نقيب الصحفيني يبارك رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
انطالق صحيفة «الرياضي»
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
بارك نقيب الصحفيني العراقيني ،رئيس اتحاد
الصحفيني العرب ،مؤيد الالمي ،امس االثنني،
انطالق صحيفة الريايض.وقال الالمي ،يف تغريدة له
عى حسابه يف «تويرت» ،تابعتها «الزوراء»« :مبارك
للزمالء األعزاء يف صحيفة الريايض التي انطلقت
لتكون منرا ً جديدا ً لإلعالم املهني املتخصص،
وستكون بعون الله مع شقيقتها الزوراء ،أول
جريدة صدرت يف العراق ،والصحف العراقية
االخرى ،نهرا ً لإلبداع والتألق».وتابع« :شكرا ً لجهود
األعزاء يف هيئة التحرير ،وكل القراء».

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

وجود أكثر من  6آالف مشروع قيد التنفيذ وحتدد مصري املشاريع املتوقفة

انج�از جي�دة ،كم�ا انها توف�ر فرص
عم�ل للعاطل�ني .مبين�ا :ان التموي�ل
س�يكون عن طريق قان�ون االقرتاض
الذي ص�وّت علي�ه مجل�س النواب يف
الفرتة الس�ابقة.وتابع :كذلك التوجه
اىل القط�اع الخاص لكي يكون رشيكا

بعملية التنفيذ لهذه املش�اريع ،وايضا
البح�ث عن مص�ادر تمويل اخرى من
خ�الل الق�روض واملن�ح ،وم�ن خالل
ما يت�م توفريه ضم�ن املوازنة العامة
للدولة.واوض�ح :ان اله�دف م�ن هذه
االجراءات اكمال تنفيذ هذه املش�اريع

النها مهمة عى املس�توى االقتصادي
والخدمات .مؤك�دا :ان جميع الحلول
املمكن�ة والت�ي ترتت�ب عليه�ا نتائج
ايجابي�ة س�يتم العم�ل به�ا ،وامليض
باتجاهها س�واء عن طريق االستثمار
او الدفع باآلجل.وبشأن خطة مواجهة

انضمام  16طيارا اىل طاقم الناقل الوطين بعد حصوهلم على رخصة الطريان

تحديات كورونا ،لفت الهنداوي اىل :ان
وزارة التخطيط ،وبالتنسيق مع اغلب
الوزارات وبمش�اركة القطاع الخاص
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي وجميع
الجهات ذات العالقة ،س�تعقد مؤتمرا
غ�دا االربع�اء لالع�الن ع�ن الخط�ة
الخاص�ة ملواجه�ة تحدي�ات كورون�ا
والت�ي س�ميت “الخط�ة املس�تجيبة
لتحدي�ات كوفي�د  ..19التحدي�ات
ّ
واالجتماعية”.وب�ني :ان
االقتصادي�ة
املؤتمر سيناقش هذه الخطة وآلياتها،
ويكشف عن تفاصيلها وحيثياتها.من
جهته ،شدد الخبري االقتصادي ،احمد
املاجدي ،عى رضورة اللجوء اىل طرق
تمويل بديل�ة عن التموي�ل الحكومي
كاالس�تثمار او الدف�ع باآلج�ل يف
استكمال املشاريع املتوقفة واملتلكئة.
وقال املاجدي يف حدي�ث ل�”الزوراء”:
ان هناك الكثري من املشاريع الخدمية
ذات املساس بحياة املواطنني متوقفة
او قيد االنج�از .الفتا اىل :ان الحكومة
تتحج�ج بعدم توف�ر الس�يولة املالية
الكافي�ة الس�تكمال تل�ك املش�اريع.
واضاف :ان�ه البد م�ن التفكري لطرق
تموي�ل اخرى غ�ري الحكومي�ة ،وهي
االس�تثمار او الدف�ع باآلج�ل ,مؤكدا:
ان هناك رشكات رصينة لديها الرغبة
واالستعداد لتنفيذ املشاريع باآلجل.

الصحة :نسعى للوصول إىل  30ألف فحص يوميا لتشخيص كورونا
بريطانيا تغلق ثغرة تسمح لسائقي السيارات باستخدام اهلاتف أثناء القيادة

االخرية

الكعيب يطالب وزارتي اخلارجية واملالية
بالتحقق من ممتلكات ومزارع عراقية باخلارج
م�زارع وممتل�كات متنوع�ة يف بع�ض
دول العال�م” .واض�اف الكعب�ي :ان�ه
“بإم�كان الوزارت�ني الحص�ول ع�ى
املعلوم�ات الدقيقة ح�ول املوضوع من
قبل الس�فارات العراقية يف تلك الدول”.
ودعا الكعبي الوزارات املعنية اىل “تزويد
مجل�س النواب ل�كل البيان�ات املتوفرة
لديه�ا وبي�ان صح�ة املعلوم�ات م�ن
عدمه��ا” .

انتشال جثيت الطفلني اللذين ألقتهما
والدتهما من جسر األئمة

بغداد”.وأظهر تسجيل لكامريات املراقبة
املوضوع�ة عى جرس األئم�ة الرابط بني
منطقتي الكاظمية واألعظمية يف بغداد،
قيام امرأة برمي طفليها من أعى الجرس
باتج�اه نه�ر دجل�ة ،يف جريم�ة بش�عة
هزت ال�رأي العام العراقي خالل اليومني
املاضي�ني ،فيم�ا أعلنت الق�وات األمنية
إلقاء القبض عى األم ،واتخاذ اإلجراءات
القانونية بحقها.

الدوالر يسجل تراجعا يف األسواق احمللية
بغداد /الزوراء:
سجل سعر رصف الدينار العراقي مقابل
الدوالر ،صباح امس االثنني ،انخفاضا ً بعد
يوم من تطمني للبنك املركزي العراقي عن
س�عر الرصف.وس�جلت بورصة الكفاح
املركزي�ة يف بغداد تراجعا ً يف س�عر رصف

الدوالر ،حيث بل�غ  1246ديناراً ،أي 124
ألف�ا ً و 600دينار ،ويف بورص�ة الحارثية
بل�غ  1246.5دين�ار اي  126ألف�ا ً و500
دين�ار.ويف مكاتب الصريف�ة ببغداد تبلغ
األسعار التقريبية يف الراء  1240دينار،
ويف البيع  1250دينار.

وزير الدفاع اإليراني :مستعدون لتوقيع
معاهدات عسكرية وأمنية مع دول اخلليج
طهران /متابعة الزوراء:
أعلن وزير الدفاع اإليران�ي ،العميد أمري
حاتمي ،استعداد بالده لتوقيع معاهدات
عسكرية وأمنية مع دول الخليج.ونقلت
وكالة “إرن�ا” اإليرانية عن الوزير قوله:
“إنن�ا مس�تعدون لتوقي�ع معاه�دات
عس�كرية وأمني�ة م�ع دول الخلي�ج
الفاريس بشأن االس�تقرار يف املنطقة”.
وتاب�ع “لدين�ا تفاهمات عس�كرية مع
روس�يا والصني ملرحل�ة ما بع�د انتهاء
حظ�ر التس�لح” ،معت�را انته�اء حظر
التس�لح فرص�ة الس�تیراد احتياج�ات
إی�ران م�ن األس�لحة”.وأضاف “لدين�ا
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غدا ..انعقاد املؤمتر العام لإلعالن عن خطة مواجهة حتديات كورونا
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بغداد /الزوراء:
أف�اد مص�در يف الرطة ،ام�س االثنني،
بانتش�ال جثت�ي الطفل�ني اللذي�ن ألقت
بهما والدتهما يف نهر دجلة من عى جرس
األئمة يف بغداد ،يف واقعة أثارت ضجّ ة بني
العراقيني.وق�ال املص�در :إن “قوة أمنية
انتش�لت ،ظه�ر ام�س ،جثت�ي الطفلني
الغريق�ني اللذين ألق�ت بهم�ا والدتهما
يف نه�ر دجل�ة من ع�ى ج�رس األئمة يف

بغداد /الزوراء:
ً
ِّ
مبينة أن
بحق محافظ نينوى األسبق،
قبض
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة تنفيذ أمر
ٍ
تنفيذ األمر جاء بعد استحصال موافقة املحكمة املختصة بالنظر يف قضايا النزاهة
باملحافظة.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة يف بيان :أن «مالكاتها يف املحافظة تمكنت
ّ
بحق املحافظ األسبق الذي صدر استنادا ً إىل أحكام القرار
من تنفيذ أمر القبض الصادر
(  16٠لسنة  )1٩٨٣من الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة املؤلفة بموجب األمر  126لسنة
 2٠2٠الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكرى».وكانت الهيئة قد أعلنت قيامها بتأليف
تحقيقي عايل املستوى ،للكشف عن مصري األموال التي ت َّم سحبها قبل إقالة
فريق
ٍّ
ٍ
محافظ نينوى األسبق ،وضبط عد ٍد من املسؤولني واملوظفني يف ديوان املحافظة؛
بتهمة االختالس وتبديد أموال الدولة ،إذ تجاوزت املبالغ التي ت َّم ضبط أوليَّاتها
دينار (نحو  7٠مليون دوالر أمريكي تقريباً).
( )76,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠مليار
ٍ

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

التخطيط تكشف لـ

بغداد /الزوراء:
طال�ب النائ�ب االول لرئي�س مجل�س
الن�واب ،حس�ن الكعب�ي  ،وزارت�ي
الخارجي�ة واملالي�ة بالتحق�ق من عدد
املمتلكات وامل�زارع العراقي�ة املوجودة
يف دول العالم.وق�ال الكعب�ي ،يف كتابني
رسميني موجهني اىل وزاراتي الخارجية
واملالية اطلعت عليهم�ا “ الزوراء” :إنه
“وردتن�ا معلوم�ات تفي�د ب�إن للعراق

النزاهة :تنفيذ أمر قبض حبق حمافظ نينوى األسبق

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة التخطي�ط ع�ن مصري
املشاريع املتوقفة يف عموم املحافظات،
مؤكدة وجود اكثر من  6آالف مروع
قيد التنفيذ بمختلف القطاعات ،وفيما
اعلنت انط�الق املؤتمر الع�ام لالعالن
عن الخطة الخاصة ملواجهة التحديات
االقتصادي�ة واالجتماعي�ة لف�ريوس
كورون�ا يف الع�راق غدا االربع�اء ،دعا
خبري اقتصادي اىل اللجوء لالس�تثمار
والدف�ع باآلج�ل لتموي�ل املش�اريع
املتلكئة.
وقال املتحدث باس�م وزارة التخطيط،
عب�د الزه�رة الهن�داوي ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان هن�اك مش�اريع
كث�رية مه�ددة بالتوق�ف ،باالضاف�ة
اىل هن�اك مش�اريع تق�در بأكث�ر من
 6االف م�روع قي�د التنفي�ذ موزعة
يف ع�دد م�ن املحافظ�ات وبمختل�ف
القطاعات.واض�اف :ان�ه نتيج�ة
لالزم�ة املالية الراهنة الت�ي يواجهها
الع�راق اآلن بات م�ن الصعوبة توفري
التخصيصات املالي�ة املطلوبة إلكمال
ه�ذه املش�اريع ،لذل�ك نحت�اج اىل
اجراءات ومعالجات اخرى من شأنها
ان تنف�ذ هذه املشاريع.واش�ار اىل :ان
الحكومة س�رتكز عى املش�اريع ذات
الصبغ�ة الخدمي�ة والتي فيها نس�بة

12
صفحة

بتهمة االختالس وتبديد  76مليار دينارٍ

توافقات مهمة مع روسيا بهدف تطوير
أنظمتنا الخاصة بس�الح الجو” ،مؤكدا
يف الوقت نفس�ه أن بالده “حريصة جدا
ع�ى عدم إط�الق س�باق تس�لح يحول
املنطق�ة إىل برمي�ل بارود”.م�ن جه�ة
أخ�رى ،ق�ال الوزي�ر اإليران�ي “وجهنا
تحذي�رات رس�مية واضح�ة ألذربيجان
وأرمينيا بشأن أمن مناطقنا الحدودية،
ولم نفتح حدودنا وأراضينا لنقل السالح
الرويس ألرمينيا وهذه مجرد اتهامات”.
وتابع “نتوقع م�ن تركيا كدولة إقليمية
مهمة وصديقة أن تساعد عى حل أزمة
قره باغ دبلوماسيا”.

وزير املالية :سوء اإلدارة واالعتماد املطلق
على النفط أوصلنا إىل ما حنن عليه
بغداد /الزوراء:
دعا وزير املالية ،عيل عالوي ،اىل املزيد
من التعاون مابني السلطتني التنفيذية
والتريعي�ة بما يخ�دم مصلحة البلد
واملواط�ن ،فيم�ا اكد ان س�وء االدارة
واالعتم�اد املطل�ق ع�ى االي�رادات
النفطية هو ما اوصلنا اىل الوضع الذي
نش�هده حالياً.وق�ال ع�الوي يف بيان
 :إن «معالج�ة التحدي�ات االقتصادية
املهمة ليست س�هلة ،واالزمة الحالية
ليس�ت وليدة الي�وم والتتعل�ق بهذه
الحكوم�ة و اجراءاته�ا النه�ا تحتاج
اىل اص�الح حقيقي وج�ذري وخطط
طويلة األمد لتجاوزها» ،مش�ددا عى
«رضورة التكام�ل يف العم�ل م�ا ب�ني
الس�لطات لتحقيق ما نس�عى اليه».
وب�ني ع�الوي أن «الورق�ة اإلصالحية
الت�ي تبنتها الحكوم�ة الحالية تهدف
اىل إع�ادة التوازن لالقتص�اد العراقي،
ووضع�ه ع�ى مس�ار يس�مح للدولة
باتخاذ الخطوات املناسبة يف املستقبل
لتطويره اىل اقتصاد ديناميكي متنوع
يخل�ق الف�رص للمواطن�ني لعي�ش
حياة كريمة».وش�دد عى أن «املرحلة
الراهن�ة يج�ب ان تش�هد املزي�د م�ن

التعاون ماب�ني الس�لطتني التنفيذية
والتريعي�ة بما يخ�دم مصلحة البلد
واملواطن» ،الفتا ً اىل «حرصه عى عقد
اللقاءات املتواصلة مع اللجان النيابية
والنواب ،حيث ان هذا التواصل ينعكس
ايجابا ً عى س�ري االوض�اع يف العراق».
واش�ار اىل أن «س�وء االدارة واالعتماد
املطل�ق ع�ى االي�رادات النفطي�ة هو
م�ا اوصلن�ا اىل الوضع الذي نش�هده
حاليا ً ونس�عى اىل معالجته من خالل
العمل ع�ى تفعيل قطاع�ات الزراعة
والصناع�ة والس�ياحة واالس�تثمار
وغريها لتعظيم واردات البلد».

الرئيس الفرنسي يؤكد الوقوف إىل جانب العراق

الكاظمي من باريس :احلكومة تسعى إىل إقامة عالقات متينة مع دول العامل
العسكرية الفرنسية بقرص االنفاليد
يف العاصمة باريس ،مراسم استقبال
رس�مية لرئي�س مجل�س ال�وزراء،
مصطف�ى الكاظم�ي ،ال�ذي ي�زور
فرنس�ا ضمن جولة اوروبية تش�مل
أيض�ا بريطاني�ا وأملانيا.واضاف :انه
كان يف حف�ل االس�تقبال الرس�مي
وزيرة الجيوش الفرنسية ،فلورانس
ب�اريل ،حيث ع�زف النش�يد الوطني
ل�كل من الع�راق وفرنس�ا ،ثم جرى
اس�تعراض حرس ال�رف والقوات
العسكرية املختلفة.وتوجه الكاظمي،

بغداد /الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،امس االثنني ،ان الحكومة
تس�عى اىل اقام�ة عالق�ات متين�ة
م�ع دول العالم ،وفيما أك�د الرئيس
الفرن�ي إيمانويل ماكرون ،الوقوف
إىل جانب العراق يف محاربة اإلرهاب،
وقع العراق ثالث مذكرات مع فرنسا
يف مجاالت النق�ل والزراعة والتعليم.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
يف بي�ان تلقته «ال�زوراء» :انه جرت،
صب�اح ام�س اإلثن�ني ،يف املدرس�ة

بعدها اىل ق�رص ماتينيو للقاء رئيس
الحكومة الفرنسية جان كاستيكس
لعق�د جول�ة مباحث�ات .يف غض�ون
ذلك أك�د الرئيس الفرن�ي إيمانويل
ماك�رون ،الوقوف إىل جان�ب العراق
يف محارب�ة اإلرهاب.وق�ال ماكرون
يف تغريدة له  :إن «فرنس�ا تس�تمر يف
التزامه�ا بالوق�وف إىل جانب العراق
يف محارب�ة اإلرهاب ،ويف دعم احرتام
سيادته» ،مضيفا ً أننا «سنهزم الر
من جذوره».

تفاصيل ص2

حلني استئناف جلسات الربملان  ..انقسام نيابي من ثالثة حماور يف ملحق توزيع الدوائر املتعددة
الزوراء /يوسف سلم�ان:
الي�زال الجدل قائما حول ملحق توزيع الدوائر
املتع�ددة  ،بع�د ان ق�ررت رئاس�ة مجل�س
الن�واب رف�ع الجلس�ات لح�ني تواف�ق الكتل
السياس�ية ع�ى اكم�ال الدوائ�ر االنتخابية يف

قان�ون انتخاب�ات مجل�س الن�واب.وازاء ذلك
اك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة انقس�ام
الكتل السياس�ية بش�أن ملحق توزيع الدوائر
املتعددة الس�تكمال قانون االنتخابات الجديد
.وق�ال عضو اللجنة ،النائب حس�ني العقابي،

ل�»ال�زوراء» :ان «الجدل ال يزال قائما بش�أن
ملح�ق توزيع الدوائر املتع�ددة  ،دون ان نصل
اىل نتيجة نهائية الستكمال قانون االنتخابات
«.واضاف ان» هناك ثالثة محاور بشأن جدول
توزي�ع الدوائر االنتخابية ،املح�ور االول منها

يدف�ع باتجاه تعدد الدوائر كما نص القانون ،
واملحور االخر هو محور وسطي مع ان تكون
املحافظة دائرتني او ث�الث دوائر للمحافظات
الكبرية ،ال اكثر «.

تفاصيل ص3

إصابات العراق بكورونا تتخطى الـ  430جتدد املعارك يف ناغورني قره باغ على الرغم من
وقف إطالق النار
ألفا وشفاء أكثر من  363ألفا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة ،ام�س االثنني،
املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي لف�ريوس كورون�ا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 4044
اصابة جديدة و 63حالة وفاة وش�فاء 3055
حالة ،ح�ددت دائرتا صح�ة الرصافة والكرخ
التوزيع الجغ�رايف لالصابات حس�ب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها “الزوراء” :ان
عدد الفحوصات املخترية ليوم امس،20419 :
ليصبح ع�دد الفحوص�ات املختري�ة الكلية:
 ،2644770مبينة انه تم تسجيل  4044اصابة

جدي�دة و 63حالة وفاة وش�فاء  3055حالة.
واضاف ان عدد حاالت الشفاء الكيل363532 :
( ،)84.4%اما عدد االصابات الكيل،430678 :
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج،56829 :
يف ح�ني عدد الح�االت الراق�دة تح�ت العناية
املرك�زة ،442 :وعدد ح�االت الوفي�ات الكيل:
.10317م�ن جهت�ه ،اعل�ن مدير ع�ام صحة
بغداد الرصافة ،عبد الغني الس�اعدي ،تسجيل
 667اصاب�ة جديدة بف�ريوس كورون�ا بينها
 288اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.

تفاصيل ص3

أذربيجان /متابعة الزوراء:
تبادل األرمن واألذربيجانيون االتهامات بشن هجمات جديدة،
ام�س االثنني ،ع�ى الرغم م�ن “الهدنة اإلنس�انية” التي كان
يف�رتض أن تدخ�ل حي�ز التنفيذ األح�د يف الن�زاع الدائر حول
منطق�ة ناغورني قره ب�اغ االنفصالية.وتأت�ي محاولة إقرار
وقف إلط�الق النار ،وه�ي الثانية منذ اس�تئناف القتال يف 27
أيلول/س�بتمر ،مع دخول النزاع أس�بوعه الراب�ع من القتال
العني�ف .والهدن�ة األوىل التي تم التف�اوض عليها تحت رعاية
موسكو يف  10ترين األول/أكتوبر ،ظلت أيضا ً حرا ً عى ورق.
كان يف�رتض أن تبدأ الهدن�ة يف منتصف ليل األح�د إىل اإلثنني
( 20,00ت غ األح�د) لك�ن وزارة الدف�اع األذربيجاني�ة قالت،

صب�اح االثنني ،إن القوات االنفصالية األرمينية قصفت أرايض
منطقة أغجابريدي ً
ولي�ال مناطق غريانبوي وترتر وأغدام.من
جانبها ،اتهمت س�لطات ناغورني ق�ره باغ أذربيجان بإطالق
نريان مدفعيتها ليال “عى مختلف قطاعات الجبهة” ومواصلة
هجماتها يف الصباح .وقالت إن “جيش قره باغ يتخذ إجراءات
متناس�بة”.وقال وزي�ر الخارجية الرويس ،س�ريغي الفروف،
ال�ذي قام بدور الوس�يط بني أرمينيا وأذربيج�ان يف التفاوض
ع�ى وقف إط�الق الن�ار ،االثن�ني :إن اس�تمرار القت�ال “غري
مقبول”.واض�اف :ان األطراف املتحارب�ني واألطراف الدوليني
يج�ب أن “يتوقف�وا فورا ً عن تصعيد خط�اب املواجهة” .وأكد
مجددا ً أهمية وضع آليات ملراقبة وقف إطالق النار.

بسبب راتبه املتدني ..جونسون يفكر باالستقالة خالل  6أشهر!
لندن /متابعة الزوراء:
قالت وس�ائل إع�الم بريطانية إن رئيس
ال�وزراء الريطاني ،بوريس جونس�و،ن
يفكر يف ترك منصبه يف غضون  6أشهر،
بس�بب راتبه املتدن�ي ،باملقارن�ة براتبه
الذي كان يتقاضاه قبل توليه مسؤولية
رئاسة الحكومة.وذكرت صحيفة “دييل
م�ريور”  Daily Mirrorالريطاني�ة أن
جونسون يخطط ملغادرة منصبه بمجرد

االنته�اء م�ن مس�ألة خ�روج بريطانيا
م�ن االتح�اد األوروب�ي “بريكس�ت”،
والتخل�ص م�ن أزم�ة ف�ريوس كورونا،
مضيف�ة أن رئي�س ال�وزراء يعتقد ،عى
م�ا يب�دو ،أنه يس�تطيع تحقي�ق ذلك يف
حوايل  6أشهر .ووفقا لبعض نواب حزب
املحافظني ،فإن س�بب هذا القرار هو أن
رئيس الوزراء يج�د راتبه مخيبا لآلمال،
باملقارن�ة مع وظيفته الس�ابقة.وقالت

املصادر للصحيفة إن جونس�ون اشتكى
بشكل خاص من عدم قدرته عى العيش
بمبلغ  150,402جنيه إس�رتليني ،أي ما
يعادل  194,244دوالرا سنويا.وبحس�ب
الصحيف�ة ،ف�إن جونس�ون يفك�ر يف
مس�تقبل ابنه ،ال�ذي يبلغ م�ن العمر 6
ش�هور ،وبمس�تقبله التعليمي الذي قد
يكلفه ح�وايل  42,500جنيه اس�رتليني
يف العام.وتش�ري الصحيف�ة الريطاني�ة

إىل أن جونس�ون ببس�اطة ال يس�تطيع
تجاوز فكرة أن سلفه ،ترييزا ماي ،التي
اس�تقالت أيضا يف وقت مبكر بعد رفض
الرمل�ان التف�اق “بريكس�ت” الخ�اص
بها ،كس�بت يف ذلك الح�ني مليون جنيه
إس�رتليني من سلس�لة املحارضات التي
كان�ت تلقيها.وبحس�ب م�ا ورد يعتقد
بوريس أنه يمكن أن يكس�ب ضعف هذا
املبل�غ عى األق�ل من خالل فع�ل اليشء

نفس�ه.ويف الواقع ،لقد كسب جونسون
 160أل�ف جني�ه إس�رتليني م�ن إلق�اء
خطاب�ني فق�ط يف ش�هر واح�د قبل أن
يصبح رئيسا للوزراء .ناهيك عن أنه كان
يتمت�ع أيضا بدخل ثابت ق�دره 23,000
جنيه إس�رتليني ش�هريا باعتباره كاتب
عم�ود يف صحيفة “دييل تلغراف” Daily
 ،Telegraphوهو ما ُيرتجم إىل 275,000
جنيه إسرتليني سنويا.
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فرنسا تبدي استعدادها الكامل لتطوير العالقات املصرفية مع العراق

العراق يوقع ثالث مذكرات مع فرنسا يف النقل والزراعة والتعليم
بغداد /الزوراء:
اكد رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،امس االثنني ،ان الحكومة
تسعى اىل اقامة عالقات متينة مع
دول العالم ،وفيما أكد الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون ،الوقوف إىل جانب
العراق يف محاربة اإلرهاب ،وقع العراق
ثالث مذكرات مع فرنسا يف مجاالت
النقل والزراعة والتعليم.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف
بيان تلقته «الزوراء» :انه جرت ،صباح
امس اإلثنني ،يف املدرسة العسكرية
الفرنسية بقرص االنفاليد يف العاصمة
باريس ،مراسم استقبال رسمية لرئيس
مجلس الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
الذي يزور فرنسا ضمن جولة اوروبية
تشمل أيضا بريطانيا وأملانيا.
واضاف :انه كان يف حفل االستقبال
الرسمي وزيرة الجيوش الفرنسية،
فلورانس باريل ،حيث عزف النشيد
الوطني لكل من العراق وفرنسا ،ثم
جرى استعراض حرس الرشف والقوات
العسكرية املختلفة.
وتوجه الكاظمي ،بعدها اىل قرص
ماتينيو للقاء رئيس الحكومة الفرنسية
جان كاستيكس لعقد جولة مباحثات .
يف غضون ذلك أكد الرئيس الفرنيس
إيمانويل ماكرون ،الوقوف إىل جانب
العراق يف محاربة اإلرهاب.
وقال ماكرون يف تغريدة له  :إن «فرنسا
تستمر يف التزامها بالوقوف إىل جانب
العراق يف محاربة اإلرهاب ،ويف دعم
احرتام سيادته» ،مضيفا ً أننا «سنهزم
الرش من جذوره».
وتابع «أتوجه بالشكر إىل العزيز
مصطفى الكاظمي ،عىل استعراض
املبادرة التي بدأناها معا ً بعد شهر من
زيارتي بغداد».
وبدأ رئيس مجلس الوزراء اوىل
مباحثاته يف العاصمة الفرنسية باريس،
بلقائه رئيس الوزراء الفرنيس ،جان
كاستيكس ،بحضور عدد من وزراء
البلدين.
وجرى خالل اللقاء بحث سبل تطوير
العالقات الثنائية بني البلدين ،وتعزيزها
يف املجاالت االقتصادية واالستثمارية
واألمنية والصحية .
واضاف البيان :كما جرى بحث األوضاع
يف املنطقة ،وتبادل وجهات النظر بشأن
عدد من القضايا. ،
وأشار الكاظمي اىل أهمية تعزيز
التعاون بني البلدين يف العديد من

القطاعات ،الفتا اىل أن الحكومة تسعى
اىل عالقات متينة مع دول العالم تقوم
عىل أساس املصالح املشرتكة وإعادة
العراق لوضعه دوليا .
وأكد رئيس الوزراء الفرنيس حرص
فرنسا عىل دعم العراق يف مختلف
الصعد.
اىل ذلك ،وقع العراق ،يف العاصمة
الفرنسية باريس ،ثالث مذكرات إعالن
نوايا يف مجاالت النقل والزراعة والتعليم،
بحضور رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ورئيس الحكومة
الفرنسية ،السيد جان كاستيكس.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء يف
بيان :ان وزير الزراعة العراقي وقع مع
وزير الزراعة واألغذية الفرنيس ،مذكرة
إعالن نوايا لتعزيز التعاون بني الجانبني
يف مجال تعزيز القدرات املؤسساتية
لوزارة الزراعة العراقية ،بما يف ذلك
تبادل الخربات يف مجال الزراعة
والتدريب والتعليم البيطري والصحة
النباتية والبحوث الزراعية.
وتابع :كما تشتمل املذكرة تشجيع
الرشاكات الزراعية والغذائية ،يف مجاالت
الصناعات الغذائية والزراعية واآلالت
الزراعية وتنمية موارد األرايض واملياه.
ووقع وزير النقل العراقي ،بحسب
البيان ،مذكرة إعالن حسن النوايا مع
نظريه الفرنيس فيما يتعلق بإنشاء
القطار املعلق يف العاصمة بغداد ،فيما
تضمنت مذكرة إعالن النوايا التي وقعها
نيابة عن وزير التعليم العايل العراقي،

االمني العام ملجلس الوزراء حميد
الغزي مع وزير التعليم الفرنيس ،تعزيز
التعاون يف مجال التعليم بني الطرفني،
وتوسيع قبول الطلبة العراقيني يف
الجامعات الفرنسية.
اىل ذلك ،التقى رئيس مجلس الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،الرئيس الفرنيس،
إيمانويل ماكرون ،يف قرص األليزيه
بالعاصمة باريس.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
يف بيان :ان الكاظمي ،التقى يف قرص
األليزيه بالعاصمة باريس ،الرئيس
الفرنيس ،إيمانويل ماكرون ،وذلك
يف إطار جولته األوربية الحالية
التي تتضمن زيارة فرنسا واملانيا
وبريطانيا.
واضاف :انه جرى خالل اللقاء بحث
العالقات الثنائية بني البلدين ،وسبل
تطويرها ،كما تم استعراض آخر
التطورات اإلقليمية والدولية ،وتبادل
وجهات النظر بشأن عدد من القضايا
ذات االهتمام املشرتك.
واضاف :انه تناول اللقاء سبل تعزيز
التعاون املشرتك بني العراق وفرنسا،
خاصة ما يتعلق باملجاالت االقتصادية
واألمنية والثقافية ،ويف مجال مكافحة
اإلرهاب.
وأعرب الكاظمي عن تطلعه اىل تمتني
عالقات الصداقة القائمة بني البلدين،
وتوطيد سبل التعاون املشرتك ،بما يعزز
املصالح املشرتكة بينهما .
كما ثمّن الجهود التي تقوم بها فرنسا

إلطالق مبادرة لدعم الحكومة العراقية
يف تنفيذ بعض فقرات برنامجها
الحكومي اإلصالحي.
ورحب الرئيس الفرنيس ،إيمانويل
ماكرون ،بزيارة رئيس مجلس الوزراء
الكاظمي ،وأكد حرص بالده عىل تعزيز
أوارص العالقات مع العراق يف مختلف
املجاالت.
وكان رئيس مجلس الوزراء ،مصطفى
الكاظمي ،قد وصل مساء األحد املايض،
العاصمة الفرنسية باريس ،يف إطار
جولة أوربية تشمل فرنسا وبريطانيا
واملانيا ،يجري خاللها عدة مباحثات
ترتكز عىل تطوير العالقات الثنائية مع
الدول الثالث ،وتعزيز التعاون املشرتك يف
مجاالت متعددة.
من جهته ،التقى محافظ البنك املركزي
العراقي مصطفى غالب مخيف امس
االثنني ،بنظريه الفرنيس يف إطار الزيارة
التي ستشمل ثالث دول أوربية.
وذكر املكتب االعالمي للبنك املركزي يف
بيان تلقته «الزوراء» :ان اللقاء الذي
جرى يف مبنى البنك املركزي الفرنيس
تضمن بحث العالقات الثنائية بني
البلدين ،حيث أكد املحافظ عىل أهمية
تعزيز العالقات املرصفية بني العراق
وفرنسا واهمية تطويرها.
من جانبه ،أكد محافظ البنك املركزي
الفرنيس أن هنالك استعدادا كامال
لتطوير العالقات املرصفية والتعاون
بني البلدين يف مجاالت الرقابة ومكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
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إعالن للمرة األوىل

