الدوالر يسجل ارتفاعا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
طفيفا يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
سجلت أسواق العملة األجنبية يف بغداد ارتفاعا ً
طفيفا ً بسعر رصف الدوالر مقابل الدينار

العراقي ،امس السبت.وبلغ سعر الرصف
يف بورصة الكفاح املركزية ،امس 123 ،ألفا ً
و 750دينارا ً للمائة دوالر.اما سعر الدوالر يف
الصرفات فقد بلغ 123,250 :سعر الرشاء
لكل مائة دوالر ،و 124,250سعر البيع لكل
مائة دوالر.

العراق حيافظ على املرتبة الـ 38بني
الدول األكثر امتالكا للذهب

12
صفحة

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلن املجلس العاملي للذهب ،ان البنوك املركزية للدول تمتلك  35الف طن من الذهب،
مبينة ان العراق باملرتبة الل 38من بن الدول االكثر امتاكا لهذه االحتياطيات.وقال
املجلس يف تقرير له خال شهر ترشين االول  :ان «البنوك املركزية لل  100دولة
مدرجة يف الجدول تمتلك اكثر  35ألف طن من الذهب بقيمة حوايل تريليوني دوالر».
واضافت ان «العراق ما زال يحافظ عى املرتبة الل ،»38مبينا ان «هذه االحتياطيات
بلغت  96.3طنا وهي تعادل  ٪ 8.8من باقي العمات األخرى».واشار اىل ان «العراق
اشرى خال عام  2012كمية  23.9طن من الذهب ومن ثم قام برشاء كمية12.4
طن يف عام  ، 2013ومن ثم اشرى كمية  47.6طن يف عام  ،»2014مشرا اىل ان
«اخر رشاء للعراق من الذهب كان يف عام  2017بمقدار  6.5طن».
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قائممقام القضاء % 85 :من السكان ما زالوا يف املخيمات

الدميقراطي الكردستاني يكشف لـ
الزوراء /حسن فالح:
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني
عن تفاصيلل االتفاق “التاريخي” الذي
ابرم بن الحكومتلن االتحادية واقليم
كردستان بشلأن قضاء سنجار ،وفيما
اشلار اىل ان االتفاقيلة سلتتمكن ملن
طلرد القلوات الدخيلة يف القضلاء ،اكد
قائممقام سلنجار ان هنلاك  85%من
سلكان قضاء سلنجار ما زالوا نازحن
ويسكنون يف املخيمات والعشوائيات.
وقالت النائب علن الحزب الديمقراطي
الكردسلتاني ،خاللدة خليل ،يف حديث
لل”اللزوراء” :ان الحكومتن االتحادية
واقليم كردسلتان توصلتلا اىل اتفاقية
لتطبيلع االوضلاع االمنية والسياسلية
يف قضلاء سلنجار .مؤكدة :ان سلكان
هلذا القضاء عانلوا الكثلر ،وال بد من
ايجلاد حلل ألوضاعهم.واضافلت :ان
االتفاقيلة تتضمن نرش قوات رسلمية
اتحاديلة حسلب الدسلتور العراقلي،
سلواء الرشطلة االتحاديلة او غرهلا
ملن القوات الرسلمية ملسلك االرض يف
قضلاء سلنجار .مبينلة :ان االتفاقية
تهدف اىل اعادة النازحن وبسلط االمن
واالسلتقرار يف القضلاء ،وطلرد كل
القلوات الدخيللة عليها.واوضحت :ان
الوضع االمني يف قضاء سلنجار مازال
مضطربلا ،ويتطلب من الجميع سلواء
يف بغلداد او اربيل اتخلاذ االجراءات من
اجلل اعادة االمن واالسلتقرار .مؤكدة:

ان هلذه االتفاقيلة جلاءت لتصحيلح
الوضلع ومعالجلة املشلاكل املوجودة.
بدوره ،ذكر قائممقام سلنجار ،محما
خليل ،يف حديلث لل”الزوراء” :ان هناك
اجتماعلات ولقلاءات سلابقة عقلدت
عى مسلتوى علا ٍل ما بلن الحكومتن
االتحاديلة واقليلم كردسلتان لوضلع

تفاصيل االتفاق املربم بني بغداد وأربيل بشأن سنجار

الحلول املناسبة للمشلاكل التي يعاني
منهلا قضلاء سلنجار.واضاف :ان
االتفاقيلة املرملة تهلدف اىل تطبيلع
االوضاع بن الحكومتن املركز واالقليم،
وعلودة النازحلن واسلتتباب االملن
واالسلتقرار ،واعمار املدينلة املنكوبة.
الفتا اىل :ان  85%من سلكان سلنجار

مازالوا نازحن ويسلكنون يف املخيمات
والعشلوائيات نتيجلة علدم اسلتقرار
الوضلع االمني ،وعدم وجلود ضمانات
حقيقيلة إلعادتهم.وتابلع :باجتملاع
االرادتن يف بغداد واربيل سيكون هناك
نوع من االسلتقرار االمني يف سلنجار،
لكون هلذه االرادتن قلد قاتلتا داعش.

مؤكلدا :ان هلذه االرادتلن سلتكونان
ارادة حقيقية لكل العراق وقوة كأرسة
واحدة لطرد القلوات الدخيلة يف قضاء
سلنجار النها سلبق أن طردت داعش.
وكان رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظملي ،قلد اكلد ،الجمعلة املايض،
إتملام االتفلاق على امللفلات اإلدارية
واألمنية يف قضاء سلنجار ،مشددا ً عى
حرص الحكوملة وجديتها يف أن يكون
القضاء خاليا ً من الجماعات املسللحة.
وبحسب بيان ملكتب رئيس الوزراء ،فإن
“الكاظمي عقد اجتماعا ً مع مسؤولن
يف الحكومة االتحاديلة وحكومة إقليم
كردسلتان ،بشلأن االتفاق على إعادة
االسلتقرار وتطبيع األوضلاع يف قضاء
سلنجار بمحافظلة نينلوى ،بحضلور
ممثللة األملن العلام لألملم املتحدة يف
العلراق ،جينلن باسلخارت” ،وأكلد
الكاظملي “إتمام االتفلاق عى امللفات
اإلداريلة واألمنيلة يف قضلاء سلنجار،
والذي من شلأنه أن يرسّ ع ويس ّهل من
عودة النازحن إىل القضاء”.وأضاف أن
“االتفلاق جلرى يف أجواء ملن التفاهم
األخوي يف إطلار الدولة االتحادية ،وأنه
سيأخذ صدى طيبا ً عى املستوى املحيل
والدويل ،وسليكون بداية لحل مشلاكل
جميلع املناطق املتنوّعلة إثنيا ً ودينيا ً يف
العراق” .مبينا ً أن “القانون كفيل ببناء
أساس لدولة قوية تسودها املواطنة.

تفاصيل ص2

هلع يف لبنان من إلغاء دعم احلكومة للسلع وسط حالة من الغضب العام

ص3

مايكروسوفت تسمح للموظفني بالعمل من املنزل بشكل دائم

االخرية

وزير املالية  :االموال املسروقة من
العراق تكفي لبناء عدة دول

بغداد /نينا :
اعللن وزير املالية عيل علاوي ،ان ورقة
اإلصاح االقتصادي التي سلتطرح قريبا
تتضملن تفعيلل قانلون الرشاكلة بلن
القطاعن العام والخاص ،موضحا  ”:ان
 250مليلار دوالر رسقت ملن العراق منذ
العلام 2003وهلذا املبلغ يبنلي دول عدة
“.وقال عاوي ،يف ندوة نظمت يف مقر دار
الضيافلة باملنطقة الخرضاء ”:ان رؤيتي
تتضمن جعل القطاع الخاص هو املحرك
الرئيلس واملحوري يف االقتصاد” ،مضيفا
 ”:ان بوصلة االقتصلاد العراقي يجب ان
تتغلر باتجاه العمل الحر وليس االعتماد
على العملل يف القطلاع الحكومي”.واكد
 ”:ان القطلاع الخاص يجب ان يسلتفيد
ملن السلوق العراقيلة وكذلك االسلواق
العربية والعامليلة “ ،موضحا  ”:ان ادارة
ملوارد الدوللة يجب ان تكلون بالرشاكة

مع القطاع الخاص بشكل تدريجي  ،الن
القطاع العام حاليا يقدم خدمات ضعيفة
جدا”.ونلوه اىل  ”:ان قطلاع الزراعلة
يف العلراق مدعلوم ملن الدوللة بمبلغ 6
تريليونلات دينلار ،الفتلا اىل  ”:ان قطاع
الرضيبة يف العراق ضعيف جدا ،واملواطن
لديه الحق بانله ال يدفع الرضائب مقابل
خدملات ضعيفلة يقدمهلا لله القطلاع
العام “.مشلرا اىل  ”:ان ايلرادات العراق
ملن املنافلذ الحدوديلة هي اقلل من 1٪
بسبب االسلتثناءات الكبرة واالعفاءات
املمنوحة”.واوضح الوزير  ”:ان القرارات
الرئيسة التي تؤثر عى االقتصاد غالبيتها
مسيسة ،وبدأت تزداد وال تشهد نقصانا،
وهلذا املوضوع موروث منذ العام ،2003
واغلب هلذه القرارات تتعللق بالعاقات
االقتصاديلة لاحزاب مع االطلراف التي
يمكن ان تساعدها “.

الصحة وخلية األزمة حتسمان اجلدل :حظر
التجوال غري جم ٍد من دون تطبيق صارم

بغداد /الزوراء:
اكلدت وزارة الصحلة ،املس السلبت ،ان
فرض حظلر التجوال غر مجلد يف الوقت
الراهن ،وان هنالك بدائل عنه .وفيما نرش
مكتلب منظمة الصحلة العاملية يف العراق
تقريرا ً باليلوم العاملي للصحة النفسلية،
واللذي يحمل هلذا العام عنلوان “التحرك

من أجلل الصحلة النفسلية ،فلنسلتثمر
فيها” ،دعا إىل زيادة التمويل الدويل واملحيل
للصحلة النفسلية والرفاه.وقلال مديلر
الصحة العامة رياض الحلفي ،يف ترصيح
صحفلي :ان “الحظر لم يطبق يف الشلكل
الصحيح واملطلوب إال يف بداية فرضه.

تفاصيل ص4

إلغاء املناظرة الرئاسية الثانية بني
بايدن وترامب

واشنطن /متابعة الزوراء:
ألغلت لجنة املناظرات الرئاسلية املواجهة
املخطلط لها األسلبوع املقبل بلن الرئيس
ترامب واملرشلح الديمقراطلي لانتخابات
الرئاسية جو بايدن .ونقلت صحيفة “وول
سلريت جورنال” األمريكية عن شلخص
مطللع :أن اللجنلة قلررت إلغلاء املناظرة
املقرر عقدها يف  15أكتوبر/ترشين الثاني،
بعد أن قال الرئيس إنه لن يشارك يف مناظرة
افراضية.وقالت الهيئلة املنظمة ،يف وقت
سلابق ،إنها قد تغر شكل املناظرة الثانية
املزملع عقدهلا يف  15أكتوبر ملن اجتماع
شلخيص يف مياملي إىل اجتملاع افرايض.
وجاء القلرار بعد أن ثبتلت إصابة الرئيس
وعدة أشلخاص يف البيت األبيض بفروس
كورونا.ملن جانبله ،قلال تراملب إنله لن

ينضم إىل مناظرة افراضية ،ودعت حملته
إىل تأجيل املناظرتلن املتبقيتن .ومع ذلك،
اعرضت حملة بايدن عى تغير التواريخ.
ويف وقت سلابق ،أعلنت الحملة االنتخابية
للرئيلس األمريكي موعد علودة ترامب إىل
ممارسلة نشلاطه االعتيلادي يف حملتله
االنتخابية منلذ إصابته بفلروس كورونا
املسلتجد.وقالت حمللة تراملب ،يف بيان،
إن ترامب سليعود يلوم االثنن ألول تجمع
انتخابي له منذ إصابته بكورونا.والخميس
املايض ،قال طبيب ترامب إن الرئيس أكمل
مسلار عاجله لفلروس كورونلا وحالته
مسلتقرة منلذ عودتله إىل البيلت األبيض،
ويمكلن أن يعود للمشلاركة يف املناسلبات
العامة ابتدا ًء من امس السبت.

تفاصيل اخرى ص3

بعد تسجيل  2344إصابة جديدة و 4233حالة شفاء

العراق يسجل تراجعا بعدد االصابات
بكورونا وارتفاعا حباالت الشفاء
بغداد /الزوراء:
اعلنلت وزارة الصحلة والبيئلة ،امس
السبت ،املوقف الوبائي اليومي لفروس
كورنا املسلتجد يف العراق ،وفيما اكدت
تسلجيل  2344اصابة جديدة و4233
حالة شلفاء و 55حالة وفلاة ،حددت
دائرة صحة الرصافة التوزيع الجغرايف
لاصابلات حسلب املناطق.وذكلرت
اللوزارة يف وثيقلة حصلت «اللزوراء»
عى نسلخة منها :ان عدد الفحوصات
املختريلة ليوم امس ،13863 :ليصبح
علدد الفحوصات الكليلة،2470645 :
مبينلة انه تلم تسلجيل  2344اصابة
جديدة و 4233حالة شلفاء و 55حالة
وفاة.واضافت ،ان عدد حاالت الشلفاء
اللكيل ،)٪83.1( 332330 :املا علدد
حلاالت االصابلات اللكيل،400124 :
بينملا عدد الحاالت التلي تحت العاج:
 ،58004يف حن عدد الحاالت التي تحت
العنايلة املركلزة ،530 :وعلدد حلاالت
الوفيلات اللكيل.9790 :ملن جهتله،
اعلن مدير عام صحلة بغداد الرصافة
عبلد الغني السلاعدي ،تسلجيل 497

اصابلة جديدة بفلروس كورونا بينها
 333اصابلة شلخصت خلال الرصلد
الوبائي.وقال السلاعدي يف بيان تلقته
«الزوراء» :ان «املؤسسلات الصحية يف
جانلب الرصافلة سلجلت  497اصابة
جديدة بفروس كورونا موزعة كالتايل
 333 :حالة شلخصت خلال الرصد
الوبائلي للقطاعلات الصحيلة :قطاع
الرصافة  35حالة ،قطاع بغداد جديدة
24حاللة  ،قطاع االعظميلة  40حالة،
قطاع البلديات الثاني  54حالة  ،قطاع
املدائلن  15حالة  ،قطلاع النهروان 93
حالة  ،قطلاع الصدر  31حالة  ،قطاع
الشلعب  28حاللة  ،قطاع االسلتقال
 13حاللة  .واضاف السلاعدي انه «تم
نقل جميع املصابن اىل الحجر الصحي
لتلقلي العلاج فيملا نقللت الحلاالت
الحرجلة اىل العنايلة املركلزة الخاصة
بالعزل» ،مشرا اىل ان «العدد الراكمي
لإلصابلات ارتفلع اىل  51596تلويف
منهلم 1286لاسلف فيملا اكتسلب
الشلفاء  43992ومتبقلي قيد العاج
.»6318

احللبوسي  :مل يصل اىل الربملان اي طلب حكومي لتشريع قانون يعزز املوازنة العامة

جملس النواب يبقي جلسته مستمرة اىل حني االتفاق على صيغة الستكمال الدوائر االنتخابية
الزوراء /يوسف سلمان:
صوت مجلس النواب على مقرح جديد قدمته
اللجنة القانونية النيابية  ،ينص عى ان «يتوزع
علدد الدوائر االنتخابية يف كل محافظة بشلكل
متسلاو لعلدد املقاعد املخصصة لكوتا النسلاء

يف املحافظلة» ،فيما اعلن نائلب رئيس مجلس
النلواب بشلر الحلداد  ،ان الجلسلة سلتبقى
مسلتمرة اىل حن االتفاق عى صيغة الستكمال
الدوائلر االنتخابيلة لقانون انتخابلات مجلس
النواب الجديد.وقد دعت رئاسلة مجلس النواب

 ،رؤسلاء الكتل السياسلية اىل عقد إجتماع مع
أعضاء اللجنلة القانونية للوصول اىل تفاهمات
حول الدوائر االنتخابية  ،وعرض الحلبويس عى
النواب معاير ومقرحات حول شلكل وتوزيع
الدائلرة االنتخابية.اىل ذلك اعللن رئيس املجلس

النلواب محمد الحلبويس  ،عدم وصول اي طلب
حكومي اىل مجلس النواب بترشيع قانون يعزز
ملن موازنلة الحكوملة لتأديلة التزاماتها امام
املواطنن.

تفاصيل ص2

بعد وفاة املدير التنفيذي مليناء الفاو الكبري

الداخلية :التحقيقات األولية تشري إىل ان مدير شركة دايو الكورية كان منتحرا

بغداد /الزوراء:
كشلفت وزارة الداخلية ،امس
السلبت ،عن نتائج التحقيقات
األوليلة بشلأن حادثلة انتحار
مديلر رشكة دايلو ،فيما اكدت
ان التحقيقات تشر اىل انه كان
منتحلرا .وقلال الناطق باسلم
وزارة الداخليلة ،الللواء خاللد
املحنا ،يف ترصيح صحفي ،إنه
«وبعد فحص األدلة والكامرات
وسلماع شلهادات الشلهود
وجميعهلم ملن الجنسليات
األجنبيلة وليلس فيهلم أي
عراقلي ،اتضلح أن املعلوملات
األوليلة تشلر إىل أن مديلر

الرشكة الكورية كان منتحراً»،
الفتا ً اىل أن «التحقيقات ال تزال
مسلتمرة ملتابعة أية معلومات
قد تظهر يف املستقبل».وأضاف
املحنلا أن «مديريلة رشطلة
البلرصة وبعلد تلقيهلا خلر
االنتحلار شلكلت فريلق عمل
ضلم جميلع الجهلات األمنية
واالسلتخبارات ومكافحلة
اإلجلرام واألدللة الجنائيلة»،
مشلرا ً اىل أن «وزيلر الداخلية
أوفد لجنلة تحقيقية لإلرشاف
على سلر التحقيلق والوقوف
عى مابسات الحادث».وأعلنت
وزارة الداخلية ،الجمعة املايض،

إرسلال لجنلة إىل محافظلة
البلرصة للتحقيلق يف حادثلة
انتحلار مديلر رشكلة دايلو.
هذا ودعت السلفارة الكورية،
اول املس الجمعلة ،إىل تجنب
الشلائعات بشلأن حادثة وفاة
مدير رشكلة دايو.وذكلر بيان
للسفارة أن «السفارة قد علمت
يف السلاعة التاسعة صباح يوم
(الجمعة) بوفاة مدير رشكة دايو
لإلنشاءات املنفذة ملرشوع ميناء
الفلاو الكبر».وأضلاف البيلان
أن «السلفارة تتقلدم بالتعلازي
ألرسته وزمائله ،كما تعرب عن
شلكرها وتقديرهلا لاهتملام

اللجنة املالية النيابية :رواتب املوظفني
مؤمنة لألشهر املقبلة
بغداد /الزوراء:
كشلفت اللجنلة املاليلة النيابيلة يف العراق،
امس السلبت ،علن رفضها قلرار اللجوء اىل
االقلراض يف ظلل علدم وجلود إصاحلات
حقيقية ،وإن الرواتب قد تم تأمينها لألشهر
املقبللة .ورصح عضو اللجنة ،النائب جمال
كوجلر“ :الرواتب سلتكون مؤمنة لألشلهر

املقبللة ،ولن يتكرر ما حصل يف شلهر أيلول
ملن تأخر ،السليما بعلد التطمينلات التي
أطلقها رئيس الوزراء فتأمن الرواتب يعني
اسلتقرارا ً اقتصاديلا ً يف كل أرسة”.وتابع أن
“هناك نحو  8ماين أرسة مستفيدة بشكل
مبارش من الرواتب.

تفاصيل ص5

اللذي أبلداه الجمهلور العراقي
بخلر الوفاة».وأشلار البيلان
إىل أن «السلفارة أبلغلت بقيلام
وزارة الداخليلة يف جمهوريلة

العراق بتشلكيل لجنلة للتحقيق
يف هلذه الحادثلة املؤمللة وبدأت
هذه اللجنة بالتحقيق بالتعاون
مع سللطة رشطلة البرصة»،

الفتلا إىل أنها بانتظار أن تظهر
النتائج بعد إكمال التحقيقات.
ودعت السلفارة بحسب البيان
جميع وسائل اإلعام إىل «تجنب
نلرش الشلائعات واألخبار غر
الحقيقية ،كما ترجو السفارة
عدم تداول ونرش صور جثمان
الضحية احراما له ولعائلته».
وتابلع البيلان أن «السلفارة
الكوريلة تؤكد االسلتمرار عى
تقديم دعمها ومساعدة رشكة
دايو لإلنشلاءات ،املتعاقدة مع
وزارة النقلل ،إلنجلاح مرشوع
ميناء الفاو الكبر يف املسلتقبل
القريب».

إصابات كورونا تناهز الـ 37مليونا عامليا واحلظر
يعود يف بعض الدول العربية
بغداد /متابعة الزوراء:
تسلارع تفلي الوباء بشلكل واضلح يف كل أنحاء
العالم تقريبا يف األيام السلبعة األخرة التي شهدت
 315ألف إصابة جديدة يوميا عى املستوى العاملي،
أي بارتفاع  6%مقارنة باألسلبوع السلابق ،وذلك
يف وقلت ناهز فيه عدد املصابن بالعالم  37مليونا.
وأظهلر أحلدث إحصلاء أن أكثر ملن  36.6مليون

شلخص أصيبلوا بفلروس كورونا املسلتجد عى
مسلتوى العالم ،يف حن وصل إجمايل عدد الوفيات
إىل مليلون و 62428حالة.وتلم تسلجيل إصابلات
الفلروس يف أكثلر ملن  210دول ومناطلق منلذ
اكتشلاف أوىل حلاالت اإلصابة يف الصلن يف أيلول/
ديسمر .2019

تفاصيل ص3

بعد أسبوعني من جتدد القتال بني الطرفني

دخول وقف إطالق النار بني أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ وسط تبادل االتهامات

موسكو /متابعة الزوراء:
دخل وقلف إلطاق النار بلن أرمينيا
وأذربيجان حيلز التنفيذ ،ظهر امس
السلبت ،بالتوقيلت املحليل (08:00
توقيت غرينتش) ،ومن شلأنه وضع
حلد للقتلال يف منطقلة ناغورنلي

قلره بلاغ االنفصاليلة ،وفيملا تبادل
الطرفان االتهامات بمواصلة عمليات
القصف واملعارك وإطلاق الصواريخ
والطائلرات املسلرة ،اعللن وزيلر
الخارجية الرويس ،سرجي الفروف،
امس السلبت ،التوصلل التفاق وقف

إطلاق النار بلن أرمينيلا وأذربيجا.
وعلاد الهلدوء إىل سلتيباناكرت،
عاصمة اإلقليم االنفصايل ،حيث دوت
صفارات اإلنذار قبيلل دخول االتفاق
حيز التنفيذ ...وبدأ سلكان بالخروج
من منازلهم بعد أن اضطروا ملازمتها

ليحموا أنفسهم من عمليات القصف
أليلام .لكن قبيلل وقف إطلاق النار،
تبادللت أرمينيا وأذربيجان االتهامات
بمواصللة عمليات القصلف واملعارك
وإطاق الصواريخ والطائرات املسرة.
فقد رصح وسيط الجمهورية املعلنة

ملن جانلب واحلد ،أرتلاك بلغاريان،
يف تغريلدة على تويلر “قبلل دقائق
قليللة قصفلت أذربيجلان مناطلق
مدنيلة يف سلتيباناكرت ملرة أخلرى
بالصواريخ”.

تفاصيل ص3
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قائممقام القضاء %85 :من السكان ما زالوا يسكنون يف املخيمات

الدميقراطي الكردستاني يكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني
عن تفاصيل االتفاق «التاريخي» الذي
ابرم بني الحكومتني االتحادية واقليم
كردستان بشأن قضاء سنجار ،وفيما
اشار اىل ان االتفاقية ستتمكن من طرد
القوات الدخيلة يف القضاء ،اكد قائممقام
سنجار ان هناك  %85من سكان قضاء
سنجار ما زالوا نازحني ويسكنون يف
املخيمات والعشوائيات.
وقالت النائب عن الحزب الديمقراطي
الكردستاني ،خالدة خليل ،يف حديث
لـ»الزوراء» :ان الحكومتني االتحادية
واقليم كردستان توصلتا اىل اتفاقية
لتطبيع االوضاع االمنية والسياسية يف
قضاء سنجار .مؤكدة :ان سكان هذا
القضاء عانوا الكثري ،وال بد من ايجاد حل
ألوضاعهم.
واضافت :ان االتفاقية تتضمن نرش قوات
رسمية اتحادية حسب الدستور العراقي،
سواء الرشطة االتحادية او غريها من
القوات الرسمية ملسك االرض يف قضاء
سنجار .مبينة :ان االتفاقية تهدف اىل

اعادة النازحني وبسط االمن واالستقرار
يف القضاء ،وطرد كل القوات الدخيلة
عليها.
واوضحت :ان الوضع االمني يف قضاء
سنجار مازال مضطربا ،ويتطلب
من الجميع سواء يف بغداد او اربيل
اتخاذ االجراءات من اجل اعادة االمن
واالستقرار .مؤكدة :ان هذه االتفاقية
جاءت لتصحيح الوضع ومعالجة املشاكل
املوجودة.
بدوره ،ذكر قائممقام سنجار ،محما
خليل ،يف حديث لـ»الزوراء» :ان هناك
اجتماعات ولقاءات سابقة عقدت
عىل مستوى عا ٍل ما بني الحكومتني
االتحادية واقليم كردستان لوضع الحلول
املناسبة للمشاكل التي يعاني منها قضاء
سنجار.
واضاف :ان االتفاقية املربمة تهدف اىل
تطبيع االوضاع بني الحكومتني املركز
واالقليم ،وعودة النازحني واستتباب االمن
واالستقرار ،واعمار املدينة املنكوبة.
الفتا اىل :ان  %85من سكان سنجار
مازالوا نازحني ويسكنون يف املخيمات

عن تفاصيل االتفاق املربم بني بغداد وأربيل بشأن سنجار

والعشوائيات نتيجة عدم استقرار الوضع
االمني ،وعدم وجود ضمانات حقيقية
إلعادتهم.
وتابع :باجتماع االرادتني يف بغداد واربيل
سيكون هناك نوع من االستقرار االمني
يف سنجار ،لكون هذه االرادتني قد قاتلتا
داعش .مؤكدا :ان هذه االرادتني ستكونان
ارادة حقيقية لكل العراق وقوة كأرسة
واحدة لطرد القوات الدخيلة يف قضاء
سنجار النها سبق أن طردت داعش.
وكان رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،قد اكد ،الجمعة املايض ،إتمام
االتفاق عىل امللفات اإلدارية واألمنية
يف قضاء سنجار ،مشددا ً عىل حرص
الحكومة وجديتها يف أن يكون القضاء
خاليا ً من الجماعات املسلحة.
وبحسب بيان ملكتب رئيس الوزراء ،فإن
«الكاظمي عقد اجتماعا ً مع مسؤولني
يف الحكومة االتحادية وحكومة إقليم
كردستان ،بشأن االتفاق عىل إعادة
االستقرار وتطبيع األوضاع يف قضاء
سنجار بمحافظة نينوى ،بحضور ممثلة
األمني العام لألمم املتحدة يف العراق،

جينني بالسخارت» ،وأكد الكاظمي «إتمام
االتفاق عىل امللفات اإلدارية واألمنية يف
قضاء سنجار ،والذي من شأنه أن يرسّ ع
ويس ّهل من عودة النازحني إىل القضاء».
وأضاف أن «االتفاق جرى يف أجواء من
التفاهم األخوي يف إطار الدولة االتحادية،
وأنه سيأخذ صدى طيبا ً عىل املستوى
املحيل والدويل ،وسيكون بداية لحل
مشاكل جميع املناطق املتنوّعة إثنيا ً
ودينيا ً يف العراق» .مبينا ً أن «القانون
كفيل ببناء أساس لدولة قوية تسودها
املواطنة ،وترعى التنوع الديني واإلثني،
وهو مبدأ لن نتخىل عنه ،إذ يرتبط
بمستقبل العراق ووحدته».
وأكد أن «التأخر يف إعادة االستقرار إىل
سنجار ،كان عىل حساب األهايل الذين
عانوا باألمس من عصابات داعش
اإلرهابية ،ويعانون اليوم من نقص
الخدمات» ،متعهدا ً بـ «أن تبذل األجهزة
الحكومية قصارى جهدها ألجل امليض
قدما ً يف البحث عن املختطفات واملختطفني
اإليزيديني».
ولفت الكاظمي إىل أن «الحكومة

االتحادية ،وبالتنسيق مع حكومة اإلقليم،
ستؤدي دورها األسايس يف سبيل تطبيق
االتفاق بشكله الصحيح ،لضمان نجاحه،
وذلك بالتعاون مع أهايل سنجار أوالً».
مشددا ً عىل «حرص الحكومة وجديتها
يف أن تكون سنجار خالية من الجماعات
املسلحة ،سواء املحلية منها أو الوافدة من
خارج الحدود» ،مؤكدا «أن األمن يف غرب
نينوى يقع ضمن صالحيات الحكومة
االتحادية».
وجدد الكاظمي «رفض العراق استخدام
أراضيه من قبل جماعات مسلحة
لالعتداء عىل جريانه سواء الجار الرتكي
أو الجار اإليراني وباقي الجريان» .معربا ً
عن «شكره لبعثة األمم املتحدة يف العراق
لدعمها جهود الحكومة فيما يخص ملف
عودة جميع النازحني ،وإعادة االستقرار
إىل مناطقهم ،كما شكر وفد حكومة
إقليم كردستان الذي ساعد عىل التوصل
إىل هذا االتفاق .كما ثمّن جهود املسؤولني
الحكوميني الذين بذلوا جهدهم يف سبيل
تحقيق هذا االتفاق ،وإنصاف أهلنا
اإليزيديني».

وبحسب البيان ،فإن اتفاق إعادة
االستقرار يف قضاء سنجار يتضمن نقاطا ً

إدارية وأمنية وخدمية عديدة ،ويتم
االتفاق بشأن الجانب اإلداري مع حكومة
إقليم كردستان ومحافظة نينوى،
مع األخذ بنظر االعتبار مطالب أهايل
القضاء ،ويدخل كل ما هو أمني ضمن
نطاق وصالحيات الحكومة االتحادية
بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.
أما الجانب الخدمي فسيكون مسؤولية
لجنة مشرتكة بني الحكومة االتحادية
وحكومة اإلقليم ومحافظة نينوى.
من جهته ،أصدر رئيس حكومة إقليم
كردستان ،مرسور بارزاني ،الجمعة
املايض ،بيانا ً بشأن االتفاق الذي تم
التوصل إليه مع الحكومة االتحادية
لتطبيع األوضاع يف مدينة سنجار.
وقال بارزاني ،يف بيان :إن «االتفاق
املهم الذي تم التوصل إليه مع الحكومة
االتحادية لتطبيع األوضاع يف سنجار
جاء نتيجة أشهر من العمل الجاد
واملفاوضات بني املسؤولني يف أربيل
وبغداد ،مما سيسمح لنازحي سنجار،

الذين ذاقوا األمرين عىل يد داعش،
بالعودة إىل أرض أجدادهم بأمن
وكرامة».
وأضاف أن «تطبيع األوضاع يف سنجار،
سيضمن ألهايل املدينة أن يقرروا
مستقبلهم بأنفسهم».
وأشار إىل أن «الجانبني اتفقا عىل إدارة
سنجار من النواحي اإلدارية واألمنية
والخدمية بشكل مشرتك» ،الفتا إىل أن
«االتفاق سيكون بداية لتنفيذ املادة 140
من الدستور».
وتابع« :لقد ُسعدت بالحديث مع رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي بعد فرتة
وجيزة من توقيع االتفاق ،وشكرنا
فريقي التفاوض إلنجازهما هذا االتفاق
املهم والذي هو بمثابة إشارة إىل ما يمكن
لحكومة إقليم كوردستان والحكومة
ً
سوية باالحرتام
االتحادية أن تحققاه
املتبادل واألهداف املشرتكة».
وأعرب ،بارزاني ،عن «ترحيبه بمزيد
من دعم املجتمع الدويل ملدينة سنجار،
السيما يف مجال تأهيل البنية التحتية
األساسية إلعادة بناء ما دمره داعش».

احللبوسي  :مل يصل اىل الربملان اي طلب حكومي لتشريع قانون يعزز املوازنة العامة

جملس النواب يبقي جلسته مستمرة اىل حني االتفاق على صيغة الستكمال الدوائر االنتخابية

الزوراء /يوسف سلمان:
صوت مجلس النواب عىل مقرتح جديد قدمته
اللجنة القانونية النيابية  ،ينص عىل ان
«يتوزع عدد الدوائر االنتخابية يف كل محافظة
بشكل متساو لعدد املقاعد املخصصة لكوتا
النساء يف املحافظة» ،فيما اعلن نائب رئيس
مجلس النواب بشري الحداد  ،ان الجلسة
ستبقى مستمرة اىل حني االتفاق عىل صيغة
الستكمال الدوائر االنتخابية لقانون انتخابات
مجلس النواب الجديد.
وقد دعت رئاسة مجلس النواب  ،رؤساء
الكتل السياسية اىل عقد إجتماع مع أعضاء

اللجنة القانونية للوصول اىل تفاهمات حول
الدوائر االنتخابية  ،وعرض الحلبويس عىل
النواب معايري ومقرتحات حول شكل وتوزيع
الدائرة االنتخابية.
اىل ذلك اعلن رئيس املجلس النواب محمد
الحلبويس  ،عدم وصول اي طلب حكومي
اىل مجلس النواب بترشيع قانون يعزز من
موازنة الحكومة لتأدية التزاماتها امام
املواطنني.
وقال الحلبويس  ،خالل الجلسة التي شهدت
مناقشات رواتب املوظفني ،انه « لم يرد اىل
مجلس النواب كتاب تعديل قانون إقرتاض».

