اندالع حريق مبصفى الصينية رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف بيجي إثر قصف صاروخي
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
تعرض مصفى الصينية النفطي يف بيجي
بمحافظة صالح الدين ،امس االحد ،اىل قصف
صاروخي ما ادى اىل اندالع النريان داخل
املصفاة.وذكرت وكالة رويرتز :ان حريقا ً
أندلع يف مصفاة للنفط شمال العراق أثر
قصف صاروخي.وأشارت أنباء اىل ان مصفى
الصينية بمحافظة صالح الدين تعرض عى
قصف صاروخي.ولفتت اىل ان «الصاروخ
تسبب بحريق يف أحد خزانات النفط يف
املصفى».
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يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

املوارد املائية تكشف لـ

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار

تفاصيل ص3

وسط إجراءات صحية مشددة وليوم واحد يف األسبوع
هذا العام بسبب جائحة “كورونا “ ،للحفاظ عى
صحة املالكات التعليمية والطلبة.وقال الوزارة يف
بيان تلقته “الزوراء” :انه�ا ُتجدد دعواتها لألرس
الرتبوية وذوي الطلبة للعمل بمسؤولية مشرتكة
ال تق�ل مهم�ة احدهما عن اآلخر لضم�ان تهيئة
ً
معلنة بالوقت نفس�ه
األجواء الدراس�ية املالئمة،
وض�ع الخطط الصحي�ة والتعليمية التي س�يتم

تطبيقه�ا عى م�دار العام ال�درايس الجديد ولعل
أبرز هذه الخطط هو دمج التعليم ما بني الورقي
واإللكرتون�ي باس�تخدام العدي�د م�ن املنص�ات
اإللكرتوني�ة ،وإعادة تكيي�ف املناهج دون التأثري
ع�ى املحت�وى األكاديمي املف�رتض تحصيله مع
نهاية الع�ام الدرايس.وأضاف البي�ان :أن الوزارة
عملت جاهدة خ�الل الفرتة املاضي�ة عى تجهيز

املدارس بالرحالت واملس�تلزمات الدراس�ية لدعم
عام درايس موفق يرفع من
املسرية الرتبوية وخلق ٍ
أداء الطلبة ومستواهم العلمي للوصول اىل الهدف
املنشود .وتابعت :ان نجاحنا يتحقق اليوم عندما
تستمر مسرية الحياة والعلم واملعرفة يف آن واحد،
وليك�ون العراق انموذجا ً فري�دا ً لتجاوز الصعاب
كما يعرفه الجميع ،وكما نريده أن يكون.

محودي يقرر مقاضاة من حاولوا اقتحام مبنى اللجنة األوملبية

ص6

فيس بوك يطلق عملته املشفرة “ليربا” يف يناير املقبل

االخرية

األعرجي :فريق أزمة الطوارئ مل يأت
ليقتحم ساحة أو جتمعا يف ذي قار
بل لفرض هيبة الدولة
أعربوا عن سعادتهم بزيارة فريق أزمة
الطوارئ برئاس�ة األعرج�ي ،مؤكدين
اس�تعدادهم للوق�وف م�ع الفري�ق
يف مهمت�ه الوطني�ة إلع�ادة األوض�اع
الطبيعي�ة إىل محافظة ذي ق�ار ،ودرء
الفتنة”.ون�وه األعرجي ،وفق�ا للبيان،
يأت
اىل أن “فري�ق أزم�ة الط�وارئ ل�م ِ
ليقتحم ساحة أو تجمعا ،بل جاء ليعيد
األوض�اع الطبيعي�ة ويف�رض القانون
وهيبة الدولة ،ويحفظ دماء ش�بابنا”،
مش�ريا إىل أن “هن�اك ق�وة م�ن خارج
املحافظ�ة بواقع لواءين م�ن الرشطة
االتحادية ،ستس�اعد ع�ى حفظ األمن
واالستقرار يف ذي قار العزيزة”.

النفط :العراق سيربم أول صفقة بيع
بالدفع املسبق بكمية  48مليون برميل
بغداد /الزوراء:
توقع�ت وزارة النف�ط ارتف�اع اس�عار
البرتول يف االسواق العاملية مطلع ،2021
وبينما اكدت مساعيها إلبرام اول صفقة
بي�ع بالدفع املس�بق بح�دود  48مليون
برمي�ل ،لفت�ت اىل ان الع�راق ل�م يطلب
م�ن اوب�ك االس�تثناء من ق�رار تقليص
االنت�اج .وفيم�ا اك�دت لجن�ة الخدمات
النيابية ان ارتفاع اسعار النفط لن يغري
من ازم�ة الع�راق االقتصادية ،اش�ارت
إىل رضورة “تعل�م ال�درس” قب�ل فوات
األوان.وق�ال وزير النفط ،احس�ان عبد
الجب�ار ،امس االحد ،يف ح�وار صحفي:
إن “اتف�اق خفض االنت�اج الذي أقر من

قب�ل ال�دول املنتج�ة للنف�ط (أوب�ك )+
يحقق هدف إعادة االس�تقرار والتوازن
لألس�واق النفطي�ة العاملي�ة” ،مبينا ان
«نتائ�ج االتفاق كان�ت إيجابية ومؤثرة
نس�بيا برغم تداعيات جائحة كورونا يف
اقتصاديات البلدان املنتجة والصناعية».
واض�اف ان «ح�رص االعض�اء يف اوبك
ع�ى االلت�زام بمحددات خف�ض االنتاج
يس�هم بشكل كبري يف ارتفاع االسعار اىل
مس�تويات معينة» ،الفتا اىل ان « العراق
لم يطلب من اوبك اس�تثناءه من خفض
االنت�اج خش�ية حدوث تراج�ع جديد يف
سعر الربميل باالسواق العاملية».

تفاصيل ص5

املرور تبدأ طبع اللوحات املتأخرة
بغداد /الزوراء:
ب�دأت مديري�ة امل�رور العام�ة ،ام�س
االح�د ،طبع اللوح�ات املرورية املتأخرة
وتوزيعها حس�ب الس�ياقات القانونية.
وقال مدير العالقات واالعالم يف املديرية،
العمي�د حيدر كريم ،يف ترصيح صحفي:
ان “مدي�ر امل�رور العامة الل�واء فارس

Nov 2020

إجراءاتها ملواجهة األمطار والسيول وتوجه حتذيرا للمتجاوزين على األنهر

مدارس العراق تقرع أجراسها إيذاناً ببدء العام الدراسي اجلديد

بغداد /الزوراء:
أك�د مستش�ار األم�ن القوم�ي ،امس
االح�د ،رئي�س فري�ق أزم�ة الط�وارئ
قاس�م األعرج�ي ،ام�س األح�د ،أن
ي�أت ليقتحم
فري�ق أزمة الط�وارئ لم
ِ
س�احة أو تجمع�ا ً بمحافظ�ة ذي قار
ب�ل لف�رض القان�ون وهيب�ة الدول�ة.
وق�ال املكتب اإلعالمي ملستش�ار األمن
القوم�ي يف بي�ان تلقته “ال�زوراء” :إن
“مستش�ار األمن القومي ،رئيس فريق
أزم�ة الطوارئ ،قاس�م األعرج�ي زار،
جامعة ذي قار ،والتقى عمداء الكليات
واملالكات التدريسية يف الجامعة” ،الفتا
إىل أن “العمداء وأساتذة جامعة ذي قار
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رجحت حتقيق إيرادات مائية كبرية خالل موسم الشتاء
قبل الوزارة من ضمنها تهيئة املنشآت
الضخم�ة الخزنية للس�دود والبحريات
وتأهيله�ا وتهيئتها.واضاف :ان هنالك
فراغ�ا خزني�ا كب�ريا فيه�ا يس�توعب
ه�ذه الكمي�ات املتوقعة م�ن االيرادات
املائي�ة عن طريق الس�يول س�واء من
املناط�ق الرشقية او الش�مالية وحتى
الغربي�ة ،اضاف�ة اىل تهيئ�ة وتقوي�ة
وادامة وتطوير السداد الفيضانية التي
تحدث باملحافظة ،وكذلك حماية املدن
والقرى املج�اورة ملجاري االنهر وكري
االنهر ،وازالة الرتسبات وفتح املجاري
واالختناق�ات يف الودي�ان واملنخفضات
واالنه�ر الكب�رية التي هي مش�خصة
ومهيئ�ة له�ذه الس�يول وتمريره�ا
للمنخفض�ات س�واء يف البح�ريات او
الس�دود او منخف�ض الش�ويجة او يف
االه�وار او يف االماك�ن املنخفض�ة من
خالل مآرب محددة لهذا الغرض.

الزوراء /خاص:
اس�تقبلت مدارس العراق ،امس االح�د ،أكثر من
 10ماليني تلميذ وطالب للمراحل الدراسية كافة،
يف محطة جديدة للمعرفة يف العام الدرايس الجديد
 ،2021 – 2020إيذانا ً ببدء الفصل الدرايس األول،
ليوم واحد يف االسبوع لكل مرحلة دراسية ،وسط
إج�راءات صحية احرتازية مش�ددة يتم تطبيقها

بغداد /متابعة الزوراء:
أكدت وزارة االتصاالت جاهزيتها لتسلُّم الرخصة الرابعة ،مبينة أن عمليات الصدمة
أسهمت بإيقاف هدر  4مليارات دينار شهريا ً نتيجة رسقة سعات االنرتنت .وقال املتحدث
باسم الوزارة ،رعد املشهداني ،يف ترصيح صحفي :إن «عمليات الصدمة أسفرت عن رفع
عدد كبري من التجاوزات ،وكشفت بعض السعات غري القانونية ،التي تمت السيطرة
عليها عرب الشبكة االلكرتونية».وأضاف أن «الرسقات تمت السيطرة عليها بثالثة أهداف،
ورصدها  350مليون دينار شهرياً» ،مشريا ً إىل أن «أقل التقديرات هي رسقة مليارات
دينار شهريا ً كانت تهرب من االنرتنت ،األمر الذي يؤدي إىل هدر يف املال العام من قبل هذه
الرشكات» .وأكد أن «الوزارة جاهزة لتسلُّم الرخصة الرابعة ،من اجل توفري خدمات أرسع
للمواطنني عرب الكيبل الضوئي ،وعرب الرشكات الخلوية ،كون الوزارة تملك العديد من
الخرباء يف هذا املجال» ،الفتا ً إىل أن « الوزارة تعمل من أجل استحصال الرخصة الرابعة.

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة امل�وارد املائي�ة ع�ن
اجراءاتها ملواجهة االمطار والس�يول،
وفيم�ا رجح�ت تحقي�ق اي�رادات
مائي�ة كب�رية تع�زز الخزي�ن املائ�ي
االس�رتاتيجي خ�الل موس�م الش�تاء
الح�ايل ،وجه�ت تحذي�را للمتجاوزين
عى االنهر واملنخفضات املائية لغرض
عدم تعرضه�م ملخاطر جراء الس�يول
والفيضانات.
وقال املتحدث باسم الوزارة ،عيل رايض،
يف حديث ل�”الزوراء” :ان وزارة املوارد
بما يتعلق بعملها لديها خربة مرتاكمة
يف كيفية التعامل مع مواسم الفيضان
والجفاف وكل امللفات حسب التغريات
املناخي�ة والظروف للس�نة املائية التي
تمر ع�ى الع�راق .مبين�ا :ان اجراءات
الوزارة بما يتعلق باس�تيعاب الكميات
الواردة من السيول واالمطار وكثافتها ،
فهنالك عدة اجراءات اتخذت مبكرا من

االتصاالت تؤكد جاهزيتها لتسلم
الرخصة الرابعة

عام�ر عبد الكريم اوع�ز اىل دوائر املرور
العامة يف بغ�داد واملحافظات بطبع تلك
اللوحات املرورية بدءا من اليوم االحد».
واضاف كريم ان «املديرية س�توزع بني
اصح�اب املركب�ات حس�ب الس�ياقات
االصولي�ة والقانونية بعم�وم مجمعات
التسجيل يف بغداد واملحافظات».

الصحة :تسجيل  1614إصابة و 24حالة وفاة

العراق يسجل تراجعا ملحوظا بإصابات
ووفيات كورونا

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد،
املوقف الوبائي اليوم�ي لفريوس كورونا
املس�تجد ،فيم�ا اك�دت تس�جيل 1614
اصاب�ة جدي�دة و 24حالة وفاة وش�فاء
 2366حالة.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان
تلقت�ه «ال�زوراء» :ان ع�دد الفحوص�ات
املختربي�ة لي�وم ام�س ،24872 :ليصبح
ع�دد الفحوص�ات املختربي�ة الكلي�ة:

 ،3456825مبينة انه تم تس�جيل 1614
اصاب�ة جدي�دة و 24حالة وفاة وش�فاء
 2366حالة.واضاف�ت :ان ع�دد ح�االت
الش�فاء الكيل ،)%87.4( 480903 :بينما
عدد حاالت االصابات الكيل ،550435 :اما
عدد الحاالت التي تح�ت العالج،57308 :
يف ح�ني عدد الح�االت الراق�دة يف العناية
املركزة ،300 :وعدد حاالت الوفيات الكيل:
.12224

الصناعة تعلن استعدادها لتجهيز
املوظفني واملواطنني باألبواب والشبابيك

بغداد /الزوراء:
أعلن��ت الرشك�ة العام�ة للصناع�ات
الهيدروليكي�ة ،إح�دى رشكات وزارة
الصناع�ة واملع�ادن ،ام�س االح�د،
إس�تعدادها لتجهي�ز موظف�ي الدول�ة
واملواطن�ني بمنتجاته�ا م�ن األب�واب
والشبابيك املصنعة من مادتي األملنيوم
وال� ( . ) pvcوق�ال مدير عام الرشكة،
أحم�د ريح�ان ،يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة منه :إن “الرشك�ة تمتلك خطا
إنتاجي�ا وكادرا فني�ا متخصصا إلنتاج
األبواب والشبابيك املختلفة والكاونرتات
واملع�ارض واملكتب�ات والقواطع ،ومن

مادت�ي األملني�وم وال�� ( ) pvcوه�ي
مس�تعدة لتجهيز موظفي الدولة بهذه
املنتجات بأس�عار متدنية وبالتقس�يط
املريح وحس�ب الضواب�ط والتعليمات
دعم�ا ً م�ن الرشك�ة له�ذه الرشيح�ة
وتش�جيعا منه�ا للمنت�وج املح�يل».
وأض�اف ريح�ان أن “الرشكة س�تقوم
بتجهي�ز املواطن�ني باملنتجات نفس�ها
بأس�عار مدعومة” ،مبينا أنه “بإمكان
الراغب�ني م�ن املوظف�ني واملواطن�ني
ب�رشاء املنتج�ات املذك�ورة مراجع�ة
قس�م التس�ويق يف مقر الرشكة العامة
للصناعات الهيدروليكي�ة”.

مطالبات نيابية باستقالة الكاظمي يف حال عدم إرسال موازنة  2021إىل الربملان خالل أسبوع

الزوراء /يوسف سلمان:
بع�د اع�الن املتح�دث باس�م مجل�س
ال�وزراء وزي�ر الثقاف�ة ،حس�ن ناظم،
اواخ�ر االس�بوع امل�ايض ،ان جلس�ة
مجل�س ال�وزراء املقبل�ة س�تخصص
ملناقش�ة مس�ودة قانون املوازنة فقط،
افصح��ت اللجن�ة املالي�ة النيابية عن
س�عر برميل النف�ط يف املوازن�ة العامة

االتحادي�ة  ، 2021واش�ارت اىل وج�ود
توج�ه حكوم�ي إلعادة جدول�ة الديون
الخارجية العراقي�ة .وقال مقرر اللجنة
النائ�ب احم�د الصف�ار ل�» ال�زوراء»،
ان « املوازن�ة العام�ة ،حس�ب توقعات
الحكومة ،س�تكون عى اس�اس س�عر
 40,51دوالر ا لربميل النفط « ،مش�ريا
اىل ان « اس�عار النف�ط العاملي�ة ب�دأت

ترتف�ع حالي�ا ووصل�ت اىل  45دوالرا ،
وبالتايل سيتم تغيريه بمايقارب السعر
العامل�ي «.واض�اف ان « املوازنة العامة
 2021س�رتكز اجم�اال ع�ى مواجه�ة
الدين الداخيل ،الن الحكومة عاجزة عن
االلت�زام بتأم�ني االحتياج�ات الداخلية
مث�ل الرواتب واعانات ش�بكة الحماية
االجتماعي�ة ،وكذلك االم�وال التي تحت

بعد إصابة زوجته بكورونا

رئيس وزراء كرواتيا خيضع للعزل املنزلي
كرواتيا /متابعة الزوراء:
دخ�ل رئيس وزراء كرواتي�ا ،أندريه بلينكوفيتش ،يف عزل
من�زيل ،إث�ر اكتش�اف إصابة زوجت�ه بف�ريوس كورونا
املس�تجد (كوفي�د .)19وق�ال املتحدث باس�م الحكومة
الكرواتي�ة إن رئي�س ال�وزراء خض�ع للعزل املن�زيل بعد
ثبوت إصاب�ة زوجته بكوفيد ،-19حس�بما ذكرت وكالة
“رويرتز”.وأوض�ح املتح�دث أنه بعد إصاب�ة زوجته “تم
إج�راء الفحص لرئي�س ال�وزراء بلينكوفيت�ش وجاءت
النتيجة س�لبية”.لكن املتحدث أوض�ح أن األطباء طلبوا
م�ن رئيس ال�وزراء “البق�اء يف املنزل خالل األي�ام ال�10
املقبلة وسيواصل أداء مهامه من البيت”.وقالت الحكومة
الكرواتية إنها ستغلق املقاهي واملطاعم ،وستمنع إقامة
حف�الت الزفاف حتى عيد امليالد ،وذل�ك بعد ارتفاع أعداد
اإلصاب�ات بف�ريوس كورون�ا إىل مس�توى قي�ايس ي�وم
الخمي�س املايض.وأعلنت الس�لطات يف البلد الذي يقطنه
أربع�ة مالي�ني نس�مة تس�جيل  4009إصاب�ات جدي�دة
و 51وف�اة ي�وم الخمي�س املايض.وذكر رئي�س الوزراء

أن الحكوم�ة س�تفرض مجموعة جديدة م�ن اإلجراءات
منه�ا قرص عدد الحض�ور يف التجمع�ات العامة عى 25
ف�ردا ،والحفالت الخاصة عى  10أفراد فقط ،وذلك ابتدا ًء
من الس�بت املايض حتى  21ديس�مرب /كانون األول عى
األقل.

ترصفها التكفي ملواجهة تلك املتطلبات
« ،مبين�ا ان «الحكوم�ة بص�دد اع�ادة
جدولة الديون الخارجية لحني تحس�ن
الظروف االقتصادية واس�تمرار ارتفاع
اس�عار النفط العاملية لتت�م معالجتها
الحق�ا «.باملقاب�ل ،امهلت كتل�ة بيارق
الخري الربملانية  ،رئيس الحكومة اسبوعا
إلثبات حرصه عى ق�وت املواطنني من

خ�الل التطبيق الفع�يل للورقة البيضاء
وارسال املوازنة اىل مجلس النواب ألنها
تأخ�رت كث�ريا ،داعي�ة اي�اه اىل تقديم
اس�تقالته يف ح�ال انتهاء امل�دة ،وعدم
مقدرته ع�ى تحقيق ه�ذا االمر حفظا
لوحدة العراق ومصلحة الشعب العراقي
وارزاق مواطنينا.

تفاصيل ص3

الربملان اإليراني يصوّت على مشروع رفع
نسبة ختصيب اليورانيوم
طهران /متابعة الزوراء:
صوت الربملان اإليراني ،امس األحد ،باألغلبية
الس�احقة عى مرشوع قانون “اإلجراءات
االس�رتاتيجية إللغ�اء العقوب�ات” ،والذي
يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة
.20%ويش�مل القان�ون إع�ادة التصميم
القديم ملفاعل “أراك” للماء الثقيل.وحرض
االجتم�اع الربملان�ي  232نائب�ا م�ن أصل
 ،246وصوت�وا لصال�ح القرار.وقت�ل يوم
الجمع�ة  27نوفمرب رئي�س مركز األبحاث
والتكنولوجي�ا يف وزارة الدف�اع ،محس�ن
فخ�ري زاده ،يف عملي�ة وصفته�ا طهران
ب�”اإلرهابية”.وأفادت وزارة الدفاع يف بيان
ب�أن “عن�ارص إرهابية مس�لحة هاجمت
ظهر الجمعة ،س�يارة تقل محسن فخري
زاده ،رئي�س مركز األبح�اث والتكنولوجيا
ب�وزارة الدفاع”.يأت�ي ذل�ك فيم�ا طال�ب

رئيس مجلس الش�ورى اإلس�المي ،محمد
قاس عى اغتيال العالم
باق�ر قاليباف ،برد ٍ
الن�ووي اإليران�ي فخ�ري زاده.ويف كلم�ة
ألقاه�ا يف افتت�اح الجلس�ة العلنية ملجلس
الش�ورى اإليران�ي ،ام�س األح�د ،أش�ار
قاليباف إىل اغتيال الش�هيد محسن فخري
زادة ،وق�ال“ :يف ه�ذه األي�ام ،م�ع عملية
االغتي�ال الجبانة ألحد املفكري�ن يف املجال
الن�ووي واملديرين البارزين ،قد آلم الحادث
قلوب الشعب اإليراني وأثار حزنا شديدا يف
قلوب كل املعنيني بتطور البالد وكرامتها”.
وأض�اف رئيس مجلس الش�ورى اإليراني:
“إن أعداء الشعب اإليراني ،الذين استخدموا
أس�اليب االغتيال مرة أخ�رى كواحدة من
أكثر الس�لوكيات الالإنس�انية ،أثبتوا أنهم
يخش�ون زي�ادة اقت�دار إي�ران واخت�اروا
اغتيال علمائنا ملواجهة الشعب”.

بعد نكسة جديدة حلملته يف والية بنسيلفانيا

ترامب :الواليات املتحدة شهدت أكرب عملية تزوير يف االنتخابات

واشنطن /متابعة الزوراء:

اكد الرئي�س األمريكي ،دونالد ترامب،

يف أول مقابل�ة له بع�د االنتخابات إن
الواليات املتحدة “ش�هدت أكرب عملية
تزوي�ر” ،الفت�ا إىل أن هن�اك ماكينات
تصوي�ت نقل�ت آالف األص�وات لج�و
باي�دن بدال منه ،فيما قضت املحكمة
العلي�ا يف والي�ة بنس�يلفانيا برف�ض
الش�كاوى الجديدة م�ن حملة ترامب
املن�ددة بحص�ول مخالف�ات يف ه�ذه
الوالي�ة ومطالب�ة بإبط�ال التصويت
فيها.وق�ال ترام�ب يف مقابل�ة م�ع
“فوك�س ني�وز” إن الق�ادة األجانب

يتصلون باملرش�ح الديموقراطي الذي
أعل�ن ف�وزه باالنتخاب�ات الرئاس�ية
األمريكية ،جو بايدن ،ليقولوا له “إنها
أكثر انتخابات ش�هدت ف�وىض رأوها
ع�ى اإلطالق”.ولف�ت ترام�ب إىل أن�ه
“يعرف أشخاصا تلقوا “اثنني أو ثالثة
أو أربع�ة” بطاقات اقرتاع عرب الربيد”
وأض�اف“ :ه�ذه االنتخاب�ات م�زورة
وهن�اك احتيال كبري ..إن�ه أكرب تزوير
يف بالدنا”.وأش�ار ترام�ب إىل أن�ه ت�م
“إلقاء بطاقات التصويت” ،وأنه ذهب
إىل املكب�ات حي�ث ألقي�ت البطاقات.
وأض�اف ترامب أن�ه “لدينا املئات من

اإلثباتات و الش�هادات املكتوبة خطيا
للتأكي�د عى ما نق�ول” ،لكن املحاكم
والقضاة لم يقبل�وا بها ،وقال“ :يف أي

بل�د نعي�ش؟ وأي انتخاب�ات هذه؟”.
وق�ال ترامب إن ما ج�رى يف جورجيا
كارث�ي ،معت�ربا أن “حاك�م جورجيا
كان ع�ارا ،وأنه أخطأ ح�ني أيده يوما
ما”.ويف س�ياق اخر ،قض�ت املحكمة
العلي�ا يف والي�ة بنس�يلفانيا برف�ض
الش�كاوى الجديدة م�ن حملة ترامب
املن�ددة بحص�ول مخالف�ات يف ه�ذه
الوالي�ة ومطالب�ة بإبط�ال التصويت
فيها .ويعد هذا الحكم انتكاسة كبرية
وتبدي�دا ألم�ل الحملة يف تغي�ري نتائج
انتخابات الثال�ث من نوفمرب/ترشين
الثاني والتي أس�فرت عن فوز املرشح

الديمقراطي جو بايدن باالنتخابات.
والشكوى التي تق ّدم بها الجمهوريّون
كانت ُتطالب إمّ ا بإبطال التصويت عرب
الربيد ،وإمّ ا بإلغ�اء التصويت بكامله
ّ
من أج�ل أن ُي َ
ملرشعي الوالية قرار
رتك
اختيار الفائز .وف�از الرئيس املنتخب
ج�و بايدن يف والية بنس�لفانيا بفارق
 81أل�ف صوت.ورفض�ت املحكم�ة
هذين الطلبني ،ووصفت الطلب الثاني
ً
معت�ربة ّ
ّ
أن�ه يهدف
بأن�ه “مفاج�ئ”
إىل “حرم�ان  6,9ماليني ش�خص من
الذين صوّتوا يف والية بنس�لفانيا ،مِ ن
أصواتهم” التي أدلوا بها.
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اسم املناقصة (تجهيز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية طرق وجسور واسط)
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام  2019وفقا للوثائق القياسية (وثيقة عقود التجهيز)
مدرج ضمن تبويب ()17-3-12-3-1-55-2
 .1يرس ديوان محافظة واسـط /قسـم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات واملكاتب املتخصصة واملسجلة يف وزارة
التجارة /دائرة تسـجيل الرشكات او هوية غرفة التجارة نافذة من (الصنف املمتاز) تجارة عامة ،وكذلك رشكات القطاع العام املتخصصة لتقديم
عطاءاتهم لعمل(تجهيز االليات واملعدات التخصصية املطلوبة ملديرية طرق وجسـور واسط) وبكلفة تخمينية( )7,500,000,000سبعة مليارات
وخمسمائة مليون دينار عراقي فقط وبمدة انجاز ( )120مائة وعرشون يوم.
 .2ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح الجديد ،العدالة ،الزوراء).
 .3عـىل مقدمي العطاءات املؤهلـني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ(ديوان محافظة واسط/قسـم العقود) خالل (اوقات
الدوام الرسمي)وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 .4متطلبات او معايري التأهيل القانونية واملالية والفنية املطلوبة -:كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل).
 .5الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا ً وماليا ً وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.
 .6عىل مقدمي العطاءات من الرشكات واملكاتب تقديم شهادة تأسيس املكتب او الرشكة وعقد التأسيس او هوية غرفة التجارة نافذة من (الصنف
املمتاز) تجارة عامة.
 .7كتاب عدم املمانعة من االشـرتاك يف املناقصة (نسـخة اصلية+نسـخة مصورة) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة
واسط /قسم العقود.
 .8وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية+نسخة مصورة).
 .9بإمـكان مقدمـي العطـاء املهتمني رشاء وثائق املناقصـة اعتبارا ً من اخر نرش لالعـالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة واسـط /
سكرتري لجنة فتح العطاءات) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )250000مائتان وخمسون الف دينار .
 .10يتم تسـليم العطاءات اىل ديوان محافظة واسـط /سـكرتري لجنـة فتح العطاءات يف موعد اقصاه السـاعة الثانية عرش ظهـرا ً من يوم االحد
املصادف  2020/12/13وهو تاريخ غلق املناقصة ،علما ً بأن العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل(واسط/الكوت /شارع النسيج/مديرية بلديات واسط/قاعة االجتماعات) يف الساعة الثانية عرش
والنصف ظهرا ً من يوم االحد املصادف.2020/12/13
 .11كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او سـفتجة او صك مصدق) وبمبلغ ( )150,000,000مائة وخمسـون
مليون دينار عراقي معنون اىل محافظة واسـط  /االدارة العامة واملحلية (نفقات املشـاريع االسـتثمارية) ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة
ويفضـل ان يكـون صادرا ً من احد املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن
( )120مائة وعرشون يوما ً اعتبارا ً من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات االولية بإسـم مقدم العطاء او( اي من املسـاهمني يف الرشكة
او الرشكات املشاركة وبموجب عقد مشاركة).
 .12ان مـدة نفـاذ العطاء ( )90تسـعون يوما ً من تاريـخ غلق املناقصة وان تقديم العطـاء يجب ان يكون من قبل املديـر املفوض للرشكة او احد
املسـاهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مسـتندات املناقصة
ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
 .13يف حال اشـرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسـؤوليتهم (تضامنية تكافلية) يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد
مشاركة مصادق عليها اصوليا مع العطاء.
 .14اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا ً للغلق والفتح.
 .15ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .16يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة عقود التجهيز) بكافة اقسـامها فأنه سـيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند
التقديم.
 .17يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة.
 .18عىل املناقصني ملئ الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة وتمعن وارفاق جميع املستمسكات املطلوبة.
 .19الرشوط العامة والخاصة للعقد املنصوص عليها يف وثيقة التجهيز املعدة من وزارة التخطيط مع باقي اقسامها تعد جزءا من العقد.
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط
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تنفيذ مرشوع تأهيل املسـاحة الحدودية مع ملحقاتها الخدمية يف منفذ زرباطية الحدودي عىل حسـاب امليزانية التشـغيلية لديوان
محافظة واسط
وفقا ً لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية
 .1يـرس ديوان محافظة واسـط /قسـم العقـود دعوة مقدمي العطـاءات املؤهلني وذوي الخـربة من الـرشكات املقاولة واملقاولني
العراقيني والرشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمرشوع اعاله.
 .2ان املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح ،العدالة ،الزوراء).
 .3عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال بـ(ديوان محافظة واسـط /قسـم العقود)
خالل (اوقات الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 .4متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة -:كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتأهيل).
 .5املتطلبات القانونية-:
اوالً -االهليـة /وتشـمل عـدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتاً(معلقة انشـطته الجديدة ،مـدرج يف القائمة السـوداء او مدرج يف قائمة
الـرشكات املتلكئـة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشـاركة يف عمليات التعاقـدات العامة ،اليوجد تضارب يف
املصالح ،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا ً وماليا ً وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون
الرشكات العامة.
ثانياً -شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة.
ثالثاً -كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة (نسخة اصلية+نسخة مصورة) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة
اىل محافظة واسط /قسم العقود.
رابعاً -:وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية+نسخة مصورة).
 .6بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا ً من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة
واسط /سكرتري لجنة فتح العطاءات).
 .7يتم تسـليم العطاءات اىل (مديرية بلديات واسط /سكرتري لجنة فتح العطاءات)قبل الساعة الثانية عرش ظهرا ً (االحد) املصادف
( )2020/12/13وهـو تاريـخ غلق املناقصة علما بأن العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطـاءات بحضور مقدمي
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل (واسط/الكوت /شارع النسيج /مديرية بلديات واسط) يف الساعة الثانية
عرش والنصف ظهرا ً من يوم (االحد) املصادف .2020/12/13
 .8كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء (خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او سـفتجة) ()10,000,000عرشة ماليني
دينار عراقي اىل (محافظة واسـط /االدارة العامة واملحلية/الحسـابات) ويتضمن االشـارة السـم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون
صـادرا مـن احد مصارف محافظة واسـط يحمل عنوان الربيد االلكرتونـي للمرصف الصادر منه نافذ ملـدة ال تقل عن ( )120مائة
وعرشون يوما ً اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات االولية باسـم مقدم العطاء او (أي من املسـاهمني يف الرشكة
او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة.
 .9ان مدة نفاذ العطاء ( )90تسعون يوما ً من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة
او احد املسـاهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسـايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات
مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
 .10ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
 .11يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية) بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه
مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
 .12إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا ً للغلق والفتح.
 .13يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة.
 .14الرشوط العامة والخاصة للعقد املنصوص عليها يف وثيقة االشـغال املعدة من وزارة التخطيط مع باقي اقسـامها تعد جزءا من
العقد .
الدكتور
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

إعادة إعالن للمرة االوىل مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفين
اعمال تنفيذ عبورات بطريقة احلفر االفقي املوجه ( )HDDقناة ري االسحاقي ونهر دجلة ملشروع انبوب  12عقدة املغذي حملطة كهرباء صالح الدين احلرارية
رقم الطلبية2020/01/QR/5598:

يرس (رشكة املشاريع النفطية) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (اعمال تنفيذ عبورات بطريقة الحفر
االفقي املوجه ( )HDDقناة ري االسحاقي ونهر دجلة ملرشوع انبوب  12عقدة املغذي ملحطة كهرباء صالح الدين الحرارية) علما ً ان املناقصة
تمويل ذاتي والكلفة التخمينية للمرت الطول الواحد تبلغ (( )1,375,000مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار عراقي للمرت .طول)
وملسافة( 1050ط.م متضمنة ( )450مرت طول وبكلفة تخمينية كلية قدرها ( )1,443,750,000مليار واربعمائة وثالثة واربعون مليون
وسبعمائة وخمسون الف دينار عراقي ملنطقة قناة ري االسحاقي و( )600مرت طول لذراع دجلة وبمدة تنفيذ ( )45يوم خمسة واربعون يوم
تقويمي من تاريخ املبارشة عىل ان تتحمل الرشكة املحال اليها العمل مسؤولية توفري الحماية الالزمة للموقع واملعدات والعاملني التابعني
لها ،ومالحظة ومراعاة ما يأتي:
 -1عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل املعلومات اضافية االتصال وزيارة مقر هيئة مشاريع بغداد قسم ادارة التشييد
الكائن يف بغداد/املجمع النفطي/الدورة /من يوم االحد اىل يوم الخميس من الساعة السابعة صباحا ً اىل الساعة الثانية بعد الظهر ،وكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
 -2متطلبات(معايري) التأهيل املطلوبة:
أ -عدد االعمال املماثلة ( )1عمل واحد واملنجز لعرش سنوات االخرية وتكون مؤيدة من قبل الجهات التعاقدية املعنية ويؤخذ بنظر االعتبار
مبلغها نسبة اىل الكلفة التخمينية للمناقصة بمقدار ( )%30من قيمة الكلفة التخمينية عىل ان تقاس عىل اساس كلفة ونوع وحجم العمل
وامليزات االخرى التي تم وصفها يف متطلبات املناقصة ،وال يسمح بجمع عدد من العقود لتلبية قيمة العمل املطلوب اي ينظر اىل قيمة كل عمل
مماثل عىل حدة وتكون االعمال مصدقة ومعززة بكتاب من الجهات املتعاقد معها بحسن اداء العمل.
ب -الحسابات الختامية التي تظهر تحقق االرباح للسنتني االخريتني مدققة من قبل محاسب قانوني (ويف حالة كون الرشكة ال تمتلك حسابات
ختامية للسنوات االخرية بسبب االزمة املالية فعليها تقديم حسابات ختامية للسنتني السابقتني لعام  )2014قبل تاريخ .2014/6/1
ت -املنهاج الزمني املقرتح (سري االعمال وتوزيع املوارد)لتنفيذ املقاولة.
ث -توفر الكادر القيادي وحسب طبيعة املناقصة.
ج -توفر املعدات التخصصية لتنفيذ العمل.
ح -بيان عدد املشاريع الحالية التي بعهدة املناقصني وكلفتها ونسبة االنجاز املتحققة لها ضمن االختصاص.
خ -مدة تنفيذ العقد بااليام املطلوبة يف رشوط املناقصة.
عـ -يجب ان يقدم مقدم العطاء ما يثبت امتالكه سيولة نقدية تبلغ ( )216,562,500مائتان وستة عرش مليون وخمسمائة واثنان وستون
الف وخمسمائة دينار عراقي من مرصف معتمد.
ق -مطابقة املواصفات الفنية للعطاءات للمواصفات الفنية املوضوعة من قبل جهة التعاقد وكما مبينة يف الجزء الفني من الوثيقة.
ك -تلتزم الرشكة االجنبية املشرتكة بتقديم تعهد يقيض بعدم وجود مطالبة مالية غري محسومة باتجاه املؤسسات العراقية خالل ()30
ثالثون يوم من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان اجراء التسوية رشط الزامي الصدار قرار االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد الرشكة
االجنبية املشرتكة باملناقصة.
ل -تتعهد الرشكة االجنبية بعدم اجراء أي مطالبة قضائية او ادارية عيل اي مديونية بحق املؤسسات العراقية بعد االحالة مبارشة او غري
مبارشة من خالل البيع او التنازل للغري عن جزء او كل الدين بصفة رضائية او قضائية بمعنى استمرار عالقة الرشكة املتقدمة او املشرتكة
للعمل يف العراق باملديونيات املتنازل عنها او املباعة للغري ويسعى املتقدم لبذل الجهود املطلوبة للمساهمة لتسوية تلك املطالبات .
ي -يف حال وجود مطالبات لدى الرشكة االجنبية يف املناقصة تلتزم بتقديم تعهد بتسوية مرضية للطرفني (التسوية وفق االتفاقية نادي
باريس او التسوية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة  2014او شطب الدين كليا بحسب مقتىض الحال) ألي منازعات او مطالبات
سابقة خالل ثالثون يوم من تاريخ التبليغ بقرار االحالة علما ان التسوية رشط إلزامي إلصدار قرار االحالة وبخالفه يتم استبعاد الرشكة
االجنبية املشرتكة.
 -3بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة
البيع للوثائق البالغة ( )1,000,000دينار عراقي (مليون دينار عراقي)غري قابلة للرد.
 -4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي( :مقر هيئة مشاريع بغداد الكائن يف بغداد/املجمع النفطي/الدورة/لجنة استالم وفتح العطاءات)
يف يوم االحد املصادف ( )2020/11/29ولغاية الساعة الثانية عرش ظهرا ً من الدوام الرسمي ليوم االحد املصادف .2020/12/13
 -5العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي (مقر
هيئة مشاريع بغداد/الكائن يف بغداد/املجمع النفطي/الدورة/لجنة استالم وفتح العطاءات) يف الساعة الثانية عرش ظهرا ً من الدوام الرسمي
من يوم االحد املصادف ( )2020/12/13علما ان التقديم االلكرتوني غري مسموح به.
 -6يكون البيع من يوم االحد اىل الخميس.
 -7يكون موعد غلق املناقصة بعد الساعة الثانية عرش ظهرا ً من يوم االربعاء .2020/12/13
 -8يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واالجابة عىل االستفسارات ويكون تاريخ االنعقاد
قبل اسبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدم العطاء تقديم استفساراته تحريريا ً قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد املؤتمر.
الوقت  12 :ظهرا ً التاريخ :يوم االحد املصادف  2020/12/6املكان :يف غرفة االجتماعات العائدة ملكتب مدير الهيئة.
 -9تكون مدة نفاذ العطاء والتأمينات االولية ( )120مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق.
 -10للجان التحليل استكمال البيانات املبينة يف ادناه والتي ال ترتب عليها اي تغيري يف اسعار الوحدات املسعرة من قبل مقدم العطاء بالزيادة
او النقصان وللعطاءات الثالثة املرشحة لالحالة ويف حال عدم قيام مقدم العطاء باستكمالها فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التأمينات
االولية.
(البيانات الفنية غري الجوهرية او تصحيح االخطاء الحسابية)
أ -الرشوط القانونية غري الجوهرية .
ب -الرشوط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا مع استبعادها يف حال عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا.
 -11املستمسكات املطلوبة:
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أ -هوية غرفة التجارة (نافذة) عقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وشهادة تأسيس الرشكة العراقية مصدقة من
مسجل الرشكات يف وزارة التجارة .
ب -املستمسكات الثبوتية (شهادة الجنسية,هوية االحوال املدنية,بطاقة السكن,تأييد السكن مصدق اصوليا,عقد االيجار او طابو للداللة
عىل العنوان) للرشكات العراقية.
ج -شهادة تسجيل الرشكة الرئيسية وعنوان مركز عملها الفعيل اذا كانت الرشكة املقدمة للعطاء فرع يف العراق(مكتب اقليمي).
د -كتاب عدم املمانعة من دخول املناقصة صادر بإسم الرشكة من الهيئة العامة للرضائب ويكون نافذ وقت تقديم العطاء مبني فيه سالمة
املوقف الرضيبي واملايل للرشكة ومعنون اىل رشكة املشاريع النفطية.
هـ -تلتزم الرشكة العراقية مقدمة العطاء بتقديم كتاب من دائرة الضمان االجتماعي يثبت اشرتاكها بالضمان االجتماعي للعمال.
و -شهادة تأسيس الرشكة االجنبية من غرفة التجارة او الصناعة يف بلد تأسيس الرشكة ومصدق من السفارة العراقية يف ذلك البلد ودائرة
التصديقات يف وزارة الخارجية يف العراق اذا كان مقدم العطاء اجنبياً.
ز -وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية.
ط -كافة الوثائق املطلوبة لغرض معايري التأهيل.
ك -تخويل من الرشكة ملمثليها عند الرشاء.
ل -وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل .
 -12يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد.
 -13للرشكة املشرتكة والتي تريس عليها املناقصة ان تستعني بمعدات الحفر لرشكة اخرى عىل ان تبقى مسؤولية تنفيذ اعمال املقاولة
بشكل متكامل ومطابق للمواصفات والرشوط الفنية املطلوبة يف املقاولة عىل عاتقها اتجاه صاحب العمل.
 -14لجهة التعاقد إلغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة بناءا ً عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن رشاء وثائق
املناقصة فقط للمناقصني وكذلك يتم اعادة ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني االتيتني :
أ -إلغاء املناقصة و تغري اسلوب التنفيذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء االحتكاري عند توفر رشوط اللجوء اىل تطبيق هذين االسلوبني.
ب -عند إلغاء املناقصة للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل جديد للعام الالحق.
 -15يتم مصادرة التأمينات االولية لصالح رشكة املشاريع النفطية ويتم اتخاذ االجراءات القانونية ضد مقدم العطاء /مقدمي العطاء يف
الحاالت االتية:
 -1اذا رفض مقدم العطاء الفائز توقيع العقد بعد تبليغه بقرار االحالة.
 -2اذا قرر مقدم العطاء سحب عطاءه خالل فرتة نفاذية العطاء وبعد تاريخ غلق تقديم العطاءات.
 -3اذا رفض مقدم العطاء تصحيح حساباته الخاطئة والتي من املمكن ان تؤثر عىل قرار االحالة .
 -16ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها .
 -17يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -18اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر ازاءها يف العطاء املقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات
املدونة ازاءها مشمولة بالسعر االجمايل للعطاء .
 -19يتم تقديم العطاء يف خمسة ظروف:
االول -يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة.
الثاني -يحتوي عىل العرض الفني+منهاج العمل.
الثالث -يحتوي عىل العرض التجاري الغري املسعر.
مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد.
الرابع -يحتوي عىل العرض التجاري املسعر.
مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد.
الخامس -يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة ( )43,312,500دينار(ثالثة واربعون مليون وثالثمائة واثنا عرش الف وخمسمائة دينار
عراقي) ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة صادر من مرصف عراقي معتمد .
 -20الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
 -21تهمل العطاءات الغري مستوفية للمستمسكات املطلوبة واملعايري التأهيل.
 -22يمكن الرجوع اىل مقر الهيئة عىل االنرتنيت
BAGHDAD-IRAQ-DORA/bag oper@scop gov iq
E-Mail: bagh oper@scop go
 -23توضع هذه االظرف املشار اليها يف اعاله يف ظرف واحد :
يجب ان تكون املغلفات الداخلية والخارجية
(أ) تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء.
(ب) موجهة لصاحب العمل وفقا للفقرات ( )1-24من تعليمات ملقدمي العطاء.
(ج) يظهر عليها تعريف العطاء املشار اليه يف الفقرة الفرعية ( )1-1من تعليمات مقدمي العطاء وأي اشارة تعريفية مذكورة يف بيانات
العطاء.
(د) موعد الغلق.
(هـ) تتضمن الظروف املحتويات (العرض الفني,العرض التجاري املسعر,العرض التجاري الغري مسعر,الثائق املطلوبة,ضمان العطاء(كفالة
مرصفية).
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ستة انفجارات تستهدف أسمرة عاصمة إريتريا

رجحت تحقيق إيرادات مائية كبيرة خالل موسم الشتاء

احلسم العسكري يف تيغراي ال مينع من
توسع رقعة الصراع إقليميا

املوارد املائية تكشف لـ إجراءاتها ملواجهة األمطار
والسيول وتوجه حتذيرا للمتجاوزين على األنهر

أديس أبابا /متابعة الزوراء:
تؤرش الهزيمة العس�كرية لجبهة تحرير
ش�عب تيغ�راي بع�د س�يطرة الجي�ش
اإلثيوب�ي عى عاصمة االقليم عن توس�ع
نط�اق املواجهة وامتدادها إىل دول الجوار
يف وق�ت ي�رى مراقبون أنه م�ن دون حل
يضع اإلقليم عى خطى السالم فان األزمة
مرشحة لالنتشار.
ويعكس اس�تهداف إريري�ا املخاوف من
االنجرار إىل حرب اقليمية تهدد اس�تقرار
منطق�ة الق�رن األفريق�ي اله�ش ،حيث
وقعت س�تة انفجارات يف أسمرة عاصمة
إريريا يف ساعة متأخرة من مساء السبت
حس�ب ما أعلن�ت عن�ه وزارة الخارجية
األمركية.
ونصحت الس�فارة األمركية يف العاصمة
اإلريري�ة يف تحذيرها األمني عى موقعها
اإللكرون�ي مواطنيه�ا بمواصل�ة توخي
الحذر وعدم التنقل يف البالد إال للرضورة.
يأتي ذل�ك بعد إعالن س�يطرة أديس أبابا
بالكام�ل عى “ميكي�يل” عاصمة اإلقليم
يف إطار هجوم واس�ع للجيش عى املدينة
التي تديرها جبهة تحرير ش�عب تيغراي
املتمرّدة.
وأعل�ن رئيس ال�وزراء اإلثيوبي آبي أحمد
السبت أن القوات االتحادية سيطرت عى
ميكييل عاصمة تيغراي خالل ساعات من
شن الهجوم فيما تستمر عمليات مالحقة
قادة وقوات جبهة تحرير تيغراي.
وب�دأ الجيش اإلثيوبي هجوما للس�يطرة
ع�ى عاصم�ة اإلقليم م�ع تصميم رئيس
الوزراء اإلثيوبي عى الحس�م العس�كري
رافضا دعوات الحوار.
وكان رئي�س الوزراء اإلثيوبي تعهد يف 17
نوفمرب الجاري بعملية عسكرية “نهائية
وحاس�مة” ضد الجبهة الشعبية لتحرير
تيغراي.

وخلّفت أكثر من ثالثة أسابيع من القتال
العني�ف آالف القت�ى “بينه�م العديد من
املدني�ني إضافة إىل ق�وات األمن” ودفعت
نح�و  30ألفا للفرار إىل الس�ودان وأثارت
الش�كوك حول س�معة آبي أحمد ،أصغر
زعماء أفريقيا س�نا والحائ�ز عى جائزة
نوبل للس�الم ع�ام  2019إلبرام�ه اتفاق
سالم مع إريريا.
وكان�ت ق�وات إقليم تيغ�راي أطلقت من
قبل صواريخ عى إريريا .وتعترب الجبهة
الش�عبية لتحري�ر تيغ�راي إريري�ا التي
تربطها عالقات قوية بآبي ،عدوا لدودا.
ّ
واتهم�ت حكومة تيغراي يف بيان الس�بت
آب�ي أحم�د بالتع�اون مع رئي�س إريريا
أس�ياس أفورق�ي لش�ن الهج�وم ع�ى
ميكييل.
وأفاد البيان أن “سلطات تيغراي اإلقليمية
ترغب بإعالم األصدق�اء واألعداء عى حد
س�واء بأنها سرد بالش�كل املناسب عى
املج�ازر واألرضار الت�ي ألحقه�ا ه�ؤالء
الفاشيون باملمتلكات”.
ونفت أديس أباب�ا بأن تكون حصلت عى
دع�م عس�كري م�ن إريري�ا يف هجومها
أق�رت بأنها
الح�ايل عى تيغ�راي ،إال أنها ّ
استخدمت األرايض اإلريرية.
وأثبتت جبهة تحرير شعب تيغراي ّ
بتبنيها
إطالق الصواريخ قدرتها عى توسيع رقعة
النزاع املحيل وتحويله إىل نزاع إقليمي.
وحاولت الجبه�ة إحراج إريري�ا وجرّها
للرصاع والس�يما أن هذا البلد الذي س�بق
وانفص�ل ع�ن إثيوبي�ا بعد ح�رب دامية
يحتضن أقلية كبرة من عرق التيغراي.
ووقعت إريريا وإثيوبيا اتفاق س�الم قبل
عام�ني لكن حكومة أس�يايس أفورقي يف
أس�مرة ظلت عى عدائه�ا لقيادة تيغراي
بعد دوره�ا يف الحرب املدم�رة التي دارت
رحاها بني عامي  1998و.2000

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة املوارد املائي�ة عن اجراءاتها
ملواجه�ة االمطار والس�يول ،وفيما رجحت
تحقي�ق ايرادات مائية كب�رة تعزز الخزين
املائي االس�راتيجي خالل موس�م الش�تاء
الح�ايل ،وجه�ت تحذي�را للمتجاوزي�ن
ع�ى االنه�ر واملنخفض�ات املائي�ة لغرض
ع�دم تعرضه�م ملخاط�ر ج�راء الس�يول
والفيضانات.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة ،عيل رايض،
يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان وزارة املوارد بما
يتعلق بعملها لديها خربة مراكمة يف كيفية
التعامل مع مواسم الفيضان والجفاف وكل
امللفات حس�ب التغرات املناخية والظروف
للس�نة املائية التي تمر ع�ى العراق .مبينا:
ان اج�راءات الوزارة بما يتعلق باس�تيعاب
الكمي�ات ال�واردة م�ن الس�يول واالمطار
وكثافته�ا  ،فهنال�ك عدة اج�راءات اتخذت
مبك�را م�ن قب�ل ال�وزارة م�ن ضمنه�ا
تهيئة املنش�آت الضخمة الخزنية للس�دود
والبحرات وتأهيلها وتهيئتها.
واض�اف :ان هنال�ك فراغ�ا خزني�ا كب�را
فيها يس�توعب هذه الكميات املتوقعة من
االيرادات املائية عن طريق الس�يول س�واء
م�ن املناطق الرشقي�ة او الش�مالية وحتى
الغربية ،اضاف�ة اىل تهيئ�ة وتقوية وادامة
وتطوي�ر الس�داد الفيضاني�ة الت�ي تحدث
باملحافظ�ة وكذل�ك حماي�ة امل�دن والقرى
املجاورة ملج�اري االنهر وكري االنهر وازالة
الرس�بات وفت�ح املج�اري واالختناق�ات
يف الودي�ان واملنخفض�ات واالنه�ر الكبرة
التي هي مش�خصة ومهيئة لهذه الس�يول

وتمريرها للمنخفضات س�واء يف البحرات
او الس�دود او منخف�ض الش�ويجة او يف
االه�وار او يف االماك�ن املنخفضة من خالل
مآرب محددة لهذا الغرض .
واوضح :ان هذه املياه ستس�تخدم يف اغناء
الخط�ة الش�توية الت�ي نح�ن يف بداياته�ا
وه�ذا بالنتيج�ة كان مخطط�ا ب�أن نطلق
م�ن الس�دود كمية م�ن املياه الت�ي تؤمن
احتياجاتن�ا الزراعي�ة ضم�ن ه�ذه الخطة
ولك�ن هذه االيرادات من الس�يول واالمطار
ستوفر كميات كبرة سيتم خزنها بالسدود
والبحرات ،اضافة اىل انعاش االهوار ووجود
كمي�ات كبرة من الف�راغ الخزني وانعاش
شط العرب ودفع اللسان امللحي.
وتاب�ع :ان هن�اك خلي�ة ازمة مش�كلة من

مجموع�ة م�ن امل�دراء العامني يف ال�وزارة
موزع�ة ع�ى قواط�ع املحافظ�ات .مؤكدا
ان خالي�ا االزم�ة متواجدة عى م�دار االيام
التي تش�هد املنخفض الجوي لغرض اتخاذ
االجراءات والقرارات وفق توجيهات الوزير
بم�ا يت�الءم مع الح�االت الطارئ�ة التي قد
تحدث.
ولف�ت اىل :ان وزارة امل�وارد اص�درت قب�ل
ايام كتابا اىل مجلس ال�وزراء وتعميما لكل
تشكيالت دوائر الدولة وكذلك اىل املحافظات
والجهات املعنية بأمانة بغداد ودوائر البلدية
الستنفار الجهود وتنسيقها بشكل مشرك
من اج�ل مواجهة أي ط�ارئ قد يحدث من
خالل هذه السيول واالمطار التي تحدث .
وم�ى بالقول :ان ال�وزارة اصدرت تنبيها

لجمي�ع املتجاوزي�ن ع�ى مقاط�ع االنه�ر
واملنخفض�ات واملج�اري الفيضاني�ة م�ن
اج�ل االبتعاد عنها لغ�رض حمايتهم وعدم
تعرضه�م اىل املخاط�ر ،وه�ذا م�ا تس�عى
الي�ه وزارة امل�وارد املائي�ة برف�ع جمي�ع
التجاوزات وتأمني هذه املسالك عن املجاري
واملنخفضات.
واش�ار اىل :ان وزارة امل�وارد وفق توجيهات
رئيس الوزراء س�اهمت بجه�د ايل وبرشي
لدع�م املحافظ�ات كافة وامان�ة بغداد من
حيث اسناد غرفة العمليات من اجل سحب
املي�اه املتجمع�ة ببع�ض مناط�ق بغ�داد،
وكذلك ايضا حس�ب توجيهات وزير املوارد
الستنفار جهد الوزارة إلسناد دوائر البلدية
ان تطلب االمر.
وب�ني :ان الوزارة تعم�ل ضمن اختصاصها
وكذل�ك هي جه�ة س�اندة للدوائ�ر البلدية
وامانة بغداد .متوقعا ان تش�هد هذه السنة
امط�ارا غزيرة وس�يوال كب�رة تتحقق من
خاللها اي�رادات مائية جي�دة تعزز الخزين
املائي للعراق.
واشار اىل :ان االمطار التي هطلت يف السبت
املايض كانت ضمن املنخفض الجوي الثاني
ام�ا االول الت�ي حدث يف  21ترشي�ن الثاني
امل�ايض فكان معدل االمط�ار يف بغداد يصل
اىل  78ملم ،باالضافة اىل كميات السدود من
الجهة الرشقية كانت محدود.
واك�د :ان الس�يول ق�د ب�دأت م�ن الجه�ة
الرشقي�ة .مبينا :ان اجراءات الوزارة مهيئة
الستيعاب واالس�تفادة منها لتامني وزيادة
وتعزي�ز الخزي�ن املائ�ي للع�راق بس�دوده
وبحراته ومنخفضاته.

في ضوء توجه حكومي إلعادة جدولة الديون الخارجية العراقية

مطالبات نيابية باستقالة الكاظمي يف حال عدم إرسال موازنة  2021إىل الربملان خالل أسبوع
الزوراء /يوسف سلمان:
بعد اعالن املتحدث باس�م مجلس
الوزراء وزير الثقافة ،حسن ناظم،
اواخر االسبوع املايض ،ان جلسة
مجلس الوزراء املقبلة ستخصص
ملناقش�ة مس�ودة قانون املوازنة
فق�ط ،افصح��ت اللجن�ة املالية
النيابية عن سعر برميل النفط يف
املوازن�ة العامة االتحادية ، 2021
واش�ارت اىل وجود توجه حكومي
إلع�ادة جدولة الدي�ون الخارجية
العراقي�ة .
وق�ال مقرر اللجن�ة النائب احمد
الصفار ل�” الزوراء” ان “ املوازنة
العامة  ،حسب توقعات الحكومة،
س�تكون عى اساس سعر 40,51

دوالرا لربمي�ل النف�ط “ ،مش�را
اىل ان “ اس�عار النف�ط العاملي�ة
ب�دأت ترتف�ع حالي�ا ووصلت اىل
 45دوالرا ،وبالت�ايل س�يتم تغيره
بمايقارب السعر العاملي “.
واضاف ان “ املوازنة العامة 2021
سركز اجماال عى مواجهة الدين
الداخ�يل ،الن الحكوم�ة عاج�زة
ع�ن االلتزام بتأم�ني االحتياجات
الداخلي�ة مث�ل الروات�ب واعانات
ش�بكة الحماي�ة االجتماعي�ة،
وكذلك االموال التي تحت ترصفها
التكفي ملواجه�ة تلك املتطلبات“،
مبين�ا ان “الحكومة بصدد اعادة
جدول�ة الدي�ون الخارجي�ة لحني
تحس�ن الظ�روف االقتصادي�ة

واس�تمرار ارتفاع اس�عار النفط
العاملية لتتم معالجتها الحقا “.
باملقابل ،امهلت كتلة بيارق الخر
الربملانية ،رئيس الحكومة اسبوعا
إلثبات حرصه عى قوت املواطنني
من خ�الل التطبيق الفعيل للورقة
البيض�اء وارس�ال املوازن�ة اىل
مجلس النواب ألنها تأخرت كثرا،
داعية اياه اىل تقديم اس�تقالته يف
حال انته�اء املدة وع�دم مقدرته
ع�ى تحقي�ق ه�ذا االم�ر حفظا
لوحدة العراق ومصلحة الش�عب
العراقي وارزاق مواطنينا.
وقال رئي�س الكتلة النائب محمد
الخال�دي ،يف بي�ان صحف�ي ان
“الوضع العراقي عى كل االصعدة

امنيا واقتصاديا وماليا وسياسيا
يس�ر باتج�اه الهاوي�ة ووصلت
االم�ور اىل درج�ة تأخ�ر روات�ب
املوظفني ،رغم انها يف ظل ظروف
اكثر قس�اوة وحرب ش�عواء ضد
االره�اب وداع�ش ل�م تتأخر ولو
ليوم واحد”.
واض�اف ان “الكاظم�ي حذر من
تعرق�ل رصف الروات�ب لش�هر
كان�ون الثاني الع�ام املقبل بحال
ع�دم ترشي�ع املوازن�ة ،والغريب
ان املوازنة حتى ه�ذه اللحظة ما
زال�ت يف ادراج الحكوم�ة ولم تتم
مناقش�تها ،وتح�دث ع�ن ورق�ة
بيض�اء ودار به�ا ح�ول كوك�ب
االرض وحت�ى اللحظ�ة ل�م ن�ر

منها ش�يئا ع�ى االرض ،رغم ان
اغلب موادها ه�ي من صالحيات
الحكوم�ة وليس�ت بحاج�ة اىل
ترشيعات برملانية لتطبيقها”.
واك�د الخالدي رضورة ان “ يكون
الكاظم�ي اكثر وضوحا ورصاحة
باالفع�ال م�ع الش�عب العراق�ي
وليس فق�ط من خ�الل البيانات
الرنان�ة والص�ور “االكش�ن” الن
الوض�ع ال يحتمل تحوي�ل العراق
اىل هولي�وود جدي�دة ونص�ف
املحافظ�ات مه�ددة بالغ�رق من
األمط�ار ،وتأخ�ر الرواتب اصبح
الكاب�وس األصع�ب للموظف�ني
وعوائلهم”.

شخصيته القوية لم تترك مجاال لوجود شخص يتوافق عليه الحزب

الصراع يف بيت املهدي يعرقل تعايف حزب األمة من صدمة رحيل الزعيم
اخلرطوم /متابعة الزوراء:
ينش�غل قط�اع كب�ر م�ن الس�ودانيني يف
البحث عن إجابة شافية بشأن مصر حزب
األمة القوم�ي بعد رحيل زعيمه الس�يايس
والروح�ي الص�ادق املهدي ،ومن سيس�تلم
القيادة بعده وس�ط أنباء ع�ن رصاع داخل
بيت املهدي بش�أن الخالفة هل تذهب البنه
عبدالرحمن أم البنته مريم.
وقد تس�لّم النائ�ب األول لرئيس حزب األمة
القومي بالس�ودان ،اللواء فض�ل الله برمة
ن�ارص ،الجمعة ،مهمات رئاس�ة الحزب إىل
حني انعق�اد املؤتمر الع�ام ،واختيار رئيس
جديد خلفا للصادق املهدي الذي توىل رئاسة
الحزب ملدة  56عاما.
ّ
ورس�خت هذه املدة الطويلة ارتباط الحزب
بش�خصية زعيمه التاريخ�ي ،والذي حاول
الحف�اظ ع�ى ق�در م�ن التماس�ك وس�ط
عواصف سياسية مريرة ،شطرت الحزب إىل
نحو خمس�ة أحزابّ ،
لكل منها رئيس يزعم
أنه وريث بيت املهدي الحقيقي.
وقلّل�ت االنقس�امات م�ن ال�دور املحوري
لحزب األم�ة يف الحي�اة السياس�يةّ ،
وأثرت
ّ
خض�م تطورات
ع�ى كثر م�ن حظوظه يف
عديدة مر بها السودان ،لكن قيادة الصادق
املهدي حمت الش�طر الذي يقوده من زيادة
الت�رشذم ،ومع غيابه ع�ادت الغيوم لتخيّم
عى س�ماء الح�زب الذي تآكل�ت الكثر من
أركانه ،بعد أن شاخت قيادته يف مقاعدها.
وتح�دث فضل الل�ه برم�ة ،عق�ب تكليفه
مبارشة بقيادة الحزب يف هذه املرحلة حول
فك�رة بناء مؤسس�ات الح�زب ،مثمّنا دور
املهدي يف إرس�اء قواعدها ،وجديّة القيادات
عق�د املؤتم�ر الع�ام قريب�ا ،قائال “س�يت ّم
أوّال التأكي�د عى قيام املؤتم�رات القاعدية،
بدءا من اإلداريات ث�م املحلّيات ثم الواليات
فالتصعي�د للمؤتمر العام وأيض�ا ّ
ّ
التصعيد
من الكليّات املختلفة”.
وقال املحلل السيايس السوداني خالد الفكي،
إن حزب األمة سيواجه جملة من التحديات،

خاص�ة فيم�ا يتعل�ق باالنتق�ال الس�لس
للس�لطة ،ألن قيادته اس�تمرت بيد شخص
واحد فرة طويلة ،وامتلك كاريزما سياسية
واجتماعية جعلته قادرا ً عى اإلمساك بزمام
األمور داخل الحزب ،وأضحت سلطة اتخاذ
الق�رار داخ�ل مس�تويات عدي�دة بالحزب
مركزة يف رأس قيادته.
ّ
وحذر الفكي من تداعيات االنشقاقات التي
حدثت يف جس�م الحزب عى م�دار تاريخه،
وأبرزه�ا انس�حاب مبارك الفاض�ل املهدي
(ابن عم اإلمام الصادق) ،إىل جانب عدد من
القيادات املهمة ،ولم يؤد ذلك كله إىل انهيار
الح�زب ،وظ�ل هن�اك إجماع عى ش�خص
الصادق ليكون قائدا ً.
لك�ن الوض�ع س�يكون مختلفا بع�د رحيل
ه�ذه الزعامة ،ألن ش�خصية املهدي القوية

لم ترك مجاال لوجود ش�خص يتوافق عليه
الحزب حتى اآلن ،ناهيك عن عدم ممارسته
املؤسس�ية بالطريق�ة املتع�ارف عليه�ا يف
مس�رة األحزاب التي تدير عملها السيايس
بشكل ممنهج ،وهو ما يضاعف من صعوبة
مهمة اختيار رئيس يف هدوء.
واخت�ار امله�دي خمس�ة ن�واب ل�ه ،وهم:
الطبيبة والناشطة السياسية مريم الصادق
(ابنت�ه) ،والل�واء املتقاعد فض�ل الله برمة
ن�ارص ،وهو وزي�ر دفاع س�ابق ،والدكتور
إبراهي�م األم�ني ،ومحم�د عبدالل�ه الدومة
املحامي ،ويش�غل منصب وايل غرب دارفور
حاليا ،والفريق معاش صديق إسماعيل.
وكش�ف إبراهيم األمني ،نائ�ب رئيس حزب
األمة القومي ،أن الحزب بدأ مرحلة انتقالية
ّ
وشكل لجنة إلدارته ،إىل حني انتخاب
جديدة

رئي�س جدي�د ،تضم ن�واب الرئيس ورئيس
املكتب الس�يايس واألمني الع�ام ،وعددا من
رموز الحزب التاريخيني.
ّ
تت�وىل عملية عقد
وأض�اف أن ه�ذه اللجنة
مؤتمرات عى مس�توى الوالي�ات والقواعد
الش�عبية للتعرّف ع�ى توجّ ه�ات األعضاء
بشأن القيادة الجديدة قبل عقد مؤتمر عام
يسمّي رئيسا جديدا للحزب.
وذكرت مص�ادر مطلعة أن الحزب يس�عى
لبناء يتماىش مع فيدرالية الدولة يف السودان،
بحي�ث تك�ون قواع�د الح�زب يف الوالي�ات
متحكمة يف الج�زء األكرب من القرارات التي
تخ�ص الوالي�ة ومن�ح صالحيات واس�عة
لقيادته يف تلك املناطق لتسير األمور.
وأوض�ح إبراهيم األمني أن قي�ادات الحزب
تحرم رغبة أبناء الصادق يف التطلع ملنصب

والده�مّ ،
لكن هن�اك توافقا ع�ى أالّ يدخل
األبناء يف منافس�ة واس�عة م�ع آخرين من
قي�ادات الحزب الذي�ن يحق لهم الرش�ح،
وتك�ون االنتخاب�ات عى قدم املس�اواة بني
الجمي�ع ،وأن القاع�دة الجماهرية للحزب
هي م�ن س�تقرّر الرئي�س الجدي�د ،تنفيذا
لوصية الراحل الذي ّ
أكد عى رضورة حماية
املؤسسية داخل الحزب.
وطالب العديد م�ن قيادات الحزب أن يكون
اختي�ار مس�تويات الحكم والهي�اكل داخل
الحزب باالنتخابّ ،
لكن املؤتمر العام للحزب
لم يلتزم بتل�ك ّ
التوصيات ،لذلك من املحتمل
أن يتفجّ �ر رصاع بني قيادات الحزب وأرسة
امله�دي ،يف ظ�ل رغبة ،كل م�ن عبدالرحمن
ومري�م ،عدم خروج منص�ب رئيس الحزب
من بيتهم.
وغ�ر مس�تبعد أن تك�ون هن�اك حظ�وظ
لعبدالرحمن ،والذي ش�غل منصب مس�اعد
الرئيس املعزول عمر البشر ،وتراكمت لديه
خربات جيدة يف الحكم ،غر أن هذه النقطة
قد تمث�ل جانبا س�لبيا ل�ه ،ويأخذها عليه
خصومه ك�”س�قطة سياس�ية” يمكن أن
تؤث�ر عى مكانة الحزب يف ش�ارع أصبحت
غالبيته تبغض فرة البشر ورموزها.
وتملك مريم الصادق املهدي ،نائب رئيس
ّ
تتخطى شقيقها،
الحزب ،خربة تنظيمية
وق�د تك�ون األكث�ر حظ�ا منه ،غ�ر أن
س�يطرة الركيبة الرجالي�ة داخل الحزب
ربم�ا ترفض أن تق�وده ام�رأة ،ما يجعل
الحزب أمام تباينات حول اختيار الرئيس
من جان�ب الحرس القديم ال�ذي يتزعمه
الل�واء صدي�ق إس�ماعيل نائ�ب رئي�س
الحزب ،أو اختيار شخصية شابة تتماىش
م�ع التط�ورات التي أفرزته�ا الثورة عى
البشر يف الشارع.
ورجّ �ح متابع�ون لش�ؤون ح�زب األمّ ة أن
يك�ون املهدي ت�رك وصي�ة ح� ّدد فيها من
سيخلفه منعا لحدوث املزيد من االنقسامات
يف جسم الحزب ،وهي عادة أخذ بها الحزب

منذ تأسيسه عام .1945
وفتح الكالم عن وصي�ة الباب لجدل طويل
ّ
ت�ويف زعيم حزب
يف بي�ت املهدي ،فبع�د أن
األمة واألنصار صديق عبدالرحمن املهدي يف
أكتوبر  ،1961راجت مس�ألة الوصية ،حتى
ُحس�م األمر يف النهاية لصالح ابنه الصادق
املهدي.
وحفلت فرة املهدي باملطبات ،وهو يف رئاسة
الحكوم�ة ملرتني ،وخارجها لف�رة طويلة،
وطغت ش�خصيته الفكرية ع�ى الكثر من
الكوادر السياس�ية ،وبدا الرجل مهيمنا عى
غالبية مفاتيح القرارات يف الحزب ،ما حمّله
جانبا من تكلّسه وترشذمه.
راودت الص�ادق امله�دي من�ذ ح�وايل ث�الث
س�نوات فكرة ترك رئاس�ة الحزب وترتيب
ّ
يتمكن من
أوضاعه من الداخل يف حياته كي
التفرغ لدوره الس�يايس والفك�ري ،غر أن
الخطوة ل�م تكتمل معاملها ،ألنه ظل قابضا
عى جمر الزعامة حتى وفاته.
وتم فص�ل القيادة السياس�ية عن الروحية
حي�ث ت�وىل الس�يد عبداملحمود أب�و إمامة
طائف�ة األنصار حتى موع�د انعقاد املؤتمر
العام ،بعد أن جمع بينهما الصادق املهدي.
وولّ�د الجمع ب�ني إمامة األنصار ورئاس�ة
الح�زب أزمة مكتومة ،ق�د تظهر تداعياتها
يف امل�دى املنظور ،فهناك عرف س�اد لعقود
طويلة بأن جميع م�ن انضمّوا لحزب األمة
ه�مم�نالتابع�نيلطائف�ةاألنص�ار.
واآلن س�يكون الحزب أم�ام اختبار صعب،
حيث يميل إىل تفكيك هذه االزدواجية ،وهي
من التحديات الدقيقة التي تقابله ،ألنه من
غر املقبول االنتق�ال إىل دولة مدنية حديثة
ويلعب فيها الش�باب دورا مهما ،يف حني أن
أكرب األحزاب متعلّق بطائفة دينية.
وأشار إبراهيم األمني ،إىل أن حزب األمة أع ّد
نفس�ه لتكون هناك قي�ادة جديدة لألنصار
م�ن خالل الش�ورى املعلنة وامللزم�ة ،أو ما
أسماها الراحل “الشورى املبرصة” الختيار
إمام جديد باالنتخاب.
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الرتبية تهدد بسحب رخص املدارس
األهلية املخالفة للشروط الوقائية
بغداد /الزوراء:
ه�ددت وزارة الرتبي�ة ،امس االحد ،بس�حب رخص فتح املدرس�ة االهلي�ة التي تخالف
االجراءات الصحية والوقائية املحددة من قبل وزارة الرتبية ولجنة الصحة والسامة.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق يف ترصيح صحفي :ان “وزارة الرتبية وضعت
جملة من االجراءات الوقائية والصحية وآلية الدوام يف املدارس الحكومية واالهلية”.
واض�اف ان “االه�ايل مطالب�ون بالتعاون م�ع وزارة الرتبي�ة واالباغ عن أي�ة مخالفة
للرشوط الصحية يف املدارس االهلية ،فضا عن فرق التفتيش التابعة للوزارة”.
واوض�ح ف�اروق ان “وزارة الرتبية ستحاس�ب اي مدرس�ة اهلية ال تلت�زم باإلجراءات
الصحي�ة والوقائي�ة املحددة مع انطاق العام الدرايس الجديد” ،مش�ريا اىل ان “العقوبة
تصل اىل سحب رخصة املدرسة وحسب نوع املخالفة”.
وانطلق امس بعموم العراق العام الدرايس الجديد بمعدل يوم واحد يف االس�بوع بس�بب
جائحة كورونا.

