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بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، ام�س 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االربع�اء، 
لف�روس كورون�ا املس�تجد يف العراق، 
وفيم�ا اك�دت تس�جيل 4691 اصاب�ة 
جدي�دة و59 حالة وفاة وش�فاء 3385 
حال�ة، ح�ددت دائرتا صح�ة الرصافة 
والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات 
حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف وثيقة 
لها حصلت “الزوراء” عىل نسخة منها: 
ان ع�دد الفحوص�ات املختربي�ة لي�وم 

ام�س: 22274، ليصب�ح الع�دد الكيل: 
2266355، مبينة انه تم تسجيل 4691 
اصابة جديدة و59 حالة وفاة وش�فاء 
3385 حالة.واضاف�ت: ان ع�دد حاالت 
الشفاء الكيل: 292197 )%80.6(، اما 
ع�دد االصابات ال�كيل: 362981، بينما 
عدد الحاالت التي تحت العالج: 61603 
، يف حني عدد الحاالت التي تحت العناية 
املرك�زة: 550، وح�االت الوفيات الكيل: 

.9181

بغداد/ متابعة الزوراء:
أف�اد مصدر، امس األربعاء، بس�قوط عدة 
صواري�خ ق�رب مق�ر للتحال�ف ال�دويل يف 
محافظة أربي�ل. وقال مصدر من التحالف 
ال�دويل، : إن ع�دداً من الصواريخ س�قطت 
قرب مقر للتحالف الدويل يف منطقة “كردة 
جال”، مشراً إىل أن التحالف ال يعلم لحد اآلن 

ن�وع الهجوم، أو عدد الصواريخ، بالضبط. 
وأوضح املص�در أن قي�ادة التحالف طلبت 
م�ن املنتس�بني يف املق�ر حماية أنفس�هم، 
مش�راً إىل عدم وقوع خسائر برشية جراء 
هذا الهجوم. بدورها، أش�ارت إدارة مطار 
أربي�ل، إىل ع�دم حص�ول أي ح�ادث داخل 

املطار، واألوضاع يف املطار طبيعية.

لندن/ متابعة الزوراء:
تجن�ب رئيس ال�وزراء الربيطان�ي، بوريس 
جونس�ون، امس االربعاء، تم�ردا من داخل 
معس�كره املحاف�ظ واتهمه رئي�س مجلس 
ب�ازدراء. الن�واب  م�ع  بالتعام�ل  العم�وم 
وهدد خمس�ون نائبا محافظا بدعم مذكرة 
تطال�ب ب�أن يك�ون للربملاني�ني كلمتهم يف 
التداب�ر املتخ�ذة م�ن الحكوم�ة ملنع تفيش 
وباء كوفيد19- متهمني الس�لطة التنفيذية 
بالحك�م “بإص�دار مراس�يم”.لكن رئي�س 
مجل�س العم�وم، لين�ديس هوي�ل، رف�ض 
السماح للنواب بإبداء رأيهم يف هذا االقرتاح، 
معتربا ان الوقت ضيق لنقاش�ات مناس�بة.
ورغم افشاله محاولة النواب املتمردين، شن 
هويل هجوما الذعا عىل الحكومة والطريقة 
التي فرض�ت فيه�ا القي�ود الجديدة.واعلن 
“اعتمد عىل الحكوم�ة لتصحيح وضع أعّده 
غر مقبول اطالقا” قبل ان يلقي جونس�ون 
كلمة يف جلسة االس�ئلة االسبوعية املوجهة 
اليه.وق�ال “اعتمد عىل الحكومة الس�تعادة 
ثقة ه�ذا املجلس وعدم التعامل مع اعضائه 
ب�ازدراء كم�ا فعلت”.ووب�خ هوي�ل م�رارا 
الحكوم�ة إلعالنها لالع�الم التدابر الجديدة 

املرتبط�ة بالوباء قبل اط�الع الربملان عليها، 
ولعدم افس�اح وقت كاف للنواب ملناقش�تها 
قبل بدء تطبيقها.وكانت حكومة جونسون 
اتهم�ت باحتقار النواب بعد تعليق الجلس�ة 
الربملانية العام املايض يف توقيت حاس�م من 
عملية خ�روج البالد من االتح�اد االوروبي، 
وهو قرار ألغي الحقا، وعّدته املحكمة العليا 
غ�ر رشعي.وج�راء تفيش ف�روس كورونا 
فرض�ت تدابر عزل يف الب�الد يف آذار/مارس 
ث�م رفع�ت تدريجي�ا يف الصيف.لك�ن قيودا 
جديدة فرضت يف االس�ابيع املاضية بس�بب 

زيادة عدد املصابني بكوفيد19-.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
انتهت، صباح امس األربعاء، املناظرة 
األوىل ب�ني الرئي�س األمركي املرش�ح 
الجمه�وري للرئاس�ة دونال�د ترمب، 
واملرش�ح الديمقراط�ي ج�و باي�دن، 
والتي شهدت تالس�نات وإهانات بني 
الطرفني.ومنذ اللحظة األوىل للمناظرة 

ب�دأ الس�جال بني املرش�حني، بش�أن 
الش�اغر  للمنص�ب  ترش�يح قاضي�ة 
يف املحكم�ة العلي�ا األمريكي�ة، حي�ث 
ي�رى بايدن أن�ه يجب االنتظ�ار حتى 
تنته�ي االنتخاب�ات األمريكي�ة، بينما 
يرى ترامب إنه حق أصيل له.وبش�أن 
النظ�ام الصحي للرئي�س أوباما، قال 

ترامب: “نظ�ام أوباما كر الصحي لم 
يكن نظام�ا جيدا وقمن�ا بإصالحه”، 
ل�رد عليه بايدن قائ�ال، “ترامب ليس 
لديه أية خطة لدعم الش�عب يف املجال 
الطبي.. إنه يقول الكذب... الكل يعرف 
أنه كاذب”.أما قضية مكافحة فروس 
كورون�ا يف الوالي�ات املتح�دة، هاج�م 

بايدن بشدة الرئيس األمريكي ترامب، 
واصفا أي�اه بأنه ال يكرتث باملواطنني، 
ال  الهرطق�ات  الش�عب  أخ�رب  وأن�ه 
الحقائ�ق الت�ي تس�تند إىل املعلوم�ات 
بايدن  الصحيحة.واستش�هد  الطبي�ة 
بق�ول ترام�ب الس�ابق أن املواطن�ني 
يجب أن يحقنوا أنفس�هم باملنظفات، 

ل�رد علي�ه ترام�ب إنها كان�ت مجرد 
مزحة.ترامب لم ي�رتك بايدن يهاجمه 
دون أن يتن�در علي�ه، ليق�ول لنائ�ب 
الرئيس الس�ابق “أن�ت ال تمت للذكاء 
بصلة”، لرد بايدن قائال: “أال تس�كت 

يا رجل”.

بغداد/ الزوراء:
اكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، 
امس االربعاء، عزم املؤسس�ات االمنية 
ع�ىل وضع ح�د لالعت�داءات ع�ىل امن 
البعث�ات الدولي�ة واملواطن�ني، مش�را 
اىل ح�رص الع�راق ع�ىل فرض س�يادة 
القان�ون وحرص الس�الح بي�د الدولة، 

فيم�ا اب�دى س�فراء 25 دول�ة دعمهم 
إلجراءات الحكوم�ة العراقية يف حماية 
املكت�ب  الدبلوماس�ية.وذكر  البعث�ات 
االعالمي لرئيس ال�وزراء يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: ان رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، اس�تقبل 
سفراء 25 دولة شقيقة وصديقة، بناًء 

عىل طلبهم، ملناقشة التطورات األخرة 
فيما يتعلق بأمن البعثات الدبلوماسية 
يف العراق.وأكد الكاظمي حرص العراق 
ع�ىل ف�رض س�يادة القان�ون وحرص 
الس�الح بي�د الدولة، وحماي�ة البعثات 
واملقرات الدبلوماس�ية. مشدداً عىل أن 
مرتكب�ي االعتداءات عىل أم�ن البعثات 

الدبلوماسية يسعون اىل زعزعة استقرار 
اإلقليمية  الع�راق، وتخري�ب عالقات�ه 
والدولية.وأشار اىل: أن هذه الهجمات ال 
تس�تهدف البعثات الدولية فقط، وإنما 
طالت األبرياء م�ن املواطنني، بما فيما 
ذل�ك األطف�ال، وأن مؤسس�ات الدولة 
األمنية عازمة عىل وض�ع حّد لها، وقد 

رشعت باتخ�اذ اإلج�راءات الرضورية 
لتحقيق هذا الهدف.وأكد الكاظمي: أن 
الخارجني عىل القانون الذين يحاولون 
اإلس�اءة اىل س�معة الع�راق والتزاماته 
الدولية يتحركون بوحي من دوافع غر 

وطنية.

الزوراء/ حسني فالح:
انتقدت لجنة الخدم�ات النيابية القرار 
الربملاني بشأن تأس�يس رشكة وطنية 
فش�ال  س�تضيف  النه�ا  لالتص�االت، 
جدي�دا للدولة، ولن تقدم خدمات جيدة 
الحكومة  للمواطن�ني، وفيم�ا حمل�ت 

رشكات  محاس�بة  ع�دم  مس�ؤولية 
الهات�ف النق�ال ع�ىل رداءة خدماتها، 
مطالب�ة بفت�ح املج�ال ام�ام رشكات 
القط�اع الخاص للمنافس�ة م�ن اجل 
الحصول ع�ىل رخص الهات�ف النقال، 
رأى خب�ر اقتصادي رضورة تأس�يس 

لتعظي�م  وطني�ة  اتص�االت  رشك�ة 
املوارد وتحس�ني الخدمات.وقال عضو 
اللجن�ة، النائ�ب جاس�م البخات�ي، يف 
حديث ل�«ال�زوراء«: ان هناك رأيا عليه 
ش�به اجماع م�ن قبل اعض�اء مجلس 
النواب، وصدر خالله قرار برملاني يلزم 

الحكوم�ة بتأس�يس رشك�ة اتصاالت 
وطني�ة، وان�ا اخالف هذا ال�رأي لكون 
القطاع العام فشل يف تقديم خدماته اىل 
املواطن.واض�اف: ان تأس�يس الرشكة 
الوطنية ستضيف فش�ال جديدا للدولة 
وت�زداد حاالت الفس�اد املس�ترشية يف 

اغل�ب مفاصل الدول�ة. داعي�ا اىل فتح 
الخ�اص  القط�اع  رشكات  اىل  املج�ال 
إلعط�اء رخص الهات�ف النقال لرشكة 
او رشكت�ني، وإلزامه�ا بتقديم خدمات 

عالية للمواطنني.

الكاظمي: حريصون على حصر السالح بيد الدولة ومحاية البعثات واملواطنني

اخلدمات النيابية: تأسيس شركة وطنية لالتصاالت سيضيف فشال جديدا للدولة وزيادة حاالت الفساد 

سفراء 25 دولة: ندعم إجراءات احلكومة حلماية البعثات الدبلوماسية

طالبت بفتح اجملال أمام شركات القطاع اخلاص بشأن رخص اهلاتف النقال

بغداد/ الزوراء:
أدى أمر الكويت الجديد، الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح، 
امس االربعاء، اليمني الدستورية أمام مجلس األمة، وتعهد يف 
كلمة باملناس�بة عىل العمل عىل أمن واستقرار وازدهار بالده، 
فيما بع�ث رئيس الجمهورية، برهم صال�ح، برقية تهنئة اىل 
الش�يخ نواف األحمد الجابر الصباح بمناس�بة اختياره امراً 
لدول�ة الكويت.وأع�رب أم�ر دول�ة الكويت الجديد، الش�يخ 
نواف األحمد الجابر الصباح، عن االعتزاز “بدستورنا ونهجنا 
الديمقراطي”.كما أكد عىل اس�تذكار توجيهات األمر الراحل 
صباح األحم�د الجابر الصباح، ونصائحه الس�ديدة واالعتزاز 
بها.وق�ال إن “وطننا يواج�ه اليوم ظروفا دقيق�ة وتحديات 
خطرة ال يمكن مواجهتها إال بتضافر الجهود”.وكان مجلس 
الوزراء الكويتي قد نادى بويل العهد الش�يخ نواف أمرا للبالد 
خلفا لشقيقه الشيخ صباح األحمد الصباح، الذي تويف الثالثاء 

يف الواليات املتحدة، حي�ث كان يتلقى العالج.من جانبه، بعث 
رئيس الجمهورية، برهم صالح، برقية تهنئة اىل الشيخ نواف 
األحمد الجابر الصباح بمناس�بة اختياره امراً لدولة الكويت.

وج�اء نص الربقية بحس�ب بي�ان ملكتب رئاس�ة الجمهورية 
تلقت “الزوراء” نسخة منه: “باسم الشعب العراقي، وباسمي 
ش�خصياً، أتق�دم اليك�م بأح�ر التهان�ي واص�دق التمني�ات 
بمناسبة اختياركم امراً لدولة الكويت الشقيقة، داعياً الباري 
عز وجل أن ُيسّدد خطاكم ويوفقكم يف قيادة الشعب الكويتي 
نح�و املزيد من التق�دم والرخاء”.وتابعك “ويف هذه املناس�بة 
أعرب لس�موكم عن حرصنا يف العراق شعباً ورئيساً وحكومًة 
من أجل امليض قدم�ًا يف العالقات األخوية العميقة بني العراق 
والكوي�ت، وتعزيزها نحو املزيد من التعاون يف املجاالت كافة، 
وبما يخدم مصلحة الش�عبني والبلدين الش�قيقني، ويرّس�خ 

قيم التعاون واملحبة والسالم يف املنطقة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
العاملي�ة  اإلحص�اءات  أح�دث  أظه�رت 
أن  كورون�ا،  جائح�ة  ح�ول  املعلن�ة 
الفروس تسبب بوفاة 1,012,743، من 
بني 33,852,034 مصابا، فيما بلغ عدد 
25,157,617.وتواصل  املتعاف�ني نح�و 
جائح�ة كورون�ا تفش�يها يف 213 دولة 
وإقلي�م ومنطقة ح�ول العالم، وأوقعت 
 5,850 األخ�رة  س�اعة  ال��24  خ�الل 
حالة وفاة.وبين�ت االحصاءات ان الدول 
الخمس التي سجلت أعىل حصيلة وفيات 
خ�الل ي�وم واح�د يف العال�م، كانت عىل 
التوايل، الهن�د )1,178 وف�اة(، وامريكا 
)977 وف�اة(، والربازي�ل )849 وف�اة(، 
واألرجنتني )406 وفيات(، وإيران )207 

وفيات(.فيما بينت االحصاءات ان الدول 
الخمس عامليا التي سجلت اعىل حصيلة 
اصاب�ات جديدة خالل ي�وم واحد، كانت 
ع�ىل الت�وايل، الهن�د )80,500 إصابة(، 
وامري�كا )44,227 اصاب�ة(، والربازيل 
)31,990 إصابة(، واألرجنتني )13,477 
إصاب�ة(، وإس�بانيا )9,906 إصابات(.
اىل ذلك س�جلت الدول العربية ارتفاعاً يف 
عدد إصاب�ات ووفيات ف�روس كورونا 
املُستجد “كوفيد19-”، حيث ُسّجلت 14 
ألف�اً و940 إصابة جدي�دة، وصل معها 
إجم�ايل املُصاب�ني إىل ملي�ون و646 ألفاً 
و433 حالة، يف ح�ني أودى الوباء بحياة 

246 شخصاً جدد.

حتالف الفتح لـ         : خالفات الدوائر االنتخابية املتعددة ُحسمت بنسبة 90 % وال ميكن الرجوع إىل الدائرة الواحدة
أكد أن اخلالف احنصر يف حمافظيت كركوك ونينوى

الزوراء/ يوسف سلمان:
بعد تصاعد الخالفات السياسية حول 
ملحق الدوائر املتع�ددة والتي دفعت 
مجل�س النواب اىل تأجي�ل التصويت 
ع�ىل اس�تكمال قان�ون االنتخاب�ات 
حت�ى جلس�ة الس�بت الع�ارش من 
ترشين األول املقبل، ترتقب االوساط 
النيابية حلحلة تلك الخالفات للميض 
بترشي�ع القان�ون الجدي�د، وإكمال 

ملحق الدوائر املتعددة .
وازاء ذلك رجحت كتلة تحالف الفتح 
النيابي�ة حس�م الخ�الف الس�يايس 
بش�أن ملحق الدوائر املتعددة بشكل 
كب�ر، واكدت ان الخالف عىل الدوائر 
محافظت�ي  يف  انح�رص  االنتخابي�ة 

كركوك ونينوى.
وق�ال النائ�ب ع�ن التحال�ف، احمد 
الكنان�ي، ل�”ال�زوراء”: ان “الكت�ل 
الكردس�تانية ابدت تجاوبا وموافقة 
ورئاس�ة  املتع�ددة  الدوائ�ر  تج�اه 
تمري�ر  يف  ج�ادة  كان�ت  الربمل�ان 
الدوائر”. مش�را اىل ان “اغلب الكتل 
الدوائ�ر االنتخابية  السياس�ية م�ع 
املتوس�طة عدا الكرد طالب�وا بجعل 
ع�دد الدوائ�ر االنتخابية متس�اوية 

ان  املحافظات”.واض�اف  يف جمي�ع 
“املحافظ�ات ذات املكون�ات الكثرة 
هي التي عرقلت ميض توزيع الدوائر 
املتع�ددة”. مبين�ا ان “كل املكون�ات 

ابدت وجه�ة نظر معارض�ة لبعض 
تفاصيل الدوائ�ر املتعددة “.واوضح 
ان “الخ�الف عىل الدوائ�ر االنتخابية 
املتعددة انحرص يف محافظتي كركوك 

ونين�وى، والخالف�ات الفنية االخرى 
حس�مت بنس�بة %90 ولم يتبق إال 
القلي�ل منها”. مؤكدا ان�ه “ال يمكن 
الرج�وع اىل الدائرة الواحدة يف قانون 

النائ�ب  الس�ابق”.لكن  االنتخاب�ات 
االخر عن التحالف، فاضل الفتالوي، 
ع�ّد تأجي�ل التصوي�ت ع�ىل الدوائر 
االنتخابي�ة اىل الش�هر املقب�ل يأت�ي 
إلعادة ترتيب الدوائر فنياً لكون اغلب 
الكتل السياس�ية متفقة عىل الدوائر 
الجمي�ع.  ي�ريض  كح�ل  الوس�طية 
مبيناً ان “الجلس�ة املقبلة ستحس�م 
الجدي�د،  القان�ون  ع�ىل  التصوي�ت 
وال يوج�د أي تس�ويف كم�ا يظن�ه 
البعض” .وقال الفتالوي، يف ترصيح 
صحفي: ان “ق�رار تأجيل التصويت 
ع�ىل قانون االنتخاب�ات الجديد جاء 
م�ن اجل ترتي�ب الدوائ�ر االنتخابية 
فني�ا وإع�ادة النظ�ر بامللح�ق الذي 
تم توزيع�ه لكونه الق�ى اعرتاضات 
واس�عة لبعض نواب املحافظات من 
خ�الل ضم اقضي�ة ون�واٍح متباعدة 
يف دائرة واح�دة “.وأضاف ان” اغلب 
الكت�ل السياس�ية متفق�ة ع�ىل ان 
تك�ون الدوائر االنتخابية متوس�طة 
النس�ب  املحافظ�ات بحس�ب  ل�كل 
السكانية واملعتمدة عىل تعداد وزارة 
التخطيط لع�ام 2010، وذلك لإلبقاء 

عىل عدد املقاعد الحالية نفسه”.

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(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7338    الخميس   1   تشرين االول     2020 No: 7338    Thu    1     Oct    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:

عن  االربعاء،  امس  الرافدين،  مرصف  اعلن 

االول.وقال  لترشين  املتقاعدين  رواتب  توزيع 

املرصف يف بيان تلقت » الزوراء« نسخة منه 

مرصف  قرر  املالية  وزير  من  »بتوجيه  انه 

املدني  املتقاعدين  رواتب  رصف  الرافدين 

االول«.واضاف  ترشين  لشهر  والعسكري 

الدفع  ادوات  طريق  عن  يكون  »الرصف  ان 

االلكرتوني«.

الرافدين يقرر توزيع رواتب 
املتقاعدين لتشرين االول

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ363 
ألفا وحاالت الشفاء تتجاوز الـ292 ألفا

بعد تسجيل 4691 إصابة جديدة و59 حالة وفاة

سقوط عدة صواريخ قرب مقر 
للتحالف الدولي يف أربيل

جونسون ينجو من مترد داخل 
معسكره بسبب كورونا

أمري الكويت اجلديد يؤدي اليمني الدستورية ويتعهد 
بـ”أمن واستقرار” البالد

إصابات كورونا تقرتب من 34 مليونا مع 
تسارع انتشار الوباء يف 213 دولة

العراق يهنئ الشيخ نواف الصباح الختياره أمريا للبالد

وزير اخلارجية يؤكد لنظريه السعودي التزام بغداد حبماية البعثات الدبلوماسية

ص 4الصحة تتوقع ارتفاع أعداد اإلصابات بفريوس »كورونا« يف األيام املقبلة

ص 2

املفوضية: عدم اكمال قانون االنتخابات وتأخر  
التخصيصات املالية أهم ما يعرقل عملنا

بغداد/ الزوراء: 
يف  لالنتخاب�ات  العلي�ا  املفوضي�ة  اعلن�ت 
العراق، يوم االربعاء، أن عدم اكمال قانون 
االنتخابات وتأخر التخصيصات املالية أهم 
ما يعرق�ل عملها.وقالت املفوضية يف بيان 
تلق�ت » الزوراء« نس�خة من�ه : إن رئيس 
وأعض�اء مجل�س املفوضني اس�تقبلوا يف 
مقر املفوضية امس االربعاء، نائب س�فر 
االتح�اد االورب�ي  يف الع�راق ج�ان برنارد 
الس�فارة  يف  االول  واملستش�ار  دولف�ان 
انجي�ال مارتيني«، مبينا أن�ه »جرى خالل 
اللق�اء اس�تعراض دور االتح�اد االورب�ي 
يف االنتخاب�ات القادم�ة وآليات املس�اعدة 
االنتخابي�ة يف ظ�ل التحديات الت�ي تواجه 
عم�ل املفوضي�ة«.  ويف مس�تهل الحدي�ث 
أكد رٔييس مجل�س املفوضني، وفق البيان، 
»ع�زم املفوضي�ة الجدي�دة عىل اس�تعادة 
ثق�ة الناخب�ني بالعملي�ة االنتخابي�ة من 
خ�الل وضع اج�راءات رصين�ة  أهمها  أن 
تك�ون بطاقة الناخب الكرتونية بايومرتية 
رصينة ال يمكن استغاللها خالفاً للقانون؛ 
ألج�ل التوصل اىل انتخاب�ات نزيهة تخضع 
للمعاي�ر الدولية وتح�ى بتأييد املجتمع 
اكتم�ال  »ع�دم  أن  اىل  الدويل«.وأش�ار 
القان�ون االنتخاب�ي وعدم تحدي�د الدوأير 
االنتخابية من قبل الربملان إضافة اىل تأخر 

التخصيص�ات املالي�ة م�ن قب�ل الحكومة 
ومحدودية الدعم من قبل بعثة االمم املتحدة 
))UNAMI(  وع�دم وجود العدد الكايف من 
الخرباء  بسبب جائحة كورونا هو من أهم 
التحدي�ات الت�ي تواجة عم�ل املفوضية«.
وتاب�ع قائال، »رغم ذلك ف�أن املفوضية قد 
قام�ت بخطوات حثيث�ة لتس�ير اعمالها 
التي ال تتطلب اىل ترشيع قانون منها تهيأة 
الجه�از االداري  الذي تم�ت إعادة هيكلته 
ع�ىل إث�ر تغير قان�ون املفوضي�ة  إضافة 
اىل إع�داد  نظامه�ا الداخيل«.م�ن جهت�ه 
أوضح دولفان، ب�أن »زيارته تأتي يف إطار 
االطالع ع�ىل مجريات العم�ل داخل أروقة 
املفوضية يف ظل التحديات القأيمة ومعرفة 
االمكاني�ات الفنية واالدارية للعاملني فيها 
لتعزي�ز ال�دور الرقاب�ي لالتح�اد االوربي، 
إضاف�ة اىل كونه جهة داعم�ة لالنتخابات 
تعم�ل بجهود منس�قة مع جه�ات دولية 
أُخرى تقودها بعثة  االم�م املتحدة لتقديم 
الدعم ال�الزم يف املجال االنتخابي«.وأش�اد 
دولفان »بالجهود املبذولة من قبل مجلس 
املفوض�ني رغم وج�ود مش�اكل جوهرية 
خلفها ع�دم اكتمال القان�ون االنتخابي«، 
ووعد بأن االتحاد »سيقوم بكل ما بوسعة 
لدع�م املفوضي�ة م�ن خ�الل بعث�ة االمم 

املتحدة«.

بايدن ينعت ترامب بـ”جرو بوتني”.. واألخري يتهمه بأنه دمية يف يد “اليسار الراديكالي”
يف املناظرة األوىل.. اشتباك عنيف وتالسن حاد وإهانات بني الطرفني

بغداد/ الزوراء:
املحلية يف  الرئيسة، واألسواق  البورصة  أسواق  الدوالر يف  ارتفعت أسعار رصف 
العراق بشكل كبر ومتسارع، أمس األربعاء.وسجلت بورصة الكفاح 123.500 
دينار.  122.300 األمس  األسعار  كانت  فيما  أمركي،  دوالر   100 مقابل  دينار 

وكانت أسعار البيع يف محالت الصرفة باألسواق املحلية يف بغداد كاآلتي: سعر 
لكل  دينار   123.000 الرشاء:  أما سعر  دوالر.   100 لكل  دينار   124.000 البيع: 
100 دوالر.ويف محافظة البرصة كان سعر رصف الدوالر 1235.3 ديناراً، أي 123 
ألفاً و550 ديناراً. أما يف أربيل فقد شهدت أسعار الدوالر ارتفاعا أيضاً، حيث بلغ 
سعر البيع 123500 لكل مائة دوالر، والرشاء بواقع  123300 لكل مائة دوالر 
أمريكي.وتشهد اسواق سعر رصف الدوالر يف العراق بني الحني واالخر استقرارا 

وارتفاعا طفيفا لكن رسعان ما تعاود االستقرار . 

ارتفاع متسارع للدوالر يف األسواق احمللية

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



وزير اخلارجية يؤكد لنظريه السعودي التزام بغداد حبماية 
البعثات الدبلوماسية

ديوان حمافظة واسط                                                        العدد : 4123
قســـم العقود                                                             التاريخ : 2020/9/30           

)) اعالن ((
مناقصة عامة رقم ) 2019/17/154 (

ديوان حمافظة واسط                                                                                العدد : 4122
قســـم العقود                                                          التاريخ : 2020/9/30           

)) تنويه ((
م/ متديد اعالن

ديوان حمافظة واسط                                                        العدد : 4125
قســـم العقود                                                             التاريخ : 2020/9/30           

)) اعالن ((
مناقصة عامة رقم ) 2019/17/153 (

بغداد/ الزوراء:
امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اليومي  الوبائي  املوقف  االربعاء، 
العراق،  يف  املستجد  كورونا  لفريوس 
اصابة   4691 تسجيل  اكدت  وفيما 
جديدة و59 حالة وفاة وشفاء 3385 
الرصافة  صحة  دائرتا  حددت  حالة، 
لالصابات  الجغرايف  التوزيع  والكرخ 

حسب املناطق.
حصلت  لها  وثيقة  يف  الوزارة  وذكرت 
ان  منها:  نسخة  عىل  »الزوراء« 
ليوم  املختربية  الفحوصات  عدد 
الكيل:  العدد  ليصبح   ،22274 امس: 
تسجيل  تم  انه  مبينة   ،2266355
اصابة جديدة و59 حالة وفاة   4691

وشفاء 3385 حالة.
الشفاء  حاالت  عدد  ان  واضافت: 
عدد  اما   ،)%80.6(  292197 الكيل: 
االصابات الكيل: 362981، بينما عدد 
 ،  61603 العالج:  تحت  التي  الحاالت 
يف حني عدد الحاالت التي تحت العناية 
املركزة: 550، وحاالت الوفيات الكيل: 

.9181
صحة  عام  مدير  اعلن  جهته،  من 
بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، 

بفريوس  جديدة  اصابة   751 تسجيل 
شخصت  اصابة   441 بينها  كورونا، 

خالل الرصد الوبائي.
وقال الساعدي يف بيان تلقت »الزوراء« 
الصحية  »املؤسسات  ان  منه:  نسخة 
يف جانب الرصافة سجلت 751 اصابة 
موزعة  كورونا  بفريوس  جديدة 
خالل  شخصت  حالة    441 كالتايل: 
الصحية:  للقطاعات  الوبائي  الرصد 
قطاع الرصافة 57 حالة/ قطاع بغداد 
جديدة  149 حالة / قطاع االعظمية 
19 حالة/ قطاع االستقالل 30 حالة 
حالة   56 الثاني  البلديات  /قطاع 
/قطاع  حالة   63 الشعب  /قطاع 

البلديات االول 67 حالة .
خالل  حالة   310 ان  اىل  واشار 
الصحية:  للمؤسسات  مراجعتهم 
مدينة الصدر 167 حالة محلة , 555, 
 ,532  ,544  ,538  ,575  ,518  ,517
 ,540  ,513  ,524  ,556  ,565  ,550
557,569, 513, قطاع 41 , قطاع 31 
.  قطاع 47 , قطاع 10, 521 . 565، 
قطاع 49 . قطع 74 . الحبيبية , الكيارة 
, جميلة . الجوادر, 523 , 556 , قطاع 
 , 517 , 532 , 537 , 538 , 541 . 7

 328 , 320 . 357 ,345 , 544 , 550
 ,317 محلة  حالة    29 الشعب   331,
 ,  333, الزراعي    ,317  ,335  ,  ,337
حالة محلة . 734 , 722, 728, 738, 
البلديات   ,  771 الزراعي,   , املعسكر 
28, 506 , 508  ,502 ، 504, شارع 
فلسطني 13 حاالت محلة 505, 503, 
االمني 12 حالة محلة, 731, تجاوز , 
 , 706 709 ,743 . 721 , 741 , 733
704 , بغداد جديدة  11 حالة  محلة 

701 , الزعفرانية  17 حالة   محلة , 
 957 , 958  , 964 , 917 , 960 , 971
, 918 , 949، 905 , تقاطع االورزدي  
, 906 , 909 , الكرادة 9 حاالت  محلة 
903, 905, 302 , 310 , 314 , راس 
حاالت   9 االعظمية   ,  311  , الحواش 

محلة, 314
العبيدي  19 حالة محلة , الكفاءات , 
762 ,765 , 764 , 769  , الطالبية  8 
حالة محلة 323 , 320 , 324 , 321 

 757  , محلة  حاالت   6 الزهراء  حي   ,
, 759 , الخنساء, ام الكرب والغزالن 3 
حاالت محلة 345 , 337 , الراشدية 3 
 11 الحسينية  عباس،  قرية   / حاالت 
االنتصار,   ,  215  ,  222 محلة,  حالة 
 ,   217  ,  215  . كمرية   , الشام  بوب 
محلة  حاالت   9 الرشاد  االستقالل,  
771 , 752 ,  772  ، زيونة 9 حاالت 
محلة 702 , 703 , 704 , سبع ابكار 
حالة  الفضيلية    ،340 محلة  حالتني 
واحدة،  حالة  االستكشافات   ، واحدة 
املغرب  شارع   ، واحدة  حالة  الرشاد 
حالتني محلة 306, محافظة البرصة 
حالة واحدة مركز املحافظة، محافظة 
املثنى حالة واحدة الرميثة ، محافظة 
الكبري،  املجر  واحدة  حالة  ميسان 
بعقوبة،  واحدة  حالة  دياىل  محافظة 
خان بني سعد حالة واحدة، الكفاءات 
حالة واحدة محلة 766، سبع قصور 
حالة واحدة، املشتل حالة واحدة محلة 
واحدة،  حالة  سعد  بني  خان   ،729
مدرسة  قرب  واحدة  حالة  الفضيلية 
محلة  حالتني  الشيخ  باب  االحسان، 
الوحدة,  حي  حاالت   9 املدائن   ،123
املشتل   ،334 الكريعات حالتني محلة 

حالة واحدة محلة 729،  حي تونس 
حالة  بسماية    330 محلة  حالتني, 
واحدة عمارة 10، التاجي حالة واحدة 
محلة  حالتني  ابكار  وسبع  الزراعي، 

. 342 ,332
واضاف الساعدي انه »تم نقل جميع 
لتلقي  الصحي  الحجر  اىل  املصابني 
الحرجة  الحاالت  نقلت  فيما  العالج 
بالعزل«،  الخاصة  املركزة  العناية  اىل 
مشريا اىل ان »العدد الرتاكمي لإلصابات 
منهم1246   تويف    45248 اىل  ارتفع 
  37897 الشفاء  اكتسب  فيما  لالسف 

واملتبقي قيد العالج 6105«.
»االلتزام  اىل  املواطنني  الساعدي  ودعا 
التباعد  وتطبيق  الوقاية  بإجراءات 
االصابة  من  لحمايتهم  االجتماع 

وتقليل تفيش الوباء«.
الكرخ  صحة  دائرة  حددت  ذلك،  اىل 
املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين 
مخترباتها  يف  املشخصة  الحاالت 
مع  املستجد  كورونا  فريوس  بمرض 
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة 
العارشة من ليلة الثالثاء واملعلن عنها 

امس االربعاء.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقت »الزوراء« 

 1094 االصابات  عدد  ان  منه:  نسخة 
أبو   ،22 دشري  أبو  كاآلتي:  موزعة 
 ،30 االعالم   ،5 اإلسكان   ،20 غريب 
 ،7 الرتاث    ،87 التاجي   ،33 البياع  
الحرية 75، الدورة  117، الدولعي 16، 
الشالجية  السيدية 38،   ،6 الرحمانية 
14، الرشطة الخامسة 2، الشعلة 57، 
الطارمية  15، الطوبجي 12، العامرية  
1، العطيفية 14، العالوي11، الغزالية 
 ،22 الكاظمية   ،15 القادسية   ،39
اللطيفية 4، املحمودية 138، املشاهدة 
8، املعالف 10، املكاسب 9، املنصور 35، 
الريموك  الوشاش 89،  املواصالت 10، 
 ،24 الجامعة   حي   ،20 جكوك   ،15
حي الجهاد 19، حي العامل 20، حي 
العدل  41، حي الفرات 8، سبع البور 
 ،1 كرادة مريم   ،13 17، شارع حيفا 
محافظة الديوانية 1، جانب الرصافة 
29، محافظة املثنى 1، محافظة بابل 
كربالء  محافظة  دياىل1،  محافظة   ،5

2، محافظة واسط 2.
 ،416 الشفاء:  عدد  ان  اىل  واشارت 

بينما عدد الوفيات: 1.

