
تفاصيل ص3   

بغداد/ الزوراء:
ادان�ت وزارة الخارجية، ام�س الثالثاء، 
العاصم�ة  ش�هدتها  الت�ي  االح�داث 
النمس�اوية فيينا، فيما اكدت ان العراق 
يرف�ض اإلره�اب ب�كلِّ أش�كاله ويدعم 
الجه�ود للقض�اء عليه.وقال�ت الوزارة 
يف بي�ان تلق�ت “ الزوراء” نس�خة منه: 
“ُيعرب الع�راق عن إدانته، واس�تنكاره 
الش�ديدين للحادث اإلرهاب�يِّ الذي وقع 

ال�ذي  النمس�ا،   - فيين�ا  العاصم�ة  يف 
راح ضحيت�ه ع�دد من األف�راد وإصابة 
تعازين�ا  “ُنق�دِّم  واضاف�ت  آخري�ن”. 
لحكومة النمس�ا وش�عبها”، مشرية اىل 
ان “موقف الع�راق رافض لإلرهاب بكلِّ 
أش�كاله وُصَوره، ووقوفه م�ع املُجتَمع 
الدويلِّ يف ُمواَجهة اإلرهاب، ودعم جميع 
ة الرامي�ة إىل القضاء عىل  الُجُه�ود الخريِّ

التطرُّف والعنف”.

 بغداد/ الزوراء:
وقّع  النائب األول لرئيس مجلس النواب، 
حس�ن الكعب�ي، ام�س الثالث�اء، ع�ىل 
النسخة املعدلة لقانون االنتخابات.وقال 
مصدر برملان�ي : إن الكعبي قد وقّع عىل 
النسخة املعدلة من القانون ليتم إرسالها 
اىل رئاسة الجمهورية للمصادقة عليها.

واس�تكمل مجلس النواب نهاية ش�هر 
ترشي�ن األول امل�ايض التصوي�ت ع�ىل 
الدوائر االنتخابية يف قانون االنتخابات 
الترشيعية.وعىل وف�ق القانون الجديد 
الدوائ�ر  توزي�ع  ف�إن  لالنتخاب�ات، 
االنتخاب�ات يكون كالتايل: 17 يف بغداد، 

يف  و5  الب�رة،  يف  و6  نين�وى،  يف  و8 
ذي ق�ار والس�ليمانية، و4 يف كل م�ن 
باب�ل واالنبار واربيل ودي�اىل، و3 يف كل 
م�ن كرك�وك والنج�ف وص�الح الدين 
وده�وك والديواني�ة وكربالء وواس�ط 
وميس�ان، ومقع�دان يف املثنى.وكان�ت 
امل�ادة الخاصة بالدوائر االنتخابية أبرز 
الفقرات الخالفية بني الكتل السياسية، 
واس�تغرق األم�ر ع�دة أش�هر للتوافق 
بش�أنها.ويعول عىل قانون االنتخابات 
الجدي�د لتنظي�م االنتخاب�ات الربملانية 
املبكرة يف الس�ادس من حزيران/يونيو 

املقبل.

انقرة/ متابعة الزوراء:
يف تري�ح يلمح إىل أطماع�ه الخارجية، 
يف ال�دول التي تواصل ب�الده التدخل فيها 
سياس�ياً وعس�كرياً، ب�دءاً م�ن س�وريا 
وليبيا ووصوالً إىل أذربيجان، قال الرئيس 
الرتك�ي، رجب طي�ب أردوغ�ان: إن “كل 
أرض ج�رت فيه�ا دم�اء جنودن�ا ه�ي 
جزء م�ن أرضنا”.وأض�اف، خالل تجمع 
ألنصاره بوالي�ة سامس�ون الرتكية قبل 
يومني: “نحن موجودون يف سوريا وليبيا 
وأذربيج�ان، ودفعن�ا الثم�ن يف عفري�ن 
وإدلب وعملي�ة غصن الزيت�ون ومخلب 
النرس، وعملي�ات أخرى خارج حدودنا”، 
يف إش�ارة إىل ليبي�ا. كما تاب�ع “كل أرض 
جرت فيه�ا دماء تركية ه�ي أرضنا نعم 
هي ج�زء من وطننا”.هذا وتواصل أنقرة 
تدخالتها بشكل فاضح يف كل من سوريا 
وليبي�ا وأذربيج�ان، بإرس�ال مزي�د من 
املرتزقة ومستشاريها العسكريني، لتصب 
الزي�ت ع�ىل الن�ار وتصعد األزم�ة فيها.

ففي أح�دث تقارير ح�ول املرتزقة، أفاد 
املرصد الس�وري لحقوق اإلنس�ان، امس 
الثالثاء، بنقل دفع�ة جديدة من املقاتلني 
الس�وريني تضم نح�و 230 إىل أذربيجان 
للقت�ال يف إقلي�م ناغورنو كاراب�اخ الذي 
يش�هد منذ 27 س�بتمرب امل�ايض رصاعاً 
ح�اداً، هو األق�وى منذ التس�عينيات بني 
باكو وأرمينيا.لريتفع بذلك، عدد املرتزقة 
الس�وريني الذي�ن جرى نقلهم بواس�طة 

تركيا إىل أذربيجان إىل 2580.

فيينا/ متابعة الزوراء:
تنظي�م  أن  “روي�رتز”  وكال�ة  ذك�رت 
“داعش” أعل�ن مس�ؤوليته عن هجوم 
فيينا، يف بيان عرب تطبيق “تليغرام” دون 
عرض أدلة.وبحس�ب “روي�رتز”، أرفق 
“داع�ش” البي�ان بصورة لرج�ل ملتح 
اسمه “أبو دقنة األلباني”، قال فيها إنه 
هاجم حشودا يف وسط فيينا يوم االثنني 

بمس�دس وبندقي�ة آلي�ة قب�ل أن يقتل 
نفسه عىل يد الرشطة النمساوية.وأعلن 
وزير الداخلية النمس�اوي كارل نيهامر 
أن منفذ هجوم فيينا الذي قتلته الرشطة 
بعد اعتداء مساء االثنني أوقع أربعة قتىل 
كان م�ن “أنص�ار” تنظي�م “ داعش”.

وقال كارل نيهامر خالل مؤتمر صحفي 
“إنه ش�خص متطرف كان يش�عر بأنه 

قريب إىل تنظي�م داعش”، فيما ارتفعت 
حصيلة القت�ىل جراء الهج�وم إىل ثالثة 
هم رجالن وامرأة بحسب آخر معلومات 
ص�ادرة عن الرشط�ة أفادت ع�ن وفاة 
رجل ثان متأثرا بجروحه.وتويف شخص 
رابع  امس الثالثاء متأثرا بجروحه غداة 
الهج�وم الدامي الذي وق�ع يف العاصمة 
النمس�اوية، بحس�ب وزارة الداخلي�ة.

وقال ناطق باسم الوزارة “لألسف، تويف 
ش�خص جدي�د يف املستش�فى. وبه�ذا، 
يرتف�ع عدد ضحاي�ا الهج�وم إىل أربعة 
الوزير  هم رج�الن وامرأتان”.وأوض�ح 
أن املحقق�ني دخل�وا إىل ش�قة املهاج�م 
بعد تفجري الباب بدون إعطاء املزيد من 
التفاصي�ل ح�ول املهاجم.وتابع الوزير 
أن املهاجم “كان مدججا بالس�الح” مع 

بندقية رشاش�ة وحزام متفجرات تبني 
أنه وهمي.وأشار الوزير الذي كان أعلن 
أن مش�تبها به عىل األقل ال يزال فارا، إىل 
أنه ينطل�ق من مبدأ أنه�م كانوا “عدة” 
أش�خاص لكن بدون تأكيد ذلك رسميا.
وق�ال إن املحقق�ني يحاول�ون تحدي�د 
الع�دد “ألن الن�ريان حصل�ت يف مواق�ع 

مختلفة”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
ادىل عرشات مالي�ني الناخبني األمريكيني امس 
الثالث�اء بأصواته�م لالختيار رئيس�هم ال� 46  
بني الرئيس املنتهية واليت�ه الجمهوري دونالد 
ترامب البالغ 74 عاما ومنافس�ه الديمقراطي 
جو باي�دن ذو 77 عاما، يف انتخابات رئاس�ية 
تاريخي�ة تش�هدها الوالي�ات املتح�دة وس�ط 
انقس�ام ح�اد ومخ�اوف م�ن ح�دوث أعمال 
ملي�ون  مئ�ة  نح�و  ومواجه�ات.وادىل  عن�ف 
ناخ�ب بأصواته�م بش�كل مبك�ر أي أكثر من 
70 % م�ن إجم�ايل ع�دد املقرتع�ني يف 2016.

وكان الديمقراطي�ون ش�جعوا ع�ىل التصويت 
املبكر بس�بب وباء ف�ريوس كورونا املتفيش يف 
الب�الد. ويبق�ى معرف�ة إن كان الجمهوريون 
الذي�ن يميل�ون إىل االقرتاع يف ي�وم االنتخابات، 
س�يقبلون عىل مراك�ز التصويت.وهذا الرتاكم 
القيايس لألصوات عرب الربيد، والتي قد يستمر 
ورودها يف بعض الواليات لعدة أيام بعد الثالثاء، 

ق�د يعّقد عمليات ف�رز األصوات أو يؤخر حتى 
إع�الن الفائز يف ح�ال كانت النتائ�ج متقاربة 
جدا.وح�ذر الجمه�وري دونال�د ترام�ب قائال 

»ف�ور انتهاء االنتخاب�ات، س�يكون محامونا 
جاهزي�ن«. وكان ترامب رف�ض التعهد بقبول 
نتيج�ة االنتخاب�ات، يف س�لوك غ�ري مس�بوق 

لرئيس منتهي�ة واليته.ومن أج�ل الفوز يجب 
أن يحصل املرش�ح ع�ىل غالبية أص�وات كبار 
الناخب�ني والبالغ�ة 270 من أص�ل 538 والتي 
تمنح بش�كل نس�بي ع�ىل مس�توى الواليات.
وترج�ح التوقعات أن يس�يطر الديمقراطيون 
س�يطرة كامل�ة ع�ىل الكونغ�رس األمريك�ي 
بعد 14 س�باقا محتدما يف مجلس الش�يوخ يف 
انتخاب�ات الثالثاء، لكن النتائ�ج النهائية ملا ال 
يقل عن خمسة من هذه السباقات قد ال تتاح 
قبل أيام، بل شهور يف بعض الحاالت.ويف الوقت 
الذي يلق�ي فيه تراجع التأيي�د للرئيس دونالد 
ترمب بثقله ع�ىل الجمهوريني يف جميع أنحاء 
البالد، س�يقرر الناخبون ما إذا كانوا سينهون 
املس�ريات السياس�ية ألعض�اء جمهوري�ني يف 
مجلس الشيوخ، بما يف ذلك حليف ترمب لينزي 
غراهام يف س�اوث كاروالينا واملعتدلة س�وزان 

كولينز يف والية مني وغريهما.

من سيصبح الرئيس االمريكي الـ 46  »ترامب« أم »بايدن« ؟
االمريكيون يدلون بأصواتهم وسط انقسام حاد وختوفات من أعمال عنف

بغداد/ الزوراء:

دعا نقيب الصحفيني العراقيني، رئيس 

اتحاد الصحفيني العرب، مؤيد الالمي، 

امس الثالثاء، الجه�ات االمنية املعنية 

اىل فت�ح ملفات اس�تهداف الصحفيني 

ومحاس�بة  اآلن  حت�ى   2003 من�ذ 

الجناة.وق�ال الالم�ي، يف حديث متلفز 

تابعته “الزوراء”: ان املنظمات الدولية 

عندما تص�در بيانات وتق�ول فيها إن 

الع�راق البلد االكثر إفالت�ا من العقاب 

صحي�ح  فه�ذا  الصحفي�ني،  لقتل�ة 

اربع�ة  هن�اك  ان  اىل:  الفت�ا  ودقي�ق. 

ملفات فقط كش�فتها وزارة الداخلية 

لغاي�ة اآلن.واض�اف: ان يف ه�ذا اليوم 

وه�و اليوم العاملي إلنه�اء االفالت من 

العق�اب اقرته الجمعي�ة العامة لالمم 

املتح�دة يف نوفم�رب 2013 بع�د مقتل 

صحفيني فرنس�يني يف م�ايل يف الثاني 

م�ن نوفمرب 2013، ادع�و كل الجهات 

االمني�ة املعنية اىل تعيني محقق خاص 

للكش�ف  خاص�ة  قضائي�ة  وجه�ات 

ع�ن ه�ذه امللف�ات، وفتحها م�ن اجل 

معرف�ة القتلة وجلبه�م ليكونوا خلف 

القضبان.وتابع: ان�ه منذ 2003 حتى 

اآلن كل الجهات تس�تهدف الصحفيني 

والق�وات  الحكوم�ات  فيه�ا  بم�ا 

االمريكية واملس�لحني واالرهاب. داعيا 

الجه�ات االمني�ة لفت�ح ه�ذه امللفات 

لك�ي  الجن�اة،  ومحاس�بة  وكش�فها 

يعل�م ال�رأي الع�ام َمن الجه�ات التي 

تس�تهدف الصحفي�ني، بع�د ان تحدد 

ه�ذه الجه�ات ان كان�ت القاع�دة او 

داعش او املس�لحني او جهات رسمية 

الحالي�ة  الف�رتة  يف  ان�ه  .واوض�ح: 

فالعمليات االرهابية واملس�لحون هنا 

وهناك عك�س الفرتات الس�ابقة التي 

كان يومي�ا يقتل الصحفي�ون يف هذه 

املحافظ�ة او تل�ك بعملي�ات ارهابي�ة 

او تفج�ريات او اغتي�االت او عملي�ات 

االختط�اف. الفت�ا اىل: ان الترشيع�ات 

الحماي�ة للصحفيني  القانوني�ة توفر 

بش�كل كام�ل لك�ن االدوات التنفيذية 

ال تس�تطيع تنفيذها عىل االرض.واكد 

الالم�ي: ان االدوات التنفيذي�ة ال تقوم 

بمالحق�ة القتل�ة واملجرمني، الن ليس 

لها الق�وة الحقيقية للتأثري عىل هؤالء 

الجناة ليكونوا خلف القضبان .

التعليم تكشف لـ          أسباب رفضها تشريع قانون أسس معادلة الشهادات وتؤكد أن فيه خمالفات دستورية
جلنة نيابية حتمل القوى السياسية مسؤولية مترير القانون بصيغته احلالية

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت وزارة التعليم الع�ايل والبحث 
العلم�ي ع�ن اس�باب رفضه�ا ترشيع 
الش�هادات  معادل�ة  أس�س  قان�ون 
العلمي�ة، وفيما اك�دت ان القانون فيه 
مخالف�ات دس�تورية ويحت�وي ع�ىل 
جنب�ات مالية، حمل�ت لجن�ة التعليم 
السياس�ية مس�ؤولية  القوى  النيابية 

تمرير القانون بصيغته الحالية.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة التعليم، 
حي�در العبودي، يف حديث ل�”الزوراء”: 
ان ال�وزارة ال تحتك�ر منح الش�هادات 
بأسلوب تعسفي، وانما تمنحها بهدف 
تحقي�ق التطوير ولتقديم مس�تويات 
خدمي�ة تعليمية اع�ىل للمجتمع، لكن 
ضمن محددات علمية وثوابت اجرائية 

راسخة تضمن سالمة املوقف العلمي.
تع�ادل  اس�س  قان�ون  ان  واض�اف: 
الش�هادات العلمي�ة الذي ص�وت عليه 
مجل�س الن�واب يف تاري�خ 28 ترشين 
االول 2020، جع�ل هناك موقفا مقلقا 
لدى الجهات االكاديمي�ة يف الجامعات 
والنقاب�ات، الن الصالحي�ة الحري�ة 
يف س�ن التعليم�ات واالط�الع بمهم�ة 
االلق�اب  ومن�ح  الش�هادات  معادل�ة 
العلمية بموجب قانون 40 لسنة 1988 
تكون لوزارة التعليم .وتابع: انه حينما 
يص�اغ قانون بهذا املضم�ون واملعنى، 
وال يتم اعالم واستش�ارة وزارة التعليم 
بوصفه�ا الجه�ة القطاعي�ة املختصة 

به�ذا املل�ف، هن�ا ي�ؤرش الخل�ل بهذا 
القانون، ويؤرش بذل�ك خلل اخر بعدم 
استشارة مجلس الدولة املعني بتدقيق 
الصياغ�ات القانونية ب�كل القطاعات 
منع�ا ألي تقاطع محتم�ل او تعارض 
النافذة.واوضح:  الترشيعية  للنصوص 
ان م�ا جاء يف ه�ذا القانون عدل بعض 
االح�كام القانوني�ة الناف�ذة يف قوانني 
اخ�رى مث�ل قان�ون الخدم�ة املدني�ة 
وقان�ون الخدم�ة الجامعي�ة وقان�ون 

اخ�رى،  وقوان�ني  الدراس�ية  االج�ازة 
كم�ا انه منح امتي�ازات لفئات محددة 
عىل حس�اب فئات اخ�رى، وهذا يمثل 
اختالال ملبدأ تكاف�ؤ الفرص املنصوص 
عليها يف الدستور.واش�ار اىل: ان بعض 
فقرات القان�ون فيها تبعات مالية الن 
من�ح الش�هادات واالعرتاف به�ا بإثر 
رجعي وهذا االعرتاف نافذ يستفيد منه 
صاحب الشهادة بإثر رجعي من خالل 
الع�الوة والرتفيع والتقاع�د يكون فيه 

جنبات مالية. مؤكدا: ان كل قانون فيه 
جنبة مالية يجب ان يكون املمر الوحيد 
والحري له ع�رب الحكومة النها هي 
املعني�ة بتقدير هذه املس�احات املالية 
وه�ذا ل�م يحصل.واك�د: ان الدس�تور 
حدد ان مشاريع القوانني يجب ان تمر 
عرب الحكومة، وان مقرتحات القوانني 
تمر عرب مجل�س النواب إما عن طريق 
ع�دد من اعضائ�ه او اللجان املختصة، 
ف�إذا كان ه�ذا القان�ون مقرتحا فإنه 

ل�م يناقش م�ع وزارة التعلي�م اطالقا.
وم�ى بالقول: ان ه�ذا القانون منح 
للكثري من الجهات صالحية منح القاب 
اكاديمية او الق�اب علمية، وهذا ليس 
م�ن اختصاصها ومنح�ت وزارات غري 
وزارة التعليم بأن تعادل شهاداتها وهذا 
يمثل خلال.ولفت اىل: ان وفدا من وزارة 
التعلي�م ونقاب�ة االكاديميني برئاس�ة 
وزير التعلي�م التقى رئيس الجمهورية 
برهم صالح، مبين�اك ان وزير التعليم 
تحدث براحة مع رئيس الجمهورية 
كونه حاميا للدستور، ويمنع أي خرق 
فيه، وثبتت املالحظ�ات القانونية عىل 
املتن واس�تمع له�ا .من جهت�ه، حمل 
عض�و لجن�ة التعلي�م الع�ايل النيابية، 
الق�وى  املس�عودي،  ري�اض  النائ�ب 
القانون  السياس�ية مس�ؤولية تمرير 
املس�عودي  الحالية.وق�ال  بصيغت�ه 
التعلي�م  لجنت�ي  ان  ل�”ال�زوراء”: 
والقانوني�ة صاغت القان�ون بطريقة 
تهدف اىل الغاء تعليمات رقم )5( لسنة 
1976 واملتعلق�ة بفقرة االقامة خارج 
الع�راق، إال ان�ه تم�ت اضاف�ة فقرات 
عليه م�ن قبل ن�واب وقوى سياس�ية 
م�ا ادى اىل ترشيعه بصيغت�ه الحالية.

واضاف: ان القان�ون بصيغته الحالية 
في�ه مخالفات ويعارض م�ا تم تثبيته 
ومناقش�ته من قبل لجن�ة التعليم، إال 
انه صوت عليه من قبل اغلبية مجلس 

النواب.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
الخفاجي،  زهري  اللواء  العام  املرور  مدير  أعلن 
للعراق.وقال  لوحة مرورية  مليون  قرب وصول 
)ألف(  »تم وصول 660  إنه   : بيان  الخفاجي يف 
أن  مبيناً  مركبة«،  ألف   330 ل�  مرورية  لوحة 
قريبا«. العراق  ستدخل  مرورية  لوحة  »مليون 

املروية  اللوحات  بتوزيع  »املبارشة  أن  وأضاف، 
عىل مواقع التسجيل، األسبوع املقبل بعد إتمام 
املنفذة،  إكمال اإلجراءات الرضيبية مع الرشكة 
وسيتم طبع جميع اللوحات للمركبات املتأخرة 

لتوزيعها بشكل أصويل«.

املرور تعلن قرب وصول 
مليون لوحة مرورية

العراق يدين هجوم فيينا ويعلن 
رفضه لإلرهاب بكل أشكاله 

الالمي يدعو اجلهات األمنية إىل فتح ملفات استهداف الصحفيني وحماسبة اجلناة

الربملان يرسل قانون االنتخابات 
لرئاسة اجلمهورية للمصادقة عليه

أردوغان: كل أرض عليها جنودنا جزء 
من أرضنا

مبناسبة اليوم العاملي إلنهاء اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني

الكشف عن سلم جديد للرواتب مع ختفيض للدرجات العليا واملناصب اخلاصة

ص 8”مراسلون بال حدود“ تطالب خبطوات دولية حلماية الصحفيني

ص 5

 

مال طالل: الكاظمي أوعز إىل املالية بإجياد 
حل سريع لصرف الرواتب املتأخرة

أعلن إحالة موضوع بدء العام الدراسي على جلنة الصحة

الزوراء/ دريد سلمان: 
أكد املتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد مال 
طالل، امس الثالثاء، أن رئيس الحكومة، 
مصطفى الكاظمي، أوعز اىل وزارة املالية 
بإيج�اد »ح�ل رسي�ع« ل�رف الرواتب 
املتأخ�رة، وفيم�ا لف�ت إىل أن موض�وع 
الع�ام ال�درايس الجدي�د أحيل ع�ىل لجنة 
الصحة والس�المة لتحديد آلي�ات الدوام، 
أوض�ح حقيق�ة تفاصي�ل االتفاقية التي 
أبرم�ت بني العراق وم�ر مؤخرا.  وقال 
مال طالل، يف املؤتمر الصحفي االسبوعي 
ال�ذي حرضت�ه »ال�زوراء«: إن الحكومة 
ملتزمة ب�رف الرواتب املتأخ�رة، مبيناً 
أن الكاظم�ي يجري اتص�االت مع الكتل 
السياسية من أجل إقرار قانون االقرتاض 
أوع�ز  الكاظم�ي  أن  رسيعاً.وأض�اف: 
ل�وزارة املالية بإيجاد ح�ل رسيع لرف 
رواتب املتقاعدين والرعاية االجتماعية«. 
وبش�أن ملف التظاهرات، أكد مال طالل: 
أن الحكوم�ة التزمت بحماية املتظاهرين 
الس�لميني وحف�ظ حقهم الدس�توري يف 
التظاه�ر. مبينا أن ما حص�ل من إطالق 
عيارات نارية يف الهواء يف البرة مخالف 
ألوام�ر الكاظمي، وتمت إحالة املتس�بب 
بإط�الق النار يف اله�واء خالل التظاهرات 
يف الب�رة إىل التحقيق.ونف�ى املتح�دث 

باس�م الكاظمي، توقيع الحكومة اتفاقاً 
مع مر تحت بند النفط مقابل اإلعمار، 
الفت�ًا إىل توقي�ع بروتك�والت تفاه�م مع 
م�ر نت�اج ملق�ررات القم�ة الثالثي�ة، 
موضح�اً أن ال�رشكات املرية س�تنفذ 
مش�اريع مهمة يف البالد.وذكر مال طالل: 
ان مجلس الوزراء ناق�ش مرشوع ميناء 
الفاو الكبري الذي س�يجعل البرة ميناًء 
الدرايس  الع�ام  عاملي�ًا مهماً.وبخصوص 
الجدي�د، اك�د ط�الل: ان ه�ذا املوض�وع 
أحيل عىل لجنة الصحة والسالمة لتحديد 
آلي�ات الدوام. مش�رياً إىل ان وزير الصحة 
ق�دم تقري�راً كام�اًل عن جائح�ة كورونا 
الوزارة.وتابع  الت�ي تواج�ه  والتحدي�ات 
مال ط�الل: مجل�س ال�وزراء ق�رر إلغاء 
بع�ض الفوائ�د ع�ىل الق�روض املمنوحة 
للمقاولني ممن لم يتسلموا مستحقاتهم 
من الحكومة، كما أقر التوصيات بش�أن 
منظومة كامريات املراقبة األمنية ببغداد.

وتاب�ع مال طالل: أن الكاظمي حث وزارة 
الكهرب�اء ع�ىل مواصلة جهده�ا لصيانة 
الش�بكة الكهربائي�ة، فيم�ا لف�ت اىل أن 
مجل�س ال�وزراء اق�ر التوصيات بش�أن 
منظوم�ات كام�ريات املراقب�ة األمنية يف 

بغداد.

رويرتز: “داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا دون عرض أدلة
بعد سقوط أربعة قتلى يف العاصمة النمساوية 

بغداد/ الزوراء:
رشّعت وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات بغداد، امس الثالثاء، عملية تفتيش 
يف منطقتي ساحة التحرير والبتاوين ضمن العاصمة بغداد إللقاء القبض عىل املخالفني 
واملطلوبني للقضاء .وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت »الزوراء« نسخة منه: » نفذت مفارز 
وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية استخبارات بغداد عملية تفتيش يف منطقتي ساحة 
التحرير والبتاوين ضمن العاصمة بغداد، حيث نتج عن ذلك القبض عىل)7( متهمني ضبطت 
بحوزتهم بالجرم املشهود كميات من املواد املخدرة داخل خندق التحرير، فضالً عن إلقاء 
يف  اإلقامة  برشوط  الخاصة  السياحي  االمن  لتعليمات  مخالفني  متهمني  عىل)6(  القبض 
أحد فنادق البتاوين، كما تم القبض عىل امرأة تحمل هوية مزورة ومتهم مطلوب عىل وفق 
احكام املادة )406( اىل محكمة جنايات كركوك و )4( احداث متسولني يف ساحة التحرير«. 

مؤكدة »تم تسليم املتهمني اىل الجهات كل حسب اختصاصة بوصل تسلم أصويل« .

االستخبارات تشرع بتفتيش ساحة 
التحرير والبتاوين

نص جلسة جملس الوزراء ص3   
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إلحاقاً بإعالننا املرقم 2155 يف 2019/9/18 و300 يف 2020/3/4 ..
تعل�ُن محافظة ذي قار )العق�ود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تبليط طريق آل حامي وآل حويط وطريق البو حاجي وآل 
حمام وآل عواد وآل عداي الريفية يف قضاء الش�طرة( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود 
الحكومي�ة رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحق�ة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة 
االتحادي�ة لع�ام 2019. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء )االع�الن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف الجرائد 

الوطنية )الصباح – النهار – الزوراء(.
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كاف�ة م�ن الدول املؤهلة االش�راك فيه�ا كما هو محدد يف الن�رشة التوضيحية الص�ادرة من االمم املتح�دة )الخاصة بتعريف 
ال�دول املؤهلة(. وبإم�كان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العط�اء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املحدد 
بالتعليمات ملقدمي العطاء. ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان 
املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم 
الخميس  املصادف 2020/11/12 يف بناية )مديرية طرق وجس�ور( فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني 
واملصنف�ني م�ن الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود 
الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق الخاصة باملرشوع. علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري 
قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء 

عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبات املالية 
     ثاني�اً- امل�وارد املالي�ة )الس�يولة النقدي�ة( من خ�الل تقديم ما يثبت الق�درة املالية لتنفي�ذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي 

)115555000( مائة وخمسة عرش مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون الف دينار عراقي.
ب - الكوادر الفنية

ج-  املتطلبات القانونية:-
اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة 
الس�وداء، ال�رشكات اململوك�ة للدولة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا ومالي�ا وانها تعمل وفق القانون التج�اري وان ال تكون 
وكاالت تابعة لصاحب العمل(، غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس 

االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانياً :- لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال�)5(س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة 
العطاء قرار يمنع املشاركة بمناقصات بدولة صاحب العمل استناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال�)5(

سنوات السابقة.
ثالثاً:- عدم ممانعة )نس�خة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة 

ذي قار.
رابعاً :- شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة 

لدى وزارة الخارجية العراقية.
خامس�اً :- هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املق�اول او الرشكات املقاولة 

حسب ما مطلوب يف الجدول ادناه.
سادساً :- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية +نسخة مصورة(.

2-  كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مص�دق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخميني�ة للمرشوع ومعنون اىل جهة 
التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قسم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ 
غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الرشكة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع 

العق�د تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يك�ون خطاب ضمان صادر من احد املصارف 
العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.

3-  يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها 
ملعاي�ري التأهي�ل املحددة فيها بفروعها كافة وال�رشوط القانونية والفنية واملالية املطلوب�ة يف رشوط املناقصة، ويف حال عدم 

التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
4-  تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5-  ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
6-  تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن ع�ن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها 

العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة. 
7-  يلتزم الطرف الثاني بأن يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ اس�تالم 

املركز للطلب.
8-  يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه 

عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
9-  املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10-  تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره، وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال 
لرب العمل بعقد املقاولة.

11-  املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12-  تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال النواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة 

ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13-  تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنع�ة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية 

املجهزة مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
14-  ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

15-  ان آخ�ر ي�وم لتقدي�م العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظه�را من يوم االثن�ني املص�ادف 2020/11/16 اىل العنوان التايل 
)محافظة ذي قار- قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي قار 
535 )مبنى هيئة االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة، وان يوقع عىل جميع 
مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب، وتكون جمي�ع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر 
العن�وان الكام�ل للرشكة ورقم الهاتف والربي�د االلكروني ويلتزم املق�اول بصحته ويعترب التبليغ من خالل�ه ملزم واصوليا، 
وكم�ا يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن، وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد 
االلكرون�ي، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور اىل ديوان محافظة ذي قار/ 
ش�ارع االمام عيل)ع(، وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي 
يلي�ه ع�ىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم العطاء وتوقيعه 

ورقم الهاتف والعنوان االلكروني.
16-  عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار 

بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
17-  تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

إلحاقاً بإعالننا املرقم 1129 يف 2020/10/4
تعلن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )إنش�اء مستش�فى س�عة 50 رسير يف ناحية النرص )ضمن املش�اريع الربملانية لعام 
۲۰۱۹ واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )۲( لس�نة ۲۰۱4 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ 
املوازن�ة العام�ة االتحادية لعام ۲۰۱۹. ان وثيق�ة الدعوة لتقديم العطاء ) اإلعالن ( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف الجرائد الوطنية 
) الزم�ان– العدال�ة – الزوراء (، وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وف�ق اآللية املعتمدة للمناقصات والوثائق القياس�ية والتي تتيح ملقدمي 
العط�اءات كاف�ة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما هو محدد يف الن�رشة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة )الخاص�ة بتعريف الدول املؤهلة(، 
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. ان أسلوب الدفع 
س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسارات 
املش�اركني يف املناقص�ة عند الس�اعة )۱۲( ظهرا من ي�وم االثنني املص�ادف 2020/11/9 يف بناية )دائرة صحة ذي قار( فع�ىل الراغبني من الرشكات 
واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة أدناه عىل األقل والرشكات العربية واألجنبية وأصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود 
الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع، علما أن س�عر العطاء الواحد )وكما مؤرش إزاءه( غري قابلة للرد عىل أن يتم 
تقديم هوية التصنيف األصلية للرشكات العراقية وأوراق التسجيل للرشكات األجنبية عند رشاء العطاء عىل أن يتضمن العطاء املستمسكات التالية: 

1- متطلبات التأهيل املطلوبة:
أ - املتطلب�ات الفني�ة: الخ�ربة العامة للرشك�ة تقديم عقد واحد منجز خ�الل مدة ال تتجاوز )۳( س�نوات قبل املوعد النهائي لتقدي�م العطاء، والخربة 
التخصصية )األعمال املماثلة( ولعقد عدد)۱( وبمبلغ ال يقل عن ) 16,517,494,080( )س�تة عرش مليار وخمس�مائة وسبعة عرش مليون واربعمائة 

وأربعة وتسعون الف وثمانون دينار( وللسنوات ال� )۱۰( السابقة تم انجازه بنجاح وجودة كاملة .
ب - املعدات واآلليات )توفري أو تعاقد(

ج- الكوادر الفنية

د- املتطلبات املالية :-
اوال :- األداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق األرباح للس�نتني األخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي س�بقت األزمة املالية هي )۲۰۱۲- 2013( 

)كشف الحسابات الختامية( مصادقة من محاسب قانوني.
 ثاني�ا:- املوارد املالية )الس�يولة النقدية( م�ن خالل تقديم ما يثبت القدرة املالي�ة لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )2,294,964,000 ( ملیاران 

ومئتان واربعة وتسعون مليون وتسعمائة واربعة وستون الف دينارعراقي .
ثالثا :- معدل اإليراد الس�نوي أن يكون أكرب من او يس�اوي) 9,303,835,400 ( تسعة مليار وثالثمائة وثالثة مليون وثمانمائة وخمسة وثالثون الف 

واربعمائة دينار عراقي )وعىل أن ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات( وخالل السنوات العرشة االخرية.
ه� - املتطلبات القانونية:

اوال :- األهلي�ة وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العط�اء - ال يوجد تضارب باملصالح ، لم يت�م ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء، الرشكات 
اململوكة للدولة )أن تثبت أنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل(، غیر مستبعدة من 

قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس األمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثاني�ا :- لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال� )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العط�اء ، لم يصدر بحق الرشكة مقدم�ة العطاء قرار يمنع 
املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال� )5( س�نوات الس�ابقة ، جميع املطالبات 

املوقوفة سوف لن تشكل بمجموعها اكثر من 30% صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا :- عدم ممانعة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

رابعا : ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشك�ة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم أوراقها كاف�ة ومصدقة لدى وزارة الخارجية 

العراقية.
 خامسا :- هوية تسجل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب ما مطلوب يف الجدول 

ادناه .
سادسا :- وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية + نسخة مصورة(. 

2-  كل العط�اءات يج�ب أن تتضم�ن ضمان العطاء ) التأمينات األولي�ة ( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او س�فتجة 
ص�ادرة م�ن م�رصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للم�رشوع ومعنون اىل جهة التعاقد   )ديوان محافظة ذي قار/ قس�م 
العقود الحكومية( ویذكر فیه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الرشكة أو املقاول( الذي 
ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار کتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ اإلحالة عىل أن يكون 

خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد أو املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-  يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تثبيتها ملعايري التأهيل املحددة 
فيه�ا بفروعه�ا كافة والرشوط القانونية والفني�ة واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياس�ية 

بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غیر مستجيب.
4-  تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )۱۲۰( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.

5-  ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
6-  يتحم�ل من ترس�و علي�ه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر إعالن ع�ن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يح�ال بعهدتها العمل كافة الرضائب 

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7-  يلتزم الطرف الثاني بأن يش�غل ما ال يقل عن )۳۰% ( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة اعتذار املركز عن 

توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
8-  يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل أن يقدم عقد مشاركة 

مصادق عليه اصوليا مع العطاء .
9-  املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع .

10-  تتحم�ل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبله�ا واعتدال أس�عاره وكذلك تنفيذ العم�ل باعتبارها ممثال ل�رب العمل بعقد 
املقاولة.

11-  املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12-  تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة أيام من تاريخ فتح 

عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13-  تك�ون األولوي�ة للمواد األولية املصنع�ة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة مدى مطابقتها 

للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3. 
14-  ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل.

15-  إن آخ�ر ي�وم لتقدي�م العطاءات نهاية الس�اعة )۱۱( ظهرا من يوم االثنني املص�ادف 2020/11/16 اىل العنوان التايل )محافظة ذي قار- قس�م 
العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية - االدارة املحلية - قرب مرصف الرشيد - فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقا( عىل أن تكون 
االسعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون 
جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله 
ملزم واصوليا، وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكروني، 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل محافظة ذي قار مبنى املحافظة الجديدة شارع االمام عيل )ع(، 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل أن تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني.
16-  عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار بالتنفيذ بدون املطالبة 

بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
17-  اليتم ابرام العقد إال بعد عرض اوليات املرشوع عىل وزارة التخطيط.

18-  تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية و التمويل الالزم .
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اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/اعادة اعالن

مجهورية العراق                                                                                     حمافظة ذي قار
 / E - mail :GC.thiqara@ yahoo comامييل قسم العقود احلكومية                                         العقود احلكومية
 املناقصة رقم)19( لسنة 2020                                                                            العدد : 1394
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اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 

م/اعادة اعالن

العددالكوادر الفنيةت

2مهندس مدني1

2مساح2

العدداالليات واملعداتت

1شفل1

1حفارة2

1حادلة للطبقات الرابية3

1حادلة لطبقات الحىص الخابط4

2جهاز تسوية5

العددالكوادر الفنيةت

2مهندس مدني خربة تخصصية خمسة سنوات1

1مهندس ميكانيك خربة تخصصية خمسة سنوات2

1مهندس كهرباء خربة تخصصية خمسة سنوات3

1مساح خربة تخصصية خمسة سنوات4

مدة سعرالكشف املصادقت
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

11.008,600,000 200
يوم

طريق آل حامي وآل حويط وطريق 
البو حاجي وآل حمام وآل عواد وآل 

عداي الريفية يف قضاء الشطرة

مديرية 
طرق 

وجسور 

1% من قيمة الشطرة
الكشف 

التخميني

انشائية 
الثامنة

 150,000
الف دينار

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

124,268,832,000 36
شهرا

إنشاء مستشفى سعة 50 رسير يف 
ناحية النرص

دائرة 
صحة 

1% من قيمة النرص
الكشف 

التخميني

1,000,000 ممتازة
مليون دينار

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار 

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار 
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بعد تسجيل 3595 إصابة جديدة و51 حالة وفاة

من سيصبح الرئيس االمريكي الـ46  “ترامب” أم “بايدن”  ؟
واشنطن/ متابعة الزوراء:

ادىل عرشات ماليني الناخبني األمريكيني 
لالختي�ار  بأصواته�م  الثالث�اء  ام�س 
رئيس�هم ال�� 46  بني الرئي�س املنتهية 
واليته الجمهوري دونال�د ترامب البالغ 
74 عام�ا ومنافس�ه الديمقراط�ي جو 
بايدن ذو 77 عاما، يف انتخابات رئاسية 
تاريخية تشهدها الواليات املتحدة وسط 
انقسام حاد ومخاوف من حدوث أعمال 

عنف ومواجهات.
وادىل نح�و مئة مليون ناخب بأصواتهم 
بش�كل مبك�ر أي أكث�ر م�ن 70 % من 

إجمايل عدد املقرتعني يف 2016.
ع�ى  ش�جعوا  الديمقراطي�ون  وكان 
التصوي�ت املبكر بس�بب وب�اء فريوس 
كورونا املتفيش يف البالد. ويبقى معرفة 
إن كان الجمهوري�ون الذي�ن يميلون إىل 
االقرتاع يف ي�وم االنتخابات، س�يقبلون 

عى مراكز التصويت.
وه�ذا الرتاك�م القي�ايس لألص�وات عرب 
الربي�د، والت�ي ق�د يس�تمر وروده�ا يف 
بعض الوالي�ات لعدة أيام بع�د الثالثاء، 
قد يعّقد عمليات فرز األصوات أو يؤخر 
حت�ى إعالن الفائز يف حال كانت النتائج 

متقاربة جدا.
وحذر الجمه�وري دونال�د ترامب قائال 
س�يكون  االنتخاب�ات،  انته�اء  “ف�ور 
ترام�ب  وكان  جاهزي�ن”.  محامون�ا 
رفض التعهد بقبول نتيجة االنتخابات، 

يف س�لوك غري مس�بوق لرئيس منتهية 
واليته.

ومن أجل الفوز يجب أن يحصل املرشح 
ع�ى غالبي�ة أص�وات كب�ار الناخب�ني 
والبالغة 270 من أصل 538 والتي تمنح 

بشكل نسبي عى مستوى الواليات.
يس�يطر  أن  التوقع�ات  وترج�ح 

ع�ى  كامل�ة  س�يطرة  الديمقراطي�ون 
الكونغ�رس األمريك�ي بع�د 14 س�باقا 
محتدما يف مجلس الشيوخ يف انتخابات 
الثالثاء، لك�ن النتائج النهائية ملا ال يقل 
عن خمسة من هذه السباقات قد ال تتاح 

قبل أيام، بل شهور يف بعض الحاالت.
تراج�ع  يلق�ي في�ه  ال�ذي  الوق�ت  ويف 

التأييد للرئي�س دونالد ترمب بثقله عى 
الجمهوري�ني يف جمي�ع أنح�اء الب�الد، 
س�يقرر الناخبون ما إذا كانوا سينهون 
املسريات السياسية ألعضاء جمهوريني 
يف مجل�س الش�يوخ، بم�ا يف ذلك حليف 
ترمب لينزي غراهام يف ساوث كاروالينا 
واملعتدلة س�وزان كولين�ز يف والية مني 

وغريهما.
كما يف املجمل، هناك 12 مقعدا يس�يطر 
عليه�ا الجمهوريون ومقعدان يس�يطر 
املح�ك،  ع�ى  الديمقراطي�ون  عليهم�ا 
بناء ع�ى تحلي�ل رويرتز لثالث�ة مراكز 
غري حزبية متخصصة يف توقع ش�ؤون 
مرك�ز  وه�ي  األمريكي�ة  االنتخاب�ات 
السياس�ة يف جامع�ة فرجيني�ا وتقرير 

كوك السيايس وموقع إنسايد إليكشنز.
من جانبه، قال زعيم األغلبية يف مجلس 
الشيوخ، ميتش ماكونيل، أكرب األعضاء 
الجمهوري�ني يف الكونغ�رس، يف إح�دى 
“هن�اك  االنتخابي�ة  حملت�ه  محط�ات 

معارك رشسة يف جميع أنحاء البالد”.
ووص�ف احتمال احتف�اظ الجمهوريني 
بأغلبية مجلس الشيوخ بأنه “50-50”. 
لكن بالنس�بة للمراكز الثالثة تبدو هذه 

التوقعات متفائلة.
يحص�ل  أن  الثالث�ة  املراك�ز  وتوقع�ت 
الديمقراطي�ون ع�ى م�ا يص�ل إىل 55 
مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ املئة، 
مما يمنحهم األغلبية ألول مرة منذ عقد 
يف كل م�ن مجل�س الش�يوخ ومجل�س 
الن�واب املكون م�ن 435 مقع�داً، حيث 
من املتوقع أن يحافظوا عى س�يطرتهم 

عليه.
هذا ويأم�ل الديمقراطي�ون يف بدء عهد 
ف�از  إذا  واش�نطن،  س�يايس جدي�د يف 

مرشحهم الرئايس جو بايدن كذلك.

وع�ى الرغ�م م�ن أنه م�ن املحتم�ل أال 
يحصل الديمقراطيون ع�ى 60 مقعدا، 
هو م�ا يتيح لهم أغلبي�ة مريحة، إال أن 
س�يطرة الديمقراطي�ني ع�ى مجل�س 
الش�يوخ من ش�أنها أن تس�اعد بشكل 
كبري أجندة بايدن الترشيعية أو تس�اعد 

يف تقويض والية ثانية لرتمب.
الديمقراطيون  وللفوز باألغلبية يحتاج 
النتزاع ثالثة مقاعد فقط من الجمهوريني 
يف حالة ف�وز بايدن بالرئاس�ة، ألن ذلك 
يعني أن نائبته كماال هاريس س�رتجح 
الكفة يف املجلس بصفتها نائبة للرئيس. 
ويس�تحوذ الجمهوري�ون اآلن ع�ى 53 

مقعدا مقابل 47 للديمقراطيني.
ُينظر إىل الس�يناتور الجمهوري، كوري 
جاردنر، م�ن كولورادو ع�ى أنه األكثر 
ضعف�ا ب�ني أكث�ر من س�تة أعض�اء يف 
أالس�كا  الح�ايل ع�ن والي�ات  املجل�س 
وأريزونا وجورجيا وأيوا ومونتانا ونورث 
كاروالينا. كما يقف الديمقراطيان دوج 
جونز وجاري بي�رتز يف موقف الدفاع يف 

واليتي أالباما وميشيغان.
ويقول محللون ومسؤولون يف الواليات 
إن م�ن غري املرج�ح أن تعرف النتائج يف 
بعض السباقات إال بعد يوم االنتخابات، 
بس�بب اإلقبال غري املس�بوق هذا العام 
ع�ى التصوي�ت بالربي�د باإلضاف�ة إىل 
احتم�ال إجراء ج�والت إع�ادة يف أربعة 

سباقات.

بغداد/ الزوراء:
وافق مجلس الوزراء، امس الثالثاء، 
تصني�ف  تعليم�ات  تعدي�ل  ع�ى 
واملقاول�ني  املق�اوالت  رشكات 
واإلدراج يف القائمة الس�وداء، فيما 
 أق�ر التوصي�ات املثبت�ة يف محرض 
اجتماع بش�أن منظوم�ة كامريات 

املراقبة يف بغداد.
لرئي�س  االعالم�ي  املكت�ب  وذك�ر 
ال�وزراء يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: 
ان مجل�س ال�وزراء، عق�د جلس�ة 
اعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س مجلس 
الوزراء، مصطفى الكاظمي، جرى 
خاللها بحث مستجدات األوضاع يف 
البالد اىل جانب مناقشة املوضوعات 

املدرجة ضمن جدول األعمال.
وقدم وزير الصحة والبيئة، بحسب 
البيان، تقري�را مفصال عن جائحة 
كورون�ا والتحدي�ات الت�ي تواج�ه 
الوزارة، والجهود الحكومية املبذولة 
من أجل احت�واء الجائحة والتقليل 
من خطرها، وتوفري كل املستلزمات 

الطبية والصحية ملواجهتها.
واض�اف البيان: انه بع�د أن ناقش 
املجلس، املوضوعات املدرجة ضمن 
ج�دول أعمال�ه، أص�در الق�رارات 

اآلتية:
أوال/

-1 املوافق�ة ع�ى تعدي�ل تعليمات 
تصنيف رشكات املقاوالت واملقاولني 
الس�وداء،  القائم�ة  يف  واإلدراج 
بالش�كل الذي يس�مح بتمديد مدة 
االعرتاض املنصوص عليها، يف املادة 
املذكورة  التعليم�ات  )8/ثالثا( من 
آنفا، ملدة اخرى وألس�باب محددة، 
لتك�ون قاعدة عامة تس�تفيد منها 
رشكات املقاوالت واملقاولون كافة.

-2تمدي�د املدة املمنوح�ة لرشكات 
املقاوالت واملقاولني ملدة )30( يوماً 

إضافياً.
-3 يطبق عى الحاالت السابقة فيما 
يتعلق باالعرتاض املمنوح للرشكات 

املدرجة يف القائمة السوداء.
ثانيا/ إقرار توصية املجلس الوزاري 
لالقتص�اد بش�أن توصي�ات لجنة 
األم�ر الديواني )20 لس�نة 2019(، 
املختص�ة بإع�ادة دراس�ة ق�راري 
مجل�س الوزراء )40 و 365 لس�نة 

2016( املثبتة، بحسب اآلتي:
 ،1( التوصي�ات  ع�ى  -املوافق�ة 
املراف�ق  باملح�رض  ال�وارد   )3  ،2
العراق�ي،  املرك�زي  البن�ك  لكت�اب 
ذي الع�دد م.م/1/179 امل�ؤرخ يف 
25/9/2019، م�ع ح�ذف عبارة ) 
وغري املشمولني( املذكورة يف الفقرة 
)-1ه�( من التوصي�ات، مع األخذ 

بعني االهتمام رأي وزارة املالية.
ثالثا/

-1 املوافقة عى تخويل وزير املالية 
)ع�ي عبد األمري ع�الوي( صالحية 
التف�اوض والتوقي�ع ع�ى مرشوع 
اتفاقي�ة تجن�ب االزدواج الرضيبي 
ومن�ع الته�رب من دف�ع الرضائب 
املفروضة ع�ى الدخ�ل ورأس املال 

الع�راق  ب�ني حكوم�ة جمهوري�ة 
وحكومة جمهورية الهند، بصيغته 
املعّدلة من مجلس الدولة، اس�تنادا 
اىل أحكام املادة )80/ البند سادسا( 

من الدستور.
-2 قي�ام وزارة الخارجي�ة بإع�داد 
باس�م  الالزم�ة  التخوي�ل  وثيق�ة 
للس�يد  العراق  حكوم�ة جمهورية 
للس�ياقات  وفق�ا  املالي�ة  وزي�ر 
املعتمدة، ورفعها اىل األمانة العامة 
ملجلس الوزراء من أجل اس�تحصال 
مجل�س  رئي�س  الس�يد  توقي�ع 

الوزراء.
رابع�ا: املوافق�ة عى تخوي�ل وزير 
املالي�ة )ع�ي عب�د األمري ع�الوي( 
صالحي�ة التف�اوض والتوقيع عى 
م�رشوع اتفاقي�ة تجن�ب االزدواج 
الرضيب�ي ومن�ع الته�رب من دفع 
الرضائ�ب املفروض�ة ع�ى الدخ�ل 
ورأس املال ب�ني حكومة جمهورية 
العراق وحكوم�ة جمهورية تركيا، 
بصيغته املعّدلة من مجلس الدولة، 
استنادا اىل أحكام املادة )80/ البند 

سادسا( من الدستور.
-2 قي�ام وزارة الخارجي�ة بإع�داد 

باس�م  الالزم�ة  التخوي�ل  وثيق�ة 
للس�يد  العراق  حكوم�ة جمهورية 
للس�ياقات  وفق�ا  املالي�ة  وزي�ر 
املعتمدة، ورفعها اىل األمانة العامة 
ملجلس الوزراء من أجل اس�تحصال 
مجل�س  رئي�س  الس�يد  توقي�ع 

الوزراء.
التوصي�ات  إق�رار  أوال:  خامس�ا/ 
املثبت�ة يف مح�رض اجتماع بش�أن 
منظومة كامريات املراقبة األمنية يف 
محافظة بغداد باس�تكمال النسبة 
املتبقي�ة من املرشوع وفق الرشوط 

اآلتية:
-1 االلت�زام باألس�عار املحددة من 
الجه�ات الفني�ة ) وزارة الداخلية، 
ووزارة االتص�االت(، وق�ت تحلي�ل 

األسعار وسنة التجهيز.
-2 إل�زام الرشكة املجهزة بتس�ليم 
الخرائط الخاصة باملرشوع واألرقام 
الرسي�ة وكل م�ا يتعل�ق بمنظومة 

الكامريات األمنية.
-3 تأييد الجهة املس�تفيدة ) وزارة 
الداخلية( الس�تالم امل�رشوع، وعى 
وفق املواصفات الفنية املعتمدة من 

محافظة بغداد.
-4 إل�زام الجه�ة املنف�ذة بصيان�ة 
املرشوع عى وفق الصيغة املعتمدة 

من محافظة بغداد.
بغ�داد  محافظ�ة  قي�ام  ثاني�ا/ 
موض�وع  امل�رشوع  يف  بالتحقي�ق 
البحث، ع�ى وفق قان�ون انضباط 
موظف�ي الدولة والقطاع العام رقم 
)14( لس�نة 1991 املع�ّدل، وأخ�ذ 
اإلجراءات املالئمة بش�أن املخالفني 

للتعليمات النافذة.
ثالث�ا/ نقل املرشوع م�ن محافظة 
بغ�داد اىل وزارة الداخلي�ة، من أجل 
إكم�ال  ع�ى  واإلرشاف  املتابع�ة 

املرشوع.

القاهرة/سكاي نيوز:
الرئيس املرصي عبدالفتاح  بحث 
الفرن�ي  ونظ�ريه  الس�يي، 
إيمانوي�ل ماك�رون، ع�ددا م�ن 
القضايا الثنائي�ة واإلقليمية ذات 
االهتمام املشرتك، خاصة الجهود 
املش�رتكة تجاه تس�وية القضية 
الليبي�ة يف إطار الخط�وط املعلنة 

وثبيت وقف إطالق النار.
ورصح املتحدث الرس�مي باس�م 

الرئاس�ة املرصية بأن الرئيس�ني 
تن�اوال خ�الل اتص�ال هاتفي إىل 
املواق�ف املش�رتكة للبلدي�ن إزاء 
والتط�رف  اإلره�اب  مواجه�ة 
وداعمي�ه وس�بل القض�اء عليه، 
وكذا تناول األعمال اإلرهابية التي 

شهدتها فرنسا مؤخراً.
وأكد الرئيس املرصي عى رضورة 
الدي�ن  ب�ني  الكامل�ة  التفرق�ة 
اإلس�المي، ملا يدعو إليه من نرش 

الس�الم والتس�امح ونبذ العنف، 
الت�ي  اإلرهابي�ة  األعم�ال  وب�ني 
يرتكبه�ا بعض املدع�ني االنتماء 
لإلس�الم وهو منهم ب�رئ، وهي 
أعمال مدانة يف كل أش�كالها، وال 
يج�وز ملرتكبيها االس�تناد إىل أي 
من األدي�ان الس�ماوية يف القيام 
بها.وأض�اف الس�يي: أن هناك 
رضورة للرتكي�ز ع�ى ن�رش قيم 
التعاي�ش ب�ني املنتم�ني لألدي�ان 

الح�وار والفه�م  املختلف�ة ع�رب 
واالحرتام املتبادل وعدم املس�اس 

بالرموز الدينية.
وأك�د الرئيس امل�رصي: أن مرص 
ماضي�ة يف االضط�الع بدورها يف 
هذا اإلطار، بما يحول دون نجاح 
وال�دول  اإلرهابي�ة  الجماع�ات 
الداعمة لها يف تحقيق أهدافها ويف 
تش�ويه صورة اإلس�الم واالتجار 

به لتأجيج املشاعر.

 ساحل العاج/ متابعة الزوراء:
أعلن�ت اللجن�ة االنتخابية يف س�احل العاج فوز 
الرئي�س املنتهي�ة واليته الحس�ن وات�ارا بوالية 
رئاس�ية ثالثة، بعد أن حصل عى 94.27 يف املئة 
من األص�وات يف انتخاب�ات قاطعتها املعارضة. 
وبلغ�ت نس�بة املش�اركة يف ه�ذه االنتخاب�ات 
املئ�ة ع�ى وف�ق رئي�س  53.90 يف  الرئاس�ية 

املفوضبة كويبري كوليبايل إبراهيم. 

وقال رئيس املفوضبة كويبري كوليبايل إبراهيم: 
“وبن�اًء عليه تم انتخاب الحس�ن واتارا رئيس�ا 

للجمهورية”.
وأضاف أن النسبة النهاية لإلقبال عى التصويت 
يف االنتخابات التي ج�رت يف 31 أكتوبر/ترشين 

األول بلغت 53.90 يف املئة.
ويتع�ني أن يق�ر املجل�س الدس�توري بالب�الد 
النتيج�ة ويعل�ن الفائ�ز النهائ�ي بع�د نظر أي 

طعون أو شكاوى بحدوث تجاوزات يف االقرتاع.
ويق�ول معارضو وات�ارا )78 عام�ا( إنه انتهك 
القان�ون بالرتش�ح مج�ددا ألن الدس�تور يقيد 
فرتات الرئاس�ة باثنت�ني وإنه يخاط�ر بانهيار 
السالم الهش يف البالد منذ حرب أهلية ُقتل فيها 

3000 شخص يف عامي 2010  و2011.
ويق�ول وات�ارا إن إقرار دس�تور جدي�د يف عام 

2016 سمح له بالرتشح.

جملس الوزراء يوافق على تعديل تعليمات تصنيف 
الشركات وإدراجها يف القائمة السوداء

أقر التوصيات املثبتة يف حمضر اجتماع بشأن منظومة كامريات املراقبة يف بغداد

السيسي وماكرون يبحثان األزمة الليبية ومكافحة اإلرهاب

ساحل العاج: إعادة انتخاب احلسن واتارا لوالية رئاسية ثالثة بأكثر من 94 % من األصوات

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
الثالث�اء، املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
وفيما اكدت تس�جيل 3595 اصابة 
جدي�دة و 51حال�ة وف�اة وش�فاء 
2979 حال�ة، ح�ددت دائ�رة صحة 
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات 

حسب املناطق.
وذكرت ال�وزارة يف وثيقة لها تلقتها 
الفحوص�ات  ع�دد  ان  “ال�زوراء”: 
 ،18691 ام�س:  لي�وم  املختربي�ة 
ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية: 
2912818، مبين�ة انه تم تس�جيل 
3595  اصاب�ة جدي�دة و 51حال�ة 

وفاة وشفاء 2979 حالة.
واضاف�ت: ان ع�دد حاالت الش�فاء 
الكي:408756 )%84.8( ، اما عدد 
ح�االت االصابات ال�كي: 482296، 
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
62472، يف حني عدد الحاالت الراقدة 
يف العناية املركزة: 445، وعدد حاالت 

الوفيات الكي: 11068.
م�ن جهت�ه، اعلن مدير ع�ام صحة 
بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، 
تسجيل 364 اصابة جديدة بفريوس 
كورون�ا، بينه�ا 185 خ�الل الرصد 

الوبائي للقطاعات الصحية.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الس�اعدي  وق�ال 
“الزوراء”: ان “املؤسس�ات الصحية 
 364 الرصاف�ة  جان�ب  يف  س�جلت 
اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس كورون�ا 
موزع�ة كالت�ايل: 185 حال�ة خالل 
الرصد الوبائي للقطاعات الصحية: 
13 حال�ة/ قط�اع  الص�در  قط�اع 
الرصاف�ة 29 حال�ة /قط�اع بغداد 
الجديدة 19 حالة/ قط�اع البلديات 
االول 20 حال�ة /قطاع الش�عب 22 
حالة/ قط�اع االس�تقالل 21 حالة 
/قطاع البلدي�ات الثاني 17 حالة /

قط�اع النه�روان 11 حال�ة /قطاع 
االعظمية 14 حال�ة / قطاع املدائن 

19 حالة .
خ�الل  حال�ة   179 ان   اىل  واش�ار 
الصحية:  للمؤسس�ات  مراجعته�م 
561 مدينة الصدر 37 حاالت محلة, 
534  , 565 , 562,  552  االورف�ي , 
الجوادر, جميل�ة, الحبيبية   كيارة, 
قطاع�ات  34, , 521 . 565 . قطاع 
االعظمي�ة 13 ح�االت محل�ة 323, 
 ,  345  ,  333  ,  329   ,  316  ,314
341,  الش�عب 10  ح�االت محل�ة 
317, 337، البلديات  9 حاالت محلة 
771 ,  ش�ارع  الزراع�ي ,   , 734  .
فلس�طني 9 ح�االت   محل�ة 505, 
503 , 506 , 502  , 504 ،االم�ني 7 
ح�االت  محل�ة, 733 , 741 , 721 . 
743، بغداد جديدة  8 حاالت   محلة 
701 , الزراع�ي , 709 706 , 704 , 
الزعفراني�ة  9 حال�ة  محلة, 958 ,  
ش�ارع املعهد,  959 ,  952 , , 964 ، 
زيونة 6 حاالت , 716 , 710 ، املدائن 
9 ح�االت, جرس دياىل , حي الوحدة، 
املش�تل حالة واحدة قرب املعسكر , 
906 , 909 , الكرادة 8 حاالت  محلة 
903, 905 ،ح�ي تون�س 3 ح�االت 
محل�ة . 302 , 301 , 303 ،العبيدي  
9 ح�االت محلة ,  , 762 ,765 , 764 
, 769  ، الطالبية  حالتني محلة 323 
, 320 , ح�ي الزهراء 3 حاالت محلة 

, 757 , 759 , الخنس�اء, املعام�ل 3 
حاالت محلة 799 , 796،  الحسينية 
8 ح�االت محل�ة 222, 215 , 207 , 
209 , 214 , 205 ، زيونة 6 حاالت , 
716 , 710 ، املدائن 7 حاالت , جرس 
دي�اىل , حي الوح�دة،  حي الخرضاء 
حالة واح�دة ، املش�تل حالة واحدة 
الفحام�ة حال�ة  املعس�كر،   ق�رب 
واحدة،  الكرخ  الدورة  حالة واحدة,  
الكرخ الحرية 4 حاالت , 418 , 428،  
حي النرص حالة واحدة , 773،  حي 
السالم حالة واحدة , 408،  البنوك 5 
حاالت , 319 , 335 , 321،  املنصور 
حال�ة واح�دة ش�ارع 14 رمضان،  

الكفاح حالة واحدة , 125  .
واض�اف الس�اعدي ان�ه “ت�م نق�ل 
جمي�ع الحاالت اىل الحج�ر الصحي 
لتلق�ي الع�الج وف�ق الربوتوكوالت 
“الع�دد  ان  اىل  مش�ريا  املعتم�دة”، 
اىل  ارتف�ع  لإلصاب�ات   الرتاكم�ي 
61977 ت�ويف منه�م 1363 لالس�ف 
فيما اكتسب الش�فاء 56143 حالة 

شفاء واملتبقي قيد العالج 4471”.
وثمن الس�اعدي “الجهود التي تبذل 
من قب�ل م�الكات صح�ة الرصافة 
ملعالج�ة مصاب�ي ف�ريوس كورونا 
مضحني بأرواحه�م إلنقاذ املصابني 

الفريوس”.

الجزائر/ متابعة الزوراء:
أعلنت الرئاس�ة الجزائرية رس�ميا إصاب�ة الرئيس، 

عبد املجيد تبون، بفريوس كورونا املستجد.
وأوضح�ت يف بيان أن تب�ون “يواص�ل تلقيه العالج 
بأحد املستشفيات األملانية املتخصصة، عقب إصابته 

بفريوس كورونا املستجد.”
وأض�اف البي�ان أن الفري�ق الطب�ي “يطم�ن ب�أن 
الس�يد الرئيس يس�تجيب للعالج وحالته الصحية يف 
تحس�ن تدريجي ع�ى وفق ما يقتضي�ه الربوتوكول 

الصحي”.
وكان التلفزيون الجزائري أفاد، يوم األربعاء املايض، 
بنق�ل الرئيس الجزائ�ري عبد املجيد تب�ون إىل أملانيا 
إلجراء فحوصات طبي�ة، بعد يوم من إعالن نقله إىل 

املستشفى وخضوعه للحجر الصحي.

إصابات كورونا يف العراق تتخطى عتبة الـ 482 
ألفا ونسبة الشفاء تقرتب من 85 %

إصابة الرئيس اجلزائري بفريوس كورونا
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االمريكيون يدلون بأصواتهم وسط انقسام حاد وختوفات من أعمال عنف



بغداد/ الزوراء:

التحقيقات يف هيئة  دائرة  أعلنت   

تنفيذ  عن  الثالثاء،  امس  النزاهة، 

ثالث عمليات ضبٍط لحاالت مغاالٍة 

ومخالفاٍت وتزويٍر يف أسعار رشاء 

يف  طبيٍَّة  ومستلزماٍت  أجهزٍة 

محافظتي ميسان وكربالء، مبينة 

صالحيتها  انتهت  منها  قسماً  أن 

ولم ُتستخَدم عىل الرغم من ارتفاع 

أسعارها.

تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

»الزوراء« نسخة منه: إن “مالكات 

ميسان،التي  تحقيق  مكتب 

القلب  أمراض  مركز  إىل  انتقلت 

من  نت  تمكَّ املحافظة،  يف 

طبيٍة  ومستلزماٍت  مواّد  ضبط 

منتهية  الدماغ  بقسطرة  ٍة  خاصَّ

“تلك  أن  ُموضحًة  الصالحية”، 

لجنة  قبل  من  رشاؤها  تمَّ  املواد 

 2017 عام  املركز  يف  املشرتيات  

ملواد  إضافة  باهظة،  بمبالغ 

لكن  الوزارة،  طريق  عن  ُمجّهزٍة 

برصفها  منها  االستفادة  تتم  لم 

الجهات  إىل  ُتَعْد  ولم  املرىض،   إىل 

ة قبل نفاد ُمدَّة الصالحية؛  املُختصَّ

املال  يف  هدٍر  حصول  إىل  أدَّى  ا  ممَّ

العام”.

املكتب  “مالكات  إن  وأضافت 

بعد  منفصلٍة  عمليٍة  يف  قامت 

ميسان  ة  صحَّ دائرة  إىل  االنتقال 

ضبط  من  املاليَّة  األمور  قسم   –

 )164( برشاء  ة  الخاصَّ األوليات 

لقياس  إلكرتونياً  طبياً  ِمحراراً 

درجات الحرارة عن بعد، الفتة إىل 

وجود مغاالٍة يف األسعار وصلت إىل 

حوايل )50( ضعفاً مقارنة بالسعر 

الحقيقي”.

وأكدت الدائرة أن “فريق عمل مكتب 

يف  ن  تمكَّ كربالء  يف  الهيئة  تحقيق 

عمليٍة ثالثٍة من ضبط أصل الصك 

املستشفيات  بإحدى  الخاص 

عن  املحافظة  يف  الحكومية 

ُتستخَدُم  طبية  مواد  رشاء  قيمة 

لوجود  الجراحيَّة؛  العمليَّات  يف 

مخالفاٍت يف عمليَّة الرشاء، تمثلت 

رٍة مزعوٍم صدوُرها  بوصوالٍت ُمزوَّ

األجهزة  تجهيز  مكاتب  أحد  عن 

واملستلزمات الطبيَّة واملختربيَّة”.

وأوضحت أنه “تمَّ تنظيم محارض 

يف  باملضبوطات  أصوليٍّة  ضبٍط 

بناًء  َذت؛  ُنفِّ التي  الثالث  العمليَّات 

وعرضها  قضائيٍة،  رات  ُمذكَّ عىل 

محكمة  قضاة  السادة  عىل 

ة بقضايا النزاهة  التحقيق املُختصَّ

إىل  ُمشريًة  وكربالء”؛  ميسان  يف 

سفٍر  ومنع  قبٍض  أمر  “صدور 

بحق ُمتَّهٍم يف العملية الثالثة وفق 

قانون  من   )340( املادة  أحكام 

من  عدٍد  واستقدام  العقوبات، 

املُتَّهمني”. 

  بغداد/ الزوراء:

العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أعلنت 

للدراسة  الكليات  يف  املبارش  القبول  قناة  إطالق 

وفيما   .2020/2021 الدرايس  للعام  الصباحية 

كشفتعن حركة مالك الستيعاب درجات وظيفية 

العليا، افصحت عن  الشهادات  جديدة ألصحاب 

مقرتح لتوزيع اراض ملوظفي جامعة بغداد بدال 

ِمن الوحدات السكنية املتلكئة.

العبودي، يف بيان  وقال املتحدث الرسمي، حيدر 

التعليم  »وزير  إن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 

العايل والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب 

وافق عىل اعتماد الفصل الثاني الخاص بالقبول 

املبارش من الدراسات الصباحية يف دليل إجراءات 

شؤون الطلبة بعد اجراء االختبار الخاص بالطلبة 

املتقدمني من خريجي الدراسة االعدادية للفروع 

للسنتني  واملهني  واألدبي  والتطبيقي  االحيائي 

الدراسيتني 2019/2020 و2018/2019«.

القبول  عىل  التقديم  »إجراءات  أن  وأضاف 

املبارش مفتوحة ملدة شهر واحد، وسيتم تزويد 

الجامعات باسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة 

الدراسات  بوابة  عرب  اإللكرتونية  بالنافذة 

الطلبة  بيانات  إلدخال  واملتابعة  والتخطيط 

الناجحني باالختبار حرصا«.

وتابع »أن هذه القناة من النوافذ املهمة يف قنوات 

أصحاب  تستقطب  كونها  الصباحي  القبول 

الحيوية«.  التخصصات  من  العديد  يف  املواهب 

القناة  بهذه  املعنية  الكليات  من  »أن  اىل  مشريا 

الرياضة  وعلوم  البدنية  الرتبية  كليات  هي 

الرياضة وكليات  البدنية وعلوم  الرتبية  وأقسام 

وكلية  الفنية  الرتبية  وأقسام  الجميلة  الفنون 

الوسطى  التقنية  الجامعة  التطبيقية يف  الفنون 

كليات  يف  الفنية  واملهن  األرسية  الرتبية  وقسم 

االسالمية  العلوم  وكليات  األساسية  الرتبية 

والفقه والدراسات القرآنية«.

والبحث  العايل  التعليم  وزير  كشف  جهته،  من 

حركة  عن  الصاحب،  عبد  كاظم  نبيل  العلمي، 

مالك الستيعاب درجات وظيفية جديدة ألصحاب 

الشهادات العليا، فيما افصح عن مقرتح لتوزيع 

الوحدات  ِمن  بدال  بغداد  جامعة  ملوظفي  اراض 

السكنية املتلكئة.

وقال عبد الصاحب يف حوار صحفي: إن “هناك 

جديدة  وظيفية  درجات  الستيعاب  مالك  حركة 

“ارصار  ان  مؤكدا  العليا”،  الشهادات  ألصحاب 

الحكومي  التعيني  العليا عىل  الدراسات  خريجي 

بحاجة للمراجعة”.

للدراسات  قدموا  طالب  الف   54“ أن  وأضاف 

العليا واملقاعد املخصصة 14 الف فقط”، مشريا 

توسعة  لعدم  خاطبتنا  التخطيط  “وزارة  ان  اىل 

املقاعد املخصصة للدراسات العليا”.

من جانب آخر، أوضح أن “هناك مقرتحا لتوزيع 

الوحدات  ِمن  بدال  بغداد  جامعة  ملوظفي  اراض 

السكنية املتلكئة”، الفتا اىل ان “مرشوع الوحدات 

السكنية ملوظفي جامعة بغداد حقيقي، وليس 

وهميا، لكن الرشكة تلكأت بالتنفيذ”. 

بغداد/ الزوراء:
الحدودية،  املنافذ  هيأة  تمكنت 
حاويتني  ضبط  من  الثالثاء،  امس 
كمرك  دائرة  قبل  من  منجزتني 
خالفا  البرصة  بوابة  محطة 
أم  ميناء  يف  والتعليمات  للضوابط 
قرص الشمايل يف محافظة البرصة.

