
بغداد/ الزوراء:
رف�ض مجلس االمن الوطن�ي العراقي 
املس�لمني  اإلخ�وان  جماع�ة  إدراج 
ك�”منظم�ة إرهابية”.وجاء يف وثيقة 
االم�ن  مستش�ار  قب�ل  م�ن  موقع�ة 
الوطن�ي العراق�ي، قاس�م االعرج�ي: 
إنه “اس�تنادا اىل توجي�ه مجلس األمن 
 )۲۰۲۰  -  ۱۹( بالجلس�ة  الوطن�ي 
 ،۲۰۲۰ تم�وز   26 بتاري�خ  املنعق�دة 
وبناًء ع�ى ما طرحه مستش�ار األمن 

“ موق�ف  الوطن�ي بص�دد موض�وع 
الع�راق م�ن ادراج جماع�ة االخ�وان 
املس�لمني كمنظمة ارهابية” بناًء عى 
طل�ب جمهوري�ة م�ر العربي�ة من 
ادراج االخ�وان املس�لمني ضمن الئحة 
االره�اب يف جامعة الدول العربية، قرر 
مجلس األمن الوطني بالجلس�ة )-۲۱
۲۰۲۰( املنعق�دة بتاري�خ 4 آب ۲۰۲۰، 
ما ييل: عدم التصويت عى ادراج حركة 

االخوان املسلمني كمنظمة ارهابية”.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة، امس الس�بت، 
إيقاف رصف رواتب النواب واملسؤولني 
الحكوميني املمتنعني عن كشف ذممهم 
أن  الرس�مية  الوكال�ة  املالية.وذك�رت 
“هيئ�ة النزاه�ة تعل�ن إيق�اف رصف 
روات�ب النواب واملس�ؤولني الحكوميني 
املمتنعني عن كش�ف ذممه�م املالية”.

أزم�ة  يش�هد  الع�راق  أن  إىل  يش�ار 
اقتصادي�ة متفاقم�ة، ج�راء انخفاض 
أس�عار النفط وتفيش فريوس كورونا، 
ال�ذي أص�اب العديد م�ن بل�دان العالم 
بكساد اقتصادي، فيما تواجه الحكومة 
صعوبة يف توف�ري رواتب املوظفني، مما 
دفعه�ا إىل الطلب من الربمل�ان املوافقة 

عى االقرتاض املايل.

  بغداد/ متابعة الزوراء:
حقق ريال مدري�د فوزاً كبرياً وهاماً عى 
برش�لونة بثالثية مقابل هدف، يف املباراة 
التي جمعت بينهما ضمن الجولة السابعة 
من الدوري اإلس�باني للدرجة األوىل، عى 
ملع�ب كام�ب ن�و بمقاطع�ة كتالونيا.

وس�جل لريال مدريد في�دي فالفريدي يف 

الدقيقة 5، وس�ريجيو راموس من ركلة 
ج�زاء يف الدقيقة 63، ول�وكا مودريتش 
يف الدقيقة 90، بينما س�جل أنس�و فاتي 
لربش�لونة يف الدقيقة 8.وبه�ذا االنتصار 
يرفع ريال مدري�د رصيده للنقطة 13 يف 

صدارة جدول الرتتيب.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
كشف الرئيس األمريكي، دونالد ترمب، 
خالل اتصال هاتفي مع رئيس مجلس 
وزراء  ورئي�س  الس�وداني  الس�يادة 
الس�ودان ورئيس ال�وزراء اإلرسائييل، 
ع�ن تهديد مر بتفجري س�د النهضة 
رداً عى التعنت األثيوبي يف املفاوضات، 

وفيم�ا ادىل ترامب مبك�را باالنتخابات 
الرئاس�ية يف فلوريدا،رد رئيس الوزراء 
اإلثيوبي، آبي أحمد عيل، انه التوجد قوة 
يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا.
وخ�الل االتصال الهاتف�ي الذي تم بثه 
ع�ى اله�واء مبارشة، تط�رق ترمب يف 
حديثه م�ع رئيس الوزراء الس�وداني، 

عبدالله حمدوك، إىل ملف سد النهضة، 
متس�ائالً عن آخر تط�ورات هذا امللف. 
وقال، عى وفق ترجمة حرفية للحديث 
نرشته�ا وس�ائل إع�الم مري�ة: إن 
“م�ر ه�ددت بنس�ف س�د النهضة، 
وال يمكن لوم مر لش�عورها ببعض 
االستياء” بس�بب التجاوزات اإلثيوبية 

التي تؤثر سلباً عى مياه النيل.وأضاف 
التج�اوزات  أن  األمريك�ي:  الرئي�س 
اإلثيوبية مرفوض�ة، خاصًة بعد أن تم 
التوصل إىل اتفاق بني الدول الثالث تحت 
رعاي�ة  أمريكي�ة، ثم انس�حبت إثيوبيا 
منه يف أخر لحظة، مش�رياً إىل أن مر 
لديه�ا الح�ق يف حماية حصته�ا بمياه 

النيل.وأك�د ترم�ب أن تجاه�ل إثيوبيا 
لالتفاق أمر  غري مقبول، وهو ما دفعه 
لفرض عقوب�ات عليه�ا وإيقاف عدد 
من املساعدات عنها، قائالً: “إثيوبيا لن 
ترى أموال املس�اعدات مرة أخرى قبل 

أن تلتزم باالتفاقية”.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
صوت مجلس النواب  مس�اء امس عى 
الدوائر االنتخابية لستة عرش محافظة 
فيما قرر تأجي�ل  التصويت عى ملحق 
دوائ�ر محافظت�ي كرك�وك ونينوى اىل 
ي�وم غد االثنني .جاء ذل�ك بعد اكثر من 

خمس�ة س�اعات حافلة باالجتماعات 
م�ى  حي�ث   ، املش�رتكة  وامل�داوالت 
مجلس النواب إبقاء جلس�ته مستمرة 
لحني االتفاق عى اكمال الدوائر املتعددة 
لقان�ون االنتخاب�ات الجديد.وش�هدت 
الجلسة  اختالل النصاب القانوني عى 

اث�ر خروج ن�واب كت�ل مختلفة خارج 
قاع�ة الجلس�ة بس�بب ع�رض قانون 
االنتخاب�ات، حي�ث اس�تمرت رئاس�ة 
الربملان بقرع الجرس الستدعاء النواب 
للحضور مرة اخرى اىل قاع�ة الجلس�ة 
مجل�س  رئاس�ة  ق�ررت  ذل�ك  .وازاء 

النواب تأجيل فق�رة الدوائر االنتخابية 
لحني انتهاء اجتم�اع اللجنة القانونية 
النيابية مع رؤساء الكتل ، لكنها اعلنت 
ع�ن اس�تمرار الجلس�ة لح�ني اتم�ام 
التصويت عى اكمال الدوائر االنتخابية 
لقان�ون انتخابات مجلس النواب.حيث 

عقد رئي�س الربملان محم�د الحلبويس 
اجتماع�ا مغلقا يف مق�ر كتلة التحالف 
الكردستاني مع نواب محافظتي نينوى 
وكركوك لحس�م الخالف حول تقس�يم 

الدوائر االنتخابية يف محافظتيهما .

بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس السبت، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
وفيما اكدت تس�جيل  3204 اصابات جديدة و55 
حال�ة وف�اة وش�فاء 3021 حال�ة، ح�ددت دائرة 

صحة الرصافة التوزيع الجغرايف لالصابات حسب 
املناطق.وذكرت الوزارة يف بي�ان تلقته »الزوراء«: 
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 15350، 
الكلي�ة: 2739678،  الفحوص�ات  ليصب�ح ع�دد 
مبينة انه تم تس�جيل  3204 اصابات جديدة و55 

حالة وفاة وش�فاء 3021 حالة.واضافت: ان عدد 
حاالت الشفاء الكيل: 378209 )84.2%(، اما عدد 
االصابات الكيل: 449153، بينما عدد الحالت التي 
تحت العالج: 60376، يف حني عدد الحاالت الراقدة 
يف العناي�ة املرك�زة: 433، وع�دد ح�االت الوفيات 

ال�كيل: 10568.من جهته، اعل�ن مدير عام صحة 
بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، تسجيل 424 
اصاب�ة جديدة بفريوس كورون�ا بينها 195 خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

الربملان يصّوت على الدوائر االنتخابية لـ16 حمافظة ويرفع جلسته اىل الغد

إصابات كورونا يف العراق تالمس الـ450 ألفا والشفاء اكثر من 378 ألفا

بعد جلسة أبقاها مستمرة وأرجأ حمافظيت كركوك ونينوى

بغداد/ متابعة الزوراء:
أصيب الرئيس البولندي، أندريه دودا، بفريوس 
كورونا املس�تجد عى ما أعلن، امس الس�بت، 
سكرتري الدولة لش�ؤون الرئاسة البولندية، يف 
وقت تش�هد فيه البالد انتش�ارا واسعا للوباء.

وغرد بواجي سبيتشالسكي: “كما كان مقررا 

خض�ع أندري�ه دودا لفحص كورون�ا... وأتت 
النتيج�ة إيجابية... والرئي�س بصحة جيدة”.

كما أعلنت الرئاس�ة الجزائرية، امس السبت، 
دخ�ول الرئي�س عبد املجي�د تب�ون إىل الحجر 
الصحي الطوع�ي، بناًء ع�ى توصيات طبية.

وأصدرت الرئاس�ة بيان�ا قالت في�ه: “بعدما 

تبني أن العديد من اإلطارات الس�امية برئاسة 
الجمهوري�ة ورئاس�ة الحكوم�ة، ق�د ظهرت 
عليهم أعراض اإلصابة بفريوس كورونا، نصح 
الطاقم الطبي للرئاس�ة، رئي�س الجمهورية، 
بمب�ارشة حجر صح�ي طوعي، ملدة خمس�ة 

أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020”.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
تج�اوزت إصاب�ات كورونا أكثر م�ن 41 مليونا 
و768 ألفا تعاىف مهم 28 مليونا و531 ألفا و800 
ش�خص عى األقل، فيما حذرت منظمة الصحة 
العاملي�ة من أن النصف الش�مايل للكرة األرضية 
يواجه لحظ�ة حاس�مة يف مكافح�ة الجائحة، 
إذ تش�هد عدد كبري م�ن الدول تزاي�دا مطردا يف 

اإلصاب�ات.وأودى ف�ريوس كورون�ا بحياة نحو 
ملي�ون و139 ألف�ا و406 أش�خاص عى األقل 
يف العال�م من�ذ أن أبل�غ مكتب منظم�ة الصحة 
العاملي�ة يف الص�ني ع�ن ظهور امل�رض يف أواخر 
ديسمرب/كانون األول.وسجلت الواليات املتحدة 
نحو 80 أل�ف إصابة جدي�دة بكوفيد19- خالل 
24 ساعة، وهو رقم ُيعد قياسيا، حسب جامعة 

جون�ز هوبكنز املرجعي�ة التي ُتح�ّدث بياناتها 
باس�تمرار، مما يرفع إجم�ايل عدد اإلصابات إىل 
نح�و 8.5 ماليني من�ذ بداية الجائحة.ويش�هد 
ش�مايل البالد ويف الغرب األوس�ط أس�وأ حاالت 
تفيش الف�ريوس، يف وقت تش�هد نحو 35 والية 

من أصل 50 زيادة يف عدد اإلصابات.

باريس/ متابعة الزوراء:
قررت فرنس�ا اس�تدعاء س�فريها لدى تركيا امس السبت عى 
خلفية تريحات أطلقها الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان، 
انتقد فيها نظ�ريه الفرنيس إيمانويل ماك�رون.وكان أردوغان 
هاجم مجددا ماكرون ، واتهم فرنس�ا بأنها “تقف عموما وراء 
الكوارث واالحتالل يف أذربيجان”.وتساءل أردوغان عن مشكلة 
ماك�رون مع اإلس�الم قائال: “ما مش�كلة املدع�و ماكرون مع 
اإلسالم؟.. ماكرون يحتاج لعالج عقيل”. واعترب الرئيس الرتكي 
أن السياس�ات األوروبي�ة ضد الدين اإلس�المي غ�ري مفهومة، 
مضيفا أن اقتحام الرشطة األملانية ملس�جد يف برلني، هو “دليل 

عى انتقال الفاشية يف الدول األوروبية إىل مرحلة جديدة”.

كمة حلماية التظاهرات ولن نسمح ألية جهة باخرتاقها وجّرها عن سلميتها الداخلية لـ           : خطط أمنية حمحُ

عبد الغين األسدي: املتظاهرون منضبطون وملتزمون بالقوانني
متظاهرو ثورة 25 تشرين حييون اليوم الذكرى السنوية األوىل لثورتهم 

الزوراء/ حسني فالح:
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة خطط�ا امني�ة 
الت�ي  التظاه�رات  لحماي�ة  ُمحكم�ة 
س�تنطلق اليوم االحد يف ساحة التحرير 
ببغداد، بمناسبة الذكرى السنوية االوىل 
لث�ورة 25 ترشي�ن، وفيم�ا أك�د رئيس 
جهاز األمن الوطني، عبد الغني األسدي، 
أن املتظاهري�ن منضبط�ون وملتزمون 
بالقوانني، اش�ار املحل�ل االمني، فاضل 
ابو رغيف، اىل ان التعاون الوثيق ما بني 
االمنية واملتظاهرين س�يفوت  االجهزة 

الفرصة ملن يريد خرق التظاهرات.
وق�ال املتح�دث باس�م وزارة الداخلية، 
اللواء خالد املحنا، يف حديث ل�”الزوراء”: 
انه بتوجيه م�ن وزير الداخلية، عثمان 
الغانمي، تم وضع خطط امنية محكمة 
لحماي�ة املنش�آت العام�ة والخاص�ة، 
وكذل�ك املتظاهرين خ�الل التظاهرات 
املزم�ع انطالقه�ا الي�وم االح�د، ملن�ع 
ح�دوث أي خروق�ات امنية.واض�اف: 
ان هن�اك تعاون�ا وتنس�يقا جدي�ا بني 
الق�وات االمني�ة واملتظاهرين للخروج 
بتظاهرات س�لمية حضارية كما كفله 
الدس�تور. الفتا اىل: ان الق�وات االمنية 
عى اهبة االستعداد لحماية التظاهرات 
ولن تس�مح ألية جهة تحاول اخرتاقها 
وجرّها عن سلميتها.واوضح: ان خطة 
حماي�ة التظاهرات تتضمن عادة قطع 
بعض الطرق املؤدية اىل ساحة التظاهر 
لفس�ح املج�ال للمتظاهري�ن للتعب�ري 

ع�ن رأيهم بط�رق س�لمية وحضارية، 
وكذلك إلعطاء فرص�ة لالجهزة االمنية 
للقي�ام بواجبه�ا لحماي�ة التظاهرات 
العام�ة  واملمتل�كات  واملتظاهري�ن 
والخاص�ة.يف غض�ون ذل�ك، أكد رئيس 
جهاز األمن الوطني، عبد الغني األسدي، 
أن املتظاهري�ن منضبطون وملتزمون 
بالقوانني.وق�ال األس�دي، يف تري�ح 

صحف�ي: إن “املتظاهري�ن ه�م أبن�اء 
هذا الشعب، والدس�تور كفل حقهم يف 
التظاه�ر”. الفت�اً إىل أن “املتظاهري�ن 
يتمتع�ون بأع�ى درج�ات االنضب�اط، 
الدول�ة”. بقوان�ني  ملتزم�ون  وه�م 

ومن جهة أخرى، أش�ار األس�دي إىل أن 
“هن�اك تنس�يقاً وإج�راءات بني جهاز 
األم�ن الوطن�ي مع دول الجوار بش�أن 

تتبع بقايا عصاب�ات داعش اإلرهابية، 
وكذلك هناك تنس�يق مع دول الجوار يف 
إط�ار مكافحة املخدرات”.ب�دوره، اكد 
املحل�ل االمن�ي، فاضل اب�و رغيف، ان 
التع�اون ما بني املتظاهري�ن واالجهزة 
االمنية س�يفوت الفرص�ة عن الجهات 
التي تحاول خرق التظاهرات.وقال ابو 
رغيف يف حديث ل�”الزوراء”: نعول كثريا 

ع�ى املتظاهرين وع�ى نباهة وحرص 
االجهزة االمنية يف الوقت عينه، يف حماية 
التظاهرات. مؤكدا: ان االجهزة االمنية 
لديه�ا الخربة الكافية للتعامل مع ملف 
التظاه�رات، ولن تس�مح بح�دوث أي 
خرق امني.واضاف: ان التعاون الوثيق 
ال�ذي س�يكون ب�ني االجه�زة االمني�ة 
س�يضيع  الحضاري�ني  واملتظاهري�ن 
اخ�رتاق س�يحدث.  أي  الفرص�ة ع�ن 
التظاه�رات س�تمر  ان ه�ذه  مؤك�دا: 
بسالسة وسالم بفضل التنسيق ما بني 
القوات االمني�ة واملتظاهرين.هذا ودعا 
عدد من الناشطني املدنيني، عرب مواقع 
التواصل االجتماع�ي، جميع املواطنني 
اىل التظاه�ر الي�وم االح�د 25/ ترشين 
االول/ 2020 يف س�احة التحرير وسط 
بغ�داد إلحي�اء الذكرى الس�نوية االوىل 
لث�ورة ترشي�ن، والس�تذكار الش�هداء 
التظاه�رات. خ�الل  س�قطوا  الذي�ن 

مطالبه�م  املتظاه�رون  وس�يجدد 
املرشوعة لتحقيق االصالحات الجذرية 
يف الدول�ة، واج�راء انتخاب�ات مبك�رة 
نزيه�ة، وتوفري فرص عم�ل للعاطلني 
والخريجني، فضال عن محاسبة القتلة.

وطالب ناشطون، عرب منصات التواصل 
االجتماع�ي، برفع العلم العراقي فقط، 
وترديد ش�عارات وطنية وعدم السماح 
ألي�ة جه�ة سياس�ية تح�اول رك�وب 
املوجة، واس�تغالل التظاهرات لتحقيق 

اهدافها.

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:
امس  العلمي،  والبحث  التعليم  وزارة  اعلنت 
املركزي  القبول  عى  التقديم  ان  السبت، 
املقبل.وقالت  الثاني  ترشين   17 إىل  يستمر 
»الزوراء«  تلقت  مقتضب،  بيان  يف  الوزارة 
نسخة منه: ان »التقديم عى القبول املركزي 
املقبل«. الثاني  ترشين   17 إىل  سيستمر 
واعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
للقبول  التقديم  استمارة  إطالق  الجمعة، 
للسنة  العراقية  الجامعات  يف  املركزي 

الدراسية 2020/2021.

التعليم: التقديم على القبول املركزي 
يستمر إىل 17 تشرين الثاني 

العراق يرفض إدراج مجاعة اإلخوان 
املسلمني كـ”منظمة إرهابية”

النزاهة تعلن إيقاف صرف رواتب 
نواب ومسؤولني حكوميني

ريال مدريد يطيح بربشلونة يف عقر 
داره بكالسيكو األرض

إصابة الرئيس البولندي بكورونا واجلزائري يدخل احلجر الصحي

إصابات اجلائحة يف العامل تناهز الـ٤٢ مليونا وتتزايد على حنو مطرد

فرنسا تستدعي سفريها 
يف أنقرة على خلفية 

تصرحيات أردوغان

الزوراء تنشر النص الكامل التفاق وقف إطالق النار يف ليبيا

االخريةالفنان مهند حمسن: الغناء العراقي قريب جدا من املستمع العربي

ص 3

الكاظمي يؤكد متسكه مبوعد اجراء  
االنتخابات ويدعو اىل محاية التظاهرات

بغداد/ الزوراء:
اكد رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى 
تمس�كه  الس�بت،  ام�س  الكاظم�ي، 
بموع�د اج�راء االنتخاب�ات بموعده�ا 
املق�رر، وفيم�ا دع�ا اىل رضورة توفري 
الحماي�ة الكافي�ة للتظاه�رات، اعلن 
فت�ح 30 مل�ف فس�اد كب�رية وجل�ب 
الكاظمي  بالقانون.وق�ال  املتورط�ني 
يف كلم�ة له بمناس�بة م�رور عام عى 
تظاه�رات 25 ترشي�ن االول تابعته�ا 
»ال�زوراء«: نس�تعيد ذك�رى الخامس 
والعرشي�ن من ترشين لنذكر أنفس�نا 
ان  اىل  الفت�ا  حقوق�ه،  للش�عب  ب�أن 
وظيف�ة الحاكم هي االس�تماع لصوت 
ش�عبه.واضاف: ان الحراك االجتماعي 
العراق�ي قد وضع خارط�ة طريق أقر 
بها الجمي�ع ونحن ماضون بها، مبينا 
ان الحكومة تضع أمام نصب عينها أن 
تكون معربة إلرادة الشعب.واش�ار اىل 
ان املنهاج الحكومي وضع حيز التنفيذ 
من الي�وم األول لعمر الحكومة، مؤكدا 
ان هدف الحكومة األس�ايس التحضري 
النتخابات حرة عادل�ة ونزيهة.وتابع: 
إلج�راء  املح�دد  باملوع�د  متمس�كون 
االنتخابات املبكرة يف 6 حزيران 2021، 
مؤكدا نعم�ل عى مس�اعدة مفوضية 
االنتخابات إلكمال استعداداتها.ومى 

بالق�ول: نعمل عى أن تراقب منظمات 
ومؤسس�ات دولية االنتخابات لضمان 
املزيد من الش�فافية والنزاهة، مش�ريا 
اىل ان إرادة التغيري السيايس يعرب عنها 
واق�ع صنادي�ق االقرتاع.واكد انه ليس 
هناك أي تمثيل س�يايس رشعي إال من 
خالل االنتخابات، مشددا عى انه يجب 
ع�ى الجمي�ع االس�تعداد لالنتخابات. 
وزاد بالق�ول: نح�ن نتكف�ل بحماي�ة 
والس�الح  التزوي�ر  م�ن  االنتخاب�ات 
املنفلت بكل الس�بل والطرق القانونية 
والخط�ط األمني�ة املحكم�ة، مبينا ان 
اعتم�اد النظام البايوم�رتي للتصويت 
وس�د جمي�ع الثغ�رات التكنولوجي�ة 

واإلدارية يف النظام االنتخابي.

ترامب يعطي الضوء األخضر ملصر لنسف سد النهضة.. وإثيوبيا ترد: لن نرتاجع أمام أي عدوان
الرئيس االمريكي يصوت مبكرا باالنتخابات يف فلوريدا

بغداد/ الزوراء:
إعادة  األملانية،  فرانكفورت  مدينة  يف  العراقية  الجوية  الخطوط  رشكة  وكيل  أعلنت 
العمل بالخط الجوي بني العراق وأوروبا.وقالت، بلسم السامر، يف تريح نقلته الوكالة 
والدنمارك  أملانيا  الرابط بني كل من  الجوي  بالخط  العمل  إعادة  إنه “تمت  الرسمية: 
)اير  رشكة  مع  تشغييل  عقد  عى  األوىل  باألحرف  التوقيع  عرب  العراق  مع  وبريطانيا 
اكسبلور الجيكية(”.وأوضحت أن “هذه الرشكة ستقوم ابتداًء من مطلع كانون األول 
املقبل بإطالق اربع رحالت من أملانيا وواحدة من كوبنهاكن وأخرى من لندن”.وأضاف 
أن “التوقيع عى العقد الجديد يأتي بعد زيارة وزير النقل األخرية اىل برلني ضمن وفد 
رئيس الوزراء الكاظمي”.وحظرت أوروبا الناقل الوطني العراقي من التحليق يف سماء 
الدولية  باملنظمة  الخاصة  السالمة  ملعايري  تلبيتها  عدم  بسبب   ،2015 عام  يف  أوروبا 

للطريان املدني.

إعادة العمل باخلط اجلوي بني 
العراق وأوروبا

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   
تفاصيل ص6   



األقاليم لعام 2019 ضمن  اىل مديرية ماء واسط( عىل حساب مشاريع تنمية  االقطار  انابيب ماء مختلفة  املناقصة )تجهيز  اسم 
التبويب )2-55-1-4-12-5-12( وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية

1- يرس دیوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني 
الثانية  انابيب ماء مختلفة االقطار اىل مديرية ماء واسط ( للمرة  والرشكات العامة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة العامة ) تجهيز 

وبكلفة تخمينية )1.350.000.000( مليار وثالثمائة وخمسون مليون دينار وبفرتة تنفيذ )150( مائة وخمسون يوم.
2- إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح -  العدالة - الزوراء ( .

3- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( 
خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

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

او مدرج يف قائمة  السوداء  القائمة  ، مدرج يف  الجديدة  العطاء مؤقتا )معلقة انشطته  أوال – األهلية / وتشمل عدم اقصاء مقدم 
العامة، اليوجد تضارب يف  التعاقدات  املشاركة يف عمليات  التخطيط عن  املعنية يف وزارة  الجهة  املتلكئة بقرار صادر عن  الرشكات 
املصالح، الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون 

الرشكات العامة. 
ثانيا - شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة. 

العامة للرضائب  الهيئة  ثالثا - كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من 
معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود.

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

واسط /سكرتري لجنة فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250.000( مائتان وخمسون الف دينار .
7-  يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) االثنني ( 
املصادف 2020/11/16 وهو تاريخ غلق املناقصة ، علما بأن العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع النسيج / مديرية بلديات واسط / الطابق االول 

( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم  ) االثنني ( املصادف 2020/11/16.
 )  40.000.000 ( ( وبمبلغ  أو سفتجة  أو صك مصدق  للعطاء )خطاب ضمان مرصيف  أن تتضمن ضمان  العطاءات يجب  8- كل 
اربعون مليون دينار معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم 
املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من أحد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة 
ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو ) أي من 

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

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

   11- يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية(بكافة أقسامها فإنه سيتم استبعاد عطاءه 
مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.

   12- إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.  
   13- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

                                                                                     الدكتـــــور
                                                                               محمد جميل املياحي 
                                                                                محافظ واســـط

اسم املناقصة ) تنصيب وتجهيز وتشغيل محطات بث ارضية )MTc2( لتوسيع منظومة االستجابة االولية وتشميل نواحي محافظة 
التبويب  لعام 2019 ضمن  األقاليم  تنمية  اليدوية ( عىل حساب مشاريع  الالسلكية  االتصال يف االجهزة  واسط ولتي تعاني ضعف 

)2-3-8-1-3( وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية 
1- يرس دیوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني 
العامة ) تنصيب وتجهيز وتشغيل محطات بث ارضية )MTc2( لتوسيع منظومة  للمناقصة  لتقديم عطاءاتهم  العامة  والرشكات 
االستجابة االولية وتشميل نواحي محافظة واسط التي تعاني ضعف االتصال يف االجهزة الالسلكية اليدوية( للمرة الثانية وبكلفة 

تخمينية )617.150.000( ستمائة وسبعة عرش مليون ومائة وخمسون الف دينار وبمدة تنفيذ )270( مائتان وسبعون يوم.
2- إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح -  العدالة - الزوراء ( .

3- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال بـ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( 
خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

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

او مدرج يف قائمة  السوداء  القائمة  ، مدرج يف  الجديدة  انشطته  العطاء مؤقتا )معلقة  اقصاء مقدم  األهلية / وتشمل عدم  أوال – 
التعاقدات العامة، ال يوجد تضارب يف  الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات 
املصالح، الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون 

الرشكات العامة. 
ثانيا - شهادة تأسيس الرشكة وعقد التأسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني نافذة. 

العامة للرضائب  الهيئة  املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من  املمانعة من االشرتاك يف  ثالثا - كتاب عدم 
معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود.

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

واسط /سكرتري لجنة فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )75000( خمسة وسبعون ألف دينار .
7-  يتم تسليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) االثنني 
بحضور  العطاءات  فتح  وسيتم  ترفض  سوف  املتأخرة  العطاءات  بأن  علما  املناقصة،  غلق  تاريخ  وهو   2020/11/16 املصادف   )
مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع النسيج / مديرية بلديات واسط / الطابق 

االول ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) االثنني ( املصادف 2020/11/16.
 )  21.292.000 ( وبمبلغ   ) أو سفتجة  أو صك مصدق  للعطاء )خطاب ضمان مرصيف  تتضمن ضمان  أن  العطاءات يجب  كل   -8
املشاريع  العامة واملحلية )نفقات  اإلدارة  إىل محافظة واسط /  دينار معنون  الف  واحد وعرشون مليون ومائتان واثنان وتسعون 
االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من أحد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد 
املناقصة عىل أن تكون  االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق 

التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو )أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة(. 
9- إن مدة نفاذ العطاء )90( تسعون يوما من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة 
أو احد املساهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات 

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

   11- يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فإنه سيتم استبعاد عطاءه 
مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.

   12- إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح.  
   13- يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن آلخر إعالن عن املناقصة.

                                                                                     الدكتـــــور
                                                                               محمد جميل املياحي 
                                                                                محافظ واســـط

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط                                                      العدد : 5048

قســـم العقود                                                              التاريخ : 2020/10/22           
اعادة اعالن

مناقصة عامة رقم ) 2019/17/154 (

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط                                                      العدد : 5049

قســـم العقود                                                              التاريخ : 2020/10/22           
اعادة اعالن

مناقصة عامة رقم ) 2019/17/153 (

إعالن مناقصة عامة بطريقة التأهيل الفين
اعمال تنفيذ عبورات بطريقة احلفر االفقي املوجه )HDD ( قناة ري االسحاقي ونهر دجلة ملشروع انبوب 12 عقدة املغذي حملطة كهرباء صالح الدين احلرارية

          رقم الطلبية :       
يرس )رشكة املشـاريع النفطية( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخـربة لتقديم عطاءاتهم )اعمال تنفيذ عبورات بطريقة 
الحفر االفقي املوجه )HDD( قناة ري االسـحاقي ونهر دجلة ملرشوع انبوب ۱۲ عقدة املغذي ملحطة كهرباء صالح الدین الحرارية( 
علما أن املناقصة تمويل ذاتي والكلفة التخمينية للمرت الطول الواحد تبلغ )1.375.000( ) مليون وثالثمائة وخمسة وسبعون الف 
دينار عراقي للمرت طول ( وملسافة )۱۰۵۰ ط .م متضمنه )450( مرت طول ملنطقة قناة ري االسحاقي و)600( مرت طول لذراع دجلة 
وبمدة تنفيذ تبلغ )45( خمسـة واربعون يوم تقويمي من تاريخ املبارشة عىل أن تتحمل الرشكة املحال اليها العمل مسؤولية توفري 

الحماية الالزمة للموقع واملعدات والعاملني التابعني لها ومالحظة ومرعاة ما يأتي :
1- عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال وزيارة مقر هيئة مشاريع بغداد قسم ادارة 
التشـييد الكائن يف بغداد/املجمع النفطي/ الدورة / من يوم االحد اىل يوم الخميس من السـاعة السـابعة صباحا اىل الساعة الثانية 

بعد الظهر، وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
2- متطلبات )معايري( التأهيل املطلوبة :

أ - عدد األعمال املماثلة )1( عمل واحد و املنجز لعرش سـنوات األخرية وتكون مؤيدة من قبل الجهات التعاقدية املعنية ويؤخذ بنظر 
االعتبـار مبلغها نسـبة اىل الكلفة التخمينية للمناقصـة بمقدار )۳۰%( من قيمة الكلفة التخمينية عىل أن تقاس عىل اسـاس كلفة 
ونـوع وحجم العمـل وامليزات االخرى التي تم وصفها يف متطلبات املناقصة ، وال يسـمح بجمع عدد من العقـود لتلبية قيمة العمل 
املطلوب أي ينظر اىل قيمة كل عمل مماثل عىل حدة ( وتكون األعمال مصدقة ومعززة بكتاب من الجهات املتعاقد معها بحسن اداء 

العمل .
ب - الحسـابات الختامية التي تظهر تحقق األرباح للسـنتني األخريتني مدققة من قبل محاسـب قانوني ) ويف حالة كون الرشكة ال 
تمتلك حسابات ختامية للسنوات األخرية بسبب األزمة املالية فعليها تقديم حسابات ختامية للسنتني السابقتني لعام )2014( قبل 

تاریخ 2014/6/1.
ت - املنهاج الزمني املقرتح ) سري األعمال وتوزيع املوارد ( لتنفيذ املقاولة .

ث - توفر الكادر القيادي وحسب طبيعة املناقصة .
ج - توفر املعدات التخصصية لتنفيذ العمل .

ح - بيان عدد املشاريع الحالية التي بعهدة املناقصني وكلفتها ونسبة االنجاز املتحققة لها ضمن االختصاص.
خ - مدة تنفيد العقد باأليام املطلوبة يف رشوط املناقصة.

ع - تأیید بوجود سيولة نقدية من مرصف معتمد ويجب أن تكون بنسبة )۲۰%( من قيمة الكلفة التخمينية.
غ - الكفـاءة املاليـة للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسـيولة النقدية املعتمدة لهم مـع تأييد الجهة املختصة )مرصف 

حكومي ( وبما يضمن تحقق نسبة انجاز مايل من كلفة العقد وبما يعادل تغطية )3/1( ثلث املدة التعاقدية.
ف - مطابقـة املواصفـات الفنيـة للعطـاءات للمواصفات الفنية املوضوعـة من قبل جهة التعاقـد وكما مبينة يف الجـزء الفني من 

الوثيقة.
3- بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع 

قيمة البيع للوثائق البالغة )1.000.000( دینار عراقي )مليون دينار عراقي ( غري قابلة للرد .
4- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي : )مقر هيئة مشاريع بغداد الكائن يف بغداد/ املجمع النفطي/الدورة / لجنة استالم وفتح 

العطاءات ( يف يوم األحد املصادف 2020/10/25 ولغاية الساعة الثانية عرش ظهرا من الدوام الرسمي من تاريخ 2020/11/4 .
5- العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتـح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهـم الراغبني بالحضور يف العنوان 
اآلتي )مقر هيئة مشـاريع بغداد الكائن يف بغداد/ املجمع النفطي /الدورة / لجنة اسـتالم وفتح العطاءات ( يف الساعة الثانية عرش 

ظهرا من الدوام الرسمي من يوم األربعاء املصادف ) 2020/11/4 ( علما ان التقديم االلكرتوني غري مسموح به.
6- يكون البيع من يوم األحد إىل الخميس .