جندة بغداد متسك عجلة حتوي
مشروبات كحولية يف املنصور
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ضبط أدوية بشرية وإحباط حماولة تهريب عجالت يف أم قصر
بغداد /الزوراء:
تمكنت هيأة املنافذ الحدودية ،امس االحد ،من
ضب�ط أدوية برشي�ة معدة للتهري�ب يف منفذ
ميناء أم قرص األوسط.
وذك�ر اع�ام الهيأة يف بي�ان تلق�ت «الزوراء»
نس�خة منه :انه «بنا ًء ع�ى املعلومات الواردة
إىل هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة منف�ذ مين�اء ام
قرص األوس�ط يف محافظة البرصة من مكتب
األم�ن الوطن�ي تفي�د بوجود حاوي�ات عدد 4
مخالف�ة للضواب�ط داخ�ل الح�رم الكمرك�ي
تحت�وي بداخلها مواد ال يس�مح باس�تريادها
التزاما بالضواب�ط والتعليمات النافذة ومعدة
للتهريب».
واض�اف البيان« :تم عى إثرها تش�كيل لجنة
برئاسة مديرية املنفذ /هيأة املنافذ الحدودية
ومديري�ة املرك�ز الكمركي ورشط�ة الكمارك
وش�عبة الرتاخيص واستخبارات املنفذ واألمن
الوطن�ي ورشط�ة الكم�ارك ،وت�م الكش�ف
ع�ى الحاويات م�ن قبل اللجن�ة وتأكد صحة

التقاع�د والضم�ان االجتماعي وتقاعد
العمال الذي صوت عليه مجلس الوزراء
مؤخرا ً.
وق�ال نائ�ب رئي�س اللجن�ة ،حس�ني
عرب ،يف ترصيح صحف�ي :ان ” اللجنة
اس�تضافت ممثل�ني ع�ن وزارة العمل

طائرات مسرية تضبط 35
عبوة ناسفة يف صحراء األنبار
بغداد /الزوراء:
تمكن�ت مف�ارز نج�دة بغ�داد ،ام�س
األحد ،من ضب�ط عجلة مخالفة تحتوي
ع�ى مرشوب�ات كحولية غ�ري مرخصة
والقبض عى سائقها يف منطقة املنصور
يف العاصمة بغداد.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة يف بي�ان تلق�ت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :ان «دوري�ات
نج�دة الريموك تمكنت م�ن القبض عى

حقوق اإلنسان تق ّر بوجود عقبات تواجه
التعليم املدمج يف اجلامعات
بغداد /الزوراء:
اقرَت املفوضية العليا لحقوق االنسان بأن التعليم املدمج الذي اقرته وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي خال العام الدرايس املقبل يصطدم بالكثري من العقبات.
وق�ال عضو املفوضية ،انس اكرم العزاوي :ان «الوزارة قدمت رؤيتها بش�أن هذا النوع
من التعليم ،إال ان تطبيقه عى ارض الواقع اليزال يصطدم بالكثري من العقبات».
واض�اف ان «التعلي�م املدمج يمكن تطبيقه عى التخصصات االنس�انية ،لكن املش�كلة
االكرب تكمن يف كيفية تطبيقه عى االختصاصات العلمية كالطب والهندس�ة ،فضا عن
اش�كالية توزيع املواد الدراس�ية ،وضم�ان حضور الطلبة للمخت�ربات وتقديم الدروس
العملية التي من الصعب ان تكون «اون الين» بشكل دائم.
وب�ني ان «وزارة التعليم تبذل قصارى جهدها إلنجاح هذه التجربة خال العام الدرايس
الجدي�د ،إال ان تطبيقها بش�كل واقعي وتوزيع املناهج ياقي صعوبة س�واء للطلبة او
التدريسيني عى حد سواء».

إنطالق عملية عسكرية واسعة يف عمق
صحراء الرطبة
بغداد /الزوراء:
أعلن قائ�د عملي�ات األنبار الل�واء الركن
نارص الغنام ،ام�س األحد ،انطاق عملية
عسكرية تستهدف فلول تنظيم «داعش»
يف عمق صحراء الرطبة.
وذك�ر الغن�ام يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»

نس�خة منه :ان «انطاق عملية عسكرية
واس�عة تنفذها عمليات االنبار تشكيات
الفرقة  1ولواء مغاوير العمليات ووحدات
م�ن الحش�د العش�ائري االنب�ار ملطاردة
ماتبقى م�ن فلول داعش يف عمق صحراء
الرطبة وبدعم من طريان الجيش».

املعلوم�ات ال�واردة وضب�ط الحاوي�ات والتي
بداخله�ا أدوية برشي�ة مخبأة خل�ف املابس
وأدوات احتياطية للسيارات ومواد منزلية».
واش�ارت الهيأة بحسب البيان اىل انه «تم ختم

الحاوي�ات بالخت�م الكمرك�ي واحالته�ا وفق
محرض اصويل اىل مركز رشطة الكمارك شعبة
الدع�اوى إلحالتها إىل قايض التحقيق املختص
التخاذ االجراءات القانونية الازمة بحقها».

بينم�ا تمكنت هي�أة املناف�ذ الحدودية ،امس
األحد ،م�ن احباط محاول�ة تهريب  8عجات
دون املوديل يف منفذ ميناء أم قرص األوسط.
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :ان�ه» تم ضبط حاويات ع�دد  3مخالفة
للضواب�ط داخ�ل الح�رم الكمرك�ي تحت�وي
بداخله�ا عجات دون املوديل والتي ال يس�مح
باس�تريادها التزام�ا بالضواب�ط والتعليمات
النافذة ومعدة للتهريب».
واضافت ،بحس�ب البيان :انه» ع�ى إثرها تم
تش�كيل لجنة برئاس�ة مديرية املنف�ذ /هيأة
املناف�ذ الحدودي�ة ومديري�ة املرك�ز الكمركي
ورشط�ة الكم�ارك واالس�تخبارات واألم�ن
الوطني» .مبينة انه «تم الكشف عى الحاويات
من قبل اللجنة وتأكد صحة املعلومات الواردة
وضب�ط عج�ات دون املوديل ع�دد ( )8وختم
الحاوي�ات بالخت�م الكمرك�ي واحالته�ا وفق
محرض اصويل اىل مركز رشطة الكمارك التخاذ
االجراءات القانونية الازمة بحقها».

جلنة العمل تناقش آليات تنفيذ قانون تقاعد العمال والضمان االجتماعي
بغداد /الزوراء:
أعلنت لجنة العمل النيابية ،امس االحد،
عن اس�تضافة ممثلني عن وزارة العمل
والش�ؤون االجتماعي�ة وممثل�ني ع�ن
اتح�ادات ونقابات العم�ال والصناعات
العراقي�ة ملناقش�ة آليات تنفي�ذ قانون

متهم يس�تقل عجلة بداخلها مرشوبات
كحولي�ة غ�ري مرخص�ة ضم�ن منطقة
املنصور».
وبينت انه» جاء ذلك خال اجراء ممارسة
أمني�ة ضم�ن املنطق�ة املذك�ورة ،حيث
تم االش�تباه بالعجلة ولدى اس�تيقافها
وتفتيش�ها عثر بداخلها ع�ى املواد غري
املرخصة ،وتم تسليمه اىل مركز الرشطة
اصوليا» .
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بغداد /الزوراء:
أف�اد مص�در أمن�ي يف مديري�ة االس�تخبارات
العس�كرية ،ام�س االح�د ،بضب�ط  35عبوة يف
صحراء االنبار.
وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحف�ي :إن “ق�وة
امنية من مفارز شعبة االستخبارات العسكرية
وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نفذت
وبدع�م م�ن مف�رزة الطائ�رات املس�رية حملة
تفي�ش اس�تهدفت مناط�ق صحراء الش�امية
غربي االنبار”.
وأضاف أن “الحملة أسفرت عن ضبط  35عبوة
ناس�فة معبأة بمادتي الس�يفور وال� تي ان تي
شديدتي االنفجار سعة  20لرت”.
وأوض�ح أن “الق�وات االمني�ة ضبط�ت ايض�ا
 21مس�طرة تفج�ري م�ن مخلف�ات ارهاب�ي
داع�ش” ،مبين�ا ان “فرقة معالج�ة املتفجرات
ابطل�ت مفعول املواد املضبوط�ة دون وقوع أي
إصابات”.

إغالق ممرات تسلل سرية لداعش
على احلدود بني دياىل وصالح الدين
بغداد /الزوراء:
اعلن الناطق باسم محور دياىل يف الحشد الشعبي،
صادق الحسيني ،امس االحد ،عن اغاق  3ممرات
تس�لل رسية لداع�ش االرهاب�ي عى الح�دود مع
ص�اح الدين.وق�ال الحس�يني يف حديث صحفي:
ان” مفارز الحش�د الش�عبي رغم االجواء املناخية
السيئة جدا عى الحدود بني دياىل وصاح الدين من
جهة حاوي العظيم ووصوال اىل منطقة امليتة نجح
من تحدي�د  3ممرات تس�لل رسي�ة لخايا داعش
االرهاب�ي ونج�ح يف اغاقها من خ�ال نرش نقاط
مرابط�ة متقدمة”.واضاف الحس�يني ان” وجود
الحشد الشعبي عى مناطق واسعة من الحدود بني
دي�اىل وصاح الدين خاصة من جه�ة امليتة وبقية
املناطق احبط تس�لل ع�رشات من ارهابيي داعش
اىل عم�ق املحافظ�ة من خ�ال ح�اوي العظيم”،
الفتا اىل ان “احباط كل عملية تس�لل تعني ايقاف
عملي�ة ارهابي�ة متوقع�ة يف م�دن وق�رى دي�اىل
“.واش�ار الحس�يني اىل ان” الحشد الشعبي ماض
يف اسرتاتيجية اغاق ممرات التسلل وزيادة قدرات
مس�ك الحدود النه�اء الي نش�اط لخاي�ا داعش
االرهابي”.

والش�ؤون االجتماعي�ة وممثل�ني ع�ن
اتح�ادات ونقابات العم�ال والصناعات
العراقي�ة ملناقش�ة آليات تنفي�ذ قانون
التقاع�د والضم�ان االجتماعي وتقاعد
العمال الذي صوت عليه مجلس الوزراء
مؤخراً”.

وأض�اف ع�رب أن “اللجنة اك�دت عى
رضورة انصاف هذه الرشيحة املعدومة
يف املجتم�ع وأنصافهم” ،مش�ريا اىل أن
“الجلسة شهدت مناقشة اهم الفقرات
املدرجة يف املرشوع التي من ش�أنها أن
تخدم قطاع العمال يف العراق”.

وكان�ت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة أك�دت ،يف وقت س�ابق ،أن
قان�ون الضم�ان الجديد س�يكون اكثر
انصافا للطبقة العاملة ،مشرية اىل انها
ماضي�ة يف ترشيع قان�ون تقاعد جديد
ينصف طبقة العمال املتقاعدين.

القضاء يصدر قراراً بشأن أطفال احلضانة
بغداد /الزوراء:
اص�در مجل�س القض�اء األعى ،ام�س االحد،
قرارا ً بشأن أطفال الحضانة.
وذكر القضاء يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :ان «مجلس القضاء األعى عقد جلس�ته
الدوري�ة ع�رب (الفيدي�و كونفرن�س) ،وتمت
مناقش�ة عدد من املواضيع واتخ�اذ القرارات
املناسبة بخصوصها اهمها -:
 .1اقر املجلس ترقية عدد من القضاة واعضاء
االدعاء العام ومنح املناصب حسب مقتضيات
العمل.
.2وج�ه املجلس عقد االجتماع�ات مع قضاة
التحقيق ملناقش�ة التوصيات التي تم التوصل
اليه�ا خال االجتم�اع املنعقد م�ع وفد وزارة
الداخلية.
.3وج�ه املجلس دراس�ة امكانية التوس�ع يف

موضوع مش�اهدة املحضون م�ن قبل والديه
خ�ال اي�ام العطل الرس�مية مع زي�ادة ايام

املش�اهدة بما يتناسب مع مصلحة املحضون
وظروف الوالدين.

اإلطاحة مبسؤول اإلدارة العسكرية لداعش يف كركوك
بغداد /الزوراء:
أعلن الحسد الشعبي ،امس االحد،
عن الق�اء القبض عى ما يس�مى
بمسؤول اإلدارة العسكرية لداعش
بعملية نوعية يف كركوك.
وذكر بيان إلعام الحش�د الشعبي
تلق�ت «ال�زوراء» نس�خة منه :أن
“ق�وة م�ن ام�ن الحش�د  /قاطع
صاح الدين وكركوك القت القبض

ع�ى ما يس�مى بمس�ؤول اإلدارة
العس�كرية لداعش بعملية نوعية
يف كركوك”.
وأض�اف البي�ان أن “العملية تمت
اس�تنادا ملعلوم�ات اس�تخبارية
دقيقة تكللت بالنجاح يف محافظة
كركوك”.
م�ن جهته�ا ،أعلن�ت وكال�ة
االس�تخبارات ،ام�س االح�د ،عن

الق�اء القبض ع�ى إرهابيني قدما
معلوم�ات لداع�ش ع�ن الق�وات
األمنية يف محافظة كركوك.
وذكر بيان للوكالة تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :أن “مف�ارز وكال�ة
االس�تخبارات املتمثل�ة بمديري�ة
اس�تخبارات كرك�وك يف وزارة
الداخلية تمكنت من القاء القبض
عى ارهابيني اثنني مطلوبني وفق

أحكام امل�ادة  4ارهاب النتمائهما
لعصابات داعش اإلرهابية”.
وأض�اف البي�ان أن�ه “خ�ال
التحقيقات األولي�ة معهما اعرتفا
بتقديم معلومات لعصابات داعش
عن أسماء ومواقع االجهزة االمنية
وحركاته�م ،تم اتخ�اذ االجراءات
القانوني�ة بحقهم�ا إلكم�ال
أوراقهما التحقيقية”.

التخطيط :سنركز على إمتام املشاريع اخلدمية واالسرتاتيجية مبوازنة 2021

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة التخطي�ط ،ام�س األح�د ،وجود
أكث�ر م�ن  6آالف مرشوع قي�د التنفيذ ،مؤكدة
أن موازن�ة الع�ام املقب�ل  2021ال تتضم�ن أي
مش�اريع جدي�دة ،ولكنها س�رتكز ع�ى إنجاز
املش�اريع املس�تمرة ،فيم�ا أش�ارت إىل أنه تم
تخصيص  400مليار دينار إلنجاز ميناء الفاو
الكبري يف موازنة .2021
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة ،عب�د الزه�رة
الهن�داوي :إن «الوزارة تمتل�ك أكثر من  6آالف

مرشوع قيد التنفيذ يف جميع محافظات الباد،
حيث إن نسب إنجاز هذه املشاريع ترتاوح بني
النس�ب املتقدم�ة واملتوس�طة ،وبعضها تمت
إحالتها ولكن لم يبدأ العمل بها».
وأضاف أن «موازنة  2021لم تتضمن إدراج أي
مشاريع جديدة ،حيث إن البحث سيكون فقط
عن وضع حلول ومعالجات للمشاريع املوجودة
عى قي�د التنفيذ ،بهدف اس�تمرار العمل فيها،
وإنجاز التي فيها نسب إنجاز متقدمة».
وأشار إىل أن «الرتكيز سيكون يف إنجاز املشاريع

الخدمية ،والتي تمثل دعما لاقتصاد من خال
توفري فرص عمل للشباب ،وكذلك تكون داعمة
للتنمية».
وأك�د أن «ال�وزارة ترك�ز ع�ى املش�اريع
االس�رتاتيجية ،حيث إن موازنة  2021تضمنت
إدراج مرشوع الف�او الكبري ،الذي خصصت له
 400مليار دينار ،وكذلك إدراج مرشوع القطار
املعلق يف بغداد ،وهي مهمة للخدمات والتنمية،
إضاف�ة إىل مش�اريع أخرى وفق�ا ألولويات تم
تحديدها يف هذا اإلطار».

من مواليد  ..1887معمرة عراقية تتذكر جمازر «داعش» والعثمانيني

المار أركندي  -العراق  -سكاي نيوز عربية:
بلغت رويش قاسم من العمر عتيا حتى عارصت
انته�اكات تنظي�م «داع�ش» اإلرهاب�ي ض�د
طائفتها اإليزيدية شمايل العراق ،واستذكرت مع
ذل�ك املحن التي مرت بها الطائفة منذ أمد بعيد،
وتحدي�دا منذ مجازر الدول�ة العثمانية بحقهم،
مرورا بأزمات بلدها وحروبه املعارصة.
وداخ�ل خيمته�ا يف مخي�م «كربت�و» للنازحني
اإليزدي�ني ع�ى أط�راف مدين�ة ده�وك بإقليم
كردستان العراق ،تقيض الجدة اإليزيدية أيامها
بع�د نزوحها مكره�ة من قضاء س�نجار غرب
محافظة نينوى بش�مال الع�راق ،الذي اجتاحه
«داعش» يف صيف عام .2014
وبعد أش�هر من اآلن ،ستكون املعمرة رويش قد
أتمت  134عاما كما تقول عائلتها ،وهي ليست
طريح�ة الف�راش أو فاق�دة للوعي ،ب�ل تتمتع
بذاك�رة متخم�ة بقصص الحرب واإلب�ادة التي
عارصتها منذ الحقبة العثمانية مرورا باالنتداب
الربيطان�ي ،فف�رتة الحكم امللك�ي والجمهوري
وفص�ول األزمات والحروب التي رضبت بادها،
ال س�يما األخرية م�ع تنظيم داع�ش اإلرهابي،
التي تقول إنها األكثر فظاعة.
وتظهر بطاقة هوي�ة رويش ،التي حصل موقع
«س�كاي نيوز عربية» عى نس�خة منه�ا ،أنها
ولدت يف األول من يوليو عام .1887
موسوعة غينيس
ويس�تعد أحفاد املعم�رة اإليزيدي�ة العراقية

إلدراجه�ا يف موس�وعة «غيني�س» لألرق�ام
القياس�ية ،فه�م يعتقدون أنه�ا أكرب معمرة
ع�ى كوكبنا بعد وفاة رج�ل عراقي آخر كان
قد بلغ أكثر من  100عام ،هو حنون الغالبي
من محافظة ميسان جنوبي الباد.
وع�اوة ع�ى ذل�ك ،فه�م يملك�ون ش�هادة
مياده�ا ،ويس�عون إلدراجه�ا ،حي�ث توثق
األوراق الت�ي لديه�م ذل�ك أنها ول�دت يف عام
.1887
وصفة طول العمر
وال تزال املعمرة اإليزيدية مواظبة عى سماع
الطرب الكردي يوميا ،وبرامج الفن لإلذاعات
املحلي�ة الت�ي تبث األغان�ي واألخب�ار باللغة
الكردي�ة ،لكنه�ا تعان�ي ضعف�ا يف برصه�ا
ال يس�مح له�ا بالتنق�ل بني الخي�م من دون
عكازها ،قاصدة زيارة أحفادها وأبنائهم.
وتحتفظ رويش بش�عرها األس�ود الذي قاوم
الش�يب ،والفضل يف ذلك يعود ،كما تقول ،إىل
ن�وع األطعمة التي تتناوله�ا األرملة ،والجدة
ألكثر من 150من األحفاد.
تقول املعم�رة العراقية ملوقع «س�كاي نيوز
عربي�ة» إنها لم تزر طبيبا ،وهي تحرص عى
تن�اول البيض واللبن والخض�ار والفاكهة ال
س�يما املجففة منها ،وتفضل تناول الس�مك
كوجبتها األساسية يف قائمة اللحوم.
وقب�ل نزوحها من س�نجار بعدم�ا اجتاحها
«داع�ش» ودمرها ،كان�ت املعم�رة العراقية
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تعتم�د ع�ى خ�ريات األرض م�ن األعش�اب
العطرية يف حال أصيبت بوعكة صحية ،وعى
تناول الكم�ي والفطر والت�ني والعنب ،بينما
كان العسل يتصدر مائدتها عى الفطور.
مجازر العثمانيني
عاش�ت الج�دة رويش قاس�م كأس�افها
اإليزديني تح�ت الحكم العثمان�ي ،خاصة يف
أواخ�ره ،وبدأت معاناتهم بفت�اوى عثمانية
من�ذ الق�رن الس�ادس عرش ،وضع�ت كأطر
ترشيعية وعسكرية أباحت الدم اإليزيدي.
ويتح�دث الباحث�ون اإليزديون ع�ن أكثر من

 100مج�زرة تع�رض لها أبن�اء الطائفة لها
عى يد العثمانيني.
ويعتق�د الباح�ث اإلي�زدي املتخص�ص يف
شؤون طائفته ،س�الم الرشيداني ،يف حديث
إىل موقع «س�كاي نيوز عربي�ة» :أن «مذابح
الدول�ة العثمانية يف حق اإليزيديني توس�عت
خ�ال الربع األخري من القرن التاس�ع عرش،
وتحديدا يف حقبة السلطان عبد الحميد الثاني
الذي عادى األقليات اإلثنية والدينية يف دولته،
وارتكبت قواته أفظ�ع الجرائم مثل تلك التي
ارتكبت بحق األرمن».

وال ت�زال رويش تتذك�ر كي�ف كان�ت القوات
العثماني�ة تقتحم ق�رى طائفتها تحت جنح
الظ�ام ،فيقتل�ون م�ن فيه�ا وينتقل�ون إىل
أخ�رى ،فيم�ا يكت�ب للمحظوظ�ني القائل
النجاة من هول املجازر ورسد شهاداتهم.
وتنقل املعم�رة عن والده�ا تفاصيل مجزرة
أيوب بك العثماني سنة  ،1891وكانت حينها
تبلغ  5سنوات ،ووصف لها كيف كانت تنهال
س�يوف العثمانيني عى رق�اب اإليزديني دون
رأف�ة برصخ�ات األطف�ال والرض�ع ،وتلتها
حملة عمر وهبي باشا سنة  ،1892ثم حملة
بكر باشا سنة .1894
وتقول رويش إنها ش�هدت  7مجازر ارتكبها
األت�راك بحق طائفته�ا ،إذ قت�ل العثمانيون
آالف اإليزيدي�ني ،إىل جان�ب ماحقته�م أثناء
مج�ازر األرمن يف القرن املايض ،ال س�يما أن
العثماني�ني ه�ددوا بقت�ل اإليزدي�ني يف جبال
س�نجار إن لم يس�لموهم العائ�ات األرمنية
الفارة من حمات اإلبادة.
وكان�ت تلك العائ�ات اس�تنجدت باإليزديني
الذين أغاثوهم وآووهم ،ورفضوا تسليمهم إىل
العثمانيني ،الذين ارتكبوا بحقهم آخر مجزرة
كانت عى يد إبراهيم باشا ،بعد  3سنوات من
الحملة العثمانية بحق األرمن.
داعش األكثر دموية
وواج�ه اإليزيدي�ون أكث�ر املج�ازر دموي�ة،
عندم�ا اجتاح تنظيم «داع�ش» مناطقهم يف

جبل س�نجار يف أغس�طس  ،2014حيث قتل
واغتصب واستعبد اآلالف من النساء.
وت�رى املعم�رة العراقية أن تنظي�م «داعش»
اإلرهابي كان األكثر إرهابا.
وكانت الطائفة اإليزيدية قد تعرضت يف صيف
 2014يف موطنها التاريخي يف سنجار ملذبحة
مروعة عى ي�د «داعش» ،ال�ذي حول اآلالف
من نس�ائها إىل س�بايا وأطفالها إىل جنود ،يف
فظائع صنفتها األمم املتحدة عى أنها «إبادة
جماعية».
ويعتق�د الرش�يداني أن�ه «نتيج�ة ملج�ازر
العثماني�ني ،تقلص�ت الطائف�ة اإليزيدي�ة
جغرافيا وتقوقعت يف جبال س�نجار وريفها،
كم�ا أنها انكمش�ت عددي�ا بس�بب البطش
العثمان�ي ،إىل أن ج�اء البط�ش الداعيش قبل
سنوات ليكمل معاناة هذه الطائفة».
وتحدث�ت تقاري�ر منظمة األم�م املتحدة عن
اس�رتقاق «داعش» ألكث�ر م�ن  6500امرأة
وطفل من اإليزيدي�ني ،فيما رشد العنف أكثر
من  350ألفا منها يف مخيمات اللجوء ش�مايل
الع�راق ،وال ي�زال أكث�ر م�ن  120ألفا ممن
ع�ادوا إىل ديارهم يواجه�ون مصاعب إعادة
بن�اء حياتهم م�ن جديد ،ال س�يما الناجيات
العائدات من سجون «داعش».
وراح ضحي�ة املج�ازر الداعش�ية يف جب�ال
سنجار  5آالف قتيل عى األقل ،إىل جانب عدد
كبري من املفقودين.

أسواق
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العراق يتصدر قائمة مستوردي السلع
اإليرانية بـ  5مليارات دوالر

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن مدير عام مكتب الشؤون العربية
واألفريقي�ة بمنظم�ة التنمية التجارية
اإليراني�ة ،ف�رزاد بيلت�ن ،ان الع�راق
استحوذ عى  % 27من صادرات البالد،
ليتفوق عى الصني التي حلت يف املرتبة
الثانية بقائمة املستوردين.
وق�ال يف ترصي�ح لوس�ائل االع�الم
االيراني�ة :ان “قيم�ة ص�ادرات اي�ران
الس�لعية إىل الع�راق بلغ�ت  5مليارات
دوالر خالل  7أشهر”.
واضاف بيلتن ان “العراق استورد 17.6

مليون طن م�ن الس�لع اإليرانية خالل
الف�رتة م�ن  20آذار حت�ى  20ترشي�ن
األول من العام الحايل”.
واوضح ان “حجم الص�ادرات اإليرانية
للعراق س�جل زيادة بنس�بة  % 26عن
الفرتة نفسها من عام .”2019
واش�ار بيلت�ن اىل أن “ أه�م الصادرات
اإليراني�ة للع�راق هي الغ�از والكهرباء
والحدي�د والطماط�م وال�كايش،
والس�رياميك ،والبطي�خ ،واملكيف�ات
املائية فضال عن قطع غيار التوربينات
البخارية ،والبسكويت ،واألجبان”.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا

بغداد /الزوراء:
أغلق س�وق العراق املايل ،امس االحد ،منخفضا بنس�بة  0.38%عن الجلس�ة
الس�ابقة ،وج�اءت مؤرشات تداول س�وق العراق ل�ألوراق املالي�ة ليوم أمس
ع�ى النحو اآلتي :الرشكات املدرجة ،105 :أما ال�رشكات املتداولة ،26 :وبلغ
ع�دد االس�هم املتداول�ة ( )753.128.619س�هما ،بينما بلغت قيمة االس�هم
( )1.267.183.891دينارا.
واغلق مؤرش االسعار  ISX 60يف جلسة امس عى ( )482.10نقطة منخفضا
بنس�بة ( )0.38%عن إغالقه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ ( )483.92نقطة،
وتم تداول اسهم ( )26رشكة من اصل ( )105رشكة مدرجة يف السوق ،ليبلغ
ع�دد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها بتعليمات
االفصاح املايل ( )33رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق ()301
مليون س�هم بقيمة بلغت ( )279مليون دينار م�ن خالل تنفيذ ( )69صفقة
عى أسهم خمس رشكات .