واضاف « لقد ورد اىل املجلس قانون املوازنة
وتم سحبه يف نفس اليوم الجراء التعديالت
عليه ،ونحن ننتظر من الحكومة ان ترسل اىل
مجلس النواب مرشوع قانون يعزز إيرادات
الحكومة لتمكينها من االيفاء بالتزاماتها
امام املواطنني» ،مؤكدا انه « ال يوجد اي
تقصري عىل مجلس النواب بما يتعلق بقضية
الرواتب او غريها من النفقات املسؤول عنها
الحكومة بشكل مبارش».
باملقابل انضم اعضاء اللجنة القانونية النيابية
ورؤساء الكتل النيابية اىل اجتماع مشرتك
بحضور رئاسة مجلس النواب ،للوصول اىل

اتفاق نهائي بشأن توزيع الدوائر االنتخابية
املتعددة  ،فيما شهدت جلسة مجلس النواب
اختالال بالنصاب القانوني بعد مغادرة نواب
بعض الكتل القاعة الرسمية الكربى .
ورصدت « الزوراء « ان « نواب كتل دولة
القانون وتحالف الفتح واالحزاب االسالمية
الكردية وكتلة الجيل الجديد و بعض من نواب
محافظة نينوى غادروا القاعة « ،ليواصل
مجلس النواب جلسته بعد اختالل النصاب
القانوني  ،حيث بدأ بمناقشات عامة مفتوحة
تركزت مداخالت النواب عىل مواضيع
مختلفة منها تأخري رصف رواتب املوظفني

واملتقاعدين .
كما ناقش مجلس النواب يف جلسته عددا
من القضايا وامللفات التي تتعلق بالخدمات
وصيانة الطرق والجسور والتخصيصات
املالية للمحافظات ،واملقاعد الدراسية
للدراسات العليا لطلبة املحافظات.
وتطرقت مداخالت النواب اىل قانون رقم21
لسنة  2013حول توفري التخصيصات املالية
لبناء الدور ،فضالً عن مسألة التعيينات
وأهمية تفعيل قانون مجلس الخدمة
اإلتحادي الذي رشعه مجلس النواب يف وقت
سابق .

يف غضون ذلك انتقد نواب كتل مختلفة  ،صيغة
مقرتح توزيع الدوائر االنتخابية املتعددة التي
صوت عليها مجلس النواب يف جلسته امس .
وقال رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار
طعمة يف مؤتمر صحفي مشرتك مع نواب
من كتل اخرى مختلفة  ،تابعته « الزوراء «
ان «الصيغة التي تم التصويت عليها للدوائر
املتعددة تم االتفاق عليها بني كتل معينة بما
ينسجم مع انتشار ناخبيها  ،وهذا االسلوب
يمثل مصادرة واضحة لبقية اصوات الناخبني
وتحكم مسبق بنتائج االنتخابات بعيدا عن
ارادة اغلبية املصوتني».

(شركة مصايف الشمال  /مصفى الصمود  -إعالن مناقصات عامة حملية)
تعلن رشكة مصايف الشمال ( مصفى الصمود ) أحدى تشكيالت وزارة النفط عن اعالن ( مناقصة عامة محلية ) وحسب التفاصيل املبينة يف الجدول أدناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملناشئ  ،فعىل الراغبني باالشرتاك من
الرشكات أو املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف أدناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي – مصفى الصمود ،اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات ووثائق املناقصة مقابل
مبلغ قدره (  ) 100,000فقط مائة ألف دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حال إلغاء املناقصة او تغيري اسلوب تنفيذها عىل ان يتم تسليم العطاء بظرف مغلق يف أو قبل الساعة الواحدة ظهرا ليوم االحد املوافق  2020/11/1ويف حالة
مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية أو حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف أول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة أو الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية،علما
انه سيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق  2020/10/25يف نفس مكان القطع.
ت
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رقم املناقصة موضوع املناقصة
2020/54

تأهيل القواعد واالسس لوحدة الهدرجة وحتسني
البنزين ملصفى صالح الدين  2/ووحدة االزمرة

عدد مرات االعالن

الكلفة التخمينية

مدة التجهيز

الهوية املطلوبة

مبلغ التامينات االولية

للمرة الثانية

(  )506,025,000خمسمائة وستة مليون
وخمسة وعشرون الف دينار عراقي

 /150يوم

هوية شركة متخصصة
نافذة لعام 2020

(  ) 7,590,000سبعة ماليني وخمسمائة
وتسعون الف دينار عراقي

أوال  -:املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء-:
 -1هوية الرشكة أو مكتب ( متخصص ) نافذة لعام  2020مع إرفاق ( شهادة تأسيس – اجازة ممارسة مهنة – عقد
التأسيس  -النظام الداخيل للرشكة ).
 -2التأمينات أالولية حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط أو خطاب ضمان صادر من
مرصف حكومي أو مرصف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال عىل ان اليكون ضمن
املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التامينات عند النكول
عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة
او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية.
 -3جلب كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام  ( 2020تصوير ملون
) باسم الرشكة مقدمة العطاء ( حرصا ).
 -4اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله ( بظرف مغلق ).
 -5وصل رشاء وثائق املناقصة ( االصيل ).
 -6تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب.
ثانيا  -تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة أدناه جزءا ال يتجزأ من العقد -:
 -1يتم توقيع العقد بعد اإلحالة من قبل املدير املفوض حرصا ً .
 -2يكون التنفيذ حسب ما حدد من كميات ومواصفات ومناشئ ورشوط يف جدول املواصفات او الكميات.
 -3يعترب العطاء نافذ ملدة (  ) 120يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل فرتة نفاذية العطاء.
 -4رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار.
 -5يكون التسعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسعار رقما وكتابة ( طباعة الكرتونية او باملداد ) عىل جدول
الكميات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من الحك والشطب وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل
السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حال عدم صحة مبلغ
الفقرة.
 -6ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود املناقصة او اجراء تعديل عليها.
 -7ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة والقطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف
التبعات القانونية.
 -8ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة.
 -9تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.
 -10اليجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ اإلجراءات القانونية
بحقه.
 -11يتحمل من تحال بعهدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة.
 -12العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977والقوانني
العراقية النافذة.
 -13يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014املعدلة والضوابط املحلقة بها املعدلة والوثائق
القياسية.

. -14يلتزم من تحال بعهدته املناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة (  ) % 5من مبلغ اإلحالة تغطي كامل مدة
العقد وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي أو مرصف اهيل
معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال ( ش ع )
 -15عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح.
 -16يعترب مبلغ االحالة قطعيا واليجوز التفاوض عليه.
 -17املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (  ) 2لسنة  2014املعدلة والوثائق القياسية
ومعايري التأهيل املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لرشكتنا
بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر من (  ) %20عن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية
الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم (  ) 1لسنة . 2019
 -18لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغائها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او
قانونية.
 -19يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب (  ) I BANحسب نظام املدفوعات العراقي.
 -20يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن.
 -21للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود أخطاء يف األسعار أو حك أو شطب أو تصحيح أو
تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات.
 -22يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة أيام االسبوع ( أيام الدوام الرسمي ) من الساعة التاسعة صباحا
ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش االعالن
 -23بامكان كافة املشرتكني باملناقصة أو ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة التاسعة صباح من
يوم االثنني املوافق  2020/11/2يف مقر رشكتنا يف بيجي – مصفى الصمود.
 -24الترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب.
 -25تدفع املستحقات بعد التنفيذ بالكامل عىل شكل ذرعات ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات والكميات
الواردة بجدول الكميات.
 -26لرشكات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة التزيد عن (  ) %10عند تحقق القيمة املضافة البالغة ( ) %20
للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص
بالرشكات العامة املصنعة استنادا اىل املادة (  ) 3من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية.
 -27الزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التامينات االولية استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود الحكومية
العامة /قسم االستشارات والتدريب املرقم ع  19006 / 7 /يف . 2019/8/6
 -28لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن تصفح موقع رشكتنا
عىل الشبكة العاملية (.) https://nrc.oil.gov.iq
 -29يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.
 -30لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني ( .) nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام
رئيس مجلس االدارة
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حدد موعد أول خطاب ملناصريه

تفشي الوباء يتسارع مبعدالت يومية كبرية

إصابات كورونا تناهز الـ 37مليونا عامليا
واحلظر يعود يف بعض الدول العربية

بغداد /متابعة الزوراء:
تس�ارع تفيش الوباء بش�كل واض�ح يف كل
أنحاء العالم تقريبا يف األيام السبعة األخرية
التي ش�هدت  315ألف إصاب�ة جديدة يوميا
عىل املستوى العاملي ،أي بارتفاع  6%مقارنة
باألس�بوع الس�ابق ،وذلك يف وقت ناهز فيه
عدد املصابني بالعالم  37مليونا.
وأظه�ر أح�دث إحص�اء أن أكثر م�ن 36.6
ملي�ون ش�خص أصيب�وا بف�ريوس كورونا
املس�تجد عىل مس�توى العالم ،يف حني وصل
إجم�ايل ع�دد الوفي�ات إىل ملي�ون و62428
حالة.
وتم تس�جيل إصابات الف�ريوس يف أكثر من
 210دول ومناطق منذ اكتش�اف أوىل حاالت
اإلصابة يف الصني يف أيلول /ديسمرب .2019
وتصدرت الواليات املتحدة القائمة مس�جلة
س�بعة ماليني و 633598إصابة يف حني بلغ
إجمايل عدد الوفيات .212819
وج�اءت الهند يف املركز الثاني من حيث عدد
املصابني مس�جلة س�تة مالي�ني و906151
حالة ،وبلغ إجمايل عدد الوفيات .106490
وحلت الربازيل يف املركز الثالث من حيث عدد
املصابني مس�جلة خمس�ة ماليني و28444
إصابة بينما بلغ عدد الوفيات فيها 148957
يف ثان�ي أكرب حصيل�ة يف العالم بعد الواليات
املتحدة.
وج�اءت روس�يا يف املرك�ز الراب�ع من حيث
ع�دد املصابني إذ س�جلت مليونا و272238
إصاب�ة ،وبل�غ إجم�ايل ع�دد ح�االت الوفاة
 22257حالة.
وس�جلت الهن�د  70أل�ف إصاب�ة جدي�دة
بكورون�ا ،يف ح�ني ارتف�ع ع�دد املصاب�ني
بالف�ريوس يف الواليات املتح�دة إىل  7ماليني
و 61ألفا.
والوالي�ات املتحدة ه�ي الدولة األكثر ترضرا
من حيث الوفي�ات واإلصابات تليها الربازيل
والهند واملكس�يك واململك�ة املتحدة ،يف حني
يحتل العراق والسعودية الصدارة عربيا.
ويف إيران التي شهدت مؤخرا حصيلة يومية
قياس�ية تج�اوزت  4آالف إصاب�ة ،أعلن�ت
الس�لطات امس أنه لن يتم استقبال مرىض

الح�االت غري الطارئة باملستش�فيات يف ظل
األعداد الكبرية من حاالت اإلصابة بكورونا.
من جهته ،مدد حاكم طهران إغالق األماكن
العام�ة يف العاصمة ،وهي األكثر ترضرا من
املرض.
ويف تطور متزامن ،قالت األمم املتحدة ،امس،
إن أكث�ر م�ن  2.7ملي�ون مهاج�ر يرغبون
بالعودة إىل ديارهم بات�وا عالقني يف الخارج
بس�بب وب�اء كورونا ،داعي�ة إىل تحرك دويل
ملعالجة هذه األزمة.
عربي�ا ،ذك�رت وس�ائل إع�الم رس�مية أن
س�لطنة عمان س�تعيد فرض حظر التجول
اللي�ي وتغل�ق املتاجر واألماك�ن العامة ليال
ب�ني  11و 24أكتوبر/ترشي�ن األول الجاري
للمساعدة يف احتواء فريوس كورونا.
ويف األردن ،ي�رسي بداي�ة م�ن الليل�ة حظر
تج�ول ملدة  48س�اعة ،يف حني تق�رر تعليق
الدروس حتى إشعار آخر.
ويف تون�س الت�ي س�جلت يف األي�ام املاضية
إصاب�ات بف�ريوس كورونا بمع�دل يتجاوز
ألف إصابة يوميا ،توسع نطاق حظر التجول
الليي ليش�مل املزيد م�ن املحافظات ،بعدما
شمل العاصمة و 3محافظات مجاورة لها.
ويف املغ�رب ال�ذي مدد أمس حال�ة الطوارئ
الس�ارية ملدة ش�هر آخر ،تم امس تس�جيل
حصيلة قياس�ية جديدة بنحو  3500إصابة
جديدة بالفريوس.
كما س�جل لبنان ،امس ،أع�ىل حصيلة منذ
ب�دء تف�يش الوب�اء تج�اوزت  1400إصابة
جديدة بالفريوس ،يف حني س�جلت اإلمارات
أكثر من ألف إصابة ،وكانت اإلصابات أقل يف
السعودية والكويت وفلسطني.
ومن بني  22دولة عربية؛ أودى الوباء بحياة
 23ألف�ا ً و 290م�ن س�كان ال�دول األربعة،
العراق ومرص والس�عودية واملغرب ،بنسبة
بلغ�ت نحو  73%من إجم�ايل ضحايا الوباء
عربيا ً.
ول�م ُتعل�ن وزارات الصح�ة يف  7دول ه�ي،
عمان وس�وريا وتون�س واليم�ن وجيبوتي
والصوم�ال وجزر القمر عن ح�االت جديدة
ليوم أمس ،التاسع من أكتوبر الجاري.
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ترامب يتحدى مرضه ويعلن استئناف نشاطه االنتخابي وبايدن يصفه بـ”املتهور”
واشنطن/أ ف ب:
ألق�ى الرئي�س األمريك�ي دونال�د
ترامب خطابا عاما امس الس�بت يف
البي�ت األبيض للمرة األوىل منذ تأكيد
إصابت�ه بفريوس كورونا املس�تجد،
ويستعد الستئناف حملته االنتخابية
غ� ٍد اإلثنني قبل ثالثة أس�ابيع تماما
من االقرتاع الرئايس.
وأعلن ترام�ب ( 74عاما) عن تجمع
يف فلوريدا اإلثن�ني يف محاولة إلعادة
إط�الق حملت�ه االنتخابي�ة املتعثرة
ض�د منافس�ه الديموقراط�ي ج�و
باي�دن الذي وص�ف س�لوك الرئيس
الجمهوري ب”املتهور”.
ويف مس�عى إلثب�ات قوته وتحس�ن
صحت�ه ،رف�ض ترام�ب املش�اركة
يف املناظ�رة الثاني�ة ب�ني املرش�حني
للرئاس�ة التي كانت مقررة األسبوع
املقبل بعد أن ق�رر املنظمون جعلها
افرتاضية بسبب وباء كوفيد.19 -
وأعلن�ت لجن�ة املناظرات الرئاس�ية
ذل�ك رس�ميا الجمع�ة ،موضحة أن
مناظ�رة الخمي�س املقب�ل ألغي�ت.
لكنها أبقت ع�ىل مواجهة أخرية بني
ترامب وباي�دن يف  22ترشين األول/
أكتوب�ر قب�ل انتخاب�ات الثال�ث من
ترشين الثاني/نوفمرب.
ودف�ع الق�رار تي�م مورت�و مدي�ر
االتص�االت يف حملة ترامب إىل إطالق
اتهام�ات باالنحي�از .وق�ال مورتو
“لي�س هن�اك س�بب طب�ي لوقف”
تنظي�م مناظرة الخام�س عرش من
ترشين األول/أكتوبر.
وبع�د أن تغيب الرئيس ع�ن الحملة
عىل أثر دخوله املستشفى لثالث ليال

األس�بوع املايض ،يسعى ترامب بجد
للحاق ببايدن.
ويف ه�ذا اإلط�ار ويف هج�وم إعالمي
واس�ع ،ق�ال ترام�ب إن�ه أصب�ح
لكوفي�د -19ع�الج ،وه�و أم�ر غري
صحي�ح .وكش�ف أن�ه أُبل�غ بأن�ه
قري�ب من املوت يف أس�وأ نوباته مع
الف�ريوس الذي أودى بحياة أكثر من
 213أل�ف أمريك�ي وأضعف بش�دة
فرصه يف الفوز بوالية رئاسية ثانية.
ويش�كل خطاب الس�بت ال�ذي قال
مس�ؤول كب�ري يف اإلدارة األمريكي�ة
إنه س�يكون حول موض�وع ترامب
املفضل “القان�ون والنظام” ،فرصة
للرئي�س لتبدي�د الش�كوك العالق�ة
بشأن صحته.
وس�يحرضه حش�د يف الحديق�ة
الجنوبي�ة للبي�ت األبي�ض بينم�ا
س�يتحدث الرئيس من الرشفة .قال

مص�در مطل�ع ع�ىل التخطي�ط إنه
سيطلب من جميع الحارضين وضع
كمامات وفحص درجة حرارتهم.
– “سلوك متهور” –
وس�يقوم الرئيس غ ٍد اإلثنني بخطوة
كبرية أخ�رى تتمثل بتجمع حاش�د
يف والية أساس�ية.فقد كت�ب ترامب
يف تغري�دة ع�ىل توي�رت “س�أكون يف
س�انفورد بوالية فلوريدا اإلثنني من
أجل تجمع كبري جدا”.
ويأتي ذلك عىل الرغم من التساؤالت
ع�ن م�رض ترام�ب وم�دى اكتمال
ش�فائه اآلن ،إذ يرف�ض مس�ؤولو
البيت األبيض الرد عىل االستفسارات
األساس�ية بم�ا يف ذلك مت�ى أصيب
الرئي�س بالفريوس للمرة األوىل وهل
أثبتت فحوص جديدة أنه ش�في من
املرض منذ ذلك الحني.
وبعدما أمىض أش�هرا من الس�خرية

ع�ىل باي�دن اللتزام�ه الحج�ر أثناء
الوب�اء ،كان نائ�ب الرئيس الس�ابق
ب�اراك أوباما هو من اجتاح الواليات
املتأرجحة خالل األسبوع الجاري.
فقد زار والية أريزونا الخميس وقام
بحملة يف والية نيفادا الجمعة .وكان
ترام�ب ف�از يف هات�ني الواليت�ني يف
 2016لكنهم�ا باتتا تمي�الن اآلن إىل
الحزب الديمقراطي بفارق ضئيل يف
استطالعات الرأي.
ويف تجم�ع راق يف الس فيغ�اس،
انتق�د باي�دن الرئيس .وق�ال بايدن
إن “س�لوكه الش�خيص املتهور منذ
تش�خيص إصابته وتأث�ريه املزعزع
لالس�تقرار ع�ىل حكومتن�ا ،أم�ر ال
يطاق”.وعن�د صع�وده إىل طائ�رة
حملت�ه االنتخابي�ة ،وج�ه رس�الة
إىل الذي�ن يح�رضون املهرجان�ات
االنتخابي�ة .وق�ال “أتمنى لكم حظا
س�عيدا .م�ا كن�ت ألش�ارك ب�دون
كمام�ة وتباع�د” .وأج�رى ترام�ب
الجمعة مقابلة طويل�ة مع اإلذاعي
اليمين�ي راش ليمب�و ،ق�ال فيها إن
مزيج األجس�ام املضادة ريجينريون
التجريب�ي ال�ذي تناول�ه كج�زء من
الع�الج كان “ش�افيا” .وأض�اف أنه
“تغيري كامل ألوراق اللعبة” و”أفضل
من لقاح” .ويف الواقع ،ال يتوفر حتى
اآلن أي ع�الج أو لق�اح معتم�د ضد
فريوس كورونا املستجد.
– “ال أدوية” –
والجمعة ،ظهر ترامب يف أول مقابلة
تلفزيونية له منذ تش�خيص إصابته
بالف�ريوس .وق�د رصح يف برنام�ج
“فوك�س تاك�ر كارلس�ون” أنه “ال
يتناول أدوية اآلن”.

ويف م�ا وصف�ه البيت األبي�ض بأنه
“تقييم�ا طبيا” مبارش ع�ىل الهواء،
ق�ال الرئي�س للطبيب مارك س�يغل
املش�ارك يف قن�اة “فوك�س” إن�ه
خضع للفحص مجددا لكوفيد.19 -
وأضاف أنه ال يعرف “األرقام” ولكن
“أعرف أنن�ي إما يف الدرج�ات الدنيا
من املقياس أو شفيت”.
ولم يعرف متى صورت هذه املقابلة.
وكان ترام�ب أكد م�رارا أنه يف وضع
جي�د ودعمت�ه يف ذل�ك ترصيح�ات
الطبيب الرئايس شون كوني .لكن يف
مقابلته مع ليمبو أش�ار للمرة األوىل
إىل أن�ه كان عىل وش�ك أن يموت لوال
نظامه القايس من األدوية العالجية.
وق�ال الرئي�س األمريك�ي “أتح�دث
إليك�م الي�وم بس�بب ذل�ك .كان من
املمك�ن أن أك�ون ضحي�ة س�يئة”،
موضح�ا أن األطب�اء أخ�ربوه بأن�ه
“سيدخل مرحلة سيئة للغاية”.
وتش�ري اس�تطالعات ال�رأي إىل أن
باي�دن يتق�دم بف�ارق كب�ري ل�دى
مجموع�ات س�كانية مح�ددة بينها
النس�اء واملس�نني ،ما يدفع املحللني
إىل الحديث بشكل متزايد عن احتمال
فوز ساحق له.
وعادت مس�ؤولية ترامب واالستياء
الع�ام م�ن إدارت�ه للوب�اء لتصب�ح
م�ن املواضي�ع الرئيس�ية للحمل�ة
االنتخابي�ة .ويف م�ا يش�كل ضغطا
إضافيا ،كشف الديمقراطيون الذين
يس�يطرون عىل مجل�س النواب عن
خط�ط لتش�كيل لجن�ة للتحقيق يف
الحالة الصحي�ة ألي رئيس من أجل
ممارسة مهماته – وهي خطوة من
الواضح أنها تستهدف ترامب.

بعد أسبوعني من جتدد القتال بني الطرفني

دخول وقف إطالق النار بني أرمينيا وأذربيجان حيز التنفيذ وسط تبادل االتهامات
موسكو /متابعة الزوراء:
دخل وقف إلطالق النار بني أرمينيا وأذربيجان
حي�ز التنفيذ ،ظهر امس الس�بت ،بالتوقيت
املحي ( 08:00توقيت غرينتش) ،ومن ش�أنه
وض�ع حد للقتال يف منطقة ناغورني قره باغ
االنفصالية ،وفيما تبادل الطرفان االتهامات
بمواصلة عمليات القص�ف واملعارك وإطالق
الصواري�خ والطائرات املس�رية ،اعل�ن وزير
الخارجي�ة الرويس ،س�ريجي الفروف ،امس
السبت ،التوصل التفاق وقف إطالق النار بني
أرمينيا وأذربيجا.
وعاد الهدوء إىل ستيباناكرت ،عاصمة اإلقليم
االنفص�ايل ،حيث دوت صف�ارات اإلنذار قبيل
دخ�ول االتف�اق حي�ز التنفيذ ...وبدأ س�كان
بالخ�روج م�ن منازله�م بع�د أن اضط�روا
ملالزمته�ا ليحم�وا أنفس�هم م�ن عملي�ات
القصف أليام.
لك�ن قبيل وقف إطالق الن�ار ،تبادلت أرمينيا
وأذربيج�ان االتهام�ات بمواصل�ة عملي�ات
القص�ف واملع�ارك وإط�الق الصواري�خ
والطائرات املسرية.

فق�د رصح وس�يط الجمهوري�ة املعلن�ة من
جان�ب واحد ،أرتاك بلغاريان ،يف تغريدة عىل
تويرت “قب�ل دقائق قليلة قصف�ت أذربيجان
مناط�ق مدني�ة يف س�تيباناكرت م�رة أخرى
بالصواري�خ” ،موضحا أنه ل�م ترد معلومات
بعد عن الضحايا.
وق�ال بلغاريان إن “باكو تس�تخدم أس�لوب
جرائم الحرب نفسه حتى اللحظة األخرية”.

من جانبها ،أعلنت وزارة الدفاع األذربيجانية،
يف بيان ،أن أرمينيا “تقصف بكثافة” مناطق
مأهولة بالسكان .وقالت الوزارة إن “القوات
املس�لحة األرميني�ة تقص�ف بش�كل مكثف
مناط�ق جرانبوي وتريتر وأق�دم وأقجابردي
وفي�زويل ،وأذربيج�ان تتخ�ذ إج�راءات لل�رد
باملثل”.
وكان وزي�ر الخارجي�ة ال�رويس ،س�ريجي

الفروف ،أعلن ،امس السبت ،التوصل التفاق
وقف إطالق النار بني أرمينيا وأذربيجان.
وق�ال الف�روف للصحفي�ني “ردا ع�ىل ن�داء
الرئي�س ال�رويس فالديم�ري بوت�ني ووفق�ا
التفاقات�ه م�ع رئي�س جمهوري�ة أذربيجان
عليي�ف ورئي�س وزراء جمهوري�ة أرميني�ا
باش�ينيان ،اتف�ق الطرفان ع�ىل إعالن وقف
إط�الق الن�ار دخ�ل حي�ز التنفي�ذ ب�دءا من
الساعة ال� 12من العارش من أكتوبر الجاري
 2020ألغراض إنسانية ،لتبادل أرسى الحرب
وغريهم من املعتقلني وجثث القتىل بواسطة
اللجنة الدولية للصليب األحمر”.
وقال الفروف :إن االتفاق عىل معايري محددة
بش�أن وقف إطالق النار يف ناغورني قره باغ
س�يتم بش�كل منفص�ل ،مضيف�ا “إن وزراء
خارجية روس�يا وأرميني�ا وأذربيجان اتفقوا
عىل وثيقة مشرتكة”.
وتجددت االشتباكات العس�كرية بني أرمينيا
وأذربيج�ان يف  27أيلول /س�بتمرب املايض ،يف
أعنف جولة من الرصاع املستمر منذ  30عاما
ويتبادل الجانبان االتهامات بتأجيج الرصاع.

فقر وحبث عن الطعام بالقمامة

هلع يف لبنان من إلغاء دعم احلكومة للسلع وسط حالة من الغضب العام
بريوت /متابعة الزوراء:
يخي�م القلق والخ�وف عىل حي�اة اللبنانيني
الذين يعانون يف األصل من انهيار االقتصاد،
وذلك بعد إعالن املرصف املركزي يف البالد عن
توجه لرفع الدعم عن السلع األساسية ،األمر
ال�ذي ينذر بمزيد من الضغ�وط االقتصادية
التي ستنعكس سلبا ً وبشكل حاد عىل حياة
اللبنانيني.
وتسببت تعليقات املس�ؤولني التي تشري إىل
وقف بع�ض الدعم خالل أش�هر يف عمليات
رشاء بداف�ع الذع�ر ،لتط�ل أش�باح نق�ص
الغذاء وانهيار أشد مأساوية لقيمة العملة.
فقد أصبح كثريون يستعدون للجوع والربد
مع اقرتاب الشتاء ،يف دولة يبلغ عدد سكانها
 6ماليني نسمة ،يعيش أكثر من  55%منهم
تحت خط الفقر.
ويخ�ى لبنانيون من أن تتضاعف أس�عار
الوق�ود إىل أربعة أمثال م�ا هي عليه اآلن إذا
توقف الدعم ،ومن بني ه�ؤالء اللبناني فؤاد
خم�ايس ،ال�ذي يدفع ح�وايل  40أل�ف لرية
لبنانية كل يوم لتعبئة وقود السيارة.
ال يس�تطيع س�ائق الس�يارة األجرة ،البالغ
م�ن العم�ر  53عام�اً ،س�وى رشاء الوقود
لس�يارته والطعام ألطفاله ،وأصبح يعيش
يف حال�ة م�ن القلق ،تح�ارصه املخاوف من
أن تقفز أس�عار الغذاء والواردات األساسية
املدعومة ،كالقمح والوقود والدواء ،وتناطح
السحاب.
وكالة روي�رتز نقلت عن خم�ايس قوله ،إن
“ه�ذه أصعب أي�ام حياتي ،يف بع�ض األيام
تض�ع ي�دك يف جيبك ف�ال تجد ش�يئا ً (…)،
أغادر املنزل وليس بوسعي سوى الدعاء”.

من جانبهم ،قال مستوردو السلع األساسية
يف لبنان ،إنهم لم يتم إعطاؤهم جدوالً زمنيا ً

يوضح إىل متى يمكن أن يستمر الدعم.
يف ح�ني ق�ال حاكم م�رصف لبن�ان رياض
س�المة إن املرصف ال يمكنه تمويل التجارة
إىل أجل غري مس�مى ،إال أنه ل�م يحدد إطارا ً
زمنيا ً.
وكان الرئيس اللبناني ميش�ال عون قد قال
يف اآلونة األخرية يف إشارة الحتياطيات البالد
إن املال سينفد “ماذا نقول؟”.
ونقل�ت وكال�ة رويرتز عن مصدر مس�ؤول
مق�رب م�ن الحكوم�ة ،قول�ه إن األم�وال

املتبقية للدعم ستس�تمر لستة أشهر أخرى
عرب قطع الدعم عن بعض السلع.
ووس�ط ه�ذا الوض�ع االقتص�ادي املرتدي،
ترتاش�ق الدولة ،الت�ي يصفه�ا املعارضون
بأنه�ا غارقة يف الفس�اد ،والقط�اع املرصيف
املش�لول ،وهو أكرب دائنيها ،بسهام النقد يف
معركة املسؤولية عن األزمة.
يف غض�ون ذلك ،ت�زداد الفجوة اتس�اعا ً بني
الفقراء واألثرياء ،رغم أنها بالفعل تقف بني
أكرب نظرياتها يف املنطقة.
ويف بلد ينتج القليل ويعتمد بشكل كبري عىل
الواردات ،تضاعفت أس�عار الكثري من املواد

االس�تهالكية حتى حفاضات األطفال التي
زاد سعرها لثالثة أمثال.
لذلك بات من املُ َ
شاهد يف بريوت رجال ونساء
بعضه�م برفقة أطفال صغ�ار ،يبحثون عن
الطع�ام يف حاويات القمامة ،قرب مفرتقات
الطرق ،يف مشهد يمكن أن يتكرر كثريا ً.
وبعد ش�هرين م�ن انفج�ار املرف�أ ،يتوقع
اللبنانيون حياة أش�د قس�وة ،ذلك أن الكثري
م�ن العائ�الت تعتم�د اآلن عىل املؤسس�ات
الخريي�ة ،وق�د يدف�ع االنهي�ار االقتصادي
الناس لالعتماد بش�كل أكرب ع�ىل الفصائل
السياس�ية يف الحص�ول ع�ىل املس�اعدات

واألم�ن ،يف ردة إىل ع�رص امليليش�يات إبان
الحرب األهلية.
لذا كان بعض املحللني قد حذروا من أن قوات
األم�ن التي ترتاج�ع قيم�ة رواتبها برسعة
ل�ن تكون ق�ادرة عىل احت�واء االضطرابات
املتزايدة.
يتزام�ن ذلك م�ع تحم�ل املستش�فيات ما
يف�وق طاقتها تحت وطأة الزيادة يف حاالت
كوفيد.19 -
وقال�ت س�هام عيتان�ي ،الصيدالني�ة التي
تشعر بالخوف من ارتفاع األسعار والتعرض
للرسق�ة “نحن خائفون م�ن أال نتمكن من
االستمرار” ،مضيفة أن إمدادات األنسولني
وأدوية ضغط الدم تراجعت بالفعل.
يف حني قال�ت صيدالنية أخرى إن رجالً كان
يخف�ي وجه�ه وراء قن�اع ،احتجزها تحت
تهدي�د الس�الح ،وطلب منه�ا طعاما ً لطفل
رضيع.
أما مصطفى املهلهل ،ال�ذي يبلغ من العمر
 62عاما ً ويعاني من السكري ،فقام بتخزين
أربع قوارير من األنس�ولني يف ثالجته ،لكنها
فس�دت بفع�ل انقط�اع التي�ار الكهربائي،
وقال “لو ارتفع السعر كيف سأدفع ثمنها؟
سيموت الناس يف الشوارع”.
فشل حل املشكلة :وتأتي نية املرصف املركزي
رف�ع الدعم يف وق�ت هوت في�ه احتياطيات
البالد من النقد األجنبي بشدة ،دون ما كانت
تعتربه الدولة بالفعل “مس�تويات خطرية”،
عندم�ا تخلفت عن س�داد ديونها الضخمة،
يف م�ارس/آذار  ،2020يف دالل�ة ع�ىل أنها ال
تس�تطيع تحمل تكلفة الحف�اظ عىل الدعم
لفرتة طويلة.

