اخنفاض طفيف بأسعار رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
الدوالر يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
انخفضت اسعار رصف الدوالر االمريكي يف
اسواق العاصمة العراقية بغداد واقليم كردستان
بشكل طفيف ،امس االثنن ..وسجلت بورصة
الكفاح املركزية يف بغداد سجلت ،امس123.800 ،
دينار عراقي مقابل  100دوالر امريكي ،وسجلت
بورصة الحارثية ببغداد  123.800دينار مقابل
 100دوالر.وبلغت اسعار البيع يف محالت الصرفة
باألسواق املحلية يف بغداد  124.250دينارا
عراقاي ،بينما بلغت اسعار الراء 123.250
دينارا لكل  100دوالر امريكي.

النفط تنفي حتديد تسعرية للبنزين
«احملسن»

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
نفت وزارة النفط ،امس االثنن ،اصدار التسعرة الجديدة للبنزين عايل االوكتاين
«املحسن».وقالت الوزارة ،يف بيان :إنها «تنفي ما نقلته بعض الوكاالت االخبارية
واملواقع االلكرونية عن تريحات صادرة عن الوزارة بخصوص نر ارقام التسعرة
الجديدة للبنزين عايل االوكتاين».وأكدت أنها «لم تذكر عن بيان وكيل الوزارة لشؤون
التوزيع أية ارقام ،ولم يتم التطرق االعالن عن أية ارقام للتسعرة الجديدة» ،موضحة
أنه «ما تم نره هو توضيح عن نيتها إعادة النظر بالتسعرة عىل وفق دراسة
اعدت لهذا الغرض».واشارت الوزارة إىل أن «االعالن عنها سيكون يف موقعها الرسمي
ووكاالت االنباء حال اقرارها من قبل الجهات املعنية» ،داعية وسائل االعالم والصحافة
واملواقع االلكرونية إىل «توخي الدقة واملوضوعية عند نقل وتداول االخبار واملعلومات
خدمة للصالح العام».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني
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الصحة النيابية :املوقف الوبائي اليومي جيد وال يستوجب إعادة فرض احلظر

نقيب األطباء يطالب عرب
الزوراء /حسن فالح:
حذر نقي�ب االطباء من توجه الحكومة
إلعادة ف�رض حظر التج�وال الوقائي،
مؤك�دا انه ل�ن يجدي نفع�ا يف ظل عدم
االلت�زام باالج�راءات الوقائي�ة ،وفيما
طال�ب بتريع قانون يج�رب املواطنن
ع�ىل االلت�زام باالج�راءات الوقائية من
خالل ف�رض الغرامات ع�ىل املخالفن،
اش�ارت لجنة الصحة والبيئ�ة النيابية
اىل ان املوق�ف الوبائ�ي اليومي جيد ،وال
يستوجب اعادة فرض حظر التجوال.
وقال نقيب االطباء ،عبد االمر الشمري،
يف حديث ل�”الزوراء” :انه ال توجد هناك
امكانية للرجوع اىل فرض حظر التجوال
يف الع�راق ،الن الوضع�ن الس�يايس
واالقتص�ادي يف البل�د ال يتحمل ايقاف
العم�ل ع�ن املواط�ن والدولة.واضاف:
ان الح�ل الوحي�د الحت�واء االصاب�ات
بفروس كورونا هو االلتزام باالجراءات
الوقائية .الفتا اىل :ان اغلب دول العالم،
ومنها انكل�را ،رشع�ت قوانن اجربت
م�ن خالله�ا املواطن�ن ع�ىل االلت�زام
باالج�راءات الوقائية كلب�س الكمامات
يف االماك�ن العامة والتباعد االجتماعي،
وفرض الغرامات عىل املخالفن.وش�دد
ع�ىل رضورة تري�ع قان�ون يف�رض
غرام�ة ع�ىل املخالف�ن لالج�راءات
الوقائي�ة بدال م�ن اعادة ف�رض حظر
التجوال س�واء الجزئي او الكيل النه لن
يجدي نفعا .مبينا :انه لالسف فااللتزام

غر موجود حتى يف داخل املستشفيات،
مما يجع�ل هناك صعوبة يف الس�يطرة
ع�ىل الوباء.بدوره ،وص�ف عضو لجنة
الصحة والبيئة النيابية ،حسن خالطي،
املوقف الوبائ�ي اليومي بالجيد ،مؤكدا:
ان الوض�ع الراه�ن ال يس�توجب اعادة
فرض حظ�ر التجوال.وق�ال خالطي يف

بتشريع قانون جيرب املواطن على االلتزام باإلجراءات الوقائية

حديث ل�”الزوراء” :ان توجه الحكومة
إلعادة فرض حظر التجوال امر مستبعد
ألن هناك تحس�نا يف املوقف الوبائي من
خ�الل زي�ادة ح�االت الش�فاء وتراجع
أعداد االصابات وكذلك نس�بة الوفيات.
مبينا :ان االمر يحتاج اىل االلتزام االكثر
م�ن قبل املواطنن من اجل القضاء عىل

الف�روس بش�كل تدريجي.واضاف :ان
اع�ادة فرض الحظر س�يؤثر يف املواطن
الذي يكس�ب رزق�ه اليوم�ي .الفتا اىل:
ان الدول�ة ليس لديها امكانية لتعويض
املترري�ن م�ن املواطن�ن ،م�ا يعني
ان اع�ادة ف�رض حظر التج�وال يف ظل
الظرف الراهن ال يجدي نفعا.وكش�فت

وزارة الصح�ة ،يف وق�ت س�ابق ،ع�ن
عزمها مناقش�ة موض�وع اعادة فرض
حظر التجوال الوقائي بسبب التوقعات
الت�ي تش�ر اىل زيادة ح�االت االصابات
خالل الفرة املقبلة بالتزامن مع موسم
الش�تاء.وكانت وزارة الصح�ة والبيئة،
ق�د اكدت ،يف وقت س�ابق ،ع�دم وجود
حظر للتجوال ،فيما شددت عىل رضورة
ارتداء الكمام والتباعد االجتماعي.وقال
املتحدث باس�م الوزارة ،سيف البدر ،يف
بيان تلقته “الزوراء” ان “وزارة الصحة
تدع�و املواطن�ن اىل رضورة ارت�داء
الكمام�ة والتباعد االجتماع�ي ،وتؤكد
ع�دم وج�ود لحظ�ر التج�وال”.يف حن
رجح�ت عضو لجن�ة الصح�ة والبيئة،
النائبة ريزان دلر ،يف وقت سابق ،قرب
إعادة ف�رض الحظر الش�امل يف عموم
العراق بس�بب جائحة كورونا.وكشفت
دلر عن أنه مع قرب حلول فصل الشتاء
“س�يكون هن�اك ارتف�اع ح�اد يف عدد
اإلصابات اليومي�ة بفروس كورونا ،يف
عم�وم العراق”.الفتة أن “انفجار أعداد
االصاب�ات خالل األيام املقبلة ،س�يدفع
الجه�ات الحكومية املختص�ة إىل إعادة
الحظر الش�امل ،وع�ودة القي�ود ،ملنع
خروج األمور عن السيطرة”.وأش�ارت
دل�ر إىل أن أعداد اإلصابات “س�تتفاقم
جراء عدم وجود وع�ي التخاذ اجراءات
الوقاية م�ن قبل غالبية أف�راد املجتمع
العراقي”.

البنك املركزي العراقي يقدم مقرتحا لنظريه اإليراني بشأن الديون واألرصدة
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«موصل» ..أول فيلم عاملي باللهجة العراقية سيعرض يف تشرين الثاني املقبل

االخرية

أكد أن الورقة البيضاء متثل بداية اإلصالح اإلقتصادي

الكاظمي :احلكومة كلفت بواجبات
حمددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة

بغداد /الزوراء:
اكد رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،ام�س االثن�ن ،ان الحكومة
كلفت بواجب�ات محددة تت�وج بإجراء
انتخاب�ات مبك�رة ،فيم�ا اش�ار اىل ان
الورق�ة البيض�اء تمثل بداي�ة اإلصالح
اإلقتص�ادي .وذك�ر املكت�ب االعالم�ي
لرئيس الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،عق�د إجتماع�ا ً م�ع الكت�ل
السياس�ية بحض�ور رئي�س مجل�س
الن�واب الس�يد ،محم�د الحلب�ويس،
ورئي�س مجلس القضاء األعىل ،الس�يد
فائ�ق زي�دان ،وج�رى خ�الل اإلجتماع
الذي ح�ره وزيرا املالي�ة والتخطيط،
مناقش�ة الورق�ة البيض�اء اإلصالحية
الخاصة بتج�اوز التحديات اإلقتصادية
التي يم�ر بها البلد ،الس�يما م�ا يتعلق

بالجانب املايل.وأشار الكاظمي اىل حجم
التحدي�ات الت�ي تواجه العراق ،س�واء
عىل املستوى الصحي وتداعيات جائحة
كورون�ا ،او ع�ىل املس�توى اإلقتصادي
واألزمة املالية الخانقة ،او عىل مستوى
التحدي�ات األمني�ة الكب�رة ،وأك�د انه
وعىل الرغم مما تواجه�ه الحكومة من
ّ
م�رة
ضغوط�ات وعراقي�ل ،إال انه�ا
عىل العمل الج�اد لتجاوز املحنة .وبن:
ان الحكوم�ة كلف�ت بواجب�ات محددة
تتوج بإجراء إنتخاب�ات مبكرة ،وقد تم
تحدي�د موع�د لها ،كما ت�م االنتهاء من
قان�ون اإلنتخاب�ات ،والعم�ل متواصل
م�ع مفوضي�ة اإلنتخاب�ات والجه�ات
املعنية ،إلجراء االنتخاب�ات يف موعدها،
وبذلك نكون قد استجبنا اىل إرادة شعبنا
ومرجعيتنا الرشيدة.

تفاصيل ص3

الرشيد :سلفة املتقاعدين مُمتنح
للمتقاعد األصيل حصراً
بغداد /الزوراء:
أعلن مرف الرشيد أن سلفة املتقاعدين
تمن�ح للمتقاعد األصيل ح�راً ،رشط
حضوره شخصيا ً إىل الفرع املروج.وقال
املكت�ب االعالمي للمرف يف بيان تلقت
“ ال�زوراء” نس�خة من�ه :ان “الس�لفة
التي تمن�ح للمتقاعدين تكون للمتقاعد
االصي�ل ح�را ،وال تمن�ح لخلف�ه”.

وأض�اف أن “التقدي�م يت�م بحض�ور
املتقاعد ش�خصيا اىل الف�رع املروج ،وال
تقب�ل الوكال�ة عنه س�واء كان�ت عامة
او خاص�ة ،وان ال تكون بذم�ة املتقاعد
سلفة سابقة متسلمة من مرفنا غر
مسددة”.وأش�ار البيان إىل ان “املرف
ق�د اعل�ن ،يف وقت س�ابق ،منح س�لفة
للمتقاعدين من حاميل بطاقة نخيل”.

كوريا تدعو العراق إىل حتقيق “عادل”
بوفاة مدير شركة “دايو”

بغداد /متابعة الزوراء:
دعت س�فارة كوريا الجنوبية يف بغداد
الس�لطات العراقي�ة إىل إج�راء تحقيق
“رسيع وع�ادل” يف وف�اة مدير رشكة
“داي�و” الت�ي تعمل يف م�روع ميناء
الف�او الكب�ر بمحافظ�ة البرة.أفاد
بذل�ك مص�در بالخارجي�ة الكوري�ة
الجنوبي�ة ،وق�ال إن “الوزارة س�تقدم
بالتع�اون مع الس�فارة دعما إىل أرسة
املتويف ،مثل مس�اعدتهم لزيارة العراق
ونق�ل جثت�ه وغرها” ،حس�بما نقلت

“روس�يا اليوم”.وتم العث�ور عىل مدير
رشكة “دايو” الكورية الجنوبية املكلفة
ببناء ميناء الف�او الكبر ،ميتا ،صباح
ي�وم الجمعة  9أكتوب�ر /ترين األول
يف مجم�ع الرك�ة يف البرة.وأك�دت
الس�لطات العراقي�ة يف نتيج�ة أولي�ة
للتحقي�ق فرضي�ة انتحاره.وأرس�لت
س�فارة كوري�ا الجنوبية ل�دى العراق
قنص�ال إىل موق�ع الح�ادث ،وتس�عى
رشكة “دايو” لإلنش�اءات ،من جانبها
أيضا ،إىل تحديد مالبسات الحادث.

وزير اخلارجية يسلِّم السيسي رسالة
من رئيس الوزراء

بغداد /الزوراء:
س�لَّم وزي�ر الخارجي�ة ،ف�ؤاد حس�ن
الرئي�س ،امل�ري عبد الفتاح الس�ييس
رس�الة م�ن رئي�س مجل�س ال�وزراء
مصطف�ى الكاظم�ي .وذك�رت وزارة
الخارجية يف بيان لها  :أن وزير الخارجيّة
ف�ؤاد حس�ن التق�ى بالرئي�س املري
عبدالفت�اح الس�ييس ،وس�لمه رس�الة
من رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي ،كما بحثا العالق�ات الثنائيّة
بن بغ�داد والقاهرة ُ ،
وس� ُبل الدفع بها
ملا يخدم مصالح الش�عبن الشقيقن».
واض�اف أن» الطرف�ن بحث�ا موض�وع
القمّة املقبلة عىل مستوى القادة املُزمَ ع
عقدها يف الرب�ع األول من العام املقبل».
مبين�ا أن» وزي�ر الخارجية عرض أله ّم

موضوعات القمّة الثالثيّة عىل املُس�توى
ست َ
الوزاري التي ُ
ّ
عقد غدا ً يف القاهرة .ويف
س�ياق اخر ،بحث وزي�ر الخارجية فؤاد
حسن مع االمن العام للجامعة العربية
أحم�د أبو الغي�ط التحديات املش�ركة.
وذك�ر املتحدث باس�م وزارة الخارجية،
احمد الصح�اف ،يف بيان مقتضب امس
االثنن :ان «وزير الخارجية فؤاد حسن
التقى خ�الل زيارت�ه اىل القاهرة األمن
العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط».
واض�اف ان «وزي�ر الخارجي�ة بح�ث
التحديات العربية املشركة،وعرض أله ِّم
القضاي�ا واملواقف» .مؤكدا ً أن «تحديات
العراق متعددة وبالعمل املش�رك يمكن
تجاوزها».

تفاصيل ص3

الربملان يبقي جلسته مفتوحة جمددا واملفوضية حتذر من شطر مراكز التسجيل واالنتخاب
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
أبق�ى مجلس الن�واب جلس�ته مفتوحة
للم�رة الثاني�ة خالل  3اي�ام ،عىل ان يتم
اس�تئنافها الحقا ظهر الي�وم الثالثاء او
بعده ،بانتظار وصول الكتل السياس�ية
اىل حل�ول نهائية بش�أن توزي�ع الدوائر

االنتخابية.وعلم�ت «ال�زوراء» ان
«االجتماع�ات املش�ركة ملمث�يل الكت�ل
ورئاس�ة الربملان م�ع اللجن�ة القانونية
س�تعقد يومي�ا لح�ن االتف�اق ع�ىل
اس�تكمال قان�ون االنتخاب�ات بصيغته
النهائي�ة ،لتس�تمر جلس�ات مجل�س

النواب االعتيادية تباعا «.لكن مفوضي�ة
االنتخابات حذرت مجلس النواب وممثيل
كتل�ه السياس�ية م�ن ان ش�طر مراكز
التس�جيل ومراك�ز االنتخ�اب س�يعقد
اجراءات عمل املفوضية يف اعداد سجالت
جديدة للناخبن.حيث استضافت اللجنة

القانونية النيابية املالك الفني يف مفوضية
االنتخاب�ات لدراس�ة املعوق�ات الفني�ة
التي تعرض عم�ل املفوضية ،فضال عن
اس�تعداداتها إلج�راء انتخاب�ات مبكرة.
وابل�غ امل�الك الفن�ي للمفوضي�ة ،خالل
االجتم�اع يوم ام�س ،اللجن�ة القانونية

ان ب�دء عم�ل املفوضية يق�رن بإكمال
التصويت عىل توزي�ع الدوائر االنتخابية
وع�دد تل�ك الدوائ�ر يف كل محافظ�ة،
باالضاف�ة اىل رصف املخصص�ات املالية
املخصصة إلجراء االنتخابات.

تفاصيل ص3

بعد تسجيل  3107إصابات و 60حالة وفاة

كورونا يف العراق يصيب أكثر من  400ألف والوفيات تقرتب من  10آالف
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنن ،املوقف
الوبائي اليومي لفروس كورونا املستجد يف العراق،
وفيم�ا اكدت تس�جيل  3107اصاب�ات و 60حالة
وفاة وش�فاء  3893حال�ة ،ح�ددت دائرتا صحة

الرصاف�ة والك�رخ التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات
حس�ب املناطق.وذك�رت ال�وزارة يف وثيقة تلقتها
«ال�زوراء» :ان ع�دد الفحوص�ات املختربي�ة ليوم
ام�س ،20368 :ليصبح ع�دد الفحوصات الكلية:
 ،2507551مبينة انه تم تس�جيل  3107اصابات

بعد لقائه رئيس اجلمهورية ميشال عون

احلريري :املبادرة الفرنسية هي الفرصة
األخرية للبنان
بروت /متابعة الزوراء:
أكد رئيس حكومة لبنان األسبق ،سعد الحريري،
أن املبادرة الفرنسية هي الفرصة األخرة الباقية
للبن�ان ،مش�را إىل أن�ه عىل تواصل م�ع جميع
الكتل السياس�ية للم�ي قدما به�ذه املبادرة.
وق�ال الحري�ري ،بعد لقائه رئي�س الجمهورية
ميشال عون :إن “الجميع يدرك أن ال وقت لدينا
إلضاعته ع�ىل املهاترات السياس�ية” ،وأضاف:
“أن�ا مقتن�ع ب�أن مب�ادرة الرئي�س إيمانوي�ل
ماك�رون هي الفرصة الوحيدة واألخرة الباقية
لبلدن�ا لوقف االنهي�ار وإعادة إعم�ار بروت”.
واض�اف الحريري“ :أبلغت عون أنني سأرس�ل
وفدا للتواص�ل مع كل الكتل السياس�ية للتأكد
بأنه�ا ملتزم�ة كل بنود املب�ادرة الفرنس�ية”،

مضيفا“ :أعتمد عىل وعي األفرقاء السياسين،
ومواقفي تتطابق مع مواقف الرئيس عون وهذا
يشجعني عىل املي قدما بهذه املبادرة”.وتأتي
زيارة الحريري إىل بعبدا بعد قطيعة مع الرئيس
ع�ون إث�ر خالفات ال س�يما م�ع رئي�س التيار
الوطني الحر جربان باسيل ،وهو صهر الرئيس
عون ،أدت إىل فرط عقد ما يس�مى “بالتس�وية
الرئاس�ية” ،الت�ي أدت إىل انتخاب عون رئيس�ا
وتكلي�ف الحري�ري بتش�كيل الحكوم�ة.وكان
الحريري اس�تقال من الحكومة إثر احتجاجات
ش�عبية انطلقت يف  17أكتوب�ر  2019اعراضا
عىل س�وء األحوال املعيش�ية واالقتصادية.وأكد
الحري�ري ،بوق�ت س�ابق ،أنه مرش�ح طبيعي
لرئاسة مجلس الوزراء.

و 60حال�ة وف�اة وش�فاء  3893حالة.واضافت:
ان عدد حاالت الش�فاء الكيل،)%83.9( 340050 :
ام�ا عدد حاالت االصابات ال�كيل ،405437 :بينما
عدد الح�االت التي تحت الع�الج ،55475 :يف حن
عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة ،489 :وعدد

حاالت الوفيات الكيل.9912 :من جهته ،اعلن مدير
عام صحة بغداد الرصافة ،عبد الغني الس�اعدي،
تسجيل  341اصابة جديدة بفروس كورونا بينها
 209اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.
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األردن ..حكومة اخلصاونة تؤدي اليمني الدستورية
عمان /متابعة الزوراء:
أدى رئي�س الحكومة األردنية الجدي�دة ،بر الخصاونة،
اليم�ن الدس�تورية مع أعض�اء حكومته ،ام�س االثنن،
أم�ام امللك عبدالل�ه الثان�ي وبحضور ويل عه�ده يف قر
الحس�ينية.وتضم حكومة الخصاونة ،ال�ذي توىل حقيبة
الدف�اع بنفس�ه ،توفيق محمود حس�ن كريش�ان ،نائبا
لرئيس الوزراء ووزيرا لإلدارة املحلية ،أيمن حسن عبدالله
الصفدي ،نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وش�ؤون
املغرب�ن ،أمية صالح ع�الء الدين طوق�ان ،نائبا لرئيس
ال�وزراء ووزي�ر دول�ة للش�ؤون االقتصادية.كما ضمت
الحكومة األرنية الجديدة ،محمد حسن سليمان داوودية،
وزيرا للزراعة ،تيسر منيزل النهار النعيمي ،وزيرا للربية
والتعلي�م ،موىس حابس موىس املعايطة ،وزيرا للش�ؤون
السياسية والربملانية ،عيل حمدان عبدالقادر العايد ،وزير
دولة لشؤون اإلعالم ،نارص سلطان حمزة الريدة ،وزيرا
للتخطيط والتعاون الدويل ،يحيى موىس بيجاينج كسبي،
وزيرا لألش�غال العامة واإلس�كان ،ناي�ف حميدي محمد
الفايز ،وزيرا للس�ياحة واآلثار ،إبراهيم مش�هور حديثة
الجازي ،وزير دولة لش�ؤون رئاس�ة الوزراء ،أحمد نوري
محم�د الزي�ادات ،وزير دولة للش�ؤون القانونية ،بس�ام

س�مر ش�حادة التلهوني ،وزيرا للعدل ،مه�ا عبدالرحيم
صابر ع�يل ،وزي�را للصناعة والتج�ارة والتموي�ن ،هالة
عادل عبدالرحمن زواتي ،وزي�را للطاقة والثروة املعدنية،
محمد محمود حس�ن العس�عس ،وزي�را للمالية،محمد
أحمد مسلم الخاليلة ،وزيرا لألوقاف والشؤون واملقدسات
اإلسالمية ،باس�م محمد موىس الطوييس ،وزيرا للثقافة،
نبيل س�ليم عيىس املصاروة ،وزيرا للبيئ�ة ،وأيمن رياض
سعيد املفلح ،وزيرا للتنمية االجتماعية ،محمد خر أحمد
محم�د أبو قديس ،وزي�را للتعليم الع�ايل والبحث العلمي،
محم�ود ع�واد إس�ماعيل الخرابش�ة ،وزير دول�ة ،نواف
وصفي س�عيد مصطفى وهبي التل ،وزير دولة لش�ؤون
املتابع�ة والتنس�يق الحكوم�ي ،توفي�ق يوس�ف إبراهيم
الحالمل�ة ،وزي�را للداخلي�ة ،نذي�ر مفلح محم�د عبيدات،
وزيرا للصحة ،مروان حنا س�ليمان خيطان ،وزيرا للنقل،
معتصم نايف حسن سعيدان ،وزيرا للمياه والري ،محمد
س�المة فارس س�ليمان النابليس ،وزيرا للش�باب ،رابعة
مفلح عودة العجارمة ،وزير دولة لتطوير األداء املؤسيس،
معن مريض عبدالله القطام�ن ،وزيرا للعمل ووزير دولة
لش�ؤون االس�تثمار ،أحمد قاس�م ذي�ب الهنان�دة ،وزيرا
لالقتصاد الرقمي والريادة.

وصف عهد أوباما وبايدن باملريع

ترامب يستأنف محلته االنتخابية بعد اكتسابه “مناعة” ضد فريوس كورونا

واشنطن /متابعة الزوراء:
هاجم الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
الرئيس األس�بق باراك أوياما ومنافسه
املرش�ح الديمقراط�ي ج�و باي�دن من
جدي�د ،واصف�ا عهد حكمهم�ا باملريع.
وطل�ب ترامب عرب تغري�دة نرها عىل
حس�ابه يف “توي�ر” م�ن األمريكي�ن
اس�تذكار أن�ه ل�م يك�ن ليكون رئيس�ا
للوالي�ات املتحدة لو ق�ام أوباما وبايدن

بعملهم�ا ولم يكونا مريع�ن يف الحكم.
كم�ا أعل�ن الرئي�س األمريك�ي ،دونالد
ترامب ،أنه اكتسب “مناعة” ضد فروس
كورونا وأنه ال يمكن أن “ينقل العدوى”.
ودخل ترامب ،امس االثنن ،يف سباق مع
الزمن إلعادة إط�الق حملته االنتخابية،
إذ ينظ�م تجمع�ات يف ث�الث والي�ات
رئيسية لتقليص الفارق يف استطالعات
ال�رأي بين�ه وبن خصم�ه الديمقراطي

جو بايدن.ويج�ري الرئيس الجمهوري
تجمعا يف فلوريدا ثم يف واليتي بنسلفانيا
وأي�وا ،وه�ي والي�ات كله�ا حاس�مة
لتحقي�ق الن�ر يف اق�راع  3نوفم�رب/
ترين الثان�ي.ويف بي�ان مقتضب ،أكد
طبيبه شون كونيل أن الرئيس األمريكي
“لم يعد مص�درا محتمال النتقال عدوى
كوفيد.”-19وأعل�ن ترام�ب ،األح�د ،أن
نتيج�ة اختب�ار كوفيد -19ال�ذي أجري

له ج�اءت “س�لبية تمام�ا” وكتب عىل
توي�ر “أي ال يمك�ن أن أص�اب مجددا
بالف�روس” .مضيف�ا أن�ه اكتس�ب
“(مناعة) وال يمكن أن أنقل (العدوى).
من الجي�د جدا معرفة ه�ذا األمر”.لكن
ل�م يُعلن بعد أنه ال يحمل الفروس ،ولم
يتم إثبات صحة تريحاته بأنه يحظى
باملناعة.ويف مقابلة عرب الهاتف مع قناة
فوك�س نيوز ،ق�ال ترامب “يب�دو أنني

أتمت�ع بمناع�ة ،ربما ،ال أع�رف ،لفرة
طويل�ة ،أو ربما لفرة قص�رة ،أو ربما
م�دى الحياة .ال أحد يع�رف حقا لكنني
أتمت�ع بمناعة”.وأضاف ترامب “لديكم
اليوم رئيس ال يحتاج إىل االختباء يف قبو
منزله كما خصمه” يف إشارة إىل املرشح
الديمقراطي جو بايدن الذي اتخذ نهجا
أكثر حذرا بكثر أثناء الحملة االنتخابية
خالل الوباء.
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قسم العقود احلكومية
العدد 1183 :
التاريخ2020/10/11 :
اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م /اعادة اعالن

إلحاق�ا بإعالنن�ا املرقم  200يف  2020/2/23تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (إنش�اء مجموعة صحية ( )۸مقعد عدد ()۲۰
وانش�اء جن�اح اضايف ( )6صف ع�دد ( )25ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العق�ود الحكومية رقم ()۲
لس�نة  ۲۰۱4املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام  ۲۰۱۹ان وثيقة
الدعوة لتقديم العطاء ( اإلعالن ) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية ( الزمان –الصباح– الزوراء ) وسيتم
العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات ( الوثائق القياس�ية ) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول
املؤهلة االشراك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة ( الخاصة بتعريف الدول املؤهلة) وبإمكان مقدمي
العط�اءات رشاء وثائ�ق العطاء باللغ�ة العربية بعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ان أس�لوب الدفع
س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حسابات املش�اريع يف ديوان املحافظة ،وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابات عىل
استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ( )۱۲ظهرا من يوم األحد املصادف  2020/10/18يف املديرية العامة لربية محافظة ذي
قار فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة أدناه عىل األقل والرشكات العربية واألجنبية
من أصحاب االختصاص مراجعة مديرية بلدية النارصية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما أن سعر العطاء الواحد (وكما
مؤرش إزاءه) غري قابلة للرد عىل أن يتم تقديم هوية التصنيف األصلية للرشكات العراقية وأوراق التس�جيل للرشكات األجنبية عند رشاء
العطاء عىل أن يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة .:
أ -املتطلب�ات الفني�ة  :الخ�ربة التخصصي�ة (األعمال املماثل�ة) ولعقد ع�دد ( )۱وبمبلغ ال يق�ل ع�ن ( )3,585,426,600ثالثة مليارات
وخمس�مائة وخمس�ة وثمانون مليون واربعمائة وس�تة وعرشون الف وستمائة دينار عراقي وللس�نوات ال� ( )۱۰املسابقة تم انجازها
بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات (توفري أو تعاقد )
ت

االليات واملعدات
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د -املتطلبات املالية -:
اوال  -:األداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق األرباح للسنتني األخريتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية هي (-۲۰۱۲
( )2013كشف الحسابات الختامية) مصادقة من محاسب قانوني.
ثانيا  -:املوارد املالية (الس�يولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي () 537,814,000
خمسمائة وسبعة وثالثون مليون وثمانمئة وأربعة عرش الف دينار عراقي.
ثالثا  -:معدل اإليراد الس�نوي أن يكون أكرب من او يس�اوي (  ) 4,362,270,000اربعة مليارات وثالثمائة واثنان وس�تون مليون ومئتان
وسبعون الف دينار عراقي ( وعىل أن ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات ) وخالل السنوات العرشة السابقة.
ه�  -املتطلبات القانونية :۔
اوال  -:األهلية وتش�مل (جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء  -ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء ،
ال�رشكات اململوك�ة للدولة (أن تثبت أنها مس�تقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التج�اري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب
العمل) ،غیر مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا  -:عدم ممانعة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.
ثالثا :ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة
الخارجية العراقية.
رابعا  -:هوية تسجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب
يف الجدول ادناه.
خامسا  -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العط�اءات يج�ب أن تتضمن ضمان العطاء ( التأمينات األولية ) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او
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سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد ( ديوان محافظة
ذي قار /قسم العقود الحكومية) ویذكر فیه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز
(الرشكة أو املقاول) الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار کتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ
بقيمة  %5من مبلغ اإلحالة عىل أن يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد أو املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد
انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الص�ادرة من وزارة التخطيط وتكون العط�اءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تثبيتها ملعايري
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غیر مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )۱۲۰بوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6يتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر إعالن ع�ن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن ( ) %۳۰من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار
املركز عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم ) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل أن يقدم
عق�د مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع م�ن قبل اطراف الرشكة معزز بتعهد من قبلهم
بعدم التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و املناقصة عليهما عىل أن يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل
مدة ال تتجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�ركني معاملة الناكل او املخل وحسب
واقع الحال.
 -9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع .
 -10تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال أس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل
بعقد املقاولة.
 -11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة أيام من
تاريخ فتح عطاءتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
 -13تكون األولوية للمواد األولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والتوعية املجهزه مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
 -15أن آخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )۱۱ظهرا من يوم األربعاء املص�ادف  2020/10/28اىل العنوان التايل (محافظة ذي
قار -قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية  -االدارة املحلية  -قرب مرصف الرشيد  -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
س�ابقا) ) عىل أن تكون االس�عار املقدم�ة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتاب�ة ،وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة
واضح�ة وخالية من الحك والش�طب ،وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذك�ر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد
االلكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال
املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني ،وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني بالحضور اىل محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديدة شارع االمام عيل (ع) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة ،واذا صادف يوم
فت�ح املناقصة عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه عىل أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م
املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني.
 -16عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار بالتنفيذ
بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
 -17تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم .
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قسم العقود احلكومية
العدد 1184 :
التاريخ2020/10/11 :
اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م /اعادة اعالن