7- يكون موعد غلق املناقصة بعد الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم األربعاء 2020/11/4.
8- يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واالجابة عىل االستفسـارات ويكون تاريخ 

االنعقاد قبل اسبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدم العطاء تقديم استفساراته تحریريا قبل ثالثة ايام من موعد انعقاد املؤتمر.
الوقت : ۱۲ ظهرا.. التاريخ : يوم األحد املصادف 2020/11/1.. املكان : يف غرفة االجتماعات العائدة ملكتب مدير الهيئة.

9- تكـون مـدة نفـاذ العطـاء والتأمينـات االوليـة )۱۲۰( مائـة وعـرشون يومـا مـن تاريـخ الغلـق.
10- للجان التحليل اسـتكمال البيانات املبينة يف ادناه والتي ال ترتب عليها تغيري يف اسـعار الوحدات املسـعرة من قبل مقدم العطاء 
بالزيـادة أو النقصـان وللعطـاءات الثالثة املرشـحة لالحالة ويف حـال عدم قيام مقدم العطاء باسـتكمالها فيتم اسـتبعاد عطاءه 

ومصادرة التأمينات االولية.
)البيانات الفنية غري الجوهرية او تصحيح األخطاء الحسابية (

أ - الرشوط القانونية غري الجوهرية.

ب - الرشوط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا مع اسـتبعادها يف حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا .
11- املستمسكات املطلوبة :

أ - يجب تقديم شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من دائرة مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد تأسيس الرشكة ومحرض التأسيس 
والنظام الداخيل للرشكة واملستمسكات الثبوتية للمدير املفوض مع تأييد السكن مصدق اصوليا او عقد االيجار للداللة عىل العنوان 
مع تقديم هوية غرفة تجارة نافذة، وكذلك تقديم شـهادة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يف وزارة العمل والشـؤون 
االجتماعية مؤكدة أن موظفيها مشـمولني بالضمان االجتماعي واجازة ممارسة املهنة صادرة من الجهة املختصة او اجازة املكتب 

بالنسبة ألصحاب املكاتب املجازين رسميا.
ب - كتـاب علم املمانعة من دخول املناقصة صادر باسـم الرشكة من الهيئة العامـة للرضائب ويكون نافذ وقت تقديم العطاء مبني 

فيه سالمة املوقف الرضيبي واملايل للرشكة.
ت - الحسـابات الختامية التي تظهر تحقق األرباح للسـنتني األخريتني مدققة من قبل محاسـب قانوني ) ويف حالة كون الرشكة ال 
تمتلك حسـابات ختامية للسنوات األخرية بسبب األزمة املالية فعليها تقديم حسابات ختامية للسنتني السابقتني لعام 2014 ( قبل 

تاريخ 2014/6/1.
ث - عدد األعمال املماثلة )۱( عمل واحد و املنجز لعرش سنوات األخرية وتكون مؤيدة من قبل الجهات التعاقدية املعنية ويؤخذ بنظر 
االعتبار مبلغها نسبة اىل الكلفة التخمينية للمناقصة بمقدار )۳۰%( من قيمة الكلفة التخمينية عىل أن تقام عىل أساس كلفة ونوع 
وحجم العمل وامليزات األخرى التي تم وصفها يف متطلبات املناقصة، وال يسمح بجمع عدد من العقود لتلبية قيمة العمل املطلوب اي 

ينظر اىل قيمة كل عمل مماثل عىل حدة ( وتكون األعمال مصدقة ومعززة بكتاب من الجهات املتعاقد معها بحسن اداء العمل .
ج - تخويل من الرشكة ملمثليها عند الرشاء.

ح - وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل .
12- يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن ويتم استقطاعها قبل توقيع العقد.

13- للرشكـة املشـرتكة والتي تـريس عليها املناقصة ان تسـتعني بمعدات الحفر للرشكـة أخرى عىل تبقى مسـؤولية تنفيذ اعمال 
املقاولة بشكل متكامل ومطابق للمواصفات والرشوط الفنية املطلوبة يف املقاولة عىل عاتقها اتجاه صاحب العمل.

14- يتم تقديم العطاء يف خمسة ظروف :
األول - يحتوي عىل املستمسـكات املطلوبة .

الثاني - يحتوي عىل العرض الفني + منهاج العمل .
الثالث - يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر .

مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد .
الرابع - يحتوي عىل العرض التجاري املسعر .

مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد.
الخامس - يحتوي عىل التأمينات األولية والبالغة )43.312.500( دینار ) ثالثة واربعون مليون وثالثمائة واثنا عرش الف وخمسمائة 

دينار عراقي ( ويجب ان تكون بشكل خطاب ضمان أو صك مصدق او سفتجة صادر من مرصف عراقي معتمد .
15- الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.

16- تهمل العطاءات الغري مستوفية للمستمسكات املطلوبة واملعايري التأهيل .
17- يمكن الرجوع اىل مقر الهيئة عىل االنرتنيت

   BAGHDAD -IRAQ-DORA/bagh oper@ scop gov iq
   E-Mail: bagh oper@ scop go

18- توضع هذه األظرف املشار اليها يف اعاله يف ظرف واحد :
يجب ان تكون املغلفات الداخلية والخارجية

)أ( تحمل اسم و عنوان مقدم العطاء.
)ب( موجهة لصاحب العمل وفقا للفقرات )24-1( من تعليمات ملقدمي العطاء.

)ج( يظهر عليها تعريف العطاء املشار اليه يف الفقرة الفرعية )۱-۱( من تعليمات مقدمي
العطاء، وأي اشـارة تعريفية مذكورة يف بيانات العطاء .

)د( موعد الغلق.
)هـ( تتضمن الظروف املحتويات ) العرض الفني , العرض التجاري املسـعر , العرض

التجاري الغري مسعر ، والوثائق املطلوبة , ضمان العطاء )كفالة مرصفية(.
                                                                            محمود عباس عيل
                                                                            معاون املدير العام
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس 
الس�بت، املوق�ف الوبائ�ي اليومي 
يف  املس�تجد  كورون�ا  لف�روس 
العراق، وفيما اكدت تسجيل  3204 
اصاب�ات جدي�دة و55 حال�ة وفاة 
وش�فاء 3021 حالة، حددت دائرة 
الجغرايف  التوزي�ع  الرصافة  صحة 

لالصابات حسب املناطق.
ال�وزارة يف بي�ان تلقت�ه  وذك�رت 
“ال�زوراء”: ان ع�دد الفحوص�ات 
 ،15350 ام�س:  لي�وم  املختربي�ة 
ليصبح ع�دد الفحوص�ات الكلية: 
2739678، مبينة انه تم تس�جيل  
3204 اصابات جدي�دة و55 حالة 

وفاة وشفاء 3021 حالة.
واضاف�ت: ان عدد حاالت الش�فاء 
ام�ا   ،)84.2%(  378209 ال�كيل: 
ع�دد االصاب�ات ال�كيل: 449153، 
بينم�ا ع�دد الح�الت الت�ي تح�ت 

ع�دد  ح�ن  يف   ،60376 الع�الج: 
الح�االت الراقدة يف العناية املركزة: 
433، وعدد ح�االت الوفيات الكيل: 

.10568
ع�ام  مدي�ر  اعل�ن  جهت�ه،  م�ن 
صحة بغ�داد الرصاف�ة عبد الغني 
الس�اعدي، تس�جيل 424 اصاب�ة 
جديدة بفروس كورونا بينها 195 
خالل الرص�د الوبائ�ي للقطاعات 

الصحية.
تلقت�ه  بي�ان  الس�اعدي يف  وق�ال 
“الزوراء”: ان “املؤسسات الصحية 
س�جلت الي�وم يف جان�ب الرصافة 
بف�روس  جدي�دة  اصاب�ة   424
كورون�ا موزعة كالتايل: 195 حالة 
خ�الل الرصد الوبائ�ي  للقطاعات 
الصحية:  قطاع الصدر 19 حالة / 
قط�اع الرصافة 25 حالة   / قطاع 
بغ�داد الجديدة 45 حال�ة / قطاع 
البلدي�ات االول 16 حال�ة / قطاع 

الشعب 23 حالة/ قطاع االستقالل 
20 حالة / قط�اع البلديات الثاني 
19 حال�ة/  قط�اع االعظمي�ة 28 

حالة .
خ�الل  حال�ة   229 ان  اىل  واش�ار 
مراجعته�م للمؤسس�ات الصحية 
: مدين�ة الص�در 10 ح�االت محلة  
 ,   552   ,562  ,  565  ,   534  ,
قطاعات  34, , 521 . 565 . قطاع،  
االعظمي�ة 9 ح�االت محل�ة 323, 
 , 341  , 345  , 333  , 329   , 314
الش�عب 8 حاالت محلة 317, 337 
، البلديات  10 حاالت محلة . 734 , 
722, 728, 738  , الزراعي , 771, 
506 ,   ,502 , ش�ارع فلس�طن 8 
ح�االت   محل�ة 505, 503, االمن 
13 حال�ة  محل�ة, , 733 ,  , 741 
  ,  704  ,  706  709  ,743  .  721  ,
، بغ�داد جدي�دة  7 ح�االت   محلة 
 ,  954  ,  961  ,  977  ,  951  ،701

 93 الزراع�ي ,الزعفراني�ة    , 953
حال�ة  محلة   , 971 , 960 , 917 , 
964 ،  958 ,  ش�ارع املعهد ,  959  
 ,962 , 964 , 958 , 979 , 952  ,
949 ,  , 906 , 909 , الك�رادة 10 
905, ح�ي   ,903 ح�االت  محل�ة 
تونس 3 حاالت محلة . 302 , 301 
, 303 ، العبيدي  8 حاالت محلة ,  , 
762 ,765 , 764 , 769  ،الطالبي�ة 
حالت�ن محل�ة 323 , 320 , ح�ي 
الزه�راء 4 ح�االت محل�ة , 757 , 
759 , الخنس�اء, املعامل 4 حاالت 
محل�ة 799 , 796،  الحس�ينية 9 
ح�االت محل�ة 222, 215 , 207 , 
209 , 214 , 205، زيونة 7 حاالت , 
716 , 710 ،املدائن 9 حاالت , جرس 
دياىل , حي الوحدة ،  حي الخرضاء 
حالة واحدة،  املش�تل حالة واحدة 
ق�رب املعس�كر،  الفحام�ة حال�ة 
واح�دة،  الك�رخ  ال�دورة  حال�ة 

واح�دة،  الك�رخ الحري�ة 4 حاالت 
, 418 , 428،  ح�ي الن�ر حال�ة 
واح�دة , 773،  حي الس�الم حالة 
واح�دة , 408،  البن�وك 3 ح�االت , 
319 , 335 , 321،  املنص�ور حالة 
واحدة شارع 14 رمضان،  الكفاح 

حالة واحدة , 125.
واض�اف الس�اعدي انه “ت�م نقل 
جميع الح�االت اىل الحجر الصحي 
لتلق�ي العالج وف�ق الربوتوكوالت 
املعتم�دة”، مش�را اىل ان “الع�دد 
اىل  ارتف�ع  لإلصاب�ات   الرتاكم�ي 
58243 تويف منهم 1339 لالس�ف  
فيما اكتسب الشفاء 51365 حالة 
شفاء ومتبقي قيد العالج 5539”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل 
من قب�ل مالكات صح�ة الرصافة 
ملعالج�ة مصابي ف�روس كورونا 
مضحن بأرواحهم إلنقاذ املصابن 

الفروس”.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
ص�وت مجل�س الن�واب  مس�اء ام�س عىل 
الدوائ�ر االنتخابي�ة لس�تة ع�ر محافظة 
فيم�ا قرر تأجيل  التصويت عىل ملحق دوائر 
محافظتي كركوك ونينوى اىل يوم غد االثنن 

.
جاء ذلك بعد اكثر من خمسة ساعات حافلة 
باالجتماع�ات وامل�داوالت املش�رتكة ، حيث 
مىض مجلس النواب إبقاء جلس�ته مستمرة 
لح�ن االتف�اق عىل اكم�ال الدوائ�ر املتعددة 

لقانون االنتخابات الجديد.
وشهدت الجلس�ة  اختالل النصاب القانوني 
عىل اثر خروج نواب كتل مختلفة خارج قاعة 
الجلس�ة بس�بب عرض قان�ون االنتخابات، 
حيث استمرت رئاسة الربملان بقرع الجرس 
الس�تدعاء الن�واب للحضور م�رة اخرى اىل 

قاع�ة الجلسة .
وازاء ذلك قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل 
فقرة الدوائر االنتخابية لحن انتهاء اجتماع 
اللجن�ة القانونية النيابية مع رؤس�اء الكتل 
، لكنه�ا اعلنت عن اس�تمرار الجلس�ة لحن 
اتمام التصويت عىل اكمال الدوائر االنتخابية 

لقانون انتخابات مجلس النواب.

حيث عق�د رئيس الربملان محم�د الحلبويس 
التحال�ف  كتل�ة  اجتماع�ا مغلق�ا يف مق�ر 
الكردس�تاني مع ن�واب محافظت�ي نينوى 
وكركوك لحسم الخالف حول تقسيم الدوائر 

االنتخابية يف محافظتيهما .
كم�ا عقد رؤس�اء الكت�ل النيابي�ة اجتماعا 
لرئي�س  االول  النائ�ب  بحض�ور  مش�رتك�ا 
الربملان حس�ن الكعبي، لح�ل الخالفات بن 
ممثيل بع�ض محافظات الوس�ط والجنوب 

بشأن توزيع دوائرها االنتخابية.
وتحدث�ت اوس�اط نيابية عن اتف�اق ممثيل 
الدوائ�ر  توزي�ع  ع�ىل  السياس�ية  الكت�ل 
 ، محافظاته�م  يف  املتع�ددة  االنتخابي�ة 
باس�تثناء محافظت�ي دي�اىل ونين�وى التي 
ماتزال املفاوضات مس�تمرة بشأنها لحسم 
الدوائر فيه�ا ، كما تبق�ى محافظة كركوك 
هي االخرى بانتظار اتفاق ممثليها ، وعقب 
ذلك ج�دد نائب رئيس مجلس النواب بش�ر 
الحداد ، تأكيده ان الجلس�ة مس�تمرة لحن 
االتفاق عىل اكمال الدوائر االنتخابية لقانون 

انتخابات مجلس النواب العراقي .
وعقد مجلس النواب، امس الس�بت، جلسته 

برئاسة الحلبويس وبحضور 170 نائبا”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
كش�ف الرئي�س األمركي، دونال�د ترمب، خالل 
اتص�ال هاتف�ي م�ع رئي�س مجل�س الس�يادة 
ورئي�س  الس�ودان  وزراء  ورئي�س  الس�وداني 
الوزراء اإلرسائييل، عن تهديد مر بتفجر س�د 
النهض�ة رداً عىل التعنت األثيوبي يف املفاوضات، 
وفيما ادىل ترامب مبكرا باالنتخابات الرئاسية يف 

فلوريدا،
رد رئيس ال�وزراء اإلثيوبي، آب�ي أحمد عيل، انه 
التوج�د ق�وة يمكنه�ا أن تمنعن�ا م�ن تحقي�ق 

أهدافنا.
وخ�الل االتصال الهاتفي الذي تم بثه عىل الهواء 
مب�ارشة، تط�رق ترم�ب يف حديث�ه م�ع رئيس 
الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إىل ملف سد 

النهضة، متسائالً عن آخر تطورات هذا امللف. 
وقال، عىل وف�ق ترجمة حرفية للحديث نرتها 
وس�ائل إعالم مرية: إن “مر هددت بنسف 
س�د النهض�ة، وال يمكن ل�وم مر لش�عورها 
ببعض االس�تياء” بس�بب التج�اوزات اإلثيوبية 

التي تؤثر سلباً عىل مياه النيل.
التج�اوزات  أن  األمرك�ي:  الرئي�س  وأض�اف 
اإلثيوبية مرفوضة، خاصًة بعد أن تم التوصل إىل 
اتف�اق بن الدول الثالث تحت رعاية  أمركية، ثم 
انسحبت إثيوبيا منه يف أخر لحظة، مشراً إىل أن 
مر لديها الحق يف حماية حصتها بمياه النيل.

وأكد ترم�ب أن تجاهل إثيوبي�ا لالتفاق أمر  غر 
مقب�ول، وهو م�ا دفعه لفرض عقوب�ات عليها 
وإيقاف عدد من املساعدات عنها، قائالً: “إثيوبيا 
لن ترى أموال املساعدات مرة أخرى قبل أن تلتزم 

باالتفاقية”.
واستكمل ترمب حديثه قائالً: “لقد أتيت باتفاق، 
وانس�حبت إثيوبيا يف آخر لحظ�ة، وهو أمر غر 
مقب�ول.. الوض�ع خط�ر، م�ر لن  تس�تطيع 
العي�ش به�ذه الطريق�ة وس�ينتهي األم�ر بهم 
بتفج�ر هذا الس�د، وهم قالوا وح�ذروا من هذا 
من قبل بكل  رصاحة.. عليهم القيام بيشء حيال 

هذا األمر”.
وتابع: “كنا جاهزين لتوقيع اتفاقية تم التفاوض 
عليها لخمس  س�نوات ثم انسحبوا )اإلثيوبيون( 
وه�ذا ليس جيداً، ول�م يكن عىل م�ر أن ترتك 

إثيوبيا تبني هذا الس�د من�ذ البداية لكنهم  كانوا 
مشغلون بش�ؤونهم الداخلية والثورات املضادة 

وأعمال التخريب وهو ما استغلته إثيوبيا”.
وكان وس�ينيله هونيجناو، رئيس هيئة الطران 
املدني اإلثيوبية، قد أعلن قبل أيام أن بالده قررت 

حظر الطران فوق سد النهضة.
يف غض�ون ذلك، رد رئيس ال�وزراء اإلثيوبي، آبي 
أحم�د عيل، امس الس�بت، ع�ىل اته�ام الرئيس 
األمرك�ي، دونال�د ترامب، ألديس أباب�ا بانتهاك 
اتف�اق عكف عىل إعداده لحل النزاع بش�أن س�د 
النهض�ة، وال�ذي قطع�ت ع�ىل إث�ره واش�نطن 

مساعدات عن أديس أبابا بمالين الدوالرات.
وقال آبي أحمد: “س�د النهضة هو س�د إثيوبيا، 
واإلثيوبيون س�يكملون هذا العمل ال محالة، وال 
توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا 
الت�ي خططنا لها، ولم يس�تعمرنا أحد من قبل، 

ولن يحكمنا أحد يف املستقبل”.
وأض�اف آبي أحم�د، يف بيان، أن�ه ال يمكن ألحد 
أن يم�س إثيوبي�ا ويعي�ش بس�الم، واإلثيوبين 

سينترون”.
وتاب�ع: “هناك أصدقاء صنعوا معنا هذا التاريخ 
كم�ا أن هناك أصدقاء خانوا خالل صناعتنا لهذا 

التاريخ، هذا ليس جديدا عىل إثيوبيا”.
 ويف س�ياق اخ�ر أدىل الرئي�س األمريك�ي دونالد 
ترامب بصوت�ه االنتخابي مبكرا يف والية فلوريدا 
قبل أن يعقد مؤتم�رات انتخابية يف ثالث واليات 

متأرجحة امس السبت.
وصوت ترامب لنفسه يف وست بالم بيتش بالقرب 
من منتجع ماراالغو الذي يملكه بعدما غر مقر 
إقامت�ه الدائ�م وعنوانه يف س�جالت الناخبن يف 

العام املايض من نيويورك إىل فلوريدا.
وقبيل عرة أيام فحس�ب عىل يوم االنتخابات، 
أدىل نح�و 53.5 ملي�ون أمريك�ي بأصواته�م يف 
االنتخاب�ات املبكرة، وهو عدد قد يس�هم يف أعىل 
نسبة تصويت خالل ما يربو عىل 100 عام وفقا 

لبيانات مروع االنتخابات األمريكية.
وتش�ر اس�تطالعات الرأي إىل تق�دم بايدن عىل 
ترام�ب عىل مس�توى الب�الد، لكن النس�ب أكثر 
تقارب�ا بينهما يف والي�ات مهمة يمكنها حس�م 

نتيجة االنتخابات.

اصابات كورونا يف العراق تالمس الـ450 ألفا والشفاء اكثر من 378 ألفا
بعد تسجيل 3204 إصابات و55 حالة وفاة

الربملان يصّوت على الدوائر االنتخابية 
لـ16 حمافظة ويرفع جلسته اىل الغد

ترامب يعطي الضوء األخضر ملصر لنسف سد 
النهضة.. وإثيوبيا ترد: لن نرتاجع أمام أي عدوان

بعد جلسة أبقاها مستمرة وأرجئ حمافظيت كركوك ونينوى

الرئيس االمريكي يصوت مبكرا باالنتخابات يف فلوريدا

بغداد/ الزوراء:
مصطف�ى  ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  اك�د 
الكاظم�ي، ام�س الس�بت، تمس�كه بموعد 
اج�راء االنتخاب�ات بموعدها املق�رر، وفيما 
الكافي�ة  الحماي�ة  دع�ا اىل رضورة توف�ر 
للتظاهرات، اعلن فتح 30 ملف فساد كبرة 

وجلب املتورطن بالقانون.
بمناس�بة  ل�ه  كلم�ة  يف  الكاظم�ي  وق�ال 
مرور ع�ام عىل تظاه�رات 25 ترين االول 
تابعتها “الزوراء”: نس�تعيد ذكرى الخامس 
والعري�ن من تري�ن لنذكر أنفس�نا بأن 
للش�عب حقوقه، الفتا اىل ان وظيفة الحاكم 

هي االستماع لصوت شعبه.
واض�اف: ان الحراك االجتماع�ي العراقي قد 
وضع خارطة طري�ق أقر بها الجميع ونحن 
ماض�ون بها، مبين�ا ان الحكومة تضع أمام 

نصب عينها أن تكون معربة إلرادة الشعب.
واش�ار اىل ان املنه�اج الحكوم�ي وضع حيز 

التنفي�ذ م�ن الي�وم األول لعم�ر الحكوم�ة، 
مؤكدا ان هدف الحكومة األسايس التحضر 

النتخابات حرة عادلة ونزيهة.
وتاب�ع: متمس�كون باملوع�د املح�دد إلجراء 
االنتخابات املبكرة يف 6 حزيران 2021، مؤكدا 
نعمل ع�ىل مس�اعدة مفوضي�ة االنتخابات 

إلكمال استعداداتها.
ومىض بالقول: نعمل عىل أن تراقب منظمات 
ومؤسس�ات دولية االنتخابات لضمان املزيد 
من الش�فافية والنزاهة، مش�را اىل ان إرادة 
التغير الس�يايس يعرب عنه�ا واقع صناديق 
االقرتاع.واك�د ان�ه لي�س هن�اك أي تمثي�ل 
س�يايس رشع�ي إال م�ن خ�الل االنتخابات، 
مش�ددا عىل انه يجب عىل الجميع االستعداد 
لالنتخابات.وزاد بالقول: نحن نتكفل بحماية 
االنتخابات من التزوير والسالح املنفلت بكل 
الس�بل والطرق القانوني�ة والخطط األمنية 
املحكمة، مبينا ان اعتماد النظام البايومرتي 

للتصويت وسد جميع الثغرات التكنولوجية 
واإلدارية يف النظام االنتخابي.

الق�وى  أم�ام  الب�اب  ان�ه ت�م فت�ح  واك�د 
السياس�ية والش�عبية للتعبر عن أنفس�هم 
االنتخاب�ات  وخ�وض  صفوفه�م  وتنظي�م 
برف ومس�ؤولية وضمن السياق القانوني 
والدس�توري، مبين�ا وعدن�ا بإط�الق نظام 
للتق�ي عن الحقائق بأحداث ترين املؤملة 
وفعلن�ا رغ�م ش�كوك البعض م�ن املزايدين 

وأحياناً تحديات املبتزين هنا وهناك.
وتابع: شكلنا فريقا يتقىص عن الحقائق من 
قضاة مش�هود لهم بالنزاهة، مؤكدا تسلمنا 
ملفا اقتصاديا مثقال بالسياس�ات الخاطئة 
وخزين�ة أفرغته�ا غيابات االس�رتاتيجيات 

االقتصادية واالعتماد الكيل عىل النفط.
واوضح: وفرن�ا احتياجات البلد األساس�ية 
وطرحن�ا ورقة بيض�اء اقتصادية إصالحية 
البيض�اء  الورق�ة  ان  اىل  طموح�ة، مش�را 

وضع�ت الحل�ول طويل�ة األم�د لالنهيارات 
الزراع�ة والصناعة  االقتصادي�ة وتش�جيع 

الوطنية واالستثمار.
وزاد:  بدأنا بإج�راءات جادة لتطبيق الورقة 
البيض�اء، مؤك�دا قلنا إننا س�نتخذ خطوات 
واس�عة ضد الفساد وفعلنا وللمرة األوىل يتم 
تجاوز جميع االعتبارات املكوناتية وتحديات 

نفوذ البعض.
واش�ار اىل ان�ه فتحن�ا أكث�ر م�ن 30 مل�ف 
فس�اد كبرة وجلبنا املتورطن بتلك امللفات 
بالقان�ون، مبينا انه يف مثل ه�ذا اليوم وقف 
العراق عىل حافة حرب إقليمية ودولية كانت 

قد تحدث عىل أرضه.
وتابع: عملن�ا بكل هدوء ودبلوماس�ية عىل 
جمع الدعم الس�تعادة وزن العراق وحجمه 
ال�دويل وعدم الس�ماح باالن�زالق إىل الراع 
نياب�ة عن غ�ره أو االعت�داء ع�ىل الغر من 

جرانه.

بغداد/ متابعة الزوراء: 
تج�اوزت إصابات كورون�ا أكثر م�ن 41 مليونا 
و768 ألفا تعاىف مهم 28 مليونا و531 ألفا و800 
ش�خص عىل األقل، فيما ح�ذرت منظمة الصحة 
العاملي�ة من أن النصف الش�مايل للك�رة األرضية 
يواج�ه لحظ�ة حاس�مة يف مكافح�ة الجائحة، 
إذ تش�هد ع�دد كبر من ال�دول تزاي�دا مطردا يف 
اإلصاب�ات.وأودى ف�روس كورون�ا بحي�اة نحو 
ملي�ون و139 ألفا و406 أش�خاص عىل األقل يف 
العالم منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العاملية 
يف الصن ع�ن ظهور املرض يف أواخر ديس�مرب/
كانون األول.وس�جلت الوالي�ات املتحدة نحو 80 
ألف إصابة جديدة بكوفيد19- خالل 24 س�اعة، 
وه�و رق�م ُيعد قياس�يا، حس�ب جامع�ة جونز 
هوبكنز املرجعية التي ُتحّدث بياناتها باستمرار، 
مم�ا يرف�ع إجمايل ع�دد اإلصاب�ات إىل نحو 8.5 
مالين منذ بداية الجائحة.ويش�هد ش�مايل البالد 
ويف الغرب األوس�ط أسوأ حاالت تفيش الفروس، 
يف وقت تش�هد نحو 35 والي�ة من أصل 50 زيادة 

يف ع�دد اإلصابات.وبقي عدد الوفي�ات عىل مدار 
24 س�اعة مس�تقرا عىل نطاق واس�ع منذ بداية 
الخري�ف، مع تس�جيل ما ب�ن 700 و800 حالة 
وفاة جديدة. ويف اإلجمال، تويف أكثر من 223 ألف 
ش�خص يف البالد ج�راء الفروس.ويف املكس�يك، 
6604 ح�االت  الصح�ة تس�جيل  وزارة  أعلن�ت 
إصاب�ة جديدة بفروس كورونا املس�تجد و418 
حالة وفاة، ليصل العدد الرسمي لحاالت اإلصابة 
إىل 880 ألف�ا و775، وح�االت الوف�اة إىل 88 ألفا 
و312.وق�ال مس�ؤولو الصح�ة إن م�ن املرجح 
أن يكون الع�دد الحقيقي للمصاب�ن أكرب بكثر 
من الحاالت املؤكدة.أما يف فرنس�ا، فقد تجاوزت 
حصيل�ة اإلصابات منذ ب�دء تفيش الوب�اء عتبة 
املليون، يف حن يزداد الوضع تدهورا مع تسجيل 
الب�الد أكث�ر م�ن 40 ألف إصاب�ة جدي�دة يف 24 
س�اعة، حس�ب هيئة الصحة العامة الفرنسية.
وش�هدت مدينة نابويل اإليطالية، مصادمات بن 
ق�وات األم�ن ومحتجن رافضن لحظ�ر التجول 
اللي�يل الذي ف�رض عىل املدينة وغره�ا من املدن 

بعد االرتفاع الرسي�ع يف إصابات فروس كورونا 
املس�تجد.وخرج مئات املحتجن للشوارع ليال يف 
مدينة ناب�ويل عاصمة إقلي�م كامبانيا )جنوب(، 
رفض�ا لحظ�ر التجول املعلن مس�بقا، ال�ذي بدأ 
ليلة الجمعة إىل السبت ملواجهة تفيش الفروس.

وع�ىل وفق ما ذكرته العديد من الصحف املحلية، 
فإن املحتجن ألقوا قنابل صوت عىل قوات األمن 
واملش�اعل والخراطي�ش، ل�رتد األخ�رة بإلق�اء 
قنابل مس�يلة للدموع، كم�ا ذكرت أن الكثر من 
الصدام�ات بن الجانبن وقع�ت بأنحاء متفرقة 
م�ن ناب�ويل، مم�ا أس�فر ع�ن وق�وع إصابات.

م�ن جانبه�ا، قالت اللجن�ة الوطني�ة للصحة يف 
الصن، أمس الس�بت: إن الرب الرئييس س�جل 28 
إصاب�ة جديدة بفروس كورون�ا، صعودا من 18 
إصاب�ة يف اليوم الس�ابق.وأضافت اللجنة يف بيان 
أن جميع الح�االت الجديدة ج�اءت من الخارج.

وذكرت اللجنة أيضا أنها سجلت 27 حالة إصابة 
جديدة دون أعراض صعودا من 11 حالة يف اليوم 
الس�ابق.عربيا، س�ّجل منحنى إصابات فروس 

كورون�ا املٌس�تجد يف الدول العربي�ة 16 ألفاً و14 
إصاب�ة جدي�دة، بلغ معها إجمايل ع�دد املُصابن 
مليون�ن و23 ألف�اً و24 حال�ة مؤك�دة، يف حن 
حص�د الوباء أرواح 249 ش�خصاً جديداً، لرتفع 
عدد الضحايا إىل 35 ألفاً و110 حالة وفاة، حسب 
م�ؤرش جامع�ة “جون�ز هوبكن�ز” األمريكي�ة.

ويبدو الفتاً الصعود الكبر الذي يش�هده منحنى 
اإلصاب�ات يف املغرب، حيث ب�ات يقرتب من 200 
أل�ف إصابة مؤك�دة، بعد تس�جيل 3 آالف و685 
حال�ة جديدة، ارتفع معها اإلجم�ايل إىل 190 ألفاً 
و416 إصابة، وهي بذل�ك تحتل املرتبة الثالثة يف 
عدد اإلصابات عربياً، بعد العراق والس�عودية، يف 
ح�ن أودى الوب�اء بحياة 73 ش�خصاً جديداً من 
س�كان املغرب، ووصل عدد الضحاي�ا إىل 3 آالف 
و205 حاالت وفاة، حتى يوم أمس.وبدأ الصعود 
يف عدد إصابات املغرب منذ أغسطس املايض، حن 
س�ّجلت يوم 11 من الشهر ألفن و56 إصابة، ثم 
ش�هد املنحنى تقلبات صعوداً وهبوطاً، لكن ظل 

يسّجل أكثر من ألف حالة يومياً.

