
بغداد/ الزوراء:  
اص�در رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، ام�س االثنني، أم�راً بإيقاف 
االتف�اق املش�رك ب�ني الوقفني الس�ني 
والش�يعي.وذكر بي�ان للمجمع الفقهي 

العراقي : أن الكاظم�ي أبلغ عرب اتصال 
هاتف�ي رئي�س املجم�ع الش�يخ أحم�د 
حس�ن الط�ه بإيق�اف امل�ي باالتفاق 
املش�رك بني الوقف الس�ني والش�يعي 

الخاص بتقاسم أمالك الوقفني.

بغداد/ الزوراء:
وجه وزي�ر الداخلية، عثم�ان الغانمي، 
ببذل املزيد من الجهود لفك االزدحامات 
ان  بي�ان:  يف  ال�وزارة  املرورية.وقال�ت 
“وزير الداخلية، عثمان الغانمي، يواصل 
زياراته امليدانية ملختلف مفاصل الوزارة، 
حي�ث زار، امس اإلثن�ني، مديرية املرور 

العامة، واطلع عىل سري العمل فيها”.
واكد الغانمي، خالل لقائه بمجموعة من 

الضباط هناك، ان “أمام الوزارة تحديات 
لتقدي�م أفض�ل الخدم�ات للمواطنني”، 
ه�ي  الداخلي�ة  “وزارة  ان  اىل  مش�ريا 
مس�ؤولة عن توفري األمن الداخيل، وهي 
اآلن ثبت�ت حج�ر األس�اس يف التح�ول 
اإللكروني”.ووجه الغانمي “ببذل املزيد 
من الجهود لف�ك االزدحام�ات املرورية 
يف الش�وارع”، مؤكداً ان “مديرية املرور 
ه�ي إح�دى روافد إع�ادة الثق�ة بوزارة 

بغداد/ الزوراء:
أص�درت وزارة املالي�ة، ام�س اإلثن�ني، 
بياناً توضيحياً بش�أن الغ�اء االعفاءات 
واالستثناءات الجمركية املمنوحة للدول 
واملؤسس�ات الحكومي�ة، وال�ذي اتخ�ذ 
مؤخراً.وذكرت الوزارة يف بيان: “استناداً 
إىل املادة “10” م�ن قانون تمويل العجز 
املايل لسنة 2020 والتي نصت عىل “إلغاء 
جميع اإلعفاءات واالستثناءات الجمركية 
املمنوحة للدول واملؤسسات الحكومية” 
ال�ذي صوت علي�ه مجلس الن�واب، فأن 
الوزارة خاطبت دائرت�ي “الهيئة العامة 
للجم�ارك والهيئ�ة العام�ة للرضائ�ب” 
باتخ�اذ الالزم لتنفي�ذ املادة اع�اله، وان 
الوزارة معنية بتنفيذ القوانني والقرارات 
الترشيعي�ة”. الس�لطة  م�ن  الص�ادرة 

واضاف “وجهت الوزارة استفسارها اىل 
اللجنة املالية الربملانية لغرض بيان الرأي 
ح�ول تطبي�ق اح�كام امل�ادة “10” من 
قانون تموي�ل العجز املايل لس�نة 2020 
وهل يش�مل كافة القوانني للمؤسس�ات 
الحكومية والقط�اع الخاص واالتفاقات 
الدولي�ة واإلعف�اءات املمنوح�ة للعتبات 
املقدس�ة”.وذكرت املالي�ة يف بيانه�ا: أن 
املادة 10 م�ن القانون ق�د تتعارض مع 
فق�رات القوان�ني الناف�ذة مث�ل )قانون 
االس�تثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون 

االس�تثمار الصناعي للقطاعني الخاص 
واملختل�ط رقم 20 لس�نة 1998 وقانون 
لس�نة   12 رق�م  الحكومي�ة  املنظم�ات 
2010 وقان�ون اعفاء الرشكات االجنبية 
واملقاولني الثانوي�ني االجانب املتعاقدين 
يف عق�ود جوالت الراخيص من الرس�وم 
رق�م 46 لس�نة 2017 وقان�ون رعاي�ة 
ذوي االعاق�ة واالحتياجات الخاص رقم 
38 لس�نة 2013 والتزاماتنا مع منظمة 
التجارة العاملية وسوق العربية املشركة 
واالتفاقي�ات التجاري�ة الثنائية مع دول 
عديدة واتفاقيات دولية اخرى(”.وتابعت 
“باالضافة اىل االعفاءات الجمركية وفق 
اح�كام قان�ون الكمارك رقم 23 لس�نة 
الخاص�ة  االخ�رى  واالعف�اءات   1984
بشطب الديون املرتبة عن تأجيل الرسوم 
االخ�رى  الق�رارات  وباق�ي  الكمركي�ة 
املتعلقة باإلعفاءات والرسوم الجمركية 
ضمن قوانني ال�وزارات االخرى”.وأكدت 
املالية العراقية أنه لح�ني ورود االيضاح 
م�ن مجلس النواب فان ال�وزارة ماضية 
بتطبي�ق مضم�ون القان�ون حرفيا عىل 
كل مؤسس�ات الحكومة العراقية فقط، 
بدون شمول القطاع الخاص واملؤسسات 
غري الحكومية، او اي دولة او مؤسس�ة 
دولية تربطنا معهم اتفاقيات تجارية او 

اعفاءات ملزمة قانونيا”.

الرياض/ متابعة الزوراء:
نفى وزير الخارجية السعودي، األمري 
فيصل بن فرحان ب�ن عبدالله، حدوث 
اجتم�اع م�ع مس�ؤولني إرسائيلي�ني.
ويف تغري�دة عرب توي�ر نرشها، امس 
االثنني، أش�ار األمري إىل أن�ه اطلع عىل 
تقاري�ر صحافي�ة كان�ت تحدثت عن 
لق�اء مزعوم بني ويل العهد الس�عودي 

األم�ري محمد بن س�لمان ومس�ؤولني 
إرسائيليني خالل الزي�ارة األخرية التي 
ق�ام به�ا وزي�ر الخارجي�ة األمريكية 
االجتم�اع  أن  بومبيو.وأك�د  ماي�ك 
املذكور لم يحدث، وأن ويل العهد األمري 
محم�د بن س�لمان كان التقى بومبيو 
ضمن اجتماع حرضه مس�ؤولون من 
الس�عودية .يش�ار إىل أن األمري محمد 

بن س�لمان ب�ن عبدالعزي�ز، ويل العهد 
نائ�ب رئي�س مجل�س ال�وزراء وزير 
الدف�اع، كان التق�ى يف ني�وم مس�اء 
األحد، وزي�ر الخارجية األمريكي مايك 
بومبيو، يف زيارة جرى فيها استعراض 
عالق�ات الصداق�ة ومج�االت التعاون 
الثنائي ب�ني البلدين وس�بل تعزيزها، 
باإلضافة إىل بحث مستجدات األحداث 

يف منطق�ة الرشق األوس�ط، والجهود 
املبذول�ة بش�أنها.وحرض اللقاء األمري 
فيصل ب�ن فرح�ان بن عبدالل�ه وزير 
الخارجية، وسكرتري ويل العهد بندر بن 
عبيد الرشيد، فيما حرضه من الجانب 
األمريكي س�فري الوالي�ات املتحدة لدى 
اململكة جون أبي زيد.وذكرت وس�ائل 
س�ابق،  وق�ت  يف  إرسائيلي�ة،  إع�الم 

مدي�ر  برفق�ة  نتنياه�و  بنيام�ني  أن 
املوس�اد يويس كوهني قام، أمس االول 
األح�د، برحلة رسي�ة إىل مدين�ة نيوم 
الس�عودية، حيث عقد اجتماعا ثالثيا 
م�ع ويل العهد الس�عودي األمري محمد 
بن سلمان ووزير الخارجية األمريكي 
مايك بومبي�و. ورفض مكتب نتنياهو 

التعليق عىل هذا الخرب.

الزوراء/ يوسف سلمان:
انه�ى مجل�س الن�واب، يف جلس�ته املفتوح�ة الت�ي 
استأنفها يوم امس، تقرير ومناقشة مرشوع قانون 
جرائ�م املعلوماتية املثري للجدل، فيما اعلنت رئاس�ة 
مجل�س النواب عن اس�تيفاء اجوب�ة محافظ البنك 
املرك�زي بخصوص الس�ؤال الش�فهي املوجه له من 
قبل النائب فالح الس�اري.لكن أوساطا نيابية، قالت 
ان اجوب�ة محاف�ظ البنك املرك�زي، مصطفى غالب 
مخيف، لم تقنع النائب فالح الساري، بعد توجيه له 

الس�ؤال الش�فهي .وعلمت » الزوراء«، ان«  الساري 
يعتزم، وبدعم من نواب كتل مختلفة، تحويل السؤال 
الشفهي اىل اس�تجواب، وقد مض�ى بجمع التواقيع 
الالزم�ة له�ذا االج�راء ».كم�ا انهى مجل�س النواب 
ايضا توجيه س�ؤال شفهي اىل رئيس مجلس الخدمة 
االتحادي من قبل النائب كاظم الشمري، بشأن آليات 
التعيني واإلجراءات اإلداري�ة يف تعيني املدراء العامني 
واملوظف�ني يف مجل�س الخدمة اإلتح�ادي.يف غضون 
ذل�ك، وقع اكثر من 100 نائب عن كتل مختلفة طلبا 

رس�ميا اىل رئاسة مجلس النواب الستضافة وفد من 
حكومة اقليم كردس�تان ع�ن صادرات بي�ع النفط 
وعقود ال�رشكات بمافيها عقد بيع النفط اىل الجارة 
تركيا مل�دة 50 عاما .حي�ث طالب الن�واب املوقعون 
باس�تضافة رئي�س حكومة اقليم كردس�تان ووزير 
النفط االتحادي، ووزير النفط والثروات الطبيعية يف 
حكومة االقليم ومدي�ر رشكة توزيع النفط الوطنية 
سومو، يف مجلس النواب لتوضيح االتفاقية مع تركيا 
وابعاده�ا االقتصادي�ة واالمني�ة .باملقاب�ل، تداولت 

اوس�اط نيابية تفاصيل جديدة عن مجريات جلسة 
مجلس النواب، امس االثنني .وقال مصدر نيابي ان » 
نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعيل طالب 
رئاسة مجلس النواب بإعالن اسماء النواب املتغيبني 
ع�ن حضور الجلس�ات واتخاذ االج�راءات القانونية 
بحقه�م »، مش�ريا اىل ان » الحلب�ويس اقرح عرض 
املوضوع للتصويت امام النواب داخل الجلس�ة، وقد 
حصل التصويت عىل موافق�ة اغلب االعضاء بإعالن 

اسماء النواب املتغيبني ومحاسبتهم ».

بغداد/ الزوراء:
ام�س  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  اعلن�ت 
االثنني، املوقف الوبائ�ي اليومي لفريوس 
كورونا املس�تجد يف الع�راق، وفيما اكدت 
تس�جيل 2136 اصابة جدي�دة و38 حالة 

وفاة وش�فاء 2202 حالة، ح�ددت دائرتا 
صح�ة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف 
املناطق.وذك�رت  حس�ب  لالصاب�ات 
ال�وزارة يف وثيق�ة تلقتها »ال�زوراء«: ان 
ع�دد الفحوص�ات املختربية لي�وم امس: 

24908، ليصبح عدد الفحوصات الكلية: 
3293010، مبين�ة انه تم تس�جيل 2136 
اصاب�ة جدي�دة و38 حالة وفاة وش�فاء 
ان ع�دد ح�االت  2202 حالة.واضاف�ت: 
الشفاء الكيل: 467654 )87.0%(، اما عدد 

ح�االت االصابات ال�كيل: 537457، بينما 
عدد الحاالت التي تح�ت العالج: 57807، 
يف حني ع�دد الح�االت الراق�دة يف العناية 
املركزة: 384، وعدد حاالت الوفيات الكيل: 
11996.من جهته، اعلن مدير عام صحة 

بغ�داد الرصاف�ة عب�د  الغني الس�اعدي، 
تس�جيل 118 اصاب�ة جدي�دة بف�ريوس 
كورون�ا بينها 57 اصابة ش�خصت خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

جملس النواب ينهي مناقشة قانون جرائم املعلوماتية املثري للجدل

إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع والوفيات تالمس الـ12 ألفا

مجع تواقيع نيابية الستضافة مسؤولني أكراد عن مبيعات النفط وعقود الشركات

باريس/ متابعة الزوراء:
يمث�ل الرئي�س الفرن�ي األس�بق، 
نيكوال س�اركوزي، أم�ام املحكمة، 
ق�اض  رش�وة  محاول�ة  بتهمت�ي 
النفوذ.ونقل�ت وس�ائل  واس�تغالل 
إعالم فرنس�ية، عن فري�ق اإلدعاء، 
قول�ه إن “س�اركوزي ع�رض ع�ىل 
الق�ايض جيلربت أزي�ربت الحصول 
ع�ىل وظيف�ة مرموق�ة يف موناك�و 
مقابل معلومات رسية حول تحقيق 
يف مزاعم بأن س�اركوزي قبل أمواال 
م�ن وريثة لوريال ليلي�ان بيتينكور 
 ،2007 ع�ام  الرئاس�ية  لحملت�ه 
فيم�ا نفى س�اركوزي ارت�كاب أي 

التحقيق�ات  جمي�ع  يف  مخالف�ات 
ع�ام  من�ذ  املحقق�ون  ضده.وق�ام 
2013 بمراقب�ة االتصاالت الهاتفية 
ب�ني س�اركوزي ومحامي�ه  أثن�اء 
تحقيقه�م يف مزاع�م تمويل ليبي يف 
حملة س�اركوزي عام 2007، وعلم 
املحققون خالل ذلك أن “ساركوزي 
ومحاميه كانا يتواصالن باستخدام 
هواتف محمولة مس�جلة بأس�ماء 
االدعاء،  ممث�يل  مس�تعارة”.ووفق 
ف�إن عملي�ات التنصت كش�فت أن 
يف  ناقش�ا  وهرت�زوغ  س�اركوزي 
مناسبات متعددة االتصال بأزيربت، 
ق�ايض محكم�ة النق�ض واملطل�ع 

بش�كل جيد عىل تحقي�ق بيتنكور.
م�ع  وأزي�ربت  هرت�زوغ  ويحاك�م 
ساركوزي بتهمة الفساد واستغالل 
النفوذ، ويواجه الثالثة عقوبة تصل 
إىل الس�جن عرش س�نوات وغرامات 
إدانتهم.وقال�ت  حال�ة  يف  باهظ�ة 
صحيفة “ليني�ون”، إنها املرة األوىل 
من�ذ نهاية الح�رب العاملي�ة الثانية 
التي يمثل فيها رئيس لفرنس�ا أمام 
العدال�ة بته�م الفس�اد، مؤك�دة أن 
“س�اركوزي ل�ن يحاك�م لوحده بل 
س�يمثل معه أمام القض�اء كل من 
صديق�ه ومحاميه تي�ريي هرتزوغ 

والقايض السابق جيلبري أزيبريغ”.

واشنطن/ متايعة الزوراء:
حذر وزي�ر الخارجي�ة األمريكي األس�بق، 
هن�ري كيس�نجر، م�ن ح�رب طاحن�ة قد 
تنش�ب بني أمريكا والصني، بس�بب التوتر 
الكب�ري الذي حدث يف العالق�ات بني البلدين 
يف عه�د الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب.
التح�رك  رضورة  ع�ىل  كيس�نجر  وش�دد 
برسعة م�ن قب�ل إدارة الرئي�س األمريكي 
الجدي�د املنتخ�ب حديث�ا، الذي ل�م ينصب 
بع�د، جو بايدن، بهدف اس�تعادة “خطوط 
االتص�ال” مع الص�ني، التي توت�رت خالل 
س�نوات حكم الرئيس ترامب، بسبب وجود 
مخاطر من تصاعد النزاع بني البلدين تهدد 
بوصوله إىل رصاع عسكري.وقال كيسنجر 
خالل الجلس�ة االفتتاحي�ة ملنتدى بلومربغ 

لالقتصاد الجديد: “ما لم يكن هناك أساس 
ما لبعض اإلج�راءات التعاونية، فإن العالم 
س�ينزلق إىل كارثة مماثلة للح�رب العاملية 
األوىل”.وش�دد كيس�نجر ع�ىل أن التقنيات 
العس�كرية املتاح�ة الي�وم س�تجعل مث�ل 
ه�ذه األزم�ة “أكث�ر صعوبة” وغ�ري قابلة 
“للس�يطرة عليه�ا” من تلك الت�ي كانت يف 
العصور السابقة.وقال كيسنجر )97 عاًما( 
يف مقابل�ة أجراها مع صحفي�ة “بلومربغ 
ني�وز”، إن “أمريكا والص�ني تنجرفان اآلن 
بش�كل متزايد نحو املواجهة، وهما يديران 
دبلوماسيتهما بطريقة املواجهة”.وأضاف: 
“الخط�ر ه�و أن بع�ض األزم�ات التي من 
املمكن أن تحدث قد تتجاوز الخطاب وتتجه 

إىل رصاع عسكري حقيقي”.

املالية النيابية لـ        : موازنة 2021 ستخلو من الوظائف وستتضمن بنودا إصالحية لتعظيم اإليرادات
خماوف من تكرار سيناريو تأخر الرواتب يف الربع األول من العام املقبل

الزوراء/ حسني فالح:
النيابي�ة  املالي�ة  اللجن�ة  ح�ذرت 
من تك�رار س�يناريو تأخ�ر رواتب 
املوظف�ني واملتقاعدي�ن يف االش�هر 
املقبل�ة  الس�نة  م�ن  االوىل  الثالث�ة 
رئي�س  ترصيح�ات  بع�د  الس�يما 
ال�وزراء االخ�رية بش�أن الروات�ب، 
وفيم�ا اك�دت خل�و موازن�ة 2021 
من الدرجات الوظيفية، اش�ارت اىل 
ان املوازنة س�تتضمن بنودا لتعظيم 

االيرادات.
وقال عضو اللجنة، النائب ش�ريوان 
قان�ون  ان  ل�”ال�زوراء”:  م�ريزا، 
تموي�ل العج�ز املايل أل�زم الحكومة 
باالق�راض لغرض تأم�ني الرواتب 
اىل نهاية السنة الحالية، وال نستبعد 
تك�رار س�يناريو تأخ�ر الرواتب يف 
الربع االول م�ن العام املقبل خاصة 
بع�د ترصيح�ات رئيس ال�وزراء يف 
املؤتم�ر الصحف�ي ب�أن الرواتب قد 
تتأخر يف الش�هر االول.واضاف: انه 
يجب ع�ىل الحكومة توف�ري االموال 
الالزم�ة لتغطي�ة الرواتب لالش�هر 
املقبلة. مؤكدا: ان تأخر دفع الرواتب 
في�ه تداعيات خطرية ع�ىل املجتمع 
ان  اىل:  العراقي.واش�ار  واالقتص�اد 
املوازنة ما زالت ل�دى الحكومة ولم 
ترسلها اىل مجلس النواب. مبينا: انه 
يف حال ارسال املوازنة سيتم االطالع 
ع�ىل تفاصيله�ا ومعرف�ة اهدافها 

فيم�ا  الس�يما  واس�راتيجياتها، 
يخص موض�وع تعظيم ال�واردات.
وتاب�ع: ال نعل�م هل ل�دى الحكومة 
االموال الكافية لتسديد الرواتب من 
ال؟.  ام  االق�راض  اىل  اللج�وء  دون 
مؤكدا: ان هذا يتطلب توضيحا اكثر 
م�ن قب�ل الحكوم�ة ووزارة املالية.

من جهته، اكد عض�و اللجنة املالية 
النيابي�ة، النائ�ب ناج�ي رديس، ان 
س�تتضمن  املقب�ل  الع�ام  موازن�ة 
بن�ودا اصالحية لتعظي�م االيرادات.
وق�ال ردي�س ل�”ال�زوراء”: انه تم 
تشكيل لجنة مشركة تضم اعضاء 
م�ن اللجن�ة املالي�ة ووزارة املالي�ة 

متمثلة بالكادر املتقدم فيها لوضع 
اسراتيجية موازنة 2021. مبينا: انه 
تم طرح املقرحات واملالحظات من 
اج�ل تحقي�ق االصالحات.واضاف: 
ان املوازن�ة س�تخلو م�ن الدرجات 
الوظيفية وستتضمن بنودا اصالحية 
من خالل تفعيل الرضائب والرسوم 

وإلغ�اء االعفاءات الجمركية، فضال 
عن اس�تيفاء ديون رشكات الهاتف 
النق�ال. مؤك�دا: ان ه�ذه الفقرات 
س�تضيف ايرادات جديدة للموازنة.

وتابع: انه س�يتم إلغ�اء االعفاءات 
لبع�ض  املمنوح�ة  الجمركي�ة 
املؤسس�ات الخدمية والدينية، التي 
تق�در بريليوني دينار، باالضافة اىل 
تخفيض موازن�ات األوقاف وبعض 
الوزارات، فضال عن تفعيل الرضائب 
ع�ىل الس�لع وامل�واد. مش�ددا ع�ىل 
رضورة س�يطرة الدول�ة عىل املنافذ 
الحدودية للحد من عمليات التهريب.

واشار اىل: ان هناك منافذ حدودية يف 
اقليم كردس�تان ومحافظتي االنبار 
ودي�اىل خ�ارج س�يطرة الحكوم�ة 
االتحادي�ة. مؤكدا اهمية الس�يطرة 
عىل تل�ك املنافذ واملعاب�ر الحدودية 
.واوضح: ان املوازنة ستلزم رشكات 
الهات�ف النقال بتس�ديد ما بذمتهم 
من دي�ون اىل الدولة. مبين�ا: ان كل 
هذه االجراءات ستعظم من واردات 
الدولة غ�ري النفطية.ولف�ت اىل: ان 
الحكوم�ة يجب ان تفك�ر يف كيفية 
االعتماد  االي�ردات، وع�دم  تعظي�م 
ع�ىل االي�راد االح�ادي.وكان رئيس 
ال�وزراء، مصطف�ى الكاظم�ي، قد 
رج�ح، يف وقت س�ابق، تأخ�ر دفع 
روات�ب املوظف�ني للش�هر االول من 

عام 2021.

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:
سجلت أسعار رصف الدوالر يف العراق إرتفاعاً 
الرصف يف  االثنني.. وبلغ سعر  امس  طفيفاً، 
مقابل  دينار  الف   1249.5 الكفاح  بورصة 
للمائة  دينارا  و950  ألفاً   124 أي  الدوالر، 
دوالر، وهو السعر نفسه يف بورصة الحارثية 
يف بغداد، وكان سعر أمس فبلغ 1249 ديناراً 
الصريفة  محال  يف  البيع  سعر  للدوالر.أما 
الرشاء  وسعر  ديناراً،   1255 فبلغ  ببغداد 

1245 ديناراً.

ارتفاع جديد للدوالر 
يف األسواق احمللية

الكاظمي يأمر بإيقاف تقاسم أمالك 
الوقفني

الغامني يوجه ببذل املزيد من 
اجلهود لفك االزدحامات املرورية

املالية تصدر توضيحاً خيص إلغاء 
اإلعفاءات واالستثناءات اجلمركية

“حماكمة ساركوزي”... أول رئيس فرنسي حياكم بتهم 
فساد منذ احلرب العاملية  الثانية

كيسنجر حيذر بايدن من حرب طاحنة 
بني أمريكا والصني 

العقوبة تصل إىل السجن عشر سنوات وغرامات باهظة 

الكشف عن بنود تسوية  تركة زها حديد بعد حرب ضروس دامت 4 أعوام

ص 6الزوراء يعادل اجلوية بالوقت القاتل يف كالسيكو الكرة العراقية

ص 3

نقيب الصحفيني: سنسلك كل الطرق إذا مرر  
قانون جرائم املعلوماتية بصيغته احلالية

جهاز مكافحة اإلرهاب يعتقل داعشيا يف 
مطار بغداد

بغداد / نينا:
 قال نقيب الصحفي�ني العراقيني، رئيس 
اتح�اد الصحفيني الع�رب، مؤيد الالمي: 
انن�ا سنس�لك كل الطرق إذا م�رر قانون 
جرائ�م املعلوماتي�ة بصيغت�ه الحالي�ة.
واكد الالم�ي، يف ترصيح صحفي، رفضه 
م�رشوع القانون رفض�اً تام�اً النه كان 
مس�ودة كتب�ت قب�ل 10 س�نوات، وقبل 
انتش�ار مواقع التواص�ل وفيه مخالفات 
لحرية التعب�ري املثبتة يف الدس�تور.وبني 
الالمي : كل مس�ودة القان�ون عبارة عن 
عقوب�ات مث�ل )جه�ات معادي�ة( دون 
تحديدها.وأوض�ح الالم�ي: تباحثن�ا مع 
رئاس�ة الربمل�ان ووعدتن�ا بع�د القراءة 
الثاني�ة للم�رشوع بأن�ه س�تكون هناك 
ورش عم�ل لرف�ع ه�ذه امل�واد املخالفة 
للدس�تور وحقوق اإلنسان.وتابع الالمي 

: نحن م�ع التعديل للقان�ون وفق وجود 
حري�ة رأي، ولك�ن سنس�لك كل الط�رق 
إذا م�رر القان�ون بصيغت�ه الحالية.ويف 
الس�ياق نفس�ه، أكد رئيس ف�رع نقابة 
الصحفي�ني يف باب�ل، ع�يل الربيع�ي: أن 
اعالمي�ي وصحفي�ي بابل يع�دون حاليا 
لحملة إلعداد الئح�ة طعن أمام املحكمة 
االتحادية يف قانون الجرائم املعلوماتية يف 
حال تمريره يف الربملان.وقال الربيعي«أن 
القانون بادرة خطرية يف تكميم الحريات 
الش�خصية وح�ق التعب�ري ال�ذي كفل�ه 
الدولية  العراق�ي واالتفاق�ات  الدس�تور 
الت�ي وقعه�ا العراق مع األم�م املتحدة«.
واضاف »أن القانون فضفاض، ويحتمل 
تفس�ريات عدة من املمكن أن تستغل من 
قبل جهات«. مشريا إىل »أن الحملة ضمت 

ناشطني أيضا«.

بغداد/ الزوراء:
الق�ى جه�از مكافح�ة االره�اب، ام�س 
االثنني، القبض عىل املنسق االداري العام 
لعصابات داعش االرهابية يف مطار بغداد 
الدويل.وق�ال الناطق باس�م القائ�د العام 
للق�وات املس�لحة، اللواء يحيى رس�ول، 
يف بي�ان تلقت�ه »الزوراء«: ان�ه من خالل 

املتابعة املس�تمرة والعمل امليداني، تمكن 
جهاز ُمكافحة اإلرهاب من القاء القبض 
ع�ىل م�ا يس�مى املنس�ق اإلداري الع�ام 
لعصابات داع��ش اإلرهابية املُكنى  }أبو 
نب�أ{ بعمليٍة فري�دة من نوعه�ا يف مطار 

بغداد الدويل.

السعودية تنفي لقاء بن سلمان مسؤولني إسرائيليني يف نيوم
بعد زيارة وزير اخلارجية األمريكي هلا

بغداد/ متابعة الزوراء:
لتواصل مكاسبها فيما يقرب  االثنني،  النفط الكثر من 1%، امس  ارتفعت أسعار 
برنت من 46 دوالر بفضل تجارب ناجحة عىل لقاح لفريوس كورونا.هذا وعززت 
املجموعة  آخرون،  ومنتجون  وروسيا  أوبك  منظمة  تستمر  أن  آمال  املعنويات 
املعروفة باسم أوبك+، يف كبح اإلنتاج.وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 79 سنتا 
ما يعادل 1.75% إىل 45.86 دوالرا للربميل بحلول الساعة 11:00 بتوقيت غرينتش، 
بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط األمريكي 66 سنتا ما يوازي 1.56% إىل 43.08 
 Astrazeneca دوالرا للربميل. وقفز الخامان 5% األسبوع املايض.هذا وقالت رشكة
الربيطانية للعقاقري إن لقاحها لفريوس كورونا املستجد والذي طورته بالتعاون مع 

جامعة أوكسفورد قد يكون فعاال بنسبة 90% باالعتماد عىل نظام جرعة واحدة.

