الدوالر يسجل ارتفاعا رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
طفيفا يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
ارتفعت اسعار رصف الدوالر يف اسواق البورصة
الرئيسية ،فيما استقرت باالسواق املحلية ،امس
السبت.وسجلت بورصة الكفاح  125.000الف
دينار مقابل  100دوالر امريكي ،وهي اسعار
سعر رصف الدوالر ليوم الخميس املايض نفسها
التي سجلت  124.950الف دينار لكل 100
دوالر.أما اسعار سعر الرصف يف االسواق املحلية
ليوم أمس ،فكانت :سعر البيع سجل 125.500
الف دينار لكل  100دوالر .أما سعر الرشاء فبلغ
 124.500الف دينار لكل  100دوالر.

األمن النيابية تستبعد إقرار قانون
التجنيد اإللزامي

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية َّ
أن قانون التجنيد االلزامي ال يمكن أن يقر يف هذه
الدورة كونه يحتوي عىل جنبة مالية كبرية.وقال عضو لجنة األمن والدفاع،سعران
االعاجيبي،يف ترصيح صحفي:إن»الحديث بشأن التصويت عىل قانون التجنيد االلزامي
أمرغري واقعي يف ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعيشها البلد ،فضاً عن أن
االنتخابات لم يبق لها يشء ،وعمر الرملان الحايل قصري ،وهذا القانون يحتاج اىل العديد
من املناقشات» .وأضاف أن «هناك الكثريمن األسباب التي تمنع إقرار هذا القانون يف
هذا الوقت،أولها احتواؤه عىل جنبة مالية كبرية،إذ ان هذا القانون يحتاج اىل تخصيص
معسكرات وتأهيلها يف جميع املحافظات ،فضاً عن رشاء معدات تدريب وأسلحة،
وباملحصلة فإن املوضوع ليس بالهني» .وتابع أنه «يف حال إقرار هذا القانون،فإن
العديد من املواليد سوف تدعى للخدمة،وبالتايل هؤالء يحتاجون اىل رواتب وطعام».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع
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على مدى عشر سنوات ..ضغوط داخلية وخارجية متنع إنشاء ميناء الفاو الكبري

اخلدمات واإلعمار تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
من�ذ الخامس من نيس�ان ع�ام ،2010
وضعت الحكومة حجر أس�اس ملرشوع
مين�اء الف�او الكب�ري ،ال�ذي كان م�ن
املف�رتض أن يك�ون م�ن أب�رز عامات
“املرحلة الجديدة” يف العراق من الناحية
االقتصادية عىل املستوى املحيل والعاملي،
حيث كش�فت لجنة الخدم�ات واالعمار
النيابي�ة ع�ن تفاصي�ل مفاوض�ات
الحكوم�ة م�ع رشك�ة داي�و الكوري�ة،
وفيم�ا اكدت تعرض الرشكة الكورية اىل
ضغوط داخلية وخارجية ملنع استكمال
امل�رشوع ،طالب�ت لجن�ة االقتص�اد
واالستثمار النيابية بفتح تحقيق بشأن
تأخري انشاء ميناء الفاو الكبري.
وق�ال عضو اللجنة ،النائ�ب عباس يابر
العط�ايف ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
مرشوع مين�اء الفاو يعد من املش�اريع
املهم�ة اقتصادي�ا .الفت�ا اىل :ان الرملان
اوىل اهتمام�ا بالغ�ا بامل�رشوع ،وضمن
خ�ال التصوي�ت عىل قان�ون االقرتاض
 400ملي�ار دين�ار للم�رشوع م�ن اجل
استكماله.واضاف :ان هناك مفاوضات
جاري�ة ب�ني الحكوم�ة ورشك�ة داي�و
الكوري�ة والت�ي تعد جزءا م�ن املرشوع
لكونها انش�أت كارس االم�واج الرشقي
والغربي .مبين�ا :ان املفاوضات من اجل
ابرام عقد التنفيذ للمرشوع.واش�ار اىل:
ان هناك جدي�ة من قبل الرملان للضغط
ع�ىل الحكومة من اج�ل تنفيذ املرشوع،

تفاصيل املفاوضات مع شركة دايو ..ومطالبات بفتح حتقيق بتأخري املشروع

ولم يتنازل عن مس�اعيه ،حيث خصص
 400ملي�ار دين�ار كمرحل�ة اوىل ،ويف
املرحل�ة الثاني�ة س�يتم تخصي�ص 21
مليار دينار يف موازن�ة  . 2021واوضح:
ان املرشوع يتكون من  90رصيفا .الفتا
اىل :ان العقد االول تقوم الرشكة الكورية
بإنش�اء  5ارصفة ونف�ق بطول  64كلم
وبعم�ق  200مرت ،كما ان�ه يربط ميناء
الزبري بميناء الفاو لغرض تس�هيل نقل
الحموالت الضخمة التي عمقها سيكون

. 18.8ولف�ت اىل :ان مين�اء الف�او يع�د
اعم�ق مين�اء بالرشق االوس�ط .مؤكدا:
ان الرشكة بكوادره�ا موجودة يف موقع
العم�ل باعتباره�ا كان�ت تنف�ذ كارس
االمواج بامليناء .وتابع :ان مدة العقد اآلن
محددة ب�  3س�نوات ونصف مع امليناء،
وهناك مش�اريع اخرى كإنش�اء شارع
طول�ه  64كلم يرب�ط بالش�ارع الدويل،
وكذل�ك  5ارصف�ة ،باالضاف�ة اىل العمق
كم�ا انه س� ُيغلف بحج�ر .الفت�ا اىل :ان

الرشكة الكورية مس�تعدة ان تنفذ ،لكن
هناك بع�ض التفاصي�ل كانت معرتضة
عليه�ا للقضاي�ا الفني�ة الت�ي طرحه�ا
املصمم االيطايل الذي صمم امليناء.ومىض
بالق�ول :نح�ن رفضن�ا رفض�ا قاطع�ا
التاع�ب بأي�ة مواصف�ات او اي ام�ور
فني�ة باملرشوع .مبين�ا :ان هناك رشكة
ثانية قدمت عرض�ا للمبارشة بالعمل يف
حالة ع�دم التوافق خال هذا االس�بوع
س�يتم املداول�ة م�ع الرشك�ة الصيني�ة

التي عرضت العرض نفس�ه م�ع تنفيذ
 90رصيفا.واش�ار اىل :ان هن�اك رغب�ة
عراقي�ة بأن تنفذ الرشكة الكورية العقد
الن اصبحت لديها خرة بالرتبة الطينية
املوج�ودة به�ذا امل�كان خ�ال تنفيذها
ل�كارس االمواج الرشق�ي والغربي.واكد:
ان مين�اء الف�او عندم�ا ينج�ز س�يغري
الجول�ة االقتصادية ،ويح�ول العراق اىل
منطق�ة اقتصادي�ة عاملي�ة كب�رية ،الن
املوان�ئ املوج�ودة حاليا ه�ي تغطي ما
يحتاج�ه العراق من تجارة وغريها ،لكن
مين�اء الفاو يختلف الن�ه يرتبط بالعالم
بش�كل كامل ضمن الخارط�ة الصينية
وضم�ن االتجاهات العاملية .واش�ار اىل:
ان انشاء امليناء سيؤثر يف موانئ الكويت
وقط�ر واالم�ارات وغريه�ا .مؤك�دا :ان
هناك ضغوطا عىل الرشكة الكورية لرتك
العمل.من جهتها ،طالبت لجنة االقتصاد
واالستثمار النيابية بفتح تحقيق موسع
يف تأخ�ري انش�اء مين�اء الف�او الكب�ري.
وذك�رت عض�و اللجن�ة ،النائب�ة ن�دى
ش�اكر ،يف حديث ل�”الزوراء” :ان تأخري
انش�اء مين�اء الف�او له طابع س�يايس
من الدرج�ة االوىل ،ويجب فت�ح االوراق
ملعرف�ة الجهات التي تعم�ل عىل تعطيل
هذا امل�رشوع .واضافت :ان الحديث عن
الرب�ط الس�ككي يف الوق�ت الح�ايل بأنه
مج�رد لعب�ة للقض�اء ع�ىل ه�ذا املوقع
البح�ري ،وما يمك�ن ان يوفر من فرص
عمل ومدخوالت مالية.

ترامب يف أول ظهور علين له يقر وألول مرة بإمكانية نقل السلطة
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صاحل يؤكد لبالسخارت ضرورة توفري
متطلبات االنتخابات النزيهة
بغداد /الزوراء:
اكد رئي�س الجمهوري�ة ،برهم صالح،
امس الس�بت ،رضورة توفري متطلبات
االنتخاب�ات النزيه�ة ،ومواصلة الحرب
ع�ىل اإلرهاب.وذك�ر بي�ان لرئاس�ة
الجمهوري�ة تلقته «الزوراء» :ان رئيس
الجمهوري�ة ،بره�م صال�ح ،اس�تقبل
املمثل�ة الخاص�ة لألم�ني الع�ام لألمم
املتح�دة يف الع�راق ،جين�ني هيني�س
باسخارت ،وجرى ،خال اللقاء ،التأكيد
عىل رضورة ال�رشوع يف االس�تعدادات
لانتخاب�ات املقبل�ة ع�ر توفري أقىص

درجات النزاهة والش�فافية ،وتنس�يق
األمم املتحدة مع مفوضية االنتخابات يف
الرقابة عليها ،لتعكس خيارات الناخبني
الحقيقي�ة يف اختيار ممثليهم بعيدا ً عن
س�طوة الس�اح والتزوي�ر والتاع�ب.
وش�دد اللقاء أيضا ً ع�ىل أهمية تضافر
الجهود الوطنية من أجل ترسيخ سلطة
الدول�ة وس�يادتها يف ف�رض القان�ون
وحماي�ة املواطن�ني ،ومواصل�ة الحرب
ع�ىل اإلره�اب ومكافحة خاي�ا داعش
التي تسعى لتعكري األمن واالستقرار يف
عدد من املناطق.

امانة جملس الوزراء:إطالق الرواتب اليوم
والدوائر بإمكانها صرف راتبني حال إكماهلا
بغداد/متابعة الزوراء:
اعلن�ت االمانة العام�ة ملجلس الوزراء،
ام�س الس�بت ،رصف راتب�ني لجمي�ع
دوائ�ر الدولة ابت�داء من الي�وم االحد.
وذك�ر الناط�ق باس�م االمان�ة العامة
ملجلس ال�وزراء حيدر مجيد يف ترصيح
صحف�ي :ان «الي�وم االح�د س�يكون
اط�اق الروات�ب لجمي�ع املؤسس�ات

الحكومي�ة ،وفق�ا لتوجيه�ات رئي�س
مجلس الوزراء» ،مبينا ان «الدوائر التي
اكملت قوائم الرواتب لش�هرين يرصف
له�ا مب�ارشة ومن ل�م تنجزها يرصف
لها الش�هر االخر حال اكمالها».وتابع
ان «جمي�ع الدوائر ومؤسس�ات الدولة
مش�مولة به�ذا االم�ر حت�ى التموي�ل
الذاتي منها».

بعد استكمال اجلبهة العراقية مجع التواقيع لسحب الثقة عن رئيس الربملان

حتالف القوى :إقالة احللبوسي ال تزال عنوانا خاليا من الفحوى ترتكز عليه بعض اجلهات دون مربرات حقيقية
الزوراء /يوسف سلمان:
كشفت كتلة تحالف القوى العراقية عن
مابس�ات الحراك السيايس إلقالة رئيس
مجل�س الن�واب ،محمد الحلب�ويس ،من
منصبه  ،فيم�ا اعلنت الجبه�ة العراقية
اس�تكمالها جمع التواقي�ع الازمة عىل
وفق القانون لتقديم طلب رسمي اىل هيئة
رئاسة مجلس النواب يتضمن التصويت
ع�ىل س�حب الثق�ة ع�ن رئي�س الرملان
.وق�ال نائب رئيس كتل�ة تحالف القوى،

رعد الدهلكي ،ل�»ال�زوراء» :ان «الجبهة
العراقي�ة ارت�أت امل�ي بخي�ار اقال�ة
الحلبويس ضمن رصاع لتحقيق مكاسب
ش�خصية بعنوان فئ�وي ،عىل منصب ال
يقدم شيئا ألهايل املفقودين والنازحني».
مش�ريا اىل ان «الجبه�ة الجدي�دة تخلت
ع�ن ملفات مهم�ة ألبناء املك�ون ،منها
اعادة االعمار وعودة النازحني واملغيبني،
واالستعداد لانتخابات املبكرة «.واضاف
ان «االقالة ال تزال حتى اآلن عنوانا خاليا

سرمد عبد االله رئيساً للجنة
األوملبية العراقية

بغداد /الزوراء
أسفرت انتخابات اللجنة االوملبية العراقية،
امس الس�بت ،ع�ن فوز رسمد عب�د االله
بمنص�ب الرئيس.وتمك�ن عب�د االله من
التغلب عىل منافسه يف االنتخابات ،الرئيس
الس�ابق للجنة ،رعد حمودي ،حيث تفوق

عبداالله ب� 19صوتا ،فيما حصل حمودي
ع�ىل .16كما افرزت االنتخاب�ات فوز اياد
نجف بمنصب النائب االول ،وس�ام عواد
ملنص�ب النائ�ب الثان�ي ،وصباح حس�ن
ملنصب النائب الثالث.

تفاصيل ص6

تركيا :انطالق عملية “الصاعقة ”15
ضد حزب العمال الكردستاني

انقرة /متابعة الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية الرتكية ،امس السبت،
إط�اق عملي�ة “الصاعق�ة  ”15يف والي�ة
بيتليس برشق الباد ،ضد مس�لحي حزب
العمال الكردس�تاني .وقال�ت الداخلية ،يف
بي�ان :إن “قيادة الدرك يف بيتليس ،أطلقت
العملية بني منطقتي موتكي ورصب قايا،
يف الوالية ،ويش�ارك فيها  816عنرص أمن،
بينهم أف�راد من الق�وات الخاصة” .ومنذ

إطاق عمليات الصاعقة ضد حزب العمال
الكردس�تاني ،يف  13تموز املايض ،تمكنت
ق�وات األم�ن م�ن تحيي�د  143إرهابي�ا،
والقب�ض عىل  74متعاونا مع هذا الحزب،
الذي تصنف�ه أنق�رة إرهابيا.كم�ا دمرت
ق�وات األمن خ�ال العملي�ات  251مغارة
ومخب�أ ومس�تودعا ،إىل جان�ب عثوره�ا
عىل الكثري من األس�لحة والذخرية العائدة
لحزب العمال الكردستاني.

جمهولون يعتدون على خط أنابيب
كركوك  -طرابلس مشال لبنان
بريوت /متابعة الزوراء:
ذكرت وكالة األنباء اللبنانية ،امس السبت،
ان مجهول�ني خرب�وا خط أنابي�ب البرتول
كركوك – طرابلس ش�مال لبنان ،مش�رية
إىل أن املخرب�ني أحدث�وا ثقوب�ا يف الخ�ط،
وأرضموا النار يف امل�واد النفطية املترسبة.
وتوجهت ف�رق الدف�اع املدن�ي يف محاولة
إلخم�اد النريان التي تحتاج إىل مواد خاصة
إلطفائه�ا ،فيما بدأت الس�لطات املعنية يف
فتح تحقي�ق يف املوضوع .وقال�ت الوكالة

إنها “ليس�ت املرة األوىل الت�ي تتعرض فيه
أنابيب الب�رتول هذه ،الخارجة عن الخدمة
منذ عرشات الس�نوات ،إىل مثل هذا التعدي
بداف�ع رسقة امل�واد النفطية الت�ي ال تزال
مرتس�بة فيها”.بدوره�ا ،علق�ت املديرية
العامة للنفط يف لبنان ،عىل الحادث ،مؤكدة
أنه�ا “ليس�ت امل�رة األوىل الت�ي يت�م فيها
التع�دي عىل خط الغ�از والنفط يف منطقة
الشمال ،بهدف الرسقة التي تندرج يف إطار
القرصنة الواضحة ألماك عمومية”.

من الفحوى ترتك�ز عليه بعض الجهات
السياس�ية دون م�ررات حقيقي�ة ،وال
اشارات واضحة عىل االخفاق الترشيعي،
وال تعدو كونها اخفاقات مزاجية لتحقيق
مكاسب سياسية تحت الضغط السيايس
فقط» .مبينا انه «لم يش�اهد أحدا جمع
تواقي�ع وال توجد ورقة نوقع عليها ،ولم
يقدم طلبا رسميا بذلك».وبشأن تماسك
تحالف القوى إلمكاني�ة انش�قاق بعض
اعضائ�ه ،اوض�ح الدهلك�ي ان «تحالف

س�حب الثقة عن رئي�س الرملان ،محمد
الحلبويس ،نافية ماتردد عن االتفاق عىل
أس�ماء رش�حتها الجبهة ملنصب رئيس
مجل�س الن�واب بالتنس�يق م�ع جهات
سياسية اخرى من خارج الجبهة .وقال
املتحدث الرسمي للجبهة ،النائب محمد
الخال�دي :ان «كل ما يطرح من اس�ماء
او اتفاقات يف هذه املرحلة يف هذا الشأن
ال صحة وال أس�اس له�ا ،وهي باملجمل
مج�رد محاوالت لخل�ط األوراق من قبل

القوى ليس يف رصاع مع الجبهة الجديدة
إلقال�ة الحلبويس من عدم�ه ،واذا وجدنا
اس�بابا موجبة لاقالة ،فنح�ن «تحالف
القوى» مستعدون ملناقشتها ،وإذا وجدنا
مصلح�ة للمحافظ�ات املح�ررة يف ذل�ك
سنكون داعمني للحراك الجديد».باملقابل
اعلن�ت الجبه�ة العراقي�ة اس�تكمالها
جم�ع التواقيع الازمة عىل وفق القانون
لتقدي�م طل�ب رس�مي اىل هيئة رئاس�ة
مجل�س الن�واب يتضم�ن التصويت عىل

أطراف معروفة ازعجها تشكيل الجبهة
التي هددت عروشها ،فعملت عىل فركة
هك�ذا ام�ور مفرك�ة» .مش�ريا اىل ان
«قيادة واعضاء الهيئة العامة يف الجبهة
ه�ي الجهة الوحيدة املعني�ة واملخولة يف
تقديم اسم املرش�ح بالتنسيق مع باقي
الرشكاء السياس�يني».واضاف ،يف بيان
صحف�ي :ان «الجبهة اس�تكملت جمع
التواقي�ع الازم�ة لتقديم طلب س�حب
الثق�ة عن رئي�س الرملان ،حيث س�يتم

بعد تسجيل  2419إصابة و 43حالة وفاة

تقدي�م الطلب مع بدء جلس�ات الرملان
االس�بوع املقب�ل» .مبين�ا ان «اله�دف
األس�اس هو تصويب العمل الترشيعي،
لذل�ك تعم�ل الجبهة بش�كل م�دروس،
وبالتنس�يق م�ع ال�رشكاء السياس�يني
الداعم�ني لخط�وات اج�راء االص�اح
الترشيعي ،عىل رس�م خط�وات املرحلة
املقبل�ة بما يصب باملصالح العامة بعيدا
عن املصالح الضيقة والحزبية التي تريد
بعض األطراف االستمرار بها».

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز نصف املليون والوفيات أكثر من  11ألف حالة
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،ام�س
الس�بت  ،املوقف الوبائ�ي اليومي لفريوس
كورون�ا املس�تجد يف الع�راق ،وفيما اكدت

تس�جيل  2419اصابة جدي�دة و 43حالة
وفاة وش�فاء  2370حالة ،ح�ددت دائرتي
صح�ة الرصافة والك�رخ التوزيع الجغرايف
لاصابات حسب املناطق.وذكرت الوزارة يف

وثيقة تلقتها «الزوراء» :ان عدد الفحوصات
املخترية ليوم امس ،16593 :ليصبح عدد
الفحوصات الكلي�ة ،3111672 :مبينة انه
تم تسجيل  2419اصابة جديدة و 43حالة

أوبك :العراق وليبيا رفعا إنتاج املنظمة
لشهر تشرين األول املاضي
بغداد /الزوراء:
اعلنت منظمة اوبك ان العراق وليبيا رفعا انتاج
املنظمة خال شهر ترشين االول املايض اىل اكثر
من  322الف برميل .فيما أعلنت إدارة معلومات
الطاق�ة األمريكية أن ص�ادرات النفط العراقية
اىل امري�كا ارتفعت بمقدار  54الف برميل يوميا
خال االس�بوع املايض.وقال�ت منظمة اوبك يف
تقريره�ا الش�هري ،واطلعت علي�ه “الزوراء”:
ان “انت�اج اوب�ك م�ن النف�ط ارتف�ع بمق�دار
 322ال�ف برمي�ل يوميا بس�بب زي�ادة اإلنتاج
م�ن الع�راق ،وليبي�ا ،ونيجرييا”.واضاف�ت ان
“اجم�ايل انتاج اوبك ارتفع خال ش�هر ترشين

االول اىل  24.386ملي�ون برميل يوميا باملقارنة
م�ع  24.064مليون برميل يوميا لش�هر ايلول
املايض”.وبحس�ب التقرير ،فإن “أكر زيادة يف
إنتاج أوبك جاءت من ليبي�ا التي وصل إنتاجها
لنحو  454ألف برميل يومياً ،خال شهر ترشين
األول املايض ،بزيادة تقدر بنحو  299ألف برميل
عن مس�تويات شهر أيلول ،يليه العراق ليسجل
زي�ادة يومية تق�در بنحو  148أل�ف برميل عن
مس�توى إنتاج ش�هر أيلول املايض ،وبلغ إنتاج
الع�راق م�ن النف�ط خ�ال ترشي�ن األول نحو
 3.835مليون برميل يومياً.
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وفاة وشفاء  2370حالة.واضافت :ان عدد
حاالت الش�فاء الكيل،)%85.9( 444226 :
اما عدد ح�االت االصابات الكيل،516915 :
بينم�ا ع�دد الح�االت الت�ي تح�ت العاج:

 ،61066يف ح�ني ع�دد الح�االت الراقدة يف
العناية املركزة ،385 :وعدد حاالت الوفيات
الكيل.11623 :
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إصابات اجلائحة تقرتب من الـ  54مليونا عامليا
ووفاة أكثر من  1.3مليون آخرين

بغداد /متابعة الزوراء:
تجاوزت إصاب�ات فريوس كورونا حول العالم  53مليونا
و 766أل�ف إصابة ،وفيم�ا تويف باملرض مليون ش�خص
و 309آالف ،بل�غ ع�دد املتعاف�ني م�ن امل�رض  37مليونا
و 535ألف ش�خص حول العالم.وتواصل جائحة كورونا
تفش�يها يف  216دول�ة وإقليم�ا ومنطق�ة ح�ول العالم،
حيث س�جلت دول العالم قف�زة ملحوظة إضافية يف عدد
االصابات الجديدة وتراجعا ً طفيفا ً يف عدد الوفيات ،وذلك
بتسجيل  656ألفا و 481إصابة جديدة مكتشفة ،وأوقعت
خ�ال ال� 24س�اعة األخ�رية  9,945حال�ة وفاة.وبينت
اإلحص�اءات أن الدول الخمس التي س�جلت أعىل حصيلة
وفيات خال يوم واحد يف العالم ،كانت عىل التوايل ،أمريكا
( 1,395وف�اة) ،وفرنس�ا ( 932وفاة) ،واملكس�يك (626

وفاة) ،والرازيل ( 614وفاة) ،وإيطاليا ( 550وفاة).كما
أش�ارت البيانات إىل أن الدول الخمس عامليا التي س�جلت
أمس أعىل حصيلة إصابات جديدة خال يوم واحد ،كانت
عىل التوايل :أمريكا ( 183,527إصابات) ،والهند (45,343
اصابة) ،وإيطاليا ( 40,902إصابة) ،والرازيل (35,849
إصابة) ،وبريطاني�ا ( 27,301إصاب�ة) .وال تزال أمريكا
يف طليعة دول العالم قياس�ا بأع�ىل حصيلة وفيات وعدد
اصاب�ات اجم�ايل ،حيث أوضح�ت اإلحص�اءات أن الدول
الخمس الت�ي تعد حتى صباح امس الس�بت األكثر تأثرا
ج�راء الجائح�ة يف العالم م�ن حيث الحصيل�ة اإلجمالية
ألع�داد الوفيات ،هي :أمريكا ( 249,957وفاة) ،والرازيل
( 164,946وف�اة) ،والهند ( 129,225وفاة) ،واملكس�يك
( 97,624وفاة) ،وبريطانيا ( 51,304وفيات(.

احلرب بدأت بني اجلانبني بعد  30عامًا على وقفها

رئيس البوليساريو يعلن انتهاء االلتزام بوقف إطالق النار مع املغرب

املغرب /متابعة الزوراء:
أص�در رئيس جبهة البوليس�اريو مرس�وما
يعل�ن فيه نهاية اإللتزام بوق�ف إطاق النار
املوق�ع ب�ني جبه�ة البوليس�اريو واملغ�رب
عام .1991وحس�ب وكال�ة األنب�اء التابعة
لجبه�ة “البوليس�اريو”“ ،أوكل املرس�وم
لقي�ادة أركان جي�ش التحري�ر الش�عبي
الصح�راوي إتخ�اذ كل اإلج�راءات والتدابري

املتعلق�ة بتنفي�ذ مقتضي�ات هذا املرس�وم
ضمن اإلختصاص املس�ند إليها”.كما “كلف
الهيئ�ة الوطني�ة لألم�ن ،برئاس�ة الوزي�ر
األول ،إتخ�اذ اإلج�راءات والتداب�ري املتعلقة
بتنفيذ مقتضي�ات حالة الحرب فيما يخص
تسيري وإدارة املؤسس�ات والهيئات الوطنية
وضم�ان انتظ�ام الخدمات”.وكان�ت جبهة
“البوليس�اريو” قالت ،يف وقت س�ابق امس:

إن “جي�ش التحري�ر الش�عبي الصح�راوي
ش�ن هجم�ات مكثفة ع�ىل قواع�د للجيش
املغرب�ي يف قطاعات املحبس وحوزة وأورسد
والفرس�ية ،مما أسفر عن س�قوط خسائر
يف األرواح”.وأعل�ن املغ�رب ،الجمع�ة ،أن�ه
أطلق عملية عس�كرية يف منطقة الكركرات
العازل�ة يف الصحراء الغربي�ة املتنازع عليها
مع جبه�ة البوليس�اريو ،فيم�ا ردت جبهة

“البوليس�اريو” ،معت�رة أن العملي�ة أنهت
وقف إطاق النار بني الجانبني املعمول به منذ
 30عامً ا ،وأن “الح�رب بدأت”.وقالت وزارة
الخارجية املغربية ،يف بيان :إن العملية تأتي
بعد إقفال أعضاء من جبهة تحرير الساقية
الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) منذ 21
أكتوب�ر ،الطريق ال�ذي تم ّر من�ه ،خصوصا
ش�احنات نق�ل بضائ�ع م�ن املغ�رب نح�و

موريتانيا وبلدان أفريقي�ا جنوب الصحراء.
يف املقابل ،قال وزي�ر الخارجية الصحرواي،
محم�د س�الم ولد الس�الك“ :الح�رب بدأت.
املغرب ألغى وقف إطاق النار” .وأضاف “إنه
عدوان” .مؤك ًدا أن “القوات الصحراوية تجد
نفس�ها يف حالة دفاع عن النف�س وترد عىل
القوات املغربية”.
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اعالنات
العدد 7365 :االحـد  15تشرين الثاني 2020

No: 7365 Sun 15 Nov 2020
حمافظة ذي قار
قسم العقود احلكومية
العدد1525 :
التاريخ2020/11/12 :

/E-mail:GC.thiqar@yahoo.comامييل قسم العقود احلكومية
املناقصة :رقم ( )14خطة تنمية االقاليم  2019لسنة 2020
اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م/اعادة اعالن
الحاقا ً باعالننا املرقم  2090يف ... 2019/9/11
ُ
تعل�ن محافظ�ة ذي ق�ار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (انش�اء ش�وارع مكتملة البنى التحتية يف بلديات(س�يد دخيل-
الفضلية-الكرمة-الغراف-الجباي�ش)) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ()2
لس�نة  2014املعدلة الص�ادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة االتحادية لعام  .2019ان
وثيق�ة الدع�وة لتقدي�م العطاء (االعالن) ع�ن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف الجرائد الوطني�ة (الزمان – الزوراء –
الصباح الجديد ).
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقص�ات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من
الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبام�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغ�ة العربية بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي
العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد
املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا من يوم الخميس املصادف 2020/11/19
يف بناي�ة (مديري�ة بلديات ذي قار) فعىل الراغبني من ال�رشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني م�ن الدرجة املذكورة ادناه
عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من
الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية
للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية-:
 -1متطلبات التاهيل املطلوبة-:
أ -الكوادر الفنية
ت
1

2

الكوادر الفنية
مهندس مدني

مساح

العدد
5

5

ب -املتطلبات املالية
اوال -:املوارد املالية (السيولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي ()199,000,000
مائة وتسعة وتسعون مليون دينارعراقي .
 املتطلبات القانونية-:اوال -:االهلية وتشمل (جنسية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح ،لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء،
ال�رشكات اململوك�ة للدول�ة (ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانه�ا تعمل وفق القان�ون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة
لصاحب العمل) غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل اواس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن للمش�اركة يف
املناقصات).
ثانياً :لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال�( )5س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء
قرار يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا ً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال�( )5س�نوات
الس�ابقة .جميع املطالبات املوقوفة س�وف لن تشكل بمجموعها أكثر من  %40صايف مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها
كمشاكل تم حلها ضد العطاء.
ثالث�اً :عدم ممانعة (نس�خة اصلية +نس�خة مصورة) ونافذة صادرة م�ن الهيئة العامة للرضائب ومعنون�ة اىل ديوان محافظة ذي
قار.
رابعاً :ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى
وزارة الخارجية العراقية.
خامس�اً :هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما
مطلوب يف الجدول ادناه.
سادسا ً :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة)
 -2كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (التامينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق
او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان
محافظ�ة ذي ق�ار /قس�م العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويك�ون نافذ ملدة  150يوم م�ن تاريخ غلق املناقصة
وع�ىل املناق�ص الفائز (الرشكة او املقاول) الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم

خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او
املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري
التاهي�ل املح�ددة فيها بفروعها كافة وال�رشوط القانونية والفنية واملالي�ة املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف ح�ال عدم التزام مقدم
العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -6تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقص�ة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل
كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلت�زم الط�رف الثان�ي بان يش�غل ما اليقل ع�ن ( )%30من عمالة موظفي�ه العمالة الوطني�ة عن طريق مراكز التش�غيل اال يف
حالة اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ اس�تالم املركز
للطلب.
 -8يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان
يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء .
 -9املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب
العمل بعقد املقاولة.
 -11املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل سبعة ايام
من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
 -13تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة
مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .
 -15ان اخ�ر ي�وم لتقدي�م العطاءات نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من يوم االحد املص�ادف  2020/11/29اىل العن�وان التايل محافظة
ذي قار-قس�م العق�ود الحكومي�ة يف مقرها الكائن يف النارصي�ة-االدارة املحلية -قرب مرصف الرش�يد -فرع ذي ق�ار ( 535مبنى
هيئ�ة االعمار س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدين�ار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء
وتك�ون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جمي�ع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذك�ر العنوان الكامل للرشكة
ورق�م الهاتف والربيد االلكرتوني ويلتزم املقاول بصحته ويعت�رب التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية وما
يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني ،وسيتم فتح العطاءات بحضور
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار-صوب الشامية-ش�ارع االمام عيل (ع) وس�وف ترفض
العط�اءات املتاخ�رة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تق�دم العطاءات داخل ظروف
مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
 -16ع�ىل الط�رف الثان�ي تقديم تعهد خطي مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف دي�وان محافظة ذي قار يتضم�ن املبارشة او
االستمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
 -17تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.
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املناقصة :رقم ( )31خطة تنمية االقاليم  2019لسنة 2020
اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م/اعادة اعالن
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1
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د -املتطلبات املالية
اوال -:امل�وارد املالي�ة (الس�يولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي ()36,000,000
ستة وثالثون مليون دينار عراقي .
ه� -املتطلبات القانونية-:
اوال -:االهلية وتش�مل (جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء،
الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب
العمل) غري مستبعدة من قبل صاحب العمل اواستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانياً :عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.
ثالثاً :شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة
الخارجية العراقية.
رابع�اً :هوي�ة تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون درج�ة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما
مطلوب يف الجدول ادناه.
خامساً :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة).
 -2كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء (التامينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق
او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للم�رشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان
محافظة ذي قار /قس�م العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل
املناق�ص الفائ�ز (الرشكة او املقاول) الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات
الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري

انشائية
سابعة

250,000
الف دينار

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار

/E-mail:GC.thiqar@yahoo.comامييل قسم العقود احلكومية

الحاقا ً باعالننا املرقم  1914يف ... 2019/9/1
ُ
تعل�ن محافظة ذي ق�ار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (تأهيل مجمعات ماء مع مد ش�بكات يف الجبايش-املنار-الفهود-
االصالح-مع انش�اء وحدة تحلية يف ناحية املنار) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية
رق�م ( )2لس�نة  2014املعدلة الصادرة م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العام�ة االتحادية لعام
 .2019ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الزوراء – العدالة
– الصباح).
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة
من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر
الخ�اص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة ( )12ظهرا من يوم الخميس املص�ادف  2020/11/19يف
بناي�ة (مديري�ة ماء ذي قار) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل
وال�رشكات العربي�ة واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق
الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات
العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمس�كات التالية-:
 -1متطلبات التاهيل املطلوبة-:
أ -املتطلبات الفنية -:الخربة العامة للرشكة التي يجب ان ال تقل عن عرشة سنوات ،والخربة التخصصية ولعقد عدد( )1وبمبلغ اليقل
عن ()281,000,000مائتان وواحد وثمانون مليون دينار عراقي وللسنوات ال�( )10السابقة وتم انجازها بنجاح وجودة كاملة.
ج -الكوادر الفنية

التصنيف عىل سعر العطاء
بالدينار
االقل

التاهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء
ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلت�زم الطرف الثاني بان يش�غل ما اليقل ع�ن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان
يق�دم عقد مش�اركة مصادق علي�ه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع م�ن قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد
من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد
خالل مدة التتجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املرشكني معاملة الناكل او املخل
وحسب واقع الحال .
 -9املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل
بعق�داملقاول�ة.
 -11املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام
من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
 -13تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجه�زة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة
مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .
 -15ان اخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من يوم االحد املص�ادف  2020/11/29اىل العنوان التايل محافظة ذي
قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرصف الرشيد -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد
االلكرتون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل�ه ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني ,وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار-صوب الشامية-شارع االمام عيل (ع) وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا
صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها
رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
 -16عىل 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 االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
 -17تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم
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إتفاق ينعش اآلمال يف إنهاء نزاع مرير

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز نصف املليون والوفيات أكثر من  11ألف حالة

الليبيون يتفقون على إجراء
انتخابات بعد حنو عام

تونس/متابعة الزوراء:
أعلنت األمم املتحدة أن الليبيني املجتمعني
يف إط�ار مفاوض�ات برعايته�ا توصل�وا
إىل اتفاق عىل إج�راء انتخابات وطنية يف
كانون األول/ديس�مرب  ،2021ما ينعش
اآلمال يف إنهاء النزاع املرير املس�تمر منذ
نحو عقد من الزمن.
وتش�هد ليبيا حالة م�ن الفوىض والعنف
من�ذ إطاحة الديكتات�ور معمر القذايف يف
ّ
مس�لحة
 .2011وتنترش يف الباد فصائل
كثرة ،توايل معسكرين رئيسني :حكومة
الوف�اق الوطن�ي ومقرّه�ا العاصم�ة
طرابل�س ،وس�لطة موازي�ة يف ال�رشق
يدعمها الجيش الوطني الليبي.
وجاء إعان االتفاق عىل إجراء انتخابات،
الجمعة ،يف اليوم الخامس من املحادثات
السياس�ية يف تونس التي شارك فيها 75
مندوبا ً من هيئات ومجموعات حكومية
قائم�ة ،من مختلف األطياف السياس�ية
واالجتماعية الليبية.
وقال�ت مبعوثة األمم املتحدة بالوكالة إىل
ليبيا ستيفاني وليامز يف مؤتمر صحفي
عرب اإلنرنت ،إن املش�اركني يف املحادثات
اتفقوا عىل إج�راء االنتخابات الوطنية يف
 24كانون األول/ديسمرب .2021
وأضافت “إنه موعد مهم جدا بالنسبة إىل
الليبيني .س�يكون يوما يستطيعون فيه
تجديد رشعية مؤسساتهم”.
وأش�ارت إىل أن الليبيني يخش�ون ّ
ترسخ
الوج�ود األجنب�ي يف باده�م و”يريدون
بش� ّدة اس�تعادة س�يادتهم” ،مضيف�ة
“يمكنك�م اس�تعادتها ع�رب صن�دوق
االقراع”.
ويبدو ان االطراف الليبية قررت التقليص
من م�دة التحض�ر الج�راء االنتخابيات
حيث افادت االمم املتحدة االسبوع املايض
ان طرف�ا النزاع الليب�ي اتفقا عىل تنظيم
انتخابات يف غضون  18ش�هرا ً.
ّ
ش�كل ه�ذا اإلعان أول ق�رار ملموس
و ُي
ينتج ع�ن محادث�ات تونس .وس�تكون
االنتخابات الت�ي أعلِن إجراؤها يف كانون
األول/ديس�مرب  2021أول انتخاب�ات يف
ليبيا منذ .2014
وته�دف محادث�ات تون�س للتوص�ل اىل
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اتفاق لتش�كيل حكوم�ة انتقالية جديدة
يف الدولة الغنية بالنفط الواقعة يف شمال
إفريقيا.
محادثات ووقف إطاق نار
ستكون الحكومة الجديدة مكلفة بتوفر
الخدمات والتحضر لانتخابات الوطنية،
باإلضاف�ة إىل معالجة األزمة االقتصادية
وتف�يش ف�روس كورونا املس�تجد الذي
أودى بحي�اة أكث�ر م�ن  900ش�خص يف
الباد.
ُ
وتعق�د املناقش�ات يف تون�س بالت�وازي
م�ع محادثات عس�كرية يف مدينة رست
الس�احلية الليبي�ة تتعلق بآلي�ات تنفيذ
اتف�اق وقف إطاق النار الذي تم التوصل
إليه يف ترشين األول/أكتوبر.
وأنهى وقف إطاق النار رس�ميا أكثر من
عام من املعارك بني قوات حكومة الوفاق
الوطن�ي املعرف به�ا من األم�م املتحدة
ومقرها طرابلس وقوات الجيش الوطني
الليبي
وت�م اختي�ار املندوب�ني ال��  75الذي�ن
اجتمع�وا يف تونس من قبل األمم املتحدة،
لكن بعض الليبيني ش�ككوا يف رشعيتهم
وانتق�دوا الطريق�ة الت�ي ت�م اختيارهم
بها.
ويخ�ىش محللون أيضا م�ن أن الحكومة
الت�ي س�يتم تش�كيلها كنتيج�ة له�ذه
املحادث�ات ،قد تكافح من أجل اكتس�اب
الرشعي�ة وتواج�ه معارض�ة م�ن أفراد
املؤسسات القائمة.
ّ
لك�ن ويليام�ز قال�ت إن الزخ�م املوجود
يتعارض م�ع الجهات التي “التي تحاول
الحفاظ عىل امتيازاتها الحالية”.
وأضاف�ت “املجتمع ال�دويل لديه أدوات يف
ترصّ ف�ه ملنع املفس�دين ،بم�ا يف ذلك من
خال استخدام العقوبات”.
وقال مركز الحوار اإلنساني الذي يساعد
يف تس�هيل املحادث�ات ،إن الحكوم�ة
الجديدة لن تحتاج إىل تصويت بالثقة من
مجلس النواب الليبي.
ومجلس الن�واب الذي ُ
انت ِخ�ب يف ،2014
ّ
يتخذ من رشق ليبيا مقرّا ً له وهو متحالف
مع حفر الذي ش�ن هجوما يف نيس�ان/
أبريل  2019للسيطرة عىل طرابلس.