كذل�ك ل�م يض�ع الق�ادة ،الذي�ن يقبضون
من�ذ عق�ود ع�ىل زم�ام الس�لطة يف البالد،
خط�ة لإلنقاذ املايل حت�ى اآلن ،بعد عام من
احتجاجات ضخمة اجتاحت البالد ،وفشلوا
يف تأمني املساعدات من املانحني األجانب.
إضافة إىل ذلك ،تعثرت املحادثات مع صندوق
النق�د الدويل يف وقت س�ابق من ه�ذا العام،
عندما عجز مسؤولو الحكومة واملرصفيون
واألحزاب السياس�ية عن االتفاق عىل حجم
الخس�ائر يف النظ�ام امل�ايل ،وم�ن يج�ب أن
يتحملها.
وبع�د االنفج�ار الكب�ري يف مرفأ ب�ريوت ،يف
أغس�طس/آب  ،2020ال�ذي أودى بحياة ما
يق�رب م�ن  ،200وأح�دث أرضارا ً بمليارات
الدوالرات ،تدخلت فرنسا ،القوة االستعمارية
السابقة.لكن الساسة الطائفيني املتنافسني
ل�م يتمكنوا من تج�اوز أول عقب�ة تقابلهم
يف خارطة الطريق الفرنس�ية للحصول عىل
املس�اعدة املالية ،وكانت تلك العقبة تشكيل
حكومة جديدة بشكل رسيع.
تزام�ن ذلك أيض�ا ً مع ترنح عمل�ة البالد مع
تعثر الجهود الفرنس�ية ،بعد أن فقدت أكثر
من  80%م�ن قيمتها أمام الدوالر األمريكي
منذ الخريف املايض.
وق�ال نارص س�عيدي ،نائ�ب حاكم مرصف
لبن�ان (البن�ك املرك�زي) الس�ابق لرويرتز،
إن كل م�ا ح�دث من�ذ أكتوبر/ترشين األول
املايض ،كان من املمك�ن تفاديه ،مضيفا ً أن
توجيه املس�اعدات إىل اللبنانيني األش�د فقرا ً
هو إج�راء أكث�ر فاعلية من الدعم الش�امل
الذي اس�تفاد من�ه املهربون الذي�ن ينقلون
البضائع إىل سوريا.
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نتائج السادس االعدادي حتت التدقيق
بيد رئيس الوزراء

املنظمة العاملية :إنفاق العراق على الصحة النفسية ال يتجاوز الـ %2

الصحة وخلية األزمة حتسمان اجلدل :حظر التجوال غري جم ٍد من دون تطبيق صارم

التعليم فيها ويعد العراق عرب مراحل التاريخ من الدول املتقدمة بتعليمها وبناء
اجياله عىل اسس رصينة ولكن يف االونة االخرية انتقل الفساد الضارب اطنابه يف
مفاصل العراق اىل التعليم وفق مانرشته جريدة الصباح عن وزير التعليم العايل
والبحث العلمي بتاريخ  2019/5/12م ان (طريق مكافحة الفساد ليس سهال)
واملقالبة تلفزيونية يف قناة دجلة الفضائية يف  2019/7/30م  ،لذا أٌخرجت
جامعاتنا من سلم التصنيف وفق مانرشته جامعة “جياو تنغ” يف شنغهاي
تصنيفا ً ألفضل  1000جامعة يف العالم يف عام  ،2020وخال التصنيف من أية
جامعة عراقية ،اما الجامعات االهلية العراقية فلم يتم االعرتاف بها .
وهذا ما جعلنا نحن نساء ورجال العلم القدماء يف البلد يعرص األلم قلوبنا عىل
ما بنيناه يف مجال التعليمي ومؤسساته وجامعاته  ،واليوم أشتد االلم والتعجب
من نتائج السادس االعدادي وتضخم العدد لاللتحاق اىل جامعاتنا ليكونوا جيل
البناء والتطور.
وقد أثارت هذه النتائج الدهشة والتعجب  ،فهل شعر وزير الرتبية بذلك  ،وهل
اتخذ القرارات لوضع االمور يف نصابها؟ أرجوا ذلك ،ولكن لحد اليوم ليس يف
االفق ما يدل عىل املواقف الصحيحة.
لذا اتقدم لسيادة رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة تحقيقية عن سري
االمتحانات ونتائجها وتداعياتها ذلك  ،وهو التاخذه لومة الئم الصالح البلد
والعمل عىل تطوره باحقاق الحق  ،أما التجاهل فهذا يعد صدقة جارية عىل
فقراء االدب  ،فأرجوا ان اليتم التجاهل يا رجال الرتبية والتعليم وأختم مقالتي
بقول الشاعر:
َ
ْ
جاءت عىل يدِهِ البصـــــــائ رُر رُحـوال
لحـظ بصيـر ٍة
وإذا املعلّ رُم ســـا َء
االستاذة الدكتورة راجحة عيل غالب كاظم العيل
استاذة التاريخ /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد
للفرتة من 2013-1965

بغداد /الزوراء:
اكدت وزارة الصحة ،امس السبت ،ان فرض
حظر التجوال غري مجد يف الوقت الراهن ،وان
هنالك بدائل عنه .وفيما نرش مكتب منظمة
الصحة العاملية يف العراق تقريرا ً باليوم العاملي
للصحة النفسية ،والذي يحمل هذا العام عنوان
«التحرك من أجل الصحة النفسية ،فلنستثمر
فيها» ،دعا إىل زيادة التمويل الدويل واملحيل
للصحة النفسية والرفاه.
وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي ،يف
ترصيح صحفي :ان «الحظر لم يطبق يف الشكل
الصحيح واملطلوب إال يف بداية فرضه يف  17من
اذار املايض حتى  22من نيسان ،وهذا الحظر
الذي تمكن العراق بصورة فعلية من السيطرة
عىل الوباء حيث كانت االعداد التي تسجل يوميا
التزيد عن  30حالة».
واضاف ان «الحظر الجزئي او العام الذي طبق
فيما بعد لم يكن باملستوى املطلوب ،لذلك ال
توجد فائدة من فرضه من دون تطبيق صارم»،
مشريا اىل «تأثريه االقتصادي عىل املواطنني».
وبني ان «اذا ما طبقت االجراءات الوقائية بصورة
صحيحة سنتمكن من السيطرة عىل الوباء من
خالل الحد من زيادة ارتفاع الحاالت».
واكدت خلية االزمة النيابية عدم وجود نية
إلعادة فرض حظر التجوال يف الوقت الراهن.
من جهتها ،حسمت خلية االزمة النيابية جدل
اعادة فرض حظر التجوال بسبب توقعات
بزيادة اعداد اصابات كورونا من جديد.
وذكر مقرر الخلية ،جواد املوسوي ،يف ترصيح
صحفي مقتضب :ان «اعادة فرض حظر التجوال
مجددا غري مطروحة يف الوقت الراهن».
من جانب متصل ،نرش مكتب منظمة الصحة
العاملية يف العراق ،امس السبت ،تقريرا ً باليوم

الرتبية تنشر روابط التقديم اإللكرتوني
ملعاهد الفنون اجلميلة
بغداد /الزوراء:
نرشت وزارة الرتبية الروابط اإللكرتونية الخاصة بالراغبني للتقديم عىل معاهد الفنون
الجميلة يف بغداد واملحافظات وللدراستني الصباحية واملسائية لعام  ،2021 – 2020إذ
أعلنت الوزارة أن التقديم بدأ منذ امس السبت.
وأوضحت الوزارة يف بيان «الزوراء» نسخة منه :إن «آلية التقديم للقبول تتم عن طريق
الدخول اىل الرابط املخصص لكل معهد ومن ثم ملء االستمارة االلكرتونية بالبيانات
الخاصة باملتقدم بصورة صحيحة ودقيقة ،وبعد ذلك رُترفع املستمسكات املطلوبة
بالحقل املخصص لها يف االستمارة» ،مشرية اىل «وجود استمارة ورقية رُتسحب من
الصفحة  ،حيث رُتمأل من قبل الطالب واملدرسة التي تخرج منها».
وأكد البيان أن «عىل الطالب املتقدم جلب االستمارة الورقية بعد اكمالها عىل ان تكون
مقرونة باملستمسكات األصولية مع تأييد الدرجات يوم املقابلة املخصص لكل قسم
الذي سيتم نرش تفاصيل رُه الحقاً».

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة لآلثار ،امس
السبت ،مضيها باتخاذ اإلجراءات
القانونية بحق رُرساق اآلثار.
وأكد مدير عام التحريات يف
الهيئة العامة لآلثار والرتاث،
سليم خلف :أن «الهيئة تعمل عىل
حماية املواقع األثرية يف عموم
البالد من خالل رشطة حماية

املتعلقة بالسالمة من كورونا ،وكذلك
استقبال املسافرين ،ال تزال متبعة عىل
وفق القرارات للمنظمة الدولية للطريان
املدني».
وأوضح أن «الرحالت الجوية من الدول التي
فتحت أجواءها مستمرة بشكل طبيعي
عىل وفق السياقات املعمول بها ،خاصة
يف ما يتعلق باإلجراءات الصحية» .مشريا ً
إىل أن «وزارة الصحة معنية بالثقل األكرب
بعمل متابعة املسافرين عرب املطارات».

النزاهة تضبط عماالً مبحطيت تعبئة يف
نينوى الستحصاهلم مبالغ خمالفة للقانون
بغداد /الزوراء:
كشفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة ،امس السبت ،عن قيام مالكاتها يف
محافظة نينوى بضبط عد ٍد من العاملني يف محطتي تعبئة وقود حكوميَّتني؛
لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع املنتوج أكثر من السعر املرُقرَّر.
رُ
َّ
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه :إن “فريق العمل املؤلف من
مالكات مديريَّة تحقيق نينوى ،الذي انتقل إىل محطتي تعبئة وقود حكوميَّـتني،
َّ
تمكن من ضبط ( )8من العاملني فيهما؛ لقيامهم باستحصال مبالغ عن بيع
ً
رُ
ِّ
املنتوج أكثر من السعر املقرَّر ،مرُ بينة أنه ت َّم ضبط املبالغ التي كانت بحوزة
املرُ َّتـهمني”.
ضبط أصوليَّني باملربزات املضبوطة يف
وأضافت إنه “ت َّم تنظيم محرضي
ٍ
العمليَّـتني اللتني تمَّ تا؛ بنا ًء عىل مرُ َّ
ذكرتني قضائيَّتني ،وعرضهما بصحبة املرُ َّتهمني
رُ
َّ
ختصة بقضايا النزاهة ،الذي قرَّر
عىل الس ِّيد قايض محكمة تحقيق نينوى امل
توقيفهم ،وإجراء التحقيق وفقا ً ألحكام املادة ( )307من قانون العقوبات”.

العاملي للصحة النفسية ،والذي يحمل هذا
العام عنوان «التحرك من أجل الصحة النفسية،
فلنستثمر فيها» ،ويدعو إىل زيادة التمويل الدويل
واملحيل للصحة النفسية والرفاه.
وجاء يف التقرير الذي نرشه مدير مكتب الصحة
العاملية ،ادهم إسماعيل :ال شك أننا نتفق جميعا
عىل الرضورة امللحة لالستثمار يف الصحة
النفسية ،ألنه وعىل مستوى العالم سيصاب
واحد من بني كل أربعة أشخاص باضطراب
نفيس يف وقت ما ،ومثل العديد من الدول األخرى،
ال يتجاوز انفاق العراق عىل الصحة النفسية
نسبة  %2من ميزانيتها للصحة ،وذلك رغم
حقيقة أنه يف مقابل كل دوالر أمريكي يستثمر يف
تعزيز عالج االضطرابات الشائعة مثل االكتتاب
والقلق ،يتحقق عائد قدره  5دوالرات أمريكية
يف مجال تحسني الصحة واإلنتاجية.

وتابع :يف العراق يدفع الناس  %20عىل األقل
من تكلفة خدمات الصحة النفسية واألمر
أسوأ بالنسبة لألرس ذات الدخل املنخفض
وغريها من املجموعات الضعيفة ألن تكلفة
هذه الرعاية األساسية يمكن أن تتسبب لهم
يف صعوبات مالية ،ولكن عندما تحصل معا
عىل تغطية صحية شاملة ،فإننا نضمن عدم
اهمال األشخاص الذين يعانون من مشاكل
نفسية ،وال تزال احتياجات الرعاية الصحية
النفسية كبرية يف العراق ،ورغم أن الحكومة
والرشكاء وضعوا اسرتاتيجية وخطط وطنية
للصحة النفسية ،إال أن غالبية الناس ال
يستطيعون الحصول إىل الخدمات النفسية
الجيدة.
وتعمل منظمة الصحة العاملية مع الحكومة
العراقية عىل «توفري خدمات دعم صحة عقلية

ونفسية للمجموعات األكثر ضعفا يف املجتمع
تتناسب مع ثقافة العراق وتستند إىل األدلة
والقيم املجتمعية ،ويف اسرتاتيجية تشارك
املهام هذه ،يتم تدريب عاميل الرعاية الصحية
النفسية ،وبعد ذلك اإلرشاف علهم أثناء
تعاملهم مع االضطرابات النفسية الشائعة»،
وفقا للتقرير.
ودعت منظمة الصحة العاملية يف تقريرها
السنوي ،الرشكاء واملجتمعات إىل زيادة ودعم
التدخالت االجتماعية ،وإعادة دمج مرىض
العالج الطويل األمد يف املجتمعات ،وتزويد
مقدمي الرعاية باملعرفة واملوارد الدعم
األشخاص الذين يعانون من اضطرابات
نفسية بشكل أفضل ،وأدعو أصحاب العمل إىل
االستثمار يف برامج رفاه املوظفني والتدريب
يف مجال اإلسعافات األولية النفسية ،وستبقى
منظمة الصحة العاملية ملتزمة باالستجابة
الحتياجات الصحة العقلية والنفسية للشعب
العراقي ،وستواصل تقديم الدعم الالزم
لتوسيع نطاق الخدمات ملواكبة االحتياجات
الناشئة ،كما ستواصل املنظمة الدعوة إلعطاء
األولوية للصحة النفسية باعتبارها مكونا
أساسية للخدمات الصحية يف العراق.
وأشار اىل انه يجب عىل كل واحد منا الحرص
عىل صحته النفسية ،ويمكن لكل واحد منا
اتخاذ بعض الخطوات األساسية لتحسني
صحته النفسية من خالل الحصول عىل قسط
كاف من النوم ،وتناول طعام صحي ،وتجنب
الكحول ،وممارسة الرياضة ،والتواصل
االجتماعي ،واتباع اسرتاتيجيات اإلدارة
التوتر والقلق ،أخريا ،أتمنى عىل كل شخص
االستثمار يف صحته النفسية ورفاهه ودعم
كل من حوله.

السراق
اهليئة العامة لآلثار تتخذ إجراءات قانونية حبق ُ

سلطة الطريان :رحالتنا مستمرة حسب
اإلجراءات املتبعة
بغداد /الزوراء:
أكدت سلطة الطريان املدني ،امس السبت،
أن رحالتها مستمرة وحسب اإلجراءات
املتبعة.
وقال املتحدث باسم سلطة الطريان املدني،
جهاد كاظم :إنه «ال توجد قرارات جديدة
بشأن عملية السفر ،وأن اإلجراءات املتبعة
من سلطة الطريان املدني هي نفسها،
سواء بالنسبة للمسافرين العراقيني أو
األجانب» ،الفتا ً إىل أن «اإلجراءات الصحية
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اآلثار والرتاث والحراس العاملني
يف قطاع اآلثار عىل الرغم من
قلة عددهم وعدم وجود الطرق
التي تصل اىل أغلب املواقع»،
الفتا ً إىل أنه «يوجد يف محافظة
واسط أكثر من  450موقعا ً أثريا ً
موزعة عىل الرقعة الجغرافية
للمحافظة ،وأن الهيئة تعمل عىل
حماية هذه املواقع».

وأشار اىل أن «املواقع األثرية يف
مختلف محافظات البالد ،ومنها
محافظة واسط تتعرض أحيانا ً
للرسقات من ضعاف النفوس
الذين يعملون عىل رسقة اآلثار
من خالل النبش العشوائي»،
مبينا ً أن «هيئة اآلثار والرتاث
تقوم بني فرتة وأخرى ومن
خالل مفتشياتها يف املحافظات

ضبط أوكار وكدس للعتاد يف قضاءي
الفلوجة وأبو غريب
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة
الداخلية ،امس السبت ،ضبط ( )4أوكار
وكدس للعتاد استنادا ً العرتافات احد
اإلرهابيني امللقى القبض عليه يف قضاءي
الفلوجة وابو غريب.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :انه»من خالل اعرتافات أحد
اإلرهابيني امللقى القبض عليه سابقا ً
والذي عمل بمايسمى مفارز زوبع قاطع
الفلوجة بصفه جندي واملكنى (ابو عزام)،
وبعد تشكيل فرق مختص من مفارز
وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية
استخبارات بغداد يف وزارة الداخلية تم
ضبط ( )4أوكار تابعة لعصابات داعش
اإلرهابية ثالث منها احتوت بداخلها عىل
مواد غذائية ولوجستية وأسلحة خفيفة
وعتاد مختلف ومالبس عسكرية ورمانات

دفاعية يف منطقة الزيدان واملعامري و
النعيمية».
واضافت انه»تم ضبط الوكر الرابع يف
منطقة الكرمة وهو عبارة عن نفق تحت
األرض بمسافة  2مرت ،وتعد نقطة وصول
ونقل املسلحني من عصابات داعش بني
مناطق قضاء الفلوجة ،وجد بداخلها
صواعق تفجري و  2كيلو من نرتات
االمونيوم ومواد طبية مختلفة وبندقية
مع عتادها ومواد لوجستية وحقيبة
محمولة ومالبس عسكرية ومدنية».
وبينت انه»تم ضبط كدس للعتاد من
مخلفات داعش اإلرهابية يف منطقة
النعيمية بقضاء الفلوجة احتوى عىل بنادق
كالشنكوف وبندقية  M16و ورمانات
دفاعية ومخازن عتاد ومواد غذائية»،
الفتة اىل انه»تم رفع املواد املتفجرة وردم
االوكار بدون حادث يذكر».

اعالن مناقصة
اىل /السادة الراغبني بتقديم عطاءاتهم
م /املناقصة املرقمة 2م2020/

عىل إقامة جوالت تفتيشية
لغرض مراقبة املواقع األثرية
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحق
املتجاوزين».
وتابع خلف أن «الهيئة تجري
لقاءات مع شيوخ العشائر
واملواطنني يف القرى القريبة
من املواقع األثرية بغية إشاعة
الثقافة اآلثارية وإعالمهم

بفقرات قانون  55لسنة ،2002
وبالذات املواد التي تؤكد عىل
العقوبات الصارمة بحق الرساق
واملتجاوزين عىل اآلثار» .مشددا ً
عىل أن «الهيئة ماضية يف ذلك
منذ فرتة طويلة  ،وأنها اتخذت
اإلجراءات القانونية يف متابعة
القضايا التي تخص التجاوز عىل
اآلثار ورسقتها».

التعليم تناقش متطلبات خطة القبول يف
اجلامعات العراقية
بغداد /الزوراء:
ترأس وزير التعليم العايل والبحث العلمي،
الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب ،اجتماعا مهما
لدائرتي وأقسام الدراسات والتخطيط واملتابعة
والتعليم األهيل ملناقشة متطلبات خطة القبول يف
الجامعات العراقية للعام الدرايس .2020/2021
وأكد الوزير ،بحضور وكيل الوزارة لشؤون البحث
العلمي ورئيس جهاز اإلرشاف ،رضورة أن تتكيف
الجامعات الحكومية يف الدراسات الصباحية
واملسائية وكذلك الجامعات والكليات االهلية
يف ضوء خططها الالزمة الستيعاب مخرجات
الدراسة اإلعدادية والزيادة الحاصلة يف األعداد
الناتجة عن النمو السكاني الطبيعي وتغطية
هذه الزيادة من خالل املعالجات واالستحداثات
املستوفية للرشوط.
ودعا اىل أهمية التكامل بالعمل بني الدوائر
املختصة ،والسيما دائرة الدراسات والتخطيط
واملتابعة ودائرة التعليم االهيل ووضع معايري
تحقق العدالة املجتمعية يف القبوالت وتضمن
تطبيق القوانني والتعليمات بدقة وااللتزام

بالتوقيتات الزمنية وعدم تجاوزها بما يعطي
الثقة للمجتمع بمؤسساته ،وعدم العمل
باالستثناءات احرتاما ً للذين اجتهدوا وحققوا
نتائج حقيقية يفخر بها الطالب واملجتمع
ورضورة تخفيض األجور بالنسبة للجامعات
والكليات األهلية بما يراعي ظروف املرحلة
الحالية .مشريا اىل أن الوزارة وطواقمها قادرون
عىل وضع املعالجات عىل مستوى األبعاد العلمية
واإلدارية والقانونية.
وتابع :أن مسارات النظر واملعالجة املعتمدة لدى
وزارة التعليم تأخذ بنظر االعتبار كل املتغريات
والتحديات التي منها املعدالت املرتفعة والتحديات
الصحية واالقتصادية واملجتمعية والفنية .مشددا
يف الوقت نفسه عىل بلورة خطط ورؤى إيجابية
لتقليل أثر هذه التحديات عن طريق التكامل بني
السلطتني الترشيعية والتنفيذية والنقابات.
وناقش املجتمعون إطالق دليل الطالب ومتابعة
الجوانب الفنية والتوقيتات املرسومة للتقديم،
وإعالن النتائج وموعد تسجيل الطلبة يف ضوء
توقيتات التقويم الجامعي.

اعالن مناقصة
اىل /السادة الراغبني بتقديم عطاءاتهم
م /املناقصة املرقمة 3م2020/

يرسرُ معاونية السمنت الشمالية /املوصل بدعوة مقدمي العطاءات وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز املادة املذكورة ادناه مع مالحظة ماييل:۔

يرسرُ معاونية السمنت الشمالية /املوصل بدعوة مقدمي العطاءات وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز املادة املذكورة ادناه مع مالحظة ماييل:۔

 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بمعاونية السمنت الشمالية /املوصل خالل ساعات الدوام الرسمي
وكما موضح بالتعليمات املقدمي العطاءات.
 -2متطلبات العمل املطلوبة ( :حسب الرشوط العامة للمناقصة)
 -3بامكان مقدمي العطاء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع البالغة ()۱۵۰۰۰۰
دینار.
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي (صندوق العطاءات يف مقر املعاونية ) يف املوعد املحدد وتبدأ من تاريخ النرش لغاية تاريخ الغلق أعاله.
أ -العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املعاونية  -الساعة الثانية عرش بعد
الظهر من تاريخ غلق املناقصة.
ب -الدوام يف معاونية السمنت الشمالية يبدأ من الساعة  7,5صباحا لغاية  ۲بعد الظهر.
 -5عىل مقدمي العطاءات تقديم مایيل:۔
أ -شهادة تسجيل الرشكة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة وهوية اتحاد تصنيف املقاولني وفق تعليمات تسجيل وتصنيف املقاولني والرشكات
املقاولة رقم  13لسنة  ۲۰۱5نافذة.
ب -تقديم تأمينات اولية بنسبة ( )%1من اجمايل الكلفة التخمينية بالدينار عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادر من مرصف معتمد
(التقل نفاذيته عن  3أشهر من تاريخ غلق املناقصة مع اضافة مدة ( )۲۸يوم اىل مدة النفاذية) ماعدا املصارف التالية (الوركاء لالستثمار ،الشمال ،دار
السالم لالستثمار ،دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ،البرصة الدويل لالستثمار ،الرواحل اإلسالمي لالستثمار والتمويل ،بنك اسيا الرتکي ،مرصف البالد
االسالمي ،بنك بارسيان ،االقتصاد االستثماري والتمويل ،مرصف ايالف اإلسالمي ،مرصف االتحاد العراقي ،مرصف االقتصاد لالستثمار والتمويل ،مرصف
أور االسالمي).
ج -تقدیم کتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ للعام الحايل لغرض االشرتاك باملناقصات.
املهندس
...مع التقدير...
عىل زيدان خلف
معاون املدير العام  /السمنت الشمالية

 -1عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بمعاونية السمنت الشمالية /املوصل خالل ساعات الدوام الرسمي
وكما موضح بالتعليمات املقدمي العطاءات.
 -2متطلبات العمل املطلوبة ( :حسب الرشوط العامة للمناقصة)
 -3بامكان مقدمي العطاء رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع البالغة ()۱۵۰۰۰۰
دینار.
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي (صندوق العطاءات يف مقر املعاونية ) يف املوعد املحدد وتبدأ من تاريخ النرش لغاية تاريخ الغلق أعاله.
أ -العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف املعاونية  -الساعة الثانية عرش بعد
الظهر من تاريخ غلق املناقصة.
ب -الدوام يف معاونية السمنت الشمالية يبدأ من الساعة  7,5صباحا لغاية  ۲بعد الظهر.
 -5عىل مقدمي العطاءات تقديم مایيل:۔
أ -شهادة تسجيل الرشكة من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة وهوية اتحاد تصنيف املقاولني وفق تعليمات تسجيل وتصنيف املقاولني والرشكات
املقاولة رقم  13لسنة  ۲۰۱5نافذة.
ب -تقديم تأمينات اولية بنسبة ( )%1من اجمايل الكلفة التخمينية بالدينار عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادر من مرصف معتمد
( التقل نفاذيته عن  3أشهر من تاريخ غلق املناقصة مع اضافة مدة ( )۲۸بوم اىل مدة النفاذية) ماعدا املصارف التالية (الوركاء لالستثمار ،الشمال ،دار
السالم لالستثمار ،دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ،البرصة الدويل لالستثمار ،الرواحل اإلسالمي لالستثمار والتمويل ،بنك اسيا الرتکي ،مرصف البالد
االسالمي ،بنك بارسيان ،االقتصاد االستثماري والتمويل ،مرصف ايالف اإلسالمي ،مرصف االتحاد العراقي ،مرصف االقتصاد لالستثمار والتمويل ،مرصف
اور االسالمي)
ج -تقدیم کتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب نافذ للعام الحايل لغرض االشرتاك باملناقصات.
املهندس
...مع التقدير...
عىل زيدان خلف
معاون املدير العام  /السمنت الشمالية
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بعد قرار البنك املركزي بتقييمات املصارف وتوزيع الدوالر

خرباء اقتصاديون يع ّدونه «عديم اجلدوى» ويثري الشكوك
بغداد /الزوراء:
ق�رار إع�ادة النظ�ر بتقييم�ات املصارف
وتوزي�ع حص�ص امل�زاد لل�دوالر حسب
التقيي�م الجديد ،أثار حفيظ�ة العديد من
املختص�ني بالش�أن امل�ايل واالقتص�ادي،
الذي�ن اعت�ربوه «عدي�م الج�دوى»،

بغداد /الزوراء:
أعل�ن م�رصف الرافدي�ن ،ام�س
السب�ت ،مبارشت�ه رصف
املستحق�ات املالي�ة ألصح�اب
مكات�ب املناف�ذ الخاصة.وق�ال
املكت�ب اإلعالم�ي للم�رصف يف
بيان صحف�ي :إن «املرصف بارش
برصف املستحقات املالية ألصحاب
املناف�ذ يف أي�ام العط�ل الحالية اىل
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سواء أكانت ب�رؤوس أموالها أم بإدارتها
الخاصة بالعمليات املرصفية ،فيما اعترب
البعض اآلخر أن إعادة التقييم للمصارف
بمدة زمنية قصرة تثر الشكوك.
ويق�ول أست�اذ االقتص�اد السي�ايس يف
الجامعة العراقية ،عبد الرحمن املشهداني،

اس�اس تطبيق املعاي�ر املرصفية الدولية
م�ن خ�الل دراس�ة وضعي�ة املص�ارف
وبياناتها للخ�روج بتصني�ف لها ،ورغم
ذلك لم يشمل كل املصارف ،حيث استبعد
مجموع�ة منه�ا ،إال أنن�ا فوجئن�ا بقيام
املحاف�ظ الجديد للبن�ك املرك�زي باتخاذ

جان�ب استم�راره يف توزيع رواتب
املوظفني».وأش�ار إىل أن «العدي�د
م�ن اصح�اب املناف�ذ وبع�د نفاد
السيولة املالية لديهم نتيجة إقبال
املوظف�ني ع�ى سح�ب رواتبه�م
خالل أي�ام العطل الحالي�ة قدموا
اىل بع�ض فروعنا لتسل�م اموالهم
ومواصل�ة تقديمه�م الخدم�ات
املالية للموظفني أيام العطل».

استئناف التبادل التجاري بني
العراق وإيران عرب الشالجمة

5

نتيج�ة وج�ود تقييم ساب�ق ،وكون هذه
التصنيف�ات محلي�ة وليس�ت دولية ،عى
اعتبار أن أغلب املصارف يف العراق صغرة

يف حديث صحفي :إن «البنك سبق ان قام
بوضع معاي�ر لتصنيف وتقييم املصارف
يف ع�ام  2016ومل�دة ث�الث سن�وات عى

ق�رار بإع�ادة التصني�ف له�ذه املصارف
وخ�الل أسب�وع واحد مما يث�ر اكثر من
عالمة استفهام».

ويتاب�ع املشهدان�ي ان «عملي�ة اع�ادة
التقييم لهذه املصارف يف الوقت الحارض،
وحس�ب ما وصلن�ي من معلوم�ات ،هو
حرص للتعام�ل بمحموعة م�ن املصارف
التي عليها الكثر من اللغط».
ويضي�ف ان «آلية التصني�ف املتبعة (اي،
ب�ي ،يس) ليست واضح�ة وال تقرتب من
التصنيفات الدولية ولي�س هناك افصاح
يف معاي�ر التصني�ف املح�يل» .مستدركا
بالق�ول« :كان يف�رتض بالبن�ك املركزي
ان يح�ذو حذو البن�وك املركزي�ة العاملية
بوضع معاير دولي�ة للتقييم والتصنيف
لكي تعرف املصارف مكانها عى مستوى
العالم ال ان تتبع تصنيف خاص بك والذي
س�وف لن يش�كل ش�يئا ً ضم�ن خارطة
املصارف العاملية».
من جانبها ،طالبت الخب�رة االقتصادية
سالم سميسم ،يف حديث صحفي ،بمعرفة
«ماهية املعايرالتي تعتمد العادة التقييم
وملعرفة بالضبط ملاذا تتم اعادة التقييم»،
مبين�ة ان «التقيي�م يف الساب�ق ك�ان يتم
ع�ى اس�اس حج�م رأس امل�ال وتوس�ع
املرصف وحجم املعام�الت التي يقوم بها
املرصف».
وتش�ر سميس�م إىل أن «الغ�رض ال�ذي
اعلن عنه بشأن التقييم هو إلعادة ضبط
املسائ�ل الن الجمي�ع متج�ه اىل قضي�ة

ناف�ذة بي�ع العمل�ة ،وبالتايل ف�إن اعادة
التقيي�م تأت�ي للنظر بشأن م�دى جدوى
املزاد والحصص الت�ي تمنح للمصارف»،
مطالب�ة البن�ك ب�»ضم�ان الشفافي�ة
والحوكم�ة واملعاي�ر الت�ي سيعتمده�ا
إلعادة التقييم».
بدوره ،ي�رى الخبر االقتص�ادي رضغام
محمد عيل ،يف حديث صحفي :ان «العراق
لي�س بحاج�ة لهذا الع�دد م�ن املصارف
الخاص�ة خصوص�ا انه�ا ال تساه�م يف
التنمية وال تمارس الصرفة يف معظمها».
ويؤكد عيل ان «خط�وة التقييم وتصنيف
املصارف اذا نفذت بالشكل الصحيح دون
محاباة للمصارف اململوكة لالحزاب فهي
ايجابي�ة الن املصارف بات�ت تعتاش عى
املزاد فقط».

نس�ب الفقر خالل الس�نوات املاضية،
نتيج�ة الظ�روف الت�ي واجهته�ا تلك
املحافظ�ات ،كاش�فا ع�ن قيام�ه
بزي�ارات ميداني�ة إىل محافظ�ات
الجنوب والوسط ،التي سيتم شمولها
بمش�اريع الصن�دوق ،خ�الل االي�ام
القريب�ة املقبل�ة للوقوف ع�ى الواقع
الخدمي ،وتحديد املشاريع التي سيتم
تنفيذها هناك.
وأك�د ح�رص ال�وزارة واهتمامه�ا
بتحقيق التنمية يف جميع املحافظات،
وفقا للفجوات التنموية ،التي حددتها
الدراس�ات التخطيطية ،الفت�ا إىل :ان
املرحل�ة االوىل م�ن عم�ل الصن�دوق
شملت محافظات املثنى وصالح الدين
ودهوك ،فيما سيتم شمول املحافظات

السبع املتبقية خالل املرحلة الثالثة.
واض�اف النج�م :ان املرحلة االوىل من
امل�روع ش�هدت تنفيذ اكث�ر من 60
مروع�ا ،يف  29قرية ،بكلفة اجمالية
بلغ�ت  13مليار دين�ار  ،ووفرت اكثر
 1000فرص�ة عم�ل يف املحافظ�ات
الث�الث .مؤكدا ً التعاون عايل املس�توى
مع البنك الدويل ،لدعم جهود الوزارة يف
تنفيذ مش�اريع الصندوق االجتماعي،
التي ستسهم يف مس�اعدة املجتمعات
الفق�رة ،وفق آلي�ات مختلفة ،تعتمد
ع�ى التخطيط من األس�فل إىل األعى،
من خ�الل مش�اركة املجتم�ع املحيل
يف اختي�ار نوعية املش�اريع املطلوبة،
والتي تكون غالب�ا يف مجاالت الصحة
والتعليم ،واملاء واملجاري والطرق.

التخطيط :مشول  8حمافظات جديدة مبشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية
بغداد /الزوراء:
أعلن ،عيل املوس�وي ،نائب رئيس
مؤسس�ة االستثم�ار يف منطق�ة
ارون�د الح�رة يف إي�ران ،استئناف
منف�ذ «الشالمج�ة» م�ع العراق
نشاط�ه التج�اري صب�اح ام�س
السبت بعدما أغلق يومي الخميس
والجمعة.
وق�ال يف ترصي�ح صحف�ي :إن
«املنف�ذ أغل�ق يوم�ي الخمي�س
والجمع�ة بنا ًء عى طل�ب العراق،

بغداد /الزوراء:
:أعل�ن وزي�ر التخطي�ط ،خال�د بتال
النجم ،ش�مول  8محافظ�ات جديدة،
ضم�ن املرحل�ة الثاني�ة ملش�اريع
الصندوق االجتماعي للتنمية.
وذكر النجم ،خالل زيارته إىل محافظة
الس�ليمانية يف اقلي�م كردس�تان :ان
املحافظات الجديدة املشمولة بمشاريع
الصن�دوق االجتماع�ي للتنمي�ة ،هي
ذي قار ،وميس�ان ،والديوانية ،وبابل،
وبغداد ،ونينوى ،واألنبار ،باإلضافة إىل
السليمانية.
واش�ار النج�م اىل :ان الش�مول تعتمد
معياري نس�بة الفقر وعدد السكان يف
كل محافظة ،ولذلك ف�إن املحافظات
الجنوبي�ة تعاني ارتفاع�ا ملحوظا يف

ولم تتم أية عملي�ة تبادل تجاري
ع�ى ه�ذه الح�دود خ�الل هذين
اليومني».
وأض�اف« :بدأت عملي�ات تصدير
السلع غر النفطية بما فيها املواد
الغذائي�ة والفواك�ه والخرضوات
واملواد الربوتيني�ة  ،وكذلك تقديم
الخدمات الفني�ة والهندسية عى
الح�دود الدولي�ة للمنفذ عى وفق
اتفاق تم التوصل إليه مع الجانب
العراقي».

