
بغداد/ الزوراء:
تلق�ى رئي�س الجمهوري�ة، الدكت�ور بره�م 
صالح، اللقاح املضاد لفريوس كورونا، داعياً 
إىل رضورة مواصلة الجهود الطبية للوقاية من 
الوباء.وذكر بيان لرئاس�ة الجمهورية تلقته 
“الزوراء”: ان رئيس الجمهورية برهم صالح 
تلق�ى مس�اء اإلثنني امل�ايض، اللق�اح املضاد 
لف�ريوس كورونا، ودع�ا إىل رضورة مواصلة 
الجه�ود الطبي�ة للوقاي�ة م�ن الوباء.وثم�ن 

صالح، بحسب البيان، دور وتضحيات الكوادر 
الصحية التي بذلتها عىل مدى األشهر املاضية 
يف تحجي�م آث�ار الوب�اء وحماي�ة املواطن�ني، 
مشرياً إىل أهمية السعي لتذليل املصاعب التي 
يواجهونها وتوفري احتياجاتهم.  وأشار إىل أن 
“أبناء شعبنا يستطيعون تجاوز هذه املحنة، 
وُيكللون جهود الكوادر الصحية بالنجاح من 
خالل االلتزام بإجراءات الحماية الش�خصية 

من الوباء وحماية املجتمع”.

بغداد/ الزوراء:
س�حبت مس�اء امس الثالثاء، قرع�ة بطولة 
كأس الع�رب يف العاصم�ة القطري�ة الدوحة.

واوقع�ت القرعة املنتخ�ب الوطن�ي العراقي 
يف املجموع�ة االوىل التي تض�م كل من: قطر، 
الفائز من موجهة عم�ان والصومال والفائز 
الكوي�ت والبحرين.وس�تقام  م�ن مواجه�ة 
البطول�ة خ�الل الف�رة م�ن األول وحتى 18 
كان�ون األول املقب�ل، وذل�ك بتنظيم مش�رك 
م�ا بني الفيف�ا واالتحاد العربي لك�رة القدم.

وتض�م قائم�ة الف�رق املش�اركة، منتخبات 
قطر البل�د املس�تضيف، ومرص والس�عودية 
واإلم�ارات والجزائ�ر والبحرين وج�زر القمر 
وجيبوت�ي والع�راق واألردن والكويت ولبنان 
وليبيا وموريتانيا واملغرب وعمان وفلس�طني 
والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا 

وتونس واليمن.وتم تقسيم املنتخبات العربية 
املشاركة إىل فئتني، من أجل تجنيب املنتخبات 
الت�ي تحت�ل أفض�ل 9 مراك�ز عربية حس�ب 
التصني�ف العاملي، خ�وض األدوار التمهيدية، 
حيث س�تتأهل مب�ارشة إىل دور املجموعات، 
وهذه املنتخبات هي: قطر الدولة املستضيفة 
وترتيبها عىل التصنيف العاملي )58(، وتونس 
)26(، والجزائر )33(، واملغرب )34(، ومرص 
 ،)68( والع�راق   ،)65( والس�عودية   ،)46(
واإلم�ارات )73(، وس�وريا )79(. أم�ا بقي�ة 
املنتخبات )14( فس�تخوض الدور التمهيدي، 
م�ن أجل تأهل 7 منها ل�دور املجموعات الذي 
يتكون من 16 منتخًبا، وسيتم توزيعها عىل 4 
مجموعات.وس�تقام املباراة النهائية لبطولة 
كأس العرب يف 18 كانون أول املقبل، بالتزامن 

مع اليوم الوطني لدولة قطر.

موسكو/ متابعة الزوراء:
اك�د وزي�ر الخارجي�ة الروس�ية، س�ريغي 
الف�روف، أن ب�الده س�رد بح�زم ع�ىل أي 
مح�اوالت تتخط�ى فيه�ا الوالي�ات املتحدة 
“الخطوط الحمر”.وقال الفروف، يف مقابلة 

مع وكالة “سبوتنيك”: “سأقولها مرة أخرى، 
إذا توقفت الواليات املتحدة عن الترصف من 
موقع الس�يد، مثلما قال الرئيس ]بوتني[ يف 

كلمته أمام الجمعية الفدرالية.

طهران/ متابعة الزوراء:
أكدت إيران، أنها ستحاس�ب من رسب 
ترصيح�ات وزي�ر خارجيته�ا، محم�د 
ج�واد ظريف،فيما أف�ادت وكالة أنباء 
“تس�نيم” اإليرانية بأن أحد املس�ؤولني 
عن تسجيل املقابلة مع وزير الخارجية 
محم�د ج�واد ظري�ف طلب اللج�وء إىل 
الوالي�ات املتحدة قبل فرة وجيزة.وقال 
املتحدث باس�م الحكومة اإليرانية، عيل 
ربيعي، يف مؤتمر صحفي، امس الثالثاء: 

“إن م�ن أجرى املقابلة م�ع ظريف هو 
مركز الدراسات االسراتيجية الرئاسية، 
ولم يت�م تحدي�د هوية الذي�ن نرشوها 
حت�ى اآلن”.وتابع: “الرئي�س روحاني 
وج�ه وزي�ر االس�تخبارات بتحديد من 
نرش التسجيل ومحاسبته”،الذي تضمن 
ترصيح�ات مث�رية للجدل ح�ول القائد 
الس�ابق لفيلق القدس قاسم سليماني.

وبني أنه “سوف يكون لظريف توضيح 
ح�ول هذا التس�جيل لرفع اإلش�كاالت، 

التي وقع�ت إثر الترصيحات التي كانت 
التس�جيل  “ن�رش  أن  مضيف�ا  في�ه”، 
ه�و مؤام�رة ع�ىل الش�عب والحكومة 
اإليرانية”.يف غضون  الوطنية  واملصالح 
“تس�نيم”  أنب�اء  وكال�ة  أف�ادت  ذل�ك 
اإليرانية بأن أحد املسؤولني عن تسجيل 
املقابلة مع وزير الخارجية محمد جواد 
ظريف طلب اللجوء إىل الواليات املتحدة 
قب�ل ف�رة وجيزة.وذك�رت الوكالة أن 
امللف الصوت�ي لظريف كان متداوال بني 

ش�خصيات حزبية سياسية تتبع للتيار 
اإلصالحي وكان يف متناول تقي كروبي 
ث�م حس�ن كروبي، نج�يل أح�د زعماء 
املعارض�ة مهدي كروبي ال�ذي يخضع 
لإلقام�ة الجربية.وأض�اف املتح�دث أن 
الحكوم�ة بانتظ�ار ع�ودة ظري�ف إىل 
إي�ران لتقدي�م إف�ادة حول م�ا جاء يف 
باس�م  املتح�دث  الترسيب.ه�ذا وق�ال 
وزارة الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب 
زاده، إن الترسيب�ات املتداول�ة إعالمي�ا 

عن لس�ان وزير الخارجية محمد جواد 
ظري�ف، كان�ت ضم�ن ح�وار يت�م مع 
جمي�ع مس�ؤويل الحكوم�ة لحفظه يف 
أرش�يف الدول�ة وليس ح�وارا إعالميا.
ج�اءت ه�ذه الترصيحات م�ن مقابلة 
اعرف�ت وزارة الخارجي�ة اإليرانية بأن 
ظريف أجراها يف م�ارس/ آذار املايض، 
لكنها تقول إنه تم تش�ويهها من خالل 
اقتباس�ات انتقائي�ة، حس�بما ذك�رت 

صحيفة “الغارديان”.

الزوراء/ مصطفى العتابي:
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
جميع الوزراء بالن�زول اىل دوائرهم والتواجد يف 
ميدان العمل، وفيم�ا قرر مجلس الوزراء زيادة 
س�لم اعان�ة الحماي�ة االجتماعي�ة، صوت عىل 
زيادة اس�ترياد الطاقة الكهربائية.وذكر املكتب 
االعالم�ي لرئيس مجلس ال�وزراء يف بيان تلقته 
»الزوراء«: ان رئي�س مجلس الوزراء مصطفى 

اعتيادي�ة ملجل�س  الكاظم�ي، ت�رأس جلس�ة 
الوزراء، بحث فيها مستجدات االحداث يف البالد، 
ومناقش�ة املوضوع�ات املدرجة ضم�ن جدول 
أالعمال.واكد الكاظمي خالل الجلس�ة، بحسب 
البيان، متابعته شخصيا لعمل اللجنة التحقيقية 
التي ش�كلت عىل خلفية حادثة مستش�فى ابن 
الخطي�ب، والتي يواص�ل اعضاؤها عملهم عىل 
م�دار الي�وم ، واكم�ال مهمتهم يف املهل�ة التي 

ح�ددت لهم، وس�يتم اعتم�اد نتائ�ج التحقيق 
بالكامل.ووجه وزارة الداخلية بالتعامل الحازم 
وف�ق القانون،  مع من ي�يء لألمن الداخيل يف 
الع�راق ويعرّض حي�اة املواطن�ني للخطر.كما 
وجه رئيس مجلس الوزراء السادة الوزراء كافة 
بالنزول اىل دوائره�م والتواجد يف ميدان العمل، 
ومتابع�ة متطلب�ات املواطنني وتذليل املش�اكل 
وتبس�يط االج�راءات، كم�ا وجهه�م بمتابع�ة 

اج�راءات الس�المة يف جمي�ع املواق�ع واملباني 
التابع�ة لوزاراتهم.واوض�ح وج�ود تقييم�ات 
لجميع الوزراء واملسؤولني الحكوميني، وسيتم 
قريب�ا اتخ�اذ ق�رارات صعبة، مؤك�دا ان هدف 
الحكوم�ة هو خدمة املواطن وتصحيح مس�ار 
االوضاع بم�ا يضمن الوصول إىل انتخابات حرة 

ونزيهة تعرب عن تطلعات الناخبني.

الزوراء / يوسف سلمان: 
تصاع�دت وترية االنتق�ادات النيابية 
وتقري�ر  الحكومي�ة  لالج�راءات 
تق�ي الحقائ�ق عن فاجع�ة حريق 
مستش�فى ابن الخطي�ب الذي اعدته 
لجنة الصحة والبيئة النيابية وناقشه 

مجلس النواب يف جلسته االستثنائية 
املنعقدة امس االول االثنني ، ملناقش�ة 
اب�ن  مستش�فى  حري�ق  فاجع�ة 
الخطي�ب يف بغ�داد .اذ انتقدت رئيس 
كتل�ة االتح�اد الوطني الكردس�تاني 
اال طالبان�ي  ، ق�رار رئي�س ال�وزراء 

مصطف�ى الكاظم�ي تش�كيل لجنة 
تق�ي الحقائ�ق عن فاجع�ة حريق 
املستش�فى ، وال�ذي تضم�ن اختيار 
عض�و مراق�ب م�ن مجل�س النواب 
.وقالت طالباني ل��« الزوراء »، ان » 
وجود ممثل عن مجلس النواب بصفة 

عضو مراقب يف لجنة تقي الحقائق 
، اليتناس�ب مع دور مجل�س النواب 
الذي يفرض  انه صاحب الحق  االول 
يف العم�ل الرقاب�ي باعتب�اره ممثال 
عن الش�عب العراقي ».واضافت ان » 
مجل�س النواب ب�كل اعضائه وهيئة 

الرئاس�ة ولجانه النيابية الدائمة لها 
حق الرقاب�ة واملتابعة واالرشاف عىل 
نتائجه�ا بكل  التحقيق�ات وع�رض 
شفافية ونزاه�ة امام الشعب والرأي 

العام العراقي ».

الكاظمي يوجه مجيع الوزراء بالنزول اىل دوائرهم والتواجد يف ميدان العمل

انتقادات نيابية لالجراءات احلكومية وتقرير تقصي احلقائق عن فاجعة مستشفى ابن اخلطيب 

جملس الوزراء يصوت على زيادة استرياد الطاقة ودعم اجليش اللبناني

بغداد/ الزوراء:
ق�ال الس�فري االمريكي لدى الع�راق، ماثي�و تولر، إن 
الواليات املتحدة لن تغلق س�فارتها يف بغداد، ولن تزيد 
يف أع�داد قواته�ا يف هذا البلد.وقال تول�ر يف مقابلة مع 
قن�اة “العربية” : إن هناك التزام�ا قوي بالرشاكة بني 
بغداد وواش�نطن، مردف�ا بالقول: تواجدن�ا يف العراق 
بن�اء عىل طل�ب من الحكوم�ة .ون�وه إىل أن الهجمات 
ضد س�فارتنا وقواعدنا استهداف لهيبة الدولة.وتابع: 
“نحن ال نسعى لقطع العالقة بني العراق وإيران، ولكن 
يجب أن تكون هذه العالقة مبنية عىل احرام الس�يادة 
ب�ني الجانب�ني، وأن ال يك�ون هنالك تدخل يف ش�ؤون 
اآلخر”.وأش�ار إىل “رفض أي تدخل خارجي يف الش�أن 

العراق�ي”. وقال: ندعم عراقا قويا ذا س�يادة، ونرحب 
باالنفتاح العراقي مع جواره العربي، وهذا يعيد العراق 
إىل مكانته الدولية”.وحول الوجود األمريكي يف العراق، 
ق�ال الس�فري: “لن يت�م إغ�الق الس�فارة األمريكية يف 
العراق”.وأضاف: “ال نية لزيادة عدد القوات األمريكية 
يف الع�راق”، موضح�ا أن “ع�دد الق�وات األمريكي�ة يف 
العراق أقل من 2500 جندي”. وذكر الس�فري أنه “من 
خ�الل الحوار االس�راتيجي، س�يتم تحدي�د آلية عمل 
التواج�د األمريك�ي م�ن خ�الل التحالف ال�دويل، وبعد 
جهوزي�ة القوات العراقية، س�يتم انس�حاب التحالف 

الدويل بشكل كامل من العراق.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
أعل�ن رئي�س الحكومة املرصي�ة مصطفى 
مدب�ويل، أن م�رص دخلت يف فق�ر حاد فيما 
يخ�ص املياه، مش�ريا إىل أن “م�رص دخلت 
بموارد هائل�ة ومئات املليارات لالس�تفادة 
م�ن كل قط�رة مياه”.وأض�اف مدب�ويل، يف 
املؤتم�ر الصحفي الخاص بإطالق الربنامج 
الوطني لإلصالحات الهيكلية، امس الثالثاء، 
أن “الدول�ة تق�وم بمعالج�ة مي�اه الرصف 

الصحي والزراعي والصناعي، وتحلية مياه 
البح�ر، وكل ذلك ملواجه�ة محدودية املوارد 
املائي�ة”، مؤك�دا أن الدول�ة تتعام�ل ب�كل 
جبهاتها ملواجهة أزمة سد النهضة.وأردف: 
“م�رص من أعىل ال�دول يف اس�تخدام املياه، 
وم�ن أع�ىل ال�دول الت�ي تعيد اس�تخدامها 
وإعادة تدويره�ا، ومعالجته�ا”، مؤكدا أن 
“الدولة تستخدم كل مواردها الستغالل كل 

قطرة مياه”.

التخطيط لـ            : حنتاج إىل 130 مليار دينار لتنفيذ التعداد العام للسكان واملشروع سينفذ الكرتونيا
أكدت إجراء جتارب ميدانية للتعداد السكاني يف مخس حمافظات

الزوراء/ حسني فالح:
حددت وزارة التخطيط اسباب عدم 
اج�راء التعداد العام للس�كان خالل 
ع�ام 2021، وفيم�ا اك�دت حاجتها 
اىل 130 ملي�ار دينار لتنفيذه، مبينة 
ان املرشوع سينفذ الكرونيا، اعلنت 
اجراء تج�ارب للتعداد الس�كاني يف 

خمس محافظات.
ال�وزارة،  باس�م  املتح�دث  وق�ال 
عب�د الزه�رة الهن�داوي، يف حدي�ث 
ل�”ال�زوراء”: ان�ه كان م�ن املؤم�ل 
الع�ام  التع�داد  م�رشوع  ينف�ذ  ان 
ان�ه  إال   ،  2020 ع�ام  يف  للس�كان 
واالزم�ة  كورون�ا  جائح�ة  بس�بب 
املالي�ة تع�ذر تنفي�ذه. الفت�ا اىل: ان 
وزارة التخطط مضت باستعداداتها 
الخاص�ة بتنفيذ التعداد.واضاف: ان 
هناك عمال واج�راءات يف هذا االطار 
كإعداد االس�تمارة الخاصة بالتعداد 
واستكمال الصور الفضائية الخاصة 
بالوحدات االدارية واجراء اختبارات 
التج�ارب  خ�الل  م�ن  لالس�تمارة 
امليداني�ة. مبين�ا: ان�ه ت�م اج�راء 5 
تج�ارب يف 5 محافظات.واش�ار اىل: 
انه كان�ت هنال�ك تجربة االس�بوع 
امل�ايض يف محافظة كرب�الء، وقبلها 
كان�ت يف محافظات بغ�داد واالنبار 
واربيل والب�رصة. مؤك�دا: ان هناك 

قطاعات متخصصة تعمل بمجاالت 
مختلف�ة، حي�ث هن�اك 10 مجاالت 
تعم�ل يف اط�ار الخط�ة املرس�ومة 
لتنفي�ذ التعداد.وتابع: ان لدى وزارة 
التخطيط تعاون�ا جيدا مع صندوق 
االم�م املتح�دة للس�كان يف تحدي�د 

مجال االستشارات والخربات الفنية. 
مبين�ا: انه كان من املؤم�ل ايضا ان 
يج�رى التع�داد يف الع�ام الجاري إال 
ان هن�اك ثالثة عوام�ل تواجه تنفيذ 
ه�ذا املرشوع.واوض�ح: ان العام�ل 
االول االم�وال، حيث تحت�اج الوزارة 

اىل تخصيص�ات مالية تقدر ب� 130 
مليار دينار لتنفي�ذ مرشوع التعداد 
العام للس�كان، لك�ون هذا املرشوع 
س�يطبق الكرونيا فه�و بحاجة اىل 
رشاء االجهزة اللوحية التابليت. الفتا 
اىل: انه تم تخصيص للمرشوع يف عام 

2020 مبلغ 60 مليار دينار، وهذا ال 
يفي بالغرض.ولف�ت اىل: ان العامل 
الثاني متمثل بجائحة كورونا، حيث 
االصابات مازالت كبرية يف االوساط. 
مبين�ا: ان التع�داد س�ينفذ من قبل 
150 ع�دادا يف املي�دان يتوزعون بني 
مناطق مختلف�ة، وهذا فيه محاذير 
صحية.وم�ى بالق�ول: ان العامل 
االنتخابات  يتمث�ل بإج�راء  الثال�ث 
املبكرة يف شهر ترشين االول من هذا 
العام، ه�ذا التاريخ يقرب كثريا من 
املوعد املف�رض لتنفيذ التعداد ايضا 
يف ذات الش�هر او الش�هر الذي يليه. 
مؤك�دا: ان مرشوع االنتخابات كبري 
ايض�ا ويتطلب جهودا كب�رية، وكال 
االمري�ن يتطلب�ان توحي�د الجهود.

واش�ار اىل: ان مجل�س الوزراء خول 
ووزي�ر التخطي�ط باعتب�اره رئيس 
الهيئة العليا للتعداد صالحية تحديد 
موعد تنفيذ التعداد يف ضوء املتغريات 
املتاحة  واالس�تعدادات واالمكان�ات 
لتنفي�ذ املرشوع.واك�د: ان�ه يف حال 
توفر الظروف املناسبة سيتم تحديد 
موعد جديد إلج�راء مرشوع التعداد 
العام للسكان النه يعد من املشاريع 
املهمة يف البلد. مش�ددا عىل رضورة 
تكاتف الجهود إلنجاح هذا املرشوع 

املهم.

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
الرافدين عن توزيع رواتب عدد  أعلن مرصف 
طريق  عن  الدولة  ومؤسسات  وزارات  من 
أدوات الدفع االلكروني.وقال املكتب اإلعالمي 
للمرصف يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه 
بعض  موظفي  رواتب  توزيع  تم  انه  أمس: 
وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطني 
البطاقة  حاميل  ومن  املرصف  لدى  رواتبهم 
االلكرونية املاسر كارد.وأشار اىل: ان املرصف 
مستمر برصف الرواتب وفق سياقات ومواعيد 

محددة.

الرافدين يوزع رواتب موظفي 
عدد من دوائر الدولة

صاحل يتلقى اللقاح املضاد 
لفريوس كورونا

العراق يف اجملموعة األوىل 
ببطولة كأس العرب

الفروف : سنرد حبزم على أي حماوالت 
تتخطى فيها واشنطن “اخلطوط احلمر”

السفري األمريكي: لن نغلق السفارة يف بغداد 
مصر تعلن اخلطر ودخوهلا مرحلة الفقر وال نية لزيادة عدد قواتنا

احلاد من املياه 

أكدت مواجهة سد النهضة بكل الطرق

اصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع وتقرتب من املليون ونصف املليون 

االخريةالصحف االوىل الربيطانية تعلن عالجا نهائيا ملرض السكري

ص 3

 

العراق يعلق رحالته اجلوية مع اهلند  
حتى إشعار آخر

بعد تسجيل أول إصابة بـ »كورونا اهلندية« 

بغداد/ الزوراء:

أعلنت الرشكة العامة للخطوط الجوية 

العراقية تعليق تسيري الرحالت الجوية 

من وإىل جمهورية الهند ابتداًء من امس 

الثالثاء 27 - 4 - 2021 وحتى إش�عار 

آخر بعد تفيش املتحور الهندي لفريوس 

كورونا.وقالت الرشكة يف بيان : إن قرار 

إلغاء الرحالت جاء بناًء عىل التعليمات 

التي أصدرها مجلس الوزراء/ س�لطة 

الطريان املدني العراقي والتي نصت عىل 

تعليق جميع الرحالت املبارشة من وإىل 

الهند بس�بب خطورة املوق�ف الوبائي، 

وللح�د من انتقال ع�دوى الفريوس إىل 

العراق.يأت�ي ه�ذا بعدما اف�اد مصدر 

مح�يل بمحافظ�ة ذي ق�ار، بتس�جيل 

املحافظ�ة أول إصاب�ة ع�ىل مس�توى 

الع�راق بف�ريوس ك�وروا »الهن�دي«.

وق�ال املص�در يف ترصي�ح صحفي: إن 

»األجه�زة الطبية يف املحافظة س�جلت 

إصابة مواطن من اهايل قضاء الشطرة 

ع�اد خ�الل األي�ام املاضي�ة م�ن دولة 

الهن�د، وبع�د ثالث�ة أي�ام م�ن عودته 

ظهرت عليه أع�راض الفريوس الهندي 

املتحور القاتل«.وبني أن »األوكس�جني 

هبط لدى املصاب إىل نس�بة 30% خالل 

الس�اعات املاضية وهي نس�بة ضيئلة 

ج�دا«. مؤك�دا أن »فريق�ا طبيا خاصا 

يراق�ب حال�ة املص�اب، ويعم�ل حاليا 

ع�ىل حجر جمي�ع املالمس�ني له خالل 

فرة ال�3 ايام«.وتواجه الهند »تفش�يا 

كارثي�ا« للوب�اء أغ�رق مستش�فياتها 

ومحارق الجثث التي باتت تعمل بكامل 

طاقتها، حيث سارعت الواليات املتحدة 

وبريطاني�ا إىل تزويدها بأجهزة تنفس 

ومعدات تطعيم.وخ�الل األيام املاضية 

تنامى الخوف من س�اللة اس�مها »بي 

اكتش�افها  ت�م   ،)1.617.B(  »1.617

غ�رب الهن�د يف أكتوبر/ترشي�ن األول. 

وتع�د »متحورة مزدوجة«، ألنها تحمل 

طفرتني مقلقتني عىل مس�توى بروتني 

الس�نبلة »الش�وكة« )spike( لفريوس 

العلم�ي  -واس�مه  املس�تجد  كورون�ا 

سارس كوف-2- وهو نتوء عىل غالفه 

يتيح له االلتصاق بالخاليا البرشية.

طهران: سنحاسب من سرب تسجيالت ظريف بشأن سليماني
أحد املسؤولني عن التسجيل طلب اللجوء إىل امريكا

بغداد/ الزوراء:
اقصاه  موعد  يف  واألحزاب  السياسية  للتحالفات  دعوة  االنتخابات،  مفوضية  وجهت 
االول من ايار.وقال مجلس املفوضني يف بيان تلقته »الزوراء«: انه »يف الوقت الذي تشّدد 
فيه املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، عىل أن موعد إجراء انتخاب مجلس النواب 
يف 10 ترشين األول 2021 حتمي وال تراجع عنه، ندعو التحالفات السياسية واألحزاب 
التحالفات  تسجيل  الستقبال  املتاحة  الفرة  من  تبقى  ما  االستفادة  إىل  واملرشحني، 
انها  املقبل«.واكدت  ايار  من  االول  األخري  موعدها  يف  املرشحني  وقوائم  السياسية 
»تواصل خطواتها وتحضرياتها وفق توقيتات زمنية لجدول عملياتي ال يحتمل التغيري 
يف مراحله، وصوالً إىل تحقيق انتخابات تحظى بثقة الشارع العراقي وقواه املجتمعية 
التي ننتظر منها أن تكون متفاعلة مع الحدث االنتخابي املرتقب، ملا لالنتخابات املقبلة 

من أهمية بالغة لالستقرار وتمثيل إرادة الناخبني عرب صناديق االقراع«.

املفوضية توجه دعوة للتحالفات واألحزاب 
للتسجيل يف موعد اقصاه االول من ايار

اغالق عدد من دوائر احملافظات احتجاجاً على عدم انصاف العقود

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص2   

تفاصيل ص3   



يرسن�ا دعوتك�م لالش�راك باملناقصات أدناه والتي تتضمن تجهيز)امل�واد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة ) www.kim-moh.net( يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علما أن ثمن مستندات املناقصة التي )۱۰۰۰۰۰۰( مليون دينار للمناقصات ذات قيمة مليون دوالراو اقل  و )۲۰۰۰۰۰۰( مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد عىل مليون دوالر وبخالفه 
فأن العروض س�وف تهمل ويتحمل من سرس�و عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنس�بة 
1% من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية 
ضامنة أو س�ندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون)حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الش�حن ) CIP ( أو حس�ب الرشوط وان الرشكة غري 
ملزمة بقبول أوطأ العطاءات وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان أو 
كفالة مرصفية أو صك مصدق أو مستندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنفا، علما أن املؤتمر الخاص 

باإلجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم االربعاء 2021/5/11.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

الكاظمي يوجه مجيع الوزراء بالنزول اىل دوائرهم والتواجد يف ميدان العمل
الزوراء/مصطفى العتابي :

مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس  وجه 
الكاظمي، جميع الوزراء بالنزول اىل دوائرهم 
والتواجد يف ميدان العمل، وفيما قرر مجلس 
الوزراء زيادة سلم اعانة الحماية االجتماعية، 
صوت عىل زيادة استرياد الطاقة الكهربائية.

مجلس  لرئيس  االعالمي  املكتب  وذكر 
رئيس  ان  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  الوزراء 
ترأس  الكاظمي،  مصطفى  الوزراء  مجلس 
فيها  بحث  الوزراء،  ملجلس  اعتيادية  جلسة 
ومناقشة  البالد،  يف  االحداث  مستجدات 

املوضوعات املدرجة ضمن جدول أالعمال.
واكد الكاظمي خالل الجلسة، بحسب البيان، 
التحقيقية  اللجنة  لعمل  شخصيا  متابعته 
التي شكلت عىل خلفية حادثة مستشفى ابن 
الخطيب، والتي يواصل اعضاؤها عملهم عىل 
التي  املهلة  يف  مهمتهم  واكمال   ، اليوم  مدار 
التحقيق  نتائج  اعتماد  وسيتم  لهم،  حددت 

بالكامل.
وفق  الحازم  بالتعامل  الداخلية  وزارة  ووجه 
يف  الداخيل  لألمن  ييسء  من  مع  القانون،  

العراق ويعرّض حياة املواطنني للخطر.
السادة  الوزراء  مجلس  رئيس  وجه  كما 
والتواجد  دوائرهم  اىل  بالنزول  كافة  الوزراء 
يف ميدان العمل، ومتابعة متطلبات املواطنني 
كما  االجراءات،  وتبسيط  املشاكل  وتذليل 
السالمة يف جميع  اجراءات  بمتابعة  وجههم 

املواقع واملباني التابعة لوزاراتهم.
الوزراء  لجميع  تقييمات  وجود  واوضح 
اتخاذ  قريبا  وسيتم  الحكوميني،  واملسؤولني 
قرارات صعبة، مؤكدا ان هدف الحكومة هو 
خدمة املواطن وتصحيح مسار االوضاع بما 
ونزيهة  حرة  انتخابات  إىل  الوصول  يضمن 

تعرب عن تطلعات الناخبني.
يوم  اول  ومنذ  الحالية  الحكومة  ان  وبني 
لتشكيلها اكدت ان هدفها االساس هو تقديم 
السادة  عىل  ان  واكد  للمواطن،  الخدمات 
ابناء  لخدمة  انهم جاءوا  يتذكروا  ان  الوزراء 
التفكري  شعبنا، وليس ألهداف سياسية قبل 

عدم  عليهم  وان  لالنتخابات،  بالرشح 
استغالل وزاراتهم لالنتخابات.

بتحويل  السماح  عدم  عىل  الكاظمي  وشدد 
اكد  كما  انتخابية،  ماكينات  اىل  الوزارات 
امكانيات  استغالل  قاطع  بشكل  رفضه 

الدولة من قبل املرشحني.
بحسب  الوزراء،  مجلس  جلسة  وشهدت 
العليا  املفوضية  رئيس  استضافة  البيان، 
استعرض   حيث  لالنتخابات،  املستقلة 
املفوضية  قبل  من  الجارية  االستعدادات 
التي  الالزمة  واالجراءات  املقبلة،  لالنتخابات 
اتخذتها، ويف هذا الصدد اصدر مجلس الوزراء 

القرار التايل: 

العليا  املفوضية  تعاقد  عىل  املوافقة   -1
املستقلة لالنتخابات بأسلوب التعاقد املبارش 
لطبع  العراقية  اإلعالم  شبكة  مطبعة  مع 
النهائي،  والخاص  العام  الناخبني  سجل 
الناخبني،  سجل  وبوسر  املرشحني،  وكراس 
استثناء من املادة ) 3/ سابًعا( من تعليمات 

تنفيذ العقود الحكومية )2 لسنة 2014(.
املستقلة  العليا  املفوضية  تخويل   -2
والتعاقد  التفاوض  صالحية  لالنتخابات 
املبارش مع إحدى الرشكات العاملية الرصينة 
لطباعة وتجهيز أوراق اإلقراع واإلستمارات 
إلنتخابات مجلس النواب/2021 إستثناًءا من 
العقود الحكومية والضوابط  تعليمات تنفيذ 

امللحقة بها.
املوضوعات  الوزراء  مجلس  ناقش  كما 
املدرجة عىل جدول األعمال، واصدر القرارات 

االتية: 
االجتماعية  الحماية  اعانة  سلم  زيادة  اوال/ 
الحالية  املالية  السنة  بداية  من  اعتبارا 
واملقرح من قبل هيئة الحماية االجتماعية يف 
ضوء التحديات االقتصادية التي يمر بها البلد 
والتي تؤثر سلبا عىل الفئة االكثر هشاشة من 

املجتمع وهي فئة الفقراء ، وبحسب االتي:
1. فئة الرجال 

أ- عائلة فرد واحد    125 الف دينار 

ب- عائلة من فردين  1٧5 الف دينار 
ج- عائلة ثالثة أفراد  225

د- عائلة من اربعة افراد 2٧5
2. فئة النساء

أ- عائلة فرد واحد    125 الف دينار .
ب- عائلة من فردين  200 الف دينار 

ج- عائلة ثالثة أفراد 2٧5
د- عائلة من اربعة افراد 325

للتقويم  العامة  للمديرية  السماح  ثانيا/ 
بطبع  الربية  وزارة  اىل  التابعة  واإلمتحانات 
وتجهيز الدفاتر اإلمتحانية من خارج العراق 
رشط  حرًصا،  اإلعدادي  السادس  للصف 
والتجهيز،  الطبع  املحلية عن  املطابع  اعتذار 
عىل أن يكون ذلك استثناًء من تعلميات تنفيذ 

العقود الحكومية )2لسنة 2014(.
ثالثا/ إقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة 

)63 لسنة 2021( بحسب اآلتي:
توزيع  رشكة  النفط/  وزارة  إستمرار   •
الطاقة  أقيام  تسديد  النفطية  املنتجات 
املستلمة من رشكتي )كار، وقيوان( لغاية 1 
حزيران 2021، واستمرار تسديد قيمة الوقود 
والنقل بما يتعلق برشكة )كار( اصولًيا لغاية 
تلك  تستقطع  ان  عىل   ،2021 حزيران   1
األجور من مستحقات وزارة الكهرباء ضمن 

موازنة عام/2021.
رابعا/- زيادة كمية الطاقة املجهزة بموجب 
لتكون  قيوان  رشكة  مع  املوقع  العقد 
)300+10%( ميكاواط، بداًل من )%20+150( 

الطاقة  وحدة  تعرفة  وبحسب  ميكاواط، 
للمعادلة  وفقا  التشغييل  الوقود  بضمنها 
السعرية املعتمدة السترياد الطاقة من إيران 

.)Take and Pay(
- تتحمل الرشكة الحكومية التابعة اىل وزارة 
الكهرباء ذات العالقة مبالغ الرضائب املرتبة 
املربم  بالعقد  ذلك  وينظم  قيوان،  رشكة  عىل 

بينهما.
خامسا/ املوافقة عىل ماييل:

الشعري  ملحصول  اإلستالم  سعر  يكون    -  1
العامة  النهرين  )مابني  رشكتي  من  العلفي 
والرشكة  الزراعة،  وزارة  يف  البذور  إلنتاج 
مختلط(  قطاع  البذور/  إلنتاج  العراقية 
دينار  ألف  ثالثمائة  فقط  دينار،   300000

للطن الواحد. 
للمستفيدين  محلًيا  البيع  سعر  يكون   -2
وخمسون  مائتان  فقط  دينار(،   250000(

ألف دينار للطن الواحد.
بمستوى  لإلستالم  مواصفات  وضع   -3

املواصفات املوضوعة من دول الجوار.
الشعري  إلنتاج  املدخالت  دعم  إيقاف   -  4

للمناطق املروية.
الدعم  مبالغ  تسديد  املالية  وزارة  تتحمل   -5

من خالل صندوق دعم املزارعني.
العلفي  الشعري  محصول  تسويق  يتم   -6
من  املحلية  األسواق  يف  القادم  للموسم 
يف  املذكورتني  الرشكتني  تدخل  دون  املنتجني 

الفقرة )1( آنفا.
إعمار  صندوق  تعليمات  اصدار  سادسا/ 
املادة  أحكام  اىل  إستناًدا  قار،  ذي  محافظة 
اإلتحادية  العامة  املوازنة  قانون  من   4٧
املالية/2021،  للسنة  العراق  لجمهورية 
مع  الدستور.  من   80 املادة  من  ثالثا  والبند 
وزير  السيد  مالحظة  اإلهتمام  بعني  األخذ 

التخطيط خالل جلسةاإلجتماع.
من   1 الفقرة  تعديل  عىل  املوافقة  سابعا/ 
  ،)2019 لسنة   343( الوزراء  مجلس  قرار 
بشأن مرشوع تنفيذ 130 مدرسة يف مناطق 
األهوار بالشكل الذي يتم فيه الرصف ضمن 
للمرشوع  املرصودة  السنوية  التخصيصات 
العامة  املوازنة  قانون  يف  آنًفا  املذكور 
يف  املبينة  والنسب   ،2021 لسنة  اإلتحادية 
بملحق  ذلك  عكس  مراعاة  مع  العقد،  أصل 
يف  املتبعة  االستقطاع  نسبة  يتضمن  عقد 

رصف املستحقات املالية.
ثامنا/ استثناء وزارة الهجرة واملهجرين من 
منها،   أ(   ( الفقرة  عدا   )1/3( املادة  أحكام 
واملادة )4( من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة 
واساليب  املالية/2021،   للسنة  االتحادية 
العقود  تنفيذ  تعليمات  يف  املبينة  التعاقد 
لرشاء  املعدل   )2014 لسنة   2( الحكومية 
مواد إغاثية ومواد منزلية )موجودات ثابتة( 
لتلبية إحتياجات  وترميم وصيانة مخيمات، 

النزوح  من  والعائدة  النازحة  العوائل 
والتخفيف عن كاهلها.

