
  بغداد/ متابعة الزوراء:
الس�ليمانية  يف  الس�لطات  أعلن�ت 
بإقلي�م كردس�تان، ام�س  وحلبج�ة 
الثالث�اء، ف�رض حظ�ر للتج�وال بني 
املحافظتني واملدن املحيطة بهما، فيما 
سقط عدد من الضحايا واملصابني من 
املتظاهري�ن وأفراد األم�ن، إضافة إىل 
حرق مقرات حزبية وحكومية.وقالت 
اللجن�ة األمني�ة العليا يف الس�ليمانية 
وحلبج�ة، يف بي�ان : إن�ه »تقرر حظر 
التج�وال يف املحافظت�ني باإلضافة إىل 
إدارت�ي رابرين وكرمي�ان«، مبينة أن 
»الحظر يرسي من منتصف ليلة امس 
8 كانون االول 2020، وحتى منتصف 
ليل�ة الي�وم االربع�اء 9 كان�ون االول 

2020«.  وعزت اللجنة سبب اتخاذ هذا 
القرار اىل »حفظ األمن« وسط االحداث 
التي تشهدها بعض مناطق محافظة 
السليمانية.وأدانت بعثة األمم املتحدة 
ملس�اعدة الع�راق »يونام�ي« يف وقت 
س�ابق الثالث�اء أعمال عنف واس�عة 
النطاق تخلل�ت احتجاجات عىل تأخر 
رصف الرواتب يف محافظة السليمانية 
بإقلي�م كردستان.وتش�هد محافظ�ة 
الس�ليمانية احتجاجات منذ األسبوع 
روات�ب  رصف  تأخ�ر  ع�ىل  امل�ايض 
املوظف�ني تخللتها أعمال عنف خلفت 
ضحاي�ا ومصاب�ني م�ن املتظاهري�ن 
وأفراد األم�ن، إضافة إىل حرق مقرات 

حزبية وحكومية.

لندن/ متابعة الزوراء:
بدأت بريطانيا، امس الثالثاء، حملة 
“كوفي�د  بلق�اح  س�كانها  تطعي�م 
19” ال�ذي طورت�ه رشكت�ا “فايزر” 
األملاني�ة،  و”بيونت�ك”  األمريكي�ة 
تب�دأ يف  أول دول�ة غربي�ة  لتصب�ح 
تطعيم عموم س�كانها، فيما وصف 
بأنه نقطة تحول حاسمة يف املعركة 
لدح�ر ف�ريوس كورونا.وبريطاني�ا 
الدول�ة األوروبية األكث�ر ترضرا من 
“كوفيد 19”، بعدما سجلت أكثر من 
16 ألف وف�اة، لكن رئي�س الوزراء، 
تغي�ري  يأم�ل  جونس�ون،  بوري�س 
املسار من خالل طرح لقاح “فايزر” 
و”بيونت�ك” قب�ل الوالي�ات املتح�دة 
األوروبي.وأصبح�ت،  االتح�اد  أو 
مارغريت كينان، وهي جدة تبلغ من 
العمر 90 عاما، أول شخص يف العالم 

“فاي�زر”  بلق�اح  تطعيم�ه  يج�ري 
و”بيونتك” املض�اد لفريوس كورونا 

املس�تجد خ�ارج نط�اق التج�ارب، 
م�ع بداية حمل�ة بريطاني�ا لتطعيم 

سكانها.واستيقظت، كينان، مبكرا، 
وتلقت اللقاح يف مستش�فاها املحيل 

يف كوفن�ري وس�ط إنجل�را، صباح 
الثالث�اء، قب�ل أس�بوع م�ن بلوغها 
91 عاما.وقالت كين�ان أمام مصور 
صحف�ي وطاقم تلفزيوني: “أش�عر 
أول ش�خص  لكون�ي  بتمي�ز كب�ري 
يحص�ل ع�ىل تطعي�م ض�د كوفي�د 
19”.وأضاف�ت: “ه�ذه أفضل هدية 
عي�د ميالد مبك�رة يمك�ن أن أتمنى 
الحص�ول عليه�ا ألنه�ا تعن�ي أن�ه 
يمكنن�ي أخ�ريا أن أتطل�ع إىل قضاء 
بعض الوق�ت مع عائلتي وأصدقائي 
يف العام الجديد، بعد أن كنت بمفردي 
الجاري”.وأضاف�ت:  الع�ام  معظ�م 
“نصيحتي ألي شخص يعرض عليه 
اللق�اح أن يأخ�ذه. إذا كان بإمكاني 
الحص�ول عىل التطعي�م بعمر ال�90 
عام�ا، فيمكنك أنت الحص�ول عليه 

أيضا”.

الزوراء/ حسني فالح:
كش�ف املستش�ار االقتص�ادي لرئي�س مجل�س 
الن�واب، هم�ام الش�ماع، ع�ن احتمالي�ة لج�وء 
الحكوم�ة اىل اقراض�ني جديدي�ن لس�د نفقات 
االنتخاب�ات املقبلة وعج�ز موازنة الع�ام املقبل، 
وفيم�ا اكد ان عجز املوازن�ة يقدر ب� 40 تريليون 
دين�ار، اس�تبعد تأخ�ر روات�ب املوظفني لش�هر 

كان�ون الثان�ي املقبل.وق�ال الش�ماع يف حدي�ث 
ل�”ال�زوراء”: ان طلب الحكوم�ة بترشيع قانون 
تموي�ل نفقات االنتخاب�ات فيه جنبة سياس�ية 
اكث�ر من انه�ا فنية، الن الحكوم�ة تعتقد انها يف 
مأزق مايل بشأن تمويل االنتخابات، بسبب لجوء 
الربمل�ان اىل تخفيض قيمة القرض الثاني من 40 
تريلي�ون دين�ار اىل 12 تريليونا.واض�اف: بما ان 

موازنة عام 2021 سيستغرق اقرارها حسب رأي 
الحكومة 40 يوما، ومفوضية االنتخابات بحاجة 
ماس�ة اىل االم�وال من اج�ل اكم�ال متطلباتها، 
التج�أت الحكوم�ة اىل تقديم طل�ب جديد لغرض 
لالقراض س�د نفقات االنتخابات.وتابع: نعتقد 
ان�ه س�تلجأ الحكوم�ة اىل اق�راض ثالث لغرض 
االنتخاب�ات وق�رض راب�ع م�ن اجل س�د العجز 

املايل يف موازنة عام 2021، والذي س�يبلغ حسب 
الترسيبات بني 30 اىل 40 تريليون دينار. الفتا اىل: 
ان املوازن�ة ال تتضمن الورقة البيضاء حس�ب ما 
تدعي الحكومة.واوضح: ان الورقة البيضاء ليس 
فيها برنامج تنفيذي بقدر ما هي افكار للتطبيق 

عىل مدى 3 اىل 5 سنوات.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت االمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء، 
امس الثالثاء، تعطيل الدوام الرسمي غدا 
الخمي�س بمناس�بة ي�وم النرص.وذكرت 
االمان�ة العامة يف بيان تلقت�ه “الزوراء”: 

انه�ا تعلن تعطي�ل الدوام الرس�مي ليوم 
 ،  2020  /١2/١0 املواف�ق  الخمي�س 
ملناس�بة  الذك�رى الثالث�ة لتحرير أرض 
الع�راق م�ن عصاب�ات تنظي�م داع�ش 

اإلرهابي )يوم النرص(.

بغداد/ الزوراء:
عقدت الرئاسات الثالث، امس الثالثاء، 
مع ق�ادة الكت�ل السياس�ية ملناقش�ة 
الخط�وط العام�ة للموازن�ة االتحادية 
واملش�اكل العالقة ب�ني بغ�داد واربيل، 
وفيم�ا اك�د املجتمع�ون رضورة دع�م 
اإلجراءات الحكومي�ة لتحقيق اإلصالح 
بي�ان  املوازنة.وذك�ر  يف  االقتص�ادي 
مش�رك صادر عن اجتماع الرئاس�ات 
الثالث وق�ادة الكتل السياس�ية، تلقته 
»الزوراء«: انه ُعقد يف القرص الحكومي 
ببغ�داد، امس الثالث�اء، اجتماع لرئيس 
الجمهوري�ة ورئي�س مجلس ال�وزراء 
ورئي�س مجل�س النواب، وق�ادة الكتل 
االجتم�اع  خ�الل  وج�رى  السياس�ية، 
عرض التطورات واملس�تجدات الراهنة 
العام�ة  ، كم�ا ت�م ع�رض الخط�وط 
للموازن�ة االتحادية واملش�اكل العالقة 
وحكوم�ة  االتحادي�ة  الحكوم�ة  ب�ني 
املجتمع�ون،  كردس�تان.وأكد  إقلي�م 
بحس�ب البيان، أن العراق يمر بظروف 
اس�تثنائية، ج�راء األزم�ة االقتصادية 

العاملي�ة الت�ي ترتبت عىل انتش�ار وباء 
االقتص�ادي  اإلص�الح  وأن   ، كورون�ا 
ه�و الحل ال�رضوري الذي يج�ب تبنيه 
يف نط�اق تضام�ن س�يايس واجتماعي 
عراق�ي يعك�س وح�دة املوق�ف أم�ام 
القضاي�ا الرئيسة.وأش�ار املجتمع�ون 
اىل دع�م اإلج�راءات الحكومية لتحقيق 
اإلصالح االقتص�ادي يف مرشوع قانون 
املوازنة االتحادية للس�نة املالية 202١، 
وبما يضمن الحلول لتحصني االقتصاد 
أمام األزمات .وعربرّ االجتماع عن دعمه 
الستمرار الحوار بني الحكومة االتحادية 
وحكومة إقليم كردستان، لحل املشاكل 
العالق�ة،  وبما يضم�ن معالجة عادلة 
لتلك املشاكل وفقاً للدستور.وقدرّم رئيس 
مجلس ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
عرض�اً ملبادرة الحوار الوطني الش�امل 
التي تبنته�ا الحكومة م�ن أجل تمهيد 
البيئة السياسية واألمنية واالجتماعية، 
إلج�راء انتخابات مبكرة ح�رة ونزيهة 
وحمايتها من الخروقات، وتحقيق أعىل 

مستويات الشفافية والعدالة فيها.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
اختار الرئي�س األمريكي املنتخب، جو 
بايدن،الجنرال املتقاعد، لويد أوس�تن، 
وزيراً للدفاع يف إدارته، بحس�ب وسائل 
صحيف�ة  أمريكية.وأف�ادت  إع�الم 
“بوليتيكو” األمريكية نقال عن مصادر 
مطلع�ة ب�أن الديمقراطي ج�و بايدن 
اخت�ار الجنرال املتقاعد لويد أوس�تني، 
ملنصب وزي�ر الدفاع األمريكي الذي قد 

يصبح أول أسمر يشغل هذا املنصب.

كان  باي�دن  ف�إن  املص�ادر،  وحس�ب 
يدرس اختي�ار ميش�يل فلورنوي لهذا 
املنص�ب، وه�ي كان�ت م�ن املعتقد أن 
تكون مرشحة هيالري كلينتون لقيادة 
البنتاغ�ون يف ح�ال ف�ازت كلينتون يف 
انتخاب�ات 2016، ولكن اخت�ار بايدن 
الجن�رال املتقاع�د لوي�د أوس�تني بعد 
ضغ�ط متزاي�د الختي�ار مرش�ح م�ن 
ذوي األصول اإلفريقية.وقالت مصادر 
ل�”بوليتيكو” إن جيه جونس�ون وزير 

األم�ن الداخيل األس�بق، كان أيضا من 
بني املرش�حني املحتمل�ني ملنصب وزير 
الديمقراطي، بيني  النائب  الدفاع.وأكد 
تومبسون، القريب من بايدن يف حديث 
ل�”بوليتيكو”: أن “الكثريين ينتظرون 
بف�ارغ الص�رب أن يروا كيف س�تكون 
الحكومة الجديدة بعد إتمام تشكيلها، 
أع�داد  أن  أيض�ا  الالف�ت  م�ن  ولك�ن 
األمريكيني من األصول اإلفريقية يجب 
أن تك�ون أكرب مما هي اآلن”.من جهة 

أخرى، أش�ار معارضو اختيار أوستني 
إىل أنه لم يكمل فرة ال�7 سنوات خارج 
الخدم�ة العس�كرية الرضوري�ة لتويل 
منص�ب وزير الدف�اع، وأنه س�يحتاج 
إىل إذن خ�اص من الكونغ�رس ليكون 
وزيرا.يذكر أن لويد أوستني )67 عاما( 
هو عسكري متقاعد برتبة جنرال أربع 
نج�وم.وكان قائ�دا للقي�ادة املركزي�ة 
للقوات املسلحة األمريكية “سينتكوم” 
املس�ؤولة عن منطقة الرشق األوسط 

وآس�يا الوس�طى خ�الل الف�رة ب�ني 
2013 و2016 وأول رجل أس�مر يف هذا 
املنصب، حيث كان يرشف عىل الخطط 
ملواجه�ة تنظي�م “داع�ش” يف العراق 
وس�وريا.وقبل ذلك كان أوس�تني قائد 
القوات األمريكية يف العراق يف 2010 – 
2011، وأرشف عىل االنتقال من عملية 
“حري�ة الع�راق” القتالي�ة إىل عملي�ة 
“الفج�ر الجديد”، التي كانت تركز عىل 

تدريب القوات األمنية العراقية.

فرض حظر التجوال يف السليمانية وحلبجة وسقوط قتلى وجرحى بني املتظاهرين والقوات االمنية
إثر احتجاجات دامية وحرق مقرات حزبية وحكومية

الكويت/ متابعة الزوراء:
أع�اد أمري الكويت، ن�واف األحمد الجاب�ر الصباح، امس 
الثالث�اء، تكلي�ف الش�يخ صب�اح خال�د الحم�د الصباح 
بتش�كيل الحكومة الجديدة.وأصدر أمري الكويت الش�يخ 
ن�واف األحمد الصباح، قرارا أمرييا بإعادة تعيني الش�يخ 
صب�اح الخال�د الصب�اح رئيس�ا ملجل�س الوزراء.وج�اء 
يف الق�رار األم�ريي ال�ذي نرشته وكال�ة األنب�اء الكويتية 
)كونا( “تكليف الش�يخ صباح الخالد الصباح، برش�يح 
أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أس�مائهم عىل أمري البالد 
إلصدار مرس�وم تعيينهم”.وكان الش�يخ صب�اح الخالد 
الصباح تقدم باس�تقالة الحكوم�ة قبل يومني، يف أعقاب 
إجراءانتخاب�ات برملانية الس�بت املايض.وأوضح القرار: 
“بعد االطالع عىل الدس�تور وع�ىل أمرنا الصادر بتاريخ 6 
ديس�مرب 2020، بقبول اس�تقالة رئيس مجلس الوزراء، 
وبع�د املش�اورات التقليدية، أمرنا بتعيني الش�يخ صباح 

خال�د الحم�د الصباح رئيس�ا ملجل�س ال�وزراء، ويكلف 
برش�يح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا 
إلص�دار مرس�وم تعيينهم”.كم�ا أض�اف: “ع�ىل رئيس 
مجل�س الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبالغه إىل مجلس األمة، 

ويعمل به من تاريخ صدوره”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
ام�س  األمريكي�ة،  اإلدارة  اعلن�ت 
الثالثاء، إنه�ا خصصت أمواال إلنجاح 
االنتخابات الربملانية املبكرة يف العراق، 
مش�ددة ع�ىل أنها لن تغلق س�فارتها 
يف العراق رغم خف�ض “مؤقت” لعدد 
مس�اعد  الس�فارة.وقال  موظف�ي 
الخارجي�ة األمريكي لش�ؤون  وزي�ر 
الرشق األدنى، ديفيد شينكر، لوسائل 
اإلعالم عرب الدائرة املغلقة: إن الكوادر 
األساس�ية يف الس�فارة س�تبقى عىل 
رأس عمله�ا، إضافة إىل املستش�ارين 
الق�وات  م�ع  العامل�ني  األمريكي�ني 
أن  ع�ىل:  العراقية.وش�دد  األمني�ة 
واش�نطن لن تغلق سفارتها يف بغداد، 
وأن الواليات املتحدة ملتزمة بعالقاتها 
الثنائية مع العراق.وأش�ار شينكر: إىل 
أن تخفي�ض ع�دد املوظفني “مؤقت” 
البلدي�ن. عالق�ات  ع�ىل  يؤث�ر  ول�ن 
وأض�اف بالقول “التزامنا نحو العراق 
والعراقيني مستمر، والعمل متواصل، 
والدع�م مس�تمر ع�ىل كل االصع�دة 
واالقتصادي�ة  والصحي�ة  االمني�ة 
وغريها”.وأش�ار إىل لق�اءات س�ابقة 

أجراه�ا مع رئيس ال�وزراء الكاظمي 
ورئي�س الجمهوري�ة صال�ح ورئيس 
الربمل�ان الحلب�ويس، إذ ت�م التباح�ث 
بش�أن العالق�ة ب�ني الجانب�ني ع�ىل 
االقتصادي�ة  االصالح�ات  مس�توى 
املبكرة.وق�ال  االنتخاب�ات  وكذل�ك 
ش�ينكر إنه أجرى مباحثات موس�عة 
م�ع ممثلي�ة مبعوث�ة االم�م املتحدة 
يف الع�راق جين�ني بالس�خارت ح�ول 
االنتخاب�ات املبك�رة، و”ناقش�نا دور 
الت�ي البعثة يف االنتخابات لتكون حرة 
ونزيهة”.وأشار إىل أن الواليات املتحدة 
األمريكية ستخصص 10 مليون دوالر 
لدعم جهود إنجاح االنتخابات.وبشأن 
العقوب�ات التي تفرضه�ا العراق عىل 
ش�خصيات م�ن داخل الب�الد، قال إن 
“وزارة الخزان�ة االمريكية تس�تهدف 
املتورط�ني بش�كل مب�ارش باإلرهاب 
“سنواصل  شينكر  والفساد”.وأضاف 
يف تصني�ف ومعاقب�ة كل م�ن يرسق 
من الشعب او يقتل املتظاهرين. وهذا 
االمر سوف يستمر لغاية انتهاء ادارة 
الرئيس دونالد ترامب وحتى يف االدارة 

الجديدة”.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
واصلت أسعار رصف الدوالر يف العراق، االرتفاع، 
بورصتي  يف  الرصف  سعر  وبلغ  الثالثاء..  امس 
مقابل  ديناراً   ١27١ ببغداد  والحارثية  الكفاح 
للمائة دوالر. دينار  ألفاً و١00  أي ١27  الدوالر، 

فبلغ  ببغداد  الصريفة  محال  يف  البيع  سعر  أما 
١275 ديناراً، وسعر الرشاء ١260 ديناراً.ويعزو 
أصحاب مكاتب صريفة هذا االرتفاع اىل أنباء نية 
الحكومة رفع سعر رصف الدوالر مقابل الدينار، 

وإقبال املواطنني عىل الرشاء.

قفزة كبرية للدوالر يف 
األسواق احمللية

تعطيل الدوام غدا اخلميس مبناسبة 
يوم النصر

الرئاسات الثالث تعقد اجتماعا 
مع قادة الكتل ملناقشة املشاكل 

بني بغداد وأربيل

أمري الكويت يعيد تكليف الشيخ صباح خالد الصباح 
واشنطن ختصص أمواالً النتخابات العراق.. بتشكيل احلكومة اجلديدة

وتؤكد: لن نغلق سفارتنا يف بغداد

رغم خفضها لعدد من موظفي سفارتها

بايدن خيتار اجلنرال لويد أوسنت القائد السابق للقوات األمريكية يف العراق وزيراً للدفاع

بغداد/ الزوراء:
كورونا  لفريوس  اليومي  الوبائي  املوقف  الثالثاء،  امس  والبيئة،  الصحة  وزارة  اعلنت 
اكدت تسجيل 2١23  اصابة جديدة و١7 حالة وفاة وشفاء  العراق، فيما  املستجد يف 
الفحوصات املختربية  الوزارة يف وثيقة تلقتها »الزوراء«: ان عدد  2339 حالة.وذكرت 
ليوم امس: 3١79١، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 3736860، مبينة انه تم تسجيل 
حاالت  عدد  ان  حالة.واضافت:   2339 وشفاء  وفاة  حالة  و١7  جديدة  اصابة   2١23
الشفاء الكيل: 498064 )87.7%(، أما عدد حاالت االصابات الكيل: 568١38، بينما عدد 
الحاالت التي تحت العالج: 57597، يف حني عدد الحاالت الراقدة يف العناية املركزة: 2١2، 

وعدد حاالت الوفيات الكيل:١2477.

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ569 
ألفا والشفاء تتجاوز 498 ألفا

بعد تسجيل 2123 إصابة و17 حالة وفاة

مستشار احللبوسي لـ            : احلكومة ستلجأ إىل اقرتاضني جديدين لسد نفقات االنتخابات والعجز املالي
أكد أن عجز موازنة العام املقبل سيبلغ حنو 40 تريليون دينار

بريطانيا تبدأ التطعيم بلقاح “كوفيد 19” لتصبح أول دولة غربية تلقح سكانها

الشرطة يقفز للوصافة والقاسم حيصد نقطة مثينة من اجلويةاملالية النيابية تؤكد وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدوالر ص 6ص 5

 
أعلن موافقة أربيل على قانون االقرتاض

سيدة عمرها 90 عاما تتلقى أول جرعة لقاح 

ناظم: احلكومة تلقت دعماً من قادة القوى السياسية 
بشأن املوازنة واستحدثت أربع كليات لطلبة السادس

الزوراء/ دريد سلمان: 
أكد املتحدث باس�م مجلس الوزراء وزير 
الثقافة، حس�ن ناظم، أمس الثالثاء، أن 
الحكومة تلق�ت دعماً من ق�ادة القوى 
السياس�ية بش�أن املوازنة ووجهت بعد 
استثنائية بشأنها ووضع خطة لتمريرها 
خالل األيام املقبلة، وفيما أكد أن حكومة 
إقلي�م كردس�تان وافق�ت ع�ىل قان�ون 
االقراض،استحدث مجلس الوزراء أربع 
كليات جديدة الس�تيعاب طلبة السادس 
مؤتم�ره  يف  ناظ�م  اإلعدادي.وق�ال 
الحكوم�ة  إن   : االس�بوعي  الصحف�ي 
تلق�ت دعماً من قادة القوى السياس�ية 
بش�أن املوازنة، مبينا أن رئيس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، وجه بعقد جلس�ة 
اس�تثنائية بش�أن موازنة الع�ام املقبل 
ووض�ع خط�ة لتمريرها قان�ون خالل 
األي�ام املقبل�ة. وبخص�وص االنتخابات 
املبكرة، قال ناظ�م: إن الحكومة مرصة 
موعده�ا.  يف  االنتخاب�ات  إج�راء  ع�ىل 
مبينا: أن مب�ادرة الحوار الوطني تهدف 
لخلق ج�و إيجاب�ي بش�أن االنتخابات.

وبش�أن التظاهرات التي يشهدها إقليم 

كردس�تان، ق�ال ناظ�م: إن الحكوم�ة 
يف  التظاه�رات  س�لمية  رضورة  تؤك�د 
اإلقليم وس�المة املواطنني والحفاظ عىل 
املمتل�كات العامة والخاص�ة. مبينا: أن 
رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دعا 
لجولة من النقاشات مع إقليم كردستان 
بش�أن الرواتب، واك�د أن حكومة إقليم 
كردستان وافقت عىل قانون االقراض.  
وتابع ناظم: أن الكاظمي وجه الوزارات 
ل�ذوي  إيج�اد ف�رص عم�ل  ب�رضورة 
االحتياجات الخاصة، موضحا أن مجلس 
الوزراء وافق ع�ىل إدراج مرشوع مطار 
النارصي�ة ضم�ن املوازنة االس�تثمارية 
لس�لطة الط�ريان. وأوض�ح ناظ�م: أن 
مجل�س ال�وزراء أقر وثيقة السياس�ات 
واملعايري ألمن املعلومات، وأقر استحداث 
أرب�ع كلي�ات جدي�دة الس�تيعاب طلبة 
الس�ادس اإلع�دادي. واش�ار ناظ�م اىل: 
ان وزارة النف�ط تلق�ت عروضاً بش�أن 
بيع النف�ط بالدف�ع املس�بق. مبينا: أن 
بيع النفط بالدفع املس�بق قيد الدراس�ة 

حاليا.

نص جلسة جملس الوزراء  ص3   

تفاصيل ص3   
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إلحاق�ا بإعالنن�ا الع�دد 1929 يف 2019/9/1 و 1641 يف 2020/11/18 ...
تعل�ُن محافظ�ة ذي ق�ار )العق�ود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تش�ييد وتأهيل ش�بكات كهرب�اء يف الطار والعكيك�ة والكرمة 
والفضلية( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة 
م�ن وزارة التخطي�ط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019. ان وثيق�ة الدعوة لتقديم العطاء 

)االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية  )الزمان – العدالة – الزوراء (.
وس�يتم العم�ل عند فحص وتقييم العط�اءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والت�ي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االش�راك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
 وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )12( ظهرا من يوم االحد املصادف 2020/12/13 يف بناية )الرشكة 
العام�ة لتوزي�ع كهرباء الجنوب( فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقي�ني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل 
االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قسم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نسخة من الوثائق 
الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات 

العراقية واوراق التس�جيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمس�كات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلب�ات الفني�ة :- والخ�رة التخصصي�ة ولعقد عدد)1( وبمبل�غ ال يقل ع�ن)238,461,000( مائتان وثماني�ة وثالثون مليون 
وأربعمائة وواحداً وستون ألف دينار عراقي وللسنوات ال�)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب - الكوادر الفنية

 
ج - املتطلبات املالية:

اوال:- امل�وارد املالي�ة )الس�يولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكر او يس�اوي )80,000,000( 
ثمانون مليون دينار عراقي.

د-  املتطلبات القانونية:-
اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 
العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل اواستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.

ثانياً: لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال�)5( سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 
يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال�)5( سنوات السابقة. 
جميع املطالبات املوقوفة س�وف لن تش�كل بمجموعها اكثر من 40% صايف مس�تحقات مقدم العطاء  وسيتم التعامل معها كمشاكل 

تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً: عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

رابعاً: ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشك�ة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى 
وزارة الخارجية العراقية.

خامس�اً: هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 
مطلوب يف الجدول ادناه.

سادساً :وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(.
2- كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للم�رشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظة ذي قار/ قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناق�ص الفائ�ز )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 

ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 
الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.

3- يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التاهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

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

5 ان جه�ة التعاق�د غ�ري ملزم�ة بقب�ول اوط�أ العط�اءات.
6- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
8- يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 

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

10- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل 
بعق�د املقاول�ة.

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

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
13- تك�ون االولوي�ة للمواد االولية املصنعة واملجه�زة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة 

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

15- ان اخ�ر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من ي�وم االثنني املصادف 2020/12/21 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار 
س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والريد 
االلكرون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعتر التبليغ من خالل�ه ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الريد االلكروني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل  ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد/ يف ش�ارع االمام عيل )ع(، وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة 
واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت 

عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني.
16- عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار يف 

تنفي�ذ ب�دون مطالب�ة ب�أي تموي�ل لح�ني االنج�از او توف�ر االمكاني�ة للتموي�ل وب�دون املطالب�ة ب�أي تعويض�ات.
17- تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

إلحاقاً بإعالننا املرقم 1933 يف 2019/9/1 ...
تعل�ُن محافظ�ة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تجهيز مح�والت توزيع 400 ك.ف.1. مع امللحقات ملديرية توزيع 
كهرب�اء ذي ق�ار(  ضمن خط�ة تنمية االقاليم لعام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة 

الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019.
ان وثيق�ة الدع�وة لتقدي�م العطاء )االعالن( ع�ن املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تن�رش يف الجرائد الوطنية )الزم�ان ، العدالة، 

الزوراء(.
وس�يتم العمل عند فحص وتقيي�م العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والت�ي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشراك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة 12 ظهرا من يوم االحد املص�ادف 2020/12/13 يف بناية )الرشكة 
العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب( فعىل الراغبني من الرشكات واملقاول�ني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل 
االق�ل وال�رشكات العربية واالجنبي�ة من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العق�ود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من 
الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية 

للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة:-

أ - املتطلب�ات الفنية: الخ�رة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعق�د عدد )1( وبمبلغ ال يقل عن )375,000,000( ثالثمائة وخمس�ة 
وسبعون مليون دينار عراقي وللسنوات ال� )10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة .

ج - الكوادر الفنية 

د -املتطلبات املالية:-
اوال:- املوارد املالية )الس�يولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكر او يس�اوي )225,000,000( 

مائتان وخمسة وعرشون مليون دينار عراقي.
ه� - املتطلبات القانونية:

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 
العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال�)5(س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء، لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء 
ق�رار يمن�ع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تنادا اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال�)5( س�نوات 
الس�ابقة، جميع املطالبات املوقوفة س�وف لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مس�تحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها 

كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثا:- عدم ممانعة )نس�خة اصلية +نس�خة مصورة( ونافذة ص�ادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنون�ة اىل ديوان محافظة ذي 

قار.
رابع�ا: ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدم�ة العطاء اجنبية تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
خامس�ا: هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 

مطلوب يف الجدول ادناه.
سادسا: وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(.

2- كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للم�رشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظة ذي قار/ قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 

املناق�ص الفائ�ز )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3- يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 
التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 

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

5- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
6- تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7- يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
8- يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 

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

10- تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب العمل 
بعقد املقاولة.

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

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

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

15- ان اخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االحد املص�ادف 2020/12/20 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قس�م العق�ود الحكومي�ة يف مقرها الكائ�ن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي ق�ار 535 )مبنى هيئة 
االعمار س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة، وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون 
الكتاب�ة واضح�ة وخالية من الحك والش�طب وتكون جمي�ع االوراق مختومة بختم املق�اول مع ذكر العنوان الكام�ل للرشكة ورقم 
الهات�ف والري�د االلكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعت�ر التبليغ من خالله ملزم واصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد 
حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة السكن، واليسمح التقديم عن طريق الريد االلكروني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار املبنى الجديد/ش�ارع االمام عيل)ع(، وس�وف ترفض العطاءات 
املتاخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 

ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني.
16- عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار يف 

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

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

املناقصة: رقم )25( خطة تنمية األقاليم 2019                                                         العدد: 1856
                             التاريخ: 2020/12/7

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/اعادة اعالن

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

املناقصة: رقم )23( خطة تنمية االقاليم 2019 لسنة 2020                                    العدد: 1855
                             التاريخ: 2020/12/7

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/اعادة اعالن

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس مدني1

1مهندس كهرباء2

1مهندس ميكانيك3

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس كهرباء1

1مهندس ميكانيك2

1مهندس مدني3

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

1794,873,000 250
يوم

تشييد وتأهيل شبكات كهرباء يف 
الطار والعكيكة والكرمة والفضلية

الرشكة 
العامة 
لتوزيع 
كهرباء 

الجنوب  

الطار 
والعكيكة 
والكرمة 

والفضلية 

1% من قيمة 
الكشف 

التخميني

كهربائية 
تاسعة  

 100,000
الف دينار

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

11,201,850,000 60
يوم

تجهيز محوالت توزيع 400 ك.ف.1. 
مع امللحقات ملديرية توزيع كهرباء 

ذي قار 

الرشكة 
العامة 
لتوزيع 
كهرباء 
الجنوب

1% من قيمة ذي قار
الكشف 

التخميني

رشكة 
تجهيز+ 

غرفة تجارة

 250,000
الف دينار

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار 

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار 

اعالنات
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بغداد/ الزوراء:
مصطف�ى  ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  وج�ه 
الكاظم�ي، ام�س الثالث�اء، ال�وزراء وجمي�ع 
أجهزة الدولة ببذل أقىص الجهود لتقديم أفضل 
الخدم�ات للمواطن، فيما وافق مجلس الوزراء 
ع�ى إدراج م�روع مط�ار النارصي�ة ضمن 

املوازنة االستثمارية.
تلقت�ه  ال�وزراء  رئي�س  ملكت�ب  بي�ان  وذك�ر 
“ال�زوراء”: ان مجل�س الوزراء، عقد جلس�ته 
االعتيادي�ة برئاس�ة رئي�س مجلس ال�وزراء، 
مصطف�ى الكاظمي، بح�ث خاللها ع�دداً من 
القضاي�ا واملوضوع�ات املدرج�ة ضمن جدول 
أعمال�ه، واس�تعرض رئي�س مجلس ال�وزراء، 
خالل الجلس�ة، واقع التحدي�ات التي يواجهها 
الع�راق يف املج�ال االقتصادي وجه�ود محاربة 
جائح�ة كورون�ا، مؤك�داً أن طري�ق اإلص�الح 
االقتص�ادي هو منهج ال تراج�ع عنه وإنه من 

صميم التزامات الحكومة .
وأكد الكاظمي سابق توجيهاته اىل الوزراء وكل 
أجه�زة الدولة ببذل أقىص الجهود، والعمل عى 
مدار الس�اعة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن 
العراقي، عاّداً ذلك واجباً عى الجهاز الحكومي 

.
كما أوجز الكاظمي املجلَس عن االجتماع الذي 
عقد امس للرئاس�ات الثالث والكتل السياسية، 
ملناقش�ة املوازنة، وبّي تأكيدات القوى دعمها 
الخط�ط اإلصالحية للحكومة والورقة البيضاء 

وتمرير املوازنة.
وناق�ش املجل�س، بحس�ب البي�ان، ملف ذوي 
متطلباته�م  وتأم�ي  الخاص�ة  االحتياج�ات 
واالرتق�اء بم�ا تقدم�ه له�م الدوائ�ر الخدمية 
والحكومية من خدمات، عى ضوء لقاء الس�يد 
رئي�س مجل�س ال�وزراء وف�داً م�ن ممثليه�م 
نهاية االس�بوع املايض.وقد جرى تبني الحلول 

واإلجراءات والتسهيالت املطروحة خدمة لهذه 
الريحة الكريمة من املجتمع العراقي.

