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بغداد/ الزوراء:
اعلن رئي�س الجمهوري�ة برهم صالح، 
ام�س الس�بت، رشوع الع�راق بكتاب�ة 
الوطنية.وقال صالح  وثيقة املساهمات 
يف كلم�ة ل�ه خالل قم�ة طم�وح املناخ 
العامل�ي تابعتها “ال�زوراء”: إن�ه” رغم 
الظ�روف الصعبة التي م�رة بها العراق 
ج�راء الحروب والنزاعات املتكررة والتي 
ادت اىل تعري�ف البل�د ع�ى ان�ه واح�د 
من أكث�ر البل�دان هشاش�ة بالتغيريات 
املناخي�ة كم�ا ادت اىل عرقل�ة التنمي�ة 
االقتصادي�ة والصناعي�ة والتكنلوجيا”.

وأض�اف، أن الربمل�ان العراقي قد صوت 
اتف�اق  اىل  االنضم�ام   22/9/2020 يف 
باري�س للمن�اخ، واعل�ن به�ذا توج�ه 
الب�الد اىل الرشوع بحقب�ة جديدة ونقلة 

نوعي�ة تبن�ى ع�ى التن�وع االقتصادي 
املتج�ددة  الطاق�ات  بدع�م  واملتمث�ل 
وااللي�ات النظيف�ة والدخول يف اس�واق 
الكاربون ورفع صم�ود تكييف املناطق 
واملجتمعات الهشة واملعرضة للتغيريات 
املناخية والتقلب�ات االقتصادية الحادة، 
للقط�اع  االس�تثمار  مس�اندة  وتدع�م 
رضورة  اىل  والرتكيز”.وأش�ار  الخ�اص 
دع�م الش�باب و دور امل�رأة يف التط�ور 
االقتص�ادي والعمل املناخي”.وتابع أن” 
العراق رشع بكتابة وثيقة املس�اهمات 
رسيع�ة  كاس�تجابة   ،)ndc( الوطني�ة 
له�ذا االنضم�ام والت�ي تعد السياس�ية 
العليا لعم�ل التغي�ريات املناخية يف البلد 
وتؤس�س لالقتصاد االخرض الساند بني 

عامي 2020 و2030،”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
رفع عراقيون، حاصلون عى الجنس�ية 
الس�ودانية، دعوى قضائي�ة ضد وزارة 
الداخلية الس�ودانية، عقب قيام األخرية 
بسحب الجنسية منهم.وقررت الحكومة 
السودانية، وبعد أشهر من التمحيص يف 
ملفات آالف األجان�ب الذين حصلوا عى 

وثائق سفر وجنسيات، سحب الجنسية 
الس�ودانية من نحو 3500 أجنبي، قالت 
إنهم حصلوا عى هذه الوثائق بشكل غري 
قانوني إب�ان فرتة حكم الرئيس املعزول 
عم�ر البش�ري )1989 – 2019(.ويقول 

رئيس الجالية العراقية يف السودان.

أنقرة/ متابعة الزوراء:
أف�ادت وكالة األناضول، امس الس�بت، 
بأنه تم تقدي�م مذكرة لرئاس�ة الربملان 
الرتك�ي لتمديد مهام الق�وات الرتكية يف 
ليبيا ملدة 18 شهرا إضافيا.وكان الرئيس 
الرتك�ي رجب طي�ب أردوغ�ان، أعلن يف 
ش�هر يناي�ر امل�ايض ع�ن “ب�دء تحرك 
وحدات من الجي�ش الرتكي إىل ليبيا من 
أجل التنس�يق واالس�تقرار”، مضيفا أن 
“الجنود األتراك بدأوا يف االنتقال إىل ليبيا 
عى مراحل، تلبية لدعوة حكومة الوفاق 
الليبي�ة”، حس�ب وكال�ة “األناض�ول” 

الرتكية.وأكد أردوغان حينها، أن “تركيا 
الدع�م  أن�واع  قدم�ت وس�تقدم كاف�ة 
لحكومة طرابلس التي تقاتل ضد املشري 
خليف�ة حف�رت، االنقالب�ي املدع�وم من 
دول مختلف�ة، بينها دول عربية”.ووقع 
الرئيس الرتكي مذكرتي تفاهم مع فائز 
الرساج، رئيس املجلس الرئايس لحكومة 
الوف�اق الليبي�ة، يف 27 نوفم�رب املايض، 
تتعلق�ان بالتعاون األمني والعس�كري، 
البحرية،  الصالحي�ة  و”تحديد مناط�ق 
به�دف حماية حق�وق البلدي�ن املنبثقة 

عن القانون الدويل”.

بغداد/ الزوراء:
اعرب الرئيس املرصي عبد الفتاح السييس، 
للوف�د العراقي ال�ذي ي�زور القاهرة منذ 
يومني، ضم�ن أعمال املجلس التنس�يقي 
العراقي - األردن�ي – املرصي” عن وجود 
رغب�ة حقيقية لتفعيل مذك�رات التفاهم 
ب�ني البلدي�ن، فيم�ا أكدت أمان�ة مجلس 
ال�وزراء،أن العاصم�ة بغداد، س�تحتضن 
قمة لزعم�اء العراق ومرص واألردن العام 
املقبل.وأك�د الس�ييس خ�الل اللق�اء عى 
ثواب�ت السياس�ة املرصية بدع�م العراق 
وتعزي�ز دوره القومي العرب�ي، وتحقيق 
كل م�ا م�ن ش�أنه أن يحق�ق مصالح�ه 
ويس�اعده عى تج�اوز كاف�ة التحديات، 

ويحافظ عى أمنه واس�تقراره.كما ش�دد 
ع�ى الجدي�ة واإلرادة القوي�ة لدى مرص 
تجاه التعاون املثمر م�ع الجانب العراقي 
يف كافة املجاالت، مؤكدا عى أهمية عامل 
املتابع�ة الدقيق�ة ملا يت�م التواف�ق عليه، 
خاصة عى املس�توى التنفي�ذي، لتخطي 
اإلط�ار اإلداري والبريوقراط�ي التقليدي، 
من أجل بلورة نتائج ملموسة.من جانبه، 
نقل رئيس الوفد العراقي، وزير التخطيط 
خالد بّت�ال النجم، “االهتم�ام البالغ الذي 
يوليه رئي�س مجلس ال�وزراء، مصطفى 
الكاظمي، بما تم االتفاق عليه أثناء زيارة 
الوف�د املرصي إىل بغداد مؤخ�راً، وتفعيله 
عى أرض الواقع قريباً”.مؤكداً عى تقدير 

العراق للجه�ود املرصية الداعمة للش�أن 
العراق�ى ع�ى كاف�ة األصع�دة، والتطلع 
لتعزيز أطر التعاون مع مرص، س�واء عى 
املس�توى الثنائى أو ىف إط�ار آلية التعاون 
لالس�تفادة  وذل�ك  األردن،  م�ع  الثالث�ى 

م�ن تجرب�ة النج�اح املرصي�ة امللهمة ىف 
مج�ال املرشوع�ات التنموي�ة ونقله�ا إىل 
العراق، خاصًة ىف مجال اإلس�كان والبنية 
الكهربائي�ة والقطاع  التحتي�ة والطاق�ة 
الزراع�ى والصح�ة، فض�اًل ع�ن تعزي�ز 
مج�االت التع�اون االقتص�ادى والتجارى 
واالس�تثمارى. كما ثمن وزي�ر التخطيط 
الدور امل�رصي الداعم للعراق، والذى يمثل 
عمق�اً اس�رتاتيجياً لب�الده عى املس�توى 
العربى واألفريق�ى والعاملى، خاصًة فيما 
يتعلق بمواجهة التحديات املشرتكة، وعى 
رأس�ها مكافحة اإلره�اب وتحقيق األمن 
واالس�تقرار والتنمي�ة.ويف الس�ياق ذات�ه 
أكدت أمان�ة مجلس الوزراء، أن العاصمة 

بغ�داد، س�تحتضن قم�ة لزعم�اء العراق 
ومرص واألردن العام املقبل.وذكر املتحدث 
باس�م األمان�ة العام�ة ملجل�س ال�وزراء 
حي�در مجيد يف بي�ان : أن “املجلس أوىص 
برضورة املب�ارشة فوراً بتواص�ل الوزراء 
مع نظرائهم، لل�رشوع بتنفيذ املخرجات 
الت�ي نتج�ت عن الجلس�ة وم�ا ورد فيها 
م�ن توصي�ات”، مؤكدا “تش�ديد املجلس 
عى رضورة اإلرساع بتنفيذ ما تم توقيعه 
بني الع�راق واألردن ومرص خالل الفرتات 
السابقة، وتفعيله عى أرض الواقع بأقرب 
وق�ت ممكن”.ولف�ت إىل “تأكي�د املجلس 
عى انعق�اد قمة للزعماء الثالثة يف بغداد، 

خالل الربع األول من السنة املقبلة”.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
انه�ى مجلس النواب تقرير ومناقش�ة 
نفق�ات  تموي�ل  قان�ون  م�رشوع 
االنتخابات يف جلس�ته االخرية االسبوع 
امل�ايض ، فيم�ا وافقت رئاس�ة مجلس 

النواب عى طل�ب نيابي مرفق بتواقيع 
خمسني نائبا من كتل مختلفة ، لتفعيل 
ق�رار مجلس ال�وزراء رق�م 315 لعام 
2019 ، ضمن املوازنة العامة االتحادية 
.ووجهت هيئة الرئاسة ، اللجنة املالية 

النيابي�ة الدارج مس�تحقات موظف�ي 
األجور اليومية و العقود و املحارضين 
امل�وازن�ة  قان�ون  مس�ودة  ضم�ن 
اعلن�ت  ذل�ك  .وازاء   2021 الع�ام��ة 
اللجنة القانوني�ة النيابية ، ان مرشوع 

قان�ون تمويل انتخابات مجلس النواب 
س�يميض وف�ق االج�راءات القانوني�ة 
والترشيعي�ة  .وقال نائب رئيس اللجنة 
محم�د الغزي ل��« ال�زوراء » ، ان » تم 
االتفاق بني الرئاسات الثالث عى تمويل 

خاص او قانون خاص بتمويل العملية 
االنتخابي�ة ، ارس�ل اىل رئاس�ة مجلس 
الن�واب التي كلف�ت اللجنتني القانونية 

واملالية ليتم ترشيعه«.

بغداد/ الزوراء:
أعلن عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
فيصل العيس�اوي، عقد اجتماع »جيد 
للغاي�ة« م�ع وف�د إقليم كردس�تان، 
مشرياً إىل إرسال ان الحكومة االتحادية 

سرتس�ل اىل اقلي�م كردس�تان مبل�غ 
320 ملي�ار دينار، فيم�ا اعلن النائب، 
جم�ال كوج�ر، ع�ن االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، قي�ام س�لطات إقلي�م 
كردستان بحملة اعتقاالت لسياسيني 

ورجال دين، عى خلفية االحتجاجات 
الس�ليمانية. يف  مؤخ�را  الش�عبية 
واجتمع وفد حكومة إقليم كردستان، 
برئاس�ة نائب رئي�س ال�وزراء قوباد 
طالباني، الخميس املايض، مع اللجنة 

املكلف�ة من مجل�س الن�واب العراقي 
للتباح�ث م�ع حكومة اإلقليم بش�أن 
املش�اكل ب�ني الجانبني، حي�ث جرى 
بحث أسباب »املشاكل العالقة بصورة 
ش�فافة ورصيح�ة، م�ع التأكيد عى 

رضورة حله�ا ملراعاة املصلحة العامة 
ملواطن�ي إقلي�م كردس�تان والعراق«، 
بحس�ب بيان صادر عن حكومة إقليم 

كردستان.

القانونية النيابية: مشروع قانون متويل االنتخابات سيمضي وفق السياقات التشريعية 

املالية النيابية: احلكومة االحتادية سرتسل 320 مليار دينار إىل اإلقليم
اعتقال سياسيني ورجال دين على خلفية احتجاجات السليمانية 

بغداد/ الزوراء:
أكد النائب األول لرئيس الربملان، حسن 
الكعب�ي: أن أي اتفاق بخصوص نفط 
إقليم كردس�تان، يخال�ف بنود قانون 
العجز املايل يعد باطال.وقال الكعبي يف 
بيان مقتضب تلقته “الزوراء”: إن “أي 
اتفاق بخصوص نفط إقليم كردستان 
ومس�تحقاته يخالف ملا ج�اء يف بنود 

قانون العجز املايل يعد باطال” .

واشنطن/ متابعة الزوراء:
غرد الرئيس األمريكي ترامب، عرب حسابه 
يف موقع “توي�رت”، قائال إنه حقق “فوزا 
كاس�حا يف االنتخاب�ات”، مضيفا أن ذلك 
يف حال “لو احتس�بت األصوات القانونية 
وحدها”.وق�ال يف تغريدة: “حققت فوزا 

كاسحا يف االنتخابات، لكن تذكروا، أقول 
ذلك إذا تم احتس�اب األص�وات القانونية 
األص�وات  كل  احتس�اب  دون  وحده�ا، 
املزيفة والتزوير الذي وقع يف كل مكان”.

ويف وقت س�ابق ، انتقد ترامب عرب تويرت 
رفض املحكم�ة العلي�ا األمريكية دعوى 

إلبط�ال نتائ�ج االنتخاب�ات يف 4 واليات، 
وق�ال: “لق�د خذلتنا”.ورفضت املحكمة 
العليا، الجمعة، النظ�ر يف دعوى تقدمت 
به�ا س�لطات تكس�اس إللغ�اء نتائ�ج 
رفض�ت  كم�ا  الرئاس�ية،  االنتخاب�ات 

االدعاءات األخرى ذات الصلة.

الصحة تكشف لـ           تفاصيل مفاوضاتها السترياد لقاحات كورونا وحتدد موعد وصول الوجبة األوىل

أكدت وجود مشاكل لوجستية بشأن التعاقد مع فايزر
العراق يتعاقد مع )كوفاكس( بكلفة 170 مليون دوالر مقابل تزويده بـ 16 مليون جرعة 

الزوراء/ حسني فالح:
ع�ن  والبيئ�ة  الصح�ة  وزارة  كش�فت 
تفاصي�ل مفاوضاته�ا م�ع ال�رشكات 
العاملية السترياد لقاحات كورونا، وفيما 
اعلن�ت قيم�ة تكاليف لق�اح كوفاكس، 
مح�ددة النص�ف االول من الع�ام املقبل 
موع�دا لوص�ول اول لق�اح اىل الع�راق، 
اكدت وجود مش�اكل لوجس�تية بشأن 

التعاقد مع رشكة فايزر.
وقال مدير دائرة الصحة العامة التابعة 
حدي�ث  يف  الحلف�ي،  ري�اض  لل�وزارة، 
ل�”الزوراء”: ان العراق تعاقد مع االتحاد 
العاملي للقاحات والتحصني )كوفاكس( 
بحصة %20 أي حوايل 8 ماليني شخص. 
الفتا اىل: ان هناك مفاوضات مع رشكات 
عاملية ع�دة، منها فايزر واس�رتازينيكا 
وس�ينوفا الس�ترياد اللقاحات.واضاف: 
ان وزارة الصحة تتفاوض وفق القوانني 
بع�ض  ان  مؤك�دا:  الناف�ذة.  العراقي�ة 
قوانني البلدان االخرى تس�مح بالتعاقد 
م�ع ال�رشكات قب�ل اعتماده م�ن قبل 
منظم�ة الصح�ة العاملي�ة، وه�ذا غ�ري 
مس�موح يف القوانني العراقية.واوضح: 
ان هناك رشوطا وضعتها وزارة الصحة 
للتعاق�د م�ع ال�رشكات العاملي�ة، إال ان 
الوض�ع الوبائي يف البل�د حاليا جيد، وال 
يس�تدعي ان يدخل الع�راق يف التزامات 
م�ن خ�الل التعاقد ل�رشاء لقاحات غري 

معتم�دة وال نع�رف عنها يشء.واش�ار 
اىل: ان هناك دراس�ات ومناقش�ات بني 
اللجن�ة املش�كلة يف ال�وزارة والرشكات 
العاملية بشأن ضمان موثوقية وفاعلية 
اللق�اح من اج�ل التعاقد معه�ا. مبينا: 

ان الع�راق دفع مبال�غ الدفعة االوىل من 
لق�اح كوفاكس والذي تبل�غ 25 مليون 
االجمالي�ة  التكلف�ة  ان  دوالر.وتاب�ع: 
للق�اح تبل�غ 170 ملي�ون دوالر، مقابل 
تزويد العراق ب� 16 مليون جرعة بواقع 

كل ش�خص جرعت�ني. مرجح�ا وصول 
الدفع�ة االوىل م�ن اللق�اح اىل العراق يف 
منتصف العام املقب�ل او بداية املنتصف 
الثان�ي م�ن ع�ام 2021، الن نحو 186 
دولة تعاقدت مع كوفاكس مما سيأخذ 

وقتا ألخذ ال�رشكات اعتماديتها للقيام 
بتوزي�ع اللقاح عى البلدان.واكد: انه تم 
تأم�ني مبالغ لقاح كوفاكس بينما بقية 
الرشكات لم يتم تخصيص االموال حتى 
اآلن. الفتا اىل: ان وزارة املالية لم ترصف 
االموال املخصصة لوزارة الصحة بشأن 
كوفي�د 19 والت�ي خصصه�ا مجل�س 
الوزراء، باستثناء ميزانية الوزارة بنحو 
اىل:  2019.ولف�ت  موازن�ة  م�ن   1/12
ان وزارة الصح�ة تنف�ق ع�ى اجراءات 
تخصيصاته�ا  م�ن  كورون�ا  مكافح�ة 
املالي�ة باملوازن�ة، ول�م يت�م رصف لها 
التخصيص�ات االخ�رى بش�أن كوفي�د 
19.وبش�أن لقاح فايزر، اش�ار الحلفي 
اىل: ان هناك بعض املش�اكل اللوجستية 
تعرتض التعاقد مع رشكة فايزر لغرض 
استرياد اللقاح. مبينا: ان اللقاح يحتفظ 
بدرج�ة ح�رارة 70-، أي ان�ه يحتاج اىل 
طاقة كهربائية مستمرة للرباد او الفريز 
الذي يحتفظ به، وطريقة اعطائه تحتاج 
اىل تأسيس محادير، وهذا قد ال يتوفر يف 
البنى التحتية العراقية.وتابع: ان العراق 
يعاني من مشكلة يف الطاقة الكهربائية 
عك�س البلدان االخ�رى، وبالتايل يف حال 
ات�الف  اىل  س�يؤدي  الكهرب�اء  اطف�اء 
اللق�اح. مؤكدا: ان الوزارة تتفاوض مع 
فايزر حول القضايا اللوجس�تية للتغلب 

عى الصعوبات يف حال استرياد اللقاح.

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(

 12
صفحة

السعر 500 دينارالعدد:   7384    االحـد   13   كانون االول     2020 No: 7384    Sun    13    Dec    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  الدوالر،  رصف  اسعار  شهدت 
ارتفاعا يف اسواق بغداد.وسجلت بورصة الكفاح 
املركزية يف بغداد 127050 دينارا عراقيا مقابل 
بورصة  سجلت  بينما  امريكي،  دوالر   100
 100 مقابل  دينار   127100 ببغداد  الحارثية 
ارتفعت  قد  والرشاء  البيع  اسعار  دوالر.وكانت 
يف  املحلية  باألسواق  الصريفة  محالت  يف  ايضا 
بغداد، حيث بلغ سعر البيع 127500 الف دينار 
عراقي، بينما بلغت اسعار الرشاء 126500 الف 

دينار لكل 100 دوالر امريكي.

الدوالر يواصل االرتفاع 
يف األسواق احمللية

صاحل يعلن شروع العراق بكتابة 
وثيقة املساهمات الوطنية

يف كلمة له خالل قمة طموح املناخ العاملي

عراقيون يرفعون دعوى قضائية ضد السودان 
عقب قيام األخرية بسحب اجلنسية منهم

تركيا.. مذكرة يف الربملان لتمديد 
مهام القوات يف ليبيا 18 شهرا

الكعيب : أي اتفاق عن نفط كردستان ومستحقاته 
ترامب: حققت فوزا كاسحا يف االنتخابات لو احتسبت األصوات خيالف قانون االقرتاض يعد باطال

القانونية وحدها

بعد رفض احملكمة دعوى إلبطال نتائج يف 4 واليات

حتديد موعد افتتاح عرعر.. ومديره يؤكد: سيحقق مليار دوالر سنويا

االخريةهل ُيبصر كتاب سرية الفنان كاظم الساهر النور قريباً؟

ص 5

 

العراق يسجل تراجعا كبريا بعدد 
االصابات والوفيات بكورونا 

مشاجرة بني نائبني بالعتاد احلي يف 
ابو غريب 

بعد تسجيل 1022 إصابة و16 حالة وفاة

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  الس�بت، 
لفريوس كورونا املس�تجد يف العراق، 
فيم�ا اك�دت تس�جيل 1022  اصابة 
جدي�دة و 16حال�ة وف�اة وش�فاء 
1772 حالة.وذك�رت الوزارة يف بيان 
تلقته »الزوراء«: ان عدد الفحوصات 
 ،30146 ام�س:  لي�وم  املختربي�ة 
ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة: 

3867170، مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 
1022 اصابة جديدة و 16حالة وفاة 
ان  حالة.واضاف�ت:   1772 وش�فاء 
عدد حاالت الش�فاء الكيل: 505669 
)88.2%(، ام�ا عدد حاالت االصابات 
ال�كيل: 573622، بينما عدد الحاالت 
الت�ي تحت الع�الج: 55388، يف حني 
العناي�ة  يف  الراق�دة  الح�االت  ع�دد 
املركزة: 193، وع�دد حاالت الوفيات 

الكيل: 12565.

بغداد/ الزوراء:
افاد مص�در برملان�ي، امس الس�بت، 
بان�دالع مش�اجرة ب�ني عضوي�ن يف 
مجل�س الن�واب يف اب�و غري�ب غربي 
ان  مص�در:  بغداد.وق�ال  العاصم�ة 
ش�جارا مس�لحا بالعتاد الحي، اندلع 
بني النائبني طالل الزوبعي وكريم أبو 
س�ودة أثن�اء تواجدهم يف قض�اء ابو 

غريب.وبني املصدر: أن الشجار اندلع 
بينهما عندما كانا متواجدين يف حملة 
لتبلي�ط ش�وارع ابو غريب، الش�جار 
املس�لح دون أي إصابات.واضاف، ان 
اطالق الرصاص الحي أصاب املواطنني 
املتواجدين يف املكان بالرعب واالرتباك، 
مشريا إىل فرارهم من موقع املشاجرة 

لتفادي االصابة بطلقات نارية.

السيسي يؤكد دعم بالده الدائم للعراق وتعزيز دوره القومي العربي
بغداد حتتضن قمة لزعماء العراق ومصر واألردن العام املقبل

بغداد/ متابعة الزوراء:
افاد مصدر امني مسؤول امس السبت بأن التفجري الذي وقع داخل مطار بغداد 
الدويل ناجم عن قنبلة محلية الصنع اسفرت عن اصابة طفل بجروح.وقال املصدر 
يف ترصيح صحفي: ان االنفجار كان عبارة عن عبوة ناسفة صغرية الحجم محلية 
الصنع شبيهة بالقنبلة اليدوية و وقع الحادث عندما انفجر الصاعق الخاص بها 
مما اسفر عن اصابة طفل بجروح طفيفة.واوضح املصدر ان الطفل املصاب من 
سكنة دور التجاوز القريبة من السياج داخل مدرسة الرد الرسيع من جهة منطقة 
الرضوانية.وكان مصدر أمني قال يف وقت سابق ، إن »جسما غريباً« انفجر بني 
دون  الدويل،  بغداد  مطار  داخل  الرسيع  الرد  مدرسة  وسياج  الجوية  عالء  قاعدة 

تسجيل إصابات برشية.

مصدر أمين: انفجار عبوة داخل مطار 
بغداد



مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط               العدد : 7621

قسم العقود                                               إعادة إعالن     التاريخ: 2020/12/9
مناقصة عامة رقم )2019/8/121(، )2019/8/92(، )2019/12/82( و)2019/1/152(

مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط               العدد : 7623

قسم العقود                                               إعادة إعالن     التاريخ: 2020/12/9
مناقصة عامة رقم )2019/4/157( )2019/4/158( )2019/4/159( )2019/4/160( )2019/4/161( 

)2019/4/163( )2019/4/162(

عىل حس�اب مش�اريع تنمية االقاليم لعام 2019 حس�ب التبويب�ات )36-2-5-4-1-55-2(، )36-2-5-4-1-55-2(، )309-3-10-2-1-55-2( 
و)2-43-24-4-13-21-2( عىل التوايل 

وفقاً لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية
1. ي�ر ديوان محافظة واسط/قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة م�ن الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات 

العامة املختصة للمرة الثالثة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة يف الجدول ادناه:
2. ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، الزوراء(.

3. ع�ىل مقدمي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتصال ب�)ديوان محافظة واسط/قس�م العقود( خالل )اوقات 
الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

4. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة:- كما هي يف محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل(.
5. املتطلبات القانونية:-

اوالً-  االهلية/وتش�مل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتاً )معلقة انش�طته الجديدة، مدرج يف القائمة الس�وداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة 
بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة ، اليوجد تضارب يف املصالح، الرشكات العامة الحكومية 

واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونياً ومالياً وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانياً-  شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة.

ثالثاً- كتاب عدم املمانعة من االش�راك يف املناقصة )نس�خة اصلية+نسخة مصورة( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة 
واسط /قسم العقود.

رابعاً:- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية+نسخة مصورة(.
6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتباراً من آخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل )ديوان محافظة واسط /سكرتري 

لجنة فتح العطاءات( .
7. يتم تس�ليم العطاءات اىل )بلديات واسط/س�كرتري لجنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عرش ظهراً )االحد( املصادف )2020/12/27( وهو 
)تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان التايل )واسط/الكوت/ش�ارع النس�يج/مبنى مديرية بلديات واس�ط( يف الس�اعة الثانية عرش والنصف ظهراً من يوم )االحد( املصادف 

.2020/12/27
8. كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة( معنون اىل )محافظة واس�ط/االدارة العامة 
واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية(، ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط يحمل 
عن�وان الربي�د االلكرون�ي للمرصف الصادر منه ناف�ذ ملدة ال تقل ع�ن )120( مائة وعرشون يوماً اعتب�ارا من تاريخ غلق املناقص�ة عىل ان تكون 

التأمينات االولية باسم مقدم العطاء او )اي من املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة(.
9. ان مدة نفاذ العطاء)90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او احد املساهمني 
او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء 

داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
10. ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11. يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االش�غال الصغرية( بكافة اقس�امها فأنه س�يتم استبعاد عطاءه مما يقتيض 
مراعاة ذلك عند التقديم .

12. اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح.
13. عىل من ترسو عليه املناقصة استكمال كافة الوثائق وجلب خطاب ضمان حسن التنفيذ ورسوم النرش واالعالن والرسوم االخرى لفرة اقصاها 

2020/12/31 وقبل غلق الصندوق وبخالفه يعترب االعالن ملغي وال يسرد مبلغ العطاء ويعترب اجوراً للنرش.
14.يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة.

الدكتور 
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لعام 2019 حسب التبويب )19-18-13-4-24-43-2(
1. ي�ر ديوان محافظة واسط/قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاول�ة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة املختصة للمرة الثالثة لتقديم 

عطاءاتهم للمناقصات واملدرجة يف الجدول ادناه:
2. ان املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح، العدالة، الزوراء(.

3. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب�)ديوان محافظة واسط/قسم العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات 
ملقدمي العطاءات.

4. متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة:- كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل(.
5. املتطلبات القانونية:-

اوالً-  االهلية/ وتش�مل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتاً)معلقة انش�طته الجديدة، مدرج يف القائمة الس�وداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة 
التخطي�ط ع�ن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة، اليوجد تض�ارب يف املصالح، الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مس�تقلة قانوني�ًا ومالياً وانها تعمل وفق 

القانون التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانياً-  شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة.

ثالثاً- كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة )نسخة اصلية+نسخة مصورة( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة واسط /قسم العقود.
رابعاً:- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية+نسخة مصورة(.

6. بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتباراً من آخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل )ديوان محافظة واسط /سكرتري لجنة فتح العطاءات( .
7. يت�م تس�ليم العطاءات اىل )بلديات واسط/س�كرتري لجنة فت�ح العطاءات( قبل الس�اعة الثانية عرش ظهراً )االحد( املص�ادف )2020/12/27( وهو تاريخ غل�ق املناقصة علما بأن 
العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل)واسط/الكوت/شارع النسيج/مبنى مديرية بلديات 

واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهراً من يوم )االحد( املصادف 2020/12/27.
8. كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة معنون اىل )محافظة واس�ط/االدارة العامة واملحلية)نفقات املشاريع االستثمارية( 
ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط يحمل عنوان الربيد االلكروني للمرصف الصادر منه نافذ ملدة ال تقل عن )120( مائئة 

وعرشون يوماً اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التأمينات االولية باسم مقدم العطاء او )اي من املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة.
9. ان مدة نفاذ العطاء)90( تسعون يوماً من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او احد املساهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة 

من كاتب العدل كرشط اسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
10. ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11. يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية( بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
12. اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعداً للغلق والفتح.

13. عىل من ترسو عليه املناقصة استكمال كافة الوثائق وجلب خطاب ضمان حسن التنفيذ ورسوم النرش واالعالن والرسوم االخرى لفرة اقصاها 2020/12/31 وقبل غلق الصندوق 
وبخالفه يعترب االعالن ملغي وال يسرد مبلغ العطاء ويعترب اجوراً للنرش.

14. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واالعالن آلخر اعالن عن املناقصة.

الدكتور 
محمد جميل املياحي
محافظ واسط

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
مرشوع  ومناقشة  تقرير  النواب  مجلس  انهى 
جلسته  يف  االنتخابات  نفقات  تمويل  قانون 
رئاسة  وافقت  فيما   ، املايض  االسبوع  االخرية 
بتواقيع  مرفق  نيابي  طلب  عىل  النواب  مجلس 
قرار  لتفعيل   ، مختلفة  كتل  من  نائبا  خمسني 
ضمن   ،  2019 لعام   315 رقم  الوزراء  مجلس 
املوازنة العامة االتحادية .ووجهت هيئة الرئاسة 
مستحقات  الدارج  النيابية  املالية  اللجنة   ،
موظفي األجور اليومية و العقود و املحارضين 
ضمن مسودة قانون امل�وازنة الع�ام�ة 2021 .

وازاء ذلك اعلنت اللجنة القانوني�ة النيابية ، ان 
النواب  مرشوع قانون تمويل انتخابات مجلس 
والترشيعية   القانونية  االجراءات  وفق  سيميض 
ل�«  الغزي  محمد  اللجنة  رئيس  نائب  .وقال 
الزوراء » ، ان » تم االتفاق بني الرئاسات الثالث 
بتمويل  خاص  قانون  او  خاص  تمويل  عىل 
مجلس  رئاسة  اىل  ارسل   ، االنتخابية  العملية 
واملالية  القانونية  اللجنتني  كلفت  التي  النواب 
املالية  اللجنة   « ان  ترشيعه«.واضاف  ليتم 
لترشيع  الحاجة  بعدم  بوضوح  اجابت  النيابية 
اللجنة  رأي  لكن   ، االنتخابات  تمويل  قانون 

االنتخابية  العملية  الن  لها  مخالف  القانونية 
لم  العامة  املوازنة  وقانون   ، التمويل  اىل  تحتاج 
يرسل اىل الربملان حتى االن«، مبينا ان » املفوضية 
تحتاج اىل غطاء قانوني واطار ترشيعي للتعاقد 
العملية  مستلزمات  لتوفري  الرشكات  مع 
قانون  مرشوع   « ان  القول  ».وتابع  االنتخابية 
وفق  سيميض  النواب  مجلس  انتخابات  تمويل 
الفصل سيكون  والقرار   ، الترشيعية  السياقات 
ملجلس النواب«، مشريا اىل ان »مرشوع القانون 
يتضمن تخصيص مبلغ 329 مليار دينار عراقي 

الجراء العملية االنتخابية ».