مطالبات نيابية بصرية حبسم ميناء
الفاو وإحالته على شركات عاملية

بغداد /الزوراء:
طالب النائب عن محافظة البرصة ،عبد
االمري املياحي ،امس األحد ،وزارة النقل
القيام بواجباتها بإحالة مرشوع ميناء
الفاو الكبري اىل رشكات عاملية للنهوض
باملرشوع.
وق�ال املياحي يف ترصي�ح صحفي :إن
“هناك ملفات مهم�ة يف مرشوع الفاو
منه�ا ملفات البنى التحتية واالس�كان
والطاق�ة يمكن ان تصنف عى اكثر من
رشك�ة للميض بالعمل به�ا مع االلتزام
بالتصاميم الفنية”.
وأضاف ان “أهمية مرشوع ميناء الفاو

الكب�ري تكمن يف تعظيم ي�رادات الدولة
وتعزي�ز موق�ع الع�راق االقتص�ادي يف
املنطقة وتوفري االيدي العاملة ومعالجة
املش�اكل الكبرية عى مستوى االيرادات
والتوجه لدعم املشاريع االستثمارية يف
املنطقة الجنوبية والبرصة باالخص”.
وكان رئيس لجن�ة الخدمات الربملانية،
وليد السهالني ،اعرب يف ترصيح سابق
ع�ن قلقه من تأخر إنج�از ميناء الفاو
الكب�ري ،داعيا وزير النق�ل ،نارص بندر
الش�بيل ،والجهات املعني�ة ،اىل اإلرساع
بإبرام العقود مبارشة مع الرشكة التي
تتوفر فيها الخصائص.
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النفط :العراق سيربم أول صفقة بيع بالدفع املسبق بكمية  48مليون برميل
بغداد /الزوراء:
توقع�ت وزارة النف�ط ارتف�اع اس�عار
البرتول يف االسواق العاملية مطلع ،2021
وبينما اكدت مساعيها إلبرام اول صفقة
بي�ع بالدفع املس�بق بح�دود  48مليون
برمي�ل ،لفتت اىل ان العراق لم يطلب من
اوبك االستثناء من قرار تقليص االنتاج.
وفيما اكدت لجن�ة الخدمات النيابية ان
ارتفاع اس�عار النفط ل�ن يغري من ازمة
الع�راق االقتصادية ،اش�ارت إىل رضورة
“تعلم الدرس” قبل فوات األوان.
وقال وزير النفط ،احس�ان عبد الجبار،
ام�س االح�د ،يف ح�وار صحف�ي :إن
“اتف�اق خف�ض االنت�اج ال�ذي أقر من
قب�ل ال�دول املنتج�ة للنف�ط (أوب�ك )+
يحق�ق هدف إعادة االس�تقرار والتوازن
لألس�واق النفطي�ة العاملي�ة” ،مبينا ان
«نتائج االتف�اق كانت إيجابي�ة ومؤثرة
نس�بيا برغم تداعيات جائحة كورونا يف
اقتصاديات البلدان املنتجة والصناعية».
واض�اف ان «ح�رص االعض�اء يف اوب�ك
ع�ى االلت�زام بمحددات خف�ض االنتاج
يسهم بش�كل كبري يف ارتفاع االسعار اىل
مس�تويات معينة» ،الفتا اىل ان « العراق
لم يطلب من اوبك اس�تثناءه من خفض
االنتاج خش�ية ح�دوث تراج�ع جديد يف

سعر الربميل باالسواق العاملية».
وتوق�ع عب�د الجب�ار أن «يالمس س�عر
الربمي�ل  50دوالرا مطل�ع الع�ام 2021
وس�ط م�ؤرشات ع�ى تع�اف بس�يط
بالطل�ب العامل�ي بع�د عملي�ات اإلغالق
ملواجهة جائحة كورونا” ،مؤكدا “سعي

الع�راق إلب�رام اول صفقة بي�ع بالدفع
املس�بق بحدود  48مليون برميل للنفط
الخام باالسواق العاملية».
ويف الس�ياق نفس�ه ،اكدت عض�و لجنة
الخدم�ات النيابي�ة ،منار عب�د املطلب،
ام�س االح�د ،ان ارتف�اع اس�عار النفط

ل�ن يغري من ازم�ة الع�راق االقتصادية،
مش�رية إىل رضورة “تعل�م الدرس” قبل
فوات األوان.
وقال�ت عبد املطل�ب يف ترصيح صحفي:
ان” انخف�اض اس�عار النف�ط العاملي�ة
وب�روز جائح�ة كورون�ا خ�الل الع�ام

الج�اري  2020كانت بمثابة درس قاس
جدا لالقتصاد العراقي كونها سببت ازمة
مالية حادة اث�رت عى قدرة الحكومة يف
تس�ديد الروات�ب وخلق مديوني�ة عالية
جدا نتيجة تكرار االقرتاض بمبالغ مالية
كبرية”.
واضافت عبد املطلب ان” ارتفاع اس�عار
النف�ط املح�دود ربم�ا يجل�ب زي�ادة يف
االي�رادات املالية لكنها لن تغري من واقع
االزم�ة املالي�ة الت�ي تحت�اج اىل قرارات
جريئة جدا من ناحي�ة تعظيم االيرادات
غ�ري النفطي�ة ،وخاصة مل�ف الكمارك
واملناف�ذ واالتصاالت والزراعة والس�عي
اىل بلورة قطاع خاص قادر عى النهوض
باملش�اريع االس�تثمارية ودف�ع وت�رية
العم�ل لالم�ام من خ�الل توف�ري االالف
الفرص العمل “.
واش�ارت عب�د املطل�ب اىل ان�ه” ب�دون
اصالح�ات حقيقي�ة س�يكون االقتصاد
العراقي يف وضع صعب جدا الن االعتماد
عن النفط كمورد اسايس وسط تضارب
االس�عار امر يف غاية الخط�ورة ،ويجب
االهتم�ام ببقية النوافذ التي تدر ايرادات
مالي�ة تس�هم يف خل�ق اس�تقرارية يف
مل�ف تس�ديد الرواتب وادامة املش�اريع
االقتصادية يف البالد”.

كوجر :البنوك واالستقرار األمين وراء اكتناز األموال يف املنازل
بغداد /الزوراء:
رأى عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،النائب جمال
كوجر ،ام�س االحد ،ان البنوك غ�ري الرصينة وعدم
االس�تقرار األمن�ي وراء اكتناز الن�اس ألموالهم يف
املنازل.
وق�ال كوج�ر يف حديث صحف�ي ان “هن�اك امواال
مكتن�زة ل�دى الن�اس وبالت�ايل فإنه عندم�ا يكون
الوضع مقلقا فإن أصحاب هذه االموال ليس لديهم
الجرأة للعمل يف االس�تثمار الداخيل” ،مشريا إىل انها
“إما أن تستثمر خارجيا او تبقى مكتنزة”.
وتاب�ع أن “مصارفن�ا ليس�ت رصين�ة بالش�كل
املطلوب ،اضافة اىل ان االجواء االمنية املرتبكة التي
تكون طاردة لالس�تثمارات ورؤوس األموال ،تجعل
أغلب الناس يحتفظون بأموالهم اما يف املنازل أو يف

بطاقة املاسرت كارد وعدم استخدامها”.
واضاف ان “الحكومة تس�تطيع أن تمنح اطمئنانا
وثق�ة للمواطن وتخلق فرص عمل آمنة وخلق بيئة
أمني�ة مس�تقرة لجعل املواطن يخ�رج هذه األموال
املكتنزة واس�تثمارها بالش�كل الذي يحرك العملية
االقتصادية”.
ويعان�ي الع�راق من ازم�ة مالية خانق�ة منذ عدة
أشهر بسبب انهيار أس�عار النفط الخام وتداعيات
ف�ريوس كورونا وما تس�بب به من آث�ار اقتصادية
عى معظم بلدان العالم.
وحسب البنك املركزي العراقي فإن هناك نسبة كبرية
من األموال املكتنزة يف املنازل وعدم استثمارها ،وأن
 77%م�ن العمل�ة العراقية املتداولة يف الس�وق هي
مكتنزة يف بيوت املواطنني.

النزاهـة تضـبط تالعـباً مبلكـية عقـار عائد للدولة بـ  5ملـيارات ديـنار

بغداد /الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة ،ام�س االحد،
تنفي�ذ عمليَّ�ة ضبط إضبارة الس�جل
ِّ
بعق�ار تعود ملكيَّت�ه للدولة
الخ�اص
ٍ
يف محافظ�ة النج�ف ،مُ ب ِّي ً
ن�ة أن قيمة
العق�ار التقديريَّ�ة تبل�غ أكث�ر م�ن
( )5,000,000,000مليارات دينار.

وقالت الهيئة تلقت “الزوراء” نس�خة
من�ه :إن “م�الكات مكت�ب تحقي�ق
النج�ف التابع للهيئة قام�ت بالتحرُّز
ِّ
الخ�اص بالعقار
ع�ى أص�ل الس�جل
الذي ت َّم التالعب به وتصل مساحته إىل
( )120دونم�اً” ،الفت�ة إىل أن “القيمة
التقديريَّة للعقار الواقع عى الش�ارع

الح�ويل الجدي�د يف النجف ال�ذي تعود
ملكيت�ه إىل وزارة املاليَّة ،تصل إىل أكثر
م�ن ( )5,000,000,000ملي�ارات
دينار”.
وأضافت الدائرة إن “تحقيقاتها األوليَّة
ق�ادت إىل الكش�ف ع�ن قي�ام بع�ض
مُ َّ
ّ
العقاري يف النجف،
وظفي التسجيل

باالش�رتاك مع مدير عقارات الدولة –
فرع النجف ،بالتالعب يف سجل العقار
وإضافة حق الترصُّ ف ألحد األشخاص
ً
موضحة قيامه
وتس�جيلها باس�مه،
مس�احات صغري ٍة وبيعها
بتجزئته إىل
ٍ
أرض
قط�ع
ش�كل
ع�ى
للمواطن�ني
ٍ
سكن َّي ٍة؛ لقاء مبالغ ماليَّ�ة”.

واوضح�ت إن�ه “ت� َّم تنظي�م محرض
ضب�ط أص�ويلٍّ بالعمليَّ�ة الت�ي تمَّ �ت
ٍ
بموج�ب مُ َّ
ضب�ط قضائيَّ�� ٍة،
ذك�رة
ٍ
وعرض�ه عى الس� ِّيد ق�ايض محكمة
التحقيق املُ
َّ
ختص�ة بقضايا النزاهة يف
النجف؛ التخاذ اإلج�راءات القانونيَّ�ة
املُناسبة”.

أكدت أن احنسار الكميات اجملهزة وراء ازدياد القطع املربمج

الكهرباء تعلن اخنفاضاً كبرياً يف استرياد الغاز اإليراني اجملهز للطاقة
بغداد /الزوراء:
عزت وزارة الكهرباء اسباب ازدياد ساعات
القط�ع املربم�ج يف بغ�داد واملحافظ�ات اىل
انحسار الكميات املجهزة من الغاز االيراني
لتشغيل عدد من املحطات التوليدية واجراء
اعمال الصيانة الدوري�ة لعدد من الوحدات
اس�تعدادا ملوس�م الصي�ف املقب�ل ،اضافة
اىل اس�تهداف ابراج نق�ل الطاقة يف املناطق
الشمالية.
ونق�ل ع�ن الناط�ق باس�م ال�وزارة ،احمد
العبادي ،قوله :ان الوزارة تس�عى للحفاظ
عى قدرته�ا االنتاجية من الطاقة وزيادتها
يف محطاته�ا التوليدي�ة لضم�ان ديموم�ة
اس�تقرار التجهي�ز واس�تمراره ،إال ان
املنظومة الكهربائية فق�دت خالل اليومني

املاضي�ني م�ا يق�ارب ال�� 3565ميغاواط
من الطاق�ة التوليدية يف املنطقة الوس�طى
والجنوبي�ة واج�زاء من املنطقة الش�مالية
بس�بب انخف�اض ضغط الغ�از املجهز من
الخط االيراني ملحطات االنتاج.
واوضح :ان ضغط الغاز انخفض يف املناطق
املذك�ورة اىل ( )10ماليني مرت مكعب باليوم
بع�د ان كان  25ملي�ون م�رت مكع�ب ،م�ا
اسفر عن تحديد احمال املحطات التوليدية
(بس�ماية ،الص�در ،الق�دس ،كرب�الء،
الحيدرية ،النجف الغازية ،املنصورية ،شط
العرب ،الحلة ،الديوانية ،النجيبية ،واس�ط،
وجنوب بغداد).
واش�ار العب�ادي اىل “تع�رض املنظوم�ة
الكهربائي�ة ايض�ا اىل اعم�ال اجرامي�ة

إعالنك في

استهدفت خطوط النقل يف مناطق مختلفة،
حيث تعرض خط رشيد � بسماية وقيارة �

موص�ل وقيارة � كركوك اىل اعمال تخريبية
ادت اىل س�قوط ع�دد من االب�راج وانقطاع

حيقق لك االنتشار األوسع

E-mail : alzawraanews@yahoo.com
لالستفسار 07810090003 :
فقدان
فقدت هوية االحوال املدنية بإسم
(شمس عيل ابراهيم) رقم السجل
 ٨40م صحيف�ة  ..164ع�ى
م�ن يعث�ر عليها يرج�ى االتصال
باالرقام التالية0790191٨332 :
  .. 07737٨72333ول�ه االج�روالثواب.

العدد/1229 :ب2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/11/29:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية
اىل /املدعى عليه احمد جرب طالب
إعالن
بن�اءا ً عى الدع�وى البدائية املرقمة اع�اله واملقامة من قبل املدعي
(مدي�ر عام رشك�ة التأمني الوطنية اضاف�ة لوظيفته) بخصوص
الدع�وة املقامة عليك من قبل املدعي اعاله وملجهولية محل االقامة
تقرر تبليغك إعالنا ً بواسطة صحيفتني محليتني عى موعد املرافعة
املوافق  2020/12/27ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب
عنك قانونا ً س�تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وفق االصول.
مع التقدير..
القايض
جواد حسن نايف

العدد/4244:ش2020/
جمهورية العراق
التاريخ2020/11/26:
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف النارصية
اىل  /املدعى عليه  /ماهر كريم منخي
م /تبليغ
قامتِ املدعي�ة (هدى عادل مهدي) الدع�وى الرشعية املرقمة
أعاله والتي تطلب فيها ولغرض تأييد حضانة أطفالها وبالنظر
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ ،لذا تقرر
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بالحض�ور أمام هذه
املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق  2020/12/22الس�اعة
التاس�عة صباحا ً وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً ووفقا ً للقانون.
القايض
حسني شبيب عايد

التيار الكهربائي ع�ن مناطق عدة” .مؤكدا
“ان ال�وزارة تج�ري ايضا اعم�ال الصيانة
الدوري�ة عى عدد من املحط�ات الكهربائية
اس�تعدادا ملوس�م الصيف املقب�ل ،مما ادى
اىل ضي�اع طاق�ات متاح�ة م�ن االنت�اج”،
منوه�ا “ان ه�ذه االمور مجتمع�ة ادت اىل
زي�ادة س�اعات القط�ع املربم�ج يف بغ�داد
واملحافظات”.
وكان�ت صحيف�ة “واش�نطن بوس�ت” قد
ذكرت ،يوم الس�بت ( 21من ش�هر ترشين
الثان�ي) ،أن الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة
منح�ت العراق إعفاء جدي�دا ً مدته  45يوما ً
لغرض إسترياد الغاز والطاقة من إيران.
ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية،
وعى رأسها الس�عودية ،السترياد الكهرباء

منه�ا ع�رب رب�ط منظمته�ا م�ع منظومة
الخلي�ج ،بع�د أن كان يعتم�د ع�ى إي�ران
وحدها خالل السنوات املاضية عرب استرياد
 1200ميغ�اواط ،وكذلك وقود الغاز لتغذية
محطات الطاقة الكهربائية املحلية.
كما يعت�زم الع�راق اس�ترياد الكهرباء من
األردن وتركي�ا ،يف مس�عى من بغداد لس�د
النق�ص لحني بن�اء محطات طاق�ة تكون
قادرة عى تلبية االستهالك املحيل.
ويعان�ي الع�راق م�ن أزمة نق�ص كهرباء
مزمن�ة منذ عقود ج�راء الحصار والحروب
املتتالي�ة .ويحت�ج الس�كان من�ذ س�نوات
طويل�ة ع�ى االنقط�اع املتك�رر للكهرباء،
وخاصة يف فص�ل الصيف ،إذا تصل درجات
الحرارات أحيانا ً إىل  50مئوية.

جمهورية العراق
العقود الحكومية
محافظة ذي قار
رقم املناقصة ( )14خطة تنمية االقاليم  2019لسنة  2020العدد1750:
التاريخ2020/11/29:
اىل /كافة املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية
م /تمديد إعالن
إلحاقا ً بإعالننا بالعدد  1525يف 2020/11/12
واملتضمن االعالن عن مناقصة مرشوع (انش�اء ش�وارع مكتملة البنى التحتية يف
بلديات (س�يد دخيل-الفضلية -الكرمة-الغراف -الجبايش) وملقتضيات املصلحة
العام�ة وإلتاحة أكرب فرصة للرشكات لتقديم العطاءات ،تقرر تمديد تاريخ الغلق
ليكون يوم الخميس املصادف  .. 2020/12/3لذا اقتىض التنويه.
مع التقدير..
ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار

الرياضي

أصفر وأمحر

مدرب النجف :ما حصل معنا ال
حيدث يف مجيع دول العامل

بغداد /متابعة الزوراء
اك�د م�درب فريق كرة القدم بنادي النجف ،حس�ن احمد ،ان م�ا يحصل مع الفريق ال
يحدث يف جميع دول العالم.وقال أحمد إن “النجف منذ بداية املوسم وبعد مرور خمس
جوالت والنجف يلعب خارج ارضه ،هذا االمر ال يحدث ألي فريق يف العالم”.
واوض�ح ان “الكادر التدريبي نجح يف قلب موازي�ن االمور وتحويل هذا االمر إىل حافز
لالعبني ،حيث وضعناهم امام املسؤولية ليحققوا الفوز يف ثالث مباريات متتالية”.
يذك�ر ان الهيئة التطبيعية اعت�رت ملعب النجف بغري املرخ�ص وبالتايل حرمانه من
اللعب عىل ارضه.
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القضاء هو الفيصل يف إنهاء اخلالفات

محودي يقرر مقاضاة من حاولوا اقتحام مبنى اللجنة األوملبية وشتموا شخوصها
بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
أعل�ن رئي�س اللجن�ة األوملبي�ة الوطنية
العراق�ي ،رع�د حم�ودي ،ع�زم لجنت�ه
مقاضاة من س�عوا القتح�ام مبنى مقر
اللجن�ة االوملبي�ة صب�اح ام�س االح�د،
وتجاوزوا بالس�ب والش�تم عىل عدد من
أبناء الوسط األوملبي.
ج�اء ذل�ك يف مع�رض حدي�ث حم�ودي
للمكت�ب االعالمي إثر محاول�ة عدد من
رؤساء االتحادات وأتباعهم دخول مبنى
اللجن�ة األوملبي�ة بالتزامن م�ع مبارشة
رئيسها رعد حمودي بدوامه الرسمي يف
أول يوم له بعد إصدار محكمة النزاعات
الرياضي�ة أم�را ً والئي�ا ً رف�ض االعراف
بنتائج املؤتم�ر االنتخاب�ي األخري ومنع
الفائ�ز ب�ه رسم�د عبداألله م�ن مزاولة
مهام�ه ،واتاح لحم�ودي مواصلة عمله
رئيس�ا ً للجنة األوملبية لحني البت نهائيا ً
بالنزاع االوملبي عر املحكمة ذاتها.
وش� ّدد حمودي ع�ىل “حتمي�ة مقاضاة
الذين خالفوا أمرا ً قضائيا ً والئيا ً أصدرته
محكمة عراقية رس�مية وحاولوا دخول
ً
عن�وة” ،واصفا ً
مبن�ى اللجنة األوملبي�ة
إياه�م ب�� “املتجاوزي�ن الذين يس�تلزم
ردعهم بالقانون”.
ً
وخت�م حمودي حديثه قائال ان “القضاء
العراقي العادل سيكون الفيصل يف إنهاء
الخالف االوملبي الدائر بعد إصدار محكمة
النزاع�ات الرياضي�ة قراره�ا النهائ�ي،
وإتخ�اذ اللجن�ة األوملبي�ة خطواته�ا
التصويبي�ة الت�ي طالبتها به�ا األوملبية
الدولية يف رس�التيها يف  20و  25ترشين
الثاني الجاري.
ّ
يفرس
جدي�ر بالذك�ر ان األم�ر الوالئ�ي
قضائياً ،عىل وف�ق التعريفات القانونية
العراقي�ة ،بأن�ه (األم�ر ال�ذي تص�دره
املحكم�ة بن�ا ًء ع�ىل طل�ب دون تبلي�غ
الط�رف االخ�ر ،ملقتضي�ات املصلحت�ني
العام�ة والخاص�ة ،وه�و ق�رار وقت�ي

إدارة اجلوية تناقش أسباب اهلزمية
أمام بغداد يف الدوري
بغداد /متابعة الزوراء:
علق عضو الهيئة االدارية لنادي
الق�وة الجوي�ة ،الكابت�ن هيثم
كاظم ،حول احداث مباراة القوة
الجوية و امانة بغداد.
وأكد كاظم أن “خسارة الجوية
ليست نهاية املطاف”.
وق�ال“ :س�تجتمع ادارة النادي
الي�وم االثنني لتحدي�د عدة امور
تفصيلي�ة وس�يقدم التقرير اىل
الهيئ�ة االداري�ة” ،مش�ريا اىل:
“نطمنئ جمهور الق�وة الجوية

مجال علي :املنافسة ما زالت يف
بدايتها والصدارة ال تعين شيئا

يص�دره الق�ايض يف االح�وال املنصوص
عليه�ا يف القانون ع�ىل ان ال يمس اصل
الحق).
ويبلغ من ص�در االمر ضده بصورة منه
وذل�ك لغرض التظلم م�ن االمر والتمييز
إذا تأي�د التظل�م ،ذل�ك ان االم�ر الوالئي
مشمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون.
وقد يخلط البعض بني القضاء املستعجل
واالم�ر الوالئ�ي وللتميي�ز بينهم�ا نبني
ان القض�اء الوالئي يص�در عىل عريضة

برشلونة يسحق أوساسونا
برباعية يف الدوري االسباني
بغداد /متابعة الزوراء
ع�اد فري�ق برش�لونة لطري�ق
االنتصارات ،بالفوز بنتيجة ()4-0
خالل مواجهة أوساس�ونا ،مساء
ام�س األح�د ،يف إطار منافس�ات
الجولة الحادية عرشة من الليجا.
وسجل أهداف برشلونة ،برايثوايت
يف الدقيق�ة  ،29وجريزم�ان يف
الدقيق�ة  ،42وكوتينيو يف الدقيقة
 ،57ومييس يف الدقيقة .73
وبه�ذا االنتص�ار يرفع برش�لونة
رصي�ده إىل  14نقط�ة يف املرك�ز
الس�ابع ،بينم�ا يتجم�د رصي�د
أوساسونا عند  11نقطة يف املركز
الخامس عرش.
بدأ برشلونة التهديد مُ بكرًا ،ونجح
أنطوان جريزمان يف التوغل داخل
منطق�ة الج�زاء ،وراوغ الحارس
هريي�را وم�رر ك�رة عرضي�ة
لكوتيني�و الذي س�دد عىل املرمى،
لوال تدخ�ل املدافع جارس�يا الذي
شتت الكرة يف الدقيقة .11
وأرس�ل جريزم�ان تصويبة قوية
ع�ىل ح�دود منطق�ة الج�زاء،
يف الدقيق�ة  ،15نج�ح ح�ارس
أوساس�ونا هرييرا يف التصدي لها
براعة.
وجاءت أول محاولة ألوساس�ونا
يف الدقيق�ة  ،18حي�ث تلق�ى
بوديم�ري ك�رة يف عم�ق منطق�ة
جزاء برشلونة ،وسدد عىل الطائر
لكن م�رت الكرة أع�ىل مرمى تري
شتيجن.
ونج�ح مارت�ن برايثوايت مهاجم
برشلونة يف تس�جيل الهدف األول
يف الدقيق�ة  ،29حي�ث م�رر ألب�ا
ك�رة عرضي�ة س�ددها برايثوايت
وتصدى لها الح�ارس هرييرا قبل
أن ترت�د له مرة أخرى ويُس�كنها
يف الشباك.
وسجل بوديمري مهاجم أوساسونا
هدف التع�ادل لفريقه يف الدقيقة
 ،40لكن حكم املباراة ألغاه بداعي
التسلل.
وضاع�ف أنط�وان جريزم�ان
النتيجة لرش�لونة يف الدقيقة ،42

بالعودة بقوة بعد الخسارة”.
يش�ار اىل فري�ق الق�وة الجوية
،متصدر الدوري العراقي املمتاز،
س�قط بفخ أمانة بغداد ليخرس
به�دف دون رد يف املب�اراة الت�ي
جرت ع�ىل ملعب كرب�الء الدويل
ضم�ن الجول�ة الخامس�ة م�ن
املسابقة.
اله�دف الوحيد ج�اء يف الدقيقة
 50م�ن ركلة جزاء س�جل منها
جبار كريم ملصلحة أمانة بغداد.

بتس�ديدة صاروخي�ة م�ن خارج
منطقة الجزاء ،مس�تغال تش�تيت
الدفاع للكرة ،وس�دد ع�ىل الطائر
عىل يمني الحارس هرييرا.
ومع بداية الش�وط الثاني ،تصدى
ت�ري ش�تيجن ح�ارس مرم�ى
برشلونة لتسديدة قوية من روبن
جارس�يا مهاج�م أوساس�ونا يف
الدقيقة .46
وأرس�ل مييس كرة عرضية داخل
املنطق�ة ،وصلت إىل رأس فرينكي
دي يونج الذي س�دد الكرة بجانب
القائم األيمن لحارس أوساس�ونا
هرييرا يف الدقيقة .51
ونجح كوتينيو يف تس�جيل الهدف
الثال�ث لرش�لونة يف الدقيقة ،57
حيث تلق�ى كرة عرضي�ة أرضية
داخل منطق�ة الجزاء م�ن زميله
جريزمان ،ليُسكن الكرة بسهولة
يف الشباك.
وح�رم القائ�م األيم�ن ملرم�ى
برشلونة ،روبرتو توريس مهاجم
أوساس�ونا م�ن تقلي�ص الفارق
وتس�جيل الهدف األول يف الدقيقة
 ،68حي�ث ارت�دت له الك�رة مرة
أخ�رى وس�دد لكن ه�ذه املرة بني
يدي الحارس تري ش�تيجن.
وس�جل البدي�ل عثم�ان ديمب�ي
هدف�ا لرش�لونة يف الدقيق�ة ،70
حيث تلق�ى تمريرة م�ن ترينكاو
يف منطق�ة الج�زاء ،وس�دد ك�رة
أرضية قوية أقىص يس�ار حارس
أوساس�ونا هريي�را ،لك�ن حك�م
املب�اراة ألغ�ى اله�دف بداع�ي
التسلل.
ونج�ح مي�يس يف تس�جيل الهدف
الراب�ع يف الدقيق�ة  ،73وأه�دى
اله�دف ل�روح دييج�و مارادون�ا
حي�ث كان يرت�دي قميص�ه م�ع
فريقه السابق نيولز أولد بويز.
وبه�ذا االنتصار يع�ود البلوجرانا
لطري�ق الف�وز ،بع�د خس�ارته
الجول�ة املاضي�ة ض�د أتلتيك�و
مدريد ،ويقتنص البارس�ا النقاط
الث�الث س�ع ًيا لتعدي�ل وضع�ه يف
الليجا.

الدع�وى م�ن دون مرافع�ة او دع�وة
الطرفني بينما القضاء املس�تعجل يصدر
قرارا بنا ًء عىل دعوة الطرفني ومن خالل
مرافعة حضورية بينهما.
ويف س�ياق متصل ،نفى آم�ر قوة حماية
مقر اللجنة األوملبية تدخل أو إضافة أية
قوة أخرى تحت اي مسمّى كان لعنارص
قوته امس األحد.
وب�ني املق�دم عبداألم�ري رس�ن ان “م�ا
حدث امس هو إخت�الف بوجهات النظر

ب�ني األط�راف األوملبي�ة املتنافس�ة عىل
التصدي للمكت�ب التنفيذي” ،مضيفا ً ان
“جوهر االختالف يتعلق يف تفس�ري االمر
الوالئي ال�ذي أصدرته محكمة املنازعات
الرياضي�ة وال�ذي ألغ�ى نتائ�ج املؤتمر
االنتخاب�ي الذي عق�د يف الرابع عرش من
شهر ترشين الجاري”.
وب�ني رس�ن“ :ان قوته إحت�وت املوقف
الذي حدث امس إثر مزاولة رئيس اللجنة
األوملبي�ة الوطنية العراق�ي رعد حمودي

دوامه الرسمي والذي تزامن مع حضور
الكتلة األنتخابية املنافسة له”.
وخت�م رس�ن حديث�ه بالق�ول “ان قوة
الحماي�ة ت�درك واجباتها جي�دا ً وتحرم
تاريخ العالقات الطيبة بني املتنافس�ني،
وتعامل�ت م�ع الجميع بال�ود واالحرام
الذي أفىض ملغ�ادرة الجميع مقر اللجنة
األوملبي�ة دون تط�ور االح�داث اىل م�ا ال
يحمد عقباه ويس�يئ اىل املشهد االوملبي
العراقي”.

بغداد/متابع�ة الزورا :اك�د مدرب كرة نفط الوس�ط ،جمال عي ،ان
الصدارة بعد انتهاء الجولة الخامس�ة ال تعني ش�يئا  ،ويجب الركيز
عىل املباريات القادمة من الدوري.
وق�ال ع�ي :ان الص�دارة بعد م�ي خمس�ة ادوار ال تعن�ي تحقيق
الطموحات ،االهم ان ننهي الدوري باملركز الذي يناسب نفط الوسط،
واملنافسة مازالت يف بدايتها وعلينا الركيز عىل املباريات املقبلة “.
واض�اف  ”:تنتظرنا مباري�ات مهمة متعاقبة م�ع الرشطة والنفط
والطلبة والقوة الجوية ،س�تعني لنا الكث�ري وعلينا ان نعد العدة لتلك
املباريات للخروج منها بنتائج طيبة” .مبينا  ”:ان نفط الوسط اثبت
شخصيته يف املباريات املاضية ،لكن مازالت هناك بعض النقاط التي
نعمل عىل تصحيحها”.
وتاب�ع عي ”:ان الفري�ق بارش تدريبات�ه للجولة السادس�ة والوقت
ضيق ،لدينا مباراة مهم�ة امام الرشطة ،طوينا صفحة مباراة اربيل
وتركيزنا عىل الجولة املقبلة”.
يش�ار اىل ان ن�ادي نفط الوس�ط ارتقى لصدارة الرتي�ب بفوزه عىل
اربيل ،ليصبح رصيده  12نقطة .

باسم قاسم :الزوراء تأثر كثريا بسبب قرعة الدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
َّ
اكد باس�م قاس�م ،مدرب الزوراء ،أن
الفوز عىل الحدود ( )2-1ضمن املرحلة
الخامس�ة من الدوري املمتاز ،لم يكن
سهالً ،وعانينا يف املباراة ملواجهتنا عدد
من املشاكل ،لكن األهم خطفنا النقاط
الثالث التي قربتنا من املراكز األوىل.
وق�ال قاس�م إن “ال�زوراء دف�ع ثمن
القرعة؛ حيث أجهدنا الس�فر والتنقل
حتى املباراة التي يف ملعبنا لم نس�تفد

منها بس�بب نقل املباري�ات إىل ملعب
كربالء؛ لعدم جاهزية ملعب الشعب”.
وب�ني “ركل�ة الج�زاء التي احتس�بت
ضدن�ا غريب�ة ،حي�ث كان ع�الء عبد
الزه�رة ملق�ى ع�ىل األرض بس�بب
اإلصاب�ة والكرة اصطدت بيده .لس�ت
هن�ا لالع�راض عىل ق�رارات الحكام،
لكنني أس�أل هل مل�س الكرة باليد فيه
قانون ثابت ،أم اجتهاد حكم؟”.
وش�دد “عىل إدارة النادي تحديد موعد

مبارياتن�ا الت�ي يف ملعبن�ا فليس من
املعق�ول أن نت�درب طيل�ة األس�بوع
يف الس�اعة الثاني�ة ونتفاج�أ بتغي�ري
املوع�د إىل الخامس�ة بس�بب النق�ل
التلفزيوني”.
وأك�د “التغيري غري مقب�ول ويؤثر عىل
تحضري الفريق بالتأقلم عىل الوقت ،ثم
إن املباراة هي مباراتن�ا ،ونحن األحق
بتحديد الوقت برشط ضمن التوقيتات
املتعارف عليها”.

شرار حيدر :كورونا وراء تعثر الكرخ يف اجلولتني السابقتني
بغداد /متابعة الزوراء
كشف رشار حيدر ،رئيس نادي الكرخ ،عن أسباب الخسارتني
املتتاليتني لفريقه الكروي خالل املرحلتني الرابعة والخامسة
عىل التوايل.
وقال رشار حيدر ان «الس�بب الرئيس للخسارتني املتتاليتني
للكرخ ه�و فريوس كورونا الذي أصاب امل�درب القدير كريم
س�لمان وال�ذي يع�د ايقونة الفري�ق وع�راب الالعبني داخل
امللعب».
واض�اف حي�در ان «الفريق فق�د  6نقاط مهم�ة خالل ايام

بسيطة ،فبعد أن كان ينافس مع فرق املقدمة تراجع للمركز
الثامن».
وأع�رب عن أمل�ه ان «يمن الله بالش�فاء العاجل عىل املدرب
كريم س�لمان وعودت�ه لقي�ادة الفريق لتحس�ني النتائج يف
مباريات األدوار املقبلة».
وكان فري�ق نادي الكرخ قد مني بخس�ارتني يف الدور الرابع
أمام فريق نفط الوسط  ،1 - 0وخرس بنفس النتيجة يف الدور
الخامس امام السماوة ليتجمد رصيده عند النقطة السابعة
ويراجعللمركزالثامنيفالرتي�بالع�املل�دورياملمت�از.

سلة العراق ختسر أمام لبنان يف كأس آسيا
بغداد /متابعة الزوراء
حس�م منتخب لبن�ان تأهله إىل
نهائيات كأس آسيا  2021لكرة

الس�لة وذلك بفوزه عىل شقيقه
العراق�ي بنتيج�ة ( )78-69يف
املباراة التي ج�رت ،امس األحد

ع�ىل ملع�ب خليف�ة بالعاصمة
البحرينية املنامة.
وتف�وق الع�راق خالل الش�وط
األول لينته�ي الربع األول (14-
 )16ومن ث�م الثاني (،)36-40
ليع�ود لبن�ان ليتف�وق يف الربع
الثالث (.)66-51
ب�دأ املنتخ�ب العراق�ي بش�كل
أفض�ل م�ن املنتخ�ب اللبناني،
حي�ث ف�رض م�درب اس�ود
الرافدين السلوفيني عزيز بكري
أس�لوبه بإغالق املس�احات عىل
حس�اب منتخ�ب األرز لينته�ي
الرب�ع األول  16-14لصال�ح
السلة العراقية.