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ363 ألفا وحاالت الشفاء تتجاوز الـ292 ألفا

بغداد/ الزوراء:
اكد وزير الخارجية، فؤاد حسني، لنظريه السعودي، 
فيصل بن فرحان ال سعود، امس االربعاء، التزام 
شدد  وفيما  الدبلوماسّية،  البعثات  بحماية  بغداد 
عىل اهمية امليض يف تحقيق مقررات القمة الثالثية 
هاتفيا  اتصاال  تلقى  ومرص،  واألردن  العراق  بني 

من نظريه االردني ايمن الصفدي.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الخارجية  وزارة  وذكرت 
حسني  فؤاد  الخارجّية  »وزير  ان  منه:  نسخة 
اململكة  خارجّية  وزير  مع  هاتفّياً  اتصاالً  أجرى 
آل  فرحان  بن  فيصل  األمري  السعودّية  العربّية 
بني  العالقات  تعزيز  آلّية  الجانبان  وبحث  سعود، 
البلدين الشقيقني، وُسُبل تفعيل التعاون بُمختلِف 
واالقتصادّي،  السيايّس،  املجال  ومنها:  املجاالت، 

واألمني«.
ولفت اىل ان »الطرفني تبادال الرؤى، والتقييم حول 
تحظى  التي  اإلقليمّية  القضايا  رات  تطوُّ ُمجَمل 

املُختلِفة  التحّديات  وُمواجهة  الجانبني،  باهتمام 
التي تتعرّض لها املنطقة، والدفع بالحلول السلمّية 
التي من شأنها تحقيق األمن، واالستقرار، ودفع 
السالم،  طموحات  ُيحقق  بما  التعاون  مسرية 

والتنمية«.
سيادة  احرتام  رضورة  اكد  »حسني  ان  واضاف 
العراق، ودعم ُجُهود االستقرار يف املنطقة ، ُمجّدداً 
التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسّية، وحرمة 
فؤاد  الخارجّية  وزير  أكد  ذلك،  الدبلوماسّيني«.اىل 
حسني، حرص العراق عىل إقامة عالقات متينة مع 
دول الجوار، واالبتعاد عن سياسة املحاور، والنأي 

عن أّي رصاعات إقليمّية ودولّية يف املنطقة.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
منه: ان اتصاال هاتفيا جرى بني وزيري الخارجية 

فؤاد حسني ونظريه االردني ايمن الصفدي.
امليُِضّ  أهمية  عىل  البيان،  بحسب  حسني  واكد 
ُعِقَدت  التي  اللقاءات  ُمقرِّرات  تحقيق  يف  ُقُدماً 

العراق  بني  الثالثية  والقمة  البلدين،  مسؤويل  بني 
واألردن ومرص؛ لتكون نموذجاً لبقّية دول املنطقة 
عىل  قائمة  سرتاتيجّية  عالقات  بناء  كيفّية  يف 
اإلرهاب،  تحّديات  وُمواَجهة  املُشرتَكة  املصالح 
منظومة  خلق  يف  ُيساِهم  بما  اإلقليمّية  واألزمات 
الوزير  املنطقة.وتطّرق  يف  واالستقرار  للسالم 
رضورة  ومنها:  الوطنّية،  القضايا  من  عدد  إىل 
والدويلّ؛  اإلقليمّي  املُستوى  عىل  املشرتك  العمل 
الداخلّية  الشؤون  يف  األخرى  الدول  تدّخل  ملنع 
العراقّية، وحماية السيادة، الفتاً إىل أّن االستقرار 
ُمعلاّلً  املنطقة؛  استقرار  عىل  ينعكس  الداخيّل 
ذلك بأّن التوتر ُيؤّدي إىل زعزعة الوضع األمنّي يف 
جانبه،  الدويلّ.من  السالم  يتأثر  ثم  ومن  املنطقة، 
اشاد الصفدي عىل رضورة احرتام سيادة العراق 
العراقية،  الحكومة  لدعم  الجهود  كل  وتكاتف 
واالستقرار،  األمن،  تعزيز  مجال  يف  وخصوصاً 

وسيادة القانون.

اسم املناقصة )تجهيز انابيب ماء مختلفة االقطار اىل مديرية ماء واسط(
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 ضمن التبويب ) 2-55-1-4-12-5-12( وفقاً لوثيقة تنفيذ عقود األشغال 

الصغرية
1- يرس دیوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني 
العراقيني والرشكات العامة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة العامة )تجهيز انابيب ماء مختلفة االقطار اىل مديرية ماء واسط 
( وبكلفة تخمينية ) 1,350,000,000 ( مليار وثالثمائة وخمسون مليون دينار وبفرتة تنفيذ )150( مائة وخمسون يوم 

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

3- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واسط/قسم 
العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .

4- متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل(. 
5- املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلية / وتشمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة، مدرج يف القائمة السوداء او مدرج يف 
قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة، اليوجد 
تعمل وفق  وانها  قانونيا وماليا  إنها مستقلة  تثبت  أن  للدولة  واململوكة  الحكومية  العامة  الرشكات  املصالح،  يف  تضارب 

القانون التجاري وقانون الرشكات العامة. 
ثانيا- شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة.

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

رابعاً - وصل رشاء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة (.
6- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ) ديوان 

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

مديرية بلديات واسط / الطابق االول ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) الخميس ( املصادف 2020/10/15 .
8- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمانا للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( وبمبلغ ) 40,000,000 
( اربعون مليون دينار معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة 
السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من أحد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف 
الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية 

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

جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقسة. 
10- إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

سيتم  فإنه  أقسامها  بكافة  املتوسطة(  األشغال  عقود  تنفيذ  )وثيقة  تتطلبه  بما  العطاء  مقدم  التزام  عدم  حال  يف   -11
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 النرش واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

                                                                                   الدكتـــــور
                                                                               محمد جميل املياحي
                                                                                محافظ واســـط                                                                             

ان  نود  العامة رقم )2019/4/152(  باملناقصة  والخاص  املرقم 4090 يف 2020/9/29  باعالننا  إلحاقاً 
نبني بأن رقم املناقصة الصحيح هو )2019/4/152( وليس )2019/4/151( مع تعديل الفقرة )7( من 
االعالن لتصبح ))) ) يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( 
قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) الخميس ( املصادف 2020/10/15 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، 
علما بأن العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم 
الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع النسيج / مديرية بلديات واسط / الطابق 
االول ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) الخميس ( املصادف 2020/10/15( ((((.. لذا 

اقتىض التنويه.. مع التقدير . 
                                                                                   الدكتـــــور
                                                                               محمد جميل املياحي
                                                                                محافظ واســـط

نواحي  وتشمل  االولية  االستجابة  منظومة  لتوسيع   )MTc2( ارضية  بث  محطات  وتشغيل  وتجهيز  )تنصيب  املناقصة  اسم 
محافظة واسط التي تعاني ضعف االتصال يف االجهزة الالسلكية اليدوية(

عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لعام 2019 ضمن التبويب ) 2-3-8-1-3( وفقاً لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية
املقاولة واملقاولني  العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات  العقود دعوة مقدمي  1- يرس دیوان محافظة واسط / قسم 
العراقيني والرشكات العامة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة العامة )تنصيب وتجهيز وتشغيل محطات بث ارضية )MTc2( لتوسيع 
وبكلفة  اليدوية(  الالسلكية  االجهزة  يف  االتصال  تعاني ضعف  التي  واسط  نواحي محافظة  االولية وتشمل  االستجابة  منظومة 
تخمينية ) 617,150,000 ( ستمائة وسبعة عرش مليون ومائة وخمسون الف دينار وبفرتة تنفيذ )270( مائتان وسبعون يوم .

2- إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح -  العدالة - الزوراء ( .
3- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ )ديوان محافظة واسط/قسم العقود( 

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

5- املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتشمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة ، مدرج يف القائمة السوداء او مدرج يف قائمة 
الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة ، اليوجد تضارب 
يف املصالح، الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري 

وقانون الرشكات العامة. 
ثانيا- شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة.

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

رابعاً - وصل رشاء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة (.
ديوان   ( إىل  تقديم طلب تحريري  بعد  لإلعالن  اخر نرش  اعتبارا من  املناقصة  وثائق  املهتمني رشاء  العطاء  بإمكان مقدمي   -6

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

واسط / الطابق االول ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) الخميس ( املصادف 2020/10/15.
8- كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( وبمبلغ ) 21292000 ( 
واحد وعرشون مليون ومائتان واثنان وتسعون الف دينار معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع 
االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من أحد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان 
الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن 

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

صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقسة. 
10- إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات. 

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

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

                                                                                   الدكتـــــور
                                                                               محمد جميل املياحي
                                                                                محافظ واســـط                                                                             
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بغداد/ متابعة الزوراء:

اإلحص�اءات  أح�دث  أظه�رت 

املعلن�ة ح�ول جائح�ة  العاملي�ة 

تس�بب  الف�روس  أن  كورون�ا، 

م�ن   ،1,012,743 بوف�اة 

مصاب�ا،   33,852,034 ب�ن 

فيم�ا بل�غ ع�دد املتعاف�ن نحو 

.25,157,617

وتواصل جائحة كورونا تفش�يها 

يف 213 دول�ة وإقلي�م ومنطق�ة 

حول العالم، وأوقعت خالل ال�24 

ساعة األخرة 5,850 حالة وفاة.

ال�دول  ان  االحص�اءات  وبين�ت 

أع�ى  س�جلت  الت�ي  الخم�س 

حصيل�ة وفيات خ�الل يوم واحد 

يف العالم، كانت عى التوايل، الهند 

)1,178 وف�اة(، وامري�كا )977 

وف�اة(، والربازي�ل )849 وف�اة(، 

واألرجنتن )406 وفيات(، وإيران 

)207 وفيات(.

فيما بينت االحص�اءات ان الدول 

الخمس عامليا التي س�جلت اعى 

حصيل�ة اصاب�ات جدي�دة خالل 

ي�وم واح�د، كان�ت عى الت�وايل، 

الهند )80,500 إصابة(، وامريكا 

والربازي�ل  اصاب�ة(،   44,227(

واألرجنت�ن  إصاب�ة(،   31,990(

وإس�بانيا  إصاب�ة(،   13,477(

)9,906 إصابات(.

اىل ذل�ك س�جلت ال�دول العربي�ة 

ارتفاعاً يف ع�دد إصابات ووفيات 

فروس كورونا املُستجد “كوفيد-

19”، حيث ُسّجلت 14 ألفاً و940 

إصابة جديدة، وصل معها إجمايل 

املُصاب�ن إىل ملي�ون و646 ألف�ًا 

و433 حال�ة، يف حن أودى الوباء 

بحياة 246 ش�خصاً ج�دد، لتبلغ 

حصيل�ة الوفّي�ات 29 ألفاً و583 

حال�ة، حس�ب م�ؤرش جامع�ة 

“جونز هوبكنز” األمريكية.

الكب�ر  الصع�ود  الفت�اً  ويب�دو 

الذي يش�هده منحن�ى اإلصابات 

اليومية يف كل من املغرب وتونس؛ 

ألف�ن  الثاني�ة  س�ّجلت  ف�األوىل 

و76 إصاب�ة جدي�دة، بل�غ معها 

إجمايل مصابيها 121 ألفاً و183 

حالة، يف الوقت الذي س�ّجلت فيه 

الثانية ألفاً و291 إصابة جديدة، 

ليصل اإلجم�ايل إىل 17 ألفاً و405 

إصابة. 

ويف حن س�جلت م�ر حصيلة 

وفي�ات يومي�ة منخفض�ة بلغت 

13 حالة وف�اة، باتت عى أعتاب 

وف�اة  حال�ة  آالف   6 تس�جيل 

وص�ل  بعدم�ا  ب�”كوفي�د19-”، 

ع�دد ضحاياه�ا إىل 5 آالف و914 

حالة، علماً بأنه�ا تأتي يف املرتبة 

الثانية بعد العراق من ناحية عدد 

الوفيات عربياً.

اليم�ن  م�ن  كلٌّ  ُتس�ّجل  ول�م 

والس�ودان والصومال إصابات أو 

وفّيات جديدة، ليوم 29 س�بتمرب 

الجاري.

إقليمي�ا علن�ت املتحدث�ة باس�م 

س�يما  اإليراني�ة  الصح�ة  وزارة 

األربع�اء،  أم�س  الري،  س�ادات 

عن تس�جيل 183 وف�اة و3582 

إصاب�ة جديدة بف�روس كورونا 

خالل الس�اعات ال��24 املاضية، 

قائل�ة إن األرق�ام الجديدة رفعت 

الع�دد اإلجم�ايل للوفي�ات إىل 26 

ألفا و169 واملصابن إىل 457 ألفا 

و219 شخصا.

وأضاف�ت الري خ�الل مؤتمره�ا 

خدم�ة  ع�رب  اليوم�ي  الصح�ايف 

“الفيديو كونفرانس” أن من بن 

4093 حال�ة حرج�ة،  املصاب�ن 

مش�رة إىل ارتفاع ع�دد املتعافن 

أيضا إىل 380 ألفا و956 شخصا، 

فض�ال عن إجراء إي�ران 4 مالين 

و14 ألف�ا و821 فحص�ا خاص�ا 

بتش�خيص ف�روس كورونا منذ 

تس�جيل أوىل اإلصاب�ات يف الب�الد 

حس�ب اإلعالن الرس�مي يوم 19 

فرباير/شباط املايض.

الزوراء/ حسن فالح:

انتق�دت لجنة الخدم�ات النيابية القرار 

الربملاني بش�أن تأس�يس رشكة وطنية 

فش�ال  س�تضيف  النه�ا  لالتص�االت، 

جدي�دا للدولة، ولن تق�دم خدمات جيدة 

الحكوم�ة  للمواطن�ن، وفيم�ا حمل�ت 

مسؤولية عدم محاسبة رشكات الهاتف 

النقال عى رداءة خدماتها، مطالبة بفتح 

املج�ال ام�ام رشكات القط�اع الخ�اص 

للمنافس�ة من اجل الحصول عى رخص 

الهات�ف النق�ال، رأى خب�ر اقتص�ادي 

رضورة تأسيس رشكة اتصاالت وطنية 

لتعظيم املوارد وتحسن الخدمات.

وق�ال عض�و اللجن�ة، النائ�ب جاس�م 

ان  ل�”ال�زوراء”:  حدي�ث  يف  البخات�ي، 

هن�اك رأي�ا عليه ش�به اجماع م�ن قبل 

اعض�اء مجلس الن�واب، وص�در خالله 

ق�رار برملاني يل�زم الحكومة بتأس�يس 

رشكة اتص�االت وطنية، وانا اخالف هذا 

الرأي لكون القطاع العام فشل يف تقديم 

خدماته اىل املواطن.

واض�اف: ان تأس�يس الرشك�ة الوطنية 

س�تضيف فش�ال جدي�دا للدول�ة وتزداد 

اغل�ب  يف  املس�ترشية  الفس�اد  ح�االت 

مفاص�ل الدول�ة. داعيا اىل فت�ح املجال 

إلعط�اء  الخ�اص  القط�اع  رشكات  اىل 

او  لرشك�ة  النق�ال  الهات�ف  رخ�ص 

رشكتن، وإلزامها بتقديم خدمات عالية 

للمواطنن.

واش�ار اىل رضورة االس�تعانة بتجرب�ة 

ال�دول املج�اورة ومنه�ا االردن، حي�ث 

خ�الل  م�ن  املالي�ة  موارده�ا  عظم�ت 

االتص�االت، حي�ث تس�تحصل  رشكات 

س�نويا 2 مليار دوالر، يف حن ان العراق 

لم يس�تحصل ديونه من الرشكات، وهذا 

يعد تقصرا واضحا من قبل الحكومة يف 

التعامل مع رشكات االتصاالت.

وتابع: ان القطاع العام فشل فشال ذريعا 

بمختلف املجاالت، وال بد من فتح املجال 

امام رشكات القطاع الخاص. مشرا اىل: 

ان خدمات الرشكات الحالية رديئة جدا، 

السيما يف مجال االتصال واالنرتنت حيث 

هناك رسق�ة ألرصدة املواطن�ن، وايضا 

الحكومة تتحمل املس�ؤولية بسبب عدم 

محاس�بتها لهذه ال�رشكات حول رداءة 

الخدمة ورسقة االرصدة.

وم�ى: فوجئنا بقيام الحكومة بتجديد 

الرخ�ص ل�رشكات الهات�ف النقال عى 

الرغم من الخدمات املرتدية التي تقدمها 

ه�ذه ال�رشكات، وكذل�ك عزوفه�ا ع�ن 

تسديد ديونها اىل الحكومة.

فيما اختل�ف الخبر االقتص�ادي، احمد 

املاجدي، مع رأي النائب بش�أن تأسيس 

رشك�ة اتص�االت وطني�ة تدار م�ن قبل 

س�يدعم  الق�رار  ان  مبين�ا  الحكوم�ة، 

باتجاه تعظيم املوارد وتحس�ن الخدمة 

املقدمة للمواطن.

وقال املاج�دي يف حديث ل�”الزوراء”: ان 

اغل�ب دول العال�م لديها رشك�ة وطنية 

لالتصاالت، باالضافة اىل رشكات القطاع 

الخ�اص، وذل�ك لخل�ق منافس�ة ما بن 

القطاع�ن العام والخ�اص. الفتا اىل: ان 

العراق لديه مش�اكل يف خدمة االتصاالت 

املقدم�ة للمواطن، ينبغي م�ن ذلك فتح 

املجال ل�رشكات اخرى س�واء بالخاص 

او الع�ام ملنح الرخص من اجل تحس�ن 

مس�توى الخدم�ات س�واء باالتصال او 

االنرتنت.

واش�ار اىل: ان جمي�ع دول العال�م ق�د 

تمكنت من التغلب عى املشاكل املوجودة 

يف الخدم�ات املقدمة للمواطنن يف مجال 

االتص�االت من خ�الل القض�اء عمليات 

التهريب والس�يطرة الحكومية عى هذا 

القطاع. مبينا: ان الع�راق ما زال يعاني 

من عملي�ات تهري�ب س�عات االنرتنت، 

وكذلك الفس�اد املس�ترشي، م�ا ادى اىل 

رداءة الخدمات املقدمة.

يف  الحكوم�ة  دور  يأت�ي  هن�ا  وتاب�ع: 

مكافح�ة عملي�ات التهريب ومحاس�بة 

ال�رشكات املقرة. الفتا اىل: ان عمليات 

الصدمة التي اطلقته�ا وزارة االتصاالت 

حقق�ت نتائج ايجابي�ة، إال انها بحاجة 

اىل التوس�عة لتش�مل مناطق عديدة من 

اخ�ذت  التهري�ب  الع�راق الن عملي�ات 

مساحات كبرة من البلد.

وكان مجلس الن�واب قد صوّت، يف وقت 

س�ابق، عى صيغة قرار تل�زم الحكومة 

بتأس�يس رشكة اتصاالت وطنية بهدف 

الجي�دة  الخدم�ات  وتقدي�م  املنافس�ة 

للمواطنن.

إصابات كورونا تقرتب من 34 مليونا مع تسارع انتشار الوباء يف 213 دولة

طالبت بفتح اجملال أمام شركات القطاع اخلاص بشأن 
رخص اهلاتف النقال

اخلدمات النيابية: تأسيس شركة وطنية 
لالتصاالت سيضيف فشال جديدا للدولة 

بغداد/ الزوراء:وزيادة حاالت الفساد 
اكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس 
االربعاء، عزم املؤسس�ات االمنية عى وضع 
ح�د لالعت�داءات عى ام�ن البعث�ات الدولية 
واملواطن�ن، مش�را اىل ح�رص الع�راق عى 
ف�رض س�يادة القانون وحر الس�الح بيد 
الدول�ة، فيما ابدى س�فراء 25 دولة دعمهم 
حماي�ة  يف  العراقي�ة  الحكوم�ة  إلج�راءات 

البعثات الدبلوماسية.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف بيان 
تلقت “الزوراء” نسخة منه: ان رئيس مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل سفراء 
25 دولة شقيقة وصديقة، بناًء عى طلبهم، 
ملناقشة التطورات األخرة فيما يتعلق بأمن 

البعثات الدبلوماسية يف العراق.
وأك�د الكاظم�ي ح�رص العراق ع�ى فرض 
س�يادة القانون وحر الس�الح بيد الدولة، 
وحماي�ة البعث�ات واملق�رات الدبلوماس�ية. 
مش�دداً عى أن مرتكبي االعتداءات عى أمن 
البعث�ات الدبلوماس�ية يس�عون اىل زعزعة 
استقرار العراق، وتخريب عالقاته اإلقليمية 

والدولية.
وأش�ار اىل: أن ه�ذه الهجم�ات ال تس�تهدف 
البعثات الدولية فق�ط، وإنما طالت األبرياء 
م�ن املواطنن، بم�ا فيما ذل�ك األطفال، وأن 
مؤسس�ات الدولة األمني�ة عازمة عى وضع 
ح�ّد له�ا، وقد رشع�ت باتخ�اذ اإلج�راءات 

الرضورية لتحقيق هذا الهدف.
وأك�د الكاظمي: أن الخارج�ن عى القانون 
الذي�ن يحاولون اإلس�اءة اىل س�معة العراق 
والتزامات�ه الدولي�ة يتحرك�ون بوح�ي من 
دوافع غ�ر وطنية، ويزدرون إرادة الش�عب 
العراق�ي ومرجعيات�ه الديني�ة والسياس�ية 

والثقافي�ة الت�ي أجمع�ت ع�ى خط�ورة ما 
يقومون به.

 وأضاف: أن العراق شعباً وحكومة سيتصدى 
لهؤالء وس�يعمل ع�ى حماي�ة ضيوفه كما 
تتطلب�ه األعراف الدبلوماس�ية عرب التأريخ، 
ومن أجل طي صفح�ة الراعات واإلرهاب 
االقتصادي�ة  التحدي�ات  اىل  واالن�راف 

واالجتماعية ومتطلبات التنمية.
م�ن جانبه�م، أك�د الس�فراء، يف مداخ�الت 
متفرقة، دعم العراق وشعبه واحرتام سيادته 
والس�عي ع�رب الح�وار لتحقيق االس�تقرار 
والسلم وضمان الصداقة والتعاون، وأعربوا 
عن قلقهم من تزايد الهجمات ضد املنش�آت 
الدبلوماس�ية بالصواري�خ والعب�وات ض�د 
املواك�ب، وم�ا تحمل�ه تل�ك الهجم�ات من 
مخاطر عى حي�اة الدبلوماس�ين واملدنين 

العراقي�ن، مؤكدي�ن ترحيبه�م بالخطوات 
التي اتخذتها الحكوم�ة العراقية لوضع حد 
لهذه االعت�داءات، ومالحق�ة املتورطن بها، 

وتشديد اإلجراءات األمنية.
وأش�ار الس�فراء اىل دعمهم اتخاذ املزيد من 
الخط�وات لتأمن بغداد وتعزيز أمن املنطقة 
الدولي�ة، من أج�ل أن يكون بوس�ع بلدانهم 
واملجتمع الدويل مواصلة دعم العراق وتطوير 
العالقات السياس�ية واالقتصادية والثقافية 

معه.
ويف الس�ياق نفس�ه، كش�ف مجموع�ة من 
الس�فراء والقائمن باألعم�ال، عن تفاصيل 
لقائهم برئي�س ال�وزراء العراقي مصطفى 
الكاظم�ي، معلنن عن دعم ق�وي لحكومة 
الكاظم�ي ملواجه�ة الهجمات ع�ى البعثات 

الدبلوماسية واملنطقة الخرضاء.

وذك�ر بي�ان مش�رتك للس�فراء والقائم�ن 
باألعم�ال ل�”دول اس�رتاليا، كن�دا، کرواتيا، 
م�ر، االتح�اد األوروب�ي، فنلن�دا، املاني�ا، 
اليون�ان، إيطالي�ا، الياب�ان، األردن، مملك�ة 
الس�عودية،  العربي�ة  اململك�ة  البحري�ن، 
الكويت، هولندا، النرويج، بولندا، جمهورية 
كوري�ا، رصبي�ا، اس�بانيا، الس�ويد، تركيا، 
اململكة املتح�دة الواليات املتح�دة األمريكية 
واليمن، ظهر امس برئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي”: انهم “أك�دوا خ�الل اللقاء عن 
دعمن�ا للعراق وش�عبه واحرتامنا للس�يادة 
العراقي�ة ورغبتن�ا برؤي�ة ع�راق مس�تقر 

وآمن”.
وأعرب الس�فراء وفق�ا للبيان ع�ن “قلقهم 
البالغ إزاء ارتفاع اعداد وتطور الهجمات ضد 
املؤسسات الدبلوماسية يف العراق، بما يف ذلك 
الهجم�ات الصاروخية والعبوات الناس�فة، 
حيث تبين�ا ان هذه الحوادث ال تعرض فقط 
السفارات األجنبية اىل املخاطر، بل العراقين 
ايض�ا والدلي�ل عى ذل�ك الحادث املأس�اوي 
الذي ذهبت ضحيته عائلة بالقرب من مطار 
بغداد الدويل عقب الهجوم الصاروخي االثنن 

املايض”.
الت�ي  وأضاف�وا “لق�د رحبن�ا باإلج�راءات 
اتخذها رئيس ال�وزراء الكاظمي وحكومته 
ملعالجة هذه املخاوف، بما يف ذلك التحقيقات 
والعملي�ات األمني�ة وتعزي�ز أم�ن املط�ار، 
كم�ا أعربنا ع�ن دعمنا ملزيد م�ن اإلجراءات 
لتعزي�ز األمن يف بغ�داد، بما يف ذلك من خالل 
دع�م وتعزي�ز الق�وات املوج�ودة يف املنطقة 
الخ�رضاء”. وأعرب الس�فراء ع�ن “رغبات 
دوله�م بمس�اعدة الع�راق يف مواجه�ة هذه 

التحديات األمنية”.

الكاظمي: حريصون على حصر السالح بيد الدولة ومحاية 
البعثات واملواطنني

سفراء 25 دولة: ندعم إجراءات الحكومة لحماية البعثات الدبلوماسية

     

بايدن ينعت ترامب بـ”جرو بوتني”.. واألخري يتهمه بأنه دمية يف يد “اليسار الراديكالي”
واشنطن/ متابعة الزوراء:

انته�ت، صب�اح امس األربع�اء، املناظرة 

املرش�ح  األمرك�ي  الرئي�س  ب�ن  األوىل 

ترم�ب،  دونال�د  للرئاس�ة  الجمه�وري 

واملرش�ح الديمقراطي جو بايدن، والتي 

شهدت تالسنات وإهانات بن الطرفن.

ب�دأ  للمناظ�رة  األوىل  اللحظ�ة  ومن�ذ 

الس�جال بن املرش�حن، بش�أن ترشيح 

قاضي�ة للمنص�ب الش�اغر يف املحكم�ة 

العلي�ا األمريكي�ة، حيث ي�رى بايدن أنه 

يجب االنتظ�ار حتى تنته�ي االنتخابات 

األمريكي�ة، بينم�ا ي�رى ترام�ب إنه حق 

أصيل له.

وبش�أن النظام الصحي للرئيس أوباما، 

قال ترامب: “نظام أوباما كر الصحي لم 

يك�ن نظاما جيدا وقمنا بإصالحه”، لرد 

علي�ه بايدن قائال، “ترامب ليس لديه أية 

خطة لدعم الشعب يف املجال الطبي.. إنه 

يقول الكذب... الكل يعرف أنه كاذب”.

أم�ا قضي�ة مكافحة ف�روس كورونا يف 

الوالي�ات املتح�دة، هاج�م بايدن بش�دة 

الرئيس األمريكي ترامب، واصفا أياه بأنه 

ال يك�رتث باملواطنن، وأنه أخرب الش�عب 

الهرطق�ات ال الحقائ�ق التي تس�تند إىل 

املعلومات الطبية الصحيحة.

واستش�هد باي�دن بقول ترامب الس�ابق 

أن املواطن�ن يج�ب أن يحقنوا أنفس�هم 

باملنظفات، لرد علي�ه ترامب إنها كانت 

مجرد مزحة.

ترامب لم ي�رتك بايدن يهاجم�ه دون أن 

يتندر عليه، ليقول لنائب الرئيس السابق 

“أنت ال تمت لل�ذكاء بصلة”، لرد بايدن 

قائال: “أال تسكت يا رجل”.

أم�ا قضي�ة مكافحة ف�روس كورونا يف 

الوالي�ات املتح�دة، هاج�م بايدن بش�دة 

الرئيس األمريكي ترامب، واصفا أياه بأنه 

ال يك�رتث باملواطنن، وأنه أخرب الش�عب 

الهرطق�ات ال الحقائ�ق التي تس�تند إىل 

املعلومات الطبية الصحيحة.

واستش�هد باي�دن بقول ترامب الس�ابق 

أن املواطنن يجب أن يحقنون أنفس�هم 

باملنظفات، لرد علي�ه ترامب إنها كانت 

مجرد مزحة.

ترامب لم ي�رتك بايدن يهاجم�ه دون أن 

يتندر عليه، ليقول لنائب الرئيس السابق 

“ليس هناك أي يشء ذكي فيك”. لرد بايد 

قائال: “أرجوكم أسكتوا هذا الرجل”.

بالنسبة لالقتصاد األمريكي قال ترامب: 

“بنينا أعظم اقتصاد يف التاريخ وأغلقناه 

نتيجة جائحة الصن”، لرد عليه بايدن، 

“أن الرئي�س األمريكي ال ينوي تحس�ن 

االقتصاد”.

وتطرق�ت املناظرة إىل التقارير الصحفية 

الت�ي تتهم الرئيس ترام�ب بأنه لم يدفع 

دوالر   750 س�وى  س�نوات   10 خ�الل 

كرضائ�ب للدخ�ل، فأج�اب ترام�ب أنه 

“دف�ع املالين خالل تلك الف�رتة، وأنه لن 

يكش�ف ش�يئا حتى يتم انتهاء التحقيق 

يف ذلك”.

ع�ى  الهج�وم  ضاع�ف  ب�دوره  باي�دن 

ترامب واصف�ا أياه بأنه الرئيس األس�وأ 

يف تاري�خ الوالي�ات املتح�دة وأن األثرياء 

ال يدفع�ون الرضائ�ب بدلي�ل دفعه 750 

دوالرا فقط.. إنه استغل قانون الرضائب 

لصالحه وس�ألغي قانون االستقطاعات 

الرضيبية”.

حاول ترامب زيادة الهج�وم عى بايدن، 

ليقول إن “ابن بايدن حصل عى 3 مالين 

من موسكو”، لرد نائب الرئيس السابق 

بالنفي ويصف ترامب بال� “املهرج”.

وأض�اف باي�دن، “ما يهم لي�س الحديث 

عن عائلتي أو عائلة ترمب وإنما الرتكيز 

عى ما يهم الشعب األمريكي”.

وبخصوص مسألة األعراق والعنف الذي 

حدث يف الفرتة املاضية يف الواليات املتحدة، 

خاص�ة يف قضية جورج فلوي�د وبريونا 

تايل�ور، اتهم باي�دن الرئي�س األمريكي 

بتعميق االنقس�ام ب�ن األمريكين، وأنه 

)بايدن( ترش�ح للرئاس�ة األمريكية من 

أجل إنهاء االنقسام يف البالد.

وأضاف بايدن أن ترامب اس�تخدم الغاز 

املس�يل للدم�وع ض�د املتظاهري�ن أمام 

البي�ت األبي�ض، فق�ط من أج�ل التقاط 

الصور أمام الكنيسة.

ورد ترام�ب أن “االحتجاج�ات العرقي�ة 

لم تكن س�لمية.. والوالي�ات التي يديرها 

الديمقراطي�ون ش�هدت أعم�ال عنف”، 

وزاد هجوم�ه واتهم باي�دن بأنه دمية يف 

يد “اليسار الراديكايل”.

وهاج�م بايدن ترام�ب قائ�ال، “الرئيس 

جع�ل األمريكي�ن أكث�ر فق�را وضعف�ا 

وانقس�اما”، لرد عليه ترامب “ال رئيس 

حقق ما تمكنت من تحقيقه خالل ثالث 

سنوات ونصف السنة”.

كم�ا وصف املرش�ح الرئ�ايس األمريكي 

نائب الرئيس الس�ابق جو بايدن الرئيس 

الحايل دونالد ترامب بأنه “جرو بوتن”.

وق�ال بايدن خ�الل املناظرة م�ع ترامب 

يف كليفالن�د: “الحقيق�ة أنن�ي دخلت يف 

مواجه�ة م�ع بوتن، وأوضح�ت له أنني 

ل�ن أنس�اق إىل حيل�ه، أما ه�و )ترامب( 

ج�رو بوتن، فال يمكنه حتى أن يقول له 

شيئا عن املكافآت مقابل رؤوس الجنود 

األمريكين”.

وتاب�ع بايدن “يف ظل قي�ادة هذا الرئيس 

أصبحن�ا أضع�ف وأفقر وأكثر انقس�اما 

وأكثر عنفا”.

تايم�ز”،  “نيوي�ورك  صحيف�ة  وكان�ت 

نرشت يف أواخر يونيو، نقال عن مسؤولن 

استخباراتين أمريكين مجهولن، مقاال 

يزعم أن املخابرات العس�كرية الروس�ية 

قدم�ت مكاف�آت ملقاتل�ن مرتبط�ن ب� 

“طالب�ان” لش�ن هجم�ات ع�ى جن�ود 

أمريكين يف أفغانس�تان، دون تقديم أي 

دليل.

ه�ذه  الروس�ية  الخارجي�ة  ووصف�ت 

التقاري�ر اإلعالمي�ة بأنها كاذب�ة، وقال 

دمي�رتي  الروس�ية  الرئاس�ة  متح�دث 

بيسكوف إن هذه االدعاءات كاذبة. 

ووصف ترامب نفسه املقال بأنه مدفوع 

الثمن، وق�ال إن املخاب�رات األمريكية ال 

تعت�رب معلومات “نيوي�ورك تايمز” ذات 

مصداقية.

في المناظرة األولى.. اشتباك عنيف وتالسن حاد وإهانات بين الطرفين
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بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة الرتبية، امس األربعاء، عن تشكيل 
إلعداد األسئلة الخاصة بامتحانات الدور الثاني 
للمراحل االبتدائية والثانوية باستثناء السادس 

اإلعدادي للعام الدرايس 2019 ــ 2020.
واالمتحانات  التقويم  مدير  معاون  وقال 
بالوزارة، نعمة حربي، يف ترصيح صحفي: ان 
“الوزارة وجهت مديرياتها يف بغداد واملحافظات 
الدور  بامتحانات  الخاصة  االسئلة  بإعداد 
الثاني 2019 ـ 2020 من خالل تشكيل لجان 
االرشاف  جهاز  عملها  يتابع  مدرسة  كل  يف 

الرتبوي واالختصايص”.
تأريخ  قبل  ستعد  “األسئلة  ان  حربي  واوضح 
مراحل  سبع  وتشمل  املقبل  األول  ترشين   12
وهي  وثانوية  ومتوسطة  أولية  دراسية 
والثاني  واالول  االبتدائي  والسادس  الخامس 
والخامس  الرابع  ومرحلتا  املتوسط  والثالث 

اإلعدادي”.
االمتحانية  الدفاتر  “تصحيح  أن  إىل  وأشار 
املتوسط  والثالث  االبتدائي  السادس  ملرحلتي 

مديرية،  بكل  الفحص  مراكز  يف  سيجري 
املعتمدة  الوزارية  االمتحانات  آلية  بحسب 
الدراسية  املراحل  لبقية  بالنسبة  اما  سنويا، 

فسيتم التصحيح داخل املدرسة.

