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بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت االمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
تعطيل الدوام الرس�مي الخميس املقبل 
بمناس�بة املول�د النب�وي الرشيف.وقال 
املتح�دث باس�م امانة مجل�س الوزراء، 

حي�در مجي�د، يف ترصي�ح صحف�ي: أن 
ي�وم الخمي�س املقب�ل س�يكون عطلة 
رسمية بمناسبة املولود النبوي للرسول 
)ص(. مبينا: أن هذه العطلة نص عليها 

الدستور وهي ليس تعطيال جديدا.

بغداد/ الزوراء:
أعلن�ت قي�ادة الدف�اع الج�وي، امس 
االثنني، تأمني السيطرة عىل األجواء يف 
جمي�ع أنحاء البالد، وفيما أش�ارت إىل 
أن جمي�ع الطائرات مكش�وفة لديها، 
كش�فت ع�ن ق�رب ق�دوم منظومات 
العراق.وق�ال  إىل  متط�ورة  صواري�خ 
قائد الدف�اع الجوي، اللواء الركن معن 
الس�عدي ،يف ترصي�ح فيدي�وي تلقته 
يف  الج�وي  “الدف�اع  إن  “ال�زوراء”: 
جمي�ع دول العال�م يعد الس�الح األول 
ال�ذي يعتم�د علي�ه يف حماية س�ماء 
البلد وس�يادته م�ن الخروقات”، الفتا 
إىل أن “الدف�اع الجوي يف العراق يس�ر 
نح�و التطور ويعتمد ع�ىل منظومات 
متكاملة”.وأض�اف أن “الدفاع الجوي 
يس�يطر عىل األجواء ككش�ف راداري 

يف جميع أنح�اء الع�راق”، الفتا إىل أن 
“جمي�ع الطائرات القادم�ة واملغادرة 
مكش�وفة لدى قي�ادة الدف�اع الجوية 
وتت�م بموافق�ات أصولي�ة، كم�ا أننا 
نؤّم�ن الحماية للمؤسس�ات الحيوية 
إىل  الدينية”.وأشار  واملنش�آت واملراقد 
وجود تنسيق مع سلطة الطران املدني 
حول حركة الطائرات واملناطق املحرمة 
املوجودة، الفت�ا إىل أن “الدفاع الجوي 
يش�رك يف الواجبات املهمة كالزيارات 
املليونية واملناسبات الوطنية”.وكشف 
عن “ق�رب وصول منظومات كش�ف 
راداري ومنظومات صواريخ بمختلف 
األن�واع إىل العراق”، متوقعا أن “يكون 
الدفاع الجوي العراق�ي خالل العامني 
املقبل�ني أفضل من منظوم�ات الدفاع 

الجوي يف املنطقة”.

بغداد/ الزوراء:
أكد األمني الع�ام ملنظمة أوبك، محمد 
ال  “أوب�ك+”  منتج�ي  أن  باركين�دو، 
يتوقع�ون انهي�ار أس�عار النفط من 
جديد مثلما ح�دث يف الربع الثاني من 
الع�ام الجاري.وأض�اف: “أن أعض�اء 
التحالف لن يغروا املس�ار عىل صعيد 
الس�وق”.ونزلت  إىل  الت�وازن  إع�ادة 
أس�عار النف�ط، خ�الل تعام�الت يوم 
مخ�اوف  ظ�ل  يف  امل�ايض،  الجمع�ة 
اقتصادية من ارتف�اع حاالت اإلصابة 
بف�روس كورونا يف العالم، بما يف ذلك 
يف الوالي�ات املتح�دة وأوروب�ا.ورصح 
وزير الطاقة الرويس، ألكسندر نوفاك، 
يف وق�ت س�ابق، ب�أن س�وق النف�ط 
“متقلبة للغاية” وأن “الوضع هش”، 
فيما أكد نظره الس�عودي األمر عبد 

العزيز بن س�لمان عىل أهمية استباق 
األح�داث يف س�وق النفط.ب�دوره قال 
وزير النف�ط العراق�ي، يف مؤتمر يوم 
الثالث�اء املايض، إن�ه يتوقع أن تصبح 
أس�عار النفط أكثر جاذبية للمشاريع 
النفطية يف العراق، يف الربع الثاني من 

العام القادم.

بغداد/ متابعة الزوراء:
تس�تأنف، الي�وم الثالث�اء، املفاوض�ات 
الثالثي�ة ح�ول م�رشوع س�د النهض�ة 
اإلثيوبي بني قادة دول مرص والس�ودان 
اإلفريق�ي. االتح�اد  برعاي�ة  وإثيوبي�ا 
وق�ال رئي�س جن�وب أفريقي�ا، س�ريل 
رامافوزا، عرب حس�ابه عىل “توير”، إن 
“املفاوض�ات الش�املة بني ق�ادة الدول 

األط�راف يف مفاوض�ات س�د النهض�ة، 
الرئي�س املرصي عب�د الفتاح الس�ييس، 
ورئي�س ال�وزراء اإلثيوب�ي آب�ي أحم�د، 
ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، 
سوف تستأنف، اليوم الثالثاء 27 أكتوبر/ 
ترشين األول، بعد توقف لسبعة أسابيع”.

ورحب راماف�وزا بما وصفه ب�� “التزام 
األط�راف بالتفاوض وف�ق روح التعاون 

وحس�ن النوايا”.وكان�ت وكال�ة األنب�اء 
الس�ودانية “س�ونا”، أعلنت عن اجتماع 
ب�ني وزراء الخارجية والري ىف الس�ودان 
وم�رص وإثيوبيا، الي�وم الثالثاء، برعاية 
االتح�اد اإلفريق�ي، مؤك�دة أن االجتماع 
سيكون لبحث سبل استئناف املفاوضات 
الثالثية حول سد النهضة اإلثيوبي، وذلك 
بدع�وة من دول�ة جن�وب إفريقيا رئيس 

الدورة الحالي�ة لالتح�اد اإلفريقي.يأتي 
ذلك بعد أيام من دعوة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب، رئيس الوزراء الس�وداني، 
عب�د الله حمدوك، من أج�ل “التوصل إىل 
حل ودي للخالف بش�أن سد النهضة بني 
الس�ودان ومرص من جه�ة وإثيوبيا من 
جهة أخرى، موجها تحذيرا غر مسبوق 
ألدي�س أبابا”.وقال ترام�ب، الذي أجرى 

املكاملة أمام صحفي�ني يف البيت األبيض، 
إنه أبلغ مرص أيضا نفس اليشء، مضيفا 
أن “الوض�ع خط�ر”، وأن�ه ق�د ينته�ي 
األمر بالقاهرة بأن “تنس�ف ذلك السد”، 
مضيفا أنه توسط يف اتفاق لحل القضية، 
لكن “إثيوبي�ا انتهكت االتفاق مما دفعه 

إىل قطع التمويل عنها”.

الزوراء/ خاص:
املطالب�ة  التظاه�رات  تج�ددت 
باالصالح�ات، امس االثنني، لليوم الثاني 
ع�ىل الت�وايل يف بغ�داد واملحافظ�ات بعد 
حدوث بعض الصدام�ات ما بني القوات 
االمني�ة واملحتج�ني س�قط خاللها عدد 

من الجرحى، وفيم�ا اكد رئيس الوزراء، 
مصطفى الكاظمي، ان تظاهرات بغداد 
كانت استذكاراً س�لمياً ألحداث ترشين، 
اعلن الناطق باس�م العمليات املش�ركة 
اصابة 46 منتس�با من القوات الخاصة، 
بينهم�ا ضابط�ان اث�ر صدام�ات م�ع 

املتظاهرين.وقال مراس�لو »الزوراء« ان 
التظاهرات مستمرة يف ساحتي التحرير 
والخالني وسط بغداد ومحافظات البرصة 
والنج�ف وكرب�الء وذي ق�ار والديوانية 
واملثنى وواس�ط، وس�ط اجراءات امنية 
مش�ددة.واضافوا ان املتظاهرين جددوا 

مطالبه�م املرشوع�ة م�ن خ�الل ترديد 
واج�راء  باالص�الح  تطال�ب  ش�عارات 
االنتخابات، ومحاربة الفساد ومحاسبة 
قتل�ة املتظاهرين والناش�طني، مؤكدين 
حدوث بعض الصدام�ات ما بني القوات 
االمني�ة واملتظاهري�ن ادت اىل س�قوط 

عدد م�ن الجرحى يف صف�وف الطرفني.
من جهته، ذكر رئيس الوزراء، مصطفى 
الكاظمي، يف تغريدة له عىل »توير«: ان 
تظاهرات بغداد كانت اس�تذكاراً سلمياً 

ألحداث ترشين«.

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االثنني، املوق�ف الوبائي اليومي لفروس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل 3691 اصابة جديدة و48 حالة 

وفاة وش�فاء 3244 حال�ة، حددت دائرتا 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
املناطق.وذك�رت  حس�ب  لالصاب�ات 
ال�وزارة يف وثيق�ة تلقتها »ال�زوراء«: ان 
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 

الفحوص�ات  ع�دد  ليصب�ح   ،19037
املختربي�ة الكلي�ة: 2775402، مبينة انه 
ت�م تس�جيل 3691 اصاب�ة جدي�دة و48 
حالة وفاة وشفاء 3244 حالة.واضافت: 
ان عدد حاالت الش�فاء ال�كيل: 384593 

)84.5%(، اما عدد حاالت االصابات الكيل: 
455398، بينما ع�دد الحاالت التي تحت 
الع�الج: 60134، يف ح�ني ع�دد الح�االت 
الراقدة تحت العناية املركزة: 400، وعدد 
حاالت الوفيات الكيل: 10671.من جهته، 

اعل�ن مدير ع�ام صحة بغ�داد الرصافة، 
عبد الغني الساعدي، تسجيل 410 اصابة 
جدي�دة بف�روس كورون�ا، بينه�ا 139 

اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي.

رئيس الوزراء: تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً ألحداث تشرين

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ455 ألفا والشفاء أكثر من 384 ألفا

لليوم الثاني على التوالي.. االحتجاجات تتجدد يف العاصمة واحملافظات

بعد تسجيل 3691 إصابة جديدة و48 حالة وفاة

الكويت/ متابعة الزوراء:
أك�د أم�ر الكويت، الش�يخ ن�واف األحم�د، أن 
الكوي�ت دول�ة دس�تور وقانون ومؤسس�ات، 
مشرا إىل أن القضاء الكويتي مشهود له بالعدل 
والنزاهة.كالم أمر الكويت جاء خالل استقباله 
يف قرص السيف، امس، املستشار أحمد العجيل، 
الذي تم تعيينه رئيس�ا للمجلس األعىل للقضاء 
ورئي�س محكمة التمييز، واملستش�ار الدكتور 
عادل بورس�يل ال�ذي ت�م تعيينه نائب�ا لرئيس 
محكمة التمييز، واملستش�ار محمد جاسم بن 
ناجي رئيس محكمة االس�تئناف، واملستش�ار 
ع�يل املطرات نائب رئيس محكمة االس�تئناف 
والنائ�ب الع�ام املستش�ار رضار العس�عويس 
واملستش�ار عبداللطيف الثنيان الذي تم تعيينه 
رئي�س املحكمة الكلية، ووكيل محكمة التمييز 
املستش�ار خالد املزيني ووكيل محكمة التمييز 
املستش�ار محمد أبوصليب ووكيل وزارة العدل 

عم�ر خالد الرشقاوي.وأكد ثقت�ه التامة بأنهم 
جميعا خر من يمثل القضاء ولهم كل التقدير 
واالعت�زاز كرج�ال قض�اء وحاميل ل�واء العدل 
والح�ق، متمني�ا له�م دوام التوفي�ق ملواصل�ة 
مس�رة قضائنا املش�هود له بالعدل والنزاهة، 
ش�اكرين املوىل تع�اىل بأننا نعي�ش يف ظل دولة 

دستور وقانون ومؤسسات.

باريس/ متابعة الزوراء:
ح�ذر طبي�ب فرن�يس مخ�رم، من 
أن ب�الده “فقدت الس�يطرة عىل وباء 
كورون�ا”، وذلك بعد يوم من تس�جيل 
أكثر من 52 ألف إصابة جديدة يف يوم 
الدكت�ور جان فرانس�وا  واحد.وق�ال 
دلفرييس، رئيس املجلس العلمي الذي 

يق�دم املش�ورة للحكومة الفرنس�ية 
بش�أن الفروس، إن الب�الد يف “وضع 
صع�ب للغاي�ة، حت�ى أنه�ا يف وضع 
حرج”.وأض�اف لرادي�و “آر ت�ي إل”: 
“ربما يك�ون هناك أكثر م�ن 50 ألف 
حالة جديدة كل يوم. تقديرنا يف املجلس 
العلمي يقرب من مائة ألف حالة، أي 

ضعف ه�ذا العدد”، حس�ب ما ذكرت 
وكالة أسوشييتد برس.وأضاف: “بني 
أولئك الذين لم يتم اختبارهم واملرىض 
الذي�ن لم تظهر عليه�م أعراض، نحن 
قريبون م�ن هذا العدد م�ن الحاالت. 
ه�ذا يعني أن ف�روس كورونا ينترش 

برسعة كبرة”.

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أدىل أكثر م�ن 60 مليون أمريكي حتى اآلن، بأصواتهم 
يف االق�راع املبك�ر النتخاب�ات الرئاس�ة املق�ررة يف 3 
نوفم�رب املقبل.وأظهرت بيان�ات “مرشوع االنتخابات 
األمريكي�ة”، ام�س االثن�ني، أن أكث�ر م�ن 60 مليونا 
أدلوا بأصواتهم يف انتخابات الرئاس�ة قبل ثمانية أيام 
م�ن موعد االق�راع وذلك يف تصويت متج�اوز لألرقام 

القياس�ية يمكن أن يس�فر عن أعىل إقب�ال خالل أكثر 
م�ن قرن.واإلحص�اء ه�و أح�دث إش�ارة إىل االهتمام 
الكبر بالس�باق بني الرئيس دونال�د ترامب املنتمي إىل 
الحزب الجمهوري، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.
كما يشر إىل رغبة الناخبني يف الحد من خطر التعرض 
لإلصاب�ة بكوفي�د19- ال�ذي أودى بحي�اة 225 ألفا يف 

الواليات املتحدة.

العضاض لـ         : إلغاء جمالس احملافظات خمالف للدستور وننتظر قرار احملكمة االحتادية بشأنه
حدد أسباب تلكؤ املشاريع اإلسرتاتيجية واخلدمية يف أطراف العاصمة

الزوراء/ حسني فالح:
بغ�داد  رئي�س مجل�س محافظ�ة  ع�ّد 
ق�رار  العض�اض،  ري�اض  )املنح�ل(، 
مجلس النواب إلغاء مجالس املحافظات 
باملخالف للدس�تور، مشرا اىل انه ينتظر 
بت املحكمة االتحادية بالقرار الربملاني، 
وفيم�ا اك�د ان تنفي�ذ م�رشوع قط�ار 
بغ�داد س�يعطي مرونة يف حرك�ة املرور 
بالعاصمة، حدد اس�باب تلكؤ املشاريع 
اط�راف  يف  والخدمي�ة  االس�راتيجية 

العاصمة.
وقال العضاض يف حديث ل�”الزوراء”: ان 
تصويت مجلس النواب العام املايض عىل 
ق�رار إلغاء مجال�س املحافظات يخالف 
الدس�تور العراقي، الذي نص عىل وجود 
حكومات محلية يف املحافظات ومجالس 
ترشيعي�ة فيها.واض�اف: انه ت�م تقديم 
طعن بالقرار اىل املحكمة االتحادية. الفتا 
اىل: ان املحكم�ة االتحادي�ة تعاني حاليا 
من مش�اكل قانوني�ة تتمث�ل بالنصاب 
القانون�ي له�ا، خاص�ة بع�د احالة احد 
اعضائه�ا ع�ىل التقاع�د، ووف�اة عضو 
اخر فيها، ما جعل النصاب غر مكتمل.

واش�ار اىل: ان�ه يف حال اكتم�ال النصاب 
القانوني لدى املحكمة االتحادية ستعلن 
قراره�ا بش�أن قرار الربمل�ان بخصوص 
إلغ�اء مجال�س املحافظ�ات، النه�ا هي 
الجهة الوحيدة التي تفرس مواد الدستور.

وبشأن مرشوع قطار بغداد املعلق الذي 
تعت�زم رشكة فرنس�ية تنفي�ذه، اوضح 
العض�اض: ان م�رشوع القط�ار املعلق 
من املش�اريع التي اوىل مجلس محافظة 
بغ�داد ومحافظة بغداد اهتماما بالغا به 

منذ ع�ام 2010 ملا له م�ن اهمية كبرة 
للعاصمة من ناحي�ة تخفيف الزحامات 
املروري�ة واعط�اء انس�يابية ومرونة يف 
النق�ل .وتاب�ع: كانت هن�اك اجتماعات 
ذات  الجه�ات  م�ع  متع�ددة  ولق�اءات 

العالق�ة، الس�يما يف وزارة النقل وامانة 
وبغداد والرشكة الفرنس�ية التي ستنفذ 
امل�رشوع. مؤك�دا: ان ملجل�س محافظة 
بغداد كان الدور االبرز يف وضع التصاميم 
املرشوع.وطال�ب  بش�أن  واملباحث�ات 

العض�اض الحكوم�ة بتنفي�ذ م�رشوع 
مرو بغ�داد بالتزامن مع تنفيذ مرشوع 
قط�ار بغداد املعلق، مؤك�دا: ان مرشوع 
املرو تم وضع تصاميمه منذ ثمانينيات 
م�رشوع  ان  اىل:  املايض.ولف�ت  الق�رن 
املرو من املشاريع املهمة والتي سيكون 
له اث�ار كب�رة يف تخفي�ف االزدحامات 
املروري�ة، باالضاف�ة اىل القط�ار املعلق.
وبخصوص مش�اريع املحافظة، اكد: ان 
هناك مشاريع اسراتيجية كثرة تخص 
املجاري وامل�اء والتعبيد وغرها ما زالت 
معطلة نتيجة قل�ة التخصيصات املالية 
وبعض االج�راءات الفني�ة .واضاف: ان 
هذه املش�اريع ل�و تم تنفيذها س�تخدم 
مناط�ق واقضي�ة وق�رى محي�ط بغداد 
التي تعاني من س�وء الخدمات. مطالبا 
وتذلي�ل  املالي�ة  التخصيص�ات  بتوف�ر 
كل الصعوب�ات م�ن اج�ل تنفي�ذ تل�ك 
املش�اريع خدم�ة أله�ايل تل�ك املناطق.
وتاب�ع: نأم�ل اكم�ال املش�اريع املهمة 
واالس�راتيجية يف العاصم�ة بغ�داد من 
خالل توفر التخصيصات املالية الكافية 
وتذلي�ل املعوقات والصعوب�ات من امام 
الرشكات .وصوّت مجلس النواب يف، 28 
ترشي�ن االول 2019، عىل ح�ل مجالس 
الربمل�ان  يت�وىل  أن  ع�ىل  املحافظ�ات، 
اإلرشاف واملراقبة ع�ىل املحافظني لحني 

إجراء االنتخابات.

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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السعر 500 دينارالعدد:   7353    الثالثاء   27   تشرين االول     2020 No: 7353    Tue    27    Oct    2020غري خمصصة للبيع

بغداد/ الزوراء:
اسواق  يف  الدوالر  رصف  اسعار  انخفضت 
امس  املحلية،  واالسواق  الرئيسية  البورصة 
 124.850 الكفاح  بورصة  وسجلت  االثنني.. 
فيما  امريكي،  دوالر   100 مقابل  ديناراً 
سجلت اسعار سعر رصف الدوالر ليوم االحد 
125.000 دينار لكل 100 دوالر.وكانت اسعار 
الدوالر يف االسواق املحلية امس كما ييل: سعر 
البيع بلغ 125.250 دينار لكل 100 دوالر. أما 
سعر الرشاء فسجل 124.250 دينار لكل 100 

دوالر.

الدوالر يسجل اخنفاضا 
يف األسواق احمللية 

تعطيل الدوام الرمسي اخلميس املقبل 
مبناسبة املولد النبوي الشريف

الدفاع اجلوي: منظومات كشف راداري 
وصواريخ متطورة ستصل إىل العراق

األمني العام ملنظمة “أوبك” يستبعد 
انهيار أسعار النفط

أمري الكويت: بالدنا دولة قانون ومؤسسات 
وقضاؤها مشهود له بنزاهته

طبيب فرنسي: فقدنا السيطرة على كورونا

60 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم يف االقرتاع 
املبكر النتخابات الرئاسة

الطلبة يتعثر امام نفط البصرة والنفط يتفوق على الصناعات يف الدوري املمتاز

االخريةديانا حداد: اللون العراقي أخذ شهرة واسعة يف اخلليج والوطن العربي

ص 6

القضاء يرفض نقل دعوى شركات اهلاتف  
النقال إىل احملكمة االحتادية

التخطيط: موازنة 2021 بال تعاقدات 
جديدة وسرتكز على أمرين

بغداد/ الزوراء:
رئيس  وكيلة  طلب  االستئناف  محكمة  رفضت 
مجلس الوزراء بنقل الدعوى املدنية ضد رشكات 
ملخالفته  االتحادية  املحكمة  اىل  النقال  الهاتف 
 1/11/2020 يوم  القايض  حدد  فيما  القانون، 
قبل  من  املقدمة  الدعوى  يف  للمرافعة  موعداً 
عضو  السوداني.وقال  شياع  محمد  النائب 
لجنة مراقبة الربنامج الحكومي، النائب محمد 
»توير«  عىل  له  تغريدة  يف  السوداني،  شياع 

تابعتها »الزوراء«: » حر وكيلنا املرافعة يوم 
عىل  املحكمة  اطلعت  حيث   ،  25/10/2020
باألمر  عليهم  املُدَّعى  طعِن  برّد  املصادقة  قرار 
بصفتها  الكرخ  أستئناف  محكمة  من  الوالئي 
القايض  قرر  وقد  »كما  التمييزية«.واضاف: 
بنقل  الوزراء  رئيس مجلس  رفض طلب وكيلة 
الدعوى اىل املحكمة االتحادية ملخالفته القانون ، 
وطلَب املدَّعى عليهم اآلخرون االستمهال، وحدد 

القايض يوم 1/11/2020 موعداً للمرافعة«.

بغداد/ الزوراء:
أوضحت وزارة التخطيط، امس االثنني، أنَّ 
موازنة العام 2021 س�ركز ع�ىل معالجة 
يف  واملالي�ة  الصحي�ة  األزمت�ني  تداعي�ات 
البلد، مع ايقاف العمل باملش�اريع الجديدة 
لحني اس�تكمال نظرتها السابقة يف بغداد 
واملحافظات.وق�ال وكي�ل ال�وزارة، ماه�ر 
حماد جوهان، يف ح�وار صحفي: إنَّ »قرار 
االيقاف لن يش�مل املش�اريع املهمة والتي 
لها عالقة بحاجات املواطنني، او استكمال 
م�رشوع س�ابق كان ق�د توق�ف او تلكأ«.

واض�اف ان »الق�رار جاء بس�بب تداعيات 

الضائقة املالية التي تعان�ي منها البالد، إذ 
ال يمكن من خاللها البدء بمشاريع جديدة، 
والتي ستؤّدي اىل تراكم االلتزامات املتزامنة 
م�ع املخرج�ات املالية القليلة«، مش�را اىل 
»رضورة استكمال املشاريع السابقة التي 
شهدت تلكؤاً يف انجازها، والتي ال يزال العمل 
جاري�ا فيه�ا بإمكانيات مالي�ة محدودة«.
واكد جوهان ان »االسبقية ستكون إلنجاز 
املش�اريع املحالة والتوقف ع�ن الدخول يف 
التزام�ات تعاقدية تحّم�ل الخزينة العامة 
مبالغ اضافية ال تستطيع االيفاء بها خالل 

العامني او الثالثة املقبلة«. 

اجتماع لقادة دول مصر والسودان وإثيوبيا برعاية االحتاد اإلفريقي 
بعد تصرحيات ترامب عن نسف سد النهضة

بغداد/ الزوراء:
  أعلنت وكالة االستخبارات، التابعة اىل وزارة الداخلية العراقية، القبض عىل أحد تجار املخدرات 
يف العاصمة بغداد.وقالت يف بيان: إن »معلومات استخباراتية وردت عن وجود احد املتهمني من 
املتاجرين باملخدرات«، مشرة اىل »تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة االستخبارات 
املتمثلة بمنظومة استخبارات الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية«.وأوضحت أنه »تم استدراج 
املتهم ونصب كمني محكم له والقبض عليه بالقرب من مدينه العاب السيدية ببغداد وبالجرم 
املشهود، وبحوزته كميات كبرة من مادة الكريستال والحبوب املخدرة«.  وبينت أنه »بداللته 
منزله«،  داخل  املخدرات  من  أخرى  كميات  بوجود  اعرف  معه  األولية  التحقيقات  خالل  من 
موضحاً أنه »عىل الفور تم االنتقال اىل محل سكانه وقد ضبط بداخله كميات أخرى من املواد 
والحبوب املخدرة وادوات مختلفة تستخدم للتعاطي وبيع املخدرات«.  وأشار بيان االستخبارات 

إىل »ضبط املواد بمحر ضبط اصويل وتوقيف املتهم التخاذ اإلجراءات القانونية بحقه«.

االستخبارات تطيح بتاجر خمدرات
يف بغداد

متظاهرون ينهون اعتصامهم يف ساحة التحرير امس

تفاصيل ص2   

تفاصيل اخرى ص3



رئيس الوزراء: تظاهرات بغداد كانت استذكاراً سلمياً ألحداث تشرين

تعلن رشكة مصايف الشمال ) مصفى الصمود ( إحدى تشكيالت وزارة النفط عن إعالن ) مناقصة 
الفنية  واملواصفات  الكميات  أدناه وجدول  الجدول  يف  املبينة  التفاصيل  ( وحسب  عامة محلية 
واملناشئ، فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات أو املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط 
القانونية املذكورة يف أدناه مراجعة مقر رشكتنا يف بيجي - مصفى الصمود ، اعتبارا من تاريخ 
نرش اإلعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره 
)100,000( فقط مائة ألف دينار عراقي غري قابلة للرد إال يف حال إلغاء املناقصة أو تغيري أسلوب 
تنفيذها عىل أن يتم تسليم العطاء بظرف مغلق يف أو قبل الساعة الواحدة ظهرا ليوم األحد املوافق 
)2020/11/22( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية أو حظرا للتجوال من قبل الجهات 
الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف أول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة أو الحظر ويتحمل من 
تحال بعهدته املناقصة أجور نرش اإلعالن والرسوم القانونية، علما انه سيتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد املوافق ) 2020/11/15 

( يف نفس مكان القطع.

أوال :- املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :۔
1- هوية الرشكة أو مكتب ) متخصص ( نافذة لعام 2020 مع إرفاق ) شهادة تأسيس – اجازة 

ممارسة مهنة – عقد التأسيس -  النظام الداخيل للرشكة (.
2-  التأمينات االولية  حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط أو خطاب 
العراقي ألمر  البنك املركزي  ضمان صادر من مرصف حكومي أو مرصف اهيل معتمد من قبل 
رشكة مصايف الشمال عىل ان ال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة 
املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التأمينات عند النكول عن توقيع العقد بعد التبليغ 
بكتاب االحالة او عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض 

التصحيح عىل اخطائه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية.
3- جلب كتاب عدم ممانعة من االشرتاك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام 

2020 ) تصوير ملون ( باسم الرشكة مقدمة العطاء ) حرصا (.
4- اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله ) بظرف مغلق (. 

5- وصل رشاء وثائق املناقصة ) االصيل (. 
6- تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله بإجراءات الحجب.

 ثانيا - تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة أدناه جزء ال يتجزأ من العقد :-
1- يتم توقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض  حرصاً .

2- يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومناشئ ورشوط يف جدول املواصفات 
او الكميات.

3- يعترب العطاء نافذ ملدة ) 120 ( يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل فرتة 
نفاذية العطاء.

4- رشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ االسعار.
5- يكون التسعري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االسعار رقما وكتابة ) طباعة الكرتونية 
الحك والشطب وختمها  املناقصة خالية من  املرفقة طي هذه  الكميات  ( عىل جدول  باملداد  او 
السعر  اختالفه مع  املدون كتابة يف حال  السعر  الصفحات ويعول عىل  ومصادقتها عىل جميع 

املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حال عدم صحة مبلغ الفقرة.
6- ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك أي بند من بنود املناقصة او اجراء تعديل عليها.

او غري  املناقصة بصورة مبارشة  االشرتاك يف  العام  والقطاع  الدولة  دوائر  ملنتسبي  7- ال يجوز 

مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية.
8- ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة.

9- تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى.
10- ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر، ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ 

اإلجراءات القانونية بحقه. 
القوانني  بموجب  املفروضة  والرسوم  الرضائب  كافة  املناقصة  بعهدته  تحال  من  يتحمل    -11

النافذة.
12- العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 

لسنة  1977 والقوانني العراقية النافذة. 
13- يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة والضوابط املحلقة 

بها املعدلة والوثائق القياسية.
مبلغ  ( من   %  5  ( بنسبة  التنفيذ  كفالة حسن  بتقديم  املناقصة  بعهدته  تحال  .يلتزم من   -14
خطاب  شكل  عىل  العقد  توقيع  قبل  للمناقصة  الضمان  وفرتة  العقد  مدة  كامل  تغطي  اإلحالة 
ضمان او صك مصدق صادر من مرصف حكومي أو مرصف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك 

املركزي العراقي ألمر رشكة مصايف الشمال ) ش ع (.
15- عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح.

16-  يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه.
( لسنة 2014   2 ( الحكومية رقم  العقود  تنفيذ  املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات   -17
املعدلة والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق 
املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر من 
) 20% ( عن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية الفنية حسب قرار املجلس 

الوزاري للطاقة رقم ) 1 ( لسنة 2019 .
18-  لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغائها يف أي مرحلة من مراحلها دون تحمل 

اي تبعات مالية او قانونية.
19-  يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب ) I BAN ( حسب نظام 

املدفوعات العراقي.
20-  يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن.

21-  للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود أخطاء يف األسعار أو حك أو 
شطب أو تصحيح أو تعديل حتى وان كان املتقدم أوطأ العطاءات.  

22-  يكون القطع واالشرتاك باملناقصات يف كافة أيام األسبوع ) أيام الدوام الرسمي ( من الساعة 
التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش االعالن. 

تمام  العطاءات يف  فتح  اجتماع  أو ممثليهم حضور  باملناقصات  املشرتكني  كافة  بإمكان    -23
الساعة التاسعة صباح من يوم االثنني املوافق 2020/11/23 يف مقر رشكتنا يف بيجي – مصفى 

الصمود.
24- الترصف املستحقات النهائية إال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب.

املواصفات  حسب  رشكتنا  قبل  من  ومطابقتها  بالكامل  التجهيز  بعد  املستحقات  تدفع    -25
والكميات الواردة بجدول الكميات.

26-  لرشكات القطاع العام افضلية بالسعر بنسبة ال تزيد عن ) 10% ( عند تحقق القيمة املضافة 
البالغة ) 20% ( للمواد املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي 
من   )  3  ( املادة  اىل  استنادا  املصنعة  العامة  بالرشكات  الخاص  التخطيط  وزارة  قبل  من  املعد 

تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية.
27- إلزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التأمينات االولية استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط / دائرة 

العقود الحكومية العامة – قسم االستشارات والتدريب املرقم ع / 7 / 19006 يف 2019/8/6 . 
28-  لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن 

.) https://nrc.oil.gov.iq(  تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
29-  يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها.

30-  اللستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
) nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq  (.

قاسم عبد الرحمن حسني
املدير العام 
رئيس مجلس االدارة

الزوراء/ خاص:

املطالبة  التظاهرات  تجددت 

لليوم  االثنني،  امس  باالصالحات، 

الثاني عىل التوايل يف بغداد واملحافظات 

بني  ما  الصدامات  بعض  حدوث  بعد 

سقط  واملحتجني  االمنية  القوات 

اكد  الجرحى، وفيما  خاللها عدد من 

الكاظمي،  مصطفى  الوزراء،  رئيس 

استذكاراً  كانت  بغداد  تظاهرات  ان 

الناطق  اعلن  ألحداث ترشين،  سلمياً 

اصابة  املشرتكة  العمليات  باسم 

الخاصة،  القوات  من  منتسبا   46

مع  صدامات  اثر  ضابطان  بينهما 

املتظاهرين.

وقال مراسلو »الزوراء« ان التظاهرات 

مستمرة يف ساحتي التحرير والخالني 

البرصة  ومحافظات  بغداد  وسط 

والنجف وكربالء وذي قار والديوانية 

اجراءات  وسط  وواسط،  واملثنى 

امنية مشددة.

جددوا  املتظاهرين  ان  واضافوا 

خالل  من  املرشوعة  مطالبهم 

باالصالح  تطالب  شعارات  ترديد 

ومحاربة  االنتخابات،  واجراء 

املتظاهرين  قتلة  ومحاسبة  الفساد 

بعض  حدوث  مؤكدين  والناشطني، 

االمنية  القوات  بني  ما  الصدامات 

واملتظاهرين ادت اىل سقوط عدد من 

الجرحى يف صفوف الطرفني.

الوزراء،  رئيس  ذكر  جهته،  من 

مصطفى الكاظمي، يف تغريدة له عىل 

كانت  بغداد  تظاهرات  ان  »تويرت«: 

ترشين«،  ألحداث  سلمياً  استذكاراً 

من  األعم  الغالب  »ان  اىل  الفتا 

املتظاهرين السلميني أثبتوا التزامهم 

ووطنيتهم«.

واضاف: كان هناك بعض املتجاوزين 

أبدت  التي  البطلة  األمنية  قواتنا  عىل 

وااللتزام  النفس  ضبط  درجات  أعىل 

هذه  ان  مؤكدا:  التضحيات.  وقّدمت 

لنا  دروساً  تكون  أن  يجب  األحداث 

جميعا، وحدتنا هي األمل.

القائد  باسم  الناطق  اكد  ذلك،  اىل 

ان  رسول،  يحيى  اللواء  العام، 

واجبها  تؤدي  األمنية  القطعات 

واملمتلكات  املتظاهرين  بحماية 

العامة والخاصة.

وقال رسول يف مؤتمر مشرتك تابعته 

قنابل  من  املئات  ان  »الزوراء«: 

القوات  باتجاه  ترمى  املولوتوف 

األمنية، مطالبا املتظاهرين بالتعاون 

مع القوات األمنية.

ملتزمة  األمنية  القوات  ان  واضاف: 

الفتا  املواطنني.  أرواح  عىل  بالحفاظ 

األمنية  القوات  من  العرشات  ان  اىل 

تعرضوا لإلصابات بسبب رمي قنابل 

املولوتوف.

بعدم  املواطنني  عىل  رسول  وشدد 

الخروج من ساحات التظاهر، مؤكدا 

لدى  ناري  سالح  أي  يوجد  ال  انه 

القوات املكلفة بحماية املتظاهرين.

القوات  استهداف  ان  اىل:  واشار 

األمنية من قبل مجاميع رسالة سيئة 

للعالم.

العالقات  دائرة  مدير  اوضح  بدوره، 

الداخلية،  وزارة  يف  والتوعية  العامة 

املؤتمر  خالل  معن،  سعد  اللواء 

منضبطة  األمنية  قواتنا  ان  املشرتك: 

املتظاهرين.  مع  بحكمة  وتعاملت 

من  متهماً   141 عىل  القبض  مؤكدا 

املتجاوزين عىل القوات األمنية.

