الدوالر ينخفض يف
األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
ْ
سجلت أسعار رصف الدوالر يف العراق،
انخفاضاً ،امس االثنني .وبلغ سعر الرصف
يف بورصة الكفاح  ١24٨.5الف دينار مقابل
الدوالر ،أي  ١24ألفا ً و ٨50دينار للمئة دوالر،
وهو سعر بورصة الحارثية نفسه .أما سعر
البيع يف محال الصرفة ببغداد فبلغ ١252.5
الف دينار ،وسعر الرشاء  ١242.5الف دينار.
ويف أربيل أنخفض سعر الرصف اىل  ١24٧الف
دينار مقابل الدوالر.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
مؤيد الالمي

الزوراء /يوسف سلمان:
اك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية ان
قان�ون الخدمة املدني�ة االتحادي
سيسهم يف الغاء الفوارق الضخمة
بني روات�ب الدرجات العليا والدنيا
ملوظف�ي الدول�ة ويعي�د تحديدها
 ،وس�ط تأكي�د االوس�اط النيابية
بع�رض القانون يف ج�دول اعمال
الجلس�ات املقبل�ة رغم اس�تمرار
الخالف�ات ب�ني اللج�ان الرملانية
ادت اىل تأجيل التصويت انذاك .
وقال عض�و اللجن�ة النائب حنني
الق�دو ل�” ال�زوراء “ ،ان “ قانون
الخدمة املدنية خضع اىل الدراس�ة
واملناقش�ة داخ�ل اللجن�ة املالية
النيابي�ة قب�ل تقديمه اىل رئاس�ة
الرملان من اجل اقراره “ ،مبينا ان
“ القان�ون يركز عىل الوظيفة من
جانب الضواب�ط االدارية وتحديث
الوظائ�ف وتحدي�د املس�ؤوليات
والصالحي�ات يف جمي�ع الدرجات
الوظيفي�ة بدوائ�ر الدول�ة ،فضال
عن تحديد العقوب�ات والجزائيات
فيم�ا يخص الغي�اب او االس�اءة
لالدب ،وكذلك االحالة عىل التقاعد
“ .واض�اف ان “ يف الوقت الحارض
ال يوج�د س�لم جدي�د لروات�ب
املوظف�ني  ،ولكن هن�اك توجهات
لتحديد روات�ب موظفي الدرجات

12
صفحة

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

 :ال يوجد سلم جديد لرواتب املوظفني وقانون اخلدمة املدنية سريى النور قريبا

العلي�ا والدني�ا يف دوائ�ر الدول�ة ،
وبالتايل اقرار هذا القانون س�يعيد
تحدي�د تلك الروات�ب وفق درجات
شاغليها بش�كل عمي يقيض عىل
اية ف�وارق مالي�ة “  ،مبين�ا ان “

اللجنة املالي�ة النيابي�ة ألقت هذا
املوض�وع ع�ىل عات�ق الحكوم�ة
ومجلس الوزراء لوضع سلم جديد
للروات�ب ،ويف�رتض بالحكوم�ة
اج�راء دراس�ة ش�املة ملراجع�ة

رواتب املوظفني وتقلي�ل الفوارق
وتعديل بع�ض الرواتب بما يتالءم
م�ع الوضع االقتصادي العام للبلد
“.باملقاب�ل اكدت اللجنة القانونية
النيابية ان قان�ون الخدمة املدنية

مسريات خرجيي اجلامعات ومحلة الشهادات العليا للمطالبة بالتعيني

االتح�ادي س�يعرض يف ج�دول
اعمال الجلسات املقبلة  ،واشارت
اىل وج�ود خالف�ات ب�ني اللج�ان
الرملاني�ة وراء تأجي�ل التصويت
عىل القان�ون  .وقال عضو اللجنة
النائب حسني العقابي ل�” الزوراء
“ مؤخرا  ،انه “ تم سحب القانون
واعرتضن�ا عىل عرض�ه للتصويت
النهائ�ي ،الن القانون موجود منذ
الدورة السابقة لدى اللجنة املالية
النيابي�ة وهو خ�ارج اختصاصها
“ ،مشرا اىل ان “ اللجنة القانونية
طلبت س�حب القانون من جميع
اللجان االخ�رى وحرصه بعهدتها
العادة دراسته وتقديمه للتصويت
النهائ�ي الحق�ا “ .واض�اف ان “
القان�ون يتعل�ق بتنظي�م مراك�ز
قانونية الدارة الهي�كل التنظيمي
للدول�ة العراقية كما يوجز حقوق
وواجب�ات املوظف ،وهي مس�ائل
قانوني�ة بحت�ة م�ن اختص�اص
اللجنة القانونية ال غرها “  ،مبينا
ان “ القانون ينظم عمل الوظائف
العام�ة وادارة القطاع الحكومي ،
بوجود خرات ادارية عمرها اكثر
من  100عام ،ابان تش�كيل الدولة
العراقية ،والبد م�ن اعادة صقلها
بما يتناسب مع النظام الدستوري
الجديد “.

الشباب النيابية :الشهر املقبل دخول اجلماهري الرياضية للمالعب
الفنان حامت العراقي يستعد الطالق اغنية “حيل أحبك” ومخسة مواويل

االخرية

النفط تؤكد :ال ختفيض ألسعار
البنزين العادي
املحسن يأتي ضمن الثقافة العامة التي
تعمل وزارة النفط عىل إرسائها ،والعمل
ع�ىل رب�ط اس�عار املحروقات بالس�عر
العامل�ي بدرج�ة معينة ،م�ع توفر دعم
جزئي ،بما يسهم بتطوير عجلة التنمية
واالنفتاح عىل الس�وق ،وتقلي�ل املعاناة
ع�ن كاه�ل املواطن�ني” ،مؤك�دا أنه “ال
توجد هناك أي توجه�ات لدى الوزارة يف
الوقت الحارض لتخفيض أسعار البنزين
للن�وع العادي”.وبش�أن مش�اريع م�د
االنابيب الجديدة لتصدير النفط ،أوضح
عبد الجبار أن “جميع املشاريع البحرية
 sea lineالثال�ث والراب�ع والخامس قيد
التنفي�ذ ،والعمل مس�تمر فيها بش�كل
جيد”.

الرتبية تنشر جدول امتحانات الدور
الثاني التكميلي للسادس اإلعدادي

بغداد /الزوراء:
ْ
نرشت وزارة الرتبية ،جدول االمتحانات
العامة لطلبة السادس االعدادي بفروعه
العلمي (االحيائي  -التطبيقي) ،واألدبي،

للعام ال�درايس ( /)2020 - 2019الدور
الثان�ي التكمي�ي ،والتي س�تنطلق يوم
السبت املوافق  28ترشين الثاني .2020

تفاصيل ص5

وفاة وزير اخلارجية السوري
وليد املعلم

دمشق /متابعة الزوراء:
َنع�ى مجل�س ال�وزراء الس�وري ووزارة
الخارجي�ة واملغرتبني الس�ورية وفاة وليد
املعلم ،نائب رئي�س مجلس الوزراء ،وزير
الخارجي�ة واملغرتب�ني .وكان التلفزي�ون
الرس�مي الس�وري أعل�ن يف وق�ت مبكر
م�ن صباح امس  ،وف�اة وليد املعلم ،نائب
رئي�س مجلس ال�وزراء ،وزي�ر الخارجية
واملغرتبني .وذكر التلفزيون الس�وري عىل
موقع�ه اإللكرتون�ي أن “وزارة الخارجية
واملغرتب�ني تنع�ى نائ�ب رئي�س مجل�س
الوزراء ،وزير الخارجي�ة واملغرتبني ،وليد
املعلم ،الذي وافته املنية فجر امس االثنني
عن عم�ر ناه�ز  79عام�ا” .كم�ا أفادت
قن�اة اإلخبارية الس�ورية يف خ�ر عاجل،
“ب�وفاة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية واملغرتب�ني وليد املعلم” .وقالت
وكالة األنباء السورية “سانا” ،إن “وزارة
الخارجي�ة واملغرتب�ني تنع�ى وف�اة وزير
الخارجي�ة ولي�د املعلم” .ه�ذا ولم تتضح
أسباب الوفاة ولم ترد أي تفاصيل أخرى.

No: 7367 Tue 17 Nov 2020

اكدت اسهام القانون يف إلغاء الفوارق الضخمة بني الدرجات العليا والدنيا

ص6

بغداد /الزوراء:
أك� َد وزير النفط ،إحس�ان عب�د الجبار،
امس االثنني ،عدم وج�ود نية لتخفيض
أس�عار البنزي�ن الع�ادي ،فيم�ا اش�ار
اىل أن املش�اريع الت�ي س�تبدأ ال�وزارة
بتنفيذه�ا ،خاصة مش�اريع اس�تثمار
الغ�از والبرتوكيماويات س�توفر اآلالف
من الوظائف.وقال عب�د الجبار يف حوار
صحف�ي :إن “املش�اريع الت�ي س�تبدأ
ال�وزارة بتنفيذه�ا ،خاص�ة مش�اريع
اس�تثمار الغ�از والبرتوكيماوي�ات
س�توفر اآلالف م�ن الوظائ�ف” ،مبين�ا ً
أنها “س�تكون مشاريع واعدة وعمالقة
س�توفر إي�رادات مالي�ة كب�رة للبلد”.
وأض�اف أن “تخفي�ض أس�عار البنزين

بغداد /الزوراء:
ْ
أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،تمديد السقف الزمني للتقديم عر
استمارة القبول املركزي اإللكرتونية إىل  26ترشين الثاني الحايل.وقالت الوزارة يف بيان
تلقت «الزوراء» نسخة منه ،إنها تعلن عن «تمديد السقف الزمني للتقديم إىل استمارة
القبول املركزي اإللكرتونية إىل نهاية الدوام الرسمي من يوم  2020/١١/26ليتسنى
لطلبة السادس اإلعدادي الذين أدوا امتحانات الدور الثاني ملء استمارة التقديم عر
بوابة الدراسات والتخطيط واملتابعة ( .»)www.dirasat-gate.orgوأضافت الوزارة
أنه «يف الوقت الذي يحق لخريجي الدور األول ممن لم يقدموا عىل االستمارة تسجيل
خياراتهم خالل املدة املذكورة فإن تعديل تلك الخيارات سيكون متاحا مرة واحدة أمام
املمتحنني يف الدورين األول والثاني توخيا للدقة يف تثبيت اختياراتهم عند التقديم».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

العدد 7367 :الثالثاء  17تشرين الثاني 2020

املالية النيابية لـ

التعليم تعلن متديد التقديم عرب
استمارة القبول املركزي

خالل اجتماعها مع مفوضية االنتخابات وبعثة األمم املتحدة

الرئاسات الثالث تؤكد وجوب التعاقد مع شركة
عاملية رصينة لفحص برجميات االنتخابات

بغداد /الزوراء:
عق�دتِ الرئاس�ات الث�الث ورئي�س مجل�س
القضاء ،امس االثنني ،اجتماعا مع مفضوية
االنتخابات وبعثة االمم املتحدة يف العراق حول
االنتخابات املقبلة ،وفيما اكدت وجوب التعاقد
مع رشك�ة عاملية رصينة لفح�ص برمجيات
االنتخابات ،اشارت اىل اهمية التنسيق والدعم
من فري�ق األمم املتحدة م�ع املفوضية.وذكر
بيان لرئاسة الجمهورية تلقته «الزوراء» :انه
حرصا ً عىل سالمة ونزاهة العملية االنتخابية
وإجرائها يف العام القادمُ ،عقد يف قرص بغداد،
اجتم�اع للرئاس�ات الث�الث ورئي�س مجلس
القض�اء األع�ىل ،وبحض�ور رئي�س وأعضاء
املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،واملمثلة
الخاصة لالمني الع�ام لالمم املتحدة يف العراق
جنني بالسخارت.واضاف :ان االجتماع تناول
املفاص�ل املهم�ة يف العملي�ة االنتخابية بغية
توفر بيئة آمنة ومستقرة إلجراء االنتخابات
واالطمئنان عىل سالمة اإلجراءات املطبّقة من

قبل املفوضية والجهات املختصة ذات العالقة
لتنفيذ العملية االنتخابية ومعالجة التحديات
الت�ي تواجهها كافة .واوض�ح :انه تم التأكيد
عىل أهمية زيادة نس�بة التسجيل البايومرتي
ووضع اآلليات التي تساعد يف عملية التسجيل
لغ�رض اعتم�اد البطاق�ة البايومرتية حرصا ً
يف االنتخاب�ات القادم�ة ،واتخ�اذ اإلج�راءات
املناس�بة وفق�ا ً للقان�ون لضم�ان تصوي�ت
النازحني واملهجرين والعراقيني املتواجدين يف
الخ�ارج بايومرتيا ً ّ
.وأكد االجتماع عىل وجوب
التعاق�د م�ع رشك�ة عاملية رصين�ة لفحص
برمجي�ات االنتخاب�ات بالتش�اور م�ع فريق
األم�م املتح�دة ،كم�ا ت� ّم التأكيد ع�ىل اهمية
التنس�يق والدع�م م�ن فري�ق األم�م املتحدة
م�ع املفوضي�ة وتأم�ني مراقبة فاعل�ة وفقا ً
للمعاي�ر الدولية لضمان نزاه�ة االنتخابات،
وإطالق حملة إعالمية وطنية تساعد يف إعادة
ّ
وتحفزه عىل
ثقة الناخب بالعملية االنتخابية
املشاركة يف االنتخابات.

كشفت عن امتالك البلد ثروة يف اخلارج تقدر بـ  87مليار دوالر

جلنة نيابية حتذر من حجز دولي لرصيد العراق يف البنك املركزي واملصارف
بغداد /الزوراء:
ح�ذرتِ اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة م�ن
حج�ز دويل لرصي�د الع�راق املتبق�ي يف
البن�ك املرك�زي واملص�ارف الحكومية
وغ�ر الحكومية عىل اث�ر خطوة توجه

حكومي لطب�ع العملة املحلية من دون
رصيد يوازيها يف البنك ،وفيما كش�فت،
باالرق�ام ،عن حجم االم�وال وعقارات
الع�راق املختفية خارج الع�راق ،أكدت
أن قيمة األم�وال النقدية خارج العراق

تبل�غ  ٨٧مليار دوالر هذا ما عدا املزارع
والفن�ادق والعقارات.وق�ال عض�و
اللجنة املالي�ة ،عبد الهادي س�عداوي،
امس االثن�ني ،يف ترصي�ح صحفي :ان
“الخطورة التي تواجه العراق يف الوقت

الح�ايل مابعد االق�رتاض يتمثل بتوجه
الحكوم�ة لطب�ع العمل�ة املحلي�ة بدل
االق�رتاض م�ن دون رصي�د يوازيها».
واض�اف ان “ه�ذه الخط�وة س�تدفع
اىل حج�ز ام�وال الع�راق املوج�ودة يف

البن�ك املرك�زي واملص�ارف الحكومية
وغ�ر الحكومية وتجم�ده لعدم وجود
الرصي�د” ،مبين�ا ان “ه�ذه الخط�وة
ستشل العراق بالكامل».

تفاصيل ص5

 :افتتاح  10مشاريع يف  6حمافظات وحتدد  200فرصة استثمارية

الصناعة تعلن لـ
الزوراء /حسني فالح:
ْ
اعلن�ت وزارة الصناع�ة واملع�ادن ،افتت�اح ع�رشة
مش�اريع ومصانع وخطوط انتاجية جديدة يف ست
محافظ�ات ،وفيما كش�فت عن تفاصي�ل خططها
لتاهيل املصانع املتوقف�ة ،مؤكدة توفر  200فرصة
استثمارية يف رشكاتها ،رأى خبر اقتصادي رضورة
خلق رشاكة ما بني القطاعني العام والخاص العادة

تاهي�ل املعامل الحكومي�ة املتوقفة.وق�ال املتحدث
باس�م وزارة الصناع�ة واملعادن مرت�ى الصايف يف
حدي�ث ل�»الزوراء» :انه عند تويل منهل عزيز الخباز
مهم�ات وزارة الصناع�ة واملعادن يف ش�هر أيار من
ه�ذا الع�ام تبن�ى معالي�ه خطة وم�رشوع طموح
إلعادة تأهيل وتش�غيل املصانع واملعامل والخطوط
اإلنتاجية يف رشكات الوزارة املنترشة يف عموم العراق.

واضاف :انه تم البدء به�ذا املرشوع من خالل إعداد
خطط قصرة ومتوس�طة وبعيدة األمد حسب حالة
ووضع كل معمل ،مبين�ا ان املعامل والخطوط التي
تحتاج إىل تأهيل بنسب ال تتجاوز( )٪٣0او متوقفة
ألسباب باإلمكان تجاوزها ومعالجتها باالمكانيات
واملوارد الذاتية ستكون ضمن الخطط رسيعة املدى.
وتاب�ع :بينم�ا املش�اريع الت�ي تحت�اج إىل عمليات

تأهيل بنسب أعىل من ( )٪٣0ستكون ضمن خطط
متوس�طة املدى اما املصانع املدمرة فستكون ضمن
الخطط بعيدة األمد ،مؤكدا انه خالل الس�تة أش�هر
األوىل ت�م الب�دء بالخط�ة الرسيعة وت�م لغاية اليوم
وبتوجي�ه ومتابع�ة وارشاف من الوزير ت�م افتتاح
( )١0مشاريع ومصانع وخطوط انتاجية.

تفاصيل ص2

يف إطار الصراع املستمر منذ حنو أسبوعني

استقالة وزير خارجية أرمينيا بعد
أسبوع من وقف احلرب مع أذربيجان إثيوبيا تعلن سيطرتها على بلدة يف تيغراي واملعارك متتد إلريرتيا

أرمينيا/متابعة الزوراء:
َ
اس�تقال وزي�ر الخارجي�ة األرمين�ي،
زوغ�راب مناتس�اكانيان ،بع�د نح�و
أس�بوع من اتفاق وقف إطالق النار مع
أذربيجان.وكان وزير الخارجية الرويس،
س�رغي الف�روف ،بح�ث م�ع نظ�ره
األرميني ،أم�س هاتفي�اً ،تطبيق البيان
املش�رتك حول وقف القت�ال ىف كاراباخ،
بالرتكي�ز ع�ىل مس�ألة انتش�ار ق�وات
حف�ظ الس�الم الروس�ية.وأكدت وزارة
الخارجية الروسية ،يف بيان ،بأن الفروف
ومناتس�اكانيان أجري�ا ،محادث�ات
هاتفي�ة حي�ث تطرق�ا إىل س�ر تطبيق

البيان املشرتك الصادر يوم  9نوفمر عن
رئي�س الجمهورية األذربيجانية ورئيس
وزراء جمهورية أرمينيا ورئيس االتحاد
ال�رويس ،بم�ا يف ذل�ك املهم�ات املتعلقة
بانتش�ار قوات حفظ السالم الروسية يف
منطقة الن�زاع بإقليم ناغورنو كاراباخ،
م�ع ضم�ان أداء عمله�ا بش�كل فعال.
وأوض�ح البي�ان أن وزي�ر الخارجي�ة
ال�روىس أخ�ر مناتس�اكانيان بش�كل
مفصل فحوى الخطط الخاصة بأنشطة
املركز الحكومي لالس�تجابة اإلنسانية،
والذي تم إنشاؤه بموجب مرسوم وقعه
الرئيس الرويس يوم  13نوفمر.

إثيوبيا /متابعة الزوراء:
ْ
أكدت الحكومة اإلثيوبية أن قواتها س�يطرت
عىل بلدة أخرى يف إقليم تيغراي بشمال البالد،
يف إطار الرصاع املس�تمر منذ نحو أس�بوعني،
والذي امتد إىل إريرتيا املجاورة .وأفادت وكالة
“روي�رتز” بأن “املئات قتل�وا وفر  20ألفا عىل
األق�ل ،إىل الس�ودان” ،وأن�ه وردت أنب�اء عن
“ارت�كاب أعمال وحش�ية من�ذ أن أمر رئيس
الحكومة اإلثيوبي ،أبي أحمد ،بش�ن رضبات
جوية ،وهجوم بري عىل زعماء إقليم تيغراي،
لتحديه�م سلطته”.وأش�ارت “رويرتز” إىل أن
هذا الرصاع “يهدد االنفتاح االقتصادي الوليد،
ويثر ش�بح إراق�ة دم�اء ألس�باب عرقية يف
مناطق أخرى من إثيوبيا ،ويرض بسمعة أبي،

الحاصل عىل جائزة نوبل للسالم العام املايض،
بفض�ل توصل�ه التفاق س�الم م�ع إريرتيا”.
واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ،التي
تحك�م املنطق�ة التي يقطنها خمس�ة ماليني
نسمة ،إريرتيا بإرس�ال دبابات وآالف الجنود
عر الحدود لدعم القوات االتحادية اإلثيوبية،
فيما تنفي أسمرة ذلك.وأطلقت قوات تيغراي
صواريخ عىل إريرتيا يف مطلع األس�بوع.ودعا
رئيس إقليم تيغراي ،دبرسيون جراميكائيل،
األم�م املتح�دة واالتح�اد اإلفريق�ي ،إىل إدانة
الق�وات االتحادية اإلثيوبية ،الت�ي يقول إنها
اس�تخدمت أس�لحة متطورة ،منه�ا طائرات
مس�رة ،يف هجم�ات ق�ال إنها “هدمت س�دا
ومصنع�ا للس�كر”.وقال جراميكائيل“ :أبي

أحمد يش�ن ه�ذه الحرب عىل ش�عب تيغراي،
وهو املس�ؤول ع�ن املعان�اة اإلنس�انية التي
يتعرض لها الش�عب ،وع�ن تدمر مرشوعات
كبرة للبنية األساس�ية”.وأضاف“ :لسنا من
ب�دأ هذا ال�رصاع ،ومن الحتم�ي أن أبي أحمد
ش�ن ه�ذه الح�رب ،كمحاولة لتعزي�ز نفوذه
الش�خيص” ،مح�ذرا م�ن أن تتح�ول إثيوبيا
إىل “دول�ة فاش�لة أو أن تتفكك”.وتأت�ي هذه
املع�ارك ،إث�ر هج�وم عس�كري ش�نه رئيس
الوزراء اإلثيوبي ،أبي أحمد ،يف منطقة تيغراي
الش�مالية املضطرب�ة ،يف الراب�ع م�ن نوفمر
الجاري ،ملهاجمة قوات محلية جيدة التدريب
يف تيغ�راي ،بعدم�ا اتهمها بمهاجم�ة قاعدة
عسكرية باملنطقة.

وصف االنتخابات الرئاسية هي األكثر احتياال يف التأريخ
وليد املعلم من مواليد دمش�ق  ،1941وقد
تخ�رج من جامع�ة القاه�رة بمرص عام
 1963بش�هادة بكالوري�وس يف االقتصاد
والعلوم السياس�ية .ت�درج املعلم يف وزارة
الخارجية الس�ورية وعني سفرا لسوريا
لدى الواليات املتحدة وش�ارك يف محادثات
الس�الم الس�ورية اإلرسائيلية منذ 1990
وحت�ى  .1999ت�وىل منص�ب نائ�ب وزير
الخارجية يف يناير/كانون األول عام 2005
ويف فراير/ش�باط  2006ت�وىل منص�ب
وزير الخارجية وحتى وفاته اليوم.

بعد جناح اللقاح األمريكي ...ترامب يعلن فوزه باالنتخابات للمرة الثانية

وشنطن /متابعة الزوراء:
فاج�أ الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب
املنتهي�ة واليت�ه ،متابعيه ع�ىل صفحته
الرس�مية يف “تويرت” بإعالن فوزه للمرة
الثاني�ة يف االنتخاب�ات األمريكية بالرغم
من انتهاء عمليات فرز األصوات وإعالن
ف�وز منافس�ه الديمقراطي ج�و بايدن،
فيما وصف االنتخابات الرئاسية األخرة
باألكثر احتياال ىف التاريخ .وتزامن إعالن
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وتأكيده

ع�ىل ف�وزه يف االنتخاب�ات األمريكي�ة،
مع إع�الن رشك�ة “مودرن�ا” األمريكية
للصناع�ات الدوائية ،نج�اح لقاحها ضد
ف�روس كورونا املس�تجد .وكتب ترامب
ع�ىل صحته يف “تويرت” قائال“ :القد فزت
يف االنتخابات” ،وأضاف يف تغريدة الحقة:
“إعادة الفرز الوهمية الجارية يف جورجيا
ال تعني ً
شيئا ألنهم ال يسمحون لنا بالنظر
إىل التوقيع�ات والتحق�ق منها”.كما قال
ترامب يف تغريدة عر حسابه عىل تويرت:

“ه�ذه االنتخابات ه�ي األكثر احتياال يف
التاريخ” .وش�ارك ترامب منش�ورا آخر
وجه من خالله الش�كر للرشكة املصنعة
للق�اح الجديد ،وقال “تم اإلعالن للتو عن
لقاح آخر ،ه�ذه املرة من موديرنا ،فعالة
بنس�بة  .”٪ 95وأضاف ترامب “بالنسبة
له�ؤالء املؤرخ�ني العظم�اء ،أرج�و أن
تتذك�روا أن هذه االكتش�افات العظيمة،
التي س�تنهي (طاعون الص�ني) ،حدثت
جميعه�ا يف واليت�ي” .وأعلن�ت رشك�ة

“مودرنا” األمريكية للصناعات الدوائية،
ام�س االثن�ني ،أن لقاحها ض�د فروس
كورون�ا املس�تجد (كوفي�د )-19ثبت�ت
فعاليته بنسبة  .% 94.5وقالت الرشكة،
يف بيان“ :خالل املرحلة الثالثة من مراحل
تطوي�ر اللقاح املضاد لف�روس كورونا،
ثبت استيفاء اللقاح للمعاير االحصائية
ً
مس�بقا يف بروتوكول الدراس�ة
املح�ددة
للفعالي�ة ،وتبني أن اللقاح فعال بنس�بة
.”% 94.5

وأضاف�ت أن “تج�ارب املرحل�ة الثالث�ة
استندت إىل تحليل حاالت فروس كورونا
املؤكدة” .وقال الرئيس التنفيذي لرشكة
“مودرنا” ستيفان بانسيل“ :هذه لحظة
محوري�ة يف مس�رة تطوي�ر لق�اح ضد
فروس كورونا” ،مضيفا“ :هذه النتيجة
اإليجابية من دراستنا للمرحلة الثالثة قد
أعطتنا التأكيد الرسيري أن لقاحنا يمكن
أن يقي من مرض كوفيد 19 -بما يف ذلك
الحاالت الخطرة”.
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وزيرة اهلجرة تعلن إغالق 15
خميما للنازحني
بغداد /الزوراء:
أعلنتِ وزيرة الهجرة واملهجرين ايفان فائق جابرو إغالق  15مخيما
للنازحني يف املحافظات الوسطى والشمالية ،فيما اكدت أن الوزارة
تمكنت من تلبية رغبة غالبية النازحني يف تسهيل عودتهم إىل مناطقهم
األصلية وإنهاء معاناتهم بعد سنوات من النزوح يف املخيمات.
وقالت جابرو يف بيان تلقته “ الزوراء” إن “ الوزارة أجرت استبانة
موسعة يف مخيمات النزوح يف عدة محافظات من بينها محافظات
إقليم كردستان ،بهدف معرفة رغبة النازحني يف العودة إىل مناطقهم
األصلية أو البقاء يف املخيمات ،وتوصلت فرق الوزارة وكوادرها إىل أن
تطلعات األرس النازحة تنحرص يف تحقيق حلمهم بالعودة إىل مناطقهم
واالستقرار فيها كما كانوا يف فرتة ما قبل اإلحتالل الداعيش ،كما تلقت
مكاتب الوزارة وفروعها آالف الطلبات التي تحمل تواقيع النازحني
بإعادتهم إىل مناطقهم ،وخصوصا ً من مخيمات السليمانية ومخيمي
حسن شام والخازر يف اربيل وكذلك مخيمات نينوى ،وبنا ًء عىل ذلك
تم غلق  15مخيما ً للنازحني يف محافظات بغداد واألنبار وصالح الدين
ودياىل ونينوى وكربالء املقدسة وكركوك”.
واضافت ،أن “ هذه اإلجراءات تمت تلبية لرغبة غالبية النازحني يف
تسهيل عودتهم إىل مناطقهم األصلية وإنهاء معاناتهم بعد سنوات
من النزوح يف املخيمات ،وتنفيذا ً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء
مصطفى الكاظمي وبالتنسيق مع مستشارية األمن الوطني وجهاز
األمن الوطني وقيادة العمليات املشرتكة والحكومات املحلية” ،مشيدة
“بدور املنظمات الدولية واملحلية التي تعد رشيكا ً حقيقيا ً للوزارة يف
إنهاء ملف النزوح”.
وتابعت جابرو ،أن “الوزارة بارشت بعملية إعادة النازحني طوعا ً إىل
مناطقهم األصلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات املعنية ،مع الرتكيز
عىل متابعة ومراقبة املراحل التي وصلت إليها الوزارات املعنية يف إعادة
تأهيل مناطقهم”.
واشارت وزيرة الهجرة اىل أن “املنظمات الدولية واملحلية كان لها دور
كبري ومهم يف تشجيع عودة النازحني وإعادة تأهيل البنى التحتية
وتقديم الخربات للوزارة من خالل االجتماعات الدورية التي تضمنت
حلقات نقاشية ساهمت يف إنضاج برامج الوزارة فيما يخص برنامج
العودة “  ،داعية املنظمات إىل “ تسخري جهودها خالل الفرتة املقبلة
مللف العودة ورفد العائدين باملشاريع واملساهمة يف إعادة استقرار
املناطق املحررة”.
واوضحت ،ان “املرحلة القادمة لغلق ما تبقى من املخيمات تحتاج
اىل تظافر الجهود والتنسيق العايل مع األمم املتحدة واملنظمات الدولية
واملحلية بعد ان تم إعداد خطة وطنية إلنهاء ملف النزوح بالتعاون مع
وزارة التخطيط” ،الفته إىل ،ان “الوزارة التزمت باملعايري الدولية التي
تخص الالجئني وبمبادئ حقوق اإلنسان التي تكفل لهم حرية االختيار
بني البقاء أو العودة ،ولذلك حرصت عىل أن تكون العودة طوعية وليست
قرسية ،مع شمول العائدين كافة باملنحة املالية وتهيئة كافة مستلزمات
العودة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة واستحصال املوافقات األمنية
وتأمني آلية النقل وإيصالهم ملناطق سكناهم األصلية”.
واكدت ،ان “ الوزارة مستمرة بإغاثة العائدين يف مناطق العودة ألكثر
من سنة ودعوة جميع املنظمات الدولية بتوجيه جميع برامجها باتجاه
مناطق العودة “.
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افتتاح  10مشاريع جديدة يف  6حمافظات
الصناعة تعلن لـ
وحتدد  200فرصة استثمارية يف شركاتها
الزوراء /حسني فالح:
ْ
اعلنت وزارة الصناعة واملعادن ،افتتاح
عرشة مشاريع ومصانع وخطوط
انتاجية جديدة يف ست محافظات،
وفيما كشفت عن تفاصيل خططها
لتاهيل املصانع املتوقفة ،مؤكدة
توفر  200فرصة استثمارية يف
رشكاتها ،رأى خبري اقتصادي رضورة
خلق رشاكة ما بني القطاعني العام
والخاص العادة تاهيل املعامل
الحكومية املتوقفة.
وقال املتحدث باسم وزارة الصناعة
واملعادن مرتىض الصايف يف حديث
لـ”الزوراء” :انه عند تويل منهل عزيز
الخباز مهمات وزارة الصناعة واملعادن
يف شهر أيار من هذا العام تبنى معاليه

خطة ومرشوع طموح إلعادة تأهيل
وتشغيل املصانع واملعامل والخطوط
اإلنتاجية يف رشكات الوزارة املنترشة
يف عموم العراق.
واضاف :انه تم البدء بهذا املرشوع من
خالل إعداد خطط قصرية ومتوسطة
وبعيدة األمد حسب حالة ووضع كل
معمل ،مبينا ان املعامل والخطوط
التي تحتاج إىل تأهيل بنسب ال
تتجاوز( )%٣٠او متوقفة ألسباب
باإلمكان تجاوزها ومعالجتها
باالمكانيات واملوارد الذاتية ستكون
ضمن الخطط رسيعة املدى.
وتابع :بينما املشاريع التي تحتاج إىل
عمليات تأهيل بنسب أعىل من ()%٣٠
ستكون ضمن خطط متوسطة املدى

اما املصانع املدمرة فستكون ضمن
الخطط بعيدة األمد ،مؤكدا انه خالل
الستة أشهر األوىل تم البدء بالخطة
الرسيعة وتم لغاية اليوم وبتوجيه
ومتابعة وارشاف من الوزير تم افتتاح
( )١٠مشاريع ومصانع وخطوط
انتاجية توزعت يف محافظات بغداد
ودياىل وبابل ونينوى وكركوك
والديوانية .
واشار اىل ان هناك مشاريع أخرى
سيتم افتتاحها يف الفرتة القادمة،
مبينا ان الوزارة مستمرة باجتماعاتها
املكثفة ومتابعاتها الحثيثة للميض
بتنفيذ الخطط املتوسطة والبعيدة
الفتتاح وتشغيل مشاريع ومصانع
أخرى ستسهم يف تشغيل االيدي

العاملة وتوفري منتجات جديدة
يحتاجها السوق واملواطن.
واكد السعي لجذب رشكات القطاع
الخاص املتخصصة والرصينة للدخول
معها يف عقود رشاكة واستثمار
ضمن الفرص االستثمارية املطروحة
لدى رشكات الوزارة والبالغة ()٢٠٠
فرصة استثمارية إلقامة مشاريع
جديدة واعمار املصانع املدمرة وتأهيل
وتشغيل املعامل املتوقفة يف عموم
محافظات البالد.
بدوره ،شدد الخبري االقتصادي سالم
البياتي عىل رضورة خلق رشاكة
حقيقية ما بني القطاعني العام
والخاص العادة تاهيل املصانع
الحكومية املتوقفة.

وقال البياتي يف حديث لـ”الزوراء” :ان
القطاع الخاص العراقي يجب ان ياخذ
دوره يف عملية التنمية االقتصادية من
اجل دوران عجلة االقتصاد ،الفتا اىل
ان هناك معامل حكومية متوقفة منذ
سنوات وتحتاج اىل التاهيل.
وحذر الخبري االقتصادي من خصخصة
املشاريع الحكومية كليا ،داعيا اىل
ان تكون هناك رشاكة حقيقية بني
القطاعني الحكومي واالهيل يف سبيل
اعادة احياء املصانع الوطنية.
واشار اىل ان القانون يسمح بان
يكون القطاع الخاص رشيكا حقيقيا
للقطاع العام وهذا ما سيوفر فرص
عمل للعاطلني ويدفع عجلة االقتصاد
اىل االمام.