املنافذ  هيأة  إلعالم  بيان  وأشار 
الحدودية، إىل تمكن الهيأة يف منفذ 
ميناء أم قرص الشمايل يف محافظة 
البرصة من ضبط حاويتني منجزتني 
بوابة  دائرة كمرك محطة  قبل  من 
البرصة خالفٱ للضوابط والتعليمات 
محملة )مواد احتياطية للسيارات، 

املنشأ  جديدة(  مفرغة  شاشات، 
يف  ذكره  ماتم  حسب  آسيوي 

املعاملة الكمركية.
وأضاف: تمت عملية الضبط خارج 
الحرم الكمركي عند سيطرة البحث 
والتحري هيأتنا عند بوابة الخروج 
الكمركية  معامالتها  تدقيق  عند 
تبني  قبلهم  من  البضاعة  ومعاينة 
جهاز  عىل  تحتويان  الحاويتني  أن 
تربيد مركزي مع ملحقاته وأسالك 
كهربائية وخزان كبري غري مرصح 
الرسوم  دفع  من  تهربا  املواد  بتلك 

الكمركية والرضيبية.
ماتم  إحالة  تمت  انه  اىل  وأشار 

أصويل  محرض  وفق  عىل  ضبطه 
إىل قايض تحقيق محكمة أم قرص 
التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
املنجزين  املقرصين  وبحق  بحقها 
للمعاملة الكمركية خالفا للضوابط 

والتعليمات النافذة.
العامة  الهيئة  أعلنت  جانبها،  من 
احباط  الثالثاء،  امس  للجمارك، 
املعسل  مادة  تهريب  محاولة 
مركز  يف  األسترياد  من  املمنوع 

جمرك بوابة البرصة.
تلقت  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
منه:  نسخة  »الزوراء« 
انها«بالتعاون مع جهاز املخابرات 

محاولة  احباط  عن  الوطني 
املعسل  بمادة  حاوية   )2( تهريب 
للضوابط  مخالفة  املنشأ  مرصي 
و التعليمات  يف مركز جمرك بوابة 

البرصة«.
اىل  احالتها  انه«تمت  واضافت 
القضاء التخاذ االجراءات القانونية 
الجمارك  قانون  وفق  عىل  بحقها 

النافذ«.
املنافذ  هيئة  اعلنت  وكذلك، 
إتالف  الثالثاء،  امس  الحدودية، 
وغري  الصالحية  منتهية  مواد 
صالحة لالستهالك البرشي يف منفذ 

مطار البرصة الدويل.

تلقت  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
انها«قامت  منه:  نسخة  »الزوراء« 
وسكائر  غذائية  مواد  بإتالف 
البرشي  لالستهالك  صالحة  غري 
واملحجوزة  الصالحية  ومنتهية 
وضوابط  التعليمات  ملخالفتها 

االسترياد«.
واشارت اىل ان«عملية االتالف تمت 
دائرة  ممثل  توجيه  إىل  استناداً 
الصحة  قسم  البرصة/  صحة 
مطار  يف  الرقابة  شعبة  العامة/ 
شكلت  لجنة  ومن  الدويل،  البرصة 
من الجهات ذات العالقة وعىل وفق 

الضوابط والتعليمات النافذة«.

بغداد/ الزوراء:

والشؤون  العمل  مديرية  أكدت 

االجتماعية يف محافظة ميسان، امس 

 4000 تشغيل  من  تمكنها  الثالثاء، 

عاطل يف الرشكات االستثمارية العاملة 

يف املحافظة وفق قاعدة بيانات معدة 

مسبقاً.

مطرش:  فاضل  املديرية،  مدير  وقال 

عملية  إدارة  من  تمكنت  »املديرية  إن 

التعيينات والحصول عىل فرص العمل 

وبعض  االستثمارية  الرشكات  يف 

قسم  خالل  من  مركزياً  الدولة  دوائر 

عىل  وباالعتماد  املديرية  يف  التشغيل 

 .« العمل  عن  الباحثني  بيانات  قاعدة 

فرصة  وايجاد  تشغيل  »تم  أنه  مؤكداً 

فرصة   4000 من  يقارب  ملا  عمل 

أية  تدخل  دون  من  املحافظة  ألبناء 

وبمنتهى  باملوضوع  معنية  غري  جهة 

الشفافية«.

عن  الباحثني  تدريب  »تم  أنه  وأضاف 

يف  البيانات  بقاعدة  املسجلني  العمل 

املحافظة  يف  املهني  التدريب  مركز 

العمل  يتالءم مع متطلبات سوق  بما 

يف  ماهرين  عاملني  تهيئة  لغرض 

القطاع العام والخاص«. 

وتابع مطرش أنه »تم فتح معهد النور 

تطوعي  مركز  وكذلك  للمكفوفني، 

التعليم  فرص  فاتته  ملن  األمية  ملحو 

للتخلف  الرجاء  معهد  فتح  وكذلك   ،

خاصة  ورش  فتح  جانب  إىل  العقيل 

العمل  الباحثني عن  املسجلني  بتدريب 

اشرتاطات  بشأن  املديرية  مقر  يف 

بيئة  يف  املهنية  والسالمة  الصحة 

العمل، وبشكل مجاني لتسهيل عملية 

االستثمارية  الرشكات  يف  تشغيلهم 

ومنحهم شهادة مشاركة ».

كثفت  املديرية  »فرق  أن  وأوضح 

زياراتها امليدانية لألنشطة االقتصادية 

املهنية  والسالمة  الصحة  ملفتيش 

جائحة  ظل  يف  العمل  بيئة  ملراقبة 

التعفري  حمالت  عن  فضالً  كورونا، 

والتعقيم للمناطق الصناعية«.

بغداد/ الزوراء:

تمكنت مفارز استخبارات الرشطة االتحادية، امس الثالثاء، من 

عنارص  لعوائل  وناقل  لوجستي  وداعم  رسي  مخرب  عىل  القبض 

داعش يف محافظة كركوك.

وكالة  مفارز  قيام  عن  بيان،  يف  الداخلية،  وزارة  وذكرت 

االتحادية  الرشطة  استخبارات  بمنظومة  املتمثلة  االستخبارات 

العبايس  ناحية  يف  االرهابيني  احد  عىل  القبض  القاء  بعملية 

بمحافظة كركوك. 

ارهاب   4 املادة  احكام  املتهم »مطلوب عىل وفق  ان  إىل  وأشارت 

خالل  من  اعرتف  والذي  االرهابي،  داعش  لعصابات  النتمائه 

التحقيقات األولية معه بانتمائه لتلك العصابات اإلجرامية وعمل 

داعش يف جبال حمرين،  اللوجستي لعصابات  الدعم  تقديم  عىل 

القوات  تحركات  عن  لهم  املعلومات  إيصال  عىل  عمل  وكذلك 

مبالغ  مقابل  داعش  عصابات  لعوائل  ناقل  وعمل  كما  األمنية 

الدعم واالسناد لعنارص داعش، فضال عن كونة  مادية لتقديمة 

داعش  صفوف  ضمن  إخوته  من  اثنني  لدية  داعشية  عائلة  من 

التحقيقات  الستكمال  التوقيف  ايداعه  »تم  مضيفة  االرهابي«. 

والتخاذ االجراءات القانونية بحقه« .

بغداد/ الزوراء:

تفاصيل  الثالثاء،  امس  املدني،  الدفاع  مديرية  كشفت 

اىل  العاصمة بغداد، مشرية  حريق هيئة الرضائب وسط 

انقاذ 8 مليارات دينار.

وقال مدير مديرية الدفاع املدني، اللواء كاظم بوهان، يف 

بيان اطلعت عليه »الزوراء«: إن “الحادث وقع يف الطابق 

الحاسبات”، مشرياً  البناية وهي وتحتوي عىل  يف  الرابع 

إىل أن “)السريفرات( مؤمنة، ولديهم نسخ احتياطية من 

امللفات”.

وأضاف بوهان أنه “وفقاً للشهود فإن الحادث وقع بعد 

تشغيل مولدة البناية، ما يرجح أن أسباب الحريق تماس 

كهربائي”.

العينات  لجمع  موجودة  الجنائية  “األدلة  أن  إىل  وأشار 

لغرض الفحص”، الفتا إىل أن “هناك أمواالً نقدية كانت 

انقاذها،  وتم  الهيأة،  داخل  املوجود  املرصف  يف  موجودة 

بمجموع 7 مليارات و 900 مليون دينار”.

وتابع أن “األموال ُسلمت اىل ادارة الرشكة بحضور مديرهم 

العام والحسابات والرقابة املالية الخاصة بهم”، مبينا أن 

ولم  بسيطة،  تربيد  عمليات  هناك  لكن  انتهى،  “الحادث 

يتم تسجيل أية خسائر برشية”.

بغداد/ الزوراء:
الحشد  يف  دياىل  نداء  لواء  امر  كشف 
الشعبي، زحام الجبوري، امس الثالثاء، 
عن اقتحام زور املقدادية من محوريني 

لتعقب خاليا داعش االرهابي.
وقال الجبوري يف ترصيح صحفي: ان” 
تشكيالت الحشد الشعبي نفذت عملية 
املقدادية)45كم  زور  منطقة  يف  نوعية 
خالل  من  بعقوبة(  رشق  شمال 
اساسيني  محوريني  من  اقتحامها 
بالتنسيق مع قطعات الفرقة الخامسة 

وطريان الجيش”
تأتي  العملية  ان”  الجبوري  واضاف 
بوجود  استخبارية  معلومات  وفق  عىل 
بساتني  بعض  يف  داعشية  مضافات 

الزور وهي منطقة معقدة جدا”. الفتا 
يف  تحققت  التي  النتائج  “اهم  ان  اىل 
ضبط  هي  للعملية  االوىل  الساعات 
وتفكيك  ومتفجرات  واعتدة  مضافة 
عبوة ناسفة، وال تزال العملية مستمرة 

حتى اللحظة”.
واشار الجبوري اىل ان” الجهد الهنديس 
مستمر  الخامسة  والفرقة  للحشد 
الخيالنية  يف  الزراعية  الطرق  فتح  يف 
وقراها يف اطراف املقدادية وبقية القرى 
القريبة يف اطار خطة شاملة إلنهاء أي 
النائمة  الخاليا  امنية تشكلها  تهديدات 
وتوزيع  االنتشار،  إعادة  اىل  والسعي 
نقاط املرابطة بما يضمن عدم وجود أي 

اعتداءات ارهابية تستهدف االبرياء”.

بغداد/ الزوراء:
يف  مدمر  منزل   400 إعمار  اعادة  املبارشة  عن  الثالثاء،  امس  نينوى،  محافظة  أعلنت 

ناحية الشورى جنوب مدينة املوصل.
وقال محافظ نينوى، نجم الجبوري، يف بيان اطلعت عليه »الزوراء«: ان “اعمال االعمار، 
التي بدأت االثنني، تتم من خالل املالكات الهندسيَّة والفنيَّة يف بلديات نينوى وبالتعاون 
العامة، وتمثل  والبدليات  االعمار واالسكان  لوزارة  التابعة  الهندسيَّة  الفاو  مع رشكة 

وجبة جديدة داخل الناحية التي تعرضت اىل دمار كبري جراء العمليات املسلحة«.
املنازل، ستستغرق نحو سبعة  لهذه  االعمار  اعمال  إنجاز  ان “مدة  الجبوري  وأضاف 
أشهر«، مشريا اىل »وجود وجبات أخرى ملنازل مدمرة ستتم اعادة إعمارها قريبا بعد 

عودة أغلب األرس النازحة اىل مناطق سكناها يف الناحية«.
نينوى 17 مرشوعا خدميا بعد  بلديات  الجبوري عن “افتتاح  يف سياق متصل، افصح 
اعمارها داخل الناحية”، مبينا ان “املشاريع توزعت بني اسالة املاء الصايف اىل الناحية 

وتبديل املجاري الصندوقية وبناء مراكز صحية وثالث مدارس ثانوية وابتدائية”. 

بغداد/ الزوراء:
تمكنت قوة أمنية من مفارز مكافحة اجرام بغداد، امس الثالثاء، من القاء القبض عىل 

متهم قام برسقة 65 مليون دينار من دار يف منطقة الدورة.
وأشارت وزارة الداخلية، يف بيان، اىل قيام مفارز مكافحة اجرام بغداد التابعة اىل وكالة 
الوزارة لشؤون الرشطة بعملية إلقاء قبض بحق متهم قام برسقة دار يف منطقة الدورة، 

إذ تمت رسقة مبلغ 65 مليون دينار. 
وأضافت: ان هذه العملية تأتي بعد توافر معلومات، وتم استحصال املوافقات االصولية 
حتى  ومتابعته  بهم  املشتبه  احد  اىل  للتوصل  ادت  التي  املعلومات  وجمع  والتحري 
املتهم ومواجهته باالدلة اعرتف  التحقيق مع  القبض عليه بكمني محكم، ولدى  القاء 
بقيامه بالجريمة، وتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه عىل وفق املادة 446 من قانون 

العقوبات.

بغداد/ الزوراء:
اليارسي،  لؤي  النجف،  محافظ  اعلن 
توفرها  التي  السكنية  الوحدات  عدد  ان 
املشاريع االستثمارية يف املحافظة بلغ 25 

الف وحدة.
وقال اليارسي: ان«عدد الوحدات السكنية 
فعليا  تسليمها  تم  التي  االستثمارية 
للمواطنني بلغ ثمانية االف وحدة سكنية، 
وحدة  الف   12 انجاز  يتم  ان  املؤمل  ومن 
سكنية أخرى خالل العام املقبل. واضاف: 
كانت  االستثمارية  السكنية  املجمعات  ان 
املحافظة  لها  اتجهت  التي  الحلول  احد 

ملعالجة ازمة السكن. موضحا ان«املجمعات 
فضال  كبرية،  عمل  فرص  وفرت  السكنية 

عن توفريها وحدات سكنية«.
تسعى  النجف  استثمار  »هيئة  ان  واكد 
الكلفة  واطئة  سكنية  مجمعات  بناء  إىل 
الرشائح االجتماعية من  لتستفيد مختلف 
مشاريع املجمعات السكنية االستثمارية«، 
مستمرة  الحكومية  أن«املساعي  إىل  الفتا 
للقضاء عىل ازمة السكن، وسيتم تخصيص 
خالل  للمواطنني  سكنية  وحدة  الف   123
العام املقبل عن طريق انشاء مدينة السالم 

السكنية«.

النزاهة تضبط مواد خاصة بقسطرة الدماغ انتهت 
صالحيتها ومل ُتستخَدم 

التعليم تعلن إطالق قناة القبول املباشر يف الكليات الصباحية

ميسان تشغل 4000 عاطل يف الشركات االستثمارية

اإلطاحة مبخرب سري وناقل لعوائل داعش يف كركوك

الدفاع املدني تنقذ 8 
مليارات دينار من حريق 

هيئة الضرائب

إحباط تهريب مواد خمالفة وإتالف أخرى مستهلكة يف البصرة

كشفت عن وظائف للشهادات العليا ومقرتح لتوزيع أراٍض احلشد يقتحم أهم أوكار “داعش” يف دياىل 
من حمورين

نينوى تبدأ إعمار 400 منزل مدمر وتفتتح 
17 مشروعا خدميا

اعتقال متهم بسرقة 65 مليون دينار 
يف الدورة

النجف تعلن توفري حنو 25  ألف وحدة سكنية 
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بغداد/ الزوراء:

كشف عضو لجنة اإلعالم واالتصاالت 

النيابية، عالء الربيعي، امس الثالثاء، 

مالية  مبالغ  العراقيني  انفاق  عن 

عىل  يوميا  دوالر  مليون   38 اىل  تصل 

شدد  فيما  النقال،  الهاتف  اتصاالت 

الذي  بالقرار  االلتزام  رضورة  عىل 

مؤخراً  النواب  مجلس  عليه  صّوت 

وامللزم بقيام الحكومة وهيئة االعالم 

هاتف  رشكة  بتأسيس  واالتصاالت 

نقال وطنية.

وقال الربيعي يف ترصيح صحفي: إنه 

“ال تخلو أية دولة يف العالم من رشكة 

نقال أو اتصاالت وطنية تتنافس مع 

تقليل  عرب  االستثمارية  الرشكات 

الكلفة عىل مواطنيها وتحسني نوعية 

يف  إال  لهم،  املقدمة  الخدمة  وجودة 

العراق؛ فال توجد مثل هذه الرشكة، 

وباتت الرشكات االستثمارية محتكرة 

جداً  باهظة  وبأسعار  القطاع  لهذا 

املطلوب،  باملستوى  ليست  وخدمتها 

لذا وجب عىل الدولة أن تؤسس رشكة 

النقال الوطنية«. 

وأوضح الربيعي: “لسنا ضد أن يكون 

ليس  ولكن  رابحاً  البالد  يف  املستثمر 

القوانني  عىل  تلتف  ملتوية  بطرق 

تحقيق  عرب  الفاسدين  مع  بالتعاون 

العقل  يتصورها  ال  خيالية  أرباح 

املستويات  عىل  الدوالرات  بماليني 

اليومية والشهرية والسنوية«.

وتابع انه “يبلغ عدد خطوط الهاتف 

مليون   38 قرابة  العراق  يف  النقال 

خط، لكون أغلب املواطنني يمتلكون 

الرقم  وهذا  خطوط،   4 إىل   2 بني 

الجوار،  دول  من  أربع  سكان  يعادل 

وخصوصا الخليجية”، مبينا أنه “إذا 

واحدا  دوالرا  مواطن  كل  رصف  ما 

 38 األرباح  فستكون  يومياً،  فقط 

يصل  ال  بينما  يومياً،  دوالر  مليون 

الدولة، وفق عقود جوالت  إىل خزينة 

دوالر  مليون   500 سوى  الرتاخيص، 

سنوياً«.

ولفت الربيعي إىل أنه “يف جميع دول 

رشكات  إيرادات  أغلب  تذهب  العالم، 

الخزينة  إىل  االستثمارية  النقال 

ال  إذ  العراق،  يف  ليس  ولكن  العامة، 

املتحقق  الربح  مع  اإليراد  يتناسب 

فعلياً«.

بغداد/ الزوراء:

واالستثمار  االقتصاد  لجنة  اكدت    

النيابية ان العجز يف رواتب املوظفني 

املالية  وزارة  أن  مبينة   ،%20 يبلغ 

قانون  قبل  االقرتاض  يمكنها 

تكون  أن  رجحت  فيما  االقرتاض. 

البالد وسيلة  الراهنة يف  املالية  االزمة 

الكيان  مع  للتطبيع  خارجية  ضغط 

االرسائييل.

االقتصاد  لجنة  عضو  وقالت 

شاكر  ندى  النيابية،  واالستثمار 

حديث  يف  الثالثاء،  امس  جودت، 

األموال  لديها  »الحكومة  ان  صحفي: 

ولكن  املوظفني  عىل  الرواتب  لتوزيع 

ان  مبينة   ،«  %20 يبلغ  بسيط  بعجز 

»الحكومة ليست لديها آلية تنظيمية 

إلدارة األموال بشكل صحيح«.

املالية  »وزارة  ان  جودت  واضافت 

البنوك  من  تقرتض  ان  بإمكانها 

اقرار  حني  اىل  العجز  سد  لغرض 

صحيحة  بطريقة  االقرتاض  قانون 

لثالثة  هي  التي  االحتياجات  وحسب 

هناك  توجد  »ال  انه  مبينة  أشهر«، 

نفقات استثمارية لكي يتم تخصيص 

أموال لها«.

»قانون  ان  اىل  جودت  وأشارت 

جدا  كبرية  بدرجة  سيعدل  االقرتاض 

االحتياجات  وحسب  يتالءم  وبما 

القانون  »إقرار  متوقعة  الحقيقية«، 

يف اقل من شهر واحد«.

وأرسلت امانة مجلس الوزراء مرشوع 

مجلس  إىل  املايل  العجز  تمويل  قانون 

الداخيل  باالقرتاض  والخاص  النواب، 

والخارجي.

ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة 

التي  النفط  اسعار  انخفاض  نتيجة 

بنسبة  العراق  موازنة  عليه  تعتمد 

نفسه  وجد  مما   ،%  90 من  أكثر 

عاجزا عىل سد حتى رواتب املوظفني 

يف دوائر الدولة.

اللجنة  عضو  رجح  جهته،  من 

محمود  النيابية،  االقتصادية 

تكون  أن  الثالثاء،  امس  الزجراوي، 

البالد وسيلة  الراهنة يف  املالية  االزمة 

الكيان  مع  للتطبيع  خارجية  ضغط 

االرسائييل.

وقال الزجراوي يف ترصيح صحفي: إن 

الحكومة  املتكرر من قبل  “االقرتاض 

يف  ستؤدي  للغاية  خطرية  سابقة 

االقتصاد  استنزاف  اىل  املطاف  نهاية 

له  االنتباه  يجب  امر  وهذا  الوطني، 

اتجاهات  يف  السلبية  لتداعياته  نظرا 

مختلفة”.

“استمرار  ان  الزجراوي  واضاف 

كارثة  امر  حلول  دون  املايل  العجز 

ان  مرجحا  الوطني”،  االقتصاد  يف 

هي  لالزمة  الحقيقي  السبب  “يكون 

العراق  عىل  خارجية  ضغط  وسيلة 

للتطبيع او غريه«.

هناك  يكون  ان  “رضورة  إىل  وأشار 

اطار حقيقي إلنقاذ االقتصاد وايجاد 

حلول لالزمة املالية من خالل اعتماد 

عىل  االنفتاح  ومنها  متوفرة  بدائل 

االستثمار”.

بغداد/ الزوراء:

تلقي  عن  كريم،  محمد  الزراعة،  وزير  كشف 

وتركيا  والسعودية  أوكرانيا  دول  من  طلبات 

أن  إىل  مشريا  العراق،  من  الشعري  السترياد 

سوقا  الخليج  دول  من  ستجعل  كورونا  ازمة 

للمحاصيل الزراعية العراقية.

وقال كريم يف حوار صحفي: إن “دول أوكرانيا 

السترياد  طلبات  قدمت  وتركيا  والسعودية 

ماسة  “حاجة  أن  مبينا  العراق”،  من  الشعري 

للشعري من قبل هذه الدول«.

الشعري  من  طن  الف   900 “هناك  أن  وأضاف 

إىل  نفسه  الوقت  يف  مشريا  للتصدير”،  جاهز 

اىل  التمور  من  االطنان  االف  بتصدير  “البدء 

خارج العراق«.

وافصح وزير الزراعة عن “تصدير 3000 طن 

الخليج”،  دول  اىل  والباذنجان  الطماطم  من 

مرجحا “تزايد االقبال الخليحي عىل املحاصيل 

الزراعية العراقية يف ظل جائحة كورونا”. 

امس  الزراعة،  وزارة  اكدت  اخر،  جانب  من 

من  عدد  يف  االكتفاء  تحقيق  أن  الثالثاء، 

املحاصيل الزراعية وفر 3% من الدخل القومي، 

اىل  تهدف  الحالية  الزراعية  الخطة  ان  مبينة 

زيادة الدخل اىل 18 % خالل العام املقبل.

حميد  الزراعة،  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 

النايف، يف ترصيح صحفي: ان ” وزارة الزراعة 

تخطت مراحل جيدة يف مجال الزراعة واإلنتاج 

يف  وزيادة  ذاتيا  االكتفاء  تم  حيث  الحيواني، 

اإلنتاج ومن ثم تصديره اىل مختلف دول العام 

العام  لهذا  القومي  الدخل  الوزارة  دعمت  وقد 

ما نسبته %3”.

للعام  الزراعية  “الخطة  ان  النايف  وأضاف 

املقبل تهدف اىل دعم الدخل القومي ما نسبته 

.”% 18

فرص  االف  وفرت  قد  “الخطة  أن  وأوضح 

العمل يف املجال الزراعي، إضافة اىل اننا سوف 

الخرضوات  من  الزراعية  املحاصيل  عدد  نزيد 

اىل  إضافة  الذاتي،  االكتفاء  لغرض  والفواكه 

تصدير الفائض اىل الخارج”. 

بغداد/ الزوراء:

حذرت عضو لجنة الخدمات يف مجلس 

النواب، منار عبد املطلب، امس الثالثاء، 

بأسوأ  يمر  العراق  اقتصاد  أن  من 

أنها  إىل  مشرية  االطالق،  عىل  مراحلة 

تخىش ان تكون بداية النهاية.

وقالت عبد املطلب يف حديث صحفي:ان 

“وضع اقتصاد العراق بعد االزمة املالية 

خاصة  جدا  حرجة  مرحلة  اىل  وصل 

مع تراكم االزمات واالخطاء عىل مدار 

سنوات«.

وافق  اذا  النواب  “مجلس  أن  وأضافت 

أي  دون  الثانية  للمرة  االقرتاض  عىل 

حلول حكومية تلوح باالفق يف تعظيم 

لدفع  سيولة  وخلق  الداخلية  االيرادات 

اشكاالت  اي  دون  االقل  عىل  الرواتب 

فإننا امام بداية النهاية لالقتصاد«.

هي  املالية  “وزارة  أن  إىل  وأشارت 

الراهنة  االزمة  عن  االول  املسؤول 

إلدارة  العام  االطار  تمثل  باعتبارها 

ان  ويجب  البالد،  يف  املالية  السياسة 

تكون لها حلول انية تسهم يف اخراجنا 

خارطة  خالل  من  الراهن  الوضع  من 

طريق«.

ولفتت عبد املطلب إىل أنه “لغاية اآلن ال 

الوزارت  الدولة يف  نعرف عدد موظفي 

عليهم  يطلق  من  وعدد  واملؤسسات 

معضلة  يمثلون  والذين  بالفضائيني 

االقتصاد  جسد  يف  وخطرية  حقيقية 

الوطني نظرا لحجم االموال املهدورة”.

بغداد/ الزوراء:

كشف مرصف الرافدين، امس الثالثاء، 

نسبة  تخفيض  يف  توجه  وجود  عن 

للمواطنني  املمنوحة  القروض  فوائد 

واملوظفني.

قوله:  املرصف  عام  مدير  عن  ونقل 

الفوائد  لتخفيض  توجهاً  »هناك  إن 

املمنوحة  والقروض  السلف  جميع  يف 

موافقة  بعد  واملوظفني  للمواطنني 

»اطالق  ان  مبينا  املعنية«،  الجهات 

السلف والقروض للمواطنني سيتم بعد 

توزيع رواتب املوظفني«.

وتمويل  لدعم  توجه  »وجود  واكد 

املتوقفة  االسرتاتيجية  املشاريع 

قرر  »املرصف  ان  مبينا  والجديدة«، 

الثابتة  للودائع  مقدما  الفوائد  منح 

الزمنية  للفرتات  املواطنني  املودعة من 

املختلفة«.

بغداد/ الزوراء:

كشف الخبري االقتصادي، ماجد الصوري، امس الثالثاء، عن وجود مبالغ رواتب 

املوظفني، مبينا ان الحكومة طالبت بنفقات فلكية خالل الشهرين املقبلني ضمن 

قانون االقرتاض.

الرواتب  مبالغ  الحسابية  الناحية  “من  انه  صحفي:  ترصيح  يف  الصوري  وقال 

موجودة ولكن هناك معوقات فنية”، مبينا أن “6 ترليون مبالغ شهرية للرواتب 

وهي متواجدة إال ان بعض االجراءات االدارية والفنية تعيق رصف الرواتب«.

شهريا  دينار  ترليون   14 اىل  تصل  فلكية  بمبالغ  طالبت  “الحكومة  ان  وأضاف 

دينار  ترليوني  تتعدى  الفعلية ال  ان حاجتها  املقبلة يف حني  الثالث  االشهر  خالل 

شهريا«.

وكان رئيس كتلة التغيري النيابية، يوسف محمد، حذر، امس الثالثاء، من تكرار 

تجربة تأخیر وقطع رواتب موظفي االقليم من قبل الحكومة االتحادية يف بغداد 

القطاع  يف  والعاملین  املوظفین  تعویضات  تأمین  أن  مؤکدا  املحافظات،  وباقي 

العام من أولی التزامات الحکومة االتحادية. 

 بغداد/ الزوراء:

سوق  يف  االسعار  مؤرش  اغلق 

امس  املالية،  لالوراق  العراق 

بنسبة  منخفضا  الثالثاء، 

.)%0.11(

وجاءت مؤرشات التداول لسوق 

ليوم  املالية  لألوراق  العراق 

امس كما ييل: بلغ عدد االسهم 

 )175.612.097( املتداولة 

سهما، بينما بلغت قيمة االسهم 

)232.473.788( دينارا. 
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 )482.59( عىل  امس  جلسة  يف 

نقطة منخفضا بنسبة )%0.11( 

السابقة  الجلسة  يف  اغالقه  عن 

البالغ )483.14( نقطة.

رشكة   )22( اسهم  تداول  وتم 

من اصل )105( رشكة مدرجة 

يف السوق، واصبح عدد الرشكات 

املوقوفة بقرار من هيئة االوراق 

بتعليمات  التزامها  لعدم  املالية 

االفصاح املايل )37( رشكة.

املشرتاة  االسهم  عدد  وبلغ 

العراقيني  غري  املستثمرين  من 

سهم  مليون   )61( السوق  يف 

بقيمة بلغت )49( مليون دينار 

صفقة   )29( تنفيذ  خالل  من 

عىل اسهم اربع رشكات.

املباعة  االسهم  عدد  بلغ  بينما 

العراقيني  غري  املستثمرين  من 

سهم  مليون   )28( السوق  يف 

بقيمة بلغت )49( مليون دينار 

صفقة   )29( تنفيذ  خالل  من 

عىل اسهم اربع رشكتني.

لألوراق  العراق  سوق  ان  يذكر 

انظمة  استخدم  قد  املالية 

وااليداع  االلكرتوني  التداول 

املركزي منذ عام 2009 ويسعى 

عرب  التداول  نظام  ألطالق 

وينظم  للمستثمرين,  االنرتنيت 

اسبوعيا  تداول  جلسات  خمس 

ومدرج  الخميس,  اىل  االحد  من 

مساهمة  رشكة   105 فيه 

عراقية تمثل قطاعات املصارف 

واالتصاالت والصناعة والزراعة 

املايل  واالستثمار  والتأمني 

والسياحة والفنادق.

بغداد/ الزوراء:
النيابية،  املالية  اللجنة  كشفت 
حكومي  توجه  عن  الثالثاء،  امس 
الجديد  الرواتب  سلم  قانون  إلعداد 
العليا  الدرجات  رواتب  وتخفيض 

واملناصب الخاصة.
الوزراء،  هم  العليا  والدرجات 

الوزارات،  يف  العامون  واملديرون 
يف  الحكومية  املؤسسات  ومديرو 
بدرجة  واملوظفون  املحافظات، 

مدير عام.
وقال مقرر اللجنة، احمد الصفار، يف 
ترصيح صحفي: إن التوجه الجديد 
يتضمن الفارق بني رواتب املوظفني 

الحكومية  والدوائر  الوزارات  يف 
والدرجات العليا والدنيا للموظفني.

سيتضمن  »القانون  أن  وأضاف 
العليا  الدرجات  رواتب  تخفيض 
واملناصب الخاصة، عىل أن ال يمس 

رواتب املوظفني للدرجات الدنيا«.
»التوجه  أن  إىل  الصفار  ولفت 

تعظيم  أيضا  سيتضمن  الحكومي 
غري  النفقات  واستبعاد  اإليرادات 

الرضورية من املوازنة العامة«.
نسبة  تقليل  اىل  الحكومة  وتسعى 
انخفاض  بعد  املوازنة  يف  العجز 
أسعار النفط العاملية، وقلة اإليرادات 

غري النفطية.

بغداد/ الزوراء:
)سومو(  العراقية  النفط  تسويق  رشكة  أخطرت 
ثالثة لتصدير  بأنها تخطط إلطالق درجة  زبائنها، 
كانون  يف  املتوسط”  “البرصة  تسمى  الخام  النفط 
الثقيل  البرصة  خام  اىل  ليضاف  املقبل،  الثاني 

والخفيف.
ووفقاً لوكالة »رويرتز«، فإن »إنشاء الخام الجديد، 
إنتاج  تقسيم  خالل  من  سيتم  الكربيت،  متوسط 

خام )البرصة اليت( الحايل إىل درجتني«.
»البرصة اليت« سيسجل حوايل 33 درجة  أن  يذكر 
“API gravity” مؤرش  االنقسام عىل مقياس  بعد 
سيصل  بينما  باملياه،  الخام  النفط  كثافة  ملقارنة 

بحسب  درجة،   29 حوايل  املتوسط”  “البرصة  خام 
إن  قولهم:  مصادرها  عن  الوكالة  الوكالة.ونقلت 
“جاذبية خام البرصة ستكون مماثلة لخام الشاهني 
القطري”، مشريين إىل أن “هذه الخطوة قد تعمل 
عىل استقرار جودة الخام العراقي للمشرتين، لكن 
آلية  إزالة  )سومو(  قررت  إذا  تزيد  قد  تكاليفها 
عن  املشرتين  لتعويض  حالًيا  املستخدمة  األسعار 

.API تقلبات الجاذبية يف
ويحتوي خام البرصة الثقيل الحايل، الذي تم إنتاجه 
عام 2015، عىل جاذبية API تبلغ حوايل 24 درجة. 
أثقل  األقل  الجاذبية  رقم  ذات  الدرجات  وتعترب 
وتميل إىل إنتاج كميات أقل من البنزين والديزل عند 

تكريرها، بحسب رويرتز.
مرفأ  من  تصديره  يتم  الذي  البرصة،  خام  ويمثل 
البرصة النفطي الجزء األكرب من صادرات وإيرادات 
 2.77 نحو  العراق  به  يصدر  الذي  الوقت  يف  البالد، 
الشهر  يف  البرصة،  خام  من  يوميا  برميل  مليون 
البلدان  منظمة  يف  منتج  أكرب  ثاني  وهو  املايض، 

املصدرة للبرتول )أوبك(.
بحلول  “سومو”،  إخطار  املشرتين  عىل  ويتعني 
لكل  لرفعها  يخططون  التي  بالكمية  نوفمرب،   13
درجة يف عام 2021، ويمكن ترشيح خام “البرصة 
بالفعل  مطلوبة  كميات  من  كجزء  إما  املتوسط” 

للمشرتين أو ككمية إضافية لعام 2021.

جلنة حكومية: العراقيون ينفقون 38 مليون دوالر يوميا على االتصاالت

االقتصاد النيابية: عجز الرواتب يبلغ 20%.. واملالية ميكنها االقرتاض قبل القانون

الزراعة تكشف عن تقديم 3 دول طلبات السترياد الشعري من العراق
أكدت أنها ستدعم الدخل القومي بنسبة %18

رجحت أن تكون األزمة املالية وسيلة ضغط خارجية للتطبيع حتذيرات برملانية: اقتصاد البلد مير 
بأسوأ مراحله على اإلطالق

الرافدين يكشف عن توجه لتخفيض 
نسبة فوائد القروض

خبري يفصح عن نفقات فلكية طالبت بها 
احلكومة للشهرين املقبلني

الكشف عن سلم جديد للرواتب مع ختفيض للدرجات سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا
العليا واملناصب اخلاصة

»سومو« تستعد إلطالق خام “البصرة املتوسط” 

أوضحت أنهم ميتلكون خطوطا تعادل أربع دول
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بغداد/ متابعة الزوراء

منافسات  االربعاء  اليوم  تنطلق 

الدوري  عمر  من  الثالثة  الجولة 

املمتاز بنسخته الجديدة، حيث تقام 

اليوم مباراتني اثنتني يلتقي يف االوىل 

فريقي السماوة والنجف عىل ملعب 

عىل  امليناء  فريق  يواجه  بينما  االول 

البرصة  محافظة  يف  الفيحاء  ملعب 

بغداد  العاصمة  من  القادم  ضيفه 

تستكمل  ان  عىل  الكهرباء  فريق 

الخميس  غد  يومي  الجولة  مباريات 

وبعد غد الجمعة.