يذكر ان وزارة الرتبية كانت قد حددت الـ 12 
إلجراء  موعدا  املقبل  األول  ترشين  شهر  من 
 2019 الدرايس  للعام  الثاني  الدور  امتحانات 
ــ 2020 للمراحل الدراسية كافة عدا السادس 

االعدادي. 
حميد  عيل  الرتبية،  وزير  أكد  اخر،  جانب  من 
العون  تقديم  يف   الوزارة  استمرار  الدليمي، 
واملساعدة للحاالت املرضية واإلنسانية ملالكات 

الرتبية املختلفة .
ان  اإلعالمي:  املكتب  عن  صادر  بيان  وأضاف 
»الهيئة اإلدارية لصندوق الرتبية صادقت عىل 
ألكثر  واالجتماعية  الصحية  الرعاية  توفري 
املديريات  جميع  من  إنسانية  حالة   577 من 
العامة«، موضحا »ان الدعم املايل شمل )416( 
حالة من العمليات الجراحية واكثر من )33( 
 ، )62( حالة وفاة  و  الرسطان  حالة ألمراض 
كما شمل الدعم املايل أيضا حالة حريق واحدة 
حالة   )18( اىل  باإلضافة  زواج،  حالة  و)2( 

طارئة«.
جميع  لشمول  »تطلعه  عن  الدليمي  وعرب 
مالكات ومنتسبي الرتبية بإيرادات الصندوق، 
بما  للمنتسبني  الرعاية  يوفر  الذي  وبالشكل 
يتالءم مع مكانتهم والتضحيات التي قدموها 

من اجل بناء عراقنا الحبيب« .

بغداد/ الزوراء:

ارتفاع  األربعاء،  أمس  الصحة،  وزارة  توقعت 

االيام  يف  »كورونا«  بفريوس  اإلصابات  أعداد 

يف  والبارد  املعتدل  املناخ  أن  اىل  مشرية  املقبلة، 

مناسبة  اكثر  سيكون  والشتاء  الخريف  فصيل 

تشكيل  عن  كشفت  فيما  الحاالت.  عدد  لزيادة 

لجان متخصصة ومشرتكة بالتنسيق مع وزارة 

الرتبية لدراسة وتطبيق آليات استئناف الدوام يف 

املدارس. 

الوزارة،  يف  العامة  الصحة  عام  مدير  عن  ونقل 

عدد  ارتفاع  »نتوقع  قوله:  الحلفي،  عيل  رياض 

املقبلة«، موضحا  األيام  بكورونا خالل  املصابني 

الخريف  فصيل  يف  والبارد،  املعتدل  »املناخ  أن 

عدد  لزيادة  مناسبة  أكثر  سيكون  والشتاء، 

الحاالت«.

التوقعات  هذه  وفق  وعىل  »الوزارة  أن  وتابع 

زيادة  بينها  من  استعدادية  خططا  وضعت 

وتأمني  املستشفيات،  يف  الرسيرية  السعة 

عقدت  »الوزارة  أن  إىل  مشرياً  العالجات«،  زيادة 

العامني  املديرين  مع  متواصلة  اجتماعات 

احتياجاتهم  لدراسة  العامة  الصحة  ومديري 

وتأمينها لهم ووضع خطة مستقبلية الستقبال 

املوجة الوبائية املتوقعة«.

وأضاف الحلفي أن الوزارة تكثف مشاوراتها مع 

وزارتي الرتبية والتعليم العايل لوضع خطة عمل 

يف  والجامعات  املدارس  يف  الدوام  كيفية  لرتتيب 

ظل األوضاع الوبائية«.

الفتا إىل ان »العراق أدرج ضمن قائمة 156 دولة 

املعروفة  باللقاحات  العاملي  االتحاد  سيزودها 

 20 لقاح  لتوريد  اتفاقا  معه  وقعنا  الذي  بكادي 

تعرضا  األكثر  الفئات  تكفي  السكان  اىل  باملئة 

اذا  لقاح  أّي  اعتماد  يمكننا  ال  اننا  إال  للخطورة، 

لم ينل موافقة منظمة الصحة العاملية، ويف حال 

اعتماد اللقاح الصيني والرويس سنكون اول من 

يحصل عليه«.

من جانب متصل، ذكر مدير عام الصحة العامة 

بحسب  األمري،  عبد  رياض  الصحة،  وزارة  يف 

اإلعالم الحكومي: أن »لجاناً مختصة قد تشكلت 

منها  املدارس،  دوام  قضية  يف  تبحث  الوزارة،  يف 

وزارة  مع  بالتنسيق  بدايته  وكيفية  الدوام  آلية 

هذا  ملناقشة  مشرتكة  لجنة  وتشكيل  الرتبية، 

الغرض«.

املبادئ  تضع   الصحة  »وزارة  أن  إىل  ولفت 

الخطة  الرتبية ترسم  بينما  الصحية،  والضوابط 

التي تتواكب مع هذه الضوابط«.

املدارس  دوام  استئناف  من  البد   « أنه  وأضاف   

هناك  وليس  األخرية  الصحية  التعليمات  حسب 

تأجيل أو رجعة، ولكن تؤخذ يف الحسبان ظروف 

وتبيان  أسلوب،  من  أكثر  استخدام  يف  املدارس 

أهمية االلتزام بالتباعد االجتماعي والظرف الذي 

يحدد االستخدام االلكرتوني والجزئي فضالً عن 

التلفزيون الرتبوي.

بالنقاش  »نتناول  الصحة:  عام  مدير  وأكد 

واستخدامها  األساليب  من  مجموعة  والتحليل 

حسب ظرفية املدارس وأوضاعها«. الفتا اىل »عدم 

عىل  االلكرتوني  فالتعليم  محدد،  أسلوب  وجود 

الثالثة األوىل  املثال لم يجد نفعا للصفوف  سبيل 

االبتدائية، ومن املمكن أن نعد بديالً مناسباً«.

بغداد/ الزوراء:
)لواء  القتالية  العباس  فرقة  أعلنت 
26 حشد شعبي(، امس األربعاء، عن 
االنتهاء من تفتيش 50 كيلو مرت عمق 
الصحراء خالل عملية امنية تفتيشية 

اطلقتها صباح امس.
حيدر  الفرقة،  أركان  رئيس  وقال 

إن  صحفي:  ترصيح  يف  املوسوي، 
القتالية ولواء  العباس  “عنارص فرقة 
أنهوا عملية تفتيشية  الجيش  41 من 
لـ50 مرتا بعمق الصحراء من القاطع 
املمتد من النخيب اىل عرعر للبحث عن 

الدواعش”.
“العمليات  ان  املوسوي  واضاف 

املسؤولية  قاطع  طول  عىل  مستمرة 
بالتنسيق مع القوات االمنية وقطعات 
زيارة  خطة  ضمن  الشعبي  الحشد 

االربعني”. 
من جانب متصل، كثفت قطعات اللواء 
110 يف الحشد الشعبي، امس االربعاء، 
انتشارها لتأمني زائري أربعينية اإلمام 

الحسني )عليه السالم( يف قاطع دياىل.
الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
قاطع  “ضمن  أنه  »الزوراء«  تلقت 
استنفر  دياىل  محافظة  يف  املسؤولية 
كل  الشعبي  الحشد  يف   110 اللواء 
االمام  أربعينية  زائري  لتأمني  قواته 
كربالء  صوب  املتوجهني  الحسني)ع( 

املقدسة”.
املهام  جانب  “إىل  أنه  البيان  وأضاف 
الدعم  اللواء  قطعات  تقدم  األمنية 
االمام  لزائرين  واملعنوي  اللوجستي 
واستمرار  السالم(،  )عليه  الحسني 
من  للوقاية  والتعقيم  التعفري  حمالت 

جائحة كورونا”. 

بغداد/ الزوراء:
وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي، نبيل 
بإعفاء  األربعاء،  امس  الصاحب،  عبد  كاظم 
الطلبة املقعدين من ذوي االحتياجات الخاصة 

من أجور الدراسة املسائية.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  للوزارة،  بيان  وذكر 
املختلفة  الطلبة  لرشائح  »دعما  أنه  منه: 
وحرصا  املهمة،  االنسانية  للجوانب  ومراعاة 
التسهيالت  وتقديم  التعليم  فرص  توفري  عىل 
والبحث  العايل  التعليم  وزير  وجه  املمكنة، 
بإعفاء  الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل  العلمي، 
الطلبة املقعدين من رشيحة ذوي االحتياجات 
الخاصة من أجور الدراسة املسائية عىل وفق 
من  املكفوفني  رشيحة  مع  املتخذة  اإلجراءات 

الطلبة«.
وأضاف البيان أن »الوزير أكد عىل تثبيت هذا 
القرار، واعتماده سياقا ثابتا يف دليل إجراءات 
ورشوطه  القبول  وضوابط  الطلبة  شؤون 

للسنة الدراسية 2021/2020«.
من جانب آخر، أكد وزير التعليم العايل والبحث 
األربعاء،  امس  الصاحب،  عبد  نبيل  العلمي، 
التقديم  تمديد  وعدم  القبول  بخطة  االلتزام 

للدراسات العليا.
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  الوزارة  وقالت 
ان »وزير التعليم العايل والبحث العلمي، نبيل 
جامعة  مجلس  التقى  الصاحب،  عبد  كاظم 
القبول،  بخطة  االلتزام  رضورة  وأكد  بغداد، 

وعدم تمديد التقديم للدراسات العليا«.
وأوضح، يف كلمته أمام مجلس جامعة بغداد: 
مدة  تمديد  عدم  قررت  التعليم  »وزارة  أن 
مساء  تنتهي  التي  العليا  للدراسات  التقديم 
خطة  عىل  التأثري  عدم  بهدف  )أمس(  اليوم 

الجامعات التي تواجه زحما كبريا باألعداد«.
اىل »الرتكيز عىل  البيان،  الوزير، بحسب  ودعا 
املشاركة  آليات  ورسم  العلمي  البحث  تطوير 
وتحقيق  الجامعات،  بني  والتعاون  والتعشيق 
ودراسة  املجتمع  خدمة  من  مستوى  أعىل 
واقع البيئة وتقديم الحلول العاجلة للتحديات 
والسياسية  والصحية  االقتصادية  واملشكالت 

واالجتماعية«.
تأخذ  أن  تستحق  بغداد  »جامعة  أن  مؤكدا   
مستوى  عىل  واملعروفة  املعهودة  مكانتها 
التعليم العايل يف العراق واملنطقة، وهي جديرة 

بأن تنافس نظرياتها يف التصنيفات العاملية«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت استخبارات الحشد الشعبي اإلطاحة بداعيش 

يف تلعفر.

من  »قوة  إن  بيان:  يف  الحشد  هيئة  وقالت 

استخبارات اللواء 53 بالحشد الشعبي تمكنت من 

إلقاء القبض عىل أحد عنارص »داعش« اإلرهابي يف 

قرية العاشق بقضاء تلعفر«.

وأكدت ان » اإلرهابي هو من سكنة قضاء تلكيف، 

املدنيني  ضد  ارهابية  عمليات  من  بعدد  وشارك 

والقوات األمنية«.

بغداد/ الزوراء:
حددت محافظة بغداد، امس األربعاء، تسعرية األمبري وساعات التشغيل، باالضافة إىل آلية متابعة املخالفني 
العادي من  للتشغيل  االمبري  أن ” سعر  »الزوراء« نسخة منه:  تلقت  للمحافظة  بيان  الحايل.وذكر  للشهر 
الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 5 صباحا يكون بـ )8( االف دينار، اما التشغيل الذهبي ملدة )24( ساعة 
رؤساء  صالحية  منح   ” اىل  الفتة  دينار”،  الف   )12( األمبري  سعر  فإن  الوطنية  الكهرباء  مع  وبالتناوب 
الوحدات االدارية باملوافقة عىل زيادة )1000( دينار بالنسبة للمولدات التي ليست لديها حصة وقودية”.
والقوات  القضائية  الجهات  مع  “التنسيق  اىل  املحافظة  أشارت  املولدات،  عمل  متابعة  آلية  يخص  وفيما 
األمنية ضمن الرقعة الجغرافية من قبل لجان الطاقة يف الوحدات اإلدارية واملختارين ورفع أسماء املولدات 
املخالفني، فضال عن ارسال تقرير اىل لجنة الطاقة يف محافظة بغداد خالل أسبوعني عىل األكثر يتضمن عدد 
املولدات العاملة والتي تتسلم حصة وقودية، وعدد املولدات التي تم تجهيزها بتأييدات العمل، باإلضافة اىل 

وضع الكهرباء الوطنية ضمن الرقعة الجغرافية موقع من قبل رئيس الوحدة اإلدارية حرصا”. 

بغداد/ الزوراء:
سكني  بمرشوع  املبارشة  بغداد  أمانة  أعلنت 
وسط  متميز  موقع  يف  جديد  استثماري 

العاصمة.
ان  منه:  »الزوراء« نسخة  تلقت  لها  بيان  وذكر 
»قسم االستثمار التابع لألمانة يرشف عىل تنفيذ 
منطقة  يف  جديد  استثماري  سكني  مرشوع 
تحوي  عمارات   )5( يضم  الهندية  عرصات 

)150( شقة بارتفاع )16( طبقة«.
وأضاف البيان ان »املرشوع يطل عىل نهر دجلة، 
وخدمات  ومسبحا  تجارياً  موالً  ايضاً  ويضم 

متكاملة«.
امس  بغداد،  امانة  اعلنت  متصلة،  جهة  من 
امطار  خطوط  ثالث  بتنفيذ  املبارشة  األربعاء، 

لخدمة منطقة الدوانم غربي العاصمة .
وذكر بيان لالمانة تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
 )3( تنفيذ  بارشت  الشعلة  بلدية  »دائرة  أن 
لخدمة  االمطار  مياه  لترصيف  جديدة  خطوط 
من  املعدة  التصاميم  وفق  عىل  الدوانم  منطقة 

قبل دائرة مجاري بغداد«.
الخط  تنفيذ  بدأت  »الدائرة  ان  البيان  واضاف 
الغاز(،  )شارع  هاتو  ابو  جامع  شارع  يف  األول 
الثاني  الخط  تنفيذ  القادمة سيتم  األيام  وخالل 
مقابل  الثالث  الخط  ثم   )458( املحلة  مقابل 

املحلة )462(«.
وبني ان »دائرة املشاريع ستقوم بإكساء مداخل 
خالل  السيما  ساكنيها،  معاناة  وإنهاء  املنطقة 

فصل الشتاء«.

 بغداد/ الزوراء: 
لوزارة  بيان  بغداد.وذكر  العاصمة  يف  املزيفة  للعملة  تروج  عصابة  عىل  القبض  أمنية  قوة  ألقت 
الداخلية تلقت »الزوراء« نسخة منه: »ألقت قوة من اللواء الرابع الفرقة األوىل رشطة اتحادية القبض 
عىل اثنني من املتهمني بعد ورود معلومة استخبارية بوجود أشخاص يتاجرون بالعملة املزيفة، وتم 
تشكيل فريق عمل مشرتك بالتنسيق مع استخبارات اللواء ومفرزة من استخبارات بغداد«.ولفت اىل 
انه »تم عىل الفور نصب كمني محكم يف محل تواجد املتهمني والقاء القبض عليهما بالجرم املشهود 
وضبط بحوزتهما مبلغ مايل قدره 10 ماليني و950 الف دينار مزيفة، باإلضافة اىل 700 دوالر أمريكي 

مزيفة، وتم تسليم املتهمني مع املبالغ املضبوطة أصولياً اىل الجهات املختصة«.

بغداد/ الزوراء:
وزارة  مفاتحة  العدل  وزارة  تعتزم 
املالية لتخصيص 250 درجة وظيفية 
عند  القانونية  اإلدارة  لخريجي معهد 

إقرار موازنة العام املقبل 2021.
بالوزارة  مسؤول  مصدر  عن  ونقل 
تتضمن  الوزارة  “خطط  ان  قوله: 
استيعاب املتخرجني الجدد من حاميل 
رفع  اجل  من  العدلية  التخصصات 

التابعة  الدوائر  يف  العمل  مستوى 
لها”.

ستبذل  “الوزارة  أن  املصدر  وأضاف 
لتعيني خريجي هذه  بوسعها  ما  كل 
الرشيحة نظرا للحاجة املاسة لهم يف 
تطوير عمل الدوائر العدلية”. مفصحا 
عن “امتالك وزارته للكثري من الخطط 
التي تسعى اىل تنفيذها بالشكل األمثل 
بوجود مالكات وظيفية ذات خربة”. 

بغداد/ الزوراء:
أوعز وزير الداخلية، عثمان الغانمي، بفتح باب التنقالت لذوي الشهداء وأصحاب نسب 

العجز.
الشهداء وتضحيات  لدماء  »إكراماً  انه  »الزوراء« نسخة منه:  تلقت  بيان ملكتبه  وذكر 
رجاالت الداخلية، أوعز وزير الداخلية اىل الجهات املختصة يف الوزارة إىل ترويج معامالت 
الراغبني بالنقل بني صنوف الوزارة من ذوي الشهداء، والضباط واملنتسبني الذين لديهم 

نسب عجز حسب ما حددته ضوابط الوزارة«.
إدارية  أوامر  أصدرت  الوزارة  يف  البرشية  املوارد  إلدارة  العامة  »املديرية  ان  اىل  وأشار 
خاصة بتنقالت ذوي الشهداء«. مبينا ان »ذلك يأتي ضمن سلسلة أوامر سيتم نرشها 

حني إنهاء اإلجراءات الخاصة بها تباعا«.

بغداد/ الزوراء:
تاجر مخدرات  القبض عىل  الداخلية  وزارة  االستخبارات يف  ألقت مفارز مديرية 

ومزور معامالت يف محافظة البرصة.
معلومات  ورود  »وبعد  انه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للمديرية  بيان  وذكر 
هذه  من  وللحد  والتزوير  باملخدرات  يتاجر  املتهمني  أحد  وجود  عن  استخبارية 
املتمثلة  الظاهرة، تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة االستخبارات 

بمديرية استخبارات حرس الحدود يف وزارة الداخلية«.
ولفت اىل انه »وبعد استحصال املوافقات القضائية تمت مداهمة منزل املتهم يف 
منطقة املعقل بمحافظة البرصة والقبض عليه بالجرم املشهود وبحوزته )70( 
وهويات  كمركية  ومنفيسات  املعامالت  لتزويد  يستخدم  األنواع  مختلف  ختما 
وعقود عجالت وتخاويل متعددة بكميات كبرية ولوحة عجلة مزورة وكمية من 

املخدرات«.
وأشار اىل »إيداع املتهم التوقيف التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه«.

بغداد/ الزوراء:
امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت 
االربعاء، إعادة اصدار منظفات ومطهرات 

مخالفة يف طريبيل الحدودي.
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
الجمركية  »السلطات  ان  منه:  نسخة 
إرسالية  إصدار  اعادة  من  تمكنت 
جمرك  مركز  يف  ومطهرات  منظفات 
و  للضوابط  مخالفة  الحدودي  طريبيل 

التعليمات ».
وأضافت ان »عملية اإلعادة تمت بحضور 
عىل  املنفذ  يف  العاملة  الساندة  الجهات 

وفق قانون الجمارك النافذ«.
من جهتها، أعلنت هيئة املنافذ الحدودية، 
امس األربعاء، إتالف حمولة حليب مطعم 
وإعادة  البرشي  لالستهالك  صالح  غري 
الثبوتية يف  أوراقها  اكتمال  لعدم  بضاعة 

منفذي القائم وطريبيل الحدوديني.

»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
الحدودي  القائم  »منفذ  ان  منه:  نسخة 
يف محافظة االنبار تمكن من إتالف مادة 
)حليب مطعم( محملة يف عجلة نوع براد  
لالستهالك  صالح  غري  البضاعة  كون 

البرشي«.
من  تمت  اإلتالف  »عملية  ان  وأضافت 
برئاسة  الغرض  لهذا  شكلت  لجنة  قبل 
وعضوية  الحدودي  املنفذ  جمرك  مركز 
شعبة البحث والتحري ورشطة الجمارك 
شعبة  عن  وممثل  االستخبارات  وشعبة 

الحجر الصحي«.
طريبيل  منفذ  »يف  انه  الهيئة  وأوضحت 
محملة  عجلة  إعادة  تمت  الحدودي 
الجانب  إىل  ورنيش(  )أصباغ/  بمادتي 
وذلك  الكرامة،  حدود  مركز  عرب  األردني 
بإدخال  الخاصة  املستندات  وجود  لعدم 

املواد«.

الرتبية تعلن تشكيل جلان إلعداد أسئلة الدور الثاني لسبع مراحل
كشفت عن مشول حنو 577 حالة بصندوق الرتبية لشهر أيلول

الصحة تتوقع ارتفاع أعداد اإلصابات بفريوس »كورونا« يف األيام املقبلة

التعليم تعفي الطلبة املقعدين من ذوي 
االحتياجات اخلاصة من أجور الدراسة املسائية

أكدت االلتزام خبطة القبول وعدم متديد التقديم للدراسات العليا

اإلطاحة بداعشي مطلوب يف تلعفر

حمافظة بغداد حتدد سعر أمبري 
املولدات للشهر احلالي

أمانة بغداد تباشر مشروعا سكنيا 
استثماريا يف موقع متميز

القبض على عصابة لرتويج العملة 
املزيفة يف بغداد

نفذت ٣ خطوط أمطار جديدة غربي العاصمة

احلشد يؤمن 5٠ كيلو مرتا يف عمق صحراء النخيب إىل عرعر
كثف انتشاره يف دياىل لتأمني زائري األربعينية 

ناقشت مع اللجان املشرتكة 4 ملفات بشأن العام الدراسي اجلديد العدل تعتزم ختصيص 25٠ درجة وظيفية 
خلرجيي معهد اإلدارة القانونية

الداخلية تفتح باب التنقالت لذوي 
الشهداء وأصحاب العجز 

االستخبارات تعتقل تاجر خمدرات 
يف البصرة

إعادة إصدار منظفات ومطهرات خمالفة 
وإتالف حليب يف طريبيل والقائم
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من أجل اجناز العمل بصورة شفافة 

كشفت عن إنتاج الغاز املصاحب خالل شهر آب

داخلية كردستان تصدر تعليمات 
جديدة السترياد السيارات

الرشيد ينشر تعليمات بشأن سلف 
املتقاعدين من كبار السن

اقتصادي يشدد على ضرورة طرح 
املساحات الفارغة لالستثمار الزراعي

بغداد/ الزوراء:
واملي�اه  الزراع�ة  لجن�ة  اقرتح�ت 
وااله�وار النيابية إنش�اء 4 سدود 
يف محافظت�ي ذي ق�ار والب�رة 

لالحتفاظ بمياه شط العرب.
س�الم  اللجن�ة،  رئي�س  وق�ال 
الشم�ري، يف تري�ح صحفي: ان 
“الع�راق عان�ى م�ن نق�ص املياه 
خالل السنوات السابقة بسبب قلة 
االطالق�ات املائية، مم�ا يستدعي 
انش�اء س�دود تمكن�ه م�ن من�ع 
ه�در املياه التي يمك�ن ان يستفيد 
منه�ا يف املستقب�ل وع�دم ذهابها 
اىل الخلي�ج، السيم�ا ان السن�وات 
املقبلة قد تن�ذر بتقليل االطالقات 
املائية نظراً لنقص املياه يف الجانب 

الرتكي”.
فيا كشفت الهيئة العامة لتشغيل 
مشاريع ال�ري والب�زل التابعة اىل 
وزارة امل�وارد املائية ع�ن اتخاذها 
املتجاوزي�ن ع�ى  إج�راءات ض�د 
نهري دجل�ة والف�رات، إضافة اىل 

فرض غرامات مالية.  
وق�ال مع�اون مدير ع�ام الهيئة، 
احم�د كاظم عبد الل�ه، يف تريح 
صحف�ي: ان “دائرته ش�نت حملة 
إلزالة جمي�ع انواع التجاوزات عى 
والحص�ص  االروائي�ة  املشاري�ع 
املائية ع�ى نهري دجل�ة والفرات 
ان  موضح�ا  وتفرعاتهم�ا”. 
“التجاوزات تتمثل بإقامة أحواض 
لألسم�اك عائمة يف النهر ومطاعم 

ومن�ازل ونصب مضخات من دون 
الحص�ول ع�ى موافق�ات رسمية 
وسح�ب كمي�ات م�ن الحص�ص 

املائية للزراعة”. 
ان “ع�دد  وكش�ف عبدالل�ه ع�ن 
التج�اوزات التي تم�ت إزالتها منذ 
بداي�ة الحمل�ة ولغاي�ة اآلن  بل�غ 
2835 تج�اوزا، منها م�ا رفع آنيا 
وبلغ�ت 796 تجاوزا، أم�ا التي تم 
رصدها فقد بلغت 2039 تجاوزا”. 
وتابع “ان ع�دد الدعاوى املرفوعة 
قضائيا بشأن هذه التجاوزات بلغ 
4476، حسم منها 1947 دعوى”، 
منوه�ا “ان هناك غرام�ات مالية 
تراف�ق رفع التج�اوزات ال تتجاوز 

املليون دينار”.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة النفط التسعرية الرسمية 
للنفط الخام املصدر من حقول كركوك 
والب�رة، فضال عن الكميات املصدرة 
لشه�ر آب املايض. وفيم�ا أعلنت ايضا 
ان انت�اج الغاز املصاحب خالل ش�هر 
اب امل�ايض بل�غ 2386 مقمقا باليوم، 
بين�ت ان املح�روق بل�غ 1176 مقمقا 

باليوم.
يف  االربع�اء،  ام�س  ال�وزارة،  وقال�ت 
جدول له�ا اطلع�ت عليه “ال�زوراء”: 
إن “تسع�رية النف�ط الخ�ام املص�در 
م�ن حقول كركوك ع�ر ميناء جيهان 
الرتك�ي بلغ�ت 44.485 دوالرا، فيم�ا 
بلغت تسعرية الخام املصدر من البرة 
43.43 دوالرا”، مبين�ة ان “الع�راق لم 
يصدر الخام اىل األردن خالل ش�هر آب 

املايض”.
وأضاف�ت ان “معدل اإلنت�اج النفطي 
لشه�ر آب بل�غ 3 مالي�ن و578 ال�ف 
برمي�ل يومي�ا، واملص�در من�ه بمعدل 
مليون�ن و597 ال�ف برمي�ل يوميا”، 
مش�رية اىل ان “معدل تصدي�ر اإلقليم 
بل�غ 426 ال�ف برميل يومي�ا بموجب 
قياسات الخ�زان واملحملة عى الناقلة 
املزودة من رشكة تسويق النفط، فيما 

بلغ مع�دل تصدير عر مين�اء جيهان 
97 الف برميل يوميا”.

يذك�ر ان الع�راق يصدر النف�ط الخام 
من الحقول الجنوبي�ة والوسطى عر 
املوان�ئ الجنوبية، فيم�ا يصدر النفط 

الخام من الحقول الشمالية عر ميناء 
جيهان الرتكي، ويقوم بتصدير النفط 
اىل األردن ع�ر الحوضي�ات وبأسع�ار 

تفضيلية.
من جان�ب اخر، أعلن�ت وزارة النفط، 

أمس األربعاء، ان انتاج الغاز املصاحب 
 2386 خ�الل ش�هر اب امل�ايض بل�غ 

مقمقا باليوم.
وقالت ال�وزارة يف إحصائية لها نرشت 
عى موقعه�ا الرسمي، واطلعت عليها 

“الزوراء”: إن “إنت�اج الغاز املصاحب 
من قب�ل الرشكات النفطي�ة يف عموم 
الع�راق لشه�ر اب املايض بل�غ 2386 
مقمق�ا باليوم”، مبين�ة ان “املحروق 

بلغ 1176 مقمقا باليوم”.
وأضافت الوزارة ان “إنتاج رشكة نفط 
الشم�ال والوسط م�ن الغاز املصاحب 
بلغ 314 مقمقا باليوم واملحروق منه 
بل�غ 96 مقمق�ا بالي�وم، يف ح�ن بلغ 
انتاج الغاز املصاحب من نفط البرة 
وذي قار وميسان 2072 مقمقا باليوم 

واملحروق 1080 مقمقا باليوم”.
وأش�ارت ال�وزارة إىل ان “إنتاج العراق 
م�ن الغاز الج�اف بل�غ 1080 مقمقا 
يومي�ا، فيما بل�غ إنتاج الغ�از السائل 

5510 أطنان يوميا”.
وتفي�د التقديرات األولية لوزارة النفط 
بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 
132 تريلي�ون قدم مكعب م�ن الغاز، 
حيث أن نح�و %70 من الغاز العراقي 
ه�و غ�از مصاحب الستخ�راج النفط 
ملعالجته، ويحل العراق املرتبة الحادية 
ع�رشة ب�ن دول العالم الغني�ة بالغاز 
الطبيع�ي بع�د كل من روسي�ا وإيران 
وقطر والسعودية واإلم�ارات وأمريكا 

ونيجريا وفنزويال والجزائر.

بغداد/ الزوراء:
أص�درت وزارة الداخلي�ة يف حكوم�ة 
م�ن  مجموع�ة  كردست�ان  إقلي�م 
الجديدة تخ�ص استرياد  التعليم�ات 
واملستعمل�ة. الجدي�دة  السي�ارات 

الص�ادرة ع�ن  التعليم�ات  وعرّف�ت 
الوزارة بأن السي�ارة الجديدة )صفر 
كيلومرت( ه�ي التي لم ت�ر ملسافة 
تزيد عن 100 كيلوم�رت، اما السيارة 
املستعمل�ة فهي الت�ي سارت ملسافة 
أكث�ر م�ن 100 كيلوم�رت. وش�ملت 
ال�وزارة بالتعليم�ات أع�اله السيارة 
“الهجن”: وهي الت�ي تعمل بنوعن 
والبنزي�ن  بالكهرب�اء  الوق�ود،  م�ن 
ت�م  والغاز.وكذل�ك  بالكازوي�ل  او 

ال�”سالفج”: وهي  السيارة  ش�مول 
السي�ارة التي تعرض�ت يف بالد املنشأ 
ق�ت، وق�د  اىل ح�ادث م�روري او سرُ
عوّض�ت رشك�ة التأم�ن صاحبه�ا، 
وبعده�ا بيعت للتصدي�ر برشط عدم 
مخالفته�ا للم�ادة املتعلقة باسترياد 
املستعملة.وأوضح�ت  العج�الت 
ال�وزارة: ان اله�دف من ص�دور هذه 
التعليم�ات تنظي�م عملي�ة است�رياد 
الجدي�دة )صفر كيلومرت(  السيارات 
واملستعمل�ة يف اقلي�م كردستان، وان 
تك�ون السيارات املست�وردة مالئمة، 
السالم�ة،  رشوط  م�ع  وتتطاب�ق 
والجودة، ومن اجل تنشيط السوق يف 

هذا املجال يف االقليم.

بغداد/ الزوراء:
أصدر مرف الرش�يد تعليماته 
بش�أن من�ح كب�ار الس�ن م�ن 
املتقاعدين املوطنة رواتبهم لدى 
امل�رف سلف�ة والبالغ�ة كحد 
أعى ٨ مالين دينار عراقي، عى 
ان ال تكون بذمة املتقاعد سلفة 

سابقة.
اإلعالم�ي  املكت�ب  وأوض�ح 
ان  بي�ان:  يف  للم�رف، 

“التعليمات حددت عمر املتقاعد 
وال  سن�ة   )٧٢( ع�ن  يزي�د  ان 
يتج�اوز )٨٠( سنة، وتوثق هذه 
السلف�ة بكفالة كفي�ل موظف 
حكومي معن ومثبت عى املالك 

الدائم”.
وأش�ار اىل ان “مبل�غ املن�ح يبدأ 
م�ن )٣ اىل ٨( مالين دينار، عى 
ان يكف�ي %50 م�ن صايف رتبه 

لتغطية القسط والفائدة”.

بغداد/ الزوراء:
ش�دد الخب�ري االقتص�ادي، احس�ان 
استغ�الل  رضورة  ع�ى  الكنان�ي، 
الفارغ�ة  الشاسع�ة  املساح�ات 
وطرحها لالستثم�ار الزراعي الداخيل 
والخارجي م�ن اجل االعتم�اد عليها 
يف تموي�ل املوازن�ة. وق�ال الكناني يف 
تري�ح صحفي: ان “آالف الدونمات 
ل�م تستصل�ح ومازال�ت عب�ارة عن 
صح�راء، ول�م تدخل ضم�ن مخطط 
األرايض الزراعي�ة وبالت�ايل فهي غري 
مملوكة لغ�ري الحكومة”. وأضاف ان 
“ه�ذه الدونم�ات باإلمك�ان طرحها 

لالستثمار الزراعي، خاصة انها بعيدة 
جدا عن مراك�ز املدن وبالتايل طرحها 
لالستثم�ار الداخ�يل والخارج�ي، من 
اجل االستف�ادة من موارده�ا يف رفد 
املوازنة باإلي�رادات”. وبن ان “الكثري 
من الدول تعتمد عى الزراعة يف تمويل 
موازنتها، يف ح�ن ان العراق ال يعتمد 
ع�ى امل�وارد األخرى غ�ري النفطية يف 
تموي�ل امليزانية”، الفت�ا اىل ان “امام 
الحكوم�ة فرصة كبرية للحصول عى 
م�وارد إضافية يف حن انه�ا لن تدفع 
اي دين�ار إزاء إط�الق ه�ذا امل�رشوع 

االستثماري الزراعي الضخم”. 

مقرتح برملاني بإنشاء 4 سدود لالحتفاظ مبياه شط العرب

التجارة واالتصاالت تبحثان تنفيذ مشروع االقتصاد الرقمي

النفط تعلن تسعرية وكمية اخلام املصدر من حقول كركوك والبصرة
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إىل / السيد ) سعد خميس عبود (

م / تبلیغ بالحضور

يرج�ي حضورك�م إىل مق�ر ) الرشك�ة العام�ة ملعدات 

االتصاالت والقدرة ( الكائنة يف محافظة صالح الدين / 

قض�اء الدور خالل ) 15 خمسة عرش يوما ( من تاريخ 

ن�رش اإلعالن وبخالف�ه تتحملون املسؤولي�ة القانونية 

وفقا لقانون التضمن رقم ) ٣1 ( لسنة ٢٠15 .