تاسعا/ املوافقة عىل إحالة السيد عيل عويد 
العامة  الفنون  لدائرة  العام  املدير   ، العبادي 
طلبه،  بحسب  التقاعد  اىل  الثقافة  وزارة  يف 
و  أوال،  البند  املادتني 12/  أحكام  اىل  إستناًدا 
 9 املوحد  التقاعد  قانون  من  أوال،  14/البند 

لسنة 2014 املعدل .
الوزراء  باسم مجلس  املتحدث  أعلن  ذلك،  اىل 
عىل  الوزراء  مجلس  موافقة  ناظم،  حسن 
وزيادة  االجتماعية  اإلعانة  سقوف  رفع 

الدفعات املالية.
األسبوعي  الصحفي  املؤتمر  يف  ناظم  وقال 
ملجلس الوزراء تابعته »الزوراء«: إن »اللجنة 
الخطيب  ابن  مستشفى  بفاجعة  التحقيقية 
اىل  الفتا  قريبا«،  للحكومة  نتائجها  سرسل 
قرارات صعبة وجدية  »الحكومة ستتخذ  أن 
للمؤسسات  تقييم  إعادة  هناك  وستكون 

الصحية«.
وتحاول  بجد  تعمل  »الحكومة  أن  إىل  وأشار 
تقديم خدمات يف هذه الظروف االستثنائية«، 
مبينا أن »رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
ذّكر الوزراء بأن الحكومة لم تشكل ألغراض 
انتخابية ومهمتها األساسية هي الخدمات«.

ولفت إىل أن »مجلس الوزراء استضاف رئيس 
يف  االنتخابات  إجراء  معه  وبحث  املفوضية 
وزارة  منح  »تم  أنه  مبينا  املحدد«،  موعدها 
لصيانة  التعاقد  رشوط  من  استثناء  الهجرة 

مخيمات النازحني وتلبية احتياجاتهم«.
عىل  صوت  الوزراء  »مجلس  أن  وأضاف، 
محافظة  إعمار  صندوق  تعليمات  إصدار 
الوزراء وافق  ذي قار«، موضحا أن »مجلس 
االجتماعية وزيادة  اإلعانة  عىل رفع سقوف 
خط  إنشاء  عىل  وافق  فيما  املالية،  الدفعات 

سكة حديد بني البرصة والشالمجة«.
زيادة  عىل  صوت  الوزراء  »مجلس  أن  وتابع 
استرياد الطاقة الكهربائية بمقدار 300 ميغا 
عىل  وافق  الوزراء  »مجلس  أن  مبينا  واط«، 

طلب بمساعدة ودعم الجيش اللبناني«.

الزوراء / يوسف سلمان: 
لالجراءات  النيابية  االنتقادات  وترية  تصاعدت 
الحكومية وتقرير تقيص الحقائق عن فاجعة حريق 
الصحة  لجنة  اعدته  الذي  الخطيب  ابن  مستشفى 
جلسته  يف  النواب  مجلس  وناقشه  النيابية  والبيئة 
ملناقشة   ، االثنني  االول  امس  املنعقدة  االستثنائية 

فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب يف بغداد .
الكردستاني  الوطني  االتحاد  كتلة  رئيس  انتقدت  اذ 
اال طالباني  ، قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
حريق  فاجعة  عن  الحقائق  تقيص  لجنة  تشكيل 
، والذي تضمن اختيار عضو مراقب من  املستشفى 

مجلس النواب .
وقالت طالباني ل�« الزوراء »، ان » وجود ممثل عن 
تقيص  لجنة  يف  مراقب  عضو  بصفة  النواب  مجلس 
الذي  النواب  مجلس  دور  مع  اليتناسب   ، الحقائق 
الرقابي  العمل  يف  االول  الحق   صاحب  انه  يفرض  

باعتباره ممثال عن الشعب العراقي ».
وهيئة  اعضائه  بكل  النواب  مجلس   « ان  واضافت 
الرقابة  حق  لها  الدائمة  النيابية  ولجانه  الرئاسة 
واملتابعة واالرشاف عىل التحقيقات وعرض نتائجها 
العام  والرأي  الشعب  امام  ونزاه�ة  شفافية  بكل 
مراقب  عضو  اختيار  قرار   « ان  مبينة   ،« العراقي 

االجدر  وكان  قانوني  خط�أ  هو  النواب  مجلس  من 
الوزراء  مجلس  مساءلة  النواب  مجلس  برئاسة 
والزام الحكومة باطالع  السلطة الترشيعية اوال بأول 
اىل  وصوال  معها  والتنسيق  التحقيق  مجريات  عىل 

استكمال نتائج التحقيق ».
اىل ذلك ، اكدت النائب عن تحالف الفتح منى الغرابي 
ان » تقرير لجنة الصحة النيابية تصدى للفاجعة من 

منظور سطحي ولم يسمي االشياء بمسمياتها ».
وقالت الغرابي يف بيان صحفي ان » نتائج تقرير 
رؤية  كونها  تتعدى  ال  الحقائق  لتقيص  النيابي 
تلك  واملبارش يف  الحقيقي  السبب  لم تعطي  عامة 

الفاجعة ».
اصل  عىل  لاللتفاف  محاوالت  هنالك   « ان  واضافت 
املشكلة ومحاولة ابعاد التقصري عن الحكومة عموما 
ووزارة الصحة خصوصا من خالل تربيرات وقرارات 
الوزير  يد  كسحب  الفاجعة  مستوى  اىل  ترتقي  ال 
الجثث كمكافاة  ليتمتع باجازة بنصف راتب مقابل 
عن االجساد التي احرقت يف مستشفى ابن الخطيب 
برئاسة  تحقيقية  لجنة  تشكيل  عن  الحديث  او 
 ، الحكومة  نفس  يف  اخر  وزير  مع  للتحقيق  وزير 
وهذه القرارات لم نجد لها اي تفسري سوى التهيئة 

للتسويف املسبق للتحقيقات.

قتيبة  النيابية  والبيئة  الصحة  لجنة  رئيس  لكن 
بحادث  األويل  التحقيق  نتائج  عن  دافع   ، الجبوري 

حريق مستشفى ابن الخطيب .
 وقال يف بيان صحفي ، »جمعنا بعض املعلومات من 
مع  الرسمية  واملخاطبات  امليدانية  الزيارات  خالل 
كان  وإن  »التقصري  ان  مبينا  العالقة«  ذات  الجهات 

غري متعمد ولكن سوف يحاسب املهمل«.
واضاف ان »اللجنة وجدت تقصرياً واضحاً يف متابعة 
االحتياجات الفعلية ملستشفيات بغداد، وخصوصاً يف 
الرصافة والبالغ عددها 2٧ مستشفى ومن ضمنها 
ابن  مستشفى  »مبنى  أن  اىل  الفتا  الخطيب«،  ابن 

لعالج  الصحي  للعزل   ومخصص  متهالك  الخطيب 
كورونا ويضم اكثر من 200 مريض، أما الردهة التي 
حصل فيها الحادث تضم 32 مريضاً مع وجود كمية 

هائلة من االوكسجني«.
وتابع القول ، ان »القضاء اصدر مذكرة توقيف بحق 
ملدة  انتظار  هناك  سيكون  ولكن  املستشفى،  مدير 
أربعة ايام النهاء التحقيق وعرضه عىل رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي، وبعده يتحول اىل القضاء التخاذ 
وال  مهني  الداخلية  »وزير  ان  مؤكدا   ، االجراءات« 
توجد عليه اي مالحظة من خالل رئاسته اىل اللجنة 

وبمهنيته العالية سيكون التقرير مهنياً ودقيقاً«.

جملس الوزراء يصوت على زيادة استرياد الطاقة ودعم اجليش اللبناني
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بغداد/ الزوراء:
ق�ال الس�فري االمريك�ي ل�دى الع�راق، 
ماثيو تولر، إن الواليات املتحدة لن تغلق 
س�فارتها يف بغ�داد، ولن تزي�د يف أعداد 

قواتها يف هذا البلد.
وقال تولر يف مقابلة مع قناة “العربية” 
بالرشاك�ة  ق�وي  التزام�ا  هن�اك  إن   :
ب�ن بغداد وواش�نطن، مردف�ا بالقول: 
تواجدن�ا يف الع�راق بناء ع�ى طلب من 

الحكومة .
ون�وه إىل أن الهجم�ات ض�د س�فارتنا 

وقواعدنا استهداف لهيبة الدولة.
وتاب�ع: “نحن ال نس�عى لقطع العالقة 
بن العراق وإيران، ولكن يجب أن تكون 
هذه العالقة مبنية عى احرتام الس�يادة 
بن الجانبن، وأن ال يكون هنالك تدخل 

يف شؤون اآلخر”.
وأش�ار إىل “رف�ض أي تدخل خارجي يف 
الشأن العراقي”. وقال: ندعم عراقا قويا 
ذا س�يادة، ونرح�ب باالنفت�اح العراقي 
مع جواره العربي، وهذا يعيد العراق إىل 

مكانته الدولية”.
الع�راق،  الوج�ود األمريك�ي يف  وح�ول 
قال الس�فري: “ل�ن يتم إغالق الس�فارة 

األمريكية يف العراق”.
وأض�اف: “ال ني�ة لزي�ادة ع�دد القوات 
األمريكي�ة يف العراق”، موضحا أن “عدد 
الق�وات األمريكي�ة يف الع�راق أق�ل من 

2500 جندي”.

وذك�ر الس�فري أن�ه “من خ�الل الحوار 
االس�رتاتيجي، س�يتم تحدي�د آلية عمل 
التواج�د األمريك�ي من خ�الل التحالف 
الدويل، وبع�د جهوزية القوات العراقية، 
س�يتم انس�حاب التحالف الدويل بشكل 

كامل من العراق.
وأع�رب الس�فري ع�ن دع�م واش�نطن 
“للح�وار الوطني الذي دع�ا إليه رئيس 
ال�وزراء ورئيس الجمهورية، وإجراءات 
الحكوم�ة العراقية من أج�ل انتخابات 

حرة ونزيهة”.
وأش�ار إىل “تخ�وف م�ن ح�دوث بعض 
العراقي�ة  االنتخاب�ات  يف  الخروق�ات 

واستخدام السالح املنفلت”.
وعل�ق: “كل م�ن يعم�ل ع�ى أن تكون 
االنتخاب�ات القادم�ة غ�ري نزيهة، فهو 
يسعى إىل إبقاء العراق ضعيفا وغري ذي 

سلطة وسيادة”.
وعن أمن العراق، كش�ف الس�فري “عن 
وج�ود بع�ض الخالي�ا لتنظي�م داعش 
اإلرهاب�ي والعمل لدعم القوات العراقية 

للقضاء عى التنظيم بشكل كامل”.
ونف�ى مش�اركة الق�وات األمريكي�ة يف 
أي عمليات قتالي�ة يف العراق، واقتصار 
الج�وي  الدع�م  “تقدي�م  عمله�ا ع�ى 

واالستخباراتي للقوات العراقية”.
الق�وات  ع�ن  “الحدي�ث  أن  وأض�اف 
األمريكي�ة يف الع�راق باعتباره�ا قوات 

محتلة، أمر سخيف”.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلي�ة اإلعالم األمني القبض عى 
13 عن�راً ارهابياً ينتم�ون لعصابات 

داعش اإلرهابية يف محافظة نينوى.
وقالت الخلية يف بيان : انه “بهدف بسط 
واس�تتباب االم�ن يف محافظ�ة نينوى، 
تمكنت مفارز جهاز األمن الوطني هناك 
وبعد اس�تحصال املوافق�ات القضائية 
املس�تندة عى معلومات استخبارية من 
إلق�اء القبض ع�ى 13 عن�راً ارهابياً 
ينتم�ون لعصابات داع�ش اإلرهابية يف 

مناطق متفرق�ة من احيائه�ا، توزعوا 
بصفة مقاتل�ن يف فرق )الفرقان، خالد 
ابن الوليد، مؤتة، نهاوند( املنضوية بما 

يسمى املعسكرات العامة”.
واضاف البيان انه “جرى تدوين اقوالهم 
اصولياً، بعدما اعرتفوا بارتكابهم جرائم 
طال�ت املواطن�ن، واس�تهداف القوات 
االمني�ة اثناء مع�ارك التحري�ر، وتمت 
احالتهم جميع�اً عى الجهات القانونية 
العادل�ة  املختص�ة التخ�اذ االج�راءات 

بحقهم”.

نيويورك/ متابعة الزوراء:
أف�ادت مص�ادر مطلعة لوكال�ة “بلومربغ” 
بأن الرد الرتكي املحتمل عى اعرتاف الرئيس 
األمريكي جو بايدن بإبادة األرمن خالل حكم 
العثمانين، قد يشمل تجميد العمل باتفاقية 

دفاعية ثنائية.
وأشار مسؤول تركي يف حديث ل�”بلومربغ” 
إىل أن تركيا قد تجمد مش�اركتها يف اتفاقية 
التع�اون الدفاعي واالقتص�ادي املوقعة بن 
أنقرة وواش�نطن عام 1980، والتي تش�كل 
الوثيقة األساسية للتعاون العسكري الثنائي 

بينهما.
وتنص االتفاقية عى تقديم املساعدة األمنية 
وتب�ادل املعلوم�ات االس�تخباراتية وإجراء 
تدريبات مش�رتكة وتتيح للوالي�ات املتحدة 

استخدام القواعد العسكرية الرتكية.
وق�ال املس�ؤول إن الخط�وات الرتكي�ة ق�د 

تشمل أيضا شن عملية ضد القوات الكردية 
املتحالف�ة مع الوالي�ات املتحدة يف س�وريا، 

وزيادة الدعم ألذربيجان.
طي�ب  رج�ب  الرتك�ي،  الرئي�س  أن  يذك�ر 
أردوغ�ان، كان قد هدد يف ظ�ل التوترات مع 
واش�نطن يف وقت س�ابق، بحرمان الواليات 
اس�تخدام محط�ة  إمكاني�ة  املتح�دة م�ن 
الرادار كوريجيك املهمة بالنس�بة للدفاعات 
الصاروخية للناتو، وقاعدة إنجرليك الجوية 
القريبة من س�وريا، لكن�ه لم يقدم عى ذلك 

حتى اآلن.
وق�ال أردوغ�ان يف كلم�ة ل�ه إن�ه “ينبغ�ي 
علين�ا ترك القضايا التي ت�يء إىل العالقات 
بن بلدين�ا جنبا، والنظ�ر يف الخطوات نحو 
املستقبل. وإال فلن يبقى أمامنا خيار سوى 
تطبي�ق اإلج�راءات الجدي�دة الت�ي يتطلبها 

املستوى الجديد 

إثيوبيا / متابعة الزوراء:
قال املتحدث باسم وزارة الخارجية اإلثيوبية، 
دينا مفتي، إن االتفاقات التاريخية لتقاسم 
مي�اه الني�ل التي تتمس�ك به�ا دول املصب 
)مر والس�ودان( “غري معقولة وال يمكن 
قبولها”.وأضاف مفتي يف إحاطة للصحفين 
أن “التهدي�دات الت�ي تطلقه�ا دول املص�ب 
بش�أن س�د النهضة غري مجدي�ة”، مضيف 
أن بالده تعول عى اس�تئناف مفاوضات سد 
النهض�ة برعاي�ة االتح�اد األفريقي.وفيم�ا 
يتعلق بالحدود اإلثيوبية الس�ودانية، قال إن 
إثيوبيا ال تزال مس�تعدة لحلها سلميا.وكان 
وزير الري والطاقة اإلثيوبي سيليش بيكييل، 
قال إن سد النهضة حق لبالده يف التطور وأن 

هن�اك “مؤامرة” إلفش�ال بناء الس�د وحتى 
“تقويض وج�ود” بالده، وذل�ك يف ظل تعثر 
املفاوض�ات ب�ن كل م�ن مر والس�ودان 
وإثيوبي�ا ح�ول أزم�ة الس�د والت�ي تراوح 
مكانها منذ س�نوات م�ن دون أن تحقق أي 
اخ�رتاق يذكر.وق�ال بيكي�يل، يف تغريدة عرب 
“تويرت” : “سد النهضة حق لبلدنا يف التطور 
بحري�ة، ويجب عى كل اإلثيوبين أن يتحدوا 
ويفهم�وا ويقفوا مع�ا ملواجه�ة التحديات 
الرئيس�ية الت�ي تواجه بلدنا الي�وم من أجل 

بناء السد والخروج من الفقر”.
وأضاف “أصبح من الواضح أن هناك مؤامرة 
إلفشال جهودنا وتقويض وجودنا ذاته، لذلك 

علينا جميًعا املثابرة والقيام بدورنا”.

السفري األمريكي: لن نغلق السفارة يف 
بغداد وال نية لزيادة عدد قواتنا

األمن الوطين يلقي القبض على 13 
إرهابيا من داعش يف نينوى

بلومبريغ: تركيا قد جتمد اتفاقا دفاعيا مع 
واشنطن.. ردا على قرار “إبادة األرمن”

إثيوبيا: التهديدات اليت تطلقها مصر 
والسودان بشأن سد النهضة “غري جمدية”

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، امس 
الثالث�اء، املوق�ف الوبائ�ي اليوم�ي 
لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
وفيم�ا اكدت تس�جيل 7152 إصابة 
جدي�دة و45 حال�ة وف�اة وش�فاء 
7312 حال�ة، ح�ددت دائ�رة صحة 
الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات 

حسب املناطق.
تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
الفحوص�ات  ع�دد  ان  “ال�زوراء”: 
 ،43230 ام�س:  لي�وم  املختربي�ة 
ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات الكلية: 
9198959، مبين�ة ان�ه تم تس�جيل 
7152 اصابة جديدة و45 حالة وفاة 

وشفاء 7312 حالة.
واضاف�ت: ان ع�دد حاالت الش�فاء 
الكيل: 920523 )%88.1(، اما عدد 
حاالت االصاب�ات الكيل: 1045010، 
بينما عدد الحاالت التي تحت العالج: 
الح�االت  ع�دد  ح�ن  يف   ،109139
 ،539 املرك�زة:  العناي�ة  الراق�دة يف 
وعدد حاالت الوفيات الكيل: 15348، 
الفتة اىل ان عدد امللقحن ليوم امس: 
10112، ليصبح عدد امللقحن الكيل: 

.322828
م�ن جهته�ا، اعلن�ت دائ�رة صحة 
بغداد الرصافة، تسجيل 803 اصابة 
جديدة بف�ريوس كورونا بينها 631 
الوبائ�ي للقطاعات  الرص�د  خ�الل 

الصحية.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الدائ�رة  وذك�رت 
“الزوراء”: ان “املؤسس�ات الصحية 

س�جلت ام�س يف جان�ب الرصاف�ة  
803 اصابة جديدة بفريوس كورونا 
موزع�ة كالت�ايل: 631حال�ة خ�الل 
الرص�د الوبائي  للقطاعات الصحية 
: قطاع الرصافة 91 حالة من خالل 
الرصد الوبائي / قطاع بغداد جديدة  
31 حالة من خالل الرصد الوبائي / 
قط�اع النهروان  65 حالة  من خالل 
الرص�د الوبائي /قط�اع الصدر  67 
حال�ة م�ن خ�الل الرص�د الوبائي/ 
قطاع البلدي�ات الثاني 99 حالة من 
خالل الرصد الوبائي/  قطاع املدائن  
21 حال�ة من خالل الرصد الوبائي/ 
قط�اع االعظمية 34 حالة من خالل 

الرص�د الوبائي/ قطاع االس�تقالل 
34 حال�ة من خالل الرصد الوبائي/ 
قطاع الش�عب 137 حالة من خالل 
الرصد الوبائ�ي/ البلديات االول 86 
حال�ة م�ن خ�الل الرص�د الوبائي/  
مراجعته�م  خ�الل  172حال�ة 
للمؤسس�ات الصحية / 21حالة  يف 
مدين�ة الصدرموزع�ة ع�ى املحالت 
/ الكي�ارة / الزراع�ي / قط�اع 1 / 
رشك�ة رمضان / قطاع�ات 11 50 
و  /  االورف�يل  / الحبيبي�ة /ح�ي 
طارق / جميلة  / 544 /، 10حاالت  
يف ش�ارع فلس�طن محلة / 509 / 
503 /  / 510/  508،  22حال�ة يف 

الشعب  محلة/ سبع قصور  / حي 
البس�اتن / 367 / البنوك / 733 /
الزراع�ي / 333 / 323 / ح�ي اور 
/ 341، 9ح�االت يف املدائن /   جرس 
دي�اىل  / الجع�ارة / التاميم   / حي 
الوحدة، 13حالة يف الحسينية محلة 
/ نهر عودة / الجريخي / الراشدية 
/ حي الزهور  / 225/  217 / 221 
، 209ح�االت يف منطق�ة االعظمية 
محلة 302/ 303/  الضباط / 312 
58ح�االت    ،  310  /   20 / ش�ارع 
يف منطق�ة الك�رادة محل�ة/ مطعم 
 90  / 909  / 930  / 907 زرزور / 
، 79 حال�ة يف منطقة العبيدي محلة 

يف  25حال�ة   ،  754  /  756  /762
البلديات توزعت عى املحالت التالية 
: 730 / 728 / 723  / 9 نيس�ان / 

الزراعي / شارع  / 715  .
وتابعت: ان 11حالة يف منطقة بغداد 
جديدة محل�ة 703 / 741 / 719 / 
الس�وق / 703  ، 13حالة يف منطقة 
االمن محلة 733 / 734 / الثانية / 
751 ، 14حالة يف منطقة الزعفرانية 
محل�ة 952 / 920 / 958 / 964 ، 
9ح�االت يف منطقة الزوية  ،8حاالت 
9ح�االت يف   ، يف منطق�ة الطالبي�ة 

منطقة الغدير محلة 710 / 711 .
واضافت  انه “تم نقل جميع الحاالت 
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج وفق 
مش�رية  املعتم�دة”،  الربوتوك�والت 
اىل ان “الع�دد الرتاكم�ي لإلصاب�ات  
ت�ويف منه�م    141291 اىل    ارتف�ع 
1631 لالسف  فيما اكتسب الشفاء    
126836  حالة ش�فاء ومتبقي قيد 

العالج 12824”.
ودع�ت صحة الرصاف�ة اىل “مراعاة 
تل�ك الجهود والتي اس�فرت عن هذا 
الحجم من اعداد الش�فاء من خالل 
االلت�زام بإج�راءات الوقائية ولبس 
الكمام�ات  والرتكي�ز ع�ى التباع�د 
االجتماعي  وع�دم التهاون  وتقدير 

تلك الجهود”. 
وثمن�ت “الجه�ود الت�ي تب�ذل م�ن 
الرصاف�ة  صح�ة  م�الكات  قب�ل 
ملعالج�ة مصاب�ي ف�ريوس كورونا 
مضحن بأرواحه�م إلنقاذ املصابن 

الفريوس”.

اصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع وتقرتب من املليون ونصف املليون 

موسكو/ متابعة الزوراء:
اك�د وزي�ر الخارجية الروس�ية، س�ريغي 
الف�روف، أن ب�الده س�رتد بح�زم ع�ى أي 
مح�اوالت تتخط�ى فيها الوالي�ات املتحدة 

“الخطوط الحمر”.
وكال�ة  م�ع  مقابل�ة  يف  الف�روف،  وق�ال 
“س�بوتنيك”: “س�أقولها م�رة أخ�رى، إذا 
توقف�ت الواليات املتح�دة عن الترف من 
موقع السيد، مثلما قال الرئيس ]بوتن[ يف 
كلمته أمام الجمعية الفدرالية، وإذا أدركت 
عدم ج�دوى محاوالت إحي�اء عالم أحادي 
القطب وبن�اء هيكل يخضع في�ه الجميع 
للدول الغربية ويجند فيه املعس�كر الغربي 
ال�دول األخرى يف جميع ق�ارات العالم ضد 
الصن وروسيا، وإذا أدركت الواليات املتحدة 
أن مبادئ مثل احرتام الس�يادة والس�المة 

اإلقليمية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية 
واملس�اواة يف الس�يادة ل�م تكت�ب عبث�ا يف 
ميث�اق األم�م املتحدة، وأن تقوم ببس�اطة 
بالتزاماته�ا القانونية، وإجراء حوار معنا، 
كم�ا هو الح�ال مع أي دولة أخ�رى، يقوم 
عى االح�رتام املتبادل وتوازن املصالح، عى 
أساس ميزان املصالح الذي يجب إيجاده ... 

وإال فإننا لن نتوصل إىل يشء”.
وأض�اف الفروف: “إذا ل�م يكن األمر كذلك، 
فهذا خيارهم. س�نعيش إذن يف ظروف، إما 
الحرب الباردة، أو حتى أس�وأ. موضحا أنه 
خالل الحرب الب�اردة كان التوتر، بالطبع، 
خط�رًيا ج�دا، أكث�ر من م�رة كان�ت هناك 
مواقف محفوفة باملخاطر، وأزمات. ولكن 
كان هن�اك اح�رتام متبادل، وه�و اآلن غري 

موجود يف املشهد”.

ال�رويس  الرئي�س  أن  إىل  وأش�ار الف�روف 
فالديم�ري بوتن “قال بوضوح يف رس�الته، 
مؤكدا أننا مستعدون التفاقيات شاملة إذا 
كانت تلبي مصالحنا”. مؤكدا أنه “بالطبع 
س�نرد بقس�وة عى أي محاوالت لتجاوز” 

الخط�وط الحم�راء “التي، كما س�معتم ، 
سنحددها بأنفسنا”.

وفرضت الواليات املتحدة، يوم 15 نيسان/
أبريل الجاري، عقوبات جديدة عى روسيا، 
تمن�ع  كم�ا  وجمعي�ة.  ف�رًدا   32 طال�ت 
العقوبات املؤسس�ات املالية األمريكية من 
رشاء س�ندات حكومية روسية لالكتتابات 
العام�ة بع�د 14 حزيران/يونيو. باإلضافة 
إىل ذلك، أعلنت واشنطن أنها بصدد طرد 10 
موظفن من البعثة الدبلوماس�ية الروسية 

من البالد.
باملقاب�ل، أعلن�ت روس�يا اتخ�اذ إجراءات 
مضادة يتم بموجبها طرد 10 دبلوماسين 
ه�ذه  أن  مؤك�دة  الب�الد.  م�ن  أمريكي�ن 
الخط�وات تمثل فقط جزءا من اإلمكانيات 

املتوفرة لديها.

الخرطوم/متابعة الزوراء:
 أث�ار م�رشوع قان�ون جه�از األمن 
الداخيل، الذي جرى ترسيب نصوصه 
إىل وس�ائل إعالم محلية، غضبا كبريا 
ب�ن القوى السياس�ية يف الس�ودان، 
حي�ث تحت�وي بع�ض م�واده ع�ى 
الترف�ات  ش�بح  يعي�د  مضم�ون 
القمعي�ة لنظ�ام الرئي�س املخل�وع 
عمر البش�ري، بما يوحي بأن هناك يف 
السلطة االنتقالية من يريدون العودة 

إىل ممارسات سيئة السمعة.
وتداول نشطاء مسودة لقانون جهاز 
األمن الداخيل من 69 مادة، تنص عى 
أن يعمل الجه�از تحت القيادة العليا 
ملجلس الس�يادة، ويخضع للس�لطة 
التنفيذي�ة، ويمارس نش�اطه تحت 

اإلرشاف املبارش لوزير الداخلية.
ول�م تفلح تريح�ات وزي�ر العدل 
الس�وداني نرالدي�ن عبدالباري يف 
وق�ف تصاع�د االنتق�ادات م�ن قبل 
ق�وى مختلفة، والتي اعتربها “بنيت 
عى معلومات غري دقيقة”، ولم يرش 
الرج�ل بوض�وح إىل تكذي�ب الن�ص 

املتداول للقانون أو عدم صحته.
واع�رتف أن م�رشوع القان�ون ت�م 
ج�رى  “لجن�ة  بواس�طة  إع�داده 
لل�وزارات  ممثل�ن  م�ن  تش�كيلها 
واألجهزة ذات الصلة، ولم يتم عرضه 
م�ن  مس�توى  أي  ع�ى  للمناقش�ة 
املس�تويات الرس�مية”، وهو ما زاد 
من املطالبة برسعة تش�كيل املجلس 

الترشيعي.
يف  الفضفاض�ة  اإلش�ارة  وحظي�ت 
القان�ون إىل ضابط الجهاز “من كان 
يعمل يف الجهاز السابق”، بردود فعل 

حادة، فق�د فهم منها كث�ريون أنها 
تفيض الستيعاب أش�خاص انتهكوا 
حق�وق اإلنس�ان، ومن�ح حصانات 
واس�عة، وسلطة سحب القضايا من 
أم�ام املحاك�م العادي�ة، األم�ر الذي 
يتع�ارض م�ع املوقف املعلن بش�أن 
“وج�ود جه�از أم�ن يخت�ص فقط 
بجمع املعلومات وتحليلها وتقديمها 

للجهات التنفيذية”.
وذهبت جهات معنية بالقانون يف البالد 
إىل أن م�رشوع القان�ون املث�ري للجدل 
“ردة ترشيعي�ة”، حي�ث يمن�ح أف�راد 
جهاز األمن الداخيل “سلطة قضائية يف 
القبض والحجز يف الحراسات الخاصة، 
ومن�ح منتس�بيه حصانة تتي�ح إنتاج 

ممارسات النظام السابق”.
م�ن  أن  س�ودانية  دوائ�ر  وأك�دت 
واجبات السلطة الحالية التطهر من 
ترك�ة البش�ري، والعمل ع�ى تحقيق 
ش�عارات الحري�ة والس�الم والعدالة 
التي رفعتها الثورة، رافضة استمرار 
إجازة القوانن عرب س�لطة االجتماع 

املشرتك ملجلي السيادة والوزراء.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيري 
نورالدي�ن ص�الح الدي�ن إن مرشوع 
لالنتش�ار  طريق�ه  أخ�ذ  القان�ون 
م�ن دون أن تعل�ن أي م�ن الجهات 
الرسمية مسؤوليتها عنه، وستواجه 
برف�ض الق�وى املش�اركة يف عملية 
الترشي�ع ح�ال ج�رى عرض�ه وفقاً 

للصياغة الحالية.
وأض�اف ص�الح الدي�ن ، أن بع�ض 
س�لطات  أعط�ت  القان�ون  م�واد 
واس�عة ملجلس الس�يادة، يف حن أن 
الفك�رة األساس�ية للقان�ون تدع�م 

تدش�ن جهاز أمن داخيل يتبع وزارة 
الداخلية ويس�اعدها يف أداء مهامها 
ع�ى أن تكون س�لطته تابعة ملجلس 
الوزراء، وأن فقدان الثقة بن املكون 
العسكري وقطاع كبري من املواطنن 

أسهم يف زيادة الغضب.
ويش�ري متابعون إىل أن القانون وّسع 
س�لطات الجهاز لالعتق�ال والتحفظ 
ع�ى املتهمن، وهي نفس الس�لطات 
التي كانت ممنوحة يف السابق لجهاز 
املخاب�رات العام�ة )األم�ن الوطن�ي 
س�ابقاً( ما يش�كل ردة عى الحريات 

العامة.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
أفريقيا العاملية يف الخرطوم مصطفى 
الجمي�ل أن ظهور مس�ودة القانون 
به�ذه الكيفي�ة ومحاول�ة الحكومة 
التربؤ منها يعني أنها “بالون اختبار 
من قبل بعض األطراف املش�اركة يف 
الس�لطة االنتقالية للقوى السياسية 
والش�ارع، تمهيداً إلمكانية تمريرها 
م�ع إدخ�ال تعدي�الت طفيف�ة عى 

املسودة الحالية”.
ولفت الجميل ، إىل أن الرفض الواسع 
للمس�ودة بعث برس�ائل قوي�ة لتلك 
األطراف بأن عقارب الساعة لن تعود 
إىل ال�وراء، وإص�الح األجهزة األمنية 
يتطل�ب تطوي�ر أدوات عملها وليس 
إعادة إنتاج أدوات عملها، كما كانت 

يف عهد البشري البائد.
وعزز م�رشوع القان�ون املخاوف يف 
الش�ارع من وجود قيادات محسوبة 
عى نظام البش�ري تتحكم يف مفاصل 
القرارات املصريية لتأكيد هيمنتها أو 
إح�داث فتنة بن الس�لطة االنتقالية 

والق�وى املدني�ة، وإتاح�ة الفرص�ة 
لتخري�ب  الس�ابق  النظ�ام  لفل�ول 

العالقة بينهما.
وكتب نائب رئيس الحركة الش�عبية 
– ش�مال يارس عرمان عى حس�ابه 
الش�خيص عى فيس�بوك، أن نسخة 
“كأن  املتداول�ة  القان�ون  م�رشوع 
البش�ري قد كتبها من سجنه”، ودعا 

ملقاومتها ووأدها يف مهدها.
وتوالت االنتقادات من قوى متباينة، 
حيث أش�ار التجم�ع االتحادي إىل أن 
“القوان�ن تعد ويدف�ع بها عرب وزير 
العدل للمجلسن دون مشورة أو رأي 

من جهة لها الحق”.
الس�وداني  الش�يوعي  الح�زب  وندد 
بمرشوع القانون واعترب أنه “يشكل 
تهدي�دا للحريات العام�ة، وللحقوق 
الواردة يف املعاي�ري الدولية ويف وثيقة 

الحقوق”.
ح�ول  الج�دل  متابع�ون  وأرج�ع 
القانون إىل رغبة الس�لطة االنتقالية 
م�ن  الن�اس  غض�ب  امتص�اص  يف 

بعض االنفالتات األمنية والراعات 
إىل  الس�لطة  تع�ود  حي�ث  القبلي�ة، 
إث�ارة قان�ون جه�از األم�ن الداخيل 
وتكرار الحديث ع�ن إجراءات إلعادة 
هيكلة املنظوم�ة األمنية يف مواجهة 
التحدي�ات املرتاكم�ة لإليح�اء ب�أن 
األوضاع الراهنة اس�تثنائية وتتطلب 
قانون�ا صارما يمكن�ه التعاطي مع 

روافدها األمنية املتشعبة.
وحرّك الج�دل حول القان�ون ركود 
مل�ف إصالح�ات األجه�زة األمني�ة 
ال�ذي توق�ف من�ذ محاول�ة اغتيال 
رئيس ال�وزراء عبدالل�ه حمدوك يف 
مارس من الع�ام املايض، وقد تأخذ 
جملة من القوان�ن املرتبطة بدمج 
األجهزة األمنية طريقها للنقاش يف 
األي�ام املقبلة، وعدم الس�ماح برتك 
أوضاعه�ا م�ن دون حس�م، بعد أن 
اجتازت الس�لطة االنتقالية العقبة 
األكرب، وه�ي توقيع اتفاق الس�الم 
م�ع الح�ركات املس�لحة يف أكتوبر 

املايض.