وبع�د أن نظ�ر املجل�س يف القضاي�ا وامللف�ات 
املوضوع�ة عى جدول أعمال�ه، اتخذ جملة من 

القرارات منها:
مط�ار  م�روع  إدراج  ع�ى  املوافق�ة     -1
النارصية ضم�ن جداول املوازنة االس�تثمارية 
لس�لطة الطريان املدني، عى أن تستكمل الحقاً 
متطلب�ات اإلدراج، ويت�م تموي�ل املروع من 

الصندوق الصيني.
2-   اعتبار يوم الخميس املقبل عطلة رس�مية 
بمناسبة الذكرى الثالثة لالنتصار عى عصابات 

داعش اإلرهابية.
3-   إق�رار وثيق�ة السياس�ات واملعاي�ري ألمن 
املعلومات ومش�اركة البيان�ات املصادق عليها 
م�ن مجلس األمن الوطني بجلس�ته التاس�عة 
عرة ، املنعق�دة يف 26 تموز 2020، وبموجب 

قراره رقم 14 لسنة 2020، املرافقة ربط كتاب 
مستشارية األمن الوطني ذي الرقم 817/1/5 
يف 27 تم�وز 2020، م�ع األخذ بع�ي االهتمام 
رأي الدائرة القانوني�ة يف األمانة العامة ملجلس 

الوزراء.
4-   املوافق�ة ع�ى تخويل ال�وزارات والجهات 
غري املرتبط�ة ب�وزارة واملحافظ�ات، صالحية 
االس�تمرار بالتعاق�د لتنفيذ خطتها الس�نوية 
لغاي�ة يوم31/كان�ون األول/2020، ب�دالً من 

تأريخ 15/كانون األول/2020.
5-  إق�رار من�ح وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث 
العلم�ي إجازة تأس�يس لكل م�ن: كلية الهدى 
الجامعة األهلي�ة يف محافظة األنبار، و جامعة 
امل�رق األهلي�ة يف العاصمة بغ�داد، وجامعة 
املعقل األهلية يف محافظ�ة البرصة، وكلية ابن 
خلدون الجامع�ة يف العاصمة بغداد، و جامعة 

ساوة األهلية يف محافظة املثنى.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
يعق�د مجل�س الن�واب جلس�ة اعتيادية 
جديدة، ظهر اليوم االربعاء، وس�يتضمن 
التصوي�ت ع�ى ثالث�ة  االعم�ال  ج�دول 
مشاريع قواني، وتقرير ومناقشة اربعة 
تريع�ات اخرى، فضال عن القراءة االوىل 
ملروع�ي قانون�ي، ومناقش�ات عام�ة 

مفتوح�ة .
وق�ررت رئاس�ة مجل�س النواب تش�كيل 
لجنة خاصة بالرقابة واملتابعة عى اعمال 
لجنة االمر الديواني رقم 29 لس�نة 2020 
بزي�ارات ميداني�ة  الحكومي�ة، والقي�ام 
والصحي�ة  االنس�انية  االوض�اع  ملتابع�ة 
الخاصة باملوقوفي والضمانات القضائية 

لهم وفق الدستور والتريعات النافذة.
واص�درت رئاس�ة الربمل�ان أم�را نيابي�ا 
لتش�كيل اللجنة التي ضمت تسعة نواب، 
برئاس�ة عض�و لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة 
يوس�ف الكالبي، وعضوية النواب حس�ن 
فدعم ومحمد الغزي عن اللجنة القانونية، 
ويرسى رج�ب واحمد الكنان�ي عن لجنة 
حقوق االنسان، ونارص تركي عن تحالف 
الفتح، وهندرين دوسكي عن كتلة الحزب 
الديمقراط�ي، وغايب العم�ريي عن لجنة 

الصحة والبيئة، واحمد عبد الله الجبوري 
عن تحالف القوى .

باملقابل توعدت لجنة الش�هداء والضحايا 
والسجناء السياس�يي النيابية بممارسة 
دورها الرقابي عى عمل مس�ؤويل الدوائر 
واملؤسس�ات املتعلقة بريحة املشمولي 
العدالة االنتقالية، واس�تجوابهم  بقواني 
يف مجلس النواب بسبب مخالفة القانون، 
صالحي��ة  الن�واب  ملجل�س  ان  مؤك�دة 

اقالتهم من مناصبهم .
وانتق�دت اللجن�ة النيابي�ة م�ا وصفت�ه 
بتهرب مسؤويل تلك الدوائر من واجباتهم 
القانوني�ة واالداري�ة، وتعمده�م تأخ�ري 
االجاب�ة رس�ميا ع�ى كتب االس�تضافة 
الت�ي تعقده�ا  واالجتماع�ات املش�رتكة 
اللجن�ة معه�م، فضال عن تهرب رؤس�اء 
الدوائر املعنية باالس�تضافة من الحضور 

او ارسال ممثلي عنهم .
كما وجهت لجن�ة متابعة تنفيذ الربنامج 
االس�رتاتيجي  والتخطي�ط  الحكوم�ي 
النيابية س�ؤاال برملانيا اىل محافظ النجف 
االرشف، لؤي اليارسي، بش�أن مالبسات 
توقيت افتتاح املستش�فى االملاني، ومدى 

صحة عرضه لالستثمار.

يف غض�ون ذل�ك، دعت كتلة ائت�الف دولة 
القانون النيابية رئيس الوزراء اىل انصاف 
اعضاء املجالس املحلية والبلدية ومجالس 
االقضي�ة املنحل��ة، وايج�اد ح�ل ملنحهم 
روات�ب تقاعدية او مكافئة نهاية الخدمة 

.
عدن�ان  النائ�ب  الكتل�ة،  رئي�س  وق�ال 
االس�دي: ان »مجل�س الن�واب صوّت عى 
حل مجالس املحافظات واملجالس البلدية 
ومجال�س االقضي�ة والت�ي يص�ل ع�دد 
اعضائها ب�االالف، مازالوا حتى اآلن دون 
رات�ب تقاعدي وال مكاف�أة نهاية خدمة، 
واغلبه�م لم يكمل مدة ال�� 15 عاما وفق 

قانون التقاعد املوحد ».
واض�اف، يف بي�ان صحف�ي: ان » هن�اك 
لجنة وزارية تشكلت ابان والية الحكومة 
الس�ابقة وقدم�ت توصياته�ا، فضال عن 
لجن�ة مماثلة من مجلس النواب ارس�لت 
ال�وزراء  رئي�س  اىل مكت�ب  مالحظاته�ا 
الس�ابق«. داعيا رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، اىل انصاف هذه الريحة التي 
عان�ت كثريا وما زالت تعاني بس�بب عدم 
وجود راتب تقاعدي يضمن مستحقاتهم 

او وسيلة معيشة لهم ولعوائلهم ».

الزوراء/ حسي فالح:

كشف املستش�ار االقتصادي لرئيس 

مجل�س النواب، همام الش�ماع، عن 

احتمالية لجوء الحكومة اىل اقرتاضي 

جديدي�ن لس�د نفق�ات االنتخاب�ات 

املقبلة وعج�ز موازنة الع�ام املقبل، 

وفيم�ا اكد ان عج�ز املوازنة يقدر ب� 

40 تريلي�ون دين�ار، اس�تبعد تأخ�ر 

رواتب املوظفي لشهر كانون الثاني 

املقبل.

وقال الش�ماع يف حديث ل�«الزوراء«: 

ان طل�ب الحكوم�ة بتري�ع قانون 

تمويل نفق�ات االنتخابات فيه جنبة 

سياس�ية اكث�ر م�ن انها فني�ة، الن 

الحكوم�ة تعتق�د انها يف م�أزق مايل 

بش�أن تموي�ل االنتخاب�ات، بس�بب 

لج�وء الربمل�ان اىل تخفي�ض قيم�ة 

القرض الثاني من 40 تريليون دينار 

اىل 12 تريليونا.

واض�اف: بما ان موازن�ة عام 2021 

رأي  حس�ب  اقراره�ا  سيس�تغرق 

ومفوضي�ة  يوم�ا،   40 الحكوم�ة 

اىل  ماس�ة  بحاج�ة  االنتخاب�ات 

االم�وال من اجل اكم�ال متطلباتها، 

التج�أت الحكوم�ة اىل تقدي�م طلب 

جديد لغرض لالقرتاض س�د نفقات 

االنتخابات.

وتاب�ع: نعتقد انه س�تلجأ الحكومة 

اىل اقرتاض ثالث لغ�رض االنتخابات 

وقرض رابع من اجل سد العجز املايل 

يف موازنة عام 2021، والذي س�يبلغ 

حس�ب الترسيب�ات ب�ي 30 اىل 40 

تريلي�ون دينار. الفت�ا اىل: ان املوازنة 

ال تتضمن الورقة البيضاء حس�ب ما 

تدعي الحكومة.

واوض�ح: ان الورق�ة البيض�اء ليس 

فيها برنام�ج تنفيذي بق�در ما هي 

اف�كار للتطبي�ق ع�ى م�دى 3 اىل 5 

سنوات. مؤكدا: ان االفكار قد تتطلب 

أمواال لالستثمار يف بعض القطاعات 

االقتص�اد  اداء  تحس�ي  اج�ل  م�ن 

العراقي .

واش�ار اىل: ان ترصيح�ات الحكومة 

باحتمالي�ة تأخ�ر روات�ب املوظفي 

خالل االشهر االوىل من السنة املقبلة 

محاول�ة للضغط ع�ى الحكومة من 

اجل اقرار قان�ون االقرتاض الجديد. 

مؤكدا: ان الرواتب ق�د تتأخر، ولكن 

ليست بفرتة كبرية.

واكد: ان رواتب الشهر الحايل ستدفع 

بموعدها املح�دد بينما رواتب كانون 

الثاني املقبل ستتأخر اىل نهاية الشهر 

النه حس�ب رأي الحكومة بأن اقرار 

املوازنة يستغرق 40 يوما فقط.

وكان�ت وزارة التخطيط ق�د اعلنت، 

يف وق�ت س�ابق، أن موازن�ة الع�ام 

تش�غيلية  س�تكون   2021 املقب�ل 

بنسبة كبرية وستعتمد عى العائدات 

النفطي�ة او غريه�ا، واالعتماد كذلك 

ع�ى االقرتاض الداخ�ي أو الخارجي 

النفق�ات الحاكمة، مش�ددة  لتأمي 

عى أهمية اس�تمرار املشاريع املهمة 

وع�دم اندثاره�ا كما ج�رى باألزمة 

االقتصادية ما بعد عام 2016.

وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، عبد 

ترصيح�ات  يف  الهن�داوي،  الزه�رة 

صحفية: إن “جل املوازنة سيخصص 

التش�غيلية، س�يما  النفق�ات  لس�د 

الحاكمة منه�ا، ويف مقدمتها رواتب 

موظف�ي الدول�ة التي تس�تحوذ عى 

النس�بة األكرب، إضاف�ة إىل متطلبات 

إىل  وحاجت�ه  الصح�ي  القط�اع 

التخصيصات يف ظل جائحة كورونا، 

وأيضا مف�ردات البطاق�ة التموينية 

الت�ي ش�هدت تراجع�ا بس�بب قل�ة 

التخصيصات، إضافة إىل تخصيصات 

الجانب األمن�ي ورضورة إدامة زخم 

الق�وة األمني�ة الت�ي تمس�ك األرض 

وتواجه اإلرهاب، ودفع مس�تحقات 

املزارعي واملقاولي”.

جملس الوزراء يوافق على إدراج مشروع مطار الناصرية ضمن املوازنة االستثمارية

جلسة جديدة اليوم والربملان يقرر تشكيل جلنة ملتابعة 
األوضاع اإلنسانية والصحية للموقوفني

مستشار احللبوسي لـ         : احلكومة ستلجأ إىل اقرتاضني جديدين لسد 
نفقات االنتخابات والعجز املالي

الكاظمي يوجه الوزراء وأجهزة الدولة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن

لجنة تتوعد باستجواب وإقالة مسؤولي المؤسسات المعنية بقوانين العدالة االنتقالية أكد أن عجز موازنة العام المقبل سيبلغ نحو 40 تريليون دينار
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إلحاقاً بإعالننا املرقم 1914 يف 2019/9/1 و 1527 يف 2020/11/12...
تعل�ُن محافظة ذي ق�ار )العقود الحكومية( عن مناقصة مروع )تأهيل مجمعات ماء مع مد ش�بكات يف الجبايش-املنار-الفهود-
االصالح-مع انش�اء وحدة تحلية يف ناحية املنار( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
رق�م )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العام�ة االتحادية لعام 
2019. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املروع سوف تنر يف الجرائد الوطنية   )الزوراء – العدالة 

– الصباح(.
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(.
 وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
ان اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عى استفسارات املشاركي يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم االحد املصادف 2020/12/13 يف بناية )مديرية ماء 
ذي ق�ار( فع�ى الراغبي من الركات واملقاولي العراقيي املؤهلي واملصنفي من الدرجة املذكورة ادناه عى االقل والركات العربية 
واالجنبي�ة م�ن اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لراء نس�خة م�ن الوثائق الخاصة باملروع 
علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عى ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للركات العراقية واوراق 

التسجيل للركات االجنبية عند رشاء العطاء عى ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلب�ات الفني�ة:- الخربة التخصصية ولعقد ع�دد )1( وبمبلغ اليقل عن )281,000,000( مائت�ان وواحد وثمانون مليون دينار 
عراقي وللسنوات ال�)10( السابقة وتم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ج - الكوادر الفنية:

د -  املتطلبات املالية:
اوال:- امل�وارد املالي�ة )الس�يولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املروع ملبلغ اكرب او يس�اوي )36,000,000( 

ستة وثالثون مليون دينار عراقي .
ه�- املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الركة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الركة املقدمة يف القائمة السوداء، 
الركات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب 
العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل اواستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانياً: عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

ثالثاً: شهادة تأسيس الركة مع مالحظة يف حال كون الركة مقدمة العطاء اجنبية  تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 
الخارجية العراقية.

رابع�اً: هوي�ة تس�جيل وتصنيف املقاولي صادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون درج�ة وصنف املقاول او الركات املقاولة حس�ب ما 
مطلوب يف الجدول ادناه.

خامساً: وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(.
2-  كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للم�روع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظة ذي قار/ قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعى 
املناق�ص الفائ�ز )الركة او املقاول( الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عى ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرتة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-  يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصي مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري 

التأهيل املحددة فيها بفروعها كافة والروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء 
ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب.

4-  تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات بمدة )120( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة.
5-  ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

6-  تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور النر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرك�ة التي يحال بعهدتها العمل 
كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

7-  يلت�زم الطرف الثاني بأن يش�غل ما اليقل ع�ن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة 
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
8-  يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عى ان 
يق�دم عقد مش�اركة مصادق علي�ه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عى الراكة موقع م�ن قبل اطراف الراكة معزز بتعهد 
من قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عى ان يتم تقديم الراكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد 
خالل مدة التتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الركاء فيتم معاملة املركي معاملة الناكل او املخل 

وحسب واقع الحال .
9-  املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10-  تتحمل الدائرة املس�تفيدة مس�ؤولية الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال لرب 
العمل بعقد املقاولة.

11-  املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
12-  تلتزم الركات واملقاولي واملجهزين املقدمي عى العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة ايام 

من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
13-  تك�ون االولوية للم�واد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة  

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

15-  ان اخ�ر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم االحد املص�ادف 2020/12/20 اىل العنوان التايل محافظة ذي 
قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار 
س�ابقا( عى ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة، وان يوقع عى جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للركة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرتون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل�ه ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن، واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني، وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبي بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار-صوب الشامية-شارع االمام عي )ع(، وسوف ترفض العطاءات املتأخرة واذا 
صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عى ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها 

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

بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحي االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
17-  تسدد مبالغ املروع املذكور ادناه لحي توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

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

املناقصة: رقم )31( خطة تنمية االقاليم 2019                                                     العدد: 1854
                             التاريخ: 2020/12/7

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/اعادة اعالن

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس مدني1

1مهندس كهرباء2

1مهندس ميكانيك3

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املروع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عى 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

1814,700,000 720
يوم

تأهيل مجمعات ماء مع مد شبكات 
يف الجبايش-املنار-الفهود-االصالح-

مع انشاء وحدة تحلية يف ناحية املنار

مديرية 
ماء ذي 

قار 

الجبايش
املنار 

الفهود
االصالح

1% من قيمة 
الكشف 

التخميني

انشائية 
تاسعة

ميكانيكة 
التاسعة 

 150,000
الف دينار

ناظم حميد الوائي
محافظ ذي قار 



 بغداد/ الزوراء:

الهجرة واملهجرين تشكيل لجنة  اعلنت وزارة 

لحماية النازحني من ظاهرة االتجار بالبرش.

عيل  الوزارة،  باسم  الرسمي  املتحدث  وقال 

عباس جهاكري، يف حديث صحفي: إن »وزارته 

تسعى لحماية فئات من النازحني من حاالت 

كهذه، فضال عن متابعة اإلجراءات التنفيذية 

يف  الوزارة  ممثيل  مع  امليدانية  الحاالت  ورصد 

بأن  منوها  باملحافظات«،  الفرعية  اللجان 

االخرية،  االونة  يف  تزايدت  الظاهرة  »هذه 

من  للحد  ميدانيا  رصدها  عىل  الوزارة  وتعمل 

الضعيفة  والرشائح  النازحني  بني  انتشارها 

باملجتمع«. 

الخطط  وضع  ستتوىل  »اللجنة  ان  وأضاف 

الظاهرة  هذه  ملكافحة  والربامج  الالزمة 

والقيام بحمالت توعوية وتثقيف للتحذير من 

مبارشة  االمنية  الجهات  وابالغ  مخاطرها، 

لها«،  التعرض  أو  اتجار  حالة  مشاهدة  عند 

النازحني  منح  تتابع  »وزارته  أن  اىل  مشريا 

لترسيع  واملستمسكات  الوثائق  املخيمات  يف 

عودتهم الطوعية اىل مناطق سكناهم االصلية 

من خالل تقديم الخدمات القانونية لهم«.

ملنح  قانونية  لجنة  »تشكيل  جهاكري  وأكد 

كردستان  ضمن  مخيمات  ستة  يف  النازحني 

واملستمسكات  الوثائق  ونينوى،  واالنبار 

األمن  وجهاز  الداخلية  وزارة  مع  بالتنسيق 

تجاوز  عىل  وزارته  تعمل  كما  الوطني، 

النازحني،  عودة  بطريق  تقف  التي  التحديات 

النازحني  لبعض  عمل  فرص  توفر  عدم  مثل 

واملراعي،  كاملزارع  رزقهم  ملصادر  وفقدانهم 

وبعض الخالفات العشائرية والرصاعات التي 

داعش  ارهابيي  سطوة  مع  بالتزامن  حصلت 

عىل تلك املناطق«. 

الدولية  املنظمات  مع  »التنسيق  ان  إىل  ولفت 

والدول املانحة، سيسهم بتجاوز هذه التحديات 

من خالل اعادة تأهيل الدور املترضرة وتوفري 

ماء وكهرباء وغريها  األساسية من  الخدمات 

من الخدمات، فضال عن ايجاد مشاريع رسيعة 

الرتكيز  مع  أرسهم،  إلعالة  األمد  وقصرية 

املعيالت من  للنساء  للدخل  املدرة  الربامج  عىل 

التي  وخطط  برامج  وفق  واملطلقات  األرامل 

تضعها الحكومة«.

 بغداد/ الزوراء:

امس  النيابية،  والبيئة  الصحة  لجنة  اعلنت 

يف  ضخم«  عراقي  »انجاز  تحقيق  الثالثاء، 

محاربة فريوس كورونا يف البالد.

وذكرت اللجنة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة 

وبالتفاصيل  يومي  وبشكل  »تتابع  انها  منه: 

االجراءات املتخذة من قبل وزارة الصحة والبيئة 

مراحلها،  جميع  يف  كورونا  جائحة  ملجابهة 

تفيش  من  مالحظته  تمت  ما  بعد  والسيما 

الوباء يف اغلب دول العالم بموجاٍت ثانية وثالثة 

والتي اعادت غلق كل مرافق الحياة فيها نتيجة 

لصعوبة مواجهة الوباء سواء يف اوروبا او دول 

الجوار، ورغم كل التسهيالت املالية واالجراءات 

الحكومية التي لم يتسري لنا القيام بها ألسباب 

التزامات قطاعات  املالية وعدم  كثرية كاالزمة 

الربوتوكوالت  تتطلبه  بما  شعبنا  من  واسعة 

الوقائية التي تحجم من انتشار الوباء«. 

واضاف البيان أن »اللجنة دعمت وزارة الصحة 

العراقية )التي واجهت ظروف قاسية( ملواجهة 

ال  محدود  ودعم  بإمكانيات  الجائحة  هذه 

ما  ومع  اخرى  بلدان  بذلته  ما  مع  يتناسب 

ذكرناه من مستويات التزام شعبية منخفضة 

أن  اىل  مشريا  الوباء«،  انتشار  منع  تجاه 

واسرتاتيجية  طيبة  منجزات  حققت  »الوزارة 

جديرة باالشارة من حيث البنى التحتية وزيادة 

الطاقة االستيعابية بإمكانياتها وكذلك الجهات 

الساندة لها«. 

وتابع »وقد تمثلت تلك الخطوات بإضافة اكثر 

من ١٢٠٠٠ رسير ملنظومتها االستيعابية والتي 

وقائية  ميادين  يف  استثمارها  من  سنتمكن 

وافول  انتهاء  بعد  مستقبلية  وقائية  وغري 

يقرب  ما  إضافة  وكذلك  الله،  بإذن  الوباء  هذا 

والعمل  اصطناعي،  تنفس  جهاز   ٤٠٠٠ من  

االدوية  االوكسجني، وتوفري  زيادة معامل  عىل 

ملواجهة  عاملياً  املقرة  الطبية  واملستلزمات 

ألكثر  التشخيصية  الطاقة  وزيادة  الجائحة، 

ادخال  تم  ان  بعد  يومي  فحص   ٣٠٠٠٠ من 

اجهزة  مع  متخصصا  مختربا   ٦٠ من  اكثر  

متخصصة لم ُيَتح لبلدان كثرية استخدامها يف 

بداية الجائحة، مع زيادة اعداد اجهزة املفراس 

املتوسطة  الحاالت  تشخيص  يف  املستخدمة 

واملتقدمة للمرض«، الفتا اىل انه »املنجز االهم 

والذي سجلت فيه الفعاليات الدينية والشعبية 

هو  الصحة  ولجنة  الوزارة  مع  طيباً  موقفاً 

اضافة اكثر من ٦٠ مستشفى ميدانيا مجهزة 

بوحدات العناية املركزة« .

الوزارة  جهود  اللجنة  ودعمت  »كما  واوضح 

عالج  مراكز  عن  العامة  املستشفيات  فصل  يف 

العمليات  من  االالف  اجراء  اتاح  مما  كورونا، 

الجراحية يف مختلف املستشفيات«.

بغداد/ الزوراء:
طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية، 
اللجنة  الثالثاء،  امس  نصيف،  عالية 
وهيئة  العام  واإلدعاء  النيابية   ٦٢
بفتح  الرقابية  والجهات  النزاهة 
الكهرباء  وزارة  قيام  حول  تحقيق 
عدة  من  الكهربائية  الطاقة  برشاء 
مليارات  خمسة  بمبلغ  رشكات 
بينها  ومن  دوالر،  مليار  ونصف 
مبينة  باور،  كولف  و  بركوال  رشكتا 
التعاقد  أن هناك فسادا كبريا يف هذا 
لجنة  أعضاء  أحد  مع  وبتواطؤ 

أن  إىل  مشرية   ، )الوزارية(  الطاقة 
الفساد رسقة ١٣  من ضمن ملفات 

مليون دوالر بشكل علني.
وقالت نصيف يف بيان تلقت »الزوراء« 
كان  الرشكة  “هذه  إن  منه:  نسخة 
البرصة،  محافظة  مع  عقد  عندها 
الجميح  مجموعة  القديم  واسمها 
النصب  يف  تاريخ  ولديها  السعودية، 
ليتم  اسمها  تغيري  تم  ثم  واالحتيال، 
الطاقة  رشاء  عىل  معها  التعاقد 
بمبلغ  البرصة  ملحافظة  الكهربائية 
دوالر  مليون  وخمسني  خمسة 

وعندما  للساعة،  سنتا   ٣٢ وبواقع 
الوزارية  الطاقة  لجنة  أعضاء  ذهب 
ملناقشة  ر.ح(  فيها  كان  )التي 
حاصل  أنه  اكتشفوا  املستثمر 
قبل  من  التعاقد  عىل  املوافقة  عىل 
موافقة  جانب  إىل  نفسها،  اللجنة 
الرشكة  عن  امليناء  يف  األرضية  رفع 
حني  يف  دوالر،  مليون   ١٣ والبالغة 
امليناء  يف  موجودة  التوربينات  كانت 

منذ سنني، وهذه رسقة علنية “.
كسلطة  جهتنا  من  وأضافت:” 
الحكومية  الجهة  نطالب  رقابية 

املتعاقدة بتزويدنا بنسخة من عقود 
كولف  رشكتي  من  الطاقة  رشاء 
باور وبركوال، اىل جانب عقود رشكة 
الصينية،   CMEC ورشكة  تاس 
علماً أن عمالقة هذه الصفقات هم 
املشهور  الفاسد  و  )ل.ط(  و  )ر.ح( 

)أ.ح.ط(”.
قيام  »رضورة  عىل  نصيف  وشددت 
النزاهة  وهيئة  النيابية   ٦٢ اللجنة 
حول  تحقيق  بفتح  العام،  واالدعاء 
يتضمن  الذي  الخطري  امللف  هذا 

فساداً بماليني الدوالرات “. 

 بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  والبئية،  الصحة  وزارة  اصدرت 
بمتابعة  الخاصة  التعليمات  من  مجموعة 
املٔوسسات  يف  والعاملني  للطالب  الصحية  الحالة 

التعليمية للعام الدرايس ٢٠٢٠-٢٠٢١ .
والكوادر  الطلبة  فحص  التعليمات  وتتضمن 
من  دورية  بصورة  التعليمية  املؤسسات  ضمن 
دوائر  يف  الغرض  لهذا  شكلت  صحية  فرق  قبل 

صحة بغداد وعموم املحافظات 
ألي  موجبة  الفحص  نتائج  ظهور  حال  ويفيِ 
املؤسسة  ضمن  العاملة  الكوادر  او  الطالب  من 
حالته  حسب  معه  التعامل  فيتم  الرتبوية 
بعد  إال  للدوام  بالرجوع  له  يسمح  وال  الصحية، 
جلب تقرير من مؤسسة صحية يؤيد انتهاء فرتة 

العزل وتماثله الشفاء.
ويتم حجر املالمسني ضمن الصف الدرايس منزليا 
ملدة ١٤ يوما وال يسمح له بالدوام إال بعد التأكد 
من عدم اصابته بالفايروس، وال تظهر عليه اي 

اعراض خالل املدة املذكورة.
مرافق  لكل  بالتعفري  الصحية  الفرق  وتقوم 
املؤسسة التعليمية خالل ٢٤ ساعة من تسجيل 
التوعوي  الدور  تكثيف  عن  فضال  اصابة،  اي 
اي  وتعطيل  املرض  من  للوقاية  والتثقيفي 
ألكثر  اصابات  بينها  يظهر  تعليمية  مٔوسسة 
من خمسة طالب يف كل شعبة ملدة ١٤ يوما يتم 
بالتعاون  مرافقها  بكل  البناية  تغيري  خاللها 
بغداد  يف  الصحية  لدوائر  الساندة  الجهات  مع 

واملحافظات.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وكالة االستخبارات، امس الثالثاء، عن القاء 
داقوق  قاطع  مايسمى  مفرزة  امر  عىل  القبض 

ضمن عصابات داعش اإلرهابية.
وقالت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 
من  تمكنت  استخباراتية  استباقية  “بعملية  إنه 
خاللها مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية 
القاء  من  الداخلية  وزارة  يف  كركوك  استخبارات 
داقوق  قاطع  مايسمى  مفرزة  امر  عىل  القبض 
وفق  واملطلوب  االرهابية  داعش  عصابات  ضمن 

عمليات  بعدة  مشرتك  هو  ارهاب   ٤ املادة  احكام 
البيشمركة، وارشافه عىل عدد  ارهابية ضد قوات 
االمنية  القوات  ضد  اخرى  ارهابية  عمليات  من 
استهداف  تم  فيما  داقوق،  قضاء  يف  واملواطنني 
بالقضاء  محمد  البو  قرية  يف   ٢٠١٥ عام  وكره 
قبل  من  االرهابية  اعماله  ممارسة  خالل  نفسه 
ساقة  برت  تم  اثرها  وعىل  األبطال  الجيش  طريان 
اقولة  تدوين  “تم  أنه  البيان  اليرسي«.وأضاف 
الستكمال  التوقيف  وايداعة  باالعرتاف  ابتدائيا” 

التحقيقات والتخاذ االجراءات القانونية بحقه”. 

 بغداد/ الزوراء:
بتضمني  الحكومة  النيابية  الرتبية  لجنة  طالبت 
مخصصات للمحارضين يف موازنة العام املقبل، مبينة 
وجود عقود وزارية للمحارضين وفق ضوابط محددة.

يف  اللهيبي،  طعمة  النيابية،  الرتبية  لجنة  مقرر  وقال 
ترصيح صحفي: انه »ستكون هناك عقود للمحارضين 

ستكون  العملية  أن  أي  واالختصاص،  الحاجة  بحسب 
وفق ضوابط معينة«.وأضاف ان »أغلب خريجي الكليات 
الرتبوية، إضافة اىل الكليات الساندة ممن لديهم أوامر 
التي  »األعداد  ان  وتابع  عقود«.  لهم  ستكون  إدارية، 
حقيقية،  غري  وأغلبها  جداً،  كبرية  الشأن  بهذا  وصلت 

لذلك تم وضع ضوابط لتعيني املحارضين«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت وزارة املوارد املائية انها وضعت دراسة كاملة ملعالجة ترصيف مياه السيول القادمة من 

الحدود الرشقية مع محافظة واسط والتي تتجمع يف هور الشويجة حاليا.
وقال وزير املوارد املائية، مهدي الحمداني، يف ترصيح صحفي: ان الوزارة تمتلك مركزا متخصصا 
املنطقة  اىل هذه  الواصلة  املياه  بكميات  علم  الكثري وهي عىل  الخربات  املياه وفيه من  إلدارة 

سنويا 
واملكان  باالتجاه  ترصيفها  وسيتم  السيول،  هذه  من  مياه  قطرة  اي  ضياع  عدم  اىل:  الفتا 

الصحيح.
يذكر ان عددا من مواطني مدينة الكوت طالبوا، يف وقت سابق، الحكومتني املركزية واملحلية 
اىل  الشويجة بدال من ترصيفها سنويا  او جيوب مائية لالستفادة من مياه هور  بإنشاء سد 

الخليج العربي عرب نهر دجلة.