. 1يس����ر الش����ركة العام����ة لتجارة الحبوب االع����الن لذوي الخربة من الش����ركات أو املكاتب أو
األش����خاص الطبيعيني لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ب�(تحميل وتفريغ الحبوب يف (فرع نينوى (ساحة املوصل/
سايلو املوصل وصومعة الوائلية).
. 2تتوفر لدى (الش����ركة العامة لتجارة الحب����وب) التخصيصات املالية ضم����ن املوازنة االتحادية وينوي استخدام
جزء منها لتنفيذ الخدمات (أعمال التحميل والتفريغ لكميات الحبوب التي تخص فرع نينوى (ساحة املوصل .سايلو
املوصل وصومعة الوائلية).
. 3بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف ش����راء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري اىل الش����ركة
العامة لتجارة الحبوب /القس����م القانوني الكائن يف ( بغداد  -باب املعظم  -مدخل الش����يخ عمر  -الطابق األول )
وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس����رتدة البالغة ( ) ٧50000س����بعمائة وخمسني ألف دينار ،بإمكان مقدمي
العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني أعاله.
. ٤يرفق مع العطاء املستمسكات التالية:
 كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب. هوية األحوال املدنية ملقدم العطاء. بطاقة السكن. البطاقة التموينية . شهادة تأسيس الرشكة بالنسبة للرشكات.. 5تس����لم العطاءات اىل العنوان( :الرشكة العامة لتجارة الحبوب/القسم القانوني الكائن يف بغداد  -باب املعظم  -مدخل
الش����يخ عمر  -الطابق الثاني) يف املوعد املحدد لغاية الس����اعة الثانية عرشة ظهرا من يوم (االربعاء) املصادف
 4/11/2020وس����وف ترفض العطاءات املتأخرة وس����يتم فت����ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان ( الرشكة العامة لتجارة الحبوب /بغداد – باب املعظم  -مدخل الش����يخ عمر
 الش����ركة العامة لتجارة الحبوب  -قاعة مكتب السيد املدير العام) يف الزمان والتاريخ (الساعة الثانية عرشة ظهرامن يوم (االربعاء) املوافق  4/11/2020يجب ان تتضمن العطاءات التأمينات االولية املطلوبة من مقدمي العطاءات ومدة
نفاذيتها (خط����اب ضمان مرصيف او صك مصدق) وبمبلغ ( )100000000مائة مليون دينار عراق����ي صادر من
مرصف معتمد يف العراق /البنك املركزي العراقي ،علما ان الش����ركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
جدول الفعاليات فرع نينوى ( ساحة املوصل ،سايلو املوصل وصومعة الوائلية )

مالحظات:
. 1تكون نفاذية العروض ( ) ٩0يوما من تاريخ غلق املناقصة.
. 2س����يتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عن استفسارات املشاركني يف املناقصة وقبل موعد ال يقل عن ( ( ٧أيام من
تاريخ غلق املناقصة واملصادف يوم .28/10/2020
. 3تكون مدة نفاذية خطاب الضمان سارية املفعول اىل ما بعد انتهاء مدة نفاذية العطاء املحددة يف وثائق املناقصة بمدة
ال تقل عن ( )2٨يوما.
. ٤يكون مكان وموعد فتح العطاءات الساعة الثانية عرشة يف  4/11/2020يف قاعة االجتماعات بمكتب السيد املدير
العام.
عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة  /الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية
يرسن�ا دعوتكم لالش�رتاك باملناقصات أدناه والت�ي تتضمن تجهيز (املواد املذكورة يف الجدول أدناه) والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة
يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة ( (www.kim-moh.netواملوقع الخاص بالوزارة () www.moh.gov.iq
علما أن ثمن مستندات املناقصة التي ( )۱۰۰۰۰۰۰مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالر او اقل و ( )۲۰۰۰۰۰۰ملیونان دینار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه
فإن العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرتس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض .أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة
 %1من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع س�تكون (حس�ب رشوط املناقصة) وطريقة الشحن (  ) CIPأو حسب الرشوط وان الرشكة غري
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرتس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية (كفالة حس�ن األداء) البالغة  %5من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو
كفالة مرصفية أو صك مصدق او مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا علما أن املؤتمر الخاص
باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الثالثاء املصادف .2020/11/3
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 .
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تبادل االتهامات بني أذربيجان وأرمينيا

حلني استئناف جلسات جملس النواب

احلرب تشتد يف “قره باغ”واملعارك
العنيفة ُتفشل اهلدنة اإلنسانية

انقسام نيابي من ثالثة حماور يف ملحق توزيع الدوائر املتعددة

موسكو /متابعة الزوراء:
ْ
تبادل�ت أذربيج�ان وأرميني�ا االتهام�ات
بخرق الهدنة اإلنس�انية التي توصلتا إليها
بوس�اطة روس�ية ،بينما دان األمني العام
لألم�م املتحدة أنطوني�و غوتريش الهجوم
الذي تعرضت له مدينة غنجه األذرية.
واتهم�ت وزارة الدفاع األذرية أرمينيا بعدم
االمتث�ال للهدن�ة اإلنس�انية ،والس�عي إىل
زيادة التوتر يف جبهات القتال.
وقال بيان أذري إن القوات األرمينية خرقت
بش�كل فاض�ح اتفاق وق�ف إط�الق النار
الجدي�د ،كما ن�دد البيان بقص�ف مدفعي
وهجم�ات اس�تهدفت  4بل�دات قريبة من
خط النار ،وجرى ص ّدها بالكامل.
يف املقاب�ل ،ج�ددت الخارجي�ة األرميني�ة
اتهاماتها ألذربيجان بتعمد استهداف املدن
والبن�ى التحتي�ة املدنية يف إقلي�م ناغورني
قره باغ ويف املدن األرمينية.
كما انتقدت الخارجية األرمينية بش�دة ما
أسمته فشل االتحاد األوروبي يف الرد بشكل
واض�ح عىل م�ا وصفت�ه بمظاه�ر جرائم
الح�رب الت�ي ترتكبها أذربيج�ان ،عىل حد
وصفها.
إدانة أممية
يف غض�ون ذل�ك ،دان األم�ني الع�ام لألمم
املتحدة الهجوم األرميني بصاروخ س�كود
عىل مدين�ة غنجه مس�اء الجمعة املايض،
مما أدى إىل مقتل  13مدنيا وجرح أكثر من
 45آخري�ن ،فضال عن تدم�ر أكثر من 20
منزال.
وأوضح س�تيفان دوجاريك املتحدث باسم
األمني العام -يف بي�ان -أن غوتريش يدين
جمي�ع الهجم�ات ع�ىل املناط�ق املأهولة
بالسكان املترضرة من الرصاع.
وتوق�ع غوتري�ش أن يلت�زم الطرف�ان
بالهدنة اإلنس�انية التي أعلن عنها بش�كل
تام ،وأن يس�تأنفا املفاوض�ات الجوهرية
دون تأخر.
اتهامات تركية
ويف الس�ياق ،ق�ال الرئي�س الرتك�ي رجب
طيب أردوغان إن ثالثي مجموعة مينس�ك

(روس�يا والواليات املتحدة وفرنس�ا) يقف
إىل جان�ب أرميني�ا ويس�اندها ب�كل أنواع
األسلحة ،موضحا أن دول املجموعة عجزت
عن حل األزمة منذ  30سنة.
ويف كلم�ة ألقاه�ا بمدينة رشن�اق (جنوب
رشق�ي تركي�ا) ،أك�د أردوغ�ان أن أرمينيا
خرقت وقف إطالق النار مع أذربيجان بعد
فرتة قصرة من رسيانه.
وكان رئي�س الربمل�ان الرتك�ي مصطف�ى
ش�نطوب توج�ه إىل أذربيج�ان اول ام�س
األحد ،يف زيارة رسمية برفقة وفد برملاني،
بدعوة من الرئيس إلهام علييف.
تقدم ميداني أذري
ميدانيا ،أق�ر املتحدث باس�م وزارة الدفاع
األرميني�ة أن الجي�ش األذري اس�تطاع
تس�جيل بعض الخط�وات يف أحد قطاعات
املعارك عىل الجبهة الجنوبية بعد اشتباكات
عنيفة ،لكنه اس�تدرك أن ه�ذه معركة من
الجيل الخامس وأن بعض الخطوات للخلف
أو األمام ليس بتلك األهمية.
وأض�اف املتح�دث أن ق�وات أذربيج�ان لم
تس�تطع تحقي�ق نج�اح كب�ر يف الجبهة
الشمالية ،بينما تم صدها يف أحد قطاعات
الجبهة الجنوبية.
ورفع�ت الق�وات األذرية عل�م بالدها فوق
ج�ر خودافري�ن ال�ذي يص�ل األرايض
اإليرانية بمدينة جربائيل التي أعلن الجيش
األذري تحريرها أخرا.
وق�د ن�ر الرئي�س األذري إله�ام علييف
مشاهد عىل صفحته يف موقع تويرت ،توثق
رفع العلم الوطني عىل الجر املذكور.
وأُعلنت هدنة إنس�انية جديدة بني البلدين
منتصف ليلة السبت املايض ،بعد أن تحدث
وزي�ر الخارجية الرويس س�رغي الفروف
هاتفيا مع نظري�ه يف أذربيجان وأرمينيا،
ودع�ا الجانب�ني إىل تطبي�ق الهدن�ة الت�ي
توسط فيها قبل أسبوع.
وأدت املعارك التي اندلعت منذ  3أسابيع إىل
مقتل مئات األشخاص ،لكن الخسائر أكرب
ع�ىل األرجح ألن كال من املعس�كرين يؤكد
أنه قتل اآلالف يف صفوف العدو.

الزوراء /يوسف سلم�ان:
الي�زال الج�دل قائما ح�ول ملح�ق توزيع
الدوائ�ر املتع�ددة  ،بع�د ان قررت رئاس�ة
مجل�س الن�واب رف�ع الجلس�ات لح�ني
توافق الكتل السياس�ية عىل اكمال الدوائر
االنتخابي�ة يف قان�ون انتخاب�ات مجل�س
النواب.
وازاء ذل�ك اكدت اللجن�ة القانونية النيابية
انقس�ام الكت�ل السياس�ية بش�أن ملحق
توزي�ع الدوائر املتعددة الس�تكمال قانون
االنتخابات الجديد .
وقال عضو اللجنة ،النائب حسني العقابي،
ل�”ال�زوراء” :ان “الج�دل ال ي�زال قائم�ا
بش�أن ملحق توزيع الدوائر املتعددة  ،دون
ان نصل اىل نتيجة نهائية الستكمال قانون
االنتخابات “.

واض�اف ان” هن�اك ثالث�ة محاور بش�أن
ج�دول توزي�ع الدوائر االنتخابي�ة ،املحور
االول منها يدفع باتج�اه تعدد الدوائر كما
ن�ص القان�ون  ،واملحور االخ�ر هو محور
وس�طي مع ان تكون املحافظة دائرتني او
ثالث دوائر للمحافظات الكبرة ،ال اكثر “.
وتاب�ع الق�ول ان “ املح�ور الثال�ث ،وهذا
اخذ يتبلور بشكل اوس�ع وتداولته قيادات
مدنية ونخب مس�تقلة وبعض الكتل داخل
الربمل�ان ،وهو بالعودة اىل دائرة واحدة لكل
محافظ�ة ،وذلك بس�بب صعوبة تقس�يم
املحافظ�ة اىل دوائ�ر متعددة لع�دم وجود
قاع�دة بيان�ات رصين�ة تضم�ن تقس�يم
املحافظة اىل دوائر”.
واوض�ح ان “بع�ض املقرتح�ات املتداول�ة
واجهت ردود فعل سلبية سياسيا وشعبيا ،

والبعض عدها استهدافا سياسيا وطائفيا
“ .مبين�ا  ”:ان باالم�كان امليض اىل مقرتح
دائ�رة واح�دة ل�كل محافظة الس�تيعاب
كل القضاي�ا الفني�ة املتعلق�ة بالعملي�ة
االنتخابية “.
باملقاب�ل ،اك�دت العض�و االخ�ر يف اللجنة
القانوني�ة النيابي�ة ،امل�اس فاض�ل ،ان
اس�تئناف الجلس�ات املفتوح�ة وابقاءها
مستمرة ال يحتاج اىل تحقق نصاب قانوني
.
وذك�رت فاض�ل ،يف ترصي�ح صحف�ي :ان
“ النظ�ام الداخ�يل ملجل�س الن�واب يل�زم
تحق�ق النص�اب القانوني ل�دى التصويت
عىل تريع�ات ومقرتح�ات القوانني  ،ويف
اس�تكمال القوانني بصيغتها النهائية كما
يف ملحق توزي�ع الدوائر املتع�ددة  ،وكذلك

لدى افتتاح جلسة جديدة “.
واضاف�ت ان “ ج�دول اعم�ال الجلس�ات
يتضمن مناقشة املواضيع املطروحة ،منها
ق�راءة مش�اريع قوانني ،وكذلك مناقش�ة
اخف�اق بع�ض ال�وزارات وتأخ�ر الرواتب
واالزم�ة املالي�ة واالقتصادي�ة” .مبينة ان
“ملحق توزي�ع الدوائر املتعددة ال يزال قيد
النقاش مع رؤس�اء وممثيل الكتل ورئاسة
الربملان واعضاء اللجنة القانونية للوصول
اىل الصيغة النهائية االكثر توافقا “.
وص�وّت مجلس النواب ،يف  24كانون االول
 ،2019ع�ىل تري�ع قان�ون االنتخاب�ات
الجدي�د ،باعتم�اد نظ�ام الدوائ�ر املتعددة
داخل املحافظ�ة ،ومنح املقاع�د للفائزين
بأع�ىل االص�وات ع�ىل اس�اس الرتش�يح
الفردي .

عوائل “داعش” املغادرون ملخيم اهلول يف سورية ..قنابل موقوتة تبحث عن مستقر
دمشق/د ب أ:
َتمهي�دا إلخالئ�ه ،ب�دأت اإلدارة
الكردي�ة يف املنطقة الواقعة ش�مال
رشق�ي س�ورية وعن�ارص ق�وات
س�ورية الديمقراطية نقل عرات
السوريني من عوائل أعضاء تنظيم
“داع�ش” الذين يكت�ظ بهم مخيم
اله�ول الواقع عىل تخ�وم محافظة
الحس�كة الس�ورية ،وال�ذي يض�م
عرات اآلالف من عائالت مسلحي
التنظيم إثر املعرك�ة التي خاضتها
ق�وات س�ورية الديمقراطي�ة
الس�تعادة األرايض م�ن مس�لحي
داع�ش بدعم م�ن ق�وات التحالف
الدويل العام املايض.
صحيفة التايمز الربيطانية تحدثت
ع�ن أن األكراد بص�دد إطالق رساح
 15ألف امرأة سورية وطفل كدفعة
أوىل م�ن املخيم ال�ذي يضم  28ألف
مواطنة وطفل يحملون الجنس�ية
الس�ورية من بني أكث�ر من  68ألف
سيدة وطفل محتجزين هناك ،منهم
 30ألفا يحملون الجنسية العراقية
والبقية يحملون جنسيات مختلفة
 ،بحسب مصادر متطابقة.
ونقل�ت الصحيفة ع�ن إلهام أحمد
عضو مجلس قيادة قوات س�ورية
الديمقراطي�ة أن اإلدارة الكردي�ة
يف املنطق�ة الواقع�ة ش�مال رشقي
س�ورية تعهدت باإلرساع يف إطالق
رساح الس�وريات وأطفاله�ن
بالكام�ل من املخيم والس�ماح لهن
بالع�ودة إىل منازله�ن رشيط�ة أن
تخضعن لربنامج مراقبة.
ويف إش�ارة إىل منطقة حكم ذاتي يف
شمال رشقي س�ورية ،لفتت إلهام
أحم�د إىل أن “الذي�ن س�يبقون يف
املخيم ل�ن يكونوا تحت مس�ؤولية
اإلدارة الذاتي�ة” .ول�م يتضح ما قد
يعنيه ذل�ك عملياً .ولم ير ما نر
إىل شبكة الس�جون التي تضم نحو

 10آالف معتقل م�ن الرجال بينهم
آالف األجانب.
خط�وة إخ�الء مخي�م اله�ول يرى
مراقب�ون أنها ج�اءت نتيجة تزايد
األعب�اء الواقعة عىل كاه�ل اإلدارة
الكردي�ة مع افتقار املخيم ألبس�ط
مقوم�ات الحي�اة ،وه�و م�ا دف�ع
األك�راد إىل التحذير م�رارا من عدم
امتالكه�م الوس�ائل الكافية للقيام
بهذه املهمة بشكل كامل.
فصحيف�ة واش�نطن بوس�ت
األمريكي�ة رس�مت ص�ورة قاتمة
للوض�ع يف املخيم ،مش�رة إىل عدم
توف�ر خدم�ات الرعاي�ة الصحي�ة
تقريبا ،وافتقار األطفال إىل التعليم
وت�رب مي�اه ال�رصف الصح�ي
إىل الخي�ام ،وتج�ول ال�كالب الربية
املحي�ط بحثا عن الطع�ام ،وهو ما
يثر قلق املنظمات اإلنسانية.
وتظ�ل ال�دول األجنبي�ة مم�ن لها
مواطن�ون م�ن املنتم�ني إىل تنظيم
“داعش” تنظر إىل هذا التطور بعني
من القل�ق ،فهي ترفض اس�تقبال

املتطرفني ممن يحملون جنسياتها
وتفت�ح الباب أمام ع�ودة أطفالهم
فقط .الحكومة األملانية من جانبها
ح�ذرت من أن مخي�م الهول تحول
إىل مفرخة خط�رة لتنظيم داعش،
مضيفة أن نساء التنظيم يحرضن
األطف�ال ليصبح�وا الجي�ل القادم
لداعش وهم بمثابة قنابل موقوتة.
إال أن الحكومات الغربية تجد نفسها
يف حرج يف ظل مطالبات داخلية من
بعض التكتالت واألحزاب السياسية
ب�رضورة اس�تعادة أبنائه�ا حت�ى
املتطرفني ،من باب استحالة الفصل
بني األطفال وآبائهم وأمهاتهم.
وربم�ا ي�رى مراقب�ون أن موق�ف
الحكوم�ات الغربي�ة م�ربرا ،فبعد
اإلع�الن عن س�قوط تنظيم داعش
وانتهاء س�يطرته عىل األرض ،ظل
مخيم الهول القلب النابض للتنظيم
حي�ث انت�رت األف�كار املتطرفة.
وتحول املخيم الذي تم بناؤه منذ ما
يقرب من  30عام�ا إليواء الالجئني
العراقي�ني الذي�ن ف�روا إىل الحدود

الس�ورية خ�الل ح�رب الخلي�ج،
وكمالذ مجددا للعراقيني بعد الغزو
ال�ذي قادت�ه الوالي�ات املتحدة عام
 2003باعتب�اره أح�د املخيم�ات
الرئيس�ة الثالث�ة ع�ىل الح�دود
الس�ورية العراقية ،إىل بؤرة يسهل
اخرتاقه�ا خ�الل س�نوات توس�عه
وبات نقطة تجمع للمتشددين من
عن�ارص داع�ش الذين ت�م أرسهم
خالل املعارك مع التنظيم.
وانقسم املخيم إىل قسمني ،أحدهما
خاص بالسوريني والعراقيني الذين
يتمتعون بقدر كبر نسبيا من حرية
الحركة والتنقل .وهناك أيضا القسم
األصغر املعروف باسم امللحق ،والذي
يضم يف الغالب العن�ارص األجنبية.
وعليه ،ال يزال سكان املخيم بأكمله
تقريبا يعيش�ون نفس نمط الحياة
ال�ذي كانوا يعيش�ونه خ�الل حكم
“داعش” ،وانترت حوادث العنف
داخل املخي�م ،وتم تس�جيل العديد
م�ن األح�داث املرتبط�ة بالتطرف،
وس�اعدت يف ذلك عوام�ل عدة منها

ضع�ف وفق�ر البني�ة التحتي�ة من
خدمات معيشية وتعليمية ،ونقص
الدع�م املحىل وال�دويل ،وغي�اب أي
برامج شاملة إلعادة تأهيل املقيمني
يف املخيم وخاصة األطفال.
كما أسهم التوغل العسكري الرتكي
األخ�ر يف س�ورية يف خل�ق ظ�روف
مواتي�ة إلع�ادة إحي�اء التنظي�م،
وازدادت األوضاع سوءا داخل املخيم.
فمنذ التوغل الرتك�ي ،رشعت قوات
س�ورية الديمقراطي�ة يف خف�ض
عدد القوات يف مخيم الهول تحس�با
ألي غ�زو ترك�ي محتم�ل ،وهو ما
أدى إىل إضع�اف قدرة ه�ذه القوات
أكثر عىل تأم�ني املخيم ووفر فرصة
أك�رب للجماع�ات املتطرف�ة إلع�ادة
ترتي�ب صفوفها.ول�م تس�تعد دول
مث�ل بريطانيا وفرنس�ا الس�تقبال
س�وى ع�دد قليل م�ن األيت�ام ممن
يحملون جنس�ياتها .وت�رى خبرة
الشؤون الداخلية يف الكتلة الربملانية
لحزب “اليس�ار” األملاني أوال يلبكه
أن�ه “يتعني عىل الحكوم�ة األملانية،
ع�ىل األق�ل ،أن تتوىل رعاي�ة أطفال
جهاديات داعش املنحدرات من أملانيا
مع أمهاته�م” ،مضيفة أنه ال يوجد
طريق آخ�ر “للحيلول�ة دون كارثة
إنس�انية وجيل جديد م�ن إرهابيي
داعش”.وتقدر الحكومة األملانية عدد
املواطن�ني األملان البالغ�ني املعتقلني
ع�ىل خلفي�ة انتمائه�م لداع�ش أو
منظم�ات إرهابي�ة أخ�رى ،ب��80
ً
رج�ال و 50امرأة.
مواطن�ا ً  ،هم 30
ول�م يتضح بعد م�ا إذا كانت خطوة
إط�الق رساح املحتجزي�ن يف مخي�م
اله�ول تمثل مقارب�ة جديدة لإلدارة
الكردية من املوقوفني السوريني ،أم
أنها مجرد تري�ع للجهود الجارية
إلط�الق رساح الس�وريني يف إط�ار
برنام�ج تكفل بموجبه العائالت من
خارج املنشأة ،أبناءها.

بعد تسجيل أكثر من  4آالف إصابة و 63حالة وفاة

إصابات العراق بكورونا تتخطى الـ  430ألفا وشفاء أكثر من  363ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة ،امس االثنني،
املوق�ف الوبائ�ي اليومي لف�روس كورونا
املس�تجد يف الع�راق ،وفيم�ا اكدت تس�جيل
 4044اصابة جديدة و 63حالة وفاة وشفاء
 3055حالة ،حددت دائرت�ا صحة الرصافة
والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات حس�ب
املناطق.
وذكرت ال�وزارة يف وثيقة تلقتها “الزوراء”:
ان ع�دد الفحوصات املختربي�ة ليوم امس:
 ،20419ليصب�ح عدد الفحوصات املختربية
الكلي�ة ،2644770 :مبين�ة انه تم تس�جيل
 4044اصابة جديدة و 63حالة وفاة وشفاء
 3055حالة.
واض�اف ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل:
 ،)84.4%( 363532ام�ا ع�دد االصاب�ات
ال�كيل ،430678 :بينم�ا عدد الح�االت التي
تحت الع�الج ،56829 :يف حني عدد الحاالت
الراق�دة تح�ت العناية املرك�زة ،442 :وعدد
حاالت الوفيات الكيل.10317 :
م�ن جهت�ه ،اعلن مدي�ر عام صح�ة بغداد
الرصاف�ة ،عب�د الغني الس�اعدي ،تس�جيل
 667اصاب�ة جديدة بف�روس كورونا بينها
 288اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.
وقال الس�اعدي يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”:
ان “املؤسس�ات الصحية يف جانب الرصافة
سجلت  667اصابة جديدة بفروس كورونا
موزعة كالتايل  288 :حالة ش�خصت خالل
الرص�د الوبائي للقطاع�ات الصحية :قطاع
الرصاف�ة  55حال�ة /قط�اع النه�روان 80

حال�ة  /قط�اع البلدي�ات االول  48حال�ة /
قطاع بغداد جديدة  45حالة  /قطاع املدائن
 28حالة  /قطاع االعظمية  23حالة .
واش�ار اىل ان  379حال�ة خ�الل مراجعتهم
للمؤسس�ات الصحية  :مدين�ة الصدر 103
حالة محل�ة ,538 ,575 ,518 ,517 ,555 ,
,513 ,524 ,556 ,565 ,550 ,532 ,544
 557 ,540قط�اع  . 31قط�اع  , 47قط�اع

 . 565 . 521 ,10قط�اع  . 49ح�ي ط�ارق ,
الحميدي�ة  ,الج�وادر  ,الكي�ارة357 ,345 ،
 331 , 314. 316.الش�عب  18حال�ة محلة
 ,325 , 337,332 ,317حال�ة محلة , 734 .
 , 738 ,728 ,722الزراعي  , 771 ,البلديات
 , 504 ,509 ,502 , 508 , 506 ,13شارع
فلسطني  19حالة محلة  ,503 ,505االمني
 15حالة محلة,743 . 721 , 741 , , 733 , ,

 , 704 , 706 709بغ�داد جدي�دة  16حال�ة
محل�ة  ,708 , 703 , 701الزعفراني�ة 42
حال�ة محل�ة 964 , 917 , 960 , 953 ,
909 , 906 , 949, 962 , 961 , 958 ,
 ,الكرادة  12حالة محلة 302 ,905 ,903
 , 311 , 314 , 310 ,االعظمي�ة 16حال�ة
محل�ة ،314 ,حي تون�س  10حاالت محلة .
 ، 303 , 301 , 302العبيدي  17حالة محلة

 ,الكف�اءات  ، 769 , 764 , 765, 762 ,حي
الزه�راء 7حاالت محل�ة  , 759 , 757 ,حي
النرص حالة واحدة  ،773 ,حي السالم حالة
واح�دة  ، 408 ,ام الكرب والغ�زالن  3حاالت
محل�ة  , 337 , 345املعام�ل  5حاالت محلة
 ،796 , 799زيون�ة  9ح�االت محل�ة ،716
ش�ارع الس�عدون حالة واحدة محلة ،101
الجادرية حالتني محلة  ،911 ,923الكفاح
حالة واحدة محلة  ،111باب الش�يخ حالة
واح�دة محلة  ،121س�بع قصور  6حاالت
قرب جامع االمام ع�يل والزراعي ،الطالبية
 3حاالت محلة  ،321 ,332 ,322محافظة
واس�ط حال�ة واح�دة الصويرة  ،املش�تل 8
ح�االت محل�ة  ,751 ,767 ,771الرش�اد
حال�ة واح�دة ،الش�ماعية  5ح�االت محلة
 ,758الصلي�خ  8ح�االت محلة ,326 ,304
الراش�دية  6ح�االت الزراع�ي ،ح�ي النرص
حالة واحدة ،ح�ي القاهرة  9حاالت محلة
 ،318 ,313 ,309 ,311سبع ابكار حالتني
محل�ة  ،342 ,332املدائ�ن  10حاالت محلة
الوحدة ,قرية الحرية ،بسماية حالة واحدة
عم�ارة  ، 108الكفاح حالت�ني محلة ,125
 ،111التاج�ي حال�ة واح�دة الزراعي ،حي
تون�س حالت�ني محل�ة  ،300الدوان�م حالة
واحدة ،شارع املغرب حالتني محلة .304
واض�اف الس�اعدي ان�ه “ت�م نق�ل جميع
املصاب�ني اىل الحجر الصح�ي لتلقي العالج
فيم�ا نقل�ت الح�االت الحرج�ة اىل العناي�ة
املركزة الخاصة بالعزل” ،مشرا اىل ان “العدد
الرتاكم�ي لإلصابات ارتف�ع اىل  55815تويف

منهم  1321لالس�ف فيما اكتس�ب الشفاء
 49778واملتبقي قيد العالج .”4716
ودع�ا الس�اعدي املواطن�ني اىل “االلت�زام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع
لحمايته�م م�ن االصاب�ة وتقلي�ل تف�ي
الوباء”.
اىل ذل�ك ،حددت دائرة صح�ة الكرخ املوقف
الوبائ�ي له�ا مع اع�داد وعناوي�ن الحاالت
املش�خصة يف مخترباته�ا بم�رض ف�روس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاية الساعة العارشة من ليلة االحد واملعلن
عنها امس االثنني.
وذكرت الدائ�رة يف بيان تلقته “الزوراء” :ان
عدد االصابات  835موزعة كاآلتي :أبو غريب
 /50ابو دش�ر  /25االسكان  /12االعالم
 /28البي�اع  /35التاجي  /13الحارثية /9
الحري�ة  /42الخطي�ب  /2ال���دورة /22
الدولع�ي  /3الرحمانية  /18الس�يدية /2
الشالجية  /17الشعلة  /39الصالحية /1
الطارمي�ة  /6العامرية  /37العط�ي�في�ة
 /26العالوي  /4الغزالي�ة  /63القادسي�ة
 /13الكاظمي��ة  /20الكرخ  /2املحمودية
 /45امل�عال�ف  /16املكاسب  /15املنصور
 /18املواصالت  /9الوشاش  /16اليوسفية
 /1الي�رموك  /23ج��كوك  /4حي الجامعة
 /36حي الجهاد  /60حي العامل  /46حي
العدل  /45حي الفرات  /1ش�ارع حيفا /1
مجمع بسكالته /1جانب الرصافة .6
واضافت ،ان عدد الش�فاء  ،730 :بينما عدد
الوفيات.3 :
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النقل :بدء العمل بالتكسي النهري
الشهر املقبل

بغداد /الزوراء:
أكدت وزارة النقل ،أمس االثنني ،بدء العمل
بالتكيس النهري الشهر املقبل.
وذكر بيان للوزارة :انه «بتوجيه مبارش

من وزير النقل الكابتن نارص حسني
الشبيل ،وابتدا ًء من الشهر القادم ،ستقوم
الرشكة العامة للنقل البحري /قسم النقل
النهري ،بالعمل الفعيل بالتكيس النهري».

العمل تعتزم ختصيص  %5من التعيينات
لذوي اإلعاقة واالحتياجات اخلاصة
بغداد /الزوراء:
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية ،عادل الركابي ،أمس االثنني ،عن سعي وزارته
لتخصيص  5باملئة من التعيينات الحكومية لذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة.
وقال الركابي يف ترصيح صحفي :إن “الوزارة تسعى للنهوض بواقع ذوي االعاقة
واالحتياجات الخاصة ،وهناك سعي لتفعيل النص  38لسنة  2013بقانون ذوي
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة الذي يتضمن تخصيص  5باملئة من الوظائف الحكومية
لألشخاص ذوي اإلعاقة”.
وأشار اىل “إقامة دعاوى عىل الوزارات التي لم تنفذ النص املذكور لكي يكون مُ لزما ً
ِ
للتنفيذ مستقبال” ،منوها بالوقت نفسه بأن “هناك جهودا استثنائية ومضاعفة بشأن
تقديم الخدمات لهذه الرشيحة التي تقدر أعدادها باملاليني”.
وذكر الركابي ان “الوزارة تسعى لتفعيل كل امتيازات قانون ذوي اإلعاقة واالحتياجات
الخاصة بالتنسيق مع الوزارات واملنظمات املعنية الن اغلبها غري مفعلة بسبب وجود
بعض الثغرات”.
واكد “وجود متابعة جادة ملسودة تعديل قانون هيئة رعاية ذوي اإلعاقة والتنسيق
مع مجلس شورى الدولة لتحديد سقف زمني النجازه ورفعه اىل الربملان بغية ترشيعه
والعمل به” .منبها اىل “اهمية فتح نافذة خاصة بذوي اإلعاقة يف كل دائرة حكومية
لتسهيل مراجعة هذه الرشيحة بسبب وضعها االستثنائي”.

