
بغداد/ الزوراء:
أك�دت اإلدارة التنفيذية للتع�داد العام 
للس�كان واملس�اكن، أم�س االح�د، ان 
وبش�كل  الكرتوني�ا  س�ينفذ  التع�داد 
مبارش م�ن األرس باس�تخدام األجهزة 
اللوحي�ة اىل مرك�ز البيان�ات الرئي�س 
يف وزارة التخطيط.وق�ال مدي�ر ع�ام 
س�مري  للتع�داد،  التنفيذي�ة  اإلدارة 
خضري هادي، يف ترصي�ح صحفي: ان 
“أعمال التعداد مستمرة بالتنسيق مع 
املنظمات الدولي�ة املعنية بأخذ الصور 
ومطابقته�ا  تحديثه�ا  ع�ى  والعم�ل 
املطلوب�ة ميدانيا وفنيا”،  للمواصفات 
للتع�داد  التنفيذي�ة  “اإلدارة  ان  مبين�ا 

طالب�ت، يف وقت س�ابق، بعروض فنية 
من الرشكات املتخصص�ة بهذا املجال، 
الختيار ع�دد منها”.وأضاف هادي انه 
“تم تش�كيل لجنة مختصة ملناقش�تها 
واختيار األحدث مم�ا تملكه الرشكات 
من مواصفات لتضمينها يف املواصفات 
الفني�ة لألجه�زة واملع�دات وعرضه�ا 
بشكلها النهائي عى الرشكات العاملة 
“تل�ك  أن  إىل  مش�ريا  املج�ال”،  به�ذا 
العروض س�تحول اىل القسم القانوني 
للب�ت باس�تخدام الدع�وة املب�ارشة او 
الع�روض الفعلي�ة الخاص�ة باألجهزة 
اللوحي�ة ومراك�ز البيان�ات الرئيس�ة 

والبديلة ومركز االتصاالت”.

بغداد/ الزوراء:

اك�د وزي�ر النق�ل، ن�ارص الش�بيل، ان 

املفاوض�ات مس�تمرة مع رشك�ة دايو 

م�رشوع  بن�اء  الس�تكمال  الكوري�ة 

وكال�ة  الكبري.ونقل�ت  الف�او  مين�اء 

االنباء الرس�مية ع�ن الش�بيل قوله: ان 

“املفاوضات مستمرة مع دايو الكورية”، 

مشريا اىل ان “دايو لديها عقدان بمرشوع 

ميناء الف�او ينتهي�ان يف 2021”.ولفت 

الوزي�ر اىل ان “رشكات صيني�ة جاهزة 

ومس�تعدة لتقديم خدماته�ا يف حال لم 

نتوصل التفاق مع دايو”.

انقرة/ متابعة الزوراء:
أعلن وزير املالية والخزانة الرتكي، براءت 
ألبرياق، امس األحد، استقالته من منصبه 
ألس�باب تتعل�ق بحالت�ه الصحية.وق�ال 
البريق عرب “إنس�تغرام”: “بعد 5 سنوات 
من العم�ل اتخذت ق�رارا بع�دم مواصلة 
أنشطتي كرئيس ألسباب متعلقة بحالتي 
الصحية”.وس�بق أن ش�غل البريق، وهو 

صهر الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان 
منص�ب وزير املوارد املائي�ة والطاقة من 
2015 وحتى 2018، وتسلم حقيبة وزارة 
املالية والخزانة عام 2018.وتزامنت فرتة 
أدائ�ه مهم وزير املالية والخزانة مع أزمة 
اقتصادي�ة ح�ادة عصف�ت برتكي�ا التي 
ش�هدت هبوط عملته�ا الوطنية حوايل 4 

مرات مقابل الدوالر األمريكي.

دمشق/ متابعة الزوراء:
ذك�رت وكال�ة س�انا الس�ورية أن 4 
جنود أمريكي�ن قتلوا بانفجار عبوة 
ناس�فة اس�تهدفت آليته�م يف ري�ف 

الوكالة عن مصادر  الحسكة.ونقلت 
أهلي�ة أن الجنود قتل�وا يف ريف بلدة 
مرك�دة عى طري�ق الحس�كة - دير 

الزور.

بغداد/ متابعة الزوراء:
أودى ف�ريوس كورونا بحي�اة أكثر من 
مليون و256 ألفا و354 إنس�انا، فيما 
بلغت حصيلة املصابن نحو 50 مليونا 
و264 ألفا، تع�اىف منهم ما يقارب من 
35 مليونا و550 ألف مريض.وتواصل 
جائح�ة كورونا تفش�يها يف 216 دولة 

وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت 
دول 598 أل�ف إصابة جديدة، وأوقعت 
خ�ال ال��24 س�اعة األخ�رية 7,436 
حالة وفاة.وبينت اإلحصاءات أن الدول 
الخمس التي سجلت األحد أعى حصيلة 
وفيات خال يوم واحد يف العالم، كانت 
ع�ى الت�وايل، أم�ريكا )1,031 وف�اة(، 

والهن�د )557 وفاة(، واملكس�يك )551 
وفاة(، وإيطالي�ا )425 وفاة(، وإيران 
)423 وف�اة(. وأش�ارت البيانات إىل أن 
الدول الخمس عامليا التي سجلت أمس 
أع�ى حصيل�ة اصابات جدي�دة خال 
ي�وم واحد، كان�ت عى الت�وايل، أمريكا 
)124,232 إصابة(، وفرنسا )86,852 

اصاب�ة(، والهن�د )46,318 إصاب�ة(، 
وإيطالي�ا )39,811 إصاب�ة(، وبولندا 
أم�ريكا  إصابة(.وتواص�ل   27,875(
تصدره�ا ل�دول العال�م قياس�ا بأعى 
حصيلة وفي�ات وعدد اصابات اجمايل، 
وأوضحت اإلحصاءات أن الدول الخمس 
التي تعد حتى صباح امس األحد األكثر 

تأثرا جراء الجائحة يف العالم من حيث 
الحصيل�ة اإلجمالي�ة ألع�داد الوفيات، 
وف�اة(،   243,257( أم�ريكا  ه�ي: 
والربازي�ل )162,286 وف�اة(، والهن�د 
)126,162 وفاة(، واملكسيك )94,808 

وفيات(، وبريطانيا )48,888 وفاة(.

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
يعق�د مجلس الن�واب جلس�ة اعتيادية 
جديدة ظه�ر اليوم، فيما ق�ررت اللجنة 
النظ�ر بمبل�غ  اع�ادة  النيابي�ة  املالي�ة 
االقرتاض الحكوم�ي، وعدم اثقال كاهل 
الدولة بالديون، وان يقترص القرض عى 
النفق�ات الرضورية، فض�ا عن توجيه 

كتاب رسمي اىل رئاس�ة مجلس الوزراء 
لتزويدها بالحس�ابات الختامية لس�نة 
٢٠١٢-٢٠١٣ .وسيتضمن جدول اعمال 
الجلسة التصويت عى خمسة مرشوعات 
قوانن ومناقشة اربعة ترشيعات اخرى، 
فض�ا ع�ن مناقش�ات عام�ة مفتوحة 
.باملقاب�ل انتق�دت عضو اللجن�ة املالية 

م�رشوع  التميم�ي،  ماج�دة  النيابي�ة، 
قانون تمويل العجز امل�ايل، ووصفته ب� 
»املخل�وق الفضائي الهجن« يف الش�كل 
واملحتوى.وقال�ت التميمي ل�« الزوراء«: 
إن مرشوع قانون تمويل العجز اشبه ما 
يكون باملخلوق الفضائي الغريب، كونه 
ال يشبه قانون املوازنة العامة االتحادية، 

وال هو ميزانية وال هو مرشوع للتمويل« 
.واضافت »ان كل مادة يف مرشوع قانون 
تمويل العجز تش�ري إىل مس�مى مستقل 
عن املادة األخرى، وبالتال  أصبح خليطاً 
هجين�ا »، مبين�ة » لق�د طالب�ت قب�ل 
اسبوع واليوم أكدنا يف اللجنة املالية عى 
اس�تضافة رئيس مجلس الوزراء ووزير 

املالية ومحافظ البن�ك املركزي ودائرتي 
املوازن�ة واملحاس�بة مع رؤس�اء هيئات 
الرضائ�ب والكمارك والتقاعد ملناقش�ة 
قانون�ي تموي�ل العج�ز امل�ايل وموازنة 
االمدي�ن  يف  الحكوم�ة  ورؤي�ة   ٢٠٢١

القصري واملتوسط«.

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، ام�س االحد، املوقف 
الوبائي اليومي لفريوس كورونا املستجد يف العراق، 
وفيم�ا اك�دت تس�جيل ٢5٣٠ اصابة جدي�دة  و44 
حال�ة وف�اة وش�فاء ٣٠٠٢ حال�ة، ح�ددت دائرتا 

صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف لاصابات 
حس�ب املناطق.وذكرت الوزارة يف وثيقة لها تلقتها 
»الزوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس: 
١5965، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: ٣٠٠٢586، 
مبينة انه تم تسجيل ٢5٣٠ اصابة جديدة و44 حالة 

وفاة وش�فاء ٣٠٠٢ حالة .واضافت: ان عدد حاالت 
الش�فاء ال�كيل: 4٢89٢8 )86%(، أم�ا ع�دد حاالت 
االصابات ال�كيل: 498549، بينما عدد الحاالت التي 
تحت الع�اج: 58٢94، يف حن عدد الحاالت الراقدة 
يف العناية املركزة: ٣88، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 

١١٣٢7.م�ن جهته، اعل�ن مدير عام صح�ة بغداد 
الرصافة، عبد الغني الساعدي، تسجيل 544 اصابة 
جديدة بفريوس كورونا، بينها ١9٣ اصابة شخصت 

خال الرصد الوبائي.

جلسة جديدة للربملان اليوم واملالية النيابية تقرر إعادة النظر مببلغ االقرتاض 

إصابات كورونا يف العراق تالمس نصف املليون والوفيات تتجاوز الـ11 ألف حالة

التأكيد على اقتصار  القرض على النفقات الضرورية 

واشنطن/ متابعة الزوراء:
أفادت صحيفة “دييل ميل” الربيطانية 
ب�أن الس�يدة األوىل األمريكي�ة، ميانيا 
ترامب، تنوي طل�ب الطاق من زوجها 
دونالد ترامب عقب انتهاء فرتة واليته.

وذّك�رت الصحيف�ة يف تقري�ر بأنب�اء 
س�ابقة مفاده�ا أن مياني�ا انفجرت 
بالب�كاء، بع�د اإلعان عن ف�وز زوجها 
يف انتخاب�ات ع�ام 2016 ، وق�ال أح�د 
أصدقائه�ا حينه�ا إنها لم تتوق�ع أبدا 
الصحيف�ة  رئيسا.وأش�ارت  انتخاب�ه 
إىل أن الس�يدة األوىل األمريكي�ة تريث�ت 
خمسة أشهر قبل االنتقال من نيويورك 
زوجه�ا  إىل  لانضم�ام  واش�نطن  إىل 
هن�اك، تح�ت ذريع�ة اكتم�ال نجلهما 
بارون دراس�اته يف املدرسة.لكن كبرية 
مستش�اري مياني�ا ترام�ب س�ابقا، 

حس�ب  قال�ت،  وولك�وف،  س�تيفاني 
“دي�يل مي�ل” إن الس�يدة األوىل كان�ت 
تتف�اوض خال تلك الفرتة عى اتفاقية 
ما بعد ال�زواج تضمن حص�ول بارون 
ع�ى حص�ة متس�اوية يف ث�روة والده.

وادعت وولكوف أن لدى دونالد وميانيا 
ترام�ب غرفتي نوم منفصلتن يف البيت 

األبي�ض، ول�م يع�د زواجهم�ا س�وى 
صفقة.من جانبها، زعمت مستش�ارة 
ترامب الس�ابقة، أوماروسا مانيغولت 
نيوم�ان، أن ال�زواج ال�ذي اس�تمر 15 
عاما قد انتهى بالفعل، قائلة: “تحسب 
ميانيا كل دقيقة قبل تركه منصبه ما 

سيمكنها من طلب الطاق”.

كوسوفو/ متابعة الزوراء:
أعلنت املحكمة الخاصة بكوس�وفو اعتقال 
رئيس كوس�وفو املس�تقيل، هاشم تقي، يف 
اله�اي، بتهمة ارتكاب جرائ�م قتل وأعمال 
وحشية ضد “املئات من الضحايا املجهولن 
من األلبان وال�رصب والروما وأعراق أخرى 
ومعارضن سياسين”.وتنعقد هذه املحكمة 
الخاص�ة يف هولن�دا لحماية الش�هود الذين 
يتعرضون للضغط والتهديد. واتهم املدعون 
العامون هاشم تقي مرتن بمحاولة عرقلة 
س�ري املحكمة.وكان تق�ي )52 عاماً( الذي 
كان رئي�س الجن�اح الس�يايس ل�”جي�ش 
تحرير كوس�وفو” االنفصايل )UCK( أثناء 
الحرب، قد أعلن، الخميس، أنه سيس�تقيل 

عى الفور ملواجهة محاكمة بارتكاب جرائم 
حرب يف املحكمة الخاصة يف الهاي، وقال يف 
مؤتمر صحفي يف بريشتينا: “تم إباغي قبل 
لحظات قليلة أن القايض أكد رسمياً اإلدانة 
بحق�ي. ال يمكنن�ي أن أمثل أم�ام املحكمة 
بصفت�ي رئيس�اً وبالت�ايل لحماية س�امة 
الدولة أستقيل اآلن”. وأوضح تقي “أستقيل 
م�ن منصبي رئيس�اً لجمهورية كوس�وفو 
للدف�اع ع�ن كرام�ة الرئي�س وكوس�وفو، 
فضاً عن كرامة املواطنن”.وبعد س�اعات، 
غ�ادر بريش�تينا عاصمة كوس�وفو برفقة 
مس�ؤولن انفصالي�ن س�ابقن آخرين يف 
طائ�رة عس�كرية باتج�اه اله�اي، عى ما 

ذكرت الصحف املحلية.

مكافحة اإلرهاب لـ         : ليس لدينا متثيل يف جلنة التحقيق بالفساد واجلرائم الكربى
النزاهة النيابية: عمليات التحقيق غامضة وسيتم استدعاء اللجنة داخل الربملان

الزوراء/ حسن فالح:
اكدت لجنة النزاهة النيابية ان لديها 
ماحظات ح�ول عمل اللجن�ة العليا 
للتحقيق بالفس�اد والجرائم الكربى، 
التحقي�ق  عملي�ات  ان  اىل  مش�رية 
الت�ي تجري مازال�ت غامضة، وفيما 
رجحت اس�تدعاء اللجنة اىل الربملان، 
اش�ار جهاز مكافحة االرهاب اىل انه 
ليس لديه أي تمثي�ل يف اللجنة العليا 

للتحقيق بالفساد.
وق�ال مقرر لجن�ة الزاه�ة النيابية، 
النائب عبد االم�ري املياحي، يف حديث 
العلي�ا  اللجن�ة  ان  ل�”ال�زوراء”: 
للتحقيق بالفس�اد والجرائم الكربى 
منذ تش�كيلها كان هن�اك رأي داخل 
لجن�ة النزاهة بإعط�اء فرصة لهذه 
اللجنة م�ن اجل تحقي�ق نتائج جيد 
عى ارض الواقع.واضاف: انه اتضح 
فيم�ا بع�د ان ه�ذه اللجنة املش�كلة 
اصبحت لجنة تحقيقية وتنفيذية يف 
الوقت نفس�ه، حيث تق�وم باعتقال 
ش�خص معن ويت�م التحقيق معه، 
دون الرجوع اىل هيئة النزاهة او لجنة 
النزاهة، وهذا يع�د عما غري مهني.
واشار اىل: ان لجنته طالبت بالكشف 
عن نوع وحجم الفساد للشخصيات 
الت�ي يت�م اعتقاله�م والش�خصيات 
التي وجهت له�م انذارات لكي يكون 
عمل اللجنة ش�فافا وواضحا، إال ان 
عملي�ات التحقيق مازال�ت غامضة.

وتابع: لم نر حتى اآلن أي ملف فساد 
تم اكتش�افه م�ن قبل ه�ذه اللجنة. 
الفت�ا اىل: ان لجن�ة النزاهة س�يكون 
لها رأي م�ن خال اس�تدعاء اللجنة 
املشكلة من قبل الحكومة او املطالبة 
بالكش�ف ع�ن حيثي�ات التحقيقات 

التي تجرى عى بعض الش�خصيات.
ولف�ت اىل: ان هن�اك تقاطعا كبريا يف 
عمل لجنة النزاه�ة النيابية واللجنة 
اخ�ذت ع�ى عاتقه�ا  العلي�ا النه�ا 
ان تتخ�ذ ق�رارات دون الرج�وع اىل 
الربمل�ان. مؤكدا ان لجن�ة النزاهة لن 

تس�اعد هذه اللجن�ة س�واء بتقديم 
امللف�ات وغريه�ا اذا كان عملها بهذا 
املتحدث  اك�د  املس�توى.من جهت�ه، 
باسم جهاز مكافحة االرهاب، صباح 
النعمان، ان الجهاز ليس لديه تمثيل 
يف عم�ل اللجن�ة املش�كلة بالتحقيق 

حدي�ث  يف  النعم�ان  بالفس�اد.وقال 
مكافح�ة  جه�از  ان  ل�”ال�زوراء”: 
االرهاب ليس لديه أية صاحية سواء 
بالتحقي�ق او القاء القبض النه ليس 
لديه تمثي�ل يف اللجنة العليا للتحقيق 
الك�ربى.وكان  والجرائ�م  بالفس�اد 
رئيس ال�وزراء، مصطفى الكاظمي، 
تش�كيل  امل�ايض،  اب   30 يف  أعل�ن، 
لجنة تحقي�ق عليا بملفات الفس�اد 
الجنائية.وق�ال  والجرائ�م  الك�ربى 
الكاظم�ي، يف كلم�ة متلفزة: “قررت 
تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة 
بمكتب القائد العام للقوات املس�لحة 
تختص بالتحقيق يف قضايا الفس�اد 
الجنائية”.وأضاف:  الكربى والجرائم 
“س�تمنح اللجنة جميع الصاحيات 
الس�تعادة هيبة الدول�ة وحقوقها”.
وكانت عضو مجل�س النواب، عالية 
نصي�ف، وضع�ت أول قضية فس�اد 
أم�ام أنظار اللجنة املش�كلة من قبل 
مكت�ب رئي�س ال�وزراء للتحقي�ق يف 
قضاي�ا الفس�اد والجرائ�م الهام�ة.
وطالبت نصيف، يف بيان لها: “اللجنة 
املشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء 
)للتحقيق يف قضايا الفساد والجرائم 
الهام�ة( باملب�ارشة بفت�ح أول ملف 
فس�اد م�ن بن مئ�ات امللف�ات التي 
نرشتها يف بياناتها السابقة، داعية إىل 
إيضاح حدود عاقة اللجنة بالجهات 

الرقابية االخرى كهيئة النزاهة” .

رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
 مؤيد الالمي  

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

أّول صحيفة صدرت يف العراق عام 1869 م

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني )1(
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بغداد/ الزوراء:
اعلنت وزارة الداخلية اعتقال عدد كبري من متعاطي 
ايام  قبل  نفذت  التي  البتاوين«  »عملية  يف  املخدرات 
االنباء  لوكالة  وفقاً  الداخلية  بغداد.وقالت  وسط 
العراقية: إنه »تم القبض عى عدد كبري من متعاطي 
املخدرات يف عملية البتاوين، واعتمدت املديرية العامة 
ملكافحة املخدرات حالياً عى الخط الساخن ومنصات 
الباغات«.وأضافت  الستقبال  االجتماعي  التواصل 
»لدينا خطة مستقبلية لنرش مفارز مختصة بمكافحة 
»املنافذ  أن  اىل  الحدودية«، مشرية  املنافذ  املخدرات يف 
مكافحة  شعبة  قبل  من  متابعتها  تتم  الحدودية 

املخدرات التابعة إىل مديرية رشطة الجمارك«.

اعتقال عدد من متعاطي 
املخدرات يف »عملية البتاوين«

التخطيط تؤكد: التعداد العام 
للسكان سينفذ إلكرتونيًا

وزير النقل: شركات صينية مستعدة 
لتقديم خدماتها يف حال مل نتوصل 

التفاق مع دايو

وزير املالية الرتكي يستقيل من 
منصبه

مقتل 4 جنود أمريكيني يف سوريا

ميالنيا تنوي طلب الطالق من ترامب عقب 
اعتقال رئيس كوسوفو يف الهاي بتهمة انتهاء واليته

ارتكاب جرائم قتل

بعد ساعات من استقالته 

محودي يعلن برناجمه لرئاسة اللجنة االوملبية ويتضمن القضاء على الرتهل االداري 

االخريةباحثون يطورون بشرة إلكرتونية تتبع خطواتك وتراقب معدل ضربات القلب

ص 6

 

وزير النفط: ملسنا من اجلانب السعودي رغبة 
حقيقية للتعاون وتقديم الدعم الالزم

على هامش انطالق أعمال اللجنة العراقية السعودية

بغداد/ الزوراء:
اك�د وزي�ر النفط، احس�ان عب�د الجبار 
اس�ماعيل، ح�رص الحكومة ع�ى تعزيز 
العاقات الثنائية مع السعودية يف جميع 
املجاالت، السيما الصناعة والزراعة وبما 
يخ�دم املصالح املش�رتكة للبلدي�ن، الفتا 
اىل انه مل�س من الجانب الس�عودي رغبة 
حقيق�ة للتع�اون وتقديم الدع�م الازم.

وق�ال وزير النفط، احس�ان عب�د الجبار 
اس�ماعيل، رئيس الجان�ب العراقي، عى 
هام�ش انطاق اعم�ال اللجن�ة العراقية 
الس�عودية يف بغ�داد يف بي�ان :«ان ه�ذا 
االجتم�اع يأتي تواصاً م�ع االجتماعات 

السابقة بن االش�قاء، نهدف من خالها 
اىل تفعي�ل مذك�رات التفاه�م ع�ى ارض 
الواقع، فضاً عن تعزيز ذلك يف مش�اريع 
جدي�دة يف مجال الرب�ط الثنائي للكهرباء 
وصناعة البرتوكيماويات واستثمار الغاز 
وغريها، وقد ملس�نا من الجانب السعودي 
رغب�ة حقيق�ة للتع�اون وتقدي�م الدعم 
الازم«.م�ن جانب�ة، ق�ال وزي�ر الطاقة 
الس�عودي، االمري عبد العزيز بن سلمان، 
ع�رب الدائرة التلفزيوني�ة »حرص اململكة 
ع�ى تطوي�ر العاق�ات واس�تدامتها مع 

االشقاء بالعراق.

إصابات اجلائحة تتجاوز الـ50 مليونا والفريوس حيطم أرقاما قياسية يف عدة دول  
شراسة الوباء تزداد حدة على مستوى العامل

بغداد/ الزوراء:
أكد وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي، امس األحد، أن العراق ال يزال يف املوجة األوىل 
لفريوس كورونا، فيما حذر من زيادة اإلصابات يف موسم الشتاء.وقال التميمي يف حوار 
صحفي: إن “ العراق ال يزال يف املوجة األوىل ومنذ ثاثة أشهر يسجل نسب شفاء أما 
أعى أو متساوية مع حاالت اإلصابات، والوضع حتى اآلن تحت السيطرة يف ما يخص 
بدء  مع  اإلصابات  اتساع  من  “مخاوفه  عن  التميمي  الصحة”وأعرب  وزارة  إجراءات 
موسم الشتاء وتهاون املرىض أو املواطنن بااللتزام بتعليمات الوقاية الذي قد يؤدي اىل 
زيادة نسبة االصابات، وال سيما مع تزايد اإلصابات بكورونا يف دول العالم ودول الجوار 
كاألردن، وايران، وتركيا”.وأوضح وزير الصحة: أنه “مع انتشار الوباء العاملي وزيادة 
اإلصابات وحاالت الوفيات، فإن نسبة الشفاء يف العراق بلغت 86 باملئة، وهذا مؤرش 

جيد، ولكننا نحتاج إىل تعاون املواطن للسيطرة عى هذا الوباء”. 

الصحة حتذر من زيادة اإلصابات بكورونا 
يف موسم الشتاء

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   

تفاصيل اخرى ص3   

تفاصيل ص3   

اجليش االبيض يعتصم للمطالبة مبباشرة دفعة ٢0١٩ اسوة باالطباء



إلحاقا بإعالننا املرقم 307 يف 2020/3/4
تعلُن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )إنشاء شوارع مخدومة بخدمات الرصف الصحي ملياه األمطار 
يف الن�رص( ضمن خطة تنمي�ة األقاليم لعام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة 
الص�ادرة م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازن�ة العامة االتحادية لعام 2019. ان وثيقة الدعوة 

لتقديم العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )املدى – الزوراء – املرشق(.
وسيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كافة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة(.
 وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. ان أس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حسابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم 
عق�د املؤتم�ر الخاص باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )12( ظهرا من ي�وم االثنني املصادف 
2020/11/9 يف بناي�ة )مديري�ة بلدي�ات( فعىل الراغب�ني من الرشكات واملقاول�ني العراقيني املؤهل�ني واملصنفني من الدرجة 
املذكورة أدناه عىل األقل والرشكات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي 
قار لرشاء نس�خة من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم 
تقديم هوية التصنيف األصلية للرشكات العراقية وأوراق التسجيل للرشكات األجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء 

املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

ج - الكوادر الفنية

د -املتطلبات املالية
أوال:- املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يساوي )37,477,000( 

سبعة وثالثون مليون وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف دينار عراقي .
ه�-  املتطلبات القانونية:-

اوال:- األهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح, لم يتم ادراج الرشكة املقدمة يف القائمة 
الس�وداء, ال�رشكات اململوك�ة للدولة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا ومالي�ا وانها تعمل وفق القانون التج�اري وان ال تكون 
وكاالت تابعة لصاحب العمل( غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس 

االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانياً:- عدم ممانعة )نس�خة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة 

ذي قار.
ثالثاً: ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة 

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

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

2-كل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التامينات االولي�ة( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مص�دق او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخميني�ة للمرشوع ومعنون اىل جهة 
التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قسم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ 
غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الرشكة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع 
العق�د تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يك�ون خطاب ضمان صادر من احد املصارف 

العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-يتم اعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها 

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

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

6-تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة أجور الن�رش واإلعالن وآلخر إعالن عن املناقصة وان تتحم�ل الرشكة التي يحال بعهدتها 
العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

7-يلتزم الطرف الثاني بأن يش�غل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ اس�تالم 

املركز للطلب.
8-يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه 
عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل أطراف الرشاكة 
مع�زز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف حال رس�و املناقصة عليهما عىل ان يتم تقدي�م الرشاكة بينهما مصدق 
أصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة 

املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال .
9-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

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

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

أيام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13-تك�ون األولوي�ة للمواد األولي�ة املصنعة واملجهزة داخل العراق للم�رشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية 

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

15-ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم األحد املصادف 2020/11/22 اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-اإلدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى 
هيئ�ة االعم�ار س�ابقا( عىل ان تكون األس�عار املقدمة بالدينار العراقي ح�رصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات 
العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل 
للرشك�ة ورقم الهاتف والربيد االلكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا، وكما يقدم البطاقة 
التموينية وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن، وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني, وس�يتم 
فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل محافظة ذي قار-صوب الشامية-ش�ارع االمام 
عيل)ع(، وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان 
تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

والعنوان االلكروني.
16-ع�ىل الط�رف الثاني تقديم تعهد خطي مصدق من قس�م الش�ؤون القانونية يف ديوان محافظ�ة ذي قار يتضمن املبارشة 

واالستمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر اإلمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
17-تسدد مبالغ املرشوع املذكورة أدناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

إلحاقا بإعالننا املرقم 1229 يف 2019/6/11 و1499 يف 2019/7/9 و 1760 يف 2019/8/1 .. 
تعل�ُن محافظ�ة ذي قار )العقود الحكومية( ع�ن مناقصة مرشوع )تجهيز محط�ات متنقلة 11/33/ك.ف ع�دد/3( ضمن خطة تنمية 
االقالي�م لع�ام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العق�ود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة م�ن وزارة التخطيط والضوابط 
امللحق�ة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازن�ة العامة االتحادية لعام 2019. ان وثيق�ة الدعوة لتقديم العطاء )اإلعالن( ع�ن املناقصة العامة لهذا 

املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزمان – الصباح الجديد – الزوراء (.
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشراك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(. 
وبإم�كان مقدم�ي العط�اءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بع�د تقديم طلب تحريري اىل العنوان املح�دد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
ان أس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قس�م حس�ابات املشاريع يف ديوان املحافظة وس�وف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة عند الس�اعة )12( ظه�را من يوم الخميس املص�ادف 2020/11/12 يف بناية الرشكة 
العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب/ش�مال النارصية/ فرع ذي قار، فعىل الراغبني من ال�رشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من 
الدرج�ة املذك�ورة أدناه عىل األقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار 
ل�رشاء نس�خة م�ن الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان س�عر العطاء الواحد )وكما م�ؤرش ازاءه( غري قابلة للرد ع�ىل ان يتم تقديم هوية 

التصنيف االصلية للرشكات العراقية وأوراق التسجيل للرشكات األجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبات الفنية: األعمال املماثلة والخربة التخصصية ولعقد )1( وبمبلغ ال يقل عن )3,599,990,000( ثالثة مليار وخمسمائة وتسعة 
وتسعون مليون وتسعمائة وتسعون الف دينار عراقي وللسنوات ال�)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب - الكوادر الفنية واملعدات املطلوبة :

ج - املتطلبات املالية:-
أوال:- االداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق االرباح للس�نتني األخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي سبقت األزمة املالية هي )2012-

2013( )كشف الحسابات الختامية(.
ثاني�اً :-املوارد املالية )الس�يولة النقدي�ة( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )2,999,949,000( 

ملياران وتسعمائة وتسعة وتسعون مليون وتسعمائة وتسعة واربعون الف دينار عراقي.
ثالثاً :- معدل االيراد الس�نوي يكون اكرب او يس�اوي )4,199,992,160( اربعة مليارات ومائة وتس�عة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان 

وتسعون الفا ومائة وستون الف دينار عراقي للعقود املنجزة لسنوات ال�عرشة االخرية.
ه� - املتطلبات القانونية:

اوال:- األهلي�ة وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العط�اء –ال يوجد تضارب باملصالح, ل�م يتم إدراج الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء, 
ال�رشكات اململوك�ة للدولة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها تعم�ل وفق القانون التجاري وان ال تك�ون وكاالت تابعة لصاحب 

العمل( غري مستبعدة من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس األمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:-  لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال�)5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تسليم العطاء, لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 
يمنع الرشكة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال�)5( سنوات السابقة, جميع 
املطالبات املوقوفة س�وف لن تش�كل مجموعها اكثر من 40% صايف مس�تحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم حلها ضد 

مقدم العطاء.
 ثالث�اً :- براءة ذمة )نس�خة اصلية+نس�خة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئ�ة العامة للرضائب ومعنون�ة اىل محافظة ذي قار/ العقود 

الحكومية.
رابعا:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى وزارة 

الخارجية العراقية.
خامس�ا: هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني ص�ادرة من وزارة التخطيط وتك�ون درجة وصنف املقاول او ال�رشكات املقاولة املطلوبة هي 

)كهربائية ثالثة(.