بغداد/ متابعة الزوراء:
عىل  حاصلون  عراقيون،  رفع 
الجنسية السودانية، دعوى قضائية 
السودانية،  الداخلية  وزارة  ضد 
عقب قيام األخرية بسحب الجنسية 

منهم.
وبعد  السودانية،  الحكومة  وقررت 
أشهر من التمحيص يف ملفات آالف 
وثائق  عىل  حصلوا  الذين  األجانب 
الجنسية  سحب  وجنسيات،  سفر 
أجنبي،   3500 نحو  من  السودانية 
قالت إنهم حصلوا عىل هذه الوثائق 
حكم  فرة  إبان  قانوني  غري  بشكل 
الرئيس املعزول عمر البشري )1989 

.)2019 –
العراقية  الجالية  رئيس  ويقول 
إن  الدليمي:  فيصل  السودان،  يف 
ُسحبت  الذين  العراقيني  »عدد 
جملة  من   %3 تتعدى  ال  جنسياتهم 

املشمولني بالقرار، وليس من إجمايل 
يتجاوز  »ال  ان  مرجحا  املتجنسني«، 
بسحب  املستهدفني  العراقيني  عدد 

الجنسية 200 شخص«.
عىل  حصل  الذي  الدليمي،  ينفي  وال 
سنوات،  منذ  السودانية  الجنسية 
التي  لإلجراءات  مخالفني  »وجود 
تقرها السلطات السودانية«، مؤكداً 

»تأييدهم ألي مساع تصحيحية«.
واضاف أن »وزارة الداخلية انتهجت 
منها  مربرة«،  »غري  أخرى  إجراءات 
وسحب  الجميع،  عىل  السفر  حظر 
أو  قضائي  قرار  دون  من  الجنسية 
بالغ«  سيادي؛ مما تسبب يف »رضر 

ملصالح العرشات«.
دفعهم  الوضع  »هذا  أن  إىل  وأشار   
مواجهة  يف  قضائية  دعوى  رفع  إىل 
حيث  السودانية،  الداخلية  وزارة 
تستمر جلسات املحكمة منذ الشهر 

قبل املايض«.
العراقية يف   وبحسب رئيس الجالية 
السودان، فإن وزارة الداخلية لم تبت 
العراقيني  من  العرشات  ملفات  يف 
املجنسني الذين قابلوا اللجنة الفنية 

املختصة قبل أكثر من 3 أشهر.
السيادة  مجلس  رئيس  واصدر 
أول  الفريق  السوداني،  االنتقايل 
األربعاء  الربهان،  الفتاح  عبد  ركن 
الجنسية  بإسقاط  قراراً  املايض، 
عن أكثر من 3 آالف أجنبي، حصلوا 
السابق  الرئيس  عهد  خالل  عليها 

عمر البشري.
عن  صادر  صحفي  بيان  يف  وجاء 
وزارة الداخلية السودانية، تم نرشه 
السيادة  مجلس  »رئيس  توير:  عرب 
عبد  أول  الفريق  السوداني  االنتقايل 
الفتاح الربهان، أصدر قرارا بسحب 
الجنسية السودانية عن 3548 أجنبيا 

ُمنحت لهم يف عهد النظام السابق«.
جاء  »القرار  أن  إىل  البيان  وأشار 
الداخلية  وزير  من  توصية  عىل  بناًء 
السوداني الفريق أول رشطة حقوقي 

الطريفي إدريس دفع الله«.
الجنسية  بسحب  قراراً  أن  يذكر 
السودانية صدر عقب توصيات لجنة 
الجنسية  بمراجعة  متخصصة  فنية 
السودانية بالتجنس منذ عام 1989 
وحتى 2019، حسب البيان الوزاري.

أول  »الفريق  أن  البيان  وأوضح 
آذار املايض، قراراً  الربهان أصدر، يف 
بسحب  الداخلية  وزير  من  بتوصية 
الجنسية السودانية من نحو 13 ألف 
فرة  خالل  عليها  حصلوا  شخص 
الذي أطاحت  السابق،  الرئيس  حكم 
 ،2019 نيسان  يف  شعبية،  ثورة 
الحكم 30  يف  أمىض  أن  بعد  بنظامه 

عاماً«.

بغداد/ الزوراء:
ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى 
ورئيس  السبت،  امس  الكاظمي، 
الحلبويس،  محمد  النواب،  مجلس 
حكومة  وفد  مع  تفاوضيا  اجتماعا 
إقليم كردستان، فيما أكد النائب األول 
لرئيس الربملان، حسن الكعبي، أن أي 
اتفاق بخصوص نفط إقليم كردستان 

يعد  املايل  العجز  قانون  بنود  يخالف 
لرئيس  اإلعالمي  املكتب  باطال.وقال 
مجلس الوزراء يف بيان تلقته »الزوراء«: 
مصطفى  الوزراء  مجلس  »رئيس  ان 
النواب،  مجلس  ورئيس  الكاظمي، 
االجتماع  ترأسا  الحلبويس  محمد 
الحكومة  بني  املشرك  التفاويض 
االتحادية واللجنة املالية النيابية ووفد 

إقليم كردستان«.واضاف ان »االجتماع 
ناقش  الحكومي  القرص  يف  عقد  الذي 
العجز  تمويل  قانون  بتنفيذ  االلتزام 
املايل، الذي صّوت عليه مجلس النواب 
تنفيذه،  آليات  وبحث  املايض،  الشهر 
وبالشكل الذي يراعي العدالة يف توزيع 
مناطق  لجميع  املالية  التخصيصات 
العراق«.ويف السياق نفسه، أكد النائب 

الكعبي:  حسن  الربملان،  لرئيس  األول 
إقليم  نفط  بخصوص  اتفاق  أي  أن 
العجز  قانون  بنود  يخالف  كردستان، 
بيان  يف  الكعبي  باطال.وقال  يعد  املايل 
»أي  إن  »الزوراء«:  تلقته  مقتضب 
اتفاق بخصوص نفط إقليم كردستان 
بنود  يف  جاء  ملا  يخالف  ومستحقاته 

قانون العجز املايل يعد باطال« .

القانونية النيابية :مشروع قانون متويل االنتخابات سيمضي 
وفق السياقات التشريعية 

عراقيون يرفعون دعوى قضائية ضد السودان عقب قيام 
األخرية بسحب اجلنسية منهم

الكاظمي واحللبوسي يرتأسان اجتماعاً تفاوضياً مع وفد إقليم كردستان

املوافقة على ادراج مستحقات العقود واألجراء واحملاضرين يف املوازنة العامة 2021

No: 7384    Sun    13    Dec    2020العدد:   7384    االحـد   13   كانون االول     2020

اسم املناقصة )تجهيز انابيب ماء مختلفة االقطار اىل مديرية ماء واسط(
ع�ىل حس�اب مش�اريع تنمية األقالي�م لعام 2019 ضم�ن التبوي�ب ) 2-55-1-4-12-5-12( وفق�اً لوثيقة تنفيذ عق�ود التجهيز 

الصغرية
1- ير دیوان محافظة واس�ط / قس�م العق�ود دعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة من ال�رشكات املقاولة واملقاولني 
العراقيني والرشكات العامة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة العامة )تجهيز انابيب ماء مختلفة االقطار اىل مديرية ماء واسط( وبكلفة 

تخمينية )1,350,000,000( مليار وثالثمائة وخمسون مليون دينار وبفرة تنفيذ )150( مائة وخمسون يوم .
2- إن املناقصة لهذا املرشوع سوف نترش يف الصحف الوطنية ) الصباح -  العدالة - الزوراء ( .

3- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية التصال ب� )ديوان محافظة واسط/قس�م العقود( 
خالل )اوقات الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .

4- متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي محددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل( 
5- املتطلبات القانونية :-

أوال – األهلي�ة / وتش�مل ع�دم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة انش�طته الجديدة، مدرج يف القائمة الس�وداء او مدرج يف قائمة 
ال�رشكات املتلكئة بق�رار صادر عن الجهة املعني�ة يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العام�ة ،اليوجد تضارب 
يف املصال�ح، ال�رشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعم�ل وفق القانون التجاري 

وقانون الرشكات العامة.
ثانياً-شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية وزارة التجارة صنف ممتاز.

ثالثاً - كتاب عدم املمانعة من االش�راك يف املناقصة ) نس�خة أصلية + نس�خة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب 
معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود. 

رابعاً - وصل رشاء املناقصة )نسخة أصلية + نسخة مصورة (.
6-بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من آخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل )ديوان محافظة 

واسط /سكرتري لجنة فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100,000( مائة الف دينار .
7- يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) االحد 
( املصادف 2020/12/27 وهو )تاريخ غلق املناقصة(، علما بأن العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع النس�يج / مديرية بلديات واس�ط / 

الطابق االول( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االحد( املصادف 2020/12/27.
8-كل العطاءات يجب أن تتضمن ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة  وبمبلغ              )40,000,000( 
اربعون مليون دينار معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلشارة السم 
ورق�م املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من أحد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عن�وان الربيد االلكروني للمرصف الصادر منه 
نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء 

أو) أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة (. 
9-إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة 
أو احد املساهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات 

مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة.
10-إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

11-يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال املتوس�طة( بكافة أقس�امها فإنه س�يتم اس�تبعاد 
عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.

12-إذا صادف يوم القلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.
13-عىل من ترس�و عليه املناقصة اس�تكمال كافة الوثائق وجلب خطاب ضمان حس�ن التنفيذ ورس�وم النرش واالعالن والرس�وم 
االخ�رى لفرة اقصاه�ا 2020/12/31 وقبل غل�ق الصندوق وبخالفه يعترب االعالن ملغي وال يس�رد مبلغ العط�اء  ويعترب اجوراً 

للنرش.
14- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

                                                                                                الدكتور 
                                                                                         محمد جميل املياحي
                                                                                            محافظ واس�ط

مجهورية العراق  
ديوان حمافظة واسط               العدد : 7620

قسم العقود                                               إعادة إعالن     التاريخ: 2020/12/9
مناقصة عامة رقم ) 2019/7/154 (

هوية مبلغ ضمان العطاءمدة االنجازالكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
التصنيف

مبلغ القطع

تنفيذ محطة مجاري مياه امطار مع خط دفع 12019/8/121
يف حي االسالة )االحدب( يف قضاء االحرار

180 مائة )737,659,000(
وثمانون يوم

)6500000( ستة 
مليون وخمسمائة 

الف دينار

العارشة 
كهربائية 

ميكانيكية

)50000( خمسون 
الف دينار

تنفيذ محطة مجاري مشركة )PS5,PR5( مع 22019/8/92
خطي مجاري ودفع يف حي االمري يف قضاء بدرة

120 مائة )777,388,000(
وعرشون يوم

 )14900000(
اربعة عرش مليون 

وتسعمائة الف دينار

العارشة 
كهربائية 

ميكانيكية

)100000( مائة 
الف دينار

ايصال التيار الكهربائي اىل الحي السكني يف 32019/12/82
ناحية شيخ سعد

180 مائة )217,360,300(
وثمانون يوم

)8750000( ثمانية 
مليون وسبعمائة 

وخمسون الف دينار

العارشة 
كهربائية 

ميكانيكية

)50000( خمسون 
الف دينار

انشاء بناية مديرية ناحية واسط القديمة يف 42019/1/102
ناحية واسط

120 مائة )435.655.000(
وعرشون يوم

)29500000( تسعة 
وعرشون مليون 

وخمسمائة الف دينار

تاسعة 
كهربائية 

ميكانيكية

)100000( مائة 
الف دينار

هوية مبلغ ضمان العطاءمدة االنجازالكلفة التخمينيةاسم املناقصةرقم املناقصةت
التصنيف

مبلغ القطع

تطوير شوارع يف احياء الزهراء والربيع مع 12019/4/157
صب شارع كصيبة وجزء شارع السبيس مع 

مد خطوط ماء خدمية يف قضاء الصويرة

خامسة 40099,479,025 يوم3,315,967,500
انشائية

150,000

تطوير شوارع يف احياء العسكري القديم 22019/4/158
والقدس وفلسطني واالرسى مع مد خطوط 

ماء خدمية يف قضاء الصويرة

سادسة 30071,338,800 يوم2,377,960,000
انشائية

150,000

تطوير شوارع حي الجمعية االوىل يف قضاء 32019/4/159
النعمانية

سابعة 45050,948,280 يوم1,698,276,000
انشائية

100,000

تطوير الشوارع املتبقية واملتعامدة عىل 42019/4/160
شارع بيت اطميش من كال الجهتني يف قضاء 

النعمانية

سابعة 35050,948,280 يوم1,515,735,000
انشائية

100,000

تطوير شوارع منطقة ابو اجمل )املرحلة 52019/4/161
االوىل( يف قضاء العزيزية

تاسعة 36026,884,650 يوم 896,155,000
انشائية

100,000

تطوير مناطق حي املعلمني االوىل واالمام الباقر 62019/4/162
واالمام الصادق وشوارع متفرقة يف املنطقة 

الواقعة بني شارع الروضة وشارع جامع 
الرسول يف قضاء الحي 

سادسة 40066,637,920 يوم2,221,264,000
انشائية

150,000

تطوير شارع الحي الصناعي املرحلة الثالثة 72019/4/163
ومنطقة حي الوحدة وشوارع متفرقة يف 

قضاء الحي

سادسة 47073,374,210 يوم2,445,807,000
انشائية

150,000



بعد حصوله على وعود مبنحه أسلحة واستثمارات

الرباط/ متابعة الزوراء: 
دع�ت وزارة التجهي�ز املغربية  إىل 
لبن�اء مين�اء يف  تقدي�م ع�روض 
الداخل�ة، إح�دى م�دن الصح�راء 
يف  مص�ادر  وكشف�ت  الغربي�ة، 
واش�نطن ع�ن تعهد باس�تثمار 3 
مليارات دوالر يف املغرب، وعن قرار 

وشيك ببيعه أسلحة حديثة.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان إن م�ن 
املقرر إغالق املناقصة يف 28 يناير/

كانون الثان�ي 2021، مشددة عىل 
أن امليناء سيكلف ما يصل إىل مليار 
دوالر، وسيساعد يف تعزيز الروابط 
البحري�ة والتجاري�ة ب�ن املغ�رب 

وسائر أفريقيا.
وجاء اإلعالن عن املناقصة بعد يوم 
من إعالن الوالي�ات املتحدة عزمها 
فتح قنصلي�ة باملدينة الواقعة عىل 
س�احل األطليس، لتنض�م بذلك إىل 
ح�وايل 17 دول�ة عربي�ة وأفريقية 
له�ا بالفعل بعثات دبلوماس�ية يف 

الصحراء الغربية.
ويعد املغرب الصحراء الغربية جزءا 
أصيال م�ن أراضيه، بينما تس�عى 
جبه�ة البوليس�اريو املدعومة من 
الجزائر لتأس�يس دولة مس�تقلة 

هناك.
ويف الس�ياق ذاته، كشف مس�ؤول 
يف إدارة الرئي�س األمريك�ي دونالد 
ترامب عن تعهد واش�نطن بتنفيذ 
 3 بنح�و  املغ�رب  يف  اس�تثمارات 
مليارات دوالر عىل مدى 3 سنوات.
تايمز  نيوي�ورك  ونقلت صحيف�ة 
األمريكي�ة ع�ن مس�ؤول ب�ارز يف 
أّن  تس�مه(،  )ل�م  ترام�ب  إدارة 
املرتقبة  األمريكية  “االس�تثمارات 
يف املغرب ليس�ت مرتبط�ة باتفاق 

التطبيع بن إرسائيل واملغرب”. 
م�ن جه�ة أخ�رى، قال�ت مصادر 
مطلع�ة إن إدارة ترام�ب أرس�لت 
إخطارا للكونغرس بأنها تتفاوض 
م�ع املغ�رب حالي�ا ع�ىل صفق�ة 
بقيم�ة ملي�ار دوالر، تتضمن بيع 

4 طائرات مس�رية من ط�راز “إم 
كي�و9- بي س�كاي غارديان” من 
صن�ع رشك�ة جن�رال أتوميكس، 
وذخائ�ر موجه�ة بدقة م�ن نوع 
“هيل فاير”، و”بيف واي”، و”جي 
دي إي�ه إم”، م�ن صن�ع رشك�ات 

لوكهيد مارتن وريثيون وبوينغ.
وكانت الواليات املتحدة قد عرضت 
يف وقت سابق من هذا العام طائرات 
مقاتل�ة من ط�راز )إف- 35( عىل 
اإلمارات العربية املتحدة يف صفقة 
جانبية لالتفاق الذي توسطت فيه 
الوالي�ات املتحدة لتطبيع العالقات 

بن اإلمارات وإرسائيل.
يف األثن�اء، أدان�ت جماع�ة الع�دل 
املغ�رب  يف  املعارض�ة  واإلحس�ان 
بشدة قرار التطبيع، وقالت يف بيان 
إن “هذا القرار يتن�اىف مع املواقف 
التاريخي�ة واآلني�ة له�ذا الشع�ب 
الكريم )املغربي( الداعم إلخوانه يف 
فلسطن ولحقهم الكامل يف تحرير 

أرضهم والعودة إىل ديارهم”. 
كم�ا اعتربت التطبي�ع خطوة غري 
وطالب�ت  العواق�ب،  محس�وبة 
الشعب املغربي برفضها والتصدي 
له�ا والعمل ع�ىل إس�قاطها بكل 

السبل السلمية املتاحة.
وزاد البيان “فلو طبع الحكام عىل 
املسلمن جميعا دون استثناء فإن 

شعوب األمة س�تكون لها كلمتها 
اليوم وغدا إن شاء الله، فقد علمنا 
التاري�خ أن ه�ذه األم�ة تنهض إىل 
عزته�ا وكرامته�ا يف أحل�ك فرتات 

هوان املتسلطن عليها وذلتهم”. 
وأعل�ن ترام�ب الخمي�س موافقة 
املغرب وإرسائيل عىل إقامة عالقات 
دبلوماس�ية كاملة بينهم�ا، بينما 
أعلنت واش�نطن اعرتافها بسيادة 

املغرب عىل إقليم الصحراء.
وبهذا اإلعالن، يكون املغرب الدولة 
تقي�م  الت�ي  الوحي�دة  املغاربي�ة 
عالق�ات م�ع إرسائيل، إث�ر قطع 
موريتاني�ا عالقاتها م�ع تل أبيب 
يف 2010، وه�و ما يعت�رب اخرتاقا 
إرسائيلي�ا الفت�ا ملنطق�ة املغ�رب 

العربي.
كم�ا س�يصبح املغرب راب�ع دولة 
أو  اتف�اق تطبي�ع  عربي�ة توق�ع 
توافق ع�ىل التطبيع م�ع إرسائيل 
2020، بع�د توقي�ع  خ�الل ع�ام 
اإلمارات والبحرين يف 15 سبتمرب/
أيلول املايض، وإعالن السودان -يف 
23 أكتوبر/ترشي�ن األول املايض- 

املوافقة عىل التطبيع.
وبذلك، تنضم ه�ذه البلدان األربعة 
إىل بلدي�ن عربي�ن أبرم�ا س�ابقا 
اتفاق�ي س�الم مع إرسائي�ل، هما 

مرص واألردن.

املغرب يتجه لتنفيذ خطط جديدة بعد 
أنقرة/متابعة الزوراء:التطبيع مع إسرائيل وسط غضب شغيب عارم

 أرسلت أوروبا والواليات املتحدة بشكل 
الرئي�س الرتك�ي  إىل  متزام�ن رس�الة 
رج�ب طيب أردوغ�ان مفادها أنهما ال 
تقبالن سياس�ة األمر الواقع التي تريد 
تركي�ا فرضه�ا داخل حل�ف الناتو من 
خالل رشاء منظومة صواريخ روس�ية 
تتعارض مع سياسة الحلف من ناحية 
أوىل، وم�ن خ�الل التنقي�ب ع�ن الغاز 
رشق املتوسط يف مياه ال تعود ملكيتها 

إىل بالده من ناحية ثانية.
واتف�ق زعم�اء االتح�اد األوروبي عىل 
إعداد عقوبات محدودة ضّد شخصيات 
تركي�ة جراء نزاع م�ع اليونان وقربص 
عىل التنقي�ب عن الطاق�ة، وتأجيل أي 
خط�وات أكث�ر رصام�ة حت�ى مارس 

املقبل.
وأحج�م ق�ادة االتح�اد األوروب�ي عن 
تنفي�ذ التهدي�د ال�ذي ص�در يف أكتوبر 
اقتصادي�ة  تداب�ري  اتخ�اذ  يف  بالنظ�ر 
أوس�ع، ووافقوا بدال من ذلك عىل بيان 
قم�ة يمه�د الطري�ق ملعاقب�ة األف�راد 
املتهمن بالتخطي�ط أو املشاركة يف ما 
يق�ول التكتل األوروب�ي إنه تنقيب غري 

مرصح به قبالة قربص.
ول�م تذه�ب ه�ذه الخط�وات إىل الح�د 
ال�ذي كانت تري�ده اليون�ان، حيث عرب 
مبعوثوه�ا ع�ن خيب�ة أم�ل أثين�ا من 
ت�ردد االتح�اد األوروب�ي يف اس�تهداف 
االقتص�اد الرتكي بس�بب ال�رصاع عىل 
النفط والغاز، إذ دفعت أملانيا وإيطاليا 
وإس�بانيا باتج�اه منح الدبلوماس�ية 

املزيَد من الوقت.
وسعت فرنس�ا، الغاضبة من السياسة 
الخارجية الرتكية يف س�وريا وليبيا، إىل 
دف�ع االتحاد األوروب�ي للنظر يف فرض 
عقوبات ع�ىل قطاعات م�ن االقتصاد 
الرتكي، لكن ذلك لم يحظ بدعم واسع.

رح�ب  اإلج�راءات  محدودي�ة  ورغ�م 
إيمانوي�ل ماكرون،  الفرن�يس  الرئيس 
الجمع�ة، بإظه�ار االتح�اد األوروب�ي 
“الح�زم” تج�اه تركيا. وق�ال “أعطينا 
فرصة لرتكيا” يف أكتوبر، لكننا “الحظنا 
باإلجم�اع أن تركيا واصل�ت أنشطتها 

االستفزازية”.
وفيما وصفت وزارة الخارجية الرتكية 
الق�رار األوروبي بأنه “غ�ري قانوني”، 
س�عى أردوغان للتقليل من فاعلية هذا 

القرار مراهنا عىل حدوث انقسام داخل 
الصف األوروبي بشأن تلك العقوبات.

وق�ال أردوغ�ان يف حدي�ث للصحفين 
يف أس�طنبول، إن بع�ض “دول االتحاد 
األوروبي التي تملك منطقا سليما أبدت 

نهجا إيجابيا وأحبطت هذه اللعبة”.
وأض�اف “هن�اك توق�ع اآلن ملناقش�ة 
أي إج�راءات يف قم�ة م�ارس لالتح�اد 
األوروبي. اس�محوا يل بأن أوضح ذلك، 
ال يمك�ن أن ينت�ج أي يشء” ع�ن ه�ذا 

االجتماع.
لكن املس�تشارة األملانية أنجيال مريكل، 
الت�ي يشري إليه�ا أردوغ�ان يف معرض 
حديث�ه عن ال�دول التي تمتل�ك منطقا 
س�ليما، لم تستبعد تمديد وقف تصدير 
األسلحة األملانية إىل تركيا. كما أشارت 
إىل رضورة انتظار تقرير من مس�ؤول 
الشؤون الخارجية يف االتحاد األوروبي 
بشأن توسيع محتمل لعقوبات االتحاد 

األوروبي.
وي�رى مراقبون أن أنقرة تس�تفيد من 
حال�ة االرتب�اك الت�ي يعيشه�ا القرار 
األوروب�ي، إذ وج�دت يف ه�ذا االرتب�اك 
فرص�ة لتس�تمّر يف التح�دي والتح�رك 
منف�ردة بالرغم من ضواب�ط عضوية 

الناتو.
وتح�ت عن�وان “تركي�ا ه�ي الص�داع 
الرئي�يس اآلخ�ر ألوروبا”، ق�ال الكاتب 
ديفي�د غاردن�ر يف صحيف�ة فايننشال 
تايم�ز الربيطاني�ة إن “تركي�ا رشي�ك 

صع�ب؛ فه�ي عض�و يف النات�و، لكنها 
تش�رتي أنظم�ة دف�اع جوي روس�ية. 
وهي عضو يف مجموعة العرشين لكنها 

تستضيف حماس”.
واعت�رب الكاتب أن أردوغ�ان قد خلص 
إىل أن “ن�رش الق�وة الصلب�ة يف الخارج 
يخدم�ه بشكل أفضل م�ن التوافق مع 
القوة الناعمة الضعيفة لألوروبين، من 
س�وريا إىل ليبيا”، مشريا إىل أن الرئيس 
الرتكي ع�ازم عىل “الوح�دة العثمانية 
الجديدة. إنه يطالب ببحر إيجه ورشق 

البحر املتوسط وثرواته الغازية”.
لك�ن األم�ر ق�د يك�ون مختلف�ا م�ع 
واش�نطن، التي لم تقبل لجوء أردوغان 
إىل روسيا لرشاء منظومة صواريخ بدال 
م�ن منظوم�ة صواريخ معتم�دة لدى 
الناتو، وقد يصبح املوقف األمريكي أكثر 
تشددا عند استالم الرئيس املنتخب جو 

ه الشهر القادم. بايدن مهامَّ
األمريك�ي،  الشي�وخ  مجل�س  وأج�از 
الجمعة، بشك�ل نهائي مرشوع قانون 
التمويل الدفاعي الذي يتضمن عقوبات 

عىل تركيا.
ويتضم�ن املرشوع فرض عقوبات عىل 
تركي�ا عىل خلفي�ة اقتنائه�ا منظومة 
 .400  – أس  الروس�ية  الصواري�خ 
وتس�تهدف العقوب�ات ك�ربى رشكات 
صناع�ة األس�لحة وع�دد م�ن رج�ال 

األعمال األتراك.
وتتن�وع هذه العقوبات بن املتوس�طة 

والشدي�دة وق�د تس�تهدف أش�خاصا 
أو كيان�ات، كم�ا تطال القط�اع املايل، 
وم�ا يتعل�ق بالق�روض املتأتي�ة م�ن 
مؤسس�ات أمريكي�ة أو دولي�ة، وكذلك 
املعامالت يف مجال تبادل السلع وقطاع 
العق�ارات. وتشم�ل تس�ليط عقوبات 
عىل مس�ؤولن تنفيذي�ن يف الرشكات 
املعنية بالعقوب�ات، وكذلك رفض منح 
تأشريات سفر ملوظفي هذه الرشكات.

واعترب أردوغان أن اس�تخدام واشنطن 
قان�ون “كاتس�ا” ضد بالده إس�اءة إىل 

رشيك هام يف الناتو.
وأض�اف “س�نرى التوجه�ات الجديدة 
يف الواليات املتح�دة بشكل أفضل عقب 
تسليم الس�لطة وس�نرتيث قبل تقييم 
األم�ور”. وكان�ت لق�رار تركي�ا رشاء 
منظوم�ة أس – 400 تكلف�ة مبارشة، 
فق�د ت�م ط�رد الب�الد بشكل أس�ايس 
م�ن برنام�ج مقات�الت أف – 35 الذي 
تقوده الواليات املتحدة. ويس�ود التوتر 
العالق�ة بن واش�نطن وأنقرة بس�بب 
ع�دد م�ن املشاكل الت�ي تتج�اوز قرار 
تركيا رشاء معدات عس�كرية متطورة 
م�ن روس�يا. ويختل�ف البل�دان أيًض�ا 
حول دعم الواليات املتحدة للمس�لحن 
األكراد الس�ورين الذين تعتربهم تركيا 
“إرهابي�ن”. كما تختل�ف تركيا أيًضا 
م�ع الوالي�ات املتح�دة يف رصاعها مع 
قربص واليونان ح�ول الحدود البحرية 

يف رشق البحر املتوسط.

رفضتا سياسة األمر الواقع اليت تريد تركيا فرضها
أوروبا وأمريكا تتوعدان أردوغان ونظامه بعقوبات
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طلب بيان ابداء االهتمام
مجهورية العراق

ديوان حمافظة نينوى
رقم املناقصة 2/ 2020 مديرية التخطيط العمراني            التاريخ:8/ 12 /2020

السادة االعزاء:
طلب بيان اهتمام : ترغب محافظة نينوى بالتعاقد مع رشكة او مكتب استشاري 

لتساعدها يف تنفيذ مرشوع 
تدقيق مخرجات مرشوع ) تحديث وتوسيع التصميم االسايس ملدينة املوصل(.

س�يتم تمويل هذه املهمة االس�تشارية ضمن مبالغ االحتياط ملرشوع ) تحديث 
وتوسيع التصميم االسايس ملدينة املوصل( / خطة تنمية االقاليم 2019 ملحافظة 
نينوى وبكلفة تخمينية )50,623,000 دينار( خمسون مليون وستمائة وثالثة 
وعرشون الف دينار عراقي لالس�تشاري املحيل وبكلفة تخمينية )91,247,000 
دين�ار( واحد وتس�عون ملي�ون ومائتان وس�بعة واربع�ون الف دين�ار عراقي 
لالس�تشاري االجنبي وبمدة تنفيذ تزامنية مع مدة تنفيذ املرشوع االصيل . وذلك 

وفقا السلوب االختيار :
F.B.S ( وبنم�وذج عق�د ) املبل�غ  ) االختي�ار ع�ىل اس�اس امليزاني�ة الثابت�ة 

املقطوع)اجمايل( (
اخر موعد الستالم طلبات ابداء االهتمام من قبل املؤسسات االستشارية سيكون 

يف يوم االحد 20/ 12/ 2020. 

جنم عبداهلل عبد
حمافظ نينوى 

اذا رغبت�م يف املشارك�ة يف ه�ذه املهمة يرجى تقدي�م بيان اهتمام به�ذه املهمة 
االس�تشارية يح�دد مؤهالتك�م الت�ي تمكنكم من تنفي�ذ هذه املهم�ة ، وتقديم 

املعلومات املبينة ادناه:
1 - تعريف بمقدم العطاء ويتضمن : 

-االسم والسرية املوجزة للرشكة عىل ان اليقل عمر املكتب عن 10 سنوات
-مجال اختصاصها 

-وثائق التسجيل واالعتماد
2 -وصف الخربة السابقة لتنفيذ مشاريع مماثلة 

3 -املؤهالت الفنية
4 -الخربة يف تنفيذ املشاريع يف جمهورية العراق ) ان وجدت(

5 -الخربة يف تنفيذ املشاريع يف منطقة الرشق االوسط ) ان وجدت(خالل الخمس 
سنوات املاضية(

6 -توفر االختصاصات املناسبة لدى كادر مقدم العطاء
-السرية الذاتية للكادر

-الهيكل التنظيمي والكادر املتقدم ملقدم العطاء 
7 -كراس يوضح اقسام الرشكة وانشطتها املختلفة 

8 - اية شهادات تقديرية ممنوحة للرشكة 
9 -اية معلومات اخرى تودون تقديمها الثبات اهلية الرشكة بهذه املهمة 

10 - يجب ان يكون االستشاريون من دولة مؤهلة 
11 -من املتوقع ان يطلب من مقدمي العطاءات الحضور لتقديم رشح وتوضيح 

ملؤهالت الرشكة وامكانيتها لتنفيذ مثل هذه املهمة .

تقديم بيانات االهتمام 
يجب تقديم بيانات االهتمام اىل العنوان االتي :

العنوان جمهورية العراق /ديوان محافظة نينوى 
قسم العقود – عمر ابراهيم معيوف 

مرفق نسخة  من رشوط املرجعية 
املالحظات:

1_يف حالة صادف يوم الغلق عطلة رسمية يمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه.
2 -مقدمي العطاءات الراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية مراجعة قس�م 

العقود وخالل ساعات الدوام الرسمي. 
3 -تلت�زم الرشك�ات الراغبة باالش�رتاك باملناقص�ة بما ورد ب�رشوط املرجعية 

املرفقة. 
4 -يلتزم الفائز باملناقصة بكل ماجاء يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 

لسنة 2014 والضوابط باالضافة اىل تعليمات تنفيذ املوازنة. 
5 - يخض�ع العمل لس�لطة القض�اء العراق�ي والترشيعات والقوان�ن العراقية 

النافذة.



بغداد/ الزوراء:
أحد  والجسور،  الطرق  دائرة  أعلنت 
واإلسكان  اإلعمار  وزارة  تشكيالت 
طرق  النشاء  خطط  عن  والبلديات، 
ثانوية تربط املحافظات، وفيما شكت 
أكدت  املالية،  التخصيصات  قلة  من 
وجود 1600 جرس بحاجة إىل الصيانة 

الدورية يف عموم البالد.
حسني  الدائرة،  عام  مدير  وقال 
إن  الرسمية:  الوكالة  بحسب  جاسم، 
مشاريع  لتنفيذ  خططاً  الدائرة  لدى 
كبرية، منها انشاء طرق ثانوية تربط 
حولية«.  طرق  وكذلك  املحافظات، 
بارشت  الدائرة  مالكات  »أن  إىل  الفتاً 
محافظات  يف  الحولية  الطرق  بإنشاء 
واسط وذي قار وصالح الدين، بعضها 

وصل إىل نسب إنجاز متقدمة«.
الطرق  انشاء  من  الهدف  أن  وأضاف: 
الحولية يأتي لنقل الحركة من املحاور 
أجل  من  املدن،  مداخل  إىل  الرئيسة 
عدم اإلرضار بالشبكة الداخلية، ونقل 
حركة سيارات الحمل إىل خارج مراكز 
يف  الحويل  الطريق  أن  مبيناً:  املدن. 
إىل %60،  انجازه  واسط وصلت نسبة 

بينما ذي قار 40% ، أما تكريت فما زال 
يف املراحل األوىل.

بإنشاء  تقوم  الدائرة  أن  إىل:  وأشار 
وربطها  الحدودية،  املنافذ  يف  طرق 
الثانية، كما يف منفذ بدرة يف  باملمرات 
بداية  يف  أنه  مؤكداً  واسط.  محافظة 
إلنشاء  العمل  سيستأنف  املقبل  العام 
املمر الثاني يف منفذ الشيب بمحافظة 

ميسان.
انشاء  من  تمكنت  الدائرة  أن  وتابع: 
املحافظات  جميع  يف  ثانوية  ممرات 
خالل السنوات العرش األخرية باستثناء 
زال  وما  الديوانية،  العمارة  طريق 

العمل مستمراً فيه.
عرعر  منفذ  افتتاح  بعد  أنه  وبني: 
الحدودي مع اململكة العربية السعودية 
التي  الطرق  بتأهيل  الدائرة  بارشت 
عليها  وأجريت  عقود  منذ  انشئت 
الرابطة  صيانة كاملة، السيما الطرق 
باملنفذ مع محافظتي كربالء املقدسة 
التبادل  حركة  انعاش  لغرض  واألنبار 

التجاري بني العراق والسعودية.
وبشأن اإلنجازات التي حققتها الدائرة 
خالل السنوات األخرية، قال جاسم: إن 

الحرب ضد عصابات داعش اإلرهابية 
والجسور  الطرق  من  عدداً  خلفت 
املترضرة، تمكنت الدائرة من إصالحها 
السيما الجسور، حيث تم افتتاح نحو 
4 جسور يف املوصل، واآلن نحن بصدد 

إعادة تأهيل الجسور األخرى.

