توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.
ت سعر الكشف
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1

5.237.493.322

مدة
العمل

اسم املرشوع

الدائرة
املستفيدة

املوقع

730
يوم
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جددت شبكة ماء جديدة حمللة سكنية مشالي العاصمة

أمانة بغداد تصنع ( )١٠٠٠مشبك
جديد لتعويض املفقودة واملسروقة

alzawraanews@yahoo.com

حذفت أمساء حنو  8آالف من البطاقة

الصحة :عودة الطلبة إىل الدراسة
غري آمنة حاليا
بغداد /الزوراء:
ق�ال عضو الفريق االعالمي الطبي يف وزارة الصح�ة والبيئة ،الدكتور زياد حازم،
ان قرار عودة التالميذ والطلبة اىل مقاعد الدراس�ة حاليا غر آمن وغر س�ليم نظرا
لظروف جائحة كورونا.
واضاف حازم ،يف ترصيح صحفي :انه «بإمكان طلبة املرحلة االعدادية والجامعات
متابع�ة املنه�اج الدرايس ع�ر التعليم االلكرون�ي وبتطبيقات مختلفة كوس�يلة
الستمرار التعليم وعدم تفويت فرصة ضياع العام الدرايس الجديد».
ولف�ت ح�ازم اىل ان «دوام الطلبة س�يتم اق�راره بعد الزي�ارة االربعيني�ة وانتهاء
موس�م الخريف اي بعد ميض ش�هر م�ن الزيارة ،الن هذا االمر ق�د تصاحبه زيادة
بع�دد حاالت االصابة اىل  10آالف حالة يوميا ،وحينها س�يتم تأجيل الدوام للطلبة،
لك�ن حت�ى االن املالمح غر واضحة ومازالت االرقام املعلن�ة ضمن املوقف الوبائي
كما هي ،لذا س�يتم بعد املدة املذكورة اتخ�اذ القرار يف حالة ارتفاع اعداد االصابات
بالعودة ام ال».
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التجارة :ألف دينار فقط مبلغ تسلم قسيمة البطاقة التموينية
بغداد /الزوراء:
ح�ددت وزارة التج�ارة ،امس االح�د ،املبالغ
املفروض�ة ع�ى تس�لم البطاق�ة التمويني�ة
الجدي�دة .فيم�ا أعلن�ت ال�وزارة أن اللج�ان
التدقيقي�ة املرشف�ة ع�ى توزيع اس�تمارات
البطاق�ة التمويني�ة الجديدة حذف�ت 8096
فردا ً من املتوفني واملسافرين خارج البالد.
وقال�ت ال�وزارة ،يف بي�ان مقتض�ب تلق�ت
«الزوراء» نس�خة منه :إن “املبلغ املحدد عند
تس�لم قس�يمة البطاق�ة التمويني�ة هو ألف
دينار فق�ط” ،محذرة “وكالء امل�واد الغذائية
والطحني من استيفاء أي مبالغ أخرى”.
وكانت الوزارة أعلنت عن ش�طب االف االفراد
م�ن قاعدة بيانات البطاق�ة التموينية نتيجة
وفاتهم أو سفرهم.

البطاق�ة التمويني�ة الجديدة حذف�ت 8096
فردا ً من املتوفني واملسافرين خارج البالد.

من جانب اخر ،أعلنت وزارة التجارة أن اللجان
التدقيقي�ة املرشف�ة ع�ى توزيع اس�تمارات

وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :أنه»منذ انطالق عملي�ة توزيع البطاقة
التمويني�ة الجدي�دة ،رشعت لج�ان التدقيق
بعملهم وتم ش�طب  6990ف�ردا ً من املتوفني
فضالً عن ش�طب  1104أفراد بس�بب السفر
جار بالتدقيق
خارج الب�الد» ،مبينا ً أن»العمل
ٍ
يف فروع التموين ومقر الدائرة لحرص األعداد
الحقيقي�ة املس�جلة واملس�تحقة للبطاق�ه
التمويني�ة مل�ا توف�ره ه�ذه العملي�ة م�ن
املحافظ�ة عى املال العام وقطع الطريق أمام
املتالعبني».
واض�اف أن «البطاق�ات التمويني�ة املوزع�ة
لغاية اآلن  865996بطاقة» ،داعياً» املواطنني
كافة برضورة اإلرساع بتسليم مستمسكاتهم
إىل الوكيل بغية تسلمهم البطاقة الجديدة».

تعتزم إطالق  1000قرض ألربع مناطق حمررة

العمل تسرتد  7مليارات من املتجاوزين وتنفي ختفيض مبالغ اإلعانة

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت امان�ة بغ�داد املب�ارشة تصنيع
( )1000مش�بك لترصيف مياه االمطار
لتعويض املشبكات املفقودة واملرسوقة.
فيما كشفت عن تجديد شبكة ماء إلحدى
املحالت السكنية شمال العاصمة.
وذك�ر بي�ان لالمان�ة ان» دائ�رة بلدي�ة
الرصاف�ة تعمل ع�ى تصني�ع ()1000
مش�بك حديدي لتعويض املشبكات التي
تتلف وتلك التي يتم رسقتها «.
واض�اف البي�ان ان « هن�اك الكثر من
املش�بكات تتع�رض للرسق�ة م�ن قبل
ضعاف النفوس ،ما يسبب غلق خطوط
الترصي�ف الخاص�ة باالمط�ار ،م�ا
يكلفه�ا جهدا ً اضافيا ً إلع�ادة تنظيفها
وتعويضها «.

كم�ا دعت امانة بغ�داد «القوات االمنية
ملالحق�ة تل�ك العصاب�ات ومنعه�م من
العبث باملال العام «.
م�ن جان�ب اخ�ر ،اعلن�ت امان�ة بغداد
املب�ارشة بتجدي�د ش�بكة م�اء إلح�دى
املحالت السكنية شمال العاصمة .
ونقل بيان لالمان�ة ان «دائرة ماء بغداد
بارشت بتجديد ش�بكة امل�اء ملحلة ٣21
بمنطق�ة البن�وك ضم�ن قاط�ع بلدي�ة
الش�عب بع�د اه�راء الش�بكة القديمة
نتيجة انتهاء عمرها االفرايض».
واض�اف ان «العمل يتضمن مد ش�بكة
جدي�دة بطول 24كم باس�تعمال انابيب
دكتاي�ل قط�ر ( 200اىل  )100مل�م
ذات من�ايشء عاملي�ة بمواصف�ات فنية
عالية».

بغداد /الزوراء:
أعل�ن وزي�ر العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،ع�ادل الركاب�ي ،ام�س
االحد ،اس�رداد نحو  7مليارات دينار
م�ن املتجاوزين عى ش�بكة الحماية
االجتماعية خالل الشهر املايض ،فيما
نفى تخفيض س�قف مبال�غ االعانة
االجتماعي�ة يف الع�راق .بينم�ا اعلنت
ال�وزارة انه�ا س�تطلق قريب�ا 1000
قرض ضمن اربع مناطق محررة.
وق�ال الركاب�ي ،بحس�ب الوكال�ة
الرس�مية :ان «وزارة العم�ل اطلق�ت
حملة ع�ى جميع الدوائ�ر والوزارات
الحكومي�ة والهيئ�ات املس�تقلة
للكش�ف ع�ن املوظف�ني واملتقاعدين

الذي�ن يتقاض�ون إعان�ات الحماي�ة
االجتماعية» ،مؤكدا ً «أنه تم الكش�ف
عن  20ألف متجاوز».
واض�اف أن «ال�وزارة أوقف�ت رصف
اإلعانات ع�ن املتجاوزين واآلن بطور
اس�رداد املبالغ الت�ي بلغت نحو  6اىل
 7ملي�ارات دين�ار خالل ش�هر أيلول
املايض» ،مبينا ً «أن «الوزارة س�تكون
لها وفرة مالية تس�تطيع من خاللها
ش�مول أع�داد جدي�دة يف مختل�ف
املحافظ�ات ع�ى وف�ق الضواب�ط
وم�ا ين�ص علي�ه قان�ون الحماي�ة
االجتماعية».
ونفى وزير العمل األنباء التي تتحدث
ع�ن ني�ة ال�وزارة تخفي�ض س�قف

عمليات كربالء :ال توجد
قطوعات للطرق خالل
تأدية مراسم األربعينية

اعتقال  5من أخطر مطلوبي ” القائمة
السوداء” يف دياىل

بغداد /الزوراء:
أعلن القيادي يف الحش�د الشعبي ،احمد التميمي ،امس االحد ،عن القاء القبض عى خمسة من
اخطر املطلوبني عى القائمة السوداء يف دياىل.وقال التميمي يف حديث صحفي :ان” فريقا امنيا
مش�ركا نفذ سلس�لة عمليات دهم محددة االه�داف يف  ٣مدن بدياىل ،ابرزها بعقوبة اس�فرت
ع�ن اعتقال  5م�ن اخطر املطلوبني عى القائمة الس�وداء والتي تض�م مطلوبني بتهم االرهاب
او مرتكبي جرائم بش�عة”.واضاف التميمي ان” املعتقلني ره�ن االحتجاز االمني لدى الرشطة
الس�تكمال التحقيقات معهم يف الته�م الواردة بحقهم” ،مؤك�دا أن :عملية االعتقال جرت عى
وف�ق معلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة”.وكان االجهزة االمني�ة يف دياىل اعتقل�ت العرشات خالل
االشهر املاضية بعضهم بتهم االرهاب يف مسعى إلنهاء ملفاتهم.

القبض على متهم حبوزته  14ألف حبة
خمدرة يف األنبار

بغداد /الزوراء:
ألق�ت مف�ارز املديري�ة العام�ة ملكافح�ة
املخدرات واملؤثرات العقلية /قسم مكافحة
مخدرات االنبار ،القبض عى متهم بحوزته
اآلف الحب�وب املخ�درة يف املحافظة.وذكر
بيان للمديرية تلقت «الزوراء» نسخة منه:
انه «وم�ن خالل نصب الكمائ�ن املحكمة

ضم�ن املحافظ�ة ومقاطع�ة املعلوم�ات
مع املصادر واملتعاون�ني ،تم إلقاء القبض
عى مته�م وضبطت بحوزته  14ألف حبة
مخدرة ن�وع كبتاجون».وأض�اف انه «تم
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق املتهم عى
وف�ق أحكام املادة ( )28مخدرات وإحالته
إىل القضاء لينال جزاءه العادل».

بغداد /الزوراء:
اعلنت قيادة عمليات كربالء ،امس االحد ،عدم
وجود أي قطوعات للطرق خالل تأدية مراسم
الزيارة األربعينية.
وقالت القيادة ،بحسب االعالم الحكومي :انه
«ال توج�د أي قطوع�ات للطرق خ�الل تأدية
مراس�م الزي�ارة األربعينية حت�ى اآلن ،فضال
عن انسيابية عالية يف حركة الزائرين تختلف
عن السنوات املاضية».
واضاف�ت ان «هن�اك زي�ادة بع�دد العج�الت
م�ن الوزارات كاف�ة لغرض نق�ل الزائرين إىل
محافظاتهم بعد انتهاء الزي�ارة األربعينية»،
الفت�ة اىل «ن�رش مئ�ات املف�ارز الطبي�ة عى
املحاور ومداخل كربالء».

اإلعان�ة االجتماعي�ة ،مؤك�دا ً س�عي
وزارته بتوسيع قاعدة الشمول ورفع
س�قف املبالغ للمس�تحقني للحماية
االجتماعية حال توفر املبالغ الكافية.
وبش�أن العمالة األجنبية ،أشار وزير
العم�ل ،إىل :أن دائ�رة اإلقامة يف وزارة
الداخلية تمنح س�مات دخول للعمال
األجانب من دون املرور بوزارة العمل.
مؤك�داً :أن هذا يخال�ف قانون العمل
الذي ينص عى أنه ال يمكن منح سمة
دخ�ول ألجنبي من دون الحصول عى
اج�ازة عم�ل م�ن قب�ل وزارة العمل
والشؤون االجتماعية.
واوضح :أن وزارة العمل لديها قاعدة
بيان�ات بش�أن العاطلني ع�ن العمل.

ً
الفت�ا إىل :أن وزارة العم�ل ال تعط�ي
اج�ازة لألجنب�ي الذي يحم�ل املؤهل
نفس�ه الذي يحمله العراقي املسجلة
بقاعدة البيانات.
وأش�ار إىل :أن وزي�ر الداخلي�ة وع�د
بالتعاون مع وزارة العمل يف موضوع
من�ح الس�مات لألجان�ب .مؤك�داً:
أن هن�اك إج�راءات تقوم به�ا وزارة
الداخلية ملالحق�ة الذين دخلوا العراق
بص�ورة غ�ر رشعي�ة ويعمل�ون يف
الكث�ر من األماكن س�واء يف بغداد أو
املحافظ�ات ،وكذل�ك التش�دد يف منح
سمات الدخول إىل األرايض العراقية.
من جان�ب اخر ،اعلن�ت وزارة العمل
والش�ؤون االجتماعية انها س�تطلق

قريبا  1000قرض ضمن اربع مناطق
محررة.
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب
املهن�ي ب�وزارة العم�ل ،رائ�د جب�ار
باه�ض ،يف ترصي�ح صحف�ي ان
«امل�رشوع الط�ارئ الخ�اص بالبن�ك
ال�دويل خص�ص  80ملي�ون دوالر
للمناطق املحررة» .
واضاف باهض ان «املرشوع س�يطلق
كمرحل�ة اوىل تجريبي�ا ضمن مناطق
اط�راف بغداد وبابل ودي�اىل وكركوك،
وان عملية االقراض ستطلق تباعا بعد
تقييم املرحل�ة التجريبية ومن املؤمل
ان تص�ل القروض الحقا اىل  15ألفا يف
سبع مناطق استهدفها املرشوع».

النزاهة :استقدام مديرعام صحة نينوى األسبق لعدم استخدام أجهزة حديثة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة ،امس
االحد ،عن صدور أمر اس�تقدام للمدير
الع�ام لدائ�رة صحَّ �ة نينوى األس�بق؛
وذلك ع�ى خلفيَّة املخالف�ات املرتكبة
يف قضية “عدم اس�تخدام أجهز ٍة طب َّي ٍة
موجود ٍة فعالً يف مخازن املديريَّة”.
وقالت الهيئة يف بي�ان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :إن “ق�ايض محكم�ة
التحقي�ق املُ
َّ
ختص�ة بالنظ�ر بقضاي�ا
استقدام
النزاهة يف املحافظة اصدر أمر
ٍ
للمدي�ر الع�ام األس�بق لدائ�رة صحَّ ة

ً
شرة إىل َّ
محافظة نينوى” ،مُ
أن “األمر
ُ
ُ
جاء ع�ى خلفيَّ�ة املخالف�ات املرتكبة
َّ
الخاص�ة بع�دم
يف القضيَّ�ة الجزائيَّ�ة
استخدام أجهز ٍة طب َّي ٍة ليزر َّي ٍة مُ ستلم ٍة
وموجود ٍة يف مخازن املديريَّة؛ ممَّ ا دفع
املُراجعني إىل العالج خارج املُحافظة”.
وأضاف البي�ان أن “التحقيقات األوليَّة
الت�ي أجرته�ا مديريَّة تحقي�ق الهيئة
ُّ
تس�لم املديريَّة
يف املحافظ�ة ق�ادت إىل
أجه�زة حديث�ة ليزريَّ�ة؛ لعالج مرىض
الروس�تات ،وتركها دون استخدامها
جهات ممَّ ا اضطر املراجعني
بإيعاز من
ٍ
ٍ

إىل اللج�وء للع�الج خ�ارج املحافظ�ة،
وأح�دث رضرا ً باملصلح�ة العامَّ �ة،
ً
وضح�ة َّ
مُ
أن أم�ر االس�تقدام الصادر
ّ
بح�ق املدي�ر العامِّ األس�بق ج�اء بنا ًء
ع�ى أحكام امل�ادة ( )٣40م�ن قانون
العقوبات”.
وكان�ت الهيئة قد أعلن�ت أواخر تموز
امل�ايض ع�ن إص�دار ق�ايض محكم�ة
التحقيق املُ
َّ
ختص�ة بقضايا النزاهة يف
ِّ
بحق
اس�تقدام
محافظ�ة نينوى أم�ر
ٍ
املدير العامِّ لصحَّ ة املحافظة؛ ملخالفته
ضوابط خليَّ�ة أزمة جائحة كورونا.

ضبط اجزاء معمل وعجلة خالف الضوابط يف زرباطية وطريبيل
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية،
امس األحد ،ضب�ط اجزاء معمل
طاب�وق ت�م التالع�ب بوصف�ه
وعجلة مترضرة يمنع استرادها
يف منف�ذي زرباطي�ة وطريبي�ل
الحدوديني.
وذك�رت الهيئة ،يف بيان صحفي:
أنه�ا تمكنت «يف منف�ذ زرباطية
الح�دودي م�ن ضب�ط (اج�زاء
معم�ل طاب�وق) ب�وزن إجم�ايل

(26طن و 020كغم) تم التالعب
بوص�ف البضاع�ة املحملة وعدم
مطابقة شهادة املنشأ والفاتورة
مع البضاع�ة الفعلي�ة واملنجزة
معاملته�ا الجمركي�ة م�ن قب�ل
مركز جمرك املنفذ الحدودي».
وأضاف�ت« :اذ تمكن�ت ش�عبة
البحث والتح�ري هيأتنا وخارج
الح�رم الجمرك�ي م�ن ضب�ط
العجل�ة وتدقي�ق معاملته�ا
الجمركية ومعاينة البضاعة من

قبله�م ،تبني أن امل�واد املحملة ال
تعود ملعمل الطابوق وتختلف عن
اجزاء املعمل وتفاصيلها املذكورة
يف ش�هادة املنش�أ ،وكذل�ك عدم
مطابقته�ا م�ع فات�ورة الرشاء
خالف�ا مل�ا تم ذك�ره يف الكش�ف
املنجز من قبل املركز الجمركي».
وأش�ارت إىل «إحالة ماتم ضبطه
عى وفق محرض أصويل إىل قايض
تحقي�ق محكم�ة ب�درة التخ�اذ
اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة

بحقها».
وبين�ت أن «منف�ذ طريبي�ل
الح�دودي يف محافظ�ة االنب�ار
اعل�ن ضب�ط عجل�ة مس�توردة
ن�وع (كاليزل�ر) املنش�أ كن�دا
مترضرة(عطل املحرك) مخالفة
لضواب�ط االس�تراد ع�ى وف�ق
الضواب�ط والتعليم�ات الناف�ذة،
وتم�ت إحالة املخالف�ة إىل قايض
تحقي�ق الرطب�ة إلج�راء ال�الزم
حيالها».

نفى تعرضه إىل ضربة جوية أمريكية قرب احلدود

وجهت بتعيني طالبة فيزياء نووية

احلشد الشعيب يعثر على مضافة داعشية مشالي سامراء

التعليم تتوقع زيادة عدد الطلبة يف القبول املركزي

بغداد /الزوراء:
أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد
الش�عبي ،ام�س األح�د ،ع�ن العث�ور ع�ى
مضاف�ة تابع�ة لفلول “ داع�ش” اإلرهابي
يف منطقة العباسية ش�مال مدينة سامراء
خ�ارج قاطع املس�ؤولية .بينما نفت قيادة
عملي�ات األنبار للحش�د تع�رض قطعاتها
املرابط�ة عى الحدود العراقية الس�ورية اىل
رضب�ة جوي�ة أمريكية بحس�ب مانرشتها
وسائل إعالم.
وذكر إع�الم قي�ادة القاطع يف بي�ان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان “معلوم�ات
اس�تخباراتية وردت إىل اللواء  ٣1٣بالحشد
الش�عبي أف�ادت بوجود مضافة يس�تغلها
العدو الداعيش يف تنفيذ هجماته عى القوات
األمنية يف منطقة العباسية“.
وأض�اف البي�ان أن “ق�وة من الل�واء ٣1٣
واإلختصاصات العس�كرية قامت بمداهمة
املنطق�ة ،حي�ث ت�م العث�ور ع�ى املضافة
وتدمره�ا بالكام�ل بع�د ان الذ عن�ارص
التنظيم اإلرهابي بالفرار”.
من جان�ب متص�ل ،نف�ت قي�ادة عمليات

األنبار للحشد تعرض قطعاتها املرابطة عى
الحدود العراقية الس�ورية اىل رضبة جوية
أمريكية بحسب مانرشتها وسائل إعالم.
وق�ال قائد عمليات األنبار للحش�د ،قاس�م
مصلح ،يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه:
ان «قواتن�ا ع�ى أع�ى جهوزي�ة يف مناطق

التماس مع الجيش الس�وري وطول قاطع
العمليات غرب االنبار وننفي تعرض قواتنا
اىل قصف جوي».
وأض�اف قائد العملي�ات ان «الوضع األمني
يف مناطق غرب االنبار يشهد استقرارآ أمنيا
ملحوظآ بعد عمليات الفتح املبني».

بغداد /الزوراء:
توقع�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي
ان تش�هد جامعاتها هذا العام زيادة ملحوظة
بأعداد الطلبة من خريجي الدراس�ة االعدادية
قياسا بالعام املايض .فيما وجه وزير التعليم،
نبي�ل كاظ�م عب�د الصاح�ب بتعي�ني طالب�ة
الفيزياء النووية.
وبني املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة ،حيدر
العب�ودي ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان «تقدي�ر
الزي�ادة بن�ي ع�ى م�ؤرش أويل يتمث�ل بأعداد
الطلب�ة الذي�ن ادوا االمتحانات العام�ة للدور
األول والذي�ن ق�درت أعداده�م بأكثر من ٣50
الف طالب وطالبة».
وأش�ار اىل :ان�ه ورغ�م جميع التحدي�ات فإن
نس�بة النمو يف مدخ�الت الجامعات لهذا العام
ستخضع اىل تبويب وتصنيف عى وفق معاير
املع�دل ورغبة الطال�ب والطاقة االس�تيعابية
للكليات واالقسام العلمية».
ولف�ت العب�ودي اىل :ان «التعلي�م املدمج الذي
س�يعتمد يف الع�ام ال�درايس الجدي�د املقرر ان
يبدأ يف السادس من ش�هر كانون األول املقبل،
سيس�هم يف تمك�ني الجامعات من اس�تيعاب
نسبة ليس�ت بالقليلة ،السيما يف التخصصات

ذات البع�د النظ�ري التي س�تقوم ع�ى آليات
التعليم االلكروني».
من جانب اخر ،وجه وزير التعليم ،نبيل كاظم
عب�د الصاح�ب ،ام�س االح�د ،بتعي�ني طالبة
الفيزياء النووية.
وذك�ر بي�ان للوزارة تلق�ت «الزوراء» نس�خة
منه :ان «وزير التعليم استقبل يستقبل طالبة
الدكتوراه دعاء فالح وأوعز بتسهيل وإسعاف

طلبه�ا بالتعيني يف الجامعات والكليات األهلية
بموجب قرار مجلس الوزراء املرقم  112لسنة
.»2020
واض�اف ان «الوزي�ر اوع�ز بالت�زام وزارة
التعليم الع�ايل باحتضان مخرجاتها من حملة
الش�هادات العليا والخريج�ني األوائل عى وفق
الس�ياقات املعتم�دة ح�ال إط�الق الدرج�ات
الوظيفية الشاغرة».

أسواق
العدد 7340 :االثنين  5 -تشرين االول 2020

االوىل مل�روع الرب�ط (العراق�ي
– االردن�ي – امل�رصي) وال�ذي
س�يؤهل للربط الثماني .مفصحا
ع�ن “وج�ود خط�ة الن يك�ون
امل�روع بواق�ع خطني”.وارجع
العب�ادي “تعطل اعم�ال مروع
الرب�ط الكهربائ�ي الخليج�ي ،اىل
جائحة كورونا وانخفاض اسعار
النف�وط العاملي�ة” ،مؤك�دا “عقد
اجتماعات دورية مع هيئة الربط
الخليج�ي ملع�اودة العمل”.وقدر
“م�دة انج�از املروع ب��  16اىل
 18شهرا” ،مش�را اىل ان “انجاز
م�روع الرب�ط التزامن�ي م�ع
ايران ،سيسهم بموثوقية الشبكة
الكهربائي�ة بينهم�ا ،وأن البلدين
يرتبط�ان بثاث�ة خط�وط لنق�ل
الطاقة بحجم  1200ميغاواط”.

الرشيد خيفض نسبة فائدة ترميم
الوحدات السكنية

بغداد /الزوراء:
ق�رر م�رصف الرش�يد تخفي�ض
الفوائد املرتتبة عىل قروض ترميم
الوحدات السكنية لتصل اىل ()٪٥
سنويا تسدد شهريا .وذكر املكتب
االعام�ي للم�رصف يف بي�ان :ان
“مبل�غ الق�رض الذي اعل�ن عنه
س�ابقا ( )٤٠مليون�ا للموظف�ني
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اتهامات للحكومة مبحاولة رمي الكرة خارج ملعبها يف تأمني الرواتب

الكهرباء تؤكد :العراق سيكون
حموراً لنقل الطاقة يف املنطقة
بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة الكهرب�اء ،ام�س
األحد ،ان العراق س�يكون محورا
مهم�ا لتمرير الطاق�ة بني معظم
الدول ومستهلكا لها عند الحاجة،
مفصحة عن تفاوت نسب االنجاز
بمش�اريع الرب�ط الكهربائ�ي
م�ع دول الجوار.وق�ال الناط�ق
الرس�مي باس�م ال�وزارة ،احم�د
العبادي :إن “العراق ابرم اتفاقية
للربط املش�رتك مع االردن لتبادل
الطاق�ة م�ن خ�ال اقام�ة خط
(رويش�ة – قائم) ونصب محطة
القائ�م التحويلي�ة ( 400كي يف)،
وس�يتم تزويده كمرحل�ة اوىل ب�
 150ميغ�اواط وص�وال اىل 960
ميغ�اواط” .ع�ادا امل�روع الذي
تنف�ذه (جنرال اليكرتي�ك) ،اللبنة
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و( )٣٠مليون�ا للمواطن�ني ،ع�ىل
ان يت�م رصف الق�رض بدفعت�ني
( )٪٦٠دفع�ة اوىل م�ن مبل�غ
الق�رض الخ�اص باملوظف�ني
و( )٪٧٥من مبلغ القرض الخاص
باملواطن�ني” .واض�اف ان “املنح
للموظف�ني حاميل بطاق�ة نخيل
بدون كفيل”.