بغداد/ متابعة الزوراء:

الثالثاء،  النف�ط، ام�س  ارتفع 

انتعاًش�ا  أوب�ك+  توق�ع  م�ع 

عاملًي�ا قوًيا ه�ذا الع�ام، حتى 

 Covid-19 مع تفيش ف�ريوس

يف الهن�د ودول أخ�رى مما أثر 

عى توقعات الطل�ب عى املدى 

القريب.

أوب�ك+  فني�ة  لجن�ة  ورفع�ت 

توقعاته�ا لنمو الطل�ب يف عام 

2021، لكنه�ا ح�ذرت م�ن أن 

تج�دد ظهور ف�ريوس يف الهند 

والياب�ان والربازي�ل يمك�ن أن 

يعرقل تعايف الطلب عى النفط.

وقال األمن العام ملنظمة أوبك، 

محم�د باركين�دو، اإلثن�ن، إن 

هن�اك “م�ؤرشات إيجابية” يف 

االقتص�اد العاملي، لكنه أش�ار 

أيًضا إىل عوامل يف س�وق النفط 

تتطلب يقظة مستمرة.

وارتفع غرب تكساس الوسيط 

لش�هر يونيو بنسبة 0.92 ٪ إىل 

62.48 دوالًرا للربميل يف بورصة 

نيوي�ورك التجارية يف الس�اعة 

5:40 بتوقيت غرينتش.

وارتف�ع خ�ام برن�ت لتس�وية 

يوني�و 0.60 باملئ�ة إىل 66.62 

دوالراً يف بورصة أوروبا للعقود 

اآلجل�ة ICE بع�د أن خرس 0.7 

باملئة يف الجلسة السابقة.

توقع�ت لجنة أوب�ك + للخرباء 

أن يرتف�ع اس�تهالك  الفني�ن 

النفط بمق�دار 6 مالين برميل 

يومًي�ا ه�ذا الع�ام ع�ن الع�ام 

املايض، وفًق�ا للمندوبن الذين 

حرضوا الجلس�ة ي�وم االثنن، 

وقال�وا إن معظ�م مخزون�ات 

الوق�ود الت�ي تراكم�ت خ�الل 

الوب�اء س�تزول بحل�ول نهاية 

هذا الربع.

الفروف : سنرد حبزم على أي حماوالت تتخطى فيها واشنطن “اخلطوط احلمر”

أثار خماوف من عودة القبضة األمنية

مشروع قانون جلهاز األمن الداخلي يستفز السودانيني

النفط يرتفع وسط تفاؤل أوبك+ بانتعاش قوي
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بغداد/ الزوراء:
أكـدت وزارة اإلعمار واإلسـكـان والبلديات 
العامة حاجة بغداد إلـى »مخطط إنمائي«.

لالستشارات  الوطني  املركز  مدير  وقـال 
الهندسية يف الـوزارة، حسن مـدب مجحم، 
بغداد  »العاصمة  ان  صحفي:  ترصيح  يف 
إىل  إضافة  كبرية،  سكانية  زيادة  تشهد 
بينها  التنقل  حركة  مستوى  عىل  توسعة 
وبني بقية محافظات البالد«، عادا التوسعة 
»غري متكافئة مع وضعية الطرق التي جرى 

تنفيذها منذ مدد زمنية بعيدة«.
انمائي  مخطط  وضع  إىل  »الحاجة  وأكد 
شامل للعاصمة ُتعالج من خالله االختناقات 
الحاصلة أثناء التنقل بني املدن باعتماد فتح 

طرق جديدة«.
يذكر أن الطرق الحلقية األربعة املوجودة يف 
بغداد والبالغة اطوالها التصميمية 230 كم 
فقط،  كم   87 منها  املنفذ  طول  يبلغ  بينما 
هي الطريق االول بطول 22 كم ومنفذ منه 
11 كم، والثاني بطول 48 كم ومنفذ 16 كم 
منه فقط، والثالث بطول 60 كم ومنفذ منه 

فطوله  الرابع  الحلقي  الطريق  اما  كم،   46
100 كم واملنفذ منه 14 كم فقط.

بإنشاء  الوزراء  رئاسة  توجيه  مجحم  وعد 
جميع  يربط  الذي  الحلقي  الطريق 
محافظات البالد دون املرور ببغداد، »خطوة 

معمارية مهمة يمكن االنطالق منها باتجاه 
ودائرية  حلقية  جديدة  طرق  تصاميم 
كلما  يتدرج  عرض  لديها  بالعاصمة  تحيط 
التوسعة باتجاهها، ما سيسهم بحل  زادت 
ونقاط  املرورية  والحركة  االختناقات  أزمة 

الحاجة  وعدم  املحافظات  بني  الوصول 
املركز  »استعداد  مبديا  بالعاصمة«،  للمرور 
الرشوع  حال  املرشوع  تصاميم  النجاز 

بذلك«.
وكانت محافظة بغداد قد ناقشت منتصف 
العام املايض موضوع الطريق الحلقي الرابع 
املحافظات،  بجميع  العاصمة  الذي سريبط 
بطول 97 كلم، منها 35 كلم ضمن صالحيات 
تبقى ضمن صالحيات  بغداد وما  محافظة 

أمانة بغداد.
إدخال  »تم  انه  أوضح  نفسه،  السياق  يف 
مرشوع تطوير مداخل مدينة بغداد وإنشاء 
موازنة  ضمن  التجاري  التبادل  ساحات 
هي  الخمسة  »املداخل  أن  مبينا   ،«  2021
باتجاه  والثاني  نينوى،  باتجاه  األول 
والرابع  واسط،  باتجاه  والثالث  اربيل، 
والنجف  وبـابـل  املقدسة  كربالءَّ  باتجاه 
االشــرف، أما الخامس فباتجاه االنـبـار«، 
بوابة  ستكون  املداخل  هذه  بـأن  منوها 
حضارية معمارية جديدة وواجهة مرشقة 

للعاصمة«.

بغداد/ الزوراء:

ان  الثالثاء،  أمس  النيابية،  األزمة  أكدت خلية 

»الساللة الهندية قريبة من دخول العراق، وان 

اإلجراءات الصارمة وحدها قادرة عىل منعها.

وذكر مقرر الخلية، جواد املوسوي، يف ترصيح 

لفريوس  الهندية  »الساللة  ان  صحفي: 

قريبة  وهي  اآلن  لغاية  األخطر  هي  الكورونا 

»عىل  ان  مشددا  للعراق«،  الدخول  من  جدا 

اتخاذ  الصحة  ووزارة  الحكومية  السلطات 

بمنع  ومبكرة  صارمة  استباقية  إجراءات 

الرعايا من دولة الهند والدول املصابة األخرى 

من الدخول للعراق ملدة شهر«.

وتابع املوسوي انه »كذلك عدم إدخال وافدين 

امللقحني والحاملني لفحص  العراق إال من  اىل 

pcr خالل آخر 72 ساعة مع إجراءات الحجر 

لهم ملدة 14 يوما، وإال سنتعرض اىل كارثة يف 

العراق بدخول هذه الساللة الخطرة، حيث من 

صفات هذه الساللة قدرتها عىل االنتشار اكرب 

وهي  األصلية،  األوىل  الساللة  من  ضعفا   40

اإلنسان  اشد فتكا، وتصيب كل اجهزة جسم 

وجميع االعمار«.

بينما كشفت عضو الفريق اإلعالمي، يف وزارة 

بعض  يف  أثري  ما  عىل  فالح،  ربى  الصحة،  

االجتماعي  التواصل  ومواقع  اإلعالم  وسائل 

بخصوص ظهور ’’الساللة الهندية’’ املتطورة 

والخاصة بكوفيد 19، يف العراق.

 وقالت الطبيبة ربى فالح، يف ترصيح صحفي: 

إن »الكوادر الصحية التابعة لوزارة الصحة، لم 

تسجل حتى اآلن أي إصابة جديدة، بالساللة 

الهندية املتطورة من فريوس كورونا«.

الفريوس  كون  وارد،  يشء  »كل  ان  وأكدت 

ويغري  اخرى،  إىل  فرتة  من  بتطوره  معروفا 

من صيغته أو خارطته الجينية ويتحور، ومن 

لكورونا،  جديدة  سالالت  تظهر  أن  املمكن 

املواطنني  بها  يصاب  التي  من  اشد  بأعراض 

خالل هذه األيام«.

وتابعت »كما أن السفر إىل دول موبوءة، ممكن 

الظاهرة  من  خطورة  أكثر  سالالت  يجلب  أن 

اآلن يف العراق«.

نحو  »التوجه  بالقول:  حديثها  وختمت 

لفريوس  املضادة  اللقاحات  وأخذ  التطعيم، 

دخول  ملنع  الوحيد  السبيل  هو  كورونا،  

الوباء،  عىل  والسيطرة  الجديدة،  السالالت 

حياة  عىل  كبرية  مخاطر  هناك  فأن  وبخالفه 

العراقيني«.

بعض  تناقلت  املاضية،  الساعات  وخالل 

االجتماعي،  التواصل  مواقع  يف  الصفحات 

وبعض وسائل اإلعالم، انباًء تتحدث فيها عن 

الهندية  بالساللة  جديدة،  إصابات  تسجيل 

املتطورة، من فريوس كورونا يف ذي قار.

بغداد/ الزوراء:
يف  اإلنسان  حقوق  مفوضية  أصدرت 
دياىل، امس الثالثاء، اول تقرير رسمي 
عن النزوح بسبب الخروقات األمنية يف 

املحافظة.
وقال مدير املفوضية، صالح مهدي، يف 

تتابع  املفوضية  ان”  ترصيح صحفي: 
والخروقات  األمنية  األحداث  مجرى 
دياىل  من  عدة  مناطق  رضبت  التي 
الجاري  العام  من  األول  الربع  خالل 
اىل سقوط شهداء وجرحى  أدى  والذي 
مشهد  يف  واملدنيني  األمنية  القوات  من 

مؤلم للغاية”.
الرصد  خالل  من  انه”  مهدي  وأضاف 
امليداني والتنسيق مع الدوائر املختصة 
من  رسمي  بشكل  نزوح  أي  نرصد  لم 
أمنية  لخروقات  تعرضت  منطقة  اي 
باملقابل  لكنها  املاضية  الفرتة  خالل 

خاصة  األهايل،  وقلق  مخاوف  أثارت 
واألقلية  قليل  ليس  الضحايا  عدد  وان 

منهم من املدنيني”.
وأشار اىل ان” الخروقات األمنية تركزت 
يف مناطق محددة أي انها ليست ظاهرة 
جهود  وهناك  واسعة،  مناطق  شملت 

ملواجهة  العالقة  ذات  الجهات  قبل  من 
اإلرهاب وبعث رسائل طمأنة لألهايل”.

املاضية  األسابيع  يف  دياىل  وشهدت 
سلسلة خروقات دامية أدت اىل سقوط 
ومنتسبي  املدنيني  صفوف  يف  ضحايا 

القوى األمنية.

بغداد/ الزوراء:
الثالثاء،  امس  االتحادية،  الرشطة  قيادة  أعلنت 

العثور عىل كدس لالعتدة يف محافظة كركوك.
»وفقاً  انه  »للزوراء«:  ورد  بيان  يف  قالت  القيادة 
من  قوة  تمكنت   ، دقيقة  استخبارية  ملعلومات 
اللواء الحادي عرش الفرقة الثالثة رشطة اتحادية 
بالتنسيق مع مديرية االستخبارات العسكرية من 
بقضاء   « »السالم  منطقة  يف  أمنية  عملية  تنفيذ 
الحويجة يف محافظة كركوك، أسفرت عن العثور 
 ،14.5 سالح  )3سبطانة  يحتوي  عتاد  كدس  عىل 
وسبطانتني سالح 12.7،و7 عبوات ناسفة محلية 

الصنع عبارة عن قنينة سعة واحد لرت، و13 قنربة 
3صاروخ  SPG9،و  صاروخ  و16  ملم،   60 هاون 
سرتيال، و3صمام قنربة هاون 60 ملم، وصاروخني 
قاذفة RBG7، وسبطانة هاون 82ملم، و6قذيفة 

مدفع نمساوي(«.
من  قوة  نفذت  ذاته  سياق  »يف  انه  البيان  وأضاف 
اللواء العارش الفرقة الثالثة رشطة اتحادية عملية 
تفتيش يف ناحية«العبايس«يف محافظة كركوك، تم 
خاللها العثور عىل) 4 صاروخ SPG9، وصاروخني 
ضبط  تم  ملم(،   60 هاون  وقنربة   ،RBG7 قاذفة 

جميع املواد والتعامل معها أصولياً«.

بغداد/ الزوراء:
الديوانية،  محافظة  وتراث  آثار  مفتش  أعلن 
اتفاقا جرى  الثالثاء، عن  امس  الشمري،  باسم 
يف  الدفاع  لوزارة  العسكرية  االستخبارات  مع 
بالطائرات  األثرية  املواقع  لحماية  الديوانية 

املسرية.
وقال الشمري يف بيان ورد »للزوراء«: ان »جرى 

اتفاقا مع االستخبارات العسكرية ل وزارة الدفاع 
بالطائرات  األثرية  املواقع  لحماية  الديوانية  يف 

املسرية«.
من  عددا  يشمل  »االتفاق  ان  البيان  وأضاف 
للمدن  الحماية  ستكون  أوىل  فاملرحلة  املراحل، 
األثرية واملواقع النائية يف حال نجاح هكذا تجربة 

سيتم تعزيز الحماية اىل مناطق أوسع«.

بغداد/ الزوراء:

أعلن قائد رشطة محافظة االنبار الفريق هادي 

الثالثاء، عن إحباط عملية  رزيج كسار، امس 

باتجاه  الحدودي  الرشيط  من  لعائلة  تهريب 

املناطق الغربية .

فوج   ” ان  صحفي:  ترصيح  يف  كسار  وقال 

طوارئ االنبار الثاني والعرشين احد تشكيالت 

قيادة رشطة املحافظة تمكن من القاء القبض 

عىل عائلة مكونه من ثالث نساء وستة أطفال 

جهة  من  سوريا  مع  الحدودي  الرشيط  عىل 

اىل  الدخول  تروم  االنبار،  غربي  القائم  قضاء 

املناطق الغربية بطريقة غري قانونية “.

اىل  تشري  األولية  التحقيقات  ان”  وأضاف 

منطقة  اىل  العائلة  تلك  أوصلوا  مهربني  ان 

تعذر  انهم  إال  سوريا  مع  الحدودي  الرشيط 

الغربية عىل خلفية  املناطق  عليهم إدخالها اىل 

تتخذها  التي  املشددة  األمنية  اإلجراءات 

الحدودي  الرشيط  طول  عىل  األمنية  القوات 

مع سوريا«، مبينا ان” القوات األمنية رصدت 

حركة العائلة وتمكنت من اعتقالها وإحالتهم 

عىل التحقيق “.

إىل ان مهربني يقومون بعمليات تهريب  يشار 

يف  سوريا  يف  الفارين  داعش  إرهابيي  ألرس 

محاولة إلدخالهم اىل املناطق الغربية.

بغداد/ الزوراء:
املنفذة  املستشفيات  انجاز  ملف  يف  تقصيها  نتائج  الثالثاء،  امس  االتحادية،  النزاهة  هيئة  أعلنت 
إلكمال  العامة  املوازنة  يف  الالزمة  األموال  تخصيص  إىل  دعت  فيما  واملحافظات،  بغداد  العاصمة  يف 
يف  الالزمة  األموال  »تخصيص  إىل  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة،  تنفيذها.ودعت 
املوازنة العامة إلكمال تنفيذ عقود املستشفيات ذات نسب اإلنجاز املُتقدِّمة أو قيد اإلنشاء يف بغداد 
عىل  بقاءها  أن  عن  فضالً  املواطن،  بحياة  املساس  وذات  ة  املُهمَّ املشاريع  من  بعدِّها  واملحافظات؛ 
أن »فريق عمل  البيان  اندثارها وصعوبة معالجتها«.وأضاف  ُيسبُِّب زيادة نسب  إنجاز  حالها دون 
ده عىل رضورة  د يف تقريٍر أعَّ دائرة الوقاية يف الهيئة، الذي قام بزياراٍت اىل عدٍد من املستشفيات، أكَّ
الوزارات والجهات  التي تربمها  العقود  إىل  العقود املستقبليَّة، إضافة  التخطيط بتدقيق  قيام وزارة 
غري املُرتبطة بوزارٍة واإلرشاف عىل تنفيذها«.وبني الفريق »كثرة مالحق العقود املُوقعة والتي سيتمُّ 
ما ساهم يف زيادة مدة إنجاز املشاريع لسنواٍت  توقيعها؛ إذ أثرَّت سلباً عىل البنود األصلية للعقود؛ مَّ
الديوانيَّة وبعقوبة سعة )400(  الحال يف مرشوع مستشفيات  طويلٍة وزيادة يف تكلفتها، كما هو 
رسير، والقائم سعة )200( رسير«.وأشارت التقارير املُرسلة نسٌخ منها إىل رئاسة الوزراء ومكاتب 
وزيري الصحة والبيئة والتخطيط ورئيس ديوان الرقابة املاليَّة االتحاديَّة، إىل »تلكؤ واضٍح يف عمل 
معظم الرشكات املُنّفذة، وعدم إنهاء أعمالها ضمن املُدد املُحدَّدة لها يف العقود املربمة بينها وبني وزارة 
ف املشاريع تنفيذاً لقرار  ة أو املحافظات، رغم أنَّ أغلب تلك املشاريع كان قبل األزمة املاليَّة وتوقُّ الصحَّ
ا أدَّى إىل وجود نسب اندثاٍر عاليٍة يف بعض املشاريع التي  مجلس الوزراء رقم )347 لسنة 2015(، ممَّ
لم تصل نسبة اإلنجاز فيها إىل أكثر من )30%(«.ورصد الفريق »وجود تفاوٍت كبرٍي يف كلف اإلحالة 
إىل »معرفة أسباب هذا التفاوت، كما هو  لبعض املستشفيات من السعة الرسيريَّة نفسها«، داعياً 
الحال يف كلفة إنشاء مستشفى سعة )100( رسير يف قضاء الجبايش، وتطوير وتأهيل مستشفى 
ص وجود تفاوٍت يف كلفة إنشاء مستشفى الحويجة  النعمان العام سعة )100( رسير، وكذلك شخَّ
سعة )200( رسير، وكلف إنشاء كلٍّ من مستشَفَيْي هيت والقائم سعة )200( رسير لكلٍّ منها«.
وكشف التقرير عن »وجود قضايا جزائيَّة لدى دائرة التحقيقات يف الهيئة تخصُّ مستشفيات سعة 
)400( رسير لتحديد أسباب التأخري واألشخاص املُتسبِّبني ببطء إنجاز تلك املستشفيات«، الفتاً إىل 
أن »التلكؤ والتأخري يف إنجاز املستشفيات اضطر املواطنني املرىض إىل مراجعة املستشفيات األهليَّة 
لتلقي العالج، األمر الذي أثقل كاهلهم، إضافة إىل أن انتشار ظاهرة )السياحة العالجيَّة( لدوٍل عدٍَّة، 

أدَّت إىل وقوع بعض املرىض ضحايا عمليات نصب وابتزاز عند سفرهم للعالج«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت مديرية االجازات الدراسية يف وزارة الرتبية، 
للدراسات  التقديم  ضوابط  عن  الثالثاء،  امس 
العليا )دبلوم عايل ، ماجستري ، دكتوراه ( داخل 
.وقالت   2021-2020 الدرايس  للعام  العراق 
»تعليمات  إن  »الزوراء«:  تلقته  بيان  يف  املديرية 
التقديم للدراسات العليا )دبلوم عايل ، ماجستري 
الدرايس 2020- العراق للعام  ، دكتوراه( داخل 

من  التقديم  موعد  يكون  أن  عىل  تنص   ،2021
ابتداء من تاريخ صدور  املديريات  قبل منتسبي 
االعمام ولغاية يوم االثنني املوافق 10 آيار لعام 
2021، عىل أن تتم املفاضلة من قبل لجان تشكل 
املتقدمني  بطلبات  للنظر  العامة  املديريات  يف 
وفق العدد واالختصاص الوارد يف الخطة املبلغة، 
قناة  عىل  الرتشيحات  تكون  ذلك  عىل  باإلضافة 
النفقة الخاصة ضمن عدد املقاعد املوجود عىل 
قناة القبول العام«.وأضافت أن«تقوم املديريات 
العامة للرتبية يف املحافظات كافة بمنح استمارة 
عدم املمانعة عن طريق اللجان املشكلة حرصاً يف 
كل مديرية، برشط وجود االختصاص يف الخطة 
املفاضلة  رشوط  وتطبيق  املقاعد  عدد  وحسب 
املوجودة ضمن الربنامج االلكرتوني الذي سيتم 
ال  أن  املمانعة، عىل  بعدم  والخاص  به  تزويدكم 
دون  التنافيس  االمتحان  اداء  منتسب  ألي  يحق 

حصوله عىل كتاب عدم ممانعة«.
وجوب  تتضمن  أن«التعليمات  املديرية  وأكدت 
الخطة  يف  املوجودة  باالختصاصات  االلتزام 
وقنوات القبول يف استمارة عدم املمانعة للمرشح 
املتعلقة  االجراءات  كافة  تلغى  ذلك  وبخالف 
مطابقة  يجب  وكذلك  املمانعة،  عدم  بمنح 
وممارسة  االختصاص  مع  الوظيفي  العنوان 
للمشمولني  بالنسبة  العمل«.اما  يف  االختصاص 
املاجستري  دراسة  اكملوا  ممن   )518( بقرار 
املديرية  واشارت  تمديد،  بدون  بدرجة جيد جدا 
اىل انه »يحق لهم التقديم مبارشة إلكمال دراسة 
خريجي  من  القرار  بهذا  واملشمولني  الدكتوراه 
النظر  بغض   ،  2021  –  2020 الدرايس  العام 
عىل  املديريات،  خطة  يف  االختصاص  وجود  عن 
 / الثقافية  للعالقات  العامة  املديرية  تتوىل  أن 
مديرية االجازات الدراسية، مهمة منح استمارة 
عدم املمانعة وانجاز االجازات الدراسية الخاصة 
الوزارة  ديوان  يف  العامة  املديريات  بمنتسبي 

ونينوى وصالح الدين واالنبار وكركوك«.
املديريات  إلزام  اىل  تشري  أن«الضوابط  وتابعت 
بالتقيد  كافة،  الصالحيات  منقولة  العامة 
االجازات  مديرية  من  الصادرة  بالضوابط  التام 
تلك  تتحمل  وبخالفه  الرتبية  وزارة  يف  الدراسية 

املديريات التبعات القانونية بهذا الصدد«.

بغداد/ الزوراء:
امس  العامة،  املرور  مديرية  كشفت 
جديداً  إجراء  ستتخذ  أنها  عن  الثالثاء، 
ملنع الفساد واملساومات، فيما أكدت أنها 
بغداد  وسط  رئييس  شارع  فتح  بصدد 

مغلق منذ سنوات.
وقال مدير املرور، اللواء طارق اسماعيل، 
»مديرية  إن  الرسمية:  الوكالة  بحسب 
وكيل  إىل  مذكرة  رفعت  العامة،  املرور 
أجل  من  الرشطة،  لشؤون  الوزارة 
الحجز  لرفع  القانونية  املوافقات  أخذ 
الفساد  شبهات  ملنع  االلكرتوني، 
واملساومات من قبل النفوس الضعيفة«.

»بعض  أن  إسماعيل  اللواء  وأضاف 
مرور  دوائر  يف  املتكدسة  الرشكات 
سيتم  والغزالية،  والتاجيات  الحسينية 
تحويلها اىل مديرية مرور الرستمية، لكي 
يتساوى العمل«، مشرياً اىل أن »التسجيل 

ألول مرة سيكون يف الرستمية«.
أكد  املرور،  دوائر  يف  الدوام  وبشأن 
اسماعيل أن »دوام دوائر املرور سيستمر 
»مكبس  أن  إىل  الفتاً  ومساًء«،  صباحاً 
يف  قريباً  العمل  سيدخل  اللوحات  طباعة 

موقع الرستمية«.
وتابع أن »مديرية املرور طلبت من وزارة 
الدوامني  يف  طبي  كادر  تهيئة  الصحة، 
املواقع«،  كل  يف  واملسائي  الصباحي 
اىل أن »هناك مفرزة طبية يف موقع  الفتاً 
الرستمية، وستكون هناك مفارز قريباً يف 

دائرتي الحسينية والتاجيات أيضاً«.
مديرية  أمام  املغلق  الشارع  وبشأن 
لفت  الشعب،  ملعب  تقاطع  قرب  املرور 
قريباً  الشارع  هذا  فتح  »سيتم  أنه  اىل 
الشعبي،  الحشد  وبدعم  مروري  بجهد 
أمام حركة  السابق  وسيعود كما كان يف 

العجالت«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت خلية اإلعالم األمني، أمس الثالثاء، نتائج العمليات العسكرية يف محافظتي صالح 

الدين ونينوى.
الخلية قالت يف بيان ورد »للزوراء«: ان »قطعات مشرتكة ضمن قيادة عمليات صالح 
الدين نفذت واجب تفتيش وتطهري يف منطقة جزيرة البو الدور، حيث تم تطهري مساحة 

)1500( مرت مربع«.
وأضاف البيان ان »مفرزة معالجة القنابل التابعة اىل قيادة عمليات صالح الدين خرجت 
بواجب مشرتك إلزالة األلغام، تم إتالف )اطالقات مكنايتني عيار 40 ملم عدد /3 ، رمانة 

يدوية RBG عدد/ 2«.
وتابع انه »بناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة، قوة مشرتكة من قيادة عمليات غرب 
ناسفة محلية  نوع كالشنكوف و10 عبوات  بنادق   3 العثور عىل  تتمكن من   ، نينوى 

الصنع، وتم إلقاء القبض عىل اثنني من املطلوبني وفق أحكام املادة 4 إرهاب«.

بغداد/ الزوراء:
أعلنت خلية اإلعالم األمني، أمس الثالثاء، عن إلقاء القبض عىل )90( مطلوبا وفق مواد 

مختلفة يف محافظة البرصة.
وذكرت بيان للخلية تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »قوة مشرتكة من قيادة عمليات 
معلومات  عىل  بناًء  البرصة  محافظة  يف  املناطق  من  عدد  بتفتيش  ترشع  البرصة 
استخبارية دقيقة، تمكنت خاللها من القبض عىل )90( مطلوبا وفق مواد مختلفة«. 

مضيفاً إىل أنه تم أيضا »ضبط بندقية ومواد مخدرة و عجالت دون لوحات«. 

بغداد/ الزوراء:
أمس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  أعلنت 
مادة  بحوزته  مسافر  ضبط  الثالثاء، 

مخدرة يف منفذ زرباطية الحدودي
»الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
نسخة منه: ان »منفذ زرباطية الحدودي 
مادة  بحوزته  مسافر  ضبط  من  تمكن 

)الرتياك( املخدرة بوزن )30غم( والتي تم 
ضبطها من قبل مفرزة مكافحة املخدرات 
املنفذ  يف  الفنية  الشعبة  مع  وبالتعاون 
الحدودي«.وأضاف البيان انه »تمت إحالة 
ما تم ضبطه إىل شعبة مكافحة مخدرات 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات  التخاذ  بدرة 

بحقه«.

اإلعمار تؤكد حاجة العاصمة لـ »خمطط إمنائي« لفك زحاماتها

األزمة النيابية: الساللة اهلندية قريبة من العراق وبدخوهلا نتعرض ملوجة فتاكة

االحتادية تعثر على كدس لألعتدة يف كركوك

خطة جديدة حلماية املواقع األثرية يف 
الديوانية

إحباط حماولة تهريب عائلة من احلدود 
السورية إىل األنبار

النزاهة تعلن نتائج تقصيها إجناز 
املستشفيات املنفذة يف البلد

الرتبية تعلن ضوابط التقديم على 
الدراسات العليا داخل العراق

حقوق اإلنسان تصدر أول تقرير عن نزوح “اخلروقات األمنية” يف دياىل

الصحة تؤكد: كل شيء وارد ومن املمكن ظهور سالالت جديدة املرور تعتزم اختاذ إجراء جديد ملنع 
الفساد واملساومات

اإلعالم األمين تكشف نتائج العمليات 
العسكرية يف حمافظتني

القبض على 90 مطلوباً للقضاء يف البصرة

ضبط مسافر حبوزته مادة خمدرة يف 
منفذ زرباطية

العدد: 14/كشف/2021 جمهورية العراق     
مجلس القضاء االعىل                      التاريخ: 2021/4/25

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة النارصية

)) اعالن ((
اىل املطلوب الكشف ضده : ) رشكة جنة الفالح للمقاوالت/ مديرها املفوض فالح درويش/ 

اضافة لوظيفته (
 بناءا عىل الدعوى البدائية املرقمة اعاله واملقامة ضدكم من قبل طالب الكشف  ) محمد كاظم 
صيوان ( بخصوص ) دين ذمتك عن اعمال منجزة( وملجهولية محل اقامتكم  تقرر تبليغكم 
عدم  حالة  ويف   2021/5/4 املوافق  املرافعة  موعد  عىل  محليتني  صحيفتني  بواسطة  اعالنا 

حضوركم  او ارسال من ينوب عنكم  قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا ووفق االصول.
                                                                                              القايض                                    
حسني عبد حاتم
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الوزارة تبني مزاياه وتؤكد أنه من القوانني اإلسرتاتيجية للبلد

تراجع أسعار خامي البصرة اخلفيف والثقيل

100 مليار دينار لتنفيذ املرحلة 
األوىل من مطار األنبار 

الصناعة تعلن عودة ماء “زالل” 
واملـاء امُلقطـر لألسواق 

بغداد/ الزوراء:
والهج�رة  الع�م  لجن�ة  توق�ع�ت 
واملهجرين النيابية ان قانون التقاعد 
للقط�اع  االجت�ماع�ي  والض�م�ان 
الخاص س�رى النور خ�ال الدورة 
بين�ت  وفيم�ا  الحالي�ة.  الربملاني�ة 
العمل والش�ؤون االجتماعية  وزارة 
والضم�ان  الت�قاع�د  ق��ان�ون  ان 
االجتماع�ي الجديد يعد من القوانني 
اإلس�راتيجية للبل�د ألن�ه يتضم�ن 
امتي�ازات كثرة للعامل�ني بالقطاع 
الخاص س�واء كانت رشكة او كلية 
او أي من املؤسسات األهلية بالباد، 
أضافت ان القان�ون ال�جديد يحمي 
ال�ع�املني ب�القطاع الخاص مقابل 

استقطاع 5 % من أجرهم الكيل.
وق�ال نائ��ب رئي�س لجن�ة العمل 
والهجرة واملهجرين النيابية، حسني 
عرب، يف ترصيح صحفي: ان “هناك 
جهودا حثي�ثة ل�ت�ش��ري�ع قانون 
التقاع�د والضمان االجتماعي خال 
ال�دورة الربملانية الحالي�ة، من اجل 

اعتماده والعمل به”.
يتضم�ن  “القان�ون  ان  وأوض�ح 
القط�اع  يف  ل�لع�امل�ني  امتي�ازات 
الخاص تتمث�ل بالعمر وفرق الراتب 

والرعاية الصحية”.
“القان�ون  ان  إىل  ع�رب  وأش�ار 
ثاني�ة  م�ظ�ل�ة  س��ي�كون 
آالف  وس��ي�وف�ر  للت�ع�يي�ن�ات 
املؤسس�ات  يف  ال�ع�م�ل  ف�رص 
الخاصة، حيث س�تكون هناك رغبة 
للخريج�ني او العاطل�ني بالحصول 

عىل فرصة عمل بهذه املؤسس�ات«. 
وأردف ان “ال�قانون أش�به بقانون 
مل�وظ�ف�ي  ال�ح�كوم�ي  التقاع�د 
ونصوص�ه،  بفقرات�ه  ال�دول��ة 
الطبق�ة  ملش�كات  ح�ا  باعتب�اره 
ال�خ�اص  بالقط�اع  العامل�ة 
وقانون�ي�ة  إداري�ة  ب�ط�ريق�ة 

ت�ض�م��ن حقوقه�م وع��دم منح 
ص�احية ل�صاح�ب ال�عمل بإنهاء 

خدماتهم«.
من جانبه، بني وزير العمل والشؤون 
ان  الركاب�ي:  ع�ادل  االجتماعي�ة، 
والضم�ان  الت�قاع��د  “ق��ان�ون 
االجتماع�ي الجديد يعد من القوانني 

اإلس�راتيجية للبل�د ألن�ه يتضم�ن 
امتي�ازات كثرة للعامل�ني بالقطاع 
الخاص سواء كانت رشكة او كلية او 

أي من املؤسسات األهلية بالباد”.
وأك�د ان “ال�وزارة تل�زم ص�اح�ب 
العمل بعدم إنه�اء خدمات العاملني 
ب�ه�ذه امل�ؤس�س�ات م�ا س�يح�ل 
باملجتم�ع  الب�ط�ال�ة  مش�كلة 
وت�وج�ه الخريجني للعمل بالقطاع 
الخاص ولي�س االعتم�اد فقط عىل 
يضمن�ه  مل�ا  الحكومي�ة  الوظائ�ف 
القان�ون لهم م��ن ح�ق�وق كاملة 
ت�ؤم��ن له�م حي�اة معيش�ية لهم 

وألرسهم«.
وأش�ار اىل ان “ال�وزارة ت�عم�ل عىل 
إرس�ال ف�رق ت�فت�ي�ش�ي�ة ال��ى 
املؤسس�ة التي يقوم صاحب العمل 
بإنه�اء خدمات العامل�ني من خال 
ت�س�ج�لها  ال�ت��ي  ال�ش�كاوى 
الوزارة ب�ه�ذا الص�دد ب�م�ساع�دة 
ومح�اس�بته  إلحالته  ال�ع�ام�ل�ني 

قانون�يا بمحكمة العمل«.
“ال�قان�ون  ان  الركاب�ي  وأض�اف 
الع�امل�ني  ي�ح�م�ي  ال�ج�دي��د 
مقاب�ل  الخ�اص  ب�ال�ق�ط��اع 

استقطاع 5 % من أجرهم الكيل”.

بغداد/ الزوراء:
ع�ن  الب�رصة  نف�ط  رشك�ة  أعلن�ت 
صيان�ة  خط�ط  بتنفي�ذ  مبارشته�ا 
وتأهيل وزيادة طاقات منظومة الخزن 
والتصدير يف املواقع واملوانئ النفطية، 
بينم�ا أك�دت تواص�ل التفاهمات مع 
الجان�ب الكويت�ي الس�تثمار الحقول 
أس�عار  تراجع�ت  وفيم�ا  املش�ركة. 
خامي البرصة الخفي�ف والثقيل رغم 
االرتفاع امللحوظ يف أسعار النفط ليوم 
أم�س، س�جل الخام العرب�ي الخفيف 

64.52 دوالرا للربميل.
وقال مدي�ر رشكة نفط البرصة، خالد 
حم�زة ال�رع، يف ترصي�ح صحفي: 
صيان�ة  ب�ارشت  النف�ط  “وزارة  إن 
منظوم�ة  طاق�ات  وزي�ادة  وتأهي�ل 
الخ�زن والتصدير يف املواق�ع واملوانئ 
النفطية الس�تيعاب الكمي�ات املتاحة 
املس�تخرجة م�ن النف�ط الخ�ام م�ن  
حق�ول الراخي�ص النفطي�ة يف غرب 
والجه�د  والزب�ر  والرميل�ة  القرن�ة 
الوطني، بما فيه�ا حقول نهران عمر 

وأرطاوي واللحيس”.