الحرية  جرس  افتتاح  تم  أنه  وتابع: 
املوصل  مدينة  يربط  الذي  الثاني 
بجانبيه األيمن واأليرس، ويعّد من أكرب 
املدينة،  إىل  الحياة  أعاد  الذي  الجسور 
نهر  عىل  األخرى  الجسور  إىل  إضافة 
الخورص )املثنى والحر واملرئي واملوصل 

الثالث(، فما زال العمل مستمراً لغرض 
الحال  وكذلك  والصيانة،  الرتميم 
فستقوم  والخامس  الرابع  للجرسين 

الدائرة بتأهيلهما خالل األيام املقبلة.
وأشار إىل: أن الدائرة أعادت جزءاً كبرياً 
توقف  الذي  بغداد  موصل  طريق  من 

كثرياً بسبب العمليات الحربية، واأليام 
يقارب %90  إحالة ما  املقبلة ستشهد 

من هذا الطريق إىل التأهيل.
بغداد  كركوك  بطريق  يتعلق  ما  ويف 
جاسم:  أوضح  دياىل،  محافظة  يف 
كيلومرتاً،   20 يقارب  ما  إنجاز  تم  أنه 
الجاري  الشهر  منتصف  وسيشهد 
إنجاز 25 كيلومرتاً من مدينة الخالص 

باتجاه العظيم.
جاسم:  قال  األنبار،  محافظة  وبشأن 
بغداد  يربط  الذي  الرسيع  الطريق  إن 
العراقية  الحدود  مع  طريبيل  بمنفذ 
األردنية شهد أيضا عمليات تفجري إبان 
القناطر  اإلرهابي عىل  داعش  سيطرة 
مقاوالت  هناك  أن  مؤكداً:  والجسور. 
عدة إلعادة التقاطعات والجسور لهذا 

الطريق.
الحايل  الشهر  إن  بالقول:  ومىض 
املوظفني  تقاطع  افتتاح  سيشهد 
املرور  يربط  الذي  الفلوجة  مدينة  يف 
الرسيع بالتقاطعات املهمة. مؤكداً: أن 
الدائرة أنجزت أربعة مشاريع أخرى يف 
محافظة األنبار تتمثل بتأهيل الجسور 
باتجاه  األنبار  الرسيع من  الطريق  يف 

طريبيل مروراً بالرطبة. 
أكد  فقد  بغداد،  العاصمة  وبخصوص 
خالل  تشهد  لم  العاصمة  أن  جاسم: 
عسكرية  عمليات  األخرية  السنوات 
لبعض  بسيطة  أرضارا  سوى  كبرية، 
الجسور والطرق نتيجة االستخدامات 
عدم  أو  النظامية  غري  كالحموالت 
قلة  بسبب  دورية  صيانات  إجراء 

التخصيصات املالية.
والجسور  الطرق  دائرة  ان  إىل:  ولفت 
تتناسب  األموال  لها  ترصف  لم 
مبيناً:  تنفذها.  التي  املشاريع  وحجم 
والجسور  الطرق  صيانة  أعمال  أن 
مكلفة، وتتطلب وجود موازنة سنوية 

مستمرة.
العراق  يف  الطرق  شبكة  أن  وتابع: 
قديمة وتقع عىل مسؤولية الدائرة ما 
يقارب 500 ألف كيلومرت. مؤكداً وجود 
1600 جرس تحتاج إىل صيانة دورية .

يؤخر  األموال  إطالق  تأخر  أن   : وختم 
موعدها،  يف  الصيانة  أعمال  تنفيذ 
ألن  الصيانة،  كلف  بزيادة  يتسبب  ما 
مرور  مع  مضاعفة  ستكون  األرضار 

الوقت.

بغداد/ الزوراء:

عن  السبت،  امس  االتصاالت،  وزارة  أعلنت 

الجيل  لتشغيل  الفنّية  استعداداتها  تهيئة 

سعيها  مؤكدة  البرصة،  محافظة  يف  الرابع 

للمواطنني  املقدمة  الخدمات  لتحسني 

محافظات  عموم  يف  الحكومية  واملؤسسات 

البالد.

بالرشكة  واالعالم  العالقات  مسؤولة  وقالت 

بالوزارة،  واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة 

إن  صحفي:  ترصيح  يف  الجلبي،  ايناس 

اتصاالت  مديرية  مع  بالتنسيق  “الرشكة 

البرصة نفذت حملة لصيانة وتأهيل مسارات 

خدمات  لتشغيل  استعداداً  الضوئي  الكابل 

الجيل الرابع باملحافظة«.”.

نفذتها  التي  “الحملة  أن  الجلبي  وأضاف 

لصيانة  البيانات  وشبكة  الرتاسل  شعبة 

الرتاسل  ومحطات  الضوئي  الكابل  مسارات 

خدمات  لتشغيل  استعداداً  تأتي  باملحافظة 

املحافظات، ما سيسهم  الرابع ومرتو  الجيل 

لسعات  الناقلة  التحتية  البنى  كفاءة  برفع 

االنرتنت الداخلة بشكل قانوني للبالد«.

لتحسني  الحثيثة  الوزارة  “مساعي  وأكدت 

واملؤسسات  للمواطنني  املقدمة  الخدمات 

الحكومية يف عموم محافظات البالد”، مشرية 

)االندلس  مسار  تبديل  شملت  الحملة  ان  اىل 

الزبري( بطول 16 كيلومرتا، وتبديل مسار   –

)االندلس – ابو الخصيب( بطول ثمانية كيلو 

مرتات«.

بقية  تبديل  “سيتم  أنه  الجلبي  وأوضحت 

التحتية  البنى  تهيئة  لحني  تباعاً  املسارات 

الخاصة بخدمات الجيل الرابع التي ستحدث 

طفرة نوعية بخدمات االتصاالت واملعلومات”، 

باملنافذ  كاشفة عن “ادخال اجهزة متطورة 

تم  كما  االتصاالت،  ومجمعات  الحدودية 

جديدة  ضوئي  كابل  مسارات  استحداث 

عند  الرابع  الجيل  خدمات  لتشغيل  استعدادا 

ادخاله للخدمة واستيعاب الطلب املتزايد عىل 

سعات االنرتنت”. 

من جانب اخر، اعلنت وزارة االتصاالت، امس 

الكابل  الذي حصل يف  القطع  السبت، اصالح 

امانة  مقاضاة  عن  كشفت  فيما  الضوئي، 

بغداد لتسببها بالقطع.

وقال املتحدث باسم الوزارة، رعد املشهداني، 

يف ترصيح صحفي: انه »يف صباح يوم االمس 

بتوزيع  الخاص  الضوئي  الكابل  قطع  تم 

قاطع  يف  الحفريات  اعمال  بسبب  االنرتنت 

الكابل  اصالح  »تم  انه  مبيناً  الرصافة«، 

منطقة  يف  الكابل  قطع  تم  وبعدها  صباحاً، 

اخرى، وللسبب نفسه، وايضا تم اصالحه«.

ثالث  قطع  حصل  املساء  »يف  انه  واضاف 

كونه  نفسه  الوقت  يف  اصالحه  وتم  للكابل 

تسبب بإرباك يف العمل«.

وتابع املشهداني انه »تمت اقامة دعوى ضد 

املتسبب وهي دائرة مجاري الرصافة التابعة 

وزارة  التنسيق مع  عدم  بسبب  بغداد  ألمانة 

توجد  مكان  اي  »يف  انه  موضحاً  االتصال«، 

حفريات يجب ابالغ وزارة االتصاالت من اجل 

تجنب اي قطع يف الكابالت«.

بغداد/ الزوراء:
والشؤون  العمل  وزير  كشف 
امس  الركابي،  عادل  االجتماعية، 
السبت، عن قرب إطالق دفعتني من 
وخمسمئة  آالف  لعرشة  القروض 

مقرتض.
اإلعالم  بحسب  الركابي،  وقال 
ستة  غضون  »يف  إنه  الرسمي: 
أشهر أو أقل من ذلك سيتم إطالق 
دفعتي قروض لنحو )10.5( آالف 
مقرتض لكل منهم 8 ماليني دينار«، 
مشرياً إىل أنه »خالل شهرين سيتم 

اطالق دفعة أخرى«.
وأشار إىل أن »الوزارة لديها برنامج 
)حاضنة  يسمى  لإلقراض  آخر 
بمشاريع  للشباب  يقدم  األعمال( 
القرض 20 مليون  ابتكارية قيمة 

دينار«.

الشباب،  تشغيل  ملف  وبشأن 
امللف  »هذا  أن  الركابي  أكد 
وأن  املشكالت،  من  الكثري  شابه 
من  الكثري  عقدت  العمل  وزارة 
برئاسة  الوزارة  يف  االجتماعات 
الوزير ،وبعض الوزارات األخرى، 
املركزي  والبنك  الوزارة،  ودوائر 
ورشكة  األهلية،  واملصارف 
الذين  املطورون  وكذلك  التأمني، 
الفتاً  املوضوع«،  يف  دور  لهم 
من  عدد  لديها  »الوزارة  أن  إىل 
املالحظات عىل هذه املشاريع بعد 
أن تمت مالحظة أن فئة الشباب 
يتحملون  الذين  هم  املقرتضني 
واملطورون  املشاريع،  هذه  وزر 

فقط يستفيدون منها«.
ستعقد  »الوزارة  أن  وأضاف 
باملقرتحات  للتقدم  أخرياً  اجتماعاً 

املرشوع،  هذا  يف  املطورين  لفئة 
تصب  التي  األمور  بعض  وإصالح 
أن  مبيناً  الشباب«،  مصلحة  يف 
»الخطوة األخرى ستكون مخاطبة 
وزارة التخطيط للوقوف عىل صحة 
التعاقدات يف زمن الوزارة السابقة، 
تتضمن  لم  اآلن  حتى  أنه  مع 
وزارة  من  أحيلت  التي  األوليات 
مع  أبرمت  التي  العقود  التخطيط 
الوزارة، لذلك تمت مخاطبة وزارة 
بها  العمل  وزارة  لتزويد  التخطيط 
للتعاقد  ووصولها  صحتها  لتأييد 
خالل  سيكون  املوضوع  ،وهذا 

األيام القريبة«.
العمل  »وزارة  إن  الركابي:  وقال 
تأخذ  بدأت  االجتماعية  والشؤون 
االهتمام  عرب  الطبيعي  دورها 
ال  كانت  التي  املهمة  بامللفات 

ملف  ومنها  األهمية،  بتلك  تحظى 
التدريب والتأهيل للشباب الباحثني 
عن العمل والخريجني«، مشرياً إىل 
وتأهيل  تدريب  مراكز  »هنالك  أن 
واملحافظات  بغداد  يف  منترشة 

وسيتم  تدريب،  مركز   37 بحدود 
إعداد دراسات رسيعة الحتياجات 
 37 »لدينا  وتابع:  العمل«.  سوق 
مركزاً تدريباً وسيتم إعداد دراسات 

رسيعة الحتياجات سوق العمل«.

بغداد/ الزوراء:

أعلنت وكالة االستخبارات، امس السبت، عن إلقاء 

لدى  اعالمي  بصفة  يعمل  ارهابي  عىل  القبض 

تنظيم “ داعش” االجرامي يف محافظة كركوك.

وقالت الوكالة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

بمديرية  املتمثلة  االستخبارات  وكالة  “مفارز  إن 

الداخلية  وزارة  يف  االتحادية  الرشطة  استخبارات 

ألقت القبض عىل احد االرهابيني يف ناحية العبايس 

املادة  احكام  املطلوب عىل وفق  بمحافظة كركوك 

االرهابي  داعش  لعصابات  النتمائه  ارهاب   4

والذي عمل بمايسمى ديوان االعالم بداعش بصفة 

اعالمي«.

األولية  التحقيقات  خالل  “من  أنه  البيان  وأضاف 

بالعمليات  الخاصة  االصدارات  ببث  اعرتاف  معه 

االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل  من  االرهابية 

وقتل  بذبح  الخاصة  الفيديو  مقاطع  وتشغيل 

اسواق  احدى  يف  االبرياء عن طريق شاشة عرض 

محافظة كركوك خالل سيطرة داعش عىل مناطق 

نفوس  داخل  الرعب  وزرع  لتخويف  باملحافظة 

املواطنيني«.

القوات  ضد  ارهابية  بعمليات  “اشرتك  أنه  وتابع 

فالش  بحوزته  وضبط  امريل،  قاطع  يف  االمنية 

ميموري محمل علية مقاطع فيديوية واصدارات 

تنفذها  كانت  التي  اإلرهابية  العمليات  تخص 

العزل وبندقيتني  املواطنيني  عصابات داعش بحق 

له  اعطيت  مملؤة  عتاد  مخازن  مع  كالشنكوف 

من قبل االرهابيني عند مبايعتة لهم، حيث اتخذت 

بحقه االجراءات القانونية”. 

 بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية، امس السبت، القبض عىل 14 متهماً بقضايا مختلفة من بينها جنائية 

تخص تجارة وتعاطي املخدرات والقتل يف محافظة الديوانية.
تنفيذ  »تم  أنه  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الرشطة  لشؤون  الوزارة  وكالة  وذكرت 
حملة واسعة النطاق ملالحقة املطلوبني تضمنت نصب السيطرات املتحركة والثابتة والتفتيش 
الدقيق للعجالت واألشخاص، إضافة إىل تدقيق أسماء املطلوبني شارك فيها عدد من الضباط 

واملنتسبني«.
وأضاف البيان أن »مفارز قسم مكافحة اإلجرام ومكافحة املخدرات، فضالً عن مراكز الشامية 
القبض عىل 14 متهم بقضايا متنوعة من  إلقاء  تمكنت من  والشافعية،  والشنافية  والحمزة 
بينها جنائية تخص تجارة وتعاطي الحبوب املخدرة، والقتل وتحرير صك بدون رصيد والنصب 

واالحتيال«.
واشار البيان اىل انه »تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم والتحقيق معهم يف القضايا 

املوجهة إليهم تمهيداً إلحالتهم إىل القضاء«.
وضبط  العصابات  من  العرشات  عىل  القبض  عن  سابق،  وقت  يف  كشف،  كان  العراق  أن  يذكر 
املئات من الشحنات املهربة من املخدرات إىل داخل العراق، أغلبها من منفذ الشالمجة الحدودي 

مع إيران جنوبي العراق ومناطق أخرى من البالد.

 بغداد/ الزوراء:
العامة  الرشكة  النقل/  وزارة  اعلنت 
السبت،  امس  العراق،  حديد  لسكك 
ملنع  رادعة  قانونية  اجراءات  اتخاذها 
السكك والحد  التجاوزات عىل محرمات 
من ظاهرة رمي الحجارة عىل القطارات 

يف بعض بعض قطاعات املناطق.
جواد  طالب  الرشكة،  عام  مدير  وقال 
عن  صادر  بيان  يف  الحسيني،  كاظم 
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  الوزارة 
النقل  وزير  توجيهات  ضوء  »يف  انه 
الكابتن، نارص حسني الشبيل، برضورة 
هذه  من  للحد  القانون  قوة  فرض 
الظاهرة، بارشنا بالتنسيق مع الجهات 
املحافظات  مجالس  من  الحكومية 
التجاوز  ظاهرة  الستئصال  والبلديات 
يف  استفحلت  التي  القطارات  عىل 
عىل  القانون  وفرض  املناطق  بعض 

مرتكبيها«. 
وأضاف الحسيني أن »منطقة النارصية 
للقضاء  طارئ   اجتماع  عقد  شهدت 
بالحجارة  القاطرات  رمي  ظاهرة  عىل 
شخصت  التي  القطاعات  بعض  يف 
ازالة  اىل  باالضافة  الحالة،  هذه  فيها 
التجاوزات، خصوصاً املالعب الخماسية، 
واخذ تعهدات رسمية من قبل اصحابها 
بعدم تكرار هذه الحالة ووضع كامريات 
للحد  املختصة  الجهات  وتبليغ  املراقبة 

من الظواهر الغري حضارية«. 
من  املنطقة  تمكنت  اخرى،  جهة  من 
قبل  من  للحراسة  معينة  نقاط  تثبيت 
احرتازي  كإجراء  السكك  رشطة  افراد 
وبدعم  السكك  ممتلكات  عىل  للحفاظ 
من مديرية بغداد، لتأمني انسيابية سري 
خدمًة  والبضائع  املسافرين  قطارات 

للصالح العام. 

  بغداد/ الزوراء:
ضمن  بغداد  يف  اثنني  متهمني  عىل  القبض  السبت،  امس  االستخبارات،  وكالة  أعلنت 

شبكة لتزوير عقارات الدولة واملواطنني الذين يقيمون خارج العراق.
أنه »من خالل متابعة عصابات  الوكالة يف بيان، تلقت »الزوراء« نسخة منه:  وذكرت 
عىل  واالحتيال  الدولة  أمالك  تستهدف  التي  الجرائم  مرتكبي  من  املنظمة  الجريمة 
الرشطة  استخبارات  بمديرية  املتمثلة  االستخبارات،  وكالة  مفارز  تمكنت  املواطنني، 
إلقاء القبض عىل متهمني اثنني ضمن شبكة لتزوير  الداخلية، من  االتحادية يف وزارة 

عقارات الدولة واملواطنني الذين يقيمون خارج البلد من خالل وكاالت مزورة«.  
واشار البيان اىل أنه »تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق مختص ونصب كمني 
مضيفا  املشهود«،  وبالجرم  ببغداد  الكرادة  منطقة  يف  استدراجهما  بعد  لهما  محكم 
أنه »بداللة أحدهم تم ضبط، داخل منزله، أوراق مزورة تخص عقارات الدولة وأختام 

وهويات وطوابع وسندات مختومة وأخرى فارغة وكتب مختلفة جميعها مزورة«.  
الستكمال  التوقيف  وايداعهما  باالعرتاف  ابتدائيا  أقوالهما  تدوين  »تم  انه  اىل  ولفت 

التحقيقات واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما«.  

  بغداد/ الزوراء:
الشؤون  داخلية  وزارة  وكالة  أعلنت   
تاجر  اعتقال  السبت،  امس  الرشطة، 
النارصية،  يف   1996 مواليد  من  مخدرات 

فيما تم مداهمة قاتل يف منطقة الكرادة.
وذكرت قيادة رشطة ذي قار، يف بيان تلقت 
»الزوراء« نسخة منه: أن »شعبة مخدرات 
النارصية يف قيادة رشطة ذي قار التابعة 
اىل وكالة الوزارة لشؤون الرشطة تمكنت 

من القبض عىل املتهم ) ع.م ( تولد 1996 
جمع  بعد  وذلك  الرشقية،  منطقة  يسكن 
باملتاجرة  املتهم  قيام  حول  املعلومات 
باملواد املخدرة«.واشارت اىل انه »تم ضبط 
وقارورات  كبتي،  نوع  مخدرة   2000
انه  الكريستال«.واضافت  مادة  لتعاطي 
املتهم  بحق  القانونية  اإلجراءات  »اتخذت 
قانون  من   28 املادة  وفق  عىل  وتوقيفه 

املخدرات واملؤثرات العقلية«. 

اإلعمار تكشف عن خطط إلنشاء طرق تربط احملافظات
أكدت وجود 1600 جسر حباجة إىل صيانة

االتصاالت تعلن تهيئة البنى التحتية خلدمات اجليل الرابع يف البصرة

اإلطاحة بإرهابي يف كركوك عمل بصفة 
إعالمي لدى داعش

القبض على 14 متهما بقضايا خمتلفة 
يف الديوانية

العمل تكشف عن قرب إطالق قروض لـ10 آالف شخص

أصلحت كابال ضوئيا يف قاطع الرصافة النقل تتخذ إجراءات قانونية رادعة ملنع 
التجاوزات على حمرمات السكك 

اعتقال متهمني ضمن شبكة لتزوير 
العقارات يف العاصمة

القبض على تاجر خمدرات يف الناصرية
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أكدت تلقيها طلبات جديدة من أربع دول لتصدير احملاصيل

اعتقاالت تطال سياسيني ورجال دين على خلفية االحتجاجات يف السليمانية 

أمريكا تعاود استرياد اخلام العراقي 
بعد توقف دام أسبوعاً 

الرافدين يعلن أمساء وجبة جديدة 
ملتلكئي قروض السيارات 

وزراء نقل العراق واالردن ومصر 
يبحثون سبل تعزيز التعاون املشرتك

بغداد/ الزوراء:
كش�فت وزارة الزراع�ة، امس الس�بت، 
عن تحقي�ق فائض كب�ر يف إنتاج أغلب 
املحاصي�ل الزراعّية خ�ال 2020، فيما 
اك�دت تلقيه�ا طلب�ات جدي�دة من دول 
عربية وروس�يا والصني واملانيا وفرنسا 
لتصدي�ر املحاصي�ل العراقي�ة. باملقابل 
تحدثت ال�وزارة عن وجود تنس�يق عايل 
املس�توى مع الجهات الحكومية االخرى 
ملن�ع تهريب الس�لع الزراعي�ة اىل الباد، 
موضح�ة ان اغل�ب عملي�ات التهري�ب 
تك�ون م�ن خ�ال املناف�ذ الحدودية يف 

كردستان.
س�هر  مه�دي  ال�وزارة،  وكي�ل  وق�ال 
الجبوري، يف حديث صحفي: إن “الوزارة 
تتبع حاليا سياس�ة تصدير الفائض من 
املنتجات الزراعية بع�د تحقيق االكتفاء 
الذاتي يف الكثر من املحاصيل واملنتجات 
الزراعية عرب تنفي�ذ خطة إلعادة تأهيل 
ودع�م القط�اع الذي كان ق�د تعرض اىل 
التدم�ر يف املناطق الت�ي احتلتها داعش 

االرهابية عام 2014 “.
واضاف ان “الوزارة، وخال عام 2020، 
حقق�ت تقدما كبرا يف انت�اج املحاصيل 
واملنتج�ات الزراعي�ة، حيث لع�ب املنتج 
املح�ي دورا مهم�ا يف الس�وق املحلي�ة 
خصوصا مع الغل�ق الذي رافق اجراءات 
الوقاية من جائحة كورونا، إذ لم تش�هد 
الس�وق العراقية أي نق�ص يف االمدادات 

الغذائية”.
واش�ار اىل ان “كورون�ا كان�ت اختب�ارا 
حقيقيا للقطاع الزراعي يف الباد، اذ عىل 
الرغم من اثاره�ا الصحية واالقتصادية 
واالجتماعية وغلق الحدود بشكل كامل، 
إال ان الع�راق تمكن من تس�جيل فائض 
يف اغلب املنتجات الزراعية ما شجع عىل 
التصدي�ر خصوص�ا اىل دول الخلي�ج”، 
موضحا ان “تلك الدول اس�توردت عددا 

من املحاصيل العراقية ابرزها الطماطم 
والبطاطا”.  

ويف م�ا يخص التمور، اوض�ح الجبوري 
ان “عملي�ات التصدير مس�تمرة بوترة 
متصاعدة عرب منح اجازات التصدير، يف 
ظل وجود رغب�ة عاملية وطلب كبر عىل 
التم�ور العراقي�ة، باعتباره�ا االجود”. 
الفت�ا اىل ان “ذل�ك يع�د إي�رادا جدي�دا 

للموازنة العامة”.

“تس�لم  ع�ن  ال�وزارة  وكي�ل  وكش�ف 
الكثر من العروض الس�تراد املحاصيل 
الزراعي�ة العراقي�ة، ب�دءا م�ن الهيئ�ة 
العربي�ة لاس�تثمار الزراع�ي واالنمائي 
وكذل�ك دول الخلي�ج، وروس�يا والصني 
وفرنس�ا وأملانيا”، الفت�ا اىل ان “الوزارة 
تتج�ه نح�و ذل�ك رشط ع�دم التأثر يف 

السوق املحلية”.
وبش�أن تهري�ب املنتج�ات الزراعية اىل 

الباد، افاد الجبوري بأن “الوزارة تنسق 
بشكل مستمر مع هيئة املنافذ الحدودية 
ومديرية الجريمة املنظمة وجهاز االمن 
الوطني والجهات االمنية املاسكة لارض 
ملنع تهريب الس�لع الزراعية اىل العراق”، 
مبين�ا ان “ه�ذا التنس�يق انت�ج تراجعا 
كبرا يف كميات الس�لع الزراعية املهربة، 
حيث ناحظ ان تلك الس�لع تشكل نسبة 

قليلة مقارنة بوفرة املنتج املحي”.
وتابع ان “الجهود مستمرة ملنع عمليات 
التهري�ب م�ن خ�ال املتابعة املس�تمرة 
والقبض ع�ىل املهربني وحج�ز املركبات 
وامل�واد املهرب�ة”، الفت�ا اىل ان “املناف�ذ 
وجنوب�ه  الع�راق  وس�ط  يف  الحدودي�ة 
مس�يطر عليها بالكام�ل، إال ان عمليات 
التهري�ب دائما ما تحصل يف منافذ اقليم 

كردستان”.
ويرى الجبوري ان “منع تهريب الس�لع 
الزراعي�ة اىل الب�اد يدخل يف اط�ار دعم 
القط�اع الزراع�ي والتش�جيع للم�زارع 
العراق�ي”، الفتا اىل ان “ال�وزارة اوقفت 
اس�تراد حبوب الحنطة من الخارج بعد 
تحقي�ق االكتف�اء الذات�ي ماع�دا بعض 
الكميات وبموافقات رس�مية من وزارة 
التج�ارة، ناهيك عن الب�ذور االخرى، إذ 
يتوفر للموس�م الزراع�ي 2020 /2021 
بح�دود 240 الف طن م�ن بذور الحنطة 
ستوزع بني املزارعني بنسبة اكتفاء 100 

.”%

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن منف�ذ عرعر الح�دودي الب�دء بإط�اق إجازات 
االس�تراد م�ن خ�ال املنف�ذ، مش�را اىل أن اإليرادات 
الخاصة باملنفذ س�تصل إىل مليار دوالر س�نوياً. فيما 
س�جل منفذ القائم الحدودي مع سوريا اعىل مستوى 
انتع�اش للتب�ادل التجاري من�ذ اع�ادة افتتاحه امام 

حركة التبادل التجاري .
ونقل�ت وكالة االنباء الرس�مية عن مدي�ر منفذ عرعر 
الح�دودي، حبي�ب كاظ�م عي، ام�س الس�بت، قوله: 
“إيراداتن�ا س�تصل إىل ملي�ار دوالر س�نوياً”، مؤك�دا 
ان “املنفذ س�يفتح أمام املس�افرين بع�د االنتهاء من 

الضوابط الدولية لجائحة كورونا”.
وتابع عي أن “منفذ عرعر سيصبح بوابة ل دول الخليج 
وم�ر لتصدي�ر منتجاتهم�ا والبضائ�ع إىل العراق”، 
منوه�ا اىل ان “رشك�ة املعارض العراقي�ة بدأت اطاق 

إجازات االستراد من خال املنفذ”.
م�ن جهته، أك�د قائممقام قض�اء القائ�م بمحافظة 
االنبار، احمد املحاوي، امس الس�بت، أن منفذ القائم 

الحدودي مع س�وريا س�جل اع�ىل مس�توى انتعاش 
للتبادل التجاري منذ اعادة افتتاحه امام حركة التبادل 

التجاري   .
وقال املح�اوي يف تريح صحف�ي: إن “منفذ القائم 
الحدودي مع سوريا غربي االنبار، سجل ارتفاع وترة 
التب�ادل التجاري للمرة االوىل منذ افتتاحه، حيث وصل 
عدد الش�احنات القادمة من االرايض السورية باتجاه 
س�احة التبادل التج�اري يف قضاء القائ�م اىل اكثر من 
130 شاحنة محملة بمختلف السلع يف اليوم الواحد”.

واض�اف ان” عدد الش�احنات يف الفرتة الس�ابقة كان 
ال يتج�اوز 50 ش�احنة يف الي�وم الواح�د”، مبينا ان” 
ارتفاع وت�رة التبادل التجاري مع س�وريا يمثل نقلة 
تحول يف توفر الس�لع التي تحتاجها االس�واق املحلية 

العراقية”.
وأوض�ح املح�اوي أن “الق�وات االمنية تق�وم بتوفر 
الحماية االمنية الازمة للش�احنات واملس�افرين عىل 
ط�ول الطريق ال�دويل الرسي�ع، ولم يس�جل اي خرق 

امني”. 

بغداد/ الزوراء:
عل�ق الخب�ر االقتص�ادي، باس�م جميل 
انطوان، امس الس�بت، عىل اسباب ارتفاع 

سعر الدوالر.
وقال انطوان يف حديث صحفي: إن “هناك 

مضاربات يف اس�عار رصف الدوالر مقابل 
الدينار بني اقليم كردس�تان وبغداد، وبني 

منطقة واخرى يف بغداد”. 
واك�د أن “س�عر الدوالر الي�زال كما هو يف 
البنك املركزي، لكن هناك من يحاول اثارة 

االرتباك بني املواطنني محاوال خلق الرعب 
والضج�ة”. وأض�اف أن “البن�ك املرك�زي 
واملنظم�ات الدولية يرفضان تغير س�عر 
الدين�ار العراقي”، مش�را اىل أن�ه “يخلق 
نوع�ا من التضخم ينعك�س عىل الطبقات 

الفقرة”.ولفت الخب�ر االقتصادي اىل أن 
“هن�اك مافيات تتح�ني الف�رص وتكون 
مدعومة م�ن جهات خارجية مس�تفيدة 

من ارتفاع االسعار يف العملة”. 
م�ن جانبه�ا، ع�زت الخب�رة يف الش�أن 

االقتصادي، سام سميس�م، ارتفاع سعر 
رصف الدوالر امام الدينار اىل قلة املعروض 

يف السوق من الدوالر. 
مؤكدة: ان هذا االرتفاع سيعرض االقتصاد 

العراقي اىل موجة تضخم يف غنى عنها.

بغداد/ الزوراء:
أعل�ن عض�و اللجن�ة املالي�ة النيابية، 
فيصل العيس�اوي، عقد اجتماع “جيد 
للغاي�ة” م�ع وف�د إقليم كردس�تان، 
مشراً إىل إرسال ان الحكومة االتحادية 
سرتس�ل اىل اقلي�م كردس�تان مبل�غ 
320 ملي�ار دينار، فيم�ا  اعلن النائب 
جم�ال كوج�ر، ع�ن االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، قي�ام س�لطات إقلي�م 
كردستان بحملة اعتقاالت لسياسيني 
ورجال دين، عىل خلفية االحتجاجات 

الشعبية مؤخرا يف السليمانية.
واجتمع وفد حكومة إقليم كردستان، 
برئاس�ة نائب رئي�س ال�وزراء قوباد 
طالباني، الخميس املايض، مع اللجنة 
املكلف�ة من مجل�س الن�واب العراقي 
للتباح�ث م�ع حكومة اإلقليم بش�أن 
املش�اكل ب�ني الجانب�ني، حي�ث جرى 
بحث أسباب “املشاكل العالقة بصورة 
ش�فافة ورصيح�ة، م�ع التأكيد عىل 
رضورة حله�ا ملراعاة املصلحة العامة 
إقلي�م كردس�تان والعراق”،  ملواطني 
بحس�ب بيان صادر عن حكومة إقليم 

كردستان.
وقال العيساوي يف حديث صحفي: إن 
“االجتماع كان إيجابياً جداً ورصيحاً، 

وكل األطراف تسعى ملعالجة الخافات 
برشط التزام الجميع”. 

وأش�ار العيس�اوي إىل “التباح�ث مع 
الحكوم�ة العراقي�ة به�ذا املوض�وع، 
حي�ث وافق�ت ع�ىل رصف مبلغ 320 
مليار دينار إىل إقليم كردستان”، مبيناً 

أن املبلغ سُيرف  اليوم األحد”. 
النائ�ب  كش�ف  اخ�ر  س�ياق  ويف 
جم�ال كوج�ر، ع�ن االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، قي�ام س�لطات إقلي�م 
كردستان بحملة اعتقاالت لسياسيني 
ورجال دين، عىل خلفية االحتجاجات 

الشعبية مؤخرا يف السليمانية.
وق�ال يف تري�ح صحف�ي: “هن�اك 
حمل�ة اعتقاالت حصل�ت من الجهات 
األمنية الرس�مية )يف اإلقليم( وشملت 
شخصيات سياسية يف اإلقليم ورجال 
دين من خطباءاملساجد، بعد املطالبات 

بالتظاهر أمس بعد صاة الجمعة”.
وأضاف كوج�ر أن “األحزاب الحاكمة 
يف اإلقليم هي املس�ؤولة بش�كل كامل 
ع�ن كل ما يجري من عنف وتدهور يف 

الوضع”.
“املعارض�ة  أن  إىل  كوج�ر  وأش�ار 
السياس�ية يف إقليم كردستان العراق، 
لم تشارك بشكل مبارش يف التظاهرات 

جه�ة  توج�د  وال  باإلقلي�م،  الحالي�ة 
سياسية مشاركة باسمها”.

وأعلنت كتل�ة التغير يف برمل�ان إقليم 
كردس�تان الع�راق، أم�س الجمع�ة، 
يف محافظ�ة  الكردي�ة  الس�لطات  أن 
يف  أعض�اء  منع�ت  الس�ليمانية 

مجلس ن�واب اإلقليم م�ن الدخول إىل 
املحافظة.

