صندوق اإلسكان يكشف موعد رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
تقديم الطلب على القروض
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
كشف صندوق اإلسكان ،امس األربعاء ،عن موعد
تقديم الطلب عىل القروض.وذكر املكتب اإلعالمي
للصندوق يف بيان :أن «الصندوق حدد موعد الحجز
وتقديم طلبات الكشف واملعامالت يوم  23من كل
شهر ،بينما حدد يوم األول من كل شهر موعدا ً لتقديم
املعامالت اإلقراضية».وأوضح أن «موعد التقديم يكون
الساعة الثامنة صباحاً وعرب املوقع االلكرتوني».
مبيناً أنه « يف حال موافقة هذا التاريخ مع أيام الجمع
وأيام السبت أو العطل الرسمية يكون املوعد ثابتاً،
لكن يكون التقديم الساعة العارشة صباحاً».
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صفحة

االستخبارات تعلن إحباط عمليات تهريب
للنفط يف أربع حمافظات
بغداد /الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية ضبط خمسة صهاريج لتهريب
النفط وخرق بأنبوب ناقل ملادة «الكاز» يف أربع محافظات.وقالت الوكالة يف بيان :
إنه «استنادا ملعلومات استخباراتية دقيقة ،ضبطت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
بمديرية استخبارات رشطة الطاقة يف وزارة الداخلية ،خمسة صهاريج وألقت القبض
عىل سائقيها يف محافظات بغداد والنجف األرشف والبرة وصالح الدين ،محملة
بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية ،وذلك ملخالفة اإلجراءات القانونية والرسمية
يف عملية نقل املنتوج وتغيري خط السري».وأضافت أنه تم أيضا ً «ضبط خرق عىل أحد
األنابيب النفطية الناقلة ملادة الكاز يف محافظة البرة عبارة عن أنبوب مطاطي
ينتهي بصممات فرعية لسهولة عملية التهريب» ،مبينة أنه «تمت صيانة الخرق
وتسليم الصهاريج مع سائقيها اىل الجهات املختصة بموجب وصل تسلم اصويل».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7350 :الخميس  22تشرين االول 2020

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7350 Thu 22 Oct 2020

سائرون يشدد على حسم ثالثة أمور لضمان مشاركة واسعة فيها

مستشار الكاظمي لـ  :ال نية لتغيري موعد االنتخابات واحلكومة وفرت كل املتطلبات األساسية إلجرائها
الزوراء /حسن فالح:
استبعد مستشار رئيس الوزراء لشؤون
االنتخاب�ات ،عب�د الحس�ن الهنداوي،
تأجيل موعد اج�راء االنتخابات املبكرة،
وفيم�ا اك�د ان الحكومة وف�رت جميع
املتطلب�ات االساس�ية لغ�رض اج�راء
االنتخاب�ات يف موعده�ا ،ش�دد تحالف
س�ائرون عىل رضورة حسم ثالثة امور
لضمان مش�اركة واسعة يف االنتخابات
املقبلة.
وقال مستش�ار رئيس الوزراء لش�ؤون
االنتخاب�ات ،عب�د الحس�ن الهنداوي،
يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان الحكوم�ة
ماضي�ة يف االس�تعدادات لالنتخاب�ات
النيابية املبكرة يف وقتها املحدد السادس
م�ن حزيران العام املقب�ل .الفتا اىل :انه
اىل اآلن ال توجد أية نية لتأجيل موعدها.
واضاف :ان الحكوم�ة تعمل عىل توفري
جميع املتطلب�ات االساس�ية ملفوضية
االنتخاب�ات كالتخصيص�ات املالي�ة او
االستعانة باالمم املتحدة لبعض القضايا
الفنية ،وكذلك تش�كيل اللج�ان االمنية
والفني�ة وغريه�ا ،من اج�ل اوال اجراء
االنتخاب�ات بموعده�ا ،وثاني�ا ضمان
شفافية ونزاهة نتائجها ،وثالثا ضمان
نج�اح االنتخاب�ات من خالل مش�اركة
واس�عة فيها.وتابع :ان الحكومة اوفت
بتعهداته�ا بش�أن االنتخاب�ات وب�دأت
بتوف�ري كل االمور الفنية واللوجس�تية
من اجرائها بموعدها املحدد .مؤكدا :انه

ليس هناك ما يؤثر عىل سري االنتخابات
يف موعدها املحدد.واش�ار اىل :ان رئيس
ال�وزراء اوع�ز بتوف�ري التخصيص�ات
املالي�ة ضم�ن املوازنة العام�ة ،وكل ما
تحتاج�ه مفوضية االنتخاب�ات ،لكون
االنتخاب�ات املقبل�ة مهم�ة للعراق.من
جهته ،اكد النائب عن تحالف سائرون،
غاي�ب العم�ريي ،رضورة حس�م ثالث
مس�ائل قبل اج�راء االنتخابات لضمان

مش�اركة واس�عة للناخبن فيها.وقال
العم�ريي يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
اجراء انتخابات مبكرة وشفافة يتطلب
حس�م امور ثالثة ،وهي حر الس�الح
املنفل�ت بي�د الدولة ومكافحة الفس�اد
والس�يطرة عىل املال الس�يايس .مبينا:
ان ه�ذه االم�ور الثالث�ة مهم�ة وال بد
من حس�مها قب�ل الب�دء باالنتخابات.
واض�اف :ان ه�ذه االم�ور الثالثة تهدد

بوجود مش�اركة واس�عة باالنتخابات،
وكذل�ك قد ت�ؤدي اىل نتائ�ج غري نزيهة
ويش�وبها التزوير .مشددا عىل رضورة
ان تعم�ل الحكومة عىل تهيئة الظروف
املالئمة إلج�راء االنتخاب�ات ،ولضمان
مش�اركة واس�عة من الناخب�ن لكون
االنتخاب�ات املقبلة مفصلية بالنس�بة
للعراق.وبش�أن قانون االنتخابات ،اكد
العم�ريي :ان الكتل السياس�ية تواصل

مهندسو الديوانية يبدأون اعتصامهم للمطالبة بتعيينهم

حواراته�ا من اج�ل انج�ازه يف القريب
العاج�ل .مبين�ا :ان القان�ون مكتم�ل
لكن يحتاج اىل بعض اللمس�ات االخرية
من اجل اقراره.اىل ذل�ك ،اوضح الخبري
القانون�ي ،ع�ي التميم�ي :انه س�يتم
اعتماد عدد الدوائر بعدد كوتا النس�اء،
أي  83دائ�رة ،وكل دائ�رة يخ�رج منها
م�ن  3اىل  4ن�واب ،يف ضمنه�م ام�رأة،
وهذا ي�راه البعض أمرا فني�ا ال مناص
منه الن الدس�تور ينص عىل مش�اركة
النس�اء ب�  25باملئة الكوتا .مؤكدا :انه
س�تكون الدوائر متوسطة ،اي سيبقى
األم�ر بهيمن�ة الكت�ل الكبرية بنس�بة
 70باملئ�ة .وتاب�ع التميم�ي يف تريح
تلقت�ه “ال�زوراء” :ان�ه س�يتم ايض�ا
االعتماد عىل إحصاء  2010عىل اساس
ال إحص�اء جدي�دا ،وبالت�ايل يبقى عدد
الربمل�ان  ، 329يف حن ممكن ان تكون
االقضي�ة متج�اورة ،وكذل�ك النواحي
وليس�ت متباعدة.واشار اىل :ان النظام
البايومرتي يمكن الن�ص عليه يف املادة
 15غري املرشوعة وليس انتظار ان ينرش
القان�ون ثم يعدل وه�ذا النظام ممكن
لضم�ان نزاه�ة االنتخاب�ات .مرجح�ا
تأجي�ل التصوي�ت ع�ىل القان�ون لعدم
التوافق .واك�د :انه بدون ترشيع قانون
املحكمة االتحادية أو تعديل قانونها 30
لس�نة  2005فال فائدة م�ن االنتخابات
ألنها من يصادق عىل نتائج االنتخابات،
وهي تعاني نقصا يف تشكيلتها .
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الروبوتات تقضي على  85مليون وظيفة يف شركات كبرية ومتوسطة احلجم

االخرية

حبضور وزير الداخلية ومستشار األمن القومي وقادة أمنيني

اجتماع أمين لبحث اخلطة اخلاصة
بإحياء الذكرى األوىل لثورة تشرين

النزاهة النيابية لـ

الزوراء  /يوسف سلمان:
تج�ددت الدعوات النيابي�ة اىل تقيص حجم األموال
العراقية املهربة للخارج ،وس�ط مطالبات بتفعيل
الترشيع�ات القانونية الالزم�ة والحاجة اىل تعاون
دويل للميض باسرتدادها ،فيما اكدت لجنة النزاهة
النيابية اعداده�ا قوائم الس�تعادة األموال املهربة
خ�ارج الع�راق  ،وقالت انه اليوج�د حتى اآلن رقم

أكدت تضمني املناهج بالعديد من املفاهيم اإلعالمية

الرتبية جتيب على طلب نقابة الصحفيني
بشأن استحداث مادة الرتبية اإلعالمية
الزوراء /خاص:
اجاب�ت وزارة الرتبي�ة ع�ىل طل�ب
نقاب�ة الصحفي�ن العراقين بش�أن
اس�تحداث م�ادة الرتبي�ة االعالمي�ة
للدراس�تن املتوس�طة واالعدادي�ة،
فيم�ا اكدت انه ال حاج�ة لهذه املادة
لكونه�ا ت�درس يف املناه�ج بص�ورة
مب�ارشة او غ�ري مبارشة.وذك�رت
وزارة الرتبي�ة ،مخاطب�ة نقاب�ة
الصحفي�ن العراقي�ن يف وثيق�ة لها
تلقته�ا «الزوراء» بش�أن اس�تحداث
مادة الرتبية االعالمي�ة وتضمينها يف
املنهاج الدرايس للدراستن (املتوسطة
واالعدادي�ة) :ن�ود اعالمك�م بع�دم
الحاجة اىل اس�تحداث املادة املذكورة
لعدة اسباب ،منها تم تضمن املناهج
الدراس�ية بالعديد م�ن املفاهيم التي
له�ا عالقة بالرتبية االعالمية بش�كل
مب�ارش او غ�ري مبارش.واضاف�ت:
اس�تعمال الرتبية االعالمي�ة الرقمية
يف ايص�ال املادة الدراس�ية عن طريق

اس�تعمال تكنلوجي�ا التعلي�م ع�ن
طريق الدروس املحس�وبة واملنصات
التعليمية.مشرية اىل :ان اضافة منهج
خ�اص بالرتبية االعالمية يثقل كاهل
الطلب�ة ،فض�ال عن اكتظ�اظ جدول
ال�دروس االس�بوعي.وكانت نقاب�ة
الصحفي�ن العراقين ق�د طالبت ،يف
وق�ت س�ابق ،وزارة الرتبي�ة بكتاب
رس�مي باس�تحداث م�ادة الرتبي�ة
االعالمي�ة للدراس�تن (املتوس�طة
واالعدادية).وطلب�ت النقاب�ة بكتاب
رسمي بعثته اىل وزارة الرتبية بتاريخ
 ،2020/8/15باس�تحداث م�ادة
الرتبية االعالمي�ة ،خصوصا الرقمية
منها ،وتضمينه�ا يف املنهاج الدرايس
للدراس�تن املتوس�طة واالعدادي�ة،
وذلك لتطوير ثقافات الطلبة ومواكبة
التطور الحاصل يف مختلف دول العالم
يف مج�ال تكنلوجي�ا االع�الم ،خاصة
مم�ن يتأهل�ون للدراس�ة يف كلي�ات
االعالم يف الجامعات العراقية.

 :ال يوجد رقم حمدد عن حجم األموال العراقية املهربة إىل اخلارج

محدد عن حجم تلك االموال املهربة اىل الخارج .وقال
عض�و اللجنة ،النائب جمال محم�د ،ل�»الزوراء»:
ان «ملف االموال املهربة يحمل الكثري من الخفايا،
وهن�اك اش�خاص متنف�ذون ،باإلضاف�ة اىل دول
جوار ،حالت دون رغبة الحكومات املتعاقبة يف فتح
هذا امللف املهم بش�كل جدي منذ سنوات طويلة «.
مشريا اىل ان « ليس هناك رقم محدد يكشف بشكل

دقي�ق وواضح عن حجم االم�وال العراقية التي تم
تهريبه�ا اىل الخ�ارج «.واض�اف ان « الربمل�ان اقر
قانون اس�رتداد اموال الع�راق واجرى تعديال عليه
يجر اس�رتداد اي
يف ايار  ، 2019لكن حتى اآلن لم ِ
من االموال املهربة « .مبينا ان « الكثري من امللفات
الت�ي تضم ارقام�ا ً ووثائق تخص االم�وال الكبرية
املهربة ،لكن حت�ى اآلن ليس هناك تحرك حكومي

جدي الس�تعادتها رغم مرور سنوات طويلة عليها
«.واوضح ان « معلوم�ات النزاهة النيابية عن تلك
االموال بأن تهريبها تم عرب مرحلتن ،االوىل يف زمن
النظام الس�ابق من خ�الل برنام�ج النفط مقابل
الغ�ذاء ،واملرحلة الثانية بدأت بعد  2003من خالل
الفاسدين «.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  3667إصابة جديدة و 52حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ  438ألفا والشفاء أكثر من  369ألفا
بغداد /الزوراء:
عق�د يف العاصم�ة بغ�داد اجتم�اع
امني بحض�ور وزي�ر الداخلي�ة عثمان
الغانم�ي ،ومستش�ار االم�ن القوم�ي
قاس�م االعرج�ي ،وقادة امني�ن لبحث
الخط�ة الخاص�ة إلحياء الذك�رى االوىل
لث�ورة ترشين.وذك�ر مكتب مستش�ار
االم�ن القومي ،يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان�ه بتوجي�ه من القائ�د الع�ام للقوات
املس�لحة ،مصطفى الكاظمي ،ش�ارك،
امس األربعاء ،مستش�ار األمن القومي،
قاس�م األعرج�ي ،يف اجتم�اع أمن�ي،
بمناس�بة إحي�اء الذك�رى األوىل لث�ورة
ترشين ،بحض�ور وزير الداخلية ،ونائب
قائد العمليات املشرتكة ووكالء الوزارات
األمني�ة ،وقادة العمليات وقادة الرشطة
يف املحافظات.واضاف :ان االجتماع يأتي

لتنفي�ذ توجيه�ات القائد الع�ام للقوات
املس�لحة ،مصطفى الكاظمي ،الخاصة
بالحفاظ عىل أرواح املتظاهرين والقوات
األمنية ،واتخاذ أع�ىل درجات االنضباط
يف حماي�ة التظاه�رات والتعامل معها،
والحفاظ عىل سلميتها ،وكذلك الحفاظ
ع�ىل املمتل�كات العام�ة والخاصة.وأكد
الق�ادة األمني�ون عىل تنفي�ذ توجيهات
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة ،والتي
تضمن�ت ع�دم اس�تخدام العت�اد الحي
الحس�ن م�ع
واملطاط�ي ،والتعام�ل
ِ
املتظاهرين السلمين ،وفرز وتشخيص
املندس�ن يف التظاه�رات ،بالتعاون مع
املتظاهري�ن الس�لمين.من جانبه ،أكد
األعرج�ي أن املصلح�ة العام�ة تقتيض
بأن نحقن الدم�اء ونحمي املتظاهرين،
ونمنع التجاوز عىل القوات األمنية.

السماح لطلبة الصفوف غري املنتهية املتغيبني
مبادة أو اثنتني بالدور الثاني بأداء االمتحان
بغداد /الزوراء:
وج�ه وزي�ر الرتبية ،ع�ي حمي�د الدليمي،
بالس�ماح لتالمي�ذ وطلب�ة الصف�وف غري
املنتهي�ة واملتغيب�ن ع�ن االمتح�ان بمادة
أو اثنت�ن يف ال�دور الثان�ي “ح�راً”،
ب�أداء االمتح�ان للع�ام ال�درايس – 2019
.2020وقال�ت وزارة الرتبي�ة يف بي�ان  :إن

“الدليمي أوعز للمديريات العامة للرتبية يف
املحافظات كافة ،بالس�ماح لتالميذ وطلبة
الصفوف غ�ري املنتهية املتغيب�ن بمادة أو
مادت�ن يف امتحان ال�دور الثاني (حراً)،
ألس�باب مختلفة منها جائح�ة كورونا”.
وأضاف البيان أن “االمتحان سيكون يومي
االثنن والثالثاء .”2020 / 10 / 27 – 26

إصابة وزير الصحة الربازيلي بكورونا
بغداد /متابعة الزوراء:
قال�ت وزارة الصح�ة يف الربازي�ل
إن الفحوص�ات أثبت�ت إصاب�ة
وزي�ر الصح�ة إدواردو بازويل�و

ب�”كوفيد.”-19وبازويل�و ه�و
ثالث وزير يتوىل حقيبة الصحة يف
الربازي�ل منذ ب�دء جائحة فريوس
كورونا املستجد.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت
تس�جيل 3667اصابة جدي�دة و 52حالة

وفاة وش�فاء  2876حال�ة ،حددت دائرتا
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت
ال�وزارة يف وثيق�ة تلقتها «ال�زوراء» :ان
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس:

 ،20214ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات
املختربي�ة الكلي�ة ،2685744 :مبينة انه
ت�م تس�جيل 3667اصاب�ة جدي�دة و52
حالة وفاة وشفاء  2876حالة.واضافت:
ان عدد حاالت الش�فاء ال�كي369010 :

الرشيد مينح  10ماليني دينار للموظف
للزواج ثانية ولظروف خاصة

بغداد /الزوراء:
أعلن مرف الرشيد منح سلفة زواج للموظف
ال�ذي ي�روم ال�زواج للم�رة الثاني�ة ،ولظروف
خاص�ة ،ع�ىل أن ال يك�ون مس�تفيدا م�ن هذه
السلفة س�ابقا.وقال املكتب االعالمي للمرف
يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :انه “تقرر
من�ح س�لفة زواج للموظف الذي ي�روم الزواج
للم�رة الثاني�ة ،عىل ان ال يكون قد اس�تفاد من
س�لفة زواج ه�و وزوجت�ه االوىل”.واض�اف ان
“الس�لفة تمن�ح للموظفن كاف�ة بغض النظر
عن التوط�ن ،وبكفالة كفيل ب�رشط ان يكون
موظف�ا عىل امل�الك الدائم ،وان ال تق�ل خدمته
عن س�نتن ،علم�ا ان مبلغ الس�لفة  10مالين
دينار”.وواض�ح إن “قرار منح س�لف زواج هو

لكل الشباب املوظفن ،وبغض النظر عن رشط
التوط�ن املعمول به حالي�ا”ّ .
وبن أن “مجلس
اإلدارة واف�ق ع�ىل إضاف�ة تعدي�ل إىل تعليمات
تنفي�ذ الق�رار الحقا ش�مول الراغب�ن بالزواج
للمرة الثانية بالسلفة أعاله ،وللظروف الخاصة
(وف�اة أو طالق أو ظرف آخ�ر) عىل أن ال يكون
مستفيدا من هذه السلفة سابقا”.وأشار إىل أن
“ذلك جاء بعد الطلبات التي وردت للمرف من
خالل وس�ائل االتصال ووسائل اإلعالم” .وختم
أن “إدارة امل�رف أكدت أنها مس�تمرة بإطالق
خدم�ات أخرى وفق�ا ملا يحت�اج إليه الش�ارع
العراق�ي ،علما أن املرف رشكة عامة (تمويل
ذاتي) يعتمد يف عمله عىل أموال املودعن مقابل
عموالت تمنح لهم”.

( ،)%84.2اما عدد حاالت االصابات الكي:
 ،438265بينما ع�دد الحاالت التي تحت
الع�الج ،58837 :يف ح�ن ع�دد الح�االت
الراق�دة يف العناي�ة املرك�زة ،466 :وعدد
حاالت الوفيات الكي.10418 :من جهته،

اعل�ن مدير ع�ام صحة بغ�داد الرصافة،
عبد الغني الساعدي ،تسجيل  461اصابة
جديدة بفريوس كورونا بينها  251اصابة
شخصت خالل الرصد الوبائي.

تفاصيل ص3

“نيويورك تاميز” :ترامب لديه ثالثة حسابات
مصرفية يف بريطانيا وإيرلندا والصني
واشنطن/متابعة الزوراء:
قال�ت صحيف�ة “نيوي�ورك تايمز”
إنها اكتش�فت وجود ثالثة حسابات
مرفي�ة أجنبي�ة ل�دى الرئي�س
األمريكي دونالد ترامب ،يف بريطانيا
وإيرلن�دا والصن.ووفق�ا للوثائ�ق
املتوف�رة ل�دى الصحيف�ة ،ف�إن
الحس�اب املوجود يف الصن ،يخضع
لس�يطرة رشك�ة -Trump Intern
.tional Hotel Management LLC
ودفع�ت هذه الرشك�ة ،يف الفرتة من
ع�ام  2013إىل ع�ام  ،2015رضائب
بل�غ مجموعها  188أل�ف دوالر.من
جانبه ،أوضح ،آالن غاترين ،محامي

املؤسسة :أن الرشكة فتحت حسابا
يف بن�ك صين�ي لتس�هيل ممارس�ة
األعم�ال التجارية .ونوه بأن ترامب،
كان ين�وي قب�ل حملت�ه الرئاس�ية
فت�ح فنادق يف تل�ك الدولة ،ولكن تم

تجمي�د امل�رشوع بع�د ذلك.وأضاف
املحام�ي“ :منذ ع�ام  ،2015لم يتم
إبرام أي�ة صفقة ،ولم يتم إجراء أية
معامل�ة ،واملكت�ب ال يعم�ل .ورغم
عدم إغالق الحس�اب املريف ،إال أنه
لم يتم استخدامه”.باإلضافة إىل ذلك
 ،تمتلك مؤسس�ة ترامب العديد من
الرشكات املسجلة يف الصن .حققت
 THC China Developmentوحدها
أكث�ر م�ن  17ملي�ون دوالر يف ع�ام
.2017ويف وقت س�ابق ،اتهم ترامب
منافس�ه الديمقراط�ي ،جوزي�ف
بايدن ،بالتسامح تجاه الصن.

تفاصيل ص3

األمم املتحدة تدعو إىل وقف التدخل اخلارجي يف البالد

طرفا النزاع يف ليبيا يتفقان على التهدئة وفتح الطرق وإعادة الرحالت اجلوية الداخلية
جنيف /متابعة الزوراء:
توص�ل طرفا الن�زاع يف ليبيا إىل
اتفاق يقيض بإعادة فتح الطرق
وخط�وط الرح�الت الجوي�ة
الداخلية عىل خلفية املفاوضات
املب�ارشة بينهم�ا يف جني�ف.
وأعلنت املمثل�ة الخاصة لألمن
الع�ام لألم�م املتحدة ورئيس�ة
بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
باإلنابة ،ستيفاني وليامز ،امس
األربعاء ،أن طريف النزاع يف ليبيا،

اتفقا عىل فتح الط�رق وإعادة
الرح�الت الجوي�ة الداخلي�ة،
واستمرار حالة التهدئة وتجنب
التصعي�د العس�كري.وكانت
ّ
املشكلة من
اللجنة العس�كرية
قبل  5مسؤولن عسكرين من
ط�ريف ال�راع يف ليبي�ا ،بدأت،
االثن�ن ،الجول�ة الرابع�ة م�ن
املحادث�ات املب�ارشة ،يف مدينة
جني�ف الس�ويرسية ،ضم�ن
مفاوض�ات اللجنة العس�كرية

الليبية املش�رتكة ( ،)5 + 5بعد
أس�بوعن م�ن اجتماعه�ا يف
مر.وقال�ت وليام�ز“ :اتف�ق
الطرف�ان ع�ىل اتخ�اذ خطوات
إلع�ادة هيكلة حرس املنش�آت
البرتولية لضمان استمرار تدفق
النفط”.وأعرب�ت مبعوثة األمم
املتح�دة عن “تفاؤله�ا الكبري”
بأن تؤدي املحادث�ات بن طريف
ال�راع إىل وق�ف دائ�م إلطالق
النار ،بعدما اتفقا عىل استمرار

حالة التهدئ�ة الحالية” ،داعية
إىل وق�ف التدخ�ل الخارج�ي يف
الب�الد ،وأن “ع�ىل تل�ك ال�دول
رف�ع أياديها ع�ن ليبيا”.وقالت
وليام�ز :إن اس�تقالة فاي�ز
الرساج ،رئيس حكومة املجلس
الرئايس ،املقررة بنهاية أكتوبر
الجاري“ ،يجب أن تس�اعد عىل
إنهاء الفرتة االنتقالية الطويلة،
واالتج�اه إىل حكوم�ة منتخب�ة
ديمقراطياً”.
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أكدت أن بعضها جممد واآلخر بأي ٍد غري أمينة

النزاهة النيابية لـ  :ال يوجد رقم حمدد
عن حجم األموال العراقية املهربة إىل اخلارج

الزوراء  /يوسف سلمان:
تجددت الدعوات النيابية اىل تقيص حجم
األموال العراقية املهربة للخارج ،وسط
مطالبات بتفعيل الترشيعات القانونية
الالزمة والحاجة اىل تعاون دويل للميض
باسرتدادها ،فيما اكدت لجنة النزاهة
النيابية اعدادها قوائم الستعادة األموال
املهربة خارج العراق  ،وقالت انه اليوجد
حتى اآلن رقم محدد عن حجم تلك االموال
املهربة اىل الخارج .
وقال عضو اللجنة ،النائب جمال محمد،
لـ»الزوراء» :ان «ملف االموال املهربة
يحمل الكثري من الخفايا ،وهناك اشخاص
متنفذون ،باإلضافة اىل دول جوار ،حالت
دون رغبة الحكومات املتعاقبة يف فتح هذا
امللف املهم بشكل جدي منذ سنوات طويلة
« .مشريا اىل ان « ليس هناك رقم محدد
يكشف بشكل دقيق وواضح عن حجم
االموال العراقية التي تم تهريبها اىل الخارج
«.
واضاف ان « الربملان اقر قانون اسرتداد
اموال العراق واجرى تعديال عليه يف ايار
يجر اسرتداد اي
 ، 2019لكن حتى اآلن لم
ِ
من االموال املهربة « .مبينا ان « الكثري من
امللفات التي تضم ارقاما ً ووثائق تخص
االموال الكبرية املهربة ،لكن حتى اآلن ليس
هناك تحرك حكومي جدي الستعادتها رغم
مرور سنوات طويلة عليها «.
واوضح ان « معلومات النزاهة النيابية عن
تلك االموال بأن تهريبها تم عرب مرحلتني،
االوىل يف زمن النظام السابق من خالل
برنامج النفط مقابل الغذاء ،واملرحلة
الثانية بدأت بعد  2003من خالل الفاسدين
«.
لكن العضو االخر يف لجنة النزاهة ،النائب
عالية نصيف ،طالبت رئيس الوزراء
ومحافظ البنك املركزي بأن يتم تعيني

موظفي االمتثال واالسرتداد يف املصارف من
قبل البنك املركزي أو تجري متابعتهم من
قبل بنك معتمد ذو سمعة جيدة .
واوضحت نصيف ،يف ترصيح صحفي :ان
«عمليات غسيل األموال لن تتوقف ما لم تتم
مراقبة التحويالت بشكل دقيق ،واملعضلة
هي كيفية مراقبتها ،يف حني ان موظفي
االمتثال واالسرتداد خاضعون للمصارف
األهلية ويتم تعيينهم من قبلها ورواتبهم
يتسلموها من املرصف األهيل ،أي أنهم يف
دور الخصم والحكم «.
واضافت ان « غسيل األموال هو أحد أسباب
تدمري اقتصاد العراق ،واألزمة املالية الراهنة
هي إحدى انعكاساته ،وبالتايل نقرتح أن
يكون تعيني موظفي االمتثال واالسرتداد
من قبل البنك املركزي ليصبحوا موظفني يف
الدولة ،وباإلمكان محاسبتهم ومعاقبتهم
عىل وفق القانون يف حال قيامهم بأي
تالعبات ،أو عىل األقل نقرتح أن تتم
متابعتهم من قبل بنك معتمد ومعروف
وذي سمعة جيدة «.
باملقابل اكد مقرر لجنة النزاهة النيابية،
عبد االمري املياحي ،اعداد قوائم الستعادة
األموال املهربة خارج العراق .
وقال املياحي ،يف ترصيح صحفي :ان «
اللجنة تمتلك الئحة كاملة بشان األموال
املهربة ،فيها أسماء األشخاص واألموال
املوجودة خارج العراق» .مشريا اىل ان
«جائحة كورونا حالت دون التحرك عىل تلك
األموال» .
واضاف ان» العراق لديه أموال كثرية يف
الخارج بعضها مجمد والبعض االخر
بأي ٍد غري أمينة « .مبينا ان « لجنة النزاهة
استدعت رئيس قسم اسرتداد األموال
خارج العراق ملعرفة ما قبل وبعد  2003من
األموال ،وبعد انتهاء الجائحة ستتم متابعة
امللف بشكل كامل».