قبل  سارا  خربا  امليناء  نادي  وتلقى 

يف  الكهرباء  أمام  اليوم  مواجهة 

املمتاز  الدوري  من  الثالثة  الجولة 

يف  الفيحاء  ملعب  يف  ستقام  والتي 

البرصة.

عمار  للميناء  املساعد  املدرب  وقال 

استعاد خدمات  الفريق  إن  ريحاوي 

محسن  عماد  املصابني  الالعبني 

حيث  مباي  الكامريوني  واملحرتف 

أمام  اليوم  بمواجهة  سيشاركان 

إضافة  تمثل  وعودتهما  الكهرباء 

مهمة للفريق يف مباراة مهمة للغاية 

بالنسبة للميناء.

تحقيق  عىل  عازم  »امليناء  وبني: 

الطبيعي  الوضع  إىل  والعودة  الفوز 

الحدود  أمام  بالتعادل  التعثر  بعد 

وخسارة أمام السماوة كلفتنا الكثري 

وبالتايل هذه املباراة تعد مهمة لعودة 

الفريق إىل طريق االنتصارات«.

ثمن  دفع  الفريق  أن  إىل  وأشار 

ووصول  املحرتفني  التحاق  تأخر 

وبالتايل  متأخر  بوقت  الفني  الجهاز 

االنسجام يحتاج إىل الوقت.

اليوم  مباراة  عىل  »نعول  وختم: 

لتكون انطالقة حقيقية للفريق بعد 

استعادة جزء من املحرتفني وننتظر 

عبد  املحرتف  جاهزية  اكتمال  أيضا 

املجيد من النيجر ألنه العب مؤثر«.

مع  تعاقده  امليناء  نادي  وفسخ 

جاك  جان  اإليفواري  املحرتف 

يف  فشل  أن  بعد  بالرتايض  بوغوهي 

اجتياز االختبار الطبي.

امليناء  لنادي  اإلعالمي  املنسق  وقال 

اإليفواري  الالعب  إن  الحمود  حيدر 

الطبي  االختبار  اجتياز  يف  فشل 

وبالتايل بوغوهي غري مؤهل لخوض 

املباريات يف الوقت الحايل.

بقيادة  الفني  الجهاز  أن  وبني 

إبعاد  قرر  فالرييو  تينا  الروماني 

أن  إىل  الفتا  جاهزيته،  لعدم  الالعب 

محرتفني  بثالثة  يحتفظ  الفريق 

وهم  بوغوهي  عن  االستغناء  بعد 

ادريسا  الكامريوني مباي والسنغايل 

من  املجيد  عبد  والالعب  نيانغ 

النيجر.

الستعادة  يسعى  امليناء  أن  وأوضح 

غري  البداية  بعد  الدوري  يف  توازنه 

الجيدة نتيجة تأخر التحاق الالعبني 

عبد  املحرتف  وإصابة  املحرتفني 

حتى  للعب  جاهزيته  وعدم  املجيد 

اآلن.

يشار إىل أن امليناء تعادل مع الحدود 

يف الجولة األوىل وخرس أمام السماوة 

يف الجولة الثانية.

ويفتقد نادي الكهرباء جهود العبني 

مميزين من صفوفه يف مباراة اليوم 

افتتاح  ضمن  امليناء  أمام  األربعاء 

منافسات الجولة الثالثة من الدوري 

املمتاز.

وقال املنسق اإلعالمي لنادي الكهرباء 

سيفتقد  الفريق  أن  الخزرجي  خيام 

خدمات الالعبني عالء محيسن هداف 

الفريق وأحد الركائز املهمة.

عزيز  خلدون  سيغيب  »كما  وتابع: 

بتشكيلة  مهم  عنرص  اآلخر  وهو 

الفريق والثنائي تعرض لإلصابة«.

يبذل  الطبي  الجهاز  أن  إىل  وأشار 

جهودا حثيثة من أجل تأهيل الالعبني 

بدنيا ليلحقوا بمباراة الجولة الرابعة 

توقف  فرتة  استغالل  أمل  عىل 

املنافسات يف أيام الفيفا.

املحرتف  الرباعي  جاهزية  وأكد 

يف  بهم  الدفع  تم  »حيث  للمباراة 

الحدود  أمام  الثانية  الجولة  مباراة 

وبالتايل سيكونون  الثاني  الشوط  يف 

مباراة  يف  املدرب  خيارات  ضمن 

اليوم«.

نقطة  جمع  الكهرباء  أن  إىل  يشار 

واحدة من املباراتني السابقتني.

السماوة  مدرب  شدد  جانبه  ومن 

غالب عبد الحسني عىل أهمية مباراة 

االربعاء  اليوم  ستقام  التي  النجف 

الجولة  لحساب  السماوة  ملعب  يف 

واصفا  املمتاز،  الدوري  من  الثالثة 

نقاطها باملضاعفة.

كبري  »النجف  الحسني  عبد  وقال 

االحرتام  له  ونكن  ومدربيه  بالعبيه 

بصورة  املباراة  تخرج  أن  وتمنياتنا 

وأنها  الفوز، السيما  ونحقق  جميلة 

النقاط  من  مضاعفة  بقيمة  تعد 

عندما تواجه فريقا منافسا«.

تحقيق  عىل  عازم  »فريقنا  وبني: 

عىل  املباراة  ألن  تواليا  الثاني  الفوز 

ملعبنا الذي يعترب أهم أسلحة فرسان 

يف  والتقدم  النقاط  لجمع  البادية 

سلم دورينا، ومباراة امليناء أصبحت 

لقاء  عىل  اآلن  وتركيزنا  املايض  من 

النجف«.

مع  اتفق  الفني  »الجهاز  ولفت: 

املباراة  هذه  تكون  أن  عىل  الالعبني 

سرييح  فيها  والفوز  نقاط  بست 

حيث  التوقف  قبل  كثريا  الفريق 

يف  جيد  برتتيب  السماوة  سيضع 

لكن  غيابات  ثالث  ولدينا  الالئحة، 

زمالئهم عىل أتم الجاهزية وسنكون 

وإسعاد  االنتصار  لتحقيق  املوعد  يف 

جماهرينا الوفية«.

ثالث  السماوة  رصيد  أن  إىل  يشار 

املاضية  الجولة  يف  الفوز  من  نقاط 

األوىل  الجولة  امليناء وخسارة يف  عىل 

أمام نفط الوسط.

امس  جرْت  منفصل  سياق  ويف 

لكرة  املمتاز  الدوري  قرعة  الثالثاء 

الثالث  يف  اقامته  املقرر   الصاالت 

الحايل  الثاني  ترشين  من  عرش 

بمشاركة 18 فريقا، وحرَض القرعة 

بنيان،  اياد  التطبيعية،  الهيأة  رئيس 

اسعد  الدكتور  التطبيعية،  وعضو 

الزم، ورئيس اللجنة، صبحي رحيم، 

باإلضافة اىل اعضائها.

التطبيعية  الهيأة  ان  بنيان:  وقاَل 

تكفلت بأجور املرشفني والحكام عىل 

كانت  التي  املاضية  السنوات  عكس 

األندية هي من تدفع األموال.

أهمية  لها  الصاالت  كرة  أن  مؤكدا: 

أهمية  عن  تقل  ال  عملنا  يف  كبرية 

دوري الساحات املكشوفة.

بالتوفيق  للجميع  امنياته  مقدما 

بغية  الواحد،  الفريق  بروح  والعمل 

إنجاح املنافسة.

ورحَب رئيس اللجنة، صبحي رحيم، 

برئيس الهيأة التطبيعية، اياد بنيان، 

حرضا  اللذين  الزم،  اسعد  والدكتور 

داعيا  املشاركة،  وباألندية  املؤتمر، 

الجميع اىل رضورة التكاتف والتعاون 

مع لجنة كرة الصاالت بهدف إنجاح 

البطولة والوصول بها اىل بر األمان، 

وإظهارها باملظهر الذي يليق وحجم 

هذه  تشهده  الذي  والتقدم  التطور 

اللعبة.

التي  املسابقة  نتائج قرعة   وجاءْت 

ستقام بنظام )الدوري العام( حسب 

اآلتي بالنسبة للجولة األوىل:

1- الجوية × الجنوب.

2- غاز الجنوب × شهريان.

بلدية   × الوسط  مصايف   -3

النارصية.

4- امليناء × الرشطة. 

5- غاز الشمال × اوروك.

6- الرشقية × أمانة بغداد.

7- الجيش × مصايف الجنوب. 

8- نفط الوسط × الجنسية.

9- الحشد × نفط البرصة.

بغداد/ متابعة الزوراء

االتحاد  يف  التطبيعية  الهيئة  اكدت 

تتدخل  لن  أنها  القدم،  لكرة  العراقي 

الوطني  املنتخب  مدرب  بعمل 

رسيتشكو كاتانيتش.

إن  الزم  اسعد  الهيئة  عضو  وقال 

خالل  ستجتمع  التطبيعية  “الهيئة 

بحث  اجل  من  املقبلة  القليلة  االيام 

واالستعداد  الوطني  املنتخب  منهاج 

للتصفيات املزدوجة”.

واوضح ان “الهيئة لن تتدخل بعمل 

اسود  بقائمة  يتعلق  فيما  املدرب 

وقناعاته  خياراته  فهذه  الرافدين 

أن  إىل  مشرياً  فيها”،  نتدخل  ولن 

لالعداد  املدرب  ستدعم  “التطبيعية 

االمثل للتصفيات”.

إعالن  بعد  دائمة  سمة  الجدل  بات 

ظل  يف  العراقي  للمنتخب  قائمة  أي 

اختالف القناعات الفنية.

األخرية  القائمة  عىل  التعليقات  لكن 

للمنتخب،  الفني  املدير  أعلنها  التي 

توصف  ربما  كاتانيتش،  السلوفيني 

اإلعالمي  بالضجيج  املرة  هذه 

املفتعل.

التايل  التقرير  عرب  كووورة  ويربز 

اإلعالمي ومدى  الوصف  حقيقة هذا 

صاحبت  التي  الفعل  لردود  مالئمته 

استعدادا  املعلنة  القائمة  ظهور 

لوديتي األردن وأوزبكستان.

رد سريع
تؤكد  التي  املؤرشات  من  واحدة 

املنتخب  قائمة  حول  الجدل  أن 

الرسيع  الفعل  رد  هو  مفتعال  يبدو 

التواصل  وسائل  عرب  انترش  الذي 

املواقع  بعض  من  بتأثري  االجتماعي 

العبني  من  املدعومني  الرياضية 

يف  االختيار  عليهم  يقع  لم  محليني 

القائمة.

وبدأ الحراك يف الجيش اإللكرتوني يف 

املدرب والتأثري  محاولة الضغط عىل 

ملناقشة  التمهل  دون  خياراته،  عىل 

القائمة بحياد، وجاء الرد بعد دقائق 

لكاتانيتش  الذع  بنقد  معدودة، 

وطاقمه.

االستقرار الفين
تغيريا  كاتانيتش  قائمة  تشهد  ولم 

كبريا وهذا طبيعي، وهو ما يشري إىل 

رغبة املدير الفني كأي مدرب محرتف 

يف البحث عن االستقرار يف تشكيلته، 

مثلما  جذرية  تغيريات  إجراء  وليس 

يطالب من هاجموه.

األسماء  بعض  مع  تعامل  املدرب 

خالل  من  فنيا  تقدما  معها  وحقق 

فهم ميزات الالعب وتوظيفه حسب 

قابليته الفنية وكذلك النسجام الفريق 

عىل  وقدرتها  بينها  فيما  كمجموعة 

هضم فلسفة كاتانيتش.

للمدرب  جدا  مهمة  التفاصيل  تلك 

خالل  باملنتخب  لرتسيخها  سعى 

نسفها،  يمكن  وال  املاضية  الفرتة 

استقرار  عىل  للحفاظ  سعى  لذا 

القائمة.

صدارة اجملموعة
لكاتانيتش  االنتقادات  يفند  ما 

تمسكه وثقته بخياراته، وقد نجح يف 

التصفيات املزدوجة بتصدر املجموعة 

الثالثة وبالتايل نتائج املدرب تدلل عىل 

نجاح مهمته مع أسود الرافدين مما 

يعني أن االنتقادات ليست يف محلها.

يؤثر  لم  املربر  به وغري  املبالغ  االنتقاد 

عىل السلوفيني يف وقت سابق، واإلرصار 

عليه  يؤثر  لن  االنتقاد  معاودة  عىل 

مستقبال وبالتايل يجب أن يكون هناك 

استمرار  يف  واملساهمة  ملسريته  دعم 

يف  بمسريته  الوطني  املنتخب  تفوق 

تصفيات كأس العالم 2022.

الرأي الفين
حول  الشكوك  من  املزيد  يصيف  ما 

املنتخب  ملدرب  املوجهة  االنتقادات 

من  غالبيتها  يف  صدرت  أنها  العراقي 

غري املتخصصني فنيا.

عىل سبيل املثال أوضح املدرب األسبق 

القائمة  أن  شنيشل  رايض  للمنتخب 

املدرب  كون  ومتوقعة  جدا  طبيعية 

إلغاء  بعد  الخيارات  تلك  يعرف  بات 

انطالق  وتأخر  املايض  املوسم  دوري 

عىل  يراهن  وبالتايل  الحايل  املوسم 

ادق  عنهم  يعرف  الذين  الالعبني 

التفاصيل، أما التغيري سيكون طفيفا 

وتدريجيا وهذا األمر منطقي عىل حد 

قول شنيشل.

قريبة  ستكون  الفنية  اآلراء  تلك 

الكروي  الشارع  عىل  ومؤثرة  للواقع 

من  صادرة  ألنها  والجماهري 

املختصني.

استحقاق طبيعي
القائمة  عن  داود  محمد  غياب 

والنقاد  الفنيون  عليه  اتفق  موضوع 

الدائم  املؤثر  لدوره  واإلعالميون 

بنتائج فريقه النفط.

والكالم عن محمد داود دون غريه ألن 

للبطولة  أن تمت دعوته  الالعب سبق 

الرباعية التي أقيمت يف اململكة العربية 

إبعاده  وتم  أصيب  لكنه  السعودية، 

لفرتة  ناديه  عن  وغاب  املنتخب،  عن 

أما اآلن فعودة محمد داود بهذه القوة 

والفاعلية تدلل عىل إمكانيته بالعودة 

مجددا للقائمة الوطنية.

رغم أن غياب محمد داود ترك أسئلة 

سيخوض  املنتخب  لكن  مرشوعة 

أن  يعني  وهذا  تجريبيتني  مباراتني 

الرسمية  للمباريات  النهائية  القائمة 

من  إضافة  تتم  وقد  بعد  تصدر  لم 

يتجاوز  أال  اإلضافة واملتوقع  يستحق 

عدد املضافني أكثر من العبني أو 3.

ومن جهة اخرى أصيب مدافع املنتخب 

الوطني ونادي اردا كارتزايل البلغاري، 

فريقه  مباراة  خالل  سوالقا  ريبني 

األخرية بالدوري البلغاري املمتاز.

فريقه  مباراة  من  سوالقا  وخرج 

األخرية أمام بريوي يف الدقيقة 46 من 

عمر املباراة يوم السبت املايض.

الوطني  للمنتخب  اإلداري  املدير  وقال 

ريبني  »املدافع  إن  كوركيس  باسل 

املنتخب  صفوف  عن  سيغيب  سوالقا 

أمام  الوديتني  املباراتني  يف  الوطني 

األردن وأوزباكستان«.

وأوضح أن »نتائج الفحوص الخاصة 

عن  غيابه  وتأكد  ظهرت  باملدافع 

املالعب لفرتة 3 أسابيع إىل شهر واحد، 

يف  املشاركة  بإمكانه  يعد  لم  بالتايل 

املواجهتني  اإلمارات وخوض  معسكر 

الوديتني«.وستقام املباراتان يف الـ12 

والـ17 من الشهر الحايل يف اإلمارات.

بغداد/ قيص حسن
إستقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال املدير املفوض لرشكة 

أنوار سورى املهندس عيل عبد الله عويز.
وأكد الوزير درجال عىل رضورة إنجاز ملعبي امليناء والنجف األرشف 
يف  الحداثة  ومراعاة  بالعمل  الدقة  وجوب  مع  املقرر  موعدهما  يف 
مقصورات  عىل  املميزة  اللمسات  وضع  عىل  والرتكيز  التصميم 
إكمال  القانونية يف  إعتماد اإلجراءات  كبار الشخصيات، فضالً عن 

املتعلقات الخاصة باملشاريع الشبابية والرياضية.
الله  أنوار سورى عيل عبد  املدير املفوض لرشكة  من جانبه أوضح 
عويز أن ملعب امليناء سيكتمل يف شهر  آذار  2021 ، ووفق املوعد 
املحدد كما إن ملعب النجف سيتم تسليمه بشكل كامل نهاية 2020، 
بمسبح  تتعلق  الوزارة  طرحتها  إستثمارية  فرص  وجود  مبيناً 
الرياضة  قطاعّي  عىل  كبرية  ستكون  والفائدة  لإلسكواش  وملعب 

والشباب واملستثمر.
وأضاف عويز ان هدف الرشكة تنفيذ املزيد من املشاريع بدقٍة عالية 
لكي تسهم يف زيادة البنية التحتية الرياضية ووفق مواصفات دولية 

تسمح بتضييف البطوالت واإلستحقاقات املهمة.

بغداد/ الزوراء

عىل  الناشئني  منتخب  تغلَب 

فريق الحدود بثالثية نظيفة، 

عىل  لعبت  ودية  مباراة  يف 

ملعب الشعب الثاني.

ثالثة  من  املباراة  ولعبْت 

 40 شوط  كل  مدة  أشواط، 

دقيقة، من أجل منح الفرصة 

لجميع الالعبني.

وأكَد مدرب منتخب الناشئني، 

هذه  »ان  محمد:  عماد 

مساحة  أعطتنا  املواجهة 

العبينا،  الختبار  كبرية 

تجاوبهم  مدى  عىل  واالطالع 

التكتيكية  التدريبات  مع 

والبدنية«.

الجهاز  »ان  محمد:  وأضاَف 

الناشئني  ملنتخب  الفني 

من  العباً   40 عىل  استقر 

معنا  يتواجد  ومن  الجدد، 

:«ان  اىل  مشريا  مسبقا«. 

الجديدة  التوليفة  هذه 

يف  املنتخب  عماد  ستكون 

االستحقاقات املقبلة«.

إىل  »انتقلنا  بالقول:  واختتَم 

اإلعداد  من  الثانية  املرحلة 

املباريات  خوض  خالل  من 

الفرتة  »ان  مبينا  الودية«. 

انتقالنا  ستشهد  املقبلة 

بخوض  الثالثة  املرحلة  إىل 

مباريات مع فرق الخط األول 

والدرجة  املمتاز  الدوري  يف 

فرق  مواجهة  من  بدال  األوىل 

الشباب«.

امليناء يضيف الكهرباء والسماوة يواجه النجف اليوم يف الدوري املمتاز
18 ناديا يشاركون يف دوري الصاالت

التطبيعية: لن نتدخل يف عمل املدرب السلوفيين كاتانيتش درجال يؤكد على ضرورة إجناز ملعيب 
امليناء والنجف يف موعدهما احملدد

منتخب الناشئني يتغلُب على 
احلدود وديا

6الرياضيالرياضي فريوس كورونا يصيب املدرب هاتف 
مشران

بغداد/ متابعة الزوراء
اثبتت الفحوص الطبية، اصابة مدرب املدرب الدويل هاتف شمران بفريوس كورونا.

وقال شمران إن “اعراض االصابة بفريوس كورونا ظهرت خالل االيام املاضية من خالل ارتفاع 
درجات الحرارة وفقدان حاستي الشم والتذوق”.

واوضح ان “هذا االمر دفعني اىل اجراء الفحوص الطبية، التي اكدت نتائجها، إصابتي بفريوس 
كورونا، حيث سأخضع للحجر الصحي املنزيل لحني شفائي من الصابة”.

يذكـر ان شـمران درب عـدة فـرق عراقية وعربية مـن بينها النجـف ونفط الوسـط واملالكية 
البحريني واالنصار اللبناني.

أصفر وأمحر
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أثضار النجم السضويدي املخضرم، زالتان 
إبراهيموفيتضش، مهاجم ميضان اإليطايل 
التكهنضات حيضال عودتضه عضن االعتضزال 
الدويل، بعدما نرش عرب حسابه عىل تويرت 
صضورة لضه بقميضص املنتخب السضويدي 
وشضارة القائد، وعلق عليها: “مىض وقت 

طويل”.
وكان إبراهيموفيتضش )39 عامضاً( اعتزل 
اللعب الدويل بعد كأس أوروبا 2016، ولم 
يلعضب للمنتخب الوطني منضذ ذلك الحني. 
لكنه أعاد الشضكوك مجدداً حيال إمكانية 

عودته إىل التشكيلة.
وقضال مدير املنتخب سضتيفان بيرتسضون 
يف مقابلضة مع صحيفة “سضبورتباديت” 
الرياضيضة السضويدية، إنضه لضم يكن عىل 

اتصضال مؤخضراً بإبراهيموفيتضش الضذي 
سجل 62 هدفاً يف 116 مباراة دولية.

وبحسضب الصحيفة نفسضها، فضإن نادي 
ميان لم يتلق أيضاً أي مكاملات من االتحاد 
السويدي لكرة القدم بشأن الاعب.وهذه 
ليسضت املرة األوىل التي يلمح فيها “إيربا” 
إىل إمكانية عودته عن االعتزال، فسبق أن 
أشضار عام 2018 إىل أنه قد يعود عن قرار 
االعتضزال من أجضل املشضاركة يف مونديال 
روسيا، لكن االتحاد دحض تلك الفرضية 
يف وقضت الحق.وأثبضت العماق السضويدي 
املخضرم، األحد، مسضتواه املتميز عندما 
ساهم بإعادة ميان إىل سكة االنتصارات 
املحليضة بقيادتضه إىل الفوز عضىل مضيفه 
اودينيزي 1-2، بعدما صنع هدفاً، وسجل 

آخضر يف الدقيقضة 83 مضن تسضديدة 
إبراهيموفيتضش  أكروباتية.ورفضع 
غلتضه التهديفيضة هضذا املوسضم إىل 
صدارتضه  فعضزز  أهضداف،  سضبعة 
لائحضة الهدافني يف رابضع مباراة له 

هذا املوسضم مع فريقضه، حيث غاب 
عضن املباراتضني االفتتاحيتني بسضبب 

إصابته بفريوس كورونا املستجد.
وتتواجضه السضويد مضع الدنمضارك يف 
مبضاراة وديضة يف 11 ترشيضن الثانضي/

نوفمرب، ثم كرواتيا وفرنسا يف 14 و17 
مضن الشضهر نفسضه تواليضاً ضمن 

منافسات الجولتني الخامسة 
والسادسة من دوري األمم 

األوروبية.

بات ليسرت سيتي ثانياً بتحقيقه فوزه األول يف الدوري اإلنكليزي 
املمتضاز عىل ملعب ليضدز يونايتد منذ 1998، بعضد أن تغلب عليه 
1-4 يف ختام املرحلة السضابعة، محققاً انتصاره الرابع من أصل 

أربع مباريات خاضها هذا املوسم بعيداً عن ملعبه.
وبفضوزه الرابع من أصضل أربع مباريات بعيدا عضن “كينغ باور 
سضتاديوم” والخامس هذا املوسضم، رفع بطل 2016 رصيده اىل 
15 نقطضة يف املركضز الثاني بفارق نقطة خلضف ليفربول حامل 
اللقب، مسضتفيداً من خسضارة املتصضدر السضابق إيفرتون أمام 
نيوكاسضل 2-1.ومضن جهتضه، توقف رصيد ليدز عنضد 10 نقاط 
بتلقيضه الهزيمضة الثالثضة وفشضل يف اللحضاق بكل مضن إيفرتون 
وسضاوثهامبتون وولفرهامبتضون )13 نقطة لضكل منها بفارق 
نقطضة خلضف توتنهضام الثالضث(.ورضب ليسضرت بقضوة وافتتح 
التسجيل بعد قرابة دقيقتني عىل البداية وذلك إثر هجمة مرتدة 
رسيعة وفرصة تسجيل لليدز، مستفيداً من خطأ املدافع األملاني 
روبن كوش يف إعادة الكرة إىل الحارس الفرنيس إيان ميسضليه، 
فخطفهضا جايمي فاردي ومررها إىل هضاري بارنز الذي أودعها 
الشضباك الخالية .)3( وحاول ليدز جاهضزاً العودة إىل اللقاء لكن 

مضن خطأ أخضر يف تمريضر الكرة 
يف منتصف منطقتضه، انطاق 

ليسرت بهجمة مرتدة وصلت 
عضىل إثرها الكضرة إىل مارك 
عضىل  املتقضدم  ألربايتضون 
اليمنى، فعكسها  الجهة 
عرضية لتصل إىل فاردي 
الذي حولها برأسه لكن 
ميسليه صدها لتسقط 
البلجيكي يوري  أمضام 
تيليمانس الذي أودعها 
الشضباك .)21( وبقيت 
النتيجة عىل حالها حتى 

بداية الشوط الثاني حني 
عاد ليدز إىل اللقاء بتقليصه 

الفارق عرب اإليرلندي الشمايل 
يلعب ستيوارت داالس الذي كان يحاول  أن 

كرة عرضية مضن خارج املنطقة، لكنهضا واصلت طريقها إىل 
الشباك وخدعت الدفاع والحارس الدنماركي كاسرب شمايكل 
.)48( وكان ليضدز قريبضاً من إدراك التعادل لكضن الحظ عانده 
بعدمضا ارتضدت تسضديدة بعيدة لإلسضباني بابلضو هرنانديز من 
زاويضة القائم األيرس والعارضة )55(، قبضل أن يوجه له فاردي 
الربة القاضية بتسضجيله الهضدف الثالث للضيوف إثر تمريرة 
متقنضة من البديل الرتكي جنغيز أونضدر )76(، رافعا رصيده اىل 
7 أهداف يف الدوري هذا املوسضم.ووجه ليسرت الربة القاضية 
ملضيفضه بإضافة الهدف الرابع يف الوقت بضدل الضائع من ركلة 
جزاء انتزعها جيمس ماديسون وترجمها تيليمانس بنجاح بما 

أن فاردي قد اسُتبِدَل قبل دقائق معدودة .)1+90(

يرغضب ريضال مدريضد يف ضضم مدافضع 
مميز، لخافة قائد الفريق سريجيو 
راموس، الذي بلغ من العمر 34 
عاما، وتتبقى له مواسم 

معدودة يف املاعب.
الغمضوض عضىل  ويخيضم 
مستقبل املدافع النمساوي 
بعضد فشضل  أالبضا  ديفيضد  الضدويل 
مفاوضاتضه مع بايرن ميونيخ بشضأن 
تجديد عقضده، الذي سضينتهي 
2021.وأعلن  يف صيف 
هاينضر،  هربضرت 
رئيضس النادي 
البافضاري، 

سضحب 

العرض املقدم للدويل النمساوي بشأن 
التجديد، ال سضيما بعد مماطلته وعدم 

حسم قراره بنهاية الشهر املايض.

ويمكضن لصاحب الضض28 عاًما التوقيع 
ألي نضاٍد بداية من يناير/ كانون الثاني 
املقبل، لانضمام إىل صفوفه يف صفقة 
انتقال حر بنهاية املوسم الحايل، ما لم 
يتفق مضع بايرن عضىل التجديد يف وقت 
الحق.وبحسضب صحيفة سبورت بيلد، 
فإن ريال مدريد األقرب للظفر بتوقيع 
أالبضا الصيضف القضادم، إذ يرغب املدرب 
الفرنيس زيضن الدين زيضدان لجلبه من 

أجل خافة راموس.
ويف ظضل تقضدم رامضوس يف العمر، فإن 
أالبا الخيار األنسضب للريال لخافته، ال 
سيما بعد اعتياده عىل شغل مركز قلب 
الدفاع مع الفريق البافاري، رغم كونه 

ظهريًا أيرس. 

يتطلضع برشضلونة ومانشسضرت يونايتد إىل 
تأكيضد بدايتهمضا الجيضدة يف دوري أبطال 
أوروبا هذا املوسم من خال تحقيق الفوز 
الثالضث عىل التوايل يف مجموعتيهما بالدور 
األول.ويستضيف برشضلونة فريق دينامو 
كييف األوكراني، اليوم األربعاء، يف الجولة 
3 للمجموعضة السضابعة التضي يتصدرهضا 
بلوجرانا )6 نقضاط(، ويليه يوفنتوس )3 
نقاط(، ثم دينامو كييف وفريينسفاروش 

)نقطة واحدة(.
ونال برشلونة دفعة هائلة من الفوز 2-0 
عىل يوفنتوس يف تورينو، بالجولة املاضية، 
ويتطلع لتعزيز صدارته بفوز ثالث تواليا، 

ليطرق أبواب ثمن النهائي مبكرا.
وتأتضي املباراة بعد تعادل بارسضا 1-1 مع 
أالفيس يف الليجا مطلع األسبوع الجاري، 
بسضبب خطضأ فضادح مضن حضارس املرمى 
نوربرتضو نيتضو، وهضو مضا اعتضربه املدرب 

كومان بمثابة هدية للمنافس.
وربمضا يعود الحارس األملاني مارك أندريه 
تري شضتيجن يف مباراة اليضوم، حيث تعاىف 
مضن اإلصابة مؤخرا وشضارك يف التدريبات 
األسضبوع املضايض، لكنضه غاب عضن لقاء 

أالفيس تحضريا ملواجهة اليوم.
مضن جانبضه، يتطلع يوفنتوس السضتعادة 
عضىل  ضيفضا  يحضل  عندمضا  االتضزان 

فريينسفاروش اليوم.
ويعود كريستيانو رونالدو للمشاركة مع 
الفريضق بضدوري األبطال بعضد تعافيه من 
فضريوس كورونا الذي أجضرب الربتغايل عىل 
الغياب يف املباراتني املاضيتني من املسابقة 
القارية.لكضن رونالدو أكضد عودته القوية 

بتسجيل هدفني يف الفوز 1-4 عىل سبيزيا 
بالدوري املحيل األحد املايض.

وبعد انتصارين مثريين عىل باريس سضان 
جريمان واليبزج، يحل مانشسضرت يونايتد 
ضيفا عىل إسطنبول باشاك شهري الرتكي 
اليضوم يف الجولضة الثالثضة مضن مباريضات 

املجموعة الثامنة.
ويخضوض يونايتضد املبضاراة بعضد هزيمته 
محليا 1-0 أمام آرسنال يف الدوري مطلع 

األسبوع الجاري.
ويتصضدر مانشسضرت يونايتضد املجموعضة 

)6 نقضاط(، يليه سضان جريمضان واليبزج 
ولهما )3 نقاط(، ويتذيل باشضاك شضهري 

با رصيد.
ورغضم هزيمتضه مرتضني، لكضن ربمضا لضن 
يكون الفريق الرتكي سضها أمام يونايتد، 
بالنظر إىل أدائه ضد باريس سان جريمان 
يف الجولضة املاضيضة، وقضد يشضكل إزعاجا 

لضيفه اإلنجليزي.
وقد يعزز من ذلك حماسه لتفادي الهزيمة 
الثالثة تواليا حتى ال يتبدد أمله منطقيا يف 

بلوغ الدور التايل.

وقضال آرون وان بيسضاكا، مدافضع يونايتد 
ملوقع ناديه: “األداء أمام آرسضنال اختلف 
مقارنضة بلقضاء اليبضزج. لكن كمضا ترون، 
خضنا الشوط الثاني ضد آرسنال بعقلية 

مختلفة وسعينا لصناعة الفرص”.
ويف املجموعة نفسضها يسضتضيف اليبزج 
باريس سان جريمان يف تكرار للقاء نصف 
نهائي النسخة املاضية من البطولة، حني 

فاز الفرنسيون 3-0.
وتلقضى اليبزج صدمة قوية بهزيمته أمام 
بوروسيا مونشضنجادباخ محليا، ليفرط 

يف صدارة البوندسليجا.
وقال ألكسندر سضورلوت مهاجم اليبزج: 

“سنتعلم الدرس ونعود أقوى مما كنا”.
ويف املجموعضة 6 يحل التسضيو ضيفا عىل 
زينيت سضان بطرسضربج الضرويس متذيل 

املجموعة با رصيد.
بفضارق  نقضاط(   4( التسضيو  ويتصضدر 
األهضداف أمضام كلضوب بضروج البلجيكي، 
ويأتي بوروسيا دورتموند ثالثا )3 نقاط( 

ويحل اليوم ضيفا عىل كلوب بروج.
ويخوض التسضيو مباراة اليوم بمعنويات 
عالية بعدما فاز 3-4 يف الوقت القاتل عىل 

تورينو يف عقر داره بالدوري اإليطايل.
ويتطلضع دورتمونضد، الذي يزاحضم بايرن 
ميونيضخ عضىل صضدارة البوندسضليجا، إىل 
تحقيضق انتصضاره الثانضي عىل التضوايل يف 
املجموعة.كمضا تجتضذب املبضاراة أهميضة 
كبضرية لدورتمونضد خاصة أنهضا تأتي قبل 
لقائه املرتقبة مع بايرن ميونيخ السضبت 

املقبل.
يف املجموعضة الخامسضة يتطلع تشضيليس 
للحفضاظ عضىل نظافضة شضباكه للمبضاراة 
الخامسة تواليا أمام ضيفه رين الفرنيس.

وتعضادل بلوز سضلبيا مع إشضبلية أوروبيا 
ومانشسرت يونايتد يف الدوري، ثم فاز عىل 
كراسضنودار الضرويس 0-4 أوروبيا ثم عىل 

برينيل 0-3 بالدوري.
ويتصدر تشضيليس املجموعة 5 )4 نقاط( 
بفارق األهداف أمام أشضبيلية، ويأتي رين 
ثالثا بنقطة واحضدة، بفارق األهداف أمام 
كراسنودار.كما تشهد املجموعة مواجهة 

إشبيلية ضد كراسنودار.

ُنِقَل أسضطورة كرة القدم األرجنتينية دييغو مارادونا 
إىل املستشضفى إلجضراء فحوص طبية، وذلك بحسضب 
مضا أفاد طبيبضه الخاص مضع التأكيد بضأن حالة بطل 

مونديال 1986 ليست خطرية.
وقال ليوبولضدو لوكي للصحافيني خارج العيادة يف ال 
باتا، جنضوب العاصمة بوينوس أيضرس، إن “الوضع 
ليضس خطضرياً ولم نضأِت إىل املستشضفى بسضبب حالة 

طارئة”.
وعضىل الرغم مضن أنه لم يذكضر أي تفاصيل أخرى عن 
حالضة مارادونضا، قضال لوكضي إن النجضم األرجنتينضي 
السضابق الذي احتفل بعيد مياده الستني يوم الجمعة 
املايض، سضيخضع لسلسضلة مضن الفحضوص الطبية، 
موضحاً: “إنه مريض مسن يعاني من ضغوط كثرية 
يف حياتضه. إنه وقت يحتضاج فيه إىل مسضاعدتنا.. من 

الصعب للغاية أن يكون املرء مارادونا”.
واستبعد الطبيب وجود أي عاقة بني الوضع الصحي 

الحايل ملارادونا وفريوس كورونا املستجد الذي يجتاح 
األرجنتني، واضعاً جزءاً كبرياً منها يف الحجر.

وسيكون مارادونا الذي لديه تاريخ طويل مع تعاطي 
املخدرات والكحول واملشاكل الصحية، يف وضع حرج 

وسضيعاني مضن مضاعفضات خطضرية يف حضال أصيب 
بفريوس “كوفيد19-”.