حتذيرات اقتصادية ومالية نيابية :االقرتاض سيؤدي إىل إفالس الدولة
بغداد /الزوراء:
أص�درت اللجنة املالي�ة النيابي�ة بيانا
بش�أن رب�ط رواتب املوظف�ني بقانون
االقرتاض ،متهم�ة الحكومة بمحاولة
رم�ي الك�رة ام�ام مجل�س الن�واب
للموافقة عىل االقرتاض الذي س�يؤدي
اىل االفاس .وفيما اكدت لجنة االقتصاد
واالس�تثمار النيابية ان تأمني الرواتب
مس�ؤولية الحكوم�ة ولي�س مجل�س
النواب ،حذرت من افاس الدولة بسبب
استمرار االقرتاض.
وقال�ت اللجن�ة املالية النيابي�ة ،امس
االحد ،يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة
من�ه“ :يف الوقت ال�ذي ط�ال انتظارنا
فيه بتطبي�ق الحكوم�ة ووزارة املالية
لنص�وص قان�ون االق�رتاض املح�يل
والخارج�ي ال�ذي اق�ره الربمل�ان ي�وم
 ٦-٢٤من هذه السنة والتي حددت ٦٠
يوما لتقديم خطة االصاح االقتصادي
واملايل ،فق�د فوجئنا بم�روع قانون
اق�رتاض اخ�ر ،وكأن عم�ل ال�وزارة
هو االق�رتاض فقط والذي لو اس�تمر
فس�يعلن العراق افاس�ه خال س�تة
اش�هر من اآلن ،وهنا نس�أل م�اذا بعد
ذلك ؟ وهل هذا هو الحل برأيكم؟ وماذا
لو انخفضت أس�عار النف�ط اكثر مما
عليه هي اآلن؟!”.
وأضاف�ت “لألس�ف ن�رى ان الحكومة
تحاول رمي الكرة امام مجلس النواب،
وتخ�ره ب�ني املوافق�ة ع�ىل اق�رتاض

سيؤدي للتهلكة قريبا املتمثلة بإفاس
الباد والذي س�تتحمل نتائجه االجيال،
وبني ترصيح�ات تحاول الضغط علينا
بتصدي�ر ” انه ال رواتب بدون مصادقة
املجل�س ع�ىل ذل�ك االق�رتاض إلحراج
املجلس وخلط االوراق”.
وتابع�ت “وهنا ن�ود ان نؤك�د لجميع
ابناء شعبنا ان مس�ألة الرواتب ليست
من مسؤولية السلطة التريعية وهي

من الواجب�ات الحكومية البحتة ،ومن
صل�ب التزاماته�ا ام�ام ش�عبها ،وان
أية محاول�ة لرمي الك�رة عىل مجلس
الن�واب هو تنصل عن تلك املس�ؤولية،
وع�ن االلتزامات الواجب عىل الحكومة
القيام بها”.
ويف الس�ياق نفس�ه ،اك�دت لجن�ة
االقتص�اد واالس�تثمار النيابية ،امس
االح�د ،ان تأم�ني الروات�ب مس�ؤولية

الحكوم�ة ولي�س مجل�س الن�واب،
فيم�ا حذرت من افاس الدولة بس�بب
استمرار االقرتاض.
وقالت اللجن�ة يف بيان تلقت “الزوراء”
نسخة منه“ :يف الوقت الذي استبرت
فيه لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية
باالصاح�ات اإلقتصادي�ة الت�ي تروم
حكوم�ة مصطف�ى الكاظم�ي القيام
بها لت�دارك وض�ع االقتص�اد العراقي

السليمانية تتكبد خسائر بـ  200مليون دوالر بسبب كورونا

هيئة السياحة ترسم إسرتاتيجية جديدة إلنعاش القطاع وتعظيم اإليرادات
بغداد /الزوراء:
تعد هيئة الس�ياحة اسرتاتيجية جديدة
إلنعاش القط�اع وتعظيم االيرادات عىل
الرغم من ظروف جائحة كورونا .فيما
كشفت س�ياحة الس�ليمانية عن تكبد
قط�اع الس�ياحة يف املحافظة خس�ائر
بقيم�ة  200ملي�ون دوالر ج�راء ازمة
كورونا.وق�ال رئي�س هيئة الس�ياحة،
ظافر بحر العلوم ،يف حوار صحفي :ان
“الهيئ�ة عقدت اجتماع�ات مكثفة مع
املختصني بالقطاع السياحي للعمل عىل
تطويره وتعظيم االيرادات ،وجعله احد
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الرواف�داملالي�ةاملهم�ةللبل�د”.
واضاف بحر العلوم انه “تمت مناقشة
االرتق�اء بمس�تويات العمل الس�ياحي
واالداري باعتم�اد أس�اليب جدي�دة،
خصوص�ا بعد عودة حركة الس�ائحني،
فض�ا عن إع�ادة ترتيب الوض�ع العام
للهيئة يف ظ�ل جائحة كورونا ومحاولة
ت�ايف االرضار الكب�رة الت�ي تس�ببت
به�ا م�ن غل�ق العدي�د م�ن ال�ركات
واملواقع”.
وتابع ان�ه “تم تنظيم ن�دوة الكرتونية
للتعري�ف بربنام�ج (ايات�ا) الخ�اص

بركات الس�فر والس�ياحة بالتنسيق
مع مكات�ب الخطوط الجوية وس�لطة
الط�ران املدن�ي” .من جان�ب متصل،
كش�ف مدير سياحة الس�ليمانية ،عيل
رؤوف غف�ور ،ام�س االحد ،ع�ن تكبد
قط�اع الس�ياحة يف املحافظة خس�ائر
بقيم�ة  200ملي�ون دوالر ج�راء ازمة
كورونا.
وقال غفور يف حوار صحفي :إن “الهيئة
العام�ة للس�ياحة يف اقلي�م كردس�تان
تسعى إلعادة انعاش الحركة السياحية
من جديد عىل الرغم من جائحة كورونا،

اذ تم�ت املب�ارشة بتنفي�ذ  50مروعا
سياحيا يف محافظة السليمانية ومدينة
حلبج�ة الت�ي تتب�ع اىل دائرة س�ياحة
املحافظة”.واوضح ان “هذه املش�اريع
توزع�ت ب�ني س�ياحية واس�تثمارية
واس�رتاتيجية ،فض�ا ع�ن اهتمامه�ا
باملناط�ق االثري�ة مث�ل (عازاربي�ت)
ومنطق�ة دربندخان يف احي�اء (كوبنا)
عىل جبل كوالن التي تحوي عىل سلسلة
كه�وف طبيعي�ة واثرية تتمي�ز بمناخ
متميز دافئ ش�تاء وب�ارد صيفا ،وهي
مشابهة لكهوف (جعيتا) يف لبنان”.

ولف�ت اىل ان “القيم�ة التخميني�ة
لخسارة اصحاب املشاريع السياحية يف
املحافظة جراء توقف جميع نش�اطات
السياحة بس�بب ازمة كورونا قدرت ب�
 200ملي�ون دوالر مقارن�ة مع االرباح
املتحققة يف العام املايض .”2019
واشار غفور اىل “عودة الحركة يف جميع
االنشطة الس�ياحية يف السليمانية منذ
آب املايض ،حيث بدأ الس�ياح يتوافدون
إليها من جميع املحافظات” ،مؤكدا ان
“اعداده�م تراوحت اىل اآلن بني (� 270
 )300الف سائح”.

يف ظ�ل انخف�اض اس�عار بي�ع النفط
وتقليل حص�ة العراق يف ضوء مقررات
اوبك ،+واستمرار جائحة كورونا حيث
نبهت لجنتن�ا الحكومة عىل الكثر من
الخط�وات االقتصادية واالس�تثمارية
التي من ش�أنها تعظيم امل�وارد املالية
دون الحاجة إىل االقرتاض”.
واضافت “رغم تريع الربملان لقانون
االقرتاض لسنة  2020يف 2020/6/24
لدع�م الحكوم�ة وتمكينها م�ن تنفيذ
رؤيته�ا باالص�اح ،وبع�د ترحيبن�ا
بالخط�وات التي اتخذته�ا الحكومة يف
أحكام الس�يطرة عىل املنافذ الحدوديه
وتشكيل اللجنة العليا ملكافحة الفساد،
إال انن�ا ملس�نا عودة للتخب�ط املايل من
خ�ال ع�دم انتظ�ام رصف روات�ب
املوظفني واملتقاعدين ،وقيام الحكومة
بس�حب م�روع موازن�ة 2020
وتقديمه�ا مل�روع قان�ون اق�رتاض
جديد ،وربطها تأمني الرواتب بتصويت
مجل�س الن�واب ع�ىل م�روع قانون
االقرتاض ،وهي سابقة لم نألفها طيلة
عمل الحكومات السابقة”.
واكدت اللنجة“ :إذ أن مسؤولية تأمني
الرواتب هي مسؤولية الحكومة وليس
مجلس النواب” ،الفتة اىل ان “استمرار
الحكوم�ة باالق�رتاض س�يؤدي إىل
اف�اس الدول�ة وانهياره�ا م�ا لم تقم
بإصاح�ات حقيقي�ة يف كل مفاص�ل
عمل الحكومة”.

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوية
الص�ادرة م�ن كلي�ة
املأم�ون الجامع�ة
باس�م (أحمد س�ام
تقي) فع�ىل من يعثر
عليه�ا تس�ليمها اىل
جهة االصدار.

(( اعالن رقم )) 33 /
رقم الطلبية 2020 / 4701 :
تعلن شركة مصايف الوسط شركة عامة عن مناقصة
( تصميم وجتهيز وتنفيذ خزاني ماء سعة ) 400M3
للمر ِة ( االوىل ) وبكلفة تخمينية مقدارها (  )٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠دينار عراقي فقط ( مائتان وخمسون مليون دينار عراقي الغر ) وبمدة تنفيذ (  ) 18٠يوم ,بموجب املواصفات والروط التي يمكن
الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره (  ) 1٥٠,٠٠٠دينار ( مائة وخمسون الف دينار الغر ) غر قابل للرد  ,فعىل الراغبني باملشاركة من ذوي االختصاص تقديم العطاءات بالدينار
العراقي ( مع مراعاة ترقيم صفحات هذه العروض ) ويكون نافذا ملدة التقل عن (  1٢٠يوما) مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة ( )٧,٥٠٠,٠٠٠دينار عراقي فقط (س�بعة مايني وخمس�مائة
الف دينار عراقي) .
عىل ان يتضمن العرض عىل املعلومات التالية -:
رقم املناقصة  :موضوعها  :تاريخ الغلق
تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم
تريخ نفاذ التامينات االولية
العناوين الرصيحة للركة او املكتب مع تثبيت الربيد االلكرتوني وتس�لم اىل اس�تعامات الركة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعان والطلبية يف مدة اقصاها الس�اعة ( الواحدة
بعد الظهر ) ليوم  ٢٠٢٠/1٠/٢٦ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعان مع التقدير.
ماحظة-:
 -1يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
 -٢جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر-:
أ -كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ .
ب -هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه.
 -٣اذا تصادف تاريخ الغلق اعاه عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة.
 -٤تقديم التأمينات االولة بأسم الركة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الركة او الركات بموجب عقد مشاركة .
 -٥بام�كان كاف�ة ممث�يل الركات او املكاتب املش�رتكني يف املناقصة التواجد يف مق�ر الركة لحضور ومتابعة فتح العطاءات م�ن قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الس�اعة العارشة
صباحا.
 -٦يف حال وجود مخالفات من قبل املناقصني توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
 -٧تصادر التأمينات االولية للركات يف حالة عدم االستجابة للمراسات اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات .
 -8تقدم التأمينات االولية عىل شكل (خطاب ضمان او صك مصدف او سفتجه) ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طيا ً .
 -9ال تتم مطالبة رشكتنا بكتاب تس�هيل مهمة من الكمارك وكذلك الرضيبة واجازة االس�تراد ويتحمل املش�رتك يف املناقصة مس�ؤولية تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا ( اذا تضمن العمل تجهيز
مواد) .
 -1٠التتم املطالبة باي تمديدات لفرتات التجهيز السباب تتعلق باخراج املواد من املوانئ (اذا تضمن العمل تجهيز مواد) .
 -11يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة  ٪٢٠فاكثر من الكلفة التخمينية .
 -1٢يمكن االطاع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني . www.mrc.oil.gov.iq
 -1٣يتم استقطاع ( 1٠٠٠دينار ) الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض االطفال .
 -1٤ع�ىل الركات املتقدمة لاش�رتاك يف املناقصة اعاه تقديم كتاب تأييد من وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية  /دائرة التقاعد والضم�ان االجتماعي الكمال اجراءات املوافقات االمنية يف حال
التأهل .
 -1٥الترصف اي مستحقات اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي .
د.عائد جابر عمران
 -1٦يتم استقطاع مبلغ ( ) ٢٥٠٠٠الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الركات العراقية الستحصال صحة صدور من غرفة تجارة بغداد .

ع/املدير العام
رئيس جملس ادارة الشركة

الرياضي

أصفر وأمحر

إيقاف فوري لسبب عنصري

كواالملبور  /متابعة الزوراء
قررت لجنة االنضباط واألخالق يف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم إيقاف عيىس آل كثري ،العب نادي بريسيبوليس
اإليراني ،عن ممارس�ة أي نش�اط متعلق بكرة القدم ملدة  6أشهر ،بحسب املادة  58.1من الئحة االنضباط
واألخالق (نسخة عام  ،)2019وبحيث يتم تطبيق اإليقاف بأثر فوري.كما قررت اللجنة أيضا ً تغريم الالعب
مبل�غ ( $ 10000ع�رة آالف دوالر) ،بعدما تم اعتباره قام بعمل ت�رف يحتوي عىل تمييز خالل مباراة
دوري أبطال آسيا ملنطقة الغرب أمام باختاكور يوم  30أيلول/سبتمرب  2020يف العاصمة القطرية الدوحة.
وتنص املادة  58.1عىل أن أي ش�خص يقوم بالتعدي عىل كرامة ش�خص أو مجموعة أش�خاص من خالل
كلمات أو ترفات تتضمن ازدراء أو تمييزا أو تش�ويه س�معة ،سواء فيما يتعلق بالعرق أو لون البرة أو
الجنس أو القدرات البدنية أو اللغة أو العمر أو الش�كل أو الدين أو اآلراء السياس�ية أو الصحة أو امليالد أو
األصل أو القومية أو الجنسية أو األصل االجتماعي ،يعد قد ارتكب مخالفة.
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اصداء تأهل بريسبوليس لنهائي االبطال

رسن يؤكد سعي فريقه للفوز باللقب وفيتوريا يعد مجاهري النصر باملنافسة من جديد
الدوحة  /متابعة الزوراء
ش�دد املح�رتف العراقي ،بش�ار رس�ن،
العب وسط نادي بريسيبوليس اإليراني
أن طم�وح الفريق بات اآلن الفوز بلقب
دوري أبط�ال آس�يا  ،2020وذل�ك بع�د
املب�اراة الت�ي تغل�ب فيه�ا ع�ىل النر
الس�عودي بف�ارق ركالت الرتجيح 5-3
بع�د تع�ادل الفريق�ن  1-1يف الوقت�ن
األصيل واإلضايف عىل اس�تاد جاس�م بن
حم�د يف الدوح�ة ،وذل�ك يف ال�دور قب�ل
النهائي ملنطقة الغرب.
يف الوق�ت األصيل تقدم النر عرب هدف
املهاجم عبد ال�رزاق حمدالله يف الدقيقة
 36م�ن رضب�ة ج�زاء ،قب�ل أن ي�درك
بريس�يبوليس التعادل عن طريق مهدي
عبدي قارا (.)42
وأكم�ل بريس�يبوليس املب�اراة بع�رة
العبن عقب طرد العب الوس�ط إحسان
بهلون يف الدقيقة  14من الشوط اإلضايف
األول نتيج�ة حصوله عىل اإلنذار الثاني.
لك�ن النتيجة اس�تمرت دون تغيري ليتم
اللجوء إىل ركالت الرتجيح التي حس�مها
بريسيبوليس بواقع .5-3
وق�ال ال�دويل العراق�ي ،رس�ن ،املت�وج
بجائزة أفضل العب يف املباراة“ :نش�كر
الل�ه عىل هذا الف�وز ،تعبنا لم يضع بعد
خ�وض  7مباري�ات يف  21ي�وم ،فري�ق
الن�ر كبري ومح�رتم ،ولك�ن كل أفراد
الفريق من جهاز فني وطبي ساهموا يف
بلوغنا هذه املرحلة”.
وأضاف صانع األلعاب العراقي يف املؤتمر
الصحف�ي بعد املب�اراة“ :نحن س�عداء
ببلوغ املب�اراة النهائية ،واآلن لدينا حلم
آخ�ر وهو الف�وز بلقب البطول�ة ..كان
طموحن�ا قبل اس�تئناف املنافس�ة هو
بلوغ النهائي”.
وكشف بش�ار رس�ن ،الذي صنع هدف
فريق�ه الوحي�د يف املب�اراة“ :عرفنا أننا
سنتأهل إىل النهائي بعد فوزنا عىل السد
وخ�روج اله�الل من البطول�ة ،حيث أن
هذي�ن الفريق�ن الوحيدي�ن الذين كانا
قادرين عىل إيقافنا”.
وأوضح“ :دفاعنا كان رائعا ً يف البطولة،
حي�ث تلقينا هدفن فق�ط من رضبتي
ج�زاء يف س�بع مباري�ات ..النر فريق
جيد ،ولكننا لعبنا ضدهم بعرة العبن،

ولم ينجحوا يف التسجيل”.
وأردف بالق�ول“ :امل�درب ق�ال لن�ا بن
الش�وطن أنن�ا ق�ادرون ع�ىل الف�وز
باملباراة ،كان لدينا روحا ً قتالية رائعة”.
وتاب�ع“ :نح�ن نجحنا يف بل�وغ النهائي
للمرة الثانية يف ثالث سنوات ،وهذا األمر
يؤكد قدرات الالعب�ن يف إيران ،وخاصة
العبي بريسيبوليس”.
وخت�م“ :امل�درب يحي�ى نج�ح يف ف�رتة
قص�رية يف قي�ادة الفريق له�ذا اإلنجاز،
ونجح أيض�ا ً يف إدماج الع�دد الكبري من
الالعبن الجدد يف صفوف الفريق”.
وكان الن�ر تأه�ل إىل نهائ�ي بطول�ة
األندي�ة اآلس�يوية أبط�ال ال�دوري عام
 ،1995وف�از بلق�ب كأس الك�ؤوس
اآلسيوية يف نسخة  1997-1998وكأس
السوبر اآلسيوية .”1998
وق�د تص�در الفريق الس�عودي يف الدور

حتركات لتأمني مباراة ودية
ثالثة ملنتخبنا الوطين
بغداد  /متابعة الزوراء
تس�عى الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي لتأم�ن مباراة ودية ثالثة
يف أي�ام الفيف�ا بع�د أن ثبت�ت مواعي�د مباراتن.وقال عض�و الهيئة
التطبيعية ،الدكتور أسعد الزم ،للوكالة الوطنية العراقية لألنباء“ :ان
الهيئة التطبيعية تمكنت من تأم�ن مباراتن تجريبيتن أمام عمان
وأوزبكس�تان يف أيام الفيفا املحددة من التاسع ولغاية السابع عر
من الشهر املقبل نوفمرب /ترين الثاني.وبن“ :ان التطبيعية تسعى
لتأمن مباراة ودية ثالثة خالل تواجده يف دبي لخوض املباراتن اللتن
تم تحديدهما بوقت سابق من أجل تحقيق الفائدة القصوى من أيام
الفيفا.وأش�ار إىل أن كاتانيت�ش جاه�ز للعودة إىل الع�راق ويف األيام
املقبلة س�يكون يف مدين�ة أربيل والخطوة األوىل ه�ي تجمع الالعبن
قبل املغادرة إىل دبي لخوض املباريات التجريبية.يشار إىل أن منتخبنا
الوطني يتصدر املجموعة الثالثة برصيد  11نقطة.

مساع لتنظيم دوري الكرة النسوي
ٍ

األول ترتيب املجموعة الرابعة برصيد 11
نقطة من ست مباريات ،مقابل  9نقاط
للسد القطري و 7لسيباهان اإليراني و5
للعن ،ثم فاز يف دور ال� 16عىل التعاون
السعودي  1-0وفاز يف ربع النهائي عىل
األهيل السعودي .2-0
يف املقابل س�جل بريس�يبوليس الظهور
الثالث خالل الس�نوات األربع األخرية يف
الدور قبل النهائي ،علما ً بأنه بلغ املباراة
النهائية ع�ام  2018قبل أن يخرس أمام
كاشيما انتلريز الياباني.
وتصدر بريسيبوليس بالدور األول ترتيب
املجموع�ة الثالثة برصي�د  10نقاط من
س�ت مباريات ،مقابل  9نقاط لكل من
التعاون السعودي والدحيل القطري و7
للش�ارقة اإلماراتي ،وف�از يف دور ال�16
عىل السد القطري  ،1-0ويف ربع النهائي
عىل باختاكور األوزبكي .2-0

فيتوريا يقدم وعدا جلماهري النصر

تعه�د الربتغ�ايل ،روي فيتوري�ا ،املدي�ر
الفني للنر الس�عودي ،بع�ودة فريقه
للمنافسة عىل لقب دوري أبطال آسيا يف
املوسم املقبل.
وودع الن�ر ،منافس�ات دوري أبطال
آس�يا م�ن ال�دور قب�ل النهائ�ي عق�ب
خس�ارته أم�ام فري�ق بريس�بوليس
اإليران�ي  5 � 3ب�ركالت الرتجي�ح بع�د
انتهاء الوقتن األصيل واإلضايف بالتعادل
.1/1
وق�ال فيتوري�ا ،يف املؤتم�ر الصحف�ي
الخاص باملب�اراة“ :خضنا املباراة بروح
عالي�ة وبمعنويات قوية ،وس�وف نعود
يف الع�ام املقبل لننافس بقوة ،ألن العبي
فريقي يمتلكون القدرة عىل املنافس�ة..
اعتمدن�ا ع�ىل العب�ن ش�باب ،وفريقنا
يمتلك ق�درات ومقوم�ات عالية ،ولكنه

يحت�اج للوق�ت م�ن أج�ل الوص�ول إىل
القمة”.
وأك�د“ :كان�ت املب�اراة صعب�ة ع�ىل
الفريق�ن ،وقاتلن�ا بق�وة ،وس�نحت
لن�ا ف�رص للتس�جيل ،ولكن ه�ذه هي
ك�رة الق�دم ..ركالت الرتجي�ح ال يمكن
الس�يطرة عليها ،وبالتايل فإن الحظ هو
من يحسم النتيجة”.
وأردف“ :كس�بنا م�ن ه�ذه البطول�ة
الخ�ربة والتع�رف عىل ق�درات الالعبن
الش�باب ،والذي�ن س�يتطورون أكثر يف
املستقبل ،وسيكونون جاهزين لتقديم
الكثري”.

حممدي :كنا واثقني من التأهل

وأكد يحيى غول محم�دي ،مدرب نادي
بريس�يبوليس اإليران�ي ،أن الفريق كان
واثق�ا ً م�ن بل�وغ نهائ�ي دوري أبطال
آسيا  ،2020وذلك بعد املباراة التي تغلب

فيها عىل النر السعودي بفارق ركالت
الرتجي�ح  5-3بعد تعادل الفريقن 1-1
يف الوقت�ن األص�يل واإلضايف عىل س�تاد
جاسم بن حمد يف الدوحة ،وذلك يف الدور
قبل النهائي ملنطقة الغرب.
وأكم�ل بريس�يبوليس املب�اراة بع�رة
العبن عقب طرد العب الوس�ط إحسان
بهلون يف الدقيقة  14من الشوط اإلضايف
األول نتيج�ة حصوله عىل اإلنذار الثاني.
لك�ن النتيجة اس�تمرت دون تغيري ليتم
اللجوء إىل ركالت الرتجيح التي حس�مها
بريسيبوليس بواقع .5-3
وقال غول محمدي ،يف املؤتمر الصحفي
بع�د املب�اراة“ :نح�ن نؤم�ن بأنفس�نا،
وكن�ا واثقن من قدرتنا ع�ىل التأهل إىل
النهائي رغم قوة املباراة وحصول حالة
الطرد والوص�ول إىل ركالت الرتجيح ،إال
أنني كن�ت أرى يف أع�ن الالعبن ثقتهم

بالتأهل”.
وأض�اف“ :لعبن�ا ضد فري�ق يلعب كرة
قدم جيدة للغاية ،ولكننا كنا نلعب بثقة
وتصمي�م يف هذه املب�اراة ..أهنئ جميع
الالعب�ن بعد املباراة الت�ي كانت صعبة
جداً ،وال أريد أن أتحدث عن املباراة بقدر
تقديم الشكر لالعبن وجماهري النادي،
وكل من يعمل يف بريسيبوليس”.
وأوض�ح“ :العب�و بريس�يبوليس أثبتوا
أنه�م العب�ون كب�ار ،حي�ث رغ�م كل
الصعوبات دافعوا عن سمعة كرة القدم
اإليرانية ،وواصلوا اللعب والقتال ليبلغوا
النهائي ..أهدي ه�ذا التأهل إىل جماهري
بريسيبوليس ،وأشكرهم كثرياً”.
وكش�ف“ :وصلن�ا إىل قط�ر ونعاني من
غياب�ات وإصاب�ات ،ولكنن�ا تجاوزن�ا
ع�ىل كل هذه الصعوبات بس�بب إيماننا
بأنفسنا والروح القتالية يف كل مباراة”.