دياىل تعلن حتصني” ثروتها احليوانية” من مرض فتاك
بغداد /الزوراء:
اعل�ن مدي�ر املستشفى البيط�ري يف دياىل،
محمود الشمري ،امس السبت ،عن تحصني
الث�روةالحيواني�ةم�نم�رضفت�اك.
وقال الشمري يف حديث صحفي :ان” الفرق
الجوال�ة للمستشفى البيط�ري املنترة يف
اقضي�ة ونواح�ي دي�اىل نجحت ع�ى مدار
اسابي�ع معدودة من تلقي�ح اكثر من 163
الف راس من االبقار واكثر من  18الف رأس

من الجاموس ضد م�رض الحمى القالعية
الذي يمثل مرض فتاك للثروة الحيوانية”.
واضاف الشمري ان” ماتحقق يمثل خطوة
مهمة يف حماية الثروة الحيوانية من مرض
فت�اك تكون معدالت الهالك�ات فيه لصغار
الحيوانات عالية جدا».
الفت�ا اىل «ان اج�راء عملي�ات التلقي�ح
الشامل�ة والتي تستلزم جه�ودا استثنائية
من قب�ل فرق البيط�رة الجوال�ة من خالل

االنتق�ال اىل مناط�ق زراعي�ة بعضها بعيد
جدا ج�اء لحماية ثروة تمث�ل مصادر رزق
االف م�ن العوائ�ل» .الفت�ا اىل «ان الحمل�ة
ستبقى مستمرة لغاية  15من ترين االول
الجاري”.
وعانت دياىل يف املواسم املاضية من بروز بؤر
ملرض الحمى القالعية وتسببت يف هالكات
انعكس�ت سلبا عى املرب�ني يف مناطق عدة
من املحافظة”.

هيئة بغداد تعلن إنشاء مستشفى استثماري يف بسماية
بغداد /الزوراء:
اعلنت هيئ�ة استثمار بغداد،
ام�س السب�ت ،ع�ن انش�اء
مستشف�ى استثم�اري يف
بسماي�ة .وق�ال مص�در
مس�ؤول يف الهيئ�ة :ان
«مروع مستشفى الجامعة
اللبناني الذي يجري العمل به
بمدينة بسماية ،سيستقطب
كف�اءات طبي�ة عربي�ة
وعاملية ليك�ون بمثابة رصح
طب�ي دويل يغن�ي املواطن�ني
ع�ن السف�ر اىل الخ�ارج».
واض�اف ان «املستشف�ى
سيشي�د ع�ى مساحة عرة
دونم�ات ،سيض�م  60رسيرا

و 12عي�ادة استشاري�ة
بمختل�ف االختصاص�ات،
وخم�س ص�االت عملي�ات
واقساما للجراحات وردهات
انع�اش ستض�م اكث�ر انواع
اجه�زة التنف�س تط�ورا،
ع�الوة ع�ى اجه�زة املفراس
والرن�ني واالش�عة».وبني ان
«املستشفى سيختص بتقديم
خدمات صحية وطبية بعيدة
ع�ن املرك�ز لتخ�دم مناط�ق
بسماية والنهروان ،اىل جانب
اقضي�ة ونواح�ي النعماني�ة
والعزيزي�ة
والزبيدي�ة
والصويرة والوح�دة واملدائن
وجرس دياىل».

احلكم على مدير شركة «اونا اويل» يف
العراق بالسجن لدفعه رشاوى
بغداد /متابعة الزوراء:
أف�ادت صحيف�ة مي�دل ايس�ت موني�رت
الربيطاني�ة بأن املحكم�ة االتحادية يف لندن
حكمت عى املدي�ر املدير التنفي�ذي السابق
لرك�ة اونا اويل بالسجن ملدة ثالث سنوات
واربعة اش�هر لدفعه رش�اوى اىل مسؤولني
عراقيني يف القطاع النفطي مقابل الحصول
عى عقود بقيمة  1.7مليار دوالر بني اعوام
 2005اىل .“ 2013
وذك�ر التقرير ال�ذي تابعته «ال�زوراء» :أنه
” ت�م الحكم عى رج�ل االعم�ال الربيطاني
املولود يف العراق ،باسل الجراح ،بعد اعرتافه
العام املايض بدفع رشاوى بقيمة  17مليون
دوالر لتأمني عقود لبناء خطوط أنابيب نفط
ومنص�ة نفطية وعوامات إرس�اء بحرية يف
الخليج بعد غزو العراق عام .“ 2003
واض�اف أن ” ه�ذه الحالة ه�ي الثالثة التي
يتعام�ل بها قاض من لن�دن بعد تحقيقات
استم�رت خم�س سن�وات من قب�ل مكتب
مكافح�ة االحتي�ال الخط�ر ،والسلط�ات
األمريكية ح�ول كيفية قيام عائلة أحساني
البارزة ،الت�ي أدارت أونا أويل ،بتأمني عقود
لعم�الء م�ن الدرج�ة األوىل ع�رب الوالي�ات

املتح�دة وال�رق األوسط وأفريقي�ا وآسيا
الوسطى”.
وتاب�ع أن ” املحكمة كانت ق�د حكمت عى
املديرين السابقني ستيفن وايتيل وزياد عقل
بالسج�ن ثالث وخمس سن�وات عى التوايل،
فيما قالت ،لي�زا أوسوفسكي ،مديرة مكتب
مكافحة الجرائ�م االقتصادية واالجتماعية:
”استغ�ل زي�اد عق�ل واملتآمرين مع�ه دولة
تعان�ي م�ن سن�وات م�ن الديكتاتوري�ة

كشفت عن رفضها اللجوء إىل االقرتاض

اللجنة املالية النيابية :رواتب املوظفني مؤمنة لألشهر املقبلة
بغداد /الزوراء:
كشفت اللجنة املالية النيابية يف العراق ،امس
السبت ،عن رفضها قرار اللجوء اىل األقرتاض
يف ظل ع�دم وجود إصالح�ات حقيقية ،وإن
الرواتب قد تم تأمينها لألش�هر املقبلة .
ورصح عض�و اللجنة ،النائ�ب جمال كوجر:
«الروات�ب ستك�ون مؤمنة لألش�هر املقبلة،
ول�ن يتك�رر ما حص�ل يف ش�هر أيل�ول من
تأخر ،السيما بع�د التطمينات التي أطلقها
رئيس الوزراء فتأمني الرواتب يعني استقرارا ً
اقتصاديا ً يف كل أرسة».
وتاب�ع أن «هن�اك نح�و  8مالي�ني أرسة
مستفيدة بشكل مب�ارش من الرواتب ،سواء
كان�وا موظف�ني أو متقاعدي�ن أو من ضمن
الرعاية االجتماعية وغرها كالقطاع الخاص
أو أسواق أو تجار».
وبش�أن االقرتاض ،فقد أش�ار كوج�ر إىل أن
«وزي�ر املالي�ة ل�ه كل الحق بأن يق�دم طلبا ً
لالق�رتاض اّ
إال أن الربمل�ان غ�ر مستع�د بأن

يم�ي باالق�رتاض املستمر م�ن دون وجود
إصالحات حقيقية ،وإن االستمرار باالقرتاض
يعني ذهاب البلد إىل االنهيار».
وأضاف كوجر »:وزارة املالية تع اّد من الوزارات
األكثر حساسية وأهمي�ة ألنها تخص جميع
مفاصل الدولة ورشائح املجتمع ،وأن الربملان
طلب من ال�وزارة ارسال موازنة  2020خالل
 3أشهر ،اّ
إال أنها لم ترسلها ،وكذلك اشرتط يف
قانون االقرتاض تقديم ورقة إصالحية خالل
 60يوما ً».
الجدي�ر بالذك�ر إن وزارة املالية اقرتضت 15
تريلي�ون دين�ار ،واآلن تبح�ث ع�ن اقرتاض
جديد ب��  27تريليون دينار ،كما إن العجز يف
موازنة  2020كان نحو  81تريليون دينار ،يف
حني النفقات التشغيلية تقدر ب�  35تريليون
دينار ،بينما االيرادات العامة تبلغ  67تريليون
دينار ،ما يعني أن أموال العجز يتم تسديدها
مناالحتي�اطالنق�ديواملص�ارفاملحلي�ة.

واالحتالل العسكري لتعبئة جيوبه الخاصة
وكس�ب األعمال ،وه�ذا املزيج م�ن الجشع
والبخ�ل ب�ال قل�ب ه�و ال�ذي أدى إىل ه�ذه
القناعات “.
ً
ووفق�ا ملحامي الج�راح ،ج�ون ميلنر ،فقد
ش�عر بخيب�ة أم�ل ألن املحكم�ة ل�م توافق
عى حكم مع وق�ف التنفيذ ،واختار تجاهل
موقف مالكي رشكة أونا أويل الذين من غر
املرجح أن يشاركوا الجراح يف مصره”.

الكشف عن  3آالف بستان
زراعي بدون تعويض يف دياىل
بغداد /الزوراء:
اك�د االتحاد املحيل للجمعيات الفالحية يف دياىل ،امس السبت،
ان اكث�ر من  3االف بستان زراعي ب�دون تعويض رغم مرور
عامني عى مأساة فيضان نهر دياىل.
وق�ال رئيس االتحاد املح�يل يف دياىل ،رعد مغام�س التميمي،
يف حدي�ث صحف�ي :ان” بسات�ني نه�ر دي�اىل تعرض�ت قبل
عام�ني اىل فيضانات واسعة تسببت بأرضار كبرة لالش�جار
وخاصة الحمضيات» .الفتا اىل «ان الجهات الحكومية تعهدت
بتعويض املترضرين”.
واضاف التميمي انه” رغم مرور عامني عى مأساة فيضانات
ح�وض نهر دياىل ل�م يحص�ل اي تعويض ألكثر م�ن  3االف
بستان ت�رضر انذاك” ،الفت�ا اىل ان “املزارعني تكبدوا خسائر
فادح�ة ،خاصة وان الفيضانات كان�ت وراء هالك الكثر من
االشجار وضعف االنتاج».
مؤك�دا» انه رغم املناش�دات املتكررة للجه�ات املختصة لكن
دون اية جدوى”.
وتعرض�ت بساتني حوض نهر دي�اىل قبل عامني اىل فيضانات
ه�ي االكث�ر م�ن  30سن�ة تسبب�ت ب�أرضار مادي�ة كب�رة
للمزارعني”.

الرياضي

6

وداعا عبد اهلل الالمي
يشاطر االتحاد العراقي للصحافة الرياضية
أحـزان الزميـل مؤنـس عبـد اللـه يف وفاة
املغفـور له والده األسـتاذ الرائـد الصحفي
عبـد الله الالمـي الذي انتقـل إىل رحمة الله
داعني للفقيد واسـع الرحمة والغفران وان
يسـكنه االباري جل يف عاله فسـيح جناته
ويلهم أهله وذويه الصرب والسـلوان وانا لله
وانا اليه راجعون.
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زار قربي النجمني الراحلني أمحد راضي و ناظم شاكر

درجال« :الدعم مقابل اإلصالح» شعارنا للمرحلة احلالية مع األندية واالحتادات الرياضية
حرة مباشرة
عبداهلل الالمي..
من ذاكرة الصحافة
الرياضية
د.هادي عبد اهلل

بغداد  /متابعة الزوراء
استقبل وزير الشباب عدنان درجال
رئيس اإلتحاد العراقي املركزي لكرة
السلة الدكتور حسني العميدي وامني
رس اإلتحاد الدكتور خالد نجم  ،وجرى

خالل اللقاء استعراض واقع اللعبة
واستعدادات منتخبنا الوطني للنافذة
اآلسيوية الثانية املؤهلة لكاس العالم،
وتم أيضا ً طرح فكرة اإلستعانة بـ
مدرب اجنبي ،إما ان يكون رصبيا ً او
ٍ

فتح باب االختبارات اليوم
ملنتخب الناشئني

بغداد  /متابعة الزوراء
يعاو ُد منتخب الناشئني ،اليوم األحد ،تدريباته عىل ملعب الشعب
الثاني يف الساعة الثامنة صباحا َ تحضريا للبطوالت الدولية املقبلة.
وقال مدرب املنتخب ،عماد محمد يف بيان للتطبيعية« :إن عودة
التدريبات فرصة لتطوير قدرات الالعبني ليكون املنتخب جاهزا
لالستحقاقات املقبلة ،والختيار نخبة من املواهب التي نجدها قادرة
عىل تمثيل املنتخب بأفضل صورة».
وأضاف« :ان العبي املحافظات سينخرطون يف تدريبات اليوم،
وسيكتمل بذلك عقد املنتخب ،بعد أن تم تأمني مقر سكن خاص
بهم».
وأوضح« :ان أبواب التدريبات ستفتح اليوم األحد الختبار الالعبني
الجدد ،ومن يجد يف نفسه اإلمكانية واملوهبة الفنية املميزة الحضور
لغرض االختبار».
واختتم «العمدة» بالقول« :إن االختبارات ستعتمد عىل موهبة
الالعب ،وكذلك األعمار الحقيقية ،كوننا نبحث عن بناء املنتخب عىل
أسس رصينة بأعمار صحيحة تخدم الكرة العراقية مستقبال».

تيتا يصل اىل البصرة
البرصة  /متابعة الزوراء
وصل مدرب نادي امليناء
الروماني ،تيتا فالرييو ،وطاقمه
املساعد ،إىل مدينة البرصة
لاللتحاق بالفريق الذي يتهيأ
النطالقة الدوري املمتاز.
وقد عانت إدارة امليناء لتأمني
تأشرية الدخول وحجوزات
الطريان للظروف التي يمر بها
العالم جراء انتشار جائحة

كورونا.
التدريبي
الطاقم
وسبق
الروماني املدرب املساعد
السوري عمار ريحاوي الذي
وصل األسبوع املايض للبرصة،
وأرشف عىل تدريبات الفريق
حتى وصول املدرب األول.
يشار إىل أن امليناء يفتتح
منافسات الدوري بمواجهة
الحدود يف الدور األول.

أمريكيا ً مع تفضيل األمريكي حسب
إقرتاح إتحاد كرة السلة ،نظرا لخربة
هؤالء وتطور اللعبة لديهم.
و إقرتح الوزير درجال ان تكون بنود
العقد مع املدرب واضحة ملدة عام
كامل والعمل بنظام املكافآت للمالك
الفني والالعبني ايضاً.
وب َّ
ني درجال يف نفس الوقت ،ان
الوزارة مستعدة لـ م ِد يد العون
والوقوف مع اإلتحاد بهذا االتجاه من
اجل الحصول عىل إنجاز يلبي طموح
الجماهري ويوازي مكانة العراق
الرياضية ،وهذا ما سيتم العمل به مع
جميع اإلتحادات واألندية ،مؤكدا ً أن
شعار املرحلة الحالية سيكون «الدعم
مقابل اإلصالح» ،بل وسنذهب إىل
أبعد من ذلك ليكون شعارنا للمرحلة

القادمة «الدعم +اإلصالح= اإلنجاز»،
ومن هذا املنطلق عىل الجميع العمل
بعقلية اإلحرتاف ،وليس بعقلية
الهواة.
ً
كما تم التباحث أيضا بشأن العمل
املشرتك عىل وفق اآللية الجديدة
التي تستند عىل الرعاية والتسويق،
إذ ستتوىل وزارة الشباب والرياضة
باإلتفاق والتنسيق مع اإلتحاد اإلدارة
املالية والتنفيذية جنبا ً إىل جنب مع
أميني الرس  ،واملالية ،يف كل إتحاد من
ّ
اإلتحادات الرياضية.
ونوقش ايضا ً رضورة تنسيق العمل
مع املدرب االجنبي بشأن إرشاك
املالكات العراقية التدريبية يف العمل
وزيادة خربتهم وتحديث اساليبهم
بما يخدم واقع اللعبة وتطويرها

لجميع الفئات العمرية ،كوّن القاعدة
هي األساس للنهوض واالرتقاء للكرة
الربتقالية.
ويف سياق منفصل توجه وزير الشباب
والرياضة عدنان درجال اىل مقربة
الكرخ يف بغداد ،لالطمئنان عىل قربي
الراحلني احمد رايض وناظم شاكر.
وذكر بيان عن مكتب درجال ان «وزير
الشباب والرياضة عدنان درجال زار
قربا النجمني الراحلني أحمد رايض
و ناظم شاكر ،وقرأ سورة الفاتحة
ترحما ً عىل روحيهما الطاهرتني».
وتاتي هذه الزيارة بعد انباء عن
تعرض قرب املرحوم احمد رايض
للتشويه بكرس جزء من اللوحة التي
تحمل اسمه بسبب تدافع محبيه
خالل زيارتهم له.

اآلسيوي مينح األندية مهلة جديدة الكمال تراخيصها
كواالملبور  /متابعة الزوراء
َ
بعث االتحاد االسيوي لكرة
القدم خطابا لجميع االتحادات
املنضوية تحت لوائه ،يشعرهم
بتمديد املوعد النهائي لتسلم
األندية املرخصة من االتحادات.
وقال مدير تراخيص األندية
يف الهيئة التطبيعية ،ماجد
املاجد يف بيان للتطبيعية« :ان
«االتحاد اآلسيوي كان قد حدد
سابقا ً الحادي والثالثني من
الشهر الحايل آخر موعد لتسلم

تراخيص األندية ،وبسبب
جائحة كورونا فقد مدد االتحاد
اآلسيوي الفرتة حتى الثالثني
من ترشين الثاني املقبل».
َ
وأضاف« :كإدارة لرتاخيص
األندية فنحن مستمرون
بالعمل يف ضوء الجدول الزمني
املعد مسبقا ً والذي وصلنا فيه
اىل مرحلة االعالن عن األندية
املرخصة ثم فرتة تسلم الطعون،
واتخاذ القرار النهائي ،وقرار
تمديد الفرتة يعطينا أريحية

تامة يف حالة حدوث أي جديد
يف عملية الرتخيص أو تحديث
بعض املعايري واملتطلبات
لألندية املرخصة قبل ارسال
القائمة النهائية لالتحاد
اآلسيوي».
واختت َم مدير الرتاخيص
بالقول« :ان االتحاد اآلسيوي
يطالب األندية العراقية ،التي
لم ترفع املتطلبات املالية يف
نظام كالس خالل فرتة فتحه،
بإرسال املعلومات املالية لألندية

العراقية لسنة  ،201٩وتم
تحديد يوم ال  15من الشهر
الحايل موعدا نهائيا لألندية
إلرسال امليزانية املالية املدققة
للسنة املنتهية .»201٩
يذكر أن االتحاد اآلسيوي لكرة
القدم قرر اعتماد مشاركة
األندية العراقية بدوري أبطال
آسيا يف العام املقبل  2021وفقا
لتسلسل األندية يف ترتيب فرق
الدوري املمتاز التي شاركت يف
املوسم .»201٩ - 201٨

رحل قبـل ثالثة أيام عـن دار الفناء قاصدا جنـان دار البقاء بإذنه
تعاىل ورحمته الصحفي الكبري ،االستاذ عبدالله الالمي..
إن الحديـث عـن الكبـري “أبـي انس” يتشـعب ويتفرع شـجونا يف
مواضيع شـتى الن الراحل لم يقيد قلمه يف ميدان واحد من ميادين
صاحبة الجاللة – الصحافة – انما جرى قلمه يف كل امليادين ،فكان
سـباقا يف طرحه ،خلوقا يف تناوله مميزا يف اسـلوبه ..ومن امليادين
التي جـرى فيها قلـم ابي أنس ميـدان الصحافـة الرياضية بوقت
مبكر ،يوم لم يكن يف هذا امليدان إال قلة من املبدعني العاشـقني لهذا
النوع من الكتابة الصحفية.
لن أسـهب يف الكتابة ،فاملقام انما هو مقام ملحة استذكار يف ساعة
تأبني استاذ كبري ،لذا سأستل من ذاكرة الصحافة الرياضية العراقية
ورقـة واحدة – من كتاب يل  -خلدهـا رائد النقد الريايض يف العراق
الراحل الكبري ابراهيم اسـماعيل بعد ثالثة عرش عاما عىل طبع تلك
الورقـة الخالدة عـىل اآللة الكاتبـة ،كان توصيف تلـك الورقة انها
كتاب رسـمي يقيض بفصل نصف عدد العاملني يف جريدة الريايض
التي صـارت منذ  1971 / 11/9بديال عن كل الصحف الرياضية يف
العراق وتصدر عن وزارة الشـباب ،ذلك الكتاب الرسـمي الذي صار
ورقة خالدة بفضل مقال اسـتاذنا ابراهيم اسماعيل الذي كتبه بعد
ثالثـة عـرش عاما يف جريدة البعـث الريايض وسـلط الضوء عىل ما
خلف سـطوره حتى صارت كل االسـماء الستة عرش يف ذلك الكتاب
مـن مناضيل الصحافـة الرياضية بمـا فيهم العاملـون يف مجاالت
اداريـة او خدمية ،ذلـك ألنهم انما فصلوا إلنتهاجهـم أو مباركتهم
لخط رئيس تحريرهم ابراهيم اسـماعيل يف التصدي لكل من يتجرأ
عىل املسـاس بكرامة الصحافة من خالل التدخل يف شـؤون جريدة
الريايض من املوظفني الرسميني لوزارة الشباب.
لقد كان ابراهيم اسـماعيل – رحمه الله – مدرسـة مهنية عظمى
تخرج فيها الراحل عبدالله الالمي ،إذ ورد اسمه يف قائمة املفصولني
تلـك بتسلسـل رقـم  6وبصفة محـرر متفـرغ ..ويصـف ابراهيم
اسـماعيل سـبب فصـل املجموعـة يف مقالـه  “ :وكان يقتضيهـم
االنصـاف ان يصبـوا جـام غضبهم ّ
عيل وحـدي ،ولكنهم توسـعوا
بربكاتهم ،فشـملت آخرين ال جريرة لهم سوى املوضوعية يف العمل
من جهة ،والصداقة وبعضهم القرابة التي تشدني اليهم”.
شـهادة عظيمة وتزكية يفخر بها كل صحفـي ان يكون مصدرها
الرائـد ابراهيم اسـماعيل ..وقد حافـظ عىل جوهر هذه الشـهادة
املغفـور لـه بإذنه تعـاىل عبدالله الالمـي حتى يومه االخري فارسـا
نبيال يف بـالط صاحبة الجاللة ،وقد ورًث هـذا الخلق الكريم لولديه
االعالميني الخلوقني ،انس ومؤنس.
لقـد ترشفت بصداقة وزمالـة الراحل ثالثني عامـا ،وأحمد الله انه
لـم يحرمني منه ،اذ مـا زلت اترشف بصداقة ولديـه الرائعني خلقا
وعطاء.

التطبيعية تدعو االندية الراغبة باملشاركة يف دوري الشاطئية
بغداد  /متابعة الزوراء:
ْ
دعت لجنة كرة الصاالت والشاطئية يف
الهيأة التطبيعية جميع ممثيل اندية
كرة الشاطئية الراغبة باملشاركة يف
الدوري املمتاز للعبة للموسم 2020
 2021 /الحضور يوم /10 /13
 2020يف مقر اتحاد الكرة الساعة
الثانية عرشة ظهرا للتباحث بأمور
تخص آلية الدوري املقبل ونظامه بعد

التعرف عىل عدد الفرق املشاركة.
َ
وقال رئيس اللجنة ،صبحي رحيم
يف بيان «ندعو فرق الكرة الشاطئية
كافة ،الراغبة باملشاركة يف الدوري
املمتاز ،الحضور للمؤتمر الفني
لغرض االتفاق عىل آلية وطريقة إجراء
منافسات املوسم املقبل ،واالتفاق عىل
الرتتيبات الكفيلة بإقامة دوري منظم
يسهم بإنعاش اللعبة وتطورها».

السرياليوني فوفانا يلتحق بتدريبات
نفط الوسط
النجف  /متابعة الزوراء
وصل املحرتف السرياليوني ،شيكا فوفانا ،إىل مدينة أربيل والتحق ببعثة نادي
نفط الوسط الذي يستعد النطالقة الدوري املمتاز.
وقال مدير الكرة يف نادي نفط الوسط ،نبيل عباس ،للوكالة الوطنية العراقية
لألنباء« :ان املحرتف السرياليوني شيكا فوفانا التحق بالفريق ،وسيخوض
مران أمس بعد أن اكملت اإلدارة جميع اإلجراءات الخاصة بإضافته لقائمة
الفريق.
وبني :أن فوفانا يعد ثاني املحرتفني التحاقا بالفريق بعد وصول املغربي عمر
املنصوري .الفتا اىل :انه من املؤمل أن يصل يوم غد االثنني الالعب العاجي
فلوريد ديدر ،عىل أن يلتحق املحرتف الرابع نهاية االسبوع املقبل.
يشار إىل أن نفط الوسط دخل بمعسكر تدريبي يف مدينة أربيل تحضريا
النطالقة الدوري.

كورونا يغيّب مهاجم الديوانية عن معسكر مصر
الديوانية  /متابعة الزوراء
أعلن نادي الديوانية الريايض اصابة مهاجمه
بكورونا قبل مغادرة وفده إىل مرص إلقامة
معسكر تدريبي تحضريا ً للدوري املمتاز .وذكر
املكتب اإلعالمي للنادي يف بيان« :ان نتيجة
املسحة الخاصة بفريوس كورونا أسفرت
عن إصابة مهاجم النادي حسني سلمان أبو
نارص ..ان إصابة الالعب ستغيّبه عن معسكر
الفريق يف جمهورية مرص العربية».واضاف
البيان« :ان الحالة الصحية لالعب مستقرة

وهو بحالة جيدة التدعو للقلق» ،مشريا اىل
ان نتائج املسحات األخرى أسفرت عن سالمة
جميع أعضاء الفريق من هذا الفريوس».عىل
صعيد متصل ،غادر وفد نادي الديوانية ،صباح
أمس السبت ،متوجها إىل العاصمة املرصية
القاهرة للدخول يف معسكر خارجي تحضريا
ملنافسات الدوري .وأنهى الفريق ،أول أمس
الجمعة ،معسكرا داخليا يف العاصمة بغداد
أستمر ملدة  ٨أيام.وقال املدير اإلداري للفريق،
حاتم شالل« :ان املعسكر الداخيل حقق أهدافه

الفنية بما مرسوم لها وسط أجواء عالية من
االنسجام والتعاون بعد توفري كل ما يحتاجه
الفريق من سكن واطعام ومباريات ودية
وملعب للتدريبات وقاعة الحديد واملسبح».
وأضاف« :توجهت بعثة الفريق إىل جمهورية
مرص العربية للدخول يف معسكر خارجي هو
األول من نوعه لألحمر الديواني خارج العراق،
ويستمر ملدة  12يوما ليكون الربوفة األخرية
قبل الدخول يف منافسات الدوري املمتاز نهاية
الشهر الحايل.
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تصفيات كأس العامل (مونديال قطر )2022

انطالقة مبهرة للربازيل وثنائي أتاالنتا يقود كولومبيا للفوز على فنزويال
بمه�ارة ومراوغات الفتة من نجمها نيمار،
تخط�ت الربازيل ضيفتها بوليفيا بس�هولة
تام�ة - 5صفر ،يف افتت�اح مبارياتها ضمن
تصفي�ات أم�ريكا الجنوبي�ة املؤهل�ة إىل
نهائيات كأس العالم  FIFAقطر .2022
وإىل ثنائي�ة مهاج�م ليفرب�ول اإلنكلي�زي
روبرت�و فريمينو ،ه ّز الش�باك أيضا املدافع
ماركيني�وس وصان�ع اللع�ب كوتيني�و يف
مباراة من ط�رف واحد ،صن�ع فيها نيمار
هدف�ن وق�دم ملح�ات فني�ة اس�تعراضية
جميلة ،بعد ش�كوك حول مشاركة مهاجم
باريس س�ان جريمان الفرنيس بس�بب آالم
يف ظهره.
ويتوق�ع أن تك�ون املب�اراة الثاني�ة أصعب
للربازي�ل ،عندما تح�ل الثالث�اء املقبل عىل
الب�ريو يف عاصمته�ا ليما ،حيث س�تحاول
األخرية الثأر لخس�ارتها أمام “سيليس�او”
يف نهائي كوبا أمريكا  1-3العام املايض عىل
ملعب ماراكانا.
ولطاملا تبدو الربازيل ،الوحيدة املش�اركة يف
جميع نهائيات كأس العالم ،مرش�حة فوق
الع�ادة للتأهل من أم�ريكا الجنوبية ،حيث
تشارك عرشة منتخبات يف مجموعة واحدة
يتأه�ل منها أول أربعة اىل النهائيات املقررة
يف قطر ع�ام  ،2022فيما يخوض الخامس
ملحقا ً مع ممثل أوقيانيا.
ولم تخرس الربازيل أية مباراة يف التصفيات
ع�ىل أرضها ،فف�ازت  43م�رة وتعادلت يف
.12
وكانت املباراة األوىل لتش�كيلة املدرب تيتي،
منذ فوزها عىل كوريا الجنوبية - 3صفر يف
ترشين الثاني/نوفمرب امل�ايض ،قبل تعليق
املنافس�ات الدولية بس�بب تف�ي فريوس
كورونا املستجد.

ويف ملعب خال من الجماهري يف س�او باولو
بس�بب برتوكول كورونا ،لم تظهر بوليفيا
أي طموح أمام الربازيل التي س�يطرت عىل
كافة فرات املباراة.
بحث�ت بطل�ة العالم خمس م�رات برسعة
ع�ن الش�باك ،م�ع ف�رص إليفرت�ون م�ن
داخ�ل املنطق�ة يف الدقيقة االوىل ثم رأس�ية
ملاركينيوس يف الثالثة.
ل�م تك�ن بوليفيا ق�ادرة عىل الخ�روج من
منطقته�ا وتح�دي الكرة ،فصن�ع كوتينيو
وإيفرت�ون املزيد م�ن الفرص ع�ىل الجهة
اليرسى.
وأت�ى الضغط بثماره يف الدقيقة  ،16عندما
ترج�م ماركينيوس عرضية دانيلو برأس�ه
داخل املرمى مفتتحا ً التسجيل.
ول�م تخفف أمط�ار الش�وط األول الغزيرة
اندفاع الربازي�ل ،فأجرب كوتيني�و الحارس

كارل�وس المبي ع�ىل القيام بص�دة مميزة
ملنعه من تسجيل الثاني.
ك ّدس املنتخب البوليفي مدافعيه وراء حامل
الكرة الربازييل ،لكن بعد نصف س�اعة عىل
انط�الق املباراة ،لعب الظه�ري األيرس رينان
لودي عرضي�ة “مقرشة” عىل ب�اب املرمى
لفريمينو الذي ضاعف النتيجة.
أبقى الحارس المب�ي عىل النتيجة منطقية
يف الش�وط االول ،بحرمانه كاس�يمريو من
رضب�ة حرة قوي�ة ث�م نيمار من مس�افة
قريبة.
وانته�ى الش�وط بنس�بة اس�تحواذ تق�ل
ع�ن  % 20لبوليفي�ا املتواضع�ة واملعت�ادة
ع�ىل الحل�ول يف ذيل أو وصاف�ة ذيل ترتيب
أم�ريكا الجنوبية .س� ّددت م�رة يتيمة عىل
املرم�ى برضبة حرة من  40م�را لفرناندو
ساليداس لم تتجاوز حائط الصد.

تابع�ت الربازي�ل ضغطها يف الثان�ي ،ومرر
نيم�ار يف مطلع�ه ك�رة ذهبي�ة لفريمين�و
ال�ذي رفع الف�ارق إىل ثالثة محقق�ا ً ثنائية
شخصية يف الدقيقة .49
صنع كوتينيو الرابع من عرضية ارتدت من
صدر خوسيه كاراسكو داخل مرمى فريقه
يف الدقيق�ة  ،65ث�م أدخ�ل العب برش�لونة
اإلس�باني اس�مه يف الئح�ة املس�جلن بعد
عرضية م�ن نيمار يف املنطق�ة الصغرى يف
الدقيقة .73
وبرغم الخماسية ،إال أن عداد أهداف نيمار
بقي متجمدا ً عند الرقم  62يف  102مباراتن،
ليعجز عن معادلة رقم “الظاهرة” رونالدو
يف املركز الثاني .ألغي له هدف بداعي التسلل
( )78وأه�در أغىل الع�ب يف العالم فرصتن
سانحتن أمام الحارس ( 39و.)57
وعقب املباراة قال مدربه تيتي“ :كرة القدم
رياض�ة جماعي�ة واأله�م إنه ق�دم مباراة
رائع�ة .هل تمني�ت أن يس�جل هدفا؟ نعم
لكنه ساهم كثريا بتسجيل األهداف”.
وكان�ت الربازيل بلغت رب�ع نهائي مونديال
روس�يا  2018عندما خرجت أم�ام بلجيكا
.1-2
وق�اد ثنائي أتاالنت�ا اإليطايل دوف�ان زاباتا
ولويس موريال منتخب كولومبيا إىل الفوز
ع�ىل ضيفته فنزويال - 3صف�ر يف بارانكيا،
ليحق�ق ف�وزه الس�ابع م�ن أص�ل تس�ع
مباري�ات ض�د فنزوي�ال ،ضم�ن تصفيات
أمريكا الجنوبية املؤهل�ة إىل نهائيات كأس
العالم.
افتت�ح زابات�ا التس�جيل ملنتخ�ب “ل�وس
كافايت�ريوس” بع�د عرضي�ة م�ن الجناح
املخرضم خوان ك�وادرادو ( ،)16ثم أضاف
موري�ال ثنائي�ة يف الش�وط األول حس�مت

املواجهة ( 26و.)45+3
قال موري�ال“ :خاض�ت كولومبي�ا مباراة
كبرية وب�دا أن األمور س�هلة ،لكن فنزويال
فريق جيد وسيكون له دور يف التصفيات”.
تاب�ع“ :املب�اراة األوىل هام�ة ،تمنحك راحة
الب�ال واملعنوي�ات ملا ه�و مقب�ل .فنزويال
كانت دوما ً خصما معقدا لكولومبيا”.
وه�ذه الخس�ارة األوىل لفنزويال بعد س�بع
مباري�ات خاضتها خ�ارج أرضها ،يف أطول
سلس�لة يف تاريخه�ا ،علما بأنه�ا املنتخب
الوحي�د من أم�ريكا الجنوبية ل�م يتأهل إىل
كأس العالم.
واس�تهل امل�درب الربتغايل جوزيه بيس�ريو
مش�واره مع فنزويال ضد مواطنه كارلوس
ك�ريوش م�درب كولومبيا ،علم�ا ً بانه كان
مس�اعدا ً لألخ�ري عندم�ا أرشف ع�ىل ريال
مدريد اإلسباني يف موسم .2004 - 2003
قال كريوش“ :عملنا لجلب النقاط بتواضع
وتصمي�م كبريي�ن .ال ش�ك بأننا نس�تحق
الفوز”.
وكانت النقطة الس�لبية الوحيدة لكولومبيا
خس�ارة ظهريها األيمن سانتياغو أرياس،
املع�ار من أتلتيكو مدريد االس�باني اىل باير
ليفرك�وزن األملان�ي وال�ذي تع�رض لكرس
رهيب يف كاحله مطلع الشوط األول ،ما دفع
ك�ريوش إىل الق�ول“ :كل ك�رة القدم تكون
خارسة عندما يتعرض العب لإلصابة”.
تاب�ع م�درب إي�ران الس�ابق“ :س�نكون
جاهزي�ن ملس�اعدة أرياس ونادي�ه بعملية
تعافيه”.
وكانت كولومبيا بلغت ثمن نهائي مونديال
روس�يا  2018عندما خرست أم�ام انكلرا
ب�ركالت الرجي�ح ،وهي تخ�وض مباراتها
املقبلة عىل أرض تشييل.

