
بغداد/ الزوراء:
أك�دت وزارة التخطيط، ام�س االحد، أن 
الدولة عىل الرواتب 70 ترليون دينار، بينما 
أضحت عائدات النفط ال تحقق سوى 30 
تريلي�ون دينار، مبينة أن العراق س�يلجأ 
للق�روض الداخلي�ة والخارجي�ة لتجاوز 
هذه األزمة.وقال وكي�ل وزارة التخطيط 
تابعته�ا  ترصيح�ات  يف  حم�اد  ماه�ر 
“الزوراء”: إن “الوضع االقتصادي واملايل 
للبلد صعب جداً، ولكن العراق مر بظروف 
أصعب من ذلك يف العام 2014 وتجاوزها، 
وإن كان�ت األزمة الحالي�ة مركبة نتيجة 
وباء كورونا وانخفاض أس�عار النفط”.
أن “الحكوم�ة س�ارت  وأض�اف حم�اد 
لتجاوز هذه األزمة بمس�ارين إصالحيني 
)بعيد ومتوس�ط املدى( يتعلق األول بأنه 

يج�ب أال يبق�ى اقتصاد الع�راق مرتبطا 
بالنفط الذي يتعرض سعره لتقلبات بني 
الحني واآلخر، واملسار املتوسط املدى هو 
اتخاذ إجراءات رسيعة، والحكومة سائرة 
بهذين االتجاهني ويوج�د اجتماع ولقاء 
يومي واجراءات تتخذ، ألن حجم املشكلة 
كبري«.وأوض�ح أن “م�ن ب�ني االجراءات 
التي تم اتخاذها هي ضغط النفقات عىل 
جمي�ع مفاص�ل الدولة ب�كل قطاعاتها 
ومحاولة حماية طبقات املجتمع الهشة 
والفق�رية والقطاع الخ�اص«، مؤكداً أن 
»املرحلة تتطل�ب قرارا وإرادة سياس�ية 
موح�دة وحكوم�ة قوية التخ�اذ قرارات 
تس�هم بتقليل حجم الرضر ألن املش�كلة 

كبرية«.

لندن/ متابعة الزوراء:
أك�د املتح�دث باس�م رئاس�ة الحكومة 
الربيطاني�ة، أن رئيس ال�وزراء بوريس 
جونس�ون س�يعود لعمله اليوم االثنني.

وكان جونس�ون يتع�اىف م�ن إصابت�ه 
بفريوس كورونا يف منزله الريفي، بعدما 
أم�ى ثالثة أيام يف العناية املركزة أوائل 
الصح�ة  وزي�ر  الج�اري.وكان  الش�هر 
الربيطان�ي مات هانكوك ق�ال الجمعة، 
إن جونس�ون يف حال�ة جي�دة ويتع�اىف 

بعد إصابته بم�رض كوفيد 19، مرجحا 
أن يع�ود إىل العم�ل بمج�رد أن ي�ويص 
أطباؤه بذلك.وتواجه حكومة جونسون 
انتق�ادات الذعة لقدرته�ا املحدودة عىل 
إج�راء الفح�وص ع�ىل كورون�ا، وعدم 
تزوي�د العامل�ني يف مج�ال الصح�ة بما 
يكف�ي م�ن ل�وازم الوقاية الش�خصية 
لحمايتهم من املرض، كما أن الس�لطات 
كانت أبطأ يف فرض العزل العام مقارنة 

بنظرياتها يف أوروبا.

الرياض/ متابعة الزوراء:
أعلنت السعودية، عن رفع حظر التجول جزئيا 
يف كل مناط�ق اململك�ة ابتداء م�ن امس األحد 
من الس�اعة التاس�عة صباحا حتى الخامسة 
مساء، واإلبقاء عىل حظر التجول طوال األربع 
والعرشي�ن س�اعة يف مكة.وبحس�ب وكال�ة 
األنباء السعودية )واس(، صدر أمر من العاهل 
الس�عودي، املل�ك س�لمان، رفع من�ع التجول 
جزئيا يف جميع مناطق اململكة ابتداء من امس 
األح�د مع اإلبق�اء عىل منع التج�ول الكامل يف 
مكة املكرمة واألحياء املعزولة سابقا الرياض. 
كم�ا أعلن�ت اململك�ة الس�ماح بع�ودة بعض 

األنش�طة االقتصادية والتجاري�ة للعمل خالل 
الفرتة من 29 أبريل/نيس�ان وحتى 13 مايو/

آي�ار، واس�تمرار من�ع التجمع�ات لألغ�راض 
االجتماعية ألكثر من خمس�ة أش�خاص مثل: 
مناس�بات األفراح ومجالس الع�زاء وغريهما. 
كما وجه امللك س�لمان أن تتوىل وزارة الداخلية 
التنس�يق م�ع الجه�ات املعني�ة األخ�رى أي 
تعديالت عىل اإلج�راءات املتعلقة بمنع التجول 
ح�ث  كم�ا  الصحي�ة،  املس�تجدات  تتطلبه�ا 
الق�رار املواطن�ني واملقيم�ني وأرب�اب األعمال 
عىل استش�عار املس�ؤولية والتقيد باإلجراءات 

االحرتازية والتدابري الوقائية.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
حص�د ف�ريوس كورونا حي�اة أكثر من 
203 آالف إنس�ان ح�ول العال�م، وفيما 
تس�تعد غالبي�ة ال�دول األوروبي�ة لبدء 
أسبوع حاسم يتواصل خالله رفع تدابري 
الحجر الصح�ي، ال يزال نصف البرشية 
قي�د الع�زل املن�زيل.أودى وب�اء فريوس 
كورونا بحياة أكث�ر من203,534   الف 

ش�خص يف العالم، نحو تس�عني يف املئة 
منهم يف أوروب�ا والوالي�ات املتحدة منذ 
بدء انتشاره يف ديسمرب/كانون األول، يف 
حني بلغت اإلصابات مليونني و915 ألف 
و368 إصاب�ة، وتع�اىف 827 ألف و808، 
فيما يتواص�ل البح�ث يف مختلف بلدان 
العالم عن لقاح أو دواء ناجع له.وأبدت 
منظمة الصحة العاملية تحفظات حيال 

فكرة إص�دار “جوازات م�رور مناعية” 
عرضته�ا بع�ض ال�دول ملواكب�ة رف�ع 
إج�راءات العزل.ومع أكثر م�ن 53 ألف 
وفاة، تش�كل الواليات املتحدة البلد الذي 
حصد الوباء فيه أك�رب عدد من األرواح، 
وتليه إيطاليا مع 26384 وفاة، وإسبانيا 
مع 22902 وفاة، ثم فرنسا مع 22614 
وف�اة، فاململك�ة املتح�دة م�ع 20319 

وف�اة، م�ع اس�تعداد رئي�س وزرائه�ا 
بوريس جونس�ون الذي أصيب باملرض، 
للع�ودة إىل العم�ل الي�وم االثنني.وع�ىل 
ضوء رف�ع القيود، تبدأ بعض الدول، وال 
سيما إيطاليا، حملة اختبارات لألجسام 
املض�ادة ع�ىل 150 أل�ف ش�خص ع�ىل 
املستوى الوطني يف محاولة ملعرفة املزيد 
حول هذا الوباء.وحذرت منظمة الصحة 

من أنه “ليس هناك حاليا أي إثبات عىل 
أن األش�خاص الذي�ن تماثل�وا للش�فاء 
من كوفيد19- ولديهم أجس�ام مضادة 
باتت لديه�م مناعة تقيه�م اإلصابة به 
مرة ثانية”.وس�يعرف الفرنس�يون، غد 
التي  الوطني�ة  االس�رتاتيجية  الثالث�اء، 
أعدتها الحكومة لبدء الخروج التدريجي 

من الحجر الصحي املنزيل.

الزوراء / ليث جواد:
روات�ب  أن  اقتصادي�ان  جب�ريان  أك�د 
املوظف�ني مؤمنة ملدة 3 أش�هر، داعيان 
املبال�غ  املخصص�ات  الغ�اء  أهمي�ة  إىل 
فيه�ا يف روات�ب اصحاب الدرج�ات التي 
تثق�ل كاه�ل املوازنة ومعالجة مش�كلة 
الفضائيني يف القوات األمنية، فيما أشارا 
إىل ان الحكومة قادرة عىل تجاوز األزمة 
بع�دة طرق ابرزها اللج�وء اىل االقرتاض 
م�ن املص�ارف املحلية او اج�راء مناقلة 
يف بع�ض اب�واب املوازن�ة للنفق�ات غري 
رضورية.وقال الخبري االقتصادي باسم 
انطوان يف حديث ل�«الزوراء«: إن رواتب 

املوظف�ني مؤمنة ملدة 3 أش�هر حس�ب 
ترصيحات رسمية، اضافة اىل أن أسعار 
النفط مرش�حة لالرتفاع للوصول اىل 30 
دوالرا للربميل الواحد، وهذا مبلغ مقبول 
يف املرحل�ة املقبل�ة، مبين�ا أن الحكومة 
مطالبة باتخاذ عدة اجراءات من اهمها 
ايج�اد اي�رادات مالي�ة غ�ري االي�رادات 
القطاع�ني  ع�ىل  كاالعتم�اد  النفطي�ة 
الزراع�ي والصناع�ي للنه�وض بالواقع 
االقتص�ادي يف البل�د وايق�اف االس�رتاد 
الخارجي والذي يش�كل نح�و 50 مليار 
دوالر من مبيعات البنك املركزي.وأضاف 
انطوان: يجب الغ�اء املخصصات املبالغ 

فيها يف رواتب اصحاب الدرجات الخاصة 
اضافية اىل الدرجتني االوىل والثانية والتي 
تثق�ل كاه�ل املوازنة ومعالجة مش�كلة 
الفضائيني يف القوات االمنية، موضحا أن 
اسعار النفط اذا ارتفعت يف االيام املقبلة 
اىل 30 دوالرا، ف�ان اي�راد العراق س�نويا 
سيصل اىل 40 مليار دوالر وهو مبلغ  كايف 
لحل االزمة املالية الراهنة.وأشار انطوان 
اىل هن�اك خلية ازمة متخصصة ش�كلت 
ملعالجة الوضع االقتصادي واتخذت عدة 
قرارات لك�ن لم يجري تطبيقها من قبل 
الجه�ات املتخصصة مث�ل حماية املنتج  
املح�ي نالح�ظ انه هن�اك  ع�دم تطبيق 

لهذا القرار يف املنافذ الحدودية، مؤكدا ان 
االقتصادي العراق�ي اصبح يف عدد كبري 
من الطفيليني يجب التخلص منهم النهم 
اصبحوا يش�كلون عبء عليه.أما الخبري 
االقتصادي ضياء رحيم محسن يف حديث 
ل�«ال�زوراء«: هناك ازم�ة مالية خانقة 
يعان�ي منه�ا البل�د هي بس�بب جائحة 
كورون�ا وهبوط اس�عار النف�ط، اال ان 
الحكومة ق�ادرة عىل تجاوز هذه االزمة 
بعدة طرق لعل من ابرزها هو اللجوء اىل 
االق�رتاض من املصارف املحلية او اجراء 
مناقلة يف بعض اب�واب املوازنة للنفقات 
غري رضورية، مشريا إىل إمكانية املناقلة 

االم�ور  وبع�ض  االس�تثمار  اب�واب  يف 
الخدمي�ة وهذا س�يوفر لن�ا مبالغ تصل 
اىل  12 ملي�ار دوالر.وح�ذر من خطورة 
الذه�اب اىل االق�رتاض الخارج�ي والذي 
يف�رض رشوط وقيود كب�ري عىل العراق 
يف ح�ال اللج�وء اىل االق�رتاض الخارجي 
لذلك باالمكان االستعانة باالقرتاض من 
املصارف املحلية او بيع الس�ندات املالية 
اىل االوقاف او العتبات املقدس�ة، مشريا 
إىل رضورة تخفي�ض روات�ب اصح�اب 
الدرج�ات الخاص�ة وال�وزراء والن�واب 
يف املرحل�ة املقبل�ة ملواجه�ة االزم�ة اذا 

تطورت.

اقتصاديان لـ        : احلكومة قادرة على جتاوز األزمة عرب إلغاء املخصصات املبالغ فيها 
أكدا تأمني الرواتب ملدة ثالثة أشهر 

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
بعد ان ش�هدت الس�اعات املاضي�ة اجتماعا مش�رتكا لرئيس 
ال�وزراء املكل�ف وقي�ادات الكت�ل الش�يعية ، رجحت اوس�اط 
نيابية امكانية تمري�ر حكومة رئيس الوزراء املكلف مصطفى 
الكاظمي اذا تم تغيري املرش�حني  ، فيما املحت اوس�اط اخرى 
اىل ع�دم تمرير بعض مرش�حني خ�الل جلس�ة التصويت عىل 
من�ح الثق�ة.وازاء ذل�ك  اك�د ائتالف الن�رص أن الح�وارات بني 
الكتل السياس�ية وفريق تش�كيل الحكومة الجديدة وصلت اىل 
طري�ق واضح وف�ق االس�تحقاق االنتخابي للكتل السياس�ية.

وقال�ت النائب ندى جودت ل�”ال�زوراء “، ان “الحوارات قائمة 
ب�ني الكتل السياس�ية وفريق رئيس ال�وزراء املكلف مصطفى 
الكاظمي بش�أن اكتم�ال الكابينة الوزارية وتقديمها لجلس�ة 
منح الثقة أمام الربملان” . املش�اورات جارية واالس�تحقاقات 
االنتخابي�ة ح�ارضة يف الح�وارات واوضح�ت ان “ االعالن عن 

أس�ماء الش�خصيات املرش�حة للحقائب الوزاري�ة مازال طي 
الكتم�ان ، وهناك مالم�ح التحفظ لحني االنتهاء منها بش�كل 
رس�مي “.واضاف�ت ان “يجري حالياً وضع اللمس�ات األخرية 
عىل التش�كيلة الوزارية لعرضها عىل الكتل السياسية، ومن ثم 
عقد جلس�ة منح الث�قة للحكومة “، داعية  الكتل السياس�ية 
اىل اإلرساع بتشكيل الحكومة ومنحها الثقة ملواجهة التحديات 
االقتصادي�ة الراهنة ، مرجحة عقد جلس�ة من�ح الثقة نهاية 
األس�بوع الجاري.وتابع�ت ان “ الكابينة الوزاري�ة التي قدمها 
الكاظم�ي افصح�ت جملة  أم�ور ، منها عدم تس�مية وزيري 
الداخلي�ة والدف�اع كدلي�ل عىل اس�تمرار الخالفات ب�ني الكتل 
السياس�ية”، وانتق�دت ماوصفت�ه  الخضوع لف�رض رغبات 
الكتل من خالل إعادة اس�تيزار شخصيات يف حكومة املستقيل 
عادل عبد املهدي”، مش�رية اىل شخصيات محرتمة ادت عملها 

بشكل مهني اال انها ستواجه رفضا نيابيا وشعبيا .

الرياض/ متابعة الزوراء:
دش�نت مجموعة العرشين، امس األح�د، مبادرة 
دولية لترسيع الوصول ل�ألدوات الصحية الالزمة 
ملكافحة ف�ريوس كورون�ا املس�تجد.وقال محمد 
الجدع�ان وزير مالي�ة الس�عودية الرئيس الحايل 
ملجموعة العرشين إن املجموعة ما زالت تعمل لسد 
الفج�وة التمويلي�ة ملكافحة ه�ذه الجائحة والتي 
تق�در بثمانية مليارات دوالر، بحس�ب “رويرتز”. 

وأضاف الجدعان يف بيان تدش�ني مبادرة “ترسيع 
الوص�ول ل�ألدوات الصحي�ة الخاص�ة بجائح�ة 
كوفيد19-”: “ س�وف تواصل مجموعة العرشين 
جهودها يف تعزيز إطار التعاون العاملي عىل جميع 
الجبهات، وأهمها س�د الفجوة التمويلية القائمة 
حالّي�ا يف القط�اع الصحي”.وتاب�ع أن “املجتم�ع 
ال�دويل ال ي�زال يواجه حالة عدم يق�ني تجاه مدى 

عمق ومدة هذه األزمة الصحية”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
قال تشونغ إن مون، مستشار رئيس كوريا الجنوبية 
للسياس�ة الخارجي�ة، إن زعي�م كوري�ا الش�مالية 
كي�م جونغ أون “ع�ىل قيد الحي�اة ويف وضع جيد”.
ويف حديثه مع قن�اة :”فوكس نيوز” األمريكية، أكد 
املستش�ار أن “موقف حكومتنا يف هذا الشأن ثابت، 
كي�م جونغ أون عىل قيد الحي�اة وهو يف وضع جيد. 
لق�د كان مقيما يف منطقة وونس�ان منذ 13 أبريل. 

ول�م يتم رصد أي حركات مث�رية للريبة حتى اآلن”.
إىل ذل�ك، تواصل وس�ائل اإلعالم الرس�مية يف كوريا 
الش�مالية، الصم�ت ع�ن األنش�طة العام�ة للزعيم 
كيم جونغ أون، منذ أس�بوعني، وس�ط تزايد األنباء 
والتقارير حول خط�ورة وضعه الصحي.من جهته، 
نفى رئيس جمعية الصداقة الكورية أليخاندرو كاو 
دي بين�وس، التقارير اإلخبارية املتداولة، حول وفاة 

زعيم كوريا الشمالية.

البناء يكشف لـ            عن امهال الكاظمي الكتل السياسية وقتا الستبدال بعض مرشحيها للكابينة الوزارية
سائرون: بعض الكتل تتعمد ترشيح شخصيات غري مقبولة لعرقلة مترير احلكومة اجلديدة

الزوراء/ حسني فالح:
كش�ف تحالف البناء، ع�ن امهال رئيس 
الوزراء املكلف مصطفى الكاظمي القوى 
السياس�ية وقت�ا لغ�رض تغي�ري بع�ض 
االس�ماء املرش�حة للكابين�ة الوزاري�ة، 
وفيم�ا رجح تمري�ر الحكوم�ة الجديدة 
قب�ل انتهاء امل�دة الدس�تورية يف الربملان 
للوزارات املتفق عليها فقط، اتهم تحالف 
سائرون بعض الكتل بتعمدها يف ترشيح 
ش�خصيات غ�ري مقبولة لغ�رض عرقلة 
تمري�ر حكوم�ة الكاظم�ي واالبقاء عىل 

حكومة عادل عبد املهدي لفرتة اطول.
وق�ال النائ�ب ع�ن تحالف البن�اء قيص 
ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  الش�بكي 
تايي�دا  االكث�ر  املكل�ف  كان  الكاظم�ي 
ومقبولي�ة ل�دى الكتل السياس�ية بدليل 
الق�وى  لزعم�اء  الواس�ع  الحض�ور 
السياس�ية لحف�ل تكليف�ه، اال ان حجم 
التايي�د ق�د تراج�ع م�ع م�رور الوق�ت 
وخصوص�ا مع البدء بتش�كيل الحكومة 
وحصل نوع من التصدع واالعرتاض عىل 
االلية املتبع�ة يف اختيار الوزراء.واضاف، 
انه مع بدء املش�اورات لتشكيل الكابينة 
الوزارية حدثت الرصاعات عىل الحقائب 
الوزارية، وكل جهة تطالب بحصتها من 
الحكوم�ة املقبل�ة، الفت�ا اىل ان االتف�اق 
السابق كان اعطاء رئيس الوزراء املكلف 
باختيار كابينته الوزارية بكل حرية اال ان 
ه�ذا االمر اختلف مع مرور الوقت وبدات 
بعض الكتل تطال�ب علنا بحصصها من 
الحكومة.واش�ار اىل ان الكت�ل الكردي�ة 
والس�نية تطالب بالعلن بفرض اس�ماء 
مرش�حة لحصصها الوزارية فهي تعتقد 
ه�ذا حق دس�توري لك�ون لديه�ا تمثيل 

نياب�ي، االمر الذي جعل بع�ض االطراف 
الش�يعية تعرتض عىل هذا االمر وطالبت 
الكاظمي بع�دم التعامل مع كتلة معينة 
ع�ىل حس�اب كت�ل اخرى.واوض�ح، ان 
الكاظم�ي امهل الكتل السياس�ية بعض 
الوقت لغرض اس�تبدال بعض مرش�حي 
الكابينة الوزارية لكون هناك اعرتاضات 
كبرية عىل بعض اسماء الكابينة الوزارية 
، مرجحا بتمري�ر حكومة الكاظمي قبل 
انتهاء املدة الدستورية بايام قليلة وربما 
يت�م تقديم كابينة وزارية ليس�ت كاملة 
منقوصة لعدد من ال�وزراء غري املتفقني 

عليهم.واك�د ان اغل�ب الكتل السياس�ية 
وصلت لقناعة بان البد من تمرير حكومة 
الكاظمي نظرا ملا يمر به البلد من ازمات 
حقيقي�ة ففي حال ع�دم تمرير حكومة 
رئي�س الوزراء املكلف س�تكون العواقب 
وخيمة.ب�دوره، اته�م النائب عن تحالف 
س�ائرون صب�اح العكيي، بع�ض الكتل 
السياس�ية بتعمدها برتشيح شخصيات 
غري مقبول�ة للكابين�ة الوزارية الجديدة 
يف س�بيل عرقل�ة تمريره�ا واالبقاء عىل 
حكومة ع�ادل عبد امله�دي لفرتة اطول.
وق�ال العكي�ي يف حدي�ث ل�”ال�زوراء”: 

ان الكتل السياس�ية اتفق�ت منذ البداية 
ع�ىل اعطاء رئيس ال�وزراء املكلف حرية 
ان  اال  الوزاري�ة،  لكابينت�ه  االختي�ار 
تفاجئن�ا ب�ان هن�اك اغلب الكت�ل بدات 
تطال�ب وت�رص عىل انه�ا تختار اس�ماء 
الكابين�ة الوزارية.واضاف: ان الكاظمي 
اخت�ار جزء قلي�ل من الكابين�ة الوزارية 
والج�زء الكبري املتبقي الكتل السياس�ية 
هي من رشحتها، مشريا اىل ان هناك كتل 
سياس�ية تحاول عرقل�ة تمرير حكومة 
الكاظم�ي عرب ترش�يح ش�خصيات غري 
مقبولة ال يف االوساط السياسية وال حتى 

الش�عبية من اج�ل االبقاء ع�ىل حكومة 
عادل عبد املهدي لكونها مستفيدة منها.

ولف�ت اىل ان تحال�ف س�ائرون م�ازال 
بموقف ثابت بشان اختيار كابينة وزارية 
مستقلة، مؤكدا ان حصص التحالف من 
الحقائب الوزارية س�تكون لش�خصيات 
مس�تقلة تماما.وتاب�ع: ان الجميع ادرك 
خط�ورة املرحل�ة الراهن�ة واتف�ق ع�ىل 
رضورة التصوي�ت لكابينة الكاظمي من 
اجل امليض قدم�ا لتجاوز االزمة الراهنة.

وتداولت بعض وس�ائل االع�الم ومواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ترسيب�ات ح�ول 
اس�ماء الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء 
الكاظمي.وتش�ري  مصطف�ى  املكل�ف 
الترسيب�ات اىل ان وزارة الخارجي�ة: عبد 
الكريم هاش�م، وزارة النق�ل: جواد عبد 
الرض�ا، وزارة الكهرب�اء: ن�زار قحطان، 
وزارة النف�ط: عبد الجب�ار لعيبي، وزارة 
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة: كاظ�م 
هيالن الس�هالني، وزارة التعلي�م العايل: 
ابراهيم بحر العلوم، وزارة املوارد املائية: 
جاسم محمد االسدي.وتابعت: ان وزارة 
االتصاالت: حس�ن ش�مس الدين، وزارة 
الثقافة والس�ياحة: هش�ام صالح داود، 
وزارة الصح�ة والبيئ�ة: جعف�ر ص�ادق 
ع�الوي، وزارة الزراع�ة: محم�د ش�ياع 
الس�وداني، وزارة التخطيط: خالد بتال، 
وزارة الصناع�ة واملع�ادن: فالح حس�ن 
زيدان، وزارة الش�باب والرياضة: حسني 
سعيد، وزارة التجارة ماهر حماد، وزارة 
الرتبية: فالح محمود احمد، وزارة الهجرة 
واملهجرين:ايف�ان فايق يعك�وب، وزارة 
املراة )مستحدثة(:غادة  الدولة لش�ؤون 

محمد حميد.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
الزحام  من  العاملية،  الصحة  منظمة  حذرت 
تخفيف  بعد  التجارية  واملحالت  األسواق  يف 
غالبية  تفرضها  التي  االحرتازية،  اإلجراءات 
الدول لتجنب اإلصابة بفريوس كورونا املستجد، 
الذي تحول إىل وباء عاملي )جائحة(.وقال مكتب 
»تويرت«:  عىل  حسابها  عرب  مرص،  يف  املنظمة 
»يجب منع تجمع أعداد كبرية من األشخاص يف 
األماكن العامة مثل األسواق واملحال التجارية«.

وأشارت إىل »رضورة الحفاظ عىل مسافة 1 مرت 
عىل األقل بني األفراد«.

»الصحة العاملية« حتذر من 
الزحام يف األسواق واحملالت 

التخطيط تكشف عن عجز يف الرواتب 
بقيمة 40 تريليون دينار 

بعد تعافيه من كورونا.. رئيس وزراء 
بريطانيا يستأنف عمله اليوم 

السعودية ترفع جزئيا حظر التجول 
وتبقيه 24 ساعة يف مكة

ائتالف النصر لـ          : املرشحون اجلدد يف كابينة 
الكاظمي طي الكتمان حلني االتفاق النهائي

جمموعة العشرين تطرح مبادرة دولية ملكافحة كورونا

مستشار كوريا اجلنوبية: كيم جونغ أون على قيد احلياة  املفاوضات املستمرة جتري وفق االستحقاق االنتخابي للكتل

وزارة املالية توافق على فتح حسابات لالحتادات الوطنية يف األسبوع احلالي

ص 8الصحفيون يعتمدون بشكل اكرب على االنرتنت  يف تنفيذ تقاريرهم وتعزيز مهاراتهم يف االمن الرقمي

ص 6

الصحة تسجل 57 اصابة جديدة و39  
حالة شفاء بفريوس كورونا

التعليم تعلن انتهاء الفصل الدراسي األول 
والفصل الثاني يبدأ السبت املقبل

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس االحد، 
املوقف الوبائي اليومي لإلصابات املسجلة 
بفريوس كورونا املستجد يف العراق، وفيما 
س�جلت 57 اصاب�ة جدي�دة و39 حال�ة 
ش�فاء، اكدت تس�جيل حالة وفاة واحدة 
يف مدينة الط�ب ببغداد.وذكرت الوزارة يف 
بي�ان تلقت »الزوراء« نس�خة من�ه: انها 
تؤك�د ع�ىل تطبي�ق التوجيه�ات الخاصة 
بوج�وب ارت�داء الكمامات خ�ارج املنازل 
من قب�ل الجمي�ع ومحاس�بة املخالفينن 
مؤكدة انه ت�م فحص )3074( نموذجا يف 
كاف�ة املختربات املختص�ة يف العراق ليوم 
امس، وبذلك يكون املجموع الكي للنماذج 

املفحوص�ة من�ذ بداية تس�جيل املرض يف 
العراق )71471(.واضافت: ان مخترباتها 
س�جلت ليوم امس ) 57( إصابة يف العراق 
موزع�ة كالتايل: بغ�داد/ الرصاف�ة: 17، 
بغداد/ الكرخ: ٨، مدينة الطب: 4، البرصة: 
٨، ميس�ان: 2، بابل: 10، املثنى: 7، صالح 
الدي�ن: 1، مبينة ان ع�دد الوفيات : حالة 
واحدة يف مدينة الطب.واشارت اىل ان عدد 
ح�االت الش�فاء:  39 حال�ة ،  وكم�ا يي: 
بغداد/ الكرخ: 1، مدينة الطب : 5، النجف 
األرشف: 9، السليمانية:  2، البرصة :  1٨، 
ميسان: 4، مؤكدة ان مجموع اإلصابات :  
1٨20، بينم�ا مجموع الوفيات:    ٨7، اما 

مجموع حاالت الشفاء:    12٦3.

بغداد/ الزوراء:
والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  أعلن�ت 
العلم�ي، انته�اء الفص�ل ال�درايس األول 
للع�ام ال�درايس الح�ايل 2019-2020 يف 
الجامع�ات والكليات كافة، فيما أش�ارت 
إىل أن الفصل الثاني سيبدأ السبت املقبل.

وقالت الوزارة يف بيان : »انتهى امس االحد 
الفصل الدرايس االول للعام الدرايس الحايل 
2019-2020 يف الجامعات والكليات كافة 
الحكومية واألهلية وللدراستني الصباحية 
واملسائية وحسب التقويم الجامعي الذي 
أعلن�ت عنه ال�وزارة س�ابقا«.وأوضحت 
الوزارة، أن »موع�د بداية الفصل الدرايس 

الثان�ي فس�يكون ي�وم الس�بت املواف�ق 
2020/5/2 ويتم اس�تمرار العمل بنظام 
التعليم االلكرتوني بس�بب استمرار حظر 
التج�وال والتعطي�ل االجب�اري وملدة 13 
اس�بوعا من ضمنه�ا امتحان�ات الفصل 
ال�درايس الثان�ي )نهاي�ة الس�نة للنظام 
الس�نوي ( ويكون موع�د اداء امتحانات 
الفص�ل الدرايس االول )للنظامني الفصي 
واملق�ررات ( او امتح�ان نص�ف الس�نة 
)النظ�ام الس�نوي( بع�د انته�اء حظ�ر 
التجوال واستئناف الدراسة ويرتك مرونة 
للجامعات بتحديد املوعد ووضع الجداول 

االمتحانية«.

كورونا يصيب حنو ثالثة ماليني شخص ويودي حبياة أكثر من 203 آالف اخرين 
بعد إرغامه نصف البشرية على العزل 

بغداد/الزوراء: 
إرادة  ضد  كبرية  تدخالت  عن  عالوي  جعفر  الصحة  وزير  الصحة  وزير  كشف 
الوزارة، فيما طالب مجلس الوزراء ووزارة الخارجية بتقليل عودة الطائرات من 
الدول قوية االصابة بفريوس كورونا. وقال عالوي يف مؤتمر صحفي: ان امكانية 
الوزارة ضعيفة وال نمتلك اماكن كبرية للحجر واعداد العراقيني العائدين يفوق 
بتقليل  الخارجية  ووزارة  الوزراء  مجلس  عالوي  طالب  الوزارة«.كما  امكانية 
عودة الطائرات من الدول قوية االصابة بفريوس كورونا.مؤكدا خشيته من نقل 
ان  موضحا   ، هناك  من  العراقيني  عودة  طريق  عن  اوربا  من  القوي  الفايروس 
الينا من خالل  العراق، ونخىش ان يصل  الفريوس يف اوربا اقوى مما موجود يف 
العراقيني العائدين، الفتا يف الوقت نفسه إىل ان اغلب العائدين هم ليسوا بحاجة 

للعودة ».

وزير الصحة يكشف عن تدخالت 
بعمل وزارته 

امانة بغداد تقوم حبملة تعفري مكثفة يف منطقة الرشاد  ص4 

تفاصيل ص5   
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ديوان حمافظة واسط                   العدد : 1335
قسم العقود                                               إعادة إعالن           التاريخ:  2020/4/26

مناقصة عامة رقم )2019/8/54( و )2019/8/87(

ديوان حمافظة واسط                   العدد : 1337
قسم العقود                                               إعادة إعالن           التاريخ:  2020/4/26

مناقصة عامة رقم )2019/16/112( 
اسم املناقصة ) جتهيز ونصب وتشغيل معمل اوكسجني سائل طيب ملستشفى الكرامة التعليمي يف 

قضاء الكوت(

ديوان حمافظة واسط                   العدد : 1336
قسم العقود                                               إعادة إعالن           التاريخ:  2020/4/26

مناقصة عامة رقم )2019/4/75( و )2019/4/76( و)2019/4/77( و )2019/4/89( و)2019/12/84( 

ديوان حمافظة واسط                   العدد : 1338
قسم العقود                                               إعادة إعالن           التاريخ:  2020/4/26

مناقصة عامة رقم )2019/9/114( و )2019/9/116( و)2019/12/83( و )2019/12/85( 

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة

1. يشُر ديوان محافظة واسشط / قسشم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلشني وذوي الخربة من الركات املقاولة واملقاولني العراقيني والشركات العامة املختصة وكذلك 
الركات العربية واالجنبية املتخصصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات العامة للمرة الثالثة واملدرجة يف الجدول أدناه .