ويعان�ي إقلي�م كردس�تان العراق من 
أزم�ة اقتصادي�ة خانق�ة من�ذ ع�ام 
2016 بس�بب تراج�ع أس�عار النفط 
والح�رب ع�ىل “داعش”، ولم يس�تلم 

موظف�و اإلقليم رواتبهم منذ أش�هر، 
بسبب خافات بني الحكومة العراقية 

االتحادية وحكومة اإلقليم.
بغ�داد  توصل�ت  امل�ايض،  آب   15 ويف 
بإرس�ال  يق�ي  اتف�اق  إىل  وأربي�ل 
الحكومة االتحادي�ة 320 مليار دينار 

ش�هرياً إىل إقلي�م كوردس�تان لح�ني 
التصويت ع�ىل قان�ون املوازنة، وملدة 
ثاث�ة أش�هر، لك�ن الربمل�ان العراقي 
ص�ادق يف 12 ترشين الثان�ي املايض، 
ع�ىل قانون تموي�ل العجز امل�ايل رغم 
انس�حاب نواب الكتل الكوردس�تانية 
اعرتاض�ًا ع�ىل امل�ادة الت�ي تنص عىل 
تحدي�د حص�ة إقليم كوردس�تان من 
مجموع اإلنف�اق الفعي برشط التزام 
أقي�ام  بتس�ديد  كوردس�تان  إقلي�م 
النفط املصدر م�ن اإلقليم وبالكميات 
التي تحددها رشكة )س�ومو( حراً 
واإليرادات غر النفطية االتحادية “ويف 
حالة عدم التزام اإلقليم ال يجوز تسديد 
النفقات لإلقليم ويتحمل املخالف لهذا 

النص املسؤولية القانونية”.
وق�رر الح�زب الديمقراط�ي واالتحاد 
إقلي�م  يف  التغي�ر  وحرك�ة  الوطن�ي 
كردس�تان، خ�ال االجتم�اع الثاثي، 
 8( امل�ايض  الثاث�اء  جمعه�م  ال�ذي 
كان�ون األول 2020( بحض�ور رئيس 
إقليم كردس�تان نيجرف�ان بارزاني، 
ونائ�ب رئيس وزراء إقليم كردس�تان 
قوباد طالباني، إرس�ال وفد س�يايس 
وحكومي إىل بغداد للحوار مع الحكومة 
للتوصل  العراقية  االتحادية واألطراف 

إىل اتف�اق وح�ل املش�اكل العالقة بني 
الطرفني.

والثاثاء امل�ايض، ردت وزارة املالية يف 
حكوم�ة إقليم كردس�تان، عىل كتاب 
مرس�ل من وزارة املالي�ة يف الحكومة 
االتحادي�ة بخص�وص قان�ون تمويل 
العجز املايل، أبدت فيه اس�تعداد أربيل 
بالوف�اء بالتزاماته�ا النفطية واملالية 
حس�ب قان�ون تموي�ل العج�ز املايل، 
بالبدء  االتحادي�ة  الحكومة  وطالب�ت 
بتنفيذ القانون وضم�ان حصة إقليم 

كردستان كما ينص عليه القانون.
من جان�ب متصل، ح�ذر نائب رئيس 
مجل�س النواب، بش�ر الح�داد، امس 
الس�بت، من تأخر الحكومة يف ارسال 
موازن�ة 2021 اىل الربملان، فيما اكد أن 

ذلك سيؤخر رواتب املوظفني.
وقال الح�داد يف تري�ح صحفي: إن 
املوازن�ة  “الربمل�ان بانتظ�ار وص�ول 
وإثرائه�ا  لقراءته�ا  الحكوم�ة  م�ن 

باملناقشات لحني التصويت عليها”.
واضاف أن “تعطيل املوازنة س�تكون 
ل�ه تداعيات س�لبية ع�ىل الواقع املايل 
واالقتص�ادي يف البلد”، مؤكداً ان “ذلك 
سيؤخر توزيع رواتب املوظفني خال 

االشهر املقبلة”. 

الزراعة تكشف عن حتقيق فائض كبري يف إنتاج احملاصيل خالل 2020 

حتديد موعد افتتاح عرعر.. ومديره يؤكد: سيحقق مليار دوالر سنويًا
القائم يسجل أعلى مستوى للتبادل التجاري منذ إعادته

اقتصاديان يوضحان أسباب ارتفاع سعر الدوالر

املالية النيابية: احلكومة االحتادية سرتسل 320 مليار دينار إىل اإلقليم

جمهورية العراق                                           العدد:4210/ت/2020
مجلس القضاء االعىل                                     التاريخ:2020/12/6

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النارصية

اىل/املدعى عليه )صادق جعفر عاجل(
م/ تبليغ

قام�ت املدعية )زينب موىس نعمه( الدع�وى الرشعية املرقمة اعاه والتي تطلب فيها تأييد 
حصان�ة أطفاله�ا كل م�ن )فاطمة وعب�اس واحمد ورض�ا( أوالد صادق جعف�ر وبالنظر 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ لذا تق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 2020/12/23 الس�اعة 
التاس�عة صباحاً وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً ووفقاً للقانون.
القايض
عباس معني كاظم

جمهورية العراق                                          العدد:930/ب/2020
مجلس القضاء االعىل                                   التاريخ:2020/12/9

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة سوق الشيوخ

اىل/املدعى عليه/عي عبد حس�ني جابر/ الس�اكن سوق الش�يوخ-الفضلية/حي الخرض 
سابقاً مجهول محل االقامة حالياً

م/إعان
اق�ام املدعي )دريس جابر حس�ني( الدعوى البدائية املرقم�ة 930/ب/2020 ضدك والذي 
يطلب فيها تس�ديد املبلغ الذي بذمتك والبالغ ثاثة وس�بعون مليون دينار وملجهولية محل 
اقامتك لذا تقرر تبليغك بالنرش بواس�طة صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
بتاري�خ 2020/12/24 ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك املرافعة اعاه 

الساعة التاسعة صباحاً فأن املرافعة سوف تجري بحقك غيابياً وفق القانون واالصول.
القايض
 محمد حسن عبدالله 

رقم االضبارة / 2020/954 جمهورية العراق    
التأريخ/ 2020/12/8 وزارة العدل    

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النارصية

اعان
تبي�ع مديري�ة تنفيذ النارصية العقار تسلس�ل )44/82/118 زاوية( الواقع يف االنارصية منطق�ة الزاوية العائد للمدين 
)طالب عباس س�لطان( املحجوز لقاء طلب الدائنة )رغد عي طواش( البالغ 350,000,000 ثاثمائة وخمس�ون مليون 
دين�ار  فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خ�ال مدة ثاثني يوما تب�دأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 

التأمينات القانونية 10% من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :

1-رقم العقار:44/82/118 زاوية
2-موقعه/نارصية منطقة الزاوية

3-جنسه ونوعه: دار سكن ملك رصف
4-املش�تمات: الطابق االريض )اس�تقبال وصالة وغرفة نوم واحدة ومطبخ وصحيات داخلي�ة وصحيات خارجية(، أما 

الطابق العلوي )ثاثة غرف نوم وصالة وصحيات(
5-القيمة املقدرة )330,000,000( ثاثمائة وثاثون مليون دينار

6-الشاغل:مستأجر
املنفذ العدل
هند سلمان بخيبخ

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من 
الوكال�ة الوطني�ة العراقي�ة لألنباء 
)نينا( باسم )هيمان غسان عباس( 
فع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أعلنت إدارة معلومات الطاقة األمركية، 
ام�س الس�بت، ع�ن مع�اودة الواليات 
املتحدة استراد النفط الخام من العراق 

خال االسبوع املايض.
وقالت االدارة يف تقرير لها اطلعت عليه 
“الزوراء”: إن “متوس�ط االس�ترادات 
االمريكي�ة م�ن النف�ط الخ�ام خ�ال 
االس�بوع املايض بلغ�ت 5.883 مليون 
برمي�ل يومياً مرتفعة بمقدار 899 الف 

برميل عن االسبوع الذي سبقه”.
وأضافت أن “امريكا اس�توردت النفط 
الخ�ام م�ن الع�راق بمع�دل 109 ال�ف 
برمي�ل يومياً خ�ال االس�بوع املايض، 
ارتفاعاً عن االس�بوع الذي سبقه الذي 
لم تس�تورد اي كمية م�ن النفط الخام 

من العراق “.
وأشارت إىل أن “اكثر االيرادات النفطية 

ألمري�كا خال االس�بوع املايض جاءت 
من كندا، وبمقدار 3.989 مليون برميل 
يومياً، تليها املكس�يك التي بلغت كمية 
االس�ترادات منه�ا 679 ال�ف برمي�ل 
يومي�اً، ثم الربازي�ل وبكمية بلغت 284 

الف برميل يومياً”.
االس�ترادات  “كمي�ة  أن  إىل  وأش�ارت 
االمريكية للنفط الخام من الس�عودية 
بلغ�ت 281 ال�ف برميل يومي�اً، وبلغت 
االس�ترادات من االك�وادور كمية 248 
الف برميل يومياً ومن كولومبيا بمقدار 
210 ال�ف برميل يومياً، وم�ن نيجريا 

83 الف برميل يومياً”.
الطاق�ة  معلوم�ات  ادارة  وكان�ت 
األمركي�ة ق�د اعلن�ت يف الخام�س من 
الش�هر الج�اري انخف�اض ص�ادرات 
النفط العراقية ألمريكا اىل الصفر خال 

االسبوع املايض.

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرف الرافدين عن اس�ماء جديدة ضد متلكئي قروض السيارات 

واتخاذ االجراءات القانونية، وذلك للحفاظ عىل املال العام .
وق�ال املكتب االعامي للمرف يف بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه: ان 
” امل�رف اتخذ االجراءات القانوني�ة واالدارية بحق املقرتضني املتلكئني 
الذي�ن تخلف�وا عن تس�ديد م�ا بذمته�م من اقس�اط ش�هرية لقروض 

السيارات، فضا عن حجز رواتب الكفاء”.
واكد البيان” وجود لجان ملتابعة تنفيذ الرشوط القانونية التي من شأنها 
اس�تحصال ديون املرف، واج�راء جوالت ميدانية ع�ىل الفروع ملتابعة 

ذلك “.
مش�را اىل “ان�ه ت�م نرش وجب�ة جدي�دة من اس�ماء املتلكئ�ني لقروض 
-ttps://www.facebook.com/rafedai  الس�يارات عىل الرابط الت�ايل

bank/، وسيتم إلحاق االسماء االخرى يف وجبات الحقة”.

عمان/نينا:
عقد وزراء نقل العراق واألردن ومر امس اجتماعاً ثاثياً عىل هامش اجتماع 
الجمعي�ة العمومي�ة للجرس العرب�ي للماحة، وذل�ك بالتزامن مع اس�تضافة 
العاصم�ة املري�ة القاهرة اعم�ال االجتماع ال�وزاري القطاع�ي ضمن آلية 
التعاون بني الدول الثاث.وحس�ب م�ا نقلت وكالة االنباء األردنية الرس�مية/
برتا/،بحث االجتماع س�بل تعزيز التعاون املش�رتك يف جميع مجاالت النقل، ملا 
له من مس�اهمة إيجابية يف حركة نقل الركاب والتجارة والصادرات والواردات 
ب�ني ال�دول الثاث.وأش�اد وزي�ر النقل األردني م�روان خيطان ب�دور مر يف 
العمل العربي املش�رتك وجهوده�ا يف دعم رشكة الجرس العربي، التي تس�اهم 
يف مد جس�ورالتعاون ب�ني الدول الثاث، مؤك�دا أهمية الرشك�ة كونها البوابة 
التجاري�ة التي تربط اس�يا العربية بإفريقيا العربية، ومل�ا لها من دور كبر يف 
الحرك�ة التجارية املش�رتكة، ومس�اهمة فاعلة يف تعزيز التكام�ل االقتصادي 
ب�ني ال�دول الثاث.يذك�ر ان الجمعية العمومي�ة بحث�ت يف اجتماعاتها الحالة 
الفنية لس�فن وبواخر الجرس العربي واثار جائحة كورونا عىل نش�اط وأعمال 
ونتائج الرشك�ة املالية خال الفرتة املاضية، اىل جانب اإلجراءات واآلليات التي 
تم اتخاذها لضمان اس�تمرارية نشاط رشكة الجرس العربي، التي تمثل حلقة 
وص�ل تجارية هامة بني مر واألردن والعراق.كما تم يف اجتماعات الجمعية، 
مناقشة املوازنة التخطيطية واالسرتاتيجية للرشكة لعام 2021، واتفق الوزراء 
عىل تدعيم الرشكة، واستمرار تقديم التسهيات الخاصة بحركة نقل البضائع 
وال�ركاب ب�ني الدول الث�اث والعمل ع�ىل تقديم أفضل الخدمات عرب أس�طول 
الرشكة باالضافة إىل قيام فرع الرشكة يف مر بدراس�ة التعاون مع الرشكات 
السياحية املختلفة يف مجال حجز تذاكر السفر الخاصة ببواخر وسفن الجرس 

العربي.
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بغداد/ متابعة الزوراء

حسم التعادل اإليجابي بهدفني لهدفني 

لحساب  الوسط  ونفط  الطلبة  مباراة 

الدوري  من  الثامنة  الجولة  مباريات 

املنتاز بكرة القدم.

الطلبة كل  ثنائية  وتناوب عىل تسجيل 

وذو   19 الدقيقة  يف  جفال  محمد  من 

فقار عايد يف الدقيقة 68.

من  كل  فسجلها  العندليب  ثنائية  اما 

ورسالن   48 الدقيقة  يف  جاسم  سجاد 

حنون يف الدقيقة 75.

الوسط  نفط  عزز  التعادل  وبهذا 

صدارته برصيد 17 نقطة، فيما اصبح 

رصيد 13 نقطة يف وصافة الرتتيب.

امليناء  مباراة  بهدفني  التعادل  وحسم 

املدينة  ملعب  يف  الكرخ  وضيفه 

الثامنة من  الجولة  الرياضية، لحساب 

الدوري  املمتاز.

وضغط الكرخ مبكرا، ما أثمر عن هدف 

الدقيقة  مبكر لالعب محمود خليل، يف 

18، برأسية استقرت يف الشباك.

ويف الشوط الثاني، سجل حسني جواد 

 ،56 الدقيقة  يف  للميناء،  التعادل  هدف 

زميله  أضاف  واحدة،  بدقيقة  وبعدها 

أحمد سالم الهدف الثاني.

للمباراة،  مجددا  العودة  الكرخ  وحاول 

 ،84 بالدقيقة  أخريا  ذلك  يف  ونجح 

لتنتهي املواجهة بالتعادل )2-2(.

إىل  رصيده  امليناء  رفع  التعادل،  وبهذا 

إىل  رصيده  الكرخ  رفع  كما   9 النقطة 

النقطة 8.

من  ثمينة  نقطة  الديوانية  وخطف 

ضيفه القوة الجوية، بالتعادل السلبي 

اإلدارة  ملعب  عىل  السبت،  امس  معه 

الجولة  افتتاح  يف  بالديوانية،  املحلية 

الثامنة من الدوري املمتاز.

حاول  حيث  متكافئة،  البداية  وكانت 

الفريق،  لقائد  بتسديدة  الجوية  القوة 

وليد  الحارس  ابعدها  أحمد،  حمادي 

عطية.

ورد الديوانية عرب املحرتف األرجنتيني، 

ماكيس، بكرة علت العارضة.

وضغط القوة الجوية يف الشوط الثاني 

وأضاع عددا من الفرص، حيث سدد لؤي 

املطلوب،  بالرتكيز  تكن  لم  كرة  العاني 

ورد الحارس تصويبة إلبراهيم بايش.

للقوة  جزاء  ركلة  حسني  أيمن  وأهدر 

تألق  حيث   ،84 الدقيقة  يف  الجوية، 

الكرة،  إبعاد  يف  عطية  وليد  الحارس 

لتنتهي املباراة بالتعادل السلبي.

الجوية  القوة  رفع  التعادل،  وبهذا 

رفع  كما   ،12 النقطة  إىل  رصيده 

الديوانية رصيده إىل النقطة 10.

فوزا  النفط  حقق  أخرى،  مباراة  ويف 

كبريا عىل ضيفه السماوة )3-1(، امس 

يف ملعب الشعب الدويل.

الدقيقة  يف  عدنان،  موىس  ونجح 

أول  تسجيل  يف  املباراة،  من  السادسة 

أهداف النفط، لكن بعد دقيقتني فقط، 

التعديل من ركلة  السماوة هدف  أحرز 

جزاء نفذها املدافع إياد سدير.

النفط،  انتفض  الثاني  الشوط  ويف 

من  تمكن  الذي  عدنان  موىس  وتألق 

 ،74 الدقيقة  يف  لفريق،  النتيجة  تعزيز 

الدقيقة  الثالث »هاتريك« يف  ثم أضاف 

.80

 12 النقطة  إىل  رصيده  النفط  ورفع 

النقطة  عند  السماوة  تجمد  بينما 

السابعة.

مدرب  قاسم،  باسم  شدد  جانبه  ومن 

مباراة  يف  التهاون  عدم  عىل  الزوراء، 

الكهربائية،  الصناعات  أمام  اليوم 

ضمن الجولة الثامنة من عمر الدوري 

املمتاز، عىل ملعب الشعب الدويل.

وضيق  املتأخر  اإلعداد  ان  قاسم  وقال 

املباريات،  وضغط  التحضري  وقت 

زمنية  بفرتة  السفر  حاالت  وتكرار 

يف  األندية  جميع  وضعت  قياسية، 

فوارق  ال  وبالتايل  كبري،  بدني  ضغط 

كبرية بني األندية«.

وأضاف »الجميع متأثر بهذه الظروف، 

وبالتايل نرى جميع املباريات صعبة«.

انتهاء  التحضريات منذ  وتابع »بارشنا 

مواجهة الجولة السابعة، سيغيب فقط 

الالعب عالء رعد بسبب اإليقاف، جميع 

الصناعات  تامة،  بجاهزية  الالعبني 

فريق شبابي مميز ال يمكن االستهانة 

به«.

وأشار »الزوراء مطالب بالفوز والتقدم 

الظروف  إىل  النظر  دون  الالئحة  يف 

املعقدة، وبالتايل سندخل املباراة بشعار 

تحقيق الفوز«. 

إىل  الوسط،  نفط  لجأ  جانبه  ومن 

واإلحصائي،  الفني  املحلل  خدمات 

مؤيد إبراهيم، لينضم بشكل رسمي إىل 

الجهاز الفني للفريق العراقي.

اإلداري لنفط  املدير  وقال نبيل عباس، 

املدرب  بقيادة  الفني  »الجهاز  الوسط 

جمال عيل، طلب إضافة مؤيد إبراهيم 

والتحليل  اإلحصائيات  يف  املتخصص 

الفني«.

وأضاف ان مؤيد قدم إحصائيات دقيقة 

الفرق  الوسط، وكذلك  عن العبي نفط 

املمتاز  العراقي  الدوري  يف  املنافسة 

باألرقام والدقائق«.

مع  العمل  إبراهيم  ملؤيد  »سبق  وتابع 

نادي  أبناء  من  وهو  املدربني،  بعض 

الفني  الجهاز  ويسعى  الوسط،  نفط 

لالستفادة منه بشكل كبري«.

يحتضن  ما  دائًما  الوسط  »نفط  ونوه 

املبدعني من أبناء النادي، ومن يقدمون 

والفني،  اإلداري  للعمل  مهمة  إضافة 

مسؤولية  الصدارة  يف  الفريق  تواجد 

أن  وعلينا  الجميع،  عاتق  عىل  تقع 

نحافظ عىل مكانة الفريق«. 

يشار إىل أن مؤيد إبراهيم، لعب لصالح 

منذ  الوسط  لنفط  وانضم  النجف، 

األوىل،  الدرجة  بدوري  يلعب  كان  أن 

واستمر مع الفريق حتى اآلن.

بغداد/ احمد الغراوي

إجتمع وزير الشباب والرياضة عدنان 

درجال امس السبت بأعضاء الجمعية 

الوطنية  األوملبية  للجنة  العمومية 

العراقية عىل قاعة العالقات والتعاون 

والرياضة  الشباب  بوزارة  الدويل 

العالقات  دائرتّي  مديرّي  وبحضور 

يف  البدنية  والرتبية  الدويل  والتعاون 

الوزارة.

التطرق  اإلجتماع  خالل  وجرى 

األوملبي  بالشأن  تتعلق  عدة  ملواضيع 

شهدتها  التي  األخرية  والتجاذبات 

اإلعالمية،  واملنابر  الرياضية  الساحة 

وتبادل  مستفيضة  مناقشات  وعقب 

آراء عدة أجمعت اإلتحادات الرياضية 

والرياضة  الشباب  وزير  تخويل  عىل 

عدنان درجال

الذي  اإلجتماع  يف  عنها  ممثالً  ليكون 

ويجمع  عمان  سلطنة  يف  سيقام 

واللجنة  واآلسيوي،  األوملبي،  املجلس 

األوملبية الدولية.

وأكد الوزير  درجال عىل رضورة إتفاق 

الخالفات  ونبذ   ، بينهم  فيما  الجميع 

العامة،  املصلحة  خدمة  عىل  والعمل 

الذي  اإلعالمي  الظهور  عن  واإلبتعاد 

وينعكس  العراقية  الرياضة  يخدم  ال 

الريايض  اإلصالح  عملية  عىل  سلباً 

التي ننشدها جميعاً، مثمناً يف الوقت 

هذا  لعقد  الجميع  موقف  نفسه 

اإلجتماع.

سيمنع  أنه  درجال  الوزير  وأضاف 

الريايض  الشأن  يف  خارجي  تدخل  أي 

اللجنة  مع  التواصل  وسيتم  العراقي، 

قنوات  دون  مبارشًة  الدولية  األوملبية 

ولن  داخيل  أخرى، كونه شأن  إتصال 

عىل  الخارجية  بالتأثريات  يسمح 

األوملبية  باللجنة  الخاصة  القرارات 

التي  العمومية  وجمعيتها  العراقية 

مكتبها  إنتخابات  إلعادة  تتهيأ 

التنفيذي. 

العمومية  الجمعية  أعضاء  وسلم 

ورقة عمل تتضمن نقاطاً عدة أبرزها 

وسيتم  اإلنتخابات،   بإعادة  القبول 

لوضع  متكررة  اجتماعات  عقد  

للرياضة  خدمة  مشرتكة  عمل  أسس 

العراقية.

ويف سياق منفصل  يف مبادرة محسوبة 

عدنان  والرياضة  الشباب  لوزير 

درجال، تدل عىل حرصه وسعيه الدائم 

لـ طي صفحة الخالفات التي ال تخدم 

اليوم  استقبل  العراقية،  الرياضة 

السبت 12-12-2020،يف مكتبه بمقر 

العراقي،  الجودو  إتحاد  قادة  الوزارة 

سمري املوسوي والدكتور عدي الربيعي 

عىل طاولة حوار واحدة بهدف تغليب 

اية  عىل  والرياضيني  اللعبة  مصلحة 

الخالفات  وتجاوز  اخرى،  مصلحة 

اللعبة  هذه  جرف  من  اكلت  التي 

ال  ملدة  حادة  بإنقسامات  وتسببت 

ينبغي ان تطول . 

درجال  الوزير  تدخل  أثمر  وقد 

نتائج  عن  اإلثنني  بني  محايد  كطرف 

الطرفني،  من  وبتكليف  تخوله  جيدة 

اية  تحت  املنطقي  للحل  بخضوعهما 

وفتح  الخالف  تنهي  ممكنة  صورة 

صفحة جديدة . 

اإلتحاد  مخاطبة  درجال  قرر  بدوره 

الدويل أثناء إجتماع مسقط ألخذ زمام 

واألخذ  اإلنتخابات  وإعادة  املبادرة 

بنظر اإلعتبار قيمة املوسوي والربيعي 

يف  أسهما  مهمني  كركنني  اللعبة  يف 

مكانتيهما  عرب  اللعبة  ونرش  بناء 

التي شغلها  نجمني دوليني واملناصب 

كل منهما.

بغداد/ محمد الجزائري
يوم  العراقي،  الركبي  لجنة  حددت 
 2020  /12  /  16 املقبل،  االربعاء 
الجمهورية  بطولة  النطالق  موعداً 
الركبي،  لسباعيات  )ليفون(  دوري 

بمشاركة تسعة فرق.
وقال امني رس لجنة الركبي العراقي 
»لجنة  إن   : الجزائري  حنون  محمد 
املقبل،  االربعاء  يوم  حددت  الركبي 
الذي  ليفون  دوري  النطالق  موعداً 
كل  وهي  فرق   9 مشاركة  سيشهد 
والصحة  والكهرباء  الحدود  من: 

والجنسية  حزيران  وواحد  والبيئة 
والطف  تمر  وعني  املتقني  امام  و 

واتحاد الحويجة«.
وبني أن »اللجنة اتمت جميع االمور 
إلقامة  والتنظيمية  اللوجستية 
مالعب  عىل  ستقام  التي  البطولة 
»يوم  أن  اىل  مشرياً  بغداد«،  جامعة 
التصفيات  اقامة  سيشهد  االربعاء 
خاصا  فسيكون  الخميس  يوم  أما 
التي  النهائية،  املباراة  إلقامة 
بالعبات  خاصة  مباراة  ستسبقها 

املنتخب النسوي«.

ثاني  هي  »البطولة  ان  اىل  ونوه 
بطولة تقام يف العراق تنظمها لجنة 
الركبي، حيث اقيم الدوري يف موسم 
االسكان  فريق  حينها  وتوج   2019
بطالً للدوري والحدود جاء وصيفاً«.

الوطني  املنتخب  »مدرب  أن  وتابع 
سيكون  عبد،  مصطفى  للركبي، 
املنتخب  تشكيلة  الختيار  حارضا 
العرب  بطولة  غمار  سيخوض  الذي 
بمرص،  االسكندرية  يف  السادسة 
من  الالعبني  باختيار  سيقوم  حيث 

الدوري ليمثلوا املنتخب الوطني«.

بغداد /ساجد سليم
 املنسق االعالمي لالتحاد 

يف  منافساتها  جرت  التي  بالدراجات  العراق  اندية  بطولة  اختتمت 
مدينة الحبانية السياحية بمشاركة اكثر من 25 نادي لجميع الفئات 
قبل  من  مبارش  وبارشاف  والنساء  والناشئني  والشباب  املتقدمني 

االتحاد املركزي للعبة وبالتعاون مع رشكة يف اي بي .
وعقد املؤتمر الفني للبطولة يف قاعة املدينة السياحية بحضور كافة 
اعضاء االتحاد ومدربي االندية املشاركة وحكام البطولة وادار املؤتمر 
االتحاد  رس  امني  صربي  واحمد  االتحاد  رئيس  عزيز  محمود  الفني 
وكاظم دليح رئيس لجنة الحكام وهشيار فريق رئيس لجنة املسابقات 
وتمت املوافقة عىل كل ماطرح يف املؤتمر من قبل املشاركني ومن ثم 
تم توزيع االرقام عىل االندية املشاركة ورشح اليه السباق ومسافات 

الطريق .
نادي  وحل  املتقدمني  لفئة  االول  املركز  الصناعة  نادي  فريق  واحرز 
.اما  الثالث  بالرتتيب  اربيل  نادي  جاء  ثم  ومن  الثاني  باملركز  الجيش 
يف منافسات فئة الشباب فقد حصدها نادي اوالد راجي باملركز االول 
والصناعة باملركز الثاني .اما منافسات الناشئني فقد جاء باملركز االول 
نادي دهوك وحل نادي الرفاعي بالرتتيب الثاني اما نادي القائم جاء 
ثالثا .اما منافسات النساء فقد احرزها نادي نوروز باملركز االول وجاء 

نادي اوفروديت ثانيا وفتاة اربيل باملركز الثالث,
اما نتائج الفردية لالعبني فقد كانت من نصيب العبي الصناعة وهم 
الالعب يارس ضياء الدين واحمد مهند واياد محمد .اما فئة النساء فقد 
الالعبة مزدة رفيق وسوزي دلشاد  احرزها العبات نوروز عن طريق 
وزهراء مسعد .ويف فئة الشباب فقد احرزها العبي نادي اوالد راجي 
وهم الالعبني عباس فاضل راجي ومحمد عامر عباس جاء ثانيا من 
نادي الصناعة والرتتيب الثالث لالعب حسني فاضل راجي .اما سباقات 
ثانيا  فرحان وحل  عباس  الرفاعي  نادي  احرزها العب  فقد  الناشئني 
العب  نصيب  من  الثالث  والرتتيب  االنبار  نادي  من  ماجد  عبدالقهار 

نادي القائم حسني نهاد .
ويف نهاية البطولة وزعت الجوائز والهدايا عىل الفرق الفائزة يف البطولة 

من قبل ضيوف البطولة واعضاء االتحاد العراقي املركزي للدراجات .

الطلبة يقفز للوصافة بتعادله مع املتصدر نفط الوسط  واجلوية يواصل نتائجه السلبية
ثالثية للنفط يف شباك السماوة

درجال: لن نسمح بالتدخل اخلارجي يف الشأن الرياضي العراقي نادي الصناعة يتوج بطال 
ألندية العراق بالدراجات 

االربعاء املقبل افتتاح بطولة اجلمهورية لسباعيات الركيب

6الرياضيالرياضي األوملبية تعزي برحيل رئيس القسم 
القانوني فيها

بغداد/إعالم اللجنة األوملبية
بسم الله الرحمن الرحيم

)يا اّيتها النفس املطمئنة إرجعي اىل ربك راضية مرضية فادخيل يف عبادي وادخيل جنتي( 
صدق الله العيل العظيم

عن عمر ناهز السـبعني عاماً رحل اىل بارئه االسـتاذ نعيم البدري رئيس القسـم القانوني يف اللجنة 
األوملبيـة الوطنيـة العراقيـة. البدري كان عمل ضابطـا يف الجيش العراقي، وعـرف بالكفاءة خالل 
سريته الوظيفية وإشغاله الكثري من املناصب القانونية واالدارية. رحم الله الفقيد، وغفر له، وأنزله 

جنانه الوارفة وألهم ذويه ومحبيه نعمة الصرب وجميل السلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

أصفر وأمحر
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بغداد/ متابعة الزوراء
عن  القدم،  بكرة  اآلسيوي  االتحاد  اعلن 
االسيوية  التصفيات  مباريات  مواعيد 
املزدوجة املؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس 

آسيا 2023.
وكانت التصفيات قد توقفت منذ شهر آذار 

املايض بسبب جائحة كورونا.
 وفيما ييل مواعيد مباريات املنتخب الوطني:

بوضع  املنتخب  سيكون  آذار   25 يوم   -
االنتظار. 

- العراق vs  هونغ كونغ 30 آذار 2021.
- العراق vs  كمبوديا 7 حزيران 2021.

- إيران vs  العراق 15 حزيران 2021.
املنتخب الوطني يتصدر مجموعته  يذكر ان 
 5 برصيد 11 نقطة، حصدها من  االسيوية 

مواجهات.

اعالن مواعيد مباريات اسود الرافدين 
يف التصفيات اآلسيوية 



دخل مانشسرت سيتي يف سباق التعاقد 
مع النرويج�ي إيرلينج هاالند، مهاجم 
بوروس�يا دورتمون�د، خ�ال املريكاتو 

الصيفي املقبل.
وفًق�ا لصحيفة ذا صن، فإن مانشس�رت 
س�يتي آخر األندي�ة التي أب�دت االهتمام 
الشدي�د بضم هاالن�د، ليدخل يف رصاع عىل 

الصفقة، مع املان يونايتد وريال مدريد.

وأش�ارت إىل أن س�ريجيو أجويرو، الهداف 
التاريخي للمان سيتي، سريحل عن النادي 
يف الصي�ف املقبل، ل�ذا يرغب امل�درب بيب 
جواردي�وال يف ض�م بديله، ال س�يما عقب 

التجديد مؤخرًا مع النادي.
وأوضح�ت أن عق�د هاالند م�ع دورتموند 
يتضم�ن رشًطا جزائًيا بقيمة 68.7 مليون 
جنيه إس�رتليني، لكنه يصبح سارًيا بداية 

من نهاية املوس�م املقبل )2021-2022(، 
لذا س�يطلب النادي األملان�ي رقًما أكرب، إذا 

قرر بيعه قبل هذا املوعد.
وقال�ت الصحيفة الربيطاني�ة إن الصفقة 
ق�د تكل�ف مانشس�رت س�يتي 91 ملي�ون 
إس�رتليني، باإلضاف�ة إىل حص�ول وكي�ل 
هاالن�د، مينو رايوال وعائلة الاعب عىل 27 

مليون إسرتليني.

سيكون سباق اليوم األحد عىل حلبة مرىس ياس يف أبو ظبي التي 
تستضيف الجولة األخرية من بطولة العالم لسباقات الفورموال 
واحد لهذا املوس�م، وداعياً بالنس�بة لألملاني سيباس�تيان فيتل 
الذي يسدل الستار عىل مسرية وصفها بأنها “فاشلة” مع فريق 
فرياري.وبع�د أن قدم اىل الفريق اإليطايل عام 2015 مع األمل يف 
تكرار مسرية مواطنه األسطورة ميكايل شوماخر الذي توج مع 
“س�كوديريا” بطاً للعالم خمس م�رات متتالية، اصطدم فيتل 
بهيمنة فريق مرس�يدس ع�ىل مجريات البطول�ة واكتفى بنيل 
الوصافة عامي 2017 و2018.وبدأ تدهور نتائج األملاني املتوج 
باللق�ب أربع م�رات متتالية مع ري�د بول ب�ن 2010 و2013، 
بشكل مخيف منذ املوسم املايض حيث اكتفى باملركز الخامس، 
وها هو يدخل إىل سباقه األخري مع “الحصان الجامح” قابعاً يف 
املركز الثالث عرش بعد موس�م للنسيان صعد خاله مرة واحدة 
عىل منصة التتويج بحلوله ثالثاً يف سباق تركيا، فيما كان خارج 

العرشة األوائل يف سبعة سباقات من أصل 16 حتى اآلن.
وعشية الس�باق السابع عرش األخري لهذا املوسم الذي تأثر كثريا 
بتفيش فريوس كورونا املستجد وتأجل انطاقه من آذار/مارس 
حتى تموز/يوليو مع احتضان أكثر من حلبة لس�باقن بس�بب 
إلغاء العديد من السباقات، وصف ابن ال�33 عاما املنتقل املوسم 
املقبل اىل فريق أستون مارتن، أعوامه مع فرياري ب�”الفاشلة”.