واضاف: انه تم القبض عىل مجموعة 

محذرا  الطبية،  املالكات  عىل  اعتدت 

إىل  تهدف  التي  الشائعات  من 

األمنية  القوات  بني  العالقة  تعكري 

واملتظاهرين.

من  كبرياً  تجاوباً  ملسنا  معن:  وتابع 

ساحات  يف  املتواجدين  الناشطني 

التظاهر.

العمليات  باسم  الناطق  اكد  ذلك،  اىل 

الخفاجي،  تحسني  اللواء  املشرتكة، 

القوات  ان  املشرتك:  املؤتمر  خالل 

توجيهات  وفق  عىل  تعمل  املسلحة 

املنشآت  بحماية  العام  القائد 

الحيوية.

الفرقة  من  مصاباً   46 ان  واضاف: 

مؤكدا  ضابطان.  بينهم  الخاصة، 

رسقة بعض املحال من قبل مندسني.

حارقة  زجاجة   1500 ان  اىل  واشار 

استخدمت ضد القوات األمنية.

)شركة مصايف الشمال / مصفى الصمود ... اعالن مناقصة عامة حملية(

لليوم الثاني على التوالي.. االحتجاجات تتجدد يف العاصمة واحملافظات
ش No: 7353    Tue    27    Oct    2020العدد:   7353    الثالثاء   27   تشرين االول     2020

 بغداد/ الزوراء:
للعملية  دعمه  املركزي  البنك  أعلن 
الرتبوية بتوزيع مقاعد مدرسية لعدد 
املكتب  بغداد.وذكر  يف  املدارس  من 
»محافظ  أن   : بيان  يف  للبنك  اإلعالمي 
البنك املركزي، مصطفى غالب مخيف، 
مدرسية  َرحلة   )1000( بتوزيع  وجه 
بغداد  العاصمة  يف  املدارس  من  لعدد 
البنك  يرعاها  التي  تمكني  مبادرة  عرب 
وتمولها املصارف ورشكات الرصافة«.
جاءت  »املبادرة  أن  البيان  واضاف 
ظل  يف  الرتبوّية  العملية  دعم  بهدف 
العام  بداية  مع  وتزامناً  الحايل  الظرف 
املبادرة  أن  ُيذكر  الجديد«.  الدرايّس 
 )9000( سابق،  وقٍت  يف  خصصت، 
رابطة  قبل  من  وزعت  مدرسية  رحلة 
املصارف العراقية الخاصة عىل مدارس 
املحافظات،  من  عدد  يف  مختلفة 

بالتنسيق مع وزارة الرتبية.

حمافظ البنك املركزي 
يوجه بتوزيع ألف 

رحلة مدرسية يف بغداد



تقارير
www.alzawraapaper.com3

قد يضغط أردوغان لتقويض وقف إطالق النار 

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ455 ألفا والشفاء أكثر من 384 ألفا
بغداد/ الزوراء:

اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، امس 
اليوم�ي  الوبائ�ي  املوق�ف  االثن�ن، 
لف�روس كورونا املس�تجد يف العراق، 
وفيم�ا اك�دت تس�جيل 3691 اصابة 
جديدة و48 حالة وفاة وشفاء 3244 
حال�ة، حددت دائرتا صح�ة الرصافة 
والك�رخ التوزيع الجغ�رايف لالصابات 

حسب املناطق.
تلقته�ا  وثيق�ة  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
الفحوص�ات  ع�دد  ان  “ال�زوراء”: 
املختربية ليوم امس: 19037، ليصبح 
ع�دد الفحوص�ات املختربي�ة الكلية: 
2775402، مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل 
3691 اصابة جدي�دة و48 حالة وفاة 

وشفاء 3244 حالة.
واضاف�ت: ان ع�دد ح�االت الش�فاء 
ال�كيل: 384593 )%84.5(، ام�ا عدد 
 ،455398 ح�االت االصاب�ات ال�كيل: 
بينما ع�دد الحاالت التي تحت العالج: 
60134، يف حن ع�دد الحاالت الراقدة 
تح�ت العناي�ة املرك�زة: 400، وع�دد 

حاالت الوفيات الكيل: 10671.
م�ن جهت�ه، اعل�ن مدير ع�ام صحة 
بغداد الرصافة، عبد الغني الساعدي، 
تس�جيل 410 اصابة جديدة بفروس 
كورون�ا، بينها 139 اصابة ش�خصت 

خالل الرصد الوبائي.

تلقت�ه  بي�ان  يف  الس�اعدي  وق�ال 
“ال�زوراء”: ان “املؤسس�ات الصحية 
يف جانب الرصافة سجلت 410 اصابة 
جديدة بفروس كورونا موزعة كالتايل 
: 161 حال�ة ش�خصت خ�الل الرصد 
الوبائ�ي للقطاعات الصحي�ة: قطاع 
الرصاف�ة 18 حالة/ قط�اع النهروان 

23 حال�ة / قط�اع بغ�داد جديدة  38 
حالة / قطاع  البلديات االول 13  حالة 
/ قط�اع البلديات الثان�ي 25 حالة / 
قطاع الصدر 20 حالة  / قطاع املدائن 

24 حالة .
خ�الل  حال�ة   249 ان   اىل  واش�ار 
الصحي�ة:  للمؤسس�ات  مراجعته�م 

مدينة الصدر 55 حال�ة محلة , 555, 
 ,532  ,544  ,538  ,575  ,518  ,517
 ,540  ,513  ,524  ,556  ,565  ,550
557 قط�اع 31 .  قط�اع 47 , قط�اع 
49 . ح�ي  565 . قط�اع   .  521  ,10
طارق , الحميدية , الشعب 10 حاالت 
 ,345  ,325  , 337,332 ,317 محل�ة 

   9 البلدي�ات   ،331  , 314.  316.  357
حاالت  محلة . 734 , 722, 728, 738 
, الزراعي , 771, ش�ارع فلسطن 20 
حال�ة  محل�ة 505, 503, 506 ,  508 
 ، ,املس�تنرصية   504  ,509    ,502  ,
االم�ن 9 ح�االت محل�ة, 733 ,  741 
بغ�داد جدي�دة    , 704  ,743  .  721  ,
 ,708  , 703  , 701 5 ح�االت محل�ة 
الزعفراني�ة  10 حاالت  محلة , 953 , 
 962 , 961 , 958 , 964 , 917 , 960
,949 , 906 , 909 ,  الك�رادة 12 حالة  
محل�ة 903, 905, 302 , 310 , 314 
,  311 , االعظمي�ة   8  ح�االت محلة, 
314، ح�ي تون�س 3 ح�االت محل�ة . 
302 , 301 , 303 ، العبي�دي  6 حاالت  
محل�ة , الكف�اءات, 762 ,765 , 764 
,  769 ، ح�ي الزهراء8 حاالت محلة , 
757 , 759 , حي النرص حالة واحدة ,  
773، حي الس�الم حالة واحدة , 408، 
الغدير حالة واحدة محلة 706،  سبع 
ابكار حالتن محل�ة 340,  الفضيلية 
حال�ة واح�دة ، الحس�ينية 19 حال�ة 
 224  ,  219  ,  223  ,  222  , محل�ة 
,االس�كالت، ب�وب الش�ام  , الثعالبة ، 
املعام�ل 3 حاالت محل�ة 799 , 796،  
زيون�ة 7 حاالت محل�ة 716,الغدير 3 
حاالت ، الس�يدية 3 حاالت ، الدورة 5 
حاالت محلة 834،  ش�ارع السعدون 

حال�ة واح�دة محل�ة 101 ، الجادرية 
ب�اب    ،   911  ,923 محل�ة  حالت�ن 
  ،121 محل�ة  واح�دة  حال�ة  الش�يخ 
الطالبي�ة4 حاالت محل�ة 322, 332, 
321،  املش�تل 8 ح�االت محل�ة 771, 
767, 751,  الصلي�خ 4 ح�االت محلة 
304, 326,  الحري�ة 3 حاالت , 417 , 
418،  ح�ي النرص حال�ة واحدة،  حي 
القاهرة5 ح�االت محل�ة 311, 309, 
313, 318 ، املدائ�ن12 حال�ة  محل�ة 
الوح�دة, قرية الحري�ة، الوردية، حي 
الوح�دة ، بس�ماية 3 ح�االت عم�ارة 
108،  حي تونس حالتن محلة 300،  

شارع املغرب حالتن محلة 304.  
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع 
املصاب�ن اىل الحج�ر الصح�ي لتلقي 
الع�الج فيم�ا نقلت الح�االت الحرجة 
اىل العناية املرك�زة الخاصة بالعزل”، 
الرتاكم�ي  “الع�دد  ان  اىل  مش�را 
لإلصابات ارتفع اىل 59024 تويف منهم  
1346  لالس�ف فيما اكتس�ب الشفاء 

52499  واملتبقي قيد العالج 6525”.
ودعا الس�اعدي املواطنن اىل “االلتزام 
بإج�راءات الوقاي�ة وتطبي�ق التباعد 
االصاب�ة  م�ن  لحمايته�م  االجتم�اع 

وتقليل تفيش الوباء”.
اىل ذل�ك، ح�ددت دائرة صح�ة الكرخ 
املوقف الوبائي لها مع اعداد وعناوين 

مخترباته�ا  يف  املش�خصة  الح�االت 
بم�رض فروس كورونا املس�تجد مع 
اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة 
الع�ارشة من ليلة االح�د واملعلن عنها 

امس االثنن.
تلقت�ه  بي�ان  يف  الدائ�رة  وذك�رت 
“ال�زوراء”: ان ع�دد االصاب�ات 517 
موزع�ة كاآلت�ي: أبو غري�ب 48/ ابو 
دش�ر 14/ االع�الم 13/ البي�اع 6/ 
التاجي 10/ ال�رتاث  1/ الحارثية 8/ 
الحري�ة  22/ الخطيب 12/ ال��دورة  
19/ السيدية 9/ الرشطة الرابعة 2/ 
الشعلة 19/ الصالحية  1/ الطارمية  
 /2 العامري�ة    /1 الطوبج�ي    /16
العط�ي�في��ة  12/ الغزالي��ة  30/ 
 /44 الكاظمي��ة   /6 القادس�ي�ة  
 /22 املحمودي�ة   /1 اللطي�في��ة 
امل�عال�ف 5/ املنصور 22/ املواصالت 
 /5 اليوس�فية   /2 الوش�اش   /7
ج��ك�وك  11/ ح�ي الجامع�ة 21/ 
حي الجه�اد 36/ ح�ي الخرضاء 2/ 
حي العامل 20/ حي العدل 8/ س�بع 
الب�ور 4/ س���وي�ب 1/ كرادة مريم 
12/ مجم�ع املطار2/ س�كنة جانب 
 /1 دي�اىل  محافظ�ة   /8 الرصاف�ة 

محافطة نينوى 1.
واضاف: ان عدد الش�فاء: 603، بينما 

الوفيات: 3.

تونس/ متابعة الزوراء:
 يتقاذف االشتباك السيايس الفرنيس – الرتكي 
الح�ايل، العناوين التي تتش�ابك فيها العوامل 
الدينية مع السياس�ية، وتؤك�د خلفيات هذا 
االش�تباك أنه ليس دينيا، كما ُيحاول الرئيس 
الرتكي رج�ب طيب أردوغان توصيفه، وإنما 
ُيخف�ي رصاع�ا محتدما تحكمه الحس�ابات 

الجيواسرتاتيجية.
ويف تأكي�د لهذه القراءة أعرب الوزير التونيس 
الس�ابق، م�ربوك كرش�يد، عن اعتق�اده بأن 
ال�رصاع الفرن�يس الرتكي الح�ايل هو رصاع 
س�يايس بغالف دين�ي، وجوه�ره هو رصاع 
الهيمنة، ومش�اعر البسطاء ُتجّيش من أجل 

هذا املرشوع أو ذاك.
وق�ال كرش�يد ، إن أردوغ�ان “لي�س معني�ا 
حقيقة بموضوع نرصة الرس�ول، وإال لكان 
دع�ا إىل عق�د قمة إس�المية له�ذا الغرض”، 
الفت�ا إىل أن أردوغان ُيريد اس�تمالة مش�اعر 
املس�لمن يف خط�اب تحرييض متب�ادل بينه 

وبن إيمانويل ماكرون.
ويلتق�ي كرش�يد يف هذه الق�راءة مع موقف 
املفك�ر الفرن�يس أالن غريش، ال�ذي كان قد 
اعترب يف ترصيحات س�ابقة أن الخالفات بن 
ماك�رون وأردوغان ال تعك�س “رصاعا دينيا 
يف حقيق�ة األم�ر، ب�ل )تعكس( اس�تخداما 
للخطاب الديني من قبل القيادات السياس�ية 

يف رصاعات جيوسياسية”.
وم�ن املتوق�ع أن يحت�ل امللف الليب�ي يف هذه 
الرصاع�ات مرتب�ة ُمتقدمة نتيج�ة تضارب 
مصالح الدولتن، األمر الذي دفع إىل الواجهة 
خش�ية جدي�ة ل�دى العدي�د م�ن املتابع�ن 
واملحلل�ن م�ن أن يجد فائض هذا االش�تباك 
الس�يايس الفرنيس – الرتكي الحايل، صدى له 

يف الرصاع املفتوح عىل مرصاعيه يف ليبيا.
ويع�د املل�ف الليبي أب�رز نق�اط الخالف بن 
الرئيس�ن ماكرون وأردوغان، إذ تدعم تركيا 
حكوم�ة الوف�اق وامليليش�يات املوالي�ة لها، 
يف ح�ن يمي�ل املوقف الفرن�يس إىل دعم قائد 

الجيش الليبي املشر خليفة حفرت.
وي�رى م�ربوك كرش�يد، أن أحد فص�ول هذا 
ال�رصاع “س�يدور يف حوض املتوس�ط، وأحد 
أب�رز مجاالت�ه هو ليبي�ا التي تريده�ا تركيا 
تح�ت هيمنتها التام�ة ألس�باب اقتصادية، 
وأخرى جيواس�رتاتجية، بينما فرنس�ا تعترب 
نفس�ها مهندسة إسقاط نظام العقيد معمر 
الق�ذايف ويج�ب أن تك�ون أكرب مس�تفيد من 

ذلك”.
وُتغذي التطورات املتسارعة التي عرفها امللف 
الليبي خالل اليومن املاضين، هذه التوقعات 
وس�ط خش�ية م�ن أن ُتح�ول تركي�ا وجهة 
خالفاته�ا مع فرنس�ا نحو ليبيا، م�ن زاوية 
تحري�ك أدواته�ا الوظيفي�ة من ميليش�يات 
ومرتزقة لتقويض اتفاقية وقف إطالق النار 

التي ش�ككت يف جدواها أنق�رة، ورحبت بها 
باريس.

ووص�ف النائب الربملاني الليب�ي عيل التكبايل 
هذه الخشية بأنها مرشوعة، ولها ما ُيربرها 
ع�ىل أرض الواقع، ولم يس�تبعد، إمكانية أن 
تتحول ليبيا إىل س�احة لتصفية الحس�ابات 

بن فرنسا وتركيا.
وع�زا التكبايل ذلك إىل أن “فرنس�ا تخىش عىل 
نفوذها ومصالحها يف البحر املتوس�ط وترى 
يف تركي�ا منافس�ا قويا س�وف يفس�د عليها 
كل م�ا تصبو إلي�ه يف االس�تحواذ عىل بعض 
الخ�رات املوج�ودة يف املتوس�ط، خاصة بعد 
توقيعه�ا عىل اتفاقية مع فاي�ز الرساج دون 
الرجوع إىل مجلس الن�واب ودون الرجوع إىل 

أي رشعية دولية”.
الت�ي وصفه�ا  االتفاقي�ة،  تل�ك  أن  واعت�رب 
ب�”املُزيفة”، س�تجعل فرنسا تفقد الكثر يف 
املنطقة، لذلك ُتحاول ب�كل الطرق أن تنغص 
ع�ىل تركي�ا يف ليبيا، فيم�ا ُتح�اول تركيا أن 
ُتفس�د ع�ىل الليبي�ن املناوئن له�ا االلتفاف 

حول فرنسا يف هذه املرحلة.
وأض�اف “احتمال أن تصفي تركيا وفرنس�ا 
حس�اباتهما يف ليبي�ا أم�ر وارد ج�دا، وعليه 
ف�إن ليبيا قد تتحول فع�ال إىل مكان لتصفية 

الحسابات بينهما”.
 ولم يس�تبعد يف هذا الصدد إق�دام تركيا عىل 
االس�تمرار يف احت�الل الغ�رب الليب�ي وجلب 
املزيد من املرتزق�ة، خاصة “ونحن نعلم أنها 
تتمركز يف ميناء الخمس ومرصاتة والوطية، 
كم�ا نعرف أيضا أن فرنس�ا تس�اعد الجيش 
الليبي لكنها ال تتدخل بذلك القدر الذي تتدخل 

به تركيا”.
وفيما حذر التكبايل من أن “املس�تقبل أصبح 
مفتوح�ا عىل حرب أش�د رضاوة بن فرنس�ا 
وتركي�ا، وأن الخ�ارس الوحي�د ه�و الش�عب 
الليبي”، يستحرض مراقبون تصعيد الخطاب 
اإلعالمي للميليش�يات الليبية املوالية لرتكيا، 
واس�تعداداتها امليدانية التي تندرج يف س�ياق 
التسخن للتنصل من تبعات االلتزام باتفاقية 

وقف إطالق النار.
وعىل وقع ذلك الخط�اب التصعيدي، تتزاحم 
امل�ؤرشات الدالة ع�ىل أن أردوغان قد يضغط 
باتج�اه تقوي�ض وقف إطالق الن�ار يف ليبيا، 
وخاص�ة أن�ه كان م�ن أوائل الذين س�ارعوا 
إىل التش�كيك يف صم�وده، حي�ث وصفه بأنه 
“ضعي�ف املصداقي�ة وس�تظهر األي�ام مدى 

صموده”.
ول�م تنتظر امليليش�يات طوي�ال لرتجمة هذا 
التش�كيك، فقد أعلنت عن تدريبات عسكرية 
برعاي�ة تركي�ة، وذل�ك يف أول اخ�رتاق جدي 
لبنود ه�ذا االتف�اق، ترافق مع إق�دام القائد 
امليداني يف ق�وات حكومة الوفاق، الطاهر بن 

غربية، عىل وصفه ب�”الكارثة”.

صدى اخلالف الرتكي – الفرنسي 
يرتدد يف ليبيا

ترامب يعد الئحة إلقالة مسؤولني أمريكيني إذا فاز باالنتخابات

الرئيس سرييل رامافوزا يعلن استئناف املفاوضات الثالثية بشأن سد النهضة

 واشنطن/ متابعة الزوراء:
قال موق�ع Axio األمريكي، إنه 
إذا ف�از الرئيس دونال�د ترامب 
بوالية رئاسية ثانية، فسيتحرك 
ع�ىل الف�ور إلقال�ة ع�دد م�ن 
املس�ؤولن األمريكي�ن، كن�وع 
م�ن االنتقام منه�م إذ ال يراهم 

يتناغمون مع سياساته. 
انتق�ام الرئيس: املوقع نقل عن 
مصدرين -لم يذكر اس�ميهما- 
مص�ر  ناقش�ا  إنهم�ا  ق�اال 
مسؤولن أمريكين مع ترامب، 
وق�اال إن من بن األس�ماء التي 
يرغ�ب ترام�ب يف إزاحتها مدير 
الفي�درايل  التحقيق�ات  مكت�ب 
�ع  كريس�توفر راي، كم�ا ُيتوقَّ
أيضاً أن يس�تبدل ترامب آخرين 
بمديرة وكالة املخابرات املركزية 
جين�ا هاس�بيل، ووزي�ر الدفاع 
مارك إسرب، وذلك حسبما كشف 

مصدران.
املصدران ذكرا أيض�ًا أن ترامب 
وضع الئحة اس�تبداالت طويلة، 
لكن ه�ؤالء ه�م األه�م، ولفت 
املوق�ع األمريكي إىل أنه يش�يع 
املقرب�ة  ترام�ب  دائ�رة  داخ�ل 
ش�عور بالكراهية وع�دم الثقة 
تج�اه كريس�توفر راي وجين�ا 

هاسبل.
كذل�ك نقل املوقع عن مس�ؤول 
-لم يذكر اسمه- قوله إن ترامب 
كان ليقيل االثنن بالفعل، لو لم 
يكن ليثر ذلك انزعاجاً سياسياً 
قبل انتخابات 3 نوفمرب/ترشين 

الثاني 2020.
وم�ن ش�أن ف�وز ترام�ب، أي�اً 
كان فارق نس�ب التصويت، أن 
يمنحه الجرأة لطرد أي مسؤول 

ي�راه عقب�ة يف طري�ق تحقي�ق 
سياس�اته املرغوبة أو مطاردة 

من يتصور أنهم أعداؤه.
ع ترامب يف األسبوع املايض  ووقَّ
أم�راً تنفيذياً دق ناقوس الخطر 
ألن�ه يفس�ح املجال لتس�ييس 
الخدم�ات الحكومي�ة، ووصف 
مس�ؤول يف اإلدارة ه�ذا الق�رار 
ل  بأنَّه “أمر جلل حقاً” ألنه ُيسهِّ
م�ن  التخل�ص  الرؤس�اء  ع�ىل 
مس�ؤويل األجهزة الحكومية.       

كذلك فقد تخضع وزارات أخرى 
إلع�ادة  األمريكي�ة  اإلدارة  يف 
هيكل�ة؛ فعىل س�بيل املث�ال، لم 
يكن الرئيس ترامب قط معجباً 
بوزيرة التعليم بيتيس جيفوس، 
غ�ر أنَّ اس�تبدالها لي�س مهماً 
لرتامب بنفس قدر استبدال راي 

وهاسبل.    
كوالي�س ع�ن الئح�ة ترام�ب: 
وبحسب املوقع األمريكي يزداد 

باإلحب�اط من  ترام�ب  ش�عور 
هاسبل؛ بسبب معارضتها رفع 
الرسية ع�ن وثائق من ش�أنها 
مساعدة تحقيق دور مهم لوزارة 
الع�دل، ال�ذي ينظ�ر يف أحقي�ة 
مكتب التحقيقات الفيدرالية يف 
التح�ري عن تدخالت روس�يا يف 

انتخابات 2016. 
من جانب�ه، قال مص�در ُمطلِع 
عىل املحادثات يف وكالة املخابرات 
املركزي�ة ملوق�ع Axio إنه “منذ 
بداية حملة مدير االس�تخبارات 
ع�ن  الرسي�ة  لرف�ع  القومي�ة 
الوثائق، وش�عور جينا هاسبل 
القوي برضورة حماية املصادر 
املرتبط�ة بهذه املواد، كان هناك 
تذم�ر حول الوكالة ب�أنَّ املديرة 
تخطط ملغادرة وكالة املخابرات 
املركزية بغ�ض النظر من يفوز 

يف االنتخابات”.
أما بالنس�بة لراي، الذي ُكِشف 

عن توقعات إقالته ألول مرة عىل 
موقع The Daily Beast، فأثار 
غض�ب ترام�ب ألن�ه ل�م يفتح 
العالق�ات  يف  رس�مياً  تحقيق�اً 
التجارية الخارجية البن املرشح 
للرئاس�ة هان�رت  الديمقراط�ي 

بايدن.
أيضاً  واستش�اط ترامب غضباً 
عندم�ا أدىل راي -ثاني ش�خص 
فرتت�ه  خ�الل  ترام�ب  ُيعيِّن�ه 
األوىل يف منص�ب مدي�ر مكت�ب 
التحقيقات الفيدرايل- بشهادته 
ب�أنَّ   2020 س�بتمرب/أيلول  يف 
مكت�ب التحقيق�ات لم يش�هد 
عمليات تزوير واسعة النطاق يف 
االنتخاب�ات، بما يف ذلك عمليات 

االقرتاع عرب الربيد.
م�ن جانبه، قال مس�ؤول كبر 
الفيدرايل  التحقيق�ات  يف مكتب 
جمعي�ات  “إنَّ   :Axios ملوق�ع 
التي  الرئيس�ة  القان�ون  إنف�اذ 

تمثل عمالء مكتب التحقيقات 
والس�ابقن  الحالين  الفيدرايل 
الرشط�ة  إدارات  وكذل�ك 
واملأموري�ن يف جمي�ع أنح�اء 
باس�تمرار  الب�الد ق�د ع�ربت 
ع�ن دعمه�ا الكام�ل لقي�ادة 
املدي�ر راي ملكت�ب التحقيقات 

الفيدرايل”.
الدف�اع:  وزي�ر  م�ن  غض�ب 
وبخص�وص م�اك إس�رب فقد 
أث�ار حفيظ�ة ترام�ب خ�الل 
الصي�ف عندم�ا رف�ض فكرة 
إرسال ضباط جيش يف الخدمة 
م�ع  للتعام�ل  الش�وارع  إىل 
العدالة  املُطالَِبة  االحتجاج�ات 
العرقي�ة، ون�أى بنفس�ه ع�ن 
عملي�ة تطهر مي�دان الفاييت 
لك�ي ُتلَتَقط ص�ورة لرتامب يف 

كنيسة سانت جون.
-A  بي�د أنَّ ترام�ب أش�ار ملوقع
ios حينه�ا إىل أنه “ل�م يكن يركز 
حقاً” عىل طرد إس�رب. وحذر أحد 
كبار املس�ؤولن م�ن أنَّ اآلخرين 
الذي�ن يري�دون وظيف�ة رئي�س 
البنتاغ�ون هم من يقف�ون وراء 

هذه التكهنات لتقويض إسرب. 
لك�ن أحد املص�ادر، ال�ذي ناقش 
الخي�ارات مع ترام�ب، قال ملوقع 
ع�ىل  الرئي�س  ح�ث  إن�ه   Axios
االنتظ�ار إىل م�ا بع�د االنتخابات 

الستبدال آخر به.
من جانب�ه، علَّق املتحدث باس�م 
البي�ت األبيض ج�ود دي�ر، ملوقع 
Axios، وقال: “ليس لدينا إعالنات 
تخ�ص موظف�ي اإلدارة يف الوقت 
الح�ايل، ول�ن يكون من املناس�ب 
التكهن بالتغيرات بعد االنتخابات 

أو يف فرتة والية ثانية”.

دبي/متابعة الزوراء:
عىل الرغم م�ن التصعيد األخر 
يف املواقف اإلثيوبية، إثر ترصيح 
أي�ام  الرئي�س األمرك�ي قب�ل 
باحتمال أن تقوم مرص بنسف 
سد النهضة، أحد أهم املشاريع 
الحيوية بالنس�بة ألديس أبابا، 
ع�ىل  إفريقي�ا  جن�وب  دخل�ت 

الخط.
وأعل�ن موق�ع الرئيس س�ريل 
رامافوزا اس�تئناف املفاوضات 
الثالثي�ة ب�ن مرص والس�ودان 
وإثيوبي�ا بش�أن س�د النهضة 

بدءا من اليوم.
اس�تئناف  أن  أوض�ح  كم�ا 
تح�ت  س�يكون  املفاوض�ات 
رعاي�ة إفريقية، مضيفاً أن تلك 
الخطوة جاءت بعد مش�اورات 
مكثفة مع الرئيس املرصي عبد 
الفتاح السييس، ورئييس وزراء 
إثيوبي�ا آب�ي أحمد والس�ودان، 

عبد الله حمدوك.
يأتي هذا بعد أن توقفت جوالت 

ع�دة م�ن املفاوض�ات برعاية 
االتح�اد اإلفريقي دون التوصل 
إىل نتيج�ة بش�أن تل�ك القضية 
الش�ائكة، التي تعتربها إثيوبيا 
ملف�اً حيوي�ا، يف حن تخش�اه 
م�رص والس�ودان. وق�د أعلنت 

م�رص س�ابقا فش�ل التوص�ل 
لصيغ�ة مش�رتكة ح�ول س�د 
النهض�ة، وذل�ك عق�ب انته�اء 
آخ�ر جوالت التفاوض التي دعا 
إليه�ا االتح�اد اإلفريق�ي يف 28 
أغسطس املايض بسبب التعنت 

اإلثيوب�ي وتجم�د املوق�ف من 
وقتها وحتى اآلن.

مصدر توتر
ُيع�د  املل�ف  أن ه�ذا  إىل  يش�ار 
مص�در توت�ر ب�ن إثيوبي�ا من 
جه�ة، وم�رص والس�ودان من 

جهة أخرى منذ 2011.
ويتوق�ع أن يصب�ح هذا الس�د 
الذي تق�وم إثيوبي�ا ببنائه عىل 
الني�ل األزرق ال�ذي يلتق�ي مع 
الخرط�وم  يف  األبي�ض  الني�ل 
لتشكيل نهر النيل، أكرب منشأة 
لتولي�د الطاق�ة الكهربائية من 

املياه يف إفريقيا.
ويف ح�ن ت�رى أديس أباب�ا أنه 
التنمي�ة  لتحقي�ق  رضوري 
القاه�رة  ت�راه  االقتصادي�ة، 
تهدي�داً حيوياً له�ا، إذ يعّد نهر 
النيل مصدراً ألكثر من %95 من 

مياه الري والرشب يف البالد.
وخالل األشهر املاضية، تصاعد 
الخ�الف بش�أن تل�ك القضي�ة 
الشائكة مع مواصلة السلطات 
اإلثيوبية أعمالها وملء الخزان، 
ال�ذي يس�توعب 74 مليار مرت 

مكعب من املياه.
املفاوضات بن  بينم�ا تعث�رت 
ال�دول الث�الث بس�بب الخالف 

حول قواعد امللء والتشغيل.
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بعد تسجيل 3691 إصابة جديدة و48 حالة وفاة

بعد زوبعة نسف سد النهضة.. جنوب إفريقيا تعلن جديدا



 بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  االستخبارات،  وكالة  اعلنت 
مدينة  قرب  املخدرات  تجار  أحد  عىل  القبض 
ألعاب السيدية يف بغداد، فيما إلقاء القبض عىل 

متهم بحوزته 177 الف حبة مخدرة يف االنبار.
متابعة  خالل  »من  انه  للوكالة  بيان  وذكر 
ورود  وبعد  املنظمة  الجريمة  عصابات 
املتهمني  احد  وجود  عن  استخبارية  معلومات 
من املتاجرين باملخدرات، تم تشكيل فريق عمل 
مختص من مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة 
يف  االتحادية  الرشطة  استخبارات  بمنظومة 
كمني  ونصب  املتهم  واستدراج  الداخلية  وزارة 
مدينه  من  بالقرب  عليه  والقبض  له،  محكم 

العاب السيدية ببغداد وبالجرم املشهود«.
وأضاف البيان انه »ضبط بحوزته كميات كبرية 
من مادة الكريستال والحبوب املخدرة، وبداللته 
من خالل التحقيقات األولية معه اعرتف بوجود 
املخدرات داخل منزله، وعىل  كميات أخرى من 
ضبط  وقد  سكانه  محل  اىل  االنتقال  تم  الفور 
والحبوب  املواد  من  أخرى  كميات  بداخله 

للتعاطي  تستخدم  مختلفة  وادوات  املخدرة 
وبيع املخدرات«.

ضبط  بمحرض  املواد  ضبط  »تم  انه  اىل  واشار 
اإلجراءات  التخاذ  املتهم  وتوقيف  اصويل 

القانونية بحقه«.
ويف السياق نفسه، اعلنت وكالة وزارة الداخلية 
القبض  إلقاء  االثنني،  امس  الرشطة،  لشؤون 
يف  مخدرة  حبة  الف   177 بحوزته  متهم  عىل 

االنبار.
شخصية  »بمتابعة  انه  للوكالة:  بيان  وذكر 
الوزارة  وكيل  محمود  محمد  عماد  الفريق  من 
لشؤون الرشطة والتوجيهات الصادرة من قبل 
مدير رشطة محافظة االنبار الفريق الحقوقي 
ومتعاطي  تجار  بمتابعة  كسار  رزيج  هادي 
القبض  وإلقاء  املخدرة  الحبوب  ومروجي 
احد  بوجود  تفيد  عليهم، وبعد ورود معلومات 
تلك  وبيع  ونقل  بالتعاطي  يقوم  االشخاص 
املوافقات  استحصال  تم  املخدره،  السموم 
التحقيق  قايض  السيد  من  القانونية  الرسمية 
املقصود  املكان  اىل  والتوجه  مفرزه  وتشكيل 
بالتعاون مع فوج طوارئ  وعمل كمني محكم 

االنبار الثاني عرش«.
واضاف البيان انه »تم القاء القبض عىل املتهم 
الرمادي  بمدينة  العادل  حي  يف  )خ.خ.ح.ح( 
نوع  مخدرة  حبة  الف   177 بحوزته  وضبط 
من   ٢٨ املاده  وفق  عىل  وتوقيفه  »كبتاجون«، 
قانون املخدرات واملؤثرات العقلية لينال جزاءه 

العادل«.

بغداد/ الزوراء:

أكثر  أمانة بغداد، امس االثنني، وجود  صت  شخَّ

من 1٢00 محلة سكنية عشوائية متجاوزة عىل 

شبكات املاء الصايف يف جانبي الكرخ والرصافة، 

بـ 35  الثروة تقدر  الهدر بهذه  أن نسبة  مبينة 

باملئة من االنتاج الفعيل. فيما اعلنت ان مالكات 

بلدية الكرادة انجزت اصالح ٢٢ تخسفاً يف خطوط 

ترصيف مياه الرصف الصحي واالمطار.

وقال معاون مدير دائرة ماء بغداد، عمار شهاب 

عبد القادر، يف حوار صحفي ان “الدائرة تسعى 

املاء  لتوفري  والفنية  البرشية  طاقاتها  بكل 

الرغم من وجود  السكنية عىل  للمناطق  الصايف 

تجاوزات عىل الشبكات الداخلية للمياه من قبل 

خصوصاً  شحاً،  يسبب  مما  املواطنني،  بعض 

عن  البعيدة  واملناطق  بغداد  اطراف  مناطق  يف 

العاصمة”.

ولفت عبد القادر اىل “وجود الف و٢03 محالت 

الصايف،  املاء  شبكات  عىل  متجاوزة  عشوائية 

تجاوزات  تشهد  الشعب  منطقة  بأن  منوها 

املناطق  جميع  تغطية  يف  سلبا  اثرت  واسعة 

متجاوزة،  محلة   ٢1 فيها  توجد  حيث  باملاء، 

فضال عن وجود شح يف منطقة الرشطة الرابعة 

الشبكات  عىل  التجاوز  بسبب  تشخيصها  تم 

أيضا”.

وذكر عبد القادر ان “انقطاع الطاقة الكهربائية 

توقف  يف  سلبا  يؤثر  املاء  محطات  بعض  عن 

عدد من الخزانات، وان املولدات املوجودة يف كل 

يف  الخزانات  جميع  لتشغيل  كافية  غري  محطة 

آن واحد، مما يؤثر يف عملية االنتاج الفعلية لكل 

بتشغيل  املولدات  املحطة، حيث تسهم  يف  خزان 

50 باملئة من الطاقة الفعلية لالنتاج اليومي”.

وتابع ان “الدائرة تضخ يوميا نحو ٨0 الف مرت 

ان  مبينا  غريب”،  ابي  مناطق  لتجهيز  مكعب 

فيها  املبارشة  تمت  الشتوية  الصيانة  “اعمال 

املسجلة  املحالت  ضمن   ٢0٢1 لصيف  استعدادا 

رسميا يف عموم بغداد والبالغ عددها 537 محلة 

يف جانبي الكرخ والرصافة”.

وأشار إىل “التنسيق مع وزارة الكهرباء لتحويل 

الطوارئ  خط  عىل  الصايف  املاء  انتاج  خطوط 

لتاليف اطفاء بعض الخزانات عند انقطاع التيار”، 

مبينا أنه “ومن خالل متابعتها للشبكة الداخلية 

سجلت نسبة هدر 35 باملئة باملاء الصايف”. 