أسعار النفط ترتفع وبرنت يقرتب من 
46 دوالرا 

مسرية كربى للتنسيقية املوحدة ملعتصمي العالوي امس

تفاصيل ص3   

تفاصيل ص3   



إلحاقا بإعالننا املرقم 1916 يف 2019/9/1 و1456 يف 2020/11/5...
تعلُن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )تأهيل مجمعات ماء مع مد شبكات يف النارصية – البطحاء – اور(  
ضم�ن خط�ة تنمية االقاليم 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 )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية )الزوراء ، املدى، العدالة(

وس�يتم العم�ل عند فحص وتقييم العط�اءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والت�ي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 
الدول املؤهلة االش�راك فيها كما هو محدد يف النرشة 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 اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة 12 ظهرا من يوم االثنني املصادف 2020/11/30 يف بناية )مديرية ماء 
ذي ق�ار( فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبي�ة م�ن اصحاب 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 االصلية للرشكات العراقية واوراق 

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

أ - املتطلبات الفنية: الخربة العامة للرشكة التي يجب ان التقل عن عرشة سنوات، والخربة التخصصية ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل 
عن )491,040,000( اربعمائة وواحد وتس�عون مليون و اربعون الف دينارعراقي وللس�نوات ال� )10( الس�ابقة تم انجازها بنجاح 

وجودة كاملة .
ج - الكوادر الفنية 

د -  املتطلبات املالية:-
اوال:- امل�وارد املالي�ة )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 الف دينار عراقي.
ه� - املتطلبات القانونية

اوال:- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح, لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة السوداء, 
الرشكات 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 اواستنادا اىل قرار صادر من قبل االمم املتحدة/مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات(.
ثاني�ا:- عدم ممانعة )نس�خة اصلية +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: هوي�ة تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة م�ن وزارة التخطيط وتكون درج�ة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 

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

2-  كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء )التأمينات االولية( 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 )الرشكة او املقاول( الذي ترس�و علي�ه املناقصة مبارشة بعد اص�دار كتاب االحالة 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 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 اوطأ العطاءات.
6-  تتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشك�ة التي يحال بعهدتها العمل 

كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة.
7-  يلت�زم الطرف الثاني بأن يش�غل ما اليقل ع�ن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل إال يف حالة 
اعتذار املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم 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 مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء او نموذج اتفاق اويل عىل الرشاكة موقع من قبل اطراف الرشاكة معزز بتعهد من 
قبلهم بعدم التنازل او االنسحاب يف رسو ملناقصة عليهما عىل ان يتم تقديم الرشاكة بينهما مصدق اصوليا بعد توقيع العقد خالل مدة 
ال تتجاوز )14 يوما( من تاريخ توقيع العقد ويف حال انس�حاب احد الرشكاء فيتم معاملة املش�ركني 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 الكش�ف الفني املعد من قبلها واعتدال اس�عاره وكذلك تنفيذ العمل باعتبارها ممثال برب 
العمل بعقد املقاولة.

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

تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها.
13-  تك�ون االولوية للم�واد االولية املصنعة واملجهزة داخل 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 .
14-   ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل .

15-  ان اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االحد املصادف 2020/12/6 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قس�م العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي قار 535 )مبنى هيئة االعمار 
س�ابقا( عىل ان تكون االس�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 والربيد 
االلكرون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعترب التبليغ من خالل�ه ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التمويني�ة وما يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني, وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل ديوان محافظة ذي قار –صوب الشامية-شارع االمام عيل)ع(، وسوف ترفض العطاءات املتاخرة واذا 
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 االلكروني.
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 االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
17-  تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصت املالية والتمويل الالزم.

إلحاقا بإعالننا املرقم 2416 يف 2019/10/9 ...
تعلُن محافظة ذي قار )العقود الحكومية( عن مناقصة مرشوع )انشاء مجمع ماء سعة 400 م3/ساعة مع خط ناقل لتغذية مناطق 
صوب الش�امية يف مدينة النارصية( ضمن خطة تنمية االقاليم لعام 2019 واس�تنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 
2014 املعدل�ة الص�ادرة م�ن وزارة التخطيط والضوابط امللحقة به�ا وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادي�ة لعام 2019. ان وثيقة 

الدعوة لتقديم العطاء )االعالن( عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية  )الصباح – املرشق – الزوراء (.
وس�يتم العمل عند فح�ص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتم�دة للمناقصات الدولية العامة والتي تتي�ح ملقدمي العطاءات كافة من 

الدول املؤهلة االشراك فيها كما هو محدد يف النرشة 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 اسلوب الدفع سيتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املشاريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص 
باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة )12( ظهرا من يوم االحد املصادف 2020/11/29 يف بناية )مديرية ماء 
ذي ق�ار( فع�ىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني م�ن الدرجة املذكورة ادناه عىل االقل والرشكات العربية 
واالجنبي�ة من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العق�ود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة من الوثائ�ق الخاصة باملرشوع 
علما ان س�عر العطاء الواحد )وكما مؤرش ازاءه( غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف االصلية للرشكات العراقية واوراق 

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

أ - املتطلبات الفنية :- الخربة التخصصية )االعمال املماثلة( ولعقد عدد )1( وبمبلغ ال يقل عن )600,000,000( ستمائة مليون دينار 
عراقي وللسنوات ال�)10( السابقة تم انجازها بنجاح وجودة كاملة.

ب - 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 )148,000,000( 

مائة وثمانية واربعون مليون دينار عراقي.
ه�-  املتطلبات القانونية:-

اوال:- االهلية، وتش�مل )جنس�ية الرشكة مقدمة العطاء –اليوجد تضارب باملصالح، لم يتم وضع الرشكة املقدمة يف القائمة الس�وداء، 
الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مس�تقلة 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: لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال�)5( سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار 
يمنع املش�اركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل اس�تناداً اىل قرار صادر بحقه مصادرة ضمان عطاءه وملدة ال�)5( سنوات السابقة، 
جميع املطالبات املوقوفة سوف لن تشكل بمجموعها اكثر من 40% صايف مستحقات مقدم العطاء  وسيتم التعامل معها كمشاكل تم 

حلها ضد مقدم العطاء.
ثالثاً: عدم ممانعة )نسخة اصلية +نسخة مصورة( ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة ذي قار.

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

خامس�اً: هوي�ة تس�جيل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطي�ط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حس�ب ما 
مطلوب يف الجدول ادناه.

سادساً :وصل رشاء املناقصة ) نسخة اصلية +نسخة مصورة(
2-  كل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان للعط�اء )التأمينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك مصدق 
او س�فتجة ص�ادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة 1% من مبل�غ الكلفة التخمينية للمرشوع ومعن�ون 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 املناقص�ة مبارشة بعد اصدار كت�اب االحالة قبل توقيع العق�د 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-  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 اوطأ العطاءات.
6-  تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وآلخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة 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 اليقل عن )30%( من عمالة موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل إال يف حالة اعتذار 

املركز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رسمي مبارش وخالل مدة )30 يوم( من تاريخ استالم 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 مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
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 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 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 اخر يوم لتقديم العطاءات نهاية الساعة )11( ظهرا من يوم االحد املصادف 2020/12/6 اىل العنوان التايل محافظة ذي قار-
قس�م العق�ود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية-االدارة املحلية- قرب مرصف الرش�يد- فرع ذي ق�ار 535 )مبنى هيئة االعمار 
س�ابقا( عىل ان تكون االس�عار املقدم�ة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مس�تندات العط�اء وتكون الكتابة 
واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة ورقم الهاتف والربيد 
االلكرون�ي ويلت�زم املقاول بصحته ويعت�رب التبليغ من خالله ملزم واصولي�ا وكما يقدم البطاقة التموينية وم�ا يؤيد حجبها وهوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن واليس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني، وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور اىل  ديوان محافظة ذي قار –صوب الشامية- يف شارع االمام عيل )ع(، وسوف ترفض العطاءات املتاخرة 
واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية 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 االلكروني.
16-  عىل الطرف الثاني تقديم تعهد مصدق من قسم الشؤون القانونية يف ديوان محافظة ذي قار يتضمن املبارشة واالستمرار يف تنفيذ 

بدون مطالبة بأي تمويل لحني االنجاز او توفر االمكانية للتمويل وبدون املطالبة بأي تعويضات.
17-  تسدد مبالغ املرشوع املذكورة ادناه لحني توفر التخصيصات املالية ولتمويل الالزم.

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

املناقصة: رقم )33( لسنة 2020  خطة تنمية االقاليم 2019                                             العدد: 1690
التاريخ :2020/11/23                         

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 )124( خطة تنمية األقاليم 2019 لسنة 2020                                           العدد: 1688
التاريخ :2020/11/23                         

اىل / كافة املقاولني والشركات العراقية واالجنبية 
م/اعادة اعالن

العدداالليات و املعدات ت

2شفل 1

4قالب2

2حادلة ضلفية3

العددالكوادر الفنيةت

1مهندس ميكانيك1

1مهندس مدني2

1مهندس كهرباء 3

1مساح4

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

11,227,600,000 720
يوم

تأهيل مجمعات ماء مع مد شبكات 
يف النارصية – البطحاء - اور

مديرية 
ماء ذي 

قار

النارصية 
 –

البطحاء 
- اور

1% من قيمة 
الكشف 

التخميني

ميكانيكية 
ثامنة

 150,000
الف دينار

سعر الكشف ت
املصادق

مدة 
العمل

الدائرة اسم املرشوع
املستفيدة

التأمينات املوقع
املطلوبة/ 

بالدينار

التصنيف عىل 
االقل

سعر العطاء 
بالدينار

11,720,000,000 365
يوم

انشاء مجمع ماء سعة 400 م3/
ساعة مع خط ناقل لتغذية مناطق 

صوب الشامية يف مدينة النارصية
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شكوك القاهرة بنوايا أنقرة متنع فتح قنوات اتصال شبيهة بالرياض
 القاهرة/ متابعة الزوراء:

كش�فت مص�ادر مرصي�ة مطلع�ة 
م�رص  ب�ن  الوثيق�ة  العالق�ات  أن 
والسعودية لم تُحْل دون “أن تحتفظ 
كل دولة بمس�افة للحركة اإلقليمية 
منفصل�ة عن الثاني�ة”، بعد أن أبدت 
الري�اض قبل يومن مرون�ة ظاهرة 
حيال تركيا، بينم�ا لم تتخذ القاهرة 
حتى اآلن خط�وة محددة نحو أنقرة 
ت�ي ب�أن هن�اك اس�تجابة لجملة 
الرسائل السياسية التي وجهها إليها 

مسؤولون كبار يف تركيا.
وقال�ت ، إن “القيادة املرصية درجت 
ع�ى الرتيث والحذر، وعدم املبادرة يف 
ه�ذا النوع من األزمات املركبة، طاملا 
أن املكونات غري مس�تقرة، وتتحكم 
فيه�ا أط�راف مختلف�ة، وتمي�ل إىل 
الره�ان ع�ى الزم�ن، ال�ذي يتكف�ل 
بإيج�اد واق�ع ق�د يحم�ل صبغ�ات 

قاسية”.
وع�رت املص�ادر ع�ن “تفهم مرص 
دواف�ع التغري يف املوقف الس�عودي” 
تج�اه أنق�رة، لَِم�ا لذلك م�ن عالقة 
بتقدي�رات الري�اض يف ه�ذه املرحلة 
الدقيق�ة، حي�ث ال يضريه�ا حدوث 
تطور إيجابي، لكن املشكلة تكمن يف 
أن القيادة الرتكية “غري صادقة، ولن 
تصف�و نواياه�ا تمام�ا، وأبقت عى 
ملف اغتيال جمال خاشقجي معلقا 

لتوظيفه سياسيا يف أي لحظة”.
وقال�ت إن م�رص والس�عودية كانت 
لهما تقديرات متباينة بشأن تفاصيل 
ما ج�رى يف كل من س�وريا واليمن، 
ناهيك عن إيران، ولم تتأثر العالقات 

تفاهم�ات  وهن�اك  مرحل�ة،  أي  يف 
يف الخط�وط العريض�ة تبق�ي ع�ى 

تحالفهما.
وتتقاط�ع القاه�رة والري�اض م�ع 
أنقرة يف ملّفْي قطر واإلخوان، وتوجد 
مش�كلة يف األول، ويمكن أن تتجاوز 
الس�عودية جانبا مهما من عقباتها 
إذا صمم�ت اإلدارة األمريكية الحالية 
ع�ى إيجاد تس�وية مناس�بة، وعدم 

ترحيل هذا امللف إىل اإلدارة الجديدة.
بينم�ا املوق�ف بالنس�بة إىل القاهرة 
يبدو مختلفا، م�ن زاوية أن معضلة 
قط�ر متش�ابكة م�ع املل�ف الثاني، 

وهو اإلخوان، ولن يتم تفكيك األزمة 
بعي�دا عن صفقة تتضم�ن الجماعة 
الت�ي تلتق�ي عندها أنق�رة والدوحة 

بوضوح.
ظ�ل  يف  صعوب�ة  املس�ألة  وت�زداد 
تعام�ل تركي�ا مع إخ�وان مرص عى 
أنه�م م�روع “حكوم�ة منف�ى”، 
تنتظ�ر الفرصة ليعودوا ويس�تأنفوا 
أهدافه�م، وه�و م�ا ينط�وي ع�ى 
تش�كيك يف رشعية النظ�ام املرصي، 
ويرر احتضان اإلخ�وان، عى الرغم 

من كل اإلخفاقات.
وقالت املصادر بأن القاهرة تنتظر ما 

س�ينجيل من املواقف بن السعودية 
وتركيا بعد املكاملة األخرية بن العاهل 
السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز 
طي�ب  رج�ب  الرتك�ي  والرئي�س 
أردوغ�ان، والحديث عن فتح الحوار، 
وتأكيدات كبار املسؤولن السعودين 

“أن ال مشكلة مع تركيا”.
وتع�د الدول املقاطعة لقطر أن مرص 
ه�ي العض�و ال�وازن ال�ذي يواج�ه 
الدعم الرتكي للدوح�ة، وأن القاهرة 
بثقلها البري والس�يايس س�تكون 
دائما العقبة أم�ام أي تمدد تركي يف 

املنطقة.

اقتصادية  وأنفق�ت تركي�ا بكثاف�ة 
وسياسية وإعالمية عى هذا املروع 
كخطة للتغيري الجذري؛ ما يعني أنه 
يتج�اوز فك�رة املوقف ال�ذي يمكن 

تسويته بجلسات مصالحة.
واستبعدت مصادر سياسية مرصية 
أن ترتاجع قطر عن تأييدها لإلخوان 
وعن مسعاها الس�تعادة حكمهم يف 
مرص، حت�ى وإن أقدم�ت تركيا عى 
تغي�ري البع�ض م�ن مواقفه�ا تجاه 

مرص.
وأش�ارت املصادر ، إىل أن هناك خطا 
أحمر رسمته القاهرة ألنقرة يف ليبيا، 
صم�د حتى اآلن، بينما وضعت تركيا 
خطها املماثل يف خندق هذا املروع، 
وهو صامد حتى اآلن، وترتقب مرص 
امل�دى ال�ذي يمك�ن أن يبلغه وس�ط 

صعود وهبوط الفتْن.
ولم تتط�رق الرس�ائل املتفرقة التي 
وجهته�ا أنق�رة للقاه�رة مؤخرا إىل 
مصري اإلخوان رصاحة، وركزت عى 
تلميحات تتعلق بقضيتْي رشق البحر 
املتوسط وليبيا، واتخذت فيهما مرص 
خط�وات بعيدة عن تركي�ا، وقاومت 
استفزازاتها عر تشكيل شبكة أمان 
إقليمية ودولية، يحتاج أي تغري فيها 

إىل تنسيق كبري مع جهات أخرى.
ويق�ول مراقب�ون، إن ورقة اإلخوان 
مهم�ة لكل م�ن تركيا وم�رص، ولن 
تفرّط فيها أي واحدة منهما، إال تحت 
ضغ�وط معينة أو مكاس�ب مغرية، 
فالنظام الرتك�ي يعتقد أن التضحية 
باإلخوان تكبده خسارة فادحة، ذلك 
أن خطابه يتبنى نهجا منسجما مع 

الجماع�ة، ودفع يف س�بيل ذلك ثمنا 
باهظا، والتخيل عنه قد يكون مكلفا 

له، ما لم يكن املقابل سخّيا.
وال ترغ�ب القاه�رة يف تس�وية ملف 
اإلخوان مع أنقرة، ألنها ورقة تمنحها 
مساحة عريضة الستمرار سياستها 
املتش�ددة مع التيار اإلس�المي الذي 
يتلق�ى تموي�الت من تركي�ا وقطر، 
وأي مصالحة سوف تتضمن تخفيفا 

تلقائيا يف التعامل معه.
وال يس�تبعد متابع�ون ح�دوث تغري 
مفاج�ئ يف التقدي�رات املرصية إزاء 
مل�ف اإلخوان م�ع وص�ول الرئيس 
الديمقراط�ي ج�و باي�دن إىل البي�ت 
مس�ألة  تصب�ح  وبالت�ايل  األبي�ض، 
التفاه�م مع تركي�ا قابلة للتحقق يف 
املدى املنظور عى مستوى هذا امللف، 
ألن�ه ربم�ا يزيل ع�ن كاه�ل كل من 
القاهرة وأنقرة إحدى أدوات الضغط 

املزعجة سياسيا يف الفرتة املقبلة.
ويضي�ف ه�ؤالء، أن امل�أزق والح�ل 
يف الوق�ت نفس�ه يكم�ن يف أن تتبنى 
بعض الدول الغربية تصنيف اإلخوان 
تط�ورات  بع�د  إرهابي�ًة،  جماع�ًة 
متالحق�ة حدث�ت يف كل من فرنس�ا 
والنمسا، وقد تجد مرص يف ذلك فرصة 
ملواصلة نهجها يف تقويض الجماعة، 
وتضطر تركيا إىل االحتفاظ بمسافة 
شاسعة بينها وبن مرص تنزع منها 

املتاجرة بالتيار اإلسالمي.
يف  املقي�م  الرتك�ي  الباح�ث  وق�ال 
القاهرة محمد عبيدالله، إن أردوغان 
يستعد للقيام باستدارة ناحية الغرب 
لتحسن عالقته املتوترة هناك، خوفا 

م�ن اش�تداد الحملة علي�ه، ودخول 
بايدن عى خطها برضاوة، خاصة أن 
هناك إش�ارات متتابعة ملنع الرئيس 
الرتكي من مواصلة تجاوزاته، وربما 

معاقبته عى ابتزازه السابق.
واعت�ر عبيدالله، أن هذه االس�تدارة 
يمكن أن تمنح القاهرة فرصة جيدة 
للحرك�ة السياس�ية، ألنه�ا تعني أن 
أردوغان لن يمارس هوايته يف الضغط 
عى بع�ض ال�دول ع�ر انخراطه يف 
أزمات، بينها ليبيا، التي تمثل تهديدا 

كبريا لألمن القومي املرصي.
وتمي�ل الحكوم�ة املرصي�ة إىل عدم 
التخ�يل عن سياس�ة االنتظ�ار حتى 
تتبن لها الخيوط السوداء والبيضاء 
يف املواقف اإلقليمية، ثم تقرر بطريقة 
تس�لك،  س�وف  الط�رق  أي  عملي�ة 
رشيطة أال تتكبد خس�ائر، والس�يما 
أن منطقة الرق األوس�ط ستوضع 
تحت منظار الرئيس األمريكي الجديد 

جو بايدن.
ولم تتوقع مص�ادر مرصية، حدوث 
تغري حاليا يف موقف القاهرة، برصف 
النظر عن املدى الذي يمكن أن تبلغه 
املفتوحة مع  محادث�ات الس�عودية 
تركي�ا، فقد بدأت معرك�ة مرص مع 
أنقرة قبل الرياض بسنوات، ومضت 
عمليات التصعيد يف حلقات منفصلة، 

وتتعلق بحسابات كل دولة.
وإذا كان�ت النقط�ة املركزية يف أزمة 
مرص م�ع تركيا تكم�ن يف احتضان 
جماع�ة اإلخ�وان ودع�م املتطرفن، 
فس�وف تكون هي أيضا املنوطة بها 

مهمة فك العقدة أو استمرارها.

املشهد الذي تراقبه مصر

بغداد/ الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصحة والبيئة، امس االثنن، املوقف 
اليوم�ي لف�ريوس كورون�ا املس�تجد يف  الوبائ�ي 
العراق، وفيما اكدت تس�جيل 2136 اصابة جديدة 
و38 حالة وفاة وش�فاء 2202 حالة، حددت دائرتا 
صحة الرصافة والكرخ التوزيع الجغرايف لالصابات 

حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف وثيقة تلقتها “الزوراء”: ان عدد 
الفحوصات املخترية ليوم امس: 24908، ليصبح 
ع�دد الفحوص�ات الكلي�ة: 3293010، مبين�ة انه 
تم تس�جيل 2136 اصابة جدي�دة و38 حالة وفاة 

وشفاء 2202 حالة.
واضاف�ت: ان عدد حاالت الش�فاء الكيل: 467654 
ال�كيل:  االصاب�ات  ح�االت  ع�دد  ام�ا   ،)87.0%(
537457، بينم�ا ع�دد الحاالت الت�ي تحت العالج: 
57807، يف ح�ن عدد الح�االت الراق�دة يف العناية 
ال�كيل:  الوفي�ات  ح�االت  وع�دد   ،384 املرك�زة: 

.11996
من جهت�ه، اعلن مدير عام صح�ة بغداد الرصافة 
عبد  الغني الس�اعدي، تسجيل 118 اصابة جديدة 
بف�ريوس كورونا بينها 57 اصابة ش�خصت خالل 

الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الس�اعدي ان “املؤسس�ات الصحية يف جانب 
الرصافة سجلت امس, 118 اصابة جديدة بفريوس 
كورون�ا موزع�ة كالت�ايل: 57 حالة خ�الل الرصد 

الوبائ�ي للقطاعات الصحية:  قطاع البلديات االول 
11 حالة /  قطاع الصدر 6 حاالت /قطاع البلديات 
الثاني 12 حالة /  قطاع النهروان 14 حالة/  قطاع 

الرصافة 8 حاالت /  قطاع املدائن 6 حاالت.
واشار اىل ان 61 حالة خالل مراجعتهم للمؤسسات 
الصحي�ة:  مدين�ة الصدر 20 حال�ة ضمن محالت 
 ،570  ،563  ،535  ،534  ،532  ،530  ،528  ،521
الكي�ارة، الداخل/  الكرخ 6 ح�االت ضمن مناطق 
الدولعي، الطوبج�ي، الصالحية، ال�دورة، الحرية، 
حي العدل/ شارع فلس�طن 5 حاالت محلة 506، 
505، 508/  زيون�ة 4 ح�االت، محل�ة 710، 714، 
718، الش�قق/ س�بع اب�كار حال�ة واح�دة محلة 
  /302  ،301 محل�ة  ح�االت   3 الوزيري�ة    /340
بغداد الجدي�دة 5 حاالت محلة 701، 702، 713، /  
الش�عب 4 حاالت محلة ، 329، ، حي اور، البنوك،/  
البلدي�ات حالة واح�دة محل�ة، 732، /  االعظمية 
حالتن محل�ة 301، 304 /  االمن 3 حاالت محلة 
741/  الك�رادة 4 حاالت 901، 903، 904، /  بوب 

الشام حالة واحدة/  صدر القناة حالتن.
واضاف الس�اعدي انه “تم نقل جميع املصابن اىل 
الحج�ر الصحي لتلقي العالج فيم�ا نقلت الحاالت 
الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة بالعزل”، مشريا 
اىل ان “العدد الرتاكمي لإلصابات ارتفع اىل 70027 
ت�ويف منه�م 1394 فيما اكتس�ب الش�فاء 65169  

ومتبقي قيد العالج 3464”.

ودع�ا الس�اعدي املواطنن اىل “االلت�زام بإجراءات 
الوقاية وتطبي�ق التباعد االجتماعي لحمايتهم من 

االصابة وتقليل تفي الوباء”.
اىل ذلك، حددت دائرة صحة الكرخ، املوقف الوبائي 
له�ا م�ع اع�داد و عناوي�ن الحاالت املش�خصة يف 
مختراته�ا بمرض ف�ريوس كورونا املس�تجد مع 
اعداد الش�فاء والوفيات لغاية الساعة العارشة من 

ليلة االحد واملعلن عنها امس االثنن.
وذك�رت الدائرة يف بي�ان تلقته “ال�زوراء”: ان عدد 
االصاب�ات 446 موزع�ة كاآلتي: أبو دش�ري 4/ أبو 
غريب  29/ اإلس�كان 2/ االعالم 15/ البياع  10/ 
التاجي 1/ الحارثية  1/ الحرية  23/ الدورة  38/ 
الرحمانية  1/ السيدية   5/ الشالجية 1/ الرطة 
 /2 الصالحي�ة    /13 الش�علة     /1 الخامس�ة  
الطارمية 6/ العامرية 20/ العطيفية 3/ الغزالية 
16/ القادس�ية   4/ الكاظمي�ة  17/ اللطيفي�ة 
8/ املحمودي�ة 43/ املنص�ور  10/ املواصالت  3/ 
الوش�اش  8/ الريموك  10/ اليوس�فية  16/ حي 
الجامعة 17/ حي الجه�اد 36/ حي الخرضاء 4/ 
ح�ي العام�ل 17/ حي الف�رات    7/ س�ويب  3/ 
ش�ارع حيف�ا 1/ مجمع مط�ار بغداد 4/ س�كنة 
جانب الرصاف�ة  7/ محافظة االنبار 1/ محافظة 
املثنى   1/ محافظة بابل.  1/ محافظة نينوى 1/ 
محافظة واس�ط 1، مبينة ان عدد الش�فاء: 349، 

بينما الوفيات: 1.

اخلرطوم/ ميدل ايست اونالين:
 أعل�ن تحالف الحري�ة والتغيري الس�وداني تأجيل 
تش�كيل الرملان االنتق�ايل، البند الرئي�س يف اتفاق 
العس�كريون  وقع�ه  ال�ذي  االنتقالي�ة  املرحل�ة 
والتحال�ف )مدنيون( يف أغس�طس/اب 2019، إىل 
نهاية هذا العام.ونص االتفاق عى أن يتم تش�كيل 
املجلس التريعي الذي سيضم 300 عضو أربعون 
يف املئ�ة منهم نس�اء، بعد ثالثة أش�هر م�ن توقيع 
االتفاق الس�يايس، لكن اتفاق الس�الم الذي وقع يف 
الثالث من أكتوبر/ترين األول املايض مع تحالف 
مجموع�ات متم�ردة يف عاصمة جنوب الس�ودان 
جوبا أدى إىل تأخري تش�كيله .وق�ال التحالف الذي 
ق�اد االحتجاجات التي أس�قطت الرئيس الس�ابق 
عمر البشري يف بيان إنه “يسعى إىل تفاهم وطني”، 
مضيف�ا “م�ن أجل مراع�اة وجهات نظ�ر الجبهة 
الثوري�ة الس�ودانية وإج�راء ح�وار موس�ع حول 
توزي�ع املقاع�د م�ع التش�كيالت غ�ري املنتمية إىل 

التحالف، تقرر تأجيل تش�كيل ه�ذا املجلس إىل 31 
ديس�مر )كان�ون األول( 2020”.والجبهة الثورية 
تحالف تأس�س ع�ام 2011 من حركات مس�لحة 
كان�ت تقات�ل الحكوم�ة يف إقليم دارف�ور وجنوب 
كردف�ان والني�ل األزرق.ووفقا لالتفاق الس�يايس، 
ف�إن 67 باملئة من مقاعد الرمل�ان يجب أن تذهب 
إىل تحال�ف الحري�ة والتغي�ري والبقي�ة إىل أح�زاب 
أخرى. ومطلع نوفمر/ترين الثاني الحايل اقرتح 
مس�ؤول يف الحرية والتغيري أن يح�وز 165 مقعدا 
وتذه�ب 75 إىل الجبه�ة الثوري�ة أي م�ا يعادل 25 
باملئة من املقاعد، عى أن تحصل بقية األحزاب عى 
60 مقعدا .لكن بعض أعضاء الحرية والتغيري مثل 
تجم�ع املهنين الس�ودانين رفضوا ه�ذا التوزيع، 
واعت�روا أن التمثيل يج�ب أن يقترص عى الجهات 

التي شاركت يف الثورة ضد البشري.
وتق�ي مهمة الرملان االنتق�ايل بوضع تريعات 

حتى االنتخابات العامة املقرر إجراؤها يف 2022.

لك�ن التط�ورات األخ�رية أع�ادت رس�م الخارطة 
السياس�ية يف الس�ودان ما بعد البش�ري الذي حكم 
الب�الد طيلة ثالث�ة عقود بقبضة م�ن حديد وأثقل 
كاهل الدولة برصاعات متناثرة من شمال إىل البالد 

إىل جنوبها.
ويبدو أن تأجيل تش�كيل الرمل�ان االنتقايل رضورة 
مرحلي�ة تراع�ي م�ا اس�تجد م�ن تط�ورات ع�ى 
إيقاع اتفاق س�الم تاريخي يب�دو يف ظاهره صلبا، 
املش�هد  يف  واملتأصل�ة  الكامن�ة  الخالف�ات  لك�ن 
الس�وداني عموما ترخي بظالل ثقيلة عى صموده 

وديمومته.
ويف حال تمس�ك تجم�ع املهنين الس�ودانين وهو 
ق�وة وازنة اكتس�ب رشعية ثورية بس�بب قيادته 
االحتجاجات التي أنهت 3 عقود من حكم البش�ري، 
بموقف�ه الس�يايس فإن�ه ق�د ُيفجر خالف�ات مع 
الجبه�ة الثوري�ة الس�ودانية ويعيد خل�ط األوراق 

مجددا.  