وقال فيتل الذي وجد نفس�ه يف الكثري من السباقات خلف زميله 
الجديد ابن إمارة موناكو شارل لوكلري، إنه “رغم تحقيقنا لبعض 
اإلنج�ازات القوي�ة، هذا ال يغ�ري من حقيقة ما حص�ل يف نهاية 
املطاف. نحن فشلنا يف تحقيق هدفنا األس�ايس، وبالتايل ال يمكن 
وص�ف األعوام املاضي�ة إال بأنها كانت فاش�لة”.وأوضح: “كان 
هدفنا الفوز بلقب بطولة العالم، ونحن لم نحقق ذلك. برصاحة، 
ه�ذا الوص�ف هو مجرد انعك�اس صادق ملا حص�ل. ال أعتقد أن 
اإلدالء بمث�ل ه�ذه الترصيحات س�يغري م�ن أي يشء”، مضيفاً: 
“صحي�ح أننا كنا ننافس فريقا قوياً )مرس�يدس(، مع س�ائق 
ق�وي جداً أيضا )الربيطاني لويس هاميلت�ون الذي توج باللقب 
أع�وام 2008 و2014 و2015 و2017 و2018 و2019 و2020 
فيما ذهب لقب 2016 لزميله املعتزل األملاني نيكو روزبرغ، لكن 
هدفن�ا ك�ان أن نكون أقوى منه�م، ويف هذا املج�ال نحن فشلنا 
أيضا”.ورشح: “هناك العديد من األس�باب. كانت هناك سباقات 
جيدة، س�باقات س�يئة، يف بعض األحيان كنا قريبن، ويف أحيان 
أخرى كنا بعيدين جدا. هناك العديد من األسباب، لكن عند النظر 
اىل الص�ورة اإلجمالية، ال أعتق�د أن وصفي لتلك األعوام بالفشل 
ه�و أمر غري ع�ادل، هو مج�رد الحقيقة، ال يوج�د برصاحة أي 

مان�ع أن أديل بترصي�ح مماثل”.واكتفى فيتل بف�وز يتيم يف 
املوس�م املايض بأكمله وأنه�ى البطولة خامس�ا خلف زميله 
الجدي�د لوكلري ال�ذي قام بمب�ادرة جميلة للس�باق األخري يف 
أبوظب�ي بوضع عب�ارة “دانكه س�يب” عىل خوذته، ش�اكرا 

زميله باللغ�ة األملانية.وعاد فيتل بالزم�ن إىل مجريات األعوام 
املاضي�ة، بالق�ول: “يف موس�م 2018، لم نتمت�ع بالزخم الازم 

ملواصل�ة تحقيق نتائج قوي�ة. ارتكبت خط�أ يف أملانيا، كان ذلك 
الخطأ بس�يطاً برصاح�ة، لكن عواقبه كانت ضخم�ة بالتأكيد. 

لكن هناك عوامل أخرى حالت دون 
فوزنا باللقب. يف موسم 2018 

ش�هدنا وفاة رئيس فرياري 
ماركيون�ي،  س�ريجيو 

انتقال إدارة الفريق من 
أريفابيني  ماوريزي�و 

بينوت�و،  ماتي�ا  اىل 
وبالتايل كان موس�م 
يف  حاس�ما   2018
ال  مج�االت،  ع�دة 
م�ا  ح�رص  يمك�ن 
حص�ل بأمر وحيد”.

عدن�ا  “إذا  وتاب�ع: 
بالزم�ن قلياً، يف موس�م 

2016 انته�ت العاق�ة بن 
فريق ف�رياري واملدير التقني 
يف حينه�ا جيم�س أليس�ون 
ش�خصية  أس�باب  نتيج�ة 
)انتقل األخري إىل مرسيدس 
مهن�ديس  أح�د  وأصب�ح 
األملان�ي(.  الفري�ق  نج�اح 
هن�اك العدي�د م�ن األمور 
الت�ي ك�ان يمكنن�ا القيام 

به�ا بأس�لوب أفض�ل. لكن 
بالنس�بة يل، أن�ا تعلمت من 
كل م�ا حصل وأش�عر أني 
أصبح�ت يف وض�ع أفضل 
اآلن”.وانفص�ل فيتل عن 
ف�رياري ألن�ه “ل�م تعد 
هن�اك رغب�ة مشرتكة 
للبق�اء مع�ا أبع�د من 
نهاي�ة ه�ذا املوس�م”، 
بحسب ما أفاد يف أيار/

مايو امل�ايض لحظة اإلعان 
الفري�ق  س�يرتك  أن�ه  ع�ن 
اإليطايل الذي أعلن أول أمس 
الجمع�ة تنح�ي الرئي�س 
فرياري  لرشكة  التنفيذي 
لويس كاميلريي، وتخليه 
ع�ن منصب�ه يف مجلس 
فوري  بمفع�ول  اإلدارة 

وألسباب شخصية.

واصل س�انت إتيان سلس�لة نتائجه املخيبة بتعادله 
ع�ىل أرضه م�ع أنجيه دون أه�داف يف افتتاح املرحلة 
الرابع�ة عرشة من دوري الدرجة األوىل الفرنيس لكرة 

القدم.
وهو التعادل الثالث عىل التوايل لس�انت إتيان والرابع 
من�ذ انطاق املوس�م الح�ايل مقابل 3 انتص�ارات و7 
هزائ�م فرفع رصي�ده إىل 13 نقطة يف املركز الخامس 

عرش.
أما بالنسبة ألنجيه فهو التعادل الثاني له هذا املوسم 
مقابل 7 انتصارات و5 هزائم فبات رصيده 23 نقطة 

يف املرتبة السابعة.
ويس�تضيف باريس س�ان جريمان اليوم األحد فريق 
لي�ون يف قّم�ة مواجه�ات الجول�ة 14 م�ن ال�دوري 

الفرنيس لكرة القدم.
ويحت�ل الفري�ق الباري�يس ص�دارة ترتي�ب ال�دوري 
الفرن�يس ب�28 نقطة م�ن 9 انتص�ارات وتعادل و3 
هزائ�م يف املقاب�ل يأتي لي�ون يف املرك�ز الثالث ب�26 

نقطة من 7 انتصارات و5 تعادالت وهزيمة.
لعب الربازييل نيمار دوراً فاعاً يف األس�بوع الصاخب 
لباريس س�ان جرمان الفرنيس الذي توقفت مباراته 
يف دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منتصف األس�بوع 
بسبب حادثة عنرصية، ثم ساهم أغىل العب يف العالم 
بقيادته إىل دور ال�16 أمام إس�طنبول باش�اك شهري 

الرتكي مسجاً ثاثية.
وكان جمهور س�ان جريمان فرحاً لس�ماعه يتحدث 
ع�ن س�عادته يف العاصمة، بع�د اعان رغب�ة فاقعة 

باللعب املوس�م املقبل مع زميله الس�ابق يف برشلونة 
النجم األرجنتيني ليونيل مييس.

نيمار )28 عاًما(  ة قال  لقن�ا

“أر أم يس”: “أنا س�عيد جداً هنا يف باريس، يف النادي، 
مع زمائي، فكرة الرحيل ال تخطر يف ذهني أبداً، لكن 

الناس تحتاج إىل يشء للحديث عنه”.
تابع املهاجم املوهوب: “أنا س�عيد جداً ومس�تقر، لذا 

فلننتظر ماذا سيحصل يف املستقبل”.
وبم�وازاة ترصيح نيمار، أكد رئي�س النادي القطري 
ن�ارص الخليف�ي أن النجم�ن نيمار وكيلي�ان مبابي 
يري�دان البقاء يف صفوف الن�ادي الفرنيس، مشرياً إىل 
أن�ه ب�دأ املفاوضات معهما به�ذا الش�أن: “لقد بدأنا 
املفاوضات معهما. تبقى األمور رسية لكننا واثقون، 

االثنان يريدان البقاء وأنا واثق من هذا األمر”.
بعد التأهل القاري يف الصدارة ورغبة مواصلة املشوار 
كما املوس�م امل�ايض عندما بلغ النهائ�ي وخرس أمام 
باي�رن ميونيخ األملاني، يحّول س�ان جريمان عقارب 
س�اعته إىل الس�احة املحلية عندما يس�تقبل غريمه 

ليون يف قمة منتظرة اليوم األحد.
وفيم�ا خرس س�ان جريمان من موناك�و وتعادل مع 
بوردو قبل أن يحقق الفوز عىل مونبلييه، يعيش ليون 
ف�رتة مميزة بحيث فاز يف مباريات�ه األربع األخرية يف 
الدوري.وع�ىل غرار لي�ون، يعيش مرس�يليا الذي مر 
بنكسة قارية يف دوري األبطال، مرحلة رائعة يف “ليغ 
1”، ف�از فيها خمس مرات توالياً ليعتيل املركز الرابع 

ب�24 نقطة.
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فولفسبورج يواصل سلسلته املبهرة 
بانتصار جديد

وست هام يتجاوز عقبة ليدز بنجاح

فوز مثري لبلد الوليد على أوساسونا

اعالم الكرتوني ساسوولو إىل الوصافة مؤقتا وميالن لتعزيز صدارته ويوفنتوس ضيفاً على جنوى

سانت إتيان يواصل نتائجه املخيبة وباريس سان جريمان يف نزال مرتقب أمام ليون 

قل�ب فولفس�بورج تأخ�ره به�دف أم�ام ضيف�ه آينرتاخ�ت 
فرانكف�ورت، إىل ف�وز )2/1( خال املباراة الت�ي جمعتهما، يف 

الجولة ال�11 من الدوري األملاني لكرة القدم )بوندسليجا(.
وتق�دم آينرتاخت فرانكفورت بهدف س�جله باس دوس�ت، يف 

الدقيقة 63 من ركلة جزاء.
وتعادل فولفس�بورج بهدف فوتر فيجورس�ت، يف الدقيقة 77 
من ركلة ج�زاء أيضا، قبل أن يحرز نفس الاعب الهدف الثاني 

لفريقه، يف الدقيقة 88.
ورف�ع فولفس�بورج، الذي لم يخ�رس يف الدوري هذا املوس�م، 
رصي�ده إىل 21 نقط�ة، يف املركز الرابع، بينم�ا توقف آينرتاخت 

فرانفكورت عند 13 نقطة، يف املركز التاسع.

عاد وس�ت ه�ام إىل الديار بفوز ثم�ن من أرض لي�دز يونايتد 
بهدفن له�دف يف مفتتح مباري�ات املرحل�ة الثانية عرشة من 

منافسات الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وسّجل للفائز كل من التشيكي توماس سوسيك )25( واإليطايل 
أنجيل�و أوغبونا )80( يف حن وّق�ع البولندي ماتيوز كليتش )6 

من ركلة جزاء( هدف الخارس.
ورفع وست هام رصيده إىل 20 نقطة يف املركز الخامس يف حن 

تجّمد رصيد ليدز عند 14 نقطة يف املرتبة الرابعة عرشة.

حقق بلد الوليد فوزاً مثرياً عىل ضيفه أوساس�ونا بثاثة أهداف 
لهدف�ن يف افتت�اح املرحلة الثالثة عرشة من الدوري اإلس�باني 
لكرة القدم.وس�ّجل للفائز كل من ش�ون ويسمان )7( و)76( 
وفابيان أوريانا )56 من ركلة جزاء( يف حن وّقع أنتي بوديمري 
)27( وروبريت�و توري�س )43( هديف الخارس.ورف�ع بلد الوليد 
رصي�ده إىل 13 نقط�ة يف املركز الس�ادس عرش يف ح�ن تجّمد 

رصيد أوساسونا عند 11 نقطة يف املرتبة التاسعة عرشة.

مانشسرت سييت يقتحم الصراع على هاالندفيتل يسدل الستار على مسرية فاشلة مع فرياري

مفكرة الزوراء

إىل  وصع�د  توازن�ه  ساس�وولو  اس�تعاد 
ضيف�ه  ع�ىل  بف�وزه  مؤقت�ا  الوصاف�ة 
بينيفينت�و -1صف�ر يف افتت�اح املرحل�ة 
الحادية عرشة من ال�دوري اإليطايل لكرة 
الق�دم، وذل�ك رغ�م النق�ص الع�ددي يف 

صفوفه منذ بداية الشوط الثاني.
ودخ�ل ساس�وولو اللقاء بع�د أن مني يف 
املرحل�ة قب�ل املاضي�ة بهزيم�ة أوىل هذا 
املوس�م عىل يد إنرت مي�ان )صفر3-(، ثم 
أتبعها بتعادل س�لبي مع روما، ما تسبب 
بتخلفه عن ميان املتصدر بفارق 7 نقاط 

والرتاجع إىل املركز الخامس.
لك�ن فري�ق امل�درب روبرت�و دي زيرب�ي 
نجح يف العودة إىل س�كة االنتصارات التي 
بلغت ستة، وذلك بفضل هدف سجله منذ 
الدقيقة الس�ابعة دومينيكو برياردي من 
ركلة ج�زاء يف مباراة اس�تهلها الفريقان 
بدقيق�ة صمت عىل بط�ل مونديال 1982 
باول�و رويس ال�ذي ت�ويف لي�ل األربع�اء-

الخميس املاضين عن 64 عاما بعد رصاع 
مع مرض عضال.

ال�ذي خ�رس جه�ود  ورف�ع ساس�وولو 
الس�لوفاكي لوكاس هاراسلن يف الدقيقة 
49 بالبطاقة الحمراء، رصيده إىل 22 نقطة 
وتقدم إىل املركز الثاني بفارق نقطة أمام 
إن�رت ميان ال�ذي يحل الي�وم األحد ضيفا 
عىل كالي�اري، وأربع خلف ميان املتصدر 
ال�ذي يلعب الي�وم األحد أيضا م�ع بارما.

وس�تكون الفرص�ة مواتي�ة أم�ام ميان 
لتعزي�ز صدارت�ه للدوري اإليط�ايل عندما 
يستضيف بارما اليوم األحد ضمن املرحلة 

الحادية عرشة.
ويحتل النادي اللومباردي صدارة الرتتيب 
ب��26 نقط�ة، وه�و يطمح لإلبق�اء عىل 
ف�ارق النق�اط الخم�س عىل أق�ل تقدير 
مع أقرب منافس�يه إنرت الذي س�يكون يف 

ضيافة كالياري.
وال تشك�ل املب�اراة ض�د بارم�ا صعوب�ة 
تذكر ع�ىل ميان ال�ذي يقدم أح�د أفضل 
مس�توياته منذ قرابة العرش سنوات حن 
فاز بأخر ألقابه يف الدوري املحيل موس�م 

.2010-2011
وق�د تشه�د املب�اراة ع�ودة نج�م الفريق 
وهدافه الس�ويدي زالتان إبراهيموفيتش 

الذي خضع أول أمس الجمعة لتقييم طبي 
ملعرفة ما إذا كان شفي تماماً من اإلصابة 
التي تعرض لها يف ترشين الثاني/نوفمرب 
امل�ايض يف العضل�ة ذات الرأس�ن لفخذه 

األيرس.
وينزل يوفنتوس ضيف�اً ثقياً عىل جنوى 

من أجل تحقيق نقاط املباراة.
ورغم أن جنوى مضيف “السيدة العجوز” 

يقبع يف املركز التاسع عرش قبل األخري إال 
أنه كان دائماً يسبب املتاعب لحامل اللقب 
يف املواس�م التسعة األخرية، والثالث حالياً 

بعرشين نقطة.
ويخوض يوفنتوس املباراة منتشياً بفوزه 
الكب�ري عىل برش�لونة اإلس�باني -3صفر 
الثاث�اء امل�ايض يف كام�ب نو ومتس�لحاً 
بخ�ط دفاعه املتماس�ك الذي ل�م يخرتق 
بغري ثمانية أهداف هذا املوس�م ما يجعله 
األق�وى دفاعياً إىل جان�ب فريونا، عدا عن 
كونه مع ميان الفريقن الوحيدين اللذين 

لم يتذوقا طعم الخسارة بعد.
ويس�عى إن�رت مي�ان لتعوي�ض خيبت�ه 
األوروبية بخروجه من دوري األبطال خايل 
الوف�اض ع�ىل الصعيد املحيل، وس�تكون 
املب�اراة ض�د كالي�اري بمثاب�ة الفرص�ة 
األخ�رية للم�درب أنتوني�و كونت�ي لتايف 
األخط�اء الس�ابقة س�يما أن تقارير عدة 
باتت تتوقع أن أيامه مع ال�”نرياتسوري” 

أصبحت معدودة.
وسيحصل سمبدوريا عىل رشف أن يكون 
أول فري�ق يخوض مب�اراة ضمن الدوري 
اإليط�ايل عىل ملعب مضيف�ه نابويل تحت 
اس�مه الجديد “دييغو أرماندو مارادونا”.

وك�ان مجلس بلدي�ة املدينة ق�رر االثنن 
املايض تغيري اسم امللعب من “سان باولو” 
إىل “دييغ�و أرمان�دو مارادون�ا” تكريم�اً 

لاعب الذي منح النادي أمجاده.
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في رسالة ضد عمل الصحفيات في أفغانستان

املزيد من التضييق على احلريات االعالمية يف تركيا
انقرة/متابعة الزوراء:

تتواصل االنتق�ادات املحلية والخارجية لسياس�ات 
الس�لطات الرتكية حي�ال الحري�ات اإلعالمية، رغم 
إعالن أنقرة أخرياً عن الس�عي إىل تحقيق إصالحات 

عدة يف القضاء واالقتصاد والحقوق والحريات.
وخالل األيام املاضية، اعتقل األمن الرتكي صحفيني 
روس�يني، وحك�م القض�اء ع�ى صحفي�ة كردي�ة 
بالس�جن ألكثر من س�ت سنوات، يف س�ياق تربطه 
الحكومة باالنقالب الفاشل عى الرئيس رجب طيب 
أردوغان عام 2016، وتحت حجة مكافحة اإلرهاب 
وحماي�ة األمن القوم�ي. يف املقاب�ل، تدافع أطراف 
أخ�رى عن الحكوم�ة، مؤكدة أن عملي�ات االعتقال 
بح�ق الصحفي�ني ال عالق�ة له�ا بعمله�م وبحرية 
الصحاف�ة، وإنما نتيجة تورطه�م يف ملفات تخص 

أمن البالد.
يف هذا الس�ياق، قض�ت محكمة يف مدين�ة دياربكر 
جن�وب رشق تركي�ا، وه�ي ذات غالبي�ة كردي�ة، 
االس�بوع املايض، بسجن الصحفية الكردية عائشة 
غ�ول دوغان س�ت س�نوات وثالث�ة أش�هر، بتهمة 
»االنتماء إىل منظمة إرهابية«، واملشاركة يف »مؤتمر 
املجتم�ع الديمقراط�ي« الت�ي تتهمه�ا الس�لطات 

الرتكي�ة باالرتباط ب� »حزب العمال الكردس�تاني« 
الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون »إرهابياً«.

وعملت دوغان صحفية ومنس�قة لربامج قناة »إي 
أم يس« املعارض�ة واملؤي�دة لألك�راد، قب�ل إغالقها 
ع�ام 2016. وأعلنت يف مقابلة م�ع مجلة »دوفار«، 

قب�ل إعالن الحك�م، أّن املحكمة رفض�ت أن تأخذ يف 
االعتبار »أدلة« تظهر براءتها.

وطالب املحامي أمني أكتار بإس�قاط التهم املوجهة 
له�ا، لع�دم كفاية األدل�ة. وقال أكت�ار »ُقدمت أدلة 
وتس�جيالت صوتية بني عام�ي 2010 و2013 لكن 

الط�ب الرشع�ي أرص ع�ى أنه�ا ال تع�ود ملوكلت�ه، 
وع�ادت املحكمة واتهمته�ا باملشارك�ة يف )مؤتمر 
املجتمع الديمقراطي(، علماً أنها حرضتها بصفتها 

الصحفي�ة ولي�س كعض�وة«.
يف الي�وم نفس�ه، أفرجت الس�لطات األمنية الرتكية 
ع�ن صحفيني روس�يني عاملني يف قن�اة »أن تي يف« 
الروسية اعُتقال قبل أيام يف إسطنبول، وهما أليكيس 
بيرتوش�كو وإيفان ماليشكني، بعدما اتهما بأنهما 

يصوران مراكز حساسة.
يحم�ل  ل�م  الرتكي�ة،  الخارجي�ة  وزارة  وبحس�ب 
الصحفي�ان اعتم�اداً وترصيح�اً للعم�ل، وصورا يف 
الح�ّي الذي يق�ع فيه مصن�ع »بايك�ار« للطائرات 
ة، بما فيها طائرات »بريقدار« التي يستخدمها  املسريرَّ

الجيش الرتكي.
وقالت رئاس�ة دائرة االتصاالت يف الرئاسة الرتكية، 
ي�وم اإلثن�ني، »أف�رج ع�ن مواطنني روس�يني كانا 
محتجزين منذ يوم الخميس املايض أثناء محاولتهما 
تصوير منشأة عس�كرية م�ن دون إذن، ونذّكر مرة 
أخرى بأهمية حضور الصحفيني األجانب إىل بالدنا 

وامتثالهم لقواعد التأشرية الرسمية وقوانيننا«.
وكان�ت املعارضة الرتكية قدم�ت معطيات عدة عن 
أوض�اع الصحفي�ني، إذ ق�ال النائ�ب الربملان�ي عن 

»حزب الشع�ب الجمهوري«، س�يزغني تانريكولو، 
إن سنوات حكم »حزب العدالة والتنمية«، خالل 18 

عاماً، أدت إىل اعتقال 721 صحفياً.
وتعد الفرتة ب�ني 2016 و2017 أكث�ر الفرتات التي 
اعتقل فيها الصحفيون، حني فرضت حالة الطوارئ 
بع�د املحاولة االنقالبية. ورغم انتشار وباء كورونا، 
ال ي�زال أكثر من 100 صحفي رهن االعتقال، و260 

صحفيا عى األقل يواجهون املحاكم.
الصحف�ي الرتكي املع�ارض أوموت آليان�ك قال، إن 
»ه�ذه املمارس�ات الحكومي�ة ليس�ت مس�تغربة، 
فالتهم جاهزة بحقهم وهي اإلخالل باألمن القومي 

أو االرتباط باملنظمات اإلرهابية«.
وينكر صحافيون مؤي�دون للحكومة الحالية هذه 
االتهام�ات، إذ قال الكات�ب والصحفي حمزة تكني، 
إن�ه »لو كان هذا األمر صحيح�اً )قمع الصحفيني( 
مل�ا كان�ت هن�اك قن�وات تركي�ة معارض�ة وبشدة 
للحكوم�ة، وال رأين�ا صحف�اً وآالفاً من الناش�طني 
عى مواق�ع التواصل االجتماعي ينتقدون الحكومة 
ورئيس البالد«. وأض�اف أن »هناك خطوطا حمراء 
لحماية األمن القومي، وال يحق ألي ش�خص تجاوز 
الحق�وق الفردي�ة والشت�م وتجاوز الخ�ط األحمر 

األخالقي«.

بغداد/ نينا:
 تقدم نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالم�ي بالتهنئة البناء الشعب العراقي 
بمناس�بة ذك�رى الن�رص ع�ى داعش 

االرهابي .
وق�ال الالم�ي يف لقاء تلفزيون�ي :« ان 
ه�ذا اليوم يمث�ل الكثري ، النن�ا انتقلنا 
من حالة الهزيم�ة اىل االنتصار واعادة 
االرض الت�ي كان�ت ق�د س�لبت و التي 
س�يطر عليها التنظي�م االرهابي وقتل 

االالف من املدنيني والعسكريني«.
واض�اف : »ان�ه ي�وم عظي�م بتاري�خ 

الع�راق وتاري�خ الصحاف�ة العراقية ، 
النه�ا كانت متواج�دة يف نق�ل املعارك 
واالنتص�ارات وكانت هن�اك تضحيات 

كثرية من الصحفيني العراقيني«.
وتاب�ع : »من�ذ بداي�ة املعرك�ة قمن�ا 
الحربي�ني  املراس�لني  مئ�ات  بارس�ال 
واملصورين مع الق�وات االمنية ، نقلوا 
ص�ورة حقيقي�ة ع�ن املع�ارك رفعت 
م�ن معنوي�ات الشع�ب«، مبين�ا انه : 
»ت�م ارس�ال اكثر م�ن ال�ف صحفي ، 
يف  صحف�ي   500 بح�دود  واس�تشهد 

معارك النرص ضد داعش« .

الهاي/ متابعة الزوراء:
أعلن وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك 
عن توقيع وزراء من أكثر من خمسني دولة 
إعالن�ًا يدعو إىل حماي�ة الصحفيني، خالل 
مؤتمر حول حرية الصحافة يف الهاي عقد 

يومي األربعاء والخميس املاضيني.
وق�ال بل�وك يف مس�تهل املؤتم�ر املدع�وم 
من منظمة األمم املتح�دة للرتبية والعلوم 
والثقاف�ة “يونيس�كو”، إن “الصحفي�ني 
يف العال�م يجب أن يكون�وا محميني بشكل 
أفضل ليتمكنوا من تأدية دورهم كحراس 

للديمقراطية”.
وأش�ار إىل أن “مشاركة أكثر من خمسني 
وزيراً يف هذا املؤتمر هي س�ابقة”، معترباً 
أن ذلك سيشكل “ضغطاً دبلوماسياً” عى 

الدول التي لن توقع اإلعالن.
وتضّمن املؤتمر العديد من حلقات النقاش 
والحوارات التفاعلية التي تتناول مواضيع 
تتنوع ب�ني التحقيق يف مقت�ل الصحفيني 

والعن�ف ع�ى اإلنرتن�ت ض�د الصحفيات 
وديمومة وس�ائل اإلعالم وتنظيم املحتوى 
املت�اح ع�ى اإلنرتنت واس�تجابة وس�ائل 

اإلعالم لجائحة كوفيد – 19.

وش�ارك يف النقاش�ات عرب خدمة الفيديو 
س�لطات حكومية رفيعة املستوى وقضاة 
خاص�ون  ومق�ررون  عام�ون  ومّدع�ون 

وقادة املجتمع املدني.

املؤتم�ر، وزي�ر  املتحدث�ني يف  وم�ن ب�ني 
الخارجي�ة اللبنان�ي رشب�ل وهب�ة، الذي 
أش�اد بوض�ع الحري�ات يف الب�الد، مؤكدا 
أن الصحفي�ني ه�م من يرس�خون رصح 
الديمقراطي�ة لبناء مجتم�ع حر ومنفتح 

ومستقل.
وأش�ار وهب�ة إىل أن لبنان أّي�د رصاحة يف 
األمم املتحدة حماية س�المة الصحفيني يف 
القرار املتعلق بعمليات القتل خارج نطاق 
القض�اء، وه�و األم�ر ال�ذي يتم�اىش مع 
املبادىء املعرتف به�ا ضمن خطة التنمية 

املستدامة للعام 2030.
وأض�اف أن لبنان لطاملا ُع�رف بأنه أرض 
الحري�ات والقي�م. وتاب�ع “نج�دد الي�وم 
تعهدن�ا والتزامن�ا تج�اه حماي�ة حري�ة 
التعبري والتي تتجس�د بشكل بارز يف حرية 
الصحاف�ة وحماية الصحفيني س�واء عرب 
ضم�ان الس�المة الجس�دية أو الس�المة 

الرقمية”.

كابول/ متابعة الزوراء: 
قت�َل مس�لحون مذيع�ة أخبار أفغاني�ة وس�ائقها ، يف ثاني 
جريمة قتل تستهدف صحفيني يف البالد خالل شهر، وتسلط 

الضوء عى اتجاه متزايد للعنف ضد الصحفيني يف البالد.
وُقتلت ماالالي مايواند، مراسلة إذاعة وتلفزيون “انعكاس”، 
مع س�ائقها يف هجوم عى س�يارتهما يف جالل آباد، عاصمة 
إقلي�م ننكرهار الرشقي، مما رفع العدد اإلجمايل للصحفيني 

واإلعالميني الذين قتلوا هذا العام يف أفغانستان إىل 10.
وزادت الهجمات، التي تستهدف شخصيات عامة -صحفيني 
وسياس�يني ورجال دين ومدافعني عن حقوق اإلنس�ان- يف 
األش�هر املاضية رغم مفاوضات السالم الجارية يف الدوحة.

وق�ال املتحدث باس�م حاك�م اإلقلي�م عطاءالل�ه خوجياني 
“كانت يف طريقها إىل مكتبها عندما وقع الحادث”.

وتعت�رب املنطقة بؤرة لنش�اط املتشددين، والس�يما تنظيم 
داعش، لكن لم تعلن أي جماعة عى الفور مس�ؤوليتها عن 

الهجوم.
بدوره، أش�ار املتحدث باسم وزارة الداخلية األفغانية طارق 
عري�ان، إىل أنه “خالل العقد ونصف العق�د املاضيني، كانت 

الغالبية العظمى من الصحفيني القتى ضحايا لطالبان”.
ونف�ى املتحدث باس�م طالب�ان ذبي�ح الله مجاه�د، تورط 

الحركة يف الحادث.
واس�تهدفت ش�بكة انعك�اس م�ن قب�ل واُختط�ف مالكها 

مهندس زملاي مقابل فدية يف 2018
كم�ا أن مايواند ليس�ت األوىل املُس�تهدفة يف عائلتها. إذ قبل 
خمس س�نوات، ُقتلت والدتها، وهي ناشطة أيضا عى أيدي 

مسلحني مجهولني.
وقالت منظمة ناي، التي تدعم اإلعالم يف أفغانستان يف بيان، 
“م�ع مقتل ماالالي، أصبح مج�ال عمل الصحفيات ضئيال، 
وقد ال يجرؤ الصحفيون عى مواصلة عملهم بالطريقة التي 

كانوا يعملون بها من قبل”.
ويأتي مقتل مايواند، التي كانت يف العرشينيات من عمرها، 
بعد أس�ابيع فق�ط من مقت�ل الصحفي إلي�اس دايي، الذي 
ك�ان يعم�ل يف إذاعة الحري�ة يف هجوم بس�يارة مفخخة يف 
لشكرك�اه عاصمة هلمند يف جنوب أفغانس�تان، كما قتلت 
يام�ا س�ياواش، مذيعة ش�بكة “تول�و نيوز” الس�ابقة، يف 
انفج�ار مماث�ل يف العاصم�ة كابول يف نوفم�رب املايض. ولم 

تتبَن أي جهة حتى اآلن مسؤولية هذه االعتداءات.
وأدانت الحكومة األفغانية والس�فارة األملانية ووفد االتحاد 
األوروب�ي والس�فري الربيطان�ي الهجم�ات املتزاي�دة ع�ى 

الصحافيني والنشطاء.
وتمي�ز حكم طالبان املتش�دد بقوانني قمعية للنس�اء حتى 
اإلطاح�ة بالجماع�ة يف أعقاب الغ�زو الذي قادت�ه الواليات 

املتحدة ألفغانستان يف 2001.

بغداد/نينا:
 قدم�ت كلية االمال الجامعة نس�ب تخفيض خاص�ة للراغبني من منتس�بي نقابة الصحفيني 

العراقيني وذويهم ، بالتقديم للدراسة ، يف اقسام القانون وادارة االعمال واالعالم.

بغداد/نينا:
 اطلق�ت األجه�زة األمنية يف الس�ليمانية رساح مالك قناة العراقية الكردي�ة . وقالت الوكالة 
الرس�مية ان االجه�زة االمني�ة اطلقت رساح ) امني احمد، وس�ريوان ب�رزان ( اللذين اعتقال 

بسبب تغطيتهما تظاهرات محافظة السليمانية«. 
هذا واس�تنكر نقيب الصحفي�ني العراقيني مؤيد الالم�ي اعتقال الق�وات الكردية كادر قناة 

العراقية يف السليمانية.
وق�ال الالم�ي يف ترصي�ح صحفي ان »النقابة تس�تنكر اعتق�ال القوات الكردي�ة كادر قناة 

العراقية يف السليمانية وتطالب باطالق رساحهما فورا«.
وكانت الس�لطات الكردية قد اعتقل�ت فريق عمل مكتب قناة العراقي�ة الزميلني امني احمد 

وسريوان برزان ، لتغطيتهما التظاهرات الشعبية االحتجاجية يف السليمانية .

بغداد/نينا:
 ج�رت ي�وم الجمعة انتخاب�ات الجمعي�ة العراقية للتصوي�ر املركز العام . واس�فرت نتائج 
االنتخابات التي رش�ح فيها اكثر من عرشين مصورا ، عن فوز املصور هادي النجار برئاسة 

الجمعية .

لندن/متابعة الزوراء:
لن تطل مقدمة الربامج يف قناة »س�كاي نيوز« كاي برييل عى الشاش�ة ملدة 6 أش�هر، بعدما 
اعرتف�ت باخرتاقه�ا قواعد الوقاية من فريوس كورونا الجدي�د يف العاصمة الربيطانية لندن، 
خ�الل ليل�ة عيد ميالدها الس�تني. وس�يغيب أيضاً عن الشاش�ة مل�دة ثالثة أش�هر، املحررة 
السياسية للقناة بيث ريغبي، ومراسلها يف شمال إنكلرتا إنزمام رشيد، ألنهما كانا يف رفقتها.
وكانت برييل من بني عرشة أشخاص ذهبوا إىل مطعم يوم السبت، قبل أن تذهب إىل مطعم آخر 
لفرتة وجيزة، ثم انتقلت إىل مسكن خاص حيث اختلط أفراد من ثالث أرس عى األقل، وفق ما 
نق�ل موقع »هيئة اإلذاعة الربيطانية« )بي بي يس( الي�وم. واعتذرت الحقاً عرب »تويرت« عن 
خرقها إجراءات محاربة تفيش جائحة »كوفيد-19«. وكتبت، أنها اتفقت مع »سكاي نيوز« 
عى »الرتاجع عن دورها اإلذاعي لفرتة للتفكري«. وأعلنت القناة أنها أكملت »مراجعة داخلية 
لس�لوك عدد صغري من أعضاء الفريق الذين حرضوا مناسبة اجتماعية« يوم السبت املايض. 
وقال�ت يف بيان: »بعد مراجعتنا ملا حدث يف الخامس من ديس�مرب/ كان�ون األول، اتفقنا مع 
بيث ريغبي )املحررة السياس�ية( وإنزمام رش�يد )مراس�ل األخبار( عى أنهما لن يكونا عى 
الهواء ملدة ثالثة أشهر، اتفقنا مع كاي برييل )مقدمة الربنامج الصباحي( أنها لن تكون عى 

الهواء ملدة ستة أشهر«.