بمركز  بغداد  امانة  اعلنت  اخرى،  جهة  من 

بيان  وذكر  الشتاء.  ملوسم  استعداداً  العاصمة 

لألمانة ان »مالكات بلدية الكرادة انجزت اصالح 

الرصف  مياه  ترصيف  خطوط  يف  تخسفاً   ٢٢

التي  الخلل  مواطئ  ومعالجة  واالمطار  الصحي 

طرأت عىل شبكة الترصيف يف املواسم السابقة 

.«

واضاف البيان ان »بلدية مركز الرصافة اكملت 

اصالح 4 تخسفات عمالقة يف الخطوط الحاكمة 

والسباع  عمر  والشيخ  الكفاح  مناطق  ضمن 

توصيله  واعادة  خط  وربط  املعظم  والباب 

بالشبكة يف شارع بورسعيد ».

 بغداد/ الزوراء:
الشعبي،  للحشد  التاسع  اللواء  نفذ 
تفتيش  عملية  االثنني،  امس 
وتجريف للجزر الواقعة عىل ضفاف 
نهر دجلة، بينما صدت قوة من اللواء 
٢3 بالحشد تعرضا لداعش استهدف 
يف  املذكور  للواء  التابع  الرابع  الفوج 

محافظة دياىل.
وذكر بيان إلعالم الحشد ان »قوة من 
التاسع للحشد الشعبي نفذت  اللواء 
عملية استباقية ملالحقة فلول داعش 
 ،« دجلة  نهر  عىل  الواقعة  الجزر  يف 
الفتا اىل ان »العملية تتضمن تفتيش 
نهر  عىل  الواقعة  الجزر  وتجريف 

دجلة، وبإرشاف مبارش من آمر اللواء 
التاسع حسني كامل الخشخيش«.

اىل  تهدف  »العملية  ان  وأضاف   
الدواعش  إمداد  طرق  جميع  قطع 
وتدمري مضافاتهم للسيطرة عىل اي 
تلك  العدو يف  تحرك مشبوه يستغله 

املناطق«.

بينما صدت قوة من اللواء ٢3 بالحشد 
تعرضا  االثنني،  امس  الشعبي، 
لداعش استهدف الفوج الرابع التابع 

للواء املذكور يف محافظة دياىل.
الشعبي  الحشد  إلعالم  بيان  وذكر 
أن  منه:  نسخة  »الزوراء«  تلقت 
“قوة من اللواء ٢3 بالحشد الشعبي 

لداعش  امس، تعرضا  صدت، صباح 
للواء  التابع  الرابع  الفوج  استهدف 
بأطراف  امليتة  منطقة  يف  املذكور 

ناحية العظيم”.
أجربت  “القوة  أن  البيان  وأضاف 
الدواعش عىل االنسحاب، فيما أصيب 

مقاتل من اللواء بجروح طفيفة”. 

بغداد/ الزوراء:

كشف مسؤول حكومي يف دياىل، امس االثنني، عن 

اعطاء ضوء اخرض بإغالق اول مخيم للنازحني بعد 

حزيران ٢014.

الحيايل،  عبدالله  بعقوبة،  قضاء  قائممقام  وقال 

املحلية  دياىل  حكومة  ان”  صحفي:  ترصيح  يف 

اعطت الضوء االخرض بإغالق مخيم معسكر سعد 

للنازحني  مخيم  اول  وهو  بعقوبة  قرب  للنازحني 

يجري اغالقه بعد احداث حزيرات ٢014.

واضاف الحيايل ان” املخيم والذي يضم حاليا اكثر 

املخيم  الرتيث بإغالق  نازحة جرى  من 150 ارسة 

ألشهر طويلة بسبب تداعيات جائحة كورونا”.

وأوضح أن “االرس امامها خيارين االول االنتقال اىل 

مخيمات الوند يف خانقني او االنتقال اىل مناطقهم 

“عملية  ان  اىل  الفتا  اخر”،  مأوى  اي  او  املحررة 

فيها  حكومية  لجنة  خالل  من  تجري  االغالق 

ممثلون من عدة دوائر”.

وتسببت احداث حزيران االسود يف دياىل يف انشاء 4 

النازحة  االرس  آالف  الستيعاب  للنازحني  مخيمات 

من املناطق التي اجتاحها داعش”.

بغداد/ الزوراء:

االثنني،  امس  للجمارك،  العامة  الهيئة  اعلنت 

طريبيل  منفذ  جمرك  يف  غذائية  مواد  اتالف 

الحدودية  املنافذ  اعلنت هيئة  بينما  الحدودي، 

الشيب  منفذ  يف  البطاطا  مادة  ارسالية  اتالف 

الحدودي.

بيان  يف  للجمارك،  العامة  الهيئة  وذكرت 

مع  بالتعاون  »قامت  كوادرها  أن  صحفي: 

شيبس  )رقائق  بإتالف  الساندة  الجهات 

كونها  الحدودي  طريبيل  جمرك  يف  بطاطس( 

من  االتالف  عملية  وتمت  الصالحية  منتهية 

الجهات  من  الغرض  لهذا  مشكلة  لجنة  قبل 

العاملة يف املركز املذكور«.

 وأضاف البيان أن »الهيئة العامة للجمارك تقوم 

واتالف  لضبط  الساعة،  مدار  وعىل  بالعمل، 

املواد غري املطابقة لرشوط وتعليمات االسترياد 

وكل مايمس سالمة وامن املواطنني«.

امس  الحدودية،  املنافذ  هيئة  اعلنت  وايضا 

البطاطا يف منفذ  ارسالية مادة  اتالف  االثنني، 

الشيب الحدودي.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

تؤكد سعيها  الحدودية  املنافذ  »هيئة  ان  منه: 

الدائم والدؤوب لحماية املنتج املحيل وااللتزام 

العراقي،  املزارع  ودعم  الزراعية  بالروزنامة 

ونظرا لتوفر منتوج مادة البطاطا يف األسواق 

قامت  االستريادي،  باملنع  وشمولها  املحلية 

بإتالف مادة البطاطا بوزن إجمايل )٢٨طن و 

٢٢0كغم( يف منفذ الشيب الحدودي«.

لغرض  لجنة  تشكيل  »تم  انه  واضافت 

متكونة  اصويل،  محرض  وفق  وعىل  االتالف، 

من مديرية املنفذ الحدودي / البحث والتحري 

وشعبة  الجمارك  ورشطة  املدني  والجمرك 

املحجر الصحي واألمن الوطني واالستخبارات 

واملخابرات«.

بغداد/ الزوراء :
اعلنت الرشكة العامة لتجارة الحبوب، احدى رشكات وزارة التجارة، استمرار مواقع فرع 
والكوت، وبينت  قار  بابل وذي  الرشكة يف  اىل فروع  املحيل  الرز  بمناقلة  والديوانية  النجف 
بابل وذي قار والكوت،  الرز يف  املناقلة مستمرة من اجل تعزيز ارصدة مخازن  ان عملية 
العامة  الرشكة  عام  مدير  ذلك  اكد   . التموينية  البطاقة  مفردات  ضمن  للتوزيع  وتوفريه 
لتجارة الحبوب، املهندس عبدالرحمن عجي طوفان، وقال: مالكاتنا العاملة يف سايلو النجف 
االفقي وسايلو ابو صخري واصلت مناقلة الرز املحيل نوع ياسمني لفرعنا يف بابل حيث بلغت 
الكمية املحولة لهذا اليوم )3٢٢( طنا موزعة من سايلو النجف )1٦0 ( طنا والكمية التي 
ان صومعة شلب  بلغت )1٦٢( طنا. واضاف طوفان:  ابو صخري  مناقلتها من سايلو  تم 
الديوانية واصلت مناقلتها للرز املحيل ملحافظات بابل وواسط وذي قار، وكاآلتي: اىل فرع 
اىل  التي تمت مناقلتها  الكمية  أما  بالكامل والبالغة 1٨٨1 طنا،  الكمية  بابل تمت مناقلة 
فرع ذي قار فبلغت ) ٦44 ( طنا، اما الكمية التي تمت مناقلتها اىل فرع الرشكة يف واسط 

فبلغت )1٨٢ ( طنا .

بغداد/ الزوراء:
دعت لجنة الصحة والبيئة النيابية، امس االثنني، 
الحكومة إىل إنشاء جهاز امني متخصص ملالحقة 
متعاطي وتجارة املخدرات، مشرية اىل ان انتشار 
العراقي.وقال  املجتمع  تؤرق  مشكلة  املخدرات 
صحفي  ترصيح  يف  حيدر،  احمد  اللجنة،  عضو 
إن “تعاطي وتجارة املخدرات يف العراق أصبحت 
تجارة عاملية ال تعرتف بالحدود والقيود”، مبينا 
أن “مالحقة تجار املخدرات بحاجة إىل استحداث 
أن  حيدر  متخصص”.وأضاف  امني  جهاز 
باتت تشكل تهديدا مجتمعيا، وهناك  |املخدرات 

الخطرية  الظاهرة  هذه  دخول  وراء  يقف  من 
املليارات  تدر  “املخدرات  أن  إىل  مشريا  البالد”، 
ولها زخم مايل كبري قد ال يستطيع أي شخص 
عىل  حيدر  املليارات”.وشدد  أمام  الصمود 
“رضورة إيالء الحكومة اهتماما كبري بعيدا عن 
املساومات يف تأسيس جهاز خاص يعنى بملف 
الدعم  بوجه  للوقوف  املخدرات  وتجارة  تعاطي 
الخطرية”.وكان  الظاهرة  لهذه  واملايل  السيايس 
السكيني،  رامي  سائرون،  تحالف  عن  النائب 
بتجارة  سياسية  جهات  تورط  عن  كشف 

املخدرات يف العراق وتسهيل دخولها. 

بغداد/ الزوراء:
أفادت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية، امس االثنني، باإلطاحة بإرهابيني من خاليا داعش النائمة 
بما يسمى قاطع الحويجة يف محافظة كركوك، بينما اطاح جهاز ُمكافحة اإلرهاب بُعنرصين إرهابيني 
مدينة   رشقي  شمال  الكرمة  قاطع   - االنبار  محافظة  يف  اإلرهابية  داعش  عصابات  فلول  بقايا  من 
الفلوجة.وذكرت الخلية يف بيان صحفي: انه »استنادا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خالل تفعيل الجهد 
االستخبارات  وكالة  ألقت مفارز  االرهابي،  داعش  فلول عصابات  املطلوبني من  االستخباري ومتابعة 
املتمثلة باستخبارات الرشطة االتحادية القبض عىل إرهابيني اثنني يف ناحية الرياض بمحافظة كركوك 
واملطلوبني عىل وفق أحكام املادة 4 ارهاب النتمائهما لعصابات داعش اإلرهابية«.واضافت انهما »ضمن 
الخاليا النائمة يف مايسمى قاطع الحويجة والية كركوك، ومن خالل التحقيقات األولية معهما اعرتفا 
لعصابات  األمنية  القوات  بإيصال معلومات عن تحركات  اإلجرامية وقاما  العصابات  لتلك  بانتمائهما 
داعش«.واشارت اىل انه«تم ايداعهما التوقيف الستكمال التحقيق والتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهما«.
بينما ألقت القوات األمنية القبض عىل ارهابيني يف عصابات داعش بمحافظة األنبار.وقال الناطق باسم 
القائد العام للقوات املسلحة، اللواء يحيى رسول، يف بيان تلقت »الزوراء« نسخة منه: ان »جهاز ُمكافحة 
يف محافظة  اإلرهابية  داعش  فلول عصابات  بقايا  من  إرهابيني  ُعنرصين  القبض عىل  ألقى  اإلرهاب، 
االنبار - قاطع الكرمة شمال رشقي مدينة  الفلوجة«.وأشار اىل ان »عملية القبض تمت بعد نصب كمني 

محكم وُجهد معلوماتي كبري من قبل استخبارات جهاز ُمكافحة اإلرهاب«.

بغداد/ الزوراء:
اعلنت الرشكة العامة للمعدات الهندسية 
العقود  من  عددا  تنفيذها  الثقيلة 
رقم  خزان  تأهيل  أهمها  التصنيعية، 
مستودع  يف  )٦٢000م3(  سعة   )510٢(
البرصة  نفط  رشكة  لصالح  الطوبة 
ذات  3000م3  سعة  خزانات  وتصنيع 
سقف عائم مع اعمال الحماية الكاثودية 
النفطية،  االنابيب  خطوط  رشكة  لصالح 
وإنشاء وتجهيز وحدة تكرير النفط الخام 
سعة عرشة االف برميل /يوم يف مصفى 
الوسط  مصايف  لرشكة  التابع  النجف 
وإنشاء وحدتي تكرير النفط الخام سعة 
مع  وحدة  لكل  يوم   / برميل  االف  عرشة 
واالالت  والكهربائية  املدنية  االعمال 
مصفى  يف  الداخلية  والشبكات  الدقيقة 

حديثة لصالح رشكة مصايف الشمال
وتأهيل وحدتي الهدرجة وتحسني البنزين 
ثالثة  وإنشاء  وإزالة   ٢ الدين/  صالح   /
ثابت  )سقف  ٦500م3  سعة  خزانات 
ومتحرك( وخزان سعة )٨000م3( سقف 
البنزين  تحسني  كابسة  وتأهيل  متحرك 
الشمال/  مصايف  رشكة  لصالح   40٢
خزانات  أربعة  وإنشاء  الصمود،  مصفى 
الشعيبة  مستودع  يف  )3000م3(  سعة 
النفطية  االنابيب  خطوط  رشكة  لصالح 
قياس  مسقفات   10 ونصب  وتصنيع 
)٢0×٦0م( يف موقعي كطيعة وخميسات 
وتصنيع  قار  ذي  نفط  رشكة  لصالح 
3000م3  سعة  كرويني  خزانني  ونصب 
العامة  الرشكة  لصالح  التاجي  موقع  يف 

لتعبئة وخدمات الغاز.   

بغداد/ الزوراء:
للفساد  ملفا   40 وجود  عن  االثنني،  امس  الحكومي،  الربنامج  متابعة  لجنة  كشفت 
مشخصة من قبل املجلس االعىل ملكافحة الفساد، فيما اكدت دعمها لتوجهات الحكومة 
االصالحية.وقال عضو اللجنة، محمد شياع السوداني، يف ترصيح صحفي: إن »هناك 40 
ملفا للفساد عرضت من الحكومة السابقة شملت حيزا كبريا من االجراءات الرقابية 
ملكافحة  االعىل  املجلس  شخصها  وقد  واضحة  فساد  ملفات  انها  عىل  تصنف  والتي 
سياسية  جهات  من  افراد  نوعان،  امللفات  هذه  يف  »املتورطني  ان  اىل  مشريا  الفساد«، 
التي  للخدمات  الجهات  تلك  قبل  من  عليهم  التسرت  يتم  موظفني  اىل  اضافة  معروفة، 
يقدمونها«. وبشأن الورقة البيضاء، اوضح ان »الدعم العاملي لها مطلوب، لكن املعركة 
والترشيعية،  التنفيذية  املنظومة  داخل  من  تبدأ  واالصالحات  البالد  داخل  الفساد  ضد 
ونحن لدينا االمكانية يف تشخيص حاالت الفساد برشط  توفر االرادة الحقيقية لتجاوز 
االقتصاد  إىل إصالح  تهدف  البيضاء هي خارطة طريق شاملة  املالية«.والورقة  االزمة 
السنوات  تراكمت عىل مدى  والتي  تواجهه  التي  الخطرية  التحديات  العراقي ومعالجة 
املاضية بسبب السياسات الخاطئة وسوء االدارة والفساد وغياب التخطيط، باإلضافة 

إىل االعتماد شبه الكيل عىل النفط كمصدر أسايس إليرادات الدولة.

عيل محمد رايض الساعدي
للحديث عن مواقع التواصل االجتماعي، البد اوال من تعريف هذه الصفحات واملواقع 
ضمن ادوات اتصال تعتمد عىل شبكة االنرتنيت تتيح لالشخاص التواصل والتفاعل فيما 
اشهر هذه  نقطة، ومن  املتاحة واالخبار ووصولها ألبعد  املعلومات  بينهم، ومشاركة 
مصممة  التطبيقات  هذه  وكل  شات(،  و)السناب  و)اليوتيوب(  بوك(  )الفيس  املواقع 

إلكمال عملية التواصل بني الناس.
حياتنا  يف  الزاوية  حجر  وصارت  االعالم  يف  خاصا  عاملا  التكنلوجيا  ثورة  احدثت  لقد   
االجتماعية والثقافية والنفسية للحصول عىل الحقائق واملعلومات عرب نظام مشرتك 
البيانات  عىل  الحفاظ  عىل  بقدرتها  تمتاز  التي  والرسائل  واالرقام  الرموز  عىل  قائم 

والصور واالسجات والفديوهات.
خاللها  من  االنسان  يستطيع  صغرية  قرية  عن  عبارة  العالم  التكنلوجيا  جعلت  لقد 
التواصل مع االخرين بكل سهولة، وحققت الثورة املعرفية الكثري من االيجابيات، خاصة 
يف التسويق االلكرتوني والخدمات املرصفية ودفع الفواتري، واصبح املوقع االلكرتوني 
وسيلة  اصبحت  بل  العمالة،  وتشغيل  والحرف  املهن  من  الكثري  يف  للعمل  مهماً  منفذاً 
واملسموع  املكتوب  املحتوى  خالل  من  والتقارير  والثقافة        الوثائق  لحفظ  مهمة 
واملرئي، ووسيلة ترفيهية لعرض االنشطة واالفالم واملسلسالت واملرسحيات واملوسيقى 

وغريها.
السلبيات واالدمان عىل  انها التخلو من  إال  الصفحات  ايجابيات هذه  الرغم من  وعىل 
وضعت  لذلك  والصحي،  النفيس  الجانب  يف  والتأثري  االجتماعية،  والعزلة  االنرتنيت 
العام واحرتام  الذوق  الناس حفاظاً عىل  اىل  املنشورات  الدول رقابة ملنع وصول بعض 
الخصوصيات، وتجنب املواجهات القانونية، لذلك البد من ضوابط تحكم وسائل االعالم 
وعدم املساس بالحقوق الشخصية واالستبعاد من املواقع املشبوهة او التي تثري النعرات 
الطائفية، ونرش االكاذيب والشائعات والتحيل بالصدق واالمانة واالحرتام وقبول الرأي 

والرأي االخر، وعدم التفريق باملواقف والتحري عن االخبار من مواقعها االصلية.
إن الصفحات واملواقع حققت انتشاراً مهماً كونها استخدمت يف مجاالت الطب والتجارة، 
بإمكان  برز دورها يف تفيش جائحة كورونا، واصبح  التعليم، حيث  وخاصة يف مجال 
الطلبة التواصل عرب منصات التعليم االلكرتوني واجراء االختبارات واالبحاث، وتحقيق 

التباعد االجتماعي يف هذه الظروف.

القبض على متاجرين باملخدرات يف بغداد واألنبار

أمانة بغداد: أكثر من 1200 حملة عشوائية متجاوزة على شبكات املاء

دياىل تعطي الضوء األخضر إلغالق خميم 
سعد للنازحني 

إتالف مواد غذائية وإرسالية مادة بطاطا يف 
طريبيل والشيب

جتارة احلبوب: فرعا النجف والديوانية 
يواصالن مناقلة الرز احمللي لـ3 حمافظات

مقرتح نيابي الستحداث جهاز أمين لتجفيف 
منابع جتارة املخدرات

اإلطاحة بـ4 دواعش مطلوبني يف احلوجية والكرمة

احلشد ينفذ عملية تفتيش وجتريف للجزر الواقعة على نهر دجلة
صد تعرضا إرهابيا يف دياىل

أصلحت 2٦ ختسفاً كبرياً وسط العاصمة شركة املعدات اهلندسية الثقيلة تنفذ 
عددا من العقود التصنيعية

جلنة برملانية: تشخيص 40 ملف فساد من 
قبل اجمللس األعلى ملكافحة الفساد

صفحات التواصل االجتماعي ما هلا 
وما عليها
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“دانة غاز” تؤكد أن كردستان ستصبح منطقة العمليات الرئيسية هلا

بغداد/ الزوراء:
االتفاق�ات  أن  النف�ط  وزارة  أك�دت 
والتفاهمات األخرية مع الرشكات العاملية 
م�ن املمك�ن أن ت�ؤدي لزيادة مس�احة 
العمل واإلنتاج واستقطاب االستثمارات 
الخارجية يف العراق. وفيما  وافقت “دانة 
غاز” عىل بي�ع حقليها من النفط والغاز 
يف م�ر بمبل�غ يص�ل إىل 236 ملي�ون 
دوالر، قالت ان العراق س�يصبح منطقة 

العمليات الرئيسية للرشكة.
وق�ال وزير النفط، إحس�ان عبد الجبار، 
امس االثنني، بحس�ب اإلعالم الرس�مي: 
إن »التفاهم�ات واالتفاقات األخرية مع 
الرشكات العاملية الرصينة من املمكن أن 
ت�ؤدي اىل زيادة مس�احة العمل واإلنتاج 
واس�تقطاب االس�تثمارات الخارجية يف 
الع�راق«، مبين�اً أنه�ا »إح�دى العالمات 
املهم�ة لالنتق�ال باالقتص�اد العراقي اىل 
مرحل�ة جديدة، من خ�الل توظيف هذه 
االس�تثمارات يف النه�وض بالصناع�ات 
الوطني�ة املرتبطة بالنف�ط والطاقة عىل 
وفق أحدث االس�اليب والنظ�م واآلليات 

االقتصادية والتقنيات الحديثة«.
وأضاف أن »هذه الخطوات سوف تؤدي اىل 
تنشيط جميع القطاعات املرتبطة بذلك، 
والسيما مش�اريع اس�تثمار الغاز الحر 
واملصاحب والصناعات البرتوكيمياويات 
والطاق�ة النظيف�ة والبديل�ة، فضالً عن 

توفري اآلف فرص العمل للعراقيني«.
وفيما يخص الجول�ة األوروبية األخرية، 
النف�ط اىل: أن »اللق�اءات  أش�ار وزي�ر 

الت�ي جمعتن�ا بال�رشكات العاملية ومن 
الطاق�ة  بقط�اع  الكب�ار  املس�تثمرين 
العراقي، والس�يما رشك�ة )BP(، تهدف 
اىل زيادة مس�احة العمل يف حقل الرميلة 
االس�تثمارات  حج�م  وزي�ادة  وتنوي�ع 
الغ�از  اس�تثمار  بمش�اريع  والتعجي�ل 
بالنس�بة  الح�ال  وكذل�ك  املصاح�ب، 
ل�رشكات أكس�ون موبيل، وأين�ي، وكاز 
ب�روم وغريها والتي ترغ�ب أيضاً بزيادة 
حج�م التعاون واالس�تثمار يف مش�اريع 

أخرى، فض�اًل عن التواصل بمش�اورات 
مهم�ة مع رشكة توتال الفرنس�ية حول 

االستثمار يف مشاريع قطاع الغاز«.
ولف�ت إىل أن »ال�وزارة تعم�ل ع�ىل بناء 
وتعزي�ز عالق�ات س�رتاتيجية م�ع دول 
ورشكات رصين�ة تمتل�ك الق�درة املالية 
والتكنولوجي�ا الحديث�ة تس�هم يف بن�اء 
الصناع�ة الوطني�ة، وتعزز م�ن قدراته 
االقتصادي�ة والتنموي�ة«، كاش�فاً ع�ن 
»تحقي�ق خطوات إيجابي�ة متقدمة مع 

دول ورشكات االتح�اد األوروبي ورشكة 
شيفرون االمريكية وغريها«.

م�ن جان�ب اخ�ر، وافق�ت “دان�ة غاز” 
ع�ىل بي�ع حقليها م�ن النف�ط والغاز يف 
مر بمبلغ يص�ل إىل 236 مليون دوالر، 
مما يمكنها من س�داد الدي�ون املرتبطة 
تس�تحق  الت�ي  اإلس�المية  بالس�ندات 
هذا الش�هر ولتوس�يع انتاجه�ا يف اقليم 

كوردستان.
وقالت الرشكة، الت�ي تتخذ من اإلمارات 

العربي�ة املتحدة مقراً لها: إنها س�تتلقى 
153 ملي�ون دوالر نق�داً وما يصل إىل 83 
مليون دوالر عىل شكل مدفوعات طارئة 

.“ IPR Energy Group للبيع ملجموعة
وكانت دانة غاز قد استهدفت إتمام البيع 
يف الرب�ع األول من العام لجمع الس�يولة 
الالزم�ة لس�داد الصك�وك املس�تحقة يف 
نهاية هذا الشهر، تم تأجيل البيع بسبب 

فريوس كورونا.
وق�ال الرئي�س التنفيذي، باتري�ك أملان، 
يف البي�ان: إن الصفق�ة املرية تس�مح 
لرشك�ة دانة غ�از بالرتكيز عىل توس�يع 
بش�مال  الكردي�ة  املنطق�ة  يف  اإلنت�اج 
العراق، وبالتايل سيصبح العراق منطقة 

العمليات الرئيسية للرشكة.
و”دان�ة غ�از” ه�ي أك�ر وأول رشك�ة 
إقليمي�ة م�ن القط�اع الخ�اص تعمل يف 
مج�ال الغاز الطبيع�ي يف منطقة الرشق 
األوس�ط، والتي تأسست عام 2005 عىل 
يد 300 من املؤسسني البارزين من أنحاء 
دول مجلس التعاون الخليجي، وأدرجت 
أس�هم الرشكة يف سوق أبو ظبي لألوراق 
املالي�ة , ويقع مقرها الرئي�ي يف إمارة 
الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
ولديه�ا ش�بكة م�ن املكات�ب يف اململكة 
العربية الس�عودية، وإقليم كوردس�تان 

بالعراق، ومر واململكة املتحدة.
وتنت�ج الرشكة ما يعادل 65,000 برميل 
نفط مكاف�ئ يومي�اً من النف�ط والغاز 
وس�وائل الغاز الطبيعي من عملياتها يف 

مر وإقليم كوردستان بالعراق. 

بغداد/ الزوراء:
كشفت اللجنة االقتصاد واالستثمار 
النيابي�ة، امس االثن�ني، عن عزمها 
مفاتح�ة مجل�س ال�وزراء بش�أن 
مزارع عراقية للرز والش�اي يف دول 

رشق آسيا.
محم�ود  اللجن�ة،  عض�و  وق�ال 
الزج�راوي، يف تري�ح صحف�ي: 
»نعمل عىل جمع الوثائق واملعلومات 
املطلوبة بشأن تحويل ملكية املزارع 
العراقية للرز الفيتنامي والشاي يف 
دول رشق آس�يا من مل�ك العام إىل 

الخاص«.

االقتص�اد  »لجن�ة  أن  وأض�اف 
واالس�تثمار النيابي�ة س�تفتح هذا 
املقبل�ة  الجلس�ات  يف  املوض�وع 
ملجلس النواب، وأيضا إنها ستفاتح 
الحكومة بش�أن املزارع العراقية يف 

دول رشق اسيا«.
ولف�ت الزج�راوي، إىل إن�ه »يمكن 
االستفادة من هذه املزارع يف تمويل 
البطاق�ة التمويني�ة، باإلضاف�ة إىل 
االيرادات املالية السنوية التي تقدر 

باملليارات«.
ويتح�دث عدد من اعض�اء مجلس 
النواب ع�ن وجود وثائق تش�ري إىل 

وجود مزارع للرز والشاي يف فيتنام 
يمتلك العراق %51 من أسهمها.

املكت�ب  وثيق�ة، نرشه�ا  وذك�رت 
رئي�س مجل�س  لنائ�ب  اإلعالم�ي 
الن�واب حس�ن الكعب�ي، أن هنالك 
معلوم�ات تفيد ب�أن للعراق مزارع 
وممتل�كات متنوع�ة يف بعض دول 

العالم.
الوثيق�ة  بحس�ب  الكعب�ي  ودع�ا 
»ال�وزارات املعنية إىل تزويد مجلس 
املتوف�رة  البيان�ات  ب�كل  الن�واب 
لديه�ا وبيان صح�ة املعلومات من 

عدمها«.

النفط: االتفاقات والتفاهمات مع الشركات العاملية ستؤدي لزيادة مساحة العمل
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بغداد/ الزوراء:
اعل�ن مرف الرافدي�ن، امس االثنني، ع�ن نرشه اسماء 
وجبة جديدة من املتلكئني لقروض بسماية الذين امتنعوا 

عن تسديد ما بذمتهم من االقساط الشهرية.
وق�ال املكتب االعالمي للمرف يف بي�ان تلقت »الزوراء« 
نسخ�ة منه: انه “ب�دأ اتخ�اذ االج�راءات القانونية بحق 
املمتنع�ني ع�ن تسدي�د االقس�اط الشهرية م�ن قروض 

بسماية”.
وأض�اف البي�ان أن “امل�رف وبالتع�اون م�ع الجه�ات 
السان�دة رشع بخطوات حثيثة الس�رتداد تلك االموال من 
ساكني مجمع بسماية الذين بعض منهم تخلف عن سداد 
ما بذمته من القسط الشه�ري، وتنفيذ االوامر القانونية 

بحقهم واملتعلقة باعادة تلك األموال”.
واوضح البيان ان�ه “سيتم نرش اسماء جديدة للممتنعني 

عن التسديد، وعىل شكل وجبات يف االيام املقبلة”. 

الرافدين يعلن وجبة جديدة 
من املتلكئني لقروض بسماية 

جلنة االقتصاد تسعى الستعادة مزارع عراقية يف اخلارج »تدر املليارات« 

تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية وكما مبني أدناه :۔

وبال�رشوط التالي�ة :- 
-1 يت�م بي�ع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 )مائتان وخمس�ون الف( دينار عراقي غري قاب�ل للرد او تحويل ذلك املبلغ اىل 
امل�رف الخ�اص لرشكتنا )مرف الرافدين( الفرع الرئيي ورقم الحس�اب ه�و 90956 إال يف حالة إلغ�اء الطلبية من قبل 

رشكتنا يعاد املبلغ اىل املجهز بعد تقديم طلب من قبله .
-2 يت�م فت�ح العروض الفنية والتجاري�ة يف آن واحد )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق( ويف حال�ة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم 
التايل، وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند الساعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ الغلق واملثبت يف الفقرة 

)31( ادناه.
-3 يتم تقديم األس�عار بعملة الدوالر، اليورو، الدينار العراقي ) CIP ( واصل بغداد / مخازن مصفى الدورة وتكون األس�عار 

نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول أوطأ األس�عار.
-4  يتم تقديم عرضني مغلقني )فني وتجاري( منفصلني مثبت عليهما رقم املناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقعني من قبل 
املدير العام أو املدير املفوض مع تثبيت االسم الكامل وعليهما ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف استعالمات رشكتنا تقبل 

العروض التي ترسل مغلفة بالريد اوD.H.L  وتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق أو عن طريق الريد االلكرتوني. 
-5 يج�ب تحديد فرتة نفاذية الع�رض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها عىل الظرف الخاص بالعرض التجاري وكذلك تحديد 

تاريخ نفاذية التأمينات األولية يف كال العرضني ويجب أن ال تقل مدة نفاذ العروض عن )120 يوما(.
-6 استبداد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة %20 فأكثر من الكلفة التخمينية.

-7 ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء )الفني والتجاري( مع املرفقات .
-8 عىل الرشكات الراغبة يف املش�اركة تقديم كافة املستمس�كات األصولية والقانونية الخاصة بالرشكة )ش�هادة تأسيس�ية 
حديثة ونافذة ومصدقة حسب األصول من السفارة أو القنصلية العراقية يف بلد الرشكة - براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة 
للرضائ�ب تتضمن الرقم الرضيبي - املوقف املايل متمثل بحس�ابات ختامية رابحة آلخر س�نتني مالي�ة وان يكون الحد األدنى 
ل�رأس مال الرشكة )2( اثنان ملیار دینار عراق�ي- الهوية التجارية النافذة( مع تقديم األعمال املماثلة صادرة من قبل جهات 

التعاقد املعنية قبل رشاء الطلبية أو ترفق مع العرض الفني املقدم يف حالة عدم تقديمها سابقا. 
بخصوص الرشكات الغري عراقية فيتطلب تقديم إحدي املستمسكات التالية:- 

- نس�خة واضحة من ش�هادة تأس�يس الرشكة أو املكتب مصادق عليها اصوليا من ملحقياتنا التجارية يف بلد التأس�يس مع 
نسخة مرتجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكة من مكتب او جهة معتمدة ومتخصصة . 

- نس�خة واضح�ة من قرار تس�جيل ف�رع او مكتب تمثي�ل الرشكة يف الع�راق صادر عن دائرة تس�جيل ال�رشكات )مصادق 
أصوليا(. 

-9 يتم تقديم تأمينات أولية وحس�ب املبالغ املثبتة أمام كل طلبية يف االعالن اعاله من قبل مقدم العطاء او احد املس�اهمني يف 
الرشكة وحس�ب التعليمات وترفق مع العرض التجاري )خطاب ضمان أو صك مصدق أو س�فتجة( نسخة اصلية صادرة من 

احد املصارف املعتمدة واملوجودة يف االعالن الرسمي عىل املوقع االلكرتوني للرشكة .
-10 تحدي�د ف�رتة التجهي�ز باألي�ام وال يج�وز تثبی�ت عب�ارة ) م�ن - إىل (. 

-11 رشوط الدفع/ اعتماد مس�تندي غري مثبت وغري قابل للنقض أو التحويل تطلق املس�تحقات )%100( بعد اس�تالم املواد 
كاملة ومطابقة للمواصالت يف مصفى الدورة ويمكن االتفاق عىل  نس�ب أخری مقابل كفالة مرفية ضامنة. يتم احتس�اب 
اس�عار جميع العطاءات ألغراض  املفاضلة عىل أس�س موحدة وبموجب نرشة البنك املركزي العراقي يوم الفتح. يكون الدفع 

بالدينار العراقي للرشكات العراقية ويتم احتساب األسعار عىل اساس سعر الرف 1182 دینار عراقي لكل دوالر امريكي.
-12 تف�رض غرام�ة تأخريي�ة عىل املجهز اليتجاوز حدها األعىل نس�بة %10 م�ن مبلغ عقد يف حالة ع�دم تجهيز املواد بفرتة 

التجهيز املثبتة يف العقد.
 -13 تقدم التأمينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ )حرا( للعقد بنس�بة )%5( خمسة من املئة من مبلغ 
العق�د بع�د التبليغ بكت�اب اإلحالة وقبل توقيع العقد ومن احد املصارف الواردة يف الفق�رة رقم )9( خالل مدة ال تتجاوز )14( 

يوما ويف حالة التأخر، تهمل اإلحالة ويحال املجهز إىل لجنة الناكلني. وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد أو تمديده عند تمديد فرتة 
التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان، يف حالة وجود )فرتة ضمان( تطلق كفالة حسن األداء بعد استالم املواد كاملة ومطابقة 

للمواصفات وبعد انجاز املجهز كافة التزاماته املنصوصة يف العقد وبخالفه س�يتم مصادرتها من قبل رشكتنا.
-14 الشحن للمواد دفعة واحدة ) تم حجز نسبة )%10( من قيمة العقد الكلية ) للمبالغ املتحققة    ( ال تعاد اىل املجهر إال بعد 
جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارس�الها اىل الهيئة املذكورة( الش�حن 
للمواد عىل ش�كل دفعات ) يتم حجز نس�بة )%2.7 من كل دفعة ) للمبالغ املتحققة ( لكون تس�ديد املس�تحقات عىل ش�كل 
دفعات ويتم حجز نسبة )%10( من قيمة الدفعة االخرية ال تعاد اىل املجهر إال بعد جلب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 

وخالل 30 يوم من انجاز العمل وبخالفه يتم ارسالها اىل الهيئة املذكورة(.  
-15 تستقطع نسبة )0.003( من مبلغ العقد کرسم طابع. 