وافق على نقل موظفني من جهاز املخابرات إىل مالك هيئة املنافذ

الكاظمي :احلكومة احلالية انتقالية وتهدف للوصول اىل انتخابات مبكرة

بغداد /الزوراء:
اك َد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،
ان الحكومة الحالية انتقالية وتهدف للوصول اىل
انتخابات مبكرة ،وفيما وجه برضورة تسهيل حصول
مفوضية االنتخابات عىل التخصيصات املالية ،اعلنت
هيئة املنافذ الحدودية ،موافقة رئيس الوزراء عىل نقل
موظفني من جهاز املخابرات اىل مالك الهيئة.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي ترأس الجلسة االعتيادية االوىل ملجلس
الجهات غري املرتبطة بوزارة والهيئات املستقلة .
واكد الكاظمي خالل الجلسة :أهمية انعقاد مجلس
الجهات غري املرتبطة بوزارة والهيئات املستقلة،
والذي سيعقد شهريا ،ويمثل مبادرة جديدة ألول مرة
يف الحكومات املتعاقبة.
نّ
وبني أن املجلس يهدف اىل التواصل مع الجهات
والهيئات املستقلة ،والتداول معها بشأن القضايا
والخدمات املقدمة للمواطنني ،وتذليل كل العقبات
والصعوبات التي تواجه عملها ،وإحالة ما يتطلب
اىل مجلس الوزراء للتصويت عليه ،والسيما أن البالد
تواجه تحديات عديدة ،ويجب عىل مؤسسات الدولة
كافة مضاعفة الجهود لتجاوزها ،ووضع البلد عىل
املسار الصحيح.
واشار اىل أن الحكومة الحالية انتقالية هدفها الوصول
اىل انتخابات مبكرة ،وعىل الرغم ممن يحاول وضع

مجهورية العراق
حمافظة ذي قار
رقم املناقصة( )5خطة تنمية االقاليم  2019لسنة 2020

العقود احلكومية
العدد 1572:
التاريخ 2020/11/15
اىل/كافة املقاولني والشركات العراقية والعربية واالجنبية
م/متديد اعالن

الحاقا ً بإعالننا العدد  ١459يف ٢٠٢٠/١١/5
ملقتضيـات املصلحـة العامة ولغرض فسـح املجال امام اكرب عدد من الـرشكات واملقاولني
لتقديم العطاءات تقرر تمديد مناقصة رقم ( )5والخاصة بمرشوع (تجهيز محطة متنقلة
/١١/٣٣ك.ف عـدد  )٣/ليكـون يـوم الغلق الثالثـاء املصـادف  ٢٠٢٠/١١/٢4لذا اقتىض
التنويه.
مــــع التقدير ...
ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار
٢٠٢٠/١١/١5

مجهورية العراق
حمافظة ذي قار
رقم املناقصة( )19خطة تنمية االقاليم  2019لسنة 2020

العقود احلكومية
العدد 1573:
التاريخ 2020/11/15
اىل/كافة املقاولني والشركات العراقية والعربية واالجنبية
م/متديد اعالن

الحاقا ً بإعالننا العدد  ١٣94يف ... ٢٠٢٠/١١/١
ملقتضيـات املصلحـة العامة ولغرض فسـح املجال امام اكرب عدد من الـرشكات واملقاولني
لتقديـم العطـاءات تقرر تمديد مناقصة رقم( )١9والخاصة بمرشوع (انشـاء مستشـفى
سـعة  5٠رسيـر يف ناحية النرص) ليكون يـوم الغلق الثالثاء املصـادف  ٢٠٢٠/١١/٢4لذا
اقتىض التنويه.
مــــع التقدير ...
ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار
٢٠٢٠/١١/١5

العقبات أمامها ،اال أنها عازمة عىل إجراء انتخابات
شفافة وعادلة تحقق طموحات املواطنني ،وتميض
بالبلد نحو األفضل.
واضاف البيان :ان املجلس ناقش املوضوعات املدرجة
ضمن جدول أعماله ،والتي تخص البنك املركزي
وهيئة الحج والعمرة وهيئة املنافذ الحدودية وأمانة
بغداد ومؤسسة السجناء السياسيني وديواني الوقفني
الشيعي والسني ،وأصدر القرارات اآلتية:
أوال /مجلس هيئة املنافذ الحدودية
 -١إلزام الوزارات كافة والجهات غري املرتبطة بوزارة
واملحافظات ،بتنفيذ قرارات مجلس هيئة املنافذ
الحدودية ،التي لديها دوائر عاملة يف املنافذ الحدودية
لكونها ممثلة يف املجلس.
 -٢فيما يتعلق بتطوير وتأهيل البنى التحتية ،قرر
املجلس :
 إلزام املحافظات بتخصيص مبالغ من الـ  %5٠منإيرادات املنافذ الحدودية املتواجدة يف محافظاتهم.
 يعقد اجتماع خاص مع رئيس الوزراء و األمني العامملجلس الوزراء ومدير املكتب الخاص ملناقشة استثمار
املنافذ الحدودية ،بهدف إظهارها باملظهر الالئق.
 -٣فيما يتعلق باألتمتة األلكرتونية لإلجراءات
الكمركية ،تقرر:
 التأكيد عىل وزارة املالية بإنجاز أتمتة اإلجراءاتالكمركية والرضيبية ،خالل السقف املحدد لها.
 -تفعيل ودعم املنصة األلكرتونية املع نّدة من قبل هيئة

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

املنافذ الحدودية.
 -4حدود جمهورية العراق ،صدر القرار التايل:
 التأكيد عىل قيادة القوات املشرتكة وقيادة قواتحرس الحدود والقوات املاسكة لألرض ،بغلق جميع
املعابر والفتحات غري الرسمية ،ومنع دخول أي مواد
مهربة من أجل حماية املستهلك واملنتج.
اىل ذلك ذكرت هيئة املنافذ الحدودية يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان رئيس هيئة املنافذ الحدودية اللواء
عمر عدنان الوائيل شارك يف الجلسة االعتيادية األوىل
الجتماع مجلس الجهات غري املرتبطة بوزارة والهيئات
املستقلة والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء
السيد مصطفى الكاظمي.
وأكد الوائيل أن رئيس الوزراء أشاد بدور وأداء هيئة
املنافذ الحدودية واإلجراءات املتخذة من قبلهم ألحكام
السيطرة وتعظيم اإليرادات الحكومية ،وحصلت
موافقته بتعزيز املوارد البرشية للهيئة بنقل املوظفني
من جهاز املخابرات إىل مالك الهيئة ،والتأكيد عىل
الزام كافة أعضاء مجلس الهيئة بالقرارات الصادرة
من اجتماعاتها والتي تضم ممثيل الوزارات والهيئات
واملحافظات املعنية باملنافذ الحدودية.
وأضاف الوائيل أن رئيس الوزراء أكد عىل أهمية تطوير
املنافذ الحدودية وتشجيع االستثمار فيه ،واإلرساع يف
عملية اتمتة اإلجراءات الكمركية للقضاء عىل الفساد
اإلداري واملايل ،وكذلك وجه سيادته قيادة العمليات
املشرتكة بغلق املعابر غري الرسمية إليقاف عمليات

مجهورية العراق
اعادة إعالن
مناقصة عامة رقم ()2019/14/151

التهريب واإلرضار باالقتصاد الوطني وحماية املنتج
املحيل.
ويأتي انعقاد املجلس مبادرة جديدة من قبل
الحكومة والذي سيعقد بشكل شهري للتواصل مع
الجهات والهيئات لتذليل العقبات والتحديات واتخاذ
التوجيهات وإحالة ما يتطلب إىل مجلس الوزراء
للتصويت عليه.
ويف سياق اخر ،ترأس رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،امس االثنني ،اجتماعا مشرتكا
لرئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات وعدد
من أعضائها ،ووزير املالية والكادر املتقدم بالوزارة،
حيث ناقش االجتماع السبل الكفيلة بتذليل العقبات،
أمام توفري األموال الالزمة إلجراء االنتخابات املبكرة،
بموعدها املقرر ،يف السادس من حزيران من العام
املقبل.
ووجنّ ه الكاظمي ،وزارة املالية برضورة تسهيل حصول
مفوضية االنتخابات عىل التخصيصات املالية ،كونها
من املتطلبات األساسية إلجراء االنتخابات ،التي
تشكل أهمية كبرية لدى أبناء شعبنا ،وشدد عىل تذليل
كل العقبات البريوقراطية التي من شأنها أن تعرقل
عمل املفوضية ،مؤكدا أن الوضع استثنائي ويتطلب
عمال كبريا وإجراءات استثنائية.
وأشار اىل أهمية العمل بالنظام البايومرتي ،وتوفري
كل مستلزمات نجاحه ،موجها املفوضية بترسيع
إصدار البطاقات االنتخابية للمواطنني.

العدد 6301 :
التاريخ2020/11/16 :

اسم املناقصة (انشاء ملعب سعة  5٠٠٠متفرج يف قضاء الحي)
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام  ٢٠١9ضمن التبويب ()٢٣-4-9-4-١-55-٢
وفقا ً لوثيقة تنفيذ عقود االشغال املتوسطة
ُ
يـرس ديوان محافظة واسط/قسـم العقـود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لعمل (انشـاء ملعب سـعة 5٠٠٠
.١
متفرج يف قضاء الحي  )٢٠١9وبكلفة تخمينية ( )8,4١5,٠75٠,٠٠٠ثمانية مليار واربعمائة وخمسـة عرش مليون وخمسـة وسـبعون الف دينار
للمرة الثانية وبمدة انجاز ( )7٢٠سبعمائة وعرشون يوم.
 .٢ان املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح ،العدالة ،الزوراء).
 .٣فعـىل مقدمـي العطاءات املؤهلـني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني (رابعة /انشـائية) نافذة والـرشكات العامة املتخصصة
وكذلـك الرشكات العربية واالجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ(ديوان محافظة واسط/قسـم العقود) خالل (اوقات
الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 .4متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة -:كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل).
 .5املتطلبات القانوينة-:
اوالً -االهلية/وتشـمل جنسـية مقدم العطاء ،ان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا ً (معلقة انشـطته الجديدة،
مدرج يف القائمة السـوداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشـاركة يف عمليات التعاقدات
العامة او استنادا ً اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات ،اليوجد تضارب يف املصالح ،الرشكات العامة الحكومية
واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا ً وماليا ً وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانياً -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس.
ثالثاً -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واالجنبية (واملسـجلة) يف وزارة التجارة /دائرة تسـجيل الرشكات تقديم شهادة تأسيس الرشكة
ويف حال كونها غري مسجلة يف العراق تقديم ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة العراقية او امللحقية التجارية
العراقية يف ذلك البلد.
رابعاً -:كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة (نسخة اصلية+نسخة مصورة) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة
واسط /قسم العقود.
خامساً -:وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية+نسخة مصورة).
 .6بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا ً من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة واسط /سكرتري
لجنة فتح العطاءات) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ()٢5٠٠٠٠مائتان وخمسون الف دينار .
 .7يتم تسـليم العطاءات اىل (ديوان محافظة واسـط /سـكرتري لجنة فتح العطاءات) قبل السـاعة الثانية عرش ظهرا ً من يوم الخميس املصادف
 ٢٠٢٠/١٢/٣وهو (تاريخ غلق املناقصة) ،علما ً بأن العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني بالحضور يف العنوان التايل(واسط/الكون/شارع النسيج/مديرية بلديات واسط/الطابق االول) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا ً من
يوم الخميس املصادف.٢٠٢٠/١٢/٣
 .8كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سفتجة ) وبمبلغ()١68,٣٠١,5٠٠مائة وثمانية وستون
مليون وثالثمائة وواحد الف وخمسـمائة دينار معنون اىل محافظة واسـط /االدارة العامة واملحلية (نفقات املشاريع االستثمارية)ويتضمن االارة
السـم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا ً من احد مصارف محافظة واسـط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة
ال تقل عن ( )١٢٠مائة وعرشون يوما ً اعتبارا ً من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات االولية باسـم مقدم العطاء او( اي من املسـاهمني يف
الرشكة او الرشكات املشاركة وبموجب عقد مشاركة).
 .9ان مـدة نفـاذ العطـاء( )9٠تسـعون يومـا ً من تاريخ غلـق املناقصة وان تقديم العطـاء يجب ان يكون مـن قبل املدير املفـوض للرشكة او احد
املسـاهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مسـتندات املناقصة
ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
 .١٠عىل مقدم العطاء تقديم الحسـابات الختامية الرابحة الخر سـنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد االعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل
محاسـب قانوني معتمد ويف حلة عدم امتالك الرشكة الحسـابات الختامية الخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة الخر سنتني والتي
تسبق عام .٢٠١4
 .١١ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 .١٢يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود االشـغال املتوسـطة) بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض
مراعاة ذلك عند التقديم .
 .١٣اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا ً للغلق والفتح.
 .١4يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

3

تقارير
العدد 7367 :الثالثاء  17 -تشرين الثاني 2020

أوباما :انتخابات واحدة لن توقف
“اضمحالل احلقيقة” يف الواليات املتحدة

لندن/بي.بي.يس:
يف مقابل�ة مع ب�ي بي يس ،ق�ال الرئيس
األمريكي السابق ،باراك أوباماّ ،
إن أمريكا
تواج�ه مهم�ة ضخم�ة للتص�دي لثقافة
نظرية املؤامرة التي أججت االنقس�امات
الت�ي تشهدها الواليات املتح�دة يف الوقت
الحايل.
وقال أوباما ّ
إن حدة اإلنقس�ام يف الواليات
املتح�دة حالي�ا ً أكث�ر ارتفاعا ً ممّ�ا كانت
عليه قبل أربع س�نوات ،عندما فاز دونالد
ترامب بالرئاسة.
وأش�ار أوبام�ا إىل ّ
أن ف�وز ج�و بايدن يف
االنتخاب�ات األمريكية لعام  ،2020ما هو
إال مجرد بداية إلصالح هذه االنقسامات.
وق�ال“ :س�وف يس�تغرق األم�ر أكث�ر
م�ن انتخاب�ات واح�دة لعك�س ه�ذه
االتجاهات”.
ويق�ول أوبام�ا ّ
إن التعام�ل م�ع دول�ة
منقس�مة ،ال يمك�ن أن ي�رك لق�رارات
السياس�يني فق�ط ،ولكنه يتطل�ب أيضا ً
تغي�ريا ً هيكليا ً واس�تماع الناس لبعضهم
البع�ض  -ع�رب االتف�اق ع�ى “مجموعة
مشرك�ة من الحقائق” قب�ل الجدال عى
ما يجب فعله حيالها.
وقال أوباما إنه عى الرغم من االنقسامات
التي تشهدها الب�الد ،يرى “أمالً كبرياً” يف
ّ
وحث
املواقف “املتطورة” للجي�ل القادم،
الشباب ع�ى “تنمية هذا التف�اؤل الحذر
ّ
بأن العالم يمك�ن أن يتغري” وأن “يكونوا
جزءا ً من هذا التغيري”.
كيف تم تأجيج االنقسام يف أمريكا؟
قال أوبام�ا للمؤرخ ديفيد أولوس�وغا ،يف
مقابل�ة مع بي ب�ي يس آرت�س ،للرويج
ملذكراته الجديدةّ ،
إن الغضب واالستياء ما
ب�ني أمريكا الريفية والحرضية ومس�ائل
مث�ل الهج�رة والظل�م وع�دم املس�اواة
و”أن�واع نظريات املؤام�رة املجنونة  -ما
وصف�ه البع�ض باضمح�الل الحقيقة”
قد ت� ّم تضخيمها من قبل بعض وس�ائل
اإلع�الم األمريكي�ة و”روّجته�ا وس�ائل
التواصل االجتماعي بشكل هائل”.
وأضاف الرئيس السابق“ :نحن منقسمون
للغاي�ة اآلن ،وبالتأكيد أكثر مما كنا عليه
عندما ترش�حت للرئاسة للمرة األوىل عام
 2007وفزت بها يف عام .”2008

وأش�ار إىل أن ذل�ك يع�ود جزئي�ا ً إىل رغبة
ترامب يف التس�بب “بانقس�امات ّ
ألن ذلك
كان مفيدا ً لسياسته”.
وق�ال أوباما ّ
إن اليشء اآلخر الذي س�اهم
بشكل كب�ري يف هذه القضية ه�و انتشار
املعلوم�ات املضلل�ة عرب اإلنرن�ت ،حيث
“الحقائق ال تهمّ”.
وقال “هناك املاليني من األش�خاص الذين
يؤي�دون فكرة أن ج�و بايدن اش�راكي،
الذين يؤيدون فك�رة ّ
أن هيالري كلينتون
كان�ت ج�زءا ً م�ن عصابة رشي�رة كانت
متورط�ة يف حلق�ات االس�تغالل الجنيس
لألطفال”.
املثال الذي يستخدمه أوباما هنا بالنسبة
لكلينت�ون يتعل�ق بنظري�ة مزيف�ة تزعم
ّ
أن الساس�ة الديمقراطي�ني كانوا يديرون
ً
عصابة تس�تغل األطفال جنسيا يف مطعم
بيتزا يف واشنطن.
وقال“ :أعتقد أنه يف مرحلة ما س�يتطلب
األم�ر مجموعة من التنظيم�ات واملعايري
إلعادتن�ا إىل النقطة التي ن�درك فيها عى
األقل مجموعة مشركة من الحقائق قبل
أن نب�دأ يف الجدل حول م�ا يجب أن نفعله
حيال هذه الحقائق”.
قال أوباما ّ
إن لدى جو بايدن “كل الصفات
التي نحتاجها يف الرئيس اآلن”.
وق�ال أوباما إن�ه بينما تبن�ت العديد من
وس�ائل اإلع�الم التقليدي�ة التحق�ق من
املعلوم�ات خ�الل الس�نوات األخ�رية ،يف
محاولة ملعالجة انتشار املعلومات املضللة
عرب اإلنرنت ،غالبا ً ال يكون ذلك كافيا ً ّ
ألن
“األكاذي�ب تكون ق�د دارت ح�ول العالم
بالفعل بحل�ول الوقت ال�ذي خرجت فيه
الحقيقة إىل العلن”.
وأضاف ّ
إن االنقس�ام أيضا ً نتيجة لعوامل
اجتماعي�ة واقتصادي�ة مثل زي�ادة عدم
املس�اواة والتف�اوت بني أمريك�ا الريفية
والحرضية.
وأش�ار إىل ّ
أن مثل هذه القضايا “موجودة
أيض�ا ً يف اململك�ة املتحدة وح�ول العالم”
مع “ش�عور الناس كما لو أنهم يفقدون
قبضته�م عى س�لم التق�دم االقتصادي،
وبالت�ايل يتفاعل�ون م�ع ذل�ك ويمك�ن
إقناعه�م ّ
بأن ذل�ك هو خطأ ومس�ؤولية
هذه املجموعة أو تلك”.
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اجلبري يصف القرار حبظر األسلحة بأنه “غري منطقي”

السعودية عن حظر تصدير السالح األملاني :ال نريد أسلحتكم
برلني/متابعة الزوراء:
ص ّعدت الرياض من لهجتها يف انتقاد الحظر
الت�ي تفرضه أملاني�ا عى تصدير الس�الح إىل
الس�عودية ،قائلة ّ
إنها ال تحتاج ذلك الس�الح
أصال.
وبحس�ب مراقبني ّ
فإن الري�اض تتعاطى مع
هذا املوضوع من موقف قوّة ،وذلك العتبارين
مختلفني أوّلهما ّ
أن مصالح اقتصادية مهمّة
تجم�ع ب�ني الس�عودية وأملاني�ا ّ
وأن برل�ني
ت�درك جيّدا ّ
أنها بصدد املخاطرة بمكتس�بات
مادي�ة بتش ّددها يف موضوع تصدير الس�الح
للمملكة ،وثانيهما أن س�وق السالح العاملية
مفتوح�ة ع�ى مرصاعيه�ا ّ
وأن ال�دول التي
تمتل�ك القدرة املالية بإمكانه�ا أن تجد بدائل
ع�ن الس�الح األملان�ي ل�دى مورّدي�ن آخرين
يعرض�ون منتجاتهم ذات الج�ودة والكفاءة
العاليتني دون قيود.
وتضمّن كالم وزير الدولة السعودي للشؤون
الخارجية عادل الجبري إشارة ضمنية إىل هذه
املعطيات عندم�ا انتقد حظ�ر أملانيا لتصدير
األس�لحة إىل بالده واصفا إياه بأنه خطأ وغري
منطق�يّ ،
مؤك�دا أن الس�عودية ال تحتاج إىل
معدات عسكرية أملانية.
وقال الجب�ري متح ّدثا لوكالة األنب�اء األملانية
“فكرة وقف بيع األس�لحة للس�عودية بسبب
ح�رب اليم�ن أعتق�د أنه�ا غ�ري منطقي�ة”.
وأض�اف “نعتق�د أن ه�ذا خطأ ألنن�ا نرى أن

الح�رب يف اليمن حرب مرشوع�ة أُجربنا عى
خوضها”.
وبع�د تمدي�ده عدة م�رات ،س�يطرح الحظر
األملاني عى صادرات األسلحة للسعودية مرة
أخرى للنقاش يف األس�ابيع املقبلة قبل حلول
موعد انتهاء الحظر يف  31ديسمرب القادم.
وواف�ق تحال�ف املس�تشارة األملاني�ة أنجيال
مريك�ل يف م�ارس  2018ع�ى حظ�ر تصدير
أس�لحة إىل أي دولة تش�ارك بشكل مبارش يف
الحرب يف اليمن.

وقبل الحظ�ر ،دخلت أملانيا يف تب�ادل تجاري
نشط م�ع اململكة ،وبلغ حج�م صادراتها إىل
الس�عودية  254ملي�ون ي�ورو ( 300مليون
دوالر) يف عام .2017
وتقود الس�عودية منذ خمس سنوات تحالفا
عسكريا يقاتل املتمردين الحوثيني املدعومني
من إيران يف اليمن.
وق�ال الجبري “يمكننا رشاء أس�لحة من عدد
م�ن ال�دول ،ونحن نفعل ذلك .ق�ول طرف ما
ّ
إننا لن نبيع أسلحة للسعودية ،ال يحدث فرقا

بالنس�بة إلينا” ،وأكد أيضا أن اململكة العربية
الس�عودية أكرب مستورد لألس�لحة يف العالم،
حس�ب أرقام حديثة .وأضاف “أنا فقط أقول
إن الن�اس بحاجة للنظر إىل ه�ذا من منظور
متوازن”.
وتقول مص�ادر سياس�ية ّ
إن حكومة مريكل
تطبّق حظر بيع الس�الح للس�عودية مرغمة
بفع�ل الضغ�وط املفروض�ة عليها م�ن قبل
رشكائه�ا يف الحك�م ،بينما تدرك املس�تشارة
األملاني�ة م�ن خ�الل خربته�ا الطويل�ة يف
قي�ادة أملاني�ا أهمية الحفاظ ع�ى الرشاكات
االقتصادي�ة مع بلدان غنية مثل الس�عودية،
وه�ي رشاك�ات ال يمك�ن عزلها ع�ن ّ
ملفات
أخرى بما يف ذلك امللفات األمنية حيث سيكون
من املفيد مساعدة هؤالء الرشكاء عى حفظ
أمنهم واس�تقرارهم الذي ه�و أحد مقومات
صنع ثروتهم.
وس�بق أن تعرّض�ت الحكوم�ة األملاني�ة
النتقادات وضغوط داخلية وخارجية بس�بب
قراره�ا حظ�ر تصدير الس�الح للس�عودية،
حي�ث رأى قادة اليم�ني املحافظ خصوصا يف
حزب االتحاد املسيحي الديمقراطي ّ
أن القرار
ّ
يمثل تهديدا لرشكات أملانية ويمكن أن يطيح
ّ
ّ
بف�رص عم�ل ،فيما ح�ذرت كل من فرنس�ا
واململكة املتحدة من عرقلة صادرات أس�لحة
م�ن هذي�ن البلدين بس�بب وج�ود مكونات
أملانية يف تركيبتها.

دبلوماسي خمضرم تعامل مع ملفات أهمها ملف احملادثات السورية  -اإلسرائيلية

وفاة وزير اخلارجية السوري وليد املعلم رجل املهمات الصعبة
دمشق/متابعة الزوراء:
تويف فج�ر ،امس االثن�ني ،يف دمشق
وزي�ر الخارجية الس�وري وليد املعلم
ع�ن عم�ر ناه�ز  89عاما بع�د حياة
دبلوماسية حافلة.
ونعت رئاس�ة مجلس الوزراء ووزارة
الخارجي�ة يف س�وريا ،صب�اح امس
االثنني ،الوزير املعلم الذي تويف يف أحد
مشايف العاصمة دمشق.
والوزير الراحل م�ن مواليد العاصمة
دمش�ق ع�ام  1941ودرس بجامعة
القاه�رة وتخ�رج منه�ا ع�ام 1963
بشهادة بكالوريوس اقتصاد والتحق
بوزارة الخارجية عام  1964وخدم يف
البعثات التالية“ ..تنزانيا -السعودية-
إسبانيا -انكلرا” .
وع�ني ع�ام  1975س�فريا لس�وريا
يف جمهوري�ة روماني�ا حت�ى ع�ام
 1980ثم ع�ني مدي�را ً إلدارة التوثيق
والرجمة يف وزارة الخارجية من عام
 1980وحت�ى  1984ث�م مديرا ً إلدارة
املكاتب الخاصة من عام  1984حتى
عام .1990
وع�ني س�فريا ً لب�الده ل�دى الواليات
املتح�دة م�ن ع�ام  1990حت�ى عام
 1999ثم عني معاونا ً لوزير الخارجية
مطلع العام  2000وسمي نائبا ً لوزير
الخارجي�ة يف  2005وش�غل منص�ب
وزير الخارجية منذ عام .2006

لدي�ه أربع�ة مؤلف�ات (فلس�طني
والس�الم املس�لح ( ،)1970س�ورية
يف مرحل�ة االنتداب من الع�ام 1917
وحت�ى الع�ام ( ،)1948س�ورية من
االستقالل إىل الوحدة من العام 1948
وحتى العام ( ،)1958العالم والرشق
األوسط يف املنظور األمريكي).
ويعت�رب املعلم من أب�رز الشخصيات
املقرب�ة م�ن الرئيس الس�وري بشار
األس�د وكان�ت أخ�ر مشارك�ة له يف
فعالية رس�مية مشاركت�ه يف مؤتمر
الالجئ�ني الس�وريني ال�ذي عق�د  ،يف
 11م�ن الشهر الج�اري وآخر مؤتمر
صحفي ش�ارك به خ�الل زيارة وزير
الخارجي�ة ال�رويس إىل دمش�ق يف 7
سبتمرب املايض.
وخط�ت الدبلوماس�ية الس�ورية

خطوات واسعة أثناء وزارته ،فاملعلم
هو رجل املهام الدبلوماسية الصعبة،
حي�ث تعام�ل م�ع ملفات ع�دة من
أهمها إدارته مللف املحادثات السورية
اإلرسائيلي�ة ،يف الفرة من عام 1990
حتى عام  ،1999والتي ش�هدت تغ ً
ريا
كب ً
ريا يف الوضع الدويل لسوريا.
كما تعامل بحنكة دبلوماسية فريدة
خاصة م�ع ملف العالقات الس�ورية
اللبناني�ة ع�ام  ،2005يف الوقت الذي
كانت فيه العالقات الدبلوماس�ية بني
البلدين تقف عى املحك.
ومن�ذ بداي�ة األزم�ة الع�ام 2011
واجه�ت الدبلوماس�ية الس�ورية
صعوبات ك�ربى يف تحقيق اخراق يف
املوقف الدويل املتش�دد حيال النظام،
املتهم بشن حملة قمعية اس�تهدفت

املنتفضني ضده.
وقوبل�ت تحرك�ات املعل�م بصد دويل
لتنح�رص تحركات�ه يف إط�ار ال�دول
الحليف�ة أو تلك التي اتخ�ذت موقفا
محاي�دا ،فق�ام بأكث�ر من زي�ارة إىل
موس�كو ،الحلي�ف األق�وى ،إضاف�ة
إىل زياراته املس�تمرة إىل الصني ،التي
تتخذ نفس املوقف الرويس.
ويف الوط�ن العربي اقت�رصت زياراته
فقط عى س�لطنة عم�ان ،التي وعى
خالف باق�ي دول الخليج ،س�عت إىل
النأي بنفس�ها عن األزم�ة والحفاظ
ع�ى عالقته�ا الدبلوماس�ية م�ع
دمشق.
وأعرب�ت وزارة الخارجي�ة العمانية،
االثن�ني ،ع�ن تعازيه�ا ومواس�اتها
يف وف�اة نائ�ب رئي�س ال�وزراء وزير
الخارجية السوري.
وأك�دت الخارجي�ة العماني�ة ،ع�رب
حس�ابها الرس�مي عى موقع توير،
أن املعلم “كان له إس�هاماته البارزة
يف العمل الدبلوم�ايس عى الصعيدين
اإلقليمي والدويل”.
وع�ى م�دار عمر األزمة ش�ن الراحل
هجم�ات دائمة عى الواليات املتحدة،
ك�ان األكث�ر رس�وخا يف األذه�ان
ترصيحات�ه يف مق�ر األم�م املتحدة يف
أكتوبر  2012التي اتهم فيها واشنطن
ب�”مس�اعدة اإلره�اب” ،و”التدخ�ل

السافر” يف الشؤون السورية.
ويتمث�ل ال�دور الدبلوم�ايس امله�م
للمعل�م يف قدرته عى تحويل مس�ار
املوق�ف األمريكي يف وق�ت كان وصل
فيه إىل ذروته باتج�اه إمكانية اتخاذ
ق�رار بالتدخل لرضب س�ورية ،وهو
ً
كث�ريا بعد زي�ارات املعلم إىل
م�ا تبدل
روسيا والصني.
واته�م املعل�م واش�نطن والغ�رب
بتأجيج االضطرابات يف بالده ووصف
املعارض�ة املس�لحة “باإلرهابي�ني”
وذل�ك يف رصاع أودى بحي�اة مئ�ات
اآلالف ودف�ع مالي�ني من الن�اس إىل
اللجوء إىل دول أخرى.
وكان�ت آخر ترصيح�ات الدبلومايس
املخ�رضم مهاجم�ة قان�ون قي�رص
وه�و أش�د العقوب�ات األمريكية عى
دمشق حتى اليوم ودخل حيز التنفيذ
يف يوني�و قائ�ال إن�ه يه�دف لخن�ق
السوريني .وتعهد بحصول بالده عى
دعم من إيران وروسيا لتخفيف وطأة
العقوبات.
وم�ن املتوق�ع ع�ى نطاق واس�ع أن
يخلف املعلم يف املنص�ب نائبه فيصل
املقداد.
وش�غل املق�داد منص�ب س�فري
الجمهورية العربية السورية واملندوب
الدائم لها يف “منظمة األمم املتحدة”،
وممثالً لسوريا يف مجلس األمن.

جناح سياسي فشل بتحقيقه يف ليبيا

غسان سالمة يعرتف بنجاعة سياسة “املسدس على الطاولة” األمريكية
باريس/متابعة الزوراء:
اع�رف املبعوث األممي الس�ابق إىل
ليبيا غس�ان سالمة بنجاعة سياسة
“املس�دس ع�ى الطاول�ة” الت�ي
انتهجته�ا املبعوثة األممي�ة باإلنابة
الدبلوماس�ية األمريكي�ة س�تيفاني
ويليامز مدعومة بتحركات الس�فري
األمريكييفليبي�ارتش�اردنورالن�د.
وأبدى سالمة سعادته بنجاح سيايس
فش�ل يف تحقيق�ه قائال “أنا س�عيد
جدا .الهيكلية التي أرس�يت يف برلني
وجدت أخريا طريقها إىل التطبيق”.
وجاءت ترصيحات س�المة لتفرض
مقارن�ة ب�ني م�ا أنجزه خ�الل ثالث
س�نوات تقريب�ا وم�ا قام�ت ب�ه
س�تيفاني ويليام�ز خ�الل أش�هر،
حيث تقرب من فرض تعديالت عى
اتف�اق الصخ�ريات وتشكيل س�لطة
تنفيذية جدي�دة ،وهي تقريبا املهمة
التي ش�كلت الجزء األول من الخطة
األوىل لغس�ان س�المة التي اقرحها
غ�داة توليه املنص�ب يف  ،2017حيث
فشلت سلس�لة من املحادث�ات التي
اس�تضافتها تون�س ب�ني وف�دي
الربملان ومجلس الدولة لتعديل اتفاق
الصخريات.
ويطرح اق�راب ويليامز من النجاح
أهمي�ة أن يك�ون املبع�وث األمم�ي
مدعوما بشكل جدي وقوي من إحدى
الدول املؤث�رة يف الرصاع ليتمكن من
مواجه�ة التعنت وف�رض الحل عى
األط�راف املحلي�ة واإلقليمي�ة ،ال أن
يبقى مجرد ناقل للرسائل الفرنسية
كما كان غسان سالمة.

ويعكس فشل س�المة املحسوب عى
فرنسا بشكل أو بآخر ضعف موقف
باري�س يف ليبيا مقابل نفوذ الواليات
املتحدة التي يبدو واضحا أنها تعرف
كيف ومتى تتدخل يف الرصاع.
وك�ان تعي�ني ويليامز نائ ًبا لغس�ان

س�المة أحد أوجه التدخ�ل األمريكي
من أجل مواجه�ة الطموح الفرنيس
للهيمنة عى ليبيا.
وغطت تحركات ويليامز منذ تعيينها
نائ ًبا لرئيس البعثة عى جهود غسان
س�المة يف حني ال ُيس�تبعد أن يكون

وجوده�ا معرقال ملس�اعيه إىل فرض
تسوية تخدم بشكل أو بآخر تحقيق
الطموحات الفرنسية.
وحت�ى املؤتم�ر الجام�ع ال�ذي كان
يس�تعد لعق�ده يف غدام�س يف أبريل
 ،2019وال�ذي أجهض بع�د الهجوم

ال�ذي نف�ذه الجي�ش ع�ى العاصمة
طرابل�س ،ي�رى كث�ريون أن�ه ك�ان
لويليام�ز دور كب�ري في�ه خاص�ة
بع�د انتق�ادات وجه�ت لتكلي�ف
مركز الح�وار اإلنس�اني املقرب من
اإلسالميني باإلرشاف عليه.