سادساً:-  وصل رشاء املناقصة )نسخة أصلية +نسخة مصورة(.
1-كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمين�ات األولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضم�ان بنكي او صك مصدق او 
س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان محافظة 
ذي قار/ قسم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز 
)الرشك�ة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بع�د إصدار كتاب اإلحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحس�ن التنفيذ 
بقيم�ة 5% م�ن مبلغ اإلحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد 

انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
2-يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مستجيبة عند تلبيتها ملعايري التأهيل 
املح�ددة فيه�ا بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوب�ة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه 

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

4-ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
5-تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة أجور النرش واالعالن وآلخ�ر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يح�ال بعهدتها العمل كافة 

الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
6-يلتزم الطرف الثاني بأن يش�غل ما اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة اعتذار 

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

عقد مشاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء.
8-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

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

10-املحافظة غري ملزمة بإعطاء سلفة تشغيلية.
11-تك�ون األولوي�ة للمواد األولية املصنعة واملجهزة داخ�ل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية املجهزة مدى 

مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
12-تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باستكمال نواقص التي تسمح بها التعليمات خالل سبعة  أيام من تاريخ 

فتح عطاءاتهم وبخالفه اليمكن قبولها.
13-ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم الخميس املصادف 2020/11/19 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-

قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقا( 
عىل ان تكون األس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية 
م�ن الحك والش�طب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العن�وان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد االلكروني ويلتزم 
املق�اول بصحته ويعت�رب التبليغ من خالله ملزم وأصوليا وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها وهوي�ة األحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني, وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
اىل دي�وان محافظة ذي قار املبنى الجديد/ش�ارع اإلمام عيل)ع(، وس�وف ترفض العطاءات املتأخ�رة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة 
رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واس�م املناقصة واس�م مقدم 

العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني.
14-ع�ىل الطرف الثاني تقديم تعهد خطي مصدق من قس�م الش�ؤون القانوني�ة يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالس�تمرار 

بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر اإلمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
15-تسدد مبالغ املرشوع املذكورة أدناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

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

2مهندس مدني1

1مساح2

اآللياتالكادر الفني ت

سيارة بيكب عدد/1مهندس كهربائي عدد/11

تريلة عدد/1مهندس ميكانيك  عدد/21

تدانو 50 طن عدد/2مهندس مدني عدد/31

جهاز فلرة الزيت������������������������4

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
األقل

سعر العطاء 
بالدينار

1869,050,000 720
يوم

إنشاء شوارع مخدومة بخدمات 
الرصف الصحي ملياه األمطار يف 

النرص

بلديات ذي 
قار 

1% من قيمة النرص
الكشف 

التخميني

إنشائية 
التاسعة 

 150,000
الف دينار

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

التأمينات املوقعالدائرة املستفيدةاسم املرشوع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
األقل

سعر العطاء 
بالدينار

15,769,220,000 240
يوماً

محطات متنقلة 11/33/
ك.ف عدد/3

توزيع كهرباء 
الجنوب/ شمال 

النارصية

1% من قيمة النارصية
الكشف 

التخميني

كهربائية 
رابعة 

 500,000
ألف دينار

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار 

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار 
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بغداد/ متابعة الزوراء:

أودى ف�روس كورون�ا بحي�اة أكث�ر م�ن 

مليون و256 ألفا و354 إنسانا، فيما بلغت 

حصيل�ة املصاب�ن نح�و 50 مليونا و264 

ألفا، تعاىف منهم ما يق�ارب من 35 مليونا 

و550 ألف مريض.

وتواص�ل جائحة كورونا تفش�يها يف 216 

العال�م،  وإقليم�ا ومنطق�ة ح�ول  دول�ة 

وس�جلت دول 598 أل�ف إصاب�ة جدي�دة، 

وأوقعت خالل ال�24 ساعة األخرة 7,436 

حالة وفاة.

وبينت اإلحص�اءات أن الدول الخمس التي 

س�جلت األح�د أعىل حصيل�ة وفيات خالل 

ي�وم واح�د يف العال�م، كان�ت ع�ىل التوايل، 

أمركا )1,031 وفاة(، والهند )557 وفاة(، 

واملكس�يك )551 وف�اة(، وإيطالي�ا )425 

وفاة(، وإيران )423 وفاة(. 

وأش�ارت البيان�ات إىل أن ال�دول الخم�س 

عاملي�ا الت�ي س�جلت أم�س أع�ىل حصيلة 

اصابات جديدة خالل يوم واحد، كانت عىل 

التوايل، أمركا )124,232 إصابة(، وفرنسا 

 46,318( والهن�د  اصاب�ة(،   86,852(

إصاب�ة(،   39,811( وإيطالي�ا  إصاب�ة(، 

وبولندا )27,875 إصابة(.

وتواص�ل أم�ركا تصدره�ا ل�دول العال�م 

قياسا بأعىل حصيلة وفيات وعدد اصابات 

اجم�ايل، وأوضح�ت اإلحص�اءات أن الدول 

الخمس التي تعد حت�ى صباح امس األحد 

األكث�ر تأثرا ج�راء الجائح�ة يف العالم من 

حيث الحصيلة اإلجمالي�ة ألعداد الوفيات، 

هي: أم�ركا )243,257 وف�اة(، والربازيل 

 126,162( والهن�د  وف�اة(،   162,286(

وفي�ات(،   94,808( واملكس�يك  وف�اة(، 

وبريطانيا )48,888 وفاة(.

ويف إي�ران حّط�م فروس كورون�ا الجديد، 

أرقامه القياسية السابقة يف إيران، ليسجل 

رقم�اً قياس�ياً خط�راً يف ع�دد اإلصاب�ات 

اليوم�ي فيها، بع�د إعالن املتحدثة باس�م 

وزارة الصحة اإليرانية، سيما سادات الري، 

ع�ن تس�جيل 9 آالف و450 إصابة جديدة، 

خالل الس�اعات ال� 24 املاضية، األمر الذي 

يش�ر إىل ارتفاع اإلصابات اليومية بنسبة 

.120%

وأشارت الري خالل مؤتمرها الصحايف، إىل 

ارتفاع حصيلة املصابن إىل 673 ألفاً و250 

ش�خصاً، م�ن بينهم 5506 حال�ة حرجة، 

قائلة إن وزارة الصحة س�جلت أيضاً خالل 

الي�وم األخ�ر 423 وف�اة جدي�دة، لرتفع 

الع�دد اإلجمايل للوفي�ات إىل 37 ألفاً و832 

شخصاً.

إىل ذلك يدخل الوطن العربي شهره التاسع 

تحت وطأة فروس كورونا املُستجّد، بعدد 

إصابات بلغ مليونن و298 ألفاً و60 حالة 

مؤك�دة و39 ألفاً و403 حال�ة وفاة، وفق 

مؤرش جامعة “جونز هوبكنز” األمريكية، 

وال ي�زال نزيف الخس�ائر اليومي مس�تمر 

القف�زات  الوب�اء، ُتظه�ره  ج�راء تف�ّ� 

التي ش�هدها منحنى اإلصاب�ات والوفيات 

اليومي�ة مؤخراً، والذي ش�هد صعوداً الفتاً 

عىل مدار أيام األسبوع املُنرصم.

وس�جل منحنى إصاب�ات “كوفي�د19-”، 

بامت�داد 22 دولة عربي�ة، 143 ألفاً و619 

إصاب�ة مؤك�دة، بزيادة بلغ�ت نحو 9.3% 

مقارنة باألس�بوع السابق عىل تلك الفرتة، 

يف الوقت الذي حصد فيه الوباء أرواح ألفن 

و191 ش�خصاً، بمعدل زي�ادة بلغ 4.2%، 

مقارنة باألسبوع السابق. 

ومؤخ�را س�جلت ال�دول العربي�ة حصيلة 

إصاب�ات قياس�ية جاوزت 20 أل�ف حالة، 

ش�هد بعدها املنحن�ى انخفاض�اً الفتاًبعد 

إصاب�ة 16 ألف�اً و592 حال�ة جديدة، قبل 

أن يع�اود املنحنى ارتفاعه مجدداً، يف األيام 

الخمس�ة التالية، ُمس�ّجالً قفزات يومية، 

حيت س�ّجل يف 1 نوفمرب الج�اري 18 ألفاً 

و150 إصابة، ثم واصل الصعود بنحو ألف 

حالة يف اليوم التايل.

إصابات كورونا تتجاوز الـ50 مليونا والفريوس 
حيطم أرقاما قياسية يف عدة دول  

شراسة الوباء تزداد حدة على مستوى العامل

الزوراء/ يوسف سلم�ان:
يعق�د مجلس النواب جلس�ة اعتيادية جديدة 
ظه�ر اليوم، فيما قررت اللجنة املالية النيابية 
اعادة النظر بمبلغ االقرتاض الحكومي، وعدم 
اثق�ال كاه�ل الدول�ة بالدي�ون، وان يقترص 
القرض ع�ىل النفقات الرضوري�ة، فضال عن 
توجيه كتاب رسمي اىل رئاسة مجلس الوزراء 
لتزويدها بالحسابات الختامية لسنة ٢٠١٢-

. ٢٠١٣
وس�يتضمن جدول اعمال الجلس�ة التصويت 
ع�ىل خمس�ة مرشوع�ات قوانن ومناقش�ة 
اربعة ترشيعات اخرى، فضال عن مناقش�ات 

عامة مفتوحة .
باملقابل انتق�دت عضو اللجنة املالية النيابية، 
ماجدة التميمي، مرشوع قانون تمويل العجز 
املايل، ووصفته ب� “املخلوق الفضائي الهجن” 

يف الشكل واملحتوى.
وقال�ت التميم�ي ل��” ال�زوراء”: إن مرشوع 
قانون تمويل العجز اش�به ما يكون باملخلوق 
الفضائ�ي الغري�ب، كون�ه ال يش�به قان�ون 
املوازن�ة العامة االتحادية، وال هو ميزانية وال 

هو مرشوع للتمويل” .
واضاف�ت “ان كل م�ادة يف م�رشوع قان�ون 

تمويل العجز تش�ر إىل مس�مى مس�تقل عن 
املادة األخرى، وبالتال  أصبح خليطاً هجينا “، 
مبينة “ لقد طالبت قبل اس�بوع واليوم أكدنا 
يف اللجنة املالية عىل اس�تضافة رئيس مجلس 
الوزراء ووزي�ر املالية ومحافظ البنك املركزي 
ودائرتي املوازنة واملحاسبة مع رؤساء هيئات 
الرضائب والكمارك والتقاعد ملناقشة قانوني 
تموي�ل العج�ز امل�ايل وموازن�ة ٢٠٢١ ورؤية 

الحكومة يف االمدين القصر واملتوسط”.
يف غض�ون ذل�ك، واصلت اللجن�ة املالية خالل 
اجتماعها، امس، مناقش�اته�ا بش�أن قانون 
تموي�ل العجز امل�ايل املقدم م�ن الحكومة بعد 
تأخرها بإرسال قانون املوازنة االتحادية لعام 

. ٢٠٢٠
واك�د رئيس اللجن�ة، النائب هيث�م الجبوري، 
أهمية ميض الحكومة ضغط مبلغ االقرتاض، 

واقتصاره عىل النفقات الرضورية مثل رواتب 
املوظف�ن واملتقاعدين ومس�تحقات ش�بكة 
واالدوي�ة  والفالح�ن  االجتماعي�ة  الرعاي�ة 
ملواجهة جائح�ة كورونا والبطاقة التموينية، 
فض�ال ع�ن تخصي�ص مبل�غ م�ن الق�رض 
النه�وض  لغ�رض  االس�تثمارية  للمش�اريع 
بواقع االقتص�اد العراقي وتوفر فرص العمل 

للشباب العاطلن .
واس�تعرض اعض�اء اللجن�ة املالي�ة البيانات 
والج�داول املقدمة من قب�ل وزارة املالية التي 
تضمن�ت تفاصي�ل مبلغ االق�رتاض يف قانون 
تمويل العجز املايل، فضال عن مناقشة الورقة 
البيضاء املقدمة م�ن قبل الحكومة والخاصة 

بإجراء اصالحات عىل االقتصاد العراقي .
واوضح�ت اللجنة املالية انها “ ش�كلت لجنة 
لالص�الح  ورق�ة  بإع�داد  اختص�ت  فرعي�ة 
االقتصادي واملايل تضمنت رؤى وافكار اللجنة 
بش�أن تعظيم اي�رادات الدولة غ�ر النفطية 
وتنوي�ع االقتص�اد العراق�ي، واع�ادة النظر 
بالسياس�ة النقدية ونافذة بيع العملة، فضال 
عن اتخاذ الحكومة اجراءات فعلية نحو أتمتة 
الكمارك للقضاء عىل بؤر الفساد فيها وجباية 

الكهرباء “.

بغداد/ الزوراء:
ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  اك�د 
الكاظم�ي، امس االحد،  مصطفى 
كل  تذلي�ل  اىل  الحكوم�ة  س�عي 
العقب�ات ام�ام ال�رشكات الراغبة 
يف االس�تثمار بالع�راق، الفتا اىل ان 
الفرص االس�تثمارية متاحة امام 
ال�رشكات الس�عودية، فيم�ا ابدى 
محم�د  الن�واب،  مجل�س  رئي�س 
الحلبويس، دعم السلطة الترشيعية 
لعم�ل املجلس التنس�يقي العراقي 

السعودي.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي لرئي�س 
الوزراء يف بيان تلقته “الزوراء”: ان 
ال�وزراء، مصطفى  رئيس مجلس 
الكاظمي، استقبل أعضاء املجلس 
الس�عودي،  العراق�ي  التنس�يقي 
الذي يعقد اجتماعاته يف العاصمة 
بغداد، ملناقش�ة الخطط التنفيذية 
التفاه�م  ومذك�رات  لالتفاقي�ات 

املوّقعة بن البلدين.

وأك�د الكاظم�ي عىل أهمي�ة عقد 
ه�ذه االجتماع�ات، التي تفيض اىل 
تطوير العالقات الثنائية بن بغداد 
والري�اض، وتع�زز آف�اق التعاون 
املش�رتك يف مختلف املجاالت، وبما 

يحقق مصالح شعبي البلدين.
االس�تثمارية  الف�رص  أن  وب�ّن 
متاحة أمام الرشكات الس�عودية، 
مؤكدا سعي الحكومة اىل تذليل كل 
العقبات أمام الرشكات التي ترغب 
يف االس�تثمار بالعراق، كما أوضح 
أهمي�ة تفعي�ل بع�ض املش�اريع 
املش�رتكة بن البلدي�ن ضمن إطار 
الجامعة العربية، فضال عن تطوير 

العمل يف السوق النفطية.
اىل ذل�ك، اس�تقبل رئي�س مجلس 
النواب، محم�د الحلبويس، أعضاء 
العراق�ي  التنس�يقي  املجل�س 
الذي يعقد اجتماعاته  الس�عودي، 
يف العاصم�ة بغداد، بحض�ور عدٍد 
من رؤساء اللجان النيابية واألمن 

العام ملجلس الوزراء الس�يد حميد 
الغزي، حيث ناقش اللقاء اتفاقيات 
ع�ة ب�ن  ومذك�رات التفاه�م املوقَّ
البلدي�ن، وتوس�يع آف�اق التعاون 

املشرتك يف مختلف املجاالت.
وأك�د الحلب�ويس، يف بي�ان ملكتبه، 
دع�َم الس�لطة الترشيعي�ة لتعزيز 
عمل املجلس التنسيقي، بما يسهم 
يف تنفيذ خطط�ه عىل أرض الواقع 
املتبادلة للش�عبن  وفقا للمصالح 
أهمي�ة  إىل  مش�راً  الش�قيقن، 
تفعي�ل لجن�ة الصداق�ة الربملانية 
املش�رتكة، والعم�ل ع�ىل تنس�يق 
املواقف يف املحافل الربملانية الدولية 

واإلسالمية والعربية واآلسيوية.
من جهت�ه، ع�ربَّ الوفد ع�ن رغبة 
اململكة العربية السعودية وحرصها 
عىل االنفت�اح والتعاون مع العراق 
يف املج�االت كافة، مؤكدين أنَّ هذه 
الزي�ارة س�تكون تمهي�داً لزيارات 
رس�مية أخرى. ه�ذا ونق�ل الوفد 

الس�عودي تحيات خ�ادم الحرمن 
الرشيفن وسمو ويل العهد ورئيس 
إىل  الس�عودي  الش�ورى  مجل�س 
َل سيادته تحياته  سيادته، كما حمَّ

لقيادة اململكة وشعبها.
وضم الوفد السعودي كالً من وزير 
البيئة واملياه والزراعة عبد الرحمن 
الفضيل، ووزي�ر الصناعة والثروة 
املعدني�ة بندر الخري�ف، ومحافظ 

الهيئ�ة العامة للتج�ارة الخارجية 
ووكي�ل  الحرب�ي،  الرحم�ن  عب�د 
الس�عدون،  عاب�د  الطاق�ة  وزي�ر 
ووكي�ل وزارة االس�تثمار عاي�ض 
لهيئ�ة  الع�ام  واألم�ن  العتيب�ي، 
السعودية صالح  الصادرات  تنمية 
الس�لمي، وس�فر اململكة العربية 
الس�عودية لدى العراق عبد العزيز 

الشمري.

جلسة جديدة للربملان اليوم واملالية النيابية تقرر إعادة النظر 
مببلغ االقرتاض 

الكاظمي: الفرص االستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية .. واحللبوسي 
يؤكد دعم الربملان لعمل اجمللس

التأكيد على اقتصار  القرض على النفقات الضرورية 

خالل استقبالهما المجلس التنسيقي العراقي السعودي

     

إصابات كورونا يف العراق تالمس نصف املليون والوفيات تتجاوز الـ11 ألف حالة
بغداد/ الزوراء:

ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 

االح�د، املوقف الوبائ�ي اليومي لفروس 

كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 

تس�جيل ٢5٣٠ اصابة جديدة  و44 حالة 

وفاة وش�فاء ٣٠٠٢ حالة، حددت دائرتا 

صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 

لالصابات حسب املناطق.

وذك�رت ال�وزارة يف وثيق�ة له�ا تلقته�ا 

»ال�زوراء«: ان عدد الفحوصات املختربية 

ع�دد  ليصب�ح   ،١5965 ام�س:  لي�وم 

الكلي�ة: ٣٠٠٢586، مبينة  الفحوص�ات 

انه تم تس�جيل ٢5٣٠ اصابة جديدة و44 

حالة وفاة وشفاء ٣٠٠٢ حالة .

واضاف�ت: ان عدد حاالت الش�فاء الكيل: 

4٢89٢8 )86%(، أما عدد حاالت االصابات 

ال�كيل: 498549، بينم�ا ع�دد الح�االت 

الت�ي تحت الع�الج: 58٢94، يف حن عدد 

الحاالت الراق�دة يف العناية املركزة: ٣88، 

وعدد حاالت الوفيات الكيل: ١١٣٢7.

م�ن جهته، اعلن مدير ع�ام صحة بغداد 

الرصافة، عبد الغني الس�اعدي، تسجيل 

544 اصاب�ة جدي�دة بف�روس كورونا، 

بينها ١9٣ اصابة ش�خصت خالل الرصد 

الوبائي.

وقال الس�اعدي يف بيان تلقته »الزوراء«: 

ان »املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة 

س�جلت 544 اصاب�ة جدي�دة بف�روس 

حال�ة    ١9٣: كالت�ايل  موزع�ة  كورون�ا 

شخصت خالل الرصد الوبائي للقطاعات 

الصحية: قطاع بغداد جديدة  57 حالة / 

قطاع الش�عب ١9 حالة /قطاع البلديات 

االول 8 ح�االت /قطاع املدائن ١9 حالة / 

قطاع النه�روان ٢9 حالة / قطاع الصدر  

١9 حال�ة  / قط�اع البلدي�ات الثاني ٢4 

حالة / قطاع االستقالل 9 حاالت .

واشار اىل ان  ٣5١حالة خالل مراجعتهم 

للمؤسس�ات الصحي�ة : مدين�ة الص�در 

 ,5١8  ,5١7  ,555  , محل�ة  حال�ة   ١٠4

 ,565  ,55٠  ,5٣٢  ,544  ,5٣8  ,575

556, 5٢4, 5١٣, 54٠, 557 قط�اع ٣١ 

.  قط�اع 47 , قط�اع ١٠, 5٢١ . 565 . 

قط�اع 49 . الجوادر ، جميل�ة , الكيارة , 

الشعب ١7 حالة محلة ٣١7, ٣٣7, ٣45, 

٣57 ,٣٣١البلدي�ات ١١  حال�ة  محل�ة . 

7٣4 , 7٢٢, 7٢8, 7٣8  , الزراع�ي , 77١ 

, ش�ارع فلسطن ١5 حالة   محلة 5٠5, 

5٠٣, 5٠6  ,5٠٢ , 5٠4 , االمن ١4 حالة 

محل�ة , 7٣٣ ,  , 74١ , 7٢١ . 74٣، بغداد 

جدي�دة   ١٠ ح�االت   محل�ة 7٠١ ،7٠9 

7٠6 , 7٠4 , الزعفرانية  ١6 حالة محلة, 

 ،949 , 958  , 964 , 9١7 , 96٠ , 97١

الكرادة ١9 حالة محلة 9٠٣, 9٠5 , 9٠6 

, 9٠9 ,  االعظمية ١5 حالة  محلة, ٣١4, 

٣٠٢ , ٣١٠ , ٣١4 ,  ٣١١ ,الحس�ينية ١4 

حال�ة محل�ة . ٢٢٢، ٢١9 , ٢١5 ’ ٢١٣ ’ 

االستقالل، املدائن ١٣ حالة, جرس دياىل, 

ح�ي الوح�دة ,الوردية،  زيون�ة 7 حاالت 

محلة 7١4، ح�ي الخليج 4 حاالت محلة 

7٠٣ شارع النضال 7 حاالت محلة ١٠٣،  

املش�تل ١٠ ح�االت  محل�ة 75١ وق�رب 

جام�ع النعيمي،  الغدي�ر 5 حاالت محلة 

7٠6، الكاظمي�ة 4 ح�االت محل�ة 4٢7 

اللطيفي�ة 4 ح�االت، ح�ي القاه�رة ١٠ 

حاالت محلة ٣٠٣ , ٣٠5،  الفحامة حالة 

واح�دة ، الك�رخ  الدورة٣ ح�االت,  حي 

النرص 4 حاالت , 77٣،  حي السالم حالة 

واح�دة , 4٠8، البن�وك ١٠ حاالت , ٣١9, 

٣٣5 , ٣٢١،  املنص�ور 6 ح�االت ش�ارع 

١4 رمض�ان،  الراش�دية حالت�ن , ٣١٢  

س�بع ابكار 9 حاالت محل�ة ٣٣، املعامل 

حالة واحدة الزراع�ي،  الكفاح 5 حاالت 

محل�ة ١٢5, ١١١،  ح�ي تونس 5 حاالت 

محل�ة ٣٠٠،  الصليخ 4 حاالت٣٢6، حي 

الزهراء ١٠ حاالت محلة 757.

واض�اف الس�اعدي انه »تم نق�ل جميع 

املصابن اىل الحجر الصحي لتلقي العالج 

فيما نقل�ت الحاالت الحرج�ة اىل العناية 

املرك�زة الخاصة بالعزل«، مش�را اىل ان 

»الع�دد الرتاكم�ي لإلصاب�ات ارتف�ع اىل 

64447  ت�ويف منهم ١٣74  لالس�ف فيما 

اكتس�ب الش�فاء 58٢78  واملتبق�ي قيد 

العالج 4795«.

ودع�ا الس�اعدي املواطن�ن اىل »االلتزام 

التباع�د  وتطبي�ق  الوقاي�ة  بإج�راءات 

االجتماع لحمايتهم م�ن االصابة وتقليل 

تف� الوباء«.

اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ املوقف 

الوبائ�ي لها مع اع�داد وعناوين الحاالت 

املش�خصة يف مخترباتها بمرض فروس 

الش�فاء  اع�داد  م�ع  املس�تجد  كورون�ا 

والوفيات لغاية الساعة العارشة من ليلة 

السبت واملعلن عنها امس االحد.

وذكرت الدائرة يف بي�ان تلقته »الزوراء«: 

ان ع�دد االصابات ٣7١ موزع�ة كاآلتي: 

أب�و غريب ٢/ ابو دش�ر ٢/ االعالم  7/ 

 /١ الحارثي�ة   /١ التاج�ي    /5 البي�اع  

الحرية ٢٢/ الخطيب  9/ ال��دورة  ١8/ 

الدولعي ١١/ الرحمانية 8/ السيدية  8/ 

الش�الجية  4/ الش�علة  ٢٢/ الصالحية 

9/ الطارمية  ٣/ الطوبجي ٣/ العامرية  

١٣/ العط�ي�في��ة  5/ الغزالي��ة  ٢4/ 

 /٣٢ الكاظمي��ة    /١٣ القادس�ي�ة   

املحمودي�ة  ١8/ املنصور ١٢/ الي�رموك 

٢6/ ج��ك�وك 5/ ح�ي الجامع�ة ٢٢/ 

ح�ي الجه�اد  ١5/ ح�ي الخ�رضاء 5/ 

ح�ي العامل 4/ ح�ي العدل  ١4/ س�بع 

البور  ١/ ش�ارع حيفا ٣/ س�كنة جانب 

الرصافة ٢٣/ محافظة ذي قار ١.

واضاف�ت: ان ع�دد الش�فاء: 7٠١، بينما 

الوفيات: 4.

رغم تراجعها  لليوم الثاني على التوالي 
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بغداد/ الزوراء:

املالكات  ان  التجارة  وزارة  اعلنت 

التابع  بعقوبة  سايلو  يف  الفنية 

لتجارة  العامة  الرشكة  لفرع 

صيانة   انجزت  دياىل  يف  الحبوب 

معمل  يف  الحنطة  نواقل  وتصليح 

التي  الرضوف  رغم  السايلو  

استثنائة  وبجهود  البلد  بها  يمر 

رصفت  مالية  تكاليف  اي  وبدون 

التصليح  و  الصيانة  اعمال  عىل 

املواد  بعض  رشاء  باستثناء 

الجديدة  من السوق املحلية .

بيان   يف  االعالمي  القسم   وقال  

الرشكة  عام  مدير  عن  نقال 

عبدالرحمن  االستشاري  املهندس 

عجي طوفان : ان الجهد الهنديس 

 )  BR1  ( الناقل  بتبديل  اوال  بدء 

القديمة  السالسل  فتح  خالل  من 

املترضرة وبطول مائة مرت ، بعدها 

وتم  القديم  الناقل  راس  فتح  تم 

بواسطة  رفعه  خالل  من  انزاله 

بسقف  يف  ثبتت  التي  الرفع  بكرة 

بناية الطابق الثالث  .

واضاف بعد ذلك تم ربط السالسل 

الحديدية  السكك  وفتح  الجديدة 

املترضرة  الجانبية  و  الوسطية 

تم  جديدة  باخرى  واستبدالها 

و  املحلية  االسواق  من  رشائها 

حسب  تثقيبها  و  تقطيعها  تم 

القياسات املطلوبة .

الفني  الجهد  ان  اىل  بني  طوفان 

توقف  من  استفاد  والهنديس 

الحنطة  بمادة  املطاحن  تجهري 

للوجبه  التجهيز  من  االنتهاء  بعد 

اىل  مشريا   ، بالكامل  الثامنة 

التصليح  و  الصيانة  اعمال   ان 

استمرت اسبوعان .

الحبوب  تجارة  عام  مدير  واختتم 

كذلك  شملت  الصيانة  اعمال  ان 

مولن   ( نوع  الجرسي  امليزان 

وارشاف  متابعة  خالل  ومن   )

الرشكة  مقر  يف  الهنديس  القسم 

منصة  صيانة  اكمال  خالله  وتم 

استمر  الذي  و  الجرسي  امليزان 

خالله العمل لساعات متاخرة من 

املساء .

التجارة : مالكات سايلو بعقوبة تباشر اعمال صيانة 
وتصليح نواقل احلنطة
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إلحاقا بإعالننا املرقم 1916 يف 2019/9/1 ..
تعل�ُن محافظ�ة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تأهيل مجمعات ماء مع مد ش�بكات يف النارصية-البطحاء-أور( 
ضم�ن خطة تنمية األقاليم لعام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة 
التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام 2019. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء )اإلعالن( عن 

املناقصة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزوراء – املدى – العدالة (.
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياس�ية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة 

من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(. 
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. 
ان أسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باإلجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم االثنني املصادف 2020/11/9 يف بناية )مديرية ماء 
ذي ق�ار( فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة أدناه عىل االقل والرشكات العربية 
واألجنبي�ة من أصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة م�ن الوثائق الخاصة باملرشوع 
علما ان سعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف األصلية للرشكات العراقية وأوراق 

التسجيل للرشكات األجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - املتطلبات الفنية : الخربة العامة للرشكة التي يجب ان ال تقل عن 10 س�نوات, والخربة التخصصية ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل 
عن )491,040,000( أربعمائة وواحد وتس�عون مليون وأربعون ألف دينار عراقي وللس�نوات ال�)10( الس�ابقة وتم انجازها بنجاح 

وجودة كاملة.
ج- الكوادر الفنية:

د -املتطلبات املالية:-
اوال:- املوارد املالية )الس�يولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب او يس�اوي )68,991,000( 

ثمانية وستون مليون وتسعمائة وواحد وتسعون ألف دينار عراقي.
ه� - املتطلبات القانونية:

اوال:- األهلية وتش�مل )جنسية الرشكة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح, لم يتم إدراج الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
ال�رشكات اململوك�ة للدول�ة )ان تثبت انها مس�تقلة قانوني�ا وماليا وانها تعم�ل وفق القانون التج�اري وان ال تك�ون وكاالت تابعة 
لصاحب العمل( غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس األمن للمش�اركة يف 

املناقصات(.
ثانيا:- عدم ممانعة )نس�خة أصلية +نس�خة مصورة( ونافذة ص�ادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنون�ة اىل ديوان محافظة ذي 

قار.
ثالثا:- ش�هادة تأس�يس الرشكة مع مالحظة يف حال ك�ون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقدي�م اوراقها كافة ومصدقة لدى 

وزارة الخارجية العراقية.
رابع�ا: هوية تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون درج�ة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 

مطلوب يف الجدول أدناه.
خامسا: وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية +نسخة مصورة(.