وأش�ار ال�رع إىل أنَّ “مع�دل إجمايل 
صادرات النفط الخام لش�هر نيس�ان 
من موان�ئ البرصة النفطية مس�تقر 
برمي�ل  أل�ف  و700   مليون�ني  عن�د 

قيايس يومي”، مبينا أن “إنتاج النفط 
سيستمر عند هذا املستوى املعلن وفقا 
للتعليم�ات الوزاري�ة بموج�ب اتفاق 

منظمة أوبك بلس”.

وأوض�ح أن “معدل إنتاج النفط الخام 
يف حق�ول الب�رصة حالي�ا يام�س 2 
ملي�ون و570 ألف برمي�ل”، مبيناً أنَّ 
“االتف�اق األخ�ر ملنظم�ة اوبك فرض 

ع�ىل ال�دول األعضاء نس�بة تخفيض 
لضب�ط ت�وازن الس�وق، واملع�روض 
الناج�م ع�ن زي�ادة اإلنت�اج وانهيار 
الطلب العاملي نتيجة لتداعيات فروس 
كورونا عىل اقتصادات البلدان املنتجة 
والصناعية”. من جانب اخر، تراجعت 
الخفي�ف  الب�رصة  خام�ي  أس�عار 
والثقيل، أمس الثاث�اء، رغم االرتفاع 

امللحوظ يف أسعار النفط ليوم أمس.
وانخفض نفط البرصة الخفيف املورد 
آلسيا إىل 64.52 دوالراً للربميل براجع 
 1.32 بنس�بة  أو  دوالر،   0.86 ق�دره 
% عن اس�عار الخميس املايض، فيما 
س�جلت أس�عار خام الب�رصة الثقيل 
60.97 دوالرا للربميل بانخفاض بلغت 

نسبته 0.15 باملئة.
وسجل الخام العربي الخفيف 64.52 
دوالرا للربمي�ل، وس�جل مزيج مربان 
اإلمارات�ي 63.01 دوالرا للربميل، فيما 
سجل مزيج سهران الجزائري 64.12 
بون�ي  س�عر  وبل�غ  للربمي�ل،  دوالرا 
دوالرا،   63.94 النيج�ري  الخفي�ف 

وجراسول االنغويل 64.27 دوالرا.

العمل النيابية: قانون التقاعد والضمان االجتماعي سريى النور قريبا

العراق ينفذ خططا لزيادة طاقات منظومة اخلزن والتصدير النفطية

“كورونا” يوقف 1000 فندق ويسرح 60 ألف 
عامل يف كربالء

العراق الثاني بشراء العقارات السكنية يف تركيا لـ2020

بغداد/ الزوراء:
أعلن محافظ االنبار، ع�يل فرحان، أمس الثاثاء، عن تخصيص املوازنة 
العامة للدولة مبلغ 100 مليار دينار لتنفيذ املرحلة األوىل من مطار األنبار 

الدويل الذي تتنافس عدة رشكات أجنبية عىل إنشائه يف املحافظة.
وقال فرح�ان يف بيان اطلعت عليه “ال�زوراء”: إن “املحافظة وصلت اىل 
مرحل�ة إعداد التصاميم للمط�ار باالتفاق مع إحدى ال�ركات العاملية 
الرصينة التي لها باع طويل يف هذا املجال، والتي وضعت دراس�ة جدوى 
اقتصادي�ة وإع�داد املخططات، اس�تعداداً الس�تكمال عرض�ه كفرصة 

استثمارية وإدراجه ضمن املشاريع”.
وأضاف أن “هذا املطار س�يكون األول من نوعه يف البلد، كونه سيختص 
بالش�حن الجوي، إضافة اىل نقل األشخاص، لخدمة محافظات الوسط 
والجن�وب والعاصم�ة بغداد”، مبيناً أن “جميع املواد املش�حونة س�واء 
كانت األدوية أو الثروة الحيوانية س�تمر عرب هذا املطار، كما معمول به 
عاملياً، إذ أن أغلب املواد أصبحت تش�حن جوياً باعتباره األقل س�عراً من 

الشحن الربي والبحري”.
وتاب�ع ان “املحافظة بصدد إعداد ملف كامل عن املطار، لتجد الركات 
املتقدم�ة عىل بناء املطار جميع املتطلب�ات من إعداد املدارج واملخازن”، 
منوهاً بأن “الركة االستش�ارية التي وقع عىل عاتقها إعداد التصاميم 
س�تنفذ جميع املخططات مجاناً، مقابل أن تمنح اإلرشاف يف حال رسو 

العقد عىل إحدى الركات العاملية املنفذة للمروع”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ْت وزارة الصناع�ة واملع�ادن مواصل�ة رشك��ة ال��زوراء العام�ة 
تجهي��ز القطاعي��ن الع�ام والخ��اص بامل�اء الصح��ي عام�ة زالل 

وامل�اء املُقط�ر عام�ة املنص�ور.
وذك�رت يف بي�ان تلقت “ال�زوراء” نس�خة منه أم�س: “ُتواص�ل رشكة 
الزوراء العامة إحدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن ومن ِخال موق�ع 
املنص��ور التابع لها تس�ويق ُمنتج�ات املاء الصحي عام�ة زالل واملاء 

املُقطر عامة املنصور ِبعبواتها املُختلفة ِخال شهر نيسان الحال�ي”.
وق��اَل ُمدي�ر ع�ام الركة املُهن�دس، ه��ادي عل�ي ط��ه: ان موق�ع 
املنص��ور جهَز القطاعني العام والخاص ب� ) ٧٥٠ ( كارتونا و ) ١٢٠٠ 
( رشنك ماء صحي عامة زالل لعبوة سعة ) ٣٣٠ ( مل إضافة إىل ) ٦٠٠ 
( رشن�ك ماء ُمقطر عامة املنصور لعبوة س�عة ) ل�ر( و ) ١٨٠٠ ( لر 
فل و ) ٦٢ ( عبوة ماء صحي س�عة ) ١٩ ( لرا. مؤكداً اس�تمرار جهود 
م�اكات موقع املنص�ور من أجل تأم�ني احتياجات ال�وزارات والقطاع 
الخ�اص من املاء الصحي بالكميات املطلوبة وباملُواصفات املُعتمدة لدى 

وزارة الصح�ة.

بغداد/ الزوراء:
كش�ف محافظ كرب�اء، نصيف جاس�م 
الخطابي، امس الثاث�اء، عن توقف أكثر 
م�ن 1000 فندق وترسي�ح 60 الف عامل 
بس�بب إج�راءات الحظ�ر ومن�ع دخول 

الزائرين إىل املحافظة.
وق�ال الخطاب�ي يف ترصي�ح صحفي: إن 
“واقع الس�ياحة يف املحافظ�ة تعرض إىل 
رضب�ة قاس�ية مس�تمرة من�ذ أكثر من 
عام بسبب توقف السياحة الدينية وعدم 
دخ�ول ال�زوار إىل املدينة بس�بب جائحة 

كورونا”.
وأض�اف أنَّ “الجائح�ة تس�ببت بإيقاف 
1000 فن�دق ع�ن العم�ل فيها م�ا يمثل 
65 باملئ�ة م�ن مجم�ل القط�اع الفندقي 
باملحافظة، وكذل�ك ترسيح ما يقرب من 
60 ألف�ا م�ن العامل�ني وخس�ارة مئ�ات 
املاي�ني من ال�دوالرات”، منوها بأنَّ “هذا 
االم�ر نقل إىل رئي�س ال�وزراء  مصطفى 
الكاظم�ي يف اللقاء ال�ذي جمعه مع وفد 

من الرائح االقتصادية باملحافظة”.
وتاب�ع الخطاب�ي انه “ت�م االتفاق خال 
اللقاء، عىل تشكيل املجلس األعىل للسياحة 
ويتأل�ف م�ن وزارات ودوائ�ر مختص�ة 
بالنش�اط الس�ياحي، مع رضورة إرشاك 
القط�اع الخ�اص، كم�ا اتف�ق كذلك عىل 

تس�هيل منح الفيزا للمجاميع السياحية 
الت�ي يزي�د عددها ع�ىل ع�ر، وجعلها 
فورية باملطارات واملعاب�ر الحدودية عىل 
أن يك�ون لديه�ا حجز الكروني مس�بق 

واتفاق مع رشكة سياحية عراقية”.
أيض�ا،  تضمن�ت  “الق�رارات  أن  وأردف 
منح قروض لاس�تثمار السياحي بفوائد 
منخفضة وملدة طويلة، إس�هاما بإعمار 
وتحدي�ث املراف�ق الس�ياحية، إضافة إىل 
االس�تثمار باملتخصص�ة منه�ا كمح�ال 
اآلثار واملؤسس�ات العاجية، وكذلك بناء 
مرافق مختصة بمراك�ز املحافظات التي 

لديها مقومات سياحية”.

وذك�ر محاف�ظ كرب�اء انه “ت�م االتفاق 
أيض�ا ع�ىل من�ح اج�ازة اس�تراد املواد 
خم�س  كل  املراف�ق  بإعم�ار  الداخل�ة 
سنوات وإعفائها من الرسوم والرضائب، 
واعتماد نفس تسعرة الكهرباء لها اسوة 
بالصناعي�ة والزراعية، م�ع إلزام األفواج 
الس�ياحية بالس�كن بالفن�ادق واملرافق 
املعتمدة والرس�مية فق�ط، وإعفائها من 
الديون لألع�وام املاضية، مثلما اتفق عىل 
إتباع مبدأ الرضيبة العكس�ية مع املرافق 
وال�ركات الت�ي تف�وج س�ياحا أجانب 
للع�راق لكونه�ا تدخ�ل عمل�ة صعبة إىل 

الباد”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
احت�ل العراق املرتبة الثانية بالنس�بة لألجانب ب�راء العقارات 

السكنية يف تركيا العام املايض 2020.
وس�جلت مبيعات عقارات تركي�ا لألجانب ب�� 41.3 ألف وحدة 

خال العام املايض، من قرابة 46 ألفا يف 2019.
وتص�درت الجنس�ية اإليرانية مش�ريات العقارات الس�كنية يف 
تركيا خال العام املايض، بإجمايل 7189 عقارا صعودا من 5423 
عق�ارا يف 2019، ويف املرتب�ة الثانية عاملي�ا واألوىل عربيا، جاءت 
الجنس�ية العراقي�ة بإجم�ايل 6674 عقارا خال الع�ام املايض، 

مقارنة مع 7596 عقارا مباعة يف العام السابق له.
بينما جاءت الجنس�ية الروس�ية يف املرتبة الثالثة عامليا بإجمايل 

عق�ارات مباعة بلغ�ت 3078 خ�ال العام امل�ايض، صعودا من 
2893 وحدة يف 2019.

ويف قائمة أعىل 20 جنسية حول العالم رشاء للعقارات السكنية 
يف تركي�ا، كان�ت هن�اك 8 دول عربية قامت ب�راء 13.26 ألف 
عقار يف 2020، هي: العراق واليمن واألردن والكويت وفلس�طني 

ومرص ولبنان والسعودية.
وبعد الجنسية العراقية عربيا، جاءت الكويتية بإجمايل عقارات 
مباع�ة يف 2020، بلغ 1231 عقارا، ث�م اليمنية ب� 1181 عقارا، 
يليها األردنية ب� 1080، ثم الفلس�طينية ب� 926 عقارا، وبعدها 
الجنس�ية املرصي�ة بإجمايل 784 عقارا س�كنيا ث�م اللبنانية ب� 

707 عقارات، والجنسية السعودية بإجمايل 679 عقارا.

مزاد العملة يبيع حنو
 200 مليون دوالر

سهم “دانة غاز” يرتفع مع استئناف 
أعماهلا يف كردستان 

الرشيد يشرتط كفيال لوحدات 
بسماية لغري املوظفني

حتذيرات نيابية من ضياع االتفاقية 
العراقية الصينية

بغداد/ الزوراء:
ارتفع سهم رشكة دانة غاز خال تعامات جلسة، أمس الثاثاء، بالتزامن 
مع اإلعان عن استئنافها بالتعاون مع رشكة نفط الهال أعمال مروع 

التوسعة يف حقل “خور مور” بإقليم كردستان العراق بالكامل.
وبحلول الساعة ال�11.10 ظهراً بتوقيت اإلمارات، صعد سهم رشكة دانة 

غاز بنسبة تصل إىل 0.49 باملائة، حتى بلغ سعر 0.810 درهم.
ونف�ذ مس�تثمرون  28 صفقة عىل نحو 1.75 مليون س�هم، بقيمة 1.43 

مليون درهم يف تلك اللحظات.   
وأعلنت الركة أن هذا املروع الذي تتشارك الركتان يف تشغيله بالنيابة 
عن ائتاف برل بروليوم، يضّخ اس�تثمار إضايف بقيمة 600 مليون دوالر 

أمريكي.
ويأت�ي ذل�ك لزيادة إنتاج الغ�از بمعدل 250 مليون ق�دم قيايس مكعب يف 

اليوم لتلبية الحاجة املحلية املاسة إلمدادات الطاقة.
ويف تل�ك األثن�اء تراجع املؤرش العام لس�وق أبوظبي ل�ألوراق املالية بنحو 

0.48 باملائة، بالغاً مستوى 6116.82 نقطة
وج�رت تعامات إجمالية بنحو 89.31 مليون س�هم عرب تنفيذ نحو 825 
صفق�ة عىل األس�هم كافة بالس�وق، بس�يولة إجمالي�ة 769.37 مليون 

درهم.
وكانت أعمال البناء الخاصة باملروع قد أرجئت جراء جائحة كورونا، وتم 
استئنافها اآلن استعداداً لبدء اإلنتاج يف أبريل/نيسان 2023، عقب االتفاق 

مع حكومة إقليم كردستان واملقاول عىل إعان حالة القوة القاهرة.

بغداد/ الزوراء:
أوضح مرصف الرشيد، أمس الثاثاء، انه وضع رشط الكفيل لغر املوظفني 

ملنح قروض رشاء الوحدات السكنية يف مجمع بسماية السكني.
وذك�ر إعام املرصف يف بي�ان مقتضب تلقت “الزوراء”  نس�خة منه: انه 
“تم�ت إضاف�ة رشط الكفيل لغر املوظف�ني لوجود تلكؤ وع�دم االلتزام 

بدفع األقساط من قبل املستفيدين السابقني”. 

بغداد/ الزوراء:
ح�ذر عضو مجل�س النواب، قاس�م الفهداوي، أمس الثاث�اء، من ضياع 
االتفاقي�ة العراقية الصينية التي أبرمتها حكومة رئيس الوزراء الس�ابق 

عادل عبد املهدي، مشرا إىل أن الصني قادرة عىل تشغيل ميناء الفاو.
وقال الفهداوي يف حوار تابعته “الزوراء”: إنه “كنا نأمل ان يرسو مروع 
مين�اء الف�او الكبر عىل الرك�ة الصينية ألن الصني قادرة عىل تش�غيل 
ميناء الفاو وربطه مع امليناء الباكس�تاني”، مؤكدا “رضورة التعاون مع 

الصني نظرا لوجود مصلحة متبادلة بني البلدين”.
وأض�اف أن “ضي�اع االتفاقي�ة الصينية فيه خس�ارة للع�راق، وكان من 
املفروض ان نتمس�ك به�ذا االتفاق”، الفت�ا إىل أن “االقتصاد الصيني وان 

املستقبل سيكون للصني”.
من جانب آخر، أكد الفهداوي “عدم إمكانية إيجاد زعيم للمكون الس�ني 
يف العراق”، الفتا إىل أن “وجود اس�تهداف رشس بني القيادات داخل البيت 

السني”. 

بغداد/ الزوراء:
انخفض�ت مبيعات البنك املركزي العراقي من العمل�ة الصعبة، امس الثاثاء، 

لتسجل 200 مليون دوالر.
وقال مصدر ان البنك املركزي العراقي ش�هد خال مزاده لبيع ورشاء العمات 
األجنبي�ة امس انخفاضا يف مبيعاته بنس�بة %3.85 لتص�ل اىل 200 مايني و 
454 الفاً و 12 دوالراً، غطاها البنك بسعر رصف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل 
دوالر، مقارنة بيوم أمس االثنني، حيث بلغت املبيعات فيها 208 مايني و 280 

ألف دوالر.
وأضاف املصدر أن املش�ريات البالغة 165 مليونا و54 ألفا و12دوالراً، ذهبت 
لتعزيز االٔرصدة يف الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات، فيما ذهبت الباقية 

املتبقية البالغة 35 مليونا و 400 ألف دوالر بشكل نقدي.
ولف�ت اىل أن 32 مرصفاً قامت بتلبية طلب�ات تعزيز األرصدة يف الخارج، و17 
مرصف�ًا لتلبية الطلبات النقدية، و19 رشكة رصافة مش�اركة، و 271 رشكة 

التوسط املشاركة.
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حمدي-  –محمد  حسن  قيص  بغداد/ 

الزوراء

كأس  التحاد  العمومية  الجمعية  أعلنت 

استضافة  القدم،   لكرة  العربي  الخليج 

الخليج  كأس  بطولة  البرصة  محافظة 

العربي )خليجي 25( بشكل رسمي.

رؤساء  اجتماع  عقب  القرار،  وجاء 

تتكون  الذين  الخليج،  يف  الكرة  اتحادات 

طريق  عن  العمومية،  الجمعية  منهم 

االتصال املرئي يف الدوحة .

عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وبارك 

اختيار  الرياضية   للجماهري  درجال 

خليجي  بطولة  لتنظيم  رسميا  البرصة 

.25

الحكومة  من  الكبري  الدعم  نثمن  وقال 

الوزراء   رئيس  رأسها  عىل  العراقية، 

مصطفى الكاظمي«.

كفريق  عملت  الوزارة  أن  درجال  وأكد 

والهيئة  البرصة  محافظة  مع  واحد 

التطبيعية التحاد الكرة.

وأشار إىل أن تلك الجهود »تكللت بالنجاح 

األشقاء  من  جدا  كبريين  ودعم  بتناغم 

بإيثار«  رصاحة  عنه  عربوا  الخليج  يف 

بحسب البيان.

وتابع بالقول: »ال يسعنا إال أن نقدم لهم 

مؤكدين  واالمتنان،  الشكر  آيات  أسمى 

بدأ منذ  الكبري  الفعيل  العمل  أن  للجميع 

اللحظة نحو تحضري البرصة عىل أفضل 

صورة ممكنة«.

البطولة  بأن  واثقون  »نحن  وأكد: 

ستكون هي األكرب واألجمل«.

وقدم درجال الشكر والتقدير إىل اإلعالم 

وجميع  العراقية  والجماهري  الريايض 

الفرق واللجان التي وقفت مع مساعي 

العراق الستضافة البطولة.

وشدد عىل أن »الدعم املقبل الذي باركه 

لرفع  السعي  هو  الخليج  يف  األشقاء 

وهو  العراقية،  املالعب  عن  كليا  الحظر 

جهود  وتضافر  الله  بعون  سيحصل  ما 

األشقاء واألصدقاء معنا«. 

»املرحلة  بالقول:  الوزير حديثه  وواصل 

البطولة  تنظيم  لكسب  العمل  من  األوىل 

هي  املقبلة  الصفحة  بالنجاح.  انتهت 

سعينا  وتتطلب  جهدا  واألكثر  األهم 

االحتياجات  جميع  إلكمال  جميعا 

وتوفري األجواء األفضل للبطولة«.

بجهد  الله  عىل  »سنتوكل  بقوله:  وأتم 

وعزم ال يلني ومعنا جمهور رائع وكبري 

للنجاح  األكرب  رهاننا  وهو  يدعمنا 

املبهر«.

اللجنة االوملبية  ومن جانبه بارك رئيس 

ألرسة  حمودي  رعد  العراقية  الوطنية 

الجمعية  موافقة  العراقية  الرياضة 

العربي  الخليج  كأس  التحاد  العمومية 

البرصة  مدينة  تنظيم  عىل  القدم  لكرة 

الخليج  كأس  بطولة  من   25 النسخة 

العربي.

الشباب  وزير  جهود  »أن  حمودي  وقال 

والرياضة عدنان درجال كانت كبرية يف 

العراق  لصالح  الخليجي  املوقف  حسم 

كّثف  بعدما   25 البطولة   تنظيم  يف 

تحرّكاته الشخصية والرسمية يف رحالت 

الخليجية  والعواصم  بغداد  بني  مكوكية 

كل  جاهزية  عن  طيبة  صورة  ناقالً 

منشآت البرصة الرياضية وفقاً للرشوط 

والضوابط«.

واضاف : كما أن جهود رئيس وأعضاء 

القدم،  كرة  التحاد  التطبيعية  الهيئة 

ومعهم مجلس محافظة البرصة لعبت 

يف  املاضية  األشهر  طوال  مؤثراً  دوراً 

املساندة الستحصال املوافقة الخليجية 

البرصة  مدينة  نيل  عىل  باالجماع 

أهم  من  واحدة  تضييف  يف  الثقة 

قلوب  عىل  العزيزة  اإلقليمية  البطوالت 

العراقيني«.

وأوضح :كنا نرتقب منذ سنني طويلة أن 

كأس  بطولة  تنظيم  رشف  العراق  ينال 

بغداد  يف  الخامسة  النسخة  بعد  الخليج 

عام 1979 التي تّوج بها منتخبنا بقيادة 

وشاءت  عموبابا،  الراحل  املدربني  شيخ 

العراق  استحقاق  يؤجل  أن  الظروف 

التنظيم  رشوط  انجاز  لعدم  مرّات  أربع 

املعتمدة من االتحاد الخليجي.

الجهود  تضاعف  أن  حمودي  وتمّنى 

املؤسسات  جميع  من  املقبلة  للمرحلة 

ذات  الحكومية  والجهات  الرياضية 

العالقة بانجاز ما تبقى من ملف البرصة 

الثاني  وامللعب  الفنادق  صعيد  عىل 

واملستشفى، وتأمني الدعائم اللوجستية 

املساعدة عىل تهيئة كل الظروف املناسبة 

عىل  للتباري  الخليجيني  االشقاء  لدعوة 

أرض البرصة.

ومن جهته قدم رئيس الهيئة التطبيعية 

بنيان،  أياد  القدم  لكرة  العراقي  لألتحاد 

شكره وتقديره الكبري إىل وزير الشباب 

الكبري  لدعمه  درجال  عدنان  والرياضة 

تنظيم  برشف  العراق  فوز  يف  واسهامه 

بطولة كاس الخليج العربي بكرة القدم 

البرصة،  محافظة  يف  الـ25  نسختها  يف 

محافظ  اىل   موصول  الشكر  ان  مبينا 

البرصة أسعد العيداني، وجميع املالكات 

التي  الرياضية  واملؤسسات  الحكومية 

العراق،  يف  البطولة  تقام  لكي  سعت 

وينتظرنا عمٌل كبري كي نستعد من اآلن 

للعرس الخليجي.

وأضاف بنيان : سعداٌء جداً بهذا القرار، 

العراق  يحتضن  أن  الفخر  دواعي  ومن 

الرسمي  التصويت  بعد  األشقاء  بطولة 

لجميع  مبارٌك  االستضافة،  حق  عىل 

العراقيني عودة بطولة الخليج إىل العراق، 

ويف البرصة تحديدا بعد غياٍب طويل.

بغداد/ الزوراء
لكرة  الوطني  منتخبنا  مدرب  دعا 
بعيوي، 2٣ العبا  الصاالت، هيثم عباس 
الذي  التدريبي  املعسكر  يف  لالنخراط 
االرشف  النجف  محافظة  يف  سيقام 
تحضريا  املقبل  أيار  شهر  من  األول  يف 
ملواجهة منتخب تايلند يف امللحق اآلسيوي 
تقام  والذي  العالم،  كأس  اىل  املؤهل 
 20 يومي  واإلياب(  )الذهاب  مبارياته 
أن يقلص عدد  و 25 / 5 / 2021، عىل 

الالعبني يف نهاية املعسكر اىل 17 العبا.
مجيد  ”حيدر  الالعبني:  القائمة  وضمت 
مصطفى  عبد،  فيصل  سالم  دريول، 
محب  فاهم،  خالد  وليد  حمزة،  بجاي 
طارق  كريم،  رياض  غيث  جمعة،  الدين 
فهد  جبار،  عيل  حسن  سلمان،  زياد 
ميثاق حافظ، زين العابدين عبد الرزاق، 
هادي،  مهدي  زاهر  احمد،  دريد  احمد 
يحيى عبد نور، عمر سبتي جمعة، عبد 
الكاظم محمد حسن، رافد حميد عيىس، 

احسان  مصطفى  سامي،  عالء  فادي 
موفق  عيل  حسن،  صباح  عزت  جمعة، 
عباس  حمزة  حسن،  رعد  حيدر  هاشم، 

زميط، عيل محمد جاسم.
العراق  منتخب  مدرب  أكد  جانبه  ومن 
لكرة الصاالت، هيثم بعيوي، أنه عىل بعد 
العالم  لكأس  بالتأهل  تاريخية  خطوة 

املقررة يف ليتوانيا 2021.
وضعتنا  امللحق  قرعة  إن  بعيوي،  وقال 
ثالثا  ومصنف  كبري  منتخب  بمواجهة 
منتخب  وهو  آسيا  قارة  مستوى  عىل 

تايالند«.
وأضاف: »تايالند من املنتخبات املتطورة 
يف لعبة الصاالت، لكن طموحنا سيكمن 
يف البطاقة املؤهلة ملونديال ليتوانيا مهما 

كانت قوة الفريق املنافس«.
وزير  يف  الكبرية  ثقتنا  »نضع  وتابع: 
درجال،  عدنان  والرياضة،  الشباب 
اإلعداد  سبل  لتوفري  التطبيعية،  والهيئة 
يف  املقررة  الذهاب  ملباراتي  املناسب 

يف  واإلياب  املقبل،  آيار  من  الخامس 
الخامس والعرشين من الشهر نفسه«.

الدوري  منافسات  »تابعت  وواصل: 

ستكون  جيدة  أسماء  وهناك  املحيل، 
البطاقة  هدفنا  املنتخب،  قائمة  ضمن 
تاريخية  فرصة  أمام  فنحن  املونديالية، 

حقق  أن  بعد  استثمارها  وعلينا  للتأهل 
الفرتة  يف  مميزة  نتائج  الصاالت  منتخب 

املاضية«.

عقدت “هايسنس” )Hisense(، الرشكة 
التكنولوجيا  مجال  يف  الرائدة  العاملية 
املتقّدمة، رشاكة اسرتاتيجية مع االتحاد 
 ،)FIFA( “فيفا”  القدم  لكرة  الدويل 
“بطولة  لـ  رسمي  راٍع  بموجبها  لتكون 
التي   ”2022 القدم  لكرة  العالم  كأس 

سُتقام يف قطر.
الرشكاء  قائمة  إىل  االنضمام  ويمثل 
لكرة  العالم  كأس  “بطولة  لـ  التجاريني 
لـ  تتيح  هامة  خطوة   ”2022 القدم 
املبارش  الوصول  إمكانية  “هايسنس” 
العاملي،  الجمهور  من  واسعة  قاعدة  إىل 
وذلك بأسلوب متفرّد ومبتكر. وبموجب 
الرشاكة االسرتاتيجية الجديدة، ستحظى 
لعالمتها  الرتويج  بفرصة  “هايسنس” 
التجارية الرائدة يف املالعب وعرب املنصات 
الرقمية والحمالت التسويقية واإلعالنية 
التعاون  يتيح  كما  “فيفا”.  لـ  العاملية 
“هايسنس”  بني  بدأ  والذي  الوثيق، 
العام  يف  القدم  لكرة  الدويل  واالتحاد 
2017 استعداداً لـ “كأس العالم 2018” 

لعمالء  استثنائية  فرصة  روسيا،  يف 
فيديو  مقاطع  إىل  للوصول  “هايسنس” 
سابق  محتوى  باستخدام  الطلب  عند 
لـبطولة بطولة كأس العالم لكرة القدم، 
الذكي  التلفزيون  منصة  عرب  وذلك 

.)VIDAA( ”املتكامل “فيدا
العامة  األمينة  سمورة،  فاطمة  وقالت 
“فيفا”:  القدم  لكرة  الدويل  لالتحاد 
“هايسنس”  رشكة  انضمام  “يرّشفنا 
إلينا بصفة راٍع رسمي لـ “بطولة كأس 
القدم 2022، ال سّيما وأّنها  العالم لكرة 
املشهد  ضمن  قوي  بحضور  تتمتع 
مجّدداً  التعاون  ويرّسنا  الدويل.  الريايض 
مع هذه العالمة التجارية الرائدة عاملياً، 
يف  مشرتكة  رؤية  بها  تجمعنا  والتي 
من  املرتقبة  الرياضية  البطولة  إنجاح 
خالل الرتكيز عىل دعائم أساسية قوامها 
التكنولوجيا واالبتكار، بما يضمن تزويد 
أفضل التجارب املمكنة ملحبي كرة القدم. 
الجديدة ستمثل  بأّن رشاكتنا  ثقة  وكلنا 
األهداف  تحقيق  باتجاه  قوية  دفعة 

و”فيفا”  “هايسنس”  من  لكل  العاملية 
التطلعات  دعم  عن  فضالً  السواء،  عىل 
ريايض  حدٍث  تنظيم  يف  الطموحة 
العام  خالل  املقاييس  بكافة  استثنائي 

املقبل.”
من جهته، قال جيا شاو تشان، الرئيس 
هايسنس”:  “مجموعة  لـ  التنفيذي 
الفعاليات  يف  املتواصل  استثمارنا  “يؤّكد 
الرياضية عاملية املستوى التزامنا برتسيخ 
“هايسنس”.  التجارية  العالمة  ريادة 
الرعاة  قائمة  إىل  باالنضمام  ونترّشف 
لكرة  العالم  كأس  “بطولة  لـ  الرسميني 
شك  بال  ستدعم  خطوة  يف   ،2022 القدم 
مساعينا الحثيثة لبناء عالقات أكثر قوًة 
عن  فضالً  العامليني،  عمالئنا  مع  ومتانة 
“هايسنس”  لـ  القوي  الحضور  تعزيز 
بثقة  ونتطلع  الدولية.  األسواق  ضمن 
التي  الجديدة  الرشاكة  حيال  وتفاؤل 
ملنافسة  واسعة  آفاقاً  أمامنا  ستفتح 
وابتكاراً  تميزاً  األكثر  التجارية  العالمات 

يف العالم.”

بغداد/ متابعة الزوراء

الديوانية بثالثية نظيفة، مساء  الكهرباء ضيفه  صعق فريق 

امس الثالثاء عىل ملعب التاجي، ضمن الجولة 29 من الدوري 

املمتاز.

الكهرباء دخل بعزيمة كبرية للتخلص من شبح الهبوط الذي 

يهدد الفريق، فتمكن أمري إياد من افتتاح النتيجة يف الدقيقة 

1٣، وعزز املحرتف النيجريي رحيم أوالبي النتيجة بهدف ثاني 

من ركلة جزاء يف الدقيقة 24.

من   69 الدقيقة  يف  ثالث  هدف  تسجيل  من  الكهرباء  وتمكن 

ركلة جزاء، نجح محمد إبراهيم يف تنفيذها.

وارتقى الكهرباء للمركز الرابع عرش برصيد 29 نقطة، فيما 

تراجع الديوانية للمركز الخامس عرش بالرصيد نفسه.

االشقاء يصوتون باالمجاع على استضافة حمافظة البصرة منافسات خليجي 25
درجال يثمن موقف رئيس الوزراء 

دعوة ٢٣ العبا لتدريبات املنتخب الوطين للصاالت حتضريا للقاء تايلند الكهرباء يهزم الديوانية بثالثية 
نظيفة يف الدوري املمتاز

“هايسنس” راٍع رمسي لبطولة “كأس العامل لكرة القدم 2022” يف قطر

6الرياضيالرياضي جلنة االنضباط تعاقب فريق جسر 
دياىل للناشئني 

بعداد/ الزوراء
عقدت لجنة االنضباط يف الهيأة التطبيعية، اجتماعا ملناقشة اعرتاضات األندية واألحداث التي رافقت 
املباريات. ولدى اطالع اللجنة عىل الفيديو الخاص بمباراة )جرس دياىل والطلبة( ضمن دوري الناشئني، 
ومـا رافق املباراة من أحداث شـغب واعتداء عـىل قوات أمن املالعب، وبعد االسـتماع إلفادات مرشف 
املبـاراة والطاقم التحكيمي ومجموعة من قوات أمن املالعب املوجودين يف امللعب، تقرر معاقبة فريق 
)جرس دياىل( للناشئني باإليقاف لنهاية املوسم، استنادا ألحكام املادة ) 51 / ٣ ( انضباط، مع حرمان 
النادي من اللعب عىل أرضه ملدة سـنة استنادا ألحكام املادة ) 5/ 2 ( من الئحة االنضباط، وذلك لعدم 

توفر األمان واإلخالل باألمن يف امللعب من حيث سالمة الفرق والطواقم التحكيمية واملرشفني.
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اعالمنا الرياضي
االسـتاذ الخلـوق ايـاد الصالحي اعلن شـفائه من 
االزمـة الصحيـة التـي تعـرض لها قبـل اكثر من 
، خالـص  الفـراش  اسـبوعني  وجعلتـه طريـح 
االمنيات السـتاذنا العزيز الصالحي بالشفاء التام 
وان يلبسه رب العزة واالجالل ثوب الصحة والعافية 
وان يعود سـاملا معافـا اىل معشـوقته صاحبة الجاللة 

ملمارسة عمله املهني من جديد.
 ******************

مراسـل النـرشة الرياضيـة يف القنـاة العراقيـة 
االخباريـة بمحافظـة واسـط  الزميـل ميثـاق 
الزريجـي اعلـن انتصاره عىل فايـروس كورونا 
الذي تعرض له قبل مدة ليست بالقصرية،  وقدم 

الزريجي شـكره وتقديره الكبريين للمؤسسـات 
الصحفيـة واالعالمية والرياضية ولجميع من اتصل 

واستفرس عن وضعه الصحي، خالص االمنيات لزميلنا العزيز بالشفاء 
التـام وان يلبسـه رب العزة واالجـالل ثوب الصحـة والعافية وان يعود 

ملمارسة عمله املهني من جديد.
  *****************

الف مربوك نقولهـا للزميل االعالمي حمزة القرييش 
مقدم برنامج )بإتجـاه الهدف( الذي يبث من عىل 
شاشـة قناة )االتجاه( والذي احتفل برفقة االهل 
واالصدقـاء بعقـد قـران قـرة عينـه وفلـذة كبده 
)حسـني(... نتمنى لنجل العزيز القرييش السعادة 

الدائمة ان شاء الله.