الكاظمي يؤكد متسكه مبوعد اجراء االنتخابات ويدعو اىل محاية التظاهرات

الوباء يهدد نصف الكرة األرضية الشمالي 

إصابات كورونا يف العامل تناهز الـ٤٢ مليونا وتتزايد على حنو مطرد

اعلن فتح أكثر من 30 ملف فساد وجلب المتورطين بالقانون

     

النص الكامل التفاق وقف إطالق النار يف ليبيا
بغداد/ متابعة الزوراء:

ن�رت بعثة األم�م املتح�دة للدعم يف 
ليبيا نس�خة م�ن اتفاق وق�ف إطالق 
الن�ار الدائم ال�ذي وّقعه طرف�ا النزاع 
اجتماع�ات  يف  املنخرط�ان  الليب�ي 
اللجنة العس�كرية 5+5، الجمعة، بعد 
محادث�ات اس�تمرت خمس�ة أيام يف 

مقر األمم املتحدة بجنيف.
ويش�كل توقيع االتفاق خطوة لألمام 
يف إطار الجهود الدبلوماس�ية الهادفة 
إىل ح�ل ال�راع الدائ�ر يف ليبي�ا من�ذ 

سنوات.
وعق�دت األم�م املتح�دة االجتماعات 
األح�دث يف جنيف بن خمس�ة ضباط 
م�ن الطرفن يمثالن حكوم�ة الوفاق 

والجيش الوطني الليبي.
وق�د اتف�ق الطرف�ان املوقع�ان ع�ىل 

االتفاق عىل اآلتي:
-1 اتفقت اللجنة العسكرية 5+5 عىل 
الوق�ف الفوري إلط�الق النار ويرسي 

ذلك من لحظة توقيع هذا االتفاق.
-2 إخالء جمي�ع خطوط التماس من 
واملجموع�ات  العس�كرية  الوح�دات 
معس�كراتها  إىل  بإعادته�ا  املس�لحة 
بالتزام�ن مع خروج جمي�ع املرتزقة 
واملقاتلن األجانب من األرايض الليبية 
برا وبحرا وجوا يف مدة أقصاها 3 أشهر 
من تاري�خ التوقيع ع�ىل وقف إطالق 
باالتفاقي�ات  العم�ل  الن�ار وتجمي�د 
يف  بالتدري�ب  الخاص�ة  العس�كرية 

الداخ�ل الليبي وخروج أطقم التدريب 
إىل ح�ن اس�تالم الحكوم�ة الجدي�دة 
املوح�دة ألعماله�ا، وتكل�ف الغرف�ة 
األمنية املش�كلة بموجب هذا االتفاق 
باقرتاح وتنفيذ ترتيبات أمنية خاصة 
تكفل تأم�ن املناطق التي تم إخالؤها 
من الوحدات العس�كرية والتشكيالت 

املسلحة.
-3 اتفقت اللجنة العسكرية املشرتكة 
عس�كرية  ق�وة  تش�كيل  ع�ىل   5+5
العس�كرين  م�ن  الع�دد  مح�دودة 
النظامي�ن تحت غرفة يتم تش�كيلها 
من قبل اللجنة العس�كرية املش�رتكة 
5+5 تعمل كقوة تس�اهم يف الحد من 
الخروق�ات املتوق�ع حدوثه�ا عىل أن 
يتم توفر املواد الالزمة لتش�غيلها من 

كافة األطراف والجهات.
-4 تب�دأ فورا عملي�ة حر وتصنيف 
املجموعات والكيانات املسلحة بجميع 
مس�مياتها ع�ىل كامل ال�رتاب الليبي 
س�واء التي تم ضمها للدول�ة أو التي 
لم يت�م ضمها، ومن ث�م إعداد موقف 
عنها من حي )قادته�ا، عدد أفرادها، 
تسليحها، أماكن تواجدها( وتفكيكها 
إع�ادة دم�ج  آلي�ة ورشوط  ووض�ع 
أفرادها وبش�كل فردي إىل مؤسسات 
الدول�ة مم�ن تنطب�ق علي�ه الروط 
واملواصف�ات املطلوبة لكل مؤسس�ة 
لتل�ك  الفعلي�ة  الحاج�ة  وبحس�ب 
املؤسسات أو إيجاد فرص وحلول ملن 

ال تنطبق عليه الروط أو ملن ال يرغب 
به�ذا الدم�ج، من خالل لجن�ة فرعية 

مشرتكة بدعم ومشاركة البعثة.
-5 إيقاف التصعيد اإلعالمي وخطاب 
الكراهي�ة املتف�يش حالي�ا م�ن قب�ل 
مجموع�ة م�ن قن�وات الب�ث املرئ�ي 
واملسموع واملواقع اإللكرتونية وتدعو 
الجهات القضائية والجهات املختصة 
إىل اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تكفل 
مالحقة ج�ادة ورادعة لتل�ك القنوات 
األم�م  بعث�ة  تدع�و  كم�ا  واملواق�ع، 

املتح�دة إىل اتخاذ اإلج�راءات الالزمة. 
ولهذه الغاية قررت اللجنة العسكرية 
املشرتكة إنش�اء لجنة فرعية منبثقة 
عنها ملتابعة خطاب الكراهية ومتابعة 
اإلج�راءات الالزمة بحقها، كما قررت 
اللجنة توجيه رسالة مبارشة إىل كافة 
قنوات البث املرئيس واملس�موع لعدم 
بث أية مادة إعالمية تتضمن مثل هذا 

النوع من الخطاب.
-6 اتفق�ت اللجن�ة عىل فت�ح الطرق 
واملعاب�ر الربي�ة والجوية ع�ىل كامل 

اتخ�اذ  أن يت�م  الليب�ي ع�ىل  ال�رتاب 
الغج�راءات العاجل�ة بفت�ح وتأم�ن 

الطرق التالية:
بنغ�ازي رست  الس�احيل  الطري�ق  أ. 

مراتة طرابلس.
ب. مرات�ة أبو قرين الجفره س�بها 

غات.
ج. طري�ق غري�ان الش�ويرف س�بها 

مرزق.
ولهذه الغاية تدعم اللجنة العس�كرية 
املشرتكة 5+5 املقرتحات التي خلصت 

إليها لجنة الرتتيبات األمنية املشرتكة 
الغردق�ة  مدين�ة  يف  اجتمع�ت  الت�ي 
س�بتمرب  و29   28 يوم�ي  املري�ة 
ترتيب�ات  وض�ع  إىل  وتدع�و   ،2020
لتأمن املرور اآلم�ن للمدنين وقوافل 
التموين واملنظمات اإلنسانية عرب تلك 

الطرق وفقا ملا ييل:
- تش�كل غرف�ة أمنية مش�رتكة عىل 
رأسها ضباط الرطة اللذين شاركوا 
يف اجتماع�ات الغردقة القرتاح وتنفيذ 
ترتيب�ات أمني�ة خاصة تكف�ل املرور 
اآلمن عرب الطرق املشار إليها والطرق 
األخرى بكام�ل ال�رتاب الليبي وكذلك 
املناط�ق التي تم إخالئها من الوحدات 

العسكرية والتشكيالت املسلحة.
- يت�م اختيار رئيس الغرفة ومعاونيه 
وتحدي�د واجباته�م م�ن قب�ل اللجنة 

العسكرية املشرتكة 5+5.
-تخىل الطرق املستهدفة من أيه قوات 
عسكرية أو مس�حلة بمجرد مبارشة 

القوة املشرتكة ملهامها.
- تت�وىل قي�ادة الق�وة املش�ار إليه�ا 
تشكيل القوة املناط بها تأمن الطرق 
ع�ىل أن يت�م ذلك ع�رب وض�ع معاير 
الكف�اءة والخ�ربة واالنضباط موضع 

التنفيذ.
-7 اتفقت اللجنة العسكرية املشرتكة 
5+5 ع�ىل تكليف آمر حرس املنش�آت 
النفطي�ة يف املنطق�ة الغربي�ة وآم�ر 
ح�رس املنش�آت النفطي�ة يف املنطقة 

الرقي�ة ومندوب املؤسس�ة الوطنية 
للنفط بالتواصل وتقديم مقرتح حول 
إع�ادة هيكل�ة وتنظيم جه�از حرس 
املنش�آت النفطية بما يكفل استمرار 
تدف�ق النفط وع�دم العبث ب�ه ورفع 
املقرتح إىل اللجنة العسكرية املشرتكة 

.5+5
-8 إيق�اف القب�ض ع�ىل الهوي�ة أو 
االنتماء الس�يايس واقتص�ار املالحقة 
جنائي�ا  املطلوب�ن  ع�ىل  والقب�ض 
املطلوب�ن  الجه�ات  إىل  وإحالته�م 

لديها.
-9 اتفق�ت اللجنة ع�ىل اتخاذ التدابر 
العاجل�ة لتب�ادل املحتجزي�ن بس�بب 
العملي�ات العس�كرية أو القبض عىل 
الهوية وذلك بتش�كيل لجان مختصة 

من األطراف املعنية.
-10 يف ظل األجواء اإليجابية الس�ائدة 
وعوام�ل الثق�ة التامة س�تقوم لجنة 
البعث�ة  فري�ق  باالش�رتاك م�ع   5+5
بإعداد آلية ملراقبة تنفيذ هذا االتفاق.

-11 ال ي�رسي وقف إط�الق النار عىل 
املجموع�ات اإلرهابي�ة املصنف�ة من 
قب�ل األمم املتحدة ع�ىل كافة األرايض 

الليبية.
-12 ت�ويص لجن�ة 5+5 وتحث البعثة 
ع�ىل إحالة اتف�اق وقف إط�الق النار 
املوقع من لجنة 5+5 إىل مجلس االمن 
إلص�دار ق�رار إلل�زام كاف�ة األطراف 

الداخلية والخارجية بتنفيذه.

No: 7351    Sun    25    Oct    2020العدد:   7351    االحـد   25   تشرين االول     2020



بغداد/ الزوراء:
كشف مسؤول العالقات يف محور الشمال للحشد 
الشعبي، عيل الحسيني، امس السبت، عن كشف 
عرشات املضافات الداعشية من خالل الطائرات 

املسرية.
“ألوية  ان  صحفي:  حديث  يف  الحسيني  وقال 
وكركوك  دياىل  محافظات  يف  الشعبي  الحشد 
وصالح الدين، بدأت باستخدام مكثف للطائرات 
املسرية يف العمليات العسكرية خاصة يف مناطق 
تتميز  التي  الزراعية  والبساتني  والوديان  التالل 
يف  لقدرتها  التضاريس  ناحية   من  بالتعقيدات 
تحركات  اي  ومتابعة  والرصد  االهداف  كشف 

مربية لخاليا التظيم االرهابي”
املسريات  الطائرات  ان”  الحسيني  واضاف 
الرسية،  داعش  مضافات  من  العرشات  كشفت 
العسكرية  العمليات  كل  يف  فعاال  سالحا  وكان 
يف  للتنظيم  اجرامية  محاوالت  واحبطت  االخرية 

التسلل والهروب”.
ضعيف  االجرامي  داعش  “تنظيم  أن  إىل  وأشار 
القواطع  كل  يف  االخرية  انتكسارات  بعد  جدا 

ومقتل ما تبقى من قياداته”.
من جانب اخر، كشف الناطق باسم محور دياىل 
للحشد الشعبي، صادق الحسيني، عن بدء جهود 

إعادة نازحيي 14 قرية محررة يف صالح الدين.

اعادة  ان”  صحفي:  حديث  يف  الحسيني  وقال 
النازحني اولوية مطلقة بالنسبة لنا النها تحسم 
رضورة  يمثل  انه  اىل  باالضافة  انسانيا،  ملفا 
اىل  تحولها  وتفادي  مناطق  مسك  يف  امنية 

مضافات واوكار لتنظيم داعش االرهابي، ناهيك 
عن تقليل حجم االنتشار االمني ونقل القطعات 

اىل مناطق اخرى بحاجة للدعم امليداني”.
واضاف الحسيني ان” الحشد الشعبي بالتنسيق 
خطة  بدء  الدين  صالح  يف  االمنية  القيادات  مع 
تقع  محررة  قربة   14 نازحيي  إلعادة  جديدة 
ضمن حوض املطيبيجة واملناطق القريبة منها«. 
الفتا اىل »ان الحشد بدأ مؤخرا بعمليات تمشيط 
يف  دوره  اىل  باالضافة  املناطق،  لتامني  مكثفة 
الجهد  »ان  اىل  لالرهابيني«. الفتا  اي وجود  منع 
يف  الحكومية  املوسسات  عاتق  عىل  يقع  اآلن 
توفري الخدمات االساسية استعدادا لعودة االرس 

وانهاء معاناتها”.
اعادة  الشعبي  الحشد  ان”  اىل  الحسيني  واشار 
اكثر من 3 االف ارس خالل 2020 يف دياىل، وهو 
مستمر يف اعادة ما تبقى منهم عىل وفق القدرات 
قبل  من  دمرت  املناطق  بعض  الن  املتوفرة 
ما  االساسية،  الخدمات  ملف  خاصة  االرهاب، 
يستدعي جهودا اكرب من قبل االدارات الحكومية 

يف دعم املناطق املحررة”.

بغداد/ الزوراء:

السبت،  امس  الرصافة،  صحة  دائرُة  افادت 

بأن الوقاية تعد السبيل األمثل لتجاوز مخاطر 

املوجة الثانية لكورونا املتوقع أن تشهد تزايد 

مبكرة  استعدادات  اُتخَذت  بينما  اإلصابات، 

للتصدي لهذه املوجة. من جهتها، أكدت منظمة 

للتعاطي  الوحيد  الحل  أن  العاملية،  الصحة 

الـكـمـامـات  ارتداء  هو  الوباء  انحسار  مع 

االجـتـمـاعـي  بـالـتـبـاعـد  وااللــتــزام 

لتجنب االصابة بشكل فعال.

الغني  عبد  الرصافة،  صحة  دائرة  مدير  وقال 

الوحيد  السبيل  تعد  »الوقاية  ان  الساعدي: 

خالل  باالصابات  االرتفاع  موجة  عىل  للتغلب 

والتباعد  الكمامات  ارتداء  عرب  املقبلة  املدة 

وتزداد  ستستمر  االزمة  فأن  وإال  االجتماعي، 

ولن نتخلص من الوباء«.

وأضاف أن »الدائرة وضعت خططا مستقبلية 

منها  بكورونا  االصابات  اعداد  زيادة  حالة  يف 

مركز  وهو  للمصابني  جديد  مركز  افتتاح 

باالنعاش  الخاص   ”RCU“ الخامس  الشفاء 

الحرجة  للحاالت  التنفسية  والعناية  الرئوي 

رسيرا   125 بسعة  الكندي  بمستشفى  امللحق 

حيث  املقدسة،  الحسينية  العتبة  من  بمبادرة 

القليلة املقبلة بعد  سيتم افتتاحه خالل االيام 

واملالكات  الطبية  االجهزة  بأحدث  تجهيزه 

ردهات  افتتاح  عن  فضال  املتخصصة، 

 5 وتطوير  الرسيرية  السعة  وتوسعة  حديثة 

واالمام  والكندي  العطاء  وهي  مستشفيات 

عيل وابن زهر وابن الخطيب، فضال عن تجهيز 

باالدوية  رسيرا   120 بسعة  الحياة  مركز 

واملستلزمات الطبية استعدادا الستقبال مرىض 

كورونا«.

اىل  الكندي  »بعودة مستشفى  الساعدي  ونوه 

حسب  املرىض  الستقبال  االعتيادية  الخدمة 

املستشفيات،  بقية  الٕرجاع  تمهيدا  تخصصها 

مستشفيات  اىل  بالفريوس  املصابني  وتحويل 

الخدمة  اىل  املستشفيات  جميع  واعادة  العزل 

كما كانت عليه قبل دخول كورونا، وتخصيص 

انشاؤها  تم  للحجر  ومستشفيات  مراكز   ٦

مشاريع  متابعة  عن  فضال  الجائحة،  ملصابي 

الدائرة التطويرية للعمل الصحي واتمامها عىل 

وفق املدة الزمنية املحددة«.

اىل  مستشفيات  اربعة  »تحويل  اىل  واشار 

تعليمية وتدريبية لطلبة كلية الطب الكسابهم 

من  املوافقات  حصول  بعد  العملية  املهارات 

عيل  االمام  مستشفى  منها  املعنية  الجهات 

والشهيد  البلدي  وابن  الزهراء  وفاطمة  )ع( 

تعليمية  مستشفيات   ٦ اىل  لتضاف  الصدر، 

اخرى سابقة ليصبح عددها 10 مستشفيات 

يف الرصافة«.

العاملية،  الصحة  منظمة  أكدت  جهتها،  من 

مع  للتعاطي  الوحيد  الحل  أن  السبت،  امس 

الـكـمـامـات  ارتداء  هو  الوباء  انحسار 

االجـتـمـاعـي  بـالـتـبـاعـد  وااللــتــزام 

لتجنب االصابة بشكل فعال.

وقال رئيس فريق الطوارئ باملنظمة يف العراق، 

وائل حتاحت، يف حوار صحفي: إن “الــوضــع 

والـعـالـم  الـعـراق  فـي  الــوبــائــي 

شـهـد خــالل الـفـتـرة املاضية ارتـفـاعـا 

كـورونـا  بـفـيـروس  االصـابـة  بـنـسـب 

املـسـتـجـد عىل وفـــق مـعـطـيـات لــم 

االحـتـمـال  ولـكـن  اآلن،  حـتـى  تـتـضـح 

الــتــزام  عدم  الـى  يـعـود  املـرجـح 

املـواطـنـني بـالـتـعـلـيـمـات الـوقـائـيـة 

من  وامللل  الفريوس  بخطورة  الوعي  وقلة 

االجــتــمــاعــي،  الـتـبـاعـد  اجـراءات 

مستويات  تصاعد  عىل  انـعـكـس  والـــذي 

فـي  مـشـاهـدات  عىل  مبٍن  وهذا  االصابة، 

دول عـديـدة، وخصوصا يف دول اوروبــا، او 

ان الفريوس مـن املحتمل ان يتأثر بـدرجـات 

وهي  فعاليته  تــزداد  معينة  حــرارة 

اإلصابة  نسب  »ان  وزاد  واردة«.  احتماالت 

ثــابــتــة  مــســتــويــات  سـجـلـت 

وهو  يوميا  اصابة   4000 بـــ  تــقــدر 

والوضع  املوجودة  الفحص  بإمكانيات  يتعلق 

الوبائي”.

للتعاطي  الوحيد  “الحل  أن  حتاحت  وأضاف 

الـكـمـامـات  ارتداء  هو  الوباء  انحسار  مع 

االجـتـمـاعـي  بـالـتـبـاعـد  وااللــتــزام 

عىل  والرتكيز  فعال،  بشكل  االصابة  لتجنب 

وفــي  املـــرض،  مــع  الـتـهـاون  عــدم 

االصـابـة  مـسـتـويـات  زيــادة  حــال 

الـتـعـاطـي  يف  مشكلة  هـنـالـك  فـإن 

مــع حـــاالت االصــابــة الـحـرجـة من 

الـحـاالت االجمالية بسبب االعـبـاء اإلضافية 

الـكـبـيـرة عـلـى املـسـتـشـفـيـات”.

ان  اىل  الطوارئ  فريق  رئـيـس  ولــفــت 

“الرتكيز الحايل ينصب عىل رفـع الضغط عن 

مع  للتعاطي  الصحية  واملراكز  املستشفيات 

الوباء بشكل مناسب”.

بغداد/ الزوراء:
للجمارك،  العامة  الهيئة  أعلنت 
مواد  اصدار  اعادة  السبت،  امس 
طريبيل  جمرك  مركز  يف  متنوعة 

الحدودي.
وذكر بيان للهيئة، تلقت »الزوراء« 
يف  الهيئة  »كوادر  أن  منه:  نسخة 

الحدودي  طريبيل  جمرك  مركز 
متنوعة  مواد  اصدار  بإعادة  قامت 
استنساخ  اجهزة  منزلية  )اجهزة 
مصنعات حديدية خباطة سمنت( 
لعدم  االسترياد  لضوابط  مخالفة 

اكتمال األوراق الرسمية لها«.
اعادة  عملية  »تمت  أنه  إىل  وأشار 

االصدار وفقا للتعليمات والضوابط 
النافذة«.

بينما اعلنت هيئة املنافذ الحدودية 
معدة  برشية  أدوية  حاوية  ضبط 
للتهريب يف ميناء ام قرص الشمايل.

تلقت  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
»منفذ  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 

ميناء أم قرص الشمايل يف محافظة 
بنود  البرصة ضبط حاوية محملة 
برشية  أدوية  خلفها  مخبأة  ورق 
ومكمالت غذائية معدة للتهريب ».

تمت  الضبط  »عملية  ان  واضافت 
اكمال  بعد  الجمركي  الحرم  خارج 
سيطرة  عند  الجمركية  معاملتها 

تفتيش  وبعد  والتحري،  البحث 
العجلة تبني صحة املعلومة«.

واشارت الهيئة اىل انه »تمت إحالة 
محرض  وفق  عىل  ضبطه  تم  ما 
الجهات املختصه التخاذ  إىل  أصويل 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات 

بحقها«.

بغداد/ الزوراء:
أفادت وكالة االستخبارات العاملة بوزارة الداخلية، 
متهمني  ثالثة  عىل  القبض  بإلقاء  السبت،  امس 

ضبط بحوزتهم أسلحة غري مرخصة يف بغداد.
منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت  للوكالة،  بيان  وذكر 
أنه »تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية املحرتم ومن 
مفارز  تمكنت  املسؤولية،  قواطع  متابعة  خالل 
املتمثلة باستخبارات الرشطة  وكالة االستخبارات 

االتحادية يف وزارة الداخلية من القاء القبض عىل 
بغداد  العاصمة  مناطق  أحدى  يف  متهمني  ثالثة 
وبالجرم املشهود وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر 
نوع كلوك عدد )2( مع اطالقات نارية غري مرخصة 

والتحمل تخويل أو أوراق رسمية«.
األسلحة  مع  املتهمني  »تسليم  إىل  البيان  وأشار 
وصل  بموجب  املختصة  الجهات  اىل  املضبوطة 

تسلم اصويل«.

بغداد/ الزوراء:
االستخبارات  شعبة  مديرية  يف  امني  مصدر  افاد 
االمنية  القوات  بأن  السبت،  امس  العسكرية، 
 “ بتنظيم  عنارص  ثالثة  القبض  القاء  من  تمكنت 

داعش” االجرامي رشقي الفلوجة.
امنية  “قوة  إن  صحفي:  ترصيح  يف  املصدر  وقال 
من مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة 
العسكرية  القطعات  بقية  مع  بالتنسيق  العارشة 
النطاق  واسعة  وتفتيش  دهم  بحملة  رشعت 
قضاء  جزيرة  من  مختلفة  مناطق  استهدفت 
الكرمة رشقي مدينة الفلوجة، تمكنت من خاللها 
داعش  عصابات  عنارص  ابرز  من   3 اعتقال  من 

االجرامية بارز “.
عن  الكشف  عدم  فضل  الذي  املصدر،  واضاف 
العنارص  استدرجت  االمنية  القوات  ان”  هويته: 
يف  تواجدهم  اعتقالهم حال  من  وتمكنت  املطلوبة 
املنطقة املستهدفة دون وقوع أي مقاومة تذكر”، 
القوات  مكنت  استخباراتية  معلومات  ان”  مبينا 
 /4 املادة  وفق  عىل  املطلوبني  اعتقال  من  االمنية 

إرهاب”.
وسط  املعتقلني  نقلت  االمنية  “القوات  أن  وتابع 
االمنية  املراكز  احدى  اىل  مشددة  امنية  اجراءات 
للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عنارص التنظيم 

االجرامي واماكن تواجدهم “. 

بغداد/ الزوراء:
كشفت وزارة االتصاالت، امس السبت، عن مساع الفتتاح مكاتب لتطبيقي الواتساب والفيس بوك 
يف العراق. وقال مدير عام رشكة االتصاالت واملعلوماتية، باسم األسدي، بحسب اإلعالم الحكومي: 
إن »فتح مكاتب لتطبيقي الواتساب والفيس بوك أو التطبيقات األخرى يف العراق هدف وغاية تعمل 
الوزارة وبالتنسيق مع هيئة اإلعالم واالتصاالت لغرض الوصول إليها«، الفتاً إىل أن »هذا املوضوع 
يتطلب تسهيالت من الدولة وتنسيقاً عايل املستوى بني الوزارة والهيأة، إضافة إىل تنسيق عاٍل مع 
»هناك  أن  األسدي  العراق«.وأضاف  يف  لها  مكاتب  بفتح  اقناعها  لغرض  نفسها  التطبيق  جهات 
استخدامها ويف  وتنظيم  التطبيقات،  استخدام جميع  لكيفية  وتعليمات  آلية  لوضع  عالياً  تنسيقاً 
بعض األحيان هناك حاجة إىل ترشيعات قانونية يف هذا الصدد من دون الحد من حرية املواطن، بل 
إىل  أو احتيال«، مشرياً  الكرتوني  ابتزاز  املواطن إىل موضوع  لتنظيم هذا املوضوع حتى ال يتعرض 
أن »تنظيم عمل هذه التطبيقات سيمنح رصانة للمواطن وليس سلباً لحريته«.وأوضح أن »فائدة 
العراق من فتح هذه املكاتب هي بالدرجة األوىل تكون فائدة اعتبارية للدولة، ومكانة العراق دولياً، 

وثانياً فائدة أمنية«.

بغداد/ الزوراء:
يف  الجماعية  للمقابر  الوطني  الفريق  بدأ 
جماعية  مقربة  بفتح  السبت،  امس  العراق، 
سنجار  قضاء  يف  املعمرات  االيزيديات  للنساء 
الوطني  الفريق  نينوى.وقال  محافظة  غربي 
للمقابر الجماعية يف العراق: ان«املقربة تقع يف 
وتضم  سنجار  قضاء  بمدخل  صوالغ  منطقة 
الواتي  املعمرات  من  ايزيدية  امرأة   80 رفات 
االرهابي  داعش  تنظيم  عنارص  يد  عىل  قتلن 

خالل اجتياحه للقضاء يف عام 2014«.
الشهداء  شؤون  وزارة  ان«فرق  واضاف 
كردستان،  اقليم  حكومة  يف  واملؤنفلني 
منظمة  مع  بالتعاون  الشهداء  ومؤسسة 
)ICMP( الدولية، بدأت بفتح املقربة وبحضور 
شخصيات ايزيدية وممثيل املؤسسات والدوائر 
الحكومية ورجال الدين من املجلس الروحاني 
مختلف  من  شخصيات  وبمشاركة  االيزيدي 

املكونات الدينية يف املنطقة«.

بغداد/ الزوراء:
بارشت مديرية البلدية يف ميسان، امس السبت، برفع النفايات املرتاكمة يف الساحات والحدائق 
العامة يف مركز املدينة.وقال مدير بلدية العمارة نورس الساعدي، يف بيان: إن مديرته وبمشاركة 
إىل منطقة  والعمارات ونقلها  الخليج  النداء وحي  النفايات يف مناطق  برفع  اآليل قامت  الجهد 

الطمر الصحي يف منطقة الطيب.

بغداد/ الزوراء:
هنأ رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
لألمم  العام  األمني  السبت،  امس 
بمناسبة  غوتريش،  أنطونيو  املتحدة، 
املتحدة،  األمم  لتأسيس   75 الذكرى 
الدويل  التكاتف  رضورة  اىل  دعا  فيما 

ملكافحة اإلرهاب والفساد.
إىل  بعثها  رسالٍة  يف  صالح،  وأشار 
تلقته  ملكتبه  بيان  يف  العام،  األمني 
يواجه  الذي  العالم  أن  إىل:  »الزوراء«، 
تداعياته  بكل  كوفيد19  خطر  اليوم 
واالجتماعية،  واالقتصادية  الصحية 
التكاتف  أهمية  تؤكد  مناسبة  هي 

الدويل ملواجهة التحديات.
يواجه  العالم  أن  صالح:  وأضاف 
اإلرهاب.  وأبرزها  كبرية،  تحدياٍت 
الجهد  مواصلة  رضورة  عىل  مؤكدا 
الدويل ملحاربته والقضاء عىل مصادر 
الفساد  مكافحة  عرب  تمويله، 
للعنف  السيايس  االقتصاد  باعتباره 

واإلرهاب.
داعماً  يقف  العراق  أن  إىل:  ولفت 
األمم  تحملها  التي  واملبادئ  للقيم 
املتحدة من أجل إرساء السالم العاملي، 
النزاعات،  ومنع  التوترات  وتخفيف 

أهمية  مع  االنسان،  حقوق  وحماية 
تجاوز اإلخفاقات التي صاحبت عمل 
الدور املحوري  املنظمة، والتأكيد عىل 
مصالح  توحيد  يف  به  تضطلع  الذي 

الدول األعضاء فيها.
العراق  أن  الجمهورية:  رئيس  وأّكد 
األممي  الدعم  استمرار  اىل  يتطلع 
للشعب العراقي يف مواجهة التحديات. 
االنتخابات  استحقاق  أن  اىل:  الفتاً 
نزاهتها  ضمان  تستوجب  املقبلة 
للمواطنني  الحرة  اإلرادة  وتحقيق 

بعيداً عن التزوير والتالعب.

بغداد/ الزوراء:
الوقودية  البطاقة  استيفاء  مبلغ  حددت  أنها  العراقية  التجارة  وزارة  أكدت 

بـ2000 دينار.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: أن »البطاقة الوقودية التي 
توزع عن طريق وكالء التموين جاءت بناًء عىل تنسيق مع وزارة النفط،كونها 
النفط  ملادة  واملخصصة  للمواطنني،  البطاقة  هذه  إصدار  عن  املسؤولة  الجهة 

األبيض«.
وحذرت الوزارة » من أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الوكالء املخالفني الذين 
يستوفون مبالغ أكثر من املقرر من قبل الوزارتني، وأن اإلجراءات قد تصل لحد 

إغالق الوكالة، وسحب الرتاخيص من القائمني عليها«.
ودعت الوزارة »املواطنني للتعاون معها للتبليغ عن استيفاء املبالغ خارج املقرر 
كما  سابق،  وقت  يف  عنها،  أعلنت  التي  الساخنة  بالخطوط  االتصال  عرب  لها 

يمكنهم االتصال بأرقام هواتف وزارة النفط املخصصة لشكاوى املواطنني«.

بغداد/ الزوراء:
إعتقلت قوة من قسم شؤون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية التابعة لقيادة رشطة 

محافظة البرصة، خالل عملية أمنية »نوعية«، أخطر تجار املخدرات بالجرم املشهود.
وقالت القيادة يف بيان تقلت »الزوراء« نسخة منه«: ان تاجر املخدرات هو من خارج 
املحافظة وضبطت بحوزته كمية كبرية من الحبوب تقدر بـ 11،000 الف حبة مخدرة، 
وذلك بعد ورود معلومات دقيقة عن قيامه بعملية نقل الحبوب من احدى املحافظات 

اىل البرصة.
رشطة  قائد  بإرشاف  قوة  تشكيل  تم  املعلومات  تلك  ورود  وبعد  انه  البيان:  واضاف 
املحافظة وتم نصب كمني محكم يف املكان املحدد، وإلقاء القبض عليه بالجرم املشهود. 

مشريا اىل اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه واحالته عىل القضاء.

بغداد/ الزوراء:
السبت،  امس  االستخبارات،  وكالة  أعلنت 
عن القاء القبض عىل مسؤول مشاجب وآمر 

مفرزة ملا يسمى “والية شمال بغداد”.
نسخة  »الزوراء«  تلقت  للوكالة  بيان  وذكر 
الداخلية  لتوجيهات وزير  إنه “تنفيذاً  منه: 
االستخباري  العمل  تنسيق  خالل  ومن 
وكالة  مفارز  ألقت  املصاد،  وتسخري 
استخبارات  بمديرية  املتمثلة  االستخبارات 
مع  وبالتنسيق  الداخلية،  وزارة  يف  بغداد 
أحد  عىل  القبض  أربيل  يف  األسايش  قوات 

نايف(  )أبو  واملكنى  البارزين  اإلرهابيني 
إرهاب   4 املادة  أحكام  وفق  عىل  املطلوب 

النتمائه لعصابات داعش اإلرهابية”.
عدة  شغل  “املطلوب  أن  البيان  وأضاف 
مسؤول   – مفرزة  آمر   – )أمني  مناصب 
مشاجب( بما يسمى “والية شمال بغداد”، 
اعرتف  معه  األولية  التحقيقات  خالل  ومن 
ونفذ  اإلجرامية،  العصابات  لتلك  بانتمائه 
األمنية  القوات  ضد  إرهابية  عمليات  عدة 
شمال  من  متفرقة  بمناطق  واملواطنني 

بغداد”. 

احلشد: كشفنا عشرات املضافات الداعشية من خالل “املسريات” 
أعلن بدء جهود إعادة نازحي 14 قرية يف صالح الدين

الصحة: الوقاية السبيل األمثل لتجاوز خماطر املوجة الثانية لكورونا 

اعتقال متهمني حبوزتهم أسلحة غري مرخصة 
يف العاصمة

اعتقال ثالثة “دواعش” بعملية أمنية استباقية 
شرقي الفلوجة

االتصاالت تتحدث عن فكرة افتتاح 
مكاتب لواتساب وفيسبوك بالعراق

فتح مقربة مجاعية للنساء االيزيديات 
يف سنجار

ميسان تبدأ بإزالة النفايات املرتاكمة 
يف الساحات واحلدائق العامة

إعادة مواد متنوعة وضبط حاوية معدة للتهريب يف طريبيل وأم قصر

املنظمة العاملية تنصح بارتداء الكمامات
رئيس اجلمهورية يدعو إىل ضرورة 

التكاتف الدولي ملكافحة اإلرهاب والفساد

مهنئاً مبناسبة الذكرى 75 لتأسيس األمم املتحدة

التجارة : 2000 دينار فقط مبلغ استيفاء 
البطاقة الوقودية

شرطة البصرة تقبض على تاجر خمدرات 
باجلرم املشهود

اإلطاحة مبسؤول مشاجب وآمر مفرزة ملا 
يسمى والية مشال بغداد
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أعلنت ان اهلند تتصدر الئحة مشرتي النفط العراقي يف أيلول

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت وزارة النف�ط ع�ن مش�اورات مع رشكة 
»توت�ال« الفرنسية الستثم�ار الغاز يف محافظتي 
بغداد والبرصة. وفيما بّينت أن الرشكات النفطية 
الهندية كان�ت األكثر رشاًء للخ�ام العراقي خالل 
ش�هر ايلول املنرصم، اشارت اىل ان ابرز الرشكات 
الهندية التي اش�رت النفط العراقي هي رشكات 

هندوستان وهميل بروليوم.
وق�ال وزير النف�ط، احس�ان عبد الجب�ار، امس 
السبت، يف بيان صحفي: »من الرضوري التعجيل 
يف تنفي�ذ املشاريع االستثماري�ة يف قطاعات الغاز 
والصناع�ات البروكيماوية والطاق�ة املستدامة، 
واالعتماد ع�ى التقنيات الحديث�ة، وتوفري فرص 

التدريب املتقدمة للعاملني يف القطاع النفطي«.
وأض�اف الوزي�ر: »ملسنا م�ن الرشك�ات النفطية 
التي تباحثنا معها ثقة املستثمرين الكبار بقطاع 
الطاقة العراقي، ورغبتهم بتوسيع وتنويع وزيادة 
اف�اق التع�اون، خصوصاً رشك�ات BP، وأكسون 

موبي�ل، واين�ي، وك�از ب�روم وغريه�ا«.
وأع�رب عبد الجبار ع�ن »أمله التوص�ل قريبا إىل 

االتفاق بشأن املباحثات مع رشكة توتال«.
من جانب اخر، أعلنت وزارة النفط، امس السبت، 
أن الرشك�ات النفطية الهندي�ة كانت األكثر رشاًء 

للخام العراقي خالل شهر ايلول املنرصم .
وذك�رت الوزارة يف إحصائي�ة رسمية نرشتها عى 
موقعه�ا الرسم�ي: أن »الرشك�ات الهندية كانت 
األكث�ر عدداً م�ن بني الرشك�ات العاملي�ة األخرى 
ب�رشاء النفط العراقي وبواقع 8 رشكات من أصل 
28 رشكة قامت برشاء النفط العراقي خالل شهر 

ايلول«.
وأضاف�ت ال�وزارة أن »الرشك�ات الصينية جاءت 
باملرتبة الثانية وبواقع 4 رشكات، تليها الرشكات 
االمريكية بواقع 3 رشكات، ومن ثم جاءت رشكات 
كوريا الجنوبية واليونانية بواقع رشكتني، ومن ثم 
ج�اءت رشكات كل من وتركيا وروسيا وبريطانيا 
واسبانيا واالردن ومرص وأيطاليا وماليزيا وهولندا 

– بريطانيا لرشكة واحدة لكل منها.
واشارت الوزارة اىل ان »ابرز الرشكات الهندية التي 
اش�رت النفط العراقي هي رشك�ات هندوستان 
وهمي�ل برولي�وم، فيم�ا كان�ت اب�رز الرشكات 

الصينية التي اش�رت النفط العراقي هي رشكات 
ب�رو جاينة وcnooc ، فيما كان�ت ابرز الرشكات 
االمريكية التي اش�رت النفط العراقي هي رشكة 
اوكس�ون موبي�ل وش�يفرون وااليطالي�ة اين�ي 

.»BP والربيطانية
واعلنت بيانات ملصادر يف قطاع النفط ان صادرات 
العراق النفطية اىل الهند لشهر ايلول انخفضت اىل 
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فقدان بطاقة
فق�دت بطاقة ع�رشة عمر 
الص�ادرة م�ن رشك�ة آسيا 
سي�ل بأس�م )سم�ر كاظم 
عزيز( ..عى من يعثر عليها 
تسليمه�ا إىل جه�ة اإلصدار 

..مع الشكر والتقدير

بغداد/ الزوراء:
اعلن مرصف الرافدين، امس السبت، ان عدد الحسابات املفتوحة 
للمواطن�ني وفئ�ات اخرى يف فروع�ه ببغ�داد واملحافظات خالل 

ايلول املايض بلغت 3769 حساب توفري وجاٍر.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلقت »ال�زوراء«: ان 
“ع�دد الحساب�ات الجاري�ة التي ت�م فتحها للمواطن�ني وفئات 
اخ�رى وصلت اىل 291 حسابا، يف حني بلغ عدد حسابات التوفري 

للمواطنني اىل 3478 حسابا”.
وأضاف البيان أن “املرصف مستمر يف فتح الحسابات للمواطنني 
الراغب�ني يف ايداع امواله�م يف املرصف والحصول عى الفوائد عى 
وف�ق رشوط وضواب�ط وضعت، وبإمكان زبائ�ن املرصف زيارة 

فروعه يف بغداد واملحافظات لالطالع عليها”. 