... مع التقدير

الرشكة العامة ملعدات االتصاالت والقدرة

)) اعالن ((
اىل الرشي�ك ) ليى قاسم كريم 
( اقت�ى حضورك اىل مديرية 
بلدية النج�ف االرشف لغرض 
اصدار اج�ازة البن�اء للرشيك 
) حس�ن عب�د الل�ه حمي�د ( 
للقطعة املرقمة ) 5٢15٢ ( يف 
النجف ح�ي / النداء مقاطعة 

/4 يف النجف.
جمهورية العراق                                                  رقم االضبارة : ٣٠٢ /٢٠٢٠

وزارة العدل                                                           التاريخ : ٢9/9/٢٠٢٠
دائرة التنفيذ                                                

مديرية تنفيذ املشخاب                                    
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ املشخ�اب العقار تسلسل 4/46 م ٣  الواقع يف املشخاب / 
سهام  العائد للمدين 

) حي�در عباس ع�وده ( املحجوز لقاء طلب الدائن ) محم�د عيل عادل غافل ( 
البال�غ  ) ٨٠,٠٠٠٠٠٠ ( ثمان�ون مليون دينار فعى الراغ�ب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة عرشة من املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
                                                                                     املنفذ العدل

                                                                                  ثائر كناوي حمود
املواصفات : 

1- موقعه ورقمه :- 4/46 م ٣ املشخاب 
٢- جنسه ونوعه :- زراعي 

٣-  حدوده واوصافه :- بلدية املشخاب
4- مشتمالته :- مخزن ودار سكن املشيدات تعود للدائن وحديقة 

5- مساحته :- 1٣٠٠ م٢ 
6- درجة العمران:- 

٧- الشاغل :- محمد عيل عادل غافل
٨- القيمة املقدرة :- 5٠٠٠٠٠٠٠ خمسون مليون دينار 

فقدان وصل
املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
 ٢٠11/٣/1٢ يف   496٨٢
بمبلغ ) 6٠٠,٠٠٠ ( الف دينار 
والصادر من الوقف الشيعي/ 
يف النجف، باسم ) ازهار فالح 
عب�د الحس�ن (، فع�ى م�ن 
يعثر علي�ه تسليم�ه اىل جهة 

االصدار.
جمهورية العراق                                                  رقم االضبارة : ٣٢9 /٢٠٢٠

وزارة العدل                                                          التاريخ : ٢9/9/٢٠٢٠
دائرة التنفيذ                                                  

مديرية تنفيذ املشخاب                                     
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ املشخ�اب العقار تسلس�ل ٢/5٧ م ٣ الدبيني�ة الواقع يف 
املشخاب سهام العائد للمدين 

) جمال مشري مزهر ( املحجوز لقاء طلب الدائن ) زمان غازي اكريم ( البالغ  ) 
6٠,٠٠٠٠٠٠ ( ستون مليون دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثن يوما تب�دأ من اليوم التايل للنرش مستصحب�ا معه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية، وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
                                                                                      املنفذ العدل

                                                                                  ثائر كناوي حمود
املواصفات : 

1- موقعه ورقمه :- ٢/5٧ م٣ املشخاب 
٢- جنسه ونوعه :- زراعي 

٣-  حدوده واوصافه :- بلدية املشخاب
4- مشتمالت�ه :- عدد من ال�دور السكنية مشغولة من قبل الرشكاء ومساحة 

فارغة ومحالت فارغة واسواق تجارية مقفلة من قبل الدائن.
5- مساحته :- 15 سهم حصة املدين ٣ سهم مايعادل 1٢٨٠ م٢ .

6- الشاغل :-
٧- القيمة املقدرة :- ٧5٠٠٠٠٠٠ خمسة وسبعون مليون دينار .

بغداد/ الزوراء:
عقدت وزارة التج�ارة اجتماعها الثاني 
م�ع وزارة االتص�االت ملناقش�ة تنفي�ذ 
اتفاقية التعاون املشرتك ملرشوع التحول 
اإللكرتون�ي )االقتصاد الرقم�ي(، وذلك 
لربط كل دوائر ورشكات الوزارة بمركز 

بيانات موحد يف مقر الوزارة.
أكد ذلك، محم�د حنون كريم، مدير عام 
دائرة الرقابة التجارية واملالية يف الوزارة، 
حيث أشار اىل أنه “جرى خالل االجتماع 
مناقشة أهم املحاور األساسية ملرشوع 
مراح�ل  وكذل�ك  اإللكرتون�ي،  التح�ول 
انجاز املرشوع/ حيث يتطلب ذلك إنشاء 
البنى التحتية التي تناسب ظروف العمل 

الرقمي يف جميع مؤسسات الوزارة”.
مبين�اً أن “من خالل هذا املرشوع سيتم 
رب�ط مق�رات تشكي�الت ال�وزارة فيما 
بينه�ا، وكذل�ك رب�ط كل تشكي�ل م�ع 
مواقعه املنت�رشة يف بغداد واملحافظات، 

مم�ا سيسه�ل انج�از العم�ل بص�ورة 
شفافة، وسيوفر كذلك الكثري من الوقت 
والجه�د بالنسب�ة للموظ�ف واملراج�ع 
لدوائر ورشكات الوزارة يف نفس الوقت” 
. مؤكداً “أهمية اإلساع بإنجاز املرشوع 
كون�ه يسه�ل عم�ل اغل�ب مؤسس�ات 
ال�وزارة وكذل�ك تبسي�ط اإلج�راءات يف 
نظ�ام إدارة املعام�الت يف دائرة مسجل 
الرشك�ات، وكذلك كل م�ا يتعلق بنظام 
إدارة مل�ف البطاق�ة التمويني�ة ونظام 
العالق�ات  دائ�رة  يف  العملي�ات  إدارة 
االقتصادية الخارجية تحديداً ما يخص 

امللحقيات التجارية يف الخارج” .
وم�ن جانب�ه، قال ي�اس عام�ر، مدير 
خدم�ات االتص�ال يف وزارة االتص�االت: 
ان�ه “تم االتفاق م�ع وزارة التجارة عى 
بدء العمل بنظام التحول الرقمي يف مقر 
الوزارة، وت�م االتفاق أيض�اً عى تحديد 
لجان مشرتكة ب�ن الجانبن وصوالً إىل 

مسودة العق�د الخاص باملرشوع، حيث 
سيت�م وضع خط�ة عمل لوض�ع ورقة 

عمل وبصيغة نهائية بن الجانبن”.
مضيف�اً أن “هذه الخط�وة تأتي ضمن 
املنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس 
الن�واب يف الحكومة العراقية، وكما جاء 
بالبن�د الثال�ث )الفق�رة ٧ و 1٠( منه�ا 
والتي نصت عى رضورة التحول الرقمي 
الدول�ة، باإلضاف�ة  واألتمت�ة ل�وزارات 
إىل الدع�م املق�دم من قب�ل اللجنة ٢٢ يف 
األمانة العامة لرئاسة الوزراء”. الجدير 
بالذكر أن هناك اتفاق تعاون مشرتكا تم 
توقيعه ب�ن وزيري التجارة واالتصاالت 
للتع�اون ب�ن الوزارت�ن فيم�ا يخ�ص 
أتمت�ة كل أعمال ال�وزارة، باإلضافة إىل 
أن املوازن�ة العام�ة البن�د 19 منه�ا قد 
خولت الس�ادة الوزراء إنش�اء مشاريع 

استثمارية لزيادة اإليرادات.

بغداد/ الزوراء:
اغل�ق س�وق الع�راق امل�ايل، ام�س 
 0.36% بنسب�ة  األربع�اء، مرتفع�ا 
وج�اءت  السابق�ة،  الجلس�ة  ع�ن 
الع�راق  س�وق  ت�داول  م�ؤرشات 
ل�ألوراق املالية ليوم أمس عى النحو 
اآلتي: الرشكات املدرج�ة:  105، أما 
الرشك�ات املتداول�ة:  30، وبلغ عدد 
األسهم املتداولة )2.894.076.417( 

سهم�ا، بينم�ا بلغت قيم�ة األسهم 
)1.588.730.127( دينارا.

واغل�ق م�ؤرش األسع�ار ISX 60 يف 
جلس�ة امس ع�ى )484.38( نقطة 
مرتفعاً بنسبة )%0.36( عن إغالقه 
يف الجلسة السابقة البالغ )482.66( 
نقطة، وتم تداول اسهم )30( رشكة 
م�ن أص�ل )105( رشك�ة مدرجة يف 
السوق، ليبلغ عدد الرشكات املوقوفة 

بقرار من هيئ�ة األوراق املالية لعدم 
التزامه�ا بتعليم�ات اإلفص�اح املايل 

)23( رشكة.
وبل�غ ع�دد األسه�م املش�رتاة م�ن 
املستثمري�ن غري العراقين يف السوق 
)68( ملي�ون سه�م بقيم�ة بلغ�ت 
خ�الل  م�ن  دين�ار  ملي�ون   )140(
تنفي�ذ )88( صفقة ع�ى أسهم )8( 

رشكات.

بينم�ا بلغ ع�دد األسه�م املباعة من 
املستثمري�ن غري العراقين يف السوق 
)2.260( ملي�ار سه�م بقيمة بلغت 
)888( مليار دين�ار من خالل تنفيذ 

)20( صفقة عى أسهم رشكتن.
وت�م تنفي�ذ ام�ر خاص ع�ى أسهم 
مرف زين الع�راق االسالمي بعدد 
اسه�م )2( ملي�ار وبقيم�ة )760( 

مليون.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا 

بغداد/ الزوراء:
حذر عضو اللجنة املالية النيابية، 
احمد حمه رشيد، امس األربعاء، 
م�ن استن�زاف احتياط�ات البنك 
املركزي، ومن ثم ترضر االقتصاد 

العراقي.
وقال رش�يد يف تريح صحفي: 
النق�دي  االحتي�اط  “حج�م  إن 

يف الع�راق كلم�ا ينخف�ض فأن�ه 
يضعف العملة العراقية”، مضيفا 
أن “ذلك سيؤدي اىل إضعاف سعر 

العملة تدريجيا”.

وح�ذر م�ن “إضع�اف االقتصاد 
العراق�ي بشكل كب�ري، خصوصا 
أن الع�راق يحت�اج اىل االسترياد، 

وبالتايل حصول تضخم جائح”.
أب�دت  اللجن�ة  أن  اىل  يش�ار 
استغرابها من ص�دور كتاب من 
قبل وزارة املالية يطالب بترشيع 
قانون لالق�رتاض لس�داد العجز 
يف روات�ب املوظف�ن، محذرة من 
ره�ن مستقبل الع�راق باالعتماد 

عى االقرتاض. 

حتذيرات نيابية 
من التالعب 
باحتياطات 

البنك املركزي



بغداد/ متابعة الزوراء 

فتحت إدارة الديوانية ، خط املفاوضات 

مع الالعب الدويل السابق، صالح سدير، 

لضمه إىل الفريق.

النادي ان  إدارة  وقال مصدر مقرب من 

سدير أبدى تجاوبا يف املفاوضات، وهناك 

النادي  رئيس  أن  سيما  ال  أويل،  اتفاق 

بعض  عىل  يعول  العنكويش،  حسني 

املوسم  يف  الفريق  لدعم  الخربة  عنارص 

املقبل«.

سدير  صالح  انتقال  صفقة  أن  وأوضح 

حر  الالعب  أن  طاملا  معقدة،  ليست 

وغري مرتبط بناٍد، بعد انتهاء عقده مع 

النجف.

القدم  بكرة  الديوانية  فريق  ويدخل  هذا 

العاصمة  يف  قصريا  داخليا  معسكرا 

ثمانية  ملدة  املقبل  االٔسبوع  بداية  بغداد 

أيام بعد إنضمام املحرتفني االٔربعة وعدد 

من املغرتبني .

للنادي   االٕدارية  الهئية  رئيس  وقال 

إستثمار  سيتم   « العنكويش  حسني 

إقامة  خالل  من  االٔربعينية  الزيارة  أيام 

رفع  أجل  من  بغداد  يف  الداخيل  املعسكر 

بني  االنسجام  وتحقيق  االٕعداد  وترية 

الٕنجاحه  املالٔيم  املناخ  وتهئية  الالعبني 

. «

للبدء  املعسكر مهم جدا  ان   « اىل  واشار 

بعد  خاصة  للفريق  الحقيقي  باالٕعداد 

وصول  مع  املحرتفني  تواجد  اكتمال 

البلجيكي ناثان كابيسيل  » .

إكمال  عىل  العمل  إستمرار   « مٔوكدا 

معسكر  يف  للدخول  االٕدارية  االٕجراءات 

يبدا  الرتكية  )انطاليا(  بمدينة  خارجي 

يف التاسع من الشهر املقبل والذي يعول 

للدخول  االٔحمر  تجهيز  يف  كثريا  عليه 

بقوة يف منافسات الدوري املمتاز الشهر 

املقبل » .

ويف السياق ذاته غض نادي أمانة بغداد 

تدريبي  اقامة معسكر  فكرة  النظر عن 

قبل  االول  القدم  كرة  لفريق  خارجي 

املمتاز، حيث  الدوري  انطالق منافسات 

جاء التخيل عن فكرة املعسكر الخارجي 

نزوالً عند رغبة الجهاز الفني الذي قدم 

طلباً إلدارة النادي إللغاء املعسكر بسبب 

النقص يف بعض املراكز إضافة إىل تأخر 

وصول املحرتفني.

ان   : حمد«  »عصام  الفني  املدير  وقال 

إلغاء املعسكر الخارجي لن يكون له ذلك 

الفريق  استعدادات  عىل  الكبري  التأثري 

الفرتة  هذه  ويف  بغداد  أمانة  نادي  ألن 

الفريق  تجميع  يستطيع  لن  بالذات 

الوطن،  خارج  للعب  عنارصه  بكامل 

املراكز  بعض  يف  نقص  من  نعاني  حيث 

لحد  املحرتفني  وصول  عدم  اىل  اضافة 

اإلقامة  إجراءات  بسبب  اللحظة  هذه 

والفيزا االمر الذي سيغيب اسباب نجاح 

املعسكر.

واشار اىل : إىل اننا نسعى االن لالستعاضة 

عن املعسكر بتكثيف الوحدات التدريبية 

من  عدد  واجراء  واملسائية  الصباحية 

املباريات الودية التي تنعكس ايجابا عىل 

مستوى الفريق.

و أكد حمد : ان الفريق يميض بخطوات 

ان  نأمل  و  اإلعداد،  مدة  خالل  ثابتة 

املمتاز  الدوري  بطولة  يف  ذلك  ينعكس 

التي نسعى خاللها للظهور بمظهر يليق 

بكتيبة اسود العاصمة .

بغداد/عالء بالدي 
األثنني  يوم   لجلسة  استكماالً 
العراقي  األتحاد  أكمل  املايض 
جلستِه  الطائرة  للكرة  املركزي 
املنهاج  ووضع  الثالثاء  امس  اول 
املوسم  من  املقبلة  للفرتة  الريايض 
وفيما   2021-2020 الريايض 
اصدرها  ألتي  القرارات  أهم  ييل 
الجمهورية  بطولة  أقامة  األتحاد 
مدينة  يف  )رجال(  الشاطئية  للكرة 
الحبانية للفرتة من 2020-10-12 
تقرر  كما   2020-10-14 ولغاية 
املفتوحة  الناشئني  بطولة  أقامة 
)تولد 2003 فما فوق( يف محافظة 
 2020-10-30 من  للفرتة  قار  ذي 
ان تقام  ولغاية 3-11-2020  عىل 
األوىل   للدرجة  العراق  أندية  بطولة 
-11 ولغاية   2020-11-5 بتاريخ 

اىل  الفرق  وستوزع   2020-11
وعىل  املناطق  وحسب  مجموعات 

النحو التايل :
اندية   ( تضم  )أ(  املجموعة   -
اندية   - اندية كركوك   - كوردستان 
نينوى( وتقام مبارياتها يف محافظة 

السليمانية

أندية   ( تضم  )ب(  املجموعة   -
بغداد - اندية الغربية - اندية دياىل( 
قاعة  بغداد  يف  مبارياتها  وستقام 

الشعب الدولية لأللعاب الرباضية
- املجموعة )ج( تضم ) أندية الفرات 
األوسط والتي تشمل كربالء والنجف 
مبارياتها  وتقام  والديوانية(  وبابل 

يف محافظة كربالء املقدسة.
اندية   ( وتضم  )د(  املجموعة   -
البرصة  اندية  الجنوب والتي تشمل 
وميسان والكوت وذي قار واملثنى( 

وستقام مبارياتها يف قاعة العمارة
فريقاً  مجموعة  كل  عن  يتأهل   -
واحداً ليتبارى املتأهلون فيما بينهم 
سيقام  والذي  التأهييل  الدوري  يف 
بغداد  يف  الدولية  الشعب  قاعة  عىل 
ولغاية   2020-11-23 من  للفرتة 
منهما  ويتأهل   2020-11-25
املمتاز  العراقي  الدوري  اىل  فريقان 
يف  النساء  أندية  بطولة  وستقام 
محافظة اربيل للفرتة من 11-15-

فيما   2020-11-21 ولغاية   2020
ستنطلق بطولة دوري اندية العراق 
منافساتِه  )رجال(  املمتازة  للدرجة 

بتاريخ 2020-12-1.

احتاد الطائرة حيدد مواعيد 
بطوالته الداخلية

الدوحة / متابعة الزوراء : 
تجاوز النرص السعودي مواطنه أهيل جدة، 
عىل  األربعاء،  امس  مساء  نظيفة،  بثنائية 
ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية 

الدوحة، يف ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
جاءت ثنائية النرص بتوقيع، بيتي مارتنيز 
يف  عسريي  الفتاح  وعبد   ،)13( الدقيقة  يف 

الدقيقة )55(.
وبهذا الفوز واصل النرص مسريته الناجحة، 
الذي كان أفضل من األهيل، وتأهل لنصف 
تستكمل  والتي  األبطال،  دوري  نهائي 
يف  مغلقة  أبواب  وخلف  التجمع  بنظام 

الدوحة بسبب جائحة كورونا.
حاملني  املباراة  ملعب  الفريقان  ودخل 
صباح  الشيخ  الراحل  يف  تعزية  الفتات 
الذي  الكويت،  دولة  أمري  الصباح  األحمد 
يبدأ  أن  قبل  الثالثاء،  أمس  املنية  وافته 
روح  عىل  صمت  بدقيقة  املباراة  الحكم 

الفقيد.
مبكراً  الهجومية  أنيابه  عن  النرص  كرش 
يفتتح  أن  الـ)48(  الثانية  يف  وكاد  جدا، 
املتألق  للجناح  رائع  توغل  بعد  التسجيل 
األهيل،  جزاء  منطقة  داخل  الغنام  خالد 
ومرر كرة عىل حدود خط املرمى، لكنها لم 
تجد املتابع وشتتها املدافع عبد الله حسو.

وعانى دفاع األهيل من ارتباك شديد نتيجة 
ثنائي  عىل  حمدالله  الرزاق  عبد  ضغط 
الدفاع، وحصل محمد املجحد عىل البطاقة 
تدخل  بعد   ،)6( الدقيقة  يف  األوىل  الصفراء 

قوي عىل خالد الغنام.
وحصل  مؤثرة،  هجمة  بناء  األهيل  وحاول 

عىل ركلة ركنية يف الدقيقة )10(، ونفذها 
طريقها  شقت  الكرة  لكن  مارين  ماركو 
من  يائسة  محاولة  بعد  امللعب،  خارج  إىل 

السومة للوصول لها.
وأسفر الضغط النرصاوي املبكر يف الدقيقة 
الهدف األول بعد مرور  )13(، عن تسجيل 
األهيل،  مدافعي  من  الغنام  خالد  من  رائع 
لينفرد  مارتنيز،  لبيتي  الكرة  يهيأ  أن  قبل 

بالعويس ويسجل الهدف األول.
وحاول العبو األهيل الخروج من مناطقهم، 
بحثاً عن ردة فعل لهدف النرص املبكر، لكن 
الهجومي  الشق  يف  العددية  الكثافة  قلة 
عىل  حقيقية  فرص  دون  الفريق  أبقى 
مرمى النرص طوال الـ)25( الدقيقة األوىل.

مع االستحواذ األهالوي عىل وسط امللعب، 
هجمات  عىل  باالعتماد  النرص  العبو  رد 
عبد  الطرفني  طريق  عن  وخاطفة  رسيعة 
وخالد  اليمنى  الجهة  يف  عسريي  الفتاح 
يف  مارتنيز  وانطالقات  اليرسى،  يف  الغنام 

العمق.
الخايل  الله  )30(، رفض حمد  الدقيقة  ويف 
تقدم  تعزيز  الدفاعية،  الرقابة  من  تماماً 
فريقه بالهدف الثاني، عندما انقض برأسه 
عىل كرة عبد الفتاح عسريي العرضية، لكن 

الكرة ذهب خارج املرمى.
للحاق  بتبديلني  الثاني  الشوط  وبدأ فالدان 
غريب  الرحمن  عبد  بدخول  بالنتيجة، 
محمد  حساب   عىل  الغني،  عبد  وحسني 
املجحد وآل فتيل، وحاول الفريق األهالوي 

ترسيع إيقاع اللعب.
ويف الدقيقة )49( نجح مايكون يف تشتيت 

الكرة قبل أن تصل للسومة، وواصل البديل 
النرص،  دفاع  خلخلة  غريب  الرحمن  عبد 
لكن كرته تحولت إىل ركنية ثم شتتها دفاع 

النرص.
غري  عىل  الله  حمد  الرزاق  عبد  وواصل 
يف  األهيل  شباك  إىل  الطريق  فقدان  العادة، 
الدقيقة )53(، وبعد انفراد بالعويس تألق 
حمد  الرازاق  عبد  لتسديدة  وتصدى  األخري 

الله.

الدقيقة  يف  قاصمة  رضبة  األهيل  وتلقى 
الفتاح عسريي يف  عبد  )55(، عندما نجح 
رائع   استخالص  بعد  فريقه،  تقدم  تعزيز 
املدافع  من  العرضية  الغنام  سلطان  لكرة 
معتز هوساوي، وسدد بقوة يف شباك األهيل 

مسجالً الهدف النرصاوي الثاني.
الثالث  الهدف  من  مرماه  العويس  وأنقذ 
حمد  استخلص  عندما   ،)68( الدقيقة  يف 
ومرر  هندي،  الباسط  عبد  من  الكرة  الله 

للمنفرد خالد الغنام لكن العويس رد الكرة 
لتجد عبد الفتاح عسريي الذي سدد خارج 
املرمى.وافتقد األهيل للرشاسة للهجومية يف 
التي حاول فيها محارص  الدقائق األخرية، 
الحصار  بسبب  ملعبه،  منتصف  يف  النرص 
الدفاعي املفروض عىل عمر السومة، وعدم 
القدرة عىل إيجاد حلول هجومية بعيداً عن 
النرص  فيه  ترك  الذي  الوقت  يف  السومة، 

السيطرة لألهيل. 

بغداد/ محمد حمدي  
والرياضة  الشباب  وزير  استقبل 

عدنان درجال امس االربعاء 
الفرنسية  اور  سارل  رشكة  مدير 
املنفذة ملرشوع ملعب ذي قار االوملبي 
بحضور   ، متفرج  الف   30 سعة 
الدائرة الهندسية، وجرى خالل اللقاء 
االعمال  يف  االنجاز  نسب  استعراض 
التي  املعوقات  وابرز  حاليا،  الجارية 
وزير  اوعز  اذ  الرشكة.  تواجهها 
هندسية  لجنة  بتشكيل  الشباب 

مهمتها  ايام  ثالثة  خالل  خاصة 
تقرير  كتابة  و  املعوقات  دراسة 
بدقة  الرشكة  احتياجات  عن  مفصل 

بغية تذليلها. 
رضورة  عىل  درجال  الوزير  وشدد 
لحني  وتواصله  العمل  استمرار 
مهما  معلما  ليكون  املرشوع  اكمال 
باملواهب  الزاخرة  املحافظة  هذه  يف 

والكفاءات الرياضية . 
طرح  التشاوري  اللقاء  خالل  وجرى 
يف  تسهم  التي  االفكار  من  العديد 

الكروية  واملوهبة  الرياضة  تطور 
التعاون  فكرة  منها  خاصة  بصورة 
مع الجانب الفرنيس يف تطوير الفئات 
ووضع  املوهبة  بمراكز  العمرية 
خطط وبرامج موحدة كّون  املدرسة 
العاملية  املدارس  اهم  من  الفرنسية 
الكربى املعتمدة يف كثري من دول العالم 
ونسعى يف العراق اىل اعتمادها فضال 
واالسبانية  الهولندية  املدرستني  عن 
كونهم يمتلكون باعا طويال يف تطوير 

الفئات العمرية.

بغداد/ متابعة الزوراء
الحدود  نادي  مهاجم  بغداد  العاصمة  إىل  األربعاء  امس  صباح  وصل 
النطالق  يستعد  الذي  بالفريق  لاللتحاق  كويف  عبدالله  اإليفواري 

الدوري.
بغداد  العاصمة  اىل  كويف  وصل  تيموز  حازم  النادي  رس  أمني  وقال 
حيث  جبار  مظفر  املدرب  إرشاف  تحت  الفريق  بتدريبات  والتحق  

سيشكل إضافة للفريق يف املوسم املقبل«.
أربيل  إىل مدينة  الحايل  األسبوع  نهاية  الفريق سيغادر خالل  أن  وبني 
للدخول بمعسكر تدريبي يقام هناك تحضريا للدوري ويستمر ملدة 12 

يوما.
الفني  للجهاز  األهمية  غاية  يف  محطة  سيكون  املعسكر  أن  وأوضح 
لرفع جاهزية الالعبني خصوصا بعد انقطاع جميع األندية عن خوض 

التدريبات لفرتة قاربت الستة أشهر بسبب جائحة كورونا.
أربع  إىل  ثالث  إقامة  سيشهد  أربيل  يف  الحدود  معسكر  أن  إىل  يشار   

مباريات تجريبية.

ميسان / متابعة الزوراء
أعلن نادي نفط ميسان الريايض 
»امربو«  رشكة  مع  تعاقده 
قمصان  لرعاية  الربيطانية، 
الفريق يف املوسم الجديد 2020/ 
2021.وذكر نادي نفط ميسان 
يف بيان مقتضب ان »نادي نفط 
»امربو«  مع  يتعاقد  ميسان 
العاملية لتجهيز الفريق للموسم 
أكدت  جانبها،  الجديد«.من 
الرشكة عرب صفحتها الرسمية 

عىل فيسبوك« :ان امربو سعيدة 
بالتعاقد مع نادي نفط ميسان 
الرسمي  العراقي لنكون املجهز 
العراقي  الدوري  يف  للفريق 
ان  اىل  اإلشارة  املمتاز«.تجدر 
خطوات  اتخذ  ميسان  نفط 
جادة نحو تطبيق االحرتاف، من 
األلكرتوني  املوقع  اطالق  بينها 
للنادي بالتعاون مع رشكة برو 
التسويقية  للحلول  الربيطانية 

والخدمات.

الديوانية يعسكر يف بغداد وانطاليا وسدير يقرتب من االنضمام للفريق
امانة بغداد يكتفي باالعداد داخليا

النصر يطيح بأهلي جدة.. ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا االيفواري كويف يصل بغداد 
لالنضمام إىل احلدود

آمربو جتهز قمصان نفط ميسان
درجال يستقبل مدير شركة سارل اور الفرنسية املنفذة مللعب ذي قار االومليب 

6الرياضيالرياضي اآلسيوي يؤجل مباريات شرق آسيا
كواالملبور / متابعة الزوراء

قرر االتحاد اآلسيوي لكرة القدم تأجيل مباريات أندية رشق آسيا يف دوري األبطال، حتى الـ18 من 
نوفمرب/ترشين الثاني املقبل.وكان من املقرر أن تقام مباريات الرشق بداية من 16 أكتوبر/ترشين 
أول املقبل، لكن االتحاد األسـيوي أكد تأجيله ملدة 32 يوما.يشـار إىل أن منافسات أندية غرب آسيا، 
وصلت للدور نصف النهائي من البطولة اآلسـيوية.االتحاد اآلسيوي ضغط عىل أندية الغرب إلكمال 
البطولـة، لكنـه لم يفعل اليشء نفسـه مع الرشق، وهذه نقطة سـلبية كبرية، أيضا ان اآلسـيوي 
مطالب بإنهاء البطولة قبل شهر كانون األول )ديسمرب( وهو موعد كأس العالم لألندية 2020.يذكر 
أن قـارات أخرى تعاني من آفـة التأجيل، وتحديدا افريقيا التي لم تكمـل دوري أبطال افريقيا لحد 
اآلن، بينمـا تتواصل مباريات الليربتادرويس التي اقرتبت من اكمال مرحلة املجموعات.وتبقى قارة 

أوروبا األنجح يف اكمال املسابقات، اذ ان نهائي أبطال أوروبا أقيم يف 23 آب )أغسطس( املايض.

أصفر وأمحر
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حجَز توتنهام مقع�ده يف ربع نهائي كأس 
رابط�ة األندية اإلنكليزي�ة املحرتفة يف كرة 
الق�دم، بعدم�ا تف�وق عىل ضيف�ه وجاره 
اللدود تشيليس بركالت الرتجيح 4-5 عقب 

تعادلهما 1-1 يف الوقت األصيل.
وس�ّجل املهاجم الدويل األملاني تيمو فرينر 
هدف البلوز )19( يف حني وّقع األرجنتيني 

إيريك الميال هدف السبريز  .)84( 
ظ�روف  يف  اللق�اء  إىل  الفريق�ان  ودخ�ل 
مش�ابهة إىل حد م�ا، إذ تع�ادال يف الدوري 
خالل عطلة نهاية األس�بوع لكن بطريقة 
متناقضة، توتنهام مع نيوكاسل 1-1 بعد 
أن كان متقدما حتى الوقت بدل الضائع يف 
مباراة أصيب خاللها نجمه الكوري س�ون 
هيون�غ مني م�ا حرم�ه املش�اركة اليوم، 
وتشيليس مع وست بروميتش ألبيون 3-3 
به�دف يف الوق�ت ب�دل الضائع م�ن اللقاء 

الذي أنهى شوطه األول متخلفا -3صفر.
وبل�غ فري�ق موريني�و ثمن نهائ�ي كأس 
الرابط�ة م�ن دون أن يلعب مب�اراة الدور 
الثال�ث م�ع ليت�ون أورين�ت م�ن الدرجة 
الرابعة، إذ اعترب فائزا -3صفر جراء ظهور 
ع�دة ح�االت إيجابية لف�ريوس كورونا يف 
صفوف األخري، فيما تغلب تشيليس، املدعو 

ملباراة دربي أخرى الس�بت ضد كريس�تال 
باالس يف الدوري، عىل بارنسيل من الدرجة 

األوىل بسداسية نظيفة.
ويشكل البقاء يف مس�ابقة كأس الرابطة، 
فرصة لتوتنه�ام من أج�ل محاولة إحراز 
لقب�ه األول عىل اإلط�الق منذ ع�ام 2008 

حني توج بكأس الرابطة بفوزه يف النهائي 
عىل تشيليس بالذات.

وبدأ مدرب تش�يليس فران�ك المبارد اللقاء 
ب�إرشاك الح�ارس الس�نغايل إدوار من�دي 
أساسيا بعد قدومه إىل الفريق يف 24 الحايل 
من رين الفرنيس مقاب�ل 22 مليون جنيه 

اس�رتليني، وذلك يف ظل األخط�اء العديدة 
الت�ي يرتكبه�ا الح�ارس اإلس�باني كيب�ا 

أريساباالغا.
وكانت البداية مثالية لتشيليس، إذ استفاد 
عىل أكمل وجه من خطأ يف منتصف منطقة 
فريق�ه من الوافد الجديد م�ن ريال مدريد 

اإلس�باني س�ريخيو ريغيل�ون، فوصل�ت 
الكرة إىل مواطنه سيزار أسبيليكويتا الذي 
تالع�ب بالالع�ب ذاته عىل الجه�ة اليمنى، 
قبل أن يلعبها عرضية لتصل إىل فرينر الذي 
س�ددها من مش�ارف املنطقة إىل الش�باك 
بقمي�ص  األول  هدف�ه  مس�جال   ،)19(
ال�”بل�وز” منذ قدومه إليه�م هذا الصيف 

من اليبزيغ.
وبعد أن بقيت النتيجة عىل حالها يف الشوط 
الثان�ي، ح�اول مورينيو ت�دارك املوقف يف 
الدقائ�ق العرشين األخ�رية بادخال هدافه 
هاري كاي�ن الذي ب�دأ اللقاء ع�ىل مقاعد 
البدالء يف ظل الجدول املزدحم، إال أن ش�يئا 
لم يتغ�ري بعدما عرف فري�ق المبارد كيف 
يحبط عزيمة سبريز حتى الدقيقة 84 حني 
نج�ح المي�ال يف خطف التعادل، مس�تفيدا 
من فش�ل اإليط�ايل إيمرس�ون بامليريي يف 

اعرتاض كرة عرضية من ريغيلون.
وبقي�ت النتيج�ة عىل حالها حت�ى احتكم 
الفريق�ان إىل ركالت الرتجيح التي س�جل 
فيها توتنهام محاوالته الخمس، وتشيليس 
األرب�ع األوىل حت�ى وص�ل دور مايس�ون 
ماونت الذي أطاح بالكرة خارج الخشبات، 

مهديا سبريز بطاقة ربع النهائي.

تخلَص فالنس�يا من عق�دة الفوز 
خارج ملعبه وحقق انتصاره األول 
بعي�داً ع�ن “ميس�تايا” يف آخر 13 
مباراة له يف الدوري اإلسباني لكرة 
القدم، وجاء عىل حس�اب مضيفه 
الباسكي ريال سوسييداد -1صفر 

يف افتتاح املرحلة الرابعة.
ودخل “الخفافي�ش” إىل اللقاء مع 
سوس�ييداد ع�ىل خلفي�ة هزيم�ة 
وتع�ادل يف املرحلت�ني املاضيت�ني، 
وفش�ل يف العودة بالنقاط الثالث يف 

12 مب�اراة متتالية خ�ارج ملعبه، 
وتحدي�داً من�ذ تغلبه ع�ىل ليفانتي 
األول/ديس�مرب  7 كان�ون  2-4 يف 
2019.لكن�ه تمك�ن من ف�ك هذه 
العقدة بفضل هدف وحيد س�جله 
غومي�س  ماك�يس  األوروغويان�ي 
يف الدقيق�ة 75 بع�د عرضي�ة م�ن 
خوس�يه غايا، رافع�اً رصيد فريق 
امل�درب خ�ايف غارس�يا إىل 7 نقاط 

متشاركاً يف الصدارة مع خيتايف.
ويف املقابل، تجمد رصيد سوسييداد 

ي  ل�ذ ا
التع�ادل  أدرك  أن�ه  اعتق�د 

يف الوق�ت ب�دل الضائ�ع عرب 
الفرن�يس روبان ل�و نورمان 
قب�ل أن يت�م إلغ�اء اله�دف 
لتقني�ة  االحت�كام  بع�د 
الفيديو “يف أي�ه آر”، عند 5 
نق�اط بع�د تلقي�ه هزيمته 
األوىل للموس�م.بدوره ه�زم 
خيتايف ضيفه ري�ال بيتيس 
بثالثي�ة نظيف�ة ع�ىل ملعب 
ألفونس�و  “كوليس�يوم 

بريي�س”، وذلك بفضل ثنائية 
أنخل لوي�س رودريغيس )13 

و42( وه�دف م�ارك كوكوريا 
)39(.ورف�ع خيت�ايف رصيده إىل 

7 نقاط يف الصدارة أمام فالنس�يا 
بفارق األهداف، فيما تخىل بيتيس 
الذي خ�ر يف املرحلة املاضية عىل 
أرض�ه 3-2 أمام ري�ال مدريد، عن 
الص�دارة وتجم�د رصي�ده عن�د 6 

نقاط وأصبح يف املركز الثالث.