س�ُيعرض أحد القمص�ان الت�ي ارتداها ليدز 
يونايتد احتجاجا عىل دوري السوبر األوروبي، 
خالل مواجهة ضد ليفربول األسبوع املايض، 
يف متحف إنجل�را الوطني لكرة القدم ضمن 
مجموع�ة مقتني�ات ثابت�ة.وكان ليفربول 
ب�ن 6 أندي�ة إنجليزي�ة انضم�ت ملرشوع 
املس�ابقة الجدي�دة الذي انهار بانس�حاب 
انتق�ادات  وس�ط  املؤسس�ن  معظ�م 
ش�ديدة من الجماهري ومؤسسات اللعبة 
اإلحماء  تدريبات  والحكومات.وخ�الل 
قبل املباراة ارتدى العبو ليدز قمصانا 
تحمل عبارة “اكس�بها” تحت شعار 
دوري أبطال أوروبا يف إش�ارة إىل أن 
15 من إجم�ايل 20 فريق�ا بدوري 
الس�وبر كانوا سيشاركون بشكل 
ثاب�ت كل عام.كم�ا طب�ع لي�دز 
عبارة “ك�رة القدم للجماهري” 
ع�ىل ظه�ر القمي�ص خ�الل 
اللقاء ال�ذي انتهى بالتعادل 

1-1.وقال�ت ل�ورا كروس�ي رئيس�ة املحت�وى باملتحف 
الوطن�ي لك�رة الق�دم يف بي�ان ن�رشه موقع لي�دز عىل 
اإلنرن�ت: “لدين�ا مجموعة من املقتني�ات املعارصة عن 
تاريخ كرة القدم”.وأضافت: “األخبار عن دوري السوبر 
أث�ارت ردود فع�ل قوية م�ن الجماه�ري والالعبن حول 
العال�م وحرصنا عىل جمع أش�ياء تحف�ظ وتروي قصة 

لحظة بارزة يف كرة القدم”.
وقال ليدز إنه يخطط الس�تغالل بقي�ة القمصان لجمع 

أموال ملؤسسة النادي.

أعلن نادي بايرن ميونيخ األملاني أن 
املدرب الحايل لنادي اليبزيغ يوليان 
رأس  ع�ىل  س�يكون  ناغلس�مان 
الجه�از الفن�ي للفري�ق الباف�اري 
خلفاً لهان�زي فليك الذي أعلن نيته 

الرحيل نهاية املوسم الحايل.
وق�ال الن�ادي الباف�اري يف بي�ان: 
“إن باي�رن وق�ع عقداً م�ع يوليان 
ناغلس�مان ليكون مدرباً جديداً له. 
املدرب املتحدر من بافاريا، س�يرك 
اليبزي�غ لينضم إىل ميونيخ يف بداية 
1 تموز/يولي�و  املوس�م املقب�ل يف 
2021، وس�يكون عق�ده مع بطل 
أملانيا ملدة خمس س�نوات حتى 30 

حزيران/يونيو 2026”.
ولم يحدد النادي املبلغ الذي سيدفعه 

لاليبزيغ، لكن وس�ائل إعالم أملانية 
أش�ارت إىل أن بايرن س�يدفع نحو 
25 ملي�ون يورو تتضمن املكافآت، 
للحص�ول عىل خدمات ناغلس�مان 
الذي ينتهي عقده مع فريقه الحايل 

يف 2023.
وبالتايل، فإن ه�ذا املبلغ يجعل من 
ناغلس�مان أغ�ىل م�درب يف تاريخ 
كرة الق�دم، وفقاً لقناة “س�كاي” 
وصحيف�ة “بيلد”، متج�اوزاً الرقم 
الربتغ�ايل  س�جله  ال�ذي  القي�ايس 
أندريه فياش بواش الذي انتقل من 
بورتو إىل تشيليس اإلنكليزي مقابل 

مبلغ قدره 15 مليوناً عام 2011.
وس�يحل ناغلس�مان خلفاً لهانزي 
فليك، مهندس السداسية التاريخية 

لباي�رن ميوني�خ املوس�م امل�ايض، 
بعدما طلب مؤخراً التنحي يف نهاية 
املوس�م بس�بب خالفات م�ع إدارة 

النادي حيال سياسة التعاقد.
ويعترب فليك املرش�ح األبرز لخالفة 
يواكيم لوف عىل رأس اإلدارة الفنية 
للمنتخ�ب األملان�ي عق�ب نهائيات 

كأس أوروبا الصيف املقبل.
وبتوقيع ناغلس�مان، وج�ه بايرن 
رضبة قوية بتأمن خدمات موهوب 
أصبح أصغر م�درب يصل إىل الدور 
نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا 
يف سن الثالثة والثالثن مع اليبزيغ 

العام املايض.
يف املقاب�ل، س�يكون ذل�ك بمثاب�ة 
األص�ول  لصاح�ب  حل�م  تحقي�ق 

ق�ط  يخ�ف  ل�م  ال�ذي  البافاري�ة 
أن تدري�ب باي�رن ه�و واح�د م�ن 

طموحاته.
ورغ�م ذل�ك، فإن الحم�ل لن يكون 
إضاف�ة  إذ  كاهل�ه،  ع�ىل  خفيف�اً 
إىل ضغ�ط لق�ب امل�درب “األغىل يف 
العالم” مع صغر س�نه، فهو يصل 
عىل رأس فريق وجد ليفوز، وحيث 
تعترب مسألة التتويج بلقب الدوري 
)عىل وش�ك الظفر باللقب التاسع 

عىل التوايل( أمراً مفروغاً منه.
أن  ناغلس�مان  ع�ىل  وس�يكون 
يتألق بش�كل خاص عىل الس�احة 
األوروبية، من خالل نسيان اإلقصاء 
املبكر يف ربع النهائي عىل يد باريس 

سان جريمان املوسم الحايل.

يثق كيلور نافاس حارس مرمى باريس س�ان جريمان كثريا يف 
قدرات فريقه، قبل مواجهة مانشس�ر سيتي، يف نصف نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وق�ال نافاس يف ترصيح�ات ل موقع ناديه الرس�مي: “فريقنا 
لدي�ه الق�درة ع�ىل الفوز ب�كل البط�والت، أنا متعط�ش للفوز 
باأللقاب، وأريد الفوز بكل بطولة ممكنة، وس�نرى ما سيحدث 

يف املستقبل”.
وش�دد الحارس الكوس�تاريكي: “األداء الجماعي واللعب ككتلة 
واحدة واحرام الخصم وبذل قصارى جهدنا س�يكون مهما، 

إذا أردنا تجاوز مانشسر سيتي”.
وتاب�ع: “الفري�ق اإلنجلي�زي ممي�ز، لق�د 
نجحن�ا يف إقص�اء أندية كب�رية بالفعل، 
لكن الظروف تختلف من مباراة ألخرى، 
وس�نرتكب خطأ كبريا إذا اعتقدنا أننا 

س�نتأهل عىل حساب مانشسر سيتي ألننا تفوقنا عىل برشلونة 
وبايرن ميونيخ”.

واستدرك “بالعكس، يجب أن نضاعف مجهودنا من أجل الوصول 
للنهائي”.

وعن تمدي�د تعاقده حتى صيف 2024، ق�ال كيلور نافاس: “أنا 
س�عيد للغاي�ة، ألنها خطوة تعك�س ثقة إدارة الن�ادي بقدراتي، 
أش�كر جمي�ع املس�ؤولن وزمالئ�ي الالعب�ن واألجه�زة الفنية 

املختلفة وكذلك الجماهري”.
وأت�م ناف�اس ترصيحات�ه: “أح�اول أن الت�زم بأق�ى معاي�ري 
االحرافي�ة للحفاظ عىل مس�تواي أطول فرة ممكن�ة، وأتمنى 

مساعدة الفريق لسنوات عديدة قادمة”.
ويحت�ل ب�ي إس جي وصافة اللي�ج وان مبتع�دا بنقطة عن ليل 
املتصدر قبل 4 جوالت من انتهاء املسابقة، كما سيالقي مونبلييه 

يف الدور قبل النهائي لكأس فرنسا.

تعّثر ميالن يف السباق الرشس عىل مراكز 
دوري أبطال أوروبا بسقوٍط قاٍس بثالثية 
حن  يف  التسيو،  مضيفه  أمام  نظيفة 
ارتقى نابويل اىل املركز الثالث بفوزه عىل 
منافسات  ضمن   0-2 تورينو  مضيفه 
لكرة  االيطايل  الدوري  من   33 املرحلة 

القدم.
متساوًيا  الخامس  املركز  يف  ميالن  وبات 
يوفنتوس  من  كل  مع   )66( بالنقاط 
الثالث، حيث يفصل فارق  الرابع ونابويل 
األهداف بن الفرق الثالثة، ما يعد برصاع 
من  األخرية  الخمس  املراحل  يف  محتدم 

املوسم.
هذه  من  االكرب  املستفيد  أتاالنا  وكان 
بعد   )68( بالوصافة  انفرد  املرحلة حيث 
بولونيا  عىل  نظيفة  بخماسية  فوزه 
لقبه  نحو  بثبات  إنر  يسري  فيما  أمس، 
بفارق  بابتعاده   2010 العام  منذ  االول 

11 نقطة عن أقرب مالحقيه.
الرتيب  الروسونريي  تصّدر  أن  وبعد 
لغالبية الفرة األوىل من املوسم حيث بدا 
يف موقع مؤات للمنافسة عىل لقب أول يف 
الدوري منذ العام 2011، تراجعت نتائجه 
بالغياب  مهدًدا  ليصبح  الثاني  القسم  يف 

عن دوري االبطال.
لفريق  توالًيا  الثانية  الخسارة  وهذه 
امام  بعد سقوطه  بيويل  املدرب ستيفانو 

ساسوولو.
عىل  باملنافسة  آماله  فعزز  التسيو  أما 
يحتل  حيث  ايًضا  االبطال  دوري  مراكز 
مع  لكن  نقطة   61 مع  السادس  املركز 

مباراة يف جعبته.
 2( كوريا  خواكن  االرجنتيني  وسجل 
أهداف   )87( ايموبيي  وتشريو  و51( 

فريق املدرب سيموني إنزاغي.
وهدد ميالن يف الثواني األوىل عندما وصلت 
أوغلو  تشالهان  هاكان  الركي  إىل  الكرة 
الحارس  لها  تصدى  قوية  كرة  وسدد 

االسباني بيبي رينا .)1( 
لثوان  سوى  األرض  أصحاب  يحتج  ولم 
فرصة  إهدار  عىل  الضيوف  ملعاقبة 
عىل  وصلت  مرتدة  شنوا  عندما  محققة 
اثرها الكرة اىل ايموبيي يف الوسط مررها 
كرة اىل كوريا الذي وجد املساحة قبل أن 
يسدد يف شباك جانلويجي دوناروما .)2( 
قوية  بتسديدة  أوغلو  تشالهان  وحاول 

تصدى لها رينا .)31( 
عندما  تقدمه  ضاعف  أنه  التسيو  وظن 

العمق  يف  بالكرة  الزاري  مانويل  انطلق 
وسدد يف الشباك إال أن الحكم ألغى الهدف 
حكم  ىل  االحتكام  بعد  التسلل  بداعي 

الفيديو املساعد .)45( 
وكاد ميالن أن يدخل إىل االسراحة متعادالً 
بن  الطائر«  »عىل  للكرة  رائع  تبادل  بعد 
الكرواتي  إىل  إثرها  عىل  وصلت  العبيه 
ماريو ماندزوكيتش تابعها »عىل الطائر« 

قوية تصدى لها رينا .)1+45( 
وصلت  عندما  تقدمه  التسيو  وضاعف 
اإلسباني  من  كوريا  اىل  مرتدة  إثر  الكرة 
املرمى  نحو  طريقه  فتابع  ألربتو،  لويس 
فيكايو  االنكليزي  املدافع  وتجاوز 
توموري وسدد كرة قوية يف سقف املرمى 

)51(، حيث طالب العبو ميالن بخطأ عىل 
ان  اال  املرتدة،  عن  أسفر  أغولو  تشالهان 
اىل  االحتكام  بعد  أبقى عىل قراره  الحكم 

»يف ايه آر«.
عندما  الثالث  الهدف  ايموبيي  وسجل 
فوجد  املنطقة  مشارف  اىل  الكرة  وصلته 
املساحة وسدد عىل يمن دوناروما .)87( 
وشدد نابويل الخناق يف سباق مراكز دوري 
بفوزه  يوفنتوس  فوق  وارتقى  األبطال 

عىل مضيفه تورينو 0-2.
وسجل الفرنيس تييمويه باكايوكو )11( 
والنيجريي فيكتور أوسيمهن هديف الفريق 

الجنوبي الذي حقق فوزه الثاني توالًيا.
غاتوزو  جينارو  املدرب  فريق  وحافظ 

توالًيا  الرابعة  للمباراة  خالًيا  سجله  عىل 
 2-5 التسيو  اكتسح  أن  بعد  الدوري  يف 
إنر 1-1  السابقة، وتعادل مع  املرحة  يف 

قبلها سبقه فوز عىل سمبدوريا.
دوري  مسابقة  اىل  العودة  نابويل  ويأمل 
االبطال التي فاز بها مدربه مرتن كالعب 
هذا  عنها  غاب  التي  و2007(   2003(
أ«  »سريي  يف  سابًعا  حل  أن  بعد  املوسم 

املوسم الفائت.
املواسم  يف  ايطاليا  بطل  يوفنتوس  ويجد 
التسعة املاضية الذي سقط يف فخ التعادل 
مهدًدا  نفسه  االحد،  فيورنتينا  أمام 
االعرق  القارية  البطولة  عن  بالغياب 
للمرة االوىل منذ موسم 2011-2012 قبل 

خمس مراحل من النهاية.
بتسديدة  التسجيل  باكايوكو  وافتتح 
رائعة بيمناه من خارج املنطقة عىل يمن 

الحارس سالفاتوري سرييغو .)11( 
وضاعف أوسيمهن عندما افتك الكرة من 
نيكوال نكولو من خلف خط  الكامريوني 
داخل  نحو  بها  وانطلق  امللعب  منتصف 
منطقة الجزاء وأسكنها زاحفة عىل يسار 

الحارس .)13( 
الشوط  يف  األفضل  الطرف  نابويل  وكان 
الهدف  تسجيل  عىل  قادًرا  وكان  األول 
بوليتانو  ماتيو  انطلق  عندما  الثالث 
بيرساه  وسدد  املنطقة  داخل  اىل  بالكرة 
كرة زاحفة مرت عىل بعد سنتمرات من 

القائم .)32( 
الثاني  الشوط  يف  مستواه  تورنيو  رفع 
محاوالته  أن  إال  باملباراة  العودة  وحاول 
باءت بالفشل  ليتعرض لهزيمة أوىل بعد 
يف  نقطة   31 برصيد  وتعادل  انتصارين 

املركز السادس عرش.
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يويفا يفتح حتقيًقا حبق إبراهيموفيتش

تشيفرين جيتمع مع بيكيه

اعالم الكرتوني

أعل�ن االتحاد األوروبي لك�رة القدم “يويفا” أن�ه فتح تحقيًقا 
تأديبًيا بحق السويدي املخرضم زالتان إبراهيموفيتش مهاجم 

ميالن اإليطايل بسبب تورط مزعوم مع رشكة مراهنات.
وقال االتحاد الق�اري يف بيان أنه فتح تحقيًقا تأديبًيا بحق ابن 
ال�39 عاًما “بش�أن انتهاك محتمل للوائح االنضباط يف االتحاد 
األوروب�ي لكرة الق�دم من قبل الس�يد زالت�ان إبراهيموفيتش 
لوجود مصلحة مالية مزعومة يف رشكة مراهنات”.وأضاف أن 
“مزيًدا من املعلومات بخصوص هذه املس�ألة ستتاح يف الوقت 
املناسب”. يف نيسان/أبريل املايض، أشارت الصحيفة السويدية 
“أفتونبالديت” أن إبراهيموفيتش يواجه خطر العقوبة من قبل 
االتحادين األوروبي والدويل لكرة القدم، بعد عودته عن اعتزاله 
الدويل حيث ش�ارك م�ع منتخب بالده يف التصفي�ات االوروبية 
املؤهلة اىل كأس العالم  قطر 2022. وفًقا للصحيفة، فإن زالتان 
مساهم يف “بيتهارد” منذ العام 2018، وهو موقع مراهنة عىل 
اإلنرن�ت مقره مالط�ا، من خالل رشكته “أن�وون ايه بي”، ما 

يتعارض مع قواعد االتحادين االوروبي والدويل )فيفا(.

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، ع�ن كواليس جلس�ة جمعت 
ألكس�ندر تش�يفرين، رئي�س االتح�اد األوروب�ي لك�رة القدم 
“يويفا”، قبل ش�هر ونص�ف بأحد نجوم برش�لونة يف حضور 
رئي�س بلوجران�ا خوان البورت�ا. وجاء االجتماع ب�ن الطرفن 
قبل أس�ابيع قليلة من أزمة اإلعالن عن تدش�ن دوري السوبر 
األوروبي.وبحس�ب صحيف�ة “موندو ديبورتيفو” اإلس�بانية، 
فإن تش�يفرين تواجد يف أحد مطاعم برشلونة بصحبة جريارد 
بيكي�ه، نجم برش�لونة، حيث تطرقا للحديث ع�ن كيفية إدارة 

يويفا مسألة توزيع حقوق البث التليفزيوني لألندية.
وأوضحت الصحيفة، أن بيكيه الذي يملك نادي أندورا اإلسباني 
“درج�ة ثالث�ة”، واملهت�م باالس�تثمار يف كرة الق�دم، يحرص 
ع�ىل معرفة تفاصيل عمل املؤسس�ات الرياضي�ة واالتحادات، 
واس�تغل وجود رئيس يويفا يف كتالوني�ا لدعوته لتناول الغداء 
من أج�ل ذلك. جدي�ر بالذكر أن تش�يفرين دخل بع�د أيام من 
ذلك االجتماع يف صدام مع برش�لونة واألندية املؤسس�ة لدوري 

السوبر األوروبي أخريا، وتوعدهم بعقوبات.

ث

بايرن ميونيخ يعلن تعاقده مع ناغلسمان لقيادة الفريق اعتباراً من املوسم املقبل

ميالن يسقط يف امتحان التسيو ونابولي ثالثاً يف الدوري االيطالي

ح�رم ديفن بوك�ر نيويورك نيكس م�ن نيل العالم�ة الكاملة يف 
عرش مباريات متتالية، حينما أوقف سلسلة انتصاراته من خالل 
تس�جيله 33 نقطة ليقود فريقه فينيكس صنز للعودة من بعيد 

بفوزه 118 - 110 يف الدوري األمريكي للمحرفن بكرة السلة.
وع�ىل ملعب “ماديس�ون س�كوير غ�اردن”، عاد صن�ز ليظفر 
باملب�اراة بعد تأخره بف�ارق 15 نقطة يف الش�وط األول، ليتفوق 
عىل نيكس املتألق بنتيجة 31 - 23 يف الربع األخري ويضمن فوزه 

بفارق ثماني نقاط.
وإىل جان�ب بوكر، س�جل مي�كال بريدجز 21 نقط�ة لفينيكس، 
فيم�ا أحرز املخ�رضم كريس بول 20 نقط�ة غالبيتها مع نهاية 
املباراة، ملس�اعدة صنز عىل االق�راب أكثر من تحصن مقعده يف 

األدوار اإلقصائية )بالي أوف(.
وبالتايل، عزز صنز س�جّل نتائجه مع هذا الف�وز إىل 43 انتصاراً 
يف مقاب�ل 18 هزيمة، وحافظ عىل مركزه الثاني يف جدول ترتيب 
املنطق�ة الغربية، خل�ف املتصدر يوت�ا جاز الذي مني بخس�ارة 

مفاجئة أمام مينيسوتا تمربوولفز.
وقال بوكر بعد املباراة: “كنا نعلم أنها ستكون معركة عنيفة من 
البداية إىل النهاية. من الواضح أن سلس�لة نتائجهم رائعة. لكننا 

أردنا أن نأتي إىل هنا ونريهم ما لدينا”.
وكان نيك�س قد نجح يف تقليص الف�ارق إىل أربع نقاط قبل أقل 
من دقيقتن عىل نهاية املباراة، لكن ثماني نقاط رسيعة من بول 

بينها سلة ثالثية، ضمنت انتصار صنز.
وق�ال بوك�ر عن نقاط ب�ول يف نهاية املباراة: “لق�د كان هنا من 
قبل. التجربة أكرب برهان. لقد رأينا ما يمكن أن يفعله هذا الرجل 

عىل مدى 16 عاماً، لم يكن ذلك مفاجئاً ألي شخص”.
م�ن جهته س�جل ديري�ك روز 22 نقط�ة لنيك�س، يف حن أنهى 
جولي�وس راندل املباراة مع 18 نقط�ة، إضافة إىل 17 نقطة لكل 

من آر جي باريت وريجي بولوك.
صدمة اليوم كانت يف مينيابوليس، حيث أسهمت سلة دي أنجيلو 
راسل قبل 4,2 ثانية من نهاية املباراة، بفوز تمربوولفز عىل يوتا 
104-105.وأنه�ى راس�ل املباراة مع 27 نقط�ة، يف مباراة افتقد 
فيها يوتا إىل نجمه دونوفان ميتش�ل ومني بهزيمة قاس�ية أمام 
صاحب ثاني أس�وء س�جل يف املنطقة الغربية مع 44 خسارة يف 
املركز الرابع عرش. ويف الوقت نفس�ه، أوقفت سلسلة انتصارات 
أخرى يف نيو أورليانز، حينما فرمل بيليكانز لوس أنجليس كليربز 

بعد فوزه بأربع مباريات متتالية، وأسقطه 120 - 103.
وتص�در زايون ويليامس�ون الئحة مس�جي بيليكانز برصيد 23 

نقطة، بينما سجل كل من إريك بليدسو ولونزو بول 18 نقطة.

ويف واش�نطن، ل�م تكن النقاط ال��45 التي س�جلها براديل بيل 
كافية ملنع س�ان أنتونيو س�بريز من إيقاف سلسلة انتصارات 
واشنطن ويزاردز يف ثماني مباريات متتالية، بفوز 146 - 143 

بعد التمديد.
وأخط�أ بي�ل رمية ثالثية م�ع انته�اء وقت املباراة وفش�ل يف 

فرض التعادل، فيما س�جل راسل ويستربوك “تريبل دابل” مع 
22 نقط�ة و13 متابعة و14 تمريرة حاس�مة لصالح واش�نطن 

ويزاردز لكن من دون منع الخسارة.
م�ن جهته، ق�اد ديمار ديروزان س�بريز مع تس�جيله 37 نقطة 

و10 تمريرات حاس�مة، فيما أض�اف ديجاونتي موراي 
25 نقطة، وكيلدون جونسون 21.

وعزز سبريز سجله إىل 31 فوزاً مقابل 29 
خسارة، فيما تراجع واشنطن إىل 27 

فوزاً و34 خسارة.
ويف مباراة أخرى، أس�هم أنتوني 

ديفيس بتحقيق عودة س�عيدة 
للوس أنجلي�س ليكرز بفوزه 

114 - 103 ع�ىل أورالندو 
ماجيك.

وأحرز ديفيس الذي يعمل 
لياقت�ه  اس�تعادة  ع�ىل 

البدني�ة الكامل�ة بعد 
غياب طويل بسبب 
اإلصابة، 18 نقطة 

يف املب�اراة الت�ي 
خاضه�ا ليكرز 

أورالن�دو  يف 
األوىل  للم�رة 
ف�وزه  من�ذ 
نهائي�ات  يف 
ي  ر و ل�د ا

س�م  ملو ا
املايض.

وقال ديفيس: “آخر 
م�رة كن�ا هن�ا، حدثت 

س�عيد  أن�ا  جي�دة.  أش�ياء 
بالع�ودة إىل هنا وأن يحدث يشء 

جيد آخر مع الفوز”.
وب�ذل ليك�رز مجه�وداً كب�رياً للظف�ر 

باملب�اراة، إذ كان متخلف�اً بنتيج�ة كارثية 
40 - 22 يف الرب�ع الثاني، لكن�ه تمكن من قلب 

الطاولة يف الربع الثالث.
وكان لدينيس رشودر دور يف هذا الفوز، إذ سجل 
13 من نقاطه ال�21 يف الربع األخري من املباراة.

وق�ال ديفيس: “كان علينا الع�ودة إىل ما نفعله، 
مساعدة بعضنا البعض، والثقة ببعضنا البعض، 

وفعلنا ذلك يف الشوط الثاني”.
وأض�اف: “علينا فق�ط االس�تمرار يف البقاء معاً 

واالستمرار بهذا النفس يف التصفيات”.

نافاس: باريس قادر على الفوز بالثالثية

متحف خيلد قميص ليدز املعارض لدوري السوبر

مفكرة الزوراء

تألق بوكر وبول يوقف سلسلة انتصارات نيويورك نيكس
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تحت سيطرة النفوذ السياسي والحصار

بريوت/متابعة الزوراء:
انتخب نقيب الصحافة يف لبنان عوني الكعكي، لوالية ثالثة بعد فوز الئحته بالتزكية بكامل 

أعضائها وعددهم 18، بذريعة أن عدد املرشحني لم يتجاوز عدد املقاعد يف مجلس النقابة.
وعقدت الجمعية العمومية االنتخابية لنقابة الصحافة جلسة عامة قبل ظهر االثنني يف مقّر 
، مع حضور س�تني ممثالً للمطبوعات السياسية  النقابة، هي الثالثة بعد دعوَتنينْ رس�مّيَتنينْ
وغري السياس�ية وال�وكاالت وتأمني النصاب القانوني، وهو ما يزي�د عن النصف زائد واحد، 
وأدت إىل انتخاب الكعكي نقيباً، وجورج س�والج نائباً له، وطالل حاطوم أميناً للرّس، وأسعد 

مارون أميناً للمال.
ووضع التجديد الثالث يف إطار تعزيز دعائم الس�لطة السياس�ية املنهارة واملفلس�ة شعبياً، 
واس�تكماالً للحصار الذي يتعرض له الصحفيون واألس�اليب القمعية التي تمارس بحقهم 

من قبل األجهزة الرسمية.
وال تمثل نقابة الصحافة، برأي الكاتب واألكاديمي اللبناني مهند الحاج عيل، »الصحفيني، بل 
أصح�اب الصحف واملطبوعات، وتحديداً من يملكون رخص النرش، حتى لو كانت الصحيفة 
أو املؤسس�ة غري فاعلة ولم يعد لها وجود منذ عرشات الس�نني، وكذلك تمثل أصحاب النفوذ 

واملصالح الكربى«.
ويسأل الحاج عيل: »كيف لهؤالء أن يكون لهم دور يف النقابة وينتخبون النقيب، وال سيما يف 
وقت نعيش عرصاً إلكرتونياً جديداً وتحوالً ضخماً عىل مس�توى اإلعالم اللبناني والعاملي؟«، 

مشدداً عىل أن هذه النقابة ال تمثل نبض اإلعالم الجديد والتحوالت الحاصلة.
ويش�ري الح�اج ع�يل إىل أّن هن�اك تحكماً ب�أي رخص�ة تدخ�ل إىل النقابة، واقف�االً للجدول 
والس�يطرة علي�ه وغياب أي معايري واضحة لالنتس�اب، م�ا يعني اس�تحالة تبديل الوجوه 

األساسية فيها.
ويتابع أنه بات هناك نوع من العرف الطائفي غري القانوني يخصص مركز نقيب الصحافة 
للطائف�ة الس�نية، ونقي�ب املحررين للموارن�ة، وأن يك�ون رئيس املجل�س الوطني لإلعالم 
شيعياً، و«بمجرد أن نرى التوزيع الطائفي عىل هذا املستوى، ندرك حكماً وجود هيمنة عىل 
النقابات املعنية ومحاولة مستمرّة لتفريغها من مضمونها األسايس وهو الدفاع عن حقوق 
الصحفي�ني«. انتخاب�ات االثنني، رغم أنه�ا »متوقعة« من حيث الش�كل واملضمون، تضعها 
الصحفي�ة اللبناني�ة ديان�ا مقلد يف خانة »املهزل�ة واإلهانة للصحاف�ة والصحفيني يف لبنان 

وللقيم األخالقية التي يفرتض أن تقوم عليها الصحافة«.
وتش�دد مقلد، عىل أّن »هذه النقابة تمثل املنظومة الحاكمة، التي انتفض اللبنانيون ضّدها 
يف 17 أكتوبر/ترشين األول 2019، والنقيب الكعكي ال يوفر مناسبة إاّل ويظهر والءه املطلق 
للطبقة السياس�ية، حتى وصل به األمر س�ابقاً إىل الوقوف إىل جانب ريا الحسن، يوم كانت 
وزي�رة الداخلية، عند خروجه�ا إىل الصحفيني خالل اعتصامهم أم�ام وزارة الداخلية يف 16 
يناير/كان�ون الثاني 2020 اعرتاضاً عىل االعتداءات الت�ي طالتهم من قبل عنارص مكافحة 
الش�غب قبل يوم أمام ثكنة الحلو يف بريوت«. ووجه الكعكي يف ذلك التاريخ أيضاً سهامه إىل 
املنتفضني، وانتقد ثورتهم وممارس�ات وضعها يف دائرة أعمال الش�غب. وتعددت س�قطات 
الكعك�ي )وهو أيضاً رئيس تحرير مجلة نادين(، آخرها وفق إش�ارة مقلد »املواقف املخزية 
وطريقة اس�تهدافه للقاضية غادة عون )يف قضية رشكة مكتف للصريفة وشحن األموال(، 
كامرأة، والتهّجم عليها من منطلق ش�خيص، واألزمات النفس�ية الت�ي ربطها بها ألنها غري 
متزوج�ة، وغريها م�ن العبارات املبتذل�ة التي اس�تخدمها، وذلك بغض النظ�ر عن موقفنا 
من القاضية غادة عون واختالفنا الس�يايس معها«، مش�رية إىل أنه يروج دائماً كل املظاهر 
واملضام�ني التي يفرتض بالصحافة أن تنتفض ضدها. من جهته، يش�ري الصحفي اللبناني 
صهيب جوهر، إىل أن هذه النقابة ال فائدة من وجودها باعتبار أنها تمثل السلطة السياسية 
إىل ح�ّد كبري، كم�ا أن ال دور مؤثراً للصحفيني يف االنتخابات الت�ي دائماً ما تحرص بأصحاب 
ومالكي مؤسس�ات إعالمية، هم بمعظمهم يحرمون املوظفني العاملني يف مؤسس�اتهم من 

حقوقهم، وأكرب نموذج ما حصل مع موظفي قناة »املستقبل« املحلية.

جتديد ثالث لعوني الكعكي نقيباً 
للصحفيني يف لبنان

الحسكة/متابعة الزوراء:
أصدرت مجموعة من الصحفيني والنشطاء 
اإلعالمي�ني العاملني ضمن مناطق س�يطرة 
رشق  ش�مال  الكردي�ة،  الذاتي�ة«  »اإلدارة 
س�ورية، باإلضاف�ة إىل مؤسس�ة إعالمي�ة، 
بيان�اً ، حول التضييق ع�ىل العمل الصحفي 
يف مناط�ق »اإلدارة الذاتية«، واحتكار العمل 
اإلعالمي لصالح مؤسسات مقربة من قوى 
األمن الداخيل التابعة لإلدارة الذاتية املعروفة 
ب� »األس�ايش«. وذكر البيان أن »األسايش« 
منعت غالبية املؤسسات اإلعالمية املرخصة 
يف مناطق س�يطرة »اإلدارة الذاتية« ش�مال 
رشق سورية، من تغطية االشتباكات الدائرة 
بينه�ا وبني قوات »الدف�اع الوطني« التابعة 
للحكوم�ة الس�ورية يف حي الط�ي، جنوبي 
مدينة القامش�يل ش�مال رشق�ي محافظة 
الحس�كة، واعترب البي�ان أن تلك الترصفات 

»منافية لحرية الصحافة واإلعالم«.
احتك�رت  »األس�ايش«  أن  البي�ان  وأك�د 
التغطي�ة اإلعالمي�ة لصالح بع�ض القنوات 
والوكاالت التابع�ة لإلدارة الذاتية، منذ بداية 
االشتباكات، االس�بوع الفائت، باإلضافة إىل 
بعض النشطاء املقربني من قيادات محلية.

وأش�ار البي�ان إىل أن�ه بعد مرور س�تة أيام 
ع�ىل الح�دث، ت�م الس�ماح لبعض وس�ائل 

اإلع�الم بدخول الحي يف محاولة للتهرب من 
املس�ؤولية، وإصالح م�ا حدث م�ن انتهاك 
بح�ق اإلعالمي�ني، واعت�رب البي�ان أن ه�ذه 
املمارس�ات تتناقض مع ح�ق الحصول عىل 
املعلومات، وفق املادة 19 من اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان لعام 1948.
وأضاف البيان »يعد احتكار التغطية لصالح 
جه�ات إعالمي�ة مقربة م�ن اإلدارة الذاتية، 
م�ن  اإلعالمي�ني/ات  تهدي�د  إىل  باإلضاف�ة 
جانب عنارص أمنية، عمالً ال يليق بمؤسسة 
اعتباري�ة مثل ق�وى األمن الداخيل لش�مال 

ورشق سورية«.
إعالمي�ا،  وناش�طا  صحفي�ا   22 ورف�ض 
وقع�وا  إعالمي�ة،  مؤسس�ة  إىل  باإلضاف�ة 
الترصف�ات  تل�ك  البي�ان،  ع�ىل  جميعه�م 
واألعم�ال التي تنايف حري�ة العمل اإلعالمي، 
وأكدوا أنها مدانة وغ�ري مقبولة، وتتناقض 
م�ع قوانني اإلدارة الذاتية التي تضمن حرية 

الصحافة وحق الحصول عىل املعلومة.
ونوه�وا إىل أن التضييق عىل العمل الصحفي 
الذي جرى مؤخراً أثناء الحملة األمنية، التي 
تم�ت يف مخيم الهول أواخر الش�هر الفائت، 

باإلضافة إىل الروت�ني واإلجراءات املفروضة 
عىل الصحفيني قبل وأثناء التغطية اإلعالمية 
داخ�ل املخيم�ات، ع�دا تهمي�ش اإلعالميني 
ووس�ائل اإلعالم املحلي�ة، يعت�رب تراجعاً يف 
واقع العمل اإلعالم�ي يف عموم املناطق التي 

ُتسيطر عليها اإلدارة الذاتية.
وي�رى املوقعون ع�ىل البيان أن�ه يجب عىل 
أن  املعني�ة،  ومؤسس�اتها  الذاتي�ة  اإلدارة 
تت�دارك الخل�ل عرب توف�ري بيئة عم�ل آمنة 
للصحفي�ني، مع ضمان تكافؤ الفرص دون 
أية اعتب�ارات أخرى، واالبتع�اد عن املحاباة 
بم�ا يضم�ن الحري�ة والتعددي�ة لوس�ائل 
اإلع�الم، حت�ى تس�اهم يف تنمي�ة املجتمع، 
وتم�ارس دوره�ا الرقابي بمس�ؤولية.وإثر 
مرور أكثر من شهرين عىل انتهاء املناقشات 
حول قانون اإلعالم الجديد يف مناطق شمال 
ورشق س�ورية، من جانب مختلف األطراف 
وصحفي�ي  اإلع�الم  وس�ائل  م�ن  املعني�ة 
الداخ�ل والخارج، وبقائ�ه دون تصديق من 
جان�ب املجلس الع�ام يف اإلدارة الذاتية حتى 
اآلن، وطال�ب املوقعون ب�اإلرساع يف تصديق 
القان�ون ومعالجة حالة الف�راغ الترشيعي 
الت�ي توفر أرضي�ة لحدوث تج�اوزات بحق 
الصحفي�ني والعاملني يف املج�ال اإلعالمي يف 

شمال رشق سورية.