2. إن املناقصة لهذا املروع سوف تنر يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة, الزوراء) .
3. فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الركات املقاولة واملقاولني العراقيني والركات العامة املختصة وكذلك الركات العربية واالجنبية املتخصصة يف الحصول 

عىل معلومات إضافية االتصال بششش ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود( خالل )أوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( .

5. املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتششمل جنسشية مقدم العطاء ، ان التكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم أقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنششطته

الجديدة ، مدرج يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الركات املتلكئة بقرار صادرعن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن 
املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة أو أستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات,

اليوجد تضارب يف املصالح، الركات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون
التجاري وقانون الركات العامة.  

ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الركات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الركة وعقد التأسيس.
ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الركات العربية واالجنبية )واملسجلة( يف وزارة التجارة/دائرة تسجيل الركات تقديم شهادة تأسيس 

الركة ويف حالة كونها غري مسجلة يف العراق تقديم مايثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الركة ومصدقة من السفارة 
العراقية أو امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد.

رابعا–كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب 
معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود.

خامسا– وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نر لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل( مديرية بلديات واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( .

7.  يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عر ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 2020/5/13 وهو )تاريخ 
غلشق املناقصة(,علما بان العطاءات املتأخرة سشوف ترفض وسشيتم فتح العطاءات بحضور مقدمشي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل )واسشط / 

الكوت / شارع النسيج / مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عر والنصف ظهرا من يوم )االربعاء( املصادف 2020/5/13.
8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سشفتجة ( معنون إىل محافظة واسشط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املششاريع 
االسشتثمارية( ويتضمن اإلششارة السشم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة 
ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسشم مقدم العطاء أو )أي من املسشاهمني يف الركة أو الركات 

املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسشعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للركة أو احد املسشاهمني أومن يخوله بموجب 
وكالة صادرة من كاتب العدل كرط أسشايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مسشتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسشم 

ورقم املناقصة .
10. عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد االعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف 

حالة عدم امتالك الركة الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
11. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

12. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
13. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

14. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

                                                                                                الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 ضمن التبويب )12-16-13-4-1-55-2(
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال املتوسطة

1. يُر ديوان محافظة واسشط / قسشم العقشود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديشم عطاءاتهم لعمل )تجهيز ونصب 
وتششغيل معمل اوكسشجني سشائل طبي ملستششفى الكرامة التعليمي يف قضاء الكوت( للمرة الثانية وبكلفة تخمينية )5013470000( 

خمسة مليار وثالثة عر مليون واربعمائة وسبعون الف دينار وبمدة انجاز )240( مائتان واربعون يوم .
2. إن املناقصة لهذا املروع سوف تنر يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة, الزوراء) .

3. فعشىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الركات املقاولة واملقاولني العراقيني )رابعة كهربائية/ميكانيكية( نافذة والركات 
العامة املختصة وكذلك الركات العربية واالجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بششش ) ديوان محافظة واسط 

/ قسم العقود( خالل )أوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( .

5. املتطلبات القانونية :-
أوال – األهليشة / وتششمل جنسشية مقشدم العطاء ، ان التكشون وكاالت تابعشة لصاحب العمل عدم اقصشاء مقدم العطشاء مؤقتا )معلقة 

أنشطته
الجديدة ، مدرج يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الركات املتلكئة بقرار صادرعن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن 

املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة أو استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات,
اليوجد تضارب يف املصالح، الركات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون

التجاري وقانون الركات العامة.  
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الركات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الركة وعقد التأسيس.

ثالثشا -عشىل مقدمي العطشاءات من الركات العربيشة واالجنبية )واملسشجلة( يف وزارة التجارة/دائرة تسشجيل الركات تقديم ششهادة 
تأسيس 

الركة ويف حالة كونها غري مسجلة يف العراق تقديم مايثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الركة ومصدقة من السفارة 
العراقية أو امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد.

رابعا–كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب 
معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود.

خامسا– وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .
6. بإمشكان مقدمشي العطاء املهتمني رشاء وثائشق املناقصة اعتبارا من أخر نر لإلعالن بعد تقديم طلشب تحريري إىل( مديرية محافظة 

واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون الف دينار .
7.  يتم تسشليم العطاءات إىل )ديوان بلديات واسشط / سشكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل السشاعة الثانية عر ظهرا من يوم )االثنني( 
املصادف 2020/5/11 وهو )تاريخ غلق املناقصة(,علما بان العطاءات املتأخرة سشوف ترفض وسشيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل )واسشط / الكوت / ششارع النسيج / مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية 

عر والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2020/5/11.
8. كل العطشاءات يجشب إن تتضمن ضمان للعطشاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سشفتجة ( وبمبلغ )100,000،000( مائة 
مليون دينار معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة 
ويفضشل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسشط ويحمل عنشوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن 
)120( مائة وعرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسشم مقدم العطاء أو )أي من املسشاهمني يف 

الركة أو الركات املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
9. إن مشدة نفاذ العطاء )90( تسشعون يوما من تاريخ غلق املناقصشة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للركة أو 
احد املساهمني أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10. عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد االعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة 
من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الركة الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة 

ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
11. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

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

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

                                                                                                الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية

1. يشُر ديوان محافظة واسشط / قسشم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلشني وذوي الخربة من الركات املقاولة واملقاولني العراقيشني والركات العامة املختصة لتقديم 
عطاءاتهم للمناقصات العامة للمرة الثالثة واملدرجة يف الجدول أدناه .

2. إن املناقصات لهذه املشاريع سوف تنر يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة, الزوراء) .
3. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني ي الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بششش ) ديوان محافظة واسشط / قسشم العقود( خالل )أوقات الدوام الرسشمي( وكما 

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

5. املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتشمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته الجديدة ، مدرج يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الركات املتلكئة بقرار صادرعن الجهة املعنية 
يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة اليوجد تضارب يف املصالح، الركات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها 

تعمل وفق القانون التجاري وقانون الركات العامة.  
ثانيا –ششهادة تأسشيس الركة وعقد التأسشيس وهوية تصنيف الركات املقاولة واملقاولني نافذة .

ثالثا –كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب 
معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود.

رابعا– وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نر لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل( مديرية محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( .

7.  يتشم تسشليم العطاءات إىل )بلديات واسشط / سشكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل السشاعة الثانية عر ظهرا مشن يوم )االثنني( املصشادف 2020/5/11 وهو )تاريخ غلق 
املناقصة(,علما بان العطاءات املتأخرة سشوف ترفض وسشيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل )واسشط / الكوت / 

شارع النسيج / مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عر والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2020/5/11.
8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سشفتجة ( معنون إىل محافظة واسشط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املششاريع 
االسشتثمارية( ويتضمن اإلششارة السشم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة 
ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسشم مقدم العطاء أو )أي من املسشاهمني يف الركة أو الركات 

املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسشعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للركة أو احد املسشاهمني أومن يخوله بموجب 
وكالة صادرة من كاتب العدل كرط أسشايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مسشتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسشم 

ورقم املناقصة .
10. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم
12. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

                                                                                                الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية

1. يشُر ديوان محافظة واسشط / قسشم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلشني وذوي الخربة من الركات املقاولة واملقاولني العراقيشني والركات العامة املختصة لتقديم 
عطاءاتهم للمناقصات العامة للمرة الثالثة واملدرجة يف الجدول أدناه .

2. إن املناقصات لهذه املشاريع سوف تنر يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة, الزوراء) .
3. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بششش ) ديوان محافظة واسشط / قسشم العقود( خالل )أوقات الدوام الرسشمي( وكما 

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

5. املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتشمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته الجديدة، مدرج يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الركات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية 
يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة اليوجد تضارب يف املصالح، الركات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها 

تعمل وفق القانون التجاري وقانون الركات العامة.  
ثانيا –ششهادة تأسشيس الركة وعقد التأسشيس وهوية تصنيف الركات املقاولة واملقاولني نافذة .

ثالثا –كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب 
معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود.

رابعا– وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نر لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل( مديرية محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( .

7.  يتم تسشليم العطاءات إىل )مديرية بلديات واسشط / سشكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل السشاعة الثانية عر ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2020/5/11 وهو )تاريخ 
غلق املناقصة(,علما بان العطاءات املتأخرة سشوف ترفض وسشيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل )واسط / الكوت 

/ شارع النسيج / مبنى مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عر والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2020/5/11.
8. كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سشفتجة ( معنون إىل محافظة واسشط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املششاريع 
االسشتثمارية( ويتضمن اإلششارة السشم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة 
ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسشم مقدم العطاء أو )أي من املسشاهمني يف الركة أو الركات 

املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تسشعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للركة أو احد املسشاهمني أومن يخوله بموجب 
وكالة صادرة من كاتب العدل كرط أسشايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مسشتندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسشم 

ورقم املناقصة .
10. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11. يف حال عدم ألتزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.
12. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النر واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

                                                                                                الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واسط
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للسيطرة على تفشي عدوى كورونا بالرغم من ذلك مل يتمكن من التكهن حول حالته الصحية

مركز أحباث أمريكي يرصد قطار كيم جونغ أون
واشنطن/متابعة الزوراء:

 أك�دت واش�نطن ع�ر مركزه�ا “38 ن�ورث” 
املتخصص بمراقبة نشاطات كوريا الشمالية، أن 
األخري نرش صوًرا رصدته�ا األقمار الصناعية ملا 

قالت إنها محطة قطار تابعة لكيم جونغ أون.
ووس�ط غم�وض يلّف مص�ري كي�م، وتزامًنا مع 
تقاري�ر صيني�ة نقلتها “نيويورك بوس�ت”حول 
وفاته، كشفت الصور مجمًعا سكنًيا تابًعا لزعيم 
كوريا الشمالية يف مدينة ونسان التقطت بتاريخ 

21 أبريل الجاري.
أش�ار مركز “نورث 38” الذي يق�دم تقارير عن 
كوري�ا الش�مالية إىل أن القطار، ال�ذي يرّجح أنه 
لكيم، قد رصد يف مقر له يف بلدة س�ياحية تسمى 

وسان يومي 21 و23 أبريل املاضيني.
رغ�م كل ذلك، أك�د التقرير أن “وج�ود القطار ال 
يثب�ت مكان وجود الزعيم الكوري الش�مايل، كما 
إنه ال يشري إىل وضعه الصحي”، لكنه يعزز قيمة 
التقاري�ر الت�ي تفي�د بأن كي�م يقي�م يف منطقة 

مخصصة للنخبة عىل الساحل الرشقي للبالد.
وكان�ت الفرضيات والش�ائعات ازدادات يف األيام 
األخرية ح�ول صحة الزعيم الكوري الش�مايل إىل 
درجة أن بعض املواقع تحدث عن وفاته خصوًصا 
بعد غيابه عن حضور ذكرى مؤس�س البالد كيم 
إل س�ونغ يوم 15 أبريل. كما راجت تقارير تشري 
إىل س�وء حالت�ه الصحي�ة بع�د عملي�ة جراحية 

أجراها أخريًا يف القلب.
رك�زت صحيف�ة “نيوي�ورك بوس�ت” األمريكية 
الس�بت ع�ىل خ�ر نقلت�ه مدي�رة يف تلفزي�ون 
تدعمه الص�ني، يّدعي أن زعيم كوريا الش�مالية 
ق�د “ت�ويف”. وصاحب�ة الخ�ر الت�ي لم تس�ّمها 
الصحيف�ة األمريكي�ة، ه�ي نائبة رئيس ش�بكة 
HKSTV التلفزيوني�ة يف هون�غ كونغ واملدعومة 

من الصني.
وظه�ر كي�م للم�رة األخ�رية يف 11 ابري�ل خالل 
اجتم�اع للمكتب الس�يايس للحزب، ث�م يف جولة 
تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعالم 

رسمية يف 12 ابريل.
كان موق�ع “داي�ي أن كاي” الذي يديره كوريون 
ش�ماليون منش�قون قد ذكر أن الزعيم الكوري 
الش�مايل خضع يف ابريل لعملية جراحية بس�بب 
معاناته من مشاكل يف رشايني القلب، وأنه يميض 

فرتة نقاهة يف محافظة بيون غان يف الشمال.
نق�اًل عن مصدر كوري ش�مايل ل�م يذكر هويته، 
ق�ال املوقع إن كيم الذي يبلغ من العمر 36 عاماً، 
خضع لعالج بشكل طارئ بسبب مشاكل مرتبطة 
“بتدخين�ه الش�ديد وبدانت�ه وإرهاق�ه”. وقللت 
كوريا الجنوبية، الت�ي ال تزال عملياً بحالة حرب 

مع كوريا الشمالية، من أهمية تلك األخبار.
كما نقلت شبكة “يس إن إن” عن مسؤول أمريكي 
قوله إن واش�نطن “تدرس معلوم�ات” تفيد بأن 
كي�م جونغ أون “بحالة ش�ديدة الخطورة نتيجة 

لعملية جراحية”. غري أن الرئيس األمريكي دونالد 
ترمب ق�د اعتر الخمي�س أن املعلومات املتعلقة 

بتدهور صحة كيم عىل األرجح “خاطئة”.
نقل�ت قن�اة “إس ب�ي إس” الكوري�ة الجنوبي�ة 
الخمي�س عن مس�ؤول حكوم�ي قول�ه إن كيم 
متواجد عىل األرجح يف وونس�ان من�ذ أربعة أيام 
عىل األقل وأنه سيظهر علناً قريباً. أضافت القناة 
أن الجيش الك�وري الجنوبي يراقب مكان توقف 
قطار كيم، الذي شوهد يف وونسان، بينما طائرته 
التي يس�تخدمها عادة للتنقل إىل وونسان ال تزال 

يف بيونغ يانغ.
من جهتها أرسلت الصني فريقا لكوريا الشمالية 
يضم خراء طبيني لتقديم املشورة بشأن الزعيم 
الكوري الش�مايل كي�م جونغ أون، حس�بما قال 
ثالث�ة أش�خاص مطلعون ع�ىل الوض�ع لوكالة 

“رويرتز”.
وتأتي زيارة األطباء واملس�ؤولني الصينيني وسط 

تقارير متضاربة عن صحة كيم.
وق�ال اثن�ان م�ن األش�خاص الثالث�ة إن وف�دا 
برئاس�ة عض�و كب�ري يف إدارة االتص�ال ال�دويل 
بالحزب الش�يوعي الصيني غادر بكني إىل كوريا 
الشمالية يوم الخميس املايض. وهذه اإلدارة هي 
الهيئة الصينية الرئيس�ة التي تتعامل مع كوريا 

الشمالية املجاورة.
وامتنع�ت املص�ادر ع�ن كش�ف هويته�ا نظ�راً 

لحساسية املوضوع.
إىل ذلك، قال دوغ باندو مساعد الرئيس األمريكي 
األس�بق رونالد ريغان إن صّناع القرار يف الواليات 
املتح�دة وال�دول اآلس�يوية يدرس�ون معلومات 
استخباراتية تفيد بأن حالة زعيم كوريا الشمالية 
كيم جون�غ أون الصحية يف “خطر ش�ديد”، بعد 

خضوعه لعملية جراحية يف القلب.
وأش�ار باندو -يف مقال نرشته صحيفة ناشونال 
إنرتس�ت تحت عنوان “ماذا لو م�ات كيم جونغ 
أون؟”- إىل أن غياب الزعيم الكوري الش�مايل عن 
االحتف�ال بعيد ميالد جده األس�بوع املايض، كان 
الدليل األس�ايس ال�ذي اس�تندت إلي�ه التكهنات 

بشأن حالته الصحية.
وكان آخ�ر ظهور علن�ي لكيم جونغ أون س�بق 
املناس�بة بأربعة أيام، حيث ترأس اجتماع املكتب 

السيايس لحزب العمال الحاكم.
وورد يف بيان صادر ع�ن مكتب الرئيس يف كوريا 
الجنوبية، أن املكتب ليس�ت لديه معلومات حول 
الش�ائعات الت�ي وردت يف بعض وس�ائل اإلعالم 

بشأن صحة كيم.
وكان موقع دي�ي إن.كيه اإللكرتون�ي الذي يقع 
مقره يف س�ول قد ذكر األس�بوع امل�ايض أن كيم 
يتع�اىف بعدم�ا أجريت ل�ه عملي�ة يف القلب يف 12 
أبريل. ونرش املوق�ع النبأ نقال عن مصدر بكوريا 

الشمالية لم يفصح عن هويته.
وش�كك مس�ؤولو الحكوم�ة الكوري�ة الجنوبية 

ومسؤول صيني يف إدارة االتصال يف تقارير تالية 
أش�ارت إىل أن كيم يف حالة خطرية بعد الجراحة. 
وقال املس�ؤولون الكوري�ون الجنوبيون إنهم لم 
يرصدوا أي نشاط غري عادي يف كوريا الشمالية.

مازال مسيطرا
قال نائب رئيس هيئة األركان األمريكية املشرتكة 
ي�وم األربعاء املايض إنه لي�س لديه أي معلومات 
مخابراتي�ة “تؤك�د أو تنفي” ما أوردت�ه تقارير 
إعالمية بأن الزعيم الكوري الش�مايل كيم جونج 
أون يعان�ي من مرض خطري وأض�اف أنه يعتقد 

أن كيم “ال يزال يسيطر عىل جيشه”.
وأضاف نائب رئي�س هيئة األركان الجنرال جون 
هيتن “بالنسبة ملعلومات املخابرات ليس لدي أي 
يشء يؤك�د أو ينفي تلك األنباء. لذا أعتقد أن كيم 
جونج أون ال يزال يس�يطر بشكل تام عىل القوى 
النووي�ة الكوري�ة )الش�مالية( وق�وات الجيش 

الكوري”.
حديث عن “خالفته”

يح�اول دوغ بان�دو مس�اعد الرئي�س األمريكي 
األس�بق رونال�د ريغ�ان أن يس�ترشف يف مقال�ه 
مس�تقبل كوريا الش�مالية يف حال وف�اة كيم أو 
عجزه صحيا عن قيادة البالد، واس�تبعد باندو أن 
يكون خليفة الزعيم من أف�راد عائلته، فأطفاله 
ما زالوا صغار الس�ن وغ�ري معروفني للجمهور، 
وزوجت�ه ال تم�ارس أي س�لطة سياس�ية، أم�ا 
ش�قيقه فيش�غل منصبا متواضعا يف الحزب وال 

يبدي أي اهتمام بتويل سدة الحكم يف البالد.
كما اس�تبعد أن تكون ش�قيقة الزعي�م الكوري 
الخيار األنس�ب لتويل مقاليد الس�لطة من بعده، 
بالرغم من أنها تلعب دورا سياس�يا مهما وتمت 
ترقيتها مؤخرا، لكنها تستمد قوتها من شقيقها 
الزعيم، وليس هناك ما يرجح قدرتها عىل خالفته 
بع�د موته يف ظل التمييز ضد النس�اء الس�ائد يف 

مجال السياسة هناك.
ويف ظل غي�اب خليفة للزعيم الك�وري من أفراد 
العائل�ة الحاكم�ة، يق�ول الكات�ب إن املرجح أن 
تك�ون املعرك�ة للفوز بك�ريس الزعيم “رشس�ة 

ويصعب التنبؤ بنتائجها”.
فقد دأب كيم جونغ أون عىل اس�تبدال املسؤولني 
الحزبيني والعس�كريني وتغيري الوظائف املسندة 
إليه�م بانتظ�ام، للتقلي�ل م�ن احتم�ال وج�ود 
مناف�س له، حت�ى بات ظهور أي ش�خصية عىل 
أنها الشخصية الثانية بعده رشفا يجعل صاحبه 

موضع شك.
وأشار الكاتب إىل أن “غياب وريث واضح لكريس 
الزعي�م يمنح قادة األجه�زة األمنية الي�د العليا، 
بي�د أنه تم�ت إدارة عمله�م بطريق�ة تمكن من 
متابعة بعضهم بعض�ا، وذلك للحد من أي تهديد 
قد يش�كلونه للقيادة السياس�ية، مم�ا يعني أن 
االس�تفراد بقي�ادة البل�د لن يتس�نى حتى ألكثر 

الالعبني نفوذا”. )املصدر/ايالف(

ستوكهولم/ بي بي يس: 
ال إغالق يف الس�ويد، فق�د جابت العالم 
صور بارات مكتظة يف الخارج وطوابري 
طويلة ل�رشاء البوظة عىل الش�واطئ ، 
لكن ال يمكن القول إن الحياة هنا تسري 

بشكل طبيعي.
كان اإلغالق هن�ا عىل نطاق ضيق، لكن 
الج�زء األك�ر م�ن املواطن�ني اختاروا 
وه�و  الطوع�ي،  االجتماع�ي  التباع�د 
جوهر االسرتاتيجية الس�ويدية إلبطاء 

انتشار الفريوس.
قل ع�دد الذين يس�تخدمون املواصالت 
بش�كل كب�ري، وامتن�ع األغلبي�ة ع�ن 
الس�فر يف عطلة عيد الفصح. وحظرت 
الحكوم�ة تجمع أكثر من 50 ش�خصا 

وزيارة بيوت املسنني.
تس�عة م�ن ع�رشة س�ويديني يقولون 
إنهم يبقون عىل مس�افة مرت واحد عىل 
األقل مع اآلخري�ن معظم الوقت، بينما 
كان س�بعة من عرشة يفعلون ذلك قبل 

شهر واحد.
عىل أي درجة من الخطورة انترش الوباء 

يف السويد ؟
أدت طريقة العلماء يف التعامل مع األمر 
إىل جدل عاملي حول ما إذا كانت السويد 
ويمك�ن  الصحي�ح  الطري�ق  س�لكت 
االس�تمرار فيه، أم أنها جرت مواطنيها 
إىل تجربة خطرة تكلف البعض حياتهم، 
ويمك�ن أن تفش�ل يف الس�يطرة ع�ىل 

انتشار الفريوس.
يف س�توكهولم العاصم�ة وص�ل ع�دد 
ح�االت اإلصاب�ة إىل الذروة، ع�ىل الرغم 
م�ن عودة عدد الح�االت لالرتفاع نهاية 
األسبوع، وهو ما يعزوه البعض لزيادة 

وترية الفحص.
وس�جلت هيئ�ة الصح�ة العام�ة حتى 
كتابة ه�ذا التقري�ر 2192 حالة وفاة، 
وتم تسجيل 812 إصابة جديدة لريتفع 
عدد اإلصابات املؤكدة إىل 17 ألف و567 

حالة.
ويقول خبري األوبئة يف الهيئة الحكومية، 
أن�درس تيغنيي: “لقد حققن�ا ما أردنا 
تحقيق�ه إىل ح�د م�ا. القط�اع الصحي 
يعم�ل بش�كل جي�د، ورغ�م تعرض�ه 
للضغوط لم نصل درجة عدم اس�تقبال 

املرىض.”
ملاذا اختارت السويد طريقا مختلفا ؟

جاء قرار الس�ويد إبق�اء جزء كبري من 
املجتم�ع بدون إج�راءات اإلغ�الق، بعد 

أن بني فريق د. تيغنيي بمقاربة علمية 
وه�ي أن تأث�ري الفريوس س�يكون أقل 
مقارن�ة بع�دد الس�ّكان، أي اس�تند إىل 
علم “الديموغرافيا” أو دراس�ة السّكان 
عر تحليل اإلحصاءات السكانية، لفهم 
متغ�رّيات أساس�ية تتعلّ�ق بالفريوس 

وانتشاره.
باإلضاف�ة لذل�ك، ركزت هيئ�ة الصحة 
العام�ة ع�ىل فك�رة أن أع�راض ع�دد 
كبري من الحاالت س�تكون خفيفة عىل 
األغلب، لكنها ترفض أن اس�رتاتيجيتها 

قائمة عىل مبدأ “مناعة القطيع”.
وكان الهدف األس�ايس تطبيق إجراءات 
أخف للتباعد االجتماعي يمكن الحفاظ 
عليه�ا عىل م�دى فرتة طويل�ة. وبقيت 
امل�دارس مفتوح�ة للط�الب دون س�ن 
السادسة عرشة لتمكني اآلباء واألمهات 
م�ن االس�تمرار يف العم�ل يف الحق�ول 

األساسية.
ماذا تخرنا األرقام؟

تق�ع الس�ويد بع�دد س�كانها ال�ذي ال 
يتجاوز العرشة ماليني بني أول عرشين 
دول�ة م�ن حي�ث ع�دد اإلصاب�ات، مع 
أنه�ا تفحص يف العادة م�ن يعانون من 
أعراض خطرية فقط. وبدأت السلطات 
العامل�ني يف حق�ول  مؤخ�را بفح�ص 

الخدمات األساسية.
ويعت�ر مع�دل الوفيات فيه�ا األعىل يف 
دول اسكندنافيا إذا أخذنا بعني االعتبار 

عدد السكان.
وبخالف ما تفعله بعض البلدان األخرى 
تتضمن إحصاءات السويد الحاالت التي 
تسجل يف دور رعاية املسنني التي تشكل 

أكثر من 50 يف املئة من الوفيات.
ويحتل األجان�ب، كالصومالي�ني الذين 

تعان�ي منازله�م م�ن االكتظ�اظ، من 
ارتفاع حاالت اإلصابة أيضا.

وتقول كالوديا هانسن، وهي خبرية علم 
األوبئة يف معهد كارولينسكا، أكر مركز 
أبحاث طبي س�ويدي، إن عدد الوفيات 
مرتف�ع. وتنتق�د أس�لوب الحكوم�ة يف 
التعامل مع األزمة وتقول إنه كان يحب 
عزل عدد أكر من السكان بشكل مؤقت 

يف شهر مارس/آذار.
وكان�ت د.هانس�ن بني 22 عامل�ا كتبوا 
مقاال يدين اإلجراءات يف صحيفة يومية 
ك�رى األس�بوع املايض، قال�وا فيها إن 
املسؤولني الذين يعالجون األزمة ليسوا 

مؤهلني لذلك.
سيصدر التاريخ حكمه حول أي البلدان 
كانت ع�ىل ص�واب يف إجراءاته�ا، لكن 
النقاش�ات العلمية ترك�زت مؤخرا عىل 
عدد الس�ويديني الذي�ن أصيبوا باملرض 

دون أن تظهر عليهم أعراض.
ويكتس�ب ه�ذا أهميت�ه م�ن اعتق�اد 
الكثريين أن الس�ويد سرتاكم يف النهاية 
مستوى أعىل من املناعة مقارنة بالبلدان 

التي تعيش تحت إجراءات مشددة.
وتوصل تقرير عن الصح�ة العامة هذا 
األسبوع إىل أن ثلث س�كان ستوكهولم 
س�يكونون ق�د أصيبوا بالف�ريوس مع 
بداية شهر مايو/أيار، ثم عدلت النسبة 
إىل 26 يف املئ�ة بع�د اكتش�اف أخطاء يف 
الحس�ابات، لكن علماء آخرين توصلوا 

إىل أرقام أعىل.
ويعتقد بروفيس�ور يوهان غيس�يكي، 
كبري العلماء الس�ابق يف املركز األوروبي 
للوقاية من األمراض، أن نصف س�كان 
س�توكهولم ع�ىل األق�ل س�يكونون قد 

أصيبوا بالعدوى مع نهاية الشهر.

السويد تراهن على “دراسة السّكان”
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قسم العقود

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود
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حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

إعادة إعالنإعادة إعالن
مناقصة عامة رقم )2019/4/61( و )2019/4/70( و)2019/4/71( و )2019/4/73( و)2019/4/74( 

على حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 
وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية

مناقصة عامة رقم )2019/9/113( و )2019/9/115( و)2019/9/117( و )2019/9/118( 
على حساب امليزانية التشغيلية لديوان حمافظة واسط/ الربامج اخلدمية/ برنامج صيانة الطرق العامة )الرئيسية والثانوية( يف حمافظة 

واسط وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية

العدد 1339
التاريخ /  2020/4/26

العدد 1340
التاريخ /  2020/4/26

1. يرُس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العق�ود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخرة من الرشكات املقاولة واملقاول�ني العراقيني والرشكات العامة املختصة 
لتقديم عطاءاتهم للمناقصات العامة و للمرة الثالثة واملدرجة يف الجدول أدناه .

2. إن املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة, الزوراء) .
3. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود( خالل )أوقات الدوام الرسمي( 

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

5. املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتشمل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته الجديدة ، مدرج يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادرعن الجهة 
املعنية يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة , اليوجد تضارب يف املصالح، الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مس�تقلة 

قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.  
ثانيا –شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة .

ثالثا –كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب 
معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود.

رابعا– وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .
6. بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتب�ارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل( ديوان محافظة واس�ط / س�كرتري لجنة فتح 

العطاءات ( .
7.  يتم تس�ليم العطاءات إىل )مديرية بلدية واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2020/5/11 وهو 
)تاريخ غلق املناقصة(,علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل 

)واسط / الكوت / شارع النسيج / مبنى مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2020/5/11.
8. كل العط�اءات يج�ب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات 
املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلشارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الريد االلكرتوني للمرصف 
الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني 

يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة (.
9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن يخوله 
بموج�ب وكال�ة صادرة من كاتب العدل كرشط أس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم العط�اء داخل ظرف مغلق ومختوم 

مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11. يف ح�ال عدم ألتزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية( بكافة أقس�امها فأنه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مم�ا يقتيض مراعاة ذلك عند 
التقديم

12. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

مبلغ ضمان مدة االنجازالكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
العطاء

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع

مد انابيب ماء مع تنفيذ أعمال بريد واتصاالت مع تطوير شارع 12019/4/61
الدكتورة وفاء يف حي الزهراء )املرحلة االوىل( بطول 625م وبعرض 

تصميمي 30م ومداخل الشوارع الفرعية يف قضاء الصويرة

)884005000( ثمانمائة 
واربعة 

وثمانون مليون وخمسة 
االف دينار

 )360(
ثالثمائة 

وستون يوم

)27000000(
 سبعة وعرشون

 مليون دينار

التاسعة 
انشائية

 )100000(
مائة الف 

دينار

انشاء شوارع متفرقة يف القصبة القديمة 22019/4/70
)املرحلة الثالثة( يف ناحية الدبوني 

)109960900( مائة وتسعة 
مليون

 وتسعمائة وستون الف 
وتسعمائة دينار

 )200(
مائتان ايام

)3200000(ثالثة 
ماليني ومائتان 

الف دينار

العارشة 
انشائية

 )50000(
خمسون 
الف دينار

انشاء شوارع متفرقة بطول )1700م( واعراض مختلفة يف ناحية 32019/4/71
زرباطية

)610360000( ستمائة 
وعرشة مليون وثالثمائة 

وستون الف وثالثمائة 
وستون الف دينار

 )200(
مائتان ايام 

 )18000000(
ثمانية 

عرش مليون دينار

العارشة 
انشائية

 )75000(
خمسة 

وسبعون 
الف دينار

مد شبكة ماء مع اعمال االتصاالت مع تأهيل الشبكة الكهربائية مع 42019/4/73
تنفيذ شبكة مجاري امطار وثقيلة مع تبليط شوارع يف حي الحسني 

)ع( بطول كي حوايل  1200م طول يف ناحية البشائر 

)1176815250( مليار 
ومائة وستة  وسبعون مليون 
وثمانمائة وخمسة عرش الف 

ومائتان وخمسون دينار 

)400(
اربعمائة

 يوم

 )35000000(
خمسة

 وثالثون مليون 
دينار

ثامنة 
انشائية

)150000(
مائة 

وخمسون
الف دينار

مد انابيب ماء مع تنفيذ اعمال بريد و  اتصاالت مع تطوير الشارع 52019/4/74
السبيس  للمقطع املمتد من شارع مدخل  حي الزهراء لغاية تقاطع 

مدرسة ابي طالب  )ع( بطول 1000م وبعرض تصميمي 30م ومداخل 
الشوارع الفرعية يف قضاء  الصويرة 

)2348010000( ملياران 
وثالثمائة

 وثمانية واربعون مليون 
وعرشة االف

 دينار

)500(
 خمسمائة

 يوم

 )70000000(
سبعون مليون 

دينار

سادسة 
انشائية

)150000(
مائة 

وخمسون
الف دينار

1. يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخرة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة 

املختصة لتقديم عطاءاتهم و للمرة الثالثة للمناقصات العامة واملدرجة يف الجدول أدناه .

2. إن املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح ,العدالة,الزوراء) .

3. ع�ىل مقدم�ي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود( خالل )أوقات 

الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

4.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( .

5. املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتش�مل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنش�طته الجديدة ، مدرج يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار 

صادرعن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة , اليوجد تضارب يف املصالح، الرشكات العامة الحكومية واململوكة 

للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.  

ثانيا –شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة .

ثالثا –كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب 

معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود.

رابعا– وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل( ديوان محافظة واس�ط / س�كرتري 

لجنة فتح العطاءات ( .

7.  يت�م تس�ليم العط�اءات إىل )مديرية بلديات واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا من ي�وم )االربعاء( املصادف 

2020/5/13 وه�و )تاري�خ غلق املناقصة(,علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم 

الراغبني بالحضور يف العنوان التايل )واسط / الكوت / شارع النسيج / مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االربعاء( 

املصادف 2020/5/13.

8. كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعطاء ) خط�اب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل )محافظة واس�ط / اإلدارة العامة 

واملحلية/الحسابات( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الريد االلكرتوني 

للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء 

أو )أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة (.

9. إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني 

أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل 

ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .

10. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11. يف حال عدم ألتزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية( بكافة أقس�امها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة 

ذلك عند التقديم

12. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعتر يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

13. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

هوية مبلغ ضمان العطاءمدة االنجازالكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
التصنيف

مبلغ القطع

صيانة طريق )جصان – دبوني( باعتبار سيطرة 12019/9/113
)جصان – دبوني( املحطة )0+000( طول الطريق الكي 

57,375كم وعرض الطريق 7م 

)951487500( تسعمائة وواحد 
وخمسون  مليون واربعمائة وسبعة 

وثمانون الف وخمسمائة دينار

 )180(
مائة وثمانون

يوم

)28500000(
 ثمانية وعرشون

 مليون وخمسمائة الف 
دينار

التاسعة 
انشائية

)150000(
مائة 

وخمسون
الف دينار

صيانة طريق )كوت – موفقية – حي ( باعتبار ناظم 22019/9/115
رقم 1 محطة )00+0( طول الطريق 40كم وعرض 

الطريق 7م وعرض الكتف 2م

)949938500( تسعمائة وتسعة 
واربعون  مليون وتسعمائة وثمانية 
وثالثون الف وخمسمائة دينار فقط

 )170(
مائة وسبعون

يوم

)28400000(
 ثمانية وعرشون

 مليون واربعمائة الف 
دينار

التاسعة 
انشائية

)150000(
مائة 

وخمسون
الف دينار

)950381250( تسعمائة وخمسون صيانة الطريق العام )كوت ميسان(32019/9/117
مليون وثالثمائة وواحد وثمانون 

الف ومائتان وخمسون دينار 

 )150(
مائة 

وخمسون
يوم 

)28500000(
 ثمانية وعرشون

 مليون وخمسمائة الف  
دينار

التاسعة 
انشائية

)150000(
مائة 

وخمسون
الف دينار

صيانة طريق )كوت – بغداد( ملمري الذهاب واالياب 42019/9/118
عرض ممر الذهاب 7,3م املحطة )0+000( مجرس 
مدخل مدينة الكوت وعرض ممر االياب 7م املحطة 

)0+000( بداية سيطرة اللج عن االياب  

)1923032500( مليار وتسعمائة 
وثالثة  وعرشون مليون واثنان 

وثالثون الف و خمسمائة دينار 

 )180(
مائة وثمانون

يوم

)57500000( سبعة 
وخمسون مليون

وخمسمائة الف دينار 

السابعة 
انشائية

)200000(
مائتان

الف دينار



ءبغداد/ الزوراء:
يف  الفالحية  للجمعيات  املحيل  االتحاد  طالب 
التسويقية  املراكز  عدد  زيادة  برضورة  كربالء 
الخاصة باستالم محاصيل الحنطة والشعري من 
املزارعني ضمن املوسم الزراعي الحايل الذي اتسم 
بالوفرة. وفيما اطلق االتحاد املحيل للجميعات 
الفالحية يف محافظة دياىل نداء استغاثة بسبب 
ان  اكد  الزراعية،  املنتوجات  اسعار  انهيار 

األسعار أصبحت تحت الصفر.
وقال رئيس االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية 
يف كربالء، امس االحد، وليد الكريطي، يف ترصيح 
محصويل  من  العام  هذا  “موسم  ان  صحفي 
الحنطة والشعري يتسم بالوفرة يف كربالء بيد ان 
معوقات التسويق بدأت تلوح باالفق من خالل 
الزخم الحاصل عىل مركز التسويق كونه الوحيد 

يف املحافظة وال يستوعب الكمية املوجودة«.
املعنية  الجهات  “عىل  ان  الكريطي  واضاف 
املعدني  السايلو  مرشوع  إكمال  يف  اإلرساع 
للمحاصيل  اكرب  مساحة  سيوفر  الذي  الجديد 

بزيادة  مطالبا  املحافظة”،  يف  اإلسرتاتيجية 
السيما  واملزارعني  للفالحني  الالزم  الدعم 
املبيدات  وتوفري  األسعار  بدعم  يتعلق  ما 

واألسمدة. 
للجميعات  املحيل  االتحاد  اطلق  جانبها،  من 
نداء  االحد،  امس  دياىل،  محافظة  يف  الفالحية 

املنتوجات  اسعار  انهيار  بسبب  استغاثة 
تحت  أصبحت  األسعار  ان  مؤكدة  الزراعية، 

الصفر.
مغامس  رعد  دياىل،  يف  االتحاد  رئيس  وقال 
“اسعار  إن  صحفي:  ترصيح  يف  التميمي، 
تحت  اصبحت  دياىل  يف  الزراعية  املنتوجات 
بسبب  املاضية  االيام  يف  انهيارها  بعد  الصفر 

غزارة تدفق املحاصيل املستوردة«.
لكل  رسمية  كتب  “بعث  انه  التميمي  واضاف 
انقاذ  اجل  من  والحكومية  االمنية  الدوائر 
دياىل  مزارعي  تكبد  وايقاف  الزراعي  املوسم 
ماساوي  “الوضع  أن  مبينا  فادحة”،  خسائر 
كبري  بشكل  االسعار  انحدار  بعد  خاصة  جدا 
لحماية  االسترياد  اليقاف  عال  اىل موقف  داعيا 

املنتوج الوطني«.
دياىل  يف  الزراعية  املنتوجات  اسعار  وكانت 
خاصة  مسبوق  غري  بشكل  ايام  منذ  انهارت 
من  املستوردة  باملحاصيل  االسواق  اغراق  من 

الخارج. 

بغداد/ الزوراء:

تنفيذ  األحد،  امس  املثنى،  صحة  دائرة  أعلنت 

الرشكات  يف  األجانب  العاملني  لفحص  حملة 

النفطية العاملة يف املحافظة للتأكد من سالمتهم 

من فريوس كورونا.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الدائرة  وذكرت 

توجهت  الرسيعة  االستجابة  ان«فرقة  منه، 

يف  العاملة  الزلزالية  والفرق  النفطية  املواقع  إىل 

منطقة )ps2( جنوب املحافظة لفحص العمال 

لحفر  مشاريع  تنفذ  التي  الرشكة  يف  الصينيني 

آبار نفطية«.

شمل  الحملة  من  اآلخر  أن«الجانب  وأضافت 

فحص عدد من العائدين من الخارج وتوجيههم 

منهم  تعهدات  واخذ  املنزيل  الحجر  بتطبيق 

بذلك«.

عن  املثنى  رشطة  قيادة  اعلنت  اخر،  جانب  من 

املواد  أسعار  ملراقبة  اإلجراءات  من  عدد  اتخاذ 

دور  تفعيل  الغذائية يف شهر رمضان من خالل 

يف  االقتصادية  والجريمة  التجارية  الرقابة 

املحافظة.

سعود  سامي  اللواء  املثنى  رشطة  قائد  وقال 

ملديرية  تابعة  مفارز  إن  صحفي:  ترصيح  يف 

انترشت  االقتصادية  والجريمة  االستخبارات 

الغذائية السيما  املواد  أسعار  ملراقبة  األسواق  يف 

التي يكثر الطلب عليها خالل هذا الشهر.

وأزمة  الحايل  االقتصادي  الوضع  أن  وأضاف: 

ارتفاع  ملنع  الجهود  مضاعفة  تستدعي  كورونا 

هواتف  أرقام  تخصيص  إىل  مشريا  األسعار. 

وأصحاب  التجار  ضد  الشكاوي  لتلقي  خاصة 

املحال املتالعبني باألسعار.

بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ واسط عن استكمال 
الف   30 وتوزيع  فرز  إجراءات 
جانب  من  سكنية.  أرض  قطعة 
يف  املحلية  الحكومة  وجهت  اخر، 
التي  األعمال  كافة  بإيقاف  واسط 
لسدة  الحضاري  املظهر  تشوه 

الكوت التأريخية.
جميل  واسط،  محافظ  وقال 
املياحي، امس االحد، يف بيان تلقت 

عىل  “نؤكد  منه:  نسخة  »الزوراء« 
السكن  أزمة  عىل  القضاء  أهمية 
االستثمار  منها  عديدة  خطط  عرب 
وسنقدم  التحتية،  والبنى  السكني 
يف  للمستثمرين  التسهيالت  كافة 
االمر  هذا  يمثله  ملا  اإلسكان  قطاع 

من أولوية«.
وأضاف أن “هناك أكثر من 30 ألف 
قطعة أرض سكنية جرى تهيئتها 
وما  املحافظة،  عموم  يف  للتوزيع 

جهودا  تبذل  البلدية  املالكات  زالت 
الفرز  إجراءات  الستكمال  كبرية 

واالستمالك«.
بأن  أمله  عن  املياحي  واعرب 
قطعة  ألف   75 من  ألكثر  “نصل 
املستحقني  جميع  لشمول  أرض 
من  يكفي  ما  لدينا  خصوصا 
لفرزها  املميزة  واملواقع  املساحات 
بقطع  املواطنني  جميع  وشمول 

األرايض السكنية”. 

الحكومة  وجهت  اخر،  جانب  من 
امس  واسط،  محافظة  يف  املحلية 
التي  األعمال  كافة  بإيقاف  األحد، 
لسدة  الحضاري  املظهر  تشوه 

الكوت التأريخية.
وقال املحافظ محمد جميل املياحي 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف 
الخرسانية  الكتل  »وضع  إن  منه، 
يتسبب  السدة  عىل  املسلحة 
األحمال  ويزيد  ببنيتها  باالرضار 

غري  مظهر  أنه  إىل  إضافة  عليها، 
حضاري«.

أجرى  »املياحي  أن  البيان،  وأاف 
املائية  املوارد  وزير  مع  اتصاال 
الجارية  األعمال  جميع   اليقاف 
حاليا ملا تسببه من أرضار بالسدة، 
ولعدم اطالع اللجان االستشارية يف 
»فتح  اىل  مشريا  اليها«،  املحافظة 
دعت  التي  األسباب  ملعرفة  تحقيق 

لهذه االجراءات«.

بغداد/ الزوراء:
كشف رئيس لجنة الزراعة النيابية، سالم الشمري، 
العراق  العالن  خمسية  خطة  اعداد  األحد،  امس 
مكتفيا ذاتيا بجميع املنتجات بعد نجاحه بتحقيق 

االكتفاء الذاتي من محصويل الحنطة والشعري.
وقال الشمري يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: إنه 
“من املقرر لعام 2020 ان يرتفع انتاج العراق من 
الحنطة اىل اكثر من 6 ماليني طن، ويحوله من بلد 
الرتكيز  “اهمية  عىل  مؤكدا  مصدر”،  اىل  مستورد 
عىل القطاع الزراعي، بعد ان نجح العراق بتحقيق 

االكتفاء الذاتي من محصويل الحنطة والشعري«.
وكشف الشمري عن “اعداد خطة خمسية العالن 
العراق مكتفيا ذاتيا بجميع املنتجات، مؤكدا امليض 
بالنهوض يف القطاع الزراعي، لتحقيق هذا الهدف«.

قانون  ترشيع  يف  الزراعة  لجنة  “دور  إىل  وأشار 
الحقا  نيابي  قرار  واصدار  املحيل،  املنتج  لحماية 
بايقاف منح اجازة استرياد بيض املائدة والدجاج 
بشكل  تطبق  لم  القرارات  هذه  ان  اال  واالسماك، 
صحيح عىل ارض الواقع، بسبب وجود خروقات يف 

بعض املنافذ الحدودية”.

بغداد/ الزوراء:
دعا عضو لجنة النزاهة الربملانية، صباح الطلوبي 
العام  النزاهة واالدعاء  العكييل، امس االحد، هيئة 
الضمان  لعقد  الفوري  وااليقاف  تحقيق  فتح  اىل 
االجتماعية، مطالبا  بالرعاية  للمشمولني  الصحي 

بمحاسبة املقرصين واحالتهم للقضاء.
العمل  ان »وزارة  العكييل يف حديث صحفي:  وقال 
للضمان  الرشكات  احدى  مع  بالتعاقد  قامت 
من  االجتماعية  بالرعاية  للمشمولني  الصحي 
مبلغ  بقطع  املبارشة  »تم  انه  مبينا  الفقراء«، 
ليصل  فقري  شخص  كل  من  دينار   2000 مقداره 

املبلغ شهريا بحدود الـ١0مليار دينار«.
تلك  بتسليم  قامت  »الوزارة  ان  العكييل  واضاف 
الرشكه مبلغ شهرين اي 20 مليار دينار، دون ان 
تقدم اي خدمات صحية، اوحتى اعالم املشمولني 
بذلك، مامعناه ان الرشكه تستلم املبالغ الشهرية 
والبالغة كل شهر ١0 مليار بدون تقديم اية خدمة، 

والفقراء العلم لهم بموضوع الرعاية الصحية«.
 الفتا اىل ان »هذا االمر يستوجب تحقيق فوري من 
قبل هيئة النزاهة واالدعاء العام وااليقاف الفوري 
بإحالتهم  املقرصين  ومحاسبة  الحايل  للعقد 

للقضاء«.

بغداد/ الزوراء:
التي تم اكتشافها نتيجة املسح  الحاالت  البرصة عن ان مجمل  العامة يف  كشف قسم الصحة 

امليداني الفعال بلغ 88 حالة موجبة يف عموم املحافظة.
وقال مدير القسم، الدكتور مصطفى عبد الرحمن، يف ترصيح صحفي: ان الطريقة املتبعة من 
بها حاالت  التي تظهر  املناطق  تعتمد عىل فحص  امليداني  الفحص  بإجراء  البرصة  قبل صحة 
موجبة، اذ يتم التوجه اوالً لفحص املالمسني من افراد عائلة املصاب ومن ثم اتباع طريقة اقتفاء 
االثر، وهي فحص املنازل املحيطة واالشخاص الذي التقى بهم يف الفرتة االخرية قبل اكتشاف 

اصابته بالفريوس.
واضاف: ان هذه الطريقة تعترب فعالة جداً وأنتجت اكتشاف العديد من الحاالت وهي مطبقة 

يف كافة مناطق البرصة.
وتابع: ان عدد الذين تم فحصهم من خالل الفحص امليداني رسيرياً بلغ اكثر من 4000 فحص 

واالشخاص الذين تم اجراء فحوصات مختربية بلغ ١2١7 شخص يف عموم املحافظة.
كما لفتاىل: ان الدائرة عقدت اجتماعاً مع كافة رؤساء القطاعات الصحية لتحديد الية العمل 
خالل شهر رمضان، وارتأت ان يكون العمل حسب املناطق، ولكن العمل سيكون عىل مدار اليوم 

صباحاً ومساًء يف بعض املناطق.
واكمل: ان الفرق بارشت منذ مساء يوم امس وبرفقة القوات االمنية بإجراء املسح الفعال يف 

منطقتي الهارثة واملطيحة لتسجيل عدد من االصابات هناك يوم امس السبت.
وحول امكانية انحسار الفريوس يف املحافظة، قال عبد الرحمن: ان هذا االمر يعتمد عىل مدى 
التزام املواطنني بالتباعد االجتماعي املتمثل بعدم حضور اي تجمعات وترك مسافات آمنة خالل 

الدخول للتسوق او الدخول بأي مكان عام، وكذلك االلتزام باالجراءات الوقائية.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية الدفاع املدني، امس االحد، عن اطالق خطة من ثالثة محاور للحفاظ عىل محصويل 
الحنطة والشعري من الحرائق، مؤكدة إرشاك فرق الدفاع من الوسط والجنوب ضمن مديريات 

دفاع املوصل وصالح الدين وكركوك.
وقال مدير اإلعالم، العقيد جودت عبد الرحمن، يف ترصيح صحفي إن “املحور األول استباقي 
توعوي يتمثل بارشادات الدفاع املدني عن كيفية استخدام املطافئ وخزانات املياه والشفالت 

القريبة من املحاصيل الزراعية والتدخل بشكل اويل لحني وصول فرق الدفاع املدني«.
وأضاف عبد الرحمن أن “املحور الثاني يعمل عىل إرشاك فرق اطفاء محافظات الوسط والجنوب 
السناد مديريات نينوى وصالح الدين وكركوك المتالكها مساحات واسعة وشاسعة من محصويل 

الحنطة والشعري ضمن خطة انتشار الفرق قرب املحاصيل الزراعية«.
وأشار إىل أن “املحور الثالث يتضمن العمل عىل متابعة محصويل الحنطة والشعري حتى وصولها 
الشعب  قوت  يف  يدخالن  كونهما  املحصولني  عىل  للحفاض  والبناكر  واملخازن  السايلوات  إىل 

العراقي”. 

بغداد/ الزوراء:
ملف  غلق  عن  املوصل  قائممقام  اعلن 
عموم  يف  الدولة  ارايض  عىل  التجاوزات 
املحافظة. من جهة اخرى، أعلنت دائرة صحة 
متقدم  تخصيص  مركز  افتتاح  عن  املحافظة 
مدينة  من  االيمن  الجانب  يف  القلب  لجراحة 

املوصل.
يف  االعرجي،  زهري  املوصل،  قائممقام  وقال 
بيان اطلعت عليه »الزوراء«: إن “قائممقامية 
لجنة  شكلت  قد  كانت  نينوى  محافظة 
متخصصة للعمل عىل ازالة جميع التجاوزات 
املواطنيني  تجاوزات  لرفع  الدولة  ارايض  عىل 
بيد  املوصل  سقوط  عند   20١4 احداث  منذ 
املوصل  عموم  يف  االرهابية  داعش  عصابات 

واالقضية والنواحي أيضا:.
جميع  ازالة  عىل  عملت  “اللجنة  أن  وأضاف 
الدولة يف نينوى ورفع  ارايض  التجاوزات عىل 
االبنية املتجاوزة بالكامل مع رفع املحال غري 

االكشاك  ورفع  املتجاوزة  واملنازل  الرسمية 
وغريها، وتحديد غرامة مالية كبرية ملن يرفض 

تنفيذ قرار االزالة داخل املحافظة”.
نينوى،  صحة  دائرة  أعلنت  اخرى،  جهة  من 
امس االحد، عن افتتاح مركز تخصيص متقدم 
مدينة  من  االيمن  الجانب  يف  القلب  لجراحة 

املوصل.
وقال مدير صحة نينوى فالح الطائي يف بيان 
اطلعت عليه »الزوراء« إن “املالكات الهندسية 
نينوى  بلدية  مع  وبالتعاون  الصحة  دائرة  يف 
لجراحة  متخصص  مركز  افتتاح  من  تمكنت 
بعد  املوصل  مدينة  سكان  لخدمة  القلب 
مطالبات عديدة ألهمية وجود مثل هذا املركز 

الطبي لجراحة القلب«.
واضاف الطائي أن “املركز تم تجهيزه بأحدث 
عن  فضال  القلب،  جراحة  يف  الطبية  األجهزة 
القلب  بجراحة  اختصاص  أطباء  تخصيص 
وعمليات القسطرة وفتح الرشايني وربطها”. 

بغداد/ الزوراء:
تسيري  األحد،  امس  النقل،  وزارة  أعلنت 
عـلـى  اسـتـثـنـائـيـة  رحــلــة   30
الـخـطـوط  شـركـة  طــائــرات  مـتن 
العراقيني  إلعـادة  العراقية  الـجـويـة 
األسبوع  خالل  الخارج  دول  يف  العالقني 

املايض.
فطومة  الوزارة،  إعالم  مدير  وقالت   
املوسوي: إن »30 رحـلـة جوية الجـــالء 
فــي  الـعـالـقـني  الــعــراقــيــني 
دولــيــة  وجـهـة   ١2 من  اكــثــر 
انـطـلـقـت خــالل األسـبـوع املـاضـي 

مـن مـطـار بـغـداد الـدولـي«.
 موضحة أن ا«لـرحـالت شملت الـقـاهـرة 
ومسقط  وبـيـروت  ودبـي  وعـمـان 
موسكو  اىل  اضـافـة  وكـواالملـبـور، 
وباكو  وإيــران  وأذربـيـجـان  والـهـنـد 

وأملانيا«.
تــم  »الـــرحـــالت  أن  وأكــــدت 

اسـتـحـصـال  بـعـد  تـسـيـيـرهـا 
خلية  مـن  االصـولـيـة  املـوافـقـات 
العليا  اللجنة  قـرارات  ووفـق  االزمـة، 
وبالتنسيق  الوطنية،  والسالمة  للصحة 

مـع وزارتـي الخارجية والصحة«.
»جـمـيـع  أن  املـوســوي  وأضـافــت 
ألسـطـول  الـتـابعة   الــطائــرات 
تـم  الــوطــنــي  الـناقـل 
تــعــفــيــرهـا وتــعـقــيــمــهــا 
مـغـادرتـهـا،  قـبـل  بــالــكــامــل 
معتمدة  مختصة  فـرق  قبل  مـن 
كـخـطـوة وقــائــيــة احــتــرازيــة 

ضــد فـيـروس كورونا«.
»هـنـاك  أن  إلــى  وأشـــارت 
مـنـاشـدات مـن قبل املواطنني العالقني 
أحالت  الوزارة  وان  الـدول،  من  العديد  يف 
بغية  األزمة  خلية  إىل  املناشدات  هذه 
الـسـمـاح بتسيري رحــالت لتلك الـدول 

إلعادتهم«.

بغداد/ الزوراء:
تجهيـز  عن  االحد،  امس  البرتوكيمياويـة،  للصناعـات  العامـة  الرشكـة  اعلنت 

مؤسسات الدولـة والقطـاع الخـاص بمـادة القاصـر.
وقال مدير عام الرشكة العامة للصناعات البرتوكيمياوية، إحدى رشكات وزارة الصناعة 
»الرشكة  إن  منه،  نسخة   »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الزهـرة،  عبـد  عقيـل  واملعادن، 
مستمرة ضمن مساهمتها الفاعلة يف إجراءات الوقاية من وباء كورونا بتجهيز دوائر 
)القاصـر( الستخدامها يف حمالت  الهايبو  الخاص بمادة  الدولة والقطاع  ومؤسسات 

التعقيم والتعفري«.
قائممقامية  بتجهيز  املاضية  الفرتة  خالل  قامت  »الرشكة  ان  الزهرة  عبد  واضاف 
قضاء القرنة وقضاء الزبري ورئاسة صحة البرصة ومديرية بلدية البرصة وغاز البرصة 

بكميات مختلفة من الهايبو وبسعر ) 225 ( ألف دينار للطن الواحـد«.

بغداد/ الزوراء:
بني  الغذائية  السالت  مئات  االحد،  امس  الشعبي،  الحشد  يف   33 اللواء  ممثلية  وزعت 
العوائل الفقرية واملتعففة يف مدينة النارصية بمحافظة ذي قار يف ظل استمرار أزمة 

فايروس كورونا.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت »الزوراء« نسخة منه، أنه “ضمن حملة التكافل 
االنساني ويف ظل أزمة فريوس كورونا يواصل الحشد الشعبي بتوزيع السالت الغذائية 
املحافظات  يف  كورونا  جائحة  انتشار  من  والحد  للوقاية  السكنية  االحياء  وتعفري 

العراقية«.
وأضاف البيان أن “ممثلية اللواء 33 للحشد وزعت مئات السالت الغذائية ملستحقيها يف 

مدينة النارصية”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت امانة بغداد، امس االحد، عن قيامها 

بحملة تعفري مكثفة يف الرشاد.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  االمانة  وقالت 
نسخة منه ان »مالكاتها يف قسم املعامل 
البلدي قامت بحملة تعفري وتعقيم مكثفة 

رشق   772 املحلة  الرشاد  منطقة  ضمن 
بغداد«.

واضافت ان »الحملة تضمنت ايضاً حملة 
االصابة  تجنب  كيفية  يف  وتثقيف  توعية 
والوقاية من فايروس كورونا وبالتنسيق 

مع املالكات الصحية املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
محمد  الديوانية،  ملحافظ  املايل  املعاون  أعلن 
الجبوري، امس األحد، أنه سيتم توزيع رواتب 
االثنني  اليوم  االرتباط  فك  دوائر  منتسبي 
ورود  »تم  إنه  الجبوري،  الثالثاء.وقال  وغد 
دوائر  رواتب  توزيع  وسيتم  الرواتب،  إشعار 

فك االرتباط وكاالتي: الرتبية، الزراعة، دوائر 
دوائر  الشباب،  االجتماعية،  والشؤون  العمل 
املحافظة،  ديوان  واإلسكان،  البلديات  وزارة 
بيان  يف  الجبوري،  االثنني«.وأضاف  اليوم 
تلقت »الزوراء« نسخة منه: أنه »سيتم توزيع 

رواتب منتسبي الصحة بعد غد الثالثاء«.

مجعيات كربالء الفالحية تطالب بزيادة املراكز التسويقية للحنطة والشعري
دياىل تطلق استغاثة بسبب انهيار أسعار املنتوجات

صحة املثنى تفحص العاملني يف الشركات النفطية األجنبية

الزراعة النيابية تضع خطة مخسية إلعالن 
االكتفاء الذاتي جبميع املنتجات

دعوات لفتح حتقيق بعقد الضمان الصحي 
للمشمولني بالرعاية االجتماعية

صحة البصرة: 88 إصابة بكورونا 
سجلت نتيجة املسح امليداني الفعال

الدفاع املدني تكشف عن خطة للحد 
من حرائق احلنطة والشعري

نينوى تعلن غلق ملف التجاوزات على 
األراضي يف عموم احملافظة

واسط تهيئ 30 ألف قطعة أرض لتوزيعها بني املستحقني
وجهت بإيقاف كل األعمال املشوهة لسدة الكوت 

شرطة احملافظة تراقب أسعار املواد الغذائية النقل: سرينا 30 رحلة استثنائية إلعادة 
العراقيني العالقني خالل األسبوع املاضي

الصناعة جتهز مؤسسات الدولة والقطاع 
اخلاص مبادة القاصر

احلشد يوزع مئات السالت الغذائية 
للعوائل املتعففة يف الناصرية
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أمانة بغداد تنفذ محلة تعفري يف منطقة الرشاد

الديوانية: توزيع رواتب دوائر فك االرتباط اليوم وغدا 
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التخطيط تكشف عن عجز يف الرواتب بقيمة 40 تريليون دينار 
بغداد/ الزوراء:

أك�دت وزارة التخطي�ط، ام�س االحد، أن 
الدولة عىل الرواتب 70 ترليون دينار، بينما 
أضح�ت عائدات النفط ال تحقق سوى 30 
تريليون دين�ار، مبينة أن الع�راق سيلجأ 
للق�روض الداخلي�ة والخارجي�ة لتجاوز 

هذه األزمة.
وق�ال وكيل وزارة التخطي�ط ماهر حماد 
إن  »ال�زوراء«:  تابعته�ا  ترصيح�ات  يف 

“الوض�ع االقتص�ادي وامل�ايل للبلد صعب 
ج�داً، ولكن العراق مر بظروف أصعب من 
ذل�ك يف العام 2014 وتجاوزها، وإن كانت 
األزم�ة الحالية مركبة نتيجة وباء كورونا 

وانخفاض أسعار النفط«.
س�ارت  “الحكوم�ة  أن  حم�اد  وأض�اف 
لتج�اوز هذه األزم�ة بمسارين إصالحيني 
)بعي�د ومتوسط املدى( يتعل�ق األول بأنه 
يج�ب أال يبق�ى اقتص�اد الع�راق مرتبطا 

بالنفط الذي يتع�رض سعره لتقلبات بني 
الحني واآلخ�ر، واملسار املتوسط املدى هو 
اتخاذ إجراءات رسيعة، والحكومة سائرة 
بهذي�ن االتجاهني ويوجد اجتم�اع ولقاء 
يومي واج�راءات تتخذ، ألن حجم املشكلة 

كبري«.
وأوض�ح أن “م�ن بني االج�راءات التي تم 
اتخاذه�ا هي ضغط النفق�ات عىل جميع 
مفاص�ل الدولة ب�كل قطاعاتها ومحاولة 

حماية طبقات املجتم�ع الهشة والفقرية 
والقط�اع الخ�اص«، مؤك�داً أن »املرحلة 
تتطل�ب ق�رارا وإرادة سياسي�ة موح�دة 
وحكوم�ة قوي�ة التخ�اذ ق�رارات تسهم 

بتقليل حجم الرضر ألن املشكلة كبرية«.
تخفي�ض  »موض�وع  أن  حم�اد:  وتاب�ع 
روات�ب املوظف�ني صع�ب ج�داً بالنسب�ة 
للدول�ة، وتح�اول الحكوم�ة أال تلجأ إليه 
وإبع�اده عن األذهان، ولكن ال بد من عمل 

هيكلية جدي�دة للروات�ب، إذ تنفق الدولة 
ع�ىل الروات�ب 70 ترلي�ون دين�ار، بينم�ا 
أضح�ت عائ�دات النف�ط ال تحق�ق سوى 
30 ترلي�ون دينار، وليس م�ن املعقول أن 
تق�وم الحكومة بانفاق ما يدخل إليها من 
عائدات عىل رواتب املوظفني، وإهمال باقي 
رشائح املجتمع، علماً إن الحكومة أقدمت 
عىل إلغاء نفق�ات الدولة بكل مفاصلها«. 
وكش�ف وكي�ل وزارة التخطي�ط، عن أن 

»أي قرار سيص�در؛ ستصدر معه قرارات 
مكمل�ة للتخفيف عن املوظفني، من بينها 
استقط�اع القروض وتخفي�ض إيجارات 
الدولة وتخفيض ساعات العمل والسماح 
للموظ�ف بالعم�ل خ�ارج أوق�ات الدوام 
الرسمي«، مؤكداً أن »رواتب الشهر الحايل 
لم يتم املساس بها وان العراق سيلجأ أيضا 
للقروض الداخلية والخارجية لتجاوز هذه 

األزمة املركبة”.

جمهورية العراق               رقم االضبارة:2019/2145
وزارة العدل                                 التاريخ:2020/4/26

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

العدد:2019/2145
إعالن

تبيع مديرية تنفيذ النارصية السيارة املرقمة/16669/أ 
ذي قار/حم�ل ن�وع كيا موت�ورز بيك اب ب�راد العائد اىل 
املدي�ن ورث�ة املتوىف فالح رش�يد ساير لقاء طل�ب الدائن 
طالب كاظم وسيط البالغ)36,000,000( ستة وثالثون 
مليون فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة    تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحباً معه التأمينات 
القانوني�ة 10% م�ن القيمة املق�درة وش�هادة الجنسية 

العراقية وان رسم التحصيل والداللية عىل املشرتي.
املواصفات:

سي�ارة ن�وع كيا حمل مودي�ل 2015 بيك اب ب�راد اللون 
ابيض غري محدد

منفذ العدل
عيل براق بطاح الطائي

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة 
م�ن وزارة النفط / رشكة 
توزيع املنتجات النفطية / 

هيئة التفتيش .
باسم ) حسن هادي عبود 

حطاب (  
عىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

فقدان هوية
  lcs19 فقدِت الهوي�ة املرقمة
 2019/7/30 يف    17037
الص�ادرة من دائ�رة االصالح 
للسي�د  والعائ�دة  العراقي�ة 
محمد ش�اكر مسعد حسن/
حريف  ذي قار/نارصية والتي 
تنتهي بتاريخ 2023/12/31 
فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار.