-16 سيتم استقطاع 1000 دینار عراقي كرسم طابع لبناء املدارس ورياض األطفال. 
-17 سيتم استقطاع مبلغ اجازة االسترياد بعد اصدار العقد بموجب مايتم تحديده من قبل الرشكة العامة للمعارض والخدمات 

التجارية العراقية للمواد الكيمياوية حرا.
-18 االلتزام بتقديم شهادة املنشأ من الرشكة املصنعة للمواد، فاتورة بيع ووثيقة التأمني باسم املجهزين وتكون مصدقة من 

قبل امللحقية التجارية العراقية أو السفارة يف الخارج )بلد املنشأ، املجهز، الشحن(.
19 - س�يتم اس�تقطاع مبلغ األجور البينية بعد اصدار العقد بموجب مايتم تحديده من قبل وزارة الصحة و البيئة )بالنس�بة 

لطلبيات املواد الكيمياوية(. 
-20 ال يجوز ملقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات املناقصة أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه. 

-21 منش�أ امل�واد ينبغي أن يح�دد يف العرض ويكون من ضمن املناش�ئ املطلوبة وثابت )لن يتغري ألي س�بب كان مع تحديد 
طريقة وميناء الشحن ونقطة الدخول. 

-22 يق�وم املجه�ز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة - املدينة - الش�ارع - البناية - العنوان الريدي والهاتف( واس�م املدير العام 
للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض. 

-23 تقديم شهادة فحص طرف ثالث من إحدى الرشكات التالية:
)LIOYD>S REGISTER , HQTS, INTERTEK GLOBAL, INTERTEK INT,SGS , ATG , RINA , ALROOKL(

-24 تقديم كتاب تخويل من الرشكات املصنعة مصدقة من وزارة الخارجية او الس�فارة أو القنصلية او امللحقية التجارية يف 
بلد املنشأ )نسخة اصلية( وحسب التعليمات لطلبيات ) تجهيز املواد املتخصصة(. 

25 - يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور نرش اإلعالن مقدارها ) 150 دوالر (. 
-26 تطبيق القوانني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا 
لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 بأن املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا 

بذمة الطرف اآلخر. 
-27 يف طلبيات املواد الكيمياوية يجب أن تقدم النماذج خالل فرتة الغلق )مع العروض الفنية والتجارية( بخالف ذلك لرشكتنا 

الحق يف إهماله. 
-28 عدم تعامل الرشكة املتعاقد معها مع ارسائيل بأي شكل من األشكال، وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية. 

-29 يتوجب عىل الرشكات التي ترغب باملش�اركة يف اي طلبية والتي تطلب أي معلومات فنية رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل 
الرشاء مع الرس�الة وقبل مدة مناس�بة من تاريخ الغلق وس�تقوم رشكتنا بتحديد تاريخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن 

استفسارات املشرتكني يف املناقصة وقبل موعد اليقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة .
-30 ان املواد سوف تعتر غري مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غري مطابقة لرشوط العقد أو لرشوط االعتماد 

)يف حال عدم قبول الطرف األول للخالفات يف مستندات الشحن(. 
-31 تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 17 / 11 /2020 .

-32 يتم اس�تقطاع مبلغ )25000( الف دينار عراقي عن كل املناقصات من الرشكات العراقية الس�تحصال صحة صدور من 
غرفة تجارة بغداد. 

-33 ال ترف أي مستحقات إال بعد جلب براءة ذمة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي. 
-34 كافة االجراءات لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والضوابط والتعديالت.

مالحظة: يمكن االطالع عىل مواصفات كافة الطلبيات ورشوط  تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :۔
www.mrc.oil.gov.ig
www.oil.gov.iq

مع التقدير
د.عائد جابر عمران
ء. املدير العام
رئيس مجلس االدارة

اعـــالن رقـــم ) ط – 4 ( لسنة 2020

العدد/667/ب/2019 جمهورية العراق     
التأريخ: 2020/10/18 مجلس القضاء االعىل               

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

اعالن مزايدة
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزايدة العلني�ة العقار املرق�م 167/20 
مقاطع�ة 33 الح�رية ، فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء الحض�ور اىل 
ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم الثالثني من الي�وم التايل لن�رش االعالن 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 

املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن .
مع فائق التقدير ...

م.املختص                                   القايض  
فاخر مني عبود                        ظاهر عباس الفتالوي

االوصاف/
العق�ار عب�ارة عن عرص�ة فارغ�ة مساحتها 255 م�رت مربع 
تقع يف ح�ي النر يف ناحية الحرية ومطلة عىل نهر الهاش�مي 
وتقع وسط مجموعة من العق�ارات.. القيمة التقديرية للعقار 

)22,000,000( اثنان وعرشون مليون دينار .

اعالن
محكمة بداءة غماس                  العدد:341/ب/2019

     التأريخ: 2020/10/18
استن�ادا اىل ق�رار الحك�م الص�ادر يف الدع�وى املرقم�ة 341/

ب/2019 بتأري�خ 2019/12/12 واملكتس�ب الدرجة القطعية 
واملتضم�ن ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م )1614/الغ�رب( بيعا 
واملدرج�ة اوصافه ادناه، لذا تق�رر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة 
ثالث�ني يوما اعتب�ارا من الي�وم الثاني للنرش، فع�ىل من يرغب 
املشارك�ة باملزايدة الخاصة ببيع العق�ار مراجعة هذه املحكمة 
يف الساع�ة الثاني�ة عرش ظهرا وم�ن اليوم الثالث�ني ملدة النرش 
ولالشرتاك باملزايدة عىل ان يودع الراغب بالرشاء تأمينات التقل 
عن 10% من قيمة العقار اذا كان من غري الرشكاء مستصحبني 
معهم املستمسكات التي تثبت شخصيتهم، علما ان اجور النرش 

والداللية واالعالن يتحملها املشرتي .
القايض
ماهر صاحب شاكر

املرفقات: 
1- العق�ار املرق�م 1614/الغرب جنس العق�ار دار تحتوي عىل 
غرف�ة واحدة مع صحي�ات مساحة العق�ار 73,43 مرت يقع يف 

منطقة الغرب .
2- تق�در قيمة العقار بمبل�غ قدره )اربعة ع�رش مليون دينار 

الغريها(.



بغداد/ متابعة الزوراء
أضاع الطلبة نقطتني من تعادله أمام نفط 
البرصة بعد تعادلهما السلبي يف اللقاء الذي 
الشعب  ملعب  يف  االثنني  امس  يوم  أقيم 
الدويل لحساب الجولة األوىل من الدوري التي 
الدقيقة  يف  البرصة  نفط  شهدت طرد العب 
النقص  الطلبة  فريق  يستثمر  11.ولم 
الذي  جمعة  كرار  الالعب  طرد  أثر  العددي 
ليتلقى  جفال  محمد  الطلبة  مهاجم  أعاق 
الطلبة  لكن   ،11 الدقيقة  يف  صفراء  بطاقة 
ركلة  حتى  له  الحت  التي  الفرص  أهدر 
وأضاعها  الفريق  عليها  حصل  التي  الجزاء 
الحارس  تألق  أن  بعد  جفال  محمد  الالعب 
الشوط  لينتهي  أبعادها،  يف  جمال  حيدر 
الثاني  الشوط  السلبي.ويف  بالتعادل  األول 
حيدر  فأضاع  الحلول  إيجاد  الطلبة  حاول 
حسني كرة بعد أن علت العارضة ثم رد نفط 
ابعدها  فرحان  ألحمد  تسديدة  من  البرصة 
الحارس امجد رحيم وأهدر أمري صباح كرة 
املدافعني  تجاوزت  عرضية  من  جدا  سهلة 

الشباك  داخل  اكمالها  يحسن  لم  له  وصلت 
جمال  حيدر  وتصدى  قدميه،  بني  من  لتمر 
البرصة  نفط  وكاد  حسني،  حيدر  لتسديدة 
ان يخطف املباراة يف الوقت بدل الضائع من 
تسديدة لالعب حيدر ساري انقذها الحارس 
امجد رحيم برباعة لتنتهي املباراة بالتعادل 
الجولة  يف  الطلبة  فريق  السلبي.وسيالعب 
فيما  الكهربائية  الصناعات  فريق  املقبلة 
يستضيف نفط البرصة فريق القوة الجوية 

يف ملعب الفيحاء.
وتمكن فريق النفط من خطف النقاط الثالث 
الصناعات  ضيفه  عىل  مستحق  فوز  بعد 
املباراة  يف  هدف  مقابل  بهدفني  الكهربائية 
ملعب  يف  االثنني  امس  مساء  أقيمت  التي 

النفط لحساب الجولة األوىل من الدوري.
وسجل أهداف النفط محمد داود يف الدقيقة 

3 ووليد كريم يف الدقيقة 37 من املباراة.
ثالث  أول  حصد  من  النفط  فريق  وتمكن 
عىل  الفوز  بعد  بالدوري  مشواره  يف  نقاط 
مضيفه الصناعات الكهربائية بهدفني دون 

حيث  النفط  من  رسيعة  جات  والبداية  رد، 
سجل العب النفط محمد داود هجفا رسيعا 
يف الدقيقة الثالثة من املباراة ما منح العبي 
فيما  املباراة  مع  بالتعامل  أكرب  ثقة  النفط 
املربر،  غري  االنفتاح  ثمن  الصناعات  دفع 
يف  كريم  وليد  بواسطة  ثانيا  هدف  ليتلقى 
بتقدم  األول  الشوط  لينتهي   37 الدقيقة 

النفط بهدفني دون رد.
النتيجة  تقليص  الصناعات من  يتمكن  ولم 
بتعزيز  عودة  عماد  املدرب  محاوالت  رغم 
خط الهجوم لتنتهي املباراة بالفوز بهدفني 

دون رد.
الوطني  املنتخب  مدرب  راقب  جهته  ومن 
ثنائي  كاتانيتش،  رسيتشكو  القدم،  لكرة 
شاكر  وبسام  داوود  محمد  النفط  فريق 
خالل مباراة فريقهما النفط امام الصناعات 

الكهربائية يوم امس االثنني.
الصناعات  فريق  ضيفه  عىل  النفط  وتفوق 
التي  املباراة  يف  نظيفني  بهدفني  الكهربائية 
مباريات  إطار  يف  النفط  ملعب  عىل  اقيمت 

الجولة االوىل من الدوري املمتاز.
وتواجد كاتانيتش يف مدرجات امللعب من اجل 
ومحمد  شاكر  بسام  النفط  ثنائي  مراقبة 
داوود يف مباراة االمس، تمهيداً إلدراجهم يف 

قائمة اسود الرافدين.
بالالعبني  اعجابه  ابدى  وان  سبق  املدرب 
عىل  يحرص  لكنه  مناسبة،  من  اكثر  يف 
مراقبتهما يف كل فرصة يتواجد من خاللها 

يف العاصمة بغداد.
من  الثالث  النقاط  بخطف  اربيل  ونجح 
أقيمت  التي  املباراة  يف  بغداد  أمانة  مضيفه 
األوىل  الجولة  حساب  ضمن  بغداد  ملعب  يف 

من الدوري.
 70 الدقيقة  يف  كريم  شريكو  الربيل  وسجل 

وبرزان شريزاد يف الدقيقة 77.
هدف  لتحقيق  الطرفني  محاوالت  ورغم 
النجاح  لها  يكتب  لم  الهجمات  أن  إال  مبكر 

لينتهي الشوط األول بالتعادل السلبي.
ثمن  حمد  عصام  دفع  الثاني  الشوط  ويف 
كريم  شريكو  ليسجل  به  املبالغ  االندفاع 

سبع  وبعد   70 الدقيقة  يف  التقدم  هدف 
تعزيز  من  شريزاد  برزان  تمكن  دقائق 
بفوز  املباراة  لتنتهي  ثان  بهدف  النتيجة 

اربيل بهدفني دون رد.
بنتيجة  الزوراء،  أمام  الرشطة  وتعادل 
لحساب  الدويل  الشعب  ملعب  عىل   )1-1(
ملوسم  املمتاز  الدوري  من  األوىل  الجولة 

.)2021/2020(
مرمى  رضا،  محمد  الزوراء  العب  وهدد 

الرشطة لكن تسديده افتقدت للدقة. 
من  عطوان  أمجد  الرشطة  العب  وتمكن 
الدقيقة  يف  الزوراء  مدافع  سقوط  استثمار 
محرزا  الشباك  يف  يسارية  ليسدد   ،)21(

الهداف األول. 
الزوراء كثريا يف العودة للمباراة،  ولم يتأخر 
استغل  حيث  دقائق،  سبع  فقط  واحتاج 
قوية  كرة  ليسدد  مهاراته  صالح  محمد 

ويهز الشباك يف الدقيقة )28(.
األمري،  عبد  سعد  الرشطة  العب  وحاول 
برأسية تمكن منها الحارس، ثم حاول مازن 

افتقدت  تسديدته  لكن  أخرى  مرة  فياض 
الدقة. 

ويف الشوط الثاني ظهر تراجع الجهد البدني 
بعض  مع  والزوراء،  الرشطة  العبي  عىل 

املحاوالت الخجولة.
حاول  فيما  للرشطة،  مهاوي  عالء  وحاول 
مصطفى جرب للزوراء، دون جدوى لتنتهي 

املباراة )1-1(. 
وسيخوض الزوراء مباراته الثانية أمام النفط، 

فيما يالعب الرشطة نظريه أمانة بغداد.
واكتسح فريق نفط الوسط شباك السماوة 
أهداف مقابل هدف واحد يف جولة  بخمسه 
افتتاح الدوري املمتاز والتي أقيمت يف ملعب 

كربالء الدويل.
وسجل للسماوة يف الدقيقة )13( إياد سدير 
 )33( الوسط  لنفط  وسجل  جزاء  ركلة  من 

سجاد جاسم ركلة جزاء
املنصوري )٥3( حسني  )38( و )٦٦( عمر 

عبد الواحد )٥7( املنترص بالله فؤاد.
ثالث  الديوانية  فريق  خطف  جانبه  ومن 

الدوري  منافسات  افتتاح  يف  ثمينة  نقاط 
املمتاز بفوزه بهدف دون رد يف املباراة التي 

أقيمت  يف ملعب اإلدارة املحلية يف الديوانية.
الالعب  بإمضاء  جاء  الوحيد  املباراة  هدف 
من   27 الدقيقة  يف  ظاهر  الدين  سيف 
الطموح  ملستوى  املباراة  ترتق  املباراة.ولم 
رغم  الفريقني  عىل  واضحا  اإلجهاد  وظهر 
يشء  عن  تثمر  لم  لكنها  النجف،  محاوالت 
دون  بهدف  الديوانية  بفوز  املباراة  لتنتهي 
الثانية  الجولة  يف  الديوانية  رد.وسيواجه 
نفط ميسان فيما يالعب النجف فريق نفط 

الوسط.
امليناء  مباراة  عىل  السلبي  التعادل  وخيم 
والحدود والتي جرت امس يف ملعب الفيحاء 

لحساب الجولة األوىل من الدوري.
ولم يتمكن اي من الطرفني من الوصول إىل 
شباك اآلخر يف مباراة شهدت إغالق املساحات 

وانخفاض واضح للمستوى البدني.
املقبلة  املباراة  يف  الحدود  فريق  وسيواجه 

الكهرباء فيما يالقي امليناء فريق السماوة.

بغداد/ متابعة الزوراء
عيل  مهند  الوطني  املنتخب  مهاجم  قاد 
بنتيجة  الغرافة  عىل  للفوز  السيلية  فريقه 
حمد  ملعب  عىل  اإلثنني،  امس  مساء   ،2-4
للسيلية  األهيل.سجل  بالنادي  خليفة  بن 
مدثر  و71 ومحمد   ٥ الدقيقتني  يف  مهند عيل 
فيما  و٦0،   4٥ الدقيقتني  يف  حمودان  وأحمد 
وجوناثان  حسن  مؤيد  الغرافة  هديف  أحرز 
كودجيا يف الدقيقتني 2٦ و3٥.بهذه النتيجة، 
املركز  يف  نقاط   7 إىل  رصيده  السيلية  رفع 

نقاط   9 عند  الغرافة  رصيد  وتجمد  السابع، 
ومثرية،  قوية  املباراة  الرابع.جاءت  املركز  يف 
أفضل  تقديم  يف  الوطني  املنتخب  نجم  ونجح 
مستوياته مع السيلية منذ االنضمام له بداية 
أهداف   4 إىل  رصيده  رفع  حيث  املوسم،  هذا 
يف الصدارة مع الكوري الجنوبي نام تاي هي 
عطفا  االنتصار  السيلية  السد.واستحق  نجم 
عىل ما قدمه من مستوى، عىل مدار الشوطني، 
ويف املقابل لم يكن الغرافة سيئا، لكن األخطاء 

الدفاعية كانت سببا رئيسيا يف الخسارة.

بغداد/ متابعة الزوراء
قاد املدرب البوسني، عزيز بكري، اول وحدة تدريبية للمنتخب الوطني بكرة السلة.وقال امني 
رس االتحاد خالد نجم إن “مدرب املنتخب الوطني عزيز بكري، قاد اول وحدة تدريبية السود 
بانه  وابلغهم  الالعبني  مع  برصاحة  تحدث  “بكري  أن  االثنني”.واوضح  امس  مساء  الرافدين 
إىل أن “العمل الجاد  من دون العمل الجماعي لن يتمكن العراق من تحقيق اهدافه”، مشرياً 
البوسني  السلة،  بكرة  الوطني  املنتخب  مدرب  العالم”.ودعا  كأس  بلوغ  من  العراق  سيمكن 
عزيز بكري، الجماهري العراقية ملساندة املنتخب الوطني يف مشواره بالتصفيات اآلسيوية.وقال 
بكري خالل املؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل اإلعالم يف مقر اتحاد السلة إن »املنتخب 
خالل  بكري  آسيا«.ودعا  نهائيات  وبلوغ  التصفيات  يف  جيدة  نتائج  تحقيق  بإمكانه  الوطني 
انه »بالعمل الجماعي، بإمكان  الوطني، مبيناً  املنتخب  العراقية بمساندة  املؤتمر، الجماهري 

املنتخب تحقيق األهداف املرجوة«.

بغداد/ متابعة الزوراء
أبدى مدرب الزوراء باسم قاسم، 
رضاه عن أداء الفريق يف املباراة 
الرشطة،  أمام  بالدوري  األوىل 

التي انتهت بالتعادل 1-1.
األداء  راٍض عىل  انه  وقال قاسم 
إعداد  فرتة  بعد  موسم  كافتتاح 
البدني  املجهود  قصرية، وقصور 
اللقاء،  نهاية  قبل  واضحا  كان 
وهذا أمر طبيعي ألن فرتة اإلعداد 
الرشطة  عكس  كافية،  تكن  لم 

الذي استعد بشكل مثايل«.
املواجهة  »تسيدنا  وبني 
واستحوذنا عىل فرتات كثرية من 
زمن اللقاء، وصولنا كان إيجابي 
عىل  اعتمد  الذي  الرشطة  ملرمى 

استثمار  أو  الطويلة  الكرة  لعب 
الكرات الثابتة«.

الزوراء  فريق  »طموح  وأشار 
املقبلة،  املباريات  يف  التعويض 
األوىل  املباراة  نتيجة  تكون  قد 

املنافسة  طموحنا  لكن  مقبولة 
عىل اللقب«.

يشار إىل أن الزوراء يواجه النفط 
يف  الدوري  من  الثانية  الجولة  يف 

ملعب الشعب الدويل.

بغداد/ متابعة الزوراء
الغني  عبد  الرشطة،  مدرب  أكد 
يف  األوىل  املباراة  نتيجة  أن  شهد، 
تعد  الزوراء،  أمام  املمتاز  الدوري 
الرشطة  ما.وتعادل  نوًعا  مقبولة 
عىل   )1-1( بنتيجة  الزوراء،  أمام 
لحساب  الدويل  الشعب  ملعب 
املمتاز. الدوري   من  األوىل  الجولة 
بصورة  النتيجة  ان  شهد  وقال 
حساسية  كون  مقبولة،  عامة 

املباراة األوىل كانت حارضة«.
اليشء  بعض  تأثر  »األداء  وأضاف 
لحساسية مباراة االفتتاح، لم أكن 
الشوط  يف  الفريق  بأداء  مقتنًعا 
ظهرنا  الثاني  الشوط  لكن  األول، 
بأسلوب جيد«.ونوه »هناك أخطاء 

ساذجة لألسف لم نكن نتوقعها، وال 
ننىس أن الرشطة واجه خصًما قوًيا 
شخصنا  ذلك  ومع  الزوراء،  بحجم 
سنعالجها  التي  األخطاء  بعض 
أن  إىل  وأشار  املقبلة«.  الجوالت  يف 

لعب  نتيجة  جاء  الزوراء  هدف 
خطأ، الجتهاد من حكم املباراة عيل 
الرشطة  العب  أوسونا  ألن  صباح، 
لعب  قبل  واضحة،  إلعاقة  تعرض 

الكرة ودخول هدف الخصم. 

الديوانية/ ساجد سليم
التي  الثالث  بالنقاط  جدا  سعيد  انه  حافظ  سعد  الديوانية  مدرب  قال   
للموسم  املمتاز  الدوري  بمنافسات  مبارياته  مستهل  يف  فريقه  حققها 
الجديد وذلك بعد تفوقه عىل ضيفه فريق النجف بهدف نظيف.وقال حافظ 
من  يمتلكه  ملا  رشس  منافس  فريق  امام  جميلة  مباراة  قدم  فريقه  ان 
مدربني والعبني جيدين واعتقد ان النقاط كانت مهمه للغاية وستعطينا 
دافعا معنويا كبريا ملباراتنا الثانية امام نفط ميسان يف امليمونة. واضاف 
حافظ ان العبينا قدموا مستوى جيد برغم غياب املحرتفني الثالثة يف هذه 
الجانب  عىل  املباراة  يف  وركزت  املحليني  بالعبينا  واثق  كنت  وانا  املباراة 
ايام وهناك  عمل كبري  املباراة بثالثة  الفريق قبل  البدني لكوني استلمت 
مع الالعبني مبينا انه يثمن الدور الكبري الذي لعبه رئيس النادي العنكويش 

الذي قدم الكثري للفريق من خالل توفري املعسكرات الداخلية والخارجية.

بغداد/ متابعة الزوراء
أنه  كروما،  ثائر  السوري  أكد 
لنادي  مؤخراً  بانضمامه  سعيد 
بعد  كروما«  .وقال  البرصة  نفط 
تلقيت  الجيش،  مع  عقدي  نهاية 
من  أبرزها  محلية  عروض  عدة 
العودة  فضلت  ولكني  ترشين، 
األفضل  ألنه  الخارجي،  لالحرتاف 
ونفسيا«. وماليا  فنيا  لالعب 
لنفط  انضمامي  »رغم  وتابع: 
عرضا  أدرس  أني  إال  البرصة 
وخالل  البحرين،  فرق  أحد  من 

أسبوعني سأحسم قراري«.
إضافة  الجيش  »اسم  وأكمل: 
معه  وتجربتي  العب،  ألي  كبرية 
أمور  عدة  ومثالية،  رائعة  كانت 
تأثري كبري عىل موسمي  لها  كان 
أفضل  كنت  أني  منها  الكروي، 

البقاء واللعب يف مركزي االسايس 
خيارات  لكن  ارتكاز،  كالعب 
قلب  يف  ألعب  أن  كانت  املدرب 

الدفاع، ولذلك قررت الرحيل«.
البرصة  نفط  »عرض  وأردف: 
العراقي  والدوري  جيداً،  كان 
تتطور  ويجعلك  بمتابعة  يحظى 
كثريا لوجود مالعب ممتازة، عىل 
املباريات  أو  التدريبات  صعيد 
إضافة لوجود محرتفني واهتمام 
»أما  كبري«.وواصل  إعالمي 
الدعم  فينقصه  السوري  الدوري 
سواء للحكام أو الالعبني ونوعية 
اإلمكانيات  ضمن  لكن  املالعب 
يف  نعيشها  التي  واألجواء  املتاحة 
أن  وعلينا  جيدة  األمور  سوريا، 
الدوري  عن  صورة  أفضل  نقدم 

والالعب السوري للخارج«.

الطلبة يتعثر امام نفط البصرة والنفط يتفوق على الصناعات يف الدوري املمتاز
كاتانيتش يراقب داوود وشاكر

النجم مهند علي يقود السيلية لتجاوز الغرافة برباعية حافظ :يهمين اسعاد مجهور االمحر 
وغياب احملرتفني مل يؤثر

البوسين بكري يقود اول وحدة 
تدريبية ملنتخب السلة

كروما : سعيد باللعب مع نفط 
البصرة والدوري العراقي مثري

باسم قاسم: الزوراء كان الطرف االفضل يف 
لقاء افتتاح الدوري

شهد: ارتكب الشرطة اخطاء ساذجة 
والتعادل نتيجة مقبولة

6الرياضيالرياضي محادي امحد يستقيل من عضوية 
ادارة القوة اجلوية

بغداد/ متابعة الزوراء
قرر العب فريق الكرة وعضو الهيئة االدارية لنادي القوة الجوية، حمادي احمد، تقديم استقالته 

من منصبه االداري بسبب لوائح تطبيعية اتحاد الكرة.
وق�ال مص�در يف الهيئة االدارية لن�ادي القوة الجوي�ة إن “التطبيعية منعت احم�د ن الالعب يف 

املباراة السابقة امام الكهرباء بسبب الوائح التي تمنعه الجمع بني صفتني”.
واوض�ح أن “ه�ذا االم�ر احرج حمادي كث�رياً، حيث قرر اخرياً االس�تقالة م�ن منصبه االداري 
واالستمرار يف اللعب بطلب من جماهري الصقور”، مشرياً إىل أن “حمادي يرى انه بإمكانه تقديم 

املزيد للصقور كالعب”.يذكر ان الالعب شاهد مباراة الفريق امام الكهرباء من املدرجات.

أصفر وأمحر
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من�ح البدي�ل جيمي ف�اردي نجم نادي ليس�ر س�يتي االنتصار 
لفريقه، عندما سجل هدف الفوز الوحيد يف شباك صاحب األرض 
أرس�نال ضمن املرحلة السادس�ة من الدوري اإلنكليزي املمتاز.

ودخل فاردي بديالً يف الدقيقة 60 من عمر املباراة، وبعدها ب�20 
دقيقة سجل رأسيته برباعة بعدما تلقى تمريرة رائعة من البديل 
اآلخ�ر الركي س�ينجيز أوندير.وبهذا الفوز رفع ليس�ر س�يتي 
رصيده إىل 12 نقطة يف املركز الرابع، فيما تجمد رصيد املدفعجية 

عند النقطة 9 يف املركز العارش.وهو الفوز األول لليس�ر س�يتي 
بعد خسارتني متتاليتني والرابع هذا املوسم، بينما مني أرسنال 
بالخسارة الثانية توالياً والثالثة هذا املوسم ويف مبارياته األربع 
األخرية.كم�ا وضع ليس�ر س�يتي حدا ل��14 مب�اراة دون فوز 
عىل الفريق اللندني يف العاصمة )تعادالن و12 خس�ارة(.وفضل 
املدرب االيرلندي الش�مايل براندن روجرز االبقاء عىل فاردي عىل 

دكة البدالء يف الشوط األول، لكنه اضطر إىل الدفع به يف الثاني 
بع�د س�يطرة أصح�اب االرض ع�ىل املجريات يف 

األول.وسجل أرس�نال هدفا مبكراً 
الفرنيس  ملهاجم�ه  برأس�ية 

الغي  ألكسندر الكازيت 
عىل  التسلل  بداعي 

ي  يرس لس�و ا
ني�ت  ا غر

تشاكا
.)4

حق�ق رين�س فوزه األول هذا املوس�م عندما س�حق 
مضيف�ه مونبلييه برباعية نظيف�ة، فيما عمق ميتز 
جراح ضيفه سانت إتيان عندما تغلب عليه -2صفر 

يف املرحلة الثامنة من الدوري الفرنيس.
يف املب�اراة األوىل، فج�ر رين�س مفاج�أة م�ن العيار 
الثقي�ل عندما تغلب ع�ىل مضيفه مونبليي�ه بأربعة 
أه�داف كان نجمها مهاجمه الس�نغايل األصل بوالي 
ديا الذي س�جل ثالثي�ة يف الدقائق 8 م�ن ركلة جزاء 
و12 و56 م�ن ركلة جزاء(، وس�جل ناثانايل مبوكو 

الهدف الرابع )30(.
واس�تغل رين�س جي�داً النق�ص الع�ددي يف صفوف 
أصح�اب األرض ال�ذي تلقوا رضب�ة موجعة يف بداية 
املباراة بطرد مدافعه الربازييل فيتورينو هيلتون )6( 

قبل أن يلحق به املدافع داميان لو تاليك )41(.
وهو الفوز األول لرينس هذا املوسم فرفع رصيده إىل 
خمس نقاط بفارق ثالث نقاط أمام رشيكه السابق 

ديجون 
ي  ل�ذ ا

مني بخسارة 
وبرباعي�ة  مذل�ة 

مضيف�ه  أم�ام  أيض�ا  نظيف�ة 
باريس سان جريمان حامل اللقب.

ويف الثاني�ة، زاد ميتز محن س�انت إتيان 
عندم�ا تغل�ب علي�ه بهدف�ني نظيف�ني 
س�جلهما الجزائ�ري فري�د بوالي�ا )5( 
وتيلسون سيسوكو )78 خطأ يف مرمى 
الرابع�ة عىل  فريقه(.وه�ي الخس�ارة 
التوايل لسانت إتيان الذي استهل املوسم 
بقوة بثالثة انتصارات متتالية وتعادل.
وتراجع س�انت إتيان إىل املركز الثالث 
ع�ر برصي�د 10 نق�اط خل�ف ميتز 

الذي ارتقى إىل املركز التاسع مؤقًتا.
واستعاد بوردو توازنه عقب الخسارة 
أم�ام مرس�يليا يف املرحل�ة املاضي�ة، 
وتغلب عىل ضيفه نيم بهدفني نظيفني 
س�جلهما جيمي بريان )80 من ركلة 

جزاء( وريمي أودان )82(.
وعاد سراسبورغ بفوز كبري من أرض 
مضيفه بريست بثالثية نظيفة تناوب 
عىل تس�جيلها الس�نغايل حبي�ب ديالو 
)27( وكين�ي الال )40 م�ن ركلة جزاء( 

ولودوفيك أجورك )67(.

أعلن زين الدين زيدان، املدير الفني 
لريال مدريد، قائمة فريقه ملواجهة 
اليوم  مونش�نجالدباخ،  بوروس�يا 
الثالث�اء، يف الجول�ة الثاني�ة ل�دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
النج�م  ظه�ور  القائم�ة  وش�هدت 
البلجيك�ي إيدين ه�ازارد ألول مرة يف 
قائمة املرينجي هذا املوسم، بعد شفائه 

م�ن اإلصاب�ة الت�ي تع�رض لها يف س�اقه 
اليمنى.

وخرس ري�ال مدري�د أوىل مباريات�ه يف دور 
أم�ام ش�اختار  املجموع�ات ع�ىل ملعب�ه 
األوكراني بنتيجة 2-3، أما مونشنجالدباخ، 
فق�د تعادل أم�ام إنر ميالن خ�ارج ملعبه 

بنتيجة 2-2.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتايل:

� حراسة املرمى: كورتوا - لونني – ألتوب.
� الدف�اع: ميليت�او - رام�وس - ف�اران - 

مارسيلو - ميندي – سانتوس.
� الوسط: كروس - مورديتش - كاسيمريو 

- فالفريدي – إيسكو.
� الهجوم: هازارد - أسيس�نيو - فاس�كيز 
 – فينيس�يوس   - بنزيم�ا   - يوفيت�ش   -

رودريجو.

ارتق�ى ريال سوس�يداد إىل ص�دارة الليج�ا، عقب 
فوزه الكبري )4/1( عىل ضيفه هويسكا، ضمن 
املرحل�ة الس�ابعة للمس�ابقة.وارتفع رصيد 
سوس�يداد، الذي حقق انتصاره الثالث عىل 
الت�وايل، إىل 14 نقط�ة، ليرب�ع ع�ىل القمة 

منف�ردا، بفارق نقطة أمام أقرب مالحقي�ه ريال مدريد، الذي ما زال 
يمتلك مباراة مؤجلة.يف املقابل، تجمد رصيد هويسكا، الصاعد حديثا 
للبطولة، عند خمس نقاط يف املركز الس�ابع عر، علما بأنه يشرك 
مع بلد الوليد )متذيل الرتيب(، يف أنهما الفريقان الوحيدان اللذان لم 

يحققا أي فوز يف املسابقة، هذا املوسم، حتى اآلن.

تع�ادل يوفنت�وس مع ضيف�ه هيالس 
فريون�ا 1-1 يف األس�بوع الخامس من 

مسابقة الدوري اإليطايل لكرة القدم.
بفض�ل  التس�جيل  الضي�ف  وافتت�ح 
فافييل يف الش�وط الثان�ي )60(، فيما 
أدرك البديل الس�ويدي كولوسيفسكي 

النتيجة .)77( 
وه�ذا التعادل الثاني توالي�اً يف الدوري 
اإليط�ايل ليوفنت�وس ال�ذي يغيب عنه 
هدافه الربتغ�ايل كريس�تيانو رونالدو 
عق�ب إصابت�ه بف�ريوس كورون�ا، إذ 
تعادل م�ع كروتوني ب�ذات النتيجة يف 

الجول�ة املاضي�ة.
وقب�ل أن ينت�ر قانون�اً ع�ىل نابويل 
بس�بب عدم حضور األخ�ري إىل تورينو 
عق�ب إصاب�ة بعض العبي�ه بفريوس 
كورون�ا أيضاً كان ق�د تعادل مع روما 
2-2 علم�اً أنه افتتح املس�ابقة بالفوز 

عىل سامبدوريا 3-0.
ورفع يوفنتوس رصيده إىل تسع نقاط 

بفارق نقطة عن هيالس فريونا.
وكاد حام�ل اللق�ب أن يتلقى هزيمته 
األوىل ع�ىل اإلطالق أمام هيالس فريونا 
يف تورين�و يف تاري�خ املواجه�ات ب�ني 

الفريقني.
ديب�اال  باول�و  األرجنتين�ي  وخ�اض 
مبارات�ه األوىل أساس�ياً ه�ذا املوس�م 
مع يوفنتوس بع�د تعافيه من إصابة، 
وفيديريك�و  مورات�ا  بجان�ب  ليلع�ب 
برنارديس�كي والويل�زي آرون راميس 

والكولومبي خوان كوادرادو.
وعانى يوفنتوس كثرياً يف الشوط األول 
وعج�ز عن الوص�ول إىل الش�باك رغم 

الف�رص الت�ي حص�ل عليه�ا وأبرزها 
لك�واردادو الذي أص�اب العارضة بعد 

تسديدة صاروخية .)40( 
واعتق�د فري�ق بريل�و أّن الف�رج جاء 
عندما مّرر كوادرادو كرة بينية متقنة 
ملوارت�ا ال�ذي س�ددها بحنك�ة ف�وق 
الح�ارس مارك�و سيلفس�ري، لك�ن 
الحكم ألغى الهدف بعد استشارة حكم 
الفيدي�و املس�اعد “يف أي�ه آر” بداع�ي 

التسلل عىل اإلسباني .)44( 

وتعق�دت األم�ور عىل حام�ل اللقب يف 
بداية الش�وط الثاني حني وجد نفسه 
متخلف�اً به�دف للبديل أندري�ا فافييل 
بتس�ديدة م�ن منتص�ف املنطق�ة إثر 
هجم�ة مرت�دة رسيع�ة وتمري�رة من 
ماتي�ا زاكاني�ي )60(، يف حرك�ة أدت 
إىل إصاب�ة صاح�ب الهدف ما تس�بب 
بخروج�ه من امللعب بع�د لحظات عىل 
إيداع الكرة يف شباك الحارس البولندي 

تشيزني.

