
الزوراء/ دريد سلمان:
أعرب املتحدث باسم رئيس الحكومة، أحمد 
مال طالل، أمس الثالثاء، عن أمله أن يصوت 
الربمل�ان عىل قان�ون االقرتاض الي�وم ليتم 
إطالق روات�ب املوظفني غدا الخميس، فيما 
أعلن تخفيض الدفعة األوىل وتخفيض نسبة 
الفائ�دة ملجم�ع بس�ماية إىل النصف. وقال 
مال ط�الل، يف املؤتمر الصحفي االس�بوعي 
إن  »ال�زوراء«:  صحيف�ة  حرضت�ه  ال�ذي 
قان�ون االقرتاض مه�م ملعالجة العجز املايل 

وسيؤمن الرواتب لألشهر املقبلة، معرباً عن 
أمله ب�«تمرير هذا القانون بجلسة الربملان 
اليوم األربعاء، لتبدأ الحكومة بإطالق رواتب 
املوظفني غدا الخميس. ويف شأن آخر، شدد 
م�ال ط�الل بالقول: أنف�ي نفي�اً قاطعاً أي 
إلغ�اء لالتفاق مع الص�ني، وهذه الحكومة 
ال تمحو خطوات ناجحة اتخذتها حكومات 
الناجح�ة  الخط�وات  بالعك�س  س�ابقة، 
لحكوم�ات س�ابقة تبني عليه�ا وتعززها، 
وق�د تقوم بإص�الح خطوات غ�ر ناجحة، 

فاالتفاق س�اري املفع�ول والصندوق الذي 
خص�ص لجم�ع األم�وال الالزمة م�ن أجل 
إنشاء مشاريع وإنجاز مشاريع مع الجانب 
الصيني مازال مفتوحاً واألموال تتدفق لهذا 
الصن�دوق، وأوىل ثم�اره، موض�وع األل�ف 
مدرس�ة، وهو ج�زء من االتف�اق الصيني.

وأوض�ح: أن ه�ذه الحكوم�ة لديها معاير 
محددة لالنفتاح سواء االقتصادي أو غره 
مع الدول، وأهمها مصلحة الشعب العراقي، 
وانطالقاً من ه�ذه املصلحة، انطلقت هذه 

الحكومة تجاه مرص وج�اء الوفد املرصي 
الجان�ب  م�ع  تفاه�م  مذك�رات  ووقع�ت 
امل�رصي يف اتفاق�ات ع�دة، وتح�ت املعيار 
نفسه املجلس التنسيقي العراقي السعودي 
يح�اول  م�ن  مكثف�ة،  باجتماع�ات  ق�ام 
تش�ويه هذه االتفاقات وإحراج الحكومة، 
الحكومة ال تلتفت له.وأش�ار مال طالل إىل: 
أن رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي وجه 
وزارة الصح�ة بتهيئ�ة املس�تلزمات الفنية 
لالس�تعداد لتس�لم لق�اح كورونا.وأضاف 

مال ط�الل: أن مجل�س الوزراء اتخ�ذ قراراً 
بتخفيض الدفعة األوىل للوحدات الس�كنية 
يف مجم�ع بس�ماية م�ن 25 باملئ�ة إىل 10 
باملئةمضيف�ا أن الق�رار يش�مل تخفي�ض 
نس�بة الفائدة ملجمع بس�ماية إىل النصف.
وبخصوص العالقات ب�ني بغداد والرياض، 
قال م�ال طالل: إن حقوق العراق محفوظة 
يف التواص�ل مع الس�عودية، مؤك�دا اهمية 

تعزيز العالقات بني البلدين الجارين.
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بغداد/ الزوراء:

العراق�ي،  الجي�ش  أركان  رئي�س  وص�ل 
الفريق أول الركن عبد األمر يار الله، امس 
الثالثاء، إىل العاصمة السعودية الرياض، يف 
زيارة لم يعلن عنها س�ابقا.وذكرت وكالة 
األنباء الس�عودية أن “مباحثات يار الله يف 
الرياض ستتناول تطوير العالقات االخوية 

ب�ني البلدين الش�قيقني خاص�ة يف املجال 
العس�كري، وتب�ادل الخربات ب�ني القوات 
املس�لحة الس�عودية والعراقي�ة”.وكان يف 
اس�تقبال الفريق يار الله، يف مطار قاعدة 
امللك س�لمان الجوي�ة بالقطاع األوس�ط، 
رئي�س هيئة األركان العام�ة الفريق األول 

الركن فياض بن حامد الروييل.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعل�ن الرئيس األمريكي، دونال�د ترامب، امس 
الثالث�اء، تحقيق “تقدم كب�ر” يف املعركة من 
أج�ل ف�رز األص�وات يف االنتخابات الرئاس�ية، 
ووع�د بالنتائ�ج األس�بوع املقبل.وكت�ب عىل 
“تويرت”: “نحن نحقق الكثر من التقدم. ستبدأ 
النتائ�ج يف الظهور األس�بوع املقب�ل... لنجعل 
أمري�كا عظيم�ة م�رة أخرى. س�وف نفوز!”.

وجرت االنتخابات الرئاسية يف الواليات املتحدة 
يف 3 نوفمرب، وال تزال نتائج التصويت النهائية 
يف عدد من الواليات غر معروفة.وأعلن ترامب 
ف�وزه، واتهم الديمقراطي�ني بمحاولة “رسقة 
االنتخابات”.وتعت�زم حمل�ة ترام�ب املطالبة 
لحس�ابات  ووفق�ا  األص�وات،  ف�رز  بإع�ادة 
القنوات التلفزيونية األمريكية، يتصدر املرشح 

الديمقراطي جو بايدن النتائج.

بغداد/ الزوراء:
أكدت مفوضية حقوق اإلنس�ان، امس الثالثاء، 
عدم إمكانية اس�تئناف الدوام الرس�مي للطلبة 
خ�الل املرحل�ة املقبل�ة، مبين�ة ان الحكومة لم 
توفر الضمانة الصحية ل�11 مليون طالب.وقال 
مسؤول امللف الصحي يف املفوضية، عيل البياتي، 
يف ترصيح صحفي: ان “البنى التحتية للمدارس 
معروف�ة، وال يمك�ن االعتماد عليها يف مس�ائل 
التباع�د االجتماع�ي “.وأض�اف ان “الحكومة 

لم توفر وس�ائل الوقاية والتعفر ضد فروس 
كورون�ا لألس�واق واملرافق العام�ة، فكيف يتم 
توفرها بشكل يومي يف املدارس”، مبينا انه “ال 
توج�د أي ضمان من قب�ل الحكومة لصحة 11 
مليون طالب يف حال استئناف الدوام الرسمي”.
وأوض�ح البياتي ان “الح�ل الوحيد هو االعتماد 
الكيل عىل التعليم االلكرتوني ومنع االختالط مع 
إلزام رشكات الهات�ف النقال واالنرتنيت بتوفر 

االنرتنيت بشكل رسيع ومعقول”.

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلن الرئيس ال�رويس، فالديمر بوتني، 
توقف الق�وات األذربيجانية واألرمينية 
عند مواقعه�ا الحالية بعد توقيع اتفاق 

إلنهاء الحرب بني أرمينيا وأذربيجان.
خ�الل  ال�رويس،  الرئي�س  وأض�اف 
بي�ان بش�أن اتف�اق إنه�اء الح�رب يف 
إقلي�م ناغورن�ي قره ب�اغ ب�ني أرمينيا 

وأذربيج�ان، أن�ه يع�ول عىل أن تنش�ئ 
االتفاقات التي تم التوصل إليها ظروفا 
لتس�وية طويلة األمد لألزمة يف قره باغ 
بما يخ�دم مصالح الش�عبني.وتابع أن 
“الوق�ف الكامل إلطالق النار يف قره باغ 
سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 00.00 
بتوقيت موس�كو من يوم 10 نوفمرب”.
وطالب الرئي�س الرويس كل من أرمينيا 

وأذربيجان بتبادل أرسى الحرب.وأشار 
الرئي�س ال�رويس إىل أن ق�وات حف�ظ 
سالم روس�ية ستنترش يف ناغورني قره 
باغ عىل طول املم�ر الذي يربط املنطقة 
بأرميني�ا وعىل طول خ�ط التماس.ويف 
وقت سابق، تبنى قادة روسيا وأرمينيا 
وأذربيجان بيانا مش�رتكا بش�أن وقف 
األعمال العدائية يف قره باغ. ويف س�ياق 

متصل، ق�ال رئي�س أذربيج�ان، إلهام 
علييف يف خطاب لشعبه، “يرسنا وضع 
النقط�ة األخ�رة يف تس�وية ن�زاع قره 
ب�اغ”. واصفا “اتفاق إنهاء الحرب بأنه 
تاريخي”.وأش�ار إىل أن بعث�ة روس�ية 
تركية مشرتكة لحفظ السالم ستنترش 

يف قره باغ.

الزوراء/ حسني فالح:
كش�فت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة عن تش�كيل 
لجنة مش�رتكة لل�كادر املتقدم لوزارت�ي املالية 
والتخطي�ط إليجاد حل�ول لالزم�ة االقتصادية 
الراهن�ة، وفيما طالب�ت الحكومة بوضع خطة 
اقتصادية رسيعة لتعظيم املوارد، رجحت اقرار 
قانون االقرتاض يف جلس�ة الي�وم االربعاء.وقال 
عضو اللجن�ة، النائ�ب احمد الح�اج، يف حديث 

ل�«ال�زوراء«: ان اجتماع اللجن�ة املالية النيابية 
م�ع رئيس الوزراء االثنني امل�ايض جاء بناًء عىل 
نقاش�ات اللجنة حول البيان�ات املالية املقدمة 
م�ن قبل الحكوم�ة. مبين�ا: ان البيانات لم تكن 
واضح�ة باملعنى الكايف.واض�اف: ان الهدف من 
ه�ذا اللق�اء هو من اج�ل التقارب اكث�ر ما بني 
الس�لطتني التنفيذي�ة والترشيعي�ة. الفت�ا اىل: 
ان�ه من ضمن مخرج�ات االجتماع ت�م االتفاق 

عىل تش�كيل لجنة مش�رتكة من الكادر املتقدم 
لوزارتي املالية والتخطيط للتباحث حول مسألة 
االخفاق�ات املالي�ة واالقتصادي�ة وتحليله�ا ثم 
ترجمتها اىل مش�اريع قوانني لكي يتم تمريرها 
يف مجل�س النواب.وتاب�ع: كم�ا ح�ث االجتماع 
الق�رارات  متابع�ة  ع�ىل  التنفيذي�ة  االجه�زة 
والقوانني التي يرشعها مجلس النواب لكي يتم 
تنفيذها عىل ارض الواقع.واش�ار اىل: ان اللجنة 

وعدت الحكومة بالتصوي�ت عىل القانون اليوم 
االربع�اء الس�تكمال ما تبقى من دف�ع الرواتب 
لجميع املوظفني.مؤكدا: ان اللجنة املالية طلبت 
من الحكومة ان تبدأ بخطوات إصالحية لتجاوز 
عدة امور تم تحديدها خالل االجتماع املش�رتك 
مع رئي�س الحكومة.وتاب�ع: ان اللجنة طالبت 
الحكومة بوضع خطة اقتصادية رسيعة التنفيذ 
لتعظي�م موارد البالد املالي�ة وعدم االعتماد عىل 

النف�ط.اىل ذل�ك، كش�فت مصادر نيابي�ة داخل 
اللجن�ة املالية ع�ن حدوث خالف�ات حادة حول 
مبل�غ الق�رض املوجود يف قان�ون تمويل العجز 
املايل.وقال�ت املصادر يف حدي�ث ل�«الزوراء«: ان 
اللجن�ة املالي�ة عقدت اجتماعا مطوال برئاس�ة 
النائ�ب االول لرئي�س مجل�س الن�واب حس�ن 
الكعبي ملناقشة بنود قانون العجز املايل للوصول 
اىل صيغ�ة نهائي�ة للقان�ون لغ�رض تقديمه يف 

جلس�ة االربع�اء للتصوي�ت عليه.واضافت تلك 
املص�ادر: ان الحكوم�ة جعل�ت مجل�س النواب 
امام امر واقع بسبب تأخرها يف رصف الرواتب، 
وبسبب الضغط الشعبي الكبر سيذهب مجلس 
النواب اىل اقرار قانون االقرتاض بالرغم من انه 
غر مقتنع ب�ه تماما، النه يعتق�د ان الحكومة 
لديه�ا االموال الكافية لس�د الروات�ب والنفقات 
الحاكمة.واشارت اىل: ان نقاشات اللجنة كانت 

تدور ح�ول مبلغ القرض يف القان�ون واملحاولة 
لتخفيض�ه من 31 تريليون اىل دون 15 تريليون 
دينار، إال ان هناك مقرتحات بش�مول املشاريع 
االس�رتاتيجية بالقرض كمين�اء الفاو وغرها، 
وه�ذا ما س�يجعل اللجنة ترفع س�قف القرض 
اىل نح�و 20 تريلي�ون دينار.وطمأن�ت املصادر 
املوظف�ني برصف رواتبه�م بعد اق�رار القانون 

مبارشة، مرجحة اطالقها غدا الخميس.

مال طالل: الرواتب ستطلق غدا اخلميس إذا صّوت الربملان على قانون االقرتاض 

املالية النيابية  تكشف لـ            تشكيل جلنة مشرتكة بني وزارتي املالية والتخطيط إلجياد حلول لالزمة االقتصادية

أعلن ختفيض دفعات جممع بسماية السكين

طالبت احلكومة بوضع خطة سريعة التنفيذ لتعظيم املوارد وعدم االعتماد على النفط

بروت/ متابعة الزوراء:
ق�رر مجل�س الدفاع األع�ىل، برئاس�ة الرئيس 
اللبناني ميشال عون، اإلغالق العام بدءا من 14 
نوفم�رب حتى 30 منه باس�تثناء املطار وبعض 
القطاعات، بهدف احتواء تفيش كورونا يف البالد.

وأشار املجلس، الذي عقد يف القرص الجمهوري 
يف بعب�دا، إىل أن اإلقفال يهدف إىل إبطاء التفيش 
الخطر للف�روس، ولتدعيم الطاق�م والجهاز 
الطبي.وكان الرئيس اللبناني ش�دد، يف مستهل 
االجتم�اع، ع�ىل أن “الوضع املرتت�ب عن تفيش 
وب�اء كورون�ا أصب�ح خط�را جدا، مش�را إىل 

رضورة اتخ�اذ إجراءات تس�اعد ع�ىل احتوائه 
وتخفيف تداعياته، لتمكني املؤسسات الصحية 
م�ن القيام بدورها يف معالج�ة املصابني.ولفت 
ع�ون إىل أنه “للتمكن م�ن احتواء الوباء يرتتب 
ع�ىل املواطن�ني التجاوب م�ع اإلج�راءات التي 
س�وف تتخ�ذ والتزام س�بل الوقاي�ة والتعاون 
مع الجه�ات املختصة”.وكان�ت وزارة الصحة 
اللبناني�ة أعلن�ت، أمس االول يف آخ�ر تقريرها 
اليوم�ي، أن العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع إىل 
95355 حال�ة، بينما وصل ع�دد الوفيات جراء 

الوباء إىل 732.

رام الله/ متابعة الزوراء:
أعلنت السلطة الفلسطينية وفاة أمني 
رس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، 
صائ�ب عريقات، ام�س الثالثاء، بعد 
تدهور حالت�ه الصحية جراء إصابته 
كان  “كورونا”.عريق�ات  بف�روس 
قد نقل قب�ل نحو 20 يوماً من منزله 
يف  هداس�ا  مستش�فى  إىل  أريح�ا  يف 
القدس، بعد تده�ور حالته الصحية، 
إث�ر إصابته بف�روس كورون�ا، وقد 
وصف�ت حالته بالحرج�ة، إثر توقف 
الوظائف الحيوية للرئة، حيث وضع 
عىل جهاز االكم�و وهو جهاز تنفس 
خارج�ي، وبقي عىل ه�ذه الحالة إىل 

أن أعلنت وفاته امس الثالثاء.وأكدت 
أرسة عريقات وفاته، مش�رة إىل أنه 
كان يعالج بمستش�فى إرسائييل إثر 
إصابت�ه بف�روس كورونا املس�تجد 
ال�ذي أص�اب الجه�از التنف�ي، ما 
س�بب مضاعفات أدت لنقله ملشفى 
هداس�ا داخ�ل إرسائيل.ونعت حركة 
تغري�دة ع�رب “توي�رت”  “فت�ح”، يف 
“ابنه�ا القائد الوطن�ي الكبر صائب 
عريقات”.وكان عريق�ات قد أصيب 
الحج�ر  ودخ�ل  كورون�ا  بف�روس 
الصحي املنزيل مدة خمس�ة أيام قبل 
أن ينق�ل إىل املستش�فى، لكن حالته 
الصحية تدهورت الس�يما أن الجهاز 

التنف�ي لدي�ه عان�ى م�ن ضعف يف 
أدائه.يذكر أن صائب عريقات أجرى 
عملية زراع�ة رئة يف الواليات املتحدة 
األمريكي�ة قبل 3 س�نوات حيث كان 

يعاني من مرض التلف الرئوي.

جملس النواب يصوت اليوم على قانون االقرتاض لتمويل الرواتب
جلنة نيابية تضع اللمسات االخرية قبل التصويت

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
يعقد مجلس النواب جلسته االعتيادية 
ظه�ر الي�وم االربعاء، والتي س�يبدأها 
بالتصويت ع�ىل قانون تموي�ل العجز 
املايل “ االق�رتاض”، فيما قررت اللجنة 
املالية النيابية وضع اللمس�ات االخرة 
عىل قان�ون تمويل العج�ز املايل صباح 
الي�وم ث�م رفع�ه للتصويت يف جلس�ة 

مجلس النواب.
ويتضمن جدول االعمال التصويت عىل 
م�رشوع قانون كلي�ة الق�وة الجوية، 
واس�تمرار مناقش�ة م�رشوع قانون 
مجلس الوزراء والوزارات ثم مناقشات 
عامة.وقال عضو اللجنة، النائب احمد 
الح�اج حمة رش�يد، ل�” ال�زوراء”: ان 
ال�ذي  الق�رض  خفض�ت  “الحكوم�ة 
تطالب به بموجب مرشوع القانون اىل 
20 تريليون دين�ار، وقدمت لنا بيانات 
جديدة س�نطلع عليه�ا، ويف ضوء ذلك 
املناس�ب”.واضاف  الق�رار  س�نتخذ 
ان “وزي�ر املالي�ة وعد بإط�الق رواتب 
املوظف�ني بداية من يوم الخميس، عىل 
أن ي�رسع مجلس النواب بإقرار قانون 
تموي�ل العج�ز”، مبين�ا ان “ اعض�اء 
اللجن�ة قدم�وا مقرتحاتهم بخصوص 
األزم�ة املالي�ة، وآلي�ة معالجته�ا، من 
خ�الل أف�كار فني�ة قابل�ة للتطبيق”.

واوض�ح ان “ تم االتفاق عىل تش�كيل 
لجنة مش�رتكة بني الحكومة والربملان 
مهمته�ا عقد لقاءات ش�هرية تناقش 
القضايا املالي�ة يف ضوء املعطيات التي 

تط�رأ عىل الوض�ع االقتصادي بش�كل 
عام”، مش�را اىل ان “الساعات املقبلة 
ستش�هد اجتماع�ات متواصلة للجنة، 
لصياغة تقريرها النهائي عىل املرشوع 

والق�رض ال�ذي تحتاج�ه الدول�ة، ويف 
ض�وء ذلك س�يتم عرض�ه للتصويت”.

وأعلن�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، بعد 
اجتماعها م�ع الكاظمي، إنه “س�يتم 

ت�مرير قان�ون االقرتاض الداخيل م�ن 
أجل توزي�ع الرواتب”.وواصلت اللجنة 
املالية مناقش�اتها بشأن قانون تمويل 
العج�ز املايل لغ�رض رفع�ه للتصويت 
يف جلس�ة الربمل�ان املقبل�ة، حي�ث اكد 
رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري ان 
“الحكومة ملزمة بإج�راء االصالحات 
الت�ي ج�اءت يف الورق�ة البيض�اء بناًء 
عىل ما اق�ره مجلس الن�واب يف قانون 
االق�رتاض الداخ�يل والخارجي، فضال 
ع�ن تخصي�ص مبل�غ م�ن االقرتاض 
الكيل يذهب للمش�اريع االس�تثمارية، 
منه مبلغ للمرحلة االوىل ملرشوع ميناء 
الف�او الكبر ال�ذي يعد من املش�اريع 
واس�تحقاقاً  الك�ربى  االس�رتاتيجية 
اعض�اء  القادمة”.واش�ار  لالجي�ال 
اللجنة املالية اىل اهمية تخصيص مبلغ 
من الق�رض لدعم الفالح�ني للنهوض 
بالقط�اع الزراعي يف الب�الد، فضال عن 
رف�ع مس�توى الخدم�ات يف القط�اع 
الصح�ي وتخصي�ص املبال�غ الكافية 
ملواجه�ة جائحة كورونا.كما ناقش�ت 
اللجنة املالي�ة مقرتح قان�ون التعديل 
املحاس�بني  نقاب�ة  لقان�ون  الثال�ث 
واملدقق�ني رق�م )1٨5( لس�نة 1٩٦٩، 
وقررت رفعه للقراءة الثانية يف جلسات 

مجلس النواب املقبلة.

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:
كشف وزير الدفاع جمعة عناد، امس الثالثاء، 
بالتعاقد لرشاء طائرات من فرنسا. عن رغبة 
االنباء  وكالة  نقلته  حديث  يف  عناد  وقال 
تعزيز  فرنسا  إىل  زيارتنا  »هدف  إن  العراقية، 
األسلحة  بأحدث  العراقي  الجيش  قدرات 
واملعدات«.وأضاف »هناك رغبة بالتعاقد لرشاء 
طائرات )رافال الجيل الرابع بلس( من فرنسا 
الطائرات  التعاقد بشأن رشاء  وسنعرض قرار 

عىل مجلس الوزراء«.

وزير الدفاع يكشف عن رغبة 
بالتعاقد لشراء طائرات من فرنسا

وصول رئيس أركان اجليش العراقي 
إىل السعودية 

ترامب: حققنا تقدما كبريا يف فرز 
األصوات وسوف نفوز

حقوق اإلنسان تؤكد عدم إمكانية استئناف 
الدوام الرمسي للطلبة 

لبنان.. إغالق عام ملدة 15 يوما الحتواء 
كورونا باستثناء املطار

وفاة صائب عريقات بعد إصابته بفريوس “كورونا”

منتخب الشباب يواصل تدريباته يف الدوحة قبل مواجهيت قطر وديا

االخريةآبل تطلق  4 نسخ من iPhone 13 على غرار آيفون  12

ص 6

 

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 505 
آالف حالة والشفاء أكثر من 434 ألفا

الصحة تسجل 3577 إصابة جديدة و52 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
الثالث�اء، املوقف الوبائي اليومي لفروس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل 3577 اصاب�ة جديدة و52 حالة 
وفاة وش�فاء 2432 حال�ة، حددت دائرتا 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
لالصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة 
ان  »ال�زوراء«:  تلقته�ا  له�ا  وثيق�ة  يف 
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 
1٨7٦1، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
303٨4٦7، مبينة انه تم تس�جيل 3577 
اصاب�ة جدي�دة و52 حالة وفاة وش�فاء 
2432 حالة.واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت 
الش�فاء ال�كيل: 434٦٦5 )٨٦.0%(، ام�ا 
عدد ح�االت االصابات ال�كيل: 505310، 
بينم�ا ع�دد الح�االت التي تح�ت العالج: 
5٩213، يف ح�ني ع�دد الح�االت الراق�دة 
يف العناي�ة املرك�زة: 374، وع�دد ح�االت 
الوفي�ات الكيل:11432.م�ن جهته، اعلن 
مدي�ر ع�ام صحة بغ�داد الرصاف�ة، عبد 
الغن�ي الس�اعدي، تس�جيل 572 اصاب�ة 
جديدة بفروس كورونا بينها 375 اصابة 

ش�خصت خ�الل الرص�د الوبائي.وق�ال 
الس�اعدي يف بي�ان تلقته »ال�زوراء«: ان 
»املؤسس�ات الصحي�ة يف جانب الرصافة 
س�جلت 572 اصاب�ة جدي�دة بف�روس 
كورون�ا موزع�ة كالت�ايل : 375  حال�ة 
شخصت خالل الرصد الوبائي للقطاعات 
الصحي�ة: قطاع بغداد جديدة  45 حالة /

قطاع الش�عب 3٦ حالة /قطاع البلديات 
االول 41 حال�ة /قط�اع املدائن ٦7  حالة 
/قطاع النهروان 32 حالة /قطاع الصدر  
3٩ حال�ة  /قط�اع البلدي�ات الثان�ي 37 
حال�ة /قط�اع االس�تقالل 3٨ حال�ة /

قط�اع االعظمية 40 حالة . واش�ار اىل ان 
1٩7حالة خالل مراجعتهم للمؤسس�ات 
الصحي�ة : مدينة الصدر 5٦ حالة محلة , 
 ,532 ,544 ,53٨ ,575 ,51٨ ,517 ,555
 557 ,540 ,513 ,524 ,55٦ ,5٦5 ,550
قط�اع 31 .  قط�اع 47 , قط�اع 10, 521 
. 5٦5 . قط�اع 4٩ . الج�وادر ’ جميل�ة , 
الكي�ارة ,  الش�عب 11  حالة محلة 317, 
  12 البلدي�ات   ،331,  357  ,345  ,337

حالة  .

بوتني يعلن انتهاء احلرب يف قره باغ ونشر قوات حفظ سالم روسية
بعد توقيع اتفاق إلنهائها بني أرمينيا وأذربيجان

بغداد/ متابعة الزوراء:
أهمية ترشيع  أكدت  فيما  املحرضة،  املواقع  إغالقها عرشات  الداخلية  وزارة  أعلنت 
مع  وتنسيقا  كثيفة  جهودا  لديها  أن  اشارت  فيما  اإللكرتونية،  الجريمة  قانون 
يف  معن،  سعد  اللواء  الوزارة،  يف  واإلعالم  العالقات  مدير  العالقة.وقال  ذات  الجهات 
أنه »بني  ترصيح صحفي: إن »الوزارة مستمرة يف متابعة املواقع املحرضة«، مبيناً 
فرتة وأخرى نقوم بعمليات إلغالق العرشات من هذه املواقع من خالل قسم الجريمة 
واإلعالم هو  العالقات  دائرة  أن »عمل  االستخبارات«. وأضاف  اإللكرتونية يف وكالة 
التثقيف والتوعية يف هذا املوضوع، فضالً عن توحيد الجهود«، مشراً إىل أن »وزارة 
الداخلية لديها جهود كثيفة وتنسيق مع الجهات ذات العالقة«.  وأشار إىل أن »الوزارة 

بانتظار ترشيع قانون مكافحة الجريمة اإللكرتونية، ليسهم يف ردع الكثرين«.

الداخلية تعلن إغالقها العشرات من 
»املواقع احملرضة«

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

مسرية موحدة للخرجيني للمطالبة بإنصافهم امام املنطقة اخلضراء امس



بغداد/ الزوراء:
وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
املالية  وزارة  الثالثاء،  امس  الكاظمي، 
بتقديم  باالرساع  الوزارات  وبقية 
اهمية  اكد  وفيما   ،2021 موازنة 
للمجلس  املتواصلة  االجتماعات 
خول  السعودي،  العراقي  التنسيقي 
صالحية  املالية  وزير  الوزراء  مجلس 
التنمية  بنك  منحة  اتفاق  التوقيع عىل 
املناطق  اعمار  صندوق  لدعم  األملاني 

املترضرة من العمليات االرهابية.
الوزراء  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
رئيس  ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف 
الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  مجلس 
ترأس جلسة اعتيادية ملجلس الوزراء، 
جرى خاللها بحث مستجدات األوضاع 
يف البالد، إضافة اىل املوضوعات املدرجة 

ضمن جدول األعمال.
وقال السيد الكاظمي: إن اجتماعنا يوم 
إيجابيا،  كان  املالية  اللجنة  مع  أمس 
املوظفني  رواتب  إطالق  يف  وسيسهم 
ووّجه  االقرتاض،  قانون  إقرار  بعد 
لإلرساع  الوزارات  وباقي  املالية  وزارة 
يف  ألهميتها   ،2021 موازنة  بتقديم 

تسيري أمور البلد .
املتواصلة  االجتماعات  أهمية  وأكد 
للمجلس التنسيقي العراقي السعودي، 
مجموعة  عنه  ستتمخض  حيث 
الصناعة  قطاعات  تخص  تفاهمات 
والزراعة  والصحة  والتعليم  والتجارة 

والنفط والثقافة وغريها.
التشكيك  حمالت  اىل  الكاظمي،  وأشار 
تقارب  أي  ترافق  التي  والشائعات 
اىل  تهدف  والتي  دولة،  أية  مع  للعراق 
خلط األوراق وتعطيل التفاهمات التي 
العراق  أن  مبينا  البلد،  تصب يف صالح 
بيئة جاذبة لالستثمار  أن يكون  يجب 
وليس طاردة، السيما وأن البلد بحاجة 
وتوفري  لإلعمار  لالستثمارات  فعلية 

فرص العمل.
بديلة  اتفاقية  توجد  ال  أنه  عىل  وشدد 

عن االتفاقية مع الصني .
واوضح البيان: انه تمت خالل الجلسة 
تعزيز  لجنة  عمل  مستجدات  مناقشة 
مجاالت  يف  الحكومية،  اإلجراءات 
والتوعية،  الصحية  والسيطرة  الوقاية 
فايروس  انتشار  من  الحّد  بشأن 

كورونا.
ملف  مناقشة  جرت  كذلك  وتابع: 
املبذولة  الحكومية  والجهود  النازحني 
جميع  وإعادة  امللف  حسم  أجل  من 

سكناها،  مناطق  اىل  النازحة  العوائل 
وتوفري مقومات االستقرار لهم.

مناقشة  تمت  أن  بعد  انه  واكد: 
جدول  ضمن  املدرجة  املوضوعات 
صدرت  الوزراء،  مجلس  جلسة  أعمال 

القرارات اآلتية:
الوزاري  املجلس  توصية  إقرار  أوال/ 
بحسب   ،)2020 لسنة   38( للطاقة 

اآلتي:
الوزراء  مجلس  نفاذية  مدة  تمديد   -
بمادة  الخاص   )2019 لسنة   318(
اإلسمنت نوع )جي( ملدة سنة واحدة، 
اآلبار  لتسميت  الرضورية  للحاجة 
البرصة  نفط  رشكة  والستخدامات 
اإلسمنت  كميات  تحديد  ويتم  حرصا، 

املطلوبة من الرشكة آنفاً.
الوزاري  املجلس  توصية  إقرار  ثانيا/ 
بحسب   ،)2020 لسنة   41( للطاقة 

اآلتي:
التخطيط  وزارة  قيام  عىل  املوافقة   -
بزيادة الكلفة الكلية لتحديث مرشوع 
املياه  ملوارد  اإلسرتاتيجية  الدراسة 
اىل  دينار،  مليار   )50,5( من  واألرايض 
دينار، وهي خطة شاملة  )75( مليار 
للموارد املائية وتنميتها يف العراق لغاية 

عام/ 2035.
قانون  مرشوع  عىل  املوافقة  ثالثا/ 
 )21( رقم  الرشكات  قانون  تعديل 
لسنة 1997، الذي دققه مجلس شورى 
النواب،  مجلس  اىل  وإحالته  الدولة، 
البند   /61( املادتني  أحكام  اىل  استنادا 

أوال و80/ البند ثانيا( من الدستور.
املالية  وزير  السيد  تخويل  رابعا/ 
صالحية التوقيع عىل اتفاق منحة بنك 
إعادة  صندوق  لدعم  األملاني  التنمية 
العمليات  املترضرة من  املناطق  إعمار 

اإلرهابية، بمبلغ مقداره )3000000( 
لدعم  يورو،  ماليني  ثالثة  فقط  يورو، 
النازحني  إعادة  يف  الصندوق  نشاطات 
املادة  أحكام  اىل  استنادا  ديارهم،  اىل 
املعاهدات  عقد  قانون  من  ثانيا(   /3(

رقم )35( لسنة 2015.
خامسا/ املوافقة عىل تعليمات إصدار 
الضمانات من وزارة املالية، استنادا اىل 
أحكام املادتني )39/ ثانيا، و 54( من 
قانون اإلدارة املالية االتحادية )6 لسنة 
2019( املعّدل، مع األخذ بعني االهتمام 
األمانة  القانونية يف  الدائرة  ملحوظات 

العامة ملجلس الوزراء.
سادسا/

الحكومية  املصارف  توجيه   -1
العراقي  املرصف  الرشيد،  )الرافدين، 
مقداره  مبلغ  برصف  للتجارة(، 
مائة  فقط  دوالر،   )100000000(
للهندسة  هنوا  لرشكة  دوالر  مليون 
املنفذة  الجنوبية  الكورية  واإلنشاءات 

ملرشوع مدينة بسماية السكني.
2- تعديل الفقرة )2( من قرار مجلس 
 ،2017 لسنة   )172( رقم  الوزراء 
الدفعة  من  األدنى  الحد  بتخفيض 

املقدمة من )25%( اىل )%10(.
رقم  الوزراء  مجلس  قرار  تعديل   -3
)36 لسنة 2017(، بشأن تحديد سعر 
اىل )2%( والتفاوض  الفائدة من )%4( 

مع املصارف.
سابعا/

التعديل  قانون  مرشوع  عىل  املوافقة 
رقم  الشهداء  مؤسسة  لقانون  األول 
مجلس  اىل  وإحالته   ،2016 لسنة   )2(
املادتني  أحكام  اىل  استنادا  النواب، 
البند ثانيا( من  البند أوال و80/   /61(

الدستور. 