كلية اآلمال اجلامعة تقدم نسب ختفيض العضاء 
نقابة الصحفيني الراغبني بالدراسة يف اقسامها

اطالق سراح مراسلي قناة العراقية 
يف السليمانية

فوز املصور هادي النجار برئاسة اجلمعية 
العراقية للتصوير املركز العام

»سكاي نيوز« توقف مذيعة انتهكت قواعد مكافحة كورونا

مهنئ��ا بيوم النص��ر. .. الالمي: انه يوم عظي��م بتاريخ العراق 
وتأريخ الصحافة العراقية

أكثر من مخسني دولة تتعهد حبماية الصحفيني يف الهاي

مسلحون يقتلون مذيعة أخبار أفغانية وسائقها يف ثاني جرمية تستهدف صحفيني خالل شهر

No: 7384 Sun 13 Dec 2020العدد: 7384 االحد - 13 كانون األول 2020

واشنطن/ رويرتز:
حصل الرئيس األمريك�ي املنتخب جو بايدن 
ونائبت�ه املنتخب�ة كاماال هاري�س عى لقب 
»ش�خصية العام« الذي تمنحه مجلة »تايم« 

لعام 2020.
واختارتهما املجلة يف وقت متأخر من مس�اء 
الخمي�س )بالتوقي�ت املح�ي(، م�ن قائمة 
متأهلني للتصفيات النهائية ش�ملت الرئيس 
دونالد ترامب. وقالت »تايم« يف ملحة عن بايدن 
وهاري�س، نرشتها ع�ى موقعها اإللكرتوني 

م�ع اإلعالن ع�ن فوزهم�ا، إن انتخاب نائب 
الرئيس الس�ابق ورفيقته يف الرتش�ح، وهي 
سيناتورة عن والية كاليفورنيا، كرس حاجز 
النوع االجتماع�ي والعرق. وأضافت »أمريكا 
اش�رتت ما كان�ا يبيعانه: فبعد أعى نس�بة 
مشارك�ة )للناخب�ني( يف ق�رن م�ن الزمان، 
حص�دا ما يص�ل إىل 81 ملي�ون صوت، وهو 
أكرب عدد أصوات يف تاريخ انتخابات الرئاسة، 
وتف�وق )باي�دن( ع�ى ترامب بنحو س�بعة 

ماليني صوت«.

»تايم« ختتار بايدن وهاريس »شخصية العام« 2020
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ثقافية

  

قصيدة

دراسة نقدية

رسول  عبد األمري التميمي
من عريِه الالذع

وهذا الكائن املحسوس بدهشتِه
التي ال تشيخ

أعرفه سيداً وجيهاً ال يرحل 
أرى وجهه ..يقرأ َصالته الذاهلة

لم يُك
سوى اللحظة التي اعيشها

وددت ان ال تهدر وعي
ال تهدر 

صوتي الذي يحمل أسمي 
وصمتي املختفي احياناً   

ُينبئني كل مرة 
عن وحشٍة ترسم 

طرقات ليلِه 
وخلسة اكتظاظ أنينه 

عن قلبه الذي يجادل امتداد 
فوىض عبثه الجاذب 

عن حرارة حزنه
التي ترغلها الخطى املغفلة 

حني يرشب
آخر قطرات املطر 

ليغازل شهوة
خمري املمددة

أشم رائحتها التي
لم تغادر هدأة 
لييل الغامض 

وأنا ملفوح أهيُم
دونما هدٍف  

بقدمي الساخنتني 
أتأبُط قصيدتي امللفوفة

بوجعِه الشاذ 
الهياً.. أميل رغبتي 

ألملح ذروتِك الخفقى 
أيتها الرائحة الجدلية 

يف كأيس الرطب 
قبل أن يستأنسني 

وجهِك املرتبك
من أضغاِث لذاِذ  

ليبدأ نبيض
يفيُض أغنية

أرددها باضطراب غاٍف
بعَد ما يهضمُها 
حلمي مندهشاً

امللفوفة بوجع 
الرمل

محاطا باملرتجرج
من السقوف الشاردة

وخوف الطيور آخر الرسب
الضياء الطايف بالقلق

محاطا باألسالك الشائكة
لطقوس الركود اللزج

محاطا بكل هذا الحجار الشاخص
والكهنة ......الحراس

محاطا بالبالد التي  انتحرت
بسكني صدأ

محاطا بالقصائد املمزقة  العاهرة
محاطا بكل هذا الفراغ 

اتقدم اىل زرقة العدم
زرقة صارخة

عارية 
وطن دون قدمني

احاطة
عبد العزيز احليدر

عبد الرضا احلميد
1

ش�وقي كريم حس�ن، لثغة فحبوة 
فدهشة فدمدمة

2
شوقي كريم حسن، املولود يف الزمن 
السهو واملكان السهو، مزق صورة 
قي�ده العريف وأنشا ص�ورة جديدة 
لقي�ده املدن�ي بعد هزة من تس�ع 
درجات عىل مقياس )الخروج عىل 

النمط( املؤلف من تسع درجات.
3

يف مدين�ة الث�ورة، بنت بغ�داد بدءا 
وأم إبداعها تاليا، قبض شوقي عىل 
جمرة التعلق باإلبداع، قصة، رواية، 
ش�عرا، وتعل�ق بأس�تار امل�رسح، 
حت�ى غدت حيات�ه الحقا، مرسحا 
عمالقا، ت�دور عىل خشبته روايات 
عن الولد الشقي الع�ايص املتمرد، 
القاف�ز من زورقه االجتماعي نحو 
يم هائج، العب الس�رك عىل حبال 
نفورا  واأليديولوجيات،  السياس�ة 
الفتى  انغماسا وهجرانا،  واقرتابا، 

املس�كون بالوش�م عىل وجه أمه، 
فطي�م بن�ت وحي�يل، حت�ى غدت 
أغنية مث�ل )فطيم جابت�ك واحنه 
وق�ت  القل�وب  تصاف�ح  ابتلين�ا( 
إلتماعات ش�وقي الفارقة، حاله يف 
ذلك، حال كريم جثر الذي )موحة 

جابته واحنه ابتلينا(.
4

يف العام 1980، إن لم تخني الذاكرة، 
ويف مكت�ب الروائية الكبرة لطفية 
الدليم�ي، قدر يل أن اعرف ش�وقي 
للم�رة األوىل، لذي�ذا بص�وت عال، 

أنيس�ا بمقالب حادة، ماكرا بقلب 
كلبن األمهات، مهووسا بالكتابة إىل 
حد الجنون، صانعا للضوء والفرح 
يف عتمة الحزن، مسكونا باملغايرة، 
إن ع�ىل صعي�د كتابة القص�ة، او 
ع�ىل صعي�د التغريد خ�ارج رسب 
كتاب�ة قصة الحرب، ال�ذي أنتج يف 
م�ا بعد جماع�ة )أص�وات عالية( 
الت�ي ضمت معه كال من األصدقاء 
املبدعني حميد املختار وعبدالستار 
البيضاني وحس�ن متع�ب النارص 

وعيل حميد عودة.

تل�ك )األصوات العالية( كانت ثلمة 
)األدب  ج�دار  يف  األوىل  االنزي�اح 
بع�ض  أن  رغ�م  املؤسس�اتي(، 
مؤسس�يها كان�ت لهم إس�هامات 
وان شحت وشحبت يف ذلك الجدار.

5
يف ح�رب الثمان�ي س�نوات، ك�ان 
ش�وقي جندي�ا، ولم يك�ن جنديا، 
كان محاربا لم يحارب، ومقاتال لم 
يقاتل، عرفته السجون العسكرية 
زبونا لها وضليعا يف علوم خباياها، 
مثلم�ا ص�ار يف م�ا بع�د ضليعا يف 
معرفة الدروب التي ال تؤدي إليها.

6
بع�د ح�وارات حميم�ة وصادق�ة، 
وتماثالت يف الرؤى، ورغبات عارمة 
يف الخ�روج من املعطف األرس�طي 
واملوباس�اني للقولب�ة القصصية، 
وإرهاص�ات سياس�ية ناف�رة من 
املشهد الس�يايس ومتض�ادة معه، 
أعلن ش�وقي كريم وحميد املختار 
وإسماعيل عيىس بكر وكاتب هذه 
الس�طور ع�ن تأس�يس )جماع�ة 

تض�اد االدبية( ع�ام 1989 فكانت 
حدثا الفتا يف الوسط األدبي رسعان 
ما تردد صداه يف اش�تغاالت بعض 
األدباء العراقيني، ويف أوساط أدبية 
عربي�ة، وك�ان إن فتح�ت مديرية 
األم�ن العام�ة ملف�ات تح�ت اليد 
واملتابعة عن كل فرد من أفراد هذه 

الجماعة )الخوارجية الجديدة !(.
7

يلتقط ش�وقي ثيماته الرسدية من 
أف�واه الناس والحادث�ات، لكنه ال 
يعب�أ بوعائها ال�رسدي، ينهمك يف 
جع�ل لغته مح�ورا بؤري�ا للحدث 
والشخصية، ولغته ال تشبه غرها، 
وال تمن�ح نفس�ها بيرس، ينس�اق 
إىل انس�يابها، وان أكل�ت من جرف 
الح�دث والشخصي�ة، مؤمن�ا أنها 
الك�أس األوىف، محتج�ا ب�رورة 
صعود الق�ارئ اىل جلجلة الكاتب، 
ناف�را من هب�وط الكات�ب اىل درك 

القارئ.
ربم�ا يع�ود ذل�ك اىل مع�ني ذاتي، 
كث�را  تأثرات)جويس�ية(  اىل  او 

م�ا تنبج�س يف حوارات�ه اليومي�ة 
واإلعالمية عنه.

8
امل�رسح  يف  والرواي�ة،  القص�ة  يف 
والدراما، يف التلفزيون والصحافة، 
يف النق�د واملتابع�ات، يخي�ل إيل إن 
ش�وقي كريم حس�ن يكتب بمعدل 
48 ساعة يف اليوم الواحد ذي األربع 

وعرشين ساعة.
أما كيف؟
فال أعرف.

9
ن�ادرا م�ا يراجع ش�وقي ما يكتب 
يق�ول  ب�ه  وكأن�ي  االوىل،  للم�رة 
لناكري فعله ه�ذا ) اكتبوا » هكذا 
ق�ال ش�وقي  كريم حس�ن« مثلما 

تكتبون »هكذا قالت العرب«(.
10

)لباب�ة ال�رس( واح�دة م�ن أمل�ع 
رواياته، تختلف كثرا عن قريناتها، 
بحض�ور رسدي مكث�ف ومالم�ح 
ش�خصية بين�ة، س�أنرش قراءتي 

لها، قريبا.

لطيف عبد سامل 
)س�ارق الغن�م( ه�و العن�وان ال�ذي 
املوس�وي  حس�ن  األدي�ب  اخت�اره 
ملَْجُموَعِت�ه الَقَصِصيَّ�ة الت�ي صدرت 
طبعته�ا األوىل ع�ام 2019م ع�ن داِر 
النخب�ة للطباع�ِة والن�رش والتوزي�ع 
يف م�ر. وهو عنوان إح�دى َقَصص 
املَْجُموَع�ة ال�� )16( الت�ي احتل�ت يف 
هذا املؤلف )112( صفحة من القطِع 

املتوسط.
ت يف  املَْجُموَع�ُة الَقَصِصيَّة هذه، ضمَّ
ثناياه�ا باقة من الَقَص�ِص القصرة 
التي ج�اءت تحمل يف مضامينها رؤى 
متنوعة، إذ س�عى مؤلفه�ا من خالِل 
َما رواه من أحداٍث إىل تصويٍر نس�بي 
ملَا ه�و ظاهر يف الواق�ع املحيّل، حيث 
يمك�ن الق�ول إنَّ َقَص�َص َمْجُموَع�ة 
س�ارق الغن�م - يف مضمونه�ا الع�ام 
رسيع�ة  ص�وٍر  التق�اِط  إىل  تمي�ل   -
لظواه�ٍر اجتماعي�ة، فق�د تجس�دت 
َم�ا بني س�طورها أحداًثا م�ن املشهِد 
الع�ام، امتزجت بواقِع الحياة اليوميَّة 
املع�اش، حت�ى أنها حمل�ت يف بعِض 
جوانبه�ا أماك�ن معروف�ة للمتلقّي، 

وأزمَنة محددة.   
�ِة  اِفتت�َح املوس�وي َمْجُموَعت�ه بِقصَّ
ج�اءت  الت�ي  املزرع�ة(  يف  )اختب�ار 
لتصوير الراع َما ب�ني اإلرادة، وبني 
الرك�ون إىل ِن�َداِء الَغِري�زَة، حيث عمَد 
الكاتب إىل شدِّ اهتمام القارئ ألهميِة 
تحيل األفراد بالقيِم الَنِبيلة التي ينبغي 
أْن تس�وَد َم�ا ب�ني رشائ�ح املُجتمع، 
فضاًل عن إش�ارِته إىل حريِة ولوج هذا 
العالم املتأرجح بطرف�نِي متناقضني، 
والصعوبات التي تكتنف مهمة اتخاذ 

القرار يف هذا اإلطار.

ينقلن�ا املوس�وي إىل موض�وِع خيانة 
األمانة التي ُتَع�ّد جريمة من النواحي 
ِة )رسقة(  كافة، والتي ج�اءت يف ِقصَّ
مصحوبة بمسكنِة الحالق، باإلضافِة 
ع�ىل  التمثي�ل  عملي�ة  يف  جه�ده  إىل 
الج�ران قب�ل أْن تكشَف األي�ام أمره 

أمام املأل.  
�ِة )تج�ارة رخيص�ة(، يتبن�ى  يف ِقصَّ
كاتب املَْجُموَعة فكرة اعتماد اإلنسان 
الغواي�ة كتعبر عن الذك�اِء والفطنة 
والحنك�ة، بوصِفه�ا س�بياًل لتحقيِق 
طموحات�ه، إال أنها توقع�ه يف مهاويِّ 
الغش والخ�داع، وغرها من املعايّص، 
قبل أْن تودي ب�ه يف نهايِة إىل الضياع. 
ته هذه  ولعلَّ َما ختم به املوسوي ِقصَّ
م�ن عبارٍة مؤث�رة خر مص�داق عىل 
م�ا تقدم.. »ابتس�مت الفنانة وقالت: 
كان عليك أن تتطهري من أدرانِك قبل 
أن تصع�دي إىل خشب�ة املرسح، فدور 
الناس�كة يتطلب امرأة تمتل�ك العفة 

والطهارة«.  
ِة )س�ارق الغن�م( التي احتلت  يف ِقصَّ

عنوان املَْجُموَع�ُة الَقَصِصيَّة، يمارس 
- راعي أغنام غر نزيه نس�ب لنفسه 
مقاًما اجتماعًيا مرموًقا بوصِفه شيخ 
عشرة - هوايت�ه القائمة عىل الكذِب 
يف اختالِق َقَصٍص م�ن الخيال؛ إليهاِم 
الحارضين يف املقهى بش�أِن بطوالته 
الوهمي�ة، إذ أصب�ح يتق�ن الحنكة يف 
هذه الخصلة البذيئة مع مروِر األيام، 
فتكراره الحكايات التي ال تس�تند إىل 
الصدِق جعل َما يقولوه يبدو يف نفسه 

وكأنه صدقا.
الباحث�ني  يؤك�د  الس�ياِق  ه�ذا  ويف   
أنَّ الكذب�َة تب�دأ كك�رة صغ�رة م�ن 
الثل�ج، ثّم  تك�ر م�ع تدحرِجها أكثر 
وأكثر. والالفت للنظر أنَّ س�الم عامل 
املقه�ى يع�رف حقيقة الراع�ي الذي 
جعل نفس�ه ش�يًخا، فكان أْن كشَف 
حقيقته، وزيفه أم�ام جالس املقهى 
يف لحظِة غضب، إذ نهره موضًحا ملن 
ك�ان حارًضا أنَّه لي�س إال راعًيا للغنِم 
عن�ده الشي�خ )وال�د س�الم(، والذي 
اضطر لط�رده بعد اكتش�اف رسقته 
الغن�م، لكن الشي�خ املزع�وم توعده 
أيًضا بكش�ف رسه ك�رد اعتبار أمام 

رواد املقهى.   
م�ن َقَص�ِص املَْجُموَع�ة الت�ي حملت 
يف أحشاِئه�ا جانًبا مهًما م�ن معاناِة 
ة: )يا أمي...  شعبنا أيام املحنة هي ِقصَّ
س�أحفظ وديعت�ك(، والتي عرت عن 
فداحِة األلم املتأتي من قس�اوِة الظلم 
الذي سحق رشائح الفقراء واملعوزين، 
وأذهَب أعمار الكثر من أبناِء ش�عبنا 
يف مه�اٍو س�حيقة، وكن�ت أتمن�ى أْن 
ة )يا أمي... سأحفظ  يكون عنوان ِقصَّ
وديعت�ك(، هو االس�م الذي توس�م به 

هذه املَْجُموَعة الَقَصِصيَّة.   

تت�واىل َقَص�ِص املَْجُموَع�ة، وتتن�وع 
الثيم�ات، فموت األمان�ي التي جاءت 
�ِة  �ِة )كذب�ة(، والغ�ش يف ِقصَّ يف ِقصَّ
)اجتماع(، والتالعب بأحالم العامة يف 
ِة )مرشوع ع�ري(، والحرمان  ِقصَّ
ِة )زلة لسان(، وتحقيق املبتغى  يف ِقصَّ
�ِة  بس�لوِك الخ�داع واالحتي�ال يف ِقصَّ
)عدال�ة الق�در(، والوف�اء وتجري�ف 
الق�در(،  �ِة )ظل�م  الذكري�ات يف ِقصَّ
)آم�ان  �ِة  ِقصَّ يف  األح�الم  وانهي�ار 
ضائع�ة(، كان�ت جميعه�ا انعكاًس�ا 
وتح�دث  باألم�س،  حدث�ت  لوقائ�ٍع 
الي�وم وغ�ًدا، فض�اًل عَم�ا تحمله من 
مع�اٍن تشك�ل صدى لطبيع�ِة النفس 

البرشيَّة.
األدي�ب حس�ن املوس�وي م�ن مواليِد 
بغ�داد ع�ام 1965م، عض�و االتح�اد 
الع�راق،  والكت�اب يف  لألدب�اء  الع�ام 

صدرت لُه املؤلفات التالية:
1. قصائد هاربة، مجموعة شعرية.

2. خل�ف أس�وار الط�ني، مجموع�ة 
شعرية.

3. دموع الغيث، مجموعة شعرية.
األخ�رة، مجموعة  4.ليل�ة ش�هرزاد 

قصصية. 
5. عر الظهور، رواية. 

تمنياتي للزميل األديب حسن املوسوي 
بمزيٍد من النتاجات األدبية.

............
املَْجُموَعُة الَقَصِصيَّة: سارق الغنم. 

املؤلف: األديب حسن املوسوي.
تاريخ االصدار: الطبعة األوىل 2019م.

ع�دد صفحات الدي�وان: 112 صفحة 
من القطع املتوسط. 

الن�ارش: دار النخب�ة للطباعة والنرش 
والتوزيع - مر.

أحمد ش�وقي: شاعر مري، ُيَعدُّ أحد أعظم شعراء العربية يف مختلِف 
العص�ور، بايع�ه األدباء والشع�راء يف عره عىل إم�ارة الشعر فلقب 
ب »أم�ر الشع�راء«. كان صاحب موهبة ش�عرية َفذٍَّة، وقلم َس�يَّال، ال 
يج�د عناء يف نظم الشعر، فدائًما ما كان�ت املعاني تتدفق عليه كالنهر 
الجاري؛ ولهذا كان من أخصب شعراء العربية، فبلغ نتاجه الشعري ما 
لم يبلغه تقريًبا أيُّ شاعر عربي قديم أو حديث، حيث وصل عدد أبيات 

شعره إىل ما يتجاوز ثالثًة وعرشين ألف بيت وخمسمائة.
ُولد »أحمد ش�وقي ع�يل« بحي الحنفي بالقاهرة يف ع�ام 1868م، ألٍب 
رشك�ي وأُمٍّ ذات أصول يونانية، لكنه نش�أ وتربَّى يف كنف َجدته ألمه 

التي كان�ت تعمل وصيفة يف قر 
الخديوي إس�ماعيل. أُدخل شوقي 
الُكتَّ�اب  عم�ره  م�ن  الرابع�ة  يف 
فحف�ظ فيه ق�دًرا من الق�رآن، ثم 
انتقل بعدها لُيِتمَّ تعليمه االبتدائي، 
وأظه�ر الصب�ي يف صغ�ره ولًع�ا 
بالشعر، جعل�ه َيْنَكبُّ عىل دواوين 
فح�ول الشع�راء فيحف�ظ وينهل 
منها ق�در ما يس�تطيع، ومل�ا أتمَّ 
الخامس�ة عرشة من عمره التحق 
بقس�م الرتجمة الذي أُنِشَئ حديًثا 
بمدرسة الحقوق، سافر بعدها إىل 
فرنسا ليكمل دراس�ته القانونية، 

ورغم وجوده يف باريس آنذاك، إال أنه لم ُيْبِد سوى تأثٍر محدوٍد بالثقافة 
الفرنس�ية، فلم ينبه�ر بالشعراء الفرنس�يني أمثال: رامب�و، وبودلر، 

وفرلني. وظل قلبه معلًقا بالشعراء العرب وعىل رأسهم املتنبي.
ُيَعدُّ أحمد شوقي من مؤسي مدرسة اإلحياء والبعث الشعرية مع كل 
من: محمود س�امي البارودي، وحافظ إبراهي�م، وعيل الجارم، وأحمد 
محرم. وقد التزم ش�عراء هذه املدرس�ة بنظم الشعر العربي عىل نهج 
القدم�اء، خاص�ة الفرتة املمتدة بني العر الجاه�يل والعبايس، إال أنه 
الت�زاٌم ماَزَجه اس�تحداث لألغراض الشعري�ة املتناَولَة، الت�ي لم تُكن 
معروفة عند القدم�اء، كالقصص املرسحي، والشعر الوطني، والشعر 
االجتماع�ي. وقد نظم ش�وقي الشعر بك�ل أغراضه: املدي�ح، والرثاء، 

والغزل، والوصف، والحكمة.
باي�ع األدباء والشعراء أحمد ش�وقي أمرًا لهم يف حف�ٍل أُِقيَم بالقاهرة 
عام 1927م، وظل الرجل َمَحلَّ إعجاب وتقدير ليس فقط بني الخاصة 
فني واألدباء ب�ل من عموم الناس أيًضا، ويف عام 1932م رحل  من املثقَّ
ش�وقي عن عاملنا، وفاض�ت ُروُحُه الكريمة إىل بارئه�ا عن عمر يناهز 

أربعة وستني عاًما.

شوقي كريم حسن... صورة قيد

الرواية الكابوسية يف... خيال أسود
يوسف عبود جويعد                        

فران�س كافك�ا )3 يولي�و 1883 - 3 يوني�و 1924( 
)باألملانية: Franz Kafka( كاتب تشيكي يهودي كتب 
باألملانية، رائد الكتابة الكابوسية. ُيعّد أحد أفضل أدباء 
األملان يف فن الرواي�ة والقصة القصرة ُتصّنف أعماله 
بكونه�ا واقعّي�ة عجائبية. عادًة م�ا تتضّمن قصصه 
أبطاالً غريبي األطوار يجدوَن أنفسهم وسَط مأِزٍق ما 
يف مشهٍد رسيايلّ، ُيعزى ذلك للمواضيع النفس�ية التي 
يتناوله�ا يف أعمالِ�ه مثل االغ�رتاب االجتماعي والقلق 
والذعر والشعور بالذنب والعبثّية. أكثر أعماله ُش�هرًة 
ه�ي رواية املس�خ، واملحاكمة، والقلع�ة. وقد ظهر يف 
األدب مصطل�ح الكافكاوية رم�زاً إىل الكتابة الحداثية 

املمتلئة بالسوداوية والعبثية( ويكيبيديا. 
وتعد الرواية الكابوس�ية واحدة من االنماط الرسدية، 
الت�ي تتطلب جهد ووع�ي عاليني وق�درة عىل معرفة 
الس�ياق الفن�ي الصحي�ح، واالدوات الت�ي تس�تخدم 
وتوظ�ف لهذه النص�وص الرسدي�ة، ورواي�ة )خيال 
اس�وْد( وبعنوان فرع�ي )اهالً بكم يف عق�يل( للروائي 
اده�م عادل، نص رسدي يقدم لنا الرواية الكابوس�ية 
بس�ياقها الفن�ي الصحيح، وملا يحمل ه�ذا النمط من 
اس�لوب خاص جداً يف إدارة العملية الرسدية واالحداث 
الت�ي ت�دور يف فض�اءه، وتدخ�ل ضم�ن االدوات التي 
تستخدم يف مثل تلك النصوص، الغرائبية، والعجائبية، 
والفنتازي�ا، وتعتم�د بشك�ل ملح�وظ ع�ىل الخيال يف 
نس�ج االح�داث، ويق�دم لن�ا الروائ�ي يف ه�ذا النص 
الرسدي، رحلة من صميم خياله موشحة بالسوداوية 
والعبثي�ة ليقودنا وس�ط خضم االحداث س�ارداً لهذا 
النص، وواحداً من الشخوص الرئيس�ة يف النص، كما 
أن�ه كنوع م�ن املغامرة غر محم�ودة العواقب، يقدم 
لنا نفس�ه معرفاً بذلك بأنه كاتب ه�ذه الرواية وأنها 
خرجت من باط�ن عقله، والذي يصف�ه الطبيب الذي 
يعالجه بالعق�ل املريض، وهي خط�وة موفقة كونها 
س�اهمت يف توضيح الرؤية الفنية التي ارادها الروائي 
أن تتسيد املسرة الرسدية، لندخل يف عالم غريب أسود 
بأفك�اره وبخياله الناق�م عىل الحياة املقي�دة املقيتة 

الخالية من الحرية واالنس�انية والرحمة، وهي أش�به 
بعملية انتقامية كرد فعل لبطل هذا النص الذي عاش 
حي�اة صعبة وتعرض لالغتصاب، أن يجد له متنفس�اً 
من خالل ه�ذا النص، ليعر عن ذاته بكل حرية ودون 
قي�ود، فأخذ من أغصان االش�جار، وحب�ات الفاكهة، 

ليصنع طفل صغر :
) فأمط�رت عىل ه�ذه الكوم�ة فتشكل ب�رشاً مكوراً 

كطفل رضيع عىل الخشب..( ص11 
وأطلق عليه اس�م ع�ويض، لرافقه يف رحل�ة غرائبية 
عجائبي�ة مليئ�ة بالفنتازيا ومفعم�ة بخيال خصب، 
وم�ع رحلتن�ا مع الس�ارد وبطل ه�ذا الن�ص، والذي 
س�يتبنى عويض ويرافقه يف تفاصي�ل حياته العبثية، 
والت�ي تشبه اىل ح�د بعيد حيات�ه وطفولت�ه، والظلم 
ال�ذي تعرض له، وأنه لم يجد العالم وحياة الناس معا 

وقويمة وس�ليمة ، بل أنه يجدها خالية من االنسانية 
كما هو الحال يف رؤياه الفنية يف هذا النص:

)أعظم االخطاء هو الظن بأن البرشية قابلة للتعايش 
والت�ودد والتعاط�ف والرتاح�م. نحن آف�ات ، كوارس، 
جراثي�م، ضباع نقتل بعضنا البعض، ُمتصارعون عىل 
جيفة لحم متفس�خة، ودعاة منافقون نحرق الجثث 
بعد املوت للصالة عىل دفنها.. اإلنس�انية كذبة كبرة، 
ك�م أتمنى لو أركلها بقدمي.. لو أجز عليها أنيابي، لو 
أمس�ك بخنفس�ة صلدة كحجر والقي بها عىل وجهها 
. تعبت م�ن النفاق البرشي املري�ض والرث واملتعفن، 
ولهذا س�أعلنها بأعىل صوتي، أن�ا رجل ميت الضمر، 
س�قط محطم الوجه واألرجل واالضلع. قبل س�نوات 
ط�وال صعدت ف�وق جبل أحم�ر ش�اهق ورميته من 

هناك.( ص 48
وهك�ذا يتوضح لنا الس�ياق الفني املتب�ع لعملية بناء 
النص ال�رسدي للرواية الكابوس�ية، كونها تختلف يف 
عملي�ة تدوينها ع�ن االنماط الكتابي�ة الرسدية، ولها 
خط فن�ي يجب االلتزام ب�ه من اجل ايص�ال الفضاء 
الفن�ي له�ذا الن�ص، واس�تحضار االدوات والعنارص 
االساس�ية التي تدخ�ل ضمن عملي�ة البن�اء، ونتابع 
ع�ويض الذي نف�خ في�ه ال�روح الروائي ليك�ون احد 
الشخ�وص الت�ي تفتح لنا اب�واب هذا الن�ص، ويكر 
ع�ويض ويعيش قص�ة حب مع بثين�ة والتي تعرضت 
لحري�ق ادى اىل وفاتها،وترافق عويض والراوي جرادة 
سيكون لها شأن كبر يف دورة االحداث ،كونها بمثابة 
الفك�رة الت�ي تطن يف اذن الس�ارد، وم�ن الطبيعي أن 
يك�ون اىل اللغة الرسدية املس�تخدمة يف إدارة االحداث 
ش�أن آخر، كونها تخرج من وس�ط هذه الس�وداوية 
وه�ذه العبثي�ة والعجائبي�ة والغرائبي�ة والفنتازي�ا 
لتتشك�ل وتتكون بشكل مختلف وه�ي جزء ال يتجزء 

من االحداث الكابوسية التي استخدمت يف النص:
) رفع�ت يدها لرتم�ي الزجاجه عىل زوجه�ا الطريح، 
فجاءه�ا عويض م�ن ورائه�ا غاضب�اً الهث�اً مندفعاً 
صلرخ�اً فنطحها برأس�ه مهتاج�اً بكل ق�وة كالثور، 
فطارت ثم ارتطمت باالرض، والتّفْت س�اقها، لتُكرس 

وتخ�رج قصبته�ا من الجلد كس�ن خنج�ر يخرج من 
طعنة لح�م. واندلقت الزجاج�ه بأكملها عىل صدرها 
ليتطاير رذاذها عىل وجهها وشعرها، رصخت رصخة 
ال�م حادة، لكنه�ا ُكتمت فوراً إذ قف�زت عليها األفعى 
العمالق�ة لتلفه�ا بجس�مها وذيلها ثم قبض�ت عليها 
أكث�ر لتك�رس عظامه�ا وغضاريفها، فُيس�مع صدى 
صوت تطقطقها وتكرسها وتشظيها عالياً يف املكان، 
عرته�ا اكثر حتى ب�دت كالرشنقة، رفع�ت االفعى 
وجهه�ا لتنظ�ر اىل العج�وز الت�ي نظرت اليه�ا بعني 

خائفة(ص 148 
وهكذا سنتابع أحداث كبرة وواسعة تأخذ ذات النهج 
وذات االسلوب يف عملية تحريك ااالحداث بشكلها الذي 
يتالئم وعملية بن�اء النص الرسدي الروائي الكابويس، 
وما فتأ الروائي يذكرنا بالرواية واحداثها داخل النص 

الرسدي كواحد من شخوص الرواية :
) أعلُم بماذا ستخاطبونني اآلن..

)قرأنا وس�معنا الكثر يف القصص القديمة والروايات 
واألف�الم ، والت�ي تحكي عن كيف يتحول اإلنس�ان اىل 
وح�ش يروم االنتقام عندما يتعرض للظلم والقس�وة 
والوحشي�ة والتنم�ر. اإلنس�ان ال ُيخل�ق مجرم�اً، بل 
املجتمع يصنعه أليس هذا ما ُتريد قوله؟!..( ص 164 
تخلل ه�ذا النص الكابويس ش�خصيات تنتمي لنفس 
الس�ياق منه�م الفزاع�ة التي ه�ي روح طفل مظلوم 
وجليل والد الطفل، وصاحب الذبابة ورشيف االبيض، 
واالمرأة العجوز املرعبة زوجة جليل والتي سوف يشهد 
معه�ا ع�ويض رصاع مع غاب�ة من االفاعي، وس�وف 
نشه�د تفاصي�ل ومح�اورة ب�ني الروائي وش�خوص 
الرواي�ة، يتعل�ق بعملية بن�اء الرواي�ة، والغرابة انهم 
قرأوه�ا مكتمل�ة ويعرفون عنوانه�ا ، اىل غر ذلك من 

التفاصيل الكثرة. 
رواي�ة )خي�ال أس�ود( للروائ�ي أده�م ع�ادل،  رحلة 
خيالي�ة اىل العقل، اال أنها تمتلك ك�ل مقومات الرواية 

الكابوسية. 
من إصدارات دار سطور للنرش والتوزيع- بغداد شارع 

املتنبي لعام 2020    
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قراءة يف جمموعة سارق الغنم القصصية 
للكاتب حسن املوسوي

أمحد شوقي



يسبب بخار السجائر اإللكرتونية 
أرضارا يف خاليا الرئة، من ضمنها 
تم�زق يف الحمض الن�ووي الذي 

يؤدي إىل الرسطان. 
من ه�ذا نس�تنتج أن الس�جائر 
اإللكرتوني�ة ليس�ت أفض�ل من 

السجائر االعتيادية.
تمك�ن علماء جامع�ة كاليفورنيا 

من الحصول عىل مس�تخلص دخان السجائر اإللكرتونية واختربوا تأثريه 
يف خاليا الجس�م يف املخترب. بينت نتائج االختبار حدوث تمزق يف الحمض 
الن�ووي وم�وت الخاليا برسعة كب�رية مقارنة بالخاليا الت�ي لم تتعرض 
ملس�تخلص دخان الس�جائر اإللكرتونية. تقول الربوفيس�ورة جيس�يكا 
فان�غ- رودريغس من الجامعة “لقد أجرينا اختب�ارات نوعية عديدة عن 
تأثري هذا الدخان يف الخاليا البرشية، بينت نتائجها أن السجائر اإللكرتونية 
ليست أقل رضرا من االعتيادية كما يدعي منتجوها. لقد تمكنا من تحديد 
دوره�ا يف عملية موت الخاليا. لذلك اس�تنادا إىل ه�ذه النتائج يمكنني أن 
أقول إن الس�جائر اإللكرتونية ليس�ت أقل رضرا من الس�جائر االعتيادية 

من ناحية تأثريها عىل صحة اإلنسان”.