  بغداد/ الزوراء:
حددت وزارة العمل والشؤون االجتماعية الثاني من شهر اذار من العام املقبل آخر موعد لرتويج 

معاملة الحصول عىل القرض ضمن الوجبة الـ ٢9.
وأوضح مدير عام دائرة العمل والتدريب املهني بالوزارة، رائد جبار باهض، يف ترصيح صحفي: 
ان »الوجبة ٢9 اطلقت يف الثاني من الشهر الحايل، وتم نرش اسماء املشمولني فيها عرب املوقع 
منح  معامالت  ترويج  وسيتم  املهني،  للتدريب  العامة  وللمديرية  للوزارة  الرسمي  االلكرتوني 

القرض ملن ظهرت اسماؤهم ضمن الوجبة الـ ٢9 عرب آلية معينة اعدت مسبقا بهذا الصدد«.
للعاملني  للقرض، وهناك جهود مكثفة  فعليا  املستحقني  تتابع عملية منح  »الوزارة  ان  وبني 
الشمول  اسماء  تدقيق  خالل  من  عالية،  بشفافية  القرض  منح  معامالت  النجاز  املديرية  يف 
بالقروض من خالل احضار كتاب رسمي من دائرة الكفيل للمستفيد سواء كان كفيال مدنيا او 

عسكريا، معنون اىل دائرة العمل والتدريب املهني حرصا«.
وتابع انه »اذا كان الكفيل موظفا مدنيا، فيجب ان يتضمن الكتاب اسم الكفيل وراتبه الكيل 
واسم املقرتض، أما اذا كان الكفيل موظفا عسكريا، فيعنون كتاب الكفالة للمقرتض من وزارة 
الداخلية او الدفاع مع ذكر سنني خدمة املنتسب الكفيل بالتأييد مع مقدار الراتب الكيل الخاص 
بالكفيل عالوة عىل اسم املقرتض يف التأييد«، مشريا اىل رضورة احضار املستمسكات الثبوتية 

للمقرتض، وكتاب الكفالة وصور شخصية وكتاب االستشارية عىل ان يكون محدثا«.

بغداد/ الزوراء:
املتمثلة  االستخبارات  وكالة  مفارز  تمكنت 
بمديرية استخبارات الجريمة املنظمة كركوك 
عصابة  القبض  إلقاء  من  الداخلية  وزارة  يف 
بالعملة  يتاجرون  متهمني  اربعة  من  مكونة 

املزيفة يف مركز محافظة كركوك.
تشكيل  بعد  القبض  إلقاء  عملية  تمت  وقد 

فريق مختص باالشرتاك مع مفرزة من جهاز 
املخابرات الوطني وبالجرم املشهود وبحوزتهم 
امريكي(  دوالر  )مليون  فئة  تذكارية  عملة 
عىل  بالنصب  قيامهم  اثناء  مزيفة  اثنني  عدد 
مالية  قيمة  العملة  لهذه  ان  عىل  املواطنني 
الستكمال  التوقيف  ايداعهم  تم  ،حيث  كبرية 
التحقيق واتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.

بغداد/ نينا :
 ، النيابية  القانون  ائتالف دولة   دعت كتلة 
املجالس  اعضاء  انصاف  اىل  الوزراء  رئيس 
املحلية والبلدية ومجالس االقضية املنحلـة 
رواتب  برصف  ملعاناتهم  حل  وايجاد   ،
تقاعدية او منحهم مكافئة نهاية الخدمة .

عدنان  النائب  الكتلة  رئيس  واوضح 
النواب صوت عىل  » مجلس  ان   ، االسدي 
حل مجالس املحافظات واملجالس البلدية 
عدد  يصل  والتي  االقضية  ومجالس 
اعضاؤها باالالف ،مازالوا حتى االن دون 
 ، خدمة  نهاية  مكافأة  وال  تقاعدي  راتب 

وفق  عاما   ١٥ الـ  مدة  يكمل  لم  واغلبهم 
قانون التقاعد املوحد ».

لجنة  هناك   « صحفي  بيان  يف   ، واضاف 
الحكومة  والية  ابان  تشكلت  وزارية 
عن  فضال   ، توصياتها  وقدمت  السابقة 
ارسلت  النواب  مجلس  من  مماثلة  لجنة 
مالحظاتها اىل مكتب رئيس الوزراء السابق 
»، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
اىل انصاف هذه الرشيحة التي عانت كثريا 
راتب  وجود  عدم  بسبب  تعاني  والزالت 
وسيلة  او  مستحقاتهم  يضمن  تقاعدي 

معيشة لهم ولعوائلهم ».

بغداد/ الزوراء:
مدارس  احدى  مديرة  عىل  لالعتداء  استنكارها  الثالثاء،  امس  الرتبية،  وزارة  اعلنت   
حماية  االمنية  والسلطات  القضاء  الدليمي  حميد  عيل  الرتبية  وزير  وطالب  البرصة، 

املالكات التعليمية والتدريسية.
إن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  االعالمي  مكتبه  عن  صادر  بيان  يف  الدليمي،  وقال 
»الوزارة تستنكر حادثة االعتداء عىل مديرة مدرسة نور االسالم االبتدائية للبنات التابعة 
لرتبية محافظة البرصة من قبل ويل أمر احدى التلميذات مما يعد خرقاً للمبادئ والقيم 

الرتبوية«.
وشدد عىل »عدم التهاون يف ملف االعتداء عىل املالكات التعليمية والتدريسية«.

ودعا الدليمي »جميع اولياء امور الطلبة اىل اإلبتعاد عن هذه الترصفات الدخيلة عىل 
املجتمع العراقي، والدعوة إىل التعجيل يف تطبيق قانون حماية املعلم واملدرس«. 

 يذكر أن أحد اولياء أمور الطلبة اعتدى عىل مديرة مدرسة نور االسالم للبنات يف محافظة 
البرصة أثناء الدوام الرسمي للمدرسة .

بغداد/ الزوراء:
تطوير  تشمل  حملة  انطالق  عن  الثالثاء،  امس  العراق،  ملوانئ  العامة  الرشكة  اعلنت 
تلقت  بيان  يف  العراق،  ملوانئ  العامة  الرشكة  البالد.وقالت  ملوانئ  التحتية  البنى  جميع 
ميناءي  لتطوير  انطالق حملة كربى  املقبل سيشهد  »العام  ان  منه:  »الزوراء« نسخة 
أم قرص وخور الزبري«.واضاف البيان ان »ساحة الرتحيب الخاصة بالكشف الجمركي 

ستدخل الخدمة نهاية العام املقبل«. 

بغداد/ الزوراء:
أعلنت الهيئة العامة للجمارك، امس 
شاحنات  خمس  ضبط  الثالثاء، 
جمرك  مديرية  مداخل  عند  مخالفة 

املنطقة الشمالية.
تلقت  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
»قسم  أن  منه:  نسخة  »الزوراء« 
التحري ومكافحة التهريب يف مديرية 

بالتعاون  الشمالية  املنطقة  جمرك 
بضبط   قام  الجمارك،  رشطة  مع 
شيش   ( محملة  شاحنات   )٥(
تسليح + مالبس + اسمدة متنوعة + 
سجاد + موكيت ( مخالفة للضوابط 

والتعليمات«.
التخاذ  القضاء  اىل  »احالتها  وأكدت 

االجراءات القانونية بحقها«.

بغداد/ الزوراء:

الثالثاء،  امس  الشعبي،  الحشد  أعلن 

يف  استباقية  بعملية  انتحاري  مقتل  عن 

محافظة  جنوبي  »السعلوة«  منطقة 

صالح الدين.

وقال إعالم الحشد يف بيان تلقت »الزوراء« 

التابعة  الطوارئ  »رسية  إن  منه:  نسخة 

وبمشاركة  الشعبي،  الحشد  يف   ٤١ للواء 

سامراء  عمليات  املغاوير  لواء  من  قوة 

وفوج ١٣، نفذت، امس، عملية استباقية 

يف منطقة السعلوة جنوب صالح الدين«.

وأضاف أن »قواتنا اشتبكت أثناء التفتيش 

مع احد عنارص داعش يف املنطقة املذكورة، 

وتم قتله، وتبني أنه يرتدي حزاما ناسفا 

تم تفكيكه بشكل آمن، وكذلك العثور عىل 

هواتف داخل جعبته«.

اهلجرة تشكل جلنة حلماية النازحني من ظاهرة االجتار بالبشر

جلنة الصحة النيابية تعلن عن »اجناز عراقي ضخم« يف حماربة »كورونا«

الصحة تصدر تعليمات خاصة للطالب والعاملني 
يف املؤسسات التعليمية

اإلطاحة مبا يسمى آمر مفرزة بداعش يف داقوق

مطلبات برملانية بتضمني خمصصات للمحاضرين 
يف موازنة 2021

املوارد املائية: نؤكد عدم ضياع أية 
قطرة من السيول 

حتديد آذار املقبل آخر موعد لرتويج 
معامالت القروض

اعتقال عصابة حبوزتها »مليون دوالر« 
مزيف يف كركوك

عالية نصيف تكشف عن فساد يف ملف شراء الطاقة الكهربائية وتطالب بفتح حتقيق

دولة القانون تدعـو اىل حل ازمة الرواتب 
التقاعدية العضاء اجملالس احمللية 

والبلدية واالقضية املنحلـة

الرتبية تستنكر اعتداء ولي أمر طالبة 
على مديرة مدرسة يف البصرة

املوانئ العراقية: 2021 ستشهد محلة كربى 
لتطوير مجيع املوانئ 

ضبط شاحنات خمالفة عند مداخل مديرية 
كمرك املنطقة الشمالية

احلشد يقتل انتحارياً يف صالح الدين
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بغداد / نينا :

 ارتفعت أسعار الذهب لذروة أسبوعني 

ام�س الثالث�اء، بفضل آم�ال يف توصل 

بش�أن  التف�اق  أمريكي�ني  مرشع�ني 

حزمة تحفي�ز مايل لتخفي�ف التبعات 

االقتصادية لتنامي اإلصابات بفريوس 

كورونا.

وصعد الذهب يف السوق الفورية 0.3% 

إىل 1869.06 دوالرا لألوقية )األونصة( 

بعدما المس يف وقت سابق من الجلسة 

أع�ى مس�توى منذ 23 ترشي�ن الثاني 

عند 1871.52 دوالر.

وزاد الذهب يف العقود اآلجلة يف الواليات 

دوالر   1873.50 إىل   0.4% املتح�دة 

لألوقية.

وبالنس�بة للمعادن النفيس�ة األخرى، 

 24.65 إىل   0.6% الفض�ة  ارتفع�ت 

دوالرا لألوقي�ة، واس�تقر البالتني عند 

1021.50 دوالرا، بينما كسب البالديوم 

%0.1 إىل 2333.74 دوالرا.

ع�ى صعيد متص�ل انخفضت أس�عار 

النفط،  امس الثالثاء، لليوم الثاني عى 

التوايل.

وانخفض�ت العقود اآلجل�ة لخام غرب 

تكس�اس الوس�يط، الثالث�اء، بنس�بة 

٪0.7 بعد انخفاضها بنسبة ٪1.1، يوم 

االثنني، يف حني انخفضت العقود اآلجلة 

نحو 45 دوالرا للربميل يف نيويورك بعد 

أن أغلقت منخفضة ٪1.1 يوم االثنني.

وتفي�د بيانات وكالة / بلومبريغ/ بأن 

خام غرب تكساس تسليم الشهر املقبل 

، انخفض بنسبة ٪0.7 إىل 45.45 دوالر 

للربميل يف بورصة نيويورك التجارية .

كما انخفض خام برنت لش�هر شباط 

املقب�ل يف بورصة أوروبا للعقود اآلجلة 

بنس�بة ٪0.8 إىل 48.40 دوالر بع�د أن 

خرس ٪0.9 يف الجلسة السابقة.
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أكدت حتسن اإليرادات غري النفطية لسد العجز

الستقطاب االستثمارات األجنبية واحمللية لتنفيذ املشاريع 

خبري اقتصادي: تعايف اسعار النفط فرصة 
مهمة للحكومة لتنويع االيرادات 

سوق العراق لألوراق املالية يغلق 
مرتفعا

الرشيد مينح قرض إسكان للمناطق 
احملررة يصل لـ 30 مليونا 

بغداد/ الزوراء:
أكدت اللجن�ة املالية النيابي�ة عن توجه 
ال�دوالر،  لرف�ع س�عر رصف  حكوم�ي 
وفيم�ا بينت اللجنة ان هناك تحس�نا يف 
اإلي�رادات غري النفطية التي ستس�تفيد 
منه�ا الحكومة لس�د العج�ز يف املوازنة، 
اس�تبعدت لج�وء الحكوم�ة اىل اقرتاض 
مبل�غ 48 تريلي�ون دين�ار لس�د عج�ز 

املوازنة. 
وقال النائب جمال كوجر، امس الثالثاء، 
يف حدي�ث صحف�ي: “أعتق�د أن هن�اك 
توجه�اً حكومي�اً لتهيئة األجواء بش�أن 
رفع س�عر رصف ال�دوالر أكثر مما كان 
عليه يف املوازنات الس�ابقة، ليصل اىل ما 
يقارب 130 ألف دينار لكل 100 دوالر”.

مبين�ا ان “ه�ذه الخط�وة س�تؤثر ع�ى 
املواط�ن حي�ث ان م�ا يتس�لمه املواطن 
من رواتب وأجور س�تكون ثابتة إال أنها 
س�تقل قيمتها بالس�وق املحلية مقارنة 

بالدوالر”.
وأض�اف كوج�ر ان “توجه�ا حكومي�ا 
لتخفي�ض العجز ضم�ن موازن�ة العام 
املقبل يتلخص يف أربع خطوات رئيسية، 
األول هو رفع سعر رصف الدوالر مقابل 
الدينار، وثانيا رفع س�عر الربميل النفط 
ألكث�ر من 42 دوالراً الذي تم اإلعالن عنه 
مس�بقا من قبل وزير النف�ط، وانه من 
املتوق�ع أن تت�م زيادت�ه ألكثر م�ن ذلك 
لخفض العج�ز، والثالثة هو اإلصالحات 

وترجم�ة الورق�ة البيض�اء اىل نصوص 
ضم�ن قان�ون املوازن�ة، ورابع�ا ضغط 
النفقات والذهاب اىل النفقات الرئيس�ية 

فقط “.
أن  يج�ب  “الخط�وات  ه�ذه  ان  واك�د 
تخطوه�ا الحكومة وإال س�يكون هناك 

عجز كبري”.
وع�زا أصحاب مكات�ب صريف�ة ارتفاع 
س�عر رصف الدوالر يف العراق مؤخراً اىل 

زي�ادة الطلب علي�ه من قب�ل املواطنني 
بعد وجود ش�ائعات بنية الحكومة برفع 

اسعار الدوالر.
وارتفع�ت أس�عار رصف ال�دوالر خالل 
اليومني املاضيني بش�كل رسيع ومتزايد 
لتصل هذه األس�عار يف بورص�ة الكفاح 
صباح ام�س 127200 دين�ار لكل 100 

دوالر.
م�ن جان�ب اخ�ر، بين�ت اللجن�ة املالية 

النيابية ان هناك تحسنا يف اإليرادات غري 
النفطية التي ستس�تفيد منها الحكومة 
لس�د العجز يف املوازنة، مس�تبعدا لجوء 
الحكومة اىل اق�رتاض مبلغ 48 تريليون 

دينار لسد عجز املوازنة. 
وق�ال عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة، 
جم�ال كوج�ر، يف ترصي�ح صحفي: ان 
“م�وارد الدول�ة التكف�ي لس�د النفقات 
هن�اك  لك�ن  الع�راق،  يحتاجه�ا  الت�ي 

تغي�ريات يف وض�ع الرضائ�ب والجباية 
واملنافذ الحدودية وأس�عار النفط، وهذه 
التغي�ريات تتجه نح�و األفضل، وهي ما 
س�تزيد م�ن ال�واردات غ�ري النفطية يف 

املوازنة”.
منح�ت  الت�ي  “الق�روض  ان  وأض�اف 
للحكوم�ة منح�ت لثالثة اش�هر، وهذه 
القروض حصلت عليها الحكومة يف أسوأ 

ظرف يمر به العراق”.
ان “الحكوم�ة حصل�ت ع�ى  وأوض�ح 
ق�رض 12 تريليون دينار لثالثة اش�هر، 
ولو احتس�ب عى مدى ع�ام كامل فأنه 
ان  ح�ني  يف  تريلي�ون،   48 اىل  س�يصل 
التحس�ن يف اإليرادات يؤك�د عدم التوجه 

القرتاض املبلغ املذكور”. 
وأكد بقوله: إنه “ال يوجد أي ارتباط بني 
رواتب املوظفني وترشيع قانون املوازنة 
العام�ة للع�ام املقب�ل، لك�ون الحكومة 

لديها صالحيات، االقرتاض املؤقت”.
وتابع أن “االقرتاض املؤقت الذي يسمح 
للحكوم�ة صالحية يف ذلك يحدد من يوم 
واح�د حتى 90 يوم�اً، قاب�اًل للتمديد إىل 
180 يوم�اً، من دون اللجوء إىل تقديم أي 

قانون خاص به”.
وأضاف أن “موازنة العام 2020 لم تقر، 
وبالت�ايل ف�إن موازنة 2019 مس�تمرة، 
وتوفري السيولة، يتم عن طريق االقرتاض 
، بعدها تتحول إىل اقرتاض دائمي، ضمن 

القروض املدرجة يف املوازنة العامة “.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة التجارة، امس الثالث�اء، ان مدير عام 
الرشك�ة العام�ة للمع�ارض والخدم�ات التجارية 
العراقية يف الوزارة، رسمد طه سعيد، بحث مع نائب 
السفري الياباني املعتمد لدى جمهورية العراق، شو 
ناكا غ�اوا، والوفد املرافق له، التعاون املش�رتك بني 

البلدين.
وأك�د مدير ع�ام الرشك�ة، خ�الل اللقاء، بحس�ب 
بيان للرشكة تلقت “الزوراء” نس�خة منه: “اهمية 
تنش�يط التبادل التجاري وادام�ة وتعميق وتطوير 
العالقات التجارية واالقتصادية مع اليابان، ال سيما 
ان العراق مقبل عى حملة إعمار وبناء مدعومة من 

هيئات دولية”.
وق�دم املدي�ر “رشح�اً وافي�اً ع�ن عم�ل الرشك�ة 
وتخصصه�ا والخدم�ات التي تقدمها للمش�اركني 
يف دورة مع�رض بغ�داد ال�دويل م�ن مس�ائل فني�ة 
ولوجستية كون هذه الدورة تعد تظاهرة اقتصادية 

عى املستويني املحيل والدويل”.
وأوضح ان “الدول والرشكات من مختلف الجنسيات 
تح�رص ع�ى املش�اركة وايج�اد أرضية مش�رتكة 
للتعريف عما تقدمه من نتاجات وقدرات وامكانيات 
اقتصادي�ة وتجارية”، داعياً الوفد الياباني اىل “حث 
الرشكات اليابانية للدخول يف مجال االستثمار داخل 
العراق ملا تتمتع بها تلك الرشكات من رصانة وخربة 
عالي�ة خاص�ة يف مجاالت الغ�از والنف�ط والطاقة 

الكهربائية”. 
ودع�ا س�عيد ال�رشكات اليابانية إىل “املش�اركة يف 
املعارض املتخصصة، س�يما وان الع�راق من الدول 
املهم�ة الت�ي كان له�ا وال يزال تعاون مس�تمر مع 

اليابان يف مجاالت االعمار واالستثمار”.
من جانبه، اعرب نائب الس�فري الياباني، ش�و ناكا 
غاوا، ع�ن “امتنان�ه العميق لحفاوة االس�تقبال”، 
معربا عن “ثقته بقدرة العراق عى النهوض بواقعه 

االقتصادي رغم التحديات التي يواجهها”.

بغداد/ الزوراء:

بني الخبري االقتصادي، وس�ام التميمي، ان االزم�ة املالية الراهنة مفتعلة 

وال وجود لها عى ارض الواقع، الفتا اىل ان س�وء التخطيط وعدم استغالل 

الثروات بالشكل الصحيح خلق ازمة اقتصادية يف البالد.

وق�ال التميم�ي يف ترصي�ح صحف�ي: ان “االعتم�اد عى النف�ط يف تمويل 

املوازن�ة خطوة خائطة انتهجتها معظم الحكومات يف العراق، يف حني كان 

االجدر االعتماد عى قطاع االتصاالت واالستثمار املرصيف والطرق التجارية 

والرتانزيت واملشاريع السكنية يف انعاش االقتصاد”.

واض�اف ان “الحصول عى املال الس�هل دفع الحكوم�ات اىل االعتماد عى 

النفط، بدال من الذهاب باتجاه تعظيم االيرادات االخرى، وضمان الحصول 

عليه�ا، وبالت�ايل ف�أن العراق وص�ل اىل مرحلة غري قادر فيها عى تس�ديد 

رواتب املوظفني، يف وقت مازالت الكثري من املش�اريع املدرة لالموال مهملة 

بسبب سوء تخطيط الحكومة”.

وب�ني ان “االس�تثمار بالبن�ى التحتي�ة ورشاء الدولة ل�رشكات االتصاالت 

العاملة يف العراق تعد مش�اريع عمالقة، تس�اهم يف سد اكثر من 50 باملئة 

م�ن حاج�ة املوازنة، وتفت�ح الباب امام االس�تفادة من الخ�ربات العلمية 

واالستثمارات الجديدة”. 

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة الصناع�ة واملعادن ع�ن العمل 
إلع�الن املدن الصناعي�ة يف املحافظات كفرص 
اس�تثمارية، فضال عن اس�تقطاب استثمارات 

أجنبية ومحلية لتنفيذ املشاريع الصناعية.
وقال�ت مديرة التخطيط والدراس�ات يف الهيئة 
العام�ة للمدن الصناعي�ة التابع�ة اىل الوزارة، 
ام�ل البزون�ي، يف حديث صحف�ي: إن “الهيئة 
تعم�ل لتحوي�ل امل�دن الصناعي�ة اىٕل نموذجية 
ذات خدم�ات متكامل�ة لتكون مدن�ا حضارية 
راقية، واالهتمام بالتنمية الصناعية باعتبارها 
مص�درا أساس�يا للدخ�ل الوطن�ي م�ن خالل 
توطني املصانع يف املدن لتكون بمثابة تجمعات 
صناعي�ة متكامل�ة تتوافر فيه�ا املقومات من 
الخدمات والتجهيزات االٔساس�ية، والعمل عى 
تش�جيع القطاع الخاص الس�تثمارها، وحاليا 

نعمل عى تمشية قضايا استثمار املدن”.
واضاف�ت ان “الهيئ�ة تتاب�ع م�ع محافظ�ة 
االنبار والدوائر املختصة فيها ايصال الخدمات 
يف  الصناعي�ة  املدين�ة  ح�دود  اىل  االساس�ية 
املحافظة البالغة مساحتها 3000 دونم، وهناك 

تع�اون كبري من قبل املحاف�ظ بهذا الجانب، إذ 
تتميز املحافظة بالعديد من املزايا االستثمارية 

واالمتيازات املقدمة للمستثمرين”.
واش�ارت اىل “س�عي الهيئ�ة إلع�الن املدين�ة 
الصناعي�ة يف النج�ف االرشف قريب�ا كخط�ة 
صناعي�ة اس�تثمارية، والت�ي تعط�ل اعالنها 

بس�بب تأخ�ري اص�دار ترشي�ع قان�ون امل�دن 
الصناعية، وحسم عائدية ارضها”.

 مبين�ة ان “املدين�ة ذات موق�ع اس�رتاتيجي 
فه�ي قريبة م�ن بحر النج�ف وارضها خصبة 
وقريبة من مص�ادر البنية التحتية، حيث تبلغ 

مساحتها 6000 دونم”.

واوضحت ان “الهيئة تق�وم باتخاذ االجراءات 
إلقامة مدينة صناعية اخرى يف محافظة نينوى 
تص�ل مس�احتها اىل 425 دونم�ا، وق�د بادرت 
بتقدي�م ورقة عمل وخط�ة تتضمن االجراءات 
املطلوب�ة من تهيئة املوقع ودراس�ته، واخالئه 
م�ن الش�واغل م�ع اع�داد دراس�ات الج�دوى 

وتقديم املخططات للمدينة باكملها”.
واكدت “افتتاح املدين�ة الصناعية يف محافظة 
ذي ق�ار يف نهاي�ة الع�ام الح�ايل الت�ي تص�ل 
واالع�الن عنه�ا  دون�م،   2000 اىل  مس�احتها 
كفرصة اس�تثمارية، واس�تقطاب استثمارات 
أجنبي�ة ومحلي�ة، ودع�م القط�اع الخ�اص يف 
انشاء املشاريع، والتزام املستثمرين بتطويرها 
بأس�لوب راق ومتمي�ز حت�ى تك�ون الخدم�ة 

متميزة للمستفيدين”.
وتابع�ت ان�ه “ت�م الحص�ول ع�ى املوافق�ات 
املبدئية عى تخطيط امل�دن الصناعية االخرى، 
وفاتح�ت الهيئ�ة الجه�ات الحكومي�ة العلي�ا 
لغرض نق�ل ملكيتها، ليتس�نى االع�الن عنها 
كفرص استثمارية وجذب االستثمارات املحلية 

واالٔجنبية بعد فك ارتباطها من وزارة املالية”.

املالية النيابية تؤكد وجود توجه حكومي لرفع سعر صرف الدوالر

العراق واليابان يتباحثان حول تعميق التعاون التجاري واالقتصادي

خبري: سوء التخطيط وعدم ارتفاع الذهب.. واخنفاض النفط باالسواق العاملية 
استغالل الثروات وراء 

األزمة املالية 

الصناعة تكشف عن قرب إعالن املدن الصناعية يف احملافظات لالستثمار

جمهورية العراق                                             العدد:وفاة/2020
مجلس القضاء االعى                                    التاريخ:2020/12/6

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

إعالن
قدمت املدعوة/ كاظمية محسن عيل

طلباً تروم فيه الحصول عى حجة وفاة للمدعوة )سمرية محسن عيل( عى أنها توفيت بتاريخ 
1965/10/5 فم�ن تتوفر لديه معلومات عن املدعوة )س�مرية محس�ن ع�يل( عليه مراجعة 

املحكمة خالل مدة أقصاها عرشة أيام من تاريخ النرش وبخالفه سيتم اصدار الحجة.
القايض
أحمد كاظم املوسوي
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رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

إعالن
قدمت املدعوة/ كاظمية محسن عيل

طلب�اً ت�روم فيه الحص�ول عى حجة وفاة للمدعو )مرض محس�ن عيل( عى أن�ه تويف بتاريخ 
1979/12/15 فم�ن تتوف�ر لدي�ه معلومات عن املدعو )مرض محس�ن ع�يل( عليه مراجعة 

املحكمة خالل مدة أقصاها عرشة أيام من تاريخ النرش، وبخالفه  سيتم اصدار الحجة.
القايض
أحمد كاظم املوسوي

فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من 
العراقيني،  الصحفي�ني  نقاب�ة 
بإسم )حافظ عبداالله حسني(، 
فعى من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة اإلصدار.

بغداد / نينا :
 اكد الخبري االقتص�ادي حازم هادي 
ان : تعايف اسعار النفط فرصة مهمة 
للحكوم�ة لتنوي�ع االي�رادات وع�دم 

اقتصارها عى املورد الواحد.
العراقي�ة  الوطني�ة  للوكال�ة  وق�ال 
الكث�ري م�ن   : ان  لالنب�اء / نين�ا / 
متطلبات انتش�ال الواقع االقتصادي 
من واقعه الحايل متوقفة عى ارتفاع 
اس�عر النفط والتي س�تضيف اموال 
جديدة للبدء بمشاريع جديدة واكمال 
املتوقف منها خاص�ة مايتعلق منها 

باملشاريع االنتاجية.
واض�اف ه�ادي ان : وص�ول س�عر 
برمي�ل النفط مابني 60 اىل 70 دوالرا 

للربمي�ل ام�ر مه�م للتخل�ص م�ن 
االق�رتاض والتقليل م�ن العجز املايل 

الذي تعانية املوازنة منذ سنوات .

 بغداد/ الزوراء:

اغلق مؤرش االسعار يف س�وق العراق لالوراق املالية، امس الثالثاء، مرتفعا 

بنسبة )0.06%(.

وج�اءت م�ؤرشات التداول لس�وق العراق ل�ألوراق املالية لي�وم امس كما 

ييل: بلغ عدد االس�هم املتداولة )949.393.842( س�هما، بينما بلغت قيمة 

االسهم )866.651.256( دينارا. 

واغلق مؤرش االسعارISX 60  يف جلسة امس عى )481.62( نقطة مرتفعا 

بنسبة )%0.06( عن اغالقه يف الجلسة السابقة البالغ )481.35( نقطة.

وت�م تداول اس�هم )30( رشكة من اصل )105( رشكة مدرجة يف الس�وق، 

واصبح عدد الرشكات املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية لعدم التزامها 

بتعليمات االفصاح املايل )31( رشكة.

وبلغ عدد االس�هم املشرتاة من املستثمرين غري العراقيني يف السوق )123( 

مليون سهم بقيمة بلغت )103( ماليني دينار من خالل تنفيذ )46( صفقة 

عى اسهم 5 رشكات.

بينم�ا بل�غ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق 

)320( مليون س�هم بقيمة بلغت )22( ال�ف دينار من خالل تنفيذ صفقة 

واحدة عى اسهم رشكة واحدة.

يذكر ان سوق العراق لألوراق املالية قد استخدم انظمة التداول االلكرتوني 

وااليداع املركزي منذ عام 2009 ويسعى ألطالق نظام التداول عرب االنرتنيت 

للمستثمرين, وينظم خمس جلسات تداول اسبوعيا من االحد اىل الخميس, 

وم�درج في�ه 105 رشك�ة مس�اهمة عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات املص�ارف 

واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة والتامني واالس�تثمار املايل والس�ياحة 

والفنادق.

بغداد/ الزوراء:

اعلن مرصف الرشيد، امس الثالثاء، 

عن منح قروض اسكان للمواطنني 

 30 اىل  تص�ل  املح�ررة  املناط�ق  يف 

مليون دينار.

واوضح املكت�ب االعالمي للمرصف 

يف بي�ان تلق�ت “ال�زوراء” نس�خة 

منه: ان “التعليم�ات التي اصدرها 

امل�رصف تضمن�ت من�ح الق�رض 

املهدم�ة  الس�كنية  ال�دور  ملالك�ي 

العملي�ات  ج�راء  واملت�رضرة 

العس�كرية يف املناط�ق املحررة من 

عصابات داعش اإلرهابية”.

يمن�ح  “الق�رض  ان  واض�اف 

للمواطنني، موظفني وغري موظفني، 

ب�رشط ان اليكون بذمته قروض او 

س�لف ممنوح�ة لهم م�ن مرصفنا 

او مص�ارف اخرى، وع�دم حصول 

املواطن عى تعوي�ض او منحة عن 

االرضار التي اصابت داره”.

وأوض�ح البي�ان ان “تل�ك القروض 

االنب�ار وصالح  تش�مل محافظتي 

التقس�يم  حس�ب  ح�رصا  الدي�ن 

“املبل�غ  أن  اىل  مش�ريا  ال�وزاري”، 

ملي�ون   )٣0( اىل  يص�ل  املمن�وح 

دينار”. 
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بغداد/ متابعة الزوراء
نزيف  مسلسل  الجوية  القوة  واصل 
القاسم  فريق  امام  بتعادله  النقاط 
ملعب  احتضنها  التي  املباراة  يف   1-1
إطار  يف  الثالثاء  امس  الدويل  الشعب 
الدوري  من  السابع  االسبوع  مباريات 

املمتاز بكرة القدم.
فريق الصقور احتاج 33 دقيقة ليسجل 
يف  اهدافه  اول  أحمد  حماد  قائده 
املوسم من كرة رأسية وضعت الفريق 
عىل  االول  الشوط  لينتهي  املقدمة،  يف 

هذه النتيجة.
الثاني زادت متاعب فريق  الشوط  ويف 
يوسف  الحكم  اشهر  بعدما  القاسم 
الالعب  بوجه  الحمراء  البطاقة  سعيد 
كرار عبد يارس، لكن فريق مدينة بابل 
تلقى جرعة ثقة ونجح يف تعديل الكفة 
الدقيقة 79 بتوقيع الالعب رساج  عند 

الدين صباح.
املركز  يف  الصقور  وضع  التعادل 
فيما  نقطة،   11 برصيد  السادس 
اوصل القاسم اىل النقطة الثالثة يف قاع 

الرتتيب.
أهدف  السلبي من دون  التعادل  وخيم 
عىل مباراة نفط البرصة والزوراء والتي 
منافسات  ضمن  الثالثاء  امس  اقيمت 
املمتاز  الدوري  من  السابع  االسبوع 

بكرة القدم.
املواجهة التي احتضنها ملعب البرصة 
الدويل، سيطر عليها الحذر مع انحصار 
اللعب يف وسط امللعب دون الوصول اىل 

الشباك.
وتقاسم الفريقان نقاط املباراة، حيث 
يف  نقطة   11 الزوراء  رصيد  اصبح 
املركز الخامس، بينما بلغ نفط البرصة 
النقطة الرابعة يف املركز التاسع عرش.