النزاهة تنفذ أمر قبض حبق حمافظ
نينوى األسبق
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة ،امس
قبض
االثنني ،عن تمكنها من تنفيذ أمر
ٍ
ً
ِّ
مبينة أن
بحق محافظ نينوى األسبق،

تنفيذ األمر جاء بعد استحصال موافقة
املحكمة املختصة بالنظر يف قضايا
النزاهة باملحافظة.
وأفادت دائرة التحقيقات يف الهيئة،
ويف معرض حديثها عن تفاصيل
ُّ
بتمكن مالكاتها
عمليَّة تنفيذ األمر،
يف املحافظة من تنفيذ أمر القبض
ّ
بحق املحافظ األسبق الذي
الصادر
صدر استنادا ً إىل أحكام القرار (160

لسنة  )1983من الهيئة التحقيقيَّة
القضائيَّة املؤلفة بموجب األمر 126
لسنة  2020الخاصة بالنظر بقضايا
الفساد الكربى .
وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت قيامها
تحقيقي عايل املستوى؛
فريق
بتأليف
ٍّ
ٍ
للكشف عن مصري األموال التي ت َّم
سحبها قبل إقالة محافظ نينوى
األسبق ،وضبط عد ٍد من املسؤولني
واملوظفني يف ديوان املحافظة؛ بتهمة
االختالس وتبديد أموال الدولة ،إذ
تجاوزت املبالغ التي ت َّم ضبط أوليَّاتها
دينار.
 76مليار
ٍ

ضبط عملية تهريب يف أنبوب نفطي من
حقول البصرة
بغداد /الزوراء:
ضبطت القوات األمنية ،امس االثنني عملية تهريب يف أنبوب ناقل للنفط الخام
الواصل من حقول البرصة اىل مصفى الشعيبة.
وذكر بيان لخلية اإلعالم األمني تلقت «الزوراء» نسخة منه« :تأرش قيام مجموعة
من عنارص الجريمة املنظمة تقوم بعمليات تهريب النفط الخام من خالل ثقب
أنبوب الخط ( 14عقدة) الناقل للنفط الخام من حقول محافظة البرصة اىل مصفى
الشعيبة».
وأضاف انه «تم تنفيذ واجب مشرتك بني جهاز املخابرات وقيادة عمليات البرصة
بإرشاف قيادة العمليات املشرتكة ،وضبط موقع التهريب يف منطقة الشعيبة التابعة
اىل قضاء الزبري».
وأشار البيان اىل ان «األنبوب الناقل مثقوب بطريقة خاصة ويحتوي عىل مسيطر
مربوط به خرطوم بالستك قياس {أنج ونص} تم إخفاؤه يف األرض ،وقد تم اتخاذ
اإلجراءات القانونية».
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أعلنت أن احلاالت الراقدة يف العناية املركزة ال تتجاوز الـ500

الصحة :نسعى للوصول إىل  30ألف فحص يوميا لتشخيص كورونا
بغداد /الزوراء:
ْ
كشفت وزارة الصحة والبيئة ،أمس االثنني ،عن
مساع للوصول اىل  30الف فحص يومي لكشف
ٍ
مصابي كورونا مع زيادة عدد األرسة اىل  10آالف
الستقبال الحاالت ،فيما أعلنت ان الحاالت الراقدة
يف العناية املركزة تقرتب من  500حالة يف بغداد
واملحافظات.
وقال مدير الصحة العامة ،رياض عبد االمري
الحلفي ،يف حوار صحفي :ان “االٕصابات مستمرة
منذ اشهر باألرقام نفسها ،يقابلها ارتفاع كبري
بعدد املتعافني وحاالت الشفاء العالية التي أصبحت
تتجاوز  3االف حالة يوميا ،اي بنسبة  85باملئة بعد
الطفرة النوعية يف تطوير القدرات التشخيصية
والعالجية خاصة خالل االشهر القليلة املاضية،
حيث تمكنت الوزارة من مواجهة الوباء من خالل
زيادة عدد االرسة املخصصة لكورونا بما يزيد عن
 10آالف رسير منها ما ال يقل عن  4االف رسير
تنفس اصطناعي للحاالت الحرجة”.
وأضاف الحلفي :أن “عدد الحاالت الراقدة يف
العناية املركزة بلغت ما يقارب  500حالة يف بغداد

واملحافظات» ،مبينا «ان الفحوصات املختربية
وصلت اىل  25ألف فحص يوميا ،ونعمل عىل توسيع
القدرة التشخيصية للوصول اىل  30ألف فحص
يوميا اعتمادا عىل إمكانيات الوزارة ،أما عدد

املختربات فبلغ  50مختربا يف بغداد واملحافظات،
ويف حالة زيادة إعداد االصابات خالل املدة املقبلة
فسيتم افتتاح مختربات أخرى بموادها املستخدمة
من مناشئ عاملية” .مبينا أن “الوزارة تحتفظ

وزارة التخطيط تكشف عن نسبة خط الفقر يف العراق
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة التخطيط ،أمس
االثنني ،نسبة خط الفقر يف العراق.
وقال الناطق الرسمي للوزارة،
عبد الزهرة الهنداوي ،يف ترصيح
صحفي« :ال نلقي بالالئمة دائما ً
بما يحدث يف البلد عىل الفساد
وسوء اإلدارة ،فالفقر يف العراق
ليس حديثاً ،إذ كانت مؤرشات
الفقر قبل  2003مرعبة جدا ،ولم
يكن مسموحا ً ألحد الحديث عنه،
وبعد  2003تغري املستوى املعييش
للمواطن ،إذ كان متوسط دخل
الفرد  300دوالر سنوياً ،واآلن
متوسط دخل  7000 - 6000دوالر
سنويا ،فقد انخفضت مؤرشات
الفقر يف عام  2013اىل .»% 15

وأضاف «يف  2014وعندما حلت
حربنا ضد داعش ،ارتفعت نسبة
الفقر اىل  ،% 23إذ يسمى بالفقر
العابر او الطارئ ،وأطلقت الوزارة
إسرتاتيجية تخفيف الفقر الثانية
يف  ،2022 – 2018ويف عام 2019
انخفضت نسبة الفقر من % 23
اىل  ،% 20ويف مطلع عام 2020
دخلنا يف األزمة املزدوجة التي
تمثلت بفريوس كورونا واألزمة
االقتصادية ،إذ اننا يف هذا العام
أجرينا دراسة مع البنك الدويل،
وفريق أكسفورد الدويل ،وخرباء
من الوزارة لقياس هذه اآلثار
عىل الفئات الهشة والضعيفة،
واكتشفنا ان نسبة الفقر ارتفعت
من  % 20اىل  ،% 31.7أي ،% 32

يف فرتة الحظر ،أي ان  11مليونا ً
و 400الف شخص كانوا تحت
مستوى خط الفقر ،او اكثر من
ربع السكان ،واآلن لو أجرينا
دراسة سنجد ان النسبة انخفضت
كون الدراسة السابقة كانت يف
ظروف الحظر الشامل».
وأكد الهنداوي َّ
«أن الجهاز املركزي
لإلحصاء هو الذي نفذ هذه
الدراسة العلمية ،وليس املسح
امليداني باالعتماد عىل معايري
علمية معتمدة دوليا ،إذ أخذت
الدراسة بنظر االعتبار مجموعة
من الحقائق والسيناريوهات،
واعدت بمشاركة البنك الدويل،
وفريق اكسفورد الدويل وجهات
أخرى ،وبالتعاون مع اإلسرتاتيجية

املوارد تكشف عن حترك تركي إجيابي حلسم
ملف املياه
بغداد /الزوراء:
كشف وزير املوارد املائيّة عن وجود «تحرك
ايجابي» ورغبة تركية لحسم ملف املياه مع
العراق.
ويشارك الوزير ،مهدي رشيد الحمداني ،يف
فعاليات أسبوع القاهرة للمياه ،الذي انطلقت
أعماله ،األحد ،تحت عنوان «األمن املائي من
أجل السالم والتنمية».
وقال الحمداني ،يف ترصيح صحفي :ان «الوزارة
تحرص عىل املشاركة يف اي منتدى يدعم
مواقف العراق يف استحصال حقوقه املائية،
السيما مرص التي تواجه نفس التحديات لذلك
يجب ان نعمل معا من اجل ضمان الحقوق
املائية».
وأضاف ان «مرص لديها خارطة طريق ودراسة
تخص املحافظة عىل مواردها املائية لغاية
 ، 2037كما ان العراق لديه دراسة مشابهة
لغاية  ،“ 2035مشريا اىل ان ”الجانب املرصي
يمتلك خربة يف مجال القانون الدويل ،إذ سيتم
تعشيق هذه الخربات للمفاوض العراقي
لدعمه يف التفاوض مع ايران وتركيا بشأن
الحصص املائية».

وكشف وزير املوارد املائية عن وجود «تحرك
ايجابي ورغبة حقيقية من قبل تركيا لحسم
هذا امللف ،وهذا ما أعلنه الرئيس الرتكي رجب
طيب اردوغان قبل عام ،وسمى املفاوض معنا
وهو {فيصل اوغلو} ونحن يف تواصل معها
ووصلنا اىل تفاهمات كبرية».
ويف ما يخص الجانب اإليراني ،تحدث ايضا عن
تفاهمات ايجابية ،قائال« :إذ ال طريق لنا سوى
التفاوض املبني عىل املصالح املشرتكة مع هذه
الدول ،فاملياه تخص املواطن نفسه وبنيت
حضارة وادي الرافدين نتيجة وجود املياه».
وعن اللجنة العراقية املرصية ،قال الحمداني:
”هناك اجتماعات مستمرة لعقد هذه اللجنة
يف العراق قريبا ،وهناك زيارة مرتقبة لرئيس
الوزراء املرصي مصطفى مدبويل مع عدد من
الوزراء».
أما عن الوضع املائي يف العراق واحتمالية قلة
تساقط األمطار ،فذكر الوزير :ان ”املؤرشات
تتحدث عن تأخر موسم األمطار هذا العام،
لكن نحن لدينا مياه كافية وخطة زراعية
تصل اىل  5ماليني دونم ،كما استطعنا ان نحد
من التجاوزات عىل املسطحات املائية».

الوزارة جتيب عن بعض التساؤالت اخلاصة بالعام املقبل

الرتبية النيابية تنفي رفع آيات بين إسرائيل القرآنية من املناهج الدراسية
بغداد /الزوراء:
نفت لجنة الرتبية النيابية ما تداولته وسائل
اإلعالم والتواصل االجتماعي من حديث بشأن
رفع اآليات القرآنية التي تتحدث عن بني إرسائيل
من املناهج الدراسية .فيما أصدرت وزارة الرتبية
توضيحا ً يخص بعض التساؤالت الواردة اليها
حول العملية التعليمية والرتبوية للعام الدرايس
. 2020 – 2019
وقال مقرر اللجنة الرتبية النيابية ،طعمة
اللهيبي ،يف ترصيح صحفي :إن ”توصيات لجنة
الرتبية النيابية كانت بضغط املواد الدراسية
بحكم الوضع الصحي للبلد ،والذي يتطلب
تقليص دوام املدارس ليكون ليومني يف كل
مرحلة ،ولكن هذا ال يعني أن يتم حذف آيات
بني إرسائيل من املناهج ،ووزارة الرتبية الحالية
نفت بدورها وجود مثل هذا األمر أو التوجه،
حيث لم يتم أي تغيري يف املناهج أو حتى طبع
أخرى جديدة».
وقال اللهيبي :إن «حدث مثل هذا التغيري يف زمن
الوزارات السابقة؛ فسيتم فتح تحقيق بهذا
الجانب يف حال تم إثبات هذا األمر».
وكان املتحدث الرسمي باسم وزارة الرتبية ،حيدر

بخزين احتياطي للحاالت الطارئة ،فضال عن توفري
األدوية واملستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة
كورونا املقرة عامليا يف امل ٔوسسات الصحية للحاالت
الخفيفة واملتوسطة والشديدة والحرجة”.
وأوضح أن “منظمة الصحة العاملية أعلنت استخدام
عالجات جديدة لكنها لم تنرش حتى اآلن ،حيث ال
يمكن تغيري بروتوكوالت عالجية مستخدمة يف
امل ٔوسسات الصحية عىل دراسة لم تنرش بعد وتحت
املراجعة ولم تثبت مصداقيتها حتى اآلن ،ويف حال
اثبتت فعاليتها ومصداقيتها سيتم تحويلها اىل
لجنة األطباء املعالجني لتداولها”.
وأكد الحلفي ان “امل ٔوسسات الصحية ما
زالت تستخدم بالزما النقاهة لعالج املصابني
بالفريوس ،وذلك باالعتماد عىل قرار وقناعة
الطبيب املعالج لحاالت معينة” ،منوها ان “الوزارة
تسعى باستمرار لتوفري العالجات واللقاحات التي
ثبتت فعاليتها عامليا وعلميا ،وان العالجات التي
تعطى يف املستشفيات مقررة من قبل اللجان
العلمية االستشارية التابعة للوزارة التي تراقب
كل التطورات العاملية بشأن اللقاحات”.

فاروق ،رد يوم الخميس املايض ،عىل ترصيح
خرج به رئيس لجنة الرتبية النيابية ،قيص
اليارسي ،بخصوص حذف «اآليات القرآنية» التي
تتحدث عن بني إرسائيل من املناهج الدراسية.
وطالب فاروق «كل من يدعي بحذف تلك
اآليات من املناهج التدريسية يف العراق ،تسمية

املواضع ،التي حذفت منها تلك اآليات».
ووجه فاروق رسالة بالقول” :املناهج الدراسية
الخاصة بوزارة الرتبية العراقية ،موجودة يف كل
منزل عراقي ،وعليهم أن يطلعوا عىل املناهج
ليتأكدوا من عدم صحة تلك األقاويل».
وكان رئيس لجنة الرتبية النيابية ،قيص

اليارسي ،قال ،يف ترصيح صحفي سابق ،إن
”هناك دوالً خارجية استهدفت التعليم يف العراق،
وضغطت باتجاه تغيري املناهج الدراسية ،وعىل
هذا األساس تم رفع اآليات التي تتكلم عن بني
ارسائيل ومواقفهم ضد املسلمني».
من جهتها ،أصدرت وزارة الرتبية ،أمس االثنني،
توضيحا ً يخص بعض التساؤالت الواردة اليها
حول العملية التعليمية والرتبوية للعام الدرايس
. 2020 – 2019
ُ
أصدره املكتب اإلعالمي تلقت
وذكر بيان
«الزوراء» نسخة منه :أن “املديرية العامة
للتقويم واالمتحانات يف الوزارة ،وجهت بالعمل
عىل احتساب غيابات التالميذ والطلبة من الـ2
من شهر كانون الثاني لعام  ، 2020فضالً عن
ذلك رفع درجة التلميذ للصفوف األربعة األوىل،
يف حال االشرتاك باالمتحانات الدور الثاني ولم
ً
مبينة «إن قرار
يحصل عىل درجة النجاح»
الـ( )10درجات ساري املفعول للدور الثاني
للعام الدرايس الحايل”.
وشددت الوزارة عىل “الزام التالميذ من أداء
االمتحانات الشفوية والتحريرية للمواد املشمولة
باالمتحانات الشفوية والتحريرية”.

الوطنية لخفض الفقر ،ودورهم
كان الدعم ،واملتابعة للمعايري
العلمية والدولية وتم  %».التوصل
اىل نسبة .»% 31.7
وأوضح ان «الغرض من الدراسة هو
لوضع الحلول واملعالجات لرشيحة
الفقراء ،وقد رفعت اىل مجلس
الوزراء ،ووزارة العمل ،ويف ضوئها
قدمت الحكومة منحة مالية طارئة
قدرها  30ألف دينار للفرد الواحد
وهم  11مليون شخص ،إضافة
اىل توفري سلع غذائية يف األسواق،
واملحافظة عىل األسعار ،وتناولت
اإلسرتاتيجيات الصحة والتعليم
والسكن ،وتحسني شبكة الحماية
االجتماعية ،أما التخطيط فرتسم
السياسات والتنفيذ عىل الجهات

األخرى».
وبني الهنداوي «لكي نقيس
خط الفقر يجب أن يكون الدخل
الشهري للفرد الواحد  110آالف
دينار ،ويحتسب الفقر بآليتني،
وهما الدخل الشهري وهو األساس،
والفقر املتعدد األبعاد الذي يشمل
الصحة والسكن والتعليم وتمكني
املرأة وعودة النازحني ،ويف الظروف
الراهنة ال يمكن توفري كل هذه
املؤرشات ،بل نركز عىل الجانب
الصحي ،او تحسني الدخل من
خالل املنح املالية او شبكة الحماية
او دعم األسعار».
وأردف ان «الوزارة تعمل بشكل
جاد ،ولكننا لم نصل بعد اىل نهايات
العمل لرسم مسارات جديدة».

أعلن دك أوكار التنظيم اإلرهابي باملدفعية

احلشد يشرع بعملية تطهري جزيرة
كنعوص جنوب املوصل

بغداد /الزوراء:
أعلن الحشد الشعبي ،امس االثنني ،عن انطالق عملية إسناد واسعة لقطعات الجيش العراقي
القتحام وتطهري جزيرة كنعوص يف نهر دجلة جنوب املوصل.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت «الزوراء» نسخة منه :أن “قيادة عمليات قاطع نينوى
للحشد الشعبي والقطعات امللحقة بها رشعت ،أمس ،بعملية اسناد واسعة لقطعات الجيش
العراقي القتحام وتطهري جزيرة كنعوص يف نهر دجلة جنوب املوصل بإسناد طريان الجيش”.
وأضاف البيان أن “العملية تهدف لتطهري وتأمني كنعوص من عنارص داعش الذي يتخذ من
الجزيرة مالذا دائما لخالياه االجرامية ،وذلك لصعوبة الوصول إليها بسبب وعورتها وكثافة
اشجارها ،وما زالت العملية مستمرة” .بينما دكت مدفعية الحشد الشعبي والجيش ،امس ،
اوكار داعش االرهابي يف جزيرة گنعوص جنوب املوصل.وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “مدفعية الحشد الشعبي والجيش العراقي تدك بنريان تمهيدية اوكار
داعش االرهابي يف جزيرة گنعوص جنوب املوصل ،تمهيدا القتحامها”.

إحباط تهريب دراجات نارية وضبط تالعب
بعالمة جتارية يف أم قصر واملنذرية
بغداد /الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك ،امس االثنني،
إحباط محاولة تهريب ( )8حاويات محملة
بدراجات نارية يف مركز جمرك ام قرص
الشمايل.
وذكر بيان للهيئة ،تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أن الهيئة «بالتعاون مع الجهات
الساندة تمكنت من إحباط محاولة تهريب
( )8حاويات محملة بدراجات نارية ،حيث
وردت األوراق االستريادية عىل انها قطع
غيار يف مركز جمرك ام قرص الشمايل ،وقد
تمت إحالتها اىل القضاء التخاذ اإلجراءات
القانونية بحقها وفق قانون الجمارك
النافذ».
وأوضح البيان أن «الهيئة العامة للجمارك
تسعى للحد من عمليات التهريب ودعم
املنتج الوطني وتعظيم اإليرادات».
من جهتها ،أعلنت هيئة املنافذ الحدودية،
أمس االثنني ،ضبط تالعب بالعالمة التجارية
ملادة السرياميك بحمولة أكثر من 120طنا يف

منفذ املنذرية الحدودي.
وذكر بيان للهيئة تلقت «الزوراء» نسخة منه:
أن «الهيئة ضبطت يف منفذ املنذرية الحدودي
يف محافظة دياىل مادة (السرياميك املحملة
عىل (4عجالت) بحمولة إجمالية ( 210أطنان
و  260كغم) واملنجزة معاملتها الجمركية
من قبل مركز جمرك املنفذ الحدودي خالفٱ
للضوابط والتعليمات النافذة».
وأضاف البيان« :إذ تمكنت شعبة البحث
والتحري هيأتنا وخارج الحرم الجمركي عند
بوابة الخروج من ضبط العجالت وتدقيق
معاملتها الجمركية ومعاينة حمولتها
تبني اختالف يف العالمة التجارية ،وذلك يعد
مخالفة جمركية وتالعبا وتغريا يف وصف
البضاعة».
وأشار إىل «إحالة ما تم ضبطه عىل وفق
محرض أصويل إىل مركز رشطة جمرك املنذرية
لغرض عرضها أمام أنظار قايض تحقيق
محكمة خانقني التخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة حيالها».

أسواق
العدد 7348 :الثالثاء  20 -تشرين االول 2020

No: 7348 Tue 20 Oct 2020

www.alzawraapaper.com

أوضحت حقيقة وجود توجه لطباعة العملة احمللية

5

املالية النيابية :ال ميكن تطبيق ضريبة الدخل على الراتب واملخصصات من دون قانون
العدد15481:
جمهورية العراق
التاريخ2020/10/19:
وزارةالنفط
رشكة مصايف الوسط /رشكة عامة
بغداد
م /تمديد تاريخ غلق
تقرر تمديد تاريخ غلق االعالن املرقم
( )27طلبية ( )2020/ 6005من تاريخ
 2020/10/13اىل .. 2020/10/27
لذا اقتىض التنويه.
د.عائد جابر عمران
ء.املدير العام
رئيس مجلس االدارة

بغداد /الزوراء:
ّ
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابية أنه ال
يمك�ن للحكوم�ة تطبي�ق رضيب�ة
الدخل ع�ى الراتب واملخصصات من
دون قانون .وفيما نفت عضو وجود
توجه البن�ك املركزي لطباعة العملة
املحلي�ة لتغطي�ة النفق�ات ،حذرت
من مخاطر اتخاذ هكذا خطوة دون
توفر العملة الصعبة.
وقال عض�و اللجنة املالي�ة النيابية،
أحم�د حاج�ي رش�يد ،يف ترصي�ح
صحف�ي :إن «هن�اك مزاعم عن نية
حكومي�ة لتطبي�ق قان�ون رضيب�ة
الدخل عى إجمايل الراتب منذ ش�هر
ترشي�ن األول الح�ايل ،حيث تفرض
وزارة املالي�ة رضيب�ة دخل تبلغ من
 3 ٪إىل  15 ٪ع�ى الرات�ب االس�مي
للموظف�ن» .وأضاف أن�ه «ال يمكن

تطبي�ق ذلك م�ن دون قانون يصدر
عن الحكومة».
يف ح�ن ،أكد عض�و اللجن�ة ،جمال
كوجر ،أنه يف حال وجود هكذا توجه
فيمكن إدراجه ضم�ن موازنة العام
املقبل ،وقال «هذا الحديث هو السائد
بن املواطنن ،لكن ال يمكن تطبيقه،
ويف ح�ال وجود هك�ذا توجه فيمكن
إدراجه ضمن موازنة .»2021
م�ن جهته ،نفى عضو اللجنة املالية
النيابية ،ثام�ر ذيبان ،امس االثنن ،
وجود توجه البن�ك املركزي لطباعة
العمل�ة املحلي�ة لتغطي�ة النفقات،
مح�ذرا م�ن مخاط�ر اتخ�اذ هكذا
خطوة دون توفر العملة الصعبة.
وقال ذيب�ان يف ترصيح صحفي :إن
“الحكوم�ة ال يمكنها طب�ع العملة
لعدة أسباب” ،محذرا من أن “اتخاذ

هكذا خطوة يؤث�ر عى قيمة الدينار
العراق�ي ،باإلضاف�ة اىل زي�ادة يف
األسعار”.
وأض�اف أن “الحكوم�ة نفس�ها ال
تس�تطيع الس�يطرة ع�ى رصف
الدوالر” ،مش�را إىل أنه “ليس هناك
أي توج�ه نياب�ي أو حكوم�ي ع�ى
اتخاذ هكذا قرار”.
وأوض�ح أن “روات�ب املوظف�ن
واملتقاعدين ونفق�ات الحكومة من
أولوي�ات الحكوم�ة ،وان موض�وع
طب�ع العملة مجرد رأي ال يتناس�ب
مع قانون البنك املركزي”.
وق�د أص�در البنك املرك�زي ،يف وقت
س�ابق ،بيانا أش�ار في�ه أن قانونه
ال يجي�ز ذل�ك ع�ن إمكاني�ة طب�ع
عمل�ة عراقية لتاليف املش�اكل املالية
واالقتصادية.

اخلدمات النيابية :العمالة األجنبية تهيمن على  90%من وظائف الشركات النفطية
بغداد /الزوراء:
أك�دت عض�و لجن�ة الخدم�ات النيابية،
النائب من�ار عبد املطل�ب ،امس االثنن،
أن العمال�ة االجنبي�ة تهيم�ن عى 90%
م�ن الوظائف يف الرشكات االس�تثمارية
النفطية.
وقال�ت عبد املطل�ب يف ترصيح صحفي:
ان” القط�اع النفط�ي م�ن القطاع�ات
املهم�ة والحيوي�ة يف العراق لك�ن لم يتم
اس�تغاللها يف اط�ار دعم توف�ر وظائف
عم�ل للك�وادر املحلي�ة يف ظ�ل وج�ود

معدالت عالية للبطالة ،وهناك اآلالف من
الخريجن يف اختصاصات نفطية س�واء
مهندسن او معاهد بدون أي وظائف”.
وأضافت عبد املطل�ب ان” اقل من 10%
م�ن الوظائف يف الرشكات االس�تثمارية
النفطية األجنبية للعراقين وهي نس�بة
قليل�ة ج�دا» .الفت�ا اىل «ان  90%م�ن
الوظائف بمختلف عناوينها هي لألجانب
وتعطي له�م روات�ب بالعمل�ة الصعبة،
يف ح�ن كان الب�د ان تك�ون األولوي�ة
للعراقي�ن يف العم�ل داخ�ل ال�رشكات

وحقول النفط”.
وأشارت إىل “رضورة إعادة إطار االتفاق
مع أية رشكات مس�تثمرة يف البالد حول
تحديد نسبة ثابتة للعمالة العراقية ،وان
تكون لها األس�بقية واالولوية يف التعين
والتوظي�ف ،خاصة مع جيوش العاطلن
املنترش يف كل املحافظات”.
ويعان�ي الع�راق م�ن ارتف�اع كب�ر يف
مع�دالت البطال�ة والفق�ر يف الس�نوات
االخرة خاصة لخريجي الكليات واملعاهد
بمختلف االختصاصات.

وزارة املوارد املائية
اسم املرشوع :العمليات الطارئة من أجل التنمية
((( اعالن )))
طلب بيان اهتمام( -اختيار الرشكات)
استنادا للمادة  71من قانون التنفيذ وبناءا عى طلب الدائن (شاکر رشیف طاهر) تبيع مديرية تنفيذ النجف املواد
املدرجة أدناه والعائدة للمدين (عمر عزیز محمود) فعى الراغب يف الرشاء الحضور يف الزمان واملكان املذكور أدناه خالل
عنوان العقد  :االرشاف عى مناقصات يف محافظة االنبار
عرشة أيام اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة  ٪10عرشة باملئة من
القيمة املقدرة بصك مصدق مع بطاقة األحوال املدنية وشهادة الجنسية ويتحمل املشرتي أجور التسجيل والداللية.
رقم العقد) EODP - MOWR / C02A / R( :
املنفذ العدل
 -1اس�تلمت جمهورية العراق تمويل من البنك ال�دويل لتنفيذ مرشوع العمليات املواصفات :
الطارئة من اجل التنمية .س�تقوم ادارة املوارد املائية (كلجنة منفذة) بتخصيص
ج�زء من هذا التمويل ملتطلبات الخدمات االس�تثمارية لالرشاف عى املقاوالت يف
محافظة االنبار (مثل اعمال تبديل بوابة س�دة الفلوجة املترضرة واعادة انش�اء
بنايات مترضرة) كما يف رشوط املرجعية للعقد املذكور التي يمكن االطالع عليها
يف العنوان املبن ادناه.
 -2تتطل�ع وزارة امل�وارد املالية إىل اناطة الخدمات اىل رشكة استش�ارية وطنية
لتقدي�م خدم�ات اإلرشاف عى املقاوالت وفق�ا للمعاير الدولي�ة ولضمان تنفيذ
املرشوع وفقا لرشوط العقد.
 -3س�تعمل الرشكة االستشارية تحت اإلرشاف املبارش ملدير فريق إدارة املرشوع
( )PMTالتاب�ع لوزارة املوارد املائية وس�تبقيه عى علم بالتقدم املحرز والقضايا
الحرجة التي تحتاج اىل قراره .ستقوم الرشكة االستشارية بالتنسيق مع السلطات
املحلية و  /أو مع املوظفن املحلين للوزارة حسب الحاجة .
 -4تدع�و وزارة املوارد املائية الرشكات االستش�ارية لبي�ان اهتمامهم يف تقديم
الخدمة االستش�ارية لعقد االرشاف عى املقاوالت التي ستنفذ يف محافظة األنبار
ضمن امل�رشوع املذكور ،وعى الرشكات االستش�ارية الراغب�ة تقديم املعلومات
التي توضح انهم مؤهلون ألداء الخدمات (كتيبات وملف الرشكة ،وصف االعمال
املماثل�ة ،الخ�ربة يف أعمال مماثل�ة ،توفر املهارات بن املوظف�ن  ،وما إىل ذلك)..
بإمكان الرشكات االستشارية املحلية االرتباط لتعزيز مؤهالتهم.
 -5يتم اختيار الرشكة املؤهلة وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف تعليمات البنك
الدويل (تعين االستش�ارين للجهات املقرتضة من البنك الدويل  /االصدار الحايل)
بأسلوب (.)CQS
 -6يمكن للرشكات االستش�ارية املهتمة الحصول عى مزيد من املعلومات خالل
س�اعات الدوام من الساعة  ۹:00إىل الس�اعة  13:00بالتوقيت املحيل لبغداد عى
العنوان يف ادناه.
 -7عى الرشكات االستش�ارية الراغبة ارسال بيان االهتمام اىل العنوان ادناه قبل
الساعة الواحدة ظهر (توقيت بغداد املحيل) ليوم . 2020/11/3
وزارة املوارد املائية
 -1القيمة املقدرة ( 4250000اربعة مالين ومائتان وخمسون الف دينار )
 -2مكان متواجدة املواد (حي العدالة شارع مستوصف العدالة مقابل اسواق العائلة)
شارع فلسطن بغداد  /العراق
 -3زمان املزايدة الساعة الرابعة عرصا من اليوم االخر لالعالن
 -4تقدم التأمينات القانونية البالغة  ٪10من القيمة املقدرة بصك مصدق
الربيد اإللكرتونيcontracts .dep@mowr.gov.iq :
ينرش يف صحيفتن محليتن يوميتن واسعة االنتشار
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

ت

رقم االضبارة 2017/ 2501 :
التاريخ 2020/10/13 :

اسم املادة

العدد

قيمتها رقما

قيمتها كتابتا

1

غسالة اوتماتيك سامسونج

1

20000

عرشون الف دينار

2

سنك ستيل حوض واحد

1

75000

خمسة وسبعون الف دينار

3

طباخ  4عيون نوع فرش

1

125000

مائة وخمسة وعرشون الف دينار

4

اوفن کهربائي

1

50000

خمسون الف دينار

5

كاونرت ملحق  3ابواب

1

150000

مائة وخمسون الف دينار

6

مروحة جدارية توشيبا

2

40000

اربعون الف دينار

7

طباخ منضدي  4عيون

1

40000

اربعون الف دينار

8

قناني غاز

3

105000

مائة وخمسة االف دينار

9

قناني بالستك

5

10000

عرشة االف دينار

10

مكينة طبخ نفطية

3

75000

خمسة وسبعون الف دينار

11

صندوق خشب عدد  4تحتوي عى كاسات بالستك واواني فرفوري

 4صناديق

100000

مائة الف دينار

12

دراجة هوائية صغرة

1

15000

خمسة عرش الف دينار

13

صواني ستيل مختلفة

6

24000

اربعة وعرشون الف دينار

14

صوبة كهربائية

3

90000

تسعون الف دينار

15

غسالة هيتايش

1

100000

مائة الف دينار

16

بالزما سامسونج حجم 42

1

120000

مائة وعرشون الف دينار

17

ثالجة كونكورد بابن

1

150000

مائة وخمسون الف دينار

18

سبلت كنتوري نوع الريان

2

1200000

مليون ومائتا الف دينار

19

ستاليت ستار

1

10000

عرشة االف دينار

20

بيل ستيشن

1

25000

خمسة وعرشون الف دينار

21

كرايس بالستك

6

18000

ثمانية عرش الف دينار

22

ميز طعام خشب  90x90سنتمرت

1

40000

اربعون الف دينار

23

مروحة سقفية

2

40000

اربعون الف دينار

24

ساعة جدارية

2

12000

اثنا عرش الف دينار

25

مكنسة كهربائة هيتايش

1

55000

خمسة وخمسون الف دينار

26

صوبة كهربائية  4شموع

1

30000

ثالثون الف دينار

27

زولية لون جوزي  3X4مرت

2

120000

مائة وعرشون الف دينار

28

درج حديد ثمانية بايات

1

35000

خمسة وثالثون الف دينار

29

دريل كهربائي

1

20000

عرشون الف دينار

30

كارتون يحتوي عى مواد غذائية بقوليات وشاي

تالف

تالف

31

حصر نايلون جوزي

1

15000

خمسة عرش الف دينار

32

صوبة نفطية نوع سوالن

1

50000

خمسون الف دينار

33

ميز بالستك  4جرارات

2

40000

اربعون الف دينار

34

ميز بالستك  2جرارات

1

10000

عرشة االف دينار

35

صندوق خشب يحتوي عى مجموع مالبس وكامرة نوع سوني
صغرة

1

100000

مائة الف دينار

36

بطانية

9

90000

تسعون الف دينار

37

جنطة مع مالبس نسائية

2

150000

مائة وخمسون الف دينار

38

جنطة تحتوي عى مالبس نسائية ورجالية

10

350000

ثالثمائة وخمسون الف دينار

39

رسير نفر واحد حديد

1

40000

اربعون الف دينار

40

اوتي كهربائي نوع اوكراني

1

35000

خمسة وثالثون الف دينار

41

دوشك قطن
مربدة

5
2

75000
150000

خمسة وسبعون الف دينار

42

دوشك سفنج

3

21000

واحد وعرشون الف دينار

43

مخدة قطن

9

45000

خمسة واربعون الف دينار

44

زولية سنتمرت  2 X 60مرت

2

30000

ثالثون الف دينار

45

بردة لون ابيض
بردة لون جوز
بردة لون نييل

2
1
1

30000

ثالثون الف دينار

46

صودة ماء

2

10000

عرشة االف دينار

47

حصر نايلون برتقايل

1

15000

خمسة عرش الف دينار

48

عربة طفل

1

25000

خمسة وعرشون الف دينار

49

مرشة مالبس أملنيوم

1

25000

خمسة وعرشون الف دينار

50

غالية ماء

1

10000

عرشة االف دينار

51

طبلة بالستك ابيض

1

5000

خمسة االف دينار

52

مجموعة اواني طبخ

مجموعة

25000

خمسة وعرشون الف دينار

53

صوبة كهربائية  2شمعة

1

10000

عرشة االف دينار

الرياضي

أصفر وأمحر

حمكمة التمييز االحتادية تؤكد شرعية
رئاسة عدي الربيعي الحتاد اجلودو
بغداد /متابعة الزوراء
اكدت محكمة التمييز االتحادية ،رشعية رئاسة عدي الربيعي التحاد الجودو املركزي.
وكان س�مري املوس�وي (رئيس اخر لالتحاد) ،قد قدم طعنا ً لدى املحكمة بعد صدور قرار سابق
برشعية الربيعي لرئاسة االتحاد.
واص�درت املحكم�ة االتحادية قرارها امس برشعية الربيعي ،حي�ث ردت الطعن التمييزي الذي
تقدم به املوسوي.
وتم تبليغ الطرفني بالقرار املرقم  2٨49هيئة مدنية لعام .2020
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االسيوي ينتظر حتديد مالعب االندية العراقية