بعد تسجيل 2136 إصابة جديدة و38 حالة وفاة

حتالف احلرية والتغيري يبحث عن تفاهم وطين شامل

حتديد مصري تركة املهندسة زها حديد 
إصابات كورونا يف العراق تعاود االرتفاع والوفيات تالمس الـ12 ألفا

اتفاق السالم يؤجل تشكيل الربملان االنتقالي السوداني

لندن/ متابعة الزوراء: 
بع�د 4 أع�وام من املفاوض�ات، تم 
االتف�اق ب�ن املترصف�ن األربع�ة 
املعماري�ة  املهندس�ة  ترك�ة  يف 
الريطاني�ة ذات األص�ول العراقية 
زها حديد والبالغة نحو 114 مليون 
دوالر أمريك�ي، ق�ى ب�أن تؤول 
معظم األص�ول التي امتلكتها زها 
حديد إىل مؤسستها الخريية، وثمة 
خطط لتأس�يس متح�ف، وإتاحة 
ِمنح دراسية ترّكز عى دعم التعليم 
املعماري وتوّجه باألخص للنس�اء 
العربي�ات، أف�اد بحس�ب صحيفة 

“الغارديان” الريطانية. 
يف جلس�ة االتفاق التي أقيمت عر 
تطبي�ق Skype، ل�م يت�م الوصول 
إىل اتف�اق بش�أن بند واح�د يتعلق 
بمجل�س إدارة االئتم�ان، إذ ُت�رِك 

القرار للمحكمة. 
ومن املقرر نتقل األس�هم يف رشكة 
زها حدي�د للهندس�ة املعمارية إىل 
ائتم�ان للموظف�ن تف�رض عليه 
رضائب أقل، ع�ى أن يديره باتريك 
ش�وماخر، ُمس�اِعدها ال�ذي توىّل 

إدارة رشكتها فرتة طويلة. 
يف األوراق املقّدم�ة للمحكمة، أرص 
ش�وماخر، وه�و من ب�ن منفذي 
القرارات املتخذة بش�أن تركة زها، 
ع�ى أن يكون له ح�ق الفيتو فيما 
يتعل�ق بمجل�س أمن�اء الصندوق 
االئتماني، ودفع محامي شوماخر 
ب�أن تل�ك الخط�وة تتم�اىش م�ع 
تعليم�ات زه�ا حدي�د ال�واردة يف 
وصيته�ا، ب�أن يك�ون ش�وماخر 

مسؤوالً عن العمل ما أمكن ذلك. 
أم�ا الثالثة اآلخ�رون وه�م: فنان 
ق براين كالرك، وابنة  الزجاج املعشَّ
ش�قيق زها، رن�ا حدي�د، واملطور 
العقاري بيرت بالومبو، فقد عارضوا 
ه�ذا الطلب، زاعمن أن ش�وماخر 
له سجل حافل بإس�اءة استخدام 
الحس�م يف  الفيت�و، وفش�ل  ح�ق 
املصالح املتضاربة، كما “يفتقر إىل 
االلتزام باملبادئ األساس�ية إلدارة 

الركات”.
مذكراته�م  يف  اعتم�دوا  الثالث�ة 
املقدم�ة للمحكم�ة ع�ى تقريرين 
إث�ر تحقيق�ات قانونية مس�تقلة 
انتقادات لس�لوك  تمخض�ت ع�ن 
ع�ى  أحدهم�ا  رك�ز  ش�وماخر، 
مش�كالت تتعلق بإدارة الركات، 
فيما كان الثاني متعلقاً بادعاءات 
ح�ول عالق�ات غ�ري الئق�ة م�ع 
وج�اء  مبتدئ�ات.  موّظف�ات 

التقريران يف أعقاب ش�كاوى إبالغ 
عن مخالفات. 

ع�ن  كش�فت  االس�تماع  جلس�ة 
ب�ن  للن�زاع  القاس�ية  الطبيع�ة 
يف  للت�رصف  املنفذي�ن  األط�راف 
ش�هد  ال�ذي  الن�زاع  ذاك  الرتك�ة، 
تصاعداً مريراً عى مّر الس�نن بعد 
وفاة زها. وقد أزيح ألول مرٍّة الستار 
ع�ن االنقس�امات ب�ن ش�وماخر 
ومنف�ذي الوصي�ة اآلخري�ن حن 
تصدَّر املهندس املعماري التحرري 
عناوين الصحف بترصيحاته التي 
دع�ا فيها علن�اً إىل إلغاء اإلس�كان 
امل�دن،  وخصخص�ة  االجتماع�ي 
بحجة رضورة السماح للمطوِّرين 

بالبناء عى هايد بارك.
ش�وماخر اتخذ إج�راءات قانونية 
م�ن  الثان�ي  نوفمر/تري�ن  يف 
ع�ام 2018؛ يف محاول�ة لالنف�راد 
بالت�رصف يف ترك�ة زه�ا حدي�د، 
ورن�ا  ب�كالرك  لإلطاح�ة  س�اعياً 
وبالومب�و م�ن املش�هد. وزعم أن 
الثالث�ة ترصفوا “بعداء غري مرر” 

إزاءه.
كم�ا زعم ش�وماخر أنه�م منعوه 
م�ن التح�دث يف جن�ازة زه�ا التي 
شهدتها كاتدرائية القديس بولس، 
عش�اء  إىل  يدع�وه  أال  �دوا  وتعمَّ
تذكاري يف معرض رسبنتن، وهي 
مزاع�م أنكرها الثالث�ة. وكان من 
املقرر انعقاد املحاكمة بهذا الصدد 
لكنه�ا   ،2019 س�بتمر/أيلول  يف 
تأجل�ت عندما وص�ل الطرفان إىل 
رؤس�اء اتفاق فيما بينه�م يف ذلك 
الشهر. وقد استغرق حسم رشوط 
اتف�اق التس�وية س�نة من�ذ ذل�ك 

الحن.

جدي�ر بالذكر أن ترك�ة زها حديد 
تش�مل آالف اللوحات، والرس�وم، 
الت�ي قامت  والنم�اذج املعماري�ة 
مؤسس�ة زها حديد الخريية أخرياً 
بفهرس�تها بعد تأجيٍل إثر الخالف 
ب�ن املنفذين. فضالً ع�ن عدد من 
العقارات الثمينة يف ميامي ولندن. 
وتأت�ي القيمة النقدية األساس�ية 
املنقول�ة إىل املؤسس�ة، من أس�هم 
العديد م�ن رشكات حديد، وضمن 
 ،Zaha Hadid Design ذل�ك رشكة
التي تمّث�ل ذراع تصميم املنتجات، 
وق�د زادت قيمته�ا بش�كل كب�ري 
منذ وفاة زها، ويرجع ذلك بش�كل 
رئي�س إىل تعاق�د ُمجٍز م�ع عالمة 
للمجوه�رات  التجاري�ة   Bulgari
بش�أن تصمي�م خاتم يباع بس�عر 
2200 جنيه إس�رتليني )ما يعادل 

نحو 2900 دوالر أمريكي(.
لم يردَّ شوماخر عى طلب التعليق 
صحيف�ة  مع�ه  تواصل�ت  ح�ن 
Guardian الريطانية، إال أن رشكة 
زها حديد للهندسة املعمارية، التي 
يديرها شوماخر، قد أصدرت بياناً 
قال�ت في�ه إن “الركة تس�تنكر 
االدع�اءات التي ال أس�اس لها من 
الصح�ة ض�د باتري�ك ش�وماخر. 
وه�ذه االدعاءات غري مثبتة ومحل 
نزاع ويجب النظر فيها، يف س�ياق 
ذاك النزاع املديد بن األطراف. فلقد 
بدأ باتريك العم�ل مع زها حديد يف 
ع�ام 1988، ولطاملا كان تعاونهما 
-الذي دام 30 عاماً تقريباً- أساس 
نجاحن�ا. وتح�ت قيادت�ه، نواصل 
البناء عى اإلرث الذي تأس�س عى 
يد زها وباتريك معاً عى مدى نحو 

ثالثة عقود”.

الكشف عن بنود التسوية بعد حرب ضروس 
دامت 4 أعوام بني “الورثة”

بغداد/ الزوراء:
القى جهاز مكافحة االرهاب، امس 
االثنن، القبض عى املنس�ق االداري 
الع�ام لعصاب�ات داع�ش االرهابية 
يف مط�ار بغ�داد الدويل.وقال الناطق 
باس�م القائد العام للقوات املسلحة، 
اللواء يحيى رس�ول، يف بي�ان تلقته 
“ال�زوراء”: ان�ه من خ�الل املتابعة 

املس�تمرة والعم�ل امليدان�ي، تمكن 
جه�از ُمكافحة اإلرهاب م�ن القاء 
القبض عى ما يسمى املنسق اإلداري 
الع�ام لعصابات داع��ش اإلرهابية 
املُكنى  }أبو نب�أ{ بعمليٍة فريدة من 
نوعها يف مطار بغداد الدويل.واضاف: 
ان�ه ج�رى له تتُب�ع  دقي�ق من قبل 
إستخبارات جهاز ُمكافحة اإلرهاب 

ُمنذ إنطالقه من احدى الدول ولغاية 
وصوله إىل العراق، وكان يحاول عقد 
إجتماع ملف�ارز العصابات اإلرهابية 
يف أطراف العاصمة )بغداد(.واش�ار 
اىل ان املُكنى }أبو نبأ{ ُعرف بنشاطه 
اإلرهاب�ي ُمن�ذ الع�ام ٢٠٠٣ حي�ث 
انتمى لعديد من التنظيمات اإلرهابية 
أبرزه�ا “القاعدة وداع��ش” وكان 

يس�تقبل توجيهات برس�ائل ورقية 
ُمحررة من ما ُيع�رف بوايل ) العراق 
(، حي�ث ت�م ُتكلفت�ه بمه�ام إدارة 
وتنسيق أعمال العصابات اإلرهابية 
يف الع�راق وتش�كيل املف�ارز األمنية 
والعسكرية واإلعالمية ضمن قاطع 
ُمحافظ�ة بغ�داد، وقد ج�اءت هذه 

العملية برسية تامة ونجاح باهر  .

جهاز مكافحة اإلرهاب يعتقل داعشيا يف مطار بغداد



بغداد/ الزوراء:

النزاهة  هيئة  يف  التحقيقات  دائرة  أعلنت 

من  تمكنها  عن  االثنني،  امس  االتحادية، 

األنبار،  تقاعد  هيئة  يف  رٍة  ُمزوَّ معامالٍت  ضبط 

موضحة أن العمليَّة أفضت إىل إيقاف هدر مبلغ 

)1,300,000,000( مليار دينار.

نسخة  »الزوراء«  تلقت  بيان  يف  الهيئة  وقالت 

منه: إن “الفريق امليداني الخاص بمتابعة دوائر 

التابع  األنبار  تحقيق  مكتب  يف  املاليَّة  وزارة 

للهيئة، الذي انتقل إىل هيئة التقاعد الوطنيَّة – 

ن، بعد قيامه بتدقيق املعامالت  فرع األنبار، تمكَّ

الطبي  التقرير  ة صدور  التقاعديَّة وكتاب صحَّ

ة  الخاص بتلك املعامالت الصادر عن دائرة صحَّ

رة«. املحافظة، من ضبط )13( معاملًة ُمزوَّ

العمليَّة  هذه  يف  نجح  “الفريق  أن  وأضافت 

مليار   )1,300,000,000( مبلغ  هدر  بإيقاف 

كافة  األوليات  ضبط  تمَّ  أنه  إىل  الفتة  دينار، 

تنظيم  “تمَّ  أنه  مبينة  باملوضوع”،  ة  الخاصَّ

العمليَّة،  يف  باملضبوطات  أصويلٍّ  ضبٍط  محرض 

التحقيق  محكمة  قايض  السيِّد  عىل  وعرضه 

القانونيَّـة  اإلجراءات  التخاذ  املُختّص؛ 

املناسبة”.

وكانت الهيئة قد أعلنت يف الخامس من شباط 

التقاعد  هيئة  يف  موظف  ضبط  عن  املايض 

بالتالعب  لقيامه  األنبار؛  فرع   – الوطنية 

والتزوير يف أضابري ضحايا اإلرهاب. 

يف  التحقيقات  دائرة  أعلنت  متصل،  جانب  من 

هيئة النزاهة، امس االثنني، عن تنفيذ عمليَّتي 

ضبٍط ملوظفني ومسؤول يف مرآب للنقل الخاص 

والجمعيَّة التعاونيَّة الفالحيَّة يف بابل؛ لقيامهم 

أصحاب  من  ماليٍَّة  مبالغ  واستقطاع  بجباية 

. العجالت واملوظفني دون سنٍد قانونيٍّ

وذكر بيان للهيئة تلقت »الزوراء« نسخة منه: 

أن “فريق عمل مكتب تحقيق بابل، الذي انتقل 

من  ن  تمكَّ املسيَّب،  يف  الخاصِّ  النقل  مرآب  إىل 

فني؛ لقيامهم بجباية األموال  ضبط أربعة ُموظَّ

ملصلحتهم  املرآب  من  الخارجة  العجالت  من 

أن  ُمبّينًة  رسميٍَّة،  وصوالٍت  دون  ة،  الخاصَّ

الوصوالت  دفاتر  ضبط  عن  أسفرت  العمليَّة 

ة بمبالغ الجباية«. الخاصَّ

الذي  العمل،  فريق  ن  “تمكَّ ثانيٍة  عمليٍَّة  ويف 

الفالحيَّة يف  للجمعيَّات  املحيل  االتحاد  إىل  انتقل 

بابل، من ضبط مسؤول توزيع رواتب ُموظفي 

لقيامه  املشهود؛  بالجرم  التعاونيَّة  الجمعيَّة 

دون  فني  املُوظَّ من  ماليٍَّة  مبالغ  باستقطاع 

الرواتب  ، إضافة إىل ضبط ” بودرة ”  وجه حقٍّ

ة باملوظفني«. الخاصَّ

تنظيم محرضي ضبٍط  “تمَّ  أنه  الدائرة  دت  وأكَّ

َذتا  أصوليَّني باملضبوطات يف العمليَّـتني اللتني ُنفِّ

رتي ضبٍط قضائيَّتني، وعرضهما  بناًء عىل ُمذكَّ

رفقة املُتَّهمني عىل السّيد قايض محكمة تحقيق 

الذي  النزاهة  قضايا  يف  بالنظر  املُختصِّ  الحلة 

املادة )316(  أحكام  املُتَّهمني وفق  قرَّر توقيف 

من قانون العقوبات”. 

بغداد/ الزوراء:
امس  الحدودية،  املنافذ  هيأة  اعلنت 
تحتوي  حاوية  ضبط  عن  االثنني، 
عىل أجهزة روليت )صاالت القمار( يف 

منفذ ميناء أم قرص الشمايل.
وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »الزوراء« 
نسخة منه: ان »هيأة املنافذ الحدودية 
بمحافظة  الشمايل  ام  ميناء  منفذ  يف 
حاوية  ضبط  من  تمكنت  البرصة 
وشاشات  وأجهزة  مواد  عىل  تحتوي 
روليت تستخدم يف صاالت القمار مع 
يمنع  والتي  مرخصة  غري  ملحقاتها 

»العملية  ان  استريادها«.واضافت 
واردة من جهاز  معلومات  وفق  تمت 
األمن الوطني والتي شكلت عىل إثرها 
والكمرك  الكمارك  رشطة  من  لجنة 
املدني وممثل شعبة البحث والتحري/ 
أكدت  والتي  الحدودية  املنافذ  هيأة 
الواردة«.واكدت،  املعلومات  صحة 
الحاوية  »تم ختم  انه  البيان:  بحسب 
الكمركي  بالختم  اللجنة  قبل  من 
قايض  أنظار  أمام  عرضها  لغرض 
اإلجراءات  التخاذ  املختص  التحقيق 

القانونية الالزمة بحقها«.

هيأة  تمكنت  متصل،  جانب  من 
من  االثنني،  امس  الحدودية،  املنافذ 
للضوابط  مخالفة  حاويات   3 ضبط 
ام  ميناء  بمنفذ  النافذة  والتعليمات 

قرص الشمايل يف محافظة البرصة.
تلقت  بيان  يف  الهيأة  اعالم  وذكر 
»هيأة  ان  منه:  نسخة  »الزوراء« 
املنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قرص 
تمكنت  البرصة،  محافظة  يف  الشمايل 
من ضبط 3 حاويات بداخلها )بوري 
املعاملة  يف  ذكره  ماتم  حسب  حديد( 
لجنة  قبل  من  واملنجزة  الكمركية 

خالفا  الكمركي  املركز  يف  الكشف 
للضوابط والتعليمات النافذة«. 

واضاف البيان انه »تم ضبط الحاويات 
سيطرة  عند  الكمركي  الحرم  خارج 
تم  حيث  هيأتنا،  والتحري  البحث 
ومعاينة  الكمركية  معاملتها  تدقيق 
البضاعة من قبلهم تبني أن البضاعة 
اثيلني(  بويل  بالستك  )أنابيب  الفعلية 
البضاعة،  وصف  يف  التالعب  وتم 
)بوري  بشمول  التالعب  تم  وكذلك 
الهيئة  من  الصادر  باالعفاء  حديد( 
حسب  واعفائها  لالستثمار  الوطنية 

 2020 لعام   63 الوزراء  مجلس  قرار 
وهي مادة غري مشمولة باالعفاء«.

اىل  البيان،  بحسب  الهيأة،  واشارت 
 4 فيها  ذكر  الكمركية  »املعاملة  أن 
حاويات تم ضبط 3 والحاوية الرابعة 

لم تخرج من الحرم الكمركي«.
ولفت اىل انه »تمت إحالة ما تم ضبطه 
لجنة  فيه  مثبت  اصويل  محرض  وفق 
للمعاملة  املنجز  الكمركي  الكشف 
قايض  إىل  للضوابط  خالفا  الكمركية 
التخاذ  قرص  ام  محكمة  تحقيق 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها«.

  بغداد/ الزوراء:
واملهجرين،  الهجرة  وزيرة  التقت 
االثنني،  جابرو،امس  فائق  ايفان 
النفط  وزير  النفط،  وزارة  مقر  يف 
آلية  لبحث  الجبار،  عبد  احسان 
تجهيز الوقود للنازحني يف املخيمات 

وخارجها.
تلقت  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
»جرى  انه  منه:  نسخة  »الزوراء« 
يف  النازحني  ملف  بحث  اللقاء  خالل 
املخيمات وخارجها وكيفية دعمهم، 
النفط  وزارة  التزام  عن  فضال 
بمهامها التي تقوم بها حيال تجهيز 
الكاز  بمادة  النازحني  مخيمات 
االبيض  والنفط  املولدات  لتشغيل 
فصل  دخول  مع  والطبخ  للتدفئة 

الشتاء«.
اللقاء،  خالل  جابرو،  واشادت 
بالخدمات التي قدمتها وزارة النفط 
خالل االعوام املاضية وأهمها تجهيز 
االبيض  النفط  بمادة  النازحني 
والكاز، سيما يف هذه الفرتة الحرجة 
النفط  مادة  توزيع  واستئنافها 

هناك  كان  ان  بعد  والكاز  االبيض 
انقطاع بسبب االزمة املالية التي يمر 

بها البلد يف الوقت الراهن«.
وأوضحت » أن وزارة النفط كان لها 
الدور الكبري يف مساندة كوادر فروع 
النزوح  ابان  الدعم  تقديم  يف  الوزارة 
الكبري الذي شهدته مخيمات النزوح، 
فضال عن مواكبة حمالت الوزارة يف 
توزيع املساعدات والوقود خالل فرتة 
تسيطر  كانت  التي  املناطق  تحرير 

عليها عصابات داعش االجرامية ».
ان  النفط  وزير  اكد  جهته،  من 
عىل  الحرص  كل  حريصة  »الوزارة 
توفري كل إحتياجات العوائل النازحة 
تويل  إنها  إذ  النفطية،  املشتقات  من 
ملف النازحني إهتماماً كبرياً«. مثنيا 
الوزارة  »دور  عىل  نفسه  الوقت  يف 
ومصداقيتها  وتعاونها  والوزيرة 
جميع  مع  تعاملها  يف  وشفافيتها 
تؤازرها  الوزارات  جعل  ما  الوزارات 
بواقع  للنهوض  بيد  يدا  وتقف معها 
العوائل النازحة سواء يف املخيمات او 

خارجها«.

  بغداد/ الزوراء:
الزراعة، عزمها  البيطرة، احدى دوائر وزارة  أعلنت دائرة   
لتنفيذ حملة وطنية مجانية لتحصني االغنام واملاعز ضد 
ضد  والجاموس  االبقار  وتلقيح  القالعية  الحمى  مرض 
مرض عفونة الدم النزفية ومرض الجمرة العرضية ابتداًء 

من غد الثالثاء وتستمر ملدة شهر.
وقال مدير عام دائرة البيطرة، ثامر حبيب حمزة، يف حديث 
صحفي: إن »الحملة ستشمل جميع املحافظات باستثناء 
اقليم كردستان«، الفتا اىل انها »تستهدف تحصني االغنام 
واملاعز بلقاح الحمى القالعية وتحصني االبقار والجاموس 
الدم  عفونة  مرض  ضد  االعمار  بجميع  معها  املتعايشة 

النزفية ومرض الجمرة العرضية«.
التي  الحملة  هذه  يف  ستشارك  »دائرته  ان  حمزة  وأضاف 
االٔطباء  من  ممكن  عدد  اكرب  بإسهام  شهراً  ستستمر 
البيطريني ومساعديهم واالٔطباء املقيمني واملتعاقدين معها، 
وكذلك ارشاك موظفي االٔجور اليومية والكوادر النسوية يف 
»الدائرة وفرت كل  ان  البيطرية«. مضيفاً  الفرق  مساعدة 
مستلزمات إنجاح الحملة من لقاحات وكوادر والتجهيزات 
وكذلك  الكوادر،  لنقل  وسيارات  للتلقيح  الالزمة  واملعدات 

توفري التخصيصات املالية الالزمة التمام الحملة«.
للمستشفيات  تعليماتها  اصدرت  »الدائرة  ان  اىل  وأشار 
مجالس  مع  بالتعاون  املحافظات  يف  البيطرية  والفرق 
الزراعية  والدوائر  ونواحيها  وأقضيتها  املحافظات 

والجمعيات الفالحية واملختارين الٔجل إنجاح الحملة، كما 
اتخاذ جميع  بالحملة  املشاركة  البيطرية  الفرق  طلب من 
حمايًة  كورونا  مرض  من  للوقاية  الالزمة  االحتياطات 

لحياتهم و حياة الفالحني واملربني«. 
ودعا املدير العام »املربني واملزارعني اىل التعاون مع الفرق 
البيطرية املكلفة بالتلقيح لغرض إنجاح الحملة وتحصني 
تحدث  التي  االٕصابات  وتحديد  االمراض  من  حيواناتهم 
كما  صحيحة،  بصورة  اسبابها  عىل  للوقوف  مستقبال 
بأجراء  للدائرة  التابع  والبحوث  املختربات  قسم  سيقوم 
امللقحة  الحيوانات  أمصال  بعض  الالزمة عىل  الفحوصات 
وحسب خطة موضوعة من قبل قسم الوبائيات يف الدأيرة 

لتقييم الحملة«. 
يتم  ان  املتوقع  الحيوانات  »عدد  ان  العام  املدير  واوضح 
اما  االبقار والجاموس،  املليوني رأس من  تلقيحها يقارب 
اعداد االغنام و املاعز املتوقع تلقيحها فيبلغ ) ٨600000( 
عدد  حرص  سيتم  و  رأس،  الف  ستمائة  و  ماليني  ثمان 
عرب  الحملة  اتمام  بعد  دقيقة  بصورة  امللقحة  الحيوانات 

مئل استمارة خاصة بالحملة«.
واختتم حمزة حديثه بتأكيد دائرته عىل تصميمها وجميع 
كوادرها للنهوض بواقع الثروة الحيوانية عرب القيام بالعديد 
من حمالت التلقيح الوقائية لتحصني الثروة الحيوانية من 
االمراض الوبائية واملشرتكة، وبالتايل املحافظة عىل صحة 

املواطن العراقي وثروته الحيوانية. 

بغداد/ الزوراء:
 أكدت وزارة الرتبية، امس اإلثنني، املبارشة 
بتهيئة مدارس النازحني، بالتزامن مع بدء 

العام الدرايس 2021-2020.
الــوزارة،  وقـال املتحدث الرسمي باسم 
إن  صحفي:  حديث  يف  فـاروق،  حيدر 
مـــدارس  تهيئة  بارشت  »الـوزارة 
بـاملـسـتـلـزمـات  الــنــازحــني 
الـتـربـويـة من الـرحـالت والقرطاسية 
بــواقــعــهــم  للنهوض  والكتب 
بــالــتــزامــن مــع قـــرب بـــدء 
ـ   2020 الجديد  الدرايس  الــعــام 

.»2021
وأضاف أن »الوزارة تتجه لتسوية املشكالت 
النازحني  من  الرتبويون  يواجهها  التي 
أن  مبيناً  كردستان«.  واقليم  املخيمات  يف 
»الوزارة تعمل عىل توفري مقعد دراســي 
الـى  عـائـد  طـفـل  او  طـالـب  لـكـل 
سكنه االصيل، بعد تعرض ارسته للنزوح 
خــالل  االرهـابـيـة  العمليات  بسبب 

الـسـنـوات القليلة املـاضـيـة«.
واشار اىل أنه »تـم التنسيق مع املنظمات 
لـزيـادة  الـصـدد  بـهـذا  الـدولـيـة 
الـنـازحـني«،  للطلبة  النفيس  الدعم 

ساهمت  »املنظمات  أن  إىل  مـشـيـراً 
إىل  مترسبا  طالبا  و3٨0  االف   3 بعودة 
كـركـوك  محافظة  يف  الدراسة  مقاعد 
اسـتـعـدادا لـلـعـام الـدراسـي الجديد 
تطوعية  ميدانية  لجان  تشكيل  بعد 
إلجــراء  متطوعاً،   64 مـن  مكونة 
بالطلبة  بيانات  وقاعدة  احصائية 
وضعهم  ملعالجة  خطة  لوضع  املترسبني 
منهم، وهناك  كل  التعليمي بحسب عمر 
توجه يف أغلب املحافظات بهذا الـصـدد، 
الـى  إعـادتـهـم  تـأمـني  بـهـدف 
املقاعد الدراسية ضمن برنامج العودة اىل 

التعليم«.
القيام بجوالت ميدانية  »تم  أنه  اىل  ولفت 
أســرة   3000 مـن  أكـثـر  استهدفت 
فـي أقـضـيـة املـوصـل وتلعفر والبعاج 
وربـيـعـة  القريوان  ونواحي  وسنجار 
املترسبني  اوالدهــم  بـإعـادة  للتوعية 
للقضاء  الــدراســة،  مـقـاعـد  الــى 
فـضـال  الـتـسـرب،  ظـاهـرة  عـلـى 
طالب  الـف   11 مـع  الـتـواصـل  عـن 
لرشح  االلكرتونية  املنصات  عرب  وطالبة 
منصة  استخدام  وكيفية  التعليم  اهمية 

نيوتن التعليمية والتعامل معها«.

 بغداد/ الزوراء:
اىل  مفتوحة  من  البدعة  قناة  لتحويل  النهائية  التصاميم  املائية  املوارد  وزارة  اكملَت 

انبوبية بطول يبلغ 23٨ كيلومرتا اليصال الحصص املائية ملحافظة البرصة.
وقال الناطق الرسمي للوزارة، عيل رايض ثامر، يف ترصيح صحفي: ان »الوزارة، وتنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء املرقم ٨5 لسنة 2020 الخاص بتحويل قناة البدعة من مفتوحة اىل 
انبوبية، انجزت التصاميم النهائية الخاصة باملرشوع وجميع االعمال املسحية واملسار 
االنبوبي واالمور الفنية واللوجستية التي ترسع املبارشة بالعمل بغية انهاء معاناة أهايل 
البرصة من شح املياه التي استمرت ألعوام طويلة وتمتعهم بمياه ذات نوعية عالية 

وكميات تكفي لسد حاجتهم«. 
البدعة عانت من اعوام من التجاوزات الكثرية ومرور املياه بأراض  واوضح ان »قناة 
جبسية ادت اىل حدوث بعض التآكالت واالنهيارات باكتاف املرشوع، ما دعا وزارة املوارد 
املائية اىل استنفار جهودها لتقوية السداد ومعالجة تلك االنهيارات، اضافة اىل الجهد 
االيل والبرشي املستمر لتشغيل محطات الضخ وتنظيف القناة من الشنبالن واملخلفات 

التي ترمى تجاوزا مما يؤثر يف نوعية املياه«. 