إلحاق�ا بإعالنن�ا املرق�م  201يف  2020/2/23تعلن محافظة ذي قار عن مناقصة مرشوع (انش�اء مدرس�ة ابتدائي�ة  ۱۲صف عدد  7يف
الش�طرة) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )۲لس�نة  ۲۰۱4املعدلة الصادرة من
وزارة التخطي�ط والضواب�ط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لع�ام  ۲۰۱۹إن وثيقة الدعوة لتقديم العطاء ( اإلعالن
) ع�ن املناقص�ة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف الجرائ�د الوطنية ( الزمان –الصباح– الزوراء ) وس�يتم العم�ل عند فحص وتقييم
العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات ( الوثائق القياس�ية ) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما
ه�و محدد يف الن�رشة التوضيحية الصادرة من األمم املتح�دة ( الخاصة بتعريف الدول املؤهلة) وبإمكان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق
العط�اء باللغ�ة العربية بع�د تقديم طلب تحريري اىل العن�وان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء ،إن أس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل
رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املشاريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسارات املشاركني
يف املناقص�ة عند الس�اعة ( )۱۲ظه�را من يوم األحد املص�ادف  2020/10/18يف املديرية العامة لربية محافظ�ة ذي قار ،فعىل الراغبني
م�ن ال�رشكات واملقاولني العراقيني املؤهل�ني واملصنفني من الدرجة املذكورة أدن�اه عىل األقل والرشكات العربي�ة واألجنبية من أصحاب
االختصاص مراجعة مديرية بلدية النارصية لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما أن سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش إزاءه)
غري قابلة للرد عىل أن يتم تقديم هوية التصنيف األصلية للرشكات العراقية وأوراق التسجيل للرشكات األجنبية عند رشاء العطاء عىل أن
يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
 -1متطلبات التأهيل املطلوبة .:
أ -املتطلبات الفنية  :الخربة التخصصية (األعمال املماثلة) ولعقد عدد ( )۱وبمبلغ ال يقل عن ( )3,664,586,000ثالثة مليارات وستمائة
واربعة وستون مليون وخمسمائة وستة وثمانون الف دينار عراقي وللسنوات ال� ( )۱۰السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.
ب -املعدات واآلليات (توفري أو تعاقد )

االليات واملعدات
شفل
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مهندس كهرباء
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د -املتطلبات املالية -:
مساح
3
السابق الذي يظهر تحقيق األرباح 3للسنتني األخريتني يف حال توفرها او السنتني التي سبقت األزمة املالية هي (-۲۰۱۲
اوال  -:األداء املايل

( )2013كشف الحسابات الختامية) مصادقة من محاسب قانوني.
ثانيا  -:املوارد املالية (السيولة النقدية ) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي ( ) 1,000,000مليار
دينار عراقي.
ثالثا  -:معدل اإليراد الس�نوي أن يكون أكرب من او يس�اوي(  ) 8,106,510,000ثمانية مليارات ومائة وستة مليون وخمسمائة وعرشة
آالف دينار عراقي (وعىل أن ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات) وخالل السنوات العرشة السابقة.
ه�  -املتطلبات القانونية :
اوال  -:األهلية وتش�مل (جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء  -ال يوجد تضارب باملصالح  ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء ،
ال�رشكات اململوك�ة للدولة (أن تثبت أنها مس�تقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التج�اري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب
العمل ) ،غیر مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة  /مجلس األمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيا  -:عدم ممانعة ( نسخة أصلية  +نسخة مصورة ) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.
ثالثا  :ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم أوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة
الخارجية العراقية.
رابعا  -:هوية تسجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب
يف الجدول ادناه.
خامسا  -:وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة).
 -2كل العط�اءات يج�ب أن تتضمن ضمان العطاء ( التأمينات األولية ) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او
سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد ( ديوان محافظة

ذي قار /قسم العقود الحكومية) ویذكر فیه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز
(الرشكة أو املقاول) الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار کتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ
بقيمة  %5من مبلغ اإلحالة عىل أن يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد أو املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد
انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الص�ادرة من وزارة التخطيط وتكون العط�اءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تثبيتها ملعايري
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا
تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غیر مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )۱۲۰بوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 -6يتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر إعالن ع�ن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن ( ) %۳۰من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار
املركز عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم ) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل أن يقدم
عق�د مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع م�ن قبل اطراف الرشكة معزز بتعهد من قبلهم
بعدم التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و املناقصة عليهما عىل أن يتم تقديم عقد الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل
مدة ال تتجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�ركني معاملة الناكل او املخل وحسب
واقع الحال.
 -9املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع .
 -10تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال أس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل
بعقد املقاولة.
 -11املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة أيام من
تاريخ فتح عطاءتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
 -13تك�ون األولوي�ة للمواد األولية املصنعة واملجه�زة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بضوابط الس�عر والنوعية املجهزة مدى
مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف .2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.
 -15أن آخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )۱۱ظهرا من يوم األربعاء املص�ادف  2020/10/28اىل العنوان التايل (محافظة ذي
ق�ار -قس�م العق�ود الحكومية يف مقره�ا الكائن يف النارصي�ة  -االدارة املحلية  -قرب مرصف الرش�يد  -فرع ذي ق�ار ( 535مبنى هيئة
االعمار سابقا) عىل أن تكون االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة ،وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة
واضح�ة وخالية من الحك والش�طب ،وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذك�ر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد
االلكروني ،ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال
املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني ،وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم
الراغبني بالحضور اىل محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديدة شارع االمام عيل (ع) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة ،واذا صادف يوم
فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه ،عىل أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م
املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني .
 -16عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار بالتنفيذ
بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
 -17تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم .
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التغيري النيابية تناشد نقيب الصحفيني التدخل
الفوري لإلفراج عن معتقلي حرية الرأي يف كردستان

بغداد /نينا:
ناش�دت كتل�ة التغي�ري النيابي�ة نقي�ب
الصحفين العراقي�ن ،مؤيد الالمي ،التدخل
الف�وري والضغ�ط ع�ى حكوم�ة إقلي�م
كردستان لالفراج عن املعتقلن بسبب حرية
الرأي.
وقال�ت الكتلة ،يف بيان ”:ل�م يعد يخفى عى
أحد تراجع حرية الرأي يف إقليم كردستان إىل
أدنى مستوياتها بسبب اإلجراءات البوليسية
التي تستخدمها الس�لطة الحالية يف اإلقليم،
وإن حمل�ة االعتقاالت األخ�رية التي نفذتها
س�لطات اإلقليم ،وتحدي�دا ً الق�وات التابعة
للح�زب الديمقراطي الكردس�تاني ،ش�ملت
العديد من الناش�طن الذين عربوا عن رأيهم
وانتقدوا األوضاع الس�يئة يف اإلقليم ،وعملوا
ع�ى فض�ح الفاس�دين ،ومن ب�ن الذين تم
اعتقاله�م (الصحفي ش�ريوان ش�ريواني)
صاح�ب الص�وت الج�ريء يف محافظ�ة
دهوك”.
واوضحت “برغ�م من أن اعتقال ش�ريواني
ت�م ب�دون أي مس�وغات قانوني�ة ،إال أن
هن�اك تط�ورا ً خط�ريا ً يف القضي�ة ،إذ قامت
الجهات الت�ي تحتجزه بفربك�ة اتهامات له
بأن هناك جهات خارجية تحركه وتش�جعه

عى زعزعة األوضاع يف اإلقليم ،واإلس�اءة إىل
بعض الشخصيات ،وقد رصحت بذلك إحدى
الجهات الرسمية يف حكومة االقليم ،وادعت
بأنه اعرتف بذلك ،وهذه التريحات تجعلنا
نقلق بش�دة عى س�المة هذا الصحفي ألنها
تعني بأنه تعرض إىل ش�تى أن�واع التعذيب،
ويتزام�ن ذلك مع حم�الت اعتقاالت قرسية
مس�تمرة ،خاص�ة يف محافظ�ة ده�وك،
للناش�طن واملعلم�ن املطالب�ن بحقوقهم،
وم�ن ضمنهم (األس�تاذ بدل ب�رواري) الذي
تستمر السلطة يف اعتقاله منذ أشهر طويلة
رغ�م ص�دور ق�رار قضائ�ي م�ن املحكم�ة
برباءته”.
وتابع�ت ”:يف الوق�ت ال�ذي ندي�ن في�ه هذه
األس�اليب القمعية من قبل سلطات االقليم،
نعلن للرأي العام العراقي والعاملي بأن حياة
الصحفي والناشط املدني شريوان شريواني
يف خط�ر ،ونرج�و م�ن الس�لطات العراقية،
ونقي�ب الصحفي�ن العراقي�ن ومنظم�ات
املجتم�ع املدن�ي والس�فارات والبعث�ات
الدبلوماس�ية ،ومنظم�ات حقوق االنس�ان
وبعث�ة األم�م املتح�دة يف الع�راق ،بالتدخ�ل
الفوري والضغط عى حكومة االقليم لالفراج
عنه ،وعن بقية املعتقلن بسبب الرأي”.

الربملان يبقي جلسته مفتوحة جمددا واملفوضية حتذر
من شطر مراكز التسجيل واالنتخاب
الزوراء  /يوسف سلم�ان:
أبقى مجلس النواب جلس�ته مفتوحة للمرة
الثاني�ة خالل  3ايام ،عى ان يتم اس�تئنافها
الحق�ا ظهر اليوم الثالث�اء او بعده ،بانتظار
وص�ول الكتل السياس�ية اىل حل�ول نهائية
بشأن توزيع الدوائر االنتخابية.
وعلمت “الزوراء” ان “االجتماعات املشرتكة
ملمث�ي الكت�ل ورئاس�ة الربملان م�ع اللجنة
القانوني�ة س�تعقد يومي�ا لح�ن االتف�اق
عى اس�تكمال قان�ون االنتخاب�ات بصيغته
النهائية ،لتس�تمر جلس�ات مجل�س النواب
االعتيادية تباعا “.
لك�ن مفوضي�ة االنتخابات ح�ذرت مجلس
النواب وممثي كتله السياس�ية من ان شطر
مراكز التس�جيل ومراكز االنتخاب س�يعقد
اج�راءات عم�ل املفوضية يف اعداد س�جالت
جديدة للناخبن.
حيث اس�تضافت اللجنة القانوني�ة النيابية
املالك الفني يف مفوضية االنتخابات لدراس�ة
املعوقات الفنية التي تعرتض عمل املفوضية،
فض�ال ع�ن اس�تعداداتها إلج�راء انتخابات
مبكرة.
وابل�غ امل�الك الفن�ي للمفوضي�ة ،خ�الل
االجتماع يوم امس ،اللجنة القانونية ان بدء
عمل املفوضية يقرتن بإكمال التصويت عى
توزيع الدوائر االنتخابية وعدد تلك الدوائر يف
كل محافظة ،باالضافة اىل رصف املخصصات
املالية املخصصة إلج�راء االنتخابات .محذرا
م�ن ان ش�طر مراك�ز التس�جيل ومراك�ز
االنتخاب سيعقد اجراءات عمل املفوضية يف
اعداد سجالت جديدة للناخبن.
اىل ذل�ك ،طالب نواب ع�ن خمس محافظات
بإع�ادة التصوي�ت ع�ى تقس�يم الدوائ�ر

االنتخابي�ة ،مؤكدين ان التصويت يف جلس�ة
الس�بت امل�ايض ت�م بع�د اخت�الل النص�اب
القانوني .
وق�ال النائ�ب قاس�م الفه�داوي ،يف مؤتمر
صحفي مش�رتك مع ن�واب اخري�ن ،تابعته
“ال�زوراء”“ :نح�ن نواب محافظ�ات االنبار
وكرك�وك ودي�اىل ونين�وى وبغ�داد نثب�ت
اعرتاضنا عى ماحصل يف الجلس�ة السابقة
ي�وم  10 /10فيم�ا يخ�ص تقس�يم الدوائر
االنتخابية عى عدد كوتا النساء”.
واض�اف ان “ التصوي�ت ت�م بع�د اخت�الل
النص�اب القانون�ي ،وبذل�ك يع�د التصويت
باطال ونطالب بإعادته “.
يأت�ي ذلك بع�د ان انتقد ن�واب كتل مختلفة
صيغ�ة مق�رتح توزي�ع الدوائ�ر االنتخابية
ّ
ص�وت عليها مجلس النواب يف
املتعددة التي
جلسته امس.
وق�ال رئي�س كتلة النه�ج الوطن�ي ،النائب
عم�ار طعم�ة ،يف مؤتم�ر صحفي مش�رتك
م�ع نواب من كت�ل اخرى مختلف�ة ،تابعته
“ال�زوراء” :ان “الصيغة الت�ي تم التصويت
عليه�ا للدوائر املتعددة تم االتفاق عليها بن
كتل معينة بما ينسجم مع انتشار ناخبيها،
وه�ذا االس�لوب يمث�ل مص�ادرة واضح�ة
لبقي�ة اص�وات الناخبن ،وتحكما مس�بقا
بنتائ�ج االنتخاب�ات بعيدا ع�ن ارادة اغلبية
املصوتن”.
وكان مجلس النواب صوّت يف جلسته السبت
امل�ايض ع�ى مق�رتح جدي�د قدمت�ه اللجنة
القانونية النيابية ،ينص عى ان “يتوزع عدد
الدوائ�ر االنتخابي�ة يف كل محافظة بش�كل
متساو لعدد املقاعد املخصصة لكوتا النساء
ٍ
يف املحافظة”.

التعليم تعلن إضافة  7كليات و20
فر ًعا وقس ًما يف  15جامعة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل ،ام�س االثنن،
إضافة س�بع كليات وعرشين ً
فرعا وقس�مًا
يف  15جامع�ة ،بينم�ا أش�ارت إىل أن الوزارة
لم تتس�لَّم بيانات الطلبة بش�كل رسمي من
وزارة الرتبية.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،حيدر العبودي،
بحس�ب اإلع�الم الحكومي :إن “ال�وزارة لم
تتس�لَّم بيانات الطلبة بش�كل رس�مي حتى
ً
مبينا أن “أعداد
اللحظة م�ن وزارة الرتبية”،
نجاح الطلبة ه�و مؤرش طبيعي عى صعود
مس�توى النم�و الس�كاني ل�دى املجتم�ع
العراقي”.
وأض�اف أن” الجامع�ات العراقي�ة تحتضن

س�نويًّا ع�رشات آالف من الخريج�ن ،ويعد
هذا ضمن س�ياق الخدم�ة املركزة للمجتمع
العراق�ي” .مؤك�دا ً أن�ه “تمت إضافة س�بع
كليات وعرشين ً
فرعا وقسمًا يف  15جامعة،
الستيعاب تلك املتغريات”.
وأش�ار إىل أن” الجامعات ستكون قادرة عى
تكيي�ف متطلبات الع�ام ال�درايس املرتقب،
وتحتضن طلبتها يف املجاالت و االختصاصات
كافة”.
وأوض�ح أن” ما تم اإلعالن عن�ه من بيانات
للطلبة هي مخرجات الدور األول ،وبالنتيجة
ال�وزارة تنتظ�ر ً
أيض�ا أن تكتم�ل مخرجات
َّ
ال�دور الثاني ك�ي تتس�لم البيانات بش�كل
نهائي”.
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الكاظمي :احلكومة كلفت بواجبات حمددة تتوج بإجراء انتخابات مبكرة
بغداد /الزوراء:
اك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطفى الكاظم�ي ،امس االثنن،
ان الحكومة كلفت بواجبات محددة
تتوج بإجراء انتخابات مبكرة ،فيما
اش�ار اىل ان الورق�ة البيضاء تمثل
بداية اإلصالح اإلقتصادي
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س
الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
رئي�س مجلس ال�وزراء ،مصطفى
الكاظمي ،عق�د إجتماعا ً مع الكتل
السياس�ية بحضور رئيس مجلس
الن�واب الس�يد ،محم�د الحلبويس،
ورئي�س مجل�س القض�اء األع�ى،
الس�يد فائ�ق زيدان ،وج�رى خالل
اإلجتماع ال�ذي حرضه وزيرا املالية
والتخطي�ط ،مناقش�ة الورق�ة
البيضاء اإلصالحية الخاصة بتجاوز
التحديات اإلقتصادية التي يمر بها
البلد ،الس�يما م�ا يتعل�ق بالجانب
املايل.
وأشار الكاظمي اىل حجم التحديات
الت�ي تواج�ه الع�راق ،س�واء ع�ى
املستوى الصحي وتداعيات جائحة
كورونا ،او عى املستوى اإلقتصادي
واألزم�ة املالي�ة الخانق�ة ،او ع�ى

مس�توى التحديات األمنية الكبرية،
وأك�د انه وعى الرغ�م مما تواجهه
الحكومة م�ن ضغوطات وعراقيل،
ّ
م�رة ع�ى العم�ل الجاد
إال انه�ا
لتجاوز املحنة.
وب�ن :ان الحكومة كلفت بواجبات
مح�ددة تت�وج بإج�راء إنتخاب�ات
مبكرة ،وقد تم تحديد موعد لها ،كما
تم االنتهاء من قان�ون اإلنتخابات،
والعم�ل متواص�ل م�ع مفوضي�ة
اإلنتخابات والجهات املعنية ،إلجراء
االنتخاب�ات يف موعده�ا ،وبذل�ك
نكون قد اس�تجبنا اىل إرادة ش�عبنا
ومرجعيتنا الرشيدة.
واك�د :ان معالج�ة التحدي�ات
اإلقتصادي�ة مهمة ليس�ت س�هلة،
وان اإلزم�ة الحالي�ة منهجي�ة ،ال
تتعلق به�ذه الحكومة وإجراءاتها،
وه�ي تحت�اج اىل إص�الح حقيق�ي
وج�ذري وخط�ط طويل�ة األم�د
لتجاوزه�ا ،مش�ددا ً ع�ى رضورة
التكامل يف العمل ما بن ُ
الس�لطات
لتحقيق ما نسعى اليه.
وإستعرض رئيس مجلس الوزراء،
ورق�ة اإلص�الح ،وبن :أنه�ا ورقة
أولي�ة تحت�اج اىل جه�ود الجمي�ع

لتطويرها ،واإلستفادة من الخربات
املوج�ودة ،م�ن اج�ل ترجمته�ا اىل
واقع عمل طويل األمد.
وأك�د :ان الورقة البيضاء انما تمثل
بداي�ة اإلص�الح اإلقتص�ادي ،وعى
الرغ�م م�ن كونه�ا مطول�ة وتضم
بع�ض اإلج�راءات ،لكنها س�تكون
قاعدة نس�تند اليها يف تطوير رؤية
البل�د املس�تقبلية ،معرب�ا ً عن أمله
أن يناق�ش مجلس الن�واب الورقة
اإلصالحي�ة ويقرها من حيث املبدأ،
لتكون إط�ارا ً عاما ً لعم�ل حقيقي
وج�اد يمكن ان ينه�ض باإلقتصاد

العراقي.
ويف س�ياق اخر،عقد رئيس مجلس
الوزراء السيد ،مصطفى الكاظمي،
إجتماعا ً مع أعضاء مبادرة توظيف
لف�رص العم�ل يف الع�راق ،ج�رت
خالله مناقش�ة املب�ادرة وأهميتها
يف الوق�ت الراه�ن ،والخط�ط التي
وضعت من اجل توظيف الشباب يف
سوق العمل.
ورحب الكاظمي بأعض�اء املبادرة
وب�ارك لهم هذا امل�رشوع الوطني،
واكد أنه خطوة باإلتجاه الصحيح،
ملعالج�ة البطال�ة الت�ي تفاقم�ت

بس�بب السياس�ات التوظيفي�ة
الخاطئة واملرتاكمة.
وب�ن ،يف بي�ان ملكتب�ه ،أن النظ�ام
اإلقتص�ادي يف العراق ،مازال أس�ري
اإلنظم�ة الش�مولية يف اإلدارة ،ولم
يتطور ليتالءم مع الدس�تور ،األمر
ال�ذي س�اعد ع�ى تضخ�م وترهل
هيكل الدولة.
واكد دعمه مل�رشوع تفعيل مجلس
الخدم�ة اإلتح�ادي ،وع�دم جعل�ه
يقت�ر ع�ى تحقي�ق العدال�ة يف
التعيينات الحكومية ،وإنما توسيع
مهامه لتشمل املساعدة بالتوظيف
يف رشكات القطاع الخاص .مشددا ً
ع�ى الحاج�ة اىل إج�راءات غ�ري
تقليدي�ة لتحقيق الت�وازن املطلوب
يف تش�غيل الش�باب يف مؤسس�ات
القطاع الع�ام والخاص ،بعد توفري
فرص العمل الفعلية املنتجة.
ودع�ا الكاظمي املؤسس�ات كافة
اىل التعاط�ي م�ع ه�ذه الخط�وة،
وتذلي�ل العقب�ات أمامها ،وتطوير
العم�ل بم�ا ّ
يمكن ه�ذه املنظومة
م�ن تحقيق اإلتص�ال املطلوب مع
كل املؤسس�ات يف القطاعن العام
والخاص.

وزير اخلارجية يلتقي السيسي وأبو الغيط ورئيس الوزراء املصري
بغداد /الزوراء:
س�لَّم وزي�ر الخارجي�ة ،ف�ؤاد
حس�ن الرئي�س ،امل�ري عبد
الفت�اح الس�ييس رس�الة م�ن
رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظمي .
وذكرت وزارة الخارجية يف بيان
له�ا  :أن وزي�ر الخارجيّ�ة فؤاد
حس�ن التقى بالرئيس املري
عبدالفت�اح الس�ييس ،وس�لمه
رس�الة م�ن رئي�س مجل�س
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي،
كما بحث�ا العالقات الثنائيّة بن
بغ�داد والقاهرة ُ ،
وس�بُل الدفع
به�ا ملا يخدم مصالح الش�عبن
الشقيقن”.

واض�اف أن” الطرف�ن بحث�ا
موض�وع القمّ �ة املقبل�ة ع�ى
مس�توى الق�ادة املُزمَ ع عقدها
يف الربع األول من العام املقبل”.
مبين�ا أن” وزي�ر الخارجي�ة
عرض أله ّم موضوع�ات القمّ ة
ّ
الوزاري
الثالثيّ�ة عى املُس�توى
ست َ
التي ُ
عقد غدا ً يف القاهرة.
ويف س�ياق اخ�ر ،بح�ث وزي�ر
الخارجية فؤاد حسن مع االمن
العام للجامعة العربية أحمد أبو
الغيط التحديات املشرتكة.
وذك�ر املتح�دث باس�م وزارة
الخارجي�ة ،احم�د الصحاف ،يف
بيان مقتض�ب امس االثنن :ان
“وزي�ر الخارجية فؤاد حس�ن

التقى خ�الل زيارته اىل القاهرة
األمن الع�ام للجامع�ة العربية
أحمد أبوالغيط”.
واض�اف ان “وزي�ر الخارجي�ة
بح�ث التحدي�ات العربي�ة
املشرتكة،وعرض أله ِّم القضايا
واملواق�ف” .مؤكدا ً أن “تحديات
العراق متعددة وبالعمل املشرتك
يمكن تجاوزها”.
كم�ا أك�د الع�راق وم�ر عى
أهمية العمل عى تفعيل مذكرات
التفاهم ثنائيا ً بما يعود لصالح
البلدين الشقيقن.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة
الخارجي�ة ،أحم�د الصحاف ،يف
بيان  :إن “وزير الخارجية فؤاد

حس�ن التق�ى رئيس ال�وزراء
املري مصطفى مدبويل ،وأكد
عم�ق العالق�ات ب�ن البلدي�ن،
وإمكاني�ة تعزي�ز الخط�وات
املش�رتكة يف مجاالت االستثمار
والطاقة والنفط”.
وأضاف الصحاف أن “الجانبن
ّ
أك�دا أهمي�ة العمل ع�ى تفعيل
مذكرات التفاهم ثنائيا بما يعود
لصالح البلدين الشقيقن”.
يف غض�ون ذل�ك ،أك�د وزي�ر
الخارجي�ة ،ف�ؤاد حس�ن ،أن�ه
بحث التهدي�دات يف املنطقة مع
نظريه املري ،وهن�اك تفاهم
مش�رتك ب�ن بغ�داد والقاهرة
س�امح ش�كري ،التهدي�دات يف

املنطق�ة ،فيما أش�ار إىل وجود
تفاه�م مش�رتك ب�ن بغ�داد
والقاهرة.
وق�ال ح�يس،ن خ�الل مؤتم�ر
صحف�ي م�ع نظ�ريه امل�ري
 :إن�ه “بح�ث م�ع املس�ؤولن
املري�ن ملف�ات مختلف�ة”.
مبين�ا ً “تطرقنا خالل الزيارة اىل
مجموع�ة من القضايا املختلفة
وازالة العقبات”.
وأض�اف أن “رئي�س ال�وزراء
املري س�يزور الع�راق نهاية
الشهر الجاري” .مؤكدا ً أنه “تم
بح�ث التهدي�دات يف املنطق�ة،
وهناك تفاهم مشرتك بن بغداد
والقاهرة”.

بعد تسجيل  3107إصابات و 60حالة وفاة

كورونا يف العراق يصيب أكثر من  400ألف والوفيات تقرتب من  10آالف
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
االثن�ن ،املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي
لف�ريوس كورونا املس�تجد يف العراق،
وفيم�ا اكدت تس�جيل  3107اصابات
و 60حالة وفاة وش�فاء  3893حالة،
حددت دائرت�ا صحة الرصافة والكرخ
التوزي�ع الجغ�رايف لالصابات حس�ب
املناطق.
وذك�رت ال�وزارة يف وثيق�ة تلقته�ا
“ال�زوراء” :ان ع�دد الفحوص�ات
املختربية ليوم امس ،20368 :ليصبح
ع�دد الفحوصات الكلي�ة،2507551 :
مبين�ة انه تم تس�جيل  3107اصابات
و 60حالة وفاة وشفاء  3893حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكي:
 ،)83.9%( 340050ام�ا ع�دد حاالت
االصابات ال�كي ،405437 :بينما عدد
الحاالت الت�ي تحت الع�الج،55475 :
يف ح�ن عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املرك�زة ،489 :وعدد ح�االت الوفيات
الكي.9912 :
م�ن جهت�ه ،اعل�ن مدير ع�ام صحة
بغداد الرصافة ،عبد الغني الس�اعدي،
تس�جيل  341اصابة جديدة بفريوس
كورون�ا بينه�ا  209اصابة ش�خصت
خالل الرصد الوبائي.
وق�ال الس�اعدي يف بي�ان تلقت�ه
“ال�زوراء” :ان “املؤسس�ات الصحية
يف جانب الرصافة سجلت  341اصابة
جدي�دة بف�ريوس كورون�ا موزع�ة
كالت�ايل209 :حال�ة ش�خصت خ�الل
الرص�د الوبائي للقطاع�ات الصحية:
قط�اع الرصافة  11حالة ،قطاع بغداد
جديدة 13حالة ،قطاع البلديات الثاني
 7ح�االت  ،قطاع النه�روان  99حالة ،
قطاع البلديات االول  79حالة .
واش�ار اىل ان  132حال�ة خ�الل
مراجعته�م للمؤسس�ات الصحي�ة :
مدين�ة الصدر  43حال�ة محلة ,555 ,
,532 ,544 ,538 ,575 ,518 ,517

,540 ,513 ,524 ,556 ,565 ,550
 557قط�اع  . 31قط�اع  , 47قط�اع
 . 565 . 521 ,10قط�اع ,345 ، 49
 357,331الش�عب  13حال�ة محل�ة
 ,337 ,317ح�االت محل�ة , 734 .
 , 738 ,728 ,722الزراع�ي 771 ,
 ,البلدي�ات , 504 , 502, , 506 ,8
شارع فلس�طن  9حاالت محلة ,505
 ,503االم�ن  9ح�االت محلة, 733 , ,
704 , 706 709 ,743 . 721 , 741 ,
 ,بغ�داد جديدة  5حاالت محلة , 701
الزعفراني�ة  8ح�االت محلة 971 ,
,949 , , 958 , 964 , 917 , 960 ,
 , 909 , 906الك�رادة  7ح�االت محلة
311 , 314 , 310 , 302 ,905 ,903
 ,االعظمي�ة  7ح�االت محلة،314 ,
ح�ي تون�س  4ح�االت محل�ة , 302 .
 ، 303 , 301العبي�دي  7حاالت محلة
 ,الكف�اءات ،769 , 764 , 765, 762 ,
حي الزهراء 3حاالت محلة 759 , 757 ,
 ,ام الكرب والغزالن  3حاالت محلة 345
 , 337 ,املعام�ل  3حاالت محلة , 799

 ،796زيون�ة حالة واحدة محلة ,716
شارع املغرب حالتن محلة .304
واضاف الس�اعدي انه “تم نقل جميع
املصاب�ن اىل الحج�ر الصح�ي لتلقي
الع�الج فيم�ا نقلت الح�االت الحرجة
اىل العناي�ة املركزة الخاص�ة بالعزل”،
مشريا اىل ان “العدد الرتاكمي لإلصابات
ارتف�ع اىل 52273ت�ويف منه�م 1295
لالس�ف فيما اكتسب الشفاء 45334
واملتبقي قيد العالج .”5644
ودعا الس�اعدي املواطنن اىل “االلتزام
بإج�راءات الوقاي�ة وتطبي�ق التباعد
االجتم�اع لحمايته�م م�ن االصاب�ة
وتقليل تفيش الوباء”.
اىل ذل�ك ،ح�ددت دائرة صح�ة الكرخ،
املوقف الوبائي لها مع اعداد و عناوين
الح�االت املش�خصة يف مخترباته�ا
بم�رض فريوس كورونا املس�تجد مع
اعداد الش�فاء والوفيات لغاية الساعة
الع�ارشة من ليلة االح�د واملعلن عنها
امس االثنن.
وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان تلقت�ه

“ال�زوراء” :ان ع�دد االصاب�ات 883
موزع�ة كاآلت�ي :أبو غري�ب  /39ابو
دش�ري  /23االعالم  /21البياع /37
التاجي  /27ال�رتاث /5الحارثية /1
الحري�ة  /84الخطي�ب  /6ال��دورة
 /46الدولع�ي  /17الرحماني�ة /3
السيدية  /21الشالجية  /16الرشطة
الرابع�ة  /8الش�علة  /41الصالحي�ة
 /2الطارمي�ة  /20الطوبج�ي /1
العامري�ة  /23العط�ي�في��ة /14
العالوي  /7الغزالي�ة  /24القادسي�ة
 /25الكاظمي��ة  /50املحمودي�ة
 /42املنص�ور  /19املواص�الت /13
الوشاش  /6الي�رموك  /30ج��كوك
 /5ح�ي الجامع�ة  /24ح�ي الجهاد
 /39ح�ي الخ�رضاء  /10حي العامل
 /40حي العدل  /36حي الفرات /18
شارع حيفا  /3كرادة مريم  /1جانب
الرصاف�ة  /8محافظ�ة ذي ق�ار /2
محافظة كركوك .1
واش�ارت اىل ان ع�دد الش�فاء،800 :
بينما الوفيات.1 :
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الرتبية :إلغاء معدل البقاء يف مدارس
املتميزين واملتفوقني
بغداد /الزوراء:
وافق وزير الرتبية ،عيل حميد مخلف،
امس االثنني ،عىل إلغاء معدل بقاء الطلبة
يف مدارس املتميزين واملتفوقني.
وبحسب وثيقة صادرة عن املديرية
العامة للتعليم العام واالهيل واالجنبي،
حصلت «الزوراء» عىل نسخة منها :انه
“وافق وزير الرتبية عىل الغاء معدل البقاء

يف مدارس املتميزين للطلبة الناجحني من
الصف الخامس العلمي اىل الصف السادس
العلمي للعام الدرايس (.”)2020/2021
ووافق ،الوزير ،عىل إلغاء معدل البقاء
يف مدارس املتفوقني واملتفوقات للعام
الدرايس ( ،)2020/2021وذلك بسبب
األوضاع التي يمر بها بلدنا العزيز وتفيش
فايروس كورونا.