بغداد/ الزوراء:
أعلن مرصف الرشيد، امس السبت، عن الرشوط الخاصة 

بقرض العاطلني عن العمل والبالغ 20 مليون دينار.
وأوض�ح املكت�ب اإلعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلق�ت 
»ال�زوراء« نسخ�ة من�ه: أن “املبلغ يمن�ح لغرض فتح 

مرشوع صغري ولكال الجنسني”.
وأضاف البي�ان أن “التعليمات تضمن�ت كفالة موظف 
وهوية غرفة تجارة بغداد، وعقد إيجار مكان املرشوع، 
وبإمك�ان الراغبني بالتقديم مراجع�ة فروع املرصف يف 

بغداد واملحافظات”. 

بغداد/ الزوراء:
االقتصادي،  الخبري  كشف 
ام�س  انط�وان،  باس�م 
السبت، ع�ن عدم تضمني 
او  ارق�ام  أي  الحكوم�ة 
جدول زمن�ي ضمن ورقة 
االص�الح، مبين�ا ان ورقة 
أي  تتضم�ن  ال  االص�الح 

مالمح واضحة.

وق�ال انط�وان يف ترصيح 
“ورق�ة  ان  صحف�ي: 
االص�الح االقتصادي التي 
الحكوم�ة  عنه�ا  اعلن�ت 
مالم�ح  أي  تتضم�ن  ال 

اصالحية كما اشاعته”.
ال  “الورق�ة  ان  واض�اف 
تحت�وي ع�ى أي ارقام او 
مبال�غ تخميني�ة للرصف 
وتحقيق  االص�الح  مقابل 
استثم�اري  اقتص�ادي 
يرف�ع  من الناتج االجمايل 

العراقي”.
ان  إىل  انط�وان  واش�ار 
االقتصادية  “االصالح�ات 
تتحق�ق  ان  يمك�ن  ال 
الفس�اد،  محارب�ة  دون 
وانه�اء وجوده يف مفاصل 

الدولة”. 

بغداد/ الزوراء:
لجن�ة  عض�و  كش�ف 
واالستثم�ار  االقتص�اد 
النيابي�ة، نوف�ل الن�ايش، 
امس السب�ت، عن ملفات 
فس�اد جديدة تخص عمل 
مش�ريا  التج�ارة،  وزارة 
إىل توجي�ه س�ؤال برملاني 
ع�الء  التج�ارة  وزي�ر  إىل 

الجبوري.
وق�ال الن�ايش يف ترصيح 
“لجن�ة  إن  صحف�ي: 
واالستثم�ار  االقتص�اد 
النيابية رشع�ت التحقيق 
بالعديد من ملفات الفساد 
الت�ي عث�ر عليه�ا تخص 

عمل وزارة التجارة”.
وأضاف أن “اللجنة تعتزم 
والكادر  الوزير  استضافة 

املتقدم للوزارة عى خلفية 
ع�دة قضايا”، مش�ريا إىل 
أن “هن�اك س�ؤاال برملانيا 
سيوج�ه إىل وزير التجارة 
تلك�ؤ  اسب�اب  يضم�ن 

الوزارة”.
وأشار النايش إىل أن “سبب 
مف�ردات  توزي�ع  تعث�ر 
البطاق�ة التموينية نتيجة 
ع�دم توف�ر التخصيصات 

املالية”.
النزاه�ة  لجن�ة  وكان�ت 
النيابية كشف�ت، يف وقت 
سابق، ع�ن صفقة فساد 
وزارة  بمخ�ازن  كب�رية 
التج�ارة لزي�وت منتهي�ة 
الصالحية مست�وردة منذ 
ع�ام 2019 ، وتقدر بأكثر 

من 66 مليار دينار. 

الرافدين: حسابات املواطنني املودعني 
أمواهلم بلغ 3769 يف أيلول

الرشيد يعلن تعليمات قرض الـ 20 
مليون دينار للعاطلني

اقتصادي: »الورقة البيضاء« ال 
تتضمن مالمح واضحة لإلصالح

الكشف عن ملفات فساد جديدة ختص 
وزارة التجارة 



بغداد/ الزوراء

والرياضة  الشباب  وزير  اكد 

الدور  اهمية  درجال  عدنان 

الريايض  االعالم  يلعبه  الذي 

والتطوير  البناء  عملية  يف 

وتسليط  االنجازات  ومواكبة 

التفوق  مكامن  عىل  االضواء 

االهداف  اىل  للوصول  واالبداع 

الدويل  النجم  ..وعدد  املنشودة 

املنتخب  فرسان  واحد  السابق 

الذهبي  عرصه  يف  العراقي 

ساهم  التي  العديدة  املراحل 

الجيل  بوصول  االعالم  فيها 

اىل  الكبار  النجوم  من  القديم 

املواكبة  خالل  من  العاملية 

العمل  يف  واالخالص  املستمرة 

وجد  التي  الغاية  لتحقيق 

خالل  ..واشار  اجلها  من 

نظمها  التي  املرئية  الندوة 

للصحافة  العربي  االتحاد 

تطبيق  بواسطة  الرياضية 

االتحاد  مع  بالتعاون  زووم 

الريايض  لالعالم  السعودي 

االتحاد  يف  الدورات  لجنة  عرب 

وبحضور عدد كبري من زميالت 

وزمالء املهنة وحملت عنوان » 

وارتباطها  العربية  الرياضة 

الوثيق باالعالم الريايض »  ..اىل 

ما  كثريا  الريايض  االعالم  ان 

للتفوق  الحافز  النجوم  منح 

ومالمسة االنجازات مستعرضا 

التي حققها  العديدة  البطوالت 

مثله  الذي  الرشيد  فريق  مع 

العراقي بنجومه  ومع املنتخب 

..مشريا  املعروفني  الكبار 

يعد  الريايض  االعالم  ان  اىل 

الرشيك االسرتاتيجي الي عمل 

املساهم  وهو  ناجح  ريايض 

دوما يف عملية البناء واالصالح 

الواقع  مجمل  يف  للرياضة 

درجال  حلق  ومثلما   .. العربي 

طراز  من  العبا  املجد  سماء  يف 

واضحا  ..كان  الكبار  النجوم 

رصيحا ومبارشا ونجما محلقا 

ويطالبهم  الزمالء  يحاور  وهو 

االلتزام باملهنية وعدم االنحياز 

عىل  يكونوا  وان  للمسؤول 

الجميع  من  واحدة  مسافة 

االنجاز  مالمسة  ارادوا  ان 

والنجاح ..مشريا اىل ان االعالم 

اىل  وصوله  يف  كبريا  دورا  لعب 

العبا  كان  عندما  النجومية 

الذي  الكبري  بالتطور  مشيدا 

الذي  الحديث  االعالم  اصاب 

العالم  وجعل  املسافات  قرب 

الجميع  مطالبا  صغرية  قرية 

تكنولوجيا  من  باالستفادة 

العرص ..

التي  النوعية  النقلة  وحول 

حققها باختياره وزيرا للشباب 

اشار  العراق  يف  والرياضة 

الحايل اخذ  اىل ان عمله  درجال 

من وقته الكثري واضاف صدقا 

مسؤوليات  االن  اتحمل  فانا 

تركة  بلدي وهذه  تجاه  كبرية 

بكل  احملها  ان  يجب  ثقيلة 

وال  عالية  روح  وبكل  امانة 

افكر بشئ غري العراق الن بلدنا 

الجهود  كل  اىل  يحتاج  اليوم 

بنائه  اعادة  اجل  من  الخرية 

ومثلما اسعدنا شعبنا كالعبني 

السعادة  ندخل  ان  اليوم  بد  ال 

مسؤولني  ونحن  قلوبهم  اىل 

الصالح  معا  نعمل  ..حيث 

عام  بشكل  الرياضة  منظومة 

خاص  بشكل  القدم  وكرة 

الرئييس  الهدف  بان  ..مؤكدا 

االن يكمن يف مساعدة املنتخب 

نهائيات  اىل  للوصول  العراقي 

كاس العالم يف قطر متمنيا ان 

عربي  منتخب  من  اكثر  يتاهل 

اىل املونديال الذي يقام يف دولة 

درجال  ..وحيا  شقيقة  عربية 

يف ختام حديثه صمود الشعب 

يواصل  ان  متمنيا  الفلسطيني 

املنتخب الشقيق نجاحاته التي 

حققها يف ظل الظروف الصعبة 

بذلك  افاد  كما  يعيشها  التي 

الزميل عوني فريج االمني العام 

الناطق االعالمي لالتحاد  .

وكان الزميل محمد جميل عبد 

القادر رئيس االتحاد العربي قد 

بالوزير  الندوة  بداية  يف  رحب 

درجال الذي عاش حياته نجما 

وما زال نجما يف سماء الرياضة 

كانسان  به  نعتز  العربية 

طريقه  شق  ووزير  وريايض 

معه  عشناها  التي  باالنجازات 

فرسان  خرية  من  فارس  فهو 

التي  العراقية  الذهبية  الكرة 

ابدع فيها كالعب ومدرب متالق 

الكثر من ثالثني سنة .. وشدد 

العالقة  عمق  عىل  القادر  عبد 

ممثال  الريايض  االعالم  بني  ما 

للصحافة  العراقي  باالتحاد 

الرياضية برئاسة الزميل خالد 

الدكتور  الزميل  جاسم وتواجد 

رئيس  نائب  الله  عبد  هادي 

الدورات  لجنة  رئيس  االتحاد 

من  الكريم  بالدعم  واشاد  كما 

العراقيني  الصحفيني  نقابة 

الالمي  مؤيد  النقيب  برئاسة 

النجم  مشوار  واستعرض 

الطويل والحافل يف كل  درجال 

.. وتمنى  الرياضية  مشاركاته 

يف ختام كلمته تواصل التعاون 

الريايض  االعالم  والتنسيق بني 

العراقية  والرياضة  العربي 

واملزيد من التنسيق مع االرسة 

االعالمية الرياضية  . 

العواد  تركي  الدكتور  عرب  كما 

عن  االتحاد  رئيس  نائب 

سعادته بحضور الوزير درجال 

الكرة  نجوم  احد  باعتباره 

وان  سيما  ال  الكبار  العربية 

يتمتع  العربي  االتحاد  ضيف 

يستغربها  ال  كبرية  بشعبية 

الجميل  الزمن  نجوم  من  فهو 

ريايض اثرى خاللها املالعب اىل 

جانب قيمته كمدرب واعالمي 

سعادة  ان  اىل  ..واشار  ومحلل 

العربية  الرياضية  االرسة 

كبرية باختياره وزيرا للشباب 

خصوصية  وتلك  والرياضة 

عريق  ريايض  يتوىل  عندما 

كبري  وسام  وهو  املنصب  هذا 

ان  باعتبار  العربية  للرياضة 

هذه الحقيبة من الرضوري ان 

ظاهرة  وهذه  ريايض  يديرها 

مرص  يف  مثيلها  شاهدنا  جيدة 

ارشف  الدكتور  الوزير  مع 

من  السعودية  ويف  صبحي 

العزيز  عبد  االمري  سمو  خالل 

..واستذكر  الفيصل  تركي  بن 

الكروية  درجال  مسرية  العواد 

العديد  يف  الحاسمة  واهدافه 

من املناسبات الكروية .

بغداد / متابعة الزوراء: 
 )1-3( االنتصار  يف  مدريد  ريال  نجح 
امس  برشلونة،  ومضيفه  غريمه  عىل 
السبت، يف ملعب كامب نو، ضمن الجولة 
الفريق  ليستعيد  الليجا،  من  السابعة 
قادش  أمام  هزيمتني  بعد  توازنه  امللكي 

وشاختار دونيتسك.
فالفريدي يف  فيدي  لريال مدريد،  وسجل 
ركلة  من  راموس  وسريجيو   ،5 الدقيقة 
مودريتش  ولوكا   ،63 الدقيقة  يف  جزاء، 
فاتي  أنسو  أحرز  بينما   ،90 الدقيقة  يف 

لربشلونة يف الدقيقة 8.
وبهذا االنتصار، يرفع ريال مدريد رصيده 
الرتتيب،  جدول  صدارة  يف   ،13 للنقطة 
يف  نقاط،   7 عند  برشلونة  تجمد  بينما 

املركز العارش.
وبدأ الفريق امللكي املباراة بضغط مبكر، 
يف  فالفريدي  نجح  هجمة  أول  ومن 
العمق  يف  تمريرة  تلقى  حيث  التسجيل، 
من كريم بنزيما، وسدد بقوة أقىص يمني 

الحارس نيتو يف الدقيقة 5.
حيث  برشلونة،  من  رسيًعا  الرد  وجاء 
تلقى جوردي ألبا كرة يف منطقة الجزاء، 
الشاب  أمام  أرضية  عرضية  ومررها 
أنسو فاتي، الذي سدد بسهولة عىل يسار 

الحارس تيبو كورتوا، ليعادل النتيجة.
وأطلق الربازييل فيليب كوتينيو تسديدة، 

منطقة  حدود  عىل  من   ،15 الدقيقة  يف 
الجزاء، لكن حارس الريال كورتوا تصدى 

لها برباعة.
الثاني  الهدف  يسجل  أن  مييس  وكاد 
للبلوجرانا، يف الدقيقة 24، حيث استقبل 
راموس  وراوغ  الجزاء،  منطقة  يف  كرة 

وسدد كرة أبعدها كورتوا.
كريم  انطلق  واحدة،  بدقيقة  وبعدها 
تمكن  نيتو  لكن  بقوة،  ليصوب  بنزيما 

من التصدي له.
ريال  مدافع  فرينانديز،  ناتشو  وخرج 
مدريد، من امللعب يف الدقيقة 43، بعدما 
وقرر  اليرسى،  الركبة  يف  باأللم  شعر 
الدفع  زيدان،  الدين  زين  الفريق  مدرب 

بلوكاس فاسكيز بدال منه.
الكرة  الثاني، وصلت  الشوط  بداية  ومع 
الجزاء،  ملنطقة  األيمن  الطرف  يف  لفاتي 
وسدد بني قدمي راموس، لكن الكرة مرت 
بجانب القائم األيمن للحارس كورتوا، يف 

الدقيقة 50.
الجانب  من  عرضية  كرة  فاتي  وأرسل 
األيمن، داخل منطقة جزاء ريال مدريد، 
بالرأس،  سدد  الذي  كوتينيو  إىل  لتصل 

لكن يف الشباك الخارجية، بالدقيقة 54.
لريال  املباراة ركلة جزاء  واحتسب حكم 
مدريد، يف الدقيقة 62، بعد اللجوء لتقنية 
كليمنت  جذب  له  تبني  حيث  الفيديو، 

لقميص  برشلونة،  مدافع  لينجليت، 
سريجيو راموس، قائد الضيوف.

حيث  الركلة،  لتنفيذ  راموس  وانربى 
سجلها بنجاح عىل يمني نيتو.

ورودريجو  بمودريتش  زيدان  ودفع 
جويس، بدال من فالفريدي وأسينسيو.

وعىل الجانب اآلخر أجرى رونالد كومان، 
املدير الفني لربشلونة، 4 تغيريات، حيث 

وجريزمان  وترينكاو  ديمبيل  أرشك 
وبرايثوايت، بدال من بوسكيتس وبيدري 

وفاتي وألبا.
وتألق نيتو حارس برشلونة، يف التصدي 
الدقيقة  لتسديدتني من توني كروس، يف 

.85
الدقيقة  يف  قوية  كرة  راموس  وسدد 
لكن  فاسكيز،  من  عرضية  مستغال   ،86

أمام  لرتتد  لها،  تصدى  نيتو  الحارس 
فاران، الذي صوب بالرأس بجانب القائم 

األيرس لربشلونة.
تسجيل  يف  مودريتش  املخرضم  ونجح 
الدقيقة  يف  مدريد،  لريال  الثالث  الهدف 
90، بعدما راوغ نيتو وسدد بوجه القدم 
الخارجي يف منتصف املرمى، ليقتل أحالم 

البلوجرانا يف العودة.

بغداد/ متابعة الزوراء
املمتاز،  الدوري  منافسات  ُتفتتح 
 5 بإقامة  األحد،  اليوم  مساء 
من  األول  الدور  ضمن  مباريات 

املسابقة.
الشعب  ملعب  ويستضيف 
الرشطة  بني  القمة  مباراة  الدويل 
والزوراء، كما يحل الكهرباء ضيفا 
عىل القوة الجوية بملعب الشعب، 
فيما يستقبل الديوانية عىل ملعبه 

فريق النجف.
نفط  عىل  ضيفا  السماوة  ويحل 
الوسط يف ملعب كربالء الدويل، عىل 
األحد،  مواجهات  آخر  تجمع  أن 
الفيحاء  ملعب  يف  بالحدود  امليناء 
يوم  الجولة  بالبرصة.وُتستكمل 
مباريات،   3 بإقامة  اإلثنني،  غد 
تجمع أمانة بغداد وأربيل يف ملعب 
يف  الجنوب  ونفط  والطلبة  بغداد، 
ويستضيف  الدويل،  الشعب  ملعب 

النفط فريق الصناعات الكهربائية 
بملعب النفط.

القاسم  بمواجهة  الجولة  وتختتم 
الكفل،  ملعب  يف  ميسان  ونفط 

وزاخو والكرخ يف ملعب األول.
لكرة  العراقي  االتحاد  أن  إىل  يشار 
موحدة  كرة  عن  أعلن  القدم، 
من  املمتاز  الدوري  ملنافسات 
شعار  تحمل  »إمربو«،  رشكة 

االتحاد والدوري املمتاز.

بغداد/ متابعة الزوراء
الوطني  املنتخب  اكد مدرب 
الفني  واملحلل  االسبق 
سبورتس«،  »بني  لقنوات 
التصنيف  ان  حمد،  عدنان 
الجديد لالتحاد الجويل لكرة 
القدم »إليفا« فيه ظلم كبري 

للمنتخبات االسيوية.
الجديد  التصنيف  وصدر 
املايض  االسبوع  نهاية 

حيث حافظ منتخب السود 
الرافدين عىل مركزه الـ70 

عاملياً.
عىل  تغريدة  يف  حمد  وقال 
»تويرت«، »بمناسبة تصنيف 
الصادر  للمنتخبات  الفيفا 
االتحاد  عىل  ؟  الشهر  لهذ 
عليه  يعرتض  أن  االسيوي 
للمنتخبات  ظلم  فيه  النه 
تلعب  ال  التى  االسيوية 

وتأجلت  طويلة  فرتة  منذ 
جائحة  بسبب  مبارياتها 

كورونا«.
سيكون  »عليه  واضاف 
هناك خلل كبري يف التصنيف 
للمنتخبات  ظلم  و 

االسيوية؟«.
الوطني  املنتخب  وجاء 
آسيوياً  السابع  املركز  يف 

وعربياً.

بغداد/ متابعة الزوراء
تعاقدها  عن  القدم،  لكرة  العراقي  لالتحاد  التطبيعية  الهيأة  أعلنت 

الرسمي مع رشكة أمربو للتجهيزات الرياضية.
يف  الرسمي  الرعاية  عقد  توقيع  »تم  انه  بيان  يف  الهيئة  وذكرت 
العاصمة بغداد، يف حفل كبري وبحضور ممثل رشكة أمربو والعديد من 

الشخصيات الرياضية ونجوم منتخب العراق لكرة القدم«.
واضافت »تم توقيع العقد الرسمي لتجهري املنتخبات الوطنية وكذلك 
امريكي خالل  دوالر  مليون   1.1 بقيمة  العراقي  لالتحاد  كرات  تقديم 

العام الواحد. مع رشط امكانية تجديد العقد بعد أنتهاءه«.
وبينت »رشكة امربو ستجهز الدوري العراقي املمتاز و الدرجة االوىل 
بـ3 االف  كرة بتصميم و تصنيع خاص للدوري العراقي املمتاز، كما 
سيتم  العراقية،  للمنتخبات  خاصة  بتصميم  طقم  الرشكة  ستقدم 
العالم،  انحاء  كافة  يف  متوفر  يكون  و   2021 عام  مطلع  يف  اطالقة 
مبيعات  من  العراقي  لالتحاد  مالية  امتيازات  الرشكة  ستقدم  كما 

الجمهور«. 
أمربو يف  ارتدى تجهيزات رشكة  أن  العراقي  الوطني  للمنتخب  وسبق 

تصفيات كاس العالم 1986 و نهائيات كأس اسيا 2007.

بغداد/ متابعة الزوراء
التطبيعية  الهيئة  خريت 
القدم،  لكرة  العراقي  لالتحاد 
بني  الحسني  عبد  غالب  املدرب 
التدريب والعمل اإلداري.وذكرت 
»استناًدا  أنه  بيان  يف  التطبيعية 
للنظام الداخيل للهيأة التطبيعية 
الجمع  عدم  عىل  ينص  الذي 
واإلداري،  الفني  الجانبني  بني 

وحسب القياس القانوني«.
وأوضحت ان »الهيأة التطبيعية 
السماوة،  فريق  مدرب  ابلغت 
باالختيار  الحسني،  عبد  غالب 
والتدريب،  اإلداري  العمل  بني 
اإلدارية  الهيأة  يف  عضوا  كونه 
ل نادي السماوة، ومدربا لفريقها 
الكروي املشارك يف دوري الكرة 

املمتاز 2021-2020«.

درجال: االعالم دوره كبري يف اصالح الرياضة ونسعى لوصول املنتخب اىل مونديال قطر
يف ندوة مرئية نظمها احتاد الصحافة العربي

ريال مدريد يهزم مضيفه برشلونة بثالثية يف الليغا شركة امربو الربيطانية جتهز 
قمصان منتخب اسود الرافدين

ريرّ مدرب السماوة  التطبيعية تخُ
بني التدريب أو العمل اإلداري

اليوم الزوراء والشرطة يقصان شريط افتتاح 
الدوري املمتاز

عدنان محد: تصنيف »فيفا« فيه ظلم 
كبري للمنتخبات اآلسيوية

6الرياضيالرياضي فايروس كورونا يضرب العب نفط 
ميسان مصطفى االمني

بغداد/ متابعة الزوراء
تعرض العب نفط ميسان مصطفى األمني لإلصابة بفريوس كورونا.

وأثبتـت الفحوصات الطبية إصابة األمني بالفريوس مما اسـتوجب دخوله الحجر املنزيل وتلقي 
العالج، وذلك بعد انتهاء معسكر الفريق التدريبي يف أربيل.

يشـار إىل أن نفط ميسـان سـيفتتح منافسـاته يف دوري املوسـم الجديد 2020-2021، خارج 
ملعبه أمام نادي القاسم، الثالثاء املقبل.

وكان مصطفى األمني قد انضم لنفط ميسان قادما من الطلبة، حيث وقع رسميا لناديه الجديد 
يف أيلول املايض.

أصفر وأمحر
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أشتاَد هرينتان كريستبو، النجم الستابق مليالن وإنتر، بقدرات 
النجتوم األرجنتينيتن يف التدوري اإليطايل.وقتال كريستبو، يف 
ترصيحات لصحيفة “توتو ستبورت” اإليطالية: “أنا سعيد حًقا 
ألندريا بريلو. إنه شخصية غري عادية وأتمنى كل خري لألشخاص 
الرائعن مثله”.وأضاف: “لعبت مع بريلو، وتشتاركنا الكثري من 
املشاعر. أتذكر أنه كان يجلس مع نيستا يف الغرفة، وكنت أذهب 
دائًما إلزعاجهما. لقد أمضينا مًعا بعض لحظات الفرح الرائعة”.
وتابتع: “ديبتاال ستوف يتألق قريبتا. إنه العب بصفتات الفرق 
الكربى، وقد أثبت ذلك مرات عديدة”.وواصل: “الوتارو مارتينيز؟ 

بقتراره  اقتنعتت  لقتد 
املتايض،  الصيتف  ختالل 

البقتاء  اختتار  أن  يف بعتد 
معقتًدا  املوستم  كان  إنتر. 
كمتا  كورونتا،  أزمتة  بستبب 
عليته  املقامترة  النتادي  ألول قترر 

أساستًيا  ووضعته  بعتد مترة 
ي رحيتل إيتكاردي. إنه لم يتردد وواجه  لتحد ا

وأظهتر قدراتته”.وأردف: “زانيتتي وميليتتو يشتيدان 
بالوتارو كثريًا. إنه العب رائع وأمامه فرصة كي يطور 
قدراته”.واستتطرد: “مبتاراة برشتلونة ويوفنتوس؟ 
أشتعر باآلستف لرؤية ميتي حزيًنا يف البارستا، إنه 
منزلته، وأتمنتى أن تعود العالقات املمتتازة التي كان 

يتمتتع بها، وإال ستيقتل هتذا األمر الحتب بن الالعب 
والجماهري”.واسرسل: “االختيار بن ميي ورونالدو؟ 
أتطلع لرؤية لقاء يوفنتوس وبرشتلونة، لكنني سأختار 
ليتو، دون االنتقتاص متن قتدر رونالتدو، إال أن ميتي 
مواطنتي ورأيته وهو يكرب”.وأتم: “ستتقام بطولة كوبا 
أمريتكا الصيتف املقبتل يف األرجنتن وكولومبيتا. آمل أن 

نتمكن من امليض قدًما بها حتى اللقب”.

دعتْت وزارة الداخليتة األملانية، إىل وضع قاعتدة موحدة عرب البالد، 
بشأن حضور الجماهري ملباريات البوندسليجا، حيث تستمر األرقام 
يف التباين بشكل كبري، وسط ارتفاع أعداد حاالت اإلصابة بفريوس 
كورونا.وبينمتا يرجتع القترار النهائتي للستلطات الصحية، قال 
متحدث رستمي باستم الوزارة، إن الحكومة تحثهم عىل “التوصل 
إلجراء موحد”.وقال املتحدث الرسمي: “إن مفهوم العناية الصحية 
الشخصية لرابطة الدوري األملاني يظل قائما، لكن األعداد املتزايدة 
من اإلصابات تخطت حدودا معينة، تستدعي نظرة أخرى يف املفهوم 
الحايل”.وشتهد األسبوع املايض أكثر من ستة آالف مشجعا، دخلوا 
ملعتب هوفنهايم، بينمتا كانت هناك أعداد قليلتة من الجماهري يف 
مالعب أخترى، أو لم يتواجدوا عىل اإلطالق.وستيحدث نفس األمر 
يف عطلة نهاية االستبوع الحايل، حيث لن ُيسمح بحضور الجماهري 
يف ملعتب بايرن ميونيخ، بينما ستيحرض 4500 مشتجع يف مباراة 
يونيون برلن.لكن هذا القرار املتخذ من قبل مسؤول منطقة برلن، 
أدى الستياء مجلس الشتيوخ الحاكم يف املدينة، والذي وصفه بأنه 

“إشتارة خاطئة”، وأنته كان يفضل “حتال مختلفا”.وطلبت 
ديليك كاالييش، مستؤولة الصحة يف برلن، يف اليوم السابق، 
متن جماهري يونيتون أن تبتعد عن امللعب.وقالتت: “أتفهم 
الشتغف بكرة القدم، لكنني أرص عتىل وجهة نظري: تجنب 

التواصتل االجتماعتي، والبقتاء يف املنتزل إذا أمكن”.وذكرت 
صحيفة “فيستتفالن بالت”، أن والية شتمال الراين فيستفاليا، 

التتي يتواجد بها 6 أندية من أصل 18 ناديا يف البوندستليجا، 
تتدرس حاليتا إقامتة املباريتات بتدون جمهور، 

بستبب ارتفاع أعتداد املصابتن بفريوس 
التتي  املباريتات  كورونا.وشتهدت 

تقتام يف املنطقة، أعتدادا مختلفة 
للجماهري األستبوع املايض، من 

300 مشجع يف كولن وشالكه، 
إىل غيتاب الجماهري يف مباراة 
أرمينيا بيلفيلد.ويف مباريات 
للتدوري  الجديتدة  الجولتة 
األملاني، يجب عىل بوروسيا 
دورتموند، الذي استتضاف 
عرشة آالف مشجع بالفعل، 
أن يكون ستعيدا بحضور 
ملبتاراة  مشتجع   300
الديربتي أمتام شتالكه، 
التتي تقام عتىل ملعبه، 

الذي يتستع لت80 ألف 
متفرج.

أكَد تقرير صحفي إستباني، أن الفرنتي كيليان مبابي، يقيض 
فرته األخرية مع باريس سان جريمان.

ويعترب ريتال مدريد وليفربتول أكثر األنديتة الطامحة يف ضم 
مبابي، خصوًصا املرينجي الذي حاول ضمه عندما كان العًبا يف 
موناكو قبل 3 سنوات، إال أن باريس سان جريمان تدخل وأنهى 
الصفقة لصالحه.وبحسب موقع “ديفينسا سينرال” اإلسباني، 
فإن إدارة باريس ستان جريمان، بقيادة نارص الخليفي، 

تعلتم ذلك جيتًدا. وليس لديها خيارات ستوى التفتاوض حول بيع 
الالعتب الصيف املقبتل. ورغم االهتمتام القوي من قبتل ليفربول 
ومدريه يورجن كلوب، بإحضار مبابي إىل آنفيلد، إال أن ريال مدريد 
باعتباره املرشتح املفضل للتعاقد مع مبابي، ستيبدأ خطة التعاقد 
معه، وتعويض ما فشتل فيه عام 2017. ويرى مبابي نفسته بأن 
الفرصتة باتت مواتية التخاذ خطوة لألمام، حيث أصبح رحيله عن 

باريس سان جريمان هذا الصيف هاجًسا بالنسبة له.

حترَم كولتن مضيفته شتتوتغارت العائد 
حديثاً إىل دوري األضتواء من الصدارة ولو 
مؤقتتا عندمتا أرغمه عىل التعتادل 1-1 يف 
افتتاح املرحلة الخامستة من بطولة أملانيا 

لكرة القدم.
واستهل شتوتغارت املباراة بأفضل طريقة 
ممكنتة بافتتاحته التستجيل مبكتراً عرب 
البلجيكي أوريتل مانغاال يف الدقيقة األوىل، 
لكن كولن حصل عىل ركلة جزاء إثر عرقلة 
الستويدي سيباستتيان أندرستون داختل 
املنطقتة من أتاكان كارازور داخل املنطقة 
فانتربى لهتا أندرستون بنفسته بنجتاح 

.)23(
وهو التعادل الثاني لشتوتغارت هذا املوسم 
مقابل فوزين وخستارة فرفتع رصيده إىل 

ثماني نقاط يف املركز الرابع مؤقتاً.
يف املقابتل، حصتد كولتن نقطتته الثانيتة 
عىل التوايل هذا املوستم مقابل ثالث هزائم 

متتالية فبقي يف املركز السادس عرش.
السقوط األول ألستون فيال

ت ألحق ليدز يونايتد الخسارة األوىل بأستون 
فيال هذا املوستم بفوزه عليته يف عقر داره 
بثالثيتة نظيفتة ستجلها هدافته باتريتك 
بامفتورد يف افتتاح املرحلة السادستة من 

بطولة انكلرا لكرة القدم.
يف  الكاملتة  العالمتة  حصتد  فيتال  وكان 
مبارياتته األربتع األوىل منذ مطلع املوستم 
الحتايل لكنه وجد منافستاً عنيداً استتحق 

الفوز عليه.
ورفع ليدز رصيده إىل 10 نقاط وارتقى إىل 
املركز الثالث مؤقتاً متقدماً بفارق األهداف 
عتن ليفربول، يف املقابل بقي أستتون فيال 
يف املركتز الثانتي متع 12 نقطتة ومباراة 

مؤجلة.
وفترض بامفتورد نفسته نجمتاً للمباراة 

بتستجيله ثالثيتة يف متدى 19 دقيقتة يف 
الشوط الثاني.