ولجأ بريلو بعد الهدف اىل كولوسيفسكي 
ب�دالً م�ن برنارديس�كي س�عًيا خلف 
التعادل، لكن املوق�ف تعقد مع إصابة 
قلب الدفاع ليون�اردو بونوتيش ليلحق 
بالتايل برفيق الدرب جورجيو كييليني 
ال�ذي أصيب يف منتصف األس�بوع ضد 

دينامو كييف.
وبع�د أن عان�د الح�ظ ديب�اال بتصدي 
العارض�ة ملحاولت�ه )75(، جاء الفرج 
تالع�ب  ال�ذي  كولوشيفس�كي  ع�رب 

باملداف�ع دافيدي فاراون�ي عىل الجهة 
اليرسى قبل أن يسدد الكرة أرضية عىل 

يمني سيلفسري .)77( 
وحاول يوفنتوس يف الدقائق املتبقية أن 
يخطف الفوز، لكنه عجز عن الوصول 

مجدداً إىل الشباك. 
خطوة وحيدة تفصل رونالدو 

عن مواجهة برشلونة
كش�ف تقرير صحف�ي إس�باني، عن 
تط�ور جديد بش�أن موق�ف الربتغايل 
كريس�تيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، 
من اللعب ضد برش�لونة، غدا األربعاء، 
يف الجولة الثانية م�ن دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
ويعان�ي رونالدو من اإلصابة بفريوس 
كورون�ا من�ذ تواج�ده م�ع املنتخ�ب 
الربتغ�ايل خ�الل ف�رة التوق�ف الدويل 

األخرية.
“الش�رينجيتو”  لربنام�ج  ووفًق�ا 
مش�اركة  نس�بة  ف�إن  اإلس�باني، 
كريس�تيانو ض�د برش�لونة يف دوري 

األبطال تبلغ 99%.
وس�بق أن ذكرت تقاري�ر إيطالية، أن 
يوفنتوس يتمس�ك بأمل لحاق رونالدو 
باملباراة، ال س�يما أن الالعب ليس لديه 
أي أعراض خالل فرة الحجر الصحي.

مش�اركة  ع�ىل  الي�ويف  ويراه�ن 
كريس�تيانو، إذا حص�ل ع�ىل مس�حة 

سلبية قبل املباراة ب�24 ساعة فقط.
ورصح أندريا بريلو، مدرب يوفنتوس، 
باألم�س، أن�ه ال ي�زال ينتظ�ر نتيجة 
اختبارات رونالدو ملعرفة موعد عودته 

إىل التدريبات الجماعية.

أكد م�درب ش�اختار دونيتس�ك، الربتغ�ايل لويس 
كاسرو، إن ريال مدريد مازال مرشحا للفوز بدوري 
أبطال أوروبا، ال س�يما بعد مباراة الكالسيكو التي 
قدمه�ا أمام برش�لونة، وف�از بها بنتيج�ة 3-1 يف 

ملعب الكامب نو معقل البارسا.
ويف مقابلة مع كاس�رو، رد املدرب عىل سؤاله عن 
رأيه يف ف�وز فريقه عىل ريال مدريد 3-2 يف الجولة 
األوىل م�ن دوري أبطال أوروبا، قائال: “ريال مدريد 
هو ريال مدري�د وهو دائما بني افضل فرق العالم، 
إن ل�م يكن األفض�ل، هناك فريق آخ�ر جيد للغاية 
هو بايرن ميونيخ، لكن الريال سيظل دائما الريال. 
أندي�ة تاريخية تحظى بأفضل الالعبني واملدربني يف 

العالم، علينا أن نتحدث عنها باحرام”.
وأضاف: “ريال مدريد لم يكن موفقا ولكنه ما زال 

مرشحا للفوز بلقب دوري األبطال”.
وتابع عن مواجهة الفريقني: “لقد قمنا باستغالل 

هفوات للري�ال، لم يخرس ريال مدري�د، وإنما فاز 
ش�اختار، ه�ذه العبارة تلخ�ص ما ح�دث، قدمنا 
مس�توى كبريا للغاية وريال مدريد لم يكن موفقا 
يومه�ا ولكنه كان جيدا أمام برش�لونة )يف مباراة 

السبت املايض(”.
وأض�اف: “يف الش�وط األول هاجمن�ا بش�كل جيد 

للغاية ويف الثاني تمكنا من الدفاع جيدا”.
وم�ن ناحي�ة أخ�رى عل�ق كاس�رو ع�ىل إصابة 
العديد من العبيه بفريوس كورونا املس�تجد قائال: 
“البع�ض يتعاف�ون ولك�ن كوفيد يجع�ل الالعبني 
يبتع�دون لفرة وعندما يع�ودون يكونون ضعفاء 
بعض ال�يشء، الق�ادة العاملي�ون ال يقول�ون ماذا 
يحدث عندما يصابون بكوفيد وهذا يطرح عالمات 

استفهام”.
وتاب�ع: “من يلعب�ون منهكون ألنه�م يلعبون كل 
ثالث�ة أيام وم�ن أصيبوا ليس�وا مس�تعدين للعب 

ألنهم ابتع�دوا ع�ن التدريبات لف�رة، وعليه لدينا 
العبون مرهقون للغاية وآخرون ليسوا مستعدين. 
نمر بلحظ�ات صعبة”.وحول مواجهة فريقه أمام 
إنر ميالن الي�وم الثالثاء يف الجولة الثانية من دور 
املجموع�ات ب�دوري أبط�ال أوروب�ا يف ظ�ل غياب 
الكثري م�ن الالعبني قال: “األمر صع�ب للغاية لنا، 
لدينا العديد من الغيابات وهناك العبون ال يمكنهم 
الت�درب بعد. نتابع الوض�ع يوميا”.وأضاف: “إنر 
تس�لح بالعب�ني عاملي�ني وهدف�ه أن يصب�ح بطل 

إيطاليا، هو من أفضل فرق أوروبا”.
وعن هدف شاختار يف التشامبيونز ليج، قال املدرب 
الربتغايل: “الحديث عن أهداف يف التشامبيونز ليج 
ه�و حديث عن مجه�ول، عن يشء معق�د للغاية، 
يف دوري األبط�ال كل يشء يح�دث برسعة للغاية. 
كل املباري�ات صعب�ة جدا. ال يمك�ن توقع يشء يف 

التشامبيونز. األفضل هو العمل بجد”.
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أتلتيكو يستهدف تعويض الرباعية من بوابة منساوية

غنابري يسافر مع بايرن اىل موسكو

اعالم الكرتوني يوفنتوس يتعثر جمدداً بغياب رونالدو

مدرب شاختار: ريال مدريد ما زال مرشحا حلصد دوري األبطال

ب�دأ أتلتيك�و مدريد توجيه أنظ�اره ص�وب دوري األبطال حيث 
يستعد الستقبال س�الزبورج النمس�اوي اليوم الثالثاء يف ثاني 
ج�والت دور املجموعات، أمال يف تصحيح املس�ار بعد الس�قوط 
برباعية نظيفة يف مس�تهل املش�وار عىل يد حامل اللقب، بايرن 
ميوني�خ األملاني.وش�هد م�ران األتلت�ي اس�تمرار غي�اب العب 
الوس�ط س�اؤول نييجيز بس�بب اإلصابة العضلية التي أبعدته 
ع�ن الفري�ق خالل آخر 3 مباري�ات، لتكون عودت�ه يف مواجهة 
س�الزبورج محل ش�ك، ولينض�م لقائمة الغيابات التي تش�مل 
الثالثي دييجو كوستا والكرواتي شيمي فريساليكو والبلجيكي 
يانيك كاراس�كو.وخاض الالعبون الذين شاركوا بشكل أسايس 
يف االنتصار عىل ريال بيتيس )0-2( تدريبات استشفائية، بينما 
ش�ارك باقي الالعب�ني يف تدريبات قوية تحت أع�ني األرجنتيني 
دييجو سيميوني.ويأمل “الروخيبالنكوس” يف استعادة توازنهم 
رسيع�ا يف “التش�امبيونزليج” بع�د الخس�ارة القاس�ية الت�ي 
تجرعوها عىل يد العمالق البافاري برباعية نظيفة، وحصد أول 
3 نقاط يف املجموعة عىل حس�اب الفريق النمساوي الذي تعادل 

يف أوىل مواجهاته )2-2( أمام لوكوموتيف موسكو الرويس.

أعل�َن باي�رن ميوني�خ، نبأ س�ارا لجماهريه، قب�ل مواجهة 
لوكوموتيف موس�كو اليوم الثالثاء املقب�ل، ضمن مباريات 

الجولة الثانية من دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وبحس�ب املوقع الرس�مي لبايرن، فقد تم الس�ماح للجناح 
األملاني سريج جنابري، بمغادرة الحجر الصحي املنزيل، الذي 
كان ق�د خضع له ملدة 5 أي�ام.وكان بايرن ق�د أعلن إصابة 
جناب�ري بفريوس كورون�ا يوم الثالثاء املايض، ما اس�تلزم 
دخول�ه الحج�ر الصحي، ومن�ذ ذلك الحني، تم إج�راء املزيد 
م�ن الفحوص لالعب يف األيام األربع�ة التالية، وكلها جاءت 
س�لبية.باإلضافة إىل ذلك، تم إجراء اختبارين يومي الس�بت 
واألحد، وكالهما أظهر أيًضا نتيجة س�لبية.ويفرض مكتب 
وزارة الصح�ة يف ميوني�خ، أن اختبار الفحص اإليجابي يوم 
الثالث�اء امل�ايض كان كاذًب�ا، وبالتايل تم رف�ع تدابري الحجر 
الصح�ي عن الالعب.ومن املقرر، أن ينض�م جنابري اآلن إىل 

الفريق مرة أخرى، قبل التوجه إىل روسيا اليوم.

هازارد يدخل قائمة ريال مدريد أمام مونشنجالدباخ

سوسيداد يصعد لصدارة الليجا على أكتاف هويسكا

رأسية فاردي متنح ليسرت الفوز على أرسنال

مفكرة الزوراءرينس حيقق فوزه األول 
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قناة “إم 24” تمثل مشروعا مهما الستعادة الجمهور األخبار يمكن أن تقدم بقالب ترفيهي على تيك توك

قوانني جديدة وجتريم املزيد من حرية التعبري

احلصار املعلوماتي احلكومي وباء آخر رافق كورونا
واشنطن/ متابعة الزوراء:

استخدمت الحكومات حول العالم أزمة 
وب�اء كورونا لف�رض قي�ود وإجراءات 
قانوني�ة مش�ددة ع�ى اإلع�ام وحرية 
التعبري بتجريم نرش معلومات “كاذبة”، 
وحاولت دول التحك�م يف الروايات حول 
الحكوم�ة،  وأداء  الفاي�روس،  انتش�ار 
واآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية 

لعمليات اإلغاق.
فمن�ذ بداية انتش�ار فاي�روس كورونا، 
السياس�ية  االعتب�ارات  اصطدم�ت 
العام�ة  بالصح�ة  املتعلق�ة  باملخ�اوف 
وحري�ة التعب�ري. وحظ�رت حكوم�ات 
وأم�رت  مرخص�ة  إلكرتوني�ة  مواق�ع 
بإزال�ة أي محت�وى غ�ري مرغ�وب فيه، 
وأحيان�ا أغلقت خدم�ة اإلنرتنت تماما. 
وعزز املس�ؤولون ه�ذه اإلج�راءات من 
خ�ال تجريم املزي�د من حري�ة التعبري 
صحفي�ن  واعتق�ال  اإلنرتن�ت  ع�ى 
ونشطاء بسبب التحدث عانية عن أداء 

الحكومة.
واس�تخدمت الحكوم�ات ح�ول العال�م 
حال�ة الط�وارئ الوبائية لف�رض قيود 
أو فضفاض�ة ع�ى  إضافي�ة غامض�ة 
الصحاف�ة وحري�ة التعب�ري يف مختل�ف 
التقليدي�ة والحديث�ة. وغالبا  املنص�ات 
ما ارتبطت التعليم�ات املوجهة الحتواء 
الوباء بتجريم ن�رش معلومات “كاذبة” 
أو محت�وى يمك�ن أن ي�ر “بالنظ�ام 
الع�ام”، وليس أس�هل من إط�اق هذه 

التهمة يف الكثري من الدول.
وح�اول ق�ادة دول التحك�م يف الروايات 
حول انتشار الفايروس، وأداء الحكومة، 

واآلثار االجتماعية واالقتصادية السلبية 
لعمليات اإلغاق، وقاموا بتمرير قوانن 
جدي�دة واعتقال األف�راد بحجج واهية. 
وقال�ت منظمة فريدم ه�اوس يف تقرير 
حدي�ث إن الوب�اء أدى إىل تفاقم الحملة 
العاملية عى حري�ة التعبري، يف ما ال يقل 
عن 45 دول�ة من أصل 65 دولة تغطيها 

املنظمة.
وافق�ت  و2019   2017 عام�ي  وب�ن 
26 دول�ة أو اقرتح�ت قوان�ن لتقيي�د 
وتنظي�م وس�ائل اإلع�ام ع�ى اإلنرتنت 
الكاذب�ة”،  “األخب�ار  مكافح�ة  باس�م 
وفقا لبحث أجرت�ه املنظمة بتمويل من 
الحكوم�ة األمريكية. وأش�ارت أيل فانك 
محلل�ة األبح�اث الب�ارزة للتكنولوجي�ا 
والديمقراطي�ة يف فري�دم ه�اوس إىل أن 
“بع�ض القوانن التي فرض�ت تتضمن 
عقوب�ات جنائي�ة أو مدني�ة لن�رش م�ا 

يعتربون�ه أخب�ارا كاذبة، بينم�ا يهدف 
البع�ض اآلخر بش�كل مب�ارش إىل فرض 
الرقابة أو إزالة املحت�وى ذي الصلة من 
اإلنرتن�ت مما س�وف ي�ؤدي إىل تصعيد 

االعتقاالت والعنف“.
وبررت الس�لطات االعتق�االت من خال 
ع�دد ال يحىص من القوان�ن التي تجرم 
التعب�ري الذي ُيعتقد أنه يس�بب الذعر أو 
التحريض عى العن�ف أو نرش الكراهية 
أو إهانة املسؤولن، من بن أرضار أخرى 
مزعوم�ة، يف 20 دولة ع�ى األقل. وكما 
ب�دأ الفايروس م�ن الصن، ب�دأت أيضا 
فيها الرقاب�ة والتعتيم ع�ى املعلومات، 
فقد سارعت سلطاتها إىل السيطرة عى 
الرسد العاملي بشأن عدم رغبتها األولية 
وعدم قدرتها ع�ى احتواء تفيش املرض 

يف ووهان.
وق�ام املرشف�ون بمراقب�ة املحتوى عى 

املنص�ات االجتماعية كم�ا تلقت املنافذ 
اإلخباري�ة ع�رب اإلنرتنت أوام�ر صارمة 
ح�ول كيفي�ة اإلباغ ع�ن الفايروس: ال 
تنرش مصادر غري رس�مية، وال تش�ارك 
ال  وبالتأكي�د  مس�تقلة”،  “تقاري�ر  يف 
توج�د تغطي�ة “مث�رية” ملجموع�ة من 
املوضوعات، بم�ا يف ذلك الطبيب يل وين 
ليانغ، أح�د أول املبلغن ع�ن املخالفات 
من ووهان، الذي أدت وفاته بالفايروس 
يف أوائ�ل فرباي�ر إىل احتج�اج ن�ادر عى 

مستوى الباد يدعو إىل حرية التعبري.
وانتقل�ت عدوى كتم حري�ة التعبري من 
الص�ن إىل جارته�ا بنغادي�ش بحجب 
موقع “بين�ار نيوز” اإللكرتوني وموقع 
مرآة التابع ملوقع االستقصاء السويدي 
“نرتا نيوز”، وذلك بعد اإلباغ عن مذكرة 
داخلية مرسبة من األمم املتحدة ومنظمة 
الصح�ة العاملي�ة ح�ول ارتف�اع أع�داد 
الح�االت يف الب�اد. واعتدى سياس�يون 
ينتم�ون إىل الح�زب الحاكم ع�ى أربعة 
صحفين بعد حدث مبارش عى فيسبوك 
ُزعم أنه كانت هناك مخالفات يف توزيع 
الحكوم�ة للمس�اعدات أثن�اء عملي�ات 

اإلغاق.
العال�م  ح�ول  الحكوم�ات  وفرض�ت 
عملي�ات إغاق لإلنرتنت يف 13 دولة عى 
األقل منذ يناير 2020، مما حد من قدرة 
األشخاص عى الحصول عى معلومات يف 
الوقت املناس�ب حول الوباء أو استخدام 
األدوات الرقمي�ة للوص�ول إىل الرعاي�ة 
الصحية والتعليم والخدمات الرورية 
األخ�رى. وتركت قيود االتص�ال طويلة 
األجل بعض السكان غري مدركن إىل حد 

كب�ري للفايروس حي�ث انترش برسعة يف 
جميع أنحاء العالم يف األش�هر األوىل من 

تفيش املرض.
وترتك�ز عملي�ات اإلغ�اق هذه بش�كل 
ملحوظ يف املناطق األصلية للمجموعات 
املهمش�ة تاريخي�ا. ويع�د الوص�ول إىل 
اإلنرتنت حقا معرتفا به دوليا من حقوق 
الشبكة  اإلنس�ان، وتش�كل اضطرابات 
هذا العام شكا قاسيا بشكل خاص من 
العقاب الجماعي ضد مجموعات عرقية 

ودينية محددة.
ولم يك�ن الرئي�س الرتكي رج�ب طيب 
أردوغ�ان بحاجة إىل تمرير تدابري طارئة 
جديدة لتجريم حرية التعبري، إذ استخدم 
الحالي�ة  القانوني�ة  أدوات�ه  مجموع�ة 
ملقاض�اة األف�راد الذي�ن تح�دوا حمل�ة 
الدعاية الحكومية املنظمة بإحكام. وتم 
اعتق�ال أكث�ر من 400 ش�خص، بينهم 
صحفي�ون وأطب�اء، يف م�ارس وح�ده 
“االس�تفزازية”  منش�وراتهم  بس�بب 
التواص�ل  وس�ائل  ع�ى  و”املس�يئة” 
االجتماع�ي حول الوباء. وبعد أن نرشت 
جمعية طبي�ة يف املدينة عى تويرت حول 
وف�اة العاملن الصحين ونقص معدات 
الحماية الشخصية، تم احتجاز طبيبن 
مش�اركن يف الجمعي�ة واس�تجوابهما 

ومنعهما من السفر إىل الخارج.
وليست الس�لطات التي لها سجل حافل 
يف قم�ع املعارضة وحده�ا يف فرض مثل 
هذه القيود. حتى الحكومات التي قامت 
تاريخي�ا بحماي�ة حري�ة التعب�ري ع�ى 
اإلنرتنت اس�تجابت بشكل غري متناسب 
للخطاب املرتبط بالوباء. فأطلقت جنوب 

أفريقيا لوائح حالة الكوارث التي تحظر 
الترصيحات من خال “أي وس�يط، بما 
يف ذلك وس�ائل التواصل االجتماعي” إذا 
كانت تهدف إىل خداع ش�خص ما بشأن 
الفاي�روس أو اإلج�راءات الحكومية أو 
حال�ة إصابة الش�خص. ووجهت تهمة 
جنائي�ة إىل الفنان املش�هور س�وميزي 
ملونج�و بع�د أن أش�ار عى إنس�تغرام 
إىل أن وزي�ر النقل يف الب�اد يعتزم تمديد 

اإلغاق يف الباد.
واس�هم م�ا ت�م وصف�ه بأن�ه “وب�اء 
الدقيقة  معلومات”، واملش�اركات غ�ري 
العلمي�ة للمعلوم�ات يف فق�دان  وغ�ري 
األرواح، إم�ا بس�بب تجاهله�ا الصارخ 
للخطر ال�ذي يش�كله الفاي�روس وإما 
ألنه�ا ت�روج لعاج�ات خط�رية أو غري 
فعال�ة، حي�ث رصح كل م�ن الرئي�س 
جاي�ري بولس�ونارو يف الربازيل والرئيس 
دونال�د ترام�ب يف الوالي�ات املتح�دة يف 
بع�ض األحي�ان ب�أن الوباء لي�س أكثر 
خطورة م�ن اإلنفلون�زا الش�ائعة، وقد 
روج�ا بتهور للعاج�ات غ�ري اآلمنة أو 
غ�ري املخت�ربة. وتتواف�ق ه�ذه الجهود 
م�ع تاري�خ إداراتهما يف رف�ض العلم يف 
صن�ع السياس�ة العام�ة. وم�ات أفراد 
م�ن دول متنوعة مث�ل نيجرييا وفيتنام 
وإي�ران أو تم نقلهم إىل املستش�فى بعد 
تس�ميم أنفس�هم بالكح�ول والتبييض 
وهيدروك�ي كلوروك�ن وم�واد أخرى 

وصفها البعض بأنها عاجات معجزة.
وتس�تخدم الجهات الفاعل�ة الحكومية 
وغري الحكومية الوباء للرتويج لنظريات 
املؤامرة والعلوم الزائفة التي تتماىش مع 

القومي�ة واملعادية  السياس�ية  أهدافها 
رفيع�و  أعض�اء  أدىل  فق�د  لألجان�ب. 
املستوى يف حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم 
يف الهند بترصيحات معادية لإلسام بعد 
أن ربط�ت الحكوم�ة اجتماعا ملجموعة 
تبش�ريية إس�امية يف م�ارس بارتف�اع 
كورون�ا.  بفاي�روس  اإلصاب�ة  ح�االت 
ورددت الترصيح�ات ص�دى القص�ص 
ع�ى  للمس�لمن  املعادي�ة  اإلخباري�ة 
اإلنرتنت وهاش�تاغات عى تويرت اتهمت 
املس�لمن زورا بنرش الفاي�روس عمدا. 
وتعرض عدد كبري من املسلمن للرب 
يف الب�اد وفق�د صب�ي واحد ع�ى األقل 

حياته نتيجة شائعات كاذبة مماثلة.
وقال�ت فريدم ه�اوس املعني�ة بالدفاع 
عن حرية الصحاف�ة والتعبري، يقع عى 
عاتق الحكومات واجب تعزيز مس�احة 
معلوم�ات موثوقة ومتنوعة، والس�يما 
يف أثناء األحداث الكربى مثل االنتخابات 
واالحتجاج�ات واألوبئة، والتي يمكن أن 
تكون بمثاب�ة محفزات لن�رش املحتوى 
الكاذب واملضلل. لكن تضخيم الشائعات 
واألكاذيب من قبل املسؤولن العمومين 
واملنصات التي يديره�ا القطاع الخاص 
يضفي عى هذه املواد نوعا من الرشعية.
ويف الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي القبض 
ع�ى املس�ؤولن أو ح�ذف محتواهم إىل 
تأجي�ج االدعاءات التآمرية بأن املصالح 
القوي�ة لديه�ا م�ا تخفي�ه. ويجب عى 
الدول منع الوص�ول إىل املعلومات فقط 
يف حاالت مح�دودة، عندما يمكن الدفاع 
ع�ن اإلج�راء باعتباره رضوري�ا لخدمة 

غرض مرشوع ومتناسب مع التهديد.

الرباط/ متابعة الزوراء:
أعلَن املدير العام لوكالة املغرب العربي لألنباء، 
خلي�ل الهاش�مي اإلدريي، عن إط�اق قناة 
تلفزيوني�ة إخبارية تابعة للوكالة باس�م “إم 
24” تب�ث عى مدار الس�اعة وتطمح لتقديم 

“منتوج غري مسبوق باللغة العربية”.
وتأمل الوكالة يف اس�تعادة جزء من الجمهور 
املغرب�ي، وتوطيد الس�يادة الوطنية يف مجال 
األخب�ار، حيث يس�تمع املغارب�ة لألخبار ملدة 
45 دقيق�ة يف اليوم، منها 20 دقيقة تبث عرب 
وس�ائل إعام وطنية و25 دقيقة عرب وسائل 

إعام أجنبية.
وق�ال الهاش�مي اإلدريي إن وكال�ة املغرب 
العرب�ي لألنب�اء ترغب من خ�ال القناة التي 
س�تطلقها يف اس�تعادة 10 إىل 15 دقيقة من 
الدقائ�ق ال��25 املخصص�ة لوس�ائل اإلعام 
األجنبية، مضيفا أنها تستهدف 5 أو 6 يف املئة 

من حصص السوق.
ون�وه يف حديث م�ع موق�ع “ميديا24.كوم” 
اإلخب�اري أن قن�اة “إم 24” الت�ي توج�د يف 
صيغة تجريبية عى طريقة أورونيوز، س�يتم 

إطاقها يف غضون شهرين أو ثاثة أشهر.
وتمثل القناة مرشوعا الستعادة الجمهور من 
أجل تعزيز السيادة الوطنية يف مجال األخبار، 
وتتبن�ى نم�وذج “األخب�ار البطيئ�ة” ال�ذي 
يس�عى إىل املناقش�ة والرشح واإلقناع لفسح 
املج�ال أم�ام الفاعلن يف الحي�اة االقتصادية 

والسياس�ية واالجتماعية لرشح ما يقومون 
به للمشاهدين.

وس�بق أن أطلق�ت الوكال�ة يف الس�ادس من 
أكتوب�ر الجاري عى ش�بكة اإلنرتن�ت، إذاعة 
“ريم راديو” اإلخبارية عى مدار اليوم، وتقدم 
يف اآلن نفسه بثا مبارشا وحّيا لألخبار إضافة 

إىل برامج بوكاست تبث حسب الطلب.
وأكد الهاش�مي اإلدريي أن “تنويع منتجات 
الوكالة، التي كانت تقدم منتوجا واحدا، وهو 
الن�رشة الصحفية، ف�رض نفس�ه يف مرحلة 

أوىل، من خال تحليل مسبق لنشاط الوكالة، 
ثم يف الرؤية االس�رتاتيجية التي تم تطويرها 

الحقا”.
وأضاف أن “الرغبة يف تنويع اإلنتاج تندرج يف 
سياق تحول واكبته رقمنة متنامية وصحافة 
إلكرتوني�ة يف أوجه�ا حي�ث أضح�ت ش�بكة 
اإلنرتن�ت تخلخ�ل جمي�ع معطي�ات املش�هد 

اإلعامي”.
واس�هم التح�ول الرقمي يف ب�روز جيل جديد 
من الصحفين املؤهلن بش�كل جيد يف املجال 

الرقمي ما منح الوكالة خربة ونفسا وانتعاشا 
جديدين.

وتمكنت الوكالة من مضاعفة إيراداتها خال 
العق�د امل�ايض، حي�ث انتقلت م�ن 17 إىل 45 
ملي�ون درهم )4.5 مليون دوالر(، وحتى عام 
2011، كان مصدر اإليرادات يأتي من النرشة 
الصحفية، ولكن يف ما بعد أصبحت الخدمات 
األخرى يف املقدمة وتش�كل مصدرا مهما جدا 

للمداخيل.
وقال الهاشمي اإلدريي “نراهن عى تحقيق 
100 مليون درهم من املداخيل ستسهم فيها 
جميع الخدمات التي نقدمها )نرشات، صور، 
إعان، إل�خ(”، معت�ربا أنه ه�دف “متواضع 

للغاية” يمكن تحقيقه يف 2022 أو 2023.
وأش�ار إىل املنش�ورات املطبوعة للوكالة التي 
األكش�اك يف  إىل  بعودته�ا  الكث�ريون  يرغ�ب 
وقت يبحث فيه القط�اع يف مجمله عن نفس 

ونموذج اقتصادي جديدين.
وأوض�ح يف ه�ذا اإلط�ار أن “ع�ودة الخدم�ة 
العمومي�ة إىل األكش�اك ب�دت لن�ا مهمة من 
الناحية االس�رتاتيجية ألن القطاع بأكمله لم 
يع�د قادرا ع�ى مواجهة إكراه�ات التحوالت 

الرقمية”.
وخلص إىل أن اإليمان بهذا األمر هو “رس�الة 
مهمة للغاية ألننا نريد إس�ماع صوت الخدمة 
العمومي�ة يف كل مكان، وع�رب جميع الصيغ 

الرقمية أو املطبوعة”.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أغ�رت الش�عبية املتصاعدة لتطبيق تيك توك املؤسس�ات اإلعامية الس�تغال الوس�ائل 
املتاحة عى هذه املنصة للرتويج للمحتوى الصحفي، واتخذت واش�نطن بوس�ت املبادرة 

الستكشاف إمكانية جذب جمهور التطبيق وغالبيته من املراهقن.
وحاول�ت الصحيفة ذات الخ�ط التحريري الجاد محاولة مواكبة النمط الس�ائد بمنصة 
تي�ك توك واملعروف باملحتوى الرتفيهي، وقام فريق عم�ل الصحيفة بنرش مقاطع توثق 
للحظ�ات مرح�ة لفريق العمل مع الرتكيز عى نرش نوعية األخب�ار الرتفيهية مثل أخبار 

الفنانن وجديد عالم التقنية.
وبحس�ب ما ذكر س�فيان الس�عودي يف تقرير عى ش�بكة الصحفين الدولين، تس�عى 
واش�نطن بوس�ت ألن تفتح مجاال عى التطبيق لعرض األخبار بأس�لوب مبتكر وجذاب 

للفئات العمرية التي تنشط بكثرة عى التطبيق.
ون�رشت الصحيفة مقاطع لتغطية االنتخابات الرئاس�ية األمريكية بأس�اليب ش�بيهة 
بنوعي�ة فيديوهات تيك توك املعتمدة عى الرقص لتقريب الش�باب واملراهقن من جديد 

لألحداث املهمة بالواليات املتحدة.
واس�تطاعت من خاله اس�تقطاب عدد مهم م�ن املتابعن، بلغ ح�وايل 740 ألف متابع 
وقراب�ة 28 مليون إعج�اب، يف التطبيق الذي وصل عدد مس�تخدميه إىل 2 مليار يف الربع 
األول م�ن ع�ام 2020، ليك�ون بذلك التطبي�ق األول الذي يص�ل لهذه النتائ�ج يف تاريخ 

التطبيقات عى اإلطاق.
وأوضح تقرير “سينيور تاور” أن شعبية التطبيق ازدادت ليحطم كل األرقام القياسية يف 

الفرتة األخرية بشكل خاص، كما سجل أكرب مشاركات، وأيضا أعى إيرادات.
كم�ا أن تجربة قناة “إن.بي.يس” اإلخبارية األمريكية الفتة من حيث التفاعل ومن حيث 
القدرة عى تحويل األخبار الجدية إىل محتوى جذاب لجمهور تيك توك، وتقوم خال هذه 
الفرتة بمواكبة تحديثات االنتخابات الرئاسية باستخدام مقاطع من املناظرات الرئاسية 
أو من خال عرض تفاعات الجمهور مع األجواء االنتخابية ويصل عدد متابعي حساب 
“إن.ب�ي.يس” إىل حوايل 700 ألف محققة رقم إعجابات فاق 25 مليون إعجاب باملقاطع 

املنشورة.
وحرصت مؤسس�ات إعامية عريقة أخرى مثل هيئة اإلذاع�ة الربيطانية “بي.بي.يس” 
عى تأكيد حضورها عى تيك توك وأطلقت حسابات رسمية ملنصاتها اإلعامية من بينها 
حساب خاص بإذاعتها والذي بلغ عدد متابعيه أكثر من 192 ألف متابع وتستخدم الهيئة 
هذا الحساب لنرش مقاطع مصورة من غرفة اإلذاعة تشارك فيها األجواء الداخلية إلعداد 
بع�ض الربامج، مع نرش أخب�ار متنوعة بن الفينة واألخرى للرتويج ملحتوى اإلذاعة بن 
جمهور املنصة.ولدى “بي.بي.يس” حس�اب آخر رس�مي خصصته بدرجة أوىل للتعريف 
باملحتوى الذي تعرضه عى منصتها “بي.بي.يس آي باير”، التي توفر من خالها خدمة 

البث عرب اإلنرتنت لربامج متنوعة.
وقررت بعض املؤسس�ات الصحفية العربية خوض تجربة تيك توك واس�تغال الشعبية 
التي بات يحظى بها التطبيق، وأسس�ت حس�ابات رسمية لكس�ب زوار جدد وللحفاظ 
ع�ى الحضور الدائم عى مختلف منص�ات التواصل االجتماعي حيث قامت جريدة اليوم 
الس�ابع املرصي�ة بإطاق حس�ابها عى املنص�ة الذي تنرش م�ن خاله أخب�ار الفنانن 
واملش�اهري، وباملوازاة تقوم بنرش مقاطع من أخبارها بشكل يتناسب وأسلوب املقاطع 
املص�ورة بتي�ك ت�وك ويمكن اعتب�ار تجربة اليوم الس�ابع األكثر حصوال ع�ى تفاعات 
الجمه�ور املتابع للمنصات اإلخباري�ة العربية عى تيك توك، حيث ف�اق عدد اإلعجابات 

باملقاطع املنشورة بحسابها حاجز املليون إعجاب.
كم�ا قامت قنوات تلفزيونية إخبارية لبنانية باألمر نفس�ه، مث�ل “إم.تي.يف” اإلخبارية 
وقناة الجديد بإطاقهما حس�ابات عى املنصة ون�رش مقاطع من األخبار التي تبث عى 
القن�وات، وتقوم�ان كذلك بإنتاج محت�وى خاص بجمهور املنصة، ويمك�ن اعتبار هذه 
التجارب املتنوعة كمحفز لباقي املؤسسات اإلعامية لخوض تجربة جديدة قد تساعدها 

يف اجتذاب جماهري جديدة.