يرس وزارة النفط/ رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة )5/ذ/2020( الخاصة )بمرشوع تسييج رؤوس 
االبار عدد 62( ) اعالن اول(

املطلوبة  املستمسكات  تقديم  املناقصتني  يف  باالشرتاك  واالختصاص  الخربة  ذوي  من  واملؤهلني  الراغبني  املقاولني  عىل    .1
)شهادة تأسيس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة لعام 2020 من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد التأسيس ومحرض 
التأسيس والنظام الداخيل وهوية غرفة التجارة وإجازة ممارسة املهنة او هوية تصنيف املقاولني لرشكات املقاولة عىل ان ال 
يقل رأسمالها عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها، كتاب عدم ممانعة يف االشرتاك باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب 
معنون اىل رشكة نفط ذي قار، رقم الهوية الرضيبية للرشكات املسجلة يف العراق، حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار 
املالية( مصادق عليها  )الكفاءة  املايل  الختامية واملوقف  الحسابات  الوزراء،  العامة ملجلس  االمانة  تعليمات  الحجب حسب 
الخمسة  للسنوات  املستفيدة  الجهات  املماثلة مؤيدة من  االعمال  االخريتني،  املاليتني  للسنتني  قانوني  اصوليا من محاسب 
االخرية مع االيراد السنوي، شهادة االتأسيس لفرع الرشكة االجنبية املسجلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية 
املصدقة من الجهات املعنية يف الخارج، جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء( اىل لجنة فتح العطاءات يف 
مقر الرشكة / املجمع النفطي للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية الصادرة 

من وزارة التخطيط العراقية.
2.  تقدم التأمينات عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتاً فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من مرصف 

عراقي معتمد حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي.
3.  يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي:- عىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات املحلية )صندوق الفتح 
الخاص باللجنة( الكائن يف )املوقع الرئييس( لرشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي عىل ان تكون بنسختني مع قرص مدمج 
ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة عن موعد 

الغلق املحدد .
4.  املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت )الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم االثنني 2020/11/30(.

5.  مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاآلتي:- سيتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار/ املجمع 
النفطي/ هيأة املشاريع( يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االثنني 2020/11/23(.

املحددة  الغلق  الغلق وبعد ساعة  يوم  العلني بنفس  العطاءات  للعطاءات:- سيتم فتح  العلني  الفتح  يوم  6.  زمان ومكان 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار/ املجمع 
النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه 

هو املوعد لذلك.
7.  الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن او اي مصاريف اخرى 

ترتتب من جراء املناقصة .
)Toc.oil.gov.iq( 8.  يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني

9.  املستمسكات املطلوبة:- حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث.

                                                                         عيل خضري عباس
مدير عام رشكة نفط ذي قار

الكاظمي يوّجه باإلسراع بتقديم موازنة 2021 ويؤكد أهمية 
االجتماعات املتواصلة للمجلس العراقي السعودي

شركة نفط ذي قار/ شركة عامة إعالن دعوة عامة جملس الوزراء خيول وزير املالية صالحية التوقيع على اتفاق منحة بنك التنمية األملاني

إلحاقا بإعالننا املرقم 2011 يف 2019/9/4 ..
تعل�ُن محافظ�ة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقص�ة مرشوع )بناء دائرة البيطرة وتأهيل دائ�رة البيطرة القديمة يف الرفاعي 
م�ع بناء املس�توصف البيطري يف القلعة( ضمن خطة تنمية األقاليم لعام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم 
)2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019. 
ان وثيق�ة الدعوة لتقديم العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تن�رش يف الجرائد الوطنية  )الزمان – العدالة – 

الزوراء(.
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
 وبإم�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بع�د تقديم طلب تحريري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. ان أس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حسابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد 
املؤتمر الخاص باإلجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2020/11/17 
يف بناي�ة )دائ�رة صح�ة ذي قار( فعىل الراغبني م�ن الرشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرج�ة املذكورة أدناه 
ع�ىل االق�ل والرشكات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة 
م�ن الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد )وكم�ا مؤرش إزاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف 

األصلية للرشكات العراقية وأوراق التسجيل للرشكات األجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية

ب -  املتطلبات املالية:
اوال:- املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )34,138,000( 

أربع�ة وثالث�ون ملي�ون ومائ�ة وثماني�ة وثالث�ون أل�ف دين�ار عراق�ي .
-  املتطلبات القانونية:-

أوال:- األهلية وتشمل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح, لم يتم إدراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
ال�رشكات اململوك�ة للدولة )ان تثبت انها مس�تقلة قانوني�ا وماليا وانها تعمل وف�ق القانون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل( غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس األمن للمشاركة يف 

املناقصات(.
ثانياً:- لم تظهر عود غري منفذة خالل ال�)5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء 
قرار يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال�)5( س�نوات 

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

قار.
رابعاً:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء أجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
خامس�اً :- هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب 

ما مطلوب يف الجدول أدناه.
سادساً:- وصل رشاء املناقصة )نسخة أصلية +نسخة مصورة(.

2-  كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعط�اء )التأمينات االولية( ملقدم�ي العطاءات بموجب خطاب ضم�ان بنكي او صك 
مصدق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد 
)دي�وان محافظ�ة ذي قار/ قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقص�ة ويكون نافذ ملدة 150 ي�وم من تاريخ غلق 
املناقص�ة وعىل املناقص الفائز )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مب�ارشة بعد إصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد 
تقدي�م خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ اإلحالة عىل ان يكون خط�اب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف 

بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.

3-  يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهي�ل املح�ددة فيها بفروعها كافة وال�رشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقص�ة، ويف حال عدم التزام مقدم 

العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها 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-  تتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال 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 اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة 
اعت�ذار املرك�ز عن توف�ري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخ�الل مدة )30 يوم( من تاريخ اس�تالم املركز 

للطلب.
8-  يف حالة اشرتاك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق أويل عىل الرشاكة موقع من قبل أطراف الرشاكة معزز بتعهد 
من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق أصوليا بعد توقيع 
العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل 

او املخل وحسب واقع الحال .
9-  املحافظة غري مس�ؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10-  تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال أسعاره 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 أيام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13-  تكون األولوية للمواد األولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر 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 آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم األربعاء املصادف 2020/11/25 اىل العنوان التايل: محافظة 
ذي قار-قسم العقود الحكومية يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقا(، 
عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة 
وخالي�ة من الحك والش�طب، وتك�ون جميع االوراق مختومة بختم املق�اول مع ذكر العنوان الكامل للرشك�ة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتوني، ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوية 
األحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني, وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مبنى ديوان محافظة ذي قار الجديدة يف شارع االمام عيل)ع(، وسوف ترفض العطاءات املتأخرة 
وإذا ص�ادف ي�وم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم ال�ذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظ�روف مغلقة ومختومة 

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

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

E-mail:GC.thiqar@yahoo.com/امييل قسم العقود احلكومية                              حمافظة ذي قار
                                                                                                         قسم العقود احلكومية

املناقصة: رقم )64( خطة تنمية األقاليم 2019 لسنة 2020                                              العدد: 1491
                                   التاريخ: 2020/11/9

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/اعادة اعالن

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس مدني1

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

1395,806,000 360
يوم

بناء دائرة البيطرة وتأهيل دائرة 
البيطرة القديمة يف الرفاعي مع بناء 

املستوصف البيطري يف القلعة

الزراعة/ 
البيطرة

الرفاعي/ 
القلعة

1% من قيمة 
الكشف 

التخميني

إنشائية 
عارشة

 100,000
ألف دينار

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار 
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بعد توقيع اتفاق إلنهائها بني أرمينيا وأذربيجان

موسكو/ متابعة الزوراء:
أعلَن الرئيس الرويس، فالديمري بوتني، 
توقف القوات األذربيجانية واألرمينية 
عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق 

إلنهاء الحرب بني أرمينيا وأذربيجان.
خلالل  اللرويس  الرئيلس  وأضلاف 
بيلان بشلأن اتفلاق إنهلاء الحرب يف 
إقليلم ناغورنلي قره باغ بلني أرمينيا 
وأذربيجلان، أنه يعول عىل أن تنشلئ 
االتفاقات التي تم التوصل إليها ظروفا 
لتسوية طويلة األمد لألزمة يف قره باغ 

بما يخدم مصالح الشعبني.
وتابع، أن “الوقف الكامل إلطالق النار 
يف قره باغ سليدخل حيلز التنفيذ عند 
السلاعة 00.00 بتوقيت موسلكو من 

يوم 10 نوفمرب”.
وطالب الرئيس الرويس كل من أرمينيا 

وأذربيجان بتبادل أرسى الحرب.
وأشلار الرئيس اللرويس إىل، أن قوات 
يف  سلتنترش  روسلية  سلالم  حفلظ 
ناغورني قره باغ عىل طول املمر الذي 
يربلط املنطقلة بأرمينيا وعلىل طول 

خط التماس.
ويف وقلت سلابق، تبنلى قادة روسليا 
بيانا مشلركا  وأرمينيلا وأذربيجلان 
بشلأن وقف األعمال العدائيلة يف قره 

باغ.
ويف ذات الصلدد، قلال رئيلس الوزراء 
األرمينلي، نيكول باشلينيان، مسلاء 
االثنلني، إنله وقلع بيانلا ملع قلادة 
أذربيجان وروسيا بشأن وقف األعمال 

القتالية يف ناغورني قره باغ.
ويف سياق متصل، قال رئيس أذربيجان، 
إلهام علييف يف خطاب لشعبه، “يرسنا 
وضع النقطة األخرية يف تسلوية نزاع 
قره باغ”. واصفا “اتفاق إنهاء الحرب 

بأنه تاريخي”.
إىل أن بعثلة روسلية تركيلة  وأشلار 
مشلركة لحفظ السلالم سلتنترش يف 

قره باغ.
وجلاء يف االتفاقية التي نرشتها وكالة 
“سبوتنيك أرمينيا”، أنه تم إعالن وقف 
كامل إلطالق النار اعتبارا من منتصف 
ليلل 10 نوفملرب بتوقيلت موسلكو. 
األذربيجانلي  الجيشلان  وتوقلف 
وتعهلدت  مواقعهملا.  يف  واألرمنلي 

األطراف، بتبادل أرسى الحرب.
ويجلب علىل أرمينيلا، إعلادة منطقة 
 15 بحللول  أذربيجلان  إىل  كيلبجلار 

نوفملرب، ومنطقلة التشلني بحللول 
تحلت  تاركلة   ،2020 ديسلمرب   1
سيطرتها ممر التشني بعرض خمسة 
كيلوملرات، مما سليضمن ربط قره 
بلاغ ب أرمينيلا. ويف الوقلت نفسله، ال 
تنطبق هذه النقطة عىل مدينة شوشا، 
التلي أعلنلت باكو يف وقت سلابق عن 
تحريرهلا. باإلضافة إىل ذللك، بحلول 
20 نوفمرب، يجب عىل يريفان، تسليم 
باكلو منطقة أغدام وجزء من منطقة 

غازاخ األذربيجانية التي تحتلها.
وتنتلرش وحدة حفظ سلالم روسلية 
قوامها 1960 عسلكريا، بأسللحتهم 
الناريلة ملع 90 ناقلة جنلد مدرعة و 
380 قطعلة من املعدات الخاصة، عىل 
طلول خط التملاس يف قره بلاغ وعىل 
طول ممر التشلني. وسلتنترش القوة 
الروسية بالتزامن مع انسحاب الجيش 
األرمني. وسلتقترص مدة بقائها عىل 
خمس سلنوات، مع التجديد التلقائي 
لفرات إضافية مدتها خمس سنوات، 
إذا للم يقرر أي من أطلراف االتفاقية 
االنسلحاب منهلا. ومن أجلل مراقبة 
تنفيلذ االتفاقات، سليتم نلرش مركز 
حفلظ السلالم ملراقبلة وقلف إطالق 

النار.
وخالل السنوات الثالث املقبلة، ينبغي 
تحديد خطة لبنلاء طريق مرور جديد 
عىل طول ممر التشني، لتوفري وضمان 
االتصلال بني سلتيباناكريت وأرمينيا، 
ملع إعادة نلرش وحدة حفظ السلالم 
الروسلية الحقا لحماية هذا الطريق. 
يف الوقلت نفسله، تضملن أذربيجان 
سلالمة خطوط النقل علىل طول ممر 

التشني
النازحلني  علودة  ضملان  ويجلب 
والالجئني إىل قره باغ واملناطق املحيطة 
بها، تحت إرشاف املفوضية السلامية 

لألمم املتحدة لشؤون الالجئني.
ويجلب إلغلاء الحظر املفلروض عىل 
جميلع الروابلط االقتصاديلة والنقل 
يف املنطقلة، وتعهلدت أرمينيا بضمان 
النقل بني املناطلق الغربية ل أذربيجان 
وجمهورية ناخيتشيفان ذاتية الحكم. 
وسليخضع ذلك ملراقبة حرس الحدود 
اللرويس. باإلضافلة إىل ذللك، يخطط 
لضملان بنلاء خطلوط نقلل جديدة، 
لربلط  األرايض الرئيسلة ل أذربيجان 

مع ناخيتشيفان.

بوتني يعلن إنهاء احلرب يف قره باغ 
ونشر قوات حفظ سالم روسية
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إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ 505 آالف حالة والشفاء أكثر من 434 ألفا
بغداد/ الزوراء:

اعلنلت وزارة الصحلة والبيئلة، املس 

الثالثاء، املوقف الوبائي اليومي لفريوس 

كورونا املستجد يف العراق، وفيما اكدت 

و52  جديلدة  اصابلة   3577 تسلجيل 

حالة وفاة وشلفاء 2432 حالة، حددت 

دائرتا صحلة الرصافة والكرخ التوزيع 

الجغرايف لالصابات حسب املناطق.

وذكلرت اللوزارة يف وثيقة لهلا تلقتها 

الفحوصلات  علدد  ان  “اللزوراء”: 

املختربية ليوم املس: 18761، ليصبح 

 ،3038467 الكليلة:  الفحوصلات  عدد 

مبينلة انله تلم تسلجيل 3577 اصابة 

جديلدة و52 حالة وفاة وشلفاء 2432 

حالة.

واضافت: ان عدد حاالت الشفاء الكيل: 

434665 )%86.0(، املا علدد حلاالت 

االصابلات اللكيل: 505310، بينما عدد 

الحلاالت التي تحلت العلالج: 59213، 

يف حني عدد الحلاالت الراقدة يف العناية 

املركلزة: 374، وعلدد حلاالت الوفيات 

الكيل:11432.

من جهته، اعلن مدير عام صحة بغداد 

الرصافة، عبد الغني الساعدي، تسجيل 

572 اصابلة جديلدة بفلريوس كورونا 

بينها 375 اصابة شخصت خالل الرصد 

الوبائي.

وقال الساعدي يف بيان تلقته “الزوراء”: 

جانلب  يف  الصحيلة  “املؤسسلات  ان 

الرصافلة سلجلت 572 اصابلة جديدة 

بفريوس كورونلا موزعة كالتايل : 375  

حالة شلخصت خلالل الرصلد الوبائي 

بغلداد  قطلاع  الصحيلة:  للقطاعلات 

جديلدة  45 حاللة /قطاع الشلعب 36 

حالة /قطاع البلديات االول 41 حالة /

قطاع املدائن 67  حالة /قطاع النهروان 

32 حاللة /قطلاع الصلدر  39 حالة  /

قطلاع البلديات الثاني 37 حالة /قطاع 

االسلتقالل 38 حالة /قطاع االعظمية 

40 حالة .

واشار اىل ان 197حالة خالل مراجعتهم 

للمؤسسلات الصحيلة : مدينلة الصدر 

 ,518  ,517  ,555  , محللة  حاللة   56

 ,565  ,550  ,532  ,544  ,538  ,575

556, 524, 513, 540, 557 قطلاع 31 

.  قطلاع 47 , قطلاع 10, 521 . 565 . 

قطلاع 49 . الجوادر ’ جميللة , الكيارة 

,  الشلعب 11  حاللة محلة 317, 337, 

345, 357 ,331، البلديلات 12  حاللة  

 ,   738  ,728  ,722  ,  734  . محللة 

الزراعلي , 771 ,شلارع فلسلطني 11 

حالة   محلة 505, 503, • 506 , 502  , 

504 ، االمني 9  حاالت محلة 733 ,741 

, 721 . 743، بغلداد جديلدة   9 حاالت  

محللة 701 . 706 , 704، الزعفرانيلة 

12 حالة محلة 971 , 960 , 917 , 964 

, 958 , 949، الكلرادة 9 حلاالت محلة 

903,  905 , 906 , 909 , االعظمية 12 

حاللة  محللة, 314.302 , 310, 314 ,  

311 ,الحسلينية 11 حالة محلة . 222 

. 219 , 215 ’ 213 ’ االسلتقالل، املدائن 

11 حاللة , جلرس ديلاىل , حلي الوحدة 

,الورديلة، زيونة 4 حلاالت محلة 714،  

حي الخليج 3 حاالت محلة 703، شارع 

النضلال 4 حلاالت محلة 103، املشلتل 

7 حلاالت  محللة 751 وقلرب جاملع 

النعيمي،  الغديلر 3 حاالت محلة 706، 

الكاظميلة 3 حاالت محللة 427 ، حي 

القاهلرة 4 حاالت محللة 303 , 305 ،  

الفحامة حالة واحدة ، البنوك 3 حاالت 

, 319 , 335 , 321  , 312  سلبع ابكار 

3 حاالت محللة 332، الكفاح 3 حاالت 

محللة 125, 111،  حي تونس 3 حاالت 

محلة 300، الصليخ 3 حاالت  .

واضاف السلاعدي انه “تلم نقل جميع 

املصابلني اىل الحجلر الصحلي لتلقلي 

العالج فيما نقلت الحلاالت الحرجة اىل 

العناية املركزة الخاصة بالعزل”، مشريا 

اىل ان “العدد الراكمي لإلصابات ارتفع 

اىل 65556  تلويف منهلم1378 لالسلف 

فيما اكتسلب الشفاء 59532  واملتبقي 

قيد العالج 4646”.

ودعا السلاعدي املواطنلني اىل “االلتزام 

بإجلراءات الوقايلة وتطبيلق التباعلد 

االجتماع لحمايتهم من االصابة وتقليل 

تفيش الوباء”.

اىل ذللك، حلددت دائلرة صحلة الكرخ 

املوقف الوبائي لهلا مع اعداد وعناوين 

مخترباتهلا  يف  املشلخصة  الحلاالت 

بملرض فلريوس كورونا املسلتجد مع 

اعداد الشلفاء والوفيات لغاية الساعة 

العلارشة من ليلة االثنلني واملعلن عنها 

امس الثالثاء.

وذكرت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء”: 

ان عدد االصابات 577 موزعة كاآلتي:أبو 

غريب 48/ ابو دشلري 7/ االسكان 1/ 

االعلالم  8/ البيلاع  8/ التاجلي 19/ 

الحارثيلة  1/ الحريلة  13/ الخطيلب  

 /10 الدولعلي   /37 اللللدورة   /10

الرحمانية 7/ السليدية  7/ الشالجية  

1/ الرشطلة الرابعة 1/ الشلعلة   34/ 

الصالحية  2/ الطارمية 11/ الطوبجي 

1/ العامريلة  9/ العطليلفيللة  10/ 

الغزاليلة  8/ القادسيلة  4/ الكاظميلة  

 /1 املكاسلب    /74 املحموديلة    /48

املنصلور  8/ املواصلالت 7/ الوشلاش  

9/ اليلرملوك  26/ جللكلوك  7/ حي 

الجامعلة  44/ حلي الجهلاد  9/ حي 

الخلراء 11/ حي العاملل  12/ حي 

العدل   3/ سلللويلب  5/ شارع حيفا  

3/ املنطقة الخراء 2/ سلكنة جانب 

 /1 بابلل.   محافظلة   /14 الرصافلة 

محافظة البلرصة  1/ محافطة نينوي  

1/محافظلة  كربلالء   محافظلة   /1

ميسان 1، مبينة ان عدد الشفاء: 340، 

بينما عدد الوفيات: 2.

الصحة تسجل 3577 إصابة جديدة و52 حالة وفاة



بغداد/ الزوراء:

والبلديات  واإلسكان  االعمار  وزارة  أكدت 

تغطية  نسبة  أن  الثالثاء،  أمس  العامة، 

نحو  اىل  تصل  للرشب  الصالح  املاء  مشاريع 

75 باملئة، بينما تعمل إلنجاز شبكات املجاري 

يف واسط واالنبار وكركوك.

بيان  الحساني، يف  الوزارة، جابر  وقال وكيل 

اطلعت عليه »الزوراء«: ان “هذه النسبة تعد 

عموم  يف  الخدمات  توفري  عىل  جيدا  مؤرشا 

تسعى  “الوزارة  ان  اىل  مشريا  املحافظات”، 

لتوفري املاء الصالح للرشب ومواجهة تحديات 

نقص موارد املياه ونوعيتها”.

التي  التحديات  “ابرز  ان  الحساني  وأضاف 

الضائعات  نسبة  ارتفاع  القطاع  هذا  تواجه 

عليها  والتجاوز  الشبكات  تكرس  نتيجة 

عن  فضال  األخرى،  الخدمات  مع  وتقاطعها 

اىل  لها،  صيانة  اعمال  وجود  وعدم  قدمها 

االستخدام  سوء  عن  الناجم  الهدر  جانب 

نتيجة  باملنشآت  لحقت  التي  واإلرضار 

انعكست عىل نسبة  والتي  اإلرهابية  األعمال 

متكامل  نظام  اىل  واالفتقار  املخدومني، 

والصيانة  اإلنتاج  عمليات  وتنظيم  إلدارة 

يضمن  بما  والتعرفة  والتوزيع  والتصفية 

كفاءة  وتحسني  للمنظومات  األمثل  االداء 

األداء للعاملني ملواكبة التطورات املعارصة يف 

تذبذب  إىل جانب  املاء،  مشاريع  تنفيذ  تقنية 

الطاقة الكهربائية وانقطاعها عىل الرغم من 

واملجمعات  واملحطات  املشاريع  معظم  كون 

وغياب  املربمج،  القطع  من  مستثناة 

للمتجاوزين  الرادعة  والقوانني  الترشيعات 

ملختلف الحاالت وعدم تعديل وتفعيل املوجود 

منها”.

املاء  الحساني “السعي لتحسني نوعية  واكد 

املنتج يف املشاريع عن طريق التأهيل السنوي 

املناسبة  الكميات  استخدام  وضمان  لها، 

ونوعا  كما  املياه  تنقية  يف  الداخلة  املواد  من 

املشاريع  يف  املختربات  وتطوير  وتحسني 

وجميع مواقع اإلنتاج والتوزيع باتجاه زيادة 

للمواصفات  وفقا  الفحوصات  وانواع  عدد 

العراقية والعاملية”. 

بغداد/ الزوراء:

أكدت محافظة كركوك حاجتها ألكثر من 150 

عن  كاشفاً  النازحني،  ملف  لغلق  دوالر  مليون 

وجود 138 قرية مهدمة بشكل تام. فيما اعلنت 

دائرة هجرة قضاء خانقني يف دياىل صدور قرار 

رشق  شمال  خانقني  مخيمات  بإغالق  رسمي 

املحافظة.

أمس  الجبوري،  راكان  كركوك،  محافظ  وقال 

تضم  “املحافظة  إن  صحفي:  بيان  الثالثاء،يف 

لدينا  ان  كما  تام،  بشكل  مهدمة  قرية   138

نازحني ما زالوا ال يستطيعون العودة إىل قراهم 

بسبب عدم وجود مساكن تؤويهم”.

النازحني بصورة نهائية  وأضاف أن “غلق ملف 

إىل تمويل يقدر بشكل رسمي ألكثر من  يحتاج 

 650 “هنالك  أن  إىل  مشرياً  دوالر”،  مليون   150

رسعة  أن  حيث  اإلنجاز،  قيد  زال  ما  مرشوعاً 

اإلنجاز تعتمد عىل التمويل”. 

من جانب متصل، اعلن مدير دائرة هجرة قضاء 

الثالثاء،  امس  اغا،  غازي  عيل  دياىل،  يف  خانقني 

عن صدور قرار رسمي باغالق مخيمات خانقني 

شمال رشق املحافظة.

وقال اغا يف ترصيح صحفي: ان” وزارة الهجرة 

واملهجرين اتخذت قرارا رسميا بإغالق مخيمي 

خانقني)100كم  قضاء  أطراف  يف  الوند)2-1( 

األرس  بإعادة  والبدء  بعقوبة(  رشق  شمال 

جداول  وفق  املحررة  والقرى  املدن  اىل  النازحة 

منتظمة”

والثاني  األول  الوند  مخيمي  ان”  اغا  وأضاف 

تضم مئات االرس وجمعيها جرى تدقيق ملفاتها 

مؤرشات  أي  بدون  وهي  مرة  من  أكثر  األمنية 

سلبية”، مبينا أن “اكثر من 50 ارس نازحة عادت 

املاضية«.   72 الساعات  يف  املحررة  مناطقها  اىل 

الوند  ملخيمات  وشامال  نهائيا  »إغالقا  متوقعا 

نهاية العام الجاري 2020.

وأشار مدير هجرة خانقني اىل ان” اغالق مخيمات 

الوند يأتي بعد 6 سنوات عىل إنشائها الستيعاب 

اعتداءات داعش  التي نحت بسبب  اآلالف األرس 

اإلرهابية بعد 2014، مؤكدا أن “إعادتها تجري 

بالتنسيق مع القيادات األمنية والحشد الشعبي 

وبقية التشكيالت األمنية األخرى”. 

بغداد/ الزوراء:
والسياحة  الثقافة  وزارة  أعلنت 
قريبا  سيستعيد  العراق  ان  واآلثار 
الواليات  من  اليهودي  األرشيف 

املتحدة األمريكية.
وقال وزير الثقافة، حسن ناظم، يف 
رغبة  »هناك  ان  صحفي:  ترصيح 
الستعادة  البلدين  بني  مشرتكة 
من  البالد  اىل  اليهودي  األرشيف 

جديد«، مبينا »ان هناك جملة من 
بها  يقوم  ان  يجب  التي  اإلجراءات 

العراق الستعادته يف وقت قريب«.
من  الكثري  »هناك  ان  وأضاف 
يف  املوجودة  العراقية  األرشيفات 
الوزراء مصطفى  الخارج، ورئيس 
خالل  استعاد  قد  كان  الكاظمي، 
اشهر،  قبل  واشنطن  اىل  زيارته 
وهو  العراقي  الوطني  األرشيف 

البالد«،  داخل  ومحفوظ  موجود 
يناقش  يزال  ال  »العراق  ان  مؤكدا 
استعادة باقي األرشيفات املوجودة 
األمريكية  املتحدة  الواليات  لدى 

خالل املرحلة املقبلة«. 
عراقي  هو  اليهودي  واألرشيف 
للجالية  عائد  منه  وجزء  باملجمل 
النبي  )اتباع  اليهودية  املوسوية 
قبو  يف  كان  ان  بعد  “ع”(،  موىس 

للمخابرات  السابق  للموقع  تابع 
شخصية  وثائق  وفيه  العراقية، 
الذي  املواطنني  جميع  عن  للدولة 
والتهجري  التسفري  عليهم  وقع 
موجود  وهو  االقليات،  فيهم  بما 
بالكامل يف مركز األرشيف الوطني 
ووقعت  يمس،  ولم  واشنطن  يف 
مذكرة  العراقية  الخارجية  وزارة 
اسرتداد إلعادته العام 2021، ونفت 

جهات حكومية عدة ما قيل حينها 
عن تهريب نسخ او جزء منه، حيث 
واملادي  رقمية،  صيغ  اىل  تحول 
للعرض حاليا يف عدة  منه مطلوب 
واليات وعندما يكتمل هذا العرض 
الحق  تمتلك  التي  بغداد  اىل  سيعود 
الكامل باسرتداده، وقد جرت عليه 
عمليات صيانة بالكامل يف أمريكا، 

بعد ان كان يف حالة يرثى لها.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  أمس  االتحاديَّة،  النزاهة  هيئة  كشفت 
محافظ  نائبي  بحق  استقداٍم  أمر  صدور  عن 
فريق  ذها  نفَّ ضبٍط  عمليَّة  خلفيَّة  عىل  املثنى، 
مع  بالتعاون  املحافظة  يف  تحقيق  مكتب  عمل 

مديريَّـة تحقيق بغداد.
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للهيئة  بيان  وذكر 
املحافظة  ديوان  إىل  انتقل  الذي  “الفريق  أن 
ن من ضبط )600( وصل قبٍض وهميٍّ مع  تمكَّ
مستندات الرصف يف حسابات املحافظة”، مبينا 
أن “من بني تلك الوصوالت التي تتعلق بإيفادات 
في املحافظة إىل بغداد واإلقامة يف فنادقها،  ُموظَّ

والثاني  األول  النائبني  من  كلٌّ  قدَّمها  وصوالت 
للُمحافظ”.

قامت  بغداد  تحقيق  “مديريَّة  أن  وأضاف 
بالتحرِّي عن تلك الفنادق املذكورة يف الوصوالت 
دت ذلك  الوهميَّة التي ثبت عدم وجودها، كما أكَّ

مديريَّـة األمن السياحي”.
وأوضحت الهيئة، أنه “تمَّ تنظيم محرض ضبٍط 
َذت وفقاً  أصويلٍّ باملضبوطات يف العمليَّة التي ُنفِّ
محكمة  قايض  عىل  وعرضهما  قضائيٍَّة،  رٍة  ملُذكَّ
ة بقضايا النزاهة يف املثنى؛ الذي  التحقيق املُختصَّ
وفق  املحافظ(  )نائبي  املُتَّـهمني  استقدام  قرَّر 

أحكام املادة )331( من قانون العقوبات”. 

بغداد/ الزوراء:
ممنوع  فاكهة  الحدودية  املنافذ  هيأة  أعادت 

استريادها يف العراق اىل الجانب السوري.
وذكر بيان للهيأة تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان 
أعاد  االنبار  محافظة  يف  الحدودي  القائم  »منفذ 
عرب  السوري  الجانب  إىل  }رمان{  فاكهة  إرسالية 
من  ممنوعة  كونها  الحدودي،  البوكمال  معرب 

االسترياد حسب الروزنامة الزراعية«.
وأضاف ان »عملية اإلعادة تمت عىل وفق محرض 

أصويل من الجهات ذات العالقة«.
امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت  جهتها،  من 

سيارات   4 داخلها  أخفيت  حاوية  ضبط  الثالثاء، 
دون املوديل املسموح باسترياده يف جمرك ام قرص 

الشمايل.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
مديرية  يف  التهريب  ومكافحة  التحري  »قسم  أن 
جمرك املنطقة الجنوبية وبالتعاون مع إدارة مركز 
الساندة، قامت  الشمايل والجهات  ام قرص  جمرك 
بضبط حاوية حجم 40 قدما أخفيت داخلها )4( 

سيارات دون املوديل املسموح باسترياده«.
وأضاف البيان ان »الحاوية تمت إحالتها اىل القضاء 

التخاذ اإلجراءات القانونية بحقها«.

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة الرتبية، امس الثالثاء، عن وجود تنسيق مع وزارة الصحة والبيئة إلعالن ضوابط 

بدء العام الدرايس الجديد.
وقال وكيل وزير الرتبية، فالح القييس، بحسب الوكالة الرسمية: إن »اجتماعاً مرتقباً مع ممثيل 
املدارس األهلية يف األسبوع املقبل، ملناقشة األجور الدراسية وإمكانية مساعدة العوائل والطلبة 
والتالميذ يف هذه الظروف«، الفتا اىل أن »املدارس األهلية أيضاً لديها التزامات، مثل دفع الرواتب، 

وإيجارات املباني والرضائب، وهذه كلها تستحصل من خالل األجور«.
األيام  خالل  ستكون  الجديد  الدرايس  العام  بدء  »ضوابط  أن  الصحة  وزارة  أكدت  جانبها،  من 
املقبلة، فيما تعتزم وزارة الرتبية عقد اجتماع مع ممثيل املدارس األهلية األسبوع املقبل ملناقشة 

األجور الدراسية«.
وقال املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر: إن »اللجنة العليا للصحة والسالمة قررت التنسيق مع 

وزارتي الصحة والرتبية بشأن موضوع بدء العام الدرايس من خالل لجنة التنسيق املشرتكة«.
املنتهية  الصفوف  وطالب  أخرى،  إىل  مرحلة  من  ستختلف  الدوام  »تفاصيل  أن  البدر  وأضاف 
وااللتزام  التعامل  يف  االختالف  يحتم  األعمار  »تفاوت  أن  إىل  مشرياً  ذلك«،  يف  الخصوصية  لهم 

باإلجراءات الوقائية«.
وأشار إىل أن »اللجان التنسيقية بدأت بالعمل بشأن آلية الدوام، وسيتم إعالن الضوابط خالل 
باإلجراءات  العمل  مجريات  ومراقبة  املدارس،  عىل  ستكون  صحية  »جوالت  أن  مبيناً  أيام«، 

الصحية ،ومحاسبة املدارس املخالفة للضوابط«.
وحددت اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية، يوم 29 من الشهر الجاري، موعداً لبدء العام 
الدرايس الجديد، عىل أن تعرض وزارة الرتبية خططها املٌّعدة مع وزارة الصحة والبيئة لتأمني 

تنفيذ اإلجراءات الوقائية.