وكان الضيتوف الطرف األفضتل يف مطلع 
املبتاراة وأضاع له بامفتورد فرصة افتتاح 
التستجيل من كرة رأستية مرت إىل جانب 
القائتم )8(، ثتم أضتاع زميلته املهاجتم 
اإلستباني رودريغو مورينو فرصة خطرة 
بتدوره عندما ستدد كترة ارتطمتت بأحد 
مدافعي أستتون فيال وتحولت ركلة ركنية 

.)12(
وبتدأ استتون فيتال يدختل أجتواء املباراة 
تدريجيتاً وكاد يفتتتح التستجيل عندمتا 
تهيأت الكرة أمام جاك غريليتش فأطلقها 
قوية من مستافة قريبة لكن أحد مدافعي 
ليتدز أنقذ املوقف قبل أن تجتاز الكرة خط 

املرمى )27(.
واستتمر ليدز يف مسلستل اهتدار الفرص 
عندما مترر جاك هاريستون كرة عرضية 
متقنتة باتجاه بامفورد لكن األخري ستدد 

خارج الخشبات الثالث )32(.
وخالفاً للشوط األول كانت بداية فيال قوية 

بقيتادة قائده غريليتتش صاحب املهارات 
الفنيتة العالية التذي قام بمجهتود فردي 
رائتع تخطى فيه أكثر متن ثالثة مدافعن 
قبتل أن يستدد باتجتاه املرمتى ليتصتدى 
ملحاولتته حتارس ليتدز الفرنتي ايتالن 

ميسلييه )52(.
ودفتع أستتون فيتال ثمتن اضاعتة هتذه 
الفرصة ألن ليدز نجح يف افتتاح التستجيل 
بعتد هجمة مرتتدة رسيعة وتستديدة من 
رودريغو ارتتدت من حارس أستتون فيال 
األرجنتينتي إيميليتو مارتينيتس فتابعها 
بامفورد داخل الشتباك من مسافة قريبة 
)55(. وأضتاف بامفتورد الهتدف الثانتي 
وجاء قمة يف الروعة ألنته تلقى الكرة عىل 
مشارف املنطقة وأطلقها بيرساه يف سقف 
الشتباك لم يحرك لهتا مارتينيس ستاكناً 
)67(.وابى بامفورد إال أن يسجل الهاتريك 
بعد لعبة مشركة رائعة وصلت إليه داخل 
املنطقتة وهو محارص متن ثالثة مدافعن 
لكنته هيأهتا لنفسته بيترساه وستددها 

بإتقان يف الزاوية البعيدة لفيال )74(.

 6 يف  لبامفتورد  الستادس  هتو  والهتدف 
مباريتات هتذا املوستم فارتقتى اىل املركز 
الثانتي يف ترتيتب الهدافن بالتستاوي مع 
املترصي محمد صتالح مهاجتم ليفربول، 
يف حتن يتقاستم دومينيك كالفترت لوين 
متن إيفرتون والكتوري الجنوبتي هيونغ 
من ستون مهاجم توتنهام الصدارة مع 7 

أهداف.
إلتيش يبعثر أوراق فالنسيا

ت فتاز إلتتيش عتىل ضيفته فالنستيا 2-1 
يف افتتتاح املرحلتة الستابعة متن الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وحسم إلتيش نتيجة املباراة يف شوطها األول 
بتستجيله هدفن عترب خوستيه أنطونيو 
فرنانديس بوماريس )19( وفيديل شافيز 
)37(، وقلص فالنستيا الفارق يف الشتوط 

الثاني عرب أنطونيو التور غرويسو )74(.
وهو الفوز الثالث إللتيش هذا املوسم فرفع 
رصيتده إىل 10 نقتاط مع مبتاراة مؤجلة، 

فارتقى إىل املركز الخامس مؤقتاً.
وهي الخسارة الثالثة عىل التوايل لفالنسيا 
والرابعة هذا املوستم فتجمتد رصيده عند 

سبع نقاط يف املركز الثالث عرش.
مهرجان تهديفي بن تورينو وساسوولو

ت تعادل ساسوولو مع ضيفه تورينو 3-3 
يف افتتتاح املرحلة الخامستة متن الدوري 

اإليطايل يف كرة القدم.
عترب  بالتستجيل  البتادئ  تورينتو  وكان 
وانتظتر   ،)33( لينيتتي  البولنتدي كارول 
ساستوولو الشتوط الثاني إلدراك التعادل 
وتحديتداً الدقيقة 71 عترب الرصبي فيليب 
ديوريتشتيتش، لكن فرحته لم تدم ستوى 
ست دقائق حيث منح أندريا بيلوتي التقدم 
مجتدداً للضيتوف )77(، وعتزز الرصبتي 
اآلخر ساستا لوكيتش بالهتدف الثالث بعد 

دقيقتن )79(.
وأعتاد الرومانتي فتالد كريكيتتش األمتل 
لساستوولو بتقليصته الفتارق يف الدقيقة 
84، قبتل أن يتدرك فرانشيستكو كابوتتو 

التعادل بعد دقيقة واحدة )86(. 
وهتي النقطتة األوىل لتورينو هذا املوستم 
بعد ثالث هزائتم متتالية وهو يملك مباراة 
مؤجلتة، وحترم ساستوولو متن انتتزاع 

الصدارة ولو مؤقتاً.
ورفتع ساستوولو رصيتده إىل 11 نقطتة 
بفتارق نقطتة واحتدة خلف ميتالن الذي 
يستتضيف روما غدا اإلثنن يف قمة وختام 

املرحلة.
أنجيه يفاجئ رين

ت حقق أنجيه انتصاراً مدوياً أمام مضيفه 
ريتن 1-2 يف افتتتاح املرحلتة الثامنتة من 

بطولة فرنسا لكرة القدم.
وكان رين يف طريقه لتحقيق مبتغاه عندما 
تقتدم بهدف ألدريان هونتو بعد مرور 18 
دقيقة، لكتن املغربي ستفيان بوفال أدرك 
التعادل ألنجيه )27( قبل أن يمنحه أنجيلو 

فولجيني هدف الفوز )57(.
وهي الخسارة األوىل هذا املوسم لرين وبقي 
ثالثاً برصيد 15 نقطة متساوياً مع باريس 
سان جريمان الثاني الذي استقبل ديجون 
أمس الستبت، متخلفاً بفارق نقطتن عن 
ليتل املتصدر التذي يحل ضيفتاً عىل نيس 

اليوم األحد.
يف املقابل ارتقى أنجيه متن املركز الحادي 
عرش إىل السادس مؤقتاً بعد تحقيقه الفوز 

الرابع هذا املوسم.
وتشتكل الخستارة رضبتة موجعتة لرين 
كونهتا جتاءت قبتل الستفر إىل إستبانيا 
ملواجهة إشتبيلية األربعاء املقبل يف الجولة 
الثانية من منافسات دوري أبطال أوروبا.

استتدعى مدرب املنتخب الربازييل تيتي حارس مرمى 
ليفربول االنكليزي أليستون بيكر ومهاجم مانشسر 
إىل تشتكيلة  االنكليتزي غابريتال جيتزوس  ستيتي 
السيليستاو بعد تعافيهما من اإلصابة وذلك استعداداً 
ملواجهة فنزويال واألوروغواي منتصف الشتهر املقبل 
ضمن التصفيات األمريكية الجنوبية املؤهلة ملونديال 

2022 يف قطر.
وغاب أليستون وجيزوس عتن املباراتن االفتتاحيتن 
للربازيتل يف التصفيات املونديالية ضد بوليفيا والبريو 
مطلتع الشتهر الحايل بستبب إصابة تعرضتا لها مع 

فريقيهما.
وعاد أيضا ثنائي ريال مدريد اإلستباني فينيستيوس 

جونيور )20 عاماً( وإيدر ميليتاو )22 عاماً(.
كمتا أعتاد تيتتي إىل صفتوف املنتختب العب وستط 
يوفنتوس اإليطايل آرثر بعد غيابه عن بداية التصفيات 

ألنه لم يكن جاهزًا.
واستتبعد تيتي من التشتكيلة األخترية مهاجم ريال 
مدريتد الواعد رودريغو والعبي وستط ليون الفرني 
برونو غيمارايتش وأتلتيكو مدريد اإلستباني فيليبي 
وحارس مرمى أتلتيكو بارانايني سانتوس ومهاجم 

هرتا برلن ماثيوس كونيا.
ولم يوجه تيتي الدعوة أيضاً إىل القائد املخرضم داني 
ألفيش )ستاو باولتو( ومدافعتي فالمينغتو فيليبي 

لويس ويوفنتوس أليكس ساندرو.

وضمت التشكيلة التي يتقدمها مهاجم باريس سان 
جريمتان الفرني نيمار دا ستيلفا ومدافع تشتيلي 
االنكليتزي املخترضم تياغتو ستيلفا والعبي وستط 
برشتلونة وريال مدريد االستبانين فيليبتي كوتينيو 
وكاستيمريو، أربعة العبتن فقط يلعبتون يف األندية 
الربازيلية هم: املدافع غابريال مينينو، حارس مرمى 
باملترياس ويفرتون وقطتب دفاع فالمنغتو رودريغو 
كايتو وزميلته يف الفريتق العتب الوستط إيفرتتون 

ريبريو. 
وتلعب الربازيل مع ضيفتها فنزويال يف ستاو باولو يف 
13 ترشين الثاني/نوفمرب قبل السفر إىل مونتيفيديو 

5 أيام.ملواجهة األوروغواي بعد 
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الدوريات األوروبية لكرة القدم
يوفنتوس يعلن انتهاء عزل كورونا

كومان أفضل العب يف اجلولة األوىل 
لدوري األبطال

اعالم الكرتوني

تعادل شتوتغارت مع كولن وهاتريك بامفورد يقود ليدز للفوز على أستون فيال

عودة أليسون وجيزوس إىل تشكيلة الربازيل

أعلَن نتادي يوفنتتوس، نهاية فترة العزلتة االئتمانية لالعبي 
الفريتق، بعتد 10 أيتام متن العتزل؛ بستبب فتريوس كورونا 

املستجد.
ويف بيان عرب املوقع الرستمي للنتادي، قال يوفنتوس: “تطبيًقا 
لألنظمتة والربوتوكتوالت املعمتول بهتا، انتهتت فترة العتزل 
االئتماني التي تم اإلبالغ عنها سابًقا، والتي شملت 61 شخًصا، 

بعد ظهر اليوم”.
وذكر موقتع “توتو مريكاتو”، أن نتيجة املستحة األخرية التي 
أجراهتا العبو الفريق وموظفو النادي، جاءت ستلبية، لينتهي 

عزل العبي الفريق.
ولفتت إىل أن العبي يوفنتوس كريستتيانو رونالدو وويستتون 
ماكينتي، همتا الالعبتان الوحيتدان اللتذان يخضعتان للحجر 

الصحي، بعدما جاءت نتيجة مسحتهما إيجابية.

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم، عن الالعب الفائز بجائزة 
العب األستبوع يف دوري أبطال أوروبا، عقتب نهاية الجولة 

األوىل من دور املجموعات.
ووفًقا للحستاب الرستمي لدوري أبطال أوروبا، عىل موقع 
التواصل االجتماعي توير، فإن الفرني كينجسيل كومان، 

نجم بايرن ميونيخ، هو من حصد الجائزة هذا األسبوع.
ونجح كومان يف زيارة شباك أتلتيكو مدريد مرتن وصناعة 

هدف، خالل انتصار فريقه البافاري برباعية نظيفة.
وكان ينافتس كومان عتىل الجائزة، كل متن: ألفارو موراتا 

)يوفنتوس( - أنجيلينو )اليبزيج( - تيتي )شاختار(.
ونجح موراتا يف تستجيل هديف انتصار يوفنتوس عىل نظريه 
دينامتو كييف، واألمر لنفسته ألنجيلينو متع اليبزيج أمام 

إسطنبول باشاك شهري.
أما تيتي أحرز هدًفا ومنح تمريرتن حاستمتن، خالل فوز 

شاختار دونيتسك عىل نظريه ريال مدريد بنتيجة 3-2.

مبابي جيرب سان جريمان على التفاوض مع ريال مدريد وزارة الداخلية األملانية تطالب بقاعدة موحدة حلضور اجلماهري

كريسبو يشيد بالالعبني األرجنتينيني يف ايطاليا

مفكرة الزوراء
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جهات خفية تشرف على إدارتها وتطرب لتداعياتها اإلعالمية

كيف ميكن استخدام البيانات يف الصحافة االستقصائية؟
بغداد/ متابعة الزوراء:

باتت البيانات تأخذ حيزاً كبرياً يف مجال الصحافة 
االستقصائية، ويرجع الفضل يف ذلك إىل الحجم 
الهائ�ل من البيانات الرقمي�ة املتاحة حاليًّا عرب 
اإلنرتن�ت باإلضاف�ة إىل توف�ر الربمجي�ات التي 
يمكن استخدامها لتحليل وعرض كم كثيف من 

البيانات يف أشكال وتصميمات جذابة.
وتعت�رب البيانات املادة الخ�ام التي تعتمد عليها 
جمي�ع البح�وث والدراس�ات، ووس�يلة هامة 
للتعبري الكمي والنوعي عن الظواهر واملش�اكل 
املطروح�ة، والركي�زة األساس�ية الت�ي تبن�ى 
عليها الحلول املقرتحة وتس�تند عليها القرارات 

واإلجراءات املتخذة.
يقدم كتاب تاريخ مخترص: خمس�ون عاًما من 
الصحاف�ة والبيانات تاريًخ�ا عظيًما ل�صحافة 
البيانات م�ن خالل تناول مص�ادر املجال، بدًءا 
من اس�تخدام الحواس�ب األولية الكب�رية التي 
كانت ُتستخدم يف الستينيات، مروًرا بالصحافة 
املدعومة بالحاس�ب يف التس�عينيات، وصواًل إىل 
الطفرة الحالية التي تشهدها صحافة البيانات، 
والذي كتبه براند هيوس�تن، مؤسس مشارك يف 
الشبكة العاملية للصحافة االستقصائية ومؤلف 

دليل عميل: الصحافة املدعومة بالحاسب.
وتعرف صحافة البيان�ات بأنها إعداد القصص 
الصحفي�ة عن طريق توظيف مجموعات كبرية 
من البيانات باس�تخدام أدوات البحث والرتميز 
واإلحص�اءات والرس�وم البياني�ة، الس�تخراج 
املعلومات واألرقام من بني طيات قواعد البيانات 
املختلفة. أي أنها تحًول كًما كبريًا من املعلومات 
الت�ي ال تك�ون واضح�ة إىل قص�ص صحفي�ة 
س�هلة الفهم لدى القارئ، من خالل قائمة عىل 
األس�اليب التي  تس�اعد الصحفيني عىل تقديم 
القص�ة الصحفية يف أفضل ص�ورة ممكنة عرب 
مجموعة من املمارسات ُتوظف قواعد البيانات 
واألدوات التحليلي�ة لكتاب�ة القص�ة الصحفية 

بشكل أفضل.
وقدم�ت كارل�ني ِڤلمز التي أسس�ت داتا كامب 
دلي�ل رسيع يف صحافة البيانات الذي صدر عام 
2016 بعن�وان ثماني خط�وات لتكون صحفي 
بيان�ات: دلي�ل كام�ل م�ن األدوات واملص�ادر 
والنصائ�ح، والتي من خاللها يمكن أن تس�اعد 
الصحفيني يف الوصول إىل كمية البيانات الهائلة 
املتاحة عرب اإلنرتنت بس�هولة واس�تخدامها يف 

عملهم.
ويؤكد عمرو العراقي مؤس�س شبكة صحفيي 
البيانات العرب يف مقابلة مع شبكة الصحفيني 
الدولي�ني أن الفضل يف تزايد القصص الصحفية 
املدفوعة بالبيانات يعود إىل تزايد حجم البيانات 
الرقمي�ة املتاح�ة حاليًّ�ا باإلضاف�ة إىل تط�ور 
الربمجي�ات الت�ي يمك�ن اس�تخدامها لتحليل 
وع�رض ك�م كثي�ف م�ن البيان�ات يف أش�كال 

وتصميم�ات جذاب�ة ومفي�دة، كم�ا أن تدف�ق 
البيان�ات واألرق�ام م�ن خالل مص�ادر متعددة 
ونرشها رسيًعا عرب وس�ائل ومنصات مختلفة، 
أصبحت الحاج�ة إىل أن يك�ون الصحفي قادًرا 
ع�ىل الوصول إىل البيان�ات وتصفية هذا التدفق 
املس�تمر وتحليله أكثر أهمية من نرش البيانات 

كما هي.
ويق�دم الدلي�ل اإلرش�ادي والذي يحم�ل أفضل 
ممارسات صحافة البيانات والصادر عام 2018 
من إنت�اج صندوق اس�تثمار التطوير اإلعالمي 
وتأليف “كوانج كينج كويك رِس”، طرق لكيفية 
االس�تعانة بفرق البيان�ات وتكوينه�ا، إضافة 

ألدوات صحافة البيانات وتقنياتها وعرضها.
أساليب وطرق احلصول على البيانات

وحول ط�رق حصول الصحفيني ع�ىل البيانات 
يؤكد مدي�ر فريق البيانات يف الوحدة الس�ورية 

للصحافة االس�تقصائية، رساج أن منها ما يتم 
بطريق�ة مب�ارشة من خ�الل املش�اهدات التي 
يقوم برصدها الصحفي يف عمله امليداني، أو عن 
طريق استطالعات الرأي واملقابالت الشخصية. 
كم�ا يمك�ن الحصول ع�ىل البيان�ات من خالل 
البيانات املنش�ورة عرب اإلنرتن�ت من املنظمات 
واملؤسسات الدولية واملحلية والتي يحتاج إليها 
الصحف�ي إلثبات فرضي�ة تق�وم عليها قصته 

الصحفية.
وح�ول التعام�ل م�ع البيان�ات يضي�ف عمرو 
العراقي أن كل طريقة م�ن هذه الطرق يتطلب 
مهارات مختلف�ة، حيث أن املهارات املطلوبة يف 
عملية البحث عن البيانات عىل ش�بكة اإلنرتنت 
تختل�ف كليًّ�ا ع�ن مه�ارات الجم�ع املب�ارش 
للبيانات، بالرغم م�ن أن الطريقتني قد تقودان 

الصحفي إىل نفس البيانات.
نصائح الستخدام صحافة البيانات

وقدم العراقي عدًدا من النصائح للصحفيني حول 
اس�تخدام البيانات يف الصحافة االس�تقصائية، 
حي�ث يؤك�د أن أفضل نصيح�ة ملعالجة األرقام 
ه�و التعامل معها كقطع املكعبات املبعثرة عىل 
أنها يشء لالستكش�اف، فجمع قطع املكعبات 
املتش�ابهة يف الل�ون وترتيبها بص�ورة عمودية 
ومقارن�ة كل عمود باآلخر يعطي صورة أوضح 
م�ن وضعها املبعثر، حيث يمكننا اكتش�اف أي 
ل�ون أكثر من اآلخر، ويمث�ل الطريقة يف ترتيب 
األرقام ووضعها يف صورة قابلة للقراءة يكشف 
ع�ن معناه�ا الحقيق�ي وق�در م�ا تحمله من 
معلومات.ويضيف أن الخطأ الش�ائع الذي يقع 
فيه البعض دائًما هو االكتفاء بالبيانات التي تم 
الوصول إليه�ا من البحث األويل من دون البحث 
للكش�ف عن املغزى الحقيقي لها، فمن املمكن 
أن تعط�ي األرق�ام رس�الة خاطئ�ة إذا اكتفينا 
برسده�ا دون تحلي�ل أو مقارن�ة، فاألرق�ام يف 
مجملها تبدو كبرية ولكن بالنظر إىل كل عنرص 

عىل حدة فاألمر سيختلف.
وبالرغم من التطور الكبري واالنتش�ار الواس�ع 
ال�ذي عرفت�ه صحاف�ة البيان�ات يف الس�نوات 
األخ�رية يف الس�احة العاملي�ة والعربي�ة، يظ�ل 
ه�ذا النوع يواجه صعوب�ات وعوائق كغريه من 

األنواع الصحفية.
تواج�ه  الت�ي  والصعوب�ات  العوائ�ق  وح�ول 
صحاف�ة البيان�ات واس�تخدامها يف الصحاف�ة 
االس�تقصائية، يعت�رب ع�دد م�ن الصحفي�ني 
العاملني يف مجال صحافة البيانات أن املش�كلة 
هي ع�دم إتاح�ة البيانات يف منطقتن�ا العربية 
بشكل مبس�ط كما تفعل معظم الدول الحديثة 
حاليا حيث توجد العديد من البوابات املخصصة 
لنرش البيانات الخ�ام يف جميع املجاالت وتكون 
جاهزة لالس�تخدام املبارش كجزء من مقومات 
الشفافية والحكم الرشيد، وهو مفهوم ما يزال 

غائبا عن الواقع العربي بشكله العام.
حمركات البحث للعثور على البيانات

ورغم أن ش�بكة اإلنرتنت مألى بالبيانات، لكن 
العثور عليها يتطلب مهارات اس�تخدام محرك 
البح�ث، حي�ث يمك�ن للصحف�ي البح�ث عن 
مصطل�ح مع إضافة كلم�ة “بيانات” فقط، أو 
اس�تخدام محرك بحث أكاديمي متخصص مثل 

. Google Scholar
وتتي�ح مي�زة البح�ث املتق�دم بموق�ع جوجل 
خاصية تضيي�ق نتائج بحثك عن طريق اختيار 
امت�داد النط�اق، مم�ا يس�اعدك يف البحث عن 
البيان�ات األكاديمي�ة أو الحكومي�ة، أو اختيار 
 Excel صيغ�ة املل�ف -مث�ل ملف�ات برنام�ج
الت�ي تتضمن ج�داول األرق�ام أو اإلحصاءات- 
ع�ىل األرج�ح. غالًب�ا ما يت�م تحمي�ل الجداول 
والرس�ومات كص�ور، لذل�ك ينبغي أن يش�مل 
 Googleو Flickr تنقيبك عن البيانات موقع�ي
Images.ويمكن للصحفيني اسرتداد بيانات تم 
حذفها من شبكة اإلنرتنت، بعد أن تم “تخزينها 

مؤقًتا” أو حفظها ك�لقطات شاشة عرب موقع 
Wayback Ma- وخاصي�ة ،Internet Archivee
chine، يف اس�رتجاع امللفات القديمة أو عناوين 

املواقع املعّطلة.
يمكن ملواقع التواصل االجتماعي أيًضا أن تكون 
-S  مصدًرا للبيانات. حيث تتيح لك أدوات مثل
cialMention، إج�راء عمليات البحث باالس�م، 
واملوض�وع، والوقت، والتوزي�ع الجغرايف. وعند 
معالج�ة البيانات يمكنك اس�تخدامها يف جدول 
بيان�ات، مثل الج�داول املس�تخدمة يف برنامج 

.Google Drivee أو موقع Excel
وقدمت دراسة من مخترب أخبار غوغل بالتعاون 
مع بوليس�يفيز نظرة ثاقب�ة عن حالة صحافة 
البيانات وتستكش�ف التحدي�ات التي يواجهها 
العامل�ون يف ه�ذا املج�ال. وم�ن ب�ني النتائ�ج 

الرئيسة للدراسة:
- يس�تخدم 42 يف املئة من الصحفيني البيانات 
إلخب�ار القص�ص بانتظ�ام )مرت�ني أو أكثر يف 

األسبوع(.
51 يف املئ�ة من جميع املؤسس�ات اإلخبارية يف 
الوالي�ات املتح�دة وأوروب�ا لديه�ا اآلن صحفي 
مخص�ص للبيانات - وهذا يرتفع إىل 60 يف املئة 

للمنصات الرقمية فقط.
-يستخدم 33 يف املئة من الصحفيني بيانات عن 
القصص السياس�ية، يليها 28 يف املئة للقصص 

املالية و25 يف املئة لقصص التحقيقات.
ونظرت الدراسة أيضا يف التحديات التي يواجهها 

صحفيو البيانات. من بني األكثر انتشارا:
-رأى ٪53 من العين�ة أن صحافة البيانات هي 
مهارة متخصصة تتطل�ب تدريبا مكثفا وليس 

من السهل التقاطها.
الص�ورة م�ن كتاب بعن�وان أفضل ممارس�ات 
صحاف�ة البيانات، دليل صادر ع�ام 2018 من 
إنت�اج صن�دوق اس�تثمار التطوي�ر اإلعالم�ي 

وتأليف كوانج كينج كويك رِس.

القاهرة/متابعة الزوراء:
 لم تص�ل املح�اوالت لح�ل األزمة 
املتفاقمة ب�ني وزير الدولة لإلعالم 
بمرص أسامة هيكل مع اإلعالميني 
الذين ش�نوا هجوم�ا كالميا حادا 
علي�ه ألي نتيجة بل ع�ىل العكس 
بدت املس�اعي خالية م�ن الجدية 
إىل  يس�تندون  الوزي�ر  وخص�وم 
تدعمه�م  الدول�ة  يف  قوي�ة  أذرع 
لإلرصار ع�ىل موقفه�م واملطالبة 

باستقالته.
فتي�ل  ن�زع  مس�اعي  وفش�لت 
األزم�ة بني وزي�ر الدولة لإلعالم يف 
مرص أس�امة هي�كل والصحفيني 
واملطالبني  لسياس�اته  الرافض�ني 
باس�تقالته، حيث أخفق الطرفان 
يف الجل�وس ع�ىل طاول�ة الح�وار 
ملناقشة املشكالت ومحاولة حلها، 
رغ�م مب�ادرة هي�كل  للدع�وة إىل 
االجتماع، وهو ما يراه الصحفيون 
مبادرة خالية م�ن الجدية ومجرد 

التزام بأوامر عليا.
وظه�رت مالم�ح فش�ل االجتماع 
قب�ل بدئه حيث انس�حب عدد من 
الذي�ن وجه�ت له�م  الصحفي�ني 
الدع�وة للق�اء الوزي�ر يف مكتبه ، 
قبل الجلوس ع�ىل الطاولة، وبقي 
ع�دد آخر أم�ال يف إدارة حوار بناء، 
فيما انسحب آخرون بعد الجلوس 
بقلي�ل، بمجرد علمه�م أن الكاتبة 
الصحفي�ة فاطم�ة س�يد أحم�د، 
وعضو هيئة الصحافة، ُمنعت من 
دخول مقر ال�وزارة بتعليمات من 

هيكل.
وسادت الفوىض، وانفض االجتماع 
وازدادت  مهمت�ه،  إتم�ام  قب�ل 
األوضاع س�خونة، حي�ث وّجه كل 
ط�رف االتهام للثاني باملس�ؤولية 
عن الفش�ل، وب�دا أن هن�اك عدم 

استعداد للتفاهم بني الطرفني.
ون�رش موق�ع وزارة اإلع�الم ع�ىل 
فيس�بوك، مس�اء األربعاء، صورا 
تشري إىل أن الوزير اجتمع مع عدد 
محدود من الصحفيني واإلعالميني 
يف مكتبه، وتمت مناقش�ة األزمة، 

غ�ري أن ع�ددا مم�ن التق�ى به�م 
كش�فوا أن الح�وار لم يك�ن بناء، 
وتح�دث بعضه�م م�ع فضائيات 
مرصية بطريق�ة تثبت أن ال يشء 

تغري بعد اللقاء.
للح�وار  هي�كل  دع�وة  وج�اءت 
واملصارح�ة م�ع م�ن هاجم�وه، 
حف�ل  حض�وره  عق�ب  الثالث�اء، 
تخري�ج دفع�ة جديدة م�ن طلبة 
الكلي�ة الحربي�ة، ال�ذي ألقى فيه 
الس�ييس  عبدالفت�اح  الرئي�س 
للش�ائعات  كلم�ة تع�رض فيه�ا 

ومروجيها.
وأوح�ى الوزي�ر أن دعوت�ه جاءت 
اس�تجابة لكالم السييس، بما ييش 
أن هن�اك أوام�ر طالبت�ه باحتواء 
تفاقمه�ا  ومن�ع  األزم�ة رسيع�ا 
أن  غ�ري  وإعالمي�ا،  سياس�يا 
خصومه تعاملوا مع الدعوة بقدر 
من الفتور، واستغل بعضهم سوء 
الفه�م الذي حدث م�ع زميلة لهم 

لالنسحاب من االجتماع املقرر.
الليلي�ة  التداعي�ات  وكش�فت 
لالجتم�اع عن ع�دم وج�ود رغبة 
يف التوص�ل لتفاهمات مش�رتكة، 
إعالمية متناثرة  أحاديث  بحس�ب 
ألط�راف األزم�ة، وب�دا الوزي�ر يف 
مرب�ع وباق�ي اإلعالمي�ني الذي�ن 

اشتبكوا معه يف مربع آخر.
ويق�ول مراقب�ون، إن هن�اك نية 
الح�ل،  لع�دم  مبيت�ة  سياس�ية 

مش�دودة  بالخي�وط  واالحتف�اظ 
م�ن قبل كل ط�رف، فالدعوة التي 
وجهه�ا الوزي�ر ج�اءت عىل عجل 
وم�ن خ�الل صفح�ة وزارته عىل 
فيس�بوك، وهو ما اعترب دليال عىل 
ع�دم االس�تعداد للحوار الش�فاف 

والنزيه.
وكتب ع�دد من الصحفي�ني الذين 
وجهت لهم الدعوة عىل صفحاتهم 
الخاصة رواية واحدة تقريبا تحمل 
إدانة رصيح�ة لهيكل، وعدم رغبة 
يف الح�وار أصال، م�ع تصميم عىل 
مغادرته ملنصب�ه، وهي من املرات 
النادرة التي يستفحل فيها الخالف 
بني مس�ؤول كب�رية ورشيحة من 

اإلعالميني.
وتع�د ه�ذه أول مرة منذ س�نوات 
يتعام�ل فيها إعالميون بمرص مع 
وزي�ر يف الحكوم�ة به�ذه الجرأة، 
الت�ي وصل�ت إىل حد التط�اول، ما 
يضف�ي ع�ىل األزم�ة أبع�ادا تؤكد 
تباع�د وجهات النظ�ر بني جهات 
حكومي�ة، وق�د يذه�ب ضحيتها 

وزير الدولة لإلعالم.
واس�تغلت قنوات تابع�ة لإلخوان 
تبث من تركيا أزم�ة الوزير هيكل 
للحديث عن رصاعات داخل النظام 
املرصي ح�ول إدارة مل�ف اإلعالم 
وغريه، وهو ما جعل خصوم هيكل 
املس�ترتة”،  يتهمون�ه ب�”األخونة 
أي االنتم�اء لجماع�ة اإلخوان، يف 

محاولة لحرقه سياسيا، وفقدانه 
أي تعاط�ف ممك�ن يف الداخل مع 

استمرار حمالت توبيخه.
ولم يلتفت ه�ؤالء إىل تاريخ الرجل 
ومواقف�ه ض�د اإلخ�وان وتأيي�ده 
املس�تمر للجيش، ول�م ينتبهوا إىل 
خطورة الرتاش�قات يف ه�ذا امللف 
بالنس�بة للنظ�ام ال�ذي يخ�وض 
معرك�ة ضاري�ة ض�د الجماع�ة، 
حيث ترتد عليه القذائف اإلعالمية 

وتتحول إىل سياسية.
ه�ذا  يف  األزم�ة  دخ�ول  ويف�رس 
النف�ق الرسع�ة الت�ي ح�اول بها 
هي�كل معالج�ة املوق�ف قب�ل أن 
معضل�ة  إىل  ويتح�ول  يس�تفحل 
يصع�ب الس�يطرة عليه�ا، حي�ث 
تركت املشكلة وبقي منها الحديث 
ع�ن اإلخوان وفلوله�م، بما يحمل 
تش�كيكا كب�ريا يف الجه�ات الت�ي 
اخت�ارت هي�كل أو أوص�ت رئيس 

الجمهورية بتعيينه.
وقدم�ت األزمة تربي�رات منطقية 
لس�وء األداء ال�ذي ي�الزم اإلع�الم 
املاضي�ة،  الس�نوات  يف  امل�رصي 
الجه�ات  بع�ض  تتن�ازع  حي�ث 
االختصاص�ات، ما انعكس س�لبا 
عىل املستوى، وقاد إىل النتيجة التي 
أصبح عليه�ا اإلعالم، للدرجة التي 
دفعت الرئيس امل�رصي إىل توجيه 
انتقادات حادة له يف مرات عديدة، 

ومع ذلك لم يتحسن املضمون.
وجرت محاوالت تطوير كثرية من 
أج�ل اإلصالح، غري أنها لم تس�فر 
عن نتائج ملموسة، ألنها اقترصت 
عىل الشكل دون املضمون، وعجزت 
ع�ن تقدي�م رؤى مهني�ة راقي�ة، 
ودارت يف فلك منظومة تقليدية لم 
ت�درك حجم التغ�ريات الحاصلة يف 

اإلعالم الجديد.
ويش�ري متابعون إىل أن فشل لقاء 
هي�كل م�ع اإلعالمي�ني، يؤك�د أن 
خصوم الوزير يس�تندون إىل أذرع 
قوي�ة يف الدول�ة تدعمه�م، األم�ر 
ال�ذي منحه�م مناع�ة سياس�ية 
م�ن املس�اءلة أو ال�ردع، وأن ثمة 

جه�ات خفية ت�رشف ع�ىل إدارة 
األزم�ة وال تري�د حله�ا، ب�ل ربما 
تطرب لتداعياتها اإلعالمية داخليا 

وخارجيا.
وظه�رت تطورات كث�رية تؤكد أن 
وزي�ر الدول�ة لإلعالم ال يس�تطيع 
الس�يطرة ع�ىل جه�از التلفزيون 
الرس�مي، حيث ش�ن أحد مقدمي 
اإلب�رايش(  )وائ�ل  في�ه  الربام�ج 
هجوما ح�ادا عليه، وقدمت نقابة 
اإلعالميني شكوى ضده تفيد بعدم 

صالحيته املهنية والسياسية.
ويعّجل اس�تمرار األزمة برضورة 
تدخ�ل جه�ات علي�ا، ألنه�ا بدأت 
تنح�رف عن مس�ارها ول�م تحرز 
اله�دف من اس�تثمارها يف اإليحاء 
ب�أن هن�اك تنفيس�ا سياس�يا يف 
مرص، وكش�فت عن رصاع يمكن 
أن يقلب الكثري من التوزانات، بما 

يتجاوز املشهد اإلعالمي.
أن  إىل  املص�ادر،  بع�ض  ولفت�ت 
األزم�ة  ع�ىل  الطاغي�ة  الف�وىض 
تمنح الجن�اح املتحفظ عىل فكرة 
إدخال إصالحات سياسية الفرصة 
لتقويض األمر قبل تحوله إىل واقع، 
ومثقف�ون،  صحفي�ون  فه�ؤالء 
وه�ذا وزير دولة لإلع�الم، يديرون 
رصاع  طريق�ة  ع�ىل  خالفاته�م 
م�ع  املوق�ف  ه�و  فم�ا  الدي�وك، 
املواطن�ني العاديني، إذا أتيحت لهم 
الفرص�ة ملمارس�ة الحرية يف أجىل 

صورها؟
م�ن املرج�ح أن ينته�ي الخ�الف 
بالعودة إىل املربع صفر، فقد أثبتت 
أزم�ة أو “بروف�ة” وزي�ر اإلع�الم 
القب�ول  صعوب�ة  والصحفي�ني 
باملزيد من الحريات يف مرص، وهو 
م�ا يعطي لصانع الق�رار الفرصة 
أن  قب�ل  املنح�ى  ه�ذا  إلجه�اض 
إىل واقع.وأصبح أصحاب  يتح�ول 
اتج�اه الرف�ض يمتلك�ون الحجة 
عىل أن الرضوخ لنصائح تس�ويق 
ش�كل إعالمي ديمقراطي يف البالد 
ملغازل�ة جه�ات غربي�ة يمكن أن 

يقود إىل فوىض عارمة.