العدد 10626 :
التاريخ 2020/10/18 :
رقم التبويب  :حـ 3342 /
م /مناقصة رقم ( ) 2020/3
اعالن رقم ( ) 2020/15
( للمرة االوىل )

مجهورية العراق  /وزارة التجارة
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية
اىل كافة الراغبني يف االشرتاك

 -1يرس الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة تحميل و تفريغ املواد الغذائية
يف (محافظة املثنی).
 -2تتوفر لدى (الرشكة اعاله) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (تحميل وتفريغ املواد الغذائية كما مبني يف
الرشوط الخاصة).
 -3بغمكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري إىل مدير القسم القانوني  /الطابق الثاني  /الرشكة العامة
لتجارة املواد الغذائية  /املنصور  -شارع
النقابات  -مجاور وزارة الكهرباء ،وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ( ) 600.000ستمائة الف دينار ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول
عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني أعاله .
 -4تسليم العطاءات إىل العنوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعالمات) قبل الساعة ( )۱۲الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم (الثالثاء)
املصادف  2020/11/10وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة
الفتح يف يوم ( الثالثاء ) املصادف  ( 2020/11/10بعد الساعة  ۱۲الثانية عرش ظهرا ) يجب أن تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان أو صك مصدق
صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ (  ) 50.000.000خمسون مليون دينار عراقي كتأمينات أولية نافذ ملدة العطاء البالغة ( )۹۰تسعون يوم من
تاريخ غلق املناقصة.
اسعار الكلفة التخمينية

املهندس
قاسم حمود منصور
املدير العام وكالة

وترفق الوثائق التالية :
 -1وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه .
 -2كتاب عدم املمانعة لالشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ العام . 2020
 -3هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة .
 -4الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .
 -5األعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية .
العنوان  :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات
Address : Republic of Iraq - Baghdad. Al-Mansoor
Website : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@iraqsfsc.Org
Generalfoodstaff@yahoo.com
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 -1يرس الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة تحميل و تفريغ املواد الغذائية
يف (محافظة نينوى).
 -2تتوفر لدى (الرشكة اعاله) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات تحميل وتفريغ املواد الغذائية كما مبني يف
الرشوط الخاصة.
 -3بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري إىل مدير القسم القانوني  /الطابق الثاني  /الرشكة العامة
لتجارة املواد الغذائية  /املنصور  -شارع
النقابات  -مجاور وزارة الكهرباء ،وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ( ) 600.000ستمائة الف دينار ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول
عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني أعاله .
 -4تسليم العطاءات إىل العنوان اآلتي ( صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعالمات) قبل الساعة ( )۱۲الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم (الثالثاء)
املصادف  2020/11/24وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة
الفتح يف يوم ( الثالثاء ) املصادف  ( 2020/11/24بعد الساعة  ۱۲الثانية عرش ظهرا ) يجب أن تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان أو صك مصدق
صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ ( )50.000.000خمسون مليون دينار عراقي كتأمينات أولية نافذ ملدة العطاء البالغة ( )۹۰تسعون يوم من تاريخ
غلق املناقصة.
اسعار الكلفة التخمينية
اسعار الكلفة التخمينية

املهندس
قاسم حمود منصور
املدير العام وكالة

وترفق الوثائق التالية :
 -1وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه .
 -2كتاب عدم املمانعة لالشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ العام . 2020
 -3هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة .
 -4الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .
 -5األعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية .
العنوان  :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات
Address : Republic of Iraq - Baghdad. Al-Mansoor
Website : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@iraqsfsc.Org
Generalfoodstaff@yahoo.com
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الصني ترى يف إعادة انتخابه سبيال هليمنتها

بعد تسجيل  3667إصابة جديدة و 52حالة وفاة

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ  438ألفا
والشفاء أكثر من  369ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
االربعاء ،املوقف الوبائي اليومي لفروس
كورونا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت
تس�جيل 3667اصابة جدي�دة و 52حالة
وفاة وش�فاء  2876حالة ،ح�ددت دائرتا
صح�ة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف
لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها “الزوراء”:
ان ع�دد الفحوص�ات املختربي�ة لي�وم
امس ،20214 :ليصب�ح عدد الفحوصات
املختربي�ة الكلي�ة ،2685744 :مبينة انه
تم تسجيل 3667اصابة جديدة و 52حالة
وفاة وشفاء  2876حالة.
واضاف�ت :ان عدد حاالت الش�فاء الكيل:
 ،)84.2%( 369010ام�ا ع�دد ح�االت
االصاب�ات ال�كيل ،438265 :بينم�ا ع�دد
الح�االت الت�ي تح�ت الع�الج،58837 :
يف حن ع�دد الح�االت الراق�دة يف العناية
املركزة ،466 :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
.10418
من جهت�ه ،اعلن مدير ع�ام صحة بغداد
الرصافة ،عبد الغني الس�اعدي ،تس�جيل
 461اصاب�ة جدي�دة بف�روس كورون�ا
بينها  251اصابة ش�خصت خالل الرصد
الوبائي.
وقال الس�اعدي يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان “املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة
س�جلت  461اصاب�ة جدي�دة بف�روس
كورون�ا موزع�ة كالت�ايل  251 :حال�ة
شخصت خالل الرصد الوبائي للقطاعات
الصحي�ة :قط�اع الرصاف�ة  29حال�ة/
قطاع النهروان  17حالة  /قطاع البلديات
الثاني  13حالة  /قطاع بغداد جديدة 51
حال�ة  /قطاع الش�عب  27حالة  /قطاع
االعظمية  41حالة  /قطاع االس�تقالل 9
ح�االت  /قطاع الص�در  24حالة  /قطاع
البلدي�ات االول  18حالة  /قط�اع املدائن
 22حالة .
واش�ار اىل ان  210حالة خالل مراجعتهم
للمؤسس�ات الصحية  :مدينة الصدر 49
حال�ة محل�ة ,575 ,518 ,517 ,555 ,
,524 ,556 ,565 ,550 ,532 ,544 ,538
 557 ,540 ,513قط�اع  . 31قط�اع , 47
قط�اع  . 565 . 521 ,10قط�اع  . 49حي
ط�ارق  ,الحميدي�ة 316. 357 ,345 ,
 ،331 , 314.الش�عب  11حال�ة محل�ة
 ,325 , 337,332 ,317ح�االت محل�ة ،
 , 738 ,728 ,722 , 734الزراع�ي 771 ,
 ,البلدي�ات ,509 ,502 , 508 , 506 ,8

 , 504ش�ارع فلس�طن 13حالة محلة
 ,503 ,505االمن  11حالة محلة733 , ,
, 704 , 706 709 ,743 . 721 , 741 , ,
بغداد جديدة  11حالة محلة 703 , 701
 ,708 ,الزعفراني�ة  14حال�ة محل�ة ,
961 , 958 , 964 , 917 , 960 , 953
 , 909 , 906 , 949, 962 ,الك�رادة 15
حالة محلة 314 , 310 , 302 ,905 ,903
 , 311 ,االعظمي�ة  11حالة محلة،314 ,
ح�ي تونس  3حاالت محلة , 301 , 302 .
 ، 303العبيدي  9حاالت محلة  ,الكفاءات
 ، 769 , 764 , 765, 762 ,حي الزهراء3
ح�االت محل�ة  , 759 , 757 ,حي النرص
حال�ة واح�دة  ،773 ,ح�ي الس�الم حالة
واح�دة  ، 408 ,املعام�ل  3ح�االت محلة
 ، 796 , 799زيون�ة  4حاالت محلة ,716
شارع السعدون حالة واحدة محلة ،101
الجادري�ة حالتن محلة  ،911 ,923باب
الشيخ حالة واحدة محلة  ،121الطالبية
 3حاالت محلة  ،321 ,332 ,322املش�تل
 3حاالت محلة  ،751 ,767 ,771الصليخ
 4ح�االت محلة  ,326 ,304الراش�دية 3
ح�االت الزراعي ،حي النرص حالة واحدة
 ،ح�ي القاه�رة 3ح�االت محل�ة ,311
 ، 318 ,313 ,309الوردي�ة  ,ج�رس دياىل
 ,الرياض ،املدائن16حالة محلة الوحدة,
قري�ة الحرية ،بس�ماية  3حاالت عمارة
 ،108ح�ي تون�س حالتن محل�ة ،300
شارع املغرب حالتن محلة .304
واض�اف الس�اعدي ان�ه “تم نق�ل جميع
املصاب�ن اىل الحجر الصحي لتلقي العالج
فيم�ا نقلت الح�االت الحرج�ة اىل العناية
املرك�زة الخاص�ة بالعزل” ،مش�را اىل ان
“الع�دد الرتاكم�ي لإلصاب�ات ارتف�ع اىل
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 56789ت�ويف منهم  1328لالس�ف فيما
اكتس�ب الش�فاء  50380واملتبق�ي قيد
العالج .”45081
ودع�ا الس�اعدي املواطن�ن اىل “االلت�زام
بإج�راءات الوقاي�ة وتطبي�ق التباع�د
االجتم�اع لحمايتهم م�ن االصابة وتقليل
تفي الوباء”.
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ املوقف
الوبائي له�ا مع اع�داد وعناوين الحاالت
املش�خصة يف مخترباته�ا بمرض فروس
كورون�ا املس�تجد م�ع اع�داد الش�فاء
والوفيات لغاية الس�اعة العارشة من ليلة
الثالثاء واملعلن عنها امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بي�ان تلقته “الزوراء”:
ان عدد االصابات  489موزعة كاآلتي:أبو
غريب  /28ابو دش�ر  /6االس�كان /5
االع�الم  /17البي�اع  /11التاج�ي /6
الحارثي�ة  /1الحري�ة  /30الخطيب /4
ال��دورة  /26الدولعي  /2الرحمانية /2
السيدية  /13الشعلة  /28الصالحية /2
الطارمي�ة  /14الطوبج�ي  /5العامرية
 /9العط�ي�في��ة  /19الع�الوي /3
الغزالي�ة  /15القادسي�ة  /7الكاظمي�ة
 /47اللطي�في��ة  /1املحمودي�ة /25
املنصور  /20املواصالت  /3الوش�اش /5
اليوس�فية  /2الي�رم�وك  /13ج��ك�وك
 /4حي الجامع�ة  /11حي الجهاد /23
ح�ي الخ�رضاء  /19ح�ي العام�ل /15
ح�ي الع�دل  /19ح�ي الفرات  /5س�بع
البور  /2س���وي�ب  /2كرادة مريم /2
ناحية الرش�يد  /1جانب الرصافة /17
محافظة الديوانية .1
واضاف�ت :ان عدد حاالت الش�فاء،370 :
بينما عدد الوفيات.2 :

3

“نيويورك تاميز” :ترامب لديه ثالثة حسابات
مصرفية يف بريطانيا وإيرلندا والصني
واشنطن /بكني/متابعة الزوراء:
قال�ت صحيف�ة “نيوي�ورك تايمز”،
إنها اكتش�فت وجود ثالثة حسابات
مرصفي�ة أجنبي�ة ل�دى الرئي�س
األمريك�ي دونالد ترامب ،يف بريطانيا
وإيرلندا والصن.
ووفق�ا للوثائ�ق املتوف�رة ل�دى
الصحيف�ة ،ف�إن الحس�اب املوجود
يف الص�ن ،يخض�ع لس�يطرة رشكة
Trump International Hotel
 .Management LLCودفع�ت ه�ذه
الرشكة ،يف الف�رتة من عام  2013إىل
ع�ام  ،2015رضائب بل�غ مجموعها
 188ألف دوالر.
م�ن جانب�ه ،أوض�ح ،آالن غاتري�ن،
محام�ي املؤسس�ة ،أن الرشك�ة
فتحت حس�ابا يف بنك صيني لتسهيل
ممارس�ة األعم�ال التجاري�ة .ون�وه
ب�أن ترام�ب ،كان ينوي قب�ل حملته
الرئاس�ية فتح فن�ادق يف تلك الدولة،
ولكن تم تجميد املرشوع بعد ذلك.
وأضاف املحامي“ :منذ عام  ،2015لم
يت�م إبرام أي صفق�ة ،ولم يتم إجراء
أية معامل�ة ،واملكتب ال يعمل .ورغم
عدم إغالق الحس�اب امل�رصيف ،إال أنه
لم يتم استخدامه”.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك  ،تمتلك مؤسس�ة
ترامب العديد من الرشكات املس�جلة
يف الصن .حقق�ت eTHC China D
 velopmentوحده�ا أكث�ر م�ن 17
مليون دوالر يف عام .2017
ويف وقت سابق ،اتهم ترامب منافسه
الديمقراط�ي ،جوزي�ف باي�دن،
بالتسامح تجاه الصن.
ويف س�ياق اخ�ر يراه�ن الصيني�ون
عىل ف�وز الرئي�س دونال�د ترامب يف
االنتخاب�ات الرئاس�ية ويعتربون أنه
س�يقوّض بالده والغرب ما يرسع يف
املقابل صعود الصن.
وع�ىل الرغ�م م�ن أن الوالي�ة األوىل
للرئي�س األمرك�ي ش�هدت حرب�ا
تجارية وتكنولوجية مرفقة بمعركة
دبلوماس�ية يومية ،ق�د تميل الصن
لتأييد إع�ادة انتخ�اب دونالد ترامب
مراهن�ة ع�ىل تراج�ع ال ع�ودة عنه
ملنافسها االسرتاتيجي الكبر.
ورس�مياً ،ال تؤي�د الص�ن أي�ا م�ن
املرش�حن ترامب وجو باي�دن ،لكن
بع�ض املعلق�ن الصيني�ن يراهنون
ع�ىل ف�وز ترام�ب ويعت�ربون أن�ه
س�يقوّض ب�الده والغ�رب ،ما يرسع
يف املقابل صع�ود الصن التي تأمل يف

مرتبة القوة العاملية األوىل.
وكت�ب رئيس تحري�ر صحيفة غلوبال
تايمز الصينية هو شيجن يف مايو عىل
توي�رت ،متوجها ً لرتام�ب ،أن الصينين
“يأمل�ون إع�ادة انتخابك�م ألنك�م
تجعل�ون من الوالي�ات املتح�دة مكانا ً
غريب�ا ً ومكروه�ا ً يف العال�م أجم�ع”،
مضيفا ً “أنتم تعززون وحدة الصن”.
وتراجع�ت العالق�ات الثنائي�ة ب�ن
القوت�ن يف عه�د ترام�ب إىل أدن�ى
مس�توياتها من�ذ إقام�ة عالق�ات
دبلوماس�ية رس�مية بن الطرفن يف
ع�ام  .1979ووس�ط أج�واء مماثلة
ألج�واء الح�رب الب�اردة ،أغلق�ت
واشنطن أواخر يوليو قنصلية للصن
عىل أراضيه�ا ،وردت بكن باملثل بعد
أيام.
وم�ع ذلك ،يؤكد نائب وزير الش�ؤون
الخارجية الصيني ك�ن غانغ “نحن
ال نهتم بمعرفة من يف البيت األبيض.
م�ا نريده ه�و عالقة هادئ�ة وأفضل
م�ع الوالي�ات املتحدة” .وق�ال غانغ
االس�بوع امل�ايض أم�ام صحفي�ن
أوروبي�ن ،إن “العالق�ات الصيني�ة
األمركي�ة كان�ت إش�كالية أيض�ا ً يف
عه�د الديمقراطين ح�ول العديد من
املواضيع”.
وجع�ل الرئي�س الجمه�وري الصن
ً
واح�دة من أهداف حملته االنتخابية،
وأغض�ب قادته�ا بوصف�ه فايروس
كورونا ب�”الفايروس الصيني”.
ويرى الخبر يف شؤون الصن يف كلية
هارف�رد كيني�دي س�كول األمركية
فيليب لو كوري ،أن ترامب بالنس�بة

لبك�ن م�ن الناحي�ة الدبلوماس�ية
“خارج عن السيطرة ومراوغ”.
لك�ن “املصلح�ة يف إع�ادة انتخ�اب
ترام�ب تتمث�ل باس�تمرار ش�به
تلقائي لسياس�ته ‘أم�ركا أوالً’ التي
تفصل واش�نطن جزئيا ً عن حلفائها
التقليدي�ن” .وتاب�ع “م�ن املنطقي
طبع�ا ً االعتق�اد أن النخ�ب الصينية
س�تبتهج لرتاج�ع الوالي�ات املتحدة،
خصمها األكرب”.
وبالطب�ع ،فإن االنقس�ام بن القوى
الغربية يث�ر رسور النخبة الحاكمة
يف الص�ن .وتوض�ح مدي�رة مرك�ز
الدراس�ات الروس�ية واألوروبي�ة
واآلس�يوية يف بروكسل تريزا فالون،
أن “أحد األهداف االسرتاتيجية للصن
ه�و إضع�اف الحلف األطل�يس ،الذي
تراجع يف ظل إدارة ترامب”.
ومن�ذ وص�ول ترامب إىل الس�لطة يف
يناير  ،2017س�عى نظ�ره الصيني
يش جينبينغ إىل أن يروج عن نفس�ه
صورة الزعيم املس�ؤول ،مش�جعا ً يف
مؤتمر دافوس ع�ىل التبادل التجاري
الح�ر ،تح�ت وق�ع تصفي�ق ممث�يل
أوساط األعمال املتعبن من الحمائية
التي يريدها ترامب.
ومؤخ�راً ،حظ�ي الرئي�س الصين�ي
باملدي�ح إلعالن�ه أن ب�الده ،مص�در
التل�وث األك�رب يف العال�م ،س�تبدأ
بتخفيض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد
الكرب�ون قبل ع�ام  ،2030يف خطوة
ه�ي بمثاب�ة النقي�ض النس�حاب
واشنطن من اتفاق باريس للمناخ.
وبينما أعلن ترامب انسحاب الواليات

املتحدة من منظم�ة الصحة العاملية،
تعه�د يش جينبين�غ بجع�ل أي لقاح
صين�ي محتم�ل ض�د كوفي�د – 19
“منفعة عاملية عامة”.
ويف املقاب�ل ،ل�ن يك�ون لف�وز بايدن
بالنس�بة للنظام الش�يوعي مفاعيل
كثرة .وت�رى بوني غليرس من مركز
الدراس�ات االس�رتاتيجية والدولية يف
واش�نطن أن “بايدن س�رث الرسوم
ّ
وأش�ك يف أن�ه س�يقوم
الجمركي�ة،
برفعها أحادياً”.
واعتربت غلي�رس أن “عىل بكن ربما
االستس�الم ملطال�ب أمركي�ة أخرى
إذا م�ا أرادت أن ترف�ع تلك الرس�وم
اإلضافي�ة” التي فرضه�ا ترامب عىل
السلع الصينية املستوردة.
ويف مي�دان التكنولوجي�ا “أي�ا كان
املنت�رص يف النهاي�ة ،ل�ن ترتاج�ع
الواليات املتحدة عن قرارها اس�تبعاد
معدات هواوي من ش�بكاتها إلنرتنت
الجيل الخامس من الهواتف الذكية”،
حي�ث تتهم واش�نطن رشكة هواوي
بالتجسس لصالح النظام الشيوعي.
وم�ا ق�د يك�ون مث�را ً لإلزع�اج
أكث�ر بالنس�بة لبك�ن ،ه�و تش�دد
الديمقراطي�ن أكثر من الجمهورين
إزاء مسائل حقوق اإلنسان.
وقد يزيد نائب الرئيس الس�ابق بذلك
الضغوطات عىل بكن بشأن مساعي
وض�ع اليد عىل هون�غ كونغ .ويعترب
محللون أن فوز “بايدن سيكون خربا ً
س�يئا ً للصن ألنه س�يتجه رسيعا ً إىل
تعزي�ز حلف ب�ن دول تتفق معها يف
املوقف تجاه الصن”.

السودانيون يرفضون التطبيع رغم وعود االنفتاح واملليارات
اخلرطوم /متابعة الزوراء:
اتفق الش�ارع السوداني عىل أهمية رفع
اسم الس�ودان من قائمة “الدول الراعية
لإلره�اب” ،للخ�روج بالبالد م�ن أزمتها
االقتصادي�ة الطاحن�ة ،واالنفت�اح ع�ىل
العالم الخارجي.
إال أن موق�ف الش�ارع تباي�ن ،وإن غلب
علي�ه الرفض ألس�باب مختلفة ،بش�أن
املقاب�ل الذي تفرض�ه الوالي�ات املتحدة
عىل الس�ودان لرفعه م�ن القائمة ،وهو
التطبيع مع إرسائيل.
ويف  23سبتمرب /أيلول املايض ،قال رئيس
مجلس الس�يادة الس�وداني عبد الفتاح
الربه�ان إن مباحث�ات أجراه�ا حينه�ا،
م�ع مس�ؤولن أمريكي�ن يف اإلم�ارات،
تناولت قضايا ،بينها “السالم العربي مع
إرسائيل”.
وذك�رت تقاري�ر إعالمي�ة إرسائيلي�ة
وأمريكي�ة آن�ذاك ،أن الخرط�وم وافقت
ع�ىل تطبي�ع عالقاته�ا مع ت�ل أبيب ،يف
حال تم شطب اس�م السودان من قائمة
“اإلره�اب” ،وحصول�ه عىل مس�اعدات
أمريكية بمليارات الدوالرات.
وتربط واش�نطن بن رفع اسم السودان
من “قائمة اإلرهاب” ،وسداده تعويضات
أله�ايل ضحاي�ا تفج�رات س�فارتي
واش�نطن يف كينيا وتنزانيا ع�ام ،1998
وبارجة أمريكية قرب ش�واطئ اليمن يف
 ،2000التي تتهم واشنطن نظام الرئيس
املخلوع عمر البشر بالضلوع فيها.
ومس�اء اإلثنن ،غرد الرئي�س األمريكي
دونال�د ترامب ،ب�”أخب�ار عظيمة” عرب
“تويرت” ،قال فيها إن “حكومة السودان
الجديدة التي تحرز تقدما عظيما ،وافقت
ع�ىل دف�ع  335ملي�ون دوالر لضحاي�ا
اإلرهاب األمريكين وعائالتهم”.
وتتزام�ن ه�ذه التط�ورات ،م�ع توق�ع
مس�ؤولن إرسائيلي�ن أن يعل�ن ترامب
“خ�الل أيام” ،عن تطبي�ع العالقات بن
إرسائيل والس�ودان ،بحس�ب هيئة البث
اإلرسائيلي�ة الرس�مية ،اإلثن�ن ،التي لم
تكشف عن هوية هؤالء املسؤولن.

هل يستفيد السودانيون؟
ويعارض الطالب لؤي عبد الله فكرة ربط
واشنطن إزالة اس�م السودان من قائمة
الدول الراعية لإلرهاب ،باستعداده امليض
يف ملف التطبيع مع إرسائيل.
ويقول عب�د الله“ :الس�ودان ل�ن يجني
أي مصلح�ة م�ن التطبيع م�ع إرسائيل
ألس�باب كث�رة ،أوله�ا إذا كان الغ�رض
تحس�ن االقتصاد الس�وداني ،فإنها لن
تس�تطيع فع�ل ذل�ك ،خاص�ة وأن فاقد
ال�يء ال يعطي�ه” ،يف إش�ارة إىل أزمات
إرسائيل االقتصادية خاصة الناجمة عن
انتشار فروس كورونا.
ويضي�ف“ :إذا كان الغرض من التطبيع
م�ع إرسائي�ل م�ن أج�ل توف�ر حقوق
اإلنسان فإن ذلك لن يتحقق ،خاصة وأن
املش�كلة مع إرسائيل ليست يف االختالف
الديني ،وإنما يف االختالف اإلنس�اني ،ألن
اإلنس�انية تأت�ي قبل التدي�ن ،وإرسائيل

ال توف�ر اإلنس�انية لذاته�ا ،ألنن�ا رأين�ا
استغاللها لفلسطن وغرها”.
ويوض�ح“ :إرسائي�ل ال توف�ر حق�وق
اإلنس�ان ب�ل تهضمه�ا ،لذل�ك التطبيع
معه�ا ال يجوز وال يصلح ،والس�ودان لن
يجن�ي من�ه أي فائ�دة ،ونح�ن ال نؤيده
كسودانين”.
وطبق�ا لتقاري�ر إعالمي�ة متداول�ة ،ال
س�يما م�ن إرسائيل ،ف�إن “التطبيع مع
الخرطوم اقرتب” ،قياسا بجملة التغرات
والترصيحات التي يعل�ن عنها بن فينة
وأخرى.
يف املقاب�ل ،تق�ول فاطمة ش�عيب ،وهي
صاحبة محل تجاري وسط الخرطوم“ :يف
رأيي إذا كان التطبي�ع مع دولة إرسائيل
يصب يف املصلحة االقتصادية ،أعتقد أننا
نسر إىل األمام بصورة جيدة”.
وتضي�ف ش�عيب“ :خاص�ة وأن عب�ور
الطران اإلرسائييل فوق األجواء السودانية

إىل الدول اإلفريقية س�يحقق أرباحا كبرة
ويسهم يف تحسن االقتصاد السوداني”.
وتتاب�ع“ :م�ن الناحي�ة السياس�ية ،فإن
عالقتنا مع دولة فلسطن محفوظة بدون
أي تغي�ر أو أي تالع�ب ،وعلين�ا التفك�ر
يف كيفي�ة العب�ور م�ن أجل س�ودان قوي
ومتقدم اقتصاديا واجتماعيا”.
وتش�دد ش�عيب“ :من حقنا كس�ودانين
العي�ش وفقا ملصالحنا م�ن دون النظر إىل
مصالح الدول األخرى”.
جوانب التطبيع
ويلخص أس�تاذ العلوم السياسية بجامعة
النيل�ن (حكومي�ة) محمد أحم�د عباس،
جوانب تطبيع السودان وإرسائيل ،فيقول:
“هن�اك جانب�ان ،األول إيجاب�ي والثان�ي
سلبي”.
ويب�ن عب�اس“ :اإليجابي يتمث�ل يف رفع
اس�م الس�ودان من قائمة ال�دول الراعية
لإلره�اب ،التي س�تكون نتائج�ه إيجابية

م�ن الناحي�ة االقتصادية وتوف�ر العملة
الصعبة ،وامت�داد عالق�ات الخرطوم مع
الدول الخارجية”.
ويتاب�ع“ :أما م�ن الناحية الس�لبية ،فإن
التطبي�ع م�ع إرسائيل س�يكون ل�ه تأثر
سالب عىل الدولة الفلسطينية ،ألن إرسائيل
ما زالت تبني املس�توطنات وتس�توطن يف
عدة مدن ،وأعتقد أن ذلك س�يكون س�لبا
عىل الدولة الفلسطينية”.
ويوافق�ه الصحف�ي أيمن س�نجراب ،أن
“الش�عب الفلس�طيني يعاني ،ويجب أن
ننظ�ر إىل أي قضية من خ�الل االنتهاكات
التي تطال الشعوب املختلفة”.
ويضي�ف س�نجراب أن “الس�ودان اآلن
يعي�ش يف مرحلة هش�ة ،ه�ذه املرحلة ال
تتقبل عىل اإلط�الق الحديث عن التطبيع،
وفقا لوجهة نظري الخاصة”.
كم�ا أن “الحكوم�ة الس�ودانية يج�ب أن
تط�رح موض�وع التطبيع ،عندم�ا يكون
الس�ودان يف وض�ع ق�وي ،وتك�ون هناك
إمكاني�ات حقيقية للحدي�ث عن التطبيع
من منطلق قوة” ،وفق سنجراب.
ويش�ر إىل أن “الش�عب الس�وداني خرج
من فرتة ش�مولية ،وحكم قابض اس�تمر
 30عاما (فرتة والية عمر البش�ر �1989
 ،)2019ويجب أال ُيس�تغل الوضع الراهن
لصالح التطبيع مع إرسائيل”.
ويرجع الس�بب يف ذلك ،حس�ب سنجراب،
إىل أن “الس�ودان ل�ن يس�تفيد ،ولن يكون
يف موضع قوة حت�ى يف حالة حدوث حوار
واتجاه نحو التطبيع مع إرسائيل”.
هل سينهي األزمات؟
الكات�ب واملحلل الس�يايس م�وىس حامد،
يعت�رب أن “التطبيع مع إرسائيل ،لن يكون
مفيدا للس�ودان يف حالته الراهنة” ،وتوقع
“أال يخرج التطبيع الس�ودان من ضائقته
االقتصادية”.
ويقول حامد إن “الس�ودان يحتاج ما هو
أكرب م�ن التطبيع مع إرسائي�ل ،أعتقد أن
التطبي�ع يف حالت�ه الراهنة ه�و مفروض
عىل الس�ودان م�ن قب�ل اإلدارة األمريكية
الت�ي يمثله�ا الرئي�س (دونال�د) ترامب،

ومستشاره جاريد كوشنر”.
ويضي�ف“ :عليه ،أنا ال أعتق�د أن التطبيع
هو الحل بالنسبة للحالة السودانية”.
بدوره يق�ول الكات�ب واملحلل الس�يايس،
منترص إبراهي�م“ :نح�ن يف حقبة جديدة
كلي�ا يف الس�ودان ،تل�ك الحقب�ة معني�ة
بمعالج�ة االختالالت يف الدولة الس�ودانية
بص�ورة كامل�ة ،والتغير الهي�كيل يف بنية
الدول�ة وإص�الح مؤسس�اتها ،بالرضورة
يتطل�ب ذل�ك تبن�ي توجه�ات سياس�ية
وسياس�ات خارجي�ة تع�رب ع�ن مصالح
السودان بصورة كاملة”.
ويضيف إبراهيم“ :التوجه الرئييس ينبغي
أن يصب يف فك عزلة الس�ودان من املحيط
ال�دويل واإلقليم�ي ،خاصة وأن سياس�ات
اإلره�اب الت�ي كان�ت متبع�ة ه�ي حقبة
انتهت وحتى موجة اإلرهاب عىل مس�توى
العالم وتبني األيديولوجيات التي تؤدي إىل
الص�دام مع املجتمع ال�دويل انتهت ،فال بد
من تبني سياسات خارجية تحدث قطيعة
مع هذه املسألة”.
وعن صالحية الحكومة السودانية الحالية
يف اتخ�اذ ق�رار التطبيع ،يق�ول الصحفي
الس�وداني عثمان األسباط ،إنها “حكومة
انتقالي�ة وليس�ت مفوض�ة يف مس�ألة
التطبيع م�ع إرسائيل ،واملعن�ي بالتطبيع
حكومة منتخبة”.
ويضيف األس�باط“ :خاص�ة وأن التطبيع
املجان�ي م�ع إرسائي�ل ل�ن يجن�ي من�ه
الس�ودان أي فائ�دة ،أم�ا إذا حاول�ت
الحكوم�ة الس�ودانية ممارس�ة الضغ�ط
وف�رض رشوطه�ا م�ن خ�الل محادثات
ج�ادة ،فيمك�ن للحكومة أن تس�تفيد من
تلك املسألة”.
وبدأت يف  21أغسطس/آب املايض ،مرحلة
انتقالية تس�تمر  39شهرا وتنتهي بإجراء
انتخابات.
ويتقاس�م الس�لطة خ�الل ه�ذه الف�رتة
الجي�ش و”قوى إع�الن الحرية والتغير”،
قائدة االحتجاجات الش�عبية التي أجربت
قي�ادة الجي�ش عىل ع�زل البش�ر ،يف 11
أبريل /نيسان .2019
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املوارد تعلن جاهزية السدود
الستقبال األمطار
بغداد /الزوراء:
أكدت الهيأة العامة لسدود والخزانات،
التابعة لوزارة املوارد املائية ،جاهزية
السدود الستقبال األمطار والفيضانات
خالل املوسم الشتوي املقبل.
وذكر مدير الهيئة ،كاظم سهر جابر،
يف ترصيح صحفي :ان «نسبة املياه يف

السدود منخفضة ولدينا فراغ خزني
يف البحريات ،ما يمكننا من إستيعاب
املوجات الفيضانية وكميات االمطار
املتوقعة خالل املوسم الشتوي املقبل».
وتوقع جابر ان «تأتي االمطار هذه السنة
متأخرة ومعتدلة» ،مستبعدا ً «وجود أية
مشكلة يف خزن املياه».

حقوق اإلنسان :اإلعادة القسرية للنازحني
ثان وخمالفة للمواثيق
تهج ٌري ٍ

بغداد /الزوراء:
اصدرت مفوضية حقوق االنسان بيانا حول االعادة القرسية للنازحني املسيحيني.
وقال مسؤول ملف االقليات يف املفوضية العليا لحقوق االنسان ،عمار بولص ،يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه :ان «االعادة القرسية للنازحني املسيحيني يف مخيم مريم
العذراء اىل املوصل القديمة حيث كان سكنهم القديم واملهدمة بيوتهم اآلن هو تهجري
ثاني لهم ولن نسكت عىل هذا االجراء اقليميا ودوليا».
واضاف بولص ان «هذه االعادة القرسية منافية للمواثيق الدولية وباالخص مجلس
ثان لهم ولن نسكت عىل هذا االجراء».
حقوق االنسان يف جنيف وهو تهجري ٍ
وطالب الجهات الحكومية «بإيقاف هذه العودة فورا وأخذ رأي النازحني قبل عودتهم
قرسيا والتي ستؤثر سلبيا عىل حياتهم» ،مؤكدا ان «الجميع مع اغالق مخيمات
النازحني وعودتهم لبيوتهم ومناطقهم ولكن عىل وفق رشوط واجواء مهيئة لذلك دون
اي ترسع او امر غري محسوب النتائج».

جلنة األمن :نتائج جرمية الفرحاتية
ستعلن خالل يومني

بغداد /الزوراء:
تواصل اللجان االمنية العليا ،التي شكلتها
السلطتان التنفيذية والترشيعية ،الكشف
املبكر عن الجهات التي اقدمت عىل تنفيذ
جريمة الفرحاتية يف بلد ،إذ قادت االدلة
وشهادة الشهود اللجان التحقيقية اىل
معرفة حقائق الجهة التي قامت بهذه
الجريمة وتحولت القضية اىل جنائية؛
وخالل اليومني املقبلني ستعلن النتائج.
وقال عضو لجنة االمن والدفاع النيابية ،بدر
الزيادي ،يف ترصيح صحفي :ان «اللجنة
االوىل التي وصلت اىل مكان الحادث واملشكة
من مجلس النواب والقطاعات العسكرية،
اطلعت عىل املعلومات االمنية بشكل كامل
من املدنيني واهايل الضحايا ،وتولدت لديها
معلومات دقيقة حول الحادث» ،مبينا ً ان
«اربعة من بني املغدورين ينتمون اىل هيئة

الحشد الشعبي (الحشد العشائري).
واضاف ان «اللجان العليا املشكلة من قبل
القائد العام للقوات املسلحة مصطفى
الكاظمي ،واخرى بتوجيه رئيس مجلس
النواب محمد الحلبويس ،توصلت من
خالل الخطوط االولية للحادثة اىل الجهة
االجرامية التي قامت بهذا العمل ،فمن
خالل االدلة وشهود العيان ،تم التوصل
اىل ان القضية جنائية والتحقيق مستمر،
وخالل اليومني املقبلني ستعلن نتائج
اللجان».
وتابع ان «اللجنة املشكلة من الربملان،
حددت قصور الجهات املاسكة لالرض،
وسيتم ارسال تقرير مفصل اىل رئاسة
مجلس النواب ،وهي بدورها ترفع
توصياتها اىل القائد العام للقوات املسلحة
واىل وزارتي الدفاع والداخيل».