  بغداد/ الزوراء:

لوزارة  التابعة  االستخبارات  وكالة  أعلنت 

بمايسمى  اإلطاحة  الثالثاء،  أمس  الداخلية، 

بقاطع  العجالت  تفخيخ  مفرزة  مسؤول 

غريب  ابو  يف  استخباراتية  عملية  يف  االنبار، 

غربي العاصمة بغداد.

»تنفيذاً  أنه  صحفي:  بيان  يف  الوكالة  وذكرت 

خالل  ومن  الداخلية،  وزير  لتوجيهات 

اإلرهابي،  داعش  عصابات  عنارص  متابعة 

املتمثلة  االستخبارات  وكالة  مفارز  تمكنت 

بمديرية  السادس  اللواء  بإستخبارات 

وزارة  يف  االتحادية  الرشطة  استخبارات 

الداخلية من إلقاء القبض عىل أحد اإلرهابيني 

 4 املادة  أحكام  وفق  عىل  واملطلوب  البارزين 

إرهاب النتمائه لعصابات داعش اإلرهابية«.

منصب  شغل  »اإلرهابي  ان  البيان  وأضاف 

لقاطع  العجالت  تفخيخ  مفرزة  مسؤول 

من  اعرتف  والذي  طيبة  أبو  واملكنى  االنبار، 

لتلك  بانتمائه  معه  األولية  التحقيقات  خالل 

عمليات  بعدة  واشرتك  اإلجرامية  العصابات 

عىل  الناسفة  العبوات  زرع  منها  إرهابية، 

ونقل  واملواطنني  األمنية  القوات  تنقل  طرق 

اىل  األنبار  عدة عجالت مفخخة من محافظة 

محافظة بغداد، وكذلك اشرتك بأكثر من عملية 

عراقي،  جيش   24 اللواء  قاطع  عىل  تعرض 

تشكيل  بعد  القبض  إلقاء  عملية  تمت  وقد 

استخبارات  مفارز  من  مختص  فني  فريق 

اللواء السادس يف الرشطة االتحادية وبمتابعة 

استمرت عدة أيام تكللت بإلقاء القبض عليه 

األمنية  القوات  أنظار  عن  متخفيا  كان  كونه 

بني عامة املواطنني«.

التوقيف  إيداعه  تم  »حيث  بالقول:  وختم 

اإلجراءات  ولالتخاذ  التحقيق  الستكمال 

القانونية بحقه«.

بغداد/ الزوراء:
الحشد  من  مشرتكة  قوات  رشعت 
الثالثاء،  أمس  والجيش،  الشعبي 

بعملية أمنية كربى غرب األنبار.
الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
أنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
الشعبي  الحشد  قيادة  “انطلقت 
متمثلة باأللوية )13، 17،18 ،19،37( 
باإلضافة للحشد محافظة االنبار وكل 

الحشد  هيئة  يف  الساندة  املديريات 
كربى  موسعة  بعملية  امس  صباح 
من 14 محورا رئيسا يف صحراء غرب 
املتمثلة  الجيش  بمشاركة  األنبار 
بقيادة عمليات األنبار وقيادة عمليات 

الجزيرة والبادية”.
تهدف  “العملية  أن  البيان  وأضاف 
للقضاء عىل فلول داعش ومضافاتهم 

غرب األنبار”.

بغداد/ الزوراء:
نقل  ومكاتب  رشكات  إلغالق  بحملة  املبارشة  الثالثاء،  امس  االتصاالت،  وزارة  أعلنت 

الربيد املخالفة.
األمر  بالحملة بموجب  والتوفري بارشت  للربيد  العامة  »الرشكة  ان  للوزارة  بيان  وذكر 
الربيد  نقل  ومكاتب  رشكات  إلغالق  النزاهة  محكمة  قايض  من  الصادر  القضائي 

املخالفة«.
وأضاف البيان انه »تم إغالق عدد من الرشكات املخالفة لقانون الربيد والتي تزاول مهنة 
املهنة  ممارسة  تخويل  او  والرسمية  القانونية  املوافقات  استحصال  بدون  الربيد  نقل 
التي تمنحها رشكة الربيد والتوفري بموجب القانون لهذه الرشكات وتجيز لها العمل 
القنوات  الربيد والتي تم اإلعالن عنها من خالل  القانون وتعليمات رشكة  تحت مظلة 

اإلعالمية املختلفة لغرض مراجعة الرشكة والحصول عىل االجازة«. 
وتابع البيان انه »تم إغالق رشكات )طريق السلطان - الوسيط - ورشكة الرائد( من قبل 
القوة األمنية مع فريق العمل املشرتك وإيداع مدراء هذه الرشكات لدى مديرية مكافحة 

الجريمة املنظمة لحني إتمام اإلجراءات القانونية الالزمة وعدم ممارستهم املهنة«.
انه »ستتم متابعة وغلق  تأكيده عىل  الربيد  البيان عن معاون مدير عام رشكة  ونقل 
والضوابط  للتعليمات  واملخالفة  الربيد  نقل  مجال  يف  العاملة  واملكاتب  الرشكات  كافة 

التي وضعتها إدارة الربيد العراقي بما ينسجم واملصلحة العامة«.

بغداد/ الزوراء:

  كشفت لجنة الرتبية النيابية، أمس الثالثاء، عن وجود مساع لتخفيض أجور املدارس 

األهلية.

وقال عضو اللجنة، النائب عباس الزاميل: ان »وزارة الرتبية تفرض رسوما عىل املدارس 

أثره  يعود  والثقل كله  الرسوم،  املدارس عىل هذه  األهلية سنوياً، وال تساعد أصحاب 

عىل الطالب«.

الوضع افضل  املدارس األهلية ليكون  اللجنة لقانون  ان »لدينا مناقشة داخل  وأضاف 

للطالب يف الجانب املادي من خالل تخفيض األجور«.

وبني ان »تخفيض األجور قضية غري قانونية ألن الوزارة ليست لديها صالحية لتخفيض 

أجور املدارس األهلية، لكن من خالل التنسيق بني اللجنة والوزارة واملدارس، كما حصل 

يكون  ان  25%، وسنحاول  بنسبة  األجور  تخفض  ان  يمكن  السابق،  الدرايس  العام  يف 

هناك تخفيض للموسم الدرايس الجديد«.

بغداد/ الزوراء:

أعلن القيادي يف الحشد الشعبي محمد 

انطالق  عن  الثالثاء،  امس  التميمي، 

بساتني  يف  واسعة  عسكرية  عملية 

رشق  شمال  العبارة  ناحية  وقرى 

املحافظة.

صحفي:  ترصيح  يف  التميمي  وقال 

بمدعومة  مشرتكة  امنية  “قوات  ان 

عسكرية  عملية  بدأت  الجيش  بطريان 

لتعقب  رئيسية  محاور   3 من  واسعة 

ناحية  وقرى  بساتني  يف  داعش  خاليا 

العبارة)14كم شمال رشق بعقوبة(”.

والتي  العملية  ان”  التميمي  وأضاف 

تجري يف مناطق ذات تضاريس معقدة 

جدا من ناحية كثرة البساتني والجداول 

تهدف تالحق 17 هدف يف آن واحد أبرزه 

وتأمني  داعش  وأوكار  املضافات  إنهاء 

وتمشيط  القرى  حول  وقائية  خطوط 

الطرق الزراعية وتأمينها بالتنسيق مع 

الهندسة العسكرية”.

سقوط  مؤخرا  شهدت  العبارة  وكانت 

بينهم  والجرحى  الشهداء  من  العديد 

عبوات  بتفجري  أمنية  وعنارص  نساء 

ناسفة يف البساتني والطرق الزراعية.

اإلعمار تعلن نسبة تغطية مشاريع املاء الصاحل للشرب يف البلد

كركوك: احملافظة حباجة لـ 150 مليون دوالر لغلق ملف النازحني

النزاهة تستقدم نائيب حمافظ املثنى على 
خلفية ضبط وصوالت مزورة

إعادة فاكهة وضبط حاوية خالف الضوابط يف 
القائم وأم قصر 

الرتبية والصحة تنسقان إلعالن 
ضوابط بدء العام الدراسي اجلديد

اإلطاحة مبسؤول مفرزة تفخيخ 
العجالت يف األنبار

الثقافة تؤكد: العراق سيستعيد األرشيف اليهودي قريبًا

خانقني تعلن صدور قرار حكومي بإغالق خميماتها احلشد يبدأ الشروع بعملية أمنية كربى 
غرب األنبار

االتصاالت تباشر محلة إلغالق شركات 
ومكاتب نقل الربيد املخالفة

الكشف عن مساٍع نيابية لتخفيض أجور 
املدارس األهلية

عملية عسكرية لتعقب داعش يف بساتني 
وقرى” العبارة” يف دياىل
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بغداد/ الزوراء:

عن  النيابية  املالية  اللجنة  كشفت 

توزيع  يف  الحكومة  إمكانية  حقيقة 

وفيما  للموظفني.  شهرين  راتب 

مع  اجتماعها  تفاصيل  عن  كشفت 

الكاظمي,  مصطفى  الوزراء  رئيس 

أكدت انها اللجنة طلبت البدء برصف 

رواتب املوظفني نظرا لتوفر السيولة 

النقدية.

الحاج  أحمد  اللجنة،  عضو  وقال 

ان  صحفي:  ترصيح  يف  رشيد، 

لتحديد  أمس  اجتمعت  »اللجنة 

قانون  مرشوع  يف  االقرتاض  مبلغ 

تمويل العجز املايل«. مبينا ان »مبلغ 

 15 اىل   12 بني  سيرتاوح  االقرتاض 

ان ال  اللجنة  دينار، وقناعة  تريليون 

يصل اىل 20 تريليون دينار«.

وتوقع رشيد »إقرار مرشوع القانون 

يف جلسة الربملان غد الخميس«. الفتا 

بتوزيع  يسمح  ال  »القانون  ان  اىل 

الحكومة راتبني اىل املوظفني«.

فيما استبعد مصدر يف املالية النيابية 

الحايل  الشهر  خالل  راتبني  »توزيع 

عىل  يسريا  ليس  املوضوع  كون 

سوف  اللجنة  ان  كما  الحكومة، 

تتفق عىل إقراض قيمته 15 تريليون 

دينار«.

يف  حالياً  املوجودة  »األموال  ان  وبني 

تصل  نقداً  العراقي  املركزي  البنك 

مستبعداً  دينار«.  تريليونات   10 اىل 

إقرار  قبل  املوظفني  رواتب  »توزيع 

قانون االقرتاض«.

عىل  »التصويت  ان  املصدر  وأوضح 

الرواتب  لدفع  االقرتاض  قانون 

الثاني  كانون  شهر  لغاية  سيكون 

2021 ، أي الرصف، سيشمل الشهر 

كما  وليس  املقبل  العام  من  األول 

يشاع لنهاية 2020 فقط«.

اللجنة  كشفت  متصلة،  جهة  من 

عن  الثالثاء،  أمس  النيابية,  املالية 

رئيس  مع  اجتماعها  تفاصيل 

مؤكدا  الكاظمي,  مصطفى  الوزراء 

البدء  اللجنة طلبت من الكاظمي  ان 

من  ابتداًء  املوظفني  رواتب  برصف 

السيولة  لتوفر  نظرا  )أمس(  اليوم 

النقدية.

جمال  النائب  اللجنة،  عضو  وقال 

ان  صحفي:  ترصيح  يف  كوجر، 

“اللجنة املالية النيابية اجتمعت امس 

الحكومة مصطفى  رئيس  مع  األول 

الكاظمي واملسؤولني املعنيني بوزارة 

رصف  عىل  االتفاق  تم  وقد  املالية, 

موجود  ملا  أمس  املوظفني  رواتب 

لديهم من سيولة نقدية”.

وعدت  “اللجنة  أن  كوجر  وأضاف 

القانون  عىل  بالتصويت  الحكومة 

اليوم األربعاء الستكمال ما تبقى من 

دفع الرواتب لجميع املوظفني والذي 

ال يتجاوز الخميس املقبل”.

املالية  “اللجنة  ان  اىل  كوجر  وأشار 

طلبت من الحكومة ان تبدأ بخطوات 

تم  أمور  عدة  لتجاور  إصالحية 

تحديدها خالل االجتماع املشرتك بني 

الكاظمي واللجنة املالية”.

بغداد/ الزوراء:

يف  مبيعاته  سعر  الثالثاء،  أمس  العراق،  حدد 

األسواق اآلسيوية لشهر ديسمرب كانون األول 

والثقيل.  الخفيف  البرصة«  »خام  من  لكل 

وفيما أعلنت لجنة العالقات الخارجية استعداد 

االتفاقية  عىل  للمصادقة  النواب  مجلس 

املقبل،  األسبوع  نهاية  الكورية   – العراقية 

أفادت أن »رئاسة الربملان أجلت التصويت عىل 

أخرى  لجان  إرشاك  أجل  من  االتفاقية  هذه 

االقتصاد  لجنة  وهي  العالقات،  لجنة  مع 

واالستثمار.

يف  مبيعاته  سعر  الثالثاء،  أمس  العراق،  وحدد 

األول  كانون  ديسمرب  لشهر  اآلسيوية  األسواق 

والثقيل.  الخفيف  البرصة«  »خام  من  لكل 

سنتا   45 اليت«  »البرصة  برميل  سعر  وسيبلغ 

للربميل، يف ديسمرب أي أعىل من معدل األسعار 

سنتا   15 بـ  وأكثر  وعمان،  دبي  لخام  املحددة 

من سعر الشهر السابق. 

الثقيل« لديسمرب كانون   وحدد سعر »البرصة 

بأقل من 95 سنتا مقارنة بأسعار خام  األول، 

مقارنة  سنتات  بعرش  وأعىل  دبي/عمان، 

بالشهر السابق، وفقا للوثيقة. 

وكانت رشكة تسويق النفط العراقية )سومو( 

أنها تخطط  أعلنت, يف وقت سابق,  زبائنها قد 

إلطالق درجة ثالثة لتصدير النفط الخام تسمى 

وسيتم  املقبل.  يناير  يف  املتوسط«  »البرصة 

من  الكربيت،  متوسط  الجديد،  الخام  إنشاء 

خالل تقسيم إنتاج خام »البرصة اليت« الحايل 

إىل درجتني، بحسب وكالة رويرتز.

العالقات  لجنة  عضو  أعلن  متصل،  جانب  من 

الثالثاء،  امس  املكوطر،  ملحان  الخارجية، 

استعداد مجلس النواب للمصادقة عىل االتفاقية 

العراقية – الكورية نهاية األسبوع املقبل.

وقال املكوطر, يف ترصيح صحفي: إن »مجلس 

للتصديق  املقبل  األسبوع  نهاية  يستعد  النواب 

حكومتي  بني  التعاون  ترسيع  معاهدة  عىل 

العراق وكوريا الجنوبية بعد أن تجري مشاركة 

اللجان املعنية«.

وأضاف أن »رئاسة الربملان أجلت التصويت عىل 

املايض،  السبت  جلسة,  خالل  االتفاقية  هذه 

من أجل إرشاك لجان أخرى مع لجنة العالقات، 

وهي لجنة االقتصاد واالستثمار«.

»العراق  بأن  حكومي  مصدر  أفاد  جانبه،  من 

بطور املصادقة عىل اتفاقية بني العراق وكوريا 

الجنوبية، تنص عىل تصدير أكثر من 250 ألف 

الكورية  النفطية  الرشكات  إىل  يومياً  برميل 

يف  قاهرة  ظروف  حدثت  لو  حتى  الجنوبية، 

السوق النفطية العاملية«.

بغداد/ الزوراء:
االتفاقية  دخول  عن  التخطيط  وزارة  كشفت 
العراقية الصينية التي أبرمتها الحكومة السابقة 
خالل  التنفيذ  حيز  املهدي  عبد  عادل  برئاسة 
اتفاقية  وجود  نفت  فيما  املقبلة،  القليلة  األيام 
الوزارة  مواصلة  أكدت  بينما  مرص.  مع  مماثلة 
لجهودها الحثيثة مع الحكومة الفرنسية إليجاد 

تمويل ملرشوع قطار بغداد املعلق.
يف  النجم،  بتال  خالد  التخطيط,  وزير  وقال 
املاضية  الثالثة  األيام  إنه “خالل  حوار صحفي: 
كان هناك نقاش مع السفري الصيني يف العراق 

مبينا  الصني”،  املوقعة مع  االتفاقية  بخصوص 
بدء  عن  اإلعالن  ستشهد  املقبلة  “األيام  أن 

االتفاقية ودخولها حيز التنفيذ”.
الصينية  “االتفاقية  أن  التخطيط  وزير  وأضاف 
املحاسبية  اتفاقية  وهي  األول  شقني  تتضمن 

والثانية, وهي اتفاقية النفط”.
مرص,  مع  مماثلة  اتفاقية  وجود  وبشأن 
بهذا  مرصية  اتفاقية  وجود  “عدم  البتال  أكد 

الخصوص”. 
الوزارة  مواصلة  التخطيط  وزير  أكد  بينما 
لجهودها الحثيثة مع الحكومة الفرنسية إليجاد 

تمويل ملرشوع قطار بغداد املعلق.
»املرشوع  ان  صحفي  ترصيح  يف  النجم,  وقال 
ضمن  يأتي  العراق،  يف  نوعه  من  األول  وهو 
أهداف التنمية املستدامة التي تقلل من انبعاثات 
غاز )ثاني اوكسيد الكاربون( يف الجو، فضال عن 
مساهمته بحل الكثري من الزحامات املوجودة يف 

الشوارع وبأسعار مدعومة«.
وأضاف ان »هذا املرشوع اقر يف مجلس الوزراء، 
عىل  الفرنسية  الحكومة  مع  تعمل  ووزارته 
إيجاد تمويل لهذا املرشوع الذي سينفذ من قبل 
ائتالف رشكتي )الستوم( الفرنسية و)هونداي( 

دبي  قطار  نفذا  ان  لهما  سبق  اللتني  الكورية، 
العربية املتحدة«، معربا  املعلق يف دولة اإلمارات 
عن أمله ان يتم البدء باملرشوع خالل العام املقبل 
تنموية  ملشاريع  حقيقية  بداية  من  يمثله  ملا 

تصب يف أهداف التنمية املستدامة«.
وكانت وزارة النقل قد وقعت, يف شهر آب املايض، 
محرض عقد مشرتكا مع وزارة التخطيط تم فيه 
املعلق  بغداد  قطار  مرشوع  تنفيذ  إناطة  إقرار 
انجاز  مراحل  دراسة  االجتماع  شهد  إذ  بها، 
مرشوع قطار بغداد املعلق واملراحل التي بدأتها 

محافظة بغداد.

بغداد/ الزوراء:
أعلن البنك املركزي العراقي، أمس الثالثاء، عن بيعه أكثر من 183 مليون دوالر، 

وبمشاركة 37 مرصفا.
دوالر غطاها  ألف   428 وأكثر من  مليونا   183 أمس،  يوم  البنك،  مبيعات  وبلغت 

البنك بسعر رصف أساس بلغ 1190 دينار لكل دوالر.
واعتمادات،  حواالت  شكل  عىل  الخارج  يف  األرصدة  لتعزيز  البنك  مبيعات  وكانت 
قد  واحد،  دوالر  لكل  دينار   1190 بلغ  رصف  بسعر  بالكامل  البنك  غطاها  والتي 
بلغت أكثر من 163 مليون دوالر. أما إجمايل البيع النقدي فكان أكثر من 19 مليون 

دوالر. فيما بلغت إجمايل املبيعات الكلية 183.428.771.
فيما لم تتقدم أي من املصارف الـبالغة 37 مرصفا املشاركة يف مزاد العملة بأي 

عروض لبيع الدوالر.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  أمس  سامراء،  أدوية  كشفت 
خالل  لألوكسجني  املنتجة  الكمية  عن 

أربعة أشهر.
لصناعة  العامة  الرشكة  مدير  وقال 
األدوية يف سامراء, عبد الحميد السالم، 
للغازات  بغداد  مصنع  »مالكات  إن 
العامة لصناعة  التابع للرشكة  الطبية 
األدوية واملستلزمات الطبية يف سامراء 
لرتاً   298.450 كمية  إنتاج  سجلت 
للفرتة  الطبي  األوكسجني  وغاز  سائالً 
 31 ولغاية   2020 حزيران   /13 من 

ترشين األول من العام الحايل«.
عبوة  ألف   80 إنتاج  »تم  أنه  وأضاف 
من  وللفرتة  الطبي،  الكحول  مادة  من 
منتصف شهر آب املايض ولغاية نهاية 

ترشين األول 2020«.
وأوضح أن«SDI ساهمت بشكل كبري يف 
توفري املواد املعقمة ومادة األوكسجني 

أزمة جائحة كورونا  بداية  الطبي منذ 
منتصف شهر شباط 2020 ومستمرة 

يف التجهيز للقضاء عىل الوباء«.

بغداد/ الزوراء:

ملوانئ  العامة  الرشكة  افتتحت 

فرعاً  الثالثاء،  أمس  العراق، 

ملرصف املرشق العربي اإلسالمي، 

الخدمات  الفرع  سيقدم  حيث 

للميناء  واملرصفية  املالية 

ولتسهيل  العاملة  وللرشكات 

واالقتصادية  التجارية  الحركة 

يف ميناء أبو فلوس التجاري.

الرشكة  عام  مدير  وقال 

فرحان  العراق،  ملوانئ  العامة 

تلقت  بيان  يف  الفرطويس، 

إن  منه:  نسخة  »الزوراء« 

فرع  بافتتاح  قامت  »الرشكة 

ملرصف املرشق العربي اإلسالمي 

املرصفية  الخدمات  لتقديم 

حسب  فلوس  أبو  ميناء  داخل 

الكابتن  النقل  وزير  توجيهات 

نارص الشبيل«.

وأضاف الفرطويس أن »السياسة 

الحالية للرشكة هو تسهيل عمل 

الجهات الساندة والداعمة لعمل 

ما  كل  توفري  خالل  من  املوانئ 

تحتاجه هذه الرشكات«.

إدارة  مع  التعاقد  »تم  وتابع: 

املرصف الفتتاح الفرع يف امليناء, 

لهم  اإلجراءات  كل  تسهيل  وتم 

من قبل إدارة الرشكة وامليناء«.

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء، أن كمية الخزين االسرتاتيجي  أكد وزير التجارة, عالء الجبوري، أمس 

من الحنطة املحلية بلغت خمسة ماليني طن، مشريا اىل قرب توزيع مادة الزيت 

ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وبني الجبوري أن “الخزين اإلسرتاتيجي من الحنطة املحلية بلغ 5 ماليني و100 

طن، وهو يكفي لسنة كاملة، ما يعني أن الوضع االحتياطي ملحصول الحنطة 

مسيطر عليه بشكل كبري جداً من املوجود والخزين االسرتاتيجي، وأن العراق لم 

يستورد الحنطة من خارج البالد”.

الزيت،  مادة  املقبلة  القليلة  األيام  “الوزارة ستجهز خالل  إن  الجبوري  وأوضح 

فضالً عن إكمال إجراءات توزيع مادة السكر بعد أن تم توزيع نحو 50% من هذه 

التموينية، وكذلك االستمرار  الحصة  املاضية ضمن مفردات  الفرتة  املادة خالل 

بتجهيز مادة الطحني املحيل والرز”، الفتاً اىل أن “الوزارة تركز خالل هذه الفرتة 

عىل زيادة إنتاج محصول الشلب يف املحافظات التي تزرع املحصول لالستفادة 

منه يف دعم البطاقة التموينية”.

خاص,  بشكل  البلد  بها  يمر  التي  االقتصادية  “األزمة  أن  التجارة  وزير  وبني 

والعالم بشكل عام؛ عرقلت جهود الوزارة يف تنفيذ التزاماتها، وتبطئ من تجهيز 

بتأمني  الوزارة  “جدية  مؤكدا  املحددة”،  أوقاتها  يف  التموينية  الحصة  مفردات 

جميع املفردات يف ظل التحدي االقتصادي واملايل الحايل”. 

 بغداد/ الزوراء:

واالهوار  الزراعة  لجنة  طالبت 

الثالثاء،  أمس  النيابية،  واملياه 

او رشكة  دولة  اي  بإلزام  الحكومة 

تشغيل  الزراعي  باملجال  تستثمر 

العراقيني حرصا.

وقال رئيس اللجنة، سالم الشمري، 

يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

الزراعي  املجال  يف  “االستثمار  إن 

فرصة  بات  العراق  يف  والحيواني 

الستثمار  ورشكات  لدول  كبرية 

غري  األرايض  يف  وخربتها  أموالها 

األطراف  املتنامية  املستصلحة 

بعموم البالد”.

اجل  “ومن  أنه  الشمري  وأضاف 

انتشال اصحاب الشهادات والخربة 

التي  البطالة  من  العراقيني  من 

أية  إلزام  الحكومة  عىل  أتعبتهم 

باالستثمار،  ترغب  رشكة  او  دولة 

الزراعي  الجانب  يف  وخاصة 

العاملة  األيدي  تشغيل  والحيواني 

العراقية وبنسبة كبرية”.

ان  “رضورة  عىل  الشمري  وشدد 

هذا  تفعيل  عىل  الحكومة  تعمل 

الشباب  يعيشه  ما  ظل  يف  األمر 

من  الخربة  وأصحاب  الخريجون 

بطالة أثرت بشكل سلبي عىل واقع 

البلد االجتماعي واإلنساني”.

 بغداد/ الزوراء:
العراق  سوق  يف  األسعار  مؤرش  أغلق 
مرتفعا  الثالثاء،  أمس  املالية،  لألوراق 

بنسبة )%0.01(.
وجاءت مؤرشات التداول لسوق العراق 
لألوراق املالية ليوم أمس كما ييل: بلغ 
عدد األسهم املتداولة )521.070.793( 
األسهم  قيمة  بلغت  بينما  سهما، 

)639.945.556( دينارا. 
يف   60  ISX األسعار  مؤرش  وأغلق 
نقطة   )480.61( عىل  امس  جلسة 
إغالقه  عن   )%0.01( بنسبة  مرتفعا 
 )480.55( البالغ  السابقة  الجلسة  يف 

نقطة.
من  رشكة   )22( أسهم  تداول  وتم 
أصل )105( رشكة مدرجة يف السوق، 
بقرار  املوقوفة  الرشكات  وأصبح عدد 
من هيئة األوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات اإلفصاح املايل )35( رشكة.
من  املشرتاة  األسهم  عدد  وبلغ 

السوق  يف  العراقيني  غري  املستثمرين 
)106( ماليني سهم بقيمة بلغت )62( 
 )16( تنفيذ  خالل  من  دينار  مليون 

صفقة عىل اسهم اربع رشكات.
من  املباعة  األسهم  عدد  بلغ  بينما 
السوق  يف  العراقيني  غري  املستثمرين 
)89( مليون سهم بقيمة بلغت )38( 
 )6( تنفيذ  خالل  من  دينار  مليون 

صفقات عىل أسهم ثالث رشكات.
املالية  لألوراق  العراق  سوق  ان  يذكر 
قد استخدم أنظمة التداول االلكرتوني 
 2009 عام  منذ  املركزي  واإليداع 
عرب  التداول  نظام  إلطالق  ويسعى 
االنرتنيت للمستثمرين, وينظم خمس 
إىل  األحد  من  أسبوعيا  تداول  جلسات 
رشكة   105 فيه  ومدرج  الخميس, 
قطاعات  تمثل  عراقية  مساهمة 
والصناعة  واالتصاالت  املصارف 
املايل  واالستثمار  والتأمني  والزراعة 

والسياحة والفنادق.

جمهورية العراق                                        
مجلس القضاء االعىل                               العدد: 3065/ش/2020

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية    التاريخ : 2020/10/22

اىل/ املدعى عليه / أنور داود محمد
م/ تبليغ

املرقمة  الرشعية  الدعوى  سلمان(  نعمان  )مريفت  املدعية  قاَمت 
محل  ملجهولية  وبالنظر  الطالق   تصديق  فيها  تطلب  والتي  اعاله 
بصحيفتني  تبليغك  تقرر  لذا  بالتبليغ،  القائم  رشح  حسب  اقامتك 
املرافعة  محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املوافق 2020/12/2  الساعة التاسعة صباحا، وعند عدم حضورك 
املرافعة بحقك غيابيا ووفقا  او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

جمهورية العراق                                        
مجلس القضاء االعىل                 العدد: 3066/ش/2020

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية    التاريخ : 2020/10/22

اىل/ املدعى عليه / أنور داود محمد
م/ تبليغ

قاَمِت املدعية )مريفت نعمان سلمان( الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
والتي تطلب فيها نفقة مستمرة لها وأوالدها وبالنظر ملجهولية محل 
بصحيفتني  تبليغك  تقرر  لذا  بالتبليغ،  القائم  رشح  حسب  اقامتك 
املرافعة  محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
التاسعة صباحا، وعند عدم حضورك  املوافق 2020/12/2 الساعة 
املرافعة بحقك غيابيا ووفقا  او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

للقانون.
القايض
مرتىض سليم خصاف

جمهورية العراق
محكمة األحوال الشخصية يف الفهود       رقم الدعوى/93/ش/2020

مجلس القضاء االعىل     التاريخ :2020/11/9
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية                                        

اىل/ املدعى عليها/ حوراء محمد موىس
م/ تبليغ

بناء عىل دعوى زوجك املدعي )عباس عيل حنتو( يف الدعوى الرشعية 
املرقمة بالعدد 93/ش/2020 ويطلب فيها اثبات نسب ولده )نور( 
طريق  عن  تبليغك  املحكمة  قررت  اقامتك  محل  ملجهولية  وبالنظر 
النرش بصحيفتني محليتني بالحضور امام محكمة االحوال الشخصية 
يف الفهود بموعد املرافعة يوم 2020/11/22 وعند عدم حضورك او 

من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً .
القايض      
محمد ضيول خليف

املالية النيابية تكشف حقيقة توزيع راتبني للموظفني 
وحتسم موعد الصرف

العراق حيدد أسعارا جديدة لـ »خام البصرة« يف األسواق اآلسيوية
يستعد لالتفاق مع كوريا لتصدير 250 ألف برميل نفط يوميا

التخطيط تؤكد قرب دخول االتفاقية العراقية - الصينية حيز التنفيذ 
أعلنت أن قطار بغداد املعلق سينفذ من قبل شركيت ألستوم وهونداي 

أفصحت عن تفاصيل اجتماعها مع رئيس الوزراء 

املركزي يبيع حنو 183 مليون دوالر 
يف مزاد العملة

أدوية سامراء تعلن الكمية املنتجة لألوكسجني 
خالل أربعة أشهر

املوانئ تفتتح فرعاً ملصرف املشرق 
العربي لتسهيل اخلدمات املالية

التجارة: 5 ماليني طن خزين البلد 
االسرتاتيجي من احلنطة

مطالبات برملانية بتشغيل العراقيني 
حصرا يف االستثمار الزراعي 

سوق العراق لألوراق املالية يغلق مرتفعا



بغداد/ متابعة الزوراء: 

للشباب  الوطني  منتخبنا  سيخوُض 

الثالثاء،  اليوم  القدم،مساء  لكرة 

العاصمة  يف  الثانية  التدريبية  وحدته 

تحضرياً  وذلك  الدوحة،  القطرية 

بالثاني  قطر  شباب  منتخب  ملواجهة 

الشهر  من  عرش  والخامس  عرش 

املنتخبني  تحضريات  ضمن  الجاري 

والتي  عاما   19 تحت  آسيا  لنهائيات 

العام  مطلع  اوزبكستان  يف  ستقام 

القادم. 

وسيلعُب منتخبنا الوطني يف نهائيات 

املجموعة  آسيا تحت 19 عاما ضمن 

اليابان  منتخبات  جانب  إىل  الثانية 

وكوريا الجنوبية والبحرين. 

للشباب،  الوطني  منتخبنا  وخاَض 

تدريبية  وحدة  أول  االثنني،  أمس 

الدوحة  يف  الجامعة  مالعب  عىل  له 

أجواء  والتي استمرت ساعتني وسط 

الالعبني  لدى  واالندفاع  الحماس  من 

لتقديم األفضل قبل مواجهة العنابي، 

ليوث  سيخوضهما  مباراتني  أول  يف 

الرافدين بعد جائحة فريوس كورونا، 

واللتني ستقامان عىل مالعب أكاديمية 

السادسة  الساعة  تمام  يف  أسباير 

مساًء. 

األوىل  التدريبية  الوحدة  يف  وشارَك 

فيهم  بما  املنتخب،  العبي  جميع 

االنكليزي  باالس  كريستال  محرتف 

كامران،  كاردو  عاما   19 تحت 

املحرتف  عمر  نادر  نديم  والحارس 

السويدي،  فالكنربغ  صفوف  يف 

التحاق  السفر  تذاكر  عطلت  فيما 

بصفوف  املحرتف  ديار  متني  الالعب 

بسبب  وذلك  الدنماركي،  بروندبي 

اجراءات السفر من الدنمارك إىل قطر 

السلطات  منعْت  حيث  برتكيا،  مروراً 

أن  املؤمل  الالعب، ومن  الرتكية سفر 

الشباب  منتخب  بوفد  الالعب  يلتحق 

قطع  بعد  األربعاء  غداً  الدوحة  يف 

تذكرة جديدة له بالسفر مبارشًة من 

الدنمارك إىل قطر. 