أف�اد تقرير صحف�ي إيطايل، بأن العب تش�يليس، قد يغادر 
الن�ادي اللندن�ي هذا الصي�ف، بعد خالفه م�ع املدير الفني 

فرانك المبارد.
وخرج ماركوس ألونس�و )29 عاًما( من تش�كيلة تشيليس 
أم�ام توتنه�ام، يف مب�اراة أول أم�س الثالث�اء، وذل�ك بعد 
اس�تبداله بني شوطي لقاء وست بروميتش يف الربيمريليج، 
وذهاب�ه لحافلة الفريق دون االس�تئذان م�ن مدربه فرانك 

المبارد، لذلك من املحتمل أن يرحل قبل إغالق باب القيد.

وبحسب شبكة “سكاي سبورت إيطاليا”، فإن هناك 
رغبة من قبل إنرت ميالن ويوفنتوس يف الفوز بخدمات 

الالعب هذا الصيف.
ويعترب ألونس�و م�ن الالعبني املفضلني ل�دى أنطونيو 
كونتي، املدير الفني إلنرت، منذ أن كان مدرًبا لتشيليس، 

لذل�ك يأم�ل يف إحضاره إىل س�ان س�ريو، واالعتماد 
عليه، حيث يناسب طريقته مع النرياتزوري.

ويراقب يوفنتوس أيًضا وضع ألونس�و يف 
تش�يليس، حيث يرغب يف التعاقد 

معه عىل س�بيل اإلع�ارة، إذا 
غ�ادر ماتي�ا دي تش�يليو 

الفريق هذا الصيف.
وتراجعت فرص ألونسو 
يف املشاركة مع تشيليس 

ه�ذا املوس�م، خاصة 
بينجامني  ض�م  بعد 

م�ن  تش�يلويل، 
صف�وف ليس�رت 

سيتي.

ريال  وسط  العب  كروس،  توني  يفقد  لم 
مدريد، األمل يف االنضمام إىل املنتخب األملاني، 

األسبوع املقبل، برغم اإلصابة.
وقال كروس، يف مدونة صوتية بموقع )إينفاخ 
تطور  كيفية  عىل  يعتمد  “هذا  لوبن(:  مال 

الحالة، كيفية االستجابة عىل أساس يومي”.
األول  الشوط  نهاية  قبيل  كروس  وأصيب 
عىل  مدريد  ريال  فيها  فاز  التي  للمباراة، 

بالدوري  املايض  السبت   ،)3/2( بيتيس  ريال 
اإلسباني.

إلصابة  تعرضه  الطبية  الفحوص  وأظهرت 
عضلية، أعىل الفخذ األير.

يف  الرتكي،  ضيفه  األملاني  املنتخب  ويلتقي 
وديا،  املقبل،  األول/اكتوبر  ترشين  من  السابع 

يف كولونيا.
يف  أوكرانيا،  ملالقاة  يخرج  أيام  بثالثة  وبعدها 

لكولونيا  يعود  أن  قبل  األوروبية،  األمم  دوري 
13 من  ملالقاة سويرا، يف نفس البطولة، يوم 

الشهر املقبل.
ورجحت وسائل إعالم إسبانية، إمكانية غياب 

كروس لنحو أسبوعني.
لكن الالعب من جانبه، يتوقع أن يكون جاهزا 
عن  سيغيب  ذلك  رغم  أنه  إال  الفرتة،  هذه  قبل 

مباراتني للريال، هذا األسبوع.

لوست  الرشيك  املالك  جولد،  ديفيد  باَع 
لكأس  موجودة  نسخة  أقدم  يونايتد،  هام 
االتحاد اإلنجليزي لكرة القدم يف مزاد مقابل 
ألف   978 ألف جنيه إسرتليني )حوايل   760
كانت  والتي  الكأس،  جولد  دوالر(.واشرتى 
تمثل النسخة الثانية من كأس االتحاد املقدمة 

ين  ئز يف للفا
بقة  ملسا ا

ل  خال
لفرتة  ا

 478 مقابل  عاما   15 قبل   ،1896-1910
برمنجهام  رئاسة  توليه  خالل  إسرتليني  ألف 
لكأس  األصلية  النسخة  سيتي.ورسقت 
االتحاد اإلنجليزي يف 1895.وقال دار بونهامز 
من  اللعبة  تحول  الكأس  “يعكس  للمزادات: 
العامة  املدارس  العبو  عليها  يسيطر  واحدة 
ما  وهو  جارفة  بشعبية  تحظى  رياضة  إىل 
يف  معروضة  الكأس  قائما”.وكانت  يزال  ال 
مانشسرت. يف  القدم  لكرة  الوطني  املتحف 
الجديدة  الكأس  وشيفيلد يونايتد أول من نال 
يف 1896 بعد التفوق 1-2 عىل وولفرهامبتون 
واندرارز يف النهائي.كما كان مانشسرت سيتي 
ومانشسرت يونايتد وتوتنهام هوتسبري ضمن 

األندية املتوجة بالكأس ألول مرة.

7الرياضي
برشلونة مهتم بضم زينتشينكو

يويفا يرفض طلب بلجيكا

اعالم الكرتوني توتنهام يتخّطى عقبة تشيلسي ويبلغ ربع نهائي الرابطة

كشَف تقرير صحفي إسباني، عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع 
ظهري أير مانشسرت سيتي، يف املريكاتو الصيفي الجاري.

ويحتاج برش�لونة إىل ظهري أير جديد م�ع جوردي ألبا، يف ظل 
ع�دم االقتناع بجونيور فريب�و، الوافد من ري�ال بيتيس الصيف 

املايض.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” اإلسبانية، فإن برشلونة 
يخطط لصفقة جديدة رغم التعاقد مع مرياليم بيانيتش وبيدري 
جونزاليس وفرانسيسكو ترينكاو، واالقرتاب من ضم سريجينو 

دست.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن أحد األس�ماء التي تم طرحها مؤخرًا 
عىل طاولة برش�لونة ه�و أولكس�ندر زينيتش�نكو، والذي قدم 

مستويات جيدة مع السيتيزنس املوسم املايض.
وأوضحت الصحيفة، أن زينتش�ينكو نال إعجاب برشلونة نظرًا 

ألنه ُيجيد يف أكثر من مركز أبرزها الظهري األير.
وأضاف�ت أن برش�لونة يفك�ر يف طل�ب زينتش�ينكو م�ع إري�ك 
جارس�يا، مقابل انتقال رافينيا ألكانتارا إىل مانشسرت سيتي مع 

مقابل مايل.
لكن يف الوقت ذاته، س�يكون هن�اك صعوبة يف ضم الالعب إذا لم 

يغادر جونيور فريبو هذا الصيف.

رف�َض االتح�اد األوروبي لك�رة الق�دم )يويفا( طل�ب بلجيكا 
الس�ماح بحضور جماهري، خالل املباراة الت�ي تجمع املنتخب 

األول مع كوت ديفوار، يف 8 ترشين األول/كتوبر املقبل.
وأوض�ح اتحاد الكرة البلجيكي، أنه تم رفض محاولة الحصول 
عىل ترصيح بحضور 11 ألف مش�جع، يف املباراة التي س�تقام 
ع�ىل ملعب املل�ك ب�ودوان يف بروكس�ل، يف ظل اس�تمرار أزمة 

فريوس كورونا.
وت�م التوص�ل التفاق ب�ني اتحاد الك�رة والس�لطات املحلية يف 
بلجيكا، بشأن الربوتوكول الصحي، الذي يتضمن تطبيق قواعد 

التباعد االجتماعي داخل امللعب.
وبحس�ب بي�رت بوس�ايرت، الرئي�س التنفي�ذي التح�اد الكرة 
البلجيك�ي، فإن ق�رار يويفا ت�م اتخاذه عىل مس�توى أوروبا، 

وليس موجها تحديدا لخطط بلجيكا.

كروس يطمح للحاق باملباريات الدولية

بيع نسخة تأرخيية لكأس االحتاد اإلجنليزي

ألونسو مطلوب من انرت واليويف

فالنسيا يتخلص من عقدة الفوز 
خارج ملعبه وخيتايف يصعق بيتيس

مفكرة الزوراء
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أعلَن ليفربول، حامل لقب الدوري 
اإلنكليزي لكرة القدم، عن إصابة 
العب وس�طه الجديد اإلس�باني 
تياغو ألكانتارا بفريوس كورونا 
املس�تجد، وذلك بعد أيام معدودة 
ع�ىل وصول�ه إىل “أنفيل�د” م�ن 

بايرن ميونيخ األملاني.
وق�ال ليفربول يف بي�ان: “جاءت 
نتيج�ة تياغو ألكانت�ارا إيجابية 
بكوفي�د19- وه�و يعزل نفس�ه 
حاليا وفقا لإلرشادات الالزمة”، 
النادي،  الت�زم  مضيف�ا: “لطاملا 
وسيواصل، بجميع الربوتوكوالت 
بكوفيد19- وس�يبقى  املتعلق�ة 
للف�رتة  ذاتي�ة  تياغ�و يف عزل�ة 

الزمنية املطلوبة”.
وغاب ابن ال�29 عاما عن املباراة 
التي ف�از به�ا ليفرب�ول اإلثنني 
يف   3-1 أرس�نال  ع�ىل  امل�ايض 
الدوري املمتاز، وس�يكون غائبا 
بالتأكيد عن تج�دد املواجهة بني 
الفريق�ني اليوم الخميس يف ثمن 
نهائ�ي كأس الرابط�ة، إضاف�ة 
إىل مب�اراة ال�دوري األح�د املقبل 
ضد أس�تون فيال، لكنه قد يعود 
لخ�وض دربي مريسيس�ايد ضد 

الجار اللدود إيفرتون عىل ملعب 
األول/ ترشي�ن   17 يف  األخ�ري 

أكتوبر.
وقالت رابط�ة ال�دوري املمتاز إن 
10 أش�خاص، م�ن دون أن تحدد 
يف  عامل�ني  أو  العب�ني  كان�وا  إذا 
طواقم األندي�ة، مصابني بفريوس 
“كوفيد19-” استنادا إىل الفحوص 
التي أجريت األسبوع املايض، وهذا 
أكرب عدد إصابات يف أس�بوع واحد 
منذ ب�دء االختب�ارات الجماعية يف 

أيار/مايو املايض.

وانض�م ألكانت�ارا إىل ليفربول يف 
وقت سابق من الشهر الحايل بعد 
س�بعة مواس�م بقمي�ص بايرن 
ميونيخ الذي أحرز معه املوس�م 
املنرصم ثالثي�ة الدوري والكأس 

املحليني ودوري أبطال أوروبا.
وخاض اإلس�باني مباراة واحدة 
“الحم�ر”  بقمي�ص  اآلن  حت�ى 
حيث دخل كبديل يف بداية الشوط 
الثان�ي م�ن مباراة ال�دوري ضد 
الش�هر   20 يف   )2-0( تش�يليس 

الحايل.

دع�ا قائ�د ونج�م برش�لونة األرجنتيني 
ليونيل مييس إىل وضع حد للخالفات ونبذ 
الرصاعات يف الن�ادي الكاتالوني، مطالباً 
بوح�دة الجمي�ع بعدم�ا كان أعل�ن ع�ن 
رغبت�ه يف الرحيل عن صف�وف الفريق يف 

املوسم الحايل، إال أنه بقي مرغماً.
وج�اء يف مقابل�ة أجراها املهاج�م الدويل 
“س�بورت”  صحيف�ة  م�ع  األرجنتين�ي 
الكاتالوني�ة: “بعد العدي�د من الخالفات، 
أريد وض�ع حد لذل�ك”، مضيف�اً: “علينا 
أن نوحد جميع من لهم عالقة بربش�لونة 

واالفرتاض أن األفضل لم يأِت بعد”.
وتط�رق مي�يس إىل رغبت�ه بالرحي�ل عن 
الن�ادي الكاتالون�ي قبل انطالق املوس�م 
الجدي�د وتحريره م�ن عام�ه األخري بعد 
سلس�لة نتائ�ج كارثي�ة أدت إىل إقص�اء 
الفري�ق من رب�ع نهائي مس�ابقة دوري 
أبطال أوروبا بخس�ارة مذل�ة أمام بايرن 
ميونيخ األملان�ي 8-2، وتنازل�ه عن لقب 
الدوري املحيل لصالح غريمه األبدي ريال 
مدريد.وتابع: “أتحمل مسؤولية أخطائي، 
إن وج�دت يف مطل�ق األح�وال، وعلينا أن 

نبني برشلونة أفضل وأقوى”.
وأردف: “أريد أن أبعث برس�الة إىل جميع 
أعض�اء الن�ادي وإىل الجماه�ري. يف ح�ال 
شعر أحدهم بانزعاج مما قلته أو فعلته، 
ال ينبغي أن يشككوا أبداً يف أني أفكر دائماً 

بما هو أفضل للنادي”.
وخت�م األرجنتين�ي الذي انتقد األس�بوع 
املايض الطريقة التي تخىل بها برش�لونة 
عن زميله وصديقه املهاجم األوروغوياني 
لويس س�واريز املنتقل أتلتيك�و مدريد(، 
والرغب�ة  الش�غف  إضاف�ة  “إن  قائ�ال: 
لتحقي�ق  الوحي�دة  الوس�يلة  س�تكون 
أهدافنا، متحدون دائماً والسري يف االتجاه 

ذاته”. 

ليفربول يعلن إصابة ألكانتارا بفريوس كورونا ميسي يدعو إىل وضع حد للخالفات
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بغداد/ الزوراء:
نعى االتح�اد العام للصحفيني العرب، 
امس االربعاء، املرحوم الش�يخ صباح 
األحم�د الجاب�ر الصب�اح، أم�ر دولة 

الكويت الشقيقة .
وذكر بي�ان لالتحاد تلق�ت “الزوراء” 
الع�ام  االتح�اد  ان  من�ه:  نس�خة 
للصحفي�ني الع�رب ينع�ى املغفور له 
أم�ر الكويت، الش�يخ صب�اح األحمد 
الجاب�ر الصب�اح، ال�ذي كان زعيم�ا 
وقائدا مخلصا للكويت واألمة العربية 
جمع�اء مل�ا كان يتمت�ع به م�ن رؤية 
حكيمة تجس�دت يف األعمال التي قام 

بها طوال فرتة حياته .
واضاف: ان االتح�اد العام للصحفيني 
العرب يعرب عن خالص تعازيه، واصدق 

الكوي�ت  دول�ة  لحكوم�ة  مواس�اته 
الفقي�د  وعائل�ة  الكويت�ي  والش�عب 
العظيم، لهذه الخسارة الفادحة، حيث 
كان صوتا للحكمة واالعتدال كما كان 
يتمتع بمكان�ة عالية بني قادة العالم، 
ول�ه مواقفه السياس�ية واإلنس�انية 

التي يشهد بها الجميع .
واش�ار اىل: ان املرحوم، الشيخ صباح 
األحم�د الجابر الصب�اح، كان معروفا 
أيض�ا بحرصه عىل الحفاظ عىل وحدة 
املعه�ودة  بحكمت�ه  العرب�ي  الص�ف 
وتمس�كه املس�تمر بالح�وار كمنهج 

لحل املشكالت املستعصية .
وتابع: رحم الل�ه الفقيد وألهم أرسته 
والش�عب الكويت�ي الصرب والس�لوان 

لفقدان هذا القائد العظيم .

كربالء/ نينا : 
عق�َد فرع نقابة الصحفي�ني العراقيني يف محافظة كربالء املقدس�ة مؤتمرا لبحث س�بل 

تسهيل عمل االعالميني خالل زيارة الربعني بحضور مسؤويل االعالم يف الدوائر االمنية .
وقال رئيس الفرع الزميل توفيق الحبايل ملراس�ل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا / 
ان�ه ويف ضوء توجيهات نقيب الصحفيني العراقي�ني رئيس اتحاد الصحفيني العرب مؤيد 
الالمي ولغرض تسهيل عمل الزمالء خالل فرتة الزيارة تم عقد مؤتمر تشاوي بمقر الفرع 
بحض�ور االعالمي�ني العاملني يف املحافظة ومس�ؤويل االع�الم يف قيادتي عملي�ات الفرات 
االوسط والرشطة ومدير اعالم املحافظة حيث عرض الزمالء املشاكل التي يعانون منها يف 

اثناء تغطيتهم احداث الزيارة والسيما مع القوات االمنية يف عملية الدخول والتصوير .
واض�اف : بان�ه تم الوصول عىل حلول ناجعة لغرض تس�هيل عملهم من خالل الزياة من 
خ�الل عدد من االج�راءات منها منحهم باجات خاصة تس�مح لهم التنق�ل بعجالتهم يف 
اثن�اء قطع الطرق وتبليغ كافة الس�يطرات بعدم التعرض للصحفيني وتقديم املس�اعدة 

لهم النجاز عملهم. 

لندن/ متابعة الزوراء: 
تعهد املدير العام ل�”بي.بي.يس”، تيم ديفي، 
بط�رد املذيع�ني الذي�ن يرتكب�ون انتهاكات 
جس�يمة إلرش�ادات النزاه�ة ع�ىل مواق�ع 

التواصل االجتماعي.
وق�ال ديفي، الذي أصبح املدي�ر العام لهيئة 
اإلذاع�ة الربيطاني�ة يف وقت س�ابق من هذا 
الشهر، إن قواعد وسائل التواصل االجتماعي 
س�يتم اإلع�الن عنه�ا يف األس�ابيع املقبل�ة، 

وستنطبق عىل جميع املوظفني.
وأعل�ن ديف�ي اس�تعداده التخ�اذ اإلج�راء 
التأديبي املناس�ب”. وقال إنه سيكون قادرا 

عىل “إبعاد الناس عن تويرت” إذا لزم األمر.
وتأتي ترصيحات�ه بعد انتقادات لنجوم مثل 
غ�اري لينيك�ر الذي أث�ار الج�دل يف املايض 
ملش�اركته آراءه السياس�ية عىل تويرت. وردا 
عن س�ؤال بش�أن كيفية إبعاد مذيعي ”بي.

ب�ي.يس” م�ن تويرت، أوض�ح أن�ه يف بعض 
تعلي�ق  املوظف�ني  م�ن  س�يطلب  الح�االت 
حس�اباتهم ع�ىل املوق�ع إذا أرادوا مواصلة 

العمل يف “بي.بي.يس”.
ويف حديثه إىل أعضاء الربملان يف لجنة االختيار 
الرقمي�ة والثقافي�ة واإلعالمي�ة والرياضية 
يف مجل�س العموم، قال املدي�ر العام ل�”بي.

بي.يس” إنه لن يس�ارع إىل اتخ�اذ إجراءات 
بعيدة املدى، وأش�ار “أعرف أن بعض الناس 

يريدون مني إطالق النار فورا”.
وأض�اف أن اإلج�راء الذي س�يتم اتخاذه لن 
يعتمد عىل مكانة ‘النجم املعني’ ضمن “بي.

ب�ي.يس”، لك�ن س�يكون هن�اك تمييز بني 

املس�اهمني العرضيني وأولئك الذين يمثلون 
واجهة “بي.بي.يس”.

لوس�ائل  التوجيهي�ة  “املب�ادئ  أن  وتاب�ع 
التواص�ل االجتماع�ي س�توضح الخط�وط 
الت�ي ال يج�ب تجاوزها إذا كان ش�خص ما 
واجهة ل�’بي.ب�ي.يس’، أعتقد أن الدخول يف 

سياسات حزبية جزئية ال يبدو مناسبا”.
ورشح ديف�ي “يف املايض، كانت هناك بعض 
التغريدات من موظفي ومذيعي ‘بي.بي.يس’ 
التي يف رأيي لم تعزز س�معة ‘بي.بي.يس’ يف 

ما يتعلق بالحياد”.
وتحظ�ى الخدم�ة العاملي�ة ل�“بي.بي.يس” 
بأهمي�ة كبرة حيث ينظر املس�ؤولون إليها 
باعتباره�ا ج�زءا مهّم�ا من ق�وة بريطانيا 

الناعمة حسب تعبر وزير الخارجية األسبق 
ويليام هيغ.

الخدم�ة العاملي�ة ل�“بي.ب�ي.يس” تحظ�ى 
بأهمي�ة كبرة حيث ينظر املس�ؤولون إليها 
باعتباره�ا ج�زءا مهّم�ا من ق�وة بريطانيا 

الناعمة
وكان ريتش�ارد س�امربوك، املدي�ر الس�ابق 
لألخب�ار العاملي�ة للرشك�ة، أج�رى مراجعة 
لس�لوك املوظف�ني ع�ىل وس�ائل التواص�ل 
االجتماعي. وأشار ديفي إىل أن هذه املراجعة 
غ�ذت املب�ادئ التوجيهية الجديدة لوس�ائل 

التواصل االجتماعي.
وس�بق ل�”بي.ب�ي.يس” أن ط�ردت الع�ام 
املايض املذيع ومقدم الربامج داني بيكر، بعد 

أن نرش “نكتة غبية س�اذجة” يف تويرت حول 
املولود الجديد الذي رزق به دوق ساس�يكس 

األمر هاري وزوجته ميغان ماركل.
وأث�ار حدي�ث ديفي أس�ئلة بش�أن ش�مول 
الق�رار لخدم�ات األخب�ار باللغ�ات األخرى 
وبالتايل منع املذيع�ني العرب يف “بي.بي.يس 
عرب�ي” م�ن ن�رش آرائه�م السياس�ية عىل 
منصات التواصل االجتماعي، وتعتمد بعض 
برام�ج “بي.بي.يس عرب�ي” عىل الخوض يف 
مواضيع سياسية تربز فيها مواقف مراسيل 
القن�اة. وباتت التغطي�ات اإلخبارية ل�”بي.
بي.يس عربي” تثر انتقادات واسعة بسبب 

تحيزها.
اإلذاع�ة  هيئ�ة  أعلن�ت  امل�ايض،  ويولي�و 
الربيطاني�ة أن منصات خدم�ة “بي.بي.يس 
عربي” يف املقدمة من حيث الشعبية مقارنة 
باللغ�ات األخ�رى، واحتل�ت املرك�ز األول يف 
زيادة االنتش�ار بني خدم�ات “بي.بي.يس” 

العاملية.
وتس�جل ش�عبية املحتوى الذي تبث�ه “بي.
ب�ي.يس” باللغ�ات املختلف�ة ع�رب منصات 
التواص�ل االجتماع�ي مث�ل يوتي�وب زيادة 
مط�ردة، إذ ارتف�ع ع�دد املتابع�ني عرب هذه 
املنصة بنس�بة 129 يف املئة ليبلغ 47 مليون 
متابع أس�بوعيا. بينما ارتفع ع�دد متابعي 
“بي.ب�ي.يس” ع�رب فيس�بوك إىل 43 مليون 
متابع، أي بزي�ادة تبلغ 31 يف املئة عن العام 
امل�ايض. وتضاعف ع�دد املتابعني عىل تويرت 
إىل 6 ماليني أس�بوعيا، وكذلك األمر بالنسبة 

إلنستغرام.

بروكسل/ متابعة الزوراء:
إل�زام  يعت�زم  األوروب�ي  التكت�ل 
رشكات اإلنرتن�ت الكربى بالتحرك 
بش�كل أقوى ض�د التضليل وفتح 
املج�ال للباحث�ني للحص�ول ع�ىل 

البيانات.
تكث�ف اللجنة األوروبي�ة الخاصة 
بكشف الهجمات ومحاوالت التأثر 
ومحاربتها،  الخارجية  اإللكرتوني 
من نش�اطها م�ع ازدي�اد حمالت 
التضليل وانتش�ار األخبار الكاذبة، 
فرغم أنها تتعلق بفايروس كورونا 
إال أن أبعاده�ا أك�رب إذ ته�دف إىل 
القضاء ع�ىل الثق�ة يف الحكومات 

واإلعالم.
ويت�م تروي�ج نظري�ات املؤام�رة 
وحم�الت تضلي�ل بش�كل متزاي�د 
ب�ني  وم�ن  كورون�ا،  أوق�ات  يف 
تل�ك النظري�ات ه�و أن محارب�ة 
الفاي�روس يمكن أن ُتتخذ كذريعة 
أن  أو  للس�كان  إجب�اري  لتلقي�ح 
مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس 
يريد بالتعاون مع االتحاد األوروبي 
مراقب�ة الناس، بحس�ب ما ذكرت 

دويتشه فيله يف تقرير لها.
وي�رى االتح�اد األوروب�ي أن وراء 
حمالت التضليل محاوالت والسيما 
لتدم�ر  والص�ني  روس�يا  م�ن 
األوروبي  االتح�اد  الديمقراطية يف 
ومن ثم إضع�اف االتحاد األوروبي 

نائب�ة  وقال�ت  العال�م.  يف  ودوره 
األوروبية فرا  املفوضي�ة  رئيس�ة 
س�ابقة  ترصيح�ات  يف  جوروف�ا 
“أثناء وباء كورون�ا غرقت أوروبا 

يف حمالت التضليل”.
االزدي�اد  إىل  املفوضي�ة  وأش�ارت 
الكبر ملناه�ي التلقيح يف أملانيا. 
ففي أقل من ش�هرين، أكد تحقيق 
تراجع االس�تعداد لتلق�ي لقاح يف 
أملاني�ا بنحو 20 يف املئ�ة، واالدعاء 
امل�روج ل�ه يف املواق�ع االجتماعية 
بأن رشب مسحوق مبيض يساعد 
ضد كورونا وهو ما تراه املفوضية 
للتضلي�ل  إضافي�ة  كمحاول�ة 
االتحاد  املقصود. وأيدها مف�وض 
الخارجي�ة  للش�ؤون  األوروب�ي 
جوزيب بوريل بالقول إن “التضليل 
يف أوق�ات وب�اء كورون�ا يمكن أن 

يكون قاتال”.
وقبل االنتخابات األوروبية األخرة 
اشتكى نواب من الربملان األوروبي 
من دعاية روسية مكثفة، ولم يتعلق 
األمر يف ذل�ك بحم�الت التضليل يف 
املواقع االجتماعية فقط، فالنواب 
تحدثوا عن هجمات إلكرتونية عىل 
البنية التحتية لالنتخابات، وبعض 
الن�واب املقرب�ني م�ن داعميهم يف 
بلدان ثالثة يتلقون بصفة مبارشة 
أو غر مبارشة دعم�ا ماليا. وعىل 
هذا النحو هناك شبهة يف أن حزب 

الفرنس�ية  الش�عبوية  اليميني�ة 
السابقة مارين  والنائبة األوروبية 
م�ن  أم�وال  ع�ىل  حص�ل  لوب�ان 
الكرمل�ني. ولوب�ان قام�ت بصفة 
متكررة بانتقاد العقوبات الغربية 

ضد روسيا يف أزمة أوكرانيا.
وم�ن أجل مجابهة ه�ذا النوع من 
الحمالت، ش�كل الربملان األوروبي 
لجنة خاص�ة ب�ارشت اآلن عملها 
ال�ذي يتج�اوز اإلحاط�ة بكورونا. 
وه�ذه اللجنة م�ن ش�أنها أوال أن 
تكش�ف يف أي مج�االت يت�م نرش 
ه�ذه األخب�ار الزائفة، وأح�د تلك 
املجاالت ه�و محاول�ة التأثر عىل 

االنتخابات.
وراء  أن  ي�رى  األوروب�ي  االتح�اد 

حمالت التضلي�ل محاوالت لتدمر 
االتحاد،  وإضع�اف  الديمقراطي�ة 

والسيما من قبل روسيا والصني
وأهم ال�رشكاء لالتح�اد األوروبي 
يف ه�ذه الح�رب رشكات اإلنرتن�ت 
وتوي�رت  فيس�بوك  مث�ل  الك�ربى 
وغوغل. فاالتح�اد األوروبي يعتزم 
إلزامها بالتحرك بش�كل أقوى ضد 
التضلي�ل وفت�ح املج�ال للباحثني 

للحصول عىل البيانات.
وأش�ارت نائبة رئيس�ة املفوضية 
جوروف�ا إىل أن “املنصات يجب أن 
تضطلع باملسؤولية أكثر وتقديمها 
بش�فافية”،  والعم�ل  للمحاس�بة 
وتوجد إجراءات طوعية، لكنها غر 
كافية بالنس�بة إىل املفوضية التي 

تعت�زم ط�رح اقرتاح�ات إضافية.
ومن�ذ يوني�و عندم�ا تم تش�كيل 
اللجن�ة الخاصة، حث�ت املفوضية 
األوروبي�ة منص�ات اإلنرتن�ت عىل 
التعاون بشكل وثيق مع محققني 
مس�تقلني وتقديم تقارير شهرية 
حول جهودها ضد األخبار الزائفة. 
حس�ب  إيجابي�ة  نتائ�ج  وهن�اك 
املؤسس�ة األوروبية، إذ تم التأكيد 
عىل مص�ادر موثوق�ة والتقليل أو 

إزالة مضامني خاطئة ومضللة.
ملنص�ات  الطوعي�ة  واإلج�راءات 
اإلنرتن�ت ليس�ت كافية بالنس�بة 
إىل فيدرالي�ة الصحفيني األوروبية 
واملجل�س األوروب�ي ل�دور الن�رش 
واتحاد قنوات التلف�زة الخاصة يف 

أوروبا.
وطالبت بعقوبات “فعالة”، إذا لم 
تلت�زم ال�رشكات بميثاق الس�لوك 
الطوع�ي. لك�ن األمر ليس س�هال 
بالنسبة ملحققي البيانات، إذ ليس 
من السهل يف الغالب تحديد األخبار 
الزائفة وتمييزها ع�ن التعبر عن 
الرأي، واملنتقدون يخشون التدخل 

يف حرية التعبر.
ورصح�ت جوروف�ا “ال أري�د خلق 
اللجن�ة  وحت�ى  حقيق�ة”،  وزارة 
الخاصة للربملان ستواجه يف حربها 
ضد األخبار الكاذبة هذه املش�كلة 

باستمرار.

هل يشمل قرار جتميد حسابات تويرت مذيعي “بي.بي.سي عربي”؟

االحتاد األوروبي ينتقل إىل اهلجوم ضد األخبار الزائفة

احتاد الصحفيني العرب ينعى أمري دولة الكويت

فرع نقابة الصحفيني يف كربالء يعقد مؤمترا 
لتسهيل عمل االعالميني خالل زيارة االربعني

ترامب يعتمد على مواقع التواصل كشبكة إخبارية للرتويج والدعاية
الصحافة األمريكية ختوض غمار السباق الرئاسي باملراهنة على بايدن

واشنطن/ متابعة الزوراء:
غم�ار  األمركي�ة  الصحاف�ة  دخل�ت 
السباق الرئايس األمركي بدعم غالبية 
املنابر للمرشح الديمقراطي جو بايدن، 
حي�ث تأم�ل أن تحقق ما فش�لت فيه 
يف انتخاب�ات 2016 ع�رب إقن�اع القراء 
ب�”س�وء إدارة دونال�د ترام�ب” خالل 
الس�نوات األربع لواليت�ه، بينما يواجه 
فري�ق ترام�ب االنتخابي ه�ذه املزاعم 
بحملة رشس�ة عىل ش�بكات التواصل 

االجتماعي.
وتواصل وس�ائل إع�الم أمركية تباعا 
إع�الن دعمه�ا للمرش�ح الديمقراطي 
جو بايدن يف االنتخابات الرئاس�ية ضد 
الرئيس دونالد ترامب، يف مشهد مشابه 
 ،2016 ع�ام  انتخاب�ات  يف  ح�دث  مل�ا 
التي وصف�ت بأنها هزيم�ة للصحافة 
األمركية بعد أن ح�ذرت مرارا وتكرارا 
ع�ىل  ترام�ب  انتخ�اب  خط�ورة  م�ن 
الديمقراطي�ة، فه�ل س�تكون النتيجة 

مختلفة هذه املرة.
لم يك�ن ترام�ب يحظى بش�عبية لدى 
االنتخاب�ات  يف  األمركي�ة  الصح�ف 
املاضية، ومن بني الصحف املئة األوسع 
انتش�ارا، لم يحصل س�وى ع�ىل تأييد 

اثنتني منها.
ويبدو أن الصحافة األمركية يف الوقت 
الراه�ن تراهن عىل رص�د حصيلة أربع 
س�نوات م�ن والي�ة ترام�ب ملهاجمته 
وإقناع القراء بالتصوي�ت لبايدن، كما 
فعلت واشنطن بوست يف إعالنها االثنني 
بأن�ه  الديمقراط�ي  املرش�ح  بوص�ف 
يتحىل ب�”اللباقة وال�رشف والكفاءة” 
يف تناقض ص�ارخ مع الرئي�س دونالد 

ترامب.
وانضمت الصحيف�ة الرائدة يف عاصمة 

البالد إىل مؤيدين بارزين لبايدن، بينهم 
لوالي�ة  الس�ابق  الجمه�وري  الحاك�م 
بنسلفانيا توم ريدج وأرملة السيناتور 
الب�ارز ج�ون ماك�ني واملمث�ل دواي�ن 
جونس�ون املع�روف باس�م “ذا روك”، 
حت�ى مجل�ة ”س�اينتفيك أمري�كان” 
خرج�ت عن حياده�ا الس�يايس للمرة 
 ،1845 ع�ام  يف  إصداره�ا  من�ذ  األوىل 
وأعلن�ت تأييده�ا لباي�دن وقال�ت إنها 
بس�بب  بذل�ك  القي�ام  إىل  مضط�رة  
مواقف الرئيس دونالد ترامب الرافضة 
ل�“األدل�ة والعلم”، يف إعالن مش�ابه ملا 

جاء يف واشنطن بوست.
وكتب مجلس تحرير صحيفة واشنطن 
بوس�ت مش�را إىل اس�تجابة ترام�ب 
الفاش�لة لوباء كوفيد – 19 والهجمات 

عىل األعراف الديمقراطية، أنه قد يكون 
العدي�د م�ن األمركي�ني عىل اس�تعداد 
للتصويت ألي شخص تقريبا “من أجل 

طرد أسوأ رئيس يف العرص الحديث”.
لإلطاح�ة  الح�ظ،  “لحس�ن  وتاب�ع 
بالرئي�س ترامب يف عام 2020 ال يتعني 

عىل الناخبني خفض معايرهم”.
ول�م تك�ن واش�نطن بوس�ت صديقة 
للجمه�وري ترام�ب ال�ذي ن�ّدد م�رارا 
تن�رش  بأنه�ا  ووصفه�ا  بالصحيف�ة 

“أخبارا مزيفة”.
باملقاب�ل، هاجمت الصحيفة سياس�ة 
ترامب وأطلقت قاع�دة بيانات لتقيص 
الحقائ�ق توصل�ت إىل 20 ألف ترصيح 
كاذب أو مضل�ل لرتامب، وأعلنت هيئة 
تحريرها العام امل�ايض أن هناك “أكثر 

من دليل كاف” لعزله.
وذك�رت هيئة الّتحرير االثنني أّنه بينما 
بالديمقراطي�ة األمركية،  أرض ترامب 
ف�إن باي�دن ال�ودود للغاي�ة وصاحب 
وال�رشف  اللباق�ة  “س�يعيد  الخ�ربة 

والكفاءة لحكومة أمركا”.
ويأت�ي ذل�ك عش�ية مواجه�ة باي�دن 
مناظ�رة  أول  يف  أوهاي�و  يف  وترام�ب 

رئاسية بينهما من أصل ثالث.
ويرتق�ب عرشات املاليني م�ن الناخبني 
األمركيني املناظرة األوىل، ففي مجتمع 
يعتم�د عىل اإلعالم إىل ح�د كبر، تحمل 
أحيان�ا االنطباعات األوىل للمش�اهدين 
الس�باق  مجري�ات  ع�ىل  أق�ل  تأث�را 
السياس�يني  املعلق�ني  تقييم�ات  م�ن 
للمرشحني يف أعقاب املناظرة، كالتعليق 

مثال عىل تردد يف التعبر أو حركة ما أو 
عبارة غر متوقعة.