إعالنك  في 

حيقق لك 
االنتشار األوسع

لالستفسار:
07810090003

E-mail : alzawraanews@yahoo.com 



بغداد/ قيص حسن- حيدر عبد الجليل
إن  والرياضة  الشباب  وزارة  أكدت 
الحايل  األسبوع  سترشع  املالية  وزارة 
االتحادات  حسابات  فتح  بإجراءات 
الرياضية ومن ثم تحويل املبالغ إلطالق 
رواتب ومنح االتحادات الرياضية لعام 

.2020
القانونية  الدائرة  عام  مدير  وقال 
يف  محمد  شاكر  واملالية  واإلدارية 
واالتصال  اإلعالم  لـ)قسم  ترصيح 
الحكومي(، إن الوزارة أرسلت عدة كتب 
إىل وزارة املالية منذ شهر كانون الثاني 
2020، من اجل اإلرساع بفتح حسابات 
االتحادات، وننتظر وصول اإلشعار من 

وزارة املالية لإلرشاف عىل تنظيم توزيع  
هذه األموال ومنحها إىل من يستحقها 

وفق الضوابط القانونية.
وأضاف »محمد« ان قرار مجلس الوزراء 
والرياضة  الشباب  وزارتي  ان  يؤكد 
توزيع  عن  حرصا  مسؤولتان  واملالية 
األموال إىل االتحادات عىل وفق تعليمات 
الشباب  وزارة  وان  الوزارتني،  تصدرها 
اإلرشاف  دورها  سيكون  والرياضة 
واملراقبة عىل األموال، ومن جانبنا نحن 
اإلعالن  وسبق  اإلجراءات  جميع  أكملنا 
عنها يف املوقع الرسمي لوزارة الشباب 

والرياضة.
إن  ترصيحه  ختام  يف  محمد  وأوضح 

احمد  الدكتور  والرياضة  الشباب  وزير 
عىل  توجيه  من  أكثر  يف  يؤكد  رياض 
مستحقيها  اىل  األموال  إيصال  رضورة 
تؤخر  التي  للمشاكل  الحلول  وإيجاد 
تذليل  إىل  يدفعنا  ما  وهو  املنح،  تسليم 
املعوقات حرصنا منا عىل دعم رشيحة 

الرياضيني والشباب.
ومن جانبه أكد وزير الشباب والرياضة 
الوزارة  أن  رياض  احمد  الدكتور 
واللوائح  القوانني  وضع  يف  نجحت 
ثابتة  قاعدة  بمثابة  ستكون  التي 
تستند عليها الرياضة العراقية يف قادم 
السنوات تأخذ عىل عاتقها تنظيم واقع 
الرياضة العراقية ومراقبة وتوزيع املال 

املخصص لها وفق مبدأ العدالة ، وهذه 
ستكون بمثابة خارطة طريق للرياضة 
الوزراء يف الحكومات  ولن تتأثر بتغيري 

املتعاقبة،.
وقال رياض أن باكورة العمل يف الوزارة 
كان وضع قانون اللجنة األوملبية، واالن 
األندية  قانون  بوضع  متسارع  العمل 
تعديالت  إجراء  جانب  إىل  واالتحادات 
عىل قانون الرواد وبالتايل يف حالة إجراء 
تغيريات وزارية نرجو  أن ُيكمل الوزير 
املقبل مابدأناه من اجل توحيد القوانني 
بالرياضة  خاص  قانون  يف  الرياضية  
واخر خاص بالشباب، إىل جانب جهودنا 
يف إكمال املشاريع الرياضية والشبابية 

املتوقفة واملتلكئة يف جميع املحافظات.
عملنا  أولويات  من  أن  الوزير  وأضاف 
األهمية  الشباب  قطاع  إيالء  أيضاً  
راعية  الوزارة  كون  يستحقها  التي 
نحو  كبريا  توجهنا  فكان   للشباب 
واألنشطة  الربامج  خالل  من  الشباب 
اهتمت  التي  االختصاصات  مختلف  يف 
اال  وقابلياتهم،  مهاراتهم  بتطوير 
املطلوب  بالشكل  إعالميا  تربز  لم  انها 
صوب  موجه  املحيل  االعالم  اغلب  كون 
الربامج  إعطاء  دون  فقط  الرياضة 
الشبابية األهمية التي تستحقها، مبينا 
التصويت  املؤمل  من  ملقرتح  تقديمه 
الثالثاء  غد  يوم  الوزراء   بمجلس  عليه 

تعنى  تخصصية  مراكز  انشاء  يتضمن 
بالشباب عىل خليفة املراكز التخصصية 
الرياضية التي تبنتها الوزارة يف السابق، 
سيكون هدفها تعزيز قدرات وقابليات 

الشباب بجميع القطاعات املختلفة. 
كما تطرق الوزير إىل الخروقات اإلدارية 
واملالية التي كانت مسترشية يف الوزارة 
خالل الدورات السابقة والروتني الصعب 
واإلدارية،  املالية  املعامالت  يف  املتبع 
من  الخروقات  هذه  إنهاء  يف  وجهوده 
خالل النظر بامللفات املتلكئة ومحاسبة 
املواقع  يف  التغيريات  وإجراء  املقرصين 
الوزارة وحتى  أن  إىل  الوظيفية، مشريا 
أو  أرشيف  تمتلك  تكن  لم  قريب  وقت 

املواد  وإخراج  إلدخال  بيانات  قاعدة 
الخاصة بها. 

كما أجاب الوزير عىل السؤال املطروح 
ملعب  مرشوع  يف  التوقف  بشأن 
إىل  ارجعه  والذي  األوملبي  النارصية 
قبل  من  وتلكؤ  إدارية  مشاكل  وجود 
الرشكة املنفذة وبالتايل حسم املوضوع 
الرشكة  مدير  مع  اللقاء  خالل  من 
عمل  خارطة  وضع  عىل  االتفاق  وتم 
سيتم  إذ  التخطيط  وزارة  مع  باالتفاق 
توقيع العقد خالل اليومني املقبلني ليتم 
وبخالفه  وقت  بأقرب  العمل  استئناف 
بحق  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  سيتم 

الرشكة.

بغداد/ متابعة الزوراء
ونادي  السابق  الدويل  الحارس  قرر 
اعتزال  صربي،  نور  الحايل،  النجف 

لعب كرة القدم نهائياً.
املالعب  يف  صربي  مسرية  واستمرت 
ملدة 20 عاماً، مثل من خاللها العديد 
من األندية العراقية وكانت له تجربة 

السعودي  هجر  نادي  مع  احرتافية 
موسم 2018/ 2019.

نهائياً  اللعب  اعتزاله  صربي  وأعلن 
نادي  مع  التدريب  تجربة  وخوض 

نفط الوسط.
يلقب  الذي  الحارس  وخاض 
دولية  مباراة   100 بـ«االمرباطور«، 

ان  استطاع  الرافدين،  اسود  مع 
لـ33  شباكه  عذرية  عىل  يحافظ 

مباراة.
ان  استطاع  عاماً،  الـ35  ذو  صربي 
يتوج مع اسود الرافدين بكاس آسيا 
لقب  ويحصد  بصمته  ليضع   ،2007

افضل حارس يف البطولة حينها.

بغداد/ متابعة الزوراء
كشف املدرب املقرب من اتحاد الكرة العراقي، رمضان الزبيدي، 
اتحاد  اقالتهم من  الذين تمت  الـ23  املستشارين  طبيعة عمل 
من  اقالتهم  تمت  الذين  “املستشارين  إن  الزبيدي  الكرة.وقال 
تم  السابق،  االتحاد  لجان  يف  موظفون  هم  الكرة،  اتحاد  قبل 
أن  رواتبهم”.وأوضح  قطعت  ان  بعد  مستشارين  تسميتهم 
 140 القرار  لجنة  قبل  من  توقفت  اللجان،  موظفي  “رواتب 

املنحة  عىل  رواتبهم  تحولت  االتحاد  موظفي  تقليص  بحجة 
الخاصة من االتحاد الدويل بعد مفاتحة الفيفا طلب ان تكون 

مرتباتهم تحت مسمى مستشارين”.
لجان  ضمن  كانوا  أعاله  “املوظفني  ان  إىل  الزبيدي  وأشار 
املسابقات واالمن واالنضباط والفنية، فالتسمية كانت ألغراض 
ادارية فقط”.وكان اتحاد الكرة، قد اعلن  اقالة 23 مستشاراً 

يف االتحاد.

الزوراء/اعلن  /متابعة  املوصل 
عن  الجبوري  نجم  نينوى  محافظ 
الرياضية  املواقع  باعمار  الرشوع 
بسبب  الخدمة  عن  خرجت  التي 

سيطرة تنظيم داعش عىل املوصل .
الرشكات  ان«  الجبوري  وقال 
مع  بالتعاون  العراقية  الهندسية 
رشعت  والبلديات  البلدية  مديريتي 

والنوادي  الرياضية  املالعب  باعمار 
ابان  الخدمة  عن  خرجت  التي 
االرهابي عىل  داعش  تنظيم  سيطرة 

املوصل ».

بغداد/ متابعة الزوراء
تواصل وزارة الشباب والرياضة، اعمال التأهيل 
والصيانة عىل ملعب »الشهداء« الحبيبية رشقي 

العاصمة بغداد.
ملعب الشهداء، يتسع لـ30 الف متفرج ويضم 
األكثر  وهو   ”VAR“ املساعد  الفيديو  تقنية 

تطوراً يف العراق.
وقال مدير اعالم وزارة الشباب والرياضة موفق 
عبد الوهاب، إن »كوادر وزارة الشباب والرياضة، 
الشهداء  اجل تجهيز ملعب  اعمالها من  تواصل 

تمهيداً الفتتاحه خالل الفرتة املقبلة«.
باستثناء  لالفتتاح،  جاهز  »امللعب  أن  وأوضح 

بسبب  إنجازها  تعطل  والتي  املجاري  شبكة 
الظروف الحالية ووفقاً لتوجيهات وزير الشباب 
يتم  لن  امللعب  فإن  رياض،  احمد  والرياضة 

افتتاحه ما لم ينجز بالكامل«.
أن  الوهاب،  عبد  اكد  امللعب،  افتتاح  موعد  وعن 
»وزارة الشباب والرياضة لم تحدد موعد نهائي 
مناسبة«،  غري  الظروف  كون  امللعب،  الفتتاح 
امللعب  افتتاح  سيسبق  كبري  »كرنفال  ان  مبيناً 
من  عدد  تضم  استعراضية  مباراة  اىل  باإلضافة 

النجوم من داخل وخارج العراق«.
األوسط  الرشق  يف  ملعب  أول  الشهداء  وملعب 
تشغيل  يف  الشمسية  الطاقة  عىل  كلياً  سيعتمد 

خاليا  عىل  يشتمل  فامللعب  كافة،  مرافقه 
مربع  مرت   )7000( قدرها  بمساحة  شمسية 
بـ1200  ستزوده  امللعب  سقف  عىل  مركبة 
واإلنارة  والتربيد  واملصاعد  لإلنارة  تكفي  كي يف 
قدرة  ذات  بروجكرتاً   136 من  املتكونة  الحديثة 

200 واط.
وكان من املفرتض ان يتم افتتاح امللعب يف الربع 
البالد  ظروف  بسبب  لكن   ،2020 عام  من  األول 
من التظاهرات وجائحة فريوس كورونا »كوفيد 

19«، تم تأجيل االفتتاح اىل اجل غري مسمى.
وطالب النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن 
 « ملعب  اىل  الحبيبية  ملعب  اسم  بتغيري  الكعبي 

مدينة الصدر » ، تثمينا لهذه املدينة التي انجبت 
الرياضيني االبطال الذين مثلوا العراق يف املحافل 

الدولية خري تمثيل .
الشباب  وزير  اىل  خطية  رسالة  يف  الكعبي  ودعا 
الرسمية  مخاطباته  ملراجعة   ، العبيدي  احمد 
السابقة مع لجنة الشباب والرياضة النيابية التي 
كونه   ، امللعب  اسم  استبدال  عىل  وتأكد  تطالب 
التي  املدينة  ابناء  من  رياضيا  جماهرييا  مطلبا 
ناطق  املرحوم  كالالعب  ابطال  رياضيني  انجبت 
وعباس  جعفر  حبيب  و  حسن  فالح  و  هاشم 
كاظم  ومهدي  صدام  ونعيم  صدام  وكريم  عبيد 

وآخرين ال يقلون انجازا وشأنا عن املذكورين .

بغداد/ متابعة الزوراء

كشف نجم نادي النجف، صالح سدير، حقيقة اعتزاله لكرة القدم.

وقال سدير إن “عددا من الصفحات يف وسائل التواصل االجتماعي، 

اشارت اىل انني اعتزلت كرة القدم ولن العب مجدداً”.

االنباء ليست صحيحة، وانا مستمر مع فريقي  أن “هذه  وأوضح 

ان  مبيناً  البادية”،  غزالن  جماهري  إلسعاد  جهدي  وسأبذل  النجف 

“وقت االعتزال لم يحن بعد”.

تجدر اإلشارة اىل ان سدير احد نجوم املنتخب الوطني املتوج بكأس 

آسيا 2007 ولعب لعدة اندية كبرية من بينها القوة الجوية واخرياً 

النجف.

بغداد/ متابعة الزوراء
العراقي  االتحاد  منسق  ابدى 
إبراهيم،  محمد  القدم،  لكرة 
استغرابه من استياء البعض من 
رغبة النجم الدويل السابق، احمد 
رايض من الرتشيح لرئاسة اتحاد 

الكرة.
الدويل  “النجم  إن  إبراهيم  وقال 
ابرز  من  رايض  احمد  السابق، 
الكرة  خدموا  الذين  النجوم 
العراقية لسنوات عديدة ويحق له 

الرتشح يف أي منصب”.
للكابتن  هدف  “اهم  أن  وأضاف 
عدنان درجال، كان فسح املجال 
للجميع للرتشيح والعمل باالتحاد 
القادم، لذلك استغرب من البعض 
الذين هاجموا احمد رايض لرغبته 

يف الرتشح لالنتخابات”.
تجدر اإلشارة اىل ان رايض، ابدى 
لالنتخابات  الرتشح  يف  رغبته 
لكرة  العراقي  لالتحاد  املقبلة 

القدم.

وزارة املالية توافق على فتح حسابات لالحتادات الوطنية يف األسبوع احلالي
رياض: جنحنا بوضع خارطة طريق للرياضة العراقية

نور صربي يعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسرية دامت لـ 20 عاما  صاحل سدير: وقت االعتزال مل حين 
بعد وهديف اسعاد مجاهري النجف 

منسق باحتاد الكرة يستغرب 
هجوم البعض على امحد راضي 

الزبيدي يكشف طبيعة عمل املستشارين الذين متت 
اقالتهم من احتاد الكرة

الشروع بإعمار املواقع الرياضية يف امين املوصل

ملعب الشهداء يتحدى فايروس كورونا ويبصر النور قريبًا
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13 احتاداً يطالبون األوملبية بعقد جلسة 
استثنائية لبحث احلسابات اخلتامية

بغداد/ متابعة الزوراء
اجتماع  لعقد  رياضياً  اتحاداُ   13 من  طلباً  حمودي،  رعد  العراقية،  الوطنية  األوملبية  اللجنة  رئيس  تلقى 
اتحادا تقدموا بطلب  إن »13  املاضية.وقال مصدر  األربع  للسنوات  الختامية  الحسابات  استثنائي وبحث 
عدم  تداعيات  ملناقشة  استثنائي  اجتماع  بعقد  مطالبني  حمودي،  رعد  األوملبية،  اللجنة  رئيس  اىل  رسمي 
تسليمهم مقدار األموال املودعة يف حسابات اللجنة وحساباتها الختامية للسنوات االربع املاضية .واضاف 
النظام  حسب  الواحدة  السنة  خالل  عاديني  الجتماعني  الدعوة  اللجنة  رئيس  عىل  »يتوجب  أنه  املصدر 
االسايس، اال ان الرئيس لم يفعل ذلك خالل السنة املاضية، مما دعا االتحادات املذكورة اىل تقديم الطلب 

لعقد اجتماع استثنائي.

أصفر وأمحر



ق�ّرر الفرن�ي هرييف رونار م�درب منتخب 
الس�عودية لك�رة القدم م�ّد ي�د العون من 
خالل تخيفض راتب�ه من أجل دعم الجهود 
يف مواجه�ة ف�ريوس كورونا.وأعل�ن رونار 
مدرب الس�عودية يف حس�ابه الرسمي عرب 
تويرت ع�ى اإلنرتنت أّن�ه أراد دع�م الجهود 
املبذول�ة يف مواجهة فريوس كورونا مطالباً 
الجميع بالحفاظ عى صحتهم والجلوس يف 
منازلهم.وتوقف النشاط الريايض املحيل يف 
الس�عودية والدويل داخل قارة آسيا وجميع 
ق�ارات العال�م منذ أكثر من ش�هر بس�بب 
تفيش فريوس كورون�ا )كوفيد19-(. وغرّد 

رونار الذي استلم تدريب السعودية 
يف يولي�و الع�ام الفائ�ت: “ق�ررت 
املشارك�ة من جهتي  يف دعم إدارات 
الصحة يف البالد عن طريق تخفيض 
راتبي”، مؤك�داً أن املب�ادرة جاءت 
لدع�م املبذول�ة ملواجه�ة ف�ريوس 
كورونا.وخ�اض رون�ار )51 عاماً( 
تج�ارب ناجح�ة يف إفريقي�ا بعدما 

فاز ب�كأس القارة مرت�ن، إحداهما 
مع زامبيا واألخرى مع كوت ديفوار.

وخفض العدي�د من مدربي املنتخبات 
ح�ول العال�م رواتبه�م نظ�راً إليقاف 
مباري�ات  وحت�ى  الدولي�ة  املباري�ات 
األندية بس�بب ف�ريوس كورون�ا، لكن 

التخفيض كان يف بعض األحيان لصالح 
دولهم األم )املدربون األجانب( أو لصالح 
الب�الد التي يعملون به�ا. والقت مبادرة 
رون�ار تجاوباً إيجابي�اً من جانب بعض 
املغردين يف الس�عودية ظهرت من خالل 

التعليقات التي نرشوها عى تغريدته.

أعل�ن تشيل�ي أّن�ه لن يف�رض تخفي�ض الرواتب 
ع�ى العبي�ه لكن�ه طالبه�م بمواصل�ة التربع 
إىل الجمعي�ات الخريي�ة امللتزم�ة بمكافحة 

فريوس كورونا املستجد.
وأوض�ح النادي اللندن�ي يف بيان له: “يف 
الوقت الح�ايل، لن نطلب م�ن الفريق 
األول للرج�ال املس�اهمة مالي�اً )يف 
أزم�ة كوفيد- 19(، وب�دالً من ذلك 
�ه مجل�س اإلدارة الالعبن إىل  وجَّ
تركي�ز جهوده�م ع�ى مواصلة 
دعم القضايا الخريية األخرى”.

وذكر تشيلي أّن: “مفاوضات 
ب�ن  مؤخ�راً  ج�رت  مكثف�ة 
اإلدارة  ممثل�ن ع�ن مجل�س 
والعبي الفري�ق األول ملناقشة 
كيفية املساهمة ماليا ملساعدة 
أزم�ة فريوس  النادي خ�الل 
كورون�ا”، مضيف�اً: “ك�ان 
الهدف من هذه املفاوضات 
إيج�اد رشاك�ة مفي�دة من 
أج�ل الحفاظ عى وظائف 
وتعوي�ض  املوظف�ن، 
واملشارك�ة  املشجع�ن 
يف األنشط�ة الخريي�ة”.

ممتنون  “نح�ن  وتابع: 

للفري�ق ع�ى لعبه لدوره يف مس�اعدة الن�ادي يف أنشطته 
املجتمعية والخريية، عرب هاشتاغ # الالعبون معاً لدعم + 

إن إتش إس + )هيئة الصحة الوطنية الربيطانية(”.
وتهدف عملي�ة الالعبون معاً التي أطلقه�ا العبو الدوري 
اإلنكلي�زي املمتاز مطلع الشهر الح�ايل، إىل جمع وتوزيع 
األم�وال عى الجمعيات الخريية الت�ي تدعم هيئة الصحة 
الوطنية. وأبرز النادي اللندني أّنه: “مع تطور هذه األزمة، 
سيس�تمر الن�ادي يف إجراء محادث�ات م�ع الفريق األول 

للرجال بشأن املساهمات املالية يف أنشطة النادي”.
وك�ان تشيلي ين�وي تخفيض رواتب العبيه بنس�بة 10 
باملئة يف الوهلة األوىل بحس�ب وس�ائل اإلعالم الربيطانية، 
وهو رق�م أقل من االقرتاح الذي تقدمت به رابطة الدوري 

والقايض بتخفيض الرواتب بنسبة 30 باملئة.
وأعلنت أندية أرسنال وساوثهامبتون ووست هام يونايتد 
وواتف�ورد يف األس�ابيع األخ�رية توصله�ا إىل اتف�اق م�ع 

العبيها لتخفيض أو تأجيل دفع رواتبهم.

كشفت وس�ائل إعالم فرنس�ية خضوع العبي نادي أميان إىل اختبارات رسية يف أحد 
املخابر استعداداً للعودة املرتقبة ملنافسات الدوري الفرني.

ولم يؤكد النادي القابع يف املركز قبل األخري يف الليغ 1 الخرب عى موقعه الرسمي لكن 
الصحافة الفرنس�ية ش�ّددت عى أّن ه�ذه الخطوة تأتي يف إط�ار الربوتوكول الطبي 

والصحي الذي تعده الرابطة.
وينص الربوتوكول عى رضورة القيام بفحوصات طبية كاملة بما فيها ذلك االختبار 
الخاص ب�)كوفيد- 19( تمهيداً للعودة املرتقبة للتدريبات بداية من الحادي عرش من 

مايو املقبل.

أك�د تقرير صحف�ي إيط�ايل، األحد، أن 
يوفنتوس لديه العدي�د من األوراق التي 
قد تحسم صفقة الفرني بول بوجبا، 
لصال�ح  يونايت�د،  مانشس�رت  نج�م 

السيدة العجوز.
ووفًق�ا لصحيف�ة “توت�و س�بورت” 
اإليطالية، فإن يوفنتوس يملك عدة العبن 

يمكن اس�تخدامهم يف الصفقات التبادلية، 
مث�ل دوجالس كوس�تا ومريالي�م بيانيتش 
وأليك�س س�اندرو وآرون رام�زي وأدريان 
رابيو. وأشارت إىل أن بيع مانشسرت يونايتد 
لبوجب�ا يف الصي�ف املقبل بات أم�رًا ال مفر 

منه، بسبب أزمة فريوس كورونا.
وأوضح�ت أن التب�ادالت س�تكون الس�مة 

الغالب�ة للمريكاتو املقبل، وس�تدعم موقف 
يوفنت�وس يف الصفق�ة، ألنه يمل�ك العبن 

يثريون إعجاب مانشسرت يونايتد.
وقال�ت إن يونايت�د س�بق أن ح�اول ض�م 
ساندرو من يوفنتوس، كما دخل الشياطن 
الحمر رصاًعا من قبل مع الس�يدة العجوز 

عى صفقتي رابيو ورامزي.

تتطلع رابطة ال�دوري االنكليزي املمتاز 
لكرة القدم الستئناف املوسم املعلّق يف 8 
حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة عى 
أن ينته�ي يف 27 تموز/يولي�و، وفق ما 

أفادت صحيفة “ذي تايمز”.
وأف�ادت الصحيفة أن مس�ؤولن يف كرة 
القدم يج�رون محادثات م�ع الحكومة 
الس�تئناف  موع�د  بش�أن  الربيطاني�ة 
املنافس�ات يف مالع�ب تت�م “املوافق�ة” 

عليها.
وكان�ت تتبق�ى 92 مب�اراة يف ال�دوري 
املمتاز قب�ل تعليق�ه يف 13 آذار/مارس 
حيث يب�دو ليفربول قريب�اً أكثر من أي 
وقت مىض ليت�وج بطالً إلنكل�رتا للمرة 

األوىل منذ 30 عاماً.
مس�ؤولن  أن  تايم�ز”  “ذي  وذك�رت 
يف الرابط�ة عرض�وا األس�بوع امل�ايض 
“مرشوع االس�تئناف” عى املس�اهمن 

والرشكاء.
ووفق هذا امل�رشوع، س�تقام املباريات 
خلف أب�واب موصدة بوج�ه الجماهري، 
حي�ث سيس�مح بتواجد 400 ش�خص 
كحد أقىص يف امللعب بمن فيهم الالعبون 
واملدربون واالداريون والصحفيون رشط 
أن تكون نتيجة فحوصاتهم ب� “كوفيد-

19” سلبية، ويف مالعب معّينة للحد من 
اس�تنزاف املوارد املح�دودة واملخصصة 

للخدمات الطبية.
كما وستتخذ تدابري جديدة يف املالعب من 

أجل ضمان االلتزام بالتباعد االجتماعي 
واملس�افة اآلمنة يف الوقت الذي سُيطلب 
إىل  بمفرده�م  يأت�وا  أن  الالعب�ن  م�ن 
التماري�ن مرتدي�ن ثيابه�م الرياضية يف 

املنزل.
كم�ا واق�رتح املس�ؤولون أن يكون 22 
آب/أغس�طس موع�د انط�الق موس�م 

.2022 - 2021

ويف ح�ال تعّذر إنهاء املوس�م، س�تكون 
التداعي�ات املالية واالقتصادية قاس�ية 

جداً عى األندية.
وقد توصلت بعضها إىل اتفاق مع العبيها 
بشأن مس�اعدتها يف تحّمل العبء املايل. 
إذ واف�ق العبو س�اوثهامبتون، وس�ت 
هام، شيفيلد يونايتد وواتفورد للتأخري 
يف تق�ايض رواتبه�م فيم�ا واف�ق العبو 
أرس�نال ع�ى حس�م 12,5 يف املئ�ة من 

راتبهم السنوي.
وش�ّددت الرابطة اإلنكليزية لكرة القدم 
التي تق�وم عى الخصوص بإدارة دوري 
الدرجة األوىل )الثانية عملياً(، عى أنه ال 
يمكن تصور اس�تئناف املسابقات دون 
اتخاذ تدابري “مناسبة” لفحص فريوس 

“كوفيد- 19”.
وقال�ت يف بي�ان: “من الواض�ح أّنه قبل 
أّي ع�ودة إىل ك�رة الق�دم، يج�ب اتخاذ 
الالعبن،  املناس�بة الختب�ار  الرتتيب�ات 
وه�ذا يف صمي�م م�ا ه�و مخط�ط ل�ه 
حالي�اً، عى غرار ضم�ان عدم وجود أي 
خطر عى اإلطالق بالنس�بة لألشخاص 
املوجودي�ن حالي�اً عى الخ�ط األمامي، 
الرابطات  الطوارئ، وموظفي  وخدمات 

واألندية”.

كواالملبور / متابعة الزوراء
يش�ارك املهاجم إس�ماعيل محمد نجم ك�رة القدم 
القطري�ة يف الحلق�ة الجدي�دة من حمل�ة # إيقاف 
سلس�لة املرض التي أطلقها االتحاد اآلسيوي لكرة 
الق�دم، والهادفة لتحقيق التأثري اإليجابي من خالل 
نرش رس�الة األم�ل والوحدة، ضمن جه�ود التوعية 
العامة وتشجي�ع الناس من كافة أرجاء العالم عى 
القي�ام بدورهم يف إيق�اف انتشار فاي�روس كورنا 

املستجد )كوفيد- 19(.
ويش�ارك يف هذه الحلق�ة أيضاً يل كي العب وس�ط 
نادي بك�ن ومنتخ�ب الصن، وجايس�ون كونليف 

العب منتخب غوام.
وقام االتحاد االتحاد اآلسيوي بإطالق حملة إيقاف 
 BreakTheChain# سلس�لة املرض، عرب هاش�تاغ
والت�ي تحمل رس�الة التضام�ن يف ه�ذه الظروف، 
وكذلك الرتويج لقواعد الصحة العامة التي وضعتها 
منظم�ة الصح�ة العاملية، خاصة من خ�الل البقاء 
يف املنازل وممارس�ة إج�راءات النظاف�ة والتعقيم، 
والتأكد من ترك مساحة مع اآلخرين، وكذلك احرتام 
قواع�د العزل الشخ�ي. وقد حظيت ه�ذه الحملة 
باهتم�ام ومتابع�ة وإش�ادة م�ن قب�ل االتحادات 

الوطنية األعضاء.
وشهد أول أس�بوعن من هذه الحملة، مبادرة أكثر 

من 100 نجم وش�خصية من أبرز وجوه كرة القدم 
يف قارة آس�يا، للمشاركة فيها، وتأكيد دعمهم لكل 

الجهود املبذولة إليقاف سلسة مرض كورونا.
وق�ال يل ك�ي الالع�ب الس�ابق يف ن�ادي أرس�نال 
اإلنكليزي، واملشهور باسمه السابق نيكو ييناريس: 

يف ك�رة الق�دم نحن نعتم�د عى الخط�ط والتكتيك 
م�ن أجل الف�وز يف املباري�ات، ولك�ن ال يوجد دليل 
من أج�ل التعامل مع هذه األزم�ة، وبالتايل يتوجب 
علينا أن نكتب س�يناريو األح�داث، حيث لم يكن يف 

مواجه�ة حياتنا حدث�اً أهم من 

هذا الوباء.
وأضاف: “ال يوجد حلول س�هلة هن�ا، ولكنني أريد 
أن أذكر الجميع أن بإمكاننا تغيري مسار األحداث يف 
هذا الوباء، عرب القيام بدورنا لكرس سلسلة انتشار 
املرض، وتجاوز هذا الفصل بحياتنا ونحن أكثر قوة 

ووحدة من السابق”.
يف املقابل قال كونليف: “خالل هذه األوقات الحافلة 
بالتحديات، يجب أن نهتم بأنفسنا، حيث أن الحجر 
ق�د يكون له تأثري عى عقولنا، ولهذا يجب أن نقوم 

بتحفيز إرادتنا”.
وتابع: “يجب أن نشحن عقولنا بالرسائل اإليجابية، 
وهذه الحملة تؤكد أننا ال نقاتل هذا الوباء لوحدنا.. 
ه�ذا الفايروس يظهر أننا يجب أن نعتمد عى بعض 
ونرف�ع معنويات من حولنا، وس�وف نجتمع قريباً 
بأحبائن�ا، ولك�ن يف الوق�ت الحايل يج�ب أن نواصل 

التعاون والتعاطف مع اآلخرين”.
وكان�ت حمل�ة ك�رس سلس�لة املرض ش�هدت عى 
مدار األس�ابيع املاضية مشارك�ة العديد من نجوم 
قارة آس�يا، ومن ضمنهم األس�رتالية س�امانثا كري 
وح�ارس املرمى اإليراني عيل رضا بريانفاند وهداف 
كأس آس�يا 2019 القطري املعز عيل، وعى مبخوت 
صاحب أرسع هدف يف تاريخ كأس آس�يا، إىل جانب 

العديد من النجوم اآلخرين.
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حمادثة هاتفية بني مورينيو 
ومونييه 

فتح مالعب تدريب السلة 
األمريكية

اعالم الكرتوني مشروع الستئناف الربميريليغ يف 8 حزيران/يونيو

إمساعيل حممد يشارك يف محلة كسر سلسلة املرض

ذك�رت تقارير إعالمية أّن املدرب جوزيه مورينيو أجرى اتصاالت 
هاتفي�ة بالظهري توماس مونييه، ملحاول�ة إقناعه باالنضمام إىل 

توتنهام.
وينته�ي عقد الالعب البلجيك�ي مع فريقه الحايل باريس س�ان 
جريم�ان الفرني بعد نهاية املوس�م، ولم يقدم ن�ادي العاصمة 
الفرنس�ية أّي عرض للتمديد، وهو األمر الذي سيجرب الالعب عى 
الرحيل عى الرغم من رغبته يف البقاء مع بطل الدوري الفرني.

وأضاف�ت التقارير أّن املحادث�ة الهاتفية ب�ن مورينيو ومونييه 
س�ارت بشكل جيد جداً، وتمكن املدرب م�ن إقناع الالعب بفكرة 
اللعب يف ال�دوري اإلنكليزي املمتاز واالنتقال إىل توتنهام املوس�م 

املقبل.

ذكرت ش�بكة )ئي.إس.بي.إن( أنه قد يتم افتتاح بعض مالعب 
التدريب لفرق دوري كرة الس�لة األمريك�ي للمحرتفن بحلول 
يوم الجمعة املقبل لكن هذا ال يعني أن اس�تئناف املسابقة بات 

وشيكا.
وك�ان دوري كورونا حيث حدث ذل�ك يف 11 مارس/آذار بعدما 

جاءت نتيجة اختبار رودي جوبري العب يوتا جاز إيجابية.
لكن بع�ض الواليات األمريكية بدأت بالفع�ل تخفيف إجراءات 
العزل العام والبقاء باملنزل ما قد يدفع رابطة الدوري للس�ماح 

لالعبن بالعودة إىل مالعب التدريب.
وقالت ش�بكة)ئي.إس.بي.إن( إن التدريبات ستكون اختيارية 

وستكون فردية يف طبيعتها.
ولم يتسن لرويرتز الحصول عى تعليق من رابطة دوري السلة. 
وقب�ل توقف املوس�م ك�ان يتبقى ح�وايل ربع مباري�ات الدور 
التمهي�دي بينما كان م�ن املفرتض انط�الق األدوار االقصائية 

األسبوع املايض.