2-كل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان للعط�اء )التأمينات األولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للم�رشوع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان 
محافظة ذي قار/ قس�م العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل 
املناق�ص الفائ�ز )الرشك�ة او املقاول( الذي ترس�و عليه املناقصة مبارشة بعد إص�دار كتاب اإلحالة قبل توقي�ع العقد تقديم خطاب 
ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات 

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

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

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

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

املركز عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.
8-يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان 
يق�دم عقد مش�اركة مص�ادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع م�ن قبل أطراف الرشاكة معزز بتعهد 
م�ن قبلهم بعدم التنازل او االنس�حاب يف رس�و املناقصة عليهما ع�ىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مص�دق اصوليا بعد توقيع العقد 
خالل مدة ال تتجاوز )14يوماً( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الرشكاء فيتم معاملة املشرتكني معاملة الناكل او املخل 

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

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

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

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13-تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمرشوع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة مدى 

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

15-ان اخ�ر ي�وم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة )11( ظهرا من يوم الخميس املص�ادف 2020/11/19 إىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-اإلدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة 
االعمار س�ابقا( عىل ان تكون األس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العطاء وتكون 
الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف 
والربي�د االلكرتوني ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملزم واصوليا، وكما يق�دم البطاقة التموينية وما يؤيد حجبها 
وهوي�ة األح�وال املدنية وبطاقة الس�كن، وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكرتوني, وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور إىل ديوان محافظة ذي قار-صوب الشامية-شارع االمام عيل)ع(، وسوف ترفض العطاءات 
املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة 

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

بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر اإلمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
17-تسدد مبالغ املرشوع املذكورة أدناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

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

املناقصة: رقم )33( لسنة 2020 خطة تنمية األقاليم 2019                                               العدد: 1456
                                                                               التاريخ: 2020/11/5

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/اعادة اعالن

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس مدني1

1مهندس كهرباء2

1مهندس ميكانيك3

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
األقل

سعر العطاء 
بالدينار

11,227,600,000 720
يوم

تأهيل مجمعات ماء مع 
مد شبكات يف النارصية-

البطحاء-أور

مديرية 
ماء ذي 

قار

النارصية-
البطحاء-أور

1% من قيمة 
الكشف 

التخميني

ميكانيكية 
ثامنة 

 150,000
الف دينار

ناظم حميد الوائيل
محافظ ذي قار 

لتأجري  علنية  مزايدة  إجراء  عن  الخاص  النقل  إلدارة  العامة  الرشكة  تعلن 
الخطوط أدناه يف محافظة ) نينوى( يف اليوم )الخامس عرش( تبدأ من اليوم 
لسنه   )21( رقم  الدولة  أموال  وإيجار  بيع  قانون  وفق  اإلعالن  لنرش  التايل 

2013 املعدل .
مبلغ  لقاء  أعاله  الرشكة  قسم  من  عليها  الحصول  يمكن  التي  والرشوط 

)5000( دينار غري قابل للرد.
فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة 
معنون  الرضيبة  من  ذمته  براءة  يؤيد  كتاب  املزايد  يقدم  ان  عىل  )نينوى( 
اىل ) الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص ( وهوية األحوال املدنية وشهادة 
)النسخ األصلية(  السكن  املوحدة( وبطاقة  الوطنية  )البطاقة  او  الجنسية 
ويدفع التأمينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك 
وكذلك   ،%2 بنسبة  خدمة  أجور  املزايدة  عليه  ترسو  من  ويتحمل  مصدق 
موعد  مصادفة  حالة  ويف  العقد،  سنني  عدد  يف  البدلني  فرق  الناكل  يتحمل 

املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.
 

مدة اإليجار ملدة سنة واحدة ... يدفع بدل اإليجار قسط واحد لكل سنة .

كريم هاشم حسني الجابري
املدير العام        
رئيس مجلس اإلدارة     

وزارة النقل 
العدد: 8678 الشركة العامة إلدارة النقل اخلاص     

القسم: األمالك والعقارات            التاريخ: 2020/11/3
إعالن رقم )8678(

بالنظر لعدم حصول راغب

ورد باإلعالن )2020/3( والخاص بنقل وتفريغ الطحني يف محافظة نينوى 
والصادر عن الرشكة العامة لتصنيع الحبوب يف التسلسل )5( تقديم اعمال 

مماثلة وحسابات ختامية، والصحيح اعمال مماثلة فقط.
لذا اقتىض التنويه

خطاب عيل إسماعيل 
معاون املدير العام وكالة

وزارة التجارة 
الشركة العامة لتصنيع احلبوب

))تنويه((
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إلحاقاً بإعالناتنا املرقمة 2157 يف 2019/9/18 و308 يف 2020/3/4 ..
تعلصُن محافظصة ذي قصار )العقصود الحكومية( عن مناقصة مصروع )إكمال الشصوارع املخدومة بخدمات الصرف الصحي يف 
بني عسصكري يف الجبايش( ضمن خطة تنمية األقاليم لعام 2019 واسصتنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسصنة 
2014 املعدلصة الصصادرة من وزارة التخطيط والضوابصط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامصة االتحادية لعام 2019. ان 
وثيقصة الدعصوة لتقديم العطاء )اإلعالن( عن املناقصة العامة لهذا املروع سصوف تنر يف الجرائد الوطنية )الصباح – النهار – 

الزوراء(.
وسصيتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسصية( والتي تتيح ملقدمي العطاءات 
كافة من الدول املؤهلة االشصراك فيها كما هو محدد يف النصرة التوضيحية الصادرة من األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول 

املؤهلة(. 
وبإمصكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغصة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي 
العطاء. ان أسصلوب الدفع سصيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسصم حسصابات املشصاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم 
عقصد املؤتمصر الخاص باإلجابات عىل استفسصارات املشصاركني يف املناقصة عند السصاعة )12( ظهرا من يصوم االثنني  املصادف 
2020/11/9 يف بناية )مديرية بلديات( فعىل الراغبني من الركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة 
أدناه عىل األقل والركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص مراجعة قسصم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لراء 
نسصخة من الوثائق الخاصة باملروع علما ان سصعر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية 
التصنيف األصلية للركات العراقية وأوراق التسجيل للركات األجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات 

التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

ج- الكوادر الفنية

د -املتطلبات املالية:-
أوال:- املوارد املالية )السيولة النقدية( من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املروع ملبلغ اكرب او يساوي )55,479,000( 

خمسة وخمسون مليون وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف دينار عراقي.
هص - املتطلبات القانونية:

أوال:- األهلية وتشصمل )جنسصية الركة مقدمة العطصاء –ال يوجد تضارب باملصالح, لم يتصم إدراج الركة املقدمة يف القائمة 
السوداء, الركات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت 
تابعصة لصاحصب العمل( غري مسصتبعدة من قبل صاحب العمل او اسصتنادا اىل قرار صادر من قبل األمصم املتحدة / مجلس األمن 

للمشاركة يف املناقصات(.
ثانيا:- عدم ممانعة )نسصخة أصلية +نسصخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة 

ذي قار.
ثالثا:- شصهادة تأسصيس الركة مع مالحظة يف حال كون الركة مقدمة العطاء أجنبية تقوم بتقديم أوراقها كافة ومصدقة 

لدى وزارة الخارجية العراقية.
رابعا: هوية تسصجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الركات املقاولة حسصب 

ما مطلوب يف الجدول ادناه.
خامسا: وصل رشاء املناقصة )نسخة أصلية +نسخة مصورة(.

2-كل العطصاءات يجب ان تتضمن ضمصان للعطاء )التأمينات األولية( ملقدمي العطصاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك 
مصصدق او سصفتجة صادرة من مصرف معتمد يف العراق وبنسصبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمصروع ومعنون اىل جهة 
التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قسم العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ 
غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الركة او املقاول( الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد إصدار كتاب اإلحالة قبل توقيع 
العقصد تقديم خطاب ضمان بحسصن التنفيذ بقيمصة 5% من مبلغ اإلحالة عىل ان يكون خطاب ضمصان صادر من احد املصارف 

العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية.
3-يتصم اعتماد الوثائق القياسصية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسصتجيبة عند تلبيتها 

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

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

6-تتحمصل من ترسصو عليه املناقصصة أجور النر واإلعالن وآلخر إعصالن عن املناقصة وان تتحمل الركصة التي يحال بعهدتها 
العمل كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة وأي مصاريف أخرى تنص عليها التعليمات النافذة.

7-يلتزم الطرف الثاني بأن  يشصغل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشصغيل إال يف 
حالة اعتذار املركز عن توفري األعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسصمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ اسصتالم 

املركز للطلب.
8-يف حالصة اشصراك أكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسصؤوليتهم تضامنيصة تكافلية يف ذلك لتنفيذه 
عصىل ان يقدم عقد مشصاركة مصادق عليه أصوليا مع العطاء او نمصوذج اتفاق اويل عىل الراكة موقع من قبل أطراف الراكة 
معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل او االنسصحاب يف رسصو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الراكة بينهما مصدق أصوليا 
بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوماً( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الركاء فيتم معاملة املشركني 

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

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

11-املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية.
12-تلتزم الركات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باسصتكمال نواقص التي تسصمح بها التعليمات خالل سصبعة 

أيام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13-تكصون األولويصة للمصواد األولية املصنعة واملجهصزة داخل العراق للمروع مصع مراعاة االلتزام بالضوابط السصعر والنوعية 

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

15-ان آخر يوم لتقديم العطاءات نهاية السصاعة )11( ظهرا من يوم األحد املصادف 2020/11/22 اىل العنوان التايل محافظة 
ذي قار-قسصم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-اإلدارة املحلية- قرب مرف الرشصيد- فرع ذي قار 535 )مبنى 
هيئصة االعمار سصابقا( عىل ان تكون األسصعار املقدمصة بالدينار العراقي حرا رقمصا وكتابة، وان يوقع عىل جميع مسصتندات 
العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشطب وتكون جميع األوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل 
للركصة ورقم الهاتف والربيصد االلكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالله ملصزم وأصوليا وكما يقدم البطاقة 
التموينية وما يؤيد حجبها وهوية األحوال املدنية وبطاقة السصكن وال يسمح التقديم عن طريق الربيد االلكروني, وسيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار-صوب الشامية-شصارع اإلمام 
عصي )ع(، وسصوف ترفض العطاءات املتأخرة، وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسصمية فيؤجصل اىل اليوم الذي يليه عىل ان 
تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسصم املناقصة واسصم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

والعنوان االلكروني.
16-عصىل الطصرف الثاني تقديم تعهد خطي مصدق من قسصم الشصؤون القانونيصة يف ديوان محافظة ذي قصار يتضمن املبارشة 

واالسصتمرار بالتنفيذ بدون املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر اإلمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات .
17-تسدد مبالغ املروع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

إلحاقا بإعالناتنا املرقمة 1997 يف 2019/9/4و 363 يف 2020/3/8 ..
تعلصصصصُن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة للمشصاريع املدرجة ادناه ضمن خطة تنمية األقاليم لعام 2019 واسصتنادا لتعليمات 
تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية 
لعصام 2019. ان وثيقصة الدعصوة لتقديم العطاء )اإلعصالن( عن املناقصة العامة لهذا املروع سصوف تنر يف الجرائد الوطنيصة )العدالة– الزمان – 

الزوراء(.
وسصيتم العمصل عند فحص وتقييم العطاءات وفق اآللية املعتمدة للمناقصات )الوثائق القياسصية( والتي تتيصح ملقدمي العطاءات كافة من الدول 

املؤهلة االشراك فيها كما هو محدد يف النرة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدول املؤهلة(. 
وبإمكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد بالتعليمات ملقدمي العطاء. ان أسصلوب 
الدفصع سصيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسصم حسصابات املشصاريع يف ديوان املحافظة وسصوف يتم عقد املؤتمر الخصاص باإلجابات عىل 
استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2020/11/10 يف بناية )دائرة صحة ذي قار( فعىل الراغبني 
مصن الصركات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة أدناه عىل االقل والركات العربية واألجنبية من أصحاب االختصاص 
مراجعة قسصم العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لراء نسصخة من الوثائق الخاصة باملروع علما ان سصعر العطاء الواحد )وكما مؤرش إزاءه( 
غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف األصلية للركات العراقية وأوراق التسجيل للركات األجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن 

العطاء املستمسكات التالية:-
1- متطلبات التأهيل املطلوبة:-

أ - الكوادر الفنية

ب -املتطلبات املالية:-
أوالً:- املوارد املالية )السيولة النقدية( حسب ما مدرج يف الجدول أدناه .

    هص - املتطلبات القانونية:
اوال:- األهلية وتشصمل )جنسصية الركة مقدمة العطاء –ال يوجد تضارب باملصالح، لم يتم ادراج الركة املقدمة يف القائمة السصوداء، الركات 
اململوكة للدولة )ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل(، غري مستبعدة 

من قبل صاحب العمل او استنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثانياً :- عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

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

رابعاً : هوية تسجيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الركات املقاولة حسب ما مطلوب يف الجدول 
ادناه.

خامساً:- وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(.
2-كل العطصاءات يجصب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق او سصفتجة 
صادرة من مرف معتمد يف العراق وبنسصبة 1% من مبلغ الكلفة التخمينية للمروع ومعنون اىل جهة التعاقد )ديوان محافظة ذي قار/ قسصم 
العقود الحكومية( ويذكر فيه رقم واسصم املناقصة ويكون نافذ ملدة 150 يوم من تاريخ غلق املناقصة وعىل املناقص الفائز )الركة او املقاول( 
الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة 5% من مبلغ االحالة عىل 
ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات 

النهائية.
3-يتصم اعتمصاد الوثائق القياسصية الصادرة من وزارة التخطيصط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مسصتجيبة عند تلبيتهصا ملعايري التأهيل 
املحصددة فيهصا بفروعها كافة والروط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة 

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

5-ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات.
6-تتحمل من ترسصو عليه املناقصة اجور النر واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الركة التي يحال بعهدتها العمل كافة الرضائب 

والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة. 

7-يلتزم الطرف الثاني بأن يشغل ما ال يقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة اعتذار املركز عن 
توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم املركز للطلب.

8-يف حالصة اشصراك اكثصر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسصؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلصك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد 
مشصاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء. او نموذج اتفاق اويل عىل الراكة موقع من قبل اطراف الراكة معزز بتعهد من قبلهم بعدم التنازل 
او االنسحاب يف حال رسو املناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الراكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز )14 يوما( من 

تاريخ توقيع العقد ويف حال انسحاب احد الركاء فيتم معاملة املشركني معاملة الناكل او املخل وحسب واقع الحال .
9-املحافظة غري مسؤولة عن آلية وصول مواد العمل اىل املوقع.

10-تتحمل الدائرة املسصتفيدة مسصؤولية الكشصف الفنصي املعد من قبلها واعتدال اسصعاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثصال لرب العمل بعقد 
املقاولة.

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

عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13-تكون االولوية للمواد االولية املصنعة واملجهزة داخل العراق للمروع مع مراعاة االلتزام بالضوابط السعر والنوعية املجهزة مدى مطابقتها 

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

15-ان اخصر يصوم لتقديم العطاءات نهاية السصاعة )11( ظهرا من يوم االحد املصصادف 2020/11/22 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-قسصم 
العقود الحكومية يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرف الرشيد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار سابقا( عىل ان تكون االسعار املقدمة 
بالدينصار العراقصي حرا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مسصتندات العطاء وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والشصطب وتكون جميع 
االوراق مختومصة بختصم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للركة ورقصم الهاتف والربيد االلكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مبنى ديوان محافظ ذي قار الجديدة يف شصارع االمام عي )ع(, وسصوف 
ترفصض العطصاءات املتأخرة وإذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رسصمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عصىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف مغلقة 

ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني.
16-عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسصم الشصؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار تتضمن املبارشة واالسصتمرار بالتنفيذ بدون 

املطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية بالتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
17-تسدد مبالغ املروع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصات املالية والتمويل الالزم.

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

املناقصة: رقم )90( لسنة 2020 خطة تنمية األقاليم 2019                                               العدد: 1454
                                                                               التاريخ: 2020/11/5

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/اعادة اعالن

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

املناقصة: رقم )50( خطة تنمية األقاليم 2019                                                                العدد: 1455
                               التاريخ: 2020/11/5

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واألجنبية 
م/ إعادة إعالن

العددالكوادر الفنيةت

2مهندس مدني1

1مساح2

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس مدني1

1مساح2

1مهندس ميكانيكي3

1مهندس كهربائي 4

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املروع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
األقل

سعر العطاء 
بالدينار

1652,175,000 365
يوم

إكمال الشوارع املخدومة بخدمات 
الرف الصحي يف بني عسكري يف 

الجبايش

بلديات ذي 
قار

1% من قيمة الجبايش
الكشف 

التخميني

إنشائية 
العارشة 

 100,000
ألف دينار

ناظم حميد الوائي
محافظ ذي قار 

ناظم حميد الوائي
محافظ ذي قار 



بغداد/ متابعة الزوراء

الوطنية  االوملبية  اللجنة  رئيس  اعلن 

برنامجه  عن  حمودي  رعد  العراقية 

يف  اللجنة  رئيس  ملنصب  للرتشيح 

االنتخابات املقبلة.

»ايمانا منا برضورة  أنه  وذكر حمودي 

يف  االوملبي  للعمل  املنهجي  التغيري 

القادمة  للمرحلة  واستعدادنا  العراق 

الدويل  املجتمع  وحركة  ينسجم  بما 

اخواننا  مع  التشاور  وبعد   ، االوملبية 

واستشارة  العمومية  الجمعية  اعضاء 

لوسطنا  نقدم  املجال  بهذا  املختصني 

الريايض وبكل احرتام ، رؤيتنا للمرحلة 

املقبلة وبرنامجنا الخاص بها :

والوقوف  السابقة  املرحلة  تقييم   : اوال 

 ، وتطويرها  االيجابية  نتائجها  عىل 

ومعالجة االخفاقات التي رافقتها .

ثانيا : اعداد خطة خمسية فنية وتهيئة 

يف  الفاعلة  للمشاركة   ، متطلباتها 

تسبقها  التي  والدورات  باريس  اوملبياد 

من خالل :

١ - تشكيل فريق مختص من الكفاءات 

من  مجموعة  الختيار  العراقية  الفنية 

الرياضيني املتميزين وبألعاب التحادات 

اتحاداتهم  مع  وبالتنسيق  مختلفة 

املعنية .

لهذه  اجانب  مدربني  مع  التعاقد   -  ٢

يعمل  ان  عىل  الرياضيني  من  املجموعة 

كال  ومن  عراقيني  مساعدين  بجانبهم 

الجنسني .

لهذا  مناسبة  ميزانية  تخصيص   -  ٣

الفريق تساهم يف تطوير املستوى الفني 

لالعبني ، عىل ان يتم ذلك بانسجام تام 

مع املنهاج الفني لالتحادات املعنية .

مع  العالقة  شكل  تنظيم   : ثالثا 

الفني واالداري  االتحادات عىل املستوى 

اللجنة  فرق  اعداد  يؤمن  بما  واملايل 

 ، االوملبية للمشاركات الخاصة باللجنة 

مع املحافظة عىل استقاللية االتحادات 

الكاملة .

 رابعا : اعادة النظر بالهيكل التنظيمي 

عىل  ايجابية  نتاجات  يؤمن  بما  للجنة 

جميع املستويات وكافة الدوائر . 

اللجان  دور  وتفعيل  تشكيل   : خامسا 

العاملة يف اللجنة االوملبية ، ضمن نظام 

الحوكمة الرشيدة املعمول به يف اللجنة 

صالحيات  ومنحها   ، الدولية  االوملبية 

تنسجم مع مهامها .

سادسا : اعادة النظر يف توزيع امليزانية 

يضمن  بما  واالتحادات  للجنة  املالية 

طرق  وحسب   ، واالستحقاق  العدالة 

علمية صحيحة .

جديدة  تمويل  منافذ  فتح   : سابعا 

اللجنة  ممتلكات  استثمار  عرب  للجنة 

بشكل شفاف يساعد يف تطوير مستوى 

العائدات للجنة واالتحادات . 

االداري  بالتنظيم  النظر  اعادة   : ثامنا 

الرتهل  عىل  والقضاء  للجنة  واملايل 

االداري وتطوير السياسة املالية . 

الفاعلة  اللجان  انتخاب  اكمال   : تاسعا 

ولجنة  التحكيم  كمركز  اللجنة  يف 

عىل  الحفاظ  اجل  من  االخالقيات 

وانهاء   ، للجميع  املتساوية  الحقوق 

القرارات  عىل  القرسية  الهيمنة  حالة 

القانونية .

النسوية  الرياضة  تفعيل   : عارشا 

وتطوير  نجاحها  متطلبات  وتهيأت 

الكفاءات  وارشاك  العاملة  مالكاتها 

 ، اللجنة  يف  العاملة  اللجان  يف  النسوية 

لالتحادات  اضافية  ميزانية  وتخصيص 

الفاعلة بالرياضة النسوية

االدارية  الدورات  تكثيف   : عرش  احدى 

لتطوير  التدريبية  والدورات  واملالية 

املالكات العاملة يف اللجنة واالتحادات .

االوملبية  الثقافة  نرش   : عرش  اثنا 

نرشات  عرب  املجتمع  يف  الرياضة  ودور 

واالهتمام   ، الغرض  لهذا  وفعاليات 

بالبيئة واهمية حمايتها.

العمرية  بالفئات  االهتمام   : ثالث عرش 

لالتحادات  ميزانية  تخصيص  عرب 

املهتمة بها .

االتحادات  مهمة  تسهيل   : عرش  رابع 

بها  الخاصة  املنح  باستالم  الوطنية 

اللجنة  متابعة  خالل  من  القوانني  وفق 

االوملبية مع اللجنة الرياضية يف الربملان 

الربملان  يف  املالية  واللجنة  العراقي 

العراقي ووزارة الشباب.

بغداد/ الزوراء
أجرْت لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية، 
األوىل  الدرجة  دوري  قرعة  االحد  امس 

ألندية بغداد.
وأسفرْت القرعة، التي جرت بمشاركة 47 
نادًيا، عن خمس مجاميع، تهبط )٣( أندية 
إىل الدرجة األدنى وتتأهل من كل مجموعة 
)٣( أندية لتصبح )١5( نادًيا باإلضافة إىل 
تلعب  تقسم عىل مجموعتني،  رابع  أفضل 
واحدة،  مرحلة  من  دورًيا  مجموعة  كل 
يتأهل من خاللها فريقان من كل مجموعة 

إىل الدوري العام الذي يتألف من ٢8 ناديا.
وأسفرْت القرعة عن املجاميع اآلتية: 

بغداد  وجنوب  املرور  األوىل:  املجموعة   
والحسنني واملصلحة والطليعة والطارمية 

والسكك والتاجي.

وامليثاق  الخطوط  الثانية:  املجموعة 
وغرب بغداد والتجارة والنجدة وأبو غريب 
وحماية املنشآت وشباب املستقبل وشباب 

العدل والكاظمية. 
العراق  وشباب  الشعلة  الثالثة:  املجموعة 
والعدالة  والفتح  والوديع  والجامعة 

والحرية والسياحة والدفاع املدني والعني.
والظفر  االتصاالت  الرابعة:  املجموعة 
والسالم  والنرص  واملهندسني  والزعفرانية 
واملصايف  وبالدي  والبياع  واإلسكان 

والزعيم.
واألثري  الجيش  الخامسة:  املجموعة 
وبسماية  واملحمودية  الوطن  وشباب 

والعمال وحيفا وجرس دياىل والصليخ.
يشار إىل أن دوري الدرجة األوىل سينطلُق يف 

الخامس عرش من الشهر الحايل.

بغداد/ الزوراء
االدارة تتجه صوب  نية  ان  الريايض عالء كاظم  الطلبة  لنادي  االدارية  الهيأة  اكد رئيس 

التعاقد مع العبني اثنني يف فرتة االنتقاالت الشتوية. 
لتعزيز  الهجوم  خط  يف  اثنني  العبني  مع  التعاقد  تنوي  النادي  ادارة  ان  يف  كاظم  وذكر 
الجانب الهجومي. مشريا اىل التعاقد مع الالعبني سيتم خالل الفرتة املقبلة باالتفاق مع 
الجهاز الفني للفريق. واختتم كاظم حديثه ان ادارة النادي والكادر التدريبي يعمالن من 

اجل تعزيز خطوط الفريق والعمل عىل إكمال صفوف االنيق.

املسابقات جتري قرعة دوري الدرجة 
األوىل ألندية بغداد 

كاظم: ادارة االنيق ستتعاقد مع 
العبني يف خط اهلجوم

بغداد/ متابعة الزوراء

أمام  التعادل  فخ  يف  يوفنتوس  سقط 

لكل  بهدف  وهزمه  التسيو،  مضيفه 

األوملبيك  ملعب  عىل  األحد،  امس  منهما، 

من  السابعة  الجولة  مواجهات  قمة  يف 

الدوري اإليطايل.

املباراة  هدف  رونالدو  كريستيانو  سجل 

فيليبي  وأدرك   ،١5 الدقيقة  يف  الوحيد 

كايسيدو التعادل يف الدقيقة 95.

رفع اليويف رصيده إىل ١٣ نقطة يف املركز 

التاسع  للمركز  »النسور«  وقفز  الثالث، 

برصيد ١١ نقطة.

عىل  أشباح  بمثابة  التسيو  العب  كان 

أي  تظهر  فلم  األول،  الشوط  مدار 

خواكني  الحربة  لرأيس  حقيقية  خطورة 

الهجومية  املحاور  أو  وموريكي،  كوريا 

سافيتش  وميلينكوفيتش  فارس  محمد 

عرضيات  مع  وكاتالدي،  وماروسيتش 

غري مؤثرة للجناح األيرس رادو.

إىل  دقيقة   45 أول  تحولت  املقابل  يف 

مواجهة مبارشة بني كريستيانو رونالدو 

نجح  حيث  التسيو،  حارس  رينا  وبيبي 

ربع  بعد  الشباك  هز  يف  الربتغايل  النجم 

ساعة بعد تمريرة من خوان كوادرادو.

حرة  لركلة  رينا  بيبي  تصدى  بعدها 

األيمن،  املقص  نحو  رونالدو  سددها 

بينما ذهبت تسديدة أخرى بجوار القائم، 

وأبعد القائم تسديدة ثالثة.

الشوط  يف  نسبيا  التسيو  أداء  تحسن 

سيموني  مدربه  تبديالت  بفضل  الثاني 

دفعة  أوراق  بثالث  دفع  حيث  إنزاجي 

وكايسيدو  وهويدت  التزاري  واحدة 

ومعها  وموريكي،  ورادو  فارس  مكان 

زادت خطورة خواكني كوريا.

خطرية  فرصة  ماروسيتش  آدم  أضاع 

حارس  تشيزني  أمسكها  رأس  برضبة 

اليويف، بينما تراجعت الخطورة الهجومية 

باستثناء  العجوز  السيدة  لفريق 

ورودريجو  رابيو  أدريان  من  تسديدتني 

بعد  بنتانكور، واسرتاح مدافعي التسيو 

ساعة  ربع  آخر  مصابا  رونالدو  خروج 

كان  بينما  ديباال،  باولو  مكانه  ليشارك 

بال  موراتا  مكان  برنارديسكي  دخول 

جدوى.

األمل،  إنزاجي  ومدربه  التسيو  يفقد  لم 

أكبا  بإرشاك  الصفوف  تنشيط  وواصل 

كاتالدي  مكان  برييرا  وأندرياس  أكربو 

ولويس ألربتو.

يف  بهدف  األرض  أصحاب  القدر  كافأ 

الوقت القاتل، من اخرتاق خواكني كوريا 

إىل كايسيدو  الكرة  الجزاء لتصل  ملنطقة 

لفريقه  ويقتنص  الشباك،  يف  سدد  الذي 

نقطة ثمينة.

بغداد/ متابعة الزوراء

جدد نادي الرشطة الريايض، عقد نجم فريقه بكرة السلة محمد 

صالح، للموسم الثامن عىل التوايل.

الثامن  للموسم  الرشطة  نادي  مع  عقدي  صالح«وقعت  وقال 

تجديد  يف  ابداً  اتردد  ولم  الكيان  هذا  عشقت  كوني  التوايل،  عىل 

العقد«.

واوضح ان »إدارة الرشطة محرتمة فضالً عن جمهور القيثارة 

الخرضاء الذي احبه واحرتمه جداً، وهذا االمر يدفعني اىل تقديم 

كل ما لدي من اجل الفريق«.

الدوري  بلقب  فريقي  بفوز  اساهم  ان  »اتمنى  صالح،  واضاف 

املمتاز هذا املوسم وبإمكاننا ان نفعل ذلك بالعمل الجاد كفريق 

ملستوياته  نظراً  الرافدين  اسود  نجوم  احد  صالح  واحد«.ويعد 

الكبرية التي يقدمها مع الرشطة واملنتخب الوطني.