وقاَل رئيس لجنة املنتخبات يف الهيأة 

منتخب  وفد  رئيس  التطبيعية، 

 : الزم  د.أسعد  القدم،  لكرة  الشباب 

امس  يوم  بتدريباته  بدأ  املنتخب  ان 

خطة  لديه  التدريبي  واملالك  االثنني، 

قبل  وبديناً  فنياً  الالعبني  لتحضري 

لتحقيق  الوديتني  قطر  مواجهتي 

سيمنح  اليشء  وهذا  إيجابية،  نتيجة 

الالعبني دفعة معنوية كبرية لتحقيق 

األفضل قبل الذهاب إىل البطولة. 

وأوضَح الزم : جميع الالعبني واعضاء 

الصحية  بالتعليمات  ملتزمون  الوفد 

للسالمة من فريوس كورونا وحسب 

االجراءات التي تتبعها دولة قطر.

التطبيعية،  الهيأة  ان  مضيفاً: 

القطري،  الجانب  مع  وبالتواصل 

سعت بقوة لوصول الالعب متني ديار 

بعد  االربعاء  غد  يوم  املنتخب  وفد  إىل 

إدارية  أسباب  نتيجة  التحاقه  تعذر 

متعلقة بتذاكر السفر.

من جهته، أكَد مدرب منتخبنا الوطني 

مباراتي  ان  جثري:  قحطان  للشباب، 

بسبب  للمنتخب،  مهمتان  قطر 

خوض  عن  لالعبني  الكبري  االنقطاع 

األخرى  املنتخبات  مع  املواجهات 

بسبب جائحة فريوس كورونا، وكذلك 

تأجيل بطولة آسيا تحت 19 عاما.

الوديتان  قطر  مباراتا  جثري:  وأضاَف 

يف  الرافدين  لليوث  األوىل  املحطة  هما 

طريق التحضري لبطولة آسيا تحت 19 

عاما، ألن املنتخب بحاجة إىل مزيد من 

أوزبكستان  إىل  التوجه  قبل  املباريات 

لخوض غمار البطولة.

بغداد/متابعة الزوراء: 
انتخابات  عىل  املرشفة  اللجنة  اعلنت 
املرشحني  اسماء  عن  االوملبية  اللجنة 
املكتب  وعضوية  الرئاسية  للمناصب 
ء  وجا  االنتخابي  املؤتمر  يف  التنفيذي 
»الزوراء«  تلقت  الذي  اللجنة  بيان  يف 
مع  املبارشة  املداولة  بعد   : منها  نسخة 
الهيئة القضائية املرشفة عىل االنتخابات 
االوملبية، مساء اليوم الثالثاء العارش من 
شهر ترشين الثاني الجاري تعلن اللجنة 
املرشحني  أسماء  قائمة  عن  التحضريية 
املكتب  وعضوية  الرئاسية  للمناصب 
الذي  االنتخابي  املؤتمر  يف  التنفيذي 
الساعة  عند  شرياتون  بفندق  سيقام 
املقبل  السبت  يوم  عرص  من  الرابعة 

املوافق 2020/11/14.
الرئيس

رعد حمودي سلمان
رسمد عبداآلله محمد

النائب األول
اياد نجف الياس

طالب فيصل عبدالحسني
النائب الثاني

سالم عواد دويج
طارق عبدالرحمن عباس

النائب الثالث

صباح حسن رشي
األعضاء

ابراهيم جبار شنني
احمد حنون خنجر

اقبال عبدالحسني نعمة
بشتيوان مجيد نادر

جميل عزيز جعني
حسني عيل حسني

حسني محمد ناجي
خالد عبدالواحد كبيان

زياد حسن جاسم
شعالن عبدالكاظم ابراهيم

صبيح مراد كاظم
عادل عيدان غيالن
عيل تكليف شهيد

محمود عزيز عزيز 
مصطفى جبار علك

مصطفى صالح مهدي
هردة رؤوف بارام
والء طارق حميد

بالعملية  البدء  )قبل  مرشح  كل  يلتزم 
بعدم  تعهد  عىل  بالتوقيع  االنتخابية(، 
شموله باجراءات هيئة املساءلة والعدالة 
جنحة  او  بجناية  عليه  محكوم  وغري 
ترّشحه  مع  تتعارض  بالرشف  مخلّة 

وفقاً لقانون 29 لسنة 2019.

بغداد / محمد حمدي
اكد مدير عام دائرة الرتبية البدنية يف وزارة الشباب أحمد عودة زامل أن وزير الشباب 
والرياضة عدنان درجال إستحصل رسمياً موافقة مجلس الوزراء وأمانة بغداد عىل 
العراق كافة،   تخصيص قطع أرايض األبطال والرواد يف بغداد، فضالً عن محافظات 
بسماية  مجمع  يف  حديثة  لشقق  كقسط  وتدفع  األرض  قطعة  تثمني  يتم  أن  عىل 
للراغبني يف محافظة بغداد، وأوضح أنه سيتم تقييم قيمة األرض املادية وإعتبارها 
كدفعة مقدمة لشقق بسماية، فضالً عن تخفيض الدفعة املقدمة إىل 10٪ وتخفيض 
نسبة الفائدة إىل 2٪ مشرياً إىل أن الوزارة ستكثف إجراءات العمل املعتمدة بهذا الشأن 

بالرسعة القصوى لكي يتسلم الرياضيون األبطال والرواد مستحقاتهم.

اللجنة املشرفة على انتخابات اللجنة 
االوملبية تعلن رمسيا امساء املرشحني 

جملس الوزراء يوافق على توزيع 
قطع اراض للرواد  

بغداد/ متابعة الزوراء

حصصه  أول  العراق،  منتخب  خاض 

الثالثاء،  امس  مساء  التدريبية، 

تحضريا  دبي،  يف  االتحاد  ملعب  عىل 

وديا  وأوزبكستان  األردن  ملواجهتي 

الجاري،  الشهر  من  و17   12 يومي 

اآلسيوية  للتصفيات  استعدادا 

املزدوجة، والتي تستأنف مطلع العام 

املقبل. 

قد  العراق،  منتخب  بعثة  وكانت 

عرب  خاصة،  بطائرة  دبي  إىل  وصلت، 

الخطوط الجوية العراقية. 

مشاركة  التدريبية  الحصة  وشهدت 

جميع الالعبني املدعوين بقائمة املدرب 

السلوفيني، سرتيشكو كاتانيتش.

املران بشار رسن، محرتف  وشارك يف 

طارق،  وهمام  اإليراني،  برسبوليس 

محرتف اإلسماعييل، اللذان وصال مقر 

الثالثاء  امس  صباح  املنتخب  بعثة 

بينما غاب الالعب عيل عدنان، محرتف 

بعد  الكندي،  وايتكابس  فانكوفر 

وصوله متأخرا. 

وتضُم قائمة املنتخب، كال من: »جالل 

حميد  ومحمد  طالب  وفهد  حسن 

جرب  محمد  ومصطفى  مهاوي  وعالء 

وعيل فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم 

وميثم جبار وحسن رائد وعيل عدنان 

وأمجد عطوان ومحمد مزهر ومحمد 

بايش  وإبراهيم  رسن  وبشار  قاسم 

ومازن  رضا  ومحمد  طارق  وهمام 

فياض وأيمن حسني ومهند عيل«.

املنتخب  قائمة  عن  العبني   4 ويغيب 

لخوض الوديتني، وهم: »ريبني سوالقا 

اإلصابة،  بسبب  إسماعيل؛  ورضغام 

الزهرة؛  عبد  وعالء  عيل  وحسني 

إلصابتهما بفريوس كورونا«.

بغداد / متابعة الزوراء
بات منتخب كرة السلة مهددا بالعقوبات 
إن لم يجد االتحاد منفذا لتأمني مشاركته 

يف تصفيات آسيا املؤهلة لكأس العالم.
وقال أمني رس االتحاد الدكتور خالد نجم 
السيولة  توفر  وعدم  املالية  األزمة  إن 
الذي  الوطني  املنتخب  معسكر  أخرت 
اليوم وحتى 23 من  يبدأ  أن  كان مقررا 
الرتكية  أنقرة  مدينة  يف  الجاري  الشهر 
التصفيات  من  الثانية  للنافذة  تحضريا 

املؤهلة لكأس العالم.
االتحادات  موازنات  توفر  عدم  أن  وبني 
الرياضية املالية أمر أوقف إعداد املنتخب 
التدريبي، الفتا  وأدى لتعطيل معسكره 
عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  أن  إىل 
خالل  من  حلول  إيجاد  حاول  درجال 
عقد الرعاية مع أحد البنوك لكن ضمن 
االتفاقية أن آلية الرصف تمر عرب لجنة 

تتألف من ممثل من املرصف وعن وزارة 
األوملبية  واللجنة  والرياضة  الشباب 
يوجد  وال  االنتخابات  طور  يف  واألخرية 
يف  املذكورة  اللجنة  ضمن  يوقع  من 

االتفاقية.
وأشار إىل أن بقاء الحال عىل ما هو عليه 
جسيمة  خسارة  العراق  سيكلف  اآلن 
وعقوبات كبرية يف حال عدم مغادرتهم 
للبحرين يف الثالث والعرشين من الشهر 
الجاري، كون املباراة األوىل ستكون أمام 
أمام  والثانية  بيومني  بعدها  البحرين 

لبنان يف البحرين بعدها بيومني أيضا.
املنتخب  حضور  عدم  حالة  يف  أنه  يذكر 
التصفيات  من  منسحبا  سيعد  العراقي 
االتحاد  من  غرامة  ذلك  عىل  ويرتتب 
عىل  يحتم  وكذلك  السلة  لكرة  الدويل 
بكري  البوسني  املدرب  دفع عقد  االتحاد 

بالكامل

حسني عمار / متابعة الزوراء
تعّد رياضة القفز املظيل من الرياضات 
التي  االحرتافية  والهوايات  الشيقة 
واستعداداً  والجرأة  الشجاعة  تتطلب 
كونها  ممارسها،  لدى  عالياً  نفسياً 
تعتمد يف ممارستها عىل العلو والرسعة 
العراقية  األنباء  وكالة  أساس،  بشكل 
هذه  عىل  الضوء  سلطت  )واع(، 
لجهود  وتشجيعاً  تثميناً  الرياضة، 
أبطال اللعبة والتعريف بما يقومون به 

من عمل بطويل نادر.
األمري،  عبد  حامد  بسام  املظيل  الرائد 
كابتن ومرشف فريق القفز املظيل يف نادي 
تدريب  عىل  املرشف  الريايض،  الرشطة 
تشكيالت القفز املظيل لوزارة الداخلية يف 
الرد الرسيع والرشطة االتحادية وحرس 
ممارسة  يف  تجربته  عن  تحدث  الحدود، 
من  اللعبة  شهدته  وما  املظيل  القفز 

تطور يف الفرتة السابقة.
البدايات  »إن  لـ)واع(:  األمري  عبد  وقال 

الشباب  من  مجموعة  عن  عبارة  كانت 
الرياضة،  لهذه  واملحبني  الطموحني 
رقعتها  وتوسيع  انتشارها  إىل  ويسعون 
يف العراق، لذا سافرنا إىل روسيا للدخول 
عىل  الحصول  وتم  تدريبية،  دورات  يف 
وتدريبها،  اللعبة  ملمارسة  دولية  رخص 
يف  املظيل  القفز  نشاط  بممارسة  وبدأنا 

العراق بشكل أصويل«.
العراقي  االتحاد  »ان  األمري:  عبد  وتابع 
املركزي للرياضات الجوية رحب بوجود 
خيمته،  تحت  وعملها  الرياضة  هذه 
وتمت مناقشة األفكار الجديدة التي من 

شأنها االرتقاء باللعبة وتطويرها«.
 مبيناً: »ان إدارة نادي الرشطة الريايض 
فاتحت الجهات الرسمية لغرض اعتماد 
الفريق بشكل رسمي، وبالفعل تم اعتماد 
األساسية  الفرق  أحد  اآلن  وهو  الفريق، 
الذي قدم بدوره  لنادي الرشطة  التابعة 
ما  يف  للفريق  التسهيالت  من  الكثري 
يخص األمور اللوجستية واإلدارية بعدما 

تم احتضان الفريق بشكل رسمي«.
وواصل عبد األمري: »تم االتصال بالفريق 
املطالبات  البنات  مجموعة  قبل  من 
بااللتحاق مع فريق القفز املظيل، واإلدارة 
خالل  من  الخطوة  بهذه  رحبت  بدورها 
تواجد العنرص النسوي يف تجربة جديدة 
إىل:  مشرياً  للفريق«،  جديداً  لوناً  تعطي 
العبات  لديها  اآلن  الفريق  تشكيلة  »ان 
مظليني  العبني  إىل  باإلضافة  مظليات، 
ونشاطاتنا  الحر  القفز  يف  متقدمني 

مستمرة وغري متوقفة«. 
جائحة  انتشار  »ان  األمري:  عبد  وأردف 
كورونا وما سببته من توقف النشاطات 
عىل  بظالله  ألقى  العالم  يف  الرياضية 
املعسكرات  حيث  من  الفريق  تحضريات 
معرباً  الدولية،  واملشاركات  الخارجية 
وعودة  الجائحة  هذه  بانتهاء  أمله  عن 
الدولية  املهرجانات  يف  املشاركة 
إىل  إضافة  الخارجية،  والبطوالت 

املعسكرات والدورات التطويرية«.

بغداد/ الزوراء
تفقد رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب عباس عليوي والنائب ديار برواري 
اللجنة  رئيس  الدويل. وشدد   الشعب  الثالثاء ملعب  امس  اللجنة  رئيس  نائب 
خالل لقاءه باملدير العام طالب املوسوي والكادر الوظيفي املسوؤل عن امللعب 
عليوي  النائب  وأضاف  األمثل.  بالشكل  التأهيل  اعمال  استمرار  رضورة  عىل 
ان للجنة قدمت عقب الزيارة االوىل تقريرا تضمن انذاك دعوة الوزارة للتفكري 
بحلول تسهم بتوفري اموال تخصص لصيانة امللعب واملرافق املرتبطةبه، مشريا 
تندثر  وربما  املالعب  من  الكثري  عىل  سيؤثر  حاله  عىل  الوضع  استمر  ان  إىل 
افكارا  تتبنى  بان  الوزارة  والرياضة  الشباب  لجنة  رئيس  وطالب  مستقبال. 
واليات بعيدة عن البريوقراطية لتطوير وتأهيل املساحات الفارغة التي تحيط 
باملجمع الريايض واالستفادة منها. من جهته بني نائب رئيس اللجنة النائب 
بعيداً  العمل  يف  الحرية  من  مساحة  اىل  تحتاج  املالعب  ادارة  أن  برواري  ديار 
عن الروتني االداري اىل جانب توفر مقومات النجاح منوها إىل الزيارة تضمنت 
والسالمة  للصحة  العليا  اللجنة  وافقت  حال  يف  االزمة  االستعدادات  معرفة 
بدخول جزئي للجماهري. واثنى  رئيس اللجنة ونائبه بالجهود املبذولة من قبل 
الريايض وعملهم املستمر من اجل تهيئة  الوظيفي املسؤل عن املجمع  املالك 
وجود  وعدم  املالية  التخصيصات  قلة  من  بالرغم  الكروي  للموسم  املالعب 

ساعات اضافية للموظفني الذين يعملون لساعات متأخرة.

بغداد / متابعة الزوراء
العراق  ملنتخب  اإلداري  املدير  وصف 
األوملبي، مهدي كريم، حالة الفريق بأنه 
استقالة  بعد  الفني  الفراغ  من  يعاني 
املدرب عبد الغني شهد.وقال كريم، يف 
العراقية  ترصيح خاص لوكالة األنباء 
يشهد  األوملبي  املنتخب  »إن  )واع(: 
عدم  بسبب  الفني  الفراغ  من  حالة 
مبيناً:  اآلن«،  حتى  فني  مدير  تسمية 
الجهاز  تسمية  تأخري  يف  السبب  »ان 
الفني هو عدم وجود استحقاق للعام 
الحايل، وال حتى للعام املقبل بعد تأجيل 
خلفية  عىل  الدولية  البطوالت  جميع 
املستجد«. كورونا  فريوس  انتشار 
وتابع كريم: »يف الوقت الحايل ال توجد 

أي أسماء مطروحة لخالفة عبد الغني 
التطبيعية  »الهيأة  أن  إىل  الفتاً  شهد«، 
إىل  املوضوع  هذا  أجلت  الكرة  التحاد 
عرّب  اإلداري،  عمله  الحق«.وعن  وقت 
»إن  قائالً:  نظره،  وجهة  عن  كريم 
العمل التدريبي والفني يف العراق أصبح 
يبتعد  جعله  الذي  األمر  جداً،  صعباً 
اإلداري«،  العمل  ويزاول  التدريب  عن 
الفنية يف  الكوادر  »ان جميع  إىل:  الفتاً 
الدوري العراقي ارتباطها ليس بالعمل 
مرتبطة  ولكنها  بها،  الخاص  الفني 
بعض  إىل  باإلضافة  الفريق،  بنتائج 
األندية التي لديها توجه استثماري، وال 
والتطور  التدريبي  االستقرار  يف  تفكر 

الفني«.

منتخب الشباب يواصُل تدريباته يف الدوحة قبل مواجهيت قطر ودياً 
الصفوف ستكتمل بالتحاق الالعب متني 

اسود الرافدين يبدأون حتضرياتهم ملواجهة األردن وديا عباس عليوي يتفقد ملعب 
الشعب الدولي 

تسمية مدرب لألومليب مشروع مؤجل

جنم : منتخب السلة مهدد 
بعقوبة دولية

تألق شرطاوي يف القفز املظلي

6الرياضيالرياضي املدربون حباجة إىل فرصة أفضل
بغداد / خاص للزوراء

يبـدو أن ظاهرة اقالة املدربني بدأت مبكـرا يف دورينا، ولحد اآلن تم اقالة )3( مدربني، اثنان من 
فريق واحد.. لقد بدأ مسلسـل االقاالت قبل انطالق الدوري، حيث أقدم فريق الديوانية عىل اقالة 
املـدرب حـازم صالح رغم أنه لم يخض أية مباراة رسـمية مع الفريق باسـتثناء لقاءات ودية، 
وجاءت االقالة يف فرتة حرجة تحديدا قبل انطالق الدوري بخمسـة أيام، ليتوىل بعدها املستشار 
الفني سـعد حافظ مهمة تدريب الفريق، لكن األخري انتهـت رحلته بعد )3( مباريات، وتحديدا 

بعد أول خسارة للفريق.
 ويف الجولة الثالثة نفسها، استقال الكابتن عبدالغني شهد من تدريب نادي الرشطة، ويبدو أنه 
هنـاك تقاطعات بني املـدرب وادارة النادي التي لم تصرب بعد تعادل سـلبي خارج القواعد أمام 

زاخو.نتمنى من ادارات أنديتنا أن تكون صبورة عىل املدربني، كما يحصل يف األندية العاملية.

أصفر وأمحر
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بعد ثالث مباريات سجل خاللها الفريق هدفا واحدا فقط، كان من 
املنتظر أن يركز املنتخب اإلس�باني عىل اس�تعادة بريقه الهجومي 
خالل املباريات املقبلة له.ولكن املنتخب اإلسباني سيكون عليه أن 
يخوض املباري�ات الدولية الثالثة املتبقية ل�ه يف العام الحايل بدون 
مهاجمه املتألق أنسو فاتي الذي أصيب خالل مشاركته مع فريقه 
برش�لونة يوم الس�بت املايض بالدوري.وبهذا، فقد لويس إنريكي 
املدير الفني للمنتخب اإلسباني جهود فاتي خالل املباريات الثالثة 
املقبل�ة له يف األيام القادمة حيث يح�ل ضيفا عىل نظريه الهولندي 
ودي�ا اليوم ث�م يحل ضيف�ا عىل نظريه الس�ويرسي ويس�تضيف 
املنتخ�ب األملان�ي يف 14 و17 م�ن الش�هر الح�ايل ع�ىل الرتتيب يف 
مجموعت�ه ب�دوري أم�م أوروبا.وتع�رض فاتي إلصاب�ة بقطع يف 
غرضوف الركبة اليرسى خالل مباراة برشلونة بالدوري اإلسباني. 
ول�م يلجأ إنريك�ي للخيارات املنطقي�ة واملتوقع�ة لتعويض فاتي 

وإنما وضع ثقته هذه املرة يف ماركو أسينسيو العب ريال مدريد.
وخالل آخر ثالث مباريات خاضها املنتخب اإلسباني، سجل الفريق 
هدف�ا واحدا فقط تغل�ب من خالله عىل املنتخب الس�ويرسي 1 / 
0 يف دوري أم�م أوروب�ا فيما خرس املباراة التالي�ة يف البطولة أمام 
نظريه األوكراني 0 / 1 عىل االستاد األوملبي يف كييف رغم سيطرته 
عىل مجريات اللع�ب، وكان الفريق تعادل قبل هاتني املباراتني مع 

نظريه الربتغايل بدون أهداف وديا.
ويتصدر املنتخب اإلسباني املجموعة الرابعة يف دوري القسم األول 
ب�دوري أم�م أوروبا وذلك قب�ل آخر مباراتني ل�ه يف املجموعة أمام 
سويرسا وأملانيا.ولكن الفريق يحتاج إليجاد بدائل وحلول تهديفية 
لرتجمة س�يطرته وفرص�ه إىل أهداف خالل املبارات�ني املقبلتني يف 
مجموعته ب�دوري األمم.وتمثل مباراة الي�وم الودية أمام املنتخب 
الهولن�دي بروفة ممي�زة للفريق اإلس�باني قبل هات�ني املباراتني 
الرس�ميتني.وكان فات�ي مهاج�م برش�لونة ه�و البدي�ل األبرز يف 
الهجوم لدى إنريكي ولكن إصابته يف الشوط األول من املباراة أمام 
ريال بيتيس يوم الس�بت املايض إثر تدخ�ل قوي من عيىس ماندي 

جعلت الالعب بعيدا عن خيارات املدرب.
ويف ظل الجراحة التي خضع لها الالعب أول أمس اإلثنني، ينتظر أن 

يغيب فاتي عن املالعب لفرتة ترتاوح بني ثالثة وخمسة أشهر.
ولم يلجأ إنريكي الس�تدعاء باكو ألكاس�ري مهاجم فياريال املتألق 
حالي�ا وإنم�ا اس�تدعى ماركو أسينس�يو العب ري�ال مدريد وإن 
تعرض األخري لخيبة أمل األحد املايض بعد هزيمته مع الريال أمام 

فالنسيا 1 / 4 يف الدوري اإلسباني.

ويف اليوم نفس�ه، س�جل ألكاس�ري هدف�ه التاس�ع يف 11 مباراة 
متتالي�ة لريف�ع رصيده إىل خمس�ة أه�داف يف الدوري اإلس�باني 

بخالف أربعة أهداف مع فياريال يف الدوري األوروبي.
كما بنى ألكاسري رشاكة واعدة مع العب آخر يف فياريال يمكن أن 

يشارك بجواره أيضا يف املنتخب اإلسباني وهو جريارد مورينو.
وسجل الالعبان سويا 13 من 25 هدفا أحرزها فياريال يف مختلف 

املسابقات هذا املوسم حتى اآلن.
ولدى سؤاله عن الس�بب يف عدم استدعاء ألكاسري ضمن قائمة 

املنتخب اإلس�باني، قال أون�اي إيمري املدير الفني 
لفياريال: “أحرتم لويس إنريكي ألقىص 

درجة... باك�و العب رائع لفياريال. 
نش�عر بس�عادة طاغية ملستواه 

واألهداف والتمريرات الحاسمة 
التي يقدمها”.

املنتخ�ب  قائم�ة  وتض�م 
اإلس�باني حالي�ا العب�ني 

وهم�ا  فياري�ال  م�ن 
وباو  مورينو  جريارد 

توري�س.ويف غياب 
ألكاس�ري وفاتي، 

العبء  سيكون 
م�ي  لهجو ا

للمنتخ�ب 
ني  س�با إل ا
ع�ىل  اآلن 
ألفارو  كت�ف 

مهاجم  موراتا 
س  فنت�و يو

وال�ذي  اإليط�ايل، 
استدعاه إنريكي لقائمة 

الفري�ق بعدم�ا غ�اب ع�ن 
جولتني دوليتني س�ابقتني مع 

الفريق.وق�ال إنريك�ي: “مورات�ا 
حالي�ا أفض�ل كث�ريا مم�ا كان يف 
الفرتة املاضية يف إشارة للمستوى 
املتمي�ز ال�ذي يقدم�ه الالعب مع 
“ق�ررت  يوفنتوس”.وأوض�ح: 
العب�ا  أصب�ح  ألن�ه  اس�تدعاءه 
مختلف�ا منذ عودت�ه إىل صفوف 
يوفنتوس”.وق�د يلع�ب مورات�ا 
األساس�ية  التش�كيلة  ضم�ن 
وأملاني�ا  س�ويرسا  مبارات�ي  يف 
إىل  يلع�ب  أن  ع�ىل  الرس�ميتني 
يمينه مورينو وإىل يساره ميكيل 
أويارزابال العب ريال سوس�ييداد 
أويارزاب�ال  اإلس�باني.ويتصدر 
اإلس�باني  ال�دوري  قائمة ه�دايف 

حاليا برصيد ستة أهداف من بينها 
أربعة أهداف من رضبات جزاء.

كش�ف تقرير صحفي إسباني، الثالثاء، 
عن تطور جديد بشأن مستقبل سريجيو 
رام�وس، مداف�ع ري�ال مدري�د، خ�الل 

املوسم املقبل.
وينتهي عقد راموس م�ع النادي امللكي 
يف صي�ف 2021، ولم يص�ل الطرفان إىل 

اتفاق بشأن التجديد حتى اآلن.

ووفًقا لربنامج “الشرينجيتو” اإلسباني، 
فإن�ه ل�م يح�دث أي اتص�ال ج�اد بني 
فلورنتين�و بريي�ز، رئيس ري�ال مدريد، 
ورام�وس م�ن أج�ل التجديد حت�ى يوم 

الجمعة املايض.
وأش�ار إىل أن إدارة ري�ال مدريد ال زالت 
ترص ع�ىل العرض ال�ذي ُق�دم لراموس 

س�ابًقا، بالتجدي�د م�ع املرينج�ي مل�دة 
موسم واحد فقط.

وذك�رت تقارير صحفي�ة أن مدة العقد 
وراء إيق�اف عملية تجدي�د راموس منذ 
املوس�م امل�ايض، حيث يرغ�ب الالعب يف 
التوقيع ألكثر من موس�م، بينما تتمسك 

اإلدارة بمنحه عاًما واحًدا فقط.

بعد م�رور 20 عام�ا من اإلقص�اء املبكر 
املرير للمنتخب اإليطايل يف كأس أمم أوروبا 
1996، يواصل فرانكو فاريال س�عيه نحو 
النجاح مع واحد من املنتخبات األقل فوزا 

يف العالم، سان مارينو.
ويحتل منتخب س�ان مارين�و املركز رقم 
210 واألخ�ري يف تصني�ف االتح�اد الدويل 
الق�دم )فيف�ا(، وق�ال فاري�ال يف  لك�رة 
ترصيحات لوكالة األنباء األملانية )د.ب.أ(، 
إن�ه س�يفكر يف تمديد عق�ده يف حال قدم 
اتحاد البلد التي يبلغ عدد سكانها 33 ألف 
نس�مة، عقدا جديدا يف وقت الحق من هذا 

الشهر.
ويف الوق�ت ذات�ه يس�تعد فاري�ال وفريقه 
املكون م�ن العبني هواة، ملواجهة منتخب 
التفيا وديا الي�وم األربعاء، ثم يحل ضيفا 
عىل منتخب جبل طارق يوم السبت املقبل 
يف دوري األم�م األوروبي�ة، وه�ي املباراة 
التي س�تختتم مرحل�ة املجموعات يف تلك 
البطولة وكذلك مس�رية فاريال مع الفريق 

والتي امتدت عامني.
ويحت�ل الفريق الق�ادم م�ن الجمهورية 
الحبيسة داخل حدود إيطاليا املركز األخري 
يف املجموع�ة الثاني�ة م�ن القس�م الرابع 
باملسابقة خلف جبل طارق وليشتنشتاين، 
لكن الفريق انتزع األضواء الش�هر املايض 
بعدم�ا ظفر بنقطة من تعادل س�لبي مع 

ليشتنشتاين.
وأنهت تلك النتيجة سلس�لة م�ن الهزائم 
بلغ�ت 39 هزيم�ة خ�ارج األرض يف فرتة 
تق�ارب العرشي�ن عام�ا، ووفق�ا التحاد 
س�ان مارينو، فقد جاء الفوز الوحيد عىل 
حساب ليشتنش�تاين يف مباراة ودية عام 
2004 ومع ذلك فإن إنجاز الش�هر املايض 
كان ل�ه صدى يف الخارج أكث�ر منه داخل 

الفريق.
وق�ال فاريال: “ما أدهش�ني ه�و أنه بعد 
املباراة لم يكن أي العب سعيدا عىل الرغم 
م�ن النتيج�ة التاريخية، لم يك�ن أي منا 

س�عيدا ألنن�ا أضعن�ا فرصتني بش�كل ال 
يص�دق أمام ح�ارس املرمى، لقد س�ددنا 
17 مرة بينما كان لدى ليختنش�تاين ست 

تسديدات فقط”.
وأض�اف: “حققنا تلك النتيجة أمام فريق 
ج�اء إىل هن�ا وهزمن�ا بس�هولة 2 / 0 يف 
أيلول / س�بتمرب امل�ايض، تمكنا من قلب 
األمور وكانت هذه نتيجة رائعة بالنس�بة 

يل وللفريق أيًضا “.
ولعب فاري�ال البالغ من العم�ر 67 عاما، 
كرة الق�دم حت�ى أواخر الس�بعينات من 
القرن املايض، وبدأ مسريته التدريبية مع 

أندية يف الدرجات األدنى كما قام بتدريس 
الرتبية البدنية يف املدارس.

وكان�ت النقطة األبرز يف مس�ريته، حينما 
تواص�ل معه أريجو س�اكي املدي�ر الفني 
للمنتخب اإليطايل، ليصبح مس�اعده عام 
1995 يف تجربة ملدة عامني، والتي شهدت 
تأه�ل املنتخب اإليطايل ل�كأس أمم أوروبا 

1996 يف إنجلرتا.
وكان الفري�ق اإليط�ايل يف عه�د س�اكي، 
وصيفا لبطل العالم بعد خسارته للمباراة 
النهائي�ة يف موندي�ال 1994 أمام املنتخب 
الربازي�ي ب�ركالت الرتجيح، لك�ن الحدث 
الق�اري ش�هد خ�روج الفريق م�ن الدور 
األول يف مجموع�ة ش�هدت تواجد كل من 
التش�يك  جمهوري�ة  ومنتخب�ي  روس�يا 
وأملانيا اللذي�ن وصال إىل املب�اراة النهائية 

)فاز املنتخب األملاني باللقب(.
وتذكر فاريال كيف أنه كان فخورا بالعمل 
إىل جان�ب س�اكي يف معس�كرات املنتخب 
اإليط�ايل، مقارنا تلك اللحظات بش�عوره 

حينما توىل تدريب منتخب سان مارينو.
وق�ال فاري�ال: “كان لدي العب�ون هنا لم 
يظهروا ألي س�بب م�ن األس�باب وكدت 
أن أص�اب بالجن�ون، لكنن�ي أدركت أنني 
الش�خص ال�ذي يتع�ني علي�ه التأقلم مع 
ذل�ك، لقد حدث األمر برسعة وتمكنت من 

تغيري عقليتهم”.

ساعدته خربته يف برنامج تدريب املدربني 
التاب�ع لالتح�اد األوروب�ي )يويفا( حيث 
يت�م عق�د دورات للمدربني الش�باب، من 
أجل مساعدتهم عىل التعامل مع الالعبني 
الذين يس�عون جاهدي�ن لتحقيق التوازن 
بني شغفهم بكرة القدم والعمل بالوظائف 

العادية.
وأضاف فاريال: “بالنس�بة لن�ا كمدربني، 
كيفية عمل األش�ياء أهم من عملها، لذلك 
أنا أحاول أن أشعرهم بحمايس وتصميمي 
وقناعاتي، لقد منحتهم احرتام الذات وهم 

يبذلون ما بوسعهم يف كل مباراة”.
وم�ن ب�ني 28-30 العبا يتابعه�م فاريال، 
هن�اك اثنان فقط يلعبان يف دوري الدرجة 

الثالثة يف إيطاليا.
ويعان�ي فيليب�و ب�رياردي العب الوس�ط 
املهاج�م بفري�ق فيبوني�زي م�ن أعراض 
خفيفة لفريوس كورونا املس�تجد املسبب 
ملرض كوفيد-19، وقد يغيب عن استدعاء 
فاريال، فيما يجل�س املهاجم نيكوال ناني 
غالبا عىل مقاعد البدالء يف فريق تشيزينا.

وق�ال فاري�ال: “يتواجد باق�ي الالعبني يف 
مس�توى يمكن مقارنت�ه ببطوالت الهواة 
يف إيطالي�ا، لك�ن بعدما رأي�ت كيف تقدم 
الفري�ق، أود أن آخذه�م إىل النقط�ة التي 
يمكنن�ي أن أق�ول فيه�ا ه�ذا ه�و الح�د 

األقىص، ال يمكن فعل أكثر من ذلك”.