مخاسي يوفنتوس يقرب عودة بوجبا

تشيلسي يرفض ختفيض رواتب الالعبني

فحوصات طبية سرية لالعيب أميان

مدرب منتخب السعودية خيفض راتبه

رونالدو: حنن معاً وسنخرج أقوى من كل هذا

وجه األسطورة الربازيلية رونالدو رسالة تضامن مؤثرة إىل محبي 
نادي�ه ريال بلد الوليد.وكتب رونالدو الذي يملك 51 % من أس�هم 
النادي،  كلماته عى املوقع اإللكرتوني فقال: “ألسابيع كنت أفكر 
يف كيفية االتصال بكم، يف هذه اللحظات الدقيقة والضيقة، آمل أن 
تصلكم العاطفة التي أكتب فيها من بيتي إىل منازلكم، من عائلتي 
لعائالتكم”. وتابع: “تفرقنا املس�افة الجسدية، لكنني مقتنع أننا 
قريب�ون أكثر م�ن أي وقت مىض، وس�نخرج أقوى م�ن كل هذا، 
يوحدن�ا التعاطف”. وأكد رونالدو عى روح املس�ؤولية والتضامن 
التي أبداها املشجعون، رغم كل الصعوبات والتحديات والخسائر، 
مش�دداً عى هذه القيم اإليجابية، وعى أهمية مما تعمله املرء من 
قدرة ك�رة القدم يف التغلب عى املصائ�ب. وتذكر رونالدو اإلصابة 
الخطرية التي تعرض لها حن كان العباً: “عندما تعرضت إلصابتي 

األوىل والخطرية يف ركبتي، كان هناك أش�خاص قالوا إنني لن 
ألع�ب مرة أخرى أب�داً، وال يمكنني حتى امل�يش مرة أخرى، 
ش�عرت أن حياتي أُخذت مني. يف تل�ك اللحظات تم اختبار 
حدودي، وحاربت لتغيري ه�ذه اآلراء وأظهرت للجميع أنني 

أس�تطيع أن أفع�ل ما أريد، لق�د كانت ثالث س�نوات صعبة 
للغاية من إعادة التأهيل، يف النهاية، جاءت اللحظة، ربما كانت 

األكثر رمزية يف مس�ريتي كلها، ع�ام 2002 كنت هناك يف اليابان، 
ألع�ب نهائي كأس العالم مع الربازي�ل”. وتابع: “أنا متأكد من 

أنكم أيض�اً، عندما تنظرون إىل الوراء، س�تتذكرون عدد 
امل�رات التي اس�تيقظتم فيه�ا، من جميع 

معارككم، وكم مرة تمكنتم من 
التغلب عليها طوال حياتكم، 

املس�تحيل  لجع�ل 
ممكناً”.

رس�الته  وخت�م 
“إن  بالق�ول: 
العاطف�ة ه�ي 
تحركني،  التي 
امليدان،  خارج 
زل�ت  م�ا 

متحمس�اً 
للتغل�ب 

ع�ى جمي�ع 
التحديات”.
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مع زيادة استخدام اإلنترنت بسبب “كورونا”

الصحفيون يعتمدون بشكل أكرب على اإلنرتنت يف تنفيذ تقاريرهم وتعزيز مهاراتهم يف األمن الرقمي 
بغداد/ متابعة الزوراء:

تتباين البيئ�ات التي يعمل فيها الصحفيون 
حول العالم، فالصحفي املوجود يف إس�بانيا 
مثالً ال يواجه الظروف نفسها التي يعرتضها 
الصحف�ي يف إي�ران، لكن األم�ر املشرتك هو 
أّن جمي�ع الصحفي�ن يحتاج�ون إىل تعزيز 
مهاراته�م يف األم�ن الرقم�ي وأدوات�ه، وإىل 
اتخاذ خطوات لحماية بياناتهم واتصاالتهم 

ومصادرهم.
جائح�ة  في�ه  تتف�ى  ال�ذي  الوق�ت  ويف 
“كورون�ا” حول العال�م، أصبح الصحفيون 
يعتمدون بش�كل أكرب عىل اإلنرتنت يف تنفيذ 
تقاريره�م، م�ا يزي�د م�ن رضورة حماي�ة 
أنفسهم ومصادرهم ومعرفة أحدث األدوات 
املتعلق�ة باألم�ن الرقم�ي. وله�ذا، قّدم�ت 
ش�بكة الصحفي�ن الدولين ويبين�اًرا حول 
األم�ن الرقم�ي، بمشارك�ة راج�ان كابور، 
مدير األمن الرقمي يف Dropbox وس�رجيو 
س�باجنولو وه�و زمي�ل س�ابق يف مرشوع 
TruthBuzz ويرأس وكالة صحافة البيانات 
واالستشارات “مخترب فولت”، اللذين تطرّقا 
إىل تأمن الحس�ابات ع�ىل اإلنرتنت، ضمان 
رسّي�ة اإلتص�االت م�ع املص�ادر، وكيفي�ة 
التعاون بن الصحفين عن بعد مع الحفاظ 

عىل أمن البيانات.
وفيما ييل أبرز ما عىل الصحفين فعله:

استخدام املصادقة الثنائية: تعّد هذه الخطوة 
أساسية يف تأمن البيانات، وأوضح كابور يف 
هذا الصدد أّن الصحفين يمنعون املتسللن 
م�ن الدخ�ول إىل حس�اباتهم أو الوصول إىل 
بياناته�م، حت�ى ل�و حصل املتس�للون عىل 

كلمات املرور، وذلك عندما يقوم الصحفيون 
ويق�رتح  الثنائي�ة.  املصادق�ة  باس�تخدام 
كابور االس�تعانة بتطبيق بدالً من الرسائل 
القصرة، مشرًا إىل أّنه يستخدم Duo ولكن 

هناك خيارات أخرى أيًضا.
تشفر البيان�ات: ويعني ذلك جمع البيانات 
بطريقة تجعلها غر قابلة ليطلع أي شخص 
عليها، س�وى برق�م رسي أو مفت�اح معّن 

يخّص صاحبها، بحسب ما قاله كابور.
افرتاضي�ة خاص�ة: تس�مح ه�ذه  ش�بكة 
الشبكة للصحفين بتصف�ح املواقع بشكل 
آم�ن، وذلك من خالل خادم وس�يط، يجمع 
البيان�ات ويحم�ي نش�اط الصحفي�ن عىل 
اإلنرتن�ت م�ن املتطفل�ن، كم�ا تتي�ح هذه 
الشبك�ة إخفاء عن�وان IP الخاص للحفاظ 

عىل خصوصية الصحفين.
وع�ادًة ما يحصل الصحفيون عىل الشبكات 
االفرتاضي�ة الخاص�ة م�ن خ�الل خدم�ات 
اإلش�رتاك، كذلك يمكن تنزيلها عىل الهواتف 
الذكية. لكّن س�رجيو سباجنولو أوضح أّنه 
يمكن اإلس�تفادة من الشبك�ات االفرتاضية 
الخاص�ة، فه�ي تخفي عن�وان IP الخاص، 
إال أّنه�ا ليس�ت أداة كافي�ة لحماي�ة األم�ن 

الرقمي.
من جهت�ه، نصح كابور بالبح�ث جيًدا قبل 
اختي�ار الشبكة الخاص�ة، وعىل الصحفين 
اإلنتب�اه م�ن أّن الخ�ادم ال يس�ّجل قائم�ة 
املواقع اإللكرتونية التي يزورها الصحفيون. 
كذل�ك نّب�ه كابور م�ن أّن هن�اك الكثر من 
مزودي الشبكات اإلفرتاضية الخاصة الذين 
يعمل�ون بشكل غر رس�مي، وق�د صمموا 

خدمتهم من أجل استخراج البيانات وتعقب 
املستخدمن.

ح�ّدد عدد األش�خاص أو التطبيق�ات املتاح 
لهم الوصول إىل الحس�اب: ش�ّدد كابور عىل 
أّن�ه ال يج�ب ع�ىل أي صحف�ي أن يش�ارك 
حس�اباته مع آخرين، أو أن ينشئ حس�اًبا 
يضّم أش�خاص ع�ّدة، ألّن هاتن الطريقتن 
تجع�الن من الصعب معرفة م�ا إذا قام أحد 
باخرتاق الحس�اب، أو إذا حاول ش�خص ما 
تسجيل دخول. ال تشاركوا روابط البيانات، 

وال س�يما تلك الحساس�ة: كث�ًرا ما يشارك 
الصحفي�ون وثائق ومعلومات م�ع الزمالء 
واملحرري�ن، ولذل�ك يج�ب تحديد م�ن لديه 
الحق بالوصول إىل املستندات وما يمكنهم أن 
يروه فيها. وأوضح سباجنولو أّنه عند دعوة 
أش�خاص لإلطالع ع�ىل رابط يف مس�تندات 
جوج�ل، فذل�ك يس�مح له�م باإلط�الع عىل 
املعلوم�ات الحديثة والقديم�ة أيًضا يف هذه 
املس�تندات، واألش�خاص الذي�ن عّدلوا فيها 
واألماكن واملصادر، ولذلك يجب اإلنتباه قبل 

مشاركة روابط املس�تندات ونقل املعلومات 
املوجودة فيه إىل مستند جديد ومشاركته.

وأوضح كاب�ور كيف يمكن اإلس�تفادة من 
“دروب بوك�س” م�ن أج�ل حماي�ة وتأمن 

املستندات.
ال تس�تخدموا كلمات الرس نفسها: من أجل 
تجنب حصول املقرصن�ن عىل كلمات الرس 
واستخدامها يف مواقع كثرة، عىل الصحفين 
عدم اس�تخدام الكلم�ات ذاتها بحس�ب ما 
ق�ال كابور. فيما نصح س�باجنولو بإنشاء 

كلمات رس مؤلفة م�ن 10 أحرف عىل األقّل 
من أج�ل تأمن الحماية، ويمكن اس�تخدام 
كلم�ات أغني�ة أيًض�ا. إال أّن�ه نص�ح بعدم 
تس�جيل كلم�ات الرس عىل أي موق�ع، الفًتا 
إىل أّن�ه يمكن للصحفين اس�تخدام برنامج 

.1Password إلدارة كلمات املرور مثل
 ال تتعامل�وا مع البيانات بنف�س الطريقة: 
البيان�ات  م�ع  التعام�ل  طريق�ة  تختل�ف 
ك�ان  إذا  املث�ال  س�بيل  فع�ىل  وحمايته�ا، 
الصحفيون يشاركون يف ويبينار أو يناقشون 
مواضيع معّين�ة يف املكتب، فاملعلومات التي 
يتبادلونها ق�د ال تحتاج إىل تأم�ن الحماية 
بشكل صعب، ألّنه يمكن إتمام هكذا أعمال 
من خالل اإلس�تعانة بتطبيق�ات هاتفية أو 

محادثات فيديو.
يف املقاب�ل، إذا ك�ان الصحف�ي يتح�دث إىل 
مصدر أو يعّد تقريرًا فيه معلومات حساسة، 
فعليه البحث عن أساليب أخرى، مثل تطبيق 
سيجنال خالل إجراء محادثات هاّمة. كذلك 
هن�اك بيان�ات ووثائق يج�ب تشفرها عند 
وضعه�ا عىل الالبتوب، ما يمنع أي ش�خص 
قد يحصل عىل الحاس�وب من أن يطلع عىل 
البيانات. وهن�ا نصح الخبران باس�تخدام 

full disk encryption من أجل التشفر.
األدوات

ق�ام س�باجنولو بإنش�اء صن�دوق أدوات، 
تضّم أقس�اًما متعلّقة بالخصوصية واألمن 
ويتضّم�ن  والبيان�ات.  والوثائ�ق  والبح�ث 
الصندوق اقرتاحات حول شبكات إفرتاضية 
خاصة، خدمات للتشف�ر، وأدوات للتعاون 

بن الصحفين.

بعدما تقدم محامي اإلعالمية ريهام سعيد ببالغ  ضدها

موسكو/متابعة الزوراء:
دع�ا أعضاء اللجنة الدائمة املعني�ة بحرية املعلومات وحقوق 
الصحفي�ن، التابعة ملجلس حقوق اإلنس�ان الرويس، إىل منح 
هيئ�ة تحرير صحيفة “فيدوموس�تي” حق ترش�يح واختيار 
رئيس تحرير، دون ضغوط من مالك الصحيفة، وش�ددوا عىل 
رضورة مراعاة القوانن الروسية التي تمنع فرض رقابة عىل 

وسائل اإلعالم.
وصدر بيان اللجنة، بعدما شهدت األيام األخرة مواجهة حادة 
بن أعضاء هيئة تحرير “فيدوموستي” والقائم بأعمال رئيس 
تحريرها الجديد أندريه ش�ماروف، بلغت حد نرش الصحفين 
مقالة احتجاجية دون موافقة شماروف، اتهموه فيها بفرض 
رقاب�ة عىل عمله�م، وتغير السياس�ة التحريري�ة للصحيفة 
بشكل يقوض ثقة الجمهور، أما ش�ماروف نفسه، فقد اعترب 
أن الصحيفة ال يمكنها االستقالل برأيها عن إدارتها، موضحاً 

أن بيان هيئة التحرير “يؤكد فقط حرية التعبر”.
ونرش موقع مجلس حقوق اإلنس�ان، بيان، يوم السبت، جاء 
في�ه “نحن، أعض�اء اللجن�ة الدائمة ملجلس حقوق اإلنس�ان 
وأعض�اء املجل�س الرئ�ايس لتنمي�ة املجتمع املدن�ي وحقوق 
اإلنس�ان، ومن أج�ل تجنب تدم�ر واحدة من أكث�ر الصحف 
الروس�ية احرتام�اً، نطال�ب: بالس�حب الف�وري للتعليم�ات 
املخالفة للمادة 29 من دس�تور االتح�اد الرويس، ومنح فريق 
فيدوموس�تي الحق الذي يكفله قانون وسائل اإلعالم وميثاق 
هيئ�ة التحرير، باملشاركة يف ترش�يح رئيس تحرير الصحيفة 

دون ضغط من املالكن الجدد للصحيفة”.
وج�اء يف املقال االحتجاجي، الذي حمل عنوان “فيدوموس�تي 
الجديدة”، وُنرش يف صحف روس�ية أخرى متعاطفة مع هيئة 
تحري�ر الصحيف�ة “لق�د أظهر رئي�س تحرير فيدوموس�تي 
بالنياب�ة، أندريه ش�ماروف بالفع�ل من خ�الل أفعاله، كيف 

يخطط لتغير السياس�ة التحريرية للصحيفة. التغيرات من 
ه�ذا النوع تقوض مصداقية الصحيف�ة... تقوض الثقة التي 
تس�تغرق س�نوات لتتشكل، والتي تحددها ج�ودة الصحيفة 

واستقالليتها”.
وانتق�ل الخ�الف داخل الصحيفة الروس�ية، ي�وم 22 إبريل/ 
نيس�ان، إىل مستوى جديد بعدما أبلغ شماروف هيئة التحرير 
ب�”حظر نرش أي اس�تطالعات للرأي صادرة عن مركز ليفادا 
يف مق�االت الصحيفة”، كما حظر نرش أي مواد إعالمية تنتقد 
التعديل الدستوري حول تصفر فرتات حكم الرئيس فالديمر 

بوتن السابقة. 
وكشفت هيئة التحرير أيضاً، عن تغير رئيس التحرير الجديد 
عنوان مقالة تنتقد رشكة “روسنفت” النفطية، وقيامه فيما 
بعد بحذفها، بحجة “حماية الصحيفة من الدعاوى القضائية 

املمكنة”.
ورداً ع�ىل اتهامه بفرض الرقابة ونزع اس�تقاللية الصحيفة، 
ق�ال ش�ماروف، يف ترصي�ح لوكالة “نوفوس�تي” الروس�ية، 
“كيف يمكن أن تكون الصحيفة مس�تقلة عن القيادة؟ كيف 
يمكن أن تكون هناك رشكة مس�تقلة عن القيادة؟”، موضحاً 

أن�ه “ال يمك�ن لرئيس التحرير ف�رض الرقاب�ة يف الصحيفة، 
لس�بب أن الرقابة هي سياس�ة دولة، وهي محظورة بموجب 

القانون يف روسيا”.
وبدأت املش�كالت يف التفاقم، منذ 13 من الشهر الحايل، بعدما 
طلب ش�ماروف من مدير موقع الصحيفة ش�طب مقال رأي 
يتعرض باالنتقاد لرئيس رشكة “روس�نفت” إيغور سيتشن، 
كتبه الربوفيس�ور يف جامعة ش�يكاغو كونس�تنتن سونينا، 
تحت عن�وان “وقت الحس�اب العصيب”، وبعد س�اعتن من 
ن�رشه ُحذف املق�ال، ويف حن أكد ش�ماروف أن ح�ذف املقال 
الذي فيه معلومات خاطئة يجنب الصحيفة محاكمات، أكدت 
مصادر يف “فيدوموستي” لراديو “سفوبودا” أن شطب املقال 

جاء بعد اتصال من نائب رئيس رشكة “روسنفت”. 
وبلغ�ت أص�داء الخ�الف ب�ن صحفي�ي وقي�ادة الصحيفة، 
الكرملن الذي نأى بنفس�ه عن املشكلة، وقال املتحدث باسم 
الرئي�س ال�رويس، ديمرتي بيس�كوف إن رئاس�ة الب�الد “لم 
تتدخل يف عمل فيدوموس�تي”، موضح�اً أنه “ال أعرف من أي 
جه�ة ]ش�ماروف[ يمكن أن يتلق�ى توصي�ات )بشأن حظر 
انتقاد اإلصالح الدس�توري(”، ومؤك�داً “كنا وما زلنا مهتمن 
باس�تمرار عمل املطبوعات الرائع�ة واملوهوبة مع فرق العمل 

املوهوبة جًدا يف سوق املعلومات لدينا”.
وش�هدت مواق�ع مث�ل “لينت�ا رو” و” إر ب�ي ك�ا” مشكالت 
مشابهة يف السنوات األخرة مع تغير املالكن وتغر السياسة 

التحريرية.
ورغ�م تأكي�د الكرملن احرتام�ه حرية الرأي، تعاني وس�ائل 
اإلعالم الروس�ية التضيي�ق عليها، والتع�رض للعاملن فيها، 
وقد ش�غلت روس�يا يف العام 2019 املرتبة 149 يف قائمة دول 
العالم لحرية الصحافة، سابقة جمهورية الكونغو، ومتخلفة 

عن هندوراس.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 كشف املحامي املرصي شعبان سعيد محامي اإلعالمية املرصية ريهام سعيد أنه تقدم ببالغ  
ضد س�ما املرصي بعدما تطاولت عىل موكلته وبلغ بها الحد لنرش الرذيلة يوميا دون مبالة.
واتهم محامى ريهام س�عيد سما املرصي بالتحريض عىل الفس�ق والرذيلة والفعل الفاضح 

العلني من خالل استخدام حساباتها عىل مواقع التواصل االجتماعي.
وتابع ش�عبان سعيد محامي ريهام س�عيد أن املدعى عليها سما املرصي اعتادت يوميا نرش 
الفس�وق عىل شبكات التواصل االجتماعي دون مراعاة للقانون واآلداب، مؤكدا أنه سبق  أن 
تقدم هو وموكلته ريهام سعيد بعدة بالغات ضد سما املرصي بعد ما تطاولت عليها. وعلقت 
الفنانة ريهام س�عيد بطريقة غر مبارشة عىل الواقعة بعد القبض عىل س�ما املرصي قائلة 
عرب موقعها الرس�مي عىل موقع “انس�تغرام”: “يا رب يا عظيم. الحمد لله. بلد العدل. الحق 

ممكن يتأخر بس مابروحش. ولو بعد حن”.
وكان النائب العام املرصي قد أمر بالتحقيق مع املتهمة س�امية أحمد عطية وش�هرتها سما 

املرصي، بعد أن ألقت وحدة مباحث قسم رشطة األزبكية القبض عليها.

دبي/متابعة الزوراء:
انطلق�ت يوم الجمع�ة 24 ابريل 2020، قن�اة العربية بثوبها الجديد، لتط�ل عىل مشاهديها 
بوجوه جدي�دة ومضمون مختلف وجدول غني باألخبار والربام�ج املتنوعة الغنية بالتقارير 
الحرصي�ة واملناقشات واملداخ�الت بما يعطي املشاهد رؤية ش�املة ومحاي�دة ملا يهمه من 

أحداث ساخنة.
وإنطل�ق البث الجديد لقناة “العربية” التي يديرها الصحفي الس�عودي ممدوح املهيني، عند 
تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، من االستديوهات الرئيسية يف املدينة اإلعالمية بدبي، 
والتي شهدت أيضاً عملية تطوير كبرة، عىل أن تنضم لها الحقاً باقي استديوهات القناة من 
مختلف البلدان. التغيرات يف الشكل واملحتوى لقناة “العربية”، ش�ملت أيضاً قناة “الحدث”، 
ولوغو القناتن، باإلضافة إىل املنصات الرقمية التابعة لها بما فيها املوقع اإللكرتوني للشبكة 
الس�عودية، »العربية.نت« بنس�خه األربع�ة؛ »العربي�ة واإلنجليزية واألوردية والفارس�ية«، 
وصفحات السوشيال ميديا. وكانت الشبكة التي تضم نخبة من كبار الصحفين السعودين 
يف مجلس تحرير القناتن، عملت يف اآلونة األخرة عىل استقطاب العديد من الوجوه اإلعالمية 
م�ن مختلف الجنس�يات العربية؛ لضخ دماء جدي�دة؛ آخرهم األردنية لين�ا املجايل واملرصية 

مليس الحديدي.

أّدى ف�روس “كورون�ا” املتفيش 
يف العال�م إىل إلغ�اء دورة األلعاب 
األوملبي�ة التي كانت مق�ّررة هذا 
الصيف، إضاف�ًة إىل تعليق أحداث 
ومس�ابقات رياضّية أخ�رى، ما 
ش�ّكل تحدي�ات كبرة بالنس�بة 
للصحفي�ن املتخصص�ن به�ذه 

األخبار.
وقد علّ�ق إيفجين�ي زونكو وهو 
يف   МК Sport تحري�ر  رئي�س 
حديث لشبكة الصحفين الدولين 
قائالً إّن العالم مميز ويحمل دائًما 
أحداًثا مفاجئ�ة، ال يتوقعها أحد، 
مش�ًرا إىل أّن األح�داث الرياضية 
يت�ّم جدولته�ا قب�ل وق�ٍت طويل 
وتك�ون مواعيد إقامته�ا محّددة 
مثل كأس العال�م، ودوري أبطال 

أوروبا والهوكي وغرها.
وأوضح زونكو أّنه لم يحدث هكذا 
اضطراب يف التاريخ من قبل، حتى 
عندم�ا قاطعت الوالي�ات املتحدة 
وأكثر من 60 دولة أخرى األلعاب 
وبع�د   ،1980 ع�ام  يف  األوملبي�ة 
ذل�ك بأربع س�نوات عندما قاطع 
االتح�اد الس�وفييتي و13 دول�ة 
ش�يوعية أخرى األلع�اب األوملبية 
لعام 1984، ولفت إىل أّن صحفين 
رياضين أمركين قارنوا الوضع 
الحايل بتأثر أحداث 11 سبتمرب/

أيلول عىل عالم الرياضة. وأضاف: 
“توقعنا أن نخرس حوايل 10 ٪ من 
الق�راء، لك�ن األخبار ح�ول إلغاء 
األلعاب األوملبية ما زالت تساعدنا 

يف الحفاظ عىل جمهورنا”.
 ووفًقا لصحيفة “فيدوموس�تي” 
قن�اة  ش�هدت  فق�د  الروس�ية، 
“مات�ش ت�ي يف”، وه�ي القن�اة 
املجاني�ة  الوحي�دة  الرياضي�ة 
للجمهور يف روس�يا، انخفاًضا يف 
املشاه�دات. توازًيا، ق�ال الرئيس 
 Tribuna Digital ل��  التنفي�ذي 
Sports. يف  املش�ارك  واملؤس�س 

نس�بة  إن  نافوش�ا  دمي�رتي   ru
املشاهدة تراجعت قليالً، لكن عىل 
الرغم من إلغاء األحداث الرياضية 
إال أّن اهتم�ام الن�اس بالرياض�ة 
موج�وًدا،  ي�زال  ال  والرياضي�ن 
كذل�ك فهم بحاج�ة ملتابعة أخبار 
أخب�ار  فق�ط  ولي�س  متنوع�ة 
ف�روس “كورون�ا”. وم�ع غياب 
األح�داث التي اعت�اد الصحفيون 

املتخصص�ون بالرياضة أن يعّدوا 
تقاريرهم عنه�ا، ال بّد من اإلبداع 
والتفك�ر بزوايا جدي�دة وابتكار 
أس�اليب مميزة. وفيم�ا ييل تقّدم 
شبكة الصحفين الدولين أفكاًرا 

ألبرز ما يمكن العمل عليه:
أوالً، تخصي�ص خان�ة ل�”كوفيد 
ع�ن  للمس�ؤولن  يمك�ن   :”19
الرياضي�ة  اإللكرتوني�ة  املواق�ع 
إضاف�ة خان�ة أو قس�م “كوفي�د 
19” إىل جان�ب الخان�ات األخرى 
مث�ل “الهوك�ي” و”ك�رة القدم” 
و”كرة الس�لة”، وينرش املحررون 
الصحفي�ون يف هذه الخانة أخباًرا 
ح�ول إلغ�اء األلع�اب واألح�داث 
ح�ول  وقصًص�ا  والبط�والت، 
الرياضي�ن املصاب�ن بالفروس، 
الخري�ة  األعم�ال  وتغطي�ة 

للرياضين وإجراء مقابالت حول 
الحجر املنزيل وإع�داد تقارير عن 

اإلحصاءات.
ثانًي�ا، االس�تعانة بالتاري�خ: عىل 
الصحفي�ن البح�ث ع�ن أح�داث 
مؤث�رة يف امل�ايض، مث�ل أفض�ل 
ع�رشة أه�داف يف كرة الق�دم تم 
تس�جيلها، أو أب�رز 15 لحظ�ة يف 
تاري�خ كرة الس�لة. ويمكن إعداد 
تقاري�ر عن س�حب مل�ف تنظيم 
موندي�ال البياتل�ون ع�ىل خلفية 
فضائح املنشطات أو كتابة مقال 
عّم�ا حّل بكرة الق�دم أثناء تفيش 
الكول�را. التحلي�ل: يمك�ن إعداد 
تقارير تحلّل وتقّي�م اآلثار املالية 
للف�روس ع�ىل عال�م الرياض�ة.
إج�راء املقابالت: مع التزام الكثر 
م�ن الرياضي�ن بالحج�ر املنزيل، 

يمك�ن إج�راء مقاب�الت قص�رة 
معهم حول تجربتهم الجديدة، أو 

إعداد مقابالت شاملة ومتعمقة.
تجديد أش�كال ال�رسد القصيص: 
يمك�ن للصحفي�ن واملؤسس�ات 
التي تعن�ى بالرياضة  اإلخباري�ة 
تحديث قنوات “يوتيوب” الخاصة 
ب�ث  بتجرب�ة  الدخ�ول  أو  له�م، 
جديدة، مثل تجربة مؤسيس نادي 

Spartak لكرة القدم.
يف  املتنوع�ة  الرياض�ة  متابع�ة 
دول مختلفة: يمك�ن للصحفين 
إع�داد تقاري�ر ع�ن ك�رة الق�دم 
يف بيالروس�يا أو ع�ن الرياض�ات 
اإللكرتوني�ة، مث�ل بطول�ة ألعاب 
فيدي�و تضم رياضي�ن معروفن 
أو بطولة روسية لكرة السلة عرب 

اإلنرتنت.
الرتفيه: يمكن تقدي�م قائمة عن 
اختبار  األلعاب واألف�الم، ووضع 
ح�ول مصطلح�ات متعلقة بكرة 
الق�دم أو الطل�ب م�ن الرياضين 
تقدي�م اقرتاح�ات الكت�ب أثن�اء 

الحجر الصحي.
وبعد ع�رض األفك�ار الس�ابقة، 
محلل�ن  أّن  إىل  اإلش�ارة  تجدي�ر 
يعت�ربون أن�ه من الس�ابق ألوانه 
تقيي�م تأث�ر “كوفي�د19” ع�ىل 
الصحافة الرياضية يف املس�تقبل، 
إضافًة إىل صعوبة تحديد إيرادات 
اإلعالن�ات مع ع�دم وجود خطط 
تحريرية واضحة يف غرف األخبار 

الرياضية.

مع إلغاء البطوالت... كيف يعمل الصحفيون الرياضيون يف زمن “كورونا”؟

دعم حقوقي لصحفيي “فيدوموسيت” الروسية مبواجهة رئيس التحرير

الكشف عن التفاصيل الكاملة لعملية القبض 
على مسا املصري

قناة “العربية” تطل على مشاهديها 
بثوبها اجلديد
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القاص والروائي العراقي علي حسني عبيد يف ضيافة ثقافة الزوراء

حممد يونس... امنوذج ورقي  بتشارك التضادات  
رواية موبي ديك هلريمان ميلفل

جودت هوشيار
لفت انتباهي يف اآلونة األخرية أن البعض 
ال يمّيز بني مفهوم »السرية« ومفاهيم 
منه�ا  القريب�ة  الرسدي�ة  األجن�اس 
)السرية الذاتية ، املذكرات ، اليوميات ( 
. ورأيت أن ايضاح االختالفات بني هذه 

االجناس قد ال يخلو من فائدة .
* السرية

هي رسد لحياة شخصية مهمة ارتبطت 
أو  تأريخي�ه مهم�ة  بأح�داث  حيات�ه 
بظاهرة ثقافية يرويها بالضمري الثالث 
أو الغائب كاتب او صحفي أو مؤرخ أو 
باحث ، وفق التسلس�ل الزمن لألحداث 
من اجل توثيقها او دراس�ة املعلومات 
املتعلق�ة بأنشط�ة ه�ذه الشخصي�ة 
وانجازاته�ا . كتابة الس�رية تحتاج اىل 

مادة واقعية تم التحقق منها. وتتس�م 
بنزعة تأريخية ، اذا التزم كاتب السرية 
باملوضوعية ، ألن املواد التي يستعملها 
كاتب الس�رية شأنها ش�أن املواد التي 
يس�تعملها املؤرخ منفصلة عن الذات ، 

مثل السرية النبوية البن هشام .
سرية الشخصيات الشهرية والسياسيني 
والعلماء ق�د تكون ذات فائدة أو مثرية 
الهتمام عام�ة الناس، لذا فان تدوينها 

وتوثيقها يعد عمال بحثيا مهما .
مشاه�ري  ف�أن  الراه�ن  الوق�ت  ويف 
ب�رسد  يقوم�ون  والف�ن  السياس�ة 
الحياتية ش�فاها ويعهدون  مسريتهم 
بكتابته�ا اىل من هو ق�ادر عىل تنظيم 

املعلومات وصياغتها عىل شكل سرية
* السرية الذاتية

تتضمن السرية الذاتية يف العادة وصفا 
لحياة انس�ان يرويها صاحبها بنفسه 
بضمري املتكلم، وفق التسلس�ل الزمني 

لألحداث، وهو ال يزال عىل قيد الحياة.
قد تكون السرية الذاتية مفصلة تغطي 
املس�رية الحياتية لصاحبها من مولده 
اىل لحظ�ة الكتابة ، أو مخترصة تغطي 

الجانب األهم منها .
* املذكرات

املذك�رات ن�وع م�ن أن�واع الكتاب�ة 
بالس�رية  الصل�ة  وثي�ق  التاريخي�ة 
الذاتي�ة. والف�رق بني الس�رية الذاتية 
الذاتي�ة  الس�رية  أن  واملذك�رات ه�و 
ت�روي قصة حي�اة الكاتب وتس�جل 
مواقف�ه ومنجزاته م�ن وجهة نظره 
الشخصي�ة، يف حني ترك�ز املذكرات - 

قب�ل كل يشء - عىل وص�ف األحداث 
العام�ة ، وبخاص�ة تل�ك الت�ي لع�ب 
فيها كات�ب املذكرات دورا أو تلك التي 
عايشها أو شهدها من قريب أو بعيد، 
ومن هنا وقوعها يف منزلة متوس�طة 
ب�ني )موضوعية( التاري�خ و)ذاتية( 

السرية الذاتية .
* اليوميات

اليومي�ات نوع خ�اص م�ن املذكرات 
، وتختل�ف ع�ن األخرية ب�أن صاحبها 
يس�جل يف الع�ادة األح�داث اآلني�ة أو 
وقائ�ع األمس القري�ب ، أي أن الفرتة 
الزمني�ة بني لحظ�ة الكتاب�ة ولحظة 
التجربة وجيزة، ويوميات األش�خاص 
العاديني غري مخصصة للنرش يف اغلب 

األحيان .