بغداد/ الزوراء:
االثنني،  امس  الداخلية،  وزارة  اكدت 
وزارة  ملشاريع  األمن  لتوفري  استعدادها 

الصناعة .
اإلعالمي  املكتب  عن  صدر  بيان  وذكر 
نسخة  »الزوراء«  تلقت  الداخلية  لوزير 
الغانمي  عثمان  الداخيل  وزير   « أن  منه: 
منهل  واملعادن  الصناعة  وزير  التقى 
ذات  املواضيع  الخباز، وناقش معه  عزيز 

االهتمام املشرتك«.

رضورة  شددعىل  »الغانمي  أن  واضاف 
بما  الوزارات،  بني  التنسيق  تكثيف 
مؤكدا  املشرتك«،  التعاون  تحقيق  يضمن 
لتوفري  الداخلية  وزارة  »استعداد  عىل 
الصناعة  وزارة  مشاريع  ملختلف  األمن 

واملعادن«.
الجهود  ثمن  »الخباز  فإن  البيان  وحسب 
الداخلية  وزارة  تشكيالت  تبذلها  التي 
مختلف  يف  واالستقرار  األمن  توفري  يف 

املناطق«.

النزاهة توقف هدر أكثر من مليار دينار يف هيئة تقاعد األنبار

اهلجرة والنفط تبحثان آلية جتهيز 
الوقود للنازحني يف املخيمات وخارجها

البيطرة تبدأ محلة تلقيح جمانية للمواشي ضد 
احلمى القالعية واجلمرة العرضية

ضبط 4 حاويات حتتوي على أجهزة روليت وأخرى خمالفة يف أم قصر الشمالي

ضبطت موظفني جلبايتهم مبالغ مالية خالفاً للقانون يف بابل الرتبية تباشر تهيئة مدارس النازحني 
استعداداً للعام الدراسي اجلديد

املوارد املائية تعلن إجناز تصاميم قناة 
البدعة يف البصرة

الداخلية تؤكد استعدادها حلماية املشاريع 
الصناعية

4امن ومجتمع www.alzawraapaper.com No: 7372    Tue    24    Nov    2020العدد:   7372    الثالثاء   24   تشرين الثاني     2020



www.alzawraapaper.com5 اعالنات
No: 7372    Tue    24    Nov    2020العدد:   7372    الثالثاء   24   تشرين الثاني     2020

يرسن�ا دعوتكم لالش�راك باملناقصات أدناه والت�ي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول أدناه( والواردة ضمن حس�ابات املوازنة الجارية ولالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة 
. )www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة www.kimadia.iq يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل االنرنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة

علم�ا أن ثمن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل م�ن مليون هو )۱۰۰۰۰۰۰( مليون دينار غري قابل للرد واملناقصات التي مبلغها اكث�ر من مليون هو )۲۰۰۰۰۰۰( مليونني دينار 
غري قابل للرد ويتحمل من سرسو عليه املناقصة أجور اإلعالن وعىل أن يتم تقديم وثائق األعمال املماثلة مع العرض. أما التأمينات األولية والتي يجب أن تكون بنسبة 1% من قيمة 
العرض تقدم عىل شكل خطاب ضمان نافذ ملدة سنة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف إال بكتاب من الرشكة يؤيد انتفاء الحاجة أو صك مصدق أو كفالة مرصفية ضامنة أو سندات 
القرض التي تصدرها املصارف الحكومية علما أن طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن ) CIP ( أو حسب الرشوط، وان الرشكة غري ملزمة بقبول أوطأ 
العط�اءات وعىل من سرس�و عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حس�ن األداء( البالغة 5% من قيمة اإلحالة وعىل ش�كل خط�اب ضمان أو كفالة مرصفية أو 
ص�ك مص�دق أو مس�تندات القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االط�الع يمكنكم زيارة موقع الرشكة أو الوزارة املذكورين آنف�ا، علما أن املؤتمر الخاص باإلجابة عىل 

استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس 2020/12/17.
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو آخر موعد لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق، ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء.

                                                              اعــــالن
وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية

العميد احلقوقي  العميد احلقوقي 
رئيس رئيس
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بغداد/ متابعة الزوراء

خطف فريق الزوراء، تعادالً مثرياً 1-1 

قمة  يف  الجوية  القوة  منافسه  امام 

الدوري  من  الرابع  االسبوع  لقاءات 

املمتاز بكرة القدم.

االثنني  امس  اقيمت  التي  املباراة 

دون  ومن  الدويل  كربالء  ملعب  عىل 

سلبياً  االول  شوطها  انتهى  جمهور، 

من دون اهداف.

فريق  استطاع  الثاني،  الشوط  ويف 

اهداف  رشيط  يقص  ان  الصقور 

املباراة عن طريق الالعب أيمن حسني 

يف الدقيقة 56 بعد مجهود فردي ومن 

هجمة مرتدة.

باسم  النوارس  مدرب  اجرى  بعدها 

تكثيف  اجل  من  تغيريات  عدة  قاسم 

نال  وبالفعل  الكفة  وتعديل  الضغط 

سجل  عندما   91 الدقيقة  يف  اراد  ما 

من  التعديل  هدف  الرحيم  عبد  مهند 

كرة رأسية مستغالً الخروج الخاطئ 

للحارس فهد طالب.

صدارة  يف  الصقور  ابقى  التعادل 

فيما وجد  نقاط،   10 برصيد  الرتتيب 

فريق النوارس نفسه يف املركز السابع 

برصيد 6 نقاط.

وعاد فريق الطلبة إىل سكة االنتصارات 

بفوزه اليوم عىل مضيفه أمانة بغداد 

من  الرابعة  الجولة  منافسات  ضمن 

الدوري املمتاز والتي أقيمت يف ملعب 

أمانة بغداد.

الالعب  بامضاء  جاء  الوحيد  والهدف 

فريق  تخطى  حيث  رمضان،  وكاع 

الطلبة أزمته املالية وتمكن من الفوز 

رغم أن الفريق ارضب عن التدريبات 

ملدة خمسة أيام.

النقطة  إىل  رصيده  الطلبة  ورفع 

السابعة فيما تجمد رصيد أمانة بغداد 

عند النقطة الثالثة.

من  النجف  تمكن  أخرى  مباراة  ويف 

للمراكز  اعاده  مهم  فوز  تحقيق 

بهدف  امليناء  عىل  بفوزه  املتقدمة 

أقيمت مساء  التي  املباراة  يف  رد  دون 

امس يف ملعب الكرخ.

الالعب  براسية  جاء  الوحيد  والهدف 

محمد عبد الزهرة يف الدقيقة 51 من 

املباراة.

النقطة  إىل  رصيده  النجف  ورفع 

عند  امليناء  رصيد  وتجمد  السادسة 

النقطة الواحدة.

التعادل  خيم  الصناعة  ملعب  ويف 

الصناعات  مباراة  عىل  السلبي 

الكهربائية وضيفه الحدود.

لشباك  الوصل  عن  الفريقان  وعجز 

بدون  املباراة  لتنتهي  بعضهما 

أهداف.

اول  الكهربائية  الصناعات  وحصد 

نقطة له يف الدوري، بينما رفع الحدود 

رصيده إىل النقطة الرابعة.

مضيفه  السماوة  فريق  واسقط 

نفط ميسان بفخ التعادل بعد إنتهاء 

والتي  أهداف  بدون  بيضاء  املباراة 

ملعب  يف  االثنني  امس  مساء  أقيمت 

ميسان.

ورفع نفط ميسان رصيده إىل النقطة 

السادسة فيما رفع السماوة رصيده 

للنقطة الرابعة.

لجنُة  قررْت  منفصل  سياق  ويف 

االنضباط يف الهيأة التطبيعية معاقبة 

لكرة  الحشد  لفريق  املساعد  املدرب 

من  بمنعه  كاظم،  رعد  الصاالت، 

ابتداًء  مباريات  لثالث  فريقه  مرافقة 

ألحكام  استناًدا  الثالث،  الدور  من 

املادة )2/46( يف الئحة كرة الصاالت، 

ألف   250 مقدارها  مالية  غرامة  مع 

اىل  املبلغ  أن يسدد  دينار عراقي، عىل 

 15 أقصاها  مدة  يف  االتحاد  حسابات 

الغرامة  تتضاعف  وبخالفه  يوماً، 

قابل  والقرار  اإليقاف،  ويستمر 

القانونية  املدة  ضمن  لالستئناف 

التبليغ،  تاريخ  من  أيام   7 البالغة 

عىل  اإلطالع  بعد  العقوبة  وجاءت 

ونفط  الحشد  مباراة  مرشف  تقرير 

البرصة ضمن مباريات الجولة االوىل، 

التي جرت عىل قاعة العدل بتاريخ 13 

. 2020 /11/

العب  معاقبة  اللجنة  قررت  كما 

الذي  خضري،  حيدر  اوروك،  فريق 

لخمس  باإليقاف   ،)12( الرقم  يحمل 

مباريات، وعدم مرافقة فريقه ابتداًء 

ألحكام  استناًدا  الثالث  الدور  من 

لكرة  االنضباط  الئحة  من   47 املادة 

الصاالت، مع دفع غرامة مالية قدرها 

250 ألف دينار عراقي، عىل أن يسدد 

مدة  يف  االتحاد  حسابات  اىل  املبلغ 

أقصاها 15 يوماً، وبخالفه تتضاعف 

والقرار  اإليقاف،  ويستمر  الغرامة 

قابل لالستئناف ضمن املدة القانونية 

البالغة 7 أيام من تاريخ التبليغ.

بغداد/ متابعة الزوراء / وجهت لجنة 

رسالة  النيابية،  والرياضة  الشباب 

واملجلس  الدولیة  االوملبیة  اللجنة  الی 

االوملبي االسیوي بشان االعرتاض عىل 

انتخابات االوملبية العراقية.

مع  بالتعاون  للجنة  بيان  وذكر 

النواب  مجلس  لرئيس  االول  النائب 

حسن الكعبي ، وجهت لجنة الشباب 

اللجنة  الی  رسالة  النيابية  والرياضة 

االوملبي  واملجلس  الدولیة  االوملبیة 

املوجهة  الرسالة  عىل  ردا  االسیوي 

املكتب  انتخابات  بشان  للجنة 

قبل  من  علیها  االعرتاض  و  التنفیذي 

بعض االعضاء من الجمعیة العامة و 

الطعن بها لدی املحاكم املحلیة«.

أشارت  الرسالة  ان،«  البيان  ونوه 

حلحلة  اجل  من  التعاون  رضورة  اىل 

الرياضة  عىل  تؤثر  ان  دون  املشاكل 

النظام  و  بالقانون  االلتزام  اىل جانب 

الداخيل و املیثاق االوملبي ، الفتة اىل ان 

جلسات  عقد  ستشهد  القادمة  االيام 

االنتخابات  ادارة  التي  االطراف  مع 

والجمعیة  التحضريية  واللجنة 

و  عملیة  حلول  اىل  للوصول  العامة 

االوملبیة  تستعید  ان  اجل  من  رسیعة 

تتمتع  ان  و  شخصیتها  الوطنیة 

بٳستقاللیتها«.

اللجنة  :الی  الرسالة  نص  ماييل  ويف 

االوملبي  واملجلس  الدولیة  االوملبیة 

االسیوي:

تقبلوا تحیاتنا »تلقت لجنة الشباب و 

الریاضة رسالتكم املؤرخة يف ۲۰/ ۱۱ 

/ ۲۰۲۰ و املوجه الی اللجنة االوملبیة 

املكتب  انتخابات  الوطنیة، بخصوص 

قبل  من  علیها  االعرتاض  و  التنفیذي 

و  العامة  الجمعیة  من  اعضاء  بعض 

الطعن بها لدی املحاكم املحلیة.

و هو ما یدعو الی االسف بعد الجهد 

الشباب  لجنة  يف  بذلناه  الذي  الكبیر 

االول  النائب  بٳرشاف  و  الریاضة  و 

كل  و  العراقي  النواب  مجلس  لرئيس 

التفاهمات العالیة املستوی حول اقرار 

ٲول قانون للجنة االوملبیة الوطنیة يف 

ظل العهد الدیمقراطي الحايل.

كانت  الخطوات  كل  ان  نعلم  نحن 

تحت مراقبة وارشاف اللجنة االوملبية 

الطريق  خارطة  حسب  و  الدولية 

املرسومة للوصول النتخاب الرئيس و 

املكتب التنفیذي.

لقد جرت االنتخابات بٳرشاف القضاء 

ممثل  قبل  من  متابعة  و  العراقي 

االوملبي  املجلس  و  الدولیة  االوملبیة 

ووزارة  لجنتنا  وحرضت  االسيوي 

والتي  االنتخابات  والرياضة  الشباب 

انتهت بشكل سلس .

من  التعاون  رضورة  اىل  نتطلع  نحن 

تؤثر  ان  دون  املشاكل  حلحلة  اجل 

الجهات  كل  ونعمل مع  الرياضة  عىل 

اقرار  يف  سابقا  عملنا  كما  املعنیة 

معكم  نتفق  ونحن  االوملبية  قانون 

و  بالقانون  االلتزام  رضورة  علی 

النظام الداخيل و املیثاق االوملبي.

سنعمل  اننا  الی  انتباهكم  نلفت 

مع  الجلوس  اىل  القادمة  االيام  خالل 

االطراف التي أدارة االنتخابات واللجنة 

التحضريية وكذلك مع الجمعیة العامة 

رسیعة  و  عملیة  حلول  اىل  للوصول 

من اجل ان تستعید االوملبیة الوطنیة 

شخصیتها و ان تتمتع بٳستقاللیتها. 

.و سیتم االتصال بكم عن طریق دیار 

و  الشباب  لجنة  رئيس  نائب  برواري 

الریاضة يف حالة الحاجة اىل ذلك«.

بغداد/ متابعة الزوراء

لكرة  العراق  منتخب  وصل 

السلة، إىل العاصمة البحرينية، 

النافذة  يف  للمشاركة  املنامة، 

كأس  تصفيات  من  الثانية 

آسيا.

السلة،  اتحاد  رئيس  وقال 

»املنتخب  العميدي  حسني 

امس  صباح  وصل  الوطني 

االثنني إىل املنامة، للمشاركة يف 

تصفيات كأس آسيا 2021«.

خوض  املنتظر  من  وأضاف 

الثانية،  النافذة  يف  مباراتني 

البحرين  منتخب  أمام  األوىل 

والثانية  املقبل،  الجمعة  يوم 

األحد  لبنان  منتخب  أمام 

القادم«.

أسود  منتخب  أن  وأوضح 

من  للمنامة  توجه  الرافدين 

حيث  الرتكية،  أنقرة  مدينة 

تحضريًا  هناك،  يعسكر  كان 

بطولة  يف  وشارك  للتصفيات، 

ودية.

الفريق  أن  حسني  ونوه 

جيدة،  معنوية  حالة  يعيش 

كبري  بشكل  استفاد  واملدرب 

مع  الرتكي،  املعسكر  من 

انتظار تحقيق نتائج جيدة يف 

تصفيات كأس آسيا. 

السلة  اتحاد كرة  أن  إىل  يشار 

البوسني  املدرب  مع  تعاقد 

يف  الفريق  لقيادة  بكري،  عزيز 

التصفيات القارية.

بغداد/ متابعة الزوراء
دينارا  يتقاىض  لم  االتحاد  أن  بنيان  إياد  التطبيعية  الهيئة  رئيس  أكد 

واحدا من موازنته الحكومية، منذ استالم مهمته.
التسويق  عىل  كيل  بشكل  اعتمدت  التطبيعية  الهيئة  إن  بنيان  وقال 

والرعاية يف تمويل االتحاد خالل الفرتة املاضية.
وأضاف »نملك رؤية تسويقية لدعم االتحاد دون االعتماد عىل األموال 

الحكومية«.
وبني أن التطبيعية نجحت يف تسويق الدوري املمتاز واستثمار الجانب 
اإلعالني للحصول عىل رعاة آخرين وحتى يف مباراتي املنتخب مع األردن 

وأوزبكستان تمكنت من جذب الرعاة واملعلنني يف محيط امللعب.
واردات  لتحقيق  طموحة،  التسويق،  يف  التطبيعية  رؤية  أن  إىل  وأشار 
الظروف  ظل  يف  الحكومة  من  يرصف  ما  عىل  االعتماد  دون  لالتحاد 

املالية الصعبة التي يعيشها البلد.

بغداد /متابعة الزوراء / قررت 
العودة  الديوانية  نادي  إدارة 
اإلدارة  ملعب  يف  للعب  مجددا 
املحلية يف الديوانية اعتبارا من 

الجولة املقبلة.
الديوانية  نادي  رئيس  وقال 
حسني العنكويش وجدت ارضيه 
عن  تختلف  ال  الديوانيه  ملعب 
بغداد  امانه  او  اربيل  ارضيه 
العودة  قررت  لهذا  وغريها 

مجددا للعب يف الديوانية.
العالية  املالية  الكلف  ان  وبني 
سفرة  كل  عىل  ننفقها  التي 
سنوضفها  الديوانية  خارج 
بشكل صحيح طاملا أن مالعب 
األندية مشابهة الرضية ملعب 

الديوانية.
عدم  يل  اثبت  وأوضح 
العبني  من  كثري  استحقاق 
الفتا  اإلنفاق،  لهذا  الديوانية 
ملعبنا ليس مثلبة علينا وكان 
كربالء  ملعب  يف  اللعب  هدف 

الدوري  جمالية  اجل  من 
الحكم  ظلم  بعد  لكن  العراقي 
يل  كشف  لنا  االنضباط  ولجنه 
فريقي  مصلحة  ان  شخصيا 
بالعودة  نهائي  قرارنا  لذا  أهم 

إىل ملعبنا يف الديوانية.
سيعزز  انه  قائال  واستطرد 
فرتة  يف  الفريق  صفوف 

االنتقاالت الشتوية املقبلة.
ان  اىل  العنكويش  واشار 
“الديوانية فعل ما يجب ويلعب 
لالسف  لكن  جميلة  قدم  كرة 
طموحات  تلبي  ال  النتائج 

الفريق”.
االنتقاالت  “فرتة  ان  وتابع 
الشتوية ستشهد تعزيز صفوف 
اجل  من  جدد  بالعبني  الفريق 
عىل  بالفريق  الجودة  تحسني 

امل تحسن النتائج”.
امام  خرس  الديوانية  ان  يذكر 
الجولة  يف  نظيف  بهدف  اربيل 

الرابعة.

الزوراء يعادل اجلوية بالوقت القاتل يف كالسيكو الكرة العراقية
الطلبة يستعيد اناقته من جديد

جلنة الشباب الربملانية: نعمل على إبعاد الرياضة العراقية عن املشاكل بنيان: احتاد الكرة مل يتقاَض 
دينارا من موازنته احلكومية

العنكوشي : الديوانية سيلعب من 
جديد على ملعب االدارة احمللية

منتخب كرة السلة يصل املنامة حتضريا للقاء البحرين

6الرياضيالرياضي مكتب محودي: عبد االله استوىل على مكتب االوملبية
بغداد/ متابعة الزوراء

اك�د املكتب االعالم�ي لرئيس اللجنة االوملبية الس�ابق رعد حمودي، ان الرئيس املنتخ�ب رسمد عبد اإلله، 
استوىل عىل مكتب االوملبية يف بغداد.

وذك�ر مكت�ب حمودي يف بيان أنه “يف س�ابقة خطرية قام )رسمد عبداالله محم�د( باقتحام مبنى اللجنة 
االوملبية العراقية واالس�تيالء ع�ىل مكاتبها، واصدار اوام�ر وقرارات خارج صالحياته، بم�ا ينذر بعواقب 

وخيمة”.
واضاف “يف ما اذا وصلت معلومات اىل اللجنة االوملبية الدولية واملجلس االوملبي االس�يوي واللذان يراقبان 
ع�ن كثب مجريات االم�ور يف العراق، ونح�ن بدورنا، ومع يقيننا بأن هذا االجراء يمثل س�لوكا ش�خصيا 
م�ن قبل�ه وألجل تفويت الفرصة عىل مخططات�ه لخلط االمور ودفع االوملبية الدولي�ة تجاه رد فعل دويل 

مفاجئ، سنسلك جميع الطرق التي خولنا اياها القانون تجاه هكذا اجراءات غري قانونية”.

أصفر وأمحر
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ارتقى ليفربول حامل اللقب إىل املركز الثاني يف الرتتيب بعد فوزه عىل 
ضيفه ليس�رت س�يتي بثالثية نظيفة يف الجولة التاسعة من الدوري 
اإلنكلي�زي املمت�از لكرة القدم.وب�ات فريق امل�درب األملاني يورغن 
كلوب الذي خاض املباراة منقوصاً من عدة العبني أساسيني، يتخلّف 
بفارق األهداف فقط عن توتنهام املتصدر برصيد 20 نقطة، يف حني 
تجّمد رصيد ليس�رت عن�د 18 نقطة يف املركز الراب�ع، وأضاع فرصة 
اعتالء الصدارة بهذه الخس�ارة.افتتح ليفربول التسجيل يف الدقيقة 

21 ع�ر مدافع ليس�رت جوني إيفانز بالخطأ يف مرمى حارس�ه 
الدنماركي كاس�ر ش�مايكل، وأض�اف الرتغ�ايل ديوغو جوتا 
الهدف الثاني من رأسية جميلة يف الدقيقة 41 إثر تمريرة متقنة 

من اندرو روبريتسون، قبل أن يختتم الرازييل روبريتو فريمينيو 
النتيج�ة بالهدف الثالث يف الدقيق�ة 86 من عمر املباراة.وبات جوتا 

أول العب يف تاريخ ليفربول يس�جل يف أول أربع مباريات بيتية 
ل�ه عىل الت�وايل يف صف�وف الفري�ق األحمر بحس�ب 

إحصائي�ة “أوبتا”.وحافظ ليفربول عىل 
س�جله الخايل من الهزائم يف أرضه 

عىل مدى 64 مباراة وتحديدا منذ 
س�قوطه أمام كريستال باالس 
2-1 يف 23 نيس�ان/أبريل عام 
ث�الث  م�ن  أكث�ر  أي   ،2017
س�نوات ونص�ف، بفوزه عىل 
ليس�رت س�يتي بطل الدوري 
ع�ام 2016 بثالثية نظيفة، 
قياس�يا  رقم�ا  محقق�ا 

جديدا.

تتطلع أندي�ة بايرن ميونيخ ومانشس�رت 
س�يتي وتش�يليس وليفرب�ول وإش�بيلية 
وبرش�لونة لضمان التأهل إىل ثمن نهائي 
دوري أبط�ال أوروب�ا قب�ل جولت�ني عىل 
انته�اء دور املجموعات ال�ذي يعود اليوم 

الثالثاء يف الجولة الرابعة.
ويف املقابل تس�عى فرق أخ�رى مثل ريال 
مدري�د وإنرت مي�الن اللذان س�يتواجهان 
هذه الجول�ة، للبقاء يف البطول�ة والتأهل 
ل�دور ال��16، كح�ال وصي�ف النس�خة 

املاضية باريس سان جريمان .
ويح�ل ريال مدريد ضيفا ع�ىل إنرت ميالن 
غدا األربعاء يف ملعب “جوس�يبي مياتزا” 
يف مواجهة حاس�مة للفريقني، فاإلنرت لم 
يف�ز حت�ى اآلن وحقق تعادل�ني وهزيمة 
أم�ام الري�ال نفس�ه يف إس�بانيا ويتذي�ل 

املجموعة الثانية بنقطتني.
أما الري�ال فانتص�اره الوحي�د كان أمام 
اإلنرت فيما خرس أمام ش�اختار دونيتسك 
مونش�جالدباخ  بوروس�يا  م�ع  وتع�ادل 
متص�در املجموعة بخمس نق�اط بفارق 
نقطة أم�ام املريينج�ي الوصي�ف بفارق 

األهداف أمام الفريق األوكراني الثالث.
ويغي�ب ع�ن مواجه�ة اإلنرت قائ�د الريال 
س�ريجيو راموس لإلصابة، فيما يستعيد 
اإلن�رت روميل�و لوكاكو عق�ب تعافيه من 
اإلصابة.ويس�تقبل باريس سان جريمان 
الي�وم الثالث�اء ضيف�ه اليبزي�ج األملان�ي 
وصيف املجموعة الثامنة الذي يتقدم عىل 
ن�ادي العاصم�ة الفرنس�ية الثالث بثالث 
نقاط، أما متصدر املجموعة بس�ت نقاط 

أيض�ا لكن بف�ارق األهداف أم�ام الفريق 
األملاني مانشس�رت يونايتد، فيس�تقبل يف 
نفس الي�وم متذيل املجموعة إس�طنبول 
بش�اك ش�هري الذي فجر مفاجأة الجولة 
املاضي�ة بتغلبه عىل “الش�ياطني الحمر” 

يف تركيا.
وبع�د هزيمت�ه الس�بت امل�ايض يف الليجا 
أم�ام أتلتيكو مدريد، يحل برش�لونة الذي 
حقق العالم�ة الكاملة حتى اآلن ويتصدر 
املجموعة الس�ابعة بتس�ع نق�اط، ضيفا 
اليوم الثالثاء عىل دينامو كييف األكراني. 

وانتص�ار برش�لونة يعن�ي تأهل�ه لثم�ن 
النهائ�ي كم�ا أن التعادل ق�د يعني نفس 
ال�يء يف ح�ال تغلب يوفنت�وس، وصيف 
املجموعة بست نقاط، عىل فرينكفاروزي 
إذ س�تكون ف�رص  املج�ري يف تورين�و، 
دينام�و والفريق املجري ق�د نفدت حيث 
يحت�ل األول املرك�ز الثالث حالي�ا بنقطة 
بف�ارق األهداف أم�ام املتذي�ل.ويف إمكان 
إشبيلية وتش�يليس حس�م تأهلهما لدور 
ال��16 الجول�ة املقبل�ة وس�يتبقى فقط 
تحدي�د أي منهم�ا س�يتأهل م�ن صدارة 

ووصافة املجموعة الخامسة.
يحت�ل تش�يليس حاليا ص�دارة املجموعة 
بسبع نقاط بفارق األهداف أمام إشبيلية 
الوصيف ويحل الفري�ق اإلنجليزي ضيفا 
عىل رين الفرن�يس ثالث املجموعة بنقطة 
الي�وم الثالثاء.ويح�ل إش�بيلية ضيف�ا يف 
نفس اليوم عىل كراسنودار الرويس متذيل 

املجموعة بفارق األهداف خلف رين.
أم�ا حام�ل اللق�ب باي�رن ميوني�خ الذي 
انترص يف الجوالت الثالث املاضية ويتصدر 
املجموع�ة األوىل بتس�ع نقاط فيس�تقبل 

غدا األربعاء رد بول سالزبورج النمساوي 
متذي�ل املجموع�ة بنقطة ويف ح�ال فوزه 

سيضمن التأهل لثمن النهائي.
وأتلتيك�و مدريد وصي�ف املجموعة بأربع 
نقاط قد يق�رتب من التأهل ل�دور ال�16 
يف ح�ال ف�وزه ع�ىل ضيف�ه لوكوموتيف 
موس�كو غدا األربعاء يف املباراة التي تقام 

يف مدريد.
ويحل مانشسرت سيتي متصدر املجموعة 
الثالثة بتس�ع نق�اط ضيفا غ�دا األربعاء 
عىل أوليمبياك�وس اليوناني الثالث بثالث 
نقاط وانتصاره سيضمن له التأهل لثمن 
النهائي.وم�ن ناحيته، يحل يف نفس اليوم 
بورتو وصيف املجموعة بست نقاط ضيفا 
عىل أوليمبيك مارس�يليا املتذيل بال رصيد.

ويف املجموع�ة الرابع�ة يس�تقبل املتصدر 
بتسع نقاط ليفربول فريق أتاالنتا اإليطايل 

غدا األربعاء وانتصاره يضمن له التأهل.
أما أياكس أمس�رتدام وصي�ف املجموعة 
بأربع نقاط فيس�تقبل غدا األربعاء أيضا 
ميتالن�د الدنماركي متذي�ل املجموعة بال 
رصيد.وتعد املجموعة السادسة بال معالم 
واضحة حتى اآلن حيث يتصدرها بوروسيا 
دورتموند بست نقاط متقدما بنقطة عن 
التس�يو اإليط�ايل الوصيف وال�ذي يتفوق 
ب�دوره بنقط�ة أيض�ا ع�ىل كل�وب بروج 
البلجيك�ي، فيما يتذي�ل املجموعة زينيت 

سان بطرسرج الرويس بنقطة.
ويف الجول�ة املقبل�ة يس�تقبل دورتمون�د 
الي�وم الثالث�اء كل�وب ب�ورج، بينما يحل 

زينيت ضيفا عىل التسيو.