قدمت دراسة جديدة املزيد من الفهم 
لكيفي�ة انتقال ف�ريوس )كورونا(، 
الجديد عرب الجسم، وكيف يمكن أن 

يؤثر عىل العينني.
وتع�د العي�ون امللتهب�ة م�ن أه�م 
الرؤي�ة  ع�ىل  القائم�ة  امل�ؤرشات 

ل�)كوفيد- 19(.
وطل�ب الباحثون يف جامع�ة أنجليا 

روسكني )ARU( من األشخاص الذين تأكد تشخيصهم ب�)كوفيد- 19(، 
إكمال اس�تبيان ح�ول أعراضهم، وكي�ف تمت مقارنتها قب�ل اختبارهم 

اإليجابي للعدوى.
ووج�دت الدراس�ة أن الته�اب العيون ك�ان أكثر ش�يوعا بشكل ملحوظ 
عندم�ا ك�ان املشاركون مصاب�ني ب�)كوفيد- 19(، حي�ث أبلغ 16 %عن 

املشكلة كأحد أعراضها.
وأف�اد 5 % فقط أنهم أصيبوا بهذه الحالة مس�بقا، بينما أفاد 18 % من 
األش�خاص أنهم يعانون من رهاب الضوء )حساسية الضوء/ عدم تقبل 
غري طبيعي لإلدراك البرصي للض�وء( كأحد األعراض، وكانت هذه زيادة 

بنسبة 5 % فقط عن حالة ما قبل )كوفيد- 19(.
ومن بني 83 مشاركا، أبلغ 81 % عن مشاكل يف العني يف غضون أسبوعني 
م�ن ظهور أعراض)كوفيد- 19( األخ�رى، ومن بني هؤالء، أفاد 80 % أن 

مشاكل عيونهم استمرت أقل من أسبوعني.
وكانت األعراض األكثر شيوعا التي تم اإلبالغ عنها بشكل عام هي التعب 
)عانى منه 90 % من املشاركني(، والحمى )76 %( والسعال الجاف )66 

.)%

املقادير:
12 رشيحة لحم من نوع اإلسكالوب 

مدقوقة ناعماً باملطرقة.
كوب من الفطر املفروم.

كوب من الجبنة املربوشة.
ك�وب من جامبون البقر أو الحبش 

املفروم.
ملعقتا طعام من الزبدة.

ربع كوب من الزيت النباتي.
الصلصة:

40غ من فطر سيب املجفف.
250غ من الفطر الطازج املفروم.

نصف كوب من الكريما الطازجة.
ملعقة طعام من الدقيق.

كوبان م�ن مرقة الدجاج أو كوبان 
م�ن امل�اء م�ع مكع�ب م�ن مرقة 

الدجاج.
طريقة التحضري:

ي�رش املل�ح والبه�ار األبيض فوق 
رشائح اللحم.

يخل�ط الفط�ر املفروم م�ع الجبنة 
املربوشة وجامبون البقر أو الحبش 

املفروم.
يس�كب مق�دار ملعقة طع�ام من 

هذا الخلي�ط عىل حافة كل رشيحة 
لحم.

يط�وى طرفا الرشيح�ة إىل الداخل 
قبل لفها مثل الس�يجار والحصول 

عىل لفافة سميكة.
يحم�ى الزي�ت م�ع الزب�دة وتقىل 
لفاف�ات اللح�م حتى يتغ�ري لونها 

وتنضج ثم ترفع وترتك جانباً.
الزي�ت  يف  الط�ازج  الفط�ر  يق�ىل 
نفسه، فيما ينقع الفطر املجفف يف 
ربع كوب من املاء الفاتر ملدة 10 إىل 

15 دقيقة.

يضاف هذا الفطر مع ماء النقع إىل 
الفطر الطازج املقيل. 

تضاف ملعقة طعام من الدقيق إىل 
هذا املزيج وكذلك مرقة الدجاج.

يخلط الكل للحصول عىل صلصة.
تسخن الصلصة عىل النار حتى تبدأ 
بالغلي�ان وتتكثف قلي�اًل، ثم تطفأ 

النار. 
تض�اف إليه�ا الكريم�ا الطازج�ة 

وتخلط معها. 
تس�كب هذه الصلصة فوق لفافات 

اللحم ويقدم الطبق مع املعكرونة.

تتعد اسباب كره الزوج ألهل الزوجة. ومن 
املمكن ان ترتبط بهم او بطباعه الخاصة 
وش�خصيته او ببع�ض الظ�روف. اال ان 
االمر يس�بب ش�عور بالزوجة باالنزعاج 
يف الحالت�ني. وه�ذا م�ا يمك�ن ان يحدث 
رشخ�ًا يف العالق�ة الزوجي�ة بينه�ا وبني 
زوجه�ا من ناحية وبينها وبني اهلها من 
ناحية اخرى. وقد يس�بب ه�ذا حالة من 
عدم االس�تقرار يف الحياة الزوجية. ومن 
اجل تجنب ذلك وع�الج املشكلة بطريقة 
حكيمة وبعيداً عن الخالفات الزوجية من 
الرضوري معرفة ابرز اسباب كره الزوج 

ألهل الزوجة فضالً عن الحلول املمكنة. 
- اخت�الف البيئ�ة والعادت. فق�د ينتمي 
ال�زوج اىل بيئة مغايرة لتل�ك التي تنتمي 
اليه�ا الزوجة ع�ىل الصعي�د االجتماعي 
وربم�ا امل�ادي او ع�ىل مس�توى العادات 
والتقالي�د. وه�ذا م�ا يمك�ن ان يجع�ل 
االنسجام والتفاهم بينه وبني اهلها امراً 
غري س�هل. وقد يتم التوصل اىل حلول مع 
مرور الوقت. ومن املمكن ان يس�بب هذا 
الخالفات ويدفع كل طرف اىل االبتعاد عن 

اآلخر. 
- ع�دم اس�تقاللية الزوج�ة. ويعني هذا 
ان�ه ال يمكنها اخذ اي قرار او القيام بأي 
خطوة من دون اعالم افراد عائلتها بذلك. 
فهذا يمكن ان يدفعه�م اىل التدخل الدائم 

بشؤون الثنائي. كما انه قد يشعر الزوج 
بالغرية من االهل وعدم الرغبة يف لقائهم 

يف اي مناسبة. 
- بع�ض املواقف. م�ن املمك�ن ان تؤدي 
بعض الظروف اىل حدوث س�وء فهم بني 
ال�زوج واه�ل زوجت�ه. وم�ن املمكن ان 
يتح�ول هذا اىل خ�الف طوي�ل االمد وقد 
يتط�ور ليصبح قطيع�ة. وعىل الزوجة يف 
هذه الحالة التبن�ه اىل ذلك من اجل ايجاد 

حل له�ذه املشكلة منع�اً لتأثريها بشكل 
سلبي عىل الزواج. 

يس�بب كره الزوج ألهل زوجت�ه انزعاج 
االخ�رية وش�عورها بالقل�ق الدائم وعدم 
االرتياح وعدم االس�تقرار يف اطار حياتها 
الزوجية. ولهذا الس�بب ال ب�د لها من ان 
تج�د الح�ل املناس�ب له�ذه املشكلة. ويف 
ه�ذه الحالة يمكنه�ا االعتماد عىل بعض 

الخطوات السهلة. 

1 -الحوار. يعترب من ابرز واول الخطوات 
الت�ي يجب القي�ام بها من اج�ل حل كل 
املشكالت التي ترتب�ط بالحياة الزوجية. 
خ�وض  م�ن  وب�دالً  الحال�ة  ه�ذه  ويف 
الشج�ارات مع ال�زوج، ع�ىل الزوجة ان 
تتحدث اليه بهدوء وان تسأله عن السبب 
ال�ذي يدفعه اىل عدم الرغبة يف لقاء اهلها 
او التحدث اليهم. وهكذا يمكن حل العقدة 

والتوصل اىل بعض الحلول املمكنة. 

2 -تفهم وجهة نظره. من الخطأ ان ترغم 
الزوج�ة زوجها عىل ان يحب اهلها. فهذا 
قد يشعره بالنفور وقد يدفعه اىل االبتعاد 
اكثر عنهم. كما انه قد يودي به اىل تجنب 
مجالس�تها يف الكثريمن االحي�ان. اذاً من 
املهم ان تظهر تقبله�ا لوجهة نظره عىل 
ان تحرص ع�ىل التحيل بالصرب وعىل حل 

املشكلة بطريقة تدريجية. 
3 -التح�دث م�ع االهل. كم�ا يتعني عىل 
امل�رأة ان تح�اور زوجها عليه�ا ايضاً ان 
تتحدث بشأن الخالف والقطيعة اىل اهلها 
ايض�اً. فق�د يوضح هؤالء االس�باب وقد 
يس�اهم هذا يف تقريب وجهات النظر ويف 
ازالة الغمامة الت�ي تجعل كالً من الزوج 

واالهل يسيئ الظن باآلخر. 
4 -ع�دم ارغ�ام اي م�ن الطرف�ني ع�ىل 
التح�دث اىل اآلخر. فمن الخط�أ ان ترغم 
الزوج�ة رشي�ك حياتها مثالً ع�ىل زيارة 
منزل عائلتها. كذلك ليس عليها ان تقنع 
افراد االرسة ب�رضورة التحدث اىل الزوج 
عرب الهات�ف مثالً. فهذا يمك�ن ان يعمق 
ال�رشخ ب�ني الطرف�ني. كذل�ك عليها ان 
تحرص ع�ىل الحفاظ ع�ىل التهدئة وعىل 
عدم الس�ماح ألي من الطرف�ني بتجاوز 
الح�دود الت�ي تفصله عن اآلخ�ر. وهكذا 
يمك�ن التعام�ل مع اس�باب ك�ره الزوج 

ألهل زوجته بأقل خسائر ممكنة. 
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أطعم�ة عدي�دة يج�ب تناوله�ا 
عندم�ا تعان�ني من ن�زالت الربد، 
فعندم�ا تكون�ني مريًضة يصبح 
تن�اول األطعم�ة الصحيحة أكثر 

أهمية من أي وقت مىض. 
 تتمتع بعض األطعمة بخصائص 
قوية يمكنها دعم جس�مك أثناء 

محاربة املرض  
األع�راض  بع�ض  تخف�ف  ق�د 
وتس�اعدك عىل الشف�اء برسعة 
أك�رب. إليك أفض�ل 4 أطعمة التي 
يجب تناولها عند اإلصابة بنزالت 

الربد.  
شوربة الدجاج 

 ينصح باستخدام حساء الدجاج 
كع�الج لن�زالت الربد من�ذ مئات 
السنني ولسبب وجيه؛ إنه مصدر 
واملع�ادن  للفيتامين�ات  س�هل 
والس�عرات الحراري�ة والربوتني، 
وهي عن�ارص مغذي�ة يحتاجها 
أثن�اء  أك�رب  بكمي�ات  جس�مك 

املرض  
يعد حس�اء الدجاج أيًضا مصدًرا 
ممتاًزا للس�وائل واإللكرتوليتات، 

وكالهما رضوري للرتطيب.  
ما أكث�ر من ذلك، وج�دت إحدى 
الدراسات أن حساء الدجاج أكثر 
فعالي�ة يف تطه�ري مخ�اط األنف 

من أي سائل آخر. 

الثوم 
يمكن أن يوفر الثوم جميع أنواع 

الفوائد الصحية. 
لقد تم اس�تخدامه كعشب طبي 
لع�دة ق�رون، وق�د أظه�ر آث�اًرا 

مضادة للبكترييا والفريوسات. 
أيًض�ا جه�از  أن يحف�ز  يمك�ن 
املناع�ة وجدت إحدى الدراس�ات 
تناول�وا  الذي�ن  األش�خاص  أن 
الث�وم أصيب�وا بامل�رض بشك�ل 
أق�ل باإلضاف�ة إىل ذل�ك، أظهرت 
العديد من الدراسات أن مكمالت 
مس�تخلص الثوم يمكن أن تعزز 
املناع�ة وتقلي�ل ش�دة  وظيف�ة 

نزالت الربد واإلنفلونزا.  
يمك�ن أن تضي�ف إضاف�ة الثوم 
إىل حساء الدجاج أو املرق نكهة، 

وتجعلها أكثر فاعلية يف مقاومة 
أعراض الربد واإلنفلونزا. 

ماء جوز الهند 
 يعد الحفاظ عىل رطوبة الجسم 
م�ن أه�م األش�ياء الت�ي يمكنك 

القيام بها عند املرض. 
يعت�رب الرتطيب أمرًا مهًما بشكل 
خ�اص عن�د اإلصاب�ة بالحم�ى 
أو التع�رق الشدي�د أو الق�يء أو 
اإلسهال، مما قد يؤدي إىل فقدان 

الكثري من املاء. 
ماء جوز الهند هو املرشوب املثايل 

للرشب عندما تكون مريًضا. 
م�اء  أن  إىل  الدراس�ات  تش�ري 
جوز الهند يس�اعدك ع�ىل إعادة 
الرتطي�ب بع�د التمري�ن وحاالت 

اإلسهال الخفيفة.  

باإلضافة إىل ذل�ك، وجدت العديد 
من الدراس�ات الت�ي أجريت عىل 
الحيوان�ات أن م�اء ج�وز الهن�د 
يحتوي ع�ىل مضادات األكس�دة 
التي يمك�ن أن تقاوم األكس�دة، 
وقد تحسن أيًضا التحكم يف نسبة 

السكر يف الدم. 
شاي ساخن 

الشاي هو العالج املفضل للعديد 
من األع�راض املصاحب�ة لنزالت 
الربد واإلنفلونزا تماًما مثل حساء 
الدج�اج، يعمل الشاي الس�اخن 
لالحتق�ان،  طبيع�ي  كمزي�ل 
ويس�اعد ع�ىل تنظي�ف الجيوب 
األنفي�ة م�ن املخ�اط. الح�ظ أن 
الش�اي يج�ب أن يكون س�اخًنا 

ليعمل كمزيل لالحتقان.  
ه�ذا يعن�ي أن احتس�اء الش�اي 
ط�وال اليوم ه�و وس�يلة رائعة 
رطًب�ا  البق�اء  ع�ىل  ملس�اعدتك 
م�ع تخفي�ف االزدح�ام يف نفس 

الوقت. 
يحتوي الش�اي أيًضا ع�ىل مادة 
البوليفين�ول، وهي مواد طبيعية 
توج�د يف النبات�ات التي قد يكون 
لها عدد كبري من الفوائد الصحية. 
مض�ادات  م�ن  ه�ذه  ت�رتاوح 
األكسدة ومضادات االلتهابات إىل 

التأثريات املضادة للرسطان. 

 م�ن املعلوم أن الس�كتة القلبية تحدث عندما يتس�بب قص�ور كهربائي 
بالجس�م يف جعل القل�ب يخفق بدون انتظام )خالف�ا للنوبة القلبية التي 
يس�ببها فق�دان تدف�ق الدم خالل رشي�ان مس�دود(، ويمك�ن أن تجعل 
الشخص يصاب باإلغم�اء ويفقد النبض يف غضون ثوان معدودة ويموت 

خالل دقائق إذا لم يتلق العالج املطلوب. 
وإذا ك�ان هناك من يع�رف طريقة إجراء عملية اإلنع�اش القلبي الرئوي 
فإن فرصة ه�ذا الشخص يف النجاة تتضاعف كما تقول مؤسس�ة القلب 

الربيطانية. لكن هذا األسلوب ال يعرفه إال قليل من الناس.
له�ذا عزي�زي القارئ إليك م�ا ينبغ�ي أن تفعله إذا انهار ش�خص أمامك 

مصابا بسكتة قلبية:
1 - اطلب اإلسعاف أوال

2 - ض�ع عقب إحدى يديك عىل عظم�ة القص يف منتصف صدر الشخص 
املصاب، ثم ضع يدك األخرى فوق األوىل وشبك أصابعك.

3 - اس�تخدم ثقل جس�مك )ولي�س ذراعيك فقط(، اضغ�ط مبارشة عىل 
صدر الشخص بمقدار 5 إىل 6 سم ألسفل. وللحصول عىل اإليقاع الصحيح 

اجعل انضغاطات الصدر مئة مرة يف الدقيقة.
4 - إذا أردت أن تضيف نفخات إنقاذ فأعط املريض حينئذ نفختي تنفس 
أكث�ر م�ن ثانية، كل 30 ضغطة. وللقيام بهذا أم�ل رأس املريض برفق إىل 

الخلف وارفع ذقنه إىل أعىل بأصبعني. وأغلق أنفه .

5 - أطب�ق فم�ك عىل فم املري�ض، وانفخ بثب�ات وقوة يف فم�ه. تفحص 
انتفاخ صدره.

6 - كرر اإلجراء لحني وصول سيارة اإلسعاف.

خالل انغماس�ك يف تجربة األمومة 
الفري�دة، قد يصع�ب عليِك قياس 
م�دى تأث�ريك ع�ىل طفل�ك، فه�و 
ُمحاط باألصوات األخرى، أصدقاء 
وس�ائل  ومشاه�ري  ومعلم�ون 
التواص�ل االجتماع�ي وغريها من 
األص�وات العالي�ة، الت�ي غالباً ما 
يتعارض تأثريها مع تأثريك عليه.

تزاح�م  الرغ�م م�ن  ولك�ن ع�ىل 
املؤث�رات عىل طفل�ك، لك�ّن لديِك 
تأثرياً قوياً ال يمكن منافسته يف 3 

محاور من حياة طفلك، وهي:
1 - تأثريك عىل الوقت

ع�ىل الرغ�م م�ن ازدحام ج�داول 
ع�ىل  تأث�ريك  يومي�اً،  املواعي�د 
وق�ت طفلك تك�ون كب�رية، فأنِت 
تحتلني مس�احة كبرية من وقته، 
س�واء أثناء الوجب�ات، أو توصيله 
للتماري�ن، وغريها م�ن األنشطة 
اليومية الت�ي قد تبدو عادية، لكن 
محصلته�ا تك�ون احتالل�ك لجزء 
كب�ري من يوم طفلك، م�ا يتيح لِك 
التواص�ل مع�ه، ويمنح�ِك فرص 
عديدة كل يوم لبدء محادثات معه 
ملعرفة ما يدور يف عقله وقلبه، أي 
إن تأث�ريك عىل وق�ت طفلك يفوق 
آخ�ر  أو يشء  أي ش�خص  تأث�ري 

عليه. 
2 - تأثريك كمستشار

تتأل�ق ق�وة تأثريك ع�ىل طفلك يف 
مرحل�ة املراهقة، حي�ث تكون لِك 
األولوية يف رأس�ه عندم�ا يقرر أن 
يس�تعني بأحد لطلب النصيحة أو 

الدعم.
وبالطب�ع ه�ذا يتوقف ع�ىل مدى 
عم�ق عالقت�ك ب�ه، وأيض�اً ع�ىل 
كيفية تعامل�ك معه عندما يقع يف 
مأزق ويكون بحاجة إىل مشورتك 
تص�دري  أال  فينبغ�ي  دعم�ك،  أو 

أحكاماً عليه، وال تكوني قاسية أو 
تس�خري من مشكلته مهما بدت 
بسيطة، عىل أن تهيئي عالقتك به 
اللحظات  الصغ�ر الس�تقبال  منذ 
الصعبة يف مرحلة املراهقة، ليكون 
لِك األولوية بالفعل، ويكون تأثريك 
وتأثري نصيحتك عليه أقوى من أي 

شخص آخر.
3 - تأثريك يف تشكيل عقيدته

يف محور اإليمان تحديداً، يكون لألم 

نصيب األسد يف التأثري عىل الطفل، 
خاص�ة عندم�ا يدخ�ل إىل مرحلة 
الذين  املراهقني  املراهقة، فمعظم 
يمتلك�ون عقي�دة إيماني�ة قوية، 
أمهاته�م وراء تشجيعهم  تك�ون 
الدائ�م من�ذ الصغر ع�ىل العبادات 
والذه�اب إىل دور العب�ادة، كما أن 
التواصل القوي م�ع طفلك يجعل 
تأث�ريك قوياً يف م�ا يخص تكوينه 

الروحاني وعالقته بالله.

تع�رف عىل عرشة أس�باب مفي�دة لصحتك .. س�تدفعك بكل تأكيد 
لرشب الزنجبيل وخاصة يف فصل الشتاء .. تابع معنا لتعرفها 

1. مرشوب الزنجبيل يخفف االم الدورة الشهرية و الصداع 
2 . ُيبقيك دافئاً يف فصل الشتاء 

3 . انه يخفف أي آالم يف املعدة، وُيزيل الشعور بالحاجة إىل التقيؤ.
4 . أم�ا بالنس�بة للتشنج�ات العضلية، ف�رشب الزنجبيل يمكن أن 
يس�اعد بتخفيف األل�م. أو يمكنك م�لء حوض االس�تحمام باملاء 
الدافئ ووضع بعض مس�حوق الزنجبيل في�ه والجلوس لفرتة من 

الوقت.
5 . تناول الزنجبيل يمكن أن يس�اعد جس�مك الحصول عىل أفضل 

الفيتامينات التي تدخل جس�مك من تناول طعامك اليومي.
6 . واحد من األسباب املهمة جدا لرشب الزنجبيل هو محاربته للربد 

واالنفلونزا.
7 . رشب الزنجبيل يمكن أن يساعد يف عمل الجهاز الهضمي بشكل 

جيد ويقلل من غازات املعدة 
8 .  رشب الزنجبيل يقلل من احتماالت وجود رسطان القولون.

9 . رشب الزنجبيل أيضا يعمل بشكل جيد عىل تخفيف حدة  السعال  

ومشاك�ل الجهاز التنفيس. باإلضاف�ة اىل انه يفتح الرئتني ويخفف 
السعال واملخاط.

10 . وأخريا الزنجبيل يزيد  مناعة الجس�م وذلك بفضل الخصائص 
الطبيعية املوجودة فيه  املضادة لاللتهابات.

سر االعشاب..؟؟؟

طبيبك يف بيتك

نصائح طبية

سلوكيات

10 أسباب صحية ستدفعك لشرب الزجنبيل يف فصل الشتاء

أطعمة مفعوهلا أقوى من االدوية عند االصابة بنزالت الربد

كيف تسعف مريضا بالسكتة القلبية؟

لألم... قوة تأثريك على طفلك تظهر يف 3 حماور

احذر وامتنع من اخطاء شائعة...!!!؟؟

دراسات حديثة

السجائر اإللكرتونية ليست أقل 
خطرا من االعتيادية 

العيون امللتهبة من أعراض )كورونا(

املطبخ

لفافات اللحم بصلصة الفطر
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1981: األحكام العرفية يف پولندا
األحك�ام  يعل�ن  ياروزلس�كي  ڤويتشي�خ   -  1981
العرفية يف بولندا ليمنع تفكيك النظام الشيوعي عىل 

يد نقابة تضامن.
1983 - فتحت البارجة األمريكية نيوجرزي الراسية 
عن�د ش�واطئ لبن�ان النار ع�ىل أه�داف يف األرايض 
اللبنانية. وجاء يف بالغ القيادة األمريكية أن القصف 
إستهدف بطاريات الدفاع الجوي السورية يف الجنوب 
اللبنان�ي. وفيم�ا بعد أطلق�ت البارج�ة قرابة 300 
قذيفة من العيار الثقيل عىل س�هل البقاع. واس�تمر 

القصف حوايل شهرين.
1983 - تأس�يس الح�زب الديمقراط�ي التقدمي يف 

تونس.
1988 - رئيس الس�لطة الوطنية الفلسطينية يارس 
عرف�ات يلقي خطاًبا أم�ام الجمعي�ة العامة لألمم 
املتحدة يف جنيف دعى فيه إىل صنع سالم الشجعان. 
وكان ذل�ك بعد أن رفض�ت الوالي�ات املتحدة منحه 

تأشرية دخول إىل مدينة نيويورك.
1990 - رئي�س جنوب أفريقي�ا فريديريك ويليم دي 
كل�ريك يلتقي مع رئي�س املؤتمر الوطن�ي األفريقي 

نيلسون مانديال.
1994 - بدء بث فرنسا 5 وهي قناة تابعة لتلفزيون 

فرنسا.
1996 - الدبلومايس الغاني ك�ويف أنان ُينتخب أميناً 

عاماً لألمم املتحدة.
2001 - برملان الهند يهاجمه ارهابيون. 15 شخصاً 

قُ�تلوا، بما فيهم كل االرهابيني.
2002 - توس�عة االتحاد االوروبي: االتحاد األوروبي 

يعلن موافقته عىل انضمام قربص والتشيك وإستونيا 
والتفيا ولتوانيا واملجر ومالطة وبولندا وس�لوڤاكيا 

وسلوڤنيا وذلك ابتداء من 1 يناير 2004.
2004 - وضع الديكتاتور التشييل الس�ابق الجنرال 
أوگستو بينوشيه قيد الحبس املنزيل بعد رفع قضية 
عليه بتس�ع ح�االت اختطاف وقت�ل. الحبس املنزيل 

اُلغي يف نفس اليوم بعد تقديم استئناف.
2005 � إطالق موقع ياهو! أنرسز.

2011 - املنصف املرزوقي يحلف اليمني رئيًسا مؤقًتا 
لتون�س وذلك بعد انتخابه من قب�ل املجلس الوطني 
التأس�ييس، وبعد ذل�ك قام بتكليف حم�ادي الجبايل 

بتشكيل الحكومة الجديدة.
2011 - رف�ع عل�م فلس�طني ع�ىل مق�ر منظم�ة 
اليونس�كو يف باريس وذلك بعد قبولها كعضو كامل 
يف املنظم�ة التابع�ة لألم�م املتح�دة يف 31 أكتوب�ر 

.2011
2011 - هجوم يف مدينة لييج البلجيكية عندما قام 
منف�ذه بإلقاء قناب�ل يدوية ثم إط�الق النار بشكل 
عشوائي من بندقية آلية ثم انتحر، وأدى الحادث إىل 

مقتل 4 أشخاص وإصابة 123 آخرين بجروح.
2013 - السلطات الكورية الشمالية تعلن عن إعدام 
جانگ سونگ-تك الرجل الثاني يف كوريا وزوج عمة 

الرئيس الحايل كيم جونگ أون.
استس�الم   - الس�ورية  األهلي�ة  الح�رب   -  2016

املتمردين يف معركة حلب.
2018 - تص�ادم قطارين عايل الرسعة يف يني محلة، 
أنق�رة، تركيا، يقتل ما ال يقل عن تس�عة أش�خاص 

ويجرح 84.

غزل عراقي
ترة كلمة احبك سهلة تنك������������ال
يعنيه��������ا هوة  حجاها  كلمن  ومو 
الك������الم بسياق  حبيبي  يكولك  اكو 
يحجيها بعربة  ياعمري  يكولك  وأكو 
اليغرك اليحجي بغزل وي�������������اك
بيه�����������ا الة  يتغزل غاية  بيك  اكو 
وروح عن�������ه  اميش  قلبك  اليوجع 
تعاديه������ا ال  دموعك  التمسح  وايد 

أبـــــــراج

الوضع العاطفي يتحس�ن تدريجيا وستالحظ 
ذلك الي�وم. عليك أن تخطط الي�وم للمشاركة يف 
بع�ض الندوات االجتماعية حت�ى تتعرف عىل وجوه 
جديدة. اختيارك ملالبس�ك مميز جدا ولذلك قد يس�تعني 

بك أحد األشخاص ملساعدته يف اختيار مالبسه.

ع�ىل الرغم من أنك تحب عمل�ك جدا إال أنك ال 
تشعر أنه مناس�ب لك ولشخصيتك الطموح. 
ربم�ا تفكر يف طلب إجازة من مديرك. ستس�تغل 
إجازتك يف رس�م بع�ض اللوحات الرائع�ة أو ربما يف 
كتاب�ة قصي�دة رومانس�ية. س�يدعمك ويشجعك من 

حولك بالتأكيد.

تح�اول الي�وم توس�يع دائ�رة معرفت�ك ببع�ض 
الفن�ون. ق�د تق�رر اليوم زي�ارة بع�ض املعارض 
أو حض�ور مرسحي�ة أو حف�ل كب�ري أو رشاء بع�ض 
األنتيك�ات والتحف القديمة. قد يعرض عليك أحد الزمالء 
مرافقتك إىل هذه األماكن. اس�تغل هذا اليوم املختلف واش�ر 

مجموعة من الكتب والقطع األثرية القيمة.

علي�ك أن تقاوم الي�وم رغبت�ك يف الذهاب إىل 
التس�وق بمف�ردك، ف�إذا فعلت ربم�ا تشري 
أغراض�ا ال حاجة لك بها. بأي ح�ال من األحوال، 
أن تري�د أن تفع�ل ذلك اليوم لتع�وض نقص معني يف 
حيات�ك. ب�دال م�ن أن تخرس أموال�ك، علي�ك أن تحاول 

التوصل إىل حل ملشكلتك. مارس أي نوع من الرياضة.

ق�د تفكر يف االنتق�ال من املك�ان الذي تعيش 
فيه خالل الفرة املقبلة، ولكنك تتعرض اليوم 
لبعض األحداث التي تجعلك تغري رأيك، ربما يأتي 
أحد األشخاص املفضلني لديك ليعيش يف نفس املكان 

وأنت ترغب يف العيش بجواره.

ليست لديك أي نية ملحاربة أي شخص اليوم، 
فأنت شخص ليس لديك أعداء، ولكن عليك أن 
تنظر حولك جيدا، فمهما كنت ش�خصا محبوبا، 
فبالتأكي�د لدي�ك ع�دو ولكن�ك ما زلت حت�ى اآلن ال 

تعرفه.

ال تث�ق باآلخرين كثريا وال تملك الكثري من الصرب. 
تتب�ع اليوم خط�ى معين�ة ويف اليوم الت�ايل يتغري 
تفك�ريك وت�ردد وتراج�ع للخلف. عندم�ا يقلل أحد 
من شأنك واحرامك اليوم، سرد عليه بشكل جارح وقد 
تنتق�م أحيانا. تحب ال�ربوز دائما وتك�ره أن يتجاهلك أحد، 

ولذلك ستقع يف العديد من املشاكل مع الحاقدين اليوم.

تحتاج اليوم إىل االهتمام بالرشيك واستخدام 
املرونة يف التعامل معه، فهو ال يستحق منك إال 
الخري واالهتمام. قد تعاني اليوم من توتر األجواء 
يف مج�ال العم�ل، ال تغضب فقد تحمي�ك تلك األجواء 
م�ن التع�رض لنظرات الحس�د التي يرمي�ك بها بعض 

الزمالء الحاقدين عىل إنجازاتك.

أق�رب  س�تجعلك  لآلخري�ن  فهم�ك  رسع�ة 
إليهم من أنفس�هم. س�تتعرف ع�ىل أحالمهم 
وطموحاتهم وستتعرف أيضا عىل أدق أرسارهم. 
ق�د يكذب علي�ك أحده�م ولكنك س�تعرف الحقيقة 
التي يخفيها عنك. ال تشغل نفس�ك بتفاصيل عن حياة 

اآلخرين إال إذا كنت تفكر يف مساعدتهم.

حيات�ك  يف  التفاصي�ل  أدق  ع�ىل  تعل�ق  ال 
الشخصية أو املهنية فبهذه الطريقة ستضيع 
وقت�ك يف أمور ال جدوى منه�ا يف النهاية. الركيز 
ع�ىل التفاصيل لن يؤثر علي�ك باإليجاب كما تتخيل. 
التفك�ري بهذه الطريقة س�يجعلك تراج�ع للخلف ولن 

تتقدم لألمام أبدا.

ق�د تتع�رض الي�وم ملشاجرة بين�ك وبني أحد 
األصدقاء قد تجعلك تتنازل عن بعض القرارات 
بشك�ل مفاجئ، لي�س من الس�هل أن تتحدث إىل 
هذا الصديق برصاحة مطلق�ة ولكن قوة الشخصية 
التي تتحىل بها تس�اعدك عىل املحاولة، أمانتك هي رس 

النجاح والتقدم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

قد تنظ�ر إىل أصدقائك الي�وم نظرة مختلفة، 
وربما يكون السبب هو مالحظة بعض التغيري 
يف ش�خصيتهم وأس�لوب حياتهم. ق�د يكون من 
املحتمل أيضا أن عددا منهم قد أنجز عددا ال بأس به 
من املهام الصعبة ولذلك س�تبدي إعجابك به. قد تتغري 

عالقة أحدهم بك من صداقة إىل حب.

ك�ان يف مدينة أمري عطوف , محبوب ومقدر 
من جميع رعاياه .

غري أن�ه كان ثمة رجل فق�ري الحال،  معدم 
جعل دأبه وديدن�ه ذّم األمري، والتشهري به . 
وتحريك لسانه أبداً ودائماً يف التشنيع عليه.

وكان األمري يعرف ذلك , ولكنه ظّل صابراً ال 
يحرّك يف شأنه ساكناً .

وأخرياً خطر بباله أن يضع له حّداً 
, وأرس�ل إليه يف ليلة من ليايل 
الشت�اء خادم�ه , وحّم�ل له 
كيس طح�ني وعلبة صابون , 

وقالب سكر .
قرع الخادم باب الرجل وقال : 

“أرسل إليك األمري
ه�ذه الهداي�ا , عالم�ة تذك�ار . 

ودليل رعاية”.
وش�عر الرج�ل بالزه�و، وأخ�ذه العجب، إذ 
حسب أن الهدايا تكريم من األمري له، وذهب 
يف نش�وة الكربياء إىل أح�د أصدقائه وأخربه 

بما فعل األمري قائالً :
“أال ت�رى كي�ف أن األم�ري يطل�ب 

رضاي؟” 

ولكن صديقه قال : 
“إيه ! ما أحكم األمري وما أقّل فطنتك !