وعانضى األسضطورة األرجنتينيضة مضن نوبضات قلبيضة 
والتهاب الكبد لكضن “دييغو بخري، مع أن بإمكانه أن 
يكون أفضل بكثري” بحسضب ما قضال لوكي، مضيفاً: 
“لم يكن يف وضع أحضب أن أراه فيه. لقد تحدثت معه 
سضابقاً، وقلضت لضه: “لنذهضب إىل عيادة مضن أجل أن 

تتحسن بعض اليشء، فأجابني: “حسناً، لنذهب”.
ويأتضي إدخال املضدرب الحايل لخمنازيا اسضغريما بعد 
أسضبوع عضىل وضعضه يف الحجضر الصحي عىل سضبيل 
الوقايضة بعد أن ظهضرت عىل أحضد مخالطيه عوارض 
فريوس كورونا كما كشضفت الصحف املحلية الثاثاء 

املايض.
وذكضرت صحيفة “اويل” الرياضية بضأن أحد الحراس 
الشضخصيني ملارادونضا “اسضتيقظ وهضو يعانضي من 
عوارض كوفيد19- ووضع يف الحجر الصحي بانتظار 

نتائج الفحوص”.
أمضا صحيفة “بادينا 12”، فنقلضت عن مصدر مقرب 
مضن مارادونا قوله “إزاء الشضك وبانتظضار معلومات 
إضافية، سيبقى مارادونا محجوراً يف منزله” الكائن 
يف ال باتا عىل بعد 65 كيلومرتا من العاصمة بوينوس 

ايرس.
ويف يضوم عيد مياده الجمعة املضايض، انضم مارادونا 
إىل العبيضه لفرتة وجيضزة خال حصضة تمرينية، لكن 
بضدا واضحضاً أنه يواجضه صعوبة يف املضيش واحتاج إىل 
مساعدة من املتواجدين بقربه خال الدقائق الثاثني 

التي أمضاها يف امللعب.
وغضردت إحدى بناتضه، جيانينا، يف اليضوم التايل “قلبي 

ينفطر لرؤيته بهذه الحالة”.
وكشضف لوكضي للصحافيني خارج العيضادة يف ال باتا 
حيث مقضر خيمنازيا، أنضه “لم أذهضب لرؤيته يف ذلك 

اليوم، لكن يف اليوم الذي سبقه، كان بصحة جيدة”.

          

الرياضيالرياضي
الربيد االلكرتوني 
املوقع االلكرتوني 

alzawraanews@yahoo.com
www.alzawraapaper.com7

دوري أبطال أوروبا

أربع إصابات جديدة بفريوس 
كورونا يف الدوري اإلنكليزي

أونيون برلني يعود بفوز مثني 
من هوفنهايم

اعالم الكرتوني

برشلونة ويونايتد يتطلعان للفوز الثالث يف جولة استعادة التوازن

إدخال أسطورة األرجنتني مارادونا إىل املستشفى

أعلنضت رابطة الدوري اإلنكليضزي املمتاز لكرة القضدم عن أربع 
حضاالت إصابة جديدة بفريوس كورونا يف أحدث فحوص خضع 

لها الاعبون واألطقم الفنية األسبوع املايض.
وأضافضت الرابطضة يف بيضان: “يؤكضد الضدوري املمتضاز اليوم أن 
1446 مضن الاعبني واألطقم الفنية خضعضوا لفحوص بني 26 
ترشيضن األول / أكتوبر وأول ترشين الثاني / نوفمرب للكشضف 
عن فريوس كورونا.“وظهرت بينهم أربع حاالت إصابة جديدة 
بكوفيد19-”.وأصيضب 48 إجماالً بالعدوى يف تسضع جوالت من 

الفحوص منذ انطاق املوسم الجديد يف أيلول/سبتمرب.

اسضتفاد أونيون برلني من التفوق العضددي لتحقيق فوزه األول 
هذا املوسضم خضارج ملعبه وإسضقاط هوفنهايضم 1-3 يف ختام 
املرحلة السادسضة من الدوري األملاني لكرة القدم.ويدين فريق 
العاصمة بفوزه الثاني فقط والثأر لخسضارتيه املوسضم املايض 
أمضام هوفنهايم صفر2- وصفضر4-، اىل البديل الفنلندي جويل 
بوهيانبالو الذي دخل يف الدقيقة 77 وسضجل هدف التقدم 2-1 
يف الدقيقضة 85، قبضل أن ينجح البديل اآلخر سضيدريك تيورشت 
يف إضافضة الثالضث .)90+4( واعتقد هوفنهايم أنضه أنقذ نقطة 
وعضوض تخلفه بهضدف ماكس كروزه يف الدقيقضة 60 من ركلة 
جزاء تسضبب بهضا البديل الدنماركي روبرت سضكوف ما أدى اىل 
طرده، وذلك بإدراكه التعادل بواسضطة مؤنس دبور )80(، لكن 
الضيوف حافظوا عىل رباطة جأشهم ونجحوا يف خطف هدفني 
يف الوقضت القاتل.ورفع أونيون برلضني رصيده اىل 9 نقاط، فيما 
تجمضد رصيضد هوفنهايم عنضد 7 نقاط يف املركضز الحادي عرش 
بتلقيضه الهزيمضة الثالثة هذا املوسضم والثانية عضىل ملعبه بعد 
التضي مني بهضا يف املرحلة الرابعضة عىل يد بوروسضيا دورتموند 

)صفر1-(.

أالبا مرشح خلالفة راموس يف قيادة دفاع الريال زالتان يثري التكهنات حيال عودته للمنتخب السويدي

مفكرة الزوراءليسرت يكتسح ليدز ويرتقي إىل املركز الثاني
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بعد شفائه من كورونا

في اليوم الدولي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين 

وزير اإلعالم يصفه بـ”االنتصار التاريخي”

األمتتة يف الصحافة.. كيف تكون إضافة قّيمة ومساعدة مهّمة؟
بغداد/ الزوراء:

يف آب/أغس�طس املايض، قّرر الزميل يف 
مركز ناي�ت للصحاف�ة يف األمريكيتني، 
سريجيو سبانيولو، وهو مؤسس ومدير 
تحرير “فولت” يف الربازيل، اإلس�تعانة 
بصحفي إلعداد محت�وى ملرشوع رائد، 
وأراد سبانيولو أن يساعده الصحفي يف 
النرش عىل وسائل التواصل اإلجتماعي، 
وبالنرشات الربيدية وتحضري التقارير، 
اآلخري�ن  الصحفي�ني  تزوي�د  به�دف 
باملعرف�ة العلمية الناتجة عن وس�ائل 
التواصل اإلجتماعي. ولكن بعد أسابيع 
للميزاني�ة  والتخطي�ط  العم�ل  م�ن 
ووض�ع األهداف، غرّي الخط�ة بكاملها 
واس�تعان بمطوَرين اثنني بدوام جزئي 
إلنش�اء “بوت” عىل توي�ر ونظام للرّد 

أوتوماتيكًيا.
والجدي�ر ذك�ره أّن البوت هو حس�اب 
التواص�ل  وس�ائل  ع�ىل  أوتوماتيك�ي 
اإلجتماع�ي تدي�ره خوارزمي�ة، وليس 
أخ�رى،  بعب�ارة  حقيقًي�ا،  ش�خًصا 
ويت�م تصمي�م برنامج البوت إلنش�اء 

مشاركات من دون تدخل برشي.
وق�ال س�بانيولو، يف ه�ذا املق�ال الذي 
كتبه عن تجربته األخ�رية: “قمت بحل 
مش�كلتني يف وق�ٍت واح�د، األوىل ه�ي 

توزيع املنشورات واملحتوى عىل توير، 
والثاني�ة تتمّث�ل بتزوي�د املس�تخدمني 
بالنرشات عرب الربيد اإللكروني، بحيث 
لم تعد هناك أية حاجة لتدخل برشي يف 
هاتني املسألتني”. وأضاف: “ما حاجتي 
لش�خص يعمل ع�ىل إنت�اج املحتوى يف 
حني تقوم األتمتة باملهمة وبشكل شبه 
مجان�ي، كذلك فإّن خطتي األساس�ية 
كانت اإلستعانة بصحفي لوقت محدد، 
بينما تعمل األتمتة للوقت الذي أريده”.

ولفت الصحفي إىل أّنه تعّمق بشكل أكرب 
يف عالم األتمتة وتطوير املنتجات اآللية، 
ووج�د أّن�ه من ال�روري اإلس�تعانة 
بصحف�ي لوض�ع اس�راتيجيات م�ن 
أجل تنظي�م املحت�وى، فع�نّي صحفًيا 
لذل�ك، وبات العمل مش�رًكا بني البوت 

والبرش.  
وبحس�ب س�بانيولو، ف�إّن األتمت�ة يف 
الصحاف�ة تثري دهش�ة وقل�ق البعض، 
ليس بس�بب إمكاني�ة تنفيذها للمهام 
الت�ي غالًب�ا م�ا ينفذه�ا الصحفي�ون 
فحس�ب، ب�ل أيًض�ا ألّن اآلالت ليس�ت 
أفض�ل م�ن الصحفيني. وإذ ذك�ر مثالً 
عن محاول�ة مايكروس�وفت أتمتة كل 
جوان�ب غرف�ة األخبار، ق�ال الصحفي 
إّن “الخالصة األساسية التي استنتجها 

م�ن خ�الل تجربته�ا ه�ي أّن “األتمتة 
تقّدم مساعدة كبرية للصحافة وليست 
حال مستقاًل، إذ يمكن أن تؤدي األتمتة 
عدًدا م�ن امله�ام، وأن تنش�ئ محتوى 
بسيًطا وهي تلعب دوًرا مفيًدا يف مجال 
الصحافة، ويمكن القول إنها س�تؤدي 

إىل وظائف أفضل أيًضا”.
الواق�ع  “أعادن�ي  س�بانيولو:  وتاب�ع 
الجديد إىل العام 2012، حني كنت أعمل 

م�ع وكال�ة روي�رز يف الربازي�ل، وأقرأ 
ملفات الرشكات وتركز مهمتي بكتابة 
عناوين رئيسية رسيعة وأساسية بناًء 
عليه�ا، وهك�ذا كن�ت أك�رر م�ا تورده 
امللفات، فعندما تعل�ن أية رشكة عامة 
عن تقارير مالية أو إعادة رشاء أس�هم 
أو منتجات جديدة، أقوم بنرش املحتوى 
الرئييس م�ن هذه التقاري�ر يف عدد من 
األس�طر التي تراوح ب�ني فقرة واحدة 

وأربع فقرات، ثّم أترك األمر للمراس�لني 
لكش�ف التفاصيل الباقية، ووجدت أّن 
امله�ام الوظيفية كانت متكررة ومملّة، 
ولك�ن كان له�ا أهمي�ة يف ذل�ك الوقت 
بالنسبة للرشكات والقراء، لكن لم يكن 
هن�اك اس�راتيجية للعم�ل وال تقارير 
فعلية، وعىل م�ا يبدو فقد بات بإمكان 

الروبوتات تنفيذ هذه املهام اآلن”.
إًذا تم�ّر الصحاف�ة يف مرحل�ة جدي�دة 

وتواج�ه بع�ض القضاي�ا الت�ي يج�ب 
أش�ار  الس�ياق،  ه�ذا  ويف  معالجته�ا. 
تقري�ر صدر يف آذار/م�ارس 2019 عن 
معه�د قان�ون املعلوم�ات إىل “مخاوف 
بش�أن الوصول االنتقائ�ي للمعلومات، 
الع�ام،  واآلث�ار الض�ارة ع�ىل املج�ال 
وبع�ض الخوارزمي�ات الت�ي ل�م يت�م 
تصميمه�ا جيًدا والركيز عىل عدد قليل 
من املنصات عىل حس�اب نطاق أوس�ع 
وسوق إعالمي مزدهر”. وشّدد التقرير 
ع�ىل رضورة اإلنتب�اه إىل خط�ر تطوير 
تقني�ات يحركه�ا ال�ذكاء االصطناعي 
الس�تغالل نق�اط ضعف املس�تخدمني 
وتقويضه�ا  بالخصوصي�ة  والتالع�ب 

وخلق تفاوت رقمي جديد.
طريق�ة  توج�د  س�بانيولو،  وب�رأي 
للتفك�ري باألتمت�ة يف غ�رف االخب�ار، 
حت�ى الصغ�رية منه�ا، بحي�ث ال تقود 
إىل ترسيح الصحفيني م�ن وظائفهم.. 
وهذا ال يعني أّن عىل الربمجيات القيام 
بعم�ل صحف�ي، كذل�ك فعندم�ا يقوم 
الصحفيون بتوجيه عملهم نحو العمل 
املهّم مثل إعداد التقارير اإلس�تقصائية 
وجم�ع البيان�ات، يمك�ن التخ�ي عن 

املهمات املتكررة اململة للروبوتات.
والجدي�ر ذك�ره أّن روي�رز وبلومربج 

وفورب�س والجاردي�ان ووكاالت أنب�اء 
كث�رية تس�تخدم التقني�ات الجدي�دة، 
وهن�اك أمثلة يف نيوي�ورك تايمز أيًضا، 
فيم�ا فازت واش�نطن بوس�ت بجائزة 

بسبب البوت الخاص بها. 
وحالًي�ا بعدما أصب�ح لدين�ا املزيد من 
GPT-3، وه�و  مث�ل  الفعال�ة  األدوات 
انموذج لغة يستخدم الذكاء االصطناعي 
إلنش�اء نص آيل شبيه بعمل اإلنسان تم 
إص�داره يف حزيران/يونيو 2020، تبدو 
األتمت�ة واعدة أكثر وربم�ا تمثل تحدًيا 
أكث�ر من أي وقت م�ى للصحافة، لذا 
يج�ب علينا أن ندرس�ها ونس�تخدمها 

لصالح العمل الصحفي.
وختاًما، فيما يدور نقاش بني أشخاص 
وصحفيني يرفض�ون األتمتة، ويعدون 
أّنه�ا ق�د ت�ؤدي إىل الف�وىض والبطالة 
إليه�ا  ينظ�رون  وآخري�ن  الجماعي�ة، 
ك�رورة يف الوق�ت الح�ايل، ال س�يما 
وأّنه�ا دخلت يف مج�االت مختلفة، يرى 
كاتب هذا املقال أّن املس�ؤولية الحالية 
تكم�ن بتحوي�ل األتمت�ة إىل مس�اعدة 
للصحفي�ني، من أجل تحس�ني وظائف 
الصحاف�ة وزي�ادة اإلنتاجي�ة يف غرف 
إىل  “بحاج�ة  أنن�ا  موضًح�ا  األخب�ار، 

اسراتيجية برشية مناسبة”.

بغداد/ نينا:
 استذكرت املفوضية العليا لحقوق اإلنسان 
يف الي�وم الدويل إلنه�اء اإلفالت م�ن العقاب 
عىل الجرائم املرتكبة ض�د الصحفيني، الذي 
يص�ادف يف الثاني من ش�هر ترشين الثاني، 
الصحفيني الذين تعرض�وا لحاالت الرهيب 

والقت�ل واالختف�اء الق�رسي ، ومنعهم من 
أداء واجبه�م اإلعالم�ي وإيص�ال املعلوم�ة 
إىل الجمهور.ودع�ت املفوضي�ة يف بيان “إىل 
تكات�ف الجه�ود من قب�ل الجه�ات األمنية 
والقضائية ملواصلة التحقيقات باالعتداءات 
املرتكبة بحق الصحفيني ومالحقة مرتكبيها 

وتقديمهم للعدال�ة وإنهاء حالة اإلفالت من 
العق�اب، وذل�ك من أج�ل توفري بيئ�ة آمنة 
تحف�ظ حقوقه�م، وتس�اهم يف أداء دورهم 
ورس�التهم اإلعالمية وترسيخ حرية التعبري 
والرأي وإرساء قيم مجتمعية تحمي حقوق 
اإلنسان من االنتهاك”.واكدت املفوضية “أن 

منظمات املجتمع املدني واالتحادات املهنية 
مطالبة اليوم ايضا بتنسيق جهودها والبحث 
عن الس�بل والخط�وات والتدابري امللموس�ة 
التي ينبغي اتخاذها من أجل تعزيز التصدي 
لظاه�رة اإلف�الت م�ن العقاب فيم�ا يتعلق 

بالجرائم واالعتداءات ضد الصحفيني”.

 بريوت/ متابعة الزوراء:
أطلقت اإلعالمية، باتريس�يا هاشم، مؤسسة ورئيس�ة تحرير موقع “برصاحة”، برنامجها 

الجديد “برصاحة مع باتريسيا هاشم” الذي يبّث حرصياً عىل “أنغامي” كل نهار اثنني.
ستتطرق الهاشم خالل حلقات “البودكاست” إىل مواضيع متفرقة، كالفن والحياة واإلنسان 

واملرأة، وسيكون املضمون عبارة عن خواطر وعصارة تجارب وخيبات الحياة.
تقول الهاش�م: “إنها تجربة جدي�دة أحببُت أن أخوضها حرصياً عرب بودكاس�ت “أنغامي”، 
خاصًة بعدما قّدمُت برنامجي اإلذاعي الفّني “برصاحة” لس�تة مواسم عىل أكثر من محطة 
إذاعي�ة وحاورُت أملع نج�وم الوطن العربي”.وأضافت: “لربم�ا كان الجمهور يتوقع مني أن 
أتط�رق فقط للمواضيع الفّنية، وأن أجري الحوارات مع املش�اهري والنجوم، لكنني أردت أن 
أت�رك بصمة مختلفة يف املجال اإلنس�انّي الوجدانّي األحب إىل قلبي، وأن أش�ارك الجمهور ما 
علمتني إياه الحياة كإمرأة وانس�ان”.وأنهت: “لربما خالل هذا املوس�م قد أحاور شخصيات 
فّني�ة عرب “أنغامي” رشط ان تكون مؤثرة وتؤّثر بحياتي وحياة املس�تمعني”.وملاذا حرصياً 
ع�رب منّصة “انغامي”؟.. اّكدت باتريس�يا انها و”أنغامي” خلطة نجاح سيس�تثمرانها عىل 
اق�وى منصة يف الوط�ن العربي.إذاً جمه�ور “انغامي” العريض يف كل انح�اء الوطن العربي 
والعالم عىل موعد كل يوم اثنني مع “بودكاست” جديد لإلعالمية باتريسيا هاشم، ومواضيع 

تعالجها بالعمق كما ذكرت يف الحلقة األوىل.

الرياض/متابعة الزوراء:
حسني الشيخ اإلعالمي الس�عودي املعروف عاد 
اىل عمله كمذيع ومقدم برامج يف قناة “العربية” 
بع�د غي�اب اس�تمر 20 يوم�ا بس�بب اصابت�ه 
بف�ريوس كورونا وتعافيه كليا. وقال يف رس�الة 
ألصدقائ�ه ع�ىل “التوي�ر”: انها كان�ت تجربة 
مؤملة، والحمد الله ع�ىل الصحة والعافية اللتني 

ال تعوضان.

  الرباط/متابعة الزوراء:
نعى املكتب الس�يايس لالتحاد االش�راكي للقوات الش�عبية إىل كل االتحادي�ات واالتحاديني 
وإىل األرسة اليس�ارية املغربية اإلعالمي والكاتب حسن الس�ويس، الذي لّبى دعاء ربه، مساء 
األحد، بمستش�فى موالي عي الرشيف بالراش�دية جراء إصابته بفريوس كورونا املس�تجد.
وقال الحزب يف نعيه: “غادرنا س�يدي حس�ن بعد مس�ار نضايل طويل عىل واجهات متعددة 
منذ التحاقه بمنظمة 23 مارس أواسط السبعينيات حني كان طالبا للفلسفة بكلية اآلداب.. 
ساهم يف إعادة بناء الحركة الطالبية ويف التحضري للمؤتمر 16 لالتحاد الوطني لطلبة املغرب 
الذي انتخب فيه عضوا باللجنة التنفيذية، واس�تمر يف تحمل املس�ؤولية نفس�ها بعد املؤتمر 
17، مما عرضه لالعتقال بس�جن لعلو إىل جانب قياديني يف االتحاد االشراكي والكونفدرالية 
الديمقراطية للش�غل وعضوي قيادة اوط م )عويش وبوعيش(”.وأضاف: “يف الوقت نفس�ه 
كان حس�ن عضوا نشيطا يف هيأة تحرير )أنوال( منذ بدايتها، ثم من مؤسيس منظمة العمل 
الديمقراط�ي الش�عبي التي كان عض�وا بلجنتها املركزي�ة وأول كاتب عام لحركة الش�بيبة 
الديمقراطية، إىل أن غادر الوطن إىل باريس فلندن، حيث عمل يف عدة منابر إعالمية، كالعشب 
العربي والفرس�ان وبقناة أ.ن.ن”.وأورد الحزب أن الراحل التحق باالتحاد االشراكي للقوات 
الش�عبية وانتخ�ب عضوا باملجلس الوطني إىل أن وافته املنية عن س�ن يناهز 68 س�نة، وله 

كتابات يف السياسة واإليديولوجيا، وإبداعات شعرية.

مفوضية حقوق اإلنسان تدعو إىل محايتهم ومالحقة مرتكبيها قضائيا
اإلعالمية باتريسيا هاشم تعود 

بربناجمها “بصراحة” 

فريوس كورونا ينهي حياة اإلعالمي املغربي حسن السوسي

اإلعالمي السعودي حسني الشيخ يعود لـ”العربية”

باريس/ متابعة الزوراء:
 طالب�ت منظم�ة “مراس�لون بال 
حدود” األمني العام لألمم املتحدة، 
أنطونيو غوترييش، بخلق منصب 
“املمث�ل الخ�اص لألم�م املتح�دة 
الصحافي�ني”،  بس�المة  املعن�ي 
بمناس�بة “الي�وم العامل�ي إلنهاء 
اإلف�الت من العقاب ع�ىل الجرائم 

املرتكبة ضد الصحفيني”.
الحكومية  املنظمة غ�ري  وتحدثت 
عن مقت�ل 32 صحفي�ا ومتعاونا 
م�ع وس�ائل إعالمية من�ذ مطلع 
الع�ام، يف تراج�ع مقارن�ة بالعام 
امل�ايض بس�بب األزم�ة الصحي�ة 

لكنه ال يزال مقلقا.
وأفاد كريس�توف دول�وار، األمني 
العام للمنظم�ة، يف مقالة نرشتها 
االثنني عدة وسائل إعالم: “ال يزال 

هن�اك أكثر م�ن عام بقلي�ل أمام 
األمني العام لألمم املتحدة للترصف 
يخ�ّص  م�ا  يف  كب�ري  إرث  وت�رك 
العق�اب  م�ن  اإلف�الت  مكافح�ة 
وحماية الصحفيني.. تعيني عضو 
من فريقه كجه�ة اتصال خاصة، 

وه�ي الخطوة امللموس�ة الوحيدة 
التي ق�ام بها حت�ى اآلن، هو أمر 

غري كاف”.
وقت�ل يف العام املايض 49 صحافيا 
يف العال�م، يف ع�دد أق�ل بكثري من 
الس�ابق،  الع�ام  املس�ّجل  الع�دد 

يذهب�ون  بات�وا  الصحافي�ني  ألن 
بش�كل أقل إىل املناطق التي تشهد 

نزاعات.
وع�ىل وف�ق م�ا أش�ارت املنظمة 
التي ستنرش حصيلتها النهائية يف 
أواخر ديسمرب كما تفعل كل عام، 
لوحظ تراجع الع�دد أكثر يف العام 
2020، م�ع مقت�ل 29 صحافي�ا 
وس�ائل  م�ع  متعاون�ني  وثالث�ة 
إع�الم من�ذ مطل�ع الع�ام، وه�ذا 
يع�ود إىل ع�دم توج�ه الصحفيني 
يف ظل األزم�ة الصحية إىل ميادين 

املعارك.
أن  دول�وار  كريس�توف  ويؤك�د 
“فرة كوفيد غرّيت فعال املعطيات 
ع�ىل األرض.. ُقت�ل ع�دد أق�ل من 
الصحفي�ني لك�ن حصلت ضغوط 
واعتداءات أكث�ر ضد صحافيني”، 
مضيف�ا أن “التهدي�دات تتف�اوت 

أكثر فأكثر وأصبح�ت مكافحتها 
أكثر صعوبة بكثري”.

ويش�ري إىل أن�ه “عىل م�دى العقد 
األخ�ري، ُقت�ل قرابة أل�ف صحفي 
بسبب عملهم، وهي جرائم لم تتم 
املعاقب�ة عليه�ا. لم ُيج�ر تحقيق 
فع�ي يف الكثري من ه�ذه الحاالت 
ول�م ُيحاَس�ب املذنب�ون أب�دا عىل 
أفعاله�م”، الفت�ا إىل “االفتقار إىل 

اآلليات الدولية الفّعالة”.
وع�ىل وفق ما ج�اء يف بيان، أطلق 
االتح�اد ال�دويل للصحفيني حملة 
الذي�ن  بأولئ�ك  “للتندي�د  دولي�ة 
ض�د  جرائ�م  بارت�كاب  يأم�رون 
يزال�ون م�ن دون  صحفي�ني وال 
عقاب، وكذلك لح�ّض الحكومات 
ع�ىل اتخ�اذ تدابري عاجل�ة بهدف 
إنهاء اإلفالت من العقاب وحماية 

حرية الصحافة”.

مقديشو/متابعة الزوراء:
 تعهد الرئيس الصومايل، محم�د عبدالله فرماجو، أن حكومته 
س�تتوقف عن اعتقال الصحفيني بس�بب تغطيتهم الصحفية، 
وس�تبذل جه�ودا لتعزي�ز حري�ة الصحافة، وذلك خ�الل لقائه 
م�ع وفد من منظمة “مراس�لون ب�ال ح�دود”، يف أول زيارة له 
إىل الصومال.وق�ال األمني العام ملنظمة “مراس�لون بال حدود” 
كريس�توف ديل�وار: “ندع�و الرئي�س والحكوم�ة القادم�ة إىل 
مواصلة جهودهما لتطوير الصحفيني وتش�جيع صحافة حرة 
ومستقلة وعالية الجودة”.ووصف وزير اإلعالم، عثمان أبوبكر 
دبي، الذي حر االجتماع، تعّهد الرئيس بأنه “انتصار تاريخي” 
من ش�أنه أن يس�اعد عىل إنهاء االعتقال التعسفي للصحفيني 
الصوماليني.وقد اُتهم�ت حكومة الرئيس فرماجو بقمع حرية 
الصحاف�ة، مع دع�وات األمم املتح�دة للحكومة بع�دم انتهاك 
حرية الصحافة.وش�ّن فرماجو هجوما حادا عىل الصحفيني يف 
س�بتمرب املايض، وق�ال إن “هناك ما يش�به الصحفيني، لكنهم 
ليسوا كذلك يفتقرون إىل تعلم الصحافة وكسب الخربة ولديهم 

صالت بحركة الش�باب ويعملون م�ن أجلهم”.وجاء ذلك خالل 
ندوة جرت بالقرص الرئايس عندما س�أله أح�د الصحفيني عن 
وض�ع الصحافة أثن�اء فرة حكم�ه حيث يتم رب�ط الصحافة 
املس�تقلة والصحفي�ني باإلرهاب.كم�ا اتهمت منظم�ة العفو 

الدولية الحكومة الصومالية بتشكيل فرق متابعة عىل اإلنرنت 
ملالحقة الصحفيني وتبليغ فيس�بوك لتوقف حس�اباتهم بهدف 
إسكات األصوات اإلعالمية الناقدة.وقالت املنظمة يف تقرير عن 
حرية وسائل اإلعالم الحكومية يف الصومال: إن جهود الحكومة 
يف املراقبة أثمرت إغالق 10 حس�ابات عىل فيس�بوك لصحفيني 
يف يوم واحد.وجميعهم أبلغتهم رشكة فيسبوك بأن حساباتهم 
تنتهك معايري املجتمع دون تحديد األس�باب.ورفضت الحكومة 
الصومالي�ة تقرير املنظمة الذي ي�ورد بالتفصيل وقائع انتهاك 
أخرى لحرية الصحافة منها رضب واعتقال صحفيني.كما قال 
اتح�اد الصحفيني الصوماليني يف تقرير، أصدره يف مايو املايض، 
إنه يف الفرة ما بني مايو 2019  ومايو 2020 قتل يف الصومال 4 
صحفيني، واعُتق�ل 64، وأصيب 7 بجروح، وتعرض 47 آخرين 
لس�وء معامل�ة ومضايقات إعالمية، كما ت�م إغالق 5 محّطات 
إعالمية.وجاء الصومال م�ن ضمن الدول األربع األوىل يف مؤرش 
إف�الت قتلة الصحفيني من العقاب ال�ذي أصدرته لجنة حماية 
الصحفيني الدولية األس�بوع املايض، إىل جانب العراق وس�وريا 

وجنوب السودان. 

رام اهلل/ متابعة الزوراء:
يص�ادف الثاني من ترشين ثاني اليوم العاملي 
النهاء اإلف�الت من العقاب يف الجرائم املرتكبة 

بحق الصحفيني والصحفيات.
وقد ُقتل منذ مطل�ع العام 2000 ما مجموعه 
اي�دي ق�وات  43 صحفي�ا وصحافي�ة ع�ىل 
مئ�ات  اصي�ب  كم�ا  االرسائي�ي،  االحت�الل 
الصحفي�ني/ ات بج�روح بليغة تس�ببت لهم 
بإعاقات دائمة سرافقهم طوال حياتهم، كما 
حدث مع املصور معاذ عمارنة الذي فقد عينه 
جراء رصاصة اطلقه�ا عليه جندي ارسائيي، 
دون ان يق�دم أي م�ن مرتكب�ي جمي�ع هذه 
الجرائم للعدال�ة او العقاب، بل إن االمر وصل 
بالرشطة االرسائيلية )عىل سبيل املثال( حدود 
احتج�از الصحفي عمارنة قبل نحو اس�بوع 

)يوم 27/10/2020(، ونقله اىل أحد مراكزها 
واس�تجوابه بع�د ان اوقفت�ه داخ�ل الق�دس 
الت�ي وصلها ملتابعة عالجه يف احد مش�افيها، 
بزع�م ان الترصيح الذي يحمل�ه، الصادر عن 
السلطات االرسائيلية نفسها لهذه الغاية، “ال 

يخوله دخول مدينة القدس”!
وقد اعتمدت االمم املتح�دة هذا اليوم يف العام 
2013، بغي�ة دف�ع مختل�ف ال�دول التخ�اذ 
إج�راءات مح�ددة من أجل وض�ع حد لحاالت 
االف�الت من العق�اب يف الجرائم الت�ي ترتكب 
ض�د الصحفي�ني/ات، خاص�ة ان احصاءات 
االمم املتحدة تظهر أن 9 من بني كل 10 جرائم 
قتل طال�ت صحفي�ني/ات حول العال�م  منذ 
العام 2006 أفلت مرتكبوها من العقاب، علما 
ان الف�رة املذكور ش�هدت مقتل م�ا يزيد عن 

1200 صحف�ي وصحفي�ة ح�ول العالم، هذا 
فضال عن سلسلة طويلة ومنوعة من الجرائم 
الت�ي يتعرض لها العامل�ون/ات يف الصحافة 
كاالعتقاالت التعس�فية والتعذيب واالصابات 
وغريها من الجرائم التي تنتهي غالبيتها دون 

تقديم مرتكبيها للعدالة.
ومنذ مطلع العام الجاري، ورغم انتشار وباء 
كورون�ا وم�ا رافق ذلك من اغالق�ات وتقلص 
مختلف االنش�طة العامة، إال ان مركز “مدى” 
للتنمي�ة والحري�ات االعالمية رص�د ووثق ما 
مجموعه 174 اعتداء ارسائيليا ضد الصحفيني 
والصحفيات الفلس�طينيني، بلغت االعتداءات 
الجس�دية منها 70 حالة )اصابات بالرصاص 
الحي واملطاطي وقنابل الغاز وغريها(، يف حني 
بلغ اجمايل االنتهاكات الفلسطينية 83 ، منها 

اعتداءان جسديان.  إن مركز “مدى” وإذ يؤكد 
ع�ىل ان افالت مرتكب�ي الجرائ�م واالعتداءت 
ضد الصحفيني يف فلس�طني، ويف املقدمة منها 
جرائم القتل واالصابات الجسدية الخطرية، قد 
ش�جع عىل استمرارها واتس�اع دائرتها، فإنه 
يج�دد مطالبته برورة العم�ل عىل مالحقة 
مرتكبيها، كما يؤكد مركز مدى انه س�يواصل 
جه�وده لتحقي�ق ذل�ك م�ن خالل وج�وده يف 
العديد من الش�بكات والتحالفات الدولية بما 
فيها عضويته يف اللجنة االستشارية للتحالف 
ال�دويل للدف�اع عن االع�الم، كما انه س�يعمل 
مج�ددا اىل الدف�ع قدم�ا لتحقي�ق مبادرته يف 
تش�كيل املحكم�ة الدولية الصوري�ة ملحاكمة 
مرتكبي جرائم قتل الصحفيني، بالتعاون مع 

كل املؤسسات الدولية املعنية.

“مراسلون بال حدود” تطالب خبطوات دولية حلماية الصحفيني

الرئيس الصومالي يتعهد بإنهاء اعتقال الصحفيني

مركز “مدى” للتنمية واحلريات اإلعالمية يطالب مبالحقة مرتكيب االعتداءات على الصحفيني 
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ثقافية

الشاعر العراقي املغرتب.. سعد جاسم: اإلقامة يف اللغة بييت وعاملي وفضائي الشعري
أمحد فاضل

هروب وغربة
لطامل�ا ش�كلت الغربة للش�اعر مجاالً 
رحب�اً للكتاب�ة، وأصبح�ت أغل�ب ما 
كتب�ه  ش�عراء » املهجر » م�ن أعمال 
تاري�خ  مكانته�ا يف  تمام�اً  تس�تحق 
الشعر الحديث، وعندما نتناول شاعر 
عراقي بحجم سعد جاسم الذي اختار 
صقي�ع  كن�دا  مكاناً ومس�تقراً له، ال 
ب�د  أن  نتع�رف  أوالً عن الس�بب الذي 
دع�اه له�ذه الهج�رة والتغ�رب الذي 
كتب عنهما، أحببنا أن تكون ش�هادة 
للتاري�خ يرجع إليها دارس�و الش�اعر 

دون أن نضيف إليها أي تعليق:
» الش�اعر سعد جاسم: حكاية هروب 
اىل ب�اد  »، واللج�وء  بدع�وة م�زّورة 
البحريات والغابات والثلوج والثقافات 

املُتعددة. 
لقد قاَم الشاعر سعد جاسم بالهجرة 
أو باالحرى الهروب من العراق بتاريخ 
:1997-8-8؛ بدعوة مزّورة من احدى 
املؤسسات الثقافية، وقد قام بتصميم 
وخت�م الدع�وة  ل�ه  صدي�ق ش�اعر 
وتح�ت  مع�روف،  عراق�ي  واعام�ي 
ذريعة املش�اركة  يف مهرجان ش�عري 
عربي ُيقام يف احدى العواصم العربية.