بغداد/متابعة الزوراء:
يف  اإلنرتن�ت  اس�تخدام  ينش�ط 
 30 نيجريي�ا، م�ع وج�ود ح�واىل 
مليون مس�تخدم لوسائل التواصل 
إىل  اللج�وء  أّن  إال  االجتماع�ي، 
م�ع  يرتاف�ق  التواص�ل  منص�ات 
تراج�ع مع�ّدالت ثق�ة الجمهور يف 
وس�ائل اإلعالم اإلخبارية وانتشار 

املعلومات املضللة.
إنطالًق�ا مّما تق�ّدم، ب�ات تثقيف 
املواطن�ني ومس�تخدمي اإلنرتن�ت 
ح�ول املس�ؤولية الت�ي تق�ع عىل 
مكافح�ة  يف  ليس�اعدوا  عاتقه�م 
املعلومات املضللة عرب اإلنرتنت يعّد 

خطوة مهمة.
وتق�ول كاتبة املقال هن�ا عجاقية 
وهي زميلة يف مركز نايت للصحافة 
يف األمريكيتني، التابع للمركز الدويل 
للصحفي�ني، إّنها حّضت ويبيناًرا 
بالتنس�يق  زمالته�ا  م�ن  كج�زء 
م�ع املركز ال�دويل إلع�داد التقارير 
الويبينار  وتمحور  االس�تقصائية، 
حول املس�اءلة العامة يف مكافحة 
املعلوم�ات املضللة، وش�اركت فيه 
وزيرة التعليم النيجريية الس�ابقة 
التي كانت نائبة رئيس البنك الدويل 
إيزيكويس�ييل،  أوب�ي  الدكت�ورة 
التنفي�ذي لصحيفة »داييل  واملدير 
تراس�ت« نصريو أبو بكر، ومديرة 
مركز الديمقراطية والتنمية إدايات 
حسن، ومؤسس منظمة الشفافية 
املالية أولوسيون أونيغبيندي والذي 
كان أيًض�ا زمي�اًل س�ابًقا يف مركز 

نايت.
الويبين�ار،  يف  املش�اركة  وخ�الل 

ناقش الخ�رباء موضوع املعلومات 
املضللة والطرق املتاحة ملواجهتها، 
إضافًة إىل اإلس�رتاتيجيات الفعالة 
الحقائ�ق  وتق�يص  للتحق�ق 
لوس�ائل  املس�ؤول  واالس�تخدام 

التواصل االجتماعي. 
وفيم�ا ي�يل أب�رز النقاط الت�ي تّم 

التطّرق إليها خالل الويبينار:
 أواًل، تعديل السلوكيات

قال�ت نائب�ة رئي�س البن�ك الدويل 
أوب�ي  الدكت�ورة  الس�ابقة 
إيزيكويس�ييل: »ال ب�ّد أن تس�تند 
الحلول الواعدة ملكافحة املعلومات 
املضلل�ة والكاذب�ة، عىل املس�اعي 
للتعدي�الت الس�لوكية«، مقرتح�ًة 
تقديم الحوافز ومكافأة مستخدمي 
وس�ائل التواصل اإلجتماعي الذين 
ين�رشون املعلوم�ات الدقيقة عىل 
منصاته�م، مقابل معاقب�ة الذين 

يشاركون املعلومات املضللة.
وشّددت عىل أّن مشاركة املعلومات 
الكاذبة هي بمثاب�ة خرق للقواعد 
األخالقية للمجتمع، ولهذا يساهم 
املواطن�ني  يكاف�ئ  ال�ذي  النظ�ام 

لنرشهم الحقائق يف الحّد من موجة 
املعلومات املضللة يف املجتمع.

 ثانًيا، نرش املعلومات الواقعية
قد تس�اعد مبادئ العرض والطلب 
أيًضا يف مواجهة املعلومات الكاذبة 
واملضلل�ة ع�ىل وس�ائل التواص�ل 
اإلجتماعي. ويف هذا اإلطار، توضح 
الدكت�ورة إيزيكويس�ييل أّن�ه »مع 
اس�تمرار القلق من التأثري السلبي 
املضلل�ة والكاذبة عىل  للمعلومات 
املجتم�ع، ال ب�ّد من ن�رش األخبار 
األدل�ة،  إىل  املس�تندة  والتقاري�ر 
حتى تطغ�ى عىل األخب�ار الكاذبة 
التي تنت�رش عىل مواق�ع التواصل 

اإلجتماعي«.
املؤسس�ات  ب�ني  التع�اون  ثالًث�ا، 

اإلعالمية رضوري
املنص�ات  ب�ني  التع�اون  يعت�رب 
أج�ل  م�ن  رضورًي�ا  اإلخباري�ة 
التصدي بش�كل فّع�ال للمعلومات 
املضلل�ة. وع�ن ه�ذا األمر، تش�ّدد 
إيزيكويسييل عىل رضورة التعاون 
كسبيل ملواجهة »وباء معلومات«.

 م�ن جانب�ه، ذكر املدي�ر التنفيذي 

لصحيف�ة »داييل تراس�ت« نصريو 
أبو بكر، خالل مشاركته يف الويبينار 
تحقيًقا ناجًحا ُنّفذ بشكل تعاوني 
ال تناف�ي، بني غرفت�ي األخبار يف 

بروبابليكا ونيويورك تايمز.
 رابًع�ا، كي�ف تنت�رش املعلوم�ات 

املضللة؟
يجب إدراك كيفية انتش�ار األخبار 
الكاذب�ة واملعلوم�ات املضلّل�ة عرب 
وس�ائل التواصل اإلجتماعي، وهذا 
ما تح�ّدث عن�ه مؤس�س منظمة 
أولوس�يون  املالي�ة  الش�فافية 
رضورة  موضًح�ا  أونيغبين�دي، 
األخب�ار  انتش�ار  س�بب  معرف�ة 
الكاذب�ة والطريقة لذل�ك من أجل 

التمّكن من الحّد منها.
خامًسا، دور الرشكات التكنولوجية 

الكربى
يناقش مجلس الش�يوخ النيجريي 
بموجب�ه  يت�ّم  ترشيًع�ا  حالًي�ا 
التواصل  تجريم استخدام وس�ائل 
االجتماع�ي لنرش محت�وى كاذب 
أو يب�ّث الكراهي�ة، وه�ي خط�وة 
انتقدها بعض الناشطني، معتربين 
أّنها تحم�ل يف طياتها قمًعا لحرية 

التعبري.
وهن�ا ي�رى أونيغبين�دي أّن�ه عىل 
ال�رشكات التكنولوجية الرئيس�ية 
أن تفّعل عملها وسياس�تها العامة 
وأنظمة إدارة املعلومات يف مواجهة 
»وب�اء املعلومات«، ب�داًل من رمي 

املسؤولية عىل الحكومات.
التدري�ب  يف  اإلس�تثمار  سادًس�ا، 

وتقيص الحقائق
يرى أب�و بك�ر أّنه م�ن الضوري 

أن تس�تثمر املؤسس�ات اإلعالمية 
ملس�اعدة  التدريب�ات  إج�راء  يف 
الصحفي�ني العامل�ني فيه�ا ع�ىل 
بش�كل  الجمه�ور  م�ع  التفاع�ل 
أفض�ل ع�رب اإلنرتنت، مضيًف�ا أّنه 
يجب أن يتعل�م الصحفيون أفضل 
السبل لتوجيه الجمهور إىل مصادر 

املعلومات املوثوقة.
كذلك يجب أن تسعى غرف األخبار 
يف إفريقيا إىل العمل يف تدقيق األخبار 
وتق�يص الحقائ�ق حت�ى يتمّك�ن 
الجمه�ور من التميي�ز بني األخبار 
الحقيقية وتلك املزّيفة. وهما يقول 
أبو بكر: »يجب العمل بش�كل دائم 
عىل تق�يص الحقائ�ق وليس فقط 
إعادة نرش أعمال املنظمات املعنية 
بالحقائ�ق مث�ل وكالة  بالتدقي�ق 
ومنظم�ة  الفرنس�ية  الصحاف�ة 

التدقيق اإلفريقية«.
للغ�ة  أهمي�ة  إي�الء  س�ابًعا، 

املستخدمة
م�ن جانبها، أوضحت مديرة مركز 
الديمقراطية والتنمية إدايات حسن 
أّن�ه »عند نقل عمليات التحقق من 
صحة األخب�ار إىل الجمهور، يجب 
يس�تخدموا  أن  الصحفي�ني  ع�ىل 
لغ�ة مقرّبة م�ن ه�ذا الجمهور«، 
وأضافت أّن »تعليم األطفال وكبار 
الس�ن املهارات األساسية للتحقق 
يمك�ن  باملعلوم�ات  والتدقي�ق 
أن يس�اعد يف الح�ّد م�ن انتش�ار 
املعلومات املضللة بني الناس أيًضا، 

وليس عىل اإلنرتنت فحسب«.
الصحفي�ني  )املصدر/ش�بكة   

الدوليني(

صحفيون ينتقدون احتكار »األسايش« للتغطية اإلعالمية يف مشال وشرق سورية

اسرتاتيجيات ملكافحة املعلومات املضللة واألخبار الكاذبة

مستقبل الصحافة... الذكاء االصطناعي جيمع األخبار والتحليل للمحرر
سان فرانسيسكو/متابعة الزوراء:

إك�س.إل  أبالي�د  رشك�ة  أعلن�تنْ 
األمريكية الناشئة جمع 1.5 مليون 
دوالر الستثمارها يف استخدام أدوات 
اآليل وال�ذكاء االصطناع�ي  التعل�م 
“عدس�ة  تس�ميها  م�ا  لتطوي�ر 
صحفي�ة”، ملواكب�ة اتج�اه متزايد 
العاملي�ة  اإلعالمي�ة  للمؤسس�ات 
لالعتماد ع�ىل الذكاء االصطناعي يف 

إنتاج املحتوى الصحفي.
إك�س.إل  أبالي�د  رشك�ة  ويق�ود 
الرئي�س  ماركون�ي  فرانسيس�كو 
الس�ابق إلدارة األبح�اث والتطوي�ر 
يف صحيف�ة وول س�رتيت جورن�ال 
األمريكي�ة وإري�ن ريل�ني مس�ؤول 
التحرير اآليل س�ابقا يف وول سرتيت 
جورنال، ويبدو أن ماركوني وريلني 
يس�تفيدان من خربتهم�ا الصحفية 
الس�ابقة لدخول مج�ال واعد يزداد 
االعتم�اد عليه من قبل املؤسس�ات 

الصحفية العاملية.
وأشار ماركوني إىل أن الرشكة بدأت 
بالعم�ل ع�ىل ع�دد م�ن مرشوعات 
املختلف�ة،  اآليل  والتعل�م  البيان�ات 
حيث تبح�ث عن تقديم منتج يمكن 
تسويقه، لكنها اآلن مستعدة للرتكيز 
ع�ىل أول قطاع رئي�ي وهو “علوم 
الحياة” مع منتج سيتم طرحه عىل 

نطاق واسع خالل الصيف الحايل.
وأفاد موقع ت�ك كرانش املتخصص 
التكنولوجي�ا، ب�أن  يف موضوع�ات 
رشك�ة أباليد إكس.إل تأسس�ت من 
خالل رشكة نيو الب فينرش أستديو 

يف العام املايض.

وأوض�ح ماركون�ي أن تكنولوجي�ا 
أباليد إكس.إل تتكون بشكل أسايس 
م�ن “سلس�لة م�ن الخوارزمي�ات 
الت�ي طورها صحفيون  التحريرية 
الخوارزمي�ات  وه�ذه  آلي�ون. 
استفادت من وجهات نظر وخربات 
الصحفي�ني، إىل جان�ب الوض�ع يف 
الش�فافية  مث�ل  عوام�ل  االعتب�ار 
والتحي�ز وموضوع�ات أخرى تنجم 

عن التطور املستمر للتعلم اآليل”.
وأشار إىل أن أباليد إكس ستستخدم 
يف  االصطناع�ي  ال�ذكاء  تقني�ات 
مج�االت أخ�رى، كما تفع�ل وكالة 

بلوم�ربغ لألنباء وخدم�ة داو جونز 
باس�تخدام  االقتصادي�ة  للبيان�ات 
تقنيات الذكاء االصطناعي يف جمع 

وتحليل البيانات املالية وتصنيفها.
بلوم�ربغ  يف  املح�ررون  وأصب�ح 
قادرين عىل نرش اآلالف من األخبار 
واملق�االت ح�ول النتائ�ج الفصلية 
للرشكات يف وقت قيايس. بمساعدة 
الربنامج اآليل املس�مى “س�يبورج” 
وم�ا يقرب م�ن ثلث املحت�وى الذي 
تن�رشه “بلومربغ نيوز” يس�تخدم 
التكنولوجي�ا  أش�كال  م�ن  ش�كال 

اآللية.

ويمكن ل�”سيبورج” قراءة وترشيح 
بمج�رد  للرشك�ة  امل�ايل  التقري�ر 
إص�داره، وإع�داد قص�ة إخباري�ة 
واألرق�ام  الحقائ�ق  أه�م  تتن�اول 

املوجودة به بشكل فوري.
ويساعد “سيبورج” وكالة بلومربغ 
يف س�باقها ضد منافستها يف مجال 
الصحاف�ة املالي�ة الرسيعة رويرتز، 
إضاف�ة إىل أسوش�يتد ب�رس الت�ي 
مكنته�ا الخوارزمي�ات م�ن زي�ادة 
عدد األخبار املنش�ورة حول تقارير 
األرب�اح الفصلية من 300 إىل 3700 

خرب.

ع�دد  ازداد  األخ�رية  الس�نوات  ويف 
يف  ب�دأت  الت�ي  العاملي�ة  الصح�ف 
الخوارزمي�ات  وتجرب�ة  اس�تطالع 
القادرة عىل إنتاج املحتوى الصحفي 
مثل واشنطن بوست ولوس أنجلس 
تايمز والغارديان وفوربس، إضافة 

إىل بلومربغ وأسوشتد برس.
وحلّ�ل ماركون�ي يف كت�اب “ُصّن�اع 
األخب�ار” تحدي�ات وف�رص الذكاء 
االصطناع�ي م�ن خ�الل دراس�ات 
ميداني�ة ت�رتاوح م�ن التحقيق�ات 
الخوارزمي�ات  باس�تخدام  املالي�ة 
لكتابة تقارير األرباح، إىل الصحفيني 
يحلّل�ون  الذي�ن  االس�تقصائيني 
إىل  الكب�رية،  البيان�ات  مجموع�ات 
املنافذ التي تحّدد توزيع األخبار عىل 

وسائل التواصل االجتماعي.
ويؤّك�د صانع�و األخب�ار أن الذكاء 
االصطناع�ي يمكن�ه زي�ادة وليس 
أتمتة صناعة األخبار، مما يس�مح 
للصحفيني بن�رش املزيد من األخبار 
برسع�ة أكرب م�ع توف�ري وقتهم يف 

نفس الوقت لتحليل أعمق.
ويتبن�ى ماركون�ي رؤى مس�تمدة 
وخرائ�ط  مب�ارشة  تجرب�ة  م�ن 
إعالمي�ة تحّولت عن طري�ق الذكاء 

االصطناعي إىل األفضل.
ويؤك�د يف كتابه الحاجة املس�تمرة 

للرقابة التحريرية واملؤسسية.
وتعترب رشكة أباليد إكس.إل، واحدة 
من ال�رشكات الكثرية التي تس�عى 
لتلبي�ة حاجة املؤسس�ات اإلعالمية 
ملواكبة التطورات التقنية وتس�هيل 
العمل الصحايف وتقليص النفقات يف 

نفس الوقت.
مراجع�ة  للخوارزمي�ات  ويمك�ن 
كميات كبرية م�ن البيانات برسعة 
والعثور عىل التفاصيل األكثر صلة، 
مما يتي�ح للصحفي�ني كتابة املزيد 

م�ن القص�ص يف وق�ت أق�ل.
وهن�اك العدي�د م�ن الط�رق الت�ي 
يمكن من خاللها اس�تخدام الذكاء 
االصطناعي يف الصحافة. كالخدمة 
التي تقدم قصصا إخبارية جاهزة أو 
ربما توج�د أداة للذكاء االصطناعي 
يف  الصحفي�ني  مس�اعدة  يمكنه�ا 
أبحاثه�م يف مواضيع مح�ددة، مثل 
تطبيق عدس�ة غوغل وه�و محرك 

بحث مرئي طّورته رشكة غوغل.
ويمك�ن أن يس�ّهل التطبيق األعمال 
الصحفي�ة ألّن�ه يع�ّد تقني�ة تتمّيز 
واألش�ياء  الص�ور  ع�ىل  بتعرّفه�ا 
التحلي�ل  خ�الل  م�ن  والكائن�ات 
الب�رصي. وبعدما أُطلقت النس�خة 
األوىل م�ن التطبيق يف أكتوبر 2017، 
جرى دمجه الحقا يف تطبيق الكامريا 

يف الهاتف.
وقام�ت صحيف�ة  نيوي�ورك تايمز 
باس�تخدام عدس�ة غوغ�ل يف عالم 
 12 يف  أعلن�ت  حي�ث  الصحاف�ة، 
م�ارس 2020، أن�ه ب�ات بإم�كان 
قراء النس�خة املطبوع�ة من املجلة 
التابعة لها اس�تخدام عدسة غوغل، 
للعث�ور ع�ىل محت�وى إض�ايف م�ن 
خالل توجيه كام�ريا الهاتف الذكي 
إىل غالف الصحيف�ة وعرب صفحات 
املجلة املطبوعة، ما س�يمكنهم من 
استكش�اف عنارص رقمية إضافية 

ملقاالت مختارة، وحفظ ومش�اركة 
قراءته�ا  أثن�اء  رقمي�ا  املق�االت 
عملي�ة  واستكش�اف  مطبوع�ة، 
التصمي�م ل�كل غ�الف م�ن خ�الل 

سلسلة مقاطع الفيديو.
ووظفت نيويورك تايمز أيضا تقنية 
جديدة للذكاء االصطناعي لتبسيط 
تعل�م  فق�د  الصحفي�ة  العملي�ة 
الكلمات  التع�رف ع�ىل  الكمبيوت�ر 
املفتاحية الدالة عىل املالمح الرئيسية 
يف النص، والتي تساعد املستخدمني 
يف رسعة عمليات البحث، واستخراج 

املعلومات والتحقق من األخبار.
ال�ذكاء  كم�ا تس�تخدم الصحيف�ة 
االصطناعي يف إدارة تعليقات القراء، 
ألن قس�م “تعليق�ات الق�رّاء” تت�م 
إدارته بواس�طة فري�ق عمل مكون 
م�ن 14 مح�ررا يتولون مس�ؤولية 
مراجعة حوايل 11 ألف تعليق يوميا. 
ولكن التقنية الجديدة التي طورتها 
رشكة “جيكس�او” تمكن من إدارة 
الق�رّاء بفعالية،  وتنظيم تعليق�ات 
والتفاعل م�ع التعليقات التي تروق 
له�م وتجنب التعليق�ات التي تحمل 

وجهات نظر عدائية.
وتضطل�ع الخوارزمي�ات يف الوق�ت 
الراه�ن بأن�واع مح�ددة م�ن املهام 
الصحفية، وتحديدا املهام الروتينية 
التي تس�هل معالجتها وال تحتاج إىل 
صياغة معقدة مثل تلك التي تتناول 
التقارير املالي�ة واألحداث الرياضية 
ال�زالزل. وتس�اعد ع�ىل  وإن�ذارات 
جع�ل عملية األخبار أرسع وأس�هل 

للصحفيني.

خوارزميات حتريرية باالستفادة من خربات الصحفيني
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قحطان جاسم جواد           
ات�اح اتح�اد االدب�اء والكت�اب يف العراق 
للش�اعرة والتش�كيلية املغاربي�ة نادي�ة 
الجلس�ة  ضيف�ة  تك�ون  ان  العمران�ي 
التفاعلي�ة ضم�ن برنامج ال�زووم. وقد 
تفاعل�ت منها النخ�ب االدبي�ة العراقية 
م�ن خ�ال االس�ئلة واملداخ�ات. قال�ت 
العمراني:- مساء الخري...مساء الشعر.. 
مساء الكلمة الراقية.. اقول لكم من قلوب 
اهلها تجسدت صفاتنا.. تعددت كتاباتنا 
..توحدت اقامنا ..ابدع�ت اناملنا. وقبل 
تحية لجم�ال الح�روف والكلم�ات التي 
نتلذذ رحيقها ونعي�ش يف ضياء حروفها 
نراها بأرواحنا تس�كننا حبيبة يف عيوننا. 
اليوم اطلت شمس الشتاء من قبة السماء 
تسكب س�خونة ضوئها.. سأقرأ لكم من 
بني طي�ات اوراقي بعضا م�ن كلماتي:- 
ش�كرا مل�ن حكي�ت ع�ن اوصافهم..وانا 

اليوم يف حياتي معهم
ابتسمت وقلت

م�ن  االرض  يف  تج�دوا  ل�م  ان  احبت�ي 

يقدركم
فأن يف السماء من يبارككم

ث�م قدم�ت العمراني ش�كرها الجزيل اىل 
اتح�اد االدباء الس�تضافته اياها وش�كر 
خاص للش�اعرة غرام الربيعي ويوس�ف 
الزبيدي وعمر الرساي وعمار املس�عودي 
لجهودهما يف تهيئة الجلس�ة واضافت:- 
لكل االحبة يف وادي الرافدين اهدي اىل خد 

الرماد رس�الة لتكتب اس�طر السعادة.. 
وه�ذا بس�اط االرض ياب�س. .اختار من 
بني الكلمات اجملها.. واختار من املعاني 
ارقاها..ابعثها ع�ى اوراق الورد.. فتزداد 
جم�اال ..اق�ول قافي�ة تعان�ق قافية من 
الع�راق.. ج�رس  اىل ارض  املغ�رب  ارض 
محب�ة وتواص�ل باس�م القي�م الكوني�ة 
و باس�م الش�عر وباس�م الش�عر نرتقي 

دائما. ثم تحدثت العمران�ي عن بداياتها 
فقال�ت: اول ديوان ص�در يل كان بعنوان 
عشق س�نة2012 وقد حقق نجاحا طيبا 
ما ش�جعني عى مواصلة ال�درب الثقايف 
الش�عري. كذلك يل تجربة يف كتابة الشعر 
الج�زيل وصدر يل فيه دي�وان اخر بعنوان 
القصي�دة خلوتي.بع�د س�نوات اصدرت 
ديوان�ي ارصفة عاري�ة وتبعت�ه بديوان 
رقصة قبل املوت وتح�ت الطبع يل ديوان 
ضمائر ال تنام. واجابت عن س�ؤال حول 
الش�عر م�اذا يعني لها؟ فقال�ت من يوم 
اصبح�ت ش�اعرة اصبح الش�عر ماذي 
وه�و املج�ال الحي�وي ال�ذي ابعث�ر فيه 
الوان�ي املتعددة ع�ى صفح�ات بيضاء. 
واضافت ويف مجال الرس�م ارسم الحياة 
والجم�ال واقمت خال مس�ريتي الفنية 
ع�دة مع�ارض فني�ة جماعي�ة وثنائي�ة 
وش�خصية يف املغ�رب وانا ابق�ى هاوية 
يف الرس�م. وق�د افادتن�ا الكورون�ا رغم 
رضرها اذ س�اعدتنا عى مللم�ة ما نكتبه 
م�ن خال الكت�ب وديوان�ي االخري كانت 

والدت�ه يف زم�ن املحن�ة الكورونية. وعن 
النقد قالت: ان معظم النقود التي اقراها 
ال تس�تطيع الول�وج اىل داخ�ل الش�اعر 
وتعبريات�ه ع�ن الحي�اة والقي�م. وكلم�ا 
تعم�ق النق�د يف داخ�ل النف�س البرشية 
يك�ون النقد ناجح�ا يف تحقي�ق مبتغاه 
لك�ن يبقى الحق للناقد الكتابة من خال 
طروحات�ه الفكرية ويبقى للش�اعر حق 
الكتاب�ة من جوانحه وفلس�فته الخاصة 
واحساس�ه العميق س�واء قبله النقد او 
وقف ض�ده.. وعن نش�اطاتها يف املغرب 
قالت اننا نعمل بالجلسات التفاعلية من 
خال توقيع الكتب والجلس�ات الشعرية 
الزووم الن الكرونا اوقفت كل النشاطات 
املبارشة. وع�ن الرتجمة قالت جميل جدا 
ان يجد الكاتب كتابات�ه تقرأ بلغة اخرى 
لك�ن يبقى الش�عر صعب�ا يف الرتجمة اذا 
ل�م يك�ن املرتج�م متمكن جدا م�ن ذلك. 
وتعتقد العمراني ان املرأة اكثر ش�اعرية 
من الرجل بحكم ارتباطها الكبري بالوطن 

واالرسة واالطفال.

نهاد الحديثي
 قب�ل ايام كنا يف مح�ارضة عن الثقافة واملثقفني – 
املفهوم والواجبات ، واثريت نقطة مهمة وتساؤالت 
حول الفرق بني املثقف واالكاديمي---الحياة ليست 
مجموعة من االفكار فحس�ب، فهي سلوك تحدده 
الثقاف�ة، والثقاف�ة ه�ي الوجه االجمل للش�عوب ، 
والوج�ه املمي�ز للجماع�ات  —ووظيف�ة الثقافة 
تحدده�ا  طبيع�ة املجتم�ع بأس�لوب الحي�اة فيه 
س�واء من ناحية وسائل االنتاج والتعامل واالنظمة  
السياس�ية واالجتماعي�ة او م�ن ناحي�ة االف�كار 
والقي�م والع�ادات والتقالي�د وآداب الس�لوك وغري 
ذل�ك . وتتمثل أهمي�ة الثقافة يف القي�م واملعتقدات 
الراس�خة التي أثبتت فاعليته�ا يف املايض, باعتناق 
الناس لها وتقبله�ا. والثقافة يمكن أن تفيد الدولة 
بخلقها لبيئة تساعد عى تطوير األداء وتوفري إدارة 

التغيري.
ول�كل ش�عب ثقافته املش�رتكة/التي ه�ي نموذج 
للمعتق�دات املش�رتكة واالتجاه�ات واالفرتاض�ات 
والقي�م داخ�ل الدولة, وهذه األش�ياء الت�ي تكّون 
الثقافة املش�رتكة قد تكون غ�ري واضحة ولكنها يف 
غياب شكل التعليمات املبارشة تحدد الطريقة التي 
يت�رف بها األفراد والطريقة الت�ي يتفاعلون بها 
كما أنها تؤثر بشدة يف األساليب التي يتم بها إنجاز 
األعمال, بما هو األفضل واملفيد للمؤسس�ة وما هو 
نوع الس�لوك املرغوب فيه والقيم تش�ري إىل الجودة 
ورعاي�ة الفئ�ات املس�تهدفة, والعم�ل الجماع�ي 

والتفوق واالبتكار واالهتمام باألفراد.
واملثقف األكاديمي له همومه التي تختلف عن غريه 
بس�بب ارتقاء مس�توى محيطه ال�ذي يتفاعل فيه 

ومعه ومع قضاياه ورشائحه. ولكن البد أن نعرتف 
أن بعض املثقفني األكاديميني يكتبون ويبحثون من 
أجل«الرتقي�ة العلمية« للحص�ول عى درجة علمية 
تضاف إىل س�جله وتزيد من قيمة مرتبه الش�هري. 
والبع�ض الثاني يكتب بحوث�ه يف قضايا اجتماعية 
محلي�ة ولكنها قضايا مهجورة ومس�تهلكة, وهذا 
الن�وع م�ن األكاديميني ال يوجه له الل�وم, بل اللوم 

يوجه ملن يقبل تلك البحوث ومنحه الرتقية.
ول�و اتجه كل مثق�ف أكاديم�ي إىل معالجة قضايا 
مجتمعه بأسلوب وأدوات البحث العلمي الستطاعت 
كل دولة االس�تغناء بالخ�رات األجنبية. فاملجتمع 
العربي ميلء بالفئات أو أالف املثقفني واألكاديميني 
الذي�ن يملك�ون الفك�ر الواعي القادر ع�ى حل أي 
معضل�ة تواج�ه املجتم�ع. والجامعة ه�ي مختر 

املجتم�ع ومعم�ل تجارب�ه. واألكاديم�ي جزء مهم 
وحي�وي يف املجتمع. ينبغي ع�ى املثقف االكاديمي 
ان يع�ي انن�ا مازلنا نعي�ش خارج النس�ق العلمي 
والحضاري املعارص . نتيجة عدم معالجتنا ملصادر 
الخلل والضعف يف ثقافة فكرنا العلمي واألكاديمي، 
واس�لوب تفك�ري بع�ض اعض�اء هيئ�ة التدري�س 
بجامعاتن�ا , ويف اس�لوب ادارة ش�ؤون جامعاتنا . 
وان نعم�ل عى الغاء ايديولوجية الطاعة العمياء يف 

اروقة ودهاليز جامعاتنا . 
وس�وف يصاب ابناؤنا املبتعث�ون يف الخارج عند 
عودته�م من الدول الغربية باإلرباك  الكبري ألنهم 
اعتادوا يف عيش�هم بالدول الغربية عى مس�توى 
املعامل�ة  يف  وراق  وقانون�ي  ونظي�ف  متق�دم 

والسلوك . 

ع�اش اوالدن�ا يف الغ�رب تغ�ريات نوعي�ة يف الفكر 
االكاديم�ي ومناه�ج البح�ث العلم�ي والثقاف�ة . 
وج�اءوا الينا حامل�ني ذلك العبء العلم�ي والثقايف 
راغبني يف ان تتحرك مجتمعاتنا نحو االمام . ولكنهم 
يصدم�ون بأننا ما زلن�ا نمارس التخلف يف كل يشء 
وتقاومه فئات تتمس�ك بأيديولوجيات ال تستطيع 
مج�اراة ما حملوه من فك�ر وثقافة وعلم ومعرفة 
. ويعلمون عى دفعنا للتح�رك إىل الخلف ويعيقون 

معظم عمليات التنمية والتطور . 
اذن يتضح ان مصدر الخلل والعجز يف ثقافة املثقف 
االكاديمي , لرفضه حصول تغريات نوعية يف الثقافة 
الجامعي�ة والعلمية واالكاديمي�ة . وارفض االدعاء 
ان س�بب تخلفنا وعجزنا يع�ود إىل عوامل خارجية 
تم�ارس علين�ا ضغوطا حت�ى ال نك�ون مثلهم ويف 
مس�تواهم , ومنعنا م�ن تنفيذ عملي�ات التنمية يف 
اوطانن�ا، وهذا التفك�ري هو الذي يزيد يف مس�توى 

سقف التخلف الذي نعانيه .
 اذن لنتف�ق ان املجتمع ال بتقدم ويأخ�ذ طريقه اىل 
الرق�ي أال بوجود نخب��ة املثق�ف�ني وتتحمل هذه 
الرشيح�ة االجتماعي�ة مس�ؤولية كب�رية يف تحديد 
اتج�اه تكام�ل هذا املجتم�ع من خال ب�ث الوعي 
داخل صفوفهم من خال بث الوعي وممارسة النقد 
والرشد والنضوج وتبني قضاياه والتفاعل يف البناء 
االيجابي لألفكار والثقافات االجتماعية والكثري من 
ابناء املجتمع يتهم هذه النخب بتبني افكار وعقائد 
فاسدة وينظرون لاكاديميني واصحاب الشهادات 
انهم الصفوة االجتماعية دون غريهم!! ويتناس�ون 
ان املثق�ف هو من تتوفر لدي�ه الصفات املميزة من 

الوعي واملعرفة واملوقف

الزوراء / خاص
االب�داع الحقيقي للفن�ان هو قدرته 
ع�ى جع�ل ريش�ته تتكل�م بص�وت 
واضح وبصورة مدهش�ة ، أن يجعل 
للوحات�ه عروق�ا وأوردة يض�خ من 

خالها عصارة مهارته الفنية .
صاح�ب  الس�عيد  منص�ور  الفن�ان 
ريشة ولودة باإلبداع وفضاء مفتوح 
اىل  املتلق�ي  ب�رأس  تأخ�ذ  وبوصل�ة 

حاضنات الدهشة والجمال .
املائي�ة  األل�وان  مع�رض  يف  ش�ارك 
العامل�ي يف دولة االمارات العربية عام 
2018 وقد حازت لوحاته عى اعجاب 
املشاهدين هناك ، وانضم اىل جمعية 
االل�وان املائي�ة حيث كان�ت لوحاته 
جنب�ا لجنب مع لوحات التش�كيليني 
الكب�ار يف املعرض املق�ام بالهند عام 

. 2020
كان حض�وره متمي�زا يف املع�ارض 
املقام�ة يف الع�راق حيث نال وس�ام 
م�ن  الحض�ور  وتقدي�ر  القب�ول 
املشاهدين والفنانني عى حد سواء .

الفن�ان منصور الس�عيد حاصل عى 
دبلوم فنون تشكيلية /  عضو نقابة 
الفنان�ني / عض�و جمعي�ة الفنانني 

التش�كيلني / عضو جمعي�ة األلوان 
املائية فرع العراق .

الزوراء  الثقافية لجري�دة  الصفح�ة 
دخلت عالم الفنان منصور السعيد ، 

وخرجت منه بهذا العطاء :
* كيف كانت البدايات وأنت تدخل اىل 

عالم الفن ؟
��� الطفولة ش�كلت الحاضنة االوىل 
التي انطقت منها اىل عالم الفن ، كنت 
أتأمل ما يدور حويل والتقط املش�اهد 
الت�ي ارى فيها متعة ، كان اهتمامي 
منصبا ع�ى املكان وم�ا يحتويه من 
ادوات ، وكنت مولعا برسم ) االبواب 
 ، املعطوب�ة  الفواني�س   ، القديم�ة 
األبواب التي عبث بها الزمن ، األقفال 

الصدئة ( .
كانت البداية االوىل يف مرحلة االبتدائية 
ع�ى يد معلم�ي الفن�ان ) تركي عبد 
االم�ري ( حيث كانت توجيهاته نقاط 
ضوء يف مسريتي االوىل ، فتعلمت منه 
كيفي�ة االس�تخدام الصحيح لأللوان 
املائية ، وكيفية انشاء اللوحة ، وكان 
يشجعني عى املش�اركة يف املعارض 
املدرسية التي تقام كل سنة ، اضافة 
اىل تش�جيع االه�ل وبع�ض زمائ�ي 
الذين كان لهم الدور الفعال يف بلورة 
موهبتي خصوصا تل�ك العاقة التي 
الفن�ان  بصديق�ي  تربطن�ي  كان�ت 
املرحوم ) عبد االم�ري علوان ( والذي 
مع�ارض  ع�دة  يف  واي�اه  اش�رتكنا 
، واتذك�ر وان�ا بص�دد الحدي�ث عن 
البداي�ات ان جميع لوحاتي قد بيعت 
يف اح�د املع�ارض مما زاد تش�جيعي 

عى مواصلة املسرية .
* ل�كل فن�ان اس�لوبه الخ�اص ب�ه 
واختيارات�ه يف تش�كيل لوحات�ه ، ما 
ه�ي خصائ�ص اللوحة ل�دى الفنان 

منصور السعيد ؟
��� كن�ت ابح�ث ع�ى ال�دوام ع�ن 
البيئ�ة التي اعيش به�ا ، التقط منها 

الفكرة من خال التجوال يف االسواق 
واالزق�ة واملح�ات ، وكن�ت ابحث يف 
الوجوه الت�ي اراها مائم�ة لجعلها 
مادة لرس�وماتي محاوال تجس�يدها 
بطريق�ة غري تقليدية لخل�ق الفكرة 
العميق�ة  الدالل�ة  القوي�ة صاحب�ة 
التي ابح�ث عنها ، أميل اىل املدرس�ة 
الواقعي�ة وهذا ال يعني التمس�ك بها 
فأحيان�ا أخل�ق حالة م�ن التجانس 
بينه�ا وب�ني التجري�د وبطريقة غري 

مطروقة .
* يق�ال ان العنوان ه�و العتبة االوىل 

للدخول اىل اللوحة ، فماذا تقول ؟
�� العنوان ال يمكن فصله عن اللوحة ، 
ويف املعارض التي اش�رتكت فيها سواء 
كان�ت يف االم�ارات أو يف الهند أو داخل 
العراق اب�ذل جهدا يف انتق�اء العناوين 
الدالة عى مضمون اللوحة ، باختصار 
أق�ول ل�ك : ان العن�وان يعت�ر مفتاح 
اللوح�ة التي تري�د الدخ�ول اىل عاملها 

ومعرفة مواطن الجمال فيها .
* ناحظ ان القليل من الفنانني يلجأ 

اىل الرسم باأللوان املائية ؟
�� هناك ندرة يف ع�دد الفنانني الذين 
نجحوا يف استخدامهم لأللوان املائية 
التي تحتاج اىل خرة واسعة ، ومهارة 
، وصياغ�ة  الل�ون  التعام�ل م�ع  يف 
اللمس�ة املث�رية ، وتج�اوز الس�ائد 
واملألوف يف تجسيد الحركة ، والتعامل 
مع الفكرة بحذر قبل الرشوع بمسك 

الفرشاة .
ما يميز الفنان هو البحث عن ارسار 
الجمال يف اللوحة ، واس�تنطاق القيم 
الجمالية التي تؤكد عى قدرة الفنان 
وقابليته عى الخلق واالبتكار ، اضافة 
اىل ذل�ك ان ألوان املاء تمنح ثمرتها يف 
اللمسة االوىل وهنا تكمن الصعوبة يف 

استخدامها .