الزوراء / خاص
عيل حسني عبيد .. تاريخ حافل بالعطاء 
ومس�رية مرتعة بصنوف االبداع ، قاص 
ماهر يف لعبة صياغة القصة القصرية ، 
وروائي يتقن لعبة التشابك بني املنظومة 
اللغوية والداللية يف البناء الروائي ويجيد 
رس�م الفضاء الروائي بمه�ارة عالية ، 
ويحس�ن مراع�اة قواعد كتاب�ة القصة 

القصرية بحرفية مدهشة .
ال أثر للرتهل يف قلمه القصيص والروائي 
، وال وع�ورة أو خشون�ة يف لغته ، يكتب 
بوض�وح املقت�در ويبح�ر يف عامل�ه عرب 

مرافئ الذاكرة املتقدة .
)كائ�ن  القصصي�ة  مجموعت�ه  يف 
الفردوس( نجد التكثيف حارضا واللغة 
املوض�وع  ووح�دة  قائم�ة،  الشعري�ة 
والشخصي�ة والفضاء ش�اخصة ابتداء 

من املنبع وحتى املصب .
ح�اذق يف زراعة عن�ارص التشويق عىل 
جس�د نصوصه ، وماهر يف خلق مناطق 
الجذب ، وقناص ملس�ك لحظ�ة التنوير 

والتثوير يف معظم قصصه ورواياته .
مس�ريته االبداعي�ة الطويل�ة وذاكرت�ه 
الزاخرة باملواقف واالح�داث ومطاردته 
والفك�رة  امل�يء  للح�رف  املس�تمرة 
الرصينة تضاف�رت جميعها لتخلق منه 

قاصا متميزا وروائيا رائدا .
وضيفن�ا باح�ث م�ن ط�راز ممت�از ، 
وكاتب مقال ينسجه من خيوط الحرير 

الناعم.
أصدر الكتب األدبية التالية:

   -  قص�ص كائن الفردوس، 2001 عن 
دار الشؤون الثقافية/بغداد.

   - قص�ص األقبي�ة الرسية، 2009 عن 
دار الشؤون الثقافية/ بغداد.

   -  طق�وس التس�امي/ رواية/ 2000 
العام�ة/  الثقافي�ة  الش�ؤون  دار  ع�ن 

بغداد.
   - كت�اب يف نقد الثقافة عنوان )ثقافة 
الش�ؤون  دار  ع�ن  الج�دران(2014 

الثقافية/ بغداد.
األرض(  )لغ�ة  قص�ص  مجموع�ة     -
2016 ع�ن أمانة جائزة الطيب صالح / 

الخرطوم.
وله قيد الطبع :

��قصص معزوفة ماروخا.

-رواية حدائق الحروب.
-كتاب نقدي )محاولة لتنس�يق أحزان 

العالم(.
-كت�اب تهج�ري العقول مق�االت يف قيم 

التقدم.
حاز عىل الجوائز اآلتية :

جائزة عن قصة )نتوء الشيطان( منتدى 
الجمهورية املركز األول 1995.

-جائزة إبداع الدولة عن رواية )طقوس 
التسامي(، املركز الثاني 2001.

-جائزة الطي�ب صالح العاملي�ة لإلبداع 
عن قص�ص )لغ�ة األرض( املركز األول 

.2019
-جائزة راش�د بن حمد الرشقي )جنائن 

الوهم( القائمة الطويلة 2020.
والكت�اب يف  االدب�اء  اتح�اد  *  عض�و 

العراق
*  عض�و اتحاد األدب�اء والكتاب العرب 

1991
*  عض�و جمعي�ة العلوم السياس�ية يف 

العراق.
*  عضو نقابة الصحفيني العراقيني. 

*  له خربة عرش سنوات يف إعداد الربامج 
الثقافية اإلذاعية

ثقاف�ة ال�زوراء دخل�ت بي�در الق�اص 
والروائ�ي العراق�ي ع�يل حس�ني عبيد 

وخرجت منه بهذا العطاء :

*  يق�ال إن عرصنا ع�رص الرواية، وما 
عاد الشعر يحتل مكانته السابقة عندما 
ك�ان الشاع�ر لس�ان القبيل�ة والشعر 

ديوان العرب، فماذا تقول؟
-ه�ذه حقيق�ة فرضها الواق�ع األدبي 
العامل�ي واإلقليم�ي واملح�يل، والس�يما 
إذا ابتعدن�ا ع�ن التط�رف والتشّبث بما 
مىض، العرص هو ع�رص الرواية، عرص 
ال�رسد، وتبق�ى القصي�دة له�ا الق�دح 
املع�ىلّ يف املهرجان�ات ومنصات اإللقاء، 
أم�ا الق�راءة، فالرسد هو ال�ذي يتصّدر 
املشهد، وال داعي أن يثري مثل هذا الرأي 

)العام(، حفيظة بعض الشعراء!
*  ما الذي يدهشك بالرواية الناجحة؟

-يعيدن�ي هذا الس�ؤال إىل روايات كثرية 
قرأته�ا، منه�ا ما عل�ق يف الذاك�رة بكل 
الشخصي�ات والتفاصي�ل، ومنه�ا م�ا 
)ذه�ب جفاًء(، الس�ؤال امله�م هنا ملاذا 
بقيت بعضت الرواي�ات واختفت أخرى 
من الذاكرة؟، الجواب إن الرواية الناجحة 
هي الت�ي تأخذني إليه�ا وتفصلني عن 
الواق�ع وترغمني أن أكون ج�زءاً منها، 
هذا يعن�ي أنها تس�للّت إىل رشيان دمي 
واندمجت بكياني الذهني والبايولوجي، 
مث�ل هذه الق�درات العجيب�ة هي التي 
تجعل الرواية ناجحة من وجهة نظري. 
* حصل�ت عىل ع�دة جوائز، وه�ذا يعد 

انجازاً مهماً، م�ا األثر الذي تركته هذه 
الجوائ�ز يف نفس الق�اص والروائي عيل 

حسني عبيد؟
-يف الع�راق والعال�م العربي يصعب عىل 
املب�دع أن يأخذ مكانته التي يس�تحقها 
وفق معايري اإلنصاف، فليس لدينا إعالم 
منص�ف، وال مؤسس�ات ثقافية عادلة، 
يؤكد ذلك وجود مبدعني بارعني يف الرواية 
وغريها لكنه�م مهملني مهمشني ألنهم 
خ�ارج لعبة )الصفق�ات، والشللية...(، 
لهذا يذهب كثريون إىل الجوائز ليس من 
أج�ل املادة فق�ط، بل هناك م�ن يبحث 
ع�ن اإلنص�اف من خ�الل الحصول عىل 
جائزة، وأنا منهم، لذلك أنظر إىل الجوائز 
عىل أنها فرص�ة الحصول عىل االعرتاف 
باملب�دع، ع�ىل الرغم م�ن الشوائب التي 
تطول الكثري من جوائزنا العربية وحتى 

العاملية، السيما )نزاهة الجائزة(.
 *اآلن وبعد مس�ريتك اإلبداعية الطويلة 
واملتوج�ة بالنج�اح، بماذا تحل�م؟ وما 

الذي تود أن تقوله؟
-يس�عدني أنك تصف مسريتي )متوَّجة 
بالنج�اح(، لكن أنا أرى غ�ري ذلك، حني 
أنف�رد بنفيس أجدن�ي بعي�داً عّما أحلم 
بتحقيق�ه يف مج�ال الكتاب�ة اإلبداعية، 
وم�ا ت�ّم تقديم�ه يف تجربت�ي كثري من 
حي�ث الكم، لكن النوعي املتميز نس�بته 

قليلة، هذه أيضا مشكلة األديب العراقي 
والعرب�ي، فهو من جه�ة يريد أن يكون 
ح�ارضا يف املشهد فيضط�ر لإلكثار من 
الكتابة للحضور وتكرار االسم، لكن من 
جهة ثانية قد يفوته )النوع(، أس�تاذنا 
محم�د خضري من القالئ�ل الذين تنّبهوا 
لهذه املوازنة الصعب�ة بني الكّم والنوع 

األدبي.
* يقال هناك روائي وهناك كاتب رواية، 

كيف تنظر اىل هذا القول؟
-س�ؤال مه�م، أدخلن�ي يف دّوام�ة م�ن 
ز، واألس�ئلة من هذا النوع  التفكري املركَّ
قد تكون ن�ادرة، الروائي عنوان كبري له 
اش�رتاطات كبرية، وال يصح بل ال يجوز 
أن ُتطلَق تس�مية أو عن�وان روائي عىل 
قلم، م�ا لم يكن مس�تِحّقا لهذا الرشف 
اإلبداع�ي الكب�ري، أم�ا كات�ب الرواي�ة 
فبإمكان أي اس�م ك�ان أن يرسد ما يود 
رسده وبأية طريق�ة كانت ويدفع بهذا 
امل�رسود العادي إىل إح�دى املطابع التي 
ال يهّمه�ا س�وى كس�ب امل�ال، ويضع 
اس�مه ع�ىل الغالف ك�ي يقول لنفس�ه 
بأن�ه كاتب رواي�ة، أما تس�مية الروائي 
فلها استحقاقات ال يمكن أن يصل إليها 

كاتب الرواية! 
*  ما رأي�ك بالذي يقول : ) النص الجيد 
يف�رض نفس�ه ع�ىل الجمي�ع ( يف هذا 

العالم ال�ذي تتالعب فيه ق�وى الدعاية 
واإلعالم؟

-ق�د يق�رتب ه�ذا ال�رأي م�ن درجة أو 
صف�ة )األكذوب�ة(، نح�ن جميع�ا بمن 
فيهم املتكلم نرّدد هذا الرأي، وأظن نحن 
نع�رتف بصحة هذا ال�رأي لكننا نعرتف 
أيضا باستحالة تطبيقه يف واقعنا األدبي 
أورد هن�ا  والعرب�ي،  العراق�ي  وأعن�ي 
تجرب�ة مريرة مررُت بها بنفيس، س�نة 
1995 أعل�ن )ن�ادي الجمهوري�ة( عن 
مس�ابقة للقصة العراقية ش�ارك فيها 
قصاصون عراقيون عىل مس�توى عال، 
وبعد ظهور النتائج فازت قصتي )نتوء 
الشيطان( باملرك�ز األول، وجاءت قصة 
محمد سعدون الس�باهي )الضباب( يف 
املرك�ز الثان�ي، فيما ج�اءت قصة وارد 
بدر الس�الم )غياب عاطف�ي( يف املركز 
الثال�ث، وم�ع ذل�ك لم أتمك�ن من نرش 
قصت�ي )نتوء الشيط�ان( إال بعد مرور 
أرب�ع س�نوات )يف مجلة األق�الم(، فيما 
ظه�رت القصت�ان الثاني�ة والثالثة بعد 
أشهر قليلة من إعالن النتائج، هذا يؤكد 
أن النص الجيد ال يفرض نفسه يف واقع 

غري منصف.
* كيف تنظر إىل املشهد النقدي أمام هذا 

الكم الهائل من الشعراء والروائيني؟
-ال ت�زال األس�ماء النقدي�ة الراكزة هي 

الت�ي تتص�دى مل�ا يص�در م�ن روايات 
ودوواين، مع الرتكيز عىل الجيد املتميز، 
ولكن ه�ذه األس�ماء باتت غ�ري قادرة 
ع�ىل تحّم�ل العبء م�ع التدف�ق الهائل 
لإلص�دارات، وهن�اك نق�اد ش�باب أخذ 
بعضهم عىل عاتقه مهمة املتابعة، لكن 
تبق�ى مشكل�ة املجام�الت والصفقات 
املتبادل�ة يف الكتاب�ات النقدي�ة قائم�ة، 
ليس هن�اك جهد نق�دي منّظم وواضح 
املعال�م يف ظل هذا الطوف�ان الهائل من 
النرش الذي استس�هله أصحاب الرواتب 

الجيدة!!
* ه�ذا الرح�م اإلبداعي املتن�وع الولود 
لدي�ك، كي�ف تس�تطيع الس�يطرة عىل 

مساره وهو يتدفق بكل هذا السخاء؟
جن�س  م�ن  أكث�ر  يف  الكتاب�ة  -تع�ّدد 
أدب�ي أو حق�ل كتابي، ليس مي�زة كما 
أراه�ا، بل ه�ي مشكلة تتس�بب يف هدر 
مواه�ب وق�درات الكّت�اب، وهن�ا أعني 
املبدع�ني منه�م، أن�ا ش�خصيا كتب�ت 
القصة والرواي�ة والشعر والنقد واملقال 
والعم�ود الصحفي، لكنني حني أعود إىل 
الوراء أجد أنني أخط�أت كثريا وأهدرت 
الكثري من الجه�د والوقت عىل زبٍد )من 

الكتابات( لم تثبت يف األرض!  
* م�ا تأث�ري املك�ان يف قلم�ك القصيص 

والروائي؟
-يف املجامي�ع القصصي�ة الت�ي كتبتها 
وه�ي تض�م ع�رشات القص�ص، يندر 
أن يغي�ب املك�ان عن قص�ة واحدة من 
قص�يص، يف الرواي�ة كذل�ك، أن�ا مغرم 
بالتفاصي�ل الدقيق�ة للمك�ان وحت�ى 
فرض�ت  الريفي�ة  طفولت�ي  الزم�ان، 
نفس�ها، النه�ر، البس�اتني، االخرضار، 
الغ�رق، كلّها موجودة، ث�م تأتي األزقة 
يف  بق�وة  لتح�رض  وامل�دن  والحدائ�ق 
كتابات�ي الرسدي�ة، قرأُت ل� غاس�تون 
باش�الر عن املكان وتأث�رت بجماليات 
املكان للناقد ياس�ني النصرّي، وانطبعت 
يف ذاكرت�ي صح�راء )مدن املل�ح( لعبد 
الرحم�ن مني�ف، واملكان ل�ه حضوره 
القوي يف مجموعتي القصصية األخرية 
الق�ارئ  أن  لدرج�ة  األرض(،  )لغ�ة 
س�وف يعيش املكان وتفاصيله يف هذه 
القص�ص ويتفاع�ل معه أكث�ر من أي 

يشء آخر.   

تشارك التضادات – 
ل�م تكن الرواي�ة يف قمة عرص الكالس�يكية أن 
تشري لنا اىل مفعولها الحيس، وال تربط الرصاع 
الدرام�ي فيها بالجم�ال، بل هدف�ت اىل تأهيل 
املضام�ني العامة، بعدما حلته�ا اىل ما مختلف 
او متن�در اجتماعي�ا، وراع�ت الحكاي�ة اكث�ر 
م�ن مراعاتها للفن، وبعد التح�والت العاصفة 
النوعي�ة الت�ي فرض�ت بع�ض الرواي�ات م�ن 
استيعاب مضامني خالقة، وهدفت ابان القرن 
التاس�ع ع�رش اىل توس�يع املضم�ون الروائي، 
وخلق وجدان ادبي حساس، ففلوبري اقام ثورة 
اخالقية معكوس�ة يف رواية – م�دام بوفاري – 
والتي كانت تمثل تح�وال نوعيا يف نمط الكتابة 
الروائية، وبطلة روايته ايما بوفراي هي رصخة 
برشية ضد السياقات الربجوازية، والتي تجعل 
الحياة مقس�مة اىل طبقات، فهناك طبقة عليا 
تعي�ش يف نعي�م، وهناك طبقة ادن�ى تعيش يف 
جحي�م بال اي ادن�ى اهتمام  من تل�ك الطبقة، 
ولك�ن فلوبري حاف�ظ عىل النس�ق االجتماعي، 
وك�ان هناك  من ع�ارصه نقض ذلك النس�ق، 
بل اغرقه يف املياه املظلمة، وقد انس�اق هرمان 
ميلف�ل اىل املاء ك�ودة رسد ش�عورية، وهنا قد 
دعم حسه الشكس�بريي، فقدم رواية – موبي 
دي�ك – الغريب�ة واملشوق�ة، والتي تعّد مأس�اة 
برشي�ة، وق�د نماهن�ا ال�رصاع يف الرواي�ة بني 
البرش ال�ذي يتنفس ع�ىل االرض، وبني الحوت 
االبيض الذي يكون داخ�ل ظلمات البحر، وهنا 
نقف ام�ام  جانب نف�يس، فال ن�رى أن ميلفل 
ه�دف اىل اش�باع الغريزة البرشي�ة، وكذلك طر 
الخ�وف من تلك الظلمات، فه�و هنا اذن يخلق 
ش�خصية باس�لة يمكنه�ا تغي�ري تل�ك االبعاد 
النفس�ية، وهن�ا يقف امامنا ش�خصية اهاب، 
والتي تع�ارض تلك الفكرة الس�اذجة، فهو قد 
فقد ساقه، اذن أن البسالة ليست يف الواقع، بل 

باملشاعر االحاس�يس والوجدان، وأن ميلفل يف 
الكتابة اهتم بتوس�يع املعنى الروائي، وس�عى 
العام�ة،  االجتماعي�ة  التوصيف�ات  تغي�ري  اىل 
ورس�م صورا بديل�ة لها، وقد تط�ورت املعاني 
واملشاع�ر واالحاس�يس يف الطبيع�ة الجدي�دة 
للوحدات الرسدية، والخروج عن املألوف بعدما 
اصب�ح ال�رسد عىل وجه امل�اء، وذلك م�ا تألفه 
الرواية س�ابقا في�كل املج�االت املكتوبة، وهنا 
ليس الرسد عىل وجه املاء يعني اش�به بسياحة 
جمالي�ة، بل هنا الرسد يمث�ل افعال رصاع غري 
طبيعي�ة، حيث ه�ي ايضا غ�ري متوازنة، وتلك 
التجرب�ة املثرية، قد س�بقت عرصها، فالرصاع 
الدام�ي الدرامي اليعني اال هن�اك موهبة تقف 

خلف ذلك الرصاع .
إن االخت�الف يف الكتابة املهمة يف رواية – موبي 

ديك -  ليس�ت يس�رية ه�ني بل هن�اك صعوبة 
عصيب�ة، مثلم�ا فيم�ا بع�د ديفي�د لورنس يف 
رواي�ة – نس�اء عاش�قات – ق�د اق�رتب م�ن 
ميلف�ل يف روايته االخ�رى – االم�ور الغوامض 
– حي�ث هناك عش�ق وعالقة باملح�ارم وهناك 
انتح�ار قايس كان، ورصاحة ك�ان الكل يف ظل 
ش�كبري، ولم يس�تطع احد منه�م أن يفر منه، 
وك�ان ميلف�ل  يملك ش�عور كبري بشكس�بري، 
واال ل�م يقرتب كثريا من تلك الظلمات، فالجرأة 
االدبي�ة الت�ي صنعها شكس�بري يف مرسحياته 
دعم�ت االدب بعده من تعدي االفق االجتماعي 
الع�ام، او تحطيمه واع�ادة انتاجه، وقد برهن 
هريمان ميلفل أن يخلق رواية قاسية يف الجرأة 
االدبية، لذلك لم يكن هناك حظ لتلك الرواية اال 
بعد القرن العرشين، حي�ث املجتمعات اهتمت 
بفك�رة هريم�ان ميلف�ل، وال�ذ دف�ع البرش اىل 
الرصاع مع املياه املظلمة، جعل احساس اهاب 

يتدفق يف النفوس البرشية اىل اقىص الحدود .
لق�د حقق اه�اب لنا امكانية يف تفس�ري رصاع 
التعارض�ات ايجاب�ي ه�و، وأن اه�اب يع�ادل 
موقفه موقف الحوت االبيض، او هما يتبادالن 
املوق�ف، رغ�م أن ملوق�ف اهاب  ظ�روف اغلب 
واكث�ر، حي�ث أن اهاب فقد س�اقه، ويف الحياة 
البرشي�ة يم�ي ع�ىل عك�ازة منكس راس�ه، 
ب�دال م�ن أن يك�ون رافعا رأس�ه، ع�ىل اعتبار 
أن�ه مه�زوم باحساس�ه، وق�د تمكن م�ن أن 
يرس�م لنا صورة مثرية للجدل، بعدما اس�تمر 
برصاع�ه امام الحوت االبيض، وق�دم لنا مثاال 
نوعي�ا، ولي�س بالس�همل يف ظ�روف رصاع�ه 
امام الح�وت االبيض، وقد هدف هرمان ميلفل 
نشاط برشي اعاد صياغ�ة الرسديات الكربى، 
فقد حرك الح�س البرشي فوق املاء وليس عىل 
االرض، وه�ذا االختالف النوعي قد اثمر لنا جدا 
افالطوني�و حيث أن كيفية التع�ارض تتوافق، 

وهذ نج�ده اكثر من مرة ين�ادي اهاب الحوت 
االبي�ض أن يأتي للرصاع، ب�ل تجاوز اهاب ذلك 
حيث تنازل عن موقع�ه وهبط اىل املاء، اي هو 
هب�ط اىل موقع الحوت االبي�ض ليصارعه، هذا 
يعن�ي أن اهاب يمل�ك طاقة روحي�ة التقاس، 
وبذل�ك كانت تجربة رواي�ة – موبي ديك – هي 

رسالة نوعية للبرشية .
انموذج االنفصال عن املعنى العام –

لق�د قدمت ش�خصية – اهاب -  تط�ورا نوعيا 
م�ن الخروج عن املعنى الع�ام، كما قد خرج – 
راس�كلينوف – بطل رواي�ة الجريمة والعقاب, 
وايض�ا كم�ا قدم س�مو ش�خصية ج�ان فال 
ج�ان – بطل رواية البؤس�اء، واللتان قد نرشتا 
بع�د املنتصف االول للقرن التاس�ع عرش، فيما 
س�بقتهما رواي�ة – موب�ي دي�ك – يف تخليي�ق 
نم�وذج ب�رشي وورق�ي ايض�ا، فأن�ت تشعر 
فطري�ا بأن اه�اب من لحم ودم، لك�ن بالوعي 
تشعر أنه ش�خصية ورقية باه�رة، وهنا طبعا 
فارق كبري بني الشع�ور االول والشعور الثاني، 
ف�األول يعك�س احس�اس اجتماع�ي طبيعي، 
فيما الشعور الثاني يدل لنا عىل احساس ادبي، 
وهذا ما نراه تصاعد فني نحو االنموذج، وذلك 
االنموذج يملك حس�م برشي، لكن احاسيس�ه 
تك�ون اعىل من ذل�ك تكون، ولي�س من اليرس 
بل�وغ عمقها اذا س�عينا له فنحت�اج اىل طاقة 
معادل�ة اىل  م�ا يملكه اهاب م�ن طاقة، وذلك 
من الصعوبة يف الق�رن العرشين، حيث تراجع 
البرش اىل التزام املنطق الوضعي بالشكل العام،  
وتنظيم الحس االجتماعي بالتساوي، وهنا قد 
اصبحت ش�خصية اهاب اما هي اسطورية، او 
ه�ي نموذج فنني ومن يك�ون قد يصارع املياه 
العميق�ة املظلم�ة يملك ادوات مس�اعد كثرية، 

فيما كان اهاب ال يملك غري  ساق واحدة .
أن االنم�وذج الروائ�ي لي�س بشخصي�ة افقية 

حتى لو ك�ان من لحم ودم، وه�ذا امر طبيعي 
ج�دا يف بنية الشخصية، فه�ي البد لها أن تملك 
مقومات معنوية يف  خل�ق طاقة خاصة، وهنا 
البد للمؤلف أن يس�تثمر التاريخ ويستعار منه 
ما يدعمه، واالن من اليس�ري يستعار املؤلف ما 
يدع�م طاقت�ه، ويجعله�ا متقدمة ع�ىل املعنى 
الع�ام، ويتج�اوز ايضا املنط�ق الطبيعي لروح 
الحي�اة، فالشخصية بتعديها االف�ق العام البد 
له�ا أن تملك طاقة عالي�ة ملقاومة ظروف غري 
طبيعي�ة، واعتقد ق�د تفردت ش�خصية اهاب 
يف امت�الك طاقة نوعي�ة، وعىل وجه الخصوص 
هي ترسد ع�ىل وجه املاء، ولي�س كما اعتادت 
الشخصيات من الحركة عىل االرض، وهذا ليس 
بتمي�ز هون بل تفرد نوعي ال تملكه غريها من 
الشخصيات االدبية، وهو ليس بتمرد نوعي عن 
السياق االدبي، بل هو يعكس اىل أن هناك طاقة 
خالق�ة قد مثلها املؤلف هريم�ان ميلفل كروح 
عبقري�ة ت�كل رس�الة للبرشية، واع�ادة انتاج 
الضم�ري البرشي ادبي�ا، حيث جعل ش�خصية 
اه�اب تتمتع بتل�ك الطاقة وتتفرد به�ا ايضا، 
واكد وجوده االدبي بأنه اعظم شخصية ادبية، 

وهي اندر مثال نوعي .
كان هناك يف افاق رواية – موبي ديك – منطقة 
شك عاش�تها ش�خصية اهاب، لكن ذلك الشك 
لم يس�تمر, حيث قد تجاوزت ش�خصية اهاب 
ذل�ك الش�ك لتملكه يقينه�ا النوع�ي، وتحولت 
ش�خصية اه�اب اىل علم وبص�رية بأنها يمكن 
أن تق�اوم الظ�روف القاه�رة – هذا ل�و عرفنا 
بالقص�ة الحقيقية أنه�م بعد أن فق�دوا االمل 
داخل املياه العميق�ة يف ظلمات البحر قام احد 
ي�أكل الثاني – وهذا ما تراضه الحياة، وهنا قد 
عاك�س اهاب الظ�روف وقدم روحي�ة بها امل 
من اجل خلق حياة مليقة للبرش، فكان اس�مى 

نموذج ادبي من لحم ودم.
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ثقافية

قصيدة

ميَّادة مهنَّا سليمان
 

غازي املهر

جودي عيّل بالهوى 

فخافقي فيك اكتوى

يا قرًة للقلِب يا 

رجاءُه وقد ذوى

فلْتبعثي رياحُه 

فيها انجلت كّل القوى

وأيقظي شموسُه 

صباحه فيها استوى

فأقبيل يا موعدي 

لوالك غاب وانزوى

الشوق فيه الهٌب 

فأطفئي فيه الجوى

فما انقضت أحالمه 

من الوصال ما ارتوى

فسارعي إليِه يا 

شتاءُه أو الهوا

وفيك إني حالٌم 

والفكر عنِك ما التوى

يا فجر أحالمي وكم 

فيك النهار قد أوى

ال تكتمي اآلمال عن 

قلٍب يخيب بالنوى

يا مبتغى الوصاِل كم

فيِك الشفاء والدوا

إني إليِك مقبٌل 

يف خافٍق وما احتوى

من نشوٍة ترجو املنى 

فيها الحنني ما انطوى

يرسي بأوصاٍل لها 

البوح الح وانضوى

فلْتسلمي للقلِب يا 

نبض الغرام والهوى

نبض اهلوى
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ل�م يثبت حتى اآلن وجود صلة بني 
التوت�ر وظهور الشع�ر األبيض أو 
الشي�ب. إال أن ه�ذه الحالة يمكن 
أن ترسع عملية شيخوخة الشعر 
لدى األشخاص الذين يظهر لديهم 

االستعداد الجيني لذلك.
الجس�م  ع�ى  تأث�راً  للتوت�ر  إن 
عموم�اً. فه�و ينعكس س�لباً عى 
صحة القلب وع�ى فعالية الجهاز 
املناع�ي. كم�ا يمك�ن أن يس�بب 
ظه�ور البثور وح�ب الشباب عى 

البرشة.
ويف ما يتعلق باالرتباط بني ارتفاع 
مس�توى التوت�ر والقل�ق وظهور 
الشعر األبيض ذكر أن لكل ش�عرة 
بصيلة تحتوي عى عدد من الخاليا 
التلوينية التي تنتج مادة امليالنني.

وأف�اد بأن ه�ذه املادة تح�دد لون 
الشعر أكان بنياً أم أشقر أم أسود 

أم غر ذلك، مع اإلشارة إىل أن اللون 
يرتبط بنسبة امليالنني املوجودة يف 

كل خصلة.
تل�ك الخاليا تم�وت تدريجي�اً مع 
م�رور الوق�ت والتق�دم يف العم�ر 
وأن هذا يس�بب تحول لون الشعر 
أبي�ض.  أو  رم�ادي  إىل  األس�ايس 
ونص�ح التقرير برضورة الحد من 
الشع�ور بالتوتر ألن هذا يس�اعد 
ع�ى الحفاظ عى املظهر والصحة 

يف الوقت نفسه. 

أشار رئيس مخترب التكنولوجيات البيولوجية يف معهد العلوم الكيميائية 
اىل

أن الف�روس الذي يس�بب مرض “كوفي�د – 19”  ال يمكن أن يعيش من 
دون رطوبة. لكن الصابون العادي يقيض عليه .

وقال العالم إن الكثر يتساءل هل ينقل الفروس عن طريق مواد مختلفة 
مثل قبضات األبواب وأزرار املصاعد وما إىل ذلك؟ وأوضح أن األمر يتوقف 

عى رطوبة تلك املواد ورطوبة الهواء املحيط بها.
وأضاف قائال إن الفروس التاجي الجديد وغره من الفروسات التاجية 
ينتمي إىل ما يس�مى ب� “فروس  املغلف” شأنه شأن فروس اإلنفلونزا. 
ويعن�ي ذلك أن جزءا من الفروس يتوغل إىل غشاء خلية مضيفة وينقل 

إليه بروتيناته الالزمة لتلويث خلية أخرى.
وأع�اد إىل األذهان أن غش�اء الخلية الذي يصبح غش�اء للفروس أيضا، 
يمكن أن يقتله فورا أي صابون. أما صديق الفروس فهو الرطوبة، إذ أن 
الف�روس ال يمكن أن يعي�ش إال يف بيئة رطبة. أما أي بيئة جافة فتقتله 

كما الصابون والكحول.
لذلك فإن القطرات الصغرة الرطبة هي وسيلة رئيسة النتقال الفروس 

من إنسان إىل آخر.
وأوض�ح العالم أنها ليس�ت جس�يمات من الفروس تط�ر يف الهواء بل 
تنت�رش فيه قطرات صغرة ج�دا تحتوي عى مئات وآالف الفروس�ات. 
لذلك ف�إن القناع الطبي الواقي يضع حاجزا أمام الفروس ويجفف تلك 

القطرات، ويحد من احتمال انتقالها إىل اإلنسان.

خ�الل ش�هر رمض�ان املب�ارك يمي�ل 
املستخدمون إىل قضاء املزيد من الوقت 
التواص�ل االجتماع�ي  ع�ى ش�بكات 
فيمكث�ون عليها لس�اعات طوال دون 
الشع�ور بقيم�ة الوقت امله�در، حتى 
أصبح ذلك أحد أهم الظواهر الس�لبية 
يف الشهر الكريم، ومن خالل املوضوع 
التايل نس�تعرض كيف يمكن أن نجعل 

السوشيال ميديا إيجابية يف رمضان:
• جع�ل برام�ج التواص�ل االجتماعي 
هي املنرب املُ�يضء لثقافاتن�ا الجميلة 
يف رمض�ان، واملرجع الثق�ايف الصادق 

لنرش الوعي الديني ملجتمعنا.
• تقنني اس�تخدام برام�ج التواصل يف 
رمض�ان، ووض�ع خطة زمني�ة لذلك 
تقت�يض ع�دم املك�وث ع�ى األجه�زة 

املحمولة لوقت طويل.
الخاص�ة  الديني�ة  الطق�وس  نق�ل   •
باألطفال يف ش�هر الخر من أجل نرش 

روح الحماس يف محاكاتها.
• تس�خر امليديا لن�رش الوعي اليومي 

لالستفادة من كل عمل خر.
• تعزي�ز منه�ج إفط�ار الصائ�م مع 
أف�راد األرسة ع�ن طري�ق ن�رش صور 
وفيديوهات ملوائد اإلفطار التي ٌتنصب 
والجمعي�ات  واملس�اجد  الطرق�ات  يف 

الخرية.
• عمل جدول من خالل برامج التواصل 

يتش�ارك في�ه الشخص م�ع املتابعني 
للتنافس يف االعمال الخرية.