بغداد / الزوراء
كاردو  الدوحة،  القطرية  العاصمة  إىل  األحد،  امس  مساء  وصَل، 
كامريان، محرتف فريق كريستال باالس االنكليزي تحت ١8 عاما، 
وذلك من أجل االنضمام لتدريبات منتخبنا الوطني للشباب الذي 
يستعد ملالقاة منتخب شباب قطر ودياً يف الثاني عرش والخامس 

عرش من الشهر الجاري.
املنتخب،  إقامة  مقر  إىل  وصوله  أثناء  الالعب  استقبال  يف  وكاَن 
مدرب منتخبنا للشباب، قحطان جثري، ومالكه التدريبي املساعد. 
فالكنربغ  محرتف  نادر،  نديم  الحارس،  يلتحق  أن  املؤمل  ومن 
بروندبي  محرتف  صالح،  ديار  متني  الالعب  وكذلك  السويدي، 
غّيبت  فيما  املقبلة،  الساعات  خالل  املنتخب  بوفد  الدنماركي، 
قائمة  عن  الحمادي،  عيل  االنكليزي،  سوانزي  محرتف  اإلصابة 

منتخبنا الشبابي لخوض وديتي قطر.
وذلك  الدوحة  القطرية  العاصمة  اىٕل  للشباب  منتخبنا  ووصل 

تحضرياً لخوض مباراتني وديتني أمام منتخب شباب قطر .
املنتخب  أمام  العراق مباراتني وديتني  وسيخوض منتخب شباب 

القطري بالثاني عرش والخامس عرش من الشهر الجاري، .
وتأتي املباراتني ضمن تحضريات املنتخب لنهأييات أسيا تحت ١9 

سنة والتي ستقام يف اوزبكستان مطلع العام املقبل.
 ٢٣ استدعى  الشباب  منتخب  مدرب  جثري  قحطان  أن  اىٕل  يشار 
العباً، وهم كل من أحمد شاكر ومحمد حسن ونديم نادر لحراسة 
املرمى، وأحمد حسن مكنزي وزيد تحسني وعبد الله محمد وليث 
نجم وحسني جاسم وعبدالله خلف وكرار سعد وكاردو كامريان 
ومتني ديار لخط الدفاع. كما ضمت القأيمة الالعبني عبد الرزاق 
جثري  قحطان  العابدين  وزين  شوقي  وعيل  عيل  وعباس  قاسم 
الوسط،  لخط  محمد  ونهاد  أحمد  وأمري  املختار  محمد  وكرار 
لخط  زياد  وحسني  فاضل  ورضا  عبدالله  وحسني  أحمد  وسالم 

الهجوم.

القضاء على الرتهل االداري لالوملبية واحملافظة على استقاللية  االحتادات الرياضية 
محودي يعلن برناجمه لرئاسة اللجنة االوملبية

يوفنتوس يسقط يف فخ التعادل امام التسيو يف الكالتشيو كاردو كامريان يلتحق بوفد 
منتخب الشباب يف الدوحة 

الشرطة جيدد تعاقده مع النجم السلوي حممد صالح للموسم الثامن تواليا

6الرياضيالرياضي فريوس كورونا يضرب عالء عبد 
الزهرة وحسني علي

بغداد/ متابعة الزوراء
اج�رى املنتخ�ب الوطني بك�رة القدم، فحوصاً طبية قبل الس�فر اىل معس�كره املنتظر يف دولة 

االمارات العربية املتحدة.
واظهرت نتائج الفحوص اصابة الالعبني عالء عبد الزهرة وحسني عيل بفريوس كورونا، فضالً 

عن اصابة مدرب اللياقة البدنية.
وسيخضع املصابون للحجر الصحي ولن يغادروا مع رفد الفريق اىل االمارات اليوم.

ويخوض منتخب اس�ود الرافدين، معس�كراً تدريبياً يف االمارات وسيواجه االردن واوزباكستان 
ودياً.

أصفر وأمحر
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بغداد / متابعة الزوراء

أعلنت الهيئة اإلدارية لنادي الديوانية العراقي، مساء امس األحد، 

املقال سعد  للمدرب  للفريق، خلفا  تعيني قيص منري مديرا فنيا 

حافظ. 

قيص  من  الجديد  الطاقم  ويتألف 

منري مدربا، باإلضافة للثالثي 

سعيد محسن وتيسري عبد 

الحسني وعدي عمران.

حسني  عيل  عىل  عالوة 

للحراس،  مدرباً  جليل 

مدرب  ماجد  ودكتور 

وحسني  البدنية،  اللياقه 

معالج  دكتور  فرحات 

لبناني الجنسية

تسمية قصي منري مدربا 
للديوانية



ق�اَل باتري�ك بامف�ورد مهاج�م لي�دز يونايت�د، إن حكم 
الفيديو املساعد “يدمر كرة القدم” بعد إلغاء هدفه بسبب 
التسلل بفارق ضئيل جدا أمام كريستال باالس يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.
واعتق�د بامف�ورد أن�ه أدرك التعادل 1-1 بع�د إنهاء رائع 
لهجم�ة لكن حكم الفيديو ألغى الهدف بداعي وجود جزء 

من ذراعه متسلال وقت تمرير الكرة.
وكان بامف�ورد يش�ر يف الواق�ع إىل املكان ال�ذي أراد فيه 
الكرة، لكن بس�بب تغير يف قاعدة ملس�ة اليد هذا املوسم، 

فإن كتفه/إبطه اعترب متسلال.
وأبل�غ بامف�ورد هيئة اإلذاع�ة الربيطاني�ة )بي.بي.يس( 

بعد هزيمة لي�دز )1-4( يف ملعب 
سلهرست بارك: “ال أفهم القاعدة. 

ال يمكن التسجيل بذراعك. هذا غر 
منطق�ي. هذا حدث مع�ي اليوم لكني 

شاهدتها يف مناسبات عديدة”.
وأض�اف: “هذا يدم�ر كرة القدم، يريد املرء مش�اهدة 
األهداف. إلغاء األهداف بس�بب مث�ل هذه األمور يشء 

سخيف”.
وتابع بامف�ورد: “حتى الحكم ال يمكن�ه أن يجد املنطق 
وراء ذل�ك. عندم�ا ال يج�د الالعبون والح�كام املنطق يف 

ذلك.. فهل هذا منطقي؟”.
وه�دف بامفورد هو أحدث هدف ملغي يثر الجدل، مما 
دعا بعض النقاد بشكل ساخر لوصف مثل هذه القرارات 

بأنها “تسلل اإلبط”.
ووص�ف روبي س�افدج محلل محطة بي.تي س�بورت 

القرار بأنه “ال يصدق”.
وقال س�افدج: “جس�ده ليس متسلال. س�دد الكرة يف 
املكان ال�ذي يريده. لقد ظهر الخط ع�ى ذراعه، وهي 
لم تكن ملسة يد، وعى ُكم قميصه، وهو ما يقولون إنه 
كان متس�لال. هذا أمر ال يصدق حق�ا. هذا أغرب يشء 

شاهدته. يا للهول”.
ووصف ج�اري لينيكر مهاج�م إنجلرتا الس�ابق هذه 
الواقع�ة بالس�خيفة، بينم�ا أب�دى روي هودجس�ون 

مدرب باالس تعاطفه أيضا مع بامفورد.

يعتقد فرانك المبارد مدرب تش�يليس أن حكيم زياش أضاف 
بعدا جديدا إىل هجوم فريق�ه بعد األداء الرائع لالعب املغربي 
الدويل خ�الل االنتصار 1-4 عى ش�يفيلد يونايت�د يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم.
وش�كل زياش، الذي انضم إىل تشيليس من أياكس أمسرتدام 
قبل بداية املوس�م مقابل 40 مليون يورو )48 مليون دوالر(، 
خطورة دائمة عى دفاع شيفيلد وصنع هدفني ليساعد فريق 

المبارد عى التقدم إىل املركز الثالث يف الرتتيب.
وأحرز زياش )27 عاما( هدفني وصنع ثالثة يف سبع مباريات 
بجميع املس�ابقات، وقال المب�ارد إنه منبه�ر برسعة تأقلم 

الالعب املغربي.
وأبلغ المب�ارد الصحفيني: “إنه العب م�ن طراز عاملي. غاب 
لف�رتة طويلة منذ انتهاء ال�دوري الهولندي ثم أصيب، ولذلك 

فإن بدء مشواره بهذه القوة إضافة كبرة لنا”.
وزاد: “أعطانا أفضلية إضافية وخطورة مختلفة.. لديه قدرة 
عى تمرير الكرة األخرة أو الكرة العرضية وصناعة األهداف 

واخرتاق دفاعات املنافس�ني، يرى التمريرة وال 
يخاف تجربتها”.

وأضاف: “ينضج بالثقة يف مدى رغبته يف تلقي 
الك�رة وأن يكون العبا مهما. يبذل أيضا جهدا 

كب�را وهو الع�ب متكام�ل. إنه إضاف�ة كبرة 
وأتوقع الكثر منه”.

وق�ادت أهداف تامي أبراهام وبن تش�يلويل وتياجو 
س�يلفا وتيم�و فرنر تش�يليس للفوز عى ش�يفيلد 

متذيل الرتتي�ب، لكن المبارد ح�ذر العبيه من 
االس�تهتار.وتابع: “إن�ه أفضل أداء 
لن�ا ه�ذا املوس�م. نح�ن يف موقع 
جي�د، لكن املس�توى ال�ذي يلعب 
به مانشسرت سيتي وليفربول يف 
الس�نوات القليلة املاضية معناه 
أننا يجب أن نلعب بهذه الطريقة 

كل أسبوع”.

تغلب بايرن ميونيخ عى بوروسيا دورتموند 
2-3 يف عقر داره “س�يغنال إيدونا بارك” يف 
“الكالسيكر” وذلك يف قمة املرحلة السابعة 

من الدوري األملاني.
وكان بوروسيا دورتموند البادئ بالتسجيل 
عرب قائ�ده ماركو رويس )45(، لكن بايرن 
ميوني�خ رد بثالثي�ة تناوب عى تس�جيلها 
مدافع�ه النمس�اوي دافي�د أالب�ا )45+4( 
واملهاج�م الس�ابق ألصح�اب األرض الدويل 
 )48( ليفاندوفيك�يس  روب�رت  البولن�دي 
والبديل لوروا س�انيه )80(، قبل أن يقلص 
املهاجم الدويل النروجي الواعد إرلينغ هاالند 

الفارق .)83( 
وواصل بايرن ميونيخ صحوته وحقق فوزه 
الخامس عى التوايل منذ الخسارة املفاجئة 
واملذل�ة أم�ام هوفنهاي�م 4-1، والس�ادس 
ه�ذا املوس�م فرف�ع رصي�ده إىل 18 نقطة 
منفرداً بالصدارة التي كان يتقاس�مها مع 
دورتموند الذي مني بخس�ارته الثانية هذا 
املوسم واألوىل بعد أربعة انتصارات متتالية 
فرتاجع إىل املركز الثالث، تاركاً الوصافة إىل 
اليبزيغ الذي استعاد توازنه بفوز كبر عى 

ضيفه فرايبورغ -3صفر.
وج�اءت القمة مثرة ب�ني الفريقني، تبادال 
خاللها الهجمات وكاد توماس مولر يفتتح 
التس�جيل للضي�وف برضب�ة رأس�ية إث�ر 
تمري�رة عرضية لج�روم بواتينغ بني يدي 
الحارس السويرسي رومان بوركي .)14( 

ورد دورتمون�د عندما تلقى هاالند كرة من 

األمرك�ي جيوفان�ي رين�ا تابعه�ا بيرساه 
بجوار القائم األيرس .)21( 

ونجح باي�رن ميونيخ يف افتتاح التس�جيل 
الفرن�يس  قاده�ا  منس�قة  هجم�ة  م�ن 
كينغس�ي كومان الذي هيأ كرة إىل س�رج 
غناب�ري يف الجهة الي�رسى فمررها زاحفة 
تابعها ليفاندوفسكي بارتمائه أمام املرمى 

فأودعها داخله لكن الهدف ألغي بعد اللجوء 
إىل حك�م الفيدي�و املس�اعد “VAR” بداعي 

التسلل عى البولندي .)24( 
وس�دد لي�ون غوريتس�كا ك�رة قوية “عى 
الطاي�ر” من داخل املنطق�ة أبعدها بوركي 

بصعوبة قبل أن يشتتها الدفاع .)27( 
ونجح دورتموند يف هز ش�باك بايرن عندما 

هي�أ االنكلي�زي جاي�دون سانش�و كرة إىل 
الربتغ�ايل رافاي�ل غري�رو املتوغ�ل داخ�ل 
املنطق�ة فهيأه�ا زاحف�ة إىل روي�س الذي 
تابعه�ا بيمناه من ملس�ة واح�دة يف الزاوية 
اليمن�ى العلي�ا للح�ارس العم�الق مانويل 
نوير )45(.ولم ت�دم فرحة أصحاب األرض 
سوى أربع دقائق حيث نجح بايرن يف إدراك 

التع�ادل من ركلة حرة حركه�ا غنابري إىل 
مول�ر ال�ذي أوقفها ألالب�ا فس�ددها قوية 
بيرساه ارتطم�ت بظهر املداف�ع البلجيكي 

توما مونييه وعانقت الشباك.)45+4( 
وأه�در هاالند فرص�ة منح التق�دم مجدداً 
لفريق�ه مطلع الش�وط الثاني عندما تلقى 
كرة م�ن سانش�و داخ�ل املنطق�ة فلعبها 

بيمناه بجوار القائم األيمن .)47( 
الفرص�ة  اه�دار  ثم�ن  دورتمون�د  ودف�ع 
الس�انحة حيث منح ليفاندوفسكي التقدم 
للنادي البافاري برضبة رأسية من مسافة 
قريب�ة إث�ر تمري�رة عرضية م�ن الفرنيس 

لوكاس هرنانديز .)48( 
الرضب�ة  بدي�ل كوم�ان،  ووج�ه س�انيه، 
القاضية لدورتموند بتسجيله الهدف الثالث 
عندم�ا تلقى كرة من ليفاندوفس�كي خلف 
الدفاع فتوغل داخل املنطقة وسددها قوية 

بيرساه عى يمني بوركي .)80( 
وقلص هاالند الفارق عندما تلقى كرة خلف 
الدفاع م�ن غريرو فكرس مصيدة التس�لل 
وهيأه�ا لنفس�ه بقدم�ه وركبت�ه اليرسى 
وراوغ به�ا الح�ارس نوير قب�ل أن يودعها 

شباكه  )84(.
وكاد روي�س يدرك التعادل بتس�ديدة “عى 
الطاي�ر” م�ن داخ�ل املنطق�ة م�رت فوق 
العارض�ة )90(، فيم�ا ألغى حك�م الفيديو 
املس�اعد هدفاً لليفاندوفس�كي يف الدقيقة 
الثالث�ة م�ن الوق�ت ب�دل الضائ�ع بداعي 

التسلل.

تخط�ى باريس س�ان جرم�ان ضيفه ري�ن بثالثية 
نظيف�ة يف املرحل�ة 10 م�ن ال�دوري الفرن�يس لكرة 

القدم.
وس�جل للفري�ق الباري�يس اإليطايل موي�س كني 11 

واألرجنتيني آنخيل دي ماريا ثنائية 21، 73.
ورف�ع حامل اللق�ب رصي�ده إىل 24 نقطة يف صدارة 
الرتتي�ب، يف حني توقف رصيد رين عند النقطة 18 يف 

املركز الثالث.
وهو الفوز الثامن عى التوايل محلياً للنادي البارييس 
ال�ذي من�ي األربعاء امل�ايض بهزيم�ة أم�ام اليبزيغ 
األملاني 2-1 يف دور املجموعات ملسابقة دوري أبطال 
أوروبا الت�ي خرس مباراتها النهائية املوس�م املايض 

أمام بايرن ميونيخ األملاني صفر1-.
واحتف�ل دي ماريا بأفضل طريقة ممكنة بعودته إىل 
ال�دوري بعد إيقافه ملدة أربع مباريات بتهمة البصق 
ع�ى االس�باني ألف�ارو غونزاليس مدافع مرس�يليا 
خ�الل ال� “كالس�يكو” ال�ذي جم�ع الفريقني يف 13 

أيلول/سبتمرب املايض.
كم�ا احتف�ل دي ماري�ا بعودته اىل صف�وف منتخب 
ب�الده للم�رة االوىل منذ “كوبا أم�ركا” 2019، حيث 
اس�تدعاه مدرب “األلبيسيليستي” ليونيل سكالوني 

لخ�وض مبارات�ني ض�د الباراغ�واي والب�رو ضمن 
التصفيات املؤهلة إىل كأس العالم )قطر2022(.

وخ�اض النادي الباري�يس املباراة يف غي�اب أكثر من 
الع�ب أس�ايس بس�بب اإلصاب�ة أبرزه�م النجم�ان 

كيلي�ان مباب�ي والربازي�ي نيم�ار دا س�يلفا والعب 
الوس�ط االيط�ايل ماركو فراتي، إضاف�ة ملا حدث يف  
يف املب�اراة باضط�رار مدربه األملان�ي توماس توخيل 
اىل اس�تبدال العب الوسط السنغايل إدريسا غانا غاي 

واملدافع األملاني ثيلو كيهرر يف الش�وط األول وأرشك 
الربازيي رافينيا )13( والهولندي ميتشل بيكر )36( 

مكانهما.
وخط�ف دي ماري�ا ك�رة م�ن الع�ب وس�ط ري�ن 
الكامروني األصل جيمس ليا-س�يليكي اثر تمريرة 
من حارس مرماه الس�نغايل الفريد غوميس فمررها 
إىل كني الذي س�ددها قوية بيمناه من خارج املنطقة 

وأسكنها عى يمني الحارس غوميس .)11( 
ول�م يتأخر دي ماري�ا يف ترجمة تألق�ه عندما تلقى 
كرة من االس�باني أندر هريرا خل�ف الدفاع فانطلق 
برسع�ة وتوغ�ل داخ�ل املنطق�ة منف�ردا بغوميس 

ولعبها ساقطة يف الزاوية اليرسى البعيدة .)21( 
ووج�ه دي ماريا الرضبة القاضية لرين عندما تلقى 
كرة من كوالن داغبا فسددها قوية بيرساه ارتطمت 
بفخ�ذ املداف�ع الربتغ�ايل األص�ل دامي�ان دا س�يلفا 

وسكنت الزاوية اليمنة للحارس غوميس .)73( 
ورفع دي ماريا غلته من االهداف مع فريق العاصمة 
الذي يدافع عن الوانه للموس�م الس�ادس عى التوايل 
اىل 86 هدفا.وه�و الفوز الخامس عى التوايل للفريق 
الباري�يس بثالثة أهداف عى األقل يف الدوري يف إنجاز 

يحققه للمرة االأوىل يف تاريخه.

عرقل أتلتيكو مدريد، االنطالقة الناجحة لفريق 
قادش يف الدوري اإلس�باني املمتاز هذا املوس�م، 
وحقق ف�وزا س�احقا )0-4( علي�ه، يف املرحلة 

التاسعة من املسابقة.
ورفع أتلتيكو رصيده إىل 17 
نقطة، ليزاحم ريال 
د  ا سوسييد

يف 

صدارة ج�دول املس�ابقة، التي يس�تطيع ريال 
مدري�د صاحب املركز الثال�ث برصيد 16 نقطة 
االنفراد بها ح�ال فوزه بأي نتيجة عى مضيفه 
فالنس�يا، أمس األح�د يف خت�ام مباريات نفس 

املرحلة.
وتجم�د رصي�د قادش عن�د 14 نقط�ة وتراجع 
للمركز الس�ادس بف�ارق األه�داف فقط خلف 

غرناطة.
وأنهى أتلتيك�و الش�وط األول لصالحه بهدفني 
نظيفني سجلهما جواو فيليكس وماركوس 

لورينتي يف الدقيقتني الثامنة و22.
ويف الشوط الثاني، أضاف لويس 
فيليك�س  وج�واو  س�واريز 
للفري�ق يف  آخري�ن  هدف�ني 

الدقيقتني )51 و90(.
ورفع س�واريز رصي�ده إىل 5 
أهداف مع أتلتيكو مدريد هذا 
املوس�م، ويقتس�م م�ع زميله 

ج�واو فيليك�س وميكي�ل أويارزاب�ال مهاج�م 
سوس�ييداد، صدارة قائمة هدايف املس�ابقة هذا 
املوس�م.والفوز هو الرابع ع�ى التوايل ألتلتيكو، 
الذي ال يزال سجله خاليا من الهزائم يف املسابقة 
هذا املوس�م، فيما مني قادش بالهزيمة الثالثة 
ل�ه هذا املوس�م وهي األوىل له يف آخ�ر  مباريات 

خاضها باملسابقة.

يف املرة القادمة 
فيها  يتقدم  التي 
العب الوس�ط الش�اب 
أديموال لوكمان لتنفيذ ركلة جزاء مع 
فوله�ام يف الدوري اإلنجليزي املمتاز 
لك�رة الق�دم، إذا كانت هن�اك مرة 
قادمة، يمك�ن التأكد تماما أنه لن 

يحاول تجربة أي يشء مختلف.
واتيحت لالع�ب البالغ من العمر 
23 عام�ا فرص�ة من�ح فولهام 
نقطة يف اللحظات األخرة أمام 
مضيف�ه وس�ت ه�ام يونايتد 
لكن تس�ديدته من ركلة جزاء 
يف الدقيقة الثامنة من الوقت 
املحتسب بدل الضائع كانت 
مدرب�ه  وترك�ت  مروع�ة 
حال�ة  يف  بارك�ر  س�كوت 

غضب شديد.
وأخط�أ لوكم�ان تمام�ا 
وه�و يح�اول التس�ديد 
بطريقة “بانينكا” التي 
الالع�ب  به�ا  اش�تهر 
أنطون�ني  التش�يكي 
وقلده�ا  بانين�كا 
العبون مثل اإليطايل 

أندري�ا برل�و وليونيل مي�يس وهوار 
مال محمد ويونس محمود وسرخيو 

راموس وفرانشيسكو توتي.
وب�دا أنه س�دد األرض قب�ل أن تصل 
محاولت�ه  وذهب�ت  للك�رة  قدم�ه 
ضعيف�ة إىل ذراعي الح�ارس أوكاش 

فابيانسكي.
وتعاطف معه زميله توم كرني، الذي 
حصل ع�ى ركلة الجزاء، وحتى العب 
وس�ط وست هام ديكالن رايس، لكن 
بارك�ر لم يس�تطع إخفاء مش�اعره 
بع�د الخطأ املروع ال�ذي كلف فريقه 
الهزيمة -1 0 يف مباراة كان يس�تحق 

فيها نقطة.

وقال باركر: “ل�ن أتهرب من الحديث 
عن ركلة الجزاء الضائعة، أنا غاضب 
وهو )لوكمان( غاضب أيضا. ال يمكن 
بكل بس�اطة إهدار ركل�ة جزاء بهذه 
الطريقة. إذا س�ددت بهذه الطريقة، 

فيجب أن تسجل”.
وزاد: “إنه يشعر بخيبة أمل وهو عى 
حق يف ذلك. بالطبع أي العب قد يضيع 
ركل�ة جزاء لكن بطريقة معينة. هذه 
هي كرة القدم وهو يتطور كشخص 

وسيتعلم من هذه الواقعة”.
وخرس فوله�ام الصاعد م�ن الدرجة 
الثانية س�ت م�ن مباريات�ه الثماني 

األوىل يف الدوري هذا املوسم.

7الرياضي
فرنانديز: رفضت تسجيل 

هاتريك هلذا السبب

غياب فاتي بسبب االصابة

اعالم الكرتوني بايرن حيسم القمة أمام دورمتوند

باريس سان جريمان يعرب رين

كش�ف الربتغايل برونو فرنانديز، نجم مانشسرت يونايتد، سبب 
رفض�ه تس�جيل هاتريك ض�د إيفرتون، يف الجول�ة الثامنة من 
ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز.ونجح فرنانديز يف تس�جيل هدفني 
خالل فوز الش�ياطني الحمر بنتيجة 2-3، باإلضافة إىل صناعة 
الهدف الثالث لزميله إدينسون كافاني يف اللحظات األخرة من 
املباراة.وق�ال فرنانديز، يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة مرور 
الربيطاني�ة: “م�ررت الك�رة إىل كافان�ي لتس�جيل الثالث رغم 
قدرتك ع�ى إحراز هاتريك؟ األهم أننا فزن�ا باملباراة”.وأضاف: 
“فضل�ت التمري�ر عن التس�جيل بنفيس، ألن بالنس�بة ملهاجم 
مث�ل كافاني، م�ن املهم أن تزور الش�باك لكس�ب الثقة، وهذا 
سيكون مهًما له ولنا يف الفريق”.وتابع النجم الربتغايل: “لست 
بحاجة إىل التفكر يف إحراز هاتريك. أنا بحاجة فقط للتفكر يف 
املس�تقبل”.وواصل فرنانديز: “كل مباراة مهمة. لسنا يف وضع 
جيد بالدوري اإلنجليزي، لذا فإن هذه النقاط الثالث مهمة، كما 
أن لدينا مباراة مؤجلة قد تقربنا من قمة الجدول”.وأتم: “لسنا 
أفضل فريق اآلن، لكننا أيًضا لس�نا أس�وء فريق بعد الخس�ارة 

ضد اسطنبول، وسنتحسن إذا فعلنا األشياء الصحيحة”.

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن امل�دة املتوقعة لغياب أنس�و 
فات�ي، نجم برش�لونة، عن املباريات بس�بب اإلصاب�ة.وكان فاتي 
غادر بني ش�وطي مب�اراة فريقه ضد ريال بيتي�س بالليجا، وقال 
برش�لونة إن “الالع�ب يعان�ي م�ن تم�زق يف الغ�رضوف املفصي 
الداخي لركبته اليرسى”.ووفًقا لصحيفة سبورت اإلسبانية، فإن 
فاتي س�يخضع الختبارات طبية جديدة، لتحدي�د درجة اإلصابة، 
وبناء عليها س�تتحدد فرتة غياب الالعب عن املباريات.وأشارت إىل 
أنه إذا لجأ برش�لونة إىل العالج املحافظ )بدون جراحة( مع فاتي، 
ق�د تكون فرتة غيابه ألكثر من ش�هر ونصف، وق�د تصل إىل ثالثة 
أش�هر.وأوضحت أن األس�لوب املعت�اد لعالج ه�ذه اإلصابات لدى 
الالعبني الشباب هو خياطة الغرضوف املفصي وليس إزالته، لكن 
إذا كش�فت فحوصات، أن الغرضوف ترضر أكثر من املتوقع، هنا 

يجب إزالته بجراحة وفرتة غياب فاتي لن تقل عن ثالثة أشهر.

أتلتيكو مدريد ميطر شباك قادش

لوكمان يفجر غضب مدرب فوهلام

المبارد: زياش العب من طراز عاملي

بامفورد بعد إلغاء هدفه: تقنية الفيديو 
تدمر كرة القدم
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واشنطن/ متابعة الزوراء:
أعلنت وسائل إعالم أمريكية، اول امس 
السبت، فوز املرش�ح الديمقراطي، جو 
بايدن، باالنتخابات الرئاسية األمريكية، 
ليصبح بذل�ك الرئيس ال�� 46 للواليات 

املتحدة األمريكية.
وبع�د وقت قصري من إعالن فوز بايدن، 
أط�ل املعل�ق اإلخب�اري لقن�اة “يس إن 
إن” األمريكي�ة فان جونز عىل شاش�ة 

القن�اة معلًقا عىل النبأ، ولم يتمالك دموع 
السعادة التي سالت من عينيه تأثرًا.ونرش بايدن عىل حسابه بموقع “تويرت” تغريدة كتب 
فيه�ا “أمريكا، ترشفت باختياركم يل لقي�ادة بلدنا العظيم”.واضاف باي�دن “أمامنا عمل 
صعب ولكنني اعدكم بذلك: س�أكون رئيًس�ا لجميع األمريكيني، س�واء الذين صوتوا يل أم 
ضدي. س�أحافظ عىل الثقة التي منحتموها يل”.ومع إعالن فوز املرشح الديمقراطي، جو 
باي�دن، يف االنتخابات الرئاس�ية األمريكية، ع�ىل الرئيس األمريكي املنتهي�ة واليته، دونالد 
ترام�ب، يصبح بايدن الرئيس ال� 46 للواليات املتحدة وكذلك الرئيس األكرب س�ًنا يف تاريخ 
البالد بعمر يناهز ال� 78 عاًما.ولد جو بايدن يف س�كرانتون التابعة لوالية بنس�لفانيا عام 
1942، وأصب�ح محامًي�ا يف ع�ام 1969، وانتخ�ب ملجلس مقاطعة نيوكاس�ل عام 1970.

يف ع�ام 1972 انتخب ألول مرة بمجلس الش�يوخ وأصبح حينها أصغر س�يناتور يف تاريخ 
الواليات املتحدة.أعيد انتخابه يف مجلس الش�يوخ 6 مرات، وعندما اس�تقال ليتوىل منصب 
نائ�ب الرئيس كان رابع أكرب عضو يف املجلس.وت�وىل بايدن منصب نائب الرئيس األمريكي 

السابق السابق باراك أوباما بني عام 2009 و2017. 
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اثار مخاوف الصحفيين في فرنسا

باريس/وكاالت:
ت كلري هيدون، رئيس�ة دي�وان املظالم الفرنيس، عن قلقها الش�ديد من مرشوع   ع�ربرّ
قانون “األمن العام” الذي يحظر نرش مقاطع فيديو أو صور لقوات األمن أثناء الخدمة 
يف أي وس�يلة إعالم.وأك�دت هيدون يف بيان صادر عن دي�ون املظالم، الخميس عىل أن 
مرشوع القانون الذي يناقش يف الجمعية الوطنية )الربملان(، ينطوي عىل خطر ينتهك 
حرية التعبري. وأضافت “أن مرشوع القانون مثري للقلق” مشددة عىل رضورة احرتام 
حرية الصحافة.ويأت�ي مرشوع القانون ضمن حزمة من اإلج�راءات والقرارات التي 
تم اتخاذها يف فرنس�ا بعد مقتل ثالثة أش�خاص يف كنيسة بمدينة نيس جنوبي البالد، 
ع�ىل خلفية ترصيحات الرئيس الفرنيس التي اعتربت مس�يئة لإلس�الم.وقرر مجلس 
الدف�اع الفرنيس تعزيز انتش�ار الرشطة والجنود لحراس�ة األماكن العامة، والس�يما 
أماك�ن العبادة واملؤسس�ات التعليمية، لحماية األمن العام.لك�نرّ هيدون ترى أن نرش 
لقطات لقوات األمن أمر مرشوع ورضوري للنظام الديمقراطي، حيث أنها يف وظائف 
عامة.وأف�ادت أن “مرشوع القانون ال يوف�ر ضمانات كافية لحماية خصوصية حياة 
الن�اس الخاصة من كامريات )الطائرات دون طيار( التي يتم اس�تخدامها يف مكافحة 
اإلرهاب”.وأعد مرشوع قانون “األمن العام” نائبان من حزب “الجمهورية إىل األمام” 
الحاكم، وتتم مناقش�ته حالًيا يف الربملان، وهو يحظ�ر التقاط صور أو مقاطع فيديو 
لقوات األمن يف أثناء الخدمة ونرشها يف أي وس�يلة إعالمية.ويطالب مرشوع القانون 
بف�رض غرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو، مع الس�جن مل�دة عام لكل من يخالف هذا 
القرار.كم�ا ينص مرشوع القانون عىل اس�تخدام طائرات م�ن دون طيار يف عمليات 
مكافحة اإلرهاب.وتجري نقاشات حاليا يف وسائل اإلعالم الفرنيس حول هذا القانون، 
إذ يتف�ق اإلعالميون أن الصحافة القوية املس�تقلة هي الس�لطة الرابع�ة يف أي دولة؛ 
فال وج�ود للديمقراطية دون حرية الصحافة بمعناه�ا الفضفاض؛ لكن هذا ال يعني 
أن تك�ون تل�ك الحرية ُمطلق�ًة بال ح�دود أو قيود.يذكر أن العديد من مش�اهد العنف 
التي مارس�تها الرشطة الفرنسية ملواجهة مظاهرات السرتات الصفراء، واحتجاجات 
س�ابقة ضد إص�الح نظام التقاع�د، تم تصويره�ا بالكامريات، ونرشها عىل وس�ائل 

التواصل االجتماعي املختلفة، ما ترتب عليه فتح تحقيقات بحق الرشطة.