وتمكن الرشطة من تحقيق فوز كبري 
السماوة  مضيفه  عىل  الثالثاء  امس 
بثالثية نظيفة يف املباراة التي أقيمت يف 

ملعب السماوة .
من  كل  الرشطة  أهداف  وسجل 
أوساغونا يف الدقيقة 8 من ركلة جزاء 
وسعد   51 الدقيقة  يف  مهاوي  وعالء 

ناطق يف الدقيقة 75 من املباراة.
أسفر  مبكر  بضغط  لعبة  الرشطة 

يف  جزاء  ركلة  من  الرسيع  تقدمه  عن 
الدقيقة الثامنة نجح املحرتف النيجريي 
اوساغونا يف التسجيل وافتتاح النتيجة 

بوقت مبكر.
ويف الشوط الثاني تكرر نفس السيناريو 
يف  وتحديدا  مبكرا  الرشطة  وسجل 
مهاوي  عالء  بواسطة   51 الدقيقة 
ليقتل طموحات السماوة وعاد املدافع 
يف  الثالث  الهدف  ليسجل  ناطق  سعد 
بفوز  لتنتهي  املباراة  من   75 الدقيقة 

الرشطة بثالثية بيضاء.
وحقق نفط ميسان ريمونتادا يف وقت 
متأخر وكسب 3 نقاط من فوزه عىل 
يف  واحد  هدف  مقابل  بهدفني  الكرخ 
ميسان  ملعب  يف  جرت  التي  املباراة 
السابعة  الجولة  لحساب  األوملبي 

للدوري العراقي.
الدقيقة  سجل محمود خليل للكرخ يف 
أحمد  ميسان  نفط  هديف  وسجل   45
من  و92   88 الدقيقتني  يف  الرزاق  عبد 

املباراة.
زتمكن فريق نفط ميسان من تحقيق 
عودة متأخرة للمباراة ليكسب 3 نقاط 

يف غاية األهمية فرغم تأخره مع نهاية 
الشوط األول عرب الالعب محمود خليل، 
للمباراة  العودة  أجل  من  ضغط  لكنه 

متأخرة  صحوة  عن  ضغطه  وأسفر 
الرزاق  عبد  أحمد  تمكن  حيث  لالعبيه 
الدقيقة  يف  التعادل  هدف  تسجيل  من 

.88
بدل  الوقت  من  الثانية  الدقيقة  ويف 
الهدف  ليسجل  أحمد  عاد  الضائع  من 
فريقه  ويخرج  ميسان  لنفط  الثاني 

فائزا بهدفني مقابل هدف واحد.
ورفع نفط ميسان رصيده إىل النقطة 
تجمد  فيما  الثامن  املركز  يف  العارشة 
يف  السابعة  النقطة  عند  الكرخ  رصيد 

املركز الخامس عرش.
من  مهما  فوزا  زاخو  فريق  وخطف 
هدف  مقابل  بهدفني  الحدود  مضيفه 
ملعب  يف  أقيمت  التي  املباراة  يف  واحد 

التاجي.
الدقيقة  يف  داود  أحمد  لزاخو  وسجل 
14 وأحمد زيرو دقيقة 80 فيما سجل 

للحدود منار طه يف الدقيقة 67.
املباراة شهدت ندية وإثارة، فريق زاخو 
الذي خطف األضواء يف الجولة املاضية 
بداية  حقق  الجوية  القوة  عىل  بفوزه 
من  وتمكن  الحدود  مباراة  يف  مميزة 

الالعب  عرب   14 الدقيقة  يف  التسجيل 
أحمد داود.

عرب  الحدود  عاد  الثاني  الشوط  ويف 
مهاجمه منار طه يف الدقيقة 67، لكن 
عرب  للتقدم  مجددا  عاد  زاخو  فريق 

العبه أحمد زيرو.
الخامس  للمركز  زاخو  فريق  وتقدم 
رصيد  تجمد  فيما  نقطة   11 برصيد 
باملركز  السابعة  النقطة  عند  الحدود 

السادس عرش.
وانتهت مباراة فريقي النجف وضيفه 
أقيمت   والتي  السلبي  بالتعادل  أربيل 
ذات  لحساب  الدويل  النجف  ملعب  يف 

الجولة.
لم ترتق املباراة ملستوى الطموح وعجز 
الفريقان عن الوصول لشباك بعضهما 

لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.
يف   12 للنقطة  رصيده  أربيل  ورفع 
املركز الثالث فيما تجمد رصيد النجف 

عند النقطة 8 باملركز الثالث عرش.

بغداد/ متابعة الزوراء

الربتغالية،  »أبوال«  صحيفة  كشفت 

العراقي  الوطني  املنتخب  مهاجم  ان 

عالء  الربتغايل  فينتيس  جيل  ونادي 

عباس سيكون متاحاً للكادر التدريبي 

الربتغايل  بالدوري  بنفيكا  مواجهة  يف 

املمتاز.

تعاقده  فيسنتي  جيل  نادي  واعلن 

بشكل رسمي مع عباس ملثيل الفريق 

حتى موسم 2023.

وذكرت الصحيفة الربتغالية أن »عالء 

حتى  االنتظار  اىٕل  يضطر  لن  عباس 

شهر كانون الثاني وإعادة فتح سوق 

االنتقاالت ليتم تسجيله من قبل جيل 

فيسينتي«.

واوضحت أن »رأس الحربة العراقي ، 

الذي تم تقديمه يوم االٔحد املايض ، لن 

يشهد االٕجراءات البريوقراطية التي تم 

تمريرها قبل ذلك بكثري وسيدخل عىل 

الفور صفوف الديوك تحت بند الالعب 

الحر )غري مرتبط بفريق(«.

وبينت »طاملا وصلت الشهادة الدولية 

يف الوقت املناسب عىل خدمات االتحاد 

الربتغايل لكرة القدم، وهو أمر متوقع 

عىل  قادًرا  عباس  فسيكون  حدوثه، 

مواجهة بنفيكا يف الجولة العارشة من 

الدوري ، يف 20 من الشهر الجاري«.

بغداد/ متابعة الزوراء

انه  منفي  فالح  املدينة  مللعب  املنفذة  الرشكة  مدير  اكد 

رفع شكوى رسمية ضد وزارة الشباب والرياضة بسبب 

جلسة  هنالك  كان  واضاف  مستحقاته.   تسديد  عدم 

ووزارة  قدمت  حيث  املايض  السبت  يوم  املحكمة  يف 

الشباب ضد الشكوى وسنقدم الطعون عىل تلك االجوبة 

وبالوثائق  الحايل  االول  كانون  شهر  من  العرشين  يوم 

الرسمية.

وبني ان  الجميع يعرتف بأن رشكة فالح منفي هي من 

شيدت ملعب املدينة حتى رئيس الوزراء العراقي لديه علم 

بأن رشكة فالح منفي هي من شيدت امللعب  مشريا اىل 

انه ومنذ الشهر التاسع من عام 2019 لدي كتب بتوقيع 

ومصادقة وزير الشباب والرياضة احمد رياض برصف 

خمسة مليار ولم استلم اي دينار حتى هذه اللحظة. 

وتم  ونصف  سنتني  منذ  انجز  الكوت  ملعب  ان   وتابع   

الوزارة  اطلب  ازال  وال  وافتتح  نهائي  بشكل  استالمه 

ثمانية مليار دينار  موضحا ان  انجاز ملعب املدينة بلغ 

نسبة 99% وهناك استالم اويل من قبل الوزارة. 

املستفيدة  الجهة  من  املقدمة  الكميات  جداول  ان  وزاد 

ومخطط  نقاط  شكل  عىل  يقدم  الشباب  وزارة  وهي 

يتم انجازه من الرشكة لكننا تفاجئنا بوجود الكثري يف 

السابق احمد رياض وبالتايل  ال  الوزير  النواقص بزمن 

يوجد اي عائق امام افتتاح ملعب املدينة يف الوقت الذي 

ترغب به وزارة الشباب والرياضة.

بغداد/ الزوراء
القوة  لنادي  االدارية  الهيئة  رئيس  أكد 
الجوية الريايض اللواء شهاب جاهد بان 
الصقور  لنجمي  مفتوحة  النادي  ابواب 
مال  وهوار  عمانوئيل  اكرم  السابقني 

محمد بالتواجد يف أروقة النادي.
اكرم  الجوية   القوة  قائد  وأضاف 
منصب  اي  تحت  به  مرحب  عمانوئيل 
تواجده  اجل  من  معه  وسنتواصل  يراه 
له  الدين  لرد  ناديه وبني محبيه وذلك  يف 

بعدما قدم الكثري 
التسعينيات  فرتة  يف  الصقور  لكرة 

وساهم بشكل كبري يف احراز لقب الدوري 
كما   1992-1991 موسم  العراق  وكأس 
موسم  القاب  باربعة  الفريق  مع  توج 
اندية  بطولة  اىل  إضافة   1997-1996

النخبة والعديد من االلقاب«.
وعن نجم القوة الجوية السابق هوار مال 
الطيار  اللواء  النادي  رئيس  أشار  محمد 
بانسحابه  تفاجئنا  باننا  جاهد  شهاب 
وهو  للنادي  كمستشار  منصبه  من 
خيار يعود له كوننا فتحنا االبواب ألبناء 
هذا النادي العريق، الفتا إىل أن هوار مال 

محمد مرحب به يف أي وقت يراه.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن نادي الديوانية الريايض، تجديد ثقته بمدرب فريق كرة القدم قيص منري، 
فيما اعلن اقالة رئيس املستشارين حميد مخيف.وقال رئيس النادي حسني 
العنكويش يف بيان ان “االدارة قررت تجديد الثقة باملالك التدريبي بقيادة قيص 
منري حتى نهاية املوسم وتقديم كل سبل الدعم إلنجاح مهمتهم مع األحمر 
“.واوضح ان “االدارة قررت انهاء التعاقد مع حميد مخيف رئيس املستشارين 
لنادي الديوانية بناء عىل رغبته والذي عمل بصفه تطوعيه طوال فرته ثالث 
مهدي  املرمى  حارس  اىل  أخرياً  إنذاراً  وجهت  “الغدارة  ان  اىل  اشهر”.واشار 
التعادل  لهدف  الطلبة  تسجيل  اىل  أدت  والتي  األخطاء  تكرار  بسبب  هاشم 
والتأكيد عىل رضورة الرتكيز وحسن الترصف”.وتابع ان “االدارة قررت ايضاً 
تقديم مستويات مقنعة  يف  الذين فشلوا  الالعبني   لبعض  أخري  إنذار  توجيه 
رغم الدعم الفني واملايل والجماهريي لهم ورضورة العمل بجد وحرص خدمة 
تقديم  عىل  املدرب  مع  االتفاق  “تم  انه  العاشقة”.واتم  وجماهريه  للشعار 
تقرير فني يتضمن اسماء عدد من الالعبني الذين سيتم ابعادهم من الفريق 
لعدم الحاجة لهم خالل مده سبعة ايام كحد اقىص”.يذكر ان الديوانية تعادل 

ايجاباً أمام الطلبة يف دوري الكرة املمتاز اول امس االثنني.

بغداد/ متابعة الزوراء
اعلن االتحاد العراقي للسباحة، عن 
خالل  محلية  بطوالت  ثالث  اقامة 
هذا الشهر يف مسبح الشعب االوملبي 

ببغداد.
رس  أمني  الخزرجي  هاشم  وقال 
اتحاد السباحة ان االتحاد قرر اقامة 
ثالث بطوالت يف ختام منهاجه لهذا 
االندية  أبلغ  وقد  الشهر  هذا  العام 
املشاركة يف البطولة بغية االستعداد 

االمثل للمنافسات الثالثة.

البطوالت  ان  الخزرجي،  واضاف 
الشباب  لفئتي  املاء  عىل  القفز  هي 
وكرة  عرش،  الثامن  يف  واملتقدمني 
واملتقدمني  والشباب  للناشئني  املاء 
األوملبية  والسباحة  العرشين،  يف 
والناشئني  واألشبال  الرباعم  لفئات 
الثامن  يف  واملتقدمني  والشباب 
االول  كانون  شهر  من  والعرشين 
النشاطات  أن  موضحاً  الحايل، 
منهاجنا  ختام  باكورة  هي  الثالثة 

لهذا العام.

بغداد / الزوراء
لنادي  االدارية  الهيئة  رئيس  اشاد 
باالداء  املسعودي«  بغداد« فالح  امانة 
للنادي  الصاالت  كرة  لفريق  الطيب 
والنتائج االيجابية التي حققها خالل 
املباريات التي خاضها ببطولة الدوري 

املمتاز لكرة الصاالت .
باملالك  لقائه  خالل  من  ذلك  جاء 
النادي   مقر  يف  والالعبني  التدريبي 
للفريق  النادي  ادارة  دعم  موكداً   ،

وتهيئة مستلزمات نجاحه . 

واستمع »املسعودي« اىل رشح مفصل 
حسن  »باسم  الفريق  مدرب  قبل  من 
رافقت  التي  املعوقات  اىل  »والالعبني 
نتائج الفريق خالل املباريات السابقة 

واوعز بتذليلها يف قادم املباريات. 
لنادي  االدارية  الهيئة  رئيس  وحث 
التدريبي  ومالكهم  الالعبني  االمانة 
خالل  مالديهم  افضل  تقديم  عىل 
القوة  فريق  امام  املقبلة  املباراة 
نتيجة  تحقيق  بغية  للصاالت  الجوية 

ايجابية .

الشرطة يقفز للوصافة بثالثية يف شباك السماوة والقاسم حيصد نقطة مثينة من اجلوية
الزوراء يتعثر يف البصرة

صحيفة: عالء عباس سيكون متاحاً ملواجهة بنفيكا رئيس نادي الديوانية جيدد 
الثقة مبنري ويقيل خميف

ثالث بطوالت الحتاد السباحة يف 
ختام منهاجه للعام 2020

املسعودي : دعمنا متواصل لفريق كرة 
صاالت امانة بغداد  

منفي: قدمت شكوى رمسية ضد وزارة الشباب ألسباب مالية

جاهد: ابواب النادي مفتوحة لنجمي الصقور اكرم  وهوار 

6الرياضيالرياضي العراق يشكو البحرين لدى االحتاد 
الدولي للسلة

بغداد/ متابعة الزوراء
كش�ف امني رس االتحاد العراقي بكرة الس�لة، خالد نجم، ان االتحاد تقدم بشكوى رسمية ضد 

نظريه البحريني لدى االتحاد الدويل للعبة “فيبا”.
وقال نجم إن “االتحاد البحريني لألسف لم يعاملنا معاملة جيدة خالل تواجدنا يف املنامة لخوض 

منافسات النافذة الثانية من التصفيات”.
واوضح ان “االتحاد تقدم بش�كوى رس�مية لدى االتحاد الدويل للعبة س�جلنا من خاللها جميع 

املخالفات يف البحرين عىل شكل نقاط ”.
يذكر ان العراق خرس يف مباراتني أمام البحرين ولبنان ضمن التصفيات االسيوية.

أصفر وأمحر
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اختار االتحاد األوروبي، الحك�م الهولندي بيورن كويربس، إلدارة 
مباراة ري�ال مدريد وبوروس�يا مونشنجالدب�اخ بالجولة األخرية 

لدور املجموعات بدوري األبطال.
ويعد كويربس، الذي س�يعاونه عىل الخطوط، س�اندر فان روكل 
وإرفني زينس�را، حكم�ا دوليا منذ ع�ام 2006، ويمتلك خربات 
كبرية بعد إدارته لكأس السوبر األوروبي عام 2011 ومشاركته 
يف يورو 2012، ونهائي الدوري األوروبي موس�م 2012-2013، 

ونهائي األبطال موسم 2013-2014.
وس�تكون مواجه�ة الفري�ق امللك�ي ومونشنجالدب�اخ حاس�مة 

للفريقني يف التأهل للدور املقبل من البطولة القارية.
كم�ا يُدي�ر اإلنجلي�زي أنتوني تايل�ور، مواجهة س�الزبورج 

وأتلتيكو مدريد.
ويع�اون تايلور، جاري بيس�ويك وآدم نان، 
وه�و حكم دويل من�ذ ع�ام 2013، وهو 
ال�ذي أدار مواجهة إنر مي�الن وريال 
مدريد يف 25 نوفمرب/ترشين الثاني 

املايض.
ويحتاج الروخي بالنكوس لنقطة وحيدة عىل األقل لضمان عبوره 

للدور املقبل من البطولة بشكل رسمي.

بريطان�ي،  صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
امس الثالثاء، ع�ن تطور جديد بشأن 
مس�تقبل األرجنتين�ي باول�و ديب�اال، 

مهاجم يوفنتوس.
ويرتب�ط ديباال م�ع يوفنت�وس بعقد 
توقف�ت  لكن�ه   ،2022 حت�ى صي�ف 

مفاوضات التجديد بني الطرفني.
ووفًقا لصحيفة “ذا صن” الربيطانية، 

ف�إن ديب�اال مس�تعد اآلن للرحيل عن 
يوفنت�وس، بع�د أن رفض ه�ذا األمر 
يف صي�ف 2019 رغم موافق�ة النادي 

اإليطايل.
وك�ان ديباال رف�ض يف صي�ف 2019 
أو  يونايت�د  مانشس�ر  إىل  االنتق�ال 
توتنهام، وتمسك باستكمال عقده مع 

اليويف.

وأش�ارت إىل أن ممثيل ديب�اال عرضوا 
يف  الكب�ار  الس�تة  ع�ىل  خدمات�ه 
الربيمريلي�ج )مانشس�ر يونايت�د، 
وليفرب�ول،  س�يتي،  ومانشس�ر 

وتشيليس، وآرسنال، وتوتنهام(.
وأوضح�ت أن أندية الربيمريليج ال 
تن�وي التحرك لضم ديب�اال، إال إذا 

أعلن الالعب بنفسه نيته الرحيل.

يشارك جاريث س�اوثجيت مدرب 
م�درب  كل�وب  يورج�ن  إنجل�را 
ليفرب�ول مخاوفه بشأن س�قوط 
اإلرهاق  الالعبني وغيابهم بس�بب 

يف ظل جدول مباريات مزدحم.
وقال إن العودة إىل السماح بإجراء 
3 تغي�ريات ب�دالً م�ن 5 يف الدوري 
يلق�ي  ربم�ا  املمت�از  اإلنجلي�زي 

بظالله عىل بطولة أوروبا.
وأعطى املجلس الدويل لكرة القدم، 
املس�ؤول عن س�ن قوانني اللعبة، 
الحق للمسابقات مواصلة السماح 
بإجراء 5 تغيريات يف املباراة الواحدة 
خ�الل موس�م 2021-2020، بعد 
تطبي�ق هذا النظ�ام خ�الل العام 
الجاري بسبب جائحة كوفيد19-، 

أو العودة إىل النظام القديم.
ال�دوري اإلنجليزي  وقررت رابطة 
املمتاز العودة إىل الس�ماح بإجراء 

3 تغي�ريات يف املب�اراة الواحدة مع 
انطالق املوسم الجديد، عىل عكس 
باقي مس�ابقات الدوريات الكربى 

يف أوروبا.
واس�تشاط كل�وب، ال�ذي يعان�ي 
فريق�ه من العدي�د م�ن الغيابات 
بس�بب امل�رض واإلصاب�ة، غضًبا 
األس�بوع امل�ايض عندما ل�م يكن 
تصويت أندية ال�دوري يف مصلحة 
زي�ادة ع�دد التغي�ريات يف املب�اراة 

الواحدة.
وق�ال س�اوثجيت للصحفيني بعد 
ك�أس  تصفي�ات  قرع�ة  س�حب 
العالم: “يورج�ن مثيل ينظر إىل ما 
سيكون عليه الحال يف مارس/أذار 
عندم�ا تك�ون الفرق ق�رب نهاية 
دوري أبطال أوروبا.. وتنافس عىل 

لقب الدوري”.
وأضاف: “ما حاولن�ا فعله هو ما 

دفعنا لتطبيقه يف اليويفا بإجراء 5 
تغيريات يف دوري األمم وهو قرار 
يف رأي�ي جيد. أع�رف أن هناك 
مناقشات بش�أن تطبيق ذلك 

يف كأس االتحاد اإلنجليزي”.
وق�ال س�اوثجيت إن�ه يتفهم 

غض�ب كل�وب يف ظ�ل أن باقي 
مس�ابقات ال�دوري الكب�رية يف 

الس�ماح  أوروب�ا اختارت 
تغي�ريات،   5 بإج�راء 
ع�ىل  الض�وء  وألق�ى 
أس�لوب التع�اون ب�ني 

للعب�ة  األملان�ي  االتح�اد 
هن�اك. ال�دوري  ورابط�ة 
أملاني�ا يعم�ل  وأض�اف: “يف 

الدوري  الك�رة ورابطة  اتحاد 
ه ع�ن ق�رب مع�ا يف مثل  هذ

األمور. ليس لدينا 
السلطة يف جدول 
م�ع  املباري�ات 
الدوري  رابط�ة 

ي  نجلي�ز إل ا
ز  ملمت�ا ا
و  إج�راء أ

. ” ت ا لتغي�ري “أعتقد ا وتاب�ع: 
املنتخ�ب  نظ�رة  واق�ع  م�ن  أن�ه 
الوطن�ي، ف�إن مث�ل هذا املوس�م 
املضغوط يمثل قلقا باس�تمرار ملا 

يمكن أن يحدث يف نهايته”.
وتأجل�ت بطول�ة أوروبا مل�دة عام 
واحد بس�بب الجائحة ومن املقرر 
أن تنطل�ق يف 11 يونيو/حزي�ران 

العام املقبل.

فت�ح املدرب يواكي�م لوف الباب أمام عودة الثالثي املس�تبعد توماس 
مول�ر وجريوم بواتنغ وماتس هوميل�س اىل تشكيلة املنتخب األملاني 
لكرة القدم، بالقول إنه قد يستدعيهم للمشاركة مع ال�”مانشافت” 
يف ك�أس أوروب�ا الصي�ف املقب�ل إذا ك�ان ذل�ك “ملصلح�ة املنتخ�ب 

الوطني”.
وع�ىل غ�رار ما قاله م�رارا بعد موندي�ال روس�يا 2018، ردد لوف يف 
مؤتم�ره الصحفي األول منذ الخس�ارة املذل�ة يف 17 ترشين الثاني/
نوفمرب أمام إس�بانيا بسداس�ية نظيفة يف دوري األم�م األوروبية ما 
تسبب بحملة كبرية من أجل إقالته من منصبه، أن “يف الوقت الحايل، 
ال أرى حاج�ة” لعودة الثالثي ال�ذي دفع ثمن تنازل األملان عن لقبهم 

العاملي وخروجهم من الدور األول.
لكن�ه اس�تطرد قائ�ال: “رددت دائما أن�ه إذا رأيت، قب�ل اإلعالن عن 
التشكيل�ة )لكأس أوروبا الصيف املقبل(، أن ه�ذا الفريق بحاجة اىل 
ه�ذا أو ذاك م�ن أجل النجاح، فس�نقوم بذلك )سيس�تدعي أي العب 
مستبعد( عىل أي حال”، مشددا: “سأفعل كل ما هو رضوري ملصلحة 
املنتخب الوطني”.والتزم لوف بالفلس�فة التي اعتمدها منذ الخروج 
م�ن املونديال ال�رويس باالعتماد عىل الجيل الجدي�د مع منحه الوقت 
الكايف من أجل إثبات جدارته، مشددا بأنه لن يلجأ اىل “القدامى” إال يف 
حال اإلخفاق الهائل.وتابع: “يف الوقت الحايل، ليس لدي أي فكرة عما 
سيكون عليه الوضع يف آذار/مارس”، يف إشارة منه اىل موعد النافذة 

الدولي�ة املقبلة املخصصة ملباريات املنتخب�ات الوطنية، متمنيا: “أن 
يك�ون جميع الالعب�ني بصحة جيدة، وأال يتعرض�وا لإلصابة. ويأتي 
بعده�ا التجمع األخ�ري قبل نرش قائم�ة كأس أوروب�ا” التي أرجئت 
من صي�ف 2020 حتى صيف 2021 بس�بب تفيش ف�ريوس كورونا 

املستجد.
وكشف: “قبل ذلك، س�نطرح عىل أنفس�نا جميع األسئلة مرة أخرى، 

وسندرس كافة الخيارات، وسنقرر من األفضل للنجاح”.
ولدى س�ؤاله عما إذا اتصل مؤخ�را بالثالثي املس�تبعد مولر وزميله 

يف بايرن ميونيخ بواتنغ ومدافع النادي البافاري الس�ابق وبوروسيا 
دورتمون�د الح�ايل هوميل�س، أجاب ل�وف: “كال، لم أفع�ل ذلك حتى 

اآلن”.
ول�م يكن مصري ل�وف )60 عاماً( موضوع نقاش كبري قبل الس�ابع 
عرش من ترشين الثاني/نوفمرب، لكن الهزيمة التاريخية أمام إسبانيا 
دقت جرس اإلنذار يف أملانيا ودفعت بالكثريين اىل املطالبة باس�تقالته 

من املنصب الذي يشغله منذ 2006.
لك�ن االتحاد املح�يل للعبة ق�رر أواخر الشه�ر املايض تجدي�د الثقة 
بلوف بعد االس�تماع اىل حججه.ورأى االتحاد أنه “ال يمكن وال ينبغي 
اس�تخدام مباراة منفصلة كمقياس لألداء العام للمنتخب واملدرب”، 
يف إش�ارة إىل الهزيم�ة يف إس�بانيا، مضيف�ا: “يجب أن يبق�ى نظرنا 
منصب�اً إىل االس�تعدادات للي�ورو الع�ام املقبل. لدينا قناعة راس�خة 
ب�أن يواكيم لوف وفريقه من املدربني س�ينجحون )...( رغم الوضع 
الصعب للجميع”.وس�يكون األملاني يف اختب�ار صعب الصيف املقبل، 
إذ أوقعته�م قرع�ة النهائيات القارية يف مجموع�ة “املوت” إىل جانب 
فرنس�ا بطلة العال�م، والربتغال حامل�ة اللق�ب، واملجر.وبعد تجديد 
الثقة، بقيت مس�ألة ع�ودة الثالثي الذي قاد ب�الده اىل لقب مونديال 
2014، مح�ط ج�دل بعدم�ا أحالهم ل�وف إىل التقاعد دولي�اً يف آذار/
م�ارس 2019 عىل حس�اب تشكيلة م�ن الجيل الجدي�د، وهم بالكاد 

بلغوا الثالثني من العمر.
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إنفانتينو: قطر مستعدة وادعوكم 
ألفضل نسخة من املونديال

فالدانو: ريال مدريد سيتأهل 
لثمن نهائي دوري األبطال

اعالم الكرتوني القرعة الضعيفة تعيد التساؤالت حول نظام التصفيات األوروبية

لوف يفتح الباب أمام عودة الثالثي املستبعد

قال جيان�ي إنفانتينو رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم إن قطر 
مس�تعدة الس�تضافة الع�رس الك�روي يف الع�ام 2022 داعياً 
الجميع “ألفضل نس�خة م�ن كأس العال�م”.ورّصح إنفانتينو 
الذي يحمل الجنس�يتني الس�ويرسية واإليطالية عقب س�حب 
قرعة التصفيات األوروبي�ة املؤهلة إىل مونديال قطر: “القرعة 
كان�ت مث�رية ولدين�ا مواجهات رائع�ة. لدي اهتمام ش�خيص 
باملجموع�ة الثالث�ة وس�أتابعها مع عائلت�ي ألن به�ا إيطاليا 
وس�ويرسا”.وحلّت إيطاليا وس�ويرسا يف املجموع�ة الثالثة إىل 
جان�ب كل م�ن أيرلن�دا الشمالي�ة وبلغاري�ا وليتوانيا.وأضاف 
رئي�س الفيف�ا: “جمي�ع املالع�ب متقاربة وس�يكون الطقس 
مناسب جداً يف نوفمرب وستكون املنتخبات يف قمة مستوياتها. 
قطر مس�تعدة وترحب بالعالم وأدعوكم جميعا ألفضل نسخة 

من كأس العالم”.

نج�م  فالدان�و  خورخ�ي  ي�رى 
ومدرب ريال مدريد الس�ابق، أن 
املرينجي تحت قي�ادة زين الدين 
زيدان س�يعرب لثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا، حتى لو لم ينترص 
ع�ىل بوروس�يا مونشنجالدب�اخ 
األربعاء املقب�ل، بالجولة األخرية 

لدور املجموعات.
وقال فالدانو، خ�الل ترصيحاته 
إلذاعة “أوندا س�ريو” اإلسبانية: 
“من وجهة نظري أن ريال مدريد 
دوري  نهائ�ي  لثم�ن  س�يتأهل 

األبطال، وليس بالرضورة أن ينترص يف الجولة األخرية”.
ويحتل الري�ال املركز الثالث يف مجموعته برصيد 7 نقاط خلف 
مونشنجالدب�اخ )8 نقاط( وش�اختار )7 نق�اط( متقدما عىل 

إنر ميالن )5 نقاط(.
وأضاف: “ري�ال مدريد لعب مباراة جادة م�ع تركيز كامل من 
الالعب�ني ضد إش�بيلية، وتركوا الشعور أنهم م�ع مدربهم مرة 

أخرى”.
وع�ن امل�داورة بني الالعبني، كش�ف: “ال توجد مداورة تس�مح 
للم�درب أن يك�ون يف راحة ب�ال دون تغيري القدرة التنافس�ية 

للفريق”.
وأت�م: “الي�أس من البحث عن التس�جيل ضد الف�رق الصغرية 

يجعل الفريق يقع يف الفوىض”.

ممثلو ديباال يعرضون خدماته على كبار الربميريليج

ساوثجيت يشارك كلوب سبب غضبه العارم

صافرة هولندية إلدارة موقعة ريال مدريد ومونشنجالدباخ

مفكرة الزوراء

الضعيف�ة  القرع�ة  تتس�بب  ربم�ا 
للتصفي�ات األوروبي�ة املؤهل�ة لكأس 
إث�ارة  يف  الق�دم  لك�رة   2022 العال�م 
الشك�ل  ح�ول  القديم�ة  التس�اؤالت 
املس�تخدم من االتح�اد األوروبي للعبة 
)اليويف�ا( وال�ذي يشع�ر كث�ريون أنه 
يجع�ل املهم�ة س�هلة ع�ىل منتخبات 
القم�ة ويتس�بب يف العدي�د ج�دا م�ن 

املواجهات غري املتكافئة.
ورغ�م أن قرعة يف زوريخ أس�فرت عن 
بعض املواجهات املرتقب�ة من الجانب 
إنجل�را  مباري�ات  مث�ل  التاريخ�ي، 
أم�ام بولن�دا واملج�ر، فإن�ه ال يوج�د 
مج�ال الصطدام العمالق�ة ضمن هذه 

التصفيات.
وح�دث ذل�ك بس�بب تصمي�م ش�كل 
القرع�ة، وليس بس�بب الصدفة، حيث 
ابتع�دت منتخبات القمة ع�ن بعضها 
بسبب نظام التصنيف، ليصبح الطريق 
ممهدا أمام كل الكبار للظهور يف قطر.
وحت�ى إذا أخفق�ت املنتخب�ات الكبرية 
وفرنس�ا  وإيطالي�ا  إس�بانيا  مث�ل 
والربتغ�ال وأملاني�ا وهولن�دا وبلجيك�ا 
وإنجلرا يف تص�در مجموعاتها، فإنها 
س�تملك فرصة أخ�رى للتأهل بخوض 

ملحق التصفيات.
ووفقا للنظ�ام األوروبي، يتم تقس�يم 
55 منتخبا عىل عرش مجموعات بحيث 
تض�م ك�ل مجموعة خمس�ة أو س�تة 

منتخبات، ما أسفر عن مواجهات عىل 
س�بيل املث�ال ألملانيا م�ع ليشتنشتاين 
وإنجلرا مع س�ان مارينو وهولندا مع 

جبل طارق.
وهذا بالتايل يتسبب يف انتشار فكرة أن 
التوق�ف الدويل يكون “ممال” وال يكون 
مرحبا بظهوره خالل منافسات األندية 

األوروبية.
ولم يكن صعود إنجلرا إىل كأس العالم 
األخ�رية ببعيد حيث أنه بع�د الفوز -1 
0 ع�ىل س�لوفينيا وضم�ان التأه�ل إىل 

روسيا، ألقى املشجعون الذين يشعرون 
باملل�ل طائرات ورقية يف امللعب بدال من 

االحتفال.
لكن يف بعض مناطق أخ�رى يف العالم، 
يك�ون التوقف ال�دويل مرتقبا، وهو ما 
يحدث بالفعل يف أمريكا الجنوبية التي 

وجدت التصميم املثايل.
وم�ع تنافس ع�رشة منتخب�ات وعدم 
وجود فرق متواضعة، تس�تعني أمريكا 
الجنوبية بأس�هل وأع�دل نظام ممكن 
وه�و وج�ود ك�ل الف�رق يف مجموعة 

واح�دة حي�ث يلعب ك�ل منتخ�ب مع 
اآلخر مباراتي ذهاب وإياب.