اهلجرة تعلن مشول ( )2000أسرة نازحة
برواتب شبكة احلماية
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الهجرة واملهجرين ،امس االثنني ،عن شمول  2000ارسة نازحة برواتب
شبكة الحماية ،فيما افصحت عن اعادة اكثر من  95باملئة من نازحي االنبار اىل
مناطقهم.
وقال مدير عام دائرة الفروع بوزارة الهجرة ،عيل عباس جهاكري ،يف حوار صحفي :ان
“االرس املشمولة هي من االشد فقرا ً بني النازحني يف مخيمات االيواء” ،مشريا اىل انه
“تم اعداد احصائية بها إلكمال اجراءات شمولها برواتب الحماية» ،مبينا «ان االجراء
الذي تم بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون االجتماعية جاء بهدف تشجيع عودتها
الطوعية”.
وأضاف جهاكري أن “الوزارة تعمل بالتنسيق املشرتك مع وزارة العمل لشمول عدد كبري
من النازحني والنساء املعيالت ألرسهن من االرامل واملطلقات والفاقدات ألزواجهن
وتقديم الدعم الالزم لهن من خالل شمولهن براتب الرعاية”.
واشار جهاكري اىل ان وزارته “تتابع اعادة االرس الراغبة بالعودة اىل محافظاتها ،السيما
من االنبار وصالح الدين ونينوى واملسجلة ضمن قاعدة بياناتها الخاصة بملف العودة”،
مفصحا عن “اعادة اكثر من  95باملئة من نازحي االنبار اىل مناطقهم”.
وتابع أن “االعداد املتبقية منهم دمجوا باملجتمعات التي نزحوا لها وبعضهم يعمل هناك
ويرفض العودة” ،مشريا اىل ان “صالح الدين تيل االنبار بأعداد العائدين ،تليها نينوى”.

نينوى حتدد  3متطلبات رئيسية إلعادة
نازحي سنجار
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أعلنت ارتفاع نسب الشفاء واخنفاض الوفيات

الصحة توصي بأخذ لقاح االنفلونزا املومسية للمصابني بكورونا
بغداد /الزوراء:
افادت وزارة الصحة والبيئة ،امس االثنني ،بأن
نسبة املتعافني من فريوس كورونا تجاوزت
 80باملئة يقابلها انخفاض ملحوظ باعداد
الوفيات.
وقال اختصايص الصحة العامة يف الوزارة،
وسام حسني التميمي :إن «نسبة املتعافني من
الفريوس تجاوزت  80باملئة ،يقابلها انخفاض
الوفيات بنسبة  2.5باملئة قياسا بنسبة
الوفيات التي حصلت بالعالم والتي تجاوزت 4
باملئة بسبب استخدام الربوتوكوالت العالجية
الحديثة وتقديم الخدمات الصحية للمرىض
وتوفري الفحوصات ومتابعة املالمسني واجراء
املسوحات امليدانية».
واوضح ان «الفريوس لم يتغري منذ بدايته حتى
اآلن نتيجة التعامل معه بطرق سهلة وحديثة
واصبحت العالجات متوفرة عىل الرغم من

الطفرات الجينية البسيطة الحاصلة عليه».
ولفت التميمي اىل ان «تجهيز لقاح االنفلونزا

العادية لهذا العام مدروس عىل وفق تطورات
فريوس كورونا ،حيث يخفف من نسبة

مؤسسة الشهداء ترفع عدد اللجان الفرعية اخلاصة بضحايا اإلرهاب
بغداد /الزوراء:
رفعت مؤسسة الشهداء عدد
اللجان الفرعية الخاصة بمعامالت
ضحايا االرهاب اىل  25لجنة بدال
من  19لجنة.
وذكر مدير عام دائرة ضحايا
االرهاب والعمليات العسكرية
يف املؤسسة ،طارق املندالوي :ان
«االجراء يهدف اىل رسعة ودقة

انجاز املعامالت الخاصة بالرشيحة
املذكورة» ،مشريا اىل ان «الدائرة
خاطبت منذ شهر اذار رسميا
وزارات الدفاع والداخلية والصحة
والعدل لرتشيح ممثلني عنها بهذه
اللجان بهدف العمل بنظام النافذة
الواحدة ،بيد ان هناك وزارات لم
تستجب لذلك حتى االن».
واشار اىل ان دائرته «بصدد عقد

اجتماع موسع مع هذه الوزاراات
لوضع آليات التنفيذ ،اىل جانب
التنسيق مع املحافظني كافة التخاذ
اجراءات دعم الدوائر واللجان
الفرعية الخاصة بالشهداء»،
منوها بأن «العاصمة بغداد تنجز
اسبوعيا ما يقارب الـ 1500
معاملة ،بينما يجري العمل ببقية
املحافظات بانسيابية عالية».

استخبارات بغداد تقبض على متهم حبوزته
خمطوطات أثرية

بغداد /الزوراء:
حددت محافظة نينوى ،امس االثنني،
ثالثة متطلبات رئيسة إلعادة نازحي
قضاء سنجار اىل مناطقهم.
وقال محافظ نينوى ،نجم الجبوري،
يف بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن
“املشكالت هي ازدواج اإلدارة ،وانتشار
القوات األمنية ،والخدمات”.
وأكد “رضورة انهاء مشكلة ازدواج
اإلدارة يف سنجار ،وإعادة نرش القوات
األمنية وتسليم الرشطة املحلية

مسؤولية األمن يف املدينة وسحب جميع
القطعات األخرى من داخلها ،إضافة
إىل تشكيل لجان عليا ملتابعة شؤون
الخدمات وإعادة اإلعمار ،تمهيدا إلعادة
النازحني”.
واعلن الجبوري عن “اعادة  300ارسة
نازحة اىل مناطقها االصلية يف ناحية
زمار شمال غرب مدينة املوصل” ،مشريا
اىل ان “عودتها من املخيمات جاءت بعد
رجوع الخدمات ،واستتباب االمن يف
عموم الناحية والقرى التابعة لها”.

اعتقال داعشي بعملية أمنية استباقية
يف الفلوجة
بغداد /الزوراء:
افاد مصدر امني يف االستخبارات العسكرية ،امس االثنني ،بأن القوات االمنية
تمكنت من اعتقال داعيش بعملية امنية استباقية يف املناطق الغربية
وقال املصدر يف ترصيح صحفي :ان ” قوة امنية من مفارز شعبة االستخبارات
العسكرية يف الفرقة العارشة ،وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء املشاة االيل 40
للفرقة ،رشعت بحملة امنية استباقية تركزت عىل مناطق مختلفة من قضاء
الكرمة رشقي مدينة الفلوجة ،وتمكنت من خاللها من اعتقال احد عنارص
عصابات داعش االجرامية دون وقوع أي مقاومة تذكر “.
واضاف املصدر ،الذي فضل عدم الكشف عن هويته :ان” املعتقل متورط
بعمليات استهداف القوات االمنية واملدنيني ابان سيطرة التنظيم االجرامي عىل
مناطق مختلفة من مدن االنبار”.
مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات االمنية من اعتقال املطلوب
ورصد حركته حال تواجده يف املكان املستهدف» ،موضحا ان” القوات االمنية
نقلت املعتقل الصادرة بحقه اوامر قبض عىل وفق املادة  /4ارهاب وسط
اجراءات امنية مشددة اىل احدى املراكز االمنية للتحقيق ملعرفة بقية اختباء
عنارصه “.

بغداد /الزوراء:
أفادت وكالة االستخبارات ،امس االثنني،
بإلقاء القبض عىل متهم ضبط بحوزته
مخطوطات أثرية يف بغداد.
وذكرت الوكالة ،يف بيان صحفي :أنه «من
خالل ورود معلومات استخباراتية من قبل
املصادر عن وجود احد املتهمني يتاحر
بالقطع األثرية ،حيث تم تشكيل فريق
عمل مختص من مفارز وكالة االستخبارات
املتمثلة بمديرية استخبارات الجريمة

املنظمة يف وزارة الداخلية وبعد نصب كمني
محكم له تم القبض علية بمنطقة الشعب
ببغداد».
واضافت أنه «تم القبض عليه بالجرم
املشهود وبحوزته قطعتني اثريتني عبارة
عن مخطوطات باللغة العربية عليها رسوم
ونقوش ومرصعة باالحجار الكريمة تعود
اىل العصور القديمة» ،مبينة أنه «تم تنظيم
محرض ضبط باملواد وايداع املتهم التوقيف
التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه».

املخابرات تعتقل تاجرين باملخدرات والعملة
املزيفة يف دياىل
بغداد /الزوراء:
أعلن مدير جهاز املخابرات يف دياىل ،تميم التميمي،
امس االثنني ،عن اعتقال اثنني من تجار املخدرات
والعملة املزيفة يف املحافظة
وقال التميمي يف حديث صحفي« :تمكن جهاز
املخابرات يف دياىل بالتعاون مع قوات من رشطة

املحافظة من اعتقال  2من تجار املخدرات والعملة
املزيفة».
واوضح التميمي ان «عملية االعتقال تمت خالل
كمني تم نصبه يف املحافظة اسفر عن اعتقال
التجار وضبط كمية من املخدرات والعملة
معهم».

اإلطاحة بثالثة إرهابيني عملوا
بـ «والية نينوى»
بغداد /الزوراء:
اعلنت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية عن
اعتقال ثالثة ارهابيني عملوا بـما تسمى {والية
نينوى} يف املوصل.
وقالت الداخلية يف بيان تلقت «الزوراء» نسخة
منه :إن «مفارز مديرية استخبارات نينوى
تمكنت من القاء القبض عىل ثالثة ارهابيني
مطلوبني عىل وفق احكام املادة الرابعة من
قانون مكافحة االرهاب النتمائهم لعصابات

داعش اإلرهابية عملوا يف ما تسمى «والية
نينوى» بصفة مقاتلني بمناطق متفرقة من
املحافظة».
وبينت ان «املتهمني ومن خالل التحقيقات
األولية اعرتفوا بانتمائهم لعصابات داعش
اإلجرامية واشرتكوا بعدة عمليات إرهابية ضد
القوات األمنية واملواطنني ،مشرية إىل تدوين
أقوالهم وإحالتهم إىل الجهات املختصة لغرض
استكمال االجراءات القانونية».

النزاهة تضبط مسؤوال يساوم املواطنني لصرف مستحقاتهم يف بابل
بغداد /الزوراء:
ُّ
تمكنها
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن
من ضبط
مسؤول عن تسلُّم وتوزيع صكوكٍ
ٍ
َّ
خاص ٍة بحقوق مواطنني مُ تل ِّبسا ً بمساومتهم
مقابل تسليمهم مستحقاتهم ،فيما أشارت
عام
إىل احتفاظه بصكوك املُستحقني ملُ َّدة
ٍ
دون رصفها؛ لغرض ابتزاز أصحابها.
وأفادت دائرة التحقيقات يف النزاهة ،ويف
معرض حديثها عن عمليَّة الضبط التي تمَّ ت
ِّ
بموجب مُ َّ
بتلقي
قبض قضائ َّي ٍة ،أفادت
ذكرة
ٍ
مكتب تحقيق الهيئة يف محافظة بابل
معلومات عن إقدام املُ َّ
وظف املسؤول عن
ٍ
تسلُّم وتوزيع الصكوك الواردة إىل دائرة تنفيذ
الصوب الكبري يف محافظة بابل من بقيَّة
دوائر ومُ َّ
ؤسسات املُحافظة؛ لغرض رصفها
ُ
ملُستحقيها من املواطنني ،عىل مساومتهم؛
لغرض إرغامهم عىل دفع مبالغ مال َّي ٍة مقابل
َّ
الخاصة بهم.
تسليمهم الصكوك
وتابعت الدائرة :وبنا ًء عىل تلك املعلومات ت َّم

مضاعفاته» ،مبينا ان «كورونا ال يمتلك
خاصية التجديد منذ ظهوره حتى اآلن ،إال اذا
حدث تغيري بساللته الجينية ،وان الفئات االكثر
عرضة للمضاعفات لها االفضلية بتناول لقاح
االنفلونزا املوسمية».
واردف ان «الوزارة بانتظار انتاج الرشكات
املصنعة للقاح االنفلونزا السترياده بإرشاف
ورقابة منظمة الصحة العاملية خالل نهاية
ترشين االول بغية توفريه يف مراكز الرعاية
الصحية ،رشط أن يتم رصفه عىل وفق االٓلية
املحددة من قبل الجهات الصحية مجانا».
واضاف ان «لقاح االنفلونزا متوفر يف
الصيدليات الخاصة بأحدث املواصفات ومن
مناشئ رصينة ،لكن لم تجر عليه الفحوصات
الالزمة من قبل دائرة التقييس والسيطرة
النوعية ودخوله اىل البالد بشكل غري قانوني،
وان هناك تخوفا من تداوله».

قضائي بضبط املُ َّتهم مُ تلبّسا ً
قرار
استحصال
ٍّ
ٍ
فريق من
بالجرم املشهود ،إذ ت َّم تكليف
ٍ
مكتب تحقيق الهيئة يف املحافظة باملهمة،

ُّ
والتأكد من
وبعد جمع املعلومات والتحرّي،
صحَّ ة املعلومات الواردة يف البالغ ،ت َّم ضبط
املُ ّتهم مُ تلبّسا ً.

َّ
وأشارت إىلَّ :
تمكن من ضبط
أن الفريق
ّ
صكا ً داخل سيَّارة املُ َّتهم َّ
تبني من خالل
()38
التدقيق واملُتابعة عدم إدخالها يف سجالت
عام عىل
الدائرة ،عىل الرغم من مرور مُ َّدة
ٍ
يف
العالقة،
رصفها من قبل الدوائر ذات
وقتٍ
ُتش ُ
ري التعليمات إىل رضورة عدم تأخري رصف
الصكوك ،ورصفها خالل مُ َّد ٍة ال تتجاوز عدةَّ
َّام.
أي ٍ
وأوضحتَّ :
ضبط
أنه ت َّم تنظيم محرض
ٍ
أصويلٍّ باملضبوطات ،وعرضه رفقة املُ َّتهم
عىل قايض التحقيق املُ
ّ
ختص بالنظر يف
قضايا النزاهة يف الحلة ،الذي قرَّر توقيفه
عىل ذمَّ ة القضيَّة.
وكانت هيأة النزاهة قد دعت املواطنني
إىل التعاون معها من خالل اإلبالغ عن
حاالت الفساد واملساومة واالبتزاز التي قد
َّ
مؤسسات
يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم
الدولة ،وذلك عرب االتصال بنوافذ الهيئة
املُ َّ
خصصة لذلك.

وأفصح املندالوي عن «مساع
لالنتقال كليا نحو العمل االلكرتوني
برغم ضعف االمكانات واملوارد
املالية والبرشية ،وعدم القدرة عىل
اقامة دورات تخصصية» ،الفتا
اىل «انها ستعتمد عىل امكاناتها
ومواردها الذاتية لتحقيق ذلك،
السيما انها كانت السباقة يف ذلك
من خالل فتح نافذة الكرتونية

خاصة بالحج منذ عامني».
ويف ما يخص التقديم عىل الدراسات
العليا ،قال :فضال عن انها اوعزت
اىل قسم الرعاية العلمية بالدائرة
إلعداد نافذة الكرتونية إلضافة
خمس درجات عىل املعدل لذوي
الشهداء بعد استحصال املوافقة
من وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي لتفعيل ذلك.

ضبط أمسدة زراعية ومواد خمالفة يف
كمرك املنطقة الشمالية وزرباطية

بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للكمارك ،امس االثنني ،عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب يف مديرية
كمرك املنطقة الشمالية ،وبالتعاون مع رشطة الكمارك من ضبط شاحنة محملة بمادة (
اسمدة كيمياوية زراعية ) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة .
واضافت الهيئة يف بيان انه « تمت احالتها اىل القضاء التخاذ االجراءات القانونية بحقها» .
من جهتها ،أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس االثنني ،تمكنها من ضبط عجلتني محملتني
بمواد تم التالعب بوصف البضاعة وفاتورة الرشاء يف منفذ زرباطية الحدودي.
وذكر بيان للهيئة ،تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن «الهيئة يف منفذ زرباطية الحدودي يف محافظة
واسط تمكنت من ضبط عجلتني محملتني (مصنعات بالستك براكيت) بوزن إجمايل (3طن و
360كغم) و(سرياميك) بحمولة (49طن و 560كغم) واملنجزة معامالتها الجمركية من قبل
مركز جمرك املنفذ الحدودي خالفا للضوابط والتعليمات النافذة».
وأشار إىل أن «عملية الضبط تمت خارج الحرم الجمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا
بعد تدقيق معامالتها الجمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبني أن العجلة االوىل محملة بمادة
(مصنوعات بالستيكية ميالمني) وعدم وجود شهادة فحص ووثيقة إطالق ،وكذلك إرفاق
شهادة منشأ وفاتورة مغايرة للبضاعة الفعلية».
وتابع البيان« :ويف العجلة الثانية املحملة بالسرياميك تم التالعب بقيمة الفاتورة يف شهادة
املطابقة بقيمة املبلغ ( )80000دوالر ،ولكن ما مثبت يف الفاتورة ( )120000دوالر مما سبب
هدرا وتجاوزا عىل املال العام» ،الفتا إىل «إحالة ماتم ضبطه عىل وفق محرض أصويل إىل قايض
تحقيق محكمة بدرة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها».

الزراعة النيابية 3700 :درجة وظيفية
للمهندسني الزراعيني بانتظار املوازنة
بغداد /الزوراء:
كشفت لجنة الزراعة النيابية ،امس االثنني،
عن وجود  3700درجة وظيفية للمهندسني
الزراعيني تنتظر إقرار املوازنة ،فيما أكدت
قرب إقرار فقرة يف قانون التدرج الطبي
سيضمن التعيني املركزي لألطباء البيطريني.
وقال رئيس اللجنة ،سالم الشمري ،بحسب
الوكالة الرسمية :إن «اللجنة تباحثت مع
وزير الزراعة محمد الخفاجي يف ما يخص
فقرة الحذف واالستحداث ،»،مبينة «أن وزير
الزراعة أكد وجود  3700درجة وظيفية تنتظر
إقرار املوازنة لتعيني املهندسني الزراعيني ،كالً

حسب اختصاصه».
وأضاف أنه «تم إدراج فقرة مهمة يف التدرج
الطبي ،حتى تشمل جميع األطباء البيطريني
بالتعيني املركزي ،أسوة باألطباء البرشيني،
إذ تمت القراءة األوىل ،ورفعت القراءة الثانية
لهيئة الرئاسة ،وسيتم التصويت عن قريب،
وسيصبح التعيني مركزيَّا».
وأشار إىل أن «إقرار التفرغ الزراعي للمهندسني
الزراعيني يعد خدمة مجزية وسيضمن لهم
التقاعد ،كما سيمنحون أرايض انموذجية،
حتى نوسع القطاع الزراعي ،وتكون مؤهالت
خاصة للمهندسني الزراعيني».

الكشف عن إفشال «خمطط لداعش»
غربي املوصل
بغداد /الزوراء:
كشف الخبري األمني ،فاضل أبو رغيف ،امس االثنني ،عن إفشال االستخبارات العسكرية
«مخططاً» لتنظيم «داعش» ،إلعادة استعمال كدس عتاد مخبأ غربي مدينة املوصل.وكتب
أبو رغيف تغريدة عىل حسابه بموقع التواصل االجتماعي تويرت ،اطلعت «الزوراء» عليها :إن
«االستخبارات العسكرية تتمكن من إفشال مخطط لداعش ملحاولته إعادة استعمال كدس
للتنظيم سبق أن خبأه يف وادي عكاب».وأضاف أنها «استولت عىل  32قنربة هاون ،وصواريخ
ضد الدروع ،وأحزمة ناسفة ،وقنابل طائرات مسرية ،وصواريخ قاذفة».
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املركزي العراقي يقدم مقرتحاً لنظريه
اإليراني بشأن الديون واألرصدة

بغداد /الزوراء:
ق�ال محاف�ظ البن�ك املرك�زي
العراق�ي ،مصطف�ى غالب ،امس
االثنن ،يف لقاء مع نظريه االيراني،
عب�د النارص همت�ي ،يف بغداد :ان
«املسؤول�ن العراقي�ن يؤك�دون
ع�ىل ح�ل القضاي�ا املرصفية بن
البلدين ،وان املشاكل ستحل قريبا
يف ظ�ل اآللي�ات املعتمدة».وأك�د
غالب «ان البن�ك املركزي «يحاول
مواصل�ة التع�اون امل�رصيف م�ع
الجمهوري�ة اإلسالمي�ة اإليرانية
وسنستخ�دم خ�ربة طه�ران يف
التموي�ل واملصارف».وأض�اف أن
«كل جهودنا هي ملواصلة التعاون
ب�ن البلدين وسيتم ح�ل املشاكل
القائم�ة يف مج�ال املطالب�ات
املالي�ة والنقدي�ة إليران».وب�ن
محافظ البنك املركزي العراقي ان
«هناك بعض اآللي�ات التي يمكن
استخدامه�ا للمساع�دة يف تعزيز

التع�اون امل�رصيف والنق�دي ب�ن
البلدين وحل املشاكل القائمة».
وقال «إننا اقرحن�ا تشكيل لجنة
مشرك�ة بحض�ور مسؤول�ن
مرصفي�ن ومالي�ن م�ن البلدين
إليج�اد الح�ل ال�الزم لتسوي�ة
القضاي�ا املالي�ة ب�ن إي�ران
والعراق».م�ن جانب�ه ،أع�رب
محافظ البنك املركزي للجمهورية
اإلسالمي�ة اإليرانية ،ع�ن أمله أن
يتم ،بالتعاون مع نظريه العراقي،
ح�ل القضاي�ا املرصفي�ة املعقدة
بن البلدين.وق�ال همتي «آمل أن
يتم حل املشاكل املرصفية واملالية
ب�ن البلدي�ن يف ظل ع�زم وإرادة
العراقية».واعت�رب
السلط�ات
همت�ي العالقات ب�ن الجمهورية
اإلسالمية اإليرانية والعراق مهمة
وفعال�ة للغاي�ة ،وأض�اف «أن
طهران تويل أهمية كبرية لتطوير
التعاون مع بغداد».
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سيوفر حنو  4آالف فرصة عمل يف سبع حمافظات

التخطيط تعلن ختصيص تريليون دينار ملشروع تشغيل الشباب
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،ام�س
االثنن ،عن تخصيص ترليون دينار
إلطالق م�روع تشغي�ل الشباب
للعام املقب�ل  2021والذي سيوفر
م�ا يقرب م�ن اربع�ة االف فرصة
عمل ضمن سبع محافظات.
وافاد املتحدث باس�م الوزارة ،عبد
الزهرة الهن�داوي ،يف بيان اطلعت
علي�ه «ال�زوراء» :إن “الوزي�ر
الساب�ق ن�وري الدليم�ي ك�ان قد
اب�رم م�ع ثماني�ة مطوري�ن عقد
م�روع تشغي�ل الشب�اب ضمن
سبع محافظات هي ذي قار وبابل
والنج�ف االرشف وكربالء املقدسة
واالنب�ار والبرصة ونين�وى ،بيد ان

املشكلة التي واجهت املروع هي
عدم وجود غطاء قانوني لعمله”.
وأضاف الهن�داوي ان “ه�ذا االمر
دف�ع وزي�ر التخطي�ط الح�ايل،
الدكت�ور خال�د بت�ال النج�م ،اىل
مفاتح�ة مجلس ال�وزراء واالمانة
العامة الصدار قرار ليكون غطاؤه
قانونيا” ،موضحا ان “املقرح هو
ان تتحول ادارة املروع اىل وزارتي
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة
والرياض�ة والشب�اب املعنيت�ن
بريح�ة الشب�اب واج�راءات
الق�روض وآليات منحه�ا» ،مؤكدا ً
«ان الوزارتن ماضيتان باستكمال
باق�ي االج�راءات ،بينم�ا فت�ح
املطورون ابوابهم الستقبال طلبات

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
ام�س االثنن ،عن بيع�ه أكثر من
 200ملي�ون دوالر ،وبمشارك�ة
 36مرصفا.وبلغت مبيعات البنك،
ي�وم ام�س 201 ،ملي�ون واكث�ر
من  417ال�ف دوالر غطاها البنك
بسع�ر رصف اساس بل�غ 1190
دينار ل�كل دوالر.وكانت مبيعات
البن�ك لتعزيز االرص�دة يف الخارج
عىل ش�كل ح�واالت واعتم�ادات،

املشاريع”.
وب�ن الهن�داوي أن “البن�ك
املرك�زي سيوف�ر الغط�اء
املايل للم�روع ،وسيتم منح
مجموعة م�ن الشباب ال يقل
عدده�م ع�ن ع�رة ،قرض�ا
مي�را قيمت�ه  500ملي�ون
دينار بحسب فك�رة املروع
الذي سيقدمونه».
مبينا «ان املبلغ سيغطي وفقا
للحسابات االقتصادية ،كلفة
م�روع متوس�ط او صغري،
اضاف�ة اىل ان املطور سيكون
مساهم�ا باملروع من خالل
وض�ع نسب�ة م�ن رأس ماله
ليكون هناك ضمان للنجاح”.

االتصاالت( :مرتو بغداد) سيضبط
سعات االنرتنت الداخلة للبالد

بيع أكثر من  200مليون دوالر يف
مزاد العملة
والت�ي غطاه�ا البن�ك بالكام�ل
بسع�ر رصف بل�غ  1190دين�ار
ل�كل دوالر واح�د ،قد بلغ�ت اكثر
م�ن  176مليون دوالر .أما اجمايل
البي�ع النقدي فك�ان اكثر من 24
ملي�ون دوالر .فيم�ا بلغت اجمايل
املبيعات الكلي�ة .201.417.240
فيما ل�م تتقدم أي م�ن املصارف
ال�بالغ�ة  36مرصف�ا املشارك�ة
يف مزاد العملة ب�أي عروض لبيع
الدوالر.
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بغداد /الزوراء:
اك�دت وزارة االتص�االت،
ام�س االثن�ن ،ان م�روع
(م�رو بغ�داد) سيضب�ط
مركزي�ا سع�ات االنرن�ت
الداخلة للب�الد عرب الكابالت
الضوئية ،وبتكاليف بسيطة
جدا.
وقال مدي�ر البن�ى التحتية
يف ال�وزارة ،ع�ي محمود ،يف

ترصي�ح صحفي :ان�ه “تم
الب�دء بتنفيذ امل�روع عرب
كابالت الوزارة اىل الركات
من اجل القضاء عىل تهريب
السعات ،وانهاء مشكلة املد
العشوائي للكابالت الضوئية
الظاهرية”.
وذكر محم�ود ان “املروع
يتضم�ن استغ�الل البن�ى
التحتي�ة املوج�ودة بالفعل

وتشمل الكاب�الت الضوئية
واستخ�دام (السريف�رات)
ذات السع�ات العالي�ة،
واجه�زة الراس�ل املختلفة
لنقل سعات االنرنت الكبرية
اىل الركات املجهزة للخدمة
داخل املدن بجودة عالية ،ما
سيشجع الركات املختلفة
عىل ترك الكاب�الت الهوائية
العشوائية ملًا لها من تأثريات
سلبي�ة وع�دم استقراري�ة
الخدمات املارة عربها”
وافص�ح محم�ود ع�ن
للم�روع
“التخطي�ط
وتنفي�ذه من قب�ل املالكات
املختص�ة يف قس�م الراسل
بالرك�ة العامة لالتصاالت
واملعلوماتي�ة ،منوه�ا بانه
سيسه�م بالقضاء عىل نقل
السع�ات غ�ري القانوني�ة”،
عادا اي�اه “مرادفا لعمليات
(الصدمة) الخاصة بسعات
االنرن�ت والت�ي اطلق�ت يف
شهر حزيران املايض”.

دياىل تعلن ارتفاع تدفق البضائع عرب منفذ ”مندلي”
بـ10%

بغداد /الزوراء:
اك�د مس�ؤول حكوم�ي يف دي�اىل،
ام�س االثن�ن ،ارتف�اع تدف�ق
البضائ�ع االيرانية عرب منفذ منديل
رشق املحافظة بنسبة .10%
وق�ال مدي�ر ناحية من�ديل وكالة،
م�ازن الخزاع�ي ،يف ترصي�ح
صحف�ي :ان” مع�دل تدف�ق
البضائ�ع االيرانية عرب منفذ منديل

الح�دودي ارتف�ع بنسب�ة 10%
قياس�ا باالسابيع املاضية الفتا اىل
ان النسب�ة العام�ة للنشاط بلغت
 60%حتى االن”.
واض�اف الخزاع�ي ان” اغل�ب
البضائع املتدفقة هي مواد انشائية
بمختلف انواعها باالضافة اىل مواد
اخرى» .مؤكدا «ان اسبابا متعددة
تسببت يف تقل�ص نشاط املنفذ يف

االشهر االخرية خاصة تأثري منافذ
كردستان القريبة ،منه معربا عن
امل�ه ان يع�ود املنف�ذ اىل نشاطه
املعهود يف القريب العاجل”.
وكان منفذ منديل اغلق ألكثر من 5
اشهر بسبب جائحة كورونا إال ان
نشاطه بقي مح�دودا جدا بسبب
تأث�ري مناف�ذ كردست�ان القريبة
منه”.

اقتصادي :إنهاء األزمة املالية مرهون بـ“الفضائيني”
وميناء الفاو
بغداد /الزوراء:
ب�ن الخب�ري االقتص�ادي ،وسام
التميم�ي ،ان انه�اء االزمة املالية
الت�ي يعيشه�ا الع�راق مره�ون
بالتخلص من جمي�ع الفضائين
يف مؤسس�ات الدول�ة ،اضاف�ة
اىل اكم�ال م�روع مين�اء الفاو
الكبري.
وقال التميمي يف ترصيح صحفي:
ان “االف الفضائي�ن موج�ودون
يف مؤسس�ات الدول�ة ،إضاف�ة

اىل مزدوج�ي الروات�ب ،وكذل�ك
عدم وج�ود مس�اواة يف الوزارات
فيم�ا يتعلق باملخصص�ات املالية
الوظيفي�ة ،كلها عوام�ل تسببت
بخلق ازمة مالية يف البالد”.
وأضاف ان “انهاء االزمة مرهون
بإج�راءات وحم�الت كب�رية
للتخلص من الفضائين وأصحاب
الروات�ب املزدوج�ة ،إضاف�ة اىل
انهاء مروع ميناء الفاو الكبري،
الذي سيجعل العراق ممرا ً لجميع

دول العال�م وبواب�ة اقتصادي�ة
كب�رية لجميع الرك�ات العاملية
للمج�يء بمصانعه�ا للب�الد من
اجل اإلنت�اج والتخلص من أجور
النقل والشحن”.
وبن ان “م�ازاد من االزمة املالية
هو ع�دم وج�ود وثائ�ق وتدقيق
رصن ألعداد املوظفن يف اإلقليم،
وكذل�ك ع�دم تسلي�م كردست�ان
إلي�رادات املناف�ذ الحدودي�ة
ومستحقات النفط اىل بغداد”.