كربالء / نينا :
 يقي�م فرع نقاب�ة الصحفيني يف محافظة كربالء املقدس�ة دورات تدريبي�ة لخريجي كليات 

االعالم قسم الصحافة.
وقال رئيس الفرع توفيق الحبايل ملراسل الوكالة الوطنية العراقية لالنباء / نينا / ان الدورات 
تق�ام يف ضوء توجيه�ات نقيب الصحفيني العراقي�ني رئيس اتحاد الصحفي�ني العرب مؤيد 

الالمي.
واض�اف ان مدة الدورات ثالثة اش�هر بواقع ثالث دورات يف االس�بوع يق�دم خاللها تدريبات 

حول كتابة الخرب الصحفي والتقرير والتحقيق وحرفية كتابة املقال وتعليمهم فن الحوار.

طرابلس/وكاالت:
 أعربت بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا عن 
أس�فها ل�”االعتقال خارج إط�ار القانون” 
لرئيس املؤسس�ة الليبية لإلع�الم، داعية إىل 

“اإلفراج الفوري وغري املرشوط” عنه.
ومحم�د بعيو صحف�ي، كان أحد اإلعالميني 
البارزي�ن إب�ان حكم نظ�ام معم�ر القذايف، 
ومعروف�ا بعدائ�ه للتيارات اإلس�المية، كما 
انتق�د مؤخرا يف مناس�بات مختلف�ة تنامي 

نفوذ املجموعات املسلحة يف غرب ليبيا.
وذك�رت مصادر مطلعة أن جهة مس�لحة تابع�ة لحكومة الوف�اق اختطفت بعيو، عىل 
خلفية قرار يقيض بإحالة مدير قناة “ليبيا األحرار”، الذراع اإلعالمية لهذه الجماعة، إىل 
التحقيق بتهمة تبديد واختالس أموال، وقرار آخر يقيض بإزالة ش�عار “بركان الغضب” 

من القنوات الرسمية.
ووج�ه بعيو قب�ل يوم واحد م�ن اختطافه، خطاب�ا إىل وكالة األنباء الرس�مية، أمر فيه 
بالتوق�ف نهائيا ع�ن بث ونرش كل ما يؤجج مش�اعر الحقد والكراهية ويرس�خ ثقافة 
االنتقام والثأر ضمن البث العام، حيث كثريا ما تم انتقاد وسائل اإلعالم الليبية واتهامها 

بالدعوة إىل العنف وتأجيج االنقسام.
وح�ذر بعيو مدي�ري القنوات واإلذاعات باتخ�اذ اإلجراءات الالزم�ة ضدهم يف حال عدم 

االلتزام بتوجيهاته.
وقالت البعث�ة األممية إّن بعيو اعتقل يف العاصمة الليبية طرابلس الثالثاء املايض. وكان 
برفقت�ه ولداه ورئيس�ة الربامج املعينة حديثا يف قن�اة ليبيا الوطنية، هن�د عمار، ولكن 
أف�ِرج عنهم يف وقت الحق وفق البعثة األممية.محمد بعيو وجه قبل اختطافه خطابا إىل 
وكالة األنباء الرسمية، أمر فيه بالتوقف نهائيا عن بث ونرش كل ما يؤجج مشاعر الحقد 

والكراهيةوليبيا غارقة يف الفوىض منذ سقوط نظام معمر القذايف يف 2011.
وج�رى ت�داول صور يف مواقع التواص�ل االجتماعي تظهر بعيو موقوف�ا يف مقّر جماعة 

تدعى “كتيبة ثوار طرابلس”، وهي موالية لحكومة الوفاق الوطني.
ول�م تعل�ق حكومة الوف�اق التي تتخذ م�ن طرابلس مق�را لها وتحظى باع�رتاف األمم 

املتحدة، عىل عملية االعتقال.
وأف�ادت بعث�ة األم�م املتحدة ب�أّن “الجولة األخ�رية من االعتقاالت التعس�فية، تس�لط 
الضوء عىل املخاطر الش�خصية الت�ي يتعرض لها الصحفيون خ�الل دفاعهم عن الحق 
يف حري�ة التعبري بليبيا”.وأضافت أّن “الحرية اإلعالمية أمر بالغ األهمية لعملية االنتقال 
الديمقراطي”.وبدورها أدانت السفارة األمريكية يف ليبيا “االعتقال غري القانوني” لبعيو، 
الفتة إىل الدعم األمريكي “لس�يادة القانون يف ليبيا، وحماي�ة الصحفيني )وكل الليبيني( 

وحقهم يف حرية التعبري”.

أزمة وزير اإلعالم املصري مع الصحفيني بالون اختبار لتقليص احلريات
فرع نقابة الصحفيني يف كربالء يقيم دورات 

تدريبية خلرجيي كليات االعالم

قلق أممي الختطاف رئيس املؤسسة 
الليبية لإلعالم

املغرب/ متابعة الزوراء:
أعلن أربعة إعالميني عرب عن إطالق برنامج 
حواري س�يايس بعنوان “ندوة الصحافة”، 
الدولي�ة، ي�رشف ع�ىل  بالقضاي�ا  يعن�ى 
إعداده وتقديمه الكات�ب واإلعالمي محمد 
سعيد الوايف، بمش�اركة الكاتب واإلعالمي 
صبحي غندور، مدير مركز الحوار العربي، 
والدكت�ور عاط�ف عب�د الج�واد، اإلعالمي 
واملحلل الس�يايس، والكاتب واإلعالمي عبد 

الحكيم زموش.
وأش�ار بي�ان توصلت به هس�ربيس إىل أن 
“الربنام�ج يحم�ل صيغة جدي�دة لإلعالم 
املرئي العربي واملتمثل�ة يف طرح مجموعة 
م�ن اآلراء لصحفي�ني كان دورهم ينحرص 
يف نق�ل الخ�رب فق�ط”، مضيفا أن�ه “بهذا 

الجدي�د تأمل املجموع�ة أن تقلص الفجوة 
بني املش�اهد العرب�ي والجس�م الصحفي 
وتس�ليط الضوء عىل اهتمامات الصحفي 

خ�ارج إطار التكرار املم�ل للخرب الذي بات 
يف ظل التط�ور التكنولوجي الرقمي متاحا 

للجميع وبرسعة قياسية”.

وأض�اف املصدر ذاته أن “أعضاء املجموعة 
يش�ددون ع�ىل رضورة الفصل ب�ني رأيها 
الخ�اص ورأي املؤسس�ات اإلعالمي�ة التي 
يعملون بها، فحق اإلعالمي يف التفاعل مع 
الخ�رب ال يس�قط بس�بب رشط الحيادية، 
ويظ�ل م�ن حق رج�ل الصحاف�ة واإلعالم 
أن يبلغ رأيه ضم�ن رؤية تحليلية متوازنة 

ورصينة”.
وأوضح البيان أن برنامج “ندوة الصحافة” 
ه�و مبادرة خاصة ومس�تقلة وال تتبع أي 
جهة سياس�ية أو رس�مية معينة، هدفها 
خدمة املشاهد وتنوير الرأي العام. ويدعو 
أعضاء الربنامج املش�اهد العربي للتفاعل 
م�ع ه�ذه املب�ادرة ودعمها باالش�رتاك يف 

صفحة الربنامج عىل “يوتيوب”.

إعالميون يناقشون قضايا دولية يف “ندوة الصحافة”
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فاضل العباس
حني أُلقلي القبض على ربع األلف، 
ها هو بيد حنونة، مكتسية بمعطف 
سلوداء  والوسلاخة  القلذارة،  ملن 
متشلققة يف راحتها وبلني األصابع. 
أسلمع  الداخلي،  جيبله  يف  يدسله 
طقطقلة عظامه، يزاحم عى املكان 
زمالءه من فئات أُخر، بكل عاهاتهم 
وتشلققات أجسادهم تسلاءل: مْن 
أحالهم اىل هذه الحالة؟ زمان مىض 
كانت بكل رشاقتها وملعان وجوهها 
وقلوة أجسلادها، تملي أنيقة قبل 
أن تمسلها األيلادي بلني القاسلية، 
والحنونلة، هلذا التنقلل القلري، 
أحلدث فيها جلروح لم تنفلع فيها 
عمليلات التجميل بأرشطة اللواصق 
أن تعيدهلا كما كانلت إىل حيويتها، 
وشلبابها فبقيت رشوخلاً ال تلتحم 
وال يمحى آثارهلا تتحدث عن قصة 

رحلتها. ها هو يرصخ بينهم.
- دعوني أتنفلس؟ لقد اختنقت من 

روائح العفونة والعطن.
يتمدد يفك أزرار قميصه يشم رائحة 

عطر أنثوي! يتقرب من مصدرها.
-آه  يااللله  ما أزكاها  يتشلهى كف 
صاحبتهلا يتخيلهلا ناعملة،  طرية 

كفاكهة صيفية.
-ياللَك ملن حلظ جميلل ياصديقي 
األللف دينلار ياترى ما شلكلها؟ ما 
شلقراء،  سلمراء،  برشتهلا؟  للون 

بيضاء كنتف الثلج؟
هل كانلت تُدسلك بني نهديهلا كما 
تفعل الغانيات وبنات الليل،  ياله من 
كسلب أن يكون أحدنا بني حمامتني 
يداعلب الُحلملات، واللحلم الطلري 
وتنهداتله  اهتزازاتله  ملع  وتهتلز 
كراقصلة هنديلة. التفلَت إىل بقيلة 

األصحاب.
- ياتلرى كلم سلمعتم ملن كلمات 
القباحلة، والسلب، واللعلن وأنتلم 

مقبوض عليكم؟ ُتنسب لكم  الهزائم 
والخسلائر، وكلمات الثناء، والشكر 

عند انتصاراتهم وأرباحهم.
-كلم يلد ناعمة المسلتم، وشلفاه 
والمسلت  قبلتكلم  عذبلة  ملوردة 

بأنفاسها وجوهكم.
- ياللهلم ملن قسلاة حلني تركلكم  
األقلدام وتلدوس عليكلم باألحذيلة 
وأنتم ترملون تحت أقدام الراقصات 
يف املراقص واملومسلات يف أوكارهن. 
-كلم جميلل اإلنصلات  للمحادثات 
والحلوارات الريلة منهلا والعلنية 
وملا يدور فيها ملن أرساٍر  فنضحك  
أو نعطف عليهم، مشاعر هي مزيج 
ملن األنتصلارات والخسلائر. تعقد 
والجرائلم  الدسلائس  الصفقلات، 
املغاملرون  يتقاتلل  بنلا.  املرتبلة 
واملقاملرون ملن أجلنلا. يتخاصلم 
األحبلة، ويفلرق الخلالن. بعضهم 
ًة  ملن بعض.  هناك من أعلد لنا أرْسَ
فاخلرة ووضعنلا يف خزائلن وغرف 

محكمة محروسة بأسوار وبنادق.
-اووو،  يالهلا ملن نشلوة وفرحلة 

للحملة الصغلرة املسلماة القللب، 
حني يقبلض صغر جائلع عى أقل 
فئة فيطر بنا إىل أقرب دكان يشلبع 
فيله جوفه. هنلاك من يعلد الثواني 
كلقلاء  للقلاء  بشلوق  إلسلتقبالنا 

العشاق.
،،،،،،،،

يف ملا ملىض مشلكلة أبلي يف الربع 
دينار، الذي تحول إىل ربع األلف ياله 
ملن زمن ففلي ربع دينلار كان أبي 
يشري لنا اللحم والخضار والفاكهة 
ومالبس العيد. أما األن يسخر ولدي 
 ، الصغر منلي  ويرميه  تحت قدميَّ

هذا ال يشرى به حبة لبان.
أبلي مأملور مكتلب بريلد املدينلة، 
موظلف انيلق بملبسله وتريحلة 
شلعره، التي أعتلاد أن يزيتها بزيت 
فاتلن. كأني أستسلف عطلره اآلن 
حلني أقلف بجانبله وهلو يمشلط 
آمام املرآة أتشلهى أن يدهن شعري 
بقليلل منه لكنه يلرد: دعك من ذلك 
أنك صغر وهلو ال يصلح أال للكبار. 
تخللف أبي علن العلودة للبيت وقت 

الغداء وقد أعتدنا االستنتاج أن شيئاً 
يف الحسابات قد حصل.  ربع الدينار 
يفلت من ذهنه وحسابه هذه املرة. 
يعيد حسابات اليوم الواردة لخزينته 
الصغرة  من موظفي الدائرة، يعرص 
قلبله،  يزفلر، يلعن تشلتت الذهن، 
الذاكلرة، ويومله، وبملْن  وفقلدان 

َتصبح عند خروجه من البيت.
أين أختفى؟ يف أي سلطر أو مربع و 
مستطيل يف الورق الحسابي اللعني. 
ربملا ينظلر الربلع اليه ويسلخر يف 
زاوية ما. أبي اآلن يعد سلارقاً للمال 
العلام أن لم يجلده. يتصبلب عرقاً 

رغم نهار شتائي بارد.
سلتناله الصحف، وسليكون حديث 

املقاهي، والجلسات.
الحانلة الحكومية الثملة  وصاحبها 
ستصحو و تضعه  يف دورة الخمرة. 
َمخملوٌر  الشلعب  ُسلكارى  كلهلا 
يصحلو  املغشوشلة.  بخمرتهلم 
الضملر السلكران  يف حانتهم  ألنه 
أبلي! املوظف البسليط، ليعلاد كرع 

الكؤوس نخباً عى الْصيِد.

أمني غامن
الرواية عمل إبداعي، واإلبداع ال اشلراطات له سوى 
يضلع املبلدع نظريته هلو و يصنع طرقا ومسلالكا 
لنفسه وبذلك سيختزل بيئته وناسه بطريقة طبيعية 
دون الحاجة للتذاكي األجوف إلدخال مالمحها قراً 
يف النص، فالنص هو فيض إنسلاني خالص، يجيء 
كزفلرة وجلدان معلذب بنقائص مبهملة، قد تحمل 
صرورة اآلتي او تظل ضمن اسلتلهامات متناقضة 
للملي يف وترة حياة متقلبة، وقد ال تحمل سلمات 
الرائلي واليائلس املتغللب عى آالمه وإنملا تذهب يف 
اسلتهجانات الخطيئلة لنفسلها حني تجد متسلعاً 
للمتعلة واإلمتلاع، وكلهلا تصب يف طريقة اإلنسلان 
للتعاطلي ملع وشلائج الوجلود بحريلة منقطعلة 

النظر.
كلنا نعرف إن جنس الرواية أتي من املجتمع االوربي، 
لكنها ليست مذلة ستظل تالحقنا كمجتمع عربي إىل 
األبد، كل العلوم والفنون هي محض تراكم حضاري 
وإنساني، ملاذا نظن دائما بأننا التابع املحكوم بدونية 

مطلقة بعكس اإلحسلاس بالقدرة عى الخلق اإلبداع 
الذي يمأل صدور وأذهان مثقفني غر غربيني.

أيضلاً فلن الرواية لم ينبت بغتة على صخرة صّماء 
أعتالهلا محلارب اوروبلي بلل جلاء كطور لنسلق 
التخييلل ملن ذات ممتلئلة بثقة من يعتلي صهوة 
موروث انسلاني متشابك هائل كبقية العلوم ومنها 

الفلسفة والطب والهندسة.
االمتلالء بهلوان الفلارق الحضاري ال يصنلع إبداعا 
خالصلا بقدر ملا يعكس هشاشلة ثلة ملن العامة 
بإرصارهلا عى ارتلداء جلباب أمري تمجيلداً للملك 

ونكاية بحاجتها للحرية.
من البديهي أن يتمازج أحياناً الشعر واللغة الشعرية 
مع الرد العربي او غر العربي، فلكل رواية نربتها 
الخاصلة وإيقاعها املميلز، املهم أن تتحلول أدواتنا 
إلبلداع حقيقي مؤثر، وال يوجد بروكريسلت يقولب 

الحياة وفق معيار املوت والهالك.
يتحتلم على الكاتلب والروائلي تحديلداً ان يتعلرف 
على خلجاتله وخيالله اوالً، ويملارس امتصاصهلا 

كشلكل طبيعي للوصول للسكينة، ان يثق بطقوسه 
وهواجسله ويحولها لنصوص وشلخوص ُقّدت من 
دمه وذهنله، فمن هنا يبدأ ويجلرح الريادة كمبدع 
صانلع لنظريته الخاصة، وملن يكتب وفق ارتدادات 
شلغفه باآلخر للن يغدو أكثلر من متأثر سلطحي، 
سليتوقف حتماً بعد خطوات قليللة، والكارثة تبقي 
يف نقل مالبسلات الرد الغربي والالتيني كمرتكزات 
جديرة بالتلويح وسلط الخضم الهائل من الكتابات 

الغارقة يف وبال الهوية املتأخرة.
املجتمع العربي تأسلس وتشلّكل عى فلرادة املبدع 
وحريتله وكانت قصائد الشلعراء هلي أرقى ادوات 
القوة والنرص، وتحولت الذائقة لنسق عيش جماعي 
يميلز الدويلالت واملماللك العربيلة يف كل العصلور 
علن بعضهلا وأفلىض كل ذللك بارتقلاء حضلاري 

واستثنائي.
نحلن نحتاج للثقة كي نتلرصف ونكتب بمعزل عن 
سلطوة الحضلارات األبلرز والنماذج األعلى والتي 
تضعنا دائماً يف رداءة املحاوللة اللصيقة كمنبهرين 

تعسني بالتجربة.
الفن والعلم هما ملك البرشية وزادها للسلفر البعيد 

نحو التصالح مع اإلنسان نفسه.
دعلوا النلاس تكتب وتكتلب، باعتقلادي ال يمض يف 
الكتابة واإلبداع شلخص دعي، الفرق الجوهري بني 
كاتب وآخر يظل يف ملدى مقدرة الكاتب عى اختزال 
خلجاتله ألقلى حد ملن امتلالك الحريلة الكاملة 
للخلروج ملن دوائلر املؤثلرات الخارجيلة املحيطة 
والتي تحارصه بأشلكال وآليات مستفحلة بتهيؤات 
االنعكاس الجاهز والتي تقي يف النهاية عى ملكات 
املبدع تماماً، وتبقي محاوالته داخل املساحة الضيقة 
وتفلي بقدراتله وطاقاته بدوران مكلرور لحيوان 
معصوب العينني، وال يلدرك من العالم غر قهقهات 

عابرة غر مكرثة بدموعه املنهالة الصامتة.

ربع الدينار

الرواية واالبداع
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ثقافية

الشخصية احملورية يف رواية اللص والكالب
زيد عبد اهلل

الللص   « روايلة  شلخصيات  تعلددْت 
واللكالب« وتفاوتت ملن حيت األهمية 
حسلب نوعية األفعال التي أسندت لها 

وحسب حضورها يف الرواية فنجد:
سعيد مهران: الشخصية املحورية، ركز 
عليه السارد كثرا وتتبع مختلف أطوار 
حياتله. ويبلدو يف الرواية ذلك الشلاب 
اللذي يف الثالثلني من العملر، ابن بواب 
عمارة الطلبة. من أرسة فقرة متدينة. 
حاول األب أن يلزرع فيه البعد الروحي 
منلد طفولتله، فلكان يأخلذه معه إىل 
جلسلات الذكلر عند الشليخ الجنيدي. 
تأثلر كثلرا بصديقله ومعلمله علوان 
الذي أخذ منه القيم االشلراكية والذي 
أحل لله الرقلة وأيده عليها كشلكل 
من أشكال االنتقام من األثرياء. تعرف 
نبوية وأحبها بصدق وتزوجها، ليصبح 
بعد ذلك من كبلار اللصوص املحرفني 
لله رجلال وأتبلاع منهم عليلش، الذي 
خانه ملع نبويلة عن طريق الوشلاية 
بله وإدخاله السلجن. ليتلزوج عليش 
زوجه ويستويل عى ماله وبيته وابنته. 
وعندما خرج من السلجن كان غاضبا 
متمردا، فاتجله إىل االنتقام من الخونة 
نبوية وعليلش وعللوان. ويف محاولته 
االنتقلام أخطأ مرتني فتحلول إىل قاتل 
يطلارده املجتمع، وانتهلى به املطاف 

مستسلما للكالب والبوليس.
كان ملن املثقفني، ناقما على األغنياء 
فقلرر رسقتهم. كملا كان يعاني أزمة 
روحيلة كبلرة، جعلته يعيلش رصاعا 
بني اللذات والواقع، بلني الخر والرش، 
بني الحب والكراهية. لكنه لم يسلتطع 
أن يختلار الطريلق الصحيلح، فانتهى 
به املطلاف إىل اإلخفلاق يف كل يشء، يف 
االنتقام، يف اسلرجاع ابنتله وماله، يف 

تحقيلق ذاتله. فهلو نملوذج اإلخفاق 
املرتلب علن االختيلار غلر الصحيح: 
النهج، الوسليلة، امللكان، الزمان... يف 

محاربة الفساد والقضاء عليه.
رؤوف عللوان: صديلق سلعيد مهران. 
تعرفله يف عملارة الطلبلة. وهلو ذللك 
الطاللب الريفي الذي يتابع دراسلته يف 
الحقلوق. كان له دور كبر يف تشلكيل 
شخصية سعيد وبنائها بتأثره الكبر 
فيه. تعلق به وكن له االحرام والتقدير 
مللا رأى فيه من شلهامة وقللب كبر. 
عندملا خرج من السلجن قصده وهو 
كلله أمل يف مسلاعدته ألنه يلرى فيه« 
الحملاس الباهر املمثل يف صورة طالب 
ريفلي رث الثياب كبر القللب. والقلم 
الصادق« )ص27(. لكنه التغير الكبر 
اللذي طلرأ عليله صدمله فأصبح من 
األثريلاء وتنكلر ملبادئه وغلر أفكاره 
» هلذا هلو رؤوف عللوان، الحقيقلة 
العارية، جثة عفنلة ال يواريها الراب. 

أما اآلخر فقد ملىض... كحب نبوية أو 
كوالء عليلش....« )ص37( جاء ظهور 
هذه الشخصية من خالل سعيد مهران 
وتذكره، ألن الكاتب لم يمنحها مساحة 
نصيلة كبرة. لكن حديلث مهران عنه 

مع نفسه، سلط عليه الضوء.
عليلش: كان من أتباع مهلران يخدمه 
ويتقرب إليه وقد حلدد ذلك بقوله« لم 
يكن عليش سلدرة إال شخصا عابرا ال 
قيمة لله »ص78. » كان كأنه صاحب 
الفلرح، ولعب دور الصديلق، ولكن لم 
يكلن صديقلا على اإلطلالق، وأعجب 
يشء أنلي خدعلت بله وأنلا الذكلي... 
كنت البطلل وكان عبلد البطل يحبني 
ويتملقنلي ويتجنب غضبلي ويلتقط 
فتات العيلش... » 82 هلذا هو عليش 
كما صوره مهران بحكم العالقة التي 
كانلت تربلط بينهما، والتي اسلتغلها 
ليخلون معلمله وسليده ملع زوجته 
نبويلة ويي به للبوليلس ليتزوج من 

نبويلة ويسلتويل على البيلت وامللال. 
وعندما واجهله مهران بخيانته، اعترب 
ذلك واجبا ومروءة » لم أرتكب جريمة 
ولكنهلا القسلمة والنصيلب والواجب 
أيضلا، واجلب امللروءة دفعنلي إىل ما 
فعللت. » ص12 يبلدو عليش حسلب 
سلعيد )خائن، جبان ،كلب، فأر، فيل، 

ابن األفعى(
نبويلة: زوج سلعيد مهلران، أحبهلا 
وأخلص لها، أنجب منها سلناء. كانت 
سبب دخوله السجن بمساعدة عليش 
اللذي تزوجتله بعد ذللك. كانت فقرة 
وخادملة عنلد سليدة تركيلة . يتذكر 
سلعيد أيامله معهلا بحلرة، جميلة 
أنيقة ونظيفة، تهتلم بمظهرها كثرا 
ويهتم بهلا الجميع لجمالها البسليط 
» يطلوق جلبابهلا حيوية جسلد ثائر 
وحتى األعلني غر املسلحورة وصفت 
جمالها بأنه جمال فالحي، باسلتدارة 
الوجله الخملري والعينني العسلليتني 

واألنف القصر املمتللئ والفم املرشب 
بماء الحياة ...« ص78. وبعد خيانتها 
له تغرت نظرته إليها فأصبحت قذارة 

تستحق القتل سافلة.
نلور: املرأة تمتهلن الدعلارة، تعرفها 
مهلران أيام عزه، ارتبطلت به وأحبته 
دون أن يبادلها الحب، فرحت بخروجه 
ملن السلجن، فأوته يف بيتهلا واهتمت 
به وتعاطفت معله. مأل عليها وحدتها 
وكانلت لله امللالذ بعدملا تخلى عنله 
الجميلع. حاوللت جاهلدة أن تجعلله 
يغلر رأيه يف األخذ بالثأر مقرحة عليه 
اللزواج والرحيل بعيدا، لكنله لم يعمل 
بنصيحتها. وبعد اختفائها ضاع سعيد 
مهران وارتبكت حياته ألنه فقد القلب 
الحنون املفعم بالحرارة وقوة اإلرصار.

الشيخ الجنيدي: رجل التقوى والورع، 
ملن شليوخ الصوفيلة، أوقلف حياته 
وبيتله للذكلر والعبادة، عرفله مهران 
علن طريق والده اللذي كان يقصد إىل 
بيته للذكر فتعلق بله وارتاح له وكلما 
ضاقلت عليله الحيلاة وسلدت أمامه 
األبواب يقصده« نظر إىل الباب املفتوح، 
املفتلوح دائملا...« ص18 يمتلاز هذا 
الشليخ بوقاره و« وجله نحيل فائض 
الحيويلة بني اإلرشاق، تحلف به لحية 
بيضلاء منغرزة يف سلوالف كثة فضية 
» ص19 يبللغ من العمر ثمانني سلنة 
ال ينقطلع عن ذكر الله والصالة، رحب 
بمهران وقدم إليه الطعام واسلتمع إىل 

شكواه فكان له ناصحا وموجها.
املعلم طرزان: صاحلب مقهى، صديق 
سعيد مهران، يعزه ويحرمه ويخدمه 
بكل إخالص، فرح بخروجه من السجن 
ورحلب بله وأكرمله، ونبهله بوجلود 
املخربين، وكلما قصده سلعيد وجده 

شهما وابن أصول يساعده ويكرمه.

 

قصيدة

ميادة املبارك
ُيطلُقني رشاُع الشعر رفيقًة لكل  الفصول..

ألستعَر اللظى من  مدِّ وجزِر قصيدتي..
أشكوَك غيمًة عّصية عِتمة املرآيا.. 

وأغرف من ِرماِل ُجزرَك نبيَذ فردوٍس آخر..
فأتهّجُد املعنى!!

لرُسمني تقاويمك يوماً بال تواريخ..
ألتحف بثوِب طينك املُبّتل بعرصَي املُغّيب..

فياااااا..ملداد حريف ولغتي
حينما يشجرني هسيِس تنورك ألكوَن فارهة 

الخطى..
فأُغلرُس كالجلذر وأبتدئَك َبسلملة وسلطٍر 

شفيف..
فأعوووووود ..

ملبتدأي معك
و أقولني!!

بياااا ليتني, وليتني
أرفق طّيات أوراقي ببعض غيماتك املاطرة

ألكتَب القصيد بسحِر امرأٍة فارعة الغصون
وليتني أكونَك دفء النبض..

فأُقاسمَك املكان
وأمتثل ملثابِة صربَك 

فأُسافر يف دنياً تالعب نبض الحرف
 لتكتبني ِشعراً
يسكن خافقيك

_ مرايا احلروف _

انللا بلخلللٍر... اذا عللللاَد اللذي غلابلا
ورحللُت أُخلبللرُه ُجلرحلي الذي طابا
كيلَف الغليللاُب َيُجللوُب الُعملَر اكملُه

وكيللَف نسلَهلُر طلوَل اللّيلِل اغللرابا؟
أيَن الحلبيُب؟ ُتلرى هلْل ناَم مسكنُه؟

ام سللائلٌل عللن هلوانلا  بعد ما غلابا؟
ُتللراُه يلذُكللُر يلوملًلا كللاَن يجللمُعنا
ُثللّم انكلويللنلا بلنللاِر الُحللبِّ إعجلابا

يا هللاتفي ليلس للي صبلٌر فاحلضُنلُه
حلّتلى الرسللائلَل للْم تلطللرْق لنلا بابا

حاللي َجلريٌح ُيناغلي طيَف مبسمهلم
هلل َيرَجللُع الُعملُر رّيلاًنا... إذا شلللابا؟

كتبُت ِشعرًا، َنَسْجُت الُحّب ِمن ُلَغتي
وُرحلللُت ادرُس للُعلشللللاِق إعلللللرابا

فلَللم اجللْد غيلَر مكلُتلوٍب ُيَعللُِّمللنلي
أْن ارتللدي الُحلزَن للِهجلراِن ِجللللبلابا

ألَللم يُكللْن علهللُدنا أْن لَللْن ُيفلللرَّقلنا 
شليء، فِطللرنا ونبُض القلِب قد ذابا؟

ياويلَل قللبي َجلللريٌح بعلَد غيبتلِهلم
الويُل للي سكُنلوا يف الَقللِب احلبابا
قد يرحلُل الُحلزُن يومًلا بعَد لوعِتلنا

للكّنللما... للللُه  بعللَد الذكلللللِر  إّيللابا
ياربُّ قرِّْب حلبيَب القلِب َملن نَظلري 

وَملن دعللاَك نقلليَّ القلللِب ملا خللابا؟

)هل انت خبري ؟( 
منذر الورد
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غين عبد الستار
“ملي” هو االسلم الذي اختارته تللك املرأة القلقلة، التي تبدو، 
كالبحر، تارة هادئة وشلفافة، وأخرى ثائرة. ولدت عام 1886، 
ملن أب لبنانلي وأم فلسلطينية. رحلت أرستها علام 1908 إىل 
القاهرة. أتقنت لغات عدة، وأظهرت مواهب استثنائية يف النقد 
واألدب والصحافلة. حولت دارتهلا يف القاهرة إىل صالون أدبي، 
وراحت تسلتقبل فيها كبار األدباء واملثقفني، كل “طه حسني” 
و«عبلاس محملود العقلاد« و«يعقلوب رصوف«. اكتشلفت 
جلربان علام 1912، علرب مقالته “يلوم موللدي” التي ظهرت 
يف الصحافلة. وأرسها أسللوبه. وقلرأت “األجنحلة املتكرة” 
وأعجبلت بآرائه حول املرأة فيه. تراسلال، وتبادال يف رسلائلهما 
اإلطلراء وتحدثا عن األدب. روى لها همومه اليومية، وطفولته 
وأحالمله وأعماله. وانعقدت بينهما عالقلة ألفة وحب. وطلب 
منهلا عام 1913 تمثيلله وقراءة كلمته يف حفل تكريم شلاعر 
القطريلن “خليل مطران”. كانت “مي” حساسلة جداً وحاملة. 
ومللا انقطعت رسلائل جربان عقب قيام الحلرب العاملية األوىل، 
تعلقلت بذكلرى مراسللها البعيلد ورفضلت كل الطامحني إىل 
اللزواج منها. وتمنلت يف مقالة لها أن تكلون بقرب ذلك الوجه 

الذي يمنع البعاد رؤيته.
لم يلتقيا قط، غر أن الكاتبني شلعرا أنهما قريبان أحدهما من 
اآلخر، وأحس أن “خيوطاً خفيفة” تربط بني فكرهما وأن روح 

“مي” ترافقه أينما اتجه.
يف علام 1921، أرسللت لله صورتهلا، فأعاد رسلمها بالفحم. 
واكتشلف بسلعادة أنهلا املرأة مليئلة الوجه، ذات شلعر بني 
قصلر، وعينلني لوزيتلي الشلكل يعلوهملا حاجبلان كثلان، 
وشفتني ممتلئتني. وجد يف نظرتها الرباقة شيئاً معرباً يجتذبه، 
ويف مالمحهلا بعضاً من الذكورة، رصاملًة كامنة تضفي عليها 
مزيداً من الجاذبية: “مي” تجسد األنوثة الرشقية. كان يف هذه 
امللرأة كل ما يعجبه، غلر أنها بعيدة جداً. ولم يكن يشلعر أنه 
مهيلأ بعد لرك أمريكا فيتخى علن حريته. هذا الحب الروحي، 
الفكري، أعجبه. ولكن هل فكر بمجرد ما لكماته من وقع عى 

قلب مراسلته؟
يف علام 1923، كتلب لهلا يقلول دون كلفة : “أنت تعيشلني يفّ 
وأنلا أعيش فيك، تعرفني ذلك وأعرفه”. كانت “مي”، كلما بدت 
عبارات مراسللها أكثر جرأة أو شابها بعض سخرية من تعبر 
اختارتله دون قصلد منها، تلجأ إىل “مقاطعتله” وتلوذ بصمت 
يسلتمر أشهراً أحياناً. مشلاعرها الحقيقية كانت تبوح بها يف 
مقاالتهلا. وإن كانت قد خصت أعماله بمقاالت نقدية مدحية، 
فقلد نهرته يف أخرى. ويف مقاللة بعنوان “أنت، الغريب”، عربت 
علن كل هواها نحلو “ذاك اللذي ال يعرف أنها تحبله” و«الذي 

تبحث عن صوته بني كل األصوات التي تسمعها«.
يف رسلالة له عام 1924، عربت له “مي” عن خوفها من الحب. 
ورد عليها جربان : “.. هل تخافني ضوء الشلمس؟ هل تخشني 
مد البحر وجزره؟...”. فاجأه موقفها. وبدا أنه اختار الراجع 
إلنقاذ حريته أو وقته، مفضالً عدم االنطالق يف عالقة قد تتطلب 
منه ومنها تضحيات كبرة. أدركت “مي” حينذاك، بمرارة، سوء 
التفاهم بني رغبتها وفكرة جربان عن عالقتهما. وأسلفت أنها 
كانلت عى هذا القدر من الرصاحلة واملبارشة. وصمتت ثمانية 

أشهر، رآها جربان “طويلة كأنها أزل”.
رغلم كل يشء، اسلتمرت مراسلالتهما، متباعلدة، حتلى وفاة 

جربان، لتبقى واحدة من األخصب واألجمل يف األدب العرب.