االستخبارات تعتقل شقيقني داعشيني
يف بغداد
بغداد /الزوراء:
ألقت مفارز وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية ،امس االربعاء ،القبض عىل شقيقني
مطلوبني باإلرهاب ضمن مايسمى والية نينوى بداعش يف محافظة بغداد.
وذكر بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه :انه «ومن خالل املتابعة املستمرة لعصابات
داعش اإلرهابية وبعد مراقبة مستمرة لعدة أيام ،تمكنت مفارز وكالة االستخبارات
املتمثلة بمديرية استخبارات بغداد يف وزارة الداخلية من القاء القبض عىل ارهابيني
أشقاء يف منطقة الدورة ببغداد مطلوبني عىل وفق احكام املادة  4ارهاب النتمائهما
لعصابات داعش اإلرهابية والذين عمال بما يسمى يف والية نينوى تحت كنى {ابو موىس}
بصفة عسكر يف ديوان الخدمات و{ابودجانة} بصفة عسكر ضمن املفارز األمنية».
وبني انه «ومن خالل التحقيقات األولية معهما اعرتفا بإنتمائهما لتلك العصابات
اإلجرامية وهربا من محافظة نينوى اىل محافظة بغداد بعد تضيق الخناق عليهما من
قبل القوات األمنية أثناء عمليات التحرير ،وتم إيداعهما التوقيف إلستكمال التحقيق
وإلتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما».
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النزاهة تدعو ملراجعة إجراءات الوقاية من (كورونا) يف مطار بغداد
بغداد /الزوراء:
دعت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس األربعاء،
إدارة مطار بغداد الدويلّ إىل مراجعة اإلجراءات
حذ ً
املُ َّتبعة للوقاية من ڤايروس كورونا ،مُ ّ
رة
أن بعض تلك اإلجراءات قد تسهم يف تفيش
الڤايروس بدل الح ّد منه.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن “دائرة الوقاية يف الهيئة رصدت عن قيام إدارة
مطار بغداد الدويل بحجز جواز سفر الشخص
ثب ُت عدم إصابته
القادم دون شهاد ٍة صح َّي ٍة ُت ِ
بڤايروس (كورونا) ومطالبته بجلب شهاد ٍة
صح َّي ٍة الحقاً ،ممَّا يُؤ ِّدي إىل نرشه للمرض يف
حال كونه مُ صابا ً بالڤايروس”.
تقرير لها عن الزيارات التي قام
وأوضحت ،يف
ٍ
بها فريقها إىل مطار بغداد الدويلِّ واللقاء بإدارة
املطار ومُ مثيل عد ٍد من رشكات الخطوط الجويَّة
العاملة يف املطار واملسافرين ،أن “الجهات
املُ َّ
ختصة يف املطار تعتمد أيَّة شهاد ٍة صح َّي ٍة
لفحص ( )PCRيُق ِّدمُ ها املسافرون القادمون،
فيما ال تعتمد الدول األخرى نتائج الفحص الذي
العراقي يف املراكز الصحيَّة يف
يُجريه املُسافر
ُّ
العراق”.
وتابع أن “التقرير أوىص بمفاتحة األمانة العامَّ ة
ملجلس الوزراء – دائرة شؤون مجلس الوزراء
واللجان ،لإليعاز إىل وزارة الصحَّ ة والبيئة وسلطة
الطريان املدني بتفعيل قرار اللجنة العليا للصحَّ ة
ّ
الخاص
والسالمة الوطنيَّة رقم (  2لسنة )2020

حال العثور عىل إصاباتٍ بينهم”.
وتطرَّق التقرير إىل عدم إمكانيَّة السفر دون
تقديم فحص(  )PCRحديث ( قبل  24ساعة)
واعتماد الفحوصات الصادرة عن مستشفى
ِّ
ِّ
الطبي
االستشاري
الخاص واملخترب
التمريض
ِّ
التعليمي ومديريَّات
التابع ملستشفى الريموك
ِّ
الصحَّ ة يف املحافظات ،مُ ب ِّينا ً اختالف نوع
الفحص بني محافظ ٍة وأخرى ،حيث يعتمد
بعضها عىل إجراء مسح ٍة من األنف ،فيما تعتمد
محافظات أخرى عىل فحص الدم فقط ،مُ شريا ً
ٌ

الصحي يف املطارات
باستحداث مراكز للفحص
ِّ
ُ
واملنافذ الحدوديَّة كافة حسب املواصفات
واملعايري املُعتمدة من قبل وزارة الصحَّ ة”.
ٌ
نسخة منه إىل األمانة العامَّ ة
التقرير ،املُرسلة
ملجلس الوزراء ومكتب رئيس مجلس النوَّاب،
اقرتح أن “يت َّم التعاقد مع الجهات املُ َّ
ختصة
عاملياً؛ لتوفري األجهزة الالزمة إلجراء الفحص
يف املراكز املُستحدثة ،وذلك ملنع احتمال وقوع
َّ
تتمث ُل بمنح تصاريح صح َّي ٍة
حاالت فسا ٍد
ابتزاز ،فضالً عن منع
َّات
ي
عمل
وقوع
مُ زوَّر ٍة أو
ٍ
احتمال انتشار املرض؛ نتيجة خروج القادمني

ٌ
شهادات صحي ٌَّة”.
من الخارج الذين ليس لديهم
ورصدت الدائرة “وجود نتائج فحوصاتٍ
مُ زوَّرةٍ ،وأخرى مبالغ يف أجورها يت ُّم إجراؤها
ِّ
محل سكناهم من
عرب فحص املسافرين يف
قبل الفرق الصحيَّة التابعة للجهات املُعتمدة يف
فحص املسافرين ،فضالً عن عدم تطبيق مبدأ
االجتماعي وال سيما من قبل الرشكات
التباعد
ِّ
األهليَّة” ،موضحة أن “بعض الطائرات تغادر
ُمك ُن أن يُؤ ِّدي إىل
بكامل طاقتها ،األمر الذي ي ِ
حرمان العراق من استخدام خطوطه الجويَّة
لكثري من الدول يف
أو منع مسافريه من الدخول
ٍ

مسحت لبعض املتغيبني بإداء امتحان الدور الثاني

الرتبية ُتعلن بدء مقابلة واختبار املتقدمني على معاهد الفنون اجلميلة
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية ،امس االربعاء،
عن بدء اختبار ومقابلة املتقدمني
عىل معاهد الفنون الجميلة يف
بغداد واملحافظات للعام الدرايس
2021 – 2020
وقالت الوزارة يف بيان تلقت
«الزوراء» نسخة منه :إنها “تعلن

بدء اختبار ومقابلة املتقدمني عىل
معاهد الفنون الجميلة يف بغداد
واملحافظات للعام الدرايس 2020
–  2021وتستمر ملدة عرشة أيام”،
ً
مبينة ان “مدة املقابلة واالختبار
لكل قسم متفاوتة من معهد آلخر ،
وفقا ً لعدد األقسام واملتقدمني”.
وأضاف البيان أن “الوزارة اشرتطت

عىل املتقدمني الذين ادخلوا بياناتهم
يف الروابط الخاصة بالتقديم،
الحضور حسب الجداول لكل معهد
مع مراعاة رشوط السالمة الصحية
وارتداء الكمامات مستصحبني
معه االستمارات رقم ( )2-1مع
املستمسكات الرسمية”.
من جهته ،وجه وزير الرتبية ،عيل

حتذيرات أمنية من املناطق الفارغة ما بني
احملافظات
بغداد /الزوراء:
حذر الخبري االمني ،امري عبد املنعم الساعدي،
من الفراغ االمني يف املناطق الفارغة ما بني
املحافظات ،الفتا اىل ان تنقالت االرهابيني
وتخطيطاتهم قد يتم تنفيذها انطالقا من هذه
املناطق.
وقال الساعدي ،يف رصيح صحفي :ان “مايحدث
بني الحني واالخر من جرائم ارهابية مروعة يف
صالح الدين ودياىل واملناطق املحاذية لهما يؤكد
وجود مجاميع ارهابية تتواجد يف مناطق بعيدة

عن انظار القوات االمنية”.
واضاف ان “املناطق الفارغة مابني املحافظات
قد يحصل فيها فراغ امني بسبب مساحتها
الشاسعة وتضاريسها املعقدة ،وهو ماتبحث
عنه العنارص االرهابية”.
وبني ان “الجميع يعلم ان االرهابيني يتلقون
الدعم من القوات االجنبية ،وتم رصد ذلك يف اكثر
من مرة ،االمر الذي ينبغي ان تتابعه القوات
االمنية وترصد تحركات تلك القوات بشكل
مبارش او غري مبارش”.

عمليات نينوى :حترير جزيرة كنعوص مستمر
حتى تأمينها بالكامل
بغداد /الزوراء:
اكد قائد عمليات نينوى ،اللواء الركن اسماعيل
شهاب املحالوي ،امس األربعاء ،ان عملية تحرير
جزيرة كنعوص جنوب املوصل مستمرة حتى
تأمينها بشكل كامل من فلول داعش.
وقال املحالوي يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :ان ” قوات الجيش وبإسناد من طريان
الجيش تواصل تطهري جزيرة كنعوص وتجريف

األشجار الكثيفة فيها لتأمينها من فلول داعش
جنوب املوصل” ،الفتا اىل انه “تم العثور عىل
مضافات وأماكن اسرتاحة لإلرهابيني “.
وأضاف املحالوي ان “العملية تسري عىل وفق
الخطط املرسومة وبإسناد من قوات الحشد
الشعبي“ ،مبينا ان “األيام املقبلة ستشهد تجريف
الجزيرة بالكامل التي يتخذها فلول داعش أماكن
أمنه ومنطلقا لعملياتهم اإلرهابية”.

إعادة إصدار مواد انشائية يف مجرك الشالجمة

ضبط مواد غذائية خمالفة وإتالف أخرى يف أم قصر الشمالي ومطار النجف
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس األربعاء،
ضبط برادات محملة بمواد غذائية تم التالعب
بوصفها والتهرب من دفع الرسوم الجمركية
ومشمولة بحماية املنتج املحيل يف منفذ ميناء
أم قرص الشمايل.
وذكر بيان للهيئة انها «تمكنت يف منفذ ميناء
أم قرص الشمايل يف محافظة البرصة من ضبط
عجالت (براد) عدد  4محمالت بمقطعات
دجاج ولحم مجمد تم التالعب بوصفها،
وكذلك التهرب من دفع الرسوم الجمركية
واملنجزة معامالتها من قبل املركز الكمركي
خالفٱ للضوابط والتعليمات النافذة».
وأضاف البيان أن «عملية الضبط تمت من
قبل شعبة البحث والتحري هيأتنا وخارج
الحرم االجمركي بعد تدقيق معامالتها
الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبني
أن العجلتني نوع (براد) محملتني بمقطعات
دجاج بوزن  20طنا املنشأ الربازيل وكذلك
25طن لحم مجمد املنشأ الهند واملنجزة
معاملتها الكمركية من قبل دائرة كمرك
محطة بوابة البرصة والواقع الفعيل للحمولة
هو وجود مقطعات دجاج فقط وبحمولة

إىل قيام بعض املحافظات بإجراء الفحوصات
ألغراض السفر مجاناً ،داعيا ً إىل قيام وزارة
ً
الصحَّ ة مُ
مثلة بدائرة صحَّ ة الكرخ بالتنسيق مع
سلطة الطريان
املدني والسفارات العاملة يف بغداد
ّ
ٍّ
مختربي مُ ح َّددٍ؛ لتسهيل
فحص
بوجوب اعتماد
ٍ
إجراءات سفر املواطنني وعدم ترك الخيار لبعض
السفارات لتحديد املخترب الذي يت ُّم فيه إجراء
الفحص؛ األمر الذي قد يدفع املسافرين إلجراء
الفحص ملرَّتني ودفع أجورهما.
ممَّا تجدر اإلشارة إليه أن الهيئة ألفت فريقا ً
للتحري بعد ورود معلوماتٍ عن وجود مكاتب
ُ
تعمل بالتنسيق مع جهاتٍ حكوم َّي ٍة وغري
ِّ
الخاص
حكوم َّي ٍة عىل عدم إجراء فحص( )PCR
بڤايروس (كورونا) للسفر خارج العراق؛ لقاء
مبلغ يصل إىل ()200,000
دينار ،فيما نوَّهت
ٍ
ٍ
بأن إجراءاتها مُ ستمر ٌَّة بصدد متابعة املوضوع
مع الجهات ذات العالقة.

 4500كارتون بوزن إجمايل ( 56طن و 798
كغم) ومادة اللحم املجمد غري موجود من
ضمن الحمولة وذلك مخالف ملا تم ذكره يف
املعاملة الجمركية ،وكذلك مقطعات الدجاج
مشمولة بقانون حماية املنتج املحيل وبنسبة
رسوم  ٪50حسب قرار مجلس الوزراء بالرقم
 224لعام .»2018

وأشار البيان ،إىل «إحالة ما تم ضبطه عىل
وفق محرض أصويل إىل قايض تحقيق محكمة
أم قرص التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة
بحقها وبحق املقرصين املنجزين للمعامالت
الكمركية خارج الضوابط والتعليمات».
من جانب متصل ،أعلنت الهيئة العامة
للجمارك ،امس األربعاء ،اتالف مواد متنوعة

يف مركز جمرك مطار النجف األرشف.
وذكر بيان للهيئة ،تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أنه «تم اتالف مواد متنوعة يف مركز
جمرك مطار النجف األرشف وتمت عملية
االتالف من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض من
الجهات العاملة يف املركز املذكور».
وأضاف« :حيث تقوم الهيئة العامة للجمارك
بالعمل وعىل مدار الساعة لضبط واتالف املواد
غري املطابقة لرشوط وتعليمات االسترياد وكل
مايمس سالمة وامن املواطنني».
وايضا ،أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس
األربعاء ،إعادة اصدار مواد انشائية يف مركز
جمرك الشالمجة الحدودي .
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن «كوادر الهيئة يف مركز جمرك الشالمجة
الحدودي قامت بإعادة اصدار مواد إنشائية
متنوعة (خراطيم مياه /قيد بالستك/
سليفون) لعدم اكتمال األوراق الرسمية
لها».
وأضاف البيان أنه «تمت عملية اعادة االصدار
وفقا للتعليمات والضوابط النافذة ،ويأتي
هذا ضمن الجهد املتواصل ملوظفي الهيئه من
اجل االرتقاء بواقع العمل الجمركي».

حميد الدليمي ،امس األربعاء،
السماح لتالميذ وطلبة الصفوف
غري املنتهية واملتغيبني عن االمتحان
بـ(مادة أو مادتني) يف الدور الثاني
(حرصاً) ،إداء االمتحان للعام
الدرايس . 2020 – 2019
وأوضح بيان للوزارة :أن «الدليمي
أوعز للمديريات العامة للرتبية يف

املحافظات كافة ،بالسماح لتالميذ
وطلبة الصفوف غري املنتهية
املتغيبني بـ(مادة أو مادتني) عن
إداء امتحان الدور الثاني (حرصاً)،
ألسباب مختلفة والصحية منها
بسبب جائحة كورونا ،حيث
سيكون االمتحان يومي االثنني
والثالثاء .»2020 / 10 / 27 – 26

ضبط قطع أثرية تعود للعصر
السومري يف بابل

بغداد /الزوراء:
أعلن جهاز األمن الوطني يف بابل ،امس األربعاء ،إلقاء القبض عىل تاجري قطع اثرية ومنتحل
صفة ومبتز الكرتوني.وذكر الجهاز يف بيان صحفي :أنه «عىل وفق معلومات دقيقة وعملية
نوعية؛ تمكنت مفرزة من الجهاز يف محافظة بابل بنا ًء عىل موافقات قضائية من القاء القبض
عىل امرأة ورجل يتاجران بقطع اثرية يعود تاريخها اىل العرص السومري بحسب ادعائهما،
وقد دونت اقوالهما اصوليا وتمت احالتهما مع املضبوطات اىل الجهات القانونية املختصة
التخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهما».وأشار البيان ،إىل أن «احدى مفارز الجهاز ألقت القبض
بكمني محكم وبالجرم املشهود القبض عىل شخص ينتحل صفة ضابط برتبة عميد يف احدى
املؤسسات األمنية يمارس النصب واالحتيال بتعيني املواطنني عىل جهاز األمن الوطني مقابل
مبالغ مالية ،وقد تم تدوين اقواله اصوليا ً واحالته اىل الجهات القانونية املختصة».

اإلطاحة بأبرز عناصر “داعش” شرقي الفلوجة

بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني يف مديرية االستخبارات
العسكرية ،امس االربعاء ،بأن القوات االمنية
تمكنت من اعتقال احد ابرز عنارص عصابات
داعش االجرامية بعملية امنية استباقية
رشقي مدينة الفلوجة .وقال املصدر يف
ترصيح صحفي :ان ” قوة امنية من مفارز
شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة
العارشة والفوج الثاني من لواء املشاة 40
للفرقة نصبت كمينا لعنرص بارز يف عصابات
داعش االجرامية وتمكنت من اعتقاله اثناء

محاولته الدخول اىل قضاء الكرمة رشقي
مدينة الفلوجة ،دون وقوع أي مقاومة تذكر
“.واضاف املصدر ،الذي فضل عدم الكشف
عن هويته :ان” معلومات استخباراتية مكنت
القوات االمنية من اعتقال املطلوب ورصد
حركته حال تواجده يف املكان املستهدف”.
وتابع ان” القوات االمنية نقلت املعتقل
الصادرة بحقه اوامر قبض عىل وفق املادة /4
ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة اىل احد
املراكز االمنية للتحقيق معه ومعرفة بقية
اختفاء عنارصهم “.

القبض على  4إرهابيني وتدمري عدد من
األنفاق يف كركوك
بغداد /الزوراء:
اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة ،اللواء يحيى رسول ،امس االربعاء ،القبض
عىل اربعة ارهابيني يف مناطق متفرقة بكركوك.وذكر رسول يف بيان له تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن” جهاز مُ كافحة اإلرهاب ،وبالتنسيق مع جهاز املخابرات الوطني العراقي ،تمكن من
القاء القبض عىل ثالثة عنارص مُ نتمية لعصابات داعـش اإلرهابية أثناء مُ حاولتهم الهرب من
ُ
التحالف الدويل يف(وادي زغيتون ) بأطراف مُ حافظة كركوك”.
القصف الجوي لطائرات
واضاف أن” القوة تمكنت خالل هذا الواجب من تدمري عدد من األنفاق التي تستخدمها العصابات
ُ
للتنقل والتخفي ،كما عثرت عىل مواد مُ تفجرة وبعض األسلحة الخفيفة”.
اإلرهابية
ُ
وتابع أنه” وبالتزامن مع العملية األوىل ،نفذت قوة من جهاز مُ كافحة اإلرهاب عملية أخرى
أسفرت عن إلقاء القبض عىل ُعنرص إرهابي ينتمي إىل شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش
يف قضاء الحويجة”.
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الرافدين حيدد الفروع املشمولة بقروض شراء السيارات

أعلنت أنه ال توجد مباشرة حقيقية من اجلانب الكوييت حلد اآلن

الطاقة النيابية :جيب التوجه لرتكيا وأوروبا إلنشاء
الربط الكهربائي
بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية
يف مجل�س النواب ع�ن حاجة منظوم�ة الطاقة
الكهربائي�ة يف البلد للرب�ط الكهربائي مع تركيا
وأوروبا لتوفري الطاقة يف فصل الصيف.
وقال عض�و اللجنة ،صادق السليط�ي :إن «هذا
امل�روع سي�زود محافظ�ة الب�رة ب��500
ميغ�اواط م�ن خ�ال خطي نق�ل الطاق�ة 400
 ،K.Vوهما محطة الفاو القديمة ومحطة الفاو
الجديدة ،فضاً عن إنشاء محطة الفاو التحويلية
(.») 400k.v
وب�ن« :ان الجان�ب الخليجي عىل وف�ق االتفاق
امل�رم مع الع�راق ،علي�ه التزام يق�ي بقيامه
بتشيي�د الخط�وط الناقلة الت�ي سرتبط جنوب
الكويت بالفاو» .وأوض�ح السليطي« :لم نلمس
حتى اآلن مب�ارشة حقيقية من الجانب الكويتي
بإنشاء الخط الرابط ،وإن هذا التأخري قد يتسبب
بعدم اكتمال الربط قبل حلول الصيف القادم وقت
الذروة العالية للعراق ،وحاجة البلد لرفع الطاقة
الكهربائي�ة وتعوي�ض النق�ص م�ن الخط�وط
الخليجية ...ال تس�د الطاقة التي ستجهز العراق
يف السنوات األوىل للربط م�ع الخليج ،جزءا ً كبريا ً
من الحاجة الفعلي�ة للباد ،ولذا اقرتح السليطي
«إكم�ال الرب�ط م�ع منظوم�ات دول الج�وار،
وخصوص�ا ً تركيا لتعاكس وق�ت احتياج الذروة

العراق أوال باسترياد
السلع اإليرانية
بـنحو ملياري دوالر

والحمل».
وتاب�ع أن�ه «يف أش�هر الخري�ف والربي�ع ،يبل�غ
تولي�د العراق نح�و  15الف ميك�ا واط وأحماله
تق�ل بنسب�ة  ،%٣٥ويضط�ر إلطف�اء املحطات
الحكومية ورشاء طاقة املستثمرين بمبالغ عالية

وق�ال التميم�ي يف حوار صحف�ي :إن “مروع
قانون الخدمة املدني�ة االتحادي – الذي هو اآلن
قيد اإلقرار يف مجلس النواب -يتضمن يف نصوصه
ً
مقرتح�ا لتوحي�د سلم الرواتب م�ن خال نظام
يحدد الراتب االسمي للموظف وزيادته السنوية،
وم�دد ترفيعه بحسب الدرج�ة املحددة يف جدول

بغداد /متابعة الزوراء:
أعل�ن مدير الش�ؤون العربي�ة واالفريقية
بمنظمة التنمية التجارية االيرانية تصدير
سل�ع لس�ت دول عربي�ة مج�اورة بقيمة
 5.348ملي�ار دوالر يف النص�ف االول م�ن
السنة املالية الجارية فرتة  20مارس/آذار
حتى  20سبتمر/أيلول .2020
وأوض�ح “ف�رزاد بيلت�ن” يف بي�ان ،امس

حتى باألش�هر التي يقل االسته�اك فيها بسبب
طبيع�ة العق�د املجحف�ة» .مؤك�دا ً أن «االتج�اه
للربط م�ع تركيا وأوروبا ،ه�و األنفع للطرفن،
وباإلمكان تب�ادل الطاقة لتعاك�س فرتات حمل
الذروة واالستهاك».

الروات�ب املوحد ،مع معالجة الفوارق بن رواتب
موظف�ي الدول�ة لتحقي�ق العدال�ة واالستقرار
الوظيفي”.وأض�اف “لق�د ق�دم مجلسنا خطة
قص�رية األم�د اىل مجل�س ال�وزراء ،استجاب�ة
لق�راره رقم ( )92لسن�ة  ،2020ونحن بانتظار
استضافتنا يف املجلس املوقر بحسب الفقرة ()8
من الق�رار اآلنف الذك�ر ،لبي�ان تفصيات هذه
الخط�ة ،التي بتحقق موارده�ا سيكون املجلس
عىل أتم الجهوزية إلدارة ملف التعيينات يف دوائر
الدولة والقطاع العام”.
وأوضح التميمي ان “من املهام الرئيسة املناطة
باملجل�س إع�داد الهي�كل الوظيف�ي لل�وزارات
والجهات غري املرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها
وظيف�ة عامة ،ووض�ع السياس�ات والضوابط
الكفيل�ة بتحقي�ق الت�وازن بن ع�دد املوظفن
يف دوائ�ر الدول�ة املختلفة وبن الخدم�ة املؤداة،
وه�ذه امله�ام تقت�ي ،وال ش�ك ،إع�داد قاعدة
بيان�ات رصينة تتيح للمجلس تحقيق أهدافه يف
تطوير الجهاز اإلداري وإعادة هيكلته وتأهيله،
وق�د بارشنا بهذه املهم�ة ،إذ تم عقد اجتماعات
تشاورية مع ممثيل جميع الوزارات واملؤسسات
غري الحكومية واملحافظات ،وكان من مخرجات
تل�ك االجتماعات ،الطلب من جميع دوائر الدولة
والقطاع العام تزويدنا ببيانات محددة عىل وفق
جداول أعدها املجلس لتكون نواة قاعدة البيانات
التي سيبارش املجلس بإنشائها”.

االربع�اء :أن الع�راق تصدر قائم�ة الدول
الس�ت ،بتوري�د  2.971ملي�ار دوالر ،تلته
االمارات ب��  1.933ملي�ار دوالر ،وجاءت
عمان ثالث�ا ب�  165مليون دوالر والكويت
رابعا ب�  73مليون دوالر وقطر خامسا ب�
 62مليون دوالر.
وأشار اىل :أن الصادرات للبحرين سجلت 3
ماين دوالر والسعودية صفر.

كشفت عن ان االحتياطي الغازي للبلد يبلغ  132تريليون قدم مكعب قياسي

النفط 2023 :سيشهد وصول العراق لالكتفاء الذاتي
من إنتاج مادة البنزين
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة النف�ط ،امس األربع�اء ،أن العام
 2023سيشه�د وص�ول الع�راق اىل االكتف�اء
الذات�ي م�ن انت�اج م�ادة البنزي�ن ،اضافة اىل
استثمار كامل كميات الغاز املصاحب لعمليات
انتاج الخام البالغ�ة  2700مليون قدم مكعب
قيايس.
وقال وكيل وزارة النفط ،حامد يونس الزوبعي:
ان «نهاية الع�ام  2023ستشهد انتاج كميات
تسد حاج�ة البلد من م�ادة البنزين من خال
م�ا ينتج من املصايف املحلية ،بي�د ان هذا االمر
يعتمد عىل تنفيذ الخط�ة املوضوعة عىل ارض
الواق�ع ،كإدخال مصفى كرباء وإعادة تأهيل
مصف�ى الصم�ود ،اضاف�ة اىل ادخ�ال وحدات
جديدة لعدد كبري من املصايف ،واضافة وحدات
ال�� ( )fccالت�ي تساعد ع�ىل زي�ادة الكميات
املنتجة من املشتقات وتحسن نوعيتها».
واض�اف أن «نسب انجاز مصفى كرباء ،الذي
يجري العم�ل به بوتائر متصاع�دة ،بلغت 88
باملئ�ة ،وسيشهد الربع األول م�ن العام 2022
التشغي�ل التجريبي ل�ه ،وهو مصم�م بطاقة
انتاجي�ة تق�در ب�� 140ال�ف برمي�ل وينت�ج
منتجات عالية الجودة من ناحية النوعية».
وأش�ار اىل أن «ال�وزارة وضع�ت أيض�ا خط�ة
متكاملة إلعادة تأهيل مصايف الصمود (بيجي)
بعدد  ،3إذ يعم�ل حاليا مصفى صاح الدين 1
بطاقة  70ال�ف برميل ،وأن نهاية العام الحايل

بغداد /الزوراء:
ح�دد مرف الرافدين ،ام�س األربعاء ،الفروع
املشمول�ة بالق�روض التي تص�ل اىل  60مليون
دينار لراء سيارات بالتقسيط.
واوض�ح املكت�ب االعام�ي للم�رف يف بي�ان
تلقت «ال�زوراء» نسخة منه :ان “عىل املواطنن

واملوظف�ن واملتقاعدي�ن االستف�ادة م�ن تل�ك
الق�روض يف رشاء السيارات وبفائ�دة  4باملئة.
مش�ريا اىل «ان الفروع املشمول�ة بالتقديم عىل
الق�روض موزع�ة ب�ن  18فرع�ا يف محافظ�ة
بغ�داد العاصمة ،فضا ع�ن  39فرعا يف جميع
املحافظات االخرى».

الركة العامة لتجارة الحبوب
القسم القانوني Lawdep@grainp.iq /
قسم االستريادgrainb.iq@Import1 /
قسم التسويق market@grainb.iq/
قسم الحاسبةcomputer@grainb.iq/

جملس اخلدمة االحتادي يكشف عن مقرتح لتوحيد سلم الرواتب

بغداد /الزوراء:
أك�د رئي�س مجلس الخدم�ة العام�ة االتحادي،
محم�ود محم�د التميم�ي ،ام�س األربع�اء ،ان
مروع قانون الخدمة املدنية االتحادي يتضمن
ً
يف نصوص�ه
مقرتح�ا لتوحيد سل�م الرواتب من
خال نظام يحدد الراتب االسمي.

No: 7350 Thu 22 Oct 2020

ستشهد إدخال مصف�ى صاح الدين  2بطاقة
 70أل�ف برمي�ل ،وهن�اك خطة إلع�ادة تأهيل
مصف�ى الشم�ال ،تسري عىل وف�ق ما مخطط
له ،وهي اآلن تحت عملية املسح وتنفيذ جميع
متطلباته�ا م�ن قبل عمليات الشم�ال ،وتقدر
طاقته ب� 140الف برميل ،وستوضع توقيتات
اع�ادة التأهيل له من خال تحديد نوعية املواد
املطلوب�ة ،فض�ا عن اضافة وح�دات انتاجية
لع�دد م�ن املص�ايف تسه�م بمضاعف�ة حجم
املشتقات».
وش�دد الزوبع�ي ع�ىل «ح�رص ال�وزارة عىل
تحقيق االستثمار االمثل للغاز املصاحب والغاز
الح�ر من خ�ال الجهد الوطن�ي والتعاون مع
الرك�ات العاملية الرصين�ة» ،مبينا ان «كمية
الغ�از املستثم�ر حالي�ا النات�ج ع�ن عمليات
االنت�اج النفط�ي تبل�غ ( )1500ملي�ون قدم
مكع�ب قيايس ،بينما يبلغ االنت�اج الكيل لهذه
املادة ( )2700مليون قدم مكعب قيايس».
وذك�ر ان «خطط ال�وزارة ته�دف اىل استثمار
كامل الكميات املتبقية البالغة ( )1200مليون
ق�دم مكع�ب قيايس م�ن خ�ال املشاريع قيد
التنفيذ واإلنجاز ،ومن املؤمل ان يتم ذلك نهاية
العام  ، 2023وبالتايل القضاء عىل كل عمليات
حرقه».
واوض�ح ان «ال�وزارة اع�دت ايض�ا خطط�ا
الستثم�ار الغ�از الح�ر م�ن حق�ل املنصورية
يف محافظ�ة دي�اىل وحق�ل عك�از يف محافظة

االنب�ار اللذين تم�ت إحال�ة تطويرهما ضمن
جوالت الرتاخيص ،ولكن بسبب الوضع األمني
ومحارب�ة عصاب�ات “داع�ش” االرهابي�ة لم
تب�ارش الرك�ات املقاولة عملي�ات التطوير،
الفت�ا اىل مفاتحة ع�دد من الرك�ات العاملية
املتخصص�ة بصناع�ة واستثم�ار الغ�از يف
الحقلن».
وافص�ح يون�س ع�ن ان «االحتياط�ي الغازي
للع�راق يبل�غ  132ترلي�ون ق�دم مكع�ب
قي�ايس» ،مش�ريا اىل «ان ال�وزارة تحرص عىل
االستثمار االمثل للغ�از املصاحب والغاز الحر
لتلبي�ة احتياج�ات البلد م�ن الطاق�ة الغازية
لتأم�ن استخدامات تولي�د الطاقة الكهربائية
والصناع�ات البرتوكيماوية ومجاالت صناعية
اخرى».
واضاف ان «الكمية املتبقية من استثمار الغاز
املصاحب تتم من خال تنفيذ مروع استثمار
الغ�از املصاح�ب يف معمل معالج�ة النارصية
بطاق�ة ( 200مقم�ق) ،وحق�ل الحلفاي�ة يف
محافظ�ة ميس�ان الستثم�ار ( 300مقمق)،
ومن املؤمل ان ينته�ي املروعان نهاية العام
 2022اضافة اىل مروع ارطاوي غاز البرة
الستثم�ار ( 400مقم�ق) وم�روع ارطاوي
غاز الجنوب الستثمار ( 300مقمق) وينجزان
يف نهاية العام .»2023

رقم املناقصة 2020 /19 /
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إعان للمرة األوىل
. 1يس�����ر الش����رك�ة العام�����ة لتج�ارة الحب�وب االع�����ان ل�ذوي الخ�رة من
الش����رك�ات أو املكات�ب أو األش�����خاص الطبيعين لتقديم عطاءاته�م للعمل الخاص
ب�(تحميل وتفريغ الحبوب يف (فرع نينوى /ساحة مشريفة).
. 2تتوف�ر لدى (الش����ركة العام�ة لتجارة الحب����وب) التخصيص�ات املالية ضم����ن
املوازن�ة االتحادي�ة وينوي استخدام جزء منه�ا لتنفيذ الخدمات (أعم�ال التحميل والتفريغ
لكميات الحبوب التي تخص (فرع نينوى  /ساحة مشريفة ).
. ٣بإمكان مقدمي العطاء الراغبن يف ش�����راء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم
طل�ب تحري�ري اىل الش����ركة العامة لتج�ارة الحبوب /القس����م القانون�ي الكائن يف (
بغداد  -باب املعظم  -مدخل الش����يخ عمر  -الطابق األول ) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق
غ�ري املس����رتدة البالغة ( ) ٧٥0000س����بعمائة وخمس�ن ألف دينار ،بإمكان مقدمي
العطاء الراغبن يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبن أعاه.
. ٤يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:
 كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب. هوية األحوال املدنية ملقدم العطاء. بطاقة السكن. البطاقة التموينية . شهادة تأسيس الركة بالنسبة للركات.. ٥تس����لم العطاءات اىل العنوان( :الركة العامة لتجارة الحبوب/القسم القانوني الكائن
يف بغ�داد  -ب�اب املعظم  -مدخ�ل الش����يخ عمر  -الطاب�ق الثاني) يف املوع�د املحدد لغاية
الس����اعة الثانية عرة ظهرا من يوم (االحد) املصادف  2020/11/1٥وس����وف ترفض
العط�اءات املتأخرة وس����يتم فت����ح العط�اءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم
الراغبن بالحضور يف العنوان (الركة العامة لتجارة الحبوب /بغداد – باب املعظم  -مدخل
الش����ي�خ عمر  -الش����ركة العام�ة لتجارة الحبوب  -قاعة مكت�ب السيد املدير العام)
يف الزم�ان والتاري�خ (الساعة الثانية عرة ظه�را من يوم (االحد) املواف�ق 2020/11/1٥
يجب ان تتضمن العط�اءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة نفاذيتها
(خط�����اب ضمان م�ريف او صك مصدق) وبمبل�غ ( )100000000مائ�ة مليون دينار
عراق����ي صادر من مرف معتمد يف العراق /البنك املركزي العراقي ،علما ان الش����ركة
غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات فرع نينوى /ساحة مشريفة
الكلفة التخمينية
ت الفقرة
املبلغ كتابة
املبلغ رقما
الف وتسعمائة دينار/طن
1900
 1تفريغ الحبوب الفل
الف واربعمائة دينار/طن
1٤00
 2تحميل الحبوب الفل
ثمانمائة الف دينار
800.000
 ٣التنظيف
ماحظات:
. 1تكون نفاذية العروض ( ) 90يوما من تاريخ غلق املناقصة.
. 2س����يت�م انعق�اد مؤتمر خاص لاجابة ع�ن استفسارات املشارك�ن يف املناقصة وقبل
موعد ال يقل عن ( ( ٧أيام من تاريخ غلق املناقصة واملصادف .2020/11/8
. ٣تك�ون مدة نفاذية خط�اب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انته�اء مدة نفاذية العطاء
املحددة يف وثائق املناقصة بمدة ال تقل عن ( )28يوما.
. ٤يك�ون مك�ان وموعد فتح العط�اءات الساعة الثاني�ة ع�رة يف  2020/11/1٥يف قاعة
االجتماعات بمكتب السيد املدير العام.
عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني
العدد 10٧10 :
التاريخ 2020/10/19 :
رقم التبويب  :ح� ٣٣٤2 /