وكالة األنباء املغربية تطلق قناة إخبارية الستعادة اجلمهور واشنطن بوست تنشر مقاطع لتغطية االنتخابات 
الرئاسية األمريكية بأساليب شبيهة لـ”تيك توك” 

نيويورك/ متابعة الزوراء: 
تش�كُل وس�ائل اإلع�ام األمريكية، 
التلفزيوني�ة،  املحط�ات  وخاص�ة 
إح�دى األدوات املهم�ة يف معرك�ة 
االنتخاب�ات الرئاس�ية، فهي تعمل 
ع�ى تكوي�ن رأي س�يايس وتدفع 
الناخب�ن التخ�اذ ق�رار التصويت 
ألحد املرش�حن، واألوف�ر حظا هو 
م�ن يحص�ل ع�ى تأييد أك�رب عدد 
منها، لكنها ستكون هذه املرة عى 
غ�ري العادة كونها س�تدخل اختبار 

مصداقيتها أمام الجمهور.
ويعي�د املراقبون إىل األذهان ش�بح 
الس�ابع من نوفم�رب 2000، والذي 
القن�وات  ع�ى  يخي�م  أن  يتوق�ع 
التلفزيونية األمريكية يف االنتخابات 
املق�ررة بع�د نحو أس�بوع، وكذلك 
التحّول املفاجئ، الذي كان ال بد من 
القيام به بعد إعان بش�كل س�ابق 
ألوان�ه ف�وز الديمقراط�ي آل غور 
يف والي�ة فلوريدا الحاس�مة يف ذلك 
الوقت وش�كل األمر نقطة س�وداء 
وس�ائل  مصداقي�ة  إىل  بالنس�بة 

اإلعام.
وتص�ب ترجيحات املتابع�ن يف أن 
تدخل القن�وات التلفزيونية إىل ليلة 
انتخابية غري مس�بوقة وطويلة يف 
الثال�ث من نوفمرب، حيث س�تكون 
معّقدة بسبب حجم التصويت عرب 
الربيد وانعدام الثقة املتزايد بوسائل 
اإلع�ام مع خطر اإلعان املبكر عن 

اسم الفائز.
انتخاب�ات،  كل  يف  يحص�ل  وكم�ا 
سيكون الضغط عى مكاتب القرار، 
وهي ف�رق مؤلفة م�ن إحصائين 
ومحللن تجمعه�م كل قناة للقيام 

بالتقديرات وتوقع النتائج. ولطاملا 
ارتكزت هذه الفرق بش�كل أسايس 
عى اس�تطاعات الرأي لدى خروج 
الناخبن م�ن مراكز االقرتاع لتوقع 

الفائز بشكل موثوق.
ولكن أس�تاذ العلوم السياس�ية يف 
جامعة نورث ايس�رتن، كوس�تاس 
بانايوبول�وس، الذي يعمل مع فرق 
قن�اة أن.ب�ي.يس يق�ول إن ذلك لم 
يعد الح�ال يف الوقت الراهن، فوفق 
غالبي�ة التقديرات، ف�إن ما ال يقّل 
عن نص�ف الناخب�ن صوّت�وا قبل 
يوم االنتخاب�ات، مقابل 14 يف املئة 
تقريب�ا يف االنتخاب�ات التي أجريت 

قبل عرشين عاما.
املتعلق�ة  الصحي�ة  األزم�ة  وأدت 
بوباء كورونا إىل ترسيع اس�تخدام 
التصوي�ت عرب الربي�د أو التصويت 
كان�ا  اللذي�ن  ش�خصيا  املس�بق 
يحظيان بش�عبية حتى قبل تفيش 

فايروس كورونا املستجّد.
ويق�ول جو لينس�كي، مدي�ر عام 
الت�ي  للبح�وث  ايديس�ون  رشك�ة 

ويس. آي.ب�ي.يس  قن�وات  ت�زود 
ويس.أن.أن  وأن.ب�ي.يس  ب�ي.أس 
وتقدي�رات  رأي  باس�تطاعات 
امل�واد  وه�ي  حس�اب،  وعملي�ات 
األولي�ة بالنس�بة إىل مكاتب القرار 
يف كل مؤسس�ة إعامي�ة، “نح�ن 
مس�تعدون للتعداد عى م�دى أيام 
وحت�ى أس�ابيع. هذا م�ا فعلناه يف 

االنتخابات التمهيدية”.
ويذّك�ر لينس�كي ال�ذي سيش�ّغل 
ثاث�ة آالف ش�خص ي�وم االقرتاع، 
بأن�ه م�ن الناحي�ة القانونية ليس 
بإم�كان والي�ات ع�دة م�ن بينه�ا 
وبنس�لفانيا  ويسكونس�ن  واليت�ا 
الرئيس�تان، الب�دء بف�رز األصوات 
الت�ي أُديل به�ا مس�بقا، قب�ل ي�وم 

االنتخابات.
وطرح رؤس�اء س�ابقون لجمعية 
يف  األمريكي�ة  السياس�ية  العل�وم 
مقالة نرشته�ا صحيفة الغارديان 
الربيطاني�ة مؤخرا تس�اؤالت حول 
م�دى دق�ة إع�ان وس�ائل اإلعام 
األمريكية ع�ن الفائز الصحيح ليلة 

االنتخاب�ات، وح�ذروا م�ن مغب�ة 
االعتماد عليها.

وكتب ه�ؤالء يقولون “رغم انعدام 
م�ن  كب�ري  بع�دد  املرتب�ط  الثق�ة 
س�تتنافس  التصوي�ت،  بطاق�ات 
وس�ائل اإلع�ام إلعط�اء النتيج�ة 
واس�تقطاب انتباه املشاهدين ليلة 
مكت�ب  مدي�ر  االنتخابات”.وأك�د 
يس.أن.أن يف واش�نطن سام فيست 
أثن�اء طاول�ة مس�تديرة نّظمته�ا 
جمعي�ة ب�ن أمريكا )قل�م أمريكا( 
عدم خ�وض الش�بكة األمريكية يف 
هذا السباق. وقال إنه “سيكون غري 
منتج بالنس�بة إلين�ا جميعا. ندرك 

أنه علينا انتظار خروج األرقام”.
ويبدو أن مس�ألة الشفافية مهّمة 
فه�ي ملقاة عى عاتق التلفزيونات 
أرنون ميشكن،  األمريكية، ويقول 
أب�رز أعض�اء مكت�ب قرار ش�بكة 
الطاول�ة  أثن�اء  ني�وز،  فوك�س 
ب�أن  دراي�ة  إن�ه ع�ى  املس�تديرة 
خ�ال الليلة االنتخابي�ة، قد تكون 
هن�اك ترصيح�ات بش�أن نتائ�ج 
أولي�ة من جانب فريق�ي الحملتن 
االنتخابيت�ن، األمر الذي “س�يعّقد 
حياتن�ا”، مؤكدا أن�ه يف هذه الحال 
يتّم الرتكيز عى م�ا ُتظهره األرقام 
الضج�ة  إىل  اإلصغ�اء  دون  م�ن 

اإلعامية.
وثم�ة قل�ق ينت�اب فانيت�ا غوبت�ا 
رئيسة جمعية مؤتمر القيادة حول 
املدنية وحقوق اإلنس�ان،  الحقوق 
حيال احتمال خضوع فوكس نيوز 
القن�اة اإلخبارية األكثر مش�اهدة 
يف الوالي�ات املتح�دة وذات املي�ول 
املحافظة، لضغ�وط فريق الرئيس 
دونال�د ترام�ب وإعانه�ا بش�كل 

سابق ألوانه انتصاره.
وق�د دافعت ش�بكة فوك�س نيوز، 
 2018 الع�ام  من�ذ  لديه�ا  الت�ي 
نظامه�ا الخاص لإلحص�اءات وقد 
ت�ّم تصميمه باالش�رتاك مع وكالة 
أسوش�ييتد ب�رس، ع�ن نش�اطها 
وقالت لوكالة الصحافة الفرنس�ية 

إن “نزاهة مكتبنا راسخة”.
وعى غ�رار املنصة الت�ي صّممتها 
أدرجت  للبحوث،  ايديس�ون  رشكة 
اس�تطاعات  نماذجه�ا  القن�اة يف 
متقدمة لدى الناخبن الذين صوتوا 
مسبقا، وُتعّد رضورية هذا العام إذ 
إن هذه األصوات تميل بش�كل كبري 
إىل املرشح الديمقراطي جو بايدن.

ورغم هذه الجه�ود، تدرك القنوات 
التلفزيوني�ة أن ه�ذه االنتخاب�ات 
يف ظ�ل أزم�ة الوب�اء، تأت�ي ع�ى 
خلفي�ة انعدام ثق�ة متزاي�د تجاه 
أش�هر  وبع�د  اإلع�ام،  وس�ائل 
م�ن  كث�رية  ترصيح�ات  ش�هدت 
جانب معس�كر ترامب بشأن خطر 
مفرتض بحصول عمليات تزوير يف 
األصوات التي أُديل بها مسبقا، لكن 

لم يتم توثيق ذلك قط.
ولذلك يعّد س�ام فيس�ت أن وسائل 
اإلعام الرئيسة عموما لديها واجب 
أن تكون ش�فافة وأنه “إذا لم يكن 
هناك اس�م فائز ليل�ة االنتخابات، 
فهذا ال يعني أن ش�يئا ما ليس عى 
ما ي�رام”. ومع ذلك يرى لينس�كي 
أن كل االنتخابات ال تعطي نتائجها 
يف ليل�ة االق�رتاع، حت�ى يف األوقات 
العادي�ة مذّكرا بأن يف 2004 لم يتم 
اإلعان عن ف�وز جورج بوش إال يف 
اليوم التايل، أما اليوم فقد “يستغرق 

األمر مزيدا من الصرب”.

التلفزيونات األمريكية أمام االختبار الصعب فاز ترامب أم خسر
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الزوراء اتصلت بالفنان كريم س�عدون 
الساكن يف الس�ويد حاليا واجرت معه 

الحوار اآلتي :-
- ب�كل رسور ال�زوراء تلتقي�ك فاه�ا 

وسها بك.
- اها ومرحبا بكم وبالزوراء صاحبة 
املبادرات الكب�رة يف متابعة العراقيني 

املبدعني.
- قب�ل ان نجري الح�وار نرجو تقديم 

نفسك لاخوة القراء.
-كريم س�عدون هو االس�م الذي اسر 
ب�ه ويعرفن�ي الكث�ر من مع�اريف من 
خاله واصبح اسمي الفني ايضا برغم 
ان الكثري�ن يف العراق مم�ن يحملون 
االسم ذاته ويستخدمونه عىل فضاءات 
التواصل االجتماعي، اكملت دراس�تي 
بغ�داد  يف  الجميل�ة  الفن�ون  كلي�ة  يف 
وقبلت كطالب ماجستر فيها يف العام 

2000، ولكنني قبل ذلك عملت رس�اما 
يف الصحاف�ة واس�تطيع ان اقول انني 
دخلته�ا من باب واس�ع لي�س متدربا 
وانما نرشت اعمايل يف نفس الوقت مع 

اعمال فنانني مكرسني وقتها.
-لكل مبدع بيئة وعائلة عاش يف كنفها 
وربم�ا كانت الس�بب يف رس�م طريقه 
ونهجه حدثن�ا عن النش�أة وتاثراتها 

عليك؟
-نشأت يف بيئة تتلمس طريقها باتجاه 
التحديث يف بغداد وكانت يف العائلة من 
يهت�م بالثقافة والدرس ل�ذا وجدت يف 
البي�ت مكتب�ة عام�رة واخ�وة تواقني 
لاطاع ع�ىل كل جديد فكان�ت رائحة 
الكت�ب تدفعني باتجاه ل�م اكن اتبينه 
سوى رغبة تتنامى يف القراءة وتصفح 
كتب مصورة ومتابعة فرشة رائعة من 
املجات التي تصل بغداد وقت صدورها 
واتذك�ر انني يف وق�ت مبكر من عمري 
كنت اتابع املج�ات املرصية واللبنانية 
فضا عن العراقي�ة رغم فقر حالها يف 
ذل�ك الوقت من جان�ب االهتمام الفني 
بها وهذا يعود بطبيعة الحال ملس�توى 
الطباع�ة انذاك، كمجات يف السياس�ة 
والف�ن والثقاف�ة بش�كل ع�ام، وم�ن 
خاله�ا اضاف�ة اىل متابع�ة االح�داث 
السياس�ية الفاعلة انذاك فقد اصبحت 
الت�ي  اع�رف رس�اميها برس�وماتهم 
تلفت نظري اليها وهيأت يل معرفة ولو 
بشكل بس�يط بالكيفية التي تقدم بها 
اعمالهم وطريقة تناولها للموضوعات 
التي تشغل الرأي العام وكذلك االساليب 
املتبعة يف رسم التخطيطات مع االنواع 
يل  توف�رت  كم�ا  املنش�ورة،  االدبي�ة 
فرص الحص�ول عىل بعض املطبوعات 
الرس�وم  اش�اهد  الفني�ة والول م�رة 
مطبوع�ة باالل�وان واقص�د اللوح�ات 

الفني�ة واالعمال النحيتية وهذا بفضل 
الزي�ارات االس�بوعية لش�ارع املتنبي 
م�ع اخوت�ي الكب�ار، ويف ف�رة معينة 
يف نهاي�ة منتص�ف الس�تينيات كن�ت 
ش�غوفا بمتابعة مجات االطفال التي 
تخرج من مطابع ودور النرش اللبنانية 
واملرصي�ة حرصا، ه�ذا الجو خلق لدي 
عاملا من التوق لتأسيس عاملي الخاص 
برغم ان بي�ت العائلة املزدحم اليس�ع 

لتلك االحام املبكرة.
-كيف بدأت هواية الرس�م متى وكيف 
تجس�دت حدثن�ا ع�ن بدايات�ك الفنية 

باسهاب؟
-كم�ا ذك�رت يف البداي�ة ان الجو الذي 
توف�ر يل يف بي�ت العائل�ة ك�رس ل�دي 
حماي�ة موهب�ة مبكرة تلمس�تها من 
خال الرس�وم التي افضله�ا وطبيعة 
اللوح�ات الت�ي اراه�ا وتش�دني اليها 
اضاف�ة اىل ان املدرس�ة االبتدائية التي 
درس�ت فيه�ا كان فيها مرس�م عامر 
ومهيئ لعم�ل الط�اب ودروس الفن، 
ورش  ليس�توعب  مصم�م  فامل�كان 
عم�ل فنية وفي�ه مايحتاج�ه الطالب 
م�ن اماك�ن الجلوس ومناضد الرس�م 
وااللوان وم�رح لتوليف منظر لحياة 
جام�دة لغ�رض الت�درب ع�ىل رس�م 
الظ�ال وذلك كان موجه رئييس رس�م 
يل الطري�ق الذي توجب عيل ان اس�لكه 
وحبب ايل استعمال علب االلوان ودفاتر 
الرسم والنضال من اجل توفرها وهي 
مهمة ليس يس�رة يف ذلك الوقت، اكيد 
كان هناك من يس�اعدني م�ن اخوتي 
يف الحص�ول عليه�ا فاصبح�ت مهمة 
الحف�اظ عليه�ا م�ن عب�ث االطف�ال 
االخرين وكيفية االس�تغال االمثل لها 
مهم�ة صعب�ة، هن�اك مس�ألة مهمة 
بالنس�بة يل اتذكرها باستمرار واحاول 
تتبعه�ا يف يوم�ي االن أن يف بيتنا كانت 

خزانة صغ�رة وجميل�ة يف تصميمها 
تحت�وي يف داخله�ا ع�ىل مجموعة من 
االقام واالخت�ام الصنوعة يدويا وذلك 

االحبار بالوان مختلفة 
-كيف ومتى شعرت انك يجب ان تكون 

رساما؟
-بوق�ت مبكر وكن�ت يف طفولتي كنت 
مولعا بالرس�م  ويف املدرس�ة االبتدائية 
ق�د توفرت فرصة للتنافس مع رس�ام 
جميل كان يرس�م بشكل موهوب جدا 
يف الصف وكان هذا مادفعني لتحس�ني 

ادائي. 
-املش�جعون من ه�م وماذا ش�اهدوا 

ليشجعونك؟
-كان اخ�ي الذي يكربني مهتما بتوفر 
املطبوعات م�ن املج�ات والكتب وهو 
مهت�م باالدب وكان يرس�م ايضا ولكن 
الق�راءة اخذته اكث�ر وكان عىل عاقة 
ببع�ض االصدق�اء مم�ن يتش�اركون 
ذات اله�م ويتبادلون الكت�ب واملجات 
ويخطون خطواتهم يف معرك السياسة 
ش�أنهم ش�أن الش�باب العراقي يف تلك 
الس�نوات وكان ب�ني ه�ؤالء االصدقاء 
ش�اب يهتم بالرسم ايضا واصبح فيما 
بعد شاعرا لتلتهمه السياسة فيما بعد، 
ه�ذا الش�اب كان رس�اما للكاريكاتر 
بش�كل الفت واتذكر اىل االن رس�وماته 
التي تشكل مسارا خاصا يف الكاريكاتر 
العراقي وقتها لو اهتم يف كيفية نرشها 

وايجاد منربا صحفيا لها.
-هل تتذكر الرس�وم االوىل وهل وثقت 

بعضا منها؟
-م�ا اتذك�ره االن هو تلك الرس�ومات 
التي اعده�ا االوىل واعتز بها رغم انني 
لم اعث�ر حتى االن ع�ىل بقاياها برغم 
مابذلت�ه من جهد واعتق�د ان االحداث 
السياس�ية وقتها لعبت دورا يف اتافها 
او ماش�ابه ذل�ك، كان�ت الرس�ومات 
لوج�وه منتق�اة حس�ب موضوع�ات 
املج�ات الت�ي ذكرته�ا وه�ي وج�وه 
لسياس�ني من مش�اهر ذل�ك الوقت، 
الحقيقة الاتذكر مستواها الفني اليوم 
ولكنني اتذكر الاعجاب والتشجيع من 

قبل شلة االصدقاء الذين يصدرونها.
-م�ع الدراس�ة  االبتدائية واملتوس�طة 
واالعدادي�ة وفيما بع�د يف الكلية، كيف 
نم�ت الوهبة واول مش�اركة لك هل يف 

معرض ام اي مكان؟
نقط�ة  كان�ت  املتوس�طة  -املدرس�ة 
مفصلي�ة يف حياتي الفني�ة فقد كانت 
مختربا لصقل املوهبة واالنطاق بها اىل 
افق جديد، منحنا فضاء واسعا للتفتح 
ففيها م�ّر كثر من االس�اتذة االكفاء 
واملعروف�ني تركوا اث�ر تعليمهم املهني 
والثقايف فينا فقد توفر لنا اساتذة ملادة 
الرسم لهم حضور يف املعارض الرسمية 
انذاك ومنهم الرس�ام خالد ناجي وهو 
رس�ام ح�رويف بطريقة جميل�ة، كان 

لدروس�ه يف الرس�م والج�و ال�ذي كان 
يخلقه يف املرس�م وامل�واد التي يوفرها 
والحرية يف ممارس�ة الرس�م  وتعامله 
معنا ونحن كنا مجموعة نزور املرس�م 
دائما، مشجعا كبرا يف املمارسة الدائمة 
للخ�ط واللون  افادتن�ي كثرا، ونحات 
هو الفنان عدنان اس�ود وكان درس�ه 
كثر االمتاع وانا ش�خصيا تعلمت منه 
كل اولوي�ات صناع�ة التمث�ال املدور، 
كان مرس�ما كبرا ج�دا وقاعة عرض 
مثالي�ة يف ذل�ك الوقت وفيه�ا حصلت 
عىل جائ�زة التخطي�ط يف اول معرض 
اش�ارك ب�ه. ولك�ن املرحل�ة االعدادية 
رس�مت طريقي بش�كل ت�ام وحددت 
فيها هديف االول وهو دراس�ة الفن ذلك 
الن مرسم االعدادية كان مختلفا كثرا 
كان مرس�ما  مثاليا وحرا وفيها قاعة 
عرض اقرب لقاعات العرض الرسمية 

املكرسة والفضل يف ذلك يعود اىل استاذ 
الرس�م فيه�ا وه�و االس�تاذ النح�ات 
املك�رس فيما بعد عب�اس خضر وهو 
كان اىل ف�رة قريب�ة اس�تاذا للنح�ت 
يف كلي�ة الفن�ون الجميلة، وف�ر يل هذا 
االستاذ وقتا وجوا حرا ومن خال ذلك 
رس�مت والول م�رة اعماال بقياس�ات 
كبرة اكث�ر من مرين عرض�ا، اعمال 
مازلت اتذكر مافيها من جراءة وحرة 

يف الخط واللون. 
-اول لوح�ة ش�عرت م�ن خاله�ا انك 

ه�و  وم�ا  مضم�ون  صاح�ب  رصت 
مضمونها؟

-ع�ام 2001 يف اخر معرض يل يف بغداد 
بقاعة اكد شعرت انني رسمت لوحتي 
االوىل التي ضمنتها بالفعل وبوعي تام 
ما اريد قوله  وما اردت تأكيده يف بنية 
العمل الفني وفيه ش�عرت ازاء اللوحة 
بمس�ؤولية كب�رة رغم انن�ي اتجهت 
يف مس�ارات ابتع�د فيه�ا ش�كليا ع�ن 
توصات�ي يف بناء العم�ل الفني فيه اىل 
مس�ارات اخرى قد تتقاط�ع يف بنيتها 
الجدي�دة ع�ن كل م�ا انتجت�ه اال انني 
مازل�ت احتف�ظ بعصارة تل�ك الجهود 
النني احس�بها اليوم انها كانت نتيجة 
للتأن�ي الكب�ر والص�رب ع�ىل التجربة 
والسهر عىل بنائها الن ليس من السهل 
التوصل للخاصات يف الفن ولعل عماد 
التجربة االسلوبية يف الفن هو التكنيك 
ال�ذي يس�تخدمه الفن�ان يف محاوالته 

للوصول اىل مايحلم به من اعمال.
-هل ارصيت ان تدخل اكاديمية الفنون 
وملاذا وهل انفتحت االجواء بعد الكلية 

حدثنا عن تلك املسرة؟
-نعم كان هناك ارصار عىل الدخول اىل 
كلية الفنون والدراسة الفنية وذلك كما 
قلت انني حددت هديف ورسمت طريقي 
باتج�اه ان اك�ون مش�تغا بالحق�ل 
اس�تطعت  وانن�ي  خصوص�ا  الفن�ي 
الحص�ول ع�ىل عمل بكوني رس�اما يف 
منرب صحفي ودخلت مجاالت اخرى اىل 
جانب الرس�م يف التصميم وهذا فتح يل 
الطريق واسعا يف كيفية اشتغال الرسم 

داخل التصميم.

 وقب�ل الكلي�ة وبعدها كن�ت قد اقمت 
معرض�ني يف قاعة الرش�يد اوال وثانيا 
يف قاع�ة الرواق وكذل�ك اقمت معرضا 
يف مركز الفنون ببغداد واالخر يف نفس 
الع�ام يف قاع�ة جمعي�ة التش�كيليني 
العراقي�ني وفيهم�ا تب�ني اتجاه�ي يف 
العم�ل ع�ىل الخ�ط كبينية رئيس�ة يف 
العم�ل الفني اضافة اىل االش�تغال عىل 
ثيم�ة مح�ددة حددتها الظ�روف التي 
مررنا بها واالحداث التي شكلت الوعي 
بق�درة الف�ن ع�ىل صياغته�ا واث�ارة 
يف  الفض�ل  ان  اال  عنه�ا،  التس�اؤالت 
الدراس�ة الفنية يف انه يكرس املشتغل 
يف الفن رس�ميا اذا استمر يف هذا الدرب 
كوس�يلة للحي�اة والدراس�ة توفر جوا 
طبيعا للفنان كما توفر له افقا واسعا 

للتواصل مع الفنانني االخرين. 
دراس�تك  تكم�ل  ان  فك�رت  -كي�ف 

املاجستر – ما اطروحتك ؟
اكم�ل  الن  االس�اتذة  لتش�جيع  -كان 
دراس�تي يف الكلية ونيل املاجس�تر ما 
دفعن�ي بقوة يف ه�ذا االتج�اه وكذلك 
الرغبة يف االس�تزادة م�ن املعلومات يف 
مج�ال نظري�ات الف�ن وتاريخه وهي 
مهم�ة ل�كل فن�ان بالتأكي�د، ولعله�ا 
بع�ض م�ن رغب�ات امل�ايض يف القراة 
التي يضبطها التعلم والدراس�ة الجادة 
فكانت مرشوع االطروحة حول الجسد 

يف الفن وخصوصا يف النحت العراقي.
-حدثنا عن مس�رتك كفن�ان معروف 
بدأ خطواته لانتش�اروما مش�اركاتك 
الفنية كفنان مش�ارك وليس رئيس�يا 

متى ومع من؟
-اعتق�د ان اس�مي كان معرف�ا ل�دى 
املهتم�ني من�ذ ع�ام 1979م�ن خال 
الصحافة فقد كان يردد بشكل يومي 
تقريبا وع�ىل منابر صحفي�ة متعددة 
وه�ذا ما كان يس�بقني عندم�ا اقمت 
مع�ارض فيم�ا بعد وكان�ت الصحافة 

هي املحطة التي رس�خت اسمي وهي 
خطوة االنتشار االوىل ومنها باعتبارها 
ج�دران عرض ورق�ي له�ا جمهورها 
الواس�ع فقد كانت مس�اهماتي فيها 
م�ع فنان�ني اخري�ن بمثاب�ة عروض 
جماعي�ة مس�تمرة، والحقيق�ة هناك 
اس�ماء كثرة اليحرضن�ي التذكر االن 

مع اعتزازي وتقديري لهم.
-كريم سعدون رسام فقط ام كفنان، 

متعدد يف اشتغاالته؟
- الحقيق�ة لم يش�غلني الرس�م فقط 
فقد خضت تجرب�ة التصميم الطباعي 
بش�كل محرف ولفرة طويلة نس�بيا 
االصدق�اء  م�ن  بع�ض  وس�اعدني 
العم�ال  خ�اص  مش�غل  تأس�يس  يف 
التصميم الطباعي  والطباعة واخذني 
الكاريكاتر اىل جانبه ملدة طويلة ايضا 
ودرس�ت النح�ت واش�تغلت باعم�ال 
نحتي�ة ايضا ولكن الرس�م وتفريعاته 
ظل هو حلمي والفضاء الذي يسحرني 
دوم�ا الن فيه وجدت الكثر مما افتقد 

التعب�ر الرضوري�ة  ادوات  الي�ه م�ن 
فالرس�م بالنس�بة يل اصبح متنفس�ا 
وحي�دا يف ه�ذه الحياة بل ه�و الحياة 
الحقيقية يل واليوم الذي ال ارس�م فيه 

ال احسبه يمر. 
-مشاركاتك الدولية؟

-ل�دي الكثر من املعارض الش�خصية 
الت�ي اقمتها يف بغ�داد ويف مدن عربية 
واوروبي�ة ومنه�ا يف فرنس�ا وتركي�ا 
واملكسيك واليابان والدنمارك والسويد 
ويف م�رص وتون�س واملغ�رب واالردن 
وغرها وكذل�ك لدي مش�اركات ايضا 
يف العديد من املعارض الجماعية داخل 

العراق وخارجه.
- اس�لوبك يف التش�كيل هل بقي واحدا 
ام حصلت عليه تغيرات؟            -  انا يف 
الحقيق�ة اعيش لحظة التجريب يف كل 
ي�وم وكل نتاج يل اعتق�د انني وضعت 
فيه مال�م يكن موج�ودا يف عميل الذي 

سبقه. 
- اين تضع نفسك بني معارصيك ؟

- حقيق�ة ال اس�تطيع ان اج�د بدق�ة 
مكان�ي ب�ني مجايلي�ي الن ه�ذا االمر 
خاص بغري وليس بي ، واقصد غري 
الجادي�ن  واملتابع�ني  املختص�ني  م�ن 
واملهتمني بمراقبة ودراس�ة هذا املسار 
الفن�ي . اال انني اس�تطيع القول إنني 
م�ررت بكث�ر م�ن االس�ماء الرائع�ة 
الت�ي تحرض االن يف مس�ار التش�كيل 

العراقي.
-  االهتمام الفني يف الحركة التشكيلية 

يف العراق هل يعجبك ؟
� التش�كيل يف الع�راق يمتل�ك قاع�دة 
قوية ويمتلك الريادة يف املنطقة وهناك 
اسماء كبرة لها حضورها العربي او يف 
بلدان املهجر، وكما تعلم ففي الس�ابق 
كانت هناك مؤسس�ات تدير املشاريع 
الفنية وتهتم بالفنانني تبدأ من معاهد 
وكليات الفنون اتصاال بقاعات العرض 
وجمهور متل�ق واع ومهتم بالعروض 
الفني�ة ولك�ن الي�وم اختف�ت كل تلك 
املؤسس�ات الراعية للفن وانتاجه ولم 
يعد الجمهور كم�ا كان واتجه اهتمام 
االنسان يف العراق اىل امور تثر اهتمامه 
اكثر من االلتفات اىل الفن، وهذا متأتي 
م�ن اس�باب عدي�دة ومنه�ا الظروف 
القاس�ية الت�ي تعرض ويتع�رض لها 
الجسد العراقي واختفاء فرص تفعيل 
العمل الثقايف وانحدار مستوى التعليم 

تشكل بمجملها عقبة. 
- سمعت بانك اعددت برامج للتلفزيون 

س�ابقا، فه�ل كان�ت متعلق�ة بعال�م 
التشكيل؟

 - كان�ت ل�دي محاول�ة للتع�اون مع 
برنام�ج  النت�اج  الصغ�رة  الشاش�ة 
يخص الكرافيك والس�خرية وخططنا 
لذلك واعددت حلق�ات عديدة وبارشنا 
العمل بعد ان هيأت لنا ادارة التلفزيون 
كل السبل لذلك وكان العمل مع املخرج 
الصديق نبيل كوني واس�تطعنا انجاز 
الحلق�ة صف�ر الت�ي اث�ارت اعج�اب 
املس�ؤول عن الربام�ج الثقافية وقتها 
ولك�ن لظ�روف معينة انس�حبت ولم 
اكم�ل العم�ل بذل�ك. كان�ت الفكرة يف 
متابع�ة كل جديد يف ه�ذا الحقل الفني 

الواسع والذي ينال االهتمام يف العالم.
-   متى خرجت من العراق وملاذا ؟ 

- الوض�ع يف اع�وام الحصار القاس�ية 
كان  ح�ل  وال  وقاس�يا  ممض�ا  كان 
يدور يف االفق  فالحياة كانت تس�ر اىل 
مجه�ول وان�ا كفنان اري�د العيش بما 
يضمن يل االستمرار كذلك فخرجت من 
العراق  نهاية عام 2001 وتقطعت بي 
الس�بل بعد ان اقمت معرضا يف مدريد 
باسبانيا  اىل ان  قادتني خطاي اىل باد 
الثلج دون قصد مسبق مني  وكان ذلك 
ع�ام 2002 .  ففي اول خروجي اقمت 
معرض�ا كم�ا ذك�رت وكان ناجحا يف 
ذلك الوقت وبعدها حاولت االس�تمرار 
بالرسم ولم اعمل يف غر ذلك  وحصلت 
ع�ىل فرص عدي�دة للع�رض يف قاعات 

مختلفة.
- هل تحتفظ باعملك وكم خزينك ؟

مجموعت�ه  لدي�ه  فن�ان  كل  اكي�د   -
الخاص�ة الت�ي يحتف�ظ بها الس�باب 
ش�خصية ، ولك�ن ماع�دا ذل�ك فان�ه 
مع�روض لاقتناء من املهتمني س�واء 
بش�كل ش�خيص او يف املعارض سواء 
الجماعية ام الشخصية. وهناك الكثر 
مم�ا اليرغ�ب الفنان بعرض�ه الن فيه 

قيم تجريبية ال يريد عرضها.
- مالذي اضافته لك الغربة؟

- عندم�ا وصلت الس�ويد كنت محما 
ب�إرث كام�ل م�ن األف�كار واملفاهيم 
والعام�ات الت�ي تخص انت�اج العمل 
الفن�ي ووظيفته،  فوج�دت ان الحياة 
هنا تس�ر باختاف كيل عما كان لدي، 
ولكن يف املحصلة يجب ان اعمل عىل ان 
املاءمة مع االمر. بالنسبة للفنان فأن 
التكييف مع مثل هذا االمر فيه صعوبة 
كب�رة ومخاط�رة فالش�عور بالغربة 
واالخت�اف يمن�ح أرضي�ة لتس�اؤالت 
ع�ن الهوية وج�دوى الوج�ود الجديد، 
والحقيقة انني كعامل يف الحقل الثقايف 
اصارع من اجل الشعور ببقاء هويتي 
باالس�تقرار  تمدن�ي  الت�ي  العراقي�ة 
بنف�س الوقت الذي ال اتمك�ن فيه من 
العودة بس�هولة اىل الوط�ن االم. اقول 
انن�ي اتن�اول يف اعم�ايل قضايا تخص 
الوجود اإلنس�اني مثل مفاهيم الحرية 
املدنية لإلنسان واستخدمت  والحقوق 
عامات تقرب من فهم املتلقي الجديد 
والتفاع�ل  منه�ا  لاق�راب  وتدع�وه 
معه�ا  اال ان م�ا خلفته الح�روب من 
اث�ار ع�ىل بني�ة الثقاف�ة واملجتمع يف 
الع�راق ظل موض�وع يازمن�ي ولكن 
بطرق تعبرية جديدة وبادوات جديدة 
ل�م تتوفر يل ل�و وجودي يف ه�ا املكان 
من العالم القيص، لم اكن اس�تخدمها 
سابقا وهي بالتأكيد من تأثرات البيئة 
الفنية الجديدة هنا وكذلك يف الكثر من 
اعمايل تجد مزجا للكثر من أنواع الفن 
كالنحت والغرافيك والرسم واملونوتايب 

والركيب والكتابة. 
كلمة اخرة ؟

-الوطن هو االجمل من كل هذا.

 

رسام وحنات خاض جتربة التصميم الطباعي والكاريكاتري

الفنان كريم سعدون يروي لـ”الزوراء” مسريته بني بغداد والسويد

ذاكرة
www.alzawraapaper.com9

وجدت يف بيتنا أخوة يهتمون بالثقافة كما وجدت مكتبة عامرة بالكتب

مدرسيت كان فيها مرمسا عامرا ومهيأ لعمل الطالب ودروس الفن

الصحافة هي اليت رسخت امسي وهي خطوة االنتشار األوىل

أقمت معارض يف بغداد و فرنسا وتركيا واملكسيك واليابان 
والدمنارك والسويد ويف مصر وتونس واملغرب واألردن

كريم سعدون، فنان تشكييل عراقي، ولد يف بغداد،   •
يعي�ش ويعم�ل يف غوتيب�ورج يف الس�ويد من�ذ 2002، 
حصل ع�ىل بكالوريوس نحت من كلية الفنون الجميلة 
ببغداد س�نة 1999، وتابع دراس�ته للف�ن يف أكاديمية الغرافيك 
يف تيداهولم، الس�ويد، س�نة 2005، ومن ثّم يف غرافيك مدرس�ة 

الفنون العليا –فاالند، جامعة يوتيبوري )غوتيبورج(.
ولو تابع�ت لوحاته لوجدته من خال اللوح�ة يكتب العديد من 

الحكايات، يستخدم الفرش�اة ويخّط الحروف، يتخىل عن ذاته، 
ليركز اهتمامه بتلك الحياة التي س�تخلق عىل صفحات بيضاء، 
حي�ث الرصاع�ات، التي ُت�دار بني الرس�ام والفرش�اة، ليحاول 
أحدهما فرض ُس�لطته عىل تعكس ش�خصية ه�ذا الفنان عىل 
لوحاته، لُيثبت لنا أن الفن التش�كييل ليس حالة وقتية او هواية 
عابرة، بل انه يش�كل بالنس�بة للفنان التش�كييل كريم سعدون 

الحياة بأكملها.

حوار  – مجال الشرقي
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أوضحْت دراس�ة جدي�دة أن صحة 
كبار الس�ن تتأثر باألم�راض التي 
تتعل�ق بالجفاف، كأم�راض الكىل 
والدم والقلب، ويش�ر باحثون إىل 
ب املياه  أهمية ترطيب الجسم وشرُ

مع التقدم يف العمر. 
ومن أرضار قلة شب املاء اآلتي:

ت�ؤدي خس�ارة امل�اء واس�تهالكه 
بكمي�ات أك�ر مّما يحص�ل عليه 
الجس�م إىل ح�دوث الجف�اف األمر 
ال�ذي قد يس�بب اختالالً للجس�م، 
والفوس�فات،  البوتاس�يوم،  مثل: 
والصودي�وم، والتي ترُع�دُّ رضورية 
الكهربائية  اإلش�ارات  نقل  لعملية 
بني الخاليا، والتقليل من اختالطها، 
إذ قد يس�بب ذلك ح�دوث النوبات، 
الالإرادية،  العض�الت  مثل حركات 

وفقدان الوعي.
وتتمثل االع�راض األخرى للجفاف 
البالغ�ني، بح�دوث  ل�دى  املعت�دل 
جف�اف يف الفم، والخم�ول، ووهن 
ال�رأس،  يف  وص�داع  العض�الت، 
والدوخ�ة، أّم�ا لدى االطف�ال فقد 
تتمثل األعراض بظهور بقعة غائرة 

عىل الجزء العلوي من الرأس. 
إضافة إىل ذلك يؤدي نقص املياه يف 
الجس�م إىل جفاف اللس�ان والفم، 
ورسع�ة االنفع�ال، وعدم س�يالن 
الدم�وع عن�د الب�كاء، والعيون أو 

الخدود الغائرة.
عالمات تشر إىل عدم شب املاء

 توجد بعض العالمات التي ترُش�ر 
إىل ع�دم شب كمي�ات كافي�ة من 
بالعط�ش،  الش�عور  امل�اء، مث�ل: 
أو  وال�دوار  بالتع�ب،  والش�عور 
حدوث اختالل يف الت�وازن، جفاف 
الفم والش�فاه والعينني، وقلّة عدد 
م�رات التبول إىل أقّل من 4 مرات يف 

اليوم، وظه�ور رائحة قوية للبول، 
وظهوره باللون األصفر الداكن.