قصريةقصة



يع�ّد تطبي�ق القن�اع عىل الش�عر 
من أب�رز طرق العناي�ة التي يجب 
اعتماده�ا بن الح�ن واآلخر، ألنه 
يعيد إليه صحته وحيويته وجماله. 
لكن من ال�روري يف هذه الحالة 
الحرص ع�ىل تجّنب ارتكاب بعض 

األخطاء الشائعة.
وم�ن أب�رز ه�ذه األخط�اء تطبيق 
القن�اع ع�ىل ش�عر مبلّ�ل تمام�اً. 
فاألفض�ل أن يكون الش�عر يف هذه 
مبل�ًا  ولي�س  معص�وراً  الحال�ة 
يس�مح  فه�ذا  بامل�اء.  بالكام�ل 

ملكونات القناع بالنفاذ إىل داخله.
ومم�ا يج�ب االنتب�اه إلي�ه أيضاً، 
وض�ع املنش�فة ع�ىل ال�رأس بعد 
إىل  ي�ؤدي  فه�ذا  القن�اع.  تطبي�ق 
ارتفاع درجة حرارته، مما يس�مح 
بنف�اذ املكون�ات املفي�دة إىل داخل 

الش�عريات ومعالجة املش�اكل من 
العمق.وله�ذا وبعد تطبي�ق القناع 
عىل كل مساحة الشعر، يجب تبليل 
املنش�فة باملاء الفات�ر ثم عرصها 
ولّفه�ا ح�ول ال�رأس ع�ىل ش�كل 
تورب�ان. ومن املهم أيض�اً االلتزام 
بمدة تطبي�ق القناع بحيث ترتاوح 
بن 15 و30 دقيقة، فهذا يساعد يف 
الحصول عىل أفض�ل نتيجة. كذلك 
ُيستحس�ن تكرار الوصفة بحسب 

حاجة الشعر إليها.

قاَل باحث يف طب األس�نان إن غسل األسنان بالفرشاة عند مغادرة املنزل 
قد يس�اعد يف الوقاية من اإلصابة بفريوس كورونا املستجد “كوفيد19”.
ونق�ل ع�ن مارتن آدي الربفيس�ور يف جامعة بريس�تول باململكة املتحدة 
أن معجون األس�نان يحتوي عىل نفس امل�واد الكيمائية املضادة للبكترييا 

املوجودة يف جل اليد، الذي يستخدم كوسيلة للتعقيم من الفريوس.
ولهذا الس�بب، رأى آدي أن املعجون قد يقتل فريوس كورونا يف حال دخل 

الفم، مشريا إىل أنه يمنع الفريوس من التكاثر والتسبب يف املرض.
واعت�رب أن هذه الطريقة قد تحمي اآلخرين م�ن خال تقليل عملية حمل 
الف�ريوس يف الفم، والتي يش�ري بح�ث آدي إىل أنها مرتبط�ة بمدى إصابة 
الش�خص بالعدوى.وق�ال آدي إن الن�اس ينبغ�ي أن يغس�لوا أس�نانهم 

بالفرشاة كلما غادروا املنزل، مثلما يفعلون عندما يتناولون الطعام.
وطال�ب الحكوم�ة بتش�جيع الن�اس ع�ىل تنظي�ف األس�نان يف كثري من 
األوق�ات، بنفس الطريقة التي تنصحهم فيها بارتداء قناع الوجه وغس�ل 
اليدين.وغالب�ا ما يكون انتقال ف�ريوس كورونا بن الناس من خال رذاذ 
الس�عال أو العطس، والتي يمكن التقاطها عرب األس�طح، حس�بما تشري 

تقارير علمية.

 بسبِب إيقاع الحياة الرسيع جداً يف هذه 
األيام، نقيض معظم أوقاتنا ونحن نقوم 
بمه�ام متع�ددة، حتى عندما نس�تمع 
لآلخرين، نفعل ذلك أثناء القيام بأشياء 
أخ�رى، وم�ع أننا لس�نا جميع�اً أطباء 
نفس�ين، يمكن أن نس�اعد شخصاً يف 
حل مشكلة ما، عن طريق الحفاظ عىل 
اله�دوء، واالصغ�اء باهتم�ام، وبطرح 
أس�ئلة معتادة خالية م�ن االفرتاضات 
وبذل�ك  اإلم�كان،  ق�در  واالس�تعارات 
نس�اعد اآلخرعىل تحقي�ق فكرة أوضح 
عم�ا يفك�ر في�ه أو يش�عر ب�ه، وإليك 
خمس�ة أرسار يمك�ن أن تط�ور لدي�ك 
مهارات االستماع وأدواتك للتعمق يف ما 
يقول من يهمك أمرهم، إذا فكر أحدهم 

بالبوح لك.
ال�رس األول: قب�ول اآلخ�ر ع�ىل ما هو 

عليه
يف حال�ة الب�وح يحت�اج الش�خص إىل 
االع�رتاف والرج�وع إلي�ك، فإذا ش�عر 
بأنه س�وف تحاس�بينه أو سوف تتغري 
نظرتك ل�ه بعد االعرتاف، فهو لن يتكلم 

وسريفض البوح.
توافق�ي  أن  يعن�ي  ال  تحاكمي�ه  ال  أن 
عىل م�ا يقوله، وال يعن�ي أن ليس لديك 
اقرتاحات، فالبوح يف نظره هو الشعور 
بقبول�ه ع�ىل م�ا ه�و علي�ه، وليس ما 

أن يك�ون، فكون�ي صب�ورة  تريدين�ه 
معه، أم�ا إذا واجهت بوحه بس�يل من 
االنتقادات فأي ش�خص س�وف يتكتم 
ول�ن يبوح أبداً، خوفاً من أن ال يرضيك، 
امنحي�ه الفرصة ليش�اطرك كامه من 
غري نقد الذع، وأش�عريه بم�دى أهمية 

ما يقول.
الرس الثاني: الثقة املتبادلة

يج�ب أن يكون هناك ثق�ة متبادلة بن 
الطرف�ن، اس�تمعي جي�داً مل�ا يق�ول، 
وعلقي بإيجابية، عندما يبوح لك أحد ما 
بأرسار شخصية، قويل له مثاً “حسناً، 
أن�ا قمت بما هو أس�وأ من ذلك” أو “أنا 
فع�ًا معجب�ة بما قمت ب�ه” ووضحي 
النقط�ة الت�ي أعجب�ت ب�ه م�ن الرس. 
أشعريه أنك يف صفه وانه ليس وحيداً يف 

هذه التجربة، فهذا ليس الوقت املناسب 
لتعليم الصواب من الخطأ، ولكنه الوقت 

املناسب لتكوني صديقة.
الرس الثالث: العودة إىل املايض

الطريق�ة الوحي�دة للبوح أن تش�عري 
الط�رف اآلخر أن�ه مهم�ا كان ماضيه 
فجمي�ع  راضي�ة،  ف�أن  ق�ال  ومهم�ا 
العاق�ات تك�ون متفاوت�ة، وال توج�د 

عاق�ة جيدة أو س�يئة باملطلق، ومهما 
كان املايض سيئاً، املهم هو الحارض.

الرس الرابع: استمعي و أنت مطمئنة... 
ثابتة وقوية

ليس من املستحيل الحصول عىل عاقة 
مخلصة، فالكل يدع�ي اإلخاص ولكن 
الحقيق�ة أن القل�ة م�ن الن�اس كذلك، 
والكث�ري من األش�خاص يش�عرون أن 
اآلخرين ال يتقبلون الحقيقة بإخاص، 
الخي�ال يجعلن�ا  أن  فجمعين�ا يعتق�د 
يشعر بالس�عادة لكن يف الحقيقة كلما 
واجهن�ا الواق�ع كلم�ا أصبحن�ا أقوى 
وأصل�ب، فاملقدرة عىل قب�ول اإلخاص 
من اآلخرين ينمو ويزيد عندما ندرك أن 
الحقائ�ق ال تأتي من تصدي�ق اآلخرين 
ولكن عندما نكون صادقن مع أنفسنا 

أوالً.
ال�رس الخام�س: كون�ي صادق�ة م�ع 

نفسك
إنه س�ؤال قديم... كيف نكون صادقن 
م�ع غرين�ا إذا ل�م نك�ن صادق�ن مع 
أنفس�نا؟ الطريقة األمثل لجعل الطرف 
اآلخ�ر يتكلم ه�و أن تكون�ي رصيحة، 
وناضج�ة  واقعي�ة  طبيعي�ة  كون�ي 
ومتكافئ�ة م�ا ب�ن القب�ول وال�دفء، 
والتقدمي الحلول الخاصة بك، بل حاويل 

معرفة ماذا يريد الطرف اآلخر.
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كشف العلماء عن أفضل الزيوت املستخدمة يف طعام اإلنسان وأكثرها 
فائدة لصحته.

وق�ام الباحث�ون من جامع�ة كامربي�دج بتجربة علمية ش�ارك فيها 
94 متطوع�ا من األصحاء الذين ت�رتاوح أعمارهم بن 50 و75 عاما، 

قسموا إىل 3 مجموعات.
وتناولت املجموعة األوىل منهم الزبدة بنس�بة خمس�ن غراما كل يوم 
عىل مدى أربعة أس�ابيع، فيما تناول�ت املجموعة الثانية زيت الزيتون 
بنفس الكمية وملدة 4 أس�ابيع أيضا، أما املجموعة الثالثة فقد تناولت 

زيت جوز الهند بنفس الكمية وملدة زمنية مماثلة.
وأظهرت التجربة ارتفاع نس�بة الكوليس�رتول الض�ار )بروتن دهني 
منخف�ض الكثاف�ة( يف الدم بنس�بة وصل�ت إىل %10 ل�دى متطوعي 
املجموعة األوىل التي استخدمت الزبدة. وبينت تحاليل املجموعة الثانية 
التي تناولت زيت الزيتون انخفاضا طفيفا يف مس�توى الكوليس�رتول 
الس�يئ وارتفاعا بنس�بة %5 يف الكوليس�رتول النافع )بروتن دهني 

مرتفع الكثافة(.
وكان�ت أفضل النتائج ل�دى متطوعي املجموعة الثالث�ة الذين تناولوا 

زي�ت ج�وز الهند، إذ س�جلت تحاليل ال�دم لديهم انخفاض�ا ملحوظا 
للكوليسرتول الضار، وارتفاعا يف الكوليسرتول النافع بنسبة 15%.

ويخل�ص الباحث�ون إىل أن تناول 50 غراما من زي�ت جوز الهند يوميا 
وملدة أربعة أس�ابيع يقلل من خطر اإلصاب�ة بأمراض القلب واألوعية 

الدموية والسكتة الدماغية.

يف املراحل املبكرة من أعمار أطفالنا، 
ال يمكنن�ا تركه�م بمفردهم، فإما 
نصطحبهم معن�ا إىل كل مكان، أو 
نستعن بأحد األقارب أو األصدقاء 
أو نس�تأجر مربية، فالطفل يحب 
االستكش�اف واملغام�رة، وال يدرك 
أبع�اد الخط�ر، ولك�ن م�ع زيادة 
س�نوات عمر الطفل نب�دأ بتعويده 
ع�ىل تحم�ل املس�ؤولية، ويبدأ هو 
باالعتم�اد ع�ىل نفس�ه لحمايتها 

وتجنب الخطر.
وإح�دى خط�وات تحم�ل الطف�ل 
مس�ؤولية نفس�ه، ترك�ه يف البيت 
بمف�رده إذا كان ل�دى األم موع�د 
خ�ارج املن�زل، أو نظ�راً لظ�روف 
الحج�ر الصح�ي بس�بب جائح�ة 
كوفي�د19-. ولك�ن ت�رك الطف�ل 
بمف�رده يف البيت ال يتحدد حس�ب 
س�نه فحس�ب، حي�ث إن املهارات 
تختل�ف من طفل آلخر، لذلك هناك 
رشوط يج�ب أن تتحقق فيه حتى 
تس�محي برتكه بمف�رده يف املنزل 
دون رقيب. اقرئي السطور التالية 

وتعريف إىل هذه الرشوط. 
الطف�ل  يس�تطيع  أن  يج�ب   1-

استخدام الهاتف
يجب أن يستطيع الطفل استخدام 

الهاتف س�واء إلج�راء مكاملة عند 
الط�وارئ، أو ال�رد ع�ىل مكاملاتك 

لاطمئنان عليه.
قائم�ة  ق�راءة  يس�تطيع  وأيض�اً 
الط�وارئ ويعل�م كيفية  اتصاالت 

االتصال بأرقامها يف أي موقف.
-2 يج�ب أن يدرك الطفل إجراءات 

السامة
يج�ب أن يدرك طفلك كيف يترصف 

عند حدوث طوارئ، وكيفية حماية 
ألي  الب�اب  فت�ح  وع�دم  نفس�ه، 
ش�خص م�ا دام بمف�رده يف البيت، 
وأيض�اً يجب أن يدرك مدى خطورة 
امل�واد الكيميائي�ة والكهرب�اء، وأال 
يقرتب من س�ور الرشف�ة، كل هذه 
إجراءات ألمان وسامة الطفل يجب 
أن يكون عىل علم بها وأن يستطيع 

التحكم بنفسه وااللتزام بها.

-3 يجب أن يجيد طفلك الترصف
يج�ب أن يك�ون طفلك ق�ادراً عىل 
اتخاذ قرار يف حال حدوث أزمة، وال 

يتجمد بسبب االرتباك.
-4 يجب أن يس�تطيع طفلك إعداد 

وجبة خفيفة لنفسه
إذا كان طفلك يس�تطيع تس�خن 
وجبت�ه بنفس�ه يف امليكروويف أو 
إعداد ش�طرية، ويمكن�ه االعتماد 
عىل نفسه وتناول الطعام إذا شعر 

بالجوع دون انتظار عودتك.
طفل�ك  يس�تطيع  أن  يج�ب   5-

االلتزام بقوانن البيت
يجب أن يس�توعب طفل�ك قوانن 
البيت ويس�تطيع التحكم بنفس�ه 
وااللت�زام بها، مثل ع�دم الخروج 
بدون إذنك، وعدم العبث بمحتويات 
اس�تخدام  أو  البالغ�ن،  خزان�ات 

األجهزة بطرق خاطئة.
-6 يج�ب أن يخ�ربك طفل�ك أن�ه 

مستعد للبقاء بمفرده يف املنزل
م�ع تحقق ال�رشوط الس�ابقة، ال 
يمكنِك ترك طفلك يف البيت بمفرده 
دون إرادت�ه، وأن يك�ون واعياً أنِك 
ستخرجن وترتكينه بمفرده حتى 
إن كان نائماً، وأن يعرّب عن ترحيبه 

بهذه الخطوة الجديدة يف حياته.

 عن�د التقّدم إىل وظيفة معّينة، يك�ون أّول ما ُيطلب هو إجراء مقابلة 
ش�خصّية، م�ن أج�ل أن يتع�رّف رّب العم�ل ع�ىل ق�درات الش�خص 
وإمكانياته. لذلك، ُتعّد املقابلة وسيلة أساسّية لقبول طلب التوظيف، 
أو رفضه. وعليه، كان من الروري مراعاة القواعد املتعلّقة بمقابلة 
العم�ل، ألّنه�ا الفرص�ة الوحي�دة ك�ي يظهر الش�خص م�ن خالها 

شخصّيته وقدراته والكفاءة التي يتمّتع بها.
هنا سنتعرف خطوة بخطوة، عىل أصول مقابلة العمل، يف ما ييل:

- يج�ب عىل املرأة أن ترتدي بدل�ًة، تتألّف من تنورة إىل ما دون الركبة، 
أو رسوال، وقميص ملّون بس�يط، وس�رتة، أو فس�تاناً مع سرتة، مع 
جوارب م�ن “النايلون”، وحذاًء مغلقاً. ويج�ب التنبه إىل عدم املبالغة 
يف وضع “اكسس�وارات” الزين�ة، والترّبج، مع أفضلّي�ة التقّيد بوضع 
ط�اء داكن لألظافر، ثّم الحرص عىل أن يكون الش�عر نظيفاً، وُيمكن 
عقصه. أّما بالنسبة إىل العطر، فاألفضل أن يكون خفيفاً، فيما ينبغي 

تجّنب لبس النظارات الشمسّية.
- من الروري االستعام عن الرشكة وطبيعة عملها وتحضري بعض 

األسئلة التي تظهر شخصّيتك.
- ُيفّضل إحضار السرية الذاتية بنسخ عّدة، ضمن مغلّف نظيف.

- يجب الحضور قبل 5 أو 10 دقائق من موعد املقابلة.
- يج�در جع�ل الهاتف الخل�وي صامتاً، وق�راءة الس�رية الذاتية قبل 
الدخول، من أجل االس�تذكار، قبل قرع الباب، ثّم الدخول، حيث ُيشري 

أحٌد إىل املكان الواجب الجلوس فيه.

- ُيفّضل تجّنب املصافحة فوق املكتب، إّنما االتجاه إىل جانب الشخص 
املطلوب، ثّم التلّفظ باالس�م الشخيص كاماً وبصوت واضح، والنظر 

إىل عيون املتحّدث إليك يف أثناء إجراء املقابلة.
- ُيمنع منعاً باتاً مضغ اللبان، أو الرشب، أو ما شابه ذلك.

- ُيسمح بالقهوة إذا ُسئلت عنها.
- يمكن االستفسار عن بعض األمور، التي تخّص الرشكة وتطّورها.

- ُيفّض�ل إرس�ال رس�الة ش�كر ع�رب الربي�د اإللكرتونّي بع�د انتهاء 
املقابلة.

سلوكياتكل يوم معلومة

االتكيت... فن ...ذوق ...اناقة

6 شروط لتسمحي برتك طفلك مبفرده يف البيتأّي الزيوت أكثر فائدة للصحة؟

للحصول على عمل أصول تقّيدي بها...

 ي�ؤدي فيتام�ن )B12( ثاثة أدوار 
رئيس�ة يف الجس�م، فهو يس�اعد يف 
الحفاظ عىل صحة أعصاب الجسم 
وخاي�ا ال�دم ويس�اعد يف تكوي�ن 
الحم�ض النووي، امل�ادة الوراثية يف 

جميع الخايا.
وأوضحت املعاه�د الوطنية للصحة 
)NIH( وفقاً ل�)روس�يا اليوم(، أن 
فيتامن )B12( يساعد أيضا يف منع 
نوع من فقر الدم، يسمى فقر الدم 
الضخ�م “األروم�ات”، ال�ذي يجعل 

الناس متعبن وضعفاء.
ونظرا ملساهمته الكبرية، فا عجب 
أن وجود مس�تويات منخفضة من 
)B12( يمك�ن أن يس�بب مجموعة 

من األعراض.
 )Harvard Health( وكش�فت 
أن نق�ص فيتام�ن B12 ق�د يكون 
بطيئ�ا يف التط�ور، م�ا يتس�بب يف 
ظهور األع�راض تدريجيا وتكثيفها 
بمرور الوقت. ويمكن أن يأتي أيضا 

برسعة نسبيا.
مجموع�ة  إىل  “بالنظ�ر  وتق�ول: 
األع�راض الت�ي يمكن أن يس�ببها 
يمك�ن   ،)B12( فيتام�ن  نق�ص 
التغايض عن الحالة أو الخلط بينها 

وبن يشء آخر”.
وم�ع ذل�ك، هن�اك مجموع�ات من 
األعراض املرتبط�ة بنقص فيتامن 

:)B12(
• إحس�اس غريب أو تنميل أو وخز 

يف اليدين أو الساقن أو القدمن.
• صعوبة يف امليش.

• فقر الدم.
• لسان منتفخ وملتهب.

واالس�تدالل  التفك�ري  صعوب�ة   •
)الصعوب�ات املعرفي�ة(، أو فق�دان 

الذاكرة.
• الضعف.
• اإلعياء.

كيف أستجيب لهذه األعراض؟
يج�ب أن ترى طبيبا عام�ا إذا كنت 
تعان�ي من أعراض نق�ص فيتامن 
)B12(، كم�ا تق�ول إدارة الصح�ة 

الوطنية الربيطانية.

وتوضح NHS: “غالبا ما ُتش�ّخص 
ه�ذه الح�االت بن�اء ع�ىل األعراض 

ونتائج فحص الدم”.
وتح�ذر هيئ�ة الخدم�ات الصحي�ة 
الوطني�ة أن�ه “ع�ىل الرغ�م من أن 
العدي�د م�ن األعراض تتحس�ن مع 
العاج، إال أن بعض املش�كات التي 
تس�ببها الحال�ة يمك�ن أن تك�ون 
غ�ري قابل�ة للش�فاء إذا ُتركت دون 

عاج”.
ويمك�ن أن ي�ؤدي التقي�د الص�ارم 
بنظام غذائ�ي نباتي إىل زيادة خطر 

.)B12( إصابتك بنقص يف
ويوجد هذا الفيتامن بشكل طبيعي 

يف مجموع�ة متنوعة م�ن األطعمة 
بع�ض  إىل  ويض�اف  الحيواني�ة، 

األطعمة املدعمة.
 )B12( ويعتمد عاج نقص فيتامن
عىل سبب الحالة، ولكن عاج معظم 
األشخاص ممكن عن طريق الحقن 
أو األقراص لتعوي�ض الفيتامينات 

املفقودة.
وتش�مل املصادر الجي�دة لفيتامن 

)B12( ما ييل:
• اللحوم.

• سمك السلمون وسمك القد.
• الحليب ومنتجات األلبان األخرى.

• البيض.

نصائح طبية

)B12( سبع عالمات منبهة الخنفاض مستويات فيتامني

لطلة ابهى

طبيبك يف بيتك

الطريقة الصحيحة لتطبيق قناع الشعر 

معجون األسنان قد حيميك من عدوى كورونا!

املقادير :
عجينة الكاج: 12 حبة

القشطة: 1 كيلو )طازجة(
حليب: نصف لرت )طازج(

الرغب�ة  حس�ب  حلب�ي:  فس�تق 
)للزينة(

سكر: كوبان )القطر(
املاء: كوب )القطر(

ماء الزهر: ملعقة )القطر(
ماء الورد: ملعقة )القطر(

عصري الليمون: ربع ملعقة )القطر(
طريقة التحضري

1. تف�رد عجينة الكاج ع�ىل طاوله 
التحضري وتضاف القشطة الطازجة  
ح�وايل 80 غ�رام يف وس�ط العجينة 
وتغل�ق العجينة من اليمن واليس�ار 
وتلف بشكل مس�تطيل. وتلف باقي 

الكمية بنفس الطريقة.
2. يف وعاء يس�كب الحلي�ب الطازج ثم 
تغمس قطع الكاج بالحليب ملدة نصف 

دقيق�ة وتقىل بزي�ت حامي حتى تحمر 
وتأخذ لون�ا ذهبيا. ترف�ع قطع الكاج 
املقلية من النار وتضاف إىل القطر البارد 

وترتك ملدة عرش دقائق.
3. تصف�ى قليا من القط�ر وتزين 

بالفستق وتقدم ساخنة.
4. القط�ر: يوضع الس�كر واملاء عىل 
النار ويرتك ليغيل قليا يضاف عصري 
الحامض وماء الزه�ر والورد ويرتك 

عىل حده ليربد.

املطبخ

الكالج
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

1415 - ھزيم�ة الجي�ش الفرن�ي األكث�ر ع�ددا 
أم�ام الجيش اإلنجليزي بقي�ادة ھنري الخامس يف 
معركة أجينكور. وذلك بس�بب األقواس اإلنجليزية 

الطويلة.
بينيت�و موس�وليني  اإليط�ايل  الزعيم�ان   -  1936
واألملان�ي أدول�ف ھتلر ينش�ئان املح�ور اإليطايل / 

األملاني والذي انضمت إليه اليابان الحقا.
1944 - الياب�ان تب�دأ ھجم�ات الكامي�كاز، وھي 
ھجمات إنتحارية بالطائرات عىل الس�فن الحربية 

األمريكية.
1952 - لبنان يفوز بعضوية مجلس األمن الدويل.

1958 - انس�حاب الق�وة األمريكية م�ن لبنان بعد 
أن ھدأ الوضع بنھاية والية الرئيس كميل ش�معون 

وانتخاب قائد الجيش فؤاد شھاب رئيسا.
1971 - األمم املتحدة تضم الصني الشعبية لتصبح 

عضوا دائما يف مجلس األمن الدويل وتطرد تايوان.
1973 - نيجريي�ا تقطع عالقتھا الدبلوماس�ية مع 
إرسائي�ل لتصبح الدول�ة األفريقي�ة الثامنة عرشة 

التي تقطع عالقاتھا معھا بعد حرب أكتوبر.
1976 - بداية أعمال القمة التاس�عة لرؤساء الدول 

العربية بالقاھرة.
1991 - انس�حاب آخر جندي رصبي من سلوفينيا 
وإع�الن اس�تقاللھا بعد ح�رب األي�ام العرشة بني 

رصبيا وسلوفينيا.
1998 - إطالق مياه نھر النيل عرب ترعة الس�الم يف 

إطار مرشوع تنمية سيناء.
2001 - إطالق »ويندوز إكس بي « رسميا.

2004 - الرئي�س الكوب�ي فيدل كاس�رو يعلن إنه 
س�ينھي أي تعامل بالدوالر األمريك�ي ابتداء من 8 

نوفمرب.
2009 - إجراء االنتخابات الرئاسية يف تونس والتي 
يتناف�س بھا كل م�ن الرئيس املنتھي�ة واليته زين 
العابدي�ن بن عيل ومحمد بوش�يحة وأحمد إينوبيل 

وأحمد إبراھيم.
2012 - رشك�ة مايكروس�وفت تحتف�ل يف مدين�ة 
املتح�دة بمناس�بة اإلط�الق  بالوالي�ات  نيوي�ورك 

الرسمي لنظام التشغيل ويندوز 8 الجديد.
- 2015 جيمي مورال�س يفوز بالجولة الثانية من 

االنتخابات الرئاسية يف غواتيماال.
حزب العدالة والقانون )بقيادة بياتا سيدلو( يفوز 

بأغلبية مقاعد مجلس السيم البولندي.
لوي�س ھاملتون يفوز بُبطولة العالم للس�ائقني يف 
موس�م 2015 من الفورموال 1، ومرس�يدس تفوز 

ببطولة الصانعني.
2017 - حكوم�ة إقلي�م كردس�تان الع�راق تقرح 
تجمي�د نتائج اس�تفتاء االنفصال ع�ن العراق بعد 
مرور ش�ھر كامل عىل إجرائه، ووقف كل العمليات 

القتالية والبدء بحوار مفتوح مع بغداد.
- 2018س�يول يف األردن تخلف 20 قتيال معظمھم 

من األطفال، واألردن تعلن الحداد ملدة ثالثة أيام.

غزل عراقي
عالبعد صمم تره وشد الحزام 

والعقل يكرب اذا مر بصعاب 
ال ابد ما مستعد ارجع غالم 

ها تره من شالت ضعون الوداد 
بگلبي ما يرجع الك ذاك املقام 
خابت امايل وبعد ذيچ الضنون 

چنت اضنك من قبل مثل الحمام 
شو رصت تايل نرس عيل حماك 

من رصت انته وگع ريش الحرام 
اني حبيت اللثام ايل طالك 

من كرب شانك وگع ذاك اللثام 
يا حسافه ويا حسافه شكد اكول 
شفتك بوضعك خصالك بس ظالم 
من كثر ذاك السهر طاحت جفون 

احمل همومك چنت وانته تنام 
حظي هذا ايل تعب ويه اليخون 

كل محاسن تعبي شو ردن سهام 
اكتفي بهذا الحديث وبس اكول 
يا وسف بيك التعب يطلع حرام

أبـــــــراج

مهني�اً:  تصادف إيجابي�ات كبرية يف حيات�ك العملية، 
وإنج�ازات تده�ش املقرّب�ني من�ك، وترس�م عالم�ات 

استفهام حول قدراتك.
عاطفياً: حاول أن تعيش الواقع مهما تكن ظروفه، وال س�ّيما 

أّن أّي تأخري قد يلحق بعالقتك بالرشيك بعض الرضر
صحياً: تتوس�م خرياً بالعالج الذي تخضع له، وخصوصاً بعدما 

استعدت جزءاً كبرياً من عافيتك.

مهني�اً: اس�تثمر طاقت�ك الخالق�ة لتطوي�ر قدراتك 
العملي�ة، وهذا م�ا س�تجعله يف أولويات�ك يف املرحلة 

املقبلة
عاطفي�اً: ال تق�ُس عىل الرشيك كث�رياً، فه�و يعاني بعض 

املشاكل وقد يتخذ قرارات تفاجئك
صحي�اً: مهم�ا تراكم�ت األعمال، تج�د بعض الوق�ت لالهتمام 

بصحتك وإيالئها األولوية

العم�ل وحس�ن س�لوكك يف  انضباط�ك يف  مهني�اً: 
الترصف يرفعان من أس�همك كث�رياً، وهذا يضعك يف 

دائرة الضوء ويساعد عىل تحسني ظروفك.
عاطفياً: عليك أن تتنّبه لترصفاتك هذا اليوم، وخصوصاً أن 

خسارة الرشيك من شأنها أن تزيد األمور تعقيداً.
صحي�اً: تضع كل مش�اغلك جانباً، وتعطي ممارس�ة الرياضة 

األولوية.

مهني�اً: علي�ك أن تس�تمع إىل نصائح الزم�الء، فهم 
أكث�ر خربة منك يف كيفية إدارة األمور للخروج بنتائج 

إيجابية.
عاطفياً: يبدو االرتياح سّيد املوقف يف العالقة بالرشيك، وهذا 

جّيد قياساً بما كانت تمر به عالقتكما يف السابق.
صحي�اً: تبدو مرهق�اً يف معظم األوقات وعالم�ات املرض بادية 

عىل وجهك، والسبب الضغط الكبري الذي تتعرض له، فانتبه.

مهنياً: لديك رغب�ة صادقة بالعمل مع اآلخرين، لكن 
بعضهم لم يتعود يوماً الصدق

عاطفياً: االح�رام واجب بينك وبني الرشيك، وهو يحدد 
مسار األمور بينكما

صحياً: احرم مواعيد تناول األدوية وال تتناولها س�اعة تش�اء 
ألن ذلك يسبب لك مشاكل يف املعدة.

مهنياً: املطلوب منك هذا اليوم أن تكون أكثر ابتكاراً 
لتحتف�ظ بموقع�ك املتق�ّدم يف العمل، وه�ذا يفرض 

عليك الهدوء وعدم الترسع.
عاطفياً: عليك أن تس�اعد الرشي�ك ليتمّكن من التعبري عن 

حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد يوم من الرقب بينكما.
صحي�اً: ق�م بما هو مطلوب من�ك بعد تعرّضك لنكس�ة صحية 

أثرت كثرياً يف قدرتك عىل العطاء.

مهني�اً: تنطل�ق أعمال�ك ه�ذا الي�وم بحري�ة أك�رب 
وتتحس�ن أوضاع�ك املالي�ة إذا ش�عرت بعرقلة من 

محيطك املهني.
عاطفياً: قدرتك الفائقة عىل اإلقناع تساعدك يف تربير بعض 

مواقفك تجاه الرشيك، فيتفهم ذلك.
صحي�اً: خف�ف من ح�االت االنفع�االت التي قد ترتد س�لباً عىل 

وضعك الصحي والنفي.

مهنياً: قد تش�عر بالقل�ق تجاه زمالئ�ك يف العمل ما 
يدفعك إىل مساعدتهم بكل الوسائل املتاحة أمامك

عاطفياً: ال تدع الذكريات الحزينة واألليمة تس�يطر عىل 
أفكارك ومشاعرك، بل انطلق واستفد من التجارب املاضية

صحياً: تح�اش كل ما يثريك لتناول كمي�ات كبرية من الطعام، 
واكتف بالكمية التي يحتاج إليها جسمك.

مهني�اً: مش�اريع جدي�دة بالجمل�ة، لك�ّن املطلوب 
خطوات مدروس�ة ومؤك�دة تعيدك اىل دائ�رة الضوء 

مجدداً.
عاطفياً: اس�تقرار وس�عادة الفتة يف العالق�ة مع الرشيك، 

وهذا ما يرك انعكاسات ايجابية إضافية، ويولّد ارتياحاً.
صحي�اً: تناول ك�وب من الزهورات أو اليانس�ون مس�اء مفيد 

للمعدة ويساعد عىل النوم.

مهني�اً: تبدو قدراتك للتأثري يف اآلخرين كبرية وتتمتع 
بس�حر يج�ذب إليك الجمي�ع، وتتعام�ل بموضوعية 

وحس علمي مع األفكار التي تطرح عليك.
عاطفي�اً: كثرة املراوغة يف حس�م األم�ور الدقيقة تنذر بأن 

العالقة بالرشيك لن تدوم طويالً.
صحياً: تواج�ه أزمة صحية طارئة تبقيك طري�ح الفراش أكثر 

من أسبوع، لكنها ليست خطرة.

مهنياً: يصادفك يوم مري�ح فال يتأثر مزاجك ببعض 
األشخاص الذين يعّثرون خطواتك املستقبلية.

عاطفياً: الس�لبيات من جانب الرشيك ترك آثاراً س�لبية 
عىل العالقة، فحاول أن تأخذ املبادرة إذا كنت مهتماً.