 كابول/أ.ف.ب:
ُقت�ل مذيع تلفزيوني س�ابق ومدنيان آخ�ران بانفجار قنبلة يف 
كابول اول امس الس�بت، يف هجوم نسبه املسؤولون األفغان إىل 

شبكة حقاني املرتبطة بحركة “طالبان”.
وقتل يام�ا س�ياواش عندما انفج�رت عبوة لصقت بس�يارته 
قرب منزله يف العاصمة األفغانية، حس�بما أعلن املتحدث باسم 
الرشطة، ف�ردوس فرمرز، للصحفيني. ويأتي مقتل س�ياواش 
وس�ط تصاعد وت�رية أعمال العن�ف يف أنحاء أفغانس�تان، عىل 
الرغ�م م�ن محادث�ات س�الم تجريه�ا “طالب�ان” والحكومة 

األفغانية يف قطر لطي صفحة الحرب املدمرة يف البالد.
وس�ياواش الذي التحق أخ�رياً بالبنك املرك�زي األفغاني للعمل 
مستش�اراً كان مقدم برامج تعنى باألوضاع الراهنة والشؤون 
السياسية، لدى شبكة “تولو نيوز” أكرب قناة تلفزيونية خاصة 

يف البالد. وكان يعرف بأسلوبه الرصيح يف إجراء املقابالت.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن وزارة الداخلية 
وجه�ت أصابع االتهام لش�بكة حقاني املرتبط�ة ب�”طالبان”. 
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة، ط�ارق عري�ان، للصحفيني إن 
“الهجم�ات املح�ددة األه�داف وتفج�ريات قناب�ل الصقة هي 

استمرار لجرائم شبكة حقاني وطالبان”.
وأدرج�ت واش�نطن ش�بكة حقاني ع�ىل الئحته�ا للمنظمات 

اإلرهابية.

وأث�ار مقت�ل س�ياواش تنديداً م�ن مس�ؤولني أفغ�ان بارزين 
ودبلوماس�يني أجان�ب. وق�ال القائ�م باألعم�ال يف الس�فارة 
األمريكي�ة يف كاب�ول، روس ويلس�ون، يف تغري�دة “صدم�ت 
بمقتل املذيع الس�ابق يف )تولو نيوز( ياما س�ياواش”. وأضاف 
أن “هذا الهج�وم هو اعتداء عىل حري�ة الصحافة، أحد املبادئ 

الديمقراطية األساسية يف أفغانستان”.
م�ن جهت�ه قال عب�د الله عب�د الله ال�ذي يقود عملية الس�الم 
واملصالحة يف البالد إن قتل س�ياواش يستهدف حرية التعبري يف 

أفغانستان. وقال يف بيان “إنها جريمة ال تغتفر وال تنىس”.
ودعت “لجنة حماية الصحفيني األفغان” التي أسستها شبكات 
إع�الم ملراقب�ة حماية الصحفي�ني يف الب�الد إىل “تحديد منفذي 

الهجوم ومحاكمتهم”.

وأم�ر الرئي�س أرشف غني بإج�راء تحقيق يف عملي�ات القتل، 
بحسب القرص الرئايس.

وبات�ت عملي�ات القتل التي تس�تهدف ش�خصيات ب�ارزة من 
صحفي�ني ورج�ال دين وسياس�يني وناش�طني حقوقيني أكثر 

تواتراً يف األشهر املاضية، وسط تصاعد أعمال العنف يف البالد.
وقتل وال�د ظريفة غفاري، وه�ي إحدى النس�اء اللواتي تولني 
رئاس�ة بلدية، الخميس يف إطالق نار أمام منزله يف كابول. وندد 
بمقتله وزير الخارجية األمريكي مايك بومبيو الذي كان قد منح 

غفاري جائزة “املرأة الشجاعة”، يف وقت سابق هذا العام.
وق�ال املراق�ب األمريكي الخ�اص إلعادة إعمار أفغانس�تان، يف 
تقري�ر هذا األس�بوع، إن الهجم�ات العنيفة يف الب�الد ارتفعت 
بنسبة 50 يف املئة خالل الثالثة أشهر املنتهية يف سبتمرب/أيلول، 

مقارنة بالفرتة السابقة.
وقىض عرشات األش�خاص خالل أقل من أسبوعني يف كابول، يف 

هجمات عنيفة أدت أيضاً إىل عرشات الجرحى.
وأدى هجوم ش�نه مسلحون عىل جامعة كابول، يوم االثنني، إىل 
س�قوط 22 قتي�اًل العديد منهم طالب. وأعل�ن تنظيم “داعش” 
املس�ؤولية عن الهج�وم، لكن الحكومة اتهمت ش�بكة حقاني 

بالوقوف وراءه.
وج�اء الهجوم عىل الجامعة بعد أي�ام عىل تفجري انتحاري عىل 
مركز تعليمي أدى إىل مقتل 24 شخصاً. وتبنى الهجوم “تنظيم 

الدولة اإلسالمية”.

واشنطن/متابعة الزوراء:
قام موقع “تويرت”، اول امس السبت، بتصنيف 
أرب�ع تغري�دات متتالي�ة للرئي�س األمريك�ي، 
دونال�د ترامب، عىل أنه�ا مضللة دفعة واحدة، 
يف استمرار لسياسة يتبعها تويرت مع تغريدات 
ترامب منذ انطالق االنتخابات الرئاسية، حيث 
يق�وم بإرفاقه�ا بتحذير للق�ارئ بأنها تحوي 

معلومات مضللة.
وتحدث ترامب يف تغريداته، التي وصفها تويرت 
باملضلل�ة، ع�ن مطالبت�ه بوقف ع�درّ األصوات 
القادم�ة ع�رب الربي�د ووصف�ه ذل�ك بأنه غري 
قانوني، وب�دأ ترامب تغريداته بالقول “حدثت 
أش�ياء س�يئة يف الس�اعات املاضية، حيث تم 

التصدي للش�فافية برشاس�ة ووقاحة، كانت 
الجرارات تس�د األبواب، والنوافذ مغطاة بورق 
مق�وى س�ميك بحي�ث ال يس�تطيع املراقبون 
رؤية غرف العد. حدثت أشياء سيئة يف الداخل، 

وتغيريات كبرية حدثت!”.
ويف تغريدته الثانية تابع ترامب “س�يؤدي هذا 
إىل تغي�ري نتيجة االنتخابات يف عدة واليات، بما 
يف ذلك والية بنس�لفانيا، والت�ي اعتقد الجميع 
أنه ت�م الفوز به�ا يف ليلة االنتخاب�ات، ليتغري 
اتجاه األص�وات ويتغري الفائز، دون الس�ماح 
ألي ش�خص باملراقب�ة لف�رتات طويل�ة، ماذا 

حدث”.
وع�اد ترام�ب يف تغريدت�ه الثالث�ة إىل طلب�ه 

األسايس بعدم احتس�اب البطاقات التي تصل 
بع�د إغالق الصناديق ي�وم الثالثاء املايض “تم 
اس�تالم ع�رشات اآلالف من األصوات بش�كل 
غ�ري قانون�ي بع�د الس�اعة 8 مس�اًء يف ي�وم 
الثالث�اء امل�ايض، ي�وم االنتخاب�ات، وهذا غري 
النتائج بشكل كامل يف والية بنسلفانيا وبعض 
الوالي�ات األخ�رى ذات الف�وارق الضئيلة. ولم 
ُيس�مح بمراقب�ة مئ�ات اآلالف م�ن األصوات 

بشكل غري قانوني”.
ليختم ترام�ب تغريداته األربع بتصوير ما قال 
إنه�ا مطالبات األمريكي�ني بوقف الع�د “كان 
الن�اس يرصخ�ون “أوقف�وا الع�د” ونطال�ب 
بالش�فافية )حي�ث تم رفض دخ�ول املراقبني 

القانونيني إىل غرف العد(!”.
وأرف�ق تويرت تغريدات ترام�ب األربع بعبارات 
تحذيري�ة للق�ارئ جاء فيها “بع�ض أو كامل 
املحت�وى يف ه�ذه التغريدة ه�و مختلف عليه، 
وقد يكون مضلاًل بشأن االنتخابات أو إجراءات 

مدنية أخرى”.
وكان ترامب قد خرج ع�ن صمته تجاه موقع 
توي�رت وقال يف تغريدة، أم�س الجمعة، “تويرت 
خرج عن السيطرة، وذلك أصبح ممكناً بفضل 

الهبة الحكومية عرب تبني املادة 230!”.
ويذكر أن تويرت عاد بعد نحو ساعتني لتصنيف 
تغريدة خامس�ة لرتامب ق�ال فيها األخري “أنا 

أفوز بهذه االنتخابات، وبفارق كبري”.

واشنطن/أ.ف.ب:
بدأْت “فوكس ني�وز” و”نيويورك 
بوس�ت”، وهما اثنتان من وسائل 
اإلع�الم املحافظة الك�ربى التابعة 
لقط�ب اإلعالم روب�رت مردوخ، يف 
الساعات األخرية تنأى بنفسها عن 
الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب، 
للم�رة األوىل من�ذ 2016، يف م�ا قد 

يشكل نقطة تحول.
وللمرة األوىل هتف أنصار ترامب يف 
فينيك�س يف والية أريزونا “فوكس 
ني�وز س�يئة!”، بعدم�ا كانت هذه 
القن�اة ولخم�س س�نوات تعت�رب 
والس�بب  لرتام�ب.  ثابت�اً  حليف�اً 
ه�و إع�الن القن�اة ف�وز املرش�ح 
الديمقراطي ج�و بايدن يف أريزونا 

مساء الثالثاء.
واتصل مستش�ار ترامب وصهره، 
جاري�د كوش�نر، بم�ردوخ لدف�ع 
القناة إىل الرتاجع، من دون جدوى، 
يف الوقت الذي امتنعت فيه وس�ائل 
إعالم أخرى عن إعالن فائز بانتظار 
انتهاء فرز األصوات يف هذه الوالية 

الرئيسة.
ومن�ذ تل�ك الليل�ة، تعامل�ت قناة 
“فوك�س ني�وز” بحذر ش�ديد مع 
االتهام�ات التي أطلقها معس�كر 
الرئي�س املنتهي�ة واليت�ه وترامب 
نفس�ه بح�دوث تزوي�ر انتخاب�ي 
الس�يايس  واس�ع. وأكد الصحفي 

الب�ارز يف القن�اة، بري�ت باير، يوم 
الجمعة “لم نر” دليالً. وأضاف “لم 

يربزوا لنا أي يشء”.
فهل تس�ري “فوك�س ني�وز” عىل 
طري�ق التخيل عن ترام�ب، بعدما 
س�اهمت يف ف�وزه ال�ذي ل�م يكن 

متوقعاً يف 2016؟
أش�ار أس�تاذ اإلع�الم يف “جامعة 
أن  إىل  ماك�ول،  جيف�ري  ديب�و”، 
“فوكس ني�وز” كان�ت دائماً قناة 
بوجهني. فمن جهة هناك عدد من 
املقدم�ني النج�وم أق�رب إىل كترّاب 
الصحفي�ني،  إىل  منه�م  األعم�دة 
واملحافظني املتشددين، ومن جهة 
أخرى هناك هيئ�ة التحرير األكثر 

اعتداالً.
وكث�ري من صحفي�ي القن�اة مثل 
إدارة  ت�وىل  ال�ذي  واالس  كري�س 
املناظرة الرئاسية األوىل معروفون 

بمهنيتهم. وب�ني مقدمي الربامج، 
رأى نج�م القن�اة ش�ون هانيتي، 
املق�رب ج�داً م�ن دونال�د ترامب، 
أن  امل�ايض  الخمي�س  مس�اء 
“األمريكي�ني محقون يف التش�كيك  
ه�ذه  برشعي�ة  اإليم�ان  ع�دم  يف 

النتائج”.
وقال جيف�ري ماك�ول إن طريقة 
معالجة مس�ألة دونال�د ترامب يف 
األيام األخ�رية، واإلعالن املبكر عن 
فوز ج�و باي�دن يف والي�ة أريزونا 
يكش�فان “الجه�ود الت�ي تبذله�ا 
فوكس نيوز للعمل بشكل مستقل 

قدر اإلمكان عن كترّاب األعمدة”.
لك�ن بالنس�بة لريس بي�ك، مؤلف 
الذي  كت�اب “ش�عبوية فوك�س” 
يتناول القناة، هذا االبتعاد “يمكن 
أن يس�بب نفور بعض املشاهدين، 
ويش�جعهم ع�ىل الذه�اب إىل قناة 

أخرى مثل )أو إيه إن(” اإلخبارية 
الصغ�رية التي تدعم ب�ال تحفظ 

دونالد ترامب.
ووراء ه�ذه القناة الت�ي بلغ عدد 
مشاهديها مستوى قياسيا لقناة 
بالكابل �� 14.1 مليون مش�اهد 
ليل�ة االنتخاب�ات ��� يقف قطب 

اإلعالم روبرت مردوخ أيضاً.
بيس�ت”  “دي�يل  موق�ع  وأش�ار 
إىل أن م�ردوخ، املع�روف بآرائ�ه 
املحافظة، تقبل منذ أش�هر فكرة 

فوز جو بايدن.
وقال جيفري ماكول “ال أرى عائلة 
م�ردوخ تتص�ل بهيئ�ة التحري�ر، 
لترشح لربيت باي�ر كيفية تغطية 

هذه القصة أو تلك”.
وأف�اد ري�س بيك ب�أن املؤسس�ة 
الثانية التي أنش�أها قطب اإلعالم 
“نيوي�ورك  صحيف�ة  الثمانين�ي، 
بوست”، يمكن أن تشكل “انعكاساً 
أكثر وف�اء آلراء مردوخ”. وأضاف 
أن امللياردير “يس�يطر بشكل أكرب 
بكثري” عىل “نيويورك بوست” من 

سيطرته عىل “فوكس نيوز”.
وبينم�ا ط�ال أم�د ف�رز األصوات 
لالنتخاب�ات الرئاس�ية م�ا يؤخ�ر 
تنق�ل  ل�م  الفائ�ز،  اس�م  إع�الن 
“نيويورك بوست” أيا من فرضيات 
معس�كر ترامب بح�دوث عمليات 
تالع�ب يف االنتخابات. وقبل بضعة 
أي�ام فقط، كان�ت الصحيفة تنقل 

اتهامات صدرت ع�ن املقربني من 
دونال�د ترام�ب ضد هان�رت بايدن 

نجل جو بايدن.
والجمعة، اعرتف اثنان من املقاالت 
التي ن�رشت يف صفحات الرأي بأن 
دونالد ترامب سيهزم عىل األرجح، 
الرئيس  وه�و س�يناريو يرفض�ه 

املنتهية اليته بعناد.
وق�ال األس�تاذ يف “جامع�ة مدينة 
نيويورك”، ريس بي�ك، إن مردوخ 
“يتنب�أ يف بع�ض األحي�ان باتجاه 
الرياح السياسية”. وأوضح أن جو 
بايدن هو واحد من الديمقراطيني 
املعتدل�ني الذي�ن يمك�ن أن يتقبل 
ال  “باي�دن  أن  وتاب�ع  وجوده�م. 
يخي�ف مجتمع األعم�ال األمريكي 

كثرياً”.
وذكر جيف�ري ماك�ول أن الجناح 
الصحف�ي يف “فوكس نيوز” طغى 
يف بعض األوقات، لكن النجوم مثل 
ش�ون هانيتي أو تاكر كارلس�ون 
جمه�ور  ج�ذب  أس�اس  يبق�ون 
القناة وتحقيقه�ا أرباحاً. وأضاف 
أنه س�واء بق�ي دونال�د ترامب يف 
املش�هد الس�يايس أم ال، ستواصل 
“فوك�س ني�وز” “تحقي�ق توازن 
م�ع م�ا يس�مى وس�ائل اإلع�الم 
ذات الجمه�ور الواس�ع” القريب�ة 
م�ن الديمقراطيني. وم�ن املتوقع 
ملالي�ني  األوىل  الوجه�ة  تظ�ل  أن 

املشاهدين املحافظني.

هل بدأ انقالب “فوكس نيوز” و”نيويورك بوست” على ترامب؟

مقتل مذيع تلفزيوني أفغاني سابق بانفجار قنبلة

تويرت يصنف تغريدات باجلملة لرتامب على انها مضلّلة!

مشروع قانون “األمن العام” الفرنسي 
يثري القلق على حرية الصحافة

معلق إخباري يف CNN يبكي فرحا بفوز بايدن

شكرا االنتخابات األمريكية لقد أعادت األهمية لوسائل اإلعالم التقليدية

كرم نعمة
كاتب عراقي

إذا كان التاريخ س�يكتب يوما ما بأننا عشنا 
الع�رص األكث�ر أورويلي�ة، ألن الح�رب ع�ىل 
الحقيق�ة بلغت ذروتها، فإن التاريخ نفس�ه 
وه�و يفكر يف وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
بكونها الوس�ائط املعادي�ة لطبيعة املجتمع 
السوية. س�يذكر أيضا أن انتخابات الرئاسة 
األمريكية 2020 قد أعادت األهمية إىل وسائل 

اإلعالم التقليدية.
كان�ت هن�اك كذب�ة، اثنت�ان، والثالث�ة آتية 
يف الطري�ق حتم�ا، ب�ل أكاذي�ب متصاع�دة 
ومستمرة، إال أن الجمهور عرف أن الحقيقة 
تكم�ن يف غ�ري م�ا ه�و مت�اح ع�ىل مواق�ع 
التواصل. بينما تبورّأت استطالعات الرأي أعىل 

مكانة للوظائف اململة عىل هذا الكوكب.
والقن�وات  املرموق�ة  الصح�ف  وتعرض�ت 

التلفزيوني�ة لضغوط بث مزاع�م الفوز قبل 
أوانها س�واء من دونال�د ترامب أو جو بايدن 
ع�ىل أس�اس أنها “أخب�ار”، م�ع إدراكها أن 
نرشه�ا يرقى إىل مس�توى التضلي�ل الخطري 
ال�ذي يمكن أن يثري العن�ف ويقورّض العملية 

الديمقراطية.
لنا أن نتخي�ل جميعا ذل�ك؛ كان فريق غرفة 
األخبار يعي�ش تلك الفكرة ط�وال الليل دون 
أن يتخىل عن أقداح الشاي والقهوة بوصفها 

مساعدا أمينا لعدم فقد الرتكيز.
لكن لم تواجه وس�ائل التواص�ل االجتماعي 
مث�ل ه�ذا الضغ�ط، لس�بب متعل�ق برتاجع 

حساسيتها اإلخبارية وضعف مسؤوليتها.
ولم يك�ن لدى املؤسس�ات اإلخباري�ة عالية 
املس�ؤولية أي عذر لعدم االس�تعداد ملثل هذا 
االحتمال، وفق فيفيان ش�يلر املديرة الرقمية 
السابقة ملحطة “أن.بي.يس نيوز”، فعناوين 
مث�ل “ترام�ب يعل�ن الن�رص” عىل وس�ائل 
التواصل االجتماعي، يمكن أن تش�كل الرأي 
العام وتصبح س�الحا ضد الحقيقة والثقة يف 

العملية الديمقراطية.
فش�ل  أن  يعتق�دون  كان�وا  األمريكي�ون 
الديمقراطية تحتكره دول أخرى، لكن الواقع 
أن الديمقراطي�ة، بحس�ب الكات�ب غيديون 
م�كان.  أيرّ  يف  تفش�ل  أن  يمك�ن  راكم�ان، 
فه�ي ال تقترص ع�ىل التصويت، ب�ل تتطلب 
صحافة ح�رة وخدمات عامة قوية ومحاكم 
مستقلة ودستورا، وأهم من ذلك كلرّه الثقافة 
الديمقراطي�ة الت�ي يقب�ل فيه�ا الخارسون 
نتيجة االنتخاب�ات. ففش�ل “الديمقراطية” 

ع�ىل س�بيل املث�ال الت�ي رشعه�ا االحت�الل 
األمريك�ي يف العراق مثرّ�ل مأس�اة للعراقيني 
وحدهم ولكن فش�ل الديمقراطية يف الواليات 

املتحدة سيكون مأساة عاملية.
وهك�ذا كان�ت الصحاف�ة تعمل بج�درّ عندما 
أن  قب�ل  األك�رب  الخ�ارس  الجمه�ور  ع�رف 
تقفل صناديق االق�رتاع، كانت الديمقراطية 
والحقيق�ة والثق�ة، الواليات املتح�دة كانت 
الخ�ارس األكرب بغض النظ�ر إن خرس دونالد 

ترامب أو فاز جو بايدن.
بق�ي العالم برمته يدور ع�ىل أجهزته الذكية 
بحثا ع�ن معلومة غائب�ة أو متوقعة، كانت 
وس�ائل التواصل االجتماعي تمارس الضغط 

عىل غرف األخبار يف وسائل اإلعالم التقليدية 
إلخراج األمور برسعة وإن كان عىل حس�اب 
الثقة والدقة. لك�ن الصحافة تعلمت الدرس 
هذه امل�رة؛ من املهم أن تك�ون عىل حق أكثر 

من أن تكون أوال.
لذل�ك تعامل�ت وس�ائل اإلعالم بحذر ش�ديد 
مع فكرة الحس�م والفائز يف مشهد انتخابي 
س�ام، معيدة الثقة لصناعة األفكار وتحليل 
املعلومات التي تفتقر إليها وس�ائل التواصل 

االجتماعي.
يف املقاب�ل فش�لت كربى املنصات، فيس�بوك 
وتوي�رت، حيث تتفىش العواط�ف والتكهنات، 
بالضغط عىل وس�ائل اإلعالم ألنه�ا لم تقدرّم 

أكثر مما كان متوقعا منها، فيما التحذيرات 
الت�ي رافقت انتخابات س�امة لم يش�هدها 
التاريخ األمريكي جعلت تلك املنصات ترتاجع 

خطوة إىل الوراء.
وهكذا صارت مقايي�س النجاح اإلخباري يف 
ت العالم، مختلفة،  تلك االنتخابات التي ش�درّ
ولم يع�د ينته�ي النجاح عند فيس�بوك وإن 
كان هن�اك أكث�ر م�ن ملي�اري مس�تخدم. 
كان�ت صحيفة نيوي�ورك تايمز عىل س�بيل 
املث�ال تقدم ق�راءات ذكي�ة يف صناعة الرأي 
وتس�تكتب متخصص�ني أكث�ر م�ن عل�وم 
السياس�ة والقان�ون والفك�ر، كان ثمة من 
يديل برأي يمنح القراء يف مختلف دول العالم 
ل املشهد األمريكي امللتبس بعمق. فرصة تأمرّ

لقد فعل�ت صحيف�ة الغاردي�ان الربيطانية 
أكث�ر م�ن ذلك وهي تش�د ماليني الق�راء إىل 

محتواها.
وهكذا جعل ترامب وس�ائل اإلعالم التقليدية 
عظيم�ة مرة أخرى، لي�س ألنه حرض عليها 
الن�اس عندم�ا ش�يطنها ووصفه�ا بالبذرة 
الفاس�دة، لكن�ه بالج�دل ال�ذي يث�ريه ع�ن 
الحقيق�ة والثق�ة، دفع الجمه�ور إىل البحث 
بج�د عن الحقيقة، ويف كل األحوال لم يجدها 

يف فيسبوك أو تويرت.
التغيري يف النظر إىل وس�ائل اإلعالم التقليدية 
ابت�دأ م�ن االنتخاب�ات الرئاس�ية األمريكية، 
فق�د كان الصوت الواض�ح يربز من صحافة 
أكثر تنورّعا وتوغال يف األروقة السياس�ية غري 
املرئي�ة للجمه�ور، األم�ر ال�ذي دف�ع الكثري 
من املراس�لني واملحللني فضال ع�ن املتابعني 

لإلشارة إىل عالمات التغيري.
يف عام 2016 ، كان ع�دم فهم صعود ترامب 
أحد أه�م االخفاق�ات التاريخي�ة للصحافة، 
لذلك كان تكرار مثل هذا الخطأ س�واء بتوقع 
فوز ترام�ب أو هزيمته يبدو أس�وأ من بقاء 
ترام�ب نفس�ه يف البيت األبيض بالنس�بة إىل 

وسائل اإلعالم.
تقول إيفلني دويك األس�تاذة يف كلية الحقوق 
بجامع�ة هارف�ارد “نحن يف ه�ذا عالم جديد 
ش�جاع يتميز باالعتدال يف املحتوى اإلخباري 
ال�ذي يقع خ�ارج النظ�ام الثنائ�ي الخاطئ 

لإلزالة واإللغاء”.
لذلك ستكون االنتخابات الرئاسية األمريكية 
انعطاف�ة فاصلة يف التاري�خ اإلعالمي، حيث 
ل املدرّ يف جميع  تواجه املنصات الرقمية تح�ورّ
أنحاء العالم، وتض�ع الحكومات أمام تحدرّي 
تنفيذ مكافحة االحتكار الذي أرضرّ بالصحافة 

وجعلها تعيش عقودا ليست عادلة بحقها.
الصحاف�ة بع�د االنتخاب�ات األمريكي�ة، كم�ا 
الديمقراطي�ة أم�ام تح�درّي الثق�ة، فالواليات 
املتح�دة طامل�ا احتفت بلق�ب “زعيم�ة العالم 
حي�ا  مث�اال  االنتخاب�ات  وكان�ت  الح�ر”. 
للديمقراطي�ة، وفق تعبري غيدي�ون راكمان يف 
صحيفة فاينانشيال تايمز. لكننا عىل موعد مع 
انتخابات نهايتها ليس لها مثيل. فالناس يف كل 
العالم يتابعون عن كثب، ليس ما ستسفر عنه 
صناديق االقرتاع، وإنما أيرّ مؤرشات لالحتجاج 
ع�ىل النتيج�ة يف املحاك�م أو يف الش�ارع. وذلك 
يعن�ي اختبارا جدي�دا للصحافة وه�ي ترتقي 

املنصة للعودة إىل مكانتها املفرتضة.
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مقهى البريوتي وذاكرة الزمان

•دخل سمري عبد الجبار يف معهد الفنون 
الجميل�ة بغ�داد ع�ام ١٩٧١ وتخرج�ت 
بتف�وق عام ١٩٧٥ م�ع إخراج مرسحية 
نهاية الس�نة وكانت من إرشاف االستاذ 
اس�مها  كان  محم�د،  قاس�م  املرح�وم 
)الغ�راب( من تاليف احمد يوس�ف داود 

كاتب سوري . 
وخالل خمس سنوات من الدراسة يف املعهد 
ومع املع كادر من املدرسني انذاك، قاسم 
محمد وخالد سعيد وفاضل قزاز وبهنام 
ميخائيل و عبد الل�ه كمال الدين وناجي 
الراوي وحامد االطرقجي وآخرين. وعند 
التخرج عم�ل مع املرحوم عوني كرومي 
مرسحي�ة )مب�ادرات عامل( ث�م عاد اىل 
مدينته كربالء للمش�اركة بفرقة مرسح 
كرب�الء، فاخ�رج أعم�اال محلي�ه لفرق 
أهلية للمرسح العمايل والفالحي ومرسح 
النس�اء ودور الثقاف�ة الجماهريي�ة، ثم 
التحق بالخدمة العس�كرية قسم املرسح 
الفن�ان  م�ع  والس�ينمائي  العس�كري 
النقيب راس�م الجمييل رحمه الله، ذهب 
بعدها اىل الكويت بحثا عن عمل ثم رجع 
بعد س�نة ومن بعدها س�افر اىل باريس 

للدراس�ة عىل حس�ابه الخاص رغم فقر 
العائل�ة وع�دم رضاه�ا. كان مدفوع�ا 
بحل�م الوص�ول للتع�رف ع�ىل امل�رسح 
الفرنيس مرسح مولري الذي س�مع به يف 
بغ�داد وخصوصا الكوميدي فرنس�يز... 
دخ�ل الجامع�ة الرسب�ون لنيل ش�هادة 
الدكت�وراه وم�ن اج�ل تكملة الدراس�ة 
ودف�ع املصاري�ف اش�تغل بواب�ا يف برج 
ايفل املش�هور وخالل اثنتي عرشة سنة 
كان يومي�ا يف املس�اء يذه�ب ملش�اهدة 
الع�روض املرسحية يف باري�س الضاجة 
بانواع املسارح واشكالها كان يشاهد يف 
الشهر الواحد ما يقارب خمس وعرشين 
مرسحية  .. ترك برج ايفل ليؤسس فرقة 
مرسحية اسمها )قوس قزح( قدم فيها 
عرض�ا مرسحيا اس�مه )الغائب( تاليف 
الكاتب العراقي محي االش�يقر والكاتب 
جبار ياس�ني وكان حينه�ا مواضبا عىل 
املرسح�ي  افيني�ون  ملهرج�ان  الذه�اب 
العاملي جنوب فرنس�ا، ومش�اهدة اكثر 
من ثمان�ني مرسحية. غريت افكاره من 

االخراج اىل التمثيل.
 ويف مهرج�ان افيني�ون تعرف وش�اهد 
عروض�ا ملرسح الش�مس وم�رسح بيرت 
ب�روك وبيرت ش�تاين، ومرسح الش�مس 
وكان�ت العروض اكثر دهش�ة بالنس�بة 
ل�ه، وم�ا زال س�مري مس�تمرا ملتابع�ة 
وق�د عم�ل م�ع  العاملي�ة،  املرسحي�ات 
خمسة مخرجني فتحوا له الطريق الفني 
الجدي�د والذي أوصل�ه ايل اهم مرسح يف 

العال�م وهو م�رسح الش�مس ومديرته 
ومخرجت�ه الدائم�ة )اريان موش�كني و 
ارمان كاتي( اللت�ني عمل معهما خمس 
مرسحي�ات ومس�اعد مخ�رج يف العمل 
الخام�س الذي كان يدور ح�ول - رفحة 
واالرطاوي�ه. ع�ن كت�اب كتب�ه ش�عراء 
رفحه... وعمل مرسحية وليم شكس�بري 
)توت�وس اندريوس(... واملخرج الثالث � 
)جان كلود كال(، مرسحية ليس للمنفى 
الصغ�ري...  الرج�ل  ومرسحي�ة  ظ�ل... 
املخ�رج الراب�ع —- ) روب�ري لوب�اج ( 
املخرج االكثر عاملية من اريان موش�كني 
هو كندي االصل عمل معه ثالث س�نوات 
مرسحية كانات�ا...  ثم توج هذا بدخوله 
اىل مرسح الشمس بعد اختبار ملده ستة 
اش�هر كأمل�ه لكي يدخ�ل م�ن االبواب 

الواسعة ملرسح الشمس العريق.
دورات  يف  الجب�ار  عب�د  س�مري  دخ�ل   
مرسحي�ة متعب�ة منه�ا تعل�م ايقاعات 
مدته�ا  دوره  وث�م  الياباني�ة  الطب�ول 

ش�هرين لتعل�م س�لوك املمث�ل الياباني 
يف م�رسح الن�و والكيوج�ن ث�م دورات 
ع�ن تعل�م الرق�ص والغن�اء يف امل�رسح 
الياباني كابوكي ، علما ان العمل الجديد 
س�يكون ش�كله الع�ام مس�توحى م�ن 
املرسح الرشقي الياب�ان، يدور يف اليابان 
ولك�ن ليس موضوعه الياب�ان بل يجمع 
م�ا فعلت�ه ف�ريوس كورونا م�ن كوارث 
وازمات وزيف ودجل من قبل السياسيني 
واألطباء وانعكاس�ها عىل اإلنس�ان، فيه  
يت�م تتبع س�فر وتجوال ه�ذا الفريوس 
الذي انطلق م�ن الصني ��� بداية طريق 
الحرير مرورا بالهن�د والدول األخرى ثم 

العراق والبرصة.
-بكل س�عادة نرجب بك اخ سمري ضيفا 

عىل الزوراء.
-اهال ومرحبا بكم.