ثقافية الزوراء :
عى ش�فتي يتمدد سؤال طاملا وضعني يف متاهات الحرية والتأمل 
، وأنا أتابع أثر املثقف والثقافة يف حياة الش�عوب ،  فاألمم تقاس 
بدرجة وعيها وإبداعها ، والش�عوب تتفاخ�ر برموزها الثقافية ، 
والدني�ا أخذ وعطاء ، إبداع متواصل ، حركة ايجابية باتجاه األمام 
، سعي جاد يف ترسيخ القيم العليا للحياة ، وال أحد يستطيع خلق 

النموذج األفضل غري املثقف امليضء والثقافة املرشقة .
األمم تتفاخر برجالها الذين أناروا دروب املعرفة ، وفتحوا لألجيال 
صفح�ة التواصل ، ومع رحيلهم ظلت الش�عوب وفية لهم ، تقيم 
له�م التماثيل ، وتحتفل بذكراهم ، وتعقد الندوات لرشح أفكارهم 
، وتش�جع الصغار والكبار عى االقتداء بسريتهم ، وظل املبدعون 
أحياء يف نفوس وضمائر الشعوب ، بينما لم يبق ذكر مللك أو وزير 
ط�واه امل�وت ، وبع�ض امللوك تدف�ن ذكراهم س�اعة رحيلهم عى 
الدنيا ، ظل شكس�بري خالدا دون أن يع�رف أحد صاحب الفخامة 
والزعامة الذي كان يحكم يف زمن شكس�بري ، ورحل دستوفسكي 
ع�ن الدنيا لكنه لم يرحل من نفوس عش�اق األدب واإلبداع ، وأخذ 
امل�وت أرواح املبدعني لكنه لم يس�تطع أخذ أقامهم ، وظلت الدنيا 

تردد إبداعهم .
كل ال�دول تحرتم مثقفيها إال نحن ، وكل املبدعني ينالون االحرتام 
والتقدير من حكوماتهم إال نحن ، فاملبدع يف وطني أما أن يأكل من 
فضات الخليفة ويعيش مرتفا بعدما يغادره اإلبداع الحقيقي ، أو 

يعيش يف دائرة اإلهمال والتهميش دون أن يلتفت إليه أحد .
إنه�ا محنة املثقف عندما يجد يف بلد الغربة من يحتضنه ويرعاه ، 
وال يجد هذه الرعاية يف بلده ، إنها فجيعة اإلبداع عندما يجد نفسه 
خارجا عن دائرة االهتمام والرعاية ، انها كارثة القلم عندما ينزف 

تألقا ، ويموت صاحبه وال أحد يهتم به .
الحي�اة الح�رة الكريم�ة قائمة عى عط�اء املبدع�ني الصادقني ، 
والتقدم يف كل مجاالت الحياة ال يتحقق إال بالعقول املضاءة بوهج 
املعرف�ة ، ورعاية أهل العلم والثقاف�ة رضورة ملحة لدى املعنيني 

يف هذا املجال .
هيب�ة الدولة تتحقق من هيب�ة مبدعيها ، والنخب الواعية املثقفة 
وحده�ا الق�ادرة عى خل�ق التغيري املطل�وب ، والبل�د الذي يفرط 
بمبدعي�ه ال يمكن ل�ه من الوقوف عى قدميه وس�ط البلدان التي 

ترعى العلوم والفنون واآلداب .
ما زال السؤال يكر عى شفاهنا ، ونحن نرى هذا التهميش للمبدع 
العراقي ، وما زال الس�ؤال حزينا ونحن نرى أن املبدعني العراقيني 

يتمتعون باالحرتام والتقدير خارج بلدانهم .
سؤال يحتاج إىل الكثري من التأمل ، أليس كذلك ؟

إىل اللقاء .

معاناة املثقف
يف وطنه

لدي ما أقوللدي ما أقول
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ثقافية

لوُنك األزرُق يل...أيتها السماء !                        

ولذا أكتب باألزرق ِ قصائدي

فإذا أقحم الليُل نفسه عى يدي

س�أقطف نجوم�ه زه�ورا ً ملائدتي يف 

سهرتي

وأسدله حريرا ًعى نافذتي

فأنا أبدا ًمعك ِ

حيث ينبسط املدى بك ِ

وتنرسحني بانحناءتك

وقلبي هو الطائر الزاجل ُ

أتعلمني ؟

أنني أنّضد منك جوازا ًلسفري

حني تصدني الحدود

وأصنع ُمنك

فستان ليلتي  الجميلة الساهرة

لعامنا الجديد

وعى أنغام خطوها املتعتع ِبنشوته ْ

تصدح اللغات كلها

بأيقاع  أغنية واحدة ْ

فدعي نجومك تشاطرها نخبها !

سوى نجمتى التي

تبادلني النخب بالشفة القا نية ْ!

فاسرتقي السمع لكلماتها

لرتسمي بها

خريطة أيامنا القادمة

فهي الشاعرة التي

أسامرها

وأسمعها

يف الصدى الذي يرتدد يف  داخيل

وأنا هنا

لكأىس الوحيدة بني احرتاق الشموع !

وحني تخفق تويجاتها

أحس بأنفاس طيف  شفيف

ومامسة لفمي ناعمة ْ !

بني احرتاق الشموع 

الفنان التشكيلي منصور السعيد لثقافية الزوراء:
اتناول املهمل يف املكان بطريقة غري مألوفة 

ناهض اخلياط

جلسة تفاعلية مع الشاعرة والتشكيلية نادية العمراني
الشعر جمالي احليوي الذي ابعثر فيه الواني على صفحات بيضاء
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مرافئ ثقافية



يعد الخبز ج�زءا مهما يف قائمة 
الوجب�ات للعديد م�ن العائالت، 
إال أن�ه يف بعض األحي�ان يؤدي 
إىل مشاكل صحية ما يستوجب 

اإلقالع عن تناوله.
أبح�اث عدي�دة توصل�ت إىل أن 
هناك عالمات عديدة تظهر عىل 
صحة اإلنسان، تستدعي التوقف 

الفوري عن تناول الخبز.
يف  ب�دأ  وزن�ك  أن  الحظ�ت  إذا 
الزي�ادة، فقد يكون م�ن املفيد 
إعادة النظر يف كمية الخبز، التي 
تتناولها. ووفقا لدراسة أجريت 
عام 2014 ، فإن تناول وجبتني 
أو أكثر من الخبز األبيض يوميا 
بخط�ر  كب�ر  بش�كل  يرتب�ط 

السمنة أو زيادة الوزن.
ارتفاع ضغط الدم

م�ن  فج�أة  تعان�ي  كن�ت  إذا 
مشكلة ارتفاع ضغط الدم، فإن 
التخلص م�ن الخبز من نظامك 

الغذائي، يمك�ن أن يعيد األرقام 
إىل طبيعتها. وجدت دراس�ة أن 
تن�اول قطعة واح�دة من الخبز 
األبيض مرة أو أكثر يف األس�بوع 

مرتبط بارتفاع ضغط الدم.
تقلصات املعدة املستمرة

إذا ش�عرت بمش�اكل يف املع�دة 
بع�د تن�اول ش�طرة أو قطعة 
خبز، فقد يكون الوقت قد حان 

ملراجعة نظامك الغذائي املعتاد. 
قد يك�ون هذا عالمة عىل مرض 
االضطراب�ات الهضمي�ة، وه�و 
ع�دم تحم�ل الغلوت�ني املتوف�ر 
بكثرة يف الخب�ز. إذا كنت تعاني 
من انتفاخ ش�ديد وألم وإسهال 
وإمس�اك بعد تن�اول األطعمة، 
التي تحتوي عىل مادة الغلوتني، 
فعليك باإلقالع عن تناول الخرب.

أظهرت دراس�ة جديدة ان الش�قيقات الصغرات 
يكن عىل األرجح أرشق من األخت البكر.

أش�ارت دراس�ة حديثة  هي األوس�ع م�ن نوعها 
اىل ان ترتي�ب الوالدات قد يك�ون لهم دور كبر يف 
تحدي�د ال�وزن.  كما حذر الباحث�ون الذين أجروا 
الدراس�ة من ان األخت البكر يمكن ان تتعرض اىل 

مشاكل صحية أخرى باالضافة اىل زيادة الوزن.
ودرس الباحثون بيان�ات عن صحة 13400 فتاة 
وش�قيقاتها متوصل�ني اىل ان احتماالت ان تكون 
األخ�ت البك�ر ذات وزن زائ�د تزيد بنس�بة 29 يف 
املئة يف املتوس�ط مقارنة مع ش�قيقاتها األصغر 
واحتم�االت اصابتها بالبدانة تزيد بنس�بة 40 يف 

املئة عىل شقيقاتها اللواتي ولدن بعدها.
وتس�ند نتائج البحث دراس�ة مماثلة أُجريت عىل 
الذك�ور حيث وج�دت ان احتماالت ال�وزن الزائد 
تكون أكرب مع الولد البكر من اشقائه الذين ولدوا 

بعده.
وق�ام الباحث�ون يف الدراس�ة الجدي�دة بتحلي�ل 
بيانات نساء سويديات حوامل من الفرتة الواقعة 
ب�ني 1991 و2009. وبعد حس�اب وزنهن ما بني 
االسبوع العارش واالسبوع الثاني عرش من الحمل 
وجد العلماء ان وزن األخت البكر يزيد يف املتوسط 

نحو 600 غرام عىل وزن الش�قيقات التاليات.
ويعني هذا ان مؤرش كتلة الجسم يزيد عند األخت 
البك�ر بنس�بة 2.4 يف املئة. كما وج�د العلماء ان 

البن�ت البكر تكون أطول بفارق طفيف قدره 1.2 
ملمرت اضايف عىل شقيقاتها التاليات.

كم�ا الحظ الباحثون حدوث زيادة محسوس�ة يف 
وزن األخت البكر خالل الس�نوات الثماني عرشة 
التي غطتها الدراسة.  وقال الباحثون من جامعة 
أوكالند النيوزيلندية وجامعة أوبس�اال السويدية 
انهم ال يعرفون ملاذا تكون األخت البكر أثقل وزنا 
ولكن نتائج الدراسة يمكن ان تفرس سبب ارتفاع 

ارقام البدانة.
وأضاف الباحثون ان الدراس�ة اظه�رت ايضا ان 
األخت البكر أكثر تعرضا لخطر املشاكل الصحية 
مث�ل االصاب�ة بمرض الس�كري وارتف�اع ضغط 
ال�دم يف مرحل�ة الحقة من حياته�ا باملقارنة مع 
ش�قيقاتها التاليات. ولكن األس�باب التي تكمن 

وراء هذه االختالفات ليست معروفة.

غالبا ما يتثاؤب الش�خص الذي 
يعان�ي م�ن قلة الن�وم أو التعب 
واإلرهاق الجسدي لعدة مرات يف 
اليوم، لكن هل تساءلت فيما إذا 
كان التث�اؤب املتواصل واملتكرر 
أثناء ف�رتة النهار يمكنأن يكون 
ألس�باب أخرى قد تعني إصابتك 

بأمراض تتطلب العالج.
األعص�اب  طبيب�ة  أخ�ربت 
الروس�ية، أولغا غولوبنس�كايا، 
عن األمراض التي يمكن اإلصابة 
يعان�ي  الش�خص  إذا كان  به�ا 
م�ن التثاؤب املتك�رر طوال فرتة 

النهار.
وقال�ت غولوبنس�كايا: “إنه إذا 
ظهرت بعض األعراض املصاحبة 

للتث�اؤب املتك�رر، فإن�ه بالفعل 
أمر خطر”.

وتابعت: “إذا بدأ الش�خص فجأة 
النه�ار ط�وال  أثن�اء  بالتث�اؤب 
الوقت، فقد يش�ر هذا إىل وجود 
أمراض خطرة تستدعي الذهاب 
إىل الطبي�ب، فه�ذا إش�ارة م�ن 
الجسم حول اضطراب الصحة”.

وأوضحت الطبيب�ة أن “التثاؤب 
املتك�رر خالل ف�رتة النهار وملدة 
طويلة من اليوم، يمكن أن تكون 
عالمة عىل اإلصابة باالضطرابات 
النفسية مثل العصاب )نوع من 
أنواع الخوف( و االكتئاب وكذلك 

قصور القلب”.
كم�ا ذك�رت الطبيب�ة، أن بعض 

األعراض التي ت�دل عىل اإلصابة 
بأم�راض غ�ر ظاه�رة يمك�ن 
التث�اؤب  تك�رر  إذا  اكتش�افها 
واستمر لفرتات من اليوم، وهي:

- الخمول وفقدان القوة.
- انخفاض مستوى الذاكرة.

- ضعف الرتكيز.
- الرشود الذهني.

- صداع الرأس.
- تدهور املزاج والضغط.

وقالت الطبيب�ة: “إنه إذا وجدت 
يف  مجتمع�ة  األع�راض  ه�ذه 
باس�تمرار يف  يتث�اءب  ش�خص 
النهار فهذا سبب جاد الستشارة 
الطبي�ب والكش�ف ع�ن الحال�ة 

الصحية فورا”.

املقادير :
طحني: كوب وربع

بيكنج بودر: ملعقة صغرة
ملح: ربع ملعقة صغرة

زبدة الفول السوداني: ثالث أرباع 
الكوب

الزبدة: اصبح )100غم لينة(
السكر البني: ثالث أرباع الكوب

البيض: 2 حبة
الفانيليا: ملعقة صغرة

حليب: ربع كوب )سائل(
س�كر البودرة: كوب�ان )مقادير 

تغليفة الشوكوالتة(
ب�ودرة الكاكاو: ثلث�ان )مقادير 

تغليفة الشوكوالتة(
الزب�دة: 6 مالعق كب�رة )طرية 
بحرارة الغرف�ة، مقادير تغليفة 

الشوكوالتة(
كريما: 6 مالع�ق كبرة )كثيفة، 

مقادير تغليفة الشوكوالتة(
الفانيليا: ملعقة صغرة )مقادير 

تغليفة الشوكوالتة(
طريقة التحضر

1. س�خني الف�رن لدرج�ة 350 
وح�ري صيني�ة كي�ك 8 انش 
ورش�يها  بالزب�دة  ادهنيه�ا 

بالطحني.
2. نخ�ي الطح�ني م�ع البيكنج 

باودر وامللح واتركيه جانباً.
3. بالخفاقة الكهربائية اخفقي 
الفول الس�وداني  الزبدة وزب�دة 
والسكر البني حتى يصبح املزيج 

هش وكريمي.
لخلي�ط  البي�ض  أضيف�ي   .4
الزب�دة والفاني�ال واخفقي حتى 

يتمازج.
الطح�ني  خلي�ط  أضيف�ي   .5
بالتدريج مع الخفق حتى يمتزج 

ويصبح كريمي.
6. صبي خليط الكيك يف الصينية 
اخبزي�ه  و  س�ابقاً  املح�رة 
بالف�رن املحمى مس�بقاً ملدة 25 

دقيق�ة أو حتى ينض�ج واتركي 
الكيكة لتربد تماماً.

7. لتحضر تغليفة الش�وكوالتة 
نخي ال�كاكاو البودرة والس�كر 

البودرة واتركيه جانباً.
بالخفاق�ة  الزب�دة  اخفق�ي   .8
الكهربائي�ة حتى تصبح هش�ة 
مل�دة دقيقتني ث�م أضيفي خليط 
والكريم�ة  وال�كاكاو  الس�كر 
والفاني�ال واخفق�ي عىل رسعة 
كريم�ي  بطيئ�ة حت�ى يصب�ح 

والمع.
بكريم�ة  الكيك�ة  زين�ي   .9

الشوكوالتة.

 ال�زواج رحلة طويلة تش�اركينها مع 
الرج�ل الذي اخرتته بإرادت�ك الكاملة، 
لذا فإن تش�جيع رشيك حياتك ليصبح 
ش�خصاً أفضل عىل املستوى الوظيفي 
واالجتماعي والعاطفي، ليصبح زوجاً 
أفض�ل، وأب أفضل، ورجالً أفضل، هو 
أح�د األه�داف الس�امية يف رحلتك مع 

زوجك.
ش�جعي زوجك ليصبح نس�خة أفضل 

من نفسه عرب الطرق الثالث التالية.
1 - تع�ريف إىل مواه�ب زوجك، وعززي 

احرتامه لذاته
يولد كل شخص وداخله موهبة، وغالباً 
ما ينبع شغفه من هذه املوهبة، اسأيل 
زوجك عن اليشء الذي يشعر بالشغف 
نح�وه ويجلب له الس�عادة، لتعريف ما 
هي موهبته، ث�م تأتي الخطوة التالية 
وهي تشجيع هذه املوهبة مهما كانت 

بسيطة.
تش�جيع موهب�ة زوج�ك ه�ي إحدى 
الطرق املهمة لتعزيز تقديره واحرتامه 
لذاته، فموهبته تش�عره بقيمته بعيداً 
عن األمور املالية أو الوظيفية، وبالتايل 
تزيد احرتامه وتقديره لنفسه، وطبعاً 

تعزز ثقته بنفسه. 
2 - ادعمي أهداف زوجك

أه�داف زوج�ك متع�ددة، لي�س فقط 
الت�درج الوظيفي، ربم�ا يمتلك هواية 

يمارسها ويحمل داخله أهدافاً بشأنها 
يرغب يف تحقيقها.

ال تكون�ي مح�دودة النظ�رة وتحاويل 
عرقلة أه�داف زوجك يف هوايته، فهذه 
الهواية يمكن أن تك�ون مصدر نجاح 
وربم�ا مصدر مال أيضاً يف املس�تقبل، 
فق�ط إذا دعمِته لتحقي�ق أهدافه من 
خاللها، ويكفي أنها تجعل زوجك أكثر 
س�عادة، لذا ال ت�رتددي يف االس�تثمار 
فيه�ا، وس�وف تكلف�ك فق�ط تقديم 
الدع�م لزوجك ملس�اعدته عىل تحقيق 

أهدافه فيها.
3 - حّمي زوجك املسؤولية

م�ن  الكث�ر  تتحمل�ني  وأم؛  كزوج�ة 
أعباء ومس�ؤوليات األرسة، ولكن هذا 
ليس مربراً لتحمل املس�ؤولية بالكامل 
وترك زوجك دون أن يحمل نصيبه من 

املسؤولية.
تحدث�ي مع زوجك برصاح�ة وادفعيه 
لتحم�ل نصيبه من مس�ؤولية األرسة 

ورعاية األطفال.
ال تتحم�ي املس�ؤوليات الت�ي يهملها 
زوج�ك، واتركيه�ا ل�ه حت�ى يش�عر 
الوق�ت  م�ع  ويتحمله�ا،  بالتقص�ر 
سيعتاد عىل أداء مهامه، ما يجعل منه 

زوجاً أفضل وأباً أفضل.
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تدبري منزلي

زيوت تقتل البعوض على الفور 
بدون روائح ُمزعجة ومبيدات

املطبخ ..

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....

دراسات حديثة

عالمات تستدعي التوقف عن تناول اخلبز فورا

األخت البكر أكثر عرضة لزيادة الوزن

كل أبوي�ن يريدان أن يكونا املث�ل األعىل ملراهقيهم، ولكن 
مع األس�ف فإن هناك الكثر من العائ�الت التي ال تعرف 
كيف تتعامل مع املراهقني الذين يعيش�ون معها. وهناك 
آب�اء يقضون أوقات�اً طويلة وه�م يق�رأون الكتب حول 
كيفي�ة التعام�ل م�ع املراهقني، وعن�د التطبي�ق تتبخر 
كل املعلوم�ات. فم�ا ال�ذي ي�ؤدي إىل نج�اح العالقة بني 

الطرفني؟
صحيح أن التعامل مع املراهقني أمر صعب، ولكن بقليل 
م�ن الحكمة يمكن الوصول إىل تفاهم بينهم وبني اآلباء 
واألمه�ات وأبنائهم املراهقني. فامله�م معرفة ما يريده 

مراهقو يومنا هذا.
أوردت دراسة برازيلية بعضاً من املطالب الرئيسة 

للمراهق�ني، وطلب�ت م�ن اآلب�اء واألمه�ات 
مراعاتها. فما هي هذه املطالب؟

أوالً: يري�دون م�ن ذويه�م أن يعلموا أن 
الزمن قد تغر:

إن األجي�ال تتط�ور واملفاهي�م تتغ�ر، 
فربم�ا يذكر كل من�ا مرحل�ة املراهقة 
الت�ي قضاه�ا يف زمن س�ابق. وأضافت 
الدراس�ة: »بقليل من املقارنة نستطيع 
أن نعرف ونعي م�ا تغر منذ مراهقتنا، 
وحتى زمن مراهقة أبنائنا. فعىل األهايل 
أن يعرتف�وا ب�أن الوق�ت تغ�ر، وهناك 

أم�ور جدي�دة لم تك�ن موج�ودة يف زمن 
مراهقتنا«.

ثانياً: يريدون املساعدة من األهل:
إن املراهقني بحاجة ماس�ة إىل مس�اعدة ذويهم 
من أجل التعامل مع الضغوط الجديدة للحياة يف 
يومنا هذا، فاملراهق ال يستطيع النمو إىل مرحلة 
النض�وج يف الك�رب إن لم يحصل عىل مس�اعدة 

أهله حول كيفي�ة التعامل مع أس�لوب الحياة املعقدة يف 
يومنا ه�ذا. فهو يحت�اج إىل التوجيه والنص�ح وإال فإنه 

سيضيع.
ثالثاً: شعور األهل باملسؤولية تجاههم:

كث�ر من األه�ايل يعتق�دون أن أبناءهم قد ك�ربوا عندما 
يترصف�ون  فيرتكونه�م  املراهق�ة،  س�ن  إىل  يصل�ون 

بقوله�م:  يش�اءون  نه�م كيفم�ا  إ
ن  لو و مس�ؤ

ترصفاتهم.  عن 
خط�أ،  وه�ذا 
ع�ىل  دل  وإن 

يدل  فإنم�ا  يشء 
مث�ل  جه�ل  ع�ىل 

اآلب�اء  ه�ؤالء 

باملراهق�ة والصعوب�ات الت�ي يمر به�ا املراهق نفس�ياً، 
فينسون مسؤولياتهم تجاه الجيل الذي سيكون املسؤول 

عن املرحلة املقبلة من حياة البرش.
رابعاً: املراهق يريد من أهله أن يتفهموا أخطاءه:

هناك عائالت ال تس�مح وال بش�كل من األش�كال أن يقع 
مراهقوها يف أخطاء هي طبيعية بالنس�بة لسن املراهق. 
وهن�ا تكون الضغوط كب�رة جداً عليه. وع�ىل األهايل أن 
يتقبلوا بع�ض أخطاء أبنائهم املراهق�ني؛ ألنهم برش ويف 

سن خطرة تحدد معالم مستقبلهم.
خامساً: يريد أن يفتخر به أهله:

م�ن أهم مطال�ب املراهق، بحس�ب ق�ول الدراس�ة، هو 
أن يش�عر ب�أن أهل�ه يفتخرون ب�ه، وأن يش�جعوه عىل 
خطوات إيجابية يقوم بها. فغالبية املراهقني ال يتقبلون 
االنتق�ادات؛ ألن ذلك يدفعهم إىل التمرد أكثر وأكثر عىل 

األهل واملجتمع معاً.
سادساً: يكره أن يرى والديه يتشاجران:

فهذا املش�هد ال يش�عره بأي أمن عىل املستوى 
العائي. واملراهق يحب أن يرى أبويه يف تفاهم 
تام؛ ألن هذا يساعده عىل الرتكيز عىل دراسته 
أو الواجبات األخرى التي يقوم بها. إن الرصاع 
العائي يعطي الش�عور بعدم االستقرار، وقد 
ي�ؤدي ذلك إىل هروب املراهق وانش�قاقه عن 

أهله.
س�ابعاً: املراه�ق بحاج�ة إىل الش�عور بأن�ه 

محبوب:
إن ش�عور املراه�ق بأن�ه محب�وب م�ن قبل 
األه�ل واملجتمع يمث�ل الخطوة األه�م باتجاه 
تشكل شخصيته املس�تقبلية. فحسب الدراسة، 
إن املراه�ق يضي�ع تماماً عندما يش�عر بأنه غر 

محبوب

سلوكيات

نصائح طبية

ماذا يريد مراهقو اليوم من ذويهم؟

التثاؤب املتكرر أثناء النهار قد يكون عالمة على وجود مرض خطري

كيكة زبدة الفول السوداني بتغليفة الشوكوالتة

نري�د جميًعا يف الصيف قضاء املزيد من الوقت يف الهواء الطلق، وامليش 
يف الحديقة، واالس�تمتاع باملس�احات الخراء والزهور، ولكن يمكن 

أن يفسد البعوض حتى اإلجازات الرائعة.
يف التايل وصفات للعطور الطبيعية التي تخيف البعوض، حتى تتمكن 

من االستمتاع بملذات الصيف.
1. مسحوق الفانيليا

امزج مس�حوق الفانيليا مع محلول األطفال بنس�بة من 1 إىل 10 ثم 
ق�م بتطبيقه عىل جميع األج�زاء املفتوحة من الجس�م. يمكنك أيًضا 
إذابة الفانيليا يف املاء ثم رش الخليط عىل املناطق املكشوفة من جلدك 

ومالبسك.
2. الزيوت األساسية من اليانسون والقرنفل والريحان واألوكالبتوس

والريح�ان  والقرنف�ل  اليانس�ون  م�ن  األساس�ية  للزي�وت  يمك�ن 
واألوكالبت�وس أن تخي�ف البع�وض إذا طبق�ت الزي�وت املخففة عىل 
املناطق املكشوفة من برشتك )5 - 10 قطرات لكل كوب ماء( أو رشها 
عىل مصدر للحرارة مدفأة ، مصباح رائحة ، أو مقالة ساخنة. يمكنك 

أيًضا غمس كرة قطن يف الزيت ووضعها عىل عتبة النافذة.
3.القرنفل

ضع�ي 5 اع�واد من القرنفل يف كوب من امل�اء وأغليها ملدة 15 دقيقة. 
امزج 10 قط�رات من هذا املرشوب مع 1 ملعقة كبرة من أي كولون 
وقم برتكيبها عىل املناطق املكشوفة من جسمك. يمكنك اآلن البقاء يف 

العراء ملدة ساعتني عىل األقل، وسيظل البعوض والجنود بعيًدا عنك.
4. الريحان

يمكنك اس�تخدام األوراق الطازجة املقطعة وأزهار الريحان، أو زهور 
الكرز. ضعها يف غرفتك أو افركها عىل املناطق املكشوفة من جسمك.

5. زيت الطهي والشامبو والخل
لصن�ع ط�ارد فعال ض�د البعوض والذباب ، س�تحتاج لزي�ت الطهي 
والش�امبو والخل بنس�بة 9 ٪. امزج هذه املكونات بكميات متساوية 
وحركها جيًدا حتى ترى رغوة بيضاء. يمكنك رش هذه املجموعة عىل 

جسمك أو صبها يف حاوية وتركها مفتوحة.
الخ�ل يخيف الحرشات بعيدا، يخفي الش�امبو الرائح�ة القوية بينما 
الزي�ت هو أس�اس أي كريم. هذا طارد آمن لألطف�ال وليس له رائحة 

قوية.
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سلس�لة رصاعات دامية مزق�ت أوروبا 
بداية من اإلمرباطورية الرومانية وباقي 
اإلمرباطوري�ات األوربي�ة آن�ذاك كان�ت 
حرب دينية بامتياز يف البداية ثم تحولت 
إىل حرب سياس�ية اشرتكت فيها كل من 
فرنس�ا وايطالي�ا وهولن�دا... وغريه�ا، 
وه�ي أخ�ر الح�روب الديني�ة يف أوروبا 
كان�ت قد ب�دأت كحرب أهلي�ة ولكن لم 
تنته قبل أن تورط فيها معظم األوربيني 
وقد انطلقت الرشارة األوىل للحرب عندما 
أمر رئيس أساقفة براغ بتحطيم كنيسة 
بروتستانتية فلجأ الناس وهم غاضبون 
إىل االمرباط�ور ماتي�اس ال�ذي تجاه�ل 
الربوتس�تانت  فانتف�ض  احتجاجه�م 
ثائري�ن وقد كلف�ت تلك الح�رب أوروبا 
رصاعاً طويالً، ش�مل الدنمارك والسويد 
وأملاني�ا وعندم�ا انته�ت الح�رب كانت 
املانيا يف حالة يرث�ى لها فقد قتل الكثري 

منهم ولم ي�ر الذين بقوا عىل قيد الحياة 
س�وى الخراب يف كل مكان، فقد اختفت 
مدن وق�رى كامل�ة ودم�رت املمتلكات 
وتده�ورت العل�وم والفن�ون والصناعة 

واحتاج�ت أوروب�ا إىل س�نوات طويل�ة 
لتس�تعيد قدرتها عىل النه�وض من أثار 
الحرب هذه الحرب خلفت خلفها خمسة 

ماليني ضحية.

وه�ذه  جامعي�ة  فت�اة  ان�ا 
قص�ة صديقتي وه�ي تدرس 
الس�نة األخرية،  بالجامع�ة يف 
ورقيق�ة  جميل�ة  فت�اة  ه�ي 
وذكي�ة أيض�اً، قام�ت بتحديد 
أس�تاذ مل�رشوع تخرجها، هو 
أحيان�اً يعاملها بلطف ش�ديد، 
ولكنه يف أغلب األحيان يعاملها 
الح�ال  وه�ذا  أش�د،  بقس�وة 
معظم الوقت، عىل عكس بقية 
الذين يتعام�ل معهم  الط�الب 
بلطف دائماً، هي تشعر بأنه ال 
يطيق رؤيتها، وهذا ما ال يحدث 
بني أي طالب وأستاذه، تحدثت 
مع�ه م�راراً م�ن أج�ل اختيار 
أس�تاذ آخ�ر؛ ف�كان يجيبه�ا 
بطريق�ة لطيف�ة، وأن األم�ور 
ستصبح أفضل ويجعلها تعدل 
عن رأيه�ا يف التغيري، لكنه بعد 
فرتة يع�ود ويعاملها بقس�وة 
كما يف السابق، هي متأكدة أن 
املش�كلة لديه، ولكنها لم تكن 
تعرف ما هي؟ ومؤخراً أخربها 
بش�كل مفاج�ئ بأن�ه يحبها، 
وأن س�بب معاملت�ه لها بهذه 
الطريقة، أن�ه متزوج وال يريد 
أن يكش�ف مش�اعره أمامها؛ 
رؤيته�ا،  يتجن�ب  كان  لذل�ك 
أخربته بأنها لن تبادله الشعور 

أب�داً؛ فتقبل املوض�وع وأصبح 
يعامله�ا بلط�ف ش�ديد لفرتة 
طويل�ة، وبع�د ذل�ك وبش�كل 
مفاجئ، ل�م يع�د يطيقها وال 
يرد عىل مراسالتها التي تخص 
مرشوعها، وهي خائفة من أن 
يتأخر تخرجها ونحن يف السنة 

األخرية.
النصائح والحلول:

أوالً لنتص�ارح أن�ه ال يمكنن�ا 
ه�ذا  ع�ىل  الكام�ل  الحك�م 
األس�تاذ؛ ألنه طرف يف املشكلة 
ولم نسمع وجهة نظره، ولكن 
إذا افرتضن�ا أن ه�ذا ترصف�ه 
إزاء صديقت�ك؛ فعليه�ا  حق�اً 
أن تتخذ ق�راراً رسيعاً بتغيريه 

كمرشف عىل رسالتها، وعليها 
أن تفع�ل ذل�ك بق�وة وقناعة، 
بمعن�ى أن تطلب منه رس�مياً 
تحقي�ق ذلك خالل يومني، وإن 
لم يتحقق، ترفع األمر إىل املدير 
املس�ئول عن الشؤون الطالبية 

يف كليتها.
لكن�ي أنبه يف الوقت نفس�ه إىل 
أن صديقت�ك قد تك�ون بالغت 
كل  ويف  ل�ك،  الوض�ع  نق�ل  يف 
ح�ال، يمكن�ك التدخ�ل ودي�اً 
رده  ع�دم  ع�ن  واالستفس�ار 
أو تأخ�ره، وأنبه أيض�اً إىل أنه 
أن تخفف  بإم�كان صديقت�ك 
من األس�ئلة واالستفس�ارات، 
أن  هاج�س  تح�ت  تق�ع  وال 

األستاذ ينوي لها الرش ألنها لم 
تستجب لعواطفه!

كان  أيض�اً  األس�تاذ  أن  يب�دو 
ضحية افتت�ان، وقد صارحها 
أنه متزوج ولم ترش رسالتك إىل 
أنه طلب منها عالقة، ال سمح 
الل�ه، لهذا فضمن ه�ذا اإلطار 
العاطفي، يمكن حل املش�كلة، 
رشط أال نبال�غ يف االفرتاضات؛ 
فقد يكون مش�غوالً حق�اً، أو 
تأخ�ر عليه�ا ألم�ر م�ا؛ له�ذا 
عليه�ا أن تكون واقعية وتحدد 
برنامج�اً زمني�اً وتطل�ب لقاًء 
مع�ه بصحبت�ك، وتتف�ق معه 
عىل متابعة موضوع الرسالة، 
وه�ذا اللقاء سيكش�ف الكثري 
م�ن الغموض يف هذه املس�ألة 
العاطفية، وال أعتقد أن أستاذاً 
أن  يمكن�ه  ومحرتم�اً  وق�وراً 
يك�ون س�يئاً إىل درجة حرمان 
طالبة من نجاحها، وما نسمع 
عن قص�ص م�ن ه�ذا النوع، 
نكتش�ف فيما بع�د أن الطالبة 
نفس�ها ل�م تحس�ن التعامل، 
وربم�ا م�ن دون وع�ي منه�ا 
وقع�ت تحت فتن�ة ذاتية بأنها 
محبوب�ة؛ فالتب�س األم�ر عىل 
الطرف اآلخر، وظن بشاش�تها 

ولطفها تجاوباً!