أحرز ماكس كروزه هدفا يف الش�وط الثاني ليقود 
يونيون برلني للفوز 1-2 عىل مضيفه كولن، ويمدد 
س�جله الخايل من الهزيمة يف البوندسليجا إىل سبع 

مباريات ويقفز إىل املركز الخامس.
وه�ز ك�روزه الش�باك بعدم�ا تاب�ع ركل�ة الجزاء 
التي س�ددها وأنقذه�ا تيمو هورن ح�ارس كولن 
يف الدقيق�ة 72، ليتوق�ف س�جل املهاجم املخرضم 
البال�غ عمره 32 عاما عن�د 17 ركلة جزاء متتالية 

ناجحة.
ومنح تاي�و أوني التق�دم للفريق الضي�ف املتألق، 
وال�ذي ل�م يخ�رس خ�ارج ملعبه ه�ذا املوس�م، يف 
الدقيقة 27 لكن إلياس س�خريي أدرك التعادل من 

مدى قريب.
وع�ادل كول�ن رقمه القيايس الس�لبي إذ فش�ل يف 
الفوز للم�رة 18 عىل التوايل يف ال�دوري، كما عادل 
رقم�ه الس�لبي بع�دم تحقيق أي انتص�ار يف عرش 

مباريات متتالية عىل أرضه.
ويمل�ك يونيون 15 نقطة يف املرك�ز الخامس وهو 

أفضل ما وصل إليه عىل اإلطالق.
وتراج�ع كول�ن، الذي رد إطار املرم�ى فرصة له يف 
آخر لعبة م�ن املباراة، إىل املرك�ز قبل األخري بثالث 

نقاط من ثمان�ي مباريات.وأهدى الفرنيس جان-
فيلي�ب ماتيتا فريق�ه ماينتس ف�وزه األول، وذلك 

اللق�اء بتسجيله ثالثية حسم  به�ا 

أم�ام املضي�ف فرايب�ورغ 1-3 \يف املرحلة الثامنة 
من الدوري األملاني لكرة القدم.

ودخ�ل ماينتس اللقاء ويف رصيده نقطة يتيمة من 
تعادل يف املرحلة املاضية أمام شالكه 2-2 يف مباراة 
س�جل فيها ماتيتا الهدف التقدم الثاني لفريقه يف 
اللقاء قبل أن يخط�ف الضيوف التعادل يف الدقائق 
األخرية.ونج�ح الفرن�يس البالغ 23 عام�ا األحد يف 
حس�م اللق�اء والنق�اط الثالث لفريقه يف الش�وط 
األول م�ن اللق�اء بتس�جيله الثالثي�ة يف الدقائق 2 
و34 و40، قب�ل أن يقل�ص نيلز برتس�ن الفارق يف 
الش�وط الثاني )63(، من دون أن يكون ذلك كافيا 
للعودة بفريقه م�ن بعيد وتجنيبه الهزيمة الرابعة 

هذا املوسم مقابل فوز وثالثة تعادالت.
وبهدفه السابع هذا املوسم الذي وضعه خلف هدايف 
بايرن ميوني�خ البولن�دي روبرت ليفاندوفس�كي 
)11( وبوروس�يا دورتموند النروجي إرلينغ هاالند 
)10(، منح ماتيتا ماينت�س نقطته الرابعة وصعد 

به اىل املركز الخامس عرش.
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جوارديوال: أحتلى باحلذر بشأن أجويرو

بنزمية قد يغيب عن موقعة 
جوسييب مياتزا

اعالم الكرتوني 6 أندية تتطلع حلسم التأهل مع عودة دوري أبطال أوروبا

يونيون برلني يواصل التوهج وتألق ماينتس أمام فرايبورغ

أكد بي�ب جوارديوال مدرب مانشس�رت س�يتي، أهمية املهاجم 
سريجيو أجويرو للفريق، لكنه قال إنه لن يتعجل إرشاك الالعب 
األرجنتيني.وأصي�ب أجويرو يف عضالت الفخ�ذ الخلفية خالل 
تعادل س�يتي 1-1 مع وس�ت هام يونايتد الشهر املايض، وبعد 
أسبوع واحد فقط من خوض أول مباراة يف التشكيلة األساسية 
هذا املوس�م بعد الخضوع لجراح�ة يف الركبة.واكتفى أجويرو 
بالجلوس عىل مقاعد البدالء خالل خسارة سيتي -2صفر أمام 
توتنهام يوم الس�بت املايض ليقبع الفريق يف املركز 13.وسجل 
س�يتي عرشة أهداف فقط يف ثماني مباريات بالدوري، وهو ما 
يق�ل بفارق 17 هدفا عما س�جله يف نفس املرحلة من املوس�م 
املايض.وأخفق الفريق أيضا يف تس�جيل أكثر من هدف واحد يف 
مبارياته الست األخرية يف الدوري املمتاز.وقال جوارديوال: “لن 
أقول إننا ال نحتاج أجويرو، فنحن نحتاجه، لكن سريجيو عمره 
32 عاما وغاب خمس�ة أشهر بس�بب إصابة صعبة وخطرية. 
لق�د عاد وش�ارك يف 50 أو 55 دقيقة وأصيب مجددا”.وأضاف: 
“أري�ده أن يك�ون الئقا ألني أع�رف ما فعله س�ابقا يف الدوري 
املمتاز وهو مهم بالنس�بة لنا، لكن يج�ب علينا التحيل بالحذر 
والتأكد أنه ل�ن يتعرض لإلصابة عندما يعود إىل اللعب”.وتابع: 
“يجب أن ننتظر الوقت املناس�ب إلرشاكه. أتمنى أن يس�تطيع 
العودة ويحافظ عىل االس�تمرارية يف خوض املباريات”.ويلعب 

سيتي مع أوملبياكوس يف دوري أبطال أوروبا يوم غد األربعاء.

ب�ات كري�م بنزيما نجم 
مه�ددا  مدري�د،  ري�ال 
بالغياب عن مباراة إنرت 
له�ا غدا  املقرر  مي�الن، 
بمنافس�ات  األربع�اء، 
بدوري  املجموعات  دور 

أبطال أوروبا. 
وذكرت صحيفة “موندو 
ري�ال  أن  ديبورتيف�و”، 
مدريد ب�دأ األحد املايض 
اس�تعداداته ملباراة إنرت، 

ل�م  بنزيم�ا  أن  مؤك�دة 
يتدرب مع بقية زمالئه باملجموعة.

وأضاف�ت أن بنزيم�ا ت�درب بمف�رده صباح�ا داخ�ل وخارج 
مرافق النادي، يف إش�ارة إىل أنه لن يلحق باملباراة املرتقبة أمام 
النرياتزوري التي تقام عىل ملعب )جوسيبي مياتزا( يف ميالنو.  
ويحتل ري�ال مدريد املركز الثاني باملجموع�ة الثانية برصيد 4 
نقاط، فيما يقبع اإلنرت باملركز الرابع واألخري برصيد نقطتني.

ليفربول يتفوق على ليسرت ويرتقي للوصافة
كشف النرويجي أويل جونار سولسكاير، 
مدرب مانشس�رت يونايتد، س�بب غياب 
الفرن�يس ب�ول بوجب�ا، الع�ب وس�ط 
الفري�ق، ع�ن مب�اراة وس�ت بروميتش 

ألبيون السبت املايض.
وخ�رج بوجبا، من قائمة املب�اراة، والتي 
انتهت بفوز الشياطني الحمر بهدف 
الرتغايل  دون رد، أحرزه 
برون�و فرناندي�ز من 

ركلة جزاء.
وقال سولس�كاير، يف ترصيحات للموقع 
الرس�مي ملانشس�رت يونايتد: “تلقى بول 
رضبة يف آخر مباراة له مع فرنس�ا، لكنه 
بدأ يش�عر به�ا بعد م�ران ي�وم الجمعة 
املايض، لذا لم يستطع التواجد ضد وست 
بروميت�ش. آم�ل أن يكون جاه�زًا ملباراة 

اليوم الثالثاء”.
ملواجه�ة  يونايت�د  مانشس�رت  ويس�تعد 

إس�طنبول باش�اك ش�هري اليوم الثالثاء، 
يف الجول�ة الرابع�ة م�ن دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
ص�دارة  يونايت�د،  مانشس�رت  ويحت�ل 
 6 مجموعت�ه ب�دوري األبط�ال برصي�د 
نقاط، بالتساوي مع اليبزيج، بينما يأتي 
باريس سان جريمان وإسطنبول باشاك 
ش�هري يف املركزي�ن الثال�ث والراب�ع ب�3 

نقاط فقط.

تأل�ق زالت�ان إبراهيموفيتش مرة 
جديدة وقاد فريقه ميالن للفوز 
عىل مس�تضيفه نابويل 1-3 يف 
املرحل�ة الثامنة م�ن الدوري 

اإليطايل لكرة القدم.
وس�جل إبرا ثنائية مليالن من 
رأس�ية محكم�ة يف الدقيقة 
داخ�ل  ومتابع�ة   ،20

الجزاء 54.منطقة 
غ�م  ر البلجيك�ي و تقلي�ص 

ي�س  ا ر الف�ارق د مريتين�ز 
نابويل، إال أن أماني ملصلح�ة 

ي�ق  لفر بالعودة ا الجنوب�ي 
رضبة  قوية بطرد تيموي تلقت 
باكايوكو 65.

النهاي�ة  ٍن وقب�ل  ا بث�و
وق�ع  يج�ي مع�دودات  و لنر ا
هاوغ�ي عىل البديل ينس بيرت 
ملي�الن  بع�د مه�ارة الثال�ث 

رائع.ممي�زة وإنه�اء 
رصي�د  20 وص�ار  مي�الن 
، نقطة يف صدارة  تي�ب لرت ا

تجم�د  ناب�ويل بينم�ا  رصي�د 
14يف  النقطة  املركز السادس.عند 

ع�ىل ملع�ب “س�ان باول�و” وبع�د هزيمة 
قاس�ية عىل أرضه أمام لي�ل الفرنيس 0-3 
يف “يوروب�ا ليغ” ثم التع�ادل يف الدوري يف 
“سان س�ريو” أيضا أمام هيالس فريونا 
2-2، ج�دد ميالن املوعد مع االنتصارات 
بفض�ل إبراهيموفيت�ش ال�ذي س�جل 
الهدفني، األول بكرة رأسية إثر تمريرة 

عرضية من الفرنيس تيو هرنانديز )20(، والثاني بركبته 
بعد عرضية من الكرواتي أنتي ريبيتش .)54( 

بف�ارق  الص�دارة  يف  مج�دداً  إبراهيموفيت�ش  وانف�رد 
هدفني عن نجم يوفنتوس الرتغايل كريستيانو رونالدو 
بتس�جيله هدفه العارش يف ثمان�ي مباريات، ووحدهما 
1992- الهولن�دي مارك�و ف�ان باس�تن )12 موس�م 
1993( والس�ويدي غون�ار نوردال )10 موس�م -1950
1951( س�جال أكث�ر من�ه يف 8 مراحل بحس�ب “أوبتا” 

لالحصاءآت.
واألهم من ذلك، أن ميالن الذي غاب عنه مدربه ستيفانو 
بيويل ومس�اعده جاكومو موري�يل الصابتهما بفريوس 
كورون�ا، حقق فوزه األول ع�ىل أرض نابويل منذ ترشين 
األول/أكتوب�ر 2010 ح�ني ف�از 1-2 به�ديف الرازي�يل 
متص�دراً  وبق�ي  بال�ذات،  وإبراهيموفيت�ش  روبيني�و 
برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتني أمام مفاجأة املوس�م 

ساسوولو.

سولسكاير يكشف سبب غياب بوجبا عن مواجهة وست بروميتش

إبرا يتابع التألق ويقود ميالن لعبور نابولي
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واشنطن/ متابعة الزوراء:  
شهد موقعا “بازفيد” و”هافبوست” 
العمالق�ان أوضاعا صعب�ة واضطرا 
لالس�تغناء عن عدة نسخ يف مختلف 
أنح�اء العال�م، ويع�والن الي�وم عىل 
الرشاك�ة يف منص�ة تواك�ب العرص 
الحايل بحيث تج�ذب جمهورا متعدد 
إعالنية  إي�رادات  االتجاهات لج�ذب 
أكرب، وهو االتجاه الذي يشكل جوهر 
عمل املؤسس�ات اإلعالمية التقليدية 
الكربى باإلضاف�ة إىل التطور التقني 
ملواجهة املنافسة الرشسة يف القطاع 

سواء يف الرشق أو الغرب.
واس�تحوذ موقع “بازفيد” اإلخباري 
عىل منافسه “هافبوست”، يف مسعى 
إعالمي�ة قوي�ة  لتكوي�ن مؤسس�ة 
تجم�ع جمهورا متع�دد االتجاهات، 
للتغل�ب عىل الصعوبات التي واجهت 
املنصتني يف السنوات األخرية وازدادت 
أكثر مع تداعيات وباء كوفيد – 19.

ووفق�ا لبيان صادر ع�ن الرشكتني، 
بموج�ب ه�ذه الصفقة، يس�تحوذ 
“بازفي�د” ع�ىل “هافبوس�ت” م�ن 
الرشكة األم “فريايزن ميديا” ويمكنه 
استخدام محتويات املنصات األخرى 

التابعة لها بما فيها “ياهو”.
ويتضم�ن اتفاق الرشاكة مش�اركة 
إيرادات اإلعالن ومش�اركة املحتوى، 
وتع�والن عليها لخلق ف�رص جديدة 

لإليرادات.
لجون�ا  ع�ودة  الصفق�ة  وتعت�رب 
برييت�ي، الذي كان أحد مؤس�ي ما 
كان آن�ذاك هافينغت�ون بوس�ت مع 
أريان�ا هافينغت�ون وال�ذي أصبح يف 
ما بعد املؤس�س والرئي�س التنفيذي 
لرشكة بازفيد، واآلن سيدير الرشكة 

املدمجة.
ويخط�ط املوقع�ان الل�ذان يعتربان 
من عمالقة مواق�ع اإلنرتنت لتوحيد 
قواهم�ا للمنافس�ة بش�كل أفض�ل 
يف مج�ال مزدح�م بش�كل متزاي�د، 

لألزم�ات  فريس�ة  وقوعهم�ا  بع�د 
االقتصادية نفس�ها التي ابتليت بها 

الصحف واملجالت.
وق�ال برييت�ي يف مقابل�ة الخميس، 
يجذب�ان  وهافبوس�ت  “بازفي�د  إن 
قراء مختلفني، لذل�ك يجب أن يكمل 
كل منهم�ا اآلخ�ر كجزء م�ن نفس 
الرشك�ة”. وأضاف برييت�ي إن “مع 
إضافة هافبوس�ت، سيكون لشبكة 
الوس�ائط الخاصة بن�ا عدد أكرب من 
املس�تخدمني، حي�ث يقض�ون وقتا 
أطول بكثري مع املحتوى الخاص بنا 

مقارنة بأي من أقراننا”.
ومن شأن هذه الخطوة تعزيز قطاع 
املعلومات املجانية عرب اإلنرتنت، حيث 
كان من ضمن الخيارات التي يبحثها 
بازفي�د التوج�ه نحو املحت�وى غري 
املجاني أس�وة باملؤسسات اإلعالمية 
الراسخة، إال أن املحتوى الذي يقدمه 
املوق�ع واملوجه خصوص�ا لجمهور 
الش�باب أضع�ف م�ن أن يصم�د يف 
مواجهة املنصات ذات املحتوى الجاد 
وبالتايل من الصعب املراهنة عىل هذا 

النموذج االقتصادي.
وصنع بازفيد اسمه إلنشاء محتوى 
والت�ي  ومس�ابقات،  قوائ�م  مث�ل 
اجتذبت جماهري الشباب. كما جلبت 
مراس�لني ملوقعها اإلخباري. واعتمد 

بداي�ة انطالقة املحتوى عىل املحتوى 
الرتفيه�ي، مثل “21 صورة س�تعيد 
إيمانك يف اإلنس�انية” ومقطع فيديو 
ملتابعي بازفيد وه�م يحاولون جعل 

البطيخ ينفجر.
يف  التعم�ق  املوق�ع  ق�رر  والحق�ا 
تغطية األح�داث الجاري�ة واملقاالت 
االس�تقصائية م�ن خ�الل “بازفي�د 
نيوز”، وهو قس�م ق�اده ملدة ثماني 
سنوات محرره املؤسس بن سميث، 
قب�ل أن ينض�م إىل صحيف�ة التايمز 

ككاتب عمود إعالمي.
وبرز موقع هفنغتون بوس�ت خالل 
رئاس�ة جورج دبليو ب�وش كموقع 
للمدون�ني الليربالي�ني، الذين اس�هم 
الكث�ري منهم مجانا، وش�هد صعودا 
متسارعا وتوس�عا شمل منصات يف 
كاف�ة أنح�اء العالم، وصل�ت إىل 14 
نس�خة بلغ�ات مختلف�ة، ويعد من 
أه�م املواق�ع اإلخباري�ة اإللكرتونية 

املجانية يف العالم.
يف  بس�يطا  العم�ل  نم�وذج  وكان 
رسي�ع  محت�وى  أنت�ج  املوقع�ني، 
االنتشار يستهدف الجماهري األصغر 
سنا واألذكياء عرب اإلنرتنت واستفاد 
من إيرادات اإلعالن�ات عرب اإلنرتنت. 
ل�م يك�ن ذل�ك مربح�ا كم�ا كان�وا 
لالستغناء  املوقعان  يأملون.واضطر 

ع�ن ع�دة نس�خ لديهم�ا يف مختلف 
أنحاء العالم، فقد أغلق بازفيد غرف 
التحرير يف اململكة املتحدة وأس�رتاليا 
وخف�ض روات�ب املوظف�ني يف مايو 
امل�ايض، وذكرت مص�ادر مطلعة أن 
هذا القرار جاء بسبب الضغوط عىل 
نم�وذج أعم�ال الرشكة املم�ول من 

اإلعالنات، وليس عملها.
ترسي�ح  بعملي�ة  ق�ام  أن  وس�بق 
موظفني عام 2017 لضغط النفقات 

بسبب تراجع إيرادات اإلعالنات.
واس�تغنت منص�ة هافبوس�ت ع�ن 
39 موظفا خ�الل جولة من عمليات 
الترسيح يف عام 2017. ويف أوائل عام 
2019، قال�ت رشك�ة فريزي�ون إنها 
س�تخفض 800 وظيفة، أو 7 يف املئة 

من أقسامها اإلعالمية.
ووف�ق م�ا ذك�رت يف بي�ان رس�مي 
املدي�رة الدولية ملوقع هاف بوس�ت، 
لوي�ز روغ، نهاية ش�هر مارس عام 
صعب�ة  أوضاع�ا  ش�هدت   ،2018
وتعث�را عدة م�رات، فاس�تغنت عن 
عدة نس�خ يف الس�نوات املاضية، من 
بينه�ا “هافنغت�ون بوس�ت عربي” 
التي اس�تثمرها القطري�ون ولم تدم 
طوي�ال، بع�د أن قام�ت الرشكة األم 

بعملية تقييم للمحتوى.
ولحق به موقع “هافنتغون بوس�ت 
ديس�مرب  توق�ف يف  ال�ذي  مغ�رب” 
2019، بعد ست سنوات من انطالقه 
حي�ث كان يغط�ي كال م�ن تون�س 
والجزائ�ر واملغ�رب، ودع�ت رس�الة 
مقتضب�ة نرشت عىل املوق�ع، القراء 
إىل زي�ارة النس�خة العاملي�ة للموقع 

“هافبوست”.
ونظ�ر محلل�ون إىل العم�ر القص�ري 
للنس�خة العربية من املنصة الرقمية 
العاملي�ة إىل أنه�ا م�ؤرش ق�وي عىل 
رضورة االعتماد ع�ىل بنية صحفية 
راسخة يف املؤسسات التقليدية، التي 
عززت منصاته�ا بالتقنيات الرقمية 
الحديث�ة ونجح�ت بالحف�اظ ع�ىل 

قاعدة جماهريية.
وأصبح الجانب التقني ال يقل أهمية 
عن املحتوى يف املؤسسات اإلعالمية، 
خصوصا ل�دى اس�تهداف الجمهور 
الش�باب، وقال ماكس ويلينز املحرر 
 Digiday من نرشة التج�ارة الرقمية
“إذا كنت نارشا يعتمد عىل النصوص 
يك�ون  أن  فيج�ب   ،2019 ع�ام  يف 
واضحا تمام�ا أن متابعة هذا النهج 
ليست اسرتاتيجية معقولة، والسيما 
إذا كن�ت تبح�ث عنه�ا م�ن خ�الل 

توظيف أشخاص لكتابة محتوى”.
وأض�اف “إذا كان ه�ذا ه�و مص�در 
دخلك الوحيد، فمن الصعب جدا بناء 

عمل تجاري مزدهر”.
ويدف�ع التده�ور املتس�ارع للقطاع 
حل�ول  ع�ن  البح�ث  إىل  النارشي�ن 
جدي�دة لزيادة اإلي�رادات، إذ لم ينتج 
الفيدي�و القص�ري إي�رادات مأمول�ة 
يعت�رب  لذل�ك  للكثريي�ن،  بالنس�بة 
التالي�ة  الوجه�ة  البودكاس�ت ه�و 
للمؤسس�ات الصحافي�ة. فقد قالت 
توس�ع  إنه�ا  “اإليكونوميس�ت” 
فريقها الصوتي إىل ثمانية موظفني. 
وتتبع صحيفة وول سرتيت جورنال 

مبادرة مماثلة.
يف  البودكاس�ت  م�ازال  املقاب�ل  يف 
العال�م العرب�ي يعتم�د ع�ىل جهود 
فردية وتج�ارب صغرية، ولم يتطور 
يف املؤسس�ات الصحفي�ة واإلعالمية 
العربي�ة بالش�كل املطل�وب كما هو 

الحال يف املؤسسات الغربية.
وش�كل اس�تحواذ فيس�بوك وغوغل 
عىل حصص أك�رب من اإلعالنات عرب 
اإلنرتن�ت، رضب�ة قوي�ة للمنص�ات 
اإلعالمي�ة يف ال�رشق والغ�رب ع�ىل 
ح�د الس�واء، خصوصا الت�ي تعتمد 
“بازفي�د”  مث�ل  اإلعالن�ات  ع�ىل 
و”هافبوس�ت”، بع�د أن كان ُينظر 
إىل الرشكت�ني ع�ىل أنهما م�ن أقوى 
اإلعالم�ي  املش�هد  يف  املنافس�ني 

التقليدي.
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»بي بي سي« وديانا... فضائح وحتقيق واعرتاضات
لندن/ متابعة الزوراء:

تس�تمّر فصول قضّية مقابلة األمرية 
ديانا الش�هرية عىل »بي بي يس« عام 
1995 بإشغال الرأي العام والصحافة 
الربيطانّية، إذ إّنها تتحدث عن احتيال 
بريطانّي�ة،  ملكّي�ة  ش�خصّية  ع�ىل 
أع�رق  م�ن  واح�دة  فيه�ا  تنخ�رط 
املؤسس�ات الصحفية يف البالد، والتي 

تمّول من القطاع العام. 
وزعم ش�قيق األم�رية ديانا تش�ارلز 
سبنرس أن مراس�ل الربنامج الشهري 
»بانوراما« مارتن بش�ري الذي أجرى 
املقابل�ة أطلع�ه ع�ىل وثائ�ق مزورة 
إلقن�اع أخت�ه باملش�اركة. وظه�رت 
تقاري�ر جديدة أخرياً تزعم أن بش�ري 
إلقن�اع  ملتوي�ة  أس�اليب  اس�تخدم 
ديانا بإج�راء املقابلة، منه�ا االدعاء 
بأن موظفيها تلقوا أمواال للتجس�س 
عليه�ا. وكان بش�ري ال ي�زال صحفياً 
مغم�وراً حينه�ا، وه�و اآلن إعالم�ي 
للش�ؤون  ش�هري ويعم�ل كمراس�ل 

الدينية يف الهيئة.
يف املقابلة التي بثت يف ترشين الثاني/

نوفمرب 1995 وشاهدها 22,8 مليون 
ش�خص، تحدث�ت ديان�ا ع�ن انهيار 
زواجه�ا وقال�ت عبارته�ا الش�هرية 

إن�ه »كان هن�اك ثالثة أش�خاص« يف 
زواجها، هي وتشارلز وكاميال باركر 
باولز، كاش�فة أيضاً عن عالقات لها 
خارج إطار ال�زواج. وانفصلت ديانا 
عن األمري تشارلز رسميا عام 1996، 
وتوفيت يف العام التايل يف حادث سيارة 

يف باريس.

وعق�ب ذل�ك، أعلن�ت »بي ب�ي يس«، 
األس�بوع املايض، فتح تحقيق فوري 
يتعلق بالوس�ائل الت�ي اتبعت إلقناع 
بإج�راء مقابل�ة ع�ام 1995  ديان�ا 
كش�فت فيه�ا األم�رية تفاصيل عن 
حياتها الزوجية املضطربة مع األمري 
تش�ارلز. وقال�ت »بي ب�ي يس« إنها 

وافق�ت ع�ىل تعيني القايض الس�ابق 
يف املحكم�ة العلي�ا ج�ون دايس�ون، 
لتويل التحقي�ق الذي يأتي بعد طلبات 
متكررة من تش�ارلز س�بنرس شقيق 
األم�رية الراحل�ة. وأضاف�ت أن جون 
العلي�ا  املحكم�ة  ق�ايض  ديس�ون، 
ويتمت�ع  مرم�وق  »رم�ز  الس�ابق، 

باحرتام كبري وسيقود عملية تحقيق 
دقيقة وش�املة«، بحس�ب م�ا نقلت 
وق�ال  ب�رس«.  »أسوش�ييتد  عنه�ا 
»فران�س  نقلت�ه  بي�ان  يف  دايس�ون 
ب�رس«: »هذا تحقيق مهم س�أبدأ به 
عىل الف�ور«، مضيفاً: »س�أضمن أن 

يكون منصفا ودقيقا«.
وح�ددت »ب�ي ب�ي يس« اختص�اص 
التحقي�ق بالرتكي�ز بش�كل أس�ايس 
ع�ىل دور بش�ري الذي كانت ش�هرته 
محدودة حينه�ا، لكنه حقق بعد ذلك 
نجاحا مهني�ا وحصل عىل وظائف يف 
مؤسس�ات إعالمية عاملية. وسينظر 
التحقي�ق يف »بيانات مرصفية مزيفة 
تظه�ر مدفوع�ات مزعوم�ة ملوظف 
س�ابق لدى إيرل سبنرس  ومدفوعات 
مزعومة ألفراد م�ن العائلة املالكة«. 
كما س�يتطرق إىل ما كش�فه سبنرس 
حول بشري لصحيفة »دييل ميل« التي 
ذكرت أن الصحايف تفوه ب�«ادعاءات 
شائنة« طاولت امللكة إليزابيث الثانية 
واألم�ري تش�ارلز وأعض�اء يف األرسة 

املالكة.
لك�ّن ش�قيق األم�رية ديانا تش�ارلز 
س�بنرس ق�ال إن�ه »غ�ري راٍض ع�ىل 
اإلطالق« عن التحقيق املس�تقل الذي 

أطلقت�ه »بي بي يس« بش�أن املقابلة 
الشهرية التي أجراها أحد صحافييها 
م�ع »لي�دي دي« ع�ام 1995. وكتب 
يف تغري�دة عىل »تويرت« ي�وم الجمعة 
»أخ�ربت »بي ب�ي يس« بأنني لس�ت 
راضي�اً عىل اإلطالق ع�ن املعايري التي 
حددوه�ا لتحقيقهم« منتقدا بش�كل 
خ�اص املجموع�ة الربيطانية لحدها 
من النطاق الزمني للتحقيق، مطالباً 
»بأن يتمت�ع الق�ايض بحّرية فحص 
كل جان�ب من جوانب ه�ذه القضية 
م�ن الع�ام 1995 إىل الوقت الحارض، 
ألن�ه يعتق�د أن »ب�ي ب�ي يس« كانت 

تحاول التسرت عىل مراسلها«.
م�ن جانب�ه، رّح�ب األم�ري ويلي�ام، 
نج�ل األمرية ديان�ا واألمري تش�ارلز، 
بالتحقيق. وق�ال دوق كامربيدج، إّن 
»التحقيق املس�تقل خطوة يف االتجاه 
الصحي�ح. يجب أن يس�اعد يف إثبات 
الحقيقة وراء اإلجراءات التي أدت إىل 
مقابل�ة بانوراما والق�رارات الالحقة 
الت�ي اتخذه�ا أولئك يف ب�ي بي يس يف 

ذلك الوقت«.
وقال مصدر مقرب من األمري هاري، 
نجل األم�رية ديانا املتخ�يلّ أخرياً عن 
مهامه امللكية، لصحيفة »ذا غارديان« 

إن�ه »يتلقى تحديثات منتظمة« حول 
التحقي�ق يف س�لوك الصح�ايف مارتن 

بشري يف ترتيب العرض التاريخي.
ولم ي�رد بش�ري حتى اآلن ع�ىل هذه 
املزاع�م، بينما قالت »بي بي يس« إنه 
كان مريضا بس�بب إصابته بفريوس 
كورون�ا. هذا فيما قال�ت »دييل ميل« 

إّنه شوهد يتبّضع من أحد املتاجر. 
واُتهم�ت »ب�ي ب�ي يس« يف تحقي�ق 
سابق بالتس�رت بعدما رست شائعات 
عن أساليب بشري املزعومة للحصول 
ع�ىل املقابل�ة. وقالت الهيئ�ة املمولة 
م�ن القطاع العام إن تحقيقها األخري 
س�ينرش بمج�رد اكتمال�ه، بحس�ب 
الهيئ�ة  وقال�ت  ب�رس«.  »فران�س 
األسبوع املايض إنها عثرت عىل مذكرة 
مكتوبة بخ�ط اليد من األم�رية ديانا 
تفي�د بأنها لم ت�َر البيانات املرصفية 
املزيف�ة، وأنه�م لم يلعب�وا أي دور يف 
قرارها بمنح بش�ري املقابلة، حسبما 

نقلت عنها »ذا غارديان«. 
من جانبه، أكد املدير العام ل�«بي بي 
يس« تيم دايف�ي العزم »عىل الوصول 
إىل الحقيقة بشأن« ما حصل. وأضاف 
»هذا هو سبب تكليفنا إجراء تحقيق 

مستقل«.