-نتمن�ى اوال ان تع�رف نفس�ك لقرائن�ا 
الكرام ؟

-بكل ترحيب اسمي. )سمري عبد الجبار 
كرب�الء  س�عيد(. والدت�ي يف محافظ�ة 
املقدس�ة التي سفك عىل ترابها دم اطهر 
الب�رش  االم�ام الحس�ني عليه الس�الم - 
الثائر عىل الحق واملنارص للفقراء. مدينة 
وطقوس�ها  تقاليده�ا  يف  ميثولوجي�ة 
وفن�ون ال�كالم والخطاب�ة والش�عر. و 
املرسح املشفر )مرسح التعزية( واملخيلة 
الش�عبية الت�ي تق�وم بنس�جه بمهارة 
وبصورة مكتملة حد االبهار. يف مخاطبة 
مأس�اة  والعق�ل.  والش�عور  العواط�ف 
كربالء هي تراجيديا اغريقية ولكن بلون 
مح�يل عراقي . بم�ا تحتويه من عنارص 
مرسحي�ة ودرامي�ة. تحصي�يل الدرايس 
خري�ج - ) معه�د الفن�ون الجميل�ة( يف 
بغداد - قسم التمثيل واالخراج املرسحي 
طيل�ة ٥ س�نوات وكان�ت ب�ارشاف املع 
واهم الفنانني العراقيني املرحوم ) قاسم 
محمد( . مع بقية كادر املدرس�ني الكبار 
- االس�تاذ املمث�ل حام�د االطرقج�ي و 
االس�تاذ فاضل القزاز و االس�تاذ املخرج 
والكاتب عبد الله كمال الدين و االس�تاذ 
الكبري سعدي الشذر و املخرضم االستاذ 
ناجي ال�راوي و م�درس م�ادة االخراج 

املرسحي االستاذ خالد سعيد.
- عرفن�ا ان اس�فارك كث�رية ترى ماهي 
ال�دول االق�رب الي�ك يف العم�ل فيها - يف 

م�رسح الش�مس ال�ذي اعم�ل طوي�ال، 
وف�ر عندي معرف�ة لدول كث�رية ومدن، 
نتيج�ة جوالتن�ا املرسحية ح�ول العالم 
وملدة س�نتني. تقريبا القارات الخمس�ة، 
خصوص�ا امري�كا الش�مالية - الربازيل 
و ش�ييل واالرجنت�ني . ش�عرت يف ه�ذه 
الدول الثالث انفتاحا كبريا عىل العروض 
املرسحي�ة الت�ي كن�ا نقدمه�ا يف اكث�ر 
م�ن مدينة من ذل�ك البل�د، املتفرج حني 
العم�ل واملمث�ل  ان يلته�م  يات�ي يري�د 
وجودن�ا  فرص�ة  يس�تغلون  فرتاه�م   ،
بينه�م ويقرتحون مع الفنان مش�اريع 
فني�ة، ه�ذا حص�ل معي يف - ش�ييل - يف 
العاصمة- س�نتياجو - ج�اء مخرج من 
مدينة- فالبارايس�و - يبح�ث عن ممثل 
ممكن ل�ه ان يقيم دورة مرسحية لهم - 

موضوعها - فن 
س�ئل عني بع�د ان قال�وا ل�ه زمالئي يف 
الفرق�ة - ان س�مري عنده معرف�ة بهذا 
الفن اكثر من اي واحد يف الفرقة - كوني 
قادم�ا من عائلة - تجي�د اقامه طقوس 
البكاء والتعزيه خالل عاش�وراء او دون 
هذا، كانت جدتي - ملة هدية- واحدة من 
اهم ماليل كربالء - وانا صغري كنت اراقب 
تقني�ات الب�كاء وحركاته�ا وهي تجول 
وسط النس�اء وتثري فيهن اللطم والبكاء 
وال�رصاخ ح�د تمزي�ق ثيابه�ن، اتفقت 
م�ع املخ�رج واعطيته رشوط�ي القامة 
الدورة .. فرح جدا لذلك وقال يل س�يكون 
ع�دد املش�اركني - ثمان�ني - وس�تقام 

ال�دورة يف اح�دى س�جون - الدكتاتور - 
الجنرال الس�ابق - بينوش�يه - الذي مأل 
سجون شييل باملناضلني ضده - وجدت 
الفكرة مذهلة - وان�ا قادم من بلد يجيد 
الدكتاتورية  - اذا عندي خلفيه - وخزين 
من الح�زن والب�كاء قادم م�ن موروثي 
الش�عبي مم�زوج باله�م اليوم�ي العام 
من الفقر والحرم�ان والكبت - اقرتحت 
ثيمة لهم - املكان هو - الصحراء وهناك 
ثمان�ون جمل وح�ادي - ب�دوي - يقود 
القطي�ع - قل�ت له�م كل واح�د يخت�ار 
الجمل ال�ذي يرغب يتقمصه من الخارج 
والداخ�ل لكي يتم  التحول  قلت لهم هذا 
البدوي ه�و دكتاتور يجعلكم تس�ريون 
يف الصح�راء دون ماء وغذاء - تس�ريون 
دون ان تتوقف�وا للراح�ة، م�اذا عليك�م 
ان تفعل�وا - قال�وا  كله�م الث�ورة نثور 
ض�ده مثلما ث�ار الش�عب الش�ييل ضد 
الدكتات�ور، ث�م الصحراء س�محت يل ان 
اقدم لهم تراجيديا كربالء - وكيف حدثت 
ودور  التعزي�ة  م�رسح  وماهيتقني�ات 
االل�وان والحركات وحض�ور الحيوانات 
مث�ل صوره الحص�ان ال�ذي يأتي وعىل 
ظهره عمامة )الحس�ني( التي تخرتقها 
س�هم االع�داء وكذل�ك الحص�ان املدمى 

النابتة فيها العرشات من السهام... 
- طيب هل زرت العراق وما الحنني الذي 

يشدك اىل بلدك؟
- نع�م زرت الع�راق مرتني ويف كل كنت 
محبط ومس�تاء كليا، وانا أتس�اءل ان 
االمري�كان عوض م�ا يجعلوا الش�عب 
والحري�ة  الديمقراطي�ة  ح�ول  يلت�ف 
وتحقيق العدالة االجتماعية واإلنسانية، 
وجرى عكس ه�ذا اليوم غي�اب الدولة 
واملس�ؤولية الوطنية والنزاهة واالمان، 
وي�وم بعد يوم يزداد الج�وع والحرمان 
والقت�ل املجان�ي، مل�اذا كل ه�ذا، واكثر 
من ذل�ك الغياب ال�كيل للثقافة وحرية 
التعبري والس�ينما وامل�رسح. الحنني اىل 
بلدي مازال كبريا اس�مه الحنني يصاب 
ب�ه املنف�ي من�ذ الي�وم االول حني يرتك 
بلده ، اين ما يكون املنفي املدينة والبلد 

تتبعه.
- ما الحصيلة الفنية والذاتية والثقافية 

التي افادتك يف السفر؟
- باريس متحف ومرسح وسينما وشعر 
وجم�ال وثقاف�ة يف متن�اول الي�د اينما 
تتوج�ه يهجم علي�ك الجم�ال - الجمال 
الفني او الثقايف - وجمال النس�اء االخاذ 
الذي يخلع القلب - جمال هادئ ممزوج 
بنعوم�ة انثوي�ة فيه�ا الكثري م�ن الرقة 
والش�عر، يق�ول همنغ�واي - اذا كن�ت 
يوما م�ا يف باريس ولم يحالفك الحظ ان 
تعش�ق امرأة ، فسوف لن يحالفك الحظ 

يف اي مكان اخر من العالم .
- اي االعمال االقرب اىل نفسك - وملاذا ؟

- ه�ي االعم�ال الت�ي نح�ن نقدمها يف 
مرسحن�ا - م�رسح الش�مس - اق�ول 
لك يوم ما س�اكتب ع�ن موضوع مهم 
ج�دا يف املرسح وهو مفه�وم -) املدة - 
الزمنية( يف العروض املرسحية - ال احد 
ناقش هذا املوضوع - اعمالنا املرسحية 
غالب�ا طوله�ا ثماني س�اعات واكثر - 
وهن�اك ث�الث اس�رتاحات - مرسحن�ا 
املرسح الوحيد. يف العالم عىل املتفرج ان 
يحجز البطاقة قبل شهر - القاعة تسع 
اىل الف متفرج الناس تاتي اىل مرسحنا 
من�ذ الفج�ر صباح�ا لك�ي يش�اهدوا 
العرض الس�اعه الثامنة مساء، الناس 
تات�ي لجم�ال مرسحن�ا كم�كان واقع 
وس�ط غابة. ثم مطعمنا يقدم وجبات 
رخيص�ة ومتنوع�ة - قاعة االس�تقبال 
مزدانة بالديكورات وااللوان والرس�وم 
مع مكتبة تحوي كل اعمال الفرقة من 
فدي�وات وكت�ب - اضاف�ة ان الجمهور 
يات�ون لكي يس�لمون ويتكلمون مع - 
اريان موش�كني - الت�ي هي التي تمزق 
بطاق�ة الدخ�ول يف الب�اب الرئيس�ة - 

الجمه�ور يحبه�ا ح�د الجن�ون وكثريا 
م�ا يقدم�ون له�ا ولن�ا نح�ن املمثلون 

الحلويات والهدايا .
- س�ؤايل -حيات�ك العام�ة االن وم�ا ذا 

تعمل؟
- يق�ول انش�تاين - لحس�ن الحظ لدينا 
الف�ن حت�ى ال نم�وت م�ن الحقيق�ة - 
تجدني اس�تيقظ من الس�اعة السادسة 
صباح�ا - لك�ي اص�ل املرسح الس�اعة 
الثامنة - بعد االجتماع االول مع املخرجة 
اريان موش�كني. نتبادل مشاكل الفرقة 
الصغرية منها والكبرية ثم مشاكل العالم 
مثل االنتخابات األمريكية واملنافسة بني 
ترام�ب وباي�دن... نناقش�ها جماعيا ثم 
ت�وزع االعم�ال تماري�ن احم�اء رياضة 
للمثلني و مهمات عمل لورشات النجارة 
والحدادة والخياطة، ث�م بعد الظهر تبدأ 
الربوفات واالرتجال الجماعي بيننا حتى 

الساعة التاسعة مساء.
- هل تحتفظ باعمالك السابقة ؟

- ال - الحي�اة حرك�ة متج�ددة وه�ذه 
الحركة تش�مل حركة الوع�ي. يف تجاوز 
م�ا تعلمت�ه يف صال�ح التقني�ة الجديدة 
واملعلوم�ة الطازجة والجدي�دة، وانا بي 
فضول من اجل التعلم للجديد، مثال هذه 
السنة شاركت يف س�ت دورات مرسحية 
يف الجس�د والدمى والرق�ص واالرتجال، 
كم�ا يق�ول املث�ل العراق�ي - كل الربكة 

بالحركة.
- شكرا لك عزيزي االستاذ جمال الرشقي 
وش�كرا لل�زوراء حبيبتن�ا واىل لق�اءات 

اخرى باذن الله .
- ش�كرا ل�ك وب�دوام العافي�ة والعطاء 

الوفري.
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• فن�ان مرسحي عارص اك�رب الفنان�ني العراقيني, 
اس�مه س�مري عبد الجبار من مواليد مدينه كربالء، 
طف�ل ولد وش�ب يف عائل�ة فق�رية يف العراق، م�ن اب عمل 
فراش مدرس�ة ليعيل أبناءه وام تجيد قراءه الحس�ينيات, 
وس�ط مناخات عاشورائية وطقوس�ها املتنوعه، بدأ ميوله 
الفني اىل التقليد، ووس�ط تلك املدينة املقدسة كانت االجواء 
الحسينية )التكايا والحسينيات تسحره منذ صباه,  كانت 
تلك االماكن مرسحا يرسد العجائب بالنسبة له، ثم املدرسة 
والنش�اطات الرياضي�ة والخطاب�ات واملنافس�ات بينهما. 

يراقب النش�اطات الكشفية ثم املرسح املدريس يف االبتدائية 
ثم املتوس�طة ، ويتابع العروض املرسحية الكوميدية نهاية 
الس�نة، كل تلك املناخات واالجواء  تش�حذ عنده حب الفن 
وامل�رسح ولك�ن دون وعي يف ان يكون يوم م�ا ممثل يعتيل 
خش�بة املرسح... حتى تجاوز املتوس�طة عندها وضع اول 
خطوة عىل طريق الفن والنهج الفني كان ذلك  حني س�مح 
والده التقديم اىل  معه�د الفنون الجميلة الذي يقبل الطلبة 

ذوي املع�دالت البس�يطة ولك�ن باختب�ار اويل لكي 
يصبح فيما بعد فنانا.

حوار  – مجال الشرقي

-خترج من املعهد مبسرحية امسها )الغراب( من تاليف امحد يوسف 
-اخرج أعماال حملية للمسرح العمالي والفالحي ومسرح النساء ودور 

الثقافة اجلماهريية
-سافر اىل باريس للدراسة على حسابه رغم فقر العائلة وعدم رضاها

شهادة  لنيل  السربون  اجلامعة  ليدخل  ايفل  برج  يف  بوابا  -عمل 
الدكتوراه

ستة  ملدة  اختبار  بعد  الشمس  مسرح  اىل  بالدخول  مسريته  -توج 
اشهر

-شارك يف  ست دورات مسرحية يف اجلسد والدمى والرقص االرجتال
-شارك يف دورات مسرحية لتعلم ايقاعات الطبول اليابانية

كثرية هي املقاهي البغدادية التي يؤمها البغداديون 
كل يوم ولس�نا يف معرض تسمياتها واسمائها بل 
نتحدث اليوم عن مقهى عتيد ايضا يقع عىل ضفة 

دجلة فما هو تاريخ هذه املقهى؟
تق�ع مقهى البريوتي يف الجهة الغربية لنهر دجلة 
»كرخ بغ�داد« وتحديداً عند- نقطة التقاء محلتي 
الجعيف�ر والعطيفي�ة، وت�م بناؤه�ا ع�ام ١٩٧8 
واختري اسمها نسبة اىل مقهى باالسم نفسه تقع 

يف ساحة الشهداء.
غرق�ت بغرق بغداد يف خمس�ينيات القرن املايض 
بعد أن كانت س�احة الشهداء مركزاً للكرخ حيث 
تضم اش�هر املقاهي والفنادق، كذلك نقطة لقاء 
الغلب الوافدي�ن اىل بغداد من محافظات العراق.. 
واملقه�ى ببنائه�ا الجمي�ل وموقعه�ا الرائع عىل 

ش�اطئ دجل�ة تعد اس�ماً ضمن اس�ماء مقاهي 
بغ�داد القديمة، التي اش�تهرت بكونها احتضنت 
مجموعة كب�رية من االدباء والش�عراء والفنانني 
ومنه�ا ال تزال قائمة حت�ى يومنا هذا مثل مقهى 
الزه�اوي وام كلثوم وحس�ن عجمي والش�ابندر 
وغريه�ا. وكان م�ن رواد البريوت�ي املرح�وم مال 
عب�ود الكرخ�ي ومجموع�ة كب�رية م�ن محبيه 
ومعجبي�ه، ولم تعد املقهى تصب�ح بتلك الحيوية 
حالها حال معظم املقاهي التى فقدت أريجها بل 
واندثر قس�م كبري منها ما يجعلنا نش�عر باملرارة 
واأللم ونحن نرى جزءاً ال يس�تهان به من تاريخ 
بغ�داد انتهى واىل االبد. ومع ان املقهى تنس�ب اىل 
»البريوت�ي« ما يش�ري إىل ان صاحبه�ا من لبنان، 
ولك�ن واق�ع األمر غ�ري ذلك، فمؤسس�ها األصيل 

رج�ل عراقي م�ن بغداد، س�افر إىل بريوت وعاش 
هناك مدة ليس�ت طويلة وبعد عودته من بريوت 
ص�ار الن�اس يلقبون�ه )البريوت�ي( وق�د ارتىض 
الرجل باللق�ب وارتاح له، ث�م اطلقه عىل املقهى 
التي كانت يف يوم ما تجمعا متميزاً للنخبة املثقفة  
من أدباء وسياسيي العاصمة حتى عّدها بعضهم 
منت�دى فكرياً م�رشع االبواب عىل مدار الس�نة. 
واملنطقة التي تقع عندها املقهى الحالية هي من 
مناطق العاصمة املعروف�ة منذ عقود بعيدة فقد 
كان النهر مقس�ماً عىل مجموع�ة »رشائع« وكل 
رشيع�ة تحمل اس�ماً معيناً مثل رشيع�ة النواب، 
ورشيعة خرض الي�اس وغريهما من هذه املواقع 
النهرية الصغ�رية، اما منطق�ة البريوتي الحالية 
ع�ىل النه�ر فكانت تدع�ى »رشيع�ة الجاموس« 

وهي الرشيعة املقابلة ملنطق�ة املعدان او النزيزة 
يف جان�ب الك�رخ املحاذي�ة ملحل�ة الرحمانية ألن 
مرب�ي الجاموس كان�وا يصحب�ون حيواناتهم ، 
اىل هذا املكان ويرتكونها يف املاء لس�اعات طويلة 
للسباحة وتربيد أجس�امها، مثلما كانت املنطقة 
مأوى لربات البيوت لغسل االفرشة  قبل ان تعرف 
بغداد إس�الة املاء، بل كانت نسوة البيوت القريبة 
م�ن الرشيع�ة يعمدن حت�ى اىل غس�ل الصحون 
وكان�ت املقاهي البغدادية القديمة مالذاً لرشيحة 
كبرية من الناس حيث تط�رح وتناقش همومهم 
وخصوماته�م ونقاش�اتهم االدبي�ة والفكرية إال 
ان متاع�ب الحي�اة لم تنه�ك الناس فق�ط وإنما 
انهك�ت املقهى كذلك وجعلته مجرد ذاكرة جميلة 

وذكريات يتناولها الرجال.
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الفنان مسري عبد اجلبار يسرد لـ”الزوراء” مسريته الفنية بني بغداد وباريس
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مع انخف�اض درج�ات الح�رارة والحاجة اىل 
الدفء يف ليايل الثلج والصقيع، نشعر بالحاجة 
إىل املأك�والت الس�اخنة والدس�مة الت�ي تزيد 
ال�وزن أغلب األحي�ان مثل املعكرون�ة والجبن 

واليخنات الدسمة.
هذه املأك�والت تحتوي عىل الكثري من الدهون 
والكربوهي�درات الت�ي تؤذي الصحة وتس�بب 
الس�منة. والح�ل الوحي�د للتمت�ع بالطع�ام 
الش�هي والدافئ من دون الرضر بالصحة هو 
تناول املواد الغذائية الصحية الغنية بمضادات 
األكس�دة، والت�ي تعزز املناعة الت�ي يحتاجها 

الجسم خالل الطقس البارد.
وعىل الرغم م�ن أن البعض يعتقد أن األطعمة 
الصحية غري شهية، إال أن الالئحة اآلتية تثبت 

العكس:
شاي الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص حرارية تساعد عىل 
تدفئة الجس�م كما أنها تع�زز التمثيل الغذائي 
وتدفق الدم. يش�ار إىل أن هذا املرشوب يساعد 
أيضاً عىل تخفيف آالم الجس�م، وال س�يما تلك 

الناتجة عن التدريبات املكثفة.
دقيق الشوفان

الشوفان من أنواع الحبوب الكاملة، مما يعني 
أن�ه يحتوي عىل الكثري م�ن األلياف والربوتني 
النباتي الذي يس�د الش�عور بالج�وع. للتمتع 
بالش�وفان، أضيف�وا اليه القليل م�ن الحليب 
الس�اخن وبعض العس�ل والل�وز أو املكرسات 
النيئ�ة الغني�ة بالربوت�ني، وتمتعوا بالنش�اط 

والحيوية طوال النهار.
الشوكوال الساخن

التمت�ع بكوب من الش�وكوال الس�اخن يف ليلة 
مثلج�ة أو باردة متعة ال تقاوم، وال س�يما إذا 
اقرتن بقطع املارش�مالو )الخطم�ى( اللذيذة 
والحل�وة. لك�ن ه�ذا امل�رشوب يحت�وي ع�ىل 
الكثري من الس�كريات، لذلك ينصح باستبداله 
بمرشوب آخ�ر بنفس الطعم اللذي�ذ إنما أكثر 
صح�ة، وهو عن طري�ق إضاف�ة مربعني من 
الش�وكوال الداكنة إىل الحليب الساخن والقليل 

من اللوز.

إضافة الش�وكوال الداكنة إىل النظ�ام الغذائي 
أم�ر مفي�د ج�داً ألنها تحت�وي ع�ىل مركبات 
م�ن  للح�د  لألكس�دة  املض�ادة  الفالفونوي�د 
األرضار التي تسببها الجذور الحرة، ولحماية 
الجسم من الرسطان وأمراض القلب واألوعية 

الدموية.
حساء الفاصوليا السوداء

حس�اء الفاصوليا مع الكمون والفلفل الحار 
هو م�ن أش�هى أن�واع الش�وربة )الحس�اء( 
الس�اخنة يف الش�تاء وأكثرها فائ�دة، ألن هذه 
الحب�وب مليئة بالروت�ني وتس�اعد العضالت 
عىل اس�تخدام املزيد من األوكس�جني وتعزيز 
الجه�از املناعي. ويش�ار إىل أن كوب واحد من 
الفاصوليا الس�وداء يحتوي ع�ىل15 غرام من 

الربوتني واأللياف بدون اي دهون مشبعة.
الكرنب

باأللي�اف  غن�ي  الكرن�ب  أن  إىل  باإلضاف�ة 
واملغذي�ات النباتية املضادة للرسطان، يحتوي 
هذا النوع م�ن الخضار عىل نس�بة عالية من 
الفيتام�ني )يس( ال�ذي يمنع الن�زالت الربدية 

ويقلل من مدة أعراضها املزعجة.
حساء القرع العسيل

يحتوي القرع عىل كميات كبرية من الفيتامني 
)أ( ال�رضوري ج�داً لتعزيز الرؤي�ة، لكن ال بد 
م الح�رص ع�ىل تجن�ب إضاف�ة الكري�م إليه 
وإال أصبح الحس�اء دس�م وميلء بالس�عرات 
الحرارية. ويحتوي القرع أيضاً عىل خصائص 

مضادة لألكسدة مثل البيتا كاروتني.

الفلفل الحار
إضافة الفلفل إىل الحس�اء يعطيه نكهة حارة 
وش�هية، كا أن�ه يس�اعد ع�ىل من�ع اإلصابة 
باألنفلونزا ويساعد عىل ترسيع عملية التمثيل 
الغذائ�ي ومحارب�ة تراكم الده�ون. وتحتوي 
الفلف�ل والفاصوليا يف هذا الحس�اء أيضاً عىل 
كمي�ة كبرية م�ن الربوت�ني للمس�اعد يف بناء 

العضالت.
األفوكادو

تحميص األفوكادو يف الفرن يجعلها أكثر لذة، 
وال س�يما إذا أضيفت ه�ذه الفاكهة إىل القليل 
م�ن الخضار املش�وي، مما يفيد الجس�م من 
الدهون غري املش�بعة االحادية، ويس�اعد عىل 
خفض مس�تويات الكولسرتول السيئ إضافة 
إىل توف�ري امل�واد الغذائي�ة للخالي�ا ك�ي تقوم 

بوظائفها.
الجوز

يمك�ن أن يك�ون الجوز وجبة خفيفة ش�هية 
وصحية يف وقت واحد. الطريقة هي بتحميصه 
يف الف�رن مع إضاف�ة القليل م�ن التوابل مثل 
الفلف�ل واملل�ح. الج�وز غن�ي بحم�ض الف�ا 
لينوليك، وهو أحد أحم�اض أوميغا التي تعزز 

صحة القلب.
التفاح

التفاح املشوي لذيذ جداً كتحلية، كما أنه مغذ 
للغاية ألن ه�ذه الفاكهة غنة باأللياف القابلة 
للذوب�ان وغ�ري القابل�ة للذوب�ان، األوىل تؤدي 
إىل إبط�اء عملية الهضم والثانية تس�اعد عىل 
تمرير الطعام يف الجس�م بش�كل س�لس، مما 
يعني ش�عور أقل بالجوع ومش�اكل هضمية 

اقل.
البطاطا الحلوة

البطاط�ا الحل�وة تحت�وي عىل كمي�ات كبرية 
م�ن الفيتام�ني أ وفيتام�ني يس والكالس�يوم 
والبوتاس�يوم، والقلي�ل م�ن الحدي�د. جرب�وا 
إضاف�ة إكليل الجبل الذي يحتوي الفيتامني ب 
واملواد الكيميائية النباتية ملكافحة الرسطان، 
وصحي�ة  مش�وية  وجب�ة  النتيج�ة  فتك�ون 

ولذيذة.

ما هي املدة التي يمكن أن ينقل 
خاللها مريض مصاب بأعراض 
كوفي�د – 19 الف�ريوس؟ ه�ذه 
هي املشكلة برمتها مع فريوس 
كورون�ا: الوق�ت، وه�ذا ينطبق 
كذلك ع�ىل ف�رتة الحضانة التي 
تق�ّدر بنحو 14 يوم�اً، ولكن قد 
تختل�ف يف بعض الح�االت. وأما 
بالنس�بة إىل مدة الع�دوى؛ فما 
زال األم�ر غري مع�روف، وهناك 
اختالفات حول ذلك، ولكن تبقى 

فرتة طويلة بشكل عام.
اكتش�ف يف اآلت�ي الوق�ت الذي 
كورون�ا  مري�ض  في�ه  يبق�ى 

معديا:
يتم تقدير فرتة العدوى منذ أول 
ظهور لألع�راض. ووفقاً للبيان 
الذي رسمه الربوفيسور أنطوان 
فالهول�ت، من جامع�ة جنيف، 
فإنه كلما كان�ت األعراض أكثر 
ش�ّدة وح�ّدة؛ طالت ف�رتة بقاء 
الش�خص معدياً. ولكن يف حالة 
ع�دم وج�ود أعراض؛ ف�إنَّ ذلك 
ال يمن�ع بالرضورة م�ن انتقال 

العدوى.
بن�اًء عىل ذل�ك، فإنَّ نس�بة 30 
يف املئة م�ن املرىض س�يكونون 
للفريوس،  أصح�اء”  “حامل�ني 
ويصبح�ون معدي�ني ع�ىل أي�ة 
حال. وس�وف يمرُّ آخرون أيضاً 
بفرتة من امل�رض دون أعراض، 
وتلك هي ف�رتة الحضانة. وهذه 

أن  املحتم�ل  م�ن  ف�رتة  أيض�اً 
تكون معدية. وبالطريقة ذاتها 
س�وف يطول األمر بعد اختفاء 
األع�راض. وبش�كل ع�ام ف�إّن 
أولئ�ك الذي�ن ال تظه�ر عليه�م 
األعراض أو تظهر عليهم أعراض 
خفيفة؛ من املحتم�ل أن ينقلوا 
فريوس كوفيد – 19 طوال فرتة 
14 يوماً، وأما الذين يعانون من 
أعراض معتدلة؛ فس�وف تطول 
امل�دة إىل 3 أس�ابيع. وم�اذا عن 
امل�رىض األكثر ح�ّدة وخطورة؟ 
سوف تطول الفرتة إىل 25 يوماً. 
وأش�ارت دراس�ة صينية إىل أنه 
قد تستمر الفرتة عىل األرجح إىل 

37 يوماً.
الف�رتة األق�ل النتق�ال العدوى 
يوم�اً،  و15   14 ب�ني  ت�رتاوح 
البياني  للرس�م  وتتعل�ق وفق�اً 
“ل�و  صحيف�ة  نرشت�ه  ال�ذي 
باريس�يان” بنس�بة 30 يف املئة 
من الس�كان. وتظهر عىل نسبة 
55 يف املئة من الس�كان أعراض 
وس�وف  معتدل�ة،  إىل  خفيف�ة 
تظهر عىل نس�بة 10 يف املئة من 
السكان أعراض حاّدة وشديدة. 
الفئت�ني  هات�ني  إىل  وبالنس�بة 
األخريت�ني؛ تق�ّدر ف�رتة انتقال 

العدوى بحوايل 3 أسابيع.
إىل  الح�ذر  توق�وا  نصيح�ة: 
أق�ى درجاته؛ ك�ي ال تصابوا 

بالعدوى!