ويق� ّر مراقب�ون بأنه ك�ان بإمكان
الدول املنافس�ة للوالي�ات املتحدة يف
ليبي�ا -وخاص�ة فرنس�ا وروس�يا-
اس�تغالل الف�رة الت�ي كان�ت فيها
السياس�ة األمريكي�ة تشه�د تشتتا
حيث ك�ان الرئيس األمريكي دونالدترام�ب ينتقل من مل�ف إىل آخر دون
إسراتيجية واضحة -لفرض رؤيتها
للحل.
واعت�رب املراقب�ون أن تضيي�ع تل�ك
الدول للفرصة يعكس ترددا س�تدفع
ثمنه هي وأط�راف محلية وإقليمية
تس�عى إىل إنهاء س�طوة اإلسالميني
عى الحكم منذ سنوات.
وبدأت املعطيات تتغري سياس�يا عى
األرض منذ اس�تقالة غس�ان سالمة
وتويل ستيفاني ويليامز مهام رئاسة
البعثة يف مارس امل�ايض ،حيث بدأت
بانس�حابات للجي�ش م�ن محي�ط
طرابل�س وكام�ل املنطق�ة الغربية
وص�وال إىل اإلعالن عن وق�ف إطالق
النار يف أغسطس املايض ثم استئناف
املحادثات السياسية.
وتوات�رت األنب�اء بش�أن ضغ�وط
فرض�ت ع�ى س�المة إلجب�اره عى
االس�تقالة ،وه�و م�ا نف�اه يف أكثر
م�ن مناس�بة مرجع�ا ق�راره إىل
ش�عوره ب�”اإلجهاد” .لكن مراقبني
ال يس�تبعدون أن تك�ون اس�تقالته
مرتبط�ة بالضغ�وط التي مورس�ت
عى فرنس�ا بشكل كبري عقب عثور
ميليشي�ات حكوم�ة الوف�اق ع�ى
صواري�خ “جافل�ني” األمريكية التي
س�بق أن اشرتها فرنسا ،يف معسكر

للجيش يف مدينة غريان بعد انسحابه
منها.
وتعرض�ت فرنس�ا لضغ�وط كب�رية
خاصة من قبل اإلسالميني -تتهمهابتقديم دعم عسكري للجيش بقيادة
املش�ري خليف�ة حفر ،يف ح�ني ربط
متابعون رفض قائد الجيش التوقيع
ع�ى اتف�اق وق�ف إط�الق الن�ار يف
موس�كو الذي رعته تركيا وروس�يا
نْ
حليف�ني ل�ه -بتعويل�ه ع�ى
أب�رزباريس.
ونج�ح الثنائ�ي األمريك�ي ويليام�ز
وريتشارد نورالند -السفري األمريكي
يف ليبيا -يف فرض رؤية بالدهما للحل
عى عدد من ال�دول بما يف ذلك مرص
الت�ي تحولت إىل م�روج للخطة التي
أوكل إىل القاه�رة اإلرشاف عى جزء
منها يف ما يتعل�ق بالرتيبات األمنية
يف رست واملوانئ النفطية.
ورغ�م املخ�اوف املحيط�ة بإمكانية
فشل جهود ويليامز ،السيما التخوّف
م�ن تحرك�ات تركي�ة أو روس�ية
معاكس�ة لجهود التس�وية ،مازالت
أجواء التفاؤل مس�يطرة عى مسار
املفاوضات الذي ق�د ينجح يف فرض
تسوية هشة.
ويف�ر مراقب�ون الجول�ة التي قام
بها الس�فري األمريكي يف طرابلس إىل
ع�دد من العواص�م املؤثرة يف الرصاع
الليبي ،والتي ش�ملت باريس وأنقرة
وصوال إىل موس�كو ،بجدية املساعي
األمريكي�ة يف محاول�ة إنه�اء الحرب
والتوص�ل إىل تس�وية تضم�ن ع�دم
تكرار سيناريو إيقاف ضخ النفط.
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وافقت على إنشاء  7مستشفيات متكاملة يف االنبار

الرتبية تعلن توظيف بدالء احتياط
بدل متعيين 2018
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبية ،امس االثنني ،عن توظي�ف بدالء احتياط بدل املتعينني لعام 2018
ممن لم يبارشوا الدوام بمدارسهم.
وقال مدير عام تربية بغداد الكرخ الثانية ،قيس الكابي ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»:
ان “املتعينني سيكونون تحت التجربة ملدة سنة من اجل تعيينهم كخدمة فعلية” ،مشرا
اىل ان “االجراء يهدف اىل س�د النقص الحاصل باملاكات الرتبوية يف املدارس وضمن اهم
االستعدادات الخاصة بالعام الدرايس الجديد (.”)2021 �� 2020
وأض�اف الكاب�ي ان “املتعين�ني الج�دد هم من الح�راس وموظفي الخدم�ة واملعلمني
الجامعيني» ،منوها يف السياق نفسه «انه سيتم تعيينهم ضمن مدارس القرى واالرياف،
اضافة اىل املناطق النائية التابعة للمديرية”.
ويف س�ياق اخر ،افاد الكابي أنه “تم التنس�يق مع منظمة اليونيس�يف الدولية إلقامة
ورش�ة تدريبية بمش�اركة مدراء امل�دارس واولياء االمور ،لتطبيق م�رشوع (العودة اىل
التعليم) ،منوها بانه تمت مناقش�ة اهم االس�تعدادات الخاصة بعودة التاميذ والطلبة
للمدارس يف ظل جائحة كورونا”.
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الصحة تصدر بياناً بشأن العام اجلديد وعودة الطلبة ملقاعد الدراسة
بغداد /الزوراء:
أص�درت وزارة الصحة والبيئ�ة ،امس اإلثنني،
بيانا ً بشأن العام الدرايس الجديد ،وعودة الطلبة
اىل مقاعد الدراس�ة حضورياً .من جهة اخرى،
اعلنت محافظة االنب�ار موافقة وزارة الصحة
عن إنشاء  7مستشفيات متكاملة سعة  100و
 200رسير يف االنبار .
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :أنها «ت ٔوكد عىل التزام جميع امل ٔوسس�ات
الحكومي�ة وغ�ر الحكومي�ة بق�رارات اللجنة
العليا للصحة والس�امة الوطنية ومن ضمنها
ضواب�ط وتعليمات البدء بالع�ام الدرايس وهو
ي�وم واح�د ل�كل مرحلة دراس�ية م�ع التنفيذ
الدقيق للتعليمات الصحية الوقائية».
وأضاف�ت ان «ه�ذه الضواب�ط والتعليم�ات
تش�مل جميع امل ٔوسس�ات الرتبوية الحكومية
واالٔهلي�ة» ،مؤكدة ان «هذه التعليمات تش�مل
املرحل�ة الحالي�ة وان اللجن�ة العلي�ا للصح�ة
والس�امة الوطني�ة ووزارة الصح�ة والبيئ�ة

تتابع كافة املس�تجدات الوبائية محليا وعامليا
وبالتنس�يق مع منظمة الصحة العاملية وكافة
الجه�ات املعني�ة بما يخ�دم صح�ة املواطنني
وي ٔوكد سامتهم».

من جهة اخ�رى ،اعلن مدير ع�ام دائرة صحة
محافظ�ة االنبار ،خضر خلف الش�ال ،امس
االثن�ني ،موافق�ة وزارة الصح�ة عن إنش�اء 7
مستش�فيات متكاملة سعة  100و  200رسير

يف االنبار .
وق�ال الش�ال يف ترصيح صحف�ي :ان ” وزارة
الصح�ة وافق�ت ع�ىل تخصيص مبال�غ مالية
ضخمة إلنش�اء  7مستش�فيات متكاملة سعة
 100و  200رسي�ر يف مناطق مختلفة من مدن
االنب�ار  ،يف خطوة ته�دف اىل االرتق�اء بالواقع
الصحي يف املناطق املحررة “.
واض�اف ان” ثاث�ة مستش�فيات بواق�ع 200
رسير سيتم إعادة اعمارها وتأهليها يف املناطق
الغربية وإنش�اء اربعة مستشفيات سعة 100
رسي�ر يف كل من اقضي�ة العامري�ة والحبانية
والصقاوي�ة والكرم�ة ضم�ن خط�ة وزارة
الصحة بالتنس�يق م�ع مديرية صح�ة االنبار
إعادة اعمار وتأهيل كافة املؤسس�ات الصحية
املترضرة ج�راء العملي�ات اإلرهابي�ة»  ،مبينا
ان” انشاء مستش�فيات جديدة سوف يساهم
يف تقدي�م الخدمات الطبي�ة ملئات املرىض الذين
يعانون من وضع صح�ي يسء يصعب تنقلهم
اىل مناطق بعيدة لغرض العاج “.

الرد السريع يتوىل رمسيا أمن “ابي صيدا” وبصالحيات واسعة

بغداد /الزوراء:
اكد مدير ناحي�ة ابي صيدا وكالة يف
دياىل ،عبدالله الحيايل ،امس االثنني،
أن أم�ن الناحية يدار بش�كل مبارش
من قبل الرد الرسيع.
وق�ال الحي�ايل يف ترصي�ح صحفي:

بغداد /الزوراء:
أوضحت هيئة النزاه�ة االتحاديَّة ،امس
االثن�ني ،تفاصيل ق�رار الحك�م الصادر
بح�ق محاف�ظ باب�ل الس�ابق الق�ايض
سنوات؛ نتيجة
بالحبس الشديد مدة ثاث
ٍ
مخالف�ات يف إجراءات عق�د قيمته أكثر
ٍ
ً
مبينة أن إجراءاتها
من  14ملي�ار دينار،
التحقيقيَّة أوقفت تنفيذ العقد.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه :إن “إجراءاته�ا التحقيقيَّة
يف القضيَّ�ة أفضت إىل إيقاف تنفيذ العقد
املرم بني ديوان محافظة بابل والرشكة
العام�ة لصناع�ة الس�يارات املتضم�ن

بآليات”.
تجهيز بلديَّة الحلة
ٍ
وأضاف البي�ان أن “محكمة جنح الحلة
وصلت إىل القناعة التامَّ ة بمقرصيَّة املُدان
نتيج�ة توقيع�ه العقد خاف�ا لتعليمات
تنفيذ العق�ود الحكومية ،وحكمت عليه
سنوات
غيابيا ً بالحبس الشديد ملُ َّدة ثاث
ٍ
اس�تنادا إىل احكام املادة  331من قانون
العقوبات”.
وكان�ت هيئة النزاه�ة أعلنت عن صدور
حكم بالحبس الش�ديد م�دة ثاث
ق�رار
ٍ
س�نوات بح�ق محاف�ظ بابل الس�ابق؛
ٍ
مخالفات يف إجراءات عقد قيمته
نتيج�ة
ٍ
أكثر من  14مليار دينار.

التنسيق لعودة  650أسرة نازحة
ملناطقها يف دياىل اليوم

بغداد /الزوراء:
اك�د مس�ؤول حكومي يف دياىل ،امس االثنني ،اعط�اء الضوء االخرض لعودة 650
ارسة نازحة ملناطقها املحررة يوم غدا.
وقال مدير ناحية الس�عدية(60كم ش�مال بعقوبة) احم�د الزركويش يف ترصيح
صحف�ي :ان”  650ارسة نازحة من الس�عدية وقراها منذ  6س�نوات بعد احداث
حزي�ران  2014تم اعطاء الضوء االخرض بعودته�ا اىل مناطقها اليوم بعد اكمال
تدقيق ملفاتها وتهيئة كل الظروف لبدء العودة”.
واض�اف الزرك�ويش ان” العودة تجري بالتنس�يق مع القيادات االمنية والحش�د
الش�عبي ال�ذي كان ل�ه دور فعال يف دع�م وترسيع ع�ودة النازح�ني وتهيئة كل
الظروف املناسبة» .مؤكدا «ان االرس العائدة تتواجد يف خانقني وبقية مدن دياىل،
باالضافة اىل ارس تعيش خارج حدود اسوار املحافظة”.
واش�ار الزركويش اىل ان” السعدية تقرتب بعد اعادة هذه الوجبة من اغاق ملف
النازحني بشكل نهائي بجهود القوات االمنية والحشد الشعبي”.

ان” ف�وج م�ن ال�رد الرسي�ع ت�وىل
رس�ميا ادارة ام�ن ناحي�ة اب�ي
صيدا(30كم ش�مال رشق بعقوبة)
بنا ًء ع�ىل توجيهات وزي�ر الداخلية
يف زيارت�ه للناحي�ة مس�اء ي�وم
االم�س ،كما ت�م اعط�اء صاحيات

القبض على عصابة تتاجر
باملخدرات يف بغداد

اجناز  % 70من مشروع حمطة كهرباء عكاز يف املناطق الغربية
بغداد /الزوراء:
اعل�ن مستش�ار محاف�ظ االنب�ار للش�ؤون
الطاق�ة ،عزيز خلف الطرم�وز  ،امس االثنني،
ع�ن انجاز  %70م�ن محطة كهرب�اء عكاز يف
املناطق الغربية .
وق�ال الطرم�وز يف ترصي�ح صحف�ي :ان ”
الرشكة املنفذة مل�رشوع محطة كهرباء عكاز
يف قض�اء القائ�م غرب�ي االنب�ار ،انجزت %70

م�ن مرشوع اعادة اعمار وتأهيل املحطة التي
تعرض�ت اىل ارضار جس�مية نتيجة تفجرها
ورسق�ة محتوياته�ا وبيعها من قب�ل ارهابي
داع�ش اىل تجار داخل االرايض الس�ورية ابان
سيطرتهم عىل القضاء».
واضاف ان” الرشكة املنفذ انجزت ربط انابيب
الغاز بمحطة كهرباء عكاز التي تغذي املناطق
الغربية والفائض منه�ا اىل بقية مدن االنبا» ،

أمانة بغداد تطور  ٤شوارع مهمة مشالي العاصمة

بغداد /الزوراء:
تمكنت مفارز وكالة االستخبارات ،امس االثنني،
م�ن القبض عىل ثاث�ة متهمني م�ن املتاجرين
باملواد املخدرة يف بغداد.
وقال�ت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه ،ان�ه «تنفيذا لتوجيه�ات وزي�ر الداخلية،
تمكن�ت مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات املتمثلة
بمديريتي الجريمة املنظمة والواجهات واملراقبة
الرسي�ة يف وزارة الداخلية من إلقاء القبض عىل
ثاثة متهمني من املتاجرين باملواد املخدرة».
وأض�اف البي�ان أن «عملية الق�اء القبض تمت
بعد تش�كيل فريق عم�ل مش�رتك ومطاردتهم
بني أزقة منطقة الش�عب ببغداد بعد أن حاولوا
الف�رار بعجلته�م الخاص�ة و تس�ببهم بدهس
ام�رأة م�ن املارة ومنتس�ب م�ن املف�ارز اعاه
وبالج�رم املش�هود» ،الفت�ا اىل ان�ه «بحوزتهم
( )4000حب�ة مخ�درة و ( )250غرام من مادة
الكرستال املخدرة وبندقية كاشنكوف».
وأش�ار اىل انه «تم ضبط املواد املخدرة بمحرض
ضب�ط أص�ويل وايداعه�م التوقي�ف التخ�اذ
االجراءات القانونية بحقهم».

إعادة بضاعة أنابيب بالستيكية يف الشالجمة

إتالف أدوية وضبط عجالت خمالفة يف مطار بغداد الدولي وزرباطية
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العام�ة للجمارك ،امس اإلثنني،
ات�اف ادوية برشي�ة و مواد تدخ�ل يف الغش
التجاري يف جمرك مطار بغداد الدويل.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
من�ه ،ان «كوادره�ا يف جم�رك مط�ار بغ�داد
ال�دويل ،قامت بات�اف ادوية برشي�ة منتهية
الصاحية و اغلفة موس�ومة بعامة تجارية
(غش تجاري )».
وأضاف�ت ،ان «عملي�ة االتاف تم�ت من قبل
لجنة مشكلة لهذا الغرض من الجهات العاملة
يف جمرك مطار بغداد الدويل».
بينم�ا اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية ،امس
االثنني ،ضبط  3عجات محملة بضاعة بدون
عامة تجارية يف منفذ زرباطية.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه ،ان «هيئة املنافذ الحدودية منفذ زرباطية
الحدودي يف محافظة واسط تمكنت من ضبط
عج�ات ع�دد  3محمل�ة بم�ادة (كاربونات
الكالس�يوم) واملنج�زة معاملته�ا الجمركية
من قب�ل مركز جمرك املنف�ذ الحدودي خافا
للضوابط والتعليمات النافذة».
واضافت ان «ش�عبة البحث والتحري تمكنت
م�ن ضبط العج�ات خارج الح�رم الجمركي
عند س�يطرة الخ�روج بعد تدقي�ق معاملتها
ومعاين�ة البضاعة من قبلهم تبني عدم وجود
عام�ة تجارية (ليبل) يثبت فيها اس�م املادة
وبل�د املنش�أ ،وان البضاع�ة معب�أة بأكياس

واس�عة للرد ملعالجة الوضع االمني
وانهاء النزاعات العش�ائرية واعادة
االستقرار”.
واض�اف الحي�ايل ان “فت�ح الطرق
املغلقة يف ابي صيدا بسبب النزاعات
العشائرية تم اكماله ونرش القوات يف

التقاطعات واالزقة واالحياء” ،الفتا
اىل ان “الحظر اللييل س�يبقى بشكل
مؤق�ت قب�ل رفعه لحني االس�تقرار
االمن�ي وع�وة اله�دوء اىل كل ارجاء
مركز ابي صيدا”.
واش�ار مدير ناحية ابي صيدا وكالة

اىل ان” تعق�ب املطلوب�ني للقضاء يف
ابي صيدا لن تتوقف وهناك تعليمات
حاسمة يف هذا االطار «.الفتا اىل «ان
الوض�ع الراه�ن يف الناحي�ة ه�ادى
جدا ،ولم تس�جل اي خروقات خال
الساعات  24املاضية”.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت امان�ة بغداد ،امس االثنني ،تطوير  4ش�وارع مهمة ش�مايل العاصمة .وقالت
االمانة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه ان « بلدية الش�عب بارشت تطوير شوارع
عدن والقدس واالسواق املركزية وطريق بغداد كركوك «.واضاف ان « اعمال التطوير
تتضم�ن زراعة الثيل و االٔش�جار وعمل ممرات للمش�اة وتطوير االكت�اف عر ابدال
القالب الجانبي مع عمل كابات زراعية ونصب مصاطب جلوس ورصف املقرنص «.

اعتقال  5إرهابيني بينهم ثالثة يشكلون
خلية “نائمة”
بغداد /الزوراء:
كشف الناطق باسم محور دياىل يف الحشد الشعبي ،صادق الحسيني ،امس االثنني،
عن اعتقال  5من املتهمني باالرهاب بينهم  3يش�لون خلية نائمة.وقال الحس�يني
يف ترصيح صحفي :ان” املفارز االس�تخبارية يف الحش�د الش�عبي بالتنس�يق مع
استخبارات ومكافحة االرهاب يف دياىل نجحت من اعتقال  5من املتهمني باالرهاب
بينه�م  3يش�كلون خلية نائمة مرتبط�ة بداعش االرهابي ومتورط�ة بالعديد من
الجرائم”.واضاف الحسيني ان” عمليات االعتقال جرت وفق معلومات استخبارية
دقيقة وجرت يف مدن بعقوبة وخانقني وحمرين» .مؤكدا»ان التنسيق االستخباري
املش�رتك اعطى ثم�اره يف رصد وتعقب املتهم�ني باالرهاب وتفكي�ك خايا نائمة
خطرة جدا بعضها كان يتهيأ لتنفيذ عمليات ارهابية يف بعض املناطق”.

مبين�ا ان” وزارة الكهرب�اء وافقت عىل اجراء
عمليات التوسيع يف املحطة من  250ميكا واط
اىل  400مي�كا واط ومن املؤمل انجازها خال
الف�رتة الزمنية القليلة املقبل�ة» .موضحا ان”
كلفة املرشوع ب�  37مليون دوالر» .مؤكدا «ان
م�رشوع اعادة اعمار وتأهي�ل محطة كهرباء
عكاز يعد من اهم املش�اريع الحيوية العماقة
يف االنبار “.

كربالء تعلن توزيع ١٧٥٠
قطعة أرض بني املعلمني
بغداد /الزوراء:
اعل�ن محاف�ظ كرب�اء ،نصي�ف الخطابي ،ام�س االثنني،
اط�اق املرحلة االوىل من توزيع قطع االرايض للمعلمني بعد
فرز  1750قطعة.
وق�ال الخطاب�ي يف مؤتم�ر صحفي ان “املرحل�ة االوىل من
توزي�ع قط�ع االرايض للمعلمني س�تطلق بعد ف�رز 1750
قطع�ة ضم�ن خط�ة املحافظ�ة لتوزي�ع األرايض لرشائح
املجتمع املختلفة”.
وأضاف الخطابي “كرباء بحاجة اىل أكثر من  400مدرسة
والعمل مس�تمر إلكم�ال بعض املدارس يف االي�ام القادمة،
فيم�ا اكملن�ا مواقع  219مرشوع مدرس�ة ضم�ن الحملة
الوطنية الكرى لبناء املدارس يف املحافظات”.
من جانبه Kأوضح نقيب املعلمني أن “الدراسة االلكرتونية
ال تفي بالغر  ،وعلينا إيجاد معالجات لهذا املوضوع حفاظا
عىل العملية الرتبوية والتعليمية”.

العثور على ثالثة أكداس للعبوات الناسفة واملتفجرات يف نينوى
بغداد /الزوراء:
تمكن�ت قوة أمنية من قي�ادة عمليات نينوى،
ام�س االثن�ني ،من العث�ور عىل ثاث�ة أكداس
للعب�وات الناس�فة واملتفجرات م�ن مخلفات
داعش اإلرهابي يف محافظة نينوى.
وذك�ر بي�ان لخلي�ة اإلع�ام األمن�ي تلق�ت
«الزوراء» نس�خة منه ،إن�ه « ،رشعت قوة من
قيادة عمليات غرب نينوى بعدد من الواجبات

ضم�ن قاط�ع املس�ؤولية،فقد تمكن�ت م�ن
تتفج�ر كدس يحتوي عىل ( 20عبوة ناس�فة
محلية الصنع  ،مس�طرتي تفجر) ».وأشارت
إىل ان» ق�وة أخ�رى خرجت من القي�ادة ذاتها
بواج�ب قرب الرشيط الح�دودي  ,وعثرت عىل
ك�دس من عبوات الناس�فة محلية الصنع من
مخلف�ات داع�ش اإلرهابي يحت�وي عىل (20
عبوة ناسفة ) وعملت عىل تفجرها».

وأضاف�ت «ونفذت قوة اخرى أيض�ا ً واجب يف
جنوب مط�ار تلعفر ل�ورود معلومات بوجود
عبوات ناس�فة مختلفة األن�واع من مخلفات
داع�ش اإلرهاب�ي ,وعث�رت ع�ىل ( 140قنره
ه�اون عيار  81مل�م  -و 10صواريخ قاذفة -
و 4أطاق�ات صلبة  -و 3صواريخ ما تس�مى
جهنم�ي ) وق�د ت�م تفجرها موضعي�ا ،دون
حادث يذكر».

عمليات األنبار تتوىل محاية الطريق الدولي باجتاه
منفذ عرعر
ورقي�ة غ�ر موس�ومة ،وذل�ك يع�د مخالفة
كمركية (غش تجاري)».
واشارت الهيئة اىل انه «تم إحالة ماتم ضبطه
وف�ق مح�رض اص�ويل مثب�ت في�ه املخل�ص
الجمرك�ي ولجنة الكش�ف الجمركي منجزي
املعامل�ة خارج الضواب�ط إىل قايض تحقيق
محكم�ة ب�درة التخ�اذ اإلج�راءات القانونية
الازمة بحقهم».
فيما أع�ادت هيئة املناف�ذ الحدودية يف منفذ
الش�امجة الح�دودي يف محافظ�ة الب�رصة،
ام�س االثن�ني ،عجلت�ني محملت�ني (أنابي�ب
باس�تيكية) لصالح إحدى الرشكات النفطية

إىل الجان�ب اإليران�ي لع�دم اكتم�ال أوراقه�ا
األصولية.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه ،انه «تم اعادة عجلتني محملتني (أنابيب
باس�تيكية) لصالح إحدى الرشكات النفطية
إىل الجان�ب اإليران�ي لع�دم اكتم�ال أوراقه�ا
األصولية».
واضاف�ت ان�ه «ت�م تش�كيل لجن�ة إلع�ادة
العجلت�ني وحمولته�ا ووفق مح�رض اصويل
أعضاؤه�ا مديري�ة املنف�ذ الح�دودي /هيئة
املنافذ الحدودية ورشط�ة الجمارك والجمرك
املدني واالستخبارات واألمن الوطني».

بغداد /الزوراء:
اف�اد ام�ر الل�واء االول للحش�د الش�عبي يف
محافظ�ة االنب�ار العقي�د صاح العيس�اوي
 ،ام�س االثنني ،بأن ق�وة من قي�ادة عمليات
االنبار تتوىل حماية الطريق الدويل الرسيع من
ناحي�ة النخي�ب باتجاه منفذ ع�رر الحدودي
مع الس�عودية بدال من قيادة عمليات الفرات
االوسط .
وقال العيساوي يف ترصيح صحفي :ان ” لواء
 41الفرقة العارشة قيادة عمليات االنبار تولت
وبش�كل رسمي حماية الطريق الدويل الرسيع
من ناحية النخيب باتجاه منفذ عرر الحدودي
مع الس�عودية بدال من قيادة عمليات الفرات
االوس�ط التابعة ملحافظة باب�ل بالتزامن مع
قرب افتتاح املنفذ “.
واضاف ان” اللواء نفذ عمليات امنية استباقية
اس�تهدفت املناطق القريبة من الطريق الدويل
الرسي�ع باتج�اه منف�ذ ع�رر الح�دودي مع

الس�عودية يف خط�وة ته�دف اىل تطه�ر تل�ك
املناطق من خطر جي�وب بقايا خايا ارهابي
داعش”.
مبين�ا ان” الطري�ق ال�ري الذي يرب�ط منفذ

عرر الحدودي مع الس�عودية باتجاه املناطق
الغربي�ة ومنها اىل بغ�داد واملحافظات االخرى
مؤم�ن بش�كل كام�ل ام�ام حرك�ة التب�ادل
التجاري بني البلدين “.
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خبري :تداعيات الدين وعدم تسديد
الرواتب وخيمة على االقتصاد
بغداد /الزوراء:
ح�ذر الخب�ر االقتص�ادي ،ف�رات
املوسوي ،امس االثنن ،من تداعيات
وخيمة عىل االقتصاد العراقي بسبب
الدي�ن الع�ام ،مبينا ان عدم تس�ديد
الروات�ب ملوظف�ي الدول�ة يس�هم يف
كساد السوق بكل غر مسبوق.
وقال املوسوي يف ترصيح صحفي ان
“الدين العام العراقي تجاوز ال� 130
مليار دوالر وه�و مبلغ ضخم للغاية
اليمكن سداده بسهولة”.
واض�اف املوس�وي ان “عدم تس�ديد

الرواتب البالغة نحو  6تريليون دينار
بمواعيده�ا س�بب يف كس�اد خط�ر
يف الس�وق العراقية س�يتهي القطاع
الخاص العراقي بالكامل”.
واوض�ح ان “ العراق بحاجة اىل ثالثة
حل�ول عاجل�ة ملعالجة االزم�ة اولها
تعظيم امل�وارد املالية غ�ر النفطية،
فض�ال عن تفغيل الرقاب�ة الحقيقية
ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة وتخفي�ض
النفق�ات العام�ة الحكومية بش�كل
عاج�ل ملواجه�ة االزمة قب�ل انهيار
السوق”.

الرافدين يطلق رواتب النقل
والصناعة والنفط ومنتسيب احلشد
بغداد /الزوراء:
أعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،امس االثن�ن ،عن توزي�ع رواتب عدد م�ن وزارات
ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع اإللكرتوني.
وذك�ر املكت�ب اإلعالمي للم�رصف يف بيان تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه :إنه
“ت�م توزيع روات�ب موظفي بع�ض دوائ�ر وزارات النقل والصناع�ة والنفط
واالتص�االت من الذين ت�م توطن رواتبهم لدى املرصف وم�ن حامي البطاقة
االلكرتونية املاسرت كارد”.
واش�ار البي�ان اىل ان “املرصف مس�تمر ب�رصف الرواتب عىل وفق س�ياقات
ومواعيد محددة ،وبإمكان املوظفن تس�لم رواتبهم يف اَي وقت ومن اَي مكان
يتواجدون فيه”.
من جهة متصلة ،أعلن مرصف الرافدين ،امس اإلثنن ،إطالق رواتب منتسبي
الحشد الشعبي .وذكر املرصف يف ترصيح أنه “تم اطالق رواتب منتسبي هيئة
الحشد الشعبي”.
وأض�اف ان “ال�رصف ت�م عن طري�ق بطاقات الدف�ع االلكرتون�ي ،وبإمكان
املنتسبن تسلم الراتب من شبكة الفروع املنترشة يف بغداد واملحافظات او من
خالل مكاتب املنافذ الخاصة”.

املركزي يبيع حنو  170مليون دوالر
يف مزاد العملة
بغداد /الزوراء:
أعلن البن�ك املرك�زي العراقي ،أمس
االثنن ،عن بيعه أكثر من  170مليون
دوالر ،وبمشاركة  35مرصفا.
وبلغ�ت مبيع�ات البنك ،ي�وم أمس،
 170مليونا وأكثر من  117ألف دوالر
غطاه�ا البنك بس�عر رصف أس�اس
بلغ  1190دينار لكل دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزي�ز
األرصدة يف الخارج عىل شكل حواالت

واعتم�ادات ،والت�ي غطاه�ا البن�ك
بالكام�ل بس�عر رصف بل�غ 1190
دين�ار ل�كل دوالر واح�د ،ق�د بلغ�ت
أكث�ر م�ن  153ملي�ون دوالر .أم�ا
إجمايل البيع النق�دي فكان أكثر من
 16ملي�ون دوالر .فيما بلغت إجمايل
املبيعات الكلية .170.117.584
فيم�ا ل�م تتق�دم أي م�ن املص�ارف
ال�بالغة  35مرصفا املشاركة يف مزاد
العملة بأي عروض لبيع الدوالر.

إحياء  20معمال من معامل “املدينة
النائمة” يف دياىل
بغداد /الزوراء:
كش�ف مس�ؤول حكومي يف دياىل ،ام�س االثنن ،عن ع�ودة احياء  20من
معامل املدينة الصناعية جنوب غرب املحافظة.
وق�ال مدير ناحية بني س�عد (20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم الس�عدي
يف ترصي�ح صحفي :ان”  20معمال م�ن معامل املدينة الصناعية يف اطراف
ناحي�ة بني س�عد ع�ادت لالنت�اج الفع�ي وفت�ح ابوابها بعد س�نوات من
اغالقه�ا” ،مؤكدا أن “املعام�ل متخصصة بإنتاج ان�واع مختلفة من املواد
الغذائية”.
واضاف السعدي ان” وجود اقبال شعبي عىل صناعات تلك املعامل اسهم يف
احيائها من جديد” ،مبين�ا ان “اجمايل املعامل التي دارت بها عجلة االنتاج
يف املدين�ة الصناعي�ة بلغ  25معام�ل حتى اآلن من اصل نح�و  400معمل
ومصنع وورش�ة تمثل اجم�ايل ما تحتوي�ه املدينة الصناعي�ة والتي يعود
تاريخ انش�ائها اىل  70س�نة وهي تمثل اكرب املدن الصناعية يف دياىل بشكل
عام واغلبها تابعة للقطاع الخاص”.
ويطل�ق البعض عىل املدينة الصناعية يف بني س�عد باملدينة النائمة بس�بب
توقف  99%من مصانعها بعد  2003بس�بب قل�ة الدعم الحكومي واغراق
االسواق باملستورد ماجعلها هادئة جدا ال يكاد يسمع فيها اي اصوات رغم
انها كانت نقطة نشاط هائلة والتتوقف االالتها عن العمل لعقود طويلة.
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املالية النيابية حتذر من حجز دولي لرصيد العراق يف البنك املركزي واملصارف
بغداد /الزوراء:
ح�ذرت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة م�ن
حج�ز دويل لرصي�د الع�راق املتبق�ي يف
البن�ك املرك�زي واملص�ارف الحكومي�ة
وغ�ر الحكومي�ة عىل اثر خط�وة توجه
حكوم�ي لطبع العمل�ة املحلية من دون
رصي�د يوازيها يف البنك ،وفيما كش�فت،
باالرق�ام ،عن حج�م االم�وال وعقارات
الع�راق املختفية خ�ارج الع�راق ،أكدت
أن قيم�ة األموال النقدية خ�ارج العراق
تبل�غ  ٨٧مليار دوالر ه�ذا ما عدا املزارع
والفنادق والعقارات.
وقال عض�و اللجنة املالي�ة ،عبد الهادي
س�عداوي ،ام�س االثن�ن ،يف ترصي�ح
صحف�ي :ان “الخط�ورة الت�ي تواج�ه
العراق يف الوق�ت الحايل مابعد االقرتاض
يتمث�ل بتوج�ه الحكومة لطب�ع العملة
املحلي�ة ب�دل االقرتاض م�ن دون رصيد
يوازيها”.
واض�اف ان “ه�ذه الخطوة س�تدفع اىل
حجز ام�وال الع�راق املوج�ودة يف البنك
املرك�زي واملص�ارف الحكومي�ة وغ�ر
الحكومية وتجمده لعدم وجود الرصيد”،

مبين�ا ان “هذه الخطوة ستش�ل العراق
بالكامل”.
واوض�ح س�عداوي ان “مجل�س النواب

مطال�ب بمتابع�ة االم�ر م�ع الحكومة
ومنعه�ا م�ن اي اتجاه به�ذا الخطوة ملا
فيها من رضر اقتصادي كبر عىل العراق

اخطر من االقرتاض”.
م�ن جهته ،كش�ف عضو اللجن�ة املالية
النيابي�ة ،ثام�ر ذيب�ان ،ام�س االثن�ن،

باالرق�ام ،عن حج�م االم�وال وعقارات
الع�راق املختفي�ة خارج الع�راق ،مؤكدا
أن قيم�ة األموال النقدية خ�ارج العراق
تبل�غ  ٨٧مليار دوالر ه�ذا ما عدا املزارع
والفنادق والعقارات.
وق�ال ذيب�ان يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“مجلس النواب ش�كل عام  2011لجنة
برملاني�ة لحرص األم�وال العراقية خارج
الع�راق ليتب�ن أن  ٨٧ملي�ار ه�ي قيمة
األموال النقدية”.
وأضاف أن “ العراق يمتلك مزارع ش�اي
ورز يف فيتن�ام وتايالن�د ورسيالنكا كما
يمتلك العراق عقارات س�ياحية ومزارع
بطاط�ا تقدر ب�  ٣٦ال�ف هكتار” ،مبينا
أن “ الع�راق يمتل�ك مطاع�م وفن�ادق
م�ن الدرج�ة األوىل يف اس�بانيا وإيطاليا
وفرنس�ا ،واغلب هذه املرافق السياحية
مؤجرة”.
ولف�ت ذيب�ان ،وه�و نائب ع�ن تحالف
الفت�ح ،إىل أنه “بس�بب ضع�ف التمثيل
الدبلومايس لم يس�تطع العراق املطالبة
أو الحص�ول ع�ىل امالك�ه املنهوب�ة يف
الخارج”.