5 أخط�اء ترتكبها عن�د شب املاء 
“أبرزها الوقوف” 

تناول املاء يف أثناء الوقوف
قد ال تحصل عىل العنارص الغذائية 
م�ن املاء إذا تناولته خالل الوقوف، 
ألنه قد ال يصل بالفعل إىل األعضاء 

التي يجب أن يصل إليها.
تن�اول امل�اء مب�اشة قب�ل أو بعد 

تناول الوجبة:
عند تناول املاء قب�ل تناول الوجبة 
مب�اشًة، ال يمكنك تن�اول الطعام 
بالش�كل الصحي�ح، وإذا ل�م تأكل 
بشكل صحيح، فلن تحصل عىل ما 
يكف�ي من التغذية، كم�ا أن تناول 
امل�اء مباشة بع�د تن�اول الوجبة 
يعط�ل عملية الهض�م، كما يمكن 

أن يسبب اإلمساك والغثيان.
تناول الكثر من املاء

عىل الرغم م�ن أن معظم الناس ال 
يرشبون ما يكفي م�ن املاء، إال أن 
هن�اك القلي�ل ممن يبالغ�ون فيه، 
حت�ى عندم�ا يتعلق األم�ر باملياه، 
فإن شب املاء الزائد ليس له فوائد 
صحي�ة، ويمكن أن يس�بب نقص 
الصودي�وم يف الدم، ويس�مى أيًضا 
تس�مم املياه، وقد يؤدي إىل تورم يف 

الدماغ والغيبوبة.
عدم تناول املاء قبل وبعد التمرين

كثر م�ن الن�اس ال يحصلون عىل 
امل�اء قبل وبعد التمري�ن، يمكن أن 
يس�بب هذا الش�عور بالصداع، لذا 
يج�ب عىل املرء أن يرشب ما ال يقل 
ع�ن 250 م�ل من امل�اء قبل نصف 
ساعة من التمرين، كما يجب عليك 
االستمرار يف احتس�اء املاء يف أثناء 

التمرين.

 نحن جميعاً برش، نخطئ ونصيب، أنِت 
أيض�اً مهم�ا كان مقدار حّب�ك لزوجك، 
ق�د تخطئني يف حق�ه، امله�م أن تتحيل 
بالتواض�ع وتع�ريف بخطئ�ك وتعتذري 
ل�ه، واالعتذار ل�ه ضوابط حت�ى يكون 
مقب�والً، ويف ما ييل 4 نصائح تس�اعدك 

عند االعتذار لزوجك. 
-1 قّدمي اعتذاراً غر مرشوط

االعت�ذار غ�ر امل�رشوط يعن�ي تحّمل 
مس�ؤولية الخطأ، وليس تحميل زوجك 
مس�ؤولية خطئك، بمعن�ى أن تعتذري 
لزوجك ألنِك أخط�أِت يف حقه، وال تلقي 
اللوم عليه وتشعريه بأنه السبب يف هذا 

الخطأ.
مثال: قويل لزوجك “أعتذر عن خطئي”، 
وال تق�ويل “أنا أعتذر، ولكنك الس�بب يف 

أنني أخطأت”.
-2 اطلبي املغفرة بتواضع

يجب أن تدركي أن مغفرة زوجك ليست 
أم�راً مس�لّماً ب�ه، أن�ِت أخط�أِت وهذا 
الخطأ س�ّبب له أملاً، ل�ذا يجب أن تتحيل 
بالتواض�ع عندم�ا تطلب�ي املغفرة من 

زوجك.

-3 أثبتي اعتذارك باألفعال
إثب�ات االعت�ذار بالعم�ل والفع�ل ه�و 
جوهر االعتذار، فإظهار التغير لزوجك 
يثب�ت له أن اعتذارك ص�ادق وحقيقي، 
وأنِك نادمة عىل الخط�أ ولديِك نّية عدم 
تكراره، لذلك يجب أن تبادري بتصحيح 
الواضح�ة، ولي�س  باألفع�ال  موقف�ك 

بكلمات االعتذار فقط.
-4 امنحي زوجك الوقت

حتى لو قبل زوجك اعتذارك وس�امحِك 
ع�ىل خطئك، ف�ال تتوقعي أن تتحّس�ن 
األم�ور بينكم�ا عىل الفور، ق�د تكونني 
س�ّببِت ل�ه جرح�اً ويحت�اج إىل وق�ت 
ليس�تعيد مش�اعره اإليجابية تجاهك، 
لذا كوني صبورة وامنحي زوجك الوقت 
لتندمل جراحه وتعود األمور بينكما إىل 
مس�ارها الطبيعي، وال تظهري الضجر 
أو تح�اويل حث�ه ع�ىل التعام�ل مع�ِك 
بص�ورة طبيعي�ة، اتركي األم�ر للوقت 
ما دمِت قّدمِت االعتذار وأظهرِت تغيراً 
حقيقياً يف أفعالك وقبل زوجك االعتذار، 
فالوقت فقط كفيل باستعادة استقرار 

العالقة.

10واحة
4 نصائح تساعدك عند االعتذار لزوجك

حنو مستقبل افضل...هلا
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تودين الظهور بصورة أجمل ولكن ال تعرفني 
من أين تبدئني؟ إليِك عدة نصائح ستس�اعِدك 
بالتأكي�د يف الظهور بطلة أكث�ر جماالً وبأقل 

الجهد والتكاليف:
-1 ح�ددي عينيِك خط�وة بخطوة: نحن نعلم 
أن تحدي�د العينني باآليالينر الس�ائل هو أمر 
ليس س�هالً أبداً، خصوص�اً للمبتدئات. وبما 
أن اآليالين�ر الس�ائل ي�دوم لفرة أط�ول كما 
أن�ه ذو ل�ون أق�وى، ل�ن ننصح�ِك باالبتعاد 
عنه، ب�ل بتحديد عيني�ِك أوالً بالكحل العادي 
حت�ى تكوني متحكمة أكثر، ثم وضع اآليالنر 

السائل فوقه.
-2 تخل�ي من تراكم�ات الزي�وت باملحارم 
الورقية: إذا كنِت تحبني قهوة “س�تاربكس” 
فس�تحبينها أكث�ر اآلن وعندم�ا تعلم�ني أن 
محارمه�ا الورقي�ة تعمل كمزي�ل لراكمات 
الزي�وت التي تتجمع خالل الي�وم فوق كريم 
األس�اس، وهي أفضل من الكثر من أنواع ال� 
Blotting Papers التي ستجدينها يف السوق! 
ل�ذا تأكدي م�ن أخذ كمي�ة منها مع�ِك كلما 

مررِت لالستمتاع بقهوِتك.
-3 لتك�ن إطالل�ة عيوِنك س�احرة وناعمة يف 
نف�س الوق�ت: إذا أردِت التغي�ر أو الظه�ور 
بمكي�اج أكثر نعوم�ة ولكن جمي�ل يف نفس 
الوق�ت فقوم�ي بتحديد جف�ن العيون األعىل 
األس�فل  العي�ون  وجف�ن  األس�ود،  بالل�ون 
باللون البني، وس�تكون إطاللِتك أكثر سحراً 

ونعومة.
-4 سخني عقاصة الرموش: لرموش مموجة 

أكثر قومي بتمرير عقاصة الرموش الخاصة 
بِك تحت هواء السشوار الساخن لعدة ثواني، 
أو س�خنيها قلي�اًل بامل�اء الس�اخن. وألنه�ا 
ستكون س�اخنة عند اس�تخدامها فالنتيجة 

ستكون رموش مموجة أكثر.
-5 كري عينيِك بالكحل اللحمي: باستطاعِتك 
تكب�ر عيني�ِك بوض�ع الكحل األبي�ض داخل 
العين�ني، فه�ي طريق�ة كالس�يكية وفعالة 
للحص�ول عىل عي�ون تش�به عي�ون الدمى. 
ولك�ن إذا كنِت ال تحبذين لون الكحل األبيض 
علي�ِك فجربي لون الكحل اللحمي، فهو يقوم 

بنفس النتيجة كما أنه أقل حدة من األبيض.
-6   ال تنيس شب املاء: شب املاء هو أهم ما 
تس�تطيعني أن تقومي ب�ه لصحِتك وبرشِتك، 
ألنه يبقيها رطب�ة وصحية املظهر. ال تفوتي 
يوماً إال وقد شبِت فيه ليرين )8 أكواب( من 

املاء.
-7 ال تلم�يس وجهِك: ملس الوجه املتكرر أثناء 
العم�ل أو خ�الل اليوم ه�و أحد أهم أس�باب 
ظهور الحبوب املزعجة. حاويل أن تبقي يديِك 
بعيدة عن وجِهك قدر املس�تطاع، وتأكدي من 
أخذ مطهر اليدين معِك يف حقيبِتك لتنظفيهما 

كلما اضطررت للمس الوجه.
-8 نظف�ي وجهِك ب�ذكاء: لكي تحافظي عىل 
ترطيب ونضارة البرشة اس�تخدمي غسولني 
اس�تخدمي  الصب�اح  يف  للوج�ه.  مختلف�ني 
الغسول األقل قوة حتى تحافظي عىل الزيوت 
الطبيعية يف برشِتك، أما يف املساء فاستخدمي 
الغس�ول األكث�ر ق�وة حت�ى تزييل األوس�اخ 

والراكمات التي طالت البرشة خالل اليوم.
-9ابتع�دي عن الب�ودرة بعد ال�� 35: توقفي 
ع�ن اس�تخدام الب�ودرة لتثبيت املكي�اج بعد 
سن الخامس�ة والثالثني ألنها تقوم بالتجمع 
يف أماك�ن الخطوط الرفيع�ة وبالتايل ظهوِرك 
أكر س�ناً. استبدليها باس�تخدام أوراق إزالة 

.Blotting Paper الزيوت
 Tinted Moisturizer ال��  -10اصنع�ي 
الخ�اص بِك: وذلك عن طريق خلط القليل من 
كري�م أساِس�ك املفضل مع القلي�ل من كريم 

الرطيب.

ه�ل تعان�ني م�ن مش�كلة رفض 
طفل�ك الن�وم بمف�رده؟ تأك�دي 
من أنِك لس�ِت وحدك، فهذا رصاع 
أزيلّ ب�ني رغب�ة األم يف نوم الطفل 
بمف�رده، وب�ني رغب�ة الطف�ل يف 
النوم يف غرفة الوالدين، وغالباً ما 

تستسلم األم لرغبة الطفل.
يف الت�ايل 10 خطوات تس�اعد األم 
ع�ىل تدري�ب الطف�ل ع�ىل النوم 

بمفرده:
-1 طفلك يشعر بالخوف

ويف ه�ذه الحالة عليِك االس�تماع 
ملخاوف طفل�ك، ومحاولة احتواء 

مخاوفه وطمأنته.
-2 طفلك يشعر بالغرة

سواء من األب أو من األخ الصغر 
الذي ينام إىل جانب األم، خاصًة إذا 
كان مول�وداً جديداً، فيظن الطفل 
أن األم تخلّ�ت عن�ه م�ن أجل هذا 
الكائن الصغر الذي جاء ليأخذها 
منه، ويف ه�ذه الحالة عليِك زيادة 
االهتم�ام بطفلك خالل س�اعات 

النهار.
-3 طفلك يشعر بالقلق

وينطبق هذا عىل الطفل من عمر 
أربع س�نوات فأكثر، حيث تنتابه 
مش�اعر القلق م�ن املدرس�ة، أو 
بعض الزم�الء، أو األداء الدرايس، 
والح�ل املث�ايل بالنس�بة إليه هو 

الوجود إىل جانب األم حتى يش�عر 
بالطمأنينة وينىس هذا القلق. 

-4 ترصفات األهل الخاطئة
مثل نق�ل الطفل إىل غرفته فجأة، 
وهن�ا ال ب�د م�ن أن تتحدث�ي مع 

طفلك وتطمئنيه.
ثاني�اً خطوات تدري�ب طفلك عىل 

النوم بمفرده:
-1 جّهزي طفلك نفسياً

ال تنق�يل طفل�ك إىل غرفته فجأة، 
ولك�ن جهزي�ه قبلها بف�رة عر 
التحدث معه عن مميزات النوم يف 
غرفته، وكيف س�يصبح شخصاً 
مستقالً وش�جاعاً، وأنها ستكون 
ويمكن�ِك  غرفت�ك،  م�ن  قريب�ة 

الذهاب إليه مرسعة وقتما يحتاج 
إلي�ِك، ويفّضل أن تفعيل هذا وهو 
يف حضنك وتق�ويل له كلمات تعّر 

عن مدى حبك له.
-2 اجعيل طفلك يحب غرفته

رتب�ي غرفة نوم طفل�ك بطريقة 
مناس�بة حت�ى يحبه�ا، ودعي�ه 
يجلس وقت�اً طويالً فيها ليألفها، 
م�ع تركه لبعض الوق�ت بمفرده 
وه�و يلعب ويلهو بها، ليكتش�ف 
بنفس�ه أنه ال مشكلة من الوجود 

يف غرفته بمفرده.
-3 تعاميل مع طفلك بهدوء

م�ن ال�روري تجن�ب العصبية 
قدر املستطاع، حتى ال تزيدي من 

توتر الطف�ل، وتجعليه يفعل هذا 
مجراً، وخوفاً منِك.

-4 أزييل املعوقات
بع�ض املعوقات هي التي تس�بب 
ش�عور الطفل بالخ�وف والقلق، 
وعليِك التخلص منها، فعىل سبيل 
املث�ال إذا كان الطف�ل يخاف من 
الظالم، يج�ب أن توفري له ضوءاً 

خافتاً أثناء النوم.
-5 رافقي طفلك إىل الفراش

ال مانع م�ن أن تبق�ي مع طفلك 
لبع�ض الوق�ت يف بداي�ة الن�وم، 
وتحكي له القصص التي يفضلها، 
وعندما يس�تغرق يف النوم اتركيه 

بمفرده.
-6 أخ�ذ حم�ام دافئ قب�ل النوم 
سيساعد طفلك عىل النوم بهدوء.

-7 ال تضعي أي أجهزة الكرونية 
يف غرفة نوم طفلك.

-8 علم�ي طفل�ك م�اذا يفع�ل يف 
حال استيقظ من نومه ليالً، حتى 

يعود وينام مرة أخرى.
-9 حددي ساعة معينة للنوم كل 

يوم حتى تصبح روتيناً.
-10 عندم�ا يس�تيقظ طفلك من 
الن�وم، ال تذهبي إليه مرسعة، بل 
اتركي�ه حتى يعود للن�وم لوحده، 
وإن ب�دأ بالب�كاء ح�اويل تهدئته 

وهو يف الرسير.

إن�ه  آيت�ور سانش�يز  التغذي�ة  ق�ال خب�ر 
بالق�رشة  البي�ض  ب�ني  ف�رق  أي  يوج�د  ال 
البيض�اء، والداكنة، ويتمتع الصنفان بنفس 

الخصائص.
وأوض�ح املخت�ص أن ل�ون ق�رشة البيضة، 
يرتب�ط بم�ادة كيميائي�ة اس�مها الخضاب 
)pigmentum( الت�ي تنتقل م�ن الدجاج إىل 
البي�ض، وهي بدورها تعتمد إىل حد كبر عىل 

ساللة الطيور.
وأك�د الخب�ر، أن لون ق�رشة البيضة، يف كل 
األح�وال، ال يذك�ر ش�يئا ع�ن خصائصه�ا 

الغذائية أو عن أسلوب حياة الدجاج.
يف وق�ت س�ابق، تح�دث أح�د مس�تخدمي 
WeChat ع�ن البي�ض، ال�ذي يمكن أن ير 

الجسم أكثر من السم.
ووفق�ا له، يج�ب توخي الحذر الش�ديد عند 
تناول البيض غ�ر املطبوخ، الذي قد يحتوي 

عىل بكتريا تسبب اإلسهال.
 باإلضافة إىل ذلك يحت�وي البيض النيء عىل 
مادت�ي أفيدين وأنتيريبس�ني، مم�ا يؤثر يف 

امتصاص الجسم لبياض البيض. لذلك يجب 
س�لق البيض يف حرارة عالية قبل األكل لقتل 

البكتريا. 

سلوكياتلطلة ابهى....

كل يوم معلومة

خطوات لتدريب طفلك على النوم مبفرده10 نصائح سهلة لطلة أمجل!

ما الفرق بني البيض ذي القشرة البنية والقشرة البيضاء؟
أعلن�ت دراس�ة حديثة أجراه�ا مجموعة من خ�راء التجميل 
برشكة “ST. Tropez”، املتخصصة يف صناعة منتجات العناية 
بالبرشة والش�عر، أن املرأة تبدو أكر س�ًنا يف يوم األربعاء من 

كل أسبوع، وتحديًدا يف الساعة الثالثة والنصف عرًصا.
وف�رّس الباحث�ون ذلك ب�أن امل�رأة تنخفض طاقته�ا يف نهاية 
األس�بوع وتبدو آث�ار اإلجهاد واضحة ع�ىل مالمحها لتعكس 
انطباًعا بأن أعواًما مرت من عمرها وليس مجرد بضعة أيام.
وأظه�رت الدراس�ة أن %60 من س�يدات العالم يكن يف أس�وأ 
حالتهن الصحية ع�ىل اإلطالق األربعاء، بينم�ا يكون الجمعة 
أس�عد أيامهن عىل مدار األس�بوع، إذ ينلن قس�ًطا من الراحة 

واالسرخاء يعزز نضارة برشتهن.
وللحف�اظ عىل برشة ش�ابة للم�رأة، ينصح الباحث�ون بإزالة 
املكياج بمنتجات متخصصة يومًيا، والحد من تناول الوجبات 
الرسيع�ة والحل�وى يف ظ�ل ضغ�وط العم�ل، والح�رص عىل 
الحصول عىل قس�ط وافر من النوم ال يقل عن س�بع ساعات 

يومًيا.

دراسات حديثة

يوم األربعاء يظهر املرأة أكرب سناً وأكثر اجهادًا

احذر وامتنع من اخطاء شائعة ....!!!؟؟

قلة شرب املاء يعرضك ألمراض خطرية

750غ من لحم البقر أو الغنم املطحون 
ناعماً

18 إىل 20 ورق�ة ملف�وف أو ملفوف�ة 
متوسطة الحجم

بصلة متوسطة الحجم مفرومة
ملعقة صغرة من العقدة الصفراء

نصف كوب من خل التفاح
ربع كوب من البقدونس املفروم

ماء حسب الحاجة
ملعقتا طعام من السكر األسمر

نص�ف كوب م�ن األرز القص�ر الحبة 
املغسول واملصفى

ملعقت�ا طعام م�ن الكزب�رة الطازجة 
املفرومة

بهار أسود وملح
تفصل األوراق بعناية عن رأس امللفوف، 

وتقطع األوراق الكبرة إىل نصفني.
توض�ع أوراق امللف�وف يف ق�در كب�رة 
من امل�اء املغيل ملدة 5 دقائق حتى تذبل 

وتطرى، ثم تصفى يف مصفاة.
تنزع الضل�وع فقط من أوراق امللفوف 

برفع الجزء السفيل منها.
لتحض�ر الحش�وة، يخل�ط اللحم مع 
والعق�دة  واألعش�اب  واألرز  البص�ل 
الصف�راء. تض�اف 1.5 ملعقة صغرة 

من امللح أو أكثر حسب الذوق.
تم�دد كل ورق�ة ملف�وف ف�وق ل�وح 
خش�بي وتوضع عىل قاعدته�ا ملعقة 

طعام من الحش�وة. تل�ف الورقة فوق 
الحش�وة مرة واحدة ويطوى الجانبان 
إىل الداخ�ل ث�م تلف الورقة عىل ش�كل 
رزمة جامدة. تكرر العملية نفسها مع 
بقية أوراق امللف�وف حتى االنتهاء من 

الحشوة.
تصف ضلوع ملفوف أو أوراق ملفوف 
كبرة مغسولة جيداً يف قعر قدر ثقيلة، 
وتصف فوقها أوراق امللفوف املحش�وة 
ق�رب بعضها البع�ض يف طبقات عدة. 
يضاف كوب من املاء البارد إىل محتوى 
الق�در ويوضع صحن ثقيل فوق أوراق 
امللفوف للضغط عليها يف أثناء الطهو.

تغطى القدر وتوض�ع عىل النار ويرك 

محتواها يغيل برفق مدة 45 دقيقة.
يخل�ط الس�كر مع الخ�ل ويضاف هذا 
الخليط إىل محت�وى القدر. تمال القدر 
قلي�اًل حت�ى تختلط الس�وائل ببعضها 

ويتاب�ع الطهو م�دة 20 إىل 30 دقيقة 
إضافية.

تقدم أوراق امللف�وف املطهوة مع األرز 
املبخر أو الخبز املنبسط.

املطبخ

طريقة عمل حمشي امللفوف
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acebook Fمن الفيسبوك

حدث يف مثل 
هذا اليوم

1913 – حاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح يمنح 
بريطانيا امتياز استخراج البرتول.

1951 - إلغ�اء اتفاقي�ة الحك�م الثنائ�ي املرصي/ 
اإلنجليزي للسودان.

1960 - نھاية أزمة الصواريخ الكوبية بعد أن اتفق 
الرئيس�ان ج�ون كينيدي ونيكيتا خروتش�وف عىل 
إزالة الصواريخ من كوبا رشيطة عدم غزو الواليات 
املتح�دة لھا، والتخلص م�ن الصواريخ البالس�تية 

املوجوده يف تركيا.
التأس�ييس  املجل�س  يف  الدس�تور  لجن�ة   -  1962
الكويتي تعقد آخر جلساتھا برئاسة رئيس املجلس 
عبد اللطيف محمد الغانم وترفع مرشوع الدس�تور 

إىل املجلس ملناقشته وإقراره.
1990 - العم�اد ميش�ال ع�ون رئي�س الحكوم�ة 
العس�كرية يف لبن�ان وقائ�د القوات املتم�ردة يعلن 
استس�امه، وبذلك انتھت الح�رب األھلية اللبنانية 

بعد 15 سنة من اندالعھا.
- 1991 تركمانس�تان تحصل عىل اس�تقالھا عن 

االتحاد السوفيتي.
إجراء أول انتخابات ديمقراطية يف بولندا.

1998 - انتخاب غريھارد رشودر مستشارا ألملانيا.
2005 - ان�دالع أعمال ش�غب يف باري�س وذلك بعد 

موت اثنني من املسلمني األفارقة.

2010 - الش�يخ س�عود بن صقر القاس�مي يتوىل 
حكم إمارة رأس الخيمة يف اإلمارات العربية املتحدة 

بعد وفاة الشيخ صقر بن محمد القاسمي.
وويل عھ�د اإلمارة الس�ابق الش�يخ خال�د بن صقر 
القاس�مي يعلن يف رس�الة فيديو ع�ر اإلنرتنت إنه 
ھو حاكم اإلمارة الجديد وذلك بصفته النجل األكر 

للحاكم السابق.
2011 - ملك الس�عودية عب�د الله بن عبد العزيز آل 
سعود يعني األمري نايف بن عبد العزيز آل سعود وليا 
للعھد ونائبا لرئيس مجلس الوزراء خلفا لويل العھد 

السابق األمري سلطان بن عبد العزيز آل سعود.
2013 - س�ائق سيارات السباق األملاني سباستيان 
فيتل يفوز ببطولة العالم لسباقات الفورموال واحد 

موسم 2013 للمرة الرابعة عىل التوايل.
2016 - فوز ناش�طتي حقوق اإلنس�ان اليزيديتني 
نادي�ة مراد وملياء حجي بش�ار بجائزة س�خاروف 

لحرية الفكر.
2017 - كتالوني�ا تعلن االنفصال عن إس�بانيا من 

جانب واحد كجمھورية مستقلة.
2019 - الرئيس األمريكي دونالد ترامب يعلن مقتل 
أب�ي بكر البغدادي زعيم تنظي�م )داعش( يف عملية 
خاص�ة للقوات األمريكية يف ريف إدلب الش�مايل يف 

شمال غرب سوريا.

غزل عراقي
نضحك بالچذب ونضمضم الدمعات

ومكابر نشد احزامنه الباي�������������د
چم دوب الصر نگيض العمر صيام

والعيد اليمرنه اتقشمر انعاي����������د
--------

من كد ماترف ينشاف بيك امل���اي
وتخجل من ضواك وتنطفي الشمعه
وأظن عرشين وأكثر حملت امك بيك

الن دكة جمالك مو شغل تسع�������ه
----

ترة رصنة بغيابك مثل يعق���������وب
ومن كثر البجي منك عمين�����������ة
اذا مابيك جيه ويوسف تص��������ري

بس ارسل قميصك التجي�������������ن

أبـــــــراج

ربم�ا ت�زورك الي�وم مجموع�ة م�ن األصدق�اء يف 
منزلك. وربما تجد نفس�ك اليوم محط أنظار الجميع. 
ستس�تمع بالوق�ت الذي تقضي�ه مع ه�ؤالء األصدقاء. 
ربما تس�تغل الوقت يف اللعب أو قراءة بعض الروايات. مهما 
كانت األنش�طة الت�ي تقوم بها معهم، بالتأكيد ستش�عرون 

بالسعادة.

انتب�ه اليوم وكن ح�ذرا خاصة أن بع�ض الزماء 
يف العم�ل يدب�رون لك بعض املكائ�د. كن يقظا وال 
تدعه�م ينفذون خططهم. من األفضل أن ترتك العمل 

يف وقت مبكر لكي تبتعد عن هؤالء الحاقدين.

ربما تتحدث لس�اعات طويلة م�ع الحبيب اليوم 
دون الش�عور بمرور الوق�ت. ربما تتناقش معه يف 
بعض املوضوعات الفلس�فية أو األح�داث الجارية أو 
الطقس أو ربما تطرح علي�ه فكرة ما لتعرف رأيه. األمر 
الوحي�د ال�ذي لم تتحدث في�ه اليوم مع الحبي�ب هو طبيعة 

عاقتكما بالتحديد، مما يجعلك تشعر باإلحباط.

تشعر أن العالم من حولك غريب جدا، فلم ال تفكر 
يف التخطي�ط لرحلة مل�كان ما ؟ قم�ت بعملك عىل 
أكمل وجه الفرتة املاضية وتستحق الرتفيه واملتعة. إذا 
لم يكن لديك وقت كاف اليوم، عىل األقل تواصل مع رشكة 
س�ياحة أو قم بعمل بحث عىل اإلنرتنت للتعرف عىل املنطقة 

التي ستزورها.

األج�واء مضطرب�ة واملن�اخ غري مس�تقر خاصة 
يف املنزل. ال تس�تطيع أن تح�اور أي فرد من أفراد 
أرست�ك هذا اليوم. تس�تطيع أن تحل ه�ذه الخافات 
ولك�ن يب�دو أن الوض�ع مت�أزم للغاية. فا تي�أس ألنك 
تس�تطيع أن تجد حا. يف نهاية اليوم ستعود األمور لوضعها 

الطبيعي.

كن�ت تبح�ث خ�ال الف�رتة املاضي�ة ع�ن بعض 
املفاهي�م الفلس�فية الغامض�ة ولم تعث�ر عليها، 
ولك�ن اليوم س�تعثر عىل ما تريد بكل س�هولة. عليك 
أن تدونه�ا حتى تس�تطيع الرجوع إليه�ا وقت الحاجة. 

استغل وقتك اليوم يف يشء مفيد كالرياضة أو القراءة.

اعتم�ادك عىل حدس�ك الي�وم قد يدفعك لكش�ف 
املؤام�رات والحي�ل الت�ي يدبره�ا لك م�ن حولك. 
ستعرف كيف تترصف جيدا مع املاكرين. ربما تضطر 
اليوم إىل اتخ�اذ بعض القرارات التي تعتمد عىل العاطفة 

أكثر من املنطق.

ربم�ا تكتش�ف الي�وم أنك موه�وب يف مج�ال ما. 
ستكتش�ف هذه املوهبة بش�كل غري متوقع، ربما 
تكتش�فها عندما تقوم بالرس�م يف مع أحد األصدقاء. 
تنمي�ة هذه املوهبة س�تعود علي�ك بالنفع يف املس�تقبل. 
هذه املوهبة س�تكون سبب إس�عاد من حولك اليوم وخاصة 

األطفال.

اليوم تس�مع بعض األخبار الجدي�دة التي تتعلق 
بصديق لك. قد تكون هذه األخبار غريبة بالنس�بة 
ل�ك ألنك ل�م تتوقعها. قد تكون س�عيدا ألنك علمت أن 
صديقك سعيد أيضا. إذا كنت ما زلت مذهوال، اتصل بهذا 

الصديق وتأكد بنفسك.

تهت�م اليوم بتصلي�ح بعض األجه�زة اإللكرتونية 
املوجودة يف منزلك، وتقيض معظم الوقت يف تحاول 
معرف�ة كيفية تش�غيل بعض األجه�زة األخرى. ربما 
يتص�ل بك صدي�ق لك من مكان بعي�د وربما تعطلك هذه 

املكاملة عن مهامك بعض الوقت.

ستحصل عىل مكافآت من رؤسائك يف العمل بسبب 
إنجازاتك التي حققتها خال الفرتة املاضية. تشعر 
ب�أن من حولك يدعمونك، وربما يكون ذلك بس�بب ما 
تقدم�ه لهم من مس�اعدات ونصائح. تخط�ط لحفل ما 
وقضاء وقت مميز م�ع األصدقاء وبالتحديد من يقدمون لك 

الدعم.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

ترغب بش�دة اليوم يف تغيري بعض ديكورات املنزل 
م�ن أجل الحص�ول عىل من�زل مختل�ف وراق. لن 
تحت�اج إىل رشاء العدي�د م�ن األغراض، ولكن�ك ربما 
تكتش�ف فجأة أنك لم تعد تس�تطيع العيش بسبب ألوان 
غرفت�ك أو أل�وان املن�زل عموم�ا، ولذل�ك س�تقوم بتغيريها 

بنفسك.

 توجه س�ائق حافل�ة ذات صباح إىل حافلته 
وش�غلها وانطلق إىل العمل حيث بدأ بتحميل 
وتنزيل ال�ركاب من موق�ف إىل آخر دون أن 
تعرتض�ه أية مش�كلة. اس�تمر يف عمله عىل 
هذا الحال حتى جاءت فرتة الظهرية وصعد 

إىل الحافلة شاب ضخم يبلغ طوله مرتين.
نظر الشاب إىل سائق الحافلة وقال له “جون 
الضخم ال يدفع،” ثم عاد وجلس يف املؤخرة. 
نظر السائق إىل جسده النحيل ولم يسعه إال 
التفكري يف تجنب الش�جار مع جون الضخم 

فقرر أن يصمت، لكنه تضايق من املوقف.
ويف الي�وم التايل، حدث األمر ذاته حيث صعد 
الش�اب نفس�ه إىل الحافلة وق�ال من جديد 
“ج�ون الضخ�م ال يدفع.” ومع تك�رار هذا 
الحال يومياً، كان غضب الس�ائق يزداد لكن 
ل�م يكن باس�تطاعته فع�ل أي يشء فهو ال 

يقوى عىل الرصاع مع ذلك الشاب الضخم.
ذه�ب س�ائق الحافلة إىل ناٍد للياق�ة البدنية 

وبناء األجس�ام وس�جل يف تدريب�ات القتال 
والق�وة. أخرياً بع�د انتهاء الصي�ف، أصبح 
سائق الحافلة قوياً بما يكفي ملواجهة جون 

الضخم، فكان تواقاً لرؤيته من جديد.
ج�اء الصب�اح وانطل�ق الس�ائق إىل عمل�ه 
الص�ر.  بف�ارغ  الظه�رية  ف�رتة  منتظ�راً 
جاءت لحظ�ة الحقيقة وصعد ذلك الش�اب 
إىل الحافل�ة، وكعادت�ه قال للس�ائق “جون 
الضخ�م ال يدفع”. فنهض الس�ائق والتفت 

إليه ثم رصخ قائاً “وملا ال؟”
اعتلت الدهشة وجه الشاب الضخم وأجاب: 
“ألنن�ي لدي إعفاء من دف�ع أجرة الحافات 
نظ�راً لحالت�ي الصحية وضخامة جس�دي 

بسبب مشاكل يف الهرمونات”.
الحكم�ة: حاول أن تكتش�ف املش�كلة قبل 

العمل عىل الحل.

لكل ش�هر من أشهر السنة شكل 
قمر خ�اص به. وهذا م�ا يؤثر يف 
ش�خصيات موالي�د تلك األش�هر 
ل�كل  خاص�ة  صف�ات  ويرس�م 
منه�م. إذاً ح�ددي ش�هر ميادك 
واعريف ش�كل القمر املناس�ب له 
واكتش�في ما يخبئه من صفات 

شخصيتك وارسار طباعك.
1 يناير: قمر الذئب

إذا تراف�ق مول�دك يف هذا الش�هر 
مع قمر الذئب، فهذا يعني أنك قد 
تواجهني الكث�ري من التحديات يف 
حياتك. كم�ا يدل عىل أن عليك أن 
تبذيل الكثري من الجهود لتتخطي 
املصاعب التي تعرتضك يف حياتك. 
كذلك يرى األش�خاص املحيطون 
بك أنك قادرة عىل أداء كل املهمات 
بشكل صحيح مهما بلغت درجة 

صعوبتها.
2 فراير: قمر الثلج

يف ح�ال ارتبط�ت والدتك بش�هر 
فراير وبقمر الثلج، فهذا يدل عىل 
أّنك م�ا زلت تحتفظ�ني يف داخلك 
بالكث�ري من آث�ار طفولتك. فأنت 
م�ا زلت تتمتع�ني بطيبة الصغار 
وبراءته�م. ل�ذا تواجهني صعوبة 
كب�رية يف التكّي�ف م�ع مجتمعك 
ومع طب�اع األش�خاص اآلخرين 
التي ال تخلو من املكر واالحتيال.

3 مارس: قمر الدودة
ع�ىل  كب�رية  بق�درة  تتمتع�ني 
التواصل  التعبريعن أفكارك وعىل 
مع اآلخري�ن. وما يش�جعك عىل 
هذا هو أّنك تتس�مني باملرونة. لذا 
يمكن�ك التأقلم م�ع كل املتغريات 
حيات�ك  ع�ىل  تط�رأ  ق�د  الت�ي 

الش�خصية واملهني�ة. وه�ذا م�ا 
يسهم يف نجاحك.