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس الس�بت ،
املوقف الوبائي اليومي لفروس كورونا املستجد
يف الع�راق ،وفيم�ا اكدت تس�جيل  2419اصابة
جدي�دة و 43حال�ة وف�اة وش�فاء  2370حالة،
حددت دائرتي صحة الرصاف�ة والكرخ التوزيع
الجغرايف لاصابات حسب املناطق.
وذكرت ال�وزارة يف وثيقة تلقته�ا “الزوراء” :ان
عدد الفحوص�ات املختربية ليوم امس،16593 :
ليصبح ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة،3111672 :
مبينة انه تم تس�جيل  2419اصابة جديدة و43
حالة وفاة وشفاء  2370حالة.
واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت الش�فاء ال�كيل:
 ،)85.9%( 444226ام�ا ع�دد حاالت االصابات
ال�كيل ،516915 :بينما ع�دد الحاالت التي تحت
الع�اج ،61066 :يف ح�ني عدد الح�االت الراقدة
يف العناي�ة املركزة ،385 :وعدد ح�االت الوفيات
الكيل.11623 :من جهته ،اعلن مدير عام صحة
بغ�داد الرصافة عبد الغني الس�اعدي ،تس�جيل
 536اصاب�ة جدي�دة بف�روس كورون�ا بينه�ا
 332خال الرصد الوبائ�ي للقطاعات الصحية.
وق�ال الس�اعدي يف بيان تلقت�ه “ال�زوراء” :ان
“املؤسس�ات الصحي�ة س�جلت ام�س يف جانب
الرصاف�ة  536اصابة جديدة بف�روس كورونا
موزعة كالت�ايل 332 :حالة خال الرصد الوبائي
للقطاع�ات الصحية :قطاع الرصافة  49حالة /
قطاع البلديات الثاني  29حالة /قطاع الش�عب
 52حال�ة /قط�اع املدائ�ن  14حال�ة  /قط�اع
االعظمي�ة  22حالة  /قط�اع الصدر  21حالة /
قطاع االس�تقال  71حالة  /قطاع بغداد جديدة
 37حال�ة /قط�اع النه�روان  26حال�ة  /قطاع

البلديات االول . 11واشار اىل ان  204حالة خال
مراجعتهم للمؤسس�ات الصحية  :مدينة الصدر
 44ح�االت محل�ة 552 ,562 , 565 , 534 ,
االورف�يل  ,الجوادر  ,جميل�ة  ,الحبيبية كيارة ,
قطاع�ات  . 565 . 521 , ,34قط�اع ,االعظمية
 11حال�ة محل�ة ,312 ,314 316 ,314 ,323
 , 317الكم  ،318 , 332 , 310 ,الشعب  12حالة
محلة  ، 337 ,317حي البساتني  ,حي اور 331.
 , 341 , 345 , 333 , 329 ,البلدي�ات  6ح�االت
محل�ة  , 722 , 734 .الزراع�ي  , 771 ,ش�ارع
فلسطني  11حالة محلة 502, 506. 503 ,505
 , 504 ,االم�ني  7ح�االت محل�ة, 741 , 733 , ,
 745,743 . 721بغ�داد جديدة  6حاالت محلة
, 704 , 706 709 , 701الزعفراني�ة  10ح�االت
محل�ة  , 958 ,ش�ارع املعه�د  . 959 ,الزراعي
, 955 , 949 ,ارب�ع ش�وارع  ,املدائ�ن  11حالة ,
جرس دياىل  ,حي الوحدة ,الوردية  ,حي الرش�يد

 , 909 , 906 , , 905 , 904 ,الك�رادة  9ح�االت
محل�ة  905 ,903ح�ي تونس  3ح�االت محلة .
 303 , 301 , 302العبي�دي  6ح�االت محل�ة , ,
 , 764 , 765, 762الزراعي  ،769.الحسينية 11
حالة محلة 205 , 214 , 209 , 207 , 215 ,222
الثعالب�ة  ,بوب الش�ام  ,البن�وك  4حاالت محلة
 , 321الزراع�ي  ، 315 ,املش�تل  3ح�االت محلة
 ,751 ,767 ,771ح�ي القاه�رة 5حاالت محلة
 318 ,313 ,309 ,311املعام�ل  3ح�االت محلة
 718,710 ,719 ,712 ,714 . 796 , 799زيونة
 6ح�االت محل�ة ,716الس�يدية  4حاالت  ,حي
املثنى  3حاالت  ، 719 , 703 , 710 ,باب الش�يخ
حالة واحدة محل�ة ، 129الدورة  5حاالت محلة
، 834ش�ارع الس�عدون  3ح�االت محل�ة ،101
الجادرية3ح�االت محلة  ،911 ,923الطالبية7
حاالت محلة ، 321 ,332 ,322الصليخ  7حاالت
محلة  ،32 ,304الغدير حالة واحدة محلة .706

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحاالت اىل
الحجر الصحي لتلقي العاج وفق الربوتوكوالت
املعتم�دة” ،مش�را اىل ان “الع�دد الراكم�ي
لإلصاب�ات ارتفع اىل  67473ت�ويف منهم 1383
لاس�ف فيم�ا اكتس�ب الش�فاء 60870حال�ة
ش�فاء ومتبق�ي قي�د الع�اج .”5220وثم�ن
الس�اعدي “الجهود التي تبذل م�ن قبل ماكات
صحة الرصافة ملعالجة مصابي فروس كورونا
مضحني بأرواحهم إلنقاذ املصابني الفروس”.اىل
ذل�ك ،حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف الوبائي
له�ا مع اع�داد و عناوين الحاالت املش�خصة يف
مخترباتها بمرض فروس كورونا املس�تجد مع
اعداد الش�فاء والوفيات لغاية الس�اعة العارشة
م�ن ليل�ة الجمعة واملعل�ن عنها امس الس�بت.
وذك�رت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء” :ان عدد
االصابات  336موزعة كاآلتي :أبو دشر  /5أبو
غريب  /32اإلس�كان  /4االعام  /10البياع /8
التاجي  /5ال�راث  /2الحرية  /11الدورة /32
الدولعي  /3السيدية  /15الشالجية  /1الشعلة
 /14الصالحي�ة  /3الطارمي�ة  /30العامري�ة
 /25العطيفي�ة  /6الع�اوي  /1الغزالي�ة /9
القادس�ية  /5الكاظمي�ة  /14املحمودية /12
املش�اهدة  /9املعال�ف  /1املنصور  /9الرموك
 /21اليوسفية  /4حي الجامعة  /3حي الجهاد
 /5ح�ي الخرضاء  /4حي العامل  /7حي العدل
 /5شارع حيفا  /1كرادة مريم  /2شارع حيفا
 /1مجمع فندق الرش�يد  /1ناحية الرش�يد /4
س�كنة جانب الرصافة  /10محافظة دياىل /2
محافظة صاح الدين .1
واضافت :ان عدد الش�فاء ،520 :بينما الوفيات:
.4

خالف الصحراء الغربية ينذر بتفجر الصراع بني املغرب وجبهة البوليساريو
الرباط/-رويرتز:
ينذر خاف ح�ول الصحراء الغربية
بتفجر جولة جديدة من الرصاع بني
املغ�رب وجبه�ة البوليس�اريو التي
تسعى لاستقال.
وفيما ييل بعض الحقائق عن املنطقة
والنزاع واألطراف الرئيسة.
املنطقة
تع�ادل الصح�راء الغربية مس�احة
بريطاني�ا لكنه�ا قليل�ة الكثاف�ة
الس�كانية وتنع�م باحتياطي�ات
الفوسفات ومناطق الصيد الغنية.
وطال�ب املغ�رب بالس�يادة ع�ىل
املنطق�ة عندم�ا كانت تح�ت الحكم
االس�تعماري اإلس�باني .يف الوق�ت
نفس�ه ،ش�كل الصحراوي�ون الذين
يعيش�ون هناك جبهة البوليس�اريو
للضغط من أجل االستقال.
وعندما رحلت إس�بانيا ،ضم املغرب
الصح�راء الغربي�ة وش�جع آالف
املغاربة عىل االستقرار هناك.
النزاع
ش�نت جبهة البوليساريو ،بدعم من
الجزائر املجاورة ،حرب عصابات إىل
أن توس�طت األم�م املتح�دة يف وقف
إط�اق النار يف عام  .1991وس�يطر
املغ�رب ع�ىل نح�و أربع�ة أخم�اس
اإلقليم.
وتضمن�ت الهدن�ة الوع�د بإج�راء
اس�تفتاء لكن ذلك لم يحدث بس�بب
خاف�ات حول كيفي�ة تنفيذها ومن

سيسمح له بالتصويت.
ويرك�ز التصعيد الجدي�د يف منطقة
الكرك�رات ،وه�ي نقطة عب�ور بني
الصح�راء الغربي�ة وموريتاني�ا ،يف
منطق�ة منزوع�ة الس�اح تراقبه�ا
ق�وات حفظ الس�ام التابع�ة لألمم
املتحدة.
وتق�ول البوليس�اريو إن املعرب ،وهو
الطري�ق الرئي�ي للمغ�رب إىل غرب
إفريقي�ا ،غر قانون�ي وإن أنصارها
أغلقوه منذ  21أكتوبر ترشين األول.
وأرس�ل املغرب قوات الجمعة إلعادة
فت�ح الطري�ق أم�ام حرك�ة امل�رور
وبناء جدار رميل جدي�د ملنع مقاتيل

البوليس�اريو أو أنصاره املدنيني من
العودة إىل هناك.
وتب�ادل الجانبان االتهام�ات بخرق
رشوط وق�ف إط�اق النار بإرس�ال
قوات مسلحة إىل املنطقة.
موقف املغرب
يقول املغرب إن له حقوقا يف املنطقة
تع�ود إىل ق�رون  ،وإنه من�ذ ضمها،
ضخ مبالغ كبرة من املال لتحس�ني
الظ�روف املعيش�ية يف الصح�راء
الغربية.
وقال�ت الرباط إن أقىص ما يمكن أن
تقدمه للصح�راء الغربية هو الحكم
الذاتي داخل املغرب.

ون�ال املغ�رب الثن�اء ع�ىل س�جله
املحسن يف مجال حقوق اإلنسان منذ
توىل امللك محمد الس�ادس الس�لطة
عام  .1999لك�ن جماعات حقوقية
دولية تقول إن االنتهاكات مستمرة،
وال سيما يف الصحراء الغربية.
موقفالبوليس�اريو
شكلت البوليساريو حكومة يف مدينة
تندوف الجزائرية عام  1975وتمكنت
من االنضمام للكيان السابق لاتحاد
األفريق�ي لكنه�ا لم تح�ظ باعراف
كدولة عضو يف األمم املتحدة.
وقال�ت إنها مس�تعدة للتفاوض مع
املغرب بش�أن س�بل إجراء استفتاء

يط�رح خي�ارات ب�ني االس�تقال
واالندم�اج م�ع املغ�رب والحك�م
الذاتي.
موقف الجزائر
تع�ارض الجزائر ،الحليف األس�ايس
لبوليس�اريو ،رؤي�ة الرب�اط بش�أن
الحك�م الذات�ي .ويعي�ش آالف م�ن
الاجئ�ني من الش�عب الصحراوي يف
مخيمات يف الصحراء الجزائرية.
وتس�ببت قضي�ة الصح�راء الغربية
يف نقطة خاف رئيس�ية بني الرباط
والجزائر والحدود بني البلدين مغلقة
منذ التسعينات.
ماذا عن الدبلوماسية؟
أخفق�ت محادث�ات أجرته�ا األم�م
املتح�دة بش�أن مس�تقبل الصحراء
الغربي�ة بني املغ�رب والبوليس�اريو
والجزائ�ر وموريتاني�ا يف التوص�ل
التفاق.
ويف أكتوبر ترشين األول ،حثت األمم
املتح�دة األطراف املعني�ة عىل العمل
للتوصل إىل “حلول سياس�ية واقعية
وعملي�ة ودائم�ة… بناء ع�ىل حلول
وسط” .واعتربت تلك الصياغة مثرة
للش�كوك فيم�ا يتعل�ق باحتم�االت
إجراء االستفتاء.
ويس�عى املغ�رب إىل اس�تمالة املزيد
من الدول ملساندة موقفه من قضية
الصح�راء الغربية .وع�ىل مدى العام
املنرصم ،فتح�ت  16دول�ة أفريقية
واإلمارات قنصليات هناك.

بايدن يدعوه إلجراء عاجل ملواجهة “كورونا”

ترامب يف أول ظهور علين له يقر وألول مرة بإمكانية نقل السلطة
واشنطن /متابعة الزوراء:
أك�د الرئيس األمريك�ي دونالد ترامب
أنه لن يأمر بفرض عزل عام ملكافحة
ف�روس كورون�ا وأض�اف أن “الوقت
سيكش�ف” م�ا إذا كان�ت إدارة أخرى
ستتوىل السلطة ليقر عىل ما يبدو بأن
الرئيس املنتخب ج�و بايدن قد يخلفه
يف املنصب.
ويف أول ترصيح�ات علني�ة ل�ه من�ذ
اإلع�ان ع�ن ف�وز باي�دن بانتخابات
الرئاسة االس�بوع املايض ،قال ترامب
إن�ه يتوق�ع أن يصب�ح لق�اح فروس
كورونا متاحا لجميع السكان يف أبريل
نيس�ان وس�ط ارتفاع قي�ايس يف عدد
اإلصابات الجديدة.
وقال ترام�ب أيضا إن�ه يتوقع إصدار
إجازة االستخدام الطارئ للقاح رشكة
فايزر “قريبا جدا”.
ويف ترصيح�ات له م�ن البيت األبيض
بثتها وس�ائل اإلع�ام ،أقر ترامب عىل
م�ا يب�دو وألول م�رة بإمكانية وجود
إدارة جدي�دة تحت قي�ادة بايدن لكنه
لم يص�ل إىل حد التس�ليم بالهزيمة يف
الس�باق االنتخابي ولم يذكر منافسه
الديمقراطي باالسم.
وق�ال ترامب “لن ندخ�ل يف عزل عام،
ل�ن أفعل ،هذه اإلدارة لن تدخل يف عزل
عام…نأم�ل… أي�ا كان م�ا س�يحدث
يف املس�تقبل – م�ن يع�رف أي إدارة
ستكون (يف السلطة) .أعتقد أن الوقت
سيكشف عن ذلك”.
ويوجه ترام�ب منذ الثالث من نوفمرب
ترشي�ن الثان�ي اتهام�ات با أس�اس

بوقوع تزوير عىل نطاق واس�ع لكنه،
وم�ع اس�تمراره يف توجيه مث�ل هذه
املزاع�م ع�ىل توي�ر ،ل�م يكرره�ا يف
ترصيحاته العلنية الجمعة.
وعزز بايدن انتصاره عىل ترامب اليوم
الجمعة بفوزه بوالية جورجيا لتضعف
آمال الرئيس يف قلب النتيجة بالطعون
القانونية وإعادة الفرز.
ورفع محام�و ترامب دعاوى قضائية
يف ع�دة والي�ات أمريكي�ة لكنه�م ل�م
يقدم�وا أدلة ع�ىل ح�دوث التزوير أو
عىل وجود أخطاء عىل نطاق واس�ع يف
االنتخابات.
بعدما أعلنت حمل�ة الرئيس األمركي

املنتهي�ة واليته دونالد ترمب ،قبل أيام
رفعها دعوى قضائية يف أريزونا ،قالت
فيه�ا إن أكرب مقاطع�ة من حيث عدد
السكان يف الوالية الواقعة جنوب غرب
الباد رفضت دون وجه حق أصواتا أدىل
بها بعض الناخبني يف س�باق الرئاسة
ي�وم االنتخابات ،ع�ادت الحملة اليوم
وأعلن�ت س�حبها ذاك الطع�ن ،مربرة
قرارها بأن الفارق كبر أمام املرش�ح
الديمقراطي جو بايدن.
وكش�فت الحملة أن قضي�ة الطعن يف
نتائ�ج أريزونا غر مؤثرة ،كون بايدن
متقدم بقوة ،معلنة إسقاطها الدعوى
بعد التأكد من الخس�ارة هناك.

وكانت الدعوى املرفوعة أمام املحكمة
العلي�ا يف مقاطع�ة ماريكوب�ا ،ق�د
ذك�رت أن موظف�ي االنتخابات طلبوا
م�ن بع�ض الناخبني الضغ�ط عىل زر
بعدما رصدت آل�ة “تصويتا ألكثر من
مرشح”.
وقال�ت الحملة حينه�ا ،إن ذلك القرار
تجاه�ل اختي�ارات الناخب�ني يف تل�ك
الس�باقات ،وأن آالت تصوي�ت جديدة
استخدمت بعد ذاك اليوم.
كما اعتربت الدع�وى أن تلك األصوات
ربم�ا كان�ت “حاس�مة” يف نتيج�ة
االنتخابات بالوالية.
يش�ار إىل أن التقدي�رات كانت أظهرت

قبل أيام ،أن الرئيس األمركي املنتخب
ج�و باي�دن ق�د تق�دم ع�ىل الرئي�س
املنتهي�ة واليته دونال�د ترمب يف والية
أريزون�ا ،بواق�ع  11صوتا من أصوات
املجمع االنتخابي.
يف الس�ياق أيض�اً ،انس�حب محام�و
الرئيس األمركي املنتهية واليته ،دونالد
ترمب ،من تمثيله يف الطعون املرفوعة
ضد نتائج انتخابات بنسلفانيا.
وق�ال املحام�ون ،الجمع�ة ،إن ه�ذه
الخط�وة ج�اءت بع�د خاف�ات حول
جدوى الطعون ،وفق رويرز.
كم�ا أعربوا ع�ن قلقهم من تش�كيك
الطعون يف نزاهة العملية الديمقراطية.
ورغم البلبلة الت�ي رافقت االنتخابات
الرئاسية يف الواليات املتحدة ونتائجها،
نفت السلطات االنتخابية األمركية يف
وقت س�ابق الجمعة ،وج�ود أدلة عىل
فق�دان أص�وات أو تعديله�ا ،أو ع�ىل
وج�ود عي�وب يف األنظم�ة االنتخابية
خال االنتخابات الرئاسية.
وقالت تلك السلطات املحلية والوطنية
املكلف�ة بأم�ن االنتخاب�ات ،وبينه�ا
خصوصا ً وكالة األمن السيرباني وأمن
البني�ة التحتي�ة التابعة ل�وزارة األمن
الداخيل ،يف بيان مشرك ،إن “انتخابات
الثالث من نوفمرب كانت األكثر أمانا ً يف
التاريخ األمركي”.
كما أضافت“ :ال توجد أدلة عىل أن أي
نظام انتخابي ُحذِف أو َ
فق َد أصواتا ً أو
عدله�ا ،أو تم اخراقه بأي ش�كل من
األشكال”.
إىل ذلك تابع بيان السلطات االنتخابية:

“رغم علمنا ب�أن العملي�ة االنتخابية
لدين�ا تش�كل موض�وع الكث�ر م�ن
االدع�اءات ،يمكنن�ا أن نؤك�د لكم أن
لدين�ا ثقة مطلق�ة يف أم�ن انتخاباتنا
ونزاهتها”.
وكان�ت بعض التقارير ق�د أفادت بأن
نظ�ام تصوي�ت يس�مى “دومينيون”
ق�ام ب�”مح�و”  2,7ملي�ون ص�وت
يف جمي�ع أنح�اء الب�اد وال س�يما يف
بنس�لفانيا وواليات أخرى.
وذكر عدد من السلطات األمريكية يوم
أمس الخميس أن انتخابات الثالث من
ترشين الثاني  /نوفمرب الجاري كانت
األكثر أمانا يف التاريخ األمريكي.
وتس�جل الواليات املتح�دة أعىل معدل
ارتف�اع يف اإلصابات الجديدة بفروس
كورون�ا ،حي�ث ت�م أم�س الخمي�س
تسجيل إصابة  153496إصابة جديدة
بالف�روس كما جاء يف س�جل جامعة
جون�ز هوبكين�ز األمريكي�ة الي�وم
الجمعة ،وهي نس�بة تزيد بمقدار 10
آالف إصاب�ة إضافي�ة بالف�روس عن
اليوم الذي يسبقه.
وتعت�رب ه�ذه االرقام أكرب عدد س�جل
حت�ى اآلن بالوالي�ات املتح�دة م�ن
اإلصاب�ة اليومية بالف�روس منذ بدء
تفىش الوباء.
اىل ذلك دعا الرئيس األمريكي املنتخب،
ج�و باي�دن ،إدارة الرئي�س املنتهي�ة
واليت�ه ،دونال�د ترامب التخ�اذ إجراء
عاجل ملواجه�ة تفيش فروس كورونا
املستجد(كوفيد )-19يف الباد.
وقال باي�دن يف سلس�لة تغريدات عىل

حس�ابه ب�”توير”“ :أش�عر بانزعاج
من ارتف�اع ح�االت اإلصاب�ة والوفاة
بكورون�ا يف الواليات املتح�دة ،تتطلب
ه�ذه األزمة اس�تجابة فدرالي�ة قوية
وفورية”.
وأضاف“ :أنا الرئيس املنتخب ،لكن لن
ً
رئيس�ا حتى العام املقبل ،كوفيد
أكون
 -19ال يحرم الج�داول الزمنية ،فهو
يتسارع اآلن” ،مضيفا“ :هناك حاجة
إىل إج�راء عاجل الي�وم ،اآلن ،من قبل
اإلدارة الحالية”.
جاء ذلك بعد ساعات من إعان ترامب
إن إدارت�ه ل�ن تفرض ع�زال عاما عىل
أمري�كا تحت أي ظرف بس�بب تفيش
الفروس.
وق�ال ترام�ب يف مؤتمر صحف�ي إنه
يتوقع أن يصبح لقاح فروس كورونا
متاح�ا لجميع الس�كان يف أقرب وقت
ممكن بحلول أبريل/نيسان.
وأش�ار إىل أن “لق�اح رشك�ة فاي�زر
س�يقلل نس�بة الوفيات جراء فروس
كورونا يف الباد”.
وتش�هد الوالي�ات املتح�دة األمريكية
ارتفاع�ا يف ع�دد اإلصاب�ات الجدي�دة
به�ذا امل�رض القات�ل الذي دف�ع عدد
حاالت اإلصابة اليومية إىل مس�تويات
قياسية.
وتج�اوز إجم�ايل الوفي�ات بالوالي�ات
املتحدة حاج�ز ال� 11ملي�ون إصابة،
فيما بلغت الوفيات أكثر من ً 249
ألفا،
بحس�ب موق�ع “وورلدمي�ر” املعني
برص�د وفيات وإصاب�ات الفروس يف
مختلف أنحاء العالم.
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احلشد يطلق عملية خدمية واسعة إلسناد
الدوائر البلدية يف أمانة بغداد
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة الحشد الشعبي ،امس
السبت ،عن اطالق عملية خدمية
واسعة إلسناد الدوائر البلدية يف أمانة
بغداد.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي تلقت
«الزوراء» نسخة منه :أن “هيئة الحشد

اللجنة النيابية تستبعد دخول العراق باملوجة الثانية

الصحة :سنعتمد أي لقاح لـ «كورونا» جتيزه املنظمة العاملية

الشعبي اطلقت ،امس ،عملية خدمية
واسعة إلسناد الدوائر البلدية يف أمانة
بغداد وجاءت العملية استعدادا ملوسم
الشتاء وخدمة ألهايل مناطق بغداد».
وأضاف البيان أنه “شاركت يف العملية
العرشات من آليات الحشد وعدد من
منتسبيه”.

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة أنها ستعتمد أي
لقاح يثبت أنه آمن وفعال تجيزه منظمة
الصحة العاملية برصف النظر عن الرشكة
أو الدولة املنتجة له ،مبينة ان الرشكات
والدول التي اعلنت نجاح لقاحاتها سواء
رشكة فايزر األمريكية او اللقاح الرويس او
الربيطاني لم يقر اىل اآلن من املنظمة العاملية
والتحالف الدويل للقاحات .بينما استبعد
اللجنة النيابية دخول العراق باملوجة الثانية
لفايروس كورونا كما يحصل حاليا يف دول
اوربا وامريكا.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،سيف البدر،
يف ترصيح صحفي :ان «العراق جزء من
التحالف الدويل للقاحات الذي تعهد بدوره
بتوفري اللقاح من اية دولة او رشكة رشط
ان يق ّر من قبل الصحة العاملية برصف النظر
عن الدولة او الرشكة املصنعة له» ،موضحا ً
ان «الرشكات والدول التي اعلنت عن نجاح
لقاحاتها لم تقرها الصحة العاملية او
التحالف الدويل للقاحات لحد اآلن».

التجارة تقرتب من إطالق مشروع الرقابة
الشعبية اإللكرتونية
بغداد /الزوراء:
تقرتب وزارة التجارة من إطالق مرشوع الرقابة الشعبيّة اإللكرتونية ،فيما ستبارش توزيع وجبة
جديدة من مادتي الطحني والزيت.وقال وزير التجارة ،عالء الجبوري ،يف ترصيح صحفي :ان
«الوزارة ستجهز وكالء الطحني بالحصة التاسعة ابتدا ًء من اليوم االحد» ،مؤكدا العمل عىل توزيع
مادة الطحني عىل مدار اشهر السنة».واضاف ان «الوزارة ستبارش توزيع زيت الطعام الذي تم
التعاقد عليه من مناشئ وطنية» ،مؤكدا ان «الوزارة تعمل عىل تطوير اسرتاتيجية للبطاقة التموينية
وآلية توفري مفرداتها يف االوقات املحددة.وكشف الوزير عن «قرب اطالق مرشوع الرقابة الشعبية
االلكرتونية ضمن توجهات الوزارة بالعمل اإللكرتوني» ،مبينا «ان املرشوع سيطلق بعد اكمال
جميع بيانات املواطنني يف بغداد واملحافظات ،إذ سيدار من قبل جهات رقابية ويتيح للمواطنني
بشكل مبارش مراقبة عمل الوزارة وتقديم الشكاوى وعرض مشكالتهم عرب النافذة االلكرتونية
يف ما يخص مفردات البطاقة او وكالء الحصة التموينية او التعرف عىل حصصهم الغذائية او أي
مشكالت أخرى».ولفت اىل ان «خطة الوزارة االسرتاتيجية هي التحول للعمل اإللكرتوني» ،مبينا ان
«الجهات املرشفة عىل املوقع ستتعامل بشكل جدي ورسعة مع شكاوى املواطنني وتعمل عىل حلها
كما سرتسل رسائل للمواطنني بنتائج الشكاوى التي قدموها».

إنزال جوي يف أهوار ميسان جيهض تهريب
 ١٠٠كغم من املخدرات

بغداد /الزوراء:
نفذت فرقة الرد الرسيع ،امس السبت ،إنزاالً
بالضفادع البرشية يف عمق األهوار بمحافظة
ميسان الستهداف مهربي املخدرات ،فيما
أحبطت تهريب  100كغم من املخدرات.وذكر
بيان إلعالم الفرقة تلقت «الزوراء» نسخة
منه :أنه “بنا ًء عىل معلومات استخبارية
وبإرشاف من قيادة العمليات املشرتكة
نفذ أبطال فرقة الرد الرسيع بإسناد أبطال
طريان الجيش إنزاالً بالضفادع البرشية يف
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وأضاف البدر أن «لجان وزارة الصحة،
وبرئاسة الوزير حسن التميمي ،تتابع عىل
مدار الساعة تطورات انتاج اللقاح مع
جميع الدول والرشكات املصنعة وليس لديها
مشكلة يف توفريه من أية دولة او رشكة
عىل ان يكون فعاال وآمنا ومعتمدا من قبل

الصحة العاملية والتحالف الدويل للقاحات»،
الفتا ً إىل أن «وزير الصحة سبق أن أكد يف
وقت سابق تهيئة جميع املتطلبات املالية
واللوجستية املتعلقة بطريقة تخزين اللقاح
اذا ما تم اعتماده».
من جانبها ،استبعدت لجنة الصحة والبيئة

النيابية ،امس السبت ،ان يدخل العراق باملوجة
الثانية لفايروس كورونا لعدة أسباب ،مؤكدة
ان اللجنة تتابع إجراءات الصحة الوقائية
واملراكز الصحية واالطالع امليداني عىل بيانات
الوزارة بشأن عدد اإلصابات.
وقال عضو اللجنة ،النائب حسن خالطي ،يف
ترصيح صحفي :انه “يستبعد دخول العراق
باملوجة الثانية لفايروس كورونا كما يحصل
حاليا يف دول اوربا وامريكا ” .
وأضاف ان ”االستبعاد ناجم عىل عدة
معطيات عىل الواقع ،حيث ان العراق تعرض
يف األسابيع املاضية اىل تغيريات يف املناخ الذي
كان متوقعا حدوث تصاعد يف عدد اإلصابات
إال انه لم يحصل بل ان اإلصابات بالفايروس
بدأت بالتناقص تدريجيا ” .
وتابع :ان ” املناسبات والتجمعات الدينية
التي مرت عند األسابيع املاضية لم تسجل
وزارة الصحة ارتفاعا يف اإلصابات إضافة اىل
ما قابله من ارتفاع كبري بحاالت الشفاء وقلة
الوفيات وكل هذه املعطيات تؤكد لدينابان
العراق لن يدخل باملوجة الثانية”.

الرتبية ١٠ :ماليني طالب وطالبة سيلتحقون باملدارس والدوام سيكون بطريقتني
بغداد /الزوراء:
اكد وزير الرتبية ،عيل حميد مخلف
الدليمي ،ان  10ماليني طالب وطالبة
سيلتحقون باملدارس بعد استئناف
العام الداريس الجديد ،مشريا اىل ان
الدوام يف ظل جائحة كورونا سيكون
بطريقتي الدوام التقليدي والتعليم عن
بعد.
وقال الدليمي ،خالل زيارته اىل
محافظة كربالء :ان «رئيس الوزراء
ّ
شكل لجنة خاصة لحل مشكلة نقص

عمق األهوار الرشقية ملحافظة ميسان هور
أم النعاج «.وأضاف البيان أن “عملية اإلنزال
رافقها تحرك قوة بالزوارق عىل أهداف
يستخدمها املهربون من تجار املخدرات”،
مشريا ً إىل أنه “تم العثور عىل  100كغم
من املخدرات كان املخطط أن يتم إدخالها
وتهريبها عرب مركز مدينة العمارة».
وتابع أنه “وبعد تنفيذ الواجب عادت القوة
إىل قواعدها بسالم ،وتم اتخاذ اإلجراءات
القانونية أصوليا ً باملواد املضبوطة”.

وكذلك التعليم عن بعد االلكرتوني ،وان
يوم السبت دوام للمدارس» .وذكر ان
«أكثر من  10ماليني طالب وطالبة
ولجميع املراحل الدراسية سينخرطون
يف املدارس».
ويوم االمس ،كشف املتحدث باسم
وزارة الرتبية ،حيدر فاروق ،عن آلية
جديدة ستعتمدها الوزارة يف العام
الدرايس الجديد.
وقال فاروق يف حديث صحفي :إن
«وزارة الرتبية ستعتمد آلية الدوام

األبنية املدرسية» ،مؤكدا «توفري جميع
اإلمكانات إلنجاح العام الدرايس املقبل
يف ظل جائحة كورونا».
وبني ان «الزيارة تأتي لالطالع عىل
سري العملية االمتحانية والرتبوية يف
املحافظة ،حيث تم اللقاء بالعديد من
املسؤولني وتفقد القاعات االمتحانية».
وأشار اىل ان «العملية الرتبوية وسريها
يف البلد لألشهر املقبلة يف ظل جائحة
كورونا ستكون بطريقتي الدوام
التقليدي من خالل التواجد يف املدارس،

ونقلت وكالة األنباء العراقية عن
الدليمي قوله« :اتجهنا إىل نوع جديد من
التعليم يمزج بني التقليدي وااللكرتوني،
والدوام يف املدارس سيكون يوما ً واحدا ً
يف األسبوع ،وأربعة أيام باملنزل عرب
االنرتنت».
وأضاف الوزير أن «الطالب الذي
َّ
يتعذر عليه الحصول عىل اإلنرتنت؛
بإمكانه متابعة الدروس عرب التلفزيون
الرتبوي» ،مؤكدا ً اعتبار «اعتبار يوم
السبت دواما ً رسميا ً للمدارس كافة».

باالنتساب ،كإحدى اآلليات املتبعة يف
السنة الدراسية الجديدة ،وهو قيام
األرس بتعليم أبنائهم املناهج الدراسية
يف املنزل».
وأضاف« :سيتم أخذ تعهد من ويل أمر
الطلبة ،حول تعليم أبنائهم يف املنزل،
مقابل تأدية امتحانات نصف السنة
وأخر السنة».
وحدد وزير الرتبية ،عيل حميد الدليمي،
الخميس ،اآللية النهائية لدوام طلبة
املدارس يف العام الدرايس الجديد.

العمليات املشرتكة تعلن قرب افتتاح منفذ عرعر احلدودي مع السعودية
بغداد /الزوراء:
أكدت العمليات املشرتكة ،امس السبت،
انجاز جميع اإلجراءات االمنية لفتح
منفذ عرعر الحدودي مع السعودية.
وقال نائب قائد العمليات املشرتكة ،عبد
االمري الشمري ،يف ترصيح صحفي:
إن «قيادة العمليات املشرتكة أنجزت
إجراءات تأمني الطريق باتجاه منفذ

عرعر مع السعودية ،وأن الطريق من
منفذ عرعر اىل منطقة النخيب ومن
ثمة باتجاه محافظة األنبار أو باتجاه
كربالء ،مؤمن بالكامل».
وحول اجراءات عملية التبادل التجاري
يف املنفذّ ،
بني :أنها «مؤمنة بشكل كامل
حالياً ،وال توجد أية مشكلة بخصوص
التعاون مع اململكة العربية السعودية

بخصوص فتح املنفذ».
وفيما يخص الجهة التي ستتوىل حماية
املنفذ ،قال الشمري إنها «تقع عىل عاتق
قوة من الجيش العراقي ،اضافة اىل
الجهات التي تعمل بها الجهات االمنية
والجهات الرقابية «.
كما أشار إىل أنه «حتى اآلن لم يتم
االتفاق عىل اجراء مناورات عسكرية

مشرتكة مع الجانب السعودي» ،الفتا ً
إىل «أن التعاون املوجود اآلن مع مرص
واألردن هو تعاون تدريبي يختص
حاليا ً يف الكليات التدريبية واملؤسسات
التدريبية املرصية ،وان هناك طالبا ً
عراقيني يف كال البلدين للتدريب وفق
الصنوف املوجودة.
من جانبها ،أعلنت مؤخرا ً األمانة العامة

ملجلس الوزراء أن العراق والسعودية
سيناقشان وتمويل عدد من املشاريع
الحيوية املتوقفة يف العراق.
وقال املتحدث باسم األمانة ،حيدر مجيد،
قوله« :األمني العام حميد الغزي أكد أن
افتتاح منفذ عرعر الحدودي عملية
تأهيل املنفذ شملت إنشاء ساحات
للتبادل التجاري وبوابات إلكرتونية».

وكشف املتحدث الرسمي عن تمويل
لعدد من املشاريع الحيوية املتوقفة يف
العراق ،والتي وصلت إىل نسب إنجاز
متقدمة عرب مؤتمر الكويت الدويل لدعم
العراق ،وسيتم تمويلها من قبل الجانب
السعودي.
وأشار إىل أنه «سيتم فتح فرع للمرصف
التجاري العراقي يف السعودية» ،الفتا ً

إىل «أن االتفاقيات ستسهم يف تطوير
االقتصاد العراقي والتوسع يف جميع
املجاالت ،ما سيسهم يف استقطاب
الكفاءات واأليادي العاملة».
يذكر أن منفذ عرعر بني العراق
والسعودية أغلق أثناء حرب الخليج
الثانية عام  ،1990لكنه أغلق يف 2014
عندما سيطر تنظيم داعش عىل األنبار.