التخطيط :ارتفاع مؤشر التضخم لشهر أيلول  % 0.2والسنوي مبقدار % 0.5
بغداد /الزوراء:
اعل�ن الجه�از املرك�زي لالحص�اء عن ارتف�اع مؤرش
التضخم لش�هر ايلول بنس�بة  0.2%والسنوي بنسبة
،0.5%
وق�ال الجه�از التاب�ع ل�وزارة التخطي�ط يف تقرير له،
واطلع�ت عليه “ال�زوراء” :ان “الرقم القيايس لش�هر
ايلول لس�نة  2020بل�غ نح�و  104.7%مقارنة بنحو
 104.5%يف شهر اب سنة  2020وبنسبة ارتفاع بلغت
.”0.2%
مبينا ان “الرقم القيايس الس�نوي لش�هر ايلول س�نة
 2020ارتف�ع ه�و االخ�ر بنح�و  104.7مقارنة بنحو
 104.2%يف ش�هر ايلول س�نة  2019اي بنسبة ارتفاع
مقدارها .“ 0.5%
واض�اف ان “ارتفاع التضخم الش�هري يعود اىل ارتفاع

قس�م االغذية واملرشوبات غر الكحولية حيث سجلت
ارتفاعا ش�هريا قدره  1.3%بسبب ارتفاع اسعار اللبن
والجبن والزيوت والدهون والخرضوات والس�كر ،كما
س�جل قس�م النقل ارتفاعا هو االخر بمقدار  0.1%يف
معدل التغير الشهري “.
واش�ار اىل ان “ارتفاع التضخم السنوي يعود اىل ارتفاع
قس�م االغذي�ة بنس�بة  0.3%وقس�م الصحة بنس�بة
 6.2%وقسم الرتفيه والثقافة بنسبة .”0.5%
وأعلن الجهاز املرك�ز لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات،
خالل كانون الثاني  ،2012أنه بارش باستخدام املكننة
يف جمع األس�عار املختلفة وبأوقات زمنية محددة بدالً
من االس�تمارة الورقية املعمول بها س�ابقاً ،مؤكدا ً أن
ذلك سيسهم يف رسعة جمع األسعار ودقتها ،وتصحيح
احتسابها يف حال وجود أخطاء.

 4مشاريع حيوية يف ذي قار ترى
النور قريبا

بغداد /الزوراء:
َ
أعلن�ت األمانة العامة ملجلس الوزراء ،امس
االثنن ،أن أربعة مش�اريع س�رتى النور يف
محافظ�ة ذي ق�ار بع�د أن تل�كأت منذ 12
عاما.
وقال املتحدث باس�م األمان�ة ،حيدر مجيد،
يف ترصي�ح صحف�ي :إن “االمان�ة ش�كلت
فري�ق عم�ل برئاس�ة االمن الع�ام ملجلس
ال�وزراء ،حميد الغزي ،بعد جلس�ة مجلس
ال�وزراء االس�تثنائية يف محافظ�ة ذي قار
لعقد سلس�لة من اللق�اءات ،حيث توجهت
ملتابعة مخرجات الجلسة وتوجيهات رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.
وأض�اف مجي�د أن “ 4مش�اريع حيوي�ة

ومهمة س�رتى النور خالل الشهرين الحايل
واملقبل تلكأت من�ذ عامي  2008و،”2009
مش�را ً أن “م�ن ضم�ن املش�اريع تأهي�ل
ج�ر الن�رص ،وتأهي�ل طري�ق آل بدي�ر-
الفج�ر ال�ذي يرب�ط الديواني�ة بالنارصية
والكوت والسماوة والعمارة ،وتسبب هذان
املرشوع�ان بحصول حوادث بش�كل يومي
ادت اىل وفاة مواطنن”.
وتاب�ع مجيد “ت�م منح م�دة زمنية إلنجاز
مرشوع ماء االصالح-الجبايش الذي يغذي
أقضي�ة الجباي�ش واالصالح واملنار وس�يد
دخي�ل بامل�اء الصال�ح لل�رشب ،إضافة اىل
املستشفى الرتكي سعة  400رسير”.

الصناعات احلربية تعلن إنتاج أسلحة
وأعتدة جديدة
بغداد /الزوراء:
تعت�زم الهيئ�ة العامّ �ة للصناع�ات الحربيّة الكش�ف عن
منتجاتها يف معرض االم�ن والدفاع الذي تحتضنه بغداد يف
نيس�ان املقبل عرب طرح االسلحة واالعتدة املصنعة محليا،
بينما ستش�ارك  83رشكة عاملية مختصة بمجال التصنيع
العسكري.
وق�ال مدي�ر االع�الم والعالق�ات يف الهيئ�ة ،ميث�م نج�م
عب�د ،يف بي�ان اطلعت علي�ه “ال�زوراء” :ان «الهيئة تعتزم
املش�اركة بقوة يف الدورة املقبلة ملعرض االمن والدفاع عرب
ع�رض انتاجها من االس�لحة املختلفة واالعت�دة الخفيفة
واملتوسطة».
وأض�اف عب�د ان «الهيئ�ة تعمل بش�كل دؤوب عىل تطوير
الصناع�ات الحربية عرب خطوط انتاجي�ة جديدة والتعاقد
م�ع رشكات عاملية ،بهدف دع�م االنتاج الحرب�ي العراقي

وإمداد القوات االمنية باالسلحة واالعتدة املتطورة».
م�ن جانبه ،اوض�ح مدير الرشك�ة املنظمة ملع�رض االمن
والدفاع ،فالح الش�مري :ان الدورة التاسعة للمعرض تعقد
يف نيس�ان املقبل برعاية رئيس الوزراء القائد العام للقوات
املسلحة مصطفى الكاظمي.
واض�اف الش�مري ان «ال�دورة املقبل�ة س�تقام عىل ارض
مع�رض بغداد الدويل ،بمش�اركة  7دول و 83رشكة عاملية
م�ع  5رشكات محلية» ،مبينا ان «الهدف من املعرض يأتي
لنق�ل التكنولوجي�ا الحديثة واملتط�ورة اىل االجهزة االمنية
والقوات العس�كرية مع اطالع ال�دول والرشكات عىل قدرة
الصناعات الحربية العراقية».
وكش�ف الش�مري عن «وج�ود اهتمام مح�ي ودويل كبر
بمع�رض االم�ن والدفاع باعتب�اره من املع�ارض املختصة
واملهمة التي تحتضنها العاصمة بغداد».

إيران تصدر  250شاحنة بطاطا
إىل العراق
بغداد /متابعة الزوراء:
أعل�ن قائممق�ام مدين�ة ” ق�رص
ش�رين” عن ب�دء تدف�ق البطاطا
املحلي�ة عىل الس�وق العراقية عرب
مع�رب ” برويزخ�ان” الح�دودي
املشرتك والواقع غربي البالد ،مبينا
انه تم تصدير  250شاحنة بطاطة
اىل العراق خالل ال�  48ساعة.
وق�ال مراد ع�ي تات�ار يف ترصيح
امس االثنن :أن وبإصدار الجهات
الرس�مية املوافقة الالزمة لتصدير
البطاطا تتم حاليا معالجة ازدحام

الش�احنات املحمل�ة له�ذا املنت�ج
يف الح�دود والذي برز بس�بب عدم
اتضاح موعد االذن التصديري.
ولف�ت اىل :أنه ت�م تصدير اكثر من
 100ش�احنة للعراق ي�وم األمس،
والي�وم س�يتم الس�ماح ل�� 150
شاحنة أخرى.
ّ
وب�ن تات�ار :أنه عرب مع�رب برويز
خ�ان يت�م تصدي�ر حمول�ة 800
ش�احنة للع�راق يومي�ا محمل�ة
باملنتجات الزراعية والصناعية من
ايران.

جمهورية العراق
العدد 2915:
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
التاريخ2020/11/12 :
اىل /املدعوة /عذراء غازي خضر
م /اعالن
قد َم طالب حجة الوفاة حس�ن غازي خضر طلبا ً اىل
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق
املدعوة (عذراء غازي خضر) قررت املحكمة تبليغك
يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها خالل
ع�رشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم
النظر بالطلب وفق القانون.
مع فائق التقدير
القايض
حسن جواد الحبيب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل العدد :حجة وفاة2020/29٨2/
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
التاريخ2020/11/1٦ :
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل /املدعو بهره غازي خضر
م /اعالن
ً
قد َم طالب حجة الوفاة حس�ن غازي خضر طلبا اىل هذه
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعوة
(به�رة غازي خض�ر) قررت املحكم�ة تبليغك يف الصحف
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ
نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون.
مع فائق التقدير
القايض
حسن جواد الحبيب

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل العدد :حجة وفاة2020/2٨٦1/
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
التاريخ2020/11/10 :
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
اىل /املدعو
م /اعالن
قد َم طالب حجة الوفاة عبد االمر حس�ن عبد جاسم طلبا ً
اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق
املدعو (عي عبد االمر حس�ن عبد) قررت املحكمة تبليغك
يف الصح�ف املحلي�ة فعليك الحضور امامه�ا خالل عرشة
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب
وفق القانون.
مع فائق التقدير
القايض
حسن جواد الحبيب

جمهورية العراق
ديوان محافظ واسط
قسم العقود

العدد٦٣00:
التاريخ2020/11/1٦:

تنويه
م/تمديد مناقصة
استنادا ً اىل الصالحيات املخولة إلينا ولغرض فسح املجال امام اكرب عدد من مقدمي
العط�اءات تقر َر تمديد فرتة التقديم عىل املناقصة (( )2019/٧/154تجهيز انابيب
م�اء مختلفة االقطار اىل مديرية ماء واس�ط) ليكون موع�د الغلق يوم االحد املوافق
 2020/11/22الساعة الثانية عرش بدال من يوم االثنن املصادف  2020/11/1٦لذا
اقتىض التنويه مع التقدير .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الرياضي

أصفر وأمحر

فريق السماوة ينسحب من بطولة
كأس العراق

بغداد /متابعة الزوراء:
تس�لمت الهيئة التطبيعية كتابا رس�ميا من نادي الس�ماوة يفيد بانس�حاب فريقها الكروي
من منافس�ات بطولة كأس العراق للموسم  . 2021-2020وبي ْ
ّنت ادارة السماوة بحسب بيان
للتطبيعية ،ان «اإلنس�حاب من مباراة الرشقاط ،ضمن بطولة الكأس ،جاء لعدة اس�باب ،من
اهمها بُعد املس�افة ما بني مدينتي الس�ماوة وزاخو  ،اضف اىل ذلك ان مباراة الفريق يف الدور
ْ
واوضحت االدارة يف كتابها الرس�مي
الرابع س�تقام يف البرصة ،وبالتايل يصعب علينا التنقل».
املرس�ل للهيئة التطبيعية ان «األزم�ة املالية التي يمر بها نادي الس�ماوة هي ايضا من ضمن
اسباب االنسحاب من املباراة ،لذلك قررنا رسميا االنسحاب من املباراة».
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درجال :نسعى الفتتاح ملعب الزوراء يف موعده احملدد

رئيس اجلمهورية يستقبل وزير الشباب ويؤكد على ضرورة تطوير املنشآت الرياضية

بغداد /قيص حسن:
اس�تقبل رئي�س الجمهوري�ة بره�م
صال�ح يف قرص بغ�داد وزير الش�باب
والرياضة عدنان درجال.
وأك�د رئيس الجمهوري�ة عىل رضورة
تطوي�ر املنش�آت الرياضي�ة وتعزي�ز
س�معة البلد ،ودعم الطاقات واملواهب
الشبابية وتوفري كافة مستلزمات ذلك،
عرب تطوير املنشآت الرياضية ،وتوفري
الف�رص املناس�بة للش�باب املبدع�ني
وتطوير إمكانياتهم ،من أجل االرتقاء
بالواقع الريايض ،وتعزيز س�معة البلد

يف املحافل الرياضية الدولية ،فضالً عن
دعم وتكريم الرياضيني املبدعني الذين
قدموا إنجازات للبلد.
وقدم الوزير درجال رشحا وافيا بشأن
س�ري عمل الوزارة وخططها يف تطوير
القطاع�ات الرياضي�ة ،مبينا دعم كل
ما من ش�أنه تطوير الواقع الريايض،
وتأهي�ل الش�باب ورعايته�م ،ومن�ح
املوهوب�ني الفرص املناس�بة لتحقيق
طموحاتهم.
ويف س�ياق منفص�ل اس�تقبل وزي�ر
الشباب والرياضة عدنان درجال

احلدود بقطف بطاقة املرور لثمن
نهائي الكأس على حساب بابل
بغداد /متابعة الزوراء:
تأهل الحدود إىل دور ال�  16من
بطولة كأس العراق بصعوبة
بعد تغلبه ع�ىل مضيفه بابل
ب�ركالت الرتجيح ( )2-1بعد
نهاية الوقت األصيل بالتعادل
بنتيجة (.)1-1
دخ�ل الح�دود املب�اراة بقوة
وح�اول تحقيق الف�وز باكرا ً
بعدما اخ�رتق منار طه دفاع
املنافس وس�دد ك�رة رسيعة
م�رت بجانب القائ�م األيمن
ملرمى الحارس.
بعدها مب�ارشة الحت فرصة
التق�دم مجددا ً للح�دود لكن
املدافع رضا نرص الله الهارب
م�ن الرقابة س�دد الكرة بني
أحضان الحارس.
ومع انتصاف الش�وط األول
تحس�ن أداء املضيف وحاول
مهاجم�ه محمد ع�يل إحراز
ه�دف التق�دم لفريق�ه لكن
تسديدته علت عارضة مرمى
حيدر محمد ،لينتهي الشوط
األول سلبيا ً بني الفريقني.
يف الشوط الثاني دفع املدرب
مظفر جبار بالالعب منتظر
ع�ادل ال�ذي ش�كل ضغط�ا ً
كبريا ً ع�ىل دفاعات بابل أكثر
من م�رة إىل جانب املحاوالت
الخط�رية ملحم�د عب�اس
وحس�ني عب�د الرض�ا ومنار
طه.
باملقابل نج�ح مهاجمو بابل
م�ن مباغت�ة دف�اع الح�دود
بهجم�ة مرت�دة انته�ت

به�دف التق�دم األول بأقدام
مهاجم�ه الخطري محمد عيل
يف الدقيق�ة  ،70لكن الحدود
ضغط إلدراك التعادل وهو ما
تحق�ق يف الدقيقة  85بأقدام
محمد عباس ليلجأ الفريقان
لركالت الرتجيح.
وابتس�مت ركالت الرتجي�ح
للح�دود بعد إث�ارة كبرية إثر
إضاع�ة بابل ألربع�ة ركالت
بع�د التأل�ق الكب�ري لحارس
الحدود حيدر محمد وتصديه
لركلتني مقابل إضاعة الحدود
لثالث ركالت حيث نجح رضا
الله نرص والنيجريي جوزيف
نثالي�ان يف حس�م املب�اراة
للحدود.
ويف س�ياق منفص�ل تب�ني
إصابة العب الحدود املوهوب
أب�ا ذر حس�وني بقط�ع يف
الرباط الصليب�ي ،ما يتطلب
تدخال جراحيا رسيعا.
وقال املنس�ق اإلعالمي لنادي
الحدود زيد الزيدي إن اإلصابة
حدثت أثناء مران الفريق قبل
مباراة النفط.
وبني أن إدارة النادي ستتكفل
بع�الج الالعب وإجراء تداخل
جراح�ي ل�دى ج�راح متميز
يس�تطيع أن ينج�ز العملية
بدقة.
يش�ار إىل أن إدارة الح�دود
اس�تقطبت الالع�ب أب�ا ذر
حس�وني بعد تألقه مع نادي
الك�وت يف دوري الدرج�ة
األوىل.

الرشك�ة اإليراني�ة املنف�ذة مل�رشوع
ملعبي الزوراء والتاجيات وبحث معها
تكثي�ف الجهود من أجل زي�ادة وترية
العم�ل إلنج�از ملع�ب ال�زوراء ضمن
املوعد املحدد له ،الذي سبق أن تعهدت
الرشك�ة بإكمال�ه نهاية الش�هر األول
العام القادم.
وأك�د الوزير درجال خ�الل حديثه مع
ممث�ل الرشكة املنف�ذة ،أن بطء وترية
العمل يقلقن�ا ،كوننا نس�عى إلفتتاح
ملع�ب ال�زوراء ليكون إضاف�ة نوعية
كمنش�أة رياضي�ة تحتض�ن جمهور

النادي الكبري ،مطالبا ً الرشكة بتكثيف
الجه�ود واإلرساع يف التنفي�ذ ،وال
س�يما ان الوزارة لم تتأخ�ر يف اإليفاء
بالتزاماته�ا املالي�ة وس�تذلل جمي�ع
العقب�ات بش�أن امل�واد اإلس�تريادية
للمرشوع ،م�ا يدعونا لش�حذ هممها
إلكمال ملعب الزوراء.
وأردف قائالً :نعمل مع الرشكة املنفذة
إليجاد الحلول الناجعة لعودة العمل يف
ملعب التاجيات والس�يما ان الجمهور
الري�ايض يف العاصمة بغداد يس�تحق
وج�ود منش�آت رياضي�ة تحتضنه�م

مشابهة للمدن الرياضية الكربى .
وأك�د ممثل الرشك�ة املنفذة ملرشوعي
ملعب�ي ال�زوراء والتاجي�ات خ�الل
اس�تعراضه لواق�ع العم�ل س�عيهم
إلكم�ال ملعب ال�زوراء ب�أرسع وقت
ممك�ن ،مؤك�دا ً تعاونه�م م�ع الوزير
درج�ال والدائ�رة الهندس�ية يف وزارة
الش�باب والرياض�ة إلنج�از ملع�ب
الزوراء ،ووضع الس�بل الكفيلة بعودة
العمل يف ملعب التاجيات.
ومن جهة اخرى استقبل وزير الشباب
والرياض�ة عدن�ان درج�ال يف مكتب� ِه

بوزارة الش�باب والرياضة وفد اللجنة
الباراملبية برئاسة الدكتور عقيل حميد
ورح�ب الوزير درجال بالوفد ،وأش�اد
باإلرادة والتخطيط اللذين يقفان وراء
إنج�ازات أبطال الباراملبي�ة بالحصول
ع�ىل األوس�مة ،داعي�ا ً إىل تهيئ�ة كل
االحتياج�ات واملتطلب�ات الالزمة لهم،
مؤك ًدا تكفله بمعس�كر إعداد مُ نتخب
الطائ�رة م�ن وض�ع الجل�وس ال�ذي
س�يُقام يف إيران ،اس�تعدا ًدا لباراملبياد
ً
طوكي�و  ،2021مُ
ش�ريا إىل أهمي�ة
تحقيق املزيد من اإلنجازات يف املحافل

الرياضي�ة الدولي�ة ،والس�يما يف هذه
الظ�روف الصعبة التي تم�ر بها البالد
والعالم أجمع.
من جهت ِه أشاد رئيس اللجنة الباراملبية
الوطنية العراقية عقيل حميد بحفاوة
االس�تقبال ،مُ قدمً �ا ُ
ش�كر ُه لوزي�ر
الش�باب والرياضة لتكفل ِه بمُ عس�كر
إي�ران ملُنتخ�ب الطائ�رة م�ن وض�ع
الجلوس ،كون ُه الداع�م األول للرياضة
والرياضي�ني ،وتعه�د بتحقي�ق إنجاز
يف�وق ذل�ك ال�ذي تحق�ق يف باراملبياد
الربازيل .2016

الشباب النيابية :دخول اجلماهري للمالعب سيكون الشهر املقبل
بغداد  /متابعة الزوراء:
اعلن�ت لجنة الش�باب والرياض�ة ان قرار
عودة الجماهري بش�كل رسمي اىل املالعب
مرتب�ط بلجن�ة الصح�ة والس�المة ،ومن
املمكن دخول الجماهري بشكل كيل يف شهر
كانون االول املقبل.
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة عباس
علي�وي عملنا مق�رتح اىل اللجن�ة النيابية
عىل لسان جواد املوسوي بشأن قرار عودة
الجماه�ري اىل املالع�ب وبالت�ايل عرضه يف
ج�دول اعمال الصحة والس�المة املركزية،
مضيف�ا ان�ه “تمت املناقش�ة ب�ه باعتبار

لجنة الصحة والس�المة املسؤولة املبارشة
عن اتخاذ القرارات”.
واش�ار اىل ان “جواد املوس�وي قد تناقش
م�ع وزير الصحة ع�ىل ان يتواجد عدد اقل
من الس�ابق وبينهم تباعد وهذا يعتمد عىل
وزارة الش�باب والرياضي�ة وكيفية دخول
الجماهري”.
ولفت “اما مسألة اصدار القرار فان جواد
املوس�وي متبن�ي ه�ذا املوض�وع يف عودة
دخ�ول الجماهري” ،مضيفا انه “تم اعطاء
الضوء االخرض يف دخول الجماهري بش�كل
كيل يف شهر كانون االول املقبل”.

مدرب سلة اسود الرافدين يستدعي  14العباً
للتصفيات اآلسيوية

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلن مدرب املنتخب الوطني بكرة السلة ،البوسني عزيز بكري عن القائمة االولية السود
الرافدين اس�تعدادا ً للتصفيات االس�يوية املزدوجة .ويخوض املنتخب الوطني معس�كرا ً
تدريبيا ً االن يف تركيا يستمر ملدة  12يوما ً تتخلله مباريات ودية.
وس�يواجه املنتخ�ب الوطن�ي نظريه البحرين�ي عىل ملع�ب االخري يف ال� 26من الش�هر
الحايل ،بينما س�يواجه لبنان يف ال� 29من الش�هر ذاته يف الناف�ذة الثانية من التصفيات
االسيوية.
والقائم�ة الت�ي اعلن عنها مدرب املنتخ�ب تضم اربعة عرش العبا ه�م احمد النرصاوي
وعيل حمد وعيل حميد وعيل اسماعيل ومحمد الخفاجي ودي ماريو مايفيلد وذو الفقار
الحجامي وديار عبد الله وحس�ن عبد الله وحس�ني طالب وايهاب الزهريي وكرار حمزة
ومحمد عبد القادر وذو الفقار حمودي.

انتخاب يونس حممود رئيسا لنادي اجلامعة
بغداد /متابعة الزوراء:
أقيمت يوم ام�س االثن�ني انتخابات نادي
الجامع�ة وف�از برئاس�ة الهيئ�ة اإلدارية
الدويل السابق يونس محمود.

وأسفرت نتائج االنتخابات عن فوز كل من
يونس محمود وس�مرية عبد الرسول وعيل
مس�ري وعيل عبيد وزياد ط�ارق وأثري عبد
الكريم ووالء طارق.

ويعد ن�ادي الجامع�ة من األندي�ة األهلية
التي تأسس�ت حديثا ،وش�كل فريقا لكرة
الق�دم يلع�ب ضم�ن دوري الدرج�ة األوىل
يقوده املدرب الدويل السابق سامر سعيد.

الياسري :زيارة وفد فيفا اىل ملعب النجف لن يقلقنا والعيب احملافظات مظلومني
النجف /متابعة الزوراء:
اك�د محاف�ظ النجف ل�ؤي الي�ارسي ،ان
ملع�ب النجف جاهز إلحتض�ان املباريات،
فيما بني ان املحافظة قادرة عىل اقامة أية
بطولة محلية أو قارية.
وقال الي�ارسي ان “وزير الش�باب عدنان
درج�ال وعدن�ا بتس�ليم ملع�ب النجف اىل
ادارة املحافظ�ة وهذا الكالم كان ش�فوينا
ونح�ن اش�رتطنا ع�دم االس�تالم اال بع�د
اكتمال كل منش�آت امللعب”� مبينا ً انه “ال
اش�كال لدينا بتس�ليم  % 50م�ن واردات
امللع�ب اىل وزارة الش�باب مقاب�ل تحملها

جزء م�ن اعمال الصيانة واملحافظة قادرة
ع�ىل ادارة وإدام�ة ملعب النج�ف رغم ان
ايراداته قليلة”.
وأض�اف ان “ 90اىل  95باملئ�ة م�ن ملعب
النجف جاهزا واي لجان مرشفة ستعطيها
الرخصة وقدوم الفيفا اىل ملعب النجف لن
يقلقنا” ،مؤكدا ً اننا “قادرون عىل استقبال
اي بطول�ة محلية او عىل املس�توى الدويل
لتوف�ر البن�ى التحتي�ة الكامل�ة للملع�ب
والفنادق والسياحة وغريها”.
وب�ني ان “هناك ضعف يف التس�ويق مللعب
النج�ف وال يحت�اج حف�ل افتت�اح جدي�د

ويمك�ن االقتصار ع�ىل مباراة باملناس�بة
يك�ون  15م�ن الش�هر املقب�ل ويحتضن
مباري�ات ال�دوري” ،الفت�ا ً اىل ان “مبل�غ
انش�اء امللعب مبال�غ فيه والت�زام صيانة
الرشكة املنفذة لسنة”.
وأوضح انه “بسبب ظروف جائحة كورونا
ونقص االيرادات تس�بب بعج�ز يف موازنة
نادي النجف والنادي كان يحصل اىل مليار
ونصف املليار من مط�ار النجف وعقارات
وفعاليات أخرى كما اننا نرصف تجهيزات
س�نوية لالندية والف�رق الش�عبية بمليار
دين�ار س�نوياً” ،داعي�ا ً وزير الش�باب اىل

“تحويل امللعب القدي�م يف النجف كفرصة
اس�تثمارية ومن�ح تخصيصات�ه اىل نادي
النجف”.
وتاب�ع ان “عق�ود الالعب�ني ملي�ار و300
مليون دينار وصلتنا فقط  50مليون دينار
بع�د دفع الدفع�ة االوىل بقيمة  150مليون
دين�ار وبمجرد انط�الق ال�واردات املحلية
ً
ح�ال ورصف مبل�غ جي�د
س�يكون هن�اك
للن�ادي ونحن نع�ول اىل موافقات للرصف
ستدفع النادي اىل نصف الدوري”.
واشار اىل ان “هناك مشكل حقيقة يف إدارة
نادي النجف وع�دم العمل بروحية الفريق

الواح�د ولألس�ف الخروج م�ن األزمة هو
انهزام .وبني ان “هناك ظالمة اعالمية عىل
العبي املحافظ�ات ويكون الرتكيز فقط يف
أندية بغ�داد” ،داعيا ً رئيس ال�وزراء اىل ان
“يكون داعم�ا ً للرياضة بكل مفاصلها وال
يقترص عىل املنتخب الوطني”.
واضاف ان “ % 1من أهايل النجف يرتدون
الكمام�ة وينبغي دخول الجماهري والقرار
بذل�ك يرتبط بق�رار الجنة العلي�ا للصحة
والس�المة ونح�ن مس�تعدون لدخ�ول
الجماه�ري ولي�س فيه�ا ض�ري بتف�ي
الجائحة”.
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إيطاليا تقرتب من التأهل وبلجيكا حتافظ على الصدارة

اقرب�ت إيطالي�ا م�ن التأه�ل إىل نص�ف
نهائ�ي دوري األمم األوروبية بفوزها عىل
ضيفتها بولندا  2-0يف املرحلة الخامس�ة
م�ن مباري�ات املجموع�ة األوىل ضم�ن
املستوى األول.
وس�جّ ل جورجيني�و متوس�ط مي�دان
تشيل�ي اإلنكلي�زي هدف إيطالي�ا األول
م�ن ركلة ج�زاء ( ،)27ثم أض�اف البديل
ب�رياردي اله�دف الثاني يف الوق�ت القاتل
( ،)83مس�تغالً طرد غورالس�كي لتلقيه
اإلنذار األصفر الثاني )77(.
ودخلت إيطاليا املواجهة كثالثة للمجموعة
عقب فوز هولندا عىل البوس�نة والهرسك
 3-1لكنه�ا قف�زت إىل الص�دارة وب�ات
مصري تأهلها إىل نصف نهائي دوري األمم
األوروبي�ة بن يديه�ا ،إذ يكفيها الفوز يف
املرحل�ة األخ�رية ع�ىل منتخب البوس�نة
والهرسك متذيل الرتيب.
وأصب�ح رصي�د إيطالي�ا تس�ع نق�اط يف
الصدارة بفارق نقط�ة عن هولندا الثانية
واثنت�ن ع�ن بولن�دا الثالث�ة فيم�ا يقبع
منتخب البوسنة والهرسك يف املركز األخري
بنقطتن.
وأبق�ت إيطالي�ا عىل س�جلها الخ�ايل من
الهزائم للمباراة الحادية والعرشين توالياً،
بينها سلس�لة من  11فوزا ً متتاليا ً (إنجاز
قي�ايس للمنتخ�ب) ،وانتزع�ت فوزه�ا
الثاني يف املجموعة بغياب مدربها روبرتو
مانشين�ي إلصابت�ه بف�ريوس كورون�ا
املس�تجد الذي أبعد أيض�ا ً الهداف تشريو
إيموبييل ع�ن تشكيلة غاب عنه�ا العديد

من العنارص مثل قطب�ي الدفاع ليوناردو
بونوتيش وجورجيو كييليني.
وأثم�ر الضغط اإليطايل ع�ن هدف التقدم
ال�ذي س�جله لورنتس�و إنس�ينيي ،لكن
الفرح�ة لم تكتمل ألن الحكم ألغاه بداعي
التسلل عىل عىل أندريا بيلوتي )20(.
لك�ن “األتس�وري” ع�وّض ذل�ك وافتتح
التس�جيل يف الدقيق�ة  27م�ن ركلة جزاء
نفذه�ا جورجيني�و بعد خط�أ يف املنطقة
املحرم�ة م�ن غريغ�ور كريشوفياك عىل
بيلوتي.
وأض�اف دومينيكو برياردي الهدف الثاني
بعد تمريرة متقنة من إنسينيي )84(.
وحافظ املنتخ�ب الهولندي ع�ىل آماله يف
التأه�ل إىل املربع الذهب�ي من دوري األمم
األوروبي�ة بف�وزه ع�ىل ضيفه البوس�ني

بثالث�ة أهداف له�دف ،ضمن منافس�ات
املجموعة األوىل يف املستوى األول.
وافتت�ح الع�ب ليفرب�ول اإلنكلي�زي
جورجينيو فينالدوم التس�جيل ألصحاب
األرض يف الدقيقة السادسة ،قبل أن يعود
الالع�ب ذات�ه مضيف�ا ً اله�دف الثان�ي يف
الدقيقة الرابعة عرشة.
وع� ّزز مهاج�م لي�ون الفرن�ي ممفيس
ديب�اي تق�دم الطواح�ن به�دف ثالث يف
الدقيقة الخامسة والخمسن ،فيما حمل
ه�دف الضي�وف الوحي�د توقي�ع الالعب
س�مايل بريفلي�اك يف الدقيق�ة الثالث�ة
والستن.
وه�زم منتخ�ب بلجيك�ا ضيف�ه املنتخب
اإلنكليزي بثنائية نظيفة لحساب الجولة
الخامس�ة ضم�ن املجموع�ة الثاني�ة من

املستوى األول لدوري األمم األوروبية.
وس�جل للفائ�ز ي�وري تيليمان�س ،10
ودرايس مريتينز .24
وصار رصيد املنتخب البلجيكي  12نقطة
بالصدارة متقدما ً عىل الدانمارك التي فازت
عىل أيسلندا  ،2-1بفارق نقطتن بانتظار
الجولة السادس�ة واألخرية التي سيتقابل
املنتخبان فيها لحس�م ص�دارة املجموعة
وبطاقة التأهل إىل نصف النهائي.
وث�أرت بلجيكا م�ن الخس�ارة  1-2امام
منتخ�ب “االس�ود الثالث�ة” يف وبمب�يل يف
الجولة الثالثة ،فيم�ا مني االخري بهزيمة
ثانية توال ًي�ا يف البطول�ة القارية بعد اوىل
مفاجئ�ة ام�ام الدنم�ارك (صف�ر )-1يف
الجولة السابقة.
وغاب ع�ن اللقاء عىل ملعب “كينغ باور”
يف لويفن رشق العاصمة بروكسل ،كل من
املدافع�ن هاري ماغواي�ر وريس جيمس
بعد طردهما من مباراة الدنمارك.
وقاد املدرب االس�باني روبرتو مارتينيس
يف مبارات�ه الخمس�ن ع�ىل رأس الحهاز
الفن�ي ،بلجيك�ا إىل الف�وز الح�ادي عرش
توال ًي�ا عىل أرضها يف املباريات الرس�مية،
وبقي املنتخب من دون هزيمة يف آخر 28
مب�اراة رس�مية عىل ارض�ه ،إذ تعود آخر
هزيمة اىل املباراة امام املانيا عام .2010
وافتت�ح تيليمن�س العب ليس�ر س�يتي
االنكليزي التسجيل بتس�ديدة زاحفة من
خارج منطقة الجزاء عىل يس�ار الحارس
جوردان بيكفورد )10(.
وأتيح�ت بعدها فرصت�ان النكلرا ملعادلة

النتيج�ة عندم�ا وصلت عرضي�ة اىل جاك
غريليش داخل املنطقة عن الجهة اليمنى
أبعدها توب�ي ألدفريلد ( ،)11قبل أن يبعد
روميل�و لوكاك�و برباعة برأس�ه كرة من
عىل خ�ط املرمى من رأس�ية لهاري كاين
(.)12
وضاعف مريتينز ابن مدينة لويفن والعب
ناب�ويل االيط�ايل تق�دم حامل�ة برونزي�ة
مونديال  2018برضبة حرة متقنة رائعة
ع�ىل يمن بيكفورد ،تحص�ل عليها كيفن
دي بوري�ن إث�ر عرقلة م�ن ديكالن رايس
)24(.
وستفتقد بلجيكا اىل جهود اكسيل فيتسل
ال�ذي خاض مبارات�ه الدولي�ة رقم ،110
امام الدنمارك بسبب تراكم البطاقات.
ويف املب�اراة األخ�رى ،حقق�ت الدانم�ارك
فو ًزا قاتالً  2-1عىل آيسلندا وأبقت آمالها
حية ،بهدفن من ركلة جزاء لكريس�تيان
اريكسن.
وش�هدت املب�اراة نكس�ة للدانم�ارك بعد
تعرض حارس�ها كاسرب شمايكل الصابة
قوي�ة يف رأس�ه اث�ر اصطدام م�ع الربت
غودونس�دون مع نهاية الشوط االول ،ما
أدى اىل اس�تبداله ،ومن غري الواضح ما إذا
سيكون جاه ًزا للمباراة يف بلجيكا.
وس�جل اريكس�ن هدف التقدم ألصحاب
االرض م�ن ركلة جزاء ( ،)12قبل أ تعادل
ايس�لندا عن طريق كيارتانسون ( )85ما
كان س�يضع بلجيكا يف املربع الذهي قبل
أن يسجل العب إنر هدف الفوز من عالمة
الجزاء ً
أيضا يف الوقت القاتل )90+2(.