جمهورية العراق  /وزارة التجارة
الركة العامة لتجارة املواد الغذائية
اىل كافة الراغبن يف االشرتاك
م /مناقصة رقم ( ) 2020/8

اعان رقم ( ) 2020/20
( للمرة االوىل )
 -1يرس الركة العامة لتجارة املواد الغذائية االعان ملقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة
تحميل و تفريغ املواد الغذائية يف ( مركز مبيعات ابو غريب ).
 -2تتوفر لدى (الركة اعاه) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات تحميل وتفريغ
املواد الغذائية كما مبن يف الروط الخاصة.
 -٣بإمكان مقدمي العطاءات الراغبن يف رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري إىل مدير القسم القانوني /
الطابق الثاني  /الركة العامة لتجارة املواد الغذائية  /املنصور  -شارع
النقابات  -مجاور وزارة الكهرباء ،وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ( ) 600.000ستمائة الف دينار ،بإمكان مقدمي
العطاء الراغبن يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبن أعاه .
 -٤تسليم العطاءات إىل العنوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعامات) قبل الساعة ( )۱۲الثانية عر ظهرا
بتوقيت بغداد ليوم (االحد) املصادف  2020/11/22وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات
أو ممثليهم الراغبن بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح يف يوم ( االحد ) املصادف  ( 2020/11/22بعد الساعة  ۱۲الثانية عر
ظهرا ) يجب أن تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان أو صك مصدق صادر من مرف معتمد من البنك املركزي بمبلغ
( )٣0.000.000ثاثون مليون دينار عراقي كتأمينات أولية نافذ ملدة العطاء البالغة ( )۹۰تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة.
اسعار الكلفة التخمينية
اجور التفريغ والتوظيب داخل
املخازن
( )1٥0مائة وخمسون دينار
( )1٣٥مائة وخمسة وثاثون
دينار

اجور التحميل والتوظيب
عىل ظهر واسطة النقل
( )1٥0مائة وخمسون
دينار
( )1٣٥مائة وخمسة
وثاثون دينار

اجور التوظيب داخل املخازن او
عزل املواد او فتح االكداس
مجانا

اجور الوزن
واكمال الوزن
مجانا

مجانا

مجانا

املجموع  ٥٧0 /خمسمائة وسبعون دينار

اصناف البضائع واوزانها
كيس زنة  ٥كغم فما فوق
صندوق او كارتون او برميل او
صفيحة زنة  ٣كغم فما فوق

مبلغ التنظيف
املقطوع شهريا
()٤00.000
اريعمائة الف
دينار

املهندس
قاسم حمود منصور
املدير العام وكالة

وترفق الوثائق التالية :
 -1وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد
عطاءه .
 -2كتاب عدم املمانعة لاشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ العام . 2020
 -٣هوية غرفة التجارة ووثائق الركة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة .
 -٤الكفاءة املالية للمناقصن وذلك من خال تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .
 -٥األعمال املماثلة املنجزة خال السنوات العرة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية .
العنوان  :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات
Address : Republic of Iraq - Baghdad. Al-Mansoor
Website : www.iraqsfsc.org
iraqsfsc.org@E-Mail: foodstuff1
iraqsfsc.org@E-Mail: foodstuff2
iraqsfsc.Org@E-Mail: foodstuff٣
Generalfoodstaff@yahoo.com

الرياضي

أصفر وأمحر

مدرب مسوحة املصري يرفض
التدريب يف الدوري العراقي

بغداد /متابعة الزوراء
رفض أحمد سـامي ،املدير الفني لسموحة ،الرحيل عن الفريق عقب نهاية املوسم الحايل ،وذلك
بعد أن تلقى عرضا لتدريب أحد األندية العراقية.
ورفض سـامي العرض العراقي ،بعدمـا نجح يف الظهور املتميز مع سـموحة ،واحتالله املركز
الخامس بالدوري.
وعقد سامي ،جلسة مع فرج عامر ،رئيس سموحة لوضع الخطوط العريضة للموسم الجديد،
وبحث احتياجات الفريق ،وحسم ملف الراحلني.
يذكر أن عقد سامي مع سموحة مستمر حتى نهاية املوسم املقبل.
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الزوراء يتوشح باالبيض والشرطة باالخضر يف مباراة االفتتاح

اياد بنيان :قرار دخول اجلماهري ملباريات الدوري مرتبط بقرارات خلية االزمة
بغداد /الزوراء
اقيم امس االربعاء يف املؤتمر التنسيقي
ملباراة إفتتاح املوسم الكروي
 2020/2021بني الرشطة والزوراء والتي
ستقام يوم االحد املقبل املوافق الخامس
والعرشين من شهر ترشين االول الحايل،
حيث تقرر يف املؤتمر ان يرتدي فريق
الزوراء اللون االبيض الكامل ،وحارس
املرمى سريتدي األسود الكامل فيما
سريتدي الرشطة اللون األخرض الكامل،
وحارس املرمى سريتدي االحمر الكامل .
ْ
دعت الهيئة التطبيعية
ومن جانب اخر
األندية واالتحادات الفرعية كافة اىل
االلتزام التام بتطبيق قرارات خلية االزمة
الحكومية بعدم السماح للجمهور الكريم
الدخول اىل املالعب.
َ
وقال رئيس الهيئة التطبيعية ،إياد بنيان:
يف ضوء قرار خلية االزمة الحكومية
تقرر إلزام األندية واالتحادات الفرعية
بمنع الجمهور من الدخول إىل املالعب يف
مباريات املوسم .2021-2020
َ
وأضاف :يف حالة مخالفة هذا القرار فإن
األندية املستضيفة ستتحمل النتائج
املرتتبة عىل ذلك ،كونه أمرا يخالف
تعليمات خلية األزمة الحكومية.
واختت َم بنيان بالقول :قرار دخول
الجماهري للمالعب يف مباريات الدوري،
وجميع البطوالت التابعة التحاد الكرة،
مرتبط بقرارات خلية األزمة حرصاَ،
ومن الصعب أن تتقاطع التطبيعية مع
التوجهات الحكومية لحماية الجمهور
الكريم من جائحة كورونا.
ْ
قررت الهيأة التطبيعية لالتحاد
كما
العراقي لكرة القدم تشكيل لجنة
االنضباط تزامنا َ مع قرب انطالق دوري
الكرة املمتاز ملوسم .2021 - 2020
ْ
وتألفت اللجنة من عيل وايل محمد رئيساَ،
وعضوية كل من عدي جواد كاظم وقيس
هامل حمدان ونهاد كاظم عيدان وعباس
عبد الحسني زوين ،وجاسم عبد الكريم
فرحان مقررا َ للجنة.
ْ
وعقدت اللجنة ،امس األربعاء ،اجتماعها
التداويل األول برئاسة عيل وايل ،ووجود
جميع اعضائها تحضريا َ النطالق املوسم
الكروي الجديد.

حمكمة كاس ترد على طلب
درجال بشأن عقوبة احلرمان

بغداد /متابعة الزوراء
ردت محكمة النزاعات الرياضية الدولية «كاس» عىل طلب وزير
الشباب والرياضة والنجم الدويل السابق عدنان درجال بشان
عقوبة حرمانه من العمل الوظيفي لخمس سنوات.
وقدمت إلينا ريجاني ،محامي درجال ،طلبا ً اىل «كاس» ،من اجل
ترسيع اصدار الحكم بقضيته ضد اتحاد الكرة السابق برئاسة
عبد الخالق مسعود.
وبحسب رد املحكمة ،فإنها «اكدت ان العقوبة التي صدرت بحق
الكابتن عدنان درجال تعترب (قضية داخلية وتخص االتحاد
العراقي) وانها غري معنية فيها».
وبالتايل اصبح قرار الغاء العقوبة االن بيد الهيئة التطبيعية،
حيث بامكانها اتخاذ القرار من اجل ترشيح درجال يف انتخابات
اتحاد الكرة املقبلة.

جنم :االسبوع املقبل سيشهد التحاق
املدرب بكري مبنتخب السلة
بغداد /متابعة الزوراء
حدد االتحاد العراقي لكرة
السلة ،موعد وصول مدرب
املنتخب الوطني ،عزيز بكري إىل
العاصمة بغداد.
وقال امني رس االتحاد خالد
نجم إن “تأشرية الدخول
تسببت بتأخر وصول مدرب
املنتخب الوطني الجديد عزيز
بكري اىل العاصمة بغداد”.

وأوضح أن “بكري سيصل
إىل العاصمة خالل اليومني
املقبلني بعد إكمال جميع
إجراءات وصوله وسيقود
املنتخب الوطني يف معسكره
بالعاصمة بغداد قبل التوجه
إىل البحرين لخوض التصفيات
اآلسيوية”.
يذكر ان االتحاد قرر تسمية
اتيال شلبي مساعدا ً لبكري.

حرة مباشرة
وداعا جنم األوملبية

د.هادي عبد اهلل
يف عالـم الرياضـة مئات ماليـني العاملني أي الذين يكون مصدر عيشـهم من
العمل الريايض وأن اختلفت الصفة أو الوظيفة فهناك الالعب واملدرب واإلداري
وكل مـن هذه الصفـات الوظائف تتفرع إىل فروع كثرية مـن جهة الدرجة أو
النجوميـة أو طبيعـة العمل إىل ما تعجز سـطورنا املحدودة عن اسـتيعابه ..
يكفي أن نسـتذكر ترصيحا للسـيد بالتر الرئيس السـابق لإلتحاد الدويل لكرة
القدم الفيفا اذ قال بأن مليار شخص يعيشون من كرة القدم.
النجوم يف تلك املاليني من البرش عىل مستوى العالم قليلون قياسا بالعدد الكيل
وكلما ابتعدنا عن مركز دائرة الضوء تناقص عددهم من حيث الشهرة العاملية
ولكن هؤالء النجوم ليسـوا إال القمة املنظورة من جبل العطاء الذي نسـميه
عالـم الرياضة ..ففي هذا العالم ماليني الشـموع التـي تحرتق من أجل غاية
واحدة هي إن تبقى الرياضة مشـعل داللة وسط ظلمة عالم تحكمه املصلحة
الخاصة واالنا املقيتة ..والرياضة عمل جماعي لزرع حدائق املحبة..
مـن بني أبرز زراع هذه الحدائق الرياضية كان الراحل يوسـف خوشـابا مدير
العالقـات يف اللجنـة األوملبية الوطنيـة العراقية ..كان نجمـا يف األوملبية ألنه
كان املوظـف الريايض املثـايل ..كل معاملة تنجز من غري تعقيد يف بلد ال يمكن
فك عقده ..أما يوسـف خوشـابا رحمه آللـه تعاىل فقد كان يـدع قلبه يتحرك
صعودا وهبوطا ببن طوابق األوملبية يف بناية عليلة املصعد وكذلك بني ناسـها
ومراجعيهـا وكم من عليـل األخالق فيهم إال أن ذلك القلـب لم يكن يهدأ قط
حتى يريض الجميع عىل الرغم من أن تلك غاية ال تدرك.
أدركها قلب الراحل الحبيب يوسـف ألنـه قلب عراقي خالص النبض حتى بعد
ان غادر كل اهليه تقريبا إىل ديار الغربة فإن قلب يوسف ظل متشبثا بشاطئ
دجلة القريب من منزله وبذرات تراب حي الدورة يف بغداد املجد الذي سـيعود
قريبا ان شاء الله تعاىل ..قلب يوسف خوشابا يلقي ويرد التحية صباح مساء
يف كل ركـن من أركان األوملبية  ..إن وجوده ليس وجودا فيزيائيا يحدده مكان
وزمان إنما هو وجود قلوب دائمة الخرضة مزروعة يف نفوس محبيه وكل من
صافح وجه الراحل الحبيب يوسف خوشابا أحبه ألن ليست من حقيقة أخرى
يف حيـاة يوسـف إال محبة الجميع ..وهذه أعظم ما يحلـم به كل نجم ..وداعا
حبيبنا يوسف خوشابا نجم األوملبية.

اإلصابة تغيب االسباني ايزاك شهراً عن الديوانية
بغداد /متابعة الزوراء
أظهرت الفحوصات الطبية للمحرتف
االٔسباني أيزاك باديال التي أجراها
يف العاصمة بغداد ا ٕصابته بـتمزق
حاد يف الكاحل من الدرجة الثانية
وسيغيب الالعب عن املالعب فرتة
تصل ا ٕىل شهر.
وذكر اعالم نادي الديوانية ان «ايزاك
سيتوجه خالل يومني القادمني اىل

مدينة برشلونة االٕسبانية الٕكمال
رحلته العالجية من اجل الوصول اىل
الجاهزية الكاملة وااللتحاق باالٔحمر
وتمثيله يف االٔستحقاقات املقبلة.
ويف سياق منفصل سمت الهيئة
اإلدارية لنادي الديوانية املدرب سعد
ً
خلفا للمدرب املقال حازم
حافظ،
صالح.
وقررت إدارة الديوانية ،إقالة املدرب

حازم صالح ،بعد يوم واحد من عودة
الفريق من املعسكر التدريبي يف
مرص.
وجاء قرار إعفاء املدرب بشكل
مفاجئ ،كونه قبل  5أيام من انطالق
املوسم الكروي الجديد.
يشار إىل أن نادي الديوانية سيواجه
نظريه النجف ،يف الدور األول من
الدوري املمتاز.

العبادي  :املستقبل القريب سيكون اكثر إشراقاً
للعبة الطائرة
بغداد /متابعة الزوراء
اكد رئيس االتحاد العراقي لكرة الطائرة ،جميل العبادي،
ان املستقبل القريب سيكون اكثر ارشاقا ً للعبة.
وقال العبادي إن “صوت العراق كان قويا ً وذو حضور
كبري يف االنتخابات األخرية لرئيس اتحاد غرب آسيا لكرة
الطائرة”.
وأوضح بالقول“ ،رغم عدم الفوز لكن تواجد اسم مرشح
العراق بقوة هذا ما سيُعطي انطباع رائع وكبري عن
مستقبل اللعبة يف البلد من خالل عودة أسم العراق بقوة

لصناع القرار األسيوي والدويل للعبة”.
وبني أن “املستقبل القريب سيكون أكثر ارشاقا ً
للطائرة العراقية من خالل املحافل الخارجية العربية
واألسيوية”.
واختتمت امس األربعاء وعرب الدائرة االلكرتونية انتخابات
اتحاد غرب اسيا للكرة الطائرة وتنافس فيها أكثر من 12
شخصية يمثلون مختلف البلدان العربية والخليجية يف
منطقة غرب اسيا عىل  3مقاعد يف غرب اسيا لتمثيله يف
االتحاد األسيوي والدويل.

ادارة الطلبة توقع عقدي رعية مع املصرف االسالمي وكلية دجلة
بغداد /مع صورة /وقع نادي الطلبة
مساء امس االربعاء عقدين مع املرصف
الوطني االسالمي وكلية دجلة الجامعة
،لرعايته يف مسريته بالدوري املمتاز
للموسم الحايل.
ويراهن نادي الطلبة عىل الرعاية التي
سيتحصل عليها من الجانبني الستعادة
بريقه بعد غيابه عن االلقاب ملدة 1٨
سنة.
ويف سياق متصل أكد مصدر مقرب من
نادي الطلبة ان وزارة التعليم العايل
{الراعية للنادي} بصدد رصف دفعة أولية
من عقود الالعبني والجهاز التدريبي

قيمتها  350مليون دينار وتوزيعها خالل
األيام املقبلة.
وأشار املصدر اىل ،ان «الوزارة يف تنفيذ
التزاماتها املالية التي تعهدت بها خالل
الفرتة املاضية ،وتراقب بحيادية وشفافية
عالية اإلصالحات اإلدارية والتوجهات
الفنية الجديدة املرتقبة».
وأوضح ،ان «وزارة التعليم العايل هي
جزء من املنظومة الحكومية قد تأثرت
كثريا ً بالضائقة املالية التي عانت منها
جميع الوزارات خالل الشهر املايض لكنها
حاولت وبشتى الطرق تأمني دفعات أولية
لحني تسلم بقية املبلغ مليار ونصف

املليار دينار الحصة التي خصصتها
الجهة الراعية لدعم األنشطة الرياضية يف
النادي العريق» ،مبينا أنها «سوف تبارش
إيداع املبلغ يف حسابات الالعبني واملدربني
وفق نظام {كي كارد} ألول مرة».
وأضاف املصدر ،ان «الجهة املنسقة بني
الوزارة والنادي تتابع بشفافية عالية
واستقاللية تامة الحراك اإلصالحي الذي
رشعت به الهيئة اإلدارية الحالية خالل
االيام املاضية يف إبعاد بعض الوجوه
القديمة واستقطاب عنارص أخرى فعالة
أكثر ،مع أهمية إعادة النظر بالنظام
األساس لنادي الطلبة الذي كان رصحا

رياضيا ً مميزا ً وواحة ثقافية رائدة يف
العقود السابقة وتوسعة الهيئة العامة
نزوال عند رغبة الجماهري واملشجعني
باإلضافة اىل االنفتاح عىل الجهات
املستثمرة وإيجاد الئحة مرنة منسجمة
مع الضوابط القانونية لوزارة التعليم ،
تسهل من عملية تعظيم املوارد واإلفادة
من مرافق الجامعات واملعاهد العراقية
لدعم الفرق الرياضية يف النادي خالل
السنوات املقبلة».
وختم املصدر حديثه عن اإلصالحات
مشريا إىل أن «اإلدارة تدرس حاليا ً فكرة
استقطاب مدير فني متمرس يرشف عىل

جميع مفاصل الكرة يف القلعة الزرقاء
ويسهم يف ارتقاء مستوى اللعبة وكرس
النمطية يف األداء والبحث عن مواهب
شابة تمتاز بالرسعة واملهارة والذكاء
امليداني والتحرك الذكي والقرار الذاتي
الصحيح ،باإلضافة اىل صناعة املدربني
الشباب يف النادي العريق بشكل احرتايف
عرب استخالص التجارب األخرى وتطبيقها
وخلق هوية لعب موحدة بدءا ً من الفئات
العمرية وصياغتها بشكل رؤى تدريبية
عرب التحليل املستمر واملراجعات وعمل
دراسات نقدية من قبل جهاز الكرة بعد
انتهاء كل موسم».
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دوري أبطال أوروبا

اعالم الكرتوني

تعادل تشيلسي واشبيلية ومانشسرت يونايتد يعود بنقاط الفوز من باريس
تع�ادل إش�بيلية اإلس�باني م�ع مضيف�ه
تش�يليس اإلنكليزي بال أهداف يوم الثالثاء
يف املرحل�ة األوىل م�ن مباري�ات املجموعة
الخامس�ة ملس�ابقة دوري أبط�ال أوروبا،
بعد تأل�ق الفت للح�ارس املغربي ياس�ن
بونو.وخطف إش�بيلية حامل لقب الدوري
األوروبي يف املوسم املنرصم نقطة التعادل
يف افتتاح مشواره يف بطولة دوري األبطال،
بينما ظه�رت حاجة تش�يليس للمزيد من
الوقت كي يحصد نتائج صفقاته الجديدة
الكب�رية وأبرزه�ا املغرب�ي حكي�م زي�اش
واألملان�ي فرين�ر.وكان بون�و أح�د أفضل
العب�ي إش�بيلية ووص�ل تقييم�ه إىل 7.7
بحس�ب بع�ض املواق�ع املختصة.واعتمد
الن�ادي األندل�يس ع�ىل اللع�ب الجماع�ي
خالف�ا ألصحاب األرض الذي�ن عولوا كثريا ً
ً
ع�ىل امله�ارات الفردية لالعبيهم ال س�يما
املهاجم�ن منه�م الذي�ن لم يتمكن�وا من
حس�م النتيجة يف صالحهم.وعاد الحارس
الس�نغايل مندي بن الخش�بات الثالث بعد
تعافي�ه م�ن إصاب�ة عضلية تع�رّض لها
خ�الل تواج�ده يف صف�وف منتخ�ب بالده
لخ�وض املباري�ات الدولي�ة ،ف�كان واثقا ً
وتصدى ألكثر من محاولة إلش�بيلية الذي
ل�م يخ�ر س�وى مباراتن يف آخ�ر  27يف
مختل�ف املسابقات.س�يطر إش�بيلية عىل
مجريات اللعب يف الش�وط األول وس�نحت
له فرصتان األوىل لسوس�و من كرة رأسية
وأخ�رى لجناح�ه األرجنتين�ي ل�وكاس
أوكامبوس ،مقابل فرص�ة وحيدة ملهاجم
تش�يليس األملان�ي تيم�و فرينر أط�اح بها
ف�وق العارض�ة أواخ�ر الش�وط األول.ثم
دانت السيطرة لفريق العاصمة اإلنكليزية
يف الش�وط الثاني وكان�ت أخطر فرصة له
تس�ديدة املدافع كورت زوما الرأس�ية من
ركل�ة ركنية لكن حارس اش�بيلية املغربي
ياسن بونو تصدى له.ولم يخر إشبيلية

يف آخر أربع مباريات ضد فريق إنكليزي ،إذ
تغلب عىل مانشسرت يونايتد يف ثمن نهائي
دوري األبطال ع�ام  ،2018ثم عىل الفريق
ذات�ه يف نص�ف نهائ�ي ال�دوري األوروبي
يف أب/أغس�طس امل�ايض ،كم�ا ف�از عىل
ولفرهامبت�ون أيضا ً يف ربع نهائي الدوري
األوروبي املوسم الفائت.
ويف مب�اراة ثاني�ة يف املجموع�ة ذاتها بن
فريق�ن يخوض�ان باكورة مش�اركاتهما
يف املس�ابقة القارية ،تع�ادل رين الفرنيس
مع كراس�نودار الرويس  .1-1سجل لألول
س�يهرو غ�ريايس ( 56م�ن ركلة ج�زاء)،
وللثاني كريستيان رامرييز (.)59
ورضب التس�يو اإليطايل بقوّة أمام ضيفه
بوروس�يا دورتموند األملان�ي وتغلّب عليه
 3-1يف الجول�ة األوىل م�ن منافس�ات
املجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.
افتتح تش�ريو إيموبييل التس�جيل للفريق

اإليط�ايل يف الدقيق�ة السادس�ة وأض�اف
الح�ارس مارف�ن هيت�ز بالخط�أ الهدف
الثاني لالتسيو يف الدقيقة .23
ويف الشوط الثاني قلّص العمالق النرويجي
ارلين�غ هاالند النتيج�ة يف الدقيقة  71لكن
البديل اإليفواري أكبا-أكربو أضاف الهدف
الثالث لالتسيو يف الدقيقة .76
واعتقد زينيت س�ان بطرس�بورغ الرويس
أن�ه أفلت من الهزيمة عىل أرضه مع بروج
البلجيكي وخ�رج متعادال  1-1لكن األخري
خط�ف الفوز  2-1يف الوقت بدل الضائع يف
افتتاح منافس�ات املجموعة السادسة من
دوري األبطال.ووجد بطل الدوري الرويس
نفس�ه متخلفا يف مواجهت�ه القارية األوىل
مع بروج منذ موسم ( 1987-1988الدور
األول لكأس االتح�اد حن تأهل األخري بعد
تعويض خس�ارة الذهاب صف�ر -2بفوزه
إياب�ا 5-صف�ر) ،يف الدقيق�ة  63به�دف

للنيجريي إيمانويل دينيس.
لكن الحظ أس�عفه بعدم�ا أدرك التعادل يف
الدقيقة  74بمس�اعدة الح�ارس األمريكي
ل�ربوج إيث�ان هورفاث الذي ارت�دت الكرة
منه واىل الشباك بعد تسديدة صدها القائم
من الكرواتي ديان لوفرن.
وعندم�ا كان�ت املب�اراة تلف�ظ أنفاس�ها
األخ�رية ،خط�ف الضي�وف ه�دف النقاط
الثالث عرب شارل دي كيتياليري )3+90(.
واكتسح برش�لونة ضيفه فريينكفاروس
املج�ري بتغلبه علي�ه  5-1يف الجولة األوىل
من منافس�ات املجموعة الس�ابعة لدوري
أبطال أوروبا.عىل ملعب “كامب نو” ،أكرم
برش�لونة وفادة ضيفه املجري الذي يعود
إىل دور املجموعات للمرة األوىل منذ موس�م
 ،1995-1996بالفوز عليه .5-1
ويش�كل الفوز ع�ىل الفريق املج�ري الذي
كان�ت مباراته األخ�رية يف دور املجموعات
ضد فري�ق إس�باني آخر هو ري�ال مدريد
وخ�ر صفر -2يف كانون األول/ديس�مرب
 ،1995خطوة أوىل لربش�لونة لكي يصالح
جماه�ريه التواقة الس�تعادة النجاحات يف
املس�ابقة التي اس�تعصت ع�ىل فريقها يف
األعوام الخمس�ة األخرية ،ووصل الحد بها
اإى مش�اهدة “بالوغران�ا” ي�ودع نس�خة
املوس�م املايض بخس�ارة مذل�ة وتاريخية
أمام بايرن ميونيخ  2-8يف ربع النهائي.
وأدى الخروج امل�ذل إىل إقالة مدربه كيكي
س�يتين والتعاقد م�ع الهولن�دي رونالدو
كومان ال�ذي حقق بداية جيدة مع الفريق
يف دوري األبطال.وكالع�ادة ،كان النج�م
األرجنتيني ليونيل مييس عىل املوعد بهدف
م�ن ركلة ج�زاء انتزعه�ا بنفس�ه (،)26
ليصبح بذلك أول العب يف تاريخ املس�ابقة
يج�د طريق�ه اىل الش�باك يف  16موس�ما
متتاليا.وفت�ح ه�دف مي�يس الب�اب أمام
فريقه للس�يطرة وإضافة ه�دف ثان عرب

أنسو فاتي ( )42وثالث بواسطة الربازييل
فيليبي كوتيني�و ( )52ثم رابع عرب البديل
اليافع بيدري ( ،)82معيدا الفارق إىل ثالثة
أه�داف بعد أن قلصه الضي�ف املجري من
ركلة جزاء تس�بب بها جريار بيكيه ما أدى
اىل طرده ونفذها األوكراني إيهور خارانتن
 )70(.ول�م يتأث�ر برش�لونة بالنق�ص
الع�ددي ب�ل اض�اف الخامس ع�رب البديل
اآلخر الفرنيس أوس�مان دمبييل العائد من
اإلصاب�ة  )89(.وانترص يوفنتوس بهدفن
دون رد ع�ىل دينامو كييف يف املرحلة األوىل
م�ن مباري�ات املجموعة الس�ابعة لدوري
أبط�ال أوروبا.وعوّض يوفنت�وس نتيجته
املخيب�ة الس�بت الفائ�ت عندما س�قط يف
ف�خ التعادل اإليجابي  1-1مع كروتوني يف
ّ
اإليطايل.وس�جل اإلس�باني ألفارو
الدوري
مورات�ا العائ�د إىل يوفنت�وس هذا املوس�م
لبط�ل إيطالي�ا اله�دف األول يف الدقيق�ة
السادس�ة واألربعن قبل أن يضيف الهدف
الثاني بنفسه قبل ست دقائق من النهاية،
علما ً أن املجموعة تضم برشلونة اإلسباني
الهنغاري.واس�تهل
وفرنس�فاروش
مانشس�رت يونايت�د مس�ريته يف النس�خة
الجدي�دة م�ن بطولة دوري أبط�ال أوروبا
بتحقيق فوز ثمن عىل مستضيفه باريس
سان جريمان يف افتتاح مباريات املجموعة
الثامنة.وافتت�ح التس�جيل ليونايتد برونو
فريناندي�ز يف الدقيق�ة  23م�ن ركلة جزاء
قب�ل أن يتعادل س�ان جريم�ان عن طريق
أنطوني مارس�يال مهاجم يونايتد بالخطأ
يف مرماه يف الدقيقة  55ثم حس�م املهاجم
ماركوس راشفورد الفوز للفريق اإلنكليزي
بتسجيله هدف الفوز يف الدقيقة .87
ويف مباراة ثانية ضمن املجموعة ذاتها ،فاز
اليبزي�غ األملان�ي عىل ضيفه باشاكش�هري
الرتكي بهدفن نظيفن س�جلهما أنجلينو
يف الدقيقتن  16و.20

كومان يتحسر على طرد بيكيه

تحر رونالد كومان مدرب برش�لونة عىل طرد املدافع
ج�ريار بيكي�ه خ�الل الف�وز  5-1ع�ىل فريينكفاروس
املجري يف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث سيغيب
الالع�ب عن مواجه�ة يوفنتوس األس�بوع املقبل.ونال
بيكي البطاقة الحم�راء قبل  20دقيقة من النهاية بعد
عرقلة توكم�اك نجوي�ن مهاجم فرنس�فاروش داخل
منطق�ة الجزاء.وش�عر كوم�ان أن�ه يف ظل احتس�اب
ركلة جزاء فإن البطاقة الصفراء كانت ستمثل عقوبة
أنس�ب لهذا الخطأ .وقال كومان للصحفين“ :كان من
اليسء جدا ً لنا احتساب ركلة الجزاء والبطاقة الحمراء

لكن نحن نعتاد اللعب بالعب أقل .حدث ذلك أمام سيلتا
فيغ�و (يف أول ترشي�ن األول /اكتوبر) وتك�رر اليوم”.
وأض�اف“ :إنها عقوبة قاس�ية ج�داً .إذا كانت اللقطة
تس�تحق الخطأ ،فيمكن احتس�اب ركلة جزاء وبطاقة
صف�راء .ال أفهم ملاذا أش�هر الحكم البطاق�ة الحمراء
لكن علينا قب�ول ذلك”.وأصبح ليونيل مييس أول العب
يسجل يف  16موسما ً متتاليا ً بدوري أبطال أوروبا بينما
ج�اءت باقي أهداف برش�لونة بواس�طة أنس�و فاتي
وفيليب كوتينيو والالعب الش�اب بي�دري البالغ عمره
 17عاما وعثم�ان ديمبيل ليتحقق االنتصار الكبري.قال

قال فرانك المبارد مدرب تش�يليس إن حارسه املنضم حديثا ً
إدوار مين�دي هو الحارس األس�ايس للنادي يف الوقت الحايل
ع�ىل حس�اب كيب�ا أريزاباالغا.وع�اد ميندي إىل التش�كيلة
األساس�ية لتشيليس يف بداية مش�واره بدوري أبطال أوروبا
وحاف�ظ عىل نظاف�ة ش�باكه يف التعادل دون أه�داف أمام
إش�بيلية.وقال المب�ارد للصحفي�ن ردا ً ع�ىل س�ؤال حول
اختيار ميندي ليكون الحارس األس�ايس بدالً من أريزاباالغا
أغىل حارس يف العالم عندما انضم من أتلتيك بيلباو يف 2018
مقاب�ل  80مليون ي�ورو ( 94.69ملي�ون دوالر)“ :لقد أدى
بشكل رائع يف املباريات الثالث ...لذا يف الوقت الحايل نعم”.

وأض�اف“ :لقد قلت عند قدومه إن املنافس�ة س�تكون
قوية .نحن ندرك إمكاناته وهو ما أظهره بالفعل”.
وتاب�ع“ :لك�ن ه�ذا األمر يبقى مرش�حا ً للتغي�ري ولهذا
الس�بب توجد منافس�ة يف األندية .أنا سعيد جدا ً بطريقة
لعبه”.وأثار تش�يليس جدالً بإعالن تس�جيل بيرت تش�يك
كحارس رابع يف تش�كيلة الن�ادي بالدوري اإلنكليزي
حيث اعتزل الحارس التشيكي اللعب يف  2019لكن
المبارد ق�ال إن هذا االختيار جاء فقط بس�بب
الظروف التي ال س�ابق لها حالي�ا جراء وباء
كوفيد.-19
ولن يش�ارك تش�يك البالغ عمره  38عاماً،
والذي لعب لتشيليس خالل الفرتة 2004-
 ،2015إال يف حالة الطوارئ.
وأضاف المب�ارد“ :كنا نملك ه�ذا املكان
يف التش�كيلة ونحن نعرف ه�ذا العام أنه
يختل�ف ع�ن أي ع�ام آخر بس�بب كوفيد
والع�زل .ش�عرنا أنه س�يكون من الس�هل
وجود بيرت يف التشكيلة”.
وتاب�ع“ :إنه ال ي�زال صغريا ً نس�بياً .لقد أنهى
مس�ريته يف الوقت الذي كان بوس�عه االستمرار.
إن�ه يت�درب بانتظ�ام إىل حد م�ا وهو الئق .لس�ت
متأكدا ً إن كنا سنراه يلعب كثريا ً هذا املوسم”.