• م�ن املمك�ن إنش�اء ق�روب خ�اص 
بالجران من أجل إحياء س�نة رس�ول 
)ص(، ون�رش املحب�ة والتواص�ل م�ن 

خالله.
• االستفادة من عدد املشاهدين يف تغر 
الس�لوكيات الخاطئة يف نهار رمضان، 
ك�اإلرساف يف إعداد الطع�ام وتجاهل 
املحتاج�ني، النوم ألوقات طويلة، عدم 

الص�الة يف وقتها أو التعامل مع الناس 
بعصبية.

• تعزي�ز الع�ادات الغذائي�ة الس�ليمة 
يف رمض�ان والتي ت�ؤدي للحفاظ عى 

الصحة.

• تشجيع املراهقني الس�تثمار وقتهم 
مع أرسته�م بطريق�ة مختلفة خالل 
نهار رمضان حتى يصبح عادة جميلة 
تتشارك فيه�ا األرسة حتى بعد انتهاء 

شهر رمضان.
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عن�د التعّرض ملث�ل هذه الس�لوكيات ال تنزعج�ي، فطري�ق الرتبية ليس 
�داً، أنِت بحاج�ة إىل الهدوء، والرتكي�ز، ومحاولة اس�تيعاب املوقف،  ممهَّ
وتقديم حلول لتقويم الطفل، دون أن يشعر هو أن هناك خطأ ما.. وإليِك 

7 سلوكيات ناتجة عن أساليب تربوية خاطئة، وكيفية التعامل معها..
املشكلة األوىل: طفلك يشعر باالستحقاق

أي أن الطف�ل يشعر أنه ال يجب ف�رض القوانني عليه، مثالً يرفض وضع 
مالبسه يف مكانها، إذ إن هذا ليس عمله.

الحل: اس�تخدمي اإلشارات اللفظية لتظهري لطفلك أن األمر ال يتعلق به 
ش�خصياً، بل يتعلق باليشء نفس�ه، عى سبيل املثال: الكتب مكانها فوق 
الرف�وف، املالبس مكانه�ا يف الخزانة، األطباق مكانها غس�الة الصحون، 

هذا موعد االستحمام، وهكذا.
املشكلة الثانية: طفلك ال يحب سماع كلمة “ال”

الح�ل: الحل هنا أيضاً يكمن يف اس�تخدام األلفاظ، بدالً من اختصار ما ال 
تريدينه يف كلمة واحدة )ال(، اخترصي ما تريدينه يف جملة قصرة.

مث�اًل طفلك يري�د الخروج يف الربد دون معطف، ال تق�ويل: “ال يجب عليك 
الخ�روج دون معط�ف/ ك�م م�رة أخربتك أال تخ�رج دون معطف�ك...”، 

استبديل هذا بقول: “ارتدي معطفك/ أغلق معطفك جيداً”.
املشكلة الثالثة: طفلك يفتقر إىل اللطف والتعاطف

الح�ل: كلما مارس الطفل س�لوكاً صحيحاً، أو أظهر تعاطف�اً أو تعاوناً، 
أثني عى ترّصفه وامنحيه كلمات التقدير، التعامل بإيجابية مع ترصفاته 

السليمة يقطع شوطاً طويالً يف ضبط هذا السلوك.
الرابعة: طفلك ال يشعر بالذنب

الح�ل: عندما ال يشعر طفلك بالتعاطف، فإن�ه يوّجه األذى لآلخرين دون 
الشع�ور بالذن�ب، فهو ال يعلم أنه يؤذيهم أص�اًل، وهنا يأتي دورك لتعليم 
الطفل كيفية النظر لألمور من وجهة نظر اآلخرين، ومدى تأثر س�لوكه 
عليهم، فقط ال تستخدمي أسلوباً هجومياً، وال تلومي الطفل، هو بحاجة 

إىل أن يتعلم.
املشكلة الخامسة: طفلك ال يهتم بمشاعرك

الحل: مرة أخرى طفلك بحاجة إىل تعلّم أن الكون ال يدور حوله، استخدمي 
عبارات ش�خصية للتعبر عن مشاعرك، مثل: أنا غاضبة ألنك تأخرت ولم 

تتصل/ أنا سأغادر الغرفة حتى أهدأ...”.
املشكلة السادسة: طفلك يلوم اآلخرين عى أخطائه

الح�ل: كلما تحّدثِت مع طفلك عن خطئه وس�معِت منه جملة “هذا ليس 
خطئي، إنه...”، اعلمي أنِك بحاجة إىل توضيح مسؤوليات طفلك بطريقة 
يصع�ب عليه إنكارها أو إلقاء اللوم عى أحد غره عند مواجهته بها، عى 
س�بيل املثل، اكتبي املطلوب من طفلك يف ورق�ة، وضعيها يف مكان ثابت، 
هكذا كلّما أهمل يف يشء، تعودان إىل الورقة، فال يستطيع اإلنكار، أو إلقاء 

اللوم عى أحد للتهرب من مسؤولياته.
املشكلة السابعة: طفلك عنيد

الطفل العنيد يحتاج إىل الشعور أن األمور تحت س�يطرته، وهذا يأتي عرب 
منحه اختي�ارات، باإلضافة إىل منحه جدوالً زمنياً مرناً لتنفيذ األمر، مثالً 
هو يفّضل مشاهدة التلفزيون، امنحيه اختيارات بني اللعب بإحدى ألعابه 
املفيدة، أو قراءة قصة، وإذا كان الكفاح من أجل االستحمام، اسأليه هل 
تفّضل االس�تحمام اآلن أم بعد نصف ساعة؟ هكذا يشعر أنه يسيطر عى 

املوقف، وتتجّنبني املشاكل.

ش�يوعا  األكث�ر  األس�باب  م�ن 
لحموضة املعده هي عدوى بكترية 
هيليكوباك�رت  باس�م  معروف�ة 

بيلوري املوجودة يف جدار املعدة .
وم�ن األس�باب ايض�ا اإلف�راط يف 
معين�ة  مجموع�ات  اس�تخدام 
العقاق�ر  مث�ل  املس�كنات  م�ن 
املضادة لاللتهاب�ات )ايبوبروفني، 
واألس�ربين(،  نابروكس�ني 
عالي�ة،  بجرع�ة  واملنشط�ات 
اس�تهالك الكحول بكميات كبرة 
والتدخني يمكن أن تس�هم أيضا يف 

التهاب املعدة وزيادة الحموضة.
يعتق�د أن الضغ�ط النفيس س�ببا 
للحموض�ة، و األش�خاص الذي�ن 
يعان�ون م�ن الضغ�ط النفيس يف 
كثر من األحيان يعانون يف الغالب 
من أعراض الحموضة و القرحة .

مع ذلك اإلجهاد البدني )عى سبيل 
املثال : الح�روق الشديدة ( , يمكن 
أن تزيد من خطر اإلصابة بالقرحة 

، وخصوصا يف املعدة .
بشكل عام بع�ض املرىض يعانون 
م�ن ع�رس الهض�م ، وهو ش�عور 
بع�دم االرتي�اح تح�ت األض�الع و 
مضاعف�ات مث�ل أل�م الشديد عى 
املنطق�ة و تقي�أ دم، مم�ا يس�بب 
واإلحس�اس  الحم�ض  ارت�داد 

بالحموضة . 
وإن الن�وم مب�ارشة بعد الس�حور 
يؤدي إىل ارتداد الحمض واإلحساس 
بالحموضة لذل�ك يجب اتباع هدي 
النبي )ص( يف هذا األمر حيث امرنا 
بتأخر السحور وتعجيل الفطور .

كم�ا أن اإلفراط يف تن�اول الطعام 
أثن�اء اإلفط�ار ه�ي ع�ادة س�يئة 
تمه�د اىل اإلصاب�ة بع�رس الهضم 

والحموضة و التهاب املعدة .
لذلك ينبغي عى املرىض ان يتناولوا 
بإعت�دال  اإلفط�ار  عن�د  الطع�ام 
وتن�اول الطعام بأج�زاء صغرة ، 
عى سبيل املثال، البدأ بالتمر واملاء 
ثم أخذ قسطا من الراحة بعد صالة 
املغرب ثم تناول الوجبة الرئيس�ية 

بعد صالة الرتاويح .
منع تناول الطعام  3 - 4 س�اعات 
قب�ل الذه�اب إىل الف�راش إلعطاء 

الجهاز الهضمي الوقت للراحة .
باإلضاف�ة إىل ذل�ك محاول�ة الحد 
م�ن اس�تهالك األطعمة الس�اخنة 
والتوابل والتي تزيد من تهيج املعدة 
واإلصاب�ة بالحموض�ة كم�ا أنه�ا 
تمي�ل إىل تهي�ج الجه�از الهضمي 

بشكل كامل .
ع�ى  تحت�وي  الت�ي  املرشوب�ات 

الكافيني مث�ل القهوة مدرة للبول،  
وتحف�ز الجس�م لط�رد املي�اه عن 
طريق املثانة ، وهذا بدوره يؤدي إىل 
الجفاف و املرشوبات الحلوة أيضا 
تم�رر الكثر م�ن الب�ول وتجعلك 

تصاب بالعطش.
لذل�ك م�ن األفض�ل أخ�ذ بدي�ل و 
يشم�ل  ال�ذي  الغ�ذاء  اس�تهالك 
جميع العنارص الغذائية األساسية 
والربوتينات  الكربوهي�درات  مث�ل 

والدهون والفيتامينات واأللياف .
باإلضافة إىل ذل�ك رشب الكثر من 
امل�اء لتعوي�ض الخس�ائر اليومية 
الت�ي تفق�د ع�ن طري�ق التنفس 

والتعرق والذهاب إىل املرحاض .
ب�رصف النظ�ر عن تحس�ني نمط 
الحياة يمكن أيضا استخدام أدوية 
لعالج التهاب املعدة والحموضة مثل 
-gavi  مضادات الحموض�ة )مثل
con( مثبط�ات مضخ�ة الربوتون 
)مثل أوميربازول، إيس�وميربازول، 
بانتوبرازول( ومضادات H2 )مثل 

رانيتيدين (.
الذين يتناولون  بالنس�بة للمرىض 
بعض األدوي�ة عى امل�دى الطويل 
يجب عليه�م مناقشة الطبيب عن 
أي تغيرات رضورية خالل ش�هر 
رمضان عى س�بيل املثال تقس�يم 
الجرع�ة لتحس�ني تأث�ر ال�دواء , 
وحت�ى ال يؤث�ر الص�وم يف مفعول 

الدواء.
يجب عى األق�ارب واملعارف أيضا 
مراقب�ة هؤالء امل�رىض وخصوصا 
الوج�ه ألن ه�ذا يمك�ن أن يك�ون 
عالم�ة ع�ى فق�ر الدم )م�ن نزف 

داخيل (.
يج�ب الحف�اظ ع�ى الت�وازن بني 

الديني�ة  وااللتزام�ات  الواجب�ات 
للحف�اظ عى صحة املس�لم خالل 

شهر رمضان الكريم .
ملن�ع  رمض�ان  لشه�ر  نصائ�ح 
الحموضة والتمتع بمعدة مريحة:

تجنب :
األطعمة املقلية و الدهنية :

و التي تحتوي عى األحماض )مثل 
الحمضيات مثل الليمون والليمون 
ف�روت  الجري�ب  و  الحام�ض 
والربتق�ال(  وكذلك الطماطم ألنها 
تحتوي عى الكثر من األحماض .

  األطعمة املعلبة الجاهزة :
الت�ي تحتوي  وخاص�ة املنتج�ات 
األطعم�ة  ألن  الطماط�م،  ع�ى 
املصنع�ة تحت�وي ع�ى الكثر من 
امل�واد الكيميائية بم�ا يف ذلك املواد 
الحافظة ، والتي يمكن أن تزيد من 

الحموضة والتهاب املعدة .
  األطعم�ة التي تحتوي عى الكثر 
م�ن الس�كريات و الكربوهيدرات 

املكررة.
اإلفراط يف تناول الطعام خالل كرس 

الصيام ) الفطور(  والسحور.
  املرشوبات :

مث�ل الشاي والقه�وة واملرشوبات 
الغازية وغرها من املرشوبات التي 
تحتوي عى الكافيني التي تزيد من 
تمرير البول وكذلك األمالح املعدنية 
من الجسم والتي يحتاجها الجسم 

خالل يوم طويل من الصيام .
 التدخني :

يزيد من التهاب املعدة و الحموضة 
رائع�ة  فرص�ة  رمض�ان  لذل�ك   ,
للتخلص من تدخني الس�جائر  ألن 
التدخ�ني ي�ؤدي إىل إبط�اء التئ�ام 
القرحة املوجودة ويسهم يف تكرار 

اإلصابة بالقرحة.
األدوية:

التي يمك�ن أن تهيج بطانة املعدة 
.

تناول :
الكربوهي�درات أو األطعمة بطيئة 
بحي�ث  الس�حور،  ع�ى  الهض�م 
أط�ول،  لف�رتة  يس�تمر  الطع�ام 
ويجعل�ك اق�ل جوعا وكذل�ك أكثر 

نشاطا خالل اليوم .
  التم�ر مص�درا ممتازا للس�كر ، 
و  الكربوهي�درات،  و  األلي�اف،  و 

البوتاسيوم و املغنيسيوم .
  اللوز غن�ي بالربوت�ني واأللياف، 
وتن�اول اللوز املطح�ون مع اللبن 

يعترب رشاب صحي.
  املوز مصدر جي�د للكربوهيدرات 

والبوتاسيوم واملغنيسيوم.
  تن�اول األطعم�ة املشوية بالفرن 
بدال من األطعمة املقلية والدهنية.

  االعتدال يف تناول الطعام وبكميات 
أقل ، وتعجيل اإلفطار .

  السحور عى الطريقة التي أمرنا 
به�ا نبينا محم�د صى الل�ه عليه 
وس�لم للح�د من مخاط�ر حدوث 

مضاعفات .
إرشب :

رشب املاء ، وعصائر الفاكهة الغر 
حمضية واملرشوبات التي تحتوي 
عى البوتاس�يوم قدر اإلمكان قبل 
الن�وم بحيث الجس�م يتع�ود عى 
تعديل مستويات السوائل يف اليوم 

التايل .
رشب ك�وب كام�ل م�ن الحلي�ب 
الط�ازج أثناء الس�حور، يؤدي إىل 
عالج األشخاص الذين يعانون من 

التهاب يف املعدة .

طبيبك يف بيتكسلوكيات

هكذا تتخلص نهائيا من احلموضة يف شهر رمضان املبارك !مشاكل يف سلوكيات طفلك... وكيفّية التغلّب عليها

لطلة ابهى..

كل يوم معلومه

هل يسبب التوتر ظهور الشيب؟

من العدو اللدود والصديق احلميم 
لفريوس كورونا؟

  املكّونات
سميد ناعم - كوب

سمن - 4 مالعق كبرة
زبدة - ملعقتان كبرتان

ماء - 7 أكواب
سكر - كوبان

قرفة للزينة - بحسب الرغبة
 - للزين�ة  صنوب�ر  أو  حلب�ي  فس�تق 

بحسب الرغبة

طريقة العمل
- أس�كبي املاء والسكر يف قدر وضعيه 
ع�ى الن�ار حتى يغ�يل أي لح�وايل 10 

دقائق.
- ضعي يف قدر آخر السميد مع السمن 
والزب�دة واتركيه عى ن�ار هادئة حتى 

يصبح السميد ذهبي اللون.
- ضيفي مزيج املاء والس�كر وحرّكي 

جيداص حتى تتجانس املكوّنات.

- أترك�ي املزيج يغيل لحوايل 30 دقيقة 
ثّم إرفعي القدر النار.

- غّط�ي الق�در واتركيه جانب�اً ل�30 
دقيق�ة إضافي�ة حت�ى تفت�ح حب�ة 

السميد.
- اس�كبي املامونية يف كاس�ات تقديم 
زّيني وجهها بالقرفة والفستق الحلبي 
بحس�ب رغبت�ك ث�ّم قّدميها س�اخنة 

لضيوفك.

مامونية حلبية
املطبخ

يظ�ن الكث�ر من�ا أن رشب املياه 
قب�ل آذان الفجر، بكمي�ات كبرة 
بعد وجبة الس�حور، يحميهم من 

العطش طوال ساعات الصيام.
امل�رصي  ح�ازم  الدكت�ور  لك�ن 
أخصائي التغذية العالجية باملركز 
املرصي الربيطاني لدراسة السمنة 
أكد أنَّ جسم اإلنس�ان يحتاج من 
2 إىل 3 ل�رتات م�ن املي�اه يومًيا يف 
رمضان، وه�و يعترب نفس املعدل 
الطبيعي الذي يحتاجه الجس�م يف 

األيام العادية.
وحذَّر “املرصي” من رشب كميات 
كبرة من املياه خالل فرته السحور 
اإلفط�ار  بع�د  أو  دفع�ة واح�دة، 
مب�ارشًة؛ موضًح�ا أنَّ�ه مرض وال 
ع�ى  بالعط�ش  الشع�ور  يمن�ع 
اإلطالق كالشائع، واألفضل تناول 
رش�فة من كوب املياه أو كوب لبن 
مع التمر، أو أي عصر طازج بعد 

صالة املغرب وقبل تناول اإلفطار، 
ورشب باقي الكمي�ة بعد اإلفطار 
تدرجًي�ا بحوايل س�اعتني أو ثالثة 
حتى السحور، وهي أفضل طريقة 

لتجنب العطش خالل الصيام.
الجس�م  أنَّ  “امل�رصي”  وأوض�ح 
يط�رد كمي�ات املي�اه الزائ�دة عن 

حاجت�ه، من خالل الب�ول والعرق 
والرباز، مشرًا إىل أن العطش يأتي 
عندما تنقص نسبة املاء املوجودة 

داخل الجسم.
ورشب كمي�ات كبرة من املياه وال 
يحتاجه الجس�م، يؤدي إىل اختالل 
ت�وازن مس�تويات الصودي�وم يف 

ال�دم، وبشكل كبر فإن هذا الخلل 
قد يرض بالدماغ وصحة الجس�م، 
وق�د ي�ؤدي إىل حدوث تل�ف باملخ 
أو غيبوب�ة ويف بع�ض الحاالت قد 
تص�ل إىل املوت، بحس�ب م�ا ذكر 
موق�ع “cnbc”، وأك�ده أخصائي 
التغذي�ة العالجية موضًحا أن هذه 
الحاالت تحدث ما بني 20 ل�25 % 
م�ن البرش، يتناول�ون املياه بكثرة 
وبشكل دائم وليس عى مدى بعيد.
وتابع “cnbc”أن اإلصابة بتس�مم 
امل�اء يعت�رب م�ن أخط�ر املشاكل 
الصحية التي قد تواجه الشخص، 
ملا يحدثه ألنس�جة الجس�م املرنة 
من امتداد مثل الدهون والعضالت، 
وخاصة للدماغ، حيث إنك ستشعر 
بذلك االمتداد عى ش�كل ضغط يف 
رأس�ك. ولتجنب ذل�ك فإنه يوىص 
ب�رشب من 3 إىل 4 ل�رتات من املاء 

يومًيا.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة 

احذر.. هذا ماحيدث جلسمك إذا تناولت املياه بكثرة يف السحور
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هل تعلم أن  لون سيارتك يكشف الكثري 
عن صفاتك ؟ ويمكن أن تعمل بمثابة ” 
اختصار نفيس ” عن طريقة مواجهتك 
للمواق�ف . قد يبدو األم�ر لك بال معني 
إال أنك تختار لون معني ودائماً ما يقول 
ش�يئاً م�ا عن ش�خصيتك س�وف تري 
نتائ�ج صادمة . واالن ق�م بتحديد لون 

س�يارتك ملعرفة ماذا يكشف عنك ؟
اللون األحمر :

غالباً ما يختار األشخاص اللون األحمر 
الذي�ن لديه�م حم�اس أع�ي للحي�اة . 
يحب�وا املتعة وقد يعان�وا من العدوانية 
والترسع . وإذا كان لديك سيارة حمراء 
فأن�ت ش�خص أكث�ر طموح�اً  وم�ن 
املتحمل أنك تصمم حتى تحصل عىل ما 

تريد من الحياة .
ش�خصية ال تهدأ وانفتاحاً عي الخارج 
وتح�ب حض�ور الحف�الت. فالشخص 
ال�ذي يخت�ار الس�يارة الحم�راء يقول 
للعال�م أن لدي�ه يشء مث�ري لإلعج�اب 
يعمل عىل إظهاره . وذلك وفقاً ملا ذكره 
ماريس كوبرمان  أستاذ نظرية اللون يف 
مدرسة بارسونز وهي املدرسة الجديدة 

للتصميم يف مدينة نيويورك .
اللون الرمادي :

إمتالك س�يارة رمادي�ة يعني أنك تدرك 
الف�رق ب�ني الل�ون الرم�ادي والل�ون 
الف�ي. وتتمتع باملزيد من النضج مع 
تفضي�ل اإللت�زام بالع�ادات والتقاليد. 
يشري اللون الرمادي إىل إتخاذ املزيد من 

الحذر وتفضل حي�اة متوازنة  للتعامل 
مع تقلبات الحياة .

اللون الفي :
إذا كن�ت ترغب يف س�يارة فضية اللون 
فأنت شخصية عملية  ومبتكرة ولديك 
دهاء عن�د القيام باألعم�ال التجارية. 
الل�ون الفي ه�و ل�ون  محايد ويعرب 
بنس�بة كبرية عن نمط حياة مشغول . 
وتمتع بعملك لتجاوز املشاكل وتجد أنه 
من الصعب امليل إىل أشياء أخري خارج 
العمل .. الس�يارة الفضي�ة عي عكس 
الل�ون الرم�ادي فه�ي تشب�ه األجهزة 
الفوالذي�ة املقاوم�ة للص�دأ واملزيد من 
التكنولوجي�ا الحديثة التي تجعل اللون 

يبدو أنيق وكالسيكي مثلك .
 اللون األزرق :

إذا كان لديك سيارة زرقاء، هذا ال يعني 
بال�رورة أن لدي�ك حالة م�ن الكأبة 
. ولك�ن الس�يارة الزرق�اء بمثابة جزء 
صغري من الس�ماء املشمس�ة. إذا كنت 
تمتل�ك س�يارة زرق�اء فأنت ش�خص 
رحيم، متفائل، مستقر، صادق، هادئ، 
لديك ش�عور ق�وي  بالنف�س البرشية 

والحكمة .
تذكر سايل أوغس�تني، أن إختيار اللون 
كم�ا  ومس�تقر  لطي�ف  ل�ون  األزرق 
أن أصح�اب الس�يارة الزرق�اء  لديه�م 
حساس�ية عند التعامل مع األشخاص 

ألول مرة .
 اللون األخر :

إذا كان لديك سيارة خراء، فأنت لديك 
ش�عور قوي بأن�ك ال تفكر بم�ا يقوله 

األخرون عنك . وفق�ًا ملاريس كوبرمان 
أن شعبية الس�يارات الخراء ذروتها 
يف ع�ام 1990  وأنه�ا كانت أقل عرضة 
لصدم�ات الطريق . كم�ا يرتبط اللون 
األخ�ر إرتباط وثي�ق م�ع الطبيعية 
ألنه يوحي باملناظ�ر الطبيعية كما أنك 
ترغ�ب يف م�لء س�ياراتك باملزي�د  من 

الوقود صديق البيئة .
اللون البني :

إذا كانت سياراتك باللون البني أو البيج 
فأنت شخص مقتصد وصادق . وغالباً 
ما تعمل هذه السيارة معك بشكل جيد 
وتستمر لفرتة طويلة معك بدالً وبذلك، 
فأنت ال ترغ�ب  يف رشاء أي يشء جديد  
وفق�ا ملا قال�ه ماريس كوبرم�ان فأنت 
تري�د أن تعيش حياتك فق�ط  وال يهتم 

بشكل السيارة .
اللون األصفر الذهبي :

الل�ون األصف�ر والل�ون الذهب�ي م�ن 
األلوان املفرحة التي تشري إيل الس�عادة 
. ف�إذا ك�ان لديك ل�ون س�يارة هكذا، 
فأن�ت تعي�ش بشع�ار ” ال تقل�ق، كن 
س�عيد ”  كما أن لديك ش�عور جيد من 
الخيال والحكمة والفكاهة وعقل كبري 

لألعمال التجارية .
فهذا اللون أكثر إرشاقاً  ويصبح شكله  

أكثر جراءة وحيوية .
اللون الربتقايل :

قد يب�دو لون الس�يارة الربتقايل أحمق  
ولكن إذا كان ركوب الس�يارة الربتقايل 

أمر مريح بالنس�بة لك فه�ذا يعني أنك 
ترت�اح القيم�ة وتوفري امل�ال . إذا كنت 
تقود سيارة برتقالية اللون فأنت تقول 
للعال�م ” أن�ك تق�وم باألعم�ال الجيدة 
م�ن التدبري املايل .. وتفضل أن تس�ثمر 
أموالك يف تدليل نفس�ك. فأنت ال تخيش 
الذه�اب ضد التيار عندم�ا يتعلق األمر 
باألش�ياء التي ترغب فيه�ا . وغالباً ما 
يكون الل�ون الربتقايل هو أق�ل األلوان 

ش�عبية يف الواليات املتحدة .
اللون األسود :

كث�رياً ما نعتق�د أن اللون األس�ود لون 
زين�ة حتي عند إرتداؤه مثل الفس�اتني 
أو ربطة العنق فهو ل�ون من الفخامة 
والرق�ي. إذا كان لديك س�يارة س�وداء 
فأن�ت ش�خص كري�م وملف�ت للنظر 
بدون أن تظهر بشكل مبهرج . كما أنك 
ترغب بالظهور يف شكل غامض ولديك 
املزيد من الحنني بالعمق يف حياتك  .وال 
تزال هذه السيارة صالحة لكل األوقات 

.
السيارة البيضاء :

يرتبط الل�ون األبيض بالنقاء والصدق. 
إذا كان لديك لون س�يارة بيضاء،تمتع 
لتحقي�ق  وتس�عي  واألناق�ة  بال�ذوق 
الكمال . أحياناً تجد نفسك تتوق لحياة 

أكثر بساطة.
إذا كنت تريد سيارة بيضاء، فأنت تحب 
اإلنفتاح ع�ي العالم الخارجي والتعبري  

عن النضارة والحداثة .

أبو القاس�م عباس ب�ن فرناس بن ورداس 
التاكرني هو عالم مخرتع موسوعي مسلم 
أندليس. ولد يف رندة بإسبانيا، يف زمن الدولة 
األموي�ة يف األندل�س، واش�تهر بمحاولت�ه 
الط�ريان. إضافة إىل كونه ش�اعراً وعاملًا يف 

الرياضيات والفلك والكيمياء.
ولد عباس بن فرناس بن ورداس التاكرني 
يف تاُكرّن�ا من أعم�ال رندة من م�وايل بني 
أمية ث�م نشأ يف قرطب�ة ودرس بها، وبرع 
يف الفلس�فة والكيمي�اء والفل�ك. وع�ارص 
األمراء الحكم بن هشام وابنه عبد الرحمن 
وحفيده محم�د، وكان منه�م مقرًبا ومن 
ش�عراء الب�الط، حتى أن عب�د الرحمن بن 
الحكم اتخ�ذه معلًما له لعلم الفلك. وكانوا 
يطلق�ون علي�ه لق�ب “حكي�م األندلس”. 
كما كان ش�اعرًا لبيًبا، اس�تطاع فك كتاب 
العروض للفراهي�دي. إضافة إىل براعته يف 

فن املوس�يقى ورضب العود
وقد ذاع صيت ابن فرناس باخرتاعاته التي 
س�بقت عرصه. واتهم ابن فرناس بالكفر 
والزندق�ة، وعق�دت محاكمت�ه باملس�جد 
الجامع أمام العامة، إال أنها انتهت بتربئته 
مل�ا كان يف االتهامات م�ن مبالغات وجهل. 
وقد تويف عباس اب�ن فرناس يف أواخر عهد 

األمري محمد بن عبد الرحمن.
صمم ابن فرناس ساعة مائية ُعرفت باسم 
“امليقات�ة”، وتوص�ل إىل طريق�ة لتصنيع 
الزج�اج الشفاف من الحج�ارة، كما صنع 
نظارات طبية، إضاف�ة إىل ذات الحلق التي 
تتك�ون من سلس�لة م�ن الحلق�ات تمثل 
محاكاة لحركة الكواك�ب والنجوم، وطّور 
طريق�ة لتقطي�ع أحجار امل�رو يف األندلس 
عوًض�ا عن إرس�الها إىل م�رص لتقطيعها. 
ويف مج�ال الكتابة، صنع اب�ن فرناس أول 
قلم حرب يف التاريخ، حيث صنع أس�طوانة 
متصلة بحاوية صغرية يتدفق عربها الحرب 
إىل نهاية األس�طوانة املتصلة بحافة مدببة 

للكتابة.
يف منزل�ه، بنى ابن فرن�اس غرفة كنموذج 
يحاكي الس�ماء، يرى فيه�ا الزائر النجوم 
والس�حاب والصواع�ق وال�ربق، التي كان 
يصنعه�ا م�ن خ�الل تقني�ات يديرها من 
معمله أسفل منزله. كما ابتكر بعض أنواع 

رقاص اإليقاع.
أم�ا أعظ�م إنجازات�ه، فه�ي اس�تخدامه 
جناحني يف محاولة من�ه للطريان، بالقرب 
من قرص الُرصافة يف بغ�داد، والتي تحدث 
عنه�ا املق�ري، ليس�بق ابن فرن�اس بذلك 
محاول�ة إملر املاملس�بوري للطريان بطائرة 

رشاعية يف إنجلرتا. 

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ
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أن�ا بنت عمري 23 س�نة، مشكلتي 
أن�ي ارتبط�ت بشاب ك�ان زميي يف 
الجامع�ة، اع�رتف يل بحبه م�راراً؛ 
حت�ى قبل�ت، والشاب، يشه�د الله، 
أنه يف قم�ة األدب واألخالق ويخاف 
الل�ه ومحرتم، ما ش�اء الله، أحببته 
لك�ن  وأخالق�ه،  طيبت�ه  وأحبب�ت 
املشكل�ة أن عائلتي لن تقبل به أبداً؛ 
فه�و م�ن قبيل�ة ال تقبله�ا العائلة 
لل�زواج، ال أدري م�اذا أفعل، أعيش 
حال�ة م�ن اله�م والضي�ق بس�بب 
املوضوع، أن�ا ضد العنرصية، ولكن 
أهي متمس�كون بهذا األم�ر، وهذا 

غري قابل للتغيري.
اس�تخرت ودعوت الله، لكن ال أزال 

يف حرية من أمري.
النصائح والحلول:

1 أفهم هذا الوضع املؤس�ف ، ولكن 
ال  فاملجتمع�ات  تمام�اً؛  أؤي�ده  ال 
تتطور، ولم تكن لتتطور لو لم تضع 

اإلرث القبي جانباً، وهو ما حدث يف 
معظم بل�دان العالم ومازال يحدث، 
ول�و بوتائ�ر مختلف�ة يف رسعته�ا 

وقوتها.
2 لذل�ك، ال أحبذ اليأس يف هذا األمر؛ 
بل أشجعك عىل استقطاب أكثر من 
ش�خص حكيم ومتفتح م�ن أفراد 

عائلتك، أو أقاربك؛ ليتوىل إقناعهم.
3 تأك�دي أن الكث�ري م�ن القصص 
انته�ت نهايات س�عيدة بع�د تدخل 
األجيال املتفتحة، والتي تؤثر يف كبار 
الس�ن من العائلة، ممن يتمسكون 

بإرث قديم وباٍل.
4 تأك�دي أيض�اً أن الحي�اة تتطور 
وتتق�دم، وأن إرصارك بطرق واعية 
وهادئة، ال ب�د وأن يؤثر؛ خاصة إذا 
م�ا ش�كلت وأقاربك ق�وة مواجهة، 
وسوف تساعدك االستخارة والدعاء 
بإذن الله، لكنها لن تحقق شيئاً من 

دون عزيمة وإرصار.

أهلي ال يقبلون عشريته.. كيف أتصرف؟
اختبارات شخصيةمشاكل وحلول

شخصيات من التاريخ

غزل عراقي

كلمات متقاطعة

acebook Fمن الفيسبوك

ماذا يكشف لون سيارتك عن شخصيتك ؟

عباس بن فرناس

أبـــــــراج

أصح�اب ب�رج الحمل حظك للي�وم مهنياً: تبدو 
اليوم مزاجيا يف العمل وبترصفاتك عىل غري املعتاد 

عاطفياً: احرتم خصوصيات الحبيب وال تتجاهلها. 