أوروغواي تسعى إليقاف انطالقة الربازيل واألرجنتني تريد استعادة التوازن

تأمل األوروغواي يف وضع حد للسجل املثايل للربازيل حتى اآلن يف تصفيات
أمريك�ا الجنوبية املؤهلة إىل مونديال قطر  ،2022عندما تس�تضيفها عىل
ملعب سنتيناريو يف مونتيفيدو ،ضمن منافسات الجولة الرابعة.
وحصد املنتخب الربازييل الفائز بكأس العالم  5مرات العالمة الكاملة حتى
اآلن يف مس�تهل التصفيات ،بتحقيقه الفوز يف مبارياته الثالث عىل بوليفيا
- 5صفر والبريو  4-2وفنزويال - 1صفر.
لكن “سيليس�او” س�يخوض املواجهة القوية يف غي�اب نجمه نيمار الذي
يتع�اىف م�ن إصابة يف فخ�ذه وعاد اىل فرنس�ا الس�تكمال ف�رة عالجه يف
صفوف ناديه باريس س�ان جريم�ان .وافتقد املنتخ�ب الربازييل إىل ابداع
نيم�ار يف مباراته األخ�رية وعانى األمري�ن لتخطي فنزوي�ال وصيفة قاع
ترتي�ب منتخبات منطقة “كونميبول” .كما ان الالعب الذي كان يمكن أن
ينوب عن نيمار يف صناعة اللعب وهو كوتينيو غائب أيضا بداعي االصابة.
ووصف قط�ب دفاع الربازي�ل ماركينيوس املباراة ض�د األوروغواي بانها
معرك�ة قوية بقوله“ :ن�درك تماما بأن جميع مبارياتن�ا مع األوروغواي
تك�ون حربا حقيقي�ة ،وبالتايل يتعن علينا ان نكون عىل أهبة االس�تعداد
ألننا ننتظر مباراة صعبة للغاية” .وأضاف“ :نواجه فريقا قويا يملك نوعية
عالية من الالعبن مع دفاع قوي .نريد أن نعود بنتيجة إيجابية من خارج
الدي�ار” .يف املقابل اعترب العب وس�ط ايفرتون اإلنكلي�زي ألن بأن املباراة
ضد األوروغواي س�تكون مختلفة عن فنزويال بقوله“ :س�يكون منتخب
األوروغواي أكثر ايجابية ويبادر اىل الهجوم يف مواجهتنا ،ما سيس�مح لنا
باس�تغالل املس�احات من قبل مهاجمينا” .ومن املتوق�ع أن يعتمد مدرب
الربازيل تيتي عىل التشكيلة عينها تقريبا التي واجهت فنزويال ،مع إرشاك

ثالث�ي خط املقدم�ة الذي يلعب يف ال�دوري االنكليزي املمت�از واملؤلف من
روبرتو فريمينو (ليفربول) ريشارليس�ون (ايفرتون) وغابريال جيزوس
(مانشسر سيتي).
ويدخ�ل منتخب األوروغواي املباراة منتشيا بفوزه العريض عىل كولومبيا
بثالثية نظيفة يف عقر دار األخرية ،ال س�يما بعد عودة ثنائي خط الهجوم
لويس س�واريز وادينس�ون كافاني للعب جنبا اىل جن�ب بعد غياب األخري
بداع�ي اإلصابة يف اآلونة األخرية .وقد نجح كل منهما يف تس�جيل هدف يف
الشباك الكولومبية يف الجولة املاضية.

مواجهة كرواتيا ..فرصة حلفظ ماء وجه رونالدو
يف

ً
ضيفا عىل نظريه الكرواتي ،اليوم
عندما يحل املنتخ�ب الربتغايل
الثالث�اء ،يف الجولة األخرية من مباريات دور املجموعات بدوري
أمم أوروبا ،سيكون كريستيانو رونالدو قائد الربتغال ،عىل موعد
مع الفرصة األخرية ،لتحس�ن مس�ريته يف عام صعب للغاية لم
يحق�ق خالل�ه أي هدف كبري .وعىل مدار ع�ام  ،2020لم يحقق
رونالدو س�وى إنجاز واحد وه�و الفوز بلقب ال�دوري اإليطايل
لكرة القدم مع فريقه يوفنتوس ،فيما لم يكن عاما جيدا له عىل
املستوى األوروبي مع السيدة العجوز وكذلك مع منتخب بالده.
وتلقى رونالدو واملنتخب الربتغايل صدمة قوية بالخس�ارة أمام
ضيف�ه الفرن�ي  0-1يف الجولة قبل األخرية م�ن مباريات دور
املجموعات ب�دوري األمم األوروبية .وكانت هذه الهزيمة كفيلة
بخ�روج الفريق صف�ر اليدين من رحلة الدف�اع عن لقبه بغض
النظ�ر عن نتائج الجولة األخرية من مباري�ات هذا الدور اليوم،
ً
ضيف�ا عىل نظريه الكرواتي،
والت�ي يحل فيها املنتخب الربتغايل
ويس�تضيف املنتخ�ب الفرن�ي نظريه الس�ويدي .كم�ا كانت
الصدم�ة كب�رية لرونالدو بشك�ل خاص ،حيث اس�تعىص عليه
مرمى املنتخب الفرني مجد ًدا ،كما ودع مع فريقه البطولة من
دور املجموع�ات وفقد فرصة لتعزيز رصيده من األهداف والذي
تجمد أهدافه عند  .102وعىل عكس معظم التوقعات التي سبقت
رونالدو إىل عام  ،2020س�يكون هدف الالعب يف مباراة الغد هو
البحث عن نهاية جيدة وسعيدة لعام هزيل بالنسبة له ،لم يحرز
خالله س�وى لقب ال�دوري اإليطايل ،فيما أخف�ق مع يوفنتوس
يف مس�ابقة كأس إيطاليا وكذل�ك يف دوري أبطال أوروبا .ورغم
تسجيل  37هدفا يف  46مباراة خاضها مع يوفنتوس يف مختلف
البطوالت باملوسم املايض ،اقترص رصيد رونالدو من األهداف يف
دوري األبطال عىل  4أهداف فحس�ب خالل املوسم املايض ،رغم
أنه خاض مع الفريق ثماني مباريات يف البطولة.
وودع رونال�دو ويوفنت�وس دوري األبط�ال مبكرًا ع�ىل يد ليون
الفرني يف دور الستة عرش للبطولة.
وتس�ببت جائحة كورونا وإصابة رونال�دو بالفريوس يف غيابه
عن أول مباراتن للفريق بدوري األبطال هذا املوس�م ومشاركته
يف مب�اراة واح�دة فقط م�ن مباريات الفريق ب�دور املجموعات
لدوري األبطال يف املوس�م الحايل ،ول�م يهز فيها رونالدو الشباك
ليظ�ل رصي�ده يف دوري األبطال خالل  2020حت�ى اآلن قارصا
ع�ىل هديف الف�وز  2-1عىل ليون يف أغس�طس/آب املايض .وعىل
مستوى املنتخب ،تسببت جائحة كورونا يف تأجيل بطولة كأس

األم�م األوروبية (يورو  )2020التي كانت مقررة
 12مدين�ة أوروبي�ة منتصف ه�ذا العام حيث
تأجلت ملدة  12شهرا.
كم�ا ألغي�ت مباري�ات املنتخ�ب الربتغايل يف
النص�ف األول من العام الحايل ،ولم يعد
الفري�ق للمشارك�ة يف املباريات إال
بعد انتهاء املوسم املايض.
وخ�الل  5مباري�ات خاضه�ا
الفري�ق يف دوري أم�م أوروب�ا
ومباراتن وديتن أمام إسبانيا
و حت�ى
وأندورا منذ أيلول/س�بتمرب املايض
اآلن ،شارك رونالدو يف خمس مباريات منها وسجل
ثالثة أهداف رفعت رصيده من األهداف الدولية إىل
 102هدف ،ليكون أكثر العب يسجل أهداف دولية
مع أي منتخب أوروبي حتى اآلن.
كم�ا أصب�ح رونال�دو ع�ىل بع�د  7أه�داف فقط
م�ن معادل�ة الرقم القي�ايس لعدد األه�داف التي
يس�جلها أي العب مع منتخ�ب بالده بشكل عام
يف العالم كله ،وهو الرقم املس�جل باسم اإليراني
عيل دائ�ي برصي�د  109أهداف .وعان�د الحظ،
رونالدو يف مباراة فرنسا ليتجمد رصيد رونالدو
عن�د  102هدف ،ويفشل الالع�ب مجددا يف هز
شباك فرنسا ليكون أحد املنتخبات القليلة التي
واجهه�ا رونال�دو أكث�ر من مرة ولكن ش�باكه
اس�تعصت عليه .وك�ان رونالدو افتت�ح أهدافه
الدولي�ة من خالل هدف املنتخب الربتغايل الوحيد
يف مرم�ى اليون�ان خ�الل املب�اراة الت�ي خرسها
املنتخب الربتغايل  1-2يف افتتاح بطولة كأس األمم
األوروبي�ة (ي�ورو  )2004بالربتغ�ال ،وكانت هذه
ه�ي املب�اراة الدولية الثامن�ة لرونالدو م�ع املنتخب
الربتغ�ايل .يف املقابل ،ك�ان أحدث أه�داف رونالدو مع
الفري�ق يف ش�باك منتخب أن�دورا خالل املب�اراة الودية
الت�ي فاز فيها الفري�ق  7-0األربعاء امل�ايض ،علمًا بأنها
كانت املباراة الدولية رقم  168لرونالدو مع الفريق ،فيما
سيخوض الالعب اليوم مباراته رقم  170مع الفريق.
وخالل هذه الس�نوات الطويلة ،هز رونالدو شباك  41منتخبا
به�دف واح�د عىل األق�ل ،وكانت ش�باك املنتخب�ن الليتواني
والس�ويدي هم�ا األكث�ر اهتزازا بأه�داف رونال�دو برصيد 7
أه�داف يف ش�باك ك�ل منهما .ومن ب�ن هذه املنتخب�ات ،كان
املنتخ�ب الكرواتي ال�ذي يلتقيه املنتخب الربتغايل ،حيث س�جل
رونالدو هدفا واحدا يف ش�باك هذا الفري�ق ،وكان ذلك يف مباراة
ودي�ة فاز فيه�ا املنتخب الربتغ�ايل  1-0يف  .2013واآلن ،يأمل
رونال�دو يف تس�جيل هدف�ه الثان�ي فقط يف ش�باك املنتخب
الكروات�ي ،عندما يلتقي املنتخبان غ�دا يف آخر مباريات كل
منهما بالعام الح�ايل .وإذا هز رونالدو الشباك ،لن يؤثر هذا
عىل وضع فريقه يف املجموعة ،ولكنه س�يكون بمثابة حفظ
ماء الوج�ه لرونالدو يف ختام هذا العام حيث س�يقربه خطوة
من رقم دائي.

لك�ن التاريخ الحدي�ث ال يقف اىل جان�ب األوروغواي بطل�ة العالم مرتن
عام�ي  1930و ،1950التي فشلت يف الفوز عىل الربازيل منذ عام  2011يف
تسع مباريات حيث خرست  7منها وتعادلت يف اثنتن.
وتس�عى األرجنت�ن لتعوي�ض س�قوطها يف ف�خ التع�ادل م�ع ضيفتها
الباراغواي يف الجولة السابقة ،عندما تحل فجر األربعاء ضيفة عىل البريو
يف تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة اىل مونديال قطر .2022
ويع�وّل امل�درب ليوني�ل س�كالوني هجوميا ع�ىل ليونيل مي�ي ،الوتارو
مارتينيس والجناحن لوكاس اوكامبوس وانخل دي ماريا ،وذلك يف غياب
س�ريخيو اغوي�رو وباولو ديب�اال املصابن .وع�ىل الرغم م�ن تعادله مع
الباراغواي ،خاض املنتخب األرجنتيني أفضل مباراة له يف التصفيات لكنه
اصط�دم بدفاع صلب كما ألغي له الحكم هدفا س�جله نجمه ميي لخطأ
ارتك�ب لدى انطالق الهجم�ة .وكان املنتخب األرجنتيني اس�تهل مشواره
يف التصفي�ات بفوز صعبن ع�ىل اإلكوادور - 1صفر وع�ىل بوليفيا 1 - 2
عىل علو ش�اهق .وتتفوق األرجنتن يف املواجهات ضد البريو حيث حققت
الفوز  32مرة مقابل  5هزائم و 14تعادال ،علما بأن املباراة األخرية بينهما
والت�ي أقيمت يف ترشين االول/اكتوبر عام  2017انتهت بالتعادل الس�لبي
يف بوينوس ايرس .وكانت البريو ش�اركت يف مونديال روس�يا  2018للمرة
األوىل بع�د غياب دام  36عام�ا لكنها خرجت من الدور األول .ويف املباريات
األخرى يف ه�ذه الجولة ،تلتقي الباراغواي مع بوليفيا ،فنزويال مع تشييل
واإلك�وادور م�ع كولومبي�ا .وتتأهل املنتخب�ات األربع�ة األوىل مبارشة إىل
نهائي�ات كأس العالم ،فيما يخوض الخامس ملحقا دوليا مع منتخب من
أوقيانوسيا.
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راموس :مباراة أملانيا مثل النهائيات

أكد س�ريجيو راموس قائد إس�بانيا أن فريقه يأم�ل يف الفوز عىل
أملانيا ليتمكن من املنافسة عىل لقب بطولة دوري األمم األوروبية،
معتربا املواجهة املقبلة أمام “املانشافت” بمثابة نهائي.
وع�رض العب ريال مدريد وضع إس�بانيا قبيل الجولة األخرية من
دور املجموعات لبطولة دوري األمم األوروبية ،عقب التعادل بهدف
ملثله أمام س�ويرسا ،ما يجع�ل كتيبة املدرب لوي�س إنريكي ليس
أمامها خيار سوى الفوز أمام أملانيا لبلوغ نصف نهائي البطولة.
وق�ال راموس“ :لدينا نهائ�ي اليوم الثالثاء وس�نعلب عىل أرضنا،
نعتمد عىل أنفس�نا ،يف النهاية األم�ور كما هي وال يمكن تغيريها،
كنا لنتمنى الفوز عىل س�ويرسا أو أوكرانيا ،ولكن الوضع كما هو
علي�ه” .وتابع“ :إنه�ا الفرصة الوحيدة لالس�تمتاع بنصف نهائي
رائ�ع ،ولم ال؟ يجب أن نكون عىل اقتن�اع ،إذا لعبنا بنفس الكثافة
والتطل�ع للفوز وقمن�ا بما علين�ا وقدمنا أفضل م�ا عندنا ..ربما
نستمتع بمباراة جيدة وبالفوز”.

منتخب إجنلرتا يوجه ضربة جديدة لكلوب
وج�ه املنتخب اإلنجلي�زي لكرة
الق�دم ،رضبة جدي�دة إىل فريق
ليفربول ،ومدربه األملاني يورجن
كل�وب ،بعدم�ا رصح جاري�ث
س�اوثجيت م�درب إنجل�را،
ب�أن جوردان هندرس�ون خرج
ب�ن الشوط�ن خ�الل مواجهة
بلجيكا ،بسبب إصابة يف الساق،
لتحوم املزي�د من الشكول حول
جاهزي�ة ملشارك�ة الالعب مع
ليفرب�ول املبت�ىل باإلصاب�ات
األس�بوع املقبل .وشارك هاري
وينك�س ب�دال من هندرس�ون
مع بداية الش�وط الثاني ،خالل
مباراة انتهت بخسارة إنجلرا - 2صفر يف دوري األمم األوروبية أول
أم�س األحد ،لتنتهي آم�ال الفريق يف بلوغ نهائيات املس�ابقة.وقال
س�اوثجيت للصحفين“ :عان�ى جوردان من إصاب�ة بن الشوطن
وشعر أنه ال يستطيع االستمرار” ،كما أضاف أنه غري متأكد إن كان
الالعب يعاني من إصابة يف عضالت الفخذ الخلفية .وأكد ساوثجيت
أن قائ�د ليفرب�ول س�يخضع إىل فح�وص لتحديد حالت�ه .ويعاني
ليفرب�ول بالفع�ل من غي�اب مجموعة من الالعبن األساس�ين ،إذ
يغيب املدافعان فريجيل فان دايك وجو جوميز طويال بعد الخضوع
لجراحتن ،بينما خرج ترينت ألكسندر-أرنولد من تشكيلة املنتخب
اإلنجليزي بسبب املعاناة من إصابة.وازدادت متاعب ليفربول بعدما
ثارت ش�كوك حول حالة آندي روبرتس�ون بسبب إصابة يف عضالت
الفخذ الخلفية ،بينما يتعاىف ثنائي الوس�ط تياجو ألكانتارا وأليكس
أوكسليد-تشامربلن من إصابتن يف الركبة.

دي بروين يبدأ مفاوضات متديد عقده مع مانشسرت سييت
ق�ال كيف�ن دي بروي�ن العب وس�ط مانشس�ر س�يتي ،إن�ه دخل يف
مفاوضات مع ناديه لتمديد عقده .ويرتبط دي بروين بعقد حتى ،2023
لكن الالعب البلجيكي البالغ عمره  29عاما ،واملنضم من فولفس�بورج
يف  2015مقابل  44مليون جنيه إسرليني ( 72.77مليون دوالر) يرغب
يف البق�اء لفرة أطول .وقال دي بروين ملحطة تلفزيونية قبل فوز
بلجيك�ا - 2صفر ع�ىل إنجلرا يف دوري األمم األوروبية مس�اء
يوم األحد “أنا س�عيد يف مانشس�ر .أنا يف ناد رائع (وبوجود)

مالك رائعن” .وأضاف “لق�د دخلنا يف بعض املفاوضات غري املتقدمة.
يف الوقت الحايل أقوم باملفاوضات بنفي” .وتابع “أود البقاء يف النادي
لذا فاألمر س�هل” .وأكمل “إذا لم أكن أريد البقاء س�تكون هناك حاجة
لوس�يط .لكن عن�د الرغبة يف البق�اء ال يكون األمر صعب�ا” .وفاز دي
بروي�ن بلقب الدوري اإلنجليزي مرتن مع س�يتي ون�ال جائزة رابطة
الالعبن املحرفن ألفضل العب املوس�م املايض بعدما س�جل  13هدفا
وعادل رقما قياسيا بصناعة  20هدفا يف موسم واحد.

مفكرة الزوراء
قال

السلطة الرابعة
www.alzawraapaper.com
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اجمللس الوطين للصحافة املغربي
يطالب بدعم القطاع

الرباط/وكاالت:
طالب املجل�س الوطني للصحافة يف املغرب بمراجعة منظومة الدعم العمومي للصحف
الورقي�ة واإللكرونية من أج�ل تطويرها ومواكبة التحول الرقمي وتشجيع االس�تثمار
يف قط�اع الصحاف�ة .وأكد املجلس يف تقييم�ه للوضع العام للصحاف�ة واإلعالم املغربي،
بمناسبة اليوم الوطني لإلعالم املوافق ل� 15نوفمرب ،أن “الوضعية الدقيقة التي تجتازها
املهن�ة ،ع�ىل مختلف األصع�دة ،تتطلب تكاثف جه�ود مختلف املعنين ،من مؤسس�ات
إعالمي�ة ،وهيئ�ات تمثيلي�ة للصحفين والنارشي�ن ،وممثيل مختلف امله�ن املرتبطة أو
املتدخل�ة يف القطاع ،والجهات الرس�مية ومنظمات املجتم�ع…” .وكشف املجلس أنه يف
إطار الس�هر عىل احرام أخالقيات املهنة والوس�اطة والتحكيم لحل منازعات الشغل يف
القط�اع ،وصل مجم�وع الشكاوى ضد املؤسس�ات اإلعالمية إىل ح�وايل األربعن ،بحيث
أن هناك ش�كاوى س�يصدر املجلس فيها مقررات تأديبي�ة يف القريب العاجل .واعترب أن
“هن�اك قضايا ،يمك�ن أن يضع يده عليها ،يف إطار التص�دي التلقائي ،وهي االنتهاكات
التي قد تمس املجتمع برمته ،من قبيل العنرصية والحث عىل الكراهية والدعوة إىل العنف
واإلس�اءة للمرأة والقارصين وحمالت التشهر… وغره�ا من القضايا التي تعترب خرقا
س�افرا لألخالقيات ولحقوق املجتمع أو بع�ض الفئات التي تتطلب حمايتها من التهجم
واإلس�اءة” .وأنج�ز املجلس تقري�را حول املمارس�ة املهنية ،يف ظ�روف جائحة كورونا،
س�جل فيه مالحظاته حول مدى احرام الصحافة ألدوارها ،وخاصة أخالقياتها.ويعترب
تأهيل املؤسس�ات الصحفية وتطويرها ،مدخال من املداخل الرئيس�ة لحماية الصحافة
وتقوية أدوارها داخل املجتمع ،وقد اشتغل املجلس عىل هذا امللف من خالل لجنة املنشأة
الصحفية ،حيث أنجز تقريرا كان عبارة عن بحث ميداني بن فيه أن غالبية الفاعلن يف
املنظومة االقتصادية لقطاع الصحافة الورقية ،الرقمية ،الوطنية واملحلية ،متفقون عىل
أن الرؤية غر واضحة واملستقبل املهني غر متحكم فيه.

كبري مراسلي «سي إن إن» :ترامب
معتوه ال ينفع احلياد معه

واشنطن /متابعة الزوراء:
ق�ال جيم أكوس�تا رئيس مراس�يل قن�اة «يس إن إن» يف البي�ت األبيض ،إن الرئي�س املنتهية
واليت�ه دونالد ترامب س�يصبح مج�رد «معتوه آخر» عىل اإلنرنت ،بمج�رد أن يؤدي الرئيس
املنتخب جو بايدن اليمن الدس�تورية يف  20كانون الثاني /يناير .وأدىل أكوستا ،الذي تشاجر
مع�ه ترامب عدة مرات ،بهذه الترصيحات وه�و يعلق عىل بعض التغريدات عىل توير .وعاد
أكوس�تا للتأكيد امام مضيف برنامج ” إيه يس  360أنه يجب االنتباه إىل تعليقات توير عىل
اإلنرنت .وأضاف أكوس�تا ،أن «الحي�اد من أجل الحياد ال يخدمنا يف ع�رص ترامب» .وما زال
ترامب يواصل تقديم الطعون القانونية ضد نتائج االنتخابات الرئاس�ية ،عىل الرغم من عدم
وج�ود أي أدلة عىل حدوث تزوي�ر ،وقد تم رفض بعض القضايا ،وأك�د املراقبون أنه من غر
املحتم�ل إلغاء النتائج .ويعرف عن أكوس�تا ميله إىل الضغط الشديد عىل ترامب ومس�اعديه
بأسئلة محرجة محددة ،مما طور سمعته كشوكة يف خارصة اإلدارة.

الشرطة البيالروسية تطلق سراح صحفيني
اعتقلوا اثناء تغطيتهم الحتجاجات معارضة

موسكو /متابعة الزوراء:
أفرجت رشطة مدينة مينس�ك عن خمس�ة صحفين من وس�ائل إعالم روس�ية ،غطوا،
احتج�اج املعارضة يف العاصمة البيالروس�ية ،حيث تم نقلهم إىل أح�د مراكز الرشطة يف
املدينة للتحقق من وثائقهم .وبحس�ب «س�بوتنيك» ،تم إطالق رساح خمس�ة صحفين
من وس�ائل إعالم روس�ية ،بما يف ذلك مراسلة سبوتنيك ،بعد فحص وثائقهم .ويشار إىل
أنه هذه ليس�ت امل�رة األوىل التي يتم فيها اعتقال صحفي�ن يغطون األحداث الجارية يف
العاصم�ة البيالروس�ية ،حيث يتم التحق�ق من وثائق اعتمادهم ،وبع�د فرة يتم إطالق
رساحه�م .جدير بالذكر أن مراس�لة «س�بوتنيك» ،تاتيانا إلياس�وفا ،املعتمدة من وزارة
الخارجية البيالروسية ،غطت مظاهرة املعارضة يف منطقة «بلوشاد بريمن» ،ثم أرسلت
رسالة نصية قصرة تفيد بتسليمها إىل إدارة املنطقة املركزية للشؤون الداخلية.
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النقابة الوطنية للصحافة املغربية تطالب بالتصدي ألكاذيب االنفصاليني
الرباط/متابعة الزوراء:
أكدت النقابة الوطني�ة للصحافة املغربية أنها
تتاب�ع باهتمام كبر ج�دا تطورات األوضاع يف
منطق�ة الكركرات ،موردة أنها تس�جل يف هذا
الس�ياق اعتزازها الكبر بما قامت به القوات
املس�لحة امللكي�ة م�ن عملي�ة نوعي�ة تميزت
باملهنية واملس�ؤولية ،وهي املتمثلة يف “تحرير
الطريق العام من مجموع�ة من قطاع الطرق
اس�تولوا عليه�ا قب�ل أس�ابيع ومنع�وا حرية
التنق�ل عرب طريق عام ،وحاول�وا عزل املغرب
عن عمقه اإلفريقي”.
واعتربت النقابة الوطني�ة للصحافة املغربية،
يف ب�الغ لها ،أن م�ا قامت به القوات املس�لحة
امللكي�ة املغربية ت�م يف إطار اح�رام القوانن،
خصوص�ا ق�رار وق�ف إط�الق الن�ار ،وأن
“انفصالي�ي البوليس�اريو ه�م الذي�ن بادروا
بخرق هذا االتف�اق ،وبالتايل فتح التطورات يف
املنطق�ة عىل جميع االحتم�االت” ،مضيفة أن
“القوات املس�لحة امللكية الباس�لة إنما قامت
بإعادة األوضاع إىل طبيعتها”.
ودع�ت النقابة جمي�ع الزم�الء والزميالت إىل
التعبئ�ة الكامل�ة يف ه�ذه الظ�روف الدقيق�ة
للتصدي للحرب اإلعالمية التي يخوضها أعداء
وح�دة املغ�رب الرابية ،ف�”أمام االنتكاس�ات
املتتالي�ة الت�ي راكموها ،وك�ان آخرها تطهر
منطق�ة الكركرات م�ن مس�خريهم ،التجؤوا

إىل افتعال األكاذي�ب والرويج لألخبار الزائفة
ملغالطة س�كان مخيمات الرابوني بمكاس�ب
مزعومة ومن خاللهم الرأي العام الدويل”.
وختم�ت النقاب�ة الوطنية بدع�وة الصحفين
وجمي�ع وس�ائل اإلع�الم الوطني�ة إىل التعبئة
ل�”مواجهة هذه املحاوالت البئيس�ة بما يجب
من مسؤولية ونضج” ،كما طلبت من الجهات
املس�ؤولة “املساهمة يف ضمان رشوط وأجواء

القيام بهذا الواجب الوطني العظيم”.
م�ن جهتها أعلن�ت الجمعي�ة الوطنية لإلعالم
والنارشي�ن تثمينه�ا الع�ايل للقوات املس�لحة
امللكي�ة مل�ا أبانت عن�ه من احرافي�ة وفعالية
وروح وطني�ة عالي�ة ،وذل�ك إث�ر األح�داث
املتوات�رة بالصحراء املغربي�ة بعد تحرير معرب
الكركرات.
ودع�ت الجمعي�ة ذاته�ا ،يف بالغ له�ا ،أعضاء

الحقل اإلعالم�ي املغرب�ي إىل التعبئة واليقظة
“ملواجه�ة حملة األباطيل واألكاذيب والرهات
الت�ي تروجه�ا األذرع اإلعالمية للبوليس�اريو
وإع�الم الخصوم ،الذين يشن�ون حر ًبا دعائية
الستهداف معنويات املغاربة والتأثر عليهم”.
وأوردت الجمعية الوطني�ة لإلعالم والنارشين
أنها“ ،استحضارا منها لدور الصحافة املهنية
املسؤولة والوطنية يف الدفاع عن حق املواطنن
يف املعلومة الصحيحة والتحليل الصائب والرأي
الحر والوطني الصادق ،تدعو كافة الصحفيات
والصحفين املغاربة إىل االنخراط بشكل مهني
ومس�ؤول يف معركة دحض أكاذيب الخصوم،
التي يروجونها ضد املغرب وقواته املس�لحة”،
وفق البالغ ذاته.
وزاد املصدر ذاته أن الصحافة املهنية والوطنية
“لعبت دائما دورًا أساس� ًيا يف الدفاع عن وحدة
الوطن ،واليوم ،وبالنظر إىل التهديدات املحدقة
بالبل�د ،فإنها مدعوة إىل لع�ب دورها يف تنوير
الرأي العام الوطني والدويل بحقيقة ما يحدث
ع�ىل أرض الواقع ،ودح�ض أكاذيب الخصوم،
كل من موقعه اإلعالمي”.
وختم�ت الجمعية بالغها بالدع�اء بأن يحفظ
الل�ه املغ�رب م�ن كل س�وء ،وأن يه�ب النرص
والتمكن “لجنود جيشنا الباسل تحت القيادة
الحكيمة للقائد األعىل للقوات املس�لحة امللكية
امللك محمد السادس”.

ضربة أخرى لحرية التعبير في الجزائر

السجن مخس سنوات ملالك جمموعة النهار اجلزائرية
اجلزائر/ميدل ايست اونالين:
تخت�زل قضي�ة أني�س رحمان�ي
أس�لوبا ونهجا رس�ميا يف التعامل
م�ع الحري�ات وتؤك�د أن ال يشء
تغ�ر يف الجزائ�ر وإن كان�ت تل�ك
املمارس�ات التي يصفه�ا نشطاء
وحقوقيون ب� «القمعية» ُتس�وّق
تحت عناوين قانونية.
قض�ت محكم�ة يف الجزائ�ر األحد
بالسجن خمس سنوات بحق مالك
مجموع�ة النه�ار اإلعالمية أنيس
رحماني وذل�ك بتهم متعددة منها
اإلس�اءة إىل الجي�ش بعد تس�جيل
مكاملة م�ع ضاب�ط اس�تخبارات
ّ
وبثه�ا ،وفق ما ذك�ر موقع النهار
التابع للمجموعة.
وهذه أح�دث رضب�ة للحريات يف
الجزائر التي يرصّ الرئيس املنتخب
عبداملجي�د تب�ون عىل تأكي�د بناء
«الجمهوري�ة الجدي�دة» وس�وق
م�رارا للقط�ع م�ع ممارس�ات
كانت س�ائدة إبان حك�م الرئيس
املس�تقيل عبدالعزي�ز بوتفليق�ة.

وتخت�زل قضي�ة أني�س رحماني
أسلوبا ونهجا رس�ميا يف التعامل
مع الحريات وتس�لط الضوء عىل
أن ال يشء تغ�ر يف الجزائ�ر وان
كانت تلك املمارسات التي يصفها
نشطاء وحقوقيون ب� «القمعية»
تسوق تحت عناوين قانونية.
وكان�ت نياب�ة محكمة ب�ر مراد
راي�س يف العاصم�ة الجزائ�ر،
طلبت خ�الل املحاكمة التي جرت
األس�بوع املايض الحكم بالسجن
 10سنوات و 100ألف دينار (660
ي�ورو) بته�م «إهانة قائ�د أثناء
تأدية مهامه والقذف ضد الجيش
واهان�ة هيئ�ة نظامية واملس�اس
بالحرم�ة الخاص�ة لألش�خاص،
بتس�جيل ونقل املكاملات بغر إذن
صاحبها».
وكتب موقع النهار «قضت محكمة
بر مراد رايس ،ب� 5سنوات حبسا
ناف�ذا و 100أل�ف دين�ار غرام�ة
مالي�ة نافذة ض�د الرئي�س املدير
العام ملُجمّع النهار أنيس رحماني

يف قضية العقيد الس�ابق» .وأنيس
رحمان�ي ( 49عام�ا) واس�مه
الحقيقي محمد مقدم يف الس�جن
منذ فرباير/شباط.
وتتعل�ق القضية بواقع�ة بث قناة
النه�ار يف أكتوبر/ترشي�ن األول
 2018مكامل�ة هاتفية ب�ن أنيس
رحمان�ي وعقيد يف االس�تخبارات
عقب توقي�ف رئيس تحرير موقع
«الجزائ�ر  »24التاب�ع للمجموعة

عىل يد «ضباط استخبارات» ،قبل
أن يطلق رساحه بأمر من النيابة.
وج�اء توقي�ف الصحف�ي بس�بب
مق�ال انتق�د في�ه مدي�ر جه�از
االس�تخبارات الس�ابق عثم�ان
طرطاق ال�ذي يق�ي عقوبة 15
سنة يف السجن العسكري التهامه
ب�� «التآم�ر ض�د س�لطة الدول�ة
والجيش».
وظهر يف املكاملة طل�ب العقيد من

أنيس رحماني حذف املقال ألنه لم
يعجب مدير االستخبارات.
وخالل املحاكمة تح�دث رحماني
عن س�بب نرش التسجيل الصوتي
قائال لك�ي «أحمي نف�ي وأوجه
نداء للس�لطات» ألن «طلب العقيد
كان مخالفا للقانون».
وقد حك�م س�ابقا يف  14أكتوبر/
ترشي�ن األول عىل أني�س رحماني
بالسجن ستة أشهر يف قضية «قذف
وتشهر» الضحية فيها مدير مجلة
الرشوق العربي (التابعة ملجموعة
ال�رشوق لإلعالم) ياس�ن فضيل.
ومن�ذ ظهور قناة النهار يف ،2012
ارتبط خطه�ا بدعم نظام الرئيس
السابق عبدالعزيز بوتفليقة حتى
أنها كانت هدف�ا لشعارات الحراك
باعتبارها «الذراع اإلعالمية» له.
وم�ازال أني�س رحمان�ي مالحقا
يف ع�دة قضاي�ا تتعل�ق بالفس�اد
مثل مخالف�ة الترشي�ع والتنظيم
الخ�اص بحركة األم�وال من وإىل
الخارج.

«بي بي سي» :األمرية ديانا ب ّرأت الصحفي مارتن بشري
لندن/متابعة الزوراء:
ْ
كشف�ت هيئة اإلذاعة الربيطانية «بي ب�ي يس» أنها عثرت عىل
مذك�رة مكتوبة بخ�ط اليد من األم�رة ديانا تفي�د بأنها تربئ
الصحف�ي ،مارتن بش�ر ،من ارتك�اب مخالفات يف م�ا يتعلق
بمقابلته التاريخية عام  1995مع العائلة املالكة الربيطانية.
ُ
وخل�ص تحقي�ق داخيل إىل أن بش�ر لم يجرب ديان�ا عىل إجراء
املقابلة .وقالت «بي بي يس»« :لدينا أيضا ً كلمتها املكتوبة حول
ذلك».
وسوف ُتس�تخ َدم الوثيقة يف تحقيق مستقل يجري العمل عليه
إلعادة التحقيق يف كيفية حصول بشر عىل املقابلة.
ولم يقدم متحدث باس�م «بي بي يس» نس�خة من الرس�الة أو
يرشح مكان املذكرة ،تقول «ذا غارديان».
ويتعلق هذا النقاش بمقابلة أجراها املراسل التلفزيوني يف «بي
ب�ي يس» ،مارت�ن بشر ،يف عام  ،1995م�ع األمرة الربيطانية
الراحلة ديانا ،شاهدها حينها ما يقارب  23مليون شخص.

ّ
ش�كلت املقابلة حينها نقطة تحوّل يف مس�رته املهنية ،كونها
َروَت تفاصي�ل حميمية عن الزواج الفاش�ل ألمر وأمرة ويلز،
وحي�اة ديانا داخ�ل العائلة املالك�ة ،قبل عامن م�ن وفاتها يف
حادث سيارة يف فرنسا.
لكن مزاعم جديدة أش�ارت إىل تزوير وثائق واس�تخدام أساليب

مشبوهة أخرى ،لكسب ثقة عائلة األمرة ،وإنجاز املقابلة .األمر
الذي دفع «بي بي يس» ،إىل التع ّهد بإجراء تحقيق مستقل.
وبحس�ب الصحيف�ة ،تطرح ه�ذه املشكلة أيضا ً أس�ئلة حول
امتثال الرشكة لقانون حرية املعلومات .FoI
وت�م رفض طلب ُق� ّدم عام  2007للحصول ع�ىل وثائق داخلية
تتعلق بالتحقيق يف مقابلة البشر مع ديانا عىل أس�اس أن «بي
بي يس» لم تعد تحتفظ بأي من هذه املواد.
وكش�ف طل�ب متك�رر م�ن صحفي�ي التحقيق�ات يف القن�اة
الربيطانية الرابعة هذا العام أن الرشكة لديها ما ال يقل عن 57
صفح�ة من الوثائق الداخلية رفيعة املس�توى ،لكن ليس بينها
املذكرة املكتوبة بخط اليد من العائلة املالكة.
وكت�ب الصحف�ي يف القن�اة الرابع�ة ،آن�دي وي�ب ،يف صحيفة
«صن�داي تايم�ز» إن «بي بي يس» ق�د أفرجت ع�ن الوثائق يف
اللحظة األخرة قبل بث برنامجه ،مما أحبط محاوالته إلدراجها
يف وثائقي نرشته القناة.