وعندم�ا ظهر هذا النظ�ام ألول مرة يف 
تصفي�ات ك�أس العال�م 1998، اعتقد 
البع�ض أن�ه ربما يكون مم�ال ويشهد 
ع�ددا ضخم�ا م�ن املباري�ات، لكنه يف 

الواقع أثبت نجاحه وإثارته.
ومع وجود العديد م�ن مباريات القمة 
مث�ل الربازيل م�ع األرجنتني وبريو مع 
تشي�يل واألرجنت�ني م�ع أوروج�واي، 
وبتوف�ر مجموع�ة م�ن أفض�ل العبي 
العال�م، بات من املعت�اد حضور اإلثارة 

والجدل يف التصفيات.
وس�مح ذلك للمنتخب�ات األضعف مثل 
فنزوي�ال واإلك�وادور بالتط�ور بشكل 

كبري بسبب االحتكاك بفرق قوية.
أم�ا يف أفريقيا وآس�يا واتح�اد منطقة 
ودول  والوس�طى  الشمالي�ة  أمريك�ا 
فيت�م  )الكونكاك�اف(،  الكاريب�ي 
اس�تخدام نظ�ام األدوار حي�ث تلع�ب 
الفرق الضعيفة أوال يف األدوار التمهيدية 

ثم تدخل الفرق األكرب يف أدوار تالية.
ويف الكونكاكاف، أسفر هذا النظام عن 
إقامة دور أخري يضم س�تة منتخبات، 
وتق�ام منافس�ات مث�رية ومتقارب�ة 
بينها، وال تسري النتائج فيها باستمرار 

يف مصلحة الواليات املتحدة واملكسيك.
وعارض�ت أوروبا هذا الشك�ل ويعتقد 
اليويف�ا أن املنتخب�ات الصغ�رية تملك 

الحق ملواجهة املنتخبات الكبرية.
لكن املثري أنه يف 2018 استحدث اليويفا 
بطولة جديدة وه�ي دوري األمم حيث 
يتم تقس�يم املنتخبات إىل أقسام وفقا 

لتصنيفها.
ورغ�م النظ�ام املعق�د بع�ض اليشء، 
فقد حظيت املس�ابقة الجديدة بإشادة 
سواء من املنتخبات الكبرية، التي تملك 
فرصة مواجهة بعضه�ا، أو املنتخبات 
مباري�ات  تخ�وض  الت�ي  الصغ�رية 

متقاربة املستوى.
وخالل هذه املسابقة، فاز منتخب جبل 
طارق وكوسوفو ألول مرة عىل اإلطالق 
يف مب�اراة دولي�ة، وتصدرت كوس�وفو 

مجموعتها دون أي خسارة.
رئي�س  تشيفري�ن  ألكس�ندر  وق�ال 
اليويف�ا: “لدين�ا دائم�ا ش�كوى م�ن 
املنتخب�ات الكب�رية كروي�ا بخصوص 
اللع�ب أم�ام املنتخبات الصغ�رية بدال 
م�ن مواجه�ة بعضه�ا، وش�كوى من 
املنتخب�ات الصغرية أنه�ا ال تفوز أبدا. 

اآلن كل مباراة تكون مثرية”.
أوروب�ا،  بطول�ة  تصفي�ات  يف  لك�ن 
وتصفي�ات كأس العال�م، يرص اليويفا 
ع�ىل النظ�ام التقلي�دي القدي�م ال�ذي 
أصبح أقل تنافس�ية خاصة مع إقامة 
نهائي�ات البطوالت بمشاركة عدد أكرب 
م�ن املنتخب�ات م�ا يجع�ل التصفيات 

أسهل عىل الفرق الكبرية.
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ملتقى أريج للصحافة االستقصائية اختبار لرقمنة التحاور اإلعالمي

تطبيقات ميكن استخدامها مع املراسلني يف »مناطق خطرة« للحفاظ على سالمتهم
بغداد/ متابعة الزوراء:

كتبت هديل عرجة وهي مشاركة يف الدورة السابعة 
من برنام�ج مرك�ز التوجي�ه للمب�ادرات اإلعالمية 
يف ال�رق األوس�ط وش�مال أفريقيا التاب�ع لشبكة 
الصحفي�ن الدولي�ن: تصع�ب مهم�ات املحرري�ن 
واملس�ؤولن يف قس�م املراس�لن، ألّن مس�ؤولياتهم 
تشم�ل أم�ان وس�المة املراس�ل الصحف�ي، وليس 
مناقشة فكرة تقرير مع املراس�ل والتأكد من صحة 
املعلوم�ات الت�ي يزودهم به�ا لُيص�ار إىل نرها يف 
أقس�ام الوس�يلة اإلعالمي�ة فحس�ب، وال س�يما يف 
مناطق الحروب والرصاعات أو عند املراس�لن الذين 

يتعرضون للتضييق من قبل حكومات بالدهم. 
وبم�ا أّن�ه يتع�ّن ع�ى املحرري�ن اتخاذ اإلج�راءات 
األمنية الالزمة التي تحمي املراس�لن، تقّدم ش�بكة 
الصحفي�ن الدولين مجموعة م�ن التطبيقات التي 
يمكن أن يس�تخدمها املحررون خالل تواصلهم مع 
املراس�لن، وهي مجانية ومتاحة يف جميع األنظمة 

من األندرويد واآليفون:
Wire

يعتم�د تطبيق واي�ر عى تقنية تشف�ر تحافظ عى 
بيان�ات املس�تخدم يف رسي�ة تام�ة، م�ا يجع�ل من 

الصعب رسقة الحساب أو حتى اخرتاقه.
يف  أو  الص�وت  يف  مشاك�ل  الصحف�ي  يواج�ه  ل�ن 
الفيديو خالل اس�تخدام هذا التطبي�ق، وإن لم تكن 
رسع�ة االنرتنت جي�دة. كم�ا يتيح التطبي�ق إجراء 
مكاملات جماعية، وُيفّضل عدم استخدامها لحماية 

خصوصية املراسل.
كم�ا يمك�ن االعتماد ع�ى ه�ذا التطبيق يف إرس�ال 
واس�تقبال امللفات املختلفة مثل الصور واملستندات 

وحتى املقاطع الصوتية.
بلد املنشأ: السويد.

Telegram
يتيح لك تطبيق تيليجرام إجراء محادثات رسية، من 
خالل الضغط عى اس�م الشخ�ص فتظهر لك قائمة 

م�ن الخيارات من ضمنها »إجراء محادثة رسية« أو 
»Start Secret chat« كما هو موضح يف الصورة.

 بعد إرس�ال دع�وة ملحادثة آمنة ورسي�ة يتم تبادل 
مفاتيح التشف�ر، ما يضيف تشفراً قوياً ملحادثتك 
القادم�ة، أضف إىل ذلك تشف�ر االتصال الذي يمتاز 

به هذا التطبيق.
والجدير ذكره أّن التطبيق ال يقوم بتخزين أي يشء 
عى خوادم الركة، ب�ل تتم املحادثة بن الجهازين 
ل�ن  وبذل�ك   ،Client to Client بمعن�ى  مب�ارشة 
تس�تطيع الركة مشاهدة محادثاتك ألن البيانات 

التي تنتقل بن الجهازين قد تم تشفرها مرتن.
وعى اعتبار أن هذه محادثة رسية فلن تجد خاصية 
التحويل أو Forward، ولكن يجب اإلنتباه إىل نقطة 
مهمة يف املحادث�ات غر الرسية يف تيليجرام، عندما 
تق�وم بتحويل رس�الة م�ن املراس�ل لشخص آخر 
س�تنتقل الرسالة مع االس�م األصيل للمراسل، لذلك 

احرص عى نسخ الرسالة ال تحويلها.
ويف حال رغبت يف تصوير الشاش�ة عوضاً عن نسخ 
الرس�الة، ال ب�ّد من اإلنتب�اه إىل أّن تيليج�رام يتيح 

للمس�تخدمن معرفة من ق�ام بتصوير الرس�ائل، 
فبمج�رد التقاط�ك للصورة س�تظهر عى شاش�ة 
الشخص اآلخر رس�الة تقول له إنك التقطت صورة 

.your friend took a screenshot  للشاشة أو
أض�ف إىل ذلك مجموعة م�ن املميزات التي يمكن أن 
يستخدمها املحررون، إحداها ميزة »تدمر الرسائل 
ذاتي�اَ« أو »Self Destruct« والت�ي تتي�ح لك حذف 
م�ا كتبته عى جهازك وجه�از الشخص اآلخر، لكن 
عليك تفعيل هذه امليزة واختيار املدة الزمنية لحذف 

الرس�الة أو املحادثة التي تم إجراؤها.
وأخراً يملك تيليجرام خاصية حذف الحساب تلقائياً 
Account Self Destruct، ع�ادة يت�م تفعي�ل هذه 
الخاصي�ة تلقائياً بعد 6 أش�هر من عدم اس�تخدام 
الحس�اب، لك�ن يمكن الطلب من املراس�ل أن يقوم 
بتفعي�ل هذه املي�زة واختيار أقل ف�رتة ممكنة من 
عدم اس�تخدام الحس�اب كي يتم حذفه خالل شهر 

واحد.
بلد املنشأ: روسيا.

Signal
يوفر ه�ذا التطبيق ميزة الحذف التلقائي للرس�ائل 
املرسلة ولكن عليك التأكد من تفعيل هذه امليزة من 

إعدادات الخصوصية.
يتضمن التطبيق أيضاً آليات تمكن املستخدمن من 
التحقق من هوية املرس�ل بشكل مستقل والتحقق 

من نزاهة قناة االتصال.
تع�رض التطبي�ق للحظ�ر يف بعض ال�دول وقامت 
 Domain fronting الجه�ة املط�ورة بتفعي�ل آلي�ة

لتجاوز حجب التطبيق.
بل�د املنش�أ: الوالي�ات املتح�دة األمركي�ة.

Dust
م�ن ميزات هذا التطبيق هو أن املس�تخدمن لديهم 
24 س�اعة للرد ع�ى الرس�ائل قبل أن يت�م حذفها 
نهائياً، وباإلضافة إىل ذلك تس�تطيع حذف الرسائل 

عى جهازك وجهاز املراسل.

بل�د املنش�أ: الوالي�ات املتح�دة األمركي�ة.
وفيما ييل مجموعة نصائح مهمة للحفاظ عى أمن 

وسالمة املراسل:
اآلن وبعدم�ا اخ�رتت التطبيق املناس�ب يف التواصل 
مع املراس�ل، تجنب إضافته عى حسابات التواصل 
االجتماعي مثل »فايسبوك، تويرت، انستجرام«، ألن 
ذلك سوف يلفت األنظار إىل العالقة التي تجمعكما.

علي�ك اختيار اس�م مس�تعار تنره م�ع التقارير 
املرسلة، واألهم من ذلك يجب توضيح هذه النقطة 
يف نهاي�ة التقرير، مش�راً إىل األس�باب التي دفعتك 

الستخدام اسم املراسل املستعار.
ال تقحم�ه يف اجتماعات ومحادثات جماعية، ألن يف 
ذلك اخرتاق لخصوصيته، ولكن يف نفس الوقت يجب 
علي�ك أن تق�ّدم املعلومات الكاملة عن هذا املراس�ل 

ملديرك أو شخص مسؤول يف املؤسسة تثق به.
اطلب من املراس�ل رقم هاتف لصديق أو قريب يثق 

به للتواصل معه يف حاالت الطوارئ.
ذكره باستمرار بأهمية حذف الرسائل بينكما.

اطلب من املراس�ل أن يس�جل اسمك يف هاتفه تحت 
اس�م مس�تعار، والتأكيد علي�ه  بتجنب اس�تخدام 

اسمك الكامل.
يف ح�االت توجه املراس�ل إىل منطق�ة ال تتوفر فيها 
ش�بكة االنرتنت علي�ه تقديم كاف�ة املعلومات قبل 

توجهه إليها، معلومات التواصل ومدة بقائه فيها.
احرص عى التواصل املستمر معه، واالطمئنان عليه 

حتى وإن لم يكن قد كلف يف إنجاز تقرير ما.
يمكن استخدام موقع WETRANSFER يف استقبال 
الصور والفيديوهات املرس�لة من قبل املراسل، فهو 
سهل وآمن ويتم حذف املواد تلقائياً بعد أسبوع من 

إرسالها.
 يجب عليك تنبيه املراس�ل بعدم نر معلومات عن 
أماكن تنقل�ه وإقامته وخاصة أولئك الذين يعملون 
يف مناط�ق الح�روب، وتنبيه�ه إىل ع�دم نر صور 
تجمع�ه مع عنارص م�ن أي فصي�ل مقاتل أو نر 
مدون�ات تنتقد طرف مقاتل عى حس�اب اآلخر ألن 

كل ذلك سوف ينعكس سلباً عليه.

عمان/ متابعة الزوراء:
 فرض�ت جائح�ة كورون�ا عق�د 
ملتق�ى أري�ج الس�نوي للصحافة 
ال��13، افرتاضي�ا  االس�تقصائية 
عم�ان،  األردني�ة  العاصم�ة  يف 
تحت عنوان “نرب�ط العالم”، عرب 
منصتن متزامنتن، األوىل “زوم”، 
والثانية منصة “أون فينت”، بينما 
اختلف�ت ردود أفع�ال الصحفين 
حول الفائدة التي يمكن تحقيقها 
م�ن مؤتم�رات اإلع�الم ع�ن بعد، 
وس�ط محدودية التفاعل مقارنة 

بالتواصل املبارش.
واستطاعت شبكة أريج للصحافة 
العقب�ات  تج�اوز  االس�تقصائية 
التقني�ة وجمع�ت 3000 صح�ايف 
من أنح�اء العال�م و160 متحدثا، 
شاركوا يف 60 جلسة وورشة حول 
والتحقيق�ات  اإلع�الم،  تحدي�ات 
العابرة للحدود، وتعامل الصحافة 
للجائح�ة  املعمق�ة  وتغطياته�ا 
وغره�ا، خالل الفرتة م�ن 4 إىل 7 

ديسمرب الجاري.
ويرى مراقبون أن نجاح امللتقى يف 
التنظيم والتواص�ل االفرتايض مع 
املتلقن خالل املحارضات، وتنظيم 
الوق�ت، وتق�ي ردود الفعل عرب 
اس�تبيانات، باإلضاف�ة إىل الع�دد 
الضخ�م ال�ذي س�جل للمشارك�ة 
بأضعاف ممن ش�اركوا س�ابقا يف 
النسخ الحية، يمهد العتماد شكل 
املؤتم�رات  يف  الرقم�ي  التواص�ل 
وامللتقي�ات اإلعالمي�ة والصحفية 

حتى بعد الجائحة.
املؤسس�ات  بالفع�ل  وب�دأت 
مج�ال  يف  والبحثي�ة  الصحفي�ة 

اإلعالم التأقلم م�ع تغرات كوفيد 
– 19، س�واء كتفاعل الرضورة أو 
املتوقع  الطوعي  تمهيدا لالختي�ار 
للنفق�ات  توف�را  كورون�ا  بع�د 
والجهد وإلتاحة التواصل مع أكرب 
عدد ممك�ن، لكن هذه القناعة لم 

تنتقل بعد إىل الصحفين لتبنيها.
والزال تقيي�م فاعلي�ة مث�ل تل�ك 
اللق�اءات يف صورتها الرقمية، قيد 
الش�ك إذ إن األعداد املشاركة فعليا 
يف الجلس�ات ل�م تتج�اوز املئات، 
م�ا يعن�ي أن الصحفي�ن مازالوا 
غ�ر متعاط�ن أو مقتنعن تماما 

بجدوى اللقاءات عن بعد.
وأعرب عدد م�ن الصحفين الذين 
س�جلوا لحضور امللتق�ى، أنهم لم 
يحرضوا س�وى جلس�ة أو اثنتن، 
وبعضهم لم يشارك يف أي جلس�ة، 
مم�ن اعت�ادوا ع�ى حض�ور تلك 
امللتقي�ات يف نس�خها املاضية، أو 

ممن سجلوا فيها للمرة األوىل.
وعى الرغم من أن العمل اإلعالمي 

انتق�ل من�ذ ف�رتة طويل�ة، قب�ل 
التكنولوجيا  إىل اعتم�اد  الجائحة، 
والتواص�ل عن بعد ب�ن الصحفي 
ومصادره توفرا للنفقات والجهد، 
أو يف ظل األعم�ال العابرة للحدود، 
يبق�ى  املب�ارش  اللق�اء  أن  غ�ر 
بالنس�بة إىل اإلعالمي�ن الطريق�ة 
املثى للتواصل، إذا ما أرادوا التعمق 

والتميز.
يف  ش�اركت  صحفي�ة  وقال�ت 
ورش�ة أريج التدريبية األوىل حول 
الصحافة االس�تقصائية بالتزامن 
مع الجائح�ة يف أبريل املايض، إنها 
االفتتاحي�ة  الجلس�ة  ش�اركت يف 
جائح�ة  تغطي�ة  ح�ول  وجلس�ة 
النط�الق  األول  الي�وم  يف  كوفي�د 
امللتق�ى، لكنه�ا ل�م تستس�غ تلك 

الصورة الرقمية للملتقيات.
وأضاف�ت يف ترصي�ح ل�”العرب” 
مفضل�ة عدم ذكر اس�مها: “كنت 
امللتقي�ات  يف  أش�ارك  أن  أتمن�ى 
صحفي�ن  ع�ى  ألتع�رف  الحي�ة 

استقصائين من دول عدة، وأكّون 
مص�ادر يف املهنة، غر أن الجائحة 
قال�ت كلمته�ا، حاول�ت التعاطي 
مع امللتق�ى عى النح�و ذاته الذي 
تفاعلت فيه مع الورشة التدريبية 
واس�تفدت منها، لكن لم أس�تطع 
الرقم�ي  التلق�ي  أصابن�ي  فق�د 
لس�اعات دون اإلرس�ال، بالصداع 

وعدم الرتكيز«.
الصحف�ي  رأى  الخ�الف،  وع�ى 
االس�تقصائي، عبدالل�ه أبوضيف، 
أن�ه حق�ق اس�تفادة كب�رة م�ن 
تلق�ى  حي�ث  امللتق�ى،  فاعلي�ات 
الس�تقصائين  ورشوح  تج�ارب 
أكث�ر  واس�تمع  ع�دة،  دول  م�ن 
ع�ن املضام�ر الحديث�ة يف العمل 
العابرة  التحقيقات  الصحفي مثل 
للحدود والتي يشرتك فيها أكثر من 
صحفي من دول عدة، يستقصون 

عن القضية نفسها يف بالدهم.
وتابع أبوضي�ف ل�”العرب”، وهو 
إح�دى  يف  املتحدث�ن  م�ن  واح�د 
الجلس�ات، “لق�د كن�ت م�ن أول 
الورش�ة  يف  ش�اركت  مجموع�ة 
الرقمية ألريج، واملؤسس�ة نجحت 
يف إدارة الورشة كما امللتقى، حيث 
صممت موقعا خاص�ا لها، العمل 
عن بع�د كان أصعب خ�الل تنفيذ 
تحقيق�ي األول م�ع أري�ج، لك�ن 
الحالة ع�ى تحدياتها أفضل من ال 

يشء«.
وي�رى أن امللتق�ى وإن ل�م يمث�ل 
ق�درا هائال من اإلف�ادة، لكنه يعد 
“بريق أمل”، موضحا أن “جلسات 
امللتقيات ما هي إال ساحات لتبادل 
ح�ول  ومض�ات  وتس�ليط  اآلراء، 
مواضي�ع مح�ددة، وه�ذا مهم يف 

الوض�ع املت�أزم للصحافة، نحتاج 
كصحفي�ن أن نتش�ارك الهم�وم 
 5 أبوضي�ف  وتاب�ع  واملخ�اوف”. 

جلسات فقط من امللتقى.
يف  األخ�رى  التحدي�ات  وم�ن 
اعتم�اد النس�خ الرقمي�ة ملثل تلك 
امللتقي�ات، تع�ارض جدوله�ا مع 
الجدول اليومي واملكتظ عادة لدى 
الصحفين، فالصحفي يس�تطيع 
أن ينظم جدوله لكي يس�افر عدة 
أي�ام لحض�ور امللتق�ى، لكن�ه يف 
املقابل قد ال يستطيع االعتذار عن 
التزام أو عمل م�ا لحضور ملتقى 

رقمي.
االس�تقصائي  الصحف�ي  وأك�د 
يف  الثان�ي  املرك�ز  الحاص�ل ع�ى 
مس�ابقة أريج الس�نوية، محمود 
الواقع، أن امللتق�ى نجح يف تجاوز 
عقب�ة كوفي�د – 19، وه�و يشء 
خصوص�ا  للمؤسس�ة  يحس�ب 
م�ع الق�درة العالية ع�ى التنظيم 
وتلقي أس�ئلة الصحفين وتدعيم 

مجتمعها بمتفاعلن جدد.
وأوض�ح ل�”الع�رب”، لك�ن ذل�ك 
ج�دوى  م�ع  ُيق�ارن  ال  بالطب�ع 
تنظي�م ملتقيات حية، يس�تطيع 
فيه�ا الصحف�ي التق�اء آخري�ن، 
وطرح جملة من األس�ئلة املبارشة 
عن تجربتهم، وتعميق العالقات يف 
ما بينهم، وهذه كانت االس�تفادة 
األك�رب م�ن تل�ك امللتقي�ات، وهو 
م�ا س�لبها كوفيد.وينتظر اإلعالم 
العربي والعاملي مرور وباء كورونا، 
التغي�رات  م�ن  الكث�ر  الختب�ار 
التي طرأت علي�ه يف ظل الجائحة، 
بتحدي�ات ق�د تضعنا أم�ام إعالم 

جديد يختلف عن إعالم ما قبلها.

أنقرة/ متابعة الزوراء: 
أص�درت محكم�ة تركي�ة، يف دي�ار بك�ر، 
حكما بالس�جن 6 س�نوات و3 أش�هر عى 
الصحفي�ة أيشاجول دوج�ان، فيما أفرج 
القضاء التكري عن الصحفين الروس�ين 
املحتجزين بتهمة تصوير مكان محظور. 

وص�در الحكم بن�اء عى اته�ام أيشاجول 
الت�ى كانت تعمل منس�قة برام�ج ىف قناة 
»İMC« الرتكي�ة بع�د إدانته�ا ب�«االنتماء 

لتنظيم إرهابي«.
أحكام�ا  الرتكي�ة  الس�لطات  وأص�درت 
بالس�جن عى ما زهاء 200 صحفى، عقب 
محاول�ة االنق�الب الت�ى ش�هدتها تركي�ا 

منتصف يوليو 2016.
وأغلقت الحكومة أكثر من 200 مؤسس�ة 
إعالمية بينها قنوات ووكاالت أنباء وصحف 
ومحط�ات رادي�و ىف مقدمته�ا صحيف�ة 

»زمان«، ووكالة »جيهان« الرتكيتان.
ويف س�ياق منفص�ل أفرج�ت أنق�رة ع�ن 

صحفين روس�ين أوقفا األس�بوع املايض 
يف تركي�ا بع�د اتهامهم�ا بتصوي�ر مصنع 

للطائرات املسرة من دون إذن.
وقض�ت محكم�ة يف اس�طنبول باإلف�راج 

ع�ن، ألييش بيرتوش�كو، واملص�ور املرافق 
له، إيفان ماليشكن، عى ما أفاد مس�ؤول 
ترك�ي كب�ر وكالة فرانس ب�رس من دون 

مزيد من التفاصيل.

والرجالن يعمالن لحس�اب محطة »أن تي 
يف« الروس�ية وأُوقف�ا الخمي�س املايض يف 
اس�طنبول عندما كان�ا يص�وران مصنعا 
للطائرات املس�رة ب�دون ترخيص عى ما 

ذكرت السلطات الرتكية.
وأع�رب الكرمل�ن يف وقت س�ابق، االثنن، 
ع�ن أمل�ه باإلف�راج »قريب�ا« ع�ن هذين 

الصحفين.
ورغ�م أن عالقات ثنائية جيدة تربط تركيا 
وروس�يا، إال أنهما تختلف�ان يف الكثر من 
امللفات من س�وريا إىل ليبي�ا ومؤخرا حول 
الن�زاع يف ناغورني ق�ره باغ. فق�د أعلنت 
أنقرة دعمها ألذربيجان يف مواجهة أرمينيا 
املدعومة من موسكو والتي تكبدت هزيمة 

عسكرية.
ويؤكد الرئيس�ان ال�رويس فالديمر بوتن 
والرتك�ي رج�ب طي�ب إردوغ�ان بأنهم�ا 
يقيم�ان عالق�ة تتميز بطابعه�ا »العميل« 

خصوصا.

البصرة / نينا :
 ضيفت دار سوباط الثقافية يف البرصة جلسة حوارية » تناولت » العمل الصحفي تحت عنوان 
) العمل الصحفي تأثر ام تدمر( إقامتها بالتعاون مع فرع نقابة الصحفين بحضور عدد من 
الصحفين واملثقفن .وتحدث الصحفي الرائد صباح الجزائري عن مخاطر العمل الصحفي عى 
العاملن يف الصحافة ومايتعرض له الصحفي بسبب تعدد التوجهات » مشرا اىل قانون حماية 
حقوق الصحفين والقوانن األخرى التي من ش�أنها ان تنظم العمل الصحفي أس�وة باألعمال 
األخرى .وش�دد الجزائري عى أهمية تفعيل الرقابة الذاتية للفرد العراقي وعى وجه الخصوص 
العاملن منهم يف قطاع الصحافة ألنها الوس�يلة الوحيدة للتخلص من املستجدات السلبية التي 
طرأت عى العمل الصحفي«. مشيدا يف الوقت ذاته بالدور الذي تضطلع به دار سوباط الثقافية 
يف رف�ع مس�توى الوعي وبما ترفد به هذه ال�دار املشهد الثقايف العراقي م�ن نشاطات متنوعة 
ومميزة داعيا اىل ان انتشار املراكز الثقافية الرصينة يف إرجاء البرصة كي تعود املدينة كما كانت 

مصدرا للعلم ومنارا للثقافة.

برلني/ متابعة الزوراء:
وج�ه وزير املالية األملاني أوالف ش�ولتس، الشكر إىل الصحف�ي دان ماكرام، الذي كشف عن 
فضيح�ة التالعب يف ميزانية رشك�ة وايركارد األملانية لخدمات الدفع.وقال نائب املس�تشارة 
أنجيال مرك�ل، إن ماكرام كشف بتحقيقاته املس�تمرة لصالح صحيف�ة »فايننشال تايمز« 
الربيطانية، املمارس�ات التجارية املريبة للركة املفلسة.وسيلقي مرشح الحزب االشرتاكي 
الديمقراط�ي ملنصب املس�تشار يف االنتخابات املقبلة، كلمة التكري�م ملاكرام الذي حصل عى 
جائ�زة املراس�ل األملاني.ووصف ش�ولتس ماكرام يف نص كلمت�ه املس�جلة بالفيديو بشكل 
مسبق بأنه »مستكشف يف أفضل تاريخ لحرية الصحافة«، كما وصف تقاريره عن وايركارد 
بأنه�ا »عالمة فارقة يف الصحافة االس�تقصائية«.وأضاف ش�ولتس: »عزي�زي دان ماكرام، 
أن�ا ممتن لك للغاية ولزمالئك والس�يما س�تيفاني، لعملكم«.كانت واير ك�ارد تقدمت بطلب 
إلش�هار إفالس�ها نهاية يونيو املايض بعد تفجر فضيحة اختفاء حوايل 1.9 مليار يورو )2.1 
ملي�ار دوالر( من أرصدتها، ويف تطور الحق، اعرتفت الركة بعد ذلك بأنه من املرجح للغاية 
أن تك�ون ال�9ر1 مليار يورو التي قيدتها يف حس�ابات الضمان، ال وج�ود لها.ويتهم االدعاء 
األملاني يف ميونيخ اإلدارة التنفيذية الس�ابقة للركة، وعى رأس�ها ماركوس براون، الرئيس 
التنفيذي الس�ابق، باملس�ؤولية عن »االحتيال التجاري الذي تم بشكل عصابي«، حيث قيدت 
إدارة الركة أعماال ًوهمية بمليارات اليورو عى مدار س�نوات من أجل الحفاظ عى الركة 
والحصول من خالل ذلك عى قروض عرب االحتيال، ما تس�بب يف أرضار لبنوك ومس�تثمرين 

بقيمة وصلت إىل 2ر3 مليار يورو.