ويرى محللون أنه بالنسبة للمشاهدين 
ومس�تخدمي اإلنرتن�ت الذي�ن تنه�ال 
اإلعالن�ات  أس�ابيع  من�ذ  عليه�م 
االنتخابي�ة، ل�ن يك�ون له�ذه املناظرة 
تأثر حاس�م يف مجري�ات انتخابات 3 
نوفمرب. ويذّكر هؤالء بعام 2016، حني 
اعت�ربت املرش�حة كلينت�ون منترصة 
بع�د املناظ�رات الثالث، قب�ل أن تخرس 
االنتخابات. وال ينح�رص هذا االنقطاع 
بني أداء املرش�حني ونتائج االنتخابات 
عىل عه�د ترامب فحس�ب، ب�ل يف عام 
2004، كان فوز املرش�ح الديمقراطي 
جون كري عىل جورج بوش االبن شبه 
مؤكد، قبل أن يخرس االنتخابات أيضا.

وتشر إيمي دييس املسؤولة السابقة يف 
الحزب الديمقراط�ي إىل أن “ما يحصل 
بعد املناظرة، وكيف يجري استخدامها، 
ق�د يكون ل�ه تأثر أكرب” م�ن املناظرة 
نفسها. وتضيف أن املرشحني نفسيهما 
“ق�د يح�اوالن ق�ول بع�ض األش�ياء 
للخصم” حتى يعاد اس�تخدامها الحقا 

يف إطار الدعاية االنتخابية.
ولم ينجح باي�دن يف الحصول عىل دعم 
نيويورك تايمز، رغم محاولته إقناعها 
بذل�ك يف اجتم�اع م�ع هيئ�ة تحري�ر 
إال  امل�ايض.  أغس�طس  يف  الصحيف�ة 
أنها س�اهمت بإضعاف موقف ترامب، 
بكشفها معطيات خطرة حول وضعه 

الرضيبي، عشية املناظرة مع بايدن.
وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إىل أن 
الرئيس امللياردير دفع 750 دوالرا فقط 
كرضائ�ب ع�ىل الدخل ع�ام 2016، أي 
الع�ام ذاته الذي فاز في�ه باالنتخابات. 
ولهذا الكشف أهمية بالغة كون قضية 

إق�رارات ترامب الرضيبية كانت محور 
معرك�ة حامي�ة، بع�د تخ�يل الرئي�س 
الرئاس�ية  التقالي�د  ع�ن  الجمه�وري 
املعتمدة منذ الس�بعينيات برفضه نرش 

عائداته الرضيبية عكس كل أسالفه.
ومن ب�ني الصحف القليل�ة التي أعلنت 
تأييده�ا لرتامب صحيفة “ناش�يونال 
إنكواي�رر” الت�ي أص�درت أول عدد لها 

قبل 94 عاما.
وكان أول تأييد لها ملرش�ح لالنتخابات 
الرئاس�ية يف ع�ام 2016 عندما دعمت 
املرش�ح الجمه�وري املنم�ق يف كالمه 

الذي يحمل قليال من املعنى.
وقالت صحيفة “إنكوايرر“ ترامب يجب 
أن يكون رئيس�ا”، غر أنها اعرتفت يف 
وقت الحق بأنها س�اعدت الرئيس عىل 
إخف�اء روايات كان من املمكن أن ترض 
برتش�حه.ووفقا لصحيف�ة واش�نطن 
بوس�ت، ف�إن م�ن ب�ني أس�باب دعم 
صحيفة إنكوايرر، هو أن “ترامب فقط 
لديه الش�جاعة والجسارة عىل الوقوف 
يف وج�ه زعم�اء أجانب مث�ل فالديمر 

بوتني، وكسب احرتامهم!”.
وي�رى محللون أن�ه من خ�الل تحليل 
خطب ترامب يمكن اكتش�اف إشارات 
إىل العدي�د من القص�ص التي ترفضها 
معظم وس�ائل اإلعالم التقليدي، لكنها 
حظيت بدعم وحماس يف العالم املتنامي 

ملصادر إخبارية بديلة.
وينش�ط فريق حملة ترامب االنتخابية 
عىل مواقع التواصل االجتماعي للرتويج 
له منذ أش�هر عديدة، وذكرت صحيفة 
االنتخابي�ة  الحمل�ة  إن  “بوليتيك�و” 
لرتامب، وصندوقه املش�رتك مع اللجنة 
الوطني�ة للحزب الجمه�وري أنفقا 65 
ملي�ون دوالر لرتويجه ضمن الس�باق 

الرئايس 2020.
وقالت الصحيفة، يف تقرير نرشته خالل 
الشهر الجاري، إن مكتب حملة ترامب 
اس�تفاد كثرا يف االس�تحقاق الرئايس 
عام 2016 من موقع فيسبوك للتواصل 
االجتماع�ي مم�ا منح�ه مي�زة الفت�ة 
الديمقراطية  للتغل�ب ع�ىل منافس�ته 
آنذاك هيالري كلينت�ون، لكن هذه املرة 
راهن املرش�ح الجمه�وري عىل منصة 
يوتيوب، التي يس�تخدمها ك�”سالحه 

الرسي”.
وأوضحت الصحيف�ة أن حملة ترامب، 
وصندوقه املش�رتك مع اللجنة الوطنية 
للح�زب الجمهوري، أنفق�ا 65 مليون 
دوالر لألنش�طة االنتخابي�ة يف يوتيوب 
ومنص�ة البح�ث يف غوغ�ل، الت�ي تدير 
املوق�ع، قبيل اق�رتاع 3 نوفمرب 2020، 

ومنها 30 مليون دوالر منذ يوليو.
ولف�ت التقري�ر يف ه�ذا الس�ياق إىل أن 
حملة منافس ترامب يف هذه االنتخابات 
ج�ون باي�دن، وصندوقه املش�رتك مع 
اللجن�ة الوطنية للح�زب الديمقراطي، 
خصص�ا حت�ى اآلن يف هذا املج�ال 33 

مليون دوالر.
ويعت�رب فري�ق ترامب منص�ة يوتيوب 
نقط�ة ضع�ف يف حمل�ة باي�دن، الذي 
تق�ول االس�تطالعات إنه يتف�وق عىل 
منافس�ه الجمهوري قبيل االنتخابات، 
ويسعى لالستفادة من هذه امليزة أمام 

الديمقراطيني.
ولفتت إىل أن معظم الحمالت االنتخابية 
تقت�رص أنش�طتها يف املوق�ع عىل نرش 
إعالن�ات تلفزيوني�ة علي�ه، إال أن قناة 
ترامب يف يوتيوب تمثل ش�بكة واس�عة 
لألخب�ار وامل�واد الرتويجي�ة والعروض 

التي تبث عرب اإلنرتنت.
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بقلم: د . مسلم الطعان
بحلته�ا الجديدة املرتجمة بلغة ش�اعر الجنوب األس�باني 
ل�وركا ص�درت الرواية املوس�ومة )أي�ام قرية املحس�نة( 
للش�اعر الجنوبّي العراق�ي الكبري عيىس حس�ن اليارسي 
املقي�م يف صومعت�ه الثلجي�ة البعيدة يف كن�دا، وذكرت ابنة 
الشاعر أروى اليارسي، يف حديثها عن ترجمة رواية والدها 

للغة  األسبانية قائلًة:
)قب�ل اي�ام اس�تلمنا رواي�ة الوالد الش�اعر عيىس حس�ن 
اليارسي ايام قرية املحسنة والتي صدرت يف مدريد عن دار 
الن�ر VERBUM املختص�ة بالروايات، وق�د ترجمتها اىل 
اللغة االس�بانية املس�تعربة Noemi Fierro نوَومي فيريو، 

وقدم 
 للرواية وتابعها من بدايتها كمروع ترجمة حتى وصلت 
الينا املبدع واالديب االستاذ  عبد الهادي سعدون الذي تعجز 
كلمات الش�كر عن التعبري له عن م�دى امتناننا  وتقديرنا 

له(.
ومن الجدير بالذكر أن الشاعر اليارسي قد اشتغل يف كتابة 
الرواية لس�تة أعوام حيث رشع يف كتابتها منذ عام ١٩٨٦، 
وهي تحكي عن تفاصيل  فرتة ش�ديدة الحساس�ية وقعت 
أحداثه�ا يف جنوب العراق وتحديدا يف إح�دى القرى التابعة 
لناحية الكميت يف محافظة ميس�ان. وجاء تأسيس القرية 
مع�ادال جماليا للخس�ارات الت�ي كانت تس�ببها النزاعات 
والخالف�ات العش�ائرية يف تل�ك املنطق�ة وخاص�ة ما بني 

عشرية.
)الب�و دراج: الدّراجي( وعش�رية ) الب�والم: الالمي (، حيث 
حس�م الجد األكرب لليارسي القادم م�ن منطقة )الطار( يف 
محافظة ذي قار تلك النزاعات الدموية، بعد أن أعطي أراٍض 
شاس�عة تفصل ما بني العش�ريتني وقد قام الرجل بتوطني 
اللصوص واملجرمني والخارجني عن ناموس العش�رية بعد 
أن علم بأنهم هم السبب الرئيس يف تلك النزاعات واملشاكل 

التي أدت إىل نش�وب مع�ارك دامية راح ضحيتها الكثري من 
األبري�اء. و كان�ت الرواية، يف واقع األمر، أقرب إىل الس�رية 
الذاتية، لكن لغة الشاعر القروية ميزت اسلوبه الرسدي يف 
الخطاب الروائي  ومخياله الخصب أضفى عليها الكثري من 
الس�مات األسطورية، وقد أضافت لغته املتّوقدة  لرسديتها 
ش�عرية س�احرة جعلت منها خطاباً جمالياً مدهش�اً. ويف 
إح�دى  لقاءاتن�ا املتك�ررة يف عمان-األردن، وقبيل س�فره 
إىل املنف�ى النائ�ي يف كن�دا، ذكر يل الش�اعر الي�ارسي بأن 
لديه رواية مخطوطة تتح�دث عن القرية التي أمىض فيها 
أكث�ر من عري�ن عام�اً. وقد ص�درت الرواية بنس�ختها 
العربي�ة الثاني�ة  يف عام 20١١ عن دار فض�اءات بالتعاون 
مع الصال�ون الثقايف األندليس يف مونرتيال يف كندا. وأقيمت 
للش�اعر حف�الت توقيع ون�دوات ثقافية تح�دث فيها عن 
الرواية وثيمتها املركزي�ة ومرسح أحداثها وتفاصيل حياة 
شخوصها، وقد ترجمت الرواية إىل لغات عديدة كالسويدية، 

والفرنسية واإلنكليزية.

كمال عبد الرمحن
الش�ّك ان املنهجي�ة الس�يميائية يف 
رؤيته�ا الفلس�فية ))تنطل�ق م�ن 
الش�كل، يف فهم االنسان، والتطمح 
اىل أكث�ر م�ن وصف الوج�ود(( عىل 
النحو الذي يكون بوس�عها الكشف 
ع�ن حيوي�ة ه�ذا الفه�م  وحراكه 
وش�غله داخ�ل كيان الش�كل، ومن 
ث�م  وص�ف فعاليته العالمي�ة التي 
تصور حساس�ية ذلك وتنتج معناه 
من خالل الكيان الوجودي لألنسان، 
وم�ن خ�الل فلس�فة التوّج�ه نحو 
ص�وغ النظ�ام ال�داليل يف االش�ياء 
وال�رؤى املكونة له�ذا الوجود داخل 
اعماق الدوال ونظم تشكيالتها، أما 
ل�دى ب�ريس فتكون العالم�ة وحدة 
منتظمة داخل صريورة متجانس�ة 
اخض�ع  وق�د   ،)semiosis( تدع�ى 
ب�ريس  العالم�ة للتصني�ف يف ه�ذا 
عىل  اج�زاء العالمة الثالثة )ماثول، 
موض�وع، م�ؤول( وه�ذه خضعت 
كذلك لتقسيمات ثالثية، وقد أسلمته 
نزعته الرياضية اىل تقسيمات اخرى 
للعالمة مم�ا جعلها تصل اىل س�تة 

وستني نوعا من العالمات.
 تش�تغل قصيدة الش�اعر اسماعيل 
خوش�ناو هذه عىل حاسة انسانية 
ت�كاد تش�ينئ الّن�ص فتحول�ه من 
نبض انس�اني  راق رقيق وش�فيف 

اىل جم�رة غض�ب ال عق�ل يحكمها  
س�وى  عليه�ا  تس�يطر  والحاس�ة 
صوت الربم والش�عور بالغضب حد 
الثورة واالنتفاض. تتحرك مفردات 
القصيدةجيئ�ة وذهاب�ا عىل ارضية 
نفس�انية غ�ري مس�تقرة، عندم�ا  
تش�تبك مفردة )الي�أس( بمعجمها 
األج�واء  م�ع  املتمي�ز،  الش�عري 
املستنفرة املستفزة للبنية الشعرية 
للنص، حيث تتكرر مفردة )اليأس(  
يف صور وبدائل اس�تعارية، يشتغل 
املعان�ي  أع�ىل  يف  االنزي�اح   فيه�ا 
املجازي�ة، و م�ن خ�الل مف�ردات 
)الي�أس(  مف�ردة  تعاض�د  أخ�رى 
وتثبت كينونتها يف املعجم الش�عري 

ك� )غ�اب عن�ه الوع�ي( و)عتمت 
نافذة االمل( و)أنياب( و)الجفاف( 

و)مأساة( وغريها: 
تب�دأ القصي�دة ب�)ول�دت وبرصي 
غاب عنه الوعي( وتنتهي ب�)يأتينا 
من القدر( الذي هو شكل من اشكال 
األمل، ومن هن�ا يبدأ مربع الغضب، 

الذي يتشكل عىل النحو اآلتي:
الّن�اص(  )األن�ا/  **غض�ب   
وه�و يتج�ىل واضح�ا يف موج�ات 
الت�ي ترضب�ه م�ن خ�الل  الت�أزم 
اج�راء مقارن�ة تضادية ب�ني )األنا 
العليا(  القيم  املنتفضة= مجموع�ة 
املكس�ورة  املنك�رسة  و)القصي�دة 
= مجموع�ة افكار س�وداء وماِض 

س�يئ(، وبني )الي�أس: هذا الوحش 
املخيف الذي تعاني منه القصيدة اىل 
درجة تتعطل من خاللها حواس�ها 
الش�عرية، فترتاجع بدال من التقدم 

اىل أمام(.
 والغض�ب الراب�ع )جدلي�ة املذك�ر 
واملؤنث: التي فقدت رجولتها، فبات 
األمر سواء بني قائم وقاعد أو حابل 

ونابل(: 
ولِ�دُت وَب�رصي

غاَب َعنُه الْوَعُي
ُمْنُذ أيَّاِم ِصَغري

الْوَحَشُة
َعَتمْت ناِفَذَة  اأْلمِل

ْت عىل كراماٍت أنياٌب  عضَّ
ُشيَِّدْت لِوَطني

ُمْنُذ الَْبدِء و اأْلَزِل
عُد يف ُجملٍة لَْم يبَق السَّ

ِة َترُسُد لِلَْمرَسَّ

ِورداً ِمَن  الَخرَبِ
لِْم و الِْفَتِن َكفُّ الَْغدِر والظُّ

َمَسحُت َفَم ُكلِّ َنْبٍع
أن العالم�ة )اللغوية(عند سوس�ري 
كائ�ن م�زدوج الوجه، يتك�ون من 
ه�ذه  وتعم�ل  و)مدل�ول(  )دال(  
العالمة عىل توصي�ل الداللة وهذان 
العن�رصان، احدهما )ال�دال( عبارة 
عن ص�ورة صوتي�ة او س�معية او 
برصي�ة )صورة مادي�ة(، اما االخر 

)املدلول( فهو تصور)مفهوم( ذهني 
غ�ري م�ادي، وبذلك تصب�ح العالمة 
اللغوي�ة لديه كيانا س�ايكلوجيا له 
جانب�ان، يتحدان يف دماغ االنس�ان 
بآرصة التداعي، ان ظاهرة )اليأس( 
ههن�ا يف النص التش�تغل عىل طرح 
او  للموت)الفناء  األح�ادي  املدل�ول 
العدم( بل تتس�ع لتش�مل مضادات 
املعنى، أي )محاكمة الخطأ من أجل 

أحالل الصواب(:
رِي لْن أتوقَف عِن السَّ
َرغَم ُجرِح أْجنحتي

فإنَّ مَع الُْعرِس ُيرساً
وحتماً هناك مخرٌج

يأتينا من الْقدِر
قصي�دة  يف  )الي�أس(  فس�يمياء 
الش�اعر اسماعيل خوش�ناو، التدل 
ع�ىل  فق�دان األم�ل بق�در م�ا تدل 
ع�ىل االختالف والتم�رد، ان الكثافة 
الش�عرية الهائل�ة الت�ي تتمركز يف 
الب�ؤرة االس�تهاللية: ويوماً  ه�ذه 

أحتمي ِبالرُتس
وِبالِْمَجن

َقْد َخدَّرُت عمداً
ُكلَّ سياحٍة ألجنحتي

الْعنُي يف ُعزلٍة
والْقلُب صاَم عن اإْلشتهاِء

ِمْن  ريحٍة نتنٍة
َحلَّْت عىل قلبي

وعىل الْوطِن
وهي بؤرة عميقة الداللة تتكش�ف 
خ�الل  م�ن  رمزي�ة،  طاق�ة  ع�ن 
عليه�ا  تش�تغل  الت�ي  املتعالي�ات 
القصي�دة الحق�ا والتي تبل�غ مدى 
واس�عا ورحبا من اش�تباك الذاكرة 
بالحلم، والواقع بالخيال، والحقيقة 
باألسطورة، وقد يكون هذا االشباع 
مم�ا يعي�ق اس�تقبال املتبق�ي من 
القصي�دة لف�رط غن�ى االس�تهالل 
وخصب�ه، وتع�ود األن�ا االش�كالية 
غالبا اىل ذاتها املس�تنفرة املس�تفزة 
املعذبة م�ن اجل ان تمتح�ن قوّتها 
وصالب�ة محتوياتها ع�ىل مواجهة 
ه�ذا املص�ري الغام�ض والواضح يف 
آن اش�كايل معا، وكلما انطوت األنا 
الشعرية عىل صورة اشكالية معينة 
كان ه�ذا مدعاة لبع�ث الغموض يف 
مصريه�ا، وانعكاس ذل�ك عىل لغة 
الش�عر ووع�ي الش�اعر لتغوص يف 
جوف ال�دوال وبطاناته�ا وجيوبها 
وظالله�ا، يف الس�بيل اىل اس�تظهار 
ال�ذي  الع�ارم  الش�عور  حقيق�ة 
الحساسية ويحرك حيواتها  يتلبس 

ويشعرن موضوعها.
ان دوال الي�أس املهيمن�ة يف الن�ص 
تحتش�د احتش�ادا غ�ري طبيع�ي يف 
هذه البق�ع الش�عرية املنتخبة من 

القصيدة:

** َعَتمْت ناِفَذَة  اأْلمِل
ْت عىل كراماٍت** أنياٌب عضَّ
لِْم و الِْفَتِن** َكفُّ الَْغدِر والظُّ

الَْجفاُف َمرَسُح َمأساٍة**
الدوال املؤلفة لحساس�ية  فش�بكة 
ه�ذه املقاطع م�ن )التصدي�ر( اىل 
)الخاتمة( تش�تغل ع�ىل آلية اليأس 
ع�رب اكث�ر م�ن وس�يلة تعبريي�ة، 
فالخط�وط الرسدي�ة املتخيلة وهي 
تحيل عىل خطوط رسدية سري ذاتية 
تتألف من مشاهد وصور وحكايات 
موج�زة ومكثفة، تعرب ع�ن فضاء 
الح�رية والضياع والتيه، وفيض من 
التي  الجوال�ة  املتناقض�ة  املش�اعر 
اليقر لها قرار بفعل غموض التجربة 
منطق�ة  يف  ودخوله�ا  والتباس�ها 

ضيقة وعسرية عىل الخالص.
لك�ن ه�ذه )النهاية( الت�ي نتحدث 
عنه�ا، التعني اكثر م�ن رصخة ألم 
يطلقها الش�اعر، ُتجاه مايرى من 
جرح يمتد من اول الوطن اىل آخره، 
الي�أس ههن�ا، داللة ع�ىل النكوص 
يس�كن  ال�ذي  والخ�راب  والفش�ل 
أنفس�نا، ما ل�م نّتحد كلم�ة واحدة 
ووطن�ا واحدا وانس�انا قويا واحدا، 
ف�ان لم نكن كذلك فلنتبوأ ألنفس�نا 
مكانا يف امل�وت الحقيقي، اىل جانب 
األمم التي غادرت تاريخها، ومجدها 

منذ زمن بعيد.
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ثقافية

حممد يونس
مصابيح ازهار علي

نظم القص وبنية النص –
 بع�د التطورات التي مرتبها بنية القصة 
م�ن تحومل�ن هيمن�ة االط�ار الخارجي 
كلي�ا، حت�ى هيمنت�ه ع�ىل داخ�ل بنية 
القصة، ويكون هو من يرس�م املسارات 
الزمنية للوحدات الرسدية، وال يتيح لتلك 
الوحدات الرسدية أن تقطع الحكاية، بل 
هو الذي يفرض ذل�ك التقطيع، لذا كان 
هناك دور للحكاية واس�ع جدا اكثر من 
دور الق�ص التقن�ي، لكن اخ�ر ظروف 
الحداثة تغريت الفكرة، حيث اصبح الفن 
القصيص له دور امام االطار القصيص، 
وتطورت روح القصة فنيا، حيث اصبح 
التمي�ز الفني يف الكتابة جانب اس�ايس، 
وتغري نس�ق الكتاب�ة القصصية، وتغري 
ب�ه ايضا موقع االنس�ان، حيث لم يهتم 
للعال�م اكثر مما يهتم بنفس�ه، واصبح 
الجانب الفكري ليس س�ياقا واقعيا، بل 
موضوع�ة جانبية، حيث تحولت القصة 
من العالم اىل الحاجات، وقد اصبح نظم 
القص فنيا، حيث االس�اس ب�ه بكيفية 
الحداث�ة  مابع�د  ويف  الن�ص،  توظي�ف 
القصصي�ة  تغريت الكتابة كثريا وتطور 
املعن�ى القصيص، واصب�ح مثلما معنى 
يف لوحة تش�كيلية بع�دة ابع�اد، ولدينا 
نم�وذج كتابة قصصي�ة وهي مجموعة 
– مصابي�ح – ألزه�ار ع�ي، حي�ث ق�د 

ناورت كث�ريا اس�لوبية الق�ص، وايضا 
تع�ددت وح�دا الزمن، حي�ث ليس هناك 
فق�ط ايق�اع خارج�ي يف القص�ص، بل 
هناك ايقاع�ات داخلية مثرية، خصوصا 
يف وح�دا الزم�ن النفس�ية، وق�د توضح 
ذل�ك الجانب يف الكثري من القصص وهو 
جان�ب مهم لتطوي�ر املعن�ى، ففي اوىل 
القصص- ب�ركات م�زورة - كان هناك 
اس�تدراج للمعنى النفيس, والذي تحول 
م�ن جانب القل�ق اىل الراح�ة املتميزة يف 
نهاي�ة القصة, وتلك القص�ة بها املعنى 
الفكري اهت�م بنقد معان�ي موجودة يف 

الواقع.
هناك قصص اهتمت اىل الجمع بجانبي 
الف�ن القصيص, فوح�دة التاريخ كانت 
موجودة وواقع اللحظة القصصية يقابل 
التاريخ, ونجد قصة – دعبل – بدالالتها 
الرج�وع  التلق�ي  كس�بت  التاريخي�ة 
بالذاكرة اىل مرحلة تاريخية مهمة لدينا 
جميعا, وه�ي مرحلة الطفولة الخصبة 
والنقي�ة, وقد اس�تعارت ازه�ار عي يف 
ه�ذا القصة من هو النوع املقابل, حيث 
مس�ؤولية لعب الدعاب�ل كانت محددة 
بالذكور, وقد اغنت القاصة بنية التاريخ 
والواقع ايضا، وكذلك تمكنت يف قصة – 
س�عيد الطب�ال – من مالمس�ة التاريخ 
ع�رب لحظ�ة الق�ص ايض�ا, رغ�م تغري 
املوضوعة القصصية, حيث وقد طورت 
عرب االفرتاض القصيص شخصية سعيد 
الطبال ونس�جت لها الحكايا املثرية عىل 
الس�نة االخرين, وهذا ما اكسب القصة 
توس�عا وتطورا يف املضامني القصصية, 
وزادت بتعدد املعاني متعة التلقي ايضا.

مناسيب الفن النيص يف القص –
لم تهتم الكتاب�ة القصصية يف مجموعة 
– مصابي�ح – ألزهار عي بنس�ق كتابة 
معني, ب�ل احيت قيمة يف تن�وع الكتابة 
الف�ن  روح  ملس�نا  حي�ث  القصصي�ة, 
القصيص يف عدة قصص, ويف مناس�يب 
مختلفة يف انساق الكتابة والتي اختلفت 
من معنى اىل اخر، وتغري املعنى القصيص 

نصيا وفنيا من قص�ة اىل اخرى، وكانت 
الكتابة احيانا تتجاوز اس�لوبية الكتابة 
االفقية، اىل نسق الكتابة الفني الشاقويل، 
وهنا قد احي�ت املؤلفة املعان�ي النصية 
يف الكتاب�ة القصصي�ة، حي�ث اكس�بت 
قصصه�ا قيما مضاف�ة باملعان�ي التي 
ليس تمثل صفة العموم، بل تمثل حاالت 
جانبية، ومنها ما قد بلغ حد التندر، ففي 
قصة – مصابيح – رغم املعطى الفكري 
العام املتف�ق عليه, لكن هناك موضوعة 
قصصية مبتك�رة, وهناك مفارق مثرية 
ايضا ق�د انتهت اىل نتيجة صادمة لوعي 
منظومة داعش, وكذلك البعد الداليل كان 
مناسبا يف تندر النهاية القصصية اىل حد 

رسم صورة مختلفة جدا لإلدانة.
الفني�ة  القي�م  القص�ص  احي�ت  لق�د 
االبتكارية يف تطور املعنى القصيص فنيا, 
حيث اصبحت القص�ص تالمس احيانا 
البعد االس�تاطيقي, حي�ث تخلت بعض 
النم�اذج القصصي�ة عن املس�ار العام, 
ولم تهتم للش�كل القصيص بذات القدر 
الذي به االهتم�ام باملضمون القصيص, 
وقد شهدنا هنا نسب ايقاعات جوهرية 
اكث�ر رنين�ا م�ن االيقاع�ات الخارجية 
رغم أن لس�انيات اللغة حافظت بنسب 
متباين�ة ع�ىل التوصيف وقلم�ا ناورت 
اللغة اال يف بعض املناطق التي تستوجب 
املن�اورة, ومنطق اللغة الع�ام بوجوده 
الواض�ح قد فاد يف تثبي�ت ضفة الكتابة 

القصصي�ة, وكي ال يك�ون الفن يحيلنا 
اىل ن�ص قائ�م بذات�ه, ولدين�ا قص�ة – 
مرياث الدماء – والتي هي اشبه بلوحات 
قصصي�ة تت�واىل الواحدة بع�د االخرى, 
ولتكم�ل لنا ما نقص م�ن معنى, ورغم 
نس�ق اللغ�ة النفس�ية العمي�ق يف تل�ك 
القصة, فقد ملس�نا تناس�با ب�ني الواقع 
وكابوس�ه اذا كاز التوصيف وبني النص 
واط�اره القص�يص, حيث تمي�زت تلك 
القصة يف نش�اط زمني متع�دد, وهناك 
وح�دة زم�ن رسيع�ة ج�دا تغ�ري ايقاع 
الق�ص, والش�خصية املحوري�ة يف تلك 
القصة ال تتحرك بالشكل املشهود كليا, 
فأحيانا قد تكون حس�ب م�ا نفرتضها 
– ش�خصية ورقية – تحت�اج تأمل من 
جهة التلقي، وال يمكن ملس�ها مبارشة، 
وايض�ا يف تمث�ل مختلف كان�ت قصة – 
انا.. عىل رقعة الشطرنج – وتلك القصة 
اخ�اذة نصيا بقيمه�ا القصصية, حيث 
قد افقدت القصة صيغ الكتابة النس�ق 
الع�ام للحياة وابدلته بنس�ق مضموني 
وجوهري, وكم عصي�ب أن تقابل حياة 
ع�ىل رقع�ة الش�طرنج, والت�ي تك�ون 
بتوصيف�ات مختلفة من جانب اىل اخر, 
وكانت تل�ك واحدة من القيم القصصية 
يف مجموع�ة – مصابي�ح – ألزهار عي، 
هي قيمة نصية مثرية اافة اىل تمثله من 
اطار قصيص صاغت�ه الكتابة باختالف 

فني وبوعي خالق.

مناسيب التدرج الفين يف نظم القص

سيمياء اليأس يف  قصيدة )صرخُة وطين(  للشاعر امساعيل خوشناو

متلفعا بالهزائم..
يحدق بي موت آخر
بعينني مذعورتني.

سالم عي
سالم عىل موقد )رصيفتنا(

سالم عىل أمانينا املنهوب غيلة
يف عز الوقاحة.

سالم عىل املاضني صرباً
يف دولة ) الزعران(

سالم عىل املردين يف مدافن الصالحني.
س�الم عي يوم تفيأت ظ�الل الكؤوس، 

وسبحت عي لغة السياط..
س�الم عىل مس�اءات جدتي وحكاياتها 

الخرافية.
يلقون علينا التحايا

بمخالب الهزيمة..
ألوح لألصدقاء بآهات مكتومة!!

خسائر مهذبة
فاضل الغزي

وجدان عبدالعزيز
ال نأتي بجديد حينما نكشف عن شاعرية اسماء 
القاس�مي، كونه�ا اثبتت هذا االم�ر  عرب مراحل 
زمني�ة وبالنماذج الحاملة لروح االبداع ودهش�ة 
املتلق�ي، ويف مش�ارب معرفي�ة كث�رية، وتناولُت 
سابقاً قصائداً لها عن تمسكها باملكان وحنينها 
لالوطان، والس�يما هي كثرية الس�فر بمناس�بة 
معين�ة اوغريها، وحني مكوثه�ا يف بلد ما ينتابها 
العربي�ة  االم�ارات  وطنه�ا  اىل  للحن�ني  ش�عور 
املتح�دة، فتزوره�ا قريح�ة الش�عر، وبالتحديد 
اىل مدينته�ا كلب�اء، ونحن ن�درك ان الغربة كلمة 
قاس�ية وتجربة صعب�ة، قد عاش�ها الكثري مّنا، 
لكن باش�كال مختلفة وألس�باب متع�ددة، فمنا 
من ولد ووجد نفس�ه يف بل�د، قد هاجر إليه األهل 
بحثاً عن فرصة عمل أفضل، ومنا من يجد نفسه 
مج�رباً لرتك البيت الدافئ، الذي نش�أ وترعرع به 
طلب�اً للعلم، علّ�ه يضيف عند عودته بالش�هادة 
والنج�اح، وبعضن�ا يبح�ث ع�ن فرص�ة أفضل 
لتحس�ني مس�تواه يف بلد غ�ري موطن�ه األصي، 
ومن�ا من يكون يف بلده ومع أهله، ولكنه يش�عر 
بغربة قاتلة، قد حارصته من كل جوانب الحياة، 
من هموم ومشاكل وظلم وهضم للحقوق وعدم 
منحه الفرصة التي يستحق، لكن الشاعرة اسماء 
القاس�مي كانت متحررة يف س�فرها كما نوهت 
س�لفاً، وبحس�ب مقتىض الحال، له�ذا وجدت يف 
قصيدته�ا ع�ن »كلب�اء« وه�ي يف س�فر للعالج، 
والشك اني يف تفاعل مستمر عما تكتبه الشاعرة 
وما تبث�ه لنا ع�رب خلجاتها اإلنس�انية بصورها 
الش�عرية الت�ي تنطوي ع�ن تفاعل م�ع املكان،  
وإذا كان اإلنسان -بش�كل عام واإلنسان العربي 
بشكل خاص- يف رباط عميق مع املكان، فال شك 

يف أن الش�اعرة يف ارتباطها باملكان ستكون أكثر 
عمقاً وإدراكاً ملعطياته، التي يمنحها ديناميكية 
التفاعل، ويضف�ي عليها صوراً جمالية، وهذا ما 
هو عليه شاعرتنا أسماء؛ إذ ال تستطيع أن تربح 
املكان، واملكان يحتويه�ا يف حياتها عرب تأمالتها 
الجمالي�ة، أما يف نطاق اإلبداع املعارص، فإن األمر 
يبدو أكث�ر تناغماً وفاعلي�ة، إذ أصبح املكان هو 
الفضاء األمث�ل الذي تنهل منه عملية اإلبداع لدى 
الشاعرة القاسمي يف تصوراتها وشعورها، وذلك 
ع�رب عملي�ة التجادل بينه�ا وبني ال�ذات، كما أن 
االنجذاب إىل املكان واس�تنطاق دالالته العالماتية 
يعم�ق رؤي�ة الش�اعرة، وينافح عن مش�اعرها 
وأحاسيسها الباحثة عن التكيف، واملكان اتسعت 
تشكيالته الفنية والداللية وامليتافيزيقية، املمثلة 
يف العن�ارص الكوني�ة، وذل�ك يف معظ�م األجناس 
األدبي�ة، كم�ا أن املكاني�ة األدبية ج�زء جوهري 
م�ن أجزاء الصورة األدبي�ة، إضافة إىل أن »املكان 
الش�عري ال يعتم�د ع�ىل اللغ�ة وحده�ا، وإنم�ا 
يحكمه الخيال الذي يشكل املكان بواسطة اللغة 
ع�ىل نحو يتجاوز قرة الواقع إىل ما قد يتناقض 
مع هذا الواقع«، تقول الشاعرة اسماء القاسمي 

مخاطبة مدينتها كلباء، وهي يف فرنسا للعالج:
)بلغوا كلباء ان تحجز ليال قرمزيا

 ورشفة ضوء يف نافذة الغيب
 وشمعداناً للسهر معا

 أخربوها ان الحرب صار بحرية زرقاء
 والكلمات بجع بلوري

 وانا ظل قزحي عىل كريس الغياب(
اذن م�ن بلد غياب مدينتها كلباء، اي من فرنس�ا 
تبث اش�جان الشوق عرب الكلمات، حتى اصبحت 
الكلمات بجع بلوري، والبجع طائر مائي ضخم، 
ثم البسته الش�اعرة صفة البلورية الكريستالية 
ثالثية االبعاد، ووالشاعرة اصبحت له ظالً قزحيا 

عىل كريس الغياب، اي يف دار الغربة، ثم تقول: 
)اشتقت ان امر إليها

 وأقطف ورد املعنى من بستان جودها
 ألخذه معي كتذكار

 قبل ان اغادر هذا الكوكب(
وهنا عربت عن اشتياقها بجماٍل اخر، بقطف ورد 
املعنى، وه�ذا ورد غري مرئ�ي متناهي يف الجمال 
وهو الجود، والجود كثرة العطاء ِمن غري س�ؤال 
للناس والتعفف عم�ا لديهم، أي بمعنى أخر بذل 
الكثري وإبقاء القلي�ل، ويعني ايضا املطر الغزير، 
وقيل: الَجَواد: هو الذي يعطي بال مسألة؛ صيانة 
�ؤال، بمعنى الش�اعرة تعني ما  لآلخذ ِمن ذلِّ السُّ
تق�ول، وتقصد املعاني الكبرية من خالل مدينتها 
املعط�اء »كلباء«، وهذه املعاني تمثلت وتضمنت 
يف قصيدتها املرصح بها من خالل قولها: )سأكتب 
لها قصيدة عىل منديل الشفق(، كي تكون وثيقة 
يتعلمها االطفال ويدونها الكبار، وهكذا الشاعرة 
اس�ماء صقر القاس�مي تع�ي ماتق�ول وتقصد 

املعاني من تمس�كها باالوطان...