القاهرة/ متابعة الزوراء:
الش�اب،  امل�رصي  الصحف�ي  ت�ويف 
قس�م  يف  املح�رر  خال�د،  محم�ود 
الرياض�ة بع�دة مواق�ع إلكرتوني�ة، 
متأثراً بإصابته بفريوس كورونا، عىل 
خلفية احتجازه يف أحد مستشفيات 
العزل التابعة لوزارة الصحة قبل أيام 
قليل�ة، وتدهور حالت�ه الصحية بعد 
وضعه عىل جهاز للتنفس الصناعي.

وس�ّجلت مرص ارتفاعاً كبرياً يف عدد 
إصابات ف�ريوس كورونا خالل األيام 
الصح�ة  وزارة  أعلن�ت  إذ  األخ�رية، 

منتصف ليل السبت املايض تسجيل 358 حالة جديدة، وهو الرقم األعىل للحاالت اليومية 
منذ ش�هر يوليو/تموز املايض، لريتفع العدد اإلجمايل لحاالت اإلصابة إىل 112676 حتى 

اآلن، وحاالت الوفيات إىل 6535 بعد تسجيل 14 حالة جديدة.
وكان رئيس الوزراء املرصي، مصطفى مدبويل، قد وجه األجهزة املعنية بتشديد الحمالت 
ع�ىل األماك�ن املخالفة لإلج�راءات االحرتازي�ة يف مواجهة أزمة تفيش ف�ريوس كورونا، 
وتطبي�ق العقوب�ات )الغرام�ات( املق�ررة يف القانون، وق�رارات مجلس ال�وزراء يف هذا 

الشأن.
وحّذر من أن املوجة الثانية من انتش�ار الفريوس س�تكون أش�د خطراً من سابقتها، ما 

يوجب العمل عىل تفادي االنزالق إىل هذا املنحنى الخطري.
ودع�ا مدبويل املواطن�ني إىل رضورة االلت�زام بتطبيق كافة اإلج�راءات الوقائية للتصدي 
النتش�ار الفريوس كالتباعد االجتماعي، وارتداء الكمام�ات، مع متابعة تطبيق مختلف 
الجهات هذه اإلجراءات بشكل صارم يف مواقع العمل واإلنتاج، يف ضوء ما تشهده مرص 
مؤخراً من زيادة يف عدد الوفيات واإلصابات الناجمة عن فريوس كورونا، وتعرض العديد 

من دول العالم ملوجة ثانية من الوباء.

تونس/متابعة الزوراء:
طالب االتحاد الدويل للصحفيني، يف رسالة إىل رئيس الحكومة التونسية هشام املشييش، 
بتطبيق القرار القضائي املس�تعجل الذي أصدرته املحكمة اإلدارية بالعاصمة التونسية، 
وال�ذي دعا الحكومة إىل نرش نص االتفاقية اإلطارية املش�رتكة للصحفيني التونس�يني، 
وهي اتفاقية تّم توقيعها منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2020 من قبل النقابة الوطنية 
للصحفي�ني التونس�يني وأصحاب املؤسس�ات اإلعالمي�ة يف القطاعني الع�ام والخاص، 
وتضم�ن حق�وق الصحفيني املادي�ة واالجتماعية ومنه�ا ضمان أجر أدن�ى للصحفيني 

للخروج من الوضعية املادية الصعبة التي يعيشها الكثري منهم.
ورّد املش�ييش الس�بت، خالل إرشافه عىل اجتماع مع املحافظني، عىل الرسالة، مؤكداً أن 
هن�اك عوائق تح�ول دون نرش نص االتفاقية يف الصحيفة الرس�مية للب�الد، وأنه ملتزم 

بحرية الصحافة التي يعتربها »مبدأ ال مناص منه«.
عوائق يبدو أنها، وفقاً ملا قالته مصادر نقابية مطلعة، تتعلق بضغوط يمارسها االتحاد 
العام التوني للش�غل عىل الحكومة التونس�ية حتى ال تنرش هذه االتفاقية، ألن نرشها 
يعن�ي أن النقابة الوطنية للصحفيني التونس�يني س�تصبح املمثل الوحي�د لهم، وبالتايل 
تهمي�ش النقاب�ة العامة لإلع�الم )املنضوية تحت ل�واء االتحاد العام التوني للش�غل( 
والتي تعترب نفسها أكثر تمثيلية للعاملني ىف القطاع اإلعالمي، وهو ما يمّكنها من تمثيل 
العامل�ني يف القطاع اإلعالمي يف املفاوضات مع الحكومة التونس�ية، خاصة يف ما يتعلق 

بزيادة األجور.
وقالت عضو املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيني، املكلفة بالعالقات الخارجية، 
فوزي�ة الغيل�ويف، إّن النقابة ال تعترب رس�الة االتحاد »تدخالً«، بل »أم�راً طبيعياً باعتبار 
النقاب�ة عض�واً يف املكتب التنفيذي لالتح�اد الدويل للصحفيني ممثلة يف ش�خص الزميل 
زي�اد دّبار. وقد كان االتحاد يتابع معنا ه�ذا امللف، وتدخله يأتي يف إطار حض الحكومة 
التونسية عىل اإليفاء بالتزاماتها. فنحن وّقعنا االتفاقية مع الدولة التونسية مهما كانت 

الحكومة التي تقوم بتسيري شؤونها«.
وح�ول رّد رئي�س الحكومة، قال�ت »رئيس الحكومة هش�ام املش�ييش مطالب بتطبيق 
الق�رار القضائ�ي الداعي إىل نرش االتفاقية حتى يتّم تفعيلها قانونياً، واس�تغرب حديثه 

عن عوائق تحول دون نرشه االتفاقية بالصحيفة الرسمية«.

االحتاد الدولي يطالب املشيشي بتطبيق 
اتفاقية مع الصحفيني التونسيني

وفاة الصحفي املصري حممود خالد
بعد إصابته بفريوس كورونا

املؤسسات اإلعالمية التقليدية تعزز منصاتها بالتقنيات للحفاظ على وجودها

لندن/ متابعة الزوراء:
أُجرى مس�ح عاملي يف بداية الوباء 
لتقيي�م كيفية تعام�ل الصحفيني 
أثن�اء اإلغ�الق. وُن�رشت نتائج�ه 
يف تقري�ر بعن�وان »الصحاف�ة يف 
التقري�ر  ويح�ث  كوفي�د«.  زم�ن 
االهتم�ام  ع�ىل  األخب�ار  مدي�ري 
بمخاوف املوظفني بشأن صحتهم 

النفسية.
ويري�د 130 مش�اركاً يف الدراس�ة 
ح�ول تأث�ري ف�ريوس كورونا عىل 
الصحاف�ة، االهتم�ام بمخاوفه�م 

بشأن صحتهم النفسية.
ويوّثق هذا التقرير الضغط النفي 
ال�ذي فرض�ه ف�ريوس »كوفي�د-
19« ع�ىل الصحفيني، لكن الكاتب 
واملخ�رج ومؤلف الدراس�ة، جون 
كرويل، يعتقد أن الوباء يمثل أيضاً 
فرصة تحدث مرة واحدة يف الجيل 

للضغط عىل زر إعادة الضبط.
ولقد أدى الوباء إىل ترسيع التغيري 
التحويل الذي كان يرضب الصناعة. 
االتجاه�ات والتط�ورات التي كان 
م�ن املمكن احتضانها يف الس�ابق 
خالل خمس س�نوات، تم تبّنيها يف 

غضون أشهر قليلة.
عم�ل  وط�رق  أدوات  ودخل�ت 
وعمليات جديدة حيز التنفيذ، وتم 

إنشاء مضامني الصحف واملنتجات 
الرقمية وتحريرها ونرشها بنجاح 
من غرف الن�وم واألرائك وطاوالت 

املطبخ.
يق�ول   ،2020 ملس�ح  بالنس�بة 
املؤل�ف: »تلقيت ردوداً من فيليبني 
والهند والربازيل وإسبانيا وفرنسا 
وجن�وب  وإندونيس�يا  وأس�رتاليا 
أفريقيا وهولندا وأيرلندا والواليات 
املتحدة واململك�ة املتحدة وغريها. 
أن  يل  بالنس�بة  امله�م  م�ن  كان 
تكون الرؤى عاملي�ة وتمثيلية قدر 
اإلمكان. جاءت معظم هذه الردود 

يف إبريل/نيسان ومايو/أيار«.
وعندما سئلوا عما إذا كانت لديهم 
تجرب�ة إيجابي�ة م�ن اإلغ�الق يف 

العمل، قال 64 يف املائة ال.
وق�ال حوايل 59 يف املائة إن اإلغالق 
ج�اء بمزيد من القل�ق والتوتر. تم 
ط�رح الس�ؤال م�ن منظ�ور بيئة 
عملهم. كان من الواضح أن العمل 
م�ن املنزل س�واء م�ع العائالت أو 
رفقاء الس�كن أو العمل بمفردهم 

قد تسبب يف أرضار.
وعندما ُس�ئلوا مب�ارشة عن تأثري 
الجائحة ع�ىل مزاجهم، أفاد 77 يف 
املائة من املس�تجيبني بوجود نوع 
م�ن الضغط املرتب�ط بالعمل الذي 

حدث أثناء اإلغالق.
م�ن بني هؤالء، ق�ال 57 يف املئة إن 
اإلجه�اد املرتب�ط باإلغ�الق قد أثر 
ع�ىل إنتاجيتهم. ق�ال أكثر من 44 
يف املئ�ة إن ذلك أثر ع�ىل عالقاتهم 
م�ع العائلة واألصدق�اء، وقال 59 
يف املئ�ة إنهم م�روا بلحظ�ات من 

الشعور باالكتئاب أو القلق.
وعندما ُسئلوا عما إذا كان اإلغالق 
سيغري غرف األخبار بشكل جذري 
أو إىل ح�د م�ا، واف�ق 94 يف املائة. 
كما ق�ال 87 يف املئة إنهم ش�عروا 
بأن صاح�ب العمل يجب أن يكون 
مس�ؤوالً أو مسؤوالً إىل حد ما عن 

ظروف عملهم يف املنزل.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، من ب�ني أولئك 
الذي�ن يرج�ح أن يس�عوا لتغي�ري 
دائ�م من أصحاب العم�ل، قال 56 
يف املائة ممن أبلغوا عن ش�عورهم 
باالكتئاب أثناء اإلغالق أن صاحب 
العم�ل يتحمل مس�ؤولية التحقق 

من صحتهم.
وأفاد 80 يف املائ�ة من أولئك الذين 
أرادوا رؤي�ة تحّس�ن يف التواص�ل 
م�ن املديري�ن أن الضغ�ط املرتبط 
باإلغ�الق ل�ه تأث�ري س�لبي ع�ىل 

إنتاجيتهم.
وتح�ّدث معظ�م الصحفي�ني من 

دون الكش�ف ع�ن هويتهم، ألنهم 
يخشون عىل وظيفتهم إذا شوهدوا 

وهو ينتقدون اإلدارة.
وكانت الصحافة يف مأزق قبل فرتة 
طويلة من انتشار فريوس كورونا، 
فق�د وقع�ت ضحي�ة االضط�راب 
املضللة،  واملعلومات  التكنولوجي، 
والش�عور  اإلعالن�ات،  وأزم�ة 
املتضخم بقيمتها الذاتية. وبسبب 
وتش�ويه  الجمه�ور  ثق�ة  ع�دم 
س�معتها م�ن قب�ل السياس�يني، 
ص�ارت صناعة الصحاف�ة بطيئة 
يف تكيي�ف أعمالها مع ما يس�مى 

بعرص املعلومات الذي غطته.
ويبدو أن الصحفي�ني محارصون 
م�ن جمي�ع الجوان�ب وخائف�ون 
عىل مس�تقبلهم، ل�ذا ف�إن اعداداً 

كب�رية منه�م منهك�ة وُمحبط�ة 
بس�بب العم�ل لس�اعات طويل�ة 
الجائح�ة، وه�ذا يؤث�ر يف  خ�الل 
موق�ع  يق�ول  عمله�م،  ج�ودة 

»جورناليزم«. 
ويف الوق�ت الحايل، ال ينبغي ملديري 
غرفة األخبار حقاً أن يتم إخبارهم 
بأن العديد من موظفيهم مرهقون. 
لكنهم يقفون مذهولني، ويقومون 
بح�ركات جانبية طفيف�ة ويبدو 
أنهم غري قادري�ن عىل التكيف مع 

عاصفة تبتلعهم.
وتقرير »الصحافة يف زمن كوفيد« 
هو رس�الة م�ن أولئ�ك املوجودين 
يف م�كان العم�ل وم�ن العامل�ني 
املس�تقلني الذي�ن يبق�ون املواقع 

اإلخبارية مستمرة.

ثالثة أرباع الصحفيني يعانون من ضغوط مرتبطة باإلغالق وكورونا
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فاهم وارد العفريت 
م�ع أول ق�راءة لعن�وان الرواي�ة )ي�د القمر حني 
يحل�و لهم الخوف( للروائي محمد رش�يد ش�ميس 
الصادرة عن منش�ورات أحمد املالكي للعام 2020 
بغداد, مع العن�وان يدخلنا الراوي اىل عالم غرائبي 
لكون العن�وان اليتكئ عىل التماهي او اعادة انتاج 
تجارب الغري, ومع كلمات االهداء يرسم لنا الراوي 
نص�ا موحيا للدخول اىل عالم روايت�ه بعد االنزياح 
قلي�ا عن ماهية العنوان او دالل�ة املعنى, اذا نحن 
أم�ام رواية تتحدث عن الثوار والش�هداء املطالبني 
بالحري�ة والعدال�ة وع�ن مجتم�ع خاض�ع الرادة 
الباط�ل حتى هيمن علي�ه الذل واله�وان ورسقت 
حقوق�ه وانتهك�ت مقدس�اته, م�ع 114 صفحة 
من القطع املتوس�ط حمل لنا الراوي محمد رشيد 
حكايات ذات معاني تمتلك الثيمة الجمالية للنص 
االبداعي الذي يتس�م بوح�دة املوضوع للوصول اىل 
الهدف الكامن بني س�طور وعبارات املتن الروائي, 
وم�ع ماحازته الرواي�ة من قيم�ة حكائية مؤثرة 
مل�ا يمتلكه النص من مس�احة تأم�ل جعلت اعادة 
الق�راءة أم�ر البد من�ه ملا في�ه من حبك�ة باغية 
اس�تعارت الكث�ري م�ن اللقط�ات السيس�ولوجية 
لتنس�جم مع املعي�ار الروائ�ي لش�خوص الرواية 
واف�ق تحركه�م وطريق�ة تفكريهم وف�ق الذاكرة 

الزمكانية وما ترافقها من تحوالت العالم الهامي 
الذي وضعهم فيه امللك وحاش�يته من ذوي األذرع 

الثقيل�ة والجنود الذين غس�لت الق�رارات الجائرة 
ادمغتهم وأحاسيسهم الوطنية, اذا نحن أمام عدة 
صور متسلس�لة األحداث فخ�وف االم الذي ولدته 
ظ�روف قت�ل الزوج وم�ا تبعه بعد ذل�ك من حجر 
اجباري للولد بعد مقتل أبيه اس�تمر لعرشين عاما 
خوف�ا من بطش امللك وجماعته ألن ذلك الولد ورث 
األذرع الثقيلة من أبيه كما ورث روح الثورة وعدم 
الس�كوت عن املطالبة بالحق, هذه التحوالت التي 
جاءت متناس�قة مع الجدل املتش�ظي بني قمريد 
ووالدته والذي حمل ب�ني أبجدياته نزعات متباينة 
فرضته�ا واقعية االح�داث يف عقل والدت�ه املؤدلج 
لحم�ل فك�رة االنتقام التي تحول�ت اىل خوف كبري 
من املجهول الذي ينتظر ولدها الوحيد وبما يحمله 
امللك وحاش�يته من اره�اب الزم نبض تلك االم من 

أن يتحول ولدها اىل ضحية مثل والده. 
جذوة الث�ورة التنطفئ يف قلوب الث�وار لذلك حمل 
قمري�د داخل فؤاده قبس من ش�علة الثورة بقيت 
متق�دة داخل نفس�ه طيلة االع�وام العرشين التي 
قضاه�ا داخ�ل غرفت�ه مختفي�ا بس�بب عاطفة 
االموم�ة التي جعل�ت من اخف�اء قمريد س�بيلها 
الوحيد للمحافظة عليه من طغيان امللك وحرس�ه 
وحاشيته, هذه املعادلة القاسية جعلت من قمريد 
متم�ردا عنيدا ع�ىل واقعه, وه�ذا االنطاق العنيف 

وع�دم املباالة التي أبداها قمري�د بعدم الخوف من 
املل�ك او من بطش جن�وده وحرس�ه مثلت تحوال 
ملموس�ا من العقل او التفك�ري العميق بمجريات 
مابعد خروجه من غرفته بعد س�نوات الحجز التي 
فرضت عليه, وعىل الرغم من ارتدائه ملابس النساء 
ملحاول�ة التمويه التي اختارته�ا عاطفة األم اال أن 
الش�عور الثوري الجارف بممارسة الحياة بشكلها 
الطبيع�ي بعيدا عن ميتافيزقيا الخوف التي زرعها 
امللك وحاشيته يف عقول الرعية ليكونوا معزولني يف 

كهوف الا ارادة. 
هذا االشتغال الفني واالجواء الدرامية التي ارتدتها 
صفحات تل�ك الرواية جعلتنا نتابع بش�غف تنوع 
الص�ور وبن�اء الجم�ل وكأنن�ا نعي�ش واق�ع تلك 
األح�داث ب�كل تفاصيله�ا الدقيق�ة, كل ذلك جعل 
الرواي�ة تغ�وص بعي�دا يف مادتها الرسدي�ة لتخلق 
ش�عورا ايجابي�ا لدى املتلق�ي الذي مل�س ان هناك 
تح�وال موفقا ملا هو مالوف او س�ائد يف النصوص 
الروائية الخاضعة للعنارص الكاس�يكية املعتادة, 
وعىل الرغم من اس�تخدام الرمزية يف رس�م االطار 
العام الحداث الرواية وحركة شخوصها وادوارهم, 
اال ان تفكي�ك نص�وص املت�ن الروائ�ي يظهر انها 
تنس�جم تماما مع الواقع املؤلم ال�ذي يرزح تحت 
وطأت�ه الذي�ن يحمل�ون يف داخلهم ج�ذوة الثورة 

وروح الثوار, هذه الص�ور املتداخلة التي اختارها 
محم�د رش�يد ادت مهمته�ا بنج�اح لتتماىش مع 
نبوءة املستقبل التي كان قلب االم يحملها يف الكثري 

من املواقف. 
هذا التش�ييد ملاهية النص الروائ�ي وما حمله من 
مفارق�ات غرائبي�ة عدي�دة له�ؤالء الن�اس الذين 
ذاب�وا تماما يف خدمة امللك وتنفي�ذ قراراته وتقديم 
القرابني الغالية تباعا دون ملل او اعرتاض, جعلت 
نفوس سكان هذه اململكة تنقسم اىل  نصفني من 
الوالء نصف للملك ونصف لهم مع غلبة حصة امللك 
وحاش�يته يف الطاعة والوالء واالس�تماتة يف الدفاع 
عن مصالحه, اذا نح�ن امام رواية مثلت معطيات 
حقيقي�ة لواق�ع مع�اش حملته ذاك�رة جمعية اذ 
تجاوزت ثورة يد القمر األنا أو املصالح الشخصية 
ع�ىل الرغ�م من تخ�اذل وابتعاد م�ن أراد يد القمر 
أن يزي�ح عن كواهلهم ج�روت العبودية ليجعلهم 
احرارا, ولينادي بارجاع مملكته وثرواتها اىل ناسها 
بعي�دا عن بط�ش الظاملني ولكن مظاه�ر الخنوع 
واالس�تكانة لواقع الذل والبؤس الذي أبداه أغلبية 
س�كان تلك اململك�ة جعلت من هذا الث�وري يتجه 
بعيدا ليعانق مضطرا سكان الغابة الغرباء بانتظار 
فجر جديد قد يأتي بش�مس باسمة تجتاح دياجري 

الظام التي أسسها امللك وحاشيته وحرسه.
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ثقافية

الكاتب )روبرت زيتالر( وقراءة يف رواية )حياة كاملة(

ابو اجلود... جواد احلطاب..سالالت الشعر املقهورة!!
شوقي كريم حسن

 ج�اء من ب�ني أحضان البهج�ة البرصية، 
ون�داءات نوخذاته�ا، ليش�يد ل�ه رصح�اً 
مخرتقاً لعب العاصم�ة ومردلجاتها  التي 
تح�رك الش�عرية كما تري�د، الول�د النزق 
اىل ح�د ال�رتف، يريد ولوج احام الس�ياب 
عله يكش�ف بقايا حلم، واش�ارات لطرق 
اهمله�ا الس�ياب او علمها ليس�لكها هو، 
مع خياره الصعب، كان�ت ايامه تتصاعد 
وجع�اً، وتنكرس عن�د لغة الجس�د املفعم 
برج�اءات البي�اض، كلم�ا صع�د باتجاه 
مش�اغله اليومي�ة ارجعت�ه القصي�دة اىل 
ت�ردد...  اعماق�ه  كان�ت  مكتش�افاتها، 
ياحطاب مالك وفوىض الشعراء واثامهم.. 
ياحطاب مال�ك وهذه املمالك الذي التأوي 
م�ا  وع�ود  س�وى  والتمنحه�م  الفق�راء 
تحققت قط... ياحطاب انظر صعود هذه 
االرتفاعات اس�هل لك م�ن درب قصيدة ال 
تمنح�ك وجودها، وال تمنحها ش�اعريتك، 
لكنه وبعناد حطاب مع جذع شجرة وضع 
الخ�روف بتدرجاتها التأثريية ليمأل بياض 
االعتي�اد، نمت روحه وعظم�ت مقاصده 
ليطل�ق اول التحايا صوب مس�اكن الفقر 
والجوع واالنهدامات النفسية، ساما ايها 
الفقراء، س�اماً صناع الحي�اة وحقيقتها 
الرسمدية، خيمت األسئلة بكل اتجاهاتها 
عىل عمر الولد البرصي، الذي اختار بجرأة 
الحط�اب..  ج�واد  الحض�وري..  معن�اه 
تلك مهمة عس�رية ان تدخل غابة الش�عر 
لتمته�ن الحطابة، فاس�ك ح�ادة وذراعك 
متينه وحنجرتك صافية، اما عقلك فيجب 
ان يك�ون بفعل الضوء، ترتيلة س�ومرية، 

ج�واد  ف�ض  كهنوت�ي،  توس�ل  واغني�ة 
الحط�اب كل االش�تباكات التي عاش�ها،  
ليلب�س ثي�اب الش�اعر الغ�اوي، وليقي�م 
فوض�اه عند امكن�ة تعل�ن فوضاها هي 
االخرى، كان جيل السبعينيات اكثر اجيال 
الش�عرية احتدام�اً النه وجد نفس�ه بغتة 
عند مفرتق طرق، ثم�ة الكثري من دعوات 
االدلجة التي تتصارع مثرية شكوك االرواح 
التي التريد غري شاعريتها الخالصة، دقق 
الحط�اب يف املعان�ي والواجه�ات، واعلن 
ممكن ايها الولد اعان وجودك مع الجمع 
والبق�اء وحي�داً، تب�دو املهمة مس�تحيلة 
وصعب�ة التحقي�ق، لكن�ه امس�ك بقرني 
بع�ض التوازن�ات ظلت اش�تغاالته خارج 
االرساب الت�ي تطالب بالتغي�ري واملغايرة، 
وابتع�د بقصدي�ة الوض�وح ع�ن الس�ري 
دون انتماء ارثي للش�عرية العراقية، ظن 

الحط�اب يقين�اً ان ال ش�عر دون نبش يف 
العقلية الش�عرية الجمعية، كيف تمارس 
اعان القصيدة دون حس�ب الشيخ جعفر 
ويوس�ف الصائ�غ وس�امي مه�دي وبلند 
الحيدري وسعدي يوسف وحميد سعيد..؟

كيف يمكن اعان تميزك وانت تقف قصياً 
عن رعد عبد القادر وخزعل املاجدي وزاهر 

الجيزاني وكمال سبتي؟
ايخت�ار الحطاب العزل�ة، واالبتعاد ليكون 
مث�ل حي بن يقظان.. وحي�داً يتعلم لغات 
التأمل واالفصاح والبوح، لم تمهله الحرب 
كث�رياً، س�حبته االي�ام لتعي�ده اىل احزان 
برصت�ه ومخاوفها، ي�دون كل ماهو حي 
ليك�ون فيم�ا ييل م�ن االي�ام ارث�اً يمكن 
الرج�وع الي�ه، يوميات بن الهيثم، س�جل 
مدهش لكل مايس وفواجع الحروب، كان 
يرى الح�رب بعينني بعيدتني عن املبارشة، 

حياديت�ني بوض�وح، ودقيقت�ي املاحظة 
للخفاي�ا واالع�ان عن لحظة اكتش�افها، 
ظ�ل ه�ذا املعن�ى يق�دم رسدي�ات ج�واد 
الحط�اب بع�د ه�دوء عاصف�ة التوابيت، 
وتحول�ت مرموزات�ه البس�يطه اىل ق�وى 
اشارية جارفه منحته القبول لدي العقلية 
الجمعي�ة الت�ي اعتمدته فيم�ا بعد كجزء 
م�ن ارثياتها العام�ه واملهم�ة، غابت تلك 
املهم�ات الش�عرية  القص�رية، بتمامه�ا، 
لتنقل الخط�اب اىل مط�والت مازجت بني 
اليومي الصالح الن يكون شعراً واالشارات 
املعرفي�ة امل�راد ايصاله�ا، وتحول�ت لغ�ة 
لغ�ة  اىل  االق�رب  التماس�ك  اىل  الحط�اب 
املتصوف�ة التي التخلو م�ن حكمة ووعظ 
ومس�ارب من الهموم املزوق�ة بخروقات 
جمالي�ة، تب�دأ نثريات الحطاب الش�عرية  
من خال ثيمة اش�ارية تأخ�ذ باملتلقي اىل 

ثيم زمانية تتكاثر لتكون البناءات العامة 
للن�ص، مع وف�رة من ال�دالالت واملرموز، 
والغري�ب حقاً ان الحطاب لم يقرتب كثرياً 
من االرثيات العاملية سواء كانت معارصة 
او تقليدية ظلت مس�احة اشتغاله يومية 
تؤرشف لوجودها االنساني العام، انتبهت 
النقدي�ة العراقي�ة مله�ام ج�واد الحطاب 
الش�عرية ومنحته فرص ق�راءات عديده 
وضعته عند مكان ممتاز يف االرث الشعري 
العراق�ي، والس�ؤال ال�ذي اج�ده مهم�اً 
ورضورياً، اي املحطات س�يختار الحطاب 
بع�د ان نضجت تجربته وبلغ من العمر ما 
بل�غ، اتراه يع�ود ثانية اىل بي�وت الفقراء 
ليلق�ي التحي�ة ثانية، ام يخت�ار له خندقاً 
ليدون م�ن خاله ما يرغ�ب ويريد.. اظن 
انه اختار االمر الثاني.. فلقد وجدته يلوح 

محتجاً عند رصيف يقابل نصب الحرية!!