أصح�اب برج القوس حظك للي�وم مهنياً: تحصل 
عىل املزيد من األرباح ونجاحات تحققها بمشاريع 
جدي�دة عاطفياً: ال تك�ن كتوما وص�ارح الحبيب بما 

يجول يف خاطرك. 

أصحاب ب�رج الجوزاء حظك للي�وم مهنياً:كن 
أكث�ر تنظيماً يف عملك وحاول أن تنظم مواعيدك 

عاطفياً:اطلب املساعده من الحبيب وال ترتدد. 

أصح�اب ب�رج املي�زان حظك للي�وم مهني�اً:ال تكن كثري 
االنتق�اد اىل زمالء العم�ل فيبتعدوا عن�ك عاطفياً:عليك أن 

تعرف كيف تختار الشخص املناسب الذي تكمل معه حياتك. 

أصح�اب برج الدلو حظك لليوم مهنياً: عليك اليوم 
أن تك�ون أكثر ق�دره عىل ترتي�ب أولوياتك بالعمل 

عاطفياً: تعيش أجواء رومانسية برفقة الحبيب. 

أصحاب ب�رج الثور حظ�ك للي�وم مهنياً:تبدو 
متألقا اليوم بأفكارك وتكتسب الكثري من التأييد 

عاطفياً: عرب عن اعجابك للحبيب وال ترتدد. 

أصح�اب ب�رج الع�ذراء حظ�ك للي�وم مهنياً:تنطلق يف 
مهمة جديده بالعم�ل تأمل أن تحقق من خاللها الكثري 

عاطفياً:استرش الحبيب يف مشاكلك فقد تجد لديه الحل. 

أصح�اب برج الج�دي حظك لليوم مهنياً:اس�ترش 
أش�خاص متخصص�ني يف بع�ض املش�اكل الت�ي 
تعرتض طريقك بالعمل عاطفياً: تتجاوب مع الحبيب 

وتنجح يف نقاشاتك معه. 

أصح�اب ب�رج الرسط�ان حظ�ك للي�وم مهني�اً: 
تحمل الكثري من األحالم والطموحات التى تس�عى 
اىل تحقيقه�ا عاطفي�اً: تخ�وض الكثري م�ن التجارب 

املشوقه برفقة الحبيب. 

أصح�اب برج العقرب حظك للي�وم مهنياً:أحدهم 
يع�رض علي�ك الرشاك�ه يف مرشوع جدي�د وتفكر 
باملوض�وع عاطفي�اً:ال تطلب من الحبيب املس�تحيل 

وكن منطقياً بطلباتك. 

أصح�اب برج الح�وت حظك للي�وم مهنياً: حافظ 
عىل مستواك املهني وال تدع االمور تتداعى عاطفياً: 

الحبيب يحتاج منك املزيد من االهتمام فال تهمله.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

أصح�اب برج األس�د حظك للي�وم مهنياً: تبدو 
اليوم أشد حماسه ألداء مهامك بالعمل عاطفياً: 

عالقة صداقة تتحول اىل حب. 

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1953 - نج�اح التطعيم بمصل ش�لل األطفال يف 
الواليات املتحدة األمريكية.

1958 - نيكيت�ا خروتشوف يخل�ف بولجانني يف 
رئاسة االتحاد السوفيتي.

1964 - ح�دوث زلزال يف أالس�كا بل�غ قوته 8.4 
 118 أدى إىل مقت�ل  بمقي�اس رخ�رت،  مس�جالً 

شخصا.
1973 - أن�ور الس�ادات يؤل�ف وزارت�ه األوىل يف 

مرص.
1973 - مارل�ون بران�دو يرف�ض تس�لم جائزة 
األوسكار بسبب سوء معاملة هوليوود واملجتمع 

األمريكي للهنود الحمر.
أمريكي�ة  اصط�دام طائرت�ي جامب�و   -  1977
 563 وم�رصع  الكن�اري  ج�زر  يف  وهولندي�ة 

شخصا.
1995 - يف الجزائ�ر الجماع�ات يغتال�ون مدي�ر 

تحرير صحيفة املجاهد محمد عبدالرحمن.
1996 - تعي�ني الشي�خ محم�د س�يد طنطاوي 

شيخا لألزهر.
1998 - إدراج عق�ار فياج�را م�ن ضمن األدوية 
الصالح�ة لالس�تعمال اآلدم�ي م�ن قب�ل هيئة 

العقاقري واألطعمة األمريكية.
2001 - الواليات املتحدة األمريكية تستخدم حق 
النق�ض، ضد قرار ملجل�س األمن يدعو إلرس�ال 
مراقب�ني دولي�ني لحماي�ة الفلس�طينيني وكان 
س�ببها للرفض أن القرار غري متوازن وغري قابل 

للتطبيق.
2002 - الوالي�ات املتحدة األمريكية تدرج كتائب 
ش�هداء األقىص يف الالئحة األمريكية للمنظمات 

اإلرهابية.
2002 - أعلن ويل عهد الس�عودية األمري عبد الله 
ب�ن عب�د العزيز يف القم�ة العربي�ة يف بريوت عن 
مبادرة للس�الم بني العرب واإلرسائيليني، تقي 
العربي�ة بإرسائي�ل رشط  ال�دول  باع�رتاف كل 
انسحاب إرسائيل من األرايض املحتلة حتى حدود 

4 يونيو.

رأيس
العمي�ق  البح�ر   o واس�ع  1بح�ر 
ويس�تخدم للدالل�ة ع�ىل كت�اب يف 

اللغة
2جواهر o نقوم بدرسها

3قم�ة األش�ياء o ملون بل�ون من 
ألوان البرشة

4شاعر لبناني مهجري o له عالقة 
بالغالف الهوائي حول األرض

5حالة القعود o ملك الغابة
رم�ز   o جلدي�ة  موس�يقية  6ال�ة 
الكربي�ت يف الكيمياء o بنت تتس�م 

بالعناد
زاده   ....“  o متماس�ك  7عك�س 
الخي�ال” كن�ا غناه�ا محم�د عبد 

الوهاب
مرتف�ع   o تونس�ية  8مطرب�ة 

)معكوسة(
9كرة )بلهجة البعض( o اس�م علم 
مؤنث بمعن�ى القردة الصغرية o يف 

السلم املوسيقي
10انفج�ار الصب�ح o رج�ل دي�ن 
مس�يحي o آخ�ر يشء يحم�ل فيه 

اإلنسان إىل مثواه األخري

أفقي
 o 1طريق معبد الس�تخدام الطيارات

رقة يف التعامل أو يف الشكل
2مجموع حربة o مهرجان موسيقي 

تونيس
3يوضع ع�ىل الحص�ان o ممر جبي 
افغانس�تان  ب�ني  ش�هري  ح�دودي 

وباكستان
4فع�ل اص�دار الصوت م�ن حرشات 
مثل النحل o مدينة عراقية نشأ فيها 
خط من خطوط اللغة العربية املهمة

األوروب�ي  االتح�اد  أنه�ار  5أط�ول 
والثاني بعد نهر الفولغا

6فعل ماض مرتبط بنشاط الحرامي 
ويوص�ف  الحي�ة  يف   o )معكوس�ة( 

بالزعاف )معكوسة(
 o 7لك ويس�تخدمه غريك أكث�ر منك

تقال يف لون العيون
مناس�بات  يف  تق�ام  8احتف�االت 

تكريمية أو تسويقية وغريها
9نصف واحد o مطرب س�وري يلقب 
بس�لطان الطرب oإل�ه الشمس عند 

الفراعنة
10باعث النهضة املوسيقية يف مرص

خذوهه وانكرس عامود فقراي
الهم مو ايل والسبب فقراي

العنده فلوس يتزوج
ماينعاب لو اعرج

وانه اتعذب من احلم
يگعدوني اذ اتهندم

صحيت بهورن الزفه
وچفه بچفهه ملتفه

صحت واطرش سمع صوتي
اريدج لو گرب موتي

اعىل گربي لومتت ارجوچ فقراي
موش الفاتحة الكوثر عليه
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حكمة رائعة
ال شيء يف الطبيعة يعيش لنفسه

النهر ال يشرب ماءه
و األشجار ال تأكل مثارها

و الشمس ال ُتشرق لذاتها ، الزهرة ال تعبق لنفِسها
“فلنِعيش لبعضنا “ 

هذا هو قانون الطبيعة
فكونوا عونا لبعض و ال تكونوا سببا لتعاسة 

بعضكم البعض



                  

األخيرة
للدخول إىل موقع 

الصحيفة

  

تغريدات

مؤيد الالمي
نقيب الصحفيين العراقيين

بنكين ريكاني
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  07810090003هاتف هيئة التحرير

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــومنائب رئيس التحرير: حسن العبودي  -  مديـر التحريـــر: حييـى الزيـدي 

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

ــوم بتحميل برنامج  ــات العراقية كحال من يق ــكيل احلكوم حال تش
ــاعات من التحميل  ــل بذاكرة قليلة وبعد س ــم كبري على موباي حبج
ــدالً من زيادة الذاكرة او  ــالة بان الذاكرة التكفي .. وب تأتي الرس
البحث عن برنامج اقل حجماً يقومون بالضغط على زر اعادة احملاولة 

!

ــبب األزمة  ــن بس ــب املوظف ــض روات ــول خف ــدة ح ــث عدي احادي
ــرات وبعض  ــة رغم نفي جهات حكومية لذلك لكن املؤش اإلقتصادي

التلميحات من متخصصن تشري اىل إحتمال خفضها 
ــذي يعتمد بقوته  ــو رد املوظف ال ــذا اإلجراء ما ه ــول إذا مت ه أق
ــيكون مصري العاطلن من  وإجيار بيته وحاجاته على الراتب وماذا س

اخلرجين وغريهم.

يف أثناء إطاللتها عرب »سكايب« 
 mbc« لربنام�ج  حدي�ث  يف 
trending«، ل�م تتمكن الفنانة 
األردنية ديانا كرزون من حبس 
دموعه�ا وعدم التأث�ر والبكاء 
عىل الهواء مبارشة، بسبب عن 
حزنها الشديد لرؤية العاصمة 
األردنية عّم�ان فارغة وخالية 
من الحركة والحياة عىل خلفية 
اإلج�راءات الصارمة املفروضة 
ف�روس  انتش�ار  م�ن  للح�د 

كورونا.
ولفت�ت إىل ان حكوم�ة األردن 

االج�راءات  تل�ك  كل  تتخ�ذ 
الوقائي�ة الصارم�ة م�ن أج�ل 
صالح املواطنني، معتربة انها يف 
الوق�ت الحايل ليست فنانة انما 
جن�دي لن�ر التوعي�ة وحّض 
الن�اس ع�ىل مالزم�ة املن�ازل، 
لذلك تح�رص منذ بداي�ة ازمة 
ف�روس كورونا ع�ىل التواصل 
مع متابعيه�ا وتشجيعهم عىل 

االلتزام بالحجر املنزيل.
ان  الشاب�ة  املغني�ة  وأك�دت 
الظ�روف الراهن�ة أث�رت ع�ىل 
موعد حفل�ة زفافها وخطيبها 

اإلعالمي األردني معاذ العمري، 
خصوصاً مع قرارات الحكومة 
التي منعت التجمعات يف صاالت 
األف�راح اىل اج�ل غ�ر مسمى، 
كما أن ال علم لديها بالتطورات 
الت�ي قد تحصل الحق�ا، لذا قد 
تدخل القفص الذهبي من دون 

حفل�ة زفاف، وفق م�ا أعلنته، 
وعندم�ا تبدأ االم�ور باالنفراج 

قليالً قد تقيم حفلة صغرة.
ولفتت إىل ان فكرة الزواج رغم 
الحج�ر املن�زيل تراوده�ا فعالً، 
»ننحج�ر  مبتسم�ة:  وقال�ت 

انتهجوا طريق احلكمة رسمياً مع بعض«.
يرمحكم اهلل

هاج�َم رواد مواق�ع التواصل االجتماع�ي، الفنانة 
األردني�ة مي�س حم�دان بسب�ب جرأته�ا يف إعالن 

»قطونيل«.
وطال�ب الجمه�ور بسح�ب اإلعالن ومن�ع عرضه 

بسبب  كلماته الخادشة للحياء واملستفزة.
وتدور فكرة اإلعالن حول إعجاب ميس حمدان بابن 

الجران الذي يرت�دي منتجات قطونيل، وكم 
تتمنى أن تكون قريبة منه كقرب مالبسه.

وجاءت كلمات اإلعالن : »ابن الجران بغرامه 
مشغول�ة.. عليه عضالت وق�وة ورجولة.. ملا 
بشوف�ه بقول هال هال عىل فانالته ورشباته.. 

نفيس أبقى قريبة منه زي فانلة قطونيل«.

أمحد اجلنديل

مطر ساخن

ظهور خادمة هاربة في مسلسل كويتي يضعه 
في ورطة

تعت�زم رشك�ة أب�ل إص�الح ثغرة 
قال�ت رشك�ة أمني�ة إنه�ا ربم�ا 
عرض�ت أكث�ر م�ن نص�ف مليار 
هاتف آيفون لالخرتاق خالل فرتة 

تمتد إىل 6 سنوات.
وهذا الخلل الربمج�ي الذي يوجد 
يف أجه�زة آيب�اد أيض�ا اكتشفته 
رشك�ة زيكوب�س املتخصص�ة يف 
أم�ن الهوات�ف املحمول�ة وتتخ�ذ 
من س�ان فرانسيسكو مقرا أثناء 
إلكرتون�ي  هج�وم  يف  تحقيقه�ا 
متط�ور تع�رض له أح�د العمالء 

نهاية عام 2019.
وق�ال الرئي�س التنفي�ذي لركة 
إن�ه  أفراه�ام،  زوك  زيكوب�س، 
عث�ر دليل عىل أن ه�ذه الثغرة تم 
استغالله�ا يف م�ا ال يق�ل ع�ن 6 

عمليات اخرتاق إلكرتونية.
واع�رتف متحدث م�ن أبل بوجود 
خل�ل يف النظ�ام الربمج�ي للربيد 

اإللكرتون�ي ألبل بأجه�زة آيفون 
وآيب�اد املعروف باس�م )ميل آب( 
وق�ال إن الرك�ة توصلت إىل حل 
سيك�ون متاحا ضم�ن التحديث 
الق�ادم ملاليني األجهزة التي بيعت 

عامليا.
ورفض�ت أب�ل التعلي�ق عىل بحث 
أفراهام الذي نر األربعاء ويشر 
إىل أن الثغ�رة يمك�ن الولوج إليها 
عن بعد وأنه�ا استخدمت بالفعل 
يف اخرتاق أجهزة مستخدمني من 

كبار الشخصيات.
وقال أفراهام إنه وجد ما يدل عىل 
أن برنامج�ا خبيثا استغالل ثغرة 
يف نظام تشغيل هواتف أبل آي.أو.

إس منذ يناير 2018. ولم يستطع 
تحدي�د هوي�ة املخرتق�ني كما لم 
تستطع رويرتز التحقق من زعمه 

من مصدر مستقل.

كشف�ت ترسيب�ات من داخل رشك�ة »فيسبوك« األمريكي�ة، أنها تنوي 
أال تجع�ل تقني�ة البث املبارش »مجانية« لفئة م�ن مستخدمي منصتي 

»فيسبوك« و«إنستجرام«.
ونقلت ترسيبات حول قرارات فيسبوك املرتقبة، والتي تنوي فيها فرض 

رسوم عىل املؤثرين واملشاهر.
وأوضح�ت املصادر أن فيسب�وك تنوي فرض رسوم ع�ىل خدمات البث 

املبارش للمشاهر واملؤثرين والصفحات اإلعالمية الكبرة.
وستشم�ل قائم�ة م�ن سيتوجب عليه�م دف�ع الرس�وم، املوسيقيني، 
وكومي�دي »ستاند آب كوميدي«، وحتى الطهاة الذي يقدمون دروًسا يف 
الطبخ، أو مدربي اللياقة البدنية الذين ينرون مقاطع جلسات التدريب 

الجماعية، أو منظمي املؤتمرات االفرتاضية يف مختلف املجاالت.
ولكن قد تستثني »فيسبوك« م�ن تلك الرسوم، املنظمات الخرية وغر 
الربحي�ة، واملشاهر الذين ينرون مقاطع فيديو عن حياتهم الخاصة 

وال يروجون فيها ألعمالهم وما إىل ذلك من أمور.
وتعم�ل فيسبوك حاليًّا عىل توسيع خدم�ات البث املبارش، عرب إطالقها 
تطبي�ق »فيسبوك الي�ف« والذي يسم�ح بتشغيل خدم�ة البث بصورة 
واضح�ة وسهل�ة مستفيًدا م�ن تقنيات كام�را ذكية تتب�ع املستخدم 

بصورة أكثر دقة ومرونة.

رشع »توي�رت« يف إزال�ة تعليقات 
ع�ن منصته تحرّض ع�ىل القيام 
وخاص�ة  مؤذي�ة«،  ب�«أنشط�ة 
التحتية  البن�ى  لتدمر  الدع�وات 
الخاصة بشبكات اتصاالت الجيل 
الخام�س بع�د الرتوي�ج لنظرية 
مؤام�رة تربط بني ه�ذه التقنية 
وتفيش فروس كورونا املستجد.

املس�ؤول  توي�رت  فري�ق  وق�ال 
»لق�د  بي�ان  يف  الحماي�ة  ع�ن 
قمن�ا بتوسي�ع إرش�اداتنا حول 
الت�ي  املؤّك�دة  غ�ر  االدع�اءات 
القي�ام  ع�ىل  الن�اس  تح�رّض 
بأنشطة مؤذي�ة، أو تدمر البنى 
التحتية لشبكات الجيل الخامس 
واالضطراب�ات  الرع�ب  وإث�ارة 
االجتماعي�ة والفوىض عىل نطاق 

واسع«.
وتأتي هذه الخط�وة بعد دعوات 
عىل وسائ�ل التواصل االجتماعي 
أب�راج  ع�ىل  تعدي�ات  إىل  أّدت 
لشبكات الجيل الخامس يف بعض 

الدول األوروبية.
ويع�د بي�ان توي�رت، األح�دث يف 
محاولة من قبل منّصات وسائل 
اإلع�الم االجتماعي�ة للح�ّد م�ن 
املنت�رة  الخاطئ�ة  املعلوم�ات 

حول وباء فروس كورونا.
وقال تويرت إنه يعمل عىل تحسني 
سياست�ه للتعام�ل م�ع األحداث 
سيزي�ل  أن�ه  مضيف�ًا  األخ�رة، 
»االدعاءات غ�ر املتحّقق منها«، 
الت�ي يمك�ن أن ت�ؤدي إىل تدمر 
البنى التحتية الحيوية أو اإلرضار 

بها.
وأش�ار املوق�ع اىل أن ذلك يشمل 
التغري�دات املضلّل�ة الت�ي ترّوج 
الغذائي�ة  امل�واد  نف�اد  ألخب�ار 

وغرها؟
املؤام�رة حول  ودفع�ت نظري�ة 
شبكات الجيل الخامس الحكومة 
الربيطاني�ة للتدّخل لدحض هذه 
املزاع�م التي رّوجت لها قناة »آي 

تي يف« عرب أحد مذيعيها.

»كارثة« تضرب آيفون 
وآيباد.. ثغرة أمنية عمرها 6 

سنوات

تويتر يمنع الترويج لنظريات 
المؤامرة حول كورونا

تقنية البث المباشر »غيرمجانية« 
للمؤثرين والمشاهير 

ديانا كرزون تبكي على الهواء بسبب 
كورونا

نح�ن اليوم يف ضياف�ة الرحمن الرحيم، ننه�ُل من معني هذا 
الشهر املبارك الدرس البليغ والحكمة املرقة والغذاء الروحي 
ال�ذي يرفعنا اىل ه�رم االنسان بكل عنفوان�ه وصدقه، ونحن 
الي�وم نواج�ه امتحانا عسرا بسبب تفيش وب�اء كورونا وما 
خلفه من ويالت وارضار فادحة شملت جميع مناحي الحياة 
وألزمن�ا الجلوس يف البيوت، ونحن الي�وم أمام حراك سيايس 
ينقذ البالد من أزماته الخانقة والتي استمرت طويال ومما زاد 
يف االزم�ات عمقا واتساعا هو التدني املرعب يف اسعار النفط 
وجعل العراق أمام مشكلة كبرة البد من اتباع طريق الحكمة 
يف معالجتها واتخاذ االج�راء املناسب لتفادي خطرها، وأمام 
م�ا يحدث م�ن تحديات فال بد من اتب�اع خطوات تختلف عن 
أساليب امل�ايض، والتعامل بطريقة تبتع�د عن الطرق املتبعة 
سابقا فل�كل مرحل�ة استحقاقها يف التعامل وف�ق ما تمليه 

االحداث عليها .
يف السياس�ة تشهد الساحة الدولي�ة أحداثا ساخنة خطرة ، 
ومع خطورة الوضع يبدأ سيل الترصيحات واالجتهادات التي 
ال تع�رف التأم�ل وال تقرتب من االعت�دال ، البعض يدافع عن 
ه�ذا الطرف بحماس منقطع النظ�ر ، والبعض اآلخر يقر 
لسان�ه بسكني من نار ويبدأ بقذف حممه عىل الطرف اآلخر، 
وكل طرف يعتقد انه م�ن الصفوة الصافية املنزلة من سماء 

املطلق الذي ال يعرف الخطأ والزلل .
ويف حق�ول الح�رام والح�الل، ينبث�ق الخط�اب متطرفا بني 
الفصائ�ل، رغم ان البعض منه�م يؤمن بأن الوقوف عىل قمة 
التطرف يؤدي اىل حروب واقتتال ودماء تقذف بّرها ورشرها 
عىل الجميع، ومن ينشد حياة االمن واالمان واالستقرار عليه 
بمنه�ج الح�وار املعتدل اله�ادف والعمل البن�اء والقدرة عىل 
تجاوز محطات التخلف والقفز عليها للوصول اىل بر األمان .

ويف الثقافة، يبدأ الرصاع بني فريقني، األول يؤكد أن ما يقوله 
من�زل من املري�خ، والثاني يربهن بأن أفك�اره مستوحاة من 
املشرتي، ويب�دأ السجال بينهما متطرف�ا عنيفا رشسا، وكل 
سج�ال ال يعرف االعتدال وال يؤمن بالتنوع هو بمثابة الدفان 
ال�ذي يحفر ق�ربا للحقيقة. وم�ع انتشار ش�بكات التواصل 
االجتماع�ي، واتاح�ة الفرص�ة للجمي�ع للتعبر ع�ن آرائهم 
ومعتقداتهم ، بدأت بع�ض الخطابات الساذجة تتزاوج فيما 
بينه�ا لتخرج لن�ا خطابات جديدة أكثر سذاج�ة، وبدأ منهج 
التط�رف يأخ�ذ بالتصاعد، وبدأت لغة التهدي�د والوعيد تحل 

مكان لغة العقل والربهان .
التطرف بكل أنواعه وأش�كاله وصوره ال يمنح النران 
اال املزي�د من الشهيق والزفر، ف�ال تطعموا الحرائق 
بالوقود، ومن يطلب العزة والكرامة ويعشق الحرية 
واالزده�ار فعليه االلتفات اىل وطنه وش�عبه، ففي 
الوطن تكون الحقائق أكثر وضوحا، ويكون الوطن 
الحاضن�ة الدافئ�ة لخل�ق منهج قائم ع�ىل االلفة 
واملحب�ة وبعيدا ع�ن منهج االته�ام والتخوين 

والتطرف.
اىل اللقاء .

كشفِت الفنانة أصالة عن أكثر 
ما تفتقده يف أول أيام رمضان، 
وه�و وج�ود زوجه�ا السابق 
املخرج ط�ارق العري�ان معها 
ع�ىل مائ�دة اإلفط�ار، وذلك يف 
nThe I  اتص�ال مع برنام�ج

.sider
الن�دم  وع�ربت ع�ن مشاع�ر 
الت�ي تنتابها بسب�ب األخطاء 

الت�ي ارتكبته�ا يف العام 2019 
حتى بداي�ة العام الحايل، وأنها 
تحاول جاهدة أن تجد طريقة 
لتقدم به�ا االعتذار عىل ما بدر 
منها. وقال�ت: »الحياة تأخذنا 
باالنشغ�االت وبالتأكي�د مرات 
البن�ي آدم بيكون م�و متوازن 
بيندم  بترصيح�ات  فبي�رصح 

عليها فيما بعد«.

رصَد نشطاء مواق�ع التواصل االجتماعي خطأً 
تاريخي�اً يف الحلق�ة األوىل م�ن املسلس�ل املث�ر 
للج�دل »أم ه�ارون«. واحت�وى املقط�ع ع�ىل 
مغالط�ة حول قي�ام دولة »إرسائي�ل«، وإعالن 
االنت�داب الربيطان�ي قي�ام إرسائي�ل عىل أرض 
إرسائي�ل وليس فلسطني. وبني املقطع الذي زاد 
حدة الجدل املُثار حول املسلسل، بني ما تضمنه 
املسلسل من خطأ تاريخي وبني ما أعلنه االنتداب 
الربيطان�ي حقيقة يف مايو عام 1948 عن قيام 
إرسائيل عىل أرض »فلسطني العربية« ولم يكن 

وقتها هناك أرض تسم�ى »إرسائيل«. ويتحدث 
مسلس�ل »أم هارون« عن حقب�ة زمنية مهمة 
بمنطقة الخليج، التي ش�هدت تنوع�ا باألديان 
السماوي�ة، واعتن�اق البع�ض م�ن الخليجيني 
للديانة املسيحية، والديانة اليهودية آنذاك، لتدور 
أحداث�ه ح�ول بطلة العم�ل وهي ام�رأة تعاني 
الكث�ر م�ن املتاعب بسب�ب ديانته�ا اليهودية. 
يذك�ر أن مسلس�ل »أم ه�ارون« بطولة: حياة 

الفه�د، محم�د العيدرويس، أحم�د الجسمي، 
فخري�ة خميس، سع�اد، عبداملحسن النمر، 

فاطم�ة الصفي، فؤاد عيل، محمد العلوي، روان 
مهدي، آالء الهندي، ن�واف نجم، فرح الرصاف، 
إله�ام عيل، آالء ش�اكر، ماج�د الجسمي، وأمل 

محمد..

خطأ تاريخي في مسلسل »أم هارون« يزيد الجدل حوله
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ضم�َن األعم�ال الرمضانية املرتقبة له�ذا العام، ينتظ�ر الجمهور العربي مسلس�ل »أوالد آدم«، 
الذي تشارك فيه اإلعالمية واملمثلة ساش�ا دحدوح التي تخوض تجربتها التمثيلية الثالثة ضمن 
هذا املسلسل بدور »سلم�ى«. يف هذا السياق، تؤكد دحدوح أن العمل 
يتمح�ور ح�ول العالق�ات االجتماعية الت�ي يعيشه�ا املجتمع 

العرب�ي بالوق�ت الحايل والرصاع�ات التي نعايشه�ا كأفراد 
ضمن سياق درامي اجتماعي مميز.

كم�ا تصف دور »سلم�ى« بأنه يتمتع بج�رأة كبرة، وتعد 
املشاهدي�ن بأحداث مفاجئة ومشوق�ة ستثر اهتمامهم. 

وق�د عربت ساش�ا بالتايل ع�ن حماسها الكبر له�ذا العمل، 
حيث نرت صورة من كواليس املسلسل عىل حسابها الخاص 

عىل موقع انستغرام معلقة: »سلمى«ش�خصية جديدة رح تتعرفوا 
عليها قريبا وان شاء الله تحبوها متل ما حبيت كل تفاصيلها«.

ساشا دحدوح تطل في رمضان من خالل 
»أوالد آدم«

أصالة نادمة وتفتقد طليقها في رمضان

رصَد الجمه�ور خطأً إخراجياً يف أوىل حلق�ات مسلسل »الربنس« 
للممثل املرصي محمد رمضان.

وظهر رمضان الذي يجسد ش�خصية رض�وان الربنس، يف املشهد 
وهو يف ورش�ة والده الخاصة بسمكرة السي�ارات، يتسلم سيارة 

من أحد الزبائن لتصليحها.
وكانت السيارة التي استلمها محمد رمضان من نوعية »هيونداي 
أكسن�ت«، وقد وقع صاحبها يف حادثة س�ر ما أدى لتدمر أجزاء 
منها، إال أن السيارة اختلف�ت نوعيتها تماًما عندما عاد صاحبها 
ليتسلمه�ا بع�د تصليحها وتظه�ر السيارة يف املشه�د التايل وقت 

التسلم وهي من نوعية »هيونداي إلنرتا«.
وتداول الجمهور صورتني وقت است�الم السيارة، ووقت إعادتها، 
وعل�ق أحده�م ساخ�راً: »الله�م ص�يل ع النبي االسط�ى رضوان 
الربن�س السمكري، جت له عربيه هيونداي اكسنت عامله حادثة 
صلحه�ا ورجعها لصاحبه�ا هيونداي إلنرتا«. وسخ�ر آخر قائالً: 
»والنبي ياسطي رضوان عندي جيتا كده عاوزك تقلبها يل باسات 
بايدك اليل تتلف يف حرير دي«. وتدور أحداث مسلسل »الربنس« يف 
إط�ار الدراما االجتماعية من خ�الل عائلة الربنس ويجسد محمد 
رمضان دور »رضوان الربنس«، ويعمل »سمكريا« يف ورشة والده 
الذي يقوم ب�دوره الفنان املرصي عبدالعزي�ز مخيون، إىل أن يجد 

نفسه مسؤواًل عن عائلته بعد وفاة والده.

خطأ فادح في »البرنس« ُيحرج محمد 
رمضان في أول حلقة

إعالن ميس حمدان ُيفجر موجة غضب على 
»السوشيال ميديا« وُمطالبات بمنعه 

ادعى أحد املغردين عرب »تويرت« أن الخادمة التي ظهرت يف 
املسلسل الكويتي »هيا وبناتها«، هي خادمته الهاربة.

وكت�ب »بوسم�ر«: »خدامتن�ا ال�يل عليها تغي�ب تمثل 
بمسلسل، والله وناسة كويتنا«.

ويف تغري�دة أخ�رى، توع�د »بوسمر« بمقاض�اة طاقم 
املسلسل وإعادة الخادمة.

وبع�د الهجوم الذي ط�ال إدارة املسلس�ل، خرجت بطلة 
العم�ل املمثلة صمود الكندري ع�ن صمتها وأكدت أنه ال 

صحة ملا تم تداوله.
وقالت صمود عرب حسابها عىل »تويرت«: »من املعيب جًدا 
أن�ه أكاونتات رسمية وموثقة والت�ي املفروض أن تنر 
معلوم�ات صحيح�ة، وقب�ل أن تن�ر أي معلومة تتأكد 
م�ن صحتها، لألسف اليوم األكاونتات الرسمية هي التي 
تروج للشائعات، والناس تسوي ريتويت وتعلق، وأي يش 

يصدقونه«.
وأضاف�ت: »بخص�وص الح�رب إيّل صاي�رة، والهجوم يف 

توي�رت وإنستجرام بخصوص العامل�ة فري التي ظهرت 
يف مسلس�ل »هي�ا وبناته�ا« ارجع�وا قب�ل 8 سنني راح 
تشوفوه�ا بعمل »توايل الليل« ممثلة، وهي عندي من 10 

سنني تقريًبا«.
وأك�دت صمود  أنها تحدثت مع محاميها الخاص التخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة ضد املتهم�ني لها بأنه�ا استغلت 
»خادمة« هاربة من كفيلها منذ سنوات وظهورها معها 

يف مشاهد مسلسلها.
ويروي مسلسل »هي�ا وبناتها« قصة امرأة وبناتها ال�5 
اللوات�ي فق�دن والدهن منذ ف�رتة، إال أن األم حتى اآلن ال 
تزال تعيش حزنها، وَعرضت الحلقة األوىل تفاصيل أولية 
ع�ن حياة كل فتاة م�ن الفتيات الخم�س، فيما خطفت 
صم�ود الكندري األضواء يف مشاهده�ا، حيث تؤدي دور 
ش�خصيتني ت�وأم مختلفتي الطباع »هادئ�ة ومتمردة«، 
وتشاركه�ا البطول�ة: باسم�ة حم�اد، وأح�الم حس�ن، 

ومشاري البالم، وهند البلويش، وغرهن من النجوم.