جنم منتخبنا الوطين والسيلية “ميمي” ينتصر على كورونا
الدوحة  /متابعة الزوراء
أعل�ن نجم املنتخب الوطن�ي لكرة القدم
ون�ادي الس�يلية القط�ري ،مهن�د عيل
“ميمي” ،شفاءه بشكل تام من فريوس
كورونا املستجد “كوفيد .”19
وأصي�ب “ميم�ي” بالفريوس املس�تجد
يف ال�� 25من ش�هر أيلول امل�ايض ،بعد
خمسة أيام خضع لفحوص طبية كانت

نتيجتها سالبة ،لكن الكادر الطبي أجرى
فحوص�ا أخرى تأكدت عدم ش�فائه من
الفريوس ليواص�ل الحجر الصحي ،قبل
أن يعلن الالعب بنفس�ه ش�فاءه بشكل
رسمي.
وبه�ذا الص�دد نر ميمي عرب حس�ابه
ً
قائ�ال“ :لل�ه الحمد من
عىل انس�تجرام
قبل ومن بعده وحده ال رشيك له ،وبمنه
من�ه وفضله ،تم ش�فائي م�ن فريوس

كورونا”.
وأض�اف“ :أق�دم ش�كري وامتنان�ي
واعت�زازي لكل من س�أل واتصل وأجاد
ع�يل بالدع�اء� وتمنى يل الش�فاء بقلبه
م�ن الذين أعرفه�م وم�ن ال أعرفهم ...
اس�أل الله القدير أن يحفظك�م جميعا ً
ويحف�ظ أهلكم وأحبابكم من كل س�وء
ورش ،وأن يرفع الوباء عن بالدنا وسائر
بالد املسلمن”.

نفط الوسط يسافر إىل أربيل اليوم
النجف  /متابعة الزوراء
يغادر صباح اليوم االثنن فريق نادي نفط الوس�ط إىل مدينة
أربيل للدخول بمعسكر تدريبي يستمر ملدة  12يوما تحضريا
للموسم املقبل.
وق�ال املرف عىل ك�رة نفط الوس�ط ،فراس بح�ر العلوم،
للوكال�ة الوطنية العراقي�ة لألنباء“ :ان الفري�ق يغادر اليوم
االثن�ن إىل مدين�ة أربي�ل للدخول بمعس�كر تدريب�ي بعد أن
تعذر تأمن معسكر خارجي يف مر بسبب جائحة كورونا،
وبالتايل قررت اإلدارة تعويض املعسكر يف مدينة أربيل .
وب�ن :أن املعس�كر يس�تمر مل�دة  12يوما تتخلله�ا ثالث إىل

أربع مباريات تجريبي�ة مع األندية املتواجدة هناك .الفتا اىل:
أن املعس�كر محط�ة مهمة لرفع جاهزي�ة الفريق من خالل
تكثيف التدريبات بواقع وحدتن تدريبيتن يوميا.
وأش�ار إىل :أن نفط الوسط س�يكون من الفرق املنافسة عىل
املراكز األوىل حيث تم استقطاب مجموعة مميزة من الالعبن
ويقود الفريق جه�از فني متمرس قادر عىل مقارعة األندية
املنافسة عىل اللقب.
يش�ار إىل أن نفط الوس�ط أنهى تعاقده م�ع محرتفن اثنن،
وع�ىل وش�ك م�ن التعاق�د م�ع العبن اخري�ن قب�ل انطالق
الدوري.

نادي القوة اجلوية يطمح ملعسكر خارجي
بغداد  /متابعة الزوراء
فاتحت الهيئ�ة التطبيعية التحاد
كرة القدم األندية كافة لتس�جيل
مش�اركتها من عدمها يف الدوري
النس�وي للس�احات املفتوح�ة
والدوري النس�وي لكرة الصاالت
للموسم .2021-2020
وذكرت الهيئة يف بيان« :ان الهيئة
س�تحدد عدد األندية املشاركة يف
دوري الس�احات املفتوحة (آلية
البطولة وتصني�ف الفرق ونظام
البطولة بش�كل عام) ،كما تقرر
أن يس�مح لجميع م�ن َّ
هن دون
الثالثن عاما باملشاركة ،ولجميع
األندية العراقية».

وأضاف�ت الهيئ�ة« :ت�م تحدي�د
منتصف شهر ترين األول الحايل
موعدا أخريا لتسجيل األندية التي
ترغ�ب باملش�اركة يف دوري كرة
الصاالت الذي س�تحدد آليته بنا ًء
عىل عدد األندية املشاركة».
وقالت رئيس�ة اللجنة النس�وية،
أزهار محمد بحس�ب البيان« :ان
الهيئ�ة التطبيعية ت�ويل اهتماما
كبريا بالرياضة النسوية».
وأضافت« :تس�عى اللجنة إلقامة
دوري م�ن ش�أنه الكش�ف ع�ن
املواهب النس�وية لالرتقاء بواقع
ه�ذه اللعب�ة التي تش�هد تطورا
رسيعا يف مختلف بلدان العالم».

بغداد  /متابعة الزوراء
اكد املدرب املس�اعد لفريق الق�وة الجوية،
حمزة هادي ،اكتمال صفوف فريقه ،مبينا
ان الفرتة املقبلة ستش�هد اقامة معس�كر
خارج�ي للوص�ول اىل الجاهزي�ة التام�ة
قبل الدخول يف منافس�ات املوس�م الكروي
الجديد.
وق�ال ه�ادي للمكت�ب االعالم�ي بالنادي:
“إن صف�وف الفريق مكتملة خصوصا بعد
وصول الالعب ل�ؤي العاني ومدرب اللياقة
البدني�ة االس�باني كارل�وس غونزالي�س
واألي�ام املقبلة س�تكتمل اج�راءات وصول
املحرتف األجنبي “.
وأض�اف ه�ادي“ :ان الفري�ق س�يجري
معسكرا ً خارجيا ً يخوض من خالله وحدات

تدريبي�ة صباحية ومس�ائية ،باالضافة اىل
مباري�ات تجريبي�ة م�ن أجل الوص�ول اىل
الجاهزي�ة الكامل�ة قبل انطالق املنافس�ة
املحلية”.
وب�ن ه�ادي“ :ان كتيبة الصق�ور بقيادة
أي�وب أوديش�و س�تكون رقم�ا صعب�ا يف
املوسم الجديد لتضيف لقبا ً جديدا ً اىل ألقابه
السابقة واسعاد جماهري النادي”.
ع�ىل صعي�د متصل ،وص�ل م�درب اللياقة
البدني�ة اإلس�باني ،كارل�وس غونزالي�س
هريو ،إىل العاصمة بغداد لينضم إىل الجهاز
الفني لفريق القوة الجوية.
وق�ال املنس�ق اإلعالم�ي للن�ادي ع�الء
محمد للوكال�ة الوطنية العراقي�ة لألنباء:
“اس�تقبلت إدارة الن�ادي املدرب اإلس�باني

كارل�وس غونزاليس وس�ينضم إىل الطاقم
التدريب�ي ب�إرشاف امل�درب أيوب أوديش�و
وسيشارك يف املران”.
وبن :أن التعاقد مع مدرب لياقة بدنية جاء
برغبة م�ن الجهاز الفني واإلدارة معا ،وتم
اختي�ار امل�درب غونزاليس لخربت�ه بعد أن
اعتذر املدرب اإلسباني غونزالو الذي انضم
لفريق الرطة برغم اتفاقه مع الجوية.
وأوض�ح :أن اإلدارة تض�ع ثقته�ا باملدرب
اإلس�باني ليك�ون حلق�ة مكمل�ة للجهاز
الفن�ي ال�ذي يق�وده امل�درب الكب�ري أيوب
اوديش�و ليكون موس�م الفريق استثنائيا
ومميزا.
يشار إىل أن القوة الجوية سيخوض مباراته
األوىل يف الدوري أمام الكهرباء.
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حجر صحي لفريق يوفنتوس وبريلو يشيد برونالدو
َ
أعلن ن�ادي يوفنتوس أن العبي�ه وجهازه
الفني وضع�وا يف الحجر الصحي ،يف إجراء
ال يحرمه�م م�ن التدري�ب أو اللعب ولكن
عدم التواص�ل مع العال�م الخارجي وذلك
عقب اكتش�اف حالت�ي إصاب�ة بفريوس
كورونا املستجد يف صفوفه.
وأوضح نادي “الس�يدة العج�وز” يف بيان
عش�ية اس�تضافة نابويل يف قم�ة املرحلة
الثالث�ة من ال�دوري“ :ثبت�ت إصابة اثنني
من موظفين�ا بفريوس كوفي�د -19خال
الفحوصات املنصوص عليها يف الربوتوكول
الساري حاليا”.
وأض�اف“ :األم�ر ال يتعل�ق باعب�ني وال
عضوين يف الجهاز الفني أو الطبي”.
وتابع“ :بموج�ب الربوتوكول الصحي ،تم
وض�ع الفريق بأكمله يف العزل :سيس�مح
ه�ذا اإلج�راء لجمي�ع األعض�اء الذين تم
اختبارهم سلبيا ً بالتدريب ولعب املباريات،
ولكن�ه ل�ن يس�مح باالتصال م�ع خارج
املجموعة”.
وجاء العزل يف الوقت الذي رضب فيه وباء
كوفي�د -19ك�رة الق�دم اإليطالي�ة ،حيث
ثب�ت إصابة العبني م�ن نابويل بعد أقل من
أس�بوع من املباراة التي جمعته االس�بوع
املايض بجن�وى ،النادي ال�ذي كان مصدر
الع�دوى حيث بلغ ع�دد العبيه املصابني يف
أسبوع واحد  17العباً.
وتس�ببت إصاب�ة العبي جن�وى بفريوس
كورون�ا املس�تجد يف تأجي�ل مباراتهم مع
تورينو التي كانت مقررة أول أمس السبت،

يف ح�ني أن مب�اراة يوفنت�وس وناب�ويل لن
تقام أمس األحد.
وق�ررت رابطة ال�دوري الخمي�س املايض
املوافقة ع�ى القواعد التي وضعها االتحاد
األوروب�ي للعبة والتي تنص عى أن املباراة
يمك�ن أن تقام يف موعدها طاملا أن الفريق
يض�م  13العب�ا ً يتمتع�ون بصح�ة جيدة،
بينهم حارس مرمى.
وأك�د مراس�ل  beIN SPORTSأن فري�ق
نابويل لن يس�افر إىل مدينة تورينو ملقابلة

منافس�ه يوفنتوس يف قمة املرحلة الثالثة
املقررة أمس األحد.
وأعل�ن ن�ادي ناب�ويل ع�ن وج�ود حالتني
إيجابيت�ني بف�ريوس كورونا املس�تجد يف
صفوفه ،قبل يومني من اللقاء.
وكان ناب�ويل آخر فري�ق واجه جنوى الذي
أعل�ن قبل أي�ام عن إصاب�ة  19ف�ردا ً من
العبيه والعاملني فيه بفريوس كورونا.
وأجل االتحاد اإليطايل مباراة جنوى ضمن
املرحلة السابقة ضد تورينو نهاية األسبوع

ً
علم�ا أنه خ�ر يف املرحل�ة التي
املن�رم
سبقتها أمام نابويل بسداسية نظيفة.
من جهته ،أش�اد مدرب يوفنت�وس أندريا
بريلو ببداية كريس�تيانو رونال�دو الرائعة
للموسم ويأمل أن يستمر بهذا التوهج.
س�جل رونالدو ثاث�ة أه�داف يف مباراتني
بالدوري اإليطايل منذ بداية موسم 2020-
 ،2021مم�ا س�اعد يوفنت�وس عى جمع
أربع نقاط.
وأش�اد م�درب يوفنت�وس بريل�و بالنج�م
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رونال�دو ويأم�ل يف تحقي�ق املزي�د م�ن
األهداف.
وأبل�غ مؤتمرا ً صحفي�اً“ :رونال�دو يعمل
بجد .إن�ه أول من ج�اء للتدريب وآخر من
يعود إىل املنزل”
وأض�اف“ :إن�ه يجلب الحم�اس ،ويمكنك
أن تاح�ظ ذلك عى أرض امللعب أيضاً ،لقد
بدأ املوس�م بش�كل جيد ،وآمل أن يس�تمر
عى هذا النحو حتى نهاية املوس�م .أتمنى
أن يس�جل هدف�ا ً أو هدف�ني يف كل مباراة.
إن�ه مهم حقا ً بالنس�بة لن�ا .يف روما كدنا
أن نس�قط لكنه قدم لنا املس�اعدات حتى
نهاية املباراة .إنه مثال للجميع”.
وس�يلعب رونالدو ويوفنتوس يف مواجهة
ليوني�ل مي�يس برش�لونة ودينام�و كييف
وفريينكف�اروس يف املجموع�ة الس�ابعة
بدوري أبطال أوروبا.
بريلو جاهز للتحدي ،وأش�ار إىل أن الذهاب
إىل كيي�ف يف  20أكتوب�ر /ترشي�ن األول
تحدي�ا ً مهما ً ليوفنتوس الس�اعي إىل لقب
دوري أبطال أوروبا منذ عام .1996
وق�ال يف هذا الش�أن“ :نح�ن يف مجموعة
جي�دة للغاية .م�ن الرائع دائم�ا ً مواجهة
برشلونة ألنها تجلب املزيد من املسؤوليات
واالهتمام لاعبينا”.
وخت�م“ :نعل�م أنن�ا س�نلعب الكث�ري من
املباري�ات ،لكنني أعتقد أنه م�ن الجيد أن
نلع�ب املب�اراة األوىل يف كيي�ف .يف أكتوب�ر
يكون الجو أقل برودة من ديس�مرب هناك،
وربما لن نلعب يف الثلج بعد ذلك”.

ريال بيتيس يستفيق على حساب فالنسيا

أوقف ري�ال بيتيس مسلس�ل هزائمه يف آخر جولت�ني بالليجا،
بتحقي�ق انتص�ار مهم خارج قواع�ده أمام فالنس�يا ،بهدفني
نظيفني ،عى ملعب املس�تايا ،ضمن الجولة الخامسة بالدوري
اإلسباني.سجل الفريق األندليس هدفا يف كل شوط ،حيث افتتح
ل�ه رسخيو كاناليس باب التس�جيل يف الدقيقة ( ،)19ثم عمق
الجناح الش�اب كريس�تيان تيو الفارق بهدف آخ�ر يف الدقيقة
 )74(.وبهذه النتيجة يس�تفيق فريق املدرب التشيي املخرضم
مانويل بيليجريني من الخس�ارتني املتتاليتني أمام ريال مدريد
ثم خيتايف عى الرتتيب ،ليستعيد طعم االنتصارات بعد انطاقة
قوي�ة للموس�م الجديد بفوزي�ن متتاليني.ورف�ع الفوز رصيد
البيتي�س إىل  9نقاط يقفز به�ا للصدارة بش�كل مؤقت ،بينما
سقط “الخفافيش” يف فخ الخسارة الثانية هذا املوسم ،مقابل
انتصاري�ن وتعادل ،ليتجمد رصيد الفريق عند  7نقاط يف املركز
السادس مؤقتا.

برشلونة يهدد دميبلي بورقة سواريز

ثنائية ويلسون تزيد معاناة برينلي والسييت يتعثر يف ليدز
أحر َز كالوم ويلس�ون هدفني ،ليمنح نيوكاس�ل يونايت�د انتصاره األول
عى أرضه يف املوسم الجديد للدوري اإلنجليزي املمتاز ،بعد الفوز ()3-1
عى بريني باس�تاد س�انت جيمس بارك ،تاركا الفريق الزائر يف منطقة
الهبوط عقب  3هزائم متتالية.
ووضع آالن سانت مكسيمني نيوكاسل يف املقدمة يف الدقيقة  ،14بعد أن
صنع لنفسه مس�احة عند حافة منطقة الجزاء ،قبل أن يطلق تسديدة
منخفضة يف الشباك.وتحسن أداء بريني يف الشوط الثاني وعادل النتيجة
بفضل تسديدة جيدة من القائد آشي وستوود يف الدقيقة .61
لكن بعد  4دقائق الحقة ،أرس�ل الخطري سانت مكسيمني كرة عرضية
رائعة باتجاه الزاوية البعيدة ،حولها ويلس�ون بس�هولة إىل الشباك ،ثم
س�جل يف الدقيقة  77من عامة الجزاء ،بعد أن فش�ل الحارس نيك بوب
يف السيطرة عى الكرة قبل أن يعيق البديل رايان فريزر.
وحسم رابع أهداف ويلسون هذا املوسم انتصار نيوكاسل الذي تقدم إىل
املركز السادس بعد حصوله عى  7نقاط من مبارياته األربع األوىل.
وتراج�ع بريني إىل املركز قبل األخري بع�د هزيمته الثالثة يف  3مباريات،
ويأمل املدرب ش�ون دايك أن يربم عدة صفقات يحتاجها الفريق بشدة
قبل غلق باب االنتقاالت ،اليوم االثنني.
وواصل مانشس�رت سيتي سلس�لة نتائجة الس�لبية بتعادله عى أرض
لي�دز يونايتد بهدف ملثله ضمن منافس�ات املرحل�ة الرابعة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز.ودفع مانشسرت سيتي غاليا ثمن الفرص التي أهدرها

مهاجموه خصوصا يف الشوط األول ليخرج بتعادل مخيب أمام مضيفه
ليدز يونايتد العائد حديثا إىل الربيمرليغ .1-1
وكان س�يتي يف طريقه إىل إخماد فورة ليدز الذي حقق فوزين متتاليني
بعد خس�ارته املثرية أم�ام ليفربول حامل اللق�ب  3-4يف املرحلة األوىل،
عندم�ا تقدم بهدف لنجمه رحيم س�رتلينغ يف الدقيق�ة  ،17لكن الوافد
الجديد لصفوف ليدز الدويل اإلس�باني رودريغو مورينو أدرك التعادل يف
الدقيقة .59وهي املباراة الثانية عى التوايل التي يفش�ل فيها مانشسرت
س�يتي يف تحقيق الفوز بعد خس�ارته املذلة أمام ضيفه ليس�رت سيتي

ساسوولو يواصل التألق وروما يتجاوز أودينيزي
تاب�ع ساس�وولو نتائج�ه الجي�دة
وحق�ق ف�وزه الثان�ي توالي�ا ً ع�ى
حس�اب ضيف�ه كروتون�ي  4-1يف
املرحل�ة الثالثة من ال�دوري اإليطايل
لك�رة القدم.وتن�اوب ع�ى أه�داف
الفريق املضي�ف دومينيكو برياردي
( )19وفرانشيس�كو كابوت�و (58
م�ن ركل�ة ج�زاء و )85ومانوي�ل
لوكاتي�ي ( ،)90+3فيم�ا س�جل
ه�دف الواف�د الجديد إىل ال�”س�ريي
أ” النيج�ريي س�يميون نوانكو (49
من ركل�ة جزاء).وحقق ساس�وولو
الذي يرشف ع�ى تدريبه روبرتو دي
تسريبي فوزه الثاني توالياً.
ورفع ساس�وولو رصيده إىل  7نقاط
م�ن فوزين وتع�ادل أم�ام كالياري
يف املرحل�ة األول .ويف مب�اراة ثاني�ة،
حقق روما انتصاره األول هذا املوسم
بفوزه الثمني عى مضيفه أودينيزي

1صف�ر ،س�جله الواف�د الجدي�داالس�باني بي�درو يف الدقيقة  55بعد
تسديدة من  20مرتا ً ارتطمت بالقائم
األي�ر وعانق�ت الش�باك ،ليفتت�ح
رصي�ده التهديف�ي بقميصه الجديد
بع�د انتقاله من تش�يليس االنكليزي
يف صفق�ة انتق�ال حر.وعمّ�ق روما
جراح أودينيزي ملحقا ً به خس�ارته

الثالثة توالياً.وتعرّض روما لنكس�ة
يف مس�تهل البطول�ة بع�د تخس�ريه
املب�اراة الت�ي تع�ادل فيه�ا ب�دون
أه�داف م�ع فريونا ،وذل�ك إلرشاكه
ً
العب�ا غري مدرج يف قائمته للموس�م
الجدي�د هو الغين�ي أمادو دي�اوارا،
قبل أن يتع�ادل مع يوفنتوس حامل
اللق�ب .2-2وتق�رر تأجي�ل مب�اراة

جن�وى مع تورينو الس�بت،
إثر اع�ان جنوى عن إصابة
ثاثة العبني آخرين بفريوس
كورونا املستجد لريتفع عدد
الاعبني اإليجابيني إىل  17العباً،
والعدد االجمايل إىل  22بعد إصابة 5
أعضاء من الطاقم التقني.
ً
العب�ا من الحاالت
وخاض 11
اإليجابية اللقاء أمام
ناب�ويل يف املرحلة
ا لس�ا بقة ،
م�ا أدى إىل
التقاط الاعب
البولندي بيوتر
ز يلينس�كي
الع�دوى ،م�ع
ترق�ب ح�ذر قبل
نتائج الفحوصات
اإلضافية.

تأهل سهل لدجوكوفيتش يف روالن غاروس
َ
تاب�ع الربي نوف�اك دجوكوفيت�ش ،املصن�ف أول عاملي�ا ،بنجاح
مش�واره يف بطول�ة فرنس�ا املفتوحة لك�رة املرضب ،إح�دى دورات
الغراند سام عى ماعب روالن غاروس ،عقب بلوغه ثمن النهائي.
وحق�ق دجوكوفيت�ش الفوز ع�ى “الخارس املحظ�وظ” الكولومبي
داني�ال إياه�ي غ�االن 6-صف�ر و 6-3و .6-2ورضب “دجوكو” يف
الدور التايل موعدا ً مع الرويس كارن خاتش�انوف الفائز عى التشيي
كريس�تيان غاري�ن بنتيج�ة  6-2و 3-6و 6-4و.6-2ول�م يفس�ح
دجوكوفيتش املجال أمام منافس�ه اللتقاط أنفاس�ه ،وعى غرار ما
حصل يف مباراتيه األوليني لم يخر س�وى خمس�ة أش�واط.غري أن
الحظ ابتس�م للكولومبي غاالن بهطول األمطار مع بداية املجموعة
الثاني�ة ،م�ا دفع املنظم�ني إىل إيقاف املب�اراة قبل أن تع�اود مجددا ً
لت�رتاوح حتى س�اعتني ،يف حني كان من املف�رتض أن تنتهي باكراً.
وتاب�ع الاعبان خوض املباراة يف وقت كان يتم اقفال س�قف امللعب
الرئي�س الذي يحتاج لحوايل  15دقيقة لإلقفال بش�كل نهائي ،إال أن
غزارة األمط�ار حالت دون اكمال اللقاء يف وق�ت كان دجوكوفيتش
متقدما ً  2-1يف املجموعة الثانية.وقال الربي بعد الفوز“ :أنا سعيد
بمستوى اللعب الذي قدمته ،لعبت بطريقة هجومية وأرسلت بشكل

جيد عندما احتجت لذلك”.بلغ
تسيتسيباس السادس عامليا ً
ثم�ن
عى السلوفيني ألياز
النهائي بس�هولة إثر فوزه
ثم باالنسحاب.
بيدين�ي  6-1و 6-2و3-1
البال�غ  22عام�ا ً
وج�اء تأه�ل اليونان�ي
مخالف�ا ً لل�دور
والخام�س يف البطول�ة
إىل أكث�ر م�ن 3
األول ،عندم�ا احت�اج
مجموعات عى اإلسباني
س�اعات للتف�وق بخمس
عى األوروغوياني بابلو
جاوم�ي مون�ار .بعده�ا تغلب
كويف�اس يف س�اعة و 28دقيق�ة ،قب�ل أن تنته�ي مواجهته
املنقوصة مع بيديني يف س�اعة و 20دقيقة.ويلتقي اليوناني
يف ال�دور الرابع البلغاري غريغ�ور ديميرتوف الثامن عرش يف
املنافس�ات والفائز عى اإلس�باني روبرت�و كاربايس 6-1
و 6-3ث�م باالنس�حاب.كما تأهل الرويس أن�دري روبليف
ً
عاملي�ا إىل ال�دور عينه بفوزه ع�ى الجنوب
الثان�ي عرش
إفريقي كيفن أندرس�ون  6-3و 6-2و 6-3يف  94دقيقة.
ويلتق�ي روبلي�ف ( 22عاماً) يف ال�دور الرابع مع املجري
مارت فوتش�وفيتش الفائز عى الربازيي تياغو مونتريو
 7-5و 6-1و.6-3وفاج�أ األملان�ي دانيال ألتماير نظريه
اإليط�ايل ماتي�و برييتيني الس�ابع ،فأقص�اه بثاث
مجموعات  )7-5( 7-6 ،6-2و.6-4وقال ألتماير:
“أن�ا س�عيد حقاً .ه�ذه مش�اركتي األوىل هنا .لقد
عمل�ت جاهدا ً للوص�ول إىل عنا”.وتابع“ :لم أكن أعرف
م�ا إذا كن�ت س�ألعب يف باري�س ألني كن�ت مصابا ً قبل
أس�بوع م�ن البطول�ة يف (دورة) أيك�س .لك�ن الطبيب
منحن�ي الضوء األخرض للعب وأنا س�عيد ج�دا ً لتواجدي
هنا .ما زلت يف البطولة وأنا سعيد بذلك”.