حمافظة ذي قار
قسم العقود احلكومية
العدد١532 :
التاريخ2٠2٠/١١/١2 :

/E-mail:GC.thiqar@yahoo.comامييل قسم العقود احلكومية
املناقصة :رقم ( )١٠2خطة تنمية االقاليم  2٠١9لسنة 2٠2٠
اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م/اعادة اعالن
الحاقيا ً باعالنينيا املرقميني  305يف  2020/3/4و 2230يف ... 2019/9/24
ُ
تعلن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (انشياء مركز رشطة يف منطقة قوى االمن الداخيل مع انشياء قسم
رشطية املخدرات واملؤثيرات العقلية يف النارصية) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واسيتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية
رقيم ( )2لسينة  2014املعدلة الصادرة مين وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بهيا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامية االتحادية لعام
 .2019ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سيوف تنرش يف الجرائد الوطنية (املدى – العدالة
– الزوراء ).
وسييتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياسيية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة
من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص
باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا من يوم الخميس املصادف  2020/11/19يف بناية (مديرية
رشطية محافظة ذي قار) فعيىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني مين الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل
واليرشكات العربيية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسيم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسيخة من الوثائق
الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات
العراقية واوراق التسيجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسيكات التالية-:
 -1متطلبات التاهيل املطلوبة-:
أ -الكوادر الفنية
ت
1

2
3

الكوادر الفنية
مهندس مدني

مهندس كهرباء
مهندس ميكانيك

العدد
1

1
1

ب -املتطلبات املالية
اوال -:امليوارد املاليية (السييولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يسياوي ()58,824,000
ثمانية وخمسيون مليون وثمانمائة واربعة وعرشون الف دينار عراقي .
 املتطلبات القانونية-:اوال -:االهلية وتشيمل (جنسيية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح ,لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء،
الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب
العمل) غري مستبعدة من قبل صاحب العمل اواستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثانيياً :لم تظهر عقود غري منفذة خالل الي( )5سينوات السيابقة ولغاية موعد تسيليم العطاء لم يصدر بحيق الرشكة مقدمة العطاء
قيرار يمنع املشياركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اسيتنادا ً اىل قيرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة الي( )5سينوات
السابقة.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.
رابعاً :شيهادة تأسييس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكية مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدييم اوراقها كافة ومصدقة لدى
وزارة الخارجية العراقية.
خامسياً :هوية تسيجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسيب ما
مطلوب يف الجدول ادناه.
سادسا ً  :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة)
 -2كل العطياءات يجيب ان تتضمن ضمان للعطاء (التامينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق
او سيفتجة صيادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسيبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للميرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان
محافظة ذي قار /قسيم العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واسيم املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل
املناقيص الفائيز (الرشكة او املقاول) الذي ترسيو علييه املناقصة مبارشة بعد اصيدار كتاب االحالة قبل توقييع العقد تقديم خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات
الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياسيية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسيتجيبة عند تلبيتها ملعايري

التاهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء
ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلتيزم الطرف الثاني بان يشيغل ما اليقل عين ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشيغيل اال يف حالة
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8يف حالة اشيرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسيؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان
يقيدم عقد مشياركة مصادق علييه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع مين قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد
من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد
خالل مدة التتجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسيحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املرشكني معاملة الناكل او املخل
وحسب واقع الحال .
 -9املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل
بعقيداملقاولية.
 -11املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسيتكمال النواقص التي تسيمح بها التعليمات خالل سيبعة ايام
من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
 -13تكيون االولويية للمواد االولية املصنعة واملجهيزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السيعر والنوعية املجهزة
مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .
 -15ان اخير يوم لتقديم العطاءات نهاية السياعة ( )11ظهرا من ييوم االثنني املصادف  2020/11/30اىل العنوان التايل محافظة ذي
قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرصف الرشيد -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
سيابقا) عىل ان تكون االسيعار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسيتندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد
االلكرتونيي ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل العطاءات بحضيور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل
مبنى ديوان محافظة ذي قار الجديدة يف شارع االمام عيل (ع) .وسوف ترفض العطاءات املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة
رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم
العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
 -16عيىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسيم الشيؤون القانونيية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة او االسيتمرار
بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
 -17تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصات املالية ولتمويل الالزم.
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مجهورية العراق/وزارة التجارة
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية
اىل/كافة الراغبني يف االشرتاك

أوبك :العراق وليبيا رفعا إنتاج املنظمة لشهر
تشرين األول املاضي

بغداد /متابعة الزوراء:
اعلنت منظمة اوبك ان العراق وليبيا رفعا انتاج املنظمة خالل
شهر ترشين االول املايض اىل اكثر من  322الف برميل .فيما
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن صادرات النفط
العراقية اىل امريكا ارتفعت بمقدار  54الف برميل يوميا خالل
االسبوع املايض.
وقالت منظمة اوبك يف تقريرها الشهري ،واطلعت عليه
«الزوراء» :ان «انتاج اوبك من النفط ارتفع بمقدار 322
الف برميل يوميا بسبب زيادة اإلنتاج من العراق ،وليبيا،
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف النارصية

العدد7494:
التاريخ2020/11/12:

م /إعالن
(مجهول محل االقامة)
نرفق لكم طيا ً االنذار املرفق ( )19531يف  2020/11/11والخاص باملنذر
السيد (حاتم لفته كريم) والصادر من دائرتنا املطلوب تبليغ السيد (سامر
نارص جوده) بعد تعذر تبليغ باالنذار املرفق أعاله وبالطرق القانونية لذا
تقرر تبليغكم بواسطة الجريدتني الرسميتني لحضور هذه الدائرة خالل
خمسة عرش يوم وبخالف ذللك سيعترب متبلغ رسمياً.
مع التقدير...
املرفقات:
انذار املرقم  19531يف 2020/11/11عيل عبد الرزاق صالح الطائي
الكاتب العدل االول يف النارصية

جمهورية العراق
العدد/3795 :ش2020/
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ 2020/11/12 :
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل /املدعى عليه  /عيل حسن يارس
م/تبليغ
قامَ تِ املدعية (سهام شهيد حسني) الدعوى الرشعية املرقمة اعاله
والتي تطلب فيها التفريق القضائي الهجر الجسدي وبالنظر ملجهولية
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك بصحيفتني
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق
 2020/11/26الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ووفقا للقانون.
القايض
حسن وايل حسن

فقدان مستمسكات
ْ
فقدت مني املستمسكات املدرجة ادناه بأسم
( خالد قاسم سلمان) فمن يعثر عليها تسليمها
اىل استعالمات الجريدة وله الشكر ...
هوية نقابة الصحفيني العراقيني
هوية االحوال املدنية
باج وزارة االتصاالت
ماسرت كارد  /املرصف العراقي للتجارة
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ونيجرييا».
واضافت ان «اجمايل انتاج اوبك ارتفع خالل شهر ترشين
االول اىل  24.386مليون برميل يوميا باملقارنة مع 24.064
مليون برميل يوميا لشهر ايلول املايض».
وبحسب التقرير ،فإن «أكرب زيادة يف إنتاج أوبك جاءت من
ليبيا التي وصل إنتاجها لنحو  454ألف برميل يومياً ،خالل
شهر ترشين األول املايض ،بزيادة تقدر بنحو  299ألف برميل
عن مستويات شهر أيلول ،يليه العراق ليسجل زيادة يومية
تقدر بنحو  148ألف برميل عن مستوى إنتاج شهر أيلول
املايض ،وبلغ إنتاج العراق من النفط خالل ترشين األول نحو
 3.835مليون برميل يومياً.
وعىل نهج العراق ،سارت نيجرييا ،التي سجل إنتاجها نحو
 1.488مليون برميل يوميا ً خالل شهر ترشين األول املايض،
مرتفعا ً بنحو  47ألف برميل عن مستويات شهر أيلول.
واشارت اىل ان «اكثر التخفيضات جاءت من اإلمارات وأنغوال
زفنزويال  ،مشرية اىل ان االمارت هبط إنتاجها اليومي بنحو
 74ألف برميل يومياً».
وبدأ تحالف أوبك +الذي يضم دول منظمة أوبك بقيادة
السعودية واإلمارات ،مع عدد من كبار املنتجني املستقلني
عىل رأسهم روسيا -يف تخفيض إنتاج النفط بداية من شهرمايو/أيار املايض بواقع  9.7مليون برميل يومياً ،لتحقيق
التوازن بني العرض والطلب الذي شهد انهيارا ً حادا ً يف شهر
أبريل/نيسان املايض.
من جانب متصل ،أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمريكية،
امس السبت ،أن صادرات النفط العراقية اىل امريكا ارتفعت
بمقدار  54الف برميل يوميا خالل االسبوع املايض.
وقالت االدارة يف تقرير لها اطلعت عليه «الزوراء» :إن
«الصادرات العراقية ارتفعت بمقدار  54الف برميل يوميا
خالل االسبوع املايض لتصل اىل معدل  186الف برميل يوميا
بعد أن كانت  132الف برميل يوميا يف األسبوع الذي سبقه».
واضافت ان «الواردات االمريكية ارتفعت خالل االسبوع
املايض بمقدار  528الف برميل يوميا اىل  5104مليون برميل
يوميا كان اكثر هذه الواردات من كندا التي بلغت 3.681
ماليني برميل يوميا ،فيما بلغت الواردات النفطية من املكسيك
 433الف برميل يوميا ،وارتفعت ايضا االيرادات النفطية من
السعودية بمقدار  151الف برميل يوميا اىل  357الف برميل
يوميا» .
واشارت اىل ان «الواردات االمريكية من النفط الخام ارتفعت
من االكوادور بمقدار  249ألف برميل يوم ًيا إىل  295ألف
برميل يوم ًيا ،فيما انخفضت االيرادات النفطية من الربازيل
بمقدار  20الف برميل لتصل اىل  66الف برميل يوميا ،ولم
تستورد النفط من كولومبيا خالل االسبوع املايض.

م /مناقصة رقم ( ) 2020/13
اعالن رقم ( ) 2020/33
( للمرة االوىل )

العدد 11814 :
التاريخ 2020/11/10 :
رقم التبويب  :حـ 3342 /

 -1يرسُ الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة تحميل و
تفريغ املواد الغذائية يف (محافظة االنبار).
 -2تتوفر لدى (الرشكة اعاله) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات (تحميل وتفريغ املواد
الغذائية كما مبني يف الرشوط الخاصة).
 -3بامكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري إىل مدير القسم القانوني  /الطابق الثاني
 /الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية  /املنصور  -شارع النقابات  -مجاور وزارة الكهرباء ،وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة
( ) 600.000ستمائة الف دينار ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني أعاله .
 -4تسليم العطاءات إىل العنوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعالمات) قبل الساعة ( )۱۲الثانية عرش ظهرا بتوقيت
بغداد ليوم (االحد) املصادف  2020/12/6وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم
الراغبني بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح يف يوم ( االحد) املصادف  ( 2020/12/6بعد الساعة  ۱۲الثانية عرش ظهرا ) يجب أن تتضمن
العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان أو صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ (  ) 50.000.000خمسون مليون دينار
عراقي كتأمينات أولية نافذ ملدة العطاء البالغة ( )۹۰تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة.
اسعار الكلفة التخمينية

املهندس
قاسم حمود منصور
املدير العام وكالة
وترفق الوثائق التالية :
 -1وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه .
 -2كتاب عدم املمانعة لالشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ العام . 2020
 -3هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة .
 -4الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .
 -5األعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية .
Address : Republic of Iraq - Baghdad. Al-Mansoor
العنوان  :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات
Website : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@iraqsfsc.Org
E-Mail: foodstuff4@iraqsfsc.Org
Generalfoodstaff@yahoo.com

/E-mail:GC.thiqar@yahoo.comامييل قسم العقود احلكومية

حمافظة ذي قار
قسم العقود احلكومية
العدد1531 :
التاريخ2020/11/12 :

املناقصة :رقم ( )123خطة تنمية االقاليم  2019لسنة 2020
اىل  /كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية
م/اعادة اعالن
الحاقا ً بأعالننا املرقم  2417يف ... 2019/10/9
ُ
تعلن محافظة ذي قار (العقود الحكومية) عن مناقصة مرشوع (انش�اء مبنى الش�عبة الزراعية يف الش�طرة وانشاء جناح اضايف مع
صيانة بناية الش�عبة الزراعية يف القلعة) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2019واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ()2
لس�نة  2014املعدل�ة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحق�ة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العام�ة االتحادية لعام  .2019ان
وثيقة الدعوة لتقديم العطاء (االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية (الصباح – املرشق – الزوراء
).
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة
من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة (الخاصة بتعريف الدول املؤهلة).
وبامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء
ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر
الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا من يوم الخميس املصادف  2020/11/19يف بناية
(مديري�ة زراعة ذي ق�ار) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاول�ني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرج�ة املذكورة ادناه عىل االقل
وال�رشكات العربي�ة واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائق
الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد (وكما مؤرش ازاءه) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات
العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمس�كات التالية-:
 -1متطلبات التاهيل املطلوبة-:
أ -الكوادر الفنية
ت
1

2
3
4

الكوادر الفنية
مهندس مدني

مهندس كهرباء
مهندس ميكانيك
مهندس زراعي

5

العدد
2

1
1
1

ب -املتطلبات املالية
اوال -:امل�وارد املالي�ة (الس�يولة النقدية) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي ()64,159,000
اربعة وستني مليون ومائة وتسعة وخمسني الف دينار عراقي .
 املتطلبات القانونية-:اوال -:االهلية وتش�مل (جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح ،لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء،
الرشكات اململوكة للدولة (ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب
العمل) غري مستبعدة من قبل صاحب العمل اواستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة  /مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات).
ثاني�اً :لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال�( )5س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء لم يصدر بح�ق الرشكة مقدمة العطاء
ق�رار يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا ً اىل ق�رار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال�( )5س�نوات
السابقة.
ثالثاً :عدم ممانعة (نسخة اصلية +نسخة مصورة) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.
رابعاً :ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشك�ة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدي�م 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 حس�ب ما
مطلوب يف الجدول ادناه.
سادسا ً :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية +نسخة مصورة)
 -2كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء (التامينات االولية) ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق
او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للم�رشوع ومعنون اىل جهة التعاقد (ديوان
محافظة ذي قار /قس�م العقود الحكومية) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل
املناق�ص الفائ�ز (الرشكة او املقاول) الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
 -3يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري
التاهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء
ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.
 -4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
 -5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
 -6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة
الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
 -7يلت�زم الطرف الثاني بان يش�غل ما اليقل ع�ن ( )%30من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل اال يف حالة
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ استالم املركز للطلب.
 -8يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان
يق�دم عقد مش�اركة مصادق علي�ه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع م�ن قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد
من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد
خالل مدة التتجاوز ( 14يوما) من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املرشكني معاملة الناكل او املخل
وحسب واقع الحال .
 -9املحافظة غري مسؤولة عن الية وصول مواد العمل اىل املوقع.
 -10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل
بعق�داملقاول�ة.
 -11املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
 -12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام
من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
 -13تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجه�زة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة
مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4يف . 2017/8/3
 -14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .
 -15ان اخ�ر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من ي�وم االثنني املصادف  2020/11/30اىل العنوان التايل محافظة ذي
قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية -قرب مرصف الرشيد -فرع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد
االلكرتون�ي ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل
مبن�ى دي�وان محافظة ذي قار الجديدة يف ش�ارع االمام عيل (ع) .وس�وف ترفض العطاءات املتاخرة واذا ص�ادف يوم فتح املناقصة
عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم
مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكرتوني.
 -16ع�ىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانوني�ة يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة او االس�تمرار
بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
 -17تسدد مبالغ املرشوع املذكور ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.
ت سعر الكشف
املصادق
1

619,889,000

مدة
العمل

اسم املرشوع

300يوم

انشاء مبنى الشعبة الزراعية يف
الشطرة وانشاء جناح اضايف مع
صيانة بناية الشعبة الزراعية يف
القلعة

التأمينات
املوقع
الدائرة
املطلوبة/
املستفيدة
بالدينار
الشطرة %1 -من قيمة
مديرية
الكشف
الزراعة يف القلعة
التخميني
ذي قار

التصنيف عىل سعر العطاء
بالدينار
االقل
انشائية
عارشة

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار

100,000
الف دينار

الرياضي

أصفر وأمحر

مدرب األردن :كنا األقرب للفوز
على العراق

بغداد /متابعة الزوراء
عرب مدرب منتخب االردن بكرة القدم فيتال بوركلمانز عن قناعته باألداء الذي ظهر به املنتخب
أمام منتخبنا الوطني العراقي بعد نحو عام كامل من الغياب عن التدريبات واملباريات ،يف
ظل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا.وقال فيتال يف ترصيحات للموقع الرسمي
لالتحاد األردني« :أظهر الالعبون انسجاما جيدا وانضباطا تكتيكيا عاليا ،وكنا األقرب لتحقيق
الفوز بعد صناعة العديد من الفرص املحققة يف الشوط الثاني ،لكننا حققنا الفائدة املطلوبة
من هذا اللقاء».يذكر أن املنتخب األردني ينتظر مواجهة الكويت أواخر مارس املقبل  ،٢٠٢١قبل
لقاء نيبال وأسرتاليا يف حزيران ضمن املجموعة الثانية من التصفيات.
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االوملبية حتسم امرها

سرمد عبد االله رئيسا جديدا بفارق ثالثة أصوات عن جنم النجوم رعد محودي
بغداد /متابعة الزوراء
إنتخبت الجمعية العامة للجنة األوملبية
الوطنية العراقية رسمد عبداألله رئيسا ً
جديدا ً للمكتب التنفيذي خلفا ً لرعد
حمودي.
جاء ذلك يف املؤتمر االنتخابي الذي عقد
يف العاصمة بغداد مساء امس السبت.
ونال عبد األله تسعة عرش صوتا ً فيما
نال منافسه رعد حمودي ستة عرش
صوتا ً.
فيما فاز بمنصب النائب األول اياد نجف
 ١٩صوتا ،وسالم عواد نائبا ثانيا برصيد
 ١٨صوتا  ،وفاز صباح الكناني بمنصب
النائب الثالث برصيد  ٢١صوتا.
وفاز سبعة أعضاء بعضوية املكتب
التنفيذي هم هردة رؤوف  ٢٠صوتا
وعيل تكليف  ٣١صوتا وعادل عيدان ٢٠
صوتا ومصطفى جبار  ٢٠صوتا وجميل
عزيز  ١٩صوتا وأحمد حنون  ٢٠صوتا،
وصبيح مراد بعد انسحاب خالد كبيان
الذي تساوى معه بـ  ١٧صوتا.
يشار إىل أن اللجنة املرشفة عىل
االنتخابات استبعدت رئيس اتحاد
املصارعة شعالن عبد الكاظم عن
الرتشيح بسبب ملفه القضائي ورفضت
طعن الالعبة رند سعد بسبب تناولها
املنشطات يف وقت سابق.

منتخب السلة يعسكر اليوم يف
تركيا حتضريا لتصفيات املونديال
بغداد  /متابعة الزوراء
يغادر منتخب السلة إىل تركيا صباح اليوم األحد املقبل للدخول
بمعسكر تدريبي تحضريا للنافذة الثانية للقارة أسيا واملقررة
أن تقام يف العاصمة البحرينية املنامة.
وقال أمني رس االتحاد العراقي لكرة السلة الدكتور خالد نجم
 ،أن الفريق سيغادر صباح اليوم األحد إىل العاصمة الرتكية
أنقرة للدخول بمعسكر تدريبي هناك يستمر حتى الثالث
والعرشين من الشهر الجاري تحضريا ملواجهتي البحرين
وإيران ضمن النافذة الثانية لتصفيات القارة اآلسيوية.
وبني أن األزمة املالية تم حله بعد االتفاق مع املرصف التجاري
العراقي الراعي لالتحاد بتغيري آلية الرصف لكون اللجنة
األوملبية لم تكتمل انتخاباتها وبالتايل حصلت املوافقة عىل
تغيري آلية الرصف لتكون محصورة بموافقة وزير الشباب
والرياضة الكابتن عدنان درجال.
وأشار إىل أن االتحاد أكمل الرتتيبات املالية لحني االستالم من
املرصف ،وتم إكمال حجوزات الطريان والفريق سيغادر اليوم
األحد إىل انقرة عىل أن يتوجه للمنامة يف الثالث والعرشين من
الشهر الجاري ،حيث سيواجه البحرين يف السابع والعرشين
من ذات الشهر وبعدها بيومني يواجه منتخب لبنان.
يشار إىل أن منتخب السلة العراقي يقوده املدرب البوسني
عزيز بكري.

تسمية فالح جاهد مدرباً
ملنتخب القوة اجلوية العسكري
بغداد /متابعة الزوراء
سمى قسم التدريب الجوي –
االلعاب الالعب السابق فالح
جاهد مدربا ملنتخب القوة
الجوية العسكري بكرة القدم
والعميد محمد سعيد مرشفا
لقيادته يف االستحقاقات
املقبلة.
وأكد جاهد يف بيان للنادي أنه
«سعيد بهذه التسمية حيث
تنتظر املنتخب العسكري
مشاركة عىل الصعيد املحيل».
ولقت إىل أن «الفرصة ستكون

موجودة لدى جميع الالعبني
الوحدات
يف
املتواجدين
العسكرية التابعة لقيادة
القوة الجوية عن طريق اجراء
االختبارات التي ستجري اليوم
االحد عىل ملعب نادي القوة
الجوية الريايض الثاني عند
الساعة العارشة صباحا».
يذكر أن الكابتن فالح جاهد
سبق وان مثل أندية الجيش
والكرخ
والنجف
واربيل
والخطوط واحرتف يف الدوري
العماني.

منتخبنا الوطين يواصل حتضرياته للقاء اوزبكستان الودي
بغداد /متابعة الزوراء
يواصل املنتخب الوطني بكرة القدم،
تدريباته عىل ملعب االتحاد يف دبي
تحضريا ً ملباراة أوزبكستان الودية.
ويبذل اسود الرافدين جهودا ً كبرية
للظهور بمستوى جيد يمحي صورة
مباراة االردن الودية يوم الخميس
املايض والتي انتهت بالتعادل السلبي.
ويخوض اسود الرافدين معسكر دبي
تحضريا ً للتصفيات االسيوية املزدوجة
املؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢
وكأس آسيا .٢٠٢٣
وتعادل منتخب العراق أمام نظريه
األردني ،بنتيجة ( ،)٠-٠مساء
الخميس املايض يف دبي باملباراة الودية
التي جمعتهما ضمن تحضرياتهما
لتصفيات كأس العالم.
ولم يرتقي الشوط األول ملستوى
املنتخبني ،كما لم تظهر اللمحات
الفنية وانحرص اللعب يف منتصف

امللعب.
وشهدت الدقيقة ( )٢4تمكن الحارس
جالل حسن من إبعاد كرة عرضية
للمنتخب األردني.
فيما سدد أمجد عطوان الكرة ،لكنها
افتقدت للدقة فمرت بجوار القائم يف
الدقيقة ( ،)4٢لينتهي الشوط األول
(.)٠-٠
وكان الشوط الثاني أفضل نسبيا،
وكاد أن يسجل طارق خطاب مدافع
األردن يف مرماه ،وحاول مسك الكرة
الحارس عبد الله فاخوري.
وتألق الحارس األردني ،يف إبعاد
رأسية من عيل فائز ،لتضيع فرصة
عىل املنتخب العراقي.
وجاء رد املنتخب األردني رسيعا
عرب ياسني بخيت الذي وجد نفسه
بمواجهة املرمى وسدد الكرة أبعدها
برباعة جالل حسن.
وتألق جالل حسن مجددا يف الدقيقة

األخرية من املباراة ،حيث رد تسديدة
أنس بن عوضات ،لتنتهي املباراة
بالتعادل السلبي.

وزج كاتانيتش مدرب العراق ،بمحمد
قاسم وعيل عدنان وأيمن حسني
وميثم جبار ومازن فياض.

فيما أرشك فيتال مدرب األردن،
إحسان حداد وأنس بن عوضات وعيل
علوان وعامر شفيع.

الزوراء خيتـار ملعب كربالء الدولي أرضاً له يف الدوري امحد خلف :العيب الطلبة مصدومون
من وزارة التعليم العالي

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي الزوراء الرياض اختيار
ملعب كربالء الدويل أرضا ً له يف
منافسات الدوري العراقي املمتاز.
وذكر النادي يف بيان انه» اختار
ملعب كربالء بعد اعالن وزارة
الشباب والرياضة اغالق ابواب
ملعب الشعب حتى الـ 6من
كانون االول بسبب زراعة البذور
املوسمية».
وطالبت الهيأة التطبيعية خمسة
ملعب بديل مللعب
أندية باختيار
ٍ
الشعب الدويل الذي اختارته لخوض
مبارياتها للموسم الكروي-٢٠٢٠
.٢٠٣١

وبعثت التطبيعية كتابا رسميا
إىل أندية (الرشطة والقوة الجوية
والزوراء والطلبة والنفط) ،مطالبة
إياهم باختيار مالعب بديلة خالل
فرتة صيانة ملعب الشعب الدويل،
والذي خاضت عليه مبارياتها يف
الجوالت الثالث املاضية لدوري
الكرة املمتاز للموسم ٢٠٢١-٢٠٢٠
.
يشا ُر إىل أن أندية (الرشطة والطلبة
والزوراء والنفط والقوة الجوية)
كانت قد اختارت ملعب الشعب
الدويل أرضا ً إلقامة مبارياتها يف
دوري الكرة املمتاز.
كما خريت الهيئة التطبيعية

لالتحاد العراقي لكرة القدم ،نادي
الرشقاط بني ثالثة مالعب الختيار
احداها ملعبا ً ملواجهة السماوة.
وقال رئيس لجنة املسابقات يف
الهيئة حيدر عويف إن “نادي السماوة
قدم طلبا ً اىل الهيئة التطبيعية بنقل
مباراته امام الرشقاط اىل ملعب
اخر السباب امنية”.
واوضح ان “الهيئة التطبيعية،
اختارت مالعب الكرخ او التاجي او
امانة بغداد ،إلقامة املباراة وترتك
للفريقني حق اختيار احد املالعب”.
يذكر أن بطولة كأس العراق عادت
من جديد بعد توقفها منذ اخر
نسخة لها يف عام .٢٠١٨

بغداد /متابعة الزوراء
يواصل العبو الطلبة  ،إرضابهم عن
التدريبات ،لليوم الثالث عىل التوايل
بسبب الضائقة املالية وعدم تسديد
رواتبهم.
وقال مدرب الطلبة ،أحمد خلف «لم
يحرض الالعبون لليوم الثالث توال ًيا
بسبب األزمة املالية وعدم تسلم
مستحقاتهم».
وأضاف «الالعبون محبطون للغاية،
كما أن األمل تالىش بعد أن ردت

وزارة التعليم العايل بتخصيص 5٠
ً
مليونا فقط».
ونوه «رد الوزارة صدم الالعبني،
ليقرروا االمتناع عن حضور
التدريبات ،القرار جماعي كون
جميع الالعبني تأثروا باألزمة
املالية».
يشار إىل أن الطلبة ،ذكر يف بيان
رسمي ،أن النادي يمر بظروف مالية
صعبة ،كما أن وزارة التعليم العايل
لم تلتزم بوعودها.

الرياضي
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تصفيات كأس العامل

تشيلي تعمق جراح بريو والربازيل تنفرد بالصدارة وأوروجواي تقسو على كولومبيا
س�جل أرتورو في�دال ،هدف�ني يف الشوط
األول ،ليق�ود منتخ�ب ب�الده تشي�يل إىل
انتص�اره األول يف تصفي�ات ق�ارة أمريكا
الجنوبي�ة املؤهلة ملوندي�ال  ،2022بفوزه
الثم�ني  2-0ع�ىل بريو ،يف الجول�ة الثالثة
من التصفيات.
ورف�ع منتخب تشييل رصي�ده إىل  4نقاط
ليتقدم إىل املركز السادس بفارق األهداف
فقط أمام كولومبي�ا ،وتجمد رصيد بريو
عن�د نقطة وحيدة يف املركز الثامن ،بعدما
من�ي بالهزيم�ة الثاني�ة ع�ىل الت�وايل يف
التصفيات .وأنهى منتخب تشييل الشوط
األول لصالحه بهدفني نظيفني س�جلهما
أرتورو فيدال يف الدقيقتني  20و.35
وقدم الفريقان أداء متوس�ط املستوى يف
بداية املباراة ،وفشل كل منهما يف استغالل
الفرص التي سنحت له مبكرًا.
وشهدت الدقيقة العارشة ،فرصة خطرية
ملنتخ�ب ب�ريو ،عندم�ا وصلت الك�رة إىل
رينات�و تابيت داخل منطقة الجزاء ،حيث
هيأ الكرة لنفسه وسددها لكنها ارتطمت
بقدم ماوريسيو إيسال وخرجت لركنية لم
تس�تغل جيدا.ورد منتخب تشييل بفرصة
مماثلة يف الدقيقة  ،12لكن الدفاع أفس�د
الهجمة عىل أرتورو فيدال.
وبع�د ع�دة دقائ�ق انح�رص فيه�ا اللعب
بوسط امللعب دون أي خطورة عىل املرمى،
باغت فيدال ،منتخب بريو بهدف التقدم يف
الدقيقة .20
وج�اء الهدف إثر هجم�ة منظمة ملنتخب
تشي�يل أنهاها في�دال بتس�ديدة مفاجئة
من مس�افة بعيدة س�كنت الزاوية العليا
للمرمى ،عىل يسار الحارس بدرو جالييس
ليكون من أجم�ل أهداف التصفيات حتى
اآلن.
وواصل الفريقان محاوالتهما بعد الهدف،
لكن الفرص التي س�نحت ملنتخب تشييل
كانت أكثر وأخطر.
وتب�ادل فيليب�ي م�ورا الك�رة م�ع فيدال

داخل منطقة الجزاء ،وكاد يسجل الهدف
الثاني ،لكن حارس املرمى جالييس تدخل
يف الوقت املناسب.
وس�قط جالي�يس مصاب�ا يف الدقيقة 32
ولكنه تلقى العالج واستأنف اللعب.
ومنح فيدال فريقه ،املزيد من االطمئنان،
بتس�جيل اله�دف الثان�ي ل�ه وللفريق يف
الدقيقة .35
وجاء اله�دف إثر هجم�ة رسيعة لتشييل
وعرضية لعبها فابيان أوريانا من الناحية
اليمن�ى ،وح�اول م�ورا إيداعه�ا املرم�ى
برأس�ه ،لكن الكرة اصطدمت بدفاع بريو
وتهي�أت أم�ام في�دال عىل بع�د خطوتني
من املرمى ،ليضعه�ا الالعب داخل املرمى
بسهولة.
وأث�ار الهدف حفيظة منتخ�ب بريو الذي
اندفع يف الهجوم بحثا عن هدف يقلص به
النتيجة ،وس�نحت له الفرصة يف الدقيقة
 ،37لك�ن كالودي�و برافو ح�ارس مرمى
تشييل تصدى للكرة بثبات.
ولع�ب كريس�تيان كويف�ا يف صف�وف
املنتخب الب�ريويف يف الدقيق�ة  40بدال من
ب�درو أكينو ،كما س�دد ميجي�ل تراوكو،
صاروخي�ة من خ�ارج منطق�ة الجزاء يف
الدقيق�ة  ،43لكنه�ا مرت خ�ارج مرمى

تشييل.
وش�هدت الدقيقة الثالثة م�ن الوقت بدل
الضائ�ع ،أخطر فرصة لب�ريو ،إثر انفراد
كاريل�و بعد هجمة مرتدة رسيعة ،وصلت
منه�ا الكرة إىل كاريلو خلف دفاع الفريق،
ليتق�دم به�ا ملنطقة الج�زاء ،ث�م مررها
لراؤول رويدياز ،لكن برافو أنقذ املوقف.
وب�دأ املنتخ�ب الب�ريويف ،الش�وط الثاني
بنش�اط هجومي ملح�وظ ،لكنه اصطدم
بأداء يتسم بالثقة والثبات من قبل العبي
تشي�يل معتمدي�ن ع�ىل نتيج�ة الش�وط
األول.
ون�ال تابيا العب بريو إنذارا يف الدقيقة 58
للخشونة مع جان مينسيز ،وكاد جانلوكا
الب�ادوال الع�ب ب�ريو ،أن يع�دل النتيج�ة
يف الدقيق�ة  ،63م�ن أول فرص�ة ل�ه بعد
ً
بديال ،لكن برافو تصدى له وأفس�د
نزوله
الفرصة.
وبمرور الوقت ،تخ�ىل منتخب تشييل عن
انكماشه الدفاعي يف الشوط الثاني ،وعاد
ملبادلة ضيفه الهجمات.
وأه�در كاريل�و ،فرص�ة ذهبي�ة لبريو يف
الدقيق�ة  ،69إث�ر هجمة رسيع�ة قادها
بنفسه ،لكنه تمادى يف التمويه وتباطأ يف
اتخاذ قراره ،ليتدخل دفاع تشييل ويفس�د

الهجمة.
ول�م يختلف الح�ال كث ً
ريا فيم�ا تبقى من
املباراة ،حي�ث باءت مح�اوالت الفريقني
بالفش�ل ،كما رف�ض الحكم االس�تجابة
ملطالب البادوال بمنح بريو رضبة جزاء يف
الوقت بدل الضائع بداعي وجود ملس�ة يد،
لتنتهي املباراة بفوز تشييل.
العالمة الكاملة للربازيل
� احتاج�ت الربازيل إىل ه�دف من روبرتو
فريمين�و بع�د عم�ل غ�ري منظ�م ،لتفوز
( )1-0ع�ىل فنزوي�ال ،وتواصل انطالقتها
املثالي�ة يف مباراة باهت�ة بتصفيات كأس
العالم ،يف ساو باولو.
وأح�رزت بطلة العالم  5م�رات 9 ،أهداف
يف آخر مبارات�ني ،لكنها عانت منذ البداية
أمام مرونة فنزويال ،وهي الوحيدة ضمن
 10دول بأمريك�ا الجنوبية التي لم تتأهل
للنهائيات.
ووضع ريتشارليسون الربازيل يف املقدمة
يف الدقيقة الس�ابعة لكن الهدف ألغي بعد
املراجع�ة للتس�لل ،وعق�ب مخالف�ة من
الالعب نفس�ه ض�د الح�ارس ألغي هدف
آخ�ر لدوج�الس لوي�ز قب�ل  5دقائق عىل
نهاية الشوط األول.
وج�اء االنتص�ار عرب فريمين�و يف الشوط
الثان�ي عندما كان يف مكان جيد ليس�جل
من مس�افة قريب�ة ،بعد تشتي�ت دفاعي
خاط�ئ بال�رأس .ويعن�ي االنتص�ار أن
الربازي�ل جمع�ت  9نقاط بعالم�ة نجاح
كامل�ة ولم تخ�ر أي مب�اراة بتصفيات
ك�أس العالم منذ هزيمته�ا - 2صفر من
تشييل يف  2015قبل  20مباراة.
وتتص�در الربازي�ل التصفي�ات بع�د 3
مباري�ات ،بينم�ا تمل�ك فنزوي�ال نقط�ة
واحدة ،وهي الوحيدة التي لم تس�جل أي
ه�دف بالتصفي�ات حت�ى اآلن وتقب�ع يف
املركز قبل األخري برفقة بريو.
وبوليفيا هي الوحي�دة التي لم تحصد أي
نقطة من  3مباريات.

ويتأه�ل أول  4إىل النهائي�ات مب�ارشة يف
قط�ر  ،2022بينما يخوض صاحب املركز
الخامس امللحق القاري.
ويف الجول�ة املقبل�ة تح�ل الربازيل ضيفة
عىل أوروجواي ي�وم الثالثاء املقبل ،بينما
تلعب فنزويال عىل أرضها ضد تشييل.
أوروجواي تقسو عىل كولومبيا
� اس�تعاد منتخ�ب أوروج�واي اتزان�ه يف
تصفيات أمريك�ا الجنوبية املؤهلة لكأس
العالم  ،2022وحق�ق فوزا غاليا 3-صفر
عىل مضيفه الكولومبي ،يف الجولة الثالثة
من التصفيات.
وك�ان منتخ�ب أوروجواي خ�ر  2-4يف
الجولة املاضية أمام نظ�ريه اإلكوادوري،
لكنه استعاد اتزانه من خالل الفوز الثمني
عىل املنتخ�ب الكولومبي لريفع رصيده إىل
 6نقاط ويتقدم للمرك�ز الثالث مناصفة
م�ع اإلك�وادور ،وبف�ارق األه�داف فقط
خلف الربازيل وبفارق نقطة واحدة خلف
املنتخب األرجنتيني املتصدر.
وتجمد رصيد املنتخ�ب الكولومبي عند 4
نقاط ،ليراجع إىل املركز الس�ادس بفارق
نقطة واحدة خلف باراجواي ،وذلك بعدما
مني الفري�ق بهزيمته األوىل يف التصفيات
الحالية.
وأنه�ى منتخب أوروج�واي الشوط األول
لصالحه بهدف نظيف ،س�جله إدينس�ون
كافاني يف الدقيقة الخامسة.
ويف الش�وط الثان�ي ،عزز الفري�ق تقدمه
بالهدف الثاني الذي سجله لويس سواريز
م�ن رضب�ة ج�زاء ،لريف�ع رصي�ده إىل 4
أهداف يف صدارة قائم�ة هدايف التصفيات
حت�ى اآلن ،علم�ا ب�أن جمي�ع األه�داف
األربعة جاءت من رضبات جزاء.
واختت�م البدي�ل داروين نونيز التس�جيل
يف املب�اراة بالهدف الثال�ث يف الدقيقة ،73
فيم�ا ش�هدت الدقيق�ة  90ط�رد الالعب
الكولومبي ياري مينا ،لنيله اإلنذار الثاني
يف املباراة.