سامر أنور الشمالي 
رواية )حياة كاملة(  املصنفة ضمن القائمة القصرية 
لجائزة البوكر الدولية لعام 2016 هي العمل الخامس 
لألديب )روبرت زيتالر( الذي ولد يف النمسا عام 1966 

وعاش يف أملانيا وكتب بلغتها.
تقدم ه�ذه الرواية التي حظيت بالكثري من الش�هرة 
س�رية بطله�ا )أندري�اس إيج�ر( االبن غ�ري الرشعي 
المرأة أس�لمته قبل قضاء نحبها إىل زوج األخت الذي 
اس�تغله كخادم دون أجر يف املزرع�ة، ورغم ذلك كان 
يعامله بقسوة شديدة. فعندما أسقط دون قصد وعاء 
الفخ�ار من يديه رضبه رضبا مرح�ا حتى انكرست 
إحدى قدميه، ولم يحظ بالعاج املناس�ب فظل يعرج 

طوال حياته.
وبعد بلوغ )إيجر( التاس�عة والعرشين استأجر- بما 
جمعه من مال قلي�ل- قطعة أرض رخيصة مهجورة 
ومليئ�ة بالحج�ارة، فأصلح من ش�أنها وبن�ى فيها 
بيتا صغريا، واس�تقبل فيه عروس�ه الخادمة يف فندق 

القرية.
وقد أراد )إيجر( الحصول عىل املال ليوفر لزوجه حياة 
هانئ�ة، فاقبل عىل العمل الش�اق دون تذمر يف رشكة 
بناء التلفريك، وهناك عهد إليه بأعمال خطرة كزراعة 
األلغ�ام يف الصخور لتفجريها. ولم يك�ن هذا البائس 
يش�عر بخطورة م�ا يقوم به، أو ينتاب�ه الخوف، فقد 
كان مستس�لما لقدره، وراضيا بمعيش�ته البسيطة 

التي ال تخلو من مرسات قليلة.
لك�ن الحي�اة الهادئة ال ُتوهب لإلنس�ان طوال العمر، 
فف�ي ليلة ش�توية ح�دث يف الجب�ال العالي�ة انهيار 
ضخم، وغم�رت الثلوج الثقيلة املنزل الخش�بي حيث 
كانت زوج )إيجر( التي منحته أياما قليلة من الرسور 

قبل رحيلها املبكر.
ول�م يعد ل�دى )إيجر( ما يربط�ه بالحي�اة، ولم يكن 
لديه أي أفكار حول الرصاع الناش�ب- الحرب العاملية 

الثاني�ة- ورغم ذل�ك طلب االلتح�اق بالجيش األملاني 
ألن�ه لم يجد ما يفعله، ورفض بس�بب العمر والعرج. 
ولكن بعد أربع سنوات استدعي إىل الخدمة العسكرية، 
وأرس�ل إىل باد القوقاز ملحاربة ال�روس، وهناك وقع 
يف األرس، وقىض ثماني س�نوات بعي�دا عن وطنه قبل 

إطاق رساحه.
ث�م منحت البلدي�ة )إيجر( حجرة خش�بية خلف بناء 
املدرسة، ولكن التعويض الحكومي املمنوح للعائدين 
م�ن الحرب غري كاف ملعيش�ة بس�يطة، فع�اد الرجل 

الشقي إىل العمل يف الحقول، وتنظيف الحظائر. ورغم 
بؤسه واتساخ مابس�ه اسرتعى انتباه معلمة األوالد 
لنظافة قلب�ه الطيب، فزارته يف حجرته حيث ال يوجد 

مقعد صالح للجلوس.
لكن )إيجر( بات عاجزا عن الحب عقب رحيل زوجته، 
فرتكته املعلمة اللطيفة ألحزانه. وكان سيعيش وحيدا 
ل�وال اختاطه م�ع الس�ياح بعدما عمل مرش�دا ألنه 
كان يحف�ظ الطرق بني الجبال الش�اهقة كما يحفظ 
خط�وط يديه الخش�نتني. ولكن لم يس�تمر يف العمل 
طوي�ا وقد بات عجوزا ليس لدي�ه القدرة عىل تحمل 
املزيد من األعمال املجهدة، كما فقد الرغبة يف العيش، 
فحزم أمتعت�ه القليلة مغادرا القري�ة، ولم يكن يعود 
إليها إال مرة واحدة يف األس�بوع لرشاء أشياء ال يمكن 
االستغناء عنها كالشموع. وعاش يف حظرية مهجورة 

جعل منها مكانا صالحا لسكنه.
واخريا مات )إيجر( يف عزلته عن تسعة وسبعني عاما، 
واكتش�فت جثته بعد ثاث�ة أيام متجم�دة يف كوخه، 

وكأنه يغط يف نوم طويل.
بعد موت )إيجر( تعود الرواية لتعرض شيئا من حياته 
املاضي�ة يف الصفحات األخرية، كما ب�دأت الصفحات 
األوىل بواقعة قبل العودة إىل عرض حياته منذ الوالدة، 
وذلك باس�تخدام )ضمري الغائب( بتقنية )الرؤية من 
الخل�ف( حي�ث يحيط ال�راوي بحياة الش�خصية من 

جوانبها املختلفة.
وقد أجاد الروائي الكتابة بأس�لوب سلس ال يخلو من 
التشويق. إضافة إىل أن الشخصيات مقنعة بترصفاتها 
امل�ررة نتيجة ظروفه�ا الخاصة والظ�روف املحيطة 
به�ا. وأتت األحداث متسلس�لة دون إقح�ام وقائع لم 

تكن يف صالح الحبكة املتكاملة للعمل األدبي.
لكن الرواية قدمت بطلها من الخارج، ويف وصف رسيع 
لألحداث املتاحقة- إضافة إىل قرص الرواية- وهذا ما 
ح�ال دون اس�تثمار إمكانية ال�رسد بالغوص عميقا 

داخل تلك الشخصية املعقدة الواقعية بامتياز، باعتبار 
أن )إيج�ر( ال�ذي ترصد الرواية حياته منذ نش�أ دون 
والدي�ن يف مزرعة قريبه الذي يفتق�د الرحمة، وعانى 
ط�وال حياته من إعاقة حركية، وافتقد املرأة الوحيدة 
الت�ي أحب، ووق�ع يف األرس. فقد عاش حي�اة طويلة 
حافل�ة باألح�داث التي كان م�ن املمكن اس�تثمارها 
بطريق�ة أفضل، كما كان من املت�اح الدخول إىل عمق 
هذه الش�خصية بتناول أفكارها وترشيح مشاعرها 
وأحاسيس�ها عىل الورق بدقة متناهي�ة إلحداث األثر 
املرج�و يف نفس القارئ كيا ين�ى- بعد االنتهاء من 
ق�راءة الصفحة األخ�رية- تلك الحي�اة الكاملة. ولكن 
هذا لم يحدث بالفعل، وبذل�ك افتقدت الرواية أهم ما 
يمي�ز الرسد الروائي يف البحث عن الجوانب املس�تورة 
والخفي�ة يف حي�اة الش�خصية التي تتح�ول إىل كائن 
من ح�ر وورق لديها حي�اة حقيقي�ة يف الكتب، كما 

الشخصيات من دم ولحم التي تعيش عىل األرض.
يب�دو أن الرواية لم تصل إىل طم�وح مؤلفها )زيتالر( 
ال�ذي رغ�ب يف تقدي�م )حي�اة كامل�ة( كم�ا يبدو يف 
العنوان- وإن نال تصنيفا مرضيا- فحياة بطل الرواية 
لم تكن كاملة لخلوها من املعالجة النفس�ية العميقة 
للشخصية، وهذا ال شك يف أنه محبط للقارئ املحرتف 
الذي انتظر رواية أكثر جم�اال باعتبارها تقدمت عىل 
الكث�ري م�ن الروايات حتى حظيت بم�كان يف القائمة 

القصرية لجائزة أوربية شهرية!.
رغ�م عدم خلو )حي�اة كاملة( من س�لبيات ال يمكن 
تجاهلها، ظلت ممتعة ألنها مش�غولة بحرفية عالية، 
له�ذا اس�تحقت االنضم�ام إىل قائمة قص�رية لجائزة 
كب�رية يف القارة األوربي�ة مهد الرواي�ة الحديثة، وإن 

بقيت مجرد رواية عابرة يف سجل األدب العاملي!!.
املراجع:

1(روبرت زيتالر )حياة كاملة( ترجمة: ليندا حسني- 
النارش: دار التنوير- بريوت- الطبعة األوىل 2017.

يا خفى األلطاف نجنا مما نخاف
قالها سيدي

وهو يغلق مصحفه
ويسحب بوردته

وينقر يف خفة فوق صدري
وينزع من صوته نرة الخوف

لتسقط أحرفه
 نجنا  نجنا ثم  يدخل خلوته

لم يقل غري ما قاله
وانزوى

زاد من رجفتي
حني أوكل يل

 أن أجمع
ما قاله الغابرون

 وما خطه السابقون
وكم مرة حل فيها الباء

وكيف النجاة
انكفأت  لعيل أرى ما رأه

وما إن بدأت
 صعقت

فقد هالني  ما قرأت 
وما قد رأيت
و قد هزني 

بأن الجوائح  تمرح يف اثرنا
وأن صنوفا من الخلق 

تصنعها
وتأتي بها

وأن املظالم 
حطت وغطت  با رأفة 

خفت من هولها 
انتفضت

وما كدت أبرح 
حتى شعرت بشيخي

يهل 
 يردد

والله خري حافظا
فأثلجني حني امسك بي

وأقعدني
وأفرغ من صدره

بعض ما هزني 
هل عرفت الحقيقة 

قلت ال
قال يف حرسة 

ما الذي اطلق الرش 
ما الذي احرض الرض 

ما الذي أغرق األرض باملوت
ثم تفرون منه

تا ما تاه
وعاد يردد 

َفإِنَّ�ُه  ِمْن�ُه  َتِف�رُّوَن  الَّ�ِذي  الَْم�ْوَت  )إِنَّ 
ُمَاِقيُكْم(

لن تفرون منه
حممد الشحات

No: 7372 Tue 24 Nov 2020العدد: 7372 الثالثاء - 24 تشرين الثاني 2020

حتوالت األنا اجلمعية اخلائفة ... 
وثيمة الروح الثورية  يف رواية يد القمر حني حيلو هلم اخلوف 



املكوّنات
توست طري - 8

دجاج مقطع اىل رشائح - 150 غرام
بقدونس مفروم فرماً ناعماً - ملعقتان كبريتان

بصل مفروم فرماً ناعماً - 1
بيض مخفوق - 2

بقسماط - كوب
جزر مبشور - ملعقة كبرية
مايونيز - ملعقتان كبريتان

جبن سائل - ملعقتان كبريتان
ملح - بحسب الرغبة

فلفل أسود مطحون - بحسب الرغبة
طريقة العمل

- ازي�ي أطراف التوس�ت ثم افردي القطع عىل س�طح 
صلب حتى تصبح رقيقة السماكة.

- س�ّخني القليل م�ن الزيت يف قدر ع�ىل النار، اضيفي 
البصل وقلّبي حتى يذبل.

- اضيف�ي الدج�اج، الج�زر وال�ذرة ث�م نّكه�ي بامللح 
والفلفل األسود.

- قلّبي املكونات جيداً حتى تنضج.
- ابعدي القدر عن النار ثم اضيفي املايونيز والجبن مع 

التقليب جيداً حتى تتجانس.
- ضعي القليل من الحشوة عىل طرف كّل قطعة توست 

ثم لفيها جيداً.
- اقف�ي أطراف التوس�ت جي�داً ثم غّمس�يها بالبيض 

املخفوق ثم البقسماط حتى ُتغلّف من كل الجهات.
- حم�ي زي�ت غزي�ر يف قدر ع�ىل النار ثم اق�ي رشائح 

التوست املحشية بخليط الدجاج حتى تتحّمر.
- ُصفي التوست املحيش يف طبق ثم قدميه مبارشة عىل 

سفرتك.

إىل  تفتق�ر  الشف�اه  إن   
الده�ون، وتتعرض برسعة 
م�ا  والتشق�ق،  للجف�اف 

ُيفسد مظهرها الجمايل.
وتتعرض الشفاه للكثري من 
عوامل اإلجه�اد يف الخريف 
والشت�اء بس�بب الح�رارة 
الخ�ارج،  يف  املنخفض�ة 
وه�واء املدف�أة الج�اف يف 

الداخل.
وملواجه�ة الجف�اف والتشق�ق، يجب اس�تعمال مس�تحرضات العناية، 
مثل بلس�م الشفاه، املحتوية عىل مواد فعالة تعم�ل عىل ترطيب الشفاه 
وتمنحها ملمس�اً مخملياً، مثل عسل، وشمع النحل، وزبدة الشيا، وزيت 

الزيتون، وحمض الهيالورونيك.
وم�ن املهم أيض�اً أن تخلو املس�تحرضات م�ن املواد، التي تس�بب تهيج 
ب�رة الشفاه، مثل امل�واد الحافظة، واملواد العطري�ة، والزيوت املعدنية، 

والسيليكون.

هل تظهر نقاط العفن السوداء يف بعض أنحاء منازلكم؟ انتبهوا ألن هذا 
يؤث�ر س�لباً يف صحتكم أكثر مم�ا تتصورون. فهو يلح�ق الرضر بجهاز 
املناعة وخصوصاَ لدى األطفال وكبار السن.ويسبب التعفن أيضاً مشاكل 
صحي�ة أخرى غري متوقعة مثل الرب�و والنفخة وتكرس األظافر والصداع 
واالكتئاب والحساس�ية والتهاب الجلد والشعور الدائ�م بالتعب والدوار.
ومن اجل تفادي ذلك يمكن أخذ بعض اإلجراءات الرسيعة وأولها واكثرها 
أهمي�ة التخلص من آثار التعفن، ولهذا يجب تغطية الفم واالنف بكمامة 
والعين�ن بنظارات.واثناء التنظيف األفضل إف�راغ املكان الذي يظهر فيه 
التعف�ن من محتوياته وتغطية ما يتبق�ى منها بالنايلون.وبعد التنظيف 
يجب التخلص من كل ما تم استخدامه يف عملية التنظيف مثل االسفنجة 
والكمام�ة والقفازات من خ�الل رميها يف املهمالت، وبع�د ذلك من املهم 

تهوئة املكان قدر اإلمكان.

الغرية تجربة عاطفية مؤملة وهي عائق حقيقي. 
فاالنس�ان الغي�ور ال يؤل�م الن�اس املحيطن به 
فقط وإنما يؤلم نفس�ه أيضا إلحساسه بمزيج 
مشاعر الخوف من الفق�دان والغضب واإلذالل. 
إذا كن�ت ذات طبيع�ة غي�ورة إىل حد م�ا، فإليك 

األخطاء التي يجب عليك تجنبها بأي ثمن.
-التطفل املبالغ فيه

الغرية يمكن أن تقودنا إىل أن نكون غزاة للغاية، 
وأن نأخذ مس�احة كبرية يف حي�اة من حولنا. يف 
حالة الزوج�ن، لن يتحمل الشخ�ص الغيور أن 
يك�ون لزوجته حديقة رسي�ة. ويف الصداقة، لن 
ي�رتدد الغي�ور يف االتصال بانتظ�ام لكي ال يرتك 

لصديقه فرصة إلخفاء أي يشء عنه..
-طرح الكثري من األسئلة

يميل الشخص الغي�ور دائًما إىل طرح العديد من 
األس�ئلة، مما يجعله ال يح�رتم العالقة ويقتحم 
خصوصية مح�اوره. الصديق الغي�ور لن يرتدد 
العاطف�ي.  يف س�ؤال صديقت�ه ع�ن ماضيه�ا 
واملرأة الغيورة س�وف تسأل صديقها الكثري من 
األس�ئلة، ع�ن مواعدات�ه مثال، وزمالئ�ه الجدد، 
والج�دول الزمني له، إىل أن يصري الوضع س�يئا 

جدا بينهما.

-حب التملك
الغرية غالًبا ما تكون شكاًل من األنانية. فإذا كنت 
متملًكا، فتعلم أن تضع نفسك يف مكان الشخص 
الذي تحبه. وهذا س�وف يجعلك أكثر رعاية وأقّل 
خنقا له. إّن املنتظر م�ن الصديق هو األُُذُن التي 

تس�تمع لنا وليس من ُيْمييِ علينا س�لوكنا.

- ال تثق يف اآلخرين
هذه هي دراما الناس الغيورين: فهم ال يعرفون 
كيف يثقون. ومع ذلك، الثقة أمر أسايس يف عالقة 
الح�ّب كما يف الّصداق�ة أيضاً. الغي�ورون لديهم 
ميٌل إىل جنون العظمة. إذا لم يتّم إخبارهم بيشء 
ما، فإنهم يعتق�دون أنهم يتعرضون لالختطاف 

عمداً إليذائهم. الذي ينتهي بجعلهم غري س�عداء 
للغاية.

لك�ي يس�عد يف عالقته الزوجية وم�ع أصدقائه، 
لن يكون أمام الشخص الغيور خيار سوى تعلم 
الثق�ة. إذا كان هذا التمري�ن صعباً عليه، فيجب 

أالاَّ يرتدد يف طلب املساعدة. 
- عدم الثقة بالنفس

يج�ب أن يقال أن معظم الن�اس الغيورون غالبا 
ما يشعرون بالسوء تجاه أنفسهم. الغرية هي يف 
الحقيقة عالمة عىل عدم الثقة بالنفس. الشخص 
الغي�ور يريد دائما أن يك�ون كل يشء لدى اآلخر، 
ألنه يحت�اج طول الوقت ألن يع�رف أنه املحبوب 
الحرصي لدى اآلخر. تسبب الغرية للشخص الذي 
يعان�ي منه�ا الوق�وع يف حلقة مفرغ�ة ومميتة 

والتي تعزله أكثر فأكثر كل يوم.
- الغرق يف الحزن

م�ن الجّي�د أن يح�اول الشخص الغي�ور إحتواء 
غيظه، ولكن ليس عىل حساب النفس.

إن الغرق يف الحزن، وما سيدور يف العقل من أفكاٍر 
س�لبّية، قد يتس�ّببان يف إّتخاذ قرارات مترسعة 
يلحقه�ا الن�دم يف غال�ب األحي�ان، واألفضل هو 

تجاوز األمر بسهولٍة ويرس.

10واحة
 6 أخطاء ترتكبها عندما تغار

حنو مستقبل افضل...هلم
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ماذا لو ف�رض عليك الحجر املنزيل 
وذل�ك بس�بب إصاب�ة أح�د أفراد 
العائل�ة بف�ريوس )كورونا( كيف 

سنتعامل مع األمر:
-الحصول عىل اختبار الكورونا:

يف ح�ال ثبوت وج�ود إصابة ألحد 
أف�راد العائلة يجب إج�راء اختبار 
لكاف�ة   )pcr( الكورون�ا  فح�ص 
م�ن  للتأك�د  املن�زل  يف  املقيم�ن 
الخلو من اإلصابة بفعل املخالطة 
الس�ابقة للفحوص�ات، ويف ح�ال 
صعوبة اجراء الفحص وعدم توفر 
االمكانيات الالزمة يجب اللجوء اىل 
الحج�ر املنزل مل�دة 14  يوما طاملا 
لم تظهر األع�راض، ويجب العمل 
عىل افرتاض أن كافة أفراد األرسة 
مصابن بالفريوس”، مع رضورة 
الصح�ة  وزارة  م�ع  التواص�ل 

وابالغهم بكافة التفاصيل.
-الح�د م�ن االتصال م�ع املصاب 

وعزله:
لرعاية شخص مصاب ب�فريوس 
)كورونا( يجب أن يفصل الشخص 
املص�اب نفس�ه ع�ن باق�ي أفراد 
املن�زل، ق�در اإلمكان واس�تخدام 

غرفة نوم وحمام منفصلن.
إن التباع�د يف التعامل مع املصاب 

ب�) COVID-19 (، يعني تعرضك 
لجرع�ة أقل من الف�ريوس، حيث 
هناك الكث�ري من املعلومات املثرية 
لالهتم�ام التي تظهر أن الشخص 
ال�ذي أصي�ب بكمي�ة فريوس�ية 
كب�رية يصب�ح أكث�ر مرًض�ا من 
بحم�ل  يص�اب  ال�ذي  الشخ�ص 

فريويس صغري”.
-إبقاء النوافذ مفتوحة

لتحسن التهوية يف أماكن املعيشة 
الخاصة ب�ك، حافظ ع�ىل النوافذ 

مفتوحة بقدر ما يمكن تحمله.
-ارتداء الكمامة والقناع الطبي

أن  يج�ب  املري�ض  الشخ�ص  أن 
عندم�ا  وقناًع�ا  كمام�ة  يرت�دي 
يك�ون حول�ه أش�خاص آخرين، 
وأي ش�خص يعيش معهم، حيث 
تس�اعد الكمام�ات ع�ىل احت�واء 
التهابات الجهاز التنفيس من أنف 
وف�م الشخص املص�اب، واألقنعة 
تعم�ل ع�ىل توف�ري الحماي�ة من 
إىل  مب�ارشة  الف�ريوس  انتق�ال 
األغشي�ة املخاطي�ة للعينن، عىل 
اعتب�ار أن البيانات الحديثة تدعم 
أن األقنع�ة تحم�ي األف�راد م�ن 

اإلصابة أيًضا.

-غسل يديك وتعقيم األسطح
يجب الحفاظ ع�ىل نظافة اليدين 
الجيدة باالس�تخدام املتكرر للماء 
والصاب�ون مل�دة 20 ثاني�ة ع�ىل 
األقل، خاصة بعد التواجد بالقرب 
من الشخص املريض، واس�تخدم 
معق�م اليدي�ن ال�ذي يحتوي عىل 
٪70 ع�ىل األقل من الكح�ول ، إذا 
لم يك�ن الصابون وامل�اء متاحن 
العينن  بس�هولة، وتجن�ب مل�س 

واألنف بأيٍد غري مغسولة.
-نظام غذائي صحي:

إن اعتم�اد نظ�ام غذائ�ي صحي 
يح�وى كاف�ة العن�ارص الغذائية 
من شأنه أن يقوى مناعة الجسم 
لتجنب الوصول اىل مرحلة االرهاق 

والخمول.
وكذل�ك تجن�ب زيادة ال�وزن التي 
يس�هل تجربته خ�الل هذه الفرتة 
فبع�ض  والقل�ق،  التوت�ر  م�ن 
الحاالت الصحي�ة تهيئ الشخص 

ملضاعفات فريوس )كورونا(.
التخلص اآلمن من النفايات:

تعترب نفاي�ات املص�اب بفريوس 
وأرسع  أخط�ر  م�ن  )كورون�ا( 
الط�رق يف ن�ر الف�ريوس لذل�ك 

وجب االنتباه اليها.

ال يمكن�ك التخّي عن مزيل رائح�ة العرق يف أي 
وق�ت. فأنت تحتاجن إليه ألن�ه يشّكل جزءاً ال 
يتجزأ من مظهرك األنيق. لكن يبدو أنك ترتكبن 

أحياناً بعض األخطاء أثناء استخدامه.
ومن أكثر هذه األخطاء ش�يوعاً أن تريّش مزيل 
الرائح�ة برسع�ة وعىل عج�ل بع�د انتهائك من 
االس�تحمام قب�ل الخ�روج م�ن املن�زل. فم�ن 
األفض�ل أن تنتظ�ري لبض�ع دقائ�ق، أي إىل أن 
يجف جس�مك تماماً قبل التطبيق. والس�بب أن 

الجلد الرطب ال يمتص الرذاذ كما يجب.
كذلك يمكن أن ترتكب�ي مثلنا جميعاً خطأ آخر 
وه�و وضع طبقات عدة من املنتج عىل املنطقة 
نفس�ها. فه�ذا ال يؤدي إىل حصول�ك عىل نتيجة 
أفضل عىل مس�توى إزال�ة الرائحة من تلك التي 
حصل�ت عليها عند رّش املزيل يف املرة األوىل. لذا، 
منطق�ة م�ا تح�ت اإلبط�ن بالصاب�ون واملاء من األفضل وقبل اس�تخدامه مجدداً أن تنّظفي 

وتجّففيها. ومن املهم أيضاً أن ُتحس�ني اختيار 
مزي�ل رائحة الع�رق، واألفض�ل أن يحتوي عىل 

مكونات طبيعية.

حذرت دراس�ة من أن الرغبة امللحة 
يف إنقاص الوزن قد تجعل املراهقن 
م�ا  أوزانه�م،  تقدي�ر  يف  يبالغ�ون 
غذائ�ي  نظ�ام  اتب�اع  إىل  يدفعه�م 

مهووس.
وق�ال علماء م�ن جامع�ة كوليدج 
األطف�ال  م�ن  املزي�د  إن  لن�دن، 
الربيطانين يمارسون الرياضة عىل 
وجه التحديد لفقدان الوزن مقارنة 
بع�ام 1986، وال�ذي في�ه وج�دوا 
أن %60.5 م�ن الفتي�ات والفتيان 
الربيطانين، الذين ترتاوح أعمارهم 
ب�ن 14 و16 عاًم�ا، ق�د مارس�وا 
التمارين لفقدان الوزن، مقارنة ب� 

%6.8 يف عام 1986.
كم�ا أثبت�ت الدراس�ة أن املراهقن 
ممارس�ة  إىل  يميل�ون  أصبح�وا 
ال�وزن  فق�دان  به�دف  الرياض�ة 
فق�ط، فه�م ال يحب�ون النشاط أو 
يفضلون تحس�ن صحتهم، ما دفع 
الباحث�ن للقل�ق م�ن أن محارب�ة 
الدهون قد يؤدي إىل توجيه الشباب 
األصح�اء، ذوي ال�وزن الطبيع�ي، 
نحو اضطراب�ات األكل، مثل فقدان 

الشهية.
يف  الحكومي�ة  لألرق�ام  ووفًق�ا 
م�ن   20.1% يعان�ي  بريطاني�ا، 
األطف�ال، الذي�ن ت�رتاوح أعمارهم 
ب�ن 10 و11 عاًم�ا يف إنجل�رتا من 
السمنة املفرطة، و %14.2 يعانون 

من زيادة الوزن.

ويف ه�ذا الش�أن، قال�ت الدكت�ورة 
فرانشيس�كا س�وملي، م�ن جامعة 
كولي�دج لن�دن، إن نتائج الدراس�ة 
ع�ىل  العميق�ة  التأث�ريات  تعك�س 
العقلية للشب�اب، فجهود  الصح�ة 
إنقاص الوزن قد يكون لها “عواقب 

غري مقصودة”.
“اتب�اع  “فرانشيس�كا”:  وأردف�ت 
نظ�ام غذائ�ي غ�ري فع�ال بشك�ل 
عام ع�ىل امل�دى الطوي�ل يمكن أن 
يكون له تأث�ريات أكرب عىل الصحة 
العقلي�ة”، وهو ما أثبتته الدراس�ة 
بعد فحص بيانات م�ا يزيد عن 22 
أل�ف مراه�ق، ليتب�ن أن بعضه�م 
يعانون من آثار س�لبية عىل الصحة 
العقلية، فهم يشعرون باكتئاب، إىل 
جانب ش�عورهم بوصم�ة لفشلهم 
يف إنق�اص وزنه�م، حت�ى ل�و كان 

مثالًيا.
وأش�ارت الدراس�ة إىل أن الفتي�ات، 
اللوات�ي يحاول�ن إنق�اص ال�وزن، 
كن أكثر عرض�ة لإلصابة بأعراض 
بالس�نوات  مقارن�ة  االكتئ�اب 
الس�ابقة، يف ح�ن كان�ت الفتي�ات 
أكث�ر عرض�ة التب�اع نظ�ام غذائي 

لفقدان الوزن.
للنظ�ام  الس�لبية  تأث�ريات  وع�ن 
أوضح�ت  الفع�ال،  غ�ري  الغذائ�ي 
“فرانشيسكا”: “اتباع نظام غذائي 
يمكن أن يؤدي إىل اضطرابات األكل 
ع�رب نط�اق م�ؤرش كتل�ة الجس�م 
الكامل، وليس فق�ط بن املراهقن 
الذي�ن ه�م يف نط�اق م�ؤرش كتل�ة 
الجس�م الطبيع�ي، فيمي�ل الن�اس 
عموًم�ا إىل رب�ط اضطراب�ات األكل 
بانخف�اض الوزن، ولك�ن يمكن أن 

تح�دث اضطراب�ات األك�ل عند أي 
وزن، وم�ع ذلك يت�م التغايض عنها 
يف األشخاص الذين ليس لديهم وزن 

منخفض”.
وأكمل�ت “فرانشيس�كا” حديثه�ا: 
“زيادة اتباع نظام غذائي وممارسة 
الرياض�ة لفق�دان ال�وزن، وكذل�ك 
املخ�اوف املتعلقة بصورة الجس�م، 
ه�ذه  مقلق�ة،  اتجاه�ات  ه�ي 
الس�لوكيات ليس�ت فعالة فقط يف 
إنقاص ال�وزن عىل امل�دى الطويل، 
بوصم�ة  أيًض�ا  مرتبط�ة  ولكنه�ا 
لل�وزن واالكتئاب  الداخلي�ة  الع�ار 
واضطراب�ات األك�ل، وكله�ا تؤدي 
إىل ضعف الصح�ة البدنية والعقلية 

طوال حياة األفراد”.
وعن تغري غرض ممارسة الرياضة، 
قال�ت الدكت�ورة برافيث�ا بات�االي، 
من جامع�ة كاليفورني�ا: “يبدو أن 
الشباب يمارسون الرياضة ألسباب 
مختلفة عما كانوا يفعلون من قبل، 
يبدو أن املزيد من املراهقن يفكرون 
كوس�يلة  الرياض�ة  ممارس�ة  يف 
لفق�دان الوزن ب�داًل من ممارس�ة 
الرياض�ة من أجل املتع�ة والتواصل 

االجتماعي والشعور بالصحة”.
وتابع�ت: “الضغوط املجتمعية عىل 
الفتيات لكي يكن نحيفات موجودة 
من�ذ عق�ود، لك�ن ضغ�وط صورة 
الجس�د عىل األوالد قد تكون اتجاًها 

أكثر حداثة”.