 2-5يف املرحلة املاضية.وكان رجال املدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال
الطرف األفضل يف بداية املباراة وكان بإمكانهم هز الش�باك يف أكثر من
مناس�بة بالنظر إىل الفرص الكثرية التي سنحت أمامهم خصوصا ركلة
ح�رة جانبية خادعة لاعب وس�طه الدويل البلجيك�ي كيفن دي بروين
ارتدت من القائم األيمن قبل أن يشتتها الدفاع إىل ركنية)3(.
ونجح س�رتلينغ يف افتتاح التس�جيل بتس�ديدة قوية زاحفة رائعة من
داخل املنطقة أسكنها عى يسار الحارس (.)17
وتلقى دي بروين كرة عند حافة املنطقة ففضل تس�ديدها بدل التمرير
لل�دويل الجزائري رياض مح�رز فارتطمت بأحد املدافع�ني وتحولت إىل
ركنية لم تثمر (.)22
ونج�ح لي�دز يف إدراك التعادل ع�رب مورينو عندما اس�تغل خطأ فادحا
للح�ارس الربازيي إيدرس�ون يف إبعاد ركلة ركني�ة فارتطمت بمدافعه
الفرن�يس بنجام�ان مندي وتهي�أت أم�ام رودريغو ال�ذي تابعها داخل
املرمى الخايل )59(.
وكاد رودريغو يضيف الهدف الثاني برضبة رأس�ية من مس�افة قريبة
أبعدها إيدرسون بصعوبة بمساعدة العارضة )69(.
وأهدر س�رتلينغ فرصة ذهبية لتس�جيل هدف الفوز من انفراد بيد أنه
أفرط يف املراوغة وتدخل الحارس إيان ميسلييه والتقط الكرة )85(.
ورف�ع س�يتي رصي�ده إىل  4نق�اط يف املركز الحادي ع�رش يف حني بات
رصيد ليدز  7نقاط يف املرتبة الخامسة.

ُ
يعمل نادي برشلونة عى التخلص من خدمات الفرنيس عثمان
ديمبي ،جناح الفريق ،قبل نهاية املريكاتو الصيفي الجاري.
ً
ووفقا لصحيفة مون�دو ديبورتيفو اإلس�بانية ،فإن الهولندي
رونالد كومان ،مدرب برش�لونة ،لن يحقق حلمه الخاص بضم
ممفيس ديباي من ليون ،إال عقب التخلص ً
أوال من ديمبي.
وأش�ارت إىل أن برش�لونة ال ي�زال ينتظ�ر قرار ديمبي بش�أن
الرحي�ل ،كم�ا وجه الن�ادي رس�الة تحذيرية لاع�ب الفرنيس
باألم�س عرب كومان خال املؤتمر الصحف�ي ملباراة أمس أمام
إش�بيلية.ورصح امل�درب الهولن�دي أن ديمب�ي إذا ق�رر البقاء
يف “كام�ب نو” س�يحصل عى ف�رص للمش�اركة ،وهي نفس
الكلم�ات التي قالها كومان عن لويس س�واريز ،قبل أن يرحل
األخ�ري ص�وب أتلتيكو مدريد.وأش�ارت الصحيف�ة ،إىل أن هذه
الكلمات تعني بوضوح أن ديمبي لن يكون أساس ًيا مع كومان،
وأن األخري يفضل عليه أكثر من العب مثل أنسو فاتي وأنطوان
جريزمان وفرانسيسكو ترينكاو وكونراد دي ال فوينتي.
وأوضحت موندو ديبورتيفو  :خال الوقت املتبقي يف املريكاتو،
سيحصل برش�لونة عى قرار ديمبي النهائي ،وإذا قرر الرحيل
سيتحرك النادي الكتالوني فورًا لضم ديباي.

كافاني على مشارف االنضمام إىل مانشسرت يونايتد
بات املهاجم األوروغوياني إدينسون كافاني قاب
قوسني أو أدنى من االنضمام إىل نادي مانشسرت
يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم يف صفقة انتقال حر،
بحسب تقارير صحفية إنكليزية وفرنسية.
وبات كافاني ( 33عاما) من دون أي فريق
منذ انتهاء عقده يف حزيران/يونيو املايض
مع ناديه السابق باريس سان جريمان ،ما
انعكس سلبا عى مشواره مع منتخب
باده بعدما استبعد من تشكيلة
الجولتني األوىل والثانية من
تصفيات قارة أمريكا
الجنوبية املؤهلة ملونديال
قطر  2022أمام تشيي
واإلكوادور.
وغادر املهاجم الدويل

النادي البارييس كأفضل هداف يف تاريخه مع  200هدف سجلها خال 7
أعوام قضاها يف باريس.
وأشارت صحيفة “دايي ميل” إىل أن كافاني سيوقع عقدا ملدة عامني
لانتقال إىل ملعب “أولد ترافورد” يف مانشسرت مقابل  210آالف جنيه
اسرتليني ( 270ألف دوالر) أسبوعيا بعد حسم الرضائب.
وبإمكان كافاني أن يحسم مسألة انتقاله إىل أي ناد حتى بعد إغاق سوق
االنتقاالت الصيفية االثنني املقبل كونه يتمتع بصفة العب حر ،غري أن
تقارير فرنسية أفادت بأن الصفقة ستتم قبل إقفال باب االنتقاالت.
كما بإمكان كافاني أن يستهل مبارياته مع “الشياطني الحمر” أمام
فريقه السابق سان جريمان يف  20من الشهر الحايل يف باريس يف الجولة
األوىل من منافسات املجموعة الثامنة ضمن دور املجموعات من مسابقة
دوري أبطال أوروبا.
وكان يونايتد ضحية انتقادات جماهريه بسبب عدم إقدامه عى تعاقدات
مهمة ،باستثناء الحصول عى خدمات العب وسط أياكس أمسرتدام
الهولندي دوني فان دي بيك.

يوفنتوس يعري مدافعه روغاني إىل رين
أعلن نادي رين متصدر
الدوري الفرنيس لكرة
القدم تعاقده عى سبيل
اإلعارة مع املدافعني اإليطايل
دانييي روغاني ( 26عاما)
من يوفنتوس ،والربازيي دالبريت
هنريكي ( 27عاما) من إنرت ميان.
وبحسب بعض وسائل اإلعام اإليطالية
والفرنسية ،تمت إعارة روغاني ملدة عام مقابل
مليوني يورو ،دون إمكانية الرشاء ،ودالربت بنفس
املبلغ ،ولكن مع إمكانية الرشاء مقابل  13مليون
يورو.وقال رئيس رين نيكوال هولفيك يف بيان:
“التعاقد مع مدافع إيطايل من يوفنتوس ،ال يمكننا
أن نأمل يف أفضل من ذلك كثريا .لديه خربة يف دوري
أوروبا واملنتخب اإليطايل”.وأضاف:
أ بطا ل
“إنه ملن دواعي رسورنا أن نكون
قادرين عى إقناعه باالنضمام

إلينا .ذلك يظهر االهتمام الذي يوليه العبو الفرق الكربى
لنادي رين .ألن إحضار العب ،حتى عى سبيل اإلعارة من
يوفنتوس ،يثبت اليوم أن النادي يف بُعد جديد”.
وجاء انتقال روغاني إىل رين من أجل اللعب أساسيا
والتألق يف مسابقة دوري أبطال أوروبا ،عى أمل أن
يحجز مكانا يف تشكيلة املنتخب اإليطايل قبل نهائيات
كأس أوروبا .2021
وبحسب وسائل االعام اإليطالية ،فإن روغاني فضل
االنتقال إىل رين عى نيوكاسل اإلنكليزي وفالنسيا
اإلسباني وذلك بسبب مشاركة الفريق الفرنيس يف
مسابقة دوري األبطال.من جهته ،انتقل هنريكي إىل
صفوف رين عى سبيل اإلعارة من إنرت ميان بعد انتهاء
إعارته إىل فيورنتينا املوسم املايض حيث لعب معه 34
مباراة.وقال هولفيك يف بيان صحفي آخر“ :إنه يعرف
الدوري الفرنيس ،ويتحدث اللغة الفرنسية .كان لديه
موسم جيد جدا يف نيس .كان يلعب يف صفوف ناد كبري
جدا هو إنرت ميان ،وهو يعرف كأس أوروبا”.

مفكرة الزوراء
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جثمان شيخ املذيعني نهاد جنيب
يوارى الثرى يف انقرة

كركوك /نينا:
ووري الث�رى يف اح�دى املقاب�ر بالعاصم�ة الرتكية انق�رة عرص اول امس جثمان ش�يخ
املذيعني نهاد نجيب.
وقدم شيخ عشرية االوجية يف العراق نوزاد اوجي ،خالص الشكر واالمتنان لرئيس مجلس
ال�وزراء ونقيب الصحفيني العراقيني وس�فري العراق يف انقرة ومحافظ كركوك ورؤس�اء
االحزاب ووس�ائل االعالم التي نعت اس�طورة االعالم العراقي وش�يخ املذيعني املغفور له
نهاد نجيب اوجي .
واضاف يف اتصال هاتفي مع مراس�ل/نينا/من انقرة ”:شاركنا وفق رغبة ارسة املرحوم
بمراس�م دفنه يف املق�رة العامة عرص ام�س يف العاصمة الرتكية انق�رة ،ونتقدم لجميع
املعزي�ن من رموز ومس�ؤولني ورؤس�اء احزاب ونخ�ب واعالميني وصحفي�ني يف العراق
وخارجه بالش�كر ملش�اركتهم لن�ا احزاننا برحيل اح�د اعمدة االعالم العراق�ي والوطني
املغفور له نهاد نجيب اوجي .
ونه�اد نجي�ب من موالي�د  1942يف محل�ة االوجية يف كرك�وك التي درس فيه�ا االبتدائية
والثانوية حتى استقر بمنطقة االعظمية ببغداد وعني مذيعا يف عام .1964
ويع�د اح�د رواد االذاعة والتلفزيون الذي ظ�ل محبا ومخلصا ومدافعا ع�ن وطنه العراق
ومدينته كركوك .

 185اعالميا و ستون فضائية وعشرات اإلذاعات
والوكاالت تغطي وقائع زيارة األربعني يف كربالء
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نقيب الصحفيني التونسيني :نؤمن بكونية حقوق اإلنسان
تونس /متابعة الزوراء:
ّ
شك َل انتخاب مكتب تنفيذي شبابي للنقابة
الوطني�ة للصحفي�ني التونس�يني ،قب�ل 10
أيام ،مفاجأة بالنس�بة لعدد من العاملني يف
الصحاف�ة املحلي�ة .لكنها لم تك�ن املفاجأة
األخرية ،إذ انتخ�ب أعضاء املكتب ،أصغرهم
س�ناً ،محمد ياس�ني الج�اليص ( 34عاماً)،
نقيبا ً للصحفيني التونسيني.
عالق�ة الج�اليص بالعم�ل النقاب�ي ليس�ت
مستجدة ،بل كان عضوا ً يف املكتب التنفيذي
للنقاب�ة يف الس�نوات الث�الث الس�ابقة،
يق�ول“ :وق�د تعلم�ت خاللها الكث�ري” لكن
هل س�تكون ه�ذه الس�نوات الث�الث كافية
ّ
ليتمك�ن م�ن التعام�ل م�ع الخالف�ات التي
س�ادت املؤتمر الخامس للنقاب�ة ( 19و20
يع�د الجاليص ّ
ّ
أن
س�بتمر/أيلول املايض)؟
“الخالف�ات داخ�ل املؤتم�ر ظاه�رة صحية
تعك�س رغب�ة م�ن الصحفيني التونس�يني
يف الدف�اع ع�ن مهنتهم وتخليصه�ا من كل
الشوائب التي تسودها ،وأبرزها التداخل بني
العمل اإلعالمي واألهداف السياسية ووجود
م�ال فاس�د” .ويضي�ف أن دوره كنقي�ب
للصحفي�ني أن “أوظف هذه الخالفات للدفع
يف اتجاه تحقيق م�ا يطمح إليه الصحفيون
التونسيون من مكاس�ب معنوية ومادية...
الخالف�ات تجاوزناها منذ اإلعالن عن نتائج
االنتخابات ودلييل عىل ذلك أن انتخابي نقيبا ً
ت ّم يف إطار من التوافق التام بني كل األعضاء
ولم نس�جّ ل أي اعرتاض عىل ش�خيص وهو
عام�ل مهم س�أوظفه للتقري�ب يف وجهات
النظ�ر ،بما أنني مس�تقل وال أنتم�ي إىل أي
تيار سيايس تونيس”.

لك�ن تداخ�ل املهني بالس�يايس ،لي�س أبرز
املش�اكل الت�ي يعان�ي منه�ا الصحف�ي
التون�يس .ب�ل إن اله ّم األول ه�و االجتماعي
�� االقتصادي ،يف ظل ت�ردي األوضاع املالية
ألغلبي�ة العامل�ني يف الصحاف�ة ،خصوص�ا ً
لناحية التأخر يف دفع الرواتب والتعويضات.
يرى النقيب الش�اب أن الح�ل األول والوحيد
يكون يف تطبيق االتفاقية القطاعية املشرتكة
ونرشها يف الصحيفة الرسمية .وكانت نقابة
الصحفيني قد وقعت مع أصحاب املؤسسات
الخاص�ة وإدارات املؤسس�ات الرس�مية
والحكومة التونس�ية ه�ذه االتفاقية مطلع
الع�ام الح�ايل لتحديد ح� ّد أدن�ى “محرتم”
للصحفيني م�ع ضمان حقوقه�م بالتطور
املهني واملادي داخل مؤسساتهم .لكن حتى
الساعة ترفض الحكومة نرشها يف الصحيفة
الرسمية ،لتصبح قانونية.

يتطرّق الجاليص كذلك إىل املرشوع الس�كني
للصحفي�ني ،وهو أح�د املواضي�ع الخالفية
الت�ي ش�هدها مؤتم�ر النقاب�ة“ ،امل�رشوع
الس�كني حلم بالنس�بة لكثريي�ن ،وبالفعل
تق� ّدم العمل عليه بش�كل كب�ري ،إذ ُخصص
 30هكتارا لهذا املرشوع ،حيث س�نبني عىل
ج�زء منه  400مس�كن وش�قة وفي�ال تباع
للصحفيني التونس�يني بأس�عار أق�ل ب� 55
يف املائة من أس�عار س�وق العق�ارات ،وهو
أمر سيس�اعد الزمالء عىل ضمان االستقرار
العائيل والتفرغ لعملهم”.
لك�ن رغ�م كل هذه الجه�ود التي يع�د فيها
النقي�ب ،ف�إن نظ�رة ع�ىل الوض�ع الع�ام
للصحافة املكتوبة يف تونس ،ال توحي بكثري
من التفاؤل .فاألزمة املالية تخنق املؤسسات،
وهو ما أدى إىل انخفاض عدد املطبوعات من
 255عام  ،2011إىل  50حاليا ً.

يقول الجاليص“ :ه�ذا األمر صحيح ،وأزمة
الصحاف�ة الورقي�ة أزمة عاملي�ة ،فأنا كنت
َ
صحيفت�ي “الس�فري” اللبنانية
أعم�ل م�ع
و”الحياة” اللندنية وقد أغلقتا أبوابهما .لكن
أعتق�د أن الحل�ول موجودة وأهمها حس�ب
اطالعي عىل التج�ارب الدولية يف هذا املجال
االنتقال يف مس�توى التحرير ،من مجرد نقل
الخر حيث األس�بقية للتلفي�زون واملواقع،
إىل تقدي�م محت�وى تحلييل واس�تقصائي ىف
الصح�ف الورقية” .ويضي�ف “الحل الثاني
ه�و االنتقال الرقمي من خالل إطالق مواقع
إلكرتوني�ة للصح�ف الورقي�ة تك�ون رافدا ً
ماديا ً لها يس�اعدها عىل تجاوز أزمتها .ويف
تونس يوجد صندوق م�ايل لالنتقال الرقمي
خصصت�ه الحكومة التونس�ية للمس�اعدة
بحقيبة مالي�ة تق ّدر بخمس�ة ماليني دينار
تونيس (حوايل  1.8مليون دوالر أمريكي)”.
هل يعن�ي ذلك أنكم عىل ثقة ب�أن الحكومة
التونس�ية ستس�اعد ع�ىل ه�ذا االنتق�ال
اإللكرتوني؟ يجيب الج�اليص بالقول“ :أحد
ادوار الحكومة هو مساعدة القطاع اإلعالمي
عىل االس�تمرار م�ن خالل وكال�ة لإلعالنات
التجارية الرس�مية ،تقوم بتوزيع اإلعالنات
التجارية بش�كل عادل يس�اهم يف التأسيس
لصحاف�ة ذات جودة ونوعي�ة ،ولكن ال ثقة
لنا يف الحكومات ،بل لنا ثقة يف أنفسنا كقوة
ضغ�ط للحصول عىل مطال�ب القطاع ،وأي
حكومة تونس�ية منذ  2011ل�م تقدم هدايا
للقط�اع بل نح�ن من انتزعنا ه�ذه الحقوق
من خالل الضغط والتهديد باإلرضاب العام.
وأعتر أن ذلك واحد من أدوارنا األساس�ية يف
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني”.

االندبندنت :ملاذا يتجاهل اإلعالم أسانج؟
لندن/بي بي سي:
ْ
ن�رشت صحيف�ة االندبندن�ت مق�اال كتبه،
باتري�ك كوب�رن ،يتحدث فيه ع�ن إجراءات
ترحيل مؤسس ويكيليكس ،جوليان أسانج،
وتجاهل وسائل اإلعالم لقضيته.
يق�ول باتريك إن العمل الذي قام به أس�انج
يف ويكيليكس هو ما ينبغي عىل كل صحفي
فعل�ه ،وه�و البحث ع�ن معلوم�ات تخص
ترصفات الواليات املتحدة الشائنة وتقديمها
للجمهور.
ويضيف أن س�كوت الصحفيني يف بريطانيا
والوالي�ات املتح�دة ع�ىل إج�راءات ترحي�ل
جوليان أسانج يجعلهم متواطئني يف تجريم
جمع األخبار من قبل الحكومة األمريكية.

ويذكر أن التهمة األساس�ية التي تش�هرها
الواليات املتحدة يف وجه أسانج هي أن كشف
املعلوم�ات الت�ي نرشه�ا يف ويكيليك�س يف
 2010هدد أرواح ضباط أمريكيني ومخرين
يعملون معهم.
ولكن�ه يرى أن بعض ما جاء يف هذه القضية
الغريب�ة من تهم ال وجود ل�ه يف الواقع .فقد
اعرتفت وزارة الدفاع األمريكية (البنتاغون)
بأنه لم يُقتل أي ش�خص بس�بب املعلومات
الت�ي نرشه�ا موق�ع ويكيليك�س .وهذا ال
يعن�ي أن البنتاغ�ون ل�م تح�اول البحث بل
إنها ش�كلت قوة بح�ث قوامها  120ضابطا
يف جه�از مكافحة التجس�س للبحث عن أي
ضحية.

ومع ذلك ،فإنه مهدد بالرتحيل إىل س�جن يف
الوالي�ات املتحدة بعد ص�دور حكم املحكمة
ي�وم  4يناير /كانون الثان�ي .وهناك يواجه
عقوب�ة س�جن تص�ل إىل  175عام�ا .وم�ن
املرجح أن يق�ي العقوبة ،مهما كان طول
مدتها ،يف زنزانة انفرادية.
ويق�ول باتري�ك إن ه�ذه القضي�ة س�ابقة
تصيب حرية الصحافة يف بريطانيا يف مقتل.
ف�إذا ت�م ترحي�ل أس�انج ف�إن أي صحفي
ينرش أخبارا تعتره�ا الواليات املتحة رسية
معرض للرتحيل إىل الواليات املتحدة ملواجهة
القضاء.
ويش�ري باتري�ك إىل ق�ول وزي�ر الخارجي�ة
األمريك�ي مايك بومبيو إن غ�ري األمريكيني

مث�ل أس�انج ال يس�تفيدون من ح�ق املادة
األوىل من الدس�تور األمريك�ي ،التي تضمن
حرية التعبري.

صحفيون مصريون يطلقون محلة حملاربة منتحلي صفة مهنة الصحافة يف انتخابات الربملان
كربالء /نينا:
َ
قال رئيس فرع نقابة الصحفيني العراقيني يف محافظة كربالء املقدسة توفيق الحبايل ان
 185اعالمي�ا عراقيا مع  60فضائية وعرشات االذاعات والوكاالت االخبارية و اربع عرشة
عرب�ة للنق�ل الخارج�ي (  ) SNGتقوم بنقل وقائ�ع زيارة أربعينية االمام الحس�ني عليه
الس�الم يف محافظة كربالء املقدس�ة ،فيما خلت املناس�بة من التغطية االعالمية العربية
واالجنبية.واضاف يف ترصيح ملراسل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء  /نينا  ”: /عىل ضوء
توجيه�ات نقيب الصحفيني العراقيني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد الالمي بتوفري
اس�باب نجاح عملية التغطية االعالمية وايجاد الس�بل االفضل لعمل الزمالء ،قام الفرع،
بالتنس�يق مع الحكومة املحلية قس�م االعالم واالتصال الحكومي ،بمنح باجات لعجالت
االعالمي�ني لغرض التنقل يف اثناء انقطاع الطرق مع توجيهات القيادات االمنية بتس�هيل
حركة الصحفيني “.

القاهرة /متابعة الزوراء:
أصد َر صحفيون مرصيون حملة “مش صحفي” ملواجهة ظاهرة
انتح�ال مهنة الصحافة واإلعالم ،بيان�ا ،حذروا فيه من ظاهرة
انتش�ار صور وبنرات دعائية مدون عليها مس�ميات “صحفية
وإعالمي�ة” وهمية ملرش�حني للرملان املقبل من غ�ري العاملني
بالوس�ط الصحف�ي واإلعالمي ،مما يعد ذل�ك مخالفا للقانون.
وقال عالء عبد الحس�يب ،الصحفي بمؤسسة األهرام ،مؤسس
حملة “مش صحفي” ،إن انتشار ظاهرة الصفات الوهمية عىل
دعاية بعض املرشحني يعد تضليال للناخب ،يف الوقت الذي يجب
أن يكون املرشح ،صادقا دقيقا يف كل ترصفاته ووعوده وأفعاله
أم�ام أهل دائرت�ه ،ال يدعى امتهان مهنة ه�و ليس من أبنائها،
مضيفا أن أبناء املهنة الرشعيني هم من ينتمون إىل مؤسس�ات
صحفية أو إعالمية رشعية ،س�واء أعض�اء نقابتي الصحفيني

واإلعالمي�ني ،أو الزم�الء املتدرب�ني واملؤقتني بتلك املؤسس�ات.
وناش�د عبد الحس�يب الهيئة الوطنية لالنتخابات ،اعتبار حظر
تدوي�ن الصفات اإلعالمية الوهمية ضمن إجراءات لجنة الرصد
املش�كلة من الهيئة لرصد مخالفات الدعاي�ة ،ووضع إجراءات
عقابية لكل من يخالف هذه التعليمات تصل لحد االستبعاد من
الرتش�ح ،باعتبار أن انتحال صفات ومس�ميات وهمية جريمة
يعاق�ب عليه�ا القانون والدس�تور .من ناحيته طال�ب الكاتب
الصحف�ي عبد الوكيل أبو القاس�م املنس�ق اإلعالم�ي للحملة،
وعض�و الجمعي�ة العمومية بمؤسس�ة “روزاليوس�ف” ،نقيب
الصحفي�ني الكاتب الصحف�ي ضياء رش�وان ونقيب اإلعالمني
طارق سعدة ،رسعة مخاطبة رئيس الهيئة الوطنية لالنتخابات
رس�ميا ،بمن�ع تدوي�ن مس�ميات صحفي�ة وإعالمي�ة وهمية
للمرش�حني ،واتخاذ اإلجراءات القانونية ض�د من يخالف ذلك،

مش�ريا أن الباب العارش من قان�ون العقوبات املقررة الختالس
ألق�اب ووظائف أو االتص�اف بها دون حق ،نص�ت مواده ،من
 155وحت�ى  ،159ع�ىل عقوب�ة كل من انتحل صف�ة الغري ألي
غ�رض بالحبس والغرامة.وتس�اءل أبو القاس�م ،كيف ملرش�ح
قرر أن يتحدث باس�م املواطن ،وقطع وعودا عىل نفسه بقضاء
حوائ�ج الن�اس أن يوه�م أهل دائرت�ه بصفة أو مهن�ة مغايرة
للحقيقي�ة؟ ..مش�ريا إىل أن هناك مرش�حني ينتحلون الصفات
اإلعالمية والصحفية أمام الجمهور لحصد األصوات ،وإيهامهم
بدورهم املؤثر يف حل املش�كالت والقضايا ،وقدرتهم عىل اعتالء
املناب�ر اإلعالمي�ة للمطالب�ة بحله�ا ،دون االس�تناد لش�عبيته
وتواجده بني الناس ع�ىل األرض.وأعلنت الوطنية لالنتخابات يف
مرص الجدول الزمني النتخابات مجلس النواب عىل  284مقع ًدا
بالنظام الفردي و 284يف القوائم.