فرصة جديدة متنح رونالدو أمل املشاركة أمام برشلونة

ق�ال تقري�ر صحفي إيطايل ،إن يوفنتوس يتمس�ك بأم�ل لحاق نجمه
الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو بمواجهة برش�لونة ،يف الجولة الثانية
لدور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وتف�وق يوفنتوس يف الجول�ة األوىل عىل دينامو كيي�ف األوكراني ،أول
أمس الثالثاء ،بنتيجة  ،2-0يف غياب رونالدو ،بس�بب إصابته بفريوس
كورونا.
وس�يواجه يوفنتوس نظريه برش�لونة يف  28من الشهر الجاري ضمن
الجولة الثانية.
وبحس�ب صحيفة كوريريي ديللو س�بورت اإليطالية ،فإن يوفنتوس

يرتق�ب ع�ودة رونالدو يف أرسع وق�ت ممكن ،حيث
يرغ�ب الجميع يف رؤيته وج ًه�ا لوجه من جديد مع
ليونيل مييس نجم البارسا ،ولكن هذه املرة بقميص
البيانكونريي.
وتنافس مييس ورونالدو طيلة  9سنوات يف إسبانيا،
عندما كان الدون الع ًبا يف صفوف ريال مدريد.
وين�ص بروتوكول االتحاد األوروب�ي عىل أن الالعب
ال�ذي ثبت�ت إصابت�ه بف�ريوس كورون�ا ،يج�ب أن
يت�م اإلعالن عن عالج�ه رسير ًي�ا ،أو أن تكون نتيجة
االختبارات س�لبية قبل أس�بوع عىل األقل من املباراة،
كي يتم السماح له باملشاركة يف البطوالت األوروبية.
كما يجب إرسال الوثائق الكاملة املتعلقة بالحالة الصحية
لالعب للتأكد منها.
وشددت الصحيفة أن اليوم يبدو مهما يف حسم مصري رونالدو
من خوض مباراة برشلونة ،حيث سيسمح له بذلك حال ظهور
سلبية نتيجة املسحة.
لك�ن الصحيفة أكدت أن ي�وم الجمعة املقبل س�يكمل رونالدو
 10أي�ام من إعالن إيجابية مس�حة كورونا التي خضع لها ،وقد
يس�مح ل�ه بالعودة للمالعب يف حال اس�تمرار ع�دم معاناته من
األعراض وبالتايل يكون نشاط الفريوس منخفضا بما يكفي لجعل
إمكانية العدوى مستحيلة إىل حد كبري.

اليبزيغ خيسر جهود مدافعه
الدولي كلوسرتمان

تلق�ى اليبزيغ رضبة بخس�ارته جهود مدافع�ه الدويل لوكاس
كلوس�رتمان الذي س�يضطر إلجراء عملي�ة جراحية يف ركبته،
وذلك بحس�ب ما أعلن املتص�در الحايل لل�دوري األملاني يف كرة
القدم.وخض�ع املدافع البالغ  24عاما ً لعملية جراحية يف ركبته
الي�رى أمس األربعاء ،قب�ل أن تحدد الف�رتة التي هو بحاجة
إليها من أجل التعايف والعودة اىل الفريق.
وأصي�ب كلوس�رتمان يف مب�اراة الس�بت املايض الت�ي فاز بها
اليبزيغ عىل آوغس�بورغ 2-صفر ،م�ا أبقاه مرتبعا ً عىل صدارة
الرتتيب بعد أربع مراحل.
وكان كلوسرتمان ضمن تشكيلة أملانيا ملباراتيها يف دوري األمم
األوروبية هذا الش�هر ،ولع�ب بعيدا ً عن مرك�زه املعتاد يف قلب
الدف�اع ،إذ ش�غل مركز الجن�اح األيمن يف املباراة ض�د أوكرانيا
( ،)2-1ث�م انتقل إىل مركز الظهري األيمن يف املباراة التي انتهت
بالتعادل مع سويرا)3-3(.

فرديناند :شرط واحد ليصبح
راشفورد جن ًما عامليًا

قال ريو فرديناند ،مدافع مانشس�رت يونايتد الس�ابق ،إن مهاجم
الش�ياطن الحم�ر ،مارك�وس راش�فورد ،يمكن�ه أن يك�ون من
“صف�وة” العب�ي العالم.وأحرز راش�فورد هدفا متأخ�را ،ليمنح
يونايتد الفوز ( )2-1عىل باريس سان جريمان ،يف دور املجموعات
بدوري أبط�ال أوروبا.وي�رى فرديناند أن راش�فورد ( 22عاما)،
يمكنه أن يسري عىل نهج الهداف التاريخي للنادي ،واين روني ،إذا
أضاف اللمسة الحاسمة إىل مهاراته ،مع صغر سنه.وأبلغ محطة
(بي.تي) الرياضية“ :أعتق�د أن الفتى قد يصبح من طراز عاملي،
إذا واصل التطور ..يحتاج إلضافة حاسة القنص ،وتسجيل أهداف
بش�تى الطرق مث�ل رون�ي”.وأردف“ :يح�رز مارك�وس ويصنع
أهدافا رائعة ،وإذا كان يمكنه إظهار الجانب القبيح ،سيتحول إىل
العب مذهل”.وخاض راشفورد أفضل مواسمه مع يونايتد ،العام
املايض ،حن سجل  22هدفا يف كل املسابقات.

كومان الذي أبدى س�عادته بتسجيل األهداف بواسطة
عدة العبن“ :بصفة عامة أش�عر بالس�عادة .يف بعض
األوقات كنا نلعب كرة قدم مميزة لكن يف بعض األوقات
كان ينخف�ض اإليقاع”.وأض�اف“ :ه�ذا أفض�ل يشء
للمدرب ،إذا كانت هناك ش�كوك حول مسجيل األهداف
لربشلونة ،فقد أظهرنا الليلة أننا نملك العبن رائعن إىل
جانب العظيم ليونيل”.ويلعب برش�لونة مع يوفنتوس
يف تورين�و يف دوري األبط�ال ي�وم  28ترشي�ن األول/
أكتوبر لكن قبل ذلك سيواجه ريال مدريد يف الكالسيكو
الشهري يوم السبت املقبل.
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دي خيا :أثبتنا بأن يونايتد بإمكانه هزمية الفرق الكبرية
ق�ال دافيد دي خيا ح�ارس مرمى مانشس�رت يونايتد إن فريقه
أثب�ت أن بإمكانه الفوز عىل الفرق الكبرية مثل باريس جريمان
وذل�ك بعد ف�وزه خ�ارج أرضه ع�ىل الفريق الفرن�يس يف دوري
األبطال.
وكش�ف دي خيا أنه فخور بنفسه وبخط دفاع فريقه الذي
تص�دى لالعبن مثل أنخيل دي ماري�ا وكيليان مبابي
محاوالتهم الحثيثة
ونيم�ار رغم

للتسجيل.
وأضاف دي خيا إن لديه ذكريات جميلة مع باريس س�ان جريمان
يف إش�ارة منه إىل إقصائه الفريق الفرنيس من ثمن نهائي املسابقة
املوسم املايض بعد أن قلب خسارته ذهابا ً عىل أرضه إىل فوز خارج
الديار.وعاد مانشس�رت يونايتد بفوز ثمن م�ن باريس بتغلبه عىل
ن�ادي العاصمة بهدفن لهدف يف افتتاح مباريات املجموعة الثامنة
يف دوري األبطال .

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7350 :الخميس  22 -تشرين االول 2020

مؤسسة إعالمية جزائرية تقاضي صحفية
بتهمة اإلساءة لإلسالم

اجلزائر /متابعة الزوراء:
ق�ررت مؤسس�ة “ال�رشوق” اإلعالمي�ة الجزائري�ة ،مقاض�اة الصحفية حدة ح�زام بتهمة
“اإلساءة للدين اإلسالمي”.
وأف�ادت “الرشوق” يف بي�ان أنه “عندما يتعلق األمر بالنيل من حرمة اإلس�الم واإلس�اءة إىل
مش�اعر الجزائرين الدينية أو العبث بثوابت األمة ومقوماتها ،س�نكون دوما وأبدا باملرصاد
ألب�واق الجهل والحق�د والتغريب ،ألن ذلك من صميم رس�التنا اإلعالمية يف الذود عن حياض
الهوية الوطنية ومقدساتنا العقدية”.
وأضاف�ت“ :قررت مؤسس�ة ال�رشوق رفع دعوى قضائية ض�د املعنية ،لتك�ون العدالة هي
الفيص�ل يف إنص�اف الضحية ونيل املف�رتي الجزاء األوىف ،يف انتظار أن تتح�رك النيابة للدفاع
عن الحق العام يف صيانة الدين اإلس�المي وحرمة الرس�ول األعظم عليه الصالة والسالم من
اإلساءة والتجريح”.
وكانت حزام قالت خالل ظهور حديث لها عى إحدى القنوات إنها ستلغي مادة “اإلسالم دين
الدولة” من الدس�تور الجزائري لو كان األمر بيدها ،مضيفة أن “اإلسالم دين اإلنسان وليس
دين الدول”.

وكالة أنباء اإلمارات تودع مؤسسها
إبراهيم العابد
أبوظيب /متابعة الزوراء:
تويف إبراهي�م العابد مستش�ار مجلس اإلدارة
باملجل�س الوطني لإلع�الم يف اإلمارات عن عمر
ناهز  78عاما قى أغلبها يف العمل اإلعالمي.
وش�غل العاب�د ع�ى م�دار أربع�ن عام�ا عدة
مناص�ب قيادية ،فتس�لم منصب املدي�ر العام
ل�”املجل�س الوطني لإلع�الم” ،ومنصب املدير
الع�ام لوكالة أنب�اء اإلم�ارات “وام” ،واملرشف
ع�ى تحري�ر الكتاب الس�نوي لدول�ة اإلمارات
والكتيبات واملطبوعات األخرى التي تصدر عن
إدارة اإلعالم الخارجي.
تخ�رج العابد بتخص�ص علوم سياس�ية وإدارة أعمال من “الجامع�ة األمريكية يف بريوت”،
وبدأ العمل يف وزارة اإلعالم والثقافة اإلماراتية يف العام  ،1975مسؤوال عن اإلعالم الخارجي،
وأس�س وكالة أنباء اإلمارات ع�ام  ،1977وتوىل إدارتها حتى الع�ام  ،1989ثم كلف بإدارتها
عام  ،1997وترأس الفريق اإلعالمي املكلف بتأسيس “وكالة أنباء األوبك” يف .1980
وكانت له اهتمام�ات بحثية يف قضايا الرصاع العربي اإلرسائييل ،وألقى عدة محارضات عى
طلب�ة كليات اإلع�الم بعدد من الجامعات ،كم�ا نرش له  12كتابا ،وش�ارك يف تأليف وإصدار
كتاب “رؤى مستقبلية” عن دولة اإلمارات العربية املتحدة عام .1979
ولخ�ص يف إحدى مقوالت�ه مهنة اإلعالم بوصفه�ا ب�”املهنة التي تحم�ل الكثري من الفرص
املثرية للفرد يف تحقيق الذات ،واملساهمة يف تطوير املجتمع ،من خالل نرش املعرفة ،والتشارك
يف مناقشة القضايا املهمة ،وبناء رأي عام مستنري ،وتعزيز ثقافة وطنية وإنسانية ثرية”.
وأض�اف أنها “يف الوقت نفس�ه تحمل الكثري من التحديات الجس�يمة الت�ي يحتاج اإلعالمي
للتعامل معها بكل دقة وانتباه ،نظرا للدور البارز الذي يلعبه اإلعالم يف نقل املعلومات ونرشها
بشكل رسيع ويف رقعة واسعة أصبحت تغطي كل أرجاء العالم”.
ونال العابد خالل مس�ريته العديد من الجوائز فتس�لم جائزة ش�خصية العام اإلعالمية عام
 2014تقدي�را ملجم�ل أعمال�ه ،و“جائ�زة أبوظبي  ،2018وجائ�زة تريم عم�ران عام 2007
وجائزة جمعية أصدقاء الكتاب يف بريوت وغريها العديد من الجوائز.
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خطيبة خاشقجي تتقدم بشكوى ضد حممد بن سلمان يف واشنطن
واشنطن/متابعة الزوراء:
كش�فت خطيب�ة الصحف�ي
الس�عودي جمال خاشقجي ،الذي
ُقت�ل يف تركي�ا يف أكتوب�ر /ترشين

األول  ،2018عن تقدمها بشكوى،
اول امس الثالثاء ،يف واشنطن ضد
ويل العه�د الس�عودي األمري محمد
بن س�لمان ومشتبه بهم آخرين يف
القضية.
واغتي�ل خاش�قجي ،وه�و كاتب
مقاالت رأي يف صحيفة “واشنطن
بوست” األمريكية ،ومنتقد للنظام
الس�عودي بع�د أن كان مقرب�ا
من�هُ ،
وق ّطع جس�ده يف القنصلية
الس�عودية يف اس�طنبول حي�ث
كان ق�د توجّ ه من أج�ل الحصول
ع�ى وثائق ،ول�م يت�م العثور عى
رفاته حتى اآلن ،بحس�ب “فرانس
برس”.
وتق�ول خطيبته الرتكي�ة خديجة
جنكي�ز إن موظف�ن يف الس�فارة
السعودية لدى واشنطن “اجتذبوا”
خطيبها “إىل القنصلية الس�عودية
يف تركيا ع�ر حيل�ة (مفادها أن)
تركي�ا ه�ي امل�كان الوحي�د حيث

يمكنه الحص�ول عى الوثيقة التي
يحت�اج إليها”.وجاء يف الش�كوى
املقدم�ة ملحكم�ة فيدرالي�ة يف
العاصم�ة األمريكي�ة أن “ه�ذا
االتج�اه الخاط�ئ والقات�ل حصل
يف الوالي�ات املتح�دة وكان ج�زءا
م�ن مؤام�رة أوس�ع كان يُفرتض
أن يك�ون له�ا تأث�ري مب�ارش عى

األنشطة السياسية لخاشقجي يف
الواليات املتحدة”.
وتستهدف الش�كوى التي شاركت
فيه�ا منظم�ة معارضة أسس�ها
خاش�قجي ه�ي “الديمقراطي�ة
للعال�م العربي اآلن” ،خصوصا ويل
العهد و”أفرادا عديدين من دائرته
املقربة” ،بينهم املستش�ار السابق

بالديوان امللكي س�عود القحطاني
ونائب رئيس االس�تخبارات أحمد
العس�ريي.ورشعت محكم�ة يف
اس�طنبول يف مالحق�ات بح�ق
املس�ؤولن اللذين اعتر املحققون
األتراك أنهما مدبّرا الجريمة.
وتؤكد خديجة جنكيز أنها “فقدت
الح�بّ والراح�ة والدع�م املعن�وي

والعاطفة” ،مع مقتل خاش�قجي
ال�ذي كانت عق�دت قرانه�ا عليه
بانتظار إتمام زواجهما مدنيا.
وتطل�ب خطيب�ة الصحف�ي
تعويض�ات يُف�رتض أن تح�دد
املحكمة قيمتها.
وأغرق�ت جريمة قتل خاش�قجي
الس�عودية يف إحدى أس�وأ أزماتها
الدبلوماس�ية وأس�اءت اىل سمعة
ويل العه�د الس�عودي ال�ذي وجّ �ه
مس�ؤولون أت�راك وأمريكي�ون
أصابع االتهام إليه بوصفه من أمر
بتنفيذ الجريمة.
وبعدم�ا نفت تورّطه�ا يف االغتيال
وقدم�ت رواي�ات عدي�دة للوقائع،
أك�دت الري�اض أخ�ريا أن عملي�ة
القت�ل ّ
نفذه�ا عنارص س�عوديون
ترصّ ف�وا بش�كل ف�ردي م�ن دون
تلقي أوامر من قادتهم.
ويف ديس�مر /كانون األول ،2019
أصدرت محكمة س�عودية أحكاما
باإلع�دام ع�ى خمس�ة أش�خاص
وبالس�جن ع�ى ثالث�ة آخري�ن يف
قضية قتل الصحفي .وتم تخفيف
أحكام اإلعدام يف سبتمر /أيلول.

 61شخصا يقبعون حاليا في السجون بسبب مشاركتهم ودعمهم للحراك الجزائري

الصحفي اجلزائري خالد درارني يوجه رسالة من حمبسه للتضامن مع معتقلي الرأي
اجلزائر /متابعة الزوراء:
دع�ا الصحف�ي الجزائ�ري املعتق�ل خال�د
درارن�ي كل املتضامن�ن مع�ه إىل من�ارصة
جمي�ع معتقيل ال�رأي ،مؤكدا ب�أن تواجده
بالس�جن هو ثمن حرية الصحافة ،بحسب
ما نقلت عنه محاميته.
وس�تتقدم هيئ�ة دف�اع درارن�ي بعريض�ة
تدعيمي�ة للطع�ن بالنق�ض أم�ام املحكمة
العليا ض�د الحكم الصادر بحقه من مجلس
قض�اء العاصم�ة ،حي�ث يس�مح قان�ون
اإلجراءات الجزائية بتقديم طلب اإلفراج كل
 45يوما أمام الجهة القضائية التي أصدرت
الحكم.
وقالت زبيدة عس�ول عضو هيئة الدفاع عن
الصح�ايف إن هناك أمال كب�ريا يف اإلفراج عن
درارن�ي وإعادته إىل أهله ومهنت�ه ،متمنية
أن تطبق الس�لطة القانون وتدرك أن مكان
الصحايف ليس السجن.
ودان مجلس قضاء العاصم�ة ،مدير موقع
القصبة تريبون ومراس�ل “ت�ي.يف  5موند”
الفرنس�ية ومنظم�ة مراس�لون ب�ال حدود
الصح�ايف خال�د درارن�ي بس�نتن س�جنا
ناف�ذا وغرامة مالية بتهم�ة التحريض عى
التجمه�ر غ�ري املس�لح واملس�اس بالوحدة
الوطني�ة .وقد ت�م اعتقاله يف ش�هر مارس
املايض عى خلفية تغطيته إلحدى مس�ريات
الحراك الوطني الرافضة لرموز النظام.
وأصب�ح رم�زا للنض�ال يف س�بيل حري�ة
الصحافة بعد أن أثارت قضيته ضجة واسعة
داخ�ل الب�الد وخارجها وتح�رك صحافيون
ح�ول العال�م ومنظم�ات دولي�ة ملطالب�ة
الس�لطات الجزائرية باإلفراج عنه .كما دان

خ�راء يف األمم املتحدة الحك�م القايس الذي
ص�در ع�ى درارني وقال�وا إن�ه “كان يؤدي
وظيفته فقط” ،مطالبن باإلفراج عنه.وأكد
هؤالء الخراء أن هذه العقوبة “مازالت غري
مناس�بة بش�كل صارخ ألن الته�م املوجهة
إليه تش�كل انتهاكا فاضح�ا لحرية التعبري
والتجم�ع الس�لمي وتش�كيل الجمعيات”.
وعر الخراء ومن بينهم كليمان نيالتسويس
فول املق�رر الخاص املعن�ي بالحق يف حرية
التجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات،
وإيرين خان املقررة الخاصة لتعزيز وحماية
الح�ق يف حرية الرأي والتعبري ،وماري لولور
املقررة الخاصة لوضع املدافعن عن حقوق
اإلنس�ان ،عن أس�فهم أيضا ألن الس�لطات
الجزائرية “تس�تخدم بش�كل متزايد قوانن
األم�ن القوم�ي ملقاض�اة األش�خاص الذين
يمارس�ون حقوقهم يف حرية الرأي والتعبري
والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات”.
وأفادت املحامية عسول التي زارته بزنزانته
الس�بت امل�ايض ب�أن درارني بصح�ة جيدة
وبمعنويات مرتفعة.
ونقلت عن درارني قوله “إذا كان ثمن حرية
الصحاف�ة هو وجوده يف الس�جن فهو يقبل
دفع هذا الثمن”.
وأضاف�ت أنه كان ي�ؤدي مهمته الصحافية
بحيادي�ة وموضوعي�ة ،حي�ث كان يغط�ي
مس�ريات الحراك الوطن�ي املناهضة للنظام
السابق مثلما كان يغطي مختلف النشاطات
الداعية لالنتخابات الرئاسية ،مشرية إىل أنه
ال ينحاز إىل أي طرف.
وأفادت عس�ول خالل مش�اركتها يف الوقفة
التضامني�ة التاس�عة مع درارن�ي ومعتقيل
الرأي ب�دار الصحافة الطاهر ج�اووت ،أنه

يث�ق يف العدال�ة ويأم�ل يف ترئته م�ن التهم
املوجهة له.
وج�دد طلب�ة وصحافي�ون ومحام�ون
وناشطون من الحراك الوطني ،خالل وقفتهم
التضامني�ة دعوته�م لإلفراج ع�ن الصحايف
وجميع س�جناء الرأي ،حاملن الفتات كتب
عليه�ا ”ح�رروا الصحافة””،أطلقوا رساح
املعتقلن” و“صحافة حرة ديمقراطية”.
ويش�عر ناش�طون وصحافي�ون بالتفاؤل
إلمكاني�ة اإلفراج عن درارن�ي ،بعد أن برّأت
محكمة االستئناف يف الجزائر الشهر املايض
الصحايف بلقاسم جري الذي حكم عليه بثالثة
أعوام سجنا نافذا يف قضية ال تتعلق بمهنته،
ق�ى منها عام�ا واح�دا خل�ف القضبان،
بحسب ما أعلنت محاميته.
وكتبت املحامي�ة فتيحة ذويبي يف صفحتها

عى فيس�بوك “نطق مجلس قضاء الجزائر
بقرار براءة الصحايف بلقاسم جري”.
وبحس�ب اللجن�ة الوطني�ة لإلف�راج ع�ن
املعتقلن ،يف يونيو ُحكم عليه بالسجن ثالثة
أع�وام بتهمتي “انتحال وظيف�ة واالبتزاز”.
ولم ُتع�رف ّ
التهم املوجّ ه�ة إىل الصحايف ،ألن
املحامن رفضوا الكش�ف عنه�ا للرأي العام
ّ
بحجّ ة ّ
“ملفه حساس”.
أن
وكان بلقاسم جري ( 34سنة) وحتى توقيفه
يف يوليو  2019يعمل يف قناة “الرشوق نيوز”
اإلخباري�ة مق� ّدم برام�ج سياس�ية ومع� ّد
تحقيقات ميدانية.
وبحس�ب اللجن�ة الوطني�ة لإلف�راج ع�ن
املعتقل�ن ،فإن  61ش�خصا يقبع�ون حاليا
يف الس�جون بس�بب مش�اركتهم أو دعمهم
للحراك.

شكته نقابة احملامني بسبب حتقيق صحفي

صحفي فلسطيين يتقدم ببالغ للنيابة بعد تعرضه للتهديد
رام اهلل/متابعة الزوراء:
تق�دم الصحف�ي الفلس�طيني فراس
الطوي�ل ،صب�اح اول ام�س الثالث�اء،
بشكوى لدى النائب العام الفلسطيني
ملتابع�ة تهدي�دات تع�رض له�ا ع�ى
مواقع التواصل االجتماعي عى خلفية
تحقيق اس�تقصائي نرشه يف السادس
ع�رش م�ن الش�هر الح�ايل ،خلص إىل
حص�ول املحام�ن ونقابته�م ع�ى
رس�وم غري قانونية مقاب�ل التصديق
عى الس�ندات والوكاالت ،بتغطية من
مجال�س القضاء املتعاقب�ة من خالل
إل�زام كاتب الع�دل بع�دم تصديق أي
معامل�ة إال بخت�م نقاب�ة املحام�ن،
حسب التحقيق.
وكانت نقابة املحامن الفلس�طينين
ق�د أحالت أح�د املحام�ن إىل مجلس
التأدي�ب ع�ى خلفي�ة منش�ور ع�ى
“فيس�بوك” ،يه�دد في�ه م�ن يقف يف
وجه النقابة ويعرقل مسريتها بقطع
يديه وفقء عينيه ،فيما أودعت النقابة
ش�كوى ل�دى نقاب�ة الصحفين ضد
تحقيق الطويل.
وق�ال الطوي�ل“ :كن�ت ق�د توجه�ت
لنقاب�ة الصحفي�ن الطالعه�ا ع�ى
التهدي�دات والتحري�ض والتجيي�ش
ض�دي لتص�در النقابة بيانا ً تس�تنكر
ذلك ،وتوجهت ب�دوري  ،برفقة عضو
األمان�ة العام�ة للنقاب�ة عم�ر نزال،
ً
آم�ال باتخاذ
بش�كوى للنائب الع�ام،
اإلجراءات القانونية”.
وتابع الطويل“ :وضعت النيابة العامة
يف ص�ورة وج�ود تهدي�دات ملح�اكاة

جريمة الزرقاء” (يف إشارة إىل جريمة
قط�ع أيدي وفقء أع�ن فتى يف مدينة
الزرقاء األردنية)” ،لكن الطويل أشار
يف املقاب�ل إىل وج�ود تعليقات ملحامن
يرفضون تلك التهديدات.
وأض�اف الطوي�ل أن “التجيي�ش
للمحام�ن كان واضح�ا ً م�ن خ�الل
تعليقات عى منش�ور ع�ى صفحتي
ح�ول التحقي�ق الصحف�ي ،وه�ي
تعليقات مس�يئة يل ،ليرتك�ز النقاش
ّ
عيل ش�خصيا ً ب�دالً من نق�اش املادة
الصحفية نفسها”.
وق�ال الطوي�ل“ :إن نقاب�ة املحام�ن
ْ
ت�رش إىل مضمون
حت�ى اللحظ�ة ل�م
التحقيق ،أو ترد عليه بش�كل رسمي،

وأنا علمت من نقابة الصحفين بإيداع
نقابة املحامن شكوى بحقي من دون
أن أطلع حتى اللحظة عى تفاصيلها،
لكنها تتعلق بالتحقيق الصحفي”.
وح�ول تفاصيل الش�كوى ،قال عضو
األمان�ة العام�ة لنقاب�ة الصحفي�ن
الفلس�طينين ،عمر ن�زال“ ،إن نقابة
املحام�ن يف ش�كواها اعت�رت أن
تجن عى
التحقي�ق غ�ري مهني وفي�ه
ٍ
النقاب�ة وطريق�ة عم�ل املحام�ن”،
مش�ريا ً إىل أن نقاب�ة الصحفي�ن يف
تقديره�ا األويل تعت�ر التحقيق مهني
ويه�م كل الناس ،لك�ن ال مانع من أن
تكوّن لجنة تحقيق لبحث املوضوع.
ب�دوره ،ق�ال عض�و مجل�س نقاب�ة

املحامن الفلس�طينين أمجد الش�لة،
“بحس�ب م�ا ورد ع�ى لس�ان نقيب
املحام�ن ج�واد عبي�دات ،فق�د تمت
إحال�ة أح�د املحام�ن إىل مجل�س
تأديبي” ،مشريا ً إىل أنه بمثابة مجلس
تحقيق�ي لبح�ث ش�كوى أو إحال�ة
من نقي�ب املحام�ن للمجل�س ،وأنه
بمثابة محكم�ة تصدر إدانة أو براءة،
ويف حال�ة اإلدان�ة ،قد تص�ل العقوبة
إىل الش�طب النهائ�ي م�ن الس�جل أو
الش�طب املؤقت ،أو وقف العمل مؤقتا ً
من دون الشطب”.
وح�ول االتهام�ات بوج�ود حمل�ة
تحري�ض أو تهدي�د ،قال الش�لة“ :إن
مواقف النقابة ال تصدر سوى ببياناتها

الرس�مية”؛ مشريا ً إىل أن النقابة حتى
اللحظة لم تعلق عى التحقيق.
وتابع“ :الزمي�ل الطويل يعرف مهنته
الصحافي�ة ،ونح�ن كنقابة من أش�د
املدافع�ن عن حري�ة ال�رأي والتعبري
وحرية العمل الصحايف يف فلس�طن ال
يمكن أن نحشد أو نحرض ضد صحايف،
وإن أردنا التعامل مع أي تقرير فهناك
العديد من الطرق القانونية”.
وبخص�وص وج�ود منش�ورات
تحريضي�ة ،ق�ال الش�لة“ :إن الهيئة
العام�ة للنقاب�ة تص�ل إىل  17ألف�اً،
والنقابة ليست جهازا ً عسكريا ً يتميز
باالنضباط العايل ،وإن صدر خطأ عن
أحد املحامن هنا أو هناك فهو ال يعر
عن النقابة”.
وأث�ار التهدي�د بحق الطويل سلس�لة
ردود أفعال بن الصحفين عى مواقع
التواصل االجتماعي ،وصوالً إىل إصدار
نقاب�ة الصحفين بيانا ً صحفيا ً عرت
في�ه ع�ن “إدانته�ا الش�ديدة لحمل�ة
التهديد والتحري�ض التي يتعرض لها
الطويل ،عى خلفي�ة تحقيق صحفي
مهني نرشه يف ش�بكة أجيال اإلذاعية
املحلي�ة التي يعمل به�ا ويف قناة رؤيا
األردنية”.
وأكدت النقابة يف بيانها أنها لن تسمح
باملس�اس ب�أي صحفي ع�ى خلفية
عمله املهني وحرية الوصول للمعلومة
والن�رش ،فيم�ا تاب�ع البي�ان“ :نح�ن
ق�ادرون عى الدفاع ع�ن صحفيينا”،
وش�ددت النقابة ع�ى عالقتها املهنية
بنقاب�ة املحام�ن ،رغ�م م�ا وصفته

ببعض األصوات التحريضية املحدودة
م�ن بع�ض املحام�ن بطريق�ة غ�ري
مهني�ة تنتق�د التحقي�ق ،وارتقت إىل
التهديد والتحريض باإليذاء الشخيص
ضد الطوي�ل ،وهو ما يتطل�ب موقفا ً
واضحا ً من نقابة املحامن.
وقال أس�تاذ اإلعالم ن�ادر صالحة ،يف
منش�ور له عى “فيس�بوك” ،واصفا ً
التهدي�د بح�ق الصحف�ي“ :محامي
الزرق�اء” ،صاح�ب منش�ور ف�قء
األعن وتقطيع األيدي ،يجب أن يُعزر
ويحاس�ب دون فقء عيني�ه أو قطع
يديه ،كاتب هذا املنشور أكان محاميا ً
أم غ�ري ذل�ك يج�ب أن ُ
يمث�ل أم�ام
القضاء ،ويوقف عن العمل وأن يُعزر
بم�ا يلي�ق به�ذا الخط�اب املتوحش،
خط�اب فقء ع�ن اإلع�الم وإخصاء
الصحاف�ة الح�رة خط�اب الفس�اد
والتوحش والدعش�نة يجب أن يُواجه
بش�دة ،الصحافة االس�تقصائية درة
ت�اج العم�ل الصحفي ،يج�ب دعمها
وتشجيعها وحمايتها”.
وح�ول مضم�ون التحقي�ق ،ق�ال
الش�لة“ :إنه تقرير إعالمي من مئات
التقارير التي ق�د تجد لها مؤيدين أو
معارض�ن ،لكن يمك�ن الحديث عن
اس�تخدامه ملصطلح الرس�وم التي ال
يمكن فرضه�ا إال بقانون ،يف حن أن
األمر متعلق بتنظي�م أتعاب املحاماة
لقاء تنظيم السند العديل”.
وأش�ار الش�لة إىل أن ه�ذا الس�وق
ل�م يك�ن منظم�اً ،وكانت تص�ل تلك
األتعاب ،لبعض املحامن ،إىل ثالثة أو