ووس�ع مايفل ديماريو الفارق
لصال�ح الع�راق بعدم�ا س�جل
ثالثي�ة لصال�ح منتخب�ه حيث
وصلت النتيجة لفارق  9نقاط.
ورد لبنان رسيعا عر آتر ماجوك
ومن ث�م وائ�ل عرقج�ي اللذان
قلصا الف�ارق إىل  4نقاط (30-
 )26قب�ل  5دقائ�ق م�ن انتهاء
الربع الثاني.
وتاب�ع عرقجي تألقه بتس�ديد
ثالثيت�ني ،وعادت بلبن�ان بقوة
إىل أج�واء اللق�اء لك�ن تأل�ق
العبي العراق أنهى الربع الثاني
لصالحهم بنتيجة (.)40-36
وم�ع انط�الق الرب�ع الثالث بدأ

رجال األرز بقوة ،حيث س�جلوا
 12نقطة متتالية دون أن تتلقى
الس�لة اللبنانية أية نقطة حيث
وس�ع العرقجي ورفاقه الفارق
إىل ( )40-46خالل  4دقائق.
وكرس العب العراق حسني طالب
العودة اللبنانية ليسجل نقطتني
ثمينتني يف الدقيقة (.)06:13
وانته�ى الرب�ع الثال�ث بتق�دم
لبن�ان بنتيج�ة ( )66-51وذلك
بعدما س�يطر أبن�اء املدرب جو
مجاعص بش�كل تام عىل أجواء
اللق�اء وس�جل ع�ي منص�ور
ثالثية يف الثواني األخرية.
وم�ع بداية الربع االخري س�جل

محم�د الخفاج�ي س�لتني
عراقيتني محاوال تقليص الفارق
يف الدقيقة ( )7:00و(.)06:50
وم�ع دخ�ول ع�ي مزه�ر إىل
أرض امللع�ب ،اس�تطاع لبن�ان
تنظيم خط دفاعه ليسجل وائل
عرقج�ي وآتر ماج�وك بأريحية
كبرية ع�دة س�الت مهمة حيث
انتهت املباراة بفوز لبنان بفارق
 9نقاط.
ورفع لبن�ان رصيده إىل  8نقاط
يف ص�دارة املجموع�ة الرابع�ة
من  4انتص�ارات ،يف حني تلقى
العراق خس�ارته الرابعة متذيال
ترتيب املجموعة.
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مونشنغالدباخ يعمق جراح شالكه وبايرن يعزز صدارته للدوري األملاني
واص�ل باي�رن ميوني�خ تفوق�ه ع�ىل
ش�توتغارت بالف�وز علي�ه  3-ضم�ن
املرحلة التاسعة من الدوري األملاني لكرة
الق�دم ،يف حني حقق كول�ن فوزا ً مفاجئا
ع�ىل مضيفه بوروس�يا دورتمون�د ،أحد
املرش�حني الح�راز اللق�ب  2-1بفض�ل
ثنائية للتونيس الياس الصخريي.
يف املب�اراة األوىل س�جل الفرن�يس تانغي
كوليب�ايل ( )20لش�توتغارت ومواطن�ه
كينغسيل كومان ( )38والبولندي روبرت
ليفاندوفس�كي ( )45+1والربازي�يل
دوغالس كوستا ( )87لبايرن.
وعزز بايرن صدارته ب� 22نقطة ،يف حني
تجمد رصيد شتوتغارت عند  11نقطة.
وكان ش�توتغارت حقق أفض�ل انطالقة
له من�ذ  16عام�ا يف البوندس�ليغا ،فبعد
خس�ارته مباراته االفتتاحي�ة عىل أرضه
أم�ام فرايب�ورغ ،ل�م يخ�ر أي مب�اراة
م�ن أص�ل  8قبل س�قوطه أم�ام الفريق
البافاري.
يف املقاب�ل لم يذق بايرن حام�ل اللقب يف
املواس�م الثمانية املاضية ،طعم الخسارة
يف آخ�ر  12مباراة يف مختلف املس�ابقات
(ف�از  11وتع�ادل يف واح�دة) .كم�ا أن�ه
ف�از عىل ش�توتغارت يف  15م�ن آخر 16
مواجهة بينهما وكانت الخسارة الوحيدة
ع�ىل أرضه يف الجولة األخرية من موس�م
 2017-2018بع�د أن ضم�ن الفري�ق
البافاري اللقب وكانت حينها آخر مباراة
رس�مية له بقي�ادة مدربه الس�ابق يوب
هاينكيس.
والتق�ى الفريقان  103م�رات يف الدوري
األملان�ي ويتفوق باي�رن بف�ارق كبري اذ
حقق  65فوزا مقابل  18خس�ارة يف حني
تعادل الفريقان  20مرة.

وب�دأ بايرن ميوني�خ املباراة بق�وة وكاد
يفتت�ح التس�جيل عندم�ا رف�ع الجن�اح
الفرنيس كينغس�يل كوم�ان كرة عرضية
داخ�ل املنطقة تطاول له�ا هداف الفريق
ليفاندوفس�كي بني ثالث�ة مدافعني لكن
العارض�ة حال�ت دون دخوله�ا الش�باك
)3(.
وفرض ش�توتغارت رقابة ع�ىل مفاتيح
اللع�ب يف صفوف بايرن فل�م تكن فرص
األخري كثرية إىل أن تمكن أصحاب األرض
من التقدم بهدف من تس�ديدة صاروخية
للفرنيس تانغي كوليبايل من عىل مشارف
منطقة الجزاء )20(.
وكاد ش�توتغارت يضاع�ف النتيج�ة يف
الدقيقة  35لكن الحارس العمالق مانويل
نوير استبسل يف التصدي لتسديدة فيليب

فورسرت.
وأدرك الضي�وف التع�ادل بعد تمريرة من
توماس مول�ر أمامية إىل الفرنيس كومان
توغ�ل ع�ىل اثرها داخ�ل منطق�ة الجزاء
وس�دد بيمن�اه ك�رة زاحف�ة ع�ىل يمني
الح�ارس الس�ويري غريغ�ور كوبي�ل
)38(.
وسجل فورس�رت هدفا ثانيا لشتوتغارت
بعدها بثوان قليلة لكن حكم املباراة ألغاه
بحج�ة أن كوليبايل ارتكب خطأ عىل نوير
منعه من التصدي للكرة )38(.
وقب�ل الدخ�ول إىل اس�رتاحة م�ا ب�ني
الش�وطني باغت ليفاندوفس�كي حارس
شتوتغارت بتسديدة بعيدة ملست أطراف
أصابع�ه وتابعت مس�ارها نحو الش�باك
)45+1(.

بعدم�ا تجم�د رصي�ده عن�د  18نقطة يف
مقابل  20نقطة لاليبزيغ.
وخرج كول�ن من معمعة الف�رق املهددة
بالهب�وط مؤقت�ا باالرتق�اء إىل املرك�ز
الخامس عرش بس�ت نق�اط ،وحل محله
أرمينيا بأربع نقاط.
وسجل اإلسباني أنجيلينو ( )29والفرنيس
كريس�توفر نكنوكو ( )47هديف اليبزيغ،
علم�ا أن حارس أرميني�ا أورتيغا مورينو
تص�دى لركل�ة ج�زاء س�ددها النروجي
ألكسندر سورلوث ( ،)73يف املقابل سجل
فابيان كلوس هدف بيليفيلد )75(.
وش�هدت مب�اراة أونيون برل�ني وضيفه
أينرتاخ�ت فرانكف�ورت نصف “دس�تة”
أهداف تقاسمها الفريقني.
تق�دم صاح�ب األرض بهدف�ني رسيعني
لروب�رت اندري�خ ( )2وماك�س ك�روز
( )6لك�ن الضي�وف ردوا بثالث�ة اه�داف
ع�رب الربتغ�ايل أندريه س�يلفا ( 27و)36
والهولن�دي ب�اس دوس�ت ( )79لي�درك
بعدها كروز التعادل )82(.
وتعادل آوغس�بورغ مع ضيفه فرايبورغ
بهدف ملثله.
وزاد بوروسيا مونش�نغالدباخ من محن
شالكه األخري بالفوز عليه .4-1
وتناوب فوريان نوهوس ( )15والسويدي
أوسكار فيندت ( )36والفرنيس ماركوس
تورام ( )52والنمساوي هانس فلف ()80
عىل تس�جيل أهداف مونشنغالدباخ فيما
جاء هدف ش�الكه عن طري�ق البلجيكي
بينيتو رامان )20(.
ورف�ع مونش�نغالدباخ رصي�ده إىل 15
نقط�ة يف املرك�ز الس�ابع وتجم�د رصيد
ش�الكه عند ثالث نق�اط يف املركز الثامن
عرش األخري.

وأض�اف البدي�ل كوس�تا العائ�د للفريق
الباف�اري مع�ارا ً من يوفنت�وس اإليطايل
اله�دف الثال�ث بعدم�ا اخ�رتق منطق�ة
الجزاء متالعبا باملدافعني وس�دد بيراه
كرة خادعة يف الشباك )87(.
ويف املباراة الثانية ،س�قط دورتموند عىل
أرضه امام كولن وصي�ف متذيل الرتتيب
 1-2بطريقة مفاجئة ،فاهدر ثالث نقاط
ثمينة يف الرصاع نحو اللقب.
ويع�ود الفض�ل بالف�وز األول لكول�ن إىل
التون�يس إلي�اس الصخ�ريي صاح�ب
الهدف�ني ( 9و ،)60يف ح�ني ج�اء ه�دف
صاح�ب األرض ع�ن طري�ق البلجيك�ي
تورغان هازار (.)74
وخ�ر دورتموند مرك�زه الثاني لصالح
اليبزي�غ الفائز عىل أرميني�ا بيلفيد ،2-1
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سر طرد موراتا عقب لقاء
يوفنتوس وبينفينتو

كش�ف تقرير صحفي إيطايل ،عن س�بب طرد اإلسباني ألفارو
مورات�ا ،مهاج�م يوفنت�وس ،عقب انته�اء مب�اراة فريقه مع
بينفينتو بالتعادل  1-1يف الجولة التاسعة من الدوري اإليطايل.
وكان موراتا توجه نحو الحكم فابريزيو باس�كوا عقب إطالق
صافرة نهاية املباراة ،وتفوه ببعض الكلمات ،قبل الحصول عىل
ً
مبارشة.ووفقا لش�بكة سكاي سبورت إيطاليا،
بطاقة حمراء
ف�إن موراتا طلب الحصول عىل ركلة ج�زاء يف الدقيقة األخرية
من املباراة ،لكن الحكم فضل استمرار اللعب.
وعق�ب انته�اء املب�اراة ذهب موراتا ص�وب الحك�م ،وقال له:
“كانت ركلة جزاء محرجة” ،ليشهر فابريزيو باسكوا البطاقة
الحم�راء يف وج�ه مهاجم اليويف.وب�ات موراتا مه�د ًدا بالغياب
ع�ن املباريات الثالث املقبلة لفريقه بالدوري ،بعد تلقيه بطاقة
حم�راء مبارشة.ويحتل يوفنتوس املركز الرابع يف جدول ترتيب
الدوري اإليطايل برصيد  17نقطة.

الكشف عن التشخيص األولي
إلصابة هازارد

خضرية :ليس لي حق التحدث عن مصري لوف

رفض األملاني الدويل الس�ابق سامي خضرية اإلدالء برأيه
يف النقاش الدائر حول مستقبل يواخيم لوف املدير الفني
للمنتخب األملاني لكرة القدم مع املانشافت بعد الهزيمة
التاريخية أمام املنتخب اإلسباني بستة أهداف نظيفة يف
دوري أمم أوروبا.وقال العب يوفنتوس اإليطايل يف مقابلة
مع القناة الثانية بالتلفزيون األملاني (زد دي إف) إن لوف
“وحده هو من يس�تطيع أن يحدد ما إذا كان هو الرجل
املناس�ب أو غري املناسب ،أو ربما كان بإمكان آخرين أن
يقرروا له ،أما أنا فليس يل بالتأكيد حق املشاركة بالرأي،
فه�ذا ال يح�ق يل”.وأضاف خض�رية أنه يتاب�ع مباريات
املنتخب األملان�ي يف التلفزيون كمش�جع ويتفاعل معها
بنفس طريقة املش�جعني بالضبط“ :فمنذ عامني لم أعد
ج�زءا م�ن الفريق ،لم أح�ر أي اجتماع ،ول�م أكن مع
املنتخب بشكل يومي”.وش�ارك راني ( 26عاما) شقيق
خض�رية واملحرتف يف صفوف نادي آوجس�بورج األملاني

لك�رة القدم ،يف املقابل�ة ،وتحدث خض�رية يف اللقاء عن
خروجه من املنتخب بعد مونديال روسيا .2018
وقال خض�رية“ :أجريت آنذاك محادثة ممتازة مع لوف،
عيل جدا أن أقبل به�ذا األمر وصعبا َّ
وق�د كان صعبا َّ
عيل
ج�دا أن أتعام�ل معه ،أق�ول هذا بمنته�ى الصدق ،حتى
إذا ل�م يصل هذا األمر إىل الكثريي�ن ،فإنه رشف ال يمكن
تصديقه أن تلعب للمنتخب األملاني”.
وال يلع�ب خضرية أي دور يف النق�اش الدائر حاليا حول
إع�ادة بع�ض الالعبني إىل املنتخب ،وذل�ك بعكس زمالئه
الثالث�ة اآلخرين توماس مولر وج�ريوم بواتينج وماتس
هوملز ،الذين شاركوا معه يف الفوز ببطولة كأس العالم
 2014يف الربازي�ل ،حي�ث ت�رتدد أس�ماء الثالث�ة يف هذا
النقاش.
وق�ال خض�رية الذي يجل�س حاليا عىل مقع�د البدالء يف
يوفنت�وس“ :يف الوق�ت الراه�ن لدي القلي�ل من الحجج

للعودة إىل املنتخب”.
وأش�ار الالعب الذي يتوق لالحرتاف يف الدوري اإلنجليزي
إىل أن�ه إذا وج�د فرص�ة يف أي ن�اد فإن األمر س�يختلف
“فاله�دف بالقط�ع ه�و الع�ودة إىل املس�تطيل األخر
والس�عي من خالل األداء للوصول إىل أعىل مستوى وهو
املنتخب الوطني”.
وقال خض�رية إنه أجرى “محادثة قص�رية” مؤخرا مع
أوليفر بريه�وف ،مدير املنتخب ،حول أزمة املانش�افت،
ولف�ت س�امي إىل أن مس�ؤويل املنتخ�ب يكافحون هذه
األزم�ة “ويبحثون عن حلول ويريدون العودة إىل مس�ار
النج�اح ،ويحاول�ون فعل ه�ذا باالس�تعانة بالعديد من
الالعبني الش�باب املوهوبني للغاية ،لكنني ال أستطيع أن
أقول بالضبط ما هو سبب األزمة ،وما أعرفه هو ما أراه
وهو أن يوجي ومدربيه وجميع طاقمه ملتزمون للغاية
ويحاولون بكل السبل العودة إىل مسار النجاح”.

تأجيل أوملبياد طوكيو سيكلف  1,6مليار يورو إضافية

ذكرت صحيفة ياباني�ة أن تأجيل أوملبياد طوكيو  2020ملدة عام
بسبب وباء كوفيد -19قد يكلف  1,6مليار يورو إضافية باملقارنة
مع امليزانية األولية البالغة  10,7مليارات يورو ،أي بزيادة نسبتها
 15باملئة.ونقل�ت صحيف�ة “يوميوري ش�يمبون” ع�ن مصادر
لم تكش�فها مس�ؤولة عن تنظيم ال�دورة ،أن منظم�ي األوملبياد
س�يقررون رس�ميا ً قيمة هذه الزيادة يف منتص�ف كانون األول/
ديس�مرب بعد مناقش�ات مع الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو.
وت�م تأجي�ل أكرب حدث ريايض يف العالم بس�بب انتش�ار فريوس
كورون�ا املس�تجد .وبات م�ن املق�رر أن يب�دأ يف  23تموز/يوليو

.2021وأدى ه�ذا التأخري إىل تكالي�ف إضافية مع الحاجة
إىل إجراء حجوزات جديدة إىل إبقاء الطاقم املسؤول عن
التنظيم.وأثارت املوجات الجديدة من الوباء التي تؤثر يف
العديد من الدول ش�كوكا ً بشأن إمكانية تنظيم األوملبياد
يف  2021لكن املنظمني يؤكدون أنه يمكن أن يجري بأمان.
وتم حساب التكلفة البالغة  200مليار ين ( 1,6مليار يورو)
التي س�تضاف إىل امليزانية املق�ررة مبدئيا قبل الوباء وتبلغ
 1350ملي�ار ين ( 11ملي�ار يورو) ،بن�اء عىل خفض
النفقات عرب تبس�يط الحدث.وق�رر املنظمون يف
الواق�ع خفض هذه النفق�ات بمقدار نحو
 234ملي�ون يورو ع�رب تدابري توفري
مثل خف�ض عدد التذاكر املوزعة
وحجم األلع�اب النارية وإلغاء
حفالت اس�تقبال للرياضيني.
لك�ن ه�ذه األرقام ال تش�مل
إج�راءات مكافح�ة فريوس
كورون�ا املخطط له�ا التي
يأمل املنظمون يف أن تغطي
الحكومة اليابانية تكاليفها،
حسب الصحيفة.

جوارديوال :الالعبون يفقدون متعة اللعب
قال بيب جوارديوال مدرب مانشس�رت سيتي إن العبيه
ل�م يس�تطيعوا التألق خالل الف�وز  0 5-عىل برينيل يف
ال�دوري اإلنجليزي املمت�از لكرة القدم بعد أن تس�بب
الج�دول املزدحم باملباري�ات يف امتصاص بعض املتعة
م�ن الرياضة.وانته�ى املوس�م املايض متأخرا بس�بب
جائحة فريوس كورونا املس�تجد التي تسببت أيضا يف
ضغط املوس�م الحايل ليقام يف فرتة أق�ل ،وأبدى العديد
من املدربني غضبهم من جدول املباريات الذي يعتقدون

أنه س�اهم يف زيادة اإلصابات بني الالعبني.
ويحل سيتي ،الذي عوض هزيمته األسبوع
امل�ايض أم�ام توتنه�ام هوتس�بري وتق�دم
للمركز الثامن بفوزه عىل برينيل ،ضيفا عىل
بورت�و يف دوري أبط�ال أوروبا غ�دا الثالثاء
قب�ل مواجهة فولهام يف الدوري يوم الس�بت
املقبل.وأبلغ جوارديوال الصحفيني“ :األزمة أن
الالعب�ني بدأوا يفقدون متعة لعب كرة القدم .يف
املايض كان م�ن الجميل اللعب م�رة واحدة أو
مرتني أس�بوعيا يف وجود الجماهري .اآلن نلعب
كل ثالث�ة أي�ام .س�نذهب إىل بورت�و من أجل
الف�وز ثم نس�تعد ملواجهة فولهام”.وس�جل
س�يتي عرشة أه�داف يف أول ثماني مباريات
قبل انتصار أول أمس السبت وقال جوارديوال
إن مهاجمي�ه “يج�ب أن يس�جلوا املزيد من
األه�داف إذا أرادوا االحتف�اظ بمواقعه�م”.
وزاد“ :األهداف تساعدنا بالطبع .يجب عىل
جابرييل جيس�وس تس�جيل أه�داف .يجب
عىل رحيم س�رتلينج تس�جيل أهداف عندما
يلع�ب .يجب أن يس�جلوا املزيد من األهداف.
لهذا السبب هم موجودون هنا .األمر يتوقف
عىل الالعبني وأدائهم يف امللعب”.

تع�رض البلجيكي إيدين هازارد ،نجم ري�ال مدريد ،إلصابة
جديدة خالل مواجهة ديبورتيفو أالفيس ،يف إطار منافسات
الجولة ال� 11من الليجا.وتعرض هازارد لإلصابة يف الدقيقة
 26من الشوط األول ولم يستطع املواصلة ،لذلك قرر املدرب
زين الدين زيدان س�حبه والدفع بالش�اب رودريجو جويس
ً
منه.ووفقا إلذاعة كادينا كوبي ،فإن التش�خيص األويل
بدال
لإلصاب�ة أنه�ا انزعاج عض�يل يف الفخذ األيمن.وس�يخضع
ه�ازارد لكش�ف باملوجات فوق الصوتية ،كما أنه س�يجري
اختبارات الرنني ،إذا لزم األمر ،للتأكد من التشخيص النهائي.
وتلق�ى ريال مدريد الهزيمة الثالثة محل ًيا هذا املوس�م ،بعد
الس�قوط أم�ام ديبورتيفو أالفيس ،بنتيج�ة  )1-2(.وبهذه
الخس�ارة تجمد رصيد ريال مدريد عن�د  17نقطة يف املركز
الرابع وواصل نزيف النقاط.

كورتوا حيتفظ برقم ساذج يف الليجا
س�قط البلجيك�ي تيبو كورت�وا ،حارس
ريال مدريد ،يف فخ س�لبي عقب خس�ارة
فريقه ض�د ديبورتيف�و أالفي�س بنتيجة
 ،1-2يف الجولة الحادية عرشة من الليجا.
ً
ووفق�ا لش�بكة س�كواكا لإلحصائيات ،لم
يرتك�ب أي حارس مرم�ى يف الليجا أخطاء

أدت إىل أه�داف أكث�ر م�ن كورت�وا ،وذل�ك
منذ اس�تئناف النس�خة املاضي�ة بالدوري
اإلسباني يف يونيو  /حزيران .2020
وتس�بب كورت�وا يف اس�تقبال ري�ال مدريد
لهدفني من خالل أخطائه الفردية.
وكان كورت�وا مرر الكرة بش�كل خاطئ يف

بداي�ة الش�وط الثاني من مب�اراة أالفيس،
ونجح خوس�يليو يف قطع الكرة وتس�جيل
الهدف الثاني يف شباك املرينجي الخالية.
يذكر أن الخسارة أوقفت رصيد ريال مدريد
عند  17نقطة يف املركز الرابع بجدول ترتيب
الدوري اإلسباني.

وست بروميتش حيقق أول انتصار بالربميريليج
تمكن وس�ت بروميتش ألبي�ون ،من تذوق طعم الفوز
األول يف الربيمريليج ،هذا املوسم ،وذلك عىل حساب
ش�يفيلد يونايتد ( ،)1-0ضم�ن الجولة العارشة
م�ن الدوري اإلنجلي�زي املمتاز.وع�ىل ملعب (ذا
هاوثورن�ز) ،يدي�ن “الباجي�ز” بالفض�ل يف هذا
الف�وز الثم�ني ،لالع�ب الوس�ط الش�اب كونور
جاالج�ري ،صاح�ب اله�دف الوحي�د يف الدقيقة
.13وحصد وس�ت بروميتش أول ف�وز ،ليصبح
رصي�ده  6نق�اط ،وي�رتك منطق�ة الخط�ر إىل
املركز ال� 17مؤقتا.أما شيفيلد فواصل مسلسل
نتائجة الكارثية ،حيث تجرع خسارته التاسعة
هذا املوسم ،مقابل تعادل وحيد ،بينما لم يحقق
أي انتصار ،ليظل بنقطة وحيدة يف قاع الجدول.

مفكرة الزوراء
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“مراسلون بال حدود” تندد بارتكاب الشرطة الفرنسية
أعمال عنف ضد مصور سوري يف مظاهرات باريس

بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الزميل الصحفي
عبد الرزاق جرب يف واسط
الكوت/نينا:
ت�ويف يف محافظ�ة واس�ط الس�بت الزمي�ل
املرح�وم عبد الرزاق جرب عج�ود الوائيل ،تولد
 ،1945بعد رصاع طويل من املرض.
يذكر أن الوائيل عمل يف العديد من املؤسس�ات
االعالمية وشغل منصب مدير اعالم املحافظة
عدة سنوات .

اهلجوم على صحفية أوكرانية خالل
بث مباشر

كييف /متابعة الزوراء:
تعرض�ت صحفية أوكرانية لهجوم من قبل ش�خص مجه�ول ،وذلك خالل تغطية مبارشة
الحتفال أقيم يف كييف.
الصحفي�ة فيوليت�ا توفكس ،وخالل تغطيتها الحتفال أقي�م يف العاصمة األوكرانية كييف،
تعرضت لهجوم من قبل رجل مجهول الهوية.
وظهر الرجل الذي غطى وجهه بشكل شبه كامل قد اقرتب من املذيعة ورمى لها امليكروفون
عىل األرض ،صارخا بوجه املذيعة قبل ان يهرب من مكان الحادث.

منوهة الى التدخل السلمي للقوات المسلحة المغربية في معبر الكركرات

الشبكة الدولية للصحفيني العرب واألفارقة
تدعو الحرتام قرارات األمم املتحدة

لوزان /متابعة الزوراء:
نوهت الش�بكة الدولية للصحفيني العرب واألفارق�ة ،التي يوجد مقرها بلوزان
بس�ويرسا ،بالتدخل السلمي للقوات املسلحة امللكية املغربية يف معرب الكركرات،
وتوفري الظروف املناس�بة الس�تئناف الحرك�ة الطبيعية لتنقل األفراد والس�لع
وامل�واد الغذائي�ة بني أوربا وش�مال غرب أفريقي�ا وجنوب الصحراء والس�احل
األفريقي.
ودعت الش�بكة جمي�ع األطراف املعني�ة إىل احرتام ق�رارات األم�م املتحدة ،ويف
مقدمته�ا ق�رار وقف إطالق النار الص�ادر عام  ،1991والنأي عن إش�عال فتيل
الح�رب تفاديا آلثاره�ا الوخيمة عىل التنمية االقتصادية واالجتماعية لش�عوب
املنطقة.
وأك�دت الش�بكة أن اإلجراءات الت�ي اتخذها املغرب هي تجس�يد ملموس لروح
التضام�ن والتعاون بني البل�دان األفريقية ،خاصة يف ظل أزم�ة “كوفيد،”19 -
مم�ا جعلها تحظى بتنوي�ه عدد كبري من الدول العربي�ة واألفريقية واملنظمات
والهيئات الدولية.
ودعت الشبكة اإلعالميني إىل االلتزام باملوضوعية واحرتام أخالقيات املهنة خالل
املتابعة والتغطية اإلعالمية للمستجدات الحالية باملنطقة.

باريس/أ.ف.ب:
نددت منظمة “مراسلون بال حدود” السبت
عىل لس�ان أمينها العام كريس�توف دولوار
يف تغري�دة ع�ىل توي�رت بارت�كاب الرشط�ة
الفرنس�ية أعمال عنف “غ�ري مقبولة” ضد
مصور سوري أصيب خالل تظاهرة احتجاج
عىل قانون “األمن الش�امل” وعنف الرشطة
يف باريس.
وكان أم�ري الحلبي ( 24عام�ا) املتعاون مع
مجل�ة بول�كا ووكالة فرانس ب�رس ،يغطي
التظاهرة يف ساحة الباستيل بصفته صحفيا
مستقال .وقال كريستوف دولوار إنه “أصيب
بجروح يف وجهه بربة هراوة”.
وأض�اف دول�وار “كل تضامنن�ا م�ع أم�ري
الحلب�ي” ،مؤكدا أن “عنف الرشطة هذا غري
مقبول” .وتابع أن “أمري جاء من س�وريا إىل
فرنسا بحثا عن األمان ،مثلما فعل العديد من
الصحفيني الس�وريني اآلخرين .بالد حقوق
اإلنسان يجب أال ُته ّددهم بل أن تحميهم”.
ون�رش دولوار ص�ورة للحلبي ع�ىل رسير يف
املستش�فى ،وقد ّ
لف رأس�ه بضمادات بينما

كان أنفه ال يزال ين�زف ،يف صورة التقطتها
املصورة الصحفية املستقلة غابرييل سيزار
الت�ي كان�ت إىل جانب�ه وفقدت أث�ره خالل
ّ
تدخ�ل للرشط�ة يف أحد الش�وارع الصغرية،
عىل حد قولها.

ورصح�ت س�يزار “كان التع�رّف إلين�ا
كمصوّري�ن ممكناّ ،
وكن�ا جميعنا نقف عند
حائطّ .
كنا ن�رصخ صحافة! صحافة! .كان
هناك إلقاء ملقذوفات من جانب املتظاهرين
ث�م ّ
تدخلت الرشطة مس�تخدمة الهراوات”.

وأضافت أن “أم�ري كان املصوّر الوحيد الذي
ُ
فقدت أثره ث ّم
لم يكن يضع خوذة أو ش�ارة.
وجدت�ه محاطا بأش�خاص ووجهه ملطخا
بالدماء وملفوفا بضمادات” .وروت املصوّرة
أنه “كان متأثرا جدا نفس�يا وبكى قائال إنه
ال يفهم ملاذا كان من الخطأ التقاط صور”.
وقال ديميرتي بي�ك مدير التصوير يف بولكا،
ال�ذي يتاب�ع أم�ري من�ذ وصوله إىل فرنس�ا
قبل ح�واىل ثالث س�نوات ،إن املصور أصيب
بك�رس يف األنف وبج�روح يف جبينه ُ
ونقل إىل
املستش�فى.والحلبي الذي ف�از بالعديد من
الجوائ�ز الدولي�ة ،بما يف ذلك جائ�زة املرتبة
الثانية لفئة “سبوت نيوز” لصور الصحافة
العاملية “وورلد ب�رس فوتو” يف  ،2017كان
غطى لحس�اب فرانس برس املعارك والدمار
يف مدينت�ه حل�ب .وكان حص�ل ع�ىل جائزة
“نظرة الش�باب يف س�ن ال�� ”15عن صورة
التقطها لفرانس برس تظهر رجلني يحتضن
كل منهما رضيعا ويس�ريان يف شارع مدمر
يف حلب .كما تابع الحلبي يف باريس تدريبا يف
معهد سبيوس للتصوير.