إنستغرام يف عيده العاشر :صورة جتمع مليار مستخدم
باريس /متابعة الزوراء:
ْ
م�رت ع�رش س�نوات ع�ىل وج�ود
إنس�تغرام يف يومي�ات نح�و ملي�ار
ش�خص يف كل أنح�اء العالم ،أصبح
خالله�ا ه�ذا التطبي�ق ج�زءا ً م�ن
حياتهم ،ال ب�ل َقلَبَ عادا ِتهم رأس�ا ً
عىل عقب ،س�واء يف ما يتعلق باألكل
أو السفر أو حتى االستهالك.
ويف  6أكتوبر  2010أطلق األمريكيان
كيف�ن سيس�رتوم وماي�ك كريغ�ر
ش�بكة اجتماعي�ة مخصصة لنرش
الصور.
وكان الجدي�د يف ه�ذا التطبي�ق
املخصص للهوات�ف الذكية أنه ّ
يوفر
“فالت�ر” لتحس�ني إض�اءة الصورة
وألوانه�ا وتفاصيله�ا التقني�ة،
فتصب�ح الص�ورة كامل�ة ومثالي�ة
واأله�م أنه�ا فوري�ة ،عىل غ�رار ما
كانت عليه صور كامريا “بوالرويد”،
وبالتايل يحص�ل صاحبها عىل ردود
فعل مبارشة.
الس�عي املحموم إىل كس�ب عالمات
اإلعجاب ي�ؤدي إىل “وضع املراهقني
داخل فقاعة من الكمال”.
وبعد سنتني ،اشرتت رشكة فيسبوك
ه�ذا التطبيق الذي أحدث أيضا ً ثورة
يف مج�ال التصوير م�ن خالل فرض
قواع�ده .وأصبح إنس�تغرام يف هذا
الوقت املنصة التي يمكن من خاللها
ّ
ألي كان أن يت�وىل “إخراج” صورته
بواس�طة الس�يلفي ،أو الص�ور
الذاتية.
َ
أنت�ج نوعا ً جديدا ً من
حت�ى أن األمر

منهن مثالً
ّ
النجمات االفرتاضي�ات،
كي�ارا ف ّ
ريان�ي ( 21ملي�ون متابع)
ُ
التي أصبحت الحقا نجمة “النكوم”،
وكاييل جينر ،األخت غري الش�قيقة
لعائل�ة كارداش�يان ،ويتابعها 196
مليون شخص.
ويق�ول رئي�س “املرص�د الفرن�يس
للعوال�م الرقمي�ة” عالِ�م النف�س
ماي�كل س�تورا “لق�د دخلن�ا عرص
إنرتن�ت الواق�ع حي�ث ال يمك�ن أن
نك�ون موجودي�ن إال من خ�الل ما
ننرشه ع�ىل الش�بكات االجتماعية.

ويصح القول :أنا أتصور سيلفي إذا ً
أنا موجود”.
ويالحظ أن هذا الس�عي املحموم إىل
كسب عالمات اإلعجاب أو ال�”اليك”
ي�ؤدي إىل “ وض�ع املراهق�ني داخل
فقاع�ة م�ن الكم�ال” تجعله�م
يش�عرون بأنهم ليسوا “باملستوى”
لكن هذا اآلثار السلبية غالبا ً
الالزمّ .
ما ُيس ِك ُتها ّ
عشاق هذه الشبكة.
رسع�ان ما لف�ت نجاح إنس�تغرام
انتباه الرشكات والعالمات التجارية.
فصورة الس�يلفي يف احتفال توزيع

جوائز األوس�كار ع�ام  2014مثالً،
والت�ي جمع�ت ب�راد بي�ت وجنيفر
لورنس وإيلني ديجينرييس ،التقطت
يف الواقع بهاتف سامس�ونغ الذكي،
الجهة الراعية للمناسبة.
وباتت العالم�ات التجارية الفاخرة
كما تلك الشعبية الخاصة ب�”املوضة
الرسيعة” أو “فاست فاشن” ،تدرك
أن إنستغرام يتيح لها تحويل املاليني
م�ن املس�تخدمني إىل زبائ�ن له�ا،
بفضل وظائف للتس�وّق اإللكرتوني
يلحظها التطبيق ،توجّ ه املس�تخدم

إىل موقع العالمة التجارية من خالل
النقر عىل الرابط.
ّ
ومكن إنستغرام العالمات التجارية
م�ن أن تخاط�ب املس�تهلكني أينما
كان�وا ،عر هواتفهم الذكية ،واألهم
أنه�ا تتواص�ل معهم مب�ارشة ،من
دون وسيط.
وشكل إنس�تغرام منجم ذهب أيضا ً
ّ
ل�رشكات املنتج�ات الفاخ�رة التي
اس�تفادت م�ن التطبي�ق لتق�رتب
أكثر من املس�تهلكني وتظهر أنها يف
متناولهم جميعا ً وليس�ت حكرا ً عىل
فئة منهم.
وتق�ول مؤرخ�ة املوض�ة أودري
مييه يف ه�ذا الصدد “من خالل نرش
املحتوى مجاناً ،تنفتح هذه العالمات
ً
كارسة صورة
التجارية عىل الجميع،
ّ
التكر التي كانت موصومة بها”.
وكما هو بمثابة “آلة مال” للرشكات
ووسيلة كس�ب لها ،تحوّل التطبيق
مص�در رزق ل�آالف م�ن املؤثري�ن
من الجنس�ني ،غالبا ً م�ا يكونون يف
عمر الش�باب ،بفضل الص�ور التي
ينرشونه�ا ع�ىل حس�اباتهم ،وهم
يحصل�ون ع�ىل رعاي�ة مادي�ة من
العالمات التجارية.
ورشحت بول�ني بريفيز ( 36عاماً)،
وهي مؤثرة منذ العام  2009يف مجايل
األزي�اء ومس�تحرضات التجمي�ل
ولديه�ا  140أل�ف متاب�ع “بع�د أن
ُيرس�لوا إيلّ املُ َ
نت�ج ،أتوىل كل الخدمة
(التس�ويقية) له ،م�ن التصوير إىل
النرش ..ل�م تعد العالم�ات التجارية

بحاجة إىل االس�تعانة بوكالة إعالن.
نحن نهتم بكل يشء”.
وفرض التطبيق نفسه أيضا ً يف عالم
املطبخ وقط�اع املطاعمّ ،
فغري حياة
الطهاة وذوّاقة الطعام عىل السواء،
وب�ات يف إم�كان ّ
أي كان أن ين�رش
ص�ورة طبق�ه أو فنج�ان قهوته أو
كوب مرشوبه.
وتتاب�ع الش�ابة الثالثيني�ة مايي�ل
بورّاس “نحو  15طاهياً” من بينهم
آالن فاس�ار (نصف ملي�ون متابع)
وس�رييل ليني�اك (مليون�ان ونصف
ملي�ون متاب�ع) .وتق�ول “يف عطلة
نهاي�ة األس�بوع ،أح�اول أن أطبّق
بعض م�ا ابتكراه .يمكن متابعتهما
مجانا ً والدخول إىل حس�ابيهما حرّ،
ّ
ويمكنني ذل�ك من تنويع ما أطبخه
يف املعتاد”.
ّ
ويش�كل إنس�تغرام واجه�ة عرض
مثالي�ة ملكات�ب الس�ياحة الت�ي
بات�ت تتكل عىل ه�ذا التطبيق وعىل
مس�تخدميه لتس�ويق الوجه�ات
السياحية وتقديمها يف أبهى حللها.
التطبي�ق ّ
يوف�ر “فالت�ر” لتحس�ني
إضاءة الصورة وألوانها وتفاصيلها
التقني�ة ،فتصب�ح الص�ورة كامل�ة
ومثالي�ة واأله�م أنه�ا فوري�ة ،عىل
غ�رار ما كان�ت عليه ص�ور كامريا
“بوالرويد”.
وتحظ�ى املؤث�رة بول�ني بريفي�ز
بفرصة السفر ست أو سبع مرات يف
السنة عىل نفقة جهات راعية“ ،من
دون احتس�اب األس�فار الصغ�رية

الرسيع�ة ليوم�ني” ،وتن�رش بولني
“قصصا ً مصوّرة” (“ستوريز”) عن
هذه الرحالت ،وتمتدح يف منشوراتها
ه�ذه الوجه�ة الس�ياحية أو تل�ك،
ً
مرزة مي ّزاتها وأبرز ما فيها ،وطبعا ً
لقاء أجر.
ّ
وىل إذا ً زم�ن املرش�دين الس�ياحيني
أو الكت�ب الت�ي تتضم�ن معلومات
وخرائ�ط ع�ن كل وجه�ة ،فبول�ني
مثالً تكتفي باالسرتش�اد بما توافر
من معلومات عىل إنستغرام “أطلب
توصي�ات ونصائ�ح م�ن املتابعني،
وأبح�ث ع�ر أدوات تحدي�د املوق�ع
الجغرايف”.
وخالل فرتة الحج�ر الصحي ،حقق
الوقت ال�ذي يقضيه املس�تخدمون
ّ
تصف�ح توي�رت ،كم�ا غ�ريه م�ن
يف
املنصات ،قفزة ضخم�ة .ولكن بعد
شهرين من صور التقدم يف ممارسة
اليوغ�ا ويف تطبي�ق آخ�ر وصف�ات
الطبخ وسواها ،طغت حركة “حياة
الس�ود مهم�ة” ع�ىل اهتمام�ات
مس�تخدمي الش�بكة يف الوالي�ات
املتحدة ،إذ اتخ�ذت املنصة بوضوح
بع�دا ً سياس�يا ً لم يك�ن واضحا ً من
قبل.
يف املقاب�ل ،اكتس�ب تطبي�ق “تي�ك
ت�وك” جمه�ورا ً أك�ر بعدم�ا كان
يجتذب الش�باب واملراهقني فحسب
بمقاطع�ه املص�ورة الت�ي تتضمن
رقص�ا ً أو غنا ًء أو محاكاة س�اخرة.
وتهدد ش�عبيته الصاع�دة بإطاحة
إنستغرام عن عرشه.

ذاكرة
www.alzawraapaper.com

العدد 7340 :االثنين  5 -تشرين االول 2020

No: 7340 Mon 5 Oct 2020

من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

كنت انا أحد االطفال الذين مت اختيارهم يف برنامج افتح يامسسم

9

الدكتور خالد امحد مصطفى يروي لـ” الزوراء” مسريته الفنية من الكويت اىل بغداد
الفنان الدكتور خالد احمد مصطفى لتش�بعه الواسع
بالثقافة العراقية اس�تطاع ه�ذا الفنان اثراء املرسح
العراق�ي وتحويل�ه ايل لغة مرسحية هادف�ة وجميلة
إضافة اىل قيامه بدور فاع�ل يف إثراء الحياة الفنية واملرسحية
يف الع�راق وتقدي�م تجربة مرسحية س�تكون مهم�ة لاجيال
ومحف�زة للحفاظ عليه�ا وتجديدها من أج�ل تطوير املرسح
وايصال تجربته االبداعية والتنورية هو حريص عىل التواصل
مع واقعة واسشعارا منه بدور املرسح يف النهوض بوعي االمة
اعطن�ي خبزا ومرسحا اعطيك اعطيك ش�عبا مثقفا لذا نجده
يعمل عىل تنمية الش�عور الوطنية واملواطنة من خال اعماله

املرسحية
كاس�تاذ فت�ح االبواب امام املبدعني الش�باب ومنحه�م الدعم فيه
مجاالت متع�ددة كالتمثيل واالخراج وبذل جه�ودا كبره من اجل
تطوي�ر مكان�ة املرسح يف املجتمع وهو ش�ديد التواضع لكنه قوي
االلتص�اق بمجتمعه واهله يف الوط�ن الذين احبهم بولع وكان ينئ
بنفس�ه ع�ن االبراج العاجي�ة وال يقوى عىل اخفاء مش�اعره وان
كان�ت مامح الوجه تخت�زن الكثر من االح�زان لتقول لك اليشء
الكثر ولكنك يس�تحيل ان تقرر ما اذا كانت تلك املامح تعبرا عن
امل مرض اضناه وانهكه او هو اختزال املشاعر لرجل عرب
امن شعبه واما لوطنه يف احلك الظروف.

حوار – مجال الشرقي
الفن�ان د .خالد احم�د مصطفى يعمل
بجهد واض�ح عىل خش�بة املرسح من
خ�ال اخ�راج وتجس�يد العدي�د م�ن
الش�خصيات املرسحي�ة املركب�ة ذات
الح�س التعب�ري والنف�ي املتن�وع
واملبدع لكنه ايضا وجه تلفزيوني يؤدي
بص�دق وعم�ق وجدي�ة يف التعامل مع
ادواره ولديه خاصي�ة البحث واملثابرة
عن تفاصيل العمل وعن الدور من اجل
ان يكون العمل بمس�توى الطموح مع
احرتامه الكبر للعادات والتقاليد الفنية
والقيم االنس�انية النبيل�ة باالضافة اىل
العديد من املزاي�ا والصفات التي امتاز
بها وجعلت�ه ضمن االس�ماء املهمة يف
الفن العراقي .
يف املوال دراما الشفاهية اليكفي القول
إنه كان فنانا سليم اللغة قوي البيان بل
كان اىل ذلك قويا يف تجسيد الشخصيات
التي تنط�ق باللغة العربية يف الفصحى
حت�ى ان خال�د احم�د مصطف�ى كان
بوس�عه تدوي�ر عمل درام�ي مرسحي
متع�دد الش�خوص وبصوت�ه الف�ردي
الرصف كما يش�ر اىل ثقافة مرسحية
متقدمة فاملوال درامية تمثل قمة االداء
التمثي�ي الناب�ع م�ن مع�ارج الصوت
القاب�ل للتدوي�ر الدرامي لكن�ه يتمتع
بح�س اكاديمي وموهب�ة صوتية فذة
وروحية فني�ة قريبة من منهج الفنان
الكبر سامي عبد الحميد يف املرسح .
اها وس�ها بالفنان الدكتور خالد يفحوارنا مع الزورا ء.
اها ومرحبا وانا س�عيد بلقائكم هذاللحديث عن مسرتي الفنية .
بدأ نود من جنابكم الكريم الحديث عنالطفولة لتكون منطلقا لنا للحوار؟
نب�دأ م�ن الطفول�ة اذ كان�ت بداياتالفنية منذ الصغر سواء كانت يف املدرسة
االبتدائية ام املتوس�طة وقد س�اعدتني
طبيعة املدرس�ة وكان اس�م مدرستي
دجلة العراقي�ة يف دولة الكويت وكانت
مدرسة خاصة وتقام فيها انشطة فنية
م�ا بعد ال�دوام وكنت انا أح�د األطفال
الذي�ن تم اختياره�م يف برنام�ج افتح
ياسمس�م ذلك الربنامج الذي اش�تغله
املخ�رج فيصل اليارسي وك�ان عمري
عرش س�نوات وكانت تجرب�ة غنية ان
اشاهد استوديو واشاهد املمثلني وكيف
يمثل�ون وكان�ت معظم االش�ياء فقط

حضورا اجلس م�ع االطفال ويف بعض
الحلقات كانت عندي بعض الجمل مثل
صب�اح الخر يا نعمان او بعض الجمل
القص�رة وكن�ت امتلك الج�رأة وقبلها
كنت قد أس�همت يف م�رسح طفل وقد
ساعدتني هذه يف وجود فنانني مهمني
يف مدرس�ة دجلة وعىل راسهم املرحوم
محم�د ج�واد ام�وري وك�ان يدرس�نا
موسيقى وفتح افاقنا عىل اشياء كثرة
واملرح�وم ابراهيم ج�ال وكان مرشفا
عىل االنش�طة الفنية يف هذه املدرس�ة
ولم نكن يف حينها نعرف هذه االس�ماء
الكب�رة ولك�ن عندم�ا كربن�ا عرفن�ا
اهميته�ا .وكانت تلك الف�رتة هي التي
فتح�ت عيناي من�ذ ع�ام 78 – 1976
عىل مرحلة اس�مها ف�ن توزعت مابني
الفن التش�كيي واملرسحي واملوسيقى
بحي�ث تعلمت الع�زف الغرب�ي كغناء
داخ�ل الكلية واح�ب الرس�م واملرسح
وعندما دخلت الكلية كان الخيار صعبا
عي ان اختار اما املوسيقى واما الرسم
واما املرسح لكن العش�ق االول واالخر
كان هو املرسح لهذا دخلت الكلية عام
 1983واس�تقرت دراس�تي مع قس�م
الفنون املرسحية.
تحدث لنا اذن عن مرحلة كلية الفنونالجميلة؟
تل�ك املرحل�ة كان�ت م�ن اجم�ل ايامعمري وك�ان مع فنانني كبارمثل غانم
حميد وحكيم جاس�م وص�ادق عباس
ومجموعة كبرة من الفنانني واالن هم
انفس�هم متواجدون يف الساحة الفنية
وكل واحد منه�م اتخذ طريقه الخاص
وكانت تلك الدرات يف الثمانينيات مهمة

وكبرة.
م�ن ذكريات�ك الجميل�ة ه�ل تتذك�رشيئا؟
نعم كنا نصل اىل الكلية وقد النملك ايمبلغ نحتاجه ومع ذلك كنا نعمل كثرا
وربما نبقى يف الكلية حتى الصباح وكنا
اصدقاء مع وجود االنضباط الكامل.
وه�ل تتذك�ر االعم�ال املرسحية التيشاركت بها يف الكلية؟
نع�م قدمن�ا مرسحي�ة كلوبات�را معس�امي عبد الحميد واملل�ك لر واحزان
مهرجان الس�رك واشرتكنا مع الراحل
فاضل خليل بمجاميع وسنة  88انجرنا
عم�ا اخذ الجائ�زة االوىل كأفضل عمل
وافضل ممث�ل وكنت فيها ان�ا ورحيم
جاس�م وافض�ل ن�ص لكري�م جمع�ة
وكانت ثاث جوائز حصل عليها العراق
يف مهرجان الشباب.
ومن اعمالك االخرى التي حصلت منخالها عىل جوائز ؟
ح�اق بغ�داد كانت يل فيها مش�اركةوحصل�ت فيها عىل جائزة افضل ممثل
واعد.
 ومتى كان التخرج ؟ تخرجت بتفوق والحمد لله كنت مناالوائل كملت املاجستر يف ما بعد.
 حدثنا عن البحث العلمي وكيف كنتتبذل جهودا من اجله.
 البحث العلمي يتطلب ومتابعه هنالكالكث�ر من امل�دارس واملذاه�ب االدبية
والصحية ملختل�ف الفنون الوضع كان
يف وقتها يساعد حصول عىل املاجستر
او الدكتوراه.
 -حدثنا عن اهم اعمالك مع التلفزيون

 2014تاريخ العرض 30 :يونيو  2014عائي
يعالج مش�اكله األرسي�ة و الوظيفية،
يعان�ي توفيق املحامي يوميا باحثا عن
الحلول لكل مش�كلة ،فكيف س�يجتاز
املشاكل خاصة مع رغبته بالزواج؟
ﺝخراﺝ :جم�ال عب�د جاس�م (مخرج)
محمد كمر (مخرج منفذ)
تأليف :قاس�م امل�اك (مؤل�ف) فال�ح
حسني العبد الله (سيناريو)
طاق�م العم�ل :قاس�م امل�اك محم�د
هاشم أنعام الربيعي مياد رسي كامل
إبراهيم زهور عاء (املزيد)
 -3مسلسل  -نزف جنوبي 2013 -
مسلسل تم عرضه
اخراج :إي�اد نح�اس تأليف :مق�داد
عبدالرضا
طاقم العمل :عبر فريد كامل إبراهيم

دار االزياء العراقي�ة يف فنزويا بتقديم
ليل�ة عراقي�ة ،ويف الع�ام  2001قدمت
ً
عم�ا حركيا ً يعتمد ع�ىل التلون يف اداء
الجس�د وكان بعنوان (االبجدية األوىل)
للمخ�رج طلعت الس�ماوي وهو فنان
مغ�رتب يف باريس وكان العمل مفاجأة
ل�كل الحارضي�ن هن�اك يف باري�س ام
الفن�ون ،وعمل�ت ايض�ا ً يف دار االزي�اء
العراقي�ة كع�ارض ومصم�م حرك�ي،
وم�ع الفرق�ة القومي�ة للتمثيل قدمت
مرسحي�ة هامل�ت لناجي عب�د االمر
وترانيم الضياع وما تبقى من طرواده
لجواد الحسب.
من خال متابعاتي وجدت انك عملتمع املسارح االهلية صح ؟

يف مهرجان الشباب حصد العراق ثالث جوائز كنص وممثل واخراج
من اعمالي مسلسل انا واجملنون ومسلسل ابو طرب ومسلسل نزيف جنوني

خال�د أحم�د مصطف�ى س�مر محمد
تيسر أحمد أنعام الربيعي.
 -4مسلسل  -أبو طرب 2011 -
تاري�خ الع�رض 1 :اغس�طس 2011
تصنيف العمل :جريمة

اخرتت دراسة املسرح النه كان العشق األول وكنا نصل اىل الكلية وقد المنلك أي مبلغ حنتاجه
مثلت العراق يف العام  1993يف مهرجان الشباب العربي بعمل انفرادي عنوانه ال
وم�ع امل�رسح ورم�ا م�ع الس�ينما ان
امكن؟
 ل�دي اعم�ال كث�رة س�اذكر لكم ماتسمح به الذاكرة االن ومنها -:
 -1مسلس�ل الع�راق  30دقيق�ة تم
عرضه
تاريخ العرض 24 :ابريل 2020
وما فكرة املسلسل؟الفك�رة ه�ي رب ارسة كب�ر يحاولف�رض تعليماته برصام�ة عىل أرسته،
ويحاول أيضا أن يطبق ما فعله األجداد
عىل أوالده الش�باب من اوامر ،وأنظمة
الت�ي قي�دت العائل�ة ،وابعدتها عن كل
التطور.
ﺝخراﺝ :ع�ي أبو س�يف (مخرج) طه
جاسم (مخرج منفذ)
تأليف :قحطان زغر
ومن كان معك؟تقص�د طاق�م العمل :خلي�ل إبراهيمصب�ا إبراهي�م رشوق الحس�ن عام�ر
نافع محمد حس�ني عبدالرحيم س�عد
خليفة.
 -2العمل الثاني مسلسل  -أنا واملجنون

وعرضت ايضا ً عىل مرسح الرواد ببغداد
و بحض�ور جماه�ري و إعامي كبر
وهي من تألي�ف الدكتور كاظم مؤنس
و إخراج الدكتور قاسم مؤنس وتمثيل:
خالد أحمد مصطفى ,جبار خماط.
وم�اذا ع�ن التدري�س االكاديم�يكأستاذ؟
يف س�نة  1993عملت اس�تاذا ً يف قسمالرتبي�ة الفني�ة الذي كان يض�م نخبة
جيدة من الفنانني مث�ل الفنان الراحل
صاحب نعمة وشذى سالم ومحمود ابو
العباس وريكاردوس يوس�ف وغرهم
م�ن الفنان�ني وش�اركنا يف مهرجانات
عراقي�ة وعربي�ة بعدة أعم�ال متميزة
وكان القسم يف وقتها مكانا ً يستقطب
األعمال التي تحصل عىل الجوائز ،حيث
قدمنا أكثر م�ن عرشين عماً مرسحيا ً
منها مرسحية «ميدي�ا» للدكتور عادل

قص�ة حقيقية حدث�ت يف بغداد س�نة
 1973و 1974وت�دور ح�ول رشط�ي
سابق يقوم بعدة جرائم ال انسانية من
قتل واغتصاب ورسق�ة ويدخل البيوت
ويقت�ل الناس وه�م نيام وك�ان يتلذذ
بالدماء وكان يش�اركه إخوانه مع ابن
اخته وزوجته.
اخراج :س�امي جن�ادي تأليف :حام�د
املالكي
طاقم العم�ل :كاظم القرييش حس�ام
فري�د عب�ر فري�د مناف طال�ب كريم
عواد عبداملطلب السنيد.
حدثنا عن قصة مرضك؟كنت اعاني من مرض اثر عىل نفسيتيكثرا وكنت اتنقل بني املستشفيات بني
بغ�داد وبروت دون ج�دوى ويف حينها
تكفل وزير الثقايف عبد االمر الحمداني
بعاجي.
حدثنا عن مرسحية استفهام لطفا؟املرسحي�ة س�بق ان ت�م عرضها عىلمرسح (الثي�رت ه�اوس) بربلني ضمن
األيام املرسحي�ة العراقية والتي أقامها
عدد من املرسحيني العراقيني و األملان.