جلسة حوارية يف البصرة تناقش 
)العمل الصحفي تأثري أم تدمري(

احلكومة األملانية تشكر صحفًيا فضح 
تالعبا ماليا ضخما  

3000 صحفي و160 متحدثا ش��اركوا يف 60 جلس��ة وورشة حول 
حتديات اإلعالم والتحقيقات العابرة للحدود

تركيا تسجن صحفية بتهمة اإلرهاب وتفرج عن الصحفيني الروسيني 
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تغريت فرنسا والرشق األوسط والعالم 
الفرنيس  الرئيس  حقبة  بني  ما  يف 
جيسكار  فالريي  الراحل  األسبق 
وحقبة   )1974-1981( ديستان 
بدأت  التي  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
الزمني  الفاصل  هذا  خالل   .2017 يف 
استمر اهتمام باريس بالرشق األوسط 
لسياستها  أساسيا  محورا  يمثل  الذي 
الخارجية خاصة وأن التحوالت الجذرية 
التي بدأت يف سبعينات القرن املايض ال 
يف  وانعكاساتها  أصداؤها  ترتدد  تزال 
بدايات العقد الثالث من هذا القرن، إن 
عىل صعيد الرصاع العربي – اإلرسائييل 
واستقرار  لبنان  حروب  اندالع  أو 
النفط  وسوق  العراق  وحروب  الخليج 
الصحراء  ونزاع  اإليرانية”  و”الثورة 
لكن  وليبيا..  الجزائر  مع  والصالت 
ماكرون  حقبة  إىل  ديستان  حقبة  من 
عىل  الحفاظ  من  فرنسا  تتمكن  لم 
الكثري من  مواقع نفوذها وكان هناك 
النكسات، وبقي العامل املشرتك األهم 
وبعد  االقتصادي  العامل  أولوية  وهو 

ذلك الرتكيز عىل إيران.
واملسارات  الصفات  من  الكثري  تجمع 
الرئيسني ديستان وماكرون؛ فقد  بني 
كان األول يف عمر 48 عاما، أصغر رئيس 
للجمهورية الخامسة يف فرنسا، ولكن 
وعمره  الحكم  سدة  إىل  وصل  الثاني 
األكثر  الرئيس  وأصبح  عاما  أربعون 
شبابا. كما يجمع بني الرئيسني أنهما 
نتاج النخبة الفرنسية. فقد تخرجا من 
عمليا  وانتميا  لإلدارة”  العايل  “املعهد 
الليربايل  الوسط  توجهات  نفس  إىل 
للحفاظ  األوروبي  بالخيار  والتمسك 

عىل موقع فرنسا العاملي.
تحديث  أجل  ديستان من  وبينما عمل 
فرنسا ومنح أدوار أكرب للشباب واملرأة 
يعمل  املحافظ،  الخط  من  للخروج 
يف  فرنيس  تميز  عىل  بعناء  ماكرون 
العوملة. وكما شكلت الصدمات  سياق 
سوق  “صدمتي  خاصة  االقتصادية 
وكانت  ديستان،  لنهج  معيقا  النفط” 
األوسط،  الرشق  بتوترات  صلة  لذلك 
من  فقط  ليس  حاليا  فرنسا  تعاني 
أيضا  بل  كورونا  جائحة  تداعيات 
األوروبي  والدور  دورها  كسوف  من 
األبيض  والبحر  األوسط  الرشق  يف 

املتوسط.
بصماته  وترك  سباقا  ديستان  كان 
إىل  الدولية. منذ وصوله  السياسة  عىل 
اإلليزيه يف 1974، تنبه الرئيس الجديد 
التبلور،  بصدد  كانت  التي  للعوملة 
األقطاب.  متعددة  دبلوماسية  واختار 
“ستكون  أنه   1975 العام  يف  وأعلن 
سياسة  الخارجية  فرنسا  سياسة 
عاملية وتوافقية. لهذا السبب يمكننا أن 
نقول: إني صديق الجميع، إني صديق 
السوفييت، إني صديق األمريكيني…”. 
سياسة  ديستان  بدأ  ذلك،  من  انطالقا 
االنفتاح يف أفريقيا حيث كان أول رئيس 
فرنيس يزور الجزائر املستقلة يف 1975. 
اشتبكت  التايل،  العام  من  ابتداء  ولكن 
باريس والجزائر حول مسألة الصحراء 
ينطبق  تقريبا  املسار  ونفس  املغربية. 
عىل ماكرون الذي زار الجزائر يف بداية 
حملته االنتخابية ووعد بتنقية الذاكرة 
لكن  االستعمار،  أخطاء  عن  واالعتذار 
واضطراب  فرنيس  إجماع  وجود  عدم 
يف  مراوحة  إىل  أديا  الجزائر،  يف  الوضع 
املكان سببت عودة التوتر أخريا إىل نزاع 

الصحراء يف إحراج باريس.
فقد  العربي  املغرب  بلدان  باقي  يف  أما 
العاهل  مع  ديستان  عالقات  كانت 
الثاني  الحسن  الراحل  امللك  املغربي 
من  بورقيبة  الحبيب  تونس  ورئيس 
مع  تماما  العكس  عىل  غيوم،  دون 
العقيد معمر القذايف بسبب نزاع تشاد 
أفريقيا.  يف  ليبيا  ولدور  األول  املقام  يف 
الصورة  أما مع ماكرون فنجد تقريبا 
الفرنيس  الرئيس  أن  خاصة  نفسها 
يكلل  لم  فرنسيا  تدخال  ورث  الحايل 
مرسح  إىل  ليبيا  تحول  ومع  بالنجاح، 
تجهد  معقدة  دولية   – إقليمية  لعبة 
توافق  لبلورة  نجاح  دون  من  باريس 

أوروبي مؤثر.
بني  أكرب  التباعد  يبدو  املرشق،  يف 
موقفي ديستان وماكرون من املسألة 
خالل  باريس  كانت  إذ  الفلسطينية 
عهد األول قد قادت املجموعة األوروبية 
الحايل(  األوروبي  االتحاد  )سلف 
لالعرتاف بالحق الفلسطيني وبالصفة 

التمثيلية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
 ،1980 يونيو  يف  البندقية  قمة  خالل 
العاملي  لالعرتاف  مقدمة  ذلك  وكان 
واألمريكي الحقا. بينما تميزت مرحلة 
أمام  الفرنيس  للدور  برتاجع  ماكرون 
زخم الدور األمريكي خالل عهد دونالد 

ترامب.
التطور  أن  إىل  اإلشارة  من  بد  وال 
الفرنيس  للموقف  النسبي  اإليجابي 
يكن  لم  الفلسطينيني  إزاء  واألوروبي 
ليحصل لوال آثار حرب 1973 ومبادرة 
“قطع البرتول” وما أعقبها من افتتاح 
حوار عربي – أوروبي. ومنذ تلك الحقبة 
ازداد االهتمام الفرنيس بالعراق والدول 
مؤسس  أن  علما  الخليج،  يف  العربية 
ديغول  شارل  الخامسة  الجمهورية 
العربية  “السياسة  أسس  أرىس  قد 
حرب  آثار  تجاوز  أجل  من  لفرنسا” 
السويس.  حرب  يف  والتدخل  الجزائر 
ولذا يندرج االنفتاح عىل اململكة العربية 
العربية  واإلمارات  ومرص  السعودية 
ديستان  )زار  السياق  هذا  يف  املتحدة 
املغفور  وزار   1977 يناير  يف  الرياض 
يف  باريس  بن عبدالعزيز  امللك خالد  له 
1981، وكانت عالقة الرئيسني ديستان 
املغفور  وزار  ممتازة،  السادات  وأنور 
نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  الشيخ  له 
ديستان  قام  بينما   1975 يف  باريس 

بزيارة أبوظبي يف مارس 1980(.
الذي  العراق  عىل  كان  الرتكيز  أن  بيد 
لرتكيز  مهمة  بوابة  فرنسا  اعتربته 
نفوذ لها يف الرشق األوسط وكان هناك 
سيايس  تعاون  ديستان  حقبة  منذ 
رئيس  وكان  وعلمي،  وعسكري 
شرياك  جاك  الراحل  ديستان  وزراء 
مع  واليوم  التقارب.  هذا  صانعي  من 
ماكرون بعد كل تعرجات التاريخ يعود 
السعي الفرنيس إىل ترتيب العالقة مع 

العراق وإحياء دوره اإلقليمي.
كان  واملرشق  العراق  عن  بعيدا  لكن 
الغزو  مع  يبدأ  الكبري  العاملي  التحول 
لم  وحينها  ألفغانستان  السوفييتي 
استنكار  عناء  نفسه  ديستان  يكلف 
الحلفاء  من  غريه  فعل  كما  ذلك 
إعالء  مرحلة  ذلك  افتتح  الغربيني. 
الدور الديني يف السياسة والرتكيز عىل 
وأعقب  اإلسالمي.  العالم  رصاعات 
اإليرانية”  اإلسالمية  “الثورة  ذلك 
من  الخميني  الله  آية  قادها  التي 
يف  استضافته  وتمت  الفرنيس  مقره 
الغربية  القوى  وقامت  ديستان  عهد 
يكمن  وهنا  الشاه.  إسقاط  بتغطية 
الدور امللتبس لفرنسا يف عهد ديستان 
التحالف  لرضورات  تربره  وهي 
واحرتام حرية الشعوب اإليرانية. لكن 
التاريخي  النفوذ  مدى  جيدا  يعلم  من 
البلد،  هذا  يف  واألمريكيني  للربيطانيني 
عند  طموح  وجود  نفرتض  أن  يمكن 
بعض الدوائر الفرنسية يف الرهان عىل 
بناء عالقة مع بلد اسرتاتيجي واقتصاد 
يحاكيه  الطموح  هذا  ونفس  واعد. 
ماكرون يف حقبتنا هذه علما أن إيران 
املعسكر  مع  عالقاتها  طورت  التي 
بعالقاتها  أكثر  مهتمة  تبقى  الرشقي 
مع أملانيا وبريطانيا وإيطاليا وعىل ما 
دعم  ينس  لم  اإليراني  النظام  أن  يبدو 

فرنسا للعراق يف الحرب مع إيران.
يف  تحرض  التاريخية  الحسابات  هذه 
رشق املتوسط خاصة يف سوريا ولبنان. 
لبنان  “حروب  انفجار  أن  إىل  ويشار 
ويومها  ديستان،  عهد  يف  بدأ  النقالة” 
يف عام 1975، حاولت باريس التدخل، 
عادت  األمريكي  الضغط  تحت  لكنها 
وسلمت بالتدخل السوري تحت عنوان 
صالت  أن  إال  املسيحيني”.  “حماية 
الفلسطينية  التحرير  بمنظمة  باريس 
يف  السوري  النظام  أغضبت  والعراق 
حقبة ديستان وزادت من التوتر حول 

لبنان ويف ملفات أخرى.
تسعى  ماكرون  حقبة  يف  وحاليا 
باريس إىل إنقاذ مبادرتها تحت عنوان 
املئوية  الذكرى  يف  لبنان  زوال  “منع 
األوىل لتأسيس كيانه”. لكن كما كانت 
)حصل  إرسائيل  مع  ديستان  متاعب 
ضمن  الفرنسية  للقوات  تمركز  أول 
 1975 يف  الدولية  السالم  حفظ  قوات 
يف  للبنان  إرسائييل  اجتياح  أول  بعد 
1978 ردا عىل العمليات الفلسطينية( 
نفسه  ماكرون  يجد  سوريا،  ومع 
قبل  من  مهمته  تسهيل  بعدم  مقيدا 
إرصاره  من  بالرغم  الله  وحزب  إيران 

عىل الحوار معهما.
تبدو امللفات متشابكة والتاريخ ال يمكن 
املنوال، لكن  أن يعيد نفسه عىل نفس 
وحوض  أفريقيا  كما  األوسط  الرشق 
البحر األبيض املتوسط يبقى يف صدارة 
االهتمامات االسرتاتيجية واالقتصادية 
الفرنسية بالرغم من اختالف األساليب 
بني رئيس وآخر. يبقى الحصاد محدودا 
نظرا إىل قلة اإلمكانات، ويتطلب نجاح 
السياسة الفرنسية املزيد من الوضوح 
مّر  سياسات  يف  وتغيريا  والتماسك، 

عليها الزمن وفشلت.

بعلد طول انتظار، تم اإلعلالن عن موعد زيارة 
البابا فرانسليس إىل العراق، لتكون الزيارة بني 
يوملي 5 و8 ملارس )آذار( ملن العلام املقبل. 
تشملل جوللة البابلا املرتقبلة إىل العلراق كالً 
ملن بغداد واملوصل وقرقوش يف سلهل نينوى، 
باإلضافة اىل أربيل. زيارة مدن عدة وعىل مدار 3 
أيام دليل عىل أهمية الزيارة وحرص البابا عىل 
التواصلل مع العراقيني. لقلد حرص البابا عىل 
التواصل مع الناس مبارشة أينما ذهب. واألمل 
هلو أن تسلهل الحكوملة العراقية ملن توفري 
الفرص لتواصل الناس، وخاصة أتباع الكنيسة 
الكاثوليكية مع البابا فرانسليس مبارشة، وأال 

تكون الزيارة فقط فرصة للمسؤولني.
ال شلك أن زيلارة البابا إىل العراق سلتكون لها 
أهميلة خاصة للمسليحيني من أبنلاء العراق، 
وخاصة من أتباع الكنيسلة الكاثوليكية، رغم 
أن الزيلارة بالفعلل تعني كلل العراقيني، ألنها 

تحمل دالالت ورسائل مهمة.
الرمزيلة التلي تحملهلا زيلارة البابلا يمكلن 
اختصارهلا عىل ثالثلة أصعدة رئيسلية؛ أوالً، 
تمثلل دعماً ملسليحيي العلراق وتؤكلد أهمية 

رغلم  واسلتمراريتهم  البلالد  يف  وجودهلم 
صعوبة العيلش حالياً. من املؤسلف أن أعداد 
املسليحيني يف العاللم العربي ترتاجع سلنوياً 
ولقلد تراجعلت بشكل ملحلوظ يف العراق مع 
الهجرة العالية بسلبب أزماتله املتتالية. وبعد 
أن كلان املسليحيون يشكللون حلواىل 12 يف 
املائة من سلكان العراق، باتوا يشكلون نسبة 
أقلل بكثري، يقلول البعض إنها أقلرب إىل 1 يف 
املائلة اليوم. لقلد خرس العراق الكثري بسلبب 
الحروب واالقتتلال الداخيل والفسلاد وغريها 
من ويالت حلت بالبالد. ومن بني تلك الخسائر 
خسلارة املاليني من أبناء البللد الذين هاجروا 
إىل الخلارج. قلد تكلون هلذه الزيلارة حافزاً 
لبقاء املسليحيني يف العراق وتشدد عىل أهمية 

تاريخهم ومستقبلهم يف البالد.
أما عىل الصعيلد الثاني، فالزيارة تعترب مؤرشاً 
عىل مكانة العراق وأهميته إقليمياً ودولياً، عىل 
الرغلم من كلل املصاعب التلي يشهدها. فمن 
املتوقلع أن يكلون العراق الوجهلة األوىل للبابا 
بعد بقائه يف الفاتيكان هذا العام بسلبب وباء 
»كوفيلد - 19«. ولقلد أوضح بيلان الفاتيكان 
الصلادر أمس االثنلني حول الزيارة أنه سليتم 
مراقبة الوضع الصحي العاملي إىل حني الزيارة، 
يف حال تسلتدعي الظروف تأجيل الزيارة. كما 
أن اإلرصار علىل التوجله إىل العلراق، بعلد أن 
اسلتقبل البابلا الرئيس العراقلي برهم صالح 
يف الفاتيكلان يف يناير )كانلون الثاني( املايض، 

يسلط الضوء عىل أهمية العراق.
أما عىل الصعيد الثالث، فتشكل الزيارة مرحلة 
مهمة للحد من التطرف وكبح جماح من يدعو 
إليله. ويف الحقيقلة، هلذا التطلرف يأتي ليس 
فقط من »داعش« واملجرمني التابعني للتنظيم 
اإلرهابلي، بل ملن املتطرفني الذيلن يرفضون 
التنلوع الدينلي الذي لطامللا امتلاز وتمتع به 

العلراق. زيلارة البابلا إىل املوصلل وقرقوش يف 
سهل نينوى املرتقبة ستكون ذات رمزية عالية 
بعد أن سلعى أتباع »داعش« لطرد أبناء نينوى 

من وطنهم التاريخي.
وقد قلال البابا يف اجتماع يف يوليو )تموز( عام 
2019: »إننلي أفكلر يف العلراق دوملاً.. وأريد 
أن أزوره علىل أملل أنله يسلتطيع أن يرسلم 
املسلتقبل بشكلل سللمي ومن خالل السلعي 
املشلرتك للصالح العام لكلل أطياف املجتمع«. 
وكلان البابلا فرانسليس قلد نلوه إىل أهميلة 
العلراق باختياره بطريرك الكللدان يف العراق، 
لويس روفائيل سلاكو، ليصبلح كارديناالً وقد 
لعب دوراً مهماً يف تسلليط الضلوء عىل محنة 

املسيحيني والعراقيني بشكل عام.
وصلف الرئيلس العراقي برهم صاللح الزيارة 
املرتقبلة بالتاريخيلة، قائالً إن العلراق »أرض 
الرسلل واألولياء، وموطن سيدنا إبراهيم عليه 
السلالم«. وأضلاف أن الزيارة تشكل »رسلالة 
بليغة لدعم العراقيني بمحتلف أطيافهم وتؤكد 
وحدة اإلنسانية يف التطلع إىل السالم والتسامح 
ومجابهلة التطلرف«. كل ذللك صحيح، ولكن 
الزيلارة بمفردهلا، رغلم أهميتها، للن تنجح 
يف تحقيلق هلذه الجهلود إذا لم تؤكلد جميع 
الجهات العراقية واألحزاب السياسية التزامها 
حقاً التسامح واحرتام اآلخر. إن حرية املعتقد 
واحلرتام اإلنسلان مبادئ منصلوص عليها يف 
األديان السلماوية وبحسب الدستور العراقي، 
إال أن الكثري من العراقيني يف الواقع ال يشعرون 
بأنهلم يتمتعون بحماية حقيقيلة من الدولة، 
التي ما زالت تعاني من ضعف أجهزتها األمنية 

وقدرتها عىل حماية اإلنسان البسيط.
البابلا فرانسليس لديله مكانة عاملية بسلبب 
القضايلا العدة التلي حرص علىل منارصتها، 
عىل رأسلها قضايا التعايش السللمي وحماية 

املهجرين والالجئني ومساعدة الفقراء وحماية 
البيئلة. لقد كانت زيلارة البابا فرانسليس إىل 
دولة اإلملارات يف فرباير )شلباط( عام 2019 
خطلوة مهمة يف ترسليخ مبادئ التسلامح يف 
املنطقة والتشديد عىل ما يجمع كل من يعيش 
يف العاللم العربلي بغلض النظر علن الدين أو 
املعتقد. وتوقيع بابا الفاتيكان مع شيخ األزهر 
الدكتور أحمد الطيب وثيقة اإلخوة اإلنسلانية، 
تلك الزيارة شكلت لحظة تاريخية مهمة تؤرش 
إىل التزام املؤسستني الدينيتني بالعمل عىل بناء 
الجسلور بني الناس كافة، باإلضافة إىل العمل 
عىل لجم كافة أشلكال التطلرف. فزيارة البابا 
املقبللة للمنطقلة سلتكون محطلة مهمة يف 

استمرار هذه املسرية.
تشكلل زيارة البابا إىل العراق فرصة للتطلع إىل 
زيارة تاريخية تسلط الضوء مجدداً عىل موقع 
العلراق املتميلز، باإلضافلة إىل كونهلا فرصة 
لتضميد جلراح ضحايلا العنف والقتلال الذي 
دار يف البلالد. ال شلك أن الغالبيلة العظمى من 
العراقيني يرفضون هذه الهجمات التي تعرض 
لها املسليحيون عىل يلد املجرمني من تنظيمي 
»القاعدة« و»داعلش« وغريهما من تنظيمات 
إرهابية، ولكن يف الوقت نفسه ال يمكن النكران 
بلأن هلذه الجرائم حدثلت يف العلراق وطالت 
عموم الناس. وهناك حاجة مسلتمرة ملعالجة 
نتائلج تللك الجرائلم، قانونيلاً وأمنيلاً ومادياً 
واجتماعياً. فمن تلم تهجريه وأخذ بيته يجب 
أن يسلرتجع حقوقه. ومن يخىش عىل حياته، 
يحتلاج إىل تعهدات من األجهلزة األمنية لتوفر 
له الحماية. أما املعالجلة االجتماعية فتحتاج 
إىل إعادة بناء الثقة يف بعض املدن والقرى التي 
شلهدت االقتتال الطائفي وإعادة العراقيني إىل 
ملا اعتادوا عليه عىل مر القلرون من التعايش 

السلمي والتآخي اإلنساني.
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د. خطار أبودياب

    

رئيسة حترير صحيفة »ذا ناشيونال« اإلماراتية

مينا العرييب

زيارة البابا التارخيية حيتاجها العراق

فرنسا والشرق األوسط من 
ديستان إىل ماكرون

اعتلرب مجللس حقلوق االنسلان التابع 
لألمم املتحدة أزمة الغذاء انتهاكا جسيما 
لحقلوق االنسلان, حيث يشكلل الغذاء 

جوهر رصاع االنسان من اجل البقاء.
ويمكن تعريلف االمن الغذائي بأنه مدى 
قلدرة البللد علىل تلبيلة احتياجاته من 
الغذاء االسلايس من منتجله الخاص او 
اسلتطاعته رشاءه ملن الخلارج لعيش 

حياة نشطة وصحية.
ولكن ملاذا يعد االمن الغذائي أمراً مهماً ؟ 
00 يعترب مهماً لكون بعض االشلخاص 
يتأثلرون بتوفلر الغلذاء ونوعيتله اكثر 
واالشلخاص  كاألطفلال  غريهلم  ملن 
الذين يعانون الفقلر وذوي االحتياجات 
معاناتهلم  ان  يرجلح  الذيلن  الخاصلة 
تتسلبب من انعدام االمن الغذائي نتيجة 
لعلدم تمكنهلم من الوصلول اىل الطعام 

الكايف املغذي.
املركلزي  الجهلاز  أعدهلا  دراسلة  يف 

لإلحصلاء وتكنولوجيلا املعلوملات عن 
األملللللللن الغذائي عللللللام 2005 
تبني ان ) 15,4 باملئة( من سكان العراق 
معظمهلم من محدودي الدخل وسلكان 
املناطلق الريفية الذين علدوا غري آمنني 
غذائيلاً وهم بأمس الحاجلة اىل مختلف 
وأهمهلا  االنسلانية  املسلاعدات  أنلواع 
تزويدهم بامللواد الغذائية كملا يعد هذا 
املؤرش انعكاسلا لزيادة نسلبة السكان 

شديدي الفقر.
يعانلي العلراق علدم قدرته علىل تأمني 
االمدادات الغذائية لشعبه حيث يستورد 

سلة غذائه من الدول املجاورة.
ويعزى قصور االنتاج الزراعي بشكل عام 
يف اشباع الحاجات الغذائية للعراقيني اىل 

جملة من العوامل أهمها:
1. اهمال القطلاع الزراعي يف التوجهات 
التنمويلة العاملة وقللة التخصيصلات 

املالية يف املوازنة للنهوض به.
2. عدم نجاح السياسلة الزراعية املتبعة 
الغذائيلة للخلارج  التبعيلة  للحلد ملن 
وتحقيلق االكتفاء الذاتي عىل املسلتوى 

القطري.
3. ضعف االستثمارات املحلية واالجنبية 

يف القطاع الزراعي.
4. انخفلاض نسلبة االرايض الصالحلة 
الكليلة  باملسلاحة  مقارنلة  للزراعلة 
بسلبب ارتفاع نسلبة امللوحلة يف الرتبة 

والتصحر..
5. اعتملاد الزراعة عىل العوامل املناخية 

التي تتميز بالتذبذب من عام اىل آخر.
اسلتغاللها  وسلوء  امليلاه  نلدرة   .6

وهدرها.
7. زيادة عدد السلكان بالنسلبة للمنتج 

الزراعي.
يف  البدائيلة  الوسلائل  اسلتخدام   .8

الزراعة.
املحليلة  السلوق  اغلراق  سياسلة   .9
باملنتجات الزراعية االجنبية وعدم قدرة 
املزارعني العراقيني عىل منافستها بسبب 

املشاكل التي تعانيها زراعتنا.
وكلان للحروب السلابقة التلي خاضها 
النظلام املقبور منلذ علام 1980 لغاية 
سلقوطه يف عام 2003,أثر سللبي كبري 
علىل القطلاع الزراعلي وتخلفله وعدم 
قدرته علىل تأمني االحتياجلات الغذائية 
ألبناء شلعبنا, كملا ازداد الوضع سلوءاً 
بعلد 2003 بسلبب التداعيلات االمنيلة 
والطائفيلة ومن ثم خضلوع قرابة ثلث 
مسلاحة العراق الشمالية وهي مناطق 

زراعية مهمة اىل داعش االرهابي.
ان مفهوم منظمة الصحة العاملية لألمان 
الغذائلي يعنلي كلل الظلروف واملعايري 
الرضورية الالزمة خلالل عمليات انتاج 
وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء 
لضملان أن يكلون الغذاء آمنلاً وموثوقا 
به وصحيا ومالئماً لالسلتهالك اآلدمي. 
فأملن الغلذاء متعللق بكلل املراحل من 
مرحللة االنتلاج الزراعلي حتلى لحظة 

االستهالك.

ان مسألة األمن الغذائي مرتبطة عموما 
بتوفلر الحبوب االسلرتاتيجية ) الحنطة 
والشعري واللذرة والرز وغريهلا..(, وقد 
شلهدت أسلعار هلذه الحبلوب عامليلا 
ارتفاعا منذ عام 2001 ومن غري املتوقع 
حلدوث انخفاض لهذه االسلعار قريبا. 
ويعزى هذا االرتفاع يف اسعار الحبوب اىل 

بعض االسباب منها:
املنلاخ  وتغلريات  طبيعيلة  أسلباب   .1
معظلم  يف  الجفلاف  بحاللة  املتمثللة 
مناطلق انتلاج الحبلوب يف العالم فضال 
علن السليول والفيضانلات والصقيلع 
والعواصف الثلجية التي سلببت خسارة 

يف املحاصيل.
2. الطللب املتزايلد عىل هلذه املحاصيل 
وشلح املخلزون العامللي الكلايف لتوفلر 
وهلذه  الغذائلي  األملن  مسلتلزمات 
املحاصيلل تمثلل غلذاء الفقلراء وهلذا 
مؤرش واضح عىل ارتفاع نسلبة السكان 

الفقراء عامليا.
3. التحويل املتزايد يف استخدام محاصيل 
الحبلوب لغلرض انتاج الوقلود الحيوي 
اللدول  يف  وخاصلة  الثملن  الرخيلص 

املتقدمة.
ويف العلراق ولغرض تأمني األمن الغذائي 
فيله، ملن اللرضوري اتخاذ االجلراءات 

املناسبة مثل :
لدعلم  املاليلة  التخصيصلات  زيلادة   -
القطلاع الزراعي لغرض رشاء االسلمدة 
لخفلض  براملج  وتطبيلق  واملعلدات 

الخسائر الزراعية.
- دعم أسلعار امللواد الغذائية واملنتجات 

الزراعية.
- دعم الدولة باتجلاه الدفع نحو العمل 
الصغلرية  القلروض  ومنلح  واالنتلاج 
للعاطللني لحثهلم عىل انشلاء مشاريع 
قليلة الكلفة توفر فرصة عمل وتقلل من 
البطالة ودعم العاملني يف مجال الزراعة 
وخاصة مزارعي الحبوب اضافة اىل دعم 

مربي الدواجن.
- وضلع حلد لسياسلة اغلراق السلوق 
العراقية باملنتجات االجنبية املسلتوردة 
ما يحد من منافسلة املنتج املستورد اىل 
جانب دعلم املنتجات الزراعيلة االخرى 

من غري الحبوب .
- تحسلني اسلتغالل امللوارد املائية عن 
طريلق اتبلاع اسلاليب اللري العرصية 

والرتشيد.
- اسلتصالح االرايض الزراعية ومعالجة 
كامللوحلة   ، تعانيهلا  التلي  املشاكلل 

وغريها.
- معالجة مشكلة التصحر التي تتعرض 

لها ارايض العراق.
- تطوير اساليب الزراعة.

- اقامة الصناعات الغذائية وتطويرها.
- تشجيع االسلتثمار املحيل واالجنبي يف 

القطاع الزراعي .
فهل ستعالج الورقة الحكومية البيضاء 
الواقع الزراعي للعلراق وامنه الغذائي ؟ 

ننتظر لنرى ...

للحانات يف بريطانيا تعريف مختلف 
كليلا عما يتبلادر إىل أذهاننلا، فهي 
ليسلت املكان الرديء املعادل ملفردة 
امللدن  يف  توجلد  لذللك  الخملارات! 
الربيطانيلة حانات أكثلر مما توجد 

متاجر.
للتحلاور  عائليل  مكلان  الحانلة 
واالسلتماع إىل اآلخرين والتعرف عىل 
أصدقلاء جلدد ومشاهلدة مباريات 
بعلض  جلرب  لذللك  القلدم.  كلرة 
املشغولني بالطعام والرشاب الحالل 
فتح حانات يف ملدن بريطانية تقدم 

املرشوبات الحالل!
نجحت الفكرة ووجلدت لها روادها 
من الجالية املسللمة، وبقيت الحانة 
الحالل تكتفي باسلمها وبوظيفتها 
كمكلان اجتماعلي مريلح للحديث 

واإلنصات.
الحانة يف بريطانيا ال تكتفي بتقديم 
الكحول إىل روادهلا، بل تشكل مالذا 

مريحلا إلخلراج امللرء ملن الوحلدة 
والضيلق والتكلرار والطقلس البارد 
وتشابله أجلواء البيلت. أو بتعريف 
الكاتب جون هاريس: الحانة معادل 
للمجتمع وإغالقها يعني  موضوعي 

إزالة قلب هذا املجتمع من جسده.
لكبلار  بالنسلبة  الحانلات  وتبلدو 
السلن أشلبه بملتقى نهلاري يومي 
يتحلاورون فيله مثلملا يتأملون ما 
يحلدث أمامهلم ملن حركلة الناس 
لتجديد طاقة أجسادهم الواهنة، ألن 
مجلرد بقائهم يف املنزل يعني انتظار 
موتهلم. فملا أصعلب عىل امللرء أن 
ينتظلر موته “من يقلدر عىل رفضه 

إن أتى؟”.
تتحلول الحانلات يف ظهلرية عطللة 
نهايلة األسلبوع إىل ملتقلى عائليل 
فيهلم  بملن  واألصدقلاء  للألرسة 
الغلداء  موعلد  سليكون  األطفلال، 

هناك.
كلل هلذا انتهلى بإغلالق الحانلات 
البدائلل  كلل  وفشللت  البلالد،  يف 
املقرتحلة إليجاد بدائل لها بالنسلبة 

للربيطانيني.
انتشار وبلاء كورونا غري نمط حياة 
اللرشاب  أن  ووجلدوا  الربيطانيلني 
والجلوس يف املنزل والقيام بالتواصل 
االجتماعلي علرب الهواتلف، بديل ال 
يعلوض الحانلة، إن لم يكن بائسلا 

ومثريا ملزيد من القلق.

األرقلام الجديلدة بعلد أشلهر ملن 
اإلغالق كشفلت أن ثالثة يف املئة من 
األرس الربيطانيلة تتعاطى مضادات 
االكتئاب، بعد أن مرت عليها تسلعة 
أشلهر من عدم معرفلة ما تقوم به. 
ليسلت الحكوملة وحدهلا ال تمتلك 
بلل  املسلتقبل،  إلدارة  إسلرتاتيجية 
األرسة الواحدة تعيش دوامتها اليوم 
وال تجلد فكلرة مالئمة ملسلاعدتها، 

دعك من نظرية املؤامرة الكربى عما 
يجلري باسلم كورونا، إنها سلائدة 
حتى عند أصحاب العقول الراجحة.

إذا كانلت حياة الناس قد تغريت بعد 
أشلهر من التباعلد الكئيب، فإن من 
الصعوبة بمكان أن تعود كما كانت، 
والحانلة يف بريطانيلا أنموذج ألمثلة 
يمكلن أن نجدها لدى كل املجتمعات 
يف العالم، فاألمكنلة صنعت أعرافها 

االجتماعيلة بوجلود النلاس، امللدن 
متاحلف كبلرية، روحهلا البرش وإن 
خلت منهم تصبح كتلال كونكريتية 

كأغالل العقد املصفد.
يف هذه األمكنة، الحانلة الربيطانية 
مثاال، تطمنئ القللوب عندما تلتقي 
األجيال مع بعضها، وبمجرد إغالقها 
يعنلي بنلاء جلزر معزوللة داخلل 

املجتمع الواحد، إن لم ينتزع قلبه.

هل فقد العراق أمنه الغذائي ؟

انتزاع قلب اجملتمع

عادل عبد الزهرة شبيب

كرم نعمة
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أظهرت دراسية أن ممارسية رياضة الركض بوتيرة معتدلة، تبدو 
الوسيلة الفضىل إلطالة أمد الحياة.

وتناولت هذه الدراسية 5048 مشاركاً بصحية جيدة يف كوبنهاغن، 
حيث قيام الباحثيون بتحدييد ومتابعية 1098 شيخصاً منهم من 

مماريس رياضة الركض و413 شخصاً من عديمي الحركة.
وسجل الباحثون عدد السياعات والوترة ورسعة ممارسة الركض 
أسيبوعياً، وقيد الحظوا بعد هيذه الفرتة أن األشيخاص الذين كانوا 
يركضون لفرتات أطيول كان لديهم االحتمال نفسيه تقريبا للوفاة 

باملقارنة مع األشخاص عديمي الحركة.
يف املقابل، املشاركون الذين كانوا يمارسون رياضة الركض باعتدال، 
أي بني سياعة و2,4 ساعة أسيبوعيا بواقع ثالث مرات كحد أقىص، 

كان لديهم أدنى معدالت الوفيات.
ويف املجميل، كيان العيداؤون مين فئة الشبياب مع معيدالت أصغر 
لضغط الدم ومؤرش كتلة الجسيم، وكانت هذه املجموعة تضم أيضا 

عدداً أقل بكثر من املدخنني واملصابني بالسكري.
وإن “ممارسة الركض املرهق عىل مدى عقود يمكن أن ينطوي عىل 

مخاطر عىل الصحة خصوصاً عىل نظام القلب واألوعية الدموية”.
كما  يجب اإلشيارة إىل أن الركض بوترة معتدلة هو تمرين مكثف، 

وأن ممارسة الركض عىل مدى طويل يوازي التمرين املفرط
وتدعم نتائج هذه الدراسيات تلك التي خلصت إليها دراسات أخرى، 
واكتشف فيها علماء أن ممارسة التمارين الرياضية بوترة مكثفة 

يمكن أن تكون مرضة.
وأشيار شينور إىل أن “كل هذه األبحاث التي تظهر الصلة بني وترة 
معينة من الركض ومعدالت الوفيات، تدعو إىل االعتقاد بوجود جرعة 

محددة للتمارين الجسدية تعطي نتائج فضىل بالنسبة للصحة”.
وخلص إىل أنه “يف حال كان هدفكم تقليص خطر الوفاة وإطالة أمد 
الحيياة املتوقع لديكم، فإن ممارسية الركض مرتيني أو ثالث مرات 
أسيبوعياً بوترة معتدلة تمثل االسرتاتيجية السليمة، أما اإلفراط يف 

ذلك قد يكون مؤذيا”.

للمخليالت اهميية كبيرة يف الغذاء 
تؤخيذ  ان  يجيب  املتوازن..لكين 

باعتدال. 
املقادير : 

ربع كيلوجرام فاصوليا خرضاء . 
أربع حبات جزر . 

أربع حبات فلفل رومي . 
ربع كيلو جرام حمص منقوع . 

ربع كيلو جرام بازالء . 
فصا ثوم . 

ملعقة كبرة كزبرة جافة . 
ملعقة كبرة حلبة . 

ملعقة كبرة ليمون . 

ربع كوب زيت نباتي . 
نصف ملعقة صغرة ملح الليمون . 

ملعقة صغرة خردل . 
ملعقة حبة الربكة . 
ملعقة كركم ناعم . 