وكان�ت عملية هجرت�ه وخروجه من 
باده مغام�رة خطرة كادْت أَن ُتكلفه 
حيات�ه، ولكن�ه لم يك�رث ألَن�ه كان 
مشاكس�اً ش�عرياً ومحتج�اً بطريقة 
وبأخ�رى عىل جرائم وح�روب النظام 
الصدام�ي الفايش، وله�ذا فقد حّذره 
اكث�ر م�ن مس�ؤول اعام�ي وثقايف، 
االصدق�اء  م�ن  مجموع�ة  ونصح�ه 
والصديقات بالهجرة والهروب يف اقرب 
وقت وفرصة ممكنة، كي يتخلّص من 
مضايق�ات رج�ال األمن واملس�ؤولني 
الزيتوني�ة  الب�دالت  وذوي  الحزبي�ني 
الذي�ن قام�وا بالتع�رّض ل�ه بطرائق 
تهديدية واس�تفزازية ومرعبة، وكذلك  
فقد جرى إس�تجوابه ومس�اءلته عىل 

مضام�ني قصائ�ده  الش�عرية الت�ي 
تنط�وي عىل نزعة هجائي�ة وتهّكمية 
إزاء حماقات رأس النظام الديكتاتوري 
املقب�ور والس�خرية م�ن ازالم نظامه 
الكاركتريي�ة  الش�خصيات  ذوي 
والكارتونية املضحكة والقاسية يف آن 
واحد، وقد  كان�ت  محطته  االوىل هي 
العاصم�ة االردنية عّم�ان... وقد عمَل 
فيه�ا لعّدة س�نوات ُمح�رراً اقتصادياً 
يف جريدة )االس�واق( االردنية ... ومن 
ثم قام بتأسيس ملحق ثقايف لألطفال 
ه�و ملح�ق )قوس ق�زح( ص�در عن 
)االس�واق( وقد عمَل ُمرشفاً عىل ذلك 
امللح�ق، ويف عّم�ان وبس�بب ن�رشه 
واملق�االت  القصائ�د  م�ن  ملجموع�ة 
املض�ادة  للنظ�ام القمع�ي الصدامي 
فق�د تعرّض اىل مضايق�ات وتهديدات 
وإساءات من ازالم أمن النظام ورجال 
ومخربيه�م  ووكائه�م  مخابرات�ه 
املرتزق�ة واملأجورين والقتل�ة ؛ وكان 
م�ن بينهم َم�ْن  يّدعوَن جزاف�اً بأنهم 
ادباء وكّت�اب ... ولكنه�م يف الحقيقة 
املُجن�دة لخدم�ة  كان�وا م�ن االدوات 
النظ�ام الوح�ي واملكرّس�ني للعم�ل 
املخابرات�ي وكتاب�ة  التقارير الرهيبة 
ع�ن املثقف�ني العراقي�ني املتواجدي�ن 

-آنذاك - يف االردن ...  ويمكن االش�ارة  
اىل ان  » اس�مه »  ق�د  ت�مَّ  ن�رشه  يف 
اكثر من  قائمة سوداء  ومنها » قائمة 
الخون�ة واملرتدي�ن » التي قام بنرشها 
املقب�ور عدي صدام حس�ني يف جريدة 
» الزوراء« البغدادي�ة الصادرة آنذاك.. 
ونتيج�ة لتلك املضايق�ات والتهديدات 
والقوائم السود فقد قام بطلب اللجوء 
السيايس عن طريق املفوضية السامية 
لألمم املتحدة فرع االردن .. ولهذا جرى 

توطينه هو وعائلته يف كندا :
والغاب�ات  والبح�ريات  الثل�وج  ب�اد 

والثقافات املُتعددة ».
 حوارات قبل الشعر 

من محاسن الصدف أن نلتقي الشاعر 
يف بغداد وهو يزورها بعد س�نوات من 
الغرب�ة كانت أثق�ل عليه م�ن الجبال 
الراس�يات، اس�تغرقت أكث�ر م�ن 23 
س�نة، كن�ا أن�ا والناقد  ناظ�م نارص 
القريي الذي اس�تضافه يف بيته طيلة 
م�دة  إقامته تلك، نتوق أن نجلس إليه 

نحاوره ، فابتدأت بسؤاله :
- يف ديوانك�م » أنِت تش�بهينني تماماً 
»، هن�اك أغلبي�ة ش�عرية تمثل�ت بما 
يطل�ق عليها ب�� »الومضة«، فهل هي 
االختيار للش�اعر يف زمن تتسارع فيه 

القصائ�د لتك�ون س�هلة الكتابة، مع 
علمن�ا بصعوبتها نظ�راً ملا تحمله من 
التفرد والخصوصية، الركيب، الوحدة 
املبارشة  العضوي�ة، واإليح�اء وع�دم 
وتنف�رد باالقتصاد يف االيقاع والصورة  

واللغة والفكرة.
- أن�ا أرى أن الومض�ة الش�عرية هي 
خاصة للراهن الش�عري اآلن، وتكمن 
أهميته�ا  يف اقتن�اص اللحظة الرسية 
والخفي�ة،  وكذلك  التق�اط  التفاصيل 
الصغ�رية يف الحي�اة واألقانيم األخرى 
كالح�ب وامل�وت واملهم�ل واملهم�ش، 
ومم�ا  يميز  الومضة  أيض�اً تكثيفها 
اللغ�وي، وأرى أن الش�اعر الحقيق�ي 
ه�و الوحي�د  الق�ادر ع�ىل اطاقها أو 
اختطاف ش�علة الش�عر، ه�ذا هو ما 
اش�تغلت أنا عليه يف كتابي الشعري » 
أنت تش�بهينني تماماً«، حيث حاولت 
اقتناص الكثري مما هو مسكوت عنه، 
وم�ا ه�و إيروتيك�ي، وما هو س�احر 

ومدهش«.  
هنا انربى الناقد القريي يسأله:

- دائماً ما نجد  الش�اعر س�عد جاسم  
أو  يص�وغ  وكأن�ه  مفردات�ه  يبتك�ر 
يشكل لوحة  تشكيلية جميلة، ويمنح 
الكلمات شحنة داللية شعرية وإيمائية 

ويحررها من معانيها  املعتادة، إىل أين 
تؤدي  مغامرتك يف اللغة ؟

- استطيع القول أنني ومنذ بدء كتابتي 
للشعر، واش�تغايل يف العملية الشعرية 
قررت االقامة يف اللغة واعتربتها بيتي 
وعاملي وفضائي الشعري، ولذلك رحت 
أؤثث هذا البيت وه�ذا الفضاء بكل ما 
هو مكتنز وثر، م�ن كلمات ومفردات 
وغالباً ما أس�عى إىل نف�خ الروح فيها 
وأعمل عىل ابتكار ونحت كلمات جديدة 
يف نيص الش�عري، وكذلك  اشتغل عىل 
تقطري لغتي لتكون لغة شعرية باذخة 
وأنيق�ة، وأرى أن اللغ�ة أنث�ى مكتنزة 
ومشاكسة وعنيدة ومتوحشة كغابة، 
ال يمك�ن أن يروضه�ا ويجتاحه�ا إال 

شاعر حقيقي.
شعره

لع�دة عقود تزي�د عىل الثاثني س�نة، 
تروي قصائد سعد جاسم قصة اإلبداع 
الش�عري والتجريب املستمر يف الشكل 
والتعب�ري، إنها ص�ورة ملهمة ودقيقة 
لش�اعر أحب الحياة والح�ب والوطن، 
فمنحه�م صوت�اً ألوقات�ه املضطربة، 
حتى استقراره يف وطنه الجديد، فمن 
خال نصوصه املميزة استطعنا تعقب 
اخراعه لقصيدة تنطق بالحداثة، فهو  

ومنذ  بداياته  األوىل : » فضاءات  طفل  
ال�كام  » 1990 » ، حت�ى  مجموعت�ه  
املتأخرة  : »  أنِت تش�بهينني  تماماً  » 
2015  » ، غابة  هايكو » وهو  يتطور 
صعوداً يف بناء قصيدة حديثة ، وإعادة  
تصوره�ا  يف ضوء املواق�ف والتقنيات  
الاحق�ة له�ا  ، فه�و  هن�ا  يف قصيدة 
»  نس�اء ... نس�اء ... نس�اء »  ،  التي  
كتبه�ا  بطريق�ة  الهايك�و  مح�اوالً  
اتقانه   لحدود وتحوالت الجسد ، حني 

يقول :
قلُبها رغيٌف أَبيض

جسُدها أَرٌض رافدينية
العاشقُة العراقية

*
شفتاها كرزتان قرمزيتان

صوُتها حبٌق وياسمني
العاشقة الشامية

*
مواقف�ه  ع�ىل  الض�وء  ومس�لطاً 
الجمالي�ة.. إن تط�ور س�عد جاس�م 
كشاعر  يرتبط  ارتباطاً  وثيقاً  بحياته  
ونضال�ه  وعواطف�ه ، يوضح  هنا  لنا  
كيف حافظ  عىل اهتمام  يقظ  إليجاد  
لغة  له ، لغة  جامعة  لنس�اء يعشن يف 

كل باد العرب : 
قامُتها أرزٌة عالية

عيناها بحراِن ُملوّناْن
العاشقة اللبنانية

يتوس�ع هنا خط الش�اعر املكون من 
ث�اث نغم�ات، وال�ذي يت�م تفس�ريه 
بس�خاء دائماً،  ويخلق تكافؤاً إيقاعياً 
م�ع ما يطل�ق علي�ه الش�اعر هايكو 
عراق�ي، ويف انتقال�ة أخ�رى جاذب�ة 
لتط�ور قصي�دة النث�ر  لدي�ه نتوقف 
عن�د نص�ه  » الضاح�ك  يف موت�ه » ، 
والذي أرى فيه تطوراً ألس�لوب شعري 
أكث�ر حرية وأخف وزن�اً وأكثر عامية 
ومرح�اً مش�وباً بالح�زن، بن�اًء ع�ىل 
فلسفة فرضتها تمثات مجموعة من 
األش�كال واألن�واع - الخي�ال والدراما 

والتصوير-:
 النائُم يف قربِه
أَيقظْتُه أرملُتُه

بالرصاِخ والعويل
وقالْت لُه : 

أَنا أَكرُهَك
ألَنَك تخونني 
مع الحوريات

فضحَك وضحَك
حتى غصَّ من الضحِك

ثم عاَد ثانيًة
اىل موتِه السعيد

تاركاً تلَك األرملة
ترصُخ وتْعوُل

أماَم شاهدة خرساء
يف مقربة باردة

ال يسكُنها غرُي الحّفاريَن
والهاربنَي واملفخخنَي

واملوتى الذيَن لم يْسلموا
من الشكوِك 

والشتائِم املوجعة... 
ه�ذا األل�م املوجع الذي لم يس�لم منه 
األم�وات، فكيف باألحياء، إنها قصيدة 
الفواج�ع الت�ي ظل�ت تاحقن�ا حتى 
قبورن�ا، أبياتها  5 – 6 -  7 إىل  نهايات 
البيت الس�ابع عرش واألخ�ريات منها، 
مقلقة، كم�ا لو أن الش�اعر أرص عىل 
تس�جيل مش�هد مرسحي م�ن فصل 
واحد م�ن االضطراب اإلنس�اني، عىل 
الرغ�م من أن الخط يصب�ح أكثر ثباتاً 
وقياس�اً م�رة أخ�رى، ف�إن الص�ورة 
السائدة األخرية تكون مثرية، إنه يركز 
عىل ما خلقته  »عاصفة واقعية الدماء 
إنه�ا قصي�دة يصع�ب  املس�تباحة«، 
تفس�ريها، وم�ن املفي�د  أن نتذكر أن 
الش�اعر هنا ق�د يفكر يف املق�ام األول 
يف لوحة ش�اهدها من قبل فبنى عليها 
أحداث قصيدته لتأثره بها، وقد يكون 
من السهل أن تقود تلك املشاهد لتخيل 
مأس�اة املوت الذي بات يعشعش بيننا 

ال محالة.

زرعُت الهوى يف القلب .. لكْن تيّبسا
و صار هشيماً يف اليباب ُمَكدَّسا

و رّويُت شوَك البيد من دمع مهجتي
تنامى بىل يف الربِّ .. لكْن تدنبسا

و آخيُت َمْن يمشوَن يف الَقْفِر علَّهْم
حاِل .. قلبي توّجسا !!! يوآخون بالرِّ

فغاروا عىل اللَّياء .. و الركُب نائماً
عىل ما لدى األصحاب .. حتى تحّسسا

و فّزوا عىل ما كان من ُظلِم صحبٍة
يطاُن يف القوِم وسوسا كأّني أرى الشَّ

فما كان بني الرَّكِب إذ ذاَك صاحٌب
عىل ما جرى بالذَّْعِب إاّل تأبلسا

ري وحدي مغادراً فلملمُت رحَل السَّ
بجنِح ظام اللَّيل .. و الغرُي أفلسا
اة فرّْت بجلِدها فأُنجيُت مثَل الشَّ

يم و األىس و َمْن ظلَّ بنَي القوِم يف الضَّ
لهذا لعنُت الغدَر ُمْذ َحلَّ بيننا

سا و ألعُن طوَل الدَّهِر َمْن كاَن أسَّ
نِي فاسداً تلوََّث طبُع النَّاِس بالشَّ
سا إىل أْن طغى بالرُّوِح حتى تنجَّ
فلم تنفِع األدياُن ما كاَن وعُظها

إذا كاَن َمْن قد ساَس فيها ترأَّسا !!!

خيبة أمل !!!
رعد موسى الدخيلي 

عالقة الشعر بالغناء

الشاعر كاظم احلجاج يتألق مرة أخرى  

قصص قصرية جدا

إعداد / عبد الرمحن عبد اجلبار
ع�رف الع�رب الغن�اء من�ذ قدي�م الزمان، 
حالهم حال األمم األخرى التي عرفت الغناء 
كرويح عن النفس وهمومها، وكتعبري عن 
العواطف التي تجيش بها الصدور، وتحولت 
ع�رشات القصائد اىل اغان�ي تبث املرسة يف 
النف�س وتجل�ب الراحة للس�امع.. يتحدث 
عب�د الرحم�ن ) ود الكبي�دة ( ع�ن عاق�ة 
الش�عر بالغناء )وإذا تناولنا الجنس األدبي 
الذي اتخذه اإلنس�ان قالباً يسكب فيه هذا 
الغناء برز لدينا الش�عر كأه�م أداة أدبية.. 
فللغناء مش�ابهة جلية بالش�عر.. فالغناء 
يش�تمل ع�ىل موس�يقى األلح�ان، كما أن 
الشعر يش�تمل عىل موسيقى الكلمات، ويف 
كليهما نجد تقطيع النغم بالزمن كميلودية 
أساسية...(، فإذا اجتمعت موسيقى اللحن 
مع موس�يقى اللفظ كان للغناء وقعاً طيباً 
يف النف�س البرشي�ة.. وربم�ا يكون نش�أة 
الغناء مصاحبة لنشأة الشعر حتى ال يتبني 
املرء فصاً بينهما، وكأنهما ولدا معاً، ولكن 
بمرور الزمان انفصا، وس�ار كل منهما يف 
طريق�ه.. ومع ذل�ك ال غن�ًى ألحدهما عن 
األخر وال سيما فيما يسمى الشعر الغنائي.. 

فاأللحان املوس�يقية تحدث ه�زة يف القلب 
وال�روح تحت�اج إىل قالب ش�عري يكس�ب 
ه�ذه الهزة معنى فكرياً، كما أن الش�عر - 
الغنائ�ي من�ه - ينقصه اللحن املوس�يقي، 
وقد قيل أن الشعر يف األساس وضع للتغني، 
والعرب يقولون: أنش�د شعراً، أي غناه، أي 
تغنى به. ج�اءت الروايات القديمة بما يدل 
عىل أن الش�اعر إذا لم ينشد شعره وأراد به 
أن يتغن�ى دفع ب�ه إىل جارية ممن أحس�ن 

التلح�ني، تتغنى ب�ه يف مجلس من مجالس 
الله�و والط�رب.. فاملتنبي يخاطب س�يف 

الدولة، ويقول له:
أج��زن�ي إذا أنش��دت ش���ع�راً فإنم��ا       
بش��ع�ري أت�اك املادح���ون م�����رددا

ودع كل ص�وت غ�ري صوت�ي فإنن�ي      أنا 
الصائح املحكي واآلخرون الصدى

وم�ا الده��ر إاّل م�ن رواة قص�ائدي      إذا 
ق��لت ش�ع��راً أص�بح الده�ر منشدا

ف�س���ار ب�ه م�ن ال يس��ري مش��م��راً      
ي�غ��ن��ي  ال  م��ن  ب��ه  وغ����ن�ى 

م��غ����ردا
فها نحن نرى كيف مزج الش�اعر بني إلقاء 
الش�عر والتغني به، وله�ذا تتداخل املواقف 
بني الش�عر والغناء، وتتض�ح التوأمة التي 

تكاد تكون س�يامية بينهما.
لم يكن فن الغن�اء بعيداً عن اهتمام العرب 
وعنايته�م منذ حقبة ما قبل اإلس�ام حتى 
زمنن�ا املع�ارص.. وإذا كان الغن�اء موضع 
اهتمام مشرك بني ش�عوب العالم وبلدانه 
فه�و ق�د احتل عن�د العرب مكان�ة خاصة 
ليس فقط بس�بب الحاج�ة اىل الرويح عن 
النفس والتنفيس عما يصيبها من ضغوط 
وكدمات يف عالم الصحراء املقفرة ووس�ط 
مناخ مثخن بالح�روب والغزوات، بل أيضاً 
بس�بب طبيع�ة اللغة املش�بعة باملوس�يقا 
والتناغم االيقاعي.. هكذا بدا الشعر العربي 
بمعظمه قاباً للغناء بحيث لم يجد املغنون 
القدامى مث�ل معبد وابن رسي�ج وابراهيم 
املوص�ي وزرياب صعوبة بالغ�ة يف تحويل 
مئ�ات القصائ�د واملقطوعات الت�ي كتبها 
ش�عراء الجاهلية واإلس�ام اىل أغان مؤثرة 

وباعثة عىل النشوة والطرب. 
ال يكش�ف كتاب األغاني عن أي فارق يذكر 
بني الش�عر الع�ادي وب�ني الش�عر املغنى، 
كما هو الح�ال يف أيامنا هذه.. فالنصوص 
املغن�اة هي نفس�ها التي نظمها الش�عراء 
مناس�بات  يف  وأنش�دوها  تلقائه�م  م�ن 
وموضوع�ات مختلف�ة تراوح ب�ني الغزل 
والوص�ف والرث�اء والوق�وف ع�ىل أط�ال 
األماك�ن واألحبة وش�كوى الزم�ان.. وهو 
أمر ليس مس�تغرباً بأي حال ألن يف املحكية 
م�ن الطزاجة وبراءة التعبري ومن بس�اطة 
املش�افهة وحرارته�ا م�ا يب�ث ال�دفء يف 
أوصال الكام املغنى ويجعله شديد االتصال 
بمشاعر السواد األعظم من الناس، عىل أن 
ذلك ل�م يمن�ع املطربني واملطرب�ات العرب 
وبخاص�ة الكب�ار منه�م م�ن اإلف�ادة من 
املس�توى املتمي�ز للقصي�دة الكاس�يكية 
كما ه�و الحال مع عبدالوه�اب وأم كلثوم 
وفريد األط�رش وعبدالحلي�م حافظ الذين 
أنش�دوا نصوصاً رائع�ة للبوصريي وقيس 
بن امللوح وعمر الخيام وأحمد شوقي وأبي 
فراس الحمداني واألخطل الصغري وعرشات 

غريهم. 

لؤي زهرة       
* انعكاس

بع�د أن نظرت وجهه�ا يف املرآة تحرست عىل 
نفس�ها فلقد أحال الزم�ن وجهها الصايف إىل 

حفنٍة من التجاعيد . 
قالت بصمت: اٌه لو كان بمقدوري أن أحطم 
كّل مرايا الكون، ثّم أطرقت بصمٍت , لعلُّه داَر 
يف خلده�ا ، أنه كيف تس�تطيع ان تقلع أعني 

الرجال فهم ينظرون بنفس عني املرآة .
* الفارس االول

تلت عىل مسامع صديقتها رسالة وصلت تواً 
من ف�ارس أحامها األول.. غري أن صديقتها 
آث�رت الصم�ت، فه�ي ال تري�د أن تحيل ذلك 
الحل�م إىل كاب�وس.. وظل�ت تحتفظ برسها 

لنفس�ها، فق�د تلقت الرس�الة نفس�ها من 
الش�خص نفس�ه، تحمل الكلمات نفس�ها، 
كان ذلك قبل أس�بوع واحد م�ن تاريخ هذه 

الرسالة. 
* استثناء 

بعد أن رأته خارجاً من ) معهد الصم والبكم( 
عرفت رس صمته كّل هذه الس�نني، وعرفت 
كذلك رس قدراته يف التعبري.. فقررت ان تكون 
استثناًء من بني النساء لتخطو الخطوة األوىل 

باملصارحة والكام. 
* التلميذ النبيه 

طل�ب من�ه معلم�ُه أن يكتب ع�اش الوطن، 
نهض بكل ثقة وهو يتهجد أحرف كلماته:- 
ع���.........ِش.. وهنا أط�رق بصمت وعلت 

قس�مات وجهه الخجل قال له املعلم:- أكمل 
الجمل�ة فأج�اب بحياٍء ش�ديد:- كيف اكتب 

عاش الوطن ونحُن متفرقون . 
* انتحار 

بعد أن ضاقت به س�بل العيش قرر االنتحار 
فقبض عليه متلبساً بحبل عنقه فصدر ضده 
حكم�اً باإلعدام ش�نقاً حتى امل�وت، وكانت 
هذه املرة األوىل الت�ي تتحقق له أمنية.. غري 

ان عفواً صدر بحقه أطاح بكل أمنياته. 
* العاصفة 

عاصفة هوجاء أطاحت بسقٍف البيت وأودت 
بحي�اة صاحب�ه ويف الصباح ل�م يكن جاره 
الغن�ي يعل�ُم ان هناك ثم�ة عاصفة عصفت 

باملكان .

عبد اهلادي الزعر
   )ال ميناء يطل عىل الصحراء وليس البحر 

سوى هذا امليناء 
 أيتها السماء لسنا محتاجني مائكة تنزل 

ثانية 
 هذى االرض شبعت جوعا ودما يكفي 

 إنا نحتاج اىل مطر منكم 
 باالم�س تمنيت املوت دخل�ت اىل مقهاي 
ول�م يعرفن�ي أحد وان�ا ال اع�رف أحدا يف 

مقهاي 

 اكرر يف مقهاي 
 رصنا غرباء جميعا والغربة موت 

 ح�ي كل من�ا يف ق�رب ال ق�رب الثن�ني ولذا 
اوصي�ت بأن ادف�ن ميتا او حي�ا يف مقربة 

الحسن البرصي
 وليس هناك

  فنح�ن البرصيني نخاف الغربة حتى بعد 
املوت (

   - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
هكذا غرد كاظ�م الحجاج يف مربد البرصة 

قبل االخري

يطلق افكاره الحبيسة بعفوية تامة وكأنه 
يحدث نفس�ه بصم�ت.. يطل�ق نفثاته عىل 

عواهنها با رتوش وهي عني الصدق. 
ال يمي�ل الحج�اج اىل الغرائبي�ة والحذلقة 
اللفضية يف سبك شعره وال ينتقي املفردة 
الرباق�ة ذات الرن�ني الصادح املس�تلة من 
معاجم اللغة العربية وصحاحها، فشعره  
اىل  القري�ب  الش�ارع(  )نب�ض  بالعم�وم 
املحكي�ة أو س�هٍل ممتنٍع اخت�ص به هذا 
الس�ومري االش�م فأمىس بصم�ة له دون 

سواه، وهو رس نجاحه وسموقه.

املس�ودات  اليحب�ذ  ن�ريودا  بابل�و  كان   
والتحض�ريات عندم�ا يؤم�ن بفك�رة يري�د 
إيصاله�ا ملحبي�ه، يطل�ق اف�كاره كما هي 

وعينه عىل مايختلج يف النفوس.
ىف تل�ك الس�نني العج�اف كان رح�م العالم 
مكتنز باملفاجآت الاس�ارة، كما نحيا نحن  
اآلن ع�ىل ادي�ٍم ل�م ي�ذق طعماً لاس�تقرار 
والس�كينة منذ نصف قرن م�ىض فاقتىض 
االم�ر عىل اهل البص�رية بالحيط�ة والحذر 

والتوجس.
لكنه�ا باملحصل�ة تش�كل صياغ�ات نصية 

موثوق�ة ومثابات تتس�م بالتغاي�ر اللغوي  
املبن�ي عىل هواجس الن�اس، ولهذا خلد هو 

وشعره كما الحجاج.
لم تكن ) العفوية ( حكرا عىل الشعر وحده 
فقد اس�تيقظ العالم ذات صباح  ىل بيكاسو 
رأس املدرس�ة الرسيالية العاملية وهو يرسم 
ما يعتمل بذاته برباءة شبيهة ببياض قلوب 
االوالد الصغار وهم يس�ريون بخطى واثقة 

نحو معارج الحياة. 
يجسد افكاره عىل الورق با ألوان صارخة 

وال أطر جذابة.  
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 )Birch Oil( البت�وال  زي�ت  يع�د 
بمثابة رس جمال البرشة والش�عر؛ 
حيث إنه يعد سالحا فعاال ملحاربة 
والس�يلوليت  والبث�ور  التجاعي�د 

وقرشة الرأس وتساقط الشعر.
ان زي�ت البت�وال غن�ي بالفالفونيد 
واملواد العفصية وفيتامني C، وهي 
مواد تتمتع بتأثري مضاد لألكسدة، 
ومن ثم تحارب التجاعيد ومظاهر 

الشيخوخة.
ويتمتع زي�ت البتوال أيض�ا بتأثري 
مضاد للبكترييا وااللتهابات، ومن 
ث�م يس�اعد ع�ى مواجه�ة البثور 

وح�ب الش�باب.كما يعم�ل زي�ت 
البتوال عى تنشيط الدورة الدموية 
والترصي�ف اللمف�اوي، وم�ن ث�م 
ش�د البرشة والتخلص من ظاهرة 
السيلوليت، وهي عبارة عن نتوءات 
قبيحة تظهر ع�ى الجلد عى غرار 

قرشة الربتقال.
وباإلضاف�ة إىل ذل�ك، يعم�ل زي�ت 
البتوال عى تنشيط الدورة الدموية 
ال�رأس وترطيبه�ا وتقوية  بفروة 
بصيالت الش�عر، ومن ثم يس�اعد 
عى مواجهة قرشة الرأس وتساقط 

الشعر.

نعل�م جميعا أن غس�ل اليدين يعد 
من األمور البديهية لحماية أنفسنا 
من الجراثي�م والبكتريي�ا، لكن ما 
نجهله هو أنه ليس الطريقة املثى 
ملن�ع انتش�ار الجراثي�م والبكترييا 

تحت األظافر.
اكتش�ف الباحث�ون ع�ام 1970 
أن البكترييا تع�اود الظهور رغم 
غس�ل اليدي�ن، وتتجم�ع تح�ت 
األظافر، وتسمى بدروع الكرياتني 
الرقيقة، وله�ذا فإن األظافر هي 

املأوى اآلمن للباكترييا.
وأع�ّد ثالث�ة باحث�ني يف جامع�ة 

لقس�م  التابع�ة  “بنس�لفانيا” 
دراس�ة  الجلدي�ة،  األم�راض 
1988، وراقب�وا  مس�حية س�نة 
26 متطوع�ا ووج�دوا أن  أي�دي 
تل�ك املنطقة تح�ت الظفر تعترب 
من أبرز املس�احات الس�تقطاب 

البكترييا.
ويف هذا الص�دد، أثبت الباحثون أن 
مئات اآلالف من البكترييا تختبىء 
يف اإلصب�ع موعزين س�بب ذلك إىل 
الفراغ الحاصل ب�ني الجلد والظفر 
ما يخلق بيئة مثالية لنمو وانتشار 

هذه الكائنات الدقيقة.

النظاف�ة  أن  تعل�م  كن�ت  ه�ل 
الش�خصية تؤّثر يف شكل كبري عى 
سعادة الزوجني والحياة الحميمية؟ 
فالنظاف�ة الش�خصية تس�اهم يف 
الحفاظ ع�ى الحب واإلنجذاب بني 
الزوج�ني.. ولكن هن�اك العديد من 
األم�ور غ�ري متوقعة تلتف�ت إليها 
النساء يف نظافة الرجل الشخصية 
والتي قد تش�مئز منه�ا الكثريات. 

إكتشفها فيما ييل:
العطور الكثيفة والقوية: تش�مئز 
املرأة من رائحة عطر الرجل القوية 
والكثيفة. لذا ننصح بوضع العطر 

بإعتدال.
ال�رؤوس  إن  الس�وداء:  ال�رؤوس 
الس�وداء يف وج�ه الرج�ل توح�ي 
للمرأة ب�أّن امليكروبات واالوس�اخ 
مرتاكمة ع�ى وجهه.. ل�ذا يفضل 
معالجة هذه املشكلة بأرسع وقت 

ممكن.
ق�رشة ال�رأس: يعان�ي العديد من 

الرج�ال من مش�كلة ق�رشة الرأس 
املزعجة.. هذا األمر قد يثري إشمئزاز 
الزوج�ة يف ش�كل كب�ري، ل�ذا يفّضل 
إستخدام املنتجات املناسبة للتخلّص 

منها بأرسع وقت ممكن.
ال�زوج  ننص�ح  الجاف�ة:  الش�فاه 
م�ن  الش�فاه  مرط�ب  بإس�تخدام 
ف�رتة إىل أخرى ملنع جفاف ش�فتيه، 
وبالت�ايل الحف�اظ ع�ى جاذبيت�ه يف 

الحياة الزوجية.
األس�نان الصف�راء: ننص�ح ال�زوج 
باإلهتم�ام بنظاف�ة أس�نانه لتجّنب 
مش�كلة اإلصفرار.. فاملرأة تش�مئز 
م�ن ه�ذا األم�ر، خصوص�اً إذا أّدى 
إهمال الزوج ألسنانه بظهور رائحة 

نفس كريهة.
ش�عر األنف واألذن: إن نمو الش�عر 
يف ه�ذه املناط�ق م�ن الجس�م غ�ري 
التقليدية لدى الرجل قد يثري إشمئزاز 
املرأة. لذا ننصح الزوج بإزالة الشعر 

الزائد لتجّنب اإلحراج.

10واحة
أمور تشمئز منها املرأة يف الزوج
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يلج�أ الكث�ري من الن�اس إىل وضع 
الثالج�ة،  األطعم�ة وتخزينه�ا يف 
ولك�ن ه�ذا الت�رصف ق�د يك�ون 
خاطئ�اً لبعض األطعمة التي قد ال 
ينتبه لها الكثريون، تعرف إىل أنواع 
األطعمة التي ال يج�وز وضعها يف 

الثالجة.
-1 املوز: حتى يظل املوز محتفظاً 
بعن�ارصه الغذائي�ة املفي�دة ج�داً 
للجسم، يجب االحتفاظ به خارج 
الثالج�ة حت�ى ينضج تمام�اً ألن 
درجات الح�رارة املنخفضة تبطئ 
عملي�ة نض�ج امل�وز، وذل�ك ع�ى 
وف�ق جمعي�ة اإلنتاج والتس�ويق 

الكندية.
-2 البطاطا: اتفق جميع مزارعي 
البطاط�ا يف مقاطع�ة ألربتا بكندا 
عى أنه ينبغي االحتفاظ بالبطاطا 
يف مكان ب�ارد جاف ومظلم خارج 
الح�رارة  درج�ات  ألن  الثالج�ة، 
شديدة االنخفاض يمكن أن تحول 
النش�ا إىل س�كر برسعة أكرب. كما 
نصح�وا بع�دم وض�ع البطاطا يف 
أكياس بالستيكية لحفظها، وإنما 
يف صندوق م�ن الورق املقوى جيد 

التهوية.
-3 البص�ل: وض�ع البص�ل داخل 

الثالجة يس�اعد عى تلفه وتعفنه 
حس�ب ما خلصت إلي�ه الجمعية 
الوطنية للبصل يف الواليات املتحدة، 
لذا يج�ب أن يبقى البصل بقرشته 
معرض�اً للهواء خارج الثالجة، أما 
إذا نزع�ت قرشت�ه ألي س�بب من 
األسباب فيجب االحتفاظ به داخل 

وعاء مغطى بالثالجة.
-4 الث�وم: وضع الث�وم يف الثالجة 
يتس�بب يف تلفه وتعفنه، والغريب 
الخارج�ي ال يتغ�ري،  أن مظه�ره 
وإنما تك�ون الصدم�ة عندما يتم 
تقطيع�ه ألن�ه يك�ون متعفنا من 

الداخل.
-5 الخب�ز: الثالج�ة ت�رّسع م�ن 
عملي�ة جفاف الس�وائل املوجودة 

بالخب�ز، فالربودة تحرم�ه ليونته 
وتجعل�ه قاس�ياً صع�ب املض�غ، 
ل�ذا ينص�ح بعدم االحتف�اظ به يف 

الثالجة حفاظا عليه.
-6 القهوة: الثالجة ليس�ت املكان 
املناسب لالحتفاظ بحبوب القهوة 
والف�ول اليابس فكالهم�ا يحتاج 
ومظل�م  ب�ارد  ج�اف،  م�كان  إىل 
لالحتف�اظ بمذاق�ه ونضارته، أما 
إذا كان�ت لديك كمي�ات كبرية من 
القهوة تريد املحافظة عليها لوقت 
طويل فعلي�ك تجميدها يف أكياس 
يمكن�ك  حي�ث  الغل�ق،  محكم�ة 

تخزينها ملدة تصل إىل شهر.
بثم�ار  االحتف�اظ  البن�دورة:   7-
يفقده�ا  الثالج�ة  يف  الطماط�م 

مذاقها الرائع كلنا نحب الطماطم 
ملذاقه�ا، باإلضاف�ة إىل أن ال�ربودة 
توقف عملي�ة نضج تل�ك الثمار.. 
وعملي�ة النضج كم�ا نعلم جميعا 
ه�ي الت�ي تضفي ع�ى الطماطم 

املزيد من الطعم والنكهة.
كما أن درجة الحرارة املنخفضة يف 
الثالجة تغري من نسيج الطماطم.. 
ل�ذا ينص�ح الكات�ب، هارولد ماك 
جيي�ز، يف كتاب�ه الغ�ذاء والطب�خ 
باالحتفاظ بالطماطم يف سلة عى 

طاولة املطبخ.
االحتف�اظ  يمك�ن  العس�ل:   8-
بالعسل لألبد رشط إبقائه يف وعاء 
محك�م الغلق.. لذا ف�إن وضعه يف 
الثالجة ال معنى ل�ه ألنه من املواد 
الغذائية املحفوظة بشكل طبيعي، 
الثالج�ة  يف  وضع�ه  ف�إن  أيض�اً 
يرسع م�ن عملي�ة تبلور الس�كر 
داخل�ه، األمر الذي يجعل تناوله أو 

استخدامه غاية يف الصعوبة.
-9 البطيخ: ليس�ت هن�اك حاجة 
لوض�ع البطي�خ يف الثالج�ة ح�ال 
عدم فتحها، حي�ث أثبتت األبحاث 
أن تخزين البطيخ يف درجة حرارة 
الغرف�ة يحاف�ظ عى مس�تويات 

املواد املضادة لألكسدة داخلها.