اعـالن
وزارة الصحة /الشركة العامة لتسويق األدوية واملستلزمات الطبية
يرنا دعوتكم لالشراك باملناقصات أدناه والتي تتضمن تجهيز(املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حسابات املوازنة الجارية ولالطالع عىل املستمسكات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع
رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالركة ( ( www.kim.iqواملوقع الخاص بالوزارة
( ( . www.kim.iq
علما أن ثمن مستندات املناقصة التي ( )۱۰۰۰۰۰۰مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و ( )۲۰۰۰۰۰۰مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه فإن العروض
سوف تهمل ويتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة  %1من قيمة العرض تقدم عىل
شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الركة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو سندات القرض التي تصدرها املصارف
الحكومي�ة علم�ا أن طريق�ة الدفع ستكون (حسب رشوط املناقص�ة) وطريقة الشحن (  ) CIPأو حسب الروط وان الركة غري ملزمة بقبول أوط�أ العطاءات وعىل من سرسو عليه املناقصة
رضورة تقدي�م التأمين�ات القانوني�ة (كفالة حسن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خط�اب ضمان أو كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستن�دات القرض التي تصدرها املصارف
الحكومي�ة ولغ�رض االط�الع يمكنكم زيارة موقع الركة أو ال�وزارة املذكورين آنفا ،علما أن املؤتمر الخ�اص باإلجابة عىل استفسارات املشاركن سيعقد الساع�ة العارشة صباحا يوم الخميس
.2020/11/19
مالحظة  /يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ،ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

عدد مرات االعالن
املرة االوىل

تاريخ الغلق
2020/11/26

تاريخ االعالن
2020/10/13

الوصف
املروع الوطني لدائرة مدينة الطب
The national project for the medical city department

رقم املناقصة
LAB\2020\23

التسلسل
1

املدير العام للشركة العامة
لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية

الرياضي

أصفر وأمحر

أعذار غري مقبولة

الزوراء/خاص
ظهـرت يف اآلونة األخرية ترصيحات عدد من املدربـني يف دورينا حول أن فرتة االعداد غري كافية
قبل الدخول يف معرتك الدوري العراقي املمتاز للموسم الريايض الجديد  ٢0٢0ـ .٢0٢1
إن الـدوري العراقي ينطلق يوم  ٢٥ترشين األول (اكتوبر) الجاري ،وخلية األزمة سـمحت ببدء
التدريبـات الجماعيـة يوم الثاني عرش من شـهر أيلول (سـبتمرب) املـايض ،أي ان فرتة االعداد
وصلـت لـ( )٤3يوما ،أما اذا حصلت عراقيل يف موضوع انتداب الالعبني املحليني واملحرتفني ،أو
تعثر االستعدادات ألي سبب كان ،فهي ليست مشكلة اللجنة التطبيعية ،انما النادي.
كمـا ان نظـام البطولة فرض عىل الجميع ،وال توجد اسـتثناءات ،فإذا كانـت فرتة االعداد حقا
قصرية ،فهي عىل جميع املدربني واألندية ،ومن هنا تأتي شطارة املدرب يف كيفية تجهيز الفريق
بالشكل الذي يالئم طموح االدارة التي تعاقدت معه ،وأيضا تحقيق أهداف الجمهور.
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صيانة املالعب لن تعوق املباريات

بنيان يؤكد عدم تأجيل انطالق دوري الكرة املمتاز ألي سبب كان
بغداد  /متابعة الزوراء
شدد رئيس الهيئة التطبيعية إياد بنيان
عىل أن موعد انطالق الدوري قائم بذات
املوعد ،وال توجد نية لتأجيله ألي سبب
كان.
وقال بنيان يف ترصيحات صحفية:
«هناك التزام من الهيئة التطبيعية
ولجنة املسابقات بموعد انطالق الدوري
يف الخامس والعرشين من الشهر الجاري
وجميع الشائعات حول إمكانية تأجيله
غري صحيحة».
وأضاف« :التطبيعية ماضية يف تطبيق
منهاج الدوري دون إرباك واضطراب،
حتى لو ستقام املباريات دون جماهري
مثلما يحدث يف بلدان العالم».
وأكمل« :استقرار مسابقة الدوري
عىل رأس أولوياتنا وال يمكن أن نكرر
األخطاء السابقة يف اضطراب املواعيد
وجر املسابقة للمجهول ..سنلتزم
باملواعيد لنضمن دور ًيا محرتمً ا».
من جانبه طمأن وزير الشباب
والرياضة ،عدنان درجال ،األندية
املشاركة يف الدوري املمتاز بأن املالعب
لن تعوق املوعد املحدد لبداية املسابقة.
وقال درجال يف ترصيح صحفي« :إن
الوزارة استنفرت جهودها ،من أجل
تذليل جميع املعوقات ،وتسهيل مهمة
األندية التي اختارت مالعب الوزارة أرضا
لها ،ضمن منافسات املوسم الجديد».
وتابع« :عملية رش البذور يف بعض
املالعب ،ال يمكن تأجيلها ألنها موسمية،
ويف موعد محدد مع نهاية الشهر
الجاري».
واستدرك« :لكن هذا ال يعني أن املباريات
ستتعطل ،بل عىل العكس هناك مالعب
بديلة ستقام عليها املباريات ،لحني
االنتهاء من رش البذور ،وهذه العملية
تستغرق شهرا واحدا عىل أقىص
تقدير».

اللجنة املشرفة على انتخابات
األوملبية تصدر بيانا
بغداد  /متابعة الزوراء
أصدرت اللجنة املرشفة عىل انتخابات األوملبية إيضاحا ً بشأن استمارات رؤساء
االتحادات.
وذكرت األوملبية يف بيان« :ان اللجنة املرشفة عىل انتخابات األوملبية ،أوضحت بأن
االستمارة الخاصة بأسماء رؤساء االتحادات هي إجراء إنتخابي ملزم ،حيث
يجب ملؤها من قبل رؤساء االتحادات األعضاء يف الجمعية العامة ،وذلك إلجراءات
تدقيقية خاصة بالهيئة القضائية ،وال شأن لها بالرتشيح للمكتب التنفيذي».
وأضافت« :إستنادا ً للمادة  ٢٨من النظام الداخيل النافذ ستقوم اللجنة املرشفة
عىل االنتخابات بتوزيع إستمارات الرتشيح الخاصة بمرشحي املكتب التنفيذي
يوم  ٢٤من شهر ترشين األول (اكتوبر) الحايل ،أي قبل عرشين يوما ً تماما ً من
موعد املؤتمر االنتخابي ،وتحديدا ً بعد إكتمال إنتخاب باقي أعضاء الجمعية
العامة ،كي تتساوى فرص جميع املرشحني بالتوقيتات واملناصب املحددة
للمكتب التنفيذي».

احتاد الصحافة الرياضية يستنكر
االنتهاك واإلبعاد لثالثة إعالميني

وعن ملعب الشهداء ،قال« :إن الوزارة
تسعى بكل طاقتها الفتتاحه مع
انطالقة املوسم ،ليستضيف مباراة القمة
بني الزوراء والرشطة ،وهناك اتفاق مع
الرشكة املنفذة إلنهاء مصاعد مقصورة
رجال األعمال وكبار الشخصيات».
وكانت بعض الشائعات قد تناقلتها
وسائل التواصل االجتماعي مؤخرا،
حول عدم جاهزية املالعب النطالقة
الدوري العراقي.

البوسين عزيز بكري مدرباً
لسلة العراق

بغداد  /متابعة الزوراء
أعلن االتحاد العراقي لكرة السلة تعاقده مع املدرب البوسني عزيز
بكري ،لقيادة املنتخب الوطني خالل االستحقاقات الدولية املقبلة.
بكري سيبارش عمله بقيادة املنتخب الوطني بعد وصوله إىل العاصمة
بغداد خالل األيام القليلة املقبلة ،استعدادا ً للتصفيات اآلسيوية».
عزيز بكري من مواليد  1٨حزيران  ،1970هو مدرب والعب كرة سلة
تركي من أصل بوسني سابق.
وبدأ مسريته االحرتافية يف سنة  ، 1990ولعب مع فريق قونيا سبور،
فيما اعتزل اللعب عام .٢000

اجلوية يتغلب على حيفا
برباعية يف االطار الودي
بغداد  /متابعة الزوراء :
تغلب فريق القوة الجوية
عىل ضيفه حيفا باربعة
اهداف لهدف يف املباراة الودية
االي اقيمت عىل ملعب االول
استعدادا ً للموسم الجديد.
وافتتح عيل حصني اهداف
الصقور يف الدقيقة  ،٨ثم
اضاف ايمن حسني الهدف
الثاني يف الدقيقة  1٤ثم جاء
الدور عىل الالعب ابراهيم
بايش ليسجل الهدف الثالث يف
الدقيقة .٤1
ويف الشوط الثاني واصل فريق

الصقور الضغط اىل االمام يف
الوقت الذي اجرى فيه املدرب
ايوب اوديشو العديد من
التغيريات لتجربة اكرب عدد
منكن من الالعبني ،ليسجل
حيفا هدفا ً من رملة جزاء.
ويف الدقيقة  77نجح فريق
القوة الجوية يف تسجيل الهدف
الرابع عن طريق الالعب
عيل محمد ،لتنتهي املواجهة
برباعية لهدف.
هذا ومن املقرر ان ينطلق
الدوري املمتاز يف الـ ٢٥من
شهر ترشين االول الجاري.

عىل صعيد متصل ،كشف وزير الشباب
والرياضة ،عدنان درجال ،عن مواعيد
إكمال ملعبي امليناء والنجف.
وقال درجال ،خالل اجتماعه باملدير
املفوض لرشكة أنوار سورى والوفد
املرافق له بحضور مدير عام الدائرة
الهندسية يف الوزارة بشأن ملعب امليناء:
«ان الرشكة املنفذة وفقا لحساباتها
أكدت ان امللعب سيكتمل بصورة نهائية
يف شهر آذار (مارس) من العام املقبل،

وسيكون جاهزا لالفتتاح واستضافة
املباريات يف محافظة البرصة بصورة
مثالية وبدون أي نقص يذكر بمعنى ان
التسليم سيكون نهائيا ً».
وأضاف« :أما بخصوص ملعب النجف
واملالحظات التي سجلتها الوزارة عليه
أثناء زيارتنا له خالل املدة املاضية ،فإن
الرشكة أوضحت أنها ستكمل جميع
النواقص يف غضون  ٤٥يوماً ،وان امللعب
سيتم تسليمه للوزارة يف شهر كانون

األول من هذا العام كح ٍد أقىص».
وبني« :طالبت الرشكة املنفذة بإنجاز
األعمال خالل املدة املحددة وبدقة
متناهية توازي ما رصد للمنشآت
من ميزانيات مالية كبرية تليق بإسم
وسمعة العراق ليكون رصحا رياضيا ً
مهما ً ومتكامالً ال ُتستثنى منه أية
جزئية من امللعب وملحقاته ،من أجل
أن يكون جاهزا الستضافة البطوالت
املحلية والدولية».

بغداد  /متابعة الزوراء
أعرب االتحاد العراقي للصحافة
الرياضية عن أسفه واستنكاره ألية
إساءة توجه لإلعالميني الرياضيني
أينما كانوا ألنهم يؤدون رسالة
سامية تبغي اإلصالح يف الواقع
الريايض وتصحيح مسار األلعاب
واملؤسسات الرياضية.
وذكر االتحاد يف بيان« :ان اتحاد
الصحافة الرياضية يدين ما تعرض له
اإلعالمي الريايض عباس اليارسي من
انتهاك لحريته والتضييق عليه دون
مراعاة للجانب اإلنساني أوال ولعمله
املهني ثانيا ،ويطالب كل الجهات
الحكومية واألهلية أن تحفظ كرامة
الصحفي وتمتنع عن القيام بأي
اجراء ييسء لإلنسان العراقي الذي
كفل له الدستور ممارسة حرياته
يف التعبري والرأي ،ويرفض االتحاد
رفضا قاطعا املساس بأي صحفي
دون االتصال بنقابة الصحفيني،

وهي قادرة عىل احقاق الحق واعادته
ألية جهة تدعي ان اإلعالمي قد أساء
أو تعرض لها».
وأضاف« :ان االتحاد يستنكر ابعاد
اإلعالميني قحطان املالكي ونبيل
طارق عن املؤسسات اإلعالمية التي
يعمالن فيها بطريقة مؤسفة أساءت
للزميلني اللذين كانا وال يزاالن
يعمالن بجهد ومثابرة من أجل عمل
اعالمي ريايض هادف ،وتتمنى عىل
املؤسسات مراعاة الجوانب اإلنسانية
وعدم التعامل بشكل مجحف مع
وظائف الزمالء وأرزاقهم ،خاصة
ونحن نعيش ظروفا اقتصادية
صعبة».
وأكد« :ان االتحاد يجدد وقوفه مع
الزمالء اإلعالميني الرياضيني متمنيا
عىل الجميع العمل بمسؤولية والتزام
عاليني وتطبيق مبادئ الصحافة
الحرة الساعية اىل الحقيقة دون
التجاوز أو اإلساءة ألي طرف كان».

وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي ابو غريب
بغداد  /متابعة الزوراء :
زار وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال قضاء ابو غريب يف مبادرة
هي األوىل من نوعها ملتابعة أوضاع
نادي ابو غريب بعد املناشدة التي
أطلقتها ادارة النادي املتمثلة برئيسها
د .حسني الزوبعي ،ومجموعة من
الرياضيني وأهايل املنطقة ،نتيجة
قيام أعمال تشوبها ملفات فساد
تحت مسمى استثمار النادي.
حيث أكد درجال خالل زيارته امليدانية
عىل رضورة ان يكون االستثمار وفق
السياقات األصولية والقانونية بما يعود
بالنفع عىل رياضيي النادي ،متعهدا ً
بمتابعة قضية األستثمار املتضمن
«بناء محالت تجارية يف ساحات
ومالعب النادي واألبنية املخصصة

ملزاولة األنشطة الرياضية» والتنسيق
مع محافظ بغداد لوضع الحلول
املناسبة ،مؤكدا ً أهمية استيعاب الشباب
وتطوير قدراتهم يف شتى املجاالت.
من جانبه رحب رئيس نادي أبو غريب
الريايض د .حسني الزوبعي بزيارة
وزير الشباب والرياضة مثمنا ً دوره
الريادي يف تثبيت قواعد وأطر العمل
الريايض الفعال يف األندية واملؤسسات
الشباب.
ومنتديات
الرياضية
الزوبعي دعا خالل الزيارة إىل األهتمام
برشيحة الشباب يف قضاء ابو غريب،
مشريا ً إىل أهمية رعاية املوهوبني من
أبناء القضاء ،مؤكدا ً بذات الوقت أن
الرياضة عامل مهم وحيوي يف بناء
شخصية الشاب واستقراره وهي
املتنفس الوحيد لجميع أبناء املنطقة.

احتاد املواي تاي يستعد لتنظيم أول بطولة احرتافية يف حلبجة
بغداد  /متابعة الزوراء:
التقى رئيس االتحاد العراقي املركزي للمواي
تاي مصطفى جبار علك ورئيس لجنة االحرتاف
باالتحاد رياض حمزة ظهر اليوم األثنني ،برئيس
واعضاء لجنة الشباب والرياضة و رئيس كتلة
االتحاد الوطني الكوردستاني يف مقر مجلس

النواب العراقي ملناقشة أقامة أول بطولة أحرتافية
بالعراق للعبة بارشاف وحضور االتحاد الدويل
بمسمى ( بطولة حلبجة االحرتافية ) لسبب ان
مأساة حلبجة عليها اجماع وطني من جميع
رشائح املجمع وتم طرح الفكرة عىل الجهات
الكوردية بمجلس النواب.

وقال رئيس االتحاد مصطفى جبار علك يف
بيان ان «لجنة الشباب والرياضة الربملانية عرب
رئيسها النائب عباس عليوي ونائبه ديار برواري
والنائب ارزو محمود ،رحبوا كثريا بالفكرة وأكدوا
عىل دعمها ملا تحملها من أهداف رياضية كذلك
تعريف العالم بجريمة (حلبجة) التي أرتكبها

النظام البائد وأثارها السلبية التي مازالت
حارضة لغاية االن  ،فيما عقد اجتماع اخر مع
رئيس كتلة االتحاد الوطني الكوردستاني النائب
عال
جوان إحسان التي تلقت الفكرة برتحيب
ٍ
ملا لها من اهداف تربز مدينة السلم والسالم
والتضحيات حلبجة».

وفد نادي الديوانية يزور األهلي املصري
القاهرة  /متابعة الزوراء
استقبل محمد مرجان ،املدير
التنفيذي لألهيل املرصي عرص امس
وفد نادي الديوانية الذي يزور القاهرة
يف اطار معسكره التدريبي استعدادا
لبداية الدوري املمتاز.
وضم وفد الديوانية حسني العنكويش،
رئيس النادي ،وعيل لفتة ،املستشار
اإلعالمي ،واللواء إبراهيم الرشيف،
املنسق العام للوفد ،لبحث سبل
التعاون املختلفة ،واالستفادة من
تجارب األهيل الناجحة يف أكاديمية
كرة القدم.
وعرض وفد نادي الديوانية توقيع

بروتوكول تعاون مع األهيل يف شتى
املجاالت ،وبحث إمكانية إقامة
رشاكة بني الناديني خالل الفرتة
املقبلة.
وحرص املدير التنفيذي لألهيل عىل
الرتحيب بالوفد العراقي ،مشد ًدا عىل
قوة العالقات التي تجمع الشعبني
املرصي والعراقي عىل مدى التاريخ.
ويف ختام الزيارة قام الوفد العراقي
بجولة داخل مقر األهيل بالجزيرة،
والتقط الصور التذكارية أمام دوالب
البطوالت وغرفة مجلس اإلدارة
والصالة املغطاة وملعب مختار
التتش والنصب التذكاري للشهداء.

وقال رئيس نادي الديوانية إن العرب
يفخرون دائمً ا باألهيل وبإنجازاته.
وأكد حسني العنكويش ،أن األهيل هو
الشقيق األكرب لكل األندية العربية،
وتجاربه الناجحة عىل مدى تاريخه
واإلنجازات والبطوالت التي يحققها
يفتخر بها كل العرب.
وكشف« :زيارة األهيل اليوم كانت
لعدة أهداف ،أهمها توقيع اتفاقية
تعاون بني الناديني ،وكذلك عمل
أكاديمية للنادي األهيل يف محافظة
الديوانية بالعراق ،لتحقيق التنمية
املستدامة للمدينة ،وكذلك فتح آفاق
تعاون حقيقية بني مرص والعراق».
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الربيد االلكرتوني alzawraanews@yahoo.com
املوقع االلكرتوني www.alzawraapaper.com
No: 7343 Tue 13 Oct 2020

العدد 7343 :الثالثاء  13 -تشرين االول 2020

التعادالت السلبية تسيطر على دوري األمم

تعادل فرنسا مع الربتغال وبولندا مع ايطاليا وهولندا مع البوسنة

َ
كان ي�وم التعادالت الس�لبية بالنس�بة
للمنتخب�ات الكبرية يف أوروبا باس�تثناء
فوز انجلرتا عىل بلجي�كا ( )2-1واليكم
التفاصيل:
املجموعة األوىل:
� تع�ادل املنتخ�ب البولن�دي مع ضيفه
اإليطايل دون أهداف يف الجولة الثالثة من
منافس�ات املجموعة األوىل من املستوى
األوليفدورياألم�ماألوروبي�ة.
وف�رض الدف�اع االيطايل رقاب�ة لصيقة
عىل هداف بولندا وبايرن ميونيخ األملاني
روبرت ليفاندوفس�كي أفض�ل العب يف
أوروبا خ�ال العام الح�ايل ،فلم يتمكن
من تشكيل خطورة حقيقية.
وكان املنتخب اإليطايل األفضل وسنحت
له فرصة حقيقية لجناحه انريكو كييزا
املنتقل حديثا ً إىل صفوف يوفنتوس لكنه
لم يحسن متابعة كرة عرضية يف الشباك
من مسافة قريبة )11(.
وانتهت مباراة البوس�نة والهرس�ك مع
هولن�دا بالتع�ادل الس�لبي يف الجول�ة
الثالثة من منافسات املجموعة األوىل من
املس�توى األول يف دوري األمم األوروبية.
وخاض “الربتقايل” أول مباراة رس�مية
ل�ه بإرشاف فرانك دي بور الذي حل بدالً
لرونالد كومان الذي انتقل لإلرشاف عىل
برشلونة اإلسباني.
وكان دي بور س�قط يف اختباره األول يف
مباراة ودية ضد املكس�يك صفر -1عىل
أرضه قبل ثاثة أيام.
وخ�اض املنتخ�ب الهولن�دي املب�اراة يف
غي�اب مهاجم لي�ون الفرنيس ممفيس
ديب�اي املوقوف مباراة واحدة وس�نحت
له فرصة وحيدة يف الشوط األول برأسية
ملدافع�ه س�تيفان دو ف�ري لم يحس�ن

استغالها )5(.
أما أفض�ل فرص�ة للمنتخب البوس�ني
فكانت لاعب وس�ط برش�لونة الجديد
مريالي�م بيانيت�ش لكن�ه س�دد خ�ارج
الخش�بات الثاث بعد مرور س�اعة عىل
بداية املباراة.
وكاد املنتخب الهولن�دي أن يخرج فائزا ً
إث�ر مح�اوالت للوك وفرانك�ي دي يونغ
وأخرى لراين بابل يف الثواني األخرية لكن
جميعها لم تجد طريقها إىل الشباك.
وبقي�ت إيطالي�ا يف ص�دارة املجموع�ة
برصي�د  5نقاط من  3مباريات متقدمة
بف�ارق نقطة واحدة عىل كل من هولندا
وبولندا.

وتستقبل إيطاليا غدا األربعاء يف برغامو
هولن�دا ،يف ح�ني تس�تضيف بولن�دا
منافستها البوسنة والهرسك.
املجموعة الثانية:
� انترصت إنكلرتا ع�ىل ضيفتها بلجيكا
 2-1يف املرحل�ة الثالث�ة م�ن مباري�ات
املجموع�ة الثاني�ة للمس�توى األول من
مسابقة دوري األمم األوروبية.
وافتت�ح لوكاك�و نج�م إن�رت اإليط�ايل
التسجيل لصالح بلجيكا من ركلة جزاء
( )16لكن زميله الس�ابق يف مانشس�رت
يونايتد راش�فورد ع� ّدل النتيج�ة بذات
الطريقة )39(.
وأثب�ت مون�ت نج�م تش�يليس أحقيته
بالف�رص الت�ي يمنحه�ا له س�اوثغيت
م�درب إنكل�رتا للتواج�د يف التش�كيلة
األساس�ية عندما أضاف اله�دف الثاني
)64(.
ورفعت إنكلرتا رصيدها إىل س�بع نقاط
يف الص�دارة بف�ارق نقطة ع�ن بلجيكا
التي تراجعت للمركز الثاني.
وتذوقت الدنمارك طعم االنتصارات ألول
م�رة ورفع�ت رصيده�ا إىل أرب�ع نقاط
بعد الفوز عىل مضيفتها أيس�لندا (دون
رصيد) بنتيجة .3-0
وس�جّ ل أه�داف الدنم�ارك كل م�ن
سيغوريونس�ون (بالخط�أ يف مرم�ى
فريقه  )45وإيركس�ن ( )46وس�كوف
)61(.
املجموعة الثالثة:

لوس أجنليس ليكرز يتوج باللقب السابع عشر يف تارخيه

بعد عرش س�نوات من لقبه األخري مع نجمه كوب�ي براينت الراحل مطلع
املوس�م بحادث رهيب ،صع�د لوس أنجليس ليكرز مج�ددا ً إىل قمة دوري
ك�رة الس�لة األمريكي للمحرتفني ،مح�رزا ً يف أورالندو لقبه الس�ابع عرش
عىل حساب ميامي هيت ( )4-2ومعادالً الرقم القيايس لغريمه التاريخي
بوس�طن سلتيكس.هيمن ليكرز بقيادة نجمه ليربون جيمس عىل ميامي
 106-93يف فقاعة أورالندو الصحية التي اس�تضافت املباريات بعد توقف
أربعة أش�هر ونصف الشهر بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد ،فأحرز
لقب�ه األول منذ  2010مع براينت الذي ف�ارق الحياة مع ابنته جيانا (13
عام�ا) وآخرين يف حادث تحطم طائرته املروحي�ة يف كانون الثاني/يناير
املايض.رفع العبو ليكرز كأس الري أوبراين نحو السماء ،مع نهاية موسم
غري�ب هو األط�ول يف التاريخّ ،
عك�ره رحيل براينت واملف�وض التاريخي
لل�دوري ديفيد س�ترين ،أزمة رياضية مع الصني وأخ�رى عنرصية داخل
الباد قبل التدخل ش�به القاتل لفريوس كورونا.قالت مالكة النادي جيني
باس“ :لقد عشنا مأساة مفجعة مع رحيل الحبيبني كوبي وجيانا .أتمنى
أن ّ
تذكرن�ا هذا الكأس انه عندما نتحد ونثق ببعضنا البعض ،يمكن ألمور
رائع�ة أن تحدث”.وحدة كانت رضورية أمام ش�جاعة ميامي هيت الذي
نف�د الوقود م�ن محركاته ،خصوصا نجمه الرائ�ع جيمي باتلر الذي كان
يس�تحق اللقب أيضا اثر ادائه الرائع يف سلس�لة النهائي باستثناء املباراة
السادس�ة.وبرز “امللك” ليربون جيمس مع “تريبل دابل” (عرش عىل األقل
يف ثاث فئات احصائية) بتس�جيله  28نقط�ة و 14متابعة و 10تمريرات
حاسمة ،محرزا ً لقبه الرابع مع ثاثة أندية مختلفة وأصبح أول العب يحرز
جائ�زة أفضل الع�ب يف الدور النهائي مع ثاثة أندية.وكان ابن الخامس�ة
ّ
املت�وج بلقب أفضل الع�ب يف الدوري أربع م�رات ،قد وعد “أمة
والثاث�ني
ليكرز” ب�أن يعيد اليها اللقب من أجل “ادامة ارث” كوبي.أصبح لجيمس
مكانة مرموقة لدى مش�جعي الفريق األصفر واالرجواني ،فربغم تتويجه
س�ابقا مع ميامي بالذات ( 2012و )2013إىل جان�ب النجمني دوان وايد
وكريس بوش ثم فريقه التاريخي كليفاند كافاليريز ( ،)2016إال ان لقب
 2020كان حاجة ماسة لدخوله التاريخ خصوصا ً يف موسم رحيل براينت.
ق�ال جيمس“ :تمثيل هذا الفريق يعن�ي يل الكثري” ،مذكرا قوله لباس بعد
وصوله يف “ 2018أريد إعادة هذه العامة اىل املكانة التي تستحقها”.تابع
جيم�س الذي خاض مباراته ال�� 260يف األدوار االقصائية متخطيا ً ديريك
فيرش صاحب الرقم القيايس “ش�عور االنتم�اء إىل هذه العامة التاريخية
رائع”.للمرة الثامنة والعرشي�ن يف األدوار اإلقصائية ،وعىل بعد محاولتني
م�ن ماجيك جونس�ون ،نجح لي�ربون يف تحقي�ق “تريب�ل دابل”.وأصبح
جيم�س مع زميله داني غرين ثالث ورابع الع�ب يحرزان اللقب مع ثاثة
أندية مختلفة ،بعد روبرت هوري (روكتس ،س�بريز وليكرز) وجون سايل
(بيستونز ،بولز وليكرز) ،علما ً بان غرين توج سابقا مع سبريز ورابتورز.
لم يتألق بمفرده ،فأض�اف أنتوني ديفيس  19نقطة و 15متابعة ،ليحرز

العب نيواورليانز بيليكانز الس�ابق لقب�ه األول يف الدوري.قال
جيمس ان احدى أكثر األشياء املُرضية كانت مساعدة ديفيس
( 27عام�ا) ع�ىل احراز لقب�ه األول“ :أعرف ش�عور ان تبقى
س�بع س�نوات غري قادر عىل تس�لق الهضبة .أن تكون قادرا
ع�ىل دفع�ه وجعل�ه يدرك م�دى عظمت�ه ...هذا أم�ر كبري”.
كان هي�ت ،خامس املنطق�ة الرشقية يف ال�دور املنتظم ،رمزا ً
لعدم االستس�ام أمام الفريق األكثر جذب�ا لألضواء يف الدوري،
مح�اوال إحراز لقبه الراب�ع بع�د  2006و 2012و.2013لكن نجمه
باتلر ( 31عاما) اكتفى بتس�جيل  12نقطة و 8تمريرات حاس�مة،
بع�د مجهوده الجبار يف املباراة الخامس�ة.قال باتل�ر الذي عانى
طفولة صعب�ة وتنقل يف الدوري يف آخر موس�مني“ :طبعا
ال أحد يحب الخس�ارة .لكن اعتقد اننا قاتلنا طوال
السنة ،وبقينا س�ويا برغم املطبات”.ويف
ظل الدفاع الكبري عىل نجم شيكاغو
بولز الس�ابق ،كان ب�ام أديبايو
االفضل تسجيل مع هيت (25
نقطة و 10متابعات) ،وقادرا
عىل تقلي�ص الف�ارق رمزيا
يف الرب�ع االخري.وبعد غيابه
ثاث مباريات بسبب إصابة
يف قدم�ه الي�رى ،ع�اد
صان�ع اللعب الس�لوفيني
املخرضم غوران دراغيتش
بش�كل مفاج�ىء ،لك�ن
ابتع�اده عن االيق�اع كان
متوقع�ا ً ( 5نق�اط) ،فيما
اكتفى املس�ددان من
مس�افات بعي�دة
الش�اب تايلر هريو
ودنكان روبنسون
نق�اط
بس�بع
وع�رش توالي�ا.وكان
ليك�رز األفض�ل واألقوى
واألرشس يف املب�اراة السادس�ة ،يف
محاولة لعدم من�ح ميامي فرصة
لانقض�اض يف اللحظ�ات األخ�رية
ع�ىل غ�رار املب�اراة الخامس�ة يوم
الجمع�ة املايض.صنع فج�وة كبرية
يف الرب�ع الثان�ي ،مس�جا  36نقطة،
أي مجم�ل عدد نقاط هيت يف الش�وط
االول (.)64-36ونج�ح أربعة من العبي
ليكرز بتس�جيل عرش نقاط أو أكثر قبل
االسرتاحة.أضاف لتش�كيلة املدرب فرانك
فوغ�ل امل�وزع املخ�رضم راج�ون روندو
س�ت كرات من  6محاوالت ،ليبني ليكرز
ثان�ي أكرب فارق قبل االس�رتاحة يف تاريخ
املباري�ات النهائي�ة (.)+28وبع�د دخول�ه
بديا ،سجل روندو املتوج بلقب  2008مع
بوس�طن 19 ،نقطة واض�اف كنتافيوس
كالدويل-بوب  17نقطة وداني غرين .11

� انته�ت مواجه�ة فرنس�ا وضيفته�ا
الربتغال بالتعادل السلبي ( ،)0-0ضمن
الجولة الثالثة من منافس�ات املجموعة
الثالثة للمس�توى األول من دوري األمم
األوروبية عىل أرضية ستاد دو فرانس يف
العاصمة باريس.
ترتق املباراة للمستوى املطلوب عىل
ولم
ِ
الرغ�م من أنها بني أبط�ال العالم 2018
وأبط�ال أوروب�ا  ،2016فغابت الفرص
الحقيقي�ة رغم الس�ماح لع�دد محدود
جدا ً من الجماهري.
وكاد النج�م كريس�تيانو رونال�دو قائد
الربتغال أن يمنح رفاق�ه النقاط الثاث
يف الرم�ق األخري  ،90+2حني س�دد كرة
قوي�ة أبعده�ا باقت�دار ح�ارس الديوك
هوغو لوريس.
وحقق�ت كرواتي�ا أول انتص�ار له�ا يف
دوري األمم األوروبية للنس�خة الحالية،
حني تخط�ت ضيفتها الس�ويد  ،2-1يف
الجولة الثالثة من منافس�ات املجموعة
الثالثة للمستوى األول.
س�جل لكرواتي�ا نيك�وال فاس�يتش يف
الدقيق�ة  ،32وع�ادل مارك�وس ب�ريج
للضيوف يف الدقيقة  ،66قبل أن يحس�م
املنتخب الكرواتي املباراة لصالحه بهدف
س�جله أن�دري كراماريت�ش يف الدقيقة
.84
وبهذه النتائج ،اس�تمر منتخب الربتغال
يف الص�دارة ب� 7نقاط ،وبفارق األهداف
عن فرنس�ا التي

تملك الرصيد ذاته ،ثم كرواتيا ثالثة ب�3
نقاط وأخريا ً السويد بدون نقاط.
نتائج املستوى الثاني
� حق�ق املنتخ�ب النرويجي ف�وزا ً كبريا ً
عىل ضيفه الروماني 4-صفر يف الجولة
الثالث�ة م�ن مباري�ات املجموع�ة األوىل
م�ن املس�توى الثان�ي يف دوري األم�م
األوروبية.
وس�طع نجم مهاجم بروسيا دورتموند
األملان�ي إيرلين�غ هاالن�د بتس�جيله
ل�”هارتيك” يف ه�ذه املواجهة ( 13و64
و )74فيما تمكن زميله مهاجم اليبزيغ
أليكسندر سورلوث من تسجيل هدفا ً يف
الدقيقة .39
وحق�ق املنتخ�ب النرويج�ي انتصارين
مقاب�ل هزيم�ة أم�ام النمس�ا 6( 1-2
نقاط) يف املقابل حصد املنتخب الروماني
 4نقاط من تعادل مع إيرلندا الش�مالية
وانتصار عىل النمسا.
وحس�م التعادل السلبي مواجهة إيرلندا
وضيفتها ويلز ضمن منافس�ات دوري
األمم األوروبية.
وأنهى منتخب إيرلندا املباراة التي أقيمت
يف إط�ار املرحل�ة الثالث�ة م�ن مباريات
املجموعة الرابعة ضمن املستوى الثاني،
بعرشة العب�ني بعد ط�رد العبه جيمس
مكان عند الدقيقة الرابعة والثمانني.
وف�ازت فنلندا عىل بلغاري�ا  2-0بفضل
ه�ديف تايل�ور والبدي�ل جينس�ن (52
و.)67
وصع�دت فنلن�دا للمرك�ز الثاني بس�ت
نقاط خلف ويلز املتصدرة بسبع نقاط.
وتع�ادل املنتخ�ب ال�رويس  1-1م�ع
نظريه الرتكي ضم�ن الجولة الثالثة من
منافسات املجموعة الثالثة من املستوى
الثاني لدوري األمم األوروبية.
وأنه�ى املنتخ�ب الرويس الش�وط األول
لصالحه بهدف سجله أنطون مريانتشوك
يف الدقيق�ة  ،28ولك�ن املنتخب الرتكي
انت�زع التعادل يف الش�وط الثاني بهدف
أحرزه كينان كرامان يف الدقيقة .62
ويف املب�اراة الثاني�ة ضم�ن املجموع�ة
عينها ،فاز منتخب املجر عىل مستضيفه
منتخ�ب رصبيا بهدف وحي�د وقع عليه
نوربرت كونيفيز يف الدقيقة .20
وحاف�ظ املنتخب الرويس ع�ىل الصدارة
ب�� 7نق�اط ،أم�ام املج�ر الثاني�ة ب��6
نق�اط ،ثم تركيا التي رفعت رصيدها إىل
نقطت�ني يف املركز الثال�ث مقابل نقطة
واحدة لرصبيا يف املركز الرابع واألخري يف
املجموعة.
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اعالم الكرتوني

حالة واحدة تؤجل ديربي الغضب

ذك�ر تقري�ر صحف�ي إيط�ايل ،أن تأجي�ل ديرب�ي الغض�ب بني
إن�رت وغريمه مي�ان يف الكالتش�يو ،واملق�رر له الس�بت املقبل،
س�يكون أم�رًا صع ًبا.ويلتقي إنرت بمي�ان ،الس�بت املقبل ،عىل
ملعب جوزيب�ي مياتزا ،يف إطار منافس�ات الجول�ة الرابعة من
عمر مس�ابقة ال�دوري اإليطايل.وقالت صحيفة توتو س�بورت،
إنه س�يكون من الصعب للغاية ،تأجي�ل ديربي الغضب بني إنرت
وميان.ونوه�ت أن التأجيل أمر ممكن فق�ط يف حال أصيب 10
العبني أو أكثر من العبي إنرت ميان بفريوس كورونا ،خال فرتة
 7أي�ام متتالية.وأضافت“ :مع وجود  6حاالت إصابة بالفريوس
بالفع�ل ب�ني العبي إن�رت ،فإنه يج�ب أن تكون هن�اك  4حاالت
أخرى خال ال�  24س�اعة القادمة ،خاص�ة وأنه تم اإلعان عن
أول حال�ة بالفريق الثاثاء املايض”.يذك�ر أن إنرت أعلن إصابة 6
العبني بفريوس كورونا وهم باس�توني ،سكرينيار ،ناينجوالن،
جاليارديني ،يونت رادو وآشيل يونج.