ثالث مالعق ملح . 
ملعقة شومر حب . 

طريقة التحضر : 
اغسيل الخرض ثم قطعيها إىل أجزاء 
صغيرة واغمريهيا باملياء املغيل ثم 

غطيها قليالً . 
اسلقي الحمص املنقوع ثم اضيفي 
الخيرض  إىل  والحميص  البيازالء 

املغييل وقلبيي  املياء  املوضوعية يف 
املقادير ثم صفيها من املاء بواسطة 

املصفاة . 
حميي البهيارات كياًل عيىل حدة 
اطحنيهيا  ثيم  خفيفياً  تحميصياً 
ودقيهيا مع الثوم باسيتثناء الشمر 

وحبة الربكة 
اضيفيي الثوم إىل الخيرض مع حبة 
الربكية والشومير ومليح الليمون ، 
وحركيي املقادير جيداً ثم ضعيها يف 

قنينة الزجاج . 
اضيفيي إليهيا كوبيني مين عصر 
الليميون والزيت ثيم اغلقي القنينة 

جيداً واتركيها ملدة أسبوع كامل .
مخلل الجزر 

جيزر أصفير و خيل مليح بمقيدار 
ملعقه كبيره لكل كوبيني و نصف 
مين املاءفلفيل و قرنفيل بمقيدار 
ملعقه كبيره لكل كوبيني و نصف 

من املاء 
يسيلق الجيزر ميده خميس دقائق 
ىف محليول ملحيى يصفيى الجزر و 
يوضيع ىف أوعيهيغمير ىف خل متبل 
بعيد  القرنفيل  و  الحيار  بالفلفيل 
خليهيحكيم غطاء الوعياء املعقم و 

يحفظ ىف مكان بارد.

غيررَّ اإلنرتنت بشكيل كبير الطريقة 
التي يعيش ويعمل بهيا الناس؛ حيث 
يعتميد العدييد من العائيالت اآلن عىل 
األدوات الرقميية لالتصيال والتوظيف 
والتعليم والرتفيه. ويمكن أن تسياعد 
eFac «أدوات االتصيال الرقمية مثل 

book« والربييد اإللكرتونيي العائالت 
يف توفير الوقيت وامليال مين خيالل 
األرسة  وأفيراد  باألصدقياء  االتصيال 
املمتيدة، وتبسييط االتصيال عندميا 
تكيون العائيالت منفصلية. يمكن أن 
يسيمح اإلنرتنيت لآلبياء بالعميل عن 
بعيد، والعميل يف املنزل يف أثنياء تربية 
أطفالهم الصغار، والوصول بسيهولة 

إىل خربات التعلم.
وكيان أعظيم خاصيية لإلنرتنت عىل 
العالقيات االجتماعيية هيو االتصال. 
عندميا تذهب إىل أي موقيع ويب لبدء 
التواصيل االجتماعي، سيواء كان ذلك 
شييئاً مثل »Instagram«، فسيتكون 
لدييك مين الفيور إمكانيية االتصيال 
بشبكة تمتد عيرب العالم. بدالً من بدء 
محادثية ميع أشيخاص ربميا تكون 
قد علميت بهم أيضياً يف ناديك املحيل، 
يمكنك البدء يف التعرف إىل شخص من 

خلفية ثقافية مختلفة تماماً.
وهنياك طريقة أخرى أثر بها اإلنرتنت 
يف التفاعيل االجتماعي، وهي الرسعة 
التي يمكنك اآلن تكوين العالقات بها. 

تيم تصمييم األجهزة الذكيية وأجهزة 
لتكيون  متزاييد  بشكيل  الكمبيوتير 
مبسيطة قدر اإلمكيان، ميع برنامج 
يقوم بنسخ كالمك إىل نص يف اللحظة 

التي تمليها فيه. يمكن إرسال الرسائل 
عىل مدار السياعة طوال أيام األسبوع 

والرد عليها بالرسعة نفسها.
ويغطي هيذا الجانيب كيل يشء بدءاً 

مين الربنامج اليذي يصحيح القواعد 
النحويية واإلمالئيية يف أثنياء كتابية 
اتصاالتك، وصوالً إىل الوصول الفوري 
إىل كيل موسيوعة أو كتياب مرجعيي 
معيروف للبرشيية، ميا دام قيد تمت 
رقمنية املجليد املعنيي وإضافتيه إىل 
العدييد مين املكتبيات عيرب اإلنرتنت. 
باإلضافية إىل إنشاء أصدقاء مراسيلة 
يف بلدان مختلفة، يمكنك تعليم نفسك 

لغتهم األم وتعلم عاداتهم.
ولين يكيون مين العيدل مجيرد رسد 
اإليجابييات دون التأكييد عيىل بعض 
التأثرات السلبية لإلنرتنت يف العالقات 
وسيائل  ظهيور  ميع  االجتماعيية. 
التواصل االجتماعي واألشخاص الذين 
يركيزون عيىل أنفسيهم، واسيتخدام 
أمثال فوتوشوب لضمان تقديم صور 
مثاليية، وإن كانت مضللية، إىل العالم 
الخارجيي، كان هنياك ارتفاع مواٍز يف 
شيعور الناس بالخزي من الجسيد أو 
الخوف من املتصيدين الذين يسخرون 
من أجسامهم، يف أي عيوب متصورة. 
وقيد أدى ذلك إىل مشكالت شيديدة يف 
احيرتام اليذات، ويف بعيض الحياالت، 

تأثرت الصحة العقلية.

10واحة
تأثري اإلنرتنت يف العالقات االجتماعية

حنو مستقبل افضل...هلم
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إدراك  دون  الحييوان  رشاء   )1  
خصائصه

الخطيأ: قد ال يكيون الحيوان الذي 
تشرتيه مناسباً لعائلتك.

كييف تتجنب ذليك: قبيل رشاء أي 
حيوان ألييف اعلم أن له احتياجات 
وخصائيص، فمثياًل تمييل الكالب 
إىل الحفير، بينميا تفضيل القطط 

االستكشاف والقفز. 
اقيرأ عين خصائص السياللة التي 
تريد رشاءها، وتحدث مع أصحابها 
عن حالتها، واسيأل عين تاريخها 

وصحتها وطباعها.
2( عدم االهتمام بتدريبات الطاعة

الخطأ: قد تشكل العادات السييئة 
الحيوانيات  تدرييب  يف  صعوبية 
األليفة، فإذا لم تكن عىل دراية بذلك 

فاستعن بخرباء يف هذا املجال.
كييف تتجنيب ذلك: قبيل أن تبدأ يف 
تعليم الجرو، أعطيه بعض األوامر 
البسييطة مثيل الجليوس والبقاء 
ساكناً. ويمكن البدء يف تربية الجرو 

بعد 8 أسيابيع من والدته. وبني 
8 و 16 أسيبوعاً يبدأ الجرو يف 
إدراك ميا حوله واسيتيعاب 
التدريبيات. وللتطويير مين 
مهيارات كلبيك نظيم دورة 
تنشيطيية له بني كيل فرتة 

وأخرى. 
يف  متضاربياً  تكين  ال   )3

قواعدك
الخطأ: إذا كافئ شيقيقك الكلب 

ألنيه صعد عىل رسييره وقمت أنت 
بمعاقبته بعد ذلك فسيختلط األمر 

عليه. 
كييف تتجنب ذلك: تأكد من معرفة 
جمييع أفراد عائلتيك للقواعد التي 
سيتضعها ليه، فيإذا كنيت ال تريد 
أن تقفيز هرتك عيىل يديك، فأخرب 

أفراد العائلية بذلك، فالحيوانات 

األليفية تتأقلم مع النظيام، ولكن 
نّظم األمر مع عائلتك. 

مين  املزييد  إعطياءه  تجنيب   )4
املكافآت والطعام

الخطيأ: يفقيد ذليك األمير قيمية 
التدريب إذا زاد عن الحد املعتدل.

كيف تتجنيب ذلك: قيم بتقدير كل 
نيوع مين املكافيأة وفقياً لسيلوك 
الحيوان. ولكن من املهم أال تكافئه 
عىل جميع سلوكياته الجيدة، فإنك 
بهيذه الطريقية تجعليه يطمح إىل 
الحصيول عيىل مكافيأة عقب كل 

سلوك جيد. 
االجتماعيي  الجانيب  إهميال   )5

للحيوان
الخطيأ: إذا لم تتعيرض الحيوانات 
األليفية ملقابلة مجموعات متنوعة 
مين الحيوانيات األخيرى والناس، 

فقد يجعل ذلك سلوكها عدوانياً.
كيف تتجنيب ذلك: اجعيل حيوانك 
يقابل الناس واألطفال والحيوانات 
ذلك  فيإن  األخرى، 

مين  يزييد 

األلفة عنده. ويفضيل القيام بذلك 
للكيالب بني سين 3 و12 أسيبوعاً 
وللقطط بني أسبوعني و8 أسابيع.

6( التقليل من التدريبات
الخطيأ: للحيوانيات طاقة مكبوتة 
تحتاج إىل إفراغها، ويكون ذلك عن 
طرييق التدريبيات الرياضية، وإال 
فسيتبدأ بالنبياح والقفيز والقيام 

بسلوكيات عدائية.
كيف تتجنيب ذلك: قيم بامليش مع 
كلبيك ملدة ال تقل عين 30 دقيقة يف 
كل ميرة. وييويص بعيض الخرباء 
بقييام الكيالب بما ال يقيل عن 40 
دقيقية مين التمرينيات الرياضية 
يوميياً، وأن الكالب تحتياج إىل ذلك 
أكثير من اإلنسيان ألن لديها طاقة 

هائلة.
7( إهمال النشاط العقيل 

الخطيأ: مين املرجيح أن تتعيرض 
باملليل  تشعير  التيي  الحيوانيات 
للمتاعب.كييف تتجنب ذلك: حاول 
أن تجعيل الحييوان يقيوم بنشاط 
يبحث  اجعله  ما، 
غذائه  عين 
بنفسه 
بعيد 

ن  أ
ن  تكو

قيد 

خبأته له، وقيم بإطعامه بعد حله 
للعبية. ضيع ليه بعيض األلعياب 

واألدوات التي تجعله يتأمل فيها. 
8( تركه بمفرده ملدة طويلة 

الخطيأ: يؤثر سيلبياً عيىل الحيوان 
وتظهير عليه أعراض وسيلوكيات 

خطرة. 
كيف تتجنب ذلك: ال ترتكه بمفرده 
8 سياعات، قيم باسيتئجار  مليدة 
شيخص للمكيوث معيه إذا كنيت 
مسيافراً، أو سيتمكث فرتة طويلة 
خارج املنيزل، ولكن علييك تدريبه 
بأن يكيون بمفرده بضع سياعات 

كل يوم.
9( الفشل يف ترويضه

الخطأ: إذا ليم تجعل لكلبك رسيراً، 
فسيستخدم األريكة.

كيف تتجنيب ذلك: الحيوان ال يريد 
امليش ملسافة طويلة لقضاء حاجته، 
فإذا ليم تدّربه عىل الذهاب للمكان 
املخصص لها فسييقوم بفعل ذلك 
يف أي مكيان. قم بتخصيص مكان 
لكيل يشء، ودّرب حيوانك عىل فعل 
األشياء يف مكانها كالنوم والجري، 
فالكالب تحيب أن يكون لها رسير 
أو بيت صغر مريح، فوّفر لها ذلك 

واجعلها تلتزم به.
10( العقاب

الخطأ: قيد ترصخ يف وجه كلبك إذا 
أكل من طعامك، لكنه لن يفهم أنك 

غاضب منه. 
كيف تتجنب ذلك: إياك ومعاقبته 
جسيدياً، فذليك سييجعله يخاف 
منك فقيط. عندما يقيوم بخطأ، 
ثبت كلمة وقلهيا له عند القيام 
“ال”  مثيل  خطيأ  بييشء 
وسييقوم  “إيياك”  أو 

بالتفاعل معها 
ارتكابيه  عنيد 

الخطأ.

كشف رييغيو التيكاينين الخبير الفنلندي يف 
مجال التغذية، عن أن املوز هو الفاكهة الرائدة 
بال منيازع، ملزاياه الغذائية متعيددة ومتنوعة 
الفيتامينيات، ويعد الفاكهة األكثر اسيتهالكا 

عامليا.
فاملوز، فضال عين غناه بالعنيارص الغذائية/
مليغ   487 بنسيبة  كالبوتاسييوم،  الصحيية 
لكيل ميوزة وهو مفيد يف خفيض ضغط الدم، 
واملغنيزييوم، والفيتامينات “أ” و”ب” و”ج”، 
يتوفر عىل فوائد أخرى متغرة وفقا لتغر لون 
قرشته املواكب لكل مرحلة من مراحل نضجه 

حيث أن لكل لون مزايا غذائية خاصة به.
وأوضح رييغو التيكاينن أن املوز أخرض اللون 
مفييد يف إنقياص اليوزن النخفاض مسيتوى 
السيكر فييه، باإلضافية إىل  توفره عيىل املواد 
املضيادة لألكسيدة املعيززة لصحية الجهياز 

الهضمي.
يف املقابيل، امليوز األصفير غنيي بالسيعرات 
الحرارية الرتفاع منسيوب السكر فيه ويصلح 
كوجبة غذائية، وإن كان ال ينصح به املصابون 

بداء السكري.

أما املوز الناضج بقرشة منقطة ببقع سيوداء 
فيتضمن كمية مرتفعة نسيبيا من مادة “تي 
إذا كيان  آن آف” املضيادة للرسطيان، فيميا 
مفرطا يف النضج إىل حد سيواد قرشته فقدرته 

أعىل يف كبح تكاثر خاليا األورام الرسطانية.
ويليح الخبير الفنلندي رييغيو التيكاينن عىل 

رضورة التعود عىل تناول املوز والفواكه بشكل 
عام يوميا، والتي ذكر منها “الكيوي والربتقال 
واليوسيفي والجريب فروت والتوت واملشمش 
األسيود ونبق البحير”، لغناهيا بالفيتامينات 
املتنوعية الرضورية ومزاياهيا العالية الفائدة 

للتوازن الصحي لجسم اإلنسان

افضيل طريقية لتنظييف ألعياب 
األطفيال ألعاب األطفيال من أكثر 
األشيياء التيي تلمسيها األطفيال 
وتحتيك بها سيواء كانيت دباديب 
وألعياب  أو مكعبيات  أو عرائيس 
بالسيتيكية , لذليك يجيب عىل كل 
أم اإلهتميام الشديد جيدا بتنظيف 
ألعاب أطفالهن وتعقيمها بصورة 
مسيتمرة , للمحافظية عىل صحة 
األميراض  إنتقيال  مين  أطفالهيا 
والعيدوى عين طرييق أيديهيم أو 
قيامهيم بوضعهيا يف أفواههيم أو 
غير ذلك , ليذا نقيدم لك سييدتي 
اليوم افضل طريقة تنظيف ألعاب 
األطفيال , والتي يتم إيضاحها من 

خالل السطور القليلة القادمة .  
املحشيوة  األلعياب  لتنظييف   
كالدبابيب والعرائس قومي سيدتي 
بإحضيار كييس مخيدة قدييم ثم 
قوميي بوضع اللعبة فيه ثم قومي 
بإغالقيه أما بأربطة أو سوسيتة , 
ثم قومي بوضعه يف الغسيالة عىل 

دورة قليلة حتى ال تتلف . 
وبعد ذلك قومي بتخصيص فرشاة 
الخاصة لفرك السجاد واألرضيات 
تقوميني  وال  األطفيال  أللعياب 

بتنظيف يشء آخر بها كما يمكنك 
أيضا سييدتي وضع امليياه الدافئة 
مع صابون املالبس و2 معلقة من 
الخيل ثم قوميي بغسيل العرائس 
والدباديب , مع الحرص عىل إرتداء 
القفيازات لحماية يديك , ثم قومي 
بفركهيا جيدا ثم قوميي بشطفها 
باملياء وبعد ذليك قومي بنرشها يف 

الشمس وكذلك الفرشاة أيضا . 
البالسيتيكية  العرائيس  لتنظييف 
قوميي  البالسيتيكية  واأللعياب 
الصنبيور  ميياه  تحيت  بغسيلها 
الدافئية ميع القليل مين الصابون 
, كميا يمكنك سييدتي إسيتعمال 
فرشياة أسينان قديمية يف تنظيف 
رأس العروسية أو غسيل أطرافها 

البالستيكية . وقومي سيدتي أيضا 
بنقع السييارات واملكعبات واآلالت 
البالسيتيكية يف ميياه دافئية ميع 
الصابيون وخل ثم قوميي بفركها 
وبعيد  قديمية  أسينان  بفرشياة 
ذلك قوميي برتكها حتيى تجف يف 
الرشفة بعد قيامك بفرشها بمالءة 

نظيفة . 

مين املعليوم أن الفييل يمليك أذنيني كبرتيني 
للغاية، والسيؤال الذي يخطر للناس هل هناك 
عالقية بني حجم أذنيي الفييل الكبرتني وقوة 
سمعه؟الجواب : ال عالقة أبداً، فاملسألة تتعلق 
بحجيم الفييل الكبير واألجيواء الحيارة التي 
يعيش فيها، حجم االذنني الكبر يسياعده عىل 
تربيد جسيمه بشكل أفضل وأرسع.. مسياحة 
األذن الكبرة املدعمة بجلد رقيق يجعل الحجم 

املعرض لخسيارة الحرارة أكيرب وبالتايل يكون 
التربيد أفضل.أذن الفيل الكبرة لها اسيتخدام 
أخير يتعليق بالتواصل مع الفيلية األخرى من 
حوليه، حيث إن اإلشيارة بها فيميا بينهم لها 
معانيي وتفسيرات مختلفية.وال يعيد الفييل 
من الكائنات ذات السيمع القيوي للغاية، لكن 
سمعه جيد جداً مثل غره من الحيوانات بأذن 

أصغر.

كل يوم معلومة

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

طبيبك يف بيتك

تدبري منزلي

هل أذنا الفيل الكبريتان يساعدانه على السمع بشكل أفضل؟

أخطاء ترتكبها يف تربية الكالب

املوز فاكهة عالية القدرات يف تأمني التوازن الصحي للجسد

افضل طريقة لتنظيف ألعاب األطفال

دراسات حديثة

الركض باعتدال 
يطيل العمر

املطبخ

طريقة عمل املخلل
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1917 - الح�رب العاملية االوىل: الق�وات الربيطانية 
تحتل القدس التي تخىل عنها االتراك.

1928:خفض س�ن التصويت للم�رأة من ثالثني اىل 
21 عاما يف بريطانيا.

1935 - بث اول برنامج تلفزيوني يف فرنسا.
1940 - الحرب العاملية الثانية: بدء هجوم بريطاني 

مضاد عىل الجيش االيطايل يف شمال أفريقيا.
1947 - تأس�يس لجن�ة تحرير املغ�رب بقيادة عبد 

الكريم الخطابي.
1949 - االمم املتحدة توافق عىل تدويل القدس.

1949: حكوم�ة تشان كاي تشيك الوطنية الصينية 
تفر اىل جزيرة فورموزا )تايوان(.

2002 - اتف�اق س�الم ب�ني الحكومة االندونيس�ية 

ومتم�ردي حركة آتشيه الحرة النهاء نزاع مس�تمر 
منذ 26 عاما يف االقليم.

2002 - “يونايت�د ايرالين�ز” ثان�ي ك�ربى رشكات 
الط�ريان االمريكي�ة تعل�ن افالس�ها وه�و االكرب يف 

تاريخ رشكات الطريان يف الواليات املتحدة.
2003 - اليابان تقرر ارس�ال قوات اىل العراق يف اول 
مشاركة لجيشها يف عملي�ات يف الخارج منذ انتهاء 

الحرب العاملية الثانية.
2003 - الوالي�ات املتحدة تس�تبعد رشك�ات الدول 
التي لم تسهم يف الحرب عىل العراق من عقود اعادة 

اعمار هذا البلد.
2006 - وفاة الس�فرية االمريكية الس�ابقة يف االمم 

املتحدة جني كريكباتريك 80) عاما(.
غزل عراقي

انا البلياك كلبي اشما يدك يربد
ياباب الفرح والحزن مد الشوف 
خايف ال يهب عايل الهوى وتنسد
يا اسود رمش هنيالو لون الليل 

النه وي عينك دووووم يتودد
فضلك عالحسن انته اخر العنكود 

وبستان الورد لوالك ما ورد
يلزفه عرس ضحكتك تايل الليل 

ويا عني الصكر بالزعل من تحتد
عودني اعله بعدك وانته ابو الطيبات 

بلكي اعىل الصرب يمعود اتعود
والكلك اشوصف بيك؟ واشعدد؟

اشو ال مو حلو وما تشبه الغزالن 
والريح القرنفل بيك لو ورد

وال عينك مسافه وبسمتك سلوان 
وال كل ايل يشوفك تمر يتحدد

وال الله ابتالني واخالط الجيلني 
وال عمري اعله رشبة ماي يتفرهد
وال تزهي ابشبابك ماخذك طغيان 

وال انت العزيز البيك بس اركد
وال غاوي ولذيذ وتشبه النعناع 

طيبه وطيبتك كل يوم تتجدد
وال طولك مصيبه ومثل كل الناس 

يا اسهل من اسمي وصعب حد الغيض 
وطالسم لو ردت وياي تتشدد

صدكني احبك حب غريب الطور 
واحب صربك عليه وما كلت الحد

أبـــــــراج

مهنياً: يجعل هذا اليوم التوظيفات واالستثمارات ناجحة 
ومثم�رة، ويكون التعامل مع األمور الفنية أو مع البورصة 

ناجحاً
عاطفياً: عليك أن تميض وقتاً أكثر مع الرشيك ليجتاز املحنة التي 

يواجهها، ووجودك إىل جانبه يساعده كثرياً ويريحه 
صحياً: قاوم رشاهتك عىل األكل الدسم، وحاول االكتفاء بالتي تكثر 

فيها الخرضاوات

مهني�اً: يحمل هذا اليوم فرص�ة مالية معينة ويشري إىل 
تحسن يف أوضاعك املهنية مهم جداً

عاطفي�اً: اطل�ق العنان لترصف�ات الحس�نة لتحافظ عىل 
استقرار العالقة واهتمام الحبيب أو مودته لك

صحي�اً: اندفاع�ك وحماس�تك يدفعان�ك إىل الطل�ب م�ن اآلخرين 
مشاركتك يف ممارستك الرياضة اقتناعاً منك أنها خري عالج

مهني�اً: يمنح�ك هذا الي�وم ثقة متزايدة بنفس�ك 
والقدرة الكبرية عىل إنجاز املطلوب منك بامتياز 

عاطفي�اً: ال ت�رّدد يف مصارح�ة الحبي�ب بحقيق�ة 
مشاعرك تجاهه، والتعبري عن حبك العميق له 

صحي�اً: مناس�بة اجتماعية تتع�رف فيه�ا إىل أصدقاء جدد 
يحثونك عىل مشاركتهم أنشطتهم الرياضية

مهنياً: تهتم بقضية أو بشأن إحدى الرشكات، ثم ترتاح 
للتط�ورات اعتباراً من هذا الي�وم، تتعاون مع املحيطني 

بك، وربما تتبع طريقة أحدهم
عاطفياً: ال تهمل الرشيك بأّي ش�كل من األش�كال، فهو يكون 

الداعم األول لك مهما تبدلت الظروف
صحي�اً: ال تنف�ذ كل م�ا يقوله اآلخرون ع�ن فائدة ه�ذا النوع من 

الرياضة أو ذاك، استرش أخصائياً يصف لك النوع املالئم

مهني�اً: يحمل إليك ه�ذا اليوم فرصاً جدي�دة لها عالقة 
باتفاق�ات قديم�ة ل�ك مع بع�ض املؤسس�ات أو رجال 

األعمال
عاطفياً: تسيطر الهواجس العاطفية عىل تفكريك، وقد تخرج 

قصة شخصية إىل العلن وتشّكل بعض االضطراب العابر
صحي�اً: احذر قد تص�اب بأزمة غضب او تس�مع كالماً مس�يئاً أو 

تتعرض إلهانات وال تستطيع السكوت عنها

مهنياً: يشري هذا اليوم إىل ظروف جيدة والتخلص 
من وسوء تفاهم ومناخ الفوىض واإلرباك

الي�وم  أن تخف�ف عصبيت�ك ه�ذا  عاطفي�اً: علي�ك 
وخصوصاً مع الرشيك، فال تحاول أن تميل عليه ما يجب 

يفعل ألنك قد تفقده
صحياً: تشعر بأّن�ك تمتلك الطاقة لتحقيق أهدافك الصحية، 

ويؤدي األصدقاء واملقرّبون دوراً يف مسارك

مهنياً: يحم�ل اليك هذا الي�وم ديناميكية وعالقة 
جّي�دة بالزم�الء وتشع�ر بالت�وازن والتناغ�م مع 

األجواء واملناخات حولك
عاطفياً: يسلّط الضوء عىل عالقاتك العاطفية وصداقاتك 
الت�ي تعرف تطّوراً س�عيداً، ويكون له�ا دور فّعال يف إنجاح 
بع�ض الخطط.صحي�اً: احذر األخط�اء يف الحكم عىل األمور 

وانتبه لصّحتك ولحسن خياراتك

مهني�اً: يتح�دث ه�ذا الي�وم عن ف�رص جديدة يف 
طريقها إليك، وال سيما عىل الصعيد الشخيص

عاطفي�اً: ال ترفض التس�اهل أو التخيّل عن رأي معنّي 
لئال تصطدم اآلراء وتعلو نربة الصوت وحدة النقاش

صحي�اً: عليك من�ح ذاتك أوقاتاً من الراح�ة تعيد إليك صفاء 
الذهن والقوة البدنية

مهنياً: يتناغم فينوس مع جوبيتري فيعدك بحدث مميز 
ويس�اعدك عىل معالجة املس�ائل املهنية بوعي وحكمة، 

وتتلقى مكافأة مالية يف املستقبل القريب 
عاطفياً: عالقتك بالحبي�ب متينة جداً هذا اليوم، وتعيش معه 

استقراراً عاطفياً منقطع النظري
صحياً: فّكر يف كل خطوة تقدم عليها عىل الصعيد الصحي، واسترش 

اصحاب االختصاص

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص ش�خصية تأتي عرب 
األصدق�اء، وتدخل يف مفاوضات ش�اقة تحقق النرص يف 

نهايتها، مربوك
عاطفي�اً: تس�عى لتعميق العالق�ة بالرشي�ك، ونجاحك يف ذلك 

رهن بمدى قدرتك عىل إقناعه بجديتك
صحي�اً: ق�د تشعر بأل�م خفيف يف بع�ض املفاصل، يكون الس�بب 

الرطوبة املرتفعة والربد، توقَّ

مهنياً: يدعوك هذا اليوم إىل الهدوء واالبتسامة 
وبي�رش بعالق�ات حل�وة اجتماعي�ة ومهني�ة 

وغريها
عاطفي�اً: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك 
تعي�ش تناقضاً بني خياراتك وحيات�ك العائلية وأعمالك 
ومس�ؤولياتك.صحياً: ال تقدم عىل أي مرشوع ترفيهي 

كبري وحدك، بل تشارك به مع اآلخرين

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: يضعك هذا اليوم يف موقع تقدير واحرام مميز، 
وتكس�ب ثقة م�ن كان يت�رصف بحذر مع�ك ألنه كان 

يجهلك
عاطفياً: صعود وهبوط موقت يف العالقة بالرشيك، لكنك تبادر 

إىل تصحيح الوضع قبل تفاقمه
صحياً: م�ارس بعض التمارين الرياضي�ة الصباحية للتخفيف من 

الوزن الزائد

عم�ر ابنت�ي 14 س�نة، لكنها تري�د من اآلن 
أن تصب�ح مثيل؛ فهي تح�اول أن تلبس من 
مالب�ي وتقلدني يف حركات�ي، وتردد الكالم 
الذي أقوله، أحس أنها تغار مني وتنزعج إذا 
نبهتها أو رفضت ش�يئاً تطلب�ه مني أو من 
أبيها، هل هذا ع�ادي؟ مع أنني ال أرى بنات 

إخوتي يترصفن مثل ابنتي.. 
النصائح والحلول:

ت�رصف ابنتك ع�ادي جداً؛ بل يعت�رب لطيفاً 
ومقب�والً أمام ترصفات أكث�ر إزعاجاً تقوم 
بها البنت الكربى يف أغلب العائالت، وتصبح 

غريمة أمها!
ه�ذه الفرة م�ن املواجهة واملشاكس�ة بني 
األم واالبن�ة قد تمتد س�نوات، منه�ا ما يبدأ 
يف التاس�عة من عم�ر االبنة ويمت�د اىل فرة 
متأخرة من املراهقة »عمر 17 سنة«، ومنها 

ما يراجع بعد البلوغ.

يبقى أن املهم يف الحل هو وعي األم وصربها 
وحنكته�ا يف التعام�ل مع ترصف�ات ابنتها 

بأساليب مختلفة!
األس�اليب املختلف�ة ه�ي جوهر الح�ل؛ أي 
تدريب نفس�ك ع�ىل التغايض ع�ن الترصف 
حيناً، والرفض الواضح حيناً آخر، واصطناع 
الزع�ل من ابنتك ومقاطعته�ا لفرة أحياناً، 

وغريها من األس�اليب حسب املوقف وحجم 
الخطأ، ولك�ن ال تني التباع�د الجميل؛ أي 
إشعارها باس�تقالليتها، واهتمامك برأيها، 
وأن�ك تحبني ذوقها واختياره�ا؛ مما ينبهها 
إىل أنها تملك شخصية مستقلة وأنك معجبة 

بها!
يبقى الخطري، أن تصبحي يف مواجهة دائمة 
ومتواصل�ة مع ابنتك؛ فهذا سيس�بب نفوراً 
ويرك آثاراً س�لبية عميقة داخل نفس�يتها؛ 
له�ذا كوني الصديقة الصب�ورة معها، واألم 
يف ك�ل األح�وال، واملربية الحازم�ة بني وقت 

وآخر.
إذا استطعت أن تلعبي هذه األدوار خالل هذه 
الف�رة الصعبة من عمر ابنتك؛ فس�تكونني 
الفائ�زة وس�تتذكرين معه�ا ه�ذه الف�رة 
م�ن حياتكم�ا يف املس�تقبل بم�رح وضحك 

وذكريات ال تنىس.. 