لديه�م مه�ارة ممارس�ة األلعاب 
الرياضية املختلفة :

يمتل�ك الش�خص األع�رس مهارة 
لعب جيدة فمثالً لعبة البيس�بول 
يف  جي�د  األع�رس  الش�خص 
ممارس�تها وغريها م�ن األلعاب 
الرياضي�ة األخرى مث�ل املالكمة 

والتنس .
لديهم معدل ذكاء مرتفع :

اليس�اريني  الباحثني ب�أن  يذك�ر 
لديهم مع�دل ذكاء مرتفع، ولكن 
الباحثني غري متأكدين من السبب.. 
فهم الحظوا بأن الشخص األعرس 
لديهم قدرة جي�دة عى اإلحتفاظ 
وتذكر املعلومات.. تذكر دراسة يف 
جامعة سانت لورانس يف نيويورك 
كان عدد األشخاص الذين يكتبوا 
باليد اليرسى أكثر من األشخاص 
الذي�ن يس�تخدموا الي�د اليمن�ى 
أينش�تاين،  أل�ربت  إىل  وبالنظ�ر 
إس�حاق نيوتن، تش�ارلز دراوين، 
ه�ؤالء  كل  فرانكل�ني  بنجم�ني 
األش�خاص يس�اريني يجع�ل من 

الصعب أن نختلف مع التاريخ.
لديه�م قدرة ع�ى القي�ام باملهام 

املتعددة :

أحد مزاي�ا الش�خص األعرس أنه 
يمكنه إجب�ار دماغه عى التفكري 
برسعة أك�رب.. بذلك فه�م لديهم 
قدرة عى القي�ام باملهام املتعددة 
والتعامل م�ع العديد م�ن األمور 
مثل تنظيم املعلومات. كما الحظ 
الباحث�ون ب�أن الش�خص األيرس 
يتح�دث برسع�ة أك�رب والق�درة 
الذكري�ات  تذك�ر  ع�ى  الجي�دة 

القديمة .
يف   2006 دراس�ة  ن�رشت  فق�د 
دوري�ة علم النف�س العصبي بأن 
الش�خص األيرس لديه قدرة عالية 

عى معالجة املعلومات .
ألع�اب  لع�ب  يف  األفض�ل  ه�م 

الفيديو :

الش�خص األع�رس لدي�ه الق�درة 
ألع�اب  ممارس�ة  ع�ى  العالي�ة 
ني�ك  الدكت�ور  يذك�ر  الفيدي�و 
الش�خص األعرس  كريب�ون ب�أن 
ليواج�ه  لدي�ه محف�زات عالي�ة 
األش�خاص الكس�ايل. كما أن لهم 
قدرة عالية عى إستخدام اليد غري 
املهيمن�ة  مما يجعلهم أرسع عند 

لعب ألعاب الفيديو .
الشخص األعرس أكثر كفاءة عند 

قيادة السيارة :
أظه�ر إس�تطالع مدرس�ة تعليم 
القيادة بأن 57 % ممن يستخدموا 
الي�د الي�رسى يف إختب�ار القيادة 
نجح�وا بكفاءة ع�ن أولئك 47% 

ممن يستخدموا اليد اليمنى.

لديهم مهارة رسم الوجه :
معظم األف�راد الذين يس�تخدموا 
الي�د الي�رسى لديه�م ق�درة عى 
رس�م مالمح الوجه بش�كل جيد 
عن أولئك األفراد الذين يستخدموا 

اليد اليمنى.
معظم املش�اهري يستخدمون اليد 

اليرسى:
املش�اهري  ه�م  م�ن  تعل�م  ه�ل 
الذين يس�تخدمون الي�د اليرسى 
بيكاسو، ألربت أينشتاين، نيوتن، 
تش�اريل تش�ابلن، مارلني مونرو، 
ب�ارك أوبام�ا، فالديم�ري بوت�ني،  
جورج بوش، بيل كلينتون، هوغو 

تشافوز، أنجلينا جويل .
لديهم إحساس عاٍل بالخوف :

توجد دراس�ة واحدة عرضت هذا 
املوض�ع ب�أن الش�خص األع�رس 
ق�د يك�ون لدي�ه إحس�اس ع�اٍل 

بالخوف.
الغضب بسهولة :

ذك�رت مجلة األم�راض العصبية 
الذي�ن  النس�اء  ب�أن  والعقلي�ة 
يس�تخدموا الي�د الي�رسى لديهم 
عاطف�ة س�لبية عالي�ة ورسع�ة 

اإلنفعال مع األمور .

يق�ع عى عات�ق األهل مه�ام كث�رية يف تربية أوالده�م وتعليمه�م وبناء 
ش�خصياتهم. وتنعك�س ه�ذه الرتبية بش�كل واضح عى ش�خصياتهم، 

وسلوكهم، وأسلوبهم يف التعامل مع اآلخرين.
وله�ذا نرى أطف�االً مرتب�ني ومنظمني هادئ�ني أصحاب أس�لوب لطيف 

ومهذب وآخرون عى النقيض تماماً.
وبم�ا أن جميع اآلب�اء واألمهات يطمحون لرؤي�ة أطفالهم مثاليني وعى 
أفضل وأكم�ل حال، فكي�ف إذاً يمكننا تربية أطفالنا أفض�ل تربية وبناء 
ش�خصياتهم ليكون�وا أش�خاصاً مرتب�ني منظم�ني، خاص�ًة أن الرتتيب 
والتنظيم هو أحد صفات الش�خصيات الناجح�ة والفعالة.علمي أطفالك 
من�ذ نعومة أظفاره�م عى التنظي�ف والرتتيب ابتداًء م�ن غرفهم. وذلك 
ب�أن يرتب�وا ألعابهم حاملا ينته�ون من اللعب. فعندم�ا يعتمد الطفل منذ 
الصغر عى نفسه يف ترتيب حاجياته وإعادة كل يشء إىل مكانه.. سيعتاد 
عى األمر وسيصبح من س�لوكياته.انت قدوة بالفعل ألطفالك فكلما رآك 
أطفال�ك مرتبة ومنظمة، تعلموا من�ك تلك الخصلة.. لذلك احريص عى أن 
يكون كل يشء يف مكانه يف املنزل.. األلعاب واألغراض ليس�تطيعوا معرفة 

أماكن أشيائهم الخاصة فيعيدوها إليها حال انتهائهم منها.
كون�ي مراقب�ة دائم�اً ملدى نظاف�ة وترتيب أطفال�ك وأظه�ري لهم ذلك، 
تابعيه�م عند تقصريهم ودعيهم يش�اركونك يف بعض أعم�ال الرتتيب يف 

املنزل فبذلك سيشعرون بمتعة املساعدة والتعاون إلنجاز األعمال.
علمي أطفالك االهتمام أيضاً بنظافتهم الشخصية واجعيل هذا األمر جزءاً 
من روتني يومياتهم.. احريص عى أن يتعلم طفلك كيف يغس�ل يديه قبل 

وبع�د الطعام، وبعد دخول الحمام، ولدى العودة من الخارج، أو عند ملس 
أي يشء غري نظيف. كما أخربيه بأهمية أن يغس�ل أسنانه ويرسح شعره 

ويهتم بمظهره فهذا أمر يف غاية األهمية.
خص�ي جوائز ملكافأة طفل�ك املرت�ب والنظيف ليش�عر بأهمية العمل 
الذي يقوم به. فاملكافأة س�تحفزه عى املتابعة عى األعمال والسلوكيات 

الحسنة، كما أنها ستحفز من حوله عى العمل مثله أيضاً.

يتعج�ل األب�اء واألمهات يف وق�وف ابنائهم 
وتعليمهم الحرك�ة وامليش اعتقادا منهم ان 
ذلك يس�اعدهم ع�ى النمو الس�ليم، ولكن 

لألسف الكثري ال يعرف ما الرضر من ذلك.
ف�أول مش�كلة س�يعاني منه�ا طفل�ك إذا 
حاول�ت أن تجعليه يق�ف مبكرا هو تقوس 
القدمني.. لذا إلي�ك مجموعة من املعلومات 
املهمة عن اس�باب لني العظام عند األطفال 
وتقوس الس�اقني مقدمة من دكتور عمرو 

عاكف استشاري جراحة العظام.
يف البداية لني العظام هو مرض ش�ائع جدا 
يف مجتمعاتنا الرشقية وهو ناتج عن نقص 
فيتامني د والكالسيوم، ويعاني االطفال منه 
منذ س�ن 9 شهور.. وتظهر أشهر االعراض 
ع�ى صورة تق�وس او تباعد ب�ني الركبتني 
ما يس�مى بالتصاق الفخذيني، ولكن هناك 
أعراضا أخرى كثرية ال يعلمها الكثريون، وقد 
يكون الطفل مصاب وال يعلم االبوان بوجود 
ل�ني العظام، مث�ل ظهور ب�روز يف القفص 
الصدري عى شكل الس�بحة، وظهور بروز 

أسفل عظمتي الس�اعد عند مفصل الرسغ 
وتغري بسيط يف شكل الجمجمة.

أحد أهم االسباب التي تؤدي بطفلك لتقوس 
الس�اقني هي محاولته الوقوف عى قدميه 
يف عم�ر مبكر مم�ا يعمل عى زيادة نس�بة 

تق�وس الس�اقني اللين�ني.. الس�بب الثاني 
يكم�ن يف اس�تخدام املش�اية يف ذلك الس�ن 
وال�ذي ي�ؤدي إىل النتيج�ة نفس�ها أيضا.. 
آخر س�بب هو عدم تعرض الطفل ألش�عة 

الشمس الصباحية. 

طبيبك يف بيتك

كل يوم معلومة

سلوكيات

نصائح طبية

أطعمة يتوجب عليكم إبعادها عن الثالجة 

حقائق عن الشخص األعسر أو األشول

كيف تنشئني أطفاالً منظمني ومرتبني؟

أسباب لني العظام لدى األطفال

لطلة أبهى...

احذر وامتنع من أخطاء شائعة

زيت “البتوال”.. سر مجال 
بشرتك وشعرك

إنتبه... أظافرَك املأوى
اآلمن للبكترييا! للزيت�ون عموم�ا فوائ�د كبرية 

لصحة اإلنس�ان، فه�و يحتوي 
عى  مركب�ات وعنارص غذائية 
ذات قيم�ة عالية مث�ل األمالح 
املعدني�ة، والحدي�د، والكل�ور، 
والفس�فور،  والكالس�يوم، 
والنح�اس،  والبوتاس�يوم، 
والكربيت، واملغنيسيوم، إضافة 
والت�ي  إىل فيتامين�ات عدي�دة 
تمنح الجسم نس�بة جيدة من 
الس�عرات الحرارية، ويقلل من 
تأكس�د الكوليسرتول الضار يف 
الدم .. ولتخلي�ل الزيتون إليكم 

الطريقة املثى لذلك:

1  كيلوغرام زيتون أخرض 
1  كوب عصري ليمون حامض 

1 كوب زيت زيتون 
1  فلفل حار، مقطع 

2  ليم�ون حام�ض، مقطع اىل 
رشائح صغرية 

ملح حسب الذوق
1  ليرت من املاء البارد

طريقة التخليل:
بواس�طة  الزيت�ون..  يغس�ل   
الس�كني يت�م تقس�يم حب�ات 
الزيت�ون إىل ثالث�ة أقس�ام ث�م 
ينق�ع يف وعاء كب�ري باملاء ملدة 

ثالث أيام، ويفض�ل تغيري املاء 
عنه بشكل يومي.

بع�د م�رور ث�الث أي�ام، يت�م 
التخل�ص من امل�اء، يف مرطبني 
يوض�ع في�ه حب�ات الزيت�ون 
ورشائح الليمون والفلفل الحار 
ثم يس�كب عليه زي�ت الزيتون 

وعصري الليمون.
تت�م إذاب�ة املل�ح يف امل�اء ث�م 
يضاف امل�اء إىل الزيتون، يغلق 
املرطب�ان ويحتف�ظ بهم�ا إىل 

حني استخدام الزيتون.
بع�د  الزيت�ون  تن�اول  يمك�ن 

تخليله بأسبوعني.

املطبخ ...

طريقة ختليل الزيتون األخضر
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

اإلمرباط�ور  بقي�ادة  بروس�يا  جي�وش   –17  57
فريدري�خ الثاني ته�زم جيوش فرنس�ا األكثر عددا 
وع�دة يف “معركة روس�باش” خالل ح�رب األعوام 

السبعة بينهما.
1789 – الجمعي�ة الوطني�ة الفرنس�ية توافق عىل 

قانون املساواة بني املواطنني.
1914 – بريطانيا تحتل قربص بالتعاون مع فرنسا 

وتعلنان الحرب عىل الدولة العثمانية.
1937 – أدول�ف هتلر يعقد اجتماع�ا رسيا يفصح 
في�ه عن نيته تكوين متنف�س عىل بقعة من األرض 

ألملانيا مما قاد إىل اندالع الحرب العاملية الثانية.
1944 – منظمة ش�ترين الصهيوني�ة تغتال الوزير 

الربيطاني املقيم يف فلسطني “اللورد موين”.
1956 – الق�وات الفرنس�ية والربيطاني�ة تحت�الن 
مدينتي بورس�عيد وبور ف�ؤاد وذلك أثن�اء العدوان 

الثالثي عىل مرص.
1967 – انق�الب يف الجمهوري�ة العربي�ة اليمني�ة 
يطيح باملش�ري عبد الله الس�الل أثناء زيارته لبغداد 
وتش�كيل مجل�س رئايس م�ن ثالثة أمن�اء هم عبد 
الرحمن األريان�ي ومحمد عيل عثمان وأحمد محمد 

نعمان وتشكيل حكومة برئاسة محسن العيني.
1968 – انتخاب ريتش�ارد نيكسون رئيسا للواليات 

املتحدة.
1980 – انتخ�اب رونال�د ريغ�ان رئيس�ا للوالي�ات 

املتحدة.
1989 – مجل�س النواب اللبنان�ي يصدق عىل اتفاق 
الطائ�ف وال�ذي وقعت�ه األط�راف اللبناني�ة إلنهاء 

الحرب األهلية.
2008 – اإلعالن عن فوز مرشح الحزب الديمقراطي 
ب�اراك أوباما عىل منافس�ه الجمهوري جون ماكني 
ليصب�ح أوباما الرئي�س الرابع واألربع�ني للواليات 

املتحدة األمريكية.
2009 – الجمعي�ة العامة لألمم املتحدة تقر بأغلبية 
114 صوت ورف�ض 18 وامتن�اع 44 دولة مرشوع 
ق�رار تقدم�ت ب�ه الكتلة العربي�ة للمطالب�ة بفتح 
تحقيقات ذات مصداقي�ة يف االتهامات التي حملها 
تقرير غولدس�تون حول ارتكاب جرائم حرب خالل 

الحرب يف غزة.
2013 – إطالق مركبة الفضاء الهندية غري املأهولة 

مانجاليان إىل كوكب املريخ.

غزل عراقي
شنريد انگول ويه املايواف�����ون

وأنه أول جرح منك عرفت���������ه
أنولد وياي أخو وأنه الزغريون

وفطمني أعله املناحه ومافطمته
الحزن والضحكه صدفه مايحرضون

فرق بيناتهن والفرق أن����������������ت
من تحرض أشوفن يضحك الك����ون

ومن ترحل أون بهموم سكت���������ه
شلتك روح عاشت بني العي��������ون
وصوتك بالدمع من طگ سمعت����ه

عالخري أنتصارك خل يسم��������عون
دمعي لخاطر أعيونك رخصت���������ه
البس طيبتك ال تلبس أضن����������ون

گلبك وين ضميته العرفت���������������ه
تره املثلك قساوه ما يلبس����������ون
ألن طيب گلب تخرب كشخت�����������ه

يسألوني سالمات اليشمت�������������ون
وأغطي أعله الجرح گوه ودفنت�����ه

أكابر رصت گوه وهمه ي��������درون
رضبتك سيف يكتل ماحملت�����������ه

أبـــــــراج

مهنياً: طاقت�ك اإلبداعية والخالقة الت�ي تتمتع بها 
توظفها يف الزمان واملكان املناسبني.

عاطفي�اً: ال تف�ر ع�ىل الرشي�ك وك�ن أكثر تقرب�اً منه، 
التطورات اإليجابية يف العالقة تكون ملصلحتكما.

صحي�اً: تقتن�ع أخ�رياً أن للرياض�ة تأث�رياً كب�رياً يف الوضع 
الصحي والنفيس، وهذا عامل إيجابي.

مهني�اً: تقوم ب�دور فاعل ب�ني الزم�الء، وذلك لن 
يكون ولي�د مصادفة، بل هو ثم�رة جهد متواصل 

منذ فرة.
عاطفي�اً: تعيش أج�واء خيالّي�ة من املغام�رات تكتفي 

بجمالها وروعتها مع الرشيك.
صحياً: من املفيد أن تقرر الس�فر والرفيه عن نفسك، فأنت 

بحاجة إىل ذلك.

مهنياً: تس�تعيد الثقة بنفس�ك، وقد تسهل دروب 
الس�فر للعمل او لالس�تجمام وتطم�ن الخواطر 

وتحصل عىل فرصة للمصالحة.
عاطفي�اً: قد يخّيم جو من امللل عىل حياتك العاطفية، إال 

أنك تحصل عىل أموال غري منتظرة.
صحي�اً: ال تح�اول اإلكثار من رفع أش�ياء ثقيل�ة تعتقد أنك 

قادر عىل رفعها، النتائج السلبية تظهر رسيعاً.

مهنياً: قد تعرف نجاح�اً مميزاً يف مجال عملك أو 
مع ش�خص غريب عن�ك، وتحقق مرشوع�اً مهماً 

كنت بانتظاره منذ مدة طويلة.
عاطفياً: ال تضغط ع�ىل الرشيك أكثر من اللزوم، فهذا قد 

يخلق عنده حاالً من التمرّد والتفكري يف التخيل عنك.
صحي�اً: مارس كرة الس�لة، امله�م أال تتوقف عن ممارس�ة 

الرياضة حتى تشعر بالتجديد واإليجابية.

مهني�اً: يف الجو فق�دان للصرب وتوت�ر وعدائية، ال 
تتهرب م�ن تحّمل املس�ؤولية، يثق�ل عليك العمل 

وتشعر بضغوط إضافية.
عاطفي�اً: العالق�ات العاب�رة ال ت�دوم عموم�اً، ل�ذا، من 

األفضل أن تبحث عن الشخص املالئم لتكمل حياتك معه.
صحياً: تكون محظوظ�اً من الناحية الصحية، ويرافقك هذا 

األمر مدة ال بأس بها.

مهنياً: ترصفاتك األخرية تثري االس�تغراب، راجع 
حس�اباتك املرصفي�ة، فأنت تنفق بال ه�وادة، وال 

تدرك أن معينك بدأ ينضب.
عاطفياً: تزداد ثقتك بنفس�ك بعد النجاح الذي حققته يف 
العالقة بالرشيك، لكن يستحسن أن تتعلم من أخطاء املايض 
لتنجح يف املستقبل.صحياً: تحاول االنتقام من نفسك وتهمل 

وضعك الصحي إىل حد كبري، لكنك الخارس األكرب.

مهني�اً: ق�د تج�د نفس�ك أم�ام مفّك�رة حافل�ة 
باملواعي�د، فح�اول أن تنظ�م أوقاتك لئ�ال تقع يف 

الفوىض غري املربَّرة.
عاطفياً: تحاَش التهرّب من املس�ؤوليات، أنَت بحاجة اىل 

تعاطف الحبيب معك فال تستفزّه.
صحي�اً: جّدد نش�اطك واط�رح ع�ىل املقربني فك�رة القيام 

برحالت ونزهات يف الطبيعة إذا كان الطقس جيداً.

مهني�اً: إذا أردت االس�تفادة م�ن األج�واء فأطلق 
مشاريعك او قّدم أفكارك أو طلباتك.

عاطفياً: مهما حاولوا وضع العراقيل يف طريق عالقتك 
بالرشي�ك، فإّن ذلك يش�كل عندك حافزاً ملزي�د من نجاح 

العالقة.
صحياً: يوم وقاية خري من أيام عالج، اهتم بنفس�ك ومارس 

الرياضة بانتظام.

مهني�اً: تبدأ األعمال وحياتك الروتينية بالعودة اىل 
مس�ارها الطبيعي، فال تقف س�اكناً، ب�ل بادر اىل 

تحسني أدائك وسمعتك.
عاطفي�اً: الواقعي�ة مطلوب�ة عىل نحو أس�ايس لحس�م 

األزمات العالقة، فكن مستعّداً للمواجهة.
صحياً: قد يصاب أحد األشخاص املقرّبني منك بوعكة صحية 

تسبب لك القلق واالضطراب مدة قصرية.

مهني�اً: تمتلك أفكاراً جيدة وم�ن الرضوري وضعها فوراً 
موض�ع التطبيق، تق�وم بمبادرات جريئ�ة وتعيش حياة 
نش�يطة.عاطفياً: ال تخف من فتح أبواب جديدة مع الرشيك 
واملجازف�ة والبحث عن حلول، إنه يوم جيد قد يريحك من ضغط 
أو يحم�ل إلي�ك االطمئنان.صحياً: تكره إحس�اس ع�دم القدرة عىل 
ممارسة نوع معني من األنشطة املفيدة، لذا عليك اإلكثار من التدريب 

للحصول عىل اللياقة البدنية التي تمكنك من ممارسة األنشطة.

مهني�اً: تعيش يوم�اً بطيئ�اً فال تراه�ن عليه وال 
يس�لط الضوء عليك، حاول أن تعمل يف الظل بعيداً 

عن لفت األنظار وترّصف برسية.
عاطفياً: تراجع جميع الضغوط وتعود املياه إىل مجاريها 
الطبيعي�ة لتعي�ش فرة عس�ٍل م�ع الحبيب مل�ُؤه العاطفة 
والسعادة!صحياً: جدد نشاطك، وقم بما يلزم لتبقى صحتك 

عىل خري ما يرام، وأنت الرابح يف النهاية.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: تتخذ بعض األش�ياء أهمي�ة كربى بعدما 
أهملته�ا يف الس�ابق أو تجاهلته�ا وخصوص�اً إذا 

تعلقت برشاكة معينة أو بقضية.
عاطفياً: كن حاسماً يف بعض األمور ومتفهماً يف بعضها 
اآلخ�ر، وخصوصاً أن الرشيك ال يملك الق�درة عىل مواجهتك 
بكل الوس�ائل.صحياً: جابه الس�منة التي أصابتك بالعزيمة 

عىل اتباع حمية مدروسة ومطبقة بدقة.

العربي�ة  أمثالن�ا  أجم�ل   م�ن 
الف�رج” لكنه  “الصرب مفت�اح 
أصع�ب  م�ن  نفس�ه  بالوق�ت 
يف  فنح�ن  تطبيق�اً،  األمث�ال 
عاملنا العرب�ي نعاني تماماً من 
القف�ز  وسياس�ة  االس�تعجال 
املس�تمر، ونرف�ض إال أن نب�دأ 
القم�ة رافض�ني أن نعرف بأن 
اله�رم بني من حج�ره األول يف 

الدور األريض.
وس�يلة  أفض�ل  إن  يقول�ون 
الن�اس تك�ون برضب  إلقن�اع 
رضب  هن�ا  وأح�اول  األمثل�ة، 
بعض قص�ص الص�رب التي قد 
ال نعرفه�ا )وبالتايل ل�ن يكون 
هناك ذكر للقصص املش�هورة 

يف عاملنا العربي(:
- عمل دانييل ويبس�ر ملدة 36 
عام�اً م�ن أجل وضع نس�خته 
األوىل م�ن القاموس الش�هري “ 
ويبس�ر”، وهو أشهر قاموس 

لغة يف العالم.
همنغ�واي  أرنس�ت  راج�ع   -
الش�يخ   “ الش�هرية  روايت�ه 
تس�ميتها  )يمك�ن  والبح�ر 
م�رة   80  “ والبح�ر(  العج�وز 
لتك�ون النتيجة ف�وزه بجائزة 

نوبل لألداب.
- أفل�س وال�ت ديزن�ي مع أوىل 
رشكات�ه وتجاربه، ثم تم طرده 
م�ن عمله ألنه ال يمل�ك الخيال 
ال�كايف.. ديزني بع�د ذلك جعل 

كل العالم يتخيل!
األمريك�ي س�تيفن  الكات�ب   -
كين�غ، عندما كت�ب أول رواية 
ل�ه “كاري” تم رفضها من قبل 
بع�ض دور الن�رش فل�م يكمل 
العم�ل عليه�ا وق�ام برميها يف 
س�لة املهم�الت .. لك�ن زوجته 
أعادتها له وطلبت منه أن يكمل 
العمل ليكون انطالقته كأفضل 
التش�ويق  مج�االت  يف  كات�ب 

والرعب يف العالم.
ج�وردان،  ماي�كل  اع�رف   -
أفضل العب سلة يف التاريخ، أنه 
يف أكث�ر م�ن 9000 تصويبة يف 
حياته، لكنه كان يعود ويصوب 
ألنه كان يعرف بأن الفش�ل هو 

التوقف!
يقول أح�د الفالس�فة: “ادخل 
للحي�اة م�ن الب�اب الضي�ق”، 
ويقصد بكالمه أن تبدأ باألمور 

الصغ�رية وتكون صاب�راً حتى 
تحق�ق أحالم�ك، وال ترص عىل 
تحقي�ق األح�الم بي�وم وليل�ة 
وتذك�ر أن كل من ت�راه عظيماً 
كان يوماً مثل�ك لكنه عمل عىل 

بناء نفسه بالتدريج.
يف النهاية يقول أحدهم : “ال يهم 
ك�م م�رة أن تفش�ل يف التجربة 
حتى تبدأ بلوم االخرين، عندها 

ستكون فاشالً”.

 يرغ�ب الكثري من األش�خاص 
يف تخط�ي مظهرهم الخارجي 
واكتش�اف أرسار شخصياتهم 
وأعماقه�ا.. وقد يلج�ؤون إىل 
طرق مختلفة مثل استش�ارة 
أّن  إال  النفس�يني..  املدرب�ني 
أفضل الطرق للتعرف إىل الذات 
ه�ي النظر يف امل�رآة.. فمالمح 
الوجه وإشارات الجسم تقول 
أكثر مم�ا يمكن تص�وره عن 
وم�ن  صاحبه�ا..  ش�خصية 
أب�رز هذه اإلش�ارات املس�افة 

الفاصلة بني أصابع اليدين.
1. مسافة كبرية

قد تفص�ل أصابع يديك الواحد 
عن اآلخر مس�افة كبرية نوعاً 
ما.. وهذا يجع�ل يديك تبدوان 
كبريتني ويدّل عىل أنك صاحبة 
ش�خصية مس�تقلة وتتوق�ني 
إىل خوض التج�ارب الجديدة.. 
حت�ى يف منزل�ك تحب�ني تغيري 
الديك�ور ب�ني الح�ني واآلخر.. 
ويشكل هذا مفتاح نجاحك يف 
كل جوان�ب حياتك وخصوصاً 
ه�ذه  تش�ري  كم�ا  العائلي�ة. 
املسافة إىل أّنك تتمتعني برسعة 

البديه�ة، وأن�ه يمكن�ك إيجاد 
الحلول للمش�كالت الصعبة يف 

وقت قصري.
2. مسافة صغرية

إذا كان�ت أصابع�ك متقارب�ة، 
الفاصل�ة  املس�افة  أّن  أي 
بينه�ا قصرية، فه�ذا يدل عىل 
أّن�ك ش�ديدة الح�ذر وتفكرين 
لوقت طوي�ل قب�ل أن تقومي 
ب�أّي عم�ل. كما يش�ري إىل أّنك 
كب�رية  برصاح�ة  تتس�مني 
وبتفك�ري واقع�ي ق�د يج�رح 
مشاعر اآلخرين أحياناً.. فأنت 

عملي�ة وال يمكن�ك أن تدع�ي 
عواطفك تتحكم بك وخصوصاً 
يف املواق�ف الصعب�ة.. وهذا ما 
يسبب حدوث سوء تفاهم بينك 

وبني الكثري من األشخاص.
الوس�طى  ب�ني  املس�افة   .3

والبنرص كبرية
ابعدي هذين اإلصبعني أحدهما 
ع�ن اآلخر ق�در اس�تطاعتك.. 
املس�افة  أن  الحظ�ت  ف�إذا 
الفاصل�ة بينهما كب�رية فهذا 
يدّل عىل أّن�ك تتمتعني بالقدرة 
ع�ىل التأث�ري يف اآلخري�ن.. لذا 

يمكن�ك تهدئ�ة غض�ب زوجك 
ورصاخ طفل�ك بس�هولة. كما 
أّنك تمتلكني موهبة الفتة يف ما 
يتعل�ق بالتعامل م�ع زميالتك 
يف العم�ل.. لذا يحب�ك الجميع 
ويقدرون�ك. كم�ا أّن�ك موضع 

ثقتهم واحرامهم.
ب�ني  الفاصل�ة  املس�افة   .  4

البنرص والخنرص
راقبي هذي�ن اإلصبعني لديك.. 
فإذا كان�ت املس�افة الفاصلة 
بينهما كبرية، فه�ذا يعني أّنك 
النقاش�ات  تتجنب�ني خ�وض 
األج�واء  وعي�ش  الجدي�ة 
الحزين�ة.. فأن�ت تحاولني أن 
تش�يعي دائماً أج�واء املرح يف 
منزلك كما يف مكان عملك. أما 
إذا كانت تلك املس�افة ضيقة، 
فهي تعني أّنك كثرياً ما تعمدين 
ش�خصيتك  ب�ني  املقارن�ة  إىل 
وقدرات�ك وممتلكاتك وبني تلك 
العائدة إىل أش�خاص يعيشون 
يف محيط�ك.. وهذا م�ا يجعلك 
تعيش�ني دائماً حال�ة من عدم 
ل�ذا عليك  ال�رىض واالكتفاء.. 

تجنب ذلك. 

* إن عصب�اً صغ�رياً يصل ب�ني اإلصبع 
املس�ماة بالبنرص يف الي�د اليرسى وبني 
القلب.. هذا العصب مسؤول عن الحالة 
الشعورية، لذا كان وال يزال خاتم الزواج 

يوضع يف هذه اإلصبع.
* النمل العامل والنشيط هو من اإلناث 

فقط. 

* يتوىل ذك�ر البطريق احتضان البيضة 
الوحيدة الت�ي تضعها أنثاه وخالل فرة 
اإلحتضان التي تس�تمر ملدة ش�هرين ال 
يأكل ذكر البطريق أي يشء ولذلك يفقد 

نحو %40 من وزنه.
* اس�م األرجنتني معن�اه أرض الفضة 

باللغة العربية.

* األس�د ي�رك اللبؤة لتق�وم باصطياد 
%90 م�ن الفرائس، وقبل أن تبدأ اللبؤة 
ب�أكل فريس�تها تض�ع جانب�ا حص�ة 

األسد. 
* توج�د 3 دول فق�ط يتألف نش�يدها 
الوطني م�ن 4 أبيات فقط وهي اليابان 

واألردن وسان مارينو.

قصة جناح

اختبارات شخصية

هل تعلم؟

أشهر قصص الصرب اليت قادت إىل النجاح

إكتشف ما تقوله املسافة الفاصلة بني أصابعك عنك

سودوكـــو
وزع األرقام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التسعة الصغرية، 
ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التس�عة الرأس�ية واألفقية يف 

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

افقي
1بطل�ة كأس العال�م لك�رة الق�دم 

2006 - نصف طعام.
2طري طويل األرجل واملنقار - س�ئم 

- لتفسري املعنى واالستطراد.
3مجموعات م�ن األوامر للكمبيوتر 
لعم�ل يشء ما - االلته�اب التنفيس 

الحاد.
4قرب - حيث يلتقي امللتقون.

5مجموعة طق�وس وتقاليد لحدث 
ما - احد الوالدين.

6أخط�أ - ق�دح وذم ش�عرا - س�أم 
وضيق من بطء مرور الوقت.

7للنداء - عكس منغلق.
 – الش�ديدة  الن�ار  8الس�نة 

متشابهات.
9نصف خ�روج - توقف لعمل يشء 
جانبي أثناء القيام برحلة أساسية.

10بطل�ة كأس العال�م لك�رة القدم 
1998 - استجد وأظهر لونا جديدا.

رأيس
1بطلة كأس العالم لكرة القدم 

.1994
وخاص�ة  باألس�نان  2يقط�ع 

اللحم - مدينة باكستانية.
3أشياء غري مفهومة أو صعبة 

الفهم - يصيبه الجنون.
4فع�ل أمر يقال عن�د الصالة - 

خوف مريض.

5ارتفع وعال.
6بحر - فجوات بالغة الصغر يف 

الجسم أو ورق النبات.
7عكس الحرب - من ينعق.