صحياً: انطلق بنزهة يف الطبيعة واجمع بعض األعش�اب الربّية 
املفيدة للصحة

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهنياً: تنقشع الس�ماء هذا اليوم وتنفرج األسارير 
وتحص�ل عىل منحة أو س�لفة أو ع�ىل مكافأة مالية 

أكثر مما كنت تتوقع.
عاطفياً: ال تعامل الرشيك بجفاء وكن أكثر مرونة، تطّورات 
كثرية يف العالقة بينكما وخصوصاً بعد األجواء اإليجابية السائدة 

حالياً.
صحياً: ش�اور طبيبك قبل القيام بأي نش�اط قد ينعكس س�لباً 

عىل قلبك، وال سيما أنه ضعيف.

أن�ا فت�اة عم�ري ١٩ ودائما افك�ر باملنطق 
واإلنسانية ودائما أي حاجة افكر فيها اصل 
لح�ل لكن يف حاجة واحدة فقط فيها منطق 
ه�ي ال�زواج، وامل�راة يف الحياة كله�ا دائما 
جس�مها يتعرض النتهاك. امل�رأة ماذا تاخذ 

مقابل ما تعطيه للراجل؟
النصائح والحلول:

1 أس�ئلتك مناسبة لعمرك، وهو أمر طبيعي 
يف محطة أوىل من حياتنا حني نبدأ باكتشاف 

أرسار الحياة والعالقات.
2 لكن من غري الطبيعي أن تكوني انطباعات 
تتحول برسعة إىل أحكام؛ ألنك بهذا ترضين 

نفسك بالدرجة األوىل.
3تس�اؤلك عن انتهاك جس�م امل�رأة طبيعي 
أن يخط�ر يف بال فتاة بعم�رك، لكن من غري 
الطبيع�ي أال تبحث�ي أكث�ر، لتكتش�في أن 

العالقة مع الرجل متبادلة، وأن الله خلقهما 
ليكمال بعضهما البعض.

4 نصيحتي أن تقرئي عن املرأة والرجل كما 

يراه�ا دينك وعقيدتك؛ ف�كل األديان ترشح 
سمو ونبل هذه العالقة حني تكون صادقة 
وحقيقية حس�ب فطرة الخ�ري التي خلقنا 
الله عليها، كما يمكنك أن تقرئي يف التاريخ 
لتكتشفي ماذا أعطى الرجل للمرأة من أمن 
حماي�ة، وكيف تط�ورت العالق�ات بينهما 

لتصل إىل الرشاكة وتكوين العائلة.
5 فكري أيضاً أن الرجل هو أبوك وش�قيقك 
كعائل�ة  جميع�اً  وأنك�م  وخال�ك،  وعم�ك 
تتبادل�ون العط�اء؛ لتتعاون�وا فم�ن دون 
ه�ذا التع�اون والتكامل ال تس�تقيم الحياة 
ي�ا صغريت�ي. فافتحي قلبك لإليم�ان بالله 
أوالً، ثم ملعرفة الحياة؛ كي ال تؤذي نفس�ك 
بمفاهي�م خاطئ�ة تحول العالقة الس�امية 
النبيلة بني الرجل وامل�رأة إىل صفقة تتعامل 

بحسابات »ماذا اعطيك وماذا تعطيني«!!!

ربم�ا تش�عرين بالح�رية تج�اه 
اختيار أمر ما يرتبط بش�أن من 
ش�ؤون حياتك. لكن، ليس عليك 
ذل�ك. فأنت تتحل�ني بالكثري من 
الق�درات التي قد تس�اعدك عىل 
القي�ام بما يعود علي�ك بالنفع. 
إال أّن�ك ربم�ا تحتاجني إىل بعض 
املس�اعدة لك�ي تصب�ح أفكارك 
أكثر وضوح�اً. لذا، ندعوك إىل أن 
تختاري أحد هذه الكواكب يف هذا 
االختبار لكي تكتشفي ما يخبئه  

لك العام 2020 من أحداث.
م�ن  الكث�ري  واجه�ت  ه�ل 
أخرياً؟  واالخفاق�ات  الصعوبات 
يف الواقع،  يش�ري اختي�ارك هذا 
الكوك�ب إىل أّن�ك ق�د تش�هدين 
غ�ري  الحكاي�ة  له�ذه  نهاي�ة 
السارة. إذاً، اس�تعدي الستقبال 
العزم  الجي�دة واعقدي  األحداث 
ع�ىل أن تب�دأي تحقي�ق النجاح 
واإلنج�ازات. وبالطبع، عليك أن 
تط�وي صفحة امل�ايض واألمور 
التي لطامل�ا دفعتك إىل الش�عور 
باالس�تياء. حّويل ذلك إىل دروس 
إىل  مج�دداً  وانطلق�ي  مفي�دة 

األمام.
Venus الزهرة

عليك أن تنظ�ري إىل تلك النافذة 
الت�ي بدأت ُتفتح أم�ام ناظريك. 
إىل  انطالق�ك  وق�ت  ح�ان  إذاً، 
آف�اق جدي�دة. ف�ال تتوان�ي عن 
اإلمساك بزمام املبادرة يف الكثري 
م�ن املهمات الت�ي ُيطل�ب إليك 
تنفيذه�ا. وال تن�ي أن تتبع�ي 
إرش�ادات عقل�ك وقلب�ك، كّل يف 

مقام�ه. إب�دأي رحل�ة جدي�دة 
الحواج�ز  واجت�ازي  يف حيات�ك 
بج�رأة.  مرتفع�ة  كان�ت  وإن 
وله�ذه الغاية، عليك أن تحاوري 
وتتس�مي باملرون�ة يف تفك�ريك 
كما يف تعامل�ك مع اآلخرين وأن 
تتخ�يل عن ح�ّدة طباع�ك. ففي 

هذا يكمن رّس نجاحك.
Earth األرض

ح�ان وقت�ك خل�ودك إىل الهدوء 
بعد الصخب الكبري الذي شهدته 
حيات�ك. إذاً، جدي لنفس�ك وقتاً 
وتأم�يل معاني أيام�ك، ما مىض 
منها وما هو حارض وال ش�ّك يف 
أّنك ستجدين اإلجابات عن الكثري 
من األسئلة التي لطاملا دفعتك إىل 
الش�عور بالحرية، وال سيما عىل 
مس�توى عالقات�ك االجتماعي�ة 
العائلي�ة واملهني�ة. ولتعلمي أّن 
ه�ذا يس�اعدك أيضاً ع�ىل إجراء 
التغي�ريات الضخم�ة عىل كل ما 
يرتب�ط بوج�ودك. واآلن، ح�ان 
الوق�ت لك�ي تكتش�في موهبة 

تتمتع�ني بها ولك�ي تعميل عىل 
تعزيزه�ا وإبرازه�ا والنتيج�ة؟ 

الكثري من التمّيز.
Jupiter املشري

أخرياً ب�ات بإمكانك أن تتخليص 
ش�عورك  يس�بب  م�ا  كّل  م�ن 
بالضغ�ط النفي والتوت�ر. إذاً، 
علي�ك أن تتبعي ع�ادات حياتية 
جديدة وأن تواظبي عىل ذلك وأن 
تقدري كّل لحظة تقضينها عىل 
هذه األرض. وألّنك محبة للمرح 
والتحليق، فليس عليك سوى أن 
تميض قدم�ًا عىل ه�ذه الطريق 
ألن هذا يساعدك عىل أن تحققي 
الكثري م�ن غاياتك. ال تش�عري 
بالدهش�ة يف ح�ال الحظ�ت أن 
العيون تتوجه إليك وأن عدداً من 
املش�اريع ُيعرض عليك. اختاري 
منها م�ا يتفق وظ�روف حياتك 
العائلية كي ال يشكل ذلك منفذاً 
األرسي.  عامل�ك  إىل  للمش�اكل 

فانتبهي!
Saturn زحل

هل تتوق�ني إىل االرتباط وتكوين 
عائل�ة؟ إذاً، بات الوقت مناس�باً 
لذل�ك. أبدي جدي�ة يف هذا اإلطار 
وابدأي الجزء الجديد من حياتك. 
أما يف ما يتعل�ق باملصاعب التي 
الس�ابقة،  األي�ام  يف  واجهته�ا 
إىل  تس�عي  أن  األفض�ل  فم�ن 
اجتث�اث أس�بابها م�ن الجذور. 
فهي قد ته�دد املقبل من حياتك 
يف ح�ال ل�م تفع�يل ذل�ك. كذلك 
من ال�رضوري أن تب�دأي رحلة 
االنتق�ال إىل مرحل�ة مختلفة يف 
كّل شأن من شؤونك. فهذا العام 
هو ع�ام التطّور بالنس�بة إليك. 
إذاً، ال تقف�ي مكتوفة اليدين وال 
تنتظ�ري مب�اردة اآلخري�ن، بل 

اعتمدي عىل نفسك أوالً.
Uranus  أورانوس

هل تتوف�ر لديك فرص جديدة يف 
مجال العم�ل؟ إذاً، خططي لهذا 
بروي�ة وال تتخ�يل ع�ن األمر، ال 
س�يما أّنك تمتلكني كل العنارص 
ع�ىل  تس�اعدك  الت�ي  واألدوات 
تحقيق م�ا تريدين، م�ن اإلرادة 
إىل الدعم االجتماع�ي فالقدرات 
الذاتية. أما يف حال كنت تشعرين 
تج�اه  الش�ديدة  بالحساس�ية 
م�ا يقوم ب�ه بعض األش�خاص 
املحيطني بك، فحاويل أن تتنايس 
ذل�ك واع�ريف أن األرض ال ت�دور 
تدع�ي  ال  وبالطب�ع،  حول�ك. 
التفك�ري يف ه�ذا الش�أن يش�غل 
الكثري من وقت�ك ألّنك تحتاجني 
إليه للقي�ام بأمور أكث�ر فائدة. 

فتيّقظي!   

مشاكل وحلول

اختبارات شخصية

فتاة تعرتف: ال أقتنع بالزواج ألنه استغالل للمرأة!

اختاري كوكبا واعريف ما خيبئه لك ما تبقى من العام 2020

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.

أفقي
١س�جن كان رمزا للطغيان 
والظل�م كان ي�وم اقتحامه 
يوم العيد الوطني تحتفل به 

فرنسا كل عام.
 o )معكوس�ة(  2ف�راش 

بمعنى حديث باالنجليزية.
3اح�د الوالدي�ن o نابع عن 

الود واملحبة.
يف  الربتق�ال  4م�زارع 

فلسطني.
5بن�اء تحت�ي أس�فل البناء 

األسايس o نصف بلبل.
 o نتب�ع نهجا o 6م�ن أج�ل

سقيا األرض.
7اسم اشارة مثنى o غصن.

8أعىل o يف هذا املكان.
وال�رشف  اإلب�اء  ٩مل�ؤه 
 o حرف جازم o )معكوسة(

اليوم السابق.
١0ح�وار للتس�لية o نب�ات 

يستخرج منه السكر.

رأيس
١زخرفة اسالمية o تضاريس بحرية تحتوي 

عىل املرجان.
2دول�ة افريقي�ة اسس�ها عبي�د أمريكي�ون 

محررون أرادو العودة إىل أفريقيا o يابسة.
3حفظ ح�ق الوالدي�ن واحرامهما o نصف 

رماد o نضوب وانتهاء.
4لغة وضعت من األمم املتحدة لتكون دولية 

ولكنها فشلت فشال ذريعا.
5الخطاط الوزير واضع أس�س خط الثلث يف 

الدولة العباسية.
6تنتهي حياتها o ثلثا هام.

7عن�رص م�ن عن�ارص مي�اه البح�ر تداوى 
به الج�روح o غ�ري ناضج وغري مش�ذب أو 

مهذب.
8عن�ده o وص�ف يطلق ع�ىل كل م�ن لديه 

موهبة يمكن تطبيقها يف عمل ما.
٩كلم�ة أصله�ا ف�اريس تطل�ق ع�ىل م�واد 
التلفزي�ون أو الج�زء غري املرئ�ي من قدرات 

الكمبيوتر.
١0مادة تفرزها البنكرياس لحرق السكر يف 

الدم o اذا تجاوز اثنني شاع.
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عـين على العالمبمقدار 444 مليار دوالر 
احلياة لونها “مبيب”

كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونه�ا “بمبي”، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خ�ال السنني املاضية طفرات نوعي�ة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خال خلق 
ظ�روف مناسبة لراح�ة واسعاد الفرد الذي يسع�ى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس ص�االت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقي�ة املرصية خال ع�ام ١٩4٦ اول فيلم عراقي بعنوان “ 
ابن الرشق “ للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوان�ه “ القاهرة بغداد “، لكن االكثر اث�ارة عن السينما يوم 
اخربن�ا ابي، وكان يجلس مع اصدقائ�ه يف جلسة سمر يف احد 
مطاع�م ابو نواس، انه سيظهر يف فيل�م عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان “ سعيد افندي” اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وح�ال ع�رض الفيلم يف سينما الوطن�ي حرض العرض 
اغل�ب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى ش�كل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحض�ورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
وم�ن ثم ل�م تظهر إال صورة كت�ف الوالد، وهي ص�ورة يتيمة 
بائسة اثارت ضح�ك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسم�را يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج ال�ذي وقع فيه.. كانت دور السينم�ا العراقية املنترشة 
يف اغل�ب مناطق بغ�داد اماكن تجذب العائل�ة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحج�ز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أم�ا اليوم، فمع االسف 
الشدي�د، بعد ان س�ادت اجواء املزاجية فق�د اغلقت اغلب دور 
السينم�ا ابوابه�ا وانطفأت انوار شاش�اتها، واغلق�ت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
“املوالت” صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوض�اع السياسي�ة واالمنية.. وبحسب تقدي�ري فإن املرحلة 
القادمة تتطل�ب عقد اتفاقات مع رشك�ات استثمارية عربية 
لفت�ح آفاق اقام�ة نهض�ة سينمية من خ�ال ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفام، ولتكون حياته “بمبي بمبي” بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة “ملبي”.

كشف�ت الفنانة جومان�ا مراد عن 
ظهورها كضيفة رشف عىل أحداث 
فيلم »يوم 13« الذي يجري تحديد 
موعد طرحه بدور العرض خال 
العام املقبل، حي�ث تعود جومانا 
بالفيل�م إىل السينم�ا بع�د غياب 
ىف  مشاركته�ا  من�ذ  سن�وات   7
مع�ه أيضاً يف فيل�م »الحفلة« مع 
الفنان�ني أحمد ع�ز ومحمد رجب 

ترصيح�ات  يف  جومان�ا  وروبى.وأضاف�ت 
صحفي�ة أن الفيلم تدور قصته حول فكرة 
مشوق�ة ترتق�ي إىل نوعي�ة الرعب وتجسد 
خاله ش�خصية »أحام« وه�ي سيدة من 
طبق�ة أرستقراطي�ة، الفت�ة إىل أن دورها 
له خصوصي�ة وغريب وسيك�ون مفاجأة 
للجمه�ور، كم�ا أن الفيل�م يض�م توليف�ة 
مميزة م�ن الفنانني مثل أحم�د داود ودينا 
الرشبين�ي ونرسي�ن أمني ومحمد ش�اهني 

وضيوف رشف كثريين.
 وأش�ارت جومانا إىل أنه�ا سعيدة بعودتها 
إىل التمثي�ل م�رة أخرى�ي رمض�ان املايض 
بمسلس�ل »خيان�ة عه�د«، موضح�ة أنها 
اختارت هذا العمل ألنه بطولة نجمة كبرية 
مث�ل يرسا فه�ي قامة فنية كب�رية والعالم 
كل�ه ال يوجد به إال ي�رسا واحدة، باإلضافة 
إىل ورق مكت�وب بحرفي�ة عالي�ة صناع�ة 

ورشكة إنتاج كبرية.

الروسي�ة   ENIX رشك�ة  كشف�ت 
 Interpolitex-2020 خال معرض
التقني الذي عقد مؤخرا يف موسكو 
عن عدة نماذج جديدة من الدرونات 
التي طورته�ا لتستخدم يف عمليات 
اإلنق�اذ والبح�ث العلم�ي والبيئي. 
وم�ن أبرز الدرون�ات التي عرضتها 
الق�ادر   Eleron-7 ج�اء  الرشك�ة 
عىل التحلي�ق إىل ارتفاعات تصل إىل 
5000 م، وتب�ادل البيانات الرقمية 
واملحط�ات  التحك�م  أجه�زة  م�ع 
األرضية من مسافة 40 كلم تقريبا. 
كما يمك�ن له�ذا ال�درون الطريان 
130 كلم/س�ا،  برسع�ة تص�ل إىل 
ونق�ل حم�والت تزن أكث�ر من 1.5 
كلغ، والتحليق ألكثر من 3 ساعات 
متواصل�ة. ويمكن االعتماد عليه يف 

عمليات تحدي�د مواقع املصابني أو 
الجرحى أثناء الحوادث أو الكوارث 
البيئي�ة يف األماك�ن الت�ي يصع�ب 
الوصول إليه�ا، ويف عمليات إيصال 
الدواء ومعدات اإلسعاف للمصابني، 
وعملي�ات البحث. كم�ا استعرضت 
ال�ذي   Veer درون  أيض�ا   ENIX
زود بمع�دات ق�ادرة ع�ىل توثي�ق 
فيديوه�ات عالية الدق�ة وإرسالها 
مبارشة إىل مراكز التحكم األرضية، 
 GPS وأنظم�ة تحديد املواق�ع مثل
و«غلوناس«. ويمك�ن لهذا الدرون 
العم�ل يف أصعب الظ�روف املناخية 
ويف درجات حرارة تصل إىل 30 درجة 
مئوية تحت الصفر، ونقل حموالت 
يص�ل وزنه�ا إىل 1 كل�غ، والتحليق 

ألكثر من ساعة متواصلة.

ذكرت صحيفة واش�نطن بوست نقاً 
ع�ن أربع�ة أش�خاص مطلع�ني عىل 
األمر أن فيس بوك قد يواجه اتهامات 
أمريكي�ة خاصة بمكافح�ة االحتكار 
ىف أق�رب وقت ممكن بحلول نوفمرب/ 
ترشين الثاني ، إذ أفادت الصحيفة أن 
لجنة التجارة الفيدرالية اجتمعت عىل 
انفراد، يوم الخميس، ملناقشة تحقيق 
بينما ك�ان املدعون العام�ون للوالية 
بقيادة ليتيسي�ا جيمس من نيويورك 
يدققون ىف تعامات الرشكة بحًثا عن 
للمنافسة، حسبما  تهديدات محتملة 
ذكرت الصحيفة.وقالت الصحيفة إن 
الج�دول الزمنى قد يتغري، مضيفة أن 
املدع�ني العامني ىف الوالي�ة ىف املراحل 
األخرية م�ن إع�داد ش�كواهم، بينما 

ل�م يعلق في�س ب�وك و FTC ومكتب 
املدعى الع�ام ىف نيويورك ع�ىل الفور 
إن  أغسط�س  ىف  ب�وك  في�س  وق�ال 
الرئي�س التنفي�ذى م�ارك زوكربريج 
تمت مقابلت�ه ىف جلسة تحقيق لجنة 
التج�ارة الفيدرالية كجزء من تحقيق 
الحكومة ملكافحة االحتكار ىف الرشكة. 
وواج�ه فيس بوك تحقيق�ات مماثلة 
من قبل وزارة العدل واملدعني العامني 
بالوالية، وقال سابًق�ا إن التحقيقات 
كان�ت تبح�ث ىف عملي�ات االستحواذ 
السابق�ة واملمارس�ات التجارية التى 
تنط�وى ع�ىل الشبك�ات االجتماعية 
االجتماعي�ة،  الوسائ�ط  خدم�ات  أو 
تطبيق�ات  أو  الرقمي�ة،  واإلعان�ات 

الهاتف املحمول أو عرب اإلنرتنت.

روسيا تطور درونات جديدة مصممة 
لمهمات البحث واإلنقاذ

فيس بوك يواجه اتهامات 
أمريكية باالحتكار بحلول نوفمبر

الفنانة اإلماراتية فاطمة الطائي: »كورونا« غيرت من واقع 
الجمهور المتلقي كثيرا
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سعد حمسن خليل

مطر ســـاخن

إليسا تتصّدر اإلعالنات في شوارع بيروت

قبل أيام، ن�رشت ملكة اإلحساس إليسا 
أح�دث صورها عرب صفحته�ا الخاصة 
ع�ىل إنستغ�رام لتظه�ر بي�د مضّمدة، 
وكأنه�ا خضع�ت م�رة ثاني�ة لعملي�ة 
جراحية إلزالة املياه من يدها التي كانت 
قد خضع�ت لها الع�ام امل�ايض، نتيجة 
مضاعفات إصابته�ا بمرض الرسطان، 

لتطمنئ الجمهور ع�ىل صحتها بصورة 
مليئ�ة بالحيوي�ة والطاقة وه�ي تقود 
دراجته�ا الهوائية عىل أنغام مقطع من 

أغنيتها »بنحب الحياة«.
,فوج�ىء جمهور إليس�ا بإعان خاص 
له�ا يف ش�وارع ب�ريوت ع�ن مفاج�أة 
تحرضه�ا إليس�ا خ�ال األي�ام املقبلة، 

حيث يحتفل معها الشاعر شاكر خزعل 
لتكون ضيفة رشف أول صالون أدبي له 
يف ب�ريوت للحديث ع�ن مشوارها الفني 
الطويل واالحتف�ال معه بمرور عرشين 

عاماً.
 وكان شاكر قد ذكر إليسا يف كتابه أكثر 
م�ن م�رة، وقدم له�ا رسالة ش�كر عىل 
دعمها للمواهب الشابة كما ذكر والدها 
الشاع�ر اللبنان�ي زكريا خوري وأش�اد 
 ،OUCH به ضمن فقرة خاص�ة بكتابه
الذي ُيعد الكت�اب األكثر مبيعاً يف بريوت 

بعد صدوره بأيام قليلة.  
ويب�دو أن الرواي�ات تسيط�ر عىل حياة 
إليس�ا يف الف�رتة الحالية، حي�ث ذكرت 
يف إح�دى الروايات الت�ي قرأتها للكاتب 
الراح�ل الربيطان�ي ريجينال�د هي�ل أن 
البطل كان مسح�وراً بجمالها وصوتها 
وعيونه�ا؛ وهي رواي�ة بوليسية واقعية 
وهن�ا تفك�ري بتحويله�ا لعم�ل درامي 
ويبدو أن الفكرة نالت إعجاب إليسا ومن 

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

دبي \ الزوراء :
 قال�ت الفنان�ة اإلماراتي�ة الشاب�ة، فاطم�ة 
الطائي، إن الساحة الفنية الخليجية والعربية 
ب�دأت تتع�اىف من آث�ار جائحة كورون�ا والتي 
الحي�اة،  مج�االت  كل  ع�ىل  بظاله�ا  ألق�ت 
وعطل�ت الكثري من األعم�ال الدرامية واألفام 

واملرسحيات.
وأضافت ع�ن تأث�ر الدراما بالجائح�ة : فيما 
يتعل�ق بالدرام�ا التلفزيوني�ة أتمن�ى أن يت�م 
استغ�ال الوقت الح�ايل يف ظل تقلي�ل القيود 
الصحي�ة املفروض�ة لكي نص�ور أعمالنا قبل 
دخ�ول ش�هر رمض�ان املب�ارك، ألن الظروف 
ق�د تتغري يف أي�ة لحظ�ة، وهذا ق�د يطيل من 
عملي�ة التصوير أو يتم تأجي�ل العمل إىل أجل 
غ�ري مسمى، كما أن�ي أتوق�ع أن تتغري ميول 
الجمه�ور يف املستقبل وربم�ا رغبته تتجه إىل 
نوعي�ة مسلس�ات مختلفة، السيم�ا أن فرتة 
»كورون�ا« غ�رّيت م�ن واق�ع الكثريي�ن ومن 

أفكارهم ورغباتهم،
وأن م�ن امله�م أن ن�رى انعك�اس 

رغب�ات الجمهور وتأث�ري أزمة 
»كورونا« ع�ىل اإلنتاج الفني 

التلفزيون�ي، وأعتق�د أن مراع�اة ه�ذا األم�ر 
سيضيف تحديا أكرب لرشك�ات اإلنتاج لتقديم 

أعمال درامية ناجحة يف الفرتة املقبلة.
اعماله�ا  يخ�ص  م�ا  يف  الطائ�ي،  وأش�ارت 
القادمة: لقد وصلتني نصوص سينمائية لعدد 
م�ن املخرجني واملنتجني والت�ي يتم التخطيط 
لتصويره�ا يف السن�ة املقبل�ة، ضم�ن ظروف 
مائم�ة أكث�ر، وسأعل�ن التفاصي�ل بمج�رد 
االتفاقات النهائي�ة. مشددة عىل: أنها كفنانة 
لديها رسالة يجب أن تؤديها بالنصح واإلرشاد 
للجمه�ور ب�أن يأخ�ذوا الحيط�ة م�ن الوباء 
لكي يحم�وا أنفسهم ويحافظ�وا عىل أرسهم 
ومجتمعه�م. الفتة اىل: أن لديه�ا تفاؤال كبريا 
ب�أن غمة »كورون�ا« ستزول قريب�ا، وستعود 

الحياة اىل طبيعتها.
وع�ن تجرب�ة املنص�ات الرقمية والت�ي بدأت 
تستحوذ عىل اهتمام الناس وأصبحت تنافس 
شاش�ات التلفزيون والسينما يف 
تقديم مسلسات متنوعة 
ل�م  جدي�دة  وأف�ام 
تع�رض م�ن قبل، 
هن�اك  قال�ت: 

موجة واضحة جاءت قبيل ظهور املوجة األوىل 
ل� »كورون�ا« هي »موجة املنص�ات الرقمية« 
مثل »نتفليك�س« وغريها، وسيكون من املثري 
حق�ا ان كانت تلك املنص�ات ستتصدر اإلنتاج 
الرمضاني املتع�ارف عليه يف شاش�ة التلفاز، 
ولك�ن ال أعتق�د أنها ستك�ون العب�ا منفردا، 
فشاشة التلفزيون تأثريها موجود والكثريون 

مرتبطون بها.

بإح�راج  السق�ا  أحم�د  الفن�ان  ق�ام 
مذيع�ة أثناء إجرائها لق�اء تلفزيونيا 
معه، ع�ىل هامش حف�ل افتتاح 
الدورة الرابع�ة ملهرجان الجونة 
السينمائي. وضمن إشادة السقا 
مهرجان�ات  إقام�ة  ع�ن  للمذيع�ة 
مهرج�ان  مث�ل  عاملي�ة  سينمائي�ة 

“فينيسي�ا”، رغم جائحة ف�ريوس “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 منه�ا وليس ابتعد عنها.وبصورة 
عملي�ة، اقرتب أحمد السقا م�ن املذيعة وجها 
لوجه قبل أن يعود إىل مكانه حيث يبتعد عنها 

وتق�ف زوجت�ه اإلعامية، مه�ا الصغري، التي 
حرضت معه حفل االفتتاح.وأثار ترصف أحمد 
السقا املفاجئ ضح�ك املذيعة وكذلك زوجته، 
وعلق�ت فضائية “أون إي” عىل ترصف السقا 
ع�رب قناته�ا الرسمية عىل موق�ع “يوتيوب”: 
“السق�ا دائما يبهرن�ا يف كل لقاء له.. وهذا ما 

حدث يف مهرجان الجونة”.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

الدائم�ة االوىل للفن�ان  بع�د أن أتاح�ت اإلقام�ة 
واملطرب وامللحن املغ�رتب، مهند محسن، يف دبي، 
فرص�ة اك�رب لانتش�ار واالنطاق يف عال�م الغناء 
واملوسيق�ى، السيم�ا ان�ه يتمت�ع بص�وت جميل 
النف�اذ اىل ذوق  وموهب�ة تلحيني�ة ق�ادرة ع�ىل 
الجمهور، غادرها باتج�اه اإلقامة الدائمة الثانية 
يف العاصمة بروكسل ببلجيكا، حيث يجد وعائلته 

فرصة لاستقرار واالنطاق من جديد.
الفن�ان مهن�د محسن من جي�ل املطرب�ني الذين 
منح�وا األغني�ة العراقية لونا وط�رازا عذبا، ومنذ 
صغره احبه الجمهور ، فكان صوتا متميزا بعد أن 
درس املوسيقى وتعلم أرساره�ا، مؤسسا أرضية 

راسخة يف بورصة الغناء العراقي والعربي.
 يف ه�ذا الح�وار الذي جرى عن ُبع�د يكشف مهند 
محس�ن عن جدي�ده القادم وطموحات�ه، وأرسار 

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

- جميل أن يكون لألغنية أرسار يف حزنها مع أنها 
نت�اج بيئة اجتماعي�ة موروثة وغارق�ة يف دالالت 
عميق�ة.. والحزن يف األغنية العراقية ذو ش�جون 
نفسية طبعت شخصية املواطن العراقي، واصبح 

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

- أن�ا ال ابص�م به�ذه الحقيقة، خاص�ة أن الغناء 
العراق�ي يتميز بالتنوع ما ب�ني الجنوب والشمال 
نتيجة تضاريس األرض املختلفة التي تؤثر بشكل 
مبارش ع�ىل التلوين يف الغناء، فهن�اك غناء املقام 
املع�روف بج�ذوره األصيل�ة كذلك الل�ون الريفي، 
وهن�اك موج�ة األغنية الحديث�ة اآلن الت�ي بدأت 

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

- نع�م، كنت كذل�ك، نحن جيل استف�اد كثريا من 
أصال�ة الغن�اء العراق�ي، إضاف�ة اىل أنن�ا درسنا 
الغناء واملوسيقى دراسة أكاديمية، وعىل يد اشهر 
الفنانني املعروف�ني، وهم ذوو أفض�ال علينا مثل 
فاروق هال 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 استق�رار فقط، أوضاع البلد 
اليوم وقبل ذلك صعبة جدا، وكما تعرف إنني أقمت 
يف دبي سنوات طويلة جدا رغبة يف تطوير قدراتي 
واالنتش�ار رسيعا عرب املحط�ات الفضائية، وهذا 
ما كن�ا نعاني من�ه يف بغداد خال ف�رتة الحصار 
والحرب عىل العراق. كما أن دبي كانت ملتقى لكل 

املبدع�ني من مطربني وش�عراء أغنية وموسيقى، 
وه�ذا سوف يتيح فرصة لاتصال الرسيع وتاقح 

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

- الفن�ان حينم�ا يح�ط الرح�ال يف أي بل�د فإن�ه 
سوف يتأثر بالبيئة وال�ذوق العام سواء يف الحياة 
أو املوسيق�ى والغن�اء، وعلي�ه أن يستش�ف هذه 
العاق�ة ويع�زز م�ن خاله�ا أسلوب�ه الجديد يف 
التعام�ل، أنا توصلت اىل ه�ذه القناعة ليس اليوم 
ب�ل من�ذ سن�وات، أن طريقة الفن�ان الناجح هي 
الت�ي تساعده عىل ولوج واهتم�ام وسائل اإلعام 

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

- مل�اذا ال تعتقد ذلك، ربما تطوي�را لهذه الجذور.. 
الغن�اء لي�س حال�ة جامدة ب�ل متحرك�ة، الغناء 
العراق�ي قريب ج�دا للمستم�ع العرب�ي، واقصد 
هن�ا بالذات يف بلدان الخلي�ج العربي ربما لتشابه 
العادات والتقالي�د والبيئة واللهجة، وكلما حققنا 
وسيل�ة هذا االنتش�ار فإننا بالتأكي�د سوف نعزز 

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

- الغرب�ة ومرارتها وابتعادي ع�ن بغداد واختاف 
املك�ان وت�رك الع�راق والجمه�ور بع�د الظروف 

الصعب�ة التي مر به الع�راق، كانت والتزال مؤملة، 
كم�ا أنها أضاف�ت يل الكثري من األش�ياء وتعرفت 
عىل أناس من غري العراقيني يف الخارج من الوطن 
العربي وكل خطوة من العاقات الخارجية أضافت 

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهن�د محسن مع نفسه كملحن 

أو مطرب؟ 
- حينم�ا اختار النص�وص الشعري�ة والتي أراها 
قريبة من نفيس، لتبدأ مرحلة التلحني بحيث امنح 
روحا جديدة للكلمة، وهذه التفاصيل الرقيقة هي 
امللتقى األخري يف حنجرت�ي، أنا أتعامل مع األغنية 

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

- بالتأكي�د، ألنني أضع اللح�ن عىل مستوى قدرة 
أداء ه�ذا املط�رب أو ذاك، لقد غن�ت يل ديانا حداد 
)يا ساكني الضعن( بأداء جميل، وكذلك للمطرب 
راش�د املاجد، وقد اش�تهرت األغنية بنطاق واسع 

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

عائد اىل بغداد ؟
- األوضاع املأساوية الت�ي يعيشها العراق تحتاج 
اىل تكات�ف وجه�ود كل أبنائه، عم�ل املبدع يف هذا 
الظ�رف صعب لكنه مه�م جداً، اذ يج�ب عليه أن 
يعطي يف هذه املرحل�ة اكثر من قبل، إذ أن األغنية 
العراقي�ة والطرب العراقي ج�زء مهم من ثقافات 

مجتمعن�ا العراق�ي يج�ب ع�ىل كل املبدع�ني 
أن يوصل�وا ثقافتن�ا اىل  العراقي�ني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعل�م الجميع ب�أن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدم�ار والترصفات 

املتخلف�ة للبع�ض الذي�ن 
ال يمثل�ون بل�داً عم�ره 

م�ن  السن�ني  آالف 
الحضارة . 

مهند محسن: الغناء العراقي قريب جدا من المستمع العربي وهو حالة متحركة غير جامدة 
نحن جيل استفاد كثيرا من أصالة الغناء 

دبي / الزوراء :

  

تغريدات

علي الخالدي

نوال الزغبي

ــهر القليلة  ــة: األش ــة الصحة العاملي منظم
القادمة ستكون صعبة جدا وبعض الدول يف 

مسار خطري
ــوف خرب او مقرتح مفرح  #امنييت صارت اش

او بي تفائل من منظمة الصحة العاملية

ــيء يف  ــه كل ش ــخص وجعلت ــت بش إذا وثق
ــخص إما أن يكون معك  حياتك... فهذا الش

لألبد وإما أن يعطيك درسا لن تنساه أبدا

جومانا مراد: فيلم »يوم 13« فكرته ترتقي للرعب 