رونالدو يعجز عن كسر عقدة الديوك

ش�ارك كريس�تيانو رونالدو ،ه�داف منتخب الربتغ�ال ،يف مباراة
منتخ�ب ب�اده أمام فرنس�ا ،والتي انته�ت بالتعادل الس�لبي ،يف
ً
األوروبية.ووفق�ا لصحيفة موندو
إطار منافس�ات دوري األم�م
ديبورتيف�و ،ف�إن رونال�دو فش�ل يف ك�ر عقدته أمام فرنس�ا،
بعدما لم يس�تطع هز ش�باك الديوك ،عىل مدار تاريخ مواجهاته
معهم.وأضافت أن كريس�تيانو لم يتمكن حتى اآلن من التسجيل
يف املباري�ات الخم�س الت�ي لعبها أم�ام منتخب فرنس�ا.ونوهت
الصحيفة أن رونالدو سيكون لديه الفرصة إلنهاء العقدة ،عندما
يصطدم املنتخبان مجد ًدا خال الش�هر املقبل.ولعب رونالدو أمام
فرنس�ا ألول م�رة يف يوليو/تم�وز  2006يف نص�ف نهائ�ي كأس
العالم ،الذي حسمه الديوك بهدف نظيف ،فيما تعود املباراة الثانية
إىل أكتوبر/ترشي�ن األول  ،2014يف مباراة ودي�ة فاز بها املنتخب
الفرن�يس . )2-1(.أما ثالث مباراة كانت ودية ً
أيضا يف س�بتمرب/
أيلول  ،2015وانتهت بفوز فرنسا ( )1-0يف لشبونة ،وكانت رابع
مباري�ات الدون أمام الديوك يف نهائي أم�م أوروبا يف يوليو/تموز
 ،2016وخرج فيها رونالدو يف الدقيقة  25بعد إصابته.واستمرت
حالة النحس يف مباراته الخامس�ة ،الت�ي أقيمت أول أمس األحد،
وانتهت بالتعادل السلبي بني الطرفني.

ميسي يتحدى عقدة دولية مع األرجنتني
يس�عى ليونيل مييس ،نجم برش�لونة ومنتخب األرجنتني،
إلنهاء عقدة دولية له مع راقيص التانجو.
وكان مي�يس قاد األرجنتني منذ أيام للف�وز عىل اإلكوادور
بفض�ل تس�جيل ركل�ة ج�زاء ،خ�ال الجول�ة األوىل م�ن
التصفيات املؤهلة إىل كأس العالم .2022
ً
ووفق�ا لصحيفة موندو ديبورتيفو اإلس�بانية ،فإن مييس
يبحث عن إنهاء عقدته أمام منتخب بوليفيا ،عندما يواجهه
اليوم الثاثاء ،يف الجولة الثانية من تصفيات املونديال.

وس�بق أن لعب مييس مرتني ضد بوليفيا يف عقر دار األخري بالتصفيات
املؤهلة للمونديال ،لكنه لم يحقق أي فوز ولم يسجل أي هدف.
وأش�ارت إىل أن املب�اراة األوىل للربغوث أمام بوليفيا تع�ود إىل  11عامً ا،
عندما خ�رت األرجنتني بنتيجة  ،1-6وكان دييج�و أرماندو مارادونا
من يقود راقيص التانجو فن ًيا يف ذلك الوقت.
أم�ا املواجه�ة الثاني�ة ملي�يس ض�د بوليفي�ا فكان�ت يف  ،2013وانتهت
بالتع�ادل اإليجابي  ،1-1وجاء هدف زم�اء الربغوث الوحيد عن طريق
إيفر بانيجا.

ديباال يواصل الغياب عن األرجنتني
تأكد غياب باولو ديباال ،نجم املنتخب األرجنتيني ،عن مباراة بوليفيا
املق�ررة اليوم الثاثاء املقبل ،يف إطار منافس�ات الجولة الثانية
من تصفيات أمريكا الجنوبية ،املؤهلة ملونديال .2022
وذكر الحساب الرسمي للمنتخب األرجنتيني عىل “تويرت”،
أن ديباال لن يسافر رفقة العبي التانجو إىل بوليفيا ،لكونه
غري الئق للمشاركة.
وسيستمر نجم يوفنتوس يف مرحلة التعايف ،بعدما عانى
من مشكلة يف الجهاز الهضمي.
يذكر أن ديباال ،كان قد غاب مؤخرا عن مباراة األرجنتني
واإلكوادور ،بالجولة األوىل من التصفيات ،والتي انتهت
بف�وز التانجو بهدف نظيف ،س�جله ليونيل مييس من
عامة الجزاء.

مفكرة الزوراء
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جريدة ‘’العرب’’ تعرتف بنشر ادعاءات باطلة
عن الغنوشي وتتعهد بتعويضه
تونس /متابعة الزوراء:
تع ّهدت جري�دة “العرب” ،التي تصدر
م�ن لن�دن ،بع�دم تك�رار االدعاءات
املتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب
التونيس وزعيم حركة النهضة راش�د
الغنويش ،التي نرشت عىل أعمدتها يف
مقال بعن�وان “النهضة يف بالد العنب
والزيتون” ،يف  5يوليو/تموز .2019
ووع�دت الصحيف�ة بدف�ع قيم�ة
التعويض�ات واملصاري�ف للغن�ويش
م�ع ن�رش الحكم الصادر عن الق�ايض يف ما يتعلق بمقال ُنرش عىل موقع “ميدل إيس�ت
أونالين”.وكان�ت حركة النهضة قد أعلن�ت ،يف أواخر يوليو/تموز ،أن�ه عىل أثر القضية
املرفوع�ة ض ّد “موقع “ميدل إيس�ت أونالي�ن” بتهمة الثلب والتش�ويه ،حكمت محكمة
الع�دل العليا بلندن يف  23يوليو /تموز لصال�ح الغنويش بتعويض بقيمة  45.000جنيه
إسرتليني.وأكدت حركة النهضة ،يف بالغ وقتها ،أنه سيتم الت ّ
ربع بمبلغ التعويض لألعمال
الخريية يف منظمة الهالل األحمر التونيس.

بعد تهديد تلقاه صحفيون

نقابتا اإلعالم يف تونس تدعوان إىل
مقاطعة “ائتالف الكرامة”

تونس/متابعة الزوراء:
دع�تِ النقابة الوطنية للصحفيني التونس�يني والنقابة العامة لإلع�الم (املنضوية تحت لواء
االتح�اد الع�ام التونيس للش�غل) ،مس�اء الس�بت امل�ايض ،يف بيانني منفصل�ني ،الصحفيني
التونس�يني ووس�ائل اإلعالم التونس�ية ،إىل مقاطعة “ائتالف الكرامة” وهو كتلة برملانية يف
مجلس نواب الشعب التونيس.
ويعود سبب الدعوة إىل املقاطعة إىل استهداف نواب الكتلة املذكورة ،الصحفيني ،بالسبّ والشتم
والتش�هري والتحري�ض عليهم يف حس�اباتهم وصفحاتهم عىل ش�بكات التواصل االجتماعي
خالل األسبوع املايض ،حيث استهدفت حسابات خاصة بكل من رئيس كتلة ائتالف الكرامة
س�يف الدين مخلوف والنائب عبد اللطيف العلوي صحفيني من مختلف وسائل اإلعالم ،وذلك
ع�ىل خلفية مواقفهم الرافضة ملرشوع تنقيح املرس�وم  116املنظ�م لقطاع اإلعالم يف تونس
وال�ذي تقدم ب�ه االئتالف ،واملقرر مناقش�ته يف جلس�ة عامة بمجلس الن�واب يف  14ترشين
األول/أكتوبر الجاري .ومن بني الصحفيني الذين تعرّضوا إىل هجوم أعضاء “ائتالف الكرامة”
نقيب الصحفيني التونسيني السابق ناجي البغوري ،واإلعالمي حمزة البلومي صاحب برامج
إذاعية وتلفزيونية .فيما كان الصحفيان أمني قارة ووصال الكرساوي قد تعرّضا ،األس�بوع
املايض ،إىل حملة تهديد بالتنكيل.النقابتان دعتا ،مختلف وس�ائل اإلعالم ،إىل مقاطعة ائتالف
الكرامة وااللتزام بعدم املساهمة يف نرش خطابات الكراهية والتحريض عىل العنف الذي يهدد
الس�لم االجتماعيّ ،
وذكرتا بدور وس�ائل اإلع�الم املتمثل يف احتضان النق�اش العام بطريقة
بن�اءة وفيها احرتام للتلقي وحماية للس�لم وتحصني املجتمع من الخط�اب العنيف املعادي
للحريات بصفة عامة ولحرية التعبري والعمل الصحفي بصفة خاصة.وحس�ب عضو املكتب
التنفيذي للنقابة العامة لإلعالم ،محمد الهادي الطرش�وني ،حول البيانني وهل ت ّم التنس�يق
ب�ني النقابيتني؟ أكد أنه “لم ننس�ق يف صدور املوقف من ائت�الف الكرامة ،ألن موقفنا مبدئي
م�ن هذا االئتالف ،فنحن والنقابة الوطنية للصحفيني نش�رتك يف دفاعنا عن الصحفيني أمام
الهجم�ات الالأخالقي�ة والخطرية الت�ي يتعرضون لها م�ن قبل أعضاء ه�ذا االئتالف ،وهي
هجمات قد تهدد الس�المة الجس�دية للصحفيني ،خاصة إذا ت ّم ش�حنها بدالالت دينية مثلما
يفعل منتس�بو ائتالف الكرامة” .وأضاف“ :نحن سنقوم بدورنا ىف حماية الصحفيني وكامل
العاملني بالقطاع اإلعالمي وضمان حرية الصحافة والتعبري ،وسنقف صفا ً واحدا ً يف مواجهة
كل من يريد أن يمس بهذه الحقوق مهما كان هذا الطرف ،وس�نصدر موقفا موحدا ،اإلثنني،
حول مرشوع القانون الذي قدمه هذا الطرف السيايس بغية السيطرة عىل اإلعالم التونيس إىل
جانب حلفائه حزب حركة النهضة وحزب قلب تونس”.
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رئيس وزراء أسرتالي سابق يدعو للتحقيق يف هيمنة روبرت مردوخ على اإلعالم يف بالده

يف الخامس م�ن نوفمرب /ترشين الثان�ي ،توقيع 112662
ش�خصا ً حتى يوم امس االثنني بعدما اقترص عدد املوقعني
عىل بضعة آالف السبت.
والربملان األسرتايل غري ملزم بالرد عىل العرائض ،بخالف ما
يحدث يف بريطانيا حيث ينظر الربملان يف أي عريضة تحصل
عىل أكثر من مائة ألف توقيع.
وم�ن ب�ني الصحف الت�ي تملكها ني�وز كورب يف أس�رتاليا
صحيفتا “ذي أس�رتاليان” و”ذا دي�يل تليغراف” وغريهما.
ويف الخ�ارج ،تملك املؤسس�ة صحفا مثل “ذا وول س�رتيت
جورن�ال” و”ذا نيويورك بوس�ت” يف الواليات املتحدة و”ذا
ص�ن” و”ذا تايمز” يف بريطانيا .كما يس�يطر مردوخ عىل
مؤسسة “فوكس”.

سدني /رويرتز:
َ
دعا رئيس الوزراء األس�رتايل الس�ابق كيفن راد إىل تحقيق
كبري تجري�ه الحكومة يف هيمنة مجموع�ة “نيوز كورب”
اململوكة لقطب اإلعالم روبرت مردوخ عىل وس�ائل اإلعالم
يف أسرتاليا ،ونجح يف جمع أكثر من  46ألف توقيع لعريضة
بهذا الشأن خالل يومني.
وأصدر راد ،الذي توىل رئاسة الوزراء من عام  2007إىل عام
 2010ث�م لفرتة وجيزة ع�ام  ،2013عريضة تدعو الربملان
إىل تش�كيل لجنة ملكية للتحقيق يف ما وصفه “باس�تغالل
االحت�كار اإلعالم�ي يف أس�رتاليا خاص�ة م�ن قب�ل إع�الم
مردوخ”.
وجمع�ت العريض�ة ،التي س�يتم تقديمها ملجل�س النواب

بينهم ثالثة صحفيين سوريين

مهرجان “بايوكس كالفادوز نورماندي” مينح جوائز جملموعة صحفيني
باريس /متابعة الزوراء:
احتف�ى اإلعالمي�ون واملواطنون
الصحفي�ون الس�وريون ،بف�وز
زمالئه�م بث�الث جوائ�ز عاملي�ة
للصحافة يف مهرجان “بايوكس
كالفادوز نورماندي” يف فرنس�ا،
بع�د أن تمك�ن معدوه�ا م�ن
تس�جيل أس�مائهم ب�ني قوائ�م
املرش�حني لني�ل تل�ك الجوائ�ز،
إلثباتهم مهنية وتميزا ً يف األعمال
التي قدموها واستحقوا التكريم
والفوز عليها.
الجائ�زة األوىل كان�ت من نصيب
املصور فادي الحلبي واملعد يمان
الخطيب واملخرجة الفرنسية من
أصول سورية ،سوزان آالنت ،عن
الفيلم الوثائق�ي “فخ يف إدلب”،
الذي ف�از باملركز األول عن “فئة
أفالم التلفزيون الدولية”.
وكان الفيل�م ق�د وث�ق الحمل�ة
العس�كرية عىل محافظ�ة إدلب
مطل�ع الع�ام الح�ايل ،وموج�ة
الن�زوح الضخم�ة ل�آالف نحو
املجه�ول ،واس�تعرض قصص�ا
ألش�خاص فق�دوا جمي�ع أفراد
عائلتهم بسبب القصف.
وأه�دى ف�ادي الحلب�ي الفيل�م
للث�ورة مب�اركا ً له�ا اإلنج�از،
ً
قائ�ال“ :كل الش�كر للث�ورة ييل
غ�ريت حياتن�ا وعطتن�ا فرصة
لنعط�ي كل الطاق�ات املوجودة
بداخلن�ا ...الفرح�ة عظيم�ة ملا
بتشوف ش�باب سورية باملحافل
الكب�رية ..كان حلمي إني أتواجد
باملهرج�ان وأحك�ي للن�اس عن
بلدي بس لألسف املوضوع معقد
طامل�ا ان�ت داخل إدلب ..الش�كر
الكب�ري للن�اس ي�يل وثق�وا فينا
لن�روي قصصهم وننقل صوتهم
بنهاي�ة املط�اف مربوك لش�باب
الث�ورة ه�ي الجائزة م�ا بتكون
ألف�راد ..هي الجائزة بتكون لكل
حدا ناض�ل وقدم عش�ان يكون
بلدنا أفضل”.
الفيل�م ال�ذي ع�رض ع�ىل قناة
 artéالفرنس�ية ّ
ركز عىل الجانب
اإلنساني للمدنيني خالل الحملة
العسكرية عىل إدلب بحسب املعد
يمان الخطيب ،الذي ساهم كذلك
يف إخراج الفيلم.

وقال الخطي�ب :رافقنا النازحني
الذي�ن خرج�وا وس�ط ظ�روف
صعب�ة ع�ىل الطرق�ات الت�ي
س�لكوها ،كانت أرت�ال النازحني
ضخمة جداً ،كانوا يمضون نحو
املجه�ول بكل م�ا تعن�ي الكلمة
من معنى ،فالعائ�الت التي بدأنا
بالتصوير معه�ا لرسد قصصها
يف الفيل�م ،لم نك�ن نعلم وال هي
تعلم أين سيستقر بها املطاف”.
مضيف�اً“ :حاولن�ا اإليض�اح أن
الحمل�ة تس�تهدف أربعة ماليني
مدن�ي موجودي�ن يف إدل�ب ،هم
جميعا ً يف دائرة االستهداف وليس
الفصائل عىل الجبه�ات ،ودليلنا
يف الفيل�م إح�دى الح�االت الت�ي
تناولناها (عيل) الذي فقد سبعة
من أفراد عائلته خالل الحملة”.
الجائ�زة الثانية كان�ت للمصور
الصحف�ي ،أن�س خربط�يل،
باملرك�ز األول لفئ�ة “املراس�ل
الش�اب” ع�ن يومي�ات “الحرب
يف س�ورية” ،وهي مجموعة من
الصور شكلت قصة صورية عن
تفاصيل القصف ومأساة املدنيني
يف إدل�ب ،والتي ن�رشت يف وكالة
األنباء األملاني�ة التي يعمل معها
خربط�يل املنح�در م�ن الغوطة
الرشقي�ة بريف دمش�ق واملهجر
قرسا ً إىل إدلب.
يق�ول خربط�يل“ :ل�م يمنعن�ي
التهج�ري م�ن إكم�ال رس�التي

بالتصوي�ر يف إدلب ،بعد تهجريي
م�ع اآلالف م�ن الغوط�ة ،وكنت
هناك قد شاركت بتوثيق املجازر،
وم�ن أفظعه�ا مج�زرة 2013
وحص�ار الغوطة الق�ايس ،وعند
وصولن�ا إىل إدل�ب لم يك�ن األمر
ّ
والس�يما خالل
مختلف�ا ً كث�ري،
الحملة األخرية”.
ويتاب�ع“ :رك�زت الص�ور الت�ي
حصلت عىل الجائزة ،عىل قصف
املش�ايف واس�تهداف األس�واق
والبن�ى التحتي�ة وع�ىل الن�زوح
وحي�اة النازح�ني باملخيم�ات
ومراك�ز اإلي�واء ،خ�الل الحملة
العسكرية األخرية عىل إدلب”.
الجائ�زة الثالثة كانت من نصيب
املصوري�ن عب�د ال�رزاق م�ايض
وب�الل بيوش ،الذي ف�از باملركز
الثالث عن فئة “التقرير الحربي”
ع�ن تقري�ر “مدني�ون تح�ت
القص�ف” ال�ذي تن�اول الجرائم
املرتكب�ة بح�ق املدني�ني يف إدلب
ومحيطها بداية العام املايض ،ما
أدى لنزوح آالف السكان ،وعرض
التقري�ر كذلك عىل قن�اة “”arté
الفرنس�ية نهاية يناي�ر /كانون
الثاني من العام الحايل.
وكتب بالل بيوش أحد املشاركني
يف تصوي�ر التقرير عىل صفحته:
“بفضل م�ن الله أحرزن�ا املركز
الثال�ث م�ع الرشي�ك الرائع عبد
الرزاق مايض والزمالء الصحفيني

بتقرير “مدنيون تحت القصف”
يف مس�ابقة بايوك�س كالف�دوز
نورماندي الدولية بفرنس�ا ،عن
أفض�ل تقرير حرب�ي ...الجائزة
بالنس�بة إيل كان�ت بأن�و وصلنا
ص�وت أهلن�ا ايل تعرض�وا ألكرب
مذبح�ة يف تاري�خ البرشي�ة إىل
العال�م ،وه�اد بيكف�ي .وه�و
نرص للث�ورة وأبنائها ايل ما زالوا
بيحملوها يف قلوبهم “.
الجدي�ر بالذك�ر أن كل الحائزين
ع�ىل الجوائز ه�م م�ن املزاولني
ملهن�ة الصحاف�ة أو التصوي�ر
الصحفي خالل الثورة فقط ولم
يكن لهم تجارب قبلها ،وتلك فئة
عرف�ت باملواطن�ني الصحفيني،
الذين أثبت�وا حضورهم يف املجال
اإلعالم�ي املصاح�ب للث�ورة
الس�ورية ،فوضعوا أقدامهم عىل
طري�ق االحرتافي�ة ،وتمكنوا من
الوص�ول إىل منص�ات التتوي�ج
والتكريم ألهم الجوائز العاملية.
الفائزون حول العالم
كاف�أت جوائ�ز مراس�يل الحرب
التقاري�ر الخاص�ة ب�”لوموند”
يف فئ�ة الصحاف�ة املكتوب�ة،
“واش�نطن بوس�ت” يف فئ�ة
الصورة RFI ،يف فئ�ة الراديو ،و
 BBCيف التلفزيون و Arteيف قسم
التلفزيون من الحجم الكبري.
ّ
ورك�زت التقاري�ر الحائ�زة عىل
جوائز عىل س�ورية يف الصحافة

املكتوب�ة والتلفزيون من الحجم
الكب�ري ،وع�ىل أفغانس�تان يف
الرادي�و ،وع�ىل األويغ�ور يف
التلفزيون.
ونقل�ت صحيف�ة “لوفيغ�ارو”
ع�ن رئي�س لجن�ة التحكي�م،
إد فوليام�ي ،املراس�ل الكب�ري
ال�ذي يرتأس النس�خة الس�ابعة
والعرشين ،أن أفضل تقرير يف كل
الفئات هو تقرير .Arte
وثاني أفضل تقرير يف كل الفئات،
وفق�ا ً إلد فوليامي ،ه�و التقرير
ال�ذي أنتجه ج�ون س�ودوورث
ووان�غ يش بين�غ لصال�ح BBC
بعن�وان “عائ�الت األويغ�ور”،
والذي فاز بجائزة التلفزيون.
ويف فئ�ة الص�ورة ،ذهبت جائزة
لجنة التحكي�م الدولية إىل تقرير
“أط�ول ح�رب” ،وه�و تقري�ر
ع�ن طالبان يف أفغانس�تان أعده
لورن�زو توغن�ويل ،م�ن وكال�ة
“كونرتاستو” اإليطالية لصحيفة
“واشنطن بوست”.
ويف الصحاف�ة املكتوب�ة ،مُ نحت
الجائ�زة ألالن كاف�ال م�ن
“لوموند” عن تقريره “يف ش�مال
رشق س�ورية ،امل�وت البط�يء
للس�جناء الجهاديني” ،كما حاز
هذا التقرير عىل جائزة الصحافة
املكتوبة لفرنسا الغربية.
وذهبت جائزة اإلذاعة إىل س�ونيا
غ�زايل ووهل�ة ش�هزاب اللت�ني
أخرجتا تقرير “أفغانستان :بعد
الهج�وم عىل مستش�فى التوليد
التابع ملنظم�ة أطباء بال حدود”
لصالح .RFI
وذهبت جائزة الجمهور ملراس�ل
وكال�ة “فرانس ب�رس” ،أنتوني
واالس ،عن تقرير مصور بعنوان
“هون�غ كون�غ ،ثورة ش�عبية”.
حص�ل ه�ذا التقري�ر أيض�ا ً عىل
الجائزة الثانية من لجنة التحكيم
الدولية.
وجائزة املراسل الشاب كانت من
نصيب أنس الخربوطيل من DPA
ع�ن “الح�رب يف س�ورية”.وفاز
فيل�م “اليمن :مس�رية إجبارية”
ألوليفيي�ه جوبارد من “ماغنيتو
بريس” ل�”فران�س  ”24وArte
بجائزة صورة الفيديو.

مصر ..مطالبة حقوقية حبفظ التحقيق مع بسمة مصطفى واإلفراج عن الصحفيني
القاهرة/متابعة الزوراء:
ال ت�زال قضي�ة مالحق�ة الصحفي�ة
املرصي�ة بس�مة مصطف�ى بس�بب
قيامه�ا بعمله�ا تحظ�ى ب�ردود فع ٍل
حقوقي�ة وإعالمي�ة يف م�رص ،الت�ي
ّ
تصنفه�ا منظم�ات معني�ة بحق�وق
الصحفيني واإلنسان كواحدة من أكرب
سجون الصحفيني يف املنطقة .ورحّ بت
مؤسسة حرية الفكر والتعبري (منظمة
مجتمع مدني مرصي�ة) بقرار النائب
العام املرصي بإخالء س�بيل الصحفية
بس�مة مصطفى الصادر يف الس�ادس
م�ن أكتوبر/ترشي�ن األول الج�اري،
ً
مطالب�ة يف الوق�ت نفس�ه ،النياب�ة

العامة املرصية ،بحف�ظ التحقيق مع
مصطف�ى واإلفراج الفوري عن جميع
الصحفيني املحبوس�ني احتياط ًيا ،عىل
ذمة قضايا تتعلق بعملهم الصحفي.
وكان�ت نياب�ة أم�ن الدول�ة العليا قد
ق�ررت يف  4أكتوبر/ترشي�ن األول
الج�اري ،حب�س الصحفي�ة بس�مة
مصطفى خمس�ة عرش يومً ا عىل ذمة
التحقيقات ،يف القضية رقم  959لسنة
 2020حرص أمن دولة عليا ،حيث كانت
االتهامات املوجهة إليها هي االنضمام
إىل جماعة إرهابية ونرش وإذاعة أخبار
وبيانات كاذبة واستخدام حساب عىل
أحد مواقع التواصل االجتماعي بغرض
نرش األخبار والبيانات الكاذبة.
وقب�ل ظهوره�ا يف نياب�ة أم�ن الدولة

العلي�ا ،تعرض�ت بس�مة مصطف�ى
لالختفاء مل�دة يوم تقري ًب�ا ،بعد أن تم
توقيفه�ا يف محط�ة قط�ار األق�رص،
بحس�ب آخر اتصال هاتف�ي دار بينها
وبني زوجها املحام�ي الحقوقي كريم
عب�د ال�رايض ،عن�د الس�اعة الحادية
عرشة من صب�اح الس�بت  3أكتوبر/
ترشي�ن األول  .2020وكانت مصطفى
يف رحلته�ا الس�تقصاء واقع�ة مقت�ل
املواطن عوي�س الراوي ،أم�ام منزله،
بقري�ة العوامية محافظ�ة األقرص ،يف
ظ�ل تحفز وتوت�ر أمني كبري تش�هده
املحافظ�ة والقري�ة .وألق�ي القب�ض
عليه�ا بع�د ه�ذه املكامل�ة بدقائق من
محيط محطة القطار.
وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبري،
بمحاس�بة املس�ؤولني ع�ن توقي�ف
الصحفية بس�مة مصطف�ى والقبض
عليه�ا وإخفائها ،وع�دم تمكينها من
التواص�ل م�ع محاميه�ا ،حي�ث أنكر
قس�م رشطة األق�رص وجوده�ا ،قبل
ظهورها عرص اليوم التايل يف نيابة أمن
الدولة .وقد أش�ار بيان النيابة العامة
إىل أن الصحفية بسمة مصطفى قررت
إج�راء تحقيق�اتٍ صحفي�ة ،باعتبار
عملها ببع�ض املواقع اإلخبارية ،حول
موضوعات اجتماعيَّة وقضايا تش�غل
ال�رأي الع�ام ،منه�ا ما ش�هدته البالد
خالل جائحة فريوس كورونا ،وقضايا
أخرى.