كريم والتي ش�اركنا فيه�ا يف مهرجان
عمان وكذلك مرسحية القدوح وغرها
م�ن املهرجان�ات الت�ي كان�ت لقس�م
الرتبية الفنية املشاركة الفاعلة فيها.
كذل�ك قدم�ت العدي�د م�ن التجارب
املرسحية التي تعتمد حركة الجسد من
خال التوافق بني فن الباليه ،والحركة
املرسحية التي تتوخ�ى تقريب الحدث
من الحضور وضمن هذا االطار قدمت
مرسحية «يف انتظار كودو» التي اعدها
الفنان جبار خماط.
 وماذا عن األعمال الفنية التي قدمهاخارج النطاق االكاديمي؟
مثل�ت الع�راق يف الع�ام  1993يفمهرجان الشباب العربي بعمل انفرادي
عنوان�ه «ال» م�ن تأليف�ي واخراج�ي
وتمثي�ي ،ويف بروت قدم�ت مرسحية
«اح�ام بابا نوئي�ل» تأليفي واخراجي
وتمثيي ،ويف العام  2000اش�رتكت مع

 عملت مع الفرق االهلية التي اعتربهامحطة مغايرة ملس�رتي الفنية ،ولكن
بسبب وضعي املادي الصعب والظروف
الصعب�ة ان�ذاك اضط�ررت للعم�ل يف
املرسح التج�اري ،فقدم�ت العديد من
األعم�ال منه�ا (ط�رزان اخ�ر زم�ان)
و(ش�فت بعيني محد ك�ي) و (ملكية
تجارية) و (شيز وفرينيا)
كم�ا قدمت مع مجموع�ة من الفنانني
عم�ل بانتوماي�م بطريق�ة باالمك�ان
تقديمه يف أي مكان يف الشارع أو السوق
وكان اس�مه (رحلة املليون رسالة من
اطفال العراق اىل اطفال العالم).
اول عرض كان يف دمش�ق العام 2003
وب�روت وتوقفن�ا عن العرض بس�بب
الظروف املعروفة يف تلك الفرتة.
بع�د األح�داث قدم�ت اول عم�ل يف
مهرج�ان م�رسح الطف�ل بمرسحي�ة
«ماكن�ة الطع�ام» للمخ�رج الدكت�ور
حسني هارف والتي حصلت عىل جائزة

قدمت أول عمل يف مهرجان مسرح
الطفل مبسرحية “ماكنة الطعام”

أفضل عمل مرسحي وكتاب ش�كر من
وزارة التعليم العايل.
ويف مهرجان اقيم يف مدينة السليمانية
قدمت عماً انفراديا ً بعنوان «ماذا بعد»
من تأليف�ي وتمثي�ي واخراجي ،كذلك
ش�اركت يف مرسحي�ة «الحس�ني ثائرا ً
وشهيداً» التي قدمت عىل مرسح سينما
الن�رص ،و ع�ىل الصعي�د التلفزيون�ي
اش�رتكت يف عم�ل تلفزيون�ي بعن�وان
«دوري م�ي» ق�دم عىل قن�اة تلفزيون
العراق.
 حدثن�ا ع�ن الجوائ�ز الت�ي حصل�تعليها؟
 حصل�ت ع�ىل جائزة أفض�ل ممثل يفمهرجان ي�وم املرسح العاملي ويف العام
 1986حصل�ت عىل جائزة أفضل ممثل
مناصفة م�ع الفنان حكيم جاس�م يف
مهرج�ان الش�باب العرب�ي املرسح�ي
ع�ن مرسحية «فرج�ة مرسحية» التي
حصل�ت ع�ىل جائ�زة أفض�ل ع�رض
مرسحي وافضل اخراج.
 الدكت�ور خالد أحم�د مصطفى ،منأنت يف جملة؟
 إنسان قبل كل يشء. هل لديك موهبة لم نس�لط الضوء عليها؟
 نع�م  ...التزلج عىل الجليد  ...الرس�م ...ولدي عدد من اللوحات ....
 تاريخ ال يمكنك نسيانه ؟ كث�رة  ...ولك�ن أقس�اها ّعي كانت
ليلة دخول االمريكان اىل بغداد...
 مرحل�ة فني�ة تعدها مهمة عش�تهاوتتذكرها دائما؟
 لكل مرحلة أهميتها املتوازية ...ابتدا ًءمن الطفولة ومشاركتي يف أهم برنامج
تمثي�ي وهو (افتح يا سمس�م) مرورا
بقبويل يف كلية الفنون الجميلة  -قس�م
الفنون املرسحية -عام  1984وتقديمي
العديد من األعمال املرسحية.
 مسلس�ل درام�ي وعم�ل مرسح�يقدمتهما وقريبان لروحك؟
 ربم�ا ك�ان «أبو ط�رب» ه�و األقربتلفزيوني�ا ,أحبب�ت ش�خصية العميد
زه�ر تمام�ا وتلبس�تها ,مرسحي�ا...
كثرة ه�ي األعمال الت�ي كانت قريبة
ج�دا من�ي« ...س�فينة آدم» لعي عبد
النبي وياسني إسماعيل.
 اين تجد نفسك فيما قدمت ،وملاذا؟ أجد نفي يف التمثيل ...وقبلها أجدنييف التدريس أكثر.
 ه�ل تتاب�ع االعم�ال العربي�ةواالجنبية؟
 نعم وبكثرة النها تنفعني جدا. حدثنا عن عمل درامي تابعته وعالقيف ذاكرتك؟
 الحسناء و الوحش» كعمل أجنبي,«رأف�ت الهج�ان» كعمل عرب�ي « ...
تح�ت م�وس الح�اق» و « الذئ�ب و
عي�ون املدينة « وغره�ا الكثر  ...ما
زالت عالقة يف الذاكرة.
 آخر كتاب قرأته؟أعي�د ق�راءة كت�اب مارت�ن هيدج�ر
«الكينونة والزمان».
 أمني�ة ل�م تحققها يف عال�م الفن اىلاليوم؟
 الوصول إىل نجومية هوليوود. أفض�ل اخ�رتاع اخرتع�ه االنس�انبرأيك؟
 لم يكتشف بعد ....ذاك االخرتاع الذييعلمنا «الحب».
 روحك الداخلية تش�به ماذا من الطبيعة؟
 تش�به الربي�ع ...هي تواق�ة للحياةاألجمل.
 لروح�ك التالق والش�كر ل�ك مع كلاالماني الحلوة بتقديم املزيد.
 ش�كرا للزوراء التي متعتني بالحواروذكرتني بمحطات حلوة.
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االضطرابات النفسية تزيد احتمال
الوفاة بفريوس (كورونا)

امحي نفسك من طاقة «الفيس بوك» السلبية
ْ
بات�ت مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي
ً
تلع�ب دورا ً
فاع�ال يف حياتن�ا اليومية،
وتؤث�ر يف حياتن�ا االجتماعية وحاالتنا
النفس�ية س�لبا ً وإيجاباً ،ولألس�ف يف
ظل امليل لنرش كل ما هو سلبي ومؤلم
من بعضهم ،والس�يما يف ظل األحداث
السياس�ية واالقتصادي�ة واإلنس�انية
الصعبة التي تش�هدها بعض املناطق،
فبمجرد تصفح واح�د ل� home page
ً
كفي�ال لعم�ل تش�وه
يف الي�وم ص�ار
نف�يس ،إذ إن كمي�ة األخب�ار املتداولة
عليه باتت مؤذي�ة للفطرة ،واملوضوع
يف تزايد مس�تمر ،فكي�ف يتم الحصول
عىل السالم النفيس يف ظل هذا الصخب
املؤذي؟
 .1قومي بعمل  Unfollowلكل األصدقاء
املعتادين عىل مشاركة األخبار السلبية
عندك أو مشاركة املنشورات التي ترين
م�ن وجهة نظرك عىل حس�ب طبيعتك
الشخصية أنها تؤثر فيك نفسيا ً بشكل
سلبي كمن تكتب دوماً( :أنا مخنوقة)

أو (أنا منهارة).
 .2قومي بعمل  Unlikeلكل الصفحات
الت�ي تعتم�د يف ج�ذب معجبيه�ا عىل
األخبار الس�لبية ونقد األحداث بجعلها
أضحوكة بدون تقديم حلول.
 .3يُفضل عمل  Unlikeلكل الصفحات
اإلخبارية املثرة واالكتفاء بالثقافية.
 .4قوم�ي بعم�ل  Unlikeل�»م�زارع
املحت�وى» أي الصفح�ات الت�ي تعتمد
يف ج�ذب معجبيها ع�ىل تقديم األخبار
املُفربك�ة ،مثالً( :أب دخ�ل عىل ابنه يف
الحمام لن تصدق ماذا رأى) أو (بالصور
ظهور قوم يأجوج و مأجوج).
 .5غادري املجموعات التي ال تشاركن
به�ا ،والتي تتم إضافت�ك إليها من قبل
أصدقائك باستمرار.
 .6خص�ي أس�بوعا ً ش�هريا ً تقضيه
من غ�ر االتص�ال باإلنرتن�ت ،وخالله
اهتم�ي بس�المتك وس�كونك الداخ�يل
أكث�ر وتفرغ�ي لق�راءة املواضيع التي
تحبينها.

املطبخ
املقادير
 1كيلو لحم
 2حبات متوسطة بصل مقطع جوانح
 3حبات بطاطا مقطع مكعبات
 3كوب رز بسمتي
نصف كوب كشمش او زبيب اصفر
 2حبات جزر مفروم متوسط
 2حبات ليمون مجفف
 1كوب بازالء مسلوقة
أرسع طريقة لتحضر الفالفل العراقية
أفضل طريقة لتحضر س�مك املسكوف
العراقي
 1كوب شعرية
نصف كوب زيت ذرة
فستق او لوز محمص للتزين
التوابل:
ملعقة صغرة كاري

طريقة حتضري التاجينة العراقية

ملعقة صغرة كركم
ملعق�ة صغ�رة بهار مش�كل أو س�بع
بهار
ملعقة صغرة فلفل اسود
نصف ملعقة صغرة كمون
ملح حسب الرغبة
طريقة تحضر التاجينة العراقية
 .1يغس�ل الرز وينقع ملدة خمس عرشة
دقيقة أو أقل.
 .2يُغس�ل اللح�م ويُس�لق ،بعد الس�لق
ي ّ
ُصفى اللحم م�ن املاء لكي نتخلص من
الزفرة.
 .3نضع قدر عىل النار ونضع زيت ونضع
اللحم قطعة قطعة بالتدريج ويشوّح.
نضيف البصل والتوابل والليمون املجفف
فوق اللحم ُ
وتحمس جميع املواد .نضيف
املاء وت�رتك الطبخة عىل نار متوس�طة.

بعد اس�تواء اللحم نضي�ف امللح ويبقى
ع�ىل الن�ار مل�ده دقائق فق�ط ،ويصفى
اللحم من املرق.
 .4من جهة اخرى ننقع الكشمش بقليل
من املاء.
 .5نض�ع قليل م�ن الكرك�م وامللح فوق
البطاطا ُ
وتقىل.
يقىل الج�زر ويوضع ف�وق البطاطا ،ثم
نض�ع البازالء املس�لوقة ف�وق البطاطا،
يصفى الكش�مش من املاء ويضاف فوق
الخليط.
 .6يُصف�ى الرز ويس�لق ع�ىل نار نصف
استواء ويصفى من ماء السلق.
 .٧نحرض قدر ونضع فيه قليل من الزيت
ونضع يف اول طبقة ربع من كمية الرز.
 .٨الطبق�ه الثاني�ة نص�ف م�ن خلي�ط
البطاطا وبعدها نصف كمية الشعرية.

طبيبك يف بيتك

ْ
توصل�ت دراس�ة حديث�ة إىل أن
األش�خاص الذي�ن يعان�ون من
اضطراب�ات نفس�ية ه�م أكث�ر
عرض�ة للوفاة ،يف حال إصابتهم
بفروس (كورونا).
وبن�ا ًء عىل امل�دة الت�ي قضوها
يف املستش�فى ،كان األش�خاص
الذي�ن ت�م تش�خيص إصابتهم
بحاالت نفسية ترتاوح بن القلق
إىل الخ�رف وإي�ذاء النفس أكثر
عرضة بنسبة  42%إىل  2.4مرة
للوف�اة م�ن الفروس ،بحس�ب
دراسة جامعة ييل األمريكية.
ولم يحدد الباحثون بشكل دقيق
س�بب ذلك ،لكن فري�ق جامعة
يي�ل يعتق�دون أن مس�تويات
االلته�اب املرتفع�ة ل�دى هؤالء
امل�رىض ،أو حت�ى األدوي�ة التي
يستخدمونها يمكن أن تزيد من
مخاطر املرض.
ومن بن  1685مريضا ً تم نقلهم
إىل املستش�فى بس�بب ف�روس
كورون�ا ،كان ل�دى  473مريضا ً
تاريخ مع املشاكل واالضطرابات
النفس�ية ،وه�و ما يمث�ل نحو
 28%من إجمايل املرىض.
ويف املجموع ،لم يتمكن ما يقرب
م�ن  20%م�ن جمي�ع امل�رىض
يف املستش�فى م�ن الع�ودة إىل
منازلهم ،وخالل فرتة الدراس�ة
مات  318منهم.
وم�ن ب�ن الوفي�ات ،كان 144
مريضا ً من بن األشخاص الذين
تم تشخيص إصابتهم بأمراض
نفسية س�ابقة ،و  174لم يكن

لديه�م تاري�خ م�ع األم�راض
النفس�ية ،و كان التف�اوت ب�ن
مخاط�ر الوفاة مختلفا ً بش�كل
ملحوظ ،اعتم�ادا ً عىل املدة التي
قضاها املرىض يف املستشفى.
وبع�د أس�بوعن م�ن دخ�ول
املستش�فى بس�بب ف�روس
(كورون�ا) ،ت�ويف  35.7%م�ن
املرىض الذين عانوا من القلق أو
االكتئ�اب أو الخ�رف أو الذهان
أو غره�ا م�ن مش�اكل الصحة
العقلية ،يف حن تويف  14.7%من
املرىض الذين لم يس�بق أن عانوا
من مشاكل الصحة العقلية.
وبحل�ول األس�بوع الراب�ع م�ن
الدراسة ،كانت معدالت الوفيات
متوازنة إىل حد ما ،وتويف 44.8%
من الذي�ن يعانون م�ن أمراض
نفس�ية ،مقاب�ل  31.5%م�ن
الذي�ن ليس لديه�م تاريخ طبي
نفيس.
وتضيف هذه الدراسة األشخاص
الذي�ن يعان�ون م�ن مش�اكل
نفس�ية إىل قائم�ة م�ن املرىض
األكث�ر عرضة ملخاط�ر أعراض
ف�روس (كورون�ا) الش�ديدة
الت�ي يمكن أن ت�ؤدي إىل الوفاة،
وتش�مل هذه القائمة عىل سبيل
املث�ال ال الح�ر كب�ار الس�ن
والذين يعانون من نقص املناعة
ومرىض الس�كري واألش�خاص
الذي�ن يعان�ون م�ن أم�راض
القلب أو الرئ�ة أو الكىل ،والذين
يعان�ون من ارتف�اع ضغط الدم
والرسطان وفقر الدم املنجيل.

نصائح طبية

رجيم الفواكه واخلضار ملدة شهر

ُي ّ
ش�كل ّ
كل م�ن الفواكه والخض�ار جز ًءا
مه ًّما م�ن النظام الغذائ�ي اليومي ،وذلك
ملحتوياتها من املعادن والفيتامينات التي
ّ
تؤث�ر إيجا ًبا يف صحّ ة اإلنس�ان ،إذ ُينصح
بتن�اول  5حص�ص متنوّع�ة ،ومُ تع� ّددة
األلوان ،م�ن الخضار ،يوميًّا ،باإلضافة إىل
ّ
ّ
األقل.
حصتن من الفواكه ،عىل
كم�ا أن تن�اول الفواك�ه والخض�ار ق�د
يساعد يف خسارة الوزن الزائد.
رجيم الخض�ار والفواكه هو رجيم نباتي
يمت ّد لشهر ،وهو صارم .تشمل أرضاره:
• رفع نسبة ال�”فروكتوز” يف الجسم.
• إفق�اد الجس�م نس�بة كب�رة م�ن
الربوتن.
ّ
السكر يف
• عدم اس�تقرار نس�بة
الدم.
• خس�ارة نس�بة كب�رة م�ن
العضالت والدهون املفيدة.
•الخمول وعدم الرتكيز.
ّ
وتؤك�د االختصاصية
عميش دور الرياضة
اله�ام يف إنق�اص
ال�وزن والحف�اظ علي�ه ،جان ًبا
إىل جن�ب اتب�اع نظ�ام غذائ�ي

دقيقة ،وبعدها تكون جاهزة ُ
وتسكب يف
طبق التقديم.
 .11نض�ع فوقه�ا اللح�م وتزي�ن
باملكرسات.

 .٩بعده�ا نضع كمية من ال�رز وبعدها
القس�م االخر من خلي�ط البطاطا ومن
الشعرية.
 .1٠تبقى الطبخة عىل نار هادئة ملدة 15
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صحي يحت�وي عىل الفواك�ه والخضار،
باإلضاف�ة إىل الحبوب الكامل�ة واللحوم
الخالية من الدهون
وا ّ
ملك�رس ا ت
والبقولي�ات،
و ينخف�ض
محت�و ا ه
با ملقا ب�ل
م�ن امللح
ّ
لس�كر
وا
والده�ون،

ّ
بخاصة الدهون املشبّعة واملتحوّلة.
نصائح عند اتباع رجيم الفواكه والخضار
• عن�د اتب�اع الرجيم املذك�ور ،يجب اتباع
طريقة الطهي عىل البخار ،مع اس�تخدام
التوابل واألعش�اب والصلصات منخفضة
املحتوى من الدهون والس�عرات الحرارية
لتعزيز نكهة األكل.
• البعد ع�ن اختيار منتج�ات الفواكه
والخضار التي تحتوي عىل اإلضافات،
ّ
الس�كر والصلص�ات الكريمية
مثل:
واملكوّن�ات األخ�رى الت�ي تزيد من
كمي�ة الس�عرات الحراري�ة يف
املنتجات.
• معل�ومٌ أن الفواك�ه الطازج�ة
فضلة ،مقارنة باملُ ّ
الكاملة مُ ّ
جففة
منها ،كم�ا أن الفواك�ه الطازجة
الكامل�ة مُ ّ
فضل�ة مقارن�ة
بعصا ِئرها ،إذ تحتوي الفاكهة
الطازج�ة ع�ىل األلي�اف الت�ي
تش�عر متناولها باالم�الء ،فيما
تفتقر العصائر إىل هذه األلياف.
إىل ذل�ك ،ويف حال اختيار العصائر
الطبيعي�ة ،فإن�ه يج�در اختي�ار تلك غر
ّ
بالسكر املضاف.
املحالة

كل يوم معلومة

ما املكان األفضل لوضع جهاز الـ(الراوتر) داخل املنزل

ُيعاني الكثرون من بطء االنرتنت يف منازلهم أو مكاتبهم ُ
فرجعون
الس�بب يف ذلك مبارشة إىل ضعف االنرتنت يف املنطقة التي يسكنون
الراوت�ر أو
فيه�ا ،لك�ن قد يكون الس�بب هو وض�ع جهاز
جهاز ال�  Wi-Fiيف املكان غر املناسب.
و ع�ىل
وتؤثر األش�عة الكهرومغناطيس�يّة يف حواس�نا
ىل
إ
طريقة تفاعلنا مع العالم من االنبعاثات الضوئية
معه�ا
املوج�ات الصغري�ة ( )Microwavesالت�ي تحمل
أ و
إش�ارة ال�  Wi-Fiإىل أجهزة الكمبيوتر املحمول
الهواتف التي تتلقاها.
وال يخل�و أي من�زل م�ن جهاز
الراوتر يف وقتنا الحارض فهو
املسؤول عن استقبال إشارة
االنرتن�ت وتحويله�ا إىل لغة
الحاس�وب وبعده�ا توزي�ع
االنرتنت عىل األجهزة التي تقع عىل
مسافة قريبة منه.
إالّ أن بعضه�م يقومون بوضع هذا الجهاز املهم يف املكان غر
املناس�ب داخل املنزل مما يسبب يف ضعف إشارة ال�  Wi-Fiبخاصة
إن كانت مساحة املنزل كبرة.

ل�ذا ،اعترب الباحث الفيزيائي جايس�ون كول أن وضع جهاز الراوتر
يف وس�ط املن�زل هو املكان األفض�ل للحصول عىل إش�ار ٍة قوية لل�
.Wi-Fi
النظري�ة م�ن عب�ث إذ إن كول
ول�م ت�أت ه�ذه
الفيزي�اء والرياضي�ات وق�ام
استند عىل قوانن
يف أماك�ن مختلف�ة م�ن املن�زل
باختب�ار الراوتر
ً
بخريط�ة تفاعلية ُتظهر انتش�ار
مس�تعينا
املوجات الكهرومغناطسيّة املنبعثة
من الراوتر.
ويعتق�د الكثرون أن الس�بب الوحيد
وراء ضع�ف جه�از ال�� Wi-Fi
ه�و وجود عدد كب�ر من الجدران
واألبواب والنوافذ داخل املنزل ،لكن
بعد هذه الدراس�ة تب�ن أن اختيار
امل�كان األفض�ل ّ
يؤث�ر ً
أيض�ا يف قوّة
الجهاز أو ضعفه.
كم�ا و ُيفض�ل وض�ع جه�از الراوت�ر يف
م�كان مرتف�ع داخ�ل املن�زل للحصول عىل
إشارة أقوى.

األمراض الوراثية اليت متنع الزواج
امل�رض الوراث�ي ه�و أي م�رض
ناج�م عن خل�ل يف الرتكي�ب الجيني
للف�رد ،ويمك�ن أن يرتاوح الش�ذوذ
الجين�ي من صغ�ر إىل كب�ر ،ومن
طف�رة منفصل�ة يف قاع�دة واح�دة
يف الحم�ض الن�ووي لج�ن واحد إىل
شذوذ كروموسومي إجمايل يتضمن
إضافة أو طرح كروموسوم كامل أو
مجموعة من الكروموسومات.
يرث بعض األش�خاص االضطرابات
الوراثية م�ن الوالدي�ن ،بينما تؤدي
التغي�رات أو الطفرات املكتس�بة يف
جن موجود مسبقا ً أو مجموعة من
الجينات إىل أم�راض وراثية أخرى..
وهذه االمراض هب:
فقر الدم املنجيل
هو حالة وراثي�ة تدوم مدى الحياة،
وت�ورّث عندم�ا ينق�ل كال الوالدين
إىل أطفالهم س�مة الخلي�ة املنجلية.
ويش�يع توريث هذه الس�مة بشكل

م�ن قب�ل األش�خاص الذي�ن لديهم
تاري�خ عائيل من جنوب الصحراء أو
الهند أو البحر األبيض املتوسط.
ويتس�بب م�رض فقر ال�دم املنجيل
يف تغي�ر خالي�ا ال�دم الحم�راء من
ش�كل كعك�ة الدون�ات املعت�اد إىل
ش�كل منج�ل ،ويؤدي ه�ذا إىل تكتل
الخالي�ا مع�ا ً وتصبح مح�ارصة يف
األوعي�ة الدموية ،مما ي�ؤدي إىل ألم
ش�ديد ومضاعف�ات خط�رة؛ مثل
االلتهابات ،وتلف األعضاء ،ومتالزمة
الجهاز التنفيس الحا ّدة.
الثالسيميا
أحد األمراض الوراثية يف الدم ،وينتج
عنه منع تدفق األكس�جن إىل جميع
أنحاء الجسم ،وهناك احتمال نسبته
 25%بأن يول�د األطفال مصابن إذا
م�ا ورثوا ج�ن الثالس�يميا من كال
الوالدين.
واألش�خاص الذي�ن يُرج�ح بش�كل

خ�اص أن يكون�وا حامل�ن للج�ن
الخاط�ئ املس�ؤول ع�ن م�رض
الثالسيميا يش�مل هؤالء املنحدرين
م�ن جن�وب رشق آس�يا ،والهن�د،
والص�ن ،والرشق األوس�ط ،والبحر
األبيض املتوسط ،وشمال إفريقيا.
ع�ادة تأت�ي الثالس�يميا يف جمي�ع
أشكالها مصحوبة بفقر الدم الحاد،
والذي قد يتطلب رعاية متخصصة؛

مث�ل عمليات نق�ل ال�دم املنتظمة،
والعالج باالستخالب.
التليف الكييس
ه�و حال�ة وراثي�ة مزمن�ة ،تجع�ل
امل�رىض ينتج�ون مخاط�ا ً س�ميكا ً
ولزجاً ،مما يثبط أجهزتهم التنفسية
والهضمية والتناسلية ،ينتقل املرض
عادة بمعدل 25%؛ عندما يكون لدى
كال الوالدين جن التليف الكييس.