فيدال :جيب الكفاح من أجل بلوغ املونديال

أب�دى الع�ب الوس�ط التشي�يل ،أرت�ورو في�دال،
س�عادته بقي�ادة منتخب بالده للف�وز عىل بريو،
يف تصفي�ات أمريك�ا الجنوبي�ة املؤهل�ة ملونديال
 ،2022وقال إنه كان من املهم للغاية تحقيق هذا
االنتصار الكتساب الثقة.
ويف مؤتم�ر صحف�ي عقب املب�اراة ،أوضح فيدال
صاح�ب هديف اللق�اء“ :األهم ك�ان الحصول عىل
النقاط الثالثة والثقة التي اكتسبناها”.
وتابع“ :كان�ت مباراة صعبة أم�ام منتخب قوي

للغاية يق�دم أداء جي ًدا يف األع�وام األخرية ،لذا أنا
سعيد للغاية”.
وأض�اف“ :الهجوم والس�يطرة عىل املب�اراة هما
أفض�ل طريقة دوم�ا ،لكن ه�ذا املنتخ�ب يمتلك
العبني جيدين تسببوا لنا يف املعاناة”.
وأشار فيدال“ :األهم أنهم لم يهزوا شباكنا ،واليوم
اكتسبنا خربة وأنا س�عيد بهذا ،يجب الكفاح من
أج�ل التأه�ل ملوندي�ال آخ�ر ،وجمي�ع املنتخبات
تقد ي�م
صعب�ة ويف كل املباريات يجب

فريمينو :أعيش أفضل حلظاتي مع املنتخب
أكد املهاجم روبرتو فريمينو ،صاحب هدف
الفوز الوحيد للربازيل عىل فنزويال يف الجولة
الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية املؤهلة
ملوندي�ال قط�ر  ،2022أن�ه يعيش بال ش�ك
أفضل لحظاته يف املنتخب .وقال فريمينو ،يف
ترصيحات صحفية عق�ب اللقاء الذي أقيم
بملع�ب “مورومبي” يف س�او باول�و“ :إنها
أفضل لحظة يل يف املنتخب ،وأتمنى أال تنتهي
اآلن وأن تكون هناك لحظات جيدة كثرية”.
وتأث�ر أداء الربازي�ل يف اللقاء بغي�اب نيمار
الذي تم اس�تبعاده لع�دم تعافي�ه بالكامل
م�ن إصابة يف فخذه األي�ر .وبفضل هدف
فريمينو ،الثالث ل�ه يف التصفيات ،حافظت
الربازي�ل عىل الصدارة ب� 9نقاط بعد فوزها

مدرب كولومبيا :كافاني صعقنا

تحم�ل الربتغ�ايل كارلوس ك�ريوش ،املدير الفني
ملنتخ�ب كولومبي�ا ،مس�ؤولية الهزيم�ة أم�ام
أوروج�واي بثالثية نظيفة يف الجول�ة الثالثة من
تصفيات أمريك�ا الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر
 .2022وعقب انتهاء املباراة التي أقيمت يف مدينة
بارانكي�ا الكولومبي�ة ،والت�ي تمث�ل أول هزيمة
لفري�ق “ل�وس كافيت�ريوس” منذ ت�ويل كريوش
إدارته�ه الفنية ،قال الربتغ�ايل“ :بصفتي املدرب،
أتحم�ل املس�ؤولية كامل�ة” .وأب�رز أن الالعبني
قاتلوا ،وخاطروا يف املباراة لقلب النتيجة ،وتغيري
مصري املب�اراة ،ولكن هذا لم يك�ن ممكنا.ودافع
املدرب عن العبيه ،وأكد أن أي فريق يُصعق بهدف
مبكر ،مثل ذلك الذي سجله إدينسون كافاني بعد
 5دقائق من انطالق اللقاء.

يف الجوالت الثالث األوىل ،لتتقدم بنقطتني
ع�ىل األرجنتني .وأض�اف فريمينو“ :أنا
س�عيد بالفوز ال�ذي كان مس�تحقا”،
مش�ريا إىل أن�ه لع�ب يف املرك�ز الذي
يفضل�ه ،وال�ذي يلعب به ع�ادة مع
فريقه ليفربول.
وعن مواجهة أوروج�واي يف الجولة
الرابعة من التصفيات ،الثالثاء املقبل،
تابع“ :أوروجواي فريق قوي ،سيجربنا
ع�ىل تقديم أفضل ما لدين�ا لتحقيق نتيجة
جيدة”.وواص�ل“ :علين�ا اآلن أن نرك�ز يف
املباراة املقبلة ،ونس�تعد لها جيدا،
حتى نحصد النقاط
الثالث”.

وق�ال“ :ه�ذا يجع�ل املب�اراة
أكث�ر صعوب�ة ،ألن يف ه�ذه
الحال�ة ال ينبغ�ي التعايف فنيا
فحس�ب بل معنوي�ا أيضا”.
وأضاف“ :أعتقد أن الفريق
الكولومب�ي تع�اىف بشكل
جيد ،ألنن�ا خلقنا فرصا
يف الش�وط األول بشكل
كان يمكن أن يقودنا
لتعادل قبل منتصف
الوق�ت ،أعتق�د
أننا كنا نس�تحق
ذ لك ”  .و م�ع
ذل�ك أوض�ح
أن “حقيق�ة
ا ملب�ا ر ا ة
و ا ضح�ة
ج�دا عن�د
الحدي�ث عن
نتيج�ة كه�ذه
عىل أرضنا ..ال يوجد
حل آخر سوى امليض قدما والتفكري يف املباراة
التالية” .ويف النهاية ،هنأ كريوش أوروجواي
عىل الفوز.
وأت�م“ :علين�ا تحمل خس�ارة  3نقاط عىل
أرضن�ا ومس�تعدون لحص�د النق�اط يف
اإلك�وادور” ،حي�ث س�تواجه كولومبي�ا
أصح�اب األرض يف الجول�ة الرابع�ة م�ن
التصفيات.

أقىص ما لدينا”.
وبالهدف�ني اللذي�ن أحرزهم�ا في�دال الع�ب إنر
ميالن ،بات خامس هداف تاريخي ملنتخب تشييل
بإجم�ايل  31هدفا منها  4أم�ام بريو يف تصفيات
كأس العالم.
ويعد ه�ذا االنتصار األول ال�ذي تحققه تشييل يف
التصفيات بعد تعادلها يف الجولة الثانية وهزيمتها
يف األوىل ،وعليه تحتل املركز السادس بأربع نقاط،
أما بريو فتحل ثامنة بنقطة وحيدة.
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باريس يتفق مع الربازيل بشأن
وضعية نيمار

أعل�ن ن�ادي باريس س�ان جريمان ،توصل�ه التفاق م�ع منتخب
الربازي�ل ،بشأن نيمار دا س�يلفا ،نجم منتخب السيليس�او.وقال
س�ان جريمان يف بيان رس�مي“ :س�يعود نيمار قري ًب�ا إىل باريس
ملواصل�ة تعافي�ه ،حيث ق�رر الطاق�م الطبي للمنتخ�ب الربازييل،
ع�دم املخاطرة باختي�اره للعب ي�وم  17نوفمرب/ترشين الثاني”.
وكان نيمار يعاني من إصابة يف الس�اق ،قبل االنضمام إىل معسكر
منتخب بالده الربازيل .وأضاف البيان“ :يس�لط هذا القرار ،الضوء
ع�ىل الثقة والعالق�ة الجيدة بني باريس س�ان جريم�ان والطاقم
الطبي ملنتخب الربازيل” .وأتم“ :أما بالنس�بة ملويس كني ،فقد عاد
إىل ملعب التدريب يف باريس ،ليبدأ عملية التعايف ،بعد أن س�مح له
طاق�م املنتخب اإليطايل بمغادرة املعس�كر ،مم�ا أظهر مرة أخرى
عالق�ة جيدة بني األجه�زة الطبية” .وكان موي�س كني قد تعرض
إلصابة عضلية أثناء التواجد مع منتخب بالده إيطاليا.

كورونا يضرب بروزفيتش

أعل�ن االتحاد الكرواتي لكرة القدم ،إصابة مارس�يلو بروزوفيتش
العب إنر ميالن ،بفريوس كورونا.
وقال البيان الرس�مي لالتح�اد الكرواتي عىل موقع�ه“ :بعد ثبوت
إيجابية عينة دوماجوي فيدا ي�وم األربعاء املايض ،أجرى املنتخب
اختبارات إضافية قبل مواجهة السويد أمس السبت”.
وأض�اف“ :أظه�رت النتائج عينت�ني إيجابيتني ،لالعب مارس�يلو
بروزوفيت�ش وعضو من الجهاز الفني ،وتم عزلهما عىل الفور عن
باقي أعضاء املنتخب”.
وأش�ار البي�ان إىل أنه تم إبالغ إنر ميالن بحال�ة بروزوفيتش ،وتم
االلتزام بالربوتوكول الذي وضعه االتحاد األوروبي لكرة القدم ملنع
انتشار الفريوس.

لصوص يسرقون هاري كني
كش�ف تقرير صحفي بريطاني ،ع�ن تعرض هاري كني،
مهاجم توتنهام هوتس�بري ،لواقعة رسقة يف نهاية شهر
أكتوبر/ترشين األول املايض.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة ذا ص�ن الربيطانية ،فإن س�يارة كني
التي تبل�غ قيمتها  100ألف إس�رلينيُ ،رسقت يف وضح
النهار.
وأوضح�ت أن العصاب�ة اس�تهدفت س�يارة ك�ني ،بعد

أن ظل�ت تمر م�ن أمامها عدة م�رات ،قبل اس�تخدام جهاز
إلكروني لفتحها ورسقتها يف رشق لندن.
ً
مستهدفا
وقال مصدر مقرب من كني“ :يشعر هاري بأنه ظل
من قبل عصابة تركز عىل رسقة العبي كرة القدم ،والطريقة
التي تمت بها عملية السطو ال تبدو أنها مصادفة”.
ويع�د كني ثالث العب يف توتنهام يتعرض للرقة يف األش�هر
األخرية ،بعد زميليه دييل آيل ويان فريتونجني.

مفكرة الزوراء
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وكالة /نينا /تدعو إىل متابعة أخبارها
عن طريق حتميل التطبيق اخلاص بـها
بغداد/نينا:
تدع�و الوكال�ة الوطني�ة
العراقي�ة لالنب�اء /نين�ا/
املشرتك�ن الك�رام إىل متابعة
أخب�ار _#الع�راق والعال�م
عن طري�ق تحمي�ل التطبيق
الخ�اص ب���#نينا من خالل
الروابط التالية_:
https://play.
اندروي�د:
google.com/store/apps/
details?id=com.digitale
dynamics.nina.news
iOS: https://apps.apple.
com/app/nina-news.app/id1537299520

“هيومن رايتس ووتش” :الصحفي الذي
ُقتل يف أفغانستان هددته “طالبان”
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اهلند تش ّدد قبضتها على الصفحات اإلخبارية و املنصات الرقمية
لندن/متابعة الزوراء:
أمرت الس�لطات الهندية بإخضاع
الصفح�ات اإلخباري�ة ومواق�ع
التواص�ل االجتماع�ي ومنص�ات
ّ
الب�ث التدفق�ي مث�ل “نتفليكس”
و”أم�ازون براي�م” للتنظي�م
الحكوم�ي ،مما أث�ار املخاوف إزاء
تصاع�د الرقاب�ة ع�ىل الوس�ائط
الرقمية.
وبموجب القرار الجديد ،س�تكون
ّ
والب�ث اإلذاعي التي
وزارة اإلع�الم
تنظ�م وتراقب الصح�ف املطبوعة
والقن�وات التلفزيوني�ة والس�ينما
واملس�ارح صاحب�ة الس�لطة عىل
األخبار الرقمي�ة ومنصات الرتفيه
يف الهند.
وج�اء الق�رار بن�ا ًء ع�ىل جه�ود
ح�زب “بهاراتيا جانات�ا” القومي
الهن�دويس الحاكم ال�ذي ينظر إىل
العال�م الرقمي عىل أن�ه أكثر كرسا ً
للقي�ود ويوفر مس�احة للصحافة
النقدية والرتفيهية أكثر من وسائل
اإلع�الم التقليدي�ة .وم�ن املرج�ح
تمريره إىل قان�ون يف الربملان خالل
األسبوع الحايل.
وق�د أف�ادت منظم�ة “فري�دوم
هاوس” غ�ري الحكومية بأن حرية
اإلنرتن�ت يف الهن�د تراجع�ت خالل
األعوام الثالثة األخرية ،وبأن هناك
مخاوف من أن القرار الجديد يتنبأ
بنهاية العالم الرقمي كأحد املعاقل
األخ�رية للمعارض�ة الصحفي�ة
واإلبداعية يف البالد.
وكان�ت املجموع�ات اليميني�ة قد

شنت منذ ش�هور حمالت إلخضاع
منص�ات ب�ث املحت�وى الرتفيهي
واألف�الم ع�رب اإلنرتن�ت ،مث�ل
“نتفليك�س” و”أم�ازون براي�م”،
لقواع�د الرقاب�ة املفروض�ة ع�ىل
التلفزيون واألفالم .وهذه الخدمات
تحظ�ى بشعبي�ة واس�عة يف البالد
حي�ث تج�اوز ع�دد املشرتك�ن
يف “نتفليك�س” ال�� 25ملي�ون
شخص.
وحتى اآلن كانت وزارة التكنولوجيا
ت�رف ع�ىل األخب�ار واملحت�وى
الرتفيه�ي عىل اإلنرتنت ،وال تتدخل
في�ه أو تنظم�ه .واملسلس�الت أو
األف�الم الهندي�ة الت�ي أنشأته�ا
منصات ّ
البث ،مثل  Paatal Lokو
 Sacred Gamesو LeilaوRasb-
 ،hariلم تكن مج�ربة عىل االلتزام
باملعايري املفروضة عىل الوس�ائط
التقليدي�ة ،فتناول�ت مواضي�ع
الجن�س والعنف الجن�يس ورهاب
املثلية والتف�اوت الطبقي ،إضافة
إىل مواضيع حساسة سياسيا ً مثل

القومي�ة الهندوس�ية واضطه�اد
املسلمن.
وعن القرار الجديد ،قال الناشط يف
مجال الحقوق الرقمية ومؤس�س
بواب�ة األخب�ار “ميدياناما” eM
 ،diaNamaنيكيل ب�اوا ،إن “هناك
خوفا ً من أننا سنشهد ممارسة أكرب
للسيطرة الحكومية والرقابة” ،مع
ت�ويل وزارة اإلعالم والب�ث اإلذاعي
السيطرة عىل املحتوى الرقمي.
وأوض�ح باوا ،يف حديث�ه لصحيفة
“ذا غاردي�ان” ي�وم األربع�اء ،أن
القرار يعن�ي أن “ال�وزارة يمكنها
ف�رض أي صيغ�ة للرقاب�ة الذاتية
ع�ىل منص�ات ّ
البث ،مما س�يؤدي
إىل مزي�د من الرقاب�ة عىل محتوى
ه�ذه املنصات وس�يمنح الحكومة
س�لطة أكرب إلجبار منص�ات ّ
البث
عىل االستجابة لشكاواها”.
ل�م تعل�ق رشكت�ا “أم�ازون”
و”نتفليكس” عىل القرار ،علما ً أن
األخرية ضخت نص�ف مليار دوالر
أمريكي يف عملياتها الهندية أخرياً،

ويتوقع أنه�ا س�تمتثل ألي إجراء
حكومي.
كم�ا اعت�رب إدراج بواب�ات األخبار
الرقمي�ة يف الق�رار الجدي�د مث�ريا ً
للقلق وجزءا ً من تحركات الحكومة
املس�تمرة إلحكام س�يطرتها عىل
األخب�ار الت�ي تن�ر عرب ش�بكة
�رر
اإلنرتن�ت .الشه�ر امل�ايض ،مُ ّ
قان�ون ين�ص ع�ىل أن منص�ات
األخب�ار الرقمية ال يمكن أن يكون
لديه�ا أكث�ر م�ن  26يف املائ�ة من
االستثمار األجنبي.
ويُش�ار إىل أن وس�ائل اإلع�الم
التقليدية يف الهند موالية للحكومة
وتخض�ع لضغوط رشس�ة ،بينما
منصات األخب�ار عىل اإلنرتنت مثل
“ذا واي�ر”  The Wireو”س�كرول.
إن”  Scroll.inأكثر انتقادا ً لحكومة
حزب “بهاراتي�ا جاناتا” واألجندة
القومية الهندوسية لرئيس الوزراء
ناريندرا مودي.
تخضع هذه املواقع اإلخبارية أصالً
لرقاب�ة ش�ديدة ،إذ يتع�ن عليه�ا
االمتث�ال لنف�س قوان�ن وس�ائل
اإلع�الم والتشهري مثل املؤسس�ات
اإلخباري�ة التقليدي�ة ،كما تخضع
لقان�ون تكنولوجي�ا املعلوم�ات
الذي غالبا ً ما يس�تخدم الستهداف
الصحفين الذي�ن يقدمون تغطية
نقدي�ة وتوجيه االتهام�ات إليهم.
ورغم ه�ذه القيود ،قد يجرب القرار
الجديد منص�ات األخب�ار الرقمية
عىل التسجيل لدى الحكومة بنفس
الطريقة التي يتعن عىل املؤسسات

اإلخبارية التقليدية اتباعها.
ويف هذا السياق ،قال رئيس تحرير
موق�ع “ذا واي�ر” ال�ذي وُجه�ت
إلي�ه اتهامات جنائية عدة بس�بب
تغطيت�ه املناهض�ة للحكوم�ة،
سيدارث فاراداراجن ،إن “الحكومة
تزع�م من�ذ ف�رتة أن األخب�ار التي
تن�ر ع�رب اإلنرتن�ت مث�ل الغرب
املتوح�ش ال�ذي ال يخض�ع ألي
قيود .وه�ذه املزاعم غري منطقية،
ألن الدس�تور يضمن حرية التعبري
وحري�ة الصحافة ،واألم�ر ينطبق
ع�ىل املواق�ع اإلخباري�ة ،مثلم�ا
ينطب�ق ع�ىل الصح�ف والقن�وات
التلفزيوني�ة .لك�ن م�ا يزع�ج
الحكومة هو اس�تخدامنا لحريتنا
يف طرح األسئلة ومتابعة القصص
الت�ي تتخ�ىل عنها وس�ائل اإلعالم
الكبرية أكثر فأكثر”.
وأضاف فاراداراجن ،يف حديثه ل�”ذا
غارديان” ي�وم األربعاء املايض ،أن
“كل ما تقدم عليه الحكومة وراءه
هدف ما .وأتصور أن القرار الجديد
تمهي�د لصياغة ،أو حت�ى إصدار،
قان�ون جدي�د ل�(تنظي�م املواق�ع
اإلخبارية) .ال يوجد بلد ديمقراطي
يقدم عىل خطوة كهذه”.
س�تخضع مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي مث�ل “فيس�بوك”
و”تويرت” أيضا ً للقرار الجديد ،عىل
الرغ�م من أن تفاصي�ل تنفيذ هذه
اإلج�راءات غ�ري واضح�ة .وقالت
الحكوم�ة إن تفاصي�ل القان�ون
ستعلن هذا األسبوع.

في مفاجأة من العيار الثقيل

كابل/أ.ف.ب:
ذكرت منظم�ة “هيومن رايتس ووتش” أن الصحفي األفغان�ي الذي ُقتل يف انفجار
سيارته الخميس ،جنوب أفغانستان ،تلقى تهديدا ً من حركة “طالبان” التي انتقدته
بسبب تغطيته لعملياتها.
قتل إلياس دايي ( 33عاماً) الذي كان يعمل إلذاعة “الحرية” التي يمولها األمريكيون
يف انفج�ار “قنبل�ة” وضعت تحت س�يارته يف لشكركاه ،عاصمة والي�ة هلمند التي
تشهد معارك عنيفة بن “طالبان” والقوات األفغانية منذ أسابيع.
وقالت املنظمة الحقوقية ،يف بيان صدر مس�اء الخميس ،إن الصحفي أبلغ “هيومن
رايت�س ووتش” أخ�ريا ً بتلقيه تهدي�دات بالقتل تطلب منه التوقف ع�ن الكتابة عن
عملي�ات “طالب�ان” .وروى صحفيون يعرف�ون دايي ل�”هيوم�ن رايتس ووتش”:
“فت�ش مقاتلو (طالبان) منزله ،واس�تجوبوه حول تحركاته ،وطلبوا من الس�كان
يف املنطق�ة إخبارهم بس�لوكه” .أضاف البيان“ :عشية وفاته ،أرس�ل دايي رس�الة
إلكرتوني�ة إىل زميله يقول فيها إنه يعتق�د أن حياته يف خطر” .ازدادت أعمال العنف
يف األس�ابيع املاضية يف أفغانس�تان .وتنس�ب ل�”طالبان” التي تح�اول التأثري عىل
عملي�ة الس�الم التي تتفاوض بشأنها منذ س�بتمرب/أيلول م�ع الحكومة ولكنها لم
تس�فر حتى اآلن عن أي تقدم .وتعرّض عرات الصحفي�ن للتهديد من قبل حركة
“طالبان” ،بحس�ب “هيومن رايتس ووتش” .والهجمات التي اس�تهدفت صحفين
وسياس�ين ورجال دين ومدافعن عن حقوق اإلنسان زادت يف األشهر املاضية ،رغم
مفاوضات السالم الجارية يف الدوحة .وهلمند املعقل الرئييس ل�”طالبان” ،وهي من
الواليات التي ش�اركت فيها القوات الدولية يف املعارك األكثر دموية يف سنوات الحرب
ال�� .19ولفتت املنظمة إىل أن دايي تلقى تحذي�را ً “رصيحاً” ليتوقف عن الكتابة عن
عملي�ات “طالبان” يف هلمند ،ويمتنع عن الق�ول إن “(طالبان) انتهكت االتفاقية”
املوقعة يف فرباير/ش�باط مع واش�نطن الت�ي تنص عىل االنس�حاب الكامل للقوات
األمريكية ،بحلول مايو/أيار عام  ،2021لقاء ضمانات أمنية .وقالت مساعدة مديرة
املنظمة غري الحكومية يف آس�يا ،باتريسيا غوسمان ،يف البيان إن “مقتل إلياس دايي
ملجرد قيامه بعمله يوجه رس�الة مخيفة للصحفين األفغان ،تخربهم أن التطرق إىل
(طالبان) يعرضهم لخطر جسيم” .وأضافت أن “هذا القتل الوحيش للصحفي ليس
س�وى إعدام بدم بارد ،ويثري ش�كوكا ً جدية حول حماية حري�ة التعبري يف أي اتفاق
سالم مع (طالبان)”.

ً
مستعينة باعالميني مصريني
السعودية تطلق قناة “الشرق”
القاهرة/متابعة الزوراء:
بمجرد إعالن “املجموعة السعودية
لألبح�اث والتس�ويق” ،انط�الق
قناة “ال�رق” ،الخدمة اإلخبارية
العربية الجديدة متعددة املنصات،
ثارت تس�اؤالت عدي�دة عن مغزى
إط�الق قن�اة ب�ذات اس�م القن�اة
املعارضة التي تبث من تركيا.
القن�اة الس�عودية الجدي�دة تب�ث
م�ن دب�ي تض�م ع�ددا م�ن أب�رز
اإلعالمي�ن الع�رب ،منه�م املذيع
الس�اخر باس�م يوس�ف ،مقدم�ا
لربنامج “اسأل باسم” ،واإلعالمي
معت�ز الدمرداش مقدم�ا لربنامج
“االرتداد رشقا” بمشاركة عبد الله
اليحي�ى ،واإلعالمية زين�ة يازجي
مقدمة لربنامج حواري س�يايس،
باإلضافة إىل برنامج “الصباح مع
صبا” تقديم صبا عودة ،وبرنامج
” جلس�ة املس�اء” تقدي�م زين�ة
صوف�ان ،وبرنامج “رشق وغرب”
تقدي�م ماي�ا حجي�ج ،وبرنام�ج
“املدار” تقديم عضوان األحمري.
أول ال�ردود عىل القناة الس�عودية
الجديدة جاء م�ن أيمن نور رئيس
قن�اة “ال�رق” الت�ي تب�ث م�ن
تركيا ال�ذي وصفها بأنها “الرق

املغشوشة”.
وكشف نور حقيقة الوليد الجديد،
وق�ال إنه�ا كان�ت فك�رة من�ذ 5
سنوات وتم إبرام تعاقد بن األمري
الوليد بن طالل ورشكة بلومبريج
متعددة الجنسيات.
وأضاف نور أنه يملك كل الحقوق
القانوني�ة والتس�جيالت الدولي�ة
وحماية امللكية الفكرية.
وأضاف نور يف تسجيل صوتي بثه
بصفحته عىل تويرت“ :لن نرتك بابا
إال وس�نطرقه ،ولن نرتك إجراء إال
وسنتخذه”.
وأنه�ى قائال“ :ال�رق مش دولة
وال تق�ف معه�ا وال خلفه�ا دولة،
الرق فكرة واألفكار ال تموت”.
من جهته وصف اإلعالمي املرصي
معت�ز مط�ر ما ح�دث بأن�ه غباء
متوقع لم يستبعده.
ّ
“من الله علينا بما
وأضاف مط�ر:
لم يجد له ابن سلمان حالً ..اال وان
يستنس�خه ..لكن صدق�ا ً اقولها..
لم اك�ن أرضاها ملعت�ز الدمرداش
وباسم يوسف”.
وأنهى متس�ائال مس�تنكرا“ :ملاذا
ت�رصون ان ال تجعلوا لنا مفرا ً من
اظهار حجمكم الحقيقي؟!!”

وأردف قائال“ :الله غالب”.
أح�د متابعي مط�ر رد عليه بقوله
إن مس�مى قن�اة ال�رق جاء من
خالل اس�م جريدة الرق االوسط
املعروفة يف اململكة.
وأض�اف قائ�ال“ :ال تس�تبقوا
االح�داث انتم التعلم�ون املحتوى
الذي ستقدمه القناة”.
من جهته�ا قالت جمانا الراش�د،
الرئيس�ة التنفيذي�ة للمجموع�ة
الس�عودية لألبحاث والتسويق ،إن
«انطالقة (الرق) تؤسس ملرحلة
جديدة ومثرية بالنس�بة لوس�ائل
اإلع�الم العربي�ة ،مش�رية إىل أنن�ا

نشه�د حاليا ً مرحلة من التغيريات
العاملية التي تس�ري بوترية رسيعة
َ
ومواكب�ة ه�ذه
غ�ري مس�بوقة،
التغي�ريات تتطل�ب إدراك ال�دور
الكب�ري ال�ذي تلعب�ه املعلوم�ات
والبيانات والراكات الدولية التي
تؤثر فيه�ا .يف ذات الس�ياق ذهب
بعض النشط�اء إىل أن إطالق قناة
تحم�ل اس�م ال�رق اله�دف منه
هو اس�تهداف القناة التي تبث من
تركي�ا بعد نجاحها يف اس�تقطاب
جمه�ور هائل من مختل�ف أنحاء
العالم.
د.ن�ادر فرجان�ي ق�ال إن�ه برغم

امتالك ما ّ
س�ماه الحلف الخليجي
الصهيون�ي مئ�ات القن�وات م�ن
االعالم ،فإنه يقرصن اسم وشعار
قناة الرق وعالمتها التجارية.
ع�ىل الجان�ب اآلخ�ر انتق�د ع�دد
م�ن النشط�اء ما يق�دم يف قنوات
املعارض�ة املرصية الت�ي تبث من
تركيا ،مؤكدي�ن أن املحتوى الذي
يتم تقديمه عىل قناة الرق عبارة
عن نقل م�ن الفيس ب�وك وتويرت
ومقاط�ع م�ن اإلع�الم امل�رصي
والعربي ودفاع عن تركيا وتقديمها
عىل أنها منزهة عن كل خطأ.
وأض�اف آخ�ر“ :لي�س لك�م تأثري
حقيقي عىل األرض ..أحداث قوية
مرت وأنتم عىل الفيس بوك وتويرت
بحجمكم االفرتايض”.
م�ن جهتهم�ا لزم�ا االعالمي�ان
املرصيان معتز الدمرداش وباس�م
يوس�ف الصم�ت ،فل�م يعلقا عىل
الخرب الذي أثار موجة واس�عة من
الجدل يف الوسط اإلعالمي.
املتوق�ع أن تث�ار ح�رب إعالمي�ة
رضوس ب�ن اإلع�الم الس�عودي،
واإلع�الم امل�رصي املع�ارض الذي
يبث من تركيا.
(املصدر /رأي اليوم)

يتضمن قانونا جديدا للتنظيم املستقل لإلذاعة

احلكومة السودانية تسرتضي اإلعالم اإللكرتوني باستشارته يف قانون الصحافة
الخرطوم/وكاالت:
كش�ف وزي�ر الثقاف�ة واإلع�الم فيصل
محمد صالح عن العمل لتأسيس قانون
جدي�د للصحاف�ة واملطبوع�ات يشم�ل
الصحافة اإللكرتوني�ة ،معلنا أن وزارته
س�تصحب معه�ا “جمعي�ة الصحاف�ة
اإللكرتونية” أثناء وضع القوانن األربعة
التي يتم التشاور حولها.
وأضاف صالح ،خالل لقائه مع الجمعية
الخميس ،أنه س�وف يتم استبدال قانون
الصحافة واملطبوعات لعام  2009ووضع
قان�ون جدي�د يضم�ن حري�ة الصحافة
وحماية الصحفين.
وس�تتم صياغة قان�ون جدي�د للتنظيم
املستقل لإلذاعة ،يتضمن أحكاما تشجّ ع
عىل إنشاء مجموعة متنوعة من اإلذاعات
العامة والخاصة واملجتمعية.
وتط�رق إىل قوان�ن التشه�ري والقي�ود
القانوني�ة املفروض�ة ع�ىل الصحفين،
ولفت إىل أنه س�تجرى تعديالت تريعية
إلزالة واس�تبدال القوانن الت�ي ال تتفق
مع املعايري الدولية لحقوق اإلنسان التي
اس�تخدمت لقمع الحري�ات ،بما يف ذلك
املواد املأخ�وذة من القانون الجنائي لعام
 ،1991وقانون األمن الوطني لعام ،2010
وقانون جرائم املعلوماتية  ،2007وقانون
الصحافة واملطبوعات لس�نة  ،2009كما
أشار إىل إنهاء ممارس�ة الرقابة املسبقة
عىل الصحف.

وتم�س ه�ذه القوانن التي تح�دث عنها
صالح أبرز انتقادات الصحفين ومآخذهم
عىل القانون الحايل ،ويبدو أن الس�لطات
السودانية تحاول إيجاد نقطة توافق مع
العامل�ن يف الصحاف�ة اإللكرتوني�ة عرب
مشاركة “جمعية الصحافة اإللكرتونية”
يف دراسة القوانن.

والشه�ر امل�ايض انتقد صال�ح الصحافة
اإللكرتوني�ة بشك�ل الذع ،وهاج�م
املواق�ع اإللكرتونية الت�ي تفتقد للمهنية
واملس�ؤولية وتن�ر األخب�ار الكاذب�ة،
مشددا ع�ىل أهمية إع�الء القي�م املهنية
والتجرد يف الصحافة .وقال “اإلعالم ليس
مج�اال ملمارس�ة النش�اط الس�يايس بل

ملمارس�ة النش�اط املهني بالقي�م املهنية
الصارمة”.
ويق�ول صحفي�ون إن األم�ر يتعلق أكثر
بإلغاء القوان�ن املقيدة للحريات ،ووضع
قان�ون جدي�د للصحافة يراع�ي الظرف
املوضوعي الجديد ،والعمل عىل تأس�يس
كي�ان جدي�د للصحفي�ن ،والس�عي إىل

فك االرتب�اط بن الحكومة واملؤسس�ات
اإلعالمية ،وتأس�يس مراك�ز متخصصة
لإلع�الم الجدي�د تق�دم دورات تدريبي�ة
لخريج�ي كليات اإلع�الم حت�ى يتمكنوا
من مسايرة املس�تجدات ،إىل جانب إيجاد
آليات تجس�د االحتكام ألسس موضوعية
يف جوان�ب اإلعف�اءات الرضيبية املتعلقة
بمدخ�الت إنت�اج الصحف ،وفت�ح املجال
أمام التنافس الحر للحصول عىل اإلعالن،
وفقا ملستوى التوزيع واالنتشار.
وأضافوا أن تعديل القوانن دون تحس�ن
أوض�اع الصحفي�ن ال يمك�ن أن يرتقي
بالصحافة الس�ودانية ،وأش�ار وكيل أول
وزارة الثقافة واإلعالم رش�يد س�عيد ،إىل
تراجع الصحف الس�ودانية ،موضحا أنها
تؤج�ر أفخ�م املكات�ب يف أفض�ل املواقع
بالعاصم�ة ،وتس�تورد أح�دث أجه�زة
الكمبيوت�ر ،ولكنها ال تهت�م بالصحفين
من حيث األجور ،وقال إن الصحفي فيها
هو أضعف الحلقات يف العملية اإلعالمية.
وأضاف سعيد يف ندوة “احتضار الصحافة
واألزمة االقتصادية والوض�ع االنتقايل”،
والت�ي نظمته�ا “ش�بكة الصحفي�ن
الس�ودانين” األس�بوع املايض ،أنه ال بد
أن يك�ون وضع الصحف�ي مميزا لريتقي
بمهنة الصحافة.
وطلب�ت وزارة الثقاف�ة واإلع�الم م�ن
النارشي�ن بم�ن فيهم أصح�اب الصحف
الحزبي�ة ،مقرتحات لح�ل مشاكل النر

والطباع�ة وال�ورق ،ولك�ن ل�م يتق�دم
الن�ارشون بمقرتحاتهم ،ودعا س�عيد إىل
قيام جمعيات تعاونية ومطابع تشاركية
لح�ل مشكل�ة الطباع�ة ،مؤك�دا أن ذلك
يحدث حتى يف البلدان املتقدمة.
ون�وّه إىل أن الصحاف�ة الورقي�ة بشكلها
التقلي�دي يف العال�م كل�ه يف تراج�ع ،وأن
كربيات الصحف يف البلدان الغربية قلصت
الجانب الورقي يف نس�خ ورقية محدودة
وانتقلت إىل النر اإللكرتوني ،وأش�ار إىل
أن الصحاف�ة الس�ودانية ل�م تواكب هذه
الطفرة العاملية ،كما أنها لم تغري قوالبها
التحريرية لج�ذب املتلقي ،منتقدا تمركز
الصحف الس�ودانية يف العاصم�ة ،وعلق
ب�أن كربيات الصح�ف يف ال�دول الغربية
تصدر من خارج املدن الكربى.
وتط�رق إىل سياس�ة توزي�ع اإلع�الن
الحكوم�ي للنظ�ام الس�ابق ،وق�ال إن
اإلع�الن ك�ان موجه�ا لبع�ض الصح�ف
املوالية ،وحرمان صحف أخرى مغضوب
عليه�ا ،منوها إىل أنه ع�ىل الرغم من حل
رشك�ة “أقم�ار” لإلعالن التابع�ة لجهاز
األمن التي كانت تحتكر اإلعالن الحكومي
يف النظ�ام الس�ابق ،إال أن اإلعالن ال يزال
ي�وزع لنف�س الصحف وبنف�س العقلية
الس�ابقة .وذك�ر أن نف�س الصحف التي
كانت تتلقى إعالنات من “أقمار” ما زالت
تتلق�ى حتى اآلن  70يف املئة من اإلعالنات
الحكومية.
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عائد خصباك  ....حكاء يزين السرد
شوقي كريم حسن
بداي�ة الثمانيني�ات م�ن ق�رن الح�روب
والفجيع�ة ،رأيت�ه يجل�س خل�ف صمته
متأمالً ذلك املكان املحاط بضجيج الباعة،
ورصاخ الباصات ،ولغ�و املارقني اىل عمق
الف�وىض ،ل�م اره م�ن قبل ،ولكن األس�م
احفظه عن ظهر قل�ب ،واعرف امتدادات
ه�ذا التأريخ البابيل الذي ش�يده الس�ارد
املعلم شاكر خصباك ،غمزت ملعلمي موىس
كري�دي ،من هذا  ،جامع الفراش�ات التي
تتابع قهقهاتكم دون ان يفوه بيشء ،قال
كريدي بصوت�ه املازح ..الق�وي النربات..
ه�ذا الذي تعرف الحلة وطأت�ه  ..هذا ابن
خصباب .. .م�ن ذاك اليوم رح�ت اتابعه،
الن�ي ومنذ فتوتي مغرم بامرين مهمني يف
تأريخ الرسدية العراقية ،النزعة الحكائية
املتفحص�ة للواقع وهموم�ه ،والتي نقلها
الرواد عن الرسد الركي اوالً واالش�راكي
فيما بعد ،وثباب ال�رسد الزمنية واملكانية
التي م�ا فارقت حض�ور الرسد اب�داً ،تلك
املي�ز هي الت�ي اعطت للرسدي�ة العراقية
بهجتها وحبورها وحضورتها التي اثارت
الكثري من الجدل املعريف ،برغم ان الس�ارد
العراقي يظل متهما حتى وان اشعل الدنيا
بشموع الرسد وبناءاته املتفرده ،يتارجح
وعي عائد خصباك ب�ني جناحي طائر كل
يريد االخذ به اىل حيز وجوده ،الس�تينيات
بتمردها الوجودي العابث ،والس�بعينيات
بانقالباتها االيدلوجية التي عادت بالرسد
اىل ذات الحلقة التي اعلنها عبد امللك نوري
وفؤاد التكري وجعفر الخلييل وعبد املجيد
لطفي ،ثم�ة واقع مرير ينت�ج رسداً ،هذا
م�ا ش�خصه التك�ريل يف تن�وره ،والعيون
ال�زرق ،وم�ا مج�ده محم�د خضري حني
اعل�ن عن قيام مملكته الس�وداء ،تقدمت
الرسدي�ات يف الزم�ن الس�بعيني اىل امام ،
وب�دت الرصاعات تؤدل�ج االحداث وتمنح

الشخوص هوي�ات انتماء حتى وان كانت
ه�ذه الشخوص ال ترغ�ب بها وال تريد ،يف
خضم تلك املعركة الرسدية التي ال ش�بيه
لها يف املحيط ،امسك عائد خصباك بتمكن
رسدي واض�ح ،بقرن�ي الحكاي�ة ،يتأم�ل
مطمورات امل�ايض وارثيات�ه ،ويقرأ بدقة
العارف املتغريات النفس�ية والفكرية التي
تصاحب االي�ام ،ليقدم نماذج تجس�يدية
تتواف�ر عىل قيم اقناعية تدفع باملتلقي اىل
البح�ث والتفح�ص والتأمل ،يج�د متلقي
خصب�اك ان ازم�ات ش�خوصه واضح�ة
خالية من االنفعاالت الرسدية الكاذبة مع
كثري من التوهج القائم عىل قسوة الوصف
وح�رية مفضوح�ة ب�ني الزم�ان واملكان،
تتحرك رسديات عائ�د خصباك داخل قيم
يؤمن بها ويدافع عنها ،حتى يظن البعض
ان�ه ال يريد مغ�ادرة الحقيقة التي يجدها
االصح واالبلغ تأثرياً ،والن السارد يتكئ اىل
مس�تندات معرفية كث�رية ،منح رسدياته
حواري�ات مكنته من التصاعدية الثيمية ،
مع فه�م ملقصوديات الرصاع ،وتكاملياته

التي تصل اىل ذروة التطهري وتلك استعارة
مرسحي�ة جلية التمكن ،غ�ادر الرسديات
عائد خصب�اك اىل محطات الغربة مضطرا ً
ربم�ا ،حت�ى حطت به مالم�ح الرسد عند
بالد الفراعنة ،وهو املغرم بنجوم السينما
ونجي�ب محف�وظ وط�ه حس�ني وعباس
العق�اد وتوفي�ق الحكيم وق�د اضيف انه
ق�د يك�ون معجب�ا ً بمحم�د عب�د الحليم
عب�د الله ،وارثياته ،ك�ان خصباك قاهري
االنتم�اء س�حرته املدين�ة الضاج�ه التي
تكره الن�وم ،وان نامت فعىل حذر وريبة،
وادم�ن فحوصاته�ا املتغ�رية باس�تمرار،
وألنه نفس رسدي�ة متأرجحة راح يندفع
بني قاع املدينة وسفليتها املبكية ،وعلوها
الباذخ الذي ال يريد االعراف بغري وجوده،
دون عائد خصباك تلك االشارات ،وامتحن
ذاته داخ�ل ذات املدينة ،يخطط ملرسودات
اجتماعية تنتمي اىل الرسدية املرصية التي
تحب�ذ الحكاية وتميل له�ا بحكم مؤثرات
االش�تغاالت الس�ينمائية التي اسهمت يف
ابعاد الرسدية املرصية عن التجريب بعض

قصة  /جوزيف كونراد
ترمجة  /أمحد فاضل
الزوراء  /خاص
منذ أن أرشقت الشمس كنت أتطلع
إىل األمام  ،انزلقت السفينة برفق يف
مياه ناعمة  ،بعد مرور ستني يوما ً
 ،كنت متشوق�ا ً لرؤية األرض التي
نزلت إليها  ،جزيرة خصبة وجميلة
من املناطق االس�توائية  ،وكلما زاد
حماس سكانها  ،وصفوها بأنها
« لؤل�ؤة املحي�ط « ،
حسنا ً  ،دعنا نسميها « اللؤلؤة « ،
إنه اس�م جيد  ،لؤلؤة تقطر حالوة
كثرية عىل العالم .
هذه ليس�ت سوى طريقة إلخبارك
أن قصب الس�كر من الدرجة األوىل
ي�زرع هن�اك  ،يعي�ش كل س�كان
اللؤل�ؤة من أجله وبه  ،الس�كر هو
خبزه�م اليومي كما كان  ،وكنت
آتي إليهم للحصول عىل ش�حنة من
السكر
عىل أمل أن يكون املحصول جيدا ً
وأن تكون الشحنات عالية ،
الس�يد برين�ز  ،رفيق�ي الرئي�يس
رسع�ان م�ا أصب�ح مفتون�ا ً بهذا
الظهور
األزرق ملياهه�ا  ،الذي يك�اد يكون
شفافا ً أمام ضوء السماء .
ارتفع الجسم النجمي للجزيرة من
بعي�د  ،إنها ظاهرة نادرة  ،مثل هذا
املنظر للؤلؤة عىل بعد س�تني ميالً ،
تساءلت بجدية عما إذا كان هذا فأالً
طيبا ً  ،وما إذا كان ما س�يقابلني يف
تل�ك الجزيرة س�يكون اس�تثنائيا ً ،
لحس�ن الحظ مثل ه�ذه الرؤية
الجميل�ة التي تشب�ه الحلم  ،حظي
عدد
قلي�ل جدا ً م�ن البح�ارة بامتياز
رؤيته�ا  ،لك�ن األفك�ار املروعة يف
العمل تعارضت مع استمتاعي بها
 ،كن�ت متشوقا ً للنج�اح  ،وتمنيت
أيض�ا ً أن أنص�ف العامل�ني معي
عىل الس�فينة  ،حيث قالوا يف حقي
عبارة نبيلة واحدة :
« ن�رك األمر لك لتفعل أفضل ما
يمكنك مع السفينة ».
يف غض�ون ذلك  ،هب�ت الريح  ،وبدأ
الس�يد برين�ز يف إب�داء مالحظ�ات
بغيضة حول سوء حظي املعتاد ،

( متتمات عاشق)
حامد ماجد البدري

لدى خصباك نفس�ه ،احساس ان االنهزام
يراف�ق خط�وات وجودنا كلها وم�ا علينا
سوى االستس�الم والقبول باألمر الواقع،
ربم�ا يفك�ر الس�ارد الحك�اء اىل ارضيات
الرسدية العراقية او ربما يس�تطيع املزج
بدق�ة مفاهيم�ه ب�ني م�رسودات م�رص
وامل�رسودات العراقي�ة ليخ�رج بحك�ي
رسدي مغاير؟ ه�ذه الربما تعيد خصباك
اىل االرجحة ،تعيده اىل نقطة التوازن التي
عشقها ذات يوم ،ولهذا يجب ان يندفع وال
يكتفي بإطالق م�رسودات ال تثري اهتمام
املتلق�ي رغ�م اهميته�ا ،ومثلم�ا اهتمت
النقدي�ة العراقي�ة والعربي�ة بم�رسودات
خصباك ذات يوم ،عليها ان تعود لتفحص
تل�ك التجرب�ة الرسدي�ة الكب�رية ،وتقديم
اوجه التميز واالخف�اق ان وجد فيها ،تلك
مهمة البد منها ،رغم ايماني بكس�ل النقد
وضع�ف مرامي�ة ،ولكني اجد يف االش�ارة
ثمة رضورة كي ال تضيع تجاربنا الرسدية
املهم�ة ادراج الرياح ،ومنه�ا تجربة عائد
خصباك ،املؤثرة والثرة معا ً!!
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السوبر أدب أو ما فوق األدب !