مع اإلصابة التي تعرض لها جوش�وا كيميتش وتأكد غيابه عن صفوف 
املنتخ�ب األملاني يف مبارياته الثالثة األخرية يف العام الحايل، يدرك يواخيم 
ل�وف املدير الفني للمنتخب األملاني )مانش�افت( حالي�ا رضورة التحي 

باملرونة يف اختيار عنارص فريقه.
ولم تكن إصابة كيميتش نبأ س�يئا لفريق�ه بايرن ميونيخ األملاني فقط 
وإنم�ا كان�ت كذلك للوف الذي يس�عى لبناء أفضل وأق�وى فريق ممكن 
اس�تعدادا لبطولة كأس األم�م األوروبية )ي�ورو 2020( التي تأجلت إىل 
منتص�ف العام املقبل بس�بب أزمة تفيش اإلصاب�ات بفريوس “كورونا” 

املستجد.
وي�ربز كيميتش ضمن أهم عنارص املانش�افت ولكنه س�يغيب اآلن عن 
صفوف الفريق يف املباراتني املقبلتني أمام املنتخبني األوكراني واإلسباني 
األس�بوع املقب�ل يف الجولت�ني األخريتني م�ن مباري�ات دور املجموعات 

ببطولة دوري أمم أوروبا.
وقال لوف يف بيان: “نأمل يف تعافيه رسيعا وأن يعود رسيعا.. س�نفتقده 
بالتأكيد، أهم يشء هو أن يأخذ وقته ويحصل عىل الراحة التي يحتاجها 

من أجل استعادة لياقته”.
ويس�تهل املانش�افت جولته األخرية من املباريات الدولية يف العام الحايل 

بمواجهة نظريه التشيكي اليوم األربعاء وديا بمدينة اليبزيج.
وينتظ�ر أال تكون هذه املباراة تجرب�ة مكتملة لخطط لوف يف ظل غياب 
العبي باي�رن ميونيخ وكذلك بعض الالعبني اآلخري�ن مثل توني كروس 
العب ريال مدريد وتيمو فرينر مهاجم تشيليس عن هذه املباراة للحصول 

عىل قسط من الراحة.
ومع غياب مارس�يل هاليش�تنبريج وتيلو كيهرر لإلصابة مؤخرا وكاي 

هافريتز ونيكالس س�وله بس�بب اإلصابة بفريوس “كورونا” املس�تجد 
ولوكاس كلوشرتمان وجوليان دراكسلر وإيمري تشان وسوات سريدار، 

تبدو مهمة لوف صعبة يف التوصل حاليا للتشكيلة املثالية للمانشافت.
وقال لوف يف مقابلة عىل موقع االتحاد األملاني للعبة يوم الجمعة املايض: 
“الفريق يحتاج للثبات والتماس�ك وإيقاع اللع�ب والدقة والتفاهم التام 
ب�ني أف�راده... الفريق يحت�اج للتطور والنم�و. هذا يبدو صعب�ا للغاية 
اآلن، ولكننا نس�تطيع وضع األس�س وبناء الثقة يف فلسفتنا ومشاركة 

أفكارنا”.
وأكد: “نلعب من أجل الفوز” مشريا إىل أن هدف فريقه هو انتزاع صدارة 
املجموعة التي يحتلها املنتخب اإلسباني حاليا بفارق نقطة واحدة أمام 

أملانيا.

ويتطلع املنتخب األملاني النتزاع صدارة املجموعة من أجل التأهل لألدوار 
النهائية ببطولة دوري أمم أوروبا واملقررة العام املقبل.

وقال لوف: “أتطلع حقا لهذه املباريات ألننا ما زلنا نمتلك الفرصة إلنهاء 
هذا العام الصعب بش�كل رائع ومباريات ناجحة. يمكننا أيضا اكتساب 

الخربة املهمة للغاية لتطور الفريق”.
ولكن املنتخب األملاني واجه بعض الصعوبات يف الفوز باملباريات مؤخرا 
حي�ث كان الفوز عىل أوكرانيا 2 / 1 الش�هر املايض هو االنتصار الوحيد 
للفري�ق يف املباريات التي خاضها خالل العام الحايل فيما انتهت مباراتاه 
أمام املنتخب السويرسي يف دوري أمم أوروبا وكذلك انتهت مباراته أمام 
إسبانيا يف نفس البطولة بالتعادل ومباراته الودية أمام تركيا بالتعادل.

وأدى هذا لبعض االنتقادات ضد لوف، ولكنه أكد أنه املس�ؤول عن اتخاذ 
القرارات مشريا إىل الظروف الفريدة هذا العام يف ظل أزمة وباء “كورونا” 

التي أدت لتكثيف املباريات بعد استئناف النشاط الكروي عامليا.
واس�تدعى لوف ريدل باكو قلب دفاع فولفس�بورج األحد املايض ليكون 
أول اس�تدعاء له إىل صفوف املانش�افت ويصبح الوجه الجديد الثالث يف 
قائمة املانشافت للمباريات الدولية الثالثة التي يخوضها الفريق يف األيام 
املقبل�ة حيث تضم القائم�ة أيضا فيليكس أودوكاي العب آوجس�بورج 

وفيليب ماكس ظهري يسار آيندهوفن الهولندي.
كما يستعيد الفريق جهود لريوى ساني وإلكاي جوندوجان بعد غيابهما 

عن جولة مباريات الفريق الدولية يف ترشين أول/أكتوبر املايض.
ويعل�م لوف أنه سيس�تعيد جه�ود كيميتش مع بداي�ة مباريات الفريق 

الدولية يف 2021 وذلك خالل آذار/مارس املقبل.
كما ال يزال لوف متفائال قبل املهام التي تنتظره يف 2021 .
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كورونا والبريوقراطية حاجزان أمام 
اآلزوري قبل مبارياته الدولية

اعالم الكرتوني سان مارينو ... حينما يصنع تاريخ كرة القدم من نقطة واحدة

إصابة كيميتش عقبة جديدة يف طريق لوف

وس�ط تعقيدات بريوقراطية ومش�اكل عديدة بس�بب أزمة تفيش 
فريوس كورونا، يكافح روبرتو مانش�يني املدي�ر الفني للمنتخب 
اإليطايل من الحجر الصحي لتجميع عنارصه اس�تعدادا للمباريات 
ال� 3 املقبلة.ويواصل مانشيني خضوعه للحجر الصحي بالتزامن 
مع مراقبة تجمع العبيه تباعا وعىل دفعات متتالية استعدادا لهذه 
املباريات.واس�تدعى مانش�يني ع�ددا كبريا من الالعبني ملعس�كر 
“اآلزوري” ه�ذه امل�رة للتغل�ب عىل أزم�ة وباء كورون�ا التي تربك 
حس�اباته قبل هذه املباريات.وقال مانشيني أواخر الشهر املايض: 
“لنأم�ل أن ينتهي هذا قريبا. لدينا بالفعل ما يكفي”، متمنيا زوال 
الوباء رسيعا.لكن االختبارات كش�فت يوم الجمعة املايض إصابة 
مانشيني نفسه بالفريوس، بال أعراض.ورغم عدم ظهور األعراض، 
ظل مانشيني بعيدا عن املعسكر املقام خارج فلورنسا، وينتظر أال 
يك�ون مع الفريق يف امللعب يف ودية إس�تونيا اليوم األربعاء.ويأمل 
مانش�يني أن تأتي نتيجة العينة التالية س�لبية، ليدير الفريق من 
امللع�ب يف مباراتي�ه الرس�ميتني أم�ام ضيفه البولن�دي ومضيفه 
البوس�ني يف 15 و18 م�ن الش�هر الج�اري، ب�دوري أم�م أوروبا.
وينوب املس�اعد ألربيشيو إيفاني عن مانش�يني يف قيادة الالعبني 
حاليا، وسيديرهم فنيا أيضا أمام إستونيا اليوم، يف ستاد “أرتيميو 
فرانكي” يف فلورنسا.ويأمل اآلزوري يف التغلب عىل بولندا األسبوع 
املقبل الحتالل صدارة املجموعة األوىل يف دوري القسم األول بدوري 
األمم.ويتطل�ع الفري�ق للحفاظ ع�ىل هذه الص�دارة أمام مضيفه 
البوس�ني يف رساييفو، حتى يتأهل لنهائيات البطولة املقررة العام 
املقبل.ويتص�در منتخب بولندا حاليا برصيد 7 نقاط بفارق نقطة 
واحدة أمام اآلزوري، يليهما منتخب هولندا ثالثا يف املجموعة ب� 5 
نقاط، ويتذيل املنتخب البوس�ني بنقطتني.ومع استمرار اكتشاف 
املزي�د من ح�االت كورونا، عمد مانش�يني إىل اس�تدعاء 41 العبا 
للمعس�كر الحايل، وهو ضعف العدد املعت�اد، مع انضمام الالعبني 
ع�ىل دفع�ات بواقع 18 العب�ا أول أم�س اإلثن�ني و11 العبا أمس 
الثالثاء، حس�بما أوضح االتح�اد اإليطايل للعبة.وم�ن بني املنتظر 
انضمامهم للمعس�كر الي�وم ثالثي ساس�ولو: دومينيكو برياردي 
وفرانشيسكو كابوتو ومانويل لوكاتيي.وسيخضع الثالثي لحجر 
صح�ي يف “الفقاعة” التي دخلها فريقهم بعد اكتش�اف إصابة 3 
العبني آخرين، الثالثاء املايض.ويسمح لالعبني الذين دخلت فرقهم 
يف “فقاع�ة” الع�زل، بمغادرة منازله�م فقط لخ�وض التدريبات 
واملباري�ات طبق�ا للربوتوك�ول الصح�ي املتفق عليه ب�ني االتحاد 
اإليط�ايل للعب�ة ووزارة الرياضية اإليطالية.ورغم ه�ذا، لم يتضح 
بع�د الس�بب يف رضورة اس�تمرار ثالث�ي ساس�ولو يف “الفقاعة” 
لنهاي�ة فرتتها علما بأن الفريق لعب ضد أودينيزي الجمعة املايض 
بالدوري اإليطايل.يف الوقت نفس�ه، تردد أن الس�لطات الصحية يف 
منطقتي التس�يو وتوس�كانا رفض�ت الترصيح لالعب�ني الثمانية 
الذين اس�تدعاهم مانش�يني من فرق روما والتس�يو وفيورنتينا، 

املوجودين أيضا يف الفقاعة وقد ال ينضمون ملعسكر اآلزوري.

ريال مدريد يرفض طلب راموس بشأن العقد اجلديد غياب ألكاسري وفاتي يضع املنتخب اإلسباني أمام حتد صعب

مفكرة الزوراء
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اجلزائر/أ ف ب:
 طل�ب ممث�ل النياب�ة العام�ة بالجزائ�ر 
العاصم�ة الس�جن ع�ر س�نوات ملال�ك 
مجموع�ة النه�ار أني�س رحمان�ي بتهم 
متع�ددة منه�ا “الق�ذف ض�د الجي�ش” 
بع�د تس�جيل وب�ث مكامل�ة م�ع ضابط 
اس�تخبارات، بحسب ما ذكر موقع النهار 

التابع للمجموعة.
وذكر املوقع أنه خالل املحاكمة التي جرت 
األحد املايض “التمس�ت نيابة محكمة برئ 
مراد رايس يف العاصمة، عقوبة 10 سنوات 
س�جنا و100 أل�ف دين�ار )660 ي�ورو( 
غرام�ة يف حق أنيس رحمان�ي” البالغ 49 

سنة واسمه الحقيقي محمد مقدم.
وأضاف�ت ان النط�ق بالحك�م ض�د مدير 
مجموع�ة النهار املس�جون منذ ش�باط/

فرباير واملقرب من محيط الرئيس السابق 
عب�د العزي�ز بوتفليق�ة، س�يكون يف 15 

ترين الثاني/نوفمرب.

وتتعل�ق القضي�ة بواقعة بث قن�اة النهار 
يف تري�ن األول/اكتوب�ر 2018 مكامل�ة 
هاتفي�ة ب�ن أني�س رحمان�ي وعقي�د يف 
االس�تخبارات عقب توقيف رئيس تحرير 
موقع “الجزائر 24” التابع للمجموعة من 
طرف “ضباط استخبارات”، قبل ان يطلق 

رساحه بأمر من النيابة.
وجاء توقيف الصحفي بسبب مقال انتقد 
في�ه مدي�ر جه�از االس�تخبارات س�ابقا 
عثم�ان طرط�اق الذي يق�ي عقوبة 15 
سنة يف الس�جن العسكري التهامه بتهمة 

“التآمر ضد سلطة الدولة والجيش”.

وج�اء يف املكامل�ة طلب العقي�د من أنيس 
رحمان�ي حذف املقال ألنه لم يعجب مدير 

االستخبارات.
وخ�الل املحاكم�ة أك�د املته�م ان�ه ن�ر 
التس�جيل الصوت�ي لك�ي “أحم�ي نفيس 
واوجه نداء للس�لطات” ألن “طلب العقيد 

كان مخالفا للقانون”.
وق�د حك�م س�ابقا يف 14 تري�ن االول/ 
اكتوبر عىل أنيس رحماني بالس�جن ستة 
أش�هر يف قضية “قذف وتشهري” الضحية 
فيها مدير مجلة الروق العربي )التابعة 

ملجموعة الروق لإلعالم( ياسن فضيل.
ومنذ ظه�ور قناة النه�ار يف 2012 ارتبط 
خطها بدع�م نظام بوتفليق�ة، حتى انها 
كانت هدفا لش�عارات الح�راك باعتبارها 
اني�س  له.وم�ازال  االعالمي�ة”  “ال�ذراع 
رحمان�ي مالحق�ا يف ع�دة قضاي�ا تتعلق 
بالفس�اد مثل مخالفة التريع والتنظيم 

الخاص بحركة األموال من وإىل الخارج.
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هجمتها على حرية التعبير الفرنسية استثمار موجه للداخل

اهتمامه املكثف باخلرب العاملي هروب من الشأن احمللي املربك

اإلعالم العربي يف فرتة نقاهة بعد ختمة أخبار االنتخابات األمريكية
تونس/ وكاالت:

 يع�ود الش�أن املح�ي واإلقليمي ليس�تعيد 
مكانت�ه يف الصح�ف والقن�وات الفضائي�ة 
العربية، بعد أس�ابيع م�ن االهتمام املكثف 
س�يطرت  حي�ث  األمريكي�ة  باالنتخاب�ات 
أخباره�ا ع�ىل املش�اهد م�ن خ�الل عرض 

التفاصيل التي تهمه والتي ال تعنيه.
وه�دأت رحى ح�رب االنتخاب�ات األمريكية 
يف اإلع�الم العربي بعد أس�ابيع من مالحقة 
أخباره�ا وأدق التفاصي�ل يف البيت األبيض 
والش�ارع األمريكي، وحظي املش�اهد أخريا 
بفرتة نقاهة من التحليل واالستنتاج والتنبؤ 
بما ستؤول إليه املنطقة بفرتة ما بعد ظهور 

النتائج وتأثريها عىل املنطقة.
وتعامل�ت وس�ائل اإلع�الم العربي�ة كما لو 
أنه�ا أحد أطراف الرصاع االنتخابي، وتعيش 
لحظة مصريية ستحسم املستقبل فلم ترتك 
ش�اردة وواردة إال ونقلته�ا وزادت عليه�ا 
التفس�ري والتحلي�ل وربم�ا تحميله�ا ما ال 
تحتم�ل، إضاف�ة إىل إعادة تدوي�ر ما تنتجه 
وسائل اإلعالم والوكاالت الدولية وإسقاطه 
ع�ىل العال�م العرب�ي، م�ا أص�اب الجمهور 
اإلعالمي بتخمة إخبارية فاقت الشأن املحي 

مهما بلغت أهميته خالل األيام املاضية.
واليوم يعود الشأن املحي واإلقليمي ليستعيد 
مكانت�ه يف الصح�ف والقن�وات الفضائي�ة 
العربي�ة، وعىل مواقع التواص�ل االجتماعي 
التي ص�ارت مرجعا لوس�ائل اإلعالم لجس 

نبض الشارع العربي وما يثري اهتمامه.
ويقول خرباء اتصال إن اإلعالم العربي حلت 

به حالة م�ن التخمة اإلعالمي�ة واإلخبارية 
املفرطة يف فرتة قياسية، بعد عام 2011 وما 
أفرزته األحداث املتس�ارعة م�ن تغيري وجه 
املنطق�ة، وفج�أة تحول العال�م العربي من 

مستهلك للمعلومة إىل منتج أو مصدر لها.
وأش�ار مارك لينش أستاذ العلوم السياسية 
املتخص�ص  ويليام�ز،  بجامع�ة  املس�اعد 
بال�رق األوس�ط، إىل أن املجتمع العربي يف 

أواخ�ر العقد األخري من القرن الجديد، حلت 
به حالة “تخمة إعالمية” بعد أن كان “ثقبا 
إعالميا أس�ود”، وذلك يف معرض حديثه عن 
تأثري اإلع�الم العربي عىل عملي�ات االنتقال 

السيايس بعد 2011.
نتيج�ة  اإلعالمي�ة  التخم�ة  حال�ة  وتب�دو 
مبارشة لطف�رة القن�وات الفضائية وحالة 
ع�ىل  بالرتكي�ز  الس�يايس،  االس�تقطاب 

حدث مع�ن وتناوله مرارا وتك�رارا من كل 
جمي�ع الزواي�ا وابتداع مآالت وإس�قاطات 
وتفسريات جديدة بحس�ب مصالح وتبعية 
وسائل اإلعالم، عىل حساب األحداث األخرى 

والخرب املحي الذي حل ثانيا.
االنتخاب�ات  أن  املتابع�ن  بع�ض  وي�رى 
األمريكية دائما هي مصدر اهتمام وس�ائل 
اإلع�الم العربي�ة والعاملية، لكنه�ا هذه املرة 

تحم�ل خصوصي�ة أخ�رى ل�دى املش�اهد، 
إذ تأت�ي يف ظ�ل انتش�ار فاي�روس كورونا 
وتص�دره ألش�هر طويلة عناوي�ن الصحف 

ونرات األخبار.
فجاءت أخب�ار االنتخابات األمريكية بمثابة 
اس�رتاحة من ثقل أخبار أشد وطأة عن عدد 
إصابات الوباء والوفيات ونقص املستشفيات 
والتداعيات االقتصادية الكارثية، التي أثقلت 
املش�اهد وأصابته بتخمة إعالمية منهكة ال 

يدري متى تنتهي.
يف املقابل ينتقد آخرون مسألة تغطية اإلعالم 
العرب�ي مع األح�داث السياس�ية واألزمات 
العاملي�ة، وغي�اب التوازن يف الش�أن املحي، 
فيبدو االهتمام املكثف بالش�أن العاملي كما 
لو أنه هروب من الش�أن املح�ي أو محاولة 

للتعتيم عليه أو وضعه يف املرتبة الثانية.
ويبقى التعامل مع الشأن العاملي والسياسة 
الدولية أسلم بالنسبة للصحفي العربي من 
الدخ�ول يف معرتك السياس�ة املحلي�ة، وما 
تس�ببه من مش�اكل ومخ�اوف وتهديدات، 
فاإلعالم�ي العراقي من األس�هل ل�ه انتقاد 
دونال�د ترامب ومهاجمة سياس�اته املحلية 
والدولي�ة وموقف�ه املع�ادي م�ن الصحافة 
واإلعالم، ورفع الش�عارات ض�د املحافظن 
أح�د  مث�ال  ينتق�د  أن  ع�ىل  األمريكي�ن، 
السياس�ين التابع�ن للحش�د الش�عبي أو 
إح�دى العش�ائر املتنفذة أو إي�ران وأذرعها 
يف املنطق�ة العربي�ة. وه�و نف�س الوض�ع 
بالنس�بة لإلعالم�ي اللبنان�ي أو الس�وري. 
وتستفيد وسائل اإلعالم والصحافة العربية 

م�ن اهتمام املش�اهدين باألح�داث العاملية 
واالنتخاب�ات الغربي�ة إذ يب�دون أكث�ر ثقة 
بمصداقيته�ا، أكث�ر مما يج�ري يف بالدهم، 
فتج�د م�ربرا لتغطيته�ا وانحيازه�ا للخرب 

العاملي عىل حساب الخرب املحي.
وتناول�ت ع�دة دراس�ات تجرب�ة القن�وات 
الفضائية العربية العامة واإلخبارية، وأكدت 
أن تلك القنوات ال تتسم باالستقاللية، فهي 
تابعة لقوة إقليمية مبارشة، وهي غارقة يف 
مس�اندة التحيزات السياس�ية والتحالفات 
اإلقليمي�ة لتلك الق�وى، وينعكس هذا ليس 
فقط يف تغطيتها للشأن املحي إنما يف الخرب 

الدويل والعاملي.
وق�ال مأمون فن�دي مدير برنام�ج الرق 
ال�دويل  باملعه�د  الخلي�ج  وأم�ن  األوس�ط 
للدراسات االس�رتاتيجية يف لندن، إن اإلعالم 
العربي لم يتمكن من تطوير مفردات جديدة 
تصف بدقة ما يج�ري عىل أرض الواقع من 
أح�داث، وهو ما يعني أن هناك انفصاال بن 
اللغة اإلعالمية العربية والواقع الذي تعيشه 

شعوب املنطقة.
ونفس حال�ة الخل�ل يف املج�االت اإلعالمية 
تمتد إىل مواق�ع التواصل االجتماعي، ورغم 
االعتقاد الس�ائد أن ما يت�م تداوله نابع من 
خي�ارات إرادة ذاتي�ة حرة، ولي�س كما هو 
الح�ال يف وس�ائل اإلع�الم التقليدي�ة، إال أن 
الجي�وش اإللكرتوني�ة والحس�ابات املزيفة 
قام�ت ب�دور كب�ري يف تحديد وجه�ة بعض 
املس�تخدمن والتأثري عىل ال�رأي العام وهو 

أمر أكدته رشكات التواصل االجتماعي

أنقرة/ وكاالت:
 تشن وسائل اإلعالم الرتكية حملة متصاعدة عىل فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون 
بشأن الرس�وم الكاريكاتورية التي أثارت رفضا واستنكارا واسعا من قبل املسلمن 
حول العالم، عنوانها العريض “حرية التعبري لها حدود”، لكن الهجمة الرتكية تحمل 

أبعادا أخرى موجهة للداخل.
وتواج�ه حكومة العدالة والتنمية الرتكية انتقادات متزايدة من الصحافة املس�تقلة 
يف البالد وأغلبها ذات طابع ليربايل تنادي بحرية التعبري، بس�بب سياس�اتها يف تقييد 

الحريات إىل جانب القضايا السياسية واالقتصادية األخرى.
ويؤكد الصحفيون املستقلون يف تركيا أن ال أحد فوق النقد بما يف ذلك الرئيس رجب 
طيب أردوغان الذي يس�تقبل أي انتقاد لسياس�اته بحساس�ية بالغ�ة ورفع مئات 
الدعاوى بحق صحفين وإعالمين وناش�طن داخل الب�الد وخارجها، بتهمة إهانة 

رئيس الجمهورية.
وج�اءت الضج�ة حول حري�ة التعبري ع�ىل الطريقة الفرنس�ية املرفوض�ة من قبل 
املس�لمن يف مختل�ف دول العالم، مناس�بة لتكريس هذا التربير من قبل الس�لطات 
الرتكي�ة وتعزيزه داخل البالد لتقيي�د الصحافة وحرية التعبري واعتبار نقد الحكومة 
الت�ي ت�روج لنفس�ها عىل أنه�ا منارصة لإلس�الم، بمثاب�ة خط أحمر أش�به بمس 

املقدسات.
وبالنتيجة يبدو موقف الس�لطات الرتكية أقوى، بحس�ب وجه�ة النظر هذه، يف الرد 
ع�ىل تنديد املنظم�ات الدولية الحقوقية بمل�ف تركيا يف ما يتعل�ق بحرية الصحافة 

واإلعالم وحرية التعبري.
وبالتزامن مع حملة اإلعالم الرتكي عىل حرية التعبري، تس�جل تقارير دولية تدهورا 
يف أوض�اع الصحفين يف تركيا، وكش�ف تقرير حقوقي ع�ن مثول 74 صحفيا تركيا 
أمام القضاء خالل أكتوبر املايض، فيما طالب االدعاء العام بأحكام بالسجن بحقهم 

تصل إىل 916 عاما.
ويتن�اول التقرير الذي  أصدرته جمعية دراس�ات الصحافة، االنتهاكات التي تعرض 

لها الصحفيون، بحسب ما ذكرت شبكة “دويتشه فيله” األملانية.
وشهدت املحاكم الرتكية خالل املدة املذكورة ما يقرب من 45 قضية تتعلق بالصحافة 

يف 7 مدن مختلفة، كما تمت محاكمة 74 صحافيا بينهم 21 امرأة عىل األقل.
وطالب االّدعاء العام الرتكي بأحكام سجن عىل الصحفين وصل مجموعها إىل 916 

عاما و4 أشهر و15 يوما.
واضطر ثالثة صحفين يوميا إىل الوقوف أمام القايض، خالل الش�هر نفسه، للدفاع 
عن مهنتهم وحق الش�عب الرتكي يف الحصول عىل األخبار، ما يكش�ف عن استخدام 

القضاء كوسيلة للضغط عىل الصحفين.
وترك�زت اتهام�ات 26 صحفيا، 7 منهم من النس�اء، عىل جرائم تتعل�ق باإلرهاب، 
وحوك�م ثمانية صحفين بتهمة “إهانة الرئيس”، وتمت تربئة 10 صحفين، بينهم 

أربع نساء، يف محاكمات أكتوبر2020.
كما حكم عىل 4 صحفين بالس�جن 7 س�نوات و11 شهرا، وغرامة قضائية قدرها 500 
ل�رية )60 دوالرا(، يف حن تم تأجي�ل محاكمة ما ال يقل عن 43 صحفيا ممن حوكموا يف 

أكتوبر إىل عام 2021، كما تم تغيري هيئة املحكمة يف محاكمات 40 صحفيا.
وقال�ت يش�يم ياف�وزار، من الفري�ق الذي أع�د التقرير، إن�ه اعتبارا م�ن 6 نوفمرب 
الج�اري، هناك ما ال يقل ع�ن 198 صحفيا قيد املحاكمة دون اعتقال، كما أن هناك 
10 صحفين ما زالوا رهن االعتقال يف الس�جون، وتتم محاكمة 28 صحفيا بش�كل 

غيابي.
كما تعيش حرية الصحافة ووس�ائل اإلعالم برتكيا أزمة كبرية عىل خلفية ممارسة 
أردوغان قيودا كبرية تصل إىل حد اإلغالق للصحف ووسائل اإلعالم النتقادها األوضاع 

املرتدية التي تشهدها البالد عىل كافة األصعدة، والسيما االقتصادية منها.

أنقرة تعتمد كل األساليب والطرق 
للحد من حرية الصحافة والتعبري

أنقرة/ متابعة الزوراء: 
تنف�رد وس�ائل اإلع�الم الرتكي�ة 
الناطقة بالعربية بتغطية خاصة 
ال  العربي�ة،  املنطق�ة  ألوض�اع 
تش�به ما تقوم به وسائل اإلعالم 
ووكاالت األنباء الدولية، وال أي من 
املنصات الرتكية باللغات األجنبية 
املتعددة، فهي مخصصة لألحداث 
الهامش�ية واملناط�ق البعي�دة إىل 
جانب تس�ليط الضوء عىل كل ما 

يتعلق باإلسالم السيايس.
والالفت أن الشأن الداخي الرتكي 
واألزمات السياسية واالقتصادية 
واالجتماعي�ة، ش�به غائبن عن 
كاف�ة وس�ائل اإلع�الم والصحف 
خصوص�ا  الرتكي�ة  واإلذاع�ات 
الناطقة بالعربية، رغم أهميتهما، 
ويتم اس�تبدالهما بأخبار منوعة 
ع�ن املناطق الس�ياحية ووجبات 

الطعام وأخبار املسلسالت.
وأثار اإلعالم الرتكي ضجة واسعة 
وانتق�ادات داخل البالد وخارجها 
بتجاهل�ه خ�رب اس�تقالة وزي�ر 
الخزان�ة واملالي�ة ب�ريات الب�ريق 
طي�ب  رج�ب  الرئي�س  وصه�ر 

أردوغان.
ولم تر وكالة األناضول الرسمية 
إىل خرب اس�تقالة الب�ريق، وكذلك 
ل�م تن�ر أي وكال�ة أو جري�دة 
حكومية أخرى نبأ االس�تقالة إال 
بع�د مرور 24 س�اعة عىل تداوله 
يف ك�ربى الصحف العاملي�ة، رغم 
ع�رب  اس�تقالته  الب�ريق  إع�الن 
موق�ع  ع�ىل  الرس�مي  حس�ابه 

إنس�تغرام األحد.
كم�ا أوج�دت تفس�ريات أخ�رى 
العم�الت  أس�عار  النخف�اض 
األجنبية أمام الل�رية الرتكية فور 
أردوغان اس�تقالته،  إعالن صهر 
فحاولت وس�ائل اإلع�الم الرتكية 
أن ترجع سبب االنتعاشة يف قيمة 
ترصيح�ات  إىل  الرتكي�ة،  الل�رية 
محاف�ظ البن�ك املرك�زي الرتكي 
الجدي�د ناج�ي إقب�ال، وه�و ما 

أثار س�خرية واس�عة عىل مواقع 
التواصل، وقالت أغلبية التعليقات 
إن اإلعالم الرتكي يتعامل مع هذا 
الخ�رب كم�ا ل�و تركي�ا يف جزيرة 

معزولة.
وترت�ب وس�ائل اإلع�الم الرتكية 
تقاريره�ا  العربي�ة  باللغ�ة 
يف  ومس�احتها  ومواضيعه�ا 
التغطية حس�ب أولويتها ألنقرة، 
إذ تض�ع تربي�ر التدخ�ل الرتك�ي 
يف ليبي�ا وس�وريا يف املقدم�ة، ثم 
مهاجمة الدول العربية السعودية 
ومرص واإلمارات وبنفس الدرجة 
تحس�ن صورة اإلسالم السيايس 
والدعاي�ة ل�ه، ث�م الرتكي�ز ع�ىل 
هامش�ية  ومواضي�ع  مناط�ق 
مث�ل وف�اة مق�رئ س�وداني يف 
ح�ادث س�ري، ومعرض تش�كيي 
تركي�ة،  برعاي�ة  الصوم�ال  يف 
وعرس جماعي يف غزة، والتعامل 
اإلنس�اني لرتكي�ا م�ع الالجئ�ن 
أب�رز األحداث  الس�ورين، وتاليا 

عىل الساحة الدولية.
وتعمل أنق�رة عىل زيادة املنصات 
الناطق�ة بالعربية مؤخرا، ومنها 
التابعة لصحف تركية كبرية مثل 
يني ش�فق، ديي صب�اح، زمان، 

ومواق�ع خاصة مثل ت�رك برس، 
تركيا بوست، تركيا اآلن، وغريها. 
إضافة إىل القناة الرسمية الرتكية 

الناطقة بالعربية “تي.آر.تي”.
األناض�ول  وكال�ة  وتش�كل 
الرس�مية املنصة الرئيس�ة لدعم 
توجه�ات الرئي�س الرتكي رجب 
طي�ب أردوغ�ان، ورغ�م أنها من 
املف�رتض أن تكون منربا حكوميا 
يتسم بالرصانة والخطاب املتزن 
واملهنية إليصال ص�ورة تركيا إىل 
العالم العربي، إال أنها تس�ري وفق 
م�زاج الرئي�س الرتك�ي، وتك�رر 

تعبرياته ومصطلحاته.
وقال الصحف�ي الرتكي تورغوت 
بالش�أن  املتخص�ص  أوغل�و 
الس�يايس “ إن ع�ددا كب�ريا م�ن 
والصح�ف  الفضائي�ة  القن�وات 
تدار  بالعربية  الناطقة  واإلذاعات 
من قبل تركي�ا وتتلقى الدعم من 

أردوغان وقطر واإلخوان”.
ترصيح�ات  يف  أوغل�و  وأش�ار 
“أردوغ�ان  أن  إىل  ل�”الع�رب” 
ح�اول طمأن�ة الش�عب الرتك�ي 
2003 ب�أن  يف ترصيحات�ه ع�ام 
ال عالق�ة له باإلس�الم الس�يايس 
وأن ح�زب العدالة والتنمية حزب 

ليربايل، لك�ن موقفه انقلب تماما 
بع�د ع�ام 2011/2010 أي من�ذ 
انط�الق الث�ورات العربي�ة أو ما 
يس�مى الربي�ع العرب�ي، ولب�س 
قمي�ص اإلس�الم الس�يايس وقد 

خدع الشعب الرتكي أيضا”.
وتفيد مصادر تركية بأن الرئيس 
الرتكي فكر مطوال بكيفية التأثري 
العرب�ي  الش�عب  عاطفي�ا ع�ىل 
لتغيري مواقفه، لذلك قام بإطالق 
منظوم�ة إعالمية كب�رية ناطقة 
بالعربي�ة، ت�دور يف فلك�ه، حتى 
أن معظ�م الصحفين يف وس�ائل 
اإلع�الم املوالي�ة ألردوغ�ان بدأوا 

بتعلم اللغة العربية.
وركزت ه�ذه املنصات من قنوات 
العام�ن  يف  وصح�ف  وإذاع�ات 
األخريي�ن ع�ىل ب�ث أخب�ار لدعم 
ومهاجم�ة  الس�يايس  اإلس�الم 
السعودية واستثمار حادثة جمال 
خاشقجي بشكل خاص للتغطية 

ع�ىل أخب�ار الجرائ�م يف تركي�ا.
وأوضح أوغل�و أن اإلعالم الرتكي 
يح�اول إيص�ال فك�رة للجمهور 
العرب�ي أن “الجرائم تحدث فقط 
يف ال�رق األوس�ط وأنه�ا غ�ري 
موج�ودة يف تركي�ا، ع�ىل الرغ�م 

من وجود عدد كب�ري من الجرائم 
واملعتقلن حتى أنه يجري الحديث 
عن قتلهم، ومنه�م قضاة ونواب 
عامون يعن�ي الك�وادر املهمة يف 
تركيا ألن هؤالء األشخاص لديهم 
معرفة كبرية عن قضايا الفساد يف 
تركيا وحتى داخل عائلة أردوغان 
نفس�ها. لذل�ك يس�تمر اإلع�الم 
الرتك�ي الناطق بالعربية يف النر 
عن خاشقجي كل يوم ومواضيع 

أخرى ضد السعودية”.
ولف�ت إىل أن هذا “اإلعالم ال ينر 
داع�ش  تنظي�م  ع�ن  أخب�ار  أي 
ويتجاهله�ا تمام�ا يف أوروب�ا أو 
الوالي�ات املتح�دة أو دول أخرى، 
ويف حال اضط�ر إىل الحديث عنها 
فإنه ينر تقارير صغرية، يف حن 
أي خ�رب ع�ن الس�عودية ومرص 
واإلمارات يربزه بمساحة واسعة 

ويوزعه عىل عدة منصات”.
ويعترب أوغلو وصحفيون آخرون 
أن أردوغ�ان نج�ح إىل ح�د م�ا يف 
مس�اعيه، ألن�ه يعتمد ع�ىل عدد 
كب�ري م�ن الصحفي�ن ووس�ائل 
اإلعالم العربي�ة ومواقع التواصل 
أن  ح�ن  يف  أيض�ا،  االجتماع�ي 
ال�دول العربي�ة ل�م تهت�م كث�ريا 
بالرتكيز عىل ه�ذا املوضوع وصد 
األجندة الرتكية املوجهة للجمهور 

العربي.
وأنش�أت بع�ض وس�ائل اإلعالم 
العربية منابر باللغة الرتكية لكنها 
ما زالت ضعيفة ولم تتواصل مع 
مصادر داخل تركيا، لذلك لم تكن 
فعال�ة ومؤث�رة ومس�موعة لدى 

األتراك. 
ون�وه أوغل�و ع�ىل س�بيل املث�ال 
بموقع اندبندن�ت تركيا الذي »لم 
يك�ن ذا فاعلي�ة يف تركي�ا”، كما 
هناك مواق�ع عربية أخ�رى مثل 
موقع »العن« بالنسخة الرتكية، 
لكنها ضعيفة ألنها تسري بطريقة 
خاطئ�ة جدا لذلك ال أحد يطالعها 

يف تركيا.