املدرب قحطان جثري يستدعي مهاجم التسيو اإليطالي شوان حممد ملنتخب الشباب
بغداد /الزوراء
وج َه مدرب منتخبنا الوطني للشباب،
قحطان جثري ،الدعوة إىل الالعب
العراقي املغرتب ،شوان محمد ،الذي
يلعب ضمن صفوف شباب التسيو
اإليطايل ،وذلك لالنضمام لصفوف
املنتخب خالل الفرتة املقبلة.
َ
وقال مدرب منتخب الشباب ،قحطان

جثري  :وجهنا دعوة اىل الالعب شوان
محمد لالنضمام لصفوف املنتخب،
وذلك بعد متابعته وجمع املعلومات
الكاملة عنه ،ولكن يجب إكمال
أوراق الالعب االدارية ليصبح جاهزا ً
لتمثيل منتخب شباب العراق يف قادم
االستحقاقات.
َ
وأضاف جثري :شوان محمد من مواليد
روما  ، 2003/ومن أب عراقي وأم
إيطالية ،والالعب يلعب يف مركز خط
الهجوم.
َ
وأوضح مدرب منتخبنا الشبابي :أنه
تمت دعوة ثمانية العبني مغرتبني
لصفوف املنتخب ،أربعة منهم
سيتواجدون مع املنتخب لخوض وديتي
قطر خالل الشهر املقبل بعد إكمال
أوراقهم االدارية ،وهم كل من الحارس
نديم نادر عمر (فالكنربغ السويدي)،
وكاردو كامريان صديق (كرستال
باالس االنكليزي) ،وعيل الحمادي
(سوانزي ستي االنكليزي) ومتني ديار
صالح (بروندبي الدنماركي) ،فيما
سيتم انضمام الالعبني األربعة اآلخرين
بعد إنهاء أوراقهم اإلدارية ،وهم كل
من عيل باسل املوسوي (كوبنهاكن
الدنماركي) ،وأيسن اسحاق (ملبورن
فيكتوريا األسرتايل) ،وأمني نوفل الدخيل
(ستاندرلييج البلجيكي) وشوان
محمد(شباب التسيو اإليطايل).
ويف سياق منفصل أك َد االتحاد االسيوي
لكرة القدم عىل رضورة اختيار
ملعبني لالندية العراقية الثالثة املؤهلة
للمشاركة يف دوري ابطال آسيا ،وهي
الرشطة والقوة الجوية والزوراء،

لخوض مبارياتها يف البطولة بدال من
ملعب واحد.
ٍ
َ
وقال مدير تراخيص االندية ،ماجد
ْ
خاطبت االتحاد
املاجد :ان التطبيعية
اآلسيوي قبل فرتة بشأن اختيار ملعب
كربالء لألندية الثالثة ،غري ان الرد جاء
برضورة اختيار ملعبني ،عىل أن يخضعا
ملوافقة االتحاد اآلسيوي من خالل
زيارة املالعب واالطالع عىل مرافقها،
وخطط االمن والسالمة الخاصة بها.
َ
وأضاف املاجد :ان االتحاد اآلسيوي

بغداد /حيدر عبد الجليل
برعاية وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال أقيم عىل قاعة اللجنة الباراملبية
امس االثنني احتفاال بمناسبة ذكرى
اليوم الباراملبي العاملي وتأسيس اللجنة
الباراملبية العراقية ،نظمته دائرة
الرتبية البدنية والرياضة ،قسم ذوي
اإلعاقة واالحتياجات الخاصة بالتعاون
مع اللجنة الوطنية الباراملبية ،حرضه
أيضا رئيس لجنة الشباب والرياضة يف
الربملان عباس عليوي ورئيس اللجنة
الباراملبية عقيل حميد إىل جانب عدد
من الشخصيات الرسمية والرياضية.
وأكد درجال خالل كلمته يف هذه
املناسبة دعم الوزارة الالمحدود لهذه
الرشيحة املهمة التي حققت أوسمة
التفوق يف املحافل الدولية ورفعت اسم
العراق عاليا عربيا ً وآسيويا ودوليا ً
بل وحققت ما عجز عنه الكثري
من الرياضيني األصحاء من الناحية
الجسمانيةَ ،مضيفا أن هؤالء االبطال
لم يستسلموا لظروفهم الصعبة إنما
تحدوا ذاتهم وتحدوا الصعاب وتسلحوا
باإلرادة ليكون النجاح والتفوق

يؤكد ،باستمرار ،عىل تطبيق تعليماته
وقوانينه بصورة تضمن انسيابية
خوض املباريات بعيدا عن اإلرباك،
ويع ّدها من أهم خطوات نجاح مباريات
دوري أبطال آسيا.
ْ
وتوالت برقيات التعزية من االتحادات
الوطنية الشقيقة عىل الهيأة التطبيعية
بعد وفاة األمني العام املساعد التحاد
الكرة ،طارق أحمد ،رحمه الله وأسكنه
فسيح جناته.
َ
وأرسل االتحاد العربي لكرة القدم

برقية تعزية لوفاة الحكم الدويل
املرحوم ،طارق احمد ،وذكر يف التعزية:
انه تلقى الخرب بحزن بالغ ،سائال املوىل
عز وجل -ان يتغمده بواسع رحمته،ويسكنه فسيح جناته.
ْ
ووصلت برقية تعزية من االتحاد
القطري لكرة القدم ملواساة العاملني يف
األرسة الرياضية العامة لرحيل عضو
اتحاد الكرة السابق ،طارق احمد.
وشاط َر االتحاد اإلماراتي لكرة القدم
أحزان كرتنا برحيل األمني العام املساعد
السابق التحاد الكرة ،طارق احمد،
وقدم خالص العزاء لألرسة الرياضية
ولعائلته الكريمة ،داعيا الله العزيز
القدير أن يتغمده برحمته ،ويسكنه
فسيح جناته.
وقد َم االتحاد البحريني خالص العزاء
لوفاة املرحوم ،طارق احمد .مشيدا
بمآثره وعطائه الثر أثناء مسريته
التحكيمية واإلدارية.

منتخب رواد العراق يتوج بكأس
املاسرت الدولي لكرة القدم

بغداد /متابعة الزوراء
توج منتخب العراق لرواد كرة القدم بلقب كأس املاسرت الدولية للرواد
بنسختها الثالثة عرش والتي اقيمت يف مدينة انطاليا الرتكية ،الول مرة
يف تاريخه عقب الفوز عىل رواد فريق كونيا الرتكي.
وقدم نجوم الفريق العراقي لرواد كرة القدم بقيادة املدرب بسام رؤوف
اداء ونتائج جيدة يف البطولة الدولية حيث تمكن من تحقيق الفوز يف
ستة مباريات وتعادل يف مواجهة واحدة.
ويف ختام املنافسات التي توج بها الفريق العراقي حصل الالعب الدويل
السابق صاحب عباس عىل لقب هداف البطولة ،فيما نال الحارس
السابق رسمد رشيد جائز الحارس االفضل يف املسابقة.

طعيس :الفوز بانتخابات الرياضيني
االوملبيني مسؤولية كبرية
بغداد /متابعة الزوراء
كشف العداء الدويل عدنان
طعيس ،عن أهدافه بعد فوزه
بانتخابات الرياضيني االوملبيني.
وقال طعيس إن “لجنة
الرياضيني االوملبيني تابعة للجنة
االوملبية الدولية وسيشارك
أعضاء لجنة الرياضيني
بنشاطات كثرية تهم الحركة
االوملبية منها تقييم ملفات
وترشيح الالعبني للدورات
االسيوية والعربية واالوملبية”.
وأوضح طعيس أن “الفوز
ُ
ممثال
باالنتخابات وان كان
عن الرياضيني ،مسؤولية كربى

درجال  :إالرادة اليت حتلى بها أبطال
الباراملبية حققت أومسة التفوق دوليا

أتمنى ان أكون عىل قدرها وان
أكون منربا ً لصوتهم واملساهمة
يف مساعدة االبطال بالفوز
بامليداليات الذهبية”.
يذكر ان طعيس فاز رفقة أربعة
أعضاء اخرين باالنتخابات.

حليفهم يف املنافسات ،لريسموا صورة
ناصعة عن بلدهم ويؤكدوا للجميع أن
كل صعب البد أن يلني إذا ماتسلحنا
باإلرادة والقوة والعزيمة ،واختتم
الوزير درجال أن إمكانيات الوزارة
ستسخر لدعم هؤالء االبطال سيما
وهم يستعدون ألوملبياد طوكيو الذي
نأمل أن يكون محطة جديدة البطالنا
يف تحقيق النتائج املميزة والحصول
عىل ميداليات التفوق واإلبداع.
هذا وتضمن املهرجان عددا ً من
الفقرات املنوعة منها استعراض
منتخبات سلة الكرايس والطائرة
وكرة الطاولة واملبارزة والبوتشو،
كما عرض فلم وثائقي يدون إنجازات
رياضة الباراملبية منذ التأسيس حتى
آخر أوملبياد تمت املشاركة فيه (ريو
دي جانريو عام .)20١٦
واختتم الحفل بإقامة مباراة
استعراضية ملنتخب املبارزة عىل
الكرايس إىل جانب تكريم الرياضيني
االبطال أصحاب اإلنجاز وكذلك تكريم
الحكم املعتزل بكرة الهدف صدام
حمادي.

القوة اجلوية يتفوق على الطلبة
بثالثية نظيفة وديا
بغداد /متابعة الزوراء
تغلب فريق القوة الجوية امس االثنني عىل فريق الطلبة بثالثة اهداف من دون
مقابل يف مباراة ودية جمعتهما.واحرز اهداف الجوية الثالثة كال من رشيف عبد
الكاظم و ايمن حسني احرز الهدفني االخريين ،ومن املقرر ان يخوض فريق القوة
الجوية مباراته الودية االخرية يوم الخميس املقبل امام فريق امانة بغداد ،وذلك
يف اطار التحضريات ملواجهة فريق الكهرباء يوم االحد املقبل املوافق الخامس
والعرشين من شهر ترشين الثاني املقبل باوىل مبارياته يف منافسات الدوري
الكروي املمتاز للموسم الجديد.

الديوانية يصل اىل ارض الوطن بعد نهاية معسكره اخلارجي يف القاهرة
بغداد /الزوراء
أنهى فريق الديوانية بكرة القدم امس
اإلثنني ،معسكره اإلعدادي يف العاصمة
املرصية القاهرة والذي أستمر  ١0أيام
تحضريا للدخول يف منافسات الدوري
املمتاز .
وقال املدير اإلداري للفريق حاتم شالل
ان « املعسكر املرصي سبقه معسكر
داخيل يف بغداد ملدة  ٨أيام وهي باإلجمايل
فرتة مثالية لإلعداد الفني والنفيس»
 ،مشريا اىل إدارة النادي وعىل رأسها
حسني العنكويش بذلت جهودا كبرية يف
تهيئة الظروف واألجواء املناسبة التي
تخدم الالعب «.
وأكد شالل « إن الفريق سيواصل
تدريباته عىل ملعبه إستعدادا ملواجهة
النجف يف إفتتاح الدوري املمتاز « .
وخرس نادي الديوانية أمام منتخب
شباب مرص بهدفني مقابل ثالثة يف
املواجهة الودية التي استضافها ملعب
القاهرة الثانوي ضمن ختام معسكر
األحمر اإلعدادي يف جمهورية مرص
العربية.
وشهدت املباراة تنافسا كبريا بني
الفريقني من أجل السيطرة عىل مجريات
اللعب رغم األداء الخشن من قبل العبي

مرص أدى اىل إصابة املهاجم فالح عبد
الكريم وخروجه من املباراة .
قدم االحمر الديواني اداءا مميزا أمام
منتخب قوي يستعد لخوض غمار بطولة
امم افريقيا للشباب حيث يعترب احد
املرشحني للحصول عىل كأس البطولة .
تقدم املرصيون أوال من ركلة جزاء يف
الربع األول من الشوط االول ،بعدها
عادل األرجنتيني ماكيس روالن الكفة
يف الدقيقة  4٦من تسديدة قوية داخل
منطقة الجزاء .
يف الشوط الثاني أستمر التنافس وتبادل
الهجمات بني الفريقني ليعود ماكيس
ويضيف الهدف التقدم الثاني عندما
استثمر عرضية من جهة اليسار أودعها
الشباك املرصية يف الدقيقة . ٦٨
لياتي الرد رسيعا بعد  ٥دقائق ومن
هجمة منظمة انسل املهاجم املرصي
من بني املدافعني ليعرتضه املدافع حيدر
ماجد الذي نال البطاقة الحمراء وركلة
حرة عىل مشارف منطقة الجزاء سجل
منها املنتخب املرصي هدف التعادل.
يف الربع الساعة االخري ظهرت اللياقة
البدنية العالية للديوانية وتمكن من
الضغط رغم النقص العددي وخوضه
املباراة الثالثة عىل التوايل ،ويف الوقت

اإلضايف الذي لم يكن مربرا ووصل اىل
 ٨دقائق تمكن املنتخب املرصي من
تسجيل هدف الفوز براسية داخل
منطقة الجزاء .

وشهدت املباراة ترحيب رسمي من قبل
اإلتحاد املرصي بتواجد الكابتن محمود
سعد املدير الفني لإلتحاد املرصي الذي
قدم شكره وسعادته بتواجد وفد

نادي الديوانية يف أرض مرص الشقيقة
وبحضور أعضاء الهيئة اإلدارية
واملستشارين والجهازين اإلداري
والفني .

حمرتفو نفط الوسط :هدفنا قيادة الفريق للمنافسة على لقب الدوري
بغداد /متابعة الزوراء
ساعد انضمام املحرتفني الثالثة ،املغربي عمر
املنصوري والعاجي فلورنت ديدر والسرياليوني
شيكا فوفانا ،ملعسكر نفط الوسط يف أربيل ،عىل
زيادة فرصة االنسجام مع زمالئهم.
الثالثي تحدث بثقة كبرية عن املوسم الجديد،
ليكون نفط الوسط من الفرق املنافسة بقوة عىل
املراكز األربعة األوىل يف الدوري العراقي املمتاز.
وقال عمر املنصوري «نفط الوسط سيكون من
الفرق املنافسة عىل املربع الذهبي ،نفط الوسط
سيظهر بشكل مختلف بعد إبرام صفقات مميزة
جمعت بني الخربة والشباب».
وأضاف «الجهاز الفني بات يملك معلومات وافية
عن العبيه من خالل معسكر أربيل التدريبي،
املباراة التجريبية كانت فرصة مهمة للجهاز الفني

للوقوف عىل نقاط القوة ومعالجة األخطاء التي
ارتكبها الالعبون».
ً
منافسا
وأشار إىل أن «عندليب الفرات» سيكون
بقوة عىل املراكز األوىل ،حيث يملك مقومات
املنافسة من فريق متماسك وجهاز فني مميز
وإدارة داعمة.
وراهن املنصوري ،عىل تجاربه السابقة يف الدوري
العراقي ،حيث سبق ومثل أندية الزوراء ونفط
الجنوب.
أما فلورنت ديدر أكد «نفط الوسط من الفرق
الكبرية ،ودائمًا ما يطمح للمنافسة عىل اللقب أو
املراكز املتقدمة ،طموحنا ال يقل عن طموح إدارة
النادي ،برضورة التواجد بني الفرق املنافسة بقوة
عىل اللقب».
وأوضح أن الجهاز الفني له خربته ويتعامل معهم

باحرتافية عالية ،رغم انضمامه املتأخر بالفريق.
وشدد «أسعى للمساهمة مع زمالئي ،لدعم نفط
الوسط يف مساعيه للمنافسة ،قد تكون مسؤولية
الالعب املحرتف مضاعفة ،لكننا قادرون عىل
املنافسة».
وقال شيكا فوفانا «تلقيت عرض نفط الوسط
بسعادة كبرية ،كون طموح الفريق دائمًا املنافسة
عىل اللقب ،وهذا دائما ما يحفز الالعب ليكون يف
قمة تألقه».
ونوه «التحاقي بالفريق يف املعسكر التدريبي،
منحني فرصة التأقلم ومعرفة الفلسفة التدريبية
للمدرب جمال عيل وطاقمه املساعد ،هناك تقدم
واضح يف االنسجام واستيعاب طريقة اللعب».
وأكد فوفانا أنه يطمح ليكون من املنافسني عىل
لقب هداف الدوري العراقي ،ألن الظروف جيدة مع

امتالك فريق مميز.
وأوضح «يجب أن نرتجم تلك امليزات لنتائج عىل
أرض الواقع ،تقود الفريق ملركز متقدم يف الئحة
الدوري العراقي».
وكان نادي نفط الوسط قد اعلن يف وقت سابق
عن قائمته النهائية ملنافسات الدوري املمتاز ،الذي
سينطلق يف  2٥ترشين أول الجاري.
وقال نبيل عباس مدير الفريق ،أن قائمة فريق
نفط الوسط اكتملت بشكل نهائي والجهاز الفني
استقر عىل  2٨العبا سيمثلون نفط الوسط يف
املوسم الجديد.
وأشار إىل أن معسكر الفريق يف أربيل كان له األثر
الواضح يف االستقرار عىل قائمة الفريق وتكونت
لدى الجهاز الفني الفكرة الكاملة عن مستويات
الالعبني.

الرياضي
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دوري األبطال ينطلق الليلة وسط خماوف بسبب كورونا
ُ
تنطلق النسخة الجديدة من دوري أبطال
أوروبا يف وقت يخيم عليه الخوف بسبب
انتش�ار فروس كورون�ا وتداعياته التي
تش�كل تهديدا عىل جدول البطولة ،الذي
من املقرر أن يكلل بالنهائي يف  29مايو/
ايار املقبل يف ملعب “أتاتورك األوملبي”.
وتبدأ منافسات التش�امبيونز ليج اليوم
الثالث�اء يف ظ�ل موج�ات جدي�دة م�ن
الف�روس التاج�ي يف ع�دة دول بالعالم
وأوروب�ا ،ق�د تهدد ه�ذه النس�خة التي
س�تقام مباري�ات دور املجموعات فيها
من لقائي ذه�اب وع�ودة كالعادة ،عىل
أمل السماح تدريجيا بحضور الجماهر،
وذلك بعدما تسببت أزمة كورونا يف إقامة
ربع ونصف نهائي النس�خة املاضية من
مباراة واحدة.
وم�ع ذلك ف�إن الس�ماح بحض�ور عدد
محدود من الجماهر ،يعتمد عىل قرارات
سلطات كل بلد واإلجراءات التي تتخذها
الف�رق التزاما بلوائح االتح�اد األوروبي
لكرة القدم (يويفا).
وب�ني الف�رق ال�� 32املنافس�ة يف دور
املجموعات هناك أربعة تشارك ألول مرة
وهي س�تاد ري�ن الفرني وإس�طنبول
باش�اك ش�هر الرك�ي وكراس�نودار
الرويس وميتالند الدنماركي.
وبال شك بايرن ميونيخ حامل اللقب هو
املرشح األكرب فقد توج باللقب قبل نحو
شهر ونصف يف لشبونة بفلسفة جديدة
تفرض نفس�ها عىل كرة الق�دم الحالية
وتكم�ن يف االعتماد عىل الق�وة واإليقاع
وامله�ارات البدني�ة وااللت�زام ،مقاب�ل

االعتماد عىل امله�ارات واملوهبة الفردية
التي كانت مسيطرة من قبل.
كانت تلك الفلس�فة الت�ي اتبعها املدرب
األملان�ي يورج�ن كلوب وتمك�ن بها من
قيادة ليفربول للقب املوس�م قبل املايض
واآلن أع�اد باي�رن بقيادة امل�درب هانز
فليك فرضها مجددا لتسحب البساط من
فلس�فة الكرة اإلس�بانية التي سيطرت
عىل القارة العجوز عىل مدار عقد وتواجه
اآلن أزمة بعد ه�روب املواهب من الليجا
التي باتت تفتقد لهويتها املميزة.
ويب�دأ البايرن رحل�ة الدفاع ع�ن اللقب

أم�ام أتلتيك�و مدري�د الذي يس�تضيفه
عىل ملعب�ه “أليانتس أرينا” غدا األربعاء
يف أه�م مواجهات الجول�ة األوىل من دور
املجموعات.
ويزور األتلت�ي أملانيا بعدما خرس س�ت
من آخر سبع مباريات خاضها هناك.
ويعد البايرن وأتلتيكو مدريد املرش�حني
األوف�ر حظ�ا للتأه�ل لثم�ن النهائ�ي
ع�ن املجموع�ة األوىل الت�ي تض�م أيضا
سالزبورج ولوكوموتيف موسكو.
وتنتظر باريس س�ان جرم�ان وصيف
النس�خة املاضية مواجه�ة صعبة أيضا

حيث يستقبل يف ملعب “حديقة األمراء”
الي�وم الثالثاء مانشس�ر يونايتد ضمن
مواجه�ات املجموع�ة الثامنة التي تضم
اليبزيج وإسطنبول باشاك شهر.
ويتواج�ه آخر فائزين بالدوري األوروبي
يف ملع�ب “س�تامفورد بري�دج” الي�وم
الثالث�اء حي�ث يس�تقبل تش�يلي بطل
ال�دوري األوروب�ي  2019حام�ل اللقب
إش�بيلية ضمن املجموعة الخامسة التي
تضم أيضا كراسنودار ورين.
أم�ا اللق�اء ال�ذي ط�ال انتظ�اره ب�ني
األرجنتين�ي ليوني�ل مي�ي والربتغ�ايل

كريس�تيانو رونال�دو داخ�ل املس�تطيل
األخر مج�ددا والذي م�ن املفرض أن
يك�ون يف الجولة الثاني�ة وتحديدا يف 28
م�ن الش�هر الج�اري يف تورين�و حينما
يح�ل برش�لونة ضيف�ا ع�ىل يوفنتوس،
فم�ا زال يف عل�م الغيب نظ�را الحتمالية
غياب النجم الربتغ�ايل إلصابته بكورونا
وخضوعه للحجر الصحي.
ومن املؤكد أن كريس�تيانو س�يغيب عن
الجول�ة األوىل اليوم الثالث�اء حينما يحل
يوفنتوس ضيفا ع�ىل دينامو كييف ،أما
برشلونة فيحل ضيفا عىل فرينشفاروز
يف املج�ر يف نفس الي�وم ضمن املجموعة
الس�ابعة.وريال مدري�د األكث�ر حص�دا
للق�ب البطولة بواق�ع  13لقبا والذي لم
يتمكن يف آخر نس�ختني من تجاوز ثمن
النهائي فيبدأ مش�واره ع�ىل أرضه أمام
ش�اختار غدا األربعاء باملجموعة الثانية
التي يس�تضيف فيها بنف�س اليوم إنر
ميالن فريق بروسيا مونشنجالدباخ.
ويح�ل ليفربول ضيفا غ�دا األربعاء عىل
أياك�س باملجموع�ة الرابع�ة التي تضم
ميتييالند وأتاالنتا.
وباملجموع�ة الثالث�ة يس�تقبل أخط�ر
ف�رق املجموع�ة مانشس�ر س�يتي غدا
األربعاء بورتو ،بينما يلتقي أوملبياكوس
ومارسيليا عىل ملعب األول بنفس اليوم.
أما املجموعة السادس�ة فحظوظ الفرق
بها متس�اوية وتنطلق منافساتها اليوم
الثالثاء حينما يستقبل التسيو يف أوملبيكو
بوروس�يا دورتموند ويح�ل كلوب بروج
ضيفا عىل زينيت سان بطرسربج.
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اعالم الكرتوني

باستوني وناينجوالن يتعافيان من كورونا

أك� َد تقري�ر صحف�ي إيط�ايل ،أن ثنائي إن�ر مي�الن تعاىف من
فروس كورون�ا ،بعدما جاءت نتيجة اختباراته س�لبية.وكان
النرات�زوري أعل�ن إصابة س�تة العبني بف�روس كورونا ،هم
باس�توني ،س�كرينيار ،ناينجوالن ،جالياردين�ي ،رادو ويونج.
ً
ووفقا ملوقع “كالتشيو مركاتو” ،فإن االختبارات التي أجراها
الثنائي أليساندرو باس�توني ورادجا ناينجوالن جاءت سلبية،
مش�رة إىل أنهم�ا تعافي�ا من الف�روس وجاه�زان للعودة إىل
اللعب.وأضاف أن باستوني جاهز للمشاركة مع اإلنر بمباراته
املقبلة أمام بوروسيا مونشنجالدباخ ،غدا األربعاء ،بمنافسات
الجول�ة األوىل من دور املجموعات ب�دوري أبطال أوروبا.وتابع
ً
س�باقا مع الزمن للح�اق بمباراة
املوق�ع أن ناينجوالن يواجه
مونشنجالدباخ ،حيث يجب أن يكون رسي ًعا يف توفر املستندات
الالزمة التي يحتاجها االتحاد األوروبي (يويفا) ،كي يتواجد يف
قائمة الفريق للمباراة املقبلة.

راموس ال يعاني من اصابة خطرية

أياكس يسحق هرينفني  ...وآيندهوفن ينفرد بالصدارة
َ
واص�ل آيندهوف�ن انطالقت�ه الرائع�ة
يف املوس�م الح�ايل بال�دوري الهولن�دي،
واس�تعاد صدارة جدول املس�ابقة بفوزه
الكب�ر ( ،)3-0ع�ىل مضيف�ه زفوله ،يف
املرحلة الخامسة من املسابقة.
وحق�ق أياكس فوزا س�احقا ( )5-1عىل
هرنف�ني ،يف نفس املرحلة التي ش�هدت
أيض�ا تعادل فين�ورد روت�ردام مع جاره
س�بارتا روت�ردام ( ،)1-1وإيم�ن م�ع
فورتانا سيتارد ( ،)2-2وجرونينجن مع
أوتريخت س�لبيا ،وفوز فيتيس�ه آرنهيم
عىل مضيفه أدو دن هاج )2-0(.
ورف�ع آيندهوف�ن رصي�ده إىل  13نقطة
يف الص�دارة ،بعدم�ا حق�ق الف�وز الرابع
ل�ه مقابل تعادل واحد فق�ط يف املباريات
الخمسة التي خاضها باملسابقة.

وحسم آيندهوفن املباراة تماما يف شوطها
األول باألهداف الثالثة التي سجلها األملاني
ماري�و جوتزه وك�ودي جاكب�و ودونيال

مالني يف الدقائق ( 9و 18و(.40
واس�تعاد أياك�س اتزان�ه رسيع�ا بع�د
الهزيم�ة املفاج�أة أم�ام جرونينج�ن يف

املرحل�ة املاضي�ة من املس�ابقة وس�حق
ضيفه هرنفني بخمسة أهداف.
س�جل الخماس�ية ،دوش�ان تاديت�ش يف
الدقيقتني الرابع�ة و 28من رضبة جزاء،
ومحم�د ق�دوس ودايف كالس�ني وأنتوني
يف الدقائ�ق  35و 72م�ن رضب�ة ج�زاء
و ،87مقابل هدف س�جله جوي فرمان
لهرنفني يف الدقيقة .66
ورف�ع أياك�س رصي�ده إىل  12نقطة من
خم�س مباري�ات ليحت�ل املرك�ز الثاني
بف�ارق األه�داف فق�ط أم�ام فيتيس�ه
آرنهيم وبفارق نقطة واحدة أمام فينورد
وتفنتي أنشخيده.
ورفع فينورد رصيده إىل  11نقطة بفارق
األه�داف فق�ط أم�ام تفنتي أنش�خيده،
مقاب�ل نقطت�ني فقط لس�بارتا يف املركز

كافاني يشارك يف تدريبات مانشسرت ومبابي يتوعد

ش�هدت تدريب�ات مانشس�ر يونايتد ،مش�اركة األوروجوياني إدينس�ون
كافان�ي ،ألول مرة م�ع باقي زمالئ�ه يف فريقه الجديد.وانض�م كافاني إىل
مانشسر يونايتد يف اليوم األخر للمركاتو الصيفي ،يف صفقة مجانية ،بعد
انتهاء عقده مع باريس س�ان جرمان.ونرش الحس�اب الرسمي ملانشسر
يونايتد ع�رب “توير” ،صورًا لكافاني رفقة زمالئ�ه الجدد يف النادي ،حيث
تدرب بشكل طبيعي ودون أي مشاكل.ويأمل أويل جونار سولسكاير ،املدير
الفن�ي ملانشس�ر يونايتد ،أن يقدم كافاني املس�توى املنتظ�ر منه ،يف ظل

تراجع مس�توى الفرني أنتوني مارس�يال.وكان مانشسر يونايتد،
قد تغلب عىل نيوكاسل بنتيجة  ،4-1ضمن مباريات الجولة الخامسة
للربيمرليج.ويس�تعد مانشس�ر يونايتد ملباراة باريس سان جرمان،
اليوم الثالثاء يف الجولة األوىل ل�دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.عىل
صعي�د متصل ،تح�دى كيليان مبابي مهاجم باريس س�ان جرمان زميله
الس�ابق إدينس�ون كافاني قبل مب�اراة الفريقني ،يف الجول�ة األوىل لدوري
أبطال أوروبا.ورصح مبابي عرب قناة  TF1الفرنسية“ :مواجهة
كافان�ي لن تكون غريبة عىل اإلطالق ،لقد بات العبا يف
فريق آخ�ر ،وأتمنى له األفضل”.وأض�اف كيليان:
“نس�تعد ملواجهة كافاني ،وس�نحاول الفوز
عليه”.أم�ا املهاج�م األوروجويان�ي فق�ال
بش�أن نفس املواجه�ة“ :مواجهة بي إس
جي س�تكون تجربة اس�تثنائية بالنسبة
يل ،لم يك�ن يتوقعه�ا أحد”.وأتم كافاني
ترصيحاته“ :س�تكون مب�اراة مثرة
بأحاسيس رائعة”.وانتقل إدينسون
كافاني لصفوف املانيو يف صفقة
انتق�ال حر بعد انته�اء تعاقده
م�ع الن�ادي الباري�ي يف 30
يونيو /حزيران املايض.