- م�ا يوض�ع  نب�ات  8نص�ف 
عىل األثاث لحمايت�ه أو لزينته 

فتفرش عليه.
9الع�ب ليبي يف نادي الش�باب 

السعودي.
س�طيف  وف�اق  10الع�ب 

الجزائري.
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

كشفـت الفنانة جومانـا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم «يوم 13» الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خالل 
العام املقبل، حيـث تعود جومانا 
بالفيلـم إىل السينمـا بعـد غياب 
ىف  مشاركتهـا  منـذ  سنـوات   7
معـه أيضاً يف فيلـم «الحفلة» مع 
الفنانـني أحمد عـز ومحمد رجب 

ترصيحـات  يف  جومانـا  وروبى.وأضافـت 
صحفيـة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوقـة ترتقـي إىل نوعيـة الرعب وتجسد 
خالله شـخصية «أحالم» وهـي سيدة من 
طبقـة أرستقراطيـة، الفتـة إىل أن دورها 
له خصوصيـة وغريب وسيكـون مفاجأة 
للجمهـور، كمـا أن الفيلـم يضـم توليفـة 
مميزة مـن الفنانني مثل أحمـد داود ودينا 
الرشبينـي ونرسيـن أمني ومحمد شـاهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأشـارت جومانا إىل أنهـا سعيدة بعودتها 
إىل التمثيـل مـرة أخرىـي رمضـان املايض 
بمسلسـل «خيانـة عهـد»، موضحـة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مثـل يرسا فهـي قامة فنية كبـرية والعالم 
كلـه ال يوجد به إال يـرسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكتـوب بحرفيـة عاليـة صناعـة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسيـة   ENIX رشكـة  كشفـت 
 Interpolitex-2020 خالل معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورتهـا لتستخدم يف عمليات 
اإلنقـاذ والبحـث العلمـي والبيئي. 
ومـن أبرز الدرونـات التي عرضتها 
القـادر   Eleron-7 جـاء  الرشكـة 
عىل التحليـق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتبـادل البيانات الرقمية 
واملحطـات  التحكـم  أجهـزة  مـع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمكـن لهـذا الـدرون الطريان 
130 كلم/سـا،  برسعـة تصـل إىل 
ونقـل حمـوالت تزن أكثـر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصلـة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحديـد مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئيـة يف األماكـن التـي يصعـب 
الوصول إليهـا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعمليـات البحث. كمـا استعرضت 
الـذي   Veer درون  أيضـا   ENIX
زود بمعـدات قـادرة عـىل توثيـق 
فيديوهـات عالية الدقـة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظمـة تحديد املواقـع مثل
و»غلوناس». ويمكـن لهذا الدرون 
العمـل يف أصعب الظـروف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يصـل وزنهـا إىل 1 كلـغ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واشـنطن بوست نقالً 
عـن أربعـة أشـخاص مطلعـني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكيـة خاصة بمكافحـة االحتكار 
ىف أقـرب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما كـان املدعون العامـون للوالية 
بقيادة ليتيسيـا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامالت الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الجـدول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدعـني العامني ىف الواليـة ىف املراحل 
األخرية مـن إعـداد شـكواهم، بينما 

لـم يعلق فيـس بـوك و FTC ومكتب 
املدعى العـام ىف نيويورك عـىل الفور 
إن  أغسطـس  ىف  بـوك  فيـس  وقـال 
الرئيـس التنفيـذى مـارك زوكربريج 
تمت مقابلتـه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التجـارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواجـه فيس بوك تحقيقـات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًقـا إن التحقيقات 
كانـت تبحـث ىف عمليـات االستحواذ 
السابقـة واملمارسـات التجارية التى 
تنطـوى عـىل الشبكـات االجتماعية 
االجتماعيـة،  الوسائـط  خدمـات  أو 
تطبيقـات  أو  الرقميـة،  واإلعالنـات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور عـىل صحتها بصورة 
مليئـة بالحيويـة والطاقة وهـي تقود 
دراجتهـا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها «بنحب الحياة».
,فوجـىء جمهور إليسـا بإعالن خاص 
لهـا يف شـوارع بـريوت عـن مفاجـأة 
تحرضهـا إليسـا خـالل األيـام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف بـريوت للحديث عـن مشوارها الفني 
الطويل واالحتفـال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
مـن مـرة، وقدم لهـا رسالة شـكر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاعـر اللبنانـي زكريا خوري وأشـاد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاصـة بكتابه
الذي ُيعد الكتـاب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويبـدو أن الروايـات تسيطـر عىل حياة 
إليسـا يف الفـرتة الحالية، حيـث ذكرت 
يف إحـدى الروايات التـي قرأتها للكاتب 
الراحـل الربيطانـي ريجينالـد هيـل أن 
البطل كان مسحـوراً بجمالها وصوتها 
وعيونهـا؛ وهي روايـة بوليسية واقعية 
وهنـا تفكـري بتحويلهـا لعمـل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قالـت الفنانـة اإلماراتيـة الشابـة، فاطمـة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
بـدأت تتعـاىف من آثـار جائحة كورونـا والتي 
الحيـاة،  مجـاالت  كل  عـىل  بظاللهـا  ألقـت 
وعطلـت الكثري من األعمـال الدرامية واألفالم 

واملرسحيات.
وأضافت عـن تأثـر الدراما بالجائحـة : فيما 
يتعلـق بالدرامـا التلفزيونيـة أتمنـى أن يتـم 
استغـالل الوقت الحـايل يف ظل تقليـل القيود 
الصحيـة املفروضـة لكي نصـور أعمالنا قبل 
دخـول شـهر رمضـان املبـارك، ألن الظروف 
قـد تتغري يف أيـة لحظـة، وهذا قـد يطيل من 
عمليـة التصوير أو يتم تأجيـل العمل إىل أجل 
غـري مسمى، كما أنـي أتوقـع أن تتغري ميول 
الجمهـور يف املستقبل وربمـا رغبته تتجه إىل 
نوعيـة مسلسـالت مختلفة، السيمـا أن فرتة 
«كورونـا» غـرّيت مـن واقـع الكثرييـن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

التلفزيونـي، وأعتقـد أن مراعـاة هـذا األمـر 
سيضيف تحديا أكرب لرشكـات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعمالهـا  يخـص  مـا  يف  الطائـي،  وأشـارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
مـن املخرجني واملنتجني والتـي يتم التخطيط 
لتصويرهـا يف السنـة املقبلـة، ضمـن ظروف 
مالئمـة أكثـر، وسأعلـن التفاصيـل بمجـرد 
االتفاقات النهائيـة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمهـور بـأن يأخـذوا الحيطـة مـن الوباء 
لكي يحمـوا أنفسهم ويحافظـوا عىل أرسهم 
ومجتمعهـم. الفتة اىل: أن لديهـا تفاؤال كبريا 
بـأن غمة «كورونـا» ستزول قريبـا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وعـن تجربـة املنصـات الرقمية والتـي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاشـات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسالت متنوعة 
لـم  جديـدة  وأفـالم 
تعـرض مـن قبل، 
هنـاك  قالـت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
لـ «كورونـا» هي «موجة املنصـات الرقمية» 
مثل «نتفليكـس» وغريها، وسيكون من املثري 
حقـا ان كانت تلك املنصـات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتعـارف عليه يف شاشـة التلفاز، 
ولكـن ال أعتقـد أنها ستكـون العبـا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإحـراج  السقـا  أحمـد  الفنـان  قـام 
مذيعـة أثناء إجرائها لقـاء تلفزيونيا 
معه، عـىل هامش حفـل افتتاح 
الدورة الرابعـة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجانـات  إقامـة  عـن  للمذيعـة 
مهرجـان  مثـل  عامليـة  سينمائيـة 

”فينيسيـا“، رغم جائحة فـريوس ”كورونا“ 
املستجد، فقد أكد أن هذا ال يمنع من استمرار 
التقيد باإلجراءات االحرتازية الوقائية، ورضب 
مثاال لها أنه لو كان اللقاء يتم يف ظروف عادية 
لكان اقرتب منهـا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عمليـة، اقرتب أحمد السقا مـن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتقـف زوجتـه اإلعالمية، مهـا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضحـك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلقـت فضائية ”أون إي“ عىل ترصف السقا 
عـرب قناتهـا الرسمية عىل موقـع ”يوتيوب“: 
”السقـا دائما يبهرنـا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

الدائمـة االوىل للفنـان  بعـد أن أتاحـت اإلقامـة 
واملطرب وامللحن املغـرتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرصـة اكـرب لالنتشـار واالنطالق يف عالـم الغناء 
واملوسيقـى، السيمـا انـه يتمتـع بصـوت جميل 
النفـاذ اىل ذوق  وموهبـة تلحينيـة قـادرة عـىل 
الجمهور، غادرها باتجـاه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لالستقرار واالنطالق من جديد.
الفنـان مهنـد محسن من جيـل املطربـني الذين 
منحـوا األغنيـة العراقية لونا وطـرازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرسارهـا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف هـذا الحـوار الذي جرى عن ُبعـد يكشف مهند 
محسـن عن جديـده القادم وطموحاتـه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نتـاج بيئة اجتماعيـة موروثة وغارقـة يف دالالت 
عميقـة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو شـجون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

ال يتذوق سوى هذا الطعم الحزين.. 
• بمعنى ذلك واقعا ؟

- أنـا ال ابصـم بهـذه الحقيقة، خاصـة أن الغناء 
العراقـي يتميز بالتنوع ما بـني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش عـىل التلوين يف الغناء، فهنـاك غناء املقام 
املعـروف بجـذوره األصيلـة كذلك اللـون الريفي، 
وهنـاك موجـة األغنية الحديثـة اآلن التـي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نعـم، كنت كذلـك، نحن جيل استفـاد كثريا من 
أصالـة الغنـاء العراقـي، إضافـة اىل أننـا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروفـني، وهم ذوو أفضـال علينا مثل 
فاروق هالل والراحل طالب القرغويل، لذلك فإنني 
اعتقد أننا امتداد لهم وغري متأثرين بموجة الغناء 
التي طرأت عىل ساحة الغناء يف بغداد واملحافظات 

والتي انحرصت فيما بعد بمطربني محدودين. 
• وماذا تشكل إقامتك يف بلجيكا اآلن؟  

- هي هجرة وإقامة استقـرار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتشـار رسيعا عرب املحطـات الفضائية، وهذا 
ما كنـا نعاني منـه يف بغداد خالل فـرتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدعـني من مطربني وشـعراء أغنية وموسيقى، 
وهـذا سوف يتيح فرصة لالتصال الرسيع وتالقح 

األفكار والتقدم بيشء جديد. 
• هل اختلف التوجه عند مهند محسن؟  

- الفنـان حينمـا يحـط الرحـال يف أي بلـد فإنـه 
سوف يتأثر بالبيئة والـذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيقـى والغنـاء، وعليـه أن يستشـف هذه 
العالقـة ويعـزز مـن خاللهـا أسلوبـه الجديد يف 
التعامـل، أنا توصلت اىل هـذه القناعة ليس اليوم 
بـل منـذ سنـوات، أن طريقة الفنـان الناجح هي 
التـي تساعده عىل ولوج واهتمـام وسائل اإلعالم 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- ملـاذا ال تعتقد ذلك، ربما تطويـرا لهذه الجذور.. 
الغنـاء ليـس حالـة جامدة بـل متحركـة، الغناء 
العراقـي قريب جـدا للمستمـع العربـي، واقصد 
هنـا بالذات يف بلدان الخليـج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقاليـد والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيلـة هذا االنتشـار فإننا بالتأكيـد سوف نعزز 

جذورنا يف املستقبل.
• الغربة ومهند محسن هل كانت مؤملة ؟

- الغربـة ومرارتها وابتعادي عـن بغداد واختالف 
املكـان وتـرك العـراق والجمهـور بعـد الظروف 

الصعبـة التي مر به العـراق، كانت والتزال مؤملة، 
كمـا أنها أضافـت يل الكثري من األشـياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العالقات الخارجية أضافت 

اىل مسريتي الفنية وتعلمت ألحن الغربي كذلك .
• طموحك إذن؟ 

- أن اصـل للمواطن العربي يف كل مكان يف العالم، 
وطبيعي هذا ليس باليشء السهل ويحتاج اىل جهد 

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينمـا اختار النصـوص الشعريـة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرتـي، أنا أتعامل مع األغنية 

أوال كملحن، واخترب صوتي بعد ذلك يف األداء.
•  وبما ذلك مع املطربني العرب؟ 

- بالتأكيـد، ألنني أضع اللحـن عىل مستوى قدرة 
أداء هـذا املطـرب أو ذاك، لقد غنـت يل ديانا حداد 
(يا ساكني الضعن) بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راشـد املاجد، وقد اشـتهرت األغنية بنطاق واسع 

جدا  ، ولدي مشاريع أخرى قادمة .
• أخريا .. كيف تقرا األوضاع يف العراق .. وهل أنت 

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية التـي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكاتـف وجهـود كل أبنائه، عمـل املبدع يف هذا 
الظـرف صعب لكنه مهـم جداً، اذ يجـب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحلـة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقيـة والطرب العراقي جـزء مهم من ثقافات 

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 

دبي / الزوراء :

  

paáÌãÃm

á€bÉ€a@Ô‹«

ÔjÀç€a@fiaÏ„

@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰fl
@¿@fiÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚflÜb‘€a

7�Ç@äbèfl
@Åã–fl@Å6‘fl@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰fla#
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰fl@Âfl@›ˆb–m@Ôi@Îa

@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
@Ÿ»fl@ÊÏÿÌ@Êc@bflg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bflgÎ@áiˇ€

جومانا مراد: فيلم «يوم 13» فكرته ترتقي للرعب 

No: 7358    Wed    4    Nov    2020العدد:   7358    االربعاء   4   تشرين الثاني     2020

وحدي ال أعرف الفائز

هامش

وضع هذا املقال يف غاية القلق.. موعد كتابته االثنني، أي قبل يوم واحد من 
اإلنتخابات األمريكية، وموعد نرشه األربعاء، أي بعد يوم واحد من إعالن اسم 
األمريكان  »دوخة«  من  أكثر  كعراقيني  به  دخنا  الذي  السباق  هذا  يف  الفائز 
الحايل ألنه سيبقى  الحايل )أقول  الرئيس  إما دونالد ترمب  الفائز  أنفسهم.. 
نائما عىل قلوب مناوئيه ثالثة شهور أخرى رئيسا كامل الصالحيات حتى 
لو خرس(، أو املرشح الديمقراطي جو بايدن الذي سيبقى رئيس تزجية وقت 

حتى تسلمه مهام منصبه أوائل العام القادم.
أنا اآلن الوحيد من بني الـ 6 مليارات إنسان عىل وجه الكرة األرضية ال أعرف 
الكتابة،  وقت  يسبق  الذي  النرش  موعد  بسبب  املتحدة  الواليات  رئيس  إسم 
وهذه هي مشكلة الصحافة الورقية التي بقدر ما تحتكر املصداقية، فإنها 

تتأخر يف املعلومة.    
أنا اآلن قبل موعد اإلنتخابات بيوم والفوز بيومني أكون كمن يعيش مرحلة 
ما قبل التاريخ وما بعده يف آن معا.. األهم إنني أستطيع التكهن ال التوقع.. 
فمثال أنا أتكهن فوز جو بايدن وليس دونالد ترمب.. تكهني غري مبني عىل 
أية معطيات سياسية أو معلوماتية أو إستطالعات الرأي أو ما شاكل ذلك.. 
لو كان أمري كذلك لقلت أنا أتوقع ال أتكهن.. تكهني قائم عىل تنبؤات أبوعيل 
الشيباني وجماعته من املنجمني املحليني والعامليني الذين كلهم توقعوا فوز 

بادين، وأريد هذه املرة أن أذهب معهم تماما.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: ملاذا شبه اإلجماع التنجيمي عىل فوز بايدن 
ومعلومات؟..  وحقائق  معطيات  عىل  مبنية  وليست  قلبية  التوقعات  بينما 
املنجمون لديهم تصوراتهم ال معطياتهم ألنهم ال يتعاملون مع لغة الحقائق 
والوقائع واألرقام مع أو ضد، بالسلب أو باإليجاب.. هم قالوا كلمتهم واآلن 
وحدي أنا الذي ما زلت أرجم بالغيب ألني ضحية النرش ال الوقائع أو املعطيات 
أو التصورات.. مع ذلك أنا يف غاية املتعة ألني الوحيد الذي أكتب ليوم األربعاء 
لها  معنى  ال  تبدو  قد  وقائع  أو  حقائق  أو  معلومات  من  فيه  ما  كل  مقاال 
اليوم نظرا لكون حرب اإلنتخابات، ومعها التوقعات واملعطيات والتصورات، 

وضعت أوزارها.
أنا الوحيد الذي ما زلت حامال أوزاري وأوزار من كان يتمنى خسارة بايدن 
يل  لدّي يسمح  واحد  بايدن.. هامش  يكره  ترمب ألن  فوز  أو  ترمب  لصالح 
باملناورة هو تقارب النتائج بحيث يطعن الخارس باملحكمة العليا هناك.. هذه 
السابقة كانت قد حصلت عام 2000 بني بوش اإلبن واملرشح الديمقراطي 

آنذاك ال غور الذي كان نائب كلينتون خالل التسعينيات من القرن املايض.
من  ضئيل  وبفارق  اإلبن،  بوش  لصالح  العليا  املحكمة  حسمت  فرتة  بعد 
سوف  بينما  سنوات،   8 خلفونا(  )اليل  وقلوب  قلوبنا  عىل  فجثم  األصوات، 
تبقى آثارها ربما مئات السنني.. أنا الوحيد الذي ال أعرف من الفائز ترمب أم 
بايدن؟ أم أن النتائج متقاربة بحيث يذهبون اىل املحكمة اإلتحادية.. أتمنى 
واحد »يغششني« ويخربني بإسم الفائز .. و«وين أبو عيل الشيباني الليفزع 

لنا؟«.

الدين مؤرشات  الفنانة مي عز  تصدر اسم 
البحث بموقع »جوجل«، وذلك عقب عرض 
»خيط  الجديد  مسلسلها  من  األوىل  الحلقة 
رشكة  إنتاج  ومن   ،ON قناة  عىل  حرير« 
أفعال  ردود  الحلقة  والقت  »سينرجي«، 
أن  خاصة  الجمهور،  من  وإشادة  كبرية 

نهايتها كانت تحمل الكثري من الغموض.
ترت  طرحت  قد  »سينرجي«  رشكة  وكانت 
كلمات  مصطفى  مي  غناء  من  املسلسل 
شكرى،  مصطفى  وألحان  رشيد،  سلمى 
ترت  أما  أمني.  أحمد  املوسيقي  وتوزيع 
بعنوان  املرشدي  نورهان  فتقدمه  النهاية 
»قتلت املايض«، كلمات محمد غنيم، ألحان 

مصطفى شكري، توزيع أحمد امني.

بطولة  أول  عىل  روجينا  النجمة  تعاقدت 
دارمية لها يف مسلسل »بنت السلطان« من 
شفيق  أحمد  وإخراج  سالمة  أيمن  تأليف 
السمرة   باسم  النجم  البطولة  ويشاركها 

ملسلسل وجاري اختيار باقي فريق عمل  ا
الذي تدور أحداثه 
ىف إطار اجتماعي 

مشوق.
كان آخر ظهور 
لروجينا خالل 
مشاركتــها 
مهرجان  يف 
لجونــــة  ا

حرضت  حيث  الرابعة،  دورته  يف  األخري 
نقيب  الدكتور أرشف زكي  بصحبة زوجها 
مرت«،   200« فيلم  عرض  التمثيلية  املهن 
بدورته  الجونة  مهرجان  يف  يعرض  الذي 
عىل  املصورين  روجينا  وداعبت  الرابعة، 
السجادة الحمراء بعد التقاطهم صورا عىل 
طريقة شخصية املعلمة فدوى التي قدمتها 
»مرييس  قائلة  الربنس،  مسلسل  يف 
ضحك  يف  تسبب  مما  عمري«،  يا 

الجميع.
تجسيد  يف  روجينا  النجمة  ونجحت 
دور املعلمة »فدوى« تاجرة املخدرات 
يف أحداث مسلسل »الربنس« للنجم 

بعد  النجاح  ذلك  وجاء  رمضان،  محمد 
املعلمة بشكل كبري من حيث  لدور  إتقانها 
املالبس وردود األفعال وطريقة الحديث مع 
تجار املخدرات التي تستورد منهم، وهو ما 
األوىل  الحلقة  يف  مشاهدها  أحد  خالل  تبني 
التدخل يف الصلح بني أكرب تاجر للمخدرات 
واألدوية املمنوعة وبني زوجها »فتحي« الذي 
تسبب يف نشوب أزمة بينهما بسبب تعامله 
وغري  نصب  بحيل  بينهما  املادية  املبالغ  يف 
وتسيطر  »فدوى«  املعلمة  فتتدخل  جيدة، 
زوجها  وتجعل  بينهما  الصلح  جلسة  عىل 
لرتضيه  التاجر  هذا  رأس  يقبل  »فتحي« 

حتى ال تخرس توريده للمخدرات.

ُدرة  التونسية  الفنانة  أعلنت   
هاني  املهندس  عىل  قرانها  عقد 
ونرشت  مفاجيء،  بشكٍل  سعد، 
الصور  تبادل  تطبيق  عىل  العروس 
)انستغرام( عرب خاصية الستوري 
ولزوجها. لها  صور  مجموعة 
بنعمته  الذي  لله  »الحمد  وكتبت 
قراني  عقد  تم  الصالحات،  تتم 
عىل من اختارني قلباً له واختاره 
والقدر،  النصيب  وجمعنا  قلبي، 
لألصدقاء  الحب  وكل  شكراً 
يشاركوننا  الذين  واألحباء 
وجدانياً،  أو  بالحضور  فرحتنا 
يفرقه  ال  بالحب  الله  جمعه  ما 
سمبل  بإطاللة  درة  وظهرت  إنسان«. 

فستان  إرتدت  دائماً،  اعتادت  كما 
زفاف يظهر رشاقتها، وترسيحة شعر 
منسدل، ومكياج برونزي.ورسعان ما 

التهنئة  رسائل  من  العديد  ُدرة  تلقت 
)الستوري(،  خاصية  عىل  ُنرشت  التي 
املرصي  الفنان  املهنئني  من  وكان 

مربوك  »ألف  كتب  الذي  الرداد  حسن 
لألصدقاء هاني سعد ودرة عىل الزواج 
وكتبت  لكم«.  يبارك  ربنا  السعيد، 
ربنا يسعدكم  لطيفة«حبيبتي  املطربة 
مفروض  كان  غالب  الله  ويهنيكم، 
شاء  وما  الله  قدر  لكن  معاكم،  أكون 

فعل ، والف مربوك«.
الجندي،  نادية  املمثلة املرصية  وكتبت 
ُمهنئة العروسني: »ألف مربوك حبيبتي 
الفنانة  ونرشت  يسعدكم«.  ربنا 
الحفل،  إقامت  ملكان  صورة  التونسية 
دور(  )أوت  مصمم  مكان  والذي 
مكان  الجونة،  طبيعة  مع  ليتناسب 
ظروف  مع  وليتمايش  الحفل،  إقامة 

السالمة من فريوس )كورونا(.

دبي / الزوراء / ظافر جلود:
محافظة  الكوت  يف  ولدت  شاكر  آالء  الفنانة 
واسط، بدايتها كانت من خالل املرسح املدريس 
اليدين  حركة  وأداء  الحروف  نطق  تعلمت  وفيه 
عام  يف  الفني  املجال  دخلت  صحيح،  بشكل 
أعمال  يف  شاركت  والدتها،  من  بشجيع   1992
فنية عديدة، منها أعمال بدوية وأخرى درامية، 
لرفع  عديدة،  تجارية  مرسحيات  عملت  وقد 
فرتة  أثناء  الحياة  لصعوبة  املعييش  مستواها 

الحصار االقتصادي عىل العراق.
بني  ما  إال  تزره  ولم   1997 عام  العراق  غادرت 
عامي 2005 و 2011 للعزاء بوفاة أقاربها، تلقت 
تحرم  إسالمية  جماعات  من  بالقتل  تهديدات 
الفن، األمر الذي أجربها عىل عدم زيارته مجدداً، 
والكويت  البحرين  األردن،  إىل  بعدها  انتقلت 

لتستقر أخريا يف اإلمارات العربية املتحدة .
الفنانة آالء شاكر باتت اليوم رقما مهما يف الدراما 
الخليجية سواء كان ذلك يف املرسح أو السينما أو 
دورا  لعب  الصغرية، وخاصة حينما  الشاشة  يف 
مهما » مسعودة » يف املسلسل الكويتي الشهري 
»أم هارون« الذي عرض يف رمضان املايض، وأثار 

حينها جدال عميقا بسبب فكرته مضمونه .
حوارنا يف الزوراء كان مع الفنانة آالء شاكر ...

وشخصية  هارون  أم  مسلسل  من  لنبدأ    •
مسعودة ؟

الخليج  نجوم  أمام  بالوقوف  سعيدة  أنا    -
والعرب يف مسلسل »أم هارون« وسعيدة بتلقي 
مسعودة،  دور  جسدت  فقد  اإلعجاب،  رسائل 
الذي أعادني لجمهوري يف العراق، بعد أن اعتدت 
بلهجات  أدوار  تقديم  عىل  السابقة  أعمايل  يف 
خليجية غري عراقية، وذلك إىل طبيعة الدور الذي 
الفنان  أن  مع  اختيارها،  من  وليس  لها  يسند 

العراقي اليوم اصبح رقما مهما يف كل إنتاجات 
الدراما الخليجية .

•  يبدو انه كان هناك اهتمام كبري يف املسلسل، 
خاصة بوجود الفنانة الكبرية حياة الفهد؟

الكثري  ولها  بقوة  حارضة  الخليجية  الدراما    -
من املتابعني، وأن أي عمل يستحق الثناء سواء 
كان عمالً بسيطاً أم عمالً كبرياً، أما عن عالقتي 
حب  عالقة  فهي  الفهد  حياة  القديرة  بالفنانة 
ومودة وتعاون، وأتذكر لآلن وقويف األول أمامها 
الزهور« وكنت وقتها  يف مسلسل »عندما تغني 
مرتبكة جداً ألنني أمام قامة فنية كبرية مملوءة 
صممت  ولكني  واملشاعر،  األحاسيس  بقمة 
عىل امليض يف دوري، ثم رشحتني القديرة الفهد 
ملسلسل »أم هارون« الذي أعده مرحلة متطورة 

من األداء، ليس فقط يل، بل لجميع املشاركني .
•  لنستذكر أعمالك يف العراق ؟

العراق  يف  سينمائية  أفالم  عرشة  يف  شاركت    -
وهي  عمري،  من  عرشة  الخامسة  يف  كنت  منذ 
الخليج  يف  حالياً  تحصل  التي  نفسها  التجارب 
دي..  تنقل عىل يس  ثم  عادية  كامريا  من خالل 
لتعرض عىل الشاشة، وكانت تلك هي الرائجة يف 
اإلنتاج بسبب الحصار الظالم، وقد عرضت هذه 

األفالم يف دور عرض عديدة ببغداد .
•  وبعد ذلك ؟

قررت  ثم  األردن،  باتجاه  العراق  غادرت    -
االستقرار يف الكويت، وشاركت يف مجموعة من 
املسلسالت منها »بني الهدب دمعة » مع  طيف، 
الذي  والعام  بسيسو،  وفرح  املنصور،  حسني 
يليه شاركت يف مسلسل » الفجر املستحيل« مع 
هلول،  بو  يوسف  خميس،  مبارك  أحمد،  بدرية 
زينب  مع  ضعف«  »لحظة  ثم  الله،  عبد  ابتسام 

العسكري والراحل غانم الصالح .

•  هل هي االنطالقة يف أعمالك الخليجية ؟
الخليجية  الفنية  انطالقتي  اعترب  أن  يمكن    -
 1999 عام  ففي  املرسح،  خالل  من  كانت 
شاركت بمرسحية »الياثوم« يف اإلمارات، بعدها 
ما  تنوعت  تلفزيوني  عمل  من  بأكثر  شاركت 
بني األدوار الدرامية والكوميدية عىل حد سواء، 
تعلمي  عىل  الخطيب  هدى  الفنانة  ساعدتني 
األنصاري،  أحمد  املخرج  مع  اإلماراتية  اللهجة 
أكرب  رشيحة  إىل  لتصل  لتتقنها  جهداً  بذال  وقد 
 2009 عام  استقريت  ثم  العربي،  الجمهور  من 
يف الكويت بسبب الحركة الفنية النشطة هناك، 

لكنني عدت فيما بعد إىل اإلمارات عام 2015.
•  ثم توالت أعمالك ؟

-   وجدت رغبة املنتجني واملخرجني بي، فشاركت 
عىل  »نقط  مسلسل  منها  متتالية  أعمال  يف 
الخطيب،  الفنانة اإلماراتية هدى  الحروف« مع 
والعماني صالح زعل، ثم شاركت القطري غازي 
»الدريشة«،  الرتاثي  املسلسل  بطولة  حسني 
وحينها تعرفت عىل الفنانة املعتزلة حالياً زينب 
»عذاري«   ملسلسها  اختارتني  التي  العسكري 
ويف  الخليجية،  الساحة  يف  حضور  يل  فأصبح 
الوقت نفسه شاركت القديرة حياة الفهد بطولة 

مسلسل »عندما تغني الزهور«.
•  ويف السينما ؟

املغربية  الفنانة  اختارتني  نفسه  العام    -
فاشن«،  »طرب  فيلم  لبطولة  مغربي  ميساء 
القصري  السينمائي  الفيلم  يف  كذلك  وشاركت 
اقتباس من رواية »الكونت دي  »عقاب«، وهو 
وهو  )ماجد(  قصة  ويروي  كريستو«  مونت 
بحار يحلم بالزواج من حبيبته )فاطمة(، لكن 
أحالمه تتحطم عندما يتهمه خصمه )خميس( 
ظلماً بالخيانة، ألنه يحب فاطمة، ويريد الزواج 

وتحقيق  براءته  إثبات  ماجد  فيحاول  منها.. 
حلمه، وهو من إنتاج وإخراج الفنان اإلماراتي 
مجيد عبد الرزاق، وتم التصوير الفلمني يف دبي 

بمشاركة نجوم املرسح والتلفزيون الخليجي.
•  مسرية حافلة للفنانة آالء يف الدراما الخليجية ؟

العام  قدمت  حيث  مشاركاتي  واستمرت   -
2008 مسلسل آبله نورة مع حياة الفهد ومرام، 
وكانت أول تجربة للكاتبة هبة مشاري حمادة، 
ثم شاركت يف »بيت العنكبوت«، ودراما »غلطة 
مغربي،  وميساء  املنصور،  حسني  مع  نوف« 
مريم الغامدي، ثم عدت للكوميديا يف مسلسل« 
كور«  »عما  الكوميديا  وبرنامج  غريب«  عجيب 
هيفاء  البحرينية  الفنانة  مع  »ليىل«  ودراما 

حسني.
•  من ساعدك عىل تعلّم اللهجة اإلماراتية؟

تعلمي  يف  الخطيب  هدى  الفنانة  ساهمت    -
األنصاري،  أحمد  املخرج  مع  اإلماراتية  اللهجة 
وقد بذال جهداً ألتقنها، فكانت سبباً يف انطالقتي 
يف اإلمارات، ومن ثم يف البحرين وُعمان والكويت 

والسعودية وقطر.
أنك  العلم  املرسح، مع  ابتعدت فرتة عن  ملاذا    •

حققت خطوات مهمة فيه؟
التي  الكبرية  الحرب  ابتعدت عن املرسح بعد    -
شّنت عىل املمثالت األكاديميات وأنا من بينهن، 
وغريه..  التجريبي  املرسح  ماهية  نعرف  ألننا 

لكن يبقى الشوق موجوداً ألبي الفنون حتى 
يتيم كل سنة،  املشاركة يف عمل  إن كانت 

تعّد نشوة الفرح بالنجاح واستقبال ردة 
فعل الجمهور مبارشة متعة كبرية.

العربي  الفنان  جائزة  عىل  حصلت    •
الشارقة،  أيام  مهرجان  يف  املتميز 
)الساعة  مرسحية  يف  لدورك 

الرابعة(؟
مسريتي  يف  مهمة  فرصة  كانت   ، نعم    -

االعجاب  نالت  املرسحية  املرسحية، 
شخصية  فيها  دوري  وكان  والتقدير 

اعداد  من  املرسحية  معقدة،  مركبة 
وإخراج  محمود  طالل  الفنان 

الفنان الرائد إبراهيم سالم .
أنها  شاكر  آالء  تشعر  هل    •

جمهورها  عن  بعيدة  اليوم 
العراقي ؟

أتلقى  أنا  العكس  عىل    -
الفيس  عرب  الرسائل  من  العديد 

بأدواري،  االعجاب  فيها  يبدون  وتويرت 
سعادتي  مبلغ  هذا  طبعا 

مع  أتواصل  أن 
ي  ر جمهو

قي  ا لعر ا
الحبيب.

مي عز الدين تتصدر مؤشرات البحث على جوجل
بـ »خيط حرير«

روجينا تتعاقد على مسلسل من بطولتها 

»دره«.. عروس 2020 وحتتفل بزفافها باجلونة

 حصلت على جائزة الفنان العربي املتميز يف املسرح 

الفنانة آالء شاكر لـ          : الفنان العراقي رقم مهم يف الدراما اخلليجية

محزة مصطفى

عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 

 )TikTok  ( تطبيـق  سـيطر 
الصيني، عىل لعبة وسائل التواصل 
االجتماعي، حيث اسـتحوذت عىل 
انتباه املراهقون الصغار، وتفرعت 
شـعبيته إىل املراهقني األكرب سـًنا، 
وطالب الجامعـات والبالغني، مما 
يجعلهـا واحـداً من أكثـر منصات 
يف  شـعبية  اإلجتماعـي  التواصـل 

العالم.
وتعرضـت TikTok للنريان مؤخرًا، 
ال سـيما يف الواليـات املتحدة، التي 
وجهـت تهديـدات بحظـر تطبيق 
مشـاركة الفيديو تماًما؛ وحظرت 
الهنـد التطبيـق بالفعـل، متذرعة 
بقضايا أمنية، وكان تطبيق تبادل 
يحـاول    )Instagram  ( الصـور 
القفز رسيهـًا فأصدر اآلن خاصية 
) Reels (، يف نسختهم من النظام 

األسـايس ملشـاركة مقاطع مدتها 
15 ثانية.

فـإن   ،)Instagram( رشكـة  يف 
جديـدة  “طريقـة  (هـي   Reels(
الكتشـاف مقاطـع فيديو قصرية 
 ،)Instagram( عـىل  ومسـلية 
يمكنـك   ،Reels( وباسـتخدام 
تسـجيل مقاطـع فيديـو متعددة 
باملوسـيقى  وتحريرهـا  املقاطـع 
اإلبداعيـة  واألدوات  والتأثـريات 

الجديدة.
وأضـاف” تشـمل امليـزات األخرى 
عـىل   Reels (تعيـني   Reels لــ) 
املوسـيقى مـن مكتبة املوسـيقى 
وإضافـة  التطبيـق،  يف  املضمنـة 
تأثـريات AR ، ومؤقت للعد التنازيل 
لتسهيل التسـجيل بدون استخدام 
اليدين، وقدرات التحرير الرسيع”.

 يختـرب فيـس بـوك وضًعـا مظلمـا يف تطبيـق الهاتـف يشـمل عـددا من 
 Jane املسـتخدمني، حيث تعاونت الشـبكة االجتماعية مع خبرية الشفرات
Manchun Wong الختبـار الوضع املظلم علًنا عـىل Android و iOS، وليس 
مـن الواضح تحديد من سـيحصل عىل هذا الخيار الجديـد أوال، لكن ذكر أن 
العديد من األشـخاص أبلغوا عن إمكانية الوصـول إىل الخيار.وإذا كان لديك 

الخيار، فسـرتى زر الوضع الداكن يف قسـم اإلعدادات والخصوصية ضمن 
عالمة تبويب القائمة، ويمكنك تشغيله أو إيقافه، أو تركه لإلعدادات عىل 
مستوى النظام، وإذا كان لديك مفتاح الوضع املظلم عىل مستوى النظام 
قيد التشـغيل عند غروب الشـمس، يمكن لفيس بوك أن يفكر يف تعميمه 
فيما بعد. ولكن ليس معروف سـبب حصول تطبيق فيس بوك األسـايس 
عىل هذه امليزة يف وقت الحق، لكن االنتظار يشري إىل أنه تم تحديدها بحذر 

نظًرا لألهمية املطلقة للتطبيق الذي يستخدمه مليارات األشخاص.

 )إنستغرام( تسير على خطى )تيك توك( وتطلق 
)Reels(  خاصية الفيديوهات القصيرة

فيس بوك يختبر الوضع المظلم 
بتطبيقه على الهواتف الذكية 

  

تغريدات

اياد عالوي

جمال جبلي

 وعندما منلك الكثري نريد االكثر ،
 لكن عندما نفقد كل شيء ،

 ندرك ان القليل كان كافيا
 اللهم ارزقنا القناعة

 اإلسالم دين حمبة وتسامح ورمحة وهو بريء 
ــاب او الصاق  ــه باالره ــن اي حماولة للصق م

االرهاب به .
ــتنكر اي عمل  ــن ونس ــت الذي ندي  يف الوق
ــاع االرض، ندعو  ــي يف اي بقعة من بق ارهاب
ــة لنمو  ــة اخلصب ــري االرضي ــدم توف اىل ع
ــخاص او  ــاءة لالش االفكار املتطرفة عرب االس

االديان بأي شكل من االشكال.

انطالقيت الفنية اخلليجية كانت من خالل املسرح عرب مسرحية »الياثوم« يف اإلمارات

أغنية  تسجيل  من  اكاديمي،  ستار  نجمة  موىس،  هايدى  املطربة،  انتهت 
موىس  هايدى  تستعد  كما  بالله«،  وتآمن  تصدق  بعنوان«  جديدة  سينجل 
لتصوير األغنية عىل طريقة الفيديو كليب، خالل األيام املقبلة، لتطرحها 

فور االنتهاء من عملية املونتاج.
من ناحية أخرى، تشارك املطربة هايدى يف مسلسل »طلقتك نفيس« مع 
عدد من الفنانني وانتهت هايدى من تصوير عدد كبري من مشاهدها ضمن 

أحداث العمل التي تراهن عليه خالل مشوراها الفني.
يذكر أن آخر أعمال هايدى موىس أغنيتها الجديدة »عيشها«، من كلمات 
محمد  وتوزيع  فخراني،  محمد  وألحان  راؤول،  حسن  أحمد  الشاعر  مع 

الشاعر، وماسرت توما، واألغنية تحمل طابع التفاؤل واألمل والسعادة.

هايدي موسى تسجل أغنية سينجل 
بعنوان »تصدق وتآمن باهلل«