اإلعالم الرتكي “مل يسمع” باستقالة صهر أردوغان
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امني غامن
م�ات ب�داء الس�ل يف الع�ام 1848 بعد 
حياة قصرية وبعد تسعة وستني عاماً 
)1917( نجح�ت ثورة البالش�فة، من 
راه�ن ع�ى األدب وظل يدع�و الكّتاب 
الروس السيما كتاب القصة والروائيني 
للع�ودة للواقع عرب رس�الته الش�هرية 
)رس�الة إىل غوغ�ول( حي�ث تحول�ت 
كلمات�ه ملغب�ة الجرائ�ر الجس�ام وقد 
تفيض بم�ن يتداولها لحبل املش�نقة. 
وبإعتقادي جاءت دعوة بيلنس�كي يف 
حدود حرك�ة املثقف واملبدع وباألحرى 
يف الحي�ز الذي يتحتم أال يغ�ادره ابداً، 
منطقة فاصلة بني الس�لطة والشعب 
لحرك�ة الفعل املب�ارش ل�إرادة الحرة 
ة ع�ن الجماهري، وتغ�دو معها  املع�ربّ
أدوات الفن كإحس�اس عميق باملهمة 
التاريخي�ة )كموقف( بغض النظر عن 

طبيعة النتاج اإلبداعي.
لق�د س�عى الناق�د واملثقف اليس�اري 

فيس�اريون بيلنس�كي لش�حذ هم�ة 
املثقف دون املس�اس بملكات الفن او 
حتى إغراءها والدفع بها ألتون معركة 
سياسية، وأعترب النزعة التاريخية هي 

جوهر الفن وميزته ملواكبة العرص.
طريقة إس�تنهاض بيلنس�كي لطاقة 
اإلب�داع بدت لكتاب روس�يا القيرصية 
حينه�ا كنظري�ة نقدي�ة خالصة وإن 
س�عت لربط الفن يف الحق�ل التاريخي 
املتب�ّدل، فالف�ن ه�و إش�تغال مضني 
للبق�اء يف بق�ع األلم اإلنس�اني، حالة 

من الذود املطل�ق عن الحاجة العميقة 
لإحساس به او باألحرى اإللتحام به، 
مس�احة صغرية تحم�ل اعباء عصور 
ش�تى بعي�دة وعدي�دة، يج�د الفن�ان 
أس�باباً س�احرة للعي�ش وامل�وت عى 
الس�واء، لل�رىض والح�زن، للتصال�ح 
مع العالم والبص�ق بوجه العرص بكل 
مهادناته، لكنها تبقى مساحة خادعة 
ولو ظلّت تتمدد وتضيق تبعاً لتجانس 
الحي�اة القائمة مع الحقيق�ة املبتغاة 
ضمن دورات حضارية متقلّبة، وتبقى 
خيانة اإلنسان لنفسه هي كل مايفسد 

اإلتزان الخاّلق إلفرازات تلك املساحة.
وغوغ�ول  بلينس�كي  نج�ح  لق�د 
حاج�ة  إذكاء  يف  وديستوفيس�كي 
الن�اس للتح�رر م�ن نظ�ام القنان�ة 
وأخفق س�تالني وخورتشوف ويلسني 
يف تحقي�ق الحرية برشوطه�ا الخالية 
من الغبن والفس�اد، مثلما نجح بابلو 
ن�ريودا وإبرهام لنكولن وش�وبنهاور 

وأخفق�ت كل الس�لطات للحفاظ عى 
فك�رة الثورة والعمل ضمن فلس�فتها 

حتى النهاية 
يف البدء نجاح نسبي ومايلبث ان تعقبه 
جرائ�ر طغي�ان دائ�م، ك�والج متنافر 
يقرسن�ا إلس�تيعاب املوج�ة والتح�ّ� 
بأح�زان األذكي�اء حني اليج�دون ولو 

فسحة صغرية لإنرباء باملقارنة.
الثوري�ة  االيديولوجي�ا  نجح�ت  لق�د 
لليسار واليمني عى السواء يف إستلهام 
مل�كات الف�ن وع�ربت بأجندته�ا إىل 
الضف�ة األخرى، لك�ن كالعادة يتحول 
املثق�ف بعده�ا لوس�يط س�مج ب�ني 
الس�لطة الحاكم�ة والجماه�ري ح�ني 
الس�لطات  الدف�اع ع�ن  يف  يس�تميت 
السياس�ية بإعتبارها اإلمت�داد األمثل 
ل�رشارة البداية العظيمة، فأدب ماقبل 
الث�ورة لي�س كم�ا بعده�ا، فامللكات 
التنمو يف الظ�روف الرغيدة وأن فعلت 

تغدو محض هراء بغيض.

جودت هوشيار
يستس�هل العدي�د من ) الكّتاب ( الش�باب فربكة قطع نثرية 
صغ�رية ، وانهاء كل واح�دة منها بخاتم�ة مباغتة ، ال تتفق 
م�ع ما قبله�ا منطقيا  وبزعمون – عن جه�ل فاضح باألدب 
العامل�ي –، ان هذا الل�ون القصيص من اخرتاعه�م ، وانه  قد 
ولد يف تسعينات القرن العرشين استحابة للتغرّيات السياسية 

واالجتماعية يف املجتمعات العربية .
والحق ان ه�ذا اللون القصيص قديم ، وثم�ة يف األدب العاملي 
نم�اذج ال تحىص م�ن القص�ص القصرية ج�دا أو املنمنمات 
الصغرية . واملنمنمة قد تكون انطباعا أو مشهدا ، او مفارقة 

س�اخرة او لقطة شعرية ، وما ايل ذلك . وليس من الرضوري 
ان تنتهي بخاتمة مباغتة .

كتب فرانز كافكا عرشات القطع النثرية الصغرية أو القصص 
القصرية جدا ، ون�رش ايفان بونني عام 1930 . مجموعة من 

القصص القصرية جدا تحت عنوان » منمنمات » . 
أما يف األدب العربي فإن األب الرشعي لهذا اللون القصيص هو 
الكات�ب الكبري ابراهيم احمد ، الذي اصدر عام 1976 يف بغداد 
، مجموع�ة قصصية تحت عنوان« عرشون قصة قصرية جداً 
» . وكان�ت ه�ذه اول مجموع�ة قصصية عربي�ة حملت هذا 

اإلسم.

عرض ومراجعة د . معتز حمي عبد احلميد 
لع�ل البنية العش�ائرية هي أح�د أبرز 
املكون�ات االجتماعي�ة الت�ي تف�رض 
بوجوده�ا مؤثرات ق�ادرة عى التحكم 
االجتماعي�ة  العالق�ات  بصيغ�ة 
والسياس�ية يف املجتم�ع، وذل�ك م�ن 
خالل صياغتها لسلوكيات تلزم األفراد 
اإلقرار بها والتمسك بمبادئها، وهو ما 
يطل�ق عليه الوقائ�ع االجتماعية. وقد 
أس�همت قوانني الجغرافي�ة والتاريخ 
االجتماعي�ة  الوقائ�ع  تل�ك  تأط�ري  يف 
بقوانني تتحكم بنش�وئها وصياغتها، 
وفرضت عليها وضعا ال يمكن الخروج 
من�ه، وه�و العيش يف إط�ار مجموعة 
املتنوع�ة  القومي�ات واألجن�اس  م�ن 
أنرتوبولوجيا شكلت بمجملها نسيجه 
االجتماعي. وه�ذا  مااكد علية الكاتب 
الفري�ق  الدكت�ور  م�ارد عبد الحس�ن 
الحس�ون يف كتابة  الذي صدر حديثا ) 
يف الشأن العشائري00 معالم واضاءات 

)
القبيل�ة  ص�ورة  الكات�ب  وتن�اول   
كمؤسس�ة  اجتماعي�ة متكامل�ة  يف  
مجموعة من الدراس�ات  الحديثة التي 
نرشها يف الصحافة العراقية   قائال 00 
لقد ش�كلت قوان�ني الجغرافية حدودا 

تبلورت فيه�ا وحدات اجتماعية يطلق 
عليه�ا القبيل�ة تقوم بتنظي�م العالئق 
ب�ني أفرادها، وتتمتع بس�مات وأفكار 
مرتابط�ة كس�لة متماس�كة، ترس�م 
القبيل�ة كمؤسس�ة اجتماعية  صورة 
متكامل�ة ذات مبادئ أساس�ية متفق 
عليها، حيث اتس�مت القبيلة العراقية 
بش�يوع العق�ل الجمع�ي، ال�كل ألجل 
ال�كل، والف�رد يداف�ع ع�ن اآلخري�ن 
ألنه عض�و يف الجماعة وألن�ه مكفول 
بالدف�اع عنه من قب�ل اآلخرين، فضال 
عن ش�يوع التضام�ن اآليل، إذ ال يوجد 

مج�ال للتفك�ري وال�رتدد يف الدفاع عن 
القبيل�ة، إىل جان�ب ما اتس�مت به من 
س�لوكيات مقرون�ة بالح�ذر واليقظة 

واالنتباه والجدية يف أحيان كثرية.
وعى الرغ�م مما ي�راه البعض من أن 
الع�راق يف مطلع الق�رن العرشين »لم 
يكن ش�عبا واحدا أو جماعة سياسية 
واحدة« فهو باإلضافة إىل عدد كبري من 
األقلي�ات »كانوا يش�كلون مجتمعات 
تمتعه�م  رغ�م  ومختلف�ة  متماي�زة 
بسمات مش�رتكة. 00 راى الكاتب  أن 
ه�ذا القول نص�ف الحقيق�ة، فالعراق 

كان جزءا من اإلمرباطورية العثمانية، 
ولم تكن فيه س�لطة سياسية وطنية، 
أما ش�عبه فقد كان موحدا عى درجة 
كبرية، ولعل أوضح مثال عى اش�رتاك 
العراقي�ني بمختلف فئاتهم وطبقاتهم 
يف مواجه�ة االحتالل اإلنجليزي للعراق 
)1904–1918(. وحال�ة املقاومة التي 
وصلت ذروتها يف ثروة العرشين ويف هذا 
اإلطار يؤكد الدكتور  مارد عبد الحسن 
، أن ث�ورة العرشي�ن كان�ت تعبريا عن 
فعل جمعي ش�عبي ال يمكن أن يكون 
قد ظهر فج�أة بل ه�و بالتأكيد تعبري 
عن تأريخ من مش�اعر االنتماء تسبق 
ذل�ك الفع�ل. وكان العراقي�ون جميعا 
بمختل�ف فئاته�م وطبقاتهم يهتفون 
»يحي�ا الوطن«. ب�ل إن الع�رب )ذوي 
املجتمع�ات املتماي�زة( كم�ا وصفهم 
حن�ا بطاطو كانوا غالبا ما يتحدون يف 
رصاعهم ضد الدولة العثمانية، هذا بال 
شك يجس�د انتماء مشرتكا إىل مجتمع 

واحد رغم وجود كيان مستقل.
يف إط�ار ه�ذه املعطيات   ويف اس�لوب 
مهن�ي متم�رس للكاتب حي�ث امىض 
س�نوات  عدي�دة  يدير  وي�رشف  عى 
الداخلي�ة    وزارة  يف  املل�ف  ه�ذا  ادارة 
اك�د يف عدة مق�االت  ع�ى دور الهوية 

الوطني�ة   للعش�ائر قائ�ال 00يبدو أن 
هوي�ة الوطني�ة موس�ومة يف وج�دان 
وعق�ل وضمري جمي�ع العراقيني، وكل 
الخطر يف رأينا ليس يف العش�رية بذاتها 
كوحدة اجتماعية أو حتى العشائرية، 
ب�ل يف بحث العش�رية يف بعض األحيان 
ع�ن أمنها وعزته�ا يف حض�ن الغريب 
الذي يج�د فيها صيدا ثمين�ا ألطماعه 
واس�تغناء ل�ه عن رش القت�ال، بدل أن 
تبحث العشرية عن ذاتها يف الوطن عرب 
صيغ دستورية ووفاق يحفظ لها أمنها 
وحريتها وتطورها الثقايف وتشبثها يف 
آن بالوط�ن الذي ال يمكنها من تحقيق 
سيادتها عى نفس�ها إذا كان منتهكا، 
وال يمك�ن ت�ذوق االطمئن�ان إذا كان 

قلقا.
 ويف جانب اخر ومهم يف  الكتاب يتناول 
الدكتور مارد دور املتغريات عى االرض 
وروح املواطن�ة قائ�ال00  وعى الرغم 
مما تطرحه املتغ�ريات عى األرض من 
سلبيات، نجد اليوم الكثري من الوقائع 
والتأثريات التي أسهمت بشكل مبارش 
العش�رية  وض�ع  يف  مب�ارش  غ�ري  أو 
العراقية ملفاهي�م جديدة تفرز مفهوم 
املواطنة، وتبتعد عن مفاهيم العصبية 
الضيق�ة، مفتوحة عى رحاب املجتمع 

األرحب لتتحد مع مجموعات كبرية من 
عشائر العراق نابذة خالفاتها، لتسعى 
لتقدي�م خدم�ات مجتمعية إنس�انية، 
كإس�هام البع�ض يف حماي�ة خطوط 
األنابيب النفطي�ة أو إصدارهم قرارات 
ضد م�ن يرتكب جرائم بحق الناس، أو 
اإلس�هام يف حل املش�كالت االجتماعية 

التي باتت تهدد كل بيت عراقي.
و عى صعيد آخر جدد  القول  أن رؤساء 
العشائر اليوم يساهمون بشكل فاعل 
يف صياغ�ة العملي�ة السياس�ية، حيث 
العش�رية يف ظ�روف األزم�ات  تحت�ل 
لس�لطة  الس�يايس  الكي�ان  وغي�اب 
الدولة الركن األس�ايس يف بلورة صورة 
املجتم�ع املدن�ي بمفهوم�ه الحدي�ث، 
نقف هنا قليال لنق�ول إن جدل التنوع 
لم يكن بالرضورة انقساميا، من حيث 
العالقة م�ع اآلخر )األجنبي( عى وجه 
الخص�وص، ألن�ه تن�وع ينط�وي عى 
تثاقف وتواصل، إنه تنوع يثري ثقافة 

األمة، وخصوصا يف ظروف األزمات، 
ويف ظل التح�والت املجتمعية الرسيعة 
الت�ي يمر به�ا الع�راق ع�ى األصعدة 
كاف�ة، م�ا املطل�وب م�ن العش�رية؟   
يتس�ائل املؤلف  ويجيي�ب 00املطلوب 
هو أن ترك�ز اهتماماتها ال عى ما هو 

مرغوب فيه فحسب، بل عى ما يمكن 
إنجازه عمليا يف الواقع. ومن الطبيعي 
أن العش�ائر العراقي�ة يف عمله�ا، كما 
إن  السياس�ية األخ�رى،  الخط�وط  يف 
اندفع�ت بتكري�س البح�ث م�ن أج�ل 
مصالح املجتمع فإنها يف الوقت نفسه 

تريس أسس دولة متماسكة.
ووفق�ا ل�راي الكات�ب  نج�دة يحذر يف 
انج�رار بع�ض العش�ائر  اىل التح�زب   
قائال  00أن العش�رية كقوة متماسكة 
يف وج�ه العوام�ل البرشي�ة والطبيعية 
تعرتضه�ا أخط�ار. لكن األم�ر يصبح 
أكثر خط�ورة عندما تصبح العش�رية 
ج�زءا م�ن املحت�ل وت�روج ملفاهيمه 
وسياس�اته، أو عندم�ا تتحول الوحدة 
العشائرية إىل أداة للدولة وبالتايل تفقد 
وظيفته�ا كج�زء فاع�ل م�ن املجتمع 
املدن�ي. كما يتجس�د الخط�ر اآلخر يف 
العودة إىل االنقسامية من خالل تحويل 
القيادة العش�ائية من قي�ادة جماعية 
إىل قي�ادة فردي�ة، أو عندم�ا تتح�زب 
العشرية للطائفة أو الفئة عى حساب 
الوطن، وكذلك عندما تدخل العشرية يف 
رصاع مع العشائر األخرى عى حساب 
املواطنة ألس�باب فردية كحاالت القتل 

والثأر والدكات العشائرية  وغريها. 
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ثقافية

ديوان تراتيل خريف العمر

الشعُر نافذة النثياالت الوجدان يف قصائد جواد احلاج اجلبوري
أياد خضري الشمري

قصائ�د جواد الح�اج الوجداني�ة وقصائ�د الحب أخذت 
صدارته�ا يف ش�عره فظه�رت قصي�دة الش�عر الوطني 
وه�ي وفاء منه يف التعبري عن مش�اعره الجياش�ة التي 
ال يس�تطيع إخفاءه�ا كون�ه ش�اعر ص�ادق املش�اعر 
واألحاس�يس ، أنصهر مع الش�عراء باختالف مشاربهم 
وأفكارهم وتطلعاتهم الذين أجمعوا عى يشء واحد وهو 
ح�ب الوطن ، هذا الح�ب الذي يتدفق حنين�ا يف مفاصل 

الحياة .قصيدة:
وطني يا أرمد َ العينني 

ياعشقي الكبرْي

أصبح َ الجاهل هو الكحال ُ

أمسيت َ البصري ْ
عارياً تحمل يُف جنبيِك

أقمشة الحرير ْ
جائعا ً يف ارضك ِالزيتون 

والقمح الوفري ْ
والفراتني هما رُس الخلود 

مستنري ْ

ماؤها ينساب يُف أرِضك َ
رقراقا ًغزير..ص48

التجربة الش�عرية لدى جواد الحاج مس�تقاة من الحياة 
واللغة وس�يلة التواص�ل مع اآلخرين فتش�كل قصيدته 
األس�اس يف عملي�ة البن�اء وه�ي الطري�ق املوصلة بني 
الشاعر واملتلقي فتؤدي اىل أيجاد روابط انفعالية بينهما 
، خصوب�ة املوض�وع متوهج�ة يف قلب الش�اعر يف حب 
الوط�ن هذا التوهج يكون أس�طورة متجددة يف الخصب 
والعطاء والنماء التي تس�اعد املتلقي بنقل ثيمة الوطن 

وحبه اىل قضايا أخرى تشغل حيز التفكري. 
يق�ول ناظم حكمت )) ادخلوا الش�اعر اىل الجنة فصاح 

: يا وطني(( 
ويقول محمود درويش: 

)أدخلون�ي اىل الجن�ة الضائع�ة س�أطلق رصخ�ة ناظم 
حكمت )) آه .. ياوطني !..((*1

كانت قصيدة أرمد العينني للش�اعر جواد الحاج رصخة 
مدوي�ة للحف�اظ ع�ى الوط�ن مه�د الحض�ارة والنبوة 
والشجاعة ، القصيدة التي تحمل يف طياتها صوراً كثرية 

وإشعاع الحب الذي مأل الفؤاد لينري الطريق. 
وطني يا نخله يا شاطئيه ِ 

املتخمات بكل ِخري ْ

يا لحن أغنية ٍ
ويا أهزوجة العشاق 

يف الصبح ِ الغرير ْ
يا صوت َ صياد ٍ شجّي ٍ 

يف الصباح ِ

ويا تغريد َ طري ْ

يا أنت َ يا مهد َ الحضارة َ

والنبوة َ

انت َ إشعاع ٌ منري ْ
أني عى ٰ وشك ِالرحيل

ويِف الفؤاد ِ
لىض ٰ الهجري ص50

التجربة الش�عرية للش�اعر ج�واد الحاج غني�ة وحافلة 
بالعطاء اإلبداعي وتنوع املوضوعات نجدها تكش�ف عن 
حس وطن�ي غني وعميق من خ�الل الثيمة حب الوطن 
والثيمات األخرى التي تدور يف فضاء الوطن وهي الغربة 
/ البع�د / الح�زن / القل�ق / الحب / الهج�ر ، مناجاة 
الزمن القديم للعودة حيث الحبيب واأليام السعيدة وهي 

أمنيات لم تتحقق أبدا. 
قراءة يف قصيدة ) كؤؤُس الُطال (     

كتب الش�اعر يف مقدم�ة القصيدة فن أدب�ي االخوانيات 
وه�و عبارة ع�ن رس�ائل يتبادله�ا األدباء فيم�ا بينهم 
ويتخ�ذون منه�ا وس�يلة إلب�داء الرباع�ة تمت�از بكثرة 

املحسنات البديعية.
.َمْن َيْقرأ كلماتي َيظنُّ أنني أعَشْق

َوَمن ْلْم يْفَهمني يَظنُّ أَنَني مولَع
وَمْن لَم َْيْعرُِفني َيظنُّ أنني ِبال َمشاِعر
ولكنَّ الحقيقة َتْبقى< َخلَْف كوالييس

ال َيْعلَمها إال الله َوأنا. فرفقاً بي
تن�اص العنوان ك�ؤوس الطال مع قصيدة احمد ش�وقي 
)س�لوا كؤوس الطال هل المس�ت فاها ( .. كان الشاعر 

احمد شوقي يعرف السيدة أم كلثوم بأنها تحفظ القرآن 
وال ترشب الخمر ، قام بتقديم كأسا من الطال �� الخمر 
رفعت الكأس لكي يمس ش�فتيها دون ان ترتش�ف ولو 
قطرة واحدة ، أعجب ش�وقي بترصفها وبلباقتها فضالً 
عن إعجاب�ه بغنائها كتب قصيدة الت�ي غنتها أم كلثوم 

الحان رياض السنباطي. 
فالتن�اص او التعال�ق الن�يص يف األدب العربي مصطلح 
بقصدي�ه وج�ود تش�ابه ب�ني ن�ص وآخ�ر او ب�ني عدة 
نصوص فهو حسب البلغارية جوليا كريستيفا ) تداخل 
النص�وص يف الن�ص الجدي�د او التعال�ق الن�يص ( وهو 

يختلف عن الرسقات األدبية. 
فالش�عر أقرب األشكال التعبريية للنفس اإلنسانية فهو 
يعرب عن لحظة شعورية متميزة وهو الصورة التي تربز 
حقيقة اإلنسان كانس�ان وحقيقته كشاعر الن الشاعر 
ال ينطق بالش�عر أال عندما يشعر بنفسه وبما يحيط به 
من طبيعة وكون زاخرين بالجمال واألحداث واملناسبات 
تدفع�ه إىل نظم الش�عر والنطق به فهو يس�تمد الطاقة 
اإلبداعية يف هذه الحالة شعرية خاصة به مرتبطة بذاته 

كإنسان واحتكاكه يف وسطه الحيات.
أَسَقت ِْرضابا ً رَسٰى يف كل ِّ أوردتي

اذ أْسَكرْت ْخاِفقي ِمْن ُقْبلَة الكأس ِ
قاَلت ْ َتمّهل َفما بالَّْهو ِ ِ َتْعرُِفنا

َكْم الهيا ً قْد قىٰض يف لَْحَظة األنس ِ

َكم ْمن َحبيب قضىٰى ِمْن فرط.ِ لوعته ِ

سالت ِجراحاته ُ يف َمْحفِل الُعرْس ِ
اوَكم َْبعيد ٍَدنا للَْشْمس َِيْعَشُقها 

اذ ذَوَبت ْ َكبده ُإرْشاقة ُ الَْشْمس ِ
آه عٰى َوحَشتي ِمْن أين َ أْسِعُدها 

بنَي الضنٰى واالسىٰى والظلم والبخس ص25
الش�عر الوجداني يعرب عن العواطف الخاصة والصادقة 
س�مي بالش�عر الغنائي .. للتعبري عن مشاعر الفرح او 

مش�اعر الحزن او مش�اعر الح�ب او الكراهية والتزامه 
بالغ�زل الع�ذري العفيف وقد برز هذا النوع من الش�عر 
يف العرص الحديث يف قصائد أمري الش�عراء أحمد ش�وقي 
ويف العرص األموي أزدهر الش�عر الوجداني ، أبرز شعراء 
الغزل العذري الذي يعترب من أهم أنواع الشعر الوجداني 

عند الشاعر جميل بثينة.

أغرْيَتني يف هوى ُ ما ُكْنت ُ أَْعلَُمه ُ
َكيدا وزيفا ًبِه يا ظالم َ النْفِس

يا ضَمة َ العشِق ِمن ْ أْكتاف ِ فاتنة ٍ

ِ يا نشوة َ الروح ِ بعد َالهجر ِواليأس ِ 
َمْن ُيبلغ ُالشوَق َعن َْصب ٍ َيفيض ُ أََسً

أْمىٰس َعليل ُالهوى َٰيدنو اىٰل الرمس ِ ِ.
َمن ُْيْخرُب الِعشَق انَّ ِالعاِشقنَي َمَضوا

ِ ِمن ْ َقْبلِنا َقْد َقَضوا يف لَوَعة ِالنفس ِ 

أْغراهُم إذ ْ أَتاُهم ْ ُنور ِ ُ فاِتنة ٍ
يف وجنتيها شعاع البدر والشمس 

يا الِئما يًف الهوى ُٰعذرا ًبذي شَغف ص25ٍ. 
ال ش�ك ان الش�عر يعرب عن الحياة كما يحسها اإلنسان 
م�ن خالل وجدان�ه ولهذا كان�ت وظيفت�ه األوىل التعبري 
عن الجوانب الوجدانية من نفس اإلنس�ان ، جواد الحاج 
ش�اعر مقت�در يف كتاب�ة الش�عر كون�ه مل�م يف البحور 
واألوزان ومتاب�ع جي�د اىل الكثري من الش�عراء مما زاده 

القاً وإبداعاً.
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دي�وان محم�ود دروي�ش 7 ) 1974( الذي أص�دره بعد 
خروج�ه من األرض املحتلة حيث اس�تعار رصخة ناظم 
حكم�ت وضمنها أح�دى قصائده.يذكر ان الديوان طبع 
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بالحجم املتوسط 
144 قصيدة عن العراق والوجع العراقي
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فاضل الغزي
ترحلني...

وأبحث عنك يف وجوه النساء
يف األسواق وعى الشواطئ..

أراك ص�ورة باهت�ة عى جمي�ع األرصفة 
الواهمة..

أراك تنفعلني .. وأجمل مافيك األنفعال..
يأإمرأة يتمناها جميع الرجال

يتورد خداها مثل األرجوان
تغار منك جنائن الحسان..

سيدتي الفارهة الجميلة
قويل..

إنفع�..
إرصخي..
إنفجري..

مارضك لو مت شهيدا
بني الجبلني

يف واحة العطر!!

امرأة من حلم

املسؤولية التارخيية

ابراهيم امحد ، رائد » القصة القصرية 
جداً «  يف األدب العربي

يف الشأن العشائري.. معامل واضاءات ..كتاب الفريق  الدكتور مارد عبد احلسن احلسون 

ص�در للناق�د يوس�ف عب�ود جويع�د، وع�ن دار الورش�ة 
الثقافية، كتابه النقدي الثالث الذي حمل عنوان  املتغريات 
الحداثوية يف الرسد الروائي،وهو دراسات نقدية يف الرواية 
العراقية الحديثة، وقد أختار الناقد يف هذا الكتاب نخبة من 
الرواة الذي�ن انضموا اىل عالم الحداثة بما حملت كتاباتهم 
م�ن تغريات واضحة يف عالم ال�رسد وهم:صلصال امرأتني 
– ميس�لون هاش�م ،عركش�ينة الس�يد – س�لمان كيوش 
،شظية يف مكان حساس – وارد بدر السالم ،فنتازيا السيد 
جلجامش – هونر كريم ،قلعة طاهر – حسن السلمان، ليل 
صاخب جداً – هدية حسني ،ليل صاخب جداً – هدية حسني 
،مص�ل الجمال – اوالد الكلب – عبد الزهرة ع� ،مضاجعة 
املوت – فاطمة خضور ،منازل ح 17 – رغد السهيل ،الوجه 
اآلخ�ر للضب�اب – كريم صب�ح، انتحار تكتيك�ي – تهاني 
محمد،مواس�م الثلج والنار – كاظم الش�وي�،  النساي – 
يوس�ف املحس�ن ،حرب الغزال�ة – عائش�ة ابراهيم، حياة 
باس�لة – حس�ن النواب ،رتاج عبد الخالق – صادق الجمل 
، ق�رص الثعلب – ابراهيم س�بتي ،قس�طرة – ناظم جليل 
املوسوي ،وعدت امي بالعودة – ياسمني البطاط ،كم اكره 
القرن العرشي�ن – عبد الكريم العبي�دي، مزامري املدينة – 
ع� لفتة س�عيد ،الذئاب عى االب�واب – احمد خلف ، وهو 
اضاف�ة نوعية للمكتبة العراقية، وتعري�ف املتلقي العربي 

بالحركة االدبية الرسدية يف البلد ومالمح التطور فيها.
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يغفل الكثيرون ما هي األمور التي يجب اتباعها قبل 
الشواء ويف أثنائه للحصول عىل لحم لذيذ ورائع، إليكم  

النصائح الذهبية للحصول عىل شواء لذيذ:
١- لكي ال يأخذ اللحم كثر من الوقت للنضج يف أثناء 
الشيواء، قطعيه إىل رشائح رقيقية أو قومي بالطرق 

عليه بمطرقة اللحوم للتقليل من سمكه.
٢- قوميي بعميل التتبيلة التاليية للحصول عىل طعم 

أكثر من رائع.
- اصنعيي خليط من زيت الزيتون، فلفل ألوان، بصل، 

فلفل أسود أو أية بهارات أخرى تفضلينها. 
- أضيفي رشائح أو مكعبات الطماطم التي سيتمنح 

اللحم طعما ال مثيل له.
- أضيفيي فص مين الثوم املهروس، ولعشياق اللحم 
الحيار يمكنك إضافة الفلفل األحمر الحار )الشيطة( 

هو االختيار الصحيح. 

٣- إذا كنيت من األشيخاص الذيين ال يفضلون وجود 
رشائح البصل يف الطعام بشكل واضح، قومي بهرس 

البصل جيداً ثم ضعيها عىل اللحم.
٤- اتركي اللحم يف أي تتبلية، من ساعة إىل يوم كامل، 

وقبل الشيواء مبارشة ضعي اللحم ومكونات التتبيلة 
عىل نار هادئة، واتركيها حتى تنضج بشكل جزئي.