دعوات ملقاطعة قناة مغربية تهاونت يف بث حمتوى إعالمي موجه لألطفال
الرباط /وكاالت:
يمث�ل برنامج األطفال “مدرس�ة
املعجب�ني” ع�ىل القن�اة املغربي�ة
الثاني�ة ،والذي أث�ار موجة غضب
واسعة ،انموذجا النعدام السياسة
اإلعالمي�ة املوجه�ة للتعام�ل م�ع
برام�ج األطف�ال .فم�ن ناحية تم
االعتم�اد في�ه ع�ىل مق�دم برامج
ال خربة س�ابقة ل�ه يف التعامل مع
املحت�وى اإلعالمي املوج�ه للطفل،
ومن ناحية أخرى وقع استنس�اخ
برنام�ج أجنب�ي م�ن دون إع�ادة
تقييم�ه ومن ثم�ة إع�داده ليالئم
الجمهور العربي.
وتلق�ت الهيئ�ة العلي�ا لإلع�الم
واالتص�ال املغربي�ة “اله�اكا”
شكاوى عديدة ضد برنامج أطفال
ساخر عىل القناة الثانية للتلفزيون
املغرب�ي ،كان قد أثار موجة غضب
واسعة يف املغرب ،واستنكارا لغياب
سياس�ة إعالمي�ة متوازنة تضمن
معايري لطريقة استهداف األطفال
واملضام�ني الت�ي تتناس�ب م�ع
أعماره�م ،يف التلفزيون الرس�مي،
وص�ل إىل درج�ة حظ�ر القناة من
قبل مشاهدين.
وتع�رض القن�اة الثاني�ة املغربية
برنامج�ا بعن�وان “مدرس�ة
املعجب�ني” (L’ECOLE DES
 )FANSم�ن تقدي�م الكومي�دي
إيكو ،وتقول عرب موقعها الرسمي
إنه ”سيكتش�ف من خالله مواهب
األطفال وطاقاتهم الفنية”.
ويف كل حلق�ة ،يس�تقبل إيكو أحد
الفنان�ني ويتحدث مع األطفال عن
مختلف القضايا واملواقف اليومية،
به�دف اس�تخراج أجوب�ة عفوية
طريف�ة منه�م ،وكان�ت األس�ئلة

املوجهة لألطفال خ�الل الربنامج،
م�ن قبي�ل “من ه�ي الفت�اة التي
تحبها يف الفصل الدرايس؟” ،و”هل
تنح�از إىل أمك أو زوجت�ك إذا وقع
ش�جار بينهم�ا؟” ،وهو م�ا القى
انتقادات كثرية.
ووجد املشاهدون أن القناة لم تراع
أي معايري مهنية يف املحتوى املقدم
لألطف�ال ،إذ اعتم�دت ع�ىل مقدم
برنام�ج كوميدي غ�ري متخصص
يف التعام�ل م�ع برام�ج األطف�ال
وليس�ت لديه خربة ومعرفة كافية
بخصوصي�ة الجمه�ور الناش�ئ،
كما غابت عن القائمني عىل القناة
مراعاة توقيت عرضه بشكل يالئم
األطفال إذ يتم بثه يف الساعة 9:40
بالتوقي�ت املح�يل .وق�ال البع�ض
إنه�م حظ�روا القن�اة م�ن أجهزة
التلفزيون لديهم.
واعترب إعالميون أن الربنامج خرق
ميثاق أخالقي�ات مهنة الصحافة،
من خ�الل ب�ذاءة بع�ض العبارات
املستعملة ،وعدم مالءمة املضامني
لألطفال ضي�وف الربنام�ج ،الذي
يف�رتض أن يكون فض�اء تعبرييا
للطف�ل ،ال فض�اء الس�تدراجه

تحقيقا لإلثارة.
وطال�ب عبدالع�ايل الرام�ي رئيس
جمعي�ة منت�دى الطفول�ة ،الهيئة
العلي�ا لإلع�الم واالتص�ال بإيقاف
الربنام�ج ،وق�ال إنه “نس�خة عن
برنام�ج فرن�ي يف األص�ل ويقدم
بلغ�ة مخالف�ة للدس�تور املغربي،
وتنش�يطه م�ن قب�ل الفكاه�ي
املس�مى إيكو أمر لي�س بالصدفة،
بل يس�عى إىل زعزعة قيم ومبادئ
املجتمع املغربي األصيل”.
وانتق�د رواد مواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي غي�اب “اله�اكا” عن
تحمل مس�ؤوليتها وإلزام وس�ائل
اإلع�الم بوض�ع سياس�ة إعالمية
واضحة بخصوص برامج األطفال
إلنت�اج محت�وى ج�اد وه�ادف،
خصوصا م�ع تخوف�ات الجمهور
املغرب�ي م�ن خط�ورة ه�ذا النوع
م�ن الربام�ج عىل جيل املس�تقبل،
وتأثرياتها الس�لبية عليه�م .وقال
البع�ض “ال تكف�ي مقاطعة هذه
القناة بق�در ما تجب محاس�بتها
عىل ما تيء فيه إىل األطفال وقيم
املجتمع”.
وطالب�وا الجهات املعني�ة بضمان

احرتام الجمهور الناشئ وحمايته
وجع�ل املحت�وى التلفزيون�ي
الوطن�ي مالئم�ا لوظائف�ه
الرتبوي�ة والتعليمي�ة والتثقيفية
والرتفيهي�ة .فوس�ائل االتص�ال
السمعي البرصي فضاء يمكن أن
يؤثر عىل الحالة النفس�ية للطفل
ويمك�ن أن ي�ر بمصلحت�ه ،إىل
جانب خطورة توظيف األطفال يف
اإلعالنات.
ويؤك�د املختص�ون ع�ىل أهمي�ة
إع�داد دراس�ة علمي�ة لربام�ج
األطف�ال ووض�ع خط�ط من قبل
مختص�ني لرفع مس�توى م�ا يتم
تقديم�ه يف القن�وات الفضائية من
برام�ج محلي�ة ،ومراقب�ة الربامج
املستوردة ومدى مالءمتها للطفل،
إال أن ه�ذه املقرتح�ات ل�م ترق إىل
إنجازات يف هذا امليدان.
ّ
وح�ذر املرص�د العرب�ي لإلع�الم
املغربي م�ن الربنام�ج ،معتربا أنه
“ينته�ك حق�وق وحرم�ة الطف�ل
وي�رب القيم األخالقي�ة ويمس
بهوي�ة املجتمع التي نص دس�تور
اململكة عىل صونها وحمايتها”.
وتوجه املرصد إىل وزارات الش�باب
والرياض�ة والثقاف�ة والتضام�ن
والتنمي�ة االجتماعي�ة واملس�اواة
واألرسة ،والهيئ�ة العليا للس�معي
البرصي ،والهيئات الوطنية املعنية
بحماية الطفول�ة املغربية ،مطالبا
بالتدخ�ل رسيع�ا من أج�ل الوقف
الفوري للربنامج.
وتش�هد وس�ائل اإلع�الم العربي�ة
بش�كل ع�ام تواضعا يف مس�توى
الربام�ج املوجه�ة للطف�ل كمّ�ا
ونوع�ا ،إذ تعتم�د غالبيته�ا ع�ىل
استنس�اخ برامج أجنبية ،وتكمن

الشرطة الفرنسية والعنف ...ماذا لو ُمنعت الكامريا؟
باريس /متابعة الزوراء:
وج�ه عن�ارص دوري�ة للرشطة الفرنس�ية
كالمه�م إىل ميش�يل زيكلر بعب�ارة “زنجي
قذر” ،وزيكلرمنتج موس�يقي وجد نفس�ه
بني أي�دي أربعة منهم يربون�ه وينهالون
عليه بالشتائم داخل االستديو الخاص به يف
الدائرة الباريسية ال�.17
أكثر م�ن  15دقيق�ة من ال�رب واإلهانة
سجّ لتها كامريا مراقبة موضوعة عىل مدخل
االس�تديو الخ�اص بزيكل�ر ،قب�ل أن ينتبه
له�ا أحد العن�ارص ،فيقول“ :لق�د صورتنا.
توقف�وا” .لكن يف تلك اللحظ�ة كانت الدماء
تغط�ي وج�ه املواط�ن الفرني م�ن أصول
أفريقي�ة ،علم�ا ً أن معظ�م ضحاي�ا عن�ف
الرشطة هم من الفرنسيني السود.
وع�ىل الرغم من أنها ليس�ت املرة األوىل التي
يجت�اح فيها مقطع مص�ور لعنف الرشطة
ض�د مدني�ني يف فرنس�ا وس�ائل اإلع�الم
ومنص�ات التواص�ل االجتماع�ي ،إال أن هذا
املقطع الذي كشف عنه تحقيق أجراه موقع
“لوبسايدر” أحدث هزة سياسية ،لوضوحه
وع�دم وج�ود أي حجة تمك�ن الرشطة من
تزوير الوقائع.
والش�واهد كث�رية ع�ىل ح�دوث مث�ل ه�ذا
التزوي�ر ،كما حدث يف قضي�ة آداما تراوري
وس�دريك ش�وفيا الذي أدت مقاط�ع فيديو
نرشها مواطن�ون ّ
وثقوا الحادث�ة إىل إعادة
فتح قضية مقتله.
وتأت�ي الحادثة الجديدة يف أجواء مش�حونة
ضد الرشطة ،ساهم “قانون األمن الشامل”
ال�ذي ق ّدمه وزير الداخلي�ة جريالد دارمانان
وكتل�ة األكثري�ة التابعة للرئي�س إيمانويل
ماكرون يف الربمل�ان “الجمهورية إىل األمام”
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بزيادة تعقيدها.
وتن�ص “املادة  ”24م�ن القانون عىل حظر
تصوي�ر أو بث صور للرشط�ة أثناء قيامهم
بعمليات عىل األرض ،وهنا يربز السؤال :لوال
هذه الصور من كان سيعلم؟
كم�ا أن ص�دور مواق�ف ع�ن ش�خصيات
مش�هورة مثل فنانني تعاملوا مع الضحية،
وأب�رز نج�وم ك�رة الق�دم الفرنس�ية مثل
أنط�وان غريزم�ان وكيليان مباب�ي ،ص ّعب
ع�ىل الس�لطة التنفيذي�ة تربير ه�ذا العنف

املفرط يف الحادثة الجديدة.
ولقس�وة الصور وردود الفعل الكبرية عليها
الت�ي وصل�ت إىل دع�وات الس�تقالة وزي�ر
الداخلي�ة وقائد رشطة باري�س ديدييه الملا،
ح�اول الرئيس الفرن�ي ت�دارك املوقف ،يف
بي�ان مطول صدر ع�ن اإلليزيه ،قال فيه إن
“الصور الت�ي رأيناها جميع�ا ً لالعتداء عىل
ميش�يل زيكلر غ�ري مقبولة .إنها تش�عرنا
بالعار ...يجب أال تس�مح فرنسا أبدا ً بتغذية
الكراهية أو العنرصية”.

حال�ة الغضب الت�ي عمّت فرنس�ا بعد نرش
تحقي�ق “لوبس�ايدر” ،ش�جّ عت أحد جريان
الضحي�ة ع�ىل نرش مقط�ع جدي�د للحادثة
التقط�ه م�ن رشف�ة منزله ،يظه�ر عنارص
الرشط�ة وقد انضمت إليه�م دورية جديدة،
يس�تمرون يف رضب الضحي�ة بع�د إخراجه
من االس�تديو .وقال يف ترصيحات لوس�ائل
إعالم إن�ه يف البداية كان يخ�ى أن تطاوله
املس�اءلة م�ن الرشطة إذا ب�ث املقطع الذي
وثق فيه االعتداء عىل زيكلر.

ووضع العن�ارص األربعة الذي�ن أوقفوا عن
العم�ل ،بحس�ب م�ا أعل�ن دارمان�ان ،قيد
الحجز االحتياطي يف املقر الرئيس للمفتشية
العام�ة للرشطة الوطنية ،فيما فتح تحقيق
بتهم�ة “عن�ف ممارس من ش�خص يتمتع
بسلطة عامة بطابع عنرصي وتزوير وثائق
رس�مية” ،بعدم�ا زوروا مح�ر الحادث�ة
بالق�ول إن الضحية قاومه�م ونفذ عصيانا ً
ألوامرهم.
وخالل األس�بوعني املاضيني ،شهدت فرنسا
حوادث عنف كثرية م�ن الرشطة ،بدأت ضد
صحفيني وناش�طني حقوقيني احتجوا عىل
نق�اش الربمل�ان ل�”قانون األمن الش�امل”
يف  18نوفمرب/ترشي�ن الثاني ،ثم اس�تمرت
بعدها بيومني ضد نواب يف الربملان ومسؤولني
منتخب�ني يف س�احة الجمهوري�ة اعتصموا
م�ع الجئ�ني ومهاجري�ن للمطالب�ة بتأمني
مس�كن لهم ،حيث حطم�ت الرشطة الخيم
وفض�ت االعتصام بعنف ،م�ا دفع صحيفة
“ليرباسيون” إىل إبراز صورة رشطي يدوس
عىل أحد الالجئني عىل غالفها ،وكتبت عليها:
“تحطيم الجمهورية”.
وتتخذ وس�ائل اإلعالم الفرنس�ية ،عىل تعدد
مش�اربها ،موقف�ا ً موحدا ً ون�ادرا ً ضد عنف
الرشطة منذ أس�ابيع ،ازداد حدة مع إدخال
دارمان�ان ل�”امل�ادة  ”24يف “قان�ون األمن
الش�امل” الت�ي تعتربه�ا وس�ائل اإلع�الم
ونقاب�ات الصحفي�ني اعت�داء ع�ىل حري�ة
التعبري وحرية الصحافة ،لدرجة أنها أعلنت
س�حب كل صحفييه�ا امليداني�ني يف بي�ان
مش�رتك ،قالت في�ه إنها تخ�ى عليهم من
اعت�داء قوات إنفاذ القانون عليهم بعد تبني
الربملان املادة املثرية للجدل.
وتعترب “ليرباس�يون” و”لومون�د” و”ميديا

املش�كلة يف االستنس�اخ الكام�ل
دون تقيي�م ودراس�ة وإع�ادة
صياغة هذه الربامج بطريقة تالئم
الطف�ل العرب�ي واحتياجاته وقيم
مجتمعه.
وبحس�ب الرتبوي�ني ،تحت�ل
مسلس�الت الرس�وم املتحرك�ة
األجنبي�ة أك�رب مس�احة يف أغل�ب
القنوات الفضائية العربية وهو ما
من ش�أنه أن يؤثر س�لبا يف الطفل
ويش�وش قدرته ع�ىل التمييز بني
الواق�ع والخيال وربما يتس�بب يف
تهميش ثقافته وطمس هويته.
وتحدد غالبية الهيئات واملؤسسات
املنظم�ة للعمل اإلعالم�ي يف الدول
العربي�ة معايري وضواب�ط ملزمة
للصحفيني عند العمل عىل محتوى
إعالم�ي موج�ه لألطف�ال ،أبرزها
االبتع�اد ع�ن تقدي�م املوضوع�ات
التي تتضمن العنف أو تساعد عىل
عدوانيتهم وإفراطهم يف النش�اط،
وأن تس�اعد الربام�ج املقدم�ة
لألطف�ال ع�ىل تحقي�ق انتمائه�م
لوطنهم وحضارتهم ،باإلضافة إل
ما تحققه من متعة وبهجة وتعليم
وإعداد للتعامل مع عالم الغد.
ويج�ب أن تراع�ي الت�وازن ب�ني
موضوع�ات الخي�ال املقدم�ة
وموضوع�ات الواق�ع حت�ى ال
يعيش الطف�ل يف عالم من األوهام
والخي�االت بعي�دا ع�ن الخ�ربات
الواقعية التي تهم حياته ومجتمعه.
وتؤكد الضوابط اإلعالمية عىل عدم
االعتماد بشكل أسايس عىل الربامج
األجنبي�ة مل�ا تحتويه م�ن ثقافات
وسلوكيات تخالف عادات وتقاليد
املجتم�ع ،م�ع مراعاة املس�تويات
اللغوية للطفل.

ب�ارت” ،باإلضاف�ة إىل نقاب�ات الصحفيني،
رأس الحرب�ة يف “ح�رب الص�ور” الدائ�رة
حالياً ،إذ عنون�ت “لوموند” صفحتها األوىل
لعدد يوم الجمعة “عنف الرشطة :الس�لطة
التنفيذي�ة مس�ؤولة” ،أم�ا “ليرباس�يون”
فعنونت عىل ص�ورة ميش�يل زيكلر امللطخ
بالدم�اء“ :عن�ف الرشطة :الغثي�ان” ،فيما
وص�ف موق�ع “ميدي�ا ب�ارت” دارمان�ان
ب�”الوزي�ر الفاق�د للرشف” ،وق�ال إنه منذ
وصوله إىل منصبه “لم يتوقف أبدا ً عن تملق
ً
تطرف�ا .والنتيجة هي
أكثر أطراف الرشطة
اضطراب عام وس�ط تزايد عن�ف الرشطة.
ح�ان الوقت إلقال�ة وزير الداخلية املش�عل
للحرائق”.
يش�ار إىل أن املعرك�ة القائمة بني الس�لطة
التنفيذية من جهة واملناهضني لعنف الرشطة
ونقابات الصحفي�ني من جهة ثانية وصلت
إىل القض�اء ،إذ أصدرت املحكم�ة اإلدارية يف
باريس ،يف وقت متأخر من ليل الجمعة ،قرارا ً
بمن�ح ترخيص تظاهرات مق�ررة يف معظم
املدن الفرنس�ية بعد ظهر الس�بت احتجاجا ً
عىل عن�ف الرشطة وللمطالبة بإلغاء “املادة
 ”24من “قانون األمن الش�امل” واستقالة
وزي�ر الداخلية وقائد رشط�ة باريس ،دعت
إليه�ا نقاب�ات الصحافي�ني وس�ائل إع�الم
وجمعيات حقوقية.ه�ذا القرار الالفت جاء
بع�د إصدار قائد رشطة باري�س أمرا ً بحظر
كل “التظاه�رات والتجمع�ات املخط�ط
إقامته�ا ي�وم الس�بت” ،وه�ي م�ن املرات
القليلة الت�ي تتدخل فيه�ا املحكمة اإلدارية
يف مثل هذا النوع م�ن النزاعات وتكرس أمرا ً
صادرا ً عن قائد الرشطة ،األمر الذي يشري إىل
عمق االنقس�ام حول مس�ألة عنف الرشطة
يف فرنسا.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

أخرجت أربعني مسلسال تلفزيونيا وأكثر من أربعني فلما وثائقيا
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املخرج اإلذاعي والتلفزيوني” فالح زكي” حيكي للزوراء مسريته الفنية بني بغداد ومشيكان
محافظ�ة األنب�ار
•فاح زكي فاح ( )-١9٥4املياد
،مخرج وكاتب عراقي اخرج العديد من األعمال يف السينما و
التلفزيون العراقي.
ب�دأ حياته الفنية مخرج يف اذاعة بغداد  ,دخل إذاعة بغداد ،عام ١97٣
أثن�اء دراس�ته تخرج من معه�د الفنون الجميلة (بغ�داد) عام ١974
واص�ل العمل يف تلفزيون بغ�داد بدايته كانت عام  ١97٥أخرج العديد
من الربام�ج اإلذاعية التلفزيونية واألغاني لكب�ار املطربني العراقيني،
كم�ا قام بإخ�راج عدد من املسلس�ات واألعم�ال التلفزيوني�ة ،منها
مسلس�ل «املس�افر» بطولة كاظم الس�اهر ،ومسلسل»السفري ناظم
الغزايل»بطول�ة س�عدون جابر يف ع�ام  ١982ترك الع�راق إىل الواليات

حوار – مجال الشرقي

مرحب�ا ب�ك اخ ف�اح وان�ت الزميلوالصديق لسنوات عديدة .
اها ومرحبا ب�ك اخ جمال وبجريدةالزوراء الغراء التي تتابعنا اىل هنا بكل
رسور .
عرف نفسك لقرائنا الكرام ؟فاح زكي مخ�رج تلفزيوني مخرجدراما كاتب سيناريو
حاص�ل ع�ى الش�هادات التخصصية
التالية
ماس�ر يف االنتاج التلفزيوني .جامعة
Wayne state university Usa
بكالوري�وس يف فن�ون اإلذاع�ة
والتلفزي�ون كلي�ة الفن�ون الجميلة.
جامعة بغداد.
دبلوم س�ينما معهد الفنون الحميلة.
بغداد
كم دورة فنية تجاوزتها ؟العدي�د م�ن ال�دورات منه�ا دوراتتدريبي�ة  BBCالجامع�ة العربي�ة
الجزائر
دورة تدريبية .معهد التدريب االذاعي
والتلفزيوني .وزارة االعام العراقية.
وهل ش�غلت مناصب وظيفية وانتيف بغداد ؟
نعم ش�غلت منص�ب مع�اون مديروحدة اإلنت�اج التلفزيون�ي .تلفزيون
العراق.
مدير مكتب التلفزي�ون األملاني ZDF
خ�ال الح�رب األخرية لثاث س�نوات
وتغطية مجريات األحداث
مدير القس�م االعام�ي ملعهد  Ndiيفبغداد لسنتني
مدي�ر تلفزي�ون  MGM tvحالي�ا يفأمريكا
هل تتذكر بعض اعمال�ك اوكله�ا ؟نع�م مخ�رج ألكث�ر م�ن أربع�ونمسلسل تلفزيوني.
ال ضري مسلس�ل .بيتنا وبيوت اهلنا. ٣٠حلقة
مسلسل صور عربية ٣٠ .حلقة
مسلسل اسود وابيض ٣٠ .حلقة
مسلس�ل صورة وصورة  ٣٠حلقة
مسلس�ل الحياة حلوة ١٣ .حلقة
مسلسل وينك ياجرس  ١٣حلقة
مسلسل املسافر للفنان كاظم الساهر
 ١٣حلقة
مسلسل السفري ناظم الغزايل لسعدون
جابر  ١٥حلقة
مسلسل زواج ولكن ٣٠ .حلقة
مسلسل وشاءت االقدار ١٣ .حلقة
مسلس�ل املاذ أمن  ٣٠حلقة
مسلس�ل بيوت اهلنا ٣٠ .حلقة
اكثر من عرشين سهرة تلفزيونية
وعن االفام هل اخرجت ؟نع�م اكثر م�ن أربعني فلم�ا وثائقياومنها فلم الطاووس .لبناني أمريكي
كم�ا اخرج�ت السلس�لة الوثائقي�ة
األمريكية (أمنا األرض )
واخرج�ت الفل�م القص�ري الفائ�ز يف
مهرجان بطرس بريك .املائكة تبكي.
وه�ل كتب�ت وأع�ددت برام�ج اودراسات إعامية ؟
نع�م انا مؤل�ف لكتاب مثل�ث املوتباللغ�ة االنكليزي�ة حالي�ا يف طريق�ه
لإلنتاج.

املتح�دة األمريكية إلكمال دراس�ته العليا ،وحصل هناك عى ش�هادة
املاجس�تري يف اإلنت�اج التلفزيوني ،لك�ن ظروفه العائلي�ة أجربته عى
الع�ودة إىل الع�راق يف عام  ١99١أخرج برامج لحس�اب مرشوع إعادة
إعمار العراق .يف عام  2٠٠6غادر العراق نحو األردن ثم الواليات املتحدة
األمريكية حيث اس�تقر هناك وحصل عى عدة شهادات تخصصية يف
الس�ينما والتلفزيون من أمريكا عضو اتحاد الس�ينمائيني املستقلني
كاليفورنيا
تزوج من املمثلة آسيا كمال ورزق منها بولدين عمر وعبد الله
وه�و االن يس�كن ويعمل يف والية مش�يكان اح�دى الواليات
املتحدة االمريكية .
واله�دف هو زي�ارة األحب�ة والوطن،
والتع�رف ع�ى مس�تجدات الحرك�ة
الفني�ة وأيض�ا للق�اء املتخصص�ني
ملشاريع فنية مقبلة.
 ع�ى صفحت�ك يف الفيس ب�وك تبثمقاط�ع فيديوية عن زيارت�ك لبغداد
توثق فيها تجوالك ،هل تعمدت ذلك ال
س�يما وأنت تمتلك حضورا فعاال لدى
الجالية العراقية يف الواليات املتحدة؟
 نع�م بالتأكيد ،فبعضه�م يحاول أنيشوش الصورة ،وأنا تعمدت أن أنطلق
من مطار بغداد الساعة الثانية عرشة
بعد منتصف الليل اىل شارع السعدون
لتن�اول وجب�ة من باج�ة الحاتي عى
الرصي�ف ،وه�ذا يعن�ي انن�ي اعيش
لحظات من السكينة والهدوء .
 كيف هي ردة الفعل وأنت تزور مكانعملك السابق يف بناية التلفزيون؟
 -كان إحساس�ا ال يدانيه أي إحساس

أنا مؤلف كتاب “مثلث املوت” باللغة االنكليزية وحاليا يف طريقه لإلنتاج
اخرجت الفلم القصري الفائز يف مهرجان بطرس بريك “املالئكة تبكي”
سنوات نش�اطك االعامي متى بدأت؟
 -١ 9 7 ٣حت�ى
سنوات النشاطاآلن

مادمت قد عملت يف مجال الدراما مارايك بالدراما العراقية ؟
الدرام�ا التلفزيوني�ة العراقي�ة ب�نيالت�ايش واالس�تهاك و الدرام�ا

آخر ،فحت�ى عندما تكون لديك حبيبة
وتفرق عنها لس�نوات ستحل محلها

تجد ان عملية تألق�ه يف رحلته الفنية
بدأت مع هذا العمل من خال األغاني
التي نفذت فيه .كان الهدف من انتاج
املسلس�ل اطاق فن�ان عراقي غنائي
متمك�ن ومحبوب بش�كل أوس�ع من
خ�ال األغاني يف العم�ل ،لذلك تجد ان
بعضه�م يعيب عى العم�ل بان كاظم
الس�اهر لم يكن باملس�توى العايل من
التمثيل ،وه�ذا يشء طبيعي النه كان
أم�ام فنان�ني كبار أمث�ال الراحل عبد
الجبار كاظم وسهري إياد وآسيا كمال
والفنان القدير الراحل خليل ش�وقي،
فكي�ف تقيم مس�توى تمثي�ل كاظم
أمام هؤالء؟،
 حدثن�ا عن رحلتك مع معهد الفنونالجميلة واذاعة بغداد ؟
 اواخ�ر س�تينيات الق�رن العرشين،وبع�د إنهائ�ه الدراس�ة املتوس�طة يف
بغداد ،قررت االلتحاق بقسم السينما
يف معه�د الفنون الجميلة ،وعى الرغم
من معارضة وال�دي ،إالّ انني واصلت
الدراس�ة يف املعه�د ،وانفتحت امامي
فرص الدخ�ول يف عالم الفن واإلعام،
فالتحق�ت بإذاع�ة ص�وت الجماهري
بصفة مساعد مخرج ،ويف عام ١97٣
دخلت إذاعة بغداد ،ومنها بدأت رحلته
الفعلية يف عالم اإلخراج .فأنجز العديد
م�ن الربام�ج اإلذاعي�ة والتلفزيونية،
وأخ�رج العدي�د م�ن األغان�ي لكب�ار
املطربني العراقيني ،وكانت له تجارب
سينمائية عديدة.

كرمت يف العراق وتونس ومصر جبوائز افضل عمل درامي وتلفزيوني
تعودت أن أنطلق من مطار بغداد اىل شارع السعدون لتناول باجة احلاتي
ه�ل حصل�ت ع�ى جوائ�ز او هداياتثمين�األعمال�ك؟
اذا كن�ت تريدها من زم�ن بعيد فقدكرمت من الرئيس أحمد حس�ن البكر
عن مسلسل بيوتنا وبيوت الجريان
يف تونس:حصل�ت جائ�زة التلفزيون
العرب�ي ألفض�ل عم�ل درام�ي ضمن
مهرجان تونس
يف مرص:جائزة تقديرية ألفضل إخراج
ملسلس�ل «بي�وت أهلن�ا»يف مهرج�ان
القاهرة.

العراقية تأثرت باملتغريات السياس�ية
واالقتصادية كثريا .
احب مكان للعمل اىل نفسك ؟التلفزي�ون وق�د افني�ت ش�بابي يفاروقة التلفزيون وما ازال اعشقه .
عملت مع الراحلة امل طه كثريا ماذاتقول عنها ؟
رحمة الله عى روحها وموتها أفجعالدراما العربية فهي ّ
فنانة قديرة...
فاح زكي يح�ب فنه وأعماله وبلدهصح ؟
قال عني احد الصحفيني انني مخرجسبق جيله من خال دراستي اإلخراج
يف أم�ريكا .انا عراقي يقي�م بعيدا عن
الوطن ال�ذي مازال يحم�ل همومه يف
كل خطوات�ه ،ويف كل ي�وم ب�ل يف كل
لحظة اش�عر بالحنني واالش�تياق اىل
بلدي
كن�ت قبل م�دة ق�د عدت
لبغ�داد ..هل هو الحنني أم املش�اريع
الفنية..وما فحوى هذه الزيارة؟
 بالدرج�ة األوىل كان�ت زي�ارةللتعوي�ض ،بس�بب الحنني والش�وق
والرغبة يف كرس طوق الغربة ،فرائحة
الوطن تبقى النسيم األول يف أنفاسنا

حبيبات .أما أروقة االذاعة والتلفزيون
فقد أفنينا فيها زهرة شبابنا ،دخلتها
وأن�ا بعم�ر  ١8عام�ا أش�عر أن ه�ذا
املبنى هو بيتي واملؤسسة التي تربيت
وتعلم�ت فيه�ا ،م�ن هن�ا انطلقن�ا،
وبالرغ�م من أنني ال أحب أن اطل عى
الشاش�ة وال أحبذ اللقاءات ،لكن بعد
مرور كل هذه الفرة الطويلة شعرت
أن اس�مي م�ازال عالق�ا يف أذه�ان
الناس.
 يرتب�ط اس�مك بق�وة كمخ�رج يفمسلسل «املسافر» الذي جسد بطولته
كاظم الساهر ما السبب؟
 أصب�ح هنالك اقران بني املسلس�لوالساهر ،ويبدو ان هذا العمل ،حسب
قراءاتي ،حفر يف أذهان الناس نتيجة
حبه�م للفن�ان ،واذا تراقب الس�اهر

 م�ن ش�دة حب�ك الذاعة بغ�داد هلنسميك عاشق املايكرفون ؟
 -اس�تطيع ان اق�ول لك بان س�نوات

عم�ي يف إذاعة بغداد بأجمل س�نوات
حيات�ي ،النه�ا س�اهمت يف صق�ل
موهبتي وتطوير مهاراتي الفنية.بعد
تخرج�ي من معه�د الفن�ون الجميلة
عام ١974
 خا حض�ورك اىل بغ�داد احتفى بكامللتق�ى االذاع�ي والتلفزيون�ي كيف
كانت مشاعرك ؟
 كالعادة مثل بقية الضيوف نس�الكعن موقف محرج تعرضت له؟
 مررت بموقف ال انس�اه عندما كنانص�ور مش�اهد املس�افر كن�ا نصور
يف قري�ة اس�مها وان�ه ق�رب املوصل
وكان�ت جغرافية القري�ة جميلة جدا
تت�اءم مع اح�داث العم�ل جاني ابو
وس�ام أي الفنان كاظم الساهر وقال
عن�دي حفلة يف عمان ويحتم عي االن
ترك العم�ل وطلب مني وقت�ا احدده
للتصوي�ر رسيعا لكي يذهب فقلت له
اسبوع ساصور خالها مشاهد معينة
ومن خال هذا االسبوع يجب ان تكمل
حفلتك وتعود اىل بغداد فعملنا الجدول
للتصوي�ر وانج�از املش�اهد فذه�ب
القيرص من املوصل مبارشة اىل عمان
وبقين�ا نص�ور لوحدن�ا ويف اخر يوم
للتصوير وكان الخميس ونحن ننتظر
الفن�ان كاظ�م وال نعل�م هل ع�اد اىل
بغداد ام ال واىل الس�اعة الرابعة عرصا
ول�م يرجع فتضايق ع�دد من املمثلني
ومنهم الفنان مقداد عبد الرضا وطلب
مني مغادرة العمل وبدأ بقية املمثلني
ينسحبون وبقيت انا واملصورين وبعد
الرابع�ة ع�رصا وصلنا الفن�ان كاظم
عائدا م�ن االردن فابلغت�ه ان املمثلني
قد غارونا نتيجة لعدم حضورك فتاثر
الفن�ان كاظم كثريا بعد ان انس�حبت
انا ايضا ويف املساء التقينا انا والفنان
كاظم وطلب�ت منه ان ن�زور املمثلني
يف بيوته�م وفعا تم ذل�ك وعاد العمل
ولكني شعرت باالحراج كثريا .
 كيف استطعت ان تومنذ للحارضينبدايات مسريتك ؟
 ان�ت تقص�د الحدي�ث ع�ن بداياتعم�ي ودخ�ويل االذاع�ة والتلفزيون ,
أواخر ستينيات القرن العرشين ،وبعد
إنه�اء الدراس�ة املتوس�طة يف بغداد،
ق�ررت االلتح�اق بقس�م الس�ينما يف
معهد الفن�ون الجميلة ،وع�ى الرغم
من معارضة وال�دي ،إالّ إنني واصلت
الدراس�ة يف املعهد ،والتحق�ت بإذاعة
ص�وت الجماه�ري بصف�ة مس�اعد

عملية تألق كاظم الساهر يف رحلته الفنية بدأت مع مسلسل “املسافر”
عام  1973دخلت إذاعة بغداد ومنها بدأت رحليت الفعلية يف عامل اإلخراج

مخ�رج ،ويف ع�ام  ١97٣دخلت إذاعة
بغ�داد ،ومنها ب�دأت رحلت�ي يف عالم
اإلخ�راج .فأخرجت ع�رشات الربامج
اإلذاعية والتلفزيونية ،اىل جانب العديد
من األغاني لكبار املطربني العراقيني.
ل�ك تجرب�ة يف اخ�راج االغان�يالتلفزيوني�ة وانت اخرجت اغنية هدد
كرس لكاظم الس�اهر فهل لك رأي تود
انتقول�هيفه�ذهاالغني�ة؟
ان�ا اخرج�ت الكث�ري م�ن االغان�يوه�ذه االغنية واح�دة منه�ا ودعني
اس�تفيد من فرصة لقائكم هذا القول
 -:س�معت مؤخ�را ان ه�ذه االغني�ة
عرض�ت يف احدى القن�وات الفضائية
وهذا عمل غري مقب�ول الن االغنية لم
تعرض فكيف تعرضها الفضائية ؟
•يذك�ر أن املخ�رج القدير ف�اح زكي
انته�ى مؤخ�را م�ن اخ�راج فيل�م
س�ينمائي بعن�وان «الط�اووس» من
إنتاج لبناني أمريكي والعمل من تأليف
أمرية العسي وتدور أحداثه بني لبنان
وفرنسا وأمريكا تدور أحداث الفيلم يف
جو من اإلثارة والحركة.
راض عمّا قدمته؟
 هل أنت ٍ ل�م أكن راضيا ً عما قدمته يف املراحلالس�ابقة لتزام�ن إنجازاتنا مع أتعس
املراح�ل االقتصادي�ة والسياس�ية ملا
رافقه�ا من ح�روب واحتال وحصار
ث�م احتال .رغ�م أن اإلنت�اج الدرامي
يول�د من رح�م الواقع إال أنن�ا أنجزنا
أعم�االً عديدة ول�م يوقفن�ا الحصار
وال امليزاني�ات الفقرية وال حتى لجان
الفحص التي أوقفت عرض أهم عمل
درام�ي ه�و مسلس�ل وين�ك ياجرس
وإحالتي للتحقيق.
 ل�و ع�اد ب�ك الزم�ن أي مج�الستختار؟
 ل�و عاد ب�ي الزمن إىل ال�وراء لكنتاخرت الدبلوماسية الخارجية.
 ش�خصية من امل�ايض تتمنى اللقاءبها اليوم.
• األحداث التي حلت بوطني لم تشتت
العائل�ة العراقية فحس�ب فقد مزقت
النس�يج االجتماعي الذي له تداعياته
ع�ى م�رور الزم�ن وغ�ريت القواع�د
والقي�م والعاق�ات وش�تتت كذل�ك
األصدق�اء وش�كرا ً ملواق�ع التواص�ل
االجتماع�ي الت�ي تمكنا م�ن خالها
رؤي�ة االه�ل واالصدق�اء والكثري من
الشخصيات وانت منهم
 ه�ل تتابع التلفزيون وماذا تش�اهداليوم؟
• يومي�ا ً أش�اهد فيلما ً جدي�دا ً ألغذي
متابعاتي للفن الس�ابع الذي يش�كل
اختصايص ودراستي.
-9أي كتاب تقرأ االن؟
كلم�ا يق�ع بي�دي وكث�رة اش�غايلتمنعني احيانا .
 -١٠أمنية لم تحققها حتى اآلن؟
• أن أمسك السينما العراقية وأن أجعل
منها مؤسس�ة عى املس�توى العاملي.
والتسألني كيف.
اخر اعمالك يف بغداد ؟آخر أعمايل بي�وت أهلنا عام ، 2٠٠4بعدها ق ّدمت أعماالً للتلفزيون األملاني
ولبعض رشكات اإلنتاج التلفزيوني يف
أم�ريكا.
كل التحيات واالماني للمخرج القديرف�اح زكي متمن�ني لك االس�تمرار يف
العطاء والعودة اىل ارض الوطن .
تحيات�ي لك�م ول�كادر جريدتك�مالغراء .
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حنو مستقبل افضل ..له

تدبري منزلي

خطة مليزانية منزلية ناجحة

كيف أجد املرأة املناسبة؟..
مخس عالمات تكشف األمر

يحت�ار الكث�ري م�ن الرج�ال يف اختيار
الفتاة املناس�بة لالس�تقرار وبدء حياة
زوجية فل�كل منهم معاي�ريه الخاصة
من وجهة نظره ،إال أن هناك  5عالمات
أولية تكش�ف أن ه�ذه الفتاة قد تكون
رشيك�ة حيات�ك املثالي�ة وفق�ا ً لخرباء
العالق�ات الزوجي�ة وش�ملت العالمات
التايل:
مثقفة ذات تطلعات مستقبلية كبرية يمكناالعتماد عليها يف التخطيط ملستقبل حياتكما
معا
-مس�تقلة بذاتها وغري اتكالية س�واء كان يف

ال تعن�ي امليزاني�ة الحرم�ان
والتقش�ف ،ب�ل هي تح� ّد ين ّم
ع�ن ذكاء وحس�ن تدب�ري ،إذ
تس�اعد يف تنظيم شؤون املنزل
والتحك�م باملصاري�ف لتجنب
هدر املال.
يف الت�ايل خطة لوض�ع ميزانية
منزلية شهرية:
 .1اجعيل املفكرة صديقتك
تستدعي عملية تنظيم ميزانية
املنزل أمورا ً عدة ،أهمها :تدوين
وتس�جيل الفواتري واملصاريف
الخاصة بكل شهر عىل املفكرة
الشهرية ،عىل أن تتضمّ ن:
 نفق�ات املن�زل الثابت�ة،وتش�مل :اإليجار وفواتري املياه
والكهرب�اء والتدفئ�ة والجوال
والهاتف الثابت.
 األقس�اط الش�هرية ،مث�ل:ق�روض البن�ك وأقس�اط
السيارة.
 -نفق�ات املعيش�ة ،كالطعام

الجانب املادي أو املعنوي والفكري.
رقيق�ة وأنيق�ة يف ترصفاته�ا وإطاللته�ا،تس�عى دوم�ا ً لالهتمام بمظهره�ا الخارجي
دون مبالغ�ة الت�ي ينفر منها فئ�ة كبرية من
الرجال.
عفوي�ة ومرح�ة وبعيدة كل البع�د عن املللترتس�م البس�مة عىل ش�فتيها دوم�ا ً وتمنح
الجميع طاقة إيجابية كبرية.
امرأة ذكية ذات نظرة ثاقبة ،تشاركه أفكارهوتس�عى دوما ً لحل املش�اكل التي تواجهها يف
العم�ل أو داخل األرسة دون الهروب أو التذمر
من صعوبات الحياة.