تغيريات شاملة بإدارات املؤسسات الصحفية واإلعالمية الرمسية

بوصلة الرئيس السوري متيل باجتاه لونا الشبل على حساب بثينة شعبان
دمشق/وكاالت:
سجلتِ اإلعالمية السورية لونا الشبل
انتص�ارا ع�ىل حس�اب منافس�تها يف
الق�رص الجمه�وري بثين�ة ش�عبان،
والتي تحكمت عىل مدى عقود بخيوط
اإلعالم يف الرئاسة السورية وخطابها.
وم�ع تعين الشبل مس�تشارة خاصة
للرئيس بشار األسد إضافة إىل مهامها
الس�ابقة كمس�تشارة إعالمي�ة يبدو
أن هن�اك توجه�ا جديدا يف السياس�ة
اإلعالمي�ة يتماىش م�ع تغرات يف قمة
املؤسس�ات اإلعالمي�ة والصحفي�ة
السورية الرسمية.
حي�ث أص�در الرئيس الس�وري بشار
األسد قرارا جمهوريا ،بتعين اإلعالمية
لون�ا الشب�ل يف منص�ب مس�تشارة
خاص�ة يف رئاس�ة الجمهوري�ة ،بع�د
أن كان�ت مس�تشارة إعالمية ،ما دفع
وس�ائل إعالم إىل التس�اؤل عن مصر
بثين�ة ش�عبان “املس�تشارة للشؤون
السياس�ية واإلعالمي�ة يف رئاس�ة
الجمهورية بمرتب�ة وزير” ،خصوصا
أن املنافس�ة محتدم�ة بن الس�يدتن
منذ سنوات.
ونقلت وسائل إعالم محلية ّ
نص القرار

الجمهوري ،الذي قىض بنقل الشبل من
مالك الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون
إىل مالك “رئاسة الجمهورية” ،عىل أن
تقوم بما يكلفها به رئيس الجمهورية
م�ن أعم�ال ،إضاف�ة إىل أن النفق�ة
الناجمة عن القرار ترصف من موازنة
الرئاسة.
وذك�ر إعالمي�ون س�وريون ،ع�ىل
حس�اباتهم يف فيس�بوك ،أن تعي�ن

الشبل مس�تشارة خاصة للرئيس جاء
مع احتفاظها ب�”مهماتها السابقة”.
وتع�د لونا الشب�ل الواجه�ة اإلعالمية
لس�وريا ،وأثبت�ت كف�اءة عالي�ة يف
منصب رئاسة مكتب اإلعالم والتواصل
يف رئاس�ة الجمهوري�ة ،وق�د ُقلّ�دت
ه�ذا املنص�ب كي يتس�نى له�ا تقديم
االس�تشارات والنصائ�ح اإلعالمي�ة،
وأرشف�ت ع�ىل التقاري�ر اإلعالمي�ة

اليومية.
وت�رشف الشبل عىل مقاب�الت الرئيس
األس�د اإلعالمي�ة م�ع وس�ائل اإلعالم
األجنبي�ة ،كم�ا يعرف عنه�ا تحكمها
وإرشافه�ا ع�ىل التعيينات يف وس�ائل
اإلعالم السورية الرسمية.
وامت�دت صالحياته�ا إىل اختصاصات
خارج�ة ع�ن نشاطاته�ا اإلعالمي�ة،
مث�ل التقاري�ر األمني�ة والعس�كرية
واالقتصادية ،إىل درج�ة أن الكثر من
املتابعن أطلقوا عليها لقب “الس�يدة
الثاني�ة” .وج�رى الحديث م�رارا عن
تنام�ي دورها عىل حس�اب دور بثينة
ش�عبان ،وعن وجود رصاع خفي بن
االثنت�ن .وإث�ر تمت�ن عالقته�ا م�ع
األس�د ،ش�كلت الشب�ل تحالف�ا بات
يُع�رف بتحال�ف لون�ا ،ويض�م وزي�ر
اإلعالم عماد س�ارة وع�دد من الوزراء
وقادة فروع األمن املوالن لروس�يا ،يف
ظ�ل تحالف آخ�ر يتبع بثينة ش�عبان
ومقرب من إيران.
وع�ىل الضفة األخ�رى تعترب ش�عبان
يف قل�ب املشه�د الس�يايس واإلعالم�ي
الس�وري ،وق�د نشط�ت ط�وال عقود
كمتحدثة إىل العالم ب�”لس�ان األسد”،
خاصة عندما يرغب يف مخاطبة الغرب

بلغت�ه ،وهي من أبرز الوجوه القديمة
للرئاسة السورية.
وتعرض�ت ش�عبان يف اآلون�ة األخ�رة
لهجم�ة ترسيبات وش�ائعات ،تحدثت
عن حجم ثروتها واملزايا “االستثنائية”
الت�ي يتمت�ع به�ا أبناؤه�ا ،وواجهت
انتق�ادات ح�ادة ،بس�بب ترصيحات
تحدث�ت فيها عن الوض�ع االقتصادي
يف الب�الد ،حيث قلل�ت من حجم األزمة
االقتصادية التي تعصف به.
ورأى متابعون أن ترقية الشبل جاءت
ضم�ن إس�راتيجية إعالمي�ة جدي�دة
ّ
توخاها الرئيس األسد ،مع سعيه العلني
لرشيح نفسه يف االنتخابات الرئاسية
القادم�ة ،س�نة  ،2021خصوص�ا أن
الشبل تع� ّد من الجي�ل الجديد وتمتلك
خ�ربة يف العالقات العام�ة والتوجهات
اإلعالمي�ة الحديثة ،وه�ي أكثر مرونة
م�ن ش�عبان الت�ي وقع�ت يف أخط�اء
عدي�دة وتعتم�د ترصيحاتها اإلعالمية
عىل الرفض واإلدانة واالستنكار.
ورصدت وس�ائل إعالم عربية أن مقال
بثينة شعبان ،األخر ،تحدث عن الدور
األمركي يف املنطق�ة ،بالطريقة ذاتها
التي يس�تعملها اإلع�الم اإليراني فيما
تلتزم الشخصيات القريبة من األس�د،

وكذل�ك مس�ؤولو الحكوم�ة ،خطاب�ا
يعتم�د نوع�ا م�ن الوس�طية القائمة
عىل تس�ويات معينة ال يش�ار فيها إىل
األمركي إال كخصم يف السياسة.
ولم تحس�م اآلراء مس�ألة م�ا إذا كان
تعي�ن الشب�ل يعني إقص�اء لشعبان،
أم أنهم�ا س�تعمالن م ًع�ا ،يف الصف�ة
الوظيفية نفسها.
وجاء القرار بالتوازي مع إصدار وزير
اإلع�الم الس�وري ،عم�اد س�ارة ،عدة
قرارات صباح الس�بت ،عن بموجبها
عدن�ان أحمد مدي�رًا لقن�اة اإلخبارية
وحبي�ب س�لمان مدي�رًا للفضائي�ة
الس�ورية وميس�ون يوس�ف مدي�رة
للمركز اإلخباري.
وأعلنت رئاسة الوزراء السورية ،األحد،
وبع�د كت�اب م�ن وزارة اإلع�الم ،عن
تغيرات ش�املة ،تمت فيه�ا تعيينات
جدي�دة ،طال�ت مؤسس�ة الوح�دة
للطباع�ة والن�رش ،ومؤسس�ة اإلنتاج
التلفزيون�ي واإلذاع�ي ،ومدي�ر القناة
الفضائي�ة الس�ورية ومدي�ر القن�اة
اإلخباري�ة ،ومدي�ر األخب�ار املصورة،
ومدير إذاعة دمشق ،ومديرية الربامج،
وقناة س�وريا دراما ،ورئاس�ة تحرير
صحيفة “ترشين” الرس�مية ،وتعين

مع�اون جدي�د لوكالة س�انا ،وتعين
مستشار جديد لوزير اإلعالم.
وتمي�زت ه�ذه التغي�رات بكثرته�ا
العددي�ة ،قياس�ا ً بالتغي�رات العادية
التي كان�ت تشمل مدي�را ً أو اثنن ،ما
يشر إىل خط�ة وزارة اإلعالم باعتماد
أسلوب جديد يف إدارة اإلعالم السوري،
م�ن املرج�ح أن ينعك�س ع�ىل األداء
اإلعالمي الرسمي.
ويف أغس�طس امل�ايض فرض�ت وزارة
الخزانة األمركية عقوبات شملت ّ
ست
ش�خصيات مقربة من الحكومة ،من
بينه�ا لونا الشبل .وذك�ر بيان الوزارة
أن لون�ا الشب�ل عضو ب�ارز يف الدائرة
املقربة من األس�د .وهي ومس�تشارة
لألس�د ،ومس�ؤولة إعالمي�ة ،وواحدة
م�ن كب�ار املس�ؤولن الصحفي�ن يف
الحكومة الس�ورية .وس�بق أن عملت
الشبل مذيعة يف قن�اة الجزيرة قبل أن
تستقيل منها عام  ،2011وقد انتقدت
تغطيته�ا اإلعالمي�ة للثورة الس�ورية
معت�ربة أنه�ا منح�ازة ض�د الرئي�س
الس�وري .وبع�د عودتها إىل س�وريا،
بدأت تظه�ر ع�ىل تلفزي�ون “الدنيا”
ّ
كمنظ�رة سياس�ية قب�ل أن تنتقل إىل
القرص الجمهوري.
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(التداخل النصي يف رواية ملاذا تكرهني رمياك )
حوراء شهيد حسني
أودع الروائي الراحل( محمد علوان
جرب) ثيم�ة روايته ل�دى العنوان الذي
اخت�اره لها فك�ان أوىل بؤر اإلش�عاع
ال�ذي أس�س الس�مت ال�داليل للرواية
فبتل�ك البني�ة اللغوية ( مل�اذا تكرهني
ريمارك ) ،استثمر الروائي طاقة اللغة
،واسترشف آفاقها الثقافية ،يف تكوين
طاقة إيحائية تساهم فهم كنه الرواية
وبن�اء هويتها  ،ففي تفكي�ك العنوان
نجده يتكون م�ن ثالث كلمات ( :ملاذا
) ( تكره�ني ) ( ريم�ارك ) ،وبه�ذه
الكلم�ات ينفت�ح وع�ي التأوي�ل عىل
معطيات التشكيل اللس�اني يف ( ملاذا )
ووظيفتها الداللية البحث عن الس�بب
 ،فكأن الدال اللس�اني يشاء لنا البوح
بأنكم عىل موعد مع شخصيات هائمة
أس�باب ومس�ببات  ،أما
باحث�ة ع�ن
ٍ
الكلم�ة الثانية ( تكرهني ) التي إنبنت
نحويا عىل صيغة فعلية ملخاطبة أنثى
لتيش عن كره متجدد ممتد عىل جسد
الراوي�ة ،أما الكلمة األه�م التي تؤول
إليها عالقات الركيب اللس�اني فهي (
ريم�ارك ) إذ يجد القارئ نفس�ه أمام
شخصية روائية غربية ابتعثها املؤلف
،وتقن�ع به�ا يف أول ظه�ور عالمات�ي
لنصه الروائي إنه (إريك ماريا ريمارك
) الروائي والسيناريس�ت األملاني الذي
ول�د يف  22يوني�و  ، 1898وال�ذي يثري
دهش�ة القارئ مل�اذا اخت�اره الروائي
الراح�ل «محم�د علوان ج�رب» ليكون
عنوانا لروايته ه�ل ألمر فني جمايل اذ
َّ
إن الروائي املذكور م�ن الكتاب األكثر
شهرة ،واألكثر قراءة عىل نطاق واسع
م�ن األدب األملان�ي يف القرن العرشين
 ،أو ألمر يتعل�ق بنتاجات ذلك الروائي
الغربي وال سيما «للموت وقت  ..للحب
وق�ت» التي ل�م تخرج ع�ن موضوع
الحرب وأهوالها .وتأسيسا عىل ذلك أتم

العنوان مهمته يف قدح الرشارة األوىل يف
ذهن املتلقي قصد إثارة عنايته بالعمل
 ،لتأتي اإلشارة الذي تجسدت بمقطع
لقصي�دة ( توم�اس إلي�وت) يف رواية
«الس�اعة الخامس�ة والعرشون» ل�(
كونستانس جيورجيو) ليتم ما انتهى
به العنوان ،ويت�وىل مهمة تحويل تلك
الرشارة قبسا تستنري به خطى القارئ
،وه�و ي�رشع يف رحل�ة التخيي�ل التي
اجرحها الروائي حينما حول مدلوالت
ذهنية وواقعي�ة إىل داالت لغوية ليبني

عامل�ا خاص�ا هو عال�م الن�ص ،ومن
ث�م يث�ري ويوح�ي ويس�تفز ويدف�ع
إىل متابع�ة الق�راءة بشغ�ف وفضول
؛إلس�تنكاه ما انط�وت علي�ه الرواية
من عالق�ات مرجعية مع مركبات من
التمثي�الت الروائي�ة املتمثل�ة برواية»
للم�وت وق�ت  ...للحب وق�ت» ،وهي
س�ابع رواية ل�(ريمارك) صدرت عام
1954م التي ق�دم فيها مشهدا مروعا
عن الحرب والحياة يف بعض أش�كالها
أب�ان الح�رب العاملية الثاني�ة محاوال

ْ
أن يعال�ج ذلك كله بالحب  ،وش�عرية
إلي�وت الواقعي�ة املعربة ع�ن الطبيعة
البرشي�ة الباحث�ة ع�ن عوال�م أخرى
بعي�دة يف رواي�ة تتحدث ع�ن صعوبة
الحف�اظ ع�ىل األم�ل  ،وه�ي (رواي�ة
الساعة الخامسة والعرشون) ،وهكذا
وجدت هذه الدوال مندمجة منذ بداية
تكوي�ن الرواي�ة ،وبشك�ل ك�يل داخل
العالم اللغ�وي لها  ،فإذا تتبعنا عملية
التوالد والتنامي التي يقوم بها العنوان
واإلش�ارة ،وهما يمارسان فاعليتهما
بطاقته�ا القصوى  ،س�نلتقط لفظة
أو ألفاظا تعود بنا إىل حقله الداليل من
دون عناء يذكر :
�� رابطا ك�ل حديث برواي�ات جميلة
قرأته�ا فركت أثرا يف نف�ي  ( :قرأت
رواي�ة للحب وقت  ..للم�وت وقت ) ..
كاتبه�ا إريك ريم�ارك أدان الحرب من
خ�الل الح�ب  ..الحب يا هال�ة يصنع
املعج�زات ) آن�ذاك طلب�ت أن أعريه�ا
هذه الرواية ففرحت كثريا  ....حدثتها
عن الحب....وفيما بعد بإس�هاب عن
ريم�ارك مخصصا س�اعات لس�ريته
الحياتي�ة وس�ري ش�خصيات رواياته
الكب�رية  :ك�ل يشء ه�ادئ يف الجبهة
الغربية  ،ليل�ة لشبونة  ،للحب وقت ..
للموت وقت  .. ..انحازت جدا إىل الحب
يف ليلة لشبونة وقالت يل ريماك عاشق
كبري سحقته الحرب ....
���( ...تن�اول ك�ل ش�خصية بكل ما
عاش�ته من حكايات حب أو حكايات
ح�رب  ..تفاصي�ل الح�ب والح�رب
والكراهي�ة  ..تفاصيل الحياة الضاجة
التي تط�ل من عيون أطفأها الحزن ..
فتتح�ول لتفاصيل معجونة بحرب ودم
وضجيج ذاكرة ) ..
��� ( س�مريتي  ...ك�ان ي�ا م�ا ك�ان
ك�ان لدينا دكتات�ور يتدىل من وس�ط
حزامه مس�دس  ،مش�دود بإحكام ...

أنَا العِ ُ
راق

تركبه دائما موج�ات من األفكار التي
يس�ميها نبوءات  ،أول نبوءاته البحث
لي�ال ونهارا عن أع�داء  ،إذا لم يجدهم
يخلقه�م كي يحاربهم  ..فبدأ بتصفية
اليس�ار يف بل�دي  ..فتشت�ت يف املن�ايف
الكبار والصغار  ..ومن نبوءاته القاتلة
كانت تل�ك القذيفة الت�ي أطلقها عىل
أح�د الج�ريان  ،القذيفة التي أش�علت
أطول حرب بعد الحرب العاملية الثانية
 ..وأصفه�ا بالقاتل�ة ألننا م�ا زلنا إىل
يومن�ا ه�ذا ندف�ع ثم�ن تل�ك الرغبة
املجنون�ة والقذيف�ة املجنون�ة  ،دماء
ووطن�ا مخربا  .ثم تواصلت نبوءاته يف
حروبه األخرى  ،حارب الجميع  ،حتى
ح�ل يوم دنس�ت في�ه مدنن�ا دبابات
أمريكية  ،فسقط برعة الربق وذاب
بعيدا لينتهي كل يشء . )...
� ح�روب تطح�ن الجمي�ع إال الرئيس
 ،إن�ه يف العال�م الثال�ث ال�ذي أعق�ب
السقوط املدوي للس�لطة  ،العام الذي
اضط�رب فيه ك�ل يشء بعده�ا دخل
الوط�ن حرب�ا مختلفة عن س�ابقتها
 ،ب�دأت بفتن�ة ال نهاي�ة له�ا  ،تذكيها
بقس�وتها وصالفته�ا وقدرته�ا ع�ىل
إحراق كل يشء.....
� قريب�ا م�ن معس�كرات مشرك�ة
أمريكي�ة وعراقي�ة  ،م�رت أرت�ال من
دباب�ات أبرام�ز قريب�ا من�ي فلمحت
بوض�وح تح�ت ض�وء إن�ارة الشارع
وجوه األمريكان كأنها وجوه شمعية
 ....يحمل�ون أس�لحتهم ويقف�ون
بعنجهية كالتماثيل خلف الرشاش�ات
املنصوب�ة يف أع�ىل آلياته�م  ..ل�م أجد
س�يارة أو س�يارة أس�عاف دون أن
تنصب عليها الرشاشات  ،ينظرون إىل
كل يشء بريبة وتحفز ...
� أيته�ا الوح�دة املتعالي�ة الكامنة يف
صم�ت امل�زارع  ،أيتها املتس�للة وأنت
تلهث�ني بعيدا عن فان�وس يف الظلمة ،

شهيدة كورونا

مهدي صاحب
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حممد فتحي السباعي
ُ
أعرف م�ن أنا ومن أكون أفتح بوابات
الف�رح واألمل كل صباح اخرج الكون
من حزنه أتوضأ بالنور وأصىل وأذهب
للمستشفى جندية يف الجيش األبيض
منذ الي�وم األول بوجود الفريوس وأنا
فارس�ة يف مح�راب الكنان�ة ال أخىش
كأس امل�وت وأجنح�ة روح�ي عابرة
للسماء وعيوني تطلق أشعة الشمس
وتيضء الحل�م وعندما أخذت العدوى
ياأم�ي س�قطت األقنع�ة وك�رت
املراي�ا الخادعة ذقت طعم الرشاس�ة
واالف�راس عرف�ت معن�ى التنم�ر
وقنص الفج�ر واغتيال الضوء ذبحت
يف معم�دا ني�ة الذعر عيون�ي تفيض
دم�ا وأعلم أني س�وف أم�وت وتفزع
الطي�ور من بع�دى أس�معيني ياأمي
لم أمارس رومانس�ية س�اذجة ماتت
صارخ�ة األم بابنتي أن�ت الغرير الذي
مات من أجل الغريق وأغمضت عيون

قصائد
قصرية
سامر أنور الشمالي

الشهيدة دخل الطبيب وكتب ش�هادة
الوفاة وبعد الغس�ل والذهاب بالعربة
للدف�ن كان�ت الصدمة بخ�روج أهاىل
القري�ة وتكس�ري س�يارة اإلس�عاف
ومحاولة منع الدفن ويس�تمر فريس
التنمر يقت�ل الرحم�ة يف قلوبنا رغمًا

:1
رحل الصيف
وحل الشتاء..
لم ارك منذ فصول
ولكنني أفكر فيك
كما تخطر السماء الواسعة
يف بال عصفور صغري
ينظر إىل النافذة املغلقة
من خالل قضبان القفص

وقلم�ي يلق�ي بظال ٍل الح�رة عىل
ال�ورق وكلمات�ي دامي ٍة م�ن جرحها
تلق�ى صحائف االتهام وال س�بيل من
ينقذ مالئكة الحلم من مخالب الجهل
ي�ا أمي ال عليك ي�ا محمد متى دخلت
ليس مهم أعلم أنك تحبها موجعا بما
حدث الشم�س حزنت عليها  ،هوت
أعش�اش العصافري براتي�ل الوداع ،
س�قطت أب�راج الحم�ام  ،م�ن معب ٍد
ً
ْ
قربانا جرح
بدأت شعائ ُر ألم مقدس ،
ْ
ْ
وانتفضت
ارتجفت الكواكب ،
مبجل ،
املجرات  ،أش�ارت م�وت الحب والعلم
ألنك ل�م تنىس قص�ة حبك�م وتعاتب
نفسك واملجتمع املجرم لم أنس يا أمي
كن�ت أرى يف صوته�ا ابتس�امة الدنيا
وجمالها وعيونها معبد الحسن أصيل
بمح�راب روحها ملس�ة يده�ا عنائها
عزفها عىل البيانو كانت مثل النس�يم
وأنا بحر عشاق أما أنا اليوم أشالء
رجل محطم يحيى عىل الذكرى ينزف
من الوجع.

وه�و يع�رف ان الطري�ق لن
ينتهي اليك
:3
حني أفكر فيك
وانت بعيدة.
تزقزق العصافري
وهي يف األقفاص.
تنرش الزهور عبريها
وهي يف اآلنيات.

حني اراك
تكف العصافري عن الطريان.
تتوقف الزهور عن النمو.
كل األشياء
تحدق بدهشة
وكأننا نخرع
للمرة األوىل
عىل وجه األرض
تلك القبلة.

وط ٌن حيتض ُر يف قل ِب شاعر

د .خمتار أمني
ٌ
حبيبة) مجموعة ش�عرية صدرت مؤخرا
العراق
(يل يف
ِ
للشاعر مديح الصادق .
باتت البالد العربية تس�تعر من جديد يف عرصنا الحايل
عندم�ا كان أغلبها مس�تعمرات للغ�رب يف زمن غابر،
فالرشق دائما مطمع للغرب ،وهو يف محاوالت مستمرة
لفرض السيطرة عليه واملأرب واضح ّ
جيل ،وأبناء هذه
البالد هم من يدفعون الثمن ،من قتل ،وترشيد ،ودمار
ش�امل ،وتهجري ،ومن يرصّ عىل البق�اء يف هذه البالد
هم أناس ال حول لهم وال قوة ،يتجرعون يوميا املرارة،
والقه�رّ ،
والذل ،والفق�ر ،وقتل غادر جب�ان ،واعتقال
لخرية الشباب ،وأقوى صور للتجريد اإلنساني والحطّ
من كرامتهم..
أم�ا الع�راق درّة األوط�ان العربية ومجده�ا ،صاحب
الحضارة والتاريخ ،وأبناؤها دوما يقدمون أجل صورة
لإلنسان العربي ثقافة ،وكرامة ،وفخرا ،أرضه مرح
املع�ارك عىل م�دار التاري�خ ،إن تعاىف يف ح�ني ابتىل يف
آخ�ر واألمر مس�تمر إىل أن يكتب الل�ه النرص يف دنيانا
ويفرضه عىل الطامعني املتجربين..
حم�ا الله أبناء الع�راق ،وعاش حرّا ع�ايل الهامة زينة
األوطان كما سابق عهده..
وإني ألدعو القارئ الحصيف ليتجول معي يف بس�اتني
وجن�ان هذا الديوان البن من أبناء ه�ذا الوطن العزيز،
وه�و األدي�ب الربوفيس�ور مديح الص�ادق من جنوب
العراق أهل العمارة ،وبالتحديد من ميس�ان ،وأحب أن
أق�ول بشكل مطلق« :إن اإلنس�ان الجنوبي هو العرق
األصيل ألي بل�د يف العالم ،هو أص�ل الهويّة ،والعادات
والسلوك ،والطبيعة الفطرية املستقرة الهادئة» فأديبنا

ابن أصل ،فالدكتور مديح الصادق درس اآلداب ،أستاذ
يف اللغة العربية بكل فروعها ،من نحو ورصف وبالغة،
وهو مح�ط احرام كل زمالئه يف الجامعة ،وتتلمذ عىل
يديه أجيال عديدة ،وكث�ري من األصدقاء الذين عشقوا
اللغة العربية وآدابها ،ومنهم من صاروا أدباء مبدعني،
فعرفت�ه رج�ال معطاء ال يبخ�ل عىل الجميع ،س�خي
الكرم ،غزير العلم..
فبس�اتني وجنان ه�ذا الدي�وان (يل يف الع�راق حبيبة)
ثم�اره قصائد نحت�ت بيد ّ
مثال متعبّد م�ن ماء نهري
دجل�ة والفرات وطمي أرض�ه الخص�ب ،التجوال فيه
رحاب إله�ي ،بروح صادق�ة مؤمنة واعي�ة ،تشري إىل
عينني لشاع�ر ملّاح موهوب ،يحك�ي حكاية محبوبته
(الع�راق) يف تأدب ورصانة ،وكأن�ه يعرض قضية هذا
الوطن ع�ىل محكمة اإلنس�انية التي تل�وّح بشعارات
الس�الم كل لحظة وحني ،لتنال عناية املخلصني منهم،
وت�روي نب�ت أرض األجي�ال القادمة من أبن�اء بلده،
من بط�ن أمهات ه�ذا الوطن الحبىل دوم�ا لتلد رجاال
مخلصني ،يحافظون عىل هويّته ،ويحمون عرضه من
املغتصبني..
برقة ،وخيال ش�اعر حال�م مبدع متق�ن نشت ّم رحيق
األصال�ة م�ن عبق وط�ن يحت�ر ،وبطش ي�د الغدر
والخيان�ة ،بروح ومشاعر ش�اعر أديب ّ
ع�رب عن حبه
وانتمائ�ه ملحبوبته ولبلده بشتى أنواع الكتابة األدبية،
والي�وم نحن يف ح�رة ديوانه الشع�ري األول( :يل يف
العراق حبيبة) بأسلوب روماني حر ،يف تشبيه بالغي
ضمني ّ
يكنى الع�راق باملحبوبة يف جمالية تشخيصية
وأنس�نة ،يص�وّر الوط�ن ع�ىل أن�ه محبوب�ة يهيم يف
جماله�ا ،ويبث لها حبه وأثر فتنته�ا عليه ،يف قصيدة

(صالة يف حرة الحبيبة) وهو يقول:
َ
ُ
فوق الحبِّ
«أحببتكِ
َ
ُ
الناس وأكرب
عرف
مما
وأبهى
ِ
الكون
نجوم
د
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قد َر
ِ
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الحظ
عشق الشعرا ِء له
من
ِ
األوفر
نرى الشاعر وهو يس�قط مشاع�ر وهيام حبه لوطنه
بع�ث يف بعض قصائد ه�ذا الديوان فج�را منريا يف ليل
غدار أس�ود بهيم ،كما نس�تشعر يف قصي�دة (حبيبتي
ووج ُه الوطن)
أنى َّ
َّ
ول ُ
يت وجهي
ّ
َّ
م
فث
وجهان بال ثالثٍ
ِ
ْ
رسقت نومي
حبيبتي التي
ويف محجرَيها ُّ
مكر النسا ِء
كل
ِ
مقلتيها نائما ً
َ
ُ
شاحبا ً مثلما املوت يف
ْ
الوطن
كان وج ُه
ويف املأساة نرى الصوت العايل من خالل الشاعر تعبريا
عن ص�وت الحق الص�ارخ يف وجه الظال�م ،يف قصيدة
ْ
ِّ
...يسقط هوالكو»
«غن
ُ
تبحث؟ عن دِين؟
عن ماذا
الد َ
ِين ُيصا ِد ُر هوالكو
ُ
شيخ الدجَّ الني
سرا ً
ً
ً
ُ
ُ
ِريحا،
تخلع بابا ،تهتك ِ
َ
مآذ َِن ،أجراسا ً
طيور،
أعشاش
،
ٍ
وبذور ...
الح َ
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ذل�ك أكثر الح�روب دموي�ة يف التأريخ
الب�رشي املتمث�ل بالح�رب العاملي�ة
الثانية.
� الدالل�ة غري املبارشة ع�ىل أن الحرب
العاملية الثانية انتهت يف الجانب الغربي
،وابتدأت يف الجان�ب العربي عرب بزوغ
الواليات املتحدة األمريكية بصفة دولة
عظمى تمارس اإلرهاب والرويع بحق
ش�عوب ش�تى ،وهي بذلك تتنصل من
وعودها بعدم خوض رصاعات وحروب
مس�تقبلية ( ...صدقني أن وجودي يف
هذا املكان النائي لي�س مصادفة ربما
ه�ي املشيئ�ة اإللهية  ...اذا ل�م ُ
أنج ...
عليك ْ
أن تعلن ما سأقوله من معلومات
 ..لكن ال تذكر أس�مك أو عنوانك النهم
إذا عرف�وك لن يرك�وك إال جثة هامدة
ُ
...صدم�وا حينم�ا واجهتهم باألخطاء
الكبرية  ،أخطاء جيش جرار يسري بكل
معدات�ه الثقيلة وجربوته وغطرس�ته
ع�ىل جثث الن�اس  ،يدمر ك�ل ما يمت
إىل الحي�اة بصل�ة  ،يس�ري وال يهم�ه
الدم والرصاخ  ،بس�ببهم لم تعد هناك
مدين�ة آمن�ة يف العال�م  ،كل م�ا يؤدي
إىل الخ�راب حمل�ه األمريك�ان  )...ويف
ذلك أيض�ا كشف زيف وادع�اء أمريكا
كونه�ا الراعي األول لحقوق األنس�ان
لك�ن واقع الحال يحكي أنها من الدول
األكثر انتهاكا لحقوق البرش.
� عبثي�ة البح�ث ع�ن الحري�ة خارج
أس�وار الوطن فاإلنس�ان يبقى أس�ري
حيات�ه وذكرياته يف بل�ده مهما ابتعد
ومهم�ا حصل ع�ىل مقوم�ات الحياة
الكريمة  ،كم�ا َّ
وأن الحب ال يمكنه أن
يعال�ج آث�ار الحروب واالغ�راب ( كم
حاول�ت تجنيب�ه الخ�وض يف ماضيه
دون أن أفل�ح حيث تث�ريه التفاصيل
كثريا ليع�ود إىل وطنه ) فيعود برهان
م�ن حي�ث ج�اء حت�ى بعد اس�تقرار
محبوبته األوىل (هالة) يف بريوت.

ق
ص
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ة

َّ
عن�ا التقين�ا  ،يف بقع�ة لي� ٍل موحش
رأي�ت دموع النجوم ،وكأني مس�تن ًدا
ك�ان جس�دها إىل ج�ذع صفصاف�ة
يحكي حواره�ا مع أمها ويدي تنزف
م�ن الوج�ع ترتع�ش وروح�ي ،قم ٌر
مختنق من موت اإلنس�انية يف القلوب

:2
وحدها دموع أأللم
تصل باكرا
وأن لم تنتظرها العيون.
وحدها قبالت الشغف
لن تمكث طويال
وان انتظرتها الشفاه.
وحده قلبي
ال يكف عن الرحيل

أيته�ا املطهرة باالضط�راب  ،اخرقي
جس�دي برفق أقل قس�وة من اخراق
الطائ�رات لفض�اءات لي�ل بغ�داد  ،ال
أملك أجوبة ألس�ئلة الليل الذي يطحن
مدينت�ي يف س�ماء مغمس�ة بالدخان
املسود املتصاعد من االنفجارات ....
�� جبت ش�وارع بغداد قبل أن أصعد
مع س�يارتي إىل الس�ماء وسط غيمة
م�ن الدخان والنار والبارود  ..احرقت
الس�يارة تماما  ،لكني وجدت نفي ،
عىل قارعة الطريق أنزف  ،ال أعرف من
أين  ،مغطى باملاء  .حاولت أن أنهض ،
لكني لم أستطع  .سقطت حيث مكاني
محدقا يف الن�ار املتصاعدة من حويل ..
ن�ار حقيقية بدأت تق�رب مني وأنا ال
أقوى ع�ىل النهوض  ..أردت أن أزحف
بعيدا عنها  ..لكنها كانت تقرب مني
برع�ة  ،رضبت األرض ألبتعد  ،لكني
فشلت يف تحريك جس�دي فاس�تكنت
بانتظ�ار النار وهي تقرب من  ..النار
املتوهج�ة والروائ�ح الح�ادة ألش�ياء
تحرق  ..ربما هم برش مثيل يحاولون
الهرب منها لكنه�ا تتحرك نحوهم ...
تحرق بها أجسادهم فتسبب روائحها
غيوما داكنة سوداء...
وتأسيس�ا عىل ذل�ك نلحظ َّ
أن العالم
الروائ�ي لرواية ( ملاذا تكرهني ريمارك
) تداخل�ت في�ه ثالث�ة عوالم س�ابقة
،وهذا التداخل ساعد عىل تمويه املعنى
وتحويل�ه نحو قابلي�ة الرواية للتدليل
واحتمالية القراءات التالية :
��� عقد موازنة بني أنظمة سياس�ية
يف عرصي�ن مختلف�ني ح�ول قضي�ة
واح�دة بوس�اطة الركي�ز ع�ىل الكم
والنوع فالنظام الس�يايس الذي حكم
الع�راق يف ف�رة زمني�ة مح�ددة ،وما
مارسه من شتى أنواع القتل والتنكيل
وإقحام شعبه يف حروب كانت بمثابة
بداية النهاية إلعم�ال قتل جديدة فاق

9

زر َُعوا اإليد َز ،دا َء ُ
قم
الع ِ
يف ه�ذا الدي�وان نج�د احرافية الشاع�ر يف خلق صور
جمالية وإبداعية يف كل قصيدة وبني كل مقطع وآخر،
ن�رى الحكمة وفلس�فة األحداث بفكر ووع�ي وإبداع
املوهبة الشعرية ،كانت أدواته ثرية يف استخدام كل ما
تحىل به من جمال بساتني بالغة اللغة ،واختيار ألفاظ
ذات دالالت واس�عة ،واتزان دقيق يف الوزن ،وموس�يقا
داخلي�ة عىل نغم الص�ور الجمالية تج�ري أمامنا تنري
لن�ا الطريق الكتشاف كن�وز قصائده مبه�رة الروعة
واإلتقان ،تحمسني كناقد أن أقوم بدراسة كاملة عنها
لتزي�د متعتن�ا جميع�ا ،ولكني أمطت اللث�ام عن جزء
ضئيل منها يف مقدمت�ي هذه حتى يصدر الديوان حرّا
ب�ال تحيّز ،وحتى ال نحدد رؤي�ة القارئ يف ديوان ميلء
بالرؤى والدالالت..