 
املشاكل تحدث طوال سنوات الزواج، 
ولك�ن يف بع�ض األحيان ق�د تجدين 
نفس�ك يف معركة زوجية لسبب تافه 
ال يس�تحق، فمتى تعرفني أن السبب 
يس�تحق النقاش مع زوج�ك، ومتى 
تدركني مبكراً أنه ال يس�تحق الدخول 

يف معركة زوجية؟
هن�اك 3 أش�ياء عليِك التحق�ق منها 
قبل ب�دء معركة مع زوجك، وس�وف 
تس�اعدك هذه الخط�وات من تجنب 

الكثري من املعارك الزوجية. 
1- تحقق�ي من دوافعك لالس�تياء من 

زوجك
من أول األشياء التي يجب التحقق منها 
قبل ب�دء الع�راك مع زوجك هو س�بب 
ش�عورك بالغضب أو الرغب�ة يف العراك، 
تحققي م�ن دوافع�ك وهل تع�ود إليِك 
أم أن زوج�ك ه�و الس�بب فيه�ا فعالً؟ 
هذا ال يعن�ي أن تتجاه�يل احتياجاتك، 
ولكن يعني التمهل قبل بدء معركة مع 
زوج�ك ملعرفة ما إذا كان�ت رغبتك هي 
الحصول ع�ىل يشء تريدين تحقيقه أم 

أنِك تشعرين باالستياء من زوجك.

املوق�ف  تقيي�م  وأعي�دي  توقف�ي 
وتحدي�د دوافع�ك، وإذا كان الس�بب 
يمكن تمريره، ف�ال تندفعي وتدخيل 

يف معرك�ة م�ع زوج�ك دون س�بب 
يستحق.

2- تحققي م�ن ذكريات�ك املاضية مع 

زوجك
ق�د يكون م�ا يدفع�ِك لالس�تياء من 
زوجك أو للمناقشات الحادة معه هو 

جرح قديم، ربما تظنني أنِك تجاوزِت 
املوق�ف، ولك�ن الج�روح القديمة قد 
تظه�ر آثاره�ا يف صورة مع�ارك غري 
م�ربرة، لذلك أنِت بحاج�ة إىل التحقق 
م�ن ذكريات�ك املاضي�ة م�ع زوجك، 
للتأك�د م�ن أن س�بب مش�كلتك مع 
زوج�ك ليس مجرد ذكريات أليمة من 

املايض.
واحريص عىل أال تدعي املايض يتحكم 
بمس�تقبلك ويفس�د عليِك حياتك، ما 
دم�ِت تج�اوزِت املوق�ف بالفعل، فال 
رضورة الس�تدعائه كل فرتة حتى ال 

تشتعل املشاكل بينكما. 
3- تحققي من توقيت النقاش

من املهم أال تبدئي نقاش�ًا س�اخناً مع 
زوجك عندما يكون هناك أسباب أخرى 
للتوت�ر، مثل وجود األطف�ال، أو عودته 
م�ن العمل للتو، أو أي يشء يضغط عىل 
أي منك�م يف الوق�ت الح�ايل، احتفظ�ي 
بأس�باب غضب�ك ملناقش�تها يف الوقت 
املناس�ب، هذا يجنبك اش�تعال املوقف، 
كما أنه يمنحك فرص�ة للتفكري ملياً يف 
األم�ر، وربما تجدي�ن أن األمر برمته ال 

يستحق العراك معه.

10واحة
3 أشياء عليِك التحقق منها قبل البدء مبعركة زوجية

حنو مستقبل افضل ..هلا
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 أن امل�اء ه�و أفض�ل م�رشوب 
والحب�وب  األق�راص  لتن�اول 
والكبس�والت، وذلك ألن عصائر 
الفواكه مث�اًل، تحوي الكثري من 
املركب�ات النباتي�ة الثانوية التي 
ق�د تتفاعل م�ع امل�ادة الفّعالة 

املوجودة باألدوية. 
كماأن اس�تخدام القهوة لتناول 
األدوي�ة ُيمكن أن يتس�بب أيضاً 

يف التأث�ري ع�ىل فاعلي�ة ال�دواء 
نتيجة م�ا تحتويه م�ن مواد، و 
نفس ال�يء يرسي عىل الحليب 
الحتوائه عىل الكالس�يوم، ثم أن 
تناول األق�راص الدوائية بعصري 
)جري�ب ف�روت( ُيع�د يف غاي�ة 
الخطورة، ألن�ه يعمل عىل تغيري 
الكث�ري م�ن األدوية لدرج�ة أنه 

ُيفقدها فاعليتها تماماً.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة....!!!؟؟

االخطاء الشائعة يف كيفية تناول اقراص احلبوب والكبسوالت

تخيل الذه�اب للتخييم ألكثر من 
أس�بوع مع العديد من أصدقائك 
املقرب�ني. عليك أن تتأك�د من أن 
لدي�ك الكثري من الطعام واملعدات 
الالزم�ة لطهي الطع�ام وتناوله، 
وحينه�ا تفكر يف كيفي�ة تخزين 
الطعام بشكل صحيح وأن يكون 
غ�ري قابل للتلف، بعد االنتهاء من 
وجبتك، أو يف نهاية رحلة التخييم، 
س�تقوم بعد ذلك بتخزين جميع 
معدات�ك والتخلص م�ن القمامة 
بش�كل صحي�ح قب�ل الذهاب إىل 

املنزل.
يفعل رواد الفضاء اليء نفس�ه 
إذ  الفض�اء  إىل  عندم�ا يذهب�ون 
يختل�ف التحض�ري حس�ب ن�وع 
تن�اول بعض  الطع�ام، ويمك�ن 
األطعم�ة بأش�كالها الطبيعي�ة، 
الفواكه، وبع�ض األطعمة  مث�ل 
األخرى التي تتطلب إضافة املاء، 
مثل املكرونة، إذ يتم توفري فرن يف 
محطة الفضاء لتسخني األطعمة 
إىل درجة الحرارة املناسبة، ولكن 
ال توج�د ثالجات يف الفضاء، لذلك 
يتم تخزين طعام الفضاء وإعداده 
التلف،  بش�كل صحي�ح لتجن�ب 

خاصة يف املهمات الطويل.
يف  الفض�اء  رواد  يبق�ى  فكي�ف 
الفضاء أليام أو أسابيع أو أشهر 

يف كل مرة؟
توص�ل العلماء إىل ط�رق خاصة 
يف  األطعم�ة  وتن�اول  لتعبئ�ة 
الفضاء، كانت األطعمة الفضائية 

األوىل ه�ي األطعم�ة اللينة )نوًعا 
م�ا مثل طعام األطفال( املعبأة يف 

أنابيب مثل معجون األسنان.
وأصب�ح ج�ون جل�ني أول رائ�د 
فضاء أمريكي يأكل يف الفضاء يف 
ع�ام 1962. وأكل صلصة التفاح 
من أنب�وب ألومنيوم خالل مهمة 
عط�ارد. كان علي�ه أن يضغ�ط 
الطعام يف فمه، ولكن وجد العلماء 
طرًقا لصنع طعام فضائي أفضل 

وألذ وأسهل لألكل.
تجفيف الطعام هو أحد األساليب 
التي يستخدمونها، إذ يتم تجميد 
الطع�ام وتجفيف�ه برسع�ة بعد 
طهيه، وال يحتاج الطعام املجفف 
بالتجميد إىل التربيد ويدوم لفرتة 

طويلة.
املجف�ف  الطع�ام  ولتن�اول 

بالتجمي�د، يضغ�ط رواد الفضاء 
عىل املاء يف عبوات الطعام. بعد أن 
يمتص الطعام املاء يصبح جاهزًا 
ل�ألكل. يمكن لرواد الفضاء أيضا 
اس�تخدام امل�اء الس�اخن إلعداد 

وجبات ساخنة لذيذة ومغذية.
املجفف�ة  األطعم�ة  وبع�ض 
بالتجمي�د، مث�ل الفاكهة، يمكن 
تناولها جافة. يف الواقع، وتشمل 
العديد من حبوب اإلفطار الفواكه 
املجفف�ة بالتجميد، مثل الفراولة 

واملوز.
وي�أكل رواد الفضاء اليوم العديد 
من نفس األطعمة التي يتناولونها 
مجفف�ا،  ولك�ن  األرض،  ع�ىل 
واملكوكات الفضائية تحتوي اآلن 
عىل مطابخ كاملة باملاء الساخن 
وفرن، يمكن لرواد الفضاء أيًضا 

استخدام التوابل، إذ يستخدمون 
واملايونيز  واملس�رتدة  الكاتش�ب 
إلضاف�ة نكهة، ويمكنهم إضافة 
املل�ح والفلفل أيًض�ا. ومع ذلك، 
يج�ب أن تك�ون ه�ذه التوابل يف 
ش�كل س�ائل. خالف ذل�ك، فإن 

الحبوب تطفو بعيدا.
كما يج�ب تجفي�ف املرشوبات. 
ش�كل  يف  به�ا  االحتف�اظ  يت�م 
خاص�ة.  أكي�اس  يف  مس�حوق 
ق�ش  ع�ىل  الحقائ�ب  تحت�وي 
مدم�ج أو فوه�ات خاصة. بهذه 
الطريق�ة، يمكن ل�رواد الفضاء 
الرشب مبارشة من الحقيبة بعد 

إضافة املاء.
وللتأكد من أن طعامهم ال يطفو، 
يس�تخدم رواد الفض�اء مثبتات 
الفيلك�رو. يت�م تثبي�ت الصواني 
عىل لفاته�م، حت�ى يتمكنوا من 
االس�تمتاع بتن�اول وجب�ة أثناء 

الجلوس.
يخط�ط خ�رباء التغذي�ة وجبات 
رواد الفضاء للتأكد من حصولهم 
ع�ىل جمي�ع العن�ارص الغذائي�ة 
يحتاجونها.  الت�ي  والفيتامينات 
وم�ع ذل�ك، يعان�ي بع�ض رواد 
الفض�اء م�ن مش�اكل يف الجهاز 
الهضمي بعد تواجدهم يف الفضاء 

لفرتة طويلة.
ويعتقد الخرباء أن هذه املش�اكل 
قد يك�ون س�ببها انخفاض عدد 
البكتريي�ا “الجي�دة” يف أجس�ام 

رواد الفضاء.

 تحتاج الفتاة يف ي�وم زفافها إىل العناية الكاملة بإطاللتها ومكياجها وبرشتها، 
باإلضاف�ة إىل املحافظ�ة عىل الوجب�ات الغذائية الت�ي تتناولها، ل�ذا، قّدم خرباء 
التغذي�ة مجموعة من األغذية الت�ي تفيد العروس يف يوم زفافها، وأطعمة اخرى 

ترّضها، وصّنفوها كما يأتي:
دقي�ق الش�وفان؛ حي�ث أن زبدية م�ن دقيق الش�وفان تحتوي األلي�اف القابلة 
للذوب�ان التي تقلل من رسعة امتص�اص الجلوكوز يف املعدة، مما يجعل نس�بة 

ضغط الدم ثابتة.
اإلكثار من تناول السلطة، ملنع انتفاخ العينني والقدمني.

الفواك�ه، مثل الش�مام واملانجا مفي�دة الحتوائها عىل البوتاس�يوم الذي يضبط 
مستوى السوائل واملعادن يف الجسم. 

ماذا يأكل رواد الفضاء خالل رحالتهم الطويلة؟

تعّريف على األطعمة املفيدة 
والّضارة للجسم يف يوم زفافك

كل يوم معلومة

لطلة ابهى......

نصائح طبية

كم من الوقت يبقى املريض 
بفريوس كورونا معدياً؟

املكونات:
 1 _ملعقة م�ن توابل الدجاج وملعقتني من امللح وملعقة 

فلفل أسود كبرية
 2_عدد اثنني من البصل بحجم متوس�ط يقطعا إىل ثماني 

أجزاء مع ثالث عيدان نت الكرفس مقطعة
 3_ع�دد ثالث أغصان روزماري مع ع�دد اثنني من الجزر 
مقطع�ة قطع دائرية م�ع ملعقة كبرية م�ن املرمرية 4_

ملعقتني كبريتني من الزبدة ذات النكهة مع إمكانية وضع 
خرضة محببة كالبطاطس وخالفه

طريقة التحضري:
 خل�ط التوابل معا الفلفل واملل�ح ومرق الدجاج باالضافة 
إىل به�ار الدج�اج يخلط�ا مع ملعق�ة زبدة إزال�ة الكيس 
والرقبة وش�طفها وغسلها مع التجفيف ثم تسلق يف املاء 
سحب االطراف الخارجية مع طيها ذلك حتى ال يحرتق ثم 

يرش بهارات من خليط امللح والفلفل االس�ود داخل الديك 
الروم�ي ثم يضاف إليه اوراق الروز ماري واملرمرية داخل 
التجوي�ف والخضار والج�زر والكرف�س والبصل ثم ربط 
ارج�ل الديك لرومي ببعض من خي�وط املطبخ او الخيوط 
فصل الجلد عن اللحوم بإدخال ملعقة خشبية داخل الجلد 
م�ن اتجاه الرقب�ة مع عدم قط�ع الجلد وض�ع اثنني من 
ملعقة الزبدة تحت الصدر باستخدام االصابع والتاكد من 
انتشار الزبدة بش�كل مستوي فرك بقية الزبدة عىل الديك 
وع�ىل جانبي�ه إضافة بقية االعش�اب والخض�ار لصينية 
الخب�ز ووضع الديك الرومي ف�وق الخضار إضافة ملعقة 
م�ن املرق لبقاء الدي�ك رطب وللتحميص م�ع اللف بورق 
االملونيوم والضغط برفق لعدم س�قوط الزبدة يس�خن يف 
الفرن يف درجة حرارة مئة وس�تني خ�الل عرشين دقيقة 

ليصل لدرجة الطهو.

طريقة عمل الديك الرومي
املطبخ ..

طبيبك يف بيتك

أطعمة صحية متنح الطاقة من دون زيادة الوزن يف الشتاء
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أبـــــــراج

من الطبيعي أنك تس�اند أصدقاءك، ولكن يجب 
أن تفكر يف ما إذا كان باستطاعة هؤالء األصدقاء 
رد الجميل. يجب أن تتجنب سياسية الطرف الواحد، 
فيجب ضم�ان الحد األدنى من األخذ والعطاء للحصول 

عىل صداقة متناغمة.

تضط�ر أحيان�ا للجلوس لس�اعات طويلة يف 
مكتبك وربما تضطر للعمل لس�اعات إضافية 
وهذا األمر يزعجك ويجعلك تش�عر بالتعب. عليك 
أن تنظم وقتك بقدر اإلمكان حتى ال تؤثر يف صحتك. 
إذا كنت تعمل لس�اعات طويلة م�ن أجل الحصول عىل 

املال، فاعلم أن صحتك ال تقدر بثمن.

ربما تس�تطيع اس�تخدام طاقتك وحماس�ك 
يف األم�ور املالي�ة للحص�ول ع�ىل يشء ما، أو 
قد تب�دأ يف ممارس�ة رياضة جدي�دة كنت ترغب 
يف ممارس�تها، وذل�ك ل�رى بنفس�ك مدى س�هولة 
ممارس�تها والفائ�دة التي تعود عليك منها. تس�تطيع 

التخطيط لحياتك بشكل جيد.

ومنظم�ة  ذكي�ة  بطريق�ة  األعم�ال  تنج�ز 
وتس�تطيع إنجاز أصعب املهم�ات بنجاح ويف 
أقل وقت. أنت أيضا ش�خص يسعى إليه اآلخرون 
من الزمالء لكفاءتك وتفاؤلك. إذا تقدمت لوظيفة ما، 

فستحصل عليها بسبب هذه الكاريزما.

التقرب م�ن األهل واألصدق�اء يجعلك تتغلب 
عىل مش�اكل وضغوط الحياة. تس�تعيد اليوم 
بع�ض الذكري�ات م�ن امل�ايض وربم�ا تفك�ر يف 
االتص�ال ببعض األصدق�اء القدامى. ك�ن حذرا وال 
تهم�ل أصدق�اءك الحاليني. ك�ن موضوعي�ا وال تجعل 

العواطف تؤثر يف قراراتك وأفكارك.

ربما تف�رض عليك بعض الظ�روف اليوم أن 
تقوم ببعض الترصفات وأنت غري راض عنها. 
تحاول يف بعض األوقات أن تقنع نفسك برضورة 
الترصف بهذه الطريقة. يجب أن تكون شجاعا وإال 

ستخرس كل يشء.

لدي�ك الحري�ة لك�ي تهت�م أكث�ر بعالقات�ك 
الش�خصية. ق�د تس�تطيع تأس�يس عالقات 
جدي�دة يف العم�ل مع زمالء ج�دد أو قدامى وهو 
م�ا لم يك�ن ممكنا من قب�ل. قد تس�تطيع التوصل 
إىل بع�ض املعلومات املفيدة بخصوص أحد مش�اريعك 
املهنية وهذا األمر يسعدك جدا. تعمل اليوم عىل توسيع 

دائرة أصدقائك وستنجح بالتأكيد.

يف الوق�ت الحايل، أن�ت تريد اختب�ار حدودك 
وم�دى قدرتك عىل ممارس�ة الرياض�ة. ربما 
تب�دأ يف التدريب ملنافس�ة ش�خص م�ا يتحداك. 
فيما يخص األمور املالية، كل يشء تحت الس�يطرة 
وتتخذ القرارات الس�ليمة وتس�تطيع تخطي أي ازمة 

بسهولة.

تف�اءل فالي�وم أنت ش�خص محظ�وظ فإن 
كن�ت أع�زب، س�تلتقي بش�خص ما س�يغري 
حياتك. ستشعر أن هذا الشخص هو األنسب عىل 
اإلطالق بالنس�بة لك. كن حذرا وال تنخدع باملظاهر! 
فربما يكون هذا الش�خص لديه بعض املشكالت املادية 

أو ربما يكون شديد الغرية وشديد التحكم.

لتجن�ب إضاعة طاقتك ووقتك اليوم، يجب أن 
تك�ون معتدال، وهذا ينطب�ق أيضا عىل جميع 
األنش�طة الجسمانية، فأنت مهمل للغاية وغالبا 
ما تتحمل ما ال تطيق. باإلضافة إىل ذلك، أنت معرض 
لإلصابة باالكتئاب وبعض األمراض النفس�ية يف الوقت 

الحايل.

تحاول أن تق�وي روابطك وعالقاتك باآلخرين 
وخاص�ة أرستك. ربما يكون أحد األش�خاص 
الذي�ن تلتق�ي به�م الي�وم يف منزل�ك أو يف العمل 
ه�و الرشيك املحتمل وس�يعرب ل�ك ع�ن إعجابه بك 
وبش�خصيتك. ال تنه�ر هذا الش�خص فربم�ا تجد فيه 

الصفات التي كنت تبحث عنها.

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

يبدو أنك ستحقق اليوم ما كان يبدو مستحيال 
من قبل يف العمل، وذلك بتنفيذه خطوة بخطوة 
وبالتمس�ك بخطت�ك الطموح. تش�تاق إىل بعض 
الهدوء والسكينة يف حياتك الخاصة، وتستطيع إزالة 

أي سوء تفاهم بالحديث الهادئ يف الحال.

كلمات متقاطعة

حدث يف 
مثل هذا 

اليوم

1985 - الس�وفييتي غاري كاس�باروف يصبح 
أصغ�ر بط�ل يف العال�م للش�طرنج بف�وزه عىل 

أناطويل كاربوف.
1989 - بدأ هدم جدار برلني.

2003 - هج�وم إرهاب�ي يف الري�اض يوق�ع 17 
ضحية.

2004 -اإلع�الن عن أن رئيس الس�لطة الوطنية 
الفلس�طينية يارس عرفات يعان�ي من نزيف يف 
الدماغ، والقيادة الفلسطينية تتحدث عن مكان 

دفنه يف حال وفاته.
ن�رش متصف�ح »موزي�ال فريفك�س 1.0« الذي 
أصب�ح أك�رب مناف�س ملايكروس�وفت إنرن�ت 

إكسبلورر.
2005 -تفجريات إرهابية تهز فنادق يف العاصمة 

األردنية عّمان.
إط�الق فينوس إكس�ربيس الستكش�اف كوكب 

الزهرة.
2009 - رئي�س ال�وزراء اللبنان�ي املكلف س�عد 
الدين الحريري يعلن تش�كيل الحكومة اللبنانية 

الجدي�دة املؤلف�ة م�ن ثالث�ني وزيرًا وذل�ك بعد 
خالفات ومفاوضات ش�اقة استمرت أشهر بني 

األكثرية النيابية واملعارضة.
2011 - استقالة رئيس الوزراء اليوناني جورج 
باباندريو بس�بب األزمة املالية املستفحلة والتي 
كان يخىش أن تؤدي إىل إفالس البالد وذلك بهدف 

تشكيل حكومة توافق سيايس.
2012 - األمانة العامة للمجلس الوطني السوري 
تنتخب جورج صربا رئيس�ا للمجلس خلفا لعبد 

الباسط سيدا.
2015 - رشط�ي أردني ُيطلق الّنار عىل ُمتدربني 
يف مرك�ز تدري�ب للرُشط�ة األُرُدنيَّ�ة ويقت�ل 6 

أشخاص، بينهم أمريكيان.
2016 -فوز املرش�ح الجمه�وري دونالد ترامب 
بانتخابات الرئاس�ة األمريكية وذل�ك بعد فوزه 
بنس�بة %51.3 من أصوات املجم�ع االنتخابي، 

ضد غريمته الديمقراطية هيالري كلينتون.
وفاة 7 أش�خاص وإصابة 58 آخرين إثر حادث 

انحراف ترام كرويدون ُقرب العاصمة لندن.

سودوكـــو
وزع األرق�ام من 1 اىل 9 داخل كل مربع من املربعات التس�عة 
الصغ�رية، ثم أكم�ل توزيع باق�ي األرقام يف األعمدة التس�عة 
الرأس�ية واألفقي�ة يف املربع الكبري وال تس�تخدم الرقم إال مرة 

واحدة.

acebook Fمن الفيسبوك

غزل عراقي
دور غيري روح براحتك مرخوص

شوف انته اليعجبك روح وســـتنكه
تلكه مبستواك هــواي موجــــودين

بس بطيبتي احتــــداك مـــاتلـــكــه
كلب شاعر انطيتك كله رقه وشوك

وحذرتك كلتـــلك بالـــك تســـحكـه
ترى الدافن عشك مثل الدفنله عزاز

حتى الضحك كــــون ينشز بحــلكه

جحا، أحد أش�هر الش�خصيات 
الت�ي وردت يف الكث�ري من كتب 
تراثن�ا العرب�ي، كان رجاًل ذكيا 
الصعب�ة  باملواق�ف  يت�رصف   ،
بحيلة وده�اء، لكن يف إطار من 
الكوميديا، وظلت شخصية جحا 
من الشخصيات التي يرضب بها 
األمثال من�ذ القدم حت�ى وقتنا 
ه�ذا؛ فالجميع يعرفه�ا صغار 
وكب�اراً، وكل مثل م�ن هؤالء له 
قصة مش�هورة ، وقص�ة اليوم 

هي مسمار جحا .
قصة املثل :

يحك�ى أن جحا كان رجُل فقري، 
ضاق به الحال، ففكر يف حل يرد 
عن�ه الفقر والحاج�ة، فلم يجد 
حالً س�وى أن يبيع بيته، ولكن 
دون أن يف�رط فيه�ا؛ فقد كان 
له داراً واس�عة ورثه�ا عن أبيه، 

وكانت هي كل ما يملك .
ويف ي�وم من األي�ام عرض جحا 

داره للبيع، فأتاه رجل ميس�ور 
اش�راها وأعطى لجح�ا بعض 
النقود، ولكن جحا اش�رط عىل 
املالك الجديد رشًطا غريب، وهو 
أن ي�رك مس�ماًرا يف الحائ�ط، 
فواف�ق الرج�ل دون أن يفك�ر، 
فوجود املس�مار ل�ن يضايقه يف 

يشء .
وملا جاء الي�وم التايل ذهب جحا 

إىل ال�دار، وطل�ب م�ن املالك أن 
يدخ�ل ليطم�ن عىل مس�ماره، 
تعجب املالك م�ن الطلب، ولكنه 
رح�ب بجحا وق�دم ل�ه الطعام 
وال�رشاب ، فانرصف جحا وعاد 
يف الي�وم ال�ذي بع�ده ؛ بحج�ة 
االطمئنان عىل نفس املس�مار ، 
ومل�ا دخل جل�س ورشب وأكل ، 
وخلع جبته وتهيأ للنوم ، فسأله 

املال�ك الجديد ، ماذا س�تفعل يا 
جحا !

ف�رد عليه قائاًل : س�أنام بجوار 
مسماري ، وهكذا ظل جحا عىل 
هذا الحال شهراً ، يذهب للمنزل 
؛ بحجة االطمئنان عىل مسماره 
، وكان يختار دائًما أوقات تناول 
وجب�ات الطعام ، فلم�ا طال به 
الحال هكذا ،  ضاق الرجل ذرًعا 
وترك له الدار بما فيها، ورحل .

العربة من املثل :
هناك بع�ض الناس يس�تغلون 
واهي�ة،  بحج�ج  غريه�م 
ويحاول�ون أخ�ذ ما لي�س لهم، 
وه�ذه صف�ات مكروه�ه يف�ر 
منه�ا الن�اس، وما فعل�ه حجا 
خطأ ش�ديد؛ فإن تركت ش�يئا 
لغ�ريك بمح�ض إرادت�ك فه�و 
ل�ه ول�م يعد ل�ك؛ ل�ذا ال تحاول 
مضايقت�ه وإرغامه عىل تركه ، 

فهذا من الدين الصحيح.

ال شّك يف أّنك من الناشطات عرب 
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي 
ل�ذا  أش�كالها.  اخت�الف  ع�ىل 
علي�ك أن تعلمي أن نوع الصور 
تفضل�ني  الت�ي  الش�خصية 
وضعها عىل حساباتك الخاصة 
معال�م  م�ن  الكث�ري  تظه�ر 
ش�خصيتك وتكشف الكثري من 

أرسارها.
1 صورت�ك م�ع زوج�ك أو أحد 

أوالدك
إذا كان�ت ه�ذه الص�ورة ه�ي 
املفضلة لديك، فه�ذا يعني أّنك 
يطغ�ى  بش�خصية  تتمتع�ني 
العاطف�ي.  الطاب�ع  عليه�ا 
ويش�ري إىل أّن�ك تحرص�ني عىل 
الدفاع بش�كل ال مثيل له عمن 
تحبني. لكّن هذا ال يدل عىل أّنك 
محبة للتملك بل أّنك مس�تعدة 
لدي�ك  م�ا  ب�كل  للتضحي�ة 
ليش�عر أفراد عائلتك باالرتياح 

والرفاهية.
2 ص�ورة تتضم�ن حكم�ة أو 

صورة تعبريية
إذا كن�ت من محبات هذا النوع 
م�ن الص�ور، فه�ذا ي�دل ع�ىل 
أّن�ك صاحبة ش�خصية ودودة 
وتحب�ني التعاون م�ع اآلخرين 

وتكوين الكثري م�ن الصداقات 
الش�بكة  م�ع  واالنس�جام 
االجتماعي�ة املحيط�ة بك. كما 
يعن�ي أّن�ك ال تحب�ني التباهي 
باإلنج�ازات الت�ي تقومني بها 
وتحرصني عىل أن تبقى حياتك 
العائلي�ة بعي�دة ع�ن الت�داول 

العام.
3 صورة السيلفي

هي الصورة األكثر شيوعاً عىل 
ش�بكات التواص�ل االجتماعي 
الي�وم. ف�إذا كن�ت تعتمدينها 
كصورة شخصية غالباً، اعلمي 
أّن�ك تش�عرين باالرتي�اح التام 
م�ع تفاصيل حيات�ك الخاصة 
واملهنية. كما يش�ري هذا إىل أّنك 

تثقني بنفس�ك إىل حد كبري جداً 
وتحبني التعبري عن ذاتك بحرية 

ومن دون قيود.
4 صورة مع الصديقات

يف ح�ال كنت تفضل�ني اعتماد 
وصديقات�ك  تجمع�ك  ص�ورة 
ع�ىل  ل�ك  ش�خصية  كص�ورة 
وس�ائل التواص�ل، فه�ذا ي�دّل 
ع�ىل أّنك تحبني امل�رح وخوض 
غ�ري  والتج�ارب  املغام�رات 
املسبوقة. كما يش�ري إىل أّنك ال 
تتوانني ع�ن مواجهة املصاعب 
أي�اً تكن طبيعته�ا. ويعني أّنك 
م�ن  اله�رب  دائم�اً  تحاول�ني 
أس�باب التوتر أياً تك�ن. فأنت 
ق�ادرة ع�ىل إخف�اء حزنك من 

خالل ابتس�امة ترسمينها عىل 
وجهك.

5 صورة من حدث مميز
قد يكون ها الحدث احتفاالً أو 
س�فراً أو نجاحاً. ويف حال كنت 
تحب�ني إظه�ار ذلك م�ن خالل 
صورتك الشخصية عىل وسائل 
فه�ذا  االجتماع�ي،  التواص�ل 
يش�ري إىل أّن�ك تطمح�ني دائماً 
إىل إدخ�ال التغيريات عىل روتني 
ظروفه�ا  تغي�ري  وإىل  حيات�ك 
واتجاهاتها. كم�ا يدّل عىل أّنك 
تتوقني باستمرار إىل االنتقال إىل 
مرحل�ة جديدة. فأنت ال تحبني 

الثبات وتهربني من امللل.
6 صورة مشهد طبيعي

 إذا كان هذا خيارك الدائم، فهو 
ي�دّل عىل أّن�ك تحب�ني املغامرة 
األمكنة  والسفر واالنطالق من 
يف  واس�عة  آف�اق  إىل  الضيق�ة 
أّن�ه  كاف�ة. كم�ا  االتجاه�ات 
يشري إىل أّنك تتمتعني بالفضول 
وتحب�ني اكتس�اب الثقاف�ة يف 
ويعن�ي  املختلف�ة.  املج�االت 
أن�ك تثق�ني بنفس�ك وتعرفني 
تمام�اً الهدف الذي يتعني عليك 
تحقيقه يف حياتك وتس�عني إىل 

ذلك بكل ما أوتيت من قوة.  