تأجيل ماراتون طوكيو  2021إىل ما بعد األوملبياد

َ
أعل�ن منظمو مارات�ون طوكيو تأجيل
نس�خة العام املقبل إىل ما بعد “أوملبياد
 ،”2020يف الوق�ت ال�ذي ال ي�زال في�ه
وب�اء ف�ريوس كورون�ا املس�تجد يؤثر
يف األح�داث الرياضي�ة يف جميع أنحاء
العالم.
وكان م�ن املق�رر إقام�ة دورة األلعاب
األوملبية يف العاصم�ة اليابانية الصيف
امل�ايض ،لكن تداعيات الجائحة العاملية
أدت إىل تأجيلها س�نة كامل�ة ،ليصبح
موع�د انطالقتها الجدي�د يف  23تموز/
يوليو .2021
وأوض�ح متح�دث باس�م “مؤسس�ة
ماراتون طوكيو” لوكالة فرانس برس

أن�ه مع القي�ود املفروضة ع�ىل حركة
التنقل والس�فر ودخول البالد والتدابري
املتخ�ذة حي�ال األح�داث الك�ربى ،ت�م
تأجي�ل الس�باق إىل  17ترشي�ن األول/
أكتوبر  ،2021بعدما كان مجدوال لكي
يقام يف الس�ابع من آذار/مارس املقبل
بمش�اركة ح�وايل  38أل�ف ع�داء ،من
بينهم عدائي النخبة.
وتم إلغاء العديد من س�باقات املاراتون
ح�ول العالم ،أو اختصارها خالل العام
الحايل مع انتشار الوباء القاتل.
وأقيم ماراتون طوكي�و العام الحايل يف
األول م�ن آذار/مارس املن�رم ،لكنه
اقتر عىل مش�اركة حواىل  200عداء

أعل�ن االتح�اد الربتغ�ايل لك�رة القدم ع�ن إصابة ح�ارس منتخبه
الوطن�ي أنتون�ي لوبيش بف�ريوس كورونا املس�تجد ،م�ا اضطره
ملغادرة معس�كر الفريق الذي يستعد ملواجهة فرنسا يف دوري األمم
األوروبي�ة .وقال االتحاد يف بيان“ :إن نتيجة الدويل الربتغايل أنتوني
لوبيش بفحص كوفيد 19 -مساء الخميس املايض جاءت إيجابية،
وقد أعفي من مهماته مع املنتخب الوطني” .وبات لوبيش حارس

ليون الفرنيس ثاني العب يصاب بالفريوس يف صفوف بطل أوروبا
خالل االسراحة الدولية الحالية ،بعد مدافع ليل الفرنيس جوزيه
فونتي الذي غادر املنتخب عشية اللقاء الودي مع إسبانيا (صفر-
صفر) األربعاء املايض يف لشبونة .وخضع زمالء لوبيش وأعضاء
الجه�از الفني للربتغال لجولة جديدة من فحوصات الكش�ف عن
كوفي�د 19 -أول أمس الجمعة ،قبل الحص�ة التدريبية املقررة بعد
الظهر ،وفق البيان نفسه .وأفاد متحدث باسم االتحاد الربتغايل
وكال�ة فرانس برس بأنه تم إرجاء س�فر املنتخب
إىل باريس حتى يوم أمس السبت .وتلتقي
الربتغال مع فرنس�ا اليوم األحد عىل
ملع�ب “س�تاد دو فران�س” ،يف
إع�ادة لنهائ�ي كأس أوروب�ا
 ،2016قب�ل أن تس�تضيف
الس�ويد األربع�اء املقب�ل
ضم�ن مباري�ات املجموعة
الثالث�ة من املس�توى األول
من منافس�ات دوري األمم
األوروبية.

إبراهيموفيتش يعلن تعافيه من فريوس
كورونا وثالث اصابات يف انرت

َ
أعل�ن الس�ويدي زالت�ان إبراهيموفيت�ش نجم ميالن
اإليطايل عن تعافيه من فريوس كورونا بشكل رسمي.
ّ
وزف إبراهيموفيتش األخبار الس�ارة لعش�اق ميالن
يف حس�اباته الرس�مية عرب مواقع وس�ائل التواصل
االجتماع�ي ،إذ غرّد عرب توي�ر“ :لقد تعافيت ،أبلغت
السلطات الصحية بذلك”.
وأضاف“ :الحجر الصحي انتهى ،يمكنك الخروج”.
وأصيب إبراهيموفيتش بف�ريوس كورونا منذ قرابة
 15يوم�ا ً وق�د تحدثت بع�ض التقاري�ر الصحفية يف

وقت س�ابق ع�ن اس�تمرار إصابته
بالف�ريوس حت�ى الخمي�س املايض
وفقا ً للفحوصات التي أجريت له.
وينتظر إبراهيموفيتش مباراة مهمة
جدا ً يف الس�ابع عرش من شهر أكتوبر
الح�ايل عندم�ا يلتق�ي ميالن م�ع إنر
يف ديرب�ي مرتق�ب .وانت�ر مي�الن يف
مبارياته الث�الث األوىل فيما انتر إنر
يف مبارات�ن وتع�ادل يف واح�دة ضم�ن
مسابقة الدوري اإليطايل هذا املوسم.
وأعل�ن ن�ادي إن�ر اإليطايل ع�ن إصابة
العبي�ه رادي�ا ناينغ�والن وروبريت�و
غالياردين�ي ويون�وت رادو بف�ريوس
كورون�ا .وأوض�ح “النرياتزوري” عىل
موقعه الرس�مي أن الفحوصات التي
خضع لها الالعب�ون الثالثة يف املركز
التدريب�ي جاءت إيجابي�ة يف انتظار
بداية
خضوعه�م إىل فحوص�ات إضافي�ة
من يوم أمس السبت .وتبعا ً لقواعد الدوري اإليطايل
يت�م وض�ع أي العب يص�اب بف�ريوس كورونا يف
الحج�ر الصحي مدة  14يوما ً مما يهدد إنر ميالن
يف مباراة القمة أمام ميالن يف  17اكتوبر الحايل.

اعالم الكرتوني

ميسي :البدايات دائما ما تكون صعبة

قال نج�م املنتخب األرجنتيني ليونيل مييس إن البدايات دائما ما
تكون صعبة يف إش�ارة الس�تهاللية “التانغ�و” ضمن تصفيات
أم�ريكا الجنوبية املؤهلة لكأس العال�م  FIFAقطر  2022بفوز
عس�ري عىل اإلكوادور.وقال مي�يس بعد املباراة“ :كن�ا ندرك بأن
األمور س�تكون معقدة لك�ن األهم بأنن�ا اس�تهلينا التصفيات
بالفوز واآلن يتعن علينا مواصلة العمل لكي نطور مستوانا”.
وأضاف“ :دائما ما تكون مباريات تصفيات كأس العالم صعبة،
م�ر وقت كب�ري لم نخض فيه�ا أي مب�اراة يف صف�وف املنتخب
وبالت�ايل فإن عامل القلق الذهني زاد من تعقيد املباراة” .وتابع:
“نأمل أن يكون الفوز قد س�اهم يف عودة االبتس�امة إىل الشعب
األرجنتين�ي يف ه�ذه الظ�روف الصعب�ة” .واس�تهلت األرجنتن
مش�وارها يف تصفي�ات كأس العال�م  FIFAقط�ر  2022بف�وز
صعب ع�ىل ضيفتها اإلكوادور بهدف من توقيع نجم برش�لونة
ليونيل مييس بواسطة ركلة جزاء فجر أول أمس الجمعة.

مباراة بايرن ميونيخ وأتلتيكو
مدريد خلف أبواب موصدة

يس�تهل بايرن ميوني�خ األملاني حملة الدفاع عن لقب�ه يف دوري أبطال
أوروب�ا لكرة القدم ضد أتلتيكو مدريد اإلس�باني خل�ف أبواب موصدة،
بعدم�ا مددت الس�لطات املحلية أول أمس الجمعة ق�رار منع الحضور
الجماه�ريي حت�ى  25ترشي�ن األول/أكتوبر عىل أق�رب تقدير .ويحل
أتلتيك�و ضيفا ع�ىل العمالق الباف�اري يف  21الحايل ،ضمن منافس�ات
الجول�ة االفتتاحي�ة من املجموعة األوىل أمام مدرج�ات فارغة يف ملعب
“أليانتس أرينا” .وس�يؤثر هذا القرار يف مب�اراة بايرن ضد دويرين من
الدرجة الخامس�ة الخميس املقب�ل يف منافس�ات كأس أملانيا ومباراته
ض�د أينراخت فرانكف�ورت يف ال�”بوندس�ليغا” يف  24الش�هر الحايل.
وم�ع ارتفاع حاالت اإلصاب�ة بفريوس كورونا املس�تجد يف أملانيا ،اتخذ
عم�دة ميوني�خ دي�ر راير ق�رار تمديد من�ع الحض�ور الجماهريي يف
املدينة.س�محت بعض الس�لطات املحلية للواليات األملانية بأعداد قليلة
يف املالعب هذا املوس�م ،إال أن مدينة ميونيخ الواقعة يف والية بافاريا لم
تمنح بعد الضوء األخ�رض .وينص الربوتوكول الصحي عىل رضورة أن
يكون عدد املصابن أقل من  35لكل مئة ألف نس�مة من أجل الس�ماح
بع�ودة الجماهري إىل املالعب ،إال أن الرق�م ارتفع من  36,45إىل  42,4يف
ميونيخ أول أمس الجمعة.

من النخبة فقط.
ولف�ت املتحدث إىل أن إقامة املاراتون يف
وقت الحق من العام  ،2021قد يس�مح
بإجراء س�باق أكرب ،مش�ريا ً إىل أن عدد
املشاركن لم يتقرر بعد.
وتأتي هذه األنب�اء يف الوقت الذي تدور
في�ه التس�اؤالت ح�ول كيفي�ة وقدرة
إقام�ة دورة األلع�اب األوملبي�ة ،رغ�م
تأكيد املنظمن مرارا ً عىل إقامتها تحت
أي ظرف ،ويف أجواء صحية آمنة.
وتش�هد بل�دان ع�دة موج�ات جديدة
م�ن العدوى ،م�ا أعاد طرح تس�اؤالت
عدة ،منها مس�ألة ع�ودة الجماهري إىل
املدرجات.

لوبيش يُصاب بفريوس كورونا
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ثالث صفقات تبعد بوجبا عن ريال مدريد
يتلق�ى الفرنيس بول بوجبا ،العب وس�ط مانشس�ر يونايتد،
صدم�ة تلو األخرى بش�أن رغبت�ه يف االنتقال إىل ري�ال مدريد.
وكان الالعب ،قد رصح مؤخرًا أنه يحلم باالنتقال لريال مدريد،
لك�ن تقارير إس�بانية أكدت أن املرينجي غ�ري مهتم بصفقة
بوجب�ا .وقالت صحيفة “ذا صن” الربيطانية ،إن ريال مدريد
غ�ري مهتم بالفع�ل بالتعاقد مع بوجبا ،حيث يوجه مس�ؤولو
الن�ادي امللك�ي تركيزهم نح�و صفقات أخ�رى يف الصيف املقبل.
وأشارت إىل أن أولوية املرينجي تتجه لكيليان مبابي ،نجم باريس

س�ان جريمان ،والذي يعد الهدف األول للن�ادي امللكي يف الصيف املقبل.
وأوضحت أنه عىل مستوى وسط امللعب ستكون األموال امللكية موجهة
لحسم التعاقد مع إدواردو كامافينجا العب وسط رين ،الذي حاول ريال
مدريد ضمه يف الصيف الحايل ،لكن تأجلت الصفقة بسبب أزمة فريوس
كورونا .وذكرت أن إيرلينج هاالند ،مهاجم بوروسيا دورتموند ،يتواجد
ً
أيضا يف قائمة أحالم املرينجي للموس�م املقبل ،لكن هذا الحلم قد يتأخر
إىل صيف  .2022وكشفت أن إدارة ريال مدريد ترى أن هاالند هو خليفة
كريم بنزيما يف هجوم النادي امللكي.

مفكرة الزوراء
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نقابة الصحفيني العراقيني تنعى الزميل الصحفي
عبد اهلل الالمي وتشيد بعطائه ومسريته املهنية
بغداد /الزوراء:
نع�ت نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني
الزمي�ل عب�د الل�ه الالم�ي النائ�ب
االس�بق لنقي�ب الصحفي�ني ال�ذي
وافته املنية يوم الخميس املايض اثر
مرض عضال .
وقال�ت النقاب�ة يف بي�ان له�ا  ”:ان
الزميل الفقيد يعد من الش�خصيات
االعالمية املهمة ومن رواد الصحافة
العراقية وافنى حياته من اجل رفعة
املسرية الصحفية واملهنية يف العراق
وأدى واجب�ه الصحفي ب�كل مهنية
وأمان�ة  ،وكان مثاال للصحفي املجد
واملتاب�ع لعمل�ه املهن�ي وكتابات�ه
وحرصه الدائم عىل االلتزام بأخالقيات العمل املهني وتعامله الحسن مع زمالئه طيلة
فرتة عمله الصحفي “.
واك�دت نقابة الصحفي�ني العراقيني ،انها يف الوقت الذي تتق�دم فيه بالتعازي القلبية
لعائلة الفقيد وزمالئه واصدقائه ،فانها تبتهل اىل الله سبحانه وتعاىل ان يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه ومحبيه جميل الصرب والسلوان .
كما نعت االوس�اط الصحفية واالعالمية الش�خصية اإلعالمية عب�د الله الالمي ،الذي
وافاه االجل بعد رصاع مع املرض.
ب�دأ الفقيد حيات�ه الصحفية عام  .. ١٩٦٦وس�جالت نقابة الصحفي�ني العراقيني تم
تثبيتها بتاريخ  ١٩٦٧ / ١٠ / ١وعمل مخربا ً محليا ً ومندوبا ً ومراسالً صحفيا ً ومحررا ً
وسكرتري تحرير ومدير تحرير يف صحف محلية وعربية.
انتخب نائبا ً لنقيب الصحفيني العراقيني .
درس يف م�دارس بغداد االبتدائي�ة والثانوية وحصل عىل ش�هادة الدبلوم يف الصحافة
والعلوم السياسية من املعهد القومي يف القاهرة عام . ١٩٧١ – ١٩٧٠
والفقيد من مواليد  ١٩٥٢متزوج وله ولدان وبنتان  :أنس ومؤنس وايناس وميس .

وفاة صاحب اقدم كشك لبيع الصحف
واملطبوعات يف البصـرة
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الالمي يشيد جبهود صحفيي كربالء خالل تغطية زيارة األربعني
بغداد  /نينا:
اع�رب نقي�ب الصحفي�ني العراقيني مؤيد
الالمي عن شكره وتقديره لالرسة الصحفية
يف محافظ�ة كربالء املقدس�ة عىل جهودها
يف نقل مراس�م زيارة االربع�ني طيلة األيام
العرشة املاضية.
وق�ال رئيس فرع النقاب�ة يف كربالء توفيق
الحب�ايل ان نقيب الصحفي�ني مؤيد الالمي
اكد أن التغطية اإلعالمية والصحفية كانت ،
متميزة عىل مستوى التنظيم ونقل األحداث
بمهنية وحيادي�ة ومصداقية ؛ إذ كنتم عىل
ق�در املس�ؤولية امللقاة ع�ىل عاتقكم طيلة
أي�ام التغطي�ة الصحفية الخاص�ة بزيارة
األربع�ني الت�ي تعد م�ن الزي�ارات املليونية
متمنيا ً لكم املوفقية والسالمة .

م�ن جانبه ثم�ن محافظ كربالء املقدس�ة
نصيف الخطابي الدور املتميز الذي اضطلع

ب�ه الصحفيون خالل تغطي�ة وقائع زيارة
االربعني .

وق�ال رئيس فرع النقاب�ة يف كربالء توفيق
الحب�ايل ملراس�ل الوكالة الوطني�ة العراقية
لالنب�اء  /نين�ا  ”: /ان املحاف�ظ عرب  ،من
خ�الل اتصال هاتفي  ،عن تقديره وش�كره
للجه�ود الت�ي بذله�ا الصحفي�ون يف نق�ل
احداث زيارة اربعينية االمام الحس�ني عليه
الس�الم  ،والت�ي تابعه�ا العال�م باجمعه ،
الس�يما من تغي�ب عن اداء الزيارة بس�بب
جائحة كورونا “.
واض�اف  ”:ان املحاف�ظ حملن�ا تحيات�ه
وتقديره لنقيب الصحفيني العراقيني رئيس
اتحاد الصحفيني العرب مؤيدالالمي  ،ومن
خالله ل�كل االرسة الصحفي�ة  ،التي كانت
رشيكا حقيقيا يف تحقيق النجاح يف الزيارة
املليونية “.

االمن يهدد اإلعالميني ...حرية الصحافة التونسية يف خطر
تونس/متابعة الزوراء:
تع�رف العالقة بني الصحفيني التونس�يني واألم�ن التونيس
توترا ً غري مس�بوق بس�بب عرض قانون “زج�ر االعتداءات
ّ
ينص أحد
عىل القوات الحاملة للس�الح” .هذا القانون الذي
فصوله عىل رضورة الحصول عىل ترخيص مسبق قبل القيام
بأي عمل إعالمي يف الش�ارع التونيس ومنح حصانة للقوات
الحامل�ة للس�الح اعتربته الكث�ري من املنظمات التونس�ية،
ومنها النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني ،مقيدا ً للحرية
ومن شأنه أن يعود باإلعالم التونيس إىل مربع االستبداد األول
تحت مسمّى حماية األمنيني.
وأك�دت عضو املكتب التنفيذي للنقاب�ة الوطنية للصحفيني
التونس�يني فوزية الغيلويف ،أن “النقابة الوطنية للصحفيني
التونس�يني رفضت ه�ذا القانون س�ابقا ً من�ذ بداية طرحه
س�نة  2013وال تزال ترفضه وتعتربه تهديدا ً كبريا ً لواحد من
أهم مكاس�ب الثورة التونس�ية وهو الحق يف التعبري وحرية
والصحافة ،ال س�يما ّ
أن هذا القانون يمنح امتيازات خاصة
للقوات الحاملة للس�الح يمكن أن توظف بطريقة تعسفية.
فمرشوع هذا القانون يعترب طريقا ً لعودة العقوبات السالبة
لحرية املواطنني وع�ودة إىل دولة البوليس التى حكم بها بن
عي تونس واعتمدها سياسة لتكميم األفواه”.
وأضافت“ :لقد شاركنا سابقا يف جلسات استماع يف مجلس
نواب الشعب وعربنا باسم الصحفيني التونسيني عن رفضنا
لتمرير م�رشوع هذا القان�ون وطالبنا باس�تبداله بإحداث
صن�دوق اجتماع�ي للق�وات الحاملة للس�الح ملس�اعدتهم
وعائالتهم يف حاالت اإلصابة أو الوفاة ،كما طالبنا بتوفري كل
الوسائل اللوجستية لتوفري الحماية للقوات الحاملة للسالح
أثناء عملهم دون تقييد للحريات الفردية والعامة”.

موق�ف النقاب�ة الوطنية للصحفيني التونس�يني واملنظمات
الحقوقي�ة كان مح�ل نق�اش يف عدد من الربام�ج اإلعالمية
وخاص�ة اإلذاعي�ة التي فتح�ت الباب للنق�اش يف املوضوع،
ً
معت�ربة أن هذا القانون انتكاس�ة حقيقية لحرية الصحافة
يف تونس إذا ما ت ّم تمريره.
وه�و موقف لم يعجب عىل ما يبدو بعض منتس�بي القوات
األمني�ة الت�ي ق�ام البع�ض منه�ا بعملي�ات تحريض عىل
الصحفي�ني وتهديدهم .فقد تداول�ت مجموعة من األمنيني،
نهاية األس�بوع املايض ،صور الصحف�ي يف إذاعة “موزاييك
أف أم” الخاصة ،أمني قارة ،عىل خلفية انتقاده العتداء أمني
خالل برنامج “أحىل صباح” .وانطلقت إثر بث الحصة حملة
تحري�ض عىل الصحف�ي تم فيه�ا انتهاك حيات�ه الخاصة،
وتضمن�ت تعليق�ات م�ن أمنيني ته�دد باس�تغالل نفوذهم
للتضيي�ق علي�ه .وتلقى قارة رس�ائل خاصة من حس�ابات
أمني�ني عىل مواق�ع التواص�ل االجتماعي تضمن�ت عبارات
نابية وتهديدا بفعل يعاقب عليه القانون ،كما هدد أصحاب
الرس�ائل الصحفي بمضايقته والتنكيل به واالستعمال غري
املرشوع للسلطة ضده.

كم�ا تعرض�ت اإلعالمي�ة وصال الك�راوي ،وه�ي مقدمة
برنام�ج س�يايس ع�ىل أم�واج إذاع�ة “ش�مس أف أم” ،إىل
املضايق�ة والتهدي�د ،حيث تداول�ت مجموعة م�ن األمنيني
صور الصحفية مرفقة بعب�ارات تحريض وانتهاك لحياتها
الخاص�ة .وتضمن�ت تعليقاته�م عب�ارات نابي�ة تقوم عىل
التمييز عىل أس�اس الن�وع االجتماعي وتهدي�دات رصيحة
بالتضيي�ق عليه�ا والتنكيل به�ا واالس�تعمال غري املرشوع
للسلطة ضدها .كما قام أمنيون بتهديدها مبارشة باالنتقام
منها ومضايقتها.
يف ه�ذا الس�ياق ،أص�درت النقاب�ة الوطني�ة للصحفي�ني
التونس�يني ،مس�اء األربعاء ،بيانا ً عربت في�ه عن تضامنها
املطلق مع الصحفيني ضحايا حمالت التحريض والتش�ويه
ملا لها من آثار نفسية واجتماعية عليهم ،وحذرت من صمت
وزارة الداخلية املتواصل عىل الحمالت التي يقوم بها أمنيون
يف حق بعض الصحفيني وناشطي املجتمع املدني.
كما دعت وزارة الداخلية إىل فتح تحقيق جدي يف ما يمارسه
رجالها من تهديد باستغالل نفوذ وممارسة أعمال انتقامية
ض�د الصحفيني وحملتها مس�ؤولية أي تبع�ات قد تحصل
نتيجة ذلكّ ،
معرب ًة عن تمس�كها بحقها يف مالحقة املعتدين،
ً
واضع�ة تحت ترصف ضحاي�ا حمالت التحري�ض والتهديد
طاقمها القانوني للقيام باإلجراءات املناسبة.
وحذرت النقابة من خطورة الحصانة التي يقدمها مرشوع
القانون األس�ايس املتعلّق بحماية القوات الحاملة للسالح يف
ظل تواصل التجاوزات األمنية يف حق الصحفيني واملواطنني،
ودع�ت كافة منظمات املجتمع املدن�ي إىل الوقوف جميعا ً يف
وج�ه محاولة منح الحصانة لألمنيني أم�ام القانون إزاء ما
يمارسونه من اعتداءات.

جرح صحفيني يف جتدد القصف على كاتدرائية يف ناغورنو كاراباخ
بغداد/نينا:
نعت االوس�اط الش�عبية يف محافظة البرصة  ،صاحب اقدم واشهر كشك لبيع الصحف
واملطبوعات يف ساحة ام الربوم وسط مدينة البرصة ( نارص ابو عي)  ،الذي وافاه االجل
صباح اول امس الجمعة اثر مرض عضال.

ناغورنو كاراباخ/ا.ف.ب:
أدى تجدد القصف عىل كاتدرائية تاريخية يف
إقليم ناغورنو كاراب�اخ إىل إصابة صحفيني
بج�روح ،حس�بما أعلن�ت حكوم�ة أرمينيا
الخميس ،بعد عمليات قصف سابقة ألحقت
دمارا ً بالكنيس�ة .وكتبت الحكومة األرمينية
يف تغري�دة أن “صحفي�ني روس�ا ً ومحلي�ني
أصيب�وا بجروح يف جولة ثاني�ة من القصف

م�ن جانب الق�وات األذري�ة ع�ىل كاتدرائية
غازنشيتس�وتس (القدي�س املخل�ص)”،
مضيف�ة أن أحد املراس�لني يخضع لجراحة.
وشاهد مراسلو “فرانس برس” دمارا ً واسعا ً
لحق بالكنيس�ة بعد تعرضها لقصف أدى إىل
انهيار جزء من سقفها املعدني وسقوطه عىل
األرض يف الخارج .ونف�ت أذربيجان وقوفها
خل�ف الجول�ة األوىل م�ن القص�ف ،وقال�ت

إن جيش�ها ال يس�تهدف مبان�ي تاريخية أو
ثقافي�ة أو خصوصا ً مواقع ورصوحا دينية.
والكنيس�ة الت�ي بني�ت ب�ني األع�وام 1868
و 1887تحمل أهمية رمزية كبرية بالنس�بة
لألرمن .فه�ي مقر أبرش�ية كاراباخ ،ولحق
به�ا دمار هائ�ل خالل ح�رب التس�عينيات
ح�ول اإلقلي�م املتن�ازع عليه ،عندم�ا كانت
تس�تخدمها القوات األذربيجانية مس�تودعا ً

لصواري�خ “غ�راد” .تج�ددت املواجهات بني
الق�وات األذربيجاني�ة واألرميني�ة أواخ�ر
الش�هر املايض حول إقليم كاراباخ .وتسببت
االش�تباكات بمقت�ل أكثر من  300ش�خص
بينهم مدنيون .ويتبادل الجانبان االتهامات
باس�تهداف مناطق مدنية ،وال يبدو يف األفق
أي مؤرش عىل توقف االشتباكات رغم نداءات
عاجلة من قادة دوليني لوقف إطالق النار.

احلكومات تعوّل على منابر إعالم خاصة للتحدث بلسانها

الصحف احلكومية املصرية تعتمد على رصيدها التأرخيي من دون جتديد

أمحد مجال
صحفي مصري
مازال�ت الصح�ف الرس�مية تتعامل
بعقلية املايض دون تطوير من نفسها
وقدراته�ا وعنارصه�ا البرشية ،لذلك
اتجهت الحكوم�ات إىل منصات أخرى
أقرب للجمهور وأكثر قدرة عىل التأثري
يف ال�رأي الع�ام فالصح�ف الرس�مية
قابعة يف املايض ،والخاصة نشأت عىل
الحداث�ة التي ينش�دها الش�ارع ،ولم
يكن هناك بديل عن غلق هذه الفجوة،
إال باستبدال املنرب الرسمي بالخاص.
اعتمدت العديد من الحكومات العربية
حت�ى الس�نوات القليل�ة املاضية عىل
جريدة رس�مية أو أكثر ،تتحدث باسم
النظ�ام أو قريب�ة من�ه ،أو معربة عن
توجهات�ه ،ويتعام�ل الن�اس م�ع ما
تبثه من أخب�ار وموضوعات عىل أنها
رسائل حكومية مبارشة ،لكن املعايري
تغريت اآلن وأصبح�ت املنابر الخاصة
أكثر قدرة عىل الرتويج للحكومة.
وأصبح�ت املناب�ر اإلعالمي�ة الحديثة
الت�ي يطغى عليه�ا الطابع الرس�مي
أكث�ر تأثريا م�ن الصح�ف الحكومية
نفس�ها بمرور الوقت ،وهي املتحدثة
بلس�ان الس�لطة وتص�ل برس�ائلها
للجمهور وتقوم بالرتويج للحكومة.