ابتسامة حظ

أعتقد أن إخالصه يل هو الذي جعله
يتحدث بتلك الرصاحة .
تأخرن�ا يف االق�راب م�ن األرض ،
واضطررنا إىل الرس�و خارج امليناء
حت�ى الي�وم الت�ايل  ،ت�ال ذل�ك ليلة
غري س�ارة وغري مضطربة  ،يف هذا
الطري�ق  ،الغريب بالنس�بة لنا عىل
حد س�واء  ،بقي�ت أن�ا وبرينز عىل
ظهر الس�فينة طوال الوقت تقريبا ً
 ،تحومت السحب أس�فل الصخور
الس�ماقيّة الت�ي ترس�و س�فينتنا
تحته�ا  ،أحدثت الري�ح املتصاعدة
ضوض�اء تنم�رت ع�ىل أثره�ا
س�ارياتها العارية  ،مع فواصل من
األن�ني الحزي�ن  ،الحظ�ت أننا كنا
محظوظ�ني إلحض�ار امل�رىس قبل
حلول الظالم ،
ما جعل برينز يقول :
 الح�ظ  ،أنت تس�ميه يا س�يدي !لنشطر الله أنه ليس بسيئ !
ولذا فقد كان قلقا ً خالل الساعات
املظلم�ة  ،بينم�ا كن�ت أعتم�د عىل
رباط�ة ج�أيش  ،آه  ،لكنها كانت
ليل�ة محبط�ة ومرهق�ة ال نهاي�ة
له�ا  ،أن تك�ون مس�تلقيا ً ع�ىل
مرس�اة قريبة تحت ذلك الس�احل
األس�ود! جعلت املياه الهائجة من
أصواته�ا املزمج�رة تطرق جميع
أنحاء الس�فينة  ،لكنها ويف بعض
األحي�ان تتحول إىل ري�اح برية من
أخدود مرتفع عىل املنحدرات قاسية
وحزينة مثل عويل روح مهجورة .
* اعت�رب جوزيف كون�راد (-1857
 )1924نفس�ه بولندي�ا ً  ،عىل الرغم
م�ن كونه مواطنا ً روس�يا ً  ،حصل
عىل الجنس�ية الربيطاني�ة  ،وحقق
النجاح كواحد من أعظم الروائيني
يف اللغة اإلنكليزية  ،أعماله املشهورة
« النرج�س «  « ،قل�ب الظالم « ،
و» الل�ورد جيم «  ،مس�توحاة من
الس�نوات الت�ي قضاه�ا كقبطان
يف البحري�ة التجارية  ،ك�ان كونراد
ً
رج�ال عاطفيا ً  ،يعاني من االكتئاب
ً
ً
 ،وك�ان مدرك�ا تماما للمأس�اة يف
العالم ويف أعماله ُ ،نقل عنه قوله :
« يف ك�ل م�ا كتبته  ،هن�اك دائما ً
نية واحدة ثابتة  ،وهي لفت انتباه
القارئ « .
عن  /مجلة الرسد األمريكية

ال�يشء ،والتجريب الذي اقص�ده غري تلك
التأثريات الرسدي�ة القادمة عرب ترجمات
اآلخر ،انشأ عائ�د خصباك مرسوداته عىل
ضوء تلك الس�لوكية التي احبها وعاش يف
خضم رصاعاتها السياسية واالجتماعية،
لم يس�تطع الس�ارد فيما بعد اال االندفاع
داخ�ل مدن االس�تذكار واملراجع�ة ،يشيد
مبان�ي ك�ان قد غادره�ا منذ زم�ن بعيد،
ويعطيها البسة حكائية عجائبية قد تشبه
يف بعض مناحيها ثياب االمرباطور ،ادمنت
رسدياته الواقع ،فراح يفلسفه منتقالً بني
حلة بابل ورفقة االمس وقاهرة دنقل وعبد
الحكيم قاس�م وحجازي ومن هم بدرجة
كائ�ن يعيش ،الص�ورة الزماني�ة املؤطرة
بأمكن�ة معروفة جعلت الس�ارد يتمحور
داخ�ل فض�اءات كانت الرسدي�ة العراقية
ق�د غادرته�ا من�ذ منتصف التس�عينيات
صوب مناحي تجريبية وحكائية قاس�ية
وموحشة ربما لم يس�تطع عائد خصباك
اس�تيعابها والتعام�ل معه�ا رسدي�ا ً هذا
غ�ري االحس�اس بره�ل الزم�ن ال�رسدي
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جودت هوشيار
ذك�رت وكالة االنب�اء البيالروس�ية ان الكاتبة
سفيتالنا اليكسييفيتش دفعت  197ألف يورو
كرضائب عن ايرادات جوائزها وارباح كتبها ،
التي تنرش بشتى لغات العالم بماليني النس�خ
 .وه�ي ابرز واعمق كاتبة يف التيار األدبي الذي
أخ�ذ يغ�زو آداب العالم واملع�روف باالدب غري
الخيايل  .وال يقصد بهذا املصطلح األس�تقصاء
الصحف�ي أو الرواي�ة التس�جيلية كم�ا يخيل
للبع�ض م�ن ّ
النق�اد يف بالدن�ا الذي�ن يصعب
عليهم التخلص من قناعاتهم األدبية الراسخة
التي عف�ا عليها الزم�ن  .األدب يتطور بتطور
الحي�اة أبدا ً  .وتظهر اجن�اس ادبية جديدة من
رحم األدب الكالسيكي .
وللرواي�ة غري الخيالية ح�ذور عميقة يف األدب
العاملي  ،وخاصة يف اآلداب األمريكية والروسية
والبيالروس�ية ( رواي�ة « بدم ب�ارد « لرومان
كابوتي  ،و» نشيد الجالد « لنورمان ميلر» و «
أنا م�ن القرية املحروقة « الليس اداموفيتش»
وغريها كثري  .وق�د اطلق اداموفيتش عىل هذا
النوع من الرواية اس�م « السوبر أدب « أو « ما
فوق األدب « ) .

وتتس�م روايات اليكس�يفيتش بمستوى فني
ّ
والنق�اد
رفي�ع  ،يظ�ل حلم�ا ألولئ�ك األدب�اء
املتزمت�ني  ،املعزولني عن املشهد األدبي العاملي
 ..فه�ي روايات بوليفوني�ة جديدة  ،يزيل فيها
الراوي نفسه  ،ويفس�ح املجال لجوقة جبارة

م�ن األصوات البرشية أن تب�وح  ،بما ال يمكن
البوح به ألي انس�ان آخ�ر  ،إال لصديق حميم
أو ع�ىل ك�ريس االع�راف  .ودور الكات�ب هنا
ليس التس�جيل أو التقرير  ،كما يزعم البعض
 ،ب�ل إعادة خلق فنى مل�ادة حياتية ثرية  ،تعرب

عن مأساة الوجود االنس�اني ومعنى الحياة .
ويبقى السؤال  :اليس كل أدب له صلة بالواقع
 .اليس�ت التجربة الحياتية هي املنيع واملصدر
ّ
الكت�اب الكب�ار الكالس�يكيني
لك�ل اعم�ال
واملعارصي�ن ؟ .معظ�م رواي�ات تولس�توي
ودوستويفسكي لها صلة بتجربتهما الحياتية
او الشخصية  .ليس بوسع أي كاتب أن ينفصل
عن الواقع  ،حتى لو عزل نفسه يف غرفة صماء
البخرقها الصوت .ولو عاش مثل هذا الكاتب
يف جزي�رة مقفرة ومعزولة عن العالم  ،ملا كان
بوسعه أن يتخيل شيئا له قيمة .
روايات اليكسييفيتش  -بعد خمس سنوات من
حصولها املستحق عىل جائزة نوبل عام 2015
 م�ا زال�ت تتص�در مبيعات الكت�ب وتحظىباهتم�ام كبار النقاد يف العالم الغربي .وهؤالء
يف الع�ادة ال يهتمون  ،اال بما هو أصيل وجديد
وقيّ�م  .وبالعودة اىل خرب مقدار الرضائب التي
دفعته�ا الكاتبة البيالروس�ية  ،أتس�اءل بيني
وب�ني نفيس  :ه�ل هناك كاتب واح�د يف بالدنا
 ،يمك�ن ملدخوالت مبيع�ات كتب�ه أن توفر له
ولعائلته حياة كريمة  ،دون االعتماد عىل مورد
عيش آخر ؟ .

قراءة لرواية دوائر الوهم للكاتب فالح العيساوي
إبراهيم األعاجييب
املكان والزمان
ُ
الكاتب إىل روايته من خالل
يدخلن�ا
تعريف�ه للشخصي�ة الرئيس�ية,
ماري�ا الشاب�ة الت�ي تس�كن م�ع
والدها توماس الذي يعمل يف س�لك
البوليس وأمها آش�يل ,تبتدأ القصة
بماري�ا ,الفتاة الت�ي تخرجت للتو
م�ن الدراس�ة االعدادي�ة لتلتحق يف
رك�ب الجامعة ,املك�ان الروائي بدأ
بحي من أحياء مدينة لندن ,الزمان
ُ
الشب�ان يف الجامع�ة
س�نة ,2004
يرون أن ماريا لها شخصية معقدة
إال إن القاص يقول أنها ش�خصية
منفتح�ة ,الشخصي�ة الرابعة التي
أظه�ر القاص هو الش�اب فابيان,
ذل�ك بح�دث م�ع ماري�ا عندم�ا
اصطدم بها أثناء س�ريه يف دراجته
الهوائي�ة ,الق�اص أكم�ل تعريفه
به�ذه العائل�ة ليأت�ي لن�ا بعائل�ة
أخ�رى ,وه�ذه امل�رة العائلة تكون
عراقية ,وهي عائلة يوسف الطالب
ال�ذي التح�ق بكلي�ة الط�ب والذي
تعرف ع�ىل نرج�س الت�ي اتخذها
حبيب�ة وأفص�ح له�ا ع�ن حبه يف
ُ
الكاتب
املرحلة الثالثة من دراسته,
بدأ بتعري�ف وع�رض الشخصيات
وق�د اس�تطاع أن يعط�ي ملح�ة
كافي�ة تعرب عن مالمح الشخصية,
اكتملت هندسة الشخصيات ليأتي
الرسد والحوادث بعد ذلك ,أم آش�يل
ال ترى يف حبيب بنتها ماريا الشاب
ال�ذي ترغب أن يكون زوجا ً البنتها,
وتتس�اءل يف نفس�ها مل�اذا ال تحب
ُ
الح�رية تأخذها كل
ه�ذا الش�اب؟
مأخذ ,القاص حت�ى هذه اللحظة
ال يعطي مس�وغات أو مربرات لألم

لكرهها لفابيان ,الكاتب عمل عىل
املك�ان الروائ�ي ,فم�ا ب�ني النجف
وبغ�داد ولن�دن قام�ت القص�ة ,يف
عالقة يوس�ف النجفي املس�لم مع
نرجس البغدادية املس�يحية هنالك
اس�لوب أش�به بالتقلي�دي ,ثقافة
ط�اغ مهيمن عىل
الق�اص وفكره
ٍ
ه�ذه العالق�ة ,يف ه�ذه العالق�ة
تمثلت ش�خصية القاص وهيمنته
ع�ىل الن�ص ,فل�م يذكر ال�رسد أي
ردة فعل قوية أو باردة تجاه قبول
َ
القبول بهذه الصورة
اآلخر  ,بل إن
ربم�ا أضعف متانة ال�رسد ,وثم إن
العالقة كانت كالس�يكية من حيث
الثيم�ة ومن حيث االس�لوب ,إال إن
الق�اص كان ذكيا ً إذ إن�ه عوّل عىل
عنرص الزمن ليخرج من كالسيكية
القصة ,ال�راوح املكاني بني فضاء
ً
الرواي�ة كانت مقطع�اً ,فمثالً
تارة
يك�ون ال�رسد يف بغ�داد وأخ�رى يف
لن�دن ,أظه�ر لن�ا الق�اص عالق�ة
ثالث�ة هي عالق�ة الدكتور جوزيف

أس�تاذ عل�م النف�س م�ع هيل�ني
الكاتبة الروائية املطلقة ,بدأ الرسد
يعرف ماري�ا وفابيان م�ع الثنائي
جوزي�ف و هيل�ني ,يس�تمر الرسد
ُ
الدخ�ول إىل عتبة
بتصاع�د هرمي,
النص ك�ان قويا ً ولكن ب�دأ يخفت
م�ع الول�وج يف العرض ,ويس�تمر
الع�رض ليأخ�ذ الكثري م�ن الرسد,
ُ
الرواية عىل لس�ان شخصياتها هي

تصف الحال�ة العامة التي س�ادت
الع�راق ,كأنه�ا تعق� ُد مقارنة بني
جيل�ني أو حقبت�ني ل�رى الف�رق,
تكلم�ت ع�ن النظ�ام االجتماع�ي
والرب�وي والس�يايس يف وادي
الرافدي�ن وبحقبت�ني متناقضتني,
يبدو إن الس�ارد ل�م يطمنئ للنظام
القديم ولم يثق بهذا النظام الجديد,
ه�ذه الجدلي�ة بطل�ت ألن اآلم�ال
الت�ي عق�دت كان�ت غ�ري متوقعة
بالنس�ب ِة لغالبي�ة الشع�ب ,البناء
الفن�ي للشخصي�ات كان�ت يميش
بحس�ب ما رس�م لكل ش�خصية,

بقالب
الق�اص وضع الشخصي�ات
ٍ
والتزم به�ذا القال�ب ,إذ نرى مثالً,
شخصية يوسف ونرجس شخصية
عاطفية مضت بنفس النسق حتى
آخر القصة ,ولكن شخصية فابيان
مثالً ,أظهرها الكاتب إنها شخصية
جدلي�ة ,عرب ع�ن ذلك ب�أن األم لم
يعجبه�ا فابي�ان ,البن�اء الهنديس
ك�ان ق�د وض�ع وانته�ى ال�رسد
متناغم�ا ً مع تفاعل الشخصية مع
الحدث ,الولوج إىل عتبة النص بدأت
من األسفل إىل األعىل فاإلثارة كانت
تصاعدي�ة ,القاص يري�د أن يكرس
النمطي�ة يف قصص الحب ,إذ وضع
املك�ان والشخص مختلفني ,املكان
بغ�داد املدين�ة الجامع�ة ونرج�س
البنت املس�يحية ,الق�اص يريد أن
يعط�ي مفهوما ً ضد ما يشاع وضد
ما يرى من سلبيات ,كانت شخصية
يوس�ف باردة تجاه االختالف بينه
وبني رشيكت�ه نرجس ,ك�أن األم َر
ُ
ال�راوح بني مكانني
طبيعي ج�داً,
ٌ
مختلفني اس�لوب حدي�ث ,فما بني
بريطانيا والعراق تناقضات كثرية,
إال إن ال�رسد والخي�ال ال�رسدي
ق�د وضعهم�ا متقارب�ني كأنهم�ا
ً
تارة يم�يض الرسد إىل
متجاوري�ن,
لندن وتارة يستقر يف النجف وربما
بغ�داد ,العل� ُم ه�و الوس�يلة الت�ي
نقلن�ا القاص بها إىل م�دن وعوالم
ُ
التنقل بني املدن
ومجتمعات أخرى,
لعبة أحبها القاص وأعجبته الفكرة
ليكرس الكالسيكية الرسدية ,ليأتي
ب�يشء جديد مخال�ف ,أتى بزمانني
ومكانني متناقض�ني ,لكن القاص
ً
فتارة
مطب,
ربم�ا دمج أو وق�ع يف
ٍ
نرى أن ش�خصية فابي�ان أو ماريا

تتق�ارب م�ن الن�زوع الرشق�ي أو
العكس فنرى إن ش�خصية يوسف
أو نرج�س تنح�و منح�ى غربي�ة,
ُ
نلمس ه�ذا بالح�وارات التي دارت
ب�ني الشخصي�ات وب�ردود األفعال
يف املواق�ف املؤثرة ,ما ب�ني زمانني
ومكانني صاغ القاص ش�خصياته
ِّ
كل ع�ىل جنب ,الق�اص كانت لديه
معرف�ة أدبي�ة باملك�ان ال�رسدي
ُ
ينقل أس�ماء
والزمن الرسدي ,فهو
امل�دن واألحي�اء املختلف�ة األمكنة
ُ
يصف ما يراه بعينه البارصة,
كأنه
التالع�ب ع�ىل وت�رية مختلف�ة هو
س�مة الكتاب املجددي�ن ,التكثيف
يف اختزال الن�ص كان واضحاً ,كأن
النص عبارة ع�ن قصة قصرية وال
ب�د أن يك�ون االخت�زال والتكثي�ف
ُ
النزوع الفني يف هندس�ة
واضح�اً,
ال�رسد كان آخ�ذا ً نح�و الصعود يف
تط�ور الحبل الرسدي ,الشخصيات
تط�ورت نتيجة طبيعي�ة للمؤثرات
الت�ي تط�رأ عليها ,الق�اص مارس
لعب�ة فنية ّ
قل من نجح يف التخلص
ُ
من العث�رات التي فيه�ا ,الرواية يف
مجمله�ا محاول�ة تجديدية لكرس
الروتني الرسدي املم�ل واللعب عىل
وت�ر جديد ,الشخصي�ات كانت من
مراكز اجتماعي�ة مختلفة متباينة
أعم�ار تتفاوت,
فيما بينه�ا ,ومن
ٍ
ولكن ه�ذا التقارب العمري يختلف
عن التقارب الثق�ايف فالعادات ٍّ
لكل
منهما مختلفة ,الشخصيات كانت
تنطل�ق من منظ�ور محيطها الذي
تعيش في�ه وتفكر بتفك�ريه ,هذا
واضح يف وجهات نظر الشخصيات
الرئيس�ية والثانوية وه�ي تتفاعل
مع تطور الحدث الرسدي.
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حنو مستقبل افضل...هلا

عند أي حدود تقف صداقات العمل؟

ل�و أردن�ا التح� ّدث ع�ن إيجابي�ات
ّ
تكونينه�ا يف العم�ل
الصداق�ات الت�ي
مل�ا وصلن�ا اىل نهاي�ة وه�ي يف التأكي�د
ّ
أقل بكث�ري من س�لبياتها ،ولكن هذا ال
يعني أب�دا ً ّ
أن هذه الصداق�ات ال تعرف
الح�دود وذلك ّ
ألن ميادين العمل تختلف
ع�ن امليادي�ن االجتماعي�ة والعالق�ات
االنس�انية م�ن حيث تريع املنافس�ة
واالنانية وحبّ النف�س فيها .لذا كي ال
تصطدم�ي بحائط خصوصي�ة الحياة
املهني�ة اكتشفي ما الح�دود التي يجب
أن تلتزمي بها مع الصديقات يف العمل!
الخاصة :رغم ّ
ّ
أن الصديقة
 املعلوماتهي مرآة الروح ولك�ن هذا ال يعني ّ
أنك
ممنوعة عن االحتفاظ بعض املعلومات
الخاصة فيك لنفسك خصوصا ً يف دوائر
العمل .كما تعلمن ّ
فإن الرواتب ليس�ت
نفسها ّ
لكل املوظفن وحن يُطلب اليك
م�ن قبل االدارة أال تبوح�ي براتبك فهذا
ليس كالم عاب�ر ّ
إن/ا يجدر بك االلتزام
ّ
تغ�ذي الغرية ب�ن املوظفن
به ك�ي ال
وتكشف�ي معلومات ليس�ت خاصة بك
وحدك .فاملال الذي تتقاضيه ،املشاريع
الرسية الت�ي تقومن بها وأفكارك التي

تنوي�ن تطويره�ا كلّه�ا مواضيع تقف
الصداقة يف العمل عندها.

 التضحي�ة :إن كنت يف حياتك العاديةمستع ّد’ ألقىص درجات العطاء لحساب

صديقاتك ففي العمل ال تنطبق القواعد
نفس�ها .لي�س مطل�وب من�ك أب�دا ً أن

تضحّ ي بفك�رة ملكك أو بمهمّة يمكنك
إنجازها كي تتق ّدم�ي وتحرزي الرتقية
لصالح صديقتك التي برأيك أيضا ً
ّ
تتمنى
ل�و تحرز الرتقي�ة  .من جه�ة أخرى ال
يمكن�ك أيضا ً أن تطلبي من صديقتك يف
العمل أن تضع مس�تقبلها املهني جانبا ً
ك�ي تدعم�ك أنت ،فحي�ث ترتف�ع ح ّد’
املنافسة هذه القواعد ليست منطقية.
 الخط�ط املس�تقبلية :ونقصد هنا أيم�روح تطرح ب�وادره يف أروقة العمل
لتس�لّمك منصب جدي�د أو فكرة طرح
عليك تنفيذها أو الف�رص التي تبحثن
عليها خارج�اً ،كالبحث عن عمل جديد
والتفكري يف املغادرة.
ع�ن ه�ذه املعلوم�ات بالظب�ط علي�ك
التكت�م ّ
ّ
حت�آ أم�ام صديق�ات العم�ل
فه�ذا ال يعترب خبث أو خيان�ة ّ
البتة بل
يعت�رب من باب الحيط�ة والحذر ،أوالً ال
يناس�بك أن ينت�ر الخرب ب�ن الزمالء
قبل أوانه الرس�مي والصحيح من جهة
أخ�رى نخ�ى عليك م�ن الصدمة التي
ق�د تتعرضن لها ح�ن تكتشفن غرية
صديقت�ك املحتملة ممّا س�تخربيه لها
ومحاولتها ثنيك عنه وتغيري رأيك.

دراسة :االستحمام وغسل اليدين طرق
للتخلص والتحرر من املشاعر السلبية

خلص باحث�ون يف علم النفس من
جامع�ة ميتشيغن األمريكية إىل أن
غسل اليدين واالستحمام يساعدان
عىل التح�رر من املشاعر الس�لبية
كالشع�ور بالذن�ب أو الح�زن أو
االرتياب.
واس�تنتج العم�الء بع�د مراجع�ة
ع�دد م�ن الدراس�ات الس�ابقة أن
األشخاص الذين يتعرضون لروائح
كريه�ة أو يس�كنون يف غ�رف غري
مرتبة يكونون أكثر قسوة وترسعا
يف الحك�م ع�ىل أخط�اء اآلخري�ن
األخالقية.
وبينت الدراسة أن مجرد التفكري يف
االستحمام يسهم يف إراحة البعض
من املشاعر واألفكار السلبية التي

تراودهم أو الشعور بمالزمة الحظ
السيئ لهم.
وأثبتت دراسة منفصلة أن الشعور
بالذن�ب عن�د بعض الن�اس يخف
يف ح�ال اقرتف�وا هف�وة م�ا ,إذا
استخدموا معقما ً لليدين.
ويقول باحثو جامعة ميتشيغن أن
من يعترب نفسه نظيفا ,يشعر بأنه
أرفع منزلة أخالقية من اآلخرين.
وأش�اروا إىل أن النظاف�ة عام�ة
تزيل آثارا خلّفتها تجارب س�ابقة،
س�عيدة كان�ت أو تعيس�ة ،وأن
تنظيف ك�ل عضو من الجس�م له
دالالت نفس�ية هام�ة ,فبالنس�بة
للذين يكذبون مث�ال ,فإن الفم هو
أكثر جزء يفضلون غسله.

املطبخ ..

لطلة ابهى....

تعريف على ألوان أمحر الشفاه اليت تناسبك يف اخلريف

تتميز ألوان مكياج الخريف بالفخامة
واألناقة ،لتالئم أزي�اء وإطالالت هذا
الوق�ت م�ن الع�ام ،م�ع تصميمات
تحم�ل األل�وان الرتابي�ة والداكنة يف
أغلب األحيان.
وتختلف ألوان أحمر الشفاه املناسبة
لفصل الخريف ،ب�ن الرتابية والنيود
والداكن�ة ،ولك�ن ُتفض�ل الكثري من
الفتيات تطبيق أحمر الشفاه الداكن
ليناس�ب إط�الالت ه�ذا الوق�ت من
العام ،التي تتميز بالفخامة واألناقة.
ويف السطور التالية ،ستعرفن أجمل
أل�وان أحمر الشف�اه الداكنة لخريف
 ،2020لتخت�اري منه�ا م�ا يناس�ب
إطاللت�ك الفخم�ة يف ه�ذا الوقت من
العام.
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مع املكياج الس�موكي م�ع الجليرت،
إلطاللة أكثر فخامة.
ويمكنكِ اعتماد أحمر ش�فاه باللون
العناب�ي إلطالل�ة جريئ�ة ومميزة يف
خري�ف  ،2020إذ يناس�ب اإلطالالت
املس�ائية والس�هرات أكث�ر م�ن
الخروجات الصباحية ،نظرا ً لجاذبيته
الشديدة.
أحم�ر الشفاه بالل�ون األحمر الداكن
أحمر الشفاه باللون النبيتي:
اليزال أحمر الشفاه ذو اللون النبيتي
م�ن األلوان الت�ي ُتفضلها الكثري من
الفتيات ،إذ يناس�ب مختلف درجات
ألوان البرة ،كما يُمكن اعتماده مع
اإلطالالت الكاجوال والسواريه.
ويمكنكِ تطبيق أحمر الشفاه باللون

أحم�ر ش�فاه بالل�ون البن�ي الداكن
أحمر شفاه باللون البني الداكن:
يُعد اللون البني الداكن من أكثر ألوان
أحمر الشف�اه اس�تخداما ً يف درجات
أحم�ر الشفاه الداكنة ،التي تناس�ب
فصل الخري�ف ،إذ يُمكن تطبيقه مع
املكياج الس�موكي واملكي�اج الرتابي
أيضاً ،كما يناس�ب مختل�ف درجات
أل�وان الب�رة ،س�واء البيض�اء أو
الحنطية.
أحمر ش�فاه بالل�ون العناب�ي أحمر
شفاه باللون العنابي:
اللون العنابي أصبح من أكثر صيحات
ألوان أحمر الشفاه رواجا ً يف  ،2020إذ
يُطبق مع املكياج السموكي الخفيف
والثقيل ،إضاف�ة إىل إمكانية تطبيقه

النبيت�ي م�ع املكي�اج الس�موكي أو
الكالس�يكي ،إلطالل�ة أكث�ر فخامة
وجاذبية يف خريف .2020
أحمر شفاه باللون البنفسجي أحمر
شفاه باللون البنفسجي:
إلطالل�ة أكث�ر ج�رأة وعرصي�ة،
يمكن�كِ تطبي�ق أحمر ش�فاه باللون
البنفس�جي ،وهو الل�ون الذي أصبح
من أكث�ر صيحات املكي�اج رواجا ً يف
اآلونة األخرية.
يناس�ب أحم�ر الشف�اه ذو الل�ون
البنفس�جي درجات البرة الفاتحة،
إذ ال يُفض�ل اعتم�اده م�ع الب�رة
الس�مراء أو الحنطي�ة ،كم�ا يُمك�ن
تطبيق�ه م�ع املكي�اج الس�موكي أو
الكالسيكي.

كفتة بطاطا
باجلبنة

املقادير
بطاطس
جبنة رومي
بيض
لبن
دقيق
بقسماط
جوزة الطيب
ملح – فلفل
زيت
خطوات التحضري
اس�لقي البطاط�س وقريه�ا
وقطعيه�ا اضيف�ي اليه�ا مل�ح

وفلفل وجوزة الطيب اهرس�يها
جيدا ثم شكليها عىل هيئة كرات
واحشيها بالجبنة الرومي ضعيها
يف الدقي�ق ث�م يف خلي�ط البي�ض
واللبن ثم يف البقس�ماط اقليها يف
زيت غزير ساخن ثم قدميها.

طبيبك يف بيتك

سلوكيات

الرسوم املتحركة وأثرها يف نشأة الطفل
ملشاه�دة الرس�وم املتحرّك�ة أو
افالم الكرت�ون فوائده�ا ومتعتها
ّ
تتخطى هذه
الخاصة .لكن ،عندما
املشاهدة حدود االهتمام لتصل إىل
مرحل�ة اإلدم�ان ،تختل�ف النظرة
إليها يف شكل ّ
كيل.
فالكرت�ون اليوم جز ٌء أس�ايس من
حياة الطف�ل .والكثري من األمهات
ّ
صغاره�ن مس�مّرين أمام
يرتكن
ّ
يتمكن من
الشاشة لساعات حتى
ّ
نشاطاتهن
التفرغ ألعمال املنزل أو
الخاصة.
وإن كن�تِ إحدى ه�ؤالء األمهات،
فالوق�ت قد ح�ان ُ
لتعي�دي النظر
ترصفات�ك
يف
وت�رصيف ع�ن طفلكِ
ِ
ِ
ُ
يفتك بنم�وّه وفكره
اإلدم�ان الذي
وحت�ى خيال�ه ،حس�بما تفي�د به
الدراسات.
ولكي نساعدكِ يف حسم أمركِ بهذا
الش�أن ،ارتأينا بأن نس�تعرض لكِ
فيما ييل جزءا ً ولو بسيطا ً من األثر
السلبي الذي يرتكه إدمان صغريكِ
ع�ىل عال�م الرس�وم املتحرك�ة أو
الكرتون:
الكرت�ون يُضع�ف التق� ّدم اللغوي
لطفلكِ

معظ�م أف�الم الكرت�ون يلج�أ إىل
مف�ردات وكلم�ات غ�ري صحيحة
وبعي�دة ك�ل البع�د ع�ن أص�ول
اللغ�ة .واألرجح أن يح�اول طفلكِ
كأكثرية األطفال تقليد شخصياته
الكرتونية املفضلة بدالً من الرتكيز
ع�ىل م�ا ُتحاول�ن واملعلّم�ن يف
املدرسة تلقينه إياه.
الكرتون يُس�بّب لطفلكِ مشاكل يف
النظر
يمك�ن لتع�رّض طفل�كِ املس�تمر
ألش�عة التلفزي�ون أو الكومبيوتر
القوية أن تؤثر يف نظره وتسبّب له

املشاكل عىل املدى الطويل.
الكرت�ون ي ّ
ُخف�ف م�ن نشاط�ات
طفلكِ الجسدية
يمك�ن لإلدمان ع�ىل الكرت�ون أن
عيني طفل�كِ وصحته عن
يحج�ب
ّ
أهمي�ة النش�اط البدن�ي والله�و
م�ع األطف�ال اآلخري�ن يف أحضان
الطبيعية.
الكرتون ّ
يؤثر يف سلوكيات طفلك
يمك�ن لتمضية الطفل وقتا ً طويالً
يف مشاه�دة الكرت�ون أن ي�زرع يف
نفس�ه حب العزلة وعدم االكرتاث
مل�ا يج�ري م�ن حوله م�ن أحداث

وأمور.
الكرت�ون ّ
يؤث�ر يف ع�ادات طفل�كِ
الغذائية
يف اإلجمال ،يأبى األطفال املدمنون
ع�ىل الكرت�ون إالّ أن يأكل�وا أم�ام
شاشة التلفزيون ،ما يخلق لديهم
عادات غذائية سيئة تستمر معهم
مدى الحياة.
الكرتون يقت�ل الجانب االجتماعي
من حياة طفلكِ
يؤثر اإلدمان عىل الرسوم املتحركة
يف الجان�ب االجتماع�ي م�ن حياة
طفل�كِ  ،بحي�ث يفقد ك�ل اهتمام
باللع�ب مع األطفال يف مثل س�نه.
وهذا ما قد يُسبب له مشاكل كبرية
حن س�يكرب ويُضطر إىل االختالط
باملجتمع والناس.
الكرت�ون ي�زرع العن�ف يف نف�س
طفلكِ
ّ
إن التق�دم ال�ذي ش�هدته أف�الم
الكرت�ون يف يومن�ا هذا ،ي�رتك أثرا ً
س�لبيا ً كب�ريا ً يف ش�خصية الطفل
ويع�وّده ع�ىل مشاه�د العن�ف
وترصّ ف�ات العنف التي قد يس�عى
يوما ً إىل تطبيقها عىل أرض الواقع.
وعندها تكون الكارثة!