أربع�ة آالف دوالر ،وج�اء تنظيم ذلك
وفق�ا ً للصالحيات التي منحها قانون
نقابة املحامن؛ للحف�اظ عى أتعاب
املحام�ي ،وحماي�ة للمواط�ن ال�ذي
يمك�ن أن يتعرض لتحايل ونصب من
خالل الوكاالت والس�ندات ،يف حن أن
املحامي يصبح رشيكا ً يف املس�ؤولية
عن السند إذا قام بتنظيمه.
وعل�ق داود ،عض�و مجل�س نقاب�ة
املحامن الفلسطينين ،خالل منشور
يف “فيس�بوك” بالق�ول“ :إن وج�وب
خت�م أية عقود رس�مية ،كالس�ندات
العدلي�ة أو أي�ة أنظم�ة أم�ام كتاب
الع�دل إال إذا كان�ت موقع�ة بتوقيع
م�زاول ،مصدره ن�ص الفقرة
محام
ٍ
ٍ
( )5م�ن امل�ادة رقم ( )2م�ن قانون
رقم ( )5لس�نة  1999بش�أن تعديل
قان�ون تنظيم مهن�ة املحاماة رقم 3
لس�نة 1999م (أ -ال يجوز أن يسجل
ل�دى الدوائ�ر املختص�ة أو أي مرجع
رس�مي عق�د أو نظ�ام أي رشكة إال
إذا نظ�م وذيل بتوقيع أح�د املحامن
املزاولن)”.
وأشار الش�لة إىل أن ما تفرضه نقابة
املحامن ه�و الحد األدنى لبدل أتعاب
املحامن عن ختم تلك السندات ،وضع
ملنع املنافس�ة غ�ري املرشوع�ة وملنع
اس�تغالل الجمهور ،وال تدخل ضمن
مفه�وم الرس�وم وال تنطب�ق عليه�ا
قاع�دة ال رس�م إال بقان�ون ،فيما لم
يرش إىل نص قانوني يتعلق بالسندات
وال�وكاالت التي ال تتعل�ق بالرشكات
التي ذكرها النص القانوني.
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االديبة العراقية صبيحة شرب يف ضيافة ثقافية الزوراء
حاورتها  /حوراء شهيد حسني
كاتبة عراقية ،وتدريس�ية متقاع�دة ولجت عالم
الكتاب�ة منذ نعومة أضفاره�ا  ،تجولت كتاباتها ما
ب�ن الصح�ف العراقي�ة والعربية  ،عمل�ت يف مجال
اً
عام�ا  ،نهل من فيض
التدريس م�ا يقارب األربعن
علمه�ا طلبة بغ�داد  ،والكوي�ت  ،والرباط  ،اخترت
كأفض�ل كاتب�ة يف العال�م العرب�ي ع�ام 2009م ،
وكرمته�ا وزارة الثقافة ع�ام 2010م ضمن كوكبة
م�ن الكت�اب ج�زاء حصوله�م ع�ىل جوائ�ز عربية
،وعاملي�ة  ،ذكره�ا األدباء يف نتاجاته�م األدبية ،فقد
كان�ت الش�خصية األوىل يف كت�اب الدكت�ورة ناهدة
محمد عيل ( شخصيات نس�ائية متفردة )  ،وكانت
ح�ارضة يف ( معج�م األديبات والكوات�ب العراقيات
يف الع�رص الحدي�ث – الج�زء الثان�ي ) لألديب جواد
عبد الكاظم  ،كما ذكرت ضمن موس�وعة مش�اهر
الثقاف�ة العراقي�ة من قبل الفنان س�عد الس�عدون
...الخ.
ُترجم�ت بعض قصصها القص�رة ،والقصرة جدا
إىل اإلنكليزية  ،والفرنسية  ،واإليطالية
ثقاف�ة ال�زوراء دخل�ت بي�در االديبة صبيحة ش�رب
وخرجت منه بهذا العطاء :
 ش�خصية س�مرة يف رواي�ة «نأي�ك وأوجاع�ي»والتي كانت آخر نتاجك الروائي ،هل كانت تجس�يدا
لش�خصية عراقية واقعية أو كانت من وحي الخيال
؟
��� بطلة الرواية كانت ش�خصية عراقية ،تمثل
امل�رأة العراقي�ة يف طموحاتها ،وغص�ات تراجعها ،
والنض�ال املس�تمر الذي تقوم به م�ن اجل الوصول
إىل حقوقها  ،وتذليل الصعوبات التي تعرض طريق
مسرتها الشائكة ،فهي شخصية واقعية تعيش يف
أرضنا الطيبة ،وقصص الخيال تعزز الواقع وتربهن
عليه.
�� كانت سمرة تبث شكواها بن الفينة واألخرى
من الضغوطات التي تواجهه�ا ،واحتياجها لوالدها
تس�تمد منه القوة هذه إشارة من الكاتبة إىل حاجة
امل�رأة إىل رجل يس�ندها ،وليس كما يش�اع يف الوقت

الحارض َّ
أن املرأة ممكن ْ
أن تس�تغني عن الرجل لكن
برشط ْ
أن يكون الرجل املناس�ب ،وذل�ك تبعاته عىل
املرأة ذاتها:
��� والد س�مرة بطل�ة الرواية كان م�ن الرجال
الحنونن الش�جعان الذي انش�أ ابنته س�مرة عىل
االهتمام بالقضاي�ا العامة ،واكتس�اب الثقافة عن
طري�ق الق�راءة  ،وكان ذل�ك األب يح�ث ابنت�ه عىل
التف�وق يف دراس�تها ،وه�ذه العلق�ة املتين�ة بن
س�مرة ووالده�ا ال تعن�ي َّ
أن املرأة ال تس�تطيع ْ
أن
تحقق ما تريد ْ
،وأن تنال حقوقها إال بوساطة الرجل
 ،ورغم وجود رجال ش�جعان أمدوا املرأة يف حياتهم
بالش�جاعة ،واإلقدام ،والتف�اؤل لبن�اء الغد ،وعدم
الراجع أمام املحبطات ،وهي كثرة .الطريق املؤدي
للنج�اح عىل كل األصعدة لي�س معبدا بالورود  ،إنما
ميلء باألش�واك القاس�ية  ،بعض الرج�ال يصنعون
نج�اح امل�رأة  ،اعرف الكثر من القصص عن نس�اء
حقق�ن نجاحاته�ن ح�ن ارتبط�ن برج�ال وقفوا

مرايا وأقنعة يف السرد للدكتور وليد جاسم الزبيدي
ص�در الكتاب النقدي الجديد ( مرايا وأقنعة يف الرسد)
للدكت�ور وليد جاس�م الزبي�دي ع�ن دار مقاربات يف
بروت
الكت�اب النق�دي ( مراي�ا وأقنعة يف ّ
ال�رسد) هي رؤية
ناقد يف كتابات (الرواية) و (القصة) يف املغرب العربي،
ووضع األسس التي أقيمت عليها الكتابة  ،وانزياحاتها
ودالالتهاّ ،
واتخذ من كتابات الكاتبة املغربية الدكتورة
(فاتح�ة مُ رش�يد) انموذجا لهذه الدراس�ة وأن تكون
كتاباتها الجانب التطبيقي لرؤاه.
وق�د جاء ه�ذا الكتاب الص�ادر ع�ن دار مقاربات يف
ب�روت 2020م ،بعد أن س�بقته تجرب�ة للناقد ذاته يف
دراس�ة الرواي�ة والقص�ة يف املرشق العرب�ي يف كتابه
النق�دي (فانتازي�ا ّ
النص) الصادر ع�ن دار العارف يف
بروت س�نة 2015م ،وكانت كتابات الكاتبة العراقية
املغربة (وفاء عبد الرزاق) انموذجا له.
وللحديث عن كتاب (مرايا وأقنعة ّ
الرسد) ،فأن الناقد
تابع اصدارات الكاتبة (فاتحة مرش�يدا) واحدا اً واحدااً،
وكان يكتب قراءته ودراسته مع كل اصدار لها ،فكانت
روايتها األوىل ( لحظات الغر ) الصادرة سنة 2007م،
ثم ،رواي�ة (مخالب املتعة) الصادرة س�نة 2009م ،و
رواي�ة (امللهم�ات) الصادرة ع�ام 2011م ،ث�م رواية
( الح�ق يف الرحيل) الص�ادرة ع�ام 2013م ،ثم رواية
(الت�وأم) الصادرة عام 2016م ،وه�ي الرواية األخرة
لرواياته�ا الس�ت .ث�م كان�ت مجموعته�ا القصصية
بعنوان ( ّ
ألن الحب ال يكفي) الصادرة عام 2017م.
ْ
مع�ت ه�ذه الكتابات يف املج�ال التطبيقي
وهك�ذا ُج
للدراس�ة لتك�ون يف منظ�ور امليت�ا رسد ،واألقنع�ة

والتطه�ر ،ووف�ق مفاهيم نقدي�ة حداثوية يف مخترب
النقد.
الكتاب يعترب أول دراس�ة مشارقية يف الرسد املغاربي،
ووفق مفاهي�م وقيم نقدي�ة اختارها الناق�د للولوج
لعالم ّ
الرسد يف املغرب األقىص.

«متى ينتهى» الديوان العشرون للشاعر
حممد الشحات
متابعة :
صدر ديوان «متى ينتهى» للشاعر
محم�د الش�حات  ،وه�و الدي�وان
الع�رشون له من�ذ ص�دور ديوانه
األول ع�ام  (1974ال�دوران ح�ول
الرأس الفارغ ) .
ويض�م الدي�ون  43قصي�دة كس�ت
جائحة كورونا التى اكتس�حت العالم
وجعلت�ه يعي�ش ىف حالة م�ن الفزع
والرعب الش�ديدين عددا اً غر قليل من
قصائد الدي�ون ،وقصيدة متى ينتهى
التى حملت اسم الديون ،تناولها الناقد
العراقى الكبر أحم�د فاضل ىف مقال
له ق�ال فيه�ا  :قد اس�رعى انتباهي
الشكل الشعرى الواسع الذي صور من
خلله الشحات  ،وهو يستحرض روح
املكان ال�ذي ضم ذكريات�ه وذكريات
األش�خاص الذين عرفه�م  ،حن ابتدأ
مفتتح القصيدة قائلاً بروح الصدمة
التي قالها روبنسون:
قال يل صاحبي
َ
هاتف ُه
وهو يغلق
َ
لوجهك
لن يحق
أن يلتقى ّ
أي وج ٍه
َ
تتخل�ص م�ن رغب�ات
فلب�د أن
التصافح
ِ
ْ
َ
العناق
تتخلص من لحظات
أن
َ
رئتيك
وأن تحبس الشوق يف
عن األهل والصحْ ِب
والعائدين إىل امللتقى
غياب
بعد طول
ٍ

األبي�ات هنا ال تحتاج رشحها  ،فقد
انس�ابت لغته�ا لتك�ون قريبة من
ذائق�ة املتلقي  ،التواق لنص يجارى
ثقافته وال يدخل�ه لدهاليز الرمزية
الت�ي يعتمدها الكثر من الش�عراء
يف كتابة قصائدهم .ويضيف الناقد
أحمد فاضل :الشحات ومنذ صدور
ديوانه األول (ال�دوران حول الرأس
الف�ارغ ) يف ع�ام  ، 1974تصاعدت
لديه الروح الشعرية لتتسامى أمامه
مجسدة لعواطفه وأحاسيسه  ،حتى
إذا م�ا أص�در ديوانه األخ�ر يف عام
 « 2020رجف�ة املقام�ات»  ،أصبح
الشعر لديه مجموعة آالت للتعاطف
مع ما يحيطه م�ن  :ناس  ،أمكنة ،
وأزمنة عاش�ها ويعيشها  ،وحينما
نتغلغ�ل بعيدا اً ىف األبيات املتبقية من
قصيدت�ه «مت�ى ينته�ى»  ،نجد أن
صوت�ه قد ع�ل عىل بقي�ة األصوات

الداخل�ة فيها – ه�ذا إذا م�ا عرفنا
أن وحدة الص�وت يف القصيدة يثرى
إيقاعها  ،وأن بعض أشكال املحاكاة
الصوتي�ة فيها واضح�ة ومفهومة
كدفقة انحدارها وصعودها – حيث
يمأل مش�هدها ويوجد يف كل س�طر
من أبياتها  ،كما يف:
وحن ترى ما تراكم فوق
ملمحهم
َ
هواجس
من
اً
فسحة كي يفروا
فاترك لهم
من املوتِ
فاملوت يجلس مبتهجا اً
قابَ
قوسن صا َر
ِ
ودا َر
فهذا زمان التباع ِد
ليس يحق ألقدامك السر يف
الطرق�اتِ وال يف التج�ول بن ربوع
املدين ِة .

بجانبه�ن حتى تمك�ن من بناء مس�تقبلهن  ،ووالد
س�مرة بطلة روايتي كان من ن�وع الرجال النادرين
الذين يكنون االحرام للمرأة ،ويس�اعدونها بكل ما
يعزز مسرتها نحو تحقيق ما تصبو إليه .
��تعرض�ت الرواية إىل املش�اكل الت�ي عانت منها
العملي�ة التعليمي�ة ،وه�ي :بع�ض القي�ادات غ�ر
األمين�ة عىل طالبته�ن ،ويقدمهن بطب�ق من ذهب
إىل الس�لطات ،وتحطيم مس�تقبلهن ،وإهمال مادة
الربي�ة الفني�ة ،والرياضية هل هذه املش�اكل جزء
من فشل التعليم:
��� يعت�رب ذل�ك من املش�اكل الكب�رة  ،يجب ْ
أن
ُنبع�د التعليم عن االنتقام ضد كل من يخالفنا الرأي
أن يرى املعلم�ون َّ
 ،ويج�ب ْ
أن طلبتهم يس�تحقون
االهتم�ام ْ
،وأن يحظوا بالرعاي�ة ،وعدم التمييز بن
طالب وآخ�ر  ،إال بإقدامه عىل الدروس ،وقدرته عىل
االستيعاب .
�� كثرة هي معاناة املرأة تعاني من اقرب الناس
إليها تارة من أخيها تارة من زوجها تارة من املحيط
الخارجي لها لدرجة ممكن ْ
أن تستعن املرأة املتعلمة
م�ن بعض الخزعبلت عىس ،ولع�ل تجد فيها طريق
السعادة نتحدث قليل عن رؤى الكاتبة عن ذلك:
��� معان�اة املرأة العربية وخاص�ة العراقية كبرة
ج�دا  ،فهي محرومة من اغل�ب الحقوق التي نصت
عليه�ا القوانن الدولية واألديان  ،كما يش�اء الزوج
تعيش الزوجة قد تس�عد بالحياة وقد تش�قى  ،وأي
كلمة تدل عىل االحتجاج تق�وم بها الزوجة يف عاملنا
تقابل باالس�تنكار  ،الكل يدافع ع�ن الرجل وكأنهم
يعرفونه فهو بنظرهم دائما مجني عليه.
�� النظام حاول إرس�اء قواعد دولته عرب محاربة
العل�م ،وتفق�ر الناس مثل ما ح�دث «البي صادق»
ال�ذي أقنع�ه ابنه ببيع أملك�ه ،وت�رك تجارته ماذا
يروم النظام من وراء ذلك؟
��� م�ا حدث لجد س�مرة لي�س بداف�ع النظام ،
اعرف الكثر من أركان النظام الس�ابق كانوا أبرارا
يف معاملته�م للوالدي�ن والزوجة واألبن�اء  ،ما حدث
للج�د كان بداف�ع ش�خيص ج�دا  ،خال س�مرة لم

يكن يتمتع بالخل�ق الرفيع الذي تمتع به أقرانه من
املس�ؤولن ،وغرهم ممن لم يستلموا أي مسؤولية
،وكانوا موظفن يف الدولة أو عاملن يف أي مجال .
�� هل تدين س�مرة بغر الديانة املس�لمة إذا رأينا
ّ
أنها كثرا ما تستمع للغناء ،وخاصة يف ليلة الخميس
،وتستيقظ عىل غناء يف الصباح الباكر علما َّ
أن هناك
ثمة طقوس�ا دينية ،واس�تغفار ،وأدعي�ة يهرع بها
املس�لم إىل ربه عندما تضيق ب�ه الحياة هذا يعود إىل
ديانة سمرة أو ّ
ألنها لم تطلع عىل الكتب الدينية؟
�� كانت س�مرة مس�لمة مؤمنة بربها ،ورس�ول
الله وكتاب الق�رآن  ،لكن الرواية تتحدث عن الحياة
يف الع�راق خ�لل الس�تينات ،والس�بعينات ،وحتى
بداية الثمانينات من القرن املايض وقبل تغر الحياة
العراقي�ة خلل الح�رب العراقي�ة اإليرانية ،وفرض
الحص�ار الظالم من قبل املس�تعمر  ،لم يكن تحريم
الغناء والفنون كما هو اآلن  ،وقد اس�تمعت سمرة
ككل الن�اس إىل الغناء الجميل ،وقرأت القرآن ودعت
الل�ه ْ
أن ينقذها من املواق�ف الحزينة  ،يف ذلك الوقت
كان اإلنسان يتخذ من األصدقاء من كان خلقه كريما
يش�رك معه يف االهتمامات ،ولم نكن نسأل عن دين
امل�رء أو مذهبه ،وحتى قويمته  ،كل العراقين كانوا
ذلك الوقت سواء  ،نظام الحكم كان يميز بن إنسان
وآخر  ،الشعب لم يكن يفرق.
��� امل�رأة ْ
إن ل�م تع�ذب بس�جونهم ،فمعذبة بهم
،وبكلمه�م ،وقيود خفية هي يف حقيقتها س�جون
من نوع آخر اعدوها لوأد العراق:
� الع�راق ال يمك�ن أن ي�ؤد  ،م�ا دام هن�اك أناس
يدافعون عن قيم الوط�ن ،ويحفظونه من الضياع ،
وع�ىل املثقفن ْ
أن يكون�وا يف الصدارة ملحاربة العنف
ال�ذي يتعرض له اإلنس�ان ،ويس�لب منه س�عادته
وقدرت�ه ع�ىل العي�ش  ،اإلنس�ان العراق�ي معرض
للعنف  ،واملرأة اكثر تعرضا للقسوة  ،واملرأة العراقية
تتعرض للعنف داخل املنزل ،وتفرض عليها األشغال
املنزلية التي ال يمكن ْ
أن تنتهي  ،باإلضافة إىل عملها
خ�ارج املن�زل م�ن اج�ل املحافظ�ة عىل املس�توى
املعي�ي ال�ذي يمكنه�ا ْ
أن تحي�ا بكرامة م�ع أفراد
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أرستها  ،بعض األزواج يطالبون الزوجة ْ
أن تكس�ب
الكث�ر من النقود ف�وق راتبها  ،الذي يجده قليل ال
يفي متطلبات الحياة.
� تعرض�ت الرواي�ة لعق�وق الوالدين ،وب�ر البنات
،وجحود األبناء ما هي برأيك األمور الرئيسة يف عقوق
الوالدي�ن إال تقع جري�رة ذلك عىل اآلب�اء ،واألمهات
انفسهم ،وال تكون النتيجة العقوق فقط بل يتعدى
ذلك إىل عقوق الضمر ،والوطن ،واألخ ،واألخت ،وكل
املسميات األخلقية:
� يف رواية «نأيك وأوجاعي» كان خال سمرة عاقا
لوال�ده  ،وه�ذا ال يعني َّ
أن كل األبن�اء عاقون  ،كثر
من األبناء يربون الوالدين س�واء كانوا أوالدا أو بنات
 ،فال�رب ليس مقترصا عىل البن�ات  ،الرواية والقصة
تتن�اول قضية من قضاي�ا الحياة ولي�س رشطا ّ
أن
صف�ات بطل القص�ة أو الرواي�ة يمث�ل كل الذكور
أو اإلن�اث  ،يف مجتمعن�ا العراق�ي كان العاق يقابل
بالنك�ران ،وال يجد االح�رام والتقدير م�ن معارفه
وأصدقائه بس�بب عقوق�ه  ،واج�د َّ
أن بعض الناس
يف وقتنا الحارض ق�د تغروا  ،وانقلبت املقاييس ولم
تعد م�كارم األخلق التي نحرمه�ا موضع تقديس
كما كانت.
��� امل�رأة الصالح�ة الزوجة الصالحة هي أس�اس
املجتم�ع ْ
إن صلح�ت صلح املجتم�ع ،وبخلفه تحل
الكوارث مثال عىل ذلك زوجه أب أُم سمرة:
��� املرأة الصالحة أس�اس املجتمع الس�عيد  ،هذا
القول نس�معه دائما  ،ولكن ملاذا تتحمل املرأة أو األم
لوحدها فش�ل الربي�ة ؟ أليس األب أيضا مس�ؤوال
معها ؟ يف مجتمعن�ا ْ
إن كان الولد أو البنت صالحن
يقول�ون َّ
أن األب أحس�ن الربي�ة  ،وان كان الولد أو
البنت غر صالحن تتهم إالم أنها لم تحس�ن الربية
 ،أي ظل�م ه�ذا ؟ الربي�ة مس�ؤولية الوالدي�ن معا
باإلضافة إىل املدرسة ،واملناهج الربوية ،واألصدقاء
،والكت�ب ،والس�ينما ،وكل م�ا موج�ود يف البيئ�ة
التي ينش�أ فيه�ا الولد أو البن�ت  ،أال يتدخل األعمام
واألخوال يف الربية؟ ويتدخل والدا األب وإخوته أيضا
 ،ملاذا تكون األم لوحدها هي الفاشلة ؟

إشكالية الزمان والتدوين والتاريخ
يف ألف ليلة وليلة
عبد الرحيم جريان
س�تأخذ مس�ألة مُ عالج�ة الزم�ان
يف ه�ذا املق�ال وجه�ة أخ�رى ،لكن
ُ
س�ن ِّ
ؤجل الحدي�ث ع�ن خلفيته�ا
النظريّ�ة إىل ح�ن اكتم�ال الكتاب،
الذي ُننجزه حول «ألف ليلة وليلة»،
ونكتف�ي بالق�ول :ينبغ�ي تج�اوز
التقني يف النظ�ر إىل الزمان يف
البعد
ّ
الرسدّ ،
وكل نظرة ظاهراتيّة ال تأخذ
ّ
يتمتع بتكثيف
بع�ن املُراعاة كون�ه
للتاريخ والرمز والداللة يف بنيته؛ ما
يعن�ي ّ
أنه ليس مُ جرّد إطار -نس�ق
(البنيوية) أو تجربة (الظاهراتية)،
ّ
ولكن�ه ح ِّي�ز تتب�ادل الدالل�ة في�ه
والتعب�ر (الكتاب�ة واملتخي�ل
والتخييل) والتاري�خ ،الفاعلية عىل
ّ
ّ
تجدييل.
تضافري
نحو
هذا م�ا ُتعلِّمنا إيّ�اه حكايات «ألف
ليل�ة وليل�ة»؛ فه�ي تضعن�ا أم�ام
إشكالية الزمان املُخيَّل ،وتفعل هذا
بوس�اطة دليل مُ َك ِّث�ف ُيربك تمايز
الزم�ان .وتكف�ي الع�ودة -يف ه�ذا
الصدد -إىل حكاي�ة «الحمّال» لفهم
ه�ذا ّ
االتص�اف ،وبالضب�ط إىل هذا
ّ
ال�رسدي« ،وتبعها فوقفت
التعب�ر
ع�ىل دكان فاكهاني ،واش�رت منه
اً
اً
وس�فرجل عثمانيًّا
تفاح�ا ش�اميًّا
اً
اً
وياسمينا حلبيًّا…».
وخوخا عمانيًّا
والغاي�ة م�ن ه�ذا تحدي�د مص�در
الفواكه ّ
ألنه هو األه ّم يف موضوعنا؛
الدالل�ةُ
فم�ن ضم�ن م�ا اش�رت ّ
«العثمان�ي» ،وه�ذه
الس�فرجل
ّ
النس�بة الس�لليّة (العثمانيّ�ون)
اً
دلي�ل مُ َك ِّث اًفا؛
ُت َع ُّد -بالنس�بة إلينا-
إذ يتفاع�ل داخله الع�رق (التاريخ)
والزمان (زم�ان التدوي�ن) واملكان
(موق�ع حضور س�لطة جدي�دة).
ومعنى هذا التكثيف ماثل يف اإلشارة
إىل زم�ان الخلف�ة العثمانيّ�ة ،أمّ �ا
ما كان قبل نش�وئها َف ِع�رْق ُيعرف
ّ
عائ�يل
بال�رك م�ن دون انتس�اب
س�يايسّ  .وتكمن إش�كالية الزمان
املُ َّ
رك�ب يف هذا التكثي�ف الذي يتميَّز
«عثماني»؛ فهو ُيش�ر إىل
به الدليل
ّ
الزماني بينه وزمان الحكاية
البون
ّ
الذي يع�ود إىل العرص العبايسّ األوّل
(زم�ان ه�ارون الرش�يد :الخليفة
الخامس :الق�رن الثاني اله�جري)
كم�ا ُيح� َّدد م�ن داخ�ل الحكاي�ة.
الزمان�ي إىل ما
ويص�ل ه�ذا الب�ون
ّ
يق�رب خمس�ة ق�رون؛ وم�ن ثمّة
ُ
يك�ون م�ن الوجيه -يف نط�اق هذا
البون -طرح الس�ؤال اآلتي :أ ُيش�ر
الدلي�ل املُ ِّ
«عثمان�ي» إىل زمان
كثف
ّ
حكاية «الحمّال» (الليلة التاس�عة:
رقم  9يرم�ز لل�والدة :والدة الليايل:
زم�ان تدوينه�ا) أم إىل زم�ان فعل

الرسد املُسند إىل شهرزاد ،الذي يروي
الحكاي�ة ،أم إىل الزم�ان التي ُدو ْ
ِّنت
ُ
درجت فيه يف «الليايل»؟
فيه أو أ ِ
ليس أمامنا يف بسط هذه اإلشكالية
الزمانيّ�ة وفهمه�ا س�وى ث�لث
فرضي�ات :أ -فرضي�ة ّ
تدخل زمان
التدوي�ن يف الحكاي�ة .ب -فرضي�ة
إدراج حكاي�ة «الحمّ�ال» يف زم�ان
الحق عىل متن «الليايل» .ج -فرضية
تس�اوق زمان فعل الرسد املسند إىل
ش�هرزاد وزمان الحكاية املذكورة؛
ّ
يخ�ص الفرضي�ة األوىل
فف�ي م�ا
ّ
فإنها ُتش�ر إىل تأثر زم�ان تدوين
ش�كل وداللة،اً
اً
الحكاية يف صياغتها
وهو ّ
تدخ�ل يعود إىل م�ا بعد القرن
ّ
ّ
ّ
واع
الس�ابع الهج�ري ،لكن�ه تدخل ٍ
اً
وغر تا ّم مُ
صادفة ،وقد ت ّم بوساطة
ّ
املجاز املُرس�ل الذي ي�دل فيه الجزء
ّ
الكل (عرص
عثماني) عىل
(سفرجل
ّ
التدوي�ن)؛ فل�م َي ُك�ن م�ن املُ ْم ِك�ن
رواية حكاية حول السلطة املُهيمِنة
(الخلفة العثمانيّة) يف هذا العرص،
وفت اً
ّ
ألنه ما زال حيًّا ّ
اكا ،وال يس�مح
بلم ِْزه ،ولو عىل مُ س�توى الحكاية،
كما ّ
أنه زمان انتهاء العرص العبايسّ
الثال�ث ،وتح�وّل الخليف�ة العبايسّ
إىل رم�ز فق�ط ،بينما آلت الس�لطة
الفعليّة إىل املماليك يف القاهرة.
يخص الفرض�ة الثانية ّ
ّ
فإن
ويف م�ا
إدراج حكاي�ة «الحمّ�ال» يف زم�ان
مُ غاي�ر (الق�رن الس�ابع الهجري)
لزم�ان حكايته�ا (الق�رن الثان�ي
الهجري) فقد كان رضورة تخييليّة،
ُ
ُ
زم�ان املجد
واج�ه
أري�د منه�ا أن ُي ِ
التاريخ�ي (عرص هارون الرش�يد)
ّ
َ
التاريخي من
نتاجه املاثل يف الس�وء
ّ
طريق إحيائه ،ووضعه مُ بارشة أمام
نفسه يف حالته املُ ّتسمة بالتدهور.

أمّ ا يف م�ا ّ
يتصل بالفرضي�ة الثالثة
ّ
فإن مُ ساوقة زمان فعل رسد حكاية
َ
الزم�ان الذي تجري فيه؛
«الحمّال»
ّ
أي زم�ان ه�ارون الرش�يد فأم�ر
مُ ستبعد ،وال ُيم ِْكن املُصادقة عليه؛
إذ م�ن املُجازف�ة اللم�ز -والحكاية
ملّ�ازة -يف ص�دد عرص س�لطة حيّة
وفتاكة ّ
وقويّة ّ
اتصفت بكونها أكثر
اً
راقبة ملا يح�دث يف مُ حيطها ،قوالاً
مُ
اً
ّ
ًّ
وفعل وفن�ا .ومعنى هذا تعذر رسد
َ
عرص هارون الرش�يد
حكاي�ة ُتلمِز
ّ
ّ
إبّان خلفته ،أو حتى ما بعده ،ألنها
َ
الخليفة من بعده (األمن)
س�تلمِز
الذي َي ِر ُد يف الحكاي�ة ذاتها بوصفه
مُ ذ ِن اًبا.
ّ
نميل إىل الفرضية الثانية التي تتصل
بإدراج حكاية «الحمّال» يف نس�يج
«اللي�ايل» ،أمّ ا الفرضي�ة األوىل فهي
ّ
تتص�ل بالفرضية الثالث�ة التي َت ُع ّد
الحكاية املذكورة ،قد أُنتجت يف زمان
يس�بق زمان تدوينها خلل بدايات
العثمان�ي .وإذا كان األم�ر
الع�رص
ّ
كذل�ك فاملقصود م�ن امللمح املُ َّ
ركب
للزمان يف رسده هذه الحكاية ،هو
عق�د مُ واجهة بن ع�رص املجد وما
آل إلي�ه؛ فثالوث الس�لطة (هارون
الرش�يد (الحك�م) وجعفر الربمكي
(التدب�ر الس�يايس) وم�رسور
السياف (آلة القمع) هو مُ جرَّد رمز
ُي ِّ
مثل العرص املُزدهر؛ و ُيستجلب إىل
الحكاية لرى عن�ارص ضعفه التي
التاريخي مُ َّ
جسدة
كانت وراء السوء
ّ
أمام�ه ،ويس�تمع إليه�ا .وبعب�ارة
أخ�رى لرى الركة التي آلت منه إىل
وت ِّ
تدهورةُ .
ما تله من عصور مُ
مثل
ِ
حكاي�ات الصعاليك (أبن�اء امللوك)
رم� اًزا له�ذه الرك�ة عىل مُ س�توى
الحك�م .ويتم�اىش ه�ذا م�ع بوادر

ّ
وتح�ول الخلف�اء إىل رمز
االنح�لل
ّ
شكيل .وما الصعاليك ّإال تخييل يرمز
ّ
إليهم .وإذا كان الصعاليك يتصفون
باش�راكهم جميعهم يف فقدان عن
واحدة ،والتوه�ان يف األرض ،وحلق
اللحي�ةّ ،
فإنه�م ُي ِّ
جس�دون به�ذه
الصف�ات ضع�ف الرؤي�ة (اإلرادة)
وفق�دان الطم�وح ،والتعب�ر ع�ن
مُ ش�ابهة امل�رأة (بوصفه�ا رم� اًزا
للتبعي�ة)؛ فل أحد منهم س�عى إىل
اسرداد ملكه ،ولجأ ّ
كل واحد منهم
إىل بغ�داد اً
بحثا عن هارون الرش�يد،
ل�روي له ّ
قصت�ه لعل�ه ُينقذه من
مصره البائ�س .وليس هذا اللجوء
س�وى لج�وء الحكاي�ة إىل ه�ارون
الرش�يد (وع�رصه) ل�روي ع�ىل
اً
نتاجا لسلطته التي
مسمعه ما كان
بن�ت مجدها ع�ىل تكمي�م األفواه،
ّ
وتتجس�س علي�ه ،بع�د أن كان هو
ّ
يتجس�س عليها وه�ي تتلعثم
م�ن
عىل الشفاه يف عرصه .وربّما كانت
«حكاي�ة الوزير نور الدين مع أخيه
ش�مس الدي�ن» (الليل�ة العرشون)
اً
تعب�را ع�ن علق�ة الزم�ان
أكث�ر
بالتخيي�ل؛ حي�ث ُي ْم ِكن َع� ُّد هجرة
ن�ور الدين من مرص -بوصفها رمز
ضعف الخلفاء العباس�يّن وهيمنة
املماليك -إىل البرصة -بوصفها رم اًزا
لزم�ان املج�د -اً
نوعا م�ن النزول يف
الزمان ،اً
بحثا عمّا لم يمنحه التاريخ.
وتخييل ه�ذه الحكاي�ة هو عكس
تخيي�ل حكاي�ة «الحمّ�ال» ،فزمان
ه�ارون الرش�يد هو ال�ذي يتجاوز
لحظته نحو زمان االنحلل .هل هو
التاريخ�ي يف قتل من
كمون الس�وء
ّ
ي�روي زمانه (جعف�ر الربمكي هو
من ي�روي هذه الحكاي�ة) من ِق َبل
هارون الرشيد؟
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حنو مستقبل افضل...هلم

املطبخ ..