٥- عندما يأتي موعد شواء اللحم واستخدام الشواية 
الكهربائية أو شيواية الفحم، وقبيل وضع اللحم عىل 

الشواية، اتركيها تسخن من ٢٠ إىل ٣٠ دقيقة.
٦- كثير منا يسيتخدم األعواد الخشيبية يف الشيواء 
بدالً من األسيياخ الحدييد، ولكن رسعان ميا نتفاجأ 
باحرتاقهيا بسيبب النيار وهيذا بالطبع ييؤذي اللحم 
مين حيث الطعيم والرائحة، لذلك تجنبياً لحدوث هذا 
األمر، قبل الشيواء بي ٢٠ دقيقة يجب أن نرتك األعواد 

الخشبية يف وعاء مملوء باملاء.
٧- يراعيى عند اسيتخدام الفحم يف أعمال الشيواء أن 
تكيون رشائح اللحيم مرتفعة عن الفحم بمسيافة ال 
تقل عن ٧ سيم، حتى ال ينضج الوجه الخارجي للحم 

دون نضجها من الداخل.

٨- بعيد أن تضعيي اللحم عىل الشيواية، قومي بقلبه 
عيىل الوجيه اآلخير عنيد تميام النضيج، وال تنس أن 
تتفحيص اللحم أثناء الشيوي حتيى ال يحرتق ويفقد 

طعمه اللذيذ.
٩- يفضل اسيتخدام ماسك اللحوم لتقليب اللحم عىل 
الوجيه اآلخر بدالً من اسيتخدام الشيوكة، التي تؤدي 
غالبيا إىل تقطيع رشائح اللحم منك أو سيقوطها عىل 

الفحم.
١٠- يفضل إضافية الريحان أو الزعرت أو النعناع عىل 
اللحم يف أثناء الشيواء، فهي مقادير ستمنحه مذاقاً ال 

يقاوم ورائحة ال مثيل لها.
١١- إذا اشتعل الفحم بقوة أو نتجت عنه نران، فيجب 

إبعاد اللحم عىل الفور حتى ال تؤدي إىل احرتاقه.
١٢- اآلن قدميي اللحم املشيوي مع سيلطة الطحينة 

لوجبة هنية ومتكاملة. 

قيد تكتفين أن طفلك يكذب علييِك أو يخفي أمراً ربما يكون بسييطاً 
جداً، وتتعجبن من دوافعه، أحد أكرب األسباب التي تجعل طفلك يكذب 
عندميا يخطئ، هو أنه يخىش أن تبالغيي يف رد فعلِك، بمعنى أن عقله 
يصّور له أن إخفاء الخطأ سييجّنبه رصاخك يف وجهك، فيفضل الكذب 

عن مصارحتك.
ولكنيِك يف نفيس الوقيت ترغبن يف أن يتحيدث معيِك دون خوف، وأن 
يعرب عن أفكاره ومشياعره ومخاوفه معِك بانفتاح. يف ما ييل 4 طرق 

لتشجعي طفلك عىل التحدث معِك برصاحة عن أي يشء.
-1 هيئي طفلك للتحدث معِك

اختياري وقتاً يكون خالياً مين اإلرهاق أو املسيؤوليات، مثالً اختاري 
وقت السييارة، أو وقت مشياركة طفلك لِك يف إعيداد وجبة خفيفة يف 
املطبيخ، وتجنبي وقيت املذاكرة أو التوتر، ثم شيجعي طفلك بعبارات 

غر مبارشة، واحريص عىل عدم استجوابه.
-2 دعي طفلك يعرّب عن مشاعره التي ال ترتاحن لها

أنيِت تحّذريين طفليك دائماً مين الغضب، ولكنيه بحاجية إىل التعبر 
أو الحدييث عن غضبه معِك، لذلك حتى املشياعر التيي تزعجك، عليِك 
تشيجيع طفلك عيىل الحديث عنها، واالسيتماع إلييه باهتمام وهدوء 

مهما كان األمر مستفزاً بالنسبة إليِك.
-3 ال تضعي قائمة باملوضوعات املحرمة

أحد األسيباب التيي تمنع الطفل مين الحديث معِك بانفتياح، هو أنِك 
تضعن له قائمة من املوضوعات املحرمة، وبالتايل أي أفكار أو مواقف 
لديه عن هذه املوضوعيات، تصبح غر مطروحة للنقاش أمامك حتى 
ال يتجياوز حيدوده التيي وضعتها أنِت ليه، دائماً افتحيي املجال أمام 
طفليك للحديث معِك عن أي موضوع مهما كان محرجاً أو حساسياً، 
وال تضعي خطوطاً حمراء أو موضوعات محرمة حتى ال يرتدد طفلك 

يف الحديث معِك أو يضطر للكذب عليِك.
-4 راقبي طريقة حديثك وأحكامك عىل األطفال اآلخرين

إذا كنيِت تتحدثين بطريقية سيلبية أو تطلقين أحكاماً قاسيية عىل 
ترصفيات األطفال اآلخرين، بالتأكيد سييرتدد طفليك ويضطر للكذب 

وإخفاء أخطائه حتى يتجنب أحكامك وتعليقاتك.

 
هل تشيعرين أنيِك لم تعودي سيعيدة يف 
حياتيك الزوجيية؟ قيد تشيعرين بعيدم 
التقديير واإلهميال وبالتيايل ال تكونين 
سيعيدة، لكن الخيوف مين التحدث مع 
زوجك عن شعورك بالسعادة، يمنعِك من 
مصارحته خشيية أن يظن أنيِك تطلبن 
الطيالق أو أنِك لم تعيودي تحبينه، ولكن 
الحديث برصاحة عن مشاعرك هو الحل 
لتكيري دائيرة التعاسية وتنجحي مع 
زوجك يف إصالح مسار عالقتكما وبالتايل 
تستعيدين مشياعر السعادة مع زوجك. 
ويف ما ييل 5 نصائح تسياعدك يف التحدث 

مع زوجك عن كونك غر سعيدة.
-1 تحدثي عن مشاعرك

من السهل اإلشيارة إىل تقصر زوجك أو 
إلقياء اللوم علييه عىل ما تشيعرين به، 
ولكن هذا يدفع زوجك ألن يكون دفاعياً، 
أو  إىل مناقشية حيادة  األمير  ويتحيول 

مشادة بينكما.
والصحيح هو الرتكيز عىل مشاعرك عند 
الحديث مع زوجك، مثالً بدالً من أن تقويل 
“أشعر بالوحدة ألنك تخرج مع أصدقائك 
وترتكني”، قويل “أشعر بالوحدة”، مجرد 

مشياركة شيعورك أمر محرج، ولكن إذا 
كان زوجك يحبك ويهتم ألمرك، فسيوف 
يرغب يف معرفة السيبب وراء شيعورك، 

محادثية  لبيدء  فعالية  طريقية  وهيذه 
ناجحة.

-2 تحدثي عميا تريدين بدالً من التحدث 

عما ال تريدين
عندما يسيألك زوجك عن سبب شعورك 
إخبياره عين  إىل  السيلبي، ال تسيارعي 

األشيياء التيي ال تريدينهيا، وركزي عىل 
األشيياء التي تريدينهيا، مثالً بدالً من أن 
تقويل “أشعر بالوحدة ألنك ال تصطحبني 
معيك، وال تقيض وقتيًا معي، وال تتحدث 
معي أو تهتم بي”، قويل “أشعر بالوحدة 
ألنني أرييد أن أراك أكثر، وأن أقيض معك 

املزيد من الوقت، أنا أحبك”
-3 اعرتيف بمخاوفك

ال تخيايف مين إظهيار ضعفيك بسيبب 
مخاوفك، شياركي مخاوفيك مع زوجك، 
مثياًل “أخيىش التحيدث عين مشياعري 
السيلبية فتعتقد أنني أطليب الطالق، أو 

أنني لم أعد أحبك، أو أكر قلبك”.
باليزواج  ملتزمية  بأنيِك  ذكرييه   4-

ومتفائلة
األهم من إخبار زوجك أنِك غر سيعيدة، 
هيو إخبياره بالتزاميك باليزواج، وأنيِك 

مهتمة بإنجاح عالقتكما.
عيىل  للعميل  اسيتعدادك  اظهيري   5-

املشكلة
ال يمكن إلقاء مسيؤولية إصالح العالقة 
عىل عاتيق زوجك بمفيرده، علييِك إبداء 
استعدادك ملشاركته وبذل الجهد من أجل 

تصحيح مسار العالقة وإنجاح الزواج.

10واحة
كيف ختربين زوجك بأنك غري سعيدة؟

حنو مستقبل افضل...هلا
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السمسيم لذيذ املذاق ومحّميل بالفوائد. تأتي 
بذور السمسيم من نبتية زيتيية قديمة، فقد 

زرعها اإلنسان منذ آالف السنن. 
وتربط التقاليد الهندوسيية القديمة السمسم 
برمز الخلود. ومذاق السمسيم جوزي، وسواء 
تيمَّ اسيتهالكه كامياًل أو مقرًشا، فهيو ميلء 

باملغذيات.
بكل األلوان!

يوجيد السمسيم بأليوان مختلفية: األبييض 
أو البنيي أو األسيود. والسمسيم األبييض هو 
املقرّش: أزيلت قرشته وأصبح ناعًما جدًّا ولكن 

أيًضا أقل قيمة غذائية. 
بينميا يبقى كل من السمسيم البني واألسيود 
بيذوًرا كاملة. والسمسيم األسيود عيىل وجه 
الخصوص، يتميز بميذاق أكثر وضوًحا وأكثر 

غًنى بالعنارص النزرة والربوتينات.
بذور السمسم غنية باأللياف

بيذور السمسيم وألنها غنيية جيدًّا باأللياف، 
تساعد عىل تحفيز العبور املعوي بلطف، وعىل 

تنظيف الجهاز الهضمي. 
وُتسيتخدم بيذور السمسيم ملعالجة مشياكل 
اإلمسياك، خصوًصيا إذا ميا تيمَّ تناولهيا عىل 

الريق.
مصدر للمعادن والفيتامينات

مين  الفيتامينيات  عيىل  السمسيم  يحتيوي 
املجموعة “بي” B )بما يف ذلك عىل النياسين( 
والفيتامن “إي” E، وعيىل املعادن وخصوًصا 

املغنيسيوم والبوتاسيوم والنحاس والحديد. 
ويحتيوى عالوة عىل ذلك عىل الكالسييوم، مع 
مالحظية أنَّ السمسيم األسيود يحتيوي عىل 

بروتينات أكثر بحوايل 60 يف املئة من السمسم 
األبيض.

غني بالربوتينات
تحتوي بذرة السمسيم الصغرة عىل أكثر من 
22 يف املئية من الربوتينات مين النوع املمتاز، 
وعىل جمييع األحمياض األمينية األساسيية. 
ويناسيب بشكل مثايل جميع األنظمة الغذائية 

للرجيم من النوع النباتي.
تحتوي بذور السمسيم عىل الدهون من النوع 

الجّيد املضاد للكولسرتول
باإلضافية إىل محتيواه العيايل مين الربوتينات 
النباتية، فإنَّ السمسيم يحتوي عىل نسبة 52 
يف املئية من الدهيون الفّعالية للغاية يف تنظيم 
مسيتوى الكولسرتول يف الجسيم. وحوايل 85 

يف املئة من هيذه الدهون، هي أحماض دهنية 
أحاديية غير مشيّبعة أو أحمياض زيتيية – 
حمض األولييك- والتي تسياعد عىل تخفيض 
الكولسيرتول السيّيئ )املعيروف بيي إل دي إل 
LDL( وبالوقت ذاته يرفع الكولسيرتول الجيد 
)إتيش دي إل HDL( يف الجسيم. كما له تأثر 

غر مبارش عىل القلب واألوعية الدموية.
السمسم يحتوي عىل مضادات أكسدة قوية

بذور السمسيم غنية بالسيسيامن، وهو من 
مضيادات األكسيدة التيي تمتياز بخصائيص 
تحيارب أنواًعا معينة من الرطان، وذلك بأن 
تؤخير أو توقيف نميو األورام، وتمنيع ظهور 
أورام جدييدة، وهناك أبحاث تجري حاليًّا بهذا 

الصدد.

هيل تالحظين تسياقط الشيعر بكثافية خالل 
هيذه الفيرتة من العيام، فبعيد انقضياء فصل 
الصييف واملبارشة بفصل الخريف، واسيتكماالً 
يف فصل الشيتاء يالحيظ عدد كبر من النسياء 
تساقط الشيعر بغزارة يف فرشاة الشعر أو عند 

االستحمام. 
نرشت عدة دراسيات حول املوضوع أن السيبب 

الرئيس للتسياقط يتعلق بالحفياظ عىل درجة 
حيرارة الجسيم الطبيعيية، ففي العيام املايض 
أشيارت دراسية ُنيرشت يف )املجلية الربيطانية 
لألميراض الجلديية(، فحواهيا اعتبار موسيم 
الخريف املوعد املحدد لتسياقط الشيعر بشيكل 

طبيعي.
حيث درس باحثون من )جامعة جون هوبكنز 

وجامعة واشنطن(، بيانات ومؤرشات احصائية 
حول )تسياقط الشيعر( من ثمانيية بلدان ملدة 
12 عاًميا، ثيم قارنوا البيانات بشيكل شيهري 
وموسيمي، وكانت النتائج متشيابهة يف جميع 

البلدان.
و قيال املؤليف املشيارك شيون كواترا األسيتاذ 
املسياعد يف طب األمراض الجلدية يف كلية الطب 
بجامعة جونز هوبكنز، للصحة: “زيادة تساقط 
الشيعر يف فصل الخريف والشيتاء أمر طبيعي، 
ولكن من منظور تطوري، فإن أحد أدوار الشعر 
هيو توفير اليدفء، ولكين انتهياء دورة حياة 

الشعرة عادة يكون خالل فصل الخريف”.
وأضياف يفقيد الشيخص العيادي ميا بن 50 
إىل 100 شيعرة يومًييا كجيزء مين دورة النمو 
الطبيعي للشيعر، وأن حوايل ٪90 من شيعرات 
اليرأس يف دورة نموهيا، والتيي تسيتمر ما بن 
سينتن إىل سيت سينوات، بمجرد انتهياء دورة 

نموهم، فإنهم يسقطون.
ولكين إذا كنيت قلقية مين فقيدان الكثر من 
الشيعر، فيمكنك استشيارة الطبيب ألسباب قد 

تكون صحية أو قد تعود لسوء تغذية. 

 أخطياء ترتكبينها بحق مولودك الصغر، وقد 
تبدأيين بها من املستشيفى، هيل تعلمن أنك 

ترضينه بها نذكر منها:
1 - بعضهين يسيتعملن أعشياباً طبيية مثل 
»اليانسون« وغره يف األيام األوىل، وذلك اعتقاداً 
منهن أنه يداوي مرض الرقان »الصفرة«، إن 
ظهر اصفرار عىل وجه املولود، وهذا خطأ ألن 
األعشاب تسبب إسهاالً وتجعل املولود يغط يف 
نوم عميق، لكن العلة ال تداوى. وأفضل وسيلة 
إلزالية الصفرة هي اإلرضياع الطبيعي للطفل 

وتعريضه للشمس.
2 - بعيض األمهيات يعطين املوليود »مياء 
الغرييب«، وهيو دواء للمغيص يصفيه بعض 
األطباء، مكون من عصر العنب، وهذا ترصف 
خاطئ، ألنه الدواء يفعل فعل املسكر، ويجعل 
املوليود يغيط يف نيوم عميق، ألن فييه كحوالً، 
واألجيدر بهن هو عمل مسياج خفيف للظهر 

والبطن بعد وضع الطفل يف حالة تركيع.
3 - أغلب األمهات، يرفضن الرضاعة الطبيعية 
بحجية أنهن يدعين املحاولة؛ لكين الحليب ال 
يتدفيق منهين، وهذا مفهوم خاطيئ، ألن األم 
عندميا ترص عىل إعطائيه الحليب من صدرها 
ترسل إشيارات إىل الدماغ يستقبلها ويحرض 
الهرميون عيىل إفيراز الحلييب، وهيذه أكيرب 
مشيكلة نعانيها ميع اللواتيي ال يملكن الجلد 
الكايف ملواصلة هيذه الخطوات، وأغلبهن يأتن 

بعيد ثالثة أسيابيع وهن يشيتكن أن الحليب 
قيد انقطع، وأنا يف هذه الحالة أقول: »األم هي 

التي ال تملك الرغبة الكافية إلرضاع الطفل«.
بعيد كل وجبة إرضياع، عىل األم قليب الطفل 
والرتبييت عىل ظهيره إلخراج الغيازات، وهي 
عمليية إن لم تتبعها سيتكون النتائج مربكة، 
وهي بكاء الطفل دون أن تدرك األم أن السيبب 

بسيط جداً.
4 - بعض األمهات يسيتخدمن الكحل العربي، 
وبعضه يرتكب من مواد سييئة، ويكون مليئاً 
بالرصاص، مما يسبب التهاباً يف العن، وينتقل 

عين طريق الدم إىل الدماغ، ويتسيبب بالتهاب 
يف السيحايا، وقد جاءتنا حاالت إىل املستشفى 

مصابة بالتهابات السحايا من الكحل.
5 - بعيض األمهيات يسيتعملن »السيبرتو« 
لتجفيف »رسة« املولود، وهذا ترصف خاطئ، 
والطريقة الوحيدة للتخلص منها هو غسيلها 
باملياء والصابون وتركها لتجف ألن السيبرتو 

يؤخر بشفائها.
6 - كثرون يرتكبون خطأ فادحاً، وهو إعطاء 
املواليد تمراً، فهيو ثقيل عىل معدة الطفل غر 

الجاهزة لهضم مثل هذه املأكوالت. 

ال احيد ينكر األهميية والفوائد الكثيرة التي يقدمها التدليك للجسيم 
والبيرشة، فضيال عن اآلثيار النفسيية عىل اإلنسيان، والييوم نعرفك 
سيدتي بأهم الفوائد الصحية التي يقدمها التدليك للجسم بشكل عام، 

وأهمها:
يخفف آالم العضالت: يعمل التدليك عىل تخليص العضالت من 

السموم والفضالت وزيادة ضخ الدم عربها، ويظهر 
لدى جليياً ميدى تأثر املّسياج عىل  العضيالت 
الذين يمارسيون  الرياضيين 
يف  قاسية.يسياعد  تماريين 
التخلص من القلق واالكتئاب: 
فهيو يسيهم يف التخليص من 
االكتئياب املصاحبية  حياالت 
لألمراض املستعصية والصعبة 
باإلضافة إىل أن املّساج يساعد 
بالتخفييف من حياالت القلق 

املزمن لدى العديد من املرىض

يسياعد عىل االسيرتخاء؛ حييث يؤكيد املختصون العامليون يف مجال 
التدليك أن املّسياج يسياعد عىل الشيعور باالسيرتخاء والرغبة بالنوم 

الكبيار أو حتى األطفيال الصغار سواء كان ذلك لدى 
والرضع.
ز  جهاز املناعة: وهذا ما يؤكد عليه يعيز

أكيد الباحثيون؛ حيث أن املّسياج 
يزييد عيدد خالييا اليدم البيضاء 
التيي تلعيب دوراً مهمياً يف الدفاع 
عن الجسم ضد األمراض، ويزعم بعض 
األطبياء أنه يسياعد يف زييادة املناعة لدى 
ميرىض نقص املناعية املكتسيبة والذي 

يعرف باإليدز.
يعاليج الصيداع: حييث أظهيرت 
دراسة أجريت مؤخرا أن الخضوع 
لجلسية مّسياج واحدة يساعد يف 

عالج حاالت الصداع املزمن.

سر االعشاب

لطلة ابهى....

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

طبيبك يف بيتك

فوائد أكل السمسم على الريق

تعرفوا على أسباب تساقط الشعر املفرط يف اخلريف

ما ال جيب فعله مع مولودك !

التدليك يساعد على التخلص من الصداع والقلق واالكتئاب

سلوكيات

4 طرق لتشجيع طفلك على 
التحدث معِك عن أي شيء

املطبخ

قبل وأثناء الشواء.. أهم النصائح للحصول على حلم لذيذ
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

- انتهاء األنش�طة العس�كرية للحرب العاملية األوىل 
من الناحية العملية، وذلك يف الساعة الحادية عرشة 
م�ن اليوم الح�ادي عرش يف الش�هر الح�ادي عرش. 

1943
- االحتالل الفرنيس يعطل الدس�تور اللبناني ويحل 
مجلس الن�واب ويعتق�ل الرئيس بش�ارة الخوري. 

1955
- ع�دد من املحكوم�ن باالعدام م�ن اعضاء جبهة 
التحري�ر الوطن�ي الجزائرية يفرون من الس�جن يف 

قسنطينة.
1962 -  اص�دار الدس�تور يف دول�ة الكويت: لتكون 

أول دولة خليجية لديها دستور مكتوب. 1973
- توقي�ع اتفاق وقف اط�الق النار وفك االرتباط بن 
مرص وارسائيل عند الكيلومرت 101 عىل الطريق بن 
القاهرة والس�ويس: اول وثيقة توقع بن بلد عربي 

وارسائيل منذ الهدنة يف, 1949
1988 -  علم�اء يعلن�ون اكتش�اف أق�دم أحف�ورة 
لح�رشة يف العال�م، ويقولون إن عمره�ا نحو 390 

مليون عام. 2002
- االم�ن الع�ام لالم�م املتح�دة ك�ويف ان�ان يقرتح 
خطة إلع�ادة توحي�د جزيرة قربص وف�ق النموذج 

السويرسي.
2003 -  الكونغ�رس االمريكي يتبن�ى قانونا ينص 
ع�ىل ف�رض عقوب�ات سياس�ية واقتصادي�ة ع�ىل 

سوريا.
2004 -  وف�اة رئيس الس�لطة الفلس�طينية يارس 
عرفات، القائد التاريخي للفلسطينين، يف مستشفى 

عسكري قرب باريس نقل اليه يف 29 ترشين االول.
2004 -  رئي�س ال�وزراء الهندي منموهان س�ينغ 

يعلن خفض عدد الجنود املنترشين يف كشمري.

غزل عراقي
*شجاني وصدكت موكلبي ملج���وم
عيني تشوف بس روحي الغشيم���ه

الطعن بالوجه صاير هاي االي���������ام
اليطعن بالظهر ص�������������ارت قديمه

------
* فد شغله بحرضتك دوختني هواي

ما ادري حقيقه مدري جنت احلم
شفتك بالورد تشتم هذاك الي��وم
معقوله الورد بالورد هم يشتم؟؟

----
* غرامك ما نصفني بيوم ويميل

ودلييل ال تظن ينساك ويمي������ل
الك موقع بنص القلب وايمي����ل
دبليو دبليو دوت احبك مو بيدية

أبـــــــراج

مهنياً: احذر ارتكاب أّي أخطاء قد تندم عليها الحقاً 
وحاول أن تبحث عن فرص عمل جديدة

عاطفي�اً: لقاء عاطفي يش�عرك بالس�عادة والطمأنينة 
وتستعيد معه أجمل الذكريات وأروعها

صحياً: تنش�ط اليوم عىل الصعيد الريايض وتشّجع اآلخرين 
عىل ممارسة الرياضة

مهني�اً: تزدهر املخّيلة وتعطي�ك أجوبة عن بعض 
التساؤالت وتتسارع الخطى وتقوم بواجباتك

يف  اللطيف�ة  والطاق�ة  الس�حر  اس�تخدم  عاطفي�اً: 
شخصيتك لتحظى بالشخص الذي تعشقه

صحي�اً: ال تتقاعس عن القيام بكل ما من ش�أنه أن ينعكس 
إيجاباً عىل صحتك

مهني�اً: ردود األفع�ال إيجابي�ة بع�د م�ا قّدمت�ه 
لتطوير عملك، لكّن النتائج قد تتأخر بعض اليشء 

إالّ أّنها تظهر تلقائياً
عاطفي�اً: تنش�ط كثرياً هذا الي�وم عىل مس�توى التغزل 

بالرشيك، وقد تقومان بعمل مشرتك ومثمر
صحياً: خفف بعض اليشء من س�اعات الجل�وس الطويلة، 

وزد من فرتات امليش يف األسبوع

مهني�اً: علي�ك ان تتفّرغ لألمور املهم�ة يف العمل، 
فذلك يبعدك عن الشكليات واملواجهت غري املجدية 

والعقيمة
عاطفي�اً: كثرة العمل تبع�دك إىل حد ما عن الرشيك، وهذا 
يدفع�ه إىل التذم�ر يف بع�ض األحي�ان، فح�اول التوفيق بن 
االثنن.صحي�ًا: تب�دو يف حال صحية تفاج�ئ الجميع بعدما 

اعتقدوا أنك لن تتعاىف من مرضك برسعة

مهنياً: إذا ش�ئت أن يتحس�ن وضعك املهني، عليك 
أن تبذل جهوداً أكرب لتجني الحقاً ثمار تعبك

عاطفي�اً: املعالجة املرتوية ملش�اكلك مع الرشيك هي 
األفضل والكفيلة بإعادة املياه إىل مجاريها

صحي�اً: تعود من رحل�ة ترفيهية م�زوداً بطاق�ة كبرية من 
العافية والرشاقة والنفسية املرتاحة

مهنياً: التواصل مع أش�خاص نافذي�ن يف العمل، 
يسهم يف وصولك إىل تحقيق األهداف التي حددتها 

لنفسك منذ مدة طويلة
عاطفي�اً: تجد نفس�ك مج�رباً ع�ىل تنفيذ الوع�ود التي 

قطعتها للرشيك، وإن كان بعضها يسبب لك اإلحراج
صحي�اً: تش�عر ببع�ض الوج�ع يف املفاصل قد يكون س�ببه 

االرتفاع الكبري يف الرطوبة

مهنياً: قرارات حاس�مة تتخذها ه�ذا اليوم، لكن 
إياك القيام بخطوات غري مدروس�ة أو ناقصة لئال 

تدفع الثمن الحقاً
عاطفياً: حن يخط�ئ الرشيك عليك أن تبّن له أخطاءه، 

ويف حال عدم القيام بذلك قد يرتكب الخطأ مجدداً
صحي�اً: خذ قس�طاً من الراح�ة وقم برحلة إىل م�كان ناٍء يف 

الطبيعة ينسيك الهموم

مهنياً: هذا اليوم يناسبك جداً ويثبت أنك عىل حق، 
وتلقى مساعدة يجب أن تتقبلها بإيجابية

عاطفي�اً: يوم هادئ إىل جان�ب الرشيك، وهذا ما يعّزز 
الثقة بينكما لئال تتجّدد الخالفات

صحياً: وّظف طاقاتك التي تس�تغلها يف العمل للقيام ببعض 
ما يساعد عىل تنشيط الدورة الدموية

مهني�اً: مهم�ا عاكس�تك الظ�روف يف العم�ل، ال 
تستس�لم أو تخضع لتتمكن م�ن تمرير هذا اليوم 

الصعب، فاملقبل قد يكون أفضل
عاطفياً: ال ترتك الش�كوك تؤثر يف عالقتك بالرشيك، وهذا 

من شأنه أن يوصلك إىل أماكن ال ترغب يف الوصول اليها
صحياً: اس�تفد من حالة الطقس الجّيدة وانطلق يف نزهة أو 

رحلة استجمام للتخفيف عنك

مهنياً: التفاؤل من أب�رز الصفات التي تمّيزك عن 
اآلخرين، فحاول أن تحافظ عىل هذه امليزة من أجل 

مستقبل واعد
عاطفياً: املش�اركة تس�اعد عىل زيادة ف�رص النجاح يف 

العالقة، وتولّد االنسجام التام بينك وبن الرشيك
صحياً: قد تمر بوضع صّحي دقيق سببه التهابات وتقرحات 

يف املعدة، لكن رسعان ما تشفى

مهني�اً: ال�كل متعاطف مع�ك ويحمل ه�ذا اليوم 
مفاجآت س�عيدة، ك�ن هادئاً وال تخ�ش أي جديد 

يطرأ ألنه لن يخيب ظنك
عاطفياً: إبحث عن الهدوء والسالمة والتناغم مع الرشيك 
وثاب�ر ع�ىل ما ب�دأت به منذ م�دة، فه�و وحده الق�ادر عىل 
االنتق�ال بك إىل حي�اة جديدة.صحي�اً: حذارالتدهور الصحي 

الذي يصيبك منذ مدة، استرش طبيبك بأرسع وقت

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تجد نفسك ترزح تحت ضغط كبري بسبب 
محارصة بع�ض القوى الناف�ذة إلرادتك ومحاولة 

الحد من تقدمك
عاطفياً: يوم رومان�يس بالتأكيد يخدم مصلحة العالقة، 
فأنت تميل اىل الهدوء اإليجابي وترغب يف تعزيز الروابط بينك 
وب�ن الرشيك.صحي�ًا: تتعزز ثقتك بالنفس، وترتاح نفس�ياً 

وجسدياً بعدما بدأت االبتعاد عن املشكالت العابرة

غياث الدين جمش�يد بن مس�عود ب�ن محمد الكايش )املتوىف س�نة 
839 ه�/1436 م( من أعظم من اش�تهر يف القرن التاس�ع الهجري 

بالحكمة والرياضيات والفلك والنجوم وغريها.
ولد يف مدينة كاش�ان -قاش�ان- يف بالد فارس وكان يقيم فيها مدة، 

ثم ينتقل إىل مكان آخر.
درس ال�كايش النحو والرصف والفقه واملنطق، ثم درس الرياضيات 
وتف�وق فيه�ا. وال غراب�ة يف ذل�ك، فإن وال�ده كان من أك�رب علماء 
الرياضي�ات والفل�ك. وقد ع�اش الكايش معظم حياته يف س�مرقند، 
وفيها بنى مرصداً سماه “مرصد سمرقند”. حيث توجه إىل سمرقند 
بدع�وة من اولغ بك ال�ذي كان يحكم البالد آنذاك، والذي كما قيل أنه 
كان محب�ا للعلماء ش�غوفا بالعل�م، وهناك يف س�مرقند وضع أكثر 

مؤلفاته التي كانت سببا يف تعريف الناس به.
وبالرغ�م م�ن م�ا للكايش م�ن ش�هرة كب�رية يف األزي�اج واملراصد 
والرياضي�ات وغريها ومن مكان�ة علمية جدي�رة بالتقدير فإنه لم 
يعرف حقه يف كتب الرتاجم والتاريخ، بل قد أهمل شأنه كشأن غريه 
الكثريين من املفكرين البارزين يف اإلسالم. وهو من الذين لهم فضل 
كبري يف مس�اعدة اولغ بك يف إثارة همته للعناية بالرياضيات والفلك، 
وأحد الثالثة الذين اشتهروا باهتمامهم بالعلوم الرياضية والفلكية، 
وه�م: غياث الدين الكايش وقايض زاده روم�ي وعيل القويش، الذين 
اش�تغلوا يف مرصد سمرقند واشرتكوا فيه، وعاونوا اولغ بك يف اجراء 
اإلرص�اد وعمل األزياج، وكان هذا املرص�د إحدى عجائب زمانه فقد 

زود باألدوات الكبرية واآلالت الدقيقة.
واش�تهر الكايش يف علم الهيئة. كما أنه رشح كثرياً من إنتاج علماء 
الفل�ك الذين اش�تغلوا مع نصري الدين الط�ويس يف مرصد “مراغة”، 

كم�ا حقق ج�داول النجوم الت�ي وضعها الراص�دون يف ذلك املرصد. 
وقدر الكايش تقديراً دقيقاً ما حدث من كسوف للشمس خالل ثالث 
س�نوات )بن 809 ه�� و811 ه��/1407 و1409 م(. وهو أول من 

اكتشف أن مدارات القمر و عطارد إهليليجية.
أما يف الرياضيات، فقد ابتكر الكايش الكسور العرشية، ويقول سمث 
يف كتاب�ه “تاري�خ الرياضيات”: “إن الخالف ب�ن علماء الرياضيات 
كب�ري، ولكن غالبيته�م تتفق عىل أن الكايش هو ال�ذي ابتكر الكرس 
الع�رشي”. كم�ا وض�ع ال�كايش قانون�اً خاص�اً بمجم�وع األعداد 
الطبيعية املرفوعة إىل القوة الرابعة. ويقول كارادي فو يف حديثه عن 
علم�اء الفلك املس�لمن: “ثم يأتي الكايش فيقدم لن�ا طريقة لجمع 
املتسلس�لة العددية املرفوعة إىل القوة الرابعة، وهي الطريقة التي ال 

يمكن أن يتوصل إليها بقليل من النبوغ”.