قرية احملسنة يف رحاب ديار لوركا الشاعرة امساء القامسي،و)كلباء صبية الزمن(

No: 7338 Thu 1 Oct 2020العدد: 7338 الخميس - 1 تشرين االول 2020



لألمه�اِت الالت�ي يعانني من قلة ذكاء أوالده�ن، ينصح األطباء بأن 
يتس�من ببعض الده�اء أثناء التعامل من أطفاله�ن. فاألم يجب أن 
تح�اول إقناع الطف�ل محدود ال�ذكاء بقدراته املختلف�ة واملميزة يف 

جوانب أخرى، لكي تحصل عىل أفضل ما عنده.
كث�رون من العلم�اء واملخرتعني كانوا يعانون من بعض املش�اكل 
أثن�اء الصغر، مث�ل امليل إىل العزل�ة والبعد عن اآلخري�ن، أو التلعثم 
بالكالم، أو حتى املعاناة مع بعض املواد الدراسية، إال أنه مع الوقت 
أثبتوا تميزهم وقدرتهم ونبوغهم يف أشياء بعينها، جعلتهم يحفرون 

أسماءهم كمخرتعني ونابغني وعلماء وموسيقيني يف عاملنا.
ويف هذا الس�ياقهنالك بعض النصائح التي نوجهها لكل أم، وأهمها 
رضورة استغالل قدرات طفلها، حتى وإن كان محدود الذكاء، وذلك 

عن طريق الكثر من الحيل وهي:
-1 زيادة ثقة الطفل بنفسه قبل سن الدراسة، فالطفل يرى نفسه 
يف عي�ون أبوي�ه، وإذا كانا دائم�ي املدح له ولصفات�ه وذكائه زادت 

ثقته يف قدراته.
-2 ال تجع�ي طفل�ك يلتفت ملن ينهره أو يطل�ق عليه لفظ “محدود 
ال�ذكاء”، وقوم�ي بتقريب أصدقائه واألس�اتذة املقتنع�ني بقدراته 

واجعليهم يشعرونه بقدراته لتزيد ثقته بنفسه.
-3 ابتعدي عن أس�لوب التهدي�د والوعيد أو املعاي�رة أو التقليل من 

شأن طفلك مهما أخطأ، فقد تكرسه هذه الكلمات لألبد.
-4 ابحث�ي عم�ا يميز طفلك، فق�د يكون صوته جميالً، أو رس�اما 
ماهرا، وعززي بكل الطرق هذه الصفات، ليش�تهر بها يف مدرس�ته 

ويصبح أكثر ثقة بالنفس.
-5 ال تعط�ه مه�ام أكرب من ذكائ�ه، بل اجعليها يف مس�توى ذكائه 

حتى ال يصاب باإلحباط.
-6 أعطه بعض املس�اعدة ع�ىل تعزيز قدراته املح�دودة، يف الكتابة 

مثالً أو مادة دراسية بعينها، وال تكوني لحوحة.
-7 اهتم�ي بتدعيم�ه نفس�ياً، ولم ش�مل أصدقائه املقرب�ني الذين 
يحس�نون فهم�ه، وأحبائه من العائل�ة، ودائماً ح�اويل أن تمدحيه 

أمامهم.
-8 اجعلي�ه يمارس الهواية التي يتميز به�ا أمام أصدقائه وزمالئه 

لينال الثقة بالنفس أكثر وأكثر.

يغ�رّق الكث�ر م�ن الن�اس م�ع 
مجيء الخري�ف والربد والرطوبة 

يف االكتئاب وسوء املزاج.
وم�ع ذل�ك يمكن�ك تجن�ب هذه 
الظاهرة النفسية إذا كنت صادقا 
م�ع روحك واس�تمعت إىل صوتك 

الباطني.
وتقدم�ت بمث�ل ه�ذه النصيحة 
الخبرة الروس�ية يف التعامل مع 

الالوعي، إرينا لندرمان. 
كل  أن  األذه�ان  إىل  وأع�ادت 
إنس�ان يعلم يف أعماق نفس�ه أن 
م�ا يزعج�ه يف الواق�ع ه�و ليس 
الطق�س الكئيب ب�ل العمل اململ 
أو املش�اكل يف العائلة عىل س�بيل 

املثال.
ونقل عن الخبرة قولها:” ربما قد 

ابتعدت كثرا عن هدفك املنشود. 
لذل�ك فإن جس�مك يق�اوم ما ال 
توافق عليه نفسك. وأحيانا حتى 
إصابتك بمرض م�ا هي نوع من 
تلك املقاوم�ة أم�ا االكتئاب فهو 
نوع من التحدي لنشاط تمارسه 

يف مجال غر مرغوب فيه”.
لذلك نصح�ت الخبرة ب�أن تتبع 
ما يدعو إلي�ه قلبك وعدم الخوف 
من تغي�ر يشء ما  كي�ال يهددك 
االكتئ�اب حت�ى يف ي�وم طق�س 

غائم.
وقالت الخبرة:” لن تساعدك أية 
مضادات االكتئاب إذا لم تستطع 
الحقيقي�ة. ولن  إدراك حاجات�ك 
تصبح س�عيدا حقا إال إذا تعلمت 

اإلصغاء إىل نفسك.

يمكُن للطعام أن يزيد ويقلل من 
الوقائية للجس�م.  الخصائ�ص 
وقال�ت أخصائية التغذية إيرينا 
الرئيس�ني  األع�داء  إن  لي�زون 
الس�كر  ه�م  اإلنس�ان  ملناع�ة 

والدهون املتحولة.
واضافة األخصائية: “االستهالك 
أن  يمك�ن  للس�كر  املف�رط 
يغ�ر البكتري�ا الدقيق�ة، كما 
تعي�ق  الدقيق�ة  البكتري�ا  أن 
االس�تجابات املناعي�ة للجس�م 
تظه�ر الده�ون املتحول�ة، عىل 
س�بيل املث�ال، عندم�ا يت�م قي 
األطعم�ة بالزي�ت ع�دة مرات، 
عندم�ا يتم صنع يشء مش�ابه 
للزي�وت الحيوانية م�ن الزيوت 
املث�ال،  س�بيل  ع�ىل  النباتي�ة، 
الس�منة، فإن الدهون املتحولة 
توج�د يف الكث�ر م�ن املنتجات 
ش�به املصنعة، وتؤثر سلًبا عىل 

وظيفة املناعة”.
من الرضوري أيًض�ا االنتباه إىل 
 E-shek �محتوى ما يس�مى ب

ومحس�نات النكه�ة والنكهات 
تؤث�ر  أن  يمك�ن  واألصب�اغ. 
زيادتها أيًضا عىل حالة املناعة.

وح�ذرت إيرين�ا لي�زون من أن 
منت�ج  يف  الصبغ�ة  “محت�وى 
غذائ�ي، عىل س�بيل املث�ال، لن 
يك�ون له تأث�ر س�لبي. ولكن 
إذا تن�اول الش�خص ش�يًئا م�ا 
يحتوي ع�ىل األصباغ والنكهات 
باس�تمرار، فق�د يك�ون تأث�ر 

سلبي”.
وتترضر املناعة أيًضا من تناول 
نفس الطعام باستمرار، عندما 
تظه�ر نف�س األطب�اق الغني�ة 
والكربوهي�درات  بالده�ون 

باستمرار يف القائمة.
وختم�ت قائل�ة: “عندم�ا نأكل 
أطعم�ة طبيعية عادي�ة، ننوع 
ب�األكل، نحصل ع�ىل مجموعة 
الفيتامين�ات  م�ن  كامل�ة 
الن�زرة ومض�ادات  والعن�ارص 
األكس�دة واملواد التي يحتاجها 

جهاز املناعة لدينا. 

 تعددِت األسباب واالنفصال واحد، 
وتظل هناك أس�باب مش�رتكة يف 
كل قصة نس�معها، ونعرض لكم 

أهم أسباب تؤدي إىل االنفصال.
-عدم الرتابط الفكري

يحل�م الزوج باملس�تقبل يف نفس 
الزوج�ة  ترس�م  ال�ذي  الوق�ت 
أن  امله�م  م�ن  ولك�ن  حياته�ا، 
تتق�ارب ه�ذه األح�الم ألن البعد 
يف التفكر س�يجعل أحدهما يؤثر 
س�لبيا يف اآلخر ما يس�بب الضيق 

واالكتئاب.
-امللل

عندما تصل العالقة بينكما كعالقة 
زم�الء العمل يك�ون الطرفان قد 
وص�ال إىل طريق مس�دود، فربما 
عليكما إع�ادة التفكر من جديد 

لتجديد الحياة.
-برود املشاعر

وهو بعد طرف ع�ن اآلخر روحياً 
وعاطفياً.

-األزمات املادية
يلع�ب املال دوراً مهم�اً يف الحياة، 
ومرورك بضائقة مالية كبرة قد 

يجعلك تخ�رس رشيك حياتك التي 
س�تتأثر، فكما يوج�د من تتحمل 
مش�اق الحياة توج�د أيضاً من ال 

تتحمل متاعب الحياة.
-عدم اإلنجاب

يبحث الزوج دائما عن من يحمل 

اس�مه، ويف حالة تأخ�ر اإلنجاب 
لسنوات قد يؤدي ذلك لالنفصال.

-التفاوت الثقايف
ال يهت�م بعض الناس باملس�توى 
ال�درايس ع�ىل األقل عن�د اختيار 
ال�ركاء، ولكن مع م�رور األيام 
س�تكون هناك مش�كلة كبرة يف 
التعامل إذا كان املس�توى الثقايف 

متباعد.
-زواج املصالح

س�ينتهي ال�زواج بمج�رد انتهاء 
املصلحة.

-التدخالت الخارجية
تدخل اآلخرين يف حياتك الشخصية 
سيفس�دها بكل تأكي�د.. احرص 

من ذلك.
-الغرة

يبن�ى ال�زواج ع�ىل الثق�ة لك�ن 
إن فق�دت فه�ذا يعن�ي أن�ه آجال 
أم عاج�ال س�ينتهي ه�ذا الزواج 

بانفصال.
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فيَما ال يزال الباحثون يجهلون 
الكثر ع�ن ف�روس )كورونا( 
الدراس�ات  تكش�ف  املس�تجد، 
املزيد م�ن املعلوم�ات املهمة يف 
معركة العالم ض�د الوباء الذي 

أصابه بالذعر والشلل.
أن  حديث�ة  دراس�ة  وأظه�رت 
يحصل�ون  الذي�ن  األش�خاص 
عىل ما يكف�ي من فيتامني “د” 
يكون�ون أق�ل عرض�ة للوف�اة 
)كورون�ا(  ف�روس  بس�بب 
بنس�بة 52 باملئ�ة، مقارنة مع 
األشخاص الذين يعانون نقصا 

يف “فيتامني الشمس”.
ويع�رف ع�ن فيتام�ني “د” أنه 
يلعب دورا مهما يف تقوية جهاز 
االلتهابات،  ومحارب�ة  املناع�ة 
وق�د تجع�ل ه�ذه املي�زات منه 
العبا رئيس�ا يف معركة الجس�م 
ضد )كوفيد 19( يف حال اإلصابة 

بالفروس. 
ووج�د الدكتور ماي�كل هوليك 
من جامعة بوس�طن األمركية 

يف بحث�ه، أن األش�خاص الذين 
لديهم ما يكفي من فيتامني “د” 
هم أقل عرضة بنسبة 54 باملئة 

لإلصابة بف�روس )كورون�ا(.
ويف بحثه الجديد، توصل هوليك 
وفريقه إىل أن األش�خاص الذين 
ال يحصل�ون عىل م�ا يكفي من 
ال�ذي يتكون  الفيتام�ني،  ه�ذا 

طبيعيا يف جس�م اإلنس�ان عند 
التعرض للش�مس، أكثر عرضة 
لإلصابة بمرض ش�ديد أو حتى 
امل�وت بع�د اإلصاب�ة بفروس 

)كورونا(.
ونقل عن هوليك قوله، إن “هذه 
الدراسة تقدم دليال مبارشا عىل 
أن وفرة فيتام�ني )د( يمكن أن 

تقلل م�ن مضاعف�ات )كوفيد 
.)19

كما يعتق�د خ�رباء أن نحو 60 
باملئ�ة م�ن كب�ار الس�ن الذين 
يعيشون يف دور رعاية املسنني، 
يعانون األمر ذات�ه، عىل اعتبار 
أنه�م يقض�ون وقت�ا طويال يف 

الداخل بعيدا عن الشمس.

طبيبك يف بيتك

كورونا و”فيتامني الشمس”.. عالقة وثيقة و”مطمئنة”

رضوري�ا  عن�را  امل�اء  يع�ّد 
للحي�اة، ويج�ب رشب كمي�ة 
كافي�ة من�ه ع�ىل م�دار اليوم 
للحف�اظ عىل الحال�ة الصحية 
للجس�م، وانخفاض منس�وبه 
ع�ن الح�د الطبيعي، ق�د يعيق 
قدرة الجسم عىل العمل بشكل 

صحيح.
وزن  م�ن   70% امل�اء  يش�كل 
الجس�م لدى الش�خص البالغ، 
بينما يش�كل ما يصل إىل 75% 

من وزن الجسم لدى األطفال.
وال يس�تطيع الشخص العيش 
بدون تناول امل�اء لفرتة طويلة 
مق�دار  يختل�ف  ولك�ن  ج�دا، 
الوق�ت املح�دد ال�ذي يمكن�ك 
م�ن  بدونه�ا  خالل�ه  العي�ش 

شخص آلخر، وذلك تبعا لبعض 
العوامل املس�اهمة يف استخدام 
الجس�م للم�اء، مث�ل الظروف 
البيئية، العمر، الوزن، الجنس، 
الحال�ة  النش�اط،  مس�توى 

الصحي�ة، واألطعم�ة التي يتم 
تناولها.

“ال  أن�ه  إىل  دراس�ة  وأش�ارت 
يمكن للجس�م البق�اء عىل قيد 
الحي�اة ألكثر من 8 إىل 21 يوما 

ب�دون طع�ام وم�اء”.
“امل�اء  أن  الدراس�ة  أوضح�ت 
أهم بكثر للجسم من الطعام، 
الذين  حيث يمكن لألش�خاص 
ع�ن  اإلرضاب  يف  ينخرط�ون 
الطع�ام م�ع تن�اول املي�اه أن 

يعيشوا بضعة أشهر”.
ع�دم  أن  الدراس�ات  وتوض�ح 
الحصول ع�ىل كمية كافية من 
املاء، قد تسبب أرضار يف أعضاء 
الجس�م، مث�ل تلف األنس�جة، 
قل�ة التب�ول، وبالت�ايل صعوبة 
التخلص م�ن املركبات الضارة 
بالجسم، تكون حصوات الكىل، 
اإلصابة باإلمساك، خلل يف آلية 
عمل املفاصل، اضطراب ضغط 

الدم، وتلف الدماغ.

كم من الوقت ميكن أن تبقى على قيد احلياة من دون شرب املاء؟
كل يوم معلومة

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة........

طبيبة روسية تكشف سبيال 
ملكافحة اكتئاب اخلريف

اطعمة تقتل املناعة يف جسمك

أوال: مكون�ات طريق�ة عم�ل ت�ارت 
املربى

3 أكواب من الدقيق
 كيس ونصف من صودا الخبز

 كوب زبدة
 كوب سكر مطحون

بيضة كبرة
 2 صفار بيض

 ملعقة صغرة من الفانيليا
 ملعقة صغ�رة من  قر الليمون أو 

الربتقال املبشور
 كوب من املربى

ثاني�ا: خط�وات طريقة عم�ل تارت 
املربى

1- ق�م بإضاف�ة الزب�دة والدقي�ق يف 

وعاء وقلبهم معا جيدا
2- ث�م ق�م بإضافة البي�ض وصفار 
البيض والفانيليا إىل الخليط وامزجهم 

معا كذلك جيدا
3- ث�م ق�م بإضاف�ة ق�ر الربتقال 
املبش�ور وص�ودا الخب�ز ومزي�د من 
الدقيق وقل�ب جيدا حتى تحصل عىل 

عجينة
4- غل�ف العجينة كم�ا بالصورة ثم 
ق�م بوضعه�ا داخل الثالج�ة ملدة 15 

دقيقة
5- وبع�د م�رور ال�� 15 دقيق�ة قم 
بإخراجه�ا م�ن الثالج�ة وقطع�ا إىل 
جزئني بحيث يمثل جزء ثلث العجينة 

والجزء اآلخر ثلثني العجينة

6- ث�م قم بفرد ج�زء العجينة األكرب 
يف صيني�ة ذات حج�م مناس�ب كم�ا 

بالشكل
7- ث�م قم بفرد املرب�ى بالطعم الذي 

تفضله فوق العجينة
8- واآلن ق�م بعم�ل بعض األش�كال 
املختلف�ة م�ن العجين�ة باس�تخدام 
الجزء املتبقي منها ولتكن عىل ش�كل 

نجمة مثال كما بالصورة
9- ثم قم بوضع الباستا فلورا بالفرن 

عند 200 درجة ملدة 40 دقيقة
10- وبذلك تكون قد انتهيت من إعداد 
تارت املربي أو الباستا فلورا ويمكنك 
أن تقدمها للطعام وتستمتع بها أنت 

وارستك.

املطبخ 

طريقة عمل تارت املربى )الباستا فلورا(

سلوكيات

إىل كل أم.. 8 نصائح لتنمية ذكاء طفلك

الش�باب  م�ن  الكث�ر  ُيعان�ي 
والرجال من البرة الدهنية فما 
هي أسباب البرة الدهنية عند 
الرج�ال؟ وكيف يمك�ن العناية 
به�ا وعالجه�ا واالهتم�ام به�ا 
أيضا؟ حي�ث ان ب�رة الرجال 
املش�اكل  م�ن  العدي�د  تواج�ه 
امل�رأة،  ب�رة  م�ع  باملقارن�ة 
وهناك العديد من األسباب وراء 
هذه املش�اكل، ولكن املشكلة يف 
الغالب هي ان الرجال ال يريدون 
الكريمات، واملرطبات  استخدام 
مث�ل الفتي�ات، وباملقارن�ة مع 
الفتي�ات فإنهن أكثر وعيا تجاه 
انه�م يبحثون  برته�م، حيث 
ع�ن حلول دائمة وس�هلة لحب 
الش�باب او أي مش�كلة تواجه 

برتهم.
أس�باب الب�رة الدهني�ة عن�د 

الرجال
املش�كلة الجلدية األكثر شيوعا 
عن�د الرجال هي البرة الزيتية 
أو الب�رة الدهنية والتي يرتتب 
عليه�ا مش�كلة ش�ائعة أخرى 
وهي البثور وهي تحدث بسبب 
البرة الدهني�ة، وعدم الرعاية 
الع�رق  بس�بب  أو  املناس�بة، 
املفرط الذي يس�د مسام الجلد. 

كما أن لألنس�جة درج�ة عالية 
م�ن التنظي�م، حيث يس�تجيب 
حاجز البرة برسع�ة وكفاءة 
للتغ�رات البيئية وذلك للحفاظ 
عىل حالة البرة ضمن التوازن 

املثايل.
التستوس�ترون يمكن  هرمون 
أن يزيد من زي�ادة الزيوت التي 
تف�رز يف جميع أنحاء الجس�م، 
وال�ذي يمكن مالحظته بش�كل 

خاص عىل الوجه .
ش�يخوخة الجل�د تك�ون أكث�ر 
فق�دان  ان  حي�ث  الرج�ال،  يف 
الكوالج�ني م�ن ب�رة الرجال 
يحدث يف س�ن مبك�رة أكثر من 
النس�اء، مم�ا يس�بب يف ظهور 
خطوط دقيقة يف سن العرين، 
والتجاعي�د يف س�ن الثالث�ني او 
االربع�ني، والتجاعيد أكثر عمقا 

يف سّن الخمسني .
الخاطئ�ة  الغذائي�ة  الع�ادات 
وعدم العناي�ة بالبرة هي من 
الجلد  الرئيسة ملشاكل  األسباب 

لدى الرجال.
نصائ�ح لح�ل مش�اكل البرة 

الدهنية عند الرجال
رشب ع�ىل االقل 8-6 أكواب من 

املاء يوميا.

غسل الوجه جيدا بعد التمارين 
الرياضي�ة، ألن الع�رق يس�بب 

انسداد املسام وتكون البثور.
الفاكه�ة  م�ن  الكث�ر  تن�اول 

والخضار.
تجنب محاولة افراغ البثور التي 
له�ا رأس ابي�ض وتركه�ا حتى 

تفرغ من تلقاء نفسها.
محاول�ة تقلي�ل تن�اول الطعام 

الحار.
كن�ت  إذا  الليم�ون  اس�تخدام 

تعاني من البرة الدهنية.
استخدام غسول للوجه ويكون 

خايل من املواد الكيميائية.
غس�ل وجهك عىل األقل 4 مرات 

يف اليوم .

تجنب اس�تخدام ادوات الحالقة 
او الشفرات مع شخص اخر .

رشب م�اء ج�وز الهن�د هو من 
افضل الحلول لكثر من مشاكل 

الجلد .
الرائ�ب ع�ىل  اللب�ن  اس�تخدام 
وجهك، وبع�ض الناس ال يروق 
لهم رائح�ة اللب�ن الرائب حيث 
ماس�ك  اس�تخدام   يمكنه�م 

الطماطم للبرة الدهنية  .
بع�د  جي�د  مرط�ب  اس�تخدام 
االس�تحمام وقب�ل الن�وم وبعد 

الحالقة .
بعي�دة  يدي�ك  ع�ىل  الحف�اظ 
ع�ىل وجه�ك حتى تتجن�ب نقل 

املكروبات.

لطلة ابهى....

أسباب البشرة الدهنية عند الرجال وعالجها
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خرج�ت إم�رأة م�ن منزله�ا ف�رأت ثالثة ش�يوخ 
لهم لح�ى بيضاء طويل�ة وكانوا جالس�ن يف فناء 

منزلها.
ل�م تعرفه�م. وقال�ت ال أظنني اعرفك�م ولكن البد 

أنكم جوعى. ارجوكم تفضلوا بالدخول لتأكلوا.
سألوها: هل رب البيت موجود؟

فأجابت : ال، إنه بالخارج.
فردوا: إذن ال يمكننا الدخول.

ويف املساء وعندما عاد زوجها أخربته بما حدث.
قال لها: إذهبي اليهم واطلبي منهم أن يدخلوا!

فخرجت املرأة و طلبت إليهم أن يدخلوا.
فردوا: نحن ال ندخل املنزل مجتمعن.

سألتهم: وملاذا؟

فأوضح لها أحدهم قائال:
 هذا اسمه )الثروة( وهو يومئ نحو احد اصدقائه، 
وه�ذا ) النج�اح ( وه�و يوم�ئ نح�و اآلخ�ر وأن�ا 

)املحبة(،
وأكم�ل قائال: واآلن ادخ�ي وتناقيش مع زوجك من 

منا تريدان أن يدخل منزلكم.
دخلت املرأة واخربت زوجها ما قيل.

فغمرت السعادة زوجها وقال: ياله من يشء حسن، 
وطاملا كان األمر عىل هذا النحو فلندُع )الثروة(.

دعيه يدخل و يمأل منزلنا بالثراء!
فخالفت�ه زوجت�ه قائل�ة: عزي�زي، ل�م ال ندعو ) 

النجاح (؟
كل ذلك كان عىل مس�مع من زوج�ة ابنهم وهي يف 

احد زوايا املنزل.
فأرسع�ت باقرتاحها قائل�ة: اليس م�ن األجدر ان 

ندعو )املحبة(؟  فمنزلنا حينها سيمتلئ بالحب!

فقال الزوج: دعونا نأخذ بنصيحة زوجة ابننا!
إخرجي وادعي )املحبة( ليحل ضيفا علينا!

خرجت املرأة وسألت الشيوخ الثالثة: أيكم )املحبة(؟ 
ارجو ان يتفضل بالدخول ليكون ضيفنا.

 نهض )املحب�ة(، وبدأ بامليش نح�و املنزل. فنهض 
االثنان اآلخران وتبعاه، وهي مندهشة

سألت املرأة كال من )الثروة( و)النجاح( قائلة : لقد 
دعوت )املحبة( فقط ، فلماذا تدخالن معه؟

فرد الشيخان: لو كنت دعوت )الثروة( أو ) النجاح 
( لظل االثنان الباقيان خارجا،

ولكن كونك دع�وت )املحبة( فأينم�ا يذهب نذهب 
معه.

أينما توجد املحبة، يوجد الثراء والنجاح.

صــــورة و حــــدث
11 مرفأ

www.alzawraapaper.com

أبـــــــراج

باس�تطاعتك اليوم حل القضاي�ا الطارئة، ألن لديك 
الكف�اءة والق�درة ع�ىل تحلي�ل املس�تجدات والوضع 
الح�ايل بأعص�اب هادئ�ة وأس�لوب منطق�ي. تتع�رض 
لبع�ض املضايقات من األهل بس�بب عالقتك بالحبيب، لكنك 
رسعان ما تضع حدا لذلك. تشعر باإلرهاق اليوم بسبب كثرة 

الضغوط املحيطة بك.

عىل مدار األيام املاضي�ة، كنت محظوظا جدا 
م�ن الناحي�ة املادية، ولكن اليوم ربما تش�عر 
أن الوض�ع مختل�ف نوع�ا م�ا. إذا كن�ت تخطط 
الس�تثمار أموال�ك يف البورص�ة، أو إذا كنت تخطط 
لتوقيع عقد جدي�د أو رشاء يشء جديد، من األفضل أن 

تؤجل هذه الخطوات ليوم آخر.

ال تنتظر اهتمام اآلخرين بمش�اعرك أو حتى 
بكلماتك. أن�ت تحظى باح�رتام اآلخرين أكثر 
من أي ش�خص آخر ولكن ل�ن تجد هذا اليوم من 
يهتم بعواطفك ومشاعرك. هذا األمر قد يكون صعبا 
بالنس�بة لك. كل ش�خص يعتقد أنه ع�ىل حق ولذلك ال 

تعاتب اآلخرين.

تحب الطبيعة جدا وتعش�ق الزهور واملناظر 
الخرضاء، ولك�ن قد يفضل البع�ض االهتمام 
بالدراسة واالستفادة من بعض الخرباء يف مختلف 
املجاالت. عىل الجانب اآلخر، تحاول أن تطبق األفكار 
التي حصلتها خالل الفرتة املاضية. هذا األمر س�يكون 

شيقا وممتعا جدا.

ال تؤجل العمل املطل�وب منك إنجازه مرة واحدة، 
فهذا يؤثر يف مستقبلك ويرتك انطباعاً غري إيجابي 
ح�ول قدرات�ك الفعلية. تعجبك رومانس�ية الرشيك، 
لك�ن الحذر واج�ب يف مثل هذه الظ�روف، حتى تتضح 
النيات بالكامل. صحياً: إذا مارست الرياضة ستصبح أكثر 
مرون�ة وصرباً، عليك أن تحاول ممارس�ة أنش�طة رياضية 

جديدة لزيادة لياقتك البدنية.

تب�دو الي�وم عنيدا إىل ح�د ما وتفع�ل كل ما 
يخطر ببالك، وال تعط اهتماما ألي معايري أو 
قي�ود حتى ولو كانت هذه القيود مالية. يجب أن 
تهت�م اآلن بالقضاي�ا املالية التي ل�م تجد لها حال يف 
األيام املاضية. س�تتعلم اليوم دروسا تتعلق باملسؤولية 

املادية.

توق�ع اليوم حدوث بع�ض االضطرابات التي 
قد تكون ناتجة عن األحداث التي وقعت خالل 
األيام القليلة املاضية. ربما ال تتوافق احتياجاتك 
مع احتياج�ات األصدقاء ما يس�بب التنافر بينكم. 
أنت قلق جدا اليوم بشأن مستقبلك، ولكن ال تجعل هذا 

القلق يغري مزاجك.

اليوم ه�و الوقت املناس�ب ال�ذي ندعوك فيه 
للتفك�ري يف مس�تقبلك املهن�ي. ربم�ا تك�ون 
بحاجة إىل املرح والرتفيه ألنك لم تشعر بالسعادة 
من�ذ وقت طويل. تمي�ل اليوم إىل الفص�ل بن العمل 

والرتفيه واملرح، ولكن ال حاجة إىل ذلك!

يوم رائع وجميل، فأي يشء تلمسه اليوم حتى 
ولو كان ترابا س�يتحول إىل ذهب. تتميز اليوم 
بكفاءت�ك يف العمل. ال�يشء الوحيد الذي ال تدركه 
اليوم هو إمكانية حدوث أي يشء ال تتوقعه أبدا. خذ 

وقتك الكايف حتى تتابع ما يحدث اليوم بالتفصيل.

ح�ان الوق�ت ألن تفه�م ذاتك. لدي�ك رغبة يف 
زي�ارة أماك�ن مختلفة باس�تمرار. تحتاج أن 
ترك�ز طاقتك وقوتك عىل يشء م�ا واقعي. ثق يف 
نفس�ك وافخر بكل ما تقوم به. ال تستسلم بسهولة 

وال تغري اتجاهاتك. ركز دائما.

تضيع طاقتك اليوم يف أمور ال فائدة منها وأنت 
تعلم ذلك جي�دا. ربما يدعوك األصدقاء لتناول 
العش�اء معهم، ولحض�ور احتف�االت وعروض، 
ولكن�ك ل�ن تحرضها. تس�تمع ملن أمام�ك ولكن ما 
يقولونه ال يهمك وال يعنيك بأي حال من األحوال. تشعر 

بامللل ولكن تخىش من االعرتاف بذلك.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ليس من املهم الي�وم أن تترصف بطريقة ما 
يحبه�ا من حول�ك، عىل الرغم م�ن أن ذلك قد 
يضايق اآلخرين ويحبطه�م. من املهم جدا اليوم 
أن تس�رتيح يف املن�زل وترتك الجميع حت�ى ال تتأثر 

بهم. ابتعد عن جو اإلحباط والفشل والغضب.

acebook Fمن الفيسبوك

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1949 -  تأس�يس جمھورية الصن الش�عبية من 
قب�ل ماو تيس تونغ، وتعن ش�و إن الي عىل رأس 

الحكومة.
1960 -  حصل�ت نيجريي�ا ع�ىل اس�تقاللھا ع�ن 

االحتالل الربيطاني.
1963 -  تم تاسيس جمھورية نيجرييا.

1965 -  نف�ذ الكولونيل أنتونج والكولونيل لطيف 
وس�تة جنراالت من كبار قادة الجيش اإلندونييس 
الرئي�س  حك�م  ض�د  فاش�لة  انق�الب  محاول�ة 

اإلندونييس يف ذلك الوقت أحمد سوكارنو.
1969 -  طائ�رة الكونك�ورد تحقق رسعة طريان 
تفوق رسع�ة الصوت وذلك للم�رة األوىل يف تاريخ 

الطريان املدني.
1970 -  تشييع جنازة الرئيس املرصي جمال عبد 

النارص.
- 1971 افتت�اح منتج�ع وال�ت ديزن�ي العامل�ي 

بالقرب من أورالندو، فلوريدا، الواليات املتحدة.
أول أش�عة مقطعي�ة للمخ باس�تخدام األش�عة 
يف  أتكنس�ون  مستش�فى  يف  تم�ت  املقطعي�ة، 

ويمبلدون، لندن.
1977 -  صدور إعالن أمريكي / س�وفيتي يعرتف 
بالحقوق املرشوعة للش�عب الفلسطيني ويطالب 
من إرسائيل االنس�حاب م�ن األرايض العربية التي 

احتلتھا عام 1967.
- 1982 انتخ�اب ھلم�وت كول مستش�ارا ألملانيا 

االتحادية.
1988 -  انتخ�اب ميخائيل غورباتش�وف رئيس�ا 

لالتحاد السوفيتي.
- 1991 مدينة لينينغراد تس�تعيد اس�مھا السابق 

سانت بطرسربغ.
2010 -  الرئي�س اإلك�وادوري رفايي�ل كوري�ا 

يعل�ن ع�ن فش�ل االنقالب ال�ذي تعرض ل�ه بعد 
قي�ام وح�دات موالي�ة له م�ن الجي�ش باقتحام 
املستش�فى الذي كان يحتج�ز فيه وتخليصه من 

قبضة املتمردين.
2010 -  الشبكة اإلخبارية اإلمريكية “يس إن إن” 
تنھي خدمات مقدم الربامج الشھري ريك سانشيز 

بعد انتقاده اليھود.
2013 -  الحكوم�ة الفيدرالي�ة للوالي�ات املتحدة 
وبعد عدم املوافقة عىل املوازنة يف مجلس النواب، 
تقرر وقف كل خدماتھا غ�ري الرضورية، وُتعترب 

ھذه الحادثة األوىل منذ 17 سنة.
- 2015 إعص�ار خواك�ن ُيعي�ث خراب�ا يف جزر 
الوالي�ات  رشق  جن�وب  وس�واحل  الباھام�اس 
املتحدة متس�ببا يف عدة فيضان�ات ومقتل حوايل 

40شخصا حياة 107 أشخاص عىل األقل.
- 2017 مقتل 58 شخصا عىل األقل وإصابة أكثر 
م�ن 515 يف حادثة إطالق ن�ار يف الس فيغاس يف 

الواليات املتحدة.
حكومة إقليم كتالونيا تجري اس�تفتاء استقالل 
وانفصال اإلقليم وس�ط رفض الحكومة املركزية 
الرشط�ة  ب�ن  اش�تباكات  ووق�وع  اإلس�بانية 
ومتظاھرين مؤيدين لالستقالل تسفر عن إصابة 

844 شخصا بجروح متفاوتة.
- 2018 عامل�ا املناع�ة األمريكي جيمس أليس�ون 
والياباني تاس�وكو ھونجو يف�وزان بجائزة نوبل 
يف الط�ب وعلم وظائف األعض�اء لبحثھما يف عالج 

الرسطان.
2019 -  خ�روج مظاھ�رات يف بغ�داد وعدة مدن 
عراقي�ة تن�دد بالفس�اد والبطال�ة نتج�ت عنھ�ا 
اشتباكات بن القوات األمنية واملتظاھرين أدت إىل 
ما ال يقل عن 100 قتيل وأكثر من 4000 مصاب.