ولم تكن هذه املرة األوىل التي يتم فيها
توقيف بس�مة مصطف�ى واحتجازها
أثن�اء أدائها مه�ام عمله�ا الصحفي،
حي�ث س�بق احتجازه�ا مل�دة تس�ع
س�اعات (ما بني قسم رشطة عابدين
وأح�د مقار جهاز األمن الوطني) ،قبل
ً
تحقيقا
ش�هور ،عىل خلفية إجرائه�ا
لصال�ح موقع “مدى مرص” الصحفي
عن احتجاجات املواطن�ني أمام وزارة
الصحة مطالبني بإجراء تحليل الكشف
عن فريوس كورونا .وش�مل التحقيق

غري الرسمي الذي دار بني ضابط األمن
الوطني وبسمة مصطفى آنذاك أسئلة
ع�ن طبيع�ة عملها الصحف�ي ،نوعية
التغطي�ات الصحفي�ة الت�ي تقوم بها
وماهي�ة املؤسس�ات الصحفي�ة التي
تعمل لحس�ابها ،وهي نفس األس�ئلة
الت�ي وجهتها نيابة أم�ن الدولة العليا
لبس�مة أثناء التحقيق معها ،بحس�ب
ش�هادة أح�د أعض�اء جبه�ة الدف�اع
ع�ن مصطفى ملؤسس�ة حري�ة الفكر
والتعبري .وهو ما يُش�ري بوضوح إىل أن

س�بب تعقب األجهزة األمنية لبس�مة
مصطف�ى يرتب�ط بطبيع�ة عمله�ا
الصحفي.
وتع�د مالحقة الصحفيني أحد األنماط
االعتيادية لالنته�اكات التي دأبت عىل
ارتكابه�ا الس�لطات املرصي�ة ،حي�ث
يقب�ع  21صحف ًي�ا خل�ف القضب�ان
بس�بب ممارس�تهم مه�ام عمله�م
الصحف�ي .وتتلخ�ص االتهامات التي
يواجهه�ا الصحفيون املحبوس�ون يف:
االنتماء إىل جماع�ة إرهابية والرتويج

ألفكارها ،وب�ث أخبار وبيانات كاذبة.
وه�ي اتهامات مطاط�ة وغري محددة
وال تستند إىل أدلة أو تحريات جدية ،ما
يسهل توجيهها لكل من يمارس حقه
األصي�ل يف التعب�ري عن رأي�ه أو القيام
بواجبات عمله.
كان آخر وقائع استهداف الصحفيني،
والدالّ�ة ع�ىل نم�ط املالحق�ة املتب�ع،
بحس�ب املؤسسس�ة ،واقع�ة توقيف
الصحفي بموقع درب اإلخباري التابع
لحزب التحالف الش�عبي االش�رتاكي،
حي�ث ألقت قوة م�ن الرشطة القبض
عليه ،يف  9سبتمرب/أيلول املايض ،أثناء
تغطيت�ه لوف�اة أح�د املواطن�ني داخل
قسم رشطة املنيب لصالح موقع درب.
ُع�رض الكلحي عىل نياب�ة أمن الدولة
صب�اح الي�وم الت�ايل متهمًا ع�ىل ذمة
القضية رقم  855لس�نة  2020حرص
أم�ن الدول�ة العلي�ا .وجهت ل�ه نيابة
أم�ن الدولة اتهام�ات منها نرش أخبار
كاذب�ة ،واالنضمام لجماع�ة إرهابية،
وإس�اءة اس�تخدام وس�ائل التواصل
االجتماعي.
ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبري
زي�ادة ح�دة االنته�اكات ض�د حري�ة
الصحافة واملشتغلني بالعمل الصحفي
م�ع تف�ي وب�اء كورون�ا ،ومحاولة
الس�لطات املرصية حص�ار املعلومات
والرقاب�ة الكامل�ة ع�ىل املحت�وى
الصحف�ي واإلعالمي ،أ ًيا كان وس�يط

نقله ،لضمان تسييد الرواية الحكومية
عن كفاءة الدولة يف مواجهة أزمة وباء
كورونا .حيث ّ
وثق فريق عمل مؤسسة
حرية الفكر والتعبري  23واقعة انتهاك
بحق الصحفيني واملؤسسات الصحفية
خ�الل الرب�ع الثان�ي من ع�ام ،2020
ً
انتهاكا بزيادة قاربت
اشتملت عىل 35
 440%عىل عدد الوقائ�ع التي وثقتها
املؤسس�ة خالل الرب�ع األول من نفس
الع�ام ،حي�ث ُس ِّ
�جل حينه�ا  5وقائع
انتهاكات فقط.
وشددت مؤسسة حرية الفكر والتعبري
ع�ىل رضورة تحم�ل النياب�ة العام�ة
مس�ؤوليتها تج�اه كاف�ة الصحفيني
ً
احتياطي�ا ع�ىل خلفي�ة
املحبوس�ني
ممارس�تهم مله�ام عمله�م الصحفي،
عىل أن يتوىل مكتب النائب العام النظر
يف كل حال�ة ع�ىل ح�دة ،م�ع رضورة
وقف التنكيل بالصحفيني باس�تخدام
الحب�س االحتياطي وتدوي�ر القضايا.
وتح�ذر املؤسس�ة م�ن أن اس�تمرار
إفالت املس�ؤولني عن تل�ك االنتهاكات
بح�ق الصحفي�ني وحري�ة الصحاف�ة
من العقاب ،لن يزيد املش�هد الصحفي
واإلعالمي إال تده�ورًا ،وهو أداء يتناىف
مع ترصيح�ات وزير الدول�ة لإلعالم،
أس�امة هي�كل ،مؤخرًا ،ع�ن رضورة
الس�ماح بالرأي اآلخر وإطالق قدر من
الحري�ة للصحاف�ة واإلع�الم يف القيام
بأدوارهما.
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سحر املكان والتمظهرات اللسانية يف رواية (قلق عتيق) لعلي لفتة سعيد
طارق الكناني
تتش�ظى حالة االنتم�اء الزمكان�ي عندما تكون
املتغريات الجيوسياسية واالقتصادية دافعا لتغيري
املكان والرحيل عنه ..ففي هذه التغيريات تنش�أ
عالق�ات اجتماعية جديدة وت�رز قواعد مختلفة
رّ
املتغريات
وتتنامى ل�دى االفراد قي�م تتالءم م�ع
الجدي�دة ،وغالبا م�ا تنطوي ه�ذه التبدالت عىل
ارضار اقتصادية وجسدية تقع عىل مجموعة ما
وتخدش الحالة النفس�ية لهذه الفئة أو تلك ،مما
تؤجج حالة الرصاع الذاتي وبالتايل تنسحب عىل
الرصاع املجتمعي ،وتقابلها ميزات تحصل عليها
مجموع�ة أخ�رى لتتعادل كف�ة املي�زان وإعادة
التوازنات االجتماعية ،فكل جيل يش�عر بالحنني
اىل زمنه ،وكل ف�رد ينتمي اىل مكان وزمان معني
يرس�خ يف ذاكرته وتتجذر في�ه طبائعه واحالمه
التي غالبا ما تنش�أ يف تلك الحقبة ،واقصد حقبة
النش�وء االوىل للف�رد .وه�ذه الج�ذور التي تنمو
م�ع الذاك�رة مهما طال الزم�ن تنعكس يف كل ما
يمكن ان يصدر عن هذا االنس�ان من انتاج أدبي
أو فكري أو علمي ومن عالقات اجتماعية.
نلمس هذا االنتماء وبش�كل واض�ح للروائي عيل
لفت�ة س�عيد يف كتابات�ه ،لربم�ا ذك�رت يف وقت
س�ابق يف مقارن�ة عقدتها لروايت�ني كتبها نفس
الكات�ب ،ولكنه رّ
ع�ر يف إحداها عن س�حر املكان
الذي كان ينتمي إليه ،وعاش فرتة النش�وء االوىل
في�ه وتجذرت لديه تل�ك االصال�ة املكانية ..ففي
روايت�ه السقش�خي كان امل�كان عام�ال كبريا يف
تلوين املساحة الرسدية للرواية بأحداث ال يمكن
لغري املنتمني لهذا املكان ان يشعر بها و يتلمسها
يف وجدان�ه االدبي ،فه�و قد أرخ ملدينت�ه دون ان
يقص�د ذلك فكان وصف�ه دقيقا مصحوبا بصور

أبوح بشجين

خضر مخيس
َ
سأنتظرك رّ
بكل ثمالتي
َ
َ
رئ
الب
فحيح
عنك
وأبع ُد
ِ
ُ
رحيق الخيان ِة
كي ال يم رّر بك
او َ
بثمن تداول ُه الرعاة
تباع
ٍ
َ
احرتاق
سأنتظرك بعد كل
ٍ
ُ
يومئ للجس ِد وال يم ٌر عىل
عنفوان اللغ ِة
ِ
وأنا .....
أُ رّ
حط ُم ما تداولته األوراق
َ
ترفالن بحكاي ِة الشمس
وعيناي
ِ
َ
الهجوع
ري
عصاف
ناغت
التي
رشفتي
...
ِ
ُ
أتأملها دائما ً بال ستائر
َ
ُ
الرؤوس
تعانق مع
الضجيج الذي
ِ
كثريا ما صفعت ُ
الحلم ٌ
ُ
لدي
ينابيع
ه
ِ
ُ
وازدراءات غنائي
َ
باللهيب
الجدران
افحمث
ِ
ُ
الضياع
كم تمنيتك ايها
َ
َ
َ
األخرية
رقصت َك
ترقص
أن
ُ
تمنيت
مثلما
ً
َ
يافعة
تكون صباحاتي
أن
َ
ُ
الرياح
وأجنحة بروقي ال تبللها
ُ
املارة
كان اسمُ َك ضوءا ً تلذذت به
وغازلت ُه األطياف
ري قناديلَكَ
كنت أحل ُم أن استع َ
ُ
الخفاش
ذاكرة
فتبعدني
ِ
بشموع القوايف
ألطمُ ها
ِ
لكنها ٌ
رّ
ترشني بالظالم
َ
َ
ُ
الروح
كم هيأت لك وفرة
ِ
رّ
لكن َك صو َ
َ
سحاب املنفى
رّرت لها
ُ
البحر
كم كانت شهقة التالقي تدلني عىل
ِ
تتأرجح عنه بعيدا ً
ُ
وأنت
اقرتفت أخادي َد التأوي ِل ألدلني عليكَ
ُ
وكم
وها هي أشجاري عند اشتدا ِد ليلِ َك
تضمخت بالفؤوس
انتظرتك وحيدا ً
َ
كم
َ
ارضمُ
الحل�م باقرتاح�ات
مفاتي�ح
وان�ا
ِ
الصباح
َ
أثمار
غابة
الشجن
أقايص
من
ر
سأنهم
ُ
ِ
ٍ
تش رّي ُد َ
َ
البوح
م
أنغا
لك
ِ
رّدت يل رّ
مثلما شي َ
كل هذهِ العراءات

اجتماعي�ة تتح� رّدر من صميم املجتم�ع الجنوبي
والذي دارت فيه احداث الرواية.
التمظهرات اللس�انية يف قلق عتيق
للرواي�ة يف الوق�ت الح�ارض س�مات أس�لوبية،
حرص عيل لفتة س�عيد عىل توكي�د قدراته فيها،
إتقانا ملختلف تكنيكاته�ا الفنية وتباريا ً يف إثبات
مهارات�ه الرسدي�ة ،وقد ح�اول تلم�س تحوالت
أس�لوبية جديدة تعط�ي له تميزا ً ي�ؤرش إىل خط
خاص به وحده.
وواح�دة م�ن تل�ك التح�والت ه�ي التوظيف�ات
األس�لوبية باس�تعمال تكني�كات تي�ار الوع�ي،
التي جعلت لرواياته غورا ً نفس�يا ً وعمقا ً فكرياً،
متج�اوزا كالس�يكية النس�ج املت�وايل لألح�داث،
اس�رتجاعا ً واس�تباقاً ،باتج�اه صناعة نس�يج

لفظ�ي ،به تصبح للش�خصية الروائي�ة أبعادها
النفس�ية الخاص�ة بها .وه�ذا (ما يعمرّ �ق التأزم
ويجعل�ه متصاعدا ً عىل وف�ق دراماتيكية رسدية
ِّ
تعق�د الحبك وتخلخل توازنه لتنته�ي به متوازنا ً
وقد غدا أكثر متانة وقوة)*
فف�ي رواي�ة قل�ق عتي�ق تج�د االماكن (ش�ارع
لطفي) ،رّ
أزق�ة (النجادة) (ش�ارع البرصة) وهو
رّ
ْ
ما يتمثل بطريقة التدوين (ولك إنت تتمنى تصري
رّ
مغني ..ل�و ال؟)نعيرّم وعبيرّ�س ووحيد وحميد ()
َ
ول�ك عبيرّس ..أن�ت بْنادم لو بيك مل�ك؟()) – (()
ْ
ْ
أنت ش�يخ ابن شيخ ..إرجعْ
تشوف
لرشدك وراح
ْ
نفسك شيخ عشرية بمكان الوالد ..أصفن شوية
بس أوصيك ال تنتقم ألن إذا رّ
وشوف حالكْ ..
فكرت
باالنتقام ما راح تتخلرّص من حالتك أب ْد().
وبالنس�ج اللفظي تتحول الش�خصية من مجرد
كائن ورقي يطوعه السارد كيفما يشاء ،إىل كائن
اجتماع�ي بهيأة لغوية مس�تقلة ..فالش�خصية
تفك�ر وتتس�اءل وتب�وح وتهم�س ع�ىل ش�كل
تداعي�ات ش�عورية وانثياالت ذهني�ة ،ويف الوقت
الذي يتقلص تحكم الس�ارد العليم بالش�خصية،
يزداد اس�تقالل الش�خصية ومن ثم استحكامها
عىل مجرى الرسد.
ولعل م�ن نتائج النس�ج اللفظي املاه�ر واملتقن
ه�و التعدد اللس�اني الذي يتح�اور فيه الفصيح
م�ع العام�ي والعامي مع العام�ي والفصيح مع
الفصي�ح يف دوامة أس�لوبية ش�عرية داخل اللغة
الواح�دة كأس�لوب رسدي يول�ده التداع�ي الحر
باملونولوجات والديالوجات .
وهك�ذا يغ�دو الح�وار املتس�م بالتعدد اللس�اني
متعدي�ا ً لألس�لوب التقلي�دي ،إىل األس�لوب غ�ري
التقلي�دي ،بمعن�ى أن الح�وار ال يع�ود اش�تغاالً

قراء ٌة لرواية ظل األفعى للكاتب يوسف زيدان
إبراهيم األعاجييب
ُ
املرأة بني اثنني...؟
ُ
جدلية املرأة كانت وما زالت وستبقى دون
أن ُيحس� َم أمرها ,هذه الجدلية راجعة إىل
عدم الثقافة التي تعطي وتفهم كل جنس
ينبغي
ملا له من مميزات وصفات خاصة ,ال
َ
أن تكون الحالة مائلة ألحد األطراف ,كانت
ً
ُ
قديم�ا لها مكانة مرموقة حتى أنها
املرأة
أصبحت اآلله�ة يف التاريخ القديم ,وكانت
الحضارة تحرتمها وتعطي لها الكثري من
القيم�ة االعتباري�ة ,إال أن التفريط جعل
من هذه الكائن تفق�د قيمتها وكرامتها,
ُ
َ
تركن أعظ َم األثر
التاريخ يحدثنا عن نسا ٍء
يف مجتمعهن ,ولكن عنرص الذكورية كان
يتصارع من أجل الس�يطرة ,فقد استطاع
َ
يحصل عىل الزعامة ويرتبع عىل
الذك�ر أن
ً
عرش�ها ردح�ا ً طوي�ال من الزم�ن وربما
سيس�تمر ,لك�ن قد ت�دور رح�ى التاريخ
ُ
الغلب�ة لألنثى,
معاك�س وتكون
باتج�اه
ٍ
ٍ
والتي س�تكون مفرط�ة يف انتقامها ممن
أهان ش�خصيتها وأنوثتها ,واملرأة مازالت
تفري�ط وإف�راط وال وس�ط بينهما!
بني
ٍ
ه�ذه الرواية تحكي قصة املرأة يف طورين
من أطوار حياتها ,طور األمومة والشباب,
األم كانت كأنها املرش�دة التي تعلم ابنتها
الت�ي ُحرم�ت منه�ا لثالث�ني س�نة ,األمُ
ٌ
مثقفة ,وأس�تاذة مرموقة ُيعتمد عليها يف
التدريس يف أغل�ب جامعات أوروبا ملرحلة
الدراس�ات العلي�ا ,أم�ا البنت الت�ي ُتحرم
من حن�ان األمومة لثالثني س�نة ,تركتها

أمه�ا مجبورة بع�د أن أصبح�ت ال ُت َ
طيق
َ
تنفصل وال
الحي�اة مع زوجها ,ق�ررت أن
تستس�ل َم لذكوري�ة الرج�ل ,ه�ذه البنت
كان�ت متزوج�ة من رج� ٍل يدع�ى عبده,
انموذج الرجل الذكوري ,الذي يفتخر بأنه
ٌ
مؤدب وابن ناس وله قدرة جنسية قوية,
يش�ب ُه امل�رأة باألفعى فيق�ول :إن األفعى
غري مؤذي�ة إال إذا أعتدى عليه�ا أحد ,وملا
ُيعتدى عليها فإنها س�تدافع عن نفس�ها
بتنبيه املعتدي ولكنه إن تمادى فستلدغه
ٌ
رس�ائل من
وتميض ,كان�ت البنت تتلقى
أُمها ,هذه الرسائل كأنها دساتري يف كيفية
التعامل مع الرجل ,اش�تكى عبده النفور
من زوجته إىل جدها ,الرس�ائل التي كانت

الهوا ُء وج ُه الرَّحم ِة املجان َّي ِة
مُ شاعا ً
ُ
يتدحرج نح َو املرىض
َ
الخياشم
نعام إِىل
ودون
ِ
ِ
حساب األ ِ
َّقص
ر
ال
ة
وحلب
الحجر
وإِىل
ِ
ِ
ِ
َ
خارج مقبوضاتِ البورص ِة!.

تتلقاه�ا البن�ت م�ن امها كان�ت تخفيها
ُ
الرواية أخذتنا بني
وال تكش�فها لزوجها,
ماض وح�ارض ,وقدي�م وحديث,
زمن�ني
ٍ
ب�دأت الرواي�ة يف ذك�ر اآللة الس�ومريني
يوم ما
واملرصي�ني القدماء ,كيف كانت يف ٍ
األنثى محط تقديس ,حتى وصل الحال أن
ُتعب� َد األنثى وتقدم له�ا القرابني والنذور,
مؤخ�را ً عث�ر ع�ىل بقاي�ا هي�اكل قديمة
ُ
ي�دل عىل
محنط�ة لبعض الحيت�ان ,مما
أنهم كانوا يحرتمون األنثى ألنهم شبهوها
بالحية ولعل يف تش�بيههم ه�ذا داللة لها
ُ
الكات�ب بالتاريخ
معن�ى ومفهوم ,تالعب
واس�تحرض الكثري من األسماء التاريخية
والحضاري�ة وذكر بعض مم�ا كان يرتنم
به القدماء من اهايل سومر ومرص ,الرسد
بتناسق واضح صعوداً ,ثم بدأ الرسد
مىض
ٍ
منحى آخر ,إذ بدا يعيد املايض بهيئة
ينحو
ً
مذك�راتٍ ترسده�ا األم عىل هيئة رس�ائ ٍل
ترس�لها البنتها ,هنا مهارة وفنية جديدة
يتخذها الس�ارد إذ يبدأ بالصعود ثم يهبط
ُ
العالقة بني الذك�ر واألنثى
ش�يئا ً فش�يئاً,
كانت متس�مة بالغموض ,إذ كان يشتكي
نش�وز زوجته ,مما س�ببَ له
ال�زوج من
ِ
مشكلة كبرية يف إحساسه بذكوريته ,أراد
أن ال يكر َر الحماقة ألنها صا َر يرى الزواج
حماق�ة عىل الرج�ل أال يرتكبه�ا! القصة
ُ
تميل إىل التنظري لجدلي ٍة عقيمة ,لذا
كانت
رّ
كانت رس�ائل األم إىل بنته�ا هي مما نظ َر
ُ
الكاتب وأعرب عن ش�خصيته بلسان
إليه
صاحبة الرسائل ,كانت الشخصية تتلقى
موج�ات من الرسد أعىل وأدنى ,اس�تطاع

َ
يض�ع فنية لروايت�ه ويرتك يف
الس�ار ُد أن
نفوس القراء الكثري من الجدل والتساؤل,
فهذا العرص عرص التساؤالت وليس عرص
االجابات الذي انق�ىض واندثر ,يو َم كانت
ً
ً
معلبة وال يحتاج السائل
جاهزة
االجابات
كث�ري م�ن البح�ث والتق�ي ,أظهرت
إىل
ٍ
الرواية مقدرة الق�اص اللغوية والثقافية
والدينية والتاريخية ,ه�ذه الرباعية كان
ملم�ا ً بها إملاما ً واس�عا ً
َ
هيمن عىل القصة
ُ
م�ن بدايته�ا إىل نهايتها ,فه�و يناقش يف
ُ
ويجادل
اللغة ويس�تفهم قاموس اللغ�ة,
ُ
ويناقش يف أمور الدين ,كل
يف السياس�ية,
ه�ذا لثقافت�ه الواس�عة الت�ي جعلت منه
خزين�ا ً كب�ريا ً يضم ش�تات م�ن املعرفة,
َ
تصق�ل نفس�ك بالوع�ي التاريخ�ي,
أن
السيايس ,األدبي ,الفلسفي ,فإنه سيجعل
م�ن النص�وص التي تكتبها آي�ة من آيات
الجمال ,ولكن قد تؤثر سلبا ً هذه الشتات
ُ
س�تميل
الت�ي تجمعه�ا يف املخيل�ة ,ربما
َ
لتك�ون منظراً ,عامل�ا ً ال أديب�اً ,فرق كبري
ب�ني العالم واألدي�ب ,فهذا يس�تمد عقيل
وهذا فني وش�تان بني االثنني ,املسألة لم
تص�ل الرواية فيها إىل كلم� ٍة فصل ينتهي
به�ا القول الحك�م ,إال إنها وضعت الرسد
َ
موض�ع املس�تفهم املتس�ائل ال�ذي يفكر
ويتأمل وبهذا س�يكون املتلقي مفكرا ً بما
ميزة َّ
ٌ
ق�ل أن انتب َه له�ا األدباء,
ق�رأ ,هذه
األثر ال يحدث بأن تكتب بأس�لوب بسيط
ب�ل عليك أن تش�ارك املتلقي معك وتجعله
غارق�ا ً يف التفكري والخي�ال بما أحدثت به
من متعة فنية.

ثالث قصص قصرية
عامر الشيباني

<عيد ميالد يسء>
ع�اد خال الوفاض لم يمأل س�لته
بالعنب كما كان يتوقع..
وهو املح�اط بهالة من الدهش�ة
م�ن قبل م�ن عرف�ه مزه�وا بما
يمتلك..
فج�أة اصبح�ت الدني�ا كالحة يف
عينيه ،وذلك بعد أيام من احتفاله
بمناس�بة عيد ميالده وسط اهله
ورفاقه..
عاد وهو يجر حقيبته عىل األرض
يف حني تناثرت أوراقه عىل قارعة
الطريق الواحدة تلو األخرى.
وم�ا زال صوت املوظ�ف يرتدد يف
ذهنه :المكان ملثلك عندنا

 مل�اذا ..لدي جميع املؤهالت التيطلبتم
 العمر ماذا به ينقصك لم أفهم عمرك ثالثون************
<قرار لم يتخذه قلبي>
نظ�رت اليه وهو يج�ر حرسة اثر
حرسه
قالت:
لدي أحساس انك لست بخري؟
قال:
لم انم منذ دهر من الزمن
قالت:

وملاذا؟
قال:
استبدلت فرايش ووسادتي بجمر
وقوده وجعي
قالت:
ماذا حصل لك؟
قال:
نار اس�تعرت بني جنب�ي ايقظت
األىس
قالت:
من الذي اوقدها؟
قال:
حرقة الفقد
قالت:
وما ضيعت؟
قال:

هواء خارج البورصة
فهمي الصاحل

لس�انيا ً وأس�لوبيا ً فق�ط وإنما هو فع�ل حواري
يمرسح الشخصية مرشكا إياها يف عمل السارد.
الرواية وتاريخانية املكان
يف روايت�ه قلق عتي�ق التي ج�اءت مكملة لرواية
(حب عتيق) نجد االهداء له معنى راسخ يف ذهنية
الكات�ب وهي بلدته التي ولد وعاش فيها ش�طرا
مهم�ا م�ن حيات�ه والتي بل�ورت فيه ش�خصية
الكاتب والش�اعر واالديب والناقد ،فهو ينتمي اىل
هن�اك ومن حقها عليه ان يهدي لها كل ما يمكن
اه�داءه ..وهذا االهداء لي�س االول كما يتبني من
طريقة التدوين .
لقد تناول يف روايته (قلق عتيق) مرحلة مفصلية
يف تاري�خ العراق الحديث وهي فرتة تحول العراق
م�ن امللكي�ة اىل الجمهوري�ة وم�ا صاحبه�ا من
ارهاصات وتداعيات كبرية س�واء كانت سياسية
واجتماعية واقتصادية و (س�وق الشيوخ ) بلدة
تغفو ع�ىل الفرات يف الجزء الجنوب�ي من العراق
وه�ي تعت�ر املرك�ز الثق�ايف والثق�ل االجتماعي
ملحافظ�ة ذي ق�ار والت�ي مركزه�ا النارصي�ة،
فق�د اصابها من ه�ذا التغيري الكث�ري ،االمر الذي
رّ
غ�ري يف النس�يج االجتماعي والثقايف والس�يايس
واالقتص�ادي ،حيث تناول الكاتب هذه املتغريات
من خالل ش�خصيات عديدة منه�ا حميد التاجر
واملرتب�ط بالعائل�ة املالك�ة كونه�م م�ن مكون
اجتماعي واحد ،ومنطقة واحدة ،فهو يس�كن يف
منطقة (النجادة) نسبة اىل سكانها القادمني من
نج�د والحجاز واالخرية هي البلدة التي جاء منها
رّ
امللك والويص ،فهؤالء وكما رّ
يتمتعون
يبني الكاتب
برؤي�ا بعيدة املدى وما س�يقع من أحداث ،بحكم
قربهم من مصدر القرار وطريقة عيشهم ،فهم يف
ترحال دائم ويطلعون عىل التجارب التي عاشتها

الشعوب ،فهم يس�تقرؤون ما سيحدث ..وحميد
احد ه�ؤالء التجار الذين عركتهم الحياة ،فهو قد
اش�تد به القلق حني سمع بهذا التغيري ،ورسعان
ما انتقل هذا القلق اىل وحيد (الحالق واملطهرجي)
ال�ذي يقوم بخت�ان االطف�ال يف املدين�ة ...فقلق
حميد كان يتعلرّق بوجوده يف هذا البلد اصال ،فهو
يحم�ل قلقا مركب�ا ،فتجارته س�تتأثر ووجوده
سيتأثر بهذا التغيري ،أما وحيد فهو يمتلك فلسفة
خاص�ة بتلك املنطق�ة وال�ذي أراد الكاتب القول،
ان ما يحدث من تغيريات سياس�ية ال يهم الكثري
م�ن العراقيني فه�م يصفقون ملن بي�ده مقاليد
الس�لطة وجاء ذلك عىل لس�ان وحيد وهو يحاور
التاج�ر النج�دي حميد ( يا محف�وظ  ..أنا رّ
رجال
حالق وأط رّهر أطفال ..ما عندي عالقة بالسياسة.
.يا هو يصري رئيس نهتف له ونفديه بكل يشء)،
فه�و لم يقل�ق حتى اعل�ن التاجر بأنه س�يغادر
الع�راق ألن ال بق�اء له�م يف هذه الب�الد بعد هذا
التغيري وهذا االمر الذي دفعة للقلق حيث سيفقد
اكر أجرة للحالقة يف هذه املنطقة وهو الذي جاء
متوسما ان يطلب زيادة يف اجرة الحالقة من هذا
التاجر واذا به يفاجأ بأنه س�يفقدها نهائيا وهذا
ما اثار قلقه.
التدرج يف اظهار املتغريات التي طرأت بعد التحول
من امللكي�ة اىل الجمهورية ،كان م�ن اهم ميزات
الرواي�ة حيث يتماىش الق�ارئ معها بهدوء ،دون
ان يش�عر بفجو ٍة ب�ني االمس والي�وم ،ويبدو ان
التداعيات وظهور الحركات السياسية واالحزاب
لم يك�ن مفاجئا ،ب�ل هو مجرد غب�ار تم نفضه
عن تلك االحزاب ،لتظهر عىل صورتها الحقيقية،
ورسعان ما نقلت رصاعها العقائدي والفكري اىل
الشارع ،والذي بدوره تطورّر اىل رصاع وجود.

الهوا ُء َق ُ
ناعة ُح ِّر َّي ِتنا املُمتلِئ ِة
ُ
بالخلو ِد َّ
مرئي الوحي ِد
الال
ِّ
ألَبع َد من جا ِئح ِة وبا ٍء
أَو نزو ِة ا ِغتيا ٍل!.
يعز ُفنا بال ُ
توع َّكاتٍ
الهوا ُء ِ
يف الخارط ِة املمسوح ِة!.
وبال أَسالَكٍ نار َّي ٍة شا ِئك ٍة
يف املمرَّاتِ العار َي ِة

سيكش ُف ُع َ
مق وجوهِ نا ِ الحائر ِة
ِ
يف الحيا ِة الخلف َّي ِة لِلمرايا
أَو املَحشور ِة يف َّ
التوابيتِ الهزيل ِة!.
ايات ُجزافا ً
فلن ُتك َب ُت َّ
ْ
الن ُ
ُ
قوب الوقتِ
با ِ ِ
نسدا ِد ث ِ
يف ُ
األغ ِن َي ِة اليتي َم ِة!.
زمة ِغنا ٍء وسعا َد ٍة مُ ِّ
الهوا ُء ُح ُ
تبق َي ٍة
دعم أَجسا ِد الحيا ِة الهارب ِة
لِ ِ

اصدر عقيل قرار لم يتخذه قلبي
************
<ديباجة>
ل�ن اكل ول�ن أم�ل ولن أل�ني ولن
يعرف اليأس طريقه لحياتي..
القي�ود التي ضاقت عىل معصمي
س�تتأكل بم�رور الوق�ت وتصبح
فتاتا.
لن أخاف الضغوط ..كلما حاولت
َ
وجعلت مني
خناق�ي زدت صالبة
اقوى من ذي قبل..
اله�دف بعي�د والط�رق للوصول
إليه متعددة سأجربها واحدة تلو
االخر حتى وان استنفذت خططي
كلها وخرت قواي..
اع�رف تمام�ا ان أمام�ي طري�ق

بأَجهز ِة ُ
الخلو ِد املُ
عاكس
ِ
َّ
حتى عن َد حجْ ِرها يف مناز ِل الوحش ِة!.
غيابها يف أَرضح ِتها َّ
َّ
َ
النائم ِة
مع
ى
حت
ِ
ِ
َ
َ
َ
زن وأحال ٍم ومُ شاكساتٍ ودمامل!.
عىل ُح ٍ
ٌ
الهواء أُ ٌ
ثمينة
غنية
أَ َ
ضاعها تفحُّ ُم الجس ِد
نحناءاتِ
نكساراتِ واالِ ِ
باالِ ِ
َ
تحت مشيئ ِة الغيومْ!.

طويل واالمر ليس بالهني..
لكنك واش�باهك االربعون لس�تم
س�وى مط�ب أمامي س�أجتازه
بسهولة وإسحق قرابكم..
فق�ط راقبن�ي س�رتاني جاه�زا
عندما تحني الساعة.
ن�ادى علي�ه صديق�ه بص�وت
َ
اسمع بنرته الحادة من
جهوري
كان س�اكنا يف نهاي�ة املحل�ة :يا
صاح انزل م�ن قوقعتك برسعة..
الحجاج سبقونا
 ان�ا ق�ادم امهلن�ي قلي�ال م�نالوقت
وض�ع القلم جانب�ا ..عندها كان
يكت�ب ديباجة لقصة ل�م تكتمل
اركانها يف مخيلته بعد..