ويرتب�ط التغي�ري الج�ذري يف عالق�ة
بع�ض الحكومات العربي�ة بالصحف
الرسمية ،بأن األخرية ما زالت تتعامل
بعقلية املايض دون تطوير من نفسها
وقدراتها وعنارصها البرشية ،وتتذرع
بالرصان�ة والدبلوماس�ية للبقاء عىل
جماهرييتها.
وأدرك�ت دوائر سياس�ية أن الصحف
الحكومي�ة غ�ري ق�ادرة ع�ىل مجاراة
عرصنة املجتم�ع ،فالرصانة والهدوء
واألسماء الالمعة من الكتاب والقامات
الصحافي�ة ،ل�م تعد كافي�ة للتأثري يف
الشارع والحفاظ عىل مكانة الجريدة
عند الناس.
وفرض�ت التحدي�ات الداخلي�ة الت�ي
تواجهه�ا بع�ض البل�دان ،أن تتخ�ىل
حكوم�ات هذه ال�دول ع�ن مخاطبة
ّ
وفضلت
الجمهور برس�ائل تقليدي�ة،
التحدث إليه بنفس أس�لوبه وطريقة
تفك�ريه ملجاراة املتغ�ريات التي طرأت
ع�ىل الرتكيب�ة الس�كانية ،باملي�ل إىل
الش�عبوية أكث�ر من النخبوي�ة ،وهو
م�ا ال يتفق م�ع السياس�ة التحريرية
السابقة.
أمام ه�ذه املعادل�ة الصعب�ة ،وجدت
بع�ض الحكومات نفس�ها أمام مأزق
كب�ري ،فالصح�ف الرس�مية قابعة يف
املايض ،والخاصة نش�أت عىل الحداثة
الت�ي ينش�دها الش�ارع ،ول�م يك�ن
هن�اك بديل عن غلق ه�ذه الفجوة ،إال
باستبدال املنرب الرسمي بالخاص.
ويبدو املش�هد أكثر وضوحا يف مرص،
حي�ث أصبح�ت صحيف�ة “الي�وم
الس�ابع” ،تحت�ل مكان�ة األه�رام
العريقة التي كانت تمثل للسلطة قوة
ناعمة ووسيطا عقالنيا بني الحكومة
والش�ارع ،ويلجأ إليها الناس وحدها
ملعرفة توجهات الدولة.
وأصبح�ت “الي�وم الس�ابع” متحدثة

بلسان الحكومة ،لدرجة أن الكثري من
الجمهور يعتق�د أن الخرب إذا لم يُنرش
يف موقعها أو بجريدتها ،فإنه مشكوك
يف صحته ،ولو ن�رشت معلومة مثرية
ع�ىل لس�ان مص�در مجه�ول ،فإنها
حقيقية  100يف املائة.
وإذا كان�ت األه�رام تابع�ة للحكومة
بش�كل مبارش ومعلن ،فاليوم السابع
باتت ج�زءا من إع�الم الدول�ة ،حيث
تمتلكه�ا الرشك�ة املتح�دة للخدمات
اإلعالمي�ة ،وتمتل�ك أيض�ا معظ�م
املؤسسات اإلعالمية حاليا.
ويربز الفارق عند مطالعة موقع اليوم
السابع ،مقارنة بأي إصدار إلكرتوني
تاب�ع ملؤسس�ة صحفي�ة حكومي�ة،
ويمكن بس�هولة الوقوف عىل أسباب
الش�عبية ،وتركي�ز االعتم�اد ع�ىل
الصوت الخاص ليحل مكان الرس�مي
يف مخاطبة الش�ارع وتوصيل رس�ائل
الدولة.
وعندم�ا ق�ررت الصح�ف الحكومي�ة
اقتحام عالم الصحافة الرقمية ،بدأت
بش�كل نمط�ي وتقلي�دي يخل�و م�ن
اإلبداع والتفرد ألسباب ترتبط بالرتهل
اإلداري وع�دم االقتن�اع بم�ا يس�مى
“صحافة
وج�اءت انطالق�ة الصح�ف الخاصة
قوي�ة وذات تأثري وبأح�دث التقنيات
مع التطوير املستمر يف األداء وطريقة
ع�رض املحت�وى ،م�ا دف�ع األغلبي�ة
للجوء إليها وهجرة نظريتها الرسمية،
واضط�رت الحكوم�ة لتغي�ري وجه�ة
إعالمها ولتختار منابر خاصة تتحدث
بلسانها بحكم أنها األكثر جماهريية.
ومازال�ت أك�رب أزم�ات الصح�ف
الحكومية (القومية) يف اعتمادها عىل
آليات ترقي وتوظيف غري مهنية ،وهذا
يتناقض كليّا مع تطورات اإلعالم ،من
حي�ث االهتمام أوال وأخريا باالحرتاف،

ما سحب من رصيد الجرائد الحكومية
لصال�ح نظريتها الخاصة التي صارت
أكثر تأثريا وحضورا وثقال جماهرييا.
معضل�ة الصح�ف الحكومي�ة أنه�ا
تعتمد ع�ىل رصيده�ا التاريخي وأنها
تحتل مكانة اس�تثنائية عند الش�ارع
والس�لطة ،بغ�ض النظر ع�ن مواكبة
الع�رص واالتجاه إىل مج�اراة الحداثة،
ولم تدرك أن إصدارات ناشئة تجاوزت
ش�عبيتها ،لم يكن لديه�ا لوقت قريب
أي رصيد.
وي�رى متابع�ون أن الحكومة تتحمل
الج�زء األك�رب م�ن ته�اوي س�معة
ومكان�ة الصح�ف العريق�ة ،مقاب�ل
تصاع�د جماهريية مناب�ر خاصة لم
يتج�اوز عمره�ا عرشة أع�وام ،فهي
الت�ي اعتمدت عىل أه�ل الثقة وأبعدت
كفاءات وأهدرت قدرات برشية هائلة،
كان االعتم�اد عليها كفي�ال بأن تظل
املؤسس�ات القومية يف صدارة املشهد،
دون أن ُتس�تبدل بصح�ف حديث�ة
العهد.
وينتم�ي الكثري م�ن قي�ادات صحف

خاص�ة ك�ربى أص�ال إىل مؤسس�ات
حكومية .فخال�د صالح رئيس تحرير
الي�وم الس�ابع ،أح�د أبن�اء مدرس�ة
األه�رام ،ومحم�ود مس�لم رئي�س
تحرير الوطن كذل�ك ،وبالتايل فمعيار
الجماهريي�ة يرتب�ط بعقلي�ة اإلدارة
وال يعتم�د فق�ط عىل تاري�خ وعراقة
الصحيفة.
وق�ال مس�عد صال�ح أس�تاذ اإلعالم
بجامع�ة القاه�رة ،يف ترصيح�ات
ل�”الع�رب” ،إن الحكوم�ة أصبح�ت
تبحث ع�ن املنرب املؤث�ر ،بغض النظر
عن طبيعة امللكية ،وبدأ ذلك من خالل
تحول منصات التواصل االجتماعي إىل
مناب�ر إعالمية جماهريي�ة ،فاتجهت
مؤسس�ات ع�دة ملخاطب�ة الن�اس
م�ن خاللها ،ث�م انتقل�ت إىل الصحف
الخاص�ة األكث�ر ش�عبية لتختاره�ا
متحدثة بلسانها.
وأض�اف ،أن الي�وم الس�ابع تخاطب
جمه�ور الش�بكة العنكبوتي�ة ،بينما
األه�رام م�ا زال�ت تس�تهدف النخبة،
والحكوم�ة ال تري�د ذل�ك ،ب�ل تبحث

عن من�رب يوصل صوته�ا إىل الجميع،
الشباب وكبار السن والنخبة ،وبالتايل
ل�م تع�د امللكي�ة املعي�ار ال�ذي يحكم
عالقة السلطة بالصحافة ،بل من هي
املؤسس�ة التي لديها مه�ارة التواصل
مع كافة الفئات.
وتشري ش�واهد كثرية إىل أن الحكومة
لم تعد تتعامل مع صحفها الرس�مية
باعتباره�ا ظهريا سياس�يا ،فال يزال
موق�ع صحيفة األه�رام معطال حتى
اآلن بذريع�ة تأمين�ه ض�د مح�اوالت
اخرتاق�ه ،م�ا اس�تفادت من�ه الي�وم
الس�ابع لتكري�س حضوره�ا كمن�رب
للسلطة ،وبدأ الناس أنفسهم يشعرون
بذلك.
وس�بق أن أش�اد الرئي�س امل�رصي
عبدالفتاح الس�ييس ،خ�الل لقائه مع
ممث�ي اإلعالم األجنب�ي بمؤتمر رشم
الش�يخ قبل عام�ني ،باليوم الس�ابع،
وقال آنذاك ،إنها أساس ضخ املعلومات
الحقيقية يف م�رص واملنطقة العربية،
وأنها مصدر هام لإلعالم الخارجي.
وتعكس اإلش�ادة الرئاسية ،أنه أصبح
بالنسبة للحكومة وكالة أنباء رسمية
تخاطب بها الداخ�ل والخارج ،وليس
مج�رد إص�دار صحف�ي ص�ار بدي�ال
عن املؤسس�ة الرس�مية العاجزة عن
اللحاق به ،والحفاظ عىل مكانتها عند
الشارع والسلطة.
ويب�دو أن الحكوم�ة أصبح�ت تعترب
الصح�ف الحكومية عبئ�ا ثقيال دون
جدوى ،فه�ي تحتاج إىل منابر ش�ابة
ُتخاط�ب الجمه�ور ال�ذي أغلب�ه من
الش�باب ( 60يف املئ�ة من الس�كان)،
بحي�ث يك�ون ذلك بأق�ل تكلف�ة مع
تواف�ر عن�رص ال�والء ،وطامل�ا أن هذا
موج�ود يف إص�دار واحد ،ف�ال حاجة
إلنفاق املليارات سنويا عىل مؤسسات
ترهلت وفقدت التأثري.

وحتى املزايا التي كانت ُتمنح لصحف
عريق�ة كاأله�رام ،تراجع�ت للح�د
األدن�ى ،فأغل�ب الربام�ج التلفزيونية
بالقنوات الخاصة التي صارت مملوكة
للحكومة تسلط الضوء عىل ما تنرشه
اليوم السابع أوال ،وإذا نرشت تحقيقا
أو انفرادا صحفيا يتم اإلشادة به ،ولو
نقلت عن أحد الوزراء ترصيحا يُذاع يف
النرشات الرئيسة للقنوات.
وانعكس تح�وّل الجريدة الخاصة من
من�رب إعالمي إىل لس�ان للحكومة عىل
الصحفيني أنفس�هم ،فغري مس�موح
له�م بكتاب�ة نق�د ملؤسس�ة رس�مية
ع�ىل حس�اباتهم الش�خصية بمواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،وق�د تص�ل
العقوب�ة إىل الفص�ل التعس�في ،يف
ح�ني قد تج�د زمالء لهم بمؤسس�ات
حكومية ينتقدون سياسات الدولة وال
يوجهون بلوم.
وامليزة األهم بالنسبة لصحفيي جريدة
خاصة صارت األقرب للحكومة ،أنهم
يحتكرون أهم األخب�ار والترصيحات
من كبار املس�ؤولني لينفردوا بها دون
غريهم.
وقال أحدهم ،ل�”الع�رب” ،إنه عندما
يُنرش اسمه باليوم السابع ،فهذا يعني
أن كالم�ه وصل أله�م دوائ�ر الحكم،
وعندم�ا تثن�ي علي�ه الجري�دة ،يزداد
طمأنينة.
وبغض النظر عن مس�تقبل الصحافة
الحكومية وطبيعة عالقتها بالسلطة،
فزيادة االعتماد ع�ىل صحفيي “اليوم
الس�ابع” ،كضي�وف أساس�ني يف
القن�وات ،واختي�ار بعضه�م لتقدي�م
برام�ج ثابت�ة ،مقابل خواء الشاش�ة
م�ن أبناء املؤسس�ات الرس�مية ،فإن
ذلك يكرس االعتماد عليها ألداء مهمة
اإلع�الم الحكوم�ي وإزاح�ة نظريتها
تدريجيا من املشهد.
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التمثالت الفلسفية للذات الساردة يف رواية أنت الذي عليك دللتين
للروائية سلوى أمحد
د .عمار إبراهيم الياسري
ش�غل مفه�وم ال�ذات واألخ�ر الطروحات
النقدية من�ذ عقود س�الفة ،فقد تعرضت
ال�ذات إىل خطاب�ات متعالي�ة م�ن أج�ل
تدجينه�ا تح�ت وصاياه�ا ،فالفلس�فة
(الس�قراطية) ذهب�ت إىل الغائية املرتبطة
باملنفع�ة و(األفالطوني�ة) توس�لت باملثل
العلي�ا و(األرس�طية) اش�رطت مح�اكاة
األفع�ال النبيل�ة ،ولم تختل�ف الطروحات
الفلسفية الالحقة عن سالفتها ،فقد ذهب
(س�بينوزا) إىل إن العم�ل اإلنس�اني املبني
عىل أس�اس م�ن العق�ل والتفك�ر ال عىل
املشاعر والعواطف هو العمل الفاضل الذي
يج�ب أن نرنو إلي�ه ،إما فلس�فة (هيجل)
املثالية فقد تجس�دت عىل مفهوم اس�ماه
ال�روح املطل�ق؛ ف�كل م�ا يف الوج�ود من
مادي�ات أو فكر إنس�اني هو م�ن تجليات
املطل�ق ،وم�ع ب�زوغ الفكر الفلس�في ما
بع�د الحداث�ي ش�هدت الفلس�فة رشخ�ا
مفاهيميا ق�وض الخطابات املتعالية التي
جس�دتها الرسديات الكربى مثل اللوغوس
والخطاب والفلس�فات العقالنية واملثالية،
فالطروحات (النيتش�وية) التي هدفت اىل
السمو باإلنسان اىل مرتبة متقدمة حطمت
جمي�ع العقبات التي تق�ف يف طريقه مثل
أصن�ام االخ�الق وأصن�ام الدي�ن وأصنام
الفلسفة ،يف حني ذهب (ميشيل فوكو) إىل
أن الس�لطات مؤسس�ة ضبطية تمرحلت
تاريخي�ا ً من مراقب�ة األجس�اد إىل مراقبة
السلوك والفعل االجتماعي لتنتج لنا ذوات

بق�ي مهيما ً ع�ىل بني�ة الرسد مس�تخدما ً

مشوهة إنس�انياً ،إن التعمق بالطروحات
الفلس�فية املعمقة يتطلب متون واس�عة،
ل�ذا تم االكتف�اء بما تم ابتس�اره من أجل
مالحقة تمثالته يف قناع الذات الس�اردة يف
معمارية املبنى الرسدي.
ل�و تابعن�ا رواي�ة أنت ال�ذي دللتن�ي عليك
للروائية سلوى أحمد نجد إن املتن الحكائي
يتناول حكاية الش�ابة (س�وزان) الطالبة
الجامعية ذات الربية الصالحة سواء كانت
اجتماعي�ا أم ديني�ا ع�ىل وف�ق الحم�والت
الالهوتي�ة التي رس�متها الذات الس�اردة،
تتعرض (س�وزان) إىل هزات أرسية بسبب
ترصفات األخ األكرب (عماد) ما جعل العائلة

تسعمائة مرت
حممد عبد حسني
تس�عمائة م�ر ه�ي كل تلك املس�افة
التي قد يس�تغرق امل�رء عمره كله و ال
يس�تطيع عبورها ..مسافة املوت التي
يخيم فوقها ش�بح رصاصة قناص....
انها املس�افة بني انحن�اء الطريق عند
نهاي�ة س�ياج املطار و ج�رس الطريق
الرسيع ....يف تلك االمتار املتطاولة جدا
ال يستطيع احد أن يتوقف ...أن يبطىء
قلي�ال  ...تل�ك املس�افة القص�رة جدا ً
بمقياس الطري�ق و لكنها تطول كثرا ً
يف مقي�اس الحياة و امل�وت و انت ترى
تل�ك االرضار يف الس�ياج الحديدي عىل
جانب�ي الطريق التي خلفه�ا اصطدام
رصاص�ة قن�اص ب�رؤوس الس�ائقني
عندم�ا يفق�دون الس�يطرة بفق�دان
حياتهم .هنا اصطدام سيارة بيضاء و
هذا واضح من بقايا لونها عىل السياج
و هن�اك اثار دماء عىل االس�فلت حني
تده�ورت س�يارة تحمل عائل�ة كاملة
و هنال�ك اث�ار دماء جفت عىل قس�وة
الس�ياج الحديدي بعد ان نزل الس�ائق
مرنحا و اسند راسه الدامي عليه.
يف ه�ذه االمتار الطويلة ج�دا يجب ان
تضغط عىل دواس�ة الوق�ود بقوة كما
تضغ�ط عىل جراح�ك التي تن�زف منذ
اربعني عاما من الخوف لكي تس�تطيع
فقط ان تتنهد او تبتس�م ...ابتس�امة
ع�ىل ش�ف ٍة أيبس�ها العطش و س�كن
الحزن يف ثناياها.
تمس�ك املقود بق�وة و كأنك متش�بث
بحب�ل النج�اة ...ب�كل م�ايف قلبك من
ح�زن و غضب ...تق�ود برسعة و انت
تس�ابق رصاص�ات قن�اص يجلس يف
مخبأه و يرصد الجميع بنظره الحاد
و ابتس�امته البغيض�ة الت�ي تبدو من
تحتها انيابه الصفراء التي ال ترتوي اال
بالدماء املتناثرة عىل مقاعد الس�يارات
املرسع�ة او الزج�اج املتك�رسة ع�ىل
تسعمائة مر املوت...

ال اع�رف ما ال�ذي ،قادني اىل هناك ذلك
الي�وم بعد ان تجاوزت املنعطف وجدت
نف�ي امام ذل�ك الوحش ال�ذي يبحث
عن فريس�ة ...لم املك س�وى ان اقود
الس�يارة برسع�ة جنوني�ة و انا أحس
قناص تلفح جس�دي الذابل من
أنفاس
ٍ
عناء يوم عمل طويل ....احسس�ت ان
فوه البندقية تلتصق بصدغي الذي بدأ
الع�رق يتصص�ب منه ...احسس�ت ان
قناص تخ�رق املنظار املقرب و
عيني
ٍ
سبابته تش�ر اىل نهايتي وهي تضغط
ع�ىل الزن�اد ال أدري هل فعال س�معت
ازي�ز الرصاص�ة وهي تق�رب ام انها
هلوسات تثرها تلك االمتار اللعينة...
و لك�ن م�ا س�معته بش�كل أكي�د هو
ارتطامه�ا باالط�ار الحدي�دي لناف�ذة
الباب ال�ذي بقربي و ما رأيته فعال هو
تطاي�ر الزجاج املتكرس م�ن النافذة...
يا الله ...هل اصب�ت فعال؟؟!! ال احس
بجس�دي ....ال اح�س ب�أي أل�م ....ما
احس به فقط هو ضغطي عىل دواسة
الوق�ود و املقود ...و قطرات من العرق
تسيل عىل خدي
عندم�ا وصل�ت اىل نهاي�ة تل�ك االمتار
كانت الس�يارة تنطل�ق بنفس الرسعة
و كأنه�ا تق�ود نفس�ها و تس�تمر
باالنط�الق ...ال اع�رف كي�ف وصل�ت
اىل البي�ت و ح�ني ترجلت من الس�يارة
ُ
أدرك�ت ان الرصاصة كانت تس�تقر يف
االطار الحديدي لنافذة باب الس�يارة و
رأسها موج ٌه تماما اىل صدغي.

تقع ضحية ديون ثقيلة ،ثم يخطف (عماد)
عىل اثرها لتوافق عىل زيجة من تاجر عقيم
يكربها بس�نوات من أجل املال ،ثم تس�افر
معه إىل بعض البلدان األوربية بسبب طبيعة
عمله ،فتتعرف ع�ىل املهاجرين والالجئني،
وبع�د أن ش�عرت بخديع�ة زوجه�ا التاجر
تركت�ه عائدة إىل بلدها طالبة االنفصال ويف
هذه االحداث يميل قلبها نحو شاب عراقي
يماثلها املش�اعر واألحاس�يس ،ثم تتداخل
االح�داث وص�وال إىل النهاي�ات املفرض�ة
بسفرها مع حبيبها الشاب ،من خالل املتن
الحكائي نلحظ أن الرواية تقرب من البنية
(الس�رذاتية) ،فالراوي املش�ارك باألحداث

ضمائر املتكلم (أنا ،نح�ن) و(نا) الفاعلني
و(تاء) الفاعل كم�ا نلحظ يف أماكن عديدة
مثل (ظننت ،وصلنا،أنا) أو بوساطة وصف
ال�راوي العليم كما نلحظ ذل�ك يف الصفحة
الحادي�ة والعرشي�ن «راح أب�ي ي�رسد لها
تفاصي�ل يوم�ه ،ودخلنا أنا ون�دى املطبخ
نع�د بعض الطع�ام»؛ فال�راوي هنا يعرف
م�ا يقوله االب عىل الرغم من ذهاب البطلة
إىل املطب�خ ،ومم�ا الش�ك في�ه إن ال�رسد
السرذاتي يعد أحد تجليات القلق الوجودي
ال�ذي تعاني من�ه الذات الس�اردة؛ إذ تعمل
عىل البوح الذاتي من أجل كشف جوانياتها
املتشظية بفعل الرصاع القيمي والفلسفي
ال�ذي تعاني منه؛ فالبطلة نتاج فلس�فتني
متصارعتني؛ فلس�فة مثالي�ة تربت عليها
وفلس�فة بريجماتي�ة قوض�ت مش�هدها
املثايل؛ ومن هن�ا يتمظهر الرصاع العمودي
بني البطل�ة وذاتها وال�رصاع األفقي بينها
وبني املحيط االجتماعي الذي يعد منظومة
ضاغطة تجاه حموالتها القبلية مما ساهم
يف دف�ع أح�داث الرواي�ة ،وه�ذا م�ا ذهبت
الكاتب�ة الفرنس�ية (مارغري�ت دوراس)
من أن البوح الس�رذاتي هو وس�يلة الذات
الساردة للبوح عن أزمتها الذاتية من جهة
وتوظي�ف املتخيل الرسدي بوصفه وس�يلة
إلدراك الرغبات املستلبة من جهة أخرى.
وظف�ت الروائية الطروحات الفلس�فية يف
معماره�ا الرسدي ال�ذي تمظهر من خالل
نس�قني؛ األول النس�ق التتابع�ي والثان�ي

االس�رجاع الرسدي يف أماك�ن معينة ،وقد
تنوع�ت الحم�والت الفلس�فية يف املعم�ار
الرسدي ،فالوصايا (االفالطونية) املرتبطة
باملثل العليا والبعيدة عن الرغبات والشهوات
الدنيوي�ة كانت مائزة يف ش�خصية البطلة
س�وزان ،ول�و تأملن�ا الصفحة الس�ابعة
والعرشي�ن ع�ىل لس�ان الس�اردة حينم�ا
تصف املطر «زخاته الناعمة تردني إىل مدن
الفضيل�ة الت�ي تقطنها القل�وب الطاهرة
ورغ�م قلتها لكنها متخم�ة بأجواء النقاء
الت�ي تلفت روحي»؛ فاملدينة الفاضلة التي
تخلو من القلوب املدنس�ة بالش�هوات هي
مبتغى الس�اردة وهن�ا تتمظهر التناصات
م�ع الطروح�ات (االفالطوني�ة) واملدين�ة
الفاضلة (للفارابي) بل حتى الروح املطلق
ل�دى (هيجل) ،ث�م نلحظ رفضها للش�اب
املغ�رب (ع�ادل) ال�ذي كاش�فها بحب�ه
فرفضت�ه معلنة عن تمس�كها بحموالتها
الديني�ة الت�ي ت�زدري هك�ذا أفاعي�ل كما
يتبني ذلك يف الصفحة السادس�ة والثمانني
حينم�ا تق�ول «أنا ام�رأة متزوج�ة ولدي
حياتي ،هل نس�يت هذا؟ أال تعرف األصول
أم أن بالد الغ�رب عرتك عن فضائل الحياة
وكيف يجب أن تكون؟»؛ فالذات الس�اردة
مازال�ت متمس�كة بحموالته�ا الالهوتي�ة
التي تجعلها تحرم رباط الزوجية املقدس
ع�ىل الرغ�م م�ن التقاطع�ات االجتماعية
والروحية مع زوجه�ا (فادي) الذي ينتمي
إىل الفلس�فة (الربيجماتي�ة) يف ترصفاته؛
ولك�ن الضغوط�ات النفس�ية واالغ�راب

حممد مزيد ....سرديات أحالم احلزن!!
شوقي كريم
كيف يمك�ن ألحزان الحروب ،وهي الحافرة
يف لب األعماق ،مغادرة الكيانات التي عاشت
تفاصيله�ا ،لحظ�ة تج�ر وراءه�ا لحظ�ة،
راس�مة مالمح الثغ�اب ،والنواحات ،ووجع
األفئدة ،طوال أعوام  ،كنا نحسها تجرف من
شطأن اعمارنا كل معالم البهجة واملرسات
الت�ي كنا نتعم�د اصطيادها  ،ما ان نش�عر
ب�أن ثمة امل آت ،يف خضم هذه االمتحانات
املتالحقة ،واالنثياالت التي تحولت اىل هذيان
محم�وم ،ووجع يقرش بي�اض الروح ،وجد
الولد الس�ومري ،نفس�ه الرفة التي تشبه
ورق�ة نعن�اع ،مصغي�ة اىل دوي الن�داءات،
وظلمة القلق ،املبتسم دونما هوادة ،الراغب
باجتي�اح كل مدون�ات الس�عادة ،حارصه
اليتم ،وابتعدت عنه خط�وات الرجاء ،تأمل
مالمح كل املحطات التي تأخذ االجساد لكي
ال تع�ود ،وجلس عند امل�رأب املكتظة بهديل
فواخت الرج�اء بالعودة ليدون انس�كابات
الهي�ام الفائرة ،واملاضية دون رجاء بعودة،
محمد مزيد ..الذي تعام�ل مع البياض اول
صباه برف س�ومري ،بجل�س عند ضفاف
ليل قرية النوايش ،ليعيد صناعة كل ما روته
ش�فاه األمهات والجدات بمه�ارة ،حكاء،
عارف ،تمتأل مس�افات البياض ،بشخوص،
تنظر اىل مجهول ،ال يعرف كيف انشتل أمام
عينيه ،يح�اول اجتياز ازمة الس�ؤال ،الذي
س�تظل لصيقة به حتى االن ،لكنه يفش�ل،
ويكون للفش�ل لدية معنى ،ال يمكن للرسد
ان يرتكز عىل حكي دون سؤال يتناسل؟
الحكاي�ات الرسدية ،مهمة ضارة بالعقول
التي تريد تش�كيل الحياة بحسب ما ترغب
وتري�د ،لهذا يج�د املتلقي من�ذ أول نوايش
محمد مزيد حتى لحظة غربته ،ان شخوص
رسديات�ه ،التتجم�ل قط ،ثمة م�ا يمنعها
من األم�ل املحدود األبعاد ،وثمة ما يجعلها
تصن�ع اماالً بحجم محنتها الكونية ،ذوات
تتعامل م�ع األمكنة بقصي�دة االدانة اوالً،

حممود أمحد
تخيل ؟؟
يدخ�ل الس�جن بتهمة هو ب�ريء منها كل
ال�رباءة  ،و يضطر أن يعي�ش مع مجرمني
 .و م�ع ذل�ك  ،يب�دأ بدراس�ة س�لوك هؤالء
األش�خاص املس�اجني و تحليل ترصفاتهم
 ،ب�ل و يدخل يف تفس�ر و دراس�ة أس�باب
إرتكابهم للجرائم التي ارتكبوها :
ي�رى يف أول_األم�ر رجاال غالظ�ا أفظاظا
ليس فيهم من خجل و ال يخالج ضمائرهم
يشء من ندم  ,و إنما هم فجرة مستهرون
متأهبون يف كل لحظة للتش�اجر و التشاتم
و رسقة بعضهم البعض .
 ..و يطرح دوستويفس�كي هذا السؤال ::
ما ه�ي الجريم�ة ؟ و ما هو قدر اإلنس�ان
الذي تجاوز الحدود املحرمة ؟
ويهب�ط دوستويفس�كي اىل األغ�وار
العميقة من لنفس_اإلنس�انية و يس�رب كل
ما يف طبيعة االنس�ان من أعماق ال يسيطر
عليها العق�ل و ال يدركها العقل  ..و يدرس
دوستويفس�كي نفس�ية الج�الد فيصل ايل
هذه النتيجة وه�ي  ::أن خر الناس يمكن

هذه التجربة جعلت دوستويفسكي مؤمنا
 ,لقد رد السجن له إيمانه بالله  ,حتى كتب
يقول
« إن االنسان اثناء الحرسات التي يحسها يف
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كي أجتنب
غوايتك

ثم تج�يء الفعالي�ات الرسدي�ة املتتابعة،
االده�اش يف رسديات مزي�د يقرن بالفعل
الس�لبي وتطوراته ،الثي�م املصنوعة بدقة
عارفه ،تقوده اىل ثيمة اساس ال تخلو من
الوث�وب اىل ذاك�رة املتلقي ،م�ع الكثر من
املتع�ة الجاذبة ،واالقن�اع التأثري ،تتحرك
ش�خوص محمد مزيد ،س�واء يف رسدياته
القص�رة  ،او بع�د تحول�ه اىل الرسدي�ات
التدويني�ة الطويل�ة ،داخل زم�ن ،يختاره
السارد بقصدية التأثر والتدوين التاريخي
معاً ،يقود خيارات�ه التوضيحية من خالل
امرين مهمني ،اولهما الوصفية املش�هدية
الت�ي تتعامل مع كل ما ت�راه لعني كامرا
خاص�ة ،واالم�ر االخر ،ول�وج الح�وارات
اىل مراب�ع ال�رصاع املطور ل�كل املحيطات
الفاعلة االدهاشية ،ال حوار دون فعل دافع،
وال رد فع�ل لح�وار دون انتقالة مش�هدية
ص�وب مبحث درامي ث�ان ،يعزز ما مىض،
ويتالح�ق لتدوين اآلتي التي يدفع باملتلقي
اىل حيث الغاية الداللية األس�اس ،ال يجتهد
محمد مزيد كثرا ً يف ولوج اللغة الش�عرية،
الت�ي اعتمده�ا الكثر من ابن�اء جيله ،وال
يح�اول التجري�ب لغ�رض التجري�ب ،ألنه

مؤم�ن ان يمكن ايص�ال املتع�ة واملعارف
ببس�اطة ،ومعرفي�ة تام�ة بكيفي�ات
اش�تغاالت اللغة ودالالتها وشفراتها ،التي
يتعامل معه�ا محمد مزيد بحذر تام ،ليس
ثمة زيادات او تغير يف الداللة او الش�فرة،
الرس�الة واضح�ة واملرس�ل الي�ه موجود
وهو ع�ارف بالغايات ،لهذا اثارت رسديات
محم�د مزي�د ش�هية النقدي�ة يف مرحل�ة
الثمانيني�ات والتس�عينيات م�ن الق�رن
املايض ،فلقد ش�خصت تلك النقدية تجربة
الس�ارد ،واعطته اهمية خاصة وضحته يف
ص�ف متقدم م�ن ابناء جيله ال�ذي لم يعد
يتخل�ص من محن�ة مخاوف�ه االرثية التي
غسلته براب الحجابات ومواجهات املوت،
فكر محم�د مزيد ،يف واح�دة من رسدياته
بعد التغير التح�ول اىل التدوين التاريخي،
لكن�ه ودون قصدية من�ه راح ينبش داخل
ذاكرة املوت ،متابع�ة رحلة الخوف والقلق
ً
واالرتب�اك التي البس�ت وطنا ً
كام�ال اردية
األنهار واالنكسار ،غربة محمد زاده حذراً،
ومنحته ازمنة تأمل كتابية وازنت اعماقه،
وجعلته يغ�ور عميقا ً يف الذات اإلنس�انية،
مشرا ً اىل ذاك الوجع املعريف القديم!!..

حول رواية ذكريات من منزل األموات
أن يقسو قلبه بتأثر العادة فإذا هو يصبح
حيوانا كارسا و أن الدم و الس�طو يسكران
فيولدان التوحش و الش�ذوذ و الفساد حتى
ليؤك�د دوستويفس�كي ان ب�ذور الغرائ�ز
البهيمية موج�ودة يف جميع معارصيه من
الناس تقريبا !
غر أن هذه #املشاعر_التشاؤمية ال تتغلب
عىل الكات�ب  ,لقد أخذ يميز ب�ني األرشار و
األخيار شيئا فشيئا و أخذ يجد بني السجناء
رجاال يمك�ن تفهم جرائمهم ب�ل يمكن ان
تعذر من وجهة نظر األخالق .
.لي�س املجرم�ون يف كث�ر من االحي�ان إال
ضحاي�ا الظروف_االجتماعي�ة التي تحيط
بهم و ليس�ت الجريمة الت�ي يقرفونها اال
مصيبة تنزل عليهم و شقاء يحل بهم
وقد الحظ دوستويفسكي ان أكثر السجناء
متدينون  ,و أنهم يصلون و أنهم يتوقون اىل
رحمة الله و يطلبون غفرانه فإذا هو يقول
« إن يف كل م�كان أرشار  ,فم�ن ي�دري ؟ قد
ال يك�ون هؤالء الس�جناء رش من غرهم و
قد ال يكونون أسوأ من أولئك الذين يعيشون
خارج األسوار ! ..

الروحي الذي تعاني�ه البطلة جعلها تنزلق
نح�و هي�ام ص�ويف م�ع (أم�ر) املغ�رب
العراقي عىل الرغم من رباط الزوجية الذي
م�ازال يس�ور حياته�ا كما نلح�ظ ذلك يف
الصفحة الخامسة عرشة بعد املائة «عدت
إىل املن�زل كأن�ي ولدت الي�وم ،وكأن ذاكرة
جدي�دة تربعت هرما ً عىل س�فوح األمل ،ال
تحمل شيئا ً سوى صورة (أمر) وصوته»؛
فالساردة التي جعلت بطلتها من املنغمرات
بق�راءة الروائي الرويس (ديستوفيس�كي)
والفيلس�وف األملاني (نيتشه)؛ اتخذت من
الحم�والت (النيتش�وية) وس�يلة تقويض
لسلطوية (فادي) املتجربة نحو ذات كانت
رسائلها مثل آية تتىل كتعويذة عىل مريض
تجس�دت يف (أمر) حس�ب وصف الساردة
ما جعلها تنزاح عن مفاهيمها السالفة.
ل�م تنفصل املنظوم�ة العالئقي�ة املحيطة
بالذات الس�اردة عن الحموالت الفلسفية؛
فاألب كانت املثل العليا تش�كل كينونته ،يف
حني تأرجحت األم بني املثالية واملادية؛ أما
األخ (عم�اد) كانت تجليات�ه املادية مائزة؛
والصديق�ة (كارال) قريبة م�ن الواقع حد
التعق�ل ،إن ه�ذه التنوع�ات ش�كلت قوة
إزاح�ة تجاه الذات الس�اردة تؤثر بها مرة
وتتخل�ص منه�ا م�رات؛ ما جع�ل الرصاع
الفلس�في يتق�د ع�ىل مس�احة األح�داث،
رواية أنت الذي دللتني عليك تجربة خصبة
لروائي�ة ج�ادة ق�ادرة ع�ىل املس�ك باملتن
الحكائي ،موظفة السرذاتي والفلسفي يف
مبناها الحكائي بحرفية عالية.

سجن األشغال الشاقة  ,يرتوي باإليمان كما
يرتوي العش�ب اليابس بماء املطر  ,إنه يجد
إليم�ان أخرا ألن اإليمان يظهر يف س�اعات
الشقاء أقوى وضوحا و أشد سطوعا .
النتيجة ؟؟؟
تغر كامل يف الس�جون الروسية و الساحة
السياسية و األدبية الروسية :
يكتب األستاذ ابراهيم العريس قائالً :
ح�دث ذل�ك يوم الس�ابع عرش من نيس�ان
(أبري�ل)  ،1863حي�ث ص�در يف روس�يا
القيرصي�ة قان�ون يلغ�ي أنواع�ا ً ع�دة من
العقوبات الجس�دية الت�ي كانت تمارس يف
الس�جون الروسية ،خصوصا ً يف معسكرات
االعتقال يف سيبريا .وهذا القانون لم يصدر،
يومها ،إال إثر س�جاالت حادة وصلت أحيانا ً
إىل ح�د الرصاع الس�يايس العلن�ي بني تيار
محافظ قوي يرفض املس�اس بالعقوبات،
وتي�ار آخر ين�ادي بإلغائه�ا .وإذا كان هذا
التي�ار األخر قد انت�رص يف ذلك الحني ،فإنه
لم ينترص إال ألن جنراالً أمرا ً ذا نفوذ يدعى
نيق�والي أورل�وف ،كان ه�و م�ن يتزعمه.
صحي�ح أن ذل�ك األم�ر ل�م يك�ن معروفا ً

بتقدميت�ه ،لكن�ه كان  -يف مقاب�ل ذل�ك -
ش�غوفا ً باألدب .وشغفه هذا أوقع بني يديه
كتابا ً عنوانه «ذكري�ات من منزل األموات»
لكات�ب كان يف ذل�ك الحني يف رشخ ش�بابه،
يدعى في�ودور دوستويفس�كي ،يومها ما
إن قرأ أورلوف ما جاء يف كتاب ذلك الش�اب
من وصف لرضوب العقاب الجسدي املروع
الذي كان يمارس عىل كائنات برشية ،حتى
انتف�ض يف ش�كل مده�ش .وكان أم ّر ما يف
األم�ر أن الكت�اب ل�م يكن رواية من نس�ج
الخيال  -عىل رغم أن دوستويفس�كي كان
ب�دأ يع�رف بروايات�ه وقصص�ه األوىل  -بل
كان تدوين�ا ً حقيقيّ�ا ً وحيّ�ا ً لواق�ع يعرف
الجمي�ع أن الكاتب الش�اب كان قد عاش�ه
واختربه بنفس�ه يوم كان معتقالً منفيا ً يف
أقايص س�يبريا .يومها بع�د أن انتهى من
ق�راءة ذلك النص ،تق�ول الحكاية إن األمر
تحرك من فوره وقد م�أل الغضب جوارحه
وراح يكتب رس�الة إىل القيرص يطالب فيها
بإلغ�اء العقوبات الجس�دية الت�ي يصفها
دوستويفس�كي يف كتابه .ف�كان له ما أراد
وإن بعد سجال ورصاعات طويلة.