احذر وامتنع من اخطاء شائعة !!!....؟؟

اسوأ عشر عادات تدمر دماغ االنسان
الكثري منا يمارس بعض العادات
معتق�دا انها ال تؤث�ر عىل صحته
او ع�ىل م�دى نشاطه الجس�دي
والدماغ�ي ،لذا نض�ع بن ايديكم
بع�ض العادات الت�ي تؤثر بشكل
س�لبي يف عمل الدماغ الذي يعترب
جه�از الس�يطرة و التحك�م يف

جسم االنسان:
 )1عدم تناول وجبة اإلفطار:
حيث لوح�ظ أن الن�اس الذين ال
يتناول�ون وجبة اإلفطار س�وف
ينخفض معدل سكر الدم لديهم.
وه�ذا يقود إىل ع�دم وصول غذاء
ك�اف لخاليا امل�خ مما ي�ؤدي إىل

انحاللها.
 )2اإلفراط يف تناول األكل:
األكل الزائد يسبب تصلب رشاين
الدم�اغ ،مم�ا ي�ؤدي إىل نقص يف
القوة الذهنية .
 )3التدخن:
يس�بب التدخن انكم�اش خاليا
امل�خ وربم�ا ي�ؤدي إىل م�رض
الزهايمر.
 )4كثرة تناول السكريات:
كث�رة تن�اول الس�كريات يع�وق
امتص�اص الدم�اغ للربوتين�ات
والغذاء ،مما يس�بب سوء تغذية
الدم�اغ وربما يتع�ارض مع نمو
املخ.
 )5تلوث الهواء:
الدم�اغ ه�و اك�رب مس�تهلك
لألكسجن يف أجسامنا .استنشاق
ه�واء مل�وث يقل�ل دع�م الدماغ
باألكس�جن مم�ا يقل�ل كف�اءة
الدماغ.
 )6األرق ( قلة النوم):

النوم يس�اعد الدماغ عىل الراحة
 .كث�رة األرق تزي�د رسع�ة موت
خاليا الدماغ.
 )7تغطية الرأس أثناء النوم:
الن�وم م�ع تغطي�ة ال�رأس يزيد
تركيز ثاني أكسيد الكربون ويقلل
تركيز األكس�جن مما ي�ؤدي إىل
تأثريات سلبية عىل الدماغ.
 )8القيام بأعمال أثناء املرض:
العم�ل الش�اق أو الدراس�ة أثناء
املرض تقل�ل من فعالي�ة الدماغ
كما أنها تؤدي إىل تأثريات س�لبية
عليه.
 )9قل�ة تحفي�ز الدم�اغ ع�ىل
التفكري:
التفكري هو أفضل طريقة لتمرين
الدم�اغ  .قلة تحفي�ز الدماغ عىل
التفك�ري ت�ؤدي إىل تقلص أو تلف
خاليا الدماغ.
 )10ندرة الحديث مع اآلخرين
الح�وار الفك�ري م�ع اآلخري�ن
يساعد عىل ترقية فعالية الدماغ.

أهم األطعمة اليت تدعم أجسامكم بفيتامني ()D
يعزي�ز فيتام�ن دي امتص�اص
الكالس�يوم والفس�فور م�ن قبل
األمع�اء ،وبناء علي�ه وبشكل غري
مب�ارش ،فإن�ه يش�ارك يف تزوي�د
العظ�ام والغضاري�ف واألس�نان
بالعن�ارص املعدني�ة ع�ىل أفض�ل
وجه.
ووفقا ً لدراسة إسبانية َّ
فإن مرىض
ف�ريوس (كوفي�د –  )19غالب�ا ً ما
يكون لديهم نقص يف الفيتامن دي
 ،Dواملعروف بتأثريه عىل املناعة.
ووفقا ً ملنظمة الصحة العاملية ،فقد
س�بق أن ذكر العديد من الدراسات
الحديث�ة األخ�رى كذل�ك التأثريات
الوقائية ملكم�الت الفيتامن دي D
عىل التهابات الجهاز التنفيس.
كما توص�ل الباحثون البلجيكيون
م�ن جامع�ة لياج أيضا ً يف دراس�ة
س�ابقة إىل نتيج�ة مفاده�ا أن
الفيتام�ن دي  Dه�و وس�يلة
للحماية ضد فريوس كورونا؛ ألنه
يساعد نظام املناعة يف الجسم عىل
محاربة االلتهابات التنفسية.
إليكم أهم مصادر فيتامن دي من
الغذاء:
 - 1سمك الرنجة:
يمك�ن اس�تهالك س�مك الرنج�ة
بطرق مختلفة :مش�وي ،مدخن،
َّ
ف�إن
أو منق�وع .وبشك�ل ع�ام،
محتوى هذا السمك من الفيتامن
دي  Dس�يكون متكافئ�ا ً بشك�ل
ك�اف بغ�ض النظ�ر ع�ن طريقة
ٍ
تحضريه.

 - 2سمك الرسدين بالزيت:
س�مك الرسدين بالزيت هو الرفيق
املث�ايل لنزهاتنا ،وه�و مصدر مهم
للفيتام�ن دي Dو يبل�غ محت�وى
الفيتامن دي  Dيف س�مك الرسدين
بالزي�ت 10.8 :وح�دة دولي�ة لكل
 100غرام.
 - 3سمك التونة الطبيعي:
تشري تقدي�رات الوكال�ة الوطنية
لس�المة الغ�ذاء والبيئ�ة والصحة
املهنية إىل أن “اس�تهالك األسماك
ال يشك�ل خط�را ً ع�ىل الصح�ة
بخصوص املخاطر املتعلقة بميثيل
الزئبق.
َّ
ف�إن حصة ميثيل
ويف واقع األمر،
الزئبق يف جس�م اإلنس�ان أقل من
الجرعة اليومية التي يمكن للجسم
تحمله�ا ،والتي حددته�ا منظمة
الصح�ة العاملي�ة .يبل�غ محت�وى
الفيتام�ن دي  Dيف س�مك التون�ة
الطبيعي األصفر 6.1 :وحدة دولية

لكل  100غرام .ويبلغ محتوى هذا
الفيتامن يف س�مك التون�ة النيء:
 7.2وحدة دولية لكل  100غرام.
 - 4سمك السلمون:
فائدة السلمون وهو مطبوخ تماما ً
كما هو نيء ،وحتى إن ت ّم تحضريه
مدخناً .والجدير بالذكر أن محتوى
الفيتامن دي  Dيف سمك السلمون
يختلف بحس�ب طريقة تحضريه،
وإذا ت� َّم تحضريه عىل البخار ،فإنه
يُعط�ي أفض�ل كمي�ة ممكنة من
الفيتامن.
 - 5سمك الرتويت:
يشرتك سمك الرتويت بنفس اللون
الوردي لسمك السلمون .ومحتواه
م�ن الفيتام�ن دي  Dيعتم�د عىل
طريقة تحضريه.
 - 6كبد العجل:
كب�د العجل مثل كبد البط الدهني،
هو أيض�ا ً مصدر مه�م للفيتامن
دي  .Dوهذه األحشاء تمتلك العديد

م�ن الفوائد األخ�رى :فهي مصدر
مهم كذل�ك للحدي�د والربوتينات،
محت�وى كبد العج�ل املطبوخ من
الفيتام�ن دي  D: 2.52وح�دة
دولية لكل  100غرام.
 - 7الفطر:
إن�ه املص�در النبات�ي الوحي�د
للفيتامن دي  .Dويعطي الفطر إىل
الجسم ما مقداره  5وحدات دولية
لك�ل  100غرام .وهذه الحصة من
الفيتام�ن دي ه�ي فق�ط فائ�دة
واحدة من خمس�ة أس�باب مهمة
ألكل الفطر.
 - 8الشوكوالتة السوداء:
الشوكوالت�ة الس�وداء غني�ة
باملغنيس�يوم وحليف حقيقي ضد
الشع�ور بالتعب والكآبة ،وتحتوي
ع�ىل كمي�ة جي�دة م�ن الفيتامن
دي  ،Dوصحي�ح أن الشوكوالت�ة
الس�وداء ال تناف�س األس�ماك يف
محتواه�ا م�ن الفيتام�ن دي ،D
ولك�ن مع ذل�ك يجب ع�دم إهمال
هذا املصدر.
 - 9البيض:
البيض مص�در مهم للفيتامن دي
 .Dيبل�غ مق�دار الفيتام�ن دي D
يف صف�ار البي�ض املطه�و2.11 :
وحدة دولية لك�ل  100غرام .وأما
محتواه يف البيض نصف املس�لوق:
 2وح�دة دولي�ة لك�ل  100غ�رام.
ويبل�غ محت�وى الفيتام�ن دي D
يف البي�ض املخف�وق املطهو1.72 :
وحدة دولية لكل  100غرام.

كل يوم معلومة

سؤال حُمرّي ..هل حتلم احليوانات أثناء نومها؟

يع ّده البعض أمرا ً مستبعداً ،أحقا ً الحيوانات تحلم مثل البر أثناء نومها،
اإلجابة حديثا ً تقول نعم ،وهذا هو تفس�ري بعض الحركات التي تقوم بها
الحيوانات خالل فرتة نومهم والتي قد تبدو غريبة.
فقد خلصت دراس�ة بعنوان (هل تحلم الحيوان�ات؟) كانت اإلجابة نعم،
الحيوانات تحلم ،فقد يرى العديد من أصحاب الحيوانات األليفة كلبهم أو
قطه�م النائم وهو يحاول رفع مخلبه يف الهواء وكأنه يحاول االنقضاض
عىل يشء ما.
ويف ذل�ك يق�ول س�تانيل كورين ،أس�تاذ علم النف�س بجامع�ة كولومبيا
الربيطاني�ة ومؤلف كتاب (ذك�اء الكالب) ،إن الكالب تم�ر بمراحل النوم
ذاتها التي نمر بها ،ولكن بشكل أرسع.
إذ بع�د نحو  20دقيقة مثالً ،يدخل الكلب يف مرحلة حركة العن الرسيعة،
وهي املرحل�ة التي تحدث فيها معظم األحالم ،ويق�ول كورين إن الكالب
الكبرية تحلم لف�رتة أطول ،بينما تحلم الك�الب الصغرية برسعة وبشكل
متك�رر ،ولح�د اآلن لم يفرس ذل�ك بشكل عميل حاس�م .يف املقابل ،ال تم ّر
الح�رات والس�مك بمرحلة حركة الع�ن الرسيعة ،فيم�ا بعض الطيور
والثدييات تفعل ذلك .وكذلك األمر بالنسبة للزواحف.

وتنته�ي الدراس�ة إىل أن الحلم يبق�ى لغزا ً
ّ
محرياً .وتبقى الدراس�ات بهذا
ً
الش�أن كثرية ولكن من دون البت فيه�ا ،فمثال يف العام  2001أثبت فريق
م�ن الباحثن م�ن معهد ماساشوس�تس للتكنولوجي�ا أن الفرئان تحلم،
وأن أحالم الفرئان ش�بيهة إىل حد كبري بأحالم البر التي تتضمن تجارب
سابقة خالل اليقظة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

املﺮأة من بﺮج الحمل
مهنياً :عليﻚ اليوم أن تكوني حذرة يف أي خطوة أنت مقﺪمة
عليها .عاطفياً:اﻷوضاع أفضل مع الحبيب ولكن مازالت هناك
بعض املشاكل والخالفات.
الﺮﺟل من بﺮج الحمل:
مهني�اً :ق�ﺪ ﻳتعثﺮ حظ�ﻚ اليوم يف س�اعات الﺼباح ولك�ن اﻷحوال
س�تكون أفضل يف ف�رتة الظهﺮ .عاطفي�اً :اعﺮض مس�اعﺪاتﻚ عىل
الحبيب وأظهﺮ لﻪ املزﻳﺪ من االهتمام.

الثور

املﺮأة من بﺮج الثور
مهني�اً :تشعﺮﻳن بالتعب واإلره�اق اليوم وتشعﺮﻳن أنﻚ
لم تعودي قادرة عىل تحمل املزﻳﺪ من أعباء العمل.عاطفيا ً:
عليﻚ أن تحسني من عالقتﻚ مع أقﺮباء الحبيب.
الﺮﺟل من بﺮج الثور:
مهنياً :الحياة مليئة باملنافس�ات لذلﻚ عليﻚ أن تس�يطﺮ عىل غﺮﻴتﻚ
وتتقب�ل اﻷمﺮ .عاطفياً :ال ترتك الحبي�ب يف حﺮﻴة وكن أكثﺮ وضوحا ً
معﻪ.

الجوزاء

املﺮأة من بﺮج الجوزاء
مهنياً :ابذيل كل ما تقﺪرﻳن أن تقومي بﻪ وإتﺮكي الباقي
حتى تتاح الفﺮصة املناسبة أو ﻳأتيكي الحظ .عاطفياً:حاويل
أن تستمتعي بوقتﻚ مع الحبيب وأن تنيس هموم العمل.
الﺮﺟل من بﺮج الجوزاء:
مهني�اً :اﻷوق�ات الﺼعب�ة مض�ت إنظﺮ املس�تقبل بع�ني التفاؤل.
عاطفياً :ش�خﺼيتﻚ املﺮحة هي التى تجذب الحبيب تجاهﻚ حافظ
عىل هذه الﺮوح.

السرطان

املﺮأة من بﺮج الرسطان
مهني�اً :تشعﺮﻳن أن اﻷمور ال تس�ﺮﻴ معﻚ كما تﺮغبني يف
العم�ل مما ﻳثﺮﻴ غضب�ﻚ .عاطفياً:الحبيب ﻳبذل املس�تحيل
لينال الﺮىض أبﺪي املزﻳﺪ من االهتمام بﻪ.
الﺮﺟل من بﺮج الرسطان:
مهنياً:تحتاج اليوم لتتخذ الكثﺮﻴ من القﺮارات الهامة كن حذرا ً
عاطفياً:لﺪﻳﻚ تأثﺮﻴ قوي يف إقناع الحبيب بوﺟهة نظﺮك.

حدث يف مثل
هذا اليوم

األسد

مهنياً:تشعﺮﻳ�ن اليوم أنﻚ مفعم�ة بالنشاط والحيوﻳة
والﺮغبة يف تنفيذ مهام ﺟﺪﻳﺪة
عاطفياً:قﺪ تشغل بالﻚ مسألة متعلقة بﺼحة الحبيب تثﺮﻴ
قلقﻚ.
الﺮﺟل من بﺮج اﻷسﺪ:
مهنياً:قﺪ تشعﺮ باإلستياء بسبب عﺪم تقﺪﻳﺮ أحﺪهم لجهﺪ بذلتﻪ
عاطفياً:مﺼلح�ة العائلة والحبيب أهم م�ن أي يشء عليﻚ أن تﺪرك
هذه النقطة.

العذراء

املﺮأة من بﺮج العذراء
مهنياً:تبﺪﻳ�ن محظوظ�ة الي�وم فيما ﻳتعل�ق بالناحية
املادﻳة فكل اﻷم�ور تك�ون لﺼالحﻚ.عاطفياً:العالقة بينﻚ
وبني الحبيب تقوى وﻳحﺪث املزﻳﺪ من التقارب بينكما.
الﺮﺟل من بﺮج العذراء:
مهنياً:التزم بتعليمات رؤسائﻚ يف العمل وال تحيﺪ عنها
عاطفياً:علي�ﻚ أن تبادر بنفس�ﻚ وأن تقوم بالخط�وة اﻷوىل بﺪل أن
تنتظﺮ الحبيب.

الميزان
املﺮأة من بﺮج امليزان
مهنياً:ل�وال بع�ض املشاكل التقني�ة لكان الي�وم ممتاز
بالنسبة لﻚ فكل القﺮارت التي اتخذتها سليمة ولﺼالحﻚ
عاطفياً:قﺮبي املسافات بينﻚ وبني الحبيب وحاويل إﻳجاد أشياء
مشرتكة.
الﺮﺟل من بﺮج امليزان:
مهنياً:حاول أن تسرتخي وأن تﺼفي ذهنﻚ استعﺪادا ً ملﺮحلة مهمة
عاطفياً:تأثﺮﻴك واضح عىل الحبيب وتستطيع إقناعﻪ فيما تﺮﻳﺪ.

العقرب

املﺮأة من بﺮج العقﺮب
مهنياً:ال تأخذي كل التعليقات التى تس�معينها يف العمل
ع�ىل عاتقﻚ وال تكوني ش�ﺪﻳﺪة الحساس�ية.عاطفياً:تتغﺮﻴ
مشاعﺮك تجاه الحبيب نحو اﻷفضل.
الﺮﺟل من بﺮج العقﺮب:
مهنياً:الفلﻚ ﻳﺪعوك اىل املزﻳﺪ من التفاؤل فالحظ س�يقف اىل ﺟانبﻚ
قﺮﻳباً.عاطفياً:تح�اول أن تع�ﺮف كافة التفاصيل ع�ن الحبيب مما
ﻳثﺮﻴ قلقﻪ.

القوس

املﺮأة من بﺮج القوس
مهنياً:ح�اويل أن تنهي أعمالﻚ برسعة اليوم فقﺪ تس�وء
اﻷوضاع يف فرتة الظهﺮ
عاطفياً:تس�معي بع�ض الك�الم ال ﻳعجبكم�ن الحبيب وﻳثﺮﻴ
إستياؤك.
الﺮﺟل من بﺮج القوس:
مهنياً:وقت ﺟيﺪ لإلستثمار ولكن عليﻚ أن تعﺮف الطﺮﻳقة املناسبة
عاطفياً:التزم بوعودك التى قطعتها للحبيب وال تحيﺪ عنها.

الجدي

املﺮأة من بﺮج الجﺪي
مهنيا ً:ﻳوم هادئ تمﺮﻳن بﻪ فال توﺟﺪ مهمات ﺟﺪﻳﺪة عىل
عاتقﻚ.عاطفياً:تقفني محتارة بني ش�خﺼني وال تعﺮيف من
تتبعي قلبﻚ أم عقلﻚ؟
الﺮﺟل من بﺮج الجﺪي:
مهنياً:تكلف اليوم يف دراس�ة مرشوع ﺟﺪﻳﺪ ومعﺮفة مﺪى وإمكانية
تنفيذه.عاطفي�اً:ال تكن لحوحا ً وأعطي الحبي�ب فﺮصة ليتأكﺪ من
حقيقة مشاعﺮه.

الدلو
املﺮأة من بﺮج الﺪلو
مهنياً:ركزي ﺟي�ﺪا ً يف عملﻚ فمازال لﺪﻳﻚ الوقت لتنجزي
مهامﻚ.عاطفياً:ال تس�تبقي اﻷح�ﺪاث وانتظﺮﻳاملبادرة من
الحبيب.
الﺮﺟل من بﺮج الﺪلو:
مهنياً:تت�رصف بغﺮاب�ة اليوم ولس�ت عىل طبيعتﻚ مم�ا ﻳثﺮﻴ حﺮﻴة
زم�الء العمل.عاطفياً:تح�ب أن تق�ي الوق�ت مع إح�ﺪى زميالت
العمل و االستماع لها ولكنﻚ ال تعﺮف حقيقة هذه املشاعﺮ.

الحوت

املﺮأة من بﺮج الحوت
مهنياً:اليوم مناسب لتطﺮحي أفكارك وآرائﻚ حول وﺟهة
نظﺮ معينة.عاطفياً:ال تتخذي القﺮارات لوحﺪك واس�تمعي
اىل وﺟهة نظﺮ الحبيب.
الﺮﺟل من بﺮج الحوت:
مهنياً:تج�ﺪ صعوب�ة كب�ﺮﻴة اليوم يف الوص�ول اىل بع�ض القﺮارات
الهامة.عاطفي�اً:ال ت�ﺪع خالف يف وﺟهات النظﺮ أن ﻳس�بب مشكلة
بينﻚ وبني الحبيب

 - 1821القاﺟارﻳون ﻳهاﺟمون اﻷناضول الرشقية
وﻳحارصون بغﺪاد.
 - 1889بﺪاﻳة النظام الجمهوري يف الربازﻳل.
 - 1920عقﺪ أول اﺟتماع لعﺼبة اﻷمم يف ﺟنيف.
 - 1930ص�ﺪور القان�ون رق�م  49لس�نة 1930
بش�أن إص�الح اﻷزه�ﺮ ،وهو ال�ذي مه�ﺪ لظهور
الجامعة اﻷزهﺮﻳة.
 - 1939افتت�اح مقربة توت عنخ أمون للجمهور.
 - 1945تأس�يس منظم�ة اﻷمم املتح�ﺪة للرتبية
والتعليم والثقافة  -ﻳونسكو.
 - 1955أمني عام الحزب الحﺮ الﺪس�توري الجﺪﻳﺪ
يف تونس صالح بن ﻳوس�ف ﻳﺮفض حضور مؤتمﺮ
الحزب يف صفاقس وﻳته�م رئيس الحزب الحبيب
بورقيبة بالخيانة وﻳﺪعو إىل مقاومة الفﺮنسيني.
 - 1961بﺪء البث الﺮسمي لتلفزﻳون الكوﻳت.
 - 1973عملية تب�ادل أرسى بني مرص وإرسائيل
بﺮعاﻳ�ة اللجنة الﺪولية للﺼلي�ب اﻷحمﺮ وذلﻚ بعﺪ

نهاﻳة معارك حﺮب أكتوبﺮ.
 - 1976ق�وات ال�ﺮدع العﺮبي�ة تﺪخ�ل ب�ﺮﻴوت يف
محاولة إلﻳقاف الحﺮب اﻷهلية التي تفجﺮت يف 13
أبﺮﻳل  1975بني املسلمني واملسيحيني.
 - 1988املجل�س الوطن�ي الفلس�طيني ﻳعلن من
الجزائﺮ االس�تقالل وقيام دولة فلسطني وتشكيل
حكوم�ة فلس�طينية باملنف�ى بﺮئاس�ة ﻳ�ارس
عﺮفات.
 - 2001ماﻳكﺮوس�وفت تع�ﺮض إك�س بوكس يف
اﻷسواق.
 - 2002انتخ�اب ه�و ﺟينتاو ً
أمين�ا عامً ا للحزب
الشيوع�ي الﺼيني ،وﻳعترب ذلﻚ تمهي� ًﺪا الختياره
ً
رئيسا لجمهورﻳة الﺼني الشعبية.
 - 2003تفج�ﺮﻴات إرهابي�ة يف إس�طنبول برتكيا
أودت بحياة عﺪد كبﺮﻴ من الضحاﻳا.
 - 2006قناة الجزﻳ�ﺮة تطلق قناة إخبارﻳة باللغة
اإلنجليزﻳة تحت اسم قناة الجزﻳﺮة اإلنجليزﻳة.

رأيس
١رضس  oأصل كلمة Cable
٢أص�ل كلم�ة  Vezier oكلم�ة
انجليزﻳة بمعنى ملاذا
٣أصل كلمة  Corner oكان السبب
يف التمك�ن من إنجاز فكﺮة املحﺮك
البخاري
٤أصل كلمة Coffee
٥أصل كلم�ة  Candle oثلثا كلمة
صام
٦أبو زوﺟتي (معكوس�ة)  oمذكﺮ
مﺮأة
7بالعامية بمعنى صﻪ أو اسكت o
مقابل مادي لعمل ما
8للتعﺮﻳف  oأصل كلمة Magazine
 oعملية صناعة النقود
9أرواء الزرع  oﻳتعاىل عن الﺼغائﺮ
 oرمز الكربﻳت يف الكيمياء
١0عكس ذك�ورة (معكوس�ة) o
أصل كلمة ( Syrupمعكوسة)

أفقي
١مكان البيع والرشاء  – oأصل
كلمة Guitar
٢يشء قليل  oأصل كلمة Leo
٣ﻳﺼيح عليﻪ طالبا إﻳاه
٤أصل كلم�ة  Jar oأصل كلمة
Jasmin
٥م�ا ﻳكتب ب�ﻪ  oثالثة حﺮوف
من خسارة
٦مسﺪ وملس الثوب  oاسم علم
بمعنى الشخص الالمتهاون
7ﻳنفخ بالهواء وذو ألوان  oمن
الجهات اﻷربع
8أص�ل كلم�ة  Loafa oصف�ة
الطع�م ال�ذي ال ﻳستس�يغﻪ
البعض
9ح�زم ووض�ع يف قطع�ة من
القماش  – oأصل كلمة Sugar
١0أص�ل كلم�ة Chemistry o
خﺮوف كبﺮﻴ ضخم
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شخصيات من التاريخ

امللك فيصل األول
ه�و ثالث أبن�اء رشﻳف مكة الحس�ني بن
عيل الهاشمي وأول ملوك اململكة العﺮاقية
( )1921-1933ومل�ﻚ س�ورﻳا (م�ارس
 1920ﻳوليو .)1920ﻳنتمي إىل أرسة آل عون الهاشمية ،وولﺪ يف
مﺪﻳنة الطائ�ف ،وتﺮعﺮع عنﺪ قبيلة عتيبة
يف بادﻳة الحجاز وتﺮب�ى مع إخوتﻪ بكنف
أبيﻪ الحس�ني بن عيل الهاشمي ويف رحاب
البادﻳ�ة درس اﻷمﺮﻴ فيﺼ�ل االبتﺪائية مع
أخوﻳﻪ اﻷمﺮﻴ عيل بن الحسني ملﻚ الحجاز
فيم�ا بع�ﺪ واﻷمﺮﻴ عب�ﺪ اللﻪ بن الحس�ني
مل�ﻚ اﻷردن فيما بعﺪ ،حي�ث تعلموا اللغة
الرتكية ق�ﺮاءة وكتابة .وقﺪ نشأ مع البﺪو
يف حي�اة الﺼح�ﺮاء والتقش�ف وقس�وة
املعيش�ة ،وتعل�م الفﺮوس�ية و املب�ارزة
بالسيف والبنﺪقية.
أعلن الرشﻳف الحس�ني بن عيل الهاشمي
الثورة ض�ﺪ الﺪولة العثمانية يف ﻳونيو عام
 1916بﺪع�م م�ن بﺮﻳطانيا خ�الل الحﺮب
العاملية اﻷوىل .وتمكن�ت قواتﻪ من تفجﺮﻴ

خ�ط س�كة قط�ارات الحجاز بمس�اعﺪة
ضاب�ط املخاب�ﺮات الربﻳطان�ي لورن�س،
وطﺮدوا الجيش العثماني من مكة واملﺪﻳنة
املنورة والطائف وﺟﺪة وﻳنبع والعقبة.
عىل إثﺮ انﺪالع ثورة العرشﻳن يف العﺮاق ضﺪ
االحتالل الربﻳطاني عق�ﺪ مؤتمﺮ القاهﺮة
ع�ام  1920بحض�ور ونس�تون ترشش�ل

وزﻳﺮ املس�تعمﺮات الربﻳطاني آنذاك للنظﺮ
يف الوضع يف العﺮاق .والذي أعلن عن تغيﺮﻴ
الحكومة الربﻳطانية لسياس�تها بالتحول
م�ن اس�تعمار مب�ارش إىل حكوم�ة إدارة
وطنية تحت االنتﺪاب ،عىل إثﺮ تكبﺪ القوات
الربﻳطانية يف العﺮاق خسائﺮ فادحة.
أعلن�ت بﺮﻳطاني�ا ع�ن رغبته�ا يف إقام�ة
حكوم�ة ملكي�ة عﺮاقي�ة ،ورش�ح يف هذا
املؤتم�ﺮ اﻷمﺮﻴ فيﺼل بن الحس�ني ليكون
ملك�ا ً ع�ىل الع�ﺮاق ،فتشك�ل املجل�س
التأس�ييس م�ن بع�ض زعم�اء الع�ﺮاق
وش�خﺼياتﻪ السياس�ية املعﺮوف�ة كمثل
نوري السعيﺪ باشا ،ورشيﺪ عايل الكيالني
باش�ا ،وﺟعف�ﺮ العس�كﺮي ،وﻳاس�ني
الهاش�مي وعب�ﺪ الوه�اب النعيم�ي الذي
عﺮف بتﺪوﻳن املﺮاسالت الخاصة بتأسيس
اململك�ة العﺮاقية .وأنتخ�ب نقيب أرشاف
بغﺪاد السيﺪ عبﺪ الﺮحمن الكيالني النقيب
رئيس�ا لوزراء العﺮاق والذي نادى باﻷمﺮﻴ
فيﺼل ملكا ً عىل العﺮاق.

اختبارات شخصية

اخرت رقما مكرراً لتعرف خفايا مستقبلك
تﺮتب�ط اﻷرقام املتك�ﺮرة وفق
املختﺼني يف مجال املاورائيات
بقوى خفي�ة تحمي الشخص
الذي ﻳﺼادفها .فمثالً الساعة
 ١١:١١أو  ٤:٤٤كله�ا تﺮتب�ط
بحظ ما ﺟيﺪ ﻳﺮﻳﺪ الكون منحﻪ
ملن ﻳﺼادفﻪ .اﻷرق�ام املتكﺮرة
له�ا مكانته�ا يف حياتن�ا لذلﻚ
نج�ﺪ إقباالً كبﺮﻴا ً عىل الزواج يف
توارﻳخ تحمل أرقاما ً متكﺮرة.
ح�ني تﺼادف أرقام�ا ً متكﺮرة
يف حيات�ﻚ فاعل�م أن ق�وى
الطبيع�ة تح�اول التواص�ل
معﻚ وإبالغﻚ بأنه�ا تهتم بﻚ.
ويف حال لم تﺼ�ادف بعﺪ هذه
اﻷرقام فالي�وم هو ﻳوم حظﻚ
ﻷننا سنضعها يف طﺮﻳقﻚ وكل
ما عليﻚ القي�ام بﻪ هو إختيار
الﺮق�م الذي ﻳش�ﺪك اليﻪ .وبما
ان االرق�ام املتك�ﺮرة عﺪﻳ�ﺪة
فس�نعﺮض يف موضوعنا هذه
التك�ﺮارات االساس�ية ..لذل�ﻚ
إخرت الﺮق�م ال�ذي ﻳخاطبﻚ يف
هذا االختبار وإكتشف ما الذي
ﻳنتظﺮك.
الﺼورة رقم ١
الﺮق�م  ١١١ﻳبلغ�ﻚ بأنﻪ حان
الوق�ت لﺮحل�ة ذاتي�ة واعي�ة
ﺟ�ﺪاً .الﺮقم ه�ذا ن�ﺪاء ﻳقظة
ﻳطلب منﻚ إع�ادة تقييم ذاتﻚ
الن�ﻪ وع�ىل م�ا ﻳب�ﺪو ل�م ﻳعﺪ
هﺪفﻚ الﺮئيس يف الحياة مﺮئي
ومع�ﺮوف .انتبه�ي ﻷفك�ارك
ورك�زي ع�ىل اإلﻳجاب�ي منها
حتى خ�الل مﺮاح�ل التشكيﻚ
والخ�وف والقلق .عىل ما ﻳبﺪو
حياتﻚ ﺟعلت اﻷهﺪاف الثانوﻳة

اقوال حكيمة..

من أس�باب املشاك�ل وقطعالعالقات وشحن ُّ
النفوس هو :
( نقل الكالم )  ،فكونوا ُ
“صمًا
 ..بكمً�ا  ..عم ًي�ا “ عن الرش ،
فهكذا تحسنون
ﺟميل ان ﻳشعﺮ بكالمﻚ عﺪدكبﺮﻴ من الناس لكن اﻷﺟمل
ان ﻳشعﺮ بﻪ من هو مقﺼود
بالكالم.
انهيارك م�ن الﺪاخل  ..أﺟملبكثﺮﻴ من أن تتس�ول  ..شفقة
اآلخﺮﻳن عليﻚ !!!.
ﻳق�ول أح�ﺪ الحكم�اء ؛ ذقتالطيبات كلها فل�م أﺟﺪ أطيب
م�ن العافية  ..وذق�ت املﺮارات
كلها ! فلم أﺟﺪ ام ّﺮ من الحاﺟة

اىل الناس !
روع�ة الب�رش بم�ا ﻳعط�ونوليس بما ﻳأخذون وﻳملكون،
فالبح�ﺮ امليت س�مي ميتا ﻷنﻪ
لي�س بﻪ حي�اة ،والس�بب أنﻪ
ﻳأخذ املاء وال ﻳعطيﻪ.

قصة وعربة

العجوز الكئيب و رحلة
مطاردة السعادة
ترتاكم وتخنق هﺪفﻚ الﺮئيس،
ح�ان الوق�ت إلع�ادة تنظي�م
حياتﻚ كاملة.
الﺼورة رقم ٢
الﺮق�م  ٢٢٢ﻳ�ﺪل بأن�ﻪ علي�ﻚ
التح�يل بمزﻳ�ﺪ م�ن الثق�ة
بنفس�ﻚ وبحياتﻚ .التسلس�ل
ه�ذا ه�و إش�ارة ب�أن حياتﻚ
تحتاج اىل التوازن خﺼوصا ً يف
مجايل الثقة والشجاعة .حاليا ً
محيطﻚ ال ﻳشجعﻚ وال ﻳمنحﻚ
الق�وة وح�ان الوق�ت لتبﺪﻳلﻪ
ً
كام�ال والعثور عىل اش�خاص
ﻳؤمن�ون ب�ﻚ .لك�ن البﺪاﻳ�ة
تنطل�ق م�ن ش�خﺼﻚ ،عليﻚ
اإلﻳمان بقﺪراتﻚ وبنفسﻚ.
الﺼورة رقم ٣
الﺮق�م  ٣٣٣ت�ﺪل أﻳض�ا ً ع�ىل
الحاﺟة للتوزان لك�ن التوازن

هن�ا داخيل ،هن�اك انع�ﺪام يف
التوازن ب�ني عقلﻚ وقلبﻚ .انت
محاط�ة بالح�ب وتشعﺮﻳ�ن
بوﺟوده لكن�ﻚ تتجاهلينﻪ .ما
عليﻚ القيام ب�ﻪ هو تعلم حب
نفس�ﻚ كي تتمكن�ي من تقبل
حب االخﺮﻳن لﻚ.
الﺼورة رقم ٤
الﺮق�م  ٤٤٤ﻳﺮم�ز إىل عن�ارص
امل�اء واالرض واله�واء والن�ار
وه�ي تبلغﻚ بانﻪ ح�ان الوقت
لتقب�ل تأثﺮﻴه�ا اإلﻳجابي عىل
حيات�ﻚ .مؤخﺮا ً ك�ل يشء ﻳتم
إعتباره من املسلمات يف حياتﻚ
وهذه االرقام تذكﺮﻴ لﻚ بتقﺪﻳﺮ
كل اﻷمور البسيطة يف حياتﻚ.
الﺼورة رقم ٥
التغ�ﺮﻴات قادم�ة وم�ا علي�ﻚ
القي�ام بﻪ ه�و االس�تعﺪاد ملا

س�يغﺮﻴ حيات�ﻚ ومخططات�ﻚ
وأهﺪاف�ﻚ .ال داع للخ�وف م�ن
هذه التغ�ﺮﻴات النها س�تجعل
حياتﻚ أفضل .صحيح أن تبﺪل
حياتﻚ بشكل ﺟذري قﺪ ﻳخيفﻚ
لكن تذك�ﺮ دائما ً بأن اإلﻳجابية
تحيط بﻚ وعليﻚ الوثوق بها.
الﺼورة رقم ٦
صحيح أن ه�ذا الﺮقم عادة ما
ﻳتم ربطﻪ بالرش لكن يف االرقام
املتكﺮرة هنا فهو رس�الة بانﻪ
حان الوق�ت للعثور عىل هﺪف
س�ام والتخل�ص م�ن عش�ق
املادﻳ�ات .علي�ﻚ اإلدراك بان�ﻚ
تحتاﺟ�ني اق�ل مم�ا تظن�ني
للشع�ور بالس�عادة .كل هذه
االمور املادﻳة ليس�ت مﺼﺪرك
للس�عادة لذل�ﻚ ﻳج�ب ط�ﺮح
اﻷسئلة املختلفة حالياً.

كان هناك رﺟل عجوز ﻳعيش يف
قﺮﻳة ،و كان العجوز احﺪ اكثﺮ
الناس غﺮﻴ املحظوظني يف العالم و
كان شﺪﻳﺪ الكئابة و كان صاحب
مزاج سيئ للغاﻳة و دائم التذمﺮ
و الشكوى ،و كان اهل القﺮﻳة قﺪ
ضاقو ذرعا منﻪ و من تذمﺮه وبعﺪ
فرتة تجنبوه ظنا منهم ان كأبتﻪ
معﺪﻳة و انﻪ ﻳنرش التعاسة بينهم.
و يف اليوم الذي بلغ العجوز الثامنني
من عمﺮه ،رست شائعة يف القﺮﻳة
ان العجوز الكئيب اصبحا سعيﺪا
و ارتسمت البسمة عىل شفتيﻪ

و اصبح وﺟهﻪ نرضا بشوشا و
انﻪ ال ﻳشتكي و ال ﻳتذمﺮ ،فهﺮع
سكان القﺮﻳة اىل منزلﻪ لتاكﺪ من
صحة الخرب ،و تفاﺟا الجميع
بالعجوز مبتسما هادئا ...
فسالوه :مالذي حل بﻚ ؟! هال
تشكو من اي مﺮض
اﺟابهم :ال لم ﻳحﺪث اي يشء ،كل
ما يف االمﺮ اني اضعت ثمانني عاما
و انا أطارد السعادة دون ﺟﺪوى،
لذلﻚ قﺮرت اليوم ان اتوقف عن
ذلﻚ و استمتع بالحياة ..لهذا
السبب انا سعيﺪ.