ق
صيدة

لقاء فارغ

نرجس عمران
ودق النبض معلنا ساعة العشق
أي هوى تدفق يف رشيان العقارب
تكة تخطو بخجل
تكة تخطو عىل عجل
فجاء املوعد مرضجا
بفوىض األحاسيس
افرتشت اللقاء
رشاشفا من قصيدة
وطرزت القوايف
برغبات جريئة
وهمت أرتب أثاث الغرام
منضدة شوق
ومائدة لقاء
كوؤس قبلة
وخمر ضمة
ولم أنس أن
أغلق الستائر
عن نور الحياء
هذا املسمى عشيقي
تروقه حانات املطالع
خطوت نحو
خارصة الشغف
كعريشة تشبثت
عىل عقرب الثواني
ستحكم باإلعدام خنقا
عىل أي لحظ فرار
من غرامي
هكذا قادني الجنون
إىل رقصة األماني
حيث تلعب يف األبيات
ألحان هربت من تحت لساني
وصار مرسحي شعرا
مكتظا بسواد شعري
و حمرة خدي
وبياض قلبي
وخرضة عينيك...
رشبت االنتظار
حتى فاض من سطور القصيدة
فأحرقني بعض شوق
رسبل عنوة نحو الروي
وأيقظتني قافية ساخنة
حملتها أكف الصباح
عىل حلم حافل
ختم عليه
( لقاء فارغ )
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حنو مستقبل افضل...هلم

سويسرول
الشوكوالتة

ما الطرق اليت تكسر القمع الذهين للرجل؟
يف كثر من مجتمع�ات العالم ،يوجد
ما يس�ميه علماء النف�س ب�«القمع
الذهن�ي» ض�د امل�رأة ،وه�و قم�ع
يمارس�ه الرجل عليها لغايات كثرة،
منه�ا إظهار تفوقه عليه�ا والتحكم
به�ا ،وجعلها تش�عر بالضعف؛ لكي
تلجأ إليه طالبة مس�اعدته ،ويف هذه
الحالة يظهر عضلته؛ لكي يتفلسف
عليها ،ويظهر نفس�ه بأنه قادر عىل
مواجه�ة كل يشء كرجل ،وبأن املرأة
تبقى دائماً�ا وأب اًدا تتطلع لقوة الرجل
وش�جاعته وحنكت�ه وذكائ�ه؛ لكي
تس�تطيع البقاء عىل قيد الحياة .هذا
كان موجو اًدا بق�وة يف املايض ،ولكنه
ضعف يف وقتنا الحارض.
الرصاع بني الجنسني
قالت دراس�ة إن القم�ع الذهني ضد
امل�رأة عىل ي�د الرج�ل ،والعكس ،هو
نت�اج رصاع أب�دي ب�ني الجنس�ني؛
إلظهار من هو األقوى يف الحياة ،ومن
ال�ذي يملك دوراًا أكر وأكثر حيوية يف
كل الش�ؤون ،كما أنه ناجم عن عدم
اع�رتاف كل جنس بمؤهلت وقدرات
الجنس اآلخر ،فيأت�ي القمع الذهني
كوس�يلة النتزاع هذا االع�رتاف .وإذا
أردن�ا حقيقة أخ�رى؛ فيمكن القول
إن الرج�ل اً
أيض�ا يمك�ن أن يك�ون
عرضة للقمع الذهن�ي عىل يد املرأة.
ولكن املرأة تع ّد الضحية األكر يف هذا
األمر.
القمع الذهني ممارسة خفية
إن القم�ع الذهن�ي للم�رأة ع�ىل ي�د
الرجل قد يتم بش�كل خفي من قبله،
ويف هذه الحالة ربما يصعب اكتشاف
هذا الس�لح املمنوع ،ولكن عىل املرأة
اكتش�اف ذلك؛ ألن علماته نفس�ية،
وحت�ى بدني�ة ،فممارس�ة القم�ع
الذهن�ي ضدها بش�كل خفي ال يعلم
به س�وى الرجل الذي يمارسه يجب
أن يتوقف ،وه�و كما وصفه العلماء
بأنها «جريمة بحق املرأة».
وأوردت الدراس�ة املمارس�ات الت�ي

تدخل ضمن إطار القمع الذهني ضد
امل�رأة ،وكذلك رد فعل امل�رأة ملواجهة
ذلك ،وإظهار بأنها عىل علم بما يدور
يف رأس الرجل:
اً
أوال :جعل املرأة تش�عر بأنها إنسانة

خالي�ة م�ن املبادئ وذل�ك عن طريق
اتهامه�ا بأم�ور غ�ر أخلقي�ة،
وممارس�تها لس�لوكيات منافي�ة
للقواعد الحياتية واالجتماعية.
• كيف تكرسين هذا االتهام؟
تمس�كي أكث�ر باملب�ادئ الحياتي�ة
الجي�دة ،وأظهري ل�ه بأنه خاطئ يف
أحكام�ه ،ويمكنه إذا أحب اللجوء إىل
معرفة آراء اآلخرين بها.
ثان اًي�ا :منعه�ا م�ن إس�ماع صوتها
وإظهار أفكارها لآلخرين
هن�اك رجال كث�رون يحرصون عىل
ذل�ك؛ لخوفه�م م�ن أن تك�ون املرأة
مقنع�ة أكث�ر ،وأفكاره�ا أفضل من
أفكاره.

• كيف تكرسين هذه املمارسة؟
اً
مس�موعا وأف�كارك
اجع�ي صوت�ك
محرتم�ة؛ ع�ن طريق معرف�ة كيف
ومت�ى تتحدث�ني ،وكي�ف تجعل�ني
أف�كارك مقنعة ،م�ن دون اعتبار ملا
يقوله الرجل عنك.
اً
ثالثا :جعلها تفقد الثقة يف النفس
ألن ذل�ك يضعف املرأة ،ويجعلها تقع
ضحية للرجل بسهولة.
• كيف تكرسين هذا القمع؟
تعلمي أن غالبية الرجال يس�عون إىل
الس�يطرة علي�كِ عر قاع�دة فقدان
الثق�ة يف النف�س ،ويج�ب أن تكوني
دائماً�ا مس�تعدة ملواجه�ة مث�ل هذا
املوقف.
راب اًع�ا :جعله�ا مج�رد أداة إلعط�اء
املتعة
خاص�ة متعة العلق�ة الحميمة ،من
دون أي احرتام لها.
• كيف تكرسين ذلك؟

امل�رأة الت�ي تش�عر بأنه�ا تتح�ول
تدريج اًي�ا إىل مجرد أداة إلعطاء املتعة
للرجل؛ ينبغي أن تدرك الس�لوك الذي
يؤدي إىل ذلك وتتوقف عن ممارسته؛
أي مس�اءلة الرج�ل ع�ن الحق�وق
الجنسية للمرأة اً
أيضا.
اً
خامس�ا :جعله�ا تش�عر بأنه�ا ال
تس�تطيع التعام�ل م�ع املواق�ف
الصعبة
يتدخ�ل يف كل املواق�ف ،بالرغ�م من
قدرته�ا عىل التعامل مع هذا املوقف،
أو ذاك.
• كيف توقفني ذلك؟
أظهري مهارة يف التعامل مع املواقف
الت�ي تقدري�ن ع�ىل مواجهته�ا ،وال
تس�محي ل�ه بالتدخ�ل ،طامل�ا كان
بمقدورك الترصف.
اً
سادسا :جعلها تشعر بأن قيمة املرأة
أقل بكثر من قيمة الرجل يف الحياة.
يحاول دائماًا إثب�ات أنه أقدر يف إدارة

طبيبك يف بيتك

 غلّف�ي صيني�ة فرن مس�تطيلةالش�كل منخفضة الح�واف بورق
الزبدة.
 اسكبي خليط الكيك يف الصينيةوأدخليه�ا إىل ف�رن محمّ�ى حتى
تنضج.
 اخرج�ي الصيني�ة م�ن الف�رنّ
ولف�ي الكي�ك ف�ورا اً وهو س�اخن
ب�ورق الزب�دة ح�ول نفس�ه عىل
شكل رول.
 ّغطي الرول بفوطة مطبخ جافة
واتركيه جانبا اً حتى يرد تماما.اً
 لتحض�ر الحش�وة :يف الخ�لطالكهربائي ،ضع�ي كريمة الخفق
والحليب البودرة والكريمة السائلة
والقشطة واملاء.
 اخفق�ي املكون�ات جي�دا اً حت�ىتتجانس.
 ادخ�ي الكريمة إىل الثلجة حتىترد.
 افتحي الرول بهدوء وروية. ادهن�ي الكيك بكمية من كريمةالحشوة.
 ّلفي الرول بروية عىل نفسه.
 للتزي�ني :ذوّب�ي الش�وكوالتةالس�وداء عىل حم�ام مائ�ي أو يف
امليكرويف.
 اضيف�ي ش�وكوالتة نوتي�لواخلطي.
 غلّفي السويرسول بالشوكوالتةاملذوّبة.
 زيّني بحسب الرغبة ،انا اخرتتالتزيني بخطوط من الش�وكوالتة
البيض�اء والكريم�ة وقط�ع
الفراولة.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

 10طرق مدعومة علميا للنوم سريعا

ُيعاني كثر من الناس من التأخر
يف الن�وم واألرق ،رغ�م النع�س
والتع�ب الش�ديدين ،األم�ر الذي
يضعه�م يف ورط�ة التقلب لفرتة
طويلة يف الفراش قبل أن يغلبهم
النوم.
لكن دراس�ات عدة أثبتت فاعلية
مجموعة من الطرق ،التي يمكن
ملن يش�عر بالنعاس تطبيقها ،إذ
تس�هم يف ترسيع الغ�رق يف النوم
عىل نحو مذهل.
تمرين التنفس
ج�رب تمري�ن التنف�س املوىص
ب�ه م�ن هيئ�ة الصح�ة العام�ة
الريطانية .اس�تلق عىل الرسير،
وذراعي�ك بعي� اًدا ع�ن جانبي�ك،
وراحت�ا الك�ف إىل أع�ىل .تنفس
بعم�ق لك�ن بش�كل طبيعي من
خ�لل أنفك ،وع�د بانتظام من 1
إىل  ،5ثم أخ�رج الزفر برفق من
خلل فمك ،وعد إىل  5مرة أخرى.
استمر ملدة  3-5دقائق.
تناول الخرضوات
يف دراس�ة أجراه�ا باحث�ون يف
جامع�ة طهران للعل�وم الطبية،
أدى تن�اول مكم�ل املغنيس�يوم
إىل تحس�ني رسع�ة الن�وم ل�دى
املصابني باألرق.
وم�ن هن�ا ي�وىص بتن�اول
الخ�رضاوات الورقي�ة ،مث�ل
السبانخ لزيادة كمية املغنيسيوم

األمور ،والترصف الصحيح والقوي.
• كيف تكرسين ذلك؟
واجهي مثل ه�ذا االدعاء؛ عن طريق
ع�دم الخ�وف م�ن إث�ارة املواضي�ع
الحساس�ة م�ع الرج�ل ،وإظه�ار
مس�توى ع�ا ٍل م�ن اإلدراك بأم�ور
الحياة بشكل عام.
س�اب اًعا :اس�تخدام قوت�ه البدني�ة يف
القمع الذهني ضد املرأة
الرج�ل يعتر أكثر ق�وة من املرأة من
الناحي�ة البدنية ،ولكن ذلك ال يعطيه
الحق يف قمعها ذهن اًيا وبدن اًيا ونفس اًيا.
فالقوة البدنية تعتر سلحه الفاشل
يف تعامله مع الجنس الناعم.
• كيف تكرسين هذه القاعدة؟
يمك�ن لكِ أن توضحي ل�ه بأن العقل
أق�وى من الق�وة البدني�ة ،ومن أجل
ذلك ينبغي عليكِ أن توضحي له الدور
الكب�ر للم�رأة ،وه�و دور يمكن أن
يواجه تباهي الرجل بقوته البدنية.

املكوّنات
دقيق  -كوبان
سكر  -كوب ونصف
كاكاو منخول  -نصف كوب
ملح ّ -
رشة
بايكنغ باودر  -ملعقة كبرة
بيض 5 -
فانيليا  -ملعقة كبرة
حليب سائل دافئ  -كوب وربع
زيت  -ربع كوب
لتحضر الحشوة:
كريمة خفق بودرة دريم ويب 3 -
ظروف
حليب بودرة  3 -ملعق كبرة
كريم�ة س�ائلة للخف�ق  -نص�ف
كوب ( 100مل(
قشطة  -ثلثة أرباع علبة
ماء بارد  -ثلث كوب
للتزيني:
شوكوالتة سوداء  150 -غرام
ش�وكوالتة دهن نوتي�ل  -ملعقة
كبرة
طريقة العمل
 يف وعاء ،ضعي الدقيق والكاكاووالبايكنغ باودر وامللح.
 اخلط�ي املكون�ات الجاف�ةواتركيها جانبا اً.
 يف الخ�لط الكهربائ�ي ،أخفقيالبيض والفانيليا.
 اضيف�ي الس�كر واس�تمريبالخفق ل� 4دقائق.
 ضعي الزيت واخلطي. اضيفي املكونات الجافة تدريجيا اًبالتن�اوب م�ع الحلي�ب الس�ائل
واخلطي عىل رسعة خفيفة.
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بش�كل طبيع�ي ،أو خ�ذ مكمل
غذائيا.
حاول التخيل
تخي�ل مش�هد مري�ح ،مث�ل
الشاطئ ،يساعد املصابني باألرق
عىل النوم برسعة  20دقيقة قبل
املعت�اد ،وذلك وف�ق نتائج بحث
ُنرش يف مجلة “بحوث السلوك”.
اضبط وقت نومك
يس�اعد تحدي�د وق�ت الن�وم
واالس�تيقاظ عىل تنظيم س�اعة
جسمك البيولوجية.
ل�ذا ،باإلضاف�ة إىل ضب�ط منب�ه
الصب�اح ،اضبط س�اعة نومك يف
الليل ،وال ترتك األمور إىل تصل إىل
حد اإلنهاك.
جرب الزيوت العطرية
هذه ليس�ت مجرد حكاية قديمة

للزوج�ات ،فرائح�ة اللفن�در
املهدئ�ة يمكن أن تس�اعدك اً
حقا
ع�ىل التخلص م�ن األرق برسعة
اً
إش�باعا،
أكر ،وتجعل النوم أكثر
وف�ق دراس�ات مختلف�ة .جرب
رش رذاذ بعض الزيوت العطرية
املريحة عىل الوس�ادة وستش�عر
بالفرق.
ال تعد األغنام
وجدت دراسة أجراها باحثو من
جامع�ة أكس�فورد ،أن�ه عندما
ص�درت تعليم�ات للمصاب�ني
باألرق للقيام بعد األغنام من أجل
النوم ،فإنهم يف الواقع استغرقوا
وقت�ا أط�ول .لذل�ك ،تخ�ىل ع�ن
الفكرة القديمة بع�د األغنام من
أجل النوم.
تجنب الكافني

يس�تغرق جس�مك  5س�اعات
حت�ى يتخلص من نص�ف كمية
الكافي�ني الت�ي تتناوله�ا خ�لل
اليوم ،وقد يس�تغرق األمر ضعف
ذل�ك حت�ى يت�م التخل�ص م�ن
الكافيني تماماً ا .م�ن هنا ،حاول
ع�دم تن�اول املرشوب�ات الت�ي
تحتوي عىل الكافي�ني قبل النوم
ب� 10ساعات.
احتف�ظ بمفك�رة وقل�م بج�وار
رسي�رك ،واكت�ب قب�ل أن تخل�د
للنوم ،فالكتابة قد تساعدك كثرا
يف تبديد األرق ،وهذا ما يويص به
كث�ر من األطب�اء من أج�ل نوم
أرسع.
ال تضغط عىل نفسك
كشفت دراس�ة أجراها باحثون
من جامعة غلس�كو أن محاولة
الن�وم يف ح�ني أن الش�خص ال
يش�عر فع�ل بالنعاس ق�د تأتي
بنتائج عكسية .ومن هنا ينصح
األطب�اء بعدم الضغ�ط بقوم من
أجل النوم.
حافظ عىل قدميك دافئتني
وجدت دراس�ة نرشت نتائجها يف
مجلة “نيترش” عن وجود علقة
وطيدة بني األقدام الدافئة والنوم.
فاألق�دام الدافئة تس�اعد يف فتح
األوعي�ة الدموية ،مم�ا يؤدي إىل
انخفاض درجة حرارة الجس�م،
وهو أمر مطلوب من أجل النوم.

دراسات حديثة

األمهات الالتي ينجنب يف الثالثينيات واألربعينيات أطول عمرا

َ
كش�ف بح�ث علمي جدي�د أن الس�يدات اللتي ينجبن أطفاال يف س�ن
متأخ�رة ،تك�ون أعمارهن أطول م�ن اللتي ينجبن أخر طفل يف س�ن
مبكرة.
وق�ال القائمني ع�ىل البحث توصلوا إىل أن الس�يدات اللتي ينجبن أخر
طف�ل يف الثلثينيات أو األربعينيات من أعمارهن ،يعش�ن أعمارا أطول
من األمهات اللتي ينجبن يف سن مبكر عن ذلك .
ويعتق�د أن هذا نتيجة وجود التيلومرات وهي عبارة عن أغطية واقية
يف نهاية الكروموس�ومات التي أشارت إىل أن التيلومرات ترتبط بطول
العمر والصحة.
وقبل التوصل لهذه النتيجة ،فحص الباحثون ما يزيد عن  1200سيدة
إما بع�د انقطاع الطم�ث أو خضعن للفحص من خلفي�ات اجتماعية
واقتصادية مختلفة.
ووجدت دراس�ة س�ابقة عىل نطاق محدود وج�ود تيلومرات أطول يف
األمهات األكر سنا.
اً
أطفاال
لكن ذكر أيضا إىل أنه من غر املستبعد أن األمهات اللتي ينجبن
يف مرحلة متأخرة من الحياة لديهن تيلومرات أطول ألنهن أكثر ثراء.

و أن العدي�د م�ن النس�اء امليس�ورات يؤخ�رن تأس�يس أرسة ملتابعة
حياتهن املهنية ،بينما تميل السيدات األقل ثراء إىل الحمل يف وقت مبكر
من الحياة.

أخطاء يقع فيها اآلباء عند تربية أطفاهلم
يهت� ُم اآلب�اء كث�را بأبنائه�م
ويحاولون إسعادهم قدر اإلمكان،
ويف س�عي الوص�ول له�ذا الهدف
املنش�ود الذي يسعى إليه كثرون
م�ن أولي�اء األمور ،هن�اك العديد
م�ن األخطاء الت�ي يرتكبها األباء
وتتسبب يف إيذاء أطفالهم.
 1ق�ص أظاف�ر الطف�ل بش�كلخاطئ:
قد تأتي مشكلة نمو األظافر التي
يعاني منه�ا الكثر م�ن البالغني
منذ الطفولة ،لذا يجب تجنب قص
األظاف�ر م�ن الجذر فق�د تصبح
سببا لنمو األظافر يف املستقبل.
 2حم�ل الطفل يف وضع الوقوفيف الناقل “الشيالة”:
تعت�ر مجموع�ة متنوع�ة م�ن
الناقلت الخاصة رائعة ملس�اعدة
اآلب�اء ،م�ا يتي�ح لهم اس�تخدام
اليدين ،لك�ن ال يعل�م الجميع أن
ه�ذه األجه�زة يمك�ن أن تك�ون
ض�ارة إذا ت�م وض�ع الطفل فيها
بشكل غر صحيح.
ل�ذا ال ينبغ�ي أن يك�ون الطف�ل
يف وض�ع الوق�وف عندم�ا يكون
الضغ�ط عىل مؤخرت�ه ومفاصل
الورك ،ويمك�ن أن تؤدي األخطاء
يف وضعي�ة الطف�ل إىل مش�كلت
يف العم�ود الفق�ري والح�وض

واضطراب�ات خط�رة أخرى لدى
الطفل.
 3ت�رك الطف�ل الرضيع يف مقعدالسيارة لفرتة طويلة:
يمكن أن يش�كل س�وء استخدام
مقاعد األطفال للسيارات خطورة،
إذ إن عضلت رقبة األطفال ليست
قوية بعد ومج�اري الهواء لديهم
ناعمة تماما ،وهذا هو الس�بب يف
أن إمال�ة الرأس بعي�دا جدا يمكن
أن يؤدي إىل االختناق.
وال يعن�ي ذل�ك أنه ال يج�ب عليك
استخدام مقاعد السيارة لألطفال
الرضع عىل اإلطلق فهي رضورية
يف أثن�اء القيادة م�ع طفلك ،لكن
ترك الطفل ألكثر من س�اعتني يف
مث�ل هذا الوضع ه�و أمر ال يجب
عليك فعله.
 4اعتبار اللهاية أمرا ضارا:ال�رأي القائ�ل إن اللهايات ضارة
لي�س ل�ه أي دعم طب�ي ،وتريض
اللهاية رد فع�ل املص لدى الطفل
وتقل�ل من خط�ر وض�ع الطفل
شيئا متسخا أو خطرا يف فمه ،ويف
الوقت نفسه ،ال تشوه األسنان أو
تؤدي إىل مشاكل األسنان ،واآلباء
هم م�ن يقررون مت�ى يأخذونها
بعيدا عن طفلهم.
 5-صب اليود عىل أي جرح:

يس�تخدم اليود بكثرة يف العائلت
الت�ي لديه�ا أطف�ال ،ولكن يجب
عىل اآلب�اء اس�تخدامها بحكمة،
ويج�ب معالج�ة ح�واف الجرح
فق�ط باليود ،وعدم تغطية املكان
املوج�ود عىل الجلد ال�ذي يحتوي
ع�ىل الي�ود بضم�ادة أو ضم�ادة
ضيق�ة عىل الفور ،وينصح بعض
الخ�راء باس�تخدام مطه�رات
خفيفة تحت�وي عىل اليود لتجنب
الحروق.
 6التفك�ر يف أن خي�ط تنظي�فاألسنان مخصص للبالغني فقط:
يويص األطباء بالبدء يف اس�تخدام
خيط تنظيف األسنان من اللحظة
الت�ي يس�تطيع فيه�ا الطف�ل
إبق�اء فم�ه مفتوح�ا لف�رتة من
الوق�ت ،نظ�را ألن ه�ذا الخيط ال
ينظف املنطقة بني األس�نان جيدا

فحس�ب ،ب�ل إن�ه ينظ�ف أيض�ا
املناطق القريبة من اللثة.
 7رف�ع الطف�ل م�ن اليدي�ن أوإمساكه من تحت اإلبطني:
م�ن غ�ر املقب�ول رف�ع األطفال
من أيديه�م أو من تحت اإلبط ،ما
يؤدي إىل ضع�ف الجهاز الرباطي
للطف�ل الصغر ،وخل�ع جزئي يف
الرأس الشعاعي.
 8حماي�ة الطف�ل دائم�ا م�ناإلصابة بالزكام:
يقول األطب�اء إن نزالت الرد أمر
طبيع�ي لألطف�ال ،ويف كل م�رة
ينت�رص فيه�ا جس�د الطفل عىل
الع�دوى ،فإن�ه يش�كل مناع�ة،
وم�ا يجب االنتب�اه إليه هو مدى
رسع�ة تع�ايف الطف�ل (يجب أن
تك�ون  7-8أيام) وعدم وجود أي
مضاعفات.

سر االعشاب

 4زيوت تسرع شفاء كسور العظام
تجب�ر الكس�ور ه�و الخط�وة الرئيس�ة
اً
تدخل جراحيًّا
لعلجها ،وق�د يتطلّب األمر
برتكيب رشيحة تساعد عىل التئام العظام
عىل النحو السليم.
ومن الخط�وات العلجية التكميلية دهان
العظام املكس�ورة بزيوت أساس�ية تمتلك
خصائص ترسيع الشفاء.
هناك  4زيوت تساعد عىل التئام الجروح:
 �1زيت الروزماري:
يحتوي زي�ت الروزماري عىل م�ادة تمنع
ترسّب الكالسيوم من العظام.
 �2زيت النعناع:
يمت�از زيت النعن�اع بخصائص�ه املضادة
لللتهاب�ات ،ويعت�ر م�ن أفض�ل الزيوت
لتخفيف األلم.
 �3زيت اللفندر:
يمنع زيت اللفندر األعراض التي تصاحب

الكسور ،مثل الصداع والدوخة.
 �4زيت البابونج:

يحتوي زي�ت البابونج ع�ىل مضاد حيوي
نباتي يحمي من االلتهابات.

مرفأ
www.alzawraapaper.com
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :ال تدع مشاكلك الشخصية تؤثر يف تحمل
املسؤوليات امللقاة عىل عاتقك .عاطفياً :اقلب
املعطيات ووظفها لصالح عالقتك بالرشيك وتعزيز
االرتباط بينكما .اجتماعياً :يدفع تواضعك اآلخرين إىل
االقرتاب منك واالنجذاب لشخصيتك .رقم الحظ9 :

الثور

مهنياً :كن واقعيا ً
ّ
وتجنب خوض تجارب
ملتبسة واصرب وقاوم الصعاب واملشاكل.
عاطفياً :تشعر بالراحة ولن ترتدد يف إسعاد
حبيبك وتقرر االرتباط به قريباً .اجتماعياً :ال تفرّط
يف إنفاق مالك عىل األمور الرتفيهية وادخر البعض منه.
رقم الحظ11 :

الجوزاء

مهنياً :تجيد التفاوض وتساعدك حنكتك
عىل فهم األمور بطريقة رسيعة ومنطقية.
عاطفياً :تعيش فرتة دافئة وواعدة مع الحبيب
عىل الرغم من التقلب يف عالقتكما .اجتماعياً :تحتاج
إىل قضاء بعض الوقت بمفردك لتتخذ قرارات يف شأن
أمور مهمة .رقم الحظ8 :

السرطان

مهنياً :ال تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة
معينة واحتفظ بمشاريعك وآرائك لنفسك
عاطفياً :تعيش فرتة كئيبة مع الحبيب ،لكن ال
ّ
تتحسن األمور تدريجاً .اجتماعياً :راجع
بد من أن
نفسك لتكون أكثر واقعية وال تستسلم للخيال واألحالم
املستحيلة .رقم الحظ11 :

األسد

مهنياً :تواجه مشكلة بسيطة إال أنك تتمكن
من السيطرة عىل األمور بفضل حنكتك.
عاطفياً :تنجح يف إقناع الحبيب بأفكارك ويف
حسم األمور املهمة ملصلحتك .اجتماعياً :إبحث
عن املكان املناسب وح ّدد األصدقاء الذين ترغب يف
مساعدتهم .رقم الحظ4 :

العذراء

مهنياً :تتعرض للخداع من أحد الزمالء ،كن
حذرا ً ومتيقظا ً
ّ
وحرض الر ّد املناسب .عاطفياً:
تشعر بصعوبة يف التفاهم مع الحبيب ما يزيد
األمور تأزما ً وتعقيداً .اجتماعياً :يمنحك تعبريك
عن أفكارك ومبادئك شهرة كبرية رشط االبتعاد عن
األنانية .رقم الحظ10 :

الميزان

مهنياً :قد تواجه بعض املشاكل لكنها لن تح ّد
من عزيمتك وقدرتك عىل االبتكار .عاطفياً :ال
تدع غريتك الزائدة تسبّب لك خالفا ً مع الرشيك
وابتعد عن األنانية اجتماعياً :أمورك العائلية ليست
عىل ما يرام ،تفاهم معها وجد الحلول املناسبة .رقم
الحظ6 :

حدث يف مثل
هذا اليوم

 - 54نريون يتوىل عرش اإلمرباطورية الرومانية.
 - 1307اعتق�ال جمي�ع فرس�ان الھيكل بفرنس�ا
بامر م�ن امللك فيليب الرابع بتنس�يق م�ع كليمنت
الخامس.
 - 1792وضع الحجر األس�اس ملبنى البيت األبيض
يف الوالي�ات املتحدة ليكون مقر دائم إلقامة الرئيس
األمريكي.
 - 1812وق�وع معرك�ة مرتفع�ات كوينزتون ،أوىل
املع�ارك الك�ربى يف حرب  1812بني ق�وات الواليات
املتح�دة األمريكية من جھة ،وق�وات اإلمرباطورية
الربيطاني�ة م�ن جھ�ة أخ�رى ،وانتھ�ت بانتص�ار
الجيش الربيطاني.
 - 1837القوات الفرنس�ية تتمكن من دخول مدينة
قس�نطينة الجزائري�ة بع�د م�رور أكثر من س�بع
سنوات عىل بداية الغزو الفرنيس.
 - 1881إحي�اء اللغة العربية عندم�ا وافق «اليعازر
بن يھ�ودا» وأصدق�اؤه عىل اس�تعمالھا حرصيا يف
محادثاتھم.
 - 1909تنفي�ذ الحك�م باإلع�دام عىل الالس�لطوي
فرانسيسك فريير يف برش�لونة بعد أحداث األسبوع
املأساوي.
 - 1911القوات اإليطالية تبدأ يف النزول إىل الشاطئ
الليب�ي يف بداي�ة الحملة الربي�ة الرامي�ة إىل احتالل
ليبيا.
 - 1923نقل العاصمة الرتكية إىل مدينة أنقرة وذلك
بدال من إسطنبول العاصمة التاريخية للعثمانيني.
 - 1944ريغ�ا عاصم�ة التفيا تس�قط بي�د الجيش
األحمر.
 - 1954اإلعالن عن تأس�يس ھيئة االتحاد الوطني
يف البحري�ن ،وھ�ي حرك�ة وطنية تحرري�ة قاومت
االستعمار الربيطاني والرجعية القبلية.
 - 1970تش�كيل وزارة صائب سالم يف لبنان ،وھي
الحكومة األوىل يف عھد الرئيس سليمان فرنجيّة.
 - 1972س�قوط طائ�رة الرحلة  571لس�الح الجو
األوروغويان�ي يف جب�ال األندي�ز .ولك�ن ت�م إيجاد

القوس

مهنياً :ال تبالغ يف الضغط عىل نفسك وإال
وقعت ضحية اإلرهاق والفشل .عاطفياً:
يمنحك الحظ األمل يف نقلة مهمة عىل صعيد
عالقتك بالرشيك وارتباطك به .اجتماعياًَ :يعتمد
املقربون منك عىل ُك ّل كلمة تقولها ،سرتى العالم عند
قدميك .رقم الحظ2 :

الجدي

مهنياً :يمكنك تحقيق األرباح إذا عرضت
أفكارك عىل متمولني يستطيعون دعمك.
عاطفياً :أناقتك يف مظهرك ولباقتك يف ترصفاتك
تجذبان إليك األشخاص من الجنس اآلخر .اجتماعياً:
ّ
ترص عىل عنادك يف املواقف االنفعالية مع علمك أن
العناد ال يحل أي مشكلة .رقم الحظ5 :

الدلو

ّ
استغل قدراتك البديهية يف تمييز
مهنياً:
األمور وابذل طاقاتك لبلوغ النتائج املرجوة.
عاطفياً :عالج املسائل الطارئة يف عالقتك مع
الحبيب بحكمة وخذ آراءه يف االعتبار .اجتماعياً :ال
تكن عدائيا ً وتف ّهم مواقف اآلخرين حتى لو لم تتناسب
مع أفكارك .رقم الحظ7 :

الحوت

مهنياً :ال تدع همومك الشخصية تؤثر يف
أدائك .حافظ عىل رباطة جأشك .عاطفياً:
تعيش فرتة مزدهرة بالعواطف الجياشة مع
الحبيب وتنعم بالرومنسية .اجتماعياًّ :
وسع دائرة
معارفك الكتشاف أصدقاء جدد والخروج من الروتني.
رقم الحظ9 :

غزل عراقي
كل الجروح اتطيب بس جرح االحباب
وجرحك حبيب الروح ينزف والط��اب
*****
يمكثر الغيبات مره اعله م���������رّه
من الهجر يا صاح شفت املض�رّه
*****
شكلك حلو وجذاب عندي انت احىل
غايل بغالة الروح ما غريك اغل���ى
*****
ساكت حبيبي شبيك ما تحچي وي��اي
عطشانه روحي اعليك وبإيدك املاي
*****
ساكت وانه العطشان عمري اشرتيتك
روحي اشتهت ملك َ�اك دليني بيت�������ك

من الفيسبوك

قصة وعربة
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ال خيدعوك مبدحك

العقرب

مهنياً :أقدم عىل إنجاز صفقة مالية تساعدك
عىل تخطي املأزق املايل الذي أنت فيه .عاطفياً:
يطلب منك الرشيك اتخاذ قرار حاسم بشأن
ّ
تخصه وتؤرقه فال ترتدد .اجتماعياً :تجد
مسألة
الحلول للمشاكل العائلية وتميل إىل تلبية دعوات
األقارب واألصدقاء .رقم الحظ12 :

الناج�ني بعد  72يوما بس�بب انعزالھ�م عىل إرتفاع
 3 600مرت يف الجبال.
 - 1977أربع�ة فلس�طينيون يختطف�ون طائ�رة
لوفتھانزا رحلة  181إىل الصومال ويطلبون اإلفراج
عن  11عضوا من جماعة الجيش األحمر.
 - 1988اإلع�الن ع�ن ف�وز األدي�ب امل�رصي نجيب
محفوظ بجائزة نوبل يف األدب.
 1990عملية عس�كرية لبنانية  /سورية ضد قائدالجيش اللبناني رئيس الحكومة العس�كرية ميشال
ع�ون املتحصن يف قرص بعبدا الرئ�ايس والذي اعترب
متم�ردا ،وأدت العملية إىل خروج ع�ون من القرص
الرئايس ومقتل واعتقال العديد من منارصيه.
 - 1998الحكوم�ة اليوغس�الفية تواف�ق عىل تنفيذ
ق�رار مجلس األمن الدويل بمنح إقليم كوس�وفو ذي
األغلبية األلبانية الحكم الذاتي.
 - 2012إصاب�ة الرئيس املوريتان�ي محمد ولد عبد
العزي�ز بإطالق نار تم عىل إثره نقله إىل املستش�فى
العسكري بنواكشوط ثم إىل فرنسا للعالج.
 2016اإلعالن عن ف�وز بوب ديالن بجائزة نوبل يفاألدب لعام .2016
اختي�ار رئي�س ال�وزراء الربتغايل الس�ابق أنطونيو
غوترييش أمينا ً عاما جديدا ً لألمم املتحدة خلفا ً لبان
كي مون.
- 2019ف�وز الحقوق�ي التون�يس قي�س س�ع ِّيد يف
االنتخابات الرئاس�ية التونس�ية بنس�بة ،72.71%
مقابل حصول منافسه نبيل القروي عىل ،27.29%
بنس�بة مش�اركة بلغت  ،55%وتقرر تس�لُّم سعيّد
الرئاسة يف  23أكتوبر .2019
نش�وب أكث�ر م�ن مائ�ة حري�ق يف غاب�ات ث�الث
محافظات سورية ،اس�تطاعت قوات الدفاع املدني
الس�وري السيطرة عىل معظمها يف ظرف ثالثة أيام
من نشوبها.
تواصل سلسلة من حرائق الغابات يف لبنان ،ورئيس
الوزراء سعد الدين الحريري يطلب مساعدات دولية
الحتوائها.