سر االعشاب..؟؟؟

 5طرق مدهشة لعالج اجلروح بسرعة
الجرح البس�يط هو نوع من اإلصابة التي تمزق
الجلد وتسبب قطع أو ثقب .وهذا يشمل الجروح
والخدوش ،والتمزقات والحروق الطفيفة.
يف م�ا ي�يل أه�م خم�س ط�رق لع�الج الج�روح
الطفيفة:
1زي�تج�وزالهن�د:يمك�ن لزي�ت ج�وز الهن�د أن يش�في الج�روح
بشكل فعال بس�بب خصائصه املضادة للجراثيم
وااللتهاب�ات .ويمك�ن أن يحاف�ظ ع�ىل من�ع
العدوى.
طريق�ةع�الجالج�روح:
 وضع زيت جوز الهند عىل املنطقة املصابة. وض�عضم�ا د ة
للحف�ا ظ
ع�ىل
الرطوبة.
-

وض�ع زيت جوز الهند وتغير الضمادة مرتن اىل
ثالث مرات يف اليوم
 اتباع هذا العالج لعدة أيام ملنع التندب. 2الكركم:الكركم هو عام�ل مطهر ومضاد حيوي طبيعي
يمكن اس�تخدامه لعالج الجروح الطفيفة ومنع
العدوى وفقا لدراس�ة ن�رشت يف مجلة الكيمياء
الحيوية الجزيئية .إن الكركمن يف الكركم يحسن
التئ�ام الج�روح عن طري�ق تحوي�ر الكوالجن
وتقليل االكسدة وتفاعالت األكسيجن.
طريقة العالج بالكركم:
 م�زج نص�ف ملعقة كب�رة من الكرك�م يف مايكفي من زيت بذر الكتان لتشكيل عجينة.
 وضع العجينة عىل الجرح  2أو  3مرات يف اليومللحد من األلم ومنع العدوى.
 .3عشبة النيم:
يحت�وي أرجوان�ي الهن�دي ،املع�روف
أيض�ا باس�م الني�م ،عىل نس�بة عالية
من األحماض الدهنية األساس�ية التي
تبني الكوالج�ن ،وتحافظ عىل مرونة
الجلد وتع� ّزز التئام الجروح .باالضافة
اىل ذلك ،لعشبة النيم خصائص مطهرة
ومضادة لاللتهابات.
طريقة العالج بعشبة النيم:
 خلط ملعقة كبرة من عصرأوراق الني�م ونص�ف
ملعق�ة صغ�رة
م�ن مس�حوق
الكركم لتشكيل
العجينة.

 وضع العجينة عىل الجرح وتركها لعدة ساعات،ثم شطفها باملاء الدافئ .
4الثوم:يستخدم الثوم لعالج الجروح منذ سنوات عديدة
بس�بب خصائصه املض�ادات الحيوية ومضادات
امليكروبات .كما يعزز دفاعات الجس�م الطبيعية
ملنع العدوى وتقوية جهاز املناعة.
طريقة العالج بالثوم:
يف حال�ة النزي�ف ،يج�ب تنظي�ف الج�رح باملاء
ووضع بض�ع فصوص من الث�وم املطحون مما
يجعل األلم والنزيف يتوقف فورا .للمس�اعدة يف
ش�فاء الجرح ،يجب س�حق بضعة فصوص من
الثوم إىل عجينة ،ووضعه عىل قطعة من الشاش
املعقم.
 وضع الشاش عىل الجرح ولفه بضمادة معقمةوتركه ملدة  20دقيقة ،ثم شطفه باملاء الدافئ.
 يج�ب تكرار العملية مرتن يوميا حتى يش�فىالجرح تماما.
 5أوراق املوز:تساعد الخصائص املضادة للبكتريا وااللتهابات
الطبيعي�ة يف املوز عىل التئ�ام الجروح الطفيفة.
ويمك�ن أن تقل�ل الحك�ة املرتبط�ة بالج�رح أو
األلم.
طريق�ةالع�الجب�أوراقامل�وز:
 طح�ن ع�دد قلي�ل م�ن اوراق امل�وز الطازجةوتحويلها إىل عجينة.
 وضع املعجون عىل الج�رح وتركه حتى يجف،ثم يشطف باملاء الدافئ.
 اتبع هذا العالج عدة مرات يف اليوم حتى يصبحالجرح أفضل.
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كلمات متقاطعة

الحمل

ترغب اليوم يف الس�فر للخارج .لن يتعاطف البعض
معك يف هذا اليوم ألنك ال تعرب عن حزنك بالكالم ولكنك
تتنه�د فقط! ننصحك بأال تق�ص أي تفاصيل عن حياتك
ألي ش�خص .تذك�ر أنه من امله�م جدا أن تتعلم دروس�ا من
هذه الحياة وأول هذه ال�دروس أن تعرف متى تصمت ومتى
تتكلم.

الثور

من املحتمل حدوث بع�ض االضطرابات يف حياتك
العاطفي�ة الي�وم .أن�ت بحاج�ة إىل أن تتح�دث
م�ع الحبي�ب من القل�ب إىل القل�ب .قد ي�زداد العنف
واالضطراب يف حيات�ك اليوم إذا لم تبذل أي مجهود للحد
منهم�ا .يمكنك تجنب أي توتر واضط�راب فقط بالتعبريعن
مشاعرك بكل وضوح.

الجوزاء

ق�د يؤذي البعض مش�اعرك ولذلك س�تتحول من
ش�خص مره�ف الحس إىل ش�خص قوي ش�جاع
تس�تطيع أن تواج�ه اآلخرين حت�ى إن كلفك األمر أن
تؤذي مش�اعرهم .ربما يكون ذلك نتيجة لسوء تعاملهم
معك منذ فرتة ولكن كنت تخفي مشاعرك الحقيقية عنهم.

• - 610تتويج اإلمرباطور البيزنطي هرقل.
• - 816تتويج اإلمرباطور الروماني لويس األول
من البابا ستيفان الرابع يف رانس.
• - 1665تأسيس جامعة كيل.
• - 1789النس�اء الفرنس�يات يقم�ن بمظاهرة
أم�ام قرص فريس�اي امللك�ي للمطالب�ة بالخبز
والغذاء..
• - 1864إعصار يدمر مدينة كلكتا الهندية.
• - 1905ويل�رب راي�ت يقط�ع مس�افة  24اً
ميال
يف  39دقيقة مس�تخدماً ا طائرته املس�ماة «رايت
اً
قياس�يا صمد حتى
فالير  ،»3وهو ما أعترب رقماًا
سنة .1908
• - 1910قي�ام «ث�ورة  5أكتوب�ر» يف الربتغ�ال
والت�ي أدت إىل إلغاء الحكم امللك�ي وأعلنت قيام
الجمهورية.
• - 1914الح�رب العاملية األوىل تش�هد أول قتال
جوي ينتج عنه سقوط ضحايا.
• - 1915بلغاري�ا تدخل الح�رب العاملية األوىل يف
صف ما سمي بدول املركز.
• - 1944فرنسا تمنح النساء حق التصويت.
• - 1948زل�زال يقت�ل  110آالف ش�خص يف
العاصمة الرتكمانية عشق آباد.
• - 1964عق�د مؤتم�ر القمة العرب�ي الثاني يف
مدينة اإلسكندرية بمرص.
• - 1985الجندي املرصي س�ليمان خاطر يطلق
الن�ار عىل مجموعة من اإلرسائيليني بعد إلقائهم

السرطان

تري�د أن يع�رف العالم من حولك ما هو ش�عورك
اآلن؟ أن�ت لس�ت خج�وال ولذل�ك تح�رر وعرب عن
مشاعرك برصاحة .أنت شخص عاطفي جدا ولذلك ال
تحك�م عىل األمور بعقلك فقط .تحب أن تركز عىل قضية
واحدة ،فالتفكري يف أكثر من قضية يف آن واحد لن يوصلك إىل
أي يشء يف النهاية.

األسد

هذا ه�و الوقت املناس�ب لتخرب ش�خصا ما برس
كن�ت تخفيه عنه من�ذ وقت طوي�ل .كن رصيحا
فالكتمان لن يفيدك .ال تقلق من النتائج وانطلق بكل
ثقة وقوة .كل يشء يتوقف عىل جرأتك وقوتك .سيحاول
اآلخرون االستفادة منك ،فترصف بحكمة.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

أنت اليوم تبدو عىل ما يرام بل تتحسن أمورك من
إىل األفضل خالل ساعات اليوم .حاول أن تنجز كل
أعمال�ك يف الصباح الباكر حتى تس�تغل وقت املس�اء
لالتصال باألصدقاء .املوازنة بني األمور هي رس سعادتك
ونجاحك ومفتاح حل أي مشكلة اليوم.

الميزان
م�ن الصع�ب ج�دا أن يتعامل أي ش�خص معك،
خاصة يف األيام األخ�رية .عليك أن تتحدث بطريقة
موضوعية وعقالنية .مشاعرك وعواطفك قد تسبب لك
كارثة وربما تجعلك تخرج من مش�كلة إىل مش�كلة أكرب.
كل ما تحتاج اليوم هو أن توازن بني العاطفة والعقل.

العقرب

تحق�ق إنج�ازا ونجاحا يف وقت قصري ج�دا .تتأثر
إىل ح�د م�ا باألح�داث الت�ي وقع�ت خ�الل األي�ام
املاضية .يبدو أنك كنت متهورا عندما حاولت تحقيق
بعض األهداف .ال تستس�لم وأعد التفك�ري مرة أخرى يف
اسرتاتيجيتك.

القوس

اهتم ب�كل يشء يف حياتك هذا الصباح حتى تكون
متفرغا يف املس�اء لالس�تمتاع بقضاء وقت جميل
م�ع األصدقاء .م�ن املهم جدا أن ترت�ب أفكارك حتى
تتمكن من توصيل املعلومات لآلخرين بسهولة .ال ترتدد
يف اتخاذ منهج مختلف وغري تقليدي.

الجدي

سيدفعك البعض إىل الترصف بطريقة تجعلك تفقد
أعصابك .علي�ك أن تتذكر أنك كلما كنت مرصا عىل
هدف�ك ،كان من الصعب أن يغري اآلخ�رون اتجاهاتك
وأفكارك .إذا وجدت نفسك منفعال خذ نفسا عميقا حتى
تهدأ.

الدلو
رس عىل الطريق الذي مهدته لنفسك خالل األسابيع
املاضية .تمسك باحالمك وطموحاتك واهتم بكافة
التفاصيل بقدر اإلمكان .نفذ الخطط التي فكرت فيها
األسابيع املاضية ،وال تخش من معارضة أحد األشخاص
لك أو من عدم قدرتك عىل تطبيق أحد األفكار.

الحوت

تنتظ�ر اللحظ�ة الت�ي تس�تطيع فيه�ا أن تنفذ
خططك ومغامرات�ك دون أي معوقات .هل تعلم
أن ه�ذه اللحظة قد حانت وما عليك س�وى التنفيذ
فقط! لديك اس�رتاتيجية قوية وهدف ليس مس�تحيال
ووس�ائل مس�اعدة ،فم�اذا تنتظ�ر بعد؟ علي�ك أن تحقق
النجاح اليوم.

بالعلم املرصي عىل األرض.
• - 1988اإلعالن عن الدس�تور الربازييل الجديد.
والتي حصلت منطقت�ي أمابا ورورايما فيه عىل
وضع والية .كما اُستحدِثت والية توكانتينس مع
اقتطاع جزء من شمايل غوياس.
• - 2003أحم�د قدي�روف يت�وىل رئاس�ة
الشيشان..
• - 2013الق�وات الخاص�ة األمريكي�ة التابع�ة
للبحري�ة األمريكية تلقي القب�ض عىل أبي أنس
الليبي يف طرابلس الغرب ،املطلوب من قبل مكتب
التحقيقات الفيدرايل منذ سنة .2001
• - 2014الجي�ش الصوم�ايل وقوات األميس�وم
يس�يطرون ع�ىل مدينة ب�راوة ،آخر مين�اء كان
خاضعا لتنظيم الشباب.
• - 2017فوز الربيطاني من أصل ياباني كازوو
إيشيغورو بجائزة نوبل يف األدب لسنة .2017
• - 2018الناشطة العراقية اإليزيدية نادية مراد
تفوز بجائزة نوبل للسالم باملشاركة مع الطبيب
الكونغ�ويل ديني�س موكويغ�ي لنش�اطهما ضد
االغتصاب والعنف واالستعباد الجنيس كسالح يف
الحروب والنزاعات املسلحة.
• - 2019مقت�ل ح�وايل مائ�ة ش�خص وإصابة
اآلالف خالل التظاهرات الش�عبية العراقية التي
ب�دأت يف  1أكتوبر  ،2019واملتظاهرون يطالبون
بمكافحة الفس�اد ووقف التدخالت الخارجية يف
الشؤون الداخلية للعراق ،ورحيل الحكومة.

اختبارات شخصية

زوجك من خالل ذوقه يف الطعام!
اكتشفي شخصية ِ
“مفتاح قلب الرجل بطنه” ٌ
قول
ش�ائع ال يبعد كثريا اً عن الواقع،
فال حاجة لن�ا بلفتِ نظركِ نحو
االهتم�ام الكب�ري ال�ذي يبدي�ه
الرجل إزاء الطعام الذي يتناوله.
ويف ح�ني ّ
أن تحض�ريكِ لوجبته
ّ
املفضل�ة ق�د يكون م�ن إحدى
ّ
وحل
الحيل السهلة الس�تمالته
املش�اكل ما بينكما ،س�نمنح ِك
فائ�دة إضافي�ا اً تسس�تطيعني
اس�تغالل ح�بّ زوج� ِك للطعام
م�ن خاللها ...إذ ّ
تب�ني ّ
أن ذوقه
يف ه�ذا الخص�وص بإمكانه أن
يكشف ل ِك الكثري عن شخصيّته!
اكتشفي أبرز معالم طباعه من
ّ
املفضلة:
خالل مأكوالته
األطعم�ة املالحة :إن الحظت ّ
أن
زوجك يميل بذوقه إىل النقرشات
والوجب�ات املالحة ،فذلك ّ
يدل اىل
طباعه السلسة ،فهو يبتعد عن
املش�اكل واملواجهات ،ودائما اً ما

يلع�ب دور ّ
املتفه�م الذي يميش
مع التيار ،مؤمنا اً بالقدر.
األطعم�ة الحل�وة :الرج�ل الذي
ّ
يفضل الطع�م الحلو عىل املالح
اً
ّ
هو حتما يتمت�ع بجانب جامح
من شخصيّته ،فهو يحبّ املتعة
كم�ا الربوز يف املجتم�ع والتميّز
عن اآلخرين.
الشوكوالتة الداكنة :ذوق زوج ِك

ّ
ي�دل إىل كونه
اإلس�تثنائي ه�ذا
الفرد األكثر مرحا اً يف املجموعة،
إذ ي�ربز يف ش�كل كب�ري ب�روح
النكتة والدعاب�ة لديه خصوصا اً
يف املناس�بات اإلجتماعيّ�ة
والحف�الت .أمّ �ا ع�ىل صعي�د
العم�ل ،فهو الف�رد املثايل لعمل
جماعي ناجح!
الش�وكوالتة بالحلي�ب :زوج� ِك

ّ
يفض�ل طع�م الش�وكوالتة
ٌ
ش�خص
بالحليب؟ بالتايل ،فهو
هادئ ج�دااً ،بعي ٌد من اإلنفعاالت
والكالم الكثري .إجماالاً ما يكون
مح� ّدد األهداف ،ويع�رف تماما اً
أي اتج�اه يجب أن يس�لك يف كل
قراراته املصرييّة.
األطعم�ة الح�رّة أو الغنيّ�ة
بالبهارات :هذا الذوق يف الطعام
يعكس ش�خصيّة تح�بّ املثاليّة
يف ّ
كل م�ا تفعل�ه،إذ إن زوج� ِك
يب�دي إهتمام�ا اً مفرط�ا اً يف أدقّ
التفاصي�ل ،كم�ا ّأن�ه يعش�ق
التنظيم ويكره إضاعة الوقت.
املزج ما بني الطعم الحلو واملالح
يف األطعم�ة :إن كان زوج ِك ُ
مثال
يح�بّ البيت�زا باألنان�اس ،أو
مختلف املأك�والت الغريبة التي
تمزج ما بني “امللح” و”السكر”،
فإن ذلك ّ ُ
ّ
مؤرش عىل كونه مبدعا
وخالقا يف شخصيّته.

أفقي
1ش�جاع ويجرس عىل خوض غمار
اليشء  oمخرتع أمواس الحالقة.
2الزي الياباني الشهري.
3ممث�ل هولي�وودي متم�رس يف
رياض�ة الدفاع ع�ن النفس  oتوجه
إىل.
4يابسة  oأنس  oمن يمتهن سقاية
املاء.
5اسم رئيس تحرير صحيفة األهرام
سابقا  oمن صفاته أنه خناس
6يميش متقارب الخطوة  oتعبأ
7نحب ونرغب  oتصدير
8الشام  oجمع سديم (معكوسة).
9صاحب ال�يشء ومالكه  oمن أهم
اعمال نيك�وس كازنتزاك�ي األديب
اليوناني املعارص.
10مخ�رتع التلس�كوب وصاح�ب
نظري�ة األرض كروي�ة يف العص�ور
الوسطى  oضمري متكلم.

رأيس
1نص�ف جاب�ر  oجمي�ل
وفي�ه به�اء  oيوض�ع عىل
الحصان.
2مخرتع الديناميت.
3هدأ  oغاز يدخل يف تركيب
ملح الطعام.
4مخرتع محرك الديزل
5رج�ل (باالنجليزي�ة) o
ثالثة حروف من راوي.
6مخرتع اآلل�ة البخارية o
نصف رسور.
7عمل�ة ياباني�ة  oارتق�اء
ورفعة.
8مخرتع قلم الحرب.
9أوس�مة أو أوش�حة
املس�ؤولية كالرئاس�ة
وغريها.
املصب�اح
10مخ�رتع
الكهربائي.

غزل عراقي
كون اهلل هسه اليوم ياخذهـــــــا روحي
وانسى اذى احملبوب وتخلص جروحي
كون اهلل هسه اليوم ياخذني ويــــــــاك
ظلمه يا ضي العني العيشه بليـــــــــاك
امتنى قلبج يوم يوكع بديــــــــــــــــــه
وأقفل عليه الباب واشبعه اذيـــــــــــه
كلبي تشبعه بضيم أنا اللي ممنــــــون
بس ال جتافي الروح لو ولفك تخـون
مو بالقلب بالروح رايد اخليــــــــــــك
واكتب خطر ممنوع محد مير بيـــــك
ملبوس األسود دوم مو كلش يلــــوك
من تلبس األسود يوم جا عزل السوك
احمر شعر هواي واخلصلـــة سودة
ميشي بدلع من يفوت واللبس مودة

من الفيسبوك
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قصة وعربة

أصلح عيوبك قبل أن تنتقد اآلخرين

ُيحك�ى أن رج�ل وزوجته انتقال للعيش مع�ا اً يف منزل جديد ،ويف
صب�اح أول يوم لهم�ا يف املنزل الجديد ويف أثن�اء تناولهما وجبة
الفطور ع�ىل طاولة املطبخ ،نظرت الزوجة من خلف زجاج أحد
نوافذ املطبخ املُطلة عىل الحديقة املُش�رتكه بني منزلهما واملنزل
املج�اور .وقالت لزوجه�ا :انظر يا عزيز اىل غس�يل جارتنا هذا،
يكاد يكون متس�خا اً كما هو ،من املؤكد أنها تس�تعمل مسحوق
غسيل من النوع الرخيص!
وظل�ت يف كل مرة ترى فيها غس�يل جارتها من نف�س النافذة،
تقول نف�س التعليق .وبعد مرور قرابة ش�هر ،تفاجأت الزوجة

يف الصباح بأن غس�يل جارتها أصبح نظيف�ااً؛ فقالت لزوجها يف
اس�تعجاب :أنظر كيف تعلمت أخريا اً جارتنا الغس�يل الصحيح؛
فأج�اب الزوج :يا عزيزتي كل ما يف األمر أني اس�تيقظت مبكرا اً
اليوم ونظف�ت زجاج النافذة التي تنظرين منه�ا ،النافذة كانت
متس�خةوليسغس�يلجارتنا!
الحكمة م�ن القصة أصلح ما بك من عيوب قبل أن تنتقد عيوب
غ�ريك ،فقد تكون أخطائ�ك هي من تجعلك ت�رى كل من حولك
عىل خط�أ ،وتذكر دائما اً املقولة التي تقول من راقب الناس مات
همااً.

مشاكل وحلول

خطبين وما زال يغازل الفتيات!!!

انا فتاة مخطوبة من حوايل سنتني لشاب
خلوق بش�هادة الناس عم�ره  ٣٠وعمري
 ٢٣عام�ا ه�و مغرتب ويس�عى لس�فري
لعن�ده ،ولك�ن أكتش�فت أكث�ر م�ن مرة
مغازلته لبنات عىل الفيسبوك ،ويف كل مرة
واجهته وعدني بأنه�ا آخر مرة ،وكررها،
اآلن يطل�ب فرص�ة أخرية بع�د أن هددته
برتكه ويقول إنه عند قدومي س�يتغري كل
يشء ،ماذا أفعل؟
النصائح والحلول:
 1ال تجعيل هذا اللهو الذي يقوم به مشكلة
أساسية لفسخ الزواج.
 2ت�رصيف بعق�ل وحكم�ة واس�خري من
ترصفه وأنذريه ثم تجاهيل األمر.

 3أعيدي النظر يف خصاله األساس�ية .هل
هو إنسان س�وي؟ يخاف الله يف معاملته
لك؟ تطمئنني وتثقني به؟
 4عددي عيوبه أيضا اً وقارنيها بحس�ناته
اً
أه�ال لتحم�ل
واحكم�ي بعده�ا ،إذا كان
مسؤولية الزواج وااللتزامات العائلية.

 5كثري من الرجال يعتربون الدردش�ة عىل
اإلنرتنت تس�لية عاب�رة ،وهي ال تؤثر عىل
التزامه�م وعالقته�م املتين�ة بعائالته�م،
وكثريا اً ما تكون ه�ذه الترصفات مرحلية
يسأمون منها بعد فرتة.
 6له�ذا أنص�ح كل البن�ات أن يفرقن بني
العيوب األساس�ية لرشي�ك الحياة وكيف
يمكن معالجتها ،وبني الترصفات العابرة
املنطلقة م�ن الفراغ أو امل�زاج الصبياني،
فعق�ل وقل�ب الرج�ل يختلفان ع�ن عقل
وقل�ب امل�رأة ،ونج�اح العالق�ة يب�دأ بأن
يدرك�ن ه�ذا االخت�الف ويحاول�ن إيجاد
الجس�ور الحقيقي�ة الت�ي تع�زز العالقة
وتنجح الزواج.

هـــــل تعلم

هل تعلم :الس�مكة املصفحة وتعي�ش عىل عمق  500مرت
وطولها  15سم ولها انبعاث ضوئي عىل امتداد جسمها.
ه�ل تعلم :الس�مك الصياد له غدة عن�د فتحة األنف تعمل
كطعم إلغراء الفرائس عىل االقرتاب منه يف نهاية جس�مه
أجزاء مضيئة.
ه�ل تعل�م :ق�رون استش�عار
البعوضة حساس�ة جدا لدرجة
أنه�ا تس�تطيع كش�ف تغريات
الح�رارة حت�ى ( )0,004م�ن
درجة بالفهرنهايت.
ه�ل تعل�م :يعي�ش يف رشق
أفريقيا ن�وع من النمل األبيض
ُتعمر ملكت�ه50 .عامااً ،ويصل
عدد البيض ال�ذي تضعه يوميا اً
اىل  43ألفا اً .
ه�ل تعل�م :عثة هرق�ل أضخم
فراش�ات العث يف العال�م ،يمتد
جناحاها  35س�نتيمرتااً ،وتعيش  14يوما اً فقط وال تتناول
خاللها أي طعام.
هل تعل�م :رسب الجراد من الحجم املتوس�ط يرتاوح عدد
الج�راد فيه ح�وايل مليون جرادة ،ويس�تهلكون حوايل 20
طنا من الطعام يوميا .
هل تعلم :الجرذان التي تعيش يف جزر تروبريان بالبسفيك
تصطاد الرسطانات البحريه بأن تديل أذيالها يف املاء كطعم
الجتذابها.

مطر ســـاخن
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ما حقيقة حضور مونيكا بيلوتشي وعادل إمام إلى مهرجان «الجونة»؟
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
تسريبات جديدة تكشف عن سعر
ومواصفات هواتف آيفون 12

كش�ف متجر  Tmallيف الصني عن أن
رشكة ابل تستعد لبدء الحجز املسبق
لسلس�لة ايفون  12يف  16من أكتوبر
الجاري ،كما تم رصد تفاصيل أسعار
اإلص�دارات القادم�ة يف ترسيب�ات
مؤخ�را ً ع�ىل ش�بكة اإلنرتن�ت ،وذلك
بحسب موقع  gizchinaالصيني.
 أسعار هواتف أيفون :12هاتف أيفون mini 12
هات�ف أيف�ون  mini 12بس�عة 64
جيجا بايت بسعر  649دوالرا.
هات�ف أيف�ون  mini 12بس�عة 128
جيجا بايت بسعر  699دوالرا.
هات�ف أيف�ون  mini 12بس�عة 256
جيجا بايت بسعر  799دوالرا.
هاتف أيفون 12
هات�ف أيف�ون  12بس�عة  64جيجا
بايت بسعر  749دوالرا.
هاتف أيف�ون  12بس�عة  128جيجا
بايت بسعر  799دوالرا.
هاتف أيف�ون  12بس�عة  256جيجا
بايت بسعر  899دوالرا.
هاتف أيفون Pro 12

هات�ف أيفون  Pro 12بس�عة تخزين
 128جيجا بايت بسعر  999دوالرا.
هات�ف أيفون  Pro 12بس�عة تخزين
 256جيجا بايت بسعر  1099دوالرا.
هات�ف أيفون  Pro 12بس�عة تخزين
 512جيجا بايت بسعر  1299دوالرا.
هاتف أيفون Pro Max 12
هات�ف أيف�ون  Pro Max 12بس�عة
تخزين  128جيجا بايت بسعر 1099
دوالرا.
هات�ف أيف�ون  Pro Max 12بس�عة
تخزين  256جيجا بايت بسعر 1199
دوالرا.
هات�ف أيف�ون  Pro Max 12بس�عة
تخزين  512جيجا بايت بسعر 1399
دوالرا.
وق�د كش�فت الترسيبات ع�ن أن أبل
تستعد لبدء شحن اإلصدارات الجديدة
من سلسلة هواتف أيفون  12يف  5من
أكتوبر الجاري ،عىل أن ينطلق الحدث
الرسمي يف  13من أكتوبر لإلعالن عن
هذه اإلصدارات ،كما جاءت ترسيبات
من موقع  Winfutureاألمريكى.