رصاصات من الوطن

خالد نعمة الشاطي
* احتفال
عىل ظهر الحصان
حملوا الوطن
وقطعوا االف االميال
وعندما وصلوا اىل النهر
ذبحوا الحصان
ليحتفلوا بسالمة الوطن
* دعاء
يف الصباح الباكر
وقبل ان تستيقظ العصافري
نهض عىل عجل
ورفع يده اىل السماء
انتظر طويال
لكنها لم تنزل
* خيانة يف ليل هادئ
قررنا
أن نصنع من أضلعي جرا
عرب األول
ثم
عرب الثاني
وملا جاء دوري
رسقوا النهر ...ورحلوا
* إجحاف
عندما قررت الرحيل
مسكت بيميني الخريطة
وبشمايل مقصا
وعندما وصلت إىل الحدود
لم أجد ما اقطعه
* منام
رأى يف منامه
أنهم يسوقونه إىل اإلعدام
سار معهم مستسلما
ولكنه سأل نفسه
عندما يستيقظ
هل سيكون سحابة
* سبايكر
علمه أبوه السباحة
وأمه رسمت فحولته عىل املاء
وعندما بلغ من الوطن عرشين قمرا
شتلت أمه أثداءها
عىل حافة النهر
علها تورق وردا
* خجل
ارتعبت من انحناءتي
وأبت أن تسقط ثمارها
عىل األرض
فقطفتها واقفة
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تدبري منزلي

حنو مستقبل افضل...هلا

وسائل آمنة لتدفئة البيت دون مدفأة

هل تتساءلني كيف جتعلني شريكك يشتاق إليك؟

كث�ريا ً ما تطرح�ني عى نفس�ك هذا
الس�ؤال :كي�ف يمكنن�ي أن أجع�ل
زوجي يشتاق إيلّ؟
لك�ي يشتاق إليك زوجك ،ل فائدة من
أن تطلب�ي منه ذلك بطريقة رصيحة
وعلنية .ول داعي ألن تبكي وتتوسيل،
فلهذه الغاية م�ن األفضل أن تقومي
بهذه الخطوات:
أدهشيه:
م�ن الخطأ أن تكوني كتاب�ا ً مفتوحا ً
يف عالقات�ك الجتماعي�ة .وه�و األمر
ال�ذي ينطب�ق ع�ى حيات�ك الزوجية
أيض�اً .ل�ذا ،اس�عى إل ج�ذب انتباه
رشي�ك حيات�ك بطريق�ة ل يتوقعها.
حرضي له املفاجآت واحجزي مكانا ً
لكم�ا يف فن�دق رومن�ي أو عى متن
طائرة تذهب بكما إل وجهة ساحرة.
أو أع� ّدي ل�ه العشاء ال�ذي يحبّ من
دون أن ُتعلميه بذلك مس�بقاً .وهكذا
س�يتذكر دائما ً األوقات السعيدة التي
أمضيتماه�ا معا ً وس�يشعر بالحنني
إليها وبالشتياق إليك.
كوني صادقة:
دعي�ه يشعر دائما ً بأن�ك توأم روحه،
أي ّ
ّ
أن�ك تفهم�ني جي�دا ً م�ا يقول�ه

املطبخ ..

ودواف�ع أفعاله بشكل جي�د .إصغي
إلي�ه بإمعان واطرحي عليه األس�ئلة
الس�تيضاحية .فه�ذا يجعل�ه يشعر
باهتمامك الص�ادق بكل ما يتعلق به

وبحياتكما املشرتكة.
ل تنتظري مبادرته الشتياق:
فهذا خطأ ترتكبه الكثري من النساء.
ّ
ب�أي
فمعظ�م الرج�ال ل يقوم�ون

أم�ر رومن�ي من تلق�اء أنفس�هم.
إذاً ،تقرّب�ي من�ه بنفس�ك وافعيل ّ
كل
م�ا يجعل�ه يشع�ر بالنج�ذاب إليك
وبالرغب�ة الدائمة يف العودة إل املنزل.

 .1يف مق�الة ع�ى النار نض�ع الزي�ت ،ونضيف البص�ل املقطع
ونرتكه حتى يذبل.
 .2ثم نضيف اللحم املفروم والبهار وامللح والهيل والفلفل األسود
ونحرك حتى تنضج اللحمة تماماً.
 .3نهرس البطاطس.
 .4نضي�ف الحلي�ب الس�ائل للبطاطس مع ملعق�ة صغرية من
امللح.
 .5نضع نصف كمية البطاطس املهروسة يف صينية الفرن.
 .6ثم نضيف اللحم املفروم املطبوخ مع البصل.
 .7ونغطيها بباقي كمية البطاطس املهروسة.
 .8نغطيها بالقرشلة املطحونة ،ونزينها بحبات اللوز.
 .9نرتكه�ا مل�دة  15دقيق�ة بالف�رن حت�ى تتحم�ر ونقدمه�ا
ساخنة.

 4طرق ملساعدة طفلك على التعامل مع الصديق السيئ

والنتقادات ،ما يساعده يف الحفاظ
عى ثقته بنفسه.
 - 2تقبّيل أن بعض الصداقات يجب
أن تنتهي
يف بعض األحيان ،قد تدفعني طفلك
ملواصلة الصداقة مع طفل بس�بب
عالقة صداقة قوية تربطك بوالدته،
أو ألن مس�تواه مناس�ب له ،ولكن
إذا ك�ان هذا الطف�ل الصديق يؤذي
طفل�ك ،فلي�س من الع�دل الضغط
ع�ى طفل�ك ودفع�ه للحف�اظ عى

هذه العالقة الس�امة ،حافظي عى
س�المة طفل�ك النفس�ية قب�ل كل
يشء.
 - 3علّمي طفل�ك كيف يدفع األذى
عن نفسه
إذا كان طفلك حريصا ً عى استمرار
عالقت�ه مع الصديق الس�يئ ،عليكِ
تعليم�ه كيفي�ة حماية نفس�ه من
األذى ،ع�ب ال�رد بطريق�ة حازمة
ً
مث�ال إذا وج�ه إلي�ه هذا
ولطيف�ة،
الصديق عبارات تيء إليه أو تهدم

ثقته بنفس�ه ،ع�ى طفل�ك أن يرد
ً
قائ�ال“ :أعل�م أن�ك لم تقص�د هذا،
ولكن ما قلته أذاني ،وعليك التوقف
عن التحدث معي بهذا األسلوب”.
يف كثري من األحيان يرتاجع األطفال
املتالعبون عندما ُتكشف أساليبهم
أمام ضحاياهم.
 - 4وجّ ه�ي أنظ�ار طفل�ك نح�و
الصداقات الحقيقية
عندم�ا يحق�ق طفل�ك نجاح�ا ً ما،
فإن الصديق الس�يئ سوف يحاول
هدم س�عادته بإنج�ازه عب بعض
التعليق�ات الس�لبية الالذع�ة ،ويف
املقاب�ل س�وف يحص�ل طفلك عى
التشجي�ع ومشاركة س�عادته من
أصدقاء آخرين ،عليكِ استغالل مثل
ه�ذه املواقف للفت نظ�ر طفلك إل
األصدقاء الحقيقيني ،لتف ّهم ش�كل
الصداق�ة الحقيقية الس�وية ،عى
األقل إذا استمر طفلك يف عالقته مع
الصديق السيئ ،فلن يتأثر بأسلوبه
ويتعامل بهذا السوء مع غريه ،ألنه
يعل�م أن الصداق�ة به�ذه الطريقة
السيئة تكون عالقة غري صحية.

نصائح طبية

مع دخول الشتاء ..اهم الطرق للحفاظ على صحة طفلك يف احلضانة
م�ن الصع�ب الحف�اظ ع�ى صح�ة
طفل�ك يف موس�م ال�بد والنفلوانزا،
خاصة الطفل الدارج الذي يحب ملس
كل يشء ..ولكن يمكنكِ تطبيق بعض
اإلج�راءات لتوف�ري الحماي�ة لطفلك
ال�دارج أثن�اء وج�وده يف الحضان�ة
(الروضة) خاصة خالل موسم البد
والنفلوانزا.
 - 1التطعيمات الكاملة يف مواعيدها
تلق�ي التطعيمات للرض�ع والصغار
لي�س مهم�ا ً فحس�ب ،بل م�ن املهم
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ِع ْند التعر ِ
ولهذه األس�باب الخطرية لستعمال
املدف�أة الكهربائي�ة أو مدف�أة
الكريوس�ني  ،ننصح�ك يف مقالن�ا
ه�ذا بطرق عدة لتدفئ�ة منزلك دون
استخدام املدفأة:
 .1فت�ح نوافذ املنزل خالل س�اعات
النه�ار عندما تكون درج�ة الحرارة
الخارجي�ة أعى من درج�ة الحرارة
داخل املن�زلَ ،
وغ ُ
بإحكام قبل
لقه�ا
ٍ
برودة الطقس يف الخارج لالحتفاظ
بالح�رارة داخلي�ا ،م�ع التأك�د من
غل�ق النوافذ بامل�زلج وغلق الشيش
الخارجي إذا كان هناك واح ًدا.
 .2الح�رص ع�ى اإلغ�الق املحك�م
لجمي�ع مناف�ذ اله�واء املوج�ودة
حول الناف�ذة عن طريق اس�تخدام
السدادات البالستيكية ،أو باستخدام
قطع م�ن أقمشة املالب�س القديمة
ّ
كحل رسيع وفعال.
لسد هذه املنافذ
 .3استخدام ستائر الستحمام ذات
الل�ون الشفاف أم�ام النواف�ذ التي
تأت�ي منها الشم�س ،وذل�ك بهدف
تدفئ�ة املنزل بالح�رارة القادمة من
الشمس دون دخول الهواء البارد.
 .4إغ�الق أب�واب غ�رف املن�زل ملنع
الهواء من الدوران واستخدام الغرف
األصغر مساحة يف الجلوس والنوم.

 .5وض�ع منشف�ة أو قطعة قماش
أس�فل الب�اب لس�د الفراغ�ات التي
يدخ�ل منها اله�واء والتي س�تمنع
أيضا دخول األتربة.
 .6ف�رش أرضي�ة املنزل بالس�جاد
للحفاظ ع�ى القدمني دافئني ،وملنع
فقدان الحرارة من خالل األرض.
 .7ت�رك ب�اب الحم�ام مفتوحا بعد
الس�تحمام ،وت�رك ب�اب املطب�خ
مفتوح�ا أثناء الطبخ ،وذلك من أجل
انتشار بعض الحرارة يف املنزل.
 .8تن�اول األطعم�ة واملرشوب�ات
الدافئة لرفع درجة حرارة الجسم.
ُ .9تن ِتج الشموع الكثري من الحرارة،
والشم�وع الرخيص�ة تكف�ي له�ذا
الغ�رض ،فه�ي تصن�ع ً
دفئ�ا غ�ري
مكل�ف مع النتب�اه إل ع�دم تركها
دون مراقبة.
 .10استخدام مجفف الشعر لتدفئة
أجزاء من الجسم أو املالبس بصورة
رسيع�ة قب�ل ارتدائه�ا ،كم�ا يمكن
استخدامه أيضا لتدفئة السير قبل
النوم.
 .11الح�رص عى ممارس�ة بعض
التمارين الرياضية أو تنظيف املنزل،
أو أي نش�اط آخ�ر ،لوص�ول ال� ّدم
الدافئ إل أطراف وأصابع القدمني.
 .12اس�تخدام وس�ائد صغ�رية
مصنوع�ة منزلي�ا وملؤه�ا ب�األرز
أو الحب�وب املجفف�ة كال�ذرة أو
الفاصوليا ،ثم وضعها يف امليكروويف
مل�دة دقيق�ة واح�دة واس�تخدامها
كوسادة تدفئة أو مدفأة للسير.
 .13اس�تخدام زجاجة ماء س�اخن
ألنه�ا جيدة لرفع درجة ح�رارة اليد
والص�در أثناء الجل�وس .كما يمكن
ً
أيض�ا وضعها تح�ت األغطي�ة عند
سفح السير.
 .14اس�تخدام كي�س الن�وم العازل
للح�رارة عى السير إلبقاء الجس�د
ً
دافئا طوال الليل البارد.

طبيبك يف بيتك

سلوكيات
هل سبق أن عانى طفلك من وجود
صديق سيئ يف حياته؟ ذلك الصديق
ال�ذي يلق�ي تعليقات س�لبية عى
مس�امع طفل�ك باس�تمرار ،األمر
الذي يؤدي يف النهاية إل زعزعة ثقة
طفلك بنفسه ،وتأخريه عن النجاح
والتفوق ،وهو الذي يس�عى بخفاء
طيل�ة الوقت إلي�ذاء مشاعر طفلك
وكس فرحت�ه وفخره بنفس�ه ،أو
دفعه إلثارة املشاكل؟
ك�ل ه�ذا يعن�ي أن طفل�ك بحاجة
إل مس�اعدتك للتعام�ل بطريق�ة
صحيحة م�ع هذا الصدي�ق ،ودفع
األذى عن نفسه .ويف ما ييل  4طرق
ملس�اعدة طفل�ك ع�ى التعامل مع
الصديق السيئ.
 - 1س�اعدي طفل�ك ع�ى فه�م
األسباب
ق�د يشع�ر طفل�ك بانع�دام الثقة
بنفس�ه أو قراراته ،ولكنه ل يعرف
السبب ،عليكِ مساعدته ووضع يده
عى السبب الذي يتمثل بالتعليقات
السلبية من صديقه ،وبالتايل يمكنه
يف م�ا بع�د تجاهل ه�ذه التعليقات

ل تتهميه ،ل تس�تجوبيه ول تدفعيه
إل الشعور بأنه يعيش يف س�جن دائم
إل جان�ب محق�ق ل يك�ل ول يم�ل.
كذل�ك ل تنتظري أن يعود إليك حامالً
باق�ة من الورود .إفعيل ذلك بنفس�ك
واس�تقبليه بني الحني واآلخر بأبهى
حلة.
نصائح لتجعليه يتصل بك نصائح
ما ال�ذي يتع�ني علي�ك أن تفعليه إذا
كنت تعانني من ضغط العمل وزوجك
لم يتصل بك بعد؟
يف الب�دء ،ل تقوم�ي باس�تخالصاألسباب السلبية لذلك من دون تفكري.
ب�ل جدي ل�ه الحج�ج واألع�ذار التي
ً
ك�ال منكما يشع�ر بالرتياح.
تجع�ل
فهو أيضا ً يعاني من الضغط يف مكان
عمله.
 ح�اويل أن تتصيل ب�ه أو ابعثي إليهبرسالة نصية قصرية .لكن ل تبالغي
يف ذل�ك ول تك�رري العملية ألكثر من
مرة .انتظري واصبي وتحميل.
يف حال اتصل ب�ك ،ل تبدئي بتوجيهالتهام�ات بالتقصري إلي�ه .فهذا لن
يشجع�ه ع�ى تك�رار األم�ر يف م�رة
مقبلة.

صينية البطاطس احملشوة باللحم املفروم

املقادير
البطاطس 2 :كيلو (مسلوقة)
لحم مفروم 1 :كيلو
البصل 2 :حبة (مفروم)
بهار مشكل :ملعقة صغرية
فلفل أسود :نصف ملعقة صغرية
هيل :نصف ملعقة صغرية (مطحون)
ملح :ملعقتان صغريتان
القرشلة :ربع كوب (مطحونة)
حليب :نصف كوب (سائل)
لوز :ربع كوب (للتزيني)
الزيت النباتي 3 :مالعق كبرية (لقيل اللحم املفروم والبصل)
طريقة التحضري
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اللتزام بمواعيد التطعيمات املحددة
يف جدول التطعيمات املوىص به ،فهذا
يحقق ل�ه أعى فائدة وأع�ى حماية
من العدوى.
 - 2لقاح األنفلونزا
وفقا ً لتوصيات مراكز السيطرة عى
األم�راض ،ف�إن األطف�ال الذين تقل
أعماره�م ع�ن  5س�نوات ه�م أكثر
عرضة لإلصابة باملضاعفات املتعلقة
باألنفلوان�زا ،واألطف�ال دون س�ن
الثاني�ة أكثر عرضة لإلصابة ،كما أن

األطف�ال املصابني بأم�راض مزمنة
مث�ل الرب�و أو الس�كري يتعرضون
ملخاطر أكب عند اإلصابة باألنفلوانزا،
م�ا يعن�ي ضورة تلق�ي األطفال يف
هذا السن للقاح األنفلوانزا يف موعده
السنوي.
 - 3بروتوك�ول الرعاي�ة الصحي�ة
الجيدة
عند اختي�ار حضانة طفلك ،اطرحي
أس�ئلة بروتوكول الرعاي�ة الصحية
ال�ذي يُطبّ�ق يف الحضان�ة ،وكيفي�ة
العم�ل للحد من انتشار الجراثيم بني
األطفال ،اس�تفسي عن عدد مرات
غس�ل العامل�ني يف الحضانة أيديهم،
وعدد مرات تنظي�ف وتطهري اللعب،
وم�ا ه�ي اإلج�راءات الصحي�ة التي
ُتطبّق للحفاظ عى صحة األطفال.
 - 4علّمي طفلك العادات الصحية
كلما أرسعت يف تعلي�م طفلك الدارج
إبقاء األش�ياء خارج فمه ،أو غس�ل
يدي�ه ،أو اس�تخدام مندي�ل ورق�ي
عندما يعاني من س�يالن األنف ،كان
ذل�ك أفض�ل يف حمايته م�ن العدوى
ع�ى امل�دى البعيد ،خاص�ة عندما ل
تكونني إل جواره.

 - 5اكتبي اسم طفلك عى أغراضه
ضعي ملصقات ع�ى أغراض طفلك
مث�ل أكواب ال�رشب واللهاي�ات ملنع
الختالط غ�ري املقصود ال�ذي يمكن
أن ين�رش الجراثي�م ب�ني األطف�ال..
اغسيل أغراض طفلك باملاء الساخن
والصاب�ون أو ضعيه�ا يف غس�الة
األطب�اق يوميا ً لتعقيمها ..امس�حي
بتكرار أكي�اس الحفاضات وحوامل
املناديل واألشياء األخرى التي يحتاج
إليها الطفل يف الحضانة ،باس�تخدام
مناديل مطهرة.
 - 6اتبعي نهجا ً جماعيا ً
الحف�اظ ع�ى صح�ة طفل�ك لي�س
مهم�ة فردية ،ب�ل إن الحف�اظ عى
صحة األطفال املحيطني به هو جزء
مهم من حماية طفلك.
 - 7عادات النوم والتغذية الجيدة
يتمتع األطف�ال الذين يحصلون عى
نوم جي�د ،ويتبع�ون نظام�ا ً غذائيا ً
متوازن�ا ً بأجه�زة مناع�ة قوي�ة..
ل�ذا تأكدي م�ن حص�ول رضيعك أو
كاف من
طفل�ك الصغري عى قس�ط ِ
النوم يومياً ،وتناول الطعام الصحي
املت�وازنلتقوي�ةجه�ازهاملناع�ي.

فوائد حبوب الزنك على صحة اجلسم واملناعة
الزن�ك عن�ر ن�ادر وضوري لتعزي�ز صحة
الجهاز املناعي وصحة الجسم ،يمكن أن يجعل
نق�ص الزن�ك الشخ�ص أكثر عرض�ة لإلصابة
باألمراض ،فهو املسؤول عن عدد من الوظائف
يف جسم اإلنس�ان  ،ويساعد عى تحفيز نشاط
ما ل يقل عن  100إنزيم مختلف.
يمك�ن أن يحدث نقص الزن�ك إذا لم يكن هناك
كاف من النظام الغذائي أو املكمالت
اس�تهالك ٍ
ويمكن أن يؤدي نقصه عند األطفال إل معوقات
النمو وزيادة خطر اإلصابة بالعدوى فأن فوائد
حبوب الزنك هي:
 :1الزنك وتنظيم وظائف املناعة
ً
وفق�ا للمجل�ة األوروبية لعلم املناع�ة  ،يحتاج
جس�م اإلنس�ان إل الزن�ك لتنشي�ط الخالي�ا
اللمفاوية التائية  ،حيث تس�اعد الخاليا التائية
الجسم بطريقتني:
:1ضبط وتنظيم الستجابات املناعية
:2مهاجمة الخاليا املصابة أو السطانية
يمك�ن أن يضعف نقص الزن�ك وظيفة الجهاز
املناعي بشدة.
ً
وفقا لدراسة ُنرشت يف املجلة األمريكية للتغذية
السيرية“ ،يعاني األشخاص الذين يعانون من
نق�ص الزنك قابلية متزاي�دة ملجموعة متنوعة
من مسببات األمراض”.
 :2الزنك لعالج اإلسهال
ً
وفقا ملنظمة الصحة العاملية  ،يتسبب اإلسهال
يف مقتل  1.6مليون طفل دون س�ن الخامس�ة
ك�ل ع�ام ،و قد تس�اعد حبوب الزن�ك يف تقليل
اإلسهال.
 :3تأثريات الزنك عى التعلم والذاكرة
اقرتحت األبحاث التي أُجريت يف جامعة تورنتو
ونرشت يف مجلة  Neuronأن للزنك دورًا حاسمًا
يف تنظي�م كيفي�ة تواصل الخالي�ا العصبية مع

بعضه�ا البعض  ،مما يؤثر ع�ى كيفية تكوين
الذكريات وكيفية تعلمنا.
 :4الزنك لعالج نزلت البد
ت�م العثور عى مس�تحلبات الزنك لتقصري مدة
نوب�ات ال�بد بنس�بة تص�ل إل  40يف املائ�ة يف
دراسة نرشت يف مجلة الطب التنفي املفتوح،
وبالت�ال فه�و مفي�د يف تقليل الصاب�ة بنزلت
البد والنفلونزا.
:5دور الزنك يف التئام الجروح
يلعب الزنك دورًا يف الحفاظ عى سالمة البرشة
وبنيتها ،غال ًبا ما يعان�ي املرىض الذين يعانون
م�ن الج�روح أو القرح�ة املزمن�ة م�ن نقص
التمثي�ل الغذائ�ي للزنك وانخفاض مس�تويات
الزن�ك يف ال�دم .غال ًب�ا م�ا يس�تخدم الزن�ك يف
كريمات الجلد لعالج طفح الحفاضات أو تهيج
الجلد األخرى.
 :6الزن�ك يقلل من مخاط�ر اإلصابة باألمراض
املزمنة املرتبطة بالعمر
وج�دت دراس�ة أجراه�ا باحث�ون يف جامع�ة

ولي�ة أوريغ�ون أن تحس�ني حال�ة الزن�ك من
خ�الل النظام الغذائ�ي واملكم�الت الغذائية قد
يقل�ل من خطر اإلصابة باألم�راض اللتهابية،
م�ن املعروف منذ عقود أن للزن�ك دورًا مهمًا يف
وظيفة املناعة.
 :8الزنك ملنع الضمور البقعي املرتبط بالعمر
يمن�ع الزن�ك ال�رضر الخلوي يف ش�بكية العني
 ،مم�ا يس�اعد يف تأخري تط�ور  AMDوفقدان
البر .
 :8الزنك والخصوبة
ربطت العديد من الدراسات والتجارب بني سوء
حالة الزنك وانخفاض جودة الحيوانات املنوية.
ع�ى س�بيل املث�ال  ،وج�دت إحدى الدراس�ات
يف هولن�دا أن األش�خاص لديهم ع�دد أكب من
الحيوانات املنوية بع�د مكمالت كبيتات الزنك
وحم�ض الفولي�ك  .يف دراس�ة أخ�رى  ،خلص
الباحث�ون إل أن تناول الزنك الس�يئ قد يكون
عام�ل خطر لنوعي�ة الحيوان�ات املنوية وعقم
الذكور .

دراسات حديثة

السمك يزيد فرص محلك

نرشت دراسة أجريت يف جامعة هارفارد األمريكية ،تشري إل أن النظام
الغذائ�ي الذي يشمل األس�ماك ،يس�اعد عى زيادة الرغبة الجنس�ية،
ويزيد فرص الحمل.
الدراس�ة ش�ملت  501من األزواج الذين يرغبون يف الحملُ ،
وسجّ ل ما
يتناولونه م�ن األطعمة البحرية ،باإلضافة إل رصد أنظمتهم الغذائية
عموماً ،ونشاطهم الجني ،وذلك عى مدار عام كامل.
ووج�دت النتائ�ج أن األزواج الذين يتناولون الس�مك مرتني أو أكثر يف
األسبوع زادت لديهم الرغبة الجنسية بنسبة � 22%أكثر من الذين لم
يتناولوا األطعمة البحرية ،وأن  92%من األزواج الذين تناولوا الس�مك
مرتني يف األس�بوع تمكنوا الحمل ،وأن  79%م�ن الزواج الذين تناولوا
كمية أقل من السمك تمكنوا من الحمل أيضاً.
وأوىص الباحث�ون األزواج الراغب�ني يف اإلنجاب ،بدمج الس�مك ضمن
أنظمته�م الغذائي�ة ملرتني يف األس�بوع األق�ل ،من أجل زي�ادة الرغبة
الجنس�ية ،وبالت�ايل زيادة ف�رص الحمل ،حيث تحتوي األس�ماك عى
أحماض “أوميغ�ا  ،”3إل جانب البوتني والفيتامينات والحديد ،وهي

العن�ارص التي يحتاج إليها الجس�م لزيادة النش�اط الجني ،وتهيئة
الجسم للحمل.
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كلمات متقاطعة

الحمل

ال تجعل األفكار الس�لبية والس�وداوية تفس�د
يومك .س�تشعر بالراح�ة والطمأنين�ة فقط إذا
تحدثت مع شخص تحبه ويحبك .ربما تنقذ شخصا
ما اليوم من املوت أو ربما تس�عف حيوانا مصابا تجده
يف طريقك .مس�اعدتك واهتمامك باآلخري�ن يعيد إليك
ثقتك بنفسك.

الثور

نظرتك الس�لبية لكل يشء ستدمر حياتك وتجعل
مشاكلك تتضاعف .تمس�ك بكل ما يجعلك سعيدا.
علي�ك أال تشغل نفس�ك بامله�ام املعق�دة خاصة هذا
الي�وم .كن ح�ذرا فأن�ت مع�رض إلصابات بس�يطة أو
لفق�دان يف الوعي بس�بب قلة تركيزك .علي�ك أن ترتاح قليال
هذا املس�اء حتى يتحس�ن وضعك الصحي ويتحسن مزاجك
أيضا.

الجوزاء

قلي�ل من ال�رتوي واليقظة يجنب�ك التعرض ألي
أزم�ات أو مشاكل .قد تك�ون بحاجة إىل مصاريف
إضافي�ة غر متوقعة يف فرتة ما بعد الظهرة .ما كنت
تراه مس�تحيال س�يصبح ممكنا ،فتجد الحلول ملشاكلك
بطريق�ة رسيعة وتتصالح مع نفس�ك .تتاح ل�ك العديد من
الفرص لاللتقاء بأشخاص ينالون إعجابك.

السرطان

انتبه فمعظم األشخاص ال يحبون التعامل مع
األش�خاص الوقحني أو املتهورين .كن مبتس�ما
ومتفائ�ال وش�جع من حول�ك عىل التعام�ل بشكل
إيجاب�ي م�ع أي مشكل�ة .اقنع نفس�ك ب�أن كل يشء
سيكون سهال وبسيطا فقط إذا اجتهدت.

األسد

تأخ�ذ الي�وم ق�رارا بتغيركافة األش�ياء من
حولك .أوشكت عىل القيام بتغيرات جذرية يف
حياتك .ال يستطيع أي شخص أن يقف يف طريقك
اليوم .تجتاز كل الصعوبات وتنجح يف كل التحديات.
ربم�ا تنىس أصدق�اءك وأرستك هذا اليوم بس�بب كثرة
أعمالك.

العذراء

قضيت الفرتة املاضي�ة يف إنجاز بعض األعمال
وامله�ام والقي�ام ببع�ض الواجب�ات األخ�رى،
ولكن اليوم قد حان الوقت لالس�رتخاء واالستمتاع
بالحي�اة فق�ط .الحظ يحالف�ك اليوم ،فك�ن متفائال.
تناول وجبتك املفضلة مع الرشيك يف املساء.

الميزان
أنت شخص ال تحب الحياة الروتينية .وال تخاف
أب�دا من املجه�ول .تحب االنفت�اح والتعرف عىل
أشخاص من بالد مختلفة .تشعر أحيانا أنك بحاجة
إىل تغي�ر حيات�ك بالكامل .حتى ت�ريض رغباتك اليوم،
ربما تخوض تجارب جديدة تغر شكل حياتك تماما.

العقرب

ألم تتعجب اليوم إذا ش�عرت أنك عىل دراية بكل
م�ا يحدث م�ن حولك؟ ربم�ا يلجأ إلي�ك البعض
اليوم ملعرفة بعض األخبار أو لطلب النصيحة .لديك
القدرة عىل إيجاد حلول بكل سهولة ألي مشكلة سواء
كانت هذه املشكلة تخصك أو تخص املحيطني بك.

القوس

تركز اليوم عىل حياتك الشخصية .خالل األشهر
القليل�ة املاضية ،تحس�نت عالقت�ك بمن حولك.
مازلت حتى اآلن لم تتمكن من تحقيق أهدافك التي
حددتها خ�الل الفرتة املاضية .تب�دو اليوم مرصا عىل
رأيك ولن تتقبل رأي الطرف اآلخر.

الجدي

م�ن املتوق�ع أن تتاح ل�ك فرصة الي�وم ملقابلة
مجموعة م�ن األقارب يف وقت واح�د للمناقشة
يف موضوع ما .أحيانا يس�تغل بعضهم أو معظمهم
طيبت�ك فك�ن حذرا .تح�اول أن تخدم م�ن حولك دون
حت�ى التفكر يف نفس�ك وهذا ترصف غ�ر صحيح .فكر
جيدا قبل اتخاذ أي خطوة.

الدلو
ربما تختل�ف مع أحد أقارب�ك يف بعض وجهات
النظ�ر ،وربم�ا يتحول هذا الخ�الف إىل مشكلة.
ربم�ا تح�اول أن تج�د حال له�ا ،ولكن س�تفشل.
س�تنفعل ويزداد غضبك بس�بب املوق�ف الحايل ،ولكن
ال تقل�ق فربما يتحول املوق�ف لصالحك يف النهاية وتتعزز
عالقتك بهذا الشخص.

الحوت

اهتم بالرشيك الي�وم ،وال تضع وقتا طويال
يف التفك�ر .م�ن األفض�ل أن تنف�ذ الخطط
التي وضعتها مسبقا عىل أرض الواقع اليوم .ال
تقض وقت فراغك يف املنزل اليوم بل من األفضل أن
تقضيه مع الرشيك يف مكان هادئ .تذكر أن السعادة
قرار.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 1808الق�وات االنكشاري�ة العثمانية تثور ضد
الس�لطان محمود الثان�ي بعد محاولت�ه القضاء
عليها.
 - 1809الهجوم عىل راس الخيمة معقل القواسم
و بدء الحملة الربيطانية الثانية.
 - 1869حفل افتتاح قناة السويس.
 - 1958ثوره الفريق إبراهيم عبود يف السودان.
 - 1975الحسن الثاني ملك املغرب يعلن عن عزمه
تس�ر مضاه�رات ش�عبية إىل الصح�راء الغربية
لتحريره�ا بعد اعالن محكمة الع�دل الدولية أنها

أرض مغربية.
 - 1997حادث عنف كبر يف مدينة األقرص استقال
عىل إثره وزير الداخلية املرصي يف ذلك الوقت.
 - 2003املمثل األمريكي من أصل نمساوي آرنولد
شوارزنيجر ينتخب حاكما ً عىل والية كاليفورنيا.
 - 1918األملان ينسحبون من بروكسل.
 - 1933إقام�ة عالقات دبلوماس�ية بني الواليات
املتحدة واالتحاد السوفيتي.
 - 1950األم�م املتح�دة تق�رر إعط�اء ليبي�ا
استقاللها.

شخصيات من التاريخ

كارل بنز ..خمرتع أول سيارة تعمل بالوقود
ه�و واح�د من أه�م رواد صناعة
الس�يارات ع�ىل م�ر التاري�خ،
صاح�ب العالم�ة األش�هر يف
الس�يارات األملاني�ة ،يش�ار إلي�ه
بالبن�ان يف املحاف�ل واملع�ارض
الدولية باعتباره أيقونة يف مجاله،
إن�ه كارل بن�ز مصم�م املحركات
ومهن�دس الس�يارات ،مخ�رتع
أول س�يارة تعم�ل بالوق�ود حيث
أنت�ج أول س�يارة تجارية باس�م
“موتورفاغن”.
يف التايل أبرز املعلومات حول كارل
بنز أسطورة صناعة السيارات
ول�د ك�ارل فريدريش بن�ز يف عام
 ،1844يف أملاني�ا .ب�دأ التع�رف إىل
وس�ائل النق�ل مبك�راً ،حيث كان
والده يعمل س�ائقا ً للقطارات ،ما
دفع�ه إىل التعرف عىل ه�ذا العالم
الكبر من خالل والده.
درس بن�ز يف امل�دارس التقني�ة،
وحص�ل عىل دبلوم الهندس�ة عام
ّ
اس�تهل حيات�ه العملي�ة
،1846
مبكرا ً يف عدد من املصانع املختلفة.
رغ�م أن حلم�ه دائم�ا ً أن يك�ون
صاح�ب مصن�ع خ�اص ،إال أن�ه

ع�ام  ،1871عمل يف محل إلصالح
اآلالت ،وح�اول تطوي�ر مح�رك
بصمام�ني ،حت�ى نج�ح يف 1879
من تشغيل محرك بصمامني.
نج�ح بنز عام  ،1882يف تأس�يس
رشك�ة خاص�ة تعم�ل يف إنت�اج
املحرك�ات الت�ي تعم�ل بالوقود،
وك�ان يطم�ح يف تطوي�ر ذلك من
تصميم أول سيارة تعمل بالوقود.
يف ،1886عمل بنز عىل تطوير أول
عرب�ة تعتمد عىل اح�رتاق الوقود،
كم�ا عمل أيض�ا ً عىل اخ�رتاع أول
مح�رك آح�ادي الدف�ع ،وبالفعل
نج�ح بن�ز يف صناع�ة مح�رك تم

وضع�ه يف عربة تس�ر ع�ىل ثالثة
إطارات.
تعرف بنز ،بعد ذلك ،عىل منافس�ه
“دايملر” ،الذي كان يعمل أيضا يف
صناعة املحركات ،ورغم مواجهة
بنز عدد من الصعوبات التمويلية
يف بداياته إال أنه اس�تطاع تأسيس
رشكة “بن�ز ورشكائ�ه” ،قم قام
بتطوي�ر عربة “فيكتوريا” ،والتي
وصل�ت رسعته�ا إىل  40ك�م يف
الساعة.
ويف عام  1914شارك بنز منافسه
دايملر ،و أسس�ا رشك�ة ” دايملر
بن�ز” ،الت�ي أصبح�ت م�ن كربى

رشك�ات صناع�ة الس�يارات يف
العالم يف هذا الوقت.
هناك عدة روايات عن سبب تسمية
الس�يارة بهذا االس�م ،م�ن يف عام
 1900اش�رتى أحد رجال األعمال
 36س�يارة س�باق م�ن دايمل�ر،
واش�رتط تس�مية هذه السيارات
باسم مرس�يدس وهنا كان امليالد
األول لسيارات مرسيدس.
أما الرواية األخرى ،ترجع الس�بب
إىل “مرس�يدس” وه�و اس�م ابنة
رج�ل يدعى إيمي�ل جيلينيك ،كان
رائ�د أعمال يف ذل�ك الوقت ويعمل
مع الرشكة.
ت�ويف دايملر بع�د ذلك ،وت�وىل بنز
إدارة الرشك�ة ،وأصبحت العالمة
التجارية “مرس�يدس” من أشهر
العالم�ات التجاري�ة حت�ى الوقت
الح�ايل ،وب�دأت مرس�يدس بن�ز
بتصني�ع املحرك�ات للس�يارات
والطائ�رات العس�كرية خ�الل
الحرب العاملية الثانية.
رحل كارل بنز عام  ،1929وتحول
منزله اآلن إىل مقر مؤسسة دايملر
وبنز لألعمال الخرية يف أملانيا.