يذكر أن هناك ثالجة كبرية تابعة لرشكة لبيع املواد الغذائية… ويوم 
م�ن األيام دخ�ل عام�ل إىل الثالجة…وكانت عبارة ع�ن غرفة كبرية 
عمالقة… دخ�ل العامل لكي يجرد الصناديق الت�ي بالداخل…فجأة 

وبالخطأ أغلق عىل هذا العامل الباب…
طرق الباب عدة مرات ولم يفتح له أحد … وكان يف نهاية الدوام ويف 
آخر األسبوع…حيث أن اليومني القادمني عطلة… فعرف الرجل أنه 
س�وف يهلك…ال أحد يس�مع طرقه للباب !! جلس ينتظر مصريه…

وبع�د يومني فتح املوظفون الباب… وفع�اًل وجدوا الرجل قد تويف… 
ووج�دوا بجانبه ورقه…كتب فيها… ماك�ان يشعر به قبل وفاته… 

وجدوه قد كتب :
)أن�ا اآلن محب�وس يف ه�ذه الثالجة…أحس بأطرايف ب�دأت تتجمد…

أشعر بتنمل يف أطرايف…أشعر أنني ال أستطيع أن أتحرك…أشعر أنني 
أم�وت من الربد…(وب�دأت الكتابة تضعف يشء ف�يء حتى أصبح 
الخط ضعيفا…اىل أن انقطع…العجيب أن الثالجة كانت مطفأه ولم 

تكن متصلة بالكهرباء إطالقاً !!برأيكم من الذي قتل هذا الرجل؟؟
ل�م يكن س�وى )الوهم( الذي ك�ان يعيشه… كان يعتق�د بما أنه يف 
الثالج�ة إذن الج�و بارد ج�داً تح�ت الصفر…وأنه س�وف يموت…
واعتق�اده ه�ذا جعل�ه يم�وت حقيقة…!!لذلك )أرجوك�م( ال تدعوا 
األفك�ار الس�لببية واإلعتق�ادات الخاطئة عن أنفس�نا أن تتحكم يف 
حياتنا…نج�د كث�ري من الناس ق�د يحجم عن عمل ما م�ن أجل أنه 
يعتقد عن نفس�ه أنه ضعيف وغري قادر وغري س�عيد وغري واثق من 

نفسه وغري...…وهو يف الحقيقة قد يكون عكس ذلك تماماً…

 ع�ادة م�ا تطبق النس�اء وضع 
أكث�ر م�ن ل�ون لظ�الل العيون 
فوق الجفن، حتى يعطي نتيجة 
مذهل�ة، والفتة لألنظ�ار، ولكن 
تطبي�ق  تجرب�ة  خضت�ي  ه�ل 
لون واحد للجف�ن؟ وما األلوان 
يك�ن  أي�اً  تختارينه�ا؟،  الت�ي 
خي�ارك، اعلم�ي أّن ه�ذا يخّبئ 
بع�ض األرسار املرتبطة بحياتك 
الت�ي  والعالق�ة  وش�خصيتك 
املحيطني  واألش�خاص  تجمعك 

بك.
1. األزرق

إذا كن�ت تحب�ني تطبي�ق ظالل 
عي�ون  باللون األزرق، فهذا يدّل 
ع�ىل أّنك م�ن محب�ات املغامرة 
وخوض التجارب غ�ري املألوفة، 
كما يكش�ف ذلك الص�دق الذي 
تتس�م به ش�خصيتك والعفوية 
صفات�ك،  أب�رز  تشك�ل  الت�ي 
ويعن�ي مكياج�ك األزرق أيض�اً 
أّنك تفكرين ملياً قبل أن تقدمي 
عىل أي عمل، ما يجعلك تحققني 
النج�اح يف معظ�م األعمال التي 

تؤدينها.
2. الذهبي

يف حال اخرت أن تزّيني إطاللتك 
بالل�ون الذهبي، فه�ذا يشري إىل 

أّنك تحبني املشاركة يف كل حدث 
ي�زرع ع�ىل وجه�ك االبتس�امة 
ويف قلب�ك الس�عادة، كم�ا يعني 
أّن�ك تحّبذين أن تن�رشي أجواء 
امل�رح يف أوس�اط اآلخري�ن وأن 
تبّث�ي دائم�اً األج�واء اإليجابية 
حيثما حللت، لذا يحب الكثريون 

الجلوس برفقتك.
3. األخرض

ه�و  األخ�رض  الل�ون  ك�ان  إذا 
خيارك، فهو يدّل عىل أّنك تميلني 
إىل أن تعيي حياة هادئة ال تعكر 
صفوه�ا املشكالت والغرية، كما 
يعن�ي هذا أّنك تتس�مني بالكرم 
العطاء  الكب�رية ع�ىل  والق�درة 
والتضحية يف الظروف كافة، ما 
يجعلك موضع ثقة األش�خاص 
املحيط�ني ب�ك، كما يش�ري هذا 
الخيار إىل أّنك تحبني أن تكتسبي 
الخ�ربات الحياتي�ة م�ن خ�الل 

األحداث التي تعيشينها.
4. الربتقايل

يف حال اخرت الل�ون الربتقايل، 
فه�ذا ي�دّل ع�ىل أن�ك تميلني إىل 
املبالغة يف كل ما تقومني به من 
أعمال وتعربين عنه من مشاعر، 
وهذا ما ال يحظى باستحس�ان 
الكث�ري م�ن األش�خاص الذي�ن 

يجالسونك أو يتحدثون إليك، إذاً، 
حاويل أن تتخيل عن هذا الجانب 
غري املحّبب من ش�خصيتك، ويف 
املقابل، يشري هذا الخيار إىل أّنك 
تأخذين القرارات الحاسمة حني 
يتطلب أي موقف ذلك وتس�عني 
إىل تنفيذ تل�ك القرارات من دون 

تردد.
5. الزهري

إذا ك�ان ل�ون املكي�اج الزهري 
هو خيارك، فاعلم�ي أّنك تثقني 
بشكل مبالغ في�ه باآلخرين وال 
تتوخ�ني الح�ذر أثن�اء تعامل�ك 
النتائ�ج  تحتس�بني  معه�م وال 
قب�ل أن تقومي ب�أي عمل، ويف 
مقابل ذلك، تحبني أن تتشاركي 

أفكارك مع األش�خاص املقربني 
منك، كما تفضلني أن تشاركيهم 
أفراحه�م وأحزانه�م، إذاً، أن�ت 
ام�رأة اجتماعي�ة م�ن الدرج�ة 

األوىل.
6. البنفسجي

يف ح�ال وقع اختي�ارك عىل هذا 
اللون، فهو يشري إىل أّنك تهتمني 
الذين  لشؤون األش�خاص  فعالً 

يعيشون يف محيطك.
ويعني أّنك تجذبني انتباه هؤالء 
ب�دورك وتتمّتع�ني بالقدرة عىل 
تكوي�ن عدد كبري من الصداقات 
والرومنس�ية  وبالحساس�ية 
م�ن  كب�ري  بجان�ب  وتتحل�ني 

األنوثة.

مشاكل وحلول

قصة وعربة

اختبارات شخصية

ابنيت تغار مين!!

الثالجة القاتلة

تعريف على صفاتك اخلفية اليت تظهر عند اختيار لون ظالل العيون

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

كلمات متقاطعة

عمودي
1جزي�رة أكثر م�ن 40 % من كلمات 

لغتها عربية o عراق )مبعثرة(
2للهاتف )معكوسة( o طري لييل o له 
من االسماء يف العربية نحو 100 اسم
3متشابهان o عاب ش�خصا يف غيابه 

o والد
4نص�اب o ندى أو مطر خفيف o ثلثا 

منح
5يف املشورة ووجهة النظر )معكوسة( 

o اسم خلية النحل بالفصحى
6قصائد شعر كتبت يف الجاهلية بماء 

الذهب
7والدة o ثالثة حروف من اوان

8أكرب بركان يف العالم
9تجدها بني البلدان o ورقة من أوراق 

اللعب
10أول بلد عربي عرف الطباعة o أداة 

من الخشب أو نحوه لصنع الكعك

أفقي
1مواق�ع للق�اء واملناقش�ة عىل 

االنرنت o للتعريف
2الت�رصف يف عمل بدون تحضري 

o أوىف االصدقاء
3املدين�ة ذات األل�ف عم�ود أيام 

قوم عاد o جملة موسيقية
يف  اس�تخدمت  صوت�ا  4تص�در 
o قاص�دا ع�ن س�بق  الح�روب 

ارصار
5حرف عطف o املوت

6جهة االنطالق o ابو األب أو األم
7مدينة اسبانية سياحية اسماها 

الفينيقيون مدينة “امللكة”
الحم�اس  خم�ود   o 8خ�ض 

والحيوية
االس�م   o عم�ان  إىل  9منتس�ب 

القديم للبحرين وحضارتها
10دولة عربية ليس�ت لها حدود 

برية o شتم

acebook Fمن الفيسبوك
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يف  الغناء  نجوم  له  يستعد  جديد  موسم 
يف  جمهورهم  مع  لالحتفال  العربي  العالم 
حفالت رأس السنة؛ فمنهم من حدد وجهته 
جمهوره،  وسط  الجديد  بالعام  لالحتفال 
بعمل  جمهوره  مفاجأة  قرر  من  ومنهم 

غنائي جديد عىل أعتاب العام الجديد.
ليلة  تقيض  أن  نرصي  أصالة  اختارت  فقد 
سفح  تحت  جمهورها  مع  السنة  رأس 
 31 ليلة  ضخم  غنائي  حفل  يف  األهرامات 
ديسمرب يف تمام الساعة العارشة مساًء، وقد 
عىل  بالحفل  الخاصة  التذاكر  بيع  فتح  بدأ 
املنظمة  بالرشكة  الخاص  األونالين  موقع 

للحفل.
أما صابر الرباعي، فقد اختار القاهرة أيضاً 
ليقدم حفله الغنائي باحتفاالت رأس السنة 
القاهرة  فنادق  أحد  يف  ديسمرب   25 ليلة 
األغنية  لفارس  الحال  ونفس  الشهرية؛ 
اللبنانية عايص الحالني الذي اختار الجمهور 
املرصي أيضاً ليقيض معهم ليلة رأس السنة 
الجديدة يف القاهرة أيضاً، التي سُيعلن عنها 

فور إنهاء التعاقدات الخاصة بالحفل.
أما وائل كفوري فقد كان أول من أعلن عن 

دبي  يف  السنة  رأس  ليلة  يف  الغنائي  حفله 
بتاريخ 31 ديسمرب.

رغم عودة الحفالت الغنائية يف ظل اإلجراءات 
الجمهور  سالمة  عىل  بالحرص  الخاصة 
هناك  لكن  كورونا،  فريوس  تفيش  وسط 
ليلة  الخاصة  وجهتهم  يحددوا  لم  نجوماً 
اآلن  حتى  جمهورهم  للقاء  السنة  رأس 

غنائية  أعمال  لطرح  بالتحضري  واكتفوا 
جديدة ملفاجأة جمهورهم قبل العام الجديد؛ 
حيث يرتدد أن إليسا ستطرح أحدث كليباتها 
التي  الجديد  العام  قبل  رأي«   »صاحبة 
صّورتها مع املخرجة إنجى جمال قبل فرتة، 
أن لكارول سماحة عمالً جديداً تستعد  كما 

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 
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طه جزاع على ظهر 
»التنني الصيين«

هامش

ضعيف  لحديث  طبقا  بالعلم  للتزود  الصني  اىل  للذهاب  حاجة  بنا  تعد  لم 
بقضها  هي  بدأت  عقود،  ومنذ  الصني،  )ص(..  محمد  النبي  اىل  منسوب 
»الخيط  من  والبضائع  السلع  وأنواع  بأشكال  إلينا  تحج  وقضيضها 
للمخيط«.. وإذا كانت آخر املعارك بني بكني وواشنطن تدور رحاها حول 
»هواوي«، فإن كورونا املستجد نقل املعركة بني التنني الصيني »عىل كولة« 
الدكتور طه جزاع، مؤلف كتاب »الصني .. مخالب التنني الناعمة« الصادر 
إجتماعية وسياسية،  ـ سلسلة دراسات  األكاديمية  دار دجلة  حديثا عن 
تدور  التي  فالحرب  آخر..  مستوى  اىل  األمريكية  املتحدة  الواليات  وبني  
هنري  الصني  اىل  بها  قام  رحلة  أول  منذ  والصينني  األمريكان  بني  رحاها 
كيسنجر، وزير الخارجية األمريكي، أوائل سبعينيات القرن املايض والتي 
آنذاك، لم تضع أوزارها بعد، بل  الرئيس ريشتارد نيكسون  مهدت لزيارة 
دونالد  انتهت واليته  الذي  الحايل  الرئيس  إزدادت رشاسة، السيما يف عهد 

ترمب.
القشة التي قصمت ظهر العالقة بينهما كان فايروس كورونا الذي أطلق 
عليه ترمب »الفايروس الصيني«، لكن هذا الفايروس حّفز صديقنا الدكتور 
طه لكي يحزم حقائبه اإلفرتاضية ويتوجه اىل الصني باحثا ومنقبا ودارسا 
مخالبه  أصبحت  أن  بعد  التنني  ممتطيا  حني  بعد  جاءنا  حتى  وفاحصا 
بعد  إكتشافها  يعيد  لكي  الصني  اىل  الدكتور  رحلة  بدأت  هنا  ناعمة.. من 
الفكرة  بدأت  أخرى..  زاوية  الصني من  دراسة  اىل  الحاجة ماسة  بدت  أن 
حني خطرت بباله كتابة سلسلة مقاالت يف جريدة »الزمان« الغراء.. وألن 
والتاريخ  العلوم  أم  هي  التي  بالفلسفة  ومختص  أكاديمي  طه  الدكتور 
مثلما وصفها املفكر الدكتور عبد الحسني شعبان يف تقديمه الجميل واملهم 

للكتاب، فإنه اليرىض بأنصاف الحلول أو تقديم رؤى مجتزأة.
البال..  مايخطر عىل  املليارين نسمة، وكل  بلد  »مو شقه«  فالصني صني 
لذلك كان البد من سلوك كل الدروب واملسالك أيا كانت املخاطر التي تحملها 
برصف النظر إن كانت طريق حرير أم رحلة عىل تنني حتى لو كانت مخالبه 
تفصح  مهمة  دالالت  عىل  ينطوي  املؤلف  وضعه  الذي  والعنوان  ناعمة.. 
عنها املقاالت املتنوعة التي غطت كامل مساحة الصني تاريخا وجغرافية، 
واقعا ويوتيوبيا.. فبلد مثل الصني ال يمكن النظر إليه من زاوية واحدة أيا 
كانت سعتها، بل هو بلد متعدد يف كل يشء، تاريخا وثقافة وتنوعا عرقيا 
ودينيا وإجتماعيا، وإن كان بأيدولوجية واحدة، لكن جرى تطويعها لكي 
تتناسب مع طبع املواطن الصيني وطبيعته والتي بدت عربها الصني قادرة 

عىل التنافس وبقوة.
ويف ضوء ما كنا نعرفه عن الصني بدءا من رحلة العراقيني الشيخ جالل 
الحنفي واملفكر هادي العلوي مرورا ببطة املرصي محمد حسنني هيكل 
البكينية التي وضعت أمامه عىل مائدة العشاء أثناء رحلته اىل آسيا يف كتابه 
كتاب  فإن  الصني،  عن  كتبوا  آخرين  اىل  باإلضافة  الشمس«،  مع  »موعد 
الدكتور طه جزاع يأتي يف وقت مختلف تماما جاء وصفه من قبله بأنه 
الخامسة والعرشون«..  التي هي »الساعة  شبيه بالساعة ماقبل األخرية 
بها  سحر  التي  العظيمة  الرواية  تلك  مبدع  جورجيو  قسطينني  كان  وإذا 
ملرحلة  الخطورة  غاية  يف  مقاربة  قدم  شايعنا  ومن  وطه،  أنا  جيلنا  أبناء 
الدكتور طه إجرتح معالجة مختلفة  الثانية، فإن  العاملية  الحرب  بعد  ما 
موت  تمثلها  التي  الفارقة  واللحظة  والصني  أمريكا  بني  العالقة  لطبيعة 
بسبب  بل  الرشكات،  رصاع  بسبب  ليس  املرة  هذه  لكن  البيض،  األرانب 
كورونا املستجد الذي منشأه الصني.. فلربما يقود اىل رصاع من نمط آخر 

يجعلنا نرتحم عىل أرانب قسطنني جورجيو البيضاء.

عربت املمثلة اللبنانية، سارة أبي كنعان، عن سعادتها وفخرها 
برتشيح فيلم Broken Keys لتمثيل لبنان رسميا يف مسابقة 
األوسكار لعام 2021 عن فئة الفيلم األجنبي، واعتربت ان هذا 

يشعرها بالفخر كممثلة بالفيلم وكلبنانية أيضاً.
وأضافت انها تستعد لعرض فيلم “فكرس fixer” الذي سيعرض 
الحايل، وتدرس مرشوع دخولها بمسلسل  الشهر  الثامن من  يف 

جديد تكشف عن تفاصيله بعد أن يصبح رسميا.
فيلم Broken Keys من كتابة وإخراج جيمي كريوز، ويضم عددا 
بقسماتي،  رىل  كرم،  عادل  يعقوب،  طارق  ابرزهم  املمثلني،  من 
ساره أبي كنعان، بديع أبو شقرا، حسن مراد، غربيال يمني، منري 

معارصي والطفل عيىس الحاج.

لجلسة تصوير جديدة وظهرت  رانيا يوسف،  النجمة،  خضعت 
رانيا يف الصور مرتدية جامبسوت باللون الذهبي وتحمل يف 

يدها ثمرة فاكهة« الرمان«،  ونالت الصور إعجاب العديد 
من متابعيها، متغزلني يف إطالالتها الجديدة، والجلسة 

بعدسة بعدسة املصور محمود عاشور.
وقالت الفنانة رانيا يوسف: إن رس غيابها عن مهرجان 
انشغالها  هو  الـ42  دورته  يف  السينمائى  القاهرة 
يشارك  الذي   ،»2 »اللعبة  الجديد  مسلسلها  بتصوير 

املقرر  ومن  وشيكو،  ماجد  هشام  الفنانان  بطولته  يف 
عرضه عىل إحدى املنصات الرقمية قريبا، مشرية إىل أنها 

تكن حبا واحرتاما كبريا ملهرجان القاهرة  الدويل، خاصة أنه 
املهرجان العريق الذى يمثل مرص يف كل مكان أمام العالم .

وأوضحت رانيا أنها ستحرض ختام املهرجان، وتحرض ملفاجأة، حيث 
رانيا يوسف عىل الظهور بشكل مختلف ومميز يف أغلب املهرجانات  تحرص دائماً 

التي تحرضها.

املنصة  شاشة  عرب  »املحافظ«  األول  الرتكي  الدرامي  بمسلسله  الناجحة  تجربته  بعد 
العاملية نتفليكس، يستعد شاتاي أولسوي لتجربته الثانية عرب إحدى املنصات األخرى.
درامي جديد عرب  »املحافظ« عىل بطولة عمل  أولسوي بطل مسلسل  ووافق شاتاي 
العاملية  املنصة  بعد نجاحه عرب شاشة   BlueTV الرتكية  اإللكرتونية  املنصة  شاشة 
نتفليكس من خالل عرض أربعة أجزاء ملسلسل »املحافظ« الذي كان باكورة إنتاج 
ويتناول  »يشيلتشام«،  عنوان  يحمل  واملسلسل  الرتكية.  الدراما  مجال  يف  املنصة 
القديمة، وسُتعرض  الرتكية  السينمائية  األفالم  الرتكية من خالل  السينما  تاريخ 
حلقات  عرش  الواحد  الجزء  يكون  أن  عىل  جزءين،  عىل  املسلسل  حلقات 
منتج  شخصية  أولسوي  شاتاي  يجسد  أن  املقرر  فقط.ومن  درامية 
سينمائي يف فرتة الستينيات.وكان مسلسل »املحافظ« قد اختري ضمن 
أفضل خمسة مسلسالت درامية تركية قصرية خالل الفرتة املاضية 
عرب  تركية  درامية  تجربة  أول  يف  أولسوي  شاتاي  بطولته  وقّدم 
شاشة املنصة العاملية نتفليكس؛ وجّسد من خالله شخصية شاب 
لديه قدرات خاّصة يحاول استخدامها من أجل حماية البرشية ضد 

القوى الخارقة التي تحاول القضاء عىل إسطنبول.
وبعد النجاح الكبري للموسم األول من املسلسل عرب شاشة املنصة، 
ثم  الفور،  عىل  الثاني  موسمه  إنتاج  بعدها  املنصة  إدارة  قررت 
الثالث، واختتمته باملوسم الرابع الذي ترّبع عىل عرش املشاهدات 

عرب شاشة نتفليكس وقت عرضه.
ثم  فرتة،  قبل  حبيبته  عن  انفصل  قد  اولسوي  شاتاي  وكان 
ترّدد أنهما عادا معاً خالل فرتة الصيف حيث التقطت كامريات 
الباباراتزي صوراً تجمعهما أثناء وجودهما معاً عىل متن قارب 

يف رحلة صيد بالبحر.

انضمامها  عقود  عىل  الفقي  نرمني  الفنانة  وقعت 
بطولة  راجل«  »ضل  مسلسل  بطولة  يف  للمشاركة 
املقبل  رمضان  يف  املقررعرضه  جالل،  يارس  النجم 
، من انتاج سينرجي، حيث تجسد نرمني شخصية 
بيارس  تلتقى نرمني  إذ  لم تقدمها من قبل،  جديدة 
املسلسل  التليفزيونية،  الدراما  األوىل يف  للمرة  جالل 

صالح  أحمد  اخراج  الفتاح،  عبد  أحمد  تأليف  من 
حمصه.

ويأتي تعاقد الرشكة مع نرمني الفقي، بعد التعاقد 
سالوسة  إنعام  املغنى،  عبد  محمود  من  كل  مع 
باقي  املنتجة  الرشكة  تتابع  حيث  حالوة،   وأحمد 
التعاقدات، حيث يتبقى شخصية نسائية أخرى من 

املقرر التعاقد معهما خالل أيام.
ويف السياق نفسه، يعقد مخرج العمل أحمد صالح، 
ومؤلف  العمل  فريق  مع  يومية  عمل  جلسات 
شوقي  وحسام  يارسجالل  العمل  وبطل  املسلسل 
التفاصيل األخرية  مديرعام سينرجي، للوقوف عىل 
شهر  منتصف  له  املقرر  التصوير،  انطالق  قبل 

ديسمرب الجاري.
مسلسلها  تصوير  من  مؤخراً  انتهت  الفقي  نرمني 
ويشارك  عمر،  مي  النجمة  بطولة  »لؤلؤ«  الجديد 
بدر،  نجالء  زاهر،  أحمد  ادوارد،  من  كل  بطولته  يف 
وأخرون، املسلسل قصة مي عمر، سيناريو وحوار 

محمد مهران، اخراج محمد عبد السالم.

 The لربنامج  بلقيس  الفنانة  كشفت 
insider بالعربي عن أنها صورت األسبوع 
البومها  من  ألغنية  كليب  فيديو  املايض 

القادم مع املخرج اللبناني بهاء خداج . 
بلقيس قالت لإلعالمي اييل نخله انها قامت 
بوضع الفكرة هي وبهاء معاً مشريًة اىل أن 
النور  وسيبرص  حساسة  إنسانية  فكرته 

كثاني كليب من كليبات االلبوم . 
بإخراجه  ستقوم  الذي  الكليب  وحول 
تويرت،  عرب  فرتة  قبل  أعلنت  كما  بنفسها 
فرتة  يف  زالت  ما  أنها  اىل  بلقيس  أشارت 
التحضري له بمساعدة العديد من أصدقائها 

املخرجني . 
بلقيس أوضحت أن البومها الرابع سيكون 

القفشات  من  العديد  وفيه  عربيا  خليجيا 
بالكالم، مثل يوه يوه وها هاي الذي سبق 

وطرحتهما سابقاً . 
فكشفت  االلبوم،  غالف  يخص  فيما  أما 
بلقيس عن أن فكرته مستوحاة من أغاني 
موضوع  عن  ستعرب  صورة  وكل  االلبوم، 

أغنية .

 بعد أن أطلق الفنان الواعد، عمر نرص، 
أغنية وكليب تحت عنوان »حياتي« عىل 
العاملّية،  الرقمّية  املتاجر  وكال  يوتيوب 
أفضل  قائمة  حالّياً  األغنية  تتصّدر 
من  كل  يف  أنغامي  عىل  العربية  األغاني 
لبنان  يف  أّما  وفلسطني،  سوريا  األردن، 
فتحتّل املرتبة الثانية. وقد قارب الكليب 

عىل يوتيوب املليون مشاهدة بعد أسبوع 
من إطالقه.

جدارة  بكّل  نرص  عمر  الفنان  فحصد 
»حياتي«،  الجديد  الفني  عمله  نجاح 
ألحان  الهادي،  عبد  كلمات  من  وهو 
وإخراج  تيم  وتوزيع  جباعي  سليم 
يف  نجح  الذي  الخطيب  سامر  املبدع 

العديد  عاشتها  واقعية  قّصة  تجسيد 
مرفأ  انفجار  كارثة  بعد  العائالت  من 

بريوت.
عمر نرص، صوت أنيق، ويدرس خطواته 
بدّقة، برهن عن مكانة متميزة، ويحرّض 
يف  الفنية  األعمال  من  العديد  إلصدار 

املستقبل القريب.

الجمهور  مرسيل،  كنزة  الجزائرية،  الفنانة  طمأنت 
برفقة  سري  لحادث  تعرضها  بعد  صحتها  عىل 

القصص  خاصية  عرب  ونرشت  عائلتها، 
عىل  الخاصة  صفحتها  عرب  املصورة 
كتبت  صورة  اإلجتماعي  التواصل  موقع 
فيها:«اىل لكل من قلق عيّل وسأل عني عن 
موضوع الحادث، الخرب صحيح لكن أحب 
ان أطمئنكم أنني بخري وكل عائلتي بصحة 

جيدة الحمدالله قّدر ولطف الف حمد وشكر 
لك يا ربي«.

ومن ناحية أخرى، كانت نالت مرسيل مؤخراً جائزة 
مهرجان  ضمن  شابة  عربية  مطربة  أفضل 
الفضائيات العربية الذي أقيم مؤخراً، ونرشت 
الخاصة،  صفحتها  عرب  الجائزة  صورة 
عربية  مطربة  بالقول:«أفضل  وعلّقت 
العربية  الفضائيات  مهرجان  من  شابة 
لسنة 2020، صحيح اني ما قدرتش نحرض 
الحفل نظرا للظروف الراهنة لكن هاد اليش 
نشاركها  و  بالجائزة  نفرح  اني  يمنعش  ما 

معاكم و نهديهالكم كيما اهديتوهايل«.

سارة أبي كنعان تستعد ملشاريع 
فنية جديدة

رانيا يوسف تتألق جبامبسوت ذهيب يف 
جلسة تصوير جديدة

BlueTV  شاتاي أولسوي ينضم إىل منصة

نرمني الفقي تشارك بطولة »ضل راجل« مع ياسر جالل 

ني يفتتحون حفالت موسم رأس السنة أصالة ووائل كفوري وعاصي احلالاّ

بلقيس: ألبومي الرابع خليجي عربي

عمر نصر يتصداّر يف »حياتي«

كنزة مرسلي تطمئن اجلمهور بعد تعرضها حلادث سري برفقة عائلتها

محزة مصطفى

بمقدار 444 مليار دوالر 

بآالف الدوالرات.. عرض مذكرات 
نيوتن للبيع

شركة بريطانية تستعد لصنع هاتف 
ذكي مضاد للجراثيم

عـين على العالم

تستعد رشكة Sotheby’s للمزادات لعرض مجموعة من مذكرات إسحاق 
نيوتـن، والتي مـن املتوقع بأن يتـم بيعها بمئات اآلالف مـن الدوالرات 

كونها تحتوي عىل معلومات جديدة تتعلق ببناء األهرامات املرصية.
هذه املذكرات تظهر بحثا لنيوتن، حاول فيها الكشف عن وحدة القياس 

التي استخدمها املرصيون يف بناء األهرامات.
واعتقد نيوتن أن املرصيني القدماء عىل األغلب كانوا قادرين عىل قياس 
كوكـب األرض، وبالتايل فـإن فك وحدة قياس الهرم األكرب، سـيتيح له 

قياس محيط األرض.
ورصح غابرييـل هيتون، املتخصص يف املخطوطات لدى الرشكة، قائال: 
“كان يحـاول إيجاد دليل لنظريـة الجاذبية الخاصة به، لكن كان هناك 
اعتقاد أيضا أن قدماء املرصيني احتفظوا بأرسار الكيمياء التي ضاعت 

منذ ذلك الحني”.
وأضـاف: “اليوم تبدو هذه املجاالت الدراسـية مختلفة تماما، لكنها لم 

تكن كذلك بالنسبة لنيوتن يف القرن السابع عرش”.
توضـح قائمة املزاد أن “هذه املالحظات جزء من شـبكة نيوتن املعقدة 
بشـكل مذهل من الدراسـات املرتابطة - الفلسـفة الطبيعية والكيمياء 

والالهوت - فقط أجزاء منها كان يعتقد أنها مناسبة للنرش”.

أصبحـت الهواتف الذكية مالزمة لحياة الناس، بشـكل ال يصدق، حيث 
أصبح من املستحيل اإلستغناء عنها، وذلك ما يسبب لهم خطراً كبرياً عىل 
صحتهـم، حيث بات من املعروف يف زمـن الـ)كورونا( أن هذه الهواتف 
تعمـل عىل نقـل الجراثيـم والبكترييا.وأكدت رشكة بريطانية ناشـئة، 
أنهـا بصدد ابتكار هاتف ذكي مضاداً لجميع أنواع الجراثيم.وسـيكون 
هاتف “كات إس- 42” املعدل أحد أفضل األجهزة املقاومة للميكروبات. 
وبحسـب معيار IP68 الذي يصنف مقدار مقاومة األجهزة اإللكرتونية 
للغبار والجراثيم، فإن الهاتف الجديد، الذي سـيطرح يف األسواق مطلع 
عام 2021 وسـيكون باإلمكان رشاؤه بسـعر معقول، حصل عىل أعىل 

درجة يف هذا املجال.

يف وقت سابق من هذا العام، قدمت 
لوحـة  إىل  ممتعـة  ميـزة  جوجـل 
 Emoji Gboard تسـمى  مفاتيـح 
Kitchen، حيث يمكن للمستخدمني 
من خاللهـا “إعداد” رمـز تعبريي 
جديـد مخصـص بشـكل أسـايس 
عن طريق تحديـد ودمج اثنني من 
الرمـوز التعبرييـة الحاليـة، والتي 
سيتم مزجها تلقائًيا مًعا بواسطة 
Gboard.وقـد وسـعت جوجل اآلن 
امليـزة لتشـمل أكثـر مـن 14000 
مجموعـة مـن الرمـوز التعبرييـة 
املحتملـة التـى تغطـي مجموعـة 
متنوعـة من املشـاعر لتلبـي كافة 
احتياجات املستخدمني للتعبري عما 
يشـعرون بـه بكل سـهولة ويرس.

يذكـر أنـه عند إطـالق امليـزة ألول 
مرة، كان من املمكن للمستخدمني 
فقـط االختيار من بني عدد محدود 
مـن الرمـوز التعبرييـة لدمجهـا، 
وقـد قامت جوجل منـذ ذلك الحني 
الرموز  بتحسـني قدرات مجموعة 
التعبرييـة الخاصـة بهـا ويمكـن 
رمـز  أي  اختيـار  للمسـتخدمني 
 Gboard تعبريي تقريًبا وسـيقوم 
بإنشـاء تركيبة مخصصـة منهم.

ولعـل أحـد األمثلـة التـي ذكرتها 
جوجل هـو دمج إيموشـن كوكب 
األرض مـع الوجه مع قناع طبي - 
إلعطاء إيموشـن األرض مع ارتداء 
قناع يمكن اسـتخدامه للداللة عىل 

حالة العالم اآلن.

تعد بولندا رائدة يف مجال إشارات 
الطـرق الجديدة التـي تجمع بني 
مجموعة من أجهزة االستشـعار 
ملراقبـة حركة املـرور عىل الطرق 
وظروفهـا لتحذير السـائقني من 
املخاطـر عـىل الطريـق أمامهم، 
ويقوم الباحثـون بتطوير الفتات 
“ذكيـة” للطـرق الرسيعـة لتتبع 
وتنبيـه  املـرور  حركـة  حجـم 
الفعـىل  الوقـت  يف  السـائقني 
باملخاطـر املحتملـة كجـزء مـن 
.INZNAK مرشوع وطني يسمى
وتقيس العالمـات أيًضا الظروف 
الجويـة وتسـتخدم عدة أشـكال 
مـن الـرادار، بمـا يف ذلـك أجهزة 
 )AVS( استشعار ناقالت الصوت
، املسـتخدمة تقليدًيا للتطبيقات 

تحت املاء.

الصوتيـة  املوجـات   AVS وتقـرأ 
املرور  املنعكسة وتحسـب حركة 
عـىل امتـداد معـني مـن الطريق 
الرسيـع، والتـي يمكن بعـد ذلك 
نقلهـا إىل السـائقني للتحذير من 

االزدحام.
ميـل”  “ديـيل  ملوقـع  ووفقـا 
الربيطانـي، تأتي الفتـات الطرق 
الذكية أيًضا مـزودة برادار دوبلر 
رادار  تقنيـة  وهـي   - مدمـج 
تأثـري  عـىل  تعتمـد  متخصصـة 
دوبلر، إذ يتم استخدام رادار دوبلر 
بالفعـل عىل طول الطـرق لقراءة 
مـدى رسعـة حركـة السـيارات 
وإخبار السائقني بإبطاء الرسعة 
إذا كانـوا يسـافرون فـوق الحـد 
األقـى للرسعة، وكذلك يف بنادق 

الرشطة.

ميزة Emoji Kitchen من جوجل تضيف أكثر 
من 14000 “إيموشن” جديد

إشارات مرور ذكية تحذر السائقين 
من المخاطر والحوادث على الطرق

  

تغريدات

طاهر بركة 

راغب عالمة

ــان صليبا، رمحة اهلل  ــويفاّ املنتج الصديق ج  ت
ــاطه.  ــه ..غدرته كورونا وهو يف عز نش علي
روحه النشيطة كانت دائماً تنتج احلى األغاني 
، سنفتقدك يا جان وسيفتقدك الوسط الفين. 

انشاهلل تكون روحك بالسما

ــتصدمون يوماً عندما  ــم مظهر األقوياء، فس  ال يغرناَّك
ــاء. العكس  ــم يف الواقع ضعف ــم أن بعضه ــفون ك تكتش

ــر األغنياء، فلعل  ــدناَّ من ترونه مبظه صحيح. وال حتس
ــه بعالمات فارهة تضمن له  ــوهات داخل بعضهم يغطي تش
عدم بروزها. العكس صحيح. ال تعتقدناَّ أن حكم اللحظة 

األوىل دائماً يصيب. ال حتكموا على املظاهر!