اﻷﺧﻴـﺮة
ﺑﻤﻘﺪار  ٤٤٤ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
بمقدار  444مليار دوالر

عـين على العالم
«·€b»€a@Û‹«@ÂÓÄ
أصغر مبرمج كمبيوتر في العالم ..طفل
@Ú‡‡óﬂ@ÒáÌáu@pb„ÎäÜ@äÏ�m@bÓéÎä
غينيس!
السادسة يدخل موسوعة
àb‘„�aÎ@szj€a@pb‡Ë‡€
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سـجّ
ﻣﻮﺳﻜﻮ6
ﰲ العمر
مـن
يبلـغ
طفـل
ﻣﺆﺧﺮا
ﻋﻘﺪ
اﻟﺘﻘﻨﻲلاﻟﺬي
اﻟﺪروﻧﺎتا
ًـا قياسـ ًي
م
رق
الهنـد
يف
سـنوات
ﻋﻦ ﻋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
لأرقـام
يف
غينيـسﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
موسـوعة ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم
اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﺗﻬـﺎ
عىل
حصوله
واﻟﺒﺤـﺚخالل
القياسـية من
واﻟﺒﻴﺌﻲ.
اﻟﻌﻠﻤـﻲ
اﻹﻧﻘـﺎذ
مربمـج
أصغـر
أﺑﺮزتجعلـه
شـهادة
اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﺘﻬﺎ
اﻟﺪروﻧـﺎت
وﻣـﻦ
العالم.
كمبيوتر يف
 Eleron-7اﻟﻘـﺎدر
ﺟـﺎء
اﻟﴩﻛـﺔ
أرهام
التفاصيـل ،فقد
ويف
نجـحﺗﺼﻞ إﱃ
ارﺗﻔﺎﻋﺎت
ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻖ إﱃ
يف
أحمـد أباد،
مـن
تالسـانيا،
أوم
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺒـﺎدل
 5000م،
للغة
ميكروسوفت
واﻤﻟﺤﻄـﺎت
شهادةاﻟﺘﺤﻜـﻢ
اختبارأﺟﻬـﺰة
ﻣـﻊ
ﻛﻠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻣﺴﺎﻓﺔ 40
اﻷرﺿﻴﺔ ﻣﻦ
اختبار
مركـز
بايثـون يف
برمجة
ﻟﻬـﺬا اﻟـﺪرون اﻟﻄﺮﻴان
ﻳﻤﻜـﻦ
ﻛﻤﺎ
فيو.
بريسون
ﻛﻠﻢ/ﺳـﺎ،
موسـوعة 130
ﺑﴪﻋـﺔ ﺗﺼـﻞ إﱃ
العاملية
غينيس
وأكدت
أﻛﺜـﺮ ﻣﻦ 1.5
اإلنجـازﺗﺰن
هـذاﺣﻤـﻮﻻت
وﻧﻘـﻞ
الصبـي
يجعـل
أن
ﺳﺎﻋﺎت
3
ﻣﻦ
ﻷﻛﺜﺮ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠﻎ،
أصغر مربمـج كمبيوتر يف العالم.
اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ ﰲ
وﻳﻤﻜﻦ
ﻣﺘﻮاﺻﻠـﺔ.
“علمني
لـ :ANI
تالسـانيا
وقال

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﺪﻳـﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻤﻟﺼﺎﺑﻦﻴ أو
اﻟﺠﺮﺣﻰ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﻮادث أو اﻟﻜﻮارث
اسـتخدام
وبدأت
الرتميز.
والـدي
اﻟﺘـﻲ ﻳﺼﻌـﺐ
اﻷﻣﺎﻛـﻦ
اﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ﰲ
كان
عندمـا
اللوحيـة
األجهـزة
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬـﺎ ،وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻳﺼﺎل
سن
وأضاف“ :يف
ﻟﻠﻤﺼﺎﺑﻦﻴ،
عامني”.اﻹﺳﻌﺎف
عمريوﻣﻌﺪات
اﻟﺪواء
تعمـل
أجهـزة
الثالثـة،
اﺳﺘﻌﺮﺿﺖ
اشـرتيتﻛﻤـﺎ
وﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻟﺒﺤﺚ.
ً
اﻟـﺬيا،
الحق
.Windows
بنظامي iOS
Veer
أﻳﻀـﺎودرون
ENIX
عىل
يعمل
ﻗـﺎدرةكان
والـدي
عرفـت أن
ﺗﻮﺛﻴـﻖ
ﻋـﲆ
ﺑﻤﻌـﺪات
زود
بايثون”.
ﻓﻴﺪﻳﻮﻫـﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪﻗـﺔ وإرﺳﺎﻟﻬﺎ
كمبيوتر
ﻣﺮاﻛﺰمربمـج
وأوضـحإﱃأصغر
اﻟﺘﺤﻜﻢ اﻷرﺿﻴﺔ،
ﻣﺒﺎﴍة
عىل
ﺗﺤﺪﻳﺪعندمـا
العالـم أنـه
يف
حصلGPS
اﻤﻟﻮاﻗـﻊ ﻣﺜﻞ
وأﻧﻈﻤـﺔ
كان اﻟﺪرون
بايثون ،ﻟﻬﺬا
منوﻳﻤﻜـﻦ
و«ﻏﻠﻮﻧﺎس«.
يصنع
الشـهادة
اﻟﻈـﺮوف اﻤﻟﻨﺎﺧﻴﺔ
اﻟﻌﻤـﻞ ﰲ أﺻﻌﺐ
“وبعـد
صغـرية .وتابـع:
ألعا ًبـا
طلبوادرﺟﺔ
الوقـت ،إﱃ 30
ﺣﺮارة ﺗﺼﻞ
درﺟﺎت
وﰲ
مني
بعـض
مرور
ﺣﻤﻮﻻت
إثباتاتوﻧﻘﻞ
بعضاﻟﺼﻔﺮ،
إرسال ﺗﺤﺖ
ﻣﺌﻮﻳﺔ
وبعد
العمل.
عىلواﻟﺘﺤﻠﻴﻖ
ﻛﻠـﻎ،
أشهر ،إﱃ 1
بضعة وزﻧﻬـﺎ
ﻳﺼـﻞ
شهادة
حصلت
لأرقام ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ.
ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ
ﻷﻛﺜﺮ
القياسية”.
غينيس

وسيلة جديدة لتحويل مسار
@pbﬂbËma@ÈuaÏÌ@⁄Ïi@êÓœ
البرق بالسماء
ãj‡œÏ„@ﬁÏ‹zi@äbÿny¸bi@ÚÓÿÌãﬂc

طور فريق بحثي ،تقنية جديدة ،يمكنها املسـاهمة يف منع الحرائق

FTCوصولها
الـربق ،وملنع
صواعق
ﻧﻘﻼًمسـار
ﺑﻮﺳﺖ يف
واﺷـﻨﻄﻦالتحكم
من خالل
اسـتباقيا
ﺻﺤﻴﻔﺔ
ذﻛﺮت
وﻣﻜﺘﺐ
ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك
ﻟـﻢ ﻳﻌﻠﻖ
يف ﻣﻄﻠﻌـﻦﻴ
أﺷـﺨﺎص
ﻋـﻦ
اﻟﻔﻮر
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋـﲆ
اﻟﻌـﺎم ﰱ
مناطـقﻋﲆ اﻤﻟﺪﻋﻰ
العلمـي من
الفريـق
الغابات.ويتألـف
أرﺑﻌـﺔخاصـة
لـأرض،
اﺗﻬﺎﻣﺎت
ﻗﺪ ﻳﻮاﺟﻪ
ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
اﻷﻣﺮ
إن
أﻏﺴﻄـﺲ
ﻓﻴـﺲ ﺑـﻮك
الوطنية،وﻗـﺎل
الدفاع
أكاديميةﰱ قوات
وجامعة
اسرتاليا
جامعة
خرباءأنمن
اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﺑﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ
ﺧﺎﺻﺔ
أﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ
زوﻛﺮﺑﺮﻴج
اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬى ﻣـﺎرك
اﻟﺮﺋﻴـﺲ
االبتـكار ،بمجلة
بحثهم حول
نـرشوا
كانبـريا،
UNSW
األسـرتالية
ﺑﺤﻠﻮل
ﰱ أﻗـﺮب وﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ
ﻟﺠﻨﺔ
ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﺘـﻪ ﰱ
ﻧﻮﻓﻤﱪ /ﺗﻤﺖ
الجديد عىل
االبتكار
العملية.ويشتمل
)Nature
(Communications
اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن
أﻓﺎدت
شعاع ،إذ
ﺗﴩﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
اﻟﺘﺠـﺎرة
مساره.وقال
وتغيري
الربق
اإلمكانات يف كبح
لديه
ليزر،
جهاز
ﻋﲆ
اﺟﺘﻤﻌﺖ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﴩﻛﺔ.
ﰱ
اﻻﺣﺘﻜﺎر
ﻤﻟﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
الفيزيائـي ،فالدلني شـفيدوف“ :يمكن إطالق شـعاع الليزر الجرار
ﻤﻟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻧﻔﺮاد ،ﻳﻮم
ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت
وواﺟـﻪ ﻓﻴﺲ
من خالل
ﺑﻮك الربق،
الدقيق يف
يسـمح بالتحكم
اﻟﺨﻤﻴﺲ ،حيث
ملسـافات طويلة،
اﻟﻌﺎﻣـﻮن
اﻤﻟﺪﻋﻮن
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛـﺎن
اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ
واﻤﻟﺪﻋﻦﻴ
ﻗﺒﻞ وزارة
ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ ﻣﻦ
توجيهها إىل
اﻟﻌﺪل يف
واملسـاعدة
الكهربائي
التفريـغ
عىل
الصاعقـة
حث
ً
آمنة”.وأوضحﻣﻦ ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﻟﻴﺘﻴﺴﻴـﺎ ﺟﻴﻤﺲ
ﺑﻘﻴﺎدة
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت
البحثي،ـﺎ إن
ﺳﺎﺑﻘ
وﻗﺎل
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ،
اخترب شـعاع
الفريق
شـفيدوف :أن
أهـداف
ﻳﺪﻗﻘﻮن ﰱ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﴩﻛﺔ ً
ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﺗﺒﺤـﺚ ﰱ ﻋﻤﻠﻴـﺎت
الحقيقيـة ،حيث تم
ﻛﺎﻧـﺖالربق
تحاكي ظـروف
الليـزر يف ظـروف جوية
ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺣﺴﺒﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ واﻤﻟﻤﺎرﺳـﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻰ
اسـتخدامه الحتجاز وتسـخني جزيئات الجرافني الدقيقة يف الهواء،
ذﻛﺮت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ.وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إن ﺗﻨﻄـﻮى ﻋـﲆ اﻟﺸﺒﻜـﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وإنشاء مسار للتفريغ الكهربائي للربق ،من خالل تدفقه عرب هدف
اﻟﺠـﺪول اﻟﺰﻣﻨﻰ ﻗﺪ ﻳﺘﻐﺮﻴ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن أو ﺧﺪﻣـﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋـﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ،
محدد.ويـرى الباحثـون أن هـذه التقنية ،سـتقلل من عـدد حرائق
اﻤﻟﺪﻋـﻦﻴ اﻟﻌﺎﻣﻦﻴ ﰱ اﻟﻮﻻﻳـﺔ ﰱ اﻤﻟﺮاﺣﻞ واﻹﻋﻼﻧـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴـﺔ ،أو ﺗﻄﺒﻴﻘـﺎت
حرائق
الغابات الناجمة عن الربق ،والتي كانت تسببت يف العديد من
اﻷﺧﺮﻴة ﻣـﻦ إﻋـﺪاد ﺷـﻜﻮاﻫﻢ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻤﻟﺤﻤﻮل أو ﻋﱪ اﻹﻧﱰﻧﺖ.
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«املهمة الصعبة انتهت»....هكذا رفع
أعضاء لجنة تحكيم املوسم األول من
برنامج اكتشاف املواهب الغنائية ذا
فويس سينري شعار الحلقة املاضية من
التصفيات النصف نهائية ،استعدادا ً
ً
بداية من األسبوع
للمواجهات النهائية
املقبل بني فريق كل من شمس األغنية
اللبنانية نجوى كرم والديفا سمرية سعيد
وأمري الغناء العربي هاني شاكر وملحم
زين .
ّ
وجهت نجوى كرم رسالة لفريقها يف
كواليس الحلقة املاضية من ذا فويس
سينيري ،بعد أن اختارت اثنني منهم فقط
ليستكملوا معها مشوار الربنامج ،وهم
فيصل الحالق وعبد العزيز ،حيث قالت
لهما« :عليكم أن تكونا بقدر املسؤولية ،وال
النهائي».
ويصل إىل
فريقنا
أﻳﺎم ،يربح
ﻗﺒﻞمن أن
بد
اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻴﺴﺎ
ﻣﻠﻜﺔ
ﻧـﴩت
نجوى
فوجهت
الحظ،
يحالفهم
لم
ملن
أما
أﺣـﺪث ﺻﻮرﻫﺎ ﻋﱪ ﺻﻔﺤﺘﻬـﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
لهم رسالة أيضا ً حيث قالت« :أنتم أصوات
ﻋـﲆ إﻧﺴﺘﻐـﺮام ﻟﺘﻈﻬـﺮ ًﺑﻴـﺪ ﻣﻀﻤّﺪة،
رائعة ونحن استمتعنا كثريا بأصواتكم».
وﻛﺄﻧﻬـﺎ ﺧﻀﻌـﺖ ﻣـﺮة ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
وترى سمرية سعيد أن مرحلة النصف
اﻟﺘﻲكلﻛﺎﻧﺖ
انتهتﻣﻦ ﻳﺪﻫﺎ
ﻹزاﻟﺔ اﻤﻟﻴﺎه
من
باختيارها
ﺟﺮاﺣﻴﺔ التي
نهائيات
ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻤﻟـﺎﴈ،
اﻟﻌـﺎم
ﻟﻬﺎ
ﻗﺪ
ﺧﻀﻌـﺖ وسعاد حسن التي ترى أنهما
صفوان عابد

جمانة ممتاز

„ÔjÀç€a@ﬁaÏ

املرحلة األخرية
ﻋـﲆ إىل
اﻟﺠﻤﻬﻮرستصل
األصوات التي
من
ﺑﺼﻮرة
ﺻﺤﺘﻬﺎ
ﻟﺘﻄﻤﱧ
وهي
املشوار
معها
ليستكمال
املنافسة،
يف
ﻣﻠﻴﺌـﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮﻳـﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻫـﻲ ﺗﻘﻮد
مرحلة املعاناة ،ومن بعدها تزداد املنافسة
دراﺟﺘﻬـﺎ اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ ﻋﲆ أﻧﻐﺎم ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻦ
بشدة بني املتسابقني للحصول عىل لقب ذا
»ﺑﻨﺤﺐ اﻟﺤﻴﺎة«.
أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ
فويس سينري.
ﺧﺎص
ﺑﺈﻋﻼن
إﻟﻴﺴـﺎ
ﺟﻤﻬﻮر
,ﻓﻮﺟـﻰء
وكان كل من هاني شاكر وملحم زين قد
ﻣﻔﺎﺟـﺄة
الحلقةﻋـﻦ
ﺑـﺮﻴوت
ﻟﻬـﺎ
قبل املاضية
ﺷـﻮارع يف
اختاراﰲ فريقهما
ﺗﺤﴬﻫـﺎ إﻟﻴﺴـﺎ ﺧـﻼل اﻷﻳـﺎم اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ،

ﻟﺘﻜﻮن ﺿﻴﻔﺔ ﴍف أول ﺻﺎﻟﻮن أدﺑﻲ ﻟﻪ
ﰲ ﺑـﺮﻴوت ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﻣﺸﻮارﻫﺎ اﻟﻔﻨﻲ
اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻻﺣﺘﻔـﺎل ﻣﻌﻪ ﺑﻤﺮور ﻋﴩﻳﻦ
ﻋﺎﻣﺎً.
وﻛﺎن ﺷﺎﻛﺮ ﻗﺪ ذﻛﺮ إﻟﻴﺴﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ أﻛﺜﺮ
ﻣـﻦ ﻣـﺮة ،وﻗﺪم ﻟﻬـﺎ رﺳﺎﻟﺔ ﺷـﻜﺮ ﻋﲆ
دﻋﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻫﺐ اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ واﻟﺪﻫﺎ
اﻟﺸﺎﻋـﺮ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧـﻲ زﻛﺮﻳﺎ ﺧﻮري وأﺷـﺎد
ﺑﻪ ﺿﻤﻦ ﻓﻘﺮة ﺧﺎﺻـﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ،OUCH
اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ اﻟﻜﺘـﺎب اﻷﻛﺜﺮ ﻣﺒﻴﻌﺎ ً ﰲ ﺑﺮﻴوت
ﺑﻌﺪ ﺻﺪوره ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳﺒـﺪو أن اﻟﺮواﻳـﺎت ﺗﺴﻴﻄـﺮ ﻋﲆ ﺣﻴﺎة
إﻟﻴﺴـﺎ ﰲ اﻟﻔـﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺣﻴـﺚ ذﻛﺮت
ليكون املتسابقون املؤهلون للنهائيات
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ
ﰲ إﺣـﺪى اﻟﺮواﻳﺎت اﻟﺘـﻲ ﻗﺮأﺗﻬﺎ
هم عبد العزيز بن زينة ومريفت التالوي
اﻟﺮاﺣـﻞ اﻟﱪﻳﻄﺎﻧـﻲ رﻳﺠﻴﻨﺎﻟـﺪ ﻫﻴـﻞ أن
وعبدو ياغي.
والحسني فضالوي
ﻣﺴﺤـﻮرا ً
وﺻﻮﺗﻬﺎ
يبقﻛﺎن
اﻟﺒﻄﻞ َ
ﺑﺠﻤﺎﻟﻬﺎ الجمهور
حلقتني لتفصل
سوى
ولم
واﻗﻌﻴﺔ
ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ
رواﻳـﺔ
وﻫﻲ
وﻋﻴﻮﻧﻬـﺎ؛
عن صاحب موهبة ذا فويس سينري
دراﻣﻲ
ﺑﺘﺤﻮﻳﻠﻬـﺎ
وﻫﻨـﺎ
ﻟﻌﻤـﻞ شاشة
العربي عرب
ﺗﻔﻜـﺮﻴيف العالم
بموسمه األول
اﻟﻔﻜﺮة ﻧﺎﻟﺖ إﻋﺠﺎب إﻟﻴﺴﺎ وﻣﻦ
أن
وﻳﺒﺪوبي يس.
الـأم
اﻤﻟﻤﻜﻦ أن ﻧﺮاﻫﺎ ﺿﻤﻦ أﺣﺪاث اﻟﻌﻤﻞ.

زوجته
مع
لقاء
أول
على
عاما
17
مبرور
حيتفل
بوك
فيس
مؤسس
اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻄﺎﺋﻲ» :ﻛﻮروﻧﺎ« ﻏﻴﺮت ﻣﻦ واﻗﻊ

ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت إﺻﺎﺑﺘﻬـﺎ ﺑﻤﺮض اﻟﴪﻃﺎن،

اﻟﺠﻤﻬﻮر اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻛﺜﻴﺮا

ّ

احتفل مارك زوكربريج الرئيس التنفيذي لرشكة فيس بوك بمرور ويف سبتمرب  ،2010دعا زوكربريج تشان الطالبة بكلية الطب لالنتقال
 17عاما عىل أول لقاء له مع زوجته «بريسيال تشان» ،حيث نرش إىل منزله املستأجر يف بالو ألتو ،فيما درس زوكربريج املاندرين
زوكربريج صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها «االحتفال بمرور  17الصينية استعدادا لزيارتهما الصني يف ديسمرب  ،2010ويف  19مايو
 ،2012تزوج كال من زوكربريج وتشان يف الباحة الخلفية من منزل
عاما عىل أول لقاء بيننا».
ففي عام  ،2003التحقت تشان بجامعة هارفارد ،حيث التقت فيها مارك ،أي بعد يوم من إطالق أسهم الفيس بوك يف البورصة ،كما
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧـﻲ ،وأﻋﺘﻘـﺪ أن ﻣﺮاﻋـﺎة ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ
دﺑﻲ \ اﻟﺰوراء :
بمارك زوكربريج مؤسس الفيس بوك يف حفلة كان فيها مارك يف احتفلوا يف الحدث نفسه بتخرج تشان من كلية الطب.
ﻗﺎﻟـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧـﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻴـﺔ اﻟﺸﺎﺑـﺔ ،ﻓﺎﻃﻤـﺔ ﺳﻴﻀﻴﻒ ﺗﺤﺪﻳﺎ أﻛﱪ ﻟﴩﻛـﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
السنة الثانية له يف الجامعة ،وبدأ املواعدة يف العام نفسه « ،»2003ويف  31يوليو  ،2015أعلن الثنائي انتظارهم طفلتهم األوىل ،وأعلن أنه
اﻟﻄﺎﺋﻲ ،إن اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل دراﻣﻴﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻤﻟﻘﺒﻠﺔ.
وقد تخرجت تشان يف عام  2007حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف كان قلقال من حدوث إجهاض كما حدث يف املرات الثالث األوىل ،ويف
ﺑـﺪأت ﺗﺘﻌـﺎﰱ ﻣﻦ آﺛـﺎر ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧـﺎ واﻟﺘﻲ وأﺷـﺎرت اﻟﻄﺎﺋـﻲ ،ﰲ ﻣـﺎ ﻳﺨـﺺ اﻋﻤﺎﻟﻬـﺎ
علم األحياء ،لتصبح هي األوىل يف عائلتها التي تكمل تعليمها وتتخرج  1ديسمرب رزق الزوجني بطفلتهما األوىل ماكسيما تشان زوكربريج
أﻟﻘـﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬـﺎ ﻋـﲆ ﻛﻞ ﻣﺠـﺎﻻت اﻟﺤﻴـﺎة ،اﻟﻘﺎدﻣﺔ :ﻟﻘﺪ وﺻﻠﺘﻨﻲ ﻧﺼﻮص ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﺪد
«ماكس».
من الجامعة.
وﻋﻄﻠـﺖ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﻋﻤـﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ واﻷﻓﻼم ﻣـﻦ اﻤﻟﺨﺮﺟﻦﻴ واﻤﻟﻨﺘﺠﻦﻴ واﻟﺘـﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﺘﺼﻮﻳﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟﺴﻨـﺔ اﻤﻟﻘﺒﻠـﺔ ،ﺿﻤـﻦ ﻇﺮوف
واﻤﻟﴪﺣﻴﺎت.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻋـﻦ ﺗﺄﺛـﺮ اﻟﺪراﻣﺎ ﺑﺎﻟﺠﺎﺋﺤـﺔ  :ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻼﺋﻤـﺔ أﻛﺜـﺮ ،وﺳﺄﻋﻠـﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴـﻞ ﺑﻤﺠـﺮد
ﻳﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺎﻟﺪراﻣـﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴـﺔ أﺗﻤﻨـﻰ أن ﻳﺘـﻢ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴـﺔ .ﻣﺸﺪدة ﻋﲆ :أﻧﻬﺎ ﻛﻔﻨﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد
ﺗﺆدﻳﻬﺎ
ﻳﺠﺐ أن
االجتماعي ﻟﺪﻳﻬﺎ
التواصلﺗﻘﻠﻴـﻞ اﻟﻘﻴﻮد
اﻟﺤـﺎﱄ ﰲ ﻇﻞ
التي يجسدها أحمد زاهر ستعد
الكثري
مواجهة
رﺳﺎﻟﺔبعد
النجومية
اﻟﻮﻗﺖمواقع
اﺳﺘﻐـﻼلروّاد
تداول
أخبارا ً
اﻟﻮﺑﺎء
ﻣـﻦ
اﻟﺤﻴﻄـﺔ
ﻳﺄﺧـﺬوا
ﺑـﺄن
ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر
ﻗﺒﻞ
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
ﻧﺼـﻮر
ﻟﻜﻲ
اﻤﻟﻔﺮوﺿـﺔ
مفاجأة شخصية لشريين.
اﻟﺼﺤﻴـﺔتفيد بتجسيد الفنانة مي عمر سرية من الصعاب.
وﻳﺤﺎﻓﻈـﻮا ﻋﲆ أﴎﻫﻢ
أﻧﻔﺴﻬﻢ
لفتﻳﺤﻤـﻮا
مسلسل ﻟﻜﻲ
الوهاب،ﻷنيف اﻟﻈﺮوف
عبداﻤﻟﺒـﺎرك،
رﻣﻀـﺎن
البعض إىل ّ
يذكر أن الفنانة مي
صناع
أن
ﺷـﻬﺮ شريين
دﺧـﻮلالفنانة
حياة
إىل أن ﻟﺪﻳﻬـﺎ ﺗﻔﺎؤﻻ ﻛﺒﺮﻴا
ﻻﻓﺘﺔ اﱃ:
وﻣﺠﺘﻤﻌﻬـﻢ.
املطلقة ﻣﻦ
ﻗـﺪ ﻳﻄﻴﻞ
البطولةوﻫﺬا
أﻳـﺔتعدﻟﺤﻈـﺔ،
ﺗﺘﻐﺮﻴ ﰲ
ﻗـﺪ
عمر ،اعرتفت بصعوبة
استندوا
ملي املسلسل
األوىل
وهي
«لؤلؤ»،
شخصيةﺳﺘﺰول ﻗﺮﻳﺒـﺎ ،وﺳﺘﻌﻮد
ﻏﻤﺔ »ﻛﻮروﻧـﺎ«
يتناولﻳﺘﻢ ﺗﺄﺟﻴـﻞ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ أﺟﻞ ﺑـﺄن
اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ أو
بطولتها املطلقة األوىل
تفاصيل
ﻋﻤﻠﻴـﺔ حيث
عمر،
ﻛﻤﺎ أﻧـﻲ أﺗﻮﻗـﻊ أن ﺗﺘﻐﺮﻴ ﻣﻴﻮل جدا ً
ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ.
اﻟﺤﻴﺎة اﱃ
ﻏـﺮﻴ
اﻷوﱃ
مسلسلاﻤﻟﻮﺟﺔ
ﻗﺒﻴﻞ ﻇﻬﻮر
«لؤلؤ»،
ﻣﻮﺟﺔ واﺿﺤﺔ ﺟﺎءت يف
نشأة
تخص
ﻣﺴﻤﻰ،قصة
املسلسل
ﺗﺠﺮﺑـﺔ
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ ورﺑﻤـﺎ رﻏﺒﺘﻪ ﺗﺘﺠﻪ إﱃ وﻋـﻦ
اﻟﺠﻤﻬـﻮر ﰲ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ«
اﻤﻟﻨﺼـﺎت
اﻤﻟﻨﺼـﺎت اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ واﻟﺘـﻲ ﺑﺪأت ﻟـ »ﻛﻮروﻧـﺎ« ﻫﻲ »ﻣﻮﺟﺔ
تجسد دور
وقالت أنها
الوهاب يف
شريين عبد
فتاة
حياة
قلعةاﻫﺘﻤﺎم
ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﲆ
اﻤﻟﺜﺮﻴ
وﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ
الكبشاﻟﻨﺎس وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻣﺜﻞ »ﻧﺘﻔﻠﻴﻜـﺲ« وﻏﺮﻴﻫﺎ،
واملسلسل
مطربة،
ﻣﺴﻠﺴـﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻻﺳﻴﻤـﺎ أن ﻓﱰة منطقة
ﻧﻮﻋﻴـﺔمنطقة
من
»ﻛﻮروﻧـﺎ« ّ
اﻹﻧﺘﺎج
ﺳﺘﺘﺼﺪر
للشباب
اﻤﻟﻨﺼـﺎترسالة
ﻏـﺮﻴت ﻣـﻦ واﻗـﻊ اﻟﻜﺜﺮﻴﻳـﻦ وﻣﻦ الشعبية .ﺷﺎﺷـﺎت اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن واﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﺣﻘـﺎ ان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ يقدم
شعبية
أﻓﻜﺎرﻫﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ،
اﻟﺘﻠﻔﺎز،
الطموحﰲ ﺷﺎﺷـﺔ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﻠﺴﻼت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻲ اﻤﻟﺘﻌـﺎرف ﻋﻠﻴﻪ
الباحث عن
كما أشار البعض يف
تمتلك
ﻟـﻢ
ﺟﺪﻳـﺪة
وأﻓـﻼم
اﻧﻌﻜـﺎس
ﻧـﺮى
اﻤﻟﻬـﻢ أن
موﻣـﻦ
وأن
ﺳﺘﻜـﻮن ﻻﻋﺒـﺎ ﻣﻨﻔﺮدا،
أﻧﻬﺎ
أﻋﺘﻘـﺪ
ﻻ
وﻟﻜـﻦ
فرصة.
الشائعات املتداولة ،إىل أن
هبة
اﻟﺠﻤﻬﻮر وﺗﺄﺛـﺮﻴ أزﻣﺔ
واﻟﻜﺜﺮﻴون
ﻣﻮﺟﻮد
ﺗﺄﺛﺮﻴﻫﺎ
اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
ﺗﻌـﺮض ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺸﺎﺷﺔ
الفنانة شريين
نفت
جانبها،
من
شريين ستصدم من ظهور
رﻏﺒـﺎت ء ،
ا لغنا
كثريا ﻫﻨـﺎك
ﻗﺎﻟـﺖ:
ﻋـﲆ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻨﻲ
»ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻣﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻬﺎ.
الوهاب موافقتها عىل تقديم أي
عبد
شخصيات داخل املسلسل ،أثرت
تشق
و
يف بدايتها ،وبعضهم ال تفضل ذكر تفاصيل عمل فني يحمل سريتها الذاتية ،وأصدرت
طر يقها
عالقتها به ،وتم التلميح بأن الشخصية بيانا ً إعالميا ً بشأن هذا األمر.
نحو

شريين عبد الوهاب تورّط مي عمر بعد أنباء جتسيد سريتها

@Ú‹Ó‹‘€a@ãËÄÄí˛a@ZÚÄÄÓæb»€a@Úzó€a@ÚÄÄ‡ƒ‰ﬂ
@¿@ﬁÎá€a@ù»iÎ@aáu@Új»ñ@ÊÏÿné@ÚﬂÜb‘€a
بريطانيا تدرس قرار منع اعالنات الوجبات
7�Ç@äbèﬂالغنية بالدهون والسكريات وامللح
السريعة
@Åã–ﬂ@Å6‘ﬂ@Îa@5Ç@“ÏÄÄía@päbñ@>Ó‰ﬂa#
مــن اجل احلفاظ على صحة االطفال وتقليل
ÚÓæb»€a@Úzó€a@Ú‡ƒ‰ﬂ@Âﬂ@›ˆb–m@Ôi@Îa
نسب االصابة بالبدانة.
حيث يتعــرض االطفــال اىل  ١٥مليار اعالن
سنويا ،ويهرع الطفل بالعادة اىل األكل بعد
مشاهدة اإلعالن!
@¿@ıÔÄÄí@›◊@ÈÄÄn‹»uÎ@òÉÄÄìi@oÄÄ‘qÎ@aàg
@Ÿ»ﬂ@ÊÏÿÌ@Êc@bﬂg@òÉÄÄì€a@aâËœ@NNNŸmbÓy
خليين إحسم اجلدل من اآلخر .نانسي وهيفا
aáic@Íbè‰m@Â€@béäÜ@ŸÓ�»Ì@Êc@bﬂgÎ@áiˇ€
وجنوى ونوال وأنا وكلنا جنمات ،وكلنا منسبق
بعض ومنتســابق باألرقام وباألعمال ،وهيدي
منافسة شــريفة ودليل صحة بالوسط الفين.
حننــا بوضع مفروض كلنــا ندعم بعض بهيك
ظروف ،ونزرع حمبة وكلمــة حلوة ،مش متل
بعض الناس الدخيلني اللي عم خيلقو فنت.
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أسـرتاليا املدمرة خالل الفرتة  ،2019-2020كما يمكن استخدامها
للتحكـم يف نطـاق مجهري للتفريـغ الكهربائـي يف تطبيقات الطب
والتصنيع.
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ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎد ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻐﻨﺎء

\=∑^@bË„Ï€@ÒbÓ®a
صرخة متقاعد
›Ó‹Ç@Âè´@á»é
سعدﻛﻠﻨﺎحمسن
خليلان
ﻳﺴﻌﻰ اﱃ
ﻛﻠﻨﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﱃ ان ﺗﻜﻮن ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻛﺜﺮ ﺳﻌﺎدة..

ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﻴﺎت
البعضﺗﺄﺗﻲ
اﻟﺴﻌﺎدة ﻻ
”ﺑﻤﺒﻲ“،
العالمﻟﻮﻧﻬـﺎ
ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺗﻜﻮن
بالدول الكافرة،
وﻫﺬه ينعتها
الدول التي
املتقدم ،هذه
دول
يف كل
ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
دول
ﻛﻞ
وﰲ
اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ،
اﺟﺮاء
ﻋﲆ
اﻻﻧﺴﺎن
ﺑﻘﺪرة
ﺑﻞ
تقدم خدمات للمتقاعدين باعتبارهم الرشيحة االكثر ترضرا وبؤسا
اﺳﻌﺎد
ﻃﺮﻳﻖ
ﻋﲆ
ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﻮﻋﻴـﺔ
ﻃﻔﺮات
اﻤﻟﺎﺿﻴﺔ
اﻟﺴﻨﻦﻴ
ﺧـﻼل
يف املجتمع ،بعد ان قدمت هذه الرشيحة عصارة جهودها وخدمات
ﺧﻠﻖ
اﻤﻟﺠﺘﻤﻌﺎت ،واﻳﺠﺎد ﻃﺮق ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ آﻓﺎق اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
جليلة للبالد اكثر من فئة الشباب الذين هم يف طور النمو والتكامل
ﻇـﺮوف ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺮاﺣـﺔ واﺳﻌﺎد اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﺴﻌـﻰ اﱃ ان ﺗﻌﻢ
ليكملوا مشوار من سبقهم يف الخدمة ،وليعيشوا املأساة نفسها يف
اﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻔﺮﺣﺔ ﻟﻪ وﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ،إﻻ ﻧﺤﻦ ،ﻓﺒﻌﺪ ان ﻛﺎن اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ
املستقبل ..هذه الرشيحة التي اسمها (املتقاعدون البائسون) تبقى
اﻟﺪول اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺻـﺎﻻت اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت ﺑﺪاﻳﺎت
مستلبة الحقوق واالرادة ،فقرية معدمة تنظر اىل مباهج الحياة نظرة
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻤﻟﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺠﺖ ﴍﻛﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ
تمن لسد حاجتها من املستلزمات الرضورية إلدامة حياتها ،ومن
ٍ
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ اﻤﻟﴫﻳﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ١٩٤٦اول ﻓﻴﻠﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺑﻌﻨﻮان ”
بينها رشاء الدواء والغذاء والرعاية االنسانية يف بلد انعدمت فيه هذه
اﺑﻦ اﻟﴩق ” ﻟﻠﻤﺨﺮج اﻤﻟﴫي ﻧﻴﺎزي ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﺗﺒﻌﻪ ﻓﻴﻠﻢ اﺧﺮ
الرعاية بسبب جحود االبناء عن تلبية مطالب االباء املتقاعدين ،خاصة
ﻋﻨﻮاﻧـﻪ ” اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﻐﺪاد ” ،ﻟﻜﻦ اﻻﻛﺜﺮ اﺛـﺎرة ﻋﻦ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻳﻮم
يف االشهر االخرية بسبب خلو الخزينة من املوارد املالية ..فال موعد
اﺧﱪﻧـﺎ اﺑﻲ ،وﻛﺎن ﻳﺠﻠﺲ ﻣﻊ اﺻﺪﻗﺎﺋـﻪ ﰲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﻤﺮ ﰲ اﺣﺪ
محددا لتسلم الراتب الذي ال يكفي لتلبية مطالب بسيطة من حياتهم،
ﰲ
ﻣﻄﺎﻋـﻢ اﺑﻮ ﻧﻮاس ،اﻧﻪ ﺳﻴﻈﻬﺮ ﰲ ﻓﻴﻠـﻢ ﻋﺮاﻗﻲ ﺗﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮه
ﺣﺴﻨﻲحيث
ﻛﺎﻣﺮان معاناة،
ماحملته من
بكل
القاسية
السنني
انهكتهم حياة
بعد
ﻋﺎم
اﺧﺮاج
اﻓﻨﺪي“
ﺳﻌﻴﺪ
ﺑﻌﻨﻮان ”
ﺗﻠﻚاناﻤﻟﻨﻄﻘﺔ
الرتباط
مأساة
ذاته
بحد
هو
فقط
واحد
ليوم
الراتب
رصف
تأخر
ان ،١٩٥٨وﺣـﺎل ﻋـﺮض اﻟﻔﻴﻠﻢ ﰲ ﺳﻴﻨﻤﺎ اﻟﻮﻃﻨـﻲ ﺣﴬ اﻟﻌﺮض
الدفع ،ومنها
متفرقة
بمصاريف إضافية
البائسني
اﻏﻠـﺐهؤالء
عوائل
ﺳﻴﻈﻬﺮ
واجبةاﻟﺬي
اﻤﻟﺸﻬﺪ
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪة ذﻟﻚ
واﻟﺪي وواﻟﺪﺗﻲ
اﻗﺮﺑﺎء
االهلية
املولدة
عامل
من
الكهربائية
الطاقة
سحب
اجور
مصاريف
ﻓﻴﻪ اﻟﻮاﻟﺪ ،ﺣﺘﻰ ﺷـﻜﻞ ﻋﺪد اﻻﻗﺮﺑﺎء ﺑﺤﺪود  ٢٠ﺑﺎﻤﻟﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد
ﻤﻟﺸﺎﻫﺪةمزمنة..
من امراض
يعانون
ان اغلبهم
ﺑﺪأحيث
الدواء،
رشاء
ومصاريف
اﻟﻮاﻟﺪ،
ﺗﺤﻔﺰ
واﻻﻗﺮﺑﺎء ﰲ
اﻟﻔﻴﻠﻢ
وﻣﺎ ان
اﻟﺤﻀـﻮرن
مصطفى
املكلف،
الوزراء
رئيس
زار
يوم
خريا
املتقاعدون
استبرش
وقد
وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻟـﻢ ﺗﻈﻬﺮ إﻻ ﺻﻮرة ﻛﺘـﻒ اﻟﻮاﻟﺪ ،وﻫﻲ ﺻـﻮرة ﻳﺘﻴﻤﺔ
املتقاعدين
رواتب
بأن
الترصيحات
واطالقه
التقاعد
هيئة
الكاظمي،
ﺑﺎﺋﺴﺔ اﺛﺎرت ﺿﺤـﻚ اﻻﻗﺮﺑﺎء ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ ﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﺤﻀﻮر،
املحدد دون
رواتبهم يف
يستلزم رصف
الواجب
احمر،
خط
اﻤﻟﻮﻗﻒ
موعدهاﻫﺬا
اﻻﻣﻞ ﻣﻦ
ﻳﺤﺲ ﺑﺨﻴﺒﺔ
ﻣﺘﺴﻤـﺮا
وانواﻗﻔﺎ
اﻟﻮاﻟﺪ
وﺑﻘﻲ
عرض
الوعود
هذه
ذهبت
فقد
املحال،
من
الحال
واقع
لكن
تأخري،
اﻤﻟﺤﺮج اﻟـﺬي وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ..ﻛﺎﻧﺖ دور اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻤﻟﻨﺘﴩة
املصداقية ،وتكرر
تكتسب اقواله
ﺑﻐـﺪادكان،
ﻣﻨﺎﻃﻖيف خرب
واصبحت
الحائط،
ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
اﻟﻌﺎﺋﻠـﺔ ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ
ولمﺗﺠﺬب
اﻣﺎﻛﻦ
اﻏﻠـﺐ
ﰲ
املتقاعدين
من
البعض
ان
غرابة
واالكثر
الجاري،
الشهر
خالل
الحال
ﺑﺴﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﺮاﺣﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺸﻬﺮة اﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺼﺒﺎح
التقاعد لتبديل
اﻻﻣﺮهيئة
املراجع يف
بحجة
رواتبهم
يتسلموا
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
مراجعة ووﺻﻞ
ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ،
ﻣﺘﺄﺧﺮة
ﺳﺎﻋﺎت
لمﺣﺘﻰ
املعلومات،
وتحديت
كارد»،
«املاسرت
بطاقة
اىل
كارد»
«الكي
بطاقة
ان ﺗﺤﺠـﺰ ﻣﻘﻌﺪﻫﺎ ﻋﱪ ﺟﻬﺎز اﻟﻬﺎﺗﻒ .أﻣـﺎ اﻟﻴﻮم ،ﻓﻤﻊ اﻻﺳﻒ
الهلكان
املتقاعد
املائة
برحلة
ان اشبه
االجراء
فكان هذا
دور
اﻏﻠﺐ
فوقعاﻏﻠﻘﺖ
ميل،ﻓﻘـﺪ
اﻤﻟﺰاﺟﻴﺔ
اﺟﻮاء
ﺳـﺎدت
اﻟﺸﺪﻳـﺪ ،ﺑﻌﺪ
االستمارة
اجور
اتاوات
ودفع
املجدية،
غري
املراجعات
دائرة
يف
الكحيان
اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ اﺑﻮاﺑﻬـﺎ واﻧﻄﻔﺄت اﻧﻮار ﺷﺎﺷـﺎﺗﻬﺎ ،واﻏﻠﻘـﺖ اﻏﻠﺒﻬﺎ
منفلت منتسب
وسط
دينار
عرشة االف
البالغة
الجديدة
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
شباباﻤﻟﺤﺎل
زعيقﺑﻌﺾ
ﻓﺘﺤﺖ
ﻣﺆﺧﺮا
ﻟﻠﺨﺮدة..
ﻣﺨﺎزن
واﺻﺒﺤﺖ
وغالبيتهم
ومرضهم،
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲوكرب
ﻋﺮضاملتقاعدين
ﺻﺎﻻتاوضاع
ال يحرتم
اىل الهيئة
ﺑﺴﺒﺐ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
سنهم رﻛﻮد
ﺑﻌﺪ ﻓﱰة
”اﻤﻟﻮﻻت“
اﻤﻟﺮﺣﻠﺔ
ﻓﺈن
ﺗﻘﺪﻳـﺮي
وﺑﺤﺴﺐ
واﻻﻣﻨﻴﺔ..
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴـﺔ
املراجعات
هذه
واألنكى ان
البطاقة..
اجراءات رصف
اﻻوﺿـﺎعإلكمال
معوقون،
ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺘﻄﻠـﺐ ﻋﻘﺪ
اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔحكومية
ﴍﻛـﺎتمواقع غري
اﺗﻔﺎﻗﺎت يفﻣﻊالتخلف يف
اجراءات غاية
اﻟﻘﺎدﻣﺔتتم وسط
املضنية
ﴍﻛﺎت
ﺧـﻼل
ﺳﻴﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻧﻬﻀـﺔ
اﻗﺎﻣـﺔ
ﻟﻔﺘـﺢ» آﻓﺎق
اﴍاك البائسني
زعيق هؤالء
ووسط
هنا وهناك،
مواقعها
متبعثرة،
«مقاه
ٍ
ﺗﺮﻣﻴﻤﺎت
اﻓﺘﺘﺎح دور
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻹﻋﺎدة
اﺳﺘﺜﻤﺎر
اﺟﺮاء استفهام،
ﺑﻌﺪ عالمة
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎاضع
االنسان ..أنا
وانعدمت قيمة
الرحمة
ضاعت
دﺧﻮﻟﻬﺎ
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﺗﺘﻴﺢ
او ﺑﻨﺎء
البائس الذي
االنسان
إهانة هذا
ﺟﺪﻳﺪةهو
ﺳﻴﻨﻤﺎاالجراء
دورمن هذا
الغرض
ﻋﻠﻴﻬﺎبأن
وأشك
أن
ﺑﻤﺒﻲ“ ﺑﻌﺪ
كرامتهﺣﻴﺎﺗﻪ
وﻟﺘﻜﻮن
ﺑﻤﺸﺎﻫﺪة
الﻟﻠﺘﻤﺘﻊ
وعائلته..
”ﺑﻤﺒﻲنفسه
واذالله امام
اﻻﻓﻼم،من
الحركة للحط
يقوى عىل
”ﻤﻟﺒﻲ“.
الوزراءﺣﻴﺎة
اﺗﻌﺲ ﻣﻦ
مصطفى الكاظمي ،االيفاء بوعوده،
املكلف،
اﺻﺒﺤﺖرئيس
لذا اناشد
وعدم تأخري رصف رواتب املتقاعدين ،واالبتعاد عن الحلقات املفرغة
التي وضعتها هيئة التقاعد.

أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻘﺎ ﻳﺤﺮج ﻣﺬﻳﻌﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ

محادة هالل يتعاون مع عادل سرحان يف «آية من اجلمال»

ﻗـﺎم اﻟﻔﻨـﺎن أﺣﻤـﺪ اﻟﺴﻘـﺎ ﺑﺈﺣـﺮاج ”ﻓﻴﻨﻴﺴﻴـﺎ“ ،رﻏﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓـﺮﻴوس ”ﻛﻮروﻧﺎ“ وﺗﻘـﻒ زوﺟﺘـﻪ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻬـﺎ اﻟﺼﻐﺮﻴ ،اﻟﺘﻲ
ﻣﺬﻳﻌـﺔ أﺛﻨﺎء إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻟﻘـﺎء ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺎ اﻤﻟﺴﺘﺠﺪ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ أن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺣﴬت ﻣﻌﻪ ﺣﻔﻞ اﻻﻓﺘﺘﺎح.وأﺛﺎر ﺗﴫف أﺣﻤﺪ
مشريا ً
وﻛﺬﻟﻚ ُ
ﻋـﲆ ﻫﺎﻣﺶ
زوﺟﺘﻪ،
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
ﺿﺤـﻚ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﴐب اﻟﺴﻘﺎ اﻤﻟﻔﺎﺟﺊ
اﻻﺣﱰازﻳﺔبالرقص.
ﺑﺎﻹﺟﺮاءات املمزوجة
اﻟﺘﻘﻴﺪ الصيفية
اﻓﺘﺘﺎحعمل فني
ﺣﻔـﻞمرة يف
ورسحان ألول
ﻣﻌﻪ،هالل
أنهى املخرج ،عادل رسحان ،بني
اعتمدت
إىل أنه
والرومانسية،
اﻟﺠﻮﻧﺔ
ﻤﻟﻬﺮﺟﺎن
اﻟﺮاﺑﻌـﺔ
تصوير آخر مشاهد أحدث اﻟﺪورة
ﻋﺎدﻳﺔ
ﻇﺮوف
ﰲ
ﻳﺘﻢ
اﻟﻠﻘﺎء
ﻛﺎن
ﻟﻮ
أﻧﻪ
ﻟﻬﺎ
ﻣﺜﺎﻻ
اﻟﺴﻘﺎ
ﺗﴫف
ﻋﲆ
إي“
”أون
ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ
وﻋﻠﻘـﺖ
رسمي رغم صداقتهما املمتدة لسنوات وأعرب عادل رسحان عن حماسته لهذه كل اإلجراءات االحرتازية ملواجهة تفيش
إﺷﺎدة اﻟﺴﻘﺎ
اﻟﺴﻴﻨﻤﺎﺋﻲ.
ﻋﻨﻬﺎ.وﺑﺼﻮرة
وﻟﻴﺲ اﺑﺘﻌﺪ
ﻟﻜﺎن اﻗﱰب
”ﻳﻮﺗﻴﻮب“:
ﻣﻮﻗـﻊ
ضم ﻋﲆ
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻣﻨﻬـﺎنظرا ً
أعماله الغنائية املصوّرة «آية عديدةُ ،
لكونها أول كليب
التجربة،
مشاهده يف دبي،
وﺿﻤﻦكافة
وصوّرت
العمل أكثر من
فريق
ﻗﻨﺎﺗﻬـﺎ رغم
يخرجهﻋـﱪكورونا،
ﻣﻬﺮﺟﺎﻧـﺎت
إﻗﺎﻣـﺔ
ﻋـﻦ
من الجمال» للفنان حمادةﻟﻠﻤﺬﻳﻌـﺔ
وﺟﻬﺎ
اﻤﻟﺬﻳﻌﺔ
ﻣـﻦ
اﻟﺴﻘﺎ
أﺣﻤﺪ
اﻗﱰب
ﻋﻤﻠﻴـﺔ،
ﻟﻪ ..وﻫﺬا ﻣﺎ
ﻟﻘﺎء
ﻛﻞ
ﰲ
ﻳﺒﻬﺮﻧـﺎ
داﺋﻤﺎ
”اﻟﺴﻘـﺎ
ويعيد عادل خالله اكتشاف حمادة هالل لحمادة هالل ،وتميز بجرعة مركزة من  100شخص منهم  10راقصني.
ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻴـﺔ ﻋﺎﻤﻟﻴـﺔ ﻣﺜـﻞ ﻣﻬﺮﺟـﺎن ﻟﻮﺟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﺪث ﰲ ﻣﻬﺮﺟﺎن اﻟﺠﻮﻧﺔ“.
هالل ،حيث من املقرر عرب أسلوب مختلف وغري معتاد بطريقة البهجة والتفاؤل يف مشاهده وألوانه ويغني حمادة هالل خالل األغنية املنتظرة
ظهور الكليب قريباً.
الكليب املتميزة بطابع البهجة والسعادة واتكاله عىل الرقصات االستعراضية «آية من الجمال» بكلمات الشاعر محمود
ويجمع الكليب الجديد واالتكال عىل الديكورات امللونة واألجواء وقصة الفيديو كليب الخفيفة عليم ،وألحان بينو وتوزيع هادي مرسة.

ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ ﻣﺮاد :ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13ﻓﻜﺮﺗﻪ ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻟﻠﺮﻋﺐ
مطالبات إماراتية مبنع غناء أصالة يف األوبريت الوطين

ﻛﺸﻔـﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﻣﺮاد ﻋﻦ وروﺑﻰ.وأﺿﺎﻓـﺖ ﺟﻮﻣﺎﻧـﺎ ﰲ ﺗﴫﻳﺤـﺎت وﺿﻴﻮف ﴍف ﻛﺜﺮﻴﻳﻦ.
ﻇﻬﻮرﻫﺎ ﻛﻀﻴﻔﺔ ﴍف ﻋﲆ أﺣﺪاث ﺻﺤﻔﻴـﺔ أن اﻟﻔﻴﻠﻢ ﺗﺪور ﻗﺼﺘﻪ ﺣﻮل ﻓﻜﺮة وأﺷـﺎرت ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ إﱃ أﻧﻬـﺎ ﺳﻌﻴﺪة ﺑﻌﻮدﺗﻬﺎ
أن مراقبة تفاصيل النجوم أصالة من الغناء يف أوبريت وطني ،وكانت أصالة قد أعجبت بمنشورا ً
يبدو ّ
رﻣﻀـﺎنبعد 3
أﺧﺮﯨـﻲ إليسا
ﻣـﺮةتغريدة
وجاءت
اﻤﻟﺎﴈ
إﱃ اﻟﺘﻤﺜﻴـﻞ
ﻓﻴﻠﻢ »ﻳﻮم  «13اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺸﻮﻗـﺔ ﺗﺮﺗﻘـﻲ إﱃ ﻧﻮﻋﻴـﺔ اﻟﺮﻋﺐ وﺗﺠﺴﺪ
ّ
ﻣﻦ عرب
األخرية
»أﺣﻼم«دت
إلليسا ،غر
اإلمارات
ﻋﻬـﺪ«،دولة
»ﺧﻴﺎﻧـﺔ إعالن
أسابيع من
املشاركة
بمنعها يف
مطالبني
من قبل رواد مواقع التواصل
أﻧﻬﺎ
ﻣﻮﺿﺤـﺔ
ﺑﻤﺴﻠﺴـﻞ
به ﺳﻴﺪة
وﻫـﻲ
ﺷـﺨﺼﻴﺔ
ﺧﻼل ﺧﻼﻟﻪ
ﺑﺪور اﻟﻌﺮض
ﻣﻮﻋﺪ ﻃﺮﺣﻪ
التغريدات
بمناسبة حسابها
ﺗﻌﻮدالتحضري
ﺣﻴـﺚيتم
باألوبريت
سالم مع
املتحدة،
االجتماعي ،قد تورطهم يف أزمات
ﻛﺒﺮﻴة
معاهدةﻧﺠﻤﺔ
ﻷﻧﻪ ﺑﻄﻮﻟﺔ
العربيةاﻟﻌﻤﻞ
اﺧﺘﺎرت ﻫﺬا
بموقعدورﻫﺎ
الرسمي إﱃ أن
أرﺳﺘﻘﺮاﻃﻴـﺔ ،ﻻﻓﺘـﺔ
ﺟﻮﻣﺎﻧﺎ له ﻃﺒﻘـﺔ
اﻟﻌﺎم اﻤﻟﻘﺒﻞ،
تغريدتها»:
يف
إليسا
وكتبت
تويرت،
وذلك
اإلماراتي،
اإلتحاد
عيد
ذكرى
املتحدة
الواليات
برعاية
إرسائيل،
لم تكن عىل البال ،وهو ما حدث
ﺑﺎﻟﻔﻴﻠـﻢ إﱃ اﻟﺴﻴﻨﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ ﻏﻴﺎب ﻟﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴـﺔ وﻏﺮﻳﺐ وﺳﻴﻜـﻮن ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﺜـﻞ ﻳﴪا ﻓﻬـﻲ ﻗﺎﻣﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻛﺒـﺮﻴة واﻟﻌﺎﻟﻢ
األمريكية.
أزورها
وحلمي
بقلبي
فلسطني
بمنشور
أصالة
إعجاب
بعد
وجاء
إعجابها
ﺳﻨـﻮات ﻣﻨـﺬ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬـﺎ ﰱ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮر ،ﻛﻤـﺎ أن اﻟﻔﻴﻠـﻢ ﻳﻀـﻢ ﺗﻮﻟﻴﻔـﺔ ﻛﻠـﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻪ إﻻ ﻳـﴪا واﺣﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
مع الفنانة أصالة ،بعد 7
ﻋﺎﻟﻴـﺔاإلماراتي
ﺑﺤﺮﻓﻴـﺔالشاعر
بالذكر أن
إﱃ ورقالجدير
ودﻳﻨﺎبتمناه
بس اليل
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴتراب
يتحدثﻣـﻦ وبوس
الفنانة
بتغريدة كتبتها إليسا تخص
ﺻﻨﺎﻋـﺔ
ﻣﻜﺘـﻮب
القدس،داود
ﻣﺜﻞ أﺣﻤـﺪ
إليسا،ﻣﻤﻴﺰة
اللبنانيةﻣﻊ
»اﻟﺤﻔﻠﺔ«
كتبتهﻓﻴﻠـﻢ
ﻣﻌـﻪ أﻳﻀﺎ ً ﰲ
ﻛﺒﺮﻴة .أعلن أنه يعمل عىل
املشريي
وﴍﻛﺔأنور
بالتحديد
وﻣﺤﻤﺪلبنان
يزايد عىل
حدا
اﻟﴩﺑﻴﻨـﻲ أنه ما
رﺟﺐمع إرسائيل.
عربية
تطبيع دول
اﻟﻔﻨﺎﻧـﻦﻴعن
التطبيع مع ارسائيل ورفضها
إﻧﺘﺎج
ﺷـﺎﻫﻦﻴ
أﻣﻦﻴ
وﻧﴪﻳـﻦ
وﻣﺤﻤﺪ
أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ
كتابة أوبريت الخمسني عام للعيد
وخالل الهاشتاج أيضا ً جاءت بعض بها املوضوع».
لهذا األمر.
دشن عدد من الجمهور التساؤالت عن عدم مشاركة قوائم وتابعت »:خاصة أنه هو أكرت بلد الوطني ،يضم نخبة من فناني الوطن
اإلماراتي هاشتاغ بعنوان غنائية كبرية يف اإلمارات ،ومن بينهم دفع للقضية ودافع عنها ،وخاصة العربي بينهم حسني الجسمي ،ماجد
«استبعدوا أصالة» ،تصدر أحالم وميحد حمد ،ونرش بعضهم إذا من ناس عم يتآمروا عالشعب املهندس ،راشد املاجد ،نوال الكويتية،
قائمة أعىل الوسوم استخداما ً صورة أحالم تحت جملة  »:بنت الفلسطيني أو عايشني ببلدان عاملة عزيزة جالل ،عبداملجيد عبدالله ،كما
أُشيع وجود أصالة باألوبريت.
سالم مع إرسائيل».
يف اإلمارات ،بمنع الفنانة البالد أوىل».

اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺤﺮﻛﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﻣﺪة
اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ
ﺟﺪا ﻣﻦ
لسنواتﻗﺮﻳﺐ
اجلماهريياﻟﻌﺮاﻗﻲ
ﻣﺤﺴﻦ :اﻟﻐﻨﺎء
أهملناﻣﻬﻨﺪ
احلضور
افتقدنا
ولذلك
املسرح
اليسا

دﺑﻲ  /اﻟﺰوراء :

الفنان اإلماراتي ..مروان عبد اهلل :الفنان املسرحي العراقي منحنا عمقا وإدراكا يف جتربتنا املسرحية

ﺑﻌـﺪ أن أﺗﺎﺣـﺖ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻔﻨـﺎن
واﻤﻟﻄﺮب واﻤﻟﻠﺤﻦ اﻤﻟﻐـﱰب ،ﻣﻬﻨﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،ﰲ دﺑﻲ،
ﻓﺮﺻـﺔ اﻛـﱪ ﻟﻼﻧﺘﺸـﺎر واﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﺎﻟـﻢ اﻟﻐﻨﺎء
اﻧـﻪ جلود:
ظافر
الزوراء /
دبي /
ﻳﺘﻤﺘـﻊ ﺑﺼـﻮت ﺟﻤﻴﻞ
ﻻﺳﻴﻤـﺎ
واﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ،
ذوق
اﻟﻨﻔـﺎذ اﱃ
منﻋـﲆ
ﻗـﺎدرة
ﺗﻠﺤﻴﻨﻴـﺔ
الثالث
الجيل
الله)
وﻣﻮﻫﺒـﺔ عبد
(مروان
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ممثلاﻟﺪاﺋﻤﺔ
ﺑﺎﺗﺠـﺎه،اﻹﻗﺎﻣﺔ
املرسحﻏﺎدرﻫﺎ
اﻟﺠﻤﻬﻮر،
ومخرج
اإلماراتي
يف
وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ
ﻳﺠﺪ
ﺣﻴﺚ
ﺑﺒﻠﺠﻴﻜﺎ،
ﺑﺮوﻛﺴﻞ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﰲ
وكاتب ،شكل ظاهرة أخذت يف االتساع
ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار واﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.
عرب عروضه الجماهريية التي أعادت
اﻟﻔﻨـﺎن ﻣﻬﻨـﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻦ ﺟﻴـﻞ اﻤﻟﻄﺮﺑـﻦﻴ اﻟﺬﻳﻦ
غياب
املرسح
اﻷﻏﻨﻴـﺔمقاعد
الجمهور اىل
وﻣﻨﺬ
بعدﻋﺬﺑﺎ،
وﻃـﺮازا
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻟﻮﻧﺎ
ﻣﻨﺤـﻮا
الله
عبد
مروان
برع
طويال..
يكاد
يكوناﻟﺠﻤﻬﻮر  ،ﻓﻜﺎن ﺻﻮﺗﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﺑﻌﺪ أن
ﺻﻐﺮه اﺣﺒﻪ
أرﺿﻴﺔ
ﻣﺆﺳﺴﺎ
درس
بالفن
أﴎارﻫـﺎ،تهتم
وﺗﻌﻠﻢ إماراتية
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰعائلة
«وهو سليل
اﻟﻌﺮاﻗﻲ
كوالدهاﻟﻐﻨﺎء
والثقافة ﺑﻮرﺻﺔ
راﺳﺨﺔ ﰲ
واﻟﻌﺮﺑﻲ .الله
الرائد عبد
الفنان
ﻣﻬﻨﺪ
ُﻌـﺪ ﻳﻜﺸﻒ
ﺟﺮى ﻋﻦ ﺑ
اﻟﺤـﻮار اﻟﺬي
ﰲ
«سوالفنا
برنامج
تقديمه
ﻫـﺬا “ يف
صالح
ﻣﺤﺴـﻦ ﻋﻦ ﺟﺪﻳـﺪه اﻟﻘﺎدم وﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ،وأﴎار
حلوة» عىل قناة «دبي» ،فقد شارك يف
اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ذي اﻟﺸﺠﻦ اﻟﺤﺰﻳﻦ.
املسلسالت ،مثل« :حاير طاير»،
ﻣﺎذامن
•عدد
ﺗﻌﻘﺐ ؟
ألوان»،
و»عمى
و»األخو»حظأﻧﻬﺎ
ﺣﺰﻧﻬﺎ ﻣﻊ
أﴎار ﰲ
صالحة»،ﻟﻸﻏﻨﻴﺔ
ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن
دﻻﻻت
وﻏﺎرﻗـﺔ ﰲ
ﻧﺘـﺎج ﺑﻴﺌﺔ
درزن»،
ﻣﻮروﺛﺔو»نص
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔنورة»،
نصيب» ،و»أبلة
يا
ﺷـﺠﻮن
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ذو
واﻟﺤﺰن ﰲ
و»خيوط
اﻷﻏﻨﻴﺔشما»،
و»بنات
ﻋﻤﻴﻘـﺔ..ورنة»،
و»حنة
ملونة».ﻃﺒﻌﺖ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻤﻟﻮاﻃﻦ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،واﺻﺒﺢ
ﻧﻔﺴﻴﺔ
ﻻ ﻳﺘﺬوق ﺳﻮى ﻫﺬا اﻟﻄﻌﻢ اﻟﺤﺰﻳﻦ..
ومروان عبد الله بدأت مسريته الفنية
• ﺑﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ واﻗﻌﺎ ؟

 أﻧـﺎ ﻻ اﺑﺼـﻢ ﺑﻬـﺬه اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺧﺎﺻـﺔ أن اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ ﻣﻦ ﻣﻄﺮﺑﻦﻴ وﺷـﻌﺮاء أﻏﻨﻴﺔ وﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ،اﻟﺼﻌﺒـﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻌـﺮاق ،ﻛﺎﻧﺖ وﻻﺗﺰال ﻣﺆﻤﻟﺔ ،ﻋﺎﺋﺪ اﱃ ﺑﻐﺪاد ؟اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑـﻦﻴ اﻟﺠﻨﻮب واﻟﺸﻤﺎل وﻫـﺬا ﺳﻮف ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﴪﻳﻊ وﺗﻼﻗﺢ ﻛﻤـﺎ أﻧﻬﺎ أﺿﺎﻓـﺖ ﱄ اﻟﻜﺜﺮﻴ ﻣﻦ اﻷﺷـﻴﺎء وﺗﻌﺮﻓﺖ  -اﻷوﺿﺎع اﻤﻟﺄﺳﺎوﻳﺔ اﻟﺘـﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺮاق ﺗﺤﺘﺎج
ﻋﲆ أﻧﺎس ﻣﻦ ﻏﺮﻴ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻦﻴ ﰲ اﻟﺨﺎرج ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﱃ ﺗﻜﺎﺗـﻒ وﺟﻬـﻮد ﻛﻞ أﺑﻨﺎﺋﻪ ،ﻋﻤـﻞ اﻤﻟﺒﺪع ﰲ ﻫﺬا
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻷرض اﻤﻟﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﺘﻘﺪم ﺑﴚء ﺟﺪﻳﺪ.
مختلفة .
ممثلون بأدوار
اﻟﻌﻼﻗﺎتالدرامي
يبتعدﻣﻦاملحتوى
العربي - ،اعتقد
حصة
ذلك،
«أفضلاﻤﻟﻘﺎم -أنا• الﻫﻞانكر
اﻟﻐﻨﺎء،جائزة
وحصل عىل
عام
ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻬـﻢ ﺟﺪاً ،اذ ﻳﺠـﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن
اﻟﻈـﺮف ﺻﻌﺐ
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ أﺿﺎﻓﺖ
فلمﺧﻄﻮة
ذلك،وﻛﻞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
املخرجﻣﺤﺴﻦ؟
ﻋﻨﺪ ﻣﻬﻨﺪ
اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﺧﺘﻠﻒ
ﻓﻬﻨـﺎك ﻏﻨﺎء
(،)2001اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ ﰲ
ﻣﺒﺎﴍ ﻋـﲆ
مرسحيةإذ أن اﻷﻏﻨﻴﺔ
اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ،
ﻫﺬه اﻤﻟﺮﺣﻠـﺔ
ﻛﺬﻟﻚ .وكذلكﻳﻌﻄﻲ ﰲ
اﻟﻔﻨﻴﺔ وﺗﻌﻠﻤﺖ
ﻣﺴﺮﻴﺗﻲ
ﺑﻠـﺪ ﻓﺈﻧـﻪ
اﻟﺮﺣـﺎل ﰲ أي
اﻟﻔﻨـﺎن
اﻟﺮﻳﻔﻲ- ،
ﻛﺬﻟﻚ اﻟﻠـﻮن
ﺑﺠـﺬوره
الناجحة يف
تجربتك
اﻟﻐﺮﺑﻲ •
أﻟﺤﻦوااله»
«بومباي
مرسحية
مثال اﱃ يف
ملهمة،
ﻳﺤـﻂ كانت
ﺣﻴﻨﻤـﺎمنها،
العراقي
وتحديدا
الشارقة
اﻷﺻﻴﻠـﺔأيام
مهرجان
اﻤﻟﻌـﺮوف يف
مخرج»
اﻟﻌﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﻄﺮب اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟـﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺛﻘﺎﻓﺎت
ﻃﻤﻮﺣﻚ إذن؟
ومعرفة اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﰲ
حيوياواﻟـﺬوق
تدفقا ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺳﻮف ﻳﺘﺄﺛﺮ
عىلاﻟﺘـﻲ
اﻟﺤﺪﻳﺜـﺔ اﻵن
ﻣﻮﺟـﺔ اﻷﻏﻨﻴﺔ
وﻫﻨـﺎك
الدراما البوليوودية ،وهذا عرس االثنني؟
وهي •طابع
وأصالة
مدارﺑﺪأتمنحتنا
( ،)2012وقدم
املرسحية عام
التواصل،اﻤﻟﺒﺪﻋـﻦﻴ
وسائل ﻋـﲆ ﻛﻞ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻳﺠـﺐ
ﻣﺠﺘﻤﻌﻨـﺎ
اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﰲ
ﻣﻜﺎن
ﻛﻞ
ﰲ
اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
اﺻـﻞ
أن
ﻫﺬه
ﻳﺴﺘﺸـﻒ
أن
وﻋﻠﻴـﻪ
واﻟﻐﻨـﺎء،
اﻤﻟﻮﺳﻴﻘـﻰ
أو
.
اﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺗﺠﺘﺎح
السنوات مرسحيات لفتت األنظار بكل ثنايا التجربة املرسحية العميقة ،الحال ينطبق لدينا باملرسح االجتماعي  -بدأت فكرتها من خالل
هذه
اﻟﻌﻼﻗـﺔ وﻳﻌـﺰز ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ أﺳﻠﻮﺑـﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﰲ وﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﴚء اﻟﺴﻬﻞ وﻳﺤﺘﺎج اﱃ ﺟﻬﺪ اﻟﻌﺮاﻗﻴـﻦﻴ أن ﻳﻮﺻﻠـﻮا ﺛﻘﺎﻓﺘﻨـﺎ اﱃ
• وأﻧﺖ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ؟
اليه كمخرج واعد بعدما كان ممثال املرسح العراقي نقل بكل ثقله هذه الكوميدي الذي يحمل رسالته األخالقية وأعتقد أنها من أرجعت الجمهور إىل
اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻜﻲ
 ﻧﻌـﻢ ،ﻛﻨﺖ ﻛﺬﻟـﻚ ،ﻧﺤﻦ ﺟﻴﻞ اﺳﺘﻔـﺎد ﻛﺜﺮﻴا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ،أﻧﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﱃ ﻫـﺬه اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻟﻴﺲ اﻟﻴﻮم ﻛﺒﺮﻴ.محسوبة،
مغامرة
اﻟﺠﻤﻴﻊها
مجدداً ،وأع ّد
املفتون
ﻣﻬﻨـﺪالشاب
فـ«حميد»
واإلبداعية
املرسحي
لكي
التي
العروض
الكثري من
ناجحا
اﻟﻌﺮاق ﻫﻮ
ﺑـﺄن
املرسح ﻳﻌﻠـﻢ
ﻧﻔﺴﻪ ﻛﻤﻠﺤﻦ
ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻊ
وﻛﻴﻒ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻲ •
بالفناناﻟﻔﻨـﺎن
ينهضأن ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺳﻨـﻮات،
التجاربﻣﻨـﺬ
شاركدرﺳﻨﺎ ﺑـﻞ
اﱃ أﻧﻨـﺎ
إﺿﺎﻓـﺔ
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ،
أﺻﺎﻟـﺔيفاﻟﻐﻨـﺎء
رفض العديد
مع
ذاتية
جهود
عىل
وقامت
دورها
تؤدي
التي
«نورجهان»،
بحبيبته
هذه
من
نذكر
أن
والبد
كان
واذا
اإلماراتي،
املخرجني
ابرز
من
اليوم
هو
ويبدو
بها،
ﻋﺮاق اﻤﻟﺒﺪﻋﻦﻴ وﻟﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪ
اﻟﻐﻨﺎء واﻤﻟﻮﺳﻴﻘﻰ دراﺳﺔ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ،وﻋﲆ ﻳﺪ اﺷﻬﺮ اﻟﺘـﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪه ﻋﲆ وﻟﻮج واﻫﺘﻤـﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم أو ﻣﻄﺮب؟
ً
واﻟﺘﴫﻓﺎت
اﻟﻘﺘﻞ
اﻟﻨﺼـﻮصمناﻟﺸﻌﺮﻳـﺔ
ﺣﻴﻨﻤـﺎ اﺧﺘﺎر
واﻟﻘﻨﻮات
أﻓﻀـﺎل
اإلماراتيني ،وﻫﻢ
اﻟﻔﻨﺎﻧﻦﻴ اﻤﻟﻌﺮوﻓـﻦﻴ،
لضعف املرسح
واﻟﺪﻣـﺎرنظرا
االشرتاك
أراﻫﺎالرعاة
واﻟﺘﻲ من
اإلمارات
راتب ،يسافر
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ .وثقافة كالراحلني الفنانة -مروة
الكبرية فنا
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺜﻞاألسماء
اليه انه
حيثذووينظر
الشباب
ﻟﻠﺒﻌـﺾ اﻟﺬﻳـﻦ
ﺑﺤﻴﺚ اﻣﻨﺢ
اﻟﺘﻠﺤﻦﻴ
لتخليصﻟﺘﺒﺪأ
مومباي،ﻣﻦ ﻧﻔﴘ،
عوني إىل ﻗﺮﻳﺒﺔ
ﺟﺬورك؟
اﻧﻘﻄﺎﻋﺎ ﻋﻦ
ﺳﺘﺠﺪ
ﻟﻜﻦ رﺑﻤﺎ
املرسحﻓﺈﻧﻨﻲ •
اﻟﻘﺮﻏﻮﱄ ،ﻟﺬﻟﻚ
واﻟﺮاﺣﻞ ﻃﺎﻟﺐ
بدايتها بعض
اﻤﻟﺘﺨﻠﻔـﺔوكانت
الجماهريي،
دوائر
ﻣﺮﺣﻠﺔمن
حبيبته
والدكتور
محمد
قاسم
الكبريين
املعادلة بني
ﻫﻼلتحقيق
ﻓﺎروقعىل
القادر
ﺑﻠـﺪا ً ﻋﻤـﺮه
ﻳﻤﺜﻠـﻮن
اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ﻫﻲ
وﻫﺬهيفاﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ،
اﻟﺠﺬور..
ﺗﻄﻮﻳـﺮا
ذﻟﻚ ،رﺑﻤﺎ
ﻤﻟـﺎذا ﻻ
مناﻟﻐﻨﺎء -
ﺑﻤﻮﺟﺔ
االجتماعي اﻣﺘﺪاد
اﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ
التواصل من خالل
وسائل
املواقف ﻻعىل
مرياثها،
يطمعون
روﺣﺎالذين
األرشار،
ﻟﻬﺬهمن
أعمار
الله يف
ﺗﻌﺘﻘﺪأطال
وكذلك
كرومي،
ﻣﺘﺄﺛﺮﻳﻦمزيد
وﻏﺮﻴكسب
القادرﻟﻬﻢعىل
اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﲆ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﻐﻨﺎء ﰲ ﺑﻐﺪاد واﻤﻟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻐﻨـﺎء ﻟﻴـﺲ ﺣﺎﻟـﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﺑـﻞ ﻣﺘﺤﺮﻛـﺔ ،اﻟﻐﻨﺎء اﻤﻟﻠﺘﻘﻰ اﻷﺧﺮﻴ ﰲ ﺣﻨﺠﺮﺗـﻲ ،أﻧﺎ أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻏﻨﻴﺔ آﻻف اﻟﺴﻨـﻦﻴ ﻣـﻦ
الجمهور ،وبني تقديم مرسح يحتفظ علمونا أبجديات املرسح مثل الدكتور فيجابه بالكثري من املشكالت ،التي عرض لقطات يل وملجموعة من األصدقاء
اﻟﺤﻀﺎرة .
اﻟﻌﺮاﻗـﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺟـﺪا ﻟﻠﻤﺴﺘﻤـﻊ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ،واﻗﺼﺪ أوﻻ ﻛﻤﻠﺤﻦ ،واﺧﺘﱪ ﺻﻮﺗﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ اﻷداء.
واﻟﺘﻲ اﻧﺤﴫت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺑﻤﻄﺮﺑﻦﻴ ﻣﺤﺪودﻳﻦ.
اﻟﻌﺮب؟ الحي ،يف مقالب كوميدية ،وأصبح الجمهور
جموع أهل
وﺑﻤﺎبطل
تحوله• إىل
والفنان القدير
األسدي
أماماﻤﻟﻄﺮﺑﻦﻴ
ذﻟﻚ ﻣﻊ
أبوﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
محمودرﺑﻤﺎ
اﻟﺨﻠﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﺎﻟﺬات ﰲ ﺑﻠﺪان
جوادﻫﻨـﺎ
بنوعيته .ﺗﺸﻜﻞ إﻗﺎﻣﺘﻚ ﰲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻵن؟
• وﻣﺎذا
يشاهدنا يومياً ،ومع الوقت زادت
ويضمونﻋﲆقصة
فيقومون
عميق
واﻟﺒﻴﺌﺔتأثري
كان لها
اﻟﻌﺎداتأسماء
مدارس اﻟﺒﻠﺪالعباس،
خريج
وإﻗﺎﻣﺔ هو
عبد الله
ﻣﺴﺘﻮى ﻗﺪرة
بمساعدته،أﺿﻊ اﻟﻠﺤـﻦ
ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ،ﻷﻧﻨﻲ
يف ﺣﻘﻘﻨﺎ -
وﻛﻠﻤﺎ
واﻟﻠﻬﺠﺔ،
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴـﺪ
ﻓﻘﻂ ،أوﺿﺎع
اﺳﺘﻘـﺮار
مروانﻫﺠﺮة
•  -ﻫﻲ
مندﻳﺎﻧﺎ ﺣﺪاد
ﻏﻨـﺖ ﱄ
ذاك ،ﻟﻘﺪ
ﻫـﺬا اﻤﻟﻄـﺮب
حب أداء
وﺳﻴﻠـﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﺸـﺎر ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴـﺪ ﺳﻮف ﻧﻌﺰز
عملتإﻧﻨﻲ
وﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا،
مختلفةوﻗﺒﻞ ذﻟﻚ
اﻟﻴﻮم
املتابعات ،إىل أن قررنا عمل مرسحية،
سواها
أو إىل
ونورجهان
حميد
معأﻗﻤﺖتجربتنا .
اإلماراتي،
باملرسح
وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﻄﺮب
والهوىﺑﺄداء
العشق اﻟﻀﻌﻦ(
اﻤﻟﺴﺘﻘﺒﻞ .مرسحياته األخرية قصص)ﻳﺎ ﺳﺎﻛﻨﻲ
ﻗﺪراﺗﻲ• هلﺟﺬورﻧﺎ
ولك ﺗﻄﻮﻳﺮ
رﻏﺒﺔ ﰲ
ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺟﺪا
مخرجنيﺳﻨﻮات
ﰲ دﺑﻲ
وبدأنا يف عمل الدعاية الخاصة بها من
ﺟﻤﻴﻞ ،وهو
الهندية،
حققﰲمروان يف
تجارب
وعرب،
محليني
ﺑﻨﻄﺎق واﺳﻊ
مناﻷﻏﻨﻴﺔ
اﺷـﺘﻬﺮت
عام ،اﻤﻟﺎﺟﺪ،
االجتماعي سياق راﺷـﺪ
املرسحﻛﺎﻧﺖ ﻣﺆﻤﻟﺔ ؟
ﻣﺤﺴﻦ ﻫﻞ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺔ،يفوﻫﺬا •
مخرجني اﻤﻟﺤﻄـﺎت
واﻻﻧﺘﺸـﺎر ﴎﻳﻌﺎ ﻋﱪ
خالل تلك الوسائط ،وبالفعل تجاوب
املواقف
وﻗﺪالكثري
تتخلله
وﻣﻬﻨﺪ يف
اﻟﻐﺮﺑﺔنجاحا
كمخرج
عراقيني عملوا
عميقة مع
ﻣﺎ ﻛﻨـﺎ ﻧﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨـﻪ ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺧﻼل ﻓـﱰة اﻟﺤﺼﺎر  -اﻟﻐﺮﺑـﺔ وﻣﺮارﺗﻬﺎ واﺑﺘﻌﺎدي ﻋـﻦ ﺑﻐﺪاد واﺧﺘﻼف ﺟﺪا  ،وﻟﺪي ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﻗﺎدﻣﺔ .
الكوميدية ،التي يشارك يف صنعها معها الجمهور ونجحت.
الكوميدي؟
اإلمارات بفرتات متعاقبة ؟
واﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻟﻌﺮاق .ﻛﻤﺎ أن دﺑﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﻟﻜﻞ اﻤﻟﻜـﺎن وﺗـﺮك اﻟﻌـﺮاق واﻟﺠﻤﻬـﻮر ﺑﻌـﺪ اﻟﻈﺮوف • أﺧﺮﻴا  ..ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺮا اﻷوﺿﺎع ﰲ اﻟﻌﺮاق  ..وﻫﻞ أﻧﺖ