سر االعشاب..؟؟؟

الزيتون.
أفرغي يف اإلناء محتويات كبسولة فيتامني
(ه�) باستخدام دبوس نظيف.
ارفع�ي الخليط من عىل النار واتركيه ليهدأ

ً
قلي�ال ث�م قلّبي�ه جي�دا حتى يصب�ح قوام
الخليط كريمي ومتجانس.
يمكنك إضافة البابون�ج املعروف بخواصه
امللطف�ة واملهدئة لاللته�اب وذلك بإضافة

سلوكيات

واملواصالت واملالبس.
 نفق�ات ترفيهي�ة :تتمثل يفمرصوف اإلج�ازات والرحالت
واملناسبات االجتماعية كافة.
 .2لوضع امليزانية املنزلية:
 ال بد من التخطيط للمستقبل،ومعرفة األهداف التي تطمحني
لتحقيقها.
 يمك�ن خ�وض تجرب�ةاالس�تثمار الت�ي تس�اعدك يف
االدخار بشكل مضمون.
 حددي مبلغا ً معينا ً كل ش�هرواحريص عىل عدم تخطيه.
 ال تغفيل عن تخصيص مبلغمن املال للط�وارئ واملصاريف
املستقبلية.
 تجنب�ي اس�تعمال بطاق�اتاالئتم�ان الت�ي تس� ّهل عملية
اإلنف�اق ،بل احريص عىل رشاء
األغ�راض بالنق�ود (الكاش)،
ّ
التذكر كم
مما يس�اعدك ع�ىل
تنفقني يف الواقع؟

املطبخ

(زيت الزيتون والبابونج) لعالج طفح احلفاض عند األطفال

ُيصاب العديد من األطفال بطفح الحفاض
م�ن وق�ت آلخ�ر نتيج�ة حساس�ية برة
الطف�ل من نوع الحفاض املس�تخدم لعدم
مالئمته طبيعة جلده أو ألس�باب أخرى
وتحتار الكثري م�ن األمهات يف كيفية عالج
هذه املش�كلة بالرغم من وجود العديد من
الكريمات الخاصة.
ويف ُ
صل�ب موضوع عالج طف�ح الحفاض
ّ
تفض�ل غالبي�ة األمه�ات
عن�د األطف�ال
اللج�وء إىل الوصف�ات الطبيعي�ة ب�دالً من
املُس�تحرضات التجميلي�ة الت�ي يتخل�ل
صنعها م�واد كيميائية قد تؤث�ر فيما بعد
عىل صحة الطفل.
الطريق�ة التالي�ة تحم�ل وصفة بس�يطة
التحض�ري وفعال�ة لعالج طف�ح الحفاض
عند األطفال ضعي  2ملعقة كبرية من زيت
الزيت�ون م�ع  17جرام من ش�مع العس�ل
املبش�ور يف وعاء معدن�ي ثم ضعي اإلناء يف
حمام ماء س�اخن مع التقليب حتى ذوبان
ش�مع العس�ل واختالط�ه كليّ�ا ً م�ع زيت
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القلي�ل من زهرة البابون�ج الجافة اىل زيت
الزيت�ون قبل صنع الكريم بعدة أيام اتركي
البابونج والزيت يف مكان مظلم ليومني عىل
األقل ثم قومي بتصفية الزيت واستخدامه
يف الوصفة السابقة.
وعن كيفية اس�تخدام ه�ذا الكريم يف عالج
طف�ح الحف�اض عند األطفال ع�ىل األم أن
تقوم بتنظيف برة طفلها وتجففها جيدا
بحيث ترتك الطفل قليالً قبل ارتداء الحفاض
لضم�ان جفاف الجلد ومن ّثم ُيوضع كمية
وافرة م�ن الكريم أو الخليط الس�ابق عىل
الحف�اض النظي�ف وعىل املنطقة الس�فىل
من جس�م الطفل ويجب حفظ املتبقي من
الكري�م يف وع�اء مُ غلق بإح�كام ويف درجة
حرارة الغرفة ذاتها.
كم�ا يجب التنويه إىل أخ�ذ الحيطة والحذر
عن�د التعام�ل مع الش�مع امل�ذاب حتى ال
يتسبب بحروق جلدية ،كما أن شمع العسل
ش�ديد االش�تعال لذل�ك ال يج�ب تعريضه
بشكل مبارش .

صدور الدجاج
احملشية
4صدور دجاج منظفة من الجلد
 4حبات طماطم مقطعة إىل
رشائح
 12ورقة حبق طازجة
أوريغانو ملعقة طعام
 4فصوص ثوم مهروسة
ملح وبهار أبيض
خليط زيت وزبدة
علبه طماطم معلّبة
يرش امللح والبهار عىل صدور
الدجاج ثم تحزز  ٤إىل  5شقوق
مائلة يف كل صدر دجاج تدخل
رشيحة الطماطم يف كل واحد من
الشقوق إضافة إىل الثوم املهروس
وأوراق الحبق الطازجة.
تدهن صدور الدجاج بالزيت
ويرش عليها األوريغانو اليابس
ثم تصف يف طبق زجاجي مقاوم
للحرارة فيه الطماطم املفرومة
املخلوطة مع امللح واألوريغانو.

تخبز صدور الدجاج يف فرن
حرارته  ٣5٠درجة فهرنهايت
حتى تنضج مع رضورة تبليل
الصدور دوما ً بالصلصة أثناء
الخبز.
تخرج الصدور املخبوزة من الفرن
وتقدم ساخنة مع األرز املسلوق
أو الخضار.
مالحظة :للحصول عىل لحم
دجاج لذيذ وطري يمكن نقع
صدور الدجاج يف الحليب
وربع ملعقة صغرية من امللح وربع
ملعقة صغرية من البهار األبيض
ملدة ساعتني أو ثالث يف الرباد.

كل يوم معلومة

عاجل فلتات لسان طفلك

عندما يب�دأ ابنك بتلفظ كلمات نابية محرجة
تنم عن وقاحة وسخرية وبذاءة ..
ينشأ لدى الوالدين شعور باألسف واأللم اتجاه
سلوك االبن غري الواعي بما يخرج من فمه من
ألفاظ مزعجة .
والحقيقة الت�ي ال ينبغي تجاهلها أن األلفاظ
اللغوية لدى الطفل يكتس�بها فقط من خالل
محاولت�ه تقلي�د الغري..لذل�ك كان لزام�ا عىل
الوالدين مراقبة عملية احتكاك الطفل.
ابت�داء بعالقات�ه اإلنس�انية واللغ�ة املتداولة
بني م�ن يختلطون باألرسة عمومً �ا وبالطفل
خصوص�ا ومراقب�ة الربام�ج اإلعالمي�ة التي
يستمع إليها ويتابعها،
واأله�م من ذل�ك اللغة املس�تعملة م�ن طرق
الوالدين اتجاه أبنائهما وفيما بينهما..
الوقاية من املشكلة
 �1عام�ل الطفل كما تحب أن تعامل وخاطبه
باللغة التي تحب أن تخاطب بها.
 �2اس�تعمل اللغ�ة التي ترغب أن يس�تعملها
أبناؤكم هنا البداية وهكذا يتعلم الطفل.
قل ‘شكرًا’ ومن فضلك و لو سمحت و أتسمح
وأعت�ذر ..يتعلمها ابنك منك  ..املهم أن تقولها
واألهم كيف تقولها؟
قلها وأنت مبتسم بكل هدوء وبصوت منسجم
مع دالالت الكلمة...
 �3تأكد أن اللفظ � فعالً � غري الئق!:
حتى ال تنجم عن ردة فعلك س�لوكيات ش�اذة
ً
فع�ال أن اللف�ظ
وألف�اظ أش�د وقاح�ة تأك�د
غ�ري الئ�ق وليس مج�رد طريق�ة التلفظ هي
املرفوضة فمثالً لو نطق بكالم وهو يصيح ،أو
يبكي ،أو يعرب ع�ن رفضه ومعارضته كقوله:
‘ال أريد’ ملاذا تمنعونني’

‘مل�اذا أنا بالضبط’ وهذه كلها كلمات تعرب عن
ً
تلفظا غري الئق!!
‘رأي’ وليس
فعملية التقويم تحتاج إىل تحديد هدف التغيري
وتوضيحه للطفل!
هل هو اللفظ أو األسلوب؟
 �4راقب اللغة املتداولة يف محيطه الواسع.
كيف تعالج املشكلة؟!
 �1ال تهتم بش�كل مثري به�ذه األلفاظ:حاول
قدر املس�تطاع ع�دم تضخيم األم�ر وال تعطه
اهتمامً �ا أكثر من الالزم تظاه�ر بعدم املباالة
ً
وسالحا
حتى ال تعطي للكلمة س�لطة وأهمية
يش�هره الطفل مت�ى أراد س�واء بني�ة اللعب
واملرح أو بنية الرد عىل س�لوك أبوي ال يعجبه.
.وبهذا تنس�حب من الس�احة اللعب باأللفاظ
بمفرده ليس ممت ًعا إذا لم يجد من يشاركه.
 �2مدح الكالم الجميل:
علم ابنك ما هو نوع الكالم الذي تحبه وتقدره
ويعجبك س�ماعه عىل لس�انه أب�د إعجابك به

جدول الوزن املناسب للطول ..متى يكون جسمك مثاليا؟

كلما سمعته منه..عرب عن ذلك اإلعجاب بمثل
‘يعجبن�ي كالمك هذا الهادئ’ ‘هذا جميل منك’
‘كالم من ذهب’.
 �3علمه فن الكالم:
علم�ه مهارات الحديث وف�ن الكالم من خالل
األمثل�ة والتدري�ب وعلمه األس�لوب الالئق يف
ال�رد ’..ال يهمني’ تعب�ري مقبول لو قيل بهدوء
واحرتام للسامع
وتصبح غري الئقة لو قيلت بسخرية واستهزاء
باملستمع..
 �4حول اللفظ بتعديل بسيط:لو تدخلت بعنف
ً
سالحا
لجعلت ابنك يتمس�ك باللفظ ويكتشف
ضدك أو نقطة ضعف لديك  ..ولكن حاول بكل
ه�دوء اللعب ع�ىل األلفاظ بإضاف�ة حرف أو
حذفه أو تغيري ح�رف ،أو تصحيح اللفظ لدى
الطفل موهمًا إياه بأن�ه أخطأ فلو كانت مثالً
كلمة ‘قلعب’ غري الئقة فقل له :ال وإنما تنطق
‘ملعب’ وهكذا.

دراسات حديثة

الرجل اخلائن أقل ذكا ًء من الرجل الويف
مخ�ادع ،غ�دار أو خائن وغريها
من الصف�ات الكثرية التي يمكن
أن نطلقه�ا ع�ىل الرج�ل الخائن
لريكته والذي ال يحتفظ بعهود
الوف�اء له�ا .إال أن صفة جديدة
يمك�ن إضافتها له�ذه الصفات
الي�وم ،اكتش�فها العلم�اء إث�ر
دراس�ة حديثة ،وه�ي أن الرجل
الخائن لديه مش�كلة يف مستوى
ذكائ�ه ،فهو أقل ذكا ًء من الرجل
الويف.
إن أب�رز م�ا ج�اءت ب�ه ه�ذه
الدراس�ة الغريبة و التي أجرتها
جامعة لندن لالقتص�اد والعلوم
السياسية وجود ارتباط كبري بني

الذكاء والوفاء .فتقول الدراس�ة
الربيطاني�ة أن خيان�ة الرج�ل
لريكت�ه مرتبط�ة بمس�توى

ذكائه.حيث يتمتع الرجل الذكي
ً
عقلي�ا بقدرة أكرب عىل
واملتطور
الوفاء.

واعتمدت الدراسة يف ذلك عىل أن
الرجل يف العص�ور الحجرية وما
بعده�ا من العص�ور القديمة لم
يك�ن يعرف م�ا معن�ى االرتباط
بام�رأة واح�دة .إال أن�ه وبع�د
تط�وره عقلي�ا ً وحضاريا ً أصبح
يق�در ويح�رتم عالقت�ه بام�رأة
واحدة.
وخلص�ت الدراس�ة إىل أن الرجل
الذكي يستطيع أن يكون متوازنا ً
يس�تطيع تخط�ي مش�كالته
النفسية والش�خصية بأساليب
أكثر ذكا ًء غ�ري الخيانة .بينما ال
يمكن للرجل األقل ذكا ًء مقاومة
ما يعرض عليه من إغراءات.

ربما تتذكر يومً ا خطر عىل بالك عملية
حسابية ملعرفة الوزن املناسب لطولك،
ولعل�ك س�معت أحده�م يتح�دث عىل
أن�ه يمتل�ك ً
وزن�ا مثال ًيا متماش�يا مع
طول�ه ،ودفع�ك فضولك للتع�رف عىل
الطريق�ة املثالية للتعرف عىل حس�اب
الوزن املناس�ب للطول ،فيمكننا بشكل
أو بآخ�ر ع�ن طريق األنظم�ة الغذائية
وأنظمة الريجي�م إنقاص الوزن لجعله
أكثر تناس ًبا مع الطول.
وتتعدد األساليب التي يمكن من خاللها
إنقاص الوزن ،ولك�ن األمر ربما يكون
صع ًبا يف الكثري من األحيان ،ولكن علينا
اآلن ذكر الطرق التي يمكن من خاللها
احتس�اب ال�وزن الدقي�ق ،م�ن أج�ل
التع�رف عىل وزن�ك ،ثم كيفي�ة تحديد
الط�ول الصحي�ح ،فيما يمك�ن بعدها
التع�رف ع�ىل ال�وزن املناس�ب للطول
بش�كل صحي�ح ،وذكر ذل�ك من خالل
جدول الوزن املناسب للطول.
ويمكن تحديد الوزن املناس�ب للطول،
من خالل حس�ابة مؤرش كتلة الجس�م
( ،)BMIوهي طريقة س�هلة من خالل
عملية حسابية دقيقة عبارة عن :مؤرش
كتلة الجس�م = الوزن (بالكيلوغرام)/
(الط�ول)( 2باملرت) ،مث�ال :إذا ما كان
وزن�ك الح�ايل  65كيلوج�رام ،وطول�ك
 160س�م ،ف�إن م�ؤرش كتلة الجس�م
هو ،20.3 :وس�وف ن�رح بالتفصيل
طريقة احتس�اب مؤرش كتلة الجسم،
ومت�ى تكون معتدل�ة ومتى تكون غري
طبيعية.
هن�اك ج�دول جاهز دقي�ق ،يمكن من
خالل�ه التع�رف عىل ال�وزن املناس�ب
للط�ول ،وذلك من خ�الل تحديد طولك
بدق�ة واختي�اره يف الج�دول ،ومعرفة
ال�وزن املث�ايل بالنس�بة له�ذا الط�ول
بالتحديد ،وذل�ك فقط للرجال« :الطول
 152وزن�ه املثايل  ،52الطول  155وزنه
املثايل  ،54الط�ول  157وزنه املثايل ،56
الطول  160وزنه املثايل  ،58الطول 163
وزنه املثايل  ،60الطول  165وزنه املثايل
 ،62الطول  168وزنه املثايل  ،63الطول
 170وزن�ه املثايل  ،65الطول  173وزنه
املثايل  ،67الط�ول  175وزنه املثايل ،69
الطول  178وزنه املثايل  ،71الطول 180
وزنه املثايل .»73
وهناك العديد من الطرق املستخدمة يف
تحديد احتساب الوزن الدقيق ،وأبرزها

من خالل حس�اب مؤرش كتلة الجس�م
( )BMIوهو بحس�ب الخرباء الطريقة
األفضل ملعرفة وزن الجسم مثايل أم ال،
وهناك طريقة أخرى عبارة عن معرفة
قي�اس الخرص ،وال يمكن أن ُيقارن كل
شخص نفسه باآلخرين يف معرفة وزنه،
فاألمر يختلف من شخص لآلخر.
كما يعمل مؤرش كتلة الجس�م ()BMI
ع�ىل تحدي�د وزن�ك بالنس�بة لطول�ك،
ويتفق عليه معظم الخرباء حول العالم،
ويتم حسابه عىل سبيل املثال كاالتي:
 إذا كنت من ضمن الذين لديهم مؤرشكتلة للجس�م أقل من  18.5فإنك ممن
يعانون نقصا يف الوزن.
 أما إذا كان مؤرش كتلة الجسم ما بني 18.5و 25فذلك يعترب غري مثال ًيا.
 أما الذي لديه مؤرش كتلة الجس�م ماب�ني  25و 30فإن�ه إذا يعاني من زيادة
يف الوزن.
 وإذا كان مؤرش كتلة الجسم أكثر منً
بدينا.
 30فيعترب الشخص
ولقياس مؤرش كتلة الجسم يجب اتباع
طريقة اس�تخدام آلة حاسبة وقانون:
م�ؤرش كتلة الجس�م = ال�وزن بالكيلو
جرام مقس�ومً ا ع�ىل (الط�ول باملرت ×
الطول باملرت).
ويمك�ن ً
أيض�ا حس�اب وزن الجس�م
بالنس�بة للط�ول ،م�ن خ�الل قي�اس
النس�بة بني محي�ط الخ�رص والورك،
وع�ىل األرج�ح يك�ون محي�ط الخرص
أصغ�ر ،ويقس�م محي�ط الخ�رص عىل
محي�ط ال�ورك يف الجزء الواس�ع ،وإذا

كانت النس�بة بينهما أقل من  0.9فإن
هن�اك مخاط�ر أقل لإلصابة بمش�اكل
القلب واألوعية الدموية ،فيما إذا كانت
النس�بة  0.9فإن هناك مخاطر معتدلة
لإلصاب�ة بنفس املش�اكل الصحية ،أما
إذا كانت النس�بة  1ف�إن هناك مخاطر
عالي�ة لإلصاب�ة بمش�اكل يف القل�ب
واألوعية الدموية.
ولقياس الطول بشكل صحيح يف املنزل
بطريق�ة س�هلة للغاي�ة ،وذل�ك بدون
الذه�اب إىل الطبي�ب ،ويمك�ن ذلك من
خ�الل قي�اس الط�ول باس�تخدام أحد
أبواب غرف املنزل ،وهي الطريقة األكثر
ً
شيوعا ،وتتناسب عادة مع قياس طول
األطف�ال ،فعليك لتنفيذه�ا اختيار أحد
أبواب الغ�رف ،وتعليمها من خالل قلم
رصاص وتقسيم طرف الباب لعدد من
الخطوط بشكل عريض ،وتحديد الطول
م�ن خالل الوقوف لجوار الباب بش�كل
مستقيم وتحديد طولك عرب الخط الذي
تتساوى معه مقدمه الرأس.
ويمكن اس�تخدام م�رت القياس ،والذي
يس�تخدم ع�ادة يف العديد من األش�ياء
داخ�ل املن�ازل ،أو يف قياس األقمش�ة،
ويك�ون مع أدوات الخياط�ة ،ولتحديد
الط�ول من خ�الل مرت القي�اس ،عليك
الوق�وف بش�كل مس�تقيم ،ويمس�ك
أحده�م باملرت ويقوم بف�رده بداية من
قدمي�ك وحت�ى نهاية مقدم�ة الرأس،
ً
صغ�ريا ،فيمكن�ك
وإذا م�ا كان امل�رت
قياس�ه مرت�ني للحص�ول ع�ىل الطول
بشكل دقيق.
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كلمات متقاطعة

الحمل

م�ن الرضوري الي�وم أن تخطط لرحلة قصرية
م�ع األصدق�اء .عىل الرغم م�ن أن ه�ذه الرحلة
س�تبعدك عن الحبيب بعض الوقت ،ولكن قد يكون
ذلك لصالحكما .أخرب الحبيب من خالل مكاملة تليفونية
أنك تتطلع لرؤيته .ستس�تمتع بكل لحظة تقضيها مع
األصدقاء!

الثور

ربما تقرر تحمل بعض السخافات من بعض
األش�خاص يف وق�ت مح�دد .تخص�ص فرتة
املس�اء لالحتف�ال يف املنزل مع أرست�ك والرشيك
فق�ط! كل يشء س�يكون عىل ما ي�رام إال إذا أخربك
الرشيك بأنه غري مستعد لهذا االحتفال.

الجوزاء

ربم�ا تواجه بعض املش�اكل أو ربما تفش�ل
يف إج�راء مفاوضات م�ع رشكائك يف العمل .ال
تقلق فالفشل أحيانا يكون جزءا من النجاح .ركز
عىل مستقبلك وال تفكر كثريا يف املايض .لست وحدك
م�ن يواجه صعوب�ات أو مش�اكل ،فكل ف�رد يتعرض
للعديد من العقبات يف طريقه.

 - 1854الخديوي س�عيد يمنح الفرنيس فرديناند
دي لسبس امتياز حفر قناة السويس.
 - 1919املرأة الفرنسية تحصل عىل حق املشاركة
يف االنتخابات الترشيعية.
 – 1939االتحاد السوفيتي يغزو فنلندا التي أعلنت
حيادها من النزاعات العاملية خالل الحرب العاملية
الثانية وهو ما عرف باسم حرب الشتاء.
 - 1962انتخ�اب الديبلوم�ايس البورم�ي يو ثانت
أمينا ً عاما ً لألمم املتحدة.
 - 1965أمري الكويت الشيخ صباح السالم الصباح
ً
رئيس�ا ملجلس
يعني الش�يخ جابر األحمد الصباح
الوزراء.
 - 1967اس�تقالل جمهورية اليم�ن الديمقراطية
الشعبية برئاسة قحطان محمد الشعبي.
األمم املتح�دة تصدر القرار رق�م  649والذي نص
عىل حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه.
إطالق اسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
عىل اليمن الجنوبي.
 - 1971الق�وات اإليرانية تس�يطر عىل جزر طنب
الك�ربى وطن�ب الصغ�رى وأبو م�وىس يف الخليج
العربي وتدعي ملكيتها.

السرطان

الق�راءة غذاء للعق�ل ومتعة لل�روح ،فاخرت
قصة قصرية أو رواية لتقرأها اليوم .قد تشعر
بامللل أحيانا ،لذا عليك أن تستغل هذا اليوم يف يشء
مس� ٍل وممتع كالقراءة والرسم وممارسة الرياضة.
فكر يف مستقبلك وخطط له واحسب خطواتك جيدا.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

إذا فش�لت يف تحقيق هدف ما أو حلم ،حاول
أكثر من مرة حتى تصل ملرادك .إذا كان النجاح
مهما بالنسبة لك ،يجب عليك أن تتغلب عىل قلقك
وخوفك .من حولك يحاول�ون أكثر من مرة ،خاصة
عند تحقيق أهداف مهمة .ال تستسلم برعة.

العذراء

احرتم القوانني وكن منضبطا .التزم باللوائح
والقوانني حتى ال تعرض نفس�ك للخطر .من
املمت�ع أن ته�رب من مش�اكلك الي�وم ،ولكن لن
تس�تطيع الهروب منه�ا لألبد .قريبا س�يكون لديك
حل�ول لكل املش�اكل الت�ي تواجه�ك اآلن .ال تتخل عن
صديقك هذه الفرتة.

الميزان
دل�ل نفس�ك واهتم بصحت�ك ،خاصة إذا ش�عرت
بالتعب ه�ذا اليوم .قد يرتاجع أداؤك ومس�تواك يف
العمل تدريجيا بس�بب العمل لفرتات طويلة .إذا كانت
لدي�ك فرصة لقض�اء بعض الوق�ت يف املن�زل ،يفضل أن
تس�تغله يف النوم والراحة .من األفضل دائما أن تكون حكيما
وغ�ري مت�رع يف اتخ�اذ قرارتك حت�ى وإن اس�تغرقت وقتا
طويال.

العقرب

ق�د تتوت�ر عالقاتك بم�ن حولك ه�ذه األيام،
ف�ال تحاول أن تحل أي نوع من املش�اكل هذه
الف�رتة .كل يشء يح�دث ه�ذه الف�رتة طبيع�ي
ج�دا ،فال تقل�ق .إذا لم يك�ن لديك أي كلم�ة طيبة،
م�ن األفضل أن تصمت .عىل الرغم من أنك تش�عر بأنك
مقيد ،ولكن هذا أفضل

القوس

تعاملك اليوم مع بعض الصعوبات والتحديات
قد يضط�رك إىل االنفعال أو العصبية .س�تجد
اليوم أنه كلما كنت واقعيا س�تخرج ساملا من أي
مش�اكل بغض النظ�ر عن أي أح�داث .ننصحك بأن
تش�ارك يف نش�اطات ومواقف تعزز م�ن قوتك وقدرتك
عىل التعامل.

الجدي

ابدأ يوم�ك بكتابة خطاب ألح�د أصدقائك واعتذر
ل�ه عما بدر من�ك الفرتة املاضية .تحس�ني عالقتك
بمن حولك مهم جدا هذه الفرتة بالتحديد .املهام التي
تري�د إنجازها اليوم قد تك�ون صعبة بعض اليشء ولذلك
قد تضطر لطلب املساعدة ممن حولك .اخرت كلماتك بحرص
حتى ال تجرح شعور اآلخرين.

الدلو
صعوبة التواصل مع أشخاص محددين اليوم
قد تقلقك جدا .الرس�ائل التي تحاول إرسالها
لهؤالء لم تصل حتى اآلن ،وعندما تحاول االتصال
بهم ،ال تجد ردا من أحد .س�تصل إىل لحظة ما تقرر
فيها التوقف عن االتصال وعن إرس�ال الرسائل ،ولكن
نحذرك من ذلك .التمس لهم بعض األعذار.

الحوت

عندما تش�عر أنك وحيد الي�وم وتفتقد للحب
والرومانس�ية ،تتن�اول الحل�وى لتحس�ني
مزاج�ك .هذه فكرة جيدة ،ولكن عليك أال تتجاوز
الكمي�ة التي أوصاك به�ا الطبيب لك�ي ال تؤثر عىل
صحتك .ربما ال تستطيع السيطرة عىل نفسك.

 - 1973الجمعي�ة العام�ة لألم�م املتح�دة تق�ر
االتفاقية الدولي�ة لقمع جريمة الفصل العنرصي
واملعاقبة عىل هذه الجريمة.
 - 1999نواب مجلس األمة الكويتي يصوتون ضد
منح املرأة حق التصويت يف االنتخابات.
 - 2004وزي�ر األمن الوطن�ي األمريكي توم ريدج
يس�تقيل م�ن منصب�ة احتجاج�ا ً عىل سياس�ات
الرئيس جورج و .بوش.
مواليد
 - 1874ونس�تون ترشش�ل ،رئيس وزراء اململكة
املتحدة.
 - 1906رياض السنباطي ،ملحن مرصي.
 - 1960غاري لينيكر ،العب كرة قدم إنجليزي.
 - 1981يعق�وب األنص�اري ،الع�ب ك�رة ق�دم
كويتي.
وفيات
 - 1965كامل الشناوي ،شاعر وصحفي مرصي.
 - 1978حسن جوهر حيات ،نائب يف مجلس األمة
الكويتي.
 - 1988عب�د الباس�ط عب�د الصمد ،ق�ارئ قرآن
مرصي.

مشاكل وحلول

أغار من وسامة وأناقة أزواج صديقاتي!
أن�ا فتاة متزوجة أبل�غ من العمر
 21س�نة زوج�ي ش�خص اب�ن
حالل ،ومن أحس�ن الناس الذين
عرفته�م .يحبني كثريا ً ويس�عى
إلس�عادي بش�تى الط�رق ...ال
أنك�ر أن�ي أحبه وأحرتم�ه وأقدر
مشاعره تجاهي ...لكن مشكلتي
الت�ي تجعلن�ي أح�زن كث�ريا ً أنه
مقبول الش�كل لي�س بطويل وال
قص�ري لكنه ليس وس�يماً ...كما
أنه لي�س أنيقاً ،حاول�ت أن أغري
ش�كله حس�ب م�ا أح�ب لكن لم
يعجبه الس�تايل الذي أفضله.....
حاولت تغي�ريه ك�ي ال أتطلع إىل
آخري�ن ....ال أنك�ر أن�ه حن�ون
ويحبن�ي ويقدرن�ي وإنس�ان
طيب ومتخل�ق ومتعل�م ....لكن
ه�ذا جعلن�ي أنظ�ر وأغ�ار م�ن
رجال آخري�ن كأحد أقاربي حتى
أصبحت أغار من زوجته لوسامة
زوجها وأناقته ...رغم أنه يف مثل
سن زوجي إال أنهما يختلفان من
ناحي�ة األناقة .دائم�ا ً ما أتصفح
فيس وأراقب قريباتي وأحسدهن
ع�ىل أناق�ة أزواجهن رغ�م أنهن
لس�ن بجمايل .ولكن أحيانا ً أحمد
الله عىل أنه رزقن�ي بزوج خلوق

ومقب�ول ش�كالً ألنن�ي قص�رية
ج�دا ً  146حتى أن�ي فقدت ثقتي
بنف�يس رغ�م أني جميل�ة إال أني
قصرية.
النصائح والحلول:
تب�دو مش�كلتك مث�ل مش�كلة
حكاي�ة قديمة تحك�ي عن رجل
ورث ق�رصا ً ش�امخا ً تحي�ط ب�ه
غاب�ة رائع�ة وتتوف�ر داخله كل
الفخام�ة والراح�ة ،لكن�ه راح
يفكر كل يوم بص�وت الرصصار
ال�ذي يغني يف الغابة حول القرص
ويش�عر بضيق وانزعاج ،ويسأل

اآلخري�ن الذي�ن لديه�م قص�ور
أخ�رى ،فيقول�ون ل�ه إنه�م ال
يسمعون صوت الرصصار؛ ألنهم
منش�غلون بالتمتع مع عائالتهم
داخ�ل القص�ور والبي�وت ،وحني
يخرج�ون إىل الغاب�ة يتمتع�ون
بعب�ق األش�جار واله�واء النق�ي
وأصوات العصاف�ري والرصاصري
أيضا ً!
الحكاية تقول إن الرجل تخىل عن
ق�رصه وذه�ب إىل املدينة ليعيش
يف بي�ت متواضع إال أنه اكتش�ف
بعد مدة أن إزعاجا آخر يصاب به

كلما فتح النافذة وس�مع أصوات
أبواق السيارات وضجيج املدينة!!
إذا ً فك�ري أن االنزع�اج هو داخل
رؤوس�نا ولي�س ل�دى اآلخري�ن،
وهذا يعني أن تش�كري الله حقا ً
ألس�باب كثرية ،أهمها أن زوجك
يحب�ك وال يهم�ه إن كنت قصرية
أو طويل�ة كم�ا ال يف�رض عليك
أناقة ربما يحبها ويفضلها لكنه
يحرتم ما تختارينه وما يش�عرك
بالراحة!
اش�كري رب�ك ع�ىل نعمت�ه؛ كي
ال يأت�ي ي�وم وتجدي�ن نفس�ك
محروم�ة منه�ا فحكاي�ة الرجل
ال�ذي ه�رب م�ن قرصه بس�بب
ص�وت الرصص�ار تش�به إىل حد
كب�ري حكايت�ك مع أناق�ة زوجك
التي تبحثني عنها لدى اآلخرين!
اتق�ي الل�ه يف نفس�ك وزوج�ك،
وتقب� نعمتك وصونيها ،واشغ�
نفس�ك باألهم يف حيات�ك وهو أن
تكوني زوجة صالحة وأما ً مثالية
وسيدة مفيدة ملن حولها ،وتعرف
أن الحياة امتحان وفرص للنجاح
والس�عادة وحس�اب يف اآلخ�رة،
فانتهزي فرصة عمرك وصححي
املسار قبل فوات األوان.

أفقي
1حرم الله قولها للوالدين o
عوضا عن  oطري اس�طوري
يف قصص السندباد
2حي�وان بح�ري يم�وه يف
محيطه له ثالثة قلوب
3دار دورانا  oيابسة  oضوء
ضعيف
4نصف سوار  oنصف ايوب
 oعصفور
5طائ�ر اس�طوري يح�رتق
ويعود يبعث من جديد
6نصف واع�د  oعدم القدرة
عىل البيع لظروف السوق أو
السلعة (معكوسة)
7قلما  oزوائد ابرية يف النبات
 oثلثا حوت
8زه�رة تحي�ة الصب�اح o
االس�م االنجلي�زي لعصفور
سمي به شخصية انجليزية
اسطورية
9طائر منقاره طويل ذكر يف
الق�رآن الكريم  oطائر مغرد
وغالبا اصفر اللون س�ميت
به جزر قرب املغرب
10ق�رد م�ن الطبق�ة العليا
موطنه جنوب رشق آسيا

رأيس
1حيتان صغ�رية يف قمة الذكاء o
صوت الضحك
2ط�ري صغ�ري مهاج�ر يصط�اد
ع�ىل ش�واطئ املتوس�ط oمحب
(معكوسة)
3يف الس�لم املوسيقي  oأثر الضوء
 oقط
4األماكن التي تخفى فيها األشياء
 oافتداء
5ط�ري ال يط�ري يعي�ش يف القارة
القطبة الجنوبي�ة  oاصاب اآلخر
بحيث لم يقو عىل الحركة
6حيوان ضخم يبيت فرتة الشتاء
 oيف الس�لم املوس�يقي  oحرف�ان
من كراج
7حي�ث تدخ�ل (معكوس�ة) o
حروف كروان (مبعثرة)
8طائ�ر ال يق�وى ع�ىل الط�ريان
ألوانه زاهية خالبة  oوحدة قياس
الطاقة
9هرب  oثعبان شديد السمية ذو
أوداج منتفخة كان من مقدسات
قدماء املرصيني
10حي�وان أفريق�ي ضخ�م ل�ه
قرنان من الشعر الكثيف oحيوان
اسطوري يف الرتاث الصيني.