طريقة عمل “
التبولة اللبنانية “

أهم االسباب وراء نفور األشخاص منك
هل تالحظ أن االخرين ال تتودد لك و تبتعد
عنك ب�ل وتنفر أحيانا كث�رية منك ؟ ترى
إن�ك ال تمتلك الكث�ري من األصدق�اء ؟ إن
الحفاظ والتمس�ك بأصدقائ�ك يف مرحلة
الش�باب يختلف عن مرحلة الطفولة تلك
املرحلة التي تتسم بالرباءة وال يوجد فيها
أي مظاهر لتحمل املس�ئولية فقط كل ما
يش�غل بال األطفال هو اللعب يف الحدائق
معا ً  ،ولكن عند مرحلة الشباب االحتفاظ
باألصدقاء يستغرق املزيد من الوقت .وإذا
لم يكن لديك املزيد من األصدقاء من املهم
أن تنظر إىل األسباب املحتملة وراء ذلك.
هذه هي أكثر األشياء التي تجعل االخرين
تنف�ر منك وتجعل�ك ال تمتل�ك الكثري من
األصدقاء
1الشكوى باستمرار :إذا كنت دائما ً ما تش�كو بس�بب العمل أو
نق�ص املال أو ظلم الحياة  ،فهذا قد يدفع
الناس أن تتجنب قض�اء املزيد من الوقت
معك .لذلك ح�اول دائما ً تبني موقف اكثر
إيجابية عند التحدث عن أمور حياتك مع
األف�راد األخرين .وأيضا ً عليك بالبحث عن
املوضوعات املثرية لالهتمام عند املناقشة
مع األخرين .
2ق�د تك�ون ش�خصية تتخيل ع�ن منحول�ك وأصدقائك عندم�ا ترتبط عاطفيا
بشخص أخر.
إذا كنت ش�خص يتخى ع�ن أصدقائه يف
كل م�رة ترتبط بها بش�خص أخر  ،وبعد

كل ذل�ك صديقك غري مجرب للجلوس معك
و انتظ�ارك حت�ى تع�ود إليه م�رة أخرى
وتحك�ي له قصة انفصالك ولكنه س�وف
يكم�ل حيات�ه بدون�ك  .لذل�ك عليك عمل
توازن بن أصدقائك وعالقاتك العاطفية .
3الشخصية األنانية :عادة ما ينظر إىل أصحاب هذه الشخصية

يف الحقيق�ة أنه�م ليس لديه�م أصدقاء.
فالصداق�ة تتطل�ب من�ك العط�اء عندما
يحت�اج املوقف ذلك .وإذا كنت ش�خصية
أناني�ة ال تنظ�ر إال إىل نفس�ها فق�ط من
الطبيع�ي بع�د م�رور ف�رتة ال يتحم�ل
أصدقائك ذلك .
 4-ال تعتني بأصدقائك واألش�خاص التي

تتقرب منك :
إذا كن�ت ال تهت�م بم�ا يح�دث يف حي�اة
أصدقائ�ك ل�ن يبق�وا مع�ك .م�ن امله�م
أن تظه�ر اهتمام�ك عن�د الت�رف م�ع
أصدقائ�ك .حتى ال يش�عر أصدقائك بأنك
تتجاهل مشاعرهم .
 5-تعشق الدراما:

إذا كنت ش�خص يثري املتاعب واملش�اكل
فالناس تتجنب الدراما.أو أنك تلقي اللوم
عى األخرين باس�تمرار وهذا يثري غضب
الناس منك  ،س�وف تج�د صعوبة يف بقاء
أصدقائك حولك .
 6تسعي دائما ً للمنافسة :لي�س للمنافس�ة م�كان ب�ن األصدقاء .
إذا كن�ت تنتظ�ر دائما ً من علي�ه الدور يف
اختيار مكان العشاء أو من عليه الدور يف
االتص�ال فمن املحتمل أن يرحل أصدقائك
بعيدا ً عنك .كن دائما ً عى استعداد للعطاء
بدالً من الرتكيز يف مثل هذه األش�ياء التي
التجدي.
7الشخصية الغيورة :إذا كنت تشعر بالغرية عندما يشرتي أحد
أصدقائك س�يارة جديدة أو الحصول عى
ترقي�ة يف العمل  ،فم�ن املحتمل أن يؤدي
ذلك إىل مش�اكل بينكم .م�ن املهم جدا ً أن
تشارك أصدقائك يف سعادتهم عند تحقيق
النجاح.فالغ�رية تظهر عى الش�خص يف
ترفاته حتى وإن حاول إخفاء ذلك.
8تتوقع الكثري من األصدقاء :إذا كن�ت تتوق�ع أن صديق�ك ف�ايض
دائم�ا ً لتلبي�ة احتياجات�ك  ،غالبا ً س�وف
تص�اب بخيبة األمل .أحيانا ً قد تش�عر أن
أصدقائك أذوا مش�اعرك بسب ذلك .فهذا
ال يعني أنهم ال يحبوك هم فقد ينشغلون
عنك ببعض األم�ور .لذلك حاول أن تتعلم
التسامح عندما تؤذي مشاعرك .

احذر وامتنع من اخطاء شائعة......

إياكم التخلي عن وجبة الغداء!
أعلن أندريه بوبروفسكي ،خبري التغذية
واألستاذ املساعد يف كلية الطب يف جامعة
سانت بطرسبورغ الحكومية أن الرفض
املنتظم لتناول الغ�داء يمكن أن يقوض
صحة اإلنسان.
وق�ال الخبري“ :لم يحدد خ�رباء التغذية
بع�د ،ما إذا كان الفط�ور رضور ًيا أم ال،
وم�دى كمية الس�عرات الحراري�ة فيه.
لك�ن مع الغداء كل يشء واضح .إن هذه
الوجب�ة رضورية ألولئ�ك الذين يريدون

البقاء بصحة جيدة.
وأض�اف“ :إذا كان خ�رباء التغذي�ة ال
يزال�ون يتجادلون ح�ول فوائد اإلفطار،
فال جدال بش�أن الغداء .من وجهة نظر
الحمية الحديث�ة والخربة العملية ،يجب
أن يكون هناك دائمًا غداء .اعتاد نظامنا
الهضمي عى الحصول عى الحد األقىص
من الس�عرات الحراري�ة ،والحد األقىص
من الطعام يف وقت الغداء .يشري النشاط
إىل أن الغداء هو الوجبة الرئيسية واألعى

من السعرات الحرارية”.
إن رفض تناول الغداء أو تخطيه بسبب
كث�رة العم�ل يرتت�ب علي�ه عواقب عى
الجسم كله.
وتابع“ :إذا لم تش�بع الش�عور بالجوع
يف وق�ت الغداء ،فقد تظه�ر اضطرابات
األكل .وه�ذا يهدد بالجوع والش�هية يف
املس�اء أو يف اللي�ل .ومن ث�م اإلفراط يف
األكل وال�وزن الزائ�د وأم�راض أخ�رى.
إذا ل�م تأخذ يف االعتب�ار إيقاعات الجوع

والش�هية ،عندها يبدأ الشخص التحول
إىل نظام غذائي عايل السعرات الحرارية.
وب�دالً من تناول الغ�داء يف الوقت املحدد

سلوكيات

االنانية لدى االطفال  ...اسبابها وطرق العالج

تتمثل األنانية عند األطفال يف اهتمام األطفال بأنفسهم وبمصالحهم
دون االهتم�ام بمصالح اآلخرين ،وتقتر نظرة األطفال األنانن عى
حاجتهم الخاصة فقط حيث تكون احتياجاتهم هي محور حياتهم.
أسباب األنانية:
 .1الخ�وف  :املخ�اوف العدي�دة عند األطفال تس�بب األناني�ة عندهم
مثل مخ�اوف البخل ،الرف�ض ،االبتذال ،وهم عادة يجدون يش�عرون
بالغض�ب والف�زع ،وبالتايل يميل�ون إىل األنانية،ويصبح�ون مهتمن
فقط بسعادتهم وسالمتهم الش�خصية ،ولذلك يحاولون دائما ً تجنب
األذى من اآلخرين ،ولذلك ال يعرضون أنفس�هم ولو نسبيا ً إىل االهتمام
باآلخري�ن ،وال يظهرون أي نوع من أنواع التغي�ري يف حياتهم  ،ودائما َ
يس�ودهم شعور بالقلق والتهيج وهم يرون األشياء من خالل أعينهم
فقط ويفرسون وجهات نظر اآلخري�ن بأنها مخجلة ،هم متمركزين
حول النفس ونكدين ومتقلبي األطوار.
 .2ال�دالل أو الدل�ع :بعض األطف�ال يحاولون إبع�اد أطفالهم عن أية
مواقف مزعجة ،ويقدمون ألطفالهم الحماية الزائدة ،ويحرصون عى
إش�باع كل ما يحتاجه أطفالهم ،لذا ينش�أ أطفالهم وهن غري قادرين
عى تنمية قوة االحتمال أو تطوير ذواتهم وهذا يقودهم إىل األنانية.
 .3ع�دم النض�ج :ع�دم الوع�ي االجتماع�ي املناس�ب ( ،ع�دم التقيد
باالتفاقات وعدم تحمل املس�ؤولية ) إن األطفال الذين ال يستطيعون
تحم�ل اإلحباط ويريدون اليشء الذي يريدون�ه عندما يريدونه ،هؤالء
األطفال ال يس�تطيعون املحافظة عى كلمته�م وهم غري قادرين عى
تحمل املسئولية وهناك أس�باب تمنع األطفال من الوصول إىل النضج
منها :اإلعاقة ،صعوبات اللغة ،اضطرابات يف النمو.
طرق الوقاية:

 .1تش�جيع تقبل النفس :وهو أن تجعل للطفل قيمة وأن يش�عر بأنه
محب�وب و توف�ري األمان له�م ،فإن تواف�رت للطفل القيم�ة واملحبة
واألمان يصبح عنده استعداد لالهتمام بمصالح اآلخرين.
 .2تعلي�م األطفال االهتمام باآلخرين ” :حقق س�عادة اآلخرين تحقق
س�عادتك ” إن إظه�ار االهتم�ام بأطفال�ك وباآلخرين يمث�ل نموذجا ً
رئيسا ً يعتربها الطفل قدوة ،بعكس أن يكون األبوان أنانيان.
 .3تربيتهم عى بغض التسلط :فتسلط األطفال عى األطفال الضعفاء
يشعر اآلخرين باألىس والفشل والحزن ،لذا عى الوالدين تربية األطفال
عى عدم التسلط وحثهم عى احرتام الجميع.
 .4تعويد الطفل عى تحمل املس�ؤولية :وه�ي طريقة طبيعية لتعليم
األطف�ال االهتم�ام باآلخرين مث�ال تعليمهم االهتم�ام وعناية بعض
الحيوانات األليفة ،فإن قيام األطفال باألعمال الخفيفة هي داللة عى
تحملهم املسؤولية.

وبشكل صحيح ،يبدأ الشخص يف تناول
وجبة خفيفة ،نسب ًيا ،قطعة شوكوالتة
مثال”.
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املقادير :
3حبات من البندورة
 2حبات من خيار
4ضمات من البقدونس
كوب من الربغل الناعم
ملعقة صغرية من النعنع الناشف او املجفف
ملعقة صغرية من امللح ويمكن الزيادة او التقليل منه
حسب الرغبة
ع�دد  3م�ن الليم�ون الحامض ويمك�ن الزي�ادة او التقليل حس�ب
الرغبة
حبة واحدة من الليمون املقطعة اىل رشائح للتزين
نعناع اخرض
ملعقة كبرية من زيت الزيتون
ممكن اضافة حبة بصل صغرية اىل سلطة التبولة وذلك حسب الرغبة
 اوراق الخس والكرنب للتزينطريقة تحضري التبولة
قوم�ي بتقطيع البندورة اىل مربعات صغرية الحجم -قومي بتقطيع
الخياراىل مربعات صغرية الحجم
افرمي البقدونس بشكل ناعم جدا.....جدا
افرمي النعناع االخرض بشكل ناعم -قومي بغسل الربغل الناعم ومن
ثم نقع�ه باملاء بحيث يغم�ره بعد ذلك يصفى ويوض�ع عليه عصري
الليمون الحامض .
اذا كنت ترغبن بإضاف�ة الفجل قومي بتقطيعه اىل مربعات صغرية
الحج�م -قومي بتقش�ري البصل ومن ثم فرمه بش�كل صغري جدا ثم
نخل�ط هذه املقادير الت�ي قمنا بتقطيعها مع بعضه�ا البعض ومن
ثم نضيف ماييل عليهم  :النعناع الناش�ف  +امللح +زيت الزيتون -ثم
نقلبه�م م�ع بعضهم البعض داخ�ل الوعاء للتجان�س بحيث يصبح
هذا الطبق م�ن االطباق الغنية بالفيتامين�ات وخاصة فيتامينات C
و  Eو B6وحم�ض الفولي�ك ويمك�ن تناولها ملن يعان�ون من الوزن
الزائد حيث تعترب وجبة كاملة وغنية واظهرت الدراس�ات يف جامعة
كاليفورني�ا”إن تن�اول الس�لطة م�رة يف الي�وم يعد طريق�ة مالئمة
لتحس�ن الوضع الصحي بس�هولة” .طريق�ة تقدي�م التبولة نقوم
بف�رش اوراق الخ�س والكرنب بداخ�ل طبق التقديم وم�ن ثم نقوم
بس�كب س�لطة التبولة يف الطبق ومن ثم نضيف الليمون املقطع اىل
رشائح للتزين وبعض النعن�اع االخرض ايضا للتزين وصحتن والف
عافية.

لطلة ابهى....

ماذا حيدث عند وضع الكوكاكوال على الشعر ؟
ه�ل جرب�ت م�ن قب�ل وض�ع
الكوكوال؟ قد تكون تجربة غربية
ومث�رية لالهتم�ام الكوكاك�وال
منتج متعدد االس�تخدامات ومن
أحد هذه االستخدامات نذكر إليك
أحد األف�راد الذين قام�وا بتجربة
شطف الش�عر بالكوكاكوال بأنها
طريق�ة رخيص�ة وغ�ري مكلف�ة
للحصول عى شعر مفرود والمع
فهي أكثر سهولة عند التفكري يف
التخلص من ترسيحة الضفرية يف
الليلة السابقة وتحصيل عى شعر
مفرود يف صباح اليوم التايل .
ق�د ينص�ح البع�ض باس�تخدام
الكوكاك�وال بعد الش�امبو ولكن
يمكنك اس�تخدامها ب�دون وضع
الشامبو عى الشعر .
خطوات وض�ع الكوكاك�وال عيل
الشعر :
تجهيز وعاء فارغ .
 ٢عبوة كوكاكوال ( للشعر الطويل
) أو واح�د عب�وة فق�ط يف حال�ة
الشعر القصري .
منشفة .

أوالً وقب�ل أي يشء يج�ب إرت�داء
مالب�س غامق�ة الل�ون حت�ى ال
تح�دث الكوكاك�وال أي ف�ويض
ع�ى املالبس الفاتح�ة وخصوصا ً
ً
وأيض�ا وضع
املالب�س البيضاء .
منش�فة عى م�كان االس�تخدام
حتى ال ترتك الكوكاكوال بقع بنية
الزجة يف أي مكان .
يجب االنتباه عند ش�طف الش�عر
بالكوكاك�وال حت�ى ال ت�ؤذي
الكوكاكوال العن والوجه  .يمكنك
القيام بشطف الشعر بنفسك من
خالل عكس الشعر إىل أمام الوجه
والنزول بالش�عر يف الوعاء والبدء
يف ص�ب الك�وكاوال ع�ى الش�عر
بالتدري�ج وتوزيعها عى الش�عر
بالتساوي .
يف حال�ة صعوب�ة القي�ام بذل�ك،
يمكن�ك اللجوء إىل أح�د أصدقائك
ملس�اعدتك يف ص�ب الكوكاكوال يف
جميع أنحاء الشعر .
بالتأكيد سوف يراودك فكرة وجود
مادة س�كرية والزجة عى الشعر
تصب�ح بيئ�ة مناس�بة للحرشات

وامليكروبات ولكن ال داعي للقلق
ألنه ال يتم ت�رك الكوكاكوال لفرتة
طويل�ة كل ما تحتاج�ي إليه هو
 5دقائق قبل ش�طف الشعر باملاء
جيدا ً .
يجب الحرص عيل عدم اس�تخدام
أي منتج�ات تصفي�ف إضافية .
يمكنك تجفيف الش�عر باملجفف
أو تركه ليجف بمفرده .
بعدها س�وف تالحظ�ي الفرق يف
ش�كل الش�عر وأنه أصبح مفرود
أكثر .

ال تح�دث الكوكاك�وال تأث�ري
التجعد ألنه�ا تحتوي عى حمض
الفوس�فوريك ،درج�ة حموض�ة
منخفض�ة وعن�د تطبيقه�ا عى
الشعر ،تجعل خيوط الشعر أكثر
سالسة وتحديدا ً  .ويقول أخرون
بأن السكر يؤدي إىل ظهور الشعر
بأن�ه أكث�ر امت�الء وثق�ل  .تعمل
الكوكاكوال كمادة كاوية تس�اعد
يف ف�رد الش�عر وأيض�ا ً ت�ؤدي إىل
تضخيم حجم الشعر إلعطاء وهم
بأنه مرفوع ويبدو أكرب .

طبيبك يف بيتك

نصائح للتخلص من االكتئاب وتعزيز الشعور بالسعادة
هرم�ون اإلندورف�ن ه�و مجموعة
من امل�واد الكيميائية ينتجها الجهاز
العصبي بشكل طبيعي ملواجهة األلم
أو اإلجه�اد ،ومع ذلك غالبا ما يعرف
ب�”مواد الش�عور بالس�عادة” ألنها
يمكن أن تعمل كمسكن لأللم ومعزز
للسعادة.
يتش�كل اإلندورفن بش�كل أس�ايس
يف منطق�ة م�ا تح�ت امله�اد والغدة
النخامي�ة ،رغم أنه يأت�ي من أجزاء
أخرى من الجسم.
ويختل�ف مس�توى اإلندورف�ن يف
جس�م اإلنس�ان من ش�خص آلخر.
قد يك�ون األش�خاص الذي�ن لديهم
مس�تويات منخفض�ة أكث�ر عرضة
لإلصاب�ة باالكتئ�اب أو األلم العضيل
الليف�ي ،ولكن هن�اك حاجة إىل مزيد
من البحث يف هذا املجال.
ومع ذلك ،هناك بعض األنشطة التي
أثبت�ت قدرة ع�ى زي�ادة اإلندورفن
بش�كل طبيعي ،ولكن نظرا الختالف

مس�تويات اإلندورف�ن ب�ن األفراد،
لذلك فقد تختلف االستجابة أيضا.
1ممارسة الرياضة بانتظام
لس�نوات ،اش�تبه الباحث�ون يف أن
اإلندورفن يس�بب ما يس�مى بحالة
“نش�وة العدائ�ن” ،وه�و ش�عور
بالنش�وة يح�دث بع�د نش�اط بدني
طويل وقوي.
استخدم الباحثون التصوير املقطعي
باإلصدار البوزيرتوني ملشاهدة أدمغة
الرياضي�ن قب�ل التمري�ن وبع�ده.
وج�دوا زيادة يف إفراز األندورفن بعد
التمرين.
نظ�را ألن التماري�ن الرياضية تعزز
الحال�ة املزاجية وتزيد من مس�توى
اإلندورف�ن ،ف�إن بع�ض األطب�اء
يصف�ون التماري�ن املنتظمة كعالج
لالكتئاب والقلق الخفيف واملتوسط.
2العطاء
التطوع والتربع ومس�اعدة اآلخرين
قد يجعل الش�خص يش�عر بالرضا.

وج�د الباحث�ون يف املعاه�د الوطنية
للصح�ة األمريكي�ة ،أن األش�خاص
الذين قدموا أمواال ملؤسس�ات خريية

ينش�طون مراكز املتع�ة يف دماغهم.
قد يؤدي هذا إىل تحس�ن مس�تويات
اإلندورفن.

 3اليوغا والتأمل
ُيع�رف التأم�ل واليوغ�ا بأثارهما يف
تخفي�ف التوت�ر واالس�رتخاء .ق�د

يكون هذا جزئيا بسبب مساهمتهما
يف إف�راز اإلندورف�ن .تش�ري بع�ض
األبحاث إىل أن اليوغا وتمارين التأمل
يمك�ن أن تقل�ل من عالم�ات التوتر
وتزيد من إنتاج اإلندورفن.
الطعام الحار
تش�ري بعض األبحاث إىل أن املكونات
الح�ارة يف الفلف�ل الح�ار واألطعمة
املماثل�ة ،ق�د ت�ؤدي إىل الش�عور
باألل�م يف الف�م ،مما ي�ؤدي إىل زيادة
اإلندورفن.
5الشوكوالتة الداكنة
وجدت أبحاث يف عام  2013أن تناول
الش�وكوالتة الداكن�ة يمكن�ه تعزيز
مس�تويات اإلندورف�ن ،إذ يحت�وي
مس�حوق ال�كاكاو والش�وكوالتة
عى مواد كيميائية تس�مى مركبات
الفالفونوي�د الت�ي يبدو أنه�ا مفيدة
للدماغ.
وجدت مراجع�ة يف عام  2017أيضا،
أن تناول الش�وكوالتة قد يس�اعد يف

تعزيز اإلندورفن .ومع ذلك ،تحتوي
العدي�د م�ن منتج�ات الش�وكوالتة
التجاري�ة عى كمي�ات صغرية فقط
م�ن ال�كاكاو الحقيق�ي وغالب�ا ما
تحتوي عى كميات كبرية من السكر
والدهون املضافة.
يجب عى األشخاص الذين يتطلعون
إىل اس�تخدام الش�وكوالتة لتحس�ن
مستويات اإلندورفن واملزاج ،البحث
ع�ن املنتجات التي تحتوي عى  70يف
املائة عى األق�ل من الكاكاو ،وتناول
الشوكوالتة باعتدال بسبب محتواها
الع�ايل م�ن الس�عرات الحراري�ة
والدهون.
 6الضحك
تمت كتاب�ة الكثري من األبحاث حول
الفوائ�د الصحي�ة للضحك ،وتش�ري
الدراس�ات إىل أن الضح�ك يزي�د من
اإلندورف�ن .وجدت دراس�ة أجريت
ع�ام  2017أن الضح�ك االجتماع�ي
يفرز اإلندورفن يف الدماغ.
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كلمات متقاطعة

الحمل

ع�ىل الرغم من املش�اكل التي تح�ارصك اليوم
يف كل م�كان ،تح�اول أن تخ�رج بعي� ًدا عن هذه
األجواء باالس�تماع إىل األغاني الرومانسية الهادئة.
عليك أن تش�جع األصدقاء عىل ع�دم الخضوع لظروف
العمل القاس�ية .لدي�ك القدرة عىل اجتي�از كل املواقف
الصعبة اليوم.

الثور

يبدو يف الوق�ت الحايل أنك تواجه ع�د ًدا متزاي ًدا
م�ن التعقيدات غري املتوقع�ة .ال يقع اللوم عىل
م�ن هم حول�ك فقط فف�ي بعض األحي�ان تكون
ً
هادئ�ا وأن ترى العقبات
أن�ت املخطئ .حاول أن تظل
املوجودة يف طريقك كوس�يلة الكتش�اف مداخ�ل جديدة.
َ
تحل بالهدوء والصرب وسوف تخرج من هذه املرحلة أقوى
من ذي قبل.

الجوزاء

املعلوم�ات الت�ي تعرف�ت عليه�ا الي�وم من
مص�در ما قد تجربك عىل تعلم املزيد عن فكرة
أو موض�وع جديد كنت تبحث عنه .ربما تس�تغل
معلومات�ك يف مرشوع�ك الجدي�د .أن�ت مش�وش إىل
ح�د ما وتفك�ريك غري واضح .من األفض�ل أال تتخذ أي
قرارات اليوم.

السرطان

ي�وم مرشق وجمي�ل ج ًدا طاملا تعاملت بأس�لوب
حكيم م�ع كافة األم�ور .تبدو واع ًيا وح�ذرًا ج ًدا،
ً
متيقظا ملا يحدث
فحاول أن تس�تغل ذلك لتبقى دائمًا
من حولك .قد تشعر يف املساء بالتوتر بعض اليشء خاصة
عندما تتحدث مع الحبيب .عليك أن تتوقف عن العبث وتتخذ
خطوات حاسمة.

األسد

التطورات اإليجابية يف العمل تدل عىل أنك شخص
طم�وح .طموح�ك وإرصارك ق�د يس�اعدانك عىل
إنجاز ما تري�د من أعمال .انتب�ه فربما تكون األرسة
بحاجة إليك .ربما تضطر للمكوث يف املنزل ألي سبب من
األس�باب .تحاول أن تتذكر اليوم بع�ض األحالم املرعبة التي
رأيته�ا يف منامك أم�س ولكن ربما لن تص�ل إىل أي نتيجة يف
النهاية.

العذراء

ع�ىل الرغم من ش�عورك بالقوة غ�ري االعتيادية،
تش�عر ً
أيض�ا بالتوت�ر ألن الكثري من األش�خاص
يتحدون�ك بالعدي�د من الطلبات .ننصح�ك بأن تظهر
لهم إمكاناتك ،ففي أثناء الجدال ،ال تستس�لم لرغبتك يف
إثبات ذاتك ولكن يجب أن تس�تهدف الوصول إىل حل وس�ط،
وإال قد تضطر إىل الرتاجع أو تكوين أعداء.

حدث يف مثل
هذا اليوم

الميزان
توقع إقام�ة عالقة من نوع مختلف هذا اليوم.
تع�رب ع�ن مش�اعرك بطربق�ة رائع�ة .تحتف�ل
بمناسبة وتفرح بها جدا يف املساء.

العقرب

تعمل باجتهاد وبحرص ش�ديد حتى تحسن
موقف املايل هذه األيام .أوش�كت عىل تحقيق
م�ا تريد ولك�ن ما زال�ت أمامك عراقي�ل مؤقتة
س�تجتازها بس�هولة .ربما تقلق من تعث�رك أثناء
تحقي�ق أهداف�ك ولك�ن ه�ذا وض�ع طبيعي ف�ال داع
للقلق.

القوس

هناك ش�خص ما يمر بأزمة أو قد يكون لديه
مشكلة مع شخص ذي س�لطة ونفوذ ،وألنك
ش�خص قوي ،ستحاول أن تدافع عنه ،ولكن من
األفض�ل أال تخرس طاقتك يف هذا األم�ر ،بل عليك أن
تستغلها يف مشاريعك الخاصة.

الجدي

إمكانيات�ك العقلي�ة والبدني�ة تس�اعدك عىل
التع�رف ع�ىل أف�كار اآلخري�ن ومش�اعرهم
دون التح�دث معه�م .يجب أن تتحك�م يف أفعالك
عن�د التعامل مع بعض األش�خاص .خيالك وقدراتك
اإلبداعي�ة يجعالن�ك يف املقدم�ة فح�اول أن تحس�ن
استغاللهما.

الدلو
أن�ت مفع�م بالحيوية ،وس�تتمكن من إثبات
وجهة نظرك يف أي يشء تفعله ،ولكن تذكر أنه
البد من توخ�ي الحذر يف جميع األوقات .دائما ما
تؤدي القوة الكاملة إىل مشكالت يف مختلف املواقف،
خاصة عندما تعمل مع أشخاص آخرين ،فقد تبدو لهم
متعجرفا ومهينا.

الحوت

توقع اليوم أن تس�مع بعض األخبار الس�ارة
التي تتعلق باملال أو ربما تبرشك بتقدم ونجاح
يف العمل .س�تحاول أن تسيطر عىل مشاعرك ألنك
من املحتمل أن تبكي من ش�دة الفرح والسعادة .يمر
صديق لك بمش�كلة ما أو ربم�ا يطرأ بعض التغيري عىل
حياته ويحتاج إىل مساندتك.

 - 1797أول محاول�ة ناجح�ة للقف�ز باملظلة قام بھا
‹أندري جاك غارنوران› مستعينا بمنطاد ھوائي.
 - 1859بدأ التدخل اإلسباني يف املغرب.
 - 1873عق�د تحال�ف ب�ن اإلمرباطوري�ات األملاني�ة
والروسية والنمساوية املجرية.
 - 1907اإلعالن عن تأس�يس الح�زب الوطني املرصي
برئاسة مصطفى كامل.
 - 1940إيطالي�ا تعل�ن الحرب عىل اليون�ان يف الحرب
العاملية الثانية.
 - 1956اختط�اف طائ�رة مغربية كان�ت تقل زعماء
الث�ورة الجزائري�ة وھ�م أحمد ب�ن بلة وخمس�ة من
رفاقه.
 - 1962الرئيس األمريكي جون كينيدي يعلن يف خطاب
متلف�ز فرض حصار بحري وجوي عىل كوبا وذلك بعد
أن نرش االتحاد الس�وفيتي صواري�خ نووية فيھا وھو
ما عرف بأزمة الصواريخ الكوبية.
 - 1964األدي�ب الفرن�ي ج�ان ب�ول س�ارتر يرفض
استالم جائزة نوبل يف األدب.
 - 1989الن�واب اللبناني�ون يصادق�ون ع�ىل اتف�اق
الطائف.

 - 1990الجمعية الجغرافية امللكية الربيطانية تكشف
ع�ن أن املنطق�ة املدم�رة بيئيا ح�ول بح�ر آرال تمثل
أس�وء كارثة بيئية يف العالم ،إذ توقع العلماء أن البحر
سيتالىش يف غضون  25سنة.
 - 2001إرسائي�ل تغتال قائد كتائب القس�ام يف نابلس
أيمن حالوة بعد تفخيخ السيارة التي كان يستقلھا.
 - 2008س�فري الكوي�ت لدى العراق ع�ي املؤمن يقدم
أوراق اعتم�اده إىل الرئي�س العراق�ي ج�الل طالباني
ليك�ون أول س�فريا كويتيا يف العراق من�ذ غزو العراق
للكويت يف  2أغسطس .1990
 2015ش�اب يھاج�م مدرس�ة يف مدين�ة ترولھات�نالس�ويدية ويقتل ش�خصن ويصيب آخري�ن ثم يُقتل
أثناء محاولة اعتقاله.
ق�وات أمريكية وكردية تقوم بعملي�ة إنزال جوي عىل
معتقل لتنظيم داعش قرب الحويجة وتحرر حوايل 70
معتقال ومقتل عسكري أمريكي.
 - 2017الس�لطات الياباني�ة تخي أكث�ر من  380ألف
شخص من منازلھم تحسبا ً إلعصار الن.
 - 2018العث�ور ع�ىل سلس�لة م�ن الط�رود املفخخة
تستھدف معاريض الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

قصة وعربة

اهلدوء و اإلنصات مهارة ضرورية حلل أي مشكلة

اكتش�ف م�زارع ذات ي�وم أنه فقد
س�اعته اليدوي�ة يف مخزن الحبوب
 .كان�ت تلك الس�اعة غ�ري عادية،
إذ أنها ذات قيم�ة عاطفية خاصة
بالنس�بة له ،بعد تفتيشه وتنبيشه
يف التب�ن مل�دة طويل�ة ول�م يعث�ر
ع�ىل يشء ،توج�ه طالبا ً مس�اعدة
مجموع�ة م�ن الفتية الذي�ن كانوا
يله�ون ويمرح�ون بالق�رب م�ن
املخ�زن  ..ووعد بمكافأة كبرية ملن

سيعثر عليها.
أرسع الفتي�ة وأخ�ذوا بالبح�ث
الحثي�ث ع�ن الس�اعة يف كل رك�ن
وزاوي�ة ولك�ن  ...دون ج�دوى!
و عندم�ا كان امل�زارع ع�ىل وش�ك
االستس�الم واليأس م�ن إيجادها،
تقدم فتى صغ�ري منه طالبا ً منحه
ً
مهل�ة أخ�رى للبحث ألق�ى املزارع
نظرة عىل الفتى وقال يف نفسه :لم
ال؟ يظهر أنه جاد .

وهكذا بعث امل�زارع الفتى ملخزنه،
وبع�د وق�ت قص�ري ع�اد الفت�ى
والس�اعة بيده .فرح املزارع وبدت
عليه عالمات الدهشة فسأل الفتى:
كيف نجح�ت يف هذه املهمة يف حن
فش�ل أقرانك اآلخرون ؟! ر ّد الفتى
قائالً :لم أعمل شيئا ً سوى الجلوس
ع�ىل املصطبة وإرهاف الس�مع .يف
مثل ذلك الجو من الهدوء والسكينة
تناه�ت إىل مس�امعي تكت�كات

الس�اعة  ..فقم�ت وبحثت عنها يف
ذلك االتجاه فوجدتها !
العربة من القصة:
يف كث�ري م�ن األحي�ان نحت�اج إىل
اله�دوء والس�كينة واإلنص�ات
بمهارة لنستطيع سماع صوت من
نحب ،واحت�واء َبعضن�ا ،والقضاء
ع�ىل خالفاتن�ا وتعدد آرائن�ا بقليل
من ه�ذه املهارات الت�ي منحها لنا
الخالق يف هذا الكون .