قصة مثل

اختبارات شخصية

قصة مسمار جحا

صورتك الشخصية على وسائل التواصل االجتماعي تكشف شخصيتك

أفقي
1هاجم فجأة o معدن نبيل )ال 

يتفاعل مع العنارص األخرى(
2املادة الرئيسة يف لب الخشب 
وجدران الخلية oعدد س�نوات 
حياة االنس�ان من يوم مولده 

حتى مماته
 o ج�واب o 3تنت�رش وتغط�ي

متأدب يف سلوكه وذو رفعة
4ضمري متكلم o منطقة مليئة 

بالبساتني o حرف نداء
القدي�م  االس�م   o 5حصيل�ة 

للبحرين
6مرض السل

7االسم القديم لعمان العاصمة 
االردنية يف العرص الروماني

8هرب o حطم
9أول انتحاري يف التاريخ الذي 
 o هدم املعبد عليه وعىل أعدائه

مخيم يف بريوت
ومس�تغلون  10محتل�ون 

لألرض والبرش

رأيس
1حديقة أشجار مثمرة o اسم 
علم مذكر بمعنى األكثر رشفا 

)معكوسة(
2البالبل o ملس

3سحابات o أعلنت رسا
4جب�ل صغ�ري o أدوات حربية 

للوقاية من العدو
5انتف�اخ جل�دي o يطلب�ه كل 
من وقع يف مشكلة o تكلم عن 

اآلخرين يف غيابهم
6بلع األكل ب�ال مضغ o حرف 

جر
7مصن�وع من الجل�د o وضع 

شيئا يف رصة
8خوف شديد o ربان املركب

9ثان�ي اك�رب اباط�رة املغ�ول 
 o ولد يف كاب�ول وتويف يف دلهي
ش�جر رفيع وطوي�ل للحماية 

من الريح
 o 10اك�رب حقل نف�ط كويتي

يشعر بالحر
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ه�ل تعل�م أن قوس ق�زح ال يظه�ر إال إذا 
كانت الزاوية بني الشمس وخط األفق أقل 

من 40 درجة مئوية.
-ه�ل تعل�م أن بصمة اللس�ان َتختلف من 

شخص آلخر، مثل بصمة األصبع.
-هل تعلم أن اس�تخدام املُطهرات املُضادة 

للبكتريي�ا أقل كف�اءة من اس�تخدام املاء 
والصابون يف قتل الجراثيم.

-ه�ل تعل�م أن ُفق�دان الوعي َيح�ُدث بعد 
ق الدم إىل  �ف َتدفُّ ُم�دِّة 10-8 ثواٍن من توقُّ

الدماغ. 
-هل تعلم أن طول الحبل الشوكي لإلنسان 

ُيس�اوي 45 س�م يف الرج�ال و43 س�م يف 
النساء. 

-ه�ل تعل�م أن ع�دد الخالي�ا املُس�تقبالت 
لحاسة الش�م عند اإلنسان ُتساوي تقريباً 

40 مليون خلية. 
هل تعل�م أن القي�ام بتن�اول الخرضاوات 

يومياً يقوم بتحسني ِصحة الجسم، وُيقلِّل 
من مخاطر اإلصابة بأمراض عديدة.

هل تعلم أن التمس�اح ال يستطيع أن يقوم 
بإخراج لسانه من فمه. 

ه�ل تعلم أن صاحب أكرب عي�ون يف العالم 
هو حيوان الحبَّار العمالق.

هل 
؟تعلم
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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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ثالث عوائل بغدادية 
ترأس أوالدها الوزراء

منمنمات 

وزارات،  رؤساء  ولديها  يصبح  بأن  ترشفت  بغداد  يف  عوائل  ثالث  هنالك 
وعائلة  السويدي  وعائلة  الكهيه  طالب  عائلة  هي  الثالث  العوائل  هذه 
الهاشمي، ذلك ان العائلة البغدادية االوىل التي انجبت اثنني توليا منصب 
الفريق  االكرب  ابنها  توىل  حيث  الكهيه،  طالب  عائلة  هي  الوزراء  رئيس 
محمود شوكت باشا ابن سليمان فائق ابن طالب الكهيه منصب الصدر 
االعظم، اي رئيس وزراء الدولة العثمانية سنة ١٩١٢ بعد ان توىل منصب 
ناظر الحربية، اي وزير الدفاع ولم تدم وزارته طويالً، حيث تم اغتياله يف 
شهر مايس او حزيران ١٩١٣، وتوىل شقيقه حكمت سليمان فائق طالب 
البغدادية  والعائلة  امللكي،  العهد  يف   ١٩٣٦ سنة  الوزراء  رئاسة  الكهيه 
الثانية التي أنجبت اخوين توليا رئاسة الوزراء يف العهد امللكي هي عائلة 
السويدي، حيث توىل االخ االكرب ناجي يوسف السويدي رئاسة الوزراء يف 
شهر ترشين الثاني سنة ١٩٢٩ واالخر االصغر توفيق السويدي الذي توىل 
رئاسة الوزراء يف شهر نيسان سنة ١٩٢٩، والعائلة البغدادية الثالثة التي 
أنجبت أخوين توليا رئاسة الوزراء يف العهد امللكي هي عائلة الهاشمي، 
حيث ألّف ياسني الهاشمي الوزارة يف شهر آب ١٩٢٤ ، وتوىل شقيقه طه 
الوزارة سنة يف شباط ١٩٤١، وهكذا فإذا كان للعوائل  الهاشمي تأليف 
البغدادية الرتاثية ان تفتخر بأبنائها فإن عائلة طالب الكهيه هي العائلة 
البغدادية االوىل التي توىل ولداها محمود شوكت وحكمت سليمان رئاسة 
ولداها  توىل  التي  السويدي  عائلة  الثانية  البغدادية  والعائلة  الوزراء، 
ناجي وتوفيق السويدي رئاسة الوزراء، وحيث ان العائلة االوىل والعائلة 
الثانية كانت لنا مقاالت حولهما، فإن مقالتنا اليوم ستكون عن العائلة 
ابناء  وطه  ياسني  العائلة  هذه  انجبت  حيث  الهاشمي،  عائلة  الثالثة 
الحاج سلمان ياسني الهاشمي، وهكذا تقلد ابناء مختار محلة البارودية 
املنصب كان  اىل هذا  الوزراء ووصولهم  الرتاثية منصب رئيس  البغدادية 
باستحقاق وكفاءه ورحمة منه سبحانه للمختار الحاج سلمان ياسني 
الهاشمي الذي كان محامياً ومختاراً  لالبن االول ياسني الهاشمي واالبن 
الثاني شقيقه طه الهاشمي الذي جعل من عائلته عائلة يذكرها التاريخ 
ياسني  ان  ذلك  الذاتية،  سريتهما  من  واضح  وذلك  ذهب،  من  وبحروف 
الهاشمي بعد ان اتم دراسته يف بغداد التحق بمدرسة االستانه عاصمة 
الدولة العثمانية للدراسة يف مدرستها العسكرية والتخرج منها ضابطاً 
يف  ١٩٠٥ وخدم  العثمانية سنة  االركان  كلية  تخرج من  ثم   ١٩٠٢ سنة 
الفيلق العثماني ببغداد وبعدها اشرتك يف حرب البلقان ثم رئيس اركان 
الفيلق العثماني يف املوصل سنة ١٩١٣، وتدرج يف الرتب العسكريه وانضم 
اىل العهد الرسي الذي ألّفه عزير عيل املرصي، وبعد نشوب الحرب العاملية 
االوىل خدم يف مدينة حلب السوريه ثم استنبول، ويف سنة ١٩١٥ ترفع اىل 
رتبة عقيد وشارك مع فرقته العسكرية يف الدفاع عن النمسا وصد الهجوم 
وساماً  جبهته  زار  الذي  الثاني  ولهلم  االملاني  القيرص  فقلده  الرويس، 
عسكرياً وبعد ترقيته اىل رتبة )مرياالي( ارسل قائداً للفيلق العثماني يف 
فلسطني ثم كلف بالدفاع عن نهر االردن، وبعد الهجوم عىل سوريا عني 
رئيساً ألركان حرب حاكم سوريا العسكري يف حكومة امللك فيصل االول 
عندما توىل العرش يف سوريا، ومنح رتبة امري لواء، وبعد انهيار حكومة 
سوريا بسبب جعل سوريا خاضعه لالنتداب الفرنيس مارس التجارة ثم 
عاد اىل بغداد سنة ١٩٢٢، حيث عني محافظاً ملحافظة املنتفق )ذي قار( 
ثم تمت ترقيته اىل رتبة فريق بعد احتساب الخدمة والرتب السابقة، وتم 
تعيينه وزيراً سنة ١٩٢٢ وانتخب نائباً يف اول برملان ببغداد سنة ١٩٢٤ 
وشكل وزارته االوىل سنة ١٩٢٤، حيث اصبح رئيس الوزراء وتوىل وزارة 
الدفاع، باالضافة اىل رئاسته مجلس الوزراء وانتخب نائباً يف اول مجلس 
نواب بعد صدور الدستور امللكي سنة ١٩٢٥، وتوىل تشكيل حزب الشعب، 
وانتخب  للمالية مرتني  انتخابه سنة ١٩٢٨ واشغل منصب وزير  واعيد 
رئيس  منصب  وتوىل  الوطني  االخاء  حزب  ألّف  ثم  الثالثه،  للمرة  نائباً 
بكر صدقي،  انقالب  قيام  بعد  واستقال   ،١٩٣٥ ثانية سنة  مرة  الوزراء 

فغادر بغداد، واقام يف بريوت، وتويف سنة ١٩٣٧.
واالخ الثاني طه الهاشمي الذي شكل الوزارة كرئيس الوزراء سنة ١٩٤٢ 
وهو االخ االصغر لياسني باشا الهاشمي، اكمل الدراسة يف مدرسة بغداد 
ضابطاً   وتخرج  العسكرية  املدرسة  يف  درس  حيث  االستانة  اىل  وذهب 
سنة ١٩٠٦ واكمل كلية االركان العثمانية سنة ١٩٠٩ ، وعني يف الجيش 
معارك  يف  واشرتك  البلقان  حرب  يف  واشرتك  سوريا  يف  املرابط  العثماني 
بلغاريا، وانضم اىل جمعية العهد الرسية التي يرأسها عزيز عيل املرصي 
ثم عني ضابط ركن يف اليمن، وشارك يف الهجوم عىل عدن ورفع اىل رتبة 
اطالق رساحه  االنگليزي، وتم  الجيش  عقيد سنة ١٩١٨ وتم ارسه من 
سنة  بغداد  اىل  وعاد   ،  ١٩٢٠ سنة  الشام  يف  لألمن  مدير  بمنصب  وعني 

١٩٢٢ وعني رئيساً ألركان الجيش.

دافعت الفنانة، نجالء بدر، عن الطريقة التي ترصفت بها األم 
“موني” مع مرض ابنتها بالبهاق يف حكاية “الزم أعيش” من 

مسلسل “إال أنا«.
برنامج  من  حلقة  يف  استضافتها  خالل  بدر،  نجالء  وقالت 
أما،  ليست  إنها  رضوان،  رامي  اإلعالمي  قدمها   ”dmc “مساء 
لكن أي أم تجد نفسها يف نفس املوقف لن تتحمل تعرض ابنتها 
التي انتقدها بعض متابعي  للتنمر، وستترصف بنفس الطريقة، 
من  بدال  باملكياج  البهاق  إلخفاء  بمحاولة  ووصفوها  الحلقات، 

مواجهة املوقف.
الفنانة جميلة  تتأثر ملجرد رؤية  أنها كانت  بدر  وأضافت نجالء 
ما  وأن  املسلسل،  يف  بالبهاق  املصابة  “نور”،  دور  تمثل  عوض 
تعيش حياة  أن  ابنتها عىل  كان محاولة ملساعدة  األم  به  قامت 
املواجهة  كانت  لحظة  جاءت  أن  إىل  الناس،  وسط  طبيعية 

رضورية فيها.
الدعم من  أيضا بعض  األم وجد  أن ترصف  بدر  ورشحت نجالء 
كانت  املواجهة  وأن  للمسلسل،  املتابعات  األمهات  تعليقات 
طريقه  يف  وكان  ابنتها،  حياة  يف  رجل  ظهر  عندما  رضورية 
التخاذ إجراءات الزواج، وعند تلك اللحظة بدأت تطلب من “نور” 

مواجهة املوقف.

الرسمي  الفنانة، ياسمني صربي، متابعيها عرب حسابها  شاركت 
عىل موقع التواصل االجتماعي االنستجرام، صورة جديدة من 
أحدث ظهور لها، حيث ظهرت يف الصورة بإطاللة عرصية، 
حيث ارتدت بنطلون باللون األسود مع سرتة باللون نفسه 
األزياء  دار  من  األبيض  باللون  جاكيت  معهما  ونسقت 

.Gucci العاملية
لها،  ظهور  أحدث  يف  صربي  ياسمني  جاكيت  سعر  وبلغ 
٢٢٠٠ دوالر أمريكي، أي ما يقرب من ٣٣ ألف جنيه مرصي، 

ونسقت معه حقيبة يد كبرية الحجم باللون الربتقايل.

خويل،  قيص  السوري،  النجم  أن  يبدو 
يس،  بي  أم  محطة  مع  عمله  يف  مستمّر 
باملحطة  جمعته  نشاطات  سلسلة  فبعد 
منذ سنوات وعرض معظم أعماله الدرامية 
عابدين« وغريها من  منذ مسلسل »رسايا 
املسلسالت، واستضافته يف معظم الربامج 
إنتاج  األخرية  قررت  املحطة،  يف  الخاصة 
ماسك  »ذا  برنامج  من  العربية  النسخة 

للمواهب  ُيعرض  الذي  العالم«،  سينجر 
يف  وهي  التمثييل  واألداء  بالغناء  الخاصة 

القناع.
عرضت  قد   ٤ يس  بي  ام  محطة  وكانت 
لكنها  محطتها،  عىل  األجنبية  النسخة 
قررت  املواهب،  برامج  إنتاج  تراجع  رغم 
ام بي يس إنتاج الربنامج بالنسخة العربية 
وتقديمه يف موسم الشتاء املقبل، واختارت 

الفنان قيص خويل ليكون ضمن لجنة تحكيم 
أخرى  أسماء  عن  ُيحكى  فيما  الربنامج، 
ُطرحت لتكون إىل جانب خويل، منها ممثل 
التفاوض  يجري  السعودية  من  خليجي 
لم  أيضاً  عربية  ممثلة  تكون  أن  عىل  معه 
املؤلفة  اللجنة  لتكتمل  بعد  اسمها  يقرر 

بالنسخة العربية من 
٣ حكام.

األوىل  للمرة  كريم،  ،نيليل  املرصية  املمثلة  تحدثت 
عن إصابتها بورم يف وجهها، وهدد عضالت وجهها 
بالشلل الدائم، وقالت انها خضعت للعالج بأمريكا، 
وتجرأت عىل إجراء العملية رغم تحذير الطبيب لها 

بالشلل.
من  )واحد  برنامج  يف  لها  بمقابلة  كريم،  وقالت 
حيث  األيمن،  خدها  عىل  يدها  تضع  وهي  الناس(، 
ممكن  وحكايل  لدكتور  رحت  »أنا  املرض:  مكان 
محتاجة  بس  تاني  وهرجعي  واتخضيت،  تتشيل 

سنة، ويف أمريكا الدكتور قال هتكوني كويسة«.
وأوضحت أنها خالل تلقي صدمة شلل وجهها كانت 
تمثل  ولن  البيت  يف  ستبقى  بحيث  عملها،  يف  تفكر 
من جديد، مشرية إىل أن كل هذه األفكار استحوذت 

عىل دماغها.
تمام  جت  حاجة  وكل  العملية،  »عملت  وقالت: 
وربنا لطف، واتعلمت درس ان احنا محدش عارف 

هيحصلو ايه، والزم تبقى رايض طول الوقت«.

وتطرقت كريم يف بداية املقابلة إىل أعمالها الفنية، 
فهي قبلت عددل من األعمال الفنية بعد ان ُرفضت 
هذه األعمال من قبل فنانات أُخريات، مثل )فيلم 
ومسلسل  وزهايمة  العيون  وسحر  عمري  أنت 

ذات(.

صورة  يارا،  اللبنانية،  املغنية  نرشت 

كرة  العب  مييس،  ليونيل  الفنان  قميص 

الصور  تبادل  تطبيق  عرب  املشهور،  القدم 

)انستجرام(.

عليه  وقع  قميص  برشلونة  العب  وأهدى 

يارا  بدورها  يارا،  اللبنانية  املغنية  لصالح 

فّيي  صار  »هلّق  الهدية  هذه  عىل  علقت 

إخُتم سنة الـ ٢٠٢٠، بأحىل وأفَخم هدّية من 

األسطورة مييس«.

إّني محرومه من  وأضافت يارا »بالرّغم من 

امللعب  يف  برشلونة  مع  مباراياتو  حضور 

بسبب كورونا«.

صورة  أسبوعني  قبل  نرشت  قد  يارا  وكانت 

لها وهي تضع شارة برشلونة، وعلقت عليها 

اشتقنا  املُنَتَظر  اليوم  كالسيكو  »صباحكم 

)الكامب  بملعب  الحلوة  لهاألجواء  كتري 

شاء  إن  يال  وحماس،  مباريات  وهيك  نو( 

من  أنا  والله  بس  الحلوة  هاإلّيام  ترجع  الله 

التباعد االجتماعي، شو  زمان وبحافظ عىل 

توّقعاتكم ألّول كالسيكو بدون جمهور؟؟«

وعاودت يارا النرش عىل )انستغرام( بفيديو 

لها وهي تعزف عىل آلة البيانو، حيث ظهرت 

أغنيتها  من  صغرية  مقطوعة  تعزف  وهي 

عىل  وعلقت  هيك(،  بتعمل  كيف  بعرف  )ما 

الفيديو »حّزورة اليوم شو هّيي االٔغنية«.

أن  الطبيعة«  وراء  »ما  مسلسل  نجح 
أفضل ٢٥٠  قائمة  املرتبة ١٨٧ضمن  يحتل 
الجمهور  باختيار  التاريخ  يف  مسلسال 
األعمال  لتصنيف   »IMDB« موقع  يف 
املسلسل  وحصل  والدرامية،  السينمائية 

عىل تقييم ٩.١.
ومسلسل »ما وراء الطبيعة« إنتاج مشرتك 
ومنصة  حفظي  محمد  املرصي  املنتج  بني 
املرصي  األول  اإلنتاج  ويعد  »نتفليكس«، 
سلسلة  عن  مأخوذ  وهو  الشبكة،  لهذه 
روايات حملت نفس االسم للكاتب املرصي 

الراحل أحمد خالد توفيق.
»نتفليكس«  شبكة  عىل  املسلسل  ويعرض 
وسيتم  لغة،   ٣٢ من  أكثر  إىل  مرتجماً 
دبلجته إىل أكثر من ٩ لغات، من بينها اللغة 
الرتكية  الفرنسية،  اإلسبانية،  اإلنجليزية، 

واألملانية وغريها.
أساطري  حول  املسلسل  حلقات  وتدور 
وكل  إسماعيل،  رفعت  البطل  يكتشفها 
أسطورة من األساطري الستة تحمل اسما، 
عرب  سالمة  عمرو  املخرج  أعلنهم  وقد 
حسابه بفيس بوك قبل طرح العمل، قائالً:« 

عىل  متاح  سيكون  واملسلسل  أيام  عرش 
نتفليكس، بس أنا شوفته قبلكم ومتفائل.. 

وقولت أغششكم أسامي الحلقات«.
لعنة  أسطورة  البيت،  »أسطورة  وتابع: 
أسطورة  الكهف،  حارث  أسطورة  فرعون، 
النداهة، أسطورة الجاثوم، أسطورة العودة 

للبيت«.
بطولة  من  الطبيعة«  وراء  »ما  ومسلسل 
أحمد أمني، رزان جمال، سماء إبراهيم، آية 
سماحة، وتأليف الكاتب الراحل أحمد خالد 

توفيق واخرج عمرو سالمة.

التي  املشاكل  بعض  درة،  التونسية،  الفنانة  تواجه 
رجل  من  زواجها  بسبب  السجن،  إىل  تصل  قد 

زوجته  عىل  إبقائه  حول  الروايات  تتضارب 
األوىل، األمر الذي يمنعه القانون التونيس.

نزيهة  التونسية،  الكاتبة  وأوضحت 
الزواج  يجرّم  تونس  »قانون  أن  غضباني 
التعدد، مما قد يعرض درة  الثاني ويمنع 

للحبس ملدة عام وغرامة مالية«.
لعائلة  تنتمي  »درة  الكاتبة:  وأضافت 

من  وكانت  التونسية،  بالعاصمة  عريقة 
أشد املدافعني عن حقوق املرأة، باإلضافة إىل 

تؤهلها  التي  ومكانتها  ونجوميتها  موهبتها 
للدفاع عن املرأة، إال أن اقرتانها برجل متزوج أمر 

غري الئق«.
وتابعت: »إحنا يف تونس نعتربه غري الئق، ألن املرأة مطلوب منها 

تعزز مطالبها ومكاسبها، وهكذا هي ترجع لألفكار 
الثانية  الزوجة  تكون  أن  تقبل  بأنها  الرجعية 
نفسها  تضع  وكأنها  العارشة،  أو  الثالثة  أو 
هو  به  تقوم  ما  ونسمي  العورة،  مرتبة  يف 

دعارة، فهذا ما لن نقبله«.
وقت  يف  أكدت،  قد  درة  الفنانة  وكانت 
املهندس  األعمال  رجل  زوجها  أن  سابق، 
زوجته  لتنفي  مطلق،  رجل  سعد  هاني 
بأنها  الترصيح  هذا  عىل  وتعلق  السابقة 
وأثارت  ينفصال،  ولم  ذمته  عىل  تزال  ال 
بترصيحاتها جدال وضجة كبريين يف تونس 

ومرص.
املايض  الجمعة  يوم  عقدت  درة  الفنانة  وكانت 
املهندس هاني سعد يف  قرانها، واحتفلت بزفافها عىل 

حفل بسيط بحضور عدد من نجوم الفن واإلعالم.

دور جنالء بدر يف »الزم أعيش« 
يسبب أزمة نفسية هلا 

يامسني صربي تلبس جاكيت بثمن 
»توك توك«

قصي خولي عضو جلنة حتكيم.. للمرة األوىل

نيللي كريم تكشف عن إصابتها مبرض خطري 

ميسي يفاجئ يارا بهدية خاصة هلا

 IMDb مسلسل »ما وراء الطبيعة« يدخل قائمة
ألفضل املسلسالت يف التاريخ

السجن يالحق دره يف تونس بعد زواجها

طارق حرب

بمقدار ٤٤٤ مليار دوالر 

لعبة Pokémon ربحت مليار دوالر 
في عام 2020

عـين على العالم

منذ سـنوات مضت، كانـت لعبة Pokémon تثري غضـب املدن حول 
العالم، وكانت محور حديث الكثريين، حيث تم إصدار لعبة - بعنوان 
Pokémon GO -  تسـتند إىل الشـخصيات يف عام 2016 وتم الحديث 
عنهـا، ولعبت كثـرًيا وانترشت برسعة كبرية إذا جـاز التعبري، ولكن 
إذا كنت تعتقد أن اللعبة أصبحت شـيًئا من املايض ولم تعد شـائعة، 

ففكر مرة أخرى.
فبعـد أكثر مـن أربع سـنوات من إطالقها، فـإن شـعبية اللعبة لم 
-Pok Sensor Tower، حصلت   تتضـاءل، فوفًقا لتقرير صادر عـن
mon GO عـىل عائـدات بقيمـة مليـار دوالر من إنفـاق الالعبني يف 
 Pokémon Go األشـهر العرشة األوىل من عام 2020، وقد تم تطوير
بواسـطة Niantic، وهي تحتل املرتبـة الثالثة يف قائمة األلعاب التي 

حققت أكرب قدر من املال يف عام 2020.
فيمـا كانـت لعبتـي PUBG Mobile وHonor of Kings همـا أكرب 
لعبتني ربحيتني لعـام 2020، ومع ذلك، كما يقول التقرير، “ال يزال 
نجاح Pokémon GO مثريًا لإلعجاب” ألنها ليست لعبة جديدة يف حد 
 Sensor ذاتها وكنا نعتقد أن أفضل أيامها قد ولت، فيما يقول تقرير
Tower، “نظـرًا لتنفيذ Niantic مليزات البقاء يف املنزل، مما يعني أنه 
ال يزال بإمكان املسـتهلكني االسـتمتاع باللعبـة القائمة عىل املوقع 
دون االعتماد عىل ما كان يف السـابق جزًءا من وظائفها األساسية - 

امليش يف الهواء الطلق”.

طـور خرباء أمريكيون جهاز قابل 
إلعـادة التدويـر بالكامـل، عبارة 
عـن “بـرشة إلكرتونيـة” يمكنها 
تتبع عدد خطواتك ومراقبة معدل 
رضبات قلبك، وهـي بديالً صديًقا 
للبيئة لألجهـزة القابلـة لالرتداء، 
والتـي تعمـل مثـل لوحـة دائـرة 
كهربائيـة قابلة للمـط، من خالل 
تغليف األسـالك املعدنية السـائلة 

بني طبقتني من البوليمر املرنة.
وقـال الفريـق، إنـه يمكـن أيًضا 
استخدام الجهاز الذي يشبه الجلد، 
عىل سـبيل املثـال، لقيـاس درجة 
حرارة الجسـم، ويمكن تشـكيله 

ليالئم أي مكان يف الجسم.
يقـول املهنـدس امليكانيكى جيان 
ليانج شياو من جامعة كولورادو 
بولـدر: “يمكن أن يـؤدي املفهوم 
الكامـن وراء الجهاز إىل مسـتقبل 
تسـمح فيه الجلود القابلة إلعادة 
العاليـة  التقنيـة  وذات  التدويـر 
للنـاس بجمـع البيانـات الحيوية 

دون النفايات اإللكرتونية املرتبطة 
بالساعات الذكية”.

وتوقـع الخرباء، أنـه بحلول العام 
قـد  البرشيـة  سـتكون  املقبـل، 
أنتجـت أكثـر مـن 55 مليون طن 
من النفايات اإللكرتونية يف شـكل 
مهمالت الهواتـف الذكية وأجهزة 
واألجهـزة  املحمولـة  الكمبيوتـر 

اللوحية وغريها من األجهزة.
كمـا أنه لصنع الجلـد اإللكرتوني، 
اسـتخدم الباحثون تقنية طباعة 
الشاشة التي سمحت لهم بتشكيل 
املعدنيـة  األسـالك  مـن  شـبكة 
السائلة، لتشكيل دائرة ثم غلفوها 
بني فيلمني رقيقني مصنوعني من 
مادة البويل إيمني، وهي مادة ذاتية 

الشفاء.
أوضح الربوفيسور شياو، أن الجلد 
اإللكرتوني لديه القدرة عىل إصالح 
نفسه يف غضون 13 دقيقة عندما 
يتترضر، حيث يتم إصالح الروابط 
التي تجمع مادة البويل إيمني مًعا.

ورشكـة  ناسـا  وكالـة  قـررت 
القمر  تأجيـل إطـالق   SpaceX
املحيطـات  ملراقبـة  الصناعـي 
Sentinel-6، واالنتظار 11 يوما 
إضافيـا للوصـول إىل الفضـاء، 
فمـن املتوقـع اآلن إطالق مهمة 
Sentinel- الصناعـي  القمـر 
يـوم  األوروبيـة  6األمريكيـة 
السـبت 21 نوفمرب بدال من 10 
نوفمـرب املقبـل، وذلـك يف تمام 
السـاعة 12:17 مسـاًء بتوقيت 
رشق الواليـات املتحـدة )1717 
بتوقيـت جرينتش( مـن قاعدة 
فاندنربج الجوية يف كاليفورنيا.

 ،”space“ وفقا ملا ذكره موقـع
األمريكـي، جـاء هـذا التأجيـل 
بعد حدوث مشكالت مع خطط 
صـاروخ فالكـون 9 الذي أوقف 
 GPS إطـالق القمـر الصناعـي
للقـوات الجويـة األمريكية يف 2 

أكتوبر.
أول  تأخـري يف  ولكـن ال يوجـد 
مهمة تجارية تشـغيلية لطاقة 

التـي   ،Crew-1 الفضـاء  رواد 
صـاروخ  أيًضـا  ستسـتخدم 
فالكون 9 لجلب رواد الفضاء إىل 

محطة الفضاء الدولية.
 وأضافت ناسا أن تاريخ اإلطالق 
 14 السـبت  ليـوم  املسـتهدف 
نوفمرب للطاقـم 1- ال يزال دون 

تغيري يف الوقت الحايل.
مديـر  دان،  تيـم  قـال  وكان، 
برنامج خدمات إطالق ناسا: إن 
رشكة الفضـاء اململوكة إليلون 
ماسـك كانـت تعمـل عـىل حل 
مشـكلة مولـد غـاز الصواريخ 
التـي تـم إلقـاء اللـوم عليها يف 
إحبـاط إطالق القمـر الصناعي 

.GPS
املؤتمـر  خـالل  دان  وأضـاف 
الصحفي: “اعتباًرا من اليوم 16 
أكتوبر لدينا مسار للميض قدًما 
يسـمح لنـا بالقيام بـأي إعادة 
عمل رضورية قد تكون مطلوبة 
والحفاظ عـىل تاريخ اإلطالق يف 

10 نوفمرب”.

باحثون يطورون بشرة إلكترونية تتبع 
خطواتك وتراقب معدل ضربات القلب

ناسا وSpaceX  يؤجالن إطالق 
قمر صناعي لمراقبة المحيطات 

  

تغريدات

عزت الشابندر

سهير القيسي

ــرية جوني  ــادل ان تتأثر مس ــري الع ــن غ  م
ــخصيه مع زوجته  ــة بقضية ش ديب الفني
السابقه .. هو ممثل جيد و منتجو هوليود 

ال يتصرفون حبكمة إن جتنبوه

ــب و لكن ليس  ــقوط ترام ــد أفرحنا س  بالتاكي
بالضرورة ان ُيسعدنا فوز  بايدن .

ــلفه  ــتفيد من جتربة س ــه ان يس ــى علي  نتمن
ــى عن  ــك ان يتخّل ــة و كذل ــلة يف املنطق الفاش

سياسته القدمية جتاه العراق .