الكلمات األفقية
 1الس�نة الت�ي ح�ج فيه�االرس�ول صىل الله عليه و سلم
 مدينة إيرانية 2يلهو  -كفاءة 3يمرن  -إنصاف 4ييبس  -إشتاق 5متش�ابهان  -عصي�انالزوجة  -متشابهان
 6يتبع  -مساندة 7ذك�ر البق�رة  -م�رضصدري
 8قر  -مدينة جزائرية 9مدينة سورية  -أحد أحياءمدينة املنامة عاصمة البحرين
 10ضم�ري متص�ل  -م�ناألنبياء عليهم السالم ً -
ودك

الكلمات العمودية
1أكرب صح�راء جليدية يف العالم(م)  -تر ّد َد صوته يف جوفه
 2للج�زم “ -أم�ري” الغاب�ة -حرض (م)
 3ع� ّزة و َمنع�ة  -اس�م قدي�م
للمدينة املنورة
4غزوة إسالمية  -حب5عال�م زالزل وفيزيائي أمريكي للتخيري 6كس�د (م)  -حرف نداء للندبة ثمرة شجر النخيل 7متش�ابهان  -من أشهر السنةالشمسية
 8حذاء (م)  -ينفر 9أرس  -شاعر عربي معارص 10-املسن (م) – عزائم

الغ�راب كائ�ن صوت�ه س�يئ ج�دا ً عند
الكثريين ،وهو يع�رف ذلك ...ولكن رغم
ذلك فإنه يف أحد االيام وقف غراب أس�ود
الري�ش ذو منق�ار أصفر رفيع وجس�م
ممتل�ئ ،تبدو عليه عالم�ات الطيبة عىل
ش�جرة عالي�ة كثرية األغصان يف وس�ط
حديقة جميلة اشجارها كثيفة وأرضها
فسيحة خرضاء تكثر فيها الطيور املغرد
والزهور امللونة.
كان يف فم�ه قطع�ة جب�ن صف�راء و يف
تل�ك األثناء م ّر ثعلب رمادي الفراء عيناه

غائرت�ان ،وفكه كبري و أس�نانه حادة و
جسمه نحيل من شدة الجوع يبدو عليه
املكر و الحيلة و الدهاء.

أراد الثعل�ب خداع الغ�راب للحصول عىل
قطع�ة الجب�ن وألن�ه يعلم أن الش�جرة
عالية ،وهو ال يستطيع الطريان للوصول
اىل الغ�راب طلب منه أن ّ
يغني ليس�تمتع
بصوت�ه الجميل ...فرح الغراب ألن هناك
من يرى صوته جميالً فغنى وما أن فتح
الغ�راب فاه حت�ى وقعت قطع�ة الجبن
يف ف�م الثعل�ب ال�ذي جرى و هو يش�عر
بالفخر و االنتصار.
الحكمة :اعرف نفس�ك قب�ل أن يخدعك
الناس ،واألمان ال يعطى أبدا ً ملاكر!.

شخصيات من التاريخ

البحرتي
البحرتي :هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي،
أحد أشهر الشعراء العرب يف العرص العبايس.
يقال لشعره سالس�ل الذهب ،وهو أحد الثالثة الذين كانوا أشهر
أبن�اء عرصه�م ،املتنب�ي وأبو تم�ام والبحرتي ،قيل ألب�ي العالء
املعري :أي الثالثة أشعر؟ فقال :املتنبي وأبو تمام حكيمان وإنما
الشاعر البحرتي.
ولد البحرتي يف منبج يف حلب يف سوريا سنة  ،821يعود نسبه إىل
قبيلة طيء ،نشأ يف قبيلته وتعلم منهم البالغة ،كتب شعره املبكر
بني س�ن  16و ،19ثم ذهب يف عام  840ميالدي ،لزيارة الش�اعر
أبو تمام يف حمص ،وأثنى عليه للس�لطات يف معرة النعمان ،التي
قدمت له معاشا ً تقاعديا ً بقيمة  4000درهم سنوياً.
تتلم�ذ عىل ي�د أبي تمام وأخ�ذ عنه طريقته يف املدي�ح ثم أقام يف
حلب وتعلم هناك ملكة البالغة والش�عر ،ثم تنقل بني يف س�ورية
وغريها ،كانت املنطقة تعيش حالة توتر وعدم اس�تقرار ،وكانت
الخالفة ضعيفة الستيالء األتراك عىل زمام األمور.
ذه�ب البح�رتي عدة م�رات إىل بغ�داد ،واتصل باملت�وكل وأصبح
ش�اعر البالط وصدي�ق املت�وكل ،كان يمدح املت�وكل يف قصائده
ويتكس�ب من الش�عر .فحظي لديه وأصبح عنده ش�اعر القرص
ينشد األشعار فتغدق عليه األموال الوافرة.
كان ش�اعرا ً يف بالط الخلفاء :املتوكل واملنترص واملستعني واملعتز
ب�ن املت�وكل ،كما كان�ت له ص�الت وثيق�ة م�ع وزراء يف الدولة
العباسية وغريهم من الوالة واألمراء وقادة الجيوش.
وملا قتل املتوكل ووزيره الفتح بن خاقان لبث الش�اعر يتقلب مع
كل ذي سلطان مستجدياً ،حتى عاد رسيعا إىل منبج يقيض فيها
أيامه األخرية فأدركته املنية،
يقال إنه أصيب بمرض الرسطان وتويف عن عمر يناهز  76س�نة

هـــــل تعلــــــم
ه�ل تعل�م أن مخ�رتع اآلل�ة
الحاس�بة ه�و بلي�ز باس�كال
الفرنيس سنة  1785م.
ه�ل تعل�م أن وزن الط�ن م�ن
الحدي�د بع�د أن يص�دأ تمام�ا
يصبح ثالثة أطنان.
ه�ل تعل�م أن املي�اه يمك�ن أن
تس�تخدم كأداة قط�ع و تكون
أفضل من أي سالح حاد.
ه�ل تعل�م أن العال�م الريايض

سودوكـــو

إسحاق نيوتن قد ابتكر املتوالتة
العددي�ة وهو يف الص�ف الثالث
اإلبتدائي.
هل تعلم أن ضوء الشمس يصل
إىل األرض يف  8دقائق.
هل تعل�م ....أن بكرتيا اللثة قد
تسبب نوبات قلبية..؟
ه�ل تعل�م  ....أن فصيل�ة الدم
( ) OHاليحمله�ا س�و ى ( ) 3
أشخاص ..؟

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

عام (897م284/ه�) ودفن يف مدينة الباب.
بقي عىل صلة وثيقة بمنبج وظل يزورها حتى وفاته .خلف ديوانا ً
ضخم�اً ،أكثر ما فيه يف املدي�ح وأقله يف الرثاء والهجاء .وله أيضا ً
قصائ�د يف الفخر والعتاب واالعتذار والحكم�ة والوصف والغزل.
كان مص�ورا ً بارع�اً ،ومن أش�هر قصائده تلك الت�ي يصف فيها
إي�وان كرسى والربيع .حك�ى عنه :القايض املحام�ي ،والصويل،
وأب�و امليمون راش�د ،وعبد الله بن جعفر بن درس�تويه النحوي.
وعاش سبع وسبعني سنة .ونظمه يف أعىل الذروة.
وق�د اجتمع بأبي تمام الطائي ،وأراه ش�عره ،فأعجب به ،وقال:
أنت أمري الش�عر بعدي .قال :فرسرت بقوله .وقال املربد :أنش�دنا
ش�اعر دهره ،ونس�يج وحده ،أبو عبادة البح�رتي .وقيل :كان يف
صباه يمدح أصحاب البصل والبقل .وقيل :أنش�د أبا تمام قصيدة
له ،فقال :نعيت إيل نفيس.
ومعنى كلمة البحرتي يف اللغة العربية  :قصري القامة.

مطر ســـاخن

األخيـرة
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
الكشف عن طائرة ركاب جديدة أسرع
من الصوت

كشفت رشكة طريان أمريكية عن
طائ�رة ركاب جدي�دة من الحجم
الصغ�ري ،تس�ري برسع�ة تف�وق
رسع�ة الص�وت ،م�ن املتوقع أن
تدخ�ل العم�ل يف وق�تٍ قريب قد
يكون العام املقبل.
وقد أعلنت رشكة « rBoom Supe
 »sonicاألمريكي�ة بش�كل رسمي
عن إط�الق طائرته�ا األرسع من

الص�وت « ،»XBr1والت�ي تحمل
اسم « »Baby Boomأيضا ً .
وتخط�ط الرك�ة لب�دء رح�الت
جوية للركاب يف الطائرة من بداية
العام املقبل ،يف مروع يعترب جزء
صغري من مروع تصميم طائرة
رك�اب كب�رية أرسع م�ن الصوت
تتسع لحوايل  55راكبا ً تحمل اسم
«.»Luxury

كورونا ..قد يبقى  28يوما على العملة
والهاتف

مرع�ب جدي�د ع�ن «كورون�ا»
املستجد ،اكتشفه العلماء وأعلنوا
عنه يف دراسة صدرت عن «املركز
األس�رتايل لالتقاء م�ن األمراض»
املعروف بأحرف  ACDPاختصارا،
وه�و أن بإمكان املستج�د البقاء
معدي�ا طوال  28يوما عىل الفوالذ
املق�اوم للصدأ ،كما ع�ىل الزجاج
واألسطح امللساء ،وأبرزها شاشة
الهات�ف املحم�ول وأوراق العملة
البالستيكي�ة ،إضافة إىل أنه يبقى
أكث�ر من  3ساعات يف الجسيمات
املحمولة جوا.
درس العلم�اء الف�ريوس وحللوه

مج�ددا ط�وال أكث�ر م�ن ش�هر،
وأعادوا عزله لتحديد معدل بقائه
عىل قيد الحياة ،وأجروا مزيدا من
التجارب عليه عن�د حرارة مقدار
درجته�ا ب�ني  30إىل 40مئوي�ة،
مع انخف�اض أوقات البقاء طبقا
النخفاضه�ا ،وتأكدوا م�ن جديد
أن عزيمت�ه تق�وى أكثر يف الظالم
ويف األج�واء الب�اردة ،وأن ض�وء
الشمس املبارش يكب�ح احتدامه،
بحسب الدراسة املنشورة أيضا يف
مجلة  Virology Journalالطبية،
والت�ي دعت إىل تحس�ني إجراءات
التخفيف من انتشار الوباء.
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«موصل» ..أول فيلم عالمي باللهجة العراقية سيعرض على
نتفليكس في تشرين الثاني المقبل

قالت رشكة نيتفلكس إلنتاج األفالم والرتفيه
التلفزيون�ي األمريكي�ة إن فيل�م «موص�ل»
سيعرض عىل منصته�ا العمالقة يف نوفمرب
املقبل.
والفيل�م أخرجه ،ماثيو كارناهان ،وش�ارك
يف تنفي�ذه املخرج العراقي محم�د الدراجي
وآخرون.
وأنت�ج الفيلم األخوان أنتون�ي وجو روسو،
وهما منتجا فيلم «»Avengers rEnd game
الذي حقق إيرادات أسطورية حني عرضه يف
السينما.
ويقوم الفيلم عىل أحداث مقتبسة من قصة
حقيقي�ة لعنارص يف قوات الرطة العراقية
ش�نوا حرب عصابات ع�ىل داعش يف رصاع
إلنقاذ مدينتهم ،املوصل ،من براثن التنظيم.
ونرت قص�ة الفريق يف تحقي�ق لصحيفة
نيوي�ورك األمريكي�ة ،وأثارت انتب�اه املنتج
ج�و روسو ،ال�ذي قال إن�ه «بك�ى» حينما
ق�رأ القص�ة وأرص ع�ىل تصويره�ا يف فيلم

أحالم تحتفل بمرور
 25عاما على إصدار
أول ألبوم لها

الصداقة أمسى حب يف الوجود ،الصداقة كنز ال
يفنــى أبداً ،فهي رمز اخللود واحلب الطاهر دون
نفاق أو حسد أو غرية.
عبد المجيد عبداهلل

حييى الزيدي

سينمائي.
وسيك�ون الفيلم باللغ�ة العربية ،وباللهجة
العراقي�ة بالكام�ل ،ليك�ون أول فيلم عاملي
ينفذ بهذه الطريقة.

احتفلت الفنانة اإلماراتي�ة ،أحالم ،عىل مرور
 25سن�ة ع�ىل إصداره�ا أول ألب�وم غنائ�ي
له�ا وإنط�الق مسريته�ا الت�ي كان�ت مليئة
بالنجاح�ات واالعم�ال القيّم�ة ،وكتب�ت عىل
حسابه�ا الخاص عىل أح�د مواق�ع التواصل
االجتماعي  :حدث يف مثل هذا اليوم صدور اول

ويأمل املنتجان أن «يغري الفيلم من الصورة
السيئ�ة للع�رب الت�ي ساهم�ت هولي�ود
بنره�ا» ،كم�ا ق�ال روس�و يف ترصيحات
صحفية سابقة.

البوم غنائي  ١٩٩٥ r١ r١٢واليوم ولله الحمد
اكم�ل  ٢٥سنه و يوبيل فيض أش�كر الله اوالً
ثم الشكر لبالدي االمارات عىل دعمها ملسريتي
وم�ن ثم الهيل وزوج�ي ودعمه املستمر يل كل
م�ن دعمني وش�جعني من ش�عراء وملحنني
وموسيقيني وجمهور آمن بموهبتي

دبي /الزوراء:
يف قال�ب عرصي رسيع وحي�وي ،بنقل واقع الشب�اب العربي ،تطل
وضع الفيلم األمريكي الشهري «( »Hocus Pocusالخزعبالت) تعويذة
مجموعة من الشبان والشابات من السعودية ،مرص ،العراق،
ع�ىل رواد السينم�ا ،وه�و اآلن يحت�ل املرتب�ة األوىل يف قوائم ش�باك التذاكر يف
املغرب ولبنان من خالل الربنامج الجديد «»LIVE STYLE
الوالي�ات املتحدة بع�د  27عامً ا من عرضه األول يف دور السينم�ا .فقد أعادت ديزني
عىل  .MBC1ويتناوب ثالث شابات وثالثة شبان من
إط�الق فيل�م  Halloweenالكالسيك�ي لعام  1993بطول�ة بيت ميدل�ر وكاثي ناجيمي
مختل�ف أنح�اء العالم العربي ،ه�م سارلني أحمد
وسارة جيسيكا باركر كثالث من السحرة يف نهاية هذا األسبوع عىل الشاش�ة الكبرية ،حيث
من السعودي�ة ،وعبلة صويف م�ن املغرب ،والنا
جمعت  650ألف دوالر يوم الجمعة ..ومن املتوقع أن يحقق فيلم « ، »Hocus Pocusالذي يُعرض
داوود من لبنان ،مؤيد بغدادي من السعودية،
حال ًي�ا يف  2570دار سينم�ا أمريكية ،مبيعات بقيمة ملي�ون دوالر أمريكي خالل عطلة نهاية هذا
ن�ادر عصام من مرص ومحم�د الخلييل من
األسب�وع .هذه اإليصاالت يف ش�باك التذاكر تض�ع « »Hocus Pocusيف صدارة األلق�اب الحديثة مثل
العراق عىل تقديم الحلقات التي ال تتجاوز
« فيل�م اإلث�ارة الغامض « ..»Infidelهناك احتم�ال أن يتطابق فيل�م « »Tenetلكريستوفر نوالن مع
مدة كل منها نصف ساعة من الزمن.
« »Hocus Pocusمن حيث أرباح يوم الجمعة ،رغم اقرتاب شباك التذاكر من التوقف التام بسبب الوباء
تنق�ل الحلق�ات واق�ع الشب�اب العربي
كورون�ا ،حي�ث قامت معظ�م االستوديوهات بتأخري األف�الم الكربى إىل عام  2021أو م�ا بعده ،وبدون
ويوميات�ه ،ويناقش مقدم�و ومقدمات
إص�دارات املرسحي�ة الجديدة  ،لم يكن ل�دى « »Hocus Pocusمنافسة
الربنام�ج مواضي�ع مسليّ�ة ومفي�دة
كبرية لتحقيق مجد شباك التذاكر .علما أنه لم يكن « rHocus P
تدور حول عال�م التكنولوجيا ،الرياضة،
 »cusمحبو ًب�ا أو تجار ًيا عندما تم إصداره ألول مرة يف يوليو
املوض�ة ،الصحّ �ة ،السينم�ا ،املوسيقى
م�ن عام  ، 1993حيث سج�ل  39مليون دوالر فقط من
والنجاح�ات املع�ارصة ،باإلضاف�ة إىل
ميزانية قدرها  28مليون دوالر( .مع أرباح نهاية هذا
إجرائه�م مقاب�الت مع ش�باب يصنعون
األسب�وع ،فإن حصيلتها املحلي�ة تحوم عند 40.5
املستقب�ل ،وتج�ارب حيّ�ة ومب�ارشة عىل
مليون دوالر) .ولكن يف السنوات األخرية ،أصبح
الهواء ..كل ذلك ضمن فقرات يومية متنوّعة
ً
حدثا تلفزيون ًيا ال بد منه خالل شهر أكتوبر،
ّ
ومسلي�ة .يُعرض برنام�ج «»»LIVE STYLE
وعزز مكانته كطائف�ة كالسيكية ..يتبع
ع�ىل  ،MBC1من األحد
الفيل�م املفض�ل لعي�د الهالوي�ن ثالث
إىل الخميس 07:30
ساح�رات ،حيث ق�ام صبي صغري
مس�ا ًء بتوقي�ت
بإحيائه�م ع�ن غ�ري قص�د يف
السعودية.
سالم ،ماساتشوستس.

«تس ـلَّل الذئب؛ فصــاح الديك؛ فنَبَــح الكلب؛
فانتبه الراعي؛ فقام األهل،
ف ـ َّر الذئــب؛ فَنَجــا القطيــع ،اطمــأ َّن الراعي،
واستلقى الكلب،
احتفل األهل؛ فذحبوا الديك!!..

يف املرآة

الشعور باملسؤولية

الفيلم األمريكي (الخزعبالت) موضوعات شبابية اجتماعية في
يحتل قائمة األفالم العالمية قالب عصري ضمن LIVE STYLE

تغريدات

شاهو القرةداغي

هاتف هيئة التحرير

07810090003

رانيا فريد شوقي :محظوظة بوجودي
في «ضربة معلم»
ع�ربت املمثلة املرصية ،رانيا فريد ش�وقي ،ع�ن سعادتها
بالتواج�د يف مسلس�ل «رضب�ة معلم» الذي يت�م تصويره
حاليا ً ومقرر عرضه يف املوسم املقبل من املسلسالت .
وتمن�ت راني�ا أن ينال إعجاب الجمه�ور كونها تعده من
األعم�ال املميزة وتجربة جديدة عليه�ا وأحداثه مشوقة
ومليئ�ة باملفاج�آت ،وقال�ت يف ترصي�ح صحف�ي إنها
محظوظ�ة بهذه التجربة ومتحمس�ة لها ،موضحة أن
املسلسل فكرته جديدة ويحت�اج إىل جهد كبري ليخرج
بصورة تليق بالجمهور .مضيفة أنها تجسد شخصية
تدع�ى (تباه�ي) تمتل�ك مشغ�ل مالب�س ،وتخوض
رصاع�ات متتالية وتحمل مفاج�آت أخرى وستظهر
مالمحها فور تصاعد األحداث الدرامية.

إن مفه�وم املسؤولي�ة ل�دى اإلنسان هو قدرت�ه عىل تحمل
نتائج أقواله وأفعاله الت�ي يقوم بها ،والظروف التي تحيط
به ،سواء كانت ايجابية أم سلبية.
ٌ
عامل م�ن أهم العوامل الت�ي يجب ان تتوفر
والشع�و ُر بها
يف الشخ�ص املسؤول ،الذي ُيعتمد عليه دون غريه يف تحمل ِه
للمسؤولية املنوطة به.
واملسؤولية هي شعور مهني وأخالقي ايضا ..إذن هي التزامُ
الشخص بما يصدر عنه من قول ،أو فعل.
وتحمّ �ل املسؤولي�ة له فوائ�د كثرية تنعكس عىل ش�خصية
املس�ؤول ،منها «اكتس�اب االحرتام الذات�ي ،والحصول عىل
اح�رتام اآلخرين ،من خ�الل عدم إلقاء الل�وم ،أو املسؤولية
عليه�م يف األمور التي يق�وم بها ،والحصول ع�ىل املزيد من
العمل واملهام».
ُ
وترتبط املسؤولية بسمعة املسؤول ايضا ..فكثريا ما نسمع
ب�ني الحني واالخ�ر عن ضعف الكثري م�ن املسؤولني يف اداء
مهامهم ،وان التأثريات الجانبية تلعب دورا كبريا يف عملهم،
السيما يف السياسة ،وهذا ما يوقع املسؤول كثريا يف مشاكل
قد تنتهي به اىل املساءلة القانونية ،او االطاحة به.
س ُ
َ
يقول الل�ه سبحانه وتعاىل ﴿وَ ِق ُف ُ
وه ْم إ ِ َّن ُه ْم مَ ْ
ئولون﴾ .أما
رسولنا الكريم محمد (علي�ه الصالة والسالم) فقال ُ
(كلُّ ُكمْ
رَاعُ ،
س ٌ
وَكلُّ ُك ْم مَ ْ
ؤول َع ْن ر َِع َّي ِت ِه).
ٍ
ً
إذن املسؤولية هي التزام أمام الله أوال ،وأمام االخرين مهما
اختلفت مسمياتهم ثانيا ..وللمسؤولية أنواع متعددة ،منها
«القانونية ،واألخالقية ،واالجتماعية».
أيه�ا القارئ العزيز ..عندما ترى وتسم�ع ان مسؤوالً ما يف
دائرت�ه يمتلك من الخربة املهنية من خالل تدرجه الوظيفي،
يدي�ر العمل بشكل صحيح ومنضبط ،وال يتثاقل من االمانة
واملسؤولي�ة املنوطة ب�ه ،نتيجة لضغوط العم�ل أو الحياة،
ويعرف كل ما يجري يف أروقة عمله ،ويضع الحلول الناجعة
ألية مشكلة تواجهه ..أليس هذا شعورا ً جميال؟
كم�ا يجب عىل املسؤول أن يحس�ن االختيار يف أدوات عمله،
السيم�ا املناصب الحساسة التي تمس أمن وسمعة البلد ،أو
تماس مبارش مع املواطنني.
تلك التي تكون عىل
ٍ
وهن�ا أذكر موقفا يف عهد نوري السعيد الذي ش�غل منصب
رئاس�ة ال�وزراء يف اململك�ة العراقية  14مرة م�ن  1930إىل
 ،1958وكان ولم يزل شخصية سياسية َكثر الجدل حولها،
ولقد اختلفت اآلراء حوله ..فقد كان هناك ّ
حالق يف العاصمة
بغداد اعتاد نوري السعيد أن يحلق شعره عنده ،ولدى الحالق
يف محله نجله الذي يمسك املنشفة لنوري السعيد بعد إكمال
الحالقة ليمنحه إكرامية ..وبمرور الزمن جاء نوري السعيد
ّ
الحالق ،وكان الشاب يمسك املنشفة
ليحلق ش�عره عند ذلك
ّ
له كالع�ادة ،عندها قال الح�الق لرئيس الوزراء :باش�ا هل
علمت أن ولدي أكمل الدراسة اإلعداديةّ ..
فهنأه السعيد بذلك،
وم� ّد يده إىل جيبه ليعطيه إكرامي�ة الحالقة والنجاح ،ولكن
ّ
ّ
تتوسط له وتقبله يف الكلّية
الحالق :يا باش�ا أريدك أن
بادره
ّ
العسكرية ..عندها صمت نوري السعيد برهة ،وقال للحالق:
أستطي�ع أن أقبله يف أية كلّية يريد غ�ري الكلّية العسكرية..
ّ
الحالق من ذلك ،وسأله مل�اذا؟ ..فأجابه السعيد:
فاستغ�رب
ابن�ك تعلّم أن يتسل�م اإلكرامية عىل مس�ك املنشفة ..وحني
يكون قائدا ً يف الجيش كيف يترصّ ف أمام املغريات؟!
يف هذا املوقف استشعر نوري السعيد حجم الخطر الحقيقي
ال�ذي قد يحصل يف تعيني ابن الحالق يف املؤسسة العسكرية،
ولم يجامل الحالق عىل حساب امن البلد وسمعته.
لذلك البد ان يع�رف كل مسؤول كيفية قيامه بأداء واجباته
والقضاي�ا املنوط�ة ب�ه ،وكي�ف م�ن املف�رتض أن يظه�ر
املسؤول�ون لدينا لحل كل القضايا التي تمر علينا بني الحني
واآلخ�ر ،وخاص�ة القضايا العاجل�ة التي تحت�اج اىل تدخل
رسيع من هؤالء املسؤول�ني الذين وضعوا عىل رأس القيادة
يف مؤسساتهم.
إن صحافتنا اليومية ومؤسساتنا االعالمية ال تخلو من رصد
القضاي�ا التي تمس حال املواطن�ني ،واغلب االحيان تتصدر
هموم املواطنني وشكواهم ابرز العناوين فيها.
أق�ول إن غ�رور املسؤولي�ة واملنص�ب ق�د يدم�ر املس�ؤول
ومؤسسته يف آن واحد ،وتواضعه وحنكته قد تجعله مسؤوال
وقائ ًدا استثنائيا ً وناجحا ً.
يق�ول وزير الخارجي�ة األمريكي األسبق ،هن�ري كيسنجر:
“تسع�ون يف املئة م�ن السياسيني يعطون للع�رة الباقية
منهم السمعة السيئة”.
كثرية هي املواقف التي مرت علينا ،وش�اهدنا وسمعنا كيف
تعامل املسؤولون معها ..فهناك من قام بدوره ومهامه عىل
أفضل وجه ،وهناك من خاب ومر عليها مرور الكرام.

الروائية سمية الشيباني :مشروعي الروائي متواصل وروايتي الثانية «نصف للقذيفة» صورت مشاهد القتل في بغداد والمدن المخربة
أكدت
انتماءها
إلى جيل
الروائيين
العراقيين
الجدد

دبي /ظافر جلود:
تعك�ف الروائي�ة واإلعالمية العراقي�ة ،سمية
الشيبان�ي ،املقيمة يف دبي حالياً ،عىل إصدار
الرواي�ة الثالث�ة التي ستحم�ل عنوان «هي
التي رأت» ،حيث املرأة العراقية التي حملت
كل أوج�اع بالده�ا ورأت كل يشء ،تماهيا ً
مع جلجامش «الذي رأى كل يشء» حسب
امللحمة العراقية القديمة ،وكمنجز روائي
نسائي يف املهجر.
وق�د استخدمت الكاتب�ة يف عملها الثالث
متسعا ً من الخيال ،قائلة« :علّني أداني
ما يحدث فعالً يف العراق».
وتضيف« :لق�د عشت رحالت وغربة
طويل�ة ب�ني امل�دن العربي�ة منذ أن
تركت مدين�ة الشعر وس�وق عكاظ
والسي�اب «الب�رصة» ،فحملت معي
ه�ذا اإلرث العمي�ق م�ن الشع�ر
والقصة واملرسح.
وقالت الشيباني ل�»الزوراء « :إن

الرواي�ة تنتم�ي إىل املروع نفس�ه الذي رشعت
فيه من قبل ،حيث امل�رأة العراقية أينما تكون يف
الداخ�ل أو الخارج ،وأنا روائية أنتمي إىل جيل من
الروائيني العراقيني الج�دد الذين برزوا مع تناول
هم�وم وم�آيس سبعينيات القرن امل�ايض ،حيث
الحد الفاصل بني جيل األربعينيات والخمسينيات
والستيني�ات ،م�ن الذي�ن كتب�وا ع�ن «تفاصيل
الحي�اة» أمثال غائب طعمة فرمان وفؤاد التكريل
وعبدالرحمن الربيعي وغريهم.
• تعنني جيل األوجاع والقهر ؟
 نعم ،فجي�ل الثمانينيات وما بعدها من حروبوحصارات من الذين كتبوا عن «تفاصيل املوت»،
وم�ا ب�ني تفاصيل الحي�اة وتفاصي�ل املوت ثمة
مساح�ة من الف�ن واللغة واملعالج�ة والصعوبة
الت�ي ال يمكن أن تق�اس بمسط�رة أو توضع يف
موقع عقالني يمكن أن يستوعب رشوط الكتابة
وكالسيكية الرؤية النقدية.
* هل حكايات روايتك تنطلق من ذلك ؟
 -م�ن ه�ذا املعنى أسعى لتوصي�ف الواقع ودون

القف�ز عىل معاناته ،روايت�ي األوىل كانت بعنوان
«حارس�ة النخي�ل» وص�درت ع�ام  2006ع�ن
املؤسس�ة العربي�ة للدراس�ات والن�ر ،وه�ي
تشكل مفتتح�ا مهما ً ملرحلة التحوالت الكربى يف
املنطق�ة ،خاصة تلك التي بدأت بالحرب العراقية
اإليراني�ة وانتهت بدخول قوات ص�دام الكويت..
ولكن البنية التحتية للرسد تتسع لتشمل العائلة
والجوار وطبيعة حي�اة الناس يف منطقة مساملة
ومتصالحة بني الكويت والب�رصة ،ما أنتج نوعا ً
من التقارب والت�زاوج والتزاور ،وهي القيم التي
خربتها الحرب وأوجدت مكانها أحقادا ً وتساؤالت
ومشكالت يومية معاش�ة من قبل أبسط الناس،
فكانت هذه «املصيب�ة» واألحزان منطلقا ً لحبكة
ودرامية رواية «حارسة النخيل».
• أي ،بنف�س ال�روح املوجع�ة ذهب�ت اىل أسواق
بغداد واملدن املخربة ؟
 كم�ا تق�ول  ..بنفس اللغ�ة وال�روح املوجعة،وبنفس املسع�ى التوثيق�ي« :واصلت مروعي
الروائ�ي فأص�درت ع�ام  2014روايت�ي الثانية

«نص�ف للقذيف�ة» ،حي�ث مشاه�د القت�ل
واملفخخ�ات واألحزم�ة الناسفة يف بغ�داد واملدن
املخربة ،فالرواي�ة تتصدى لهذه املعايشة القاتلة
يف اتجاه�ني ،األول االنتم�اء الحقيق�ي إىل الب�الد
والناس ،والثان�ي التفاعل اإلنساني املفرتض من
الجميع ،وال�ذي يغيب عن واقعنا اليوم بما يدعو
للحزن واألسف.
• هناك نصف قذيفة ،أين النصف اآلخر ؟
 حكاي�ة رواي�ة «نص�ف للقذيف�ة» تتلخ�صبانتش�ار املوت ولغة العنف يف بل�د توغل بامتياز
داخل نفق مظلم حتى لم يعد هناك بصيص ضوء
من القري�ب أو البعي�د ،هذه الحقيق�ة عالجتها
عرب ش�خوص روايتي املفرتض�ني والحقيقيني يف
آن واح�د م�ن خالل م�ا حدث بني سنت�ي 1991
�  2003وم�ا بعده�ا بقليل ..تل�ك السنوات التي
ش�هدت أقىس فصول التنكي�ل بالعراق يف مرحلة
الحصار ،ثم ما بعدها من احتالل وتدمري وتمزيق
لبنية املجتمع العراقي .