رأيس
1بلد املليون شهيد o متشابهان

2م�ن ان�واع الش�جر o اس�مها 
القديم عمون )معكوسة(.

3اص�در الهات�ف صوت�ا o اقول 
مالم اكن اريد قوله )معكوسة(

4ثلثا باب o غري مهذب o اشتاقا
5صوت األلم

o صفة  6للس�ؤال )معكوس�ة( 
م�ن صف�ات البرش الحس�نة أو 

السيئة
7ملل )مبعثرة( o نظر

8عاصمة موريتانيا
9اس�م بنت بمعنى غ�زال o بلدة 

يف لبنان
10مدينة ليبية ش�هرية o األرض 

املكرمة

أفقي
1عاصمة املغرب o مسؤول

2عاصمته�ا ب�ريوت o مدينة 
باسلة يف فلسطن

ع�دم   o العظم�ى  3الغالبي�ة 
وضوح )معكوسة(

ارجل�ه  ع�ىل  يم�يش  4ال�ذي 
وبطنه o تاجر فراء

5عاصم�ة اإلم�ارات o فاكهة 
حمراء لذيذة

6خروف كبري
7اصوات الهواتف o كتكوت

8عاصمة عربية بن نيلن
 o 9عاصم�ة تلقب بالش�هباء

جزء من الفم
10اترك o عاصم�ة املعز لدين 

الله الفاطمي

* الحي�وان الوحيد الذي يملك أربعة أرجل و ال يقدر عىل الس�باحة 
هو الجمل.

* عندم�ا ترشق الش�مس فوق القطب الش�مايل لكوكب أورانوس، 
يس�تمر ضوء النهار طيل�ة 42 عاماً.. وعندما تغي�ب، يحل الظالم 

طوال 42 عاماً أخرى.
* لو أحصينا عدد الدجاج عىل األرض، لتبن أن هناك دجاجتن لكل 

فرد من سكان األرض.
* أب�رز معالم كوكب املش�رتي العمالق، بقعة حم�راء عرضها 25 
ألف و800 ميل، وهي عبارة عن إعصار هائل يعصف باملنطقة من 

الكوكب منذ أكثر من 700 عام.
*هل تعلم أنه بن القرن التاس�ع والحادي عرش، اخرتع الصينيون 

البوصلة، وكانت مصنوعة من الحجر الجريي يف ذلك الوقت. 
*ه�ل تعلم أن يف الع�ام 1440م، اخرتع األملان�ي يوهانس جوتربغ 

آلة الطباعة. 
*ه�ل تعلم أن أول من حصل عىل براءة اخ�رتاع للهاتف الكهربائي 

هو ألكساندر غراهام، وأطلق عليه جهاز الخطاب الكهربائي. 
*ه�ل تعلم أن املخرتع األس�ايس للِمصب�اح الكهربائي ه�و العالم 

توماس أديسون. 
*ه�ل تعل�م أن عق�ار البنس�يلن لوحظ ألول م�رة من قب�ل العالم 

االسكتلندي ألكسندر فليمنغ يف العام 1928م.

هـــــل تعلم

غزل عراقي
عشكتك وأدري أتعب إبحبــــــــّك 
رضيت بقسمتي وملهوفه تدريني 
أريد أكضي العمر  كله ويّـــــــاك 
تدري أنت بغيابك حيل تأذينـــــي 
عيني إملا تشوفك تنعمي وللـّدوم 
ألن أنت حبيبي فرحة إسنينــــي 
تعال وخّل أضّمك حيل يهـــــواي 
وأريد إبكّل حنانك أنت حتوينــي 
تعال وخّل نطفي الُفركة والّنــار 
وعلى صدرك أنام الّليل خلينـي 

-1خط  شعر جبن دائري
إذا كان الخط الذي يرسم الحدود 
ش�عرك  ج�ذور  ب�ن  الفاصل�ة 
األمامي�ة وجبين�ك دائري�اً، فهذا 
إىل  بطبع�ك  تميل�ن  أّن�ك  يعن�ي 
املثالي�ة، أّي إىل القي�ام باألم�ور 
املختلفة ع�ىل النحو األفضل. لذا، 
فأنت ترغبن يف أن يسري كّل يشء 
عىل النحو الذي تريدين. إال أّن هذا 
ال يعود إىل كونك امرأة متكرّبة، بل 
إىل أّنك تواكبن كّل تفاصيل املهمة 
الت�ي تنّفذينه�ا بدق�ة وتعرف�ن 
أن مجرياته�ا ستس�ري  مس�بقاً 
عىل النحو الذي تش�ائن. قد يثري 
عنادك وإرصارك توتر األشخاص 
الذي�ن يعيش�ون يف محيط�ك أو 
يعملون مع�ك. إال أنه�م رسعان 
م�ا يعدل�ون ع�ن ه�ذا الش�عور 
السلبي ما أن تتبّن صّحة أفكارك 

وتوجهاتك.
-2 خط ش�عر الجبن عىل ش�كل 

معن
ه�ل تش�كل نهايات ش�عرك مع 
جبينك ش�كل مع�ن؟ إذاً، اعلمي 
أن�ك ام�رأة حامل�ة، أّي أّنك تحبن 
العيش يف عال�م الخيال واالبتعاد، 
بن الحن واآلخر، عن الواقع. لذا، 
تتوقن غالباً إىل مش�اهدة األفالم 
الرومنس�ية الكوميدي�ة وق�راءة 
الرواي�ات العاطفي�ة بالرغم من 
أّن�ك ال تحب�ن االع�رتاف بذل�ك. 

وتميل�ن يف هذا الس�ياق، كما يف 
الحي�اة، إىل النهاي�ات الس�عيدة. 
كذل�ك ف�إّن توقعات�ك املرتبط�ة 
بأعمالك ويومياتك كثرية وكبرية، 
فأن�ت تريدين الحص�ول عىل كّل 
يشء. بالطبع، ال ضري يف الطموح 
والتخّي�ل، لك�ن م�ن األفض�ل أن 
ُتبق�ي قدميك ثابتت�ن عىل أرض 
الواق�ع. فب�دالً م�ن أن تحلم�ي 
بما ستش�رتين يف ح�ال أصبحت 
تمتلك�ن مبلغ�اً كب�رياً م�ن املال 
مث�اًل، إس�عي إىل أن تقوم�ي بما 

يجب لكي تحققي ذلك.
-3  خط ش�عر الجبن عىل شكل 

زاوية مقلوبة
انظري مج�دداً إىل مرآت�ك، تأمي 
مالمح�ك وال ّس�يما تل�ك الحدود 
الفاصلة بن أعىل جبينك وأسفل 
ش�عرك واطرح�ي ع�ىل نفس�ك 

الس�ؤال الت�ايل: ه�ل تب�دو ه�ذه 
الح�دود عىل ش�كل قمة مس�ننة 
إجابت�ك  كان�ت  ف�إذا  مقلوب�ة؟ 
هي »نع�م«، إعلمي أّن�ك تتحلن 
بالصف�ات التالية: أنت تتس�من 
باملنطق وتعتمدين عليه يف الكثري 
م�ن أمور حيات�ك، ما يعن�ي أّنك 
ال تتوس�لن العاطف�ة واالنفعال 
وال  مش�كالتك  لح�ّل  وس�يلة 
تظهري�ن تحّي�زك إال مل�ا يفرضه 
عقلك. م�ن ه�ذا املنطل�ق، فإّنك 
تنظري�ن إىل األمور م�ن جوانبها 
املختلف�ة. وه�ذا م�ا ق�د يزع�ج 
صديقاتك أحياناً، إذ إن كالً منهّن 
ترغب يف أن تؤيدي وجهة نظرها. 
واآلن، إليك هذه النصيحة: حاويل 
أن تتوخي الوضوح، قدر اإلمكان، 
عندم�ا ُتعربن ع�ن وجهة نظرك 

عىل مسمع من اآلخري.   

-4خط شعر جبن مثلث
نعم، ق�د يتخذ الخط الفاصل بن 
جذور شعرك وجبينك شكل مثلث! 
ويف هذه الحالة، قد يعني هذا أّنك 
ش�خص متم�رّد حت�ى النهاي�ة. 
لذا، ف�إن القبول باألمور كما هي 
ال ين�درج ضمن الئح�ة خياراتك 
وكذلك ه�ي حال األمور املتوقعة. 
فأن�ت ع�ادة ما تفضل�ن اختيار 
س�بل جديدة ومختلف�ة وخوض 
التحديات يف كّل ش�أن، وهو الرّس 
الذي يكمن خلف الشعور بالتعلق 
ال�ذي يبدي�ه اآلخ�رون تجاه�ك. 
وبالرغم م�ن ذل�ك، انتبهي! فقد 
قاس�ية  العفوي�ة  آراؤك  تب�دو 
أحياناً ولتتذكري جيداً: أصدقاؤك 
يلج�ؤون إلي�ك طلباً للمس�اعدة 
ح�ن يتع�ن عليه�م أن يواجهوا 

الحقائق الصعبة.

اختبارات شخصية

خط شعر جبينك يكشف الكثري عن صفات شخصيتك

قصة وعربة

أينما توجد احملبة... يوجد الثراء والنجاح
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احملبة
السن�وات العجاف التي مرت عىل عموم املنطقة أك�دت وبشكل ال غبار عليه 
أّن االنس�ان يتحول بفعل التخدير اىل مخلوق آخر من حيث الطبائع والسلوك 

، ويمسخ اىل حيوان ال يعرف املنطق وال يقرتب اىل العقل .
السن�وات العجاف قدمت دليال عىل أّن العقل يندحر ويهزم بفعل ثقافة القتل 
والدم والحقد والثأر والتي من شأنها أن تقذف العالم باتجاه الفوىض العارمة 

التي تضع الجميع عىل فوهة بركان مدمر .
يحارصن�ا الخ�وف أينما يممنا وجوهن�ا نتيجة التط�رف ، ويداهمنا الغثيان 
ونح�ن ن�رى البعض ق�د مسخ�وا اىل مخلوقات أكث�ر تخلفا م�ن الحيوانات 
وانتهجوا سبال ما عرفتها رشيعة الغاب من قبل ، وأمام ما يحدث من جرائم 
بح�ق االنس�ان تغادر البسمة ش�فاه الصغار وتموت أح�الم الصبايا وتنتحر 
حكمة الشيوخ ويظل العنف الهمجي يقود الحياة نحو مستنقعات االنحطاط 
والرذيلة ، وأش�د أنواع االنحطاط ما كان متص�ال باألفكار املظلمة الرشيرة ، 

وأبشع صور الرذيلة تلك املتعلقة بثقافة العنف والدم واالنتقام .
أية فاش�ية هذه الت�ي حملها التطرف الينا ؟ فف�ي الصباحات املغمورة بنور 
الل�ه يتطلع الن�اس اىل تنظي�ف قلوبهم من ش�وائب الحق�د وغسلها بشذى 
التسام�ح واملحبة وفت�ح صفحات جديدة مزينة بورود االح�رتام ، ويف الليايل 
العامرة بفيض االيمان يتسارع الجميع اىل استلهام مبادئ التصالح والعناق 

وفق ما تمليه عليهم الحكمة والعقل .
املتطرفون وبكل عناوينهم وأش�كالهم وألوانهم ومسمياتهم ال تروق الحياة 
له�م اال اذا غرق�ت يف بحر الظالم الدامس ، فه�م ال يعرفون منطقة الوسط ، 
ول�م يقرتبوا يوما اىل منطق العدل ، رؤوسهم مش�دودة اىل الخلف ، وعيونهم 
تصاب بالعمى عند مواجهتها للشمس ، الذين يعملون ليال ونهارا عىل اشاعة 
الخوف ونرش ثقافة الرعب لكي تكون الحياة مستودعات للتخلف ، متسرتين 
خل�ف مقوالت ليس له�ا عالقة برسالة السماء السمح�اء وال بما أمر به رب 

العزة والجاللة من اشاعة روح املحبة وااللفة والتعاون ونكران الذات . 
أّي دي�ن متخلف هذا الذي يبيح ذبح االنسان كاملاش�ية ؟ وأي فكر أسود هذا 
ال�ذي يمنح أصحابه ذبح االبرياء ؟ وأية عقيدة فاسدة هذه التي تحلل رسقة 

أموال األرامل واأليتام بغري حق ؟ .
لق�د أرسل الله خاتم االنبي�اء رحمة للعلمني ، وأنزل الق�رآن الكريم لصياغة 
الحياة ب�كل قيمها االنسانية املرتع�ة باملحبة والتع�اون والتسامح ، فكانت 
الرسالة السمحاء التي بزغت من خاللها شمس الحق والعدل واملساواة اال أّن 
دعاة التطرف عبثوا بكل ما هو جميل ودمروا كل ما هو حق وقلبوا الحياة اىل 

حاضنات للظالم والتخلف .
رشيعة الله تهدف اىل األمن واألمان والسالم ، وتعاليم رب العزة والجاللة تؤكد 
عىل التسامح واملحبة ، والتعاليم السماوية تأمرنا بالتعاون وااللفة واالحرتام 
، والله يريد لعباده الخري والصالح ، افتحوا قلوبكم ملوج املحبة ، فاملحبة وحدها 

القادرة عىل البناء .
اىل اللقاء .

شّوقت الفنانة اللبنانية كارول سماحة متابعيها، بعمل 
جديد ستطرحه قريبا وهو التعامل الثاني مع املخرجة 
بت�ول عرفة. وكتبت سماحة عرب حسابها الخاص عىل 
أح�د مواقع التواصل اإلجتماعي قائلة: “عامًة، ال أحب 
أن أتكل�م أو أمت�دح أي عم�ل يل قبل إص�داره، فالحكم 

األول واألخ�ري لك�م! سأقول فق�ط: إنتظرون�ي للمرة 
الثانية بعمل راقي جداً مع صديقتي املخرجة املوهوبة 
بتول عرفة”. ويشار اىل أن املخرجة بتول علقت سابقا 
عن التعاون الذي سيجمعها بكارول قائلة :”تحضريات 
عىل نار أحىل مافيها انك ملا تتجنن بفنك وخيالك تالقى 

فنان�ه و رشك�ة إنتاج أجن من�ك و مش بس كدا 
ال بيطوروا كمان معاك علشان نوصل الفضل 

ىشء. انتظرون�ا إن ش�اء الل�ه قريباً رشكة 
اليف ستايل�ز ستوديوز و الفنانة كارول 

سماحه دعواتكم إن شاء الله”.

طور العلم�اء ما يسمى ب�� “اإلنزيم 
الفائق” الذى يأكل البالستيك، ويأملون 
أن يحق�ق قف�زة كب�رية إىل األم�ام ىف 
إيجاد حلول ملعالج�ة أزمة التلوث، إذ 
يتك�ون الربوت�ني املعزز م�ن إنزيمني 
ينتجه نوع م�ن البكترييا يتغذى عىل 
واملعروفة  البالستيكي�ة،  الزجاج�ات 
باس�م Ideonella sakaiensis، وقال 
الربوفيسور ج�ون ماكجيهان، مدير 
ابتك�ار اإلنزيم�ات )CEI( ىف  مرك�ز 
جامع�ة بورتسموث، إن�ه عىل عكس 
التدهور الطبيع�ى، الذى قد يستغرق 
مئ�ات السنني، ف�إن اإلنزي�م الفائق 
قادر ع�ىل تحويل البالستيك إىل مواده 
األصلي�ة، أو لبنات البن�اء، ىف غضون 
أي�ام قليلة.وأض�اف ماكجيهان: “ىف 
الوقت الحاىل، نحصل عىل لبنات البناء 
هذه من املوارد األحفورية مثل النفط 

والغ�از، وهو أمر غ�ري مستدام حًقا، 
ولكن إذا تمكنا من إضافة اإلنزيمات 
إىل نفايات البالستي�ك، فيمكننا البدء 
ىف تفكيكه�ا ىف غضون أيام.”وأوضح 
ماكجيهان إن العملية ستسمح أيًضا 
بتصنيع البالستيك وإعادة استخدامه 
إىل ما ال نهاية، مما يقلل من اعتمادنا 
واض�اف  األحفوري�ة.  امل�وارد  ع�ىل 
الربوفيس�ور ان هذه قف�زة كبرية إىل 
األم�ام ألن البالستيك ال�ذى ينتهى به 
املطاف ىف محيطاتنا اليوم سيستغرق 
مئ�ات السنني ليتحلل بشكل طبيعى، 
وىف النهاية من خالل أش�عة الشمس 
وحرك�ة األمواج، ستب�دأ ىف االنقسام 
إىل أج�زاء أصغر وأصغ�ر - وسننتهى 
م�ع اللدائ�ن الدقيقة، وه�ى مشكلة 
خط�رية للكائنات الحي�ة التى تعيش 

ىف البيئة”.

ابتكر العلماء نسيًجا آلًيا يتصلب 
ويسرتخ�ى استجاب�ة للتغ�ريات 
ىف درج�ة الحرارة، وال�ذى يمكن 
استخدامه ىف حاالت الطوارئ، إذ 
تم تجهيز املادة، التى تم تطويرها 
ىف جامعة ييل ىف الواليات املتحدة، 
بنظ�ام م�ن أجه�زة استشع�ار 
الح�رارة والخي�وط التى تتصلب 
لتغ�ري ش�كل القم�اش، وىف ظل 
تغريات الحرارة، يمكن أن ينحنى 
ويلتوى لتحويل نفسه إىل مالبس 
لتغي�ري  وآالت  للتكي�ف،  قابل�ة 

الشكل ومالجئ ذاتية الرتكيب.
ه�ذه  فيدي�و  لقط�ات  وُتظه�ر 
امل�ادة وه�ى تنتق�ل م�ن قماش 
مسط�ح عادى إىل هي�كل يمكنه 
تحمل ال�وزن، وطائرة نموذجية 
بأجنحة مرنة وأس�ورة روبوتية 
يمكن ارتداؤه�ا تنشط استجابًة 
للتل�ف. قالت الربوفيسور ريبيكا 
كرامر بوتيجليو من جامعة ييل: 

“نعتقد أن�ه يمكن االستفادة من 
ه�ذه التكنولوجيا إلنش�اء خيام 
ذاتي�ة، ومظ�الت آلي�ة، ومالبس 
مساع�دة، فاألقمشة ه�ى مادة 
موجودة ىف كل مكان تستخدم ىف 
مجموع�ة واسعة م�ن املنتجات، 
والق�درة ع�ىل جعل بع�ض هذه 
املنتج�ات روبوتية تفت�ح العديد 

من االحتماالت.”
األداة  ه�ذه  إن  الباحث�ون  ق�ال 
تحتفظ بجمي�ع الصفات املميزة 
املرون�ة  مث�ل  الع�ام،  للنسي�ج 
املنخف�ض،  وال�وزن  والتهوي�ة 
مم�ا يعنى أن�ه يمك�ن ارتداؤها 

كاملعتاد.
أجه�زة  بالذك�ر إلنش�اء  جدي�ر 
التغي�ريات  تكتش�ف  استشع�ار 
وتسم�ح  البيئي�ة  أو  الداخلي�ة 
ط�ور  باالستجاب�ة،  للنسي�ج 
الباحث�ون ح�رًبا موص�اًل يمكن 

رسمه مبارشة عىل القماش.

طرح تويرت ميزة التغريدات الصوتية، 
والت�ى تتي�ح ل�ك تسجي�ل مقتط�ف 
صوت�ى لتضمينه مع تغري�دة للمزيد 
م�ن املستخدم�ني ع�ىل iOS، كما أكد 
موقع التغري�دات إنه يخطط إلضافة 
الصوتي�ة  التغري�دات  إىل  نص�وص 
لتحس�ني إمكاني�ة الوص�ول، مما قد 
يساع�د ىف معالج�ة االنتق�ادات التى 
تعرضت لها امليزة عند إطالقها ىف 17 
يونيو. تم انتقاد التغريدات الصوتية ىف 
البداية لصعوبة الوصول إليها، بسبب 
عدم وج�ود التسمي�ات التوضيحية، 
بعد أن أش�ار املستخدم�ون إىل أنه ال 
يمك�ن للصم الوص�ول إليها، ثم تبني 
أن�ه ل�م يكن هن�اك فري�ق مخصص 
ىف توي�رت من أجل املي�زة الجديدة، لذا 
طلبت الرشكة م�ن املوظفني التطوع 

بوقته�م باإلضافة إىل عمله�م املعتاد 
للرتكيز عىل إمكانية الوصول. واقرتح 
بعض املستخدمني تقديم تفسريات أو 
نص بديل، بحيث يمكن الوصول مليزة 
التغريدات الصوتية بسهولة أكرب، ويف 
سلسل�ة رسائل اعت�ذرت الرشكة عن 
هذا األمر، وأعلن تويرت منذ ذلك الحني 
ع�ن فريق�ني جديدي�ن مخصص�ني 
إلمكاني�ة الوص�ول، وىف الثان�ى م�ن 
سبتم�رب كان أحدهما يروج إلمكانية 
الوصول داخل منتجات تويرت، واآلخر 
يركز عىل إمكاني�ة الوصول إىل تويرت 
كرشكة، وكجزء من هذا اإلعالن، قال 
تويرت إن�ه يخطط إلضاف�ة تسميات 
الص�وت  إىل  تلقائي�ة  توضيحي�ة 
والفيدي�و عىل املنصة بحل�ول “أوائل 

عام 2021”.

علماء يبتكرون “إنزيما فائقا” يأكل 
البالستيك لمعالجة أزمة التلوث

علماء يبتكرون قماشا ذكيا يتغير 
شكله في درجة الحرارة

تويتر يطرح ميزة التغريدات الصوتية 

http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

أمحد اجلنديل

الولي�د  اللبنان�ي  الفن�ان  ط�رح 
الحالن�ي بروم�و أغنيت�ه الجديدة 
التي تحم�ل عن�وان “قالتيل” من 
كلمات وألحان والده الفنان عايص 
الحالني، والتي كان صورها سابقاً 
فيدي�و كلي�ب تح�ت إدارة املخرج 

اللبناني أحمد املنجد.
وكان�ت آخ�ر أعمال الولي�د أغنية 
“م�ش ان�ت”، وه�ي م�ن محمد 
وتوزي�ع حس�ام  ألح�ان  حي�در، 
صعبة، والكليب من إخراج عبدالله 

غانم.

ومن ناحية أخرى، كان أثار الوليد 
قل�ق محبي�ه، بع�د أن ن�رش عرب 
صفحت�ه الخاصة عىل أحد مواقع 
التواص�ل اإلجتماع�ي، ص�ورة له 
وه�و يم�ارس رياض�ة السباحة، 
وظهر جرح عميق يف كتفه، خالل 

إلتقاط الصورة.
متابعو الوليد تساءلوا عن طبيعة 
الج�رح املرسوم يف كتف�ه، فقالت 
ل�ه إحدى املتابعات:” ش�و إيل عىل 
كتفك ش�غلت ب�ايل”، ل�ريد عليها 
قائ�اًل: “ك�رت كتف�ي وعملتلوا 

عملية والحمدالله منيح”.
وتفاج�أ ع�دد م�ن املتابع�ني من 
تع�رض الوليد لكر يف كتفه، ألنه 
ألول م�رة يكشف عن ه�ذا األمر، 

فيما تساءل آخرون عن السبب.

  

تغريدات

لطيفة التونسية

نوال الزغبي

ــي و كل الفانز خبصوص  توضيح لكل حباي
ــات  ــي و كل التطبيق ــى انغام ــي عل البومات

املوسيقية .. و استنوا اجلديد قريب قوي 

ــى رأي  ــد عل ــة ال تعتم ــادئ االخالقي إن املب
ــو كان اجلميع  ــو خطأ ول ــة: اخلطأ ه األكثري

خمطئا 
واحلق هو احلق ولو مل يكن أحد حمقا

مطر ســـاخن

مطر ســاخن

الوليد الحالني يطرح برومو أغنيته الجديدة “قالتلي”

ذا فويس سينيير آخر برامج المواهب على أم بي سي
ل�م تع�د تستطيع محط�ة أم ب�ي يس تأجيل 
ع�رض برنامج ذا فويس سيني�ري الذي ُصّور 
بداي�ة السن�ة الحالي�ة يف ب�ريوت، وك�ان من 
املفرتض عرضه يف ش�هر آذار/مارس املايض، 
لكن�ه تأّجل بسبب الوضع الع�ام الذي سيطر 
عىل العالم بعد اجتياح ف�ريوس كورونا، لكن 
الفنانة نجوى كرم أعلنت قبل أيام أن السابع 
م�ن ترشي�ن األول/ أكتوب�ر املقب�ل سيكون 
موع�د الع�رض، فيما تح�اول محط�ة أم بي 
يس الرتوي�ج للربنام�ج عرب مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي والصفحات الخاص�ة بهذا النوع 

من الربامج.
وكشف�ت معلومات خاص�ة أن الربنامج كان 
ل إىل شهر نوفمرب املقبل بناًء عىل طلب  سيؤجَّ
إحدى مكاتب املجموعة، لك�ن قراراَ اُتخذ من 
قب�ل إدارة ام بي يس والعميد عيل جابر يقيض 

بعرضه ابتداًء من األسبوع املقبل.
 وكشف�ت معلوم�ات خاص�ة أيض�اً أن ه�ذه 

النسخ�ة من فويس ملن هم فوق الستني عاماً 
هي األخرية بالنسبة إىل املحطة، التي لن تقدم 

ع�ىل إنت�اج مواسم جديدة م�ن فويس وغريه 
م�ن برامج املنوع�ات التي كان�ت أساس بناء 
جماهريي�ة كب�رية ملشاهدة املحط�ة يف العقد 

االخري. 
وتكش�ف املعلوم�ات ع�ن أن تكلف�ة اإلنت�اج 
والوض�ع العام للوط�ن العربي ه�و ما يرمي 
بثقله ع�ىل استبعاد هذا النوع من الربامج، يف 
انتظ�ار أن تعود األم�ور إىل طبيعتها، وبالتايل 
تكشف املعلومات نفسه�ا أن الشتاء سيكون 
بدون برامج مواه�ب هذه السنة وتحّل محله 
مجموع�ة ال بأس بها من املسلسالت الدرامية 
العربية املشرتكة التي اشرتتها منصة شاهد، 
وستخرج بعد العرض االلكرتوني إىل الشاشة 

الصغرية .
وُعل�م أيض�اً أن ال ني�ة يف إنت�اج موس�م آخر 
من “غ�وت تالنت” بسبب الف�روض الخاصة 
بالوقاي�ة م�ن ف�ريوس كورونا وم�ا يتطلبه 

العمل من رحالت الختيار املتبارين. 

هنأ املخرج األمريكي العاملي براندون ديكرسون Brandon Dickerson الفنانة اللبنانية 
إليسا بعد مرور 20 عاما عىل مسريتها الفنية. وذلك من خالل فيديو نرشه عرب مواقع 
التواصل اإلجتماعي جاء فيه:”اليسا تهانينا من خلف البحار بعد 20 عام من مسريتك 

أغنيت�ني، املتألق�ة وأش�ري اىل تعاون�ي مع�ك خ�الل ه�ذه املس�رية يف 
أحببت املج�يء اىل بريوت حتى أتع�رف بك وأعمل 

مع�ك باإلضاف�ة اىل السفر مع�ك اىل براغ 
وكان يل ال�رشف العمل معك، تهانينا 
ل�ك، الل�ه يحم�ي لبنان”.ويشار اىل 
أن اليسا وبران�دون كانا قد تعاونا 
مرتني، امل�رة األوىل يف فيديو كليب 
“ارج�ع للش�وق” ال�ذي صور يف 
بريوت عام 2004 و مرة ثانية يف 
كليب “بستن�اك” الذي صّوريف 
العاصم�ة التشيكّية براغ عام 
إليس�ا  ردت  وبدوره�ا   .2006

علي�ه قائل�ة: رشف يل رؤيت�ك من 
جدي�د بع�د كل تلك السن�وات عزيزي 

بران�دون. ش�كرا لرسالتك، كن�ت إضافة 
جميلة لهذه املسرية أيضاً”.

مخرج عالمي يهنئ إليسا بعد مرور 20 
عاما على مسيرتها 

موعد إطالق BLACKPINK أغنيته السينجل الجديدة 

سيرين عبد النور توجه رسالة 
غامضة عبر”تويتر”

كارول سماحة تشوق لعملها الجديد مع بتول عرفة

-BLAC “أعل�ن الفري�ق الك�ورى الشه�ري 
PINK” أنه بصدد إطالق أغنية سينجل جديدة 
تحم�ل اس�م “Lovesick Girls” وهى واحدة 

أغني�ات  الجدي�د م�ن  االلب�وم 
يق  للفر

و 

ه�و بعن�وان “THE ALBUM”، وق�د ح�دد 
-Lov 2 أكتوبر ألط�الق أغنية “  الفريق ي�وم
sick Girls” وه�و نف�س اليوم ال�ذى سيطلق 

ساع�ات أيضا األلبوم في�ه  يفصله�م 
 . فقط

األغني�ة  ه�ى   ”Lovesick Girls“ وأغني�ة 
السينجل الثالثة الت�ى يطلقها الفريق الشهري 
“BLACKPINK” م�ن االلب�وم الجديد، وذلك 
 How You Like“ بع�د إط�الق الفري�ق أغني�ة
 Ice“ ىف ش�هر يوني�و امل�اىض، وأغنية ”That
Cream” الت�ى قدمه�ا الفري�ق م�ع النجم�ة 

العاملية سيلينا جوميز .
يذك�ر أن كلي�ب أغني�ة “Ice Cream” حق�ق 
نج�اح مذه�ل بمج�رد إطالق�ه ، حي�ث أعترب 
الكثريين أن سيلينا جوميز بمثابة تميمة حظ 
 BLACKPINK “ بالنسب�ة للفري�ق الك�ورى
حي�ث دفعتهم جومي�ز البالغة م�ن العمر 28 
عام�ا أن يكونوا ضمن ترتيب متقدم بقائمة “ 
Billboard Hot 100 “، وذل�ك حسب موقعى 
“بيلب�ورد “ و”بين�ك في�ال”، م�ا يجع�ل هذه 
-BLAC  األغنية األكثر ش�هرة ىف حياة فريق

PINK املهنية.

عب�د  سريي�ن  الفنان�ة  وجه�ت 
الن�ور رسالة غامضة عرب 

حسابه�ا الشخيص 
“توي�رت”،  ع�ىل 

فيه�ا  أك�دت 
ال  أنه�ا 
األذى  تح�ب 

والنكايات.
تغري�دة  ويف 

“تويرت”،  عرب 
قالت عبد النور: 

“ما بح�ب األذى وال 
بح�ب النكي�ات وال بحب 

وال  بح�داً  نكاي�ة  يحبن�ي  ح�داً 
بحب حداً يكرهني كرمال حدأً”.

وأضاف�ت:” بآم�ن ان�و الكلم�ة 
الحل�وة دواء رغ�م ان�و الحال�ة 
بتكون مستعصي�ة وعندي حلم 
ان�و االرض ويل�يل فيه�ا يصريو 
متل السم�اء ويليل فيها!!! ش�و 

بتقولوا ممك�ن ؟”.جدير بالذكر 
أّن النجمة سريين عبد النور 
كان�ت ق�د تعرضت 
النتق�ادات حادة 
لح�د  وصل�ت 
مه�ا  تها ا
بعد  بالتع�ايل 
يقته�ا  طر
ال�رد  يف 
معجب�ة  ع�ىل 
مسلسل  انتقدت 
حي�ث  “دانتي�ل”، 
أنه�ا  الجمه�ور  اعت�رب 
أحرج�ت الفتاة الت�ي كانت تعرب 
ع�ن رأيه�ا بموضوعي�ة ولي�س 
نكاي�ة يف بطلة العمل.يتم عرض 
مسلس�ل “دانتي�ل” حرصياً عىل 
منص�ة “ش�اهد VIP” من األحد 
إىل الخميس ع�ىل مدار 8 حلقات 

فقط.

م�ن  ثاني�اً  أن هن�اك ج�زءاً  يب�دو 
م�ن  وه�و  “رس”  مسلس�ل 

وسيناري�و  تألي�ف 
وإخ�راج  وح�وار 

برك�ات،  م�روان 
رشك�ة  وإنت�اج 
ه�اوس  “ميدي�ا 
حيث  بيكترشز”، 
الج�زء  أن  عل�م 
األول ك�ان ناجحاً 

خصوص�اً  للغاي�ة 
اللقاء ب�ني مجموعة 

اللبنانيني  املمثل�ني  م�ن 
والسوريني. 

أم�ا املفاج�أة فهي أن بطل�ة العمل 
املمثلة داليدا خليل لن تعطي 
موافقتها عىل املشاركة 
يف الجزء الثاني الذي 
يبدأ تصويره قريباً 
يف بريوت من دون 
معرفة األسباب، 
ول�و أن الكات�ب 
يح�اول أن يج�د 
مخرج�اً  له�ا 
بعدما رأى البعض 
أن دوره�ا انته�ى يف 
الج�زء األول، وأنه�ا إن 
ع�ادت ربما ستكرر نفسها يف 

الجزء الجديد.
ويض�ّم العمل الدرام�ي إىل جانب 
خليل يف البطولة، الفّنان السوري 

القدير بّسام كوسا، ونخبة من 
نجوم الدراما اللبنانية.

“رس”  أح�داث  وت�دور   
بخط تصاع�دي دائم 

بولي�ي  قال�ب  يف 
 ، ن�ي ما و ر و
ع�ربه  تتشاب�ك 
ت  لشخصي�ا ا

م�ن  مس�ار  يف 
والتشوي�ق  األلغ�از 

والغموض.

مسلسل 
“سّر” في 
جزء جديد 
من دون 

داليدا خليل