روبوت يقتحم عالم الرياضة ويعلم
البشر تمارين شاقة داخل صالة الجيم

ىف إط�ار عملي�ة غ�زو الروبوت�ات
املجال العميل وإحاللهم محل البرش
خاصة بعد تفيش ف�ريوس كورونا،
دخل�ت الروبوت�ات عال�م الرياضة،
حيث أظهرت لقطات فيديو عرضها
موق�ع «تي�ك إنس�يدر» األمريك�ي،
ً
روبوت�ا آليا يدع�ى «كينجارو» وهو
ي�ؤدي بع�ض التماري�ن الرياضي�ة
ويعم�ل الب�رش الط�رق الصحيح�ة
لتأديته�ا ،ويظه�ر يف الفيدي�و اآليل

«كينج�ارو» وه�و ي�ؤدي تماري�ن
البط�ن والضغ�ط والعقل�ة وغريها
م�ن التماري�ن الرياضي�ة الش�اقة.
وتوق�ع تقري�ر أصدرت�ه مؤسس�ة
أوكس�فورد إيكونوميك�س أن تحل
الروبوتات املس�اندة مح�ل نحو 20
ملي�ون وظيف�ة يف مج�ال التصنيع
ح�ول العالم بحلول ع�ام  ،2030أي
ما ي�وازي  8.5%من القوى العاملة
يف مجال التصنيع العاملي.

بالخطأ Gmail ..يزيل إحدى
مميزات رسائل البريد

ً
أحيانا ع�ىل خيار «تحديد
ق�د تعتمد
جمي�ع املحادث�ات الت�ي تطابق هذا
البح�ث» يف  Gmailلق�راءة مئ�ات
أو آالف الرس�ائل أو أرش�فتها أو
حذفه�ا يف وقت واح�د ،ولكن الخيار
انتهى واختفى ،حي�ث أزالته جوجل
ع�ن طري�ق الخط�أ كما كش�فت يف
ترصيح�ات أخرية أن ذل�ك حدث بال
ني�ة مس�بقة.وفقا مل�ا ذك�ره موقع
« ،»the vergeب�دال م�ن ه�ذا ال�زر،
يظهر رشي�ط تنقل يحتوي عىل عدد
قلي�ل م�ن أزرار االختص�ارات عن�د
البح�ث .لكن لحس�ن الح�ظ ،قالت
جوجل ،إن�ه س�يعود «يف أقرب وقت
ممكن» ،مضيف�ة« ،نحن نعمل عىل
إع�ادة املي�زة يف  Gmailالت�ي تتي�ح
ل�ك تحدي�د جمي�ع املحادث�ات التي
تطاب�ق ه�ذا البح�ث يف أق�رب وقت
ممكن ،وتم�ت إزالة ه�ذه امليزة عن
غ�ري قص�د ،ونعت�ذر ملس�تخدمينا

الذي�ن ربما يكونون ق�د تأثروا» .ويف
الوق�ت الح�ايل ،إذا كنت تري�د قراءة
أو أرش�فة أو حذف أكثر من صفحة
تس�تحق املحادث�ات يف وق�ت واحد،
فق�د تحت�اج إىل اس�تخدام عام�ل
تصفية بدالً من ذلك ،باستخدام الزر
«تطبيق الفلرت ً
أيض�ا عىل املحادثات
املطابقة» ،ث�م حذف عامل التصفية
بعد ذلك .وأعلن�ت جوجل مؤخرا ،أن
اإلص�دار الجدي�د من خدم�ة Gmail
س�يحول ه�ذه املنص�ة ألكث�ر م�ن
وسيلة للمراسلة فقط ،وتبعا لرشكة
جوج�ل ف�إن اإلص�دار الجدي�د من
 Gmailب�ات يجم�ع ىف ه�ذه املنصة
عددا من الخدم�ات التابعة للرشكة،
مثل خدمة  Mailللمراس�لة ،وخدمة
 Roomsو  Chatو  ،Meetم�ا يمكن
م�ن اس�تخدامها للمراس�لة وإجراء
مكاملات الصوت والفيديو الجماعية
وإرسال امللفات والبيانات.

رصح ،انتش�ال التميم�ي ،مدي�ر مهرجان
الجون�ة ،ب�أن إدارة املهرج�ان تأخرت هذا
العام يف إعالن أس�ماء املكرمني عىل هامش
فعاليات الدورة الرابعة من املهرجان،بسبب
تأخر صدور القرار بعقد املهرجانات الفنية،
والذي صدر بالتحديد يف  11سبتمرب املايض،
مش�ريا إىل ش�عور إدارة املهرجان بنوع من
الح�رج يف أن يعل�ن أس�ماء املكرمني ،ومن
ثم يحدث أي حدث ط�ارئ فرتجئ الدعوة،
وهذا قد يسبب إزعاجا نفسيا للنجوم.
وع�ن حضور النج�م عادل إم�ام ،فعاليات
ال�دورة الرابعة من املهرجان ،قال انتش�ال
التميم�ي ل�”بواب�ة األهرام”“ :ع�ادل إمام
ضي�ف مرحبا به دائم�ا يف مهرجان الجونة
ال�ذي افتت�ح دورت�ه األويل بتكريم�ه ع�ن
مجم�ل أعماله ،ونح�ن بالفع�ل وجهنا له
الدع�وة ،وأن�ا أتوق�ع أن يك�ون موجودا يف
حفل االفتتاح».
وع�ن حض�ور النجم�ة العاملي�ة موني�كا
بيلوتيش إىل الجونة ،قال التميمي ” مونيكا
بيلوت�يش تش�ارك ه�ذا الع�ام يف مهرجان
الجون�ة بفيل�م “الرج�ل الذي ب�اع ظهره”

منمنمات

القمي ..وزير استوزر
ثالثة خلفاء

للمخرجة التونس�ية كوثر بن هنية ،ونحن
وجهن�ا له�ا الدعوة بش�كل مبك�ر قبل أن
يحسم أمر مشاركة هذا الفيلم باملهرجان،
ألنه�ا كان من املفرتض أن تتواجد مع فيلم
وثائق�ي لها ،ولك�ن هذا الفيلم ت�م تأجيله

للس�نة املقبل�ة ،ولك�ن ف�رص واحتماالت
تواجده�ا يف املهرجان حاليا أصبحت % 50
نعم ،و  % 50ال ،فرغم تحمس�ها للحضور
ولك�ن لديها ارتباط�ات متعلق�ة بأرستها
واحتياطات متعلفة بفريوس كورونا».

ريم البارودي تكشف للمرة األولى عن هيفاء وهبي تخطف قلوب الجمهور
عيب خلقي في وجهها
في «إسود فاتح»

اضط�رت الفنانة املرصية ،ريم البارودي ،عىل الكش�ف للم�رة األوىل عن وجود
اعوج�اج يف ط�رف فمها نتيج�ة عيب خلق�ي ،وذلك بع�د اتهامها بأنها
«تتدل�ع» وتتصن�ع بعض الحركات خ�الل حديثها.
وأكدت البارودي ،خالل لقاء تلفزيوني ،أنها
تعاني م�ن العيب الخلقي يف فمها،
وه�ذا األم�ر مع�روف بالنس�بة
ملحبيه�ا ،وال تقص�د الدل�ع،
مش�رية اىل أن تعليق�ات الناس
وتنمرهم ال ينتهي ويسء عىل
السوش�يال ميديا.وتابع�ت
أنه�ا كانت أيض�ا تعاني من
الس�منة يف فرتة من فرتات
حياتها قائلة« :كنت تخينة
ومكنتش بزع�ل ألن مفيش
حاج�ة تعيبني ..بالعكس بحب
الن�اس وبق�ول للن�اس أن�ا كن�ت
تخينة وخس�يت وأنا أخ�دت قرار اني
الزم أبق�ى ش�كل تاني» .وأش�ارت اىل أن
الفنان�ة نادي�ة الجندي ظلمته�ا يف مرة من
امل�رات عندما اختارتها للمش�اركة يف فيلم «أمرأة ه�زت عرش مرص» ،وقالت:
«نادي�ة الجن�دي اختارتني لتجس�يد دور امللك�ة ناريمان وكن�ت صغرية قوي
وش�الت يل كل املشاهد بتاعتي ومفضلش إال مشهدين تالته والباقي كل اتشال
ومعرفتش ليه».

هيف�اء وهب�ي أو س�يدة
األعم�ال ،راني�ا خط�اب ،ه�ي
الش�خصية الت�ي ع�ادت به�ا
هيف�اء لجمهوره�ا م�ن جديد
بمسلس�ل «إسود فاتح» وبقوة
كعادته�ا؛ فبع�د غي�اب عامني
ع�ن الوق�وف أم�ام كام�ريات
ّ
تط�ل هيف�اء ع�ىل
التلفزي�ون
الجمه�ور بثوب درام�ي جديد
وقن�اع فن�ي مختل�ف لتلف�ت
األنظار إلىها منذ املشهد األول.
بأحداث قوية وبداية مش�وقة،
إنطل�ق املسلس�ل الدرام�ي
«إس�ود فات�ح « ع�رب شاش�ة
املنصة اإللكرتونية شاهد لتطل
هيفاء وهبي بإطاللة
درامي�ة مختلفة؛
فه�ي الزوج�ة
ا لجميل�ة
الت�ي تث�ق
بز و جه�ا
ج�ل
ر

األعمال راغب «معتصم النهار»
لتكتش�ف يف الحلق�ات األوىل
خيانت�ه م�ع أق�رب صديقاتها
«نج�ال « او روجين�ا ،فتنقل�ب
حياتها رأسا ً عىل عقب ،وتتحول
رانيا الزوجة التي تحب زوجها
كث�ريا ً واإلبنة الهادئ�ة املطيعة
لوالدها إىل إم�رأة قوية ال تفكر
س�وى باإلنتقام ممن خانوها.
وبهذه املشاهد التي تبدو رسيعة
يف األح�داث األوىل م�ن العم�ل،
أثبت�ت هيف�اء وهب�ي جدارتها
التمثيلي�ة لتحت�ل الص�دارة يف
صفوف نجمات الدراما العربية،
فبعد حلق�ات من العمل نجحت
يف أن تحت�ل ترند تويرت يف
أكثر من دولة عربية،
ً
بداي�ة م�ن لبنان
وم�رص وغريها
م�ن ال�دول
العربية.

نانسي عجرم تغني «في حب بيروت»

تح�ت عن�وان «يف ح�ب ب�ريوت» ،اختارت
نان�ي عج�رم أن يك�ون عمله�ا الغنائي
الجدي�د واملقرر أن تطرحه خالل األس�بوع
املقب�ل ،لتع�ود ب�ه إىل جمهوره�ا بعد آخر
أعماله�ا الغنائي�ة «قلب�ي ي�ا قلب�ي» قبل
أشهر.
ويرتدد أن هذه األغنية كانت من مش�اريع
نان�ي عج�رم املؤجلة ،حيث إنه�ا اتفقت
عليها قبل س�نوات ،ولكن أُجّ ل�ت أكثر من
م�رة ،وهي من كلمات طالل حيدر وتوزيع
باسم رزق رئيس الفرقة املوسيقية لناني
عجرم .إىل ذلك ،ما زالت ناني عجرم تعمل
ع�ىل ألبومه�ا الغنائي الجدي�د املفرتض أن
يصدر خالل الفرتة املقبلة ،وسبق أن نرشنا
أن التأخ�ر ب�أي إصدار غنائي ه�و مراعاة
للوض�ع االقتصادي القائم يف لبنان ،إىل ذلك
اجتياح كورون�ا وندرة الحفالت التي كانت
تحييه�ا قبل بلوغ الجائح�ة حدودها ،وأن
مجموعة أغاني ناني خاصة جدا ً وتعاونت

أيضا ً مع الش�اعر أيم�ن بهجت قمر،
ومع امللحن وليد سعد .وبحسب
املعلوم�ات ،ف�إن نان�ي
اخت�ارت  4أغان باللهجة
اللبناني�ة تعاونت أيضا ً
مع املوزع هادي رشارة
يف بعضه�ا كتوزي�ع
موس�يقي.ويبدو أن
ناني ق�ررت اإلفراج
ع�ن كلي�ب أغنيته�ا
الجدي�د «س�المات»،
ولك�ن بع�د ط�رح
األغني�ة الوطني�ة،
وكان�ت ق�د ص�وّرت
األغني�ة قب�ل ف�رتة
ع�ىل أن ُتط�رح بع�د
عيد األضحى املايض،
ولك�ن أُجّ لت أكثر من
مرة بسبب الظروف.

عمرو دياب يلتقي خطيبته األولى بعد 30
عاما من انفصالهما

بعد أكثر من  30عاما ً من انفصالهما ،التقى
املطرب املرصي عمرو دياب خطيبته األوىل،
بعد أن جمعهما اللقاء يف حفل زفاف الفنان
أمري شاهني ،ش�قيق الفنانة إلهام شاهني.
حيث أحي�ى عمرو دياب مؤخرا ً حفل زفاف
الفنان املرصي ،ليُقابل هناك خطيبته األوىل،
إيناس شاهني ،ش�قيقة إلهام وأمري ،والتي
ابتعدت عن األضواء لفرتة طويلة.وبحس�ب
ما ذكرته تقارير فنية ،فما إن الحظ الهضبة

وجود إيناس ش�اهني ضمن الحضور ،حتى
ب�دأ يف الغن�اء وبج�واره الفنان�ة املرصي�ة
دينا الرشبين�ي ،ورسعان م�ا التف حضور
حفل الزفاف حوله ،فيم�ا التزمت خطيبته
الس�ابقة مقعده�ا .وكان عم�رو دياب قد
ارتبط عاطفيا ً بإيناس ش�اهني ،الش�قيقة
الصغرى للفنانة املرصية إلهام ش�اهني ،يف
بداية مش�واره الفني ،والتي كانت تبلغ من
العمر وقتها نحو  17عاما ً.

تغريدات
السياســي املصلحــي يهتــم باالنتخابــات
القادمــة .السياســي الوطين يهتــم باألجيال
القادمة#.إقتصادنا_يف_خطر .
النائب محمد صاحب الدراجي

حامد المالكي

احليــاة ملونــة إال يف #العــراق فهــي رمادية
قامتة ،ال استشــرف خريا يف قادم األيام ،كأن
هنالك إرادة جمهولة لتدمري هذا البلد ومسحه
من الوجود.

طارق حرب

يوم كانت الخالفة العباسية ببغداد تؤمن بالوزير الوحيد بحيث
اليوج�د وزيران يف بغ�داد لخليفة عبايس واح�د ،فهنالك خليفة
واح�د ووزي�ر واحد طيلة الخالفة العباس�ية يف بغ�داد من عهد
بان�ي بغ�داد الخليفة املنص�ور عام 145ه� س�نة  762م حتى
اخر خليفة عبايس ببغداد هو الخليفة املس�تعصم ،حيث قىض
هوالكو عىل الدولة العباس�ية عام 656ه�  1258م مرورا ً ب�35
خليفه ببغداد ،فلقد كان هنالك وزير واحد وخليفة واحد وعادة
ال يتكرر الوزير مع الخليفة الجديد إال نادراً ،ولكن الوزير مؤيد
الدي�ن محمد ب�ن محمد بن عب�د الكريم القمي اتص�ف بما لم
يتصف به وزير عبايس اخر ،إذ اش�غل منصب وزير لثالث مرات
ولثالثة خلفاء فقد عينه االب الخليفة النارص وزيرا ً وبعد وفاته
اس�تمر القمي وزيرا ً لالبن الخليف�ة الجديد الظاهر وبعد وفاته
اس�تمر القم�ي وزيرا للحفي�د الخليفة الجديد املس�تنرص فهو
وزير عارص ثالثة خلفاء عباس�يني ه�م االب واالبن والحفيد او
الجد واالب واالبن ،فالجد الخليفة النارص واالب الخليفة الظاهر
واالبن الخليفه املس�تنرص والخلفاء الثالثة كانوا يف التسلس�ل
وه�م الجد الخليفة النارص لدين الل�ه الذي حكم بغداد من عام
 575ه�� 1170م اىل ع�ام 622ه� واالب الخليف�ة الظاهر الذي
حكم بغ�داد بعد وفاة االب الخليفة النارص عام 622ه� اىل عام
 623ه�� واالبن الخليفة املس�تنرص حكم بغ�داد بعد وفاة االب
الخليفة الظاهر عام  623ه� اىل عام  640ه� 1242م.
والوزي�ر مؤيد الدين محمد القمي هو قمي االصل لكنه بغدادي
املنشا ٔ والوفاة نس�به يرجع اىل املقداد بن االسود الكندي ،وكان
بصريا ً بأمور امللك خبريا ً بأدوات الرئاس�ه عاملا ً بالقوانني عارفا ً
بإصالح الدواوين خبريا ً بالحساب ريان من فنون االدب حافظا ً
ملحاسن االشعار راويا ً لطرائف االخبار ،وكان جلدا ً عىل ممارسة
االمور الديوانية مالزما ً لها من الغدوة اىل العشية ،وكان يف بداية
امره قد تعلق بخدمة س�الطني العج�م وكان يلوذ ببعض وزراء
العج�م بأصفه�ان يف حال صباه ولم يبل�غ العرشين من عمره،
وكان الوزي�ر الذي يلوذ ب�ه القمي قد ضجر م�ن الكتاب الذين
يعمل�ون تحت إمرت�ه فأبعد ه�ذا الوزير ه�ؤالء الكتاب وجعل
القم�ي كاتب�ا ً له فمك�ث القمي يكت�ب بني يدي�ه ولكن حصل
خالف بني القمي والوزير بس�بب شكل كتابة االثواب الصحاح
واالثواب املقطوعة ،إذ كان القمي يكتب كلمة (مقطوع) للثياب
املقطع�ه وال يكتب كلمة (صحيح) للثي�اب الصحيحة باعتبار
ان ذكر(مقطوع) يعني ان الثياب الباقيه صحيحة ،وملا س�مع
الس�لطان بذلك أثنى عىل قول القمي وخطا ٔ الوزير ،وملا ارس�له
الس�لطان مع اخري�ن اىل بغداد اعجب به وزي�ر بغداد ،بفطنته
ونباهته ،واخرب الخليفة الذي اس�تبقاه وعني يف كتابة االنش�اء
فمكث فرتة وبعدها توىل الوزاره يف بغداد وتمكن يف الدوله تمكنا ً
لم يتمكن منه احد من امثاله ،وكان االوحد يف زمانه يف كل يشء،
كثري ال�رب والصدقات ،ومم�ا قاله عنه مملوكه ب�در الدين آياز
“طلب مني حالوة النبات يف ليلة من الليال فعملت منها صحونا
كث�ريه واحرضته�ا بني يديه ،فق�ال يل يا آياز ادخ�ر يل من هذه
الحالوة اىل يوم القيامه” ،وهنا كما يقول مملوكه “قلت له كيف
قال؛ تأخذها وتتصدق بها يف املشهد الكاظمي” ،وما زال القمي
الوزير عىل س�داد ام�ره توىل الوزارة حيث ت�وىل الوزارة للنارص
ث�م للظاهر ثم للمس�تنرص ،إذ بعد وفاة الخليف�ة النارص لدين
الل�ه فأن ولده الخليفة الظاهر أقر القمي وزير أبيه عىل وزارته
ولم يس�توزر غريه ،وملا تويف الخليفة الظاه�ر وبويع بالخالفة
املستنرص الذي أقر القمي وزير ابيه وجده عىل وزارته سنوات،
ولكن�ه عزل�ه بعد ذلك واس�توزر نصري الدين أب�ي االزهر أحمد
بن محمد بن الناق�د ..ومما حدث يف بغداد يف فرتة وزارة القمي
عزل الوزير فخر الدين بن امسينا عن نيابة الوزاره للخليفة ثم
ألزم بيت�ه ،وقيام القايض ابي زكريا القاس�م بن املفرج قايض
تكريت بالتدريس يف املدرس�ة النظامية ببغداد ،وتويف محمد بن
يوسف بن محمد بن عبد الله النيسابوري الكاتب الحسن الخط
عىل طريقة خطاط بغداد املش�هور اب�ن البواب كما كان فقيها ً
متكلما ً تويف ودفن ببغداد.

دبي :افتتاح متحف «المستقبل» ..أيقونة معمارية
وهندسية عالمية
دبي /ظافر جلود :
افتتح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائ�ب رئي�س دول�ة اإلم�ارات العربي�ة
املتح�دة ،رئيس مجلس ال�وزراء ،حاكم
دبي ،متحف املستقبل الذي يمثل أيقونة
ّ
ستسخر لبناء
معمارية وهندسية عاملية
معج�زات برشي�ة قادرة عىل اس�تخدام
املتحف لبناء مستقبل أفضل ،والذي يعد
قطع�ة إماراتية من مس�تقبل هندس�ة
البن�اء .ولفت الش�يخ آل مكت�وم إىل :أن
متحف املس�تقبل يتح�دث اللغة العربية
ويجمع بني أصالتنا العربية وطموحاتنا
العاملية ،وه�و أيقونة هندس�ية عاملية،
ولكنه يتح�دث اللغة العربي�ة .وأضاف:
«هدفن�ا ليس بناء معجزات هندس�ية..
هدفنا بن�اء معجزات برشية تس�تطيع
استخدام املتحف لبناء مستقبل أفضل..
ودب�ي مس�تمرة يف البن�اء ..اإلم�ارات
مس�تمرة يف اإلنجاز ..العالم مس�تمر يف
الحركة والتقدم ملن يعرف ماذا يريد».
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
اىل « :أن متح�ف املس�تقبل م�ع أب�راج
اإلم�ارات واملركز امل�ايل العامل�ي واملركز
التجاري س�تكون املنطقة األكثر ابتكارا
وإبداع�ا وتأث�ريا يف صناع�ة املس�تقبل،
ودف�ع مس�رية االس�تدامة والتنمي�ة».
مؤك�دا ً «أن املتحف حصد ش�هرة عاملية
قبل افتتاحه بفضل تصميمه الفريد من
نوعه ،وسيكون عنوانا ً للتميز العمراني
عند افتتاحه».
وتفق�د ،آل مكت�وم ،تط�ورات العمل يف

الواجه�ة الخارجي�ة للمتح�ف يف موقع
امل�رشوع يف ح�ي دب�ي للمس�تقبل،
حيث اس�تمع لرشح مفص�ل من فريق
مؤسس�ة دب�ي للمس�تقبل التي ترشف
ع�ىل امل�رشوع ،ح�ول أب�رز الجوان�ب
التصميمي�ة واألس�اليب الهندس�ية،
والحلول التكنولوجي�ة املتقدمة التي تم
توظيفها يف إنجاز املَعلم العمراني األكثر
انسيابية عىل مستوى العالم.
ويعد متحف املس�تقبل معجزة هندسية
عىل مساحة  30ألف مرت مربع وبارتفاع
 77م�رتاً ،ويتأل�ف م�ن س�بعة طوابق،
ويتمي�ز بعدم وجود أعم�دة داخله ،مما
ً
عالمة
يجع�ل م�ن تصميم�ه الهن�ديس
ً
فارق�ة يف مج�ال الهندس�ة العمراني�ة.
كما يرتبط املتحف بجرسين ،يمتد األول
إىل جم�ريا أب�راج اإلم�ارات بط�ول
 69م�رتاً ،والثان�ي يربطه
بمحط�ة م�رتو أبراج
اإلمارات بطول 212
مرتا ً.
تغذي�ة
وتت�م
املتح�ف ب�4,000
ميج�اوات م�ن
الكهرب�اء الت�ي
ت�م إنتاجه�ا
ع�رب الطاق�ة
ا لشمس�ية ،
م�ن خ�الل
محط�ة
خاص�ة متصلة

باملتح�ف تم بناؤها بالتع�اون مع هيئة
كهرباء ومياه دبي ،مما سيجعل املتحف
عن�د اكتمال�ه أول متح�ف يف ال�رشق
األوس�ط يحصل عىل االعتم�اد البالتيني
للريادة يف تصميم أنظمة الطاقة وحماية
البيئة «لييد» ،وهو أعىل تصنيف للمباني
الخرضاء يف العالم.
يع�د متحف املس�تقبل أيقون�ة عمرانية
ال مثيل لها ح�ول العالم ،وحصد جائزة
تكي�ال العاملية للبناء باعتب�اره انموذجا ً
عمراني�ا ً فريدا ً م�ن نوعه ،حيث ال يوجد
أي مبن�ى يف العالم تم تش�ييده بنا ًء عىل
تقنيات مش�ابهة ،واعتم�د عىل تقنيات
خاص�ة ميزت�ه عن سائر املباني.