فياريال يطيح بفالنسيا وسوسييداد يفوز على بيتيس
اس�تفاد فياريال وريال سوس�ييداد عىل أكمل وجه من خسارة
ري�ال مدريد حامل اللق�ب أمام ضيفه قادش صف�ر ،-1ألنهما
تش�اركا الصدارة م�ع أفضلية األه�داف للثان�ي بفوزهما عىل
فالنس�يا  2-1وريال بيتيس 3-صفر تواليا ً يف املرحلة السادسة
م�ن ال�دوري اإلس�باني لك�رة القدم.وبع�د أن افتت�ح فياريال
التس�جيل من�ذ الدقيقة السادس�ة من ركلة ج�زاء نفذها باكو
ألكاس�ر ،أدرك فالنس�يا التعادل بواس�طة الربتغايل غونس�الو
غيدي�ش ( ،)37قب�ل أن يقول دانيال باريخ�و كلمته يف الدقيقة
 69بتس�ديدة م�ن خ�ارج املنطق�ة تحول�ت م�ن ق�دم املدافع
الفرن�ي مكت�ار دياكابي وخدعت الح�ارس خاومي دومينيك،
ملحقا بفالنس�يا هزيمة ثانية تواليا ً وثالثة هذا املوسم.وبفوزه
الثالث هذا املوس�م ،رفع فياريال الذي لم يخرس عىل أرضه أمام
فالنس�يا يف الدوري منذ كان�ون الثاني/يناير  ،2017رصيده اىل

 11نقط�ة يف الص�دارة بف�ارق نقطة
أم�ام كل م�ن ري�ال مدري�د وخيتايف،
الفائز الس�بت عىل برش�لونة 1-صفر،
وقادش وغرناطة الذي فاز الس�بت أيضا
عىل إشبيلية 1-صفر.
ولكن صدارة فريق “الغواصة الصفراء” الذي
أكمل اللقاء يف ثواني�ه األخرة بعرشة العبني
بعد ط�رد الياباني تاكيفوس�ا كوبو ،لم تدم
طويالً ألن سوسييداد حسم الحقا ً مواجهته
القوية مع مضيف�ه ريال بيتيس الذي كان
يملك أيضا ً فرص�ة التصدر ،بالفوز عليه يف
ملعب�ه بثالثية نظيفة س�جلها كريس�تيان
بورتوغي�س ( )43وميكيل أوياراس�ابال (74
من ركلة جزاء) والبديل البلجيكي عدنان يانوزاي
)88(.
ورفع النادي الباس�كي رصي�ده إىل  11نقطة يف الصدارة بفارق
األهداف أمام فياريال ،فيما تجمد رصيد مضيفه األندلي عند
 9نقاط.
واستفاد أتلتيك بلباو من الوضع الصعب لضيفه ليفانتي لكي
يحقق فوزه الثاني للموس�م ،وجاء بنتيجة 2-صفر س�جلهما
أليكس برنيغوير ( )68وإينياكي وليامس ( ،)79رافعا ً رصيده
إىل  6نقاط.
وانتهت مباراة إيبار وأوساسونا بالتعادل السلبي.
وحق�ق ألتيش الفوز أمام مضيف�ه أالفيس 2-صفر فيما تعادل
هويسكا وبلد الوليد .2-2

الس�ابع ع�رش قب�ل األخ�ر حيث فش�ل
الفري�ق يف تحقي�ق أي ف�وز يف املس�ابقة
حتى اآلن.
وأنه�ى فين�ورد الش�وط األول لصالح�ه
بهدف نظيف سجله ريدجسيانو هابس يف
الدقيقة  44ورد س�بارتا يف الشوط الثاني
بهدف التعادل عن طريق لينارت تاي من
رضبة جزاء يف الدقيقة  52ليكون التعادل
الثاني عىل التوايل للفريق بعد ثالث هزائم
متتالية يف بداية مسرته باملوسم الحايل.
وتغلب فيتيسه آرنهيم عىل النقص العددي
يف صفوف�ه بعد طرد العبه أس�امة طنان
يف نهاية الش�وط األول وانتزع فوزا غاليا
عىل مضيف�ه أدو دن هاج ليزاحم أياكس
يف الصدارة ،وس�جل أرماندو بورخا هديف
فيتيسه آرنهيم يف الدقيقتني  33و.72

تلقى فريق ريال مدريد ،أنباء سعيدة بشأن أحد الالعبني املصابني،
قب�ل مواجهة برش�لونة ،الس�بت املقب�ل ،يف الجولة الس�ابعة من
الدوري اإلسباني.
وكان س�رجيو راموس ،قائد املرنجي ،تعرض إلصابة يف خسارة
املرنج�ي أم�ام قادش به�دف دون رد ،وش�وهد يض�ع الثلج عىل
ركبته اليرسى أثناء الجلوس عىل مقاعد البدالء.
ً
ووفقا لصحيفة ماركا اإلس�بانية ،فإن الفحوصات الطبية ،أثبتت
أن رام�وس ليس لديه أي إصابة خطرة ،وأك�دت النتيجة تعرضه
لرب�ة ش�ديدة “يف مؤخ�رة ركبت�ه الي�رسى” ،لكن�ه يس�تطيع
املشاركة يف الكالسيكو.
وأش�ارت إىل أن راموس لم يتدرب مع زمالئه ،كما أنه من املحتمل
استمرار غيابه ،لكنه سيتواجد يف مران اليوم الثالثاء ،قبل مواجهة
شاختار يف الجولة األوىل من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وس�يتدرب راموس بمفرده لعالج املنطقة املصاب�ة وتقويتها من
خ�الل تمرينات محددة لتعزيز فرصه يف خ�وض الجولة األوىل من
التش�امبيونزليج غدا األربعاء.وأوضحت أن مش�اركة راموس ضد
شاختار غر مؤكدة ،لكن أولوية الالعب هي التواجد يف الكالسيكو،
وسيكون القرار يف يد املدرب الفرني زين الدين زيدان.

فان دايك سيخضع لعملية جراحية يف ركبته
أف�اد ليفربول ،بطل الدوري اإلنكلي�زي لكرة القدم ،أن مدافعه
ال�دويل الهولندي فرجيل فان دايك س�يخضع لعملية جراحية
يف ركبت�ه بعد تعرضه لإلصابة يف مس�تهل مب�اراة الدربي ضد
إيفرتون ( )2-2يف املرحلة الخامس�ة م�ن ال�”بريمرليغ” من
دون أن يحدد الفرة الزمنية التي سيغيبها عن املالعب .وأصيب
قلب الدف�اع بعد دقاق معدودة عىل انط�الق املباراة إثر احتكاك
بح�ارس إيفرتون جوردن بيكفورد ،وخرج من امللعب ثم أرس�ل
بع�د اللقاء إىل املستش�فى إلج�راء الفحوص الالزم�ة ثم زار
طبيب متخصص صباحا ً للوقوف عىل مدى خطورة
اإلصابة.وتب�ني أن اإلصاب�ة خط�رة بحس�ب
فحوى البيان الصادر مساء أول أمس األحد
ع�ن ليفربول ،إذ ق�ال الن�ادي“ :بإمكان
ليفرب�ول التأكيد أن فرجي�ل فان دايك
س�يخضع لعملي�ة جراحي�ة يف ركبته
نتيج�ة اإلصابة التي تعرض لها خالل

تعادل الس�بت امل�ايض يف ملعب إيفرت�ون .”2-2وتابع“ :تعرض
قل�ب الدفاع ل�رر يف األربطة بع�د الحادثة مع ح�ارس ال�بلوز
ج�وردن بيكف�ورد بعد  6دقائق ع�ىل بداية اللقاء يف غوديس�ون
ب�ارك .اضطر ف�ان دايك إىل الخ�روج من املباراة وتب�ني يف تقييم
اإلصابة أن هناك حاجة لعملية جراحية”.وأشار إىل أنه “لم يتم يف
هذه املرحلة وضع جدول زمني محدد لعودته إىل اللعب” ،مضيفا ً
“بعد العملية ،س�يبدأ فان دايك برنامج إع�ادة تأهيل مع الفريق
الطب�ي يف الن�ادي من أجل الس�ماح له باس�تعادة كام�ل لياقته
بأقرب وقت ممكن”.وعادة ما يحتاج الالعب ألشهر عدة من أجل
التعايف من عملية جراحية مماثلة ،وحتى أن بعض وسائل اإلعالم
الربيطانية توقعت أن يغيب ابن ال� 29عاما ً عن املوسم بأكمله أو
أقله حتى األس�ابيع األخرة منه ،ما يشكل رضبة قاسية للفريق
ومدرب�ه األملان�ي يورغن كلوب ،إن كان ع�ىل صعيد حملة الدفاع
ع�ن لقب ال�دوري املحيل الذي أح�رزه “الحمر” للم�رة األوىل منذ
 ،1990أو عىل صعيد مسابقة دوري أبطال أوروبا .

نقل لوكاس بيتشيك للمستشفى

تلق�ى نج�م بوروس�يا دورتموند
رضب�ة قوي�ة ،أدت إلصابت�ه خالل
مواجه�ة هوفنهاي�م ( ،)1-0يف
الجول�ة الرابع�ة م�ن ال�دوري
األملاني.
فقد غ�ادر املداف�ع البولندي
ل�وكاس بيتش�يك ملع�ب
املب�اراة ،بع�د م�رور رب�ع
س�اعة فقط عىل بدايتها،
إثر تلقيه رضبة يف الوجه

من ستيفان بوش ،العب هوفنهايم.
واضطر املدرب الس�ويرسي ،لوس�يان فافر ،الستبدال صاحب
ال� 35عامً ا ،والدفع بالدنماركي توماس ديالني ً
بدال منه.
وأبرز موقع شبورت 1ترصيحات مايكل زورك ،املدير الريايض
لدورتموند ،عقب املباراة ،حي�ث قال“ :إصبع العب هوفنهايم
دخل يف عني بيشتشيك ،ما أدى إىل نزيف”.
وكش�ف زورك عن نقل البولندي املخرم إىل املستشفى ،فور
اس�تبداله ،معر ًبا عن أمله يف تعافيه ولحاقه بمواجهة التسيو
اإليط�ايل اليوم الثالثاء ،يف افتتاح مش�وار أس�ود الفيس�تيفال
بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

مفكرة الزوراء
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“كالكيت” ...إذاعة إلكرتونية
حتاكي الشباب الفلسطيين

غزة /متابعة الزوراء:
ُ
يعمل الشاب الفلسطيني نسيم أبو دقة ،من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ،داخل
ّ
غرفلة متواضعلة ،لبث إذاعة “كاكيلت” اإللكرتونية ،عرب مواقلع التواصل االجتماعي،
ّ
ويرتب أبو دقة أجهزة البث ،عىل طاولة صغرة،
مسلتخدمً ا أبسط اإلمكانيات واملعدات.
يف زاويلة خصصهلا داخل منزلله ،تمهي ًدا لبدء البث السلاعة التاسلعة والنصف من كل
صباح ،عدا يومي الجمعة والسلبت ،فيما ينسق فقرات زماءه يف العمل ،حسب الجداول
ً
مسبقا.يبدأ يوم العمل باختبار األجهزة والتقنيات التي يتم استخدامها ،والكشف
املعدة
املبكلر عن أي خلل ،ومحاولة حله قبل بدء الربنامج الصباحي ،وهو أول حلقات اإلذاعة
اليوميلة ،فيما تبدأ عملية اإلعلداد والتجهيز للحلقات املقبلة ،فلور انتهاء البث .ويقول
العرينلي أبو دقة ،إن عمله األسلايس ،هو تقديم براملج يف اإلذاعة ،إال أنه بادر ،برفقة
ً
سلابقا ،ويضيلف“ :نحاول خدمة
زمائله بالتكفل يف عملية البث ،بعد اكتسلاب الخربة
أبناء شعبنا وقضيتنا الفلسطينية عرب املحتوى اإلعامي”.
ويوضح أن اإلذاعة تؤمن بتحقيق رؤية الحاضنة األساسية ،والتي تتمثل يف تعزيز الهوية
الثقافيلة الفلسلطينية ،وتعزيز مبادئ حقوق اإلنسلان التي تتضمن العدالة واملسلاواة
واملسلاءلة وسليادة القانون والشلفافية والتسلامح واالحرتام وعدم التمييز واملشاركة
والتمكني للفئات الضعيفة وإعطاء اهتمام خاص بالتوجه السائد للنوع االجتماعي.
اإلذاعة تؤمن بتعزيز الهوية الثقافية الفلسطينية
اتجله اهتمام الجمهلور أخرا ً بمواقع التواصلل االجتماعي ،وفق تعبلر أبو دقة ،حيث
أصبحت املنصة األنسب لتبادل األخبار واألنباء ،وقد ساعد يف ذلك بساطتها الشديدة ،وقلة
تكلفتها ،ووصولها إىل كل شلخص أينما كان .ويسلاعد نسليم يف عمله التطوعي ،فريق
من املذيعني واملذيعات الشلباب ،دفعتهم جائحة كورونا إىل عدم االلتقاء ،ومتابعة العمل
ً
حرصا عىل إجراءات السامة والوقاية من الفروس ،وقد ساعدهم
إلكرتون ًيا من بيوتهم،
يف ذلك ،كونها إذاعة إلكرتونية.ويبدأ بث اإلذاعة بربنامج “بانورما الصباح” ،الذي يتناول
العديد من القضايا واملشلاكل واملواضيع ،وتركز عىل الجانب التثقيفي والتوعوي ،كذلك
عىل املشلاكل النفسية التي يعاني منها نسلبة كبرة من أبناء قطاع غزة ،خصوصا ً فئة
الشباب ،ويأتي برنامج “نظرة” ملساعدة أبناء املجتمع عىل حل هذه املشكات.
وتأسسلت إذاعلة “كاكيلت” ،وهي مبادرة شلبابية ،يف مدينة خان يونلس عام ،2013
وقلد احتضن الفكلرة ،املركز الثقايف التابلع لجمعية الثقافة والفكر الحر ،فيما تسلعى
إىل تفعيل دور الشلباب يف املجتمع ،من أجل تمكينهم للعب أدوار متقدمة يف مسلتويات
املجتمع املختلفة ،وذلك عرب توفر املسلاحة والفضاء اإلذاعي املناسب لتطوير مهاراتهم
وإبلراز قدراتهم.ويتبع راديو كاكيلت ،والذي يطمح فريقه إىل أن يصبح منربا ً شلبابيا ً
ً
إعاميلا يف قطلاع غزة ،نهج التدريب يف كل برامجه ،حيث يتلم تجديد الكادر اإلذاعي كل
سلتة أشهر ،ويقوم املذيعون القدامى بتدريب املذيعني الجدد ملدة شهر ومن ثم يستكمل
التدريب باملمارسة ملدة  6شهور ،ما يجعل املذيع قادرًا عىل العمل يف أي إذاعة أخرى.
ويتلم إعادة نر الحلقلات اإلذاعية ،عرب مقاطع صوتية ،ومقاطلع فيديو للبث املبارش
عىل الصفحة الخاصة عرب موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” ،إىل جانب عناوين تلك
الحلقلات والتي منها “أثر هجرة األزواج عىل زوجاتهم يف قطاع غزة”“ ،دور الصحفيات
يف امليدان”“ ،الرتاث الفلسطيني”“ ،فن التحدث أمام الناس”“ ،السعادة األرسية”.
وكانلت “الغرف االفرتاضية” ،هي الحل إلشلكالية حظر التجول ،وعلدم قدرة املبادرين
عىل التحرك ،وذلك عىل الرغم من عدم توفر غرف العزل ،والضوضاء واالنقطاع املتواصل
للتيلار الكهربائلي ،وضعلف خطلوط اإلنرتنت ،حيلث تم تجهيلز غرفة ،ووضلع فيها
األجهلزة الازمة ،إىل جانب “الكروما” للمسلاعدة عىل تغلر الخلفية.وبدأت املذيعة عا
قديلح ،مشلوارها يف إذاعة كاكيت بتقديم الربنامج الصباحلي ،والذي يناقش املواضيع
االجتماعيلة واالقتصادية والثقافية ،فيما اتجهت بعلد ذلك لتقديم برامج “غرامافون”،
واللذي يتحدث علن مطربي الزمن القديم منذ النشلأة حتى النهايلة .وتقول قديح (23
عامً ا) ،وهي خريجة صحافة وعاقات عامة وتصوير ومونتاج ،إن الربامج يتم تقديمها
علن طريلق ربط برناملج “زوم” اإللكرتونلي ،مع برناملج البث من املنلزل ،يف محاولة
ملواصلة العمل ،بهدف الوصول إىل الهدف ،وإيصال الرسالة.

الصحفيون يرون أن األخالقيات هي قواعد ليست لها قوة اإللزام القانوني
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هيئات صحفية مغربية تشهر سالحها ضد التشهري الذي
تفشى يف بالدهم حتت ذرائع خمتلفة
الرباط  /متابعة الزوراء:
بدأتِ الهيئات الصحفية املغربية بمواجهة
صحافة التشهر التي تفشت يف الباد تحت
ذرائلع مختلفلة ملن بينها حريلة التعبر
والنقلد واملحاسلبة ،يف حني أنهلا مخالفة
مهنيلة وأخاقيلة يعاقب عليهلا القانون.
كما أنها تيسء لوسائل اإلعام والصحفيني
الذين يمارسونها فأصبحت كيفية “حماية
ّ
الصحافة من نفسها” ،رضورة وفق تعبر
نقيب الصحفيني عبدالله البقايل.
ويحتدم النقاش حول املمارسات الصحفية
خال سلسلة ندوات وطنية ينظمها املجلس
الوطني للصحافة مع الهيئات املغربيّة ،من
بينها النقابة الوطنيلة للصحافة املغربية،
تناقلش مجموعة ملن مضاملني “ميثاق
أخاقيلات املهنة” ،بلدأت الجمعة املاضية
نقاشلا حلول “حريلة التعبلر بلني النقد
والتشهر”.
وأكد يونس مجاهد ،رئيس املجلس الوطني
للصحافلةّ ،
أن الفلرق واضح بلني “حرية
النقد” ،و”التشلهر” الذي هو سب وقذف
ّ
وملس بالكرامة“ ،لكلن ،يف بعض األحيان،
يكلون هناك خيط رفيلع ال يمكن أن نميّز
فيله بسلهولة بينهملا” ،وهلو ملا تنظره
مدارس متع ّددة بطلرق مختلفة ،ممّا ّ
يبني
رضورة ّ
النقاش يف هلذا املوضوع املطروح
داخلل املجلس الوطني ،حتلى “تميّز لجنة
األخاقيلات باملجللس بلني النقلد القايس
والقذف”.
ّ
وعلرب مجاهلد علن طموحله يف أن تصر
“قضايا األخاقيات من القضايا األساسية
التلي تناقلش يف هيئلات التحريلر” ،وأن
“يرتجلم امليثلاق الذي تلم املصادقلة عليه
ّ
ّ
وركلز يف
املؤسسلات اإلعاميّلة”.
داخلل
مداخلته عىل رضورة االنفتاح عىل املجتمع
وانتقاداته املرتبطة باملهنة ،خاصة “مع ما
تتيحه ّ
الشلبكات االجتماعيلة للجميع من

إمكانية الكتابة ّ
والتعبر”.
ويعملل املجللس بلجانله املختلفلة علىل
سلسلة برامج حيث تقوم لجنة األخاقيات
املهنيّلة بدراسلة مجموعة من الشلكاوى،
بعلد املصادقة عىل ميثاق األخاقيات ،الذي
سليتم بحثله يف علدة لقاءات ونلدوات مع
املهنيّني ،والكفاءات املهنية ،أو مؤسسلات
اإلعلام ،وعلىل الصعيلد املحليل ،والعاملي،
دون ّ
توقف حتى يف الظروف الراهنة ،خال
انتشلار جائحلة كورونا ،بحسلب ما ذكر
مجاهد.ويعتلرب املجلس الوطني للصحافة
يف املغرب آلية ضبط ذاتي من مهماته إعداد
مدونة أخاقيات مهنية خال سلتة أشهر
من تأسيسه .لكن االنتقادات التي تواجهها
املدونة أنها مجرد مبادئ أخاقية ليست لها
قوة إلزام كما هو الحال للقاعدة القانونية
التلي تعترب قواعد عامة ومجلردة وملزمة
وتطبق من قبل السلطات العمومية ،بينما
االلتزام الذاتي للصحفي هو الذي يتدخل يف
عملية ترسيخ املبادئ األخاقية للمهنة.
ويرى الصحفيون أن األخاقيات هي قواعد
ليسلت لها قوة اإلللزام القانوني ،لذلك من
اللرضوري أن يتم تناول ظاهرة التشلهر

من الزاوية القانونية قبل األخاقية للقضاء
عىل ظاهرة التشهر أو عىل األقل التخفيف
منها.
وقلال محتلات الرقاصّ ،
ممثلل الفيدرالية
الصحفّ ،
املغربيّلة لنلارشي ّ
إن ممارسلة
مهنة الصحافة “تندرج ضمن تقديم خدمة
عامّ لة ّ
للناس ،وليس مطلوبا من الصحفي
إال أن يكلون صحفيلا مهنيلا ،ويحلرص
علىل التوازن وتع ّدد املصلادر ،وعدم الخلط
بلني األخبار والرّأي” .وأضلاف الرقاص ّ
أن
“تعمّد ممارسة ّ
التشلهر واالفرتاء أخطاء
مهنية يجب تفاديها”.
ّ
بلأن الصحافلة ،مثلل مهلن أخرى،
وأقلر
“تشلهد خروقلات وانتهلاكات وأخطاء يف
املغلرب” ،وأشلار إىل ما يحملله امليثاق من
أخاقيات واسلتحضار املبلادئ الحقوقية
الدولية معها.
ونلوه إىل رضورة “فتح املزيلد من ال ّدورات
والتدريلب ،والتعلاون لتنفيلذ املقتضيلات
يف امليثلاق” ،وجعله ملن املوا ّد املدرَّسلة يف
املعهد العايل لإلعام واالتصال ،والجامعات
املغربيّلة ،حتى الوصلول “إىل صحافة ذات
جودة”.

الوسلط الصحفي املغربي يسلجل انتشارا
لظاهلرة التشلهر بشلكل غلر مسلبوق
ملع نقلص الوعلي القانونلي واألخاقلي
لدى البعض ملن الصحفيني واملؤسسلات
اإلعامية.
ويسجل الوسلط الصحفي املغربي انتشار
ظاهلرة التشلهر بشلكل غلر مسلبوق
ملع نقلص الوعلي القانونلي واألخاقلي
لدى البعض ملن الصحفيني واملؤسسلات
اإلعاميلة ،وأيضا بسلبب التطلور التقني
والتكنولوجلي الذي سلاهم يف تداول ونقل
األخبار برسعلة ،إضافة إىل أن التفريق بني
الصحفي املهنلي واملواطن العلادي أصبح
صعبا بعلد أن أصبح هذا األخلر يمكن أن
يقلوم بنقلل الخلرب وتحليلله والتأثر عىل
الكثريلن علرب تدويناتله أو تعليقاته عىل
الشبكات االجتماعية.
وخلال مداخلتهّ ،
ذكر عمر السغروشلني،
رئيلس اللجنلة الوطنيّلة ملراقبلة حمايلة
املعطيلات ذات الطابلع الشلخيص،
بأخاقيلات الصحافة وضوابطهلا املهنيّة
ومهماتهلا يف “الوصلول إىل الحقيقلة بكل
حيلاد” ،وأضلاف ّ
أن “املعلوملات يف خدمة
املواطلن ،وال يجلب أن تملس بالهويلة
والحريلات الفردية والجماعية للمواطنني،
أو أن تفيش أرسارهم”.
ونوه السغروشلني بمجموعة من الحقوق
املكفوللة لحمايلة األشلخاص ،وأورد
ّ
ينلص علىل حمايلة الحياة
أن “الدسلتور
الخاصلة لألشلخاص الذاتيني .وممارسلة
حريلة اللرأي والتعبر يف العملل الصحفي
ال يجلب أن تكلون ذريعلة لاعتلداء علىل
حقوق اإلنسان األساسلية ،خاصة الحياة
ّ
ّ
والصحفيون مطالبون باملزاوجة
الخاصة.
بلني االنتفاع باملعلومات وحماية املعطيات
ذات الطابع الشلخيص ،ملع احرتام ميثاق
املجلس الوطني للصحافة”.

مقابلة إذاعية تقود صحفياً صومالياً إىل السجن
مقديشو/متابعة الزوراء:
َ
اعتقلل جهلاز األملن الصومايل،
ليللة السلبت امللايض ،صحفيلا ً
صوماليلاً ،بعلد بثله مقاطلع
ملقابللة جرت قبل أيلام مع أحد
أشهر التجار يف الصومال ،والذي
يدعى أبوكر عمر عدان.
وداهلم عنلارص األملن منلزل
الصحفلي عبلد اللله كلميلة،
املحلرر يف إذاعة كلمية املحلية يف
العاصمة مقديشو ،حيث اقتاده
عنارص األملن إىل مقر الجنايات
الصومالية ،لنره مادة إعامية
حساسلة تسلتهدف الوجلود

األجنبلي وخاصة بعثلة االتحاد
األفريقي يف الصومال.

ويضلم املقطلع اللذي تداولتله
صحلف ومواقلع التواصلل

االجتماعلي تحريضا ً من التاجر
الصومايل ضلد القوات األفريقية
والقلوات الحكومية مقابل تأييد
حركلة الشلباب ،ملا اسلتدعى
فلرض إقاملة جربيلة عليله يف
منزلله بعلد اعتقالله األسلبوع
املايض.
ويواجه الصحفي عبد الله كلمية
تهما ً بنر مواد مخالفة للقوانني
الصحفيلة بالباد ،وترض باألمن
العلام .وأوقفت إذاعة كلمية بث
املقابللة الصحفيلة ملع التاجر
الصوملايل بنلاء علىل طللب من
أهله وأقربائه.

ويرى صحفيلون صوماليون أن
اعتقال الصحفلي يخالف حرية
التعبر ،وأن للكل صحفي الحق
يف إجراء مقابات مع املواطنني،
ملن دون التعلرض للمسلاءلة
واالعتقال.
ويعد الصوملال واحدا ً من الدول
األكثر خطلورة عىل الصحفيني،
حيلث قتل منذ علام  2007نحو
أكثلر ملن  50صحفيلاً ،فيملا
فل ّر املئلات منهلم إىل الخلارج
خوفلا ً عىل حياتهم بعلد تلقيهم
تهديدات بالقتل واملضايقات من
قبل مجهولني.

الصحافة أكثر القطاعات تأثرا بغياب الدميقراطية

خارطة طريق لإلعالم السوداني لسد ثغرات عقود من الضعف
اخلرطوم /متابعة الزوراء:
يهلدف ملروع خارطلة اإلعلام
السلوداني إىل تحقيلق الفعالية داخل
املؤسسلات اإلعامية ملن خال رفع
القدرات واملهارات واكتساب الخربات،
بعلد ثاثة عقود من التشلوهات التي
شلابت املمارسلة اإلعاميلة وفتحت
املجال للمؤسسات اإلعامية األجنبية
لجذب جمهور اإلعام السوداني.
وأعلن وزير اإلعام السلوداني فيصل
محمد صالح العمل عىل إصاح قوانني
اإلعلام وإتاحلة املزيد ملن الحريات،
ملع إطلاق تقريلر خارطلة اإلعلام
السلوداني الذي رصد مكامن الضعف
يف املؤسسات اإلعامية السودانية التي
جعللت الجمهلور يتجه نحلو اإلعام
األجنبي.
وهاجلم صاللح السلبت املواقلع
اإللكرتونيلة التلي تفتقلد املهنيلة
واملسلؤولية وتنر األخبلار الكاذبة،
مشلددا عىل أهمية إعاء القيم املهنية
والتجرد يف الصحافة .وأضاف “اإلعام
ليس مجاال ملمارسة النشاط السيايس
بل ملمارسلة النشلاط املهنلي بالقيم
املهنية الصارمة”.
واعتلرب أن الدراسلة التلي اعتمدهلا
تقريلر خارطلة اإلعلام السلوداني،
اللذي أعده مركز الخرطلوم للخدمات
الصحفية ،ستسلد الفراغ وتسلاعد يف
خطط إصاح اإلعام.
وتنلاول التقرير نقاط الضعف والقوة
لدى املؤسسلات اإلعامية ،مشلرا إىل
أن أهلم مواطلن التقصر هلو تركيز
معظلم التغطيلات اإلعاميلة علىل

العملل الحكوملي اليوملي وبعلض
أنشطة املؤسسات ذات الصلة بالعمل
الرسلمي .كملا أن معظم املؤسسلات
اإلعاميلة ليس لديها اجتملاع تحرير
دوري يومي مملا ينعكس عىل ضعف
القلرار والتحريلر وإضعلاف القيلم
التحريرية.
ويلربر مديلرو املؤسسلات اإلعامية
ضعف املمارسات الصحفية االحرتافية
بعواملل مختلفلة ملن ضمنها نقص
التمويل وقلة وسلائل الحركة وغرها
ملن أدوات ومعلدات العملل ،ما فتح
املجال للمؤسسلات اإلعامية العاملية
ذات اإلمكانلات العالية لجذب جمهور

اإلعام السوداني.
ورأى محمد عبدالسيد الخبر اإلعامي
الذي شارك يف إعداد التقرير ،أن “الفقر
اإلعامي اللذي تعاني منله الصحافة
السودانية يعود إىل عدم التدريب وعدم
التواصل بني األجيال”.
وأضلاف عبدالسليد أن “الفلرتات
السابقة يف ظل اإلنقاذ البائد وشمولية
مايو شهدت سقوطا للحريات”.
وأشار التقرير إىل أن الدراسة ستساعد
راسلمي السياسلات واملانحلني علىل
االسلتفادة منها لتطوير املؤسسلات
اإلعاميلة ،وملن أهلم ماحظلات
العمل امليداني الذي شلمل  202عامل

بالصحافة الورقية و 239من العاملني
باملؤسسلات اإلذاعيلة إىل جانب 198
من املؤسسلات التلفزيونيلة أن هناك
عددا قليا من النساء يتقلدن وظائف
قيادية يف املؤسسات اإلعامية.
وكشف ندرة النساء يف املواقع القيادية
خاصة يف هيئات اإلذاعلة والتلفزيون
يف مختلف مدن السودان ،حيث شغلت
املرأة واحلدة منصلب مديلر هيئلة
اإلذاعة والتلفزيلون بوالية نهر النيل،
فيما شلغلت امرأة واحدة مدير قطاع
اإلذاعة بوالية القضارف ،وتقل نسلبة
النساء يف األقسام واإلدارات بالهي ٔيات
الحكومية.

وغطى التقرير جميع واليات السودان،
وخللص إىل نتائلج علن احتياجلات
الصحفيلني واإلعاميني واملؤسسلات
الصحفيلة ،حيث يعلد ضعف كفاءات
الصحفيات املعدات من مهددات العمل
اإلعامي بجانب قلة أجهزة الكمبيوتر
وبدائل الطاقة يف ظل أزمة الوقود.
ويأتي مروع خارطة اإلعام لتقديم
الدعلم املنتظلم واملسلتمر لتحقيلق
الفعاليلة داخل املؤسسلات اإلعامية
ملن خلال رفلع القلدرات واملهارات
واكتسلاب الخلربات ،وهلذا يتحقلق
عرب التدريلب اإلعامي املسلتمر الذي
يرتبط بالتغرات العلمية واالقتصادية
والسياسلية واالجتماعية ،فقد حدثت
تغلرات كبلرة بالسلودان وضعلت
مسلؤوليات كلربى علىل املؤسسلات
اإلعامية.
وبحسلب التقرير فإن التدريب االٔكثر
حاجة يتمثل يف كتابة وإنتاج التقارير
والتحرير الصحفي وإدارة امل ٔوسسات
اإلعامية واسلتخدام االٕعام الجديد يف
االٕنتاج.
وقال وزير الثقافة واإلعام السوداني
“إننلا يف عملنا إلصلاح اإلعام حددنا
أربلع نقاط أساسلية ،أهمها مراجعة
الفجلوات يف الخارطلة اإلعاميلة،
وإصلاح قوانلني اإلعلام ،وإعلادة
هيكلة املؤسسلات اإلعاميلة التابعة
للدولة ،وإعلداد خطة وطنية للتدريب
اإلعامي ،بلدأت منذ نوفملرب املايض،
لكلن جائحلة كورونلا حاللت دون
مواصلتها وستسلتأنف اآلن” ،الفتا إىل
أن الخطة وطنية وال تستثني أحدا.