إنه يتكلم بالرموز .
الّطحني ملعدتك الفارغة 

والصابون لقذارة رسيرتك 
والسكر ليحلو لسانك املر

وأصب�ح الرج�ل خج�اًل من�ذ ذلك 
اليوم، حتى من نفس�ه وسكت 
بعد ذل�ك، ولم يتع�رض لألمري 

بكلمة .
تعقيب عىل القصة 

يف كثري من االحيان ننيس فهم الناس 
والطيب�ة  واالخ�الق  االدب  فنعت�رب 
ضعف�ا واس�تكانة يج�ب ان نحرم 

الجميع ونعاملهم بما يستحقون.

الحصان رقم ١
ان ك�ان هذا الحص�ان يعجبك فه�ذا يعني أنك 
تبحث�ني ع�ن الس�الم واله�دوء لكن�ك تعلمني 
مس�بقاً بان هناك عقبات كثرية تنتظرك تماماً 
كم�ا هي حال هذا الحصان الذي يتمتع بجمال 

الحقل لكنه يمكنه رصد املحيط الوعر.
أن�ت إمرأة تعرف ما ال�ذي تريده لكنها تدرك يف 

الوقت عينه أن األمر لن يكون سهالً.
حالياً هو الوق�ت املثايل للقيام بما عليك القيام 
به.صحي�ح ان العقبات قد تبدو مخيفة وحتى 
ربما مستحيلة لكن عليك التوقف عن االنتظار 
النه كلما طالت املدة كلم�ا زادت تعقيداً وكلما 

حالت دون وصولك اىل  هدفك.
أن�ت ال تعرف�ني كم أن�ت قوية لذل�ك ال تقلقي 
املس�تقبل يحم�ل لك النجاح، صحي�ح أن األمر 
لن يك�ون س�هالً لكن نج�اح مرتب�ط بقرارك 

بالترصف أو عدمه.
الحصان رقم ٢

بإختيارك هذا الحصان انت من النساء اللواتي 
ينجذب�ن اىل الجم�ال وتحبني ان يك�ون كل ما 
يحيط ب�ك جميالً . محيطك يس�تشريك بشكل 
دائ�م وغالب�اً ما تقدم�ني النصائ�ح خصوصاً 
ان ك�ان االمر يتطلب اختي�ار كل ما هو جميل 
وأني�ق. حس�ك االني�ق ه�ذا يجع�ل االخري�ن 
يشعرون بالخ�وف منك خصوصاً وأنك تملكني 
االراء القوي�ة الت�ي ال تراجعني عنه�ا. تميلني 
احياناً الطالق االحك�ام عشوائياً وهذا االمر له 

تأثريه الكبري عىل مستقبلك.
املس�تقبل يحمل لك خس�ارة لتحالف قوي جداً 
مع ش�خص اخر وذلك بس�بب تركي�زك الدائم 

عىل نفسك واألحكام املسبقة الخاصة بك.
الحصان رقم ٣

أن�ت إم�رأة تح�ب النظ�ام واألناق�ة والنظافة 
واألدبي�ات الرفيع�ة. يف الواق�ع محيطك كامالً 
يكن لك االح�رام الشديد لكن�ه يف الوقت عينه 
يظن بانك متزمتة بعض اليشء. ربما عليك عدم 
التقي�د بالقواع�د طوال الوقت، االمر يس�تحق 
التجربة.. فمن يدري قد يعجبك الشعور الناجم 
عن عدم االلت�زام بالقواعد واالدبيات والعادات 

طوال الوقت.
مس�تقبلك يحمل لك حياة هادئة بإيقاع واحد. 
قد تصبح مملة بعد س�نوات قليل�ة لكنها عىل 
االق�ل من الن�وع ال�ذي يعجبك. ق�د تخرسين 
بعض الصداقات يف حال لم تتمكني من التخيل 

عن تزمتك.
الحصان رقم ٤

أنت تنتظرين الفرصة التي تمكنك من الركض 
بحرية  كما هذا الحصان تماماً. لعلك تشعرين 
بانك تشعرين باالنهاك مؤخراً بس�بب املشاكل 
الكثرية والضغوطات والقيود املفروضة عليك. 
تحتاجني اىل اجازة تمكنك من التقاط انفاس�ك 

قليالً.
مس�تقبلك لن يكون الركض بحرية كالحصان 
الن الركض منهك الم�رأة منهكة اصالً. عوض 
الرك�ض واله�رب م�ن االم�ور التي تش�دك اىل 

أسفل عليك إستجماع قوتك ومواجهة املشكلة 
والتخل�ص م�ن كل ش�خص يجعل�ك تشعرين 

بالسوء.
الحصان رقم ٥

أن�ت أم بالفط�رة تحب�ني االهتم�ام باآلخرين 
وجعله�م يشع�رون بالراح�ة. تتعاطف�ني مع 
االخري�ن وأن�ت إمرأة يمكن لآلخري�ن أن يثقوا 

بها.
بإختي�ارك هذه الص�ورة فانت قمت�ي بإتخاذ 
ق�رارك بتقب�ل كل ش�خص يحتاج الي�ك ملنحه 
الحب والعاطفة واالهتمام. يف حياتك ش�خص 
م�ا يعتم�د عليك كلي�اً ورغم ان االمر يس�عدك 

لكنه يصبح منهكاً احيانا.
مس�تقبلك يحم�ل لك النمط نفس�ه لكن هناك 
نس�بة كب�رية بانك ق�د تحتاج�ني مل�ن يهتم . 
التضحي�ة بحاجاتك ووضع حاج�ات االخرين 
قب�ل ك�ل يشء س�يجعل االخرين يتج�اوزون 
الح�دود.. والتي ه�ي غري موج�ودة أصالً النك 
ل�م تقومي بتحديدها. االمر ه�ذا ان لم تقومي 

بحسمه فسيستنزفك.
الحصان رقم ٦

مغيب الشمس يرمز اىل يشء سيصل اىل نهايته.
لعل هذا االمر سيحصل فعالً أو لعله رغبة منك 
يف ان ينتهي ما يجعلك تشعرين بالقلق او بعدم 
الراحة. عبء كبري تحملينه منذ مدة، لكنك كما 
الحصان تشعرين برغبة عارمة يف ترك كل يشء 
خلف�ك والركض نحو مغي�ب الشمس. تبحثني 

عن الهدوء والراح�ة الت�ي تفتقده�ا  حيات�ك.
مس�تقبلك س�يحمل لك هذه النهاية عاجالً أم 
آجال.. فكل االمور تصل اىل خواتيمها يف مرحلة 
م�ا. لكن ترسيع النهاية ه�و بيدك، ال تتجاهيل 

املشكلة وقومي بتحديد ما تريدنه.

قصة وعربة

اختبارات شخصية
قصة مثل

املفلس بالقافلة...أميــن...!

اهلدايا الثالث 

اخرت حصاناً وسنكشف لك ما ال تعرفه عن نفسك ومستقبلك

هل تعلم ان اللس�ان هو أرسع 
جزء يتماثل للشفاء يف جسمك.

ه�ل تعل�م أن 11 % من الناس 
يس�تخدمون أيديه�م اليرسى. 
ي�ده  يس�تخدم  ويس�مى م�ن 

اليرسى أشول أو أعرس.
ه�ل تعلم أن ش�هر أغس�طس 

تكون فيه أعىل نسبة مواليد. 
ه�ل تعل�م أن الطع�ام إذا ل�م 
يمكن�ك  ال  باللع�اب  يختل�ط 

تذوقه.
ه�ل تعل�م أن الزراف�ة يمكنها 
باس�تعمال  أذنه�ا  تنظي�ف 
لس�انها الذي يبلغ طوله حوايل 

21 إنش.

ه�ل تعل�م أن أس�راليا كان�ت 
تسمى نيو هوالند.

الكب�ري  ال�وادي  أن  ه�ل تعل�م 
أو القران�د كاني�ون يمك�ن أن 
يس�توعب ع�دد 900 تريلي�ون 

كرة قدم حتى يمتلئ.
ه�ل تعلم أن ترمي�ش عيونك يف 
يوم كامل، يس�اوي إغماضهما 

ملدة 30 دقيقة متواصلة.
هل تعل�م أن الشخ�ص العادي 
25 عام�اً م�ن عم�ره  يق�ي 

نائماً.
ه�ل تعلم أن ف�رس النهر يقتل 
البرش أكثر م�ن أي حيوان آخر 

يف قارة أفريقيا.

كلمات متقاطعة
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املفل�س: ال�ذي ال يمل�ك نق�ود يف 
جيبه.

مثل بغ�دادي قديم ...عندما كانت 
االب�ل ه�ي واس�طة النق�ل ل�دى 

التجار يف قديم الزمان...
كان�ت تخ�رج قواف�ل البضاع�ة 
الصح�اري  تع�رب  واملس�افرين 
... وكان�ت القافل�ة م�ن ضم�ن 
مس�افريها الغني والفقري، ومرة 
امل�رات وعن�د س�ري اح�دى  م�ن 

القوافل ...خرج عليها قّطاع طرق 
) لص�وص ( ب�دأوا برسق�ة امل�ال 
املس�افرين  واالمتعة وم�ا يملكه 
م�ن زينة وام�وال ... وجاؤوا عىل 
رج�ل ليرسقوه لم يج�دوا لديه ما 

ُيرسق ألنه فقري...!
فكان هو الوحيد الذي لم يتأَذ من 

القافلة ألنه ال يملك شيئاً...؟!
ُفرضب مثالً...

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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الفنانة اإلماراتية فاطمة الطائي: «كورونا» غّيرت من واقع 
الجمهور المتلقي كثيرا
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قبل أيام، نـرشت ملكة اإلحساس إليسا 
أحـدث صورها عرب صفحتهـا الخاصة 
عـىل إنستغـرام لتظهـر بيـد مضّمدة، 
وكأنهـا خضعـت مـرة ثانيـة لعمليـة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضعـت لها العـام املـايض، نتيجة 
مضاعفات إصابتهـا بمرض الرسطان، 

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 
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يوم النصر.. نصر لكل 
العراقيني 

الذي   العظيم  واملوقف  مواقف  الحياة  تعد  االخالقية  االعتبارات  كل  يف 
العراق   العراقيون خالل مواجهتهم احتالل عصابات داعش ملدن  سجله 
وتلبيتهم  نداء الواجب  املقدس » الجهاد  الكفائي«  إلخراج  هذه  العنارص 
وسمو   عظمة   عىل  يدلل  مبدئيا  موقفا  كان  العراقية،  للمدن  املحتلة  
االنتماء العراقي  لرتبة  الوطن بغض  النظر  عن انتماءاتهم  املذهبية، 
اىل جنب مع  واربيل جنبا   وبغداد  والنارصية  البرصة  ابن   انتخى   فقد 
ابن  املوصل وتكريت واالنبار  لتحرير االرض  بروح  وثابة يدفعهم  يف 
ذلك االنتماء  لهذه االرض الطاهرة  املعطاء  التي انجبت القادة العظام، 
حيث لبى  هؤالء الشباب نداء  الواجب  الوطني فانتخوا  يدا  بيد،  ولم 
ايمان  مطلق  اىل  كانت تستند  بل  انفعالية عابرة  تكن  نخوتهم  نخوة 
بحتمية  املواجهة  وتحقيق  النرص، ورغم رضاوة الحرب استطاع هؤالء 
الشباب من عنارص الجيش  العراقي البطل وعنارص الحشد الشعبي من 
ننىس  وال  الحروب،  فن  يف  درسا  الغزاة  وتلقني  والعرض،  االرض  تحرير 
فّضل  فقد   املواجهة،  هذه  عىل   ارشفوا  الذين  من   القادة   بعض  دور 
البعض منهم العيش يف الرباري تحت حرارة الشمس مع املقاتلني االبطال 
عىل الجلوس يف املكاتب الفاخرة االثا  واملكيفة، وكان البعض منهم اتخذ 
مكتبا  له  تحت افياء السيارات  العسكرية وهو يلتحف االرض بعيدا عن 
حرارة الشمس يف ادارة  حرب املواجهة، والنريد  ان نذكر اسماءهم، وهم 
كثر، لكي  اليفكر  البعض انها  دعاية  انتخابية لهؤالء االبطال او طلبا 
الحرب  انتهت  لله  والحمد  اعتباري،  او  مايل   لرضاهم طمعا يف مكسب 
بتحرير االرض الطاهرة وسجلت مواقف هؤالء  االبطال بأحرف  من  نور، 
وستبقى االجيال القادمة  تحكي  قصة بطولة وشجاعة يف معركة هي 
يف كل االحوال معركة وجود سجلت صفحاتها بأحرف من نور، وحقق 
هؤالء  الشباب النرص الذي هو نرص  لكل العراقيني  بطوائفهم كافة يف  
موقف ال يخلو  من  انبعاث حضاري  ال يشبه  كل املعارك  التي شهدها 
النرص  من  لكل  من  شارك  وساهم  يف تحقيق  هذا   العالم.. فتحية 
عنارص القوات  املسلحة وعنارص الحشد  الشعبي والقوى  الساندة  لها،  
وكانوا  لنا  بحق  رفعة رأس.. وهذا  النرص يف كل  االحوال  فخر  ليس 
ان  بعد   العالم،  لكل   بل  ال  العرب،  لكل   فخر   بل  فحسب،  للعراقيني  
انهى هؤالء االبطال اسطورة  داعش  يف العراق، واوقفوا  زحفها اىل  دول  

العالم.

استيائها  عن  فواخرجي،  سالف  السورية،  املمثلة  عربت 
 ،)DW( األملاني  التلفزيون  معها  أجراها  التي  املقابلة  من 
قبلتها  بشأن  جرئية  ترصيحات  خاللها  رصحت  والتي 
عن  الدين  لفصل  وتأيدها  شيكاغو(،  )شارع  بمسسل 
الدولة يف موطنها سوريا.وقالت فواخرجي خالل مقابلة 
تلفزيونية: »كنت بتمنى اطلع كسالف املمثلة، 
يكون  أن  عىل  كان  االتفاق  أن  موضحة 
يف  وصورتها  املرأة  قضايا  حول  اللقاء 
اتجاه  أن  إىل  مشريًة  العربية،  الدراما 

املقابلة أخذ منحًى آخر سياسياً.
أن  فواخرجي  سالف  واعتربت 
به  وتحدثت  مستنزف  الكالم  هذا 
حيث  طويلة،  سنوات  قبل  كثرياً 
منه  خلصنا  »هالكالم  قالت: 
ليش  ندعو  عم  كلياتنا  ونحنا 
سوريا  هو  اليل  للوطن  تاني، 
ألنه  األشخاص،  من  األكرب 
إحنا«.وركز  أخرى  بمرحلة 
لقاء سالف فواخرجي عىل 
للنجمة  السيايس  املوقف 
الخوض  بدل  السورية، 
تخص  فنية  مواضيع  يف 
بالدراما  تتعلق  الفنانة 
والعربية.ودعت  الّسورية 
املادة  إللغاء  فواخرجي 
الفقه  أن  إىل  تشري  التي 
املصدر  هو  اإلسالمي 
الرئيس للترشيع، الفتًة إىل أن 
الفقه اإلسالمي يتضمن الكثري 
من البنود العظيمة لكن ال يجب 

أن توضع .
مع  الخاص  اللقاء  عرض  وبعد 
النجمة السورية عىل القناة األملانية، 
عىل  افرتاضية  معركة  بدأت 
بني  االجتماعي  التواصل  منصات 
سالف  إلجابات  ومعارض  مؤيد 
البعض  انتقد  فيما  فواخرجي، 
األسئلة املطروحة عىل املمثلة 
الصحفي  قبل  من  السورية 

جعفر عبد الكريم.

أكدت املمثلة التونسية درة مؤخراً أنها تزوجت املهندس املرصي هاني سعد، بعد 

انفصاله عن زوجته، وتوثيق حالته اإلجتماعية بأنه )مطلق(، حيث شاركت يف 

برنامجي إذاعي تونيس، وأطلعت مقدم الربنامج عىل عقد الزواج، والذي بدوره 

ذكر أن الخارجية التونسية وافقت عليه، ما يحسم الجدل القائم بأنها ليست 

زوجة ثانية، وبالتايل ملا تخالف القوانني واألعراف التونسية، وتدحض أي شائعة 

تحوم حولها بأنها معرضة للسجن يف موطنها.

ورأت دّرة أنها لم تقرتف أي خطأ ولم تقم بما هو حرام أو خارج عىل القانون 

أو يستحق االنتقاد، وأن من غري املقبول التدخل يف الحياة الشخصية لآلخرين. 

وأكدت أن زوجها مطلَّق وأن األوراق تثبت ذلك.

معلنة  هاجمتها،  التي  فاطمة  النائبة  ضد  دعوى  سرتفع  أنها  عن  وكشفت 

بالتزامن  الراحل  والدها  تذّكرت  إنها  قائلًة  زفافها  يوم  يف  بكائها  سبب  أن 

الصحية  تدهور حالتها  بسبب  الزفاف  والدتها حفل  مع عدم حضور 

فاختلطت مشاعرها بني الفرح والحزن.

أعربت النجمة ميساء مغربي عن سعادتها بالفوز 
برنامج  عن  عربية  برامج  مقدمة  أفضل  بجائزة 
عىل  لها  صورة  ميساء  ونرشت  كروز«،  »دبي 
حسابها الرسمي عىل تويرت أثناء التكريم وعلقت 
عليها: »شكراً مرص حاضنة االٕبداع واملبدعني عىل 
االٔفضل  ضمن  كروز  دبي  برنامج  عن  تكريمي 
شكراً  والصعاب،  التحديات  سنة   2020 لسنة 
ملٔوسسة  شكراً  االٕعالمية  وشوشة  مجموعة 
ضيوف  ولكل  املنتجة  والرشكة  لالٕعالم  دبي 
الربنامج النجوم االٔصدقاء صانعي نجاح حلقات 
الربنامج«.وُيعد حفل مهرجان وشوشة لألفضل 
2020 من أحد املهرجانات املهمة والرائدة يف مرص 
والوطن العربي، لتسليم جوائز لألفضل يف مختلف 
والتمثيل  والرياضية  والفنية  اإلعالمية  املجاالت 
االجتماعي. التواصل  ومواقع  واملرسح  والسينما 
للعام   2020 وشوشة  استفتاء  نتائج  وجاءت 
الخامس عىل التوايل عرب تصويت الجمهور بفوز 
مجموعة من أهم نجوم الوطن العربي من بينهم 
محمد رمضان، تامر حسني، ياسمني عبدالعزيز، 

ابراهيم  اديب،  عمرو  يونس،  إسعاد 
الخطيب  محمود  والكابتن  عيىس 
عدد  وشاركت  األهيل  النادي  رئيس 
من اإلعالميات يف تقديم الحفل من 
لجني  السعودية  اإلعالمية  بينهم 

عمران.

النجم  إن  خاصة  معلومات  قالت 

مع  يناقش  الساهر  كاظم  العراقي 

يروي  كتاب  إصدار  موضوع  شقيقه 

سرية الفنان الذي حلق نجماً ألكثر من 

شقيق  تأليف  والكتاب  عاماً،  عرشين 

مسريته  يف  رافقه  الذي  الساهر  كاظم 

الفنية وأحّب أن يكرّم شقيقه.

أيام  قبل  طلب  الساهر  كاظم  لكن 

إنهاء  لحني  استمهاله  شقيقه  من 

بإعادة  طالبه  كذلك  الكتاب،  مراجعة 

يف  وردت  التي  الحكايات  بعض  تعديل 

تذكر  الساهر  بحسب  ألنها  النصوص 

بمثابة  هي  أو  الناس  بعض  أسماء 

فضائح ال يحبذ الساهر التطرق اليها؛ 

الفنية  حياته  بداية  يف  حصلت  وهي 

طريق  عن  العربي  العالم  اىل  وعبوره 

 5 من  أكثر  فيها  مكث  التي  بريوت 

سنوات.

الالفت أنها املرة االوىل التي يصدر فيها 

فنان معروف أو يوافق عىل إصدار هذا 

الكتاب وهو ال يزال يف عز عطائه الفني 

واملوسيقي.

إىل ذلك، ذكر أن الساهر كان يف بريوت 

إلحدى  خاصاً  حفالً  وأحيا  أخرياً، 

من  الصور  وشوهدت  العائالت، 

عىل  الساهر  فيها  ويظهر  املناسبة 

مواقع التواصل االجتماعي.

الساهر  جديد  كان  إن  ما  ُيعرف  ولم 

أم ينتظر صاحب  النور قريباً  سيبرص 

»هذا اللون« مزيداً من الوقت للخروج 

يصدر  لم  إذ  بالغياب،  يليق  بإنتاج 

ونصف  عام  منذ  أغنية  أّي  الساهر 

العام.

القاهرة  مهرجان  لليايل  األخرية  الليلة  يف 
شارك  واألربعني،  الثانية  بدورته  السينمائي 
نجوم الفن يف حفل ختام فعاليات املهرجان 

عىل خشبة دار األوبرا املرصية.
حصلت  تجوال«،  »حظر  فيلم  يف  دورها  عن 
يف  نجمة  أفضل  جائزة  عىل  شاهني  إلهام 
لهذا   42 السينمائي  القاهرة  مهرجان  دورة 
عاماً   20 قضت  التي  فاتن  بشخصية  العام 
قتلت زوجها،  أن  بعد  السجن  من عمرها يف 

حيث نجحت إلهام شاهني يف أن تحصل عىل 
الجائزة وبجدارة لتعود بها إىل جمهورها بعد 

غياب سنوات عن السينما املرصية.
للفيلم  فذهبت  الذهبي  الهرم  جائزة  أما 
الذي  شاروك  بن  للمخرج   limbo الربيطاني 
عىل  فحصل  املرصي،  أمري  بطولته  أدى 
الدولية  املنافسة  ضمن  فيلم  أحسن  جائزة 

للمهرجان.
اإلطالالت  عىل  األسود  اللون  سيطر  وقد 

املهرجان  ختام  حفل  بنجمات  الخاصة 
الثانية  دورته  يف  السينمائي  القاهرة 
إلهام  من  كل  اختارت  حيث  واألربعني، 
شاهني وغادة عادل وسمية الخشاب ويرسا 
اللوزي وجميلة عوض وغريهم من النجمات 
آخر  يف  إطاللتهن  يف  األسود  فّضلن  اللواتي 

ليايل مهرجان القاهرة السينمائي.
أما يرسا فظهرت بإطاللة مختلفة، وحصلت 

عىل لقب ملكة املهرجان لفستانها الذهبي.

طافش،  نرسين  السورية،  الفنانة  هاجمت 

مجموعة  عرب  )كورونا(  لقاح  صّناع 

بالقول  وبدأتها  التغريدات،  من 

»وفاة  للسخرية:  أقرب  بشكل 

تطعيمهم  تم  أشخاص  ستة 

عىل  وللتعتيم  )كورونا(.  بلقاح 

أنهم  منهم  أربعة  قال  املوضوع 

أخذو لقاحاً وهمياً، فهل أصبحنا 

فرئان تجارب؟«.

»ناقشت أخرياً أطباء متأكدين من 

له  أمان تطعيم كورونا ومتعصبني 

أو  األبحاث  لم يشاهدوا  أنهم  ... حتى 

أرشفوا عىل هذه األبحاث ليكونوا متأكدين 

تماماً«، وأضافت طافش، يف ردودها أنها سألت 

أطباء يتابعون تطورات صناعة اللقاح.

اللقاح  نجاعة  عىل  واضح  دليل  تقديم  األطباء  وطالبت 

»أتمنى  كتبت:  حيث  بمكوناته  والتعريف 

كورونا  للقاح  املتحمسني  األطباء  من 

له  واملتعصبني  له  واملسوقني 

عن  تفصيلياً  بحثاً  يقدموا  أن 

مكونات اللقاح ويرشحوا باألدلة 

والرباهني العلمية، ألن املوضوع 

ألف  وعليه  جداً  مشبوهاًَ  بات 

عالمة استفهام«.

تغريداتها  سلسلة  وختمت 

العلم  بأهمية  إيمانها  بتأكيد 

بالقول: »أنا أؤمن بالعلم املبني عىل 

موثوق  دليل  يوجد  ال  طاملا  األبحاث.. 

لقاح  أي  أن  وبما  رأيناها،  موثوقة  وبّينة 

يحتاج سنوات وليس أشهراً للتأكد من أنه آمن، 

النتائج ويحتمل الرتيث والتفكري  فاملوضوع غري مضمون 

عىل األقل، إن لم نقل الرفض التام«.

بعد تصرحياتها اجلريئة.. سالف 
فواخرجي تدافع عن نفسها

درة تؤكد قانونية زواجها 
وتهدد مبقاضاة نائبة تونسية

ميساء مغربي حتصد جائزة األفضل يف 2020 
عن برنامج »دبي كروز«

هل ُيبصر كتاب سرية الفنان كاظم الساهر النور قريباً؟

إهلام شاهني األفضل ويسرا ملكة يف مهرجان القاهرة السينمائي

بعد هيفاء وهيب.. نسرين طافش »تهاجم« 
لقاحات )كورونا(

سعد حمسن خليل

بمقدار 444 مليار دوالر 

أمريكا ترفع دعاوى قضائية قد تجبر 
فيسبوك على بيع واتسآب وإنستغرام

أكبر شركات الحماية تتعرض 
للقرصنة وتفشل بحماية نفسها 

عـين على العالم

رفعت لجنة التجارة االتحادية األمريكية ومعظم الواليات األمريكية دعاوى 
قضائي�ة بح�ق تطبيق )فيس ب�وك( قائل�ني: “إن الرشك�ة انتهكت قانون 
من�ع االحت�كار وقد يتع�ني تقس�يمها”.وأصبحت )فيس ب�وك( بذلك ثاني 
رشك�ة تكنولوجيا كبرية تواجه تحركا قضائيا ضخما.وقالت لجنة التجارة 
االتحادي�ة يف بي�ان: “إنها س�تعىس الس�تصدار حكم”يمك�ن أن يتضمن: 

التخارج اإللزامي من أصول، من بينها إنستغرام وواتساب”.
ويف دعوى ثانية، طالب تحالف يضم 46 والية وواشنطن العاصمة وجزيرة 
غوام بحكم ينص عىل عدم قانونية اس�تحواذ )فيس بوك( عىل )إنستغرام( 
و)واتس�اب(.وكانت وزارة العدل األمريكي�ة قد أقامت دعوى قضائية بحق 
غوغ�ل يف أكتوبر، متهم�ة الرشكة، البالغة قيمتها تريلي�ون دوالر والتابعة 
ملجموع�ة ألفاب�ت، باس�تغاللها وضعه�ا الق�وي يف الس�وق للتضييق عىل 
املنافس�ني.تلك الدعاوى هي األكرب يف ميدان مكافحة االحتكار منذ سنوات 

عديدة، ويمكن مقارنتها بالقضية التي واجهتها مايكروسوفت يف 1998.

 أعلنت رشكة “فاير آي” أنها لم تستطع حماية نفسها من اخرتاق قراصنة 
اإلنرتنت، بحيث تس�تعني الحكومات والرشكات ح�ول العالم بهذه الرشكة 

من أجل حماية شبكاتها من هجمات “الهاكرز”.
وذكرت الرشكة، ومقرها الواليات املتحدة، أن قراصنة عىل مستوى عال من 

االحرتاف شنوا هجوما إلكرتونيا عىل الرشكة.
وق�ال املدي�ر التنفيذي لرشك�ة أمن املعلوم�ات، كيفني ماندي�ا: “إن هؤالء 
القراصن�ة مدعوم�ون من دولة لم يس�مها، لكن مصادر ذك�رت أن الدولة 

املعنية هي روسيا”.
وتمكن “هاكرز” اإلنرتنت من رسقة أدوات اختبار قدرات ش�بكات الزبائن، 
غ�ري أن النط�اق الكامل للهج�وم ال يزال غ�ري واضح.وأض�اف مانديا” إن 
املتس�للني س�عوا يف املق�ام األول للحص�ول ع�ىل معلومات تتعل�ق بعمالء 
الرشكات من الحكومات”.وتقوم “فاير آي” خدماتها األمنية السيربانية إىل 
الحكومات وأنظمة الرعاي�ة الصحية يف جميع أنحاء العالم.وفتحت مكتب 
التحقيقات الفي�درايل تحقيقا يف الحادث، ويتعاون يف التحقيق أيضا رشكة 
“مايكروس�وفت”.ويثري الهج�وم الرقمي مخاوف م�ن األدوات املرسوقة، 

يمكن أن يتم استخدام يف شن هجمات جديدة حول العالم.

ال يظه�ر الوباء العامل�ي أي عالمات 
ع�ىل التباطؤ عىل الرغ�م من ظهور 
ح�ول  اإليجابي�ة  األخب�ار  بع�ض 
اللقاحات، ويف مثل هذا الس�يناريو، 
يك�ون العمل عن ُبع�د أو العمل من 
املنزل هو الخي�ار االفرتايض للعديد 
من ال�رشكات، فوفًقا لتقرير صادر 
ع�ن بلومب�ريج، لي�س ل�دى رشكة 
أب�ل أي خط�ط الس�تدعاء غالبي�ة 
املوظف�ني إىل املكات�ب حت�ى يونيو 
أخ�رب  ورد  م�ا  2021.وبحس�ب 
الرئي�س التنفيذي لرشك�ة أبل، تيم 
ك�وك، املوظف�ني يف اجتم�اع املدينة 
االفرتايض حول تمديد العمل عن ُبعد، 
وشدد “كوك” عىل أنه بينما ال يمكن 
استبدال التعاون وجًها لوجه، يمكن 
إنج�از العمل ع�ن ُبع�د دون التأثري 
عىل النتائ�ج، وق�ال “ال يوجد بديل 
للتعاون وجهاً لوج�ه، لكننا تعلمنا 

الكث�ري أيًض�ا ح�ول كيفي�ة إنجاز 
عملنا خ�ارج املكتب دون التضحية 
باإلنتاجي�ة أو النتائ�ج”. كم�ا قال 
 :Bloomberg ��للموظف�ني، وفًقا ل
كانت ال�دروس املس�تفادة من هذا 
األم�ر حيوية، ف�كل ه�ذه الدروس 
مهم�ة، عندم�ا نكون ع�ىل الجانب 
اآلخ�ر م�ن ه�ذا الوباء، س�نحافظ 
عىل كل م�ا هو رائع يف أبل مع دمج 
أفضل التح�والت التي أجريناها هذا 
العام”.ووفًقا ل� Bloomberg، أخرب 
كوك املوظفني أنه “من املحتمل” أن 
غالبي�ة الفرق لن تع�ود إىل مكاتبها 
قبل يوني�و 2021، فيما يعمل حرم 
أب�ل Park يف Cupertino حالًي�ا مع 
٪15 فق�ط من املوظفني يف املكاتب، 
وم�ن املث�ري لالهتم�ام، أن جوج�ل 
كش�فت مؤخرًا أن بع�ض فرقها قد 

عادت إىل مقرها.

م�ن  الكث�ري  أن  املع�روف  م�ن   
لتحديد  العاملي  النظام  مستخدمي 
املواقع “GPS”، يعاني من مشاكل 
غي�اب الدق�ة يف امل�دن، وخاص�ة 
رشك�ة  إن  منها.وذك�ر  املكتظ�ة 
غوغل تدرك أن الحصول عىل موقع 
مح�دد لش�خص م�ا لي�س دقيقا 
دائم�ا، وذل�ك بفضل أخط�اء تتبع 
املوقع.لكنه من املفرتض أن يصبح 
تتب�ع املوق�ع دقيق�ا ع�رب العدي�د 
م�ن هوات�ف أندروي�د ابت�داء من 
الع�ام املقبل.وكش�فت غوغل عن 
الخط�وات التي اتخذتها لتحس�ني 
دق�ة التتبع يف املناط�ق الحرضية، 
الثان�ي م�ن  إذ طرح�ت اإلص�دار 
تصحيحات GPS عىل غوغل مابس 
بمس�اعدة الخرائط الثالثية األبعاد 

 ،Pixel 4a 5Gو Pixel 5 لهاتف�ي 
التي تتميز بتحس�ني الدقة بشكل 

كبري مقارنة بما هو متاح حاليا.
نقدم�ه  ال�ذي  الح�ل  ويس�تخدم 
تصحيح�ات بمس�اعدة الخرائ�ط 
الثالثية األبعاد، ويمكن تنفيذه عىل 
نطاق واسع ألنه يشتمل عىل نماذج 
املباني الثالثية األبعاد والقياس�ات 
األولية لنظ�ام جي بي آس والتعلم 
التكنولوجيا  رشك�ة  اآليل.وتخطط 
العمالق�ة لجل�ب اإلص�دار الثان�ي 
م�ن تصحيح�ات النظ�ام العامل�ي 
لتحديد املواقع ع�ىل غوغل مابس، 
بمس�اعدة الخرائط الثالثية األبعاد 
إىل جمي�ع األجه�زة العاملة بنظام 
أندروي�د 8 أو اإلص�دار األح�دث يف 

عام 2021.

أبل لن تعيد غالبية موظفيها إلى 
المكاتب قبل يونيو 2021

)غوغل( تكشف عن مفاجأتها للعام المقبل

  

تغريدات

السيد عمار الحكيم

ديانا حداد

ــرت أخطأت يف موقف ما او تعبت يف  قد اكون تعث
ــريتي الني بشر ومن الطبيعي  فرتة وهدأت يف مس
ــت ان لن اصل اىل اي  ــب واتعثر لكين تعلم ان اتع
ــرف معنى  ــك العقبات الع ــروري بتل جناح اال مب

النجاح واالستمرارية .
ــي اهلمتين يف  ــك الدروس ال ــكراً هلل ولكل تل  ش

حياتي ومنها تعلمت الكثري.

ــبابنا الذين خرجوا ليستعيدوا الوطن   ش
ــريا من  ــتحقون كث ــع يس ــريوا الواق ويغ

ــادة واإلعجاب ،  وال نسمح بأن يؤخذ  اإلش
كل احلراك الشعيب جبريرة ذوي االجندات 

اخلاصة.