أفقي
1ح�رم الل�ه قوله�ا للوالدي�ن o
عوض�ا عن  oطر اس�طوري يف
قصص السندباد
2حيوان بحري يموه يف محيطه
له ثالثة قلوب
3دار دوران�ا  oيابس�ة  oض�وء
ضعيف
4نصف س�وار  oنص�ف ايوب o
عصفور
5طائر اسطوري يحرتق ويعود
يبعث من جديد
6نص�ف واعد  oعدم القدرة عىل
البيع لظروف السوق أو السلعة
(معكوسة)
7قلم�ا  oزوائد ابرية يف النبات o
ثلثا حوت
8زه�رة تحية الصباح  oاالس�م
االنجلي�زي لعصف�ور س�مي به
شخصية انجليزية اسطورية
9طائ�ر منق�اره طوي�ل ذكر يف
الق�رآن الكري�م  oطائ�ر مغ�رد
وغالب�ا اصفر اللون س�ميت به
جزر قرب املغرب
10قرد من الطبقة العليا موطنه
جنوب رشق آسيا

رأيس
1حيت�ان صغ�رة يف قم�ة الذكاء o
صوت الضحك
2ط�ر صغ�ر مهاج�ر يصط�اد
ع�ىل ش�واطئ املتوس�ط oمح�ب
(معكوسة)
3يف الس�لم املوسيقي  oأثر الضوء o
قط
4األماكن التي تخفى فيها األش�ياء
 oافتداء
5ط�ر ال يط�ر يعي�ش يف الق�ارة
القطب�ة الجنوبي�ة  oاص�اب اآلخر
بحيث لم يقو عىل الحركة
6حي�وان ضخم يبيت ف�رتة الشتاء
 oيف الس�لم املوسيقي  oحرفان من
كراج
7حيث تدخل (معكوسة)  oحروف
كروان (مبعثرة)
8طائ�ر ال يقوى عىل الطران ألوانه
زاهية خالبة  oوحدة قياس الطاقة
9هرب  oثعبان ش�ديد الس�مية ذو
أوداج منتفخ�ة كان من مقدس�ات
قدماء املرصيني
10حي�وان أفريق�ي ضخ�م ل�ه
قرنان من الشع�ر الكثيف oحيوان
اسطوري يف الرتاث الصيني

غزل عراقي
نشف بر الصرب من ضيم دنياي
ورياگي من العطش ما تلذ باملاي
َّ
أچذب عالنفس واضحك للن�����اس
ما يدرون انه من املهد بچ�����اي
حرت ما بني وكتي وبني ع���ذال
ِّ
أرضيمن بعد شو كلهم ع�������داي
إذا اريض الوكت عذايل بيَّه تجور
وإذا اريض العذل وكتي يجوروياي
و اح ِّدر للمشو دمع انخبط بدم�وم
واناديهم عساهم يسمعون ن���داي

من الفيسبوك

قصة وعربة

F

acebook

انطالق صقر امللك
يحك�ى أن أح�د األش�خاص أه�دى صقري�ن
رائع�ني ملل�ك م�ن املل�وك ،فف�رح املل�ك كثرا
به�ذه الهدي�ة الثمينة ألنه ك�ان محبا للطيور
الجارحة ،ويجد متعة واثارة كبرة يف مراقبتها
ورعايتها ،فأعطاهما إىل كبر مدربي الصقور
ليدربهما…!! وبعد أش�هر جاءه املدرب ليخربه
أن أح�د الصقري�ن يحلق بشك�ل رائع ومهيب
يف عن�ان الس�ماء ،بينم�ا لم ي�رتك اآلخر فرع
الشجرة الذي يقف عليه مطلقا ،عىل الرغم من
محاوالت حثيثة من املدرب لجعله يطر.
فم�ا كان من امللك إال أن جم�ع األطباء من كل
أنحاء البالد ليعتنوا بالصقر ،لكنهم لم يتمكنوا
من حثه عىل الطران ،بل ازداد الصقر تمس�كا

بف�رع الشج�رة .خط�رت للملك فك�رة ،فأمر
بإحض�ار أح�د الفالح�ني الذي يع�رف طبيعة
الحي�اة يف الري�ف ،ع�ىس أن يجد ح�ال أفضال
م�ن الجميع ..فلما أخربه املل�ك بقصة الصقر
ال�ذي لم يرتك فرع الشجرة .قال الفالح للملك:
س�تجد الصقر غدا صباح�ا يحلق فوق حدائق
القرص..
ويف الصب�اح ابته�ج املل�ك عندم�ا رأى الصقر
يحلق عاليا فوق حدائق القرص فس�أل الفالح:
كيف قمت بذلك؟ كيف جعلته يطر..؟!!
فأج�اب الف�الح بك�ل ثق�ة :كان األمر يس�را
وبسيطا جدا يا موالي ،لقد قطعت الفرع الذي
كان يقف عليه!!..

كث�ر م�ن األش�خاص يق�ف عىل غص�ن من
الخ�وف والرتدد وعدم الرغب�ة يف التغير ،وهو
يمتل�ك م�ن الطاقة الجب�ارة ما يكفي�ه ،ومن
امله�ارات واالب�داع م�ا يغنيه ،لك�ن ..اعاقتها
أُلف�ة غريب�ة لذلك الغص�ن ،ومنعها خوف من
الس�قوط إذا ترك�ه محلق�ا يف رح�اب الحياة،
وصده عن النجاح رع�ب رهيب من املبادرة ملا
هو أفضل!!..
كل منا لديه غصن با ٍل يشده إىل الوراء ويمنعه
م�ن االب�داع والتطوي�ر ولن ينطل�ق ويحلق يف
عنان السماء إال إذا كرسه…!!
اك�رسوا األغص�ان الت�ي تقيدك�م وتحرمك�م
االنطالق ومتعة النجاح!!..

اختبارات شخصية

اسبوع والدتك يكشف صفات شخصيتك وتأثريها على مصريك
يمك�ن تاري�خ وش�هر ال�والدة أن
يكشف�ا بعض خفاي�ا الشخصية.
لكن أسبوع الوالدة قد يرتبط أيضا ً
ّ
ببعض الطباع التي ترس�م خطوط
املص�ر .والكتشافها يجب معرفة
ما إذا تمت الوالدة يف األسبوع األول
أو الثان�ي أو الثال�ث أو الراب�ع من
الشهر.
يف األسبوع األول1-7 :
ت�دل والدت�ك يف األس�بوع األول من
الشه�ر ع�ىل أن تظهري�ن الكث�ر
م�ن الك�رم م�ع األش�خاص الذين
تحب�ني .كما يشر إىل ّأنك تتس�مني
بالذكاء واملالحظة الدقيقة والقدرة
عىل حس�اب كل الخط�وات قبل أن
تقوم�ي به�ا .إال ّأنك ق�د تصبحني
عصبي�ة املزاج يف حال تعرضت ألي
مضايقة أو اس�تفزاز .ومن أفضل
النصائ�ح التي عليك االلت�زام بها:
تعزي�ز ثقتك بنفس�ك واس�تخدام
طاقات�ك اإليجابي�ة بشك�ل جي�د
والنظ�ر إىل الناحي�ة املرشق�ة م�ن
األمور واألحداث.

األسبوع الثاني8-14 :
تحب�ني حريت�ك وتحرص�ني ع�ىل
التمتع باستقالليتك وتسعني دائما ً
إىل التح�رر من االلتزام�ات التي قد
تشع�رك بالضي�ق واالنزعاج .ومن
أب�رز صفاتك أيض�ا ً ّأنك موضوعية
وتحكم�ني ع�ىل األش�خاص
وترصفاته�م م�ن دون انفع�ال
أو تحي�ز عاطف�ي .وله�ذا يمك�ن
ّ
ح�ل الكثر من
االعتم�اد علي�ك يف

املشك�الت .وم�ن أفض�ل النصائح
الت�ي علي�ك االلت�زام به�ا :التمتع
ّ
بحس املسؤولية عند أخذك أي قرار
وقياس الحسنات والسيئات.
األسبوع الثالث15-21 :
أنت عفوية وقائ�دة بالفطرة .كما
ّأن�ك تتمتع�ني بالقدرة ع�ىل القيام
باملب�ادرات وع�ىل التأث�ر يف آراء
اآلخري�ن ومواقفه�م .كذل�ك ت�دل
والدتك يف األسبوع الثالث من الشهر

ً
دائم�ا الدفاع عن
عىل ّأنك تحاولني
مصالح األش�خاص املقربني منك.
وكث�را ً ما تتخلني ع�ن أنانيتك من
أج�ل ضمان حقوقهم .لكن انتبهي
فق�د تتح�ول عفويت�ك إىل اندف�اع
تنجم عنها ترصفات غر مقبولة يف
ّ
تتحل ببعض
محيطك .إذا ً حاويل أن
الدبلوماسية يف مواقفك.
األس�بوع الرابع( 31 / 30 22- :أو
 29 / 28فرباير)
تكشف والدتك يف األس�بوع الرابع
و األخر من أي ش�هر ّأنك تحبني
خ�وض التحدي�ات الصعب�ة عىل
املستويني الشخيص والعام .فأنت
تتمتع�ني بشخصية قوية وبقدرة
كبرة عىل املواجه�ة والتعبر عن
آرائك .وه�ذا ما يجعلك منافس�ة
قوي�ة للجمي�ع .وله�ذا ق�د ال
يح�ب بعضهم حض�ورك .لكن ال
تتأث�ري بذل�ك .فجاذبي�ة طباعك
تجع�ل الكث�ر م�ن األش�خاص
يحبون مجالس�تك والتحدث إليك
واالستماع إىل آرائك.

سودوكـــو

وزع األرقام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرة،
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف
املربع الكبر وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

األخيرة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي
هاتف هيئة التحرير
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للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

ابتكار كمامة لمواجهة (كورونا)
تتطهر بالضوء

ْ
ن�رت مجل�ة (ACS Applied
)Materials & Interfaces
العلمية ابتكارا ً جديدا ً قدمه عدد
من الباحثني لقناع وجه قمايش
م�ن القط�ن مض�اد للبكتريي�ا
والفريوسات ،ويتم تطهريه بعد
تعرضه لساعة واحدة من أشعة
الش�مس ع�ر إطالق أن�واع من
األوكسجني التفاعيل .ROS
و أك�د الباحثون أن األش�خاص
يمكنه�م ترك الكمام�ة الخاصة
به�م يف ض�وء الش�مس مل�دة
ساعة لتطهريها بدال من عملية
الغس�يل املعتادة ،ومن املمكن يف
حالة عدم توافر ضوء الش�مس
أن يضعوها تحت أضواء الغرفة
لكن لوقت أطول.
وصنع الباحثون القماش املضاد
للبكترييا والفريوسات عن طريق

إضاف�ة ش�حنات موجب�ة م�ن
عنرص ُيسمى ب� oiethylamin
 ethylللقط�ن الع�ادي ،وبعدها
صبغوا القط�ن املعدل يف محلول
حس�اس للض�وء وال�ذي يطلق
األكسجني التفاعيل  ROSبمجرد
تعرضه للض�وء ،ويقتل 99.9%
م�ن البكتريي�ا والفريوس�ات يف
غضون  60دقيقة فقط.
وأظه�رت االختب�ارات الت�ي
أجراها الباحث�ون أن الكمامات
املصنوعة م�ن القماش القطني
ال�ذي يحت�وي ع�ى ه�ذه املادة
يمكن غس�لها يدوي�ا أيضا ملدة
 10مرات عى األقل مع تعرضها
بش�كل مس�تمر لضوء الشمس
مل�دة ال تقل عن أس�بوع من غري
أن تفقد فاعليتها يف القضاء عى
الفريوسات والبكترييا.

07810090003

No: 7367 Tue 17 Nov 2020

حاتم العراقي بين “حيل أحبك” وخمسة مواويل
يس�تع ُد الفن�ان حات�م العراقي
إلط�الق أغنيته الجدي�دة “حيل
أحب�ك” ،م�ن كلم�ات عب�اس
عب�د الله ،لح�ن ك�رار الجابري
وتوزي�ع موس�يقي رسم�د عز
الدين ومكس وماس�رتنغ أيرس
القاس�م ،وت�م تس�جيلها يف
ستوديوهات حاتم العراقي.
وق�ال العراق�ي إن�ه ل�ن يصور
األغني�ة ع�ى طريق�ة الفيدي�و
كليب ،وتمنى أن تنال استحسان
الجمهور كون�ه اختار أن تكون

األغني�ة ذات إيق�اع حدي�ث
معارص.
ويق�ول مطلعها األغني�ة ”:أكو
واحد ما أملّه  /هو قلبي ونبضه
كل�ه ...أصف�ن بعين�ه وأقوله/
حيل أحبك”.
كما كشف العراقي أنه سيسجل
خمس�ة مواويل ،يتع�اون فيها
مع نخبة من الش�عراء القدامى
والج�دد ،وم�ن املتوق�ع أن يتم
طرحها خ�الل األيام املقبلة بعد
انتهائه من تسجيلها.

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

يف املرآة

سخرية من عمرو دياب بسبب حال شيحة
تس�ببتِ الفنان�ة هنا ش�يحة ،يف تلقي الفنان
عمرو دي�اب العديد من التعليقات الس�اخرة
ع�ى إطاللت�ه ،يف أثناء إحيائ�ه إحدى حفالت
الزفاف ،وكانت هي ضمن الحضور.

وشاركت هنا لحظات استمتاعها بفقرة غناء
الهضب�ة من خ�الل ظهوره�ا للمتابعني ببث
مبارش استخدمت خالل فلرت يُظهر الرموش،
ع�ر حس�ابها الش�خيص ع�ى موق�ع تبادل

الص�ور والفيديوهات القصرية (انس�تجرام)
والتق�ط املتابع�ون ع�دة ص�ور م�ن الب�ث
املبارش س�اخرين عى إطاللة الهضبة خاللها
بالرموش الطويلة.

“المتحدة” تعلن عن مسلسل “كوفيد  ”25في رمضان 2021

َ
أعلن املنتج تامر م�ريس ،رئيس مجلس إدارة الركة املتحدة للخدمات
اإلعالمية ،عن مسلس�ل “كوفي�د  ”25للنجم يوس�ف الريف ،واملقرر
عرضه يف شهر رمضان  ،2021بعد النجاح الذي حققه يوسف الريف
يف رمضان املايض من خالل مسلسل “النهاية”.
وكش�ف املنتج تامر مريس عن البوس�رت املبدئي ملسلسل “كوفيد ،”25
وال�ذي ظهر خالله أن العمل من تأليف إنجي عالء وإخراج أحمد جالل،
وعل�ق قائال“ :احذر منطقة خطر (كوفيد  )25رمضان  2021إن ش�اء
الله”.
وكانت آخ�ر أعمال الفنان يوس�ف الري�ف مسلس�ل “النهاية” وهو
مسلس�ل درامي خي�ال علمي ومن إخراج يارس س�امي ،وتأليف عمرو
س�مري عاطف ،ومن بطولة يوسف الريف ،وعمرو عبد الجليل ،وسهر
الصايغ ،وأحمد وفيق ،وناهد السباعي ،ومحمد لطفي.
وتدور أحداث املسلس�ل ح�ول قصة املهندس زين يف الع�ام  2120الذي
يح�اول التصدي لتأث�ري التكنولوجيا عى العالم بع�د انهيار دول العالم
وتحكم الركات بمصري كوكب األرض.

أبل تنضم لتحالف جديد لتطوير
شبكات اتصاالت الجيل السادس

َ
أعلن تحالف حلول صناعة االتصاالت ( )ATISأن رشكة أبل أصبحت
أح�دث العب رئي�س ينض�م إىل  ،Next G Allianceوه�و تحالف من
الركات التي تعم�ل عى تحديد وتطوير الجيل التايل من تكنولوجيا
الهاتف املحمول  ،6Gوبحسب موقع  TOIالهندي ،فقد أطلقت ATIS
املجموعة الش�هر املايض بدعم من كبار املشغلني يف الواليات املتحدة
وكندا ،إريكس�ون ونوكيا ،من بني آخري�ن ،وكان هدفها الرئيس هو
ترسيخ مكانة أمريكا الشمالية كركة رائدة يف الجيل السادس.
وق�د تم تصميم  Next G Allianceإلرس�اء األس�اس لس�وق نابض
بالحياة لالبتكار يف أمريكا الشمالية يف األجيال القادمة من تكنولوجيا
الهات�ف املحم�ول ،وقد تم تس�مية تحالف  Next Gعى اس�م هدفه
األس�ايس وهو ترس�يخ تفوق أمريكا الش�مالية يف املس�ار التطوري
للجي�ل الخام�س وتطوير الجيل الس�ادس ،بحس�ب ترصيحات أحد
املسؤولني.
وتع�د أبل ه�ي واحدة م�ن  11عضوًا جدي� ًدا يف املجموع�ة إىل جانب
 Charterو  Ciscoو  Googleو  Hewlett�Packardو  Intelو �Key
 sight Technologiesو  LGو  Mavenirو  MITERو .VMware
ً
ووفقا للمجموعة ،فإن عملها “سيشمل دورة الحياة الكاملة للبحث
والتطوير والتصنيع والتوحيد القيايس واس�تعداد الس�وق ،وستعقد
املجموع�ة اجتماعه�ا األول لألعض�اء يف  16نوفم�ر لتحديد االتجاه
الشامل للمبادرة واسرتاتيجيتها.

مي عمر ضيفة شرف في
“العميل صفر” مع أكرم حسني
تظه�ر الفنانة م�ي عمر ضيفة رشف خالل أحداث فيل�م “العميل صفر”
للنجم أكرم حس�ني ونيلى كريم ،الذي يشهد مواقف كوميدية بينها وبني
أبطال الفيلم ،حيث يواصل فريق العمل التصوير بش�كل يومي لالنتهاء منه
يف أقرب وقت ليدخل مرحلة املونتاج واملكساج استعدادا ً لعرضه يف السينمات.
وتظهر نيليل كريم خالل أحداث الفيلم يف دور راقصة ولديها كباريه ،ويساعدها
يف الكباريه النجم الكوميدي بيومي فؤاد الذي يعمل عطارا يف الصباح ويف الكباريه
ً
لي�ال وتت�واىل األحداث ،حيث صورت عددا من املش�اهد داخ�ل الكباريه وكان معها
بيومي فؤاد وعدد من النجوم.
فيلم “العميل صفر” فكرة محمد س�امي وأكرم حسني وسيناريو
وح�وار وائل عبد الله ويش�ارك يف بطولته لبلب�ة ،بيومي فؤاد،
محم�د ع�الء ،داري�ن ح�داد ،ليى ع�ز العرب وع�دد آخرمن
الفنانني ،ويس�جل الفيلم تعاونا جدي�دا بني املخرج محمد
سامي والنجم أكرم حس�نى بعد تقديمهما حملة دعائية
للتوعية بتحديد النسل والتي حققت نجاحا ً كبريا ً.
وكان آخ�ر ظهور ملى عمر يف الس�ينما فيلم “تصبح عى
خري” للنجم تامر حس�ني ،تأليف وإخراج محمد سامي
ال�ذي عرض عام  ،2017وش�ارك يف بطولته كل من درة
ونور اللبنانية ومحمود البزاوي ،وعمر زهران.

تغريدات
اإلخوة واألخوات..اعتمدنــا اليوم منح اإلقامة
الذهبيــة للمقيمني..ملــدة  ١٠ســنوات للفئــات
التاليــة  :مجيــع احلاصلــني علــى شــهادات
الدكتوراة،كافة األطباء ،املهندسني يف جماالت
هندســة الكمبيوتــر وااللكرتونيــات والربجمة
والكهربــاء والتكنولوجيــا احليوية،متفوقــي
الشيخ محمد بن راشد اجلامعات املعتمدة بالدولة مبعدل  3.8وأكثر.

حنان الفتالوي

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

عمر الشناوي مع درة في
حكاية “في الحب سوا”
انضم الفنان عمر الش�ناوي لحكاية “يف الحب س�وا”
والتي تقدمها الفنانة درة من مسلسل “إال أنا” ،حيث
يواصل فريق العمل التصويريف مدينة اإلس�كندرية
ويس�تمرالتصوير مل�دة أس�بوعني ،وتع�ود درة إىل
القاهرة لتستكمل التصوير يف الديكور الرئيس.
“يف الحب سوا” تعد الحكاية الثامنة من حكايات
املسلس�ل ،وتق�دم درة دور فتاة تقع بني حب رجلني
أحدهما يخدعها ويخرسها ويحاول العودة يف منافسة
م�ع رجل آخر ،والحكاية من تأليف محمد الدباح وريم
القماش ،وإخراج محمود كامل.

يف املرحلة األخــرة لتمرير الدوائر االنتخابية
وهي ماتســمى مرحلة ســلق البيــض مت اقتطاع
ابوغرق من الدائرة 2واضافتها للدائرة  ١ليصبح
عــدد ناخــي االوىل  3١١ألــف بينمــا الثانيــة
بقيــت ١92ألــف ناخــب وكالهما لديهــا  4نواب
!!!وهــذا خالف منطق اجلغرافيــا وخالف تكافؤ
الفرص!! فماهو السبب يف ذلك ياترى؟

أثر اللسان والقلب
يف العمل
حييى الزيدي
اللسان هو املعر الحقيقي عن شخصية اإلنسان ،فمهما حاولنا التصنع أو
التجمل فإنه لن يس�تطيع احد منا أن يخفي طبيعة لس�انه ..ف�”اللسان”
يع�ر عن الكالم الطي�ب أو الخبيث ،فليس هو كما ي�راه البعض أداة للكالم
فقط  ..بل هو أداة لكش�ف ما يف داخلنا من حكمة وفطنة وذكاء وأس�لوب
متميز ..فصدق سقراط حني قال ” تكلم حتى أراك ” ..لذلك البد من االختيار
الجيد للكالم قبل أن ننطق به ،ألن اللسان هو مفتاح العقل ،ويحب أن يتحى
بالكالم الطيب.
ومن الحكمة ايضا ..خلق الله لإلنسان لسانا ً واحدا ً وأذنني لكي يسمع اكثر
مما يتكلم.
واما يف العمل يلعب اللس�ان دورا كبريا والس�يما من خالل التحاور املستمر
وبشكل يومي.
و العم�ل يف اللغ�ة ه�و الوظيف�ة واملهنة ..أم�ا يف االصطالح فه�و “الجهد
الجس�دي” الذي يقوم به اإلنس�ان من أجل تحقيق ه�دف معني يعود عليه
بالنفع.
ومن التعريفات األخرى للعمل ..هو املس�ؤولية املرتتبة عى االنس�ان للقيام
بمهمة معينة ،تلزم تطبيق مجموعة من النش�اطات املهنية ،أو اإلدارية ،أو
امليدانية.
ويكث�ر يف العمل بش�تى أنواعه الحديث والكالم غري املنقطع خالل س�اعات
عملنا يف جميع مفاصل الحياة .
وبم�ا انه يكثر ال�كالم يف العمل بش�تى انواعه “ الزين والش�ني “ كما يقال
..فان ل�” لس�ان االنس�ان” دور كبري ومس�ؤولية تعود ع�ى صاحب الكالم
والحديث .
أم�ا الحديث عن القل�ب وما يصدر عنه وما يتحدث ب�ه الناس يف يومنا هذا
فهو حديث ذو ش�جون ..اغلب الناس يتكلمون بلس�انهم ،لكنهم يقسمون
انه من قلوبهم .
ففي الحياة ..ويف العمل ..ويف السياس�ة ..ويف العش�ق والغرام ..الكل تصف
حديثه�ا م�ن القلب  ..وماه�ي إال س�اعات أو أيام حتى تنكش�ف الحقائق
والنوايا والخفايا.
وال�كالم والحديث عن القلب وما ادراك م�ا القلب ..هذه املضخة الربانية كم
تحمل يف داخلها من أرسار وآالم..لكن لالس�ف أغلب الناس يس�تخفون بها،
حديث واسع ملا نم ّر به يوميا.
َ
�د
يقول رس�ولنا الكريم محمد صى الله عليه وآله وس�لم« :أ َال َوإ ِ َّن ِيف الْ َجسَ ِ
مُ ْ
صلَ َح ْت َ
ض َغ ًة إ ِ َذا َ
صلَ َح الْ َجسَ � ُد ُكلُّ ُهَ ،وإ ِ َذا َفسَ َد ْت َفسَ َد الْ َجسَ ُد ُكلُّ ُه ،أ َ َال َوهِ َي
ْ
الْ َقلبُ ».
ويف قصة لقمان الحكيم عن” القلب واللسان”..
قال له س�يده :اذبح شاة ،وأتني بأطيبها بضعتني فأتاه ب�”القلب واللسان”
.
ثم أمره بذبح ش�اة اخرى ،وق�ال له :ألق أخبثها بضعتني ،فألقى “اللس�ان
والقل�ب” ..فق�ال :أمرتك أن تأتين�ي بأطيبها بضعتني فأتيتني ب�”اللس�ان
والقلب”.
وأمرتك أن تلقي أخبثها بضعتني فألقيت “اللسان والقلب” .
فق�ال لقم�ان الحكي�م :ليس يشء أطي�ب منهما إذا طاب�ا  ،وال يشء أخبث
منها إذا خبثا.
وقي�ل أيضا ..ان أش�د الناس بال ًء وأكثرهم عنا ًء من له لس�ان مطلق ،وقلب
مطبق ،فهو ال يستطيع أن يسكت وال يحسن أن يتكلم.
مخطئ من يظن أن الفقر هو فقر املال  ..وإنما الفقر هو فقر القلوب،
فجيوبن�ا ق�د تمتأل بامل�ال ذات يوم ..أم�ا القلوب الخاوية فم�ن الصعب ان
تمتلئ باملشاعر واالحاسيس الصادقة.
نس�مع يوميا عدة قص�ص مجتمعية..أغلبها مؤثرة وين�دى لها الجبني من
شدة هولها ..قصص اليدركها العقل من الكذب والخيانة والكالم املعسول .
اما يف السياس�ة فحدث وال حرج عما نس�مع ونشاهد يوميا من ترصيحات
ووعود من هذا الطرف اوذلك .
مآس
فال يخفى عى أحد ماتسببت به بعض الترصيحات غري املنضبطة من ٍ
للبلد .
عندما يكون الش�خص مس�ؤوالً يف عمل�ه ،أيا كان موقع�ه ،يجب أن يكون
مدركا ً بتحمله للمس�ؤولية ،ويك�ون أكثر حذرا ً وحرصا ً عن�د حديثه ،وعند
اتخ�اذه أي قرار ايضا ..ويس�عى إىل تاليف العواقب واألمور الس�لبية التي قد
تؤدي للفشل أو إىل الرتاجع عن النجاح وعدم الوصول لألهداف.
اخريا..ع�دم تركن�ا لل�كالم وتحملنا للمس�ؤولية يف عملنا يبع�د عنا اهداف
التطوي�ر والنج�اح ،وس�ينتج لنا كادر يعمل�ون ويقبض�ون رواتبهم ولكن
النات�ج اإلجمايل للعمل ضعيف ،وغري مجد ،ومايحصل يف بلدنا وبلدان اخرى
خري دليل عى ذلك.

شكرتها ملكة بريطانيا إليزابيث برسالة على لوحة بوتريه

الفنانة السعودية ريم السبيعي :لغة الفن انعكاس للحب والسالم والتعاون بين الشعوب

دبي  /الزوراء:
ُ
ف�ن البورتري�ه ش�غفت ب�ه الفنان�ة
الس�عودية ري�م عب�د الله الس�بيعي،
فه�ي متخصص�ة يف رس�م البورتريه،
وأقام�ت العديد م�ن املع�ارض يف هذا
املجال الفني يف الس�عودية وأس�رتاليا
وبريطانيا ،فالبورتريه ش�غفها األول،
واس�تمرت فرتة طويلة يف مرحلة رسم
البورتريهات ،وم�ع مرور الوقت بدأت
يف ابت�كار رس�ومات جدي�دة تميل إىل
الغرابة ،ما بني التعبريية والرسيالية.
الفنان�ة الس�بيعي ش�خصية فني�ة
متف�ردة ،م�ن حي�ث اعتماده�ا ع�ى
الغ�زارة اللوني�ة يف معظ�م أعماله�ا،
وتعتمد عى األل�وان الدافئة التي تعر
من خاللها بشكل عميق ،عن التحوالت
اإلنسانية يف أعمالها.
فنانة البورتريه ريم السبيعي يف ضيافة
جريدة “ ال�زوراء “ وأثناء تجوالنا معا
يف معرضه�ا األخ�ري الذي أقي�م يف دبي
 ،وس�ط انتب�اه ورغب�ة للمتابع�ة من
جمهور حرض خصيصا للمعرض .
•تق�ول الفنان�ة الس�عودية الش�ابة

الس�بيعي ،املتخصص�ة يف رس�م
البورتريه .
_ عالقت�ي بالف�ن ب�دأت من�ذ الصغ�ر
وتطورت م�ع الوقت ،وق�د أقمت عدة
مع�ارض يف ه�ذا املجال وغ�ريه أيضاً،
وش�اركت يف مع�ارض يف الس�عودية
ولن�دن والدنم�ارك وأس�رتاليا ،وخالل
دراس�تي يف بريطانيا ش�كرتني امللكة
إليزابيث الثانية برس�الة ع�ى بوتريه

رس�متها له�ا ،ويف دب�ي أقم�ت آخ�ر
معرض�ني يل ،ورس�مت العدي�د م�ن
اللوح�ات منه�ا الواقعي�ة والتعبريية
والرسيالي�ة ،والبورتريه�ات وهو فن
رائع أنجذب إليه بش�دة خاصة يف هذه
الفرتة.
•درست ذلك اكاديميا ؟
�دراس�تي للفن بدأت مع أيام الدراسة
األولية ،ثم انتقلت إىل الجامعة لدراسة

األدب اإلنجلي�زي ،وأكمل�ت اهتمام�ي
بالفن البرصي حتى حصلت عى دبلوم
الفن�ون البرصي�ة ،انتقل�ت بعدها إىل
لندن لتكملة دراس�تي يف فن البورتريه
وس�تل اليف ،ث�م ع�دت إىل دبي ألكمل
دراس�تي يف «فاي�ن آرت» ،وم�ا زل�ت
يف طم�وح متزاي�د لتطوي�ر نفيس من
الناحية األكاديمية والوصول إىل التميز
والعاملية.
•ه�ل حققت تلك الدراس�ة فهما عاما
لفن البورتريه ؟
•أكيد ،فم�ع مرور الوق�ت عملت عده
مع�ارض يف ه�ذا املج�ال وغ�ريه ،وقد
ش�اركت يف مع�ارض عربي�ة وعاملية،
وكانت فرصة يل لتقديم نفيس كفنانة
ش�ابة سعودية خليجية  ،وهذا ما كان
يثري ال�زوار للمعارض ،كانوا يعتقدون
بانن�ي إنكليزي�ة ،لكني كن�ت احرص
أن أتكل�م بالعربي ويرتج�م يل من قبل
والدت�ي الت�ي كان�ت والت�زال الداع�م
ملسريتي والناصح لعميل .
•كيف تعرين عن فن البورتريه؟
� ف�ن البورتري�ه ه�و ف�ن رس�م

الش�خصية م�ن وجه�ة نظر الرس�ام
يف ش�خصية اإلنس�ان والحي�وان الذي
يرس�مه ،ويعت�ر ف�ن البورتري�ه أحد
أنواع الرس�م التي ينظر إليها الفنانون
عى أنها معقدة ،العتمادها عى تقديم
الش�خصية ع�ر مالمح الوج�ه ،وفن
البورتري�ه ه�ي كلمة مس�توحاة من
اللغ�ة اإلنجليزي�ة ( )Portraitوه�ي
تعني باألس�اس رس�م ص�ورة الوجه،
لكن يف وقتنا الح�ارض البورتريت تغري
كث�ريا وبدأنا ن�رى ظهور أج�زاء عدة
من الجس�م يف الرسومات ويتم ربطها
بالبورتريه أيضا.
* جميع لوحات ريم عبد الله السبيعي
يف املعرض تميل إىل الغرابة؟
� كان�ت بدايات�ي م�ع رس�م الكرتون
م�ن خ�الل التلفزيون  ،وكن�ت أخرتع
وارس�م ش�خصيات وقص�ص منه�ا،
وعندم�ا س�افرت إىل أوروب�ا يف عم�ر
صغري أغرمت بالفن الواقعي األوروبي
الكالس�يكي وأس�اليبه .وابتدأت بنقل
لوحات لفنانني كبار وتدربت عليها.
* لكن لم تستمري ؟

� ألن�ي ل�م أنجح من أول م�رة ،لكني
ثاب�رت واس�تمريت يف ه�ذا الف�ن
حت�ي انتقل�ت اىل حب جدي�د وهو فن
البورتري�ه ،وابت�دأت برس�م الفنانني
املفضلني لدي ،كذلك رس�م صور ألهيل
وأصدقائي  ،وهكذا بدأت تنمو املوهبة
عن�دي واس�تمريت لف�رتة طويل�ة يف
رس�م البورتريه�ات ،ولكن م�ع مرور
الوقت كان يخطر ع�ى بايل أفكار غري
اعتيادية.
•يف معرض�ك األخ�ري “ لقاء الس�الم “
رسائل مهمة؟
� لغ�ة الفن انع�كاس للحب والس�الم
والتع�اون بني الش�عوب ،وقد ش�هدت
البري�ة ،الكث�ري م�ن الرصاع�ات
والح�روب ،فهناك حقيق�ة ال يجب أن
نغض الب�رص عنها ،وهي أنن�ا نواجه
ويالت الحرب واملشكالت نفسها مرارا ً
وتك�راراً .ومع هذا ،تك�ون لدينا رغبة
جامح�ة للخري والس�الم ،ومن واجبي
كفنان�ة ،أن أقف بقوة ،حاملة رس�الة
الحب والس�الم ب�ني ي�دي ،يف محاولة
إليصال هذه الرسالة إىل العالم.