انظ�ري إىل هذا األصداف الثالث. 
أيه�ا يحظ�ى باهتمام�ك؟ أيها 
تتمتع باللون والشكل املفضلن 
لدي�ك؟ يف الواق�ع، لإلجاب�ة عىل 
هذا الس�ؤال أهمي�ة كبرية ألنها 
طباع�ك  أرسار  بع�ض  تف�يش 
تش�عرين  فه�ل  وش�خصيتك! 
بالفضول؟ إذاً، ليس عليك سوى 

أن تختاري صدفتك.
الصدفة الرقم 1

ه�ل تالحظن أن ه�ذه الصدفة 
مختلف�ة بش�كلها؟ ه�ي كذلك 
بالنس�بة إىل دالالتها أيضاً. ففي 
ح�ال اخرتته�ا، فهذا يش�ري إىل 
أّن�ك ال تحبن الغموض وتتحلن 
بالقوة التي تساعدك عىل خوض 
كل التج�ارب وإن كانت صعبة.  
ق�د تش�عرين باألل�م واالنزعاج 
أحيان�اً، إال أن هذا ال يدوم لوقت 
طويل. لكنك، يف املقابل، حساسة 
وقد تحتاجن أحياناً إىل أن يقدم 
ل�ك أحده�م العناي�ة والحماية. 
جان�ب  إىل  العي�ش  يس�عك  ال 
بالسلبية،  يتس�مون  أش�خاص 
بل تفضلن قضاء أوقاتك برفقة 
آخرين يتمتعون بروح إيجابية. 
نصيح�ة: حافظي ع�ىل طاقتك 

اإليجابي�ة وإن تع�ن علي�ك أن 
تتعام�يل مع أش�خاص مقربن 
سس�لبين واحريص عىل تجديد 
تل�ك الطاقة من خ�الل قضائك 

بعض الوقت بمفردك.
الصدفة الرقم 2

ناعم�ة  الصدف�ة  ه�ذه  تب�دو 
امللم�س واختيارك له�ا يدّل عىل 
أّنك شديدة االهتمام باألشخاص 
املحيط�ن بك. ل�ذا، يتعن عليك 
الح�ذر وأال تب�دي ضعيفة أمام 
له�م  تق�ويل  وأن  يوم�اً  ه�ؤالء 
أحيان�اً: ال! إال أن ه�ذا ال يعن�ي 
أن تتوقفي عن تقديم املساعدة 
إىل  انتباه�ك  يلف�ت  ب�ل  له�م، 

رضورة أن تهتم�ي باحتياجاتك 
الخاص�ة وأن تقيم�ي الت�وازن 
ب�ن عمليت�ي العط�اء والتلقي 
لديك. كذلك يش�ري اختيارك هذه 
الصدفة إىل أّنك تحبن إتمام كل 
مهمات�ك ع�ىل أكمل وج�ه وأن 
يك�ون كل م�ا يحيط ب�ك جيداً 
ومتوازناً، األمر الذي قد يشعرك 

بالضغط النفيس واإلرهاق.
نصيحة: لك�ي تقومي بأعمالك 
بطريقة ناجحة، حددي برنامجاً 
يومي�اً يحت�وي ع�ىل الخطوات 
التي يتعن عليك أن تقومي بها.

الصدفة الرقم 3
هل اخ�رتت هذه الصدف�ة؟ إذاً، 

ه�ذا يدّل ع�ىل أّنه ح�ان الوقت، 
بالنس�بة إلي�ك، إلدخ�ال بعض 
التغي�ريات عىل حيات�ك وللتخيل 
عليه�ا  يع�ود  ال  م�ا  كل  ع�ن 
بالفائدة. لكن، إذا كنت تشعرين 
بأن�ك حصل�ت عىل الكث�ري، فال 
تس�ارعي إىل التخيل عن موقعك 
ألحد. ففي حال أتحت لآلخرين، 
فرصة اإلمس�اك بزمام شؤونك، 
فهذا يعني أنك تمنحينهم الطاقة 
للتحكم بمسار أيامك. لذا، وبدالً 
من ذلك، من األفضل أن تحددي 
خطوط حيات�ك عىل النحو الذي 
إىل  تحتاج�ن  ربم�ا  تريدي�ن. 
نس�يان جزء من ماضيك لكمي 
تتمكن�ي م�ن امل�ي قدم�اً يف 
الحارض نحو املستقبل. عىل أية 
ح�ال، لقد ح�ان الوقت لتضعي 
ح�داً ملش�اعر الغض�ب والحزن 

واإلحباط.
م�ن  تتمكن�ي  لك�ي  نصيح�ة: 
تحقي�ق ذات�ك، ال تتوقف�ي عند 
س�طحها، فم�ن ال�رضوري أن 
إىل أعماقه�ا ألن ه�ذا  تغ�ويص 
يس�اعدك ع�ىل فهمه�ا بطرقة 
أفضل وإىل رس�م الخطوط التي 

تناسبها وتشعرك باالرتياح.

شخصيات من التاريخ

اختبارات شخصية

غياث الدين الكاشي )اسطورة الرياضيات والفلك(

قصة وعربةاختاري صدفة واكتشفي أسرار شخصيتك

السعادة و االجيابية

أفقي
1مدينة روس�ية تعرض�ت لكارثة 
نووي�ة o حي�وان صغ�ري يتحم�ل 

العطش أكثر من الجمل
2له عالقة برأس الدولة o مكان ذو 

سقف خفيف التقاء الشمس
3دولة يف وس�ط آس�يا فيها أطول 
س�د يف العالم وأكثر م�ن 80% من 

سكانها مسلمون
4اختالط األمر يف موضزع ما

5خصلة حس�نة o توج�د عادة يف 
بن�اء الجام�ع والجامع�ة وأحيانا 

الربملان
6توق�ف يف امليناء o م�ادة تدخل يف 

بياض األبنية
7تجده�ا يف البحر وقد تحتوي عىل 

ما يتخذ كمجوهرات
8ارتفاع يف جانب الطريق o غشيم 

o عبودية
 o 9ذو مكانة خاصة وذات احرتام

متشابهان
10مكان مفتوح يحوي حياة برية 

o قرص للمعلومات

رأيس
1عسكري يف سلك تنظيم حركة 

السيارات يف املدينة
2شخصية نس�ائية إجرامية يف 
السينما املرصية oياسن o من 

الخروف
3مدينة م�ن مدينتن يابانيتن 
قنبل�ة  أم�ريكا  عليه�ا  الق�ت 

نووية
4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض 

ما o بداية ضوء النهار
5كتاب صغري )مبعثرة( o كثري 

o خاص بي
6ما يتس�ابق عليه العاملون يف 

صناعة اإلعالم
7معاتبة o اقعد

غ�ري  الح�واس  م�ن  8حاس�ة 
العادي�ة يف معرف�ة م�ا خل�ف 

األشياء الظاهرة
9للس�ؤال o مس�حوق متفجر 

استخدمه يف األصل الصينيون
 o 10ذات حركة خفيفة وجمال

فعل بمعنى تجعله قويا
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استيقظت إحدى السيدات املريضة بالرسطان ونظرت يف املرآة لتجد ثالث 
شعرات فقط يف رأسها !

ذلك… وقضت  اليوم! فعلت  بأس! سأصبغ شعري  ال  قائلة:  فابتسمت 
يوماً رائعاً !

 ! فقط  شعرتن  فوجدت  املرآة،  يف  ونظرت  استيقظت  التايل،  اليوم  ويف 
اليوم،  شعري  ترسيحة  سأغري  مدهش!  وقالت:  أساريرها،  فانفرجت 
سأقسمه إىل نصفن وأصنع مفرقاً يف منتصفه! فعملت ذلك… وقضت 

يوماً مدهشاً !
وهنا  رأسها!  يف  فقط  واحدة  شعرة  لتجد  استيقظت  الثالث،  اليوم  ويف 
قالت: ممتاز! سأرسح شعري للخلف! فعلت ذلك… وقضت يوماً مرحاً 

وسعيداً !.
ويف اليوم التايل استيقظت ونظرت يف املرآة لتجد رأسها خالياً من الشعر 

تماماً !
فهتفت بسعادة بالغة: )يا للروعة ! لن أضطر لتصفيف شعري اليوم(.
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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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الفنانة اإلماراتية فاطمة الطائي: «كورونا» غّيرت من واقع 
الجمهور المتلقي كثيرا
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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 :
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الرواتب اليت يتباكى 
عليها اجلميع

أن يبكي ويلطم ويولول وينصب عزاء »ولو  املواطن وحده  من حق 
الراتب..  أجل  من  استثناء«  الراتب  بس  كورونا  بسبب  عزيات  ماكو 
بدرجة  أكان  سواء  واملتعاقد  واملتقاعد  للموظف  مطلق  حق  فالراتب 
تأخري..  دون  الشهر  نهاية  يناله  فضائي  درجة  أو  جمهورية  رئيس 
لكن الذي نراه حاليا أن القوى السياسية كلها دون إستثناء مواالة أو 
معارضة أو نصف مواالة ونصف معارضة أو ال مواالة وال معارضة أو 
مواالة بالنهار معارضة بالليل، تبكي وتلطم وتولول وتنصب عزيات 

عىل الراتب أضعاف مضاعفه مما يفعله املواطن.
اليتعدى  تأثريه  )عزا(  وينصب  ويلطم  ويولول  يبكي  حني  فاملواطن 
الزقاق أو القهوة أو الكيا، ينفض »ضيم قلبه« بكم مسؤول بالدولة 
من الذين يحبهم ويعود اىل بيته بـ »عالكة« خاوية يف الغالب ممنيا 
النفس ببرشى يمكن أن تزفها له وزارة املالية بني لحظة وأخرى، ولو 
أثناء الفاصل »مال الفضائيات« بني كل جولة متابعة ألخبار ترمب أو 
بايدن.. واملواطن الذي تحرص األحزاب والقوى السياسية أن تسميه 
»الكريم« يعرف نفسه ال يحل وال يربط حتى لو طلع تظاهرة واحتل 
ليس جبل أحد يف ساحة التحرير، بل سلسلة جبال مكحول وخانوكه، 

بل وحتى جزيرة كنعوص.
أنواع  كل  تجيد  باتت  والسحب،  منها  الوطنية  واألحزاب،  فالقوى 
»املدري شنو« لخدمة املواطن الكريم عىل صعيد البيانات والتغريدات 
أنواع  بكل  والتهديد  والتحالفات  الجبهات  وتشكيل  والبوستات 
اإلستجوابات واإلستضافات. بل وحتى أنواع غري مألوفة من العصبية 
يف الربامج الحوارية التي »يتونس« عليها املواطن الكريم طبعا ألنها 
بالنسبة له فاصل إعالني ممتع يشبه شاي محمود أو جبنة املراعي 

أو اشرتك معنا يف زين أو آسيا تجمعنا.
والحال إنه إذا كان من حق املواطن الكريم أن يبكي عىل راتبه املقطوع 
واألحزاب  القوى  تتباكى  حق  فبأي  واملبيوع،  واملمنوع  واملشلوع 
والكتل والزعامات عىل راتب املواطن ال راتبها.. فهذه القوى واألحزاب 
تحلف بأغلظ اإليمان إنها ال تتسلم راتبا وال مخصصات من الدولة. 
أما »شلون عايشني« والله ما أدري عىل »كولة« أحد آبائنا املؤسسني 
هذه  فقط..  والديمقراطية  الديمقراطية  لنا  جلب  الذي  النظام  لهذا 
الديمقراطية التي جعلت املواطن يمتلك حق البكاء عىل راتبه املفقود 
بينما تملك القوى التي جلبت الديمقراطية التباكي فقط. أي يف الوقت 
ليس  ألن  التباكي  بحق  هي  إكتفت  البكاء  حق  املواطن  منحت  الذي 

لديها وقت للبكاء.
املواطن  أطنب  التي  واألحزاب،  والقوى  الكريم  املواطن  بني  الفارق 
املواطن يوزع نقده بعدالة  أن  لذ وطاب من األوصاف،  يف منحها ما 
الوزراء  بينما هي عينها عىل رئيس  عليها جميعا بدون محاصصة، 
الذي تحمله وحده املسؤولية، بينما املنطق يقول إنه ربما هو آخر َمن 
يتحمل املسؤولية.. ربما هناك من يقول ملاذا قبل املسؤولية ويعرف 
أن الوضع تعبان؟ ألنهم قالوا له تعال خلصنا ونحن ندعمك.. وحني 
يبكي  الجميع  فوقف  معكوسة،  بطريقة  ولكن  دعموه،  الرجل  جاء 

ويتباكى.  

زايد،  الشيخ  جنح  محكمة  بدأت  أن  بعد 
وزيري،  محمد  محاكمة  جلسات  أوىل 
مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفا وهبي 
واإلستيالء  عليها  النصب  بتهمة  السابق، 
عىل أموال وممتلكات، تقدر قيمتها بـ63 
أخبار  إنترشت  مرصي،  جنيه  مليون 
هيفا  بني  مجاريها  اىل  املياة  عودة  عن 
بينهما، لكن  تم  الصلح قد  ووزيري، وأن 
أن  وأوضحت  صمتها  عن  خرجت  هيفا 
الصحة،  من  لها  أساس  ال  األخبار  هذه 
هو  »أوال  الخاصة:  صفحتها  يف  وكتبت 
ذمة  عىل  شهور   4 منذ  مسجونا  مازال 
وحتى  ساعات  منذ  ثانيا:  التحقيقات، 
هذه اللحظة التي أكتب فيها التويتة هناك 
فيها  ويرتافع  حاال  تعقد  محكمة  جلسة 
يارس  املستشار  املحامني  األساتذة  ضده 
ثالثا  املناوي«،  رانيا  والدكتورة  قنطوش 
املستحيالت  سابع  من  الخرب  هذا  واألهم 

إنه يحصل«.
املحاكمة  إىل  وزيري  تقديم  وسيتم 
»محبوساً«، بعد أن رفضت غرفة املشورة 
عىل  إستئنافه  الكلية،  الجيزة  محكمة  يف 

ذمة  عىل  يوماً،   15 حبسه  تجديد  قرار 
إستمرار حبسه  اإلختالس، وتقرر  قضية 

داخل قسم رشطة الشيخ زايد.
قنطوش،  يارس  هيفا،  محامي  وقال 
مدير  مع  التحقيقات  إستكمال  تم  أنه 

أعمال موكلته، يف التهم املوجهة إليه أمام 
تقديم  تم  أنه  إىل  زايد، الفتاً  الشيخ  نيابة 
ألموال  وزيري  إختالس  ُتثبت  مستندات 
هيفا، عىل عكس ما كان ُيردد بأنه ال توجد 

أي أدلة عىل اإلتهامات املوجهة إليه.

 
زايد، بمالمحها  املمثلة املرصية، معايل  تميزت 
بصمة  ترتك  أن  يف  وموهبتها  املميزة  السمراء 
فنية، من خالل أدوارها التي مزجت فيها بني 

والجرأة  والعناد  ففي الخفة  أيضاً، 
هي  األدوار  نثى بعض  أل ا

 ، غية لطا يف ا و
اآلخر  البعض 

املرأة  هي 
ية  لقو ا

املسيطرة.
جت  و تز
زايد  معايل 
 ، تني مر
ىل  و أل ا

كانت 
من 

مهندس، لكن تم اإلنفصال بعد ثالث سنوات، 
من  عالجها  الذي  الطبيب  من  بعدها  لتتزوج 
عالقة  بينهما  ونشأت  الدودية«،  »الزايدة  آالم 
إنفصلت عنه  ثم  وتزوجته،  به  وإرتبطت  حب 
مرة  الزواج  عدم  بعدها  لتقرر   ،1992 عام  يف 
أخرى. وقالت يف لقاء لها إنها ليست فأر تجارب 
للرجال، وحياتها سعيدة من دون رجل، وكانت 

تكفل طفالً لعدم إنجابها أوالد.
املنياوي يف ترشين  الله أحمد  ولدت معايل عبد 
الثاني/نوفمرب عام 1953، يف حي السيدة زينب 
بالقاهرة من أرسة فنية، فوالدتها هي املمثلة 
ثالثية  يف  أمينة  بدور  قامت  التي  زايد  آمال 
زايد  املمثلة جماالت  نجيب محفوظ، وخالتها 
الفنان هاني شاكر، وخالها  وإبن خالتها هو 
كان  والدها  أما  زايد،  محسن  السيناريست 

يعمل لواء يف الجيش املرصي .
عىل  خاصة  مزرعة  تمتلك  زايد  معايل  وكانت 

تمكث  الصحراوي،  اإلسكندرية  مرص  طريق 
خصوصاً  بتصوير،  مرتبطة  تكن  لم  إذا  بها 
حضور  تهوى  وال  العزلة  إىل  تميل  كانت  أنها 
الحفالت، وتقرأ الكتب حيث كانت محبة لكتب 
إحسان  الروائيني  ومن  هيكل،  حسنني  محمد 

عبد القدوس ونجيب محفوظ.
 وخاضت بطوالت مع عادل إمام وأحمد زكي 

ومحمود عبد العزيز وأدوار مميزة.

مسلسل  من  األوىل  الحكاية  عن  نكشف   
سكر«،  الدنيا  »حلوة  الجديد  الزاهد  هنا 
املطلقة  بطوالتها  أوىل  به  تخوض  والذى 
تصوير  »هنا«  وتواصل  الدراما،  عالم  يف 
اإلنتاج  بمدينة  حاليا  مشاهدها 
خطوات   9« عنوان  وتحمل  اإلعالمي، 
بينها  املشاهد  وتجمع  الرجل«،  لقلب 
الذى يعمل  الفنان محمد كيالني  وبني 
معها يف نفس الرشكة التي تعمل بها 

وتتواىل األحداث بينهما.

من  حكاية  كل  حكايات،   9 يضم  والعمل 
عمل  فريق  قصة  حكاية  ولكل  حلقات،   5
جميع  يف  الزاهد  هنا  وجود  مع  مختلف 
عرضه  املقرر  املسلسل  بأحداث  القصص 

قبل نهاية العام الجاري.
وإخراج  الفخراني  يرسى  فكرة  املسلسل 
إطار  يف  فكرته  وتدور  الحلفاوى،   خالد 
ظهور  عىل  ويعتمد  كوميدي  اجتماعي 
نخبة كبرية من ضيوف الرشف، ويشارك يف 
بطولة الحكاية األوىل بجانب هنا الزاهد كل 

جيالن  سليمان،  حنان  كيالنى،  محمد  من 
رحمي،  ياسمني  العرب،  عز  ليىل  عالء، 

بسنت النرباوي.
وهم  القصص  مؤلفى  االختيارعىل  ووقع 
أحمد  فيدرا  محمد،  ضياء  صالح،  إياد 
املرصي، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد 
جالل، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة 
الفخراني  يرسي  للكاتب  ترجع  املرشوع 
مسؤول اإلنتاج الدرامي باملتحدة للخدمات 

اإلعالمية.

 دبي / الزوراء / ظافر جلود:
امتلكت   ، إماراتية شابة  مذيعة  الريايس  حصة 
حضورا طاغيا عرب الشاشة ، تخرجت من قسم 
األضواء  تحت  العمل  أحبت  –الصحافة،  اإلعالم 
الربامج، حيث كانت  تقديم  والشهرة من خالل 
لتقديم  الرياضية  دبي  قناة  مع  االوىل  فرصتها 
الربامج،  من  لعدد  كمقدمة  ثم  األخبار  نرشة 
ومنها ويك اند، ودورينا والطريق إىل املونديال.. 
إماراتية  مذيعة  أول  الريايس  حصة  تعد  لذلك 
حيث  العربي،  والخليج  اإلمارات  يف  رياضية 
بالنجاح،  طموحها  وحققت  مهمتها  يف  تميَّزت 

بفضل تشجيع أهلها وزوجها بالدرجة األوىل .
مبتسمة  تجدها  الريايس  حصة  تقابل  وكلما 
اإلمارات  يف  الرياضيني  مع  املواقف  بعض  رغم 
بصفتك  تقابلها  حينما  لكن  منها،  والخليج 

عراقيا فإنها أول ما تقول ..
» عيني  املسكوف يف دبي  - »دلني« عىل مطعم 

.  «
تعمل  التي  دبي  يف  اآلن  املطاعم  هي   كثرية   •

املسكوف ؟
- اعرف ذلك لكني اعشق األكل العراقي وبالذات 

السمك املسكوف، لذلك احتاج اىل خصوصية .
• اشهر مطعم ترتددين عليه ؟

- يف منطقة املمزر بدبي، ذهبت اكثر من مرة 
يستقبلوني  كانوا   ، وعائلتي  زوجي  برفقة 
العراق  أهل  طيبة  هي  وهذه   ، برتحاب 

وكرمهم .
• وهل تتابعني الكرة العراقية ؟

- الكرة العراقية تاريخ مجيد، إنجازات وبطوالت 

من  مهم  ضلع  العراقية  الكرة  كبار،  ونجوم 
برامجي  يف  استقبلت   ، الخليجية  الكرة  إضالع 
الالعبني  من  عددا  الرياضية  دبي  شاشة  عرب 
جماهريي  استقبال  بعد  سعيدة  وكنت  الكبار، 

لهم من منصة التلفزيون .
• حدثينا عن تجربتك مع اإلعالم الريايض؟

عىل  للمرأة  وجود  هناك  يكن  لم  بداياتي  يف   -
اإلماراتية،  وليس  الرياضية  الخليجية  الساحة 
كنت أنا أول إعالمية رياضية بالخليج واإلمارات، 
وجود  مع  لكن  املستحيل،  بمثابة  األمر  وكان 

الرغبة 
العمل  عىل  القادرة  للمرأة  الداعمة  والقيادة 
قوية  بصمة  للمرأة  أصبح  الريايض،  املجال  يف 
واملسموع،  واملقروء  املرئي  اإلعالمي  الحقل  يف 
وحقيقة أنا سعيدة بأن أكون أول من فتح الباب 
فقط،  الرجال  عىل  حكراً  كان  مجاالً  واقتحم 
سعيدة بأن أكون ملهمة للكثري من اإلعالميات 
وقدوة لهن، وأن أكون عنرص جذب واستقطاب 

.
قيمتها  يف  املوازنة  حصة  استطاعت  وكيف   •

كفتاة قادمة من مدينة خورفكان وإعالمية ؟
- خورفكان مدينة لها قيم تشبه القيم املوجودة 
يف كل إمارات الدولة وهي مدينة متفتحة، منها 
خرج أهم وأشهر الفنانني واإلعالميني واملثقفني 
وهذا ال يخفى عىل أحد، وظهوري يف اإلعالم يف 
ومبادئ  قيم  ضمن  يضعه  من  أنا  محدد  إطار 
األمر  اليوم  املنفتح، ورصاحة  اإلعالم  يغريها  ال 
لإلعالم،  دخويل  عند  سنة   16 قبل  عن  يختلف 
وأعرتف لم يكن األمر سهالً لكن بالثقة بالنفس 

وبعض املغامرة والكثري من الشعور باالستحقاق 
واملسؤولني  الجمهور  إقناع  من  تمكنت  الذاتي 

عن اإلعالم الريايض، وحصلت عىل الدعم.
• أنت أكثر مذيعة رياضية طالها االنتقاد ؟

منتقدة،  رياضية  شخصية  أكثر  أنا  نعم،   •
الذي  الريايض  املجال  إماراتية دخلت  أول  كوني 
خاصة  تقبالً  أجد  ولم  الرجال،  عىل  حكراً  كان 
بقوة  دخلت  الرجل،  تخص  قضايا  مناقشة  يف 
للتحدي  عاشقة  فأنا  نفيس،  من  ذاتي  وبدعم 
وسعيت  وناقشته  اإليجابي  االنتقاد  وتقبلت 
لتعديله، أما السلبي فلم يؤثر بي بل زادني قوة 

وإرصاراً.
عملك  يف  القانون  ماجستري  عىل   حصلت   •

اإلعالمي ، ماذا أفادك؟
وثقافة ويوسع من  اإلنسان وعياً  يزيد  العلم   -
آفاقه الفكرية كثرياً، وإذا ارتبط بالعمل والخربة 
وإضافة  قوة  عامل  فسيكون  املهنة  وحب 
كانت  بي  الخاصة  املاجستري  لإلنسان، ورسالة 
الريايض،  اإلعالم  يف  املرأة  تمكني  ضوابط  حول 
الجامعات  يف  بتدريسها  توصية  عىل  وحصلت 
وجاءت هذه الدراسة لتدعم تخصيص يف اإلعالم 
الدكتورة  رسالة  إلكمال  وسأسعى  الريايض، 

أيضاً .
• يوجه إليك اتهام بأن طريقتك يف الحوار تغضب 
الظهور  لرفض  يدفعهم  الذي  األمر  الرجال، 

معك؟
- بالنسبة يل ال أعّدها تهمة بل إشادة ودليالً عىل 
أنني مذيعة متمكنة وقادرة عىل إدارة الحوارات 
األوقات،  أغلب  بالذكورية يف  املعروفة  الرياضية 

الذين  املراوغني  من  هم  بذلك  يتهمونني  ومن 
ألف  فأنا »عن  املشاهد،  يضيعون وقتي ووقت 
االستديو،  خارج  أتركه  الفتاة  وخجل  رجل«، 
يغضب  ما  وهذا  وصارمة  واضحة  تجدني  لذا 

البعض.
كونك  للرياضيني  منجز  من  حققت  وماذا   •

سفرية للنوايا الحسنة ؟
- -النوايا الحسنة ناٍد عاملي ذو نشاط إنساني 
تحت مظلة ورعاية األمم املتحدة، بما أن العالم 
اإلنسان  تواصل  إىل  بحاجة  فهو  صغرية  قرية 
أم  القريب  اإلنسان، سواء يف محيطه  أخيه  مع 
البعيد، وهذا »املنصب« يعد تكليفاً قبل أن يكون 
اإلمارات،  وطني  عن  أعرب  أن  وواجبي  ترشيفاً، 
املعروفة بأياديها البيضاء كل تعبري صالح، وهو 
لقيادتنا  ووفائي  وعرفاني  انتمائي  من  جزء 

الحكيمة.
• وتجربتك يف »الربملان الريايض«؟

القضايا  وتلمس  ملعرفة  فرصة  الربنامج   -  -
من  قضية  تطرح  أنك  كما  قرب،  عن  الرياضية 
زوايا مختلفة ورؤى ناقدة وعندما يديل الخرباء 
بآرائهم، نخرج بمحصلة ميدانية تطبيقية. هنا 
عن  ومعرباً  التجربة  من  جزءاً  النقاش  يكون 

الواقع.
• هل نجحت املرأة يف مجال التقديم الريايض؟

- لنكن واقعيني عىل مستوى اإلمارات فهن قلة 
جداً وهناك من ال يستمر، وأنا هنا ال أتحدث عن 
الرياضية،  الربامج  كل  بل  فقط  حوارية  برامج 
للجميع  تتسع  اإلعالمية  الساحة  ان  أقول  لذا 
ال  فالكامريا  دائماً،  والبقاء واالستمرار لألفضل 

من  الجيد  كشف  تجيد  والجماهري  أحداً  تجامل 
السيئ.

• كيف تصفني اإلعالم اإلماراتي؟
- استطاع أن يفرض حضوره وله قاعدة بيانات 
نهضتنا  ولعل  واسعة،  جمهور  وقاعدة  رائعة 
الحضارية  نهضتنا  من  يتجزأ  ال  جزء  اإلعالمية 
والدليل ما يوجد من مدن  الشاملة،  والعمرانية 
وصحافة  وقنوات  ومحطات  متكاملة  إعالمية 
الحديث، وقبل كل يشء  باإلعالم  يتعلق  وكل ما 

الوعي  بتعميق  تتعلق  إعالم صاحب رسالة  هو 
وعربياً  محلياً  اإليجابي  والتواصل  واملعرفة 

ودولياً.
•  وما طموحاتك؟

خطوة  طموحاتي  أحقق  وأنا  كبرية،  األحالم   -
خطوة، وبما أن املرأة اإلماراتية وصلت إىل منصب 
رئيس املجلس الوطني االتحادي، فهذا يعني أن 
اإلنجازات..  من  للمزيد  أمامنا  متاحة  الفرصة 

ولكل مجتهد نصيب.

بعد بدء حماكمته.. هيفا وهيب تنفي حقيقة تصاحلها مع 
حممد وزيري

معالي زايد تزوجت مرتني ثم قاطعت الرجال 

»9 خطوات لقلب الرجل« حكاية من مسلسل هنا الزاهد »حلوة الدنيا سكر«

أول إعالمية إماراتية رياضية تعشق األكل العراقي والسمك املسكوف 
املذيعة حصة الرياسي: الكرة العراقية تاريخ جميد وإجنازات وبطوالت وجنوم كبار 

محزة مصطفى

بمقدار 444 مليار دوالر 

مايكروسوفت تطرح الجيل الجديد 
من أجهزة ألعاب إكس بوكس 

عـين على العالم

طرحت رشكة مايكروسوفت، امس الثالثاء، انموذجني من جهاز إكس بوكس 
لأللعاب، بعد سـبعة أعوام من طرح النسـخة السـابقة، لالستفادة من تزايد 
اإلقبال عىل اإلنفاق عىل األلعاب يف ظل جائحة فريوس كورونا، وستباع أجهزة 
إكـس بوكس طراز إكس، التـي وصفتها الرشكة بأنها أقـوى جهاز ألعاب يف 
العالم، بسـعر التجزئة 499.99 دوالر بينما سـتباع أجهزة إكس بوكس طراز 

إس بمبلغ 299.99 دوالر.
وسينافس إكس بوكس أجهزة ألعاب بالي ستيشن 5 من إنتاج رشكة سوني 
والتي من املقرر أن تطرح يف األسـواق يوم الخميس، وينظر عىل نطاق واسع 
إىل جهاز بالى ستيشن 5 عىل أنه يقود املنافسة بني أجهزة األلعاب ألن قاعدة 
معجبيـه أكرب من نظرياتها وألنه يتيح عددا أكـرب من األلعاب الحرصية التي 

سـتكون متوفرة عند طرحه.
وهذه أول مرة تطرح فيها مايكروسوفت جهاز ألعاب يف مختلف أنحاء العالم 
يف يـوم واحد وقالت الرشكة إنها تلقت أعىل عدد من الطلبات املسـبقة لجهاز 

إكس بوكس يف أسواق مختلفة.
جديـر بالذكر يبدو أن الرشكة لديهـا جهاز ألعاب آخر غري مكلف 
قيـد اإلنتـاج، حيث أملـح رئيس إكـس بوكـس Phil Spencer إىل 
أجهزة جديدة لالعبني والتي تركز بشـكل أسـايس عىل خدمة بث 

ألعاب Xbox xCloud، بحسب موقع TOI الهندي.

أكـدت أحـدث الترسيبـات عـىل أن 
رشكـة ابـل تخطـط إلطـالق عدد 4 
من اإلصـدارات من سلسـلة هواتف 
iPhone 13 العـام املقبل، كما تقدم 
إصدارات Pro بتحسينات يف الكامرية 

املميزة بزوايا عرض واسـعة.
قدمت رشكة ابل اإلصدارات الجديدة 
من سلسـلة هواتف iPhone 12 هذا 
العـام بعدد 4 من اإلصدارات تشـمل 
 Mini اإلصـدار الرئيـيس مع إصـدار
واثنني من إصـدارات  Pro، ولقد أكد 
Ming Chi- تقرير جديد مـن املحلل

Kuo  عىل أن ابل ستتبع اإلسرتاتيجية 
نفسها يف إصدارات العام املقبل.

 Ming Chi-Kuo كما أضاف املحلـل
يف تقريره موضحاً التحسـينات التي 
-i  سـتقدم مـن ابـل يف سلسـلة 

hone 13، حيث تسـتهدف ابل العام 

املقبل تحسـني إعـدادات الكامرية يف 
إصدارات Pro بشـكل خـاص، حيث 
سـيتم ترقية الكامرية املميزة بزوايا 
عـرض واسـعة إىل فتحـة عدسـات 
وميـزة   6P عدسـات  مـع   ،f/1.8

الرتكيز التلقائي.
وتعد هذه ترقية ملحوظة عن كامرية 
التـي   iPhone 12 Pro إصـدارات 
تميزت بفتحة عدسـات f/2.4، مع 
عدسـات 5P  بزوايا عرض واسـعة، 
أيضـاً أكـد Ming Chi-Kuo عـىل أن 
إصـدارات العام املقبل سـتأتي أيضاً 
بثالثة أحجـام مختلفـة والتي تأتي 
كمـا يف إصـدارات هذا العـام، حيث 
ينطلـق اثنان مـن هواتـف األيفون 
بحجـم 6.1 إنـش، وإصـدار بحجم 
6.7 إنش، وأيضـاً إصدار بحجم 5.4 

إنش.

 iPhone أبل تطلق 4 نسخ من
13 على غرار آيفون 12 

  

تغريدات

اياد عالوي

كارول سماحة

ــة  بالصدف ــي  اللبنان ــم   الفيل
ــان  يف  مهرج ــا  رمسي ــارك  يش
ــينمائي لدول  اإلسكندرية الس

البحر املتوسط .

ــينتج  ــكله احلالي س  قانون االنتخابات بش
ــي اعادة  ــر ذات الوجوه، ينبغ ــه تدوي عن
النظر به فورا واشراك االحتادات والنقابات 
ــراي، وإال فال  ــلميني يف ال ــني الس واحملتج
ــعبنا  داعي النتخابات  تكرس نكبة ابناء ش
ــودة هلا على  ــدى صرف املبالغ املرص واألج

ابناء شعبنا اجلريح كرواتب ومعونات.

إعالم اإلمارات صاحب رسالة تتعلق بتعميق الوعي واملعرفة والتواصل

بسبب  كبريا  جدال  الرتك  حال  أثارت 
جمهورها  تشوق  فيه  ظهرت  فيديو 
بمالمحها  ولكن  الجديدة،  ألغنيتها 
البعض  أشار  إذ  املتابعني،  أنظار  لفت 
اىل خضوعها لعمليات تجميل أفقدتها 
مالمحها السابقة، كما شبهها البعض 

بزوجة والدها، الفنانة دنيا بطمة.
حال  الشابة  البحرينية  النجمة  أطلت 

الرتك بشعر أشقر، حيث اعتمدت لوكاً جديداً 
عن  لتبتعد  تماماً  مالمحها  خالله  من  غريت 

الصورة التي اعتاد عليها الجمهور.
وسبق أن نرشت حال الرتك صورة لها أظهرت 
شكلها الجديد بشعر ذهبي بخصالت متدرجة 
جذابة  شقراء  لتصبح  مختلفة  بدرجات 
بالشعر  التقليدية  عن مالمحها  تماماً  بعيدة 

األسود.

حال الرتك مبالمح دنيا بطمة تثري 
اجلدل بني اجلمهور

هامش 