حسن املوسوي
كي أتجنب غوايتك
كان عيل أن أجد
طرقا بديلة
غر تلك التي رصدتيها
بعينيك الخرضاوين
و أن ال اقرب
من تلك الشجرة
التي علقت عليها قلوب ضحاياكِ
كي أتجنب غوايتك
كان ّ
عيل البحث
عن جسد آخر
يالئم قوامي املموسق
و أن أحلق بعيدا
عن عشك املفخخ
امليلء بالوعود
التي لم تتفقس بعد
كي أتجنب غوايتك
كان ّ
عيل أن اتوقف
عن ترديد تلك األغنية
{ يف كل يوم يزيد شوقي اليهم }
و التي أدندن بها
كلما مر طيفك
يف ذاكرتي املثقوبة
كي أتجنب غوايتك
كان ّ
عيل منذ البداية
ان ال ألج تلك املتاهة
و التي احتوتني
يف لحظة زمن ضائع
و ان اعلق قصائدي
عىل جدران مملكتك
اآليلة للمكوث
ألبعث برسائيل اىل اتباعي
و الذين لم ينقادوا بعد
اىل جزيرتك النائية
رغم عزفك املستمر
ألنغامك السحرية
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املطبخ ..

حنو مستقبل افضل...هلم

هل حتتاج احلياة الزوجية الناجحة لبعض النفاق؟
تحتاج الحياة الزوجية لكي تنجح وتنعم
باالس�تقرار وتس�ود فيها معاني املودة
والرحمة التي أمر الله بها األزواج للعديد
من املقوم�ات ،ويعد الص�رب من أهمها
اً
فضال عن التفاهم والتسامح والغفران،
ولكن الس�ؤال الذي نطرحه يف تحقيقنا
هذا ..هل تحتاج الحياة الزوجية لبعض
النف�اق؟؟ وهل نعاني يف مجتمعاتنا من
حالة نفاق دائم تس�ود ب�ن املتزوجن؟
وما تأثر تلك الحالة عىل األرسة؟
ملاذا النفاق:
ّ
أن داء النفاق يصيب العديد من املتزوجن
ّ ،
وأن النفاق يف عمومه سلم االنتهازين
ّ
ألن صاحبه يتشدق بكلمات وعبارات ال
تتجاوز حنجرته وكل جوارحه وحركات
جسده ونربة صوته تكذب مقالته ،وهذا
الن�وع م�ن العالقات تفق�د روح الرقي
وتصب�ح الحي�اة الزوجية اً
عبث�ا يف عبث
اً
النع�دام املصداقية فيها ...وأنه غالبا ما
يبدأ من منطلق املجاملة الكاذبة وتتخذ
ثالثة أشكال هي:
مجاملة هادفة:
تدع�و إىل اإلكب�ار بم�ن نح�ب والرف�ع
م�ن ش�أنه والخش�ية عليه م�ن اليأس
واإلحب�اط وخيبة األمل م�ن خالل ذكر

محاس�نه وس�جاياه بص�دق وتج�رد
ناهيك عن دفع�ه للتقدم والنجاح بدعم
مستمر.
مجاملة كاذبة:

اً
بهتانا
التمل�ق وامل�دح بم�ا لي�س في�ه
وزوراًا أو املداهنة التي تحث عىل التقرب
والتمسح ولو عن طريق الخداع والزيف
من أجل مصلحة.

مجاملة الزمة:
ه�ي م�ا يحتاجها أح�د الزوج�ن وقت
ال�رضورة وهي املهادن�ة التي يقوم بها
اتق�ا اًءلل�رشواملك�رواألذى.

ومع استمرار هذه السياسة من النفاق
واملجاملة أيًّا كان ش�كلها يبدأ الزوجان
يف الش�عور ّ
بأن الح�ب الخالص يتقلص
اً
كث�را من األزواج
أمام ه�ذا النفاق ،لذا
يش�تكي من رشيكه ،حي�ث يعترب ّ
أن له
وجهان ،وجه اجتماع�ي يظهره خارج
بيته يف الغالب منفتح بش�وش متفائل،
متفاع�ل ،متع�اون ،ووج�ه آخ�ر داخل
البي�ت يغلب علي�ه العبوس والتش�اؤم
واالنفع�ال الزائد ،أو العكس حينما يريد
أحد الطرف�ن الحصول ع�ىل منفعة أو
مصلح�ة م�ا من الط�رف اآلخ�ر ،حتى
يش�عر كل طرف بأنه يعيش مع حرباء
متلون مزيف املشاعر.
عالج النفاق:
و ح�ل ه�ذه اإلش�كالية يف :تح�رّي
الوسطية يف التعبر ّ
ألن التعامل بالكذب
اً
مرفوضا ول�ن تبنى عليه
يعترب منح�ى
حي�اة متوازنة وإيجابي�ة فكلما اقرتبنا
من الوس�طية ومن الشخصية املتوازنة
املرنة الصادقة الت�ي تعرف كيف ومتى
تترصف الترصف الحكيم كلما استطعنا
أن نتخل�ص م�ن يشء اس�مه نف�اق يف
حياتنا كلها مع جميع من نتعامل معهم
اً
سجية تبنى عليها اآلمال.
ويصبح

دراسات حديثة

األذكياء أكثر قابلية للتشتت يف أثناء العمل
كش�فت دراس�ة حديثة أن األذكياء
أكثر قابلية للتش�تت يف أثناء العمل
من غرهم ،نتيج�ة ازدحام األفكار
يف أدمغته�م ،والتي تمنعهم يف كثر
م�ن األحيان من الرتكي�ز عىل عمل
واحد.
وتش�ر الدراس�ة إىل أن أدمغ�ة
العباقرة واألذكياء تعمل باستمرار،
ويف كث�ر م�ن األحي�ان ال ت�دل قلة
الرتكي�ز عىل ضعف يف اإلدراك ،بقدر
ما دليل عىل التفوق العقيل والفكري

ع�ىل اآلخري�ن بحس�ب صحيف�ة
التيليغراف الربيطانية.
ووج�د الدكتور النف�يس الربيطاني
ني�د هالوي�ل أن األذكي�اء ع�ادة ما
يجدون صعوبة يف تحديد األولويات،
ويف حال تعرضهم لعوامل تش�تيت
االنتباه ،يج�دون صعوبة يف الرتكيز
وعدم ق�درة عىل التعام�ل مع أكثر
من أمر يف نفس الوقت.
والغري�ب يف األم�ر ،أن األش�خاص
األذكي�اء ربم�ا يج�دون أنفس�هم

نتيجة لذلك غر قادرين عىل تحقيق
األهداف التي تلبي طموحاتهم ،كما
أنهم لن يقدموا ما يشعر رؤساءهم
يف العمل بالرىض عنهم.
كما وجدت الدراس�ة التي أجريت عىل
أكثر م�ن  10آالف موظف من  17بلدا اً
مختلف�ا اً أن ازدياد اس�تخدام وس�ائل
التكنولوجي�ا يف مواق�ع العم�ل ،جعل
األم�ور أكث�ر صعوبة ع�ىل املوظفن،
حيث يتع�رض املوظف باملتوس�ط إىل
عوامل التشتيت مرة كل  3دقائق.

سلوكيات

طريقة عمل تارت
الشوكوالتة
املقادير
الطبقة السفلية
 1كوب بسكويت مطحون
 2ملعق�ة كب�رة ب�ودرة ال�كاكاو
السادة
 3ملعق�ة كب�رة س�كر ناع�م
الحبيبات
 8ملعقة كبرة زبدة مذابة
 2/1ملعقة صغرة قرفة
الحشو
 1 4/1كوب كريمة سائلة
 250جرام شوكوالتة مجروشة
 2حبة كبرة بيض
 1ملعقة صغرة فانيليا سائلة
 4/1ملعقة صغرة ملح
 4/1ملعقة صغرة قرقة
الطبقة العلوية
 4/1كوب كريمة سائلة
 50جرام شوكوالتة مربوشة
 1ملعقة صغرة عسل
 1ملعقة كبرة ماء ساخن
للتزين شوكوالتة بيضاء
الطريقة :
 .1ثبت�ي ال�رف الش�بكي يف وس�ط
الف�رن .س�خني الف�رن إىل درج�ة
حرارة ١٨٠م.
 .2أحرضي قالب ذو قاعدة متحركة
مق�اس  ٩بوصة .ضعي القالب عىل
صينية قصرة الحافة.
 .3الطبقة الس�فلية :يف طبق عميق
ضعي البس�كويت ،ب�ودرة الكاكاو،
السكر ،الزبدة والقرفة.
بأطراف أصابعك قلبي البس�كويت
مع بقية امل�واد إىل أن يترشب الزبدة
تماما.
 .4ضع�ي خلي�ط البس�كويت يف
القالب .بأط�راف أصابعك إضغطي
عىل خليط البسكويت ليغطي
ق�اع القال�ب ويرتف�ع ع�ىل حواف
القالب ويغطيها تماما.
 .5إخب�زي الطبقة الس�فلية ملدة ٥
دقائق .أخرجي القال�ب من الفرن.
دعيه جانبا.
 .6الحش�و :يف قدر متوسط الحجم
س�ميك القاع�دة ضع�ي الكريمة و
الشوكوالتة .باستعمال
ملعق�ة بالس�تيكية عريض�ة قلبي
الكريمة إىل أن تذوب الشوكوالتة .ال
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تدعي الكريمة تغيل
أو تس�خن كثرا .أبع�دي القدر عن
النار.
أضيفي البيض مع استمرار التقليب
بمرضب شبك يدوي إىل أن يتجانس
البيض مع خليط
الشوكوالتة .أضيفي الفانيليا ،امللح
والقرفة .قلبي املواد لتختلط.
 .7وزع�ي الحش�و ع�ىل قاع�دة
البسكويت.
 .8ضعي القالب يف الفرن ملدة  ١٥إىل
 ٢٠دقيقة إىل أن يتماسك الحشو.
 .9أخرجي التارت من الفرن .ضعي
القال�ب ع�ىل ش�بك معدن�ي ودعي
التارت إىل أن تربد تماما.
 .10الطبقة العلوية :يف قدر س�ميك
القاع�دة متوس�ط الحج�م ضع�ي
الكريمة ،الشوكوالتة ،العسل
وامل�اء .ضع�ي الق�در ع�ىل ن�ار
متوس�طة .باس�تعمال ملعق�ة
بالس�تيكية عريضة قلب�ي الكريمة
إىل
أن تذوب الشوكوالتة وتتكون كريمة
شوكوالتة ناعمة ومتجانسة.
 .11أخرج�ي تارت الش�وكالتة من
القالب وضعي عىل طبق تقديم عايل
الحافة.
 .12وزعي كريمة الش�وكوالتة عىل
تارت الش�وكوالتة لتغطي الس�طح
تماما.
 .13يف كيس تزي�ن ضعي قليل من
الش�وكوالتة البيضاء املذابة .وزعي
الشوكوالتة البيضاء عىل
كريم�ة الش�وكوالتة ع�ىل ش�كل
خطوط دائرية.
باس�تعمال ط�رف الس�كن إعميل
خط�وط زخرفي�ة ع�ىل ت�ارت
الشوكوالتة.
 .14ضعي تارت الشوكوالتة يف الرباد
لعدة س�اعات أو طوال الليل ليطيب
طعمها ثم قدميها.

نصائح طبية

للدوار أسباب نفسية أيضاً!

اختبارات ملعرفة أسرار طفلك

ابتك�ر علم�اء النف�س والرتبوي�ون
املختصون ،طرق رئيسية من شأنها
أن تساعد اآلباء واألمهات عىل كشف
مكنون�ات وأرسار أطفالهم بطريقة
عفوي�ة وغ�ر مب�ارشة وبال أس�ئلة
رصيحة تخيفهم ،مع أهمية أن ترتك
األم العنان لطفلها لقول اإلجابة التي
تناس�به وتع�رب عن�ه ،دون أن توحي
إلي�ه بإجاب�ة معين�ة ،أو تعاتبه عىل
اختي�ار إجابته وإخب�اره بأنها كانت
تتوق�ع من�ه اختي�ارا اً آخ�ر»؛ و هذه
الطرق تتمثل فيما ييل:
• قصة السفر
احك�ي ل�ه أن هناك ش�خصا اً س�وف
يس�افر إىل م�كان بعي�د ج�دا اً ول�ن
يع�ود أبدااً؛ فمن تتوق�ع أن يكون هذا
الشخص؟
إجابة الطفل ستجعلك تعرفن من هو
الش�خص الذي يكرهه ويتمنى بعده
عن�ه ،أما إن ق�ال لك إن الذي س�وف
يسافر «أنا»؛ فهو يكره نفسه.

• قصة العصفور
احك�ي لطفل�ك عن قص�ة العصفور
األب والعصف�ورة األم وابنهم�ا
العصفور الصغ�ر ،ينامون يف العش
فوق الشجرة ،وتهب رياح قوية ويقع
العش ع�ىل األرض؛ فيطر العصفور
األب إىل ش�جرة ،والعصف�ورة األم إىل
شجرة أخرى.
اس�أيل طفلك« :إىل أين طار العصفور
الصغر؟»
إذا ق�ال طفل�ك« :إن العصف�ور طار

ألبي�ه»؛ فهو متعلق بأبي�ه ،وإن قال:
«إنه طار إىل أم�ه»؛ فهو متعلق بأمه
ويراها ه�ي منبع األمان ،أما إن قال:
«إن العصفور الصغر طار إىل شجرة
أخرى»؛ فه�ذا يعن�ي أن الطفل واثق
ومستقل ويشعر باألمان.
• قصة الخرب الجديد
اً
طف�ال عاد
احك�ي لطفل�ك أن هن�اك
م�ن املدرس�ة ،وقالت له أم�ه« :تعال
برسعة ،لدي خرب جديد لك» ،واسأليه:
«ماذا تتوقع أن يكون هذا الخرب؟»

إجاب�ة الطف�ل تس�اعدنا يف التع�رف
ع�ىل جان�ب م�ن رغبات�ه ومخاوفه
وتوقعاته.
• قصة الحلم املزعج
احكي لطفلك أن هناك طفالاً استيقظ
من النوم وهو مرهق ومنزعج ،وقال
اً
حلم�ا مزعجا اً يف املنام»،
ألمه« :رأيت
واس�أليه« :ماذا رأى الطفل يف منامه
برأيك؟».
إجابته س�تجعلك تتعرفن عىل نقاط
ضعفه ومشاكله يف عالقاته مع أفراد
عائلته وأصدقائه.
• قصة الخوف
احك�ي لطفلك أن هن�اك طفالاً يبكي
بش�دة ،ويقول« :إنني خائ�ف جدااً»؛
فمم يخاف ،أو ممن يخاف؟
إجاب�ة الطف�ل س�تجعلك تعرفن
الكث�ر م�ن مخاوفه الش�خصية،
واألش�خاص الذي�ن يخيفون�ه،
أو يش�عر ب�أن وجوده�م يه�دده
ويضايقه.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

أطعمة تؤثر يف صحة الكبد منها األيس كريم والكرمية املخفوقة
يتأثر الكبد بأن�واع مختلفة من األطعمة وخاصة
التي تحتوى عىل نسبة عالية من الدهون ،ويعترب
النظ�ام الغذائي الصحي الحل األمثل للتخلص من
أمراض الكبد ،ومن األطعمة التي تؤثر عىل صحة
الكبد :
تشيز برجر
يحتوى برجر الجبن عىل نسبة عالية من الدهون،
ويمك�ن أن تزي�د م�ن خط�ر اإلصاب�ة بأم�راض
القلب والس�كتة الدماغي�ة ،باإلضاف�ة إىل العديد
من الده�ون املش�بعة ،ويمكن اس�تبداله ببعض
األطعمة األخرى مثل خضار الربوكيل الذى يحتوى
عىل القليل من الدهون.
 البطاطس املقليةيمكن أن يسهم تناول البطاطس املقلية بانتظام،
والت�ي تحت�وي ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن الدهون
املش�بعة ،يف حدوث هذه املش�كلة ،كم�ا يمكن أن
ي�ؤدي اً
أيضا إىل حدوث الته�اب عىل املدى الطويل،
والذي يتسبب يف تكوين نسيج ندبي يف الكبد ،وهو
أحد املضاعفات املعروفة باسم تليف الكبد.
 لحوم البيربونييعترب البيربوني أحد أس�وأ املواد املسببة الرتفاع
نسبة الدهون املشبعة ،حيث يحتوى عىل حوايل
 17.7جرام�ا اً م�ن الدهون املش�بعة ل�كل 100
جرام.
 الكريمة املخفوقةتحتوي الكريمة املخفوقة عىل الكثر من السعرات
الحرارية والس�كر والدهون املشبعة ،حوايل 23.2

جرام لكل كوب من الكريمة.
 الزبدةال تعت�رب الزبدة م�ن منتجات األلبان فحس�ب،
ب�ل تحت�وى اً
أيض�ا ع�ىل مس�تويات عالية من
الدهون املشبعة .بدالاً من الطهي بالزبدة ،حاول
اس�تبدالها بزي�ت الزيت�ون ،ال�ذي يحتوي عىل
نسبة عالية من أحماض أوميجا  3الدهنية التي
تقلل مستويات إنزيمات الكبد .يمكن أن يساعد
زيت الزيتون اً
أيضا يف التحكم يف الوزن.
 الحليب كامل الدسميحتوي ك�وب واحد م�ن الحليب كامل الدس�م
ع�ىل ح�وايل  9.1ج�رام م�ن الدهون املش�بعة،
وهي ليس�ت مثالية لألش�خاص الذين يرغبون
اً
ب�دال من رشب
بالحف�اظ ع�ىل صح�ة كبدهم.

الحليب كامل الدس�م ،جرب التحول إىل الحليب
قليل الدس�م أو تناول الش�اي األخرض هو أحد
أكث�ر املرشوبات املفي�دة التي يمكن�ك تناولها،
للكبد وللصحة العامة اً
أيضا.
 الزيوت النباتيةعىل الرغ�م م�ن أن العديد من الزي�وت النباتية
تب�دو صحية ألنه�ا ذات أس�اس نباتي ،فهي يف
الواق�ع غنية بالدهون املش�بعة .وتش�مل هذه
الزيوت :زيت لب النخيل وزيت جوز الهند وزبدة
الكاكاو ،فالطه�ي بزيت األف�وكادو بديالاً أكثر
أمانا اً لزيوت النخيل وجوز الهند.
 اآليس كريمتحت�وي معظم أنواع اآلي�س كريم عىل  92٪من
الدهون املشبعة لكل نصف كوب.

الش�عور بالدوار أمر مزعج وغالبا ما يرتبط الدوار بأس�باب عضوية،
لك�ن ذلك لي�س صحيح تماما ،فالش�عور بال�دوار قد تكون أس�بابه
نفس�ية ومعرفة ذلك يساعد عىل الشفاء ،لذا يشدد خرباء الصحة عىل
عدم التهاون باألمر ورضورة الذهاب إىل الطبيب.
الشعور بالدوار يختلف من شخص آلخر ،إذ يشعرالبعض بعدم القدرة
ع�ىل النهوض أو يفق�د البعض اآلخر القدرة عىل الت�وازن .صحيح أن
الش�عور بالدوار له أس�باب مختلفة تش�ر إىل وج�ود خلل عضوي يف
الجسم ،لكن أطباء يف الرابطة األملانية ألطباء النفس واألعصاب ،أكدوا
أن الشعور بالدوار قد يكون سببه وجود اضطرابات نفسية.
وإن معرفة األس�باب النفس�ية املس�ببة للدوار ،من املمكن أن تساعد
املصابن بذلك عىل عالج هذه املشكلة .كما أنه من املهم معرفة التعامل
مع هذه املشكلة بشكل صحيح  ،ففي محاولة للسيطرة عىل التوازن،
يمي�ل املصابون بالدوار إىل الرتكيز عىل مراقبة ذاتهم ،والدخول يف هذه
الدوامة واملعروفة يف علم النفس ب�”االستبطان” ،يعزز الشعور بالدوار
عىل ح ّد اعتبار فرانك برغمان من الرابطة األملانية ألطباء األعصاب.
وهن�ا ينصح األطباء برضورة اس�تبعاد األس�باب العضوي�ة التي قد
تس�بب ال�دوار ،وهذا يتطلب زيارة ع�دة أطباء ،إذ يتوج�ب أوال زيارة
طبي�ب األرسة وربما استش�ارة أخصائ�ي أن�ف وأذن وحنجرة ،وعند
التأكد من عدم وجود س�بب عضوي لل�دوار ينصح برغمان بالتوجه
إىل طبي�ب نفيس ،علما أنه ليس من املس�تبعد أن يكون س�بب الدوار،

ضغوط نفسية يف العمل أويف الحياة الشخصية.
وجدي�ر بالذك�ر أن الدوار الذي يكون س�ببه نفيس ه�و من األمراض
الخطرة ،والسبب هو التشخيص الخاطئ ،إذ غالبا ما ترتبط مشكلة
الدوخة بأس�باب عضوية ،مثل خلل يف تدف�ق الدم أو أمراض الفقرات
العنقية أو مش�اكل القلب واألوعي�ة الدموية أو أمراض األذن .ويعتقد
املصاب�ون بالدوار ،أنه املس�بب للش�عور بالخوف ،ولك�ن الواقع هو
العكس تماما .ويرى أخصائيو عل�م النفس واألعصاب أن اتباع عالج
سلوكي ،قد يساعد عىل تخفيف الدوار الذي يرجع ألسباب نفسية ،ويف
بعض الحاالت يمكن تناول األدوية املضادة لالكتئاب.

لطلة ابهى........

ثالث عالمات تؤكِّد َ
رفض بشرتك للمنتج اجلديد

م�ن املتعارف عليه أن أنواع البرشة
تختل�ف م�ن ش�خص آلخ�ر ،وإن
تش�ابهت األن�واع ف�إن األنس�جة
تختل�ف ،مما يجعل االس�تجابة ل�
منتج�ات التجمي�ل مختلف�ة ،فما
يتناس�ب مع صديقتك ق�د ال ِّ
يؤثر
بالشكل نفس�ه يف برشتك ،وما قد
يبهركِ تأثره قد ِّ
يؤثر سل اًبا يف برشة
قريبتك أو زميلتك يف العمل.
له�ذا فمن املهم االنتب�اه إىل كيفية
تفاع�ل املس�ا ّم م�ع املنتج�ات
واملس�تحرضات املختلفة ،ومعرفة
ر ّد فع�ل برشت�ك تج�اه ِّ
أي منت�ج
ُ
تجربته.
جديد تت ُّم
وفيم�ا ي�يل ننق�ل ل�ك عالم�ات
رف�ض برشت�ك لبع�ض املنتج�ات
التجميلية:
ّ
والحكة
العالمة األوىل :االحمرار
علي�ك أن تقوم�ي بتطبي�ق املنتج
الجدي�د قبل النوم حتى ال تتعريض
للش�مس بعد تجربت�ه ،فإذا تحول
ُ
ل�ون جل�دك ع�ىل الف�ور إىل اللون
ّ
بالحكة ،فعىل
أو
األحم�ر
ش�عرتِ
األرج�ح أنك تعانن من حساس�ية
تجاه أحد مكونات املنتج ،ويف هذه
الحال�ة يج�ب أن تغس�يل برشت�ك

ب�� منظف حس�اس يف أرسع وقت
ممك�ن؛ ملن�ع املزي�د م�ن التهيج،
والتوق�ف ع�ن اس�تخدام املنت�ج،
واستشارة طبيب األمراض الجلدية

الخاص ب�ك ملعرفة رأي�ه يف املنتج
وتأثره عليك.
ُّ
والتشقق
العالمة الثانية :الجفاف
غال اًب�ا ما يحدث هذا األمر للش�فاه

عن�د تجرب�ة منتج�ات الش�فاه
املُتنوع�ة م�ن مرطب�اتٍ وأحم�ر
تفاع َل َّ
ُ
مركبات
شفاه ومُ لمّع ،فإن
منتجات الش�فاه م�ع بعض أنواع
الب�رشة ق�د يُس�بب له�ا الجفاف
والتقش�ر عىل مدى بضع�ة أيام،
فه�ذه العالم�ات ُتعرّف�ك أن ه�ذا
املنت�ج ربما ليس هو املناس�ب لك،
وأنك بحاجة ملركب�ات أخرى ُتالئم
شفتيك.
العالمة الثالث�ة :االنتفاخ وامللمس
الدهني
ق�د تضعن بعض املس�تحرضات
العالجي�ة أو التجميلية فتالحظن
انتفاخ�ات يف برشتك ،ويف الحقيقة
ف�إن املس�ام املتورم�ة أو الجل�د
املرتف�ع هو عالم�ة مؤكدة عىل أن
جلدك حس�اس ،وأنك تعانن ُّ
تدفق
الخالي�ا االلتهابي�ة ،وعن�د حدوث
ذل�ك توقفي عن اس�تخدام املنتج،
واحجزي موع اًدا رسي اًعا عند طبيب
الجلدي�ة ،كم�ا أن مالحظ�ة إفراز
برشتك للمواد الدهنية بش�كل غر
معت�اد يخ�ربك أن مس�تحرضك
الجديد ال يتالءم مع تركيبة برشتك،
ويتفاعل معها بشكل سلبي.
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صــــورة و حــــدث

كلمات متقاطعة

الحمل

عىل الرغم من إيمانك الكامل ببعض املعتقدات
الدينية ،إال أنك ال تتحدث عنها مع اآلخرين .يف
الواقع ،أنت تعرف املفاهيم الغامضة وتستطيع
قراءة أفكار الناس ومعرفة ما يدور ببالهم .عالوة
عىل ذلك ،أنت شخص عميل ويظهر ذلك يف االحتفاالت
واالجازات خاصة مع األصدقاء.

الثور

ال بأس من الدخول يف مناقشة قوية بينك وبني
شخص لم تره منذ قرتة طويلة .أخطر يشء
نحذرك منه يف أثناء مناقشتك مع هذا الشخص
هو الخالف قبل الوصول إىل حل للقضية التي تهتمون
بها .كل ما تحتاجه أن تبادر بالخطوة األوىل .حاول أن
توجد حلقة وصل بينك وبني شخص ما ال تعرفه.

الجوزاء

تالحق أهدافك بطاقة هائلة ،فحاول كبح
رغبتك العارمة يف النجاح .تابع أهدافك بوعي
وإرصار ،لكن ال تغفل األشياء األهم .تباطأ قليال
وتمالك نفسك من وقت آلخر وامنح بدنك فرتة راحة
حتى يتمكن من إعادة شحن طاقته واالستعداد للمهام
القادمة.

السرطان

عندما تدرك اليوم أن العالم كله ضدك ،تبدأ
األمور تعود إىل طبيعتها .لن تحتاج إىل التخفي،
بل يف الحقيقة كل ما تحتاجه هو التعبي عن
مشاعرك وعن رأيك بكل وضوح .كنت تحلم بأن تصل
ملنصب مهم ربما يصبح حلمك سهل املنال والتحقيق هذا
اليوم.

األسد

تتعجب اليوم وتتساءل ملاذا يدفعك البعض
للتقرب من الحبيب .ربما لم تعرب عن مشاعرك
حتى اآلن للطرف اآلخر ،وينعكس هذا األمر عىل
ترصفاتك وأفعالك عند التعامل مع اآلخرين .إذا طلب
منك شخص ما شيئا ،احرضه له عىل الفور.

حدث يف مثل
هذا اليوم

 1947ـ الواليات املتحدة تعلن تأييدها خطة تقسيم
فلسطني رغم رفض الفلسطينيني والعرب للخطة.
 1951ـ اتسـاع نطـاق املظاهـرات الشـعبية ضـد
االسـتعمار الربيطانـي يف معظـم انحـاء مـرص
وانتهـت بمواجهات بني جنـود الجانبني يف منطقة
السويس.
 1963ـ أدانت األمم املتحدة سياسة القمع يف جنوب
أفريقيا .
 1972ـ حـرب فيتنـام ـ قصـف امريكـي يدمـر
السفارة الفرنسية يف هانوي.
 1977ـ اغتيال رئيـس الجمهورية العربية اليمنية
إبراهيـم محمد أحمدي وشـقيقه عبد الله وتسـلم
السـلطة مجلس رئايس من ثالثة أشخاص بقيادة

الميزان
ال تنتظر ردود فعل جيدة من األشخاص
املحيطني بك حتى إذا ترصفت أمامهم بطريقة
مضحكة وأخربتهم بأحدث النكت .ربما يكون
هؤالء لديهم رغبة يف التحفظ واالبتعاد عن اآلخرين.
حاول أن تشارك يف بعض األنشطة التي تتطلب انضباطا
وثباتا وكفاءة.

العقرب

تنسجم مع أحداث هذا اليوم .ننصحك بنسيان
القضايا الشائكة واملقلقة .لست مضطرا
اليوم إىل االهتمام بيشء محدد .كل يشء سيكون
عىل ما يرام .هناك بعض األمور التي لم تنته من
تحضيها بعد ،ولكن ال داع للقلق .خصص وقتا للراحة
واالسرتخاء.

القوس

انفراجات وصعوبات يف حياتك العاطفية .ربما
ينصحك شخص ما من أفراد أرستك بالتخيل
عن الحبيب ولكنك ترفض هذه الفكرة .عليك ان
تأخذ الوقت املناسب للتفكي يف هذا األمر ويف الضعوط
الحياتية عموما .ربما تحتاج خالل الشهور املقبلة إجابات
لبعض األسئلة املحية.

الجدي

ربما تجد نفسك غي متفق مع ما يحدث
من حولك .ال تكن مندفعا وال تعرب عن رأيك
بطريقة متهورة .احرتم وقدر وجهات نظر اآلخرين
ومناهجهم .قد يصعب عىل البعض تنفيذ بعض األمور
بالطريقة التي تتمناها ،فكل فرد له طريقة مختلفة
ولكن هذا ال يعني أن األمور ستتدهور.

الدلو
انتبه يا عزيزي الحمل فمواقفك املاضية جعلت
اآلخرين يصفونك باملراهق .استهتارك وطيشك
من أبرز العالمات التي تظهر يف شخصيتك .لذا
ننصحك بالدخول يف عالقة جادة دون فقدان أي يشء
يف النهاية.

الحوت

قوة شخصيتك ستكون سالحك الوحيد ضد أي
خصم اليوم .أفعالك وترصفاتك اليوم تخيف
البعض بينما تجذب البعض اآلخر .سيظهر اليوم
من يحبك حقا ومن يكرهك .ال تحاول ان تخفي
مشاعرك أبدا ،فهي مصدر إبداعك.

من الفيسبوك

شخصيات من التاريخ

طه حسني

العذراء

اليوم من أفضل األيام التي يمكنك فيها أن
تتعامل مع القضايا العاطفية والحساسة.
تشعر بالثبات عند التعرض ألي موقف ما يسمح
لك بالتعبي عن أفكارك التي تؤمن بها بكل وضوح .ال
تقلق فالناس من حولك يفهمون جيدا ما تشعر به.

العقيد أحمد حسني الغشمي.
 1978ـ أعلن يف عدن قيام الحزب االشرتاكي اليمني
وتـوىل عبدالفتـاح اسـماعيل منصب األمـني العام
للحزب.
 1986ـ لقـاء القمـة الثاني بـني الرئيس األمريكي
رونالـد ريغـان والزعيـم السـوفيتي ميخائيـل
غورباتشوف يف ريكيافيك .
 1991ـ لجنة الدولة التي اسسـت قبل شهر توافق
عىل حل جهاز االستخبارات السوفييتي.
 1991ـ مجلس االمن الدويل يتبنى القرار  715الذي
يخضع الصناعات العسكرية العراقية ملراقبة االمم
املتحـدة بعد اكتشـاف وثائق تثبت وجـود برنامج
النتاج قنبلة هيدروجينية.