رأيس
1ق�وة طاغي�ة  oمح�ب إىل درج�ة
الوله
2أول من اخرتع ماكنة الخياطة
3نص�ف تام�ر  oمخ�رتع الحري�ر
االصطناعي
4متش�ابهان  oمتشابهان  oكسب
مسابقة
5اظه�ر وجها مرحبا ومبتس�ما o
بيت الدجاج  oفصل وصنف
6يلب�س ثياب�ا جميل�ة ومريح�ة
وطويل�ة  oمخ�رتع س�اعة الي�د
(معكوسة)
7من عنارص ماء البحر
8مخرتع ماكنة التصوير امللون
9مادة الحي�اة الحمراء  oخش�وع
وهدوء يف الصالة
10مخرتع سماعة الطبيب

أفقي
1مخرتع الطباعة
2مخرتع الرباشوت  oجسم
3نص�ف رتبت  oمخ�رتع املفاعل
النووي
4دكاكن صناعة خفيفة  oجوال
5تجنح للسلم  oمرشد
6لعبة من لعبات الطاولة
7عصا يف األرض تشد بها الخيمة
 oمن الساحل الرشقي للمتوسط
قديما
8ادخ�رت  oم�ن الحيوان�ات ذات
الجلد املرتفع الثمن
9اسم مؤنث (معكوسة)  oحرف
عطف
املوج�ات
10مكتش�ف
الكهرومغناطيسية  oمخرتع قلم
الرصاص

غزل عراقي
ي����احرية دمعت����ي بن جف����ن العن
وي�����اونت دل���يي امل���ارضت تط���لع
ك����اتلني الس����كوت وبيه كوم ه�موم
بي����هن ش����اب بيه وبيهن الي�����رضع
كلت انس��اها كلها وابدي م����ن جديد
وصدك���ت الي�����كول ال��راح ما ي���رجع
وهسه بلحظه وحده احتجت كل الراح
مثل عوز القص����يده لقوة املط������لع
----*دنياك ملها وفه غ ّداره بالصاحب
بايّام سعدي إيل كل الخلك صاحب
ملَّن جفاني الوكت ما ظل إيل صاحب
ال تصاحب الالش خلّه ينجلع ويروح
وصاحب الزين ما عزت عليه الروح
دار املعزة عذب قبل املذله ايروح
ويمته يدور الفلك وانعاتب الصاحب

من الفيسبوك

F

acebook

قصة مثل

تنبل أبو رطبة
يرضب للش�خص الكس�ول ال�ذي تع�وّد عىل
البطالة وعاش عالة عىل غريه من الناس
أصله:
أن رجال كان له ولد كسول  ،وكان كلما يحاول
إصالحه وإرش�اده  ،يزداد كسال وبالدة  ،حتى
تع�ب الرجل ّ
ومل وي�أس من إصالحه وس�لم
أم�ره إىل الله تع�اىل  .ويف ذات يوم ق�رر الرجل
أن يرسل ابنه إىل مجمع التنابلة ليعيش بينهم
ويصبح واحدا منهم  ،فرييح ويسرتيح  .وكان
التنابلة آنذاك يعيشون يف بستان كبري يف إحدى
ضواح�ي بغ�داد  ،ينام�ون فيه طيل�ة يومهم

 .ف�إذا جاعوا أكل�وا مما يتس�اقط عليهم من
رطب  ،من النخيل املوجودة يف البس�تان  ،وإذا
ّ
أحس�وا بالظمأ رشبوا من ماء الساقية  .ذهب
الرجل إىل ش�يخ التنابلة ورشح له األمر وسلّم
له ولده الكسول  .فرحب شيخ التنابلة بالتنبل
الجديد وقال له  (( :ش�وف بابا روح نام هناك
يم الس�اكية  ..وملا توكع يمك رطبة من النخلة
أكلها وإذا عطش�ت إرشب من ماي الساكية ..
وانت ما مطلوب منك أي عمل هنا ))  .فانبطح
الول�د ع�ىل األرض  ،قرب الس�اقية  ،يف انتظار
سقوط الرطب بالقرب منه  ،وبعد مدة وجيزة

س�قطت رطبة بالقرب من رأس�ه  ،فلم يكلّف
نفس�ه عناء التقاطها ووضعها يف فمه  ،فقال
بكالم�ه البطيء املتثائ�ب  (( :رحم الله والديه
الي ّ
يخ�ي الرطبة بحلكي ))  .فس�مع ش�يخ
التنابل�ة ماقال�ه التنب�ل الجدي�د فضحك منه
واس�تدعاه إلي�ه  ،وقال له  (( :ك�وم ولك كوم
روح ألب�وك كول ل�ه  :آني تنبل ون�ص  ..و ما
أحتاج أعيش ويه التنابلة حتى أتعلّم منهم ))
 .ثم علم الن�اس بحكاية ذلك الصبي  ،وعجبوا
من كس�له وضحكوا من فعله  ،فقالوا فيه ((
تنبل أبو رطبة )) وذهب ذلك القول مثال.

اختبارات شخصية

شكل جسمك يكشف الكثريعن حياتك الزوجية
يرتبط ش�كل الجس�م عادة بنمط
الحي�اة وبالنظ�ام الغذائ�ي .إال
أن بع�ض الخ�رباء يش�ريون إىل
ّأن�ه يعكس أيض�ا ً طبيعة عالقتك
العاطفي�ة والزوجي�ة .فه�و
يكش�ف ما تحبينه يف هذه العالقة
والصف�ات التي تتوقن إىل توفرها
لدى رشيك حياتك.
 1شكل اإلجاصةيعن�ي ه�ذا الش�كل ّأن�ك تحبّ�ن
خوض العالق�ة العاطفية الجادة
واالرتباط الزوجي الدائم واملستمر.
كما يشري إىل ّأنك متطلبة وشديدة
االنتباه إىل التفاصيل يف إطار حياتك
الزوجية .ويعني هذا الشكل أيضا ً
ّأنك تلتزم�ن بواجباتك وتحرصن
عىل القيام بها عىل أكمل وجه.
 2الشكل املستطيلّ
يدل ش�كل جس�مك يف هذه الحالة
عىل أنك تحصلن عىل كل ما تريدين

يف إطار حياتك الزوجية .ويشري إىل
ّأنه ال يمكن رشيك حياتك مقاومة
جاذبيتك وحض�ورك املميز .إال ّأنه
يدل عىل أن عليك التفكري مليا ً وأال
تأخذي بع�ض القرارات عىل عجل
فقط تقعن يف الخطأ ،ما ينعكس
سلبا ً عىل حياتك الخاصة.
 3شكل التفاحةيعني هذا الشكل ّأنك تبذلن الكثري

من الجهود من أجل تمتن العالقة
التي تجمع�ك ورشيك حياتك .كما
ّ
يدل ع�ىل ّأنك تش�عرين باالنزعاج
يف حال لم تتفق آراؤكما ووجهات
نظركما .بل يش�ري إىل ّأنك رسعان
م�ا تش�عرين بالغ�رية وتحبن أن
تكون�ي صاحب�ة الكلم�ة األوىل
واألخ�ريةيفحيات�كالزوجي�ة.
 4-شكل الساعة الرملية

إذا كان ه�ذا الوص�ف ينطبق عىل
مظهرك الخارج�ي فهو يعني ّأنك
تحب�ن الحف�اظ ع�ىل أنوثتك من
أجل لفت انتباه زوجك .ويكش�ف
ّأنك تحب�ن أن يقوم األخري بالثناء
ع�ىل جمال�ك وأناقت�ك .كم�ا ّ
يدل
ع�ىل ّأن�ك منفتحة ع�ىل مجتمعك
وتريدين لرشي�ك حياتك أن يتحىل
به�ذه الصف�ة أيض�اً .ويش�ري إىل
ّأن�ك تبحثن ع�ن الرج�ل الصادق
والناضج والجدي.
 5شكل ثمرة الفريزّ
ي�دل ه�ذا الش�كل ع�ىل أن رج�ل
حيات�ك املثايل هو ذل�ك الذي يجيد
استخدام العقل واملنطق لعالج كل
املش�كالت التي ق�د تواجهانها يف
حياتكما .كما يعني أّنه ّ
يركز عىل
ذكائ�ك أكثر م�ن ّ
أي صفة أخرى.
لذا يج�ب عليك العم�ل عىل تنمية
قدراتك الذهنية.

سودوكـــو

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.
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الرسام العراقي أحمد فالح يفوز بجائزة دولية في حرية التعبير
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
الروبوتات تقضي على  85مليون
وظيفة

توصلت دراسة للمنت�دى االقتصادي
العامل�ي إىل أن الروبوت�ات ستق�ي
ع�ى  85مليون وظيف�ة يف الرشكات
متوسط�ة وكب�رية الحج�م ،خ�الل
السن�وات الخم�س القادمة.ووج�د
مسح شمل ما يقرب من  300رشكة
عاملية أن املديري�ن التنفيذيني يف أربع
م�ن كل خم�س رشك�ات يرسع�ون
خط�ط رقمن�ة العم�ل ويطبق�ون
تقني�ات جدي�دة ويب�ددون مكاسب
التوظي�ف ،الت�ي حدث�ت من�ذ األزمة
املالية يف عامي .2007-2008
وقالت سعدية زهيدي ،املديرة اإلدارية
للمنتدى االقتصادي العاملي« :رسعت
جائح�ة (كوفي�د )-19االنتق�ال إىل
مستقبل العمل».
ووج�دت الدراس�ة أن العم�ال الذين
سيحتفظ�ون بأدواره�م يف السنوات
الخم�س القادم�ة سيتع�ني ع�ى
نصفهم تعل�م مهارات جدي�دة ،وأنه
بحل�ول عام  ،2025سيقسم أصحاب
العمل أعماله�م بالتساوي بني البرش
واآلالت.وبش�كل ع�ام ،يتباط�أ خلق
ف�رص العم�ل ،فيما يتس�ارع تدمري
الوظائ�ف ،حيث تستخ�دم الرشكات

ح�ول العال�م التكنولوجيا عوضا عن
الب�رش يف إدخ�ال البيان�ات ومه�ام
الحساب�ات واإلدارة.وق�ال املنت�دى
العامل�ي ،ومق�ره جني�ف ،إن النب�أ
الس�ار ه�و أن أكث�ر م�ن  97مليون
وظيف�ة ستنش�أ يف اقتص�اد الرعاية
يف الصناع�ات التكنولوجي�ة ،مث�ل
الذكاء االصطناعي وإنشاء املحتوى.
وأضاف« :املهام التي سيحتفظ البرش
فيها بميزتهم التنافسية تشمل اإلدارة
واالستشارات وصنع القرار والتفكري
والتواصل والتفاعل».وسيزداد الطلب
عى العمال ،الذين يستطيعون ش�غل
الوظائف املرتبطة باالقتصاد الصديق
للبيئ�ة ووظائ�ف البيان�ات املتطورة
والذك�اء االصطناع�ي وأدوار جديدة
يف الهندس�ة والحوسب�ة السحابي�ة
وتطوير املنتج.ووجد املسح أن حوايل
 43باملئ�ة من الرشكات التي ش�ملها
املس�ح تستع�د لتقليص ق�وة العمل
نتيج�ة للتكامل التكنولوجي ،وأن 41
باملئة منها تعتزم توسيع استخدامها
للمتعاقدي�ن ،وبح�ث  34باملئة منها
توسي�ع قوة العم�ل نتيج�ة للتكامل
التكنولوجي.

انستجرام يتلقى ميزة جديدة
من فيس بوك
أضافت ش�بكة التواصل االجتماعي
«في�س ب�وك» دع�م انستج�رام ىف
الواجهة الربمجية ملاسنجر ،ما يعني
أن الرشك�ات يمكنه�ا التعام�ل
م�ع الرسائ�ل ال�واردة
ع�رب تطبيق�ات
الط�رف الثال�ث
مث�ل البوتات،
وهو ما يجعل
ا نستج�ر ا م
أداة فعال�ة
أكثر يف تواصل
الرشك�ات مع
عمالئه�ا .وم�ع
هذه امليزة سيكون
بمق�دور املستخدم�ني
إضافة ب�وت لحسابه�م بالتايل
يتعام�ل م�ع رسائ�ل واستفسارات
العم�الء ويتم ال�رد عليه�ا بطريقة
آلي�ة بالكام�ل ،ومن�ذ أربع�ة أعوام
يوف�ر ماسنج�ر إمكاني�ة ال�رد اآليل
ع�رب البوت�ات وتفعي�ل قوائم ضمن
محادثات�ه ،لك�ن بم�ا أن انستجرام

وماسنج�ر أصبحا متكامل�ني أكثر،
فإن هذا الدعم سيصل إليه أيضا ً.
ويمك�ن م�ن خ�الل ه�ذه الطريقة
للرشك�ات توف�ري إجابات عن
أكث�ر األسئلة ش�يوعا ً
م�ن املستخدمني
ليت�م تقديمها
ع�رب البوتات
كإ جا ب�ا ت
جا ه�ز ة ،
با لت�ا يل
تخف�ف
ا لع�ب ء
ع�ى موظف�ي
خدم�ة العم�الء
للتعامل م�ع املشاكل
األكث�ر تعقي�داً ،كم�ا يمك�ن
تلق�ي الرسائ�ل والتعام�ل معه�ا
بواسطة البوتات من خالل القصص
ً
أيض�ا ً
فض�ال ع�ن خاصي�ة املتجر،
كم�ا سيمك�ن االط�الع ع�ى سجل
طلبات الزبائ�ن السابق باإلضافة إىل
الرسائل.

نظام ذكاء اصطناعي من فيس بوك
يمكنه ترجمة اللغات مباشرة

تمكن�ت رشك�ة في�س ب�وك من
تطوي�ر نظ�ام ذك�اء اصطناعي
جدي�د لرجم�ة املحت�وى ما بني
لغت�ني عى منصته�ا االجتماعية
بش�كل مب�ارش ،وذل�ك ب�دون
االعتم�اد ع�ى اللغ�ة اإلنجليزية
كلغ�ة وسي�ط خ�الل عملي�ة
الرجم�ة ،فف�ي الساب�ق عن�د
محاولة الرجمة من الصينية إىل
الفرنسية ع�ى سبيل املثال ،كان
يجرى تحوي�ل النص أو املحتوى
األص�ي إىل اللغ�ة الوسيط�ة
وه�ي اإلنجليزي�ة ث�م ترجم إىل
الفرنسي�ة كه�دف نهائى.وكان
أسلوب ترجم�ة اآللة قبل تطوير
اآللي�ة الجدي�دة يف بيئ�ة تع�ج
بمحت�وى ترجمى ضخم من وإىل
اللغ�ة اإلنجليزية ،لك�ن املشكلة
كانت أن هذا األسل�وب يقلل من
الدقة يف نقل املعنى ويعقد عملية
الرجم�ة بشكل غ�ري الزم يمكن

تجنب�ه ،وهو ما دف�ع فيس بوك
لتطوير آلية ترجمة اآللة الثنائية
املبارشة؛ والتي بواسطتها تصبح
عملي�ة الرجمة م�ن الصينية إىل
الفرنسي�ة عملية ثنائي�ة بحتة؛
ال تحت�اج لنقط�ة وص�ل  -اللغة
اإلنجليزية  -كما وضحنا يف املثال
أعاله.وق�د كشف�ت االختب�ارات
ع�ن أن فعالية الرجم�ة الثنائية
الجدي�دة كان�ت أكث�ر دق�ة مع
وتحقي�ق  10نق�اط أع�ى ع�ى
مقي�اس  BLEUاملختص بتقييم
نجاع�ة الرجم�ة اآللي�ة ،فيم�ا
قال�ت الباحث�ة يف قس�م الذك�اء
االصطناعي يف فيس بوك -Ang
 la Fanخ�الل اإلع�الن عن امليزة
الجديدة« :أن التح�دى الحقيقى
ه�و كيفي�ة تعاطينا م�ع نظام
الرجم�ة لدينا وم�ن ثم الوصول
به مل�ا يخدم طلب املستخدمني يف
جميع أنحاء العالم».

أعلن�ت منظم�ة «القل�م» النرويجي�ة من�ح
جائزتها السنوية ( )Ossietzkyلحرية التعبري
لث�الث رسام�ي كاريكات�ري ،بينه�م الرس�ام
العراقي أحمد فالح ،ورسامان نرويجيان.
وقال�ت املنظمة ،وهي إحدى أك�رب املنظمات
الداعم�ة لحري�ة التعب�ري يف النروي�ج ،إنه�ا
اخت�ارت الرسامني أحمد ف�الح ،وفني غراف،
والرسامة سريي دوكني للحصول عى الجائزة

الت�ي تمن�ح ع�ادة للكت�اب الذي�ن يعرضون
حياتهم للخطر من أجل قول الحقيقة.
وق�ررت املنظم�ة من�ح الجائ�زة العريق�ة
ه�ذا العام لرسام�ني بدال من كت�اب «نتيجة
لتعرضهم ملضايقات من الحكومات وتهديدات
من قبل الجماعات املتطرفة».
وتخص�ص أحم�د ،ال�ذي ت�رك الع�راق بع�د
تهديدات كثرية تعرض لها ،يف انتقاد التطرف

يسرا :جوليا روبرتس تشبهني
أطلّت يرسا بعفويتها وترصيحاتها الصادقة وحكاياتها وذكرياتها
والكث�ري من أرسار مشوارها الفني الطويل خالل حلقة تلفزيونية
خاصة مع مها الصغري عرب شاش�ة اليس بي يس يف برنامجها IT’s
.show timeتحدث�ت يرسا عن أرسار الكثري من أدوارها الفنية عى
مدار تاريخها الفني الطويل ولكنها اعتربت شخصية «نادية» التي
قدمته�ا بفيلم «إسكندرية كمان وكمان» للراحل يوسف ش�اهني
هي الشخصية األق�رب لقلبها ولشخصيته�ا الحقيقة؛ حتى إنها
كانت تصوّر املشاهد بمالبسها الشخصية وبلون شعرها الحقيقي
وكأنه�ا ع�ى طبيعته�ا تماماً.ورصّ ح�ت بأنه�ا كان لديه�ا لقب
«النجم�ة املعلبة» لكثرة األفالم التي ش�اركت به�ا دون أن ُتعرض
ً
عم�ال سينمائيا ً.
يف دور الع�رض السينمائي�ة والتي وصلت إىل 15
وبحدي�ث يرسا عن السينما العاملي�ة ،كشفت عن أن النجم العاملي
روب�رت دينريو ه�و أفضل نجوم هوليوود بالنسب�ة إليها واألقرب
لها ،أما من بني النجمات فرى أن جوليا روبرتس هي األقرب لها؛
خاصة أن كثريا ً من أصدقائها يشبّهونها بها وهي ترى أنه بالفعل
هناك تشاب�ه كبري بينهما.وكشفت يرسا ع�ن أنها يف أحد مشاهد
تصوي�ر فيلم «نزوة» أمام أحمد زكي كان�ت تربه بطبيعية ولم
تك�ن ّ
تمث�ل ،حتى إنها يف الي�وم التايل للتصوير ّ
تأخ�رت عن املوعد
بسبب اآلالم التي ش�عرت بها وقتها من ّ
ش�دة الرب الذي تلقته
منه يف املشهد ،مما جعل أحمد زكي يعتذر لها كثريا ً عمّا حدث لها
بسببه.وأخ�ريا ً ذكرت يرسا أنها تع�د رشكة «العدل جروب» تميمة
الحظ بالنسبة إليها.

الكثري من الجدل والنقاشات ،وقالت املنظمة
إنه�ا ستمنح�ه الجائ�زة «نتيج�ة لرسوماته
املتميزة وجهوده يف إرساء حرية التعبري».
واختارت املنظمة ع�رض رسمة لأحمد فالح
ينتق�د فيها ق�رار صحيف�ة نيوي�ورك تايمز
األمريكي�ة بع�دم ن�رش رس�وم الكاريكات�ري
السياسية عى صفحاتها.
ودأب فالح عى السخري�ة من تنظيم داعش،
وامليليشي�ات ،واملتهمني بالفس�اد ،باإلضافة
إىل الظواه�ر االجتماعية السلبي�ة ،وكان من
داعمي تظاهرات ترشين التي ش�هدتها البالد
يف الوقت االخري.
وستمن�ح الجائ�زة يف حف�ل يف العاصم�ة
النرويجية أوسلو.
وش�ارك ف�الح يف الجائزة الرس�ام فني غراف
ال�ذي رس�م ع�ى م�دار  60عام�ا ً للصح�ف
النرويجية
كما ف�ازت بالجائ�زة الرسام�ة وأستاذة فن
الكاريكات�ري يف جامعة أوسل�و للفون سريي
دوكني
ُ
وسيمنح مبلغ الجائزة كتربع لدعم أحد بيوت
الكاريكاتري يف النرويج.

عال الفارس عن جريمة نهر دجلة:

كم سيدة تحلم باألمومة وحال
القدر دون ما تتمنى
اشارت اإلعالمية األردنية ،عال
الف�ارس ،اىل انه ال يشء يربر
جريمة اإلمرأة التي
رم�ت ولديه�ا
من عى جرس
نه�ر دجلة،
و ا صف�ة
ه�ذا األم�ر
باملقزز.
وكتب�ت عال
عى حسابها
الخ�اص ع�ى
مواق�ع
اح�د
التواص�ل االجتماع�ي:
«ال يشء يربر الجريمة  ..قال
ش�و  :انتقاما م�ن طليقها !

يشء مقزز فع�ال ..كم سيدة
ع�ى ه�ذه األرض تحل�م
باألموم�ة وح�ال
الق�در واملرض
دون تحقيق
م�ا تتمنى
 ..ال افه�م
ملاذا ينجبن
وه�ن ال
يد ر ك�ن
قيم�ة هذه
النعم�ة ...ما
ه�ان عليكي انك
عامله�م وأمانه�م ي�ا
ش�يخه  ..يشء ال يستوعب�ه
العقل «.

خاتم ألماس هدية من شخصية لبنانية نافذة إلى أصالة
ع�ادت النجمة ،أصالة نرصي ،إىل بريوت بعد أقل من ش�هر
م�ن مغادرته�ا العاصم�ة اللبناني�ة ،ولبّت دع�وة عشاء
خب�ري التجمي�ل اللبناني بسام ّ
فت�وح ،حيث نرشت عى
صفحتها الخاص�ة ملوقع الصور الشهري فيديوهات عى
خاصي�ة «ستوري» ت�روي عن اله�دوء والجم�ال الذي
يخي�م عى منزل ّ
فت�وح الذي افرش له�ا مدخل املنزل
بالشموع والشتول املنسقة بحسب الفيديو .إىل ذلك،
عل�م م�ن مصدر خ�اص أن نرصي تلق�ت يف زيارتها
السابق�ة لبريوت خاتماً من أملاس من ش�خصية
لبنانية نافذة تكريماً لها ،وكانت أصالة بعد أن

بلقيس
فتحي تطلق
مستحضر
تجميل جديدا

أص�درت ألبومها الغنائي األخ�ري «ال تستلم» الذي تضمن
حوايل  18أغنية باللهجة الخليجية ،قد صوّرت يف بريوت
أغني�ة «والله وتفارقنا» وحق�ق الكليب نسبة مشاهدة
جي�دة .لم يُعرف ما إذا كان�ت أصالة نرصي تنوي هذه
الف�رة البق�اء يف لبنان ،لك�ن يُقال إنه�ا سعيدة يف ظل
وج�ود مجموع�ة من األصدق�اء لها يف ب�ريوت ،يف وقت
استبعدت معلوم�ات خاصة أن تعمل أصالة نرصي عى
تصوي�ر فيديو كليب جديد هذه الف�رة ،وإن حصل ذلك
فسيكون عرض األغنية الثانية املصورة خالل فرة ال تقل
عن ثالثة أشهر.

تطل�ق الفنان�ة ،بلقيس فتح�ي ،براند جدي�دا يف عالم
املاكي�اج ومستحرات التجميل ه�و «بيكس بيوتي»
وتب�دأ بمجموع�ة متمي�زة من كري�م األس�اس دراما
ثرياب�ي .وعى الصعي�د الفني أطلقت املطرب�ة اليمنية
بلقي�س فتحي اغنيته�ا الجديدة «يا ط�ري الحب» عرب
قناتها الرسمية بموقع الفيديو يوتيوب.
وه�ذه األغنية من كلمات عي ري�اض وألحان وتوزيع
ميث�م ع�الء الدي�ن ،وق�د أعلن�ت بلقيس ع�ن طرحها
ع�ى حسابه�ا الرسمي بموق�ع التواص�ل االجتماعي

مطر ساخن

نشيد الوطن وفوهة
الربكان

أمحد اجلنديل

أن تقرش أصابعك بالتصفيق الحاد دون علم باألسباب التي دعتك
له�ذا التصفيق فهذا هو الغب�اء ،أو تجعل حنجرت�ك بوقا للمديح
والهج�اء له�ذا الط�رف أو ذاك فه�ذه السذاج�ة ،وم�ن يريد تعلم
السباحة فعليه بالبحار العميقة وليس يف غرف النوم .
يف عاملن�ا الي�وم ثم�ة سيناريوه�ات معلب�ة وجاه�زة ومصدرة،
ومشاري�ع خطرية أعلنه�ا أصحابها ع�ى مرأى ومسم�ع العالم
أجم�ع ،وألن م�ا يح�دث يحمل م�ن الخط�ورة الكث�ري فالبد من
مواجهته بحذر ودراية وذكاء .
عاملنا اليوم بعد ان اتضحت الصورة أكثر ،يقف عى فوهة بركان،
ف�إذا م�ا انفجر وتصاع�دت حممه فس�وف يحرق م�ا تبقى من
األخ�ر والياب�س ،وستك�ون الطبق�ات الفقرية املعدمة ش�هية
لنريان�ه ،وم�ن يرسم صورة ملونة جميلة انم�ا يحاول دفع رأسه
اىل حاضن�ات الوهم ،فالظاهرة السياسية ال تفرس وفق العواطف
الساذجة ،وال مجال للنوايا املضمرة واملكشوفة يف معرفة أبعادها
وتأثريها .
الرصاعات الدموية يف البلد الواحد ،والحروب بني البلدان ،والخالفات
التي انقلب�ت اىل مستنقعات لألحقاد والثارات ،والترصيحات التي
تخ�رج علينا كل صب�اح والتي تتضمن التهدي�د والوعيد والتلويح
بالعصا الغليظة ،جميعها تنذر بوقوع فجيعة يف هذه املنطقة.
ما يزيد الطني بلة ،والصورة عتمة يتلخص يف ان السياسيني الذين
يدفع�ون االحداث باتجاه الهزيم�ة ،اعتمدوا عى الساذجني ،وبدال
من ان ين�ريوا الدرب لهم ،ويضعوهم أمام ما يحدث ،بدأ كل واحد
من هؤالء السياسيني يطفئ ش�معته ويمارس مع هؤالء طقوس
الظ�الم لكسب وده�م ،ومساي�رة عواطفهم ،وه�ي ظاهرة ربما
تح�دث ألول م�رة يف التاريخ السيايس الحدي�ث ،وأصبح الجمهور
العريض يشكل سياج�ا للسيايس ،وهو ال يميز بني ما ينفعه وما
يره ،وبه�ذا ظهرت خارطة سياسية جدي�دة قائمة عى رصاع
االجنح�ة ،يف فضاء سيايس واس�ع يعتقد كل جناح فيه أنه القادر
عى تحقيق االنتصارات الباهرة وإلحاق الرر الفادح باآلخرين،
وان�ه القادر عى دفع الحياة اىل بر االم�ان  ،وبدأ الجميع يدخل اىل
عالم الوهم من خالل هتاف وتصفيق األسيجة الرثة من الشعوب
 .املشه�د السي�ايس لعم�وم املنطق�ة يعان�ي م�ن ازم�ات حادة،
وتصدعات خطرية نتيجة تغليب الهويات الفرعية عى الهوية األم،
مما خلق املزيد من التخندقات واالصطفافات التي ابعدت الشعب
املتمثلة باملصلحة الوطنية ،حيث ال توجد مصلحة أخرى أعى من
مصلحة الوط�ن والشعب ،وال يوجد هدف
أسمى من اله�دف الذي يتجه نحو
الوط�ن ،ويف خض�م م�ا يحدث
ومع رسعة وترية التهديدات
فالبد م�ن ممارسة أقىص
حاالت الحيط�ة والحذر
ودف�ع سفين�ة الوطن
اىل ب�ر االم�ن واألمان
وه�ي مهم�ة تحتاج
اىل مه�ارة عالي�ة
ال يجيده�ا غ�ري
الرجال.
اىل اللقاء ...

إنستغرام ،وبدأت األغنية ُتحقق نسب مشاهدات
جيدة ،حت�ى أن جمهورها ومتابعيه�ا أعربوا عن
إعجابهم بها.
والجدير بالذكر أن بلقي�س فتحي قامت بإهداء ويل
عه�د أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان أغنية تحت
عن�وان «ملكن�ا» ،والتي طرحتها ع�رب «يوتيوب»
وكان�ت م�ن كلمات الع�رصي بن ك�راز املهريي،
وألح�ان محم�د األحم�د ،وتوزي�ع فه�د سواح،
وحققت نسب مشاهدات عالية.

نانسي عجرم تختار مرفآ بيروت لتصوير أغنيتها الجديدة
أي�ام قليل�ة ينتظره�ا جمه�ور نانيس
عج�رم لتكش�ف ع�ن كلي�ب أغنيته�ا
الجديدة «إىل بريوت األنثى» التي حققت
نسب�ة مشاهدة عالية فور طرحها قبل
أيام عرب اليوتيوب واملواقع الرقمية .علم
أن فريق عمل تصوير أغنية «إىل بريوت
األنثى» لنانيس عجرم ،كانوا موجودين
يف موق�ع انفجار مرف�آ بريوت قبل أيام
لتحدي�د موق�ع تصوير األغني�ة املقرر
انطالقه�ا خالل الف�رة املقبل�ة؛ حيث
اختارت نانيس وفري�ق العمل أن يكون

االنفج�ار ه�و املوقع الرئي�س لتصوير
األغنية .واألغنية املأخ�وذة من قصيدة
الشاعر الراحل نزار قباني لحّ نها هشام
بول�س وو ّزعها املايس�رو قائد الفرقة
الغنائية لنانيس عجرم باسم رزق ،وقد
ُطرحت بداية الشهر الحايل لتحقق أعى
نسبة استماع عرب كثري من التطبيقات
الرقمية ،وتتص ّدر املرتبة األوىل وحصلت
عى لقب األكثر استماعا ً خالل األسابيع
املاضية.أما عن مصري ألبومها الغنائي
الجديد ال�ذي أنهته نان�يس عجرم قبل

طرح برومو وبوسترات «انتقام بارد» ..دراما مملوءة بالغموض

تغريدات
الفتــوى اليت كانــت َ
حائط الصــ ِّد احلقيقي يف
مواجهة أخطر أنواع التحديات ســتكون األقدر
على بلــورة املوقف الوطــي العراقــي امل َوحّد
للحؤول دون إخضاع العــراق لغري َق َدرِهِ وموقعه
يف حركة التاريخ .

عزت الشابندر
ذاتك أو َ
بعض َ
اح َذر من بيع َ
ك مبُقابل..
فهذة ُماطر ٌة بنعمة ال َوعي قد ختل ُعها
عنك أو تفصلُ َ
َ
ك عن ماهيتك

أمين عدنان

ف�رة طويلة وأجّ لت طرحه لحني هدوء
األوض�اع يف ب�ريوت ،يب�دو أن مصريه
م�ا زال مؤجّ الً ،حي�ث علم أنها
قررت تأجيل طرحه كامالً
واستق�رّت ع�ى ط�رح
أكثر من أغنية بطريقة
السينغ�ل ،ويب�دو أن
 2021سيك�ون موع�د
ط�رح األلب�وم لح�ني
إشعار آخر.

أطلق�ت رشك�ة «غول�دن الين»
اإلع�الن الرويج�ي األول
وبوس�رات مسلس�ل «انتق�ام
بارد» (بصمة حدا) .
«انتق�ام ب�ارد» درام�ا مشوّقة
تق�ع أحداثها يف نقطة اش�تباك
الواج�ب م�ع الحب ب�ني الخطأ
والص�واب ،يتحك�م به�ا ث�أر
شيطاني ينتظر النقاط السوداء
داخ�ل عقل كل انسان ليفجرها
بأالعيبه النفسية الغامضة.
وتح�دث أبط�ال العم�ل ع�ن
أدواره�م ،فق�ال مي�الد يوسف
بشخصي�ة «ط�ارق»« :الغريق
يتمس�ك بقش�ة ،ق�د تك�ون
الصداقة ،لك�ن الطريق سيتغري
حتماً ،أنا عى مف�رق الدروب،

موجوع وأحتاج إىل قرار».
وأوض�ح خال�د القي�ش رؤي�ة
ش�خصية «ف�ارس»« :نقط�ة
ب�ني الحقيقة والوه�م ..الوهم
ي�ي نحن�ا رسمن�اه والحقيقة
ي�ي رسمتنا .ه�ي النقطة هي
نحن».
وأضافت جيني إسرب بشخصية
«ن�ورا»« :الح�ب لي�س مج�رد
كلمة ،ب�ل هو موق�ف ،صمود،
وح�رب .يف الح�ب والح�رب ال
ممنوعات ،وسالحي يف يدي».
وكشف ي�زن خليل ع�ى لسان
ش�خصية «أمري» :ألحقق هديف،
كل يشء مسم�وح .هن�اك ألف
وج�ه ووج�ه ،لك�ن الحقيق�ة،
وحدي من يملكها».