ورصد خلرباء وصحفيلون التحديات
التي يواجههلا اإلعام السلوداني مع
تأثره باألزمات التي أملت بكافة نواحي
الحياة ،لتحديد خارطة طريق للخروج
من األزملة ،يف ظل الظلروف الجديدة
التي تعيشها الباد.
ولفتلوا إىل أن البيئلة اإلعاميلة كانت
األكثلر تأثلرا باألزملات الثقيلة خال
العقود الثاثة املاضية ،يف ظل القوانني
املقيدة للحريلات وغياب الديمقراطية
وسليطرة الدوللة عىل معظلم أجهزة
االتصلال الجماهري واحتكار اإلعان
والرضائلب الباهظلة التلي تفلرض
عىل مدخات اإلنتلاج ،إضافة إىل عدم
املقدرة عىل مواكبة الواقع الجديد الذي
فرضته وسائل التواصل االجتماعي.
وقال املهتم بالشأن اإلعامي محجوب
محملد صاللح إن مشلكلة اإلعلام
السلوداني تكملن يف التشلوهات التي
لحقلت باملمارسلة اإلعامية بسلبب
غيلاب الديمقراطية والحكم الرشليد،
إذ إنله وخال األعلوام الل 63التي تلت
االسلتقال لم تنعم الباد بحكم مدني
سوى ألقل من  10سنوات.
وأشلار صاللح إىل أن “اإلعلام ال
يعملل بكاملل كفاءتله إال يف ظلل
حكلم ديمقراطلي ،مما جعلل اإلعام
السوداني يعاني كثرا خصوصا يف ظل
سلنوات حكم الجبهة اإلسامية ،الذي
اسلتمر  30عاملا ،حيث واجله أعتى
أنواع القمع”.
وأكلد رضورة “االهتملام بتطويلر
املناهلج والرباملج التعليميلة يف
كليات ومعاهلد اإلعلام املتخصصة،

خصوصلا يف ظل اتسلاع رقعلة تأثر
وسلائل التواصل االجتماعي أكثر من
غرهلا ملن الوسلائط األخلرى .وأن
عىل الصحلف االهتمام بالجوانب التي
تعطلي بعدا أعملق للموضوعات التي
يتلم تناولهلا ،خصوصلا أن وسلائل
اإلعام الجديدة تخطلت عاميل الزمن
واملكان يف الخرب”.
ويقول متابعلون إن األمر يتعلق أكثر
بإلغلاء القوانلني املقيلدة للحريلات،
ووضع قانلون جديد للصحافة يراعي
الظلرف املوضوعلي الجديلد ،والعمل
عىل تأسليس كيان جديد للصحفيني،
والسلعي لفك االرتباط بلني الحكومة
واملؤسسلات اإلعاميلة ،وتأسليس
مراكز متخصصة لإلعام الجديد تقدم
دورات تدريب لخريجي كليات اإلعام
ليتمكنوا من مسلايرة املستجدات ،إىل
جانلب إيجلاد آليات تجسلد االحتكام
ألسس موضوعية يف الجوانب املتعلقة
باإلعفلاءات الرضيبيلة املتعلقلة
بمدخلات إنتلاج الصحلف ،وفتلح
املجال أملام التنافس الحلر للحصول
علىل اإلعان ،وفقلا ملسلتوى التوزيع
واالنتشار.
والرهان أمام اإلعام السلوداني خال
الفرتة املقبلة هلو الحفاظ عىل وجود
وسائل إعام مسلتقلة وقائمة بذاتها
وقادرة عىل املنافسلة يف ملا بينها ،إىل
جانب وجود وسائل إعام قومية تتبع
للدولة وال تستخدم كأبواق للحكومة،
إنما تؤدي األدوار التوعوية واإلخبارية
والرتفيهيلة املنوطة بهلا بموضوعية
وحيادية.
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الثيمة التأرخيية والسرد احلديث يف رواية عزازيل
إبراهيم األعاجييب
ُيقص�د بالثيم�ة التاريخي�ة أي املوض�وع
التاريخ�ي وال�رد الحديث أي أن اس�لوب
ّ
ال�روي هو اس�لوب حداثوي مكت�وب بلغة
ُ
ُ
الع�ر الحديث ,تصن�ف الرواية من أفض ِل
ما كتب ُه الكاتب يوس�ف زيدان ,إنها الولوج
عتب�ة الن�ص وال�رد بطريق� ٍة غرائبية
يف
ِ
الرغم من
عىل
غريب
وبموض�وع
تجديدية,
ٍ
ٍ
ِ
ٌ
معروف وموجو ٌد لكن لم ُيكتب عنه بهذا
أنه
العمق الذي كتبه يوسف زيدان ,الرواية هي
عب�ارة عن عودة إىل ال�راث املخطوط ولكن
هذه امل�رة الراث املس�يحي املكت�وب بلّغ ِة
ُالرياني�ة ,ه�ذه املخطوط�ة عب�ارة ع�ن
مجموع�ة من اللفائ�ف الت�ي ُدفنت ضمن
صندوق خش�بي محكم اإلغ�اق يف منطق ِة
بالقرب م�ن محيط قلعة
الخرائ�ب األثرية
ِ
القديس س�معان العم�ودي يف مدينة حلب
الس�ورية ,هذه املخطوطة عبارة عن سرية
ذاتية للراهب املسيحي املري املدعو هيبا,
ال�ذي عاش يف الفرة التي تكانت تمور فيها
الخافات واالضطرابات يف التاريخ املسيحي
يف بداي�ات القرن الخامس امليادي وعقبتها
انقس�امات حادة بني الكنائس املسيحية و
ذلك بحس�ب رؤية كل كنيسة للسيد املسيح
وطبيعته وبقي الجدل حتى اليوم حول هذا!
إن عزازيل هو اسم الشيطان الذي أمىل عىل
الراهب هيب�ا أن يكتب هذه الرقوق فيقول
له :أكت�ب يا هيب�ا ,أريدك أن تكت�ب ,أكتب
كأنك تع�رف ,وأكم�ل ما تحكي�ه ...وأخذ

الراهب هيبا ير ُد س�رية حيات�ه ومواقفه
من�ذ يفاعته حتى وصوله إىل حياة الرهبنة,
فيب�دأ مما حدث معه منذ خرج من منطقة
أخمي�م يف صعي�د م�ر قاص�دا ً مدين�ة
اإلس�كندرية لك�ي يتعمق يف دراس�ة الطب
والاه�وت ,يف مدين�ة اإلس�كندرية يتعرض
إلغراء وغواية امرأة سكندرانية وثنية تدعى
أوكتافيا ,أحبته وهامت به عش�قا ً ومكنت ُه
من نفس�ها إال إنها طردته عندما علمت به
ٌ
راهب وهي وثنية! هن�ا ينعطف الرد
أن�ه
انعاطف�ة مذهل�ة ,فمن بع�د ِّ
كل هذا الحب
تق�وم برفض وطرد ه�ذا الفتى الذي أحبته

ُ
يميل
ألن�ه كان ديني�ا ً وهي وثنية ,الق�اص
إىل الخ�وض يف متاهاتٍ صعب�ة ولكنه يبدو
ٌ
متمرس يف هكذا خوض,
عليه بوضوح أن�ه
بقي هذا الراهب يف مدينة االسكندرية قرابة
ثاث س�نوات بعد أن ش�اهد مقت�ل العاملة
الفيلس�وفة الوثنية التي تدعى هيباتيا التي
تتلم�ذ عليها عىل يد مجموع�ة من الغوغاء
الذي�ن لم ي�رق له�م أن يكون بينه�م عاملة
بمث�ل هيباتي�ا ,ه�ذه إش�ارة م�ن الكاتب
أن العلم�اء يدفع�ون رضائب�ا ً كب�رية جراء
علمهم ,وذلك ألن الجهل مسيطر عىل عقول
ُ
ُ
يجن من
الناس الذي�ن لم
كثري م�ن الناس,

العلم واملعرفة بأق ِل حظ تراهم يندفعون إىل
العنف ألي ش�خصية تبث نور الفكر والعلم
ٌ
جماعات
فيه�م! هؤالء الغوغ�اء ُتحركه�م
بالضبط يف
منتفع�ة منهم ,هذا ما يحص�ل
ِ
ِّ
كل ع�رّ ,
كأن للتاريخ لحظات من اإلعادة
يف حوادث�ه أو موضوعات�ه ,م�ا زال رج�ال
الدي�ن التقليدين ُيمارس�ون عملية تجهيل
املجتم�ع بكل الس�بل ألن الجمهور لو ازداد
معرفة وتثقف فإنه س�يقوم برفض وطرد
كثري من األمور واملسلمات عند رجال الدين,
عملية التجهيل مقص�ودة ليبقى الجمهور
راضخا ً لهيمن ِة رجال الدين!
َ
خ�اض موضوع�ا ً ش�ائكا ً وع�راً,
ُ
الكات�ب
وباألخ�ص ّ
أن�ه ينتم�ي لديان� ٍة غ�ري ديان ِة
الش�خصية الت�ي كت�ب به�ا ,أن تع�و َد إىل
التاريخ ُ
وتحييه من جدي ِد هي عملية تحتاج
إىل حنكة أدبية وتعامل مع النص باحرافية
واضح�ة ,الرواي�ة مض�ت بال�ر ِد صعودا ً
وهبوط�ا ً
ُ
الزم�ن الردي
ماض وح�ارض,
ٍ
ً
ً
ً
كان متح�ركا ولي�س جامدا أو راك�دا ,مما
جعل الحدث يبقى متحركا ً والذاكرة متقدة
ّ
امليض ُقدما ً نحو مسايرة القاص
للمتابعة يف
يف رسدهُ ,تصنف أنها من الروايات الصعبة
والتي خاضت ثيمة تبدو غريبة عىل القارئ
ُ
يكتب بر ٍد تاريخي
الي�وم ,إن القاص كان
وهذا جعل له قراءات وانطباعات تاريخية,
ألن الثيم�ة باألص�ل ه�ي تاريخي�ة فيجب
َ
يك�ون عن�ر التاريخ ح�ارضا ً وبارزاً,
أن
الفاش باك كثريا ً ما لجأ َ السار ُد إليه ,بل إن

تقنية الفاش باك كانت واردة بكل الرواية,
وم�ا الرد إال ه�ذه التقنية ,أع�اد القاص
زمن مُ غيب عن الذهن ولم يكن إىل يف
بن�ا إىل ٍ
طيّات الكتب والرقوق ,الشخصية تاريخية
فا ب ّد أن تعيد رس�م مامح الشخصية لكي
تحاف�ظ ع�ىل س�ماتها القديم�ة ,التنقيب
بال�راث واس�رجاع حادث�ة من�ه وبه�ذه
االهمي�ة إنه يعن�ي الكث�ري ,األدب تدخل يف
ّ
كل يشء وأسبغ صبغته وروحه عىل العلوم
التاريخي�ة واالجتماعي�ة والفلس�فية ,إن
عملي�ة التدخل ال تعني أنه يتن�اول التدخل
الس�افر يف كل س�يئ بل إن�ه يحتفظ لباقي
العل�وم اس�تقاليتها ويحتف�ظ بمامح�ه
العام�ة ,ه�ذا واض�ح بالرواي� ِة الت�ي هي
تاريخية دينية اجتماعي�ة ,تناولها القاص
يف كل جوانبه�ا إال ّ
َ
الجان�ب التاريخ�ي
إن
ينبغي
كان هو املهيمن األب�رز من بينها ,ال
َ
أن تغل�ب الفنية األدبية ع�ىل صدق الحادثة
التاريخي�ة ,الح�دث التاريخ�ي يج�ب أن
ُي�روى كما هو َ
تحريف يس�لب ُه القيمة
دون
ٍ
االعتباري�ة وإالّ
ُ
أصاب�ه التقص�ري يف جانب
مهم من جوانب املعرفة ,لذا عم َد السار ُد أن
َ
يوظف األدب بمكانه املناسب ويحافظ عىل
القيمة التاريخي لر ِد القصة ,الش�خصية
كان واضح�ة املعال�م فت�ارة نراه�ا تخطأ
وت�ارة تتظاه�ر بمظه�ر الراه�ب املتبت�ل,
ه�ذه التناقض�ات ليس�ت غريب�ة بل هي
م�ن صميم الش�خصية البرشي�ة التي تمر
بمراحل متعددة ,مرحلة الطفولة والشباب

اعداد  /د .منتهى األمري
يف االصل هي رد ضمني عىل رسالة ابن
الق�ارح وخصها أب�و العاء بقس�مني
رئسيني قسم الرحلة وقسم الرد واألول
قس�م تخيي�ي عجائب�ي عرب تسلس�ل
لاحداث واكبها مه�ارة الكاتب ترفا
وتحكما يف احداث ابتدأها بكر لخطية
الزمن ع�رب تجاوزه وتاخ�ريه الحداث
حرصا منه الضفاء نوع من املتعة لدى
الق�ارئ فقدم قس�م الجنة عي قس�م
املح�رش واألح�رى ان يك�ون العك�س
وأنهاه�ا بقطع لتسلس�ل االحداث عرب
اقامة ومضة ورائية يعود بها لاحداث
تقديما وتاخ�ريا .والثاني (الرد) حديث
مب�ارش موج�ه إىل اب�ن الق�ارح دون
ضمني�ات يؤك�د فيه�ا أبو الع�اء عي
اسباب انشاء الرسالة.
تع�د رس�الة الغف�ران ألبي الع�اء من
أعظ�م كت�ب ال�راث العرب�ي النق�دي
وهي م�ن أهم وأجم�ل مؤلفات املعري
وق�د كتبها ردا ً عىل رس�الة ابن القارح
وه�ي رس�الة ذات طاب�ع روائي حيث
جع�ل املع�ري م�ن اب�ن الق�ارح بطاً
لرحلة خيالية أدبية عجيبة يحاور فيها
األدب�اء والش�عراء واللغوي�ني يف العالم
اآلخر ،وقد بدأها املعري بمقدمة وصف
فيها رس�الة ابن القارح وأثرها الطيب
يف نفس�ه فهي كلمة طيبة أصلها ثابت
وفرعها يف الس�ماء ثم اسرسل بخياله

الجام�ح إىل بل�وغ ابن القارح للس�ماء
العليا بفضل كلماته الطيبة التي رفعته
إىل الجنة فوصف حال ابن القارح هناك
مطعم�ا ً الوصف بآي�ات قرآنية وأبيات
ش�عرية يص�ف بها نعي�م الجن�ة وقد
استقى تلك األوصاف من القرآن الكريم
مس�تفيدا ً من معجزة اإلرساء واملعراج،
أما األبيات الشعرية فقد رشحها وعلق
عليها لغويا ً وعروضيا ً وباغياً.
ويتنق�ل اب�ن القارح يف الجن�ة ويلتقي
ويح�اور ع�ددا ً م�ن الش�عراء يف الجنة
م�ن مش�اهري األدب العرب�ي منهم من
غف�ر الل�ه له�م بس�بب أبي�ات قالوها
كزهري وش�عراء الجن�ة منهم زهري بن

محزاتوف :املتفائلون وراء
مجيع احلروب يف العامل
د .جودت هوشيار
رس�ول حمزات�وف ( 2003 – 1923
) أشهر ش�اعر داغستاني .ترجمت
اعمال�ه اىل العدي�د من لغ�ات العالم
وبضمنه�ا اللغ�ة العربي�ة .كان�ت
كتب�ه تص�در بماي�ني النس�خ يف
العه�د الس�وفيتي بع�د ترجمته�ا
اىل اللغ�ة الروس�ية من قبل ش�عراء
روس بارزي�ن ويع�رف حمزات�وف
انه مدين لهؤالء الش�عراء بشهرته،
س�واء يف االتح�اد الس�وفيتي أو يف
بلدان العالم األخرى ،ولوال
هذه الرجمات لظلت
قصائ�ده حبيس�ة
اللغة الداغستانية.
وق�ال ان بع�ض
تل�ك الرجم�ات
الش�عرية افض�ل
من األصل.
كت�ب حمزاتوف النثر
الفن�ي املمت�ع اضاف�ة اىل
قصائ�ده الرائعة .ومن اش�هر كتبه
« داغس�تان بل�دي» ال�ذي تحول اىل
مص�در ث�ري لاقتباس�ات واألقوال
املأث�ورة ومنه�ا  « :ليس م�ن الائق
أن تك�ون يف صح�ة جي�دة يف ه�ذا
العالم املريض» .ويق�ول ايضاً « :أنا
متش�ائم كبري ،واحرم املتش�ائمني،
ألن املتفائلني عىل وجه التحديد ،هم
وراء جميع الح�روب يف العالم» .أنا
سعيد ألنني متش�ائم ،ولهذا لم أقتل
أحداً .اما شباب اليوم فانهم َيقتلون

اآلخري�ن بتف�اؤل كبري .لق�د عانينا
الكث�ري م�ن املتفائل�ني ،وم�ن هذه
القبات الهاتفية وحب التجمعات.
يف ع�ام  1946صدر القرار الش�هري،
الس�يئ الصيت حول فص�ل كل من
الكاتب الس�اخر ميخائيل زوشينكو
والش�اعرة ّ
آنا أخماتوفا من عضوية
ّ
الكت�اب الس�وفيت وحظ�ر
اتح�اد
نرش أعمالهما األدبي�ة ،وحرمانهما
من موارد رزقهما .وش�نت السلطة
الس�وفيتية حمل�ة ظاملة وواس�عة
ضدهما ،ولج�أت كعادتها،
اىل تنظي�م اجتماع�ات
ّ
للكت�اب وتجمعات
جماهريية اجبارية
ألدانة زوش�ينكو
و أ خما تو ف�ا ،
با عتبا ر هم�ا
عنرين معاديني
للنظ�ام القائ�م.
وق�د ش�ارك حمزاتوف
يف اح�د ه�ذه االجتماع�ات
والق�ى فيها كلم�ة ،ادان فيها – مع
ع�رشات ّ
الكت�اب اآلخري�ن  -اعمال
زوشينكو وأخماتوفا .وفيما بعد ندم
حمزاتوف أش�د الندم ع�ىل ما صدر
عن�ه بحق هذين املبدعني العظيمني.
وق�ال حمزاتوف ذات مرة .لم أندم يف
حياتي عىل يشء اكثر من ندمي عىل
كلمتي تل�ك .لقد ش�جبت اعمالهما
األدبية يف وقت ل�م اكن قد قرأت بعد
شيئا من تلك األعمال .

أبي س�لمى واألعىش وعبيد بن األبرص
والنابغ�ة الذبياني ولبي�د بن أبي ربيعة
وحس�ان بن ثابت والنابغة الجعدي .ثم
يوض�ح قصة دخوله للجنة مع رضوان
خازن الجنة ويواصل مسامراته األدبية
مع م�ن يلتقي بهم من ش�عراء وأدباء
ثم يع�ود للجنة مجددا ً ليلتقي عددا ً من
الشعراء يتحلقون حول مأدبة يف الجنة
وينعم�ون بخ�ريات الجن�ة م�ن طيور
وح�ور عني ونعيم مقي�م .ثم يمر وهو
يف طريق�ه إىل الن�ار بمدائ�ن العفاريت
فيحاور شعراء الجن مثل «أبو هدرش»
ويلتق�ي حيوان�ات الجن�ة ويحواره�ا
ويح�اور الحطيئة .ثم يلتقي الش�عراء

علي جمبل املليفي
وامله�ل ،والش�اذ ،والن�ادر ،والفصيح،
مع إملامه بمقاييسها وقواعدها وجوه
إعرابه�ا .تظه�ر الرس�الة قدرت�ه عىل
تأليف الكلمات واستعماله لها بطريقة
تعددية .تدلل الرس�الة عىل كثرة اطاع
أبي العاء عىل القراءات املتواترة ،وعىل
أق�وال املفري�ن وتفاس�ريهم بع�ض
الوجوه واألحكام .تبني الرس�الة ش�دة
تمك�ن أبو الع�اء من علم�ي العروض
والق�وايف ،وكث�ري م�ن مس�ائل البيان.
سعة اطاعه عىل علم التاريخ ومعرفة
الحوادث والرجال مما له صلة بالتاريخ
اإلسامي وغريه.
كت�ب عب�د الفت�اح كيلطو أن رس�الة
الغف�ران ل�م تك�ن مش�هورة يف عهده
وأن مع�ارصي أبي العاء ل�م يعريوها
اهتماما كبريا ،ولم يعتربوها تتميز عن
باقي رس�ائل املعري ،كرسالة املائكة،
أو رس�الة الجن�ز يف الق�رن العرشي�ن
اصب�ح كت�اب املع�ري أكث�ر رواج�ا
وانتش�ارا بفضل دانتي ،حيث اشتهرت
رسالة الغفران ألنها اعتربت كرافد من
الروافد التي غذت الكوميديا اإللهية.
وقد طبعت عدة مرات كانت من أهمها
النس�خة املحقق�ة م�ن قب�ل الدكتورة
عائش�ة عب�د الرحم�ن وق�د صدرته�ا
بدراس�ة وافي�ة لرس�الة الغف�ران مع
تحقيق لرس�الة ابن القارح التي تعترب
املفتاح لفهم الغفران.

االحتاد املغاربي امليّت
سهيلة بورزق
ال أدري كيف نفهم الحرية والوحدة
وتقرير مصري ش�عوب متقاربة يف
لغتها ودينه�ا وثقافتها ومنصهرة
يف عاق�ات ا ٕنس�انية صنعه�ا
ّ
التقارب الجغرايف ،ا ّٕن هيكل املغرب
الكبري وجد ليلتحم وليكوّن سلطة
ا ٕقليمي�ة متكتلة يف عن�ر ّ
االتحاد
لتمكني ّ
الش�عوب من ّ
التعاون فيما
بينه�ا ضم�ن حلقة قوي�ة ومتينة
ومرابطة.
يعترب املغ�رب العرب�ي املتكوّن من
الجزا ٔي�ر واملغ�رب وتون�س وليبيا
وموريتاني�ا قوة املنطق�ة الغربية
للوط�ن العربي الكب�ري ،و ال يمكن
يف ه�ذه الحال�ة الحدي�ث ع�ن
هذه املنطق�ة العميق�ة بالخريات
الطبيعية ا ٕال وهي ّ
متحدة ومنصهرة
يف هيكل�ة ا ٕدارية واح�دة تنتمي يف
سياقها الس�يايس واالقتصادي ا ٕىل
هيئات ومجالس وأمانات تأسيسية
خاضعة لقوانني ومعاهدات ولجان
تتدخل لتهيئة القرارات ،التي تخدم
االٔه�داف وتح�رص عىل جلس�ات
ّ
التشاور فيما بينها لتقرير وتطبيق
ّ
املعاه�دات والتفاع�ل م�ع دورات
ر ٔياسة االاتحاد ومناقشة الجوانب
التنظيمية للش ٔوون العامة.
أنا أتس�اءل منذ وق�ت ،ملاذا املغرب
العرب�ي برغم فوائ�د ّ
اتحاده يقرر
لع�ب دور الطف�ل ّ
الصغ�ري ال�ذي
يحت�اج ا ٕىل وق�ت طوي�ل ليفه�م
أي�ن تكمن قوت�ه؟ الحقيق�ة املرّة
الت�ي تتهرّب منه�ا حكومات هذه

ال�دول املتناث�رة ع�ىل أجم�ل خط
جغرايف واملتحكمة يف أغنى الثروات
الطبيعي�ة واملتخصصة يف أكثر من
صناع�ة وفاحة بحي�ث ال يمكنها
ّ
السقوط يف حاجتها السترياد املوارد
م�ن خارج حدوده�ا ا ٔ ّنها تمتلك ما
يمكنها ّ
التحكم يف العالم بقبضة يد
من فاذ.
ما أقول�ه ليس ثقة عمي�اء يف قوة
هيئة ه�ذا االٕتحاد املغارب�ي ،وا ّٕنما
التحليات السياسية السابقة منها
واالٓنية والدراس�ات االس�راتيجية
للمقوم�ات السياس�ية والديني�ة
والثقافي�ة أثبتت قوة ّ
التفاعل الذي
ٔ
س�ينتج عىل غرار االتح�اد ،وانا ال
أش�ك بتات�ا يف العاقات االٕنس�انية
الت�ي تجمع ش�عوب ه�ذه البلدان

والشيخوخة ,هذه املراحل العمرية تكيفت
له�ا الش�خصية تكيف واض�ح ,عاقته مع
البن�ت امللح�دة الت�ي طردته كان�ت عاقة
تش�وبها كث�ريا ً م�ن عام�ات االس�تفهام!
الروائي كان ممتدا ً ط�والً وعرضا ً
الفض�ا ُء
ّ
بمساحاتٍ واس�عة مرامية االطراف ,اللغة
الروائية كانت مموسقة بنغم واضح ,الوتر
الذي عزف�ت عليه كان ش�فيف جدا ً يواكب
لغة الجمهور مع رصان ٍة لغوية ,تقرأ الرواية
وكأن�ك تق�رأ قصي�دة ش�عرية ذات قافية,
ه�ذه امله�ارة والثقافة يف اللغ�ة جعلت من
املتلقي يعيش املتعة الفنية إضافة إىل القيم
االعتباري�ة األخرى ,نج�ح القاص بتوظيف
اللغ�ة توظيفا ً رائع�اً ,تركي�ب الجملة كان
منسقا ً تنس�يقا ً ظاهراً ,لذا ُ
ص ِّنفت الرواية
ّ
أنها من الروايات املكتوبة بلغة شعرية أي ّ
أن
لغتها لغة رصينة ذات موسيقى كموسيقى
الش�عر ,من قصص التاريخ أع�اد لنا قصة
بإس�لوب ِه املشوق ,وموضوعها الخطري كان
ُ
يحتاج إىل معالج ٍة وهذا ما نجح القاص به,
ُ
املواضيع القوية تحتاج من الس�ارد الجهد
املكثف يف ترتيب وتنس�يق ورس�م صورتها
الخارجية وثم يدخل إىل داخلها ليجد املهمة
األصع�ب واألعقد وهذا ما ُيمارس�ه النخبة
َ
تخوض غم�ا َر الرواية ال
من الروائي�ني ,أن
ب ّد أن تهيأ نفس�ك ملطب�اتٍ صادمة وعثرات
ِّ
بتأن
كث�رية ,ال تتجن�ب ه�ذه العث�رات إال
ومعرف�ة وحذق بالقصة وإملام واس�ع ِّ
بكل
ما يمت بصلة اليها .

ُّ
(أشع مثل قطار)

األهمية األدبية لرسالة الغفران
م�ن أهل النار وال يتوانا يف مس�امرتهم
وسؤالهم عن ش�عرهم وروايته ونقده
ومنه�م إمرؤ القيس وعنرة بن ش�داد
وبشار بن برد وعمرو بن كلثوم وطرفة
ب�ن العب�د واملهله�ل واملرق�ش األك�رب
واملرق�ش األصغ�ر والش�نفرى وتأبط
رشا ً وغريه�م .ثم يعود من جديد للجنة
ونعيمها.
تعد محاوارات ابن القارح مع الشعراء
واألدباء واللغوي�ني التي تخيلها املعري
يف العالم اآلخر مصدرا ً مهما ً من مصادر
دراس�ة النقد األدبي القديم حيث حوت
تل�ك املس�امرات واملح�اورات مباح�ث
نقدية مهمة وأساسية يف النقد األدبي.
ركز أبو العاء املعري يف هذا الكتاب عىل
إبراز ما أسماه النص املحوري للرسالة
وذل�ك إلب�راز غرضه�ا األس�ايس الذي
يحدده ب�التعبري عن نظرة للدين واألدب
والحياة بأسلوب أدبي ويركز أيضا عىل
الجانب العقائدي يف الرس�الة من خال
ربطه�ا بعقيدة أبو الع�اء املعري و قد
عرف بنقده بأس�لوب س�اخر يلمح به
إال حال�ة من عره ع�ن طريق أفعال
الش�خصيات أو امل�كان ...تدل رس�الة
الغفران عىل دالئل عدة تتصل بعلم أبي
الع�اء املعري وس�عة معرفته وثقافته
يف نواح�ي ع�دة منه�ا :تب�ني الرس�الة
س�عة اطاع أب�و العاء ع�ىل املفردات
اللغوي�ة ،ومعرفت�ه للمس�تعمل منها،
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املغاربي�ة املتقارب�ة ،يف عاداته�ا
ولهجاتها ودينها وثقافتها وتقاليد
مجتمعاتها وحبه�ا لتبادل االٔفكار
ّ
ّ
ولكنني
والنقاش�ات فيم�ا بينه�ا،
أش�ك يف تقاعس الحكوم�ات التي
تعم�ل يف الكوالي�س ع�ىل تش�تيت
فك�رة ّ
االتحاد ورضبه�ا باملصالح
السياس�ية الفوقي�ة ،التي ال تعيها
الش�عوب املس�تضعفة التي التزال
تأم�ل أن يح�دث االلتحام بش�كل
دائم وأبدي.
من�ذ ّ
التاريخ واملغ�رب العربي يمر
بتكتات ومفاوضات وتشاورات لم
تقدم جديدا ولم تتسامح ولم ّ
توفر
لشعوبها فرصة تاحمها وتعاونها
ع�ىل أرض الواق�ع ،لق�د ب�دأت
مراس�يم ّ
االتح�اد املغاربي ش�كا
ٔ
ٔ
ّ
فقط واس�تمرت كذلك واعتقد انها
لن تق� ّدم ا ٕىل رصح املغ�رب العربي
غ�ري قلقه�ا وا ٕلتزامه�ا بتش�ويش
فرص الوص�ول ا ٕىل تحقيق الس�لم
ّ
والتعاون الدوليني.
ونظرا لتش�ابه ال�دوّل املغاربية يف
أكث�ر من اختصاص أدعو ش�عوب
املغ�رب العرب�ي ا ٕىل خل�ق منظم�ة
مغاربي�ة تعم�ل ع�ىل توقي�ف
ش�غب الح�كام واملطالب�ة ّ
بالنظر
يف نه�ج الترشيع�ات الت�ي تقم�ع
أوارص ّ
التع�اون واالجتهاد يف خلق
مبادئ مميّزة تعي�د تقدير االلتزام
باملعاه�دات وتفت�ح ناف�ذة ع�ىل
روح التضام�ن وتعمي�ق متطلبات
الوص�ول ا ٕىل تحقي�ق الس�لم
املغاربي.

األيام هي ُغرف الله املجروحة
باملغيب
ُّ
تضج بالطبعات األوىل من النساء
وإن الخزائن ما عادت
كما دجلة ماعاد يشبه البغادة
َّ
حت�ى الفرات عن�د م�روره باقطاعي�ات العن�رب يتلفت
كأغنية ريفية با نخيل
---------عن الزهرات املضاءة بكأس الفداحات
عن الخسائر البالغة الرشد
عن سوابيط املوسيقى وهي تتسلق اآلفاق
جئت أعلِّق أيامي يف متحف للوشاة
ِّ
وأدخن بعض وصايا اآلباء
مثل لبن تأخر عن الدرس
وهو يقود غيمته خارج النص
ُّ
أشع مثل قطار من الليمون
اآلن
--------وانا أدقق قوامها كمرثية برجوازية
يجتاحني ريف جسدها
حواء هي آخر نهد إقرفته آلهة أُور
لتحرق مرسم الثريان املزخرف بالقهر
واملعلَّق يف مقهى الغوايات
-------عناق األرواح هي صورة شخصية لليل
بعكس األبواب املفتوحة هي ذكرى لهدوء تم َّزق
الفجر هو إشارة آلخر قطرة زيت َّ
تبق ْت عىل الشفاه
هذا النهار هو املاكر الذي يلقط أرواحنا بعرباته املدججة
بالتجاعيد ويقذفها للمقاهي الكئيبة
يا الله ما هذا الدوران الذي ال نهاية له
------الحدود الذي أخذتنا طويا
كشهيق طاحونة وطنية
إنها ال تسأل عن السنابل
وكل مرادها أن ال نصل متأخرين ألفواه الحرب
إنها تشتهينا مثل طري يف رشفة سجّ ان
وفرصة ضوء يف أفران اآللهة الصغار
ي�ا الله ك�م كان�ت زهراتك مرعوب�ة م�ن مندوبيك وهم
يحذفون النوافذ من ثياب اللوحة
-----أيها املدهونة بالخرافة
جسدكِ يفوح كاألنهار
وليلكِ تأريخ سافر
وها هو بياضك يحرس الشوارع
كلوحة مندائية معمدة بالسابلة
أمَّ ا أنا منشغل بهضابكِ الحافية
-------يف ذلك البعيد
البعيد كأنهمار املدن
والبعيد كمجرى لآلالم
رأى وطنه احدودب كمسقط للكام
إرتاب من فجره َّ
املثقب بالكمائن
لذا عاد ألرصفته املوشحة بالطغاة
والغارقة بلعبة األناشيد
مثل طري يجثو عىل هزائم أسافه
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ماذا سيحدث جلسمك عند
تناول دواء منتهي الصالحية؟

أساليب تعامل خاطئة تزيد املشاكل يف زواجك
أي زواج تح�دث في�ه مش�اكل
مهم�ا كان الزوج�ان متفاهم�ني
ومتحاب�ني ،لك�ن املش�اكل الزائدة
واملع�ارك الزوجي�ة املتك�ررة ع�ىل
فرتات قصرية تنذر بوجود مشكلة
ما ،وقد تكون املشكلة هي أسلوبك
يف التعام�ل م�ع زوج�ك أو عن�د
الخالف�ات ،فهناك أس�اليب تعامل
خاطئة تزيد املشاكل سوءا ً وتجعل
حياتك الزوجية عبارة عن مشاكل
طويل�ة املدى .من خالل الس�طور
التالية يمكنكِ التعرّف إىل أس�اليب
ّ
لتتجنبيها.
التعامل الخاطئة،
 1معالج�ة أع�راض املش�كلةوإهمال السبب الرئيس فيها
غالب�ا ً م�ا تك�ون الخالف�ات التي
تظه�ر ب�ني الزوج�ني ه�ي مجرد
أع�راض ظاهري�ة ملش�كلة أخرى
أكثر عمقاً ،والتعامل مع األعراض
يدفعكِ داخل دائرة مغلقة تستهلك
طاقتك وتجعلكِ تعيشني يف مشاكل
مس�تمرة دون الوص�ول إىل ح�ل،
لذل�ك عن�د مواجه�ة خالف�ات مع
زوجك علي�كِ البحث عن األس�باب
الرئيس�ة للمش�كلة التي تس�ببت
بظه�ور هذه الخالف�ات ،قد تكون

املش�كلة بس�يطة ال داعي للتوقف
عندها ،وقد تكون مشكلة حقيقية
بحاجة إىل حل ،وهنا عليكِ النقاش
م�ع زوج�ك للتوصل إىل ح�ل لهذه

املش�كلة ،وبه�ذا تتخلص�ني م�ن
الس�بب الرئي�س وراء الخالف�ات
املستمرة.
 2-عدم االع�رتاف بالخطأ وتحمّل

املسؤولية
من الس�هل إلقاء اللوم عىل زوجك
عند حدوث أي مش�كلة ،ولكن هذا
لن يجدي نفعا ً ع�ىل املدى الطويل،

علي�كِ التفك�ري جي�دا ً بحيادي�ة
ونزاه�ة ،وتحمّ�ل الج�زء الخاص
بكِ من املس�ؤولية ،فإذا
وجدت أنكِ
ِ
مخطئة يف يشء م�ا ،عليكِ االعتذار
بش�أنه وتح ّمل مس�ؤولية الخطأ،
ه�ذا أيض�ا ً يش�جع زوج�ك ع�ىل
تح ّمل نصيب�ه من املس�ؤولية ،ما
يجعل الحياة بينكما أكثر سالس�ة
وتفاهم.
 3عدم التعامل بنضجالتعام�ل م�ع املش�اكل الزوجي�ة
بأس�لوب األطفال واملراهقني ،مثل
الهروب م�ن املواجه�ة بالخصام،
أو الس�خرية م�ن املش�كلة ،أو
التعامل بعصبية وعدم احرتام ،لن
يحل املش�كلة ،بل يزيده�ا تعقيدا ً
وينتهي بالحياة الزوجية إىل نهاية
ليس�ت س�عيدة .لذلك أنتِ بحاجة
إىل التخل�ص م�ن ه�ذه األس�اليب
الطفولي�ة والتعام�ل بنض�ج
ّ
التحيل
ومسؤولية مع املشاكل ،عر
بالصر والهدوء واملرونة ،والنقاش
اله�ادئ ّ
البناء م�ع زوجك للوصول
إىل حل�ول حقيقي�ة للمش�اكل ،ال
مجرد االنتصار يف معارك كالمية ال
جدوى منها.