4 أبريل: القمر الزهري
يرتب�ط  مي�ادك  ش�هر  كان  إذا 
بالقم�ر الزهري، فهذا يش�ري إىل 
أّن�ك تمتلك�ني أف�كارك الخاص�ة 
وتفضلني أن يقتنع بها اآلخرون. 
كما يعني هذا أّنك واجهت الكثري 
من املش�اكل يف طفولتك. وهو ما 
ينعكس سلباً عىل حياتك الراهنة 
حي�ث ال يمكنك تقب�ل الكثري من 

األشخاص والظروف.
5 مايو: قمر الوردة

اله�روب من  تتمتع�ني بموهب�ة 
املصاع�ب والق�درة ع�ىل تجنبها 
واإللقاء بها ع�ىل عاتق اآلخرين. 
وال  املواجه�ة  تحب�ني  ال  فأن�ت 
خوض الرصاعات والخافات. إال 
أّن جم�ال مظهرك ه�و ما يلفت 

إلي�ك الكث�ري م�ن األنظ�ار.
6 يونيو: قمر الفريز

إذا ولدت يف هذا الش�هر تحت هذا 
القمر، فه�ذا يكش�ف أّنك تحبني 
لألش�خاص  النصائ�ح  تقدي�م 
املحيط�ني بك. ويعني أّنك تعرفني 
أن آراءك ليس موضوعية وصائبة 

دائم�اً إال أّن�ك ال تعرتف�ني به�ذا 
بش�كل علني. فأن�ت تفضلني أن 

تظهري نقاط قوتك فقط.
7 يوليو: قمر الرعد

مي�ادك  ش�هر  ارتب�ط  ح�ال  يف 
بص�وت الرع�د، فأن�ت تتس�مني 
بش�خصية متناقض�ة. والس�بب 
أنك تحب�ني االنفتاح عىل اآلخرين 
أحيان�اً والبق�اء بمف�ردك وبعيداً 
عن الجمي�ع أحياناً أخ�رى. كما 
الح�دس  بق�وة  تتمتع�ني  أّن�ك 
ورسعة البديهة وهو ما يساعدك 
عىل إنقاذ نفسك دائماً يف املواقف 

الصعبة.
8 أغس�طس: قمر الحوت

األش�خاص  م�ن  الكث�ري  يق�ول 
املحيطني بك إنك تتمتعني بالحظ 
الجي�د. فأنت تجذبني إليك برأيهم 
كل م�ا ه�و حس�ن. لك�ن يتعنّي 
عليك االنتباه أحياناً ألن هذا قد ال 
يحظ�ى بإعجاب بعض املحيطني 

بك وقد يسعون إىل أذيتك.  
9 سبتمر: قمر الحصاد

يعن�ي ارتب�اط ه�ذا القم�ر بيوم 
االحتف�ال  تحب�ني  أّن�ك  مول�دك 
وتهنئته�م  اآلخري�ن  بإنج�ازات 

كلما اس�تدعى أمر ما ذلك. فأنت 
تشعرين دائماً باالكتفاء بما لديك 
بالغ�رية.  االحس�اس  وتتجنب�ني 
كذلك تفضلني العمل ضمن فريق 
ألن ه�ذا يس�اعدك ع�ىل تحقي�ق 

األهداف بشكل أفضل برأيك.
10 أكتوبر: قمر الصياد

تعيشني س�باقاً دائماً مع الوقت. 
وهذا ما يش�عرك بالقلق يف الكثري 
من األحيان. كما أن والدتك يف هذا 
الش�هر وارتباطك بقم�ر الصياد 
يعن�ي أّن�ك تقتفني أث�ر االخطاء 
الت�ي يت�م ارتكابه�ا يف املجتم�ع 
بمختل�ف  كش�فها  وتحاول�ني 
الوسائل وتسعني إىل منع تكرارها 
وإن كان ه�ذا أم�راً غري س�هل يف 

معظم األحيان.
11 نوفمر: قمر السمور

تحبني اتباع أح�دث الصيحات يف 
كل املج�االت. فأن�ت تفضلني كل 
ما هو غري مألوف. حتى األحداث 
الطارئ�ة وغ�ري العادي�ة تج�ذب 
اهتمام�ك وتش�عرك بالحم�اس. 
كما أّنك تظهرين دائماً استعدادك 
لتقديم املساعدة لآلخرين لينتقلوا 
إىل مس�توى آخر يف حياتهم. وهم 
يشعرون باالمتنان تجاه ذلك. 12 

ديسمر: قمر الثلج
يعتق�د الكثريون أّن�ك ال تمتلكني 
املش�اعر الدافئة. وهم مخطئون 
ع�دم  تفضل�ني  فأن�ت  ذل�ك.  يف 
التعبري عن مش�اعرك وأن تكوني 
عملية. والس�بب أن األحاس�يس 
بالنسبة إليك ضعف وأن العاطفة 
دعوة لآلخرين الس�تغالك. وهذا 

غري صحيح أيضاً.

قصة وعربة

اختبارات شخصية

جون الضخم ال يدفع

شهر ميالدك وشكل القمر املرتبط به يكشف الكثري عن صفات شخصيتك

قصة مثل 

يرضب للش�خص الذي يرى مايصيب الناس من مصائب وشدائد، 
فا يحس بها وال يش�عر بوقوعها مادام ه�و بمنجاة منها وبعيد 

عنها. 
أصله: 

أن س�ائا وقف عىل باب أحد القصور الكبرية ليس�تجدي. فأطلّت 
علي�ه ربة القرص وس�ألته حاجته، فقال الس�ائل:)) س�يدتي أنا 
ح�االت  أش�د  ويف  جائ�ع... 

الجوع((. 
فسألته املرأة: )) وملاذا لم تأكل 
حت�ى اآلن؟... أل�م يطبخ لكم 
طباخكم هذا الي�وم؟(( فقال 
السائل:))س�يدتي... أي بي�ت 
تعنني وأي طباخ تقصدين؟... 
أنا رجل فقري معدم وقد مىض 
عيل يومان ل�م أطعم خالهما 
امل�رأة:))إذا  ((. فقالت  ش�يئا 
كان طباخك�م ل�م يع�د لك�م 
ش�يئا من الطعام... فتلّه بيشء تأكله: خذ من خبازكم رغيفا من 
الخبز الح�ار ثم انزل إىل الرسداب، فخذ غرفة من الس�من وغرفة 
من العس�ل ولطخ بهما ذلك الرغيف ث�م كله وتصّر، حتى ينضج 
الطع�ام ويت�م إعداد املائدة((. فق�ال الرج�ل:))واي واي ! .. إحنا 
وين .. والهانم وين ؟ .. واحد جوعان .. والثاني ش�بعان .. شلون 

نتفاهم ؟ (( . 
ث�م تركها ومىض. وذاع ذل�ك الحديث بني الن�اس، فقالوا فيه : )) 
الش�بعان ما ي�دري ب�درد الجوع�ان((. وضحكوا من ق�ول املرأة 

وعجبوا من غبائها وقلة عقلها. وذهب ذلك القول مثا.

الشبعان ما يدري بدرد 
اجلوعان 

رأيس
1مقدمته أساس علم االجتماع
2لون من ألوان الخشب o توقع 

الخري أو الرش
3مراقب مؤنب o ما لصق

o غ�ري  4رشاب س�اخن لذي�ذ 
ناضج

5فرعون o اسم مؤنث أعجمي
6ال يمكن كرسه أبدا o ليت

7نقع�ة مائية وس�خة o بدانة 
)مبعثرة(

8نصف بيضة o يصبح عفنا
9من تربى عند أحدهم o طرف 

)معكوسة(.
 o الع�رب  ش�عراء  10ش�اعر 

حاجز

أفقي
1الحمدان�ي الذي غنت من ش�عره 

أم كلثوم
2من يبني o صندوق صغري

3من الس�ماء o من أدرك الجاهلية 
واإلسام

4النتيجة والتايل o حسم
5أداة نفي جازمة o عبء ثقيل

6ممثلة مرصية من أفامها جميلة 
o متشابهان

7أبنائي
8نضب وانتهى o وراء

9طبيب وعالم وفيلسوف مسلم ولد 
يف دمشق وتويف يف القاهرة

10مدين�ة أفريقي�ة بناها عقبة بن 
نافع
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كلنا يسعى اىل ان تكون حياته اكثر سعادة.. كلنا يسعى اىل ان 
تكون حياته لونهـا ”بمبي“، وهذه السعادة ال تأتي بالتمنيات 
بل بقدرة االنسان عىل اجراء التغيري، ويف كل دول العالم حصلت 
خـالل السنني املاضية طفرات نوعيـة كبرية عىل طريق اسعاد 
املجتمعات، وايجاد طرق لتوسيع آفاق الرفاهية من خالل خلق 
ظـروف مناسبة لراحـة واسعاد الفرد الذي يسعـى اىل ان تعم 
السعادة والفرحة له ولعائلته، إال نحن، فبعد ان كان العراق من 
الدول السباقة يف تأسيس صـاالت السينما، حيث بدأت بدايات 
بسيطة بعد الحرب العاملية الثانية، حيث انتجت رشكة الرشيد 
العراقيـة املرصية خالل عـام ١٩٤٦ اول فيلم عراقي بعنوان ” 
ابن الرشق ” للمخرج املرصي نيازي مصطفى، تبعه فيلم اخر 
عنوانـه ” القاهرة بغداد ”، لكن االكثر اثـارة عن السينما يوم 
اخربنـا ابي، وكان يجلس مع اصدقائـه يف جلسة سمر يف احد 
مطاعـم ابو نواس، انه سيظهر يف فيلـم عراقي تم تصويره يف 
تلك املنطقة بعنوان ” سعيد افندي“ اخراج كامران حسني عام 
١٩٥٨، وحـال عـرض الفيلم يف سينما الوطنـي حرض العرض 
اغلـب اقرباء والدي ووالدتي ملشاهدة ذلك املشهد الذي سيظهر 
فيه الوالد، حتى شـكل عدد االقرباء بحدود ٢٠ باملائة من عدد 
الحضـورن وما ان بدأ الفيلم واالقرباء يف تحفز ملشاهدة الوالد، 
ومـن ثم لـم تظهر إال صورة كتـف الوالد، وهي صـورة يتيمة 
بائسة اثارت ضحـك االقرباء، فكانت محط سخرية الحضور، 
وبقي الوالد واقفا متسمـرا يحس بخيبة االمل من هذا املوقف 
املحرج الـذي وقع فيه.. كانت دور السينمـا العراقية املنترشة 
يف اغلـب مناطق بغـداد اماكن تجذب العائلـة لدخولها للتمتع 
بساعات من الراحة، وهي مشهرة ابوابها من ساعات الصباح 
حتى ساعات متأخرة من الليل، ووصل االمر بالعائلة العراقية 
ان تحجـز مقعدها عرب جهاز الهاتف. أمـا اليوم، فمع االسف 
الشديـد، بعد ان سـادت اجواء املزاجية فقـد اغلقت اغلب دور 
السينمـا ابوابهـا وانطفأت انوار شاشـاتها، واغلقـت اغلبها 
واصبحت مخازن للخردة.. مؤخرا فتحت بعض املحال التجارية 
”املوالت“ صاالت عرض سينمائي بعد فرتة ركود طويلة بسبب 
االوضـاع السياسيـة واالمنية.. وبحسب تقديـري فإن املرحلة 
القادمة تتطلـب عقد اتفاقات مع رشكـات استثمارية عربية 
لفتـح آفاق اقامـة نهضـة سينمية من خـالل ارشاك رشكات 
استثمار عربية إلعادة افتتاح دور السينما بعد اجراء ترميمات 
عليها او بناء دور سينما جديدة تتيح للمواطن وعائلته دخولها 
للتمتع بمشاهدة االفالم، ولتكون حياته ”بمبي بمبي“ بعد أن 

اصبحت اتعس من حياة ”ملبي“.

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

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

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

ورشكة إنتاج كبرية.

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

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

ألكثر من ساعة متواصلة.

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

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

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

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

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

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

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

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

املمكن أن نراها ضمن أحداث العمل.

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

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

أفكارهم ورغباتهم،
وأن مـن املهـم أن نـرى انعكـاس 

رغبـات الجمهور وتأثـري أزمة 
«كورونا» عـىل اإلنتاج الفني 

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

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

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

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

مرتبطون بها.

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

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

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

حدث يف مهرجان الجونة“.

أحمد السقا يحرج مذيعة مهرجان الجونة

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

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

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

الغناء العراقي ذي الشجن الحزين. 
• ماذا تعقب ؟

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

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

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

تجتاح الساحة . 
•   وأنت واحد منها؟ 

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

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

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

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

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

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

والقنوات الفضائية. 
• لكن ربما ستجد انقطاعا عن جذورك؟ 

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

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

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

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

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

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

كبري. 
• وكيف يتعامل مهنـد محسن مع نفسه كملحن 

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

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

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

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

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

مجتمعنـا العراقـي يجـب عـىل كل املبدعـني 
أن يوصلـوا ثقافتنـا اىل  العراقيـني 

العالم والدول العربية خاصة لكي 
يعلـم الجميع بـأن العراق هو 

عراق املبدعني وليس مشاهد 
القتل والدمـار والترصفات 

املتخلفـة للبعـض الذيـن 
ال يمثلـون بلـداً عمـره 

مـن  السنـني  آالف 
الحضارة . 

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

مطر ساخن

لسُت متبحراً يف علم الالهوت، وال خبريا يف نبش التاريخ، وال واعظا 
يصعد املنرب ليقدم ارشاداته اىل الناس.

ما حدث من إساءة اىل رسولنا الكريم محمد )صىل الله عليه وآله 
من  حصل  وما  إلدانته،  عالية  فكرية  لياقة  اىل  يحتاج  ال  وسلم( 
تشويه اىل شخصية خاتم املرسلني واىل عموم املسلمني يستدعينا 
انها  تعتقد  حكومة  عن  والحديث  الحكمة،  بمنطق  التمسك  اىل 
السباقة اىل احرتام حقوق االنسان، وانها صاحبة الريادة يف خلق 
واملدافعة عن حرية  الرأي  احرتام  القائمة عىل  الحديثة  الحضارة 

التعبري.
كوننا  الخطري  املوضوع  هذا  يف  الحضاري  الحوار  ننتهج  ولكي 
نحن أهل الحضارة األوىل، ونحن من أرىس دعائمها عندما صدرنا 
البرشية جمعاء، وعندما كنا مصدر اشعاع ينري  اىل  الحرف االول 

الكهوف املظلمة.
البلدان التي تتباهى بحضارتها، ثمة فايروس يغذيها بالوهم،  يف 
ويجعلها تنظر اىل ما يدور يف الحياة نظرة الفاقد لبرصه وبصريته، 
لقوات  الوحيش  للفعل  ومستنكرة  منددة  الشعوب  تخرج  فبينما 
اللون، والجميع يطلق عىل هذا  الرشطة وهي تعامل رجال اسمر 
محاربتها  من  والبد  املقيتة،  بالعنرصية  معهم،  ونحن  الحدث، 

واجتثاثها من العروق والقضاء عليها.
لفرتة  والغذاء  املاء  عنها  ويحرم  قفص  يف  قطة  تسجن  وعندما 
مستنكرة  الحيوان  حقوق  جمعيات  تهب  قصد،  دون  وجيزة 
من  مكان  كل  اىل  لتصل  االعالمية  فرقعاتها  تطلق  وهي  صارخة 
اجل تضامن القطط وأصحاب القطط مع هذه القطة املسكينة 
يدفع بشخص  كرامتها وصودرت حريتها، وعندما  انتهكت  التي 
االنسان  حقوق  باحرتام  مطالبة  تتعاىل  األصوات  تبدأ  السجن  اىل 
باعتباره أغىل وأثمن رأسمال يف الوجود، يف الوقت الذي تباد فيه 
وال  يدين،  واحدا  صوتا  نسمع  ان  دون  أوطان  وتصادر  شعوب 

حكومة واحدة تحتج.
وعندما يساء اىل الرسول االعظم بطريقة ال أخالقية وال تقرتب من 
يكون  املسلمني،  عموم  اىل  االساءة  منها  والغرض  التعبري،  حرية 
االمر مختلفا، فهذا االمر من صلب الحرية التي تنشدها الشعوب ، 

ومن صلب الحضارة التي تتباهى بها الحكومات.
باب  يدخل من  فرنسا وغريها  به  قامت  ما  بأن  ندرك جيدا  نحن 
هيمنة القوي عىل الضعيف، ولو كان املسلمون يحتفظون بالقليل 
من الكرامة ملا قبلوا بهذه االساءة لشخصية الرسول الكريم والتي 

تصادف يوم الخميس تاريخ مولده الرشيف.
الرشيفة  الكلمة  غري  تاريخنا  عن  به  ندافع  سالحا  نحمل  لم 
تعني وفق  التي  التعبري  لديهم حرية  تقال، ومثلما  أن  التي يجب 
حضارتهم االساءة والبذاءة، فلدينا فسحة من هذه الحرية التي 
تعتمد عىل الحوار الرصني واملنطق املكني، وال خري يف الرؤوس التي 
ال تدافع عن وجودها، وال خري يف االقالم التي ال تطلق النريان عىل 

مكامن الفساد والرذية.
إىل اللقاء... 

غري  أدوات  بصندوق  عراقي  فنان  يحتفظ 
عادي يف مرسمه، فبدالً من ألوان األكريليك 
والقهوة  العادية  القهوة  يستخدم  املاء،  أو 
لشخصيات  فنية  لوحات  رسم  يف  الفورية 

من املشاهري والعراقيني العاديني.
من  البالغ  سليمان،  قاسم  الفنان،  ويقول 
العمر 22 عاماً وهو من مدينة البرصة: اّنه 
يريد إبداع فن متميز لتصبح أعماله فريدة 

ومختلفة عن أعمال غريه من الفنانني.
البودرة  بالقهوة  الرسم  »اخرتت  وتابع: 
النمطية  عىل  أخرج  بذلك  ألنني  والسائل 
للناس  مختلفة  بصورة  فأظهر  واملألوف، 

جّذابة«.
الواحدة  البورتريه  لوحة  إنجاز  ويستغرق 
وأوضح  فقط.  ساعتني  نحو  سليمان  من 
 100 من  أكثر  رسم  أنه  الشاب  الفنان 
األربع  السنوات  خالل  بالقهوة  بورتريه 

املاضية.
وقرر سليمان، يف اآلونة األخرية، أن يتعاون 
بني  معاً  ويدمجون  آخرين  فنانني  مع 

تقنيات الرسم بالقهوة والرسم التقليدي.
مع  مشرتك  بعمل  القيام  »حاولت  وتابع: 
بألوان  بورتريه  لوحة  لرسم  فنانني،  عدة 

عّدة، باإلضافة إىل القهوة، االكريليك واأللوان 
األخرى إلنتاج لوحة مختلفة، ودمج جميع 

األلوان بها«.
وإضافة إىل شغفه بالفن وعشقه له منذ أن 
يوّفر  بالقهوة  الرسم  أصبح  مراهقاً،  كان 

الحاجة  أمّس  لسليمان هو يف  مصدر دخل 
له يف ظل ندرة فرص العمل يف العراق حالياً.

البورتريه  يبيع  أنه  الشاب  الفنان  وأوضح 
حجم  حسب  دوالراً  و15   10 بني  بسعر 

الجهد الذي يبذله إلنجازه.

يتوىل  التي  األمني«،  الهادي  صحبة  »يف  املحمدية  الليلة  يف  يشارك   
نجوم  من  ضخم  عدد  الحميد،  عبد  جمال  الكبري  املخرج  إخراجها 
وسمرية  الغفور  عبد  وأرشف  املرشدي  سهري  منهم  والغناء  الفن 
والبطولة  دسوقي،  وطارق  ماهر  وأحمد  بدر  وسوسن  العزيز  عبد 
ووائل  فؤاد  وطارق  عمار  وهدي  فاروق  ومي  ناجي  ملروة  الغنائية 
التهامي  واملنشد محمود  الهلباوي  املنشد عيل  يشارك  الفشني، كما 
مع كوكبة من املطربني.الليلة املحمدية » يف صحبة الهادي األمني » 
ينتجها البيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية برئاسة املخرج 

الدكتورعادل عبده، وستقدم عىل مرسح البالون أوائل شهر نوفمرب 
ويشارك فيها أيضا فرقة اإلنشاد الديني للبيت الفتي للفنون للشعبية 
من  وهو  ايام«  ثالث  ملدة  يستمر  سوف  والعرض  واالستعراضية، 
أمل  منفذ  مخرج   ، الرشنوبي  صالح  والحان  عياد  مصطفى  تأليف 
إضاءة سامي  زينهم،  وأغاني صفوت  ديكور محمود سامي  أسعد، 
املغربي، أزياء هبة محمود، مدير اإلنتاج أمل حبيب، ويأتي ذلك ضمن 
احتفاالت وزارة الثقافة باملولد النبوي الرشيف، وتحت إرشاف قطاع 

شئون اإلنتاج الثقايف برئاسة املخرج خالد جالل.

»الزم  حلقات  عرض  انطلق 
السادسة  الحكاية  أعيش« 
»إال  مسلسل  حكايات  من 
والتي   ،dmc قناة  عىل  أنا« 
مرض  مشكلة  تطرح 
معه،  التعايش  وكيفية  البهاق 
الدراما  يف  مرة  ألول  وذلك 
تظهر  حيث  املرصية، 
جميلة  الحكاية  بطلة 
فتاة  بدور  عوض 
بـ«البهاق«  مريضة 
نظرة  من  وتعاني 
أنها  إال  لها  املجتمع 
التعايش  عىل  تصمم 

وتجاوز األمر.  
سلسلة »اال انا« قصص مستوحاة من 
أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يرسى 
الفخراني، يضم املسلسل بطلة لكل 

»الزم  وحكاية  حلقات،   10 من  حكاية 
أعيش« من بطولة جميلة عوض، نجال 
بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن 
مريم  وإخراج  الحديني  نجالء  تأليف 
أروما  رشكة  انتاج  من  وهو  أحمدي، 
للمنتج تامر مرتىض برشاكة مع املتحدة 

للخدمات اإلعالمية. 
يرسى  الكاتب  قصة  أنا«  »إال  مسلسل 
حكايات   5 عرض  وتم  الفخراني، 
عامر  وفاء  بطولة  موىس«  »بنات  هم 
جودة،  أروى  بطولة  وعدت«  و«سنني 
مطاوع،  حنان  بطولة  حياتى«  و«أمل 
عادل،  شريي  بطولة  شخيص«  و«أمر 
علوش،  كندة  بطولة  القمر«  و«يض 
بعنوان  سابعة  حكاية  إضافة  مع 
»ربع قرياط« بطولة ريهام عبد الغفور 

مقررالبدء يف تصويرها بعد يومني.
الفخراني،  الكاتب يرسى  والعمل قصة 

مستقلة  حكايات  عىل  ويعتمد 
مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، 
من  حكاية  لكل  بطلة  املسلسل  يضم 

10 حلقات ولكل حكاية مؤلف 

املسلسل  ويناقش  وبطلة،  ومخرج 
العديد من القضايا التي تهم املرأة مثل 
املطلقة  للمرأة  الرشقي  املجتمع  نظرة 

وكفاح املرأة من أجل ذاتها وأوالدها.

دبي/ الزوراء:
اللبنانية   – اإلماراتية  املطربة  حداد  ديانا  الفنانة  تعد 
التي تربعت طويال عىل عرش األغنية البدوية والجبلية، 
 2٤ عليها  مىض  التي  الفنية  مسريتها  خالل  فحصدت 
حصدت  كما  لها،  الناس  واحرتام  وتقدير  محبة  عاماً 
والتقدم  للتطور  دائماً  تسعى  كونها  والشهرة  النجاح 
من خالل تطوير ذاتها وتقديم كل ما هو جديد ومختلف 

ومتنوع يف فنها وإطالالتها.
الفنانة حداد تستعد إلطالق أغنيات باللهجات السعودية 
والعراقية واللبنانية، وستتعامل فيها مع شعراء جدد، 
األنسب  هو  ما  وسرتى  ألبوم«،  »ميني  يف  تضمها  وقد 

لطحها يف ظل الوضع السائد بسبب جائحة كورونا.
يف  أثرت  حد  أي  اىل  اإلمارات،  يف  دائمة  إقامتك  باتت   •

مسريتك الفنية؟
الخليجيني  وغري  الخليجيني  املطربني  من  كبري  عدد   -
املهمة  املحطات  من  تعد  واملدينة  دبي،  يف  يعيشون 
املجالت..  أو  الفضائية  القنوات  عرب  سواء  إعالميا 
برصاحة، أنا مقلة يف ظهوري اإلعالمي، ليس يف لبنان 
لدّي  مرص..  وحتى  العربي  الوطن  كل  يف  بل  وحده 
يكن  لم  اذا  اإلعالم  عن  االبتعاد  هي  فنية  اسرتاتيجية 

لدي ما أقوله .
• هل أحيانا ينجح املطرب بالغناء بغري لهجته ؟

بكل  الغناء  يتقن  الذي  ذاك  هو  الناجح،  الفنان   -
أكرب يف  الخليجية، أضافت يل حضوراً  األغنية  اللهجات، 
اإلماراتية  والجنسية  طفولتي..  قضيت  حيث  الخليج 
ناجح..  بشكل  الخليجية  األغنية  تقديم  عىل  ساعدتني 

بلد  من  وتنقيل  البدوية  األغنية  قدمت  بداياتي  ومنذ 
عربي ساعدني عىل تقديم أغنيات بكل اللهجات العربية 

التي أتقنتها ونجحت بها.
• لكن كانت لك بدايات مختلفة ؟

والشعراء  امللحنني  اهتمام  كان  فقد  نعم،  البداية  يف   -
أكثر  حينها  فعال  قدمت  وقد  البدوية  باألغنية  بالتفرد 
من أغنية بدءاً من »ساكن« مروراً بـ »أمانيه« وانتهاًء 
للفنان  هي  األخرية  وهذه  ليل«،  والدنيي  »القيتك«  بـ 

اللبناني الراحل عصام رجي وقد جددتها.
• ثم ؟

-  تطور األسلوب اىل تقديم األغنيات باللون الجبيل، لكن 
ألنني  اللهجات  بكل  الحقاً  الغناء  عن  يمنعني  لم  ذلك 
أعّد نفيس فنانة »عربية« ولدي دائماً حضور يف مختلف 

الدول العربية .
• ما اللهجة التي لم تغّني بها حتى اآلن وتجدين صعوبة 

فيها؟
 - جميع األغنيات التي قدمتها حفظتها قبل تسجيلها، 
العربية  اللهجات  أن   خاصة  ذلك،  يف  صعوبة  أجد  وال 
النطق حسب كل  املهارة يف  إىل بعض  متقاربة وتحتاج 
غري  بلهجة  أغنية  أقدم  عندما  نفسه،  الوقت  ويف  بلد، 
األسلوب وطريقة  وأتقن  أدرسها جيداً  األصلية  لهجتي 

النطق الصحيحة من أهلها.
• بخصوص األغنية العراقية أو اللون العراقي ؟

- طاملا عشقت الغناء العراقي وبكل ألوانه، وكان حريص 
واهتمامي بأن ادخل يف هذا املرشوع، السيما وان اللون 
العراقي قد اخذ شهرة واسعة يف الخليج والوطن العربي 

األجيال  من  سواء  قدمها  التي  الكبرية  األصوات  بحكم 
السابقة أو من األجيال الجديدة .

* ولديك جديد باللهجة العراقية ؟
باللهجة  وهي  وكذا«،  »أحبك  أغنية  مؤخرا  قدمت    -
بمختلف  الغناء  عىل  البداية  منذ  تعودت  لقد  العراقية، 
واملغربية  »املرصية  قدمت  إذ  العربية،  اللهجات 
بشكل  أنني  وأرى  »اللبنانية«،  جانب  إىل  والخليجية«، 
للجمهور  جميعها  ووصلت  جميعها،  يف  ُوّفقت  كبري 

واملتابعني. وفيما يخص أغنية
قدمته  عما  كبري  بشكل  مختلفة  فهي  وكذا«  »أحبك   
من قبل، فتحمل فكرة جديدة من حيث اللحن والكلمة 
وجددت  الحبيب،  فراس  العراقي  للشاعر  العراقية 
لحن  الذي  صابر  عيل  العراقي  امللحن  مع  تعاوني  فيها 
بتحقيقها ماليني  »إىل هنا«، وسعيدة  أغنية  قبل  يل من 
وما  »يوتيوب«،  يف  الرسمية  صفحتي  عرب  املشاهدات 

زالت حتى اآلن تحقق نسب مشاهد .
• هل هي املرة االوىل التي تغنني فيها باللهجة العراقية؟

- كال، كنت أول من غنى اللهجة العراقية، حيث سبق 
أغنية  العراقي  كريم  الشاعر  كلمات  من  أديت  أن 
 ، الشاطر«  »غلطة  أغنية  اىل  إضافة  االنسان«،  »أنا 
وباملناسبة، فإني أدعو من الله الشفاء لشاعر الكلمة 
الرقيقة كريم العراقي الذي يرقد اآلن يف مستشفى يف 

أبو ظبي ، وهذا ما يحزنني كثريا.
*  وتعاونك مع الشاعر مانع سعيد العيبة ؟

- قدمت له أغنية » اشتقنا » من كلمات د. مانع سعيد 
العتيبة، وألحان عيل صابر، وتوزيع عثمان عبود، وهي 

الكلمات  أو  اللحن  ناحية  من  سواء  رومانسية  أغنية 
املميزة، وأسلوبها مختلف عما قدمتها من قبل، ولآلن تبث 
روتانا، وقنواتها، وسعيدة  لقناة  الرسمية  الصفحة  عرب 

األغنية  عىل  األولية  األفعال  بردود  للغاية 
مواقع  مختلف  عرب  مشاهداتها  ونسب 

»التواصل االجتماعي« و»اليوتيوب«.
أغاٍن  املقبل سيكون طرح  * مرشوعك 

منفردة أو ألبوم كامل؟
- لدّي عدد من املشاريع الفنية 

الكشف  وسيتم  املختلفة، 
الفرتة  خالل  تباعاً  عنها 

تعطل  بسبب  املقبلة 
تفيش  نتيجة  اإلنتاج 
وفيما   ، كورونا  وباء 
األغنية  يخص 
املنفردة »السنجل«، 
باتت  أنها  فأرى 
يف  طلباً  األكثر 
الراهن،  الوقت 
الوقت  يف  لكن 
أجهز  نفسه 
ألبومي  ألغنيات 

من  والذي  املقبل، 
يكون  أن  املمكن 

»ميني ألبوم«، من إنتاج 
»روتانا«.

إبداع عراقي بنكهة القهوة

خنبة من النجوم يشاركون يف الليلة احملمدية احتفاال 
باملولد النبوي الشريف 

»إال أنا«.. أول مسلسل مصري يناقش مرض البهاق 

ديانا حداد: اللون العراقي أخذ شهرة واسعة يف اخلليج والوطن العربي 

أمحد اجلنديل

بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 

ابتكار دراجة تنقي الهواء 
وتخفف تأثيرات التلوث

عـين على العالم

أدى تلوث الهواء إىل اإلخالل بتوازن النظام البيئي، واملساهمة بشكل 
كبـري يف ويالت االحتباس الحراري، حيث تصاعدت املشـكلة برسعة 

وأثبتت أنها وجع رأس مزمن للدول يف جميع أنحاء العالم.
وألجـل ذلـك، ابتكر العلمـاء دراجـة هوائية المتصـاص التلوث من 

الهواء، وتوفري هواء نظيف للتنفس الصحي.
وفقـا التحـاد راكبـي الدراجات األوروبـي، فإن متوسـط انبعاثات 
الدراجـة يبلـغ 21 جرامـا مـن ثاني أكسـيد الكربون لكل مسـافة 

تقطعها وتبلغ كيلومرتاً واحداً.
وباملقارنـة مـع السـيارة، فإنه ينبعـث منها 271 جرامـا من ثاني 

أكسيد الكربون لكل مسافة تقطعها وتبلغ كيلومرتاً واحداً.
لذلـك، فـإن ركوب الدراجـة التي تعمل بالدواسـة طريقـة صديقة 
للبيئة للعيش، ولكن هل يمكن تحسينها؟ بحسب خريجة التصميم 
الصناعي من جامعة لندن سـاوث بانك، كريستني تابينج، فإن هذا 

ممكن.
ولقـد فكـرت تابينج يف طريقة مبتكـرة لتحويل عجلـة الدراجة إىل 

جهـاز القط لتلـوث الهواء، حيث يعمـل عىل فلـرتة الهواء، ثم 
يطلقه مرة أخرى يف البيئة، ولكن نظيفاً.

درب مجموعـة من الخـرباء ذكاء 
اصطناعي عىل التنبؤ بمدى جودة 
أداء الطالـب أكاديمًيا، وذلك فقط 
مـن خـالل النظـر إىل تغريداتهم، 
وبدقـة تزيـد عـن %93، حيث تم 
تدريب انموذج كمبيوتر عىل اآلالف 
ومليـون  االختبـار  درجـات  مـن 
التواصـل  وسـائل  عـىل  منشـور 
املتفوقني  للتمييـز بني  االجتماعي 
األكاديميـني واألقـل منهـم بنـاًء 
عـىل امليـزات النصيـة التـي تمت 

مشاركتها يف املنشورات.

املدعومـة  التكنولوجيـا  وحـددت 
بالـذكاء االصطناعـي، أن الطالب 
املوضوعـات  يناقشـون  الذيـن 
العلمية والثقافية، إىل جانب كتابة 
املشـاركات والكلمات املطولة، من 

املرجح أن يؤدوا أداًء جيًدا.
بينما أولئك الذين يستخدمون وفرة 
من الرموز التعبريية أو الكلمات أو 
العبـارات الكاملة املكتوبة بأحرف 
كبرية واملفـردات املتعلقة باألبراج 
والقيادة يميلـون إىل الحصول عىل 

درجات أقل يف املدرسة.

ذكاء اصطناعي يتنبأ باألداء األكاديمي 
للطالب بناًء على تغريداته

  

تغريدات

د. حيدر العبادي

المعلق عصام الشوالي

 كن طبيعياً ، وكن صرحياً ال تتصنع، 
ــتخدم أكثر من وجه لرتضي  وال تس

احد و ال تنافق لتنال اعجابهم 
ــكل صفاتك  ــرضى ب  فمن يريدك س

وعيوبك

ــباب نبض الوطن فال  الش
تقتلوا نبضنا

متنت لشاعر األغنية كريم العراقي الشفاء 

تفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي مع كليب الفنانة نانيس عجرم الذي تغني فيه لبريوت 
بعد االنفجار الذي رضب العاصمة اللبنانية يف الرابع من آب/أغسطس املايض. أرادت نانيس 
التعيسة،  األوضاع  بسبب  لبنان  من  الهجرة  قرروا  الذين  اللبنانيني  مع  تضامنها  تأكيد 
واعتمدت يف األغنية التي ُصّورت يف قلب بريوت عىل مشاعر عائلة تودع ابنها املسافر إىل 
الغربة بعدما ضاق ذرعاً ملا يجري يف الوطن.ويبدو أن نانيس عجرم اختارت هذا املوضوع 
أية  من  موقفها  ُيفرسرَّ  ال  وحتى  لبنان،  يف  السياسية  اللعبة  تفاصيل  يف  تدخل  ال  كي 
قضية أخرى »تضامناً« مع فريق ضد آخر، يف وقت تبدو الغربة سّيان أو موّحدة بني 
ذلك، كشفت  لبنان.إىل  يشهده  ما  بالهجرة جراء  يفكر  والجميع  اللبنانية  الطوائف 
الحالية  السنة  نهاية  ستبت  أعمالها  وإدارة  عجرم  نانيس  أن  عن  خاصة  معلومات 
يف اإلصدار الجديد أو األلبوم املزمع صدوره قريباً، فيما أنهت نانيس عجرم تسجيل 
معظم األغاني الخاصة باأللبوم، وستحاول قبل فرتة أعياد نهاية السنة إصدار أغنية 
ما  ذلك،  املقبل.إىل  العام  مطلع  األغاني  باقي  لتستكمل  السينغل  بطريقة  واحدة 
التزاماً  إليها  ُتدعى  التي  والحفالت  العروض  معظم  ترفض  عجرم  نانيس  زالت 
برضورة التنبه النتشار فريوس كورونا، وكانت عجرم قد ُدعيت إىل املشاركة يف 
نشاطات عربية وعاملية مختلفة، لكنها فّضلت الرتّيث اآلن بانتظار ما ستؤول 

إليه األوضاع يف العالم قريباً.

نانسي عجرم تطرح أغنيتها اجلديدة 
قبل نهاية السنة