غزل عراقي
من ياهي اعذرك ....وانت ما معذور
سيفك هد علي ........بساعه الشده
حسبتك حتبني ...وجبت بيدي الروح
بعدها ابنص ......اديه وكمت تتعده
ردت مره اجربك ....وانتخيك بيوم
على كلبي انتخيتك ......بلكن اترده
وكح كتلك وكح ....ويريد احب بذات
شجعته ع الي ........وتوكف بسده

من الفيسبوك
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اختبارات شخصية

اختاري فراشة واكتشفي أسرار حياتك
ه�ل تريدي�ن أن تع�ريف األج�واء
العامة لعامك ه�ذا؟ إذاً ،ندعوك إىل
أن تختاري إحدى هذه الفراش�ات
يف ه�ذا االختب�ار وه�ي ترش�دك
نّ
يتع�ني عليك أن
إىل الطري�ق الت�ي
تس�لكيها لك�ي تك�ون خيارات�ك
صائب�ة وصحيح�ة ومودي�ة إىل
الفرح والنجاح.
 1انطلقي!لق�د واجه�ت بع�ض الصعوب�ات
عىل مس�تويات ع نّدة خالل األشهر
املنرصمة أو ربما العامني املاضيني.
واآلن ،حان الوقت ألن تخرجي من
هذه الردهة املظلم�ة وألن تقومي
بخطوات جديدة لكي تتجاوزي نّ
كل
الحواج�ز وتتمكني م�ن النهوض
وتحقق�ي النج�اح .إذاً ،أن�ت ع�ىل
موع�د مع الحظ الجينّ�د ،فاقتنيص
الفرصة لكي تنجزي أهدافك.
 2استعدي!ح�ان الوق�ت ألن تبدئ�ي بتنفي�ذ
مش�اريع ومخططات�ك املؤجل�ة.
فالفرصة مؤاتية ألن تعلني انطالق
مرحلة جدي�دة تتخللها الكثري من
املفاج�آت .لكن م�ن الرضوري أن
نّ
تتح�� له�ذه الغاي�ة باملرونة وأن
تتس�مي باإليجابي�ة يف م�ا يتعلق
بالكث�ري م�ن األمور واألش�خاص
الذي�ن يحيط�ون بك .فعن�ادك ،يف
املرحلة السابقة ،لم يشكل طريقك
إىل النج�اح .إذاً ،انتبهي واس�تعدي

لالنتقال إىل املقلب اآلخر من حياتك
عىل مختلف املستويات.
 3نّغريي!
م�ن األفض�ل ،بالنس�بة إلي�ك ،يف
هذه املرحل�ة ،أن ُتعي�دي النظر يف
أفكارك ومخططاتك لكي تكتشفي
األخط�اء الت�ي ارتكبته�ا يف وق�ت
س�ابق وتتجنبي حدوثه�ا مجدداً.
فأنت تحتاجني إىل اس�تجماع قواك
وإىل أن تطلب�ي مس�اعدة اآلخرين
بع�د أن ق نّدم�ت له�م الع�ون مل� نّدة
طويل�ة .وبالطبع ،لي�س عليك أن
تش�عري بالذن�ب يف ه�ذا اإلط�ار.
نّ
تتخ�� ع�ن
كذل�ك م�ن املفي�د أن
الجوان�ب الس�لبية يف حيات�ك ،عىل
صعي�د عالقات�ك وعمل�ك وعائلتك
وأن تبحث�ي عن كل م�ا هو جديد:

س�افري ،انتق�� إىل مج�ال عم�ل
جديد ...،افع� هذا وال تنتظري.
 4حلنّقي!تكتش�فني أخ�ريا ً نّ
أن األم�ور الت�ي
لطامل�ا جعلتك تش�عرين بالضغط
النفيس والتوتر ليس�ت عىل درجة
كب�رية م�ن األهمي�ة .ويف املقابل،
تبدئ�ني بالنظر إىل ش�ؤون الحياة
م�ن زاوي�ة مختلف�ة ...وهكذا قد
تش�عرين نّ
بأن�ك أش�به بفراش�ة
تحل�ق يف الفض�اء بحري�ة ومرح.
ويف هذه األثناء ،ال تدعي الدهش�ة
تنتاب�ك يف ح�ال الحظ�ت نّأنك بدأت
تميلني إىل القيام باألعمال الخريية
واإلنس�انية ،فه�ذا ه�و توجه�ك
الجدي�د ...كم�ا نّ
أن ه�ذه املرحل�ة
ً
تش�هد إقامتك عددا م�ن العالقات

االجتماعية املثمرة.
 5ج نّددي!إن�ه موع�د االرتباط وبن�اء الحياة
األرسية بالنسبة إليك وهي مرحلة
التفكري اإليجابي والطاقة املفيدة.
فاحريص عىل االستفادة منها قدر
املس�تطاع .ب�ل أكثر من ه�ذا ،من
ال�رضوري أن تس�عي إىل الخروج
م�ن روتينك اليومي وأن تعم� عىل
لقاء أشخاص جدد .فهذا يساعدك
ع�ىل أن تقومي بخط�وات إضافية
مفي�دة يف حيات�ك وأن تتخطي كل
املصاع�ب الت�ي ق�د تواجه�ك وال
س�يما عىل املس�توى املهني .لكن،
نّ
حكم�ي عقلك قب�ل أن تخويض نّ
أي
تجربة.
 6نّخططي!
يف ح�ال كن�ت تش�عرين بالحرية
بش�أن أمر يرتبط بب�دء مرشوع
م�ا أو االنتق�ال إىل مهن�ة جديدة،
فاعلمي أن املرحلة مناسبة لذلك.
إذاً ،ال ت�رتددي! فأن�ت تمتلك�ني
نّ
كل مفاتي�ح النج�اح ،من املوهبة
إىل الق�درة ع�ىل التحم�ل فالذكاء
وحسن التخطيط .كما أنك تتحلني
بالتف�اؤل والطاق�ة اإليجابي�ة
املفيدة .لكن ،م�ن الجينّد أال تدعي
أحداث املايض الصعب�ة تؤثر عىل
ح�ارضك وأن تح� نّددي أهداف�ك
وتضع�ي نصب عيني�ك تحقيقها
فقط ال غري.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغ�رية ،ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة
واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

فيس بوك يطلق عملته المشفرة
“ليبرا” في يناير المقبل

ذكرت صحيفة فايننش�ال تايمز
نقالً عن ثالثة أشخاص مجهولني
مش�اركني يف امل�روع ،أن عملة
 Libraاملشفرة التابعة لفيس بوك
جاه�زة لإلط�الق يف ش�هر يناير،
وقالت فايننش�ال تايمز نقالً عن
أح�د األش�خاص إن جمعية ليربا
ومقره�ا جنيف والتي س�تصدر
وتحكم “لي�ربا” خططت إلطالق
عمل�ة رقمي�ة واح�دة مدعوم�ة
بالدوالر.وس�تمثل ه�ذه الخطوة
ً
تقليصا أكرب لطموحات املروع
مما تم اقرتاح�ه يف أبريل ر ًدا عىل
رد الفع�ل التنظيمي والس�يايس
ض�د املروع ،حي�ث أعيد إطالق
لي�ربا ،التي كش�فت رشكة فيس
بوك عن�ه العام املايض ،يف ش�كل
مخف�ف بع�د أن أث�ار املنظمون
والبنوك املركزي�ة يف جميع أنحاء
العالم مخاوف م�ن أنه قد يزعج
االستقرار املايل ويقوض السلطة
السائدة عىل املال.وتسعى Libra
 ،Associationالتي يعد فيس بوك
أحد أعضاءه�ا البالغ عددهم 27

عض�وًا ،إىل الحصول ع�ىل الضوء
األخ�ر م�ن هيئ�ة الرقابة عىل
األس�واق الس�ويرسية إلص�دار
سلس�لة م�ن العمالت املس�تقرة
املدعوم�ة بعم�الت تقليدي�ة
فردي�ة ،باإلضاف�ة إىل رمز يعتمد
ع�ىل العمالت املس�تقرة املرتبطة
بالعملة.ومع ذلك ،يف إطار الخطة
الجدي�دة للهيئ�ة ،س�يتم تقدي�م
عم�الت معدنية أخ�رى مدعومة
بالعم�الت التقليدي�ة ،باإلضاف�ة
إىل العم�الت املركب�ة ،يف وق�ت
الحق ،ولم ت�رد جمعية ليربا عىل
الف�ور ع�ىل طل�ب للتعلي�ق ،ولم
تق�دم  ،FINMAالجه�ة املنظمة
الس�ويرسية ،تفاصي�ل أكثر من
بيان يف أبريل يؤكد اس�تالم طلب
 Libraللحص�ول ع�ىل رخص�ة
مدفوع�ات تم تصمي�م eStabl
 coinsلتجنب التقلبات النموذجية
للعمالت املشفرة مثل البيتكوين،
مما يجعلها من الناحية النظرية
أكث�ر مالءم�ة للمدفوع�ات
والتحويالت املالية.

أبل تسجل براءة اختراع لزجاج
أمامي يكتشف وقت حدوث الكسر

قدم�ت أبل براءة اخرتاع لزجاج الس�يارة األمامي ال�ذي يُعلم املالك عند
تعرض�ه للتل�ف ،وتصف ب�راءة اخرتاع تم الكش�ف عنها هذا األس�بوع
ً
موصال بني طبقتني من الزجاج ملراقبة ما إذا كان
نظامً ا يستخدم فيلمًا
هن�اك رضر ،ويف حني أن معظم الس�ائقني س�يالحظون ما إذا تم كرس
ج�زء من الزجاج األمامي ،ولكن يمكن للنظام املقرتح تحديد الكس�ور
والندبات قبل أن تصبح خطرية.ويق�وم هذا التطبيق بإخطار كمبيوتر
س�يارتك لحج�ز موعد يف امل�رآب تلقائ ًيا ،وتش�ري براءة االخ�رتاع ،التي
قدمتها رشكة أبل يف أغس�طس ،ولكن اكتش�فها  CNETهذا األسبوع،
إىل أن دوائ�ر التحك�م يمكن أن ترس�ل بري ًدا إلكرتون ًيا أو رس�الة نصية
إىل السائق تنصحه بجدولة اإلصالح.ويمكنه ً
أيضا تحديد موعد تلقائ ًيا
دون تدخل من املستخدم أو بعد تأكيد موجز من املستخدم ،وإذا كانت
س�يارتك مركبة مس�تقلة ،فيمكنها أن تقود نفس�ها إلجراء إصالحات
أثن�اء نومك.وم�ن املحتم�ل أن تكون حساس�ة للغاية الس�تخدامها يف
نافذة الس�يارة ،لذلك اتجهت لرباءة اخ�رتاع أخري تنبه عن الكرس ،وقد
يأت�ي اليوم حيث ال تنبهك س�يارتك إىل حدوث صدع يف زجاجها األمامي
فحسب ،بل تصلحها ً
أيضا.
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ابنة أصالة تصل إلى وكالة الفضاء األمريكية (ناسا)
زارت ،ش�ام الذهبي ،ابنة الفنانة
الس�ورية أصال�ة ن�ري ،وكالة
الفض�اء األمريكي�ة (ناس�ا)،
ون�رت مجموعة ص�ور لها عرب
تطبيق تبادل الصور (انستغرام)،
من رحلتها األخرية.
وعلق�ت الذهب�ي ع�ىل الص�ور:
“خط�وة صغ�رية لرج�ل ،قف�زة
عمالق�ة للبري�ة ،ق�ال ني�ل
أرمسرتونج ذات مرة عندما هبط
عىل القمر ،قد نكون عىل مس�افة

قفزة واح�دة ،ولك�ن ال نزال عىل
بع�د ماليني الس�نني الضوئية من
عالم غني ج� ًدا ودائم الروعة ،إنه
أعظم لغز يف الحياة”.
وتنص�ب ش�ام الذهب�ي -االبن�ة
الكربى ألصالة -نفس�ها كناطق
إعالم�ي بإس�م والدته�اُ ،
وتعنى
بتوضي�ح وجه�ة نظره�ا ع�رب
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي،
وتعم�ل طبيب�ة جلدي�ة مختصة
بالتجميل والعناية بالبرة.
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مطر ساخن

بلقيس فتحي تشارك الجمهور في حب اإلمارات
تنطلق فعالي�ات اليوم الوطني لإلمارات يف دبي،
حي�ث تجتم�ع كل الفئات عىل ح�ب اإلمارات يف
احتفالي�ات مس�تمرة م�ن  29نوفم�رب حتى 3
ديمسرب.
وينطل�ق حفل بلقيس فتحي يوم األربعاء املقبل
يف حديقة “برج بارك” يف دار الحي يف دبي ليكون
واح�دا ً من أهم حفالت الي�وم الوطني لإلمارات،
ع�ىل أن يش�اركها الحفل محمد الش�حي ،ومن
املقرر أن يكون الحفل مجانا ً للحضور بمناسبة
ُ
س�تحجز التذاكر عرب
ه�ذا اليوم الس�نوي ،كما

املوقع الرسمي عىل اإلنرتنت.
وم�ن رشوط الحف�ل أن يلتزم الحض�ور بارتداء
الكمام�ة أثن�اء الحف�ل حفاظ�ا ً عىل الس�المة
العام�ة ملن�ع انتش�ار ع�دوى ف�ريوس كورونا.
وكانت بلقيس قد اعتمدت لوكا ً جديدا ً قبل أيام،
وظهرت من خالل أحدث الجلس�ات التصويرية
الخاصة بها عرب صفحتها الرس�مية عىل موقع
اإلنس�تغرام بل�وك “إمي�يل يف باري�س” ال�ذي
نال إعج�اب متابعيه�ا كثرياً.أما الحف�ل الثاني
فس�يكون ليلة الخميس يف تمام الساعة الثامنة

والنص�ف عىل خش�بة م�رسح “برج ب�ارك” يف
داون تاون دبي ،وس�يحيي الحفل شمة حمدان
وعيض�ة املنه�ايل ،ومن املف�رتض أن يق�دم كل
منهما مجموعة م�ن األغنيات الوطنية الخاصة
باليوم الوطني لإلمارات.عىل صعيد آخر ،وضمن
االحتفاالت الخاص�ة باليوم الوطن�ي لإلمارات،
ستقيم القرية العاملية احتفاالً ضخما ً بمناسبة
ه�ذا اليوم الس�نوي ،وستش�هد خش�بة مرسح
دار أوب�را دبي عرضا ً خاصا ً يمث�ل روح االتحاد
وسيبدأ يف األول من ديسمرب وحتى الرابع منه.

سعد ّ
لمجرد يقترب من المليار مشاهدة بمساعدة جمهوره

احتفل س�عد ملج�رد بوص�ول أغنيته املري�ة األوىل “عدى
الكالم” إىل  100مليون مشاهدة عرب قناته عىل اليوتيوب،
كم�ا تتص ّدر املرتبة األوىل يف معظم حفالت الزفاف يف
مر بعد مرور ما يقرب من أربعة أشهر عىل تاريخ
إص�دار األغنية.ورغم الحمالت التي واجهها أخريا ً
من قبل الجمهور املري ملنع حفله الغنائي األول
عرب خش�بة مرسح كايرو ش�و ،لم ينشغل ملجرّد
بهذه الحم�الت ويح�ر ملفاجأة غنائي�ة جديدة
.وذكر أن كل من املعلم س�عد ملجرد وزهري البهاوي
أعادا تسجيل أغنيتهما الجديدة املنتظر طرحها قريبا ً
فرتة؛حيثكانمناملقرر
بعد تأجيله�ا أكثر من
طرحه�ا خالل
بداية العام
الح�ا يل ،
وق�رر

الثنائ�ي أن يكتفيا بتس�جيل األغنية ،فيم�ا أنهما لم يحددا
موعدا ً لتصويره�ا فيديو كليب حتى وقتنا الحايل.وقرر
زهري البهاوي أن تكون األغنية ضمن ألبومه الجديد
ال�ذي س�ينتمي لنوعي�ة املين�ي ألبوم ،وس�تكون
الدويتو أوىل األغنيات التي يطرحها البهاوي خالل
الف�رتة املقبلة.وقد ّاتفق الثنائي أن ُتطرح األغنية
ع�رب قناة زهري البهاوي ع�ىل اليوتيوب فقط ولم
ُتطرح عىل قناة سعد ملجرد.الجدير بالذكر أن ملجرد
م�ا زال ينتظر الحكم النهائ�ي يف قضايا االغتصاب
املتهم فيها يف أرايض فرنس�ا ،وقد ق�ام متابعو ملجرد
عرب صفحات التواص�ل االجتماعي بحملة ضخمة لدعم
مطربهم املفضل تحمل شعار “حملة املليار مشاهدة للمعلم”،
الت�ي دعا فيها جمهوره يف كل مكان يف العالم لدعم أغنيته الش�هرية “إنت
معلم” لتصل إىل مليار مشاهدة عرب اليوتيوب ،وقد وجّ ه ملجرد رسالة حب
وتقدير لجمهور ،قائالً“ :ش�كرا ً جمهوري العزي�ز ،أق ّدر حبكم وجهودكم
وجزيل الشكر لكم جميعاً”.

كارول سماحة تشوق متابعيها
لعمل جديد

ش�اركت الفنانة اللبنانية ،كارول س�ماحة ،يف صفحتها الخاصة ع�ىل موقع التواصل
اإلجتماعي ،فيديو ترويجي أللبوم جديد ستطرحه من وحي األجواء امليالدية.
ويف تفاصيل الفيديو ،وضعت كارول جزءا ً بسيطا ً من أغنية ميالدية بصوتها عىل صورة
لها ،ظهرت فيها بإطاللة حمراء الفتة يف الطبيعة ،وهي تحمل مصباحا ،وأرفقت الفيديو
بتعلي�ق كتبت فيه ”:إنه ليس باأللبوم امليالدي التقلي�دي ،كل أغنية قصة تالمس حياتنا
اليومي�ة ،األلب�وم قريباً” .والقى الفيديو بعد دقائق من ن�ره إعجاب عدد من متابعيها
الذين عربوا عن تشوقهم وإنتظارهم لهذا العمل امليالدي.

تغريدات

بطاقة تهنئة بالعام
الدراسي اجلديد
أمحد اجلنديل
ع�ام درايس جدي�د يط�ل علينا وس�ط الكثري م�ن التحدي�ات ،وصعوبة
التوازن بني التعليم وما تفرض�ه جائحة كورونا من قيود ،والذي يتطلب
م�ن الجميع تالحم الجهود بني صناع القرار والجهات الصحية واملعلمني
واآلباء لكي يمر هذا العام بسالم ،وتعويض الفرصة الضائعة ،والسيطرة
عىل املخاطر التي قد تستجد ،وكل ما نتمناه ان يكون عاما حافال بالعطاء
والرخاء والوفاء.
ب�دأ العام الجديد حامال مع�ه صيغة التحدي لتج�اوز املعوقات وتحقيق
االنجازات من خالل مراعاة طرق الس�المة العامة ،والتباعد بني التالميذ،
وارت�داء الكمام�ات والكف�وف ،واالهتم�ام بنظاف�ة امل�كان ع�ن طريق
اس�تخدام املطه�رات واملعقم�ات ،ولع�ل رس التفوق الحقيق�ي يكمن يف
البداي�ة الصحيح�ة والتنظيم الدقي�ق واملثابرة والصرب م�ن اجل تحقيق
االهداف الرتبوية التي نسعى جميعا اىل تحقيقها .
ع�ام درايس جديد يعني االنطالقة الس�ليمة نحو التف�وق يف مجال العلم
والعم�ل ،والعب�ور اىل ش�واطئ االمن واالم�ان يف الوقت الذي تش�تد فيه
الجائحة ،ومع اش�تدادها البد من اش�تداد الس�واعد وتحفيز العقول من
اجل الحفاظ عىل صحة التالميذ واملعلمني وسالمة املجتمع .
عام درايس اس�تثنائي ويف ظروف اس�تثنائية ،ومن أجل هذه االستثنائية
فقد تم العمل عىل يوم درايس يف االسبوع ويستمر التعليم مع بقية االيام
عن طريق التباعد ،وهي تجربة جديدة تمر علينا ،والبد من انجاحها بكل
الطرق املتاح�ة ،واتخاذ أقىص درجات الحذر لتحقيق الس�المة والتعليم
يف آن واحد.
ع�ام درايس جديد يختل�ط فيه التعلم وجها لوج�ه والتعلم عن بعد والبد
من حسابات الربح والخسارة بما يتعلق بالعملية الرتبوية الشاملة التي
يعاني منها العالم أجمع من جراء الوضع العام لهذه الجائحة املدمرة .
لق�د حذر االمني الع�ام لألمم املتحدة ،انطوني�و غوترييش ،من ان تبعات
الوباء عىل التعليم ال تقتر عىل جيل بل س�تمتد اىل اجيال الحقة نتيجة
االغالق الش�امل للم�دارس يف العام امل�ايض ،وهو أمر الب�د من االعرتاف
به والقبول بنتائجه ،إال انه يف الوقت نفس�ه ،وانس�جاما مع قول االمني
الع�ام لألمم املتحدة تبق�ى الفرص متاحة لتعويض الخس�ارة من خالل
التمس�ك يروح التح�دي واالرصار عىل النجاح ،وتعوي�ض ما خرسناه يف
العام الدرايس املايض .
تحي�ة ألبنائنا االع�زاء يف عامهم ال�درايس الجديد ،وتحي�ة للقائمني عىل
التعلي�م م�ن املعلمني واملعلمات وامل�الكات الرتبوية ب�كل اختصاصاتها،
وتحية لكل من بذل جهدا وس�اهم يف تحقيق هذه االنطالقة املباركة التي
س�وف نحصد ثمارها بما يخدم هذا الجيل واالجيال املستقبلية القادمة،
وبم�ا يحق�ق النر املؤزر ع�ىل هذه الجائح�ة التي جلب�ت الويالت لكل
شعوب االرض .
أزكى التهاني للجميع ،سائلني املوىل القدير أن يجنبهم كل مكروه .
إىل اللقاء...

شمس الكويتية تثير الجدل وتصدم المتابعين بقرارها

صديقي الغالــي و اخويا ابو ناصر،
نورت بلــدك و ووطنك و ربنا جيعل
كل اللي جاي ف حياتك احلى من اي
حلظة فاتت و يعوضك صربك.
شيرين عبد الوهاب @Turki_alalshikh

عصام الشوالي

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

أث�ارت الفنانة ،ش�مس الكويتية،
الج�دل ع�رب مواق�ع التواص�ل
اإلجتماعي ،بعد إنتش�ار مقاطع
فيديو خاص�ة لها من رحلتها يف
أرجاء اململكة العربية السعودية،
إلختيار مكان إقامتها الجديدة.
وأطلقت شمس لهذه املهمة وسم
“ش�مس ت�ور” ،وب�دأت رحلتها
بالس�فر من الرياض اىل القصيم

ع�رب القط�ا ،ون�رت مقط�ع فيديو
للحظ�ة وصوله�ا ،وعلّق�ت“ :تجرب�ة
حلوة جدا وش�كرا للهيئة العامة للنقل
واملواص�الت س�وو نف�س تجربت�ي
حتنبس�طون” ،وطلبت م�ن متابعيها
التفاع�ل معه�ا ع�ىل الهاش�تاغ.كما
ظهرت يف مقاطع ع�ىل طبيعتها داخل
الس�يارة ،تصفق وتتماي�ل وتغني من
دون غط�اء رأس أو عب�اءة ،األمر الذي

أحدث ضجة كبرية بني املتابعني ،الذين
إنتق�دوا حركاته�ا وترفاته�ا ،التي
ع ّدوه�ا ال تلي�ق باململكة ،وإس�تغربوا
س�بب إنتقاله�ا اىل الس�عودية.ور ّدت
ش�مس ع�ىل ه�ذه اإلنتق�ادات ،قائلة:
“تتذك�رون ملا مرة قلت لك�م اني ابغي
اس�تقر يف الس�عودية ومحت�ارة وي�ن
اعيش يف الرياض او جدة او الطائف او
الدم�ام فمن كثر االجوبة التي

جاتن�ي ومن كثر تفاع�ل الناس قررت
ان�ي انا اعم�ل ت�ور ورحلة واكتش�ف
وين”.وأضاف�ت “س�يكون بيتي وانتم
تعملون التور معاي وتكتش�فون وين
بك�ون بيتي وكلنا مع بع�ض نختار...
يف هذه الرحلة رح يكون انتم مشاركني
معاي ورح يكون يف اصحابي مشاركني
معاي ،وبنفس الوقت سيكون هناك يف

أحمد فهمي يصور “قارئة الفنجان” في بيروت

لســنا جمربين علي تربيــر املواقف
ملن يُسيء الظن بنا !
من يعرفنا جيداً  ،يفهمنا جيداً ..
فالعني تكذب نفسها أن أحبت.
واألذن تصدق الغري إن كرهت.

يصور حاليا ً النج�م أحمد فهمي،
مسلسله الجديد “قارئة الفنجان”،
يف بريوت ،وهو العم�ل الذي ينتمي
لنوعية مسلس�الت ال��  10حلقات،
وم�ن املق�رر أن يعرض ع�ىل إحدى
املنصات العربية الفرتة املقبلة ،وهو
م�ن تأليف هاني رسح�ان ،وإخراج

محمد جمعة.
وع�ىل جان�ب آخ�ر ،يق�رأ أحم�د
فهمي ع�دة س�يناريوهات ،الختيار
نص واح�د ،للمش�اركة يف الس�باق
الرمضانى املقبل ،الس�يما أن فهمي
كان مش�غوال الفرتة املاضية بألبوم
فري�ق وام�ا ،وال�ذي ط�رح الف�رتة

املاضية.
يش�ار إىل أحم�د فهم�ي ع�رض له
مسلس�ل “أس�ود فات�ح” ،بطول�ة
هيف�اء وهب�ي ،ورشي�ف س�المة
وص�ربي ف�واز ،وع�دد كب�ري م�ن
الفنانني ،تأليف أمني جمال وأحمد
حسن ،وإخراج كرمي العدل.

تنتظر الفرصة للتعاون مع كاظم الساهر

الفيديو كليب انحسر بعد انتشار وسائط الميديا وبات ُيصور دون الحاجة للمخرج
المخرجة اإلماراتية ..نهلة الفهد :الفنان العراقي متميز في الغناء واألداء

دبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
املبدع�ة ،نهله الفهد ،مخرج�ة إماراتية
أك�دت حضوره�ا وش�هرتها الواس�عة
خليجيا وعربي�ا ..نهلة تنحدر من عائلة
تهتم بالف�ن واألدب ،كذلك حظيت نهلة
بمحب�ة الفنان�ني له�ا ،فحقق�ت معهم
إنج�ازات عىل صعي�د الفيدي�و كليب أو
يف األف�الم الس�ينمائية األخ�رية ،أنجزت
نهلة إخراج أكثر من س�تني فيديو كليب
للع�رات م�ن نج�وم الغن�اء الخليجي
والعرب�ي ..حصل�ت ع�ىل العدي�د م�ن
الجوائ�ز ،منه�ا جائ�زة تقديرية خاصة
عن إخ�راج فيدي�و كليب “ي�ا عيبو” يف
مهرج�ان أوس�كار الفيدي�و كليب لعام
 2009يف م�ر ،وجائ�زة امل�رأة العربية
فئة اإلعالم يف الع�ام  ..2012كما كرّمت
الفيدرالي�ة العاملية لهيئ�ة أصدقاء األمم
املتحدة املخرج�ة اإلماراتية نهلة الفهد،
ومنحتها لقب وشهادة «شخصية العام
اإلخراجية الفنية» عن مجموعة أعمالها
املتنوعة يف عالم اإلخراج ،خاصة األعمال

الفني�ة اإلنس�انية الداعم�ة للتس�امح
والسالم ..أترككم مع حديث شيق ممتع
معها.
• كيف وجدت هذا التكريم ؟
 أكي�د كان خ�ربا س�ارا وس�عيد ،فس�عادتي كب�رية وأن�ا أحص�د نجاحي
هذا باس�م املخرجة اإلماراتي�ة ،وزادني
فرح�ا ً أن التكري�م جاءن�ي م�ن جه�ة
متخصص�ة عاملي�ة تعتني باألم�م أينما
كان�وا دون التفريق بني اللغ�ة أو الدين،
وه�ذا منه�ج تربين�ا عليه عىل ي�د األب
الراح�ل الش�يخ زاي�د ب�ن س�لطان آل
نهيان -طيب الل�ه ثراه -واليوم نحصده
بأعمالن�ا وإنجازاتنا ،كون�ي امثل أبناء
وطن�ي اإلمارات والعال�م العربي يف هذه
املحافل التي تحمل الصيغة العاملية عمالً
وجهداً.
• نهلة ابتعدت كثريا عن الفيديو كليب ؟
 لي�س أن�ا ،الفيديو كلي�ب انحرس جدايف عالم التلفزيون بعد انتش�ار وس�ائط
امليدي�ا ،وب�ات الفيديو يص�ور ويعرض

مب�ارشة دون الحاجة ملخ�رج أو مونتري
أو حتى مصور محرتف .
• وه�ل لذلك انعكاس ع�ىل قيمة الكليب
اآلن ؟
 بالتأكي�د ،ومنذ فرتة لم نش�اهد كليبمؤث�را ،وق�د يك�ون ذل�ك معان�اة ليس
للركة أو املخرج ،بل للفنان نفسه .
• كن�ت بعي�دة ع�ن تعاملك م�ع الفنان
العراقي ؟
 عىل العكس ،عمل�ت كثريا كليبات معفنان�ني عراقي�ني ،يمك�ن أن نق�ول من
أجيال مختلفة ،أنا اجد ان الفنان العراقي
متميز سواء يف الغناء وكذلك األداء ،لكن
رغبت�ي تبقى معلق�ة للعم�ل والتعاون
م�ع الفن�ان الكبري كاظم الس�اهر الذي
هو انم�وذج للفنان املتكامل ،وبالذات يف
التزامه بكل التوقيتات .
• ربم�ا انش�غالك ونجاحك م�ع الفنانة
ديان�ا ح�داد أغل�ق األب�واب للعم�ل مع
مطربني آخرين ؟
 -لي�س له�ذا الحد ،يهمن�ي نجاح عميل

أوال وأخ�ريا ،نع�م ربم�ا كان عم�يل مع
الفنان�ة الصديق�ة ديان�ا ح�داد منحني
ش�يئا ،باإلضاف�ة اىل الش�هرة خليجي�ا
وعربي�ا ،فإنن�ي ش�كلت معه�ا ثنائي�ا،

لكني لم أميز ب�ني فنان وآخر ،مع العلم
أن كل م�ن تعاملوا مع�ي قد تعاملوا مع
غريي من مخرجني س�بقوني من الدول
العربي�ة ،تقديم عميل برباعة ونجاح هو

جل اهتمامي ،وأفكر أيضا ماذا سأضيف
اىل هذا الفنان .
• ما الذي يميز تجربتك يف إخراج الفيديو
كليب؟
 ل�م تبدأ تجربت�ي بس�هولة ،وكانت يليف البداي�ة مح�اوالت متواضع�ة ،ولكن
اس�تطعت فيما بعد أن أثبت نفيس ،وأن
أط�رح أف�كارا ً جدي�دة ،ال تش�به أفكار
غريي ،ووصل�ت إىل مرحلة تعاونت فيها
مع كب�ار الفنانني ليس من داخل الدولة
فق�ط ،ب�ل ع�ىل مس�توى دول الخلي�ج
والوطن العربي.
• تتعاونني مع فنانني من أجيال وتجارب
مختلفة ،فكيف تتعاملني مع كل فنان؟
 ل�كل فن�ان ش�خصيته وإمكانيات�ه،وهناك من يح�ب أن ال يتعدى دوره دور
ال�راوي ،مث�ل الفن�ان “محم�د عبدو”،
وهناك فنانون لديهم القدرة عىل التمثيل،
مثل الفنان “فايز الس�عيد” ،ولهذا عادة
ما أستفرس عن طبيعة العمل.
• كان األغلب منهم مطربني خليجيني ؟

 نع�م ،فق�د تعامل�ت م�ع خال�د عب�دالرحمن وأصيل بوبكر س�الم والوسمي
وعيضة املنهايل وميح�د حمد ،وغريهم،
وخ�الل مش�واري ال�ذي قارب س�نوات
طويل�ة ،وجدت أنهم يرغب�ون بالتعامل
مع�ي عن اقتناع ولي�س فرضا ،ولم اجد
أننا كخلي�ج مفروضني بغض النظر عن
املمول الخليجي .
• مادا ع�ن الفنانات ،ه�ل يرفضن عدم
وجود رجال ؟
 ضحك�ت وقال�ت :الفنان�ات يحبّ�نالتصوي�ر ،تعامل�ت م�ع ديان�ا وكذلك
الفنان�ة التونس�ية املحبوب�ة لطيف�ة
التونسية .
• ه�ل س�بق أن رفض�ت تصوي�ر كليب
للبعض ؟
 بالطبع ،فق�د رفضت اإلخراج للبعضممن ال أود ذكر أسمائهم حتى ال أتورط
أو أقع يف دائرة اإلحراج معهم ،تاريخهم
لم يكن حافال ولم اش�عر أن عميل معهم
سيضيف يل أي يشء.