املطبخ

طريقة عمل الغربية
املقادير
ّ
الس�كر ناع�م كوبان زبدة ليّن�ة  5أكواب
كوبان من
دقيق
مالحظة :نعاير جميع املقادير بنفس الكأس .
طريقة التحضري
الس�كر وال ّزبدة مع�ا ً جيّدا ً
ّ
يف البداي�ة نق�وم بخل�ط
ّ
بالخ�الط أو يدويّ�اً ،ث� ّم نقوم
لتصب�ح ملس�اء إمّ �ا
بإضافة ّ
الطحني تدريجيّا ً وعىل عدة مراحل ،ونخلطه
جيّدا ً ّ
حتى تصبح عجينة ناعمة وطريّة .بعدها نقوم

ّ
بالشكل الذي نريده ،ومن املمكن أن نقوم
بتش�كيلها
ّ
بتكويرها ،ووضع حبّة فس�تق حلبي عليها ،أو نلفها
بش�كل أصابع صغرية ،أو عىل ش�كل ح�رف  ،sومن
املمكن اس�تخدام قوالب وأش�كال لعمل الشكل الّذي
نريده .
طريقة الخبز
نحمّ رها بالفرن من األس�فل فقط عىل درجة حرارة
متوس�طة ،ونرتكه�ا ّ
ّ
حتى ت�رد ،ومن ث� ّم نضعها يف
صحن التقديم؛ ّ
ّ
تتكس إذا لم ترد
ألنها

لطلة ابهى....

 4نصائح للعناية بالبشرة يف فصل اخلريف

م�ع انته�اء العطل�ة الصيفي�ة
وحل�ول فص�ل الخري�ف ،ت�رز
الحاج�ة إىل تبديل روت�ني العناية
بالب�رشة .فاملس�تحرات الت�ي
كان�ت تس�تخدم صيف�ا ً ل�م تعد
صالحة اآلن مع انخفاض درجات
الح�رارة وتع�رض الب�رشة أكث�ر
فأكثر للجفاف.
وتك�ون البرشة قد تعرضت صيفاً
للكثري من األرضار نتيجة األشعة
فوق البنفس�جية ،وعلي�ك بالتايل
ترميمه�ا وتحضريه�ا الس�تقبال
فصل الخري�ف بأبهى حلّ�ة .إلي ِك
أس�س العناي�ة بالب�رشة يف فصل
الخريف.
التنظيف
تس�تلزم العناية بالبرشة يف فصل
الخري�ف معالجة جف�اف البرشة
وتشققها .فمع انخفاض درجات
الح�رارة ،تنخف�ض مس�تويات
الرطوب�ة أيض�اً ،وتفق�د الب�رشة
الرطوبة بس�بب جفاف الطقس.

لذا ،استبديل منظف الوجه بغسول
أكثر ترطيبا ً إلبقاء برشتك نظيفة
م�ن دون الش�عور بالجف�اف.
وبالنسبة إىل التونر ،اختاري نوعا ً
أكثر انتعاشاً ،ملنح برشتك الرتطيب
اإلضايف الروري ملقاومة فقدان
الرطوبة طوال اليوم.
التقشري
ت�رز الحاج�ة إىل تقش�ري البرشة
بانتظام .فالتقش�ري مه�م لتقليل
ظهور البقع الداكنة وتحسني لون

البرشة ،ولكن اإلفراط يف استخدام
مقرش الوجه قد يتسبب يف جفاف
البرشة وظه�ور التجاعيد املبكرة.
اختاري مس�تحر التقشري الذي
يناس�ب ن�وع برشت�ك ،واتبع�ي
التعليم�ات املدون�ة ع�ىل العلب�ة
لناحية الفرك.
الحماية
حلول موسم الخريف ال يعني أبدا ً
التوقف عن اس�تعمال املستحر
الواقي من الش�مس .نع�م ،عليك

حماية برشتك يف كل فصول السنة،
والس�يما يف الخري�ف والش�تاء،
لتجنب أرضار أشعة الشمس فوق
البنفسجية .فالشمس هي السبب
الرئيس لظه�ور التجاعيد والبقع
الداكنة ع�ىل البرشة .اس�تخدمي
املس�تحر الواق�ي م�ن أش�عة
الشمس بقوة  SPF 30أو أكثر.
الرتطيب
م�ع قدوم فص�ل الخري�ف ،عليك
اس�تخدام مرط�ب الب�رشة الغني
بمضادات األكسدة للتعويض عن
الجف�اف الذي عان�ت منه برشتك
يف الف�رتة الصيفي�ة .يف�رتض
بمس�تحر الرتطي�ب الغن�ي
أن يح�ول دون فق�دان برشت�ك
للرطوب�ة م�ن الداخ�ل والخارج.
اختاري املس�تحر الذي يحتوي
ع�ىل الس�رياميد ،وه�و حم�ض
دهني أسايس وصحي تحتاج إليه
الب�رشة ملقاومة موس�م الخريف
بشكل أكر.

طبيبك يف بيتك

خفض السكر وإنقاص الوزن ..فوائد املشي بعد األكل
ُ
يحت�اج كل ش�خص للميش عدة
س�اعات يومي�ا ،فهى الوس�يلة
األفض�ل للحف�اظ ع�ىل اللياق�ة
البدني�ة ،وهن�اك أوق�ات معينة
للميش لتحقيق االس�تفادة املثىل
مما يس�اعد عىل انقاص الوزن،
ويعت�ر الوقت املث�ايل للميش بعد
األكل.
يعت�ر أفض�ل وقت للم�يش بعد
الوجب�ات مم�ا يس�اعد بش�كل
خ�اص يف إنق�اص ال�وزن
وإدارة م�رض الس�كري ويمكن
لألش�خاص الذين ليس لديهم أي
ظ�روف صحي�ة ،امل�يش كل يوم
ملن�ع أي مضاعف�ات صحي�ة يف
املستقبل.
يس�اعد امليش يف إنق�اص الوزن،
ويمك�ن أن تس�اعد إضافة املزيد
من الحرك�ة يف حياتك اليومية يف
زيادة ح�رق الس�عرات الحرارية
وبالتايل فقدان الوزن.
ووج�دت دراس�ة أجري�ت ع�ام
 2016أن امل�يش مل�دة  10دقائ�ق
بع�د كل وجبة يس�اعد يف خفض
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ُ
يش�غل تاري�خ انته�اء صالحي�ة
األدوي�ة ب�ال الكثريي�ن فبمج�رد
اقرتاب املوعد يسارعون بالتخلص
من�ه عىل الف�ور تفادي�ا ً باالصابة
التسمم كما يعتقد البعض.
إال أن�ه عىل ارض الواقع لم تتجاوز
ح�االت التس�مم الناتجة عن حقن
أو ابت�الع أو ده�ان دواء منته�ي
الصالحي�ة ،أصاب�ع الي�د الواحدة؛
فوفقا ً لألطباء يسري مفعول الدواء
لفرتة أط�ول بكثري من املدونة عىل
الغالف الخارجي وقد تصل فعالية
املواد الداخلية ملا يزيد عن  15عاما ً
ف�ال يعني انتهاء الصالحية فس�اد
امل�ادة الفعال�ة ،ب�رشط تخزين�ه
بطريقة مثالية بعي�دا ً عن درجات
الح�رارة املرتفع�ة أو املنخفضة أو

أشعة الشمس والرطوبة.
وه�ذا يعني ان�ك لن تتع�رض ألي
أذى ح�ال تناولك لالدوي�ة املنتهية
الصالحية برشط سالمته تخزينها،
أما يف حال فتحها وخاصة السائلة
ومنه�ا وتعرضه�ا لله�واء تصاب
االدوي�ة بالتل�وث البكت�ريي وال
يختل�ف االم�ر كثريا ً عندم�ا يتعلق
باملضادات الحيوية.
وأشارت دراس�ة يف مجلة الجمعية
الطبية األمريكي�ة أن هناك العديد
م�ن االدوي�ة الت�ي تس�تثنى م�ن
الصالحي�ة طويل�ة األم�د والت�ي
ينصح بالتخلص منه�ا عىل الفور
وضمت القائمة املضادات الحيوية
بنوعيها السائلة والحبوب ،وأدوية
الضغط واألنسولني.

تدبري منزلي

خطة مليزانية منزلية ناجحة

ال تعن�ي امليزاني�ة الحرم�ان
والتقش�ف ،ب�ل هي تح� ّد ين ّم عن
ذكاء وحس�ن تدب�ري ،إذ تس�اعد
يف تنظيم ش�ؤون املن�زل والتحكم
باملصاريف لتجنب هدر املال.
يف التايل خطوات تساعدك يف وضع
ميزانية منزلية شهرية:
 .1اجعيل املفكرة صديقتك
تس�تدعي عملية تنظي�م ميزانية
املن�زل أمورا ً ع�دة ،أهمها :تدوين
وتس�جيل الفوات�ري واملصاري�ف
الخاص�ة بكل ش�هر ع�ىل املفكرة
الشهرية ،عىل أن تتضمّن:
 نفق�ات املنزل الثابتة ،وتش�مل:اإليج�ار وفواتري املي�اه والكهرباء
والتدفئة والجوال والهاتف الثابت.
 األقساط الشهرية ،مثل :قروضالبنك وأقساط السيارة.
 نفق�ات املعيش�ة ،كالطع�امواملواصالت واملالبس.
 نفق�ات ترفيهي�ة :تتمث�ل يفم�روف اإلج�ازات والرح�الت
واملناسبات االجتماعية كافة.
 .2لوضع امليزانية املنزلية:

 ال بد من التخطيط للمس�تقبل،ومعرف�ة األهداف الت�ي تطمحني
لتحقيقها.
 يمكن خوض تجربة االس�تثمارالتي تس�اعدك يف االدخار بش�كل
مضمون.
 ح�ددي مبلغ�ا ً معينا ً كل ش�هرواحريص عىل عدم تخطيه.
 ال تغف�يل ع�ن تخصي�ص مبلغم�ن امل�ال للط�وارئ واملصاري�ف
املستقبلية.
 تجنب�ي اس�تعمال بطاق�اتاالئتم�ان الت�ي تس� ّهل عملي�ة
اإلنف�اق ،ب�ل احريص ع�ىل رشاء
األغراض بالنق�ود (الكاش) ،مما
ّ
التذك�ر كم تنفقني
يس�اعدك عىل
يف الواقع؟

سلوكيات

سبع طرق لتحفيز االطفال على القيام باألعمال املنزلية اخلاصة بهم

ُ
االطف�ال بش�كل ع�ام يكره�ون س�ماع كلمة
تنظي�ف والقيام باعم�ال التنظيف فهم يحبون
اللعب بالعابهم ومستعدين لتناول الخضار بدالً
م�ن تنظيف غرفهم .ومع ذل�ك يتوجب علينا يف
سن معينة ان نبدأ تعليمهم تحمل املسؤولية.
عندم�ا يتعل�ق االم�ر بتعلي�م االطف�ال تحم�ل
املسؤولية ,يجب اخذ بعني االعتبار ان ما يصلح
لطفل قد ال يصل�ح لالخر .هناك اطفال يحبون
الرتتيب يحافظون عىل نظافة غرفهم ,اليحبون
الفوىض ,الن الفوىض تجعلهم يشعرون بالقلق.
واطف�ال اخ�رون يحب�ون الف�وىض ,اليحبون
ترتي�ب غرفهم مس�تعدين القيام ب�أي يشء اال
تنظيف غرفهم وترتيبها.
كث�ري من االب�اء يس�تخدمون نف�س التقنيات
م�ع ابنائهم ,منهم من يتب�ع التعليمات وتكون
التقني�ة ناجح�ة معه�م والبعض االخ�ر منهم
يحتاجون اىل تذكريهم كل مرة لتنظيف غرفهم
ويحتاجون اىل التشجيع اكثر.
فيما ييل االس�رتاتيجيات السبع لتعليم االطفال
تحمل املسؤولية:
.1دع�ي طفلك يع�رف العواق�ب الطبيعية عند
عدم االلتزام بالتعليمات
“اول يشء يج�ب ان تري طفل�ك الطريق للقيام
باالش�ياء ,واليشء االخر هو التوقف عن القيام
به”مثالً اذا ابنتي لم تضع غس�يلها املتس�خ يف
الغس�يل ,لن ترتدي مالبس نظيف�ة .مثال اخر,
اذا ل�م تض�ع املنبه لتصح�و يف موع�د االفطار
فسيفوتها االفطار.
.2توفري التعليمات
اليمكن�ك ان تق�ويل لطفل”اذه�ب لتنظي�ف

الحم�ام” ,وتتوقعي النجاح اال اذا كنت قد قمت
بتعليم طفلك كيفية القيام بذلك ,وليتعلم الطفل
القي�ام باالعمال املطلوب�ة منه فع�ىل الوالدين
القيام باالعمال املنزلية مع الطفل حتى يصبح
الطفل واثقا ً من نفسه.
.3كن ايجابيا ً
التس�تخدمي الس�خرية ,والتهك�م ,والغض�ب
او الخجل الك�راه الطفل عىل القي�ام باالعمال.
ب�دالً م�ن ذلك ب�ل علي�ك التعام�ل م�ع الطفل
به�دوء عندما يش�عر بخيبة االمل بس�بب عدم
مقدرته عىل القيام بالعم�ل املطلوب منه ,ومن
ناحية اخرى يجب التوجه اليه بخالص الش�كر
والتشجيع عندما يقوم بعمل جيد.
.4تربيه حيوان اليف
العناية بيشء ما يعلم االطفال الكرم والتعاطف

واالرفق,عن�د اعط�اء الطف�ل مه�ام يف رعاي�ة
حيوان الي�ف مثل التغذية ,وامل�يش ,والتنظيف,
والتدري�ب كل ه�ذه االش�ياء س�تجعل الطف�ل
يتحمل املسؤولية وتقل الفوىض.
.5العمل كفريق واحد
عائلة لديها الشعار التايل :نحن نعمل معا ً حتى
نتمكن من اللعب معاً .نعنتني بالحيوان االليف
ونتحم�ل املس�ؤولية بالعناية بصحت�ه وغذائه
ونظافته.
.6حل املشكالت
اذا كانت غرفة الطفل يف حالة فوىض باستمرار,
اسأيل نفسك ملاذا؟ احيانا ً االطفال اليعرفون من
ً
وخاصة اذا كان�ت الغرفة فوىض
اي�ن يب�داون,
اصالً .يجب احض�ار صناديق لتصنيف االلعاب
واللوازم حتى يعرف الطفل بالضبط اين يذهب
كل يشء .خففي املهام عىل الطفل حتى اليشعر
باالرهاق ,مثالً قويل له”:انت رتب الديناصورات
وانا سوف التقط الطباشري امللونة” ثم االنتقال
اىل املهمة التالية.
.7اعطاء خيارات ثم اتباعها
تقديم قائمة باالعمال التي عىل الطفل القيام بها
وترك الطفل يختار االعم�ال التي يريد ان يقوم
بها .اس�مح ببعض املرونة م�ن حيث التوقيت.
عىل س�بيل املثال”,يمكنك تنظي�ف غرفتك قبل
او بع�د االفط�ار ,ولكن قبل الذه�اب للعب كرة
القدم” اذا ترك�ت طفلك بدون ان ينظف غرفته
كما طلبت منه ولم ينفذ التعليمات فانه يف املرة
القادم�ة التي تطلب�ني منه القيام به�ذا العمل
سيكون اكثر مقاومة ويرفض القيام باالعمال
املطلوبة منه.

نصائح طبية

تعرف على أسباب ظهور الشعر األبيض لدى الشباب

مس�توى الس�كر يف ال�دم ل�دى
األش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن
مرض السكري من النوع .2
يعتر امل�يش مل�دة  10دقائق بعد
تن�اول الوجب�ة مفي�د أكث�ر من
امل�يش ملدة  30دقيق�ة يف أي وقت
آخر من اليوم.
وعندم�ا تم�يش أو تم�ارس أي

شكل آخر من أش�كال التمارين،
يرتف�ع مع�دل رضب�ات قلب�ك
وتب�دأ عضالت�ك يف تفضي�ل
الكربوهيدرات أو السكر كمصدر
أسايس للطاقة.
عندم�ا تتن�اول الكربوهيدرات يف
الوجبة ،يرتفع مس�توى الس�كر
يف الدم ألن وظيفة األنسولني هي

املس�اعدة يف س�حب هذا الس�كر
م�ن ال�دم وتوصيل�ه إىل جمي�ع
خاليا الجسم.
عندم�ا تم�يش بع�د األكل ،تزداد
كمي�ة الس�كر الت�ي تتطلبه�ا
عضالت�ك ،مم�ا يس�اعد ع�ىل
التخل�ص م�ن الس�كر الزائ�د يف
مجرى الدم.

ً
ش�عرة
ق�د تس�تغرب إذا وجدت
بيض�اء يف رأس�ك وأنت ل�م تتعد
ال��  30م�ن العم�ر ،لك�ن ال
تقلق! فالش�عر األبي�ض ال يعني
بال�رورة التقدم يف الس�ن ،بل
هن�اك عوامل أخرى تس�اعد عىل
ظهوره.
ومن املع�روف أن صبغة امليالنني
يف الجس�م ه�ي املس�ؤولة ع�ن
منح الش�عر اللون األس�ود ،وأي
نقص يف هذه املادة ِّ
يعجل بظهور
الشعر األبيض ،فما هي العوامل
التي تساعد عىل نقصها؟
الضغط النفيس
وينت�ج ع�ن مش�اكل العم�ل أو
املش�كالت العاطفية أو التعرُّض
لصدمات نفسية ،وبسببها يظهر

الشعر األبيض يف سن صغري.
التدخني
يعد التدخني وتن�اول املرشوبات
الكحولي�ة م�ن مس�ببات ظهور
الشعر األبيض ،إىل جانب اإلفراط
يف تن�اول املنبه�ات مثل الش�اي
والقهوة.
األنيميا
أو فق�ر ال�دم ،وه�ي الت�ي يعوز
فيه�ا الجس�م لفيتام�ني B12
املتوف�ر يف الخروات والفاكهة،
وال�ذي يحافظ ع�ىل صحة فروة
الرأس ويحمي الشعر من الشيب
املبكر.
عوامل وراثية
فإن كان الشيب املبكر صفة لدى
أحد األبوين ،تزداد نس�بة إصابة

الشخص بالشعر األبيض يف سن
مبكرة.
البيئة املحيطة
مث�ل التع�رض بش�كل مس�تمر
لألش�عة ف�وق البنفس�جية أو
الهواء امللوث الذي يضعف الشعر

ويحول لونه إىل األبيض.
استخدام املواد الكيميائية
وخاص�ة صبغ�ات الش�عر
والكريمات املصنعة ،التي تضعف
ج�ذوره وتزيد من كمية الش�عر
املتساقط.
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كلمات متقاطعة

الحمل

س�يتم إع�ادة بح�ث وتقيي�م أرائ�ك أو أعمالك
بش�كل من األشكال .اذا لم تكن األمور تسر عىل
ما ي�رام ،قد تمي�ل إىل إرجاع الس�بب إىل خطأ صدر
م�ن اآلخرين أو كنتيجة للظ�روف الحالية .من األفضل
االحتياط والتحيل بالصر.

الثور

تتواصل بشكل جيد جدا مع محيطك .الرتكيز
والتفكر املنطقي والق�درة عىل ابتكار أفكار
جديدة لتطوير العمل سيعزز من قدراتك الخاصة
عىل التواصل .تستطيع اليوم أن تعرض أفكارك دون
خجل بل ربما تش�عر أن ثقتك يف نفسك تزداد عىل مدار
اليوم بشكل لم تكن تتوقعه تماما.

الجوزاء

تتمت�ع حاليا بلياقة بدنية جي�دة جدا وإمكانيات
ذهنية حادة ،ويبدو أن كل يشء ترشع يف القيام به
سيكون لصالحك وال يشء يقف أمامك .قم باستغالل
وتوظيف ه�ذه الطاقة يف البدء بالعم�ل يف مرشوع جديد
رغب�ت منذ زمن يف الرشوع ب�ه؛ فهذا هو الوقت األمثل .اهتم
األه�داف الت�ي تحارب من أجله�ا .يجب علي�ك الرتكيز فيما
تحاول تحقيقه.

السرطان

ش�خص ما لم ت�ره منذ وقت طوي�ل جدا قد
يط�رق بابك الي�وم أو يتصل ب�ك ليطلب منك
النصيحة .تريد أن تتخلص من كل أعمالك املنزلية
قب�ل أن يأتي ه�ذا الش�خص .تتمتع الي�وم برسعة
بديهة ولذلك عليك أن تس�تغلها لتحل مشاكل األصدقاء
ومشاكلك أنت شخصيا.

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

ق�د يط�رق باب�ك اليوم ش�خص م�ا ولكنك
تتعجب من�ه ألنك قد تراه حزين�ا وكئيبا .هذا
الش�خص لي�س لدي�ه أي رغب�ة يف اإلنص�ات إىل
كالمك أو نصائحك فكن حذرا عند التحدث معه .هذا
الشخص يشعر بالوحدة وبحاجته إىل الشعور بالعطف
والحن�ان .دعك من النصائح اآلن واجعله فقط يش�عر
باملرح بمشاهدة فيلم كوميدي أو حديث مسل.

العذراء

تحرض الي�وم أكثر من حفل واجتماع ،وربما
تلتق�ي بأكث�ر من زمي�ل يف املكان .ت�دور كل
مناقش�اتك مع هؤالء حول تطوي�ر خطة العمل
واالقتصاد بشكل عام.

الميزان
تطلع اليوم عىل عدد كبر من الكتب واملجالت
للحصول عىل بع�ض املعلوم�ات .انتظر اليوم
أخبارا س�ارة تتعلق بمجال العمل .س�تكون لديك
الق�درة عىل معالج�ة كافة األمور واملش�اكل برسعة
الرق .ترصف بحكمة وال تفقد ثقتك يف نفسك.

العقرب

أنت شخص تتسم بالراءة والهدوء فحاول أن
تس�تغل هذه الصفات خاصة عند التفاف عدد
كب�ر من األصدق�اء من حولك .اح�ذر من املكائد
الت�ي يدبرها ل�ك البعض حتى يفس�دوا عليك يومك.
اهتم بنفسك وبكل ما يهمك يف كل األوقات.

القوس

نحذرك اليوم من أن تورط نفس�ك يف مش�كلة
م�ا ال عالقة لك بها .قد تش�عر بأنك متحمس
ومتشوق للتحدث مع أحد األصدقاء ،ولكن عليك
أن تنتظ�ر للغ�د ألن اليوم غ�ر مناس�ب ملقابلتهم.
األش�خاص املحيطون ب�ك يمرون بأزم�ات عديدة ولن
يتحملوا أسلوبك أو كالمك.

الجدي

ربما يتدخ�ل بعض األش�خاص العدوانين يف
أدق تفاصي�ل حياتك ويف خططك املس�تقبلية
هذا الي�وم ،ولكن عىل الرغم م�ن ذلك نحذرك من
االنزعاج والتذمر .استفد من هذه املواقف وتعلم كيف
تترصف أمامهم .س�تصلك اليوم هدية غر متوقعة من
أحد األشخاص.

الدلو
ه�ل أس�ند إليك أح�د الزم�الء يف العمل مهمة
ما ولكن�ك لم تتمكن من االنته�اء منها خالل
ساعات العمل؟ إذا حدث ذلك بالفعل ،ربما تشعر
بالفش�ل والخس�ارة .من األفض�ل أن تع�ود إىل هذا
الزميل وتس�أله عن تفاصيل هذه املهمة التي أس�ندها
إليك .أن تسأل سؤاال غبيا من وجهة نظرك أفضل بكثر
من أن ترتكب خطأ أحمق.

الحوت

قد تتعرض ألش�ياء تفقدك عقلك بشكل أكثر
م�ن املعتاد يف الوقت الحايل ،وهذا س�ببه الجو
االس�تفزازي الخ�اص ببيئت�ك وكذل�ك عصبيتك
الزائدة .حاول أن تكتشف سبب عدم رضائك الداخيل
وقلق�ك قبل لوم اآلخرين بدون دلي�ل ،خاصة يف العمل،
فقد تتسبب يف تعقيد األمور أكثر بالنسبة لك عىل املدى
البعيد.

 � 1569اغتي�ال القائ�د األندليس محمد ب�ن أمية قائد
املورسكين يف حرب البرشات.
 - 1798اندالع ثورة القاھرة األوىل ضد الحملة الفرنسية
عىل م�رص ،وراح ضحيتھا ح�وايل  2500مرصيا بينما
قتل من الفرنسين  16فردا فقط بينھم جنرال.
 - 1827وقوع «معركة نافارين البحرية» بن األسطول
امل�رصي بقي�ادة إبراھي�م باش�ا مدع�م باألس�طول
العثمان�ي واألس�طول الجزائ�ري من جھة وأس�اطيل
بريطانيا فرنسا وروسيا من جھة أخرى.
 - 1919الكونغ�رس األمريكي يتبنى قانونا يحظر كل
املرشوبات املسكرة يف الواليات املتحدة.
 - 1921فرنسا وتركيا ُت ّ
وقعان عىل معاھدة أنقرة التي
أدت إلنھ�اء الحرب الدائرة بينھما وتنازل فرنس�ا التي
احتل الشمالية لصالح األتراك.
 - 1941مج�زرة كراغوييفات�س ارتكبھ�ا جنود أملانيا
النازية يف رصبيا.
 - 1960تأس�يس ن�ادي القادس�ية الكويت�ي ،ويعتر
اآلن م�ن أق�وى األندي�ة الكويتي�ة يف مختل�ف األلعاب
الرياضية.
 - 1973امللكة إليزابيث الثانية تفتتح دار أوبرا سيدني
وذل�ك بعد  15عاما من بدأ البن�اء ،وقد كلف املبنى 80
ملي�ون دوالر أمريكي وتم تصميمه بواس�طة املصمم
الدنماركي يورن أوتسون.
 – 1977انقالب عس�كري يف تايالن�د يطيح بالحكومة
املدنية.
 - 1979إنعقاد أول جلس�ة لجامعة ال�دول العربية يف

تونس بع�د انتقال مقرھا من القاھ�رة إحتجاجا عىل
توقي�ع معاھ�دة الس�الم املرصي�ة اإلرسائيلي�ة ،وأكد
املشاركون يف الجلس�ة عىل إقرار العقوبات السياسية
واالقتصادي�ة بحق مرص ،كما ت�م تعليق عضويتھا يف
الجامعة.
 - 1981االتحاد السوفيتي يمنح بعثة منظمة التحرير
الفلسطينية بموسكو صفة دبلوماسية.
 - 1982أس�وأ كارث�ة رياضي�ة يف روس�يا بوف�اة 66
ش�خصا نتيجة التداف�ع يف ملعب لوجنيك�ي يف مباراة
ضمن كاس االتحاد األوروبي.
 - 1989ف�وز الكاتب اإلس�باني كاميلو خوس�يه ثيال
بجائزة نوبل يف األدب.
 - 2006مل�ك الس�عودية عبد الل�ه بن عب�د العزيز آل
س�عود يعلن عن تأسيس ھيئة للبيعة يكون أعضاؤھا
م�ن أبناء املل�ك عبد العزي�ز الذكور وأحف�اده يف حالة
وفاة األب ،وح�ددت مھمة الھيئة بالدع�وة إىل مبايعة
ويل العھد ملكا عىل البالد يف حالة وفاة امللك ،كما يقوم
امللك بعد مبايعته بالتش�اور مع أعضائھا باختيار من
يراه مناس�با لوالية العھد أو أن تق�وم الھيئة باختيار
من تراه مناسبا للمنصب.
 - 2011املجل�س الوطن�ي االنتق�ايل يف ليبي�ا يعلن عن
مقتل معمر القذايف.
 - 2018نحو  700ألف ش�خص يش�اركون يف مس�رة
تصويت الش�عب يف لن�دن للمن�اداة باق�رتاع عام عىل
اتفاق انس�حاب اململكة املتحدة م�ن االتحاد األوروبي
النھائي.

شخصيات من التأريخ
ٌ
باح�ث وكات�بٌ
إدوارد س�عيد
ٌ
حام�ل للجنس�ية
فلس�طيني
األمريكي�ة ،وه�و مُ فك� ٌر أدب�ي
كتب حول
وأكاديم�ي كتب ع�دة ٍ
النق�د األدب�ي والنقد املوس�يقي
وقضايا ما بعد االستعمارية.
كان أكث�ر املدافع�ن عن الحقوق
ً
تأث�را يف الوالي�ات املتح�دة ،وقد
ش�ارك يف مظاه�راتٍ م�ن أج�ل
الحقوق السياس�يّة واس�تقاللية
الفلس�طينين .تم�ت تس�ميته
باسم “الصوت األكثر قوة” ألجل
الفلسطينين.
عم�ل كأس�تا ٍذ جامع�ي للغ�ة
اإلنجليزي�ة واألدب املق�ارن يف
جامع�ة كولومبيا مل�دة  40عامً ا،
ُ
واشتهر بتأليفه كتاب lOrienta
( ismاالس�ترشاق) ع�ام .1978
تح�دث يف كتاب�ه ع�ن افرتاضات
العال�م الغرب�ي الت�ي ت�ؤدي إىل
س�وء فهم رموز حضارة الرشق،
ً
خصوصا الرشق األوس�طُ .ترجم
الكت�اب إىل ع�دة لغ�ات ،ويت�م
تدرس�يه يف العدي�د م�ن صفوف

إدوارد سعيد

العلوم السياسيّة.
وض�ع س�عيد ً
أيض�ا نظري�اتٍ
كت�ب
يف املوس�يقى وأل�ف ع�دة
ٍ
عنها .وقد أظه�ر إدوارد اهتمامً ا
كعضو مستقل
بالسياسة وعمل
ٍ
يف املجلس الفلسطيني الوطني.
وُل�د إدوارد س�عيد يف  1ترشي�ن
الثان�ي /نوفم�ر ع�ام  1935يف

فلسطن .والداه هما ودير وهيلدا
س�عيد .خ�دم وال�ده يف الجي�ش
األمريكي مما منحهم الجنس�ية
األمريكية.
درس يف مدرس�ة القديس جورج
األنجليكاني�ة القدس عام ،1947
ث�م يف كلي�ة فيكتوري�ا يف مرص،
لكن تم ط�رده منها ع�ام 1951

لسوء السلوك.
درس بعده�ا يف نورثفيلد ماونت
هرمون يف والية ماستشوستس،
حيث تفوق أكاديم ًيا.
التح�ق بجامع�ة برينس�تون
وحصل عىل شهادة البكالوريوس
يف الفنون عام  1957وماجس�تر
بالفنون ع�ام  .1960عام 1964
حصل ع�ىل ش�هادة الدكتوراه يف
الفلس�فة يف األدب اإلنجليزي من
جامعة هارفارد.
ت�زوج إدوارد س�عيد م�ن م�اري
جان�وس ع�ام  ،1962تطل�ق
الثنائ�ي ع�ام  .1967ويف ع�ام
 1970تزوج م�ن مريم كورتاس
ٌ
ممثلة
ورُزقا بطفلن .ابنته نجال
ٌ
وكاتب�ة مرسحية .أم�ا من حيث
ديان�ة إدوارد س�عيد ومعتقداته
وطائفته األصلية ،فقد ولد لعائلة
مسيحية بروتستانتية
تويف إدوارد سعيد بسبب اللوكيميا
(رسط�ان ال�دم) يف  23أيل�ول/
س�بتمر عام  ،2003بعد رصاعه
مع املرض ملدة  12عاما.