 أحمد وأنس صديقان اجتمعا عىل معصية 
الل�ه وارت�كاب الفواحش بش�ّتى أنواعها، 
ذات ي�وم قال أنس ألحمد: لقد تعرّفت عىل 
زوج�ة إمام املس�جد القريب مّن�ا، َفَقبلَت 
أن أح�ر عندها للبي�ت، لكنني ِخفت أن 
يأت�ي زوجه�ا ويجدن�ي هناك، فم�ا رأيك 
أن تس�اعدني ب�أن تجلس م�ع اإلمام بعد 
الّص�الة وتلهي�ه، وعن�د رجوع�ه إىل البيت 
تق�وم باإلتصال بي ألخ�رج من البيت قبل 

مجيئه.
وفعالً طّب�ق أحمد ما أم�اله عليه صديقه 
أن�س، وظ�ّل أحمد ع�ىل ه�ذا الح�ال ملُّدة 
طويل�ة، يجل�س مع الش�يخ بع�د الّصالة 

وُيْعلِ�م صديقه بأن إمام املس�جد عائد إىل 
بيته.

ومع مرور األيام وكثرة جلوسه مع اإلمام، 
ب�دأ يّتبع ال�رّصاط املس�تقيم وبدأ ضمريه 

ُيأّنبه، فقّرر أن ُيخرب اإلمام عن كل يشء،
وفع�اًل ذه�ب أحم�د لإلم�ام وأخ�ربه بأن 
زوجت�ه تخونه مع رجل آخ�ر، وبأنه كان 
يس�اعده عىل ذلك ويجلس معه ليلهيه عن 

العودة إىل بيته،
ف�رّد علي�ه الّش�يخ قائ�ال: لكن أنا لس�ت 

ُمتزّوجا !!  
هل عرفتم أين كان يذهب صديقه أنس؟!

صديق�ه أنس لم يك�ن يذهب عن�د زوجة 

اإلمام بل إىل زوجة صديقه أحمد،
يقول الحديث النب�وي الرشيف” َمْن أََعاَن 

َظالًِما َسلََّطُه اللَُّه َعلَْيِه “.

11 مرفأ
www.alzawraapaper.com

من صفحات التأريخ

مشاكل وحلول

قصة وعربة

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

acebook Fمن الفيسبوك

حرب الثالثني عام  )1618 - 1648(  

أستاذ يبتز طالبته.. حب أو رسوب؟

َغْدر الّصديق 

الگل�ب غزل عراقي اعي�ون  يافك�ة 
انغ�ر  البيه�ه  ياميزت�ي 
واتنفس�ك  راي�دك  م�و 
اك�رب  يش  يانف�س  ال 
مث�ل  ماتطل�ع  ي�اروح 
روح�ي التم�وت م�ن اكرب 
گب�ل  ابزعل�ك  اع�رف  ان�ا 
اك�در  وي�اي  ماتزع�ل 
وق�ت  يرتكن�ي  والن�وم 
تس�هر  عين�ك  ماتن�وي 

أبـــــــراج

التح�دي يولّد عندك حافزاً أك�رب للعمل بجدية، 
وه�ذا يخلق جواً من التناف�س بينك وبني زمالئك 
لتقديم األفضل. س�وء تفاهم م�ع الرشيك يؤدي إىل 
بع�ض االختالف يف وجه�ات النظر، لكن يت�م حلّه بعد 

تدخل صديق مشرتك بينكما.

بانتظارك الكثري من املسؤوليات واألعباء التي 
تتطلّ�ب منك عمال جدياً. تميل إىل التجاوب مع 
رغبات الرشيك وتسعى لتلبية حاجاته وإرضائه، 
ش�عورا من�ك ب�رورة تلطي�ف األج�واء ورغبة يف 
تذلي�ل العقبات. عليك االهتم�ام بوضعك الصحي، ومن 
املستحسن اتباع نظام غذائي سليم يؤمن صفاء الدم من 

السموم واالعتناء بالدورة الدموية وانتظامها.

مواجه�ة الصعوب�ات الي�وم، توّفر ل�ك ظروفاً 
أفضل وأكثر اس�تقرارا للغد ولكن تراكم الخالف 
مع الرشيك، س�يزيد تعقيد االمور وتصبح املعالجة 
مس�تحيلة. الضح�ك وامل�رح وامل�زاح من أهم وس�ائل 

العيش لحياة أطول وأكثر استقراراً.

ال تتأثر باملشاكل والحلول غري الحاسمة التي 
تواجهك اليوم. ال تجعلها سببا يف إحباطك. إذا 
أرصرت ع�ىل االنتظار به�ذه الطريقة، س�يكون 
من الصعب علي�ك أن تتقدم نحو األمام. أنت بحاجة 
إىل التح�رك يف الحال. إذا واجهت�ك صعوبة ما، يجب أن 

تتغلب عليها.

التفاصي�ل الصغرية ج�دا يف العم�ل قد تلفت 
انتباه�ك أكث�ر م�ن األم�ور الت�ي تحت�اج إىل 
تركي�زك. يب�دو أن ستنش�غل الي�وم بمهام غري 
رضوري�ة ال فائ�دة منه�ا. التعامل مع ه�ذه املهام 
بطريق�ة منطقية قد يكون وس�يلة لالس�تفادة منها. 
ساعد من حولك واهتم بمتطلباتك الخاصة ألن هذا أهم 

يشء بالنسبة لك اليوم.

تتحرك برسعة الربق الي�وم، وحتى خطواتك 
س�تكون رسيعة جدا مما يجعلك تس�اعد أي 
ش�خص بحاجة إليك. تحب أن تش�ارك يف جميع 
األنش�طة الي�وم وهذا أم�ر جي�د للغاية. ستش�عر 

بتحسن شديد إذا أنجزت أعمالك أوال بأول.

الخط�ط الجي�دة واالنضب�اط والدق�ة حلفاؤك 
الي�وم. كن هادئا وت�رصف به�دوء وتابع نتائج 
ترصفات�ك. حان الوقت اآلن للرتكي�ز عىل ما تحتاج 
أن تفعل�ه وننصحك بوضع خط�ة جديدة للعمل. األرق 

الذي تشعر به اليوم قد يجعلك تترصف برسعة وتعجل.

يوم جيد للتوس�ع يف العمل ولكن لسوء الحظ 
تتوقف فج�أة عندما تقرر االنط�الق. ال تقلق 
فانت مس�تعد ج�دا لخوض املعرك�ة، ولكن ثق يف 
قدرات�ك أوال وتأك�د أن اآلخرين س�يثقون بك. الحظ 

يدعمك ويحالفك، ولذلك ال تضيع هذه الفرصة.

اعلم جيدا أن الطاقة التي تتمتع بها س�تزداد 
كلم�ا كن�ت محاطا بم�ن يدعمك ويش�جعك 
ويق�در قدراتك. اهتم بمن حولك بدال من محاولة 
ه�دم حياته�م. س�تحظى باح�رتام وثق�ة اآلخرين 

بكلماتك العذبة وأسلوبك الرائع.

هن�اك يشء ما غ�ري طبيعي يف العم�ل، وربما 
يضع�ك ه�ذا األم�ر يف حال�ة عصبي�ة غريبة. 
الظ�روف من حولك قد تكون مربكة ومضطربة. 
األحداث غري مستقرة وهناك بعض النقاط ما زالت 
غامض�ة بالنس�بة لك ولذل�ك ال يمكنك الت�رصف اآلن. 
حت�ى إذا كنت مس�تعدا للترصف، انتظ�ر حتى ينتهي 

التوتر ويصبح كل يشء واضحا.

الرشارة البس�يطة قد تكون س�ببا يف إش�عال 
حقول واس�عة وتحويلها إىل تالل من النريان. 
قد تهدأ هذه النريان يف نهاية اليوم. عىل الرغم من 
انك قد تكون أحد املتس�بيني يف إش�عال هذه النريان، 
ولك�ن ال داع للش�عور بالذنب، عىل الرغم م�ن أن النار 
مدم�رة مل�ا حوله�ا ولكنه�ا رضوري�ة. أمام�ك فرصة 

لتنظيف هذا املكان وتحويله إىل أرض خصبة جديدة.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

لم ال تغري نفس�ك اليوم؟! إذا شعرت بالتعب، 
ننصح�ك بالقي�ام برحل�ة قص�رية إىل م�كان 
ه�ادئ. ال تعتمد فق�ط عىل الداوف�ع واملحفزات 
الخارجي�ة كتناول املرشوبات الغني�ة بالكافيني، بل 
غري من نفس�ك ومن أف�كارك، ألن ه�ذه املرشوبات قد 

تدمر جسمك وجهاز العصبي.

كلمات متقاطعة

الكلمات العمودية
1 - قب�ور -  خ�روج الك�رة من حدود 

ميدان اللعب
2 - انكب عىل وجهه - نجعلها تنحني

3 - مغنية لبنانية - أسرت اليشء
4 - من مراحل القمر - للجزم - للنداء

5 - مدينة أوكرانية - كثري )م(
6 - هضاب - قادم )م( - أطراف ريال

7 -عملة أوروبية )م( - للجر - س�ورة 
قرآنية )م(

8 - يفتتحه - صُلب
9 -م�ن ثالث�ة إىل عرشة م�ن الرجال - 
وع�اء كالجرة ل�ه عروت�ان يحمل فيه 

الطني
10 - ضمري منفصل- منظم و منسق.

الكلمات االفقية
1 - األمرباط�ور رقم 125 لليابان 

-  وىش
2 - سلس�لة كبرية شمال اململكة 

املغربية
مدين�ة  معال�م  أش�هر  م�ن   -  3

سيدني األسرتالية
4 - املال األصيل القديم املوروث

5 - قلب أثاث - حرف مكرر
6 - خاف ورعب - اّتأَد ولم يرسع
7 - والية أفغانية - أحد الوالدين

8 - ح�رف أبج�دي )م( - دول�ة 
عربية

9 - من أشهر معالم نيويورك
10 - فيل�م لخال�د س�ليم و داليا 

البحريي

صــــورة و حــــدث

بيت  مملكة  ملك  يغتالون  الحشاشون   -  1192
الحملة  أثناء  وذلك  كونراد  املنتخب  املقدس 

الصليبية الثالثة.
داي  مصطفى  بقيادة  العثمانيون   -  1700
ينترصون عىل سلطان فاس إسماعيل الكبري يف 
“معركة جدوية” والتي قتل من الفاسيني فيھا 

30 ألفا.
1883 - افتتاح بنك اليابان.

يغادرون من  يابانيا  780 مھاجرا  أول   -  1908
ميناء كوبه إىل الربازيل.

1917 - الواليات املتحدة تعلن الحرب عىل أملانيا 
وذلك أثناء الحرب العاملية األوىل.

1926 - أحمد نامي بك يتوىل رئاسة سوريا.
توفيق  يكلف  األول  فيصل  العراق  ملك   -  1929
السويدي بتشكيل وزارة جديدة وذلك عقب تعيني 

كلربت كاليتن مندوبا بريطانيا ساميا يف العراق.
عدم  ميثاق  إلغاء  يعلن  ھتلر  أدولف   -  1939

االعتداء الذي سبق أن وقعه مع بولندا.
- 1945بدأ جلسة الجمعية العامة لألمم املتحدة 

بخصوص قضية فلسطني.
رميا  موسوليني  بينيتو  اإليطايل  الزعيم  إعدام 
يف  إليطاليا  الخارسة  قيادته  بعد  بالرصاص 

الحرب العاملية الثانية.
رئاسة  يتوىل  مصدق  محمد  الدكتور   -  1951

الوزارة يف إيران.
لليابان  األمريكي  االحتالل  نھاية   -  1952
سان  يف  اليابان  مع  السالم  معاھدة  بتوقيع 

فرانسيسكو.
1969 - الرئيس الفرنيس شارل ديغول يستقيل 
من منصبه ويعلن اعتزاله للعمل السيايس وذلك 
التي  والطالبية  االجتماعية  االضطرابات  عقب 

شھدتھا فرنسا عام 1968.
1993 - الخطوط الجوية األمريكية تسمح ألول 

مرة يف تاريخھا للمرأة بقيادة طائراتھا.
2004 - مقتل 108 مسلم يف مواجھات بني قوات 
األمن وإسالميني جنوب تايالند وذلك بعد اقتحام 
32شخص  وقتلت  املساجد  ألحد  األمن  قوات 

كانوا بداخله مما ولد ھذه املواجھات.
يختار  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس   -  2009
العالم الحائز عىل جائزة نوبل أحمد زويل ضمن 

مجلسه االستشاري للعلوم والتكنولوجيا.
الرياض  يف  القدية  مرشوع  تأسيس   -  2018
سعود  آل  العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك  بوضع 

لحجر أساس املرشوع.

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

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.
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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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هيرت »ابن اخلطيب«

هامش

بمعايري  السيايس  الفيلسوف   الفقيه  مات  الهجري  الثامن  القرن  يف 
وذوي  الوزارتني  ذوي  مع  عاشا  حيث  خلدون،  ابن  وعرص  عرصنا 
من  بوشاية  خنقا  الخطيب  بن  الدين  لسان  امليتني  وذوي  العمرين 
الحساد بتهمة اإللحاد.. يف القرن الحادي والعرشين بني قبل نحو 60 
عاما  ستني  بعد  الخطيب..  إبن  إسم  العراق مستشفى حمل  يف  عاما 
مات إبن الخطيب حرقا هذه املرة لكن بسبب »هيرت« مثلما تقول لجنة 
تقيص الحقائق الربملانية التي كلفت لدراسة أسباب الحريق الذي أودى 
 ..110 من  أكثر  وجرح  مرافقيهم  مع  عراقيا  مواطنا   82 بإستشهاد 
لم ينج أحد من هذا الحريق الذي تسبب به هيرت.. فمن لم يمت خنقا 
الغازات والحرائق أصيب بجروح مختلفة بعضها شديدة جدا  بسبب 

بحيث تطلبت إخراج بعض املصابني خارج البالد عىل نفقة الدولة.
والشاعر  والفقيه  والطبيب  والوزير  الفيلسوف  الخطيب  إبن  لنرتك 
بـ  ونبقى  عرصه  ومثقفي  علماء  معظم  شأن  هو  مثلما  والكاتب 
»دردنا«.. ملاذا حصل الذي حصل يف مستشفى إبن الخطيب املخصص 
سابقا للعزل للحاالت الخطرة ومن ثم تم تحويله اىل مستشفى خاص 
لكني  التفاصيل  بعض  عن  اإلبتعاد  حاولت  كورونا..  مرىض  بعالج 
الذي خصصت  اليها.. مريض كورونا  التطرق   وجدت من الرضوري 
يتطلب  أخرى  إختصاصات  مع  تتداخل  ال  خاصة  مشايف  الدولة  له 
العزل الكامل عن الناس بمن فيهم أقرب الناس اليه.. لكن املعلومات 
اىل  تشري  األخرى  املستشفيات  من  وسواه  املستشفى  بهذا  الخاصة 
أن ردهة املستشفى التي يفرتض كل مستلزمات العزل متوفرة فيها 
هي يف الحقيقة مقهى بكل مواصفات املقهى ربما بإستثناء القهوة 

والنسكافيه واألركيلة.
الحال  واقع  هذا هو  لكن  مرير..  واقع حال  من  السخرية  أريد  لست 
فيها  العزل  ردهة  تكون  فحني  له..  تربير  عن  البحث  يصعب  الذي 
أضعاف مرىض كورونا فهذا يعني ان هناك خلال.. من يتحمله؟ أكيد أم 
اللبن.. وحني يتحول املستشفى )ال أتحدث هنا عن إبن الخطيب فقط( 
هناك  أن  إعرف  الدكتور(  ويه  طالبة  )عدنا  طريقة  عىل  عراضة  اىل 
خلال.. من يتحمله؟ خالة أم اللبن.. وحني يكون التدخني مسموحا يف 
أن هناك خلال. من  أن التدخني فيه.. إعرف  الذي يفرتض  املستشفى 

يتحمله؟ أكيد إبن عم الخياط الذي خاط بدلة العرس.
وحني يكونا التدخني مسموحا ليس يف الردهات وربما يف غرف العمليات 
من  خلال..  هناك  أن  إعرف  واألوكسجني  الغاز  قناني  بجوار  وأكيد 
يتحمله؟ أكيد جبار أبوالرشبت.. وحني تدخل النساء الهيرتات ألغراض 
الطبخ والنفخ داخل املستشفى ودون أن يقول لهن أحد وال »ماحود« 
عىل عينكن حاجب بدءا من اإلستعالمات الذي يكتفي بسؤالك هذا إذا 
سأل .. هل تحمل سالح؟ اىل أمن املستشفى اىل كبار املسؤولني فيه، 
تكون  زبالة.. وحني  أكيد حاج  يتحمله؟  أن هناك خلال.. من  فاعرف 
»الزبالة« إحدى أهم العالمات الفارقة يف املستشفى فاعرف أن هناك 
الذي اليحرتم   العراقي  املواطن  أنا،  أنا.. من  أكيد  يتحمله؟  خلال.. من 
الدولة ألنه يشعر انه يف خصومة دائمة معها.. ملاذا.. والله ما أدري.   

يف الساعات االخرية تصّدر خرب انفصال بلقيس فتحي عن زوجها ترند عرب 
وسائل التواصل االجتماعي، بعد أن كشفت بلقيس خالل محادثتها ضمن 

برنامج تريندينغ أنها رفعت دعوى خلع ضد زوجها قبل فرتة.
من  أكثر  الشخصية  أمورها  عن  الحديث  يف  ترغب  ال  النجمة  ان  وذكر 
تحيط  التي  األسئلة  تنهي  الربنامج حتى  به ضمن  أدلت  الذي  الترصيح 
بها عن اختفاء زوجها من حياتها اليومية كما اعتاد الجمهور من 
قبل عىل مالزمتها يف معظم فيديوهاتها التي تتواصل بها 
صفحتها  أو  شات  سناب  عىل  سواء  الجمهور،  مع 
وهو  االجتماعي،  التواصل  موقع  عىل  الرسمية 
ما جعلها تلّبي طلب صديقها املقرب صبحي 
خالل  انفصالها  عن  لتعلن  عطري 
أعلن  من  أول  كان  كما  الربنامج، 

زواجهما قبل سنوات.
زالت  ما  بلقيس  أن  والغريب 
عرب  زوجها  بصور  تحتفظ 
عىل  الخاصة  صفحتها 
إنستغرام حيث تحتفظ 
معاً  صورهما  بكل 

حتى وقتنا الحايل. 
آخر،  صعيد  عىل 
بلقيس  تقيض 
برفقة  وقتها 
وشقيقتها  أرستها 
حالياً  ترافقها  التي 
وتقيض شهر رمضان 

معها.
جدير بالذكر أن بلقيس 
عمل  من  ألكثر  تستعد 
الفرتة  خالل  جديد  غنائي 
عن  تعلن  أن  عىل  املقبلة، 
قريباً،  الجديدة  أغنيتها  موعد 
باللهجة  غنائي  لعمل  تحرض  حيث 
كليب  ستصور  كما  املقبلة  الفرتة  خالل  اللبنانية 

جديداً تكشف عنه خالل أيام.

االنتهاء  علوي  لييل  النجمة  أعلنت 
»ماما  الجديد  فيلمها  تصوير  من 
موسم  يف  للعرض  املرشح  حامل«، 
ليىل  ونرشت  املقبل،  الفطر  عيد 
علوي مجموعة صور لها مع فريق 
املريغني  حمدي  يضم  الذي  العمل 
ومحمد سالم وبيومي فؤاد ونانيس 
محمود  الفيلم  ومخرج  صالح، 
الصورعرب  عىل  وعلقت  كريم، 
حسابها بموقع »انستجرام«، قائلة 

:«فركش ماما حامل.. من اخر يوم 
تصوير«.

أم للفنانني  وتجسد ليىل علوي دور 
سالم،  ومحمد  املرغني  حمدي 
حول  كوميدية  قصة  يف  وتدخل 
إطارمن  يف  أخرى  مرة  حملها 
تصوير  وتم  االجتماعية،  الكوميديا 
»استديو  بمنطقة  مشاهده  بعض 

املغربى«.
وتدور األحداث حول أرسة من طبقة 

املواقف  من  للعديد  تتعرض  غنية 
الفيلم  يعتمد  حيث  الكوميدية، 
إىل  باإلضافة  املوقف،  كوميديا  عىل 
تعرض بيومي فؤاد لبعض املشاكل 
الفنان  إدارته  يتوىل  الذي  عمله  يف 
سامي مغاوري، وتتواىل األحداث يف 

إطار اجتماعي كوميدي.
فيلم »ماما حامل« تأليف لؤي السيد 
فيه  وإخراج محمود كريم، وتظهر 

ليىل علوى بدور سيدة متزوجة 
من بيومي فؤاد ولديها ابنان 
هما حمدى املريغني ومحمد 
البطولة  يف  ويشارك  سالم، 
محمد ثروت نانىس صالح 
وسامي  املفتي  وهدى 
من  آخر  وعدد  مغاورى 

الفنانني.
ليىل  للفنانة  وعرض 

رمضان  شهر  قبل  علوي 
حكاية »ست الهوانم«، من 

تأليف  القمر«،  »زى  مسلسل 
طارق  وإخراج  سالم  شهرية 
بطولتها  يف  ويشارك  رفعت، 

أمري  كامل،  مجدى 
شاهني، ضياء عبد 

صربي  الخالق، 
املنعم،  عبد 
من  وعدد 
نني  لفنا ا

الشباب.

موسم جديد عىل األبواب يجتمع فيه نجوم الغناء 
بحر  »شط  سفينة  متن  عىل  العربي  الوطن  يف 

الهوى« ليلتقوا بجمهورهم العربي يف كل مكان.
يف  الغناء  نجوم  يلتقي  النجوم،  سفينة  متن  عىل 
ستتوجه  التي  البحرية  رحلتهم  يف  العربي  العالم 
الربنامج  إدارة  أعلنت  حيث  تركيا،  يف  أنطاليا  إىل 
أغسطس   4 يف  هناك  لتصل  ستنطلق  الرحلة  أن 
وتستمر حتى 7 من الشهر نفسه، ليلتقي النجوم 
الغنائية  أقوى حفالتهم  مع جمهورهم ويقدموا 
كعادتهم يف الربنامج الذي ُيعد من أضخم الربامج 

الغنائية عرب شاشة الـأم بي يس.
وذكر من قبل عن نّية إدارة الربنامج 
قبل  الجديد  موسمه  تقديم 
الذي  الحايل  العام  نهاية 
شمس  من  كالً  سيضّم 

عجرم  ونانيس  كرم  نجوى  اللبنانية  األغنية 
وناصيف زيتون وملحم زين ووائل جسار وسيف 
يف  الغناء  نجوم  من  وغريهم  خريي  ومحمد  نبيل 

العالم العربي.
كاظم  القيرص  اسم  ورود  الجمهور  ينتظر  وكان 
برنامج  من  الجديد  املوسم  نجوم  وسط  الساهر 
عن  سيغيب  أنه  يبدو  لكن  الهوى«،  بحر  »شط 
الرتباطاته  الربنامج  من  الجديد  املوسم  نجوم 
الرحلة  موعد  نفس  مع  ستتزامن  التي  األخرى 

.stars on board الجديدة من رحالت النجوم يف
مفاجأة  عن  أعلن  قد  الساهر  كاظم  وكان 
موقع  عىل  الرسمية  صفحته  عرب  لجمهوره 
تحضريه  وهي  الفيسبوك،  االجتماعي  التواصل 
الفرتة  خالل  عنه  سيعلن  قريب  غنائي  لعمل 

املقبلة.

أعرب املطرب العراقي الشهري، كاظم الساهر، 
عن حزنه الشديد بشأن كارثة مستشفى ابن 

الخطيب يف العاصمة بغداد.
عىل  حسابه  عرب  تغريدة  يف  الساهر،  وقال 
نتقدم  والحزن  األىس  »ببالغ  »تويرت«:  موقع 
بأحر التعازي وأصدق املواساة إىل أرس ضحايا 

فاجعة مستشفى ابن الخطيب«.
يمن  أن  الله  »نسأل  العراقي:  املطرب  وتابع 
عىل املصابني والجرحى بالشفاء العاجل... إّنا 

لله وإّنا إليه راجعون«.
الجدير بالذكر أّنه كان قد اندلع حريقاً داخل 
فيما بارشت  ببغداد،  الخطيب  ابن  مستشفى 
واخماده،  املرىض  بإخالء  املدني  الدفاع  فرق 
املصابني  من  العرشات  مقتل  عن  أسفر 
الذي  الحريق  إثر  املستجد،  كورونا  بفريوس 

جنوب رشقي بغداد.

من  يقرب  ما  مرور  بعد 

شهر  من  األول  النصف 

الرمضانية  واملنافسة  رمضان 

من  األزمات  عادت  الدرامية، 

الساحة  عىل  للظهور  جديد 

من  كل  تورط  فكيف  مجدداً، 

وريهام  رمضان  ومحمد  زينة 

أزمات درامية خالل  حجاج يف 

أعمالهم األخرية؟

من  املاضية  الحلقة  إنهاء  بعد 

الرمضاني »موىس«،  مسلسله 

شكوى  رمضان  محمد  واجه 

أرسة  قبل  من  ضده  نقابية 

ياسني  إسماعيل  الراحل 

ضمن  شخصية  ظهور  بعد 

يليق  ال  بنحو  املسلسل  أحداث 

األمر  الفني،  وبتاريخه  به 

الراحل  ابن  زوجة  أزعج  الذي 

وجعلها  ياسني  إسماعيل 

بشكوى  الفور  عىل  تتقدم 

أدبياً  تعويضاً  تطلب  للنقابة 

الراحل،  زوجها  والد  حق  يرد 

األوىل  املرة  ليست  أنها  خاصة 

للراحل  فيها  ييسء  التي 

إسماعيل ياسني.

تكون  أن  نفت  التي  زينة  أما 

ترت  يف  حدث  بما  علم  عىل 

بها  الخاص  الرمضاني  العمل 

»كله بالحب«، الذي جعل بطل 

يعلن  السعدني  أحمد  املسلسل 

العمل؛  من  وانسحابه  تربئه 

فهي األخرى تواجه مشكلة بعد 

تقديم السعدني شكوى للنقابة 

متمسكاَ  اإلنتاج  رشكة  ضد 

بكافة حقوقه املادية.

ريهام  مع  يختلف  واألمر 

حجاج التي تواجه أزمة أخرى 

يف عملها الرمضاني األخري »و 

أعلنت  أن  بعد  نفرتق«،  ما  كل 

العمل  يف  مشكلتها  عامر  آيتن 

وحذف بطلته مشاهدها ضمن 

علمها،  دون  من  املسلسل 

ضمن  ثانوية  بصورة  لتظهر 

رواد  جعل  ما  وهو  األحداث؛ 

يتضامنون  ميديا  السوشيال 

إىل  باإلضافة  عامر  آيتن  مع 

زمالئها من الوسط الفني ممن 

دعموها يف أزمتها األخرية.

قامت اإلعالمية الكويتية مي العيدان بمهاجمة 

الفنانة شمس الكويتية، و ذلك إعادة نرش 

شمس  فيه  أتت  املقابلة  من  مقطع 

طرحته  سؤال  عىل  رداً  ذكرها  عىل 

وهبة.

العيدان:  كتبت  عليه  وتعليقاً 

أقول  »شوف من ّعم يحكي وأنا 

قلت  اسمي  جبتي  ما  سنة  من 

حجيه  عموماً  نستني..  معقوله 

وعىل  عليك  ردي  يوصلك  راح 

الخميس  يوم  وهبة  بسمة  الحجة 

الساعة 9  برنامجي كشف حساب  يف 

مساًء عىل سكوب«.

وُيشار إىل أن شمس قالت يف إجابتها عىل سؤال 

طرحته بسمة ويتعلق بالعيدان: »إنها ال 

ترد عليها عادًة، و اإلعالمية تهاجمها 

منذ سنوات وهي تعرفها شخصياً، 

وأن ال خالف بينهما من ناحيتها، 

وأن مي تخّطت االنتقادات وبلغت 

حد اإلساءة، حيث علّقت: »أشعر 

باألسف تجاهها«.

ووّجهت إليها رسالة قالت فيها: 

ملا حتواجهي  دقائق   5 لـ  »فكري 

و  حتقولينله«،  إيش  الكريم  رب 

ألف   111 من  أكثر  الفيديو  حقق  قد 

مشاَهدة.

بلقيس فتحي حتتفظ بصورها 
وترفض التعليق على انفصاهلا

فيلم »ماما حامل« مرشح للعرض يف موسم عيد 
الفطر املقبل

نانسي عجرم وجنوى كرم يف رحلة واحدة

الساهر ُيعلّق على حريق مستشفى إبن اخلطيب 
وُيقّدم التعازي ألسر الضحايا

زينة وحممد رمضان وريهام حجاج جنوم األزمات يف رمضان

مي العيدان تهدد وتهاجم مشس الكويتية وبسمة وهبة

محزة مصطفى

بمقدار 444 مليار دوالر 

الصحف البريطانية تعلن عالجا 
نهائيا لمرض السكري

)كلوب هاوس( يفجر مفاجأة جديدة 
لمستخدميه حول التحديثات

عـين على العالم

نـرشت الصفحـات االوىل ملعظم 
أخبـارا عـن  العامليـة  الصحـف 
kbrea )إخـرتاق(  )تحقيـق 
السـكري  عـالج  يف   )through
بالخـط  البـارز  العنـوان  وكان 

العريض:
   “السكري: شفاء أخرياً”

صحيفة التيليغراف
http://goo.gl/LASN29

صحيفة االندبندنت
http://goo.gl/dF5kfv

صحيفة الغارديان
http://goo.gl/KXgA6g

صحيفة هارفرد
http://goo.gl/qocRzu
صحيفة يس بي اس نيوز

http://goo.gl/ObXeS1
خرب مفرح عاملي لكل مريض

التايمـز  جريـدة  نـرشت  كمـا 
املصداقيـة  ذات  الربيطانيـة 
إفتتاحيتها الصفحة  العامليـة يف 
األوىل خرب عظيـم للبرشية عالج 

نهائـي ملرض السـكر بواسـطة 
زرع الخاليـا الجذعيـة املنتجـة 
إبر  وإلغاء إسـتخدام  لالنسولني 
االنسـولني اليومي، وهذا العالج 
الجديـد سـوف ينتـرش يف جميع 
دول العالم بدون إسـتثناء وهذا 
اإلكتشـاف تـم يف مركـز أبحاث 
األمريكيـة  هارفـارد  جامعـة 
بفريـق طبي أكثر من 25 سـنة 
من األبحاث لإلكتشـاف النهائي 
عن طريق زراعة خاليا الجذعية 
وينشط وينتج االنسولني طبيعيا 
يف جسـم اإلنسـان بـدون أدوية 
وهـذا خـرب نهائـي مـن جامعة 
هارفـارد سـوف تعلنها رسـميا 
للعالم بشـكل نهائي واإلستغناء 

عن حقن االنسولني اليومية. 
مـن  الرسـمي  الخـرب  رابـط 

بريطانيا
h t t p : / / w w w. t h e t i m e s .
co.uk/tto/science/artik

.cle4232377.ece

كشـف تطبيـق )كلـوب هـاوس( 
الصوتـي عـن إطالقـه لعـدًدا مـن 
التحديثـات الجديـدة عـىل خدماته 
مـن ضمنها ظهـور أيقونة الهاتف 
عند تلقي اتصـال ليعرف املتابعون 

أنك تقوم بإجراء مكاملة.
وكلوب هاوس هو تطبيق شـبكات 
اجتماعية للدردشة الصوتية يسهل 
االتصال السـمعي من خالل الغرف 
التي يمكن أن تستوعب مجموعات 

تصل إىل 5000 شخص.
ومن ضمن التحديثـات التي أعلنها 
التطبيـق، إمكانية جدولة غرف من 
صفحـة النـادي وظهـور املواعيـد 
القادمـة، كمـا تشـمل التحديثات 
أيضـا إمكانيـة الدخول عـىل رابط 

دعوة لغرفة يف نادي املسـتفيد دون 
الحاجـة إىل دعوة لدخـول التطبيق 

مبارشة.
يشـار إىل أن كلوب هـاوس كان قد 
ُطـرح يف أوائـل 2020 وارتفع عدد 
مستخدميه عىل مستوى العالم بعد 
أن أجـرى املليارديـر إيلون ماسـك 
الرئيـس التنفيـذي لرشكـة تسـال 
وفـالد تينيـف الرئيـس التنفيـذي 
لرشكة روبن هود مناقشة مفاجئة 

عرب منصة التطبيق.
ويقـوم التطبيق عـىل التواصل عرب 
الصوت فقـط، وال يمكنـك الكتابة 
أو إجـراء مكاملات مرئيـة بالفيديو 
نظـراً ألنه برنامـج مصمم للصوت 

فقط.

أعلنـت رشكة ريلمـي يف  العراق عن هاتفها الجديـد realme 8pro ضمن 
سلسلة  realme 8 الجديدة مع تصميم مميز وشاشة سوبر أموليد.

وقالـت الرشكة انه تـم االهتمام والرتكيز بشـكل خاص عـىل الكامريات 
ليأتي الهاتف بكامريا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل بمستشعر من رشكة 
سامسـونج والتـي سـتكون األفضل يف فئتها السـعرية، سـيكون تاريخ 
إنطـالق الجهـاز يف بث مبارش عىل منصة الفيسـبوك واليوتيوب يف الثالث 

من أيار.
https://www.facebook.  :رابـط الصفحة الرسـمية عـىل الفيسـبوك

com/realmeIraq
https://www.youtube.com/c/ :رابط القناة الرسـمية عىل اليوتيوب

realmeIraq
أهم نقاط قوة الجهاز:-

.108MP كامريات رباعية ذكية بدقة -
.Super Dart 50W شحن رسيع -

.Super AMOLED بصمة اصبع مدمجة داخل شاشة مع شاشة -

يحتوي تطبيق املراسـلة الفورية واتس آب حالًيا عىل خيار إرسال رسائل 
ذاتية اإلختفاء خالل 7 أيام كخيار وحيد، لكن من املتوقع أن تطرح املنصة 
قريًبا خيار اختفاء الرسـائل يف غضون 24 سـاعة أيًضا، حيث اكتشـفها 

WABetaInfo، موقع الويب الذي يتتبع امليزات والتغيريات القادمة.
وسـتتم إضافة عمر 24 ساعة للرسالة إىل قسـم الرسائل املختفية حيث 
تحصـل حالًيا عـىل خيارات “تشـغيل” أو “إيقـاف تشـغيل” التى تحدد 
اإلعداد االفرتايض للرسـائل املختفية إىل 7 أيام، وبعد طرح ذلك، سـيكون 
أمام مسـتخدمي واتسـآب 7 أيام أو 24 سـاعة لالختيار من بينها كفرتة 
صالحيـة لجميـع الرسـائل يف الدردشـة الحًقا.ويبـدأ واتسـآب يف طرح 
رسعات تشغيل متعددة للرسـائل الصوتية ملستخدمي اإلصدار التجريبي 
من أندرويد، ويضيف تقرير WABetaInfo أيًضا أنه سيتم نرش هذه امليزة 

عىل iOS و Android و Web / Desktop من خالل تحديث مستقبيل.

ريلمي تعلن موعد إطالق هاتفها 
الجديد realme 8pro في العراق

واتسآب يتيح للمستخدمين قريًبا 
إرسال رسائل تختفي بعد 24 ساعة

  

تغريدات

مؤيد الالمي

نوال الزغبي

ــون  ينطق ــن  مم ــر  الكث ــاك  هن
ــأنهم وال  بالتفاهات ال تهتم لش
ــتحقون  ــم أكرب مما يس تعطيه
ــاب ثوان  ــعلة عود تق ــم كش فه

معدودة وتنطفئ.

ــتضافة  ــراق احلبيب إس للع ــارك  مب
خليجي ٢٥ ..

ــاء واهلها  ــارك للبصرة الفيح  ومب
الكرام بهذه اإلستضافة.