رأيس
1شـاعر ووزيـر اندلـي من أهل
قرطبة برع يف الوصف والبالغة
2للتمني  oقطعة مسطحة للكتابة
 oاملناطق املفتوحة من األرض
3رسـوم عىل الجلد (معكوسة) o
نساعد يف أمر ما
4شـخص بنى نفسه بنفسه دون
االعتمـاد عـىل اآلخريـن oرضس
(معكوسة).
5مـواز ومقابـل  oآلة موسـيقية
وترية
6متشـابهان  oميـزان  oألـف
كيلوجرام
7مـادة تسـتخدم لعمـل حلـوى
شبيهة باملهلبية  oثلثا باب
8انسـكب  oأبو األسود ملك النحو
العربي
9مـا يقولـه املحامـي دفاعـا عن
موكلـه  oإنـاء كبـي مـن الفخار
(معكوسة).
10استخدام اآلالت يف انجاز العمل
واالرساع به  oتقابلها عرش أمثالها
(مبعثرة)

أفقي
1شـاعر فيلسـوف لقب برهني
املحبسني  oسماء
2رئيـس أميكـي مثـي للجدل
 oهولنـدي أسـس للفلسـفة
األوروبية الحديثـة وأبو املذهب
العقالني
3استيعابنا لألشياء والزمن من
حولنا وذاكرتنا  oنقيض الحرب
4أخطـأ خطأ صغـيا  oرضبت
كفيهـا معا  oقطع األشـياء إىل
قطع صغية
5رياضـة هنديـة يف القدرة عىل
الرتكيـز  oتأديـة اعمـل بقدرة
واقتدار
6كلمة فرعونيـة قديمة بمعنى
جميل  oقانون يف الجرب
7غاز خامل (ال يتفاعل)
8فائـدة للناس  oنقطـة التقاء
األشعة (أو األشياء) وتركيزها
9ليونة  oأرسطو
10نبات طبي يستفاد من بذوره
ويـرشب بغليـه وتقديمـه كما
الشاي  oاسم عربي قديم

ٰط ٰه حسني أديب وناقد مرصيُ ،ل رّقب بعميد األدب العربي .رّ
غي
الرواية العربية ،مبدع السية الذاتية يف كتابه «األيام» الذي نرش
عام  .1929يعترب من أبرز الشخصيات يف الحركة العربية األدبية
الحديثة .ال تزال أفكار ومواقف طه حسني تثي الجدل حتى
اليوم.
درس يف األزهر ،ثم التحق بالجامعة األهلية حني افتتحت عام
 ،1908وحصل عىل الدكتوراه عام  1914ثم ابتعث إىل فرنسا
ليكمل الدراسة .عاد إىل مرص ليعمل أستاذا للتاريخ ثم أستاذا
للغة العربية .عمل عميدا لكلية اآلداب ،ثم مديرا لجامعة
اإلسكندرية ،ثم وزيرا للمعارف .من أشهر كتبه :يف الشعر
الجاهيل ( )1926ومستقبل الثقافة يف مرص (.)1938
ولد طه حسني يوم الجمعة  15نوفمرب  ،1889وكان سابع ثالثة
عرش من أبناء أبيه حسني يف الصعيد األوسط املرصي ولم يمر
عىل عيني الطفل أربعة من األعوام حتى أصيبتا بالرمد ما أطفا
النور فيهما إىل األبد؛ ويرجع ذلك إىل الجهل وعدم جلب أهله
للطبيب بل استدعوا الحالق الذي وصف ل ُه عالجا ذهب ببرصه،
ً
وكان والده حسني رّ
موظفا صغ ً
يا رقيق الحال يف رشكة
عيل
السكر .أدخله أبوه كتاب القرية للشيخ محمد جاد الرب لتعلم
العربية والحساب وتالوة القرآن الكريم وحفظه يف مدة قصية
أذهلت أستاذه وأقاربه ووالده الذي كان يصحبه أحيانا ً لحضور
حلقات الذكر ،واالستماع إىل عنرتة بن شداد وأبو زيد الهاليل.
وملا فتحت الجامعة املرصية أبوابها عام  1908كان طه
حسني أول املنتسبني إليها ،فدرس العلوم العرصية ،والحضارة
اإلسالمية ،والتاريخ والجغرافيا ،وعددا ً من اللغات الرشقية

كالحبشية والعربية والرسيانية ،وظل يرتدد خالل تلك الحقبة
عىل حضور دروس األزهر واملشاركة يف ندواته اللغوية والدينية
واإلسالمية .ودأب عىل هذا العمل حتى سنة  ،1914وهي السنة
التي نال فيها شهادة الدكتوراة وموضوع األطروحة هو« :ذكرى
أبي العالء» ما أثار ضجة يف األوساط الدينية ،ويف ندوة الربملان
املرصي إذ اتهمه أحد أعضاء الربملان باملروق والزندقة والخروج
عىل مبادئ الدين الحنيف .وقد صدرت أوامر من من شيخ األزهر
للجنة الفاحصة بعدم منح طه حسني درجة العاملية مهما كانت
الظروف .وإن كان مؤلف “األيام” قد مُ ِن َع من الحصول عىل
درجة العاملية يف األزهر الرشيف ،فإنه قد بلغ اعىل درجة علمية
يف الجامعة ،بنيله شهادة الدكتوراة وهكذا صار رجل “جامعة”
بدل أن يصي رجل “جامع” .فإن إفشاله يف الجامع كان أعظم
حافز نحو النجاح املبهر يف الجامعة.

اختبارات شخصية

اختبار يكشف درجة قوة الشخصية واسبابها
من خالل اختبار سـهل جدا ً يمكن كشـف
الكثـي مـن ارسار الشـخصية وخفاياهـا
وبعض الخطوط التـي تدل عىل املصي .ويف
هذا االختبار مثالً يجب اختيار واحدة من 4
كنـزات بألوان مختلفة .وكل منها يمكن ان
تعني التمتع بدرجة قوة شـخصية محددة.
كما يـدل هـذا االختبار عىل بعض اسـباب
هذه القوة ومدى القدرة عىل السـيطرة عىل
االشخاص واملواقف.
من اجـل خـوض هـذا االختبار يجـب اوالً
النظـر اىل الرسـوم االربعة واختيـار احدى
الكنزات برسعـة ومـن دون التفكي لوقت
طويـل وهذه النتيجة التـي يمكن الحصول
عليها.
الكنزة 1
اذا تـم اختيار هذه الكنزة فهذا يعني التمتع
بشـخصية قويـة جدا ً تسـاعد عـىل تخطي
الكثي من الحواجز التي يمكن مواجهتها يف
الحياة .كما يدل عىل طاقة كبية وذكاء حاد
يسـاهمان يف مواجهة التحديات واملعوقات
التي يمكن ان تعرتض طريق تنفيذ املشاريع
واملخططـات .ومـن املمكن ان يكشـف هذا
ايضـا ً االسـتعداد الدائم لخـوض املغامرات
وللقيام بالخيـارات الصعبة وألخذ القرارات
املصيية .ولهذا يعتمد الكثيون عىل صاحب
هـذا الخيار يف حل املشـاكل التـي يمكن ان
يواجهوها يف مختلف نواحي حياتهم.
الكنزة 2
يمكـن ان يـدل اختيـار هـذه الكنـزة عـىل
التحـيل بقـدرة كبـية جـدا ً عـىل الصـرب
واالنتظـار .فصاحب هـذا الخيار نـادرا ً ما
يتذمر أو يتأفف .بـل انه يتمتع بالعديد من
املوصفات القيادية والفريدة وغي العادية.
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غزل عراقي
عنيد وهل العناد البيــــك مرة
اليزعلك روحلة وبالجذب مرة
يمكن يعرتف بالشــــــوك مرة
ويكلك منك احتاجيت جيـــــــة
***
اريد ازعل عليك انا وجربـــــك
هم تنساني لو شوكي وجر بك
تظل تبعد ومد وصيل وجر بك
وهم تكطع وصل شخصك علية
***
مو تعليم شعر الحب ترة الهـــام
وكلبي بس الك وحدك ترة الهام
لغيك ما نطخ صــدك ترة الهام
الك وحدك فقط ناخذ تحيـــــــــة

قصة وعربة
ولهذا يمكنـه العمل ضمن فريـق وتحقيق
النجاح بسـهولة .فهو االكثـر موهبة يف ما
يتعلق بتوزيـع املهمات ووضع الخطط من
اجل تأمني حسـن سـي العمل والوصول اىل
االهداف يف املواعيد املحددة لذلك واملحاسـبة
يف حـال تم ارتـكاب االخطـاء .ولهـذا فإن
معظم االشـخاص املحيطني به يسـتمعون
اىل آرائـه ويحرصون عىل االلتزام بتعليماته
ووجهات نظره.
الكنزة 3
يشـي هـذا الخيـار اىل التحـيل بالكثـي من
الدبلوماسـية واملرونة والهدوء .فمن يختار
هـذه الكنـزة هو شـخص غي انفعـايل وال
يمكن اسـتفزازه بأي شـكل من االشـكال.
وهـو مقـدام ويحـب تقديـم املسـاعدات
لآلخريـن .كما انه يجيـد التعبي عن افكاره
وعـن رشح الخطـط التي يقدمهـا من دون
نسـيان اي مـن التفاصيل .وهـو ايضا ً يثق
بنفسـه اىل حـد كبـي ويفرض هـذه الثقة
عىل الكثي من االشـخاص الذين يعملون او
يعيشـون يف محيطـه .كما يدل هـذا الخيار
عىل انه يحسن استغالل الفرص التي تساعد
عىل تحسـني حياته وحياة أولئك االشخاص

وانه يجيـد فتح االبواب التـي تحدث انقالبا ً
كبيا ً يف حياته العامة والخاصة كما يف حياة
اآلخرين.
الكنزة 4
قـد يختار من يخوض هـذه االختبار الكنزة
التـي تحمل الرقـم  .4وهذا يعني انه سـيد
قراره وانه ال يتأثر كثيا ً بما يدور يف محيطه
من اقاويـل وافكار .وهذا يـيش بأنه يتمتع
بشـخصية مسـتقلة وانـه ال يمكـن دفعه
اىل التخـيل عن مبادئـه الثابتـة وان ازدادت
الضغـوط وان واجـه الكثي مـن التحديات.
ومما يكشـفه هـذا الخيار ايضـا ً انه رسيع
البديهة ويجيد التعامل مع املواقف املفاجئة
وغـي املنتظـرة وانـه يتسـم بالكثـي مـن
الحضـور الذهنـي ويمتلـك الوسـائل التي
تسـاهم يف ايجـاد الحلـول للمشـاكل غـي
املتوقعة .كما يشـي هذا اىل انه صعب املزاج
يف بعض االحيـان وانه ال يمكن التحدث اليه
يف اوقـات الغضـب وخصوصـا ً يف حال كان
يـرى انه عىل حق .ومن خـالل هذا االختبار
يمكـن القـول ان مـن يختار الكنـزة رقم 4
مسـتعد دائما ً لتحقيق التفـوق يف التجارب
املختلفة التي يخوضها يف الحياة.

احللول البسيطة
تلقـت ذات مـرة إدارة إحـدى
كـربى رشكات مسـتحرضات
التجميل اليابانية شـكوى من أحد
املستهلكني يقول فيها أنه اشرتى
صندوق صابـون ووجـده فارغاً.
قامـت اإلدارة عـىل الفـور بأخـذ
املشكلة إىل خط التجميع الذي نقل
كافة صناديق الصابون املحزومة
إىل دائرة التوصيل.
ولسـبب ما ،مر أحد صناديق الصابون من خط التجميع فارغاً .طلبت
اإلدارة من مهندسـيها حل املشـكلة .عمل املهندسون جاهدين الخرتاع
آلة أشـعة سـينية بشاشـات مراقبة عالية الوضـوح تتطلب موظفني
مهمتهمـا مراقبة كافة صناديـق الصابون التي تمـر من خالل الخط
للتأكد أنها ليست فارغة.ال شك أن الجميع عمل جاهدا ً لجعل هذا الحل
ممكنا ً وعملوا برسعة لكنهم استغرقوا وقتا ً طويالً للقيام بذلك.
ولكـن عندما واجهت ذات املشـكلة موظفا ً يف رشكـة صغية ،لم يفكر
بتعقيدات األشعة السينية وغيها ،وإنما أتى بحل آخر.
اشـرتى ذلـك املوظـف مروحـة كهربائية صناعيـة قويـة ووجهها إىل
خط التجميع .شـغل تلك املروحة بحيث ينطلـق منها الهواء ويبعد أي
صنـدوق صابون فارغ خـارج الخط عند مرورهـا أمامها بينما تكمل
بقيـة الصناديق اململـوءة طريقها عىل الخط ألنها أثقـل من أن تقذف
بعيدا بفعل هواء املروحة.
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العراق يشارك في مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته العاشرة
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
أبل تدفع  300ألف دوالر لمجموعة
من خمسة «هاكرز»

منح�ت رشك�ة أب�ل العمالق�ة
للتكنولوجي�ا مجموعة م�ن الهاكرز
ً
مبلغ�ا يق�ارب  300ألف
األخالقي�ني
دوالر ،حيث جاء ذلك كرد فعل للعثور
عى  55ثغرة أمنية يف أنظمة الرشكة،
حيث تتك�ون املجموعة من خمس�ة
هاك�رز ه�م «س�ام كاري ،وبري�ت
بورهاوس ،وبن صادقيبور ،وصمويل
إي�رب ،وتان�ر بارن�ز «والذي�ن قضوا
ثالث�ة أش�هر يف القيام بذل�ك ووجدوا
ما مجموعه  55نقطة ضعف مع 11
خط�ورة حرجة ،و 29خطورة عالية،
و 13درج�ة متوس�طة الخطورة ،و2
تقارير خطورة منخفضة.وبحس�ب
موقع  TOIالهن�دى ،فقال الهاكرز يف
منشور لهم»:أثناء مشاركتنا ،وجدنا
مجموعة متنوعة من الثغرات األمنية
يف األج�زاء األساس�ية م�ن بني�ة أبل
التحتية والتي من ش�أنها أن تس�مح
للمهاجم�ني باخ�رتاق تطبيق�ات
العم�الء واملوظف�ني بش�كل كام�ل،
وإط�الق برمجي�ة خبيثة ق�ادرة عى
االستيالء تلقائ ًيا عى حساب الضحية

عى  ،iCloudواسرتداد شفرة املصدر
ل�مش�اريع أبل الداخلية».وقد قامت
الرشك�ة من جانبه�ا ً
أيض�ا بإصالح
نقاط الضع�ف برسعة ،حي�ث قالت
الرشكة «ت�م إصالح جمي�ع الثغرات
األمني�ة الت�ي تم الكش�ف عنه�ا هنا
وإعادة اختبارها ،كما تمت معالجتها
ً
ع�ادة يف غض�ون ي�وم إىل يومي عمل

(م�ع إصالح بعضها يف أق�ل من  4إىل
 6س�اعات «.كم�ا تحدث املتس�للون
ع�ن برنامج مكافأة األخطاء من أبل،
حي�ث ق�ال »:نظ�رًا ألن ال أحد يعرف
الكثري عن برنام�ج مكافآت األخطاء
الخاص بهم ،كنا نسري إىل حد كبري يف
منطقة مجهولة من خالل اس�تثمار
كبري للوق�ت ،وكان لرشكة أبل تاريخ
مثري لالهتم�ام يف العمل مع الباحثني
األمني�ني ،ولك�ن يب�دو أن برنام�ج
الكش�ف ع�ن الثغ�رات األمني�ة يع�د
خط�وة كب�رية يف االتج�اه الصحي�ح
للعمل مع املتس�للني يف تأمني األصول
والس�ماح للمهتم�ني بالعث�ور ع�ى
الثغرات واإلبالغ عنها «.

مايكروسوفت تسمح للموظفين بالعمل
من المنزل بشكل دائم

أطل�ق مهرجان ماملو للس�ينما العربية دورته
الع�ارشة يف املدين�ة الواقع�ة بجنوب الس�ويد
وس�ط أج�واء احتفالية خافتة بس�بب تفيش
فريوس كورونا.
ويع�رض املهرجان ،الذي يس�تمر حتى الثالث
ع�رش م�ن أكتوب�ر /ترشي�ن األول 45 ،فيلما
من م�ر ولبنان وتونس والعراق والس�ودان
والس�عودية وغريها ،واخت�ار لالفتتاح الفيلم
املغربي (آدم) بطولة نرسين الرايض ،وللختام
الفيل�م الجزائري (مطاريس) للمخرج رش�يد
بن حاج.
ويتنافس عى جوائز مس�ابقة األفالم الروائية
الطويل�ة  12فيلما ،فيم�ا يتنافس عى جوائز
مس�ابقة األفالم القص�رية  24فيلما ،وتتوزع
باقي األفالم بني برامج نوعية مختلفة.
وتض�م لجنة تحكيم مس�ابقة األفالم الروائية
الطويلة الناقدة السويدية أنيكا جوستافسون،
واملنتج�ة التونس�ية درة بوشوش�ة ،ومعهما
راس�موس برندس�رتوب م�ن معه�د الفيل�م
الدانماركي.
وقال مؤسس ورئيس املهرجان ،املخرج محمد
قب�الوي ،يف االفتتاح« :يحتف�ل مهرجان ماملو
للس�ينما العربية بالذكرى العارشة لتأسيس�ه

حتية للجيوش العربية بتحقيق
النصر يف حرب أكتوبر
وس�ط تف�يش وب�اء كورون�ا ،وله�ذا صمننا
برنامج�ا وعروضا لألفالم خصيصا لهذا ،وبما
يتماىش م�ع توصي�ات الهيئ�ات الس�ويدية،
وخاص�ة هيئ�ة الرعاية الصحي�ة ،حرصا منا
عى سالمة الجميع».
وأضاف «لقد تعلمنا الكثري هذا العام ،وما زلنا
مخلصني لهدفنا املتمثل يف جمع ش�مل عشاق
الس�ينما من خلفيات ثقافية وعرقية مختلفة

من أجل اللقاء عى هذه املنصة ،أال وهي مدينة
ماملو».
واستهل املهرجان أنشطته بمحارضة للمخرج
الفلس�طيني رش�يد مش�هراوي ،عنوانه�ا
(كورون�ا والس�ينما) يتحدث فيه�ا عن تأثري
جائحة كورونا يف اإلنتاج والتوزيع السينمائي،
وتجربته الش�خصية مع اإلنتاج قبل الجائحة
والتحوالت التي شهدتها بعد انتشارها.

رزان مغربي تتحضر لبرنامج جديد في رمضان 2021
يف شهر رمضان املايض ،اس�تطاعت اإلعالمية والفنانة رزان مغربي
تخطي حاجز الخ�وف م�ن كورونا بع�د عملي�ة الحظر الواس�عة
التي ش�هدها العالم ،ما ُعرف باملوجة األوىل.
والواقع أن مغرب�ي التي عانت يف تلك
الف�رتة وعاش�ت يف الفندق إىل
جان�ب زمالئها م�ن ممثلني
وفري�ق عمل برنامج «اغلب
الس�قا» ،قدمت الرنامج،
ولق�ي بحس�ب الصب�اح
الرشك�ة املنتج�ة وأم بي
يس ،نس�بة مش�اهدة
عالي�ة ،خصوص�ا ً أن
الناس كان�ت يف الحجر
املن�زيل .وتؤكد معلومات
خاص�ة أن مغرب�ي تعم�ل
مج�ددا ً ع�ى تقدي�م برنام�ج
جدي�د يج�ري اإلعداد ل�ه ما بني
ب�ريوت والقاه�رة ملناس�بة ش�هر
رمض�ان  ،2021وتؤك�د أن الخط�وط
العريض�ة لهذا الرنامج وُضعت لكنها ال تريد اإلفصاح عن املنتج وال
ّ
ستتبنى عرضه .إىل ذلك ،تنهي مغربي قريبا ً تصوير فيلم
املحطة التي
«صابر ورايض» إىل جانب املمثل أحمد رايض ،وتجس�د دور سكرترية
لرجل مقعد وتحاول مساعدته وسط أحداث مشوقة.

صابر الرباعي يغازل زوجته في عيد
ميالدها
احتفل املط�رب التونيس صابر
الرباع�ي ،بعي�د مي�الد زوجته
إخ�الص جنيفان ،ال�ذى وافق،
امس السبت 10 ،أكتوبر ،حيث
نرش ص�ورة جمعتهما س�ويا،
ع�ر حس�ابه عى انس�تجرام،
صحبها بتعليق« :إىل من سكنت
قلب�ي ،أق�ول كل ع�ام وأن�ت
حبيبت�ي ،رفيقت�ي ،صديقتي،
ملهمت�ي وكل يشء جمي�ل يف
حيات�ي ،دم�ت يل وألطفالن�ا
خ�ري أني�س وأرق وني�س ،كل
س�نة وأنت بألف خري وصحة،
راجي�ا من الله أن يمد يف عمرك
ويحفظك لنا جميعا».
فيم�ا حرص�ت النجم�ة
الس�ورية ،أصال�ة نري ،عى

تهنئ�ة الرباع�ي وزوجته بهذه
املناس�بة ،وقال�ت م�ن خ�الل
التعليق�ات« :الل�ه يحفظك�م
ّ
ويخيل املحبّة عامره
ويسعدكم
بقلوبكم».
وكان الفن�ان صاب�ر الرباعي،
طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته
الجديدة «جريدة الرجل الثاني»
ع�ر قن�اة يوتي�وب الرس�مية
للرشك�ة املنتج�ة ،وه�ي م�ن
كلمات الش�اعر الكبري الراحل
ن�زار قباني ،ألحان املوس�يقار
الدكتور طالل ،توزيع وتسجيل
ميش�ال فاض�ل ،إخ�راج وليد
ناصي�ف ،وتم تصويره يف لبنان
مل�دة ثالث�ة أي�ام ،واس�تخدم
خاللها أحدث التقنيات الفنية.

بعد انفجار جديد في لبنان ..راغب عالمة« :لم يعد هناك بلد»

س�محت رشك�ة مايكروس�وفت
ملوظفيها بالعمل من املنزل بشكل
دائم ،ويف حني أن الغالبية العظمى
م�ن موظف�ي مايكروس�وفت ال
يزال�ون يعملون من املن�زل أثناء
الوباء املستمر ،فقد كشف صانع
الرام�ج ع�ن إرش�ادات «م�كان
العم�ل املختلط» داخل ًيا للس�ماح
بمرونة أكر بكث�ري بمجرد إعادة
فتح املكاتب األمريكية يف النهاية،
حي�ث حص�ل موق�ع The Verge
7ع�ى إرش�ادات داخلي�ة م�ن
مايكروسوفت ،وهي تحدد خطط

هاجم الفنان ،راغب عالمة ،القيادة السياسية
يف لبن�ان ،بعد االنفجار الجديد الذي وقع
الجمعة.
وكتب عالم�ة ،عر حس�ابه عى تويرت،
قائ�ال « :ي�ا أيها الزعم�اء العظماء! يا
أيه�ا اآلله�ة املتمس�كون بالك�رايس،
أهنئك�م م�ن كل قلب�ي ،ألن مهمتك�م
ُ
نجزت وس�تنالون التهنئة من أس�يادكم !
أ ِ

العمل املرنة للرشكة للمستقبل.
وستس�مح مايكروس�وفت اآلن
للموظف�ني بالعم�ل م�ن املن�زل
بحري�ة ألق�ل م�ن  50يف املئة من
أس�بوع عمله�م ،أو للمديري�ن
للموافق�ة ع�ى العم�ل الدائم عن
بُعد ،ويف حني أن معظم املوظفني
سيكونون قادرين عى االستفادة
بس�هولة م�ن خي�ار العم�ل من
املنزل بنس�بة أقل من  50يف املئة،
س�يكون م�ن الصع�ب ،أو حت�ى
املس�تحيل ،االنتقال إىل العمل عن
بعد بشكل دائم.

الكشف عن حقائب ظهر ذكية
بمواصفات غير مسبوقة

أنغام
تتألق
في أول
حفل بعد
كورونا

كشفت رشكة جوجل عن حقائب
ظه�ر ذكي�ة صنعته�ا بالتع�اون
مع رشك�ة  ،Samsoniteوزودتها
بتقني�ات ل�م تحص�ل عليه�ا أية
حقيب�ة من قب�ل ،وأبرز م�ا يميز
حقائ�ب  Konnect-iه�و أنه�ا
مصنوعة من ألياف خاصة تتفاعل
مع العديد من العوامل الخارجية،
ومجه�زة بحساس�ات إلكرتونية
خاص�ة طورتها جوج�ل يف إطار
م�رشوع .Jacquardويمك�ن
لحاساس�ات  Jacquardاملوجودة
يف هذه الحقائب االتصال السلكيا
م�ع األجه�زة والهوات�ف الذكية،
وجم�ع بيان�ات تتعل�ق بكميات
الخط�وات الت�ي يقطعه�ا حامل
الحقيبة وجهات تحركاته ونقلها
إىل تطبي�ق خ�اص يف الهات�ف.

أقيم ،امس الس�بت ،حف�ل املطربة أنغام ،بقاعة املن�ارة يف التجمع الخامس،
بحضور  3000ش�خص ،حيث رفع مكان الحفل ش�عار “كامل العدد” ،وذلك
بعد ط�ول غياب وانقطاع عن الحفالت بس�بب جائح�ة “كورونا” .وصعدت
أنغ�ام ملرسح الحفل عى أغنية «بحبك» والتي تفاعل معها الجمهور بالهتاف
والتصفيق ظهورها ،ليهتف لها الجمهور« :وحش�تينا يا أنغام» ،لرتد عليهم:
«وانتوا كمان وحشتوني اووي».
وتألق�ت أنغام ،خ�الل الحف�ل بمجموعة من أغانيه�ا املميزة منه�ا“ :بقول
نس�ياك””،والدبلت”هدنة”،روحي وس�نيني” ،و”أس�اميك الكت�رية”
”،حبايبنا”و”هبدأ من اآلخر” ”،مطمنة” ”،مهزومة” ”،بني البينني” ”،فرصة
االختيار” ”،بتوصفني” ”،س�كيت ليه” ”،عرفها بيا” ”،بعت يل نظرة””،حتة
من�ك” ،وقامت أنغام بغن�اء «اكتبلك تعهد» مرتني بناء ع�ى رغبة الجمهور،
واختتمت ب�”س�يدي وصالك” .وقدم الجمهور ألنغام هديتني ،األوىل كانت يف
بداية الحفل وهي عبارة بوكيه ورد يف بداية الحفل ،والثانية كانت بورتوريه
يحمل صورة أنغام ،وأعربت عن سعادتها بهذه الهدايا.

م�ن من�ا ال يتذكر الن�ر الذي تحق�ق بتدمري جي�ش الكيان
الصهيوني يف ح�رب اكتوبر عام  ،١٩٧٣فهذا الكيان الغاصب،
ومنذ تأسيس�ه عام  ،١٩4٨زرع يف اوس�ط الدول العربية روح
االنهزام والتناح�ر ..ولكي نجتاز حالة القنوط واالنهزام التي
تعصف بالدول العربية البد لنا ان نتذكر ونفتخر بالنر املؤزر
الذي حققه الجيش املري من انتصار حاسم يف حرب ترشين
عام  ١٩٧٣او ما اطلق عليها بحرب اكتوبر ..الحرب التي غريت
موازين القوى بني الدول العربية من جهة والكيان الصهيوني
الغاصب من جهة اخرى ،والنريد ان نتشعب يف موضوعة الحرب
بعد مرور  47عاما عليها ،لكن املوضوعة االكثر اهمية يف هذه
الحرب هو اس�تخدام الجيش املري اسلوب املباغتة ،وخداع
العدو الصهيوني الغاصب بموعد الحرب وس�اعة الصفر التي
ستعلن لقيامها ،خاصة ان الكيان الصهيوني غالبا ما يستخدم
اسلوب الردع الجوي املس�بق إلفشال أي حرب مثلما حصل يف
نكس�ة حزيران عام  ١٩٦٧عندما غارت الطائرات االرسائيلية
ع�ى القواعد الجوي�ة فجر الخامس من حزي�ران عام ،١٩٦٧
فدم�رت اغلب الطائرات املرية ،وانهت بهذه الرضبة الغطاء
الجوي لقطع�ات الجيش امل�ري ،وجعلت الق�وات املرية
كعصف مأكول يف صحراء س�يناء ..حرب اكتوبر كانت درس�ا
للكيان الصهيوني ،وكشفت عن ان االرادة بتحقيق النر عى
ه�ذا الكيان قد تحققت ،وان اس�طورة الجي�ش الذي ال يقهر
م�ا هي إال خديعة نرشه�ا هذا الكيان الغاص�ب للتغطية عى
جبنه وضعفه ..واس�تخدم الجيش املري اس�لوب املخادعة
والرسية القصوى يف تحديد موعد الهجوم من خالل اس�تخدام
اس�اليب الغش التعبوي ،مثال فتح االج�ازات لعنارص الجيش
ألداء فريضة الحج اىل بيت الله الحرام ،وفتح االجازات للضباط
الطيارين قبل يوم واحد من بدء الهجوم مع اعطائهم رس�ائل
حال وصولهم البيت لاللتح�اق بقواعدهم الجوية فورا ..هذه
املخادع�ة اعطت اس�تخبارات الكيان الصهيون�ي يقينا بعدم
وج�ود نية ل�دى الجيش املري لتنفيذ هجوم واس�ع النطاق
لعبور قناة الس�ويس ،خاصة ان هذا الكي�ان عزز وجوده من
خ�الل بناء اك�ر خط دفاع�ي عى ط�ول القناة أس�ماه خط
بارلي�ف املحصن ،وبارتفاع اكثر من عرشي�ن مرتا ،وعزز هذا
الخط بنقاط حراس�ة متطورة من املستحيل اقتحامها ،إال ان
ارادة الجيش املري كانت له باملرصاد ..فعزز الجيش املري
تواج�ده حتى وضع الجيش االرسائييل يف حرية من أمره ..هذه
املخادعة اعطت قوات الكيان الصهيوني يقينا بعدم وجود نية
لدى الجيش املري للهجوم ،وهي امور وضعت اس�تخبارات
الكيان الصهيوني يف حرية من امرها ،كما قلنا ،فكانت الحرب
غري التقليدية التي بدأت الس�اعة الثانية ظهرا يف سياق خارج
عن الس�ياقات العس�كرية ،وهي ان اكثر الحروب تش�ن ليال،
حي�ث دخل الجيش املري اىل عقر دارهم ،وألحق بهم هزيمة
نكراء ،بعد ان نصب الجس�ور العائمة ع�ى طول القناة لتعر
من خالله�ا الدبابات واملع�دات العس�كرية يف هجوم صاعق،
ليح�رروا أرض س�يناء ،وليثبت�وا للعال�م ان ارادة الن�ر البد
ان تتحق�ق ما دام الجيش يمتلك تل�ك االرادة ..فتحية للجيش
املري ذلك الن�ر الكبري ،وال ننىس دور الجيش العراقي من
طائرات الس�وبر هنرت
خالل مش�اركته برسب من
الصهيوني انطالقا
ل�رضب اوكار الكي�ان
الح�رب ،ودور
م�ن م�ر م�ع بدء
التي سارعت
الدباب�ات العراقية
ا ل�رس ف ،
الخط�ى ،وع�ى
السقوط..
إلنقاذ دمشق من
س�اهم يف
وتحية ل�كل من
ع�ى ذلك
تحقي�ق الن�ر
الكيان الغاصب.

ميريهان حسين تتحول إلى شخصية كارتونية على إنستجرام
ن�رشت الفنان�ة ،مرييه�ان حس�ني ،مقطع
فيديو جديدا لها من خالل خاصية اإلستوري
عى حس�ابها الش�خيص ع�ى موق�ع تبادل
الصور والفيديوهات “إنستجرام.
وظهرت مرييهان حس�ني وه�ي تقلد إحدى
الش�خصيات الكارتوني�ة ،وقام�ت بن�رش

كما يمكن التحكم بالحساس�ات
املذكورة عن طري�ق إيماءات اليد
لتقوم هذه الحساس�ات بإرس�ال
إشارات للهاتف لتشغيل املوسيقى
أو تفعي�ل تطبيق�ات معين�ة فيه
مثل تطبيق�ات تحديد االتجاهات
عى سبيل املثال ،كما يمكن شحن
هذه الحساسات عن طريق منافذ
.USBوس�تطرح ه�ذه الحقائ�ب
بنموذج�ني ،نم�وذج  Slimيبل�غ
س�عره  200دوالر تقريبا ،نموذج
 standardبس�عر  220دوالرا،
وتجدر اإلشارة إىل أن جوجل ومن
خالل مرشوع  Jacquardتس�عى
لتطوير أنس�جة وتقنيات خاصة
ستس�تعملها مس�تقبال يف العديد
من املنتج�ات الذكي�ة كالحقائب
واألحذية.

إفرحوا ،إضحكوا واحتفلوا ،ألنه لم يعد هناك
بل�د ،وليس هن�اك أي يشء باقي عى حاله يف
البلد».
وكان�ت الوكال�ة الوطني�ة لإلع�الم يف لبنان،
أعلنت وق�وع انفجار يف خ�زان مازوت داخل
أح�د األف�ران يف محلة الرفاعي  -س�احة أبو
ش�اكر ،يف العاصمة بريوت ،تس�بب يف اندالع
حريق.

سعد حمسن خليل

الفيدي�و ع�ى موق�ع الفيديوه�ات القصرية
“تيك توك”.
يذك�ر أن أح�دث أعم�ال مريه�ان حس�ني
مسلس�ل خت�م النم�ر” تألي�ف محم�د عبد
املعط�ي وإخراج أحمد س�مري ف�رج وإنتاج
رشكة س�ينرجي ،وهو م�ن نوعية أعمال ال�

تغريدات

محمد بن راشد

#علمتين_احلياة أهمية الكلمة..شرف الرجل يف كلمته..
دين اإلنســان يف كلمة..بداية اخللق كانــت بكلمة..أبواب
الســماء تفتــح بكلمات..أقفــال القلوب تكســر بكلمات..
العقول ترقــى بالكلمة اجلميلة..النفوس واهلمم تشــحذ
بكلمة صادقة..كلماتنا متثــل أخالقنا وقيمنا ومروءتنا..
كلماتنا متثل أوطاننا..لنشرف أوطاننا
الشــخص القوي ال يؤذي ،ال يرد الســوء بســوء وال الشــر
بالشر..
القــوة احلقيقيــة أن ترتفــع بأخالقــك عــن املنحــط
باخالقه!..

عاصي الحالني

 45حلقة بطولة أحمد صالح حسني ،نرسين
طاف�ش ،مرييه�ان حس�ني ،إس�الم جمال،
عفاف ش�عيب ،جميل برسوم ،أمري صالح
الدي�ن ،تام�ر ش�لتوت ،حنان س�ليمان،
رشدى الشامي ،وفاء سالم ،تميم عبده
ومجموعة من الفنانني الشباب.

أصالة لـ شيرين عبد الوهاب ”:اهلل يسعد قلبك يا حبيبة
الماليين”
عايدت الفنانة الس�ورية أصالة الفنانة املرية ش�ريين عبد الوهاب
ملناس�بة عي�د ميالده�ا ،وكتبت لها ع�ر صفحتها الخاص�ة عى أحد
مواق�ع التواص�ل اإلجتماعي»:ش�ريي الغالي�ه ّ
كل س�نه وأنتي بخري
ّ
وصحّ ه ونجاح ياصاحبة القلّب الط ًيب ..
ياكل املشاعر والصدق أنتي،
الله يس�ع ّد قلب�ك ياحبيب�ة املاليني».ومن ناحية اخ�رى ،كانت دعمت
أصال�ة ابنتها ش�ام الذهبي ،بع�د انفصاله عن خطيبه�ا معتز نصري
الذي كانت قد ارتبطت به خالل االشهر املاضية.ونرشت أصالة صورة
عر حسابها الخاص قائلة»:ش�امي مالكي من يوم ولدت وهي النور
ال�يل بيعيل وبيحيل بحياتي ..ش�امي عمرها ماس�ألتني لتعرف جواب
بتعرفني وبتعرف املؤرش اليل من خالله أنا بتعامل أو بتعايش».وتابعت
أصال�ة بقولها  »:وبتعرف مالكي بكل ثقة تتحكم فيه ليوصل للمكان
املناس�ب ليصري تحرس يف مناسب..هي املحامي والطبيب واملوجه بكل
معنى الكلمة..شامي أكثر واقعية وأقرب للحكمة املنطقية..وأنا حاملة
وأق�رب للحكم�ة الخيالية ،بيقربنا من بعض زي�اده الفرق الكبري اليل
بيننا قد مابتحتاجني بحتاجه».