أفقي
1حرم الله قولها للوالدين o
عوضا عن  oطر اسطوري يف
قصص السندباد
2حيوان بحري يموه يف محيطه
له ثالثة قلوب
3دار دورانا  oيابسة  oضوء
ضعيف
4نصف سوار  oنصف ايوب o
عصفور
5طائر اسطوري يحرتق ويعود
يبعث من جديد
6نصف واعد  oعدم القدرة عىل
البيع لظروف السوق أو السلعة
(معكوسة)
7قلما  oزوائد ابرية يف النبات o
ثلثا حوت
8زهرة تحية الصباح  oاالسم
االنجليزي لعصفور سمي به
شخصية انجليزية اسطورية
9طائر منقاره طويل ذكر يف
القرآن الكريم  oطائر مغرد
وغالبا اصفر اللون سميت به
جزر قرب املغرب
10قرد من الطبقة العليا
موطنه جنوب رشق آسيا

رأيس
1حيتان صغرة يف قمة الذكاء o
صوت الضحك
2طر صغر مهاجر يصطاد
عىل شواطئ املتوسط  oمحب
(معكوسة)
3يف السلم املوسيقي  oأثر الضوء o
قط
4األماكن التي تخفى فيها األشياء
 oافتداء
5طر ال يطر يعيش يف القارة
القطبة الجنوبية  oاصاب اآلخر
بحيث لم يقو عىل الحركة
6حيوان ضخم يبيت فرتة الشتاء
 oيف السلم املوسيقي  oحرفان من
كراج
7حيث تدخل (معكوسة)  oحروف
كروان (مبعثرة)
8طائر ال يقوى عىل الطران ألوانه
زاهية خالبة  oوحدة قياس الطاقة
9هرب  oثعبان شديد السمية ذو
أوداج منتفخة كان من مقدسات
قدماء املرصين
10حيوان أفريقي ضخم له قرنان
من الشعر الكثيف  oحيوان
اسطوري يف الرتاث الصيني

غزل عراقي
الوتر ملن ترضبه نغم ينطي��������ك
وانت بجفي ألزمك تنطي الف نغمه
وسبحان الله عندك بالوجه شمسن
وسط كل شمس بيهن تنوجد نجمه
هاي نجمه شامه اتحدى كل رس��ام
منظر هيجي نادر يكدر يرسم������ه
عندك رس غريب ورادو يفهم����وه
محد كدر رسك يفهم�������������������ه
امليشوفك أقل يش مرة باالسبوع
خل يعرف بأن مستقبأل يعم�������ه
ألن أوصفك اتقوي النظر بالعي�ن
عليك لهالسبب العيون مزدحم��ه
وبعد هم رسغريب امدوخ العشاك
وربك اله بهايه ياترف حكم�����ه
بأصبعك انت من تبصم عاالوراق
قلب حب امنصبعك تطلع البصمه

من الفيسبوك

F

acebook

اختبارات شخصية

اختبار امناط الشخصية من خالل الطائر املرتبط بشهر الوالدة
يناير والبوم
من أب�رز صفات مول�ود يناير
بحس�ب الطائ�ر ال�ذي يرتب�ط
بهذا الش�هر انه ه�ادئ ويتمتع
بالق�درة عىل التكل�م ومحاورة
االشخاص اآلخرين .وهو يتسم
بالذكاء ودقة املالحظة والصدق
العفوية.
فراير والببغاء
يرتب�ط ش�هر فراي�ر بطائ�ر
الببغ�اء وهذا يعن�ي ان مولوده
يح�ب تكوين الصداق�ات وبناء
العالقات االجتماعية التي تعود
دائم�ا ً علي�ه بالفائ�دة .كما انه
دائم املرح واالبتس�ام ويحرص
عىل عدم االستسالم يف مواجهة
املواقف املحزنة والصعبة.
مارس والشحرور
بحس�ب اختب�ار انم�اط
الش�خصية هذا يرتب�ط مولود
مارس بطيور الش�حرور .وهذا
يكش�ف ان�ه يتمت�ع بالصالبة
واالرادة القوي�ة التي تمكنه من
مواجهات كل املعوقات التي قد
تعرتض طريقه يف اي اتجاه من
اتجاهات الحي�اة .كما يدل عىل
التمتع بقدرة كبرة عىل الرتكيز

عىل كل أمر يتم القيام به.
ابريل والكناري
يرتب�ط مول�ود ه�ذا الش�هر
بطائ�ر الكن�اري وبصفات مثل
امل�رح والحيوي�ة واالس�تعداد
الدائم لجعل اآلخرين يش�عرون
باالرتي�اح يف ح�ال كان�وا
يواجهون ظروف�ا ً صعبة .وهذا
يكش�ف ايض�ا ً رسعة الش�عور
بامللل والحرص عىل الهروب من
الروتن.
مايو والبلبل
م�ن أب�رز صف�ات مول�ود هذا
الش�هر بحس�ب الطائ�ر ال�ذي
يرتب�ط به يف ه�ذا االختب�ار انه
يمي�ل اىل االيجابي�ة ويج�ب
الظه�ور ويتمت�ع بجاذبي�ة ال
يمك�ن االش�خاص املحيطن به

مقاومتها .وهو عادة ما يش�يع
اجواء جي�دة يف كل مكان يذهب
إليه.
يونيو والحمام
يكشف اختبار انماط الشخصية
ه�ذا ان ارتب�اط مول�ود يوني�و
بالحم�ام يش�ر اىل أن�ه يتمتع
بصف�ات قيادية بالفط�رة وانه
قادر ع�ىل ادارة االمور يف مكان
حياته وعمله وان كانت الفوىض
هي سيدة املوقف .ويكشف هذا
ايضا ً استعداده للترصف بحكمة
وعقالني�ة وبعيدا ً عن االنفعالية
يف الظروف العاجلة والطارئة.
يوليو والنرس
يرتب�ط مول�ود ش�هر يولي�و
بالن�رس .وه�ذا ي�دل ع�ىل ان�ه
يتمت�ع بالقدرة عىل االس�تماع

اىل اآلخري�ن وان�ه رسع�ان م�ا
يتكيف مع االش�خاص الذين ال
يعرفهم من قبل ومع التغيرات
الت�ي تط�رأ ع�ىل حيات�ه وان
بش�كل مفاج�ئ .ويعن�ي ه�ذا
انه يثق كث�را ً بذات�ه وبقدراته
ويعرف كيف يوجهها يف االتجاه
الصحيح.
اغسطس وطائر الرفراف
يش�تهر االش�خاص املولودون
يف ش�هر اغس�طس املرتب�ط
بطائ�ر الرف�راف بأنهم محبون
للحي�اة االجتماعي�ة الحيوي�ة
وللظهور امام اآلخرين بمظهر
الرابح واملتميز دائماً .كما انهم
يتس�مون بالكرم ويبدون دائما ً
اس�تعدادهم لتقديم املس�اعدة
لكل شخص يحتاج اىل ذلك.
سبتمر والصقر
رغ�م التحديات الت�ي يواجهها
غالبا ً يتميز مولود شهر سبتمر
بقدرت�ه الدائمة ع�ىل املواجهة.
فهو يجمع يف ش�خصيته القوة
والتواضع يف الوقت نفسه .كما
انه محط ثق�ة واعجاب الكثر
من االشخاص الذين يلتقيهم يف
كل مكان.

سودوكـــو

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

مطر ســـاخن

األخيـرة

نائب رئيس التحرير :حسن العبودي  -مديـر التحريـــر :حييـى الزيـدي

هاتف هيئة التحرير

07810090003

No: 7348 Tue 20 Oct 2020
alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
تحدث بها ق�يص مع نفسه عن عشقه واش�تياقه
https://twitter.com/alzawraanews
ملحبوب�ه ،وقام بأدائها بإحساس�ه وصوته املتميز،

العدد 7348 :الثالثاء  20تشرين االول 2020

قصي حاتم يطلق أحدث أغنياته «اليوم أنت» مع المخرج حسن كشموله
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
بريطانيا تغلق ثغرة تسمح لسائقي
السيارات باستخدام الهاتف أثناء القيادة

تستع�د اململك�ة املتح�دة ملن�ع سائقي
السي�ارات م�ن اإلمس�اك بهواتفه�م
خ�الل القيادة نهائيا ،بغض النظر عما
يخططون لفعله ،حيث أقرت الحكومة
يف بريطاني�ا غرامة قدره�ا  200جنيه
إسرتليني ( 258.30دوالرًا أمريك ًيا) عى
السائقني ال�ذي يستخدم�ون الهواتف
املحمولة بأي ش�كل من األشكال خلف
عجل�ة القي�ادة ،باإلضاف�ة إىل سح�ب
محتم�ل لرخص�ة القي�ادة إن كث�رت
املخالفات .ويأتي ذلك من خالل محاولة
الحكوم�ة إلغ�الق ثغ�رة قانونية كانت
تسم�ح لألش�خاص بحم�ل هواتفه�م
أثناء القي�ادة طاملا أنهم ل�م يتصلوا أو
يرسل�وا رسائل ،وعن�د نجاحها يف ذلك،
سيتعني عى السائق�ني استخدام مزايا
بدون استخدام اليدين لكل يشء تقري ًبا.
وبحس�ب موق�ع  engadgetاألمريكي،
فإن االستثناء الوحي�د حاليا هو الدفع

ب�دون تالمس أثن�اء بقائ�ك ً
ثابتا ،مثل
الدف�ع مقابل وجبة يف السي�ارة ،وكان
القان�ون يحظ�ر يف الساب�ق «االتصال
التفاعيل» فقط ،وعى نحو فعال ،يتيح
هذا لألش�خاص اإلفالت من العقاب من
خ�الل االدعاء بأنهم كان�وا يتصفحون
الوي�ب أو يلتقط�ون ص�ورة ذاتي�ة أو
القي�ام ب�أي يشء ال يتضمن الدردش�ة
م�ع اآلخرين .وم�ن املتوق�ع أن يدخل
اإلجراء حيز التنفيذ يف أوائل عام ،2021
ويؤدي استخدام الهاتف أثناء القيادة يف
اململكة املتحدة حال ًي�ا إىل غرامة قدرها
 200جني�ه إسرتلين�ي (ح�وايل 258
دوالرًا) وغرامة من س�ت نقاط ،وتأتي
القيود األكثر رصامة جن ًبا إىل جنب مع
دراسة تظهر أن العديد من السائقني ال
يبق�ون أعينهم عى الطري�ق ،ومن بني
 662استخدام�ا للهاتف ،كان  38فقط
منها بدون استخدام اليدين تمامً ا.

رجل يستيقظ بعد وضعه في ثالجة
الموتى لـ  20ساعة

أنق�ذت الرشط�ة الهندية رج�ال كان
ق�د وض�ع يف الثالج�ة ل�� 20ساعة،
من امل�وت ،بع�د أن افرتض�ت عائلته
أن�ه ت�ويف عندم�ا الحظ�ت أن حركته
توقف�ت ،بعد بقائ�ه يف الفراش لفرتة
طويلة لس�وء حالت�ه الصحية.ويبلغ
باالسوبراماني�ان كوم�ار 74 ،عام�ا،
م�ن قرية كاندامبات�ي يف والية تاميل
ن�ادو ،وقامت عائلت�ه بطلب توصيل
صن�دوق تجميد إليها ،حت�ى يتمكنوا
من االحتفاظ بالجثمان ألداء الشعائر
األخرية ،بع�د أن اعتقدوا بأنه تويف ،يف
 12أكتوب�ر ،ولكن حدث�ت املفأجاة ىف
اليوم الثاني عندما جاء موظف رشكة
صنادي�ق التجميد ،ليالح�ظ أن املتويف

يق�وم ببع�ض الحرك�ات وليس�ارع
باالتص�ال بأرسته إلخباره�م بأنه ال
يزال ع�ى قيد الحي�اة  .قامت األرسة
بطل�ب املساع�دة م�ن الرشط�ة التي
فتحت تحقيق�ا يف األمر وبخاصة بأن
الرجل ظل ما يق�ارب ال� 20ساعة يف
الثالجة ،لرتفع دعوى قضائية بموجب
يعرض
املادت�ني ( 287سلوك إهم�ال ِ
حي�اة اإلنسان للخط�ر) و( 336فعل
يهدد الحي�اة أو السالم�ة الشخصية
لآلخري�ن) م�ن قان�ون العقوب�ات
الهندي ،والق�ت القضية تفاعال كبريا
م�ن ال�رأي الع�ام يف الهن�د وبخاصة
بع�د نرش إحدى القن�وات التلفزيونية
مقطعا مصورا من الواقعة.

تغريدات
يف حــراك تشــرين حنــن مع كل شــيء
اجيابي ضمن سياق القانون و حق التعبري
عن الراي
عمار الحكيم

مصطفى اآلغا

يف ناس :
فالن سافر وما قال ؟ ليش كنت ناوي توصله للمطار ؟
فــالن خطب واتــزوج وماقــال  ،أكيد كنت ناوي تســاعده
بتكاليف العرس ؟
فالن بنى بيت وماقال  ،أكيد كنت ناوي تشــمر عن أيديك
وتساعد بالتبليط والدهان
والنصيحة افرح لفرح غريك حتى لو ماشــاركك التفاصيل
واترك الناس حباهلا

دبي /الزوراء:
أغني�ة منف�ردة جدي�دة مص�وّره ،أطلقه�ا الفنان
العراقي الشاب ،قيص حات�م ،حملت عنوان «اليوم
أن�ت» ،تع�اون بها مع امللح�ن عيل صاب�ر ،بعد أن

كتبه�ا الشاعر عمار محمد ،وق�ام بعملية التوزيع
املوسيقي واملكس مح�ب الراوي ،وأخرجها املخرج
حسن كشموله.
حمل�ت أغنية «اليوم أنت» كلم�ات عاطفية جميلة

بعد غياب عام ..حورية
فرغلي تعود للسوشيال
ميديا
وصلت الفنانة حورية فرغيل إىل مرحلة متقدمة
من النجومي�ة ،حيث قدمت أعماال من بطولتها
وباسمها أش�هرها «ساحرة الجن�وب» ،إال أنها
مرت بالعديد م�ن الظروف أجربتها عى التوقف
لفرتة ع�ن تقديم أعمال فني�ة ،أبرزها هو فرتة
مرضها ،والتي تحدثت عنها يف أكثر من مناسبة
عى شاشات التليفزيون وىف السوشيال ميديا.
حوري�ة فرغ�يل غاب�ت ع�ن األنظ�ار وعدسات
الكام�ريات ،وكذل�ك ع�ن األعم�ال الفني�ة ،ث�م
السوش�يال ميديا منذ نوفمرب امل�ايض ،وهو ما
يعن�ي أن غيابها ط�ال ملدة الع�ام تقريبا ،حيث
آخ�ر م�ا نرشت�ه يف الع�ام  2019ك�ان تروي�ج
لفيلمه�ا «استدع�اء ويل عم�رو» ،وش�اركها
البطول�ة محمد عز ،انتص�ار ،صربى فواز ،ندى
بهج�ت ،محمد لطفي ،محمد ع�ز ،مى كساب،
كلوديا حنا ،سماح أنور ،حم�ادة الليثي ،أماني
كمال» ،وغريهم م�ن النجوم ،وسيناريو وحوار
ملحمدسمريم�ربوك،وإخ�راجأحم�دالب�دري.
حورية ع�ادت مؤخرا للظهور عى السوش�يال
ميدي�ا ،من خ�الل «انستجرام» ،لتنع�ى الفنان
الراحل محمود ياسني ،الذى رحل عن عاملنا منذ
أيام ،وأيضا لتوجه الشكر ملتابعيها وجمهورها،
الذين هنأوها بعيد ميالدها.
ون�رشت حوري�ة فرغ�يل ع�رب «في�س ب�وك»،
و»انستج�رام» ،رسال�ة ش�كر ملتابعيه�ا م�ن
خ�الل رسالة صوتية بثتها ع�ى حساباتها عى
السوشيال ميديا ،وعلقت« ،مرييس ليكم عيل كل
تهنئه حل�وه وصلتني يف عيد مي�الدي بشكركم
ج�دا من قلب�ي» ،وهو األمر نفس�ه الذي فعلته
العام املايض ،حيث شكرت أيضا جمهورها الذى
هنأها برسالة صوتية.

ّ
املص�ور لذكرياته مع
وقدمه�ا للجمهور باألسلوب
محبوبت�ه ،والذي صورها بلقطات فيها الجماليات
املتنوع�ة يف مدين�ة دب�ي بدول�ة اإلم�ارات العربية
املتحدة.وأبدى قيص حاتم سعادته باألغنية الجديدة
وتعاونه مع امللحن القدير ع�يل صابر فيها ،مؤكدا ً
حرص�ه املتواصل يف عملية اختي�ار أعماله الغنائية
الذي يسعى من خاللها للوصول لرشيحة كبرية من
الجمه�ور يف العراق والعالم العرب�ي ،واضعاً نصب
عين�ه محبيه ومتابعي�ه ومن جهته ،أك�د املخرج،
حس�ن كشموله ،سعادته بتعاون�ه األول مع قيص
حات�م ،مؤكدا ً اهتمامه وحرص�ه عى إخراج العمل
بطريقة فنية متطوّرة مستخدماً التقنيات الحديثة
ً
موضح�ا حرص وتعاون
يف عال�م األغنية املصورة،
قيص حات�م واهتمام�ه يف إظهار العم�ل بالصورة
الرائع�ة الجميل�ة املفرح�ة والحاملة ل�كل معاني
التفاؤل.
وط�رح قيص حاتم أغني�ة «اليوم أن�ت» عرب قناته
الرسمي�ة يف «اليوتيوب» اىل جان�ب جميع اإلذاعات
العراقي�ة والعربي�ة ،وجمي�ع املكتب�ات واملنصات
اإللكرتونية املتخصصة يف طرح األغاني وعرضها.

فريق عمل «إنت اطرق بابي» يخضع
بالكامل لفحص الـPCR

يب�دو أن فري�ق عم�ل مسلس�ل «أنت
اط�رق باب�ي» لهان�دا آرتشي�ل وك�رم
بوسني يعيش حال�ة من القلق والتوتر
بعد انتش�ار أخبار تعرّض فريق العمل
لإلصاب�ة بع�دوى ف�ريوس كورون�ا..
فهل سيؤثر هذا ع�ى استكمال عرض
حلقاته خالل األسبوع املقبل؟
ع�اش أبط�ال املسلسل الرتك�ي األكثر
مشاه�دة «أن�ت اط�رق باب�ي» حال�ة
قلق ش�ديدة خ�الل الساع�ات املاضية
بع�د اكتشاف حالة كورون�ا بني فريق
عم�ل املسلس�ل؛ حيث تأك�دت إصابة
نجم�ة املسلس�ل آلتش�ني إيفاج�ان،
الت�ي تجسد ش�خصية «ميل�و» ضمن
أحداث املسلسل ،بعدما جاءت نتيجتها
إيجابي�ة وفق�ا ً مل�ا أكدت�ه التقاري�ر
الصحفية الرتكية .
األمر الذي جعل الجه�ة املنتجة تجري
الفحوصات كاملة لكل صناع املسلسل
ّ
وتبني النتيج�ة سلبية ،ما طمأن هاندا

آرتشي�ل الت�ي ش�عرت بقل�ق ش�ديد،
خاص�ة لخوفه�ا ع�ى ابنة ش�قيقتها
غم�زة من الع�دوى الت�ي تقيض معها
معظم وقتها بعيدا ً عن التصوير.
وبعد تبني أن نتيجة الفحوصات جاءت
سلبي�ة لباق�ي فري�ق عم�ل املسلسل،
قررت الرشكة املنتجة استكمال تصوير
حلق�ات املسلس�ل؛ حي�ث ُ
ستص�ور
الحلق�ة الخامس�ة عرش م�ن مسلسل
«أن�ت اط�رق باب�ي» لتك�ون جاه�زة
للعرض خالل الفرتة املقبلة.
وق�د ق�ررت الجهة املنتج�ة أن يستمر
العم�ل حت�ى  40حلقة بع�د أن نرشت
بع�ض التقاري�ر الصحفي�ة الرتكي�ة
توق�ف ع�رض املسلسل بسب�ب رشاء
املحطة بعض األعمال الدرامية الرتكية
الجديدة؛ ما جعل الرشكة املنتجة تعلن
ذلك عرب صفحتها الرسمية عى موقع
ً
مؤك�دة أن الحلق�ة املاضية لم
توي�رت،
تكن نهاية األحداث.

مطر ساخن

الذهب األمحر جيلد
جيوبنا

أمحد اجلنديل

عندم�ا تتواىل األزمات ،وتتشابك املنغصات ،يحتار القلم بالكتابة
عمّ ا نواجهه ،وبأي أسلوب نستطيع وصول ما نكتبه اىل أصحاب
األمر ،هل نكتب بسخرية الذعة لعلها تصل اىل باب الوزير أو غريه
وتمارس الطرق عليه؟ أو نسلك طريق الكتابة الجادة التي تعتمد
ع�ى الوقار لعلها تقرتب من أبواب الربملان والذي لوال الفقراء ما
حصل عضو الربملان عى كل هذه االمتيازات التي يتمتع بها .
األزمات تتواصل علينا ،ترافقن�ا منذ الصباح وال تغادرنا حتى يف
املنام ،والجميع يرصخ :الفرج يا قريب الفرج .
هذه االي�ام وصلت األزمة متبخرتة اىل الذه�ب األحمر ،وأصبحت
جالل�ة الطماطة التي كانت تمأل قدور الطبخ بعيدة املنال ،حيث
ارتف�ع سعر الكيل�و منها اىل ثالث�ة أضعاف سعره�ا الحقيقي،
ورست العدوى اىل طبق البيض فارتفع سعره اىل ستة آالف دينار،
والطماط�ة والبيض أيها السادة يش�كالن املادة االساسية لحياة
املواطن ،واذا كان البعض من أصحاب الريادة والسيادة والقيادة
ال يهتم�ون بغالء االسعار نتيجة رواتبه�م الفخمة ،فإن الغالبية
العظم�ى من الشعب ال تستطيع الحصول عى الذهب االحمر وال
عى البي�ض نتيجة الدخل املنخفض الذي يس�د بالكاد متطلبات
معيشتهم ،ويجعلهم يف دوامة مستمرة من الحاجة والعوز .
ه�ذا االرتفاع الخرايف ملادت�ي الطماطة والبي�ض يعني ان االزمة
وصل�ت اىل اللحم الحي ،وبدأت تسته�دف حياة الناس بالصميم،
وتجلد جيوب الفقراء ،وترهق نفوس اصحاب الدخل املنخفض .
املطبخ الذي يفتقر اىل الطماطة ليس مطبخا ،ينقلب بقدرة قادر
اىل مكان للشك�وى والتذمر ،والثالجة الفارغ�ة من طبق البيض
تتح�ول اىل خزانة لحفظ املالبس العتيق�ة ،والفقراء واملحتاجون
يهتمون بالطماطة أكثر من أية مادة يف تناول طعامهم ،والبيض
يشكل املادة الرئيسة يف مائدة الفقراء .
دعوا أوالد األغنياء يتناولون العسل امللكي يف صباحهم املرتع بكل
صنوف البذخ ،واتركوا البي�ض للفقراء ،اتركوا لنا الذهب األحمر
يزيّ�ن مطابخن�ا ،وخذوا الذه�ب االصفر يزيّن جس�د صباياكم،
حافظوا عى لعب�ة الحياة ،وليأخذ كل ّ
من�ا حصته منها ،الذهب
األصفر لكم ،والذهب األحمر لنا .
م�ن أين يدفع املواطن سعر الطماط�ة وأم البيت تستخدمها كل
يوم؟ ومن أين يحصل عى طبق البيض وسعره بدأ يقفز اىل ستة
آالف؟
هل سنشهد يوما ث�ورة عارمة ،يصفها هواة املصطلحات بثورة
البط�ون ؟ أال نحت�اج اىل وقف�ة جادة م�ن قبل جمي�ع االطراف
املتنف�ذة ملعالجة ظاه�رة ارتفاع االسعار لكي تع�ود حياتنا كما
كانت وه�ي تستقبل الطماطة والبي�ض لنرتحم عى اموات من
ساهم يف توفريها باسعارها املعتادة .
الجمي�ع ،وتحي�ة
الس�الم ع�ى الطماط�ة فهي امل
اطفالنا بفارغ
للبي�ض الت�ي ينتظ�ره
الصرب.
ي�ا رب
قولوا مع�ي آمني
العاملني.
اىل اللقاء...

سيرين عبد النور بحملة توعوية على شاشة الـMTV
أطل�ت الديفا سريين عبد النور يف حلقة خاص�ة من حلقات «قعدة رجالة»
عرب شاش�ة ال� OSNلتكشف عن رأيه�ا يف أفعال بعض الرجال ،ومن بعدها
يف حلقة جريئة مع إنجي كيوان ضمن برنامج «حرب عاملية « ،فيما تحرض
لجمهورها مفاجأة من نوع خاص .
وخ�الل إطاللته�ا ضم�ن حلق�ات برنامج «ح�رب عاملية» عرب شاش�ة ال�
 ،OSNوبسؤاله�ا عمّ�ا يحدث يف حياته�ا إذا أصبحت بدون رج�ال ،أجابت:
«إنه�ا مصيبة» ،ألن لديها رجل صغري وهو كريستيانو وتربيه ليشبه والده
وليكون رجالً ألمه ولزوجته يف املستقبل.
وكشف�ت سريي�ن أنها ش�عرت بالقلق تج�اه أسئلة الربنام�ج قبل تصوير
الحلقة ،ولكنها بمجرد دخول التصوير أعجبتها الفكرة كثريا ً.
إىل ذلك ،أنهت سريين عبد النور تصوير حملة توعوية بالتعاون مع شاش�ة

املحط�ة اللبنانية «ال��أم تي يف» ،حيث أكدت أنه�ا تقدم معهم
حمل�ة اجتماعية توعوية ،عى أن ُتعرض عرب شاش�ة املحطة
خالل الفرتة املقبلة.
واخت�ارت سريي�ن إطالل�ة بسيط�ة ضم�ن الحمل�ة ،حيث
أطلّ�ت بجاكيت جينز مطرزة م�ع ماكياج هادىء يتالءم مع
مضمون الحملة .عى صعي�د آخر ،فاجأت سريين عبد النور
جمهورها قبل أيام باعتماد «فيلرت» خاص يحمل اسمها عرب
إنستغ�رام ،فالقى إعج�اب متابعيها وأصدقائه�ا من النجوم؛
حي�ث أستخدمت صديقته�ا تاتيانا مرعب الفيل�رت وهنأتها عى
ه�ذه الخط�وة ،كم�ا تفاعل معه�ا متابعوه�ا عرب خاصي�ة ستوري
باستخدامهم فيلرت سريين عبد النور الجديد.

أستمد تصاميمي من عشقي للطبيعة واأللوان الجميلة التي تخاطب المشاعر

المصممة العالمية ..عائشة الشامسي :المرأة اإلماراتية تتمتع بذوق رفيع وأناقة تعجز دور األزياء عن مواكبتها
دبي  /الزوراء /ظافر جلود:
عى الرغم من عمرها القصري يف مجال
تصمي�م األزي�اء ،نجح�ت مصمم�ة
األزي�اء اإلماراتي�ة العاملي�ة ،عائش�ة
الشام�ي ،يف تحقيق ش�هرة واسعة
تع�دت الح�دود املحلي�ة إىل العاملي�ة،
وتق�ف مشاركته�ا بمجموعته�ا
الجديدة «املرأة الربجوازية» بالعاصمة
الربيطانية لندن خري ش�اهد عى ذلك،
بع�د أن تمثل�ت مشارك�ات الشامي
املحلية يف ع�روض األزياء والفعاليات
املتخصص�ة ،يف مع�ارض «الزف�اف
املتمي�ز» بالشارقة ،و«ع�روس دبي»
وغريها.
• مش�وار طوي�ل ومشاري�ع تلف�ت
األنظار ،وسبع سنابل منحنية لجمال
وأل�وان العب�اءة العربي�ة ..أين وصل
منجزك؟
 يعود تاريخ عالقتي بتصميم األزياءإىل سن مبكرة ،ح�ني كنت اعكف عى
تصمي�م األزي�اء الخاص�ة بنف�ي يل
ولشقيقاتي ،ودفعني اإلعجاب الكبري
الذي حظيت به ب�أن تصل تصاميمي
بني صفوف أقاربي ومعاريف إىل احرتايف

رسمي�ا ً لتصمي�م األزي�اء ،وذل�ك عن
طريق إط�الق عالم�ة تجارية خاصة
بي حملت عنوان «سبع سنابل».
• وحكاية التصميم من البداية ؟
 ب�دأت تصميم وخياط�ة «العبايات»منذ نعومة أظافري ،حيث كنت أصمم
ألمي وشقيقاتي وصديقاتي من دافع
ممارسة هواي�ة التصميم ،وكنت من
مجموعة ه�واة الرس�م باملدرسة ،ثم
تقني�ة دب�ي ،حيث ش�اركت يف العديد
م�ن مع�ارض الرس�م بكلي�ة التقنية
والت�ي ت�م اقتناؤه�ا من قب�ل طريان
اإلمارات ،ولك�ن بدأت املرشوع بشكل
مبارش منذ أعوام ،إال أنني ولله الحمد
ال أع ّد نفي أخط�و خطوات رسيعة،
ب�ل أقفز قف�زات يف عال�م املوضة ألن
ّ
لدي طموح للوصول اىل «سبع سنابل
للعاملية».
• عائشة املحاسبة التي تركت مكاتب
وح�رشت الن�اس باتجاه لغ�ة البرص
ومحاكاة الرتاث واملكان عرب التصميم
 ،هل كان طريقك مملوء باألشواك ؟
 -أن�ا كنت موظف�ة ،ويف الوقت نفسه

ّ
ل�دي العديد
مصممة وسي�دة أعمال،
م�ن الهواي�ات كالشع�ر والق�راءة
والرس�م والتصمي�م والتصوير ،فالبد
م�ن إيج�اد الرتاب�ط بني ح�ب العمل
والهواي�ة ،فاالنطالق يف العمل كهواية
أفضل سبيل للنجاح واإلبداع ،واألمران
مرتبطان بشخصية اإلنسان وامتالكه
ملهارات التحفيز الذاتي.
* املرأة الربجوازي�ة والسنابل السبع،
أين تقف عائشة من الحضارة والرتاث
والعراقة؟
 لقد احرتفت رسميا ً تصميم العباءةتكتف
من�ذ اكثر من عرش سن�ني ،ولم
ِ
مجموعتن�ا (امل�رأة الربجوازي�ة)
باالحتف�اء بالحض�ارات العريق�ة،
ب�ل عمل�ت ع�ى اللج�وء إىل اعتم�اد
الطابع�ني األوروب�ي واألمريك�ي يف
بع�ض تصاميمه�ا اللذين يع�ودان إىل
عق�ود سابق�ة ،األم�ر ال�ذي تمثل يف
تصمي�م ”الياقة» املرتفع�ة واألكتاف
العالي�ة ،إضاف�ة إىل األكم�ام الغريبة
واملنفوخة واعتم�اد أقمشة الشيفون
والدانتي�ل الفرني والت�ول ،وأقمشة

خطوط طولي�ة متوازية ،وأخرى ذات
املشد الذي يت�الءم وصاحبات الخرص
النحي�ل ،فضالً ع�ن استخدام تصميم
الشال املكسيكي وقصة الفالمينغو.
• ومن أين تستمدين تصاميمك ؟
 أستم�د تصاميم�ي م�ن عشق�يللطبيع�ة واأللوان ،فه�ذه األخرية لغة
جميل�ة تخاط�ب املشاع�ر وتختل�ف
باختالفها ،منذ القدم تستعمل األلوان
للتعب�ري ع�ن املشاع�ر واألحاسي�س
كالتقدير وال�والء والرتحيب واألماني
واألسف ،فضال عى استعمالها للتعبري
عن الحب واألحجار والنقوش املطرزة
باخت�الف الحض�ارات ،فموهبت�ي
كرسام�ة ك�ان له�ا األث�ر الكب�ري يف
دعم مسرية التصمي�م ،كما أن بحثي
الدائ�م للج�ودة يف األقمش�ة يعتم�د
ع�ى ن�وع املناسب�ة ،وحب�ي لالطالع
عى الحض�ارات العاملي�ة كالخليجية
بحروفها العربية والهندية بنقوش�ها
ورسوم�ات الحيوان�ات ،والصيني�ة
برسوم�ات الطبيع�ة والحض�ارة
الفرعوني�ة برموزه�ا واليوناني�ة

بقصاتها ومظاهر البذخ فيها ،قد أع ّد
نفي بشهادة الكثريين أني قد وصلت
إىل مرحل�ة متقدمة يف رؤيتي لالرتقاء
للعاملي�ة ،فق�د طرح�ت العدي�د م�ن
األفكار الت�ي أصبحت موضة وتوجها
جديدا يف عالم «الهوت كوتور».
• جدول�ك مزدح�م بع�روض محلي�ة
خليجي�ة عاملية ،أه�ي ابتكار أم تقليد
؟
 بالطبع أراعي يف تصاميمي للعباءاتمختلف الفئ�ات العمرية ،حيث اختار
للمراهق�ات القص�ات الت�ي ال تعوق
الحرك�ة والقلي�ل م�ن «الدانتيالت أو
الشيفونات» التي تمنحهن عمرا ً أكرب
مم�ا ه�ن علي�ه ،واح�رص كذلك عى
استخ�دام األل�وان الزهري�ة النباتي�ة
الت�ي تليق بأعم�ار الزه�ور ،وللمرأة
العامل�ة أراعي املظه�ر العميل الذي ال
يلفت األنظار مع الكثري من البساطة
واألناق�ة الس�وداء ،وهذا م�ا احرص
عليه خالل مشاركاتي يف عدة معارض
ومناسبات.