تتميز الخرضاوات والفاكهة بفوائد عديدة لجسم اإلنسان، لكن يختلف 
حج�م الفائدة م�ن كل نوع بناًء عىل لون الخ�رضاوات والفاكهة، منها 

األخرض األصفر واألحمر.
وأوضحت الدكتورة مروة ش�عري أخصائية التغذية أن الخرضاوات التي 
تتمي�ز باللون األخ�رض تحتوي عىل مضادات األكس�دة، وتس�اعد عىل 
تنظي�م ضغ�ط الدم، كما تحت�وي أيضا عىل األلياف الت�ي تعمل بشكل 
كبري عىل تحس�ن عملية الهضم، وتحتوي عىل نسبة كبرية من الحديد 
والكالس�يوم واملاغنيس�يوم الذي يعمل عىل تنظيم مس�توى السكر يف 

الدم، وُتؤثر يف صحة الجلد حيث تساعد عىل منع الجفاف.
كما أشارت إىل فوائد الفاكهة التي تتميز باللون األحمر، فهي تعمل عىل 
وقاية اإلنس�ان من العديد من األمراض، وذلك ألنها تحتوي عىل نس�بة 
عالية من مضادات األكسدة، خاصة الفراولة، والتوت، والعنب األحمر، 

وتعمل عىل تقليل خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.
للبرة أيضا

وأيضاً تحافظ تلك الفواكه عىل البرة، حيث تس�اعد عىل تأخري ظهور 
التجاعي�د الحتوائها عىل فيتامن Cوم�ادة الكوالجن، كما أنها تحتوى 
عىل نس�بة عالية من املاء ونس�بة قليلة جيداً من الس�عرات الحرارية، 

ولذلك فهي تعمل أيضاً عىل الحفاظ عىل الوزن.
وأضافت ش�عري أن الخ�رضاوات والفاكهة الصف�راء تحتوي أيضاً عىل 
نسبة كبرية من فيتامن A والكثري من األلياف، وكذلك تعد من مضادات 

األكسدة وتعمل عىل تقوية الجهاز املناعي للجسم، وتساعد عىل عملية 
الهضم.

كذلك نّوهت إىل أنه وبالرغم من تشابه األلوان بن الخرضاوات والفاكهة 
إال أن هن�اك بعض الفاكهة الصفراء تتميز بقدر معن من الفيتامينات 
واإلنزيمات وبق�در أكرب من غريها، حيث يتميز األناناس باحتوائه عىل 

إنزيم بالربوميلن.
وتنصح ش�عري برضورة تن�اول الفاكهة والخ�رضاوات وهي طازجة، 

وعدم تخزينها فرتة طويلة حتى ال تفقد الكثري من فائدتها.

نصائح طبية

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

دراسات حديثة

طبيبك يف بيتك

ماذا يتوجب عليك أن تفعل إذا أصيب أحد أفراد أسرتك بـ)كورونا(؟

أخطاء شائعة نرتكبها عند استخدام مزيل التعّرق!

دراسة حتذر: احلمية الغذائية ضارة بالصحة العقلية

فوائد الفواكه واخلضراوات ختتلف تبعا أللوانها

لطلة ابهى..

تدبري منزلي

نصائح حملاربة جفاف الشفاه 
يف الشتاء!

تعفن جدران منزلكم احد اسباب 
املشاكل الصحية

املطبخ

فطائر التوست بالدجاج
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حدث يف مثل 
هذا اليوم

656 - وق�وع معرك�ة الجم�ل يف الخري�ب ق�رب 
البرصة.

1953 - مجل�س األم�ن يص�در الق�رار رقم 101 
الذي يدي�ن إرسائيل بس�بب مذبح�ة إرتكبتها يف 

قرية قيبية.
1961 - رفع علم الكويت الجديد.

1963 - اغتي�ال يل ه�اريف اوزوال�د املته�م بقت�ل 
الرئيس األمريكي جون كينيدي.

الشي�خ صب�اح الس�الم الصب�اح يتس�لم الحكم 
يف الكوي�ت خلفاً ألخي�ه الشيخ عبد الله الس�الم 

الصباح الذي تويف بهذا اليوم.
جوزيف ديزيريه موبوتو يستويل عىل السلطلة يف 

الكونغو ويغري اسمها إىل زائري.
إلي�اس اله�راوي رئيس�ا للجمهوري�ة  انتخ�اب 
اللبناني�ة بع�د يومني م�ن اغتيال الرئي�س رينيه 

معوض.
م�رصع عبد الله ع�زام إثر تفخيخ س�يارته التي 

كانت تقله ألداء صالة الجمعة يف باكستان.
1993 - اغتيال عماد عقل أحد القادة البارزين يف 

حركة حماس بسبعني رصاصة.
العم�اد إميل لح�ود قائد الجيش اللبناني يتس�لم 
الس�لطة يف لبن�ان كرئي�س للجمهوري�ة خلف�ا 

للرئيس إلياس الهراوي.
الرئيس الفلس�طيني يارس عرف�ات يفتتح مطار 

غزة الدويل، وأول طائرة ركاب تصل من مرص.
2001 - اغتيال محمود أبو هنود أحد قادة الجناح 

العسكري لحركة حماس.
املنتهي�ة  اللبناني�ة  2007 -رئي�س الجمهوري�ة 
واليته إميل لحود يغادر قرص بعبدا بحفل وداعي 
رس�مي بأول دقائق هذا اليوم ش�ارك به الحرس 
الجمه�وري وموظفي الق�رص ويقول أن ضمريه 
مرت�اح، وإحتفاالت ش�عبية تعم بع�ض املناطق 

اللبنانية إحتفاالً بانتهاء واليته.
انتخابات عامة يف أس�راليا أدت إىل هزيمة رئيس 
ال�وزراء جون ه�اوارد بها وفوز منافس�ه كيفن 

رود.
مواليد

1632 - باروخ سبينوزا، فيلسوف هولندي.
1914 - أبو الحسن الندوي، مفكر هندي.

1935 - األمري خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس 
وزراء البحرين.

1936 - شويكار، ممثلة مرصية.
1959 - أكيو أوتسكا، ممثل أداء صوتي ياباني.

1983 - دين أشتون، العب كرة قدم إنجليزي.

غزل عراقي
ليش تگيل احبگ وانته م�ا حبيت

وانه شگد غشيم وصدگت حب�����گ
جنت ابعيني اش�وفگ اجمل من الكون
ثاريه القناع الخ�������ايف بيه وجهگ
دور الحب لعبته ومثلت وي������اي

گ�����ايف الدور خلص انزع اقنعتگ...
اوراقك انگشفن وبني املست�������ور

وجنت ان�ه الضحية به�����اي سالفتگ
باجر قصه تنزل تطرب الق���������������راء
وانته تصري گ�����������اتب تنترش قصتگ

وانه اگتب قصيده بدمع ه����اي العني
واگتب يا حسافه شلون م�������ا عفتگ
گون امسح املايض وگليش م��ا مرغوب

أول ش����������ي امسحه ايام معرفتگ

أبـــــــراج

مهني�اً: ق�د تتلّقى خ�راً جيداً يتعلّق بمس�عى س�ابق أو 
بم�رشوع قديم طواه النس�يان، لكنك تفاج�أ بأمور تجعل 

حياتك املهنية قبلة األنظار
عاطفي�اً: ال تدخل مع الرشيك يف نقاش عميق ألنه لن يؤدي إىل أي 

نتيجة طاملا أن كل طرف متمسك بمواقفه وال يتنازل قيد أنملة
صحي�اً: تشعر باإلرهاق اليوم بس�بب كثرة الضغ�وط املحيطة بك، 

فتقرر التخفيف من العمل اإلضايف قدر املستطاع

مهني�اً: تكثر املس�ؤوليات امللقاة عىل عاتق�ك وتتداخل 
بعضه�ا مع بعض، ل�ذا انصح ل�ك عدم االستس�الم بل 

املواجهة
عاطفي�اً: ال تراه�ن عىل الح�ظ وال عىل املصادف�ة لئال تخرس 

رشيكاً أو حبيباً، حاذر التحديات لئال تعرّض نفسك للحوادث
صحي�اً: تبدو أكثر نشاط�اً وحيوية، وتكون مرتاحاً نفس�ياً بعدما 

منحت نفسك قسطاً وافياً من الراحة

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن مسائل مالية تخص بعض 
الرشاك�ات من رس�وم وعائدات أو ما ش�ابه، وتس�عى 

لتغطية العجز 
عاطفي�اً: تعود األمور بينك وبني الرشيك إىل مجاريها الطبيعية 

بفعل حكمتك ونضجك، ووعي الرشيك الذي أثبت أنه مخلص وويف
صحي�ا: االعتم�اد عىل الخ�راوات والفواكه يزّود الجس�م حيوية 

ونشاطاً بعد عناء العمل

مهني�اً: تتشّجع ع�ىل اتخاذ مب�ادرة وإع�ادة النظر يف 
بع�ض الق�رارات املصريية، تتلّق�ى خراً مفرح�اً يكون 

بداية عمل أو مرشوع جديد
عاطفي�اً: ق�د يفاجئ�ك اليوم الحبي�ب بقرار االرتب�اط وتحزن 
لفراقه وانشغاله عنك بأمور تافهة، لكن إذا بينك وبني نفس�ك ترى 

أنك السبب يف ذلك
صحي�اً: تق�ّرر من اآلن فصاعداً االبتعاد عن األمور التي ال ش�أن لك 

بها لريح نفسك من املشاكل

مهني�اً: علي�ك أن تكون أكث�ر حذراً يف خيارات�ك املقبلة، 
وق�د تك�ون هنالك مطّبات يف عرض جدي�د يقدم إليك يف 

غضون أيام
عاطفياً: تس�تاء من أم�ر يتعلق بالرشي�ك، حافظ عىل رسية 

مشاعرك واقبل ما يحدث من دون اعراض إذا استطعت
صحياً: ال ت�دع مشاغلك املهنية والعملية تنس�يك االهتمام بالشأن 

الريايض وبوضعك الصحي

مهني�اً: ق�د يعني ه�ذا اليوم املمي�ز نجاح�اً مالياً غري 
متوقع، ما يذه�ل أرباب العمل والزمالء فيلتفون حولك 

داعمني
عاطفياً: تشعر بالسعادة اليوم بسبب الحب الكبري الذي تكّنه 

للحبيب، فال تخش أن تصارحه بمشاعرك
صحي�اً: أنت صاحب أفك�ار خالقة فال توفر أي طريق�ة لرّفه عن 

نفسك وتبعد عنك مشاغل العمل

مهني�اً: يحمل هذا الي�وم حالة طارئة وتوت�راً وإرباكاً 
رسع�ان ما يزوالن، ويراودك الشع�ور برورة االنتباه 

إىل املخاطر
عاطفي�اً: تحتاج إىل وقت تجلس فيه م�ع الرشيك، وقد يكون 
السفر الحّل املناسب لرطيب األجواء والتخفيف من حدة التشنج 

واإلرباك يف العالقة
صحي�اً: أن�ت رشه أم�ام املأكوالت الشهي�ة، ح�اول التخفيف منها 

للحفاظ عىل سالمة صحتك

مهني�اً: ُكن دقيقاً جّداً وراقب ما يجري هذا اليوم بهدوء 
ومن دون تدّخل من قبلك يف بعض الصفقات

عاطفي�اً: تس�ريح م�ن بع�ض الضغ�وط وتحق�ق ابتداء 
م�ن اليوم حلماً م�ا، يمكن�ك أن تبارش عالقة جدي�دة وتالقي 

التجاوب
صحي�اً: ممارس�ة الرياضة عىل نح�و منتظم، والخ�روج من دائرة 

العمل والهموم مفيدان للصحة أكثر من املتوقع

مهنياً: جاهد وثابر يف س�بيل تحقيق خططك وأهدافك، 
وال ت�رك الضغ�وط والعراقيل تعيق عمل�ك وتجّنب كل 

عمل مهم ومعّقد
عاطفياً: ما يرغب به الرشيك لن يكون مستحيالً، وهذه أبسط 
رشوط العالق�ة التي تجمع بينكما والتي لم تعرف يوماً إال التفاهم 

واالنسجام
صحي�اً: تعامل م�ع صحتك كما تتعام�ل مع ش�ؤونك املهنية التي 

تريدها أن تكون عىل أكمل وجه

مهني�اً: مركور خرج م�ن مواجهة برجك وس�كن برج 
الج�وزاء، ما يخفف من أجواء التشنج وما يجعلك اليوم 

اكثر قدرة عىل املناورة
عاطفي�اً: ال تف�وّت الفرصة لالس�تفادة من ك�ل دقيقة هدوء 
وراح�ة لتعيشه�ا مع الرشيك، ه�و يحتاج إىل عطف�ك وحنانك، فال 

تخّيبه
صحي�اً: ملعالج�ة البدانة وال�وزن الزائ�د عليك بممارس�ة الرياضة 

والحمية الصحية والقرار الصلب وعدم الراجع

مهنياً: إن مركور الذي ينتقل إىل برج الجوزاء قد يشوش 
علي�ك االوض�اع ويجعلك عاجزاً عن نق�ل أفكارك إىل من 

يجب أن يسمع
عاطفي�اً: قد يطل�ب الرشيك مس�اعدتك يف بع�ض األمور، فال 

ترّدد وكن إىل جانبه ليتمّكن من مقاومة الضغوط
صحي�اً: ال تردد لحظة يف ممارس�ة الرياضة والتمارين املفيدة لكل 

عضالت الجسم وأعضائه

الحمل

األسد

القوس

الجوزاء

الميزان

الدلو

الثور

العذراء

الجدي

السرطان

العقرب

الحوت

مهني�اً: لن تكون وحيداً ولن تتعرقل محاوالتك يف زيادة 
رصي�دك الشعبي أو تحس�ني االنطباع عن�ك لدى أرباب 

العمل
عاطفي�اً: تتمّتع بق�وّة ممّيزة وتنطلق واثقاً بنفس�ك لرس�م 
طريقك بحّري�ة وتحديد أهدافك العاطفي�ة، مدعوماً بظروف تحلم 

بها
صحياً: إذا أحسس�ت بإمس�اك متواص�ل يف معدتك علي�ك مراجعة 

طبيبك املختص

ش�هد التاري�خ أعظم قص�ص املخرعني 
العظماء الذين أسهموا إسهامات عظيمة 
للبرشي�ة، لك�ن اخراعاته�م ه�ذه كانت 

سبًبا لوفاتهم.
وم�ن ه�ؤالء “فران�ز ريشلت” ال�ذي قدم 
س�بقاً علمي�اً للعال�م من خ�الل اخراعه 
“البارش�وت” الذي يسمح للطيار بالهرب 

من يف حالة الخطر.
كان املخرع النمس�اوي من أصل فرنيس, 
“فرانز ريشلت” يكسب عيشه عن طريق 
عمله كخياط, ولكن�ه يف وقت الفراغ كان 
يعمل عىل صناعة بارش�وت طائر, يلبسه 
الطيارون يف الطائرات ليستطيعوا الهروب 
م�ن الطائ�رة يف حال�ة الخط�ر, وكان�ت 
الطائ�رات اخ�راع حدي�ث نس�بياً يف هذا 
الوقت, وقام فران�ز بتجربة تصميمه عىل 
الدمى حي�ث كانت تلك التج�ارب ناجحة 
بم�ا فب�ه الكفاي�ة ليق�وم بتجربتها عىل 

نفسه.
كان�ت لديه قناع�ة ش�ديدة بإمكانيته يف 

ابتكار بدل�ة يمكنها أن تتح�ول إىل مظلة 
-Flying Ta “للطيارين أطلق عليها اسم 
lor” وىف ع�ام 1903، ق�رر أن يجري عدة 
تجارب من ش�أنها إتاحة هذه اإلمكانية، 

فقرر أن يخوض التجربة بنفسه لكنه ويف 
أثن�اء التجرب�ة وعند قفزه م�ن برج إيفل 
س�قط عىل مس�افة 187 مرا عىل األرض 

املتجمدة، مما أودى بحياته فورا.
كان رايشلت يعمل خياط للوازم الطائرات، 
وبس�بب مهنته تلك قرر أن يبتكر طريقة 
أسهل وأخف وأقل تكلفة للطريان، فاعتقد 
أن�ه ابتكر “معطًفا” أش�به باملظلة يمكن 

أن يحلق من يرتديه يف الهواء.
ولكي يثبت نج�اح اخراعه الغريب، أقنع 
حراس برج إيفل بالس�ماح ل�ه بالصعود 
والقفز من ف�وق الرج، بعدما دعا العديد 
م�ن الصحفي�ني ليشه�دوا ه�ذه القف�زة 
التاريخية، وهي الواقعة التي تم تصويرها 

بالفيديو.
وبعدم�ا اجتمع الصحفي�ون والعديد من 
أه�ل باري�س ملشاه�دة هذ الح�دث، قفز 
املخرع املتحمس، ليسقط مبارشة أسفل 
ال�رج دون أن يطري ولو س�نتيمر واحد، 

ليلقى مرصعه يف الحال.

يرت�ب ع�ىل تحديد ل�ون الب�رشة معرفة كث�ري من املعاي�ري التي 
تس�اعدك عىل العناية بالبرشة، لتتمكن الفتاة من الظهور يف كامل 
أناقته�ا. فعندما تحدد ل�ون برشتها بطريقة صحيح�ة، بالتأكيد 
س�تختار ألوان املكي�اج الصحيحة التي تتالءم معه�ا وأيضا ألوان 
املالب�س. لذا تاب�ع هذا املوضوع وه�و كيفية تحدي�د لون برشتك 

بطريقة سهلة للغاية
 )Cool( تنقسم ألوان البرشة إىل ش�قني، األوىل هي البرشة الهادئة
وه�ي التي تميل إىل الزرقة. أما الش�ق الثاني، فهي البرشة الحارة 
)Warm(  وه�ي التي تمي�ل إىل اللون األصفر. فهيا طالعي يف التايل 

أم كي�ف تحددي�ن لون برشت�ك ملعرفة  ح�ارة  ه�ي  ه�ل 
هادئة؟

يف البداية، يج�ب أن تقومي 
بإج�راء ه�ذه االختبارات 
يف ضوء الشم�س وليس 
يف ض�وء الكهرباء حتى 
تحص�يل ع�ىل النتيجة 

الصحيحة.
١- انظ�ري إىل ع�روق 
يدك لتحددي لونها. هل 
هي خراء أم زرقاء؟ 
إن وجدتي لونها أزرق 
فأنت من ذوات البرشة 
وإن وجدتي  الهادئ�ة، 
لونها يميل إىل األخر 
فأنت من ذوات البرشة 

الحارة.
٢- قوم�ي بارت�داء الخوات�م الذهبية والفضية حت�ى تحددي ما 
ه�و ل�ون برشت�ك. إذا وجدتي الخات�م الفيض هو املتناس�ب مع 
لون جس�مك فهذا يعني أن برشتك ذات اللون الهادئ. وإن كانت 
الخوات�م الذهبية ه�ي املتالئم أكثر مع لون برشت�ك فإن برشتك 

حارة.
٣- عالمة أخرى ستساعدك عىل تحديد نوع ولون برشتك، هي كيف 
يتغ�ري لونها بعد التعرض للشم�س. فعندما تتعرضني إىل الشمس 
ويتح�ول لون برشت�ك إىل اللون ال�وردي إذا فبرشتك ب�اردة. وتعد 

برشتك حارة يف حالة إكتسابها للون الرونزي )تان( رسيعا.
قومي بثن�ي أذنك إىل الخارج، ف�إن ظهر اللون ٤- 

األصفر هذا دليل عىل أن برشتك حارة أما 
إذا كانت وردية، فإن برشتك هادئة.

تس�تطيعني  ل�م  إن  ملحوظ�ة: 
م�ن  برشت�ك  ل�ون  تحدي�د 
خ�الل االختبارات الس�ابقة، 
أنه�ا يف بع�ض  أو وجدت�ي 
تتك�ون  األحي�ان 
النتيج�ة أنه�ا هادئة 
أخ�رى  أحي�ان  ويف 
تك�ون ح�ارة، فه�ذا 
ق�د يعن�ي أن برشتك 
ويتناس�ب  محاي�دة 
ك�ال  معاي�ري  معه�ا 

نوعي البرشة.

كان هناك رجل يعيش يف الغابة وزار صديق له يف املدينة وبينما كان سائرا 
مع�ه يف إح�دى الش�وارع التفت إليه وق�ال له “ إنني أس�مع صوت إحدى 

الحرشات “.
أجابه صديقه “ كيف ؟ماذا تقول ؟ كيف تس�مع صوت الحرشات وس�ط 

هذا الجو الصاخب ؟ “ 
قال له رجل الغابات “ إنني أسمع صوتها .. وسأريك شيئا “

أخرج الرجل من جيبه قطع نقود معدنية ثم ألقاها عىل األرض.. 
يف الح�ال التفتت مجموعة كبرية من الزائرين لريوا النقود الس�اقطة عىل 

األرض..واصل رجل الغابات حديثه فقال:
وسط الضجيج، ال ينتبه الناس إال للصوت الذي ينسجم مع اهتماماتهم..
ه�ؤالء يهتمون باملال لذا ينتبهون لصوت العملة، أما أنا فأهتم باألش�جار 

والحرشات التي ترها لذا يثري انتباهي صوتها.

اختبارات شخصية

قصة وعربة

رجل الغابات

شخصيات من التأريخ

“فرانز ريشلت” خمرتع الباراشوت

كيف حتددين لون بشرتك

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

املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

كلمات متقاطعة

رأيس
1دب صين�ي مه�دد باالنق�راض o يف 

أغاني ومواويل فلسطني وبالد الشام
2أمهات الكتب

3متشابه�ان o الكل�ب يوصف وصفا 
طيبا o قوة الرب )الجر(

4أوعية لزراعة النبات o واحد يف طاول 
الزهر o يكتب بكل لغات العالم ولكنه 

ال يقرأ
5ط�راوة ومرونة o اق�رب منها الليل 

)معكوسة(
 o 6منطقة املفصل بني الساعد والزند

هزت بجناحيها برسعة
7نصف لجنة o معسكرات الجيش

8م�ن مل�وك م�رص القديم�ة o عملة 
صعبة

9عنادل
10روائ�ي وأديب يمني )االس�م األول 

واألخري(

أفقي
1مضيق بحري قرب اليمن

2الق�درة ع�ىل الرؤي�ة بالعقل ال 
العني o نصف مولع

3تكلم عن ش�خص م�ا يف غيابه 
o يغط�ي الخ�روف o االحس�اس 

وتوقع الخري أو الرش
امل�رض  لدرج�ة  4اش�تياق 
o التق�ط )الط�ري(  )معكوس�ة( 

بمنقاره o إلهي
5الف سنة o حيوان لطيف مكار

6ذكر الطري o بيت الحيوان الري 
)معكوسة(

7املنزل املجاور o استعراض الفن
8حول إىل فت�ات o غصبا o كثيف 

غري مرتب
9رج�ل الدي�ن ال�ذي يق�دم قرارا 

بمرجعية دينية يف أمور الحياة
10الصفات واملالمح o ذبح
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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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http://alzawraapaper.com

alzawraanews@yahoo.com

https://www.facebook.com/alzawraapaper

https://twitter.com/alzawraanews

›Ó‹Ç@Âè´@á»é

ÂÇbÄÄÄé@ã�fl

pÎãÓi@ äaÏí@Ôœ@pb„˝«�a@ä�áónm@bèÓ€g

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 

دبي / الزوراء :
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خاتونات بغداد يف 
القرن الـ ١٨ 

الخاتون لقب للسيدة الراقية ادخله السالجقة اىل بغداد يف فرتة نفوذهم 
كونهم يسمون زوجات سالطينهم بالخاتون بالعهد العبايس عام 44٨هـ 
ومن مشهورات سيدات بغداد التي حصلت عىل هذا اللقب زمرد خاتون 
أما  النارص.  الخليفة  ابنه  ووالدة  املستيضء  العبايس   الخليفه  زوجة 
خاتونات بغداد يف القرن الثامن عرش الذي يبدأ سنة ١٧٠٠م وينتهي سنة 
١٨٠٠ فأولهن عائشة خاتون ابنة مصطفى باشا وايل بغداد العثماني من 
سنة ١٦٩٩ اىل سنة ١٧٠٢م وزوجة حسن باشا )جديد حسن باشا( وايل 
بغداد العثماني من سنة ١٧٠4 اىل سنة ١٧٢٣م، ووالدة أحمد باشا وايل 
بغداد العثماني من سنة ١٧٢٣ اىل سنة ١٧٣4م، وعائشة هذه ابنة وايل 

وزوجة وايل ووالدة وايل هي التي أنشد لها أطفال بغداد :  
طلعت الشميسه عىل گرب عيشه  

عيشه بنت الباشا تلعب بالخرخاشه  
صاح الديچ بامليدان الله يخيل السلطان  

الخليفة  زوجة  خاتون  زمرد  تربة  يف  دفنها  تم  خاتون  عائشه  ان  إذ 
التي ذكرناها مشهور يف مقربة الشيخ معروف  املستيضء، وقرب زبيده 
وبني عىل  بغداد  يف  بناء  واعىل  املقربه  يف  اعىل قرب  ببغداد وهو  الكرخي 
ارشاقها  بداية  تكون  ترشق  ملا  الشمس  ان  وحيث  السلجوقي،  الطراز 
سواء يف الصباح او يف اليوم الذي فيه غيوم عىل االبنيه العاليه  قبل االبنية 
يف  املدفونة  زمرد  قرب  منارة  تعانق  الشمس  فأن  لذلك  االرتفاع،  القليلة 
اطفال  انشد  لذلك  بغداد،  يف  اخرى  بناية  اية  قبل  عائشه خاتون  تربتها 

بغداد:  
بإرشاق الشمس عىل قرب عائشه  

العثماني  الربوتوكول  بموجب  بغداد  وايل  الٔن  الباشا  ابنة  هذه  وعائشة 
باشا  مصطفى  الوايل  ابوها  عائشه  ان  وبما  وزير،  وبدرجة  باشا  بلقب 

وهو وايل، لذلك يقال لها ابنة الباشا او ابنة الوزير.  
وعائشة هذه تلعب بآلة لعب لالٔطفال هي الخرخاشه وهي لعبة كانت 
شائعة الٔطفال بغداد حتى اواسط القرن العرشين كون هذه اللعبه عند 
بغداد  اطفال  كان  وعادة  له)الخرخشه(،  يقال  صوتاً  تخرج  تحريكها 
انشودتهم  االطفال  ويختم  تخرجه  التي  وبالصوت  باللعبة  مغرمني 
السلطان  بحفظ  دعا  نفسه  الديك  ان  طاملا  العثماني  للسلطان  بالدعاء 
العثماني بقولهم يف االنشوده )صاح الديچ- الديك- بامليدان الله يخيل - 

يحفظ- السلطان(.  
ومن خاتونات بغداد يف القرن/ ١٨ عائشه خاتون أخرى هي ابنة الوايل 
العثماني أحمد باشا الذي ذكرناه وزوجة عمر باشا وايل بغداد من سنة 
١٧٦٣ اىل سنة ١٧٧٥م وعائشه خاتون هذه تولت تعمري سقاية جامع 
ابيات  وكتبت  ومطاهر،  سقاية  له  ألحقت  حيث  بغداد،  كرخ  يف  قمريه 

شعر عىل جدار الجامع من نظم عالم بغداد عبد الرحمن السويدي.  
هي   ١٨  / القرن  يف  بغداد  خاتونات  من  أخرى   خاتون  عائشة  وهنالك 
م   ١٧4٩ سنة  بغداد  قايض  امام  حرضت  والتي  الله  عبد  ابنة  عائشة 
وطلبت تسجيل بعض امالكها وقفاً ذرياً ومن ضمنها بساتني يف محلة 
الوردية بمدينة الحله، ويف مدينة الزبيديه وغريها، وكان الوقف عىل ابنها 
خاتونات  ومن  خاتون..  آمنه  وابنته  بيگ  سلطان  ابن  بيگ  الجليل  عبد 
بغداد يف القرن الثامن عرش عاتكه خاتون ابنة السيد عيل النقيب الگيالني 
الشيخ  باب  محلة  يف  املشهورة  املدرسه  صاحبة  بغداد  ارشاف  نقيب 
دجلة  نهر  من  املاء  تجلب  التي  املشهورة  والسقاية  الخاتونيه  املدرسة 
كما  امالكها،  جميع  الوصايه  بطريق  أوقفت  والتي  واملحلة  املدرسه  اىل 
ورد بقرار محكمة بغداد سنة ١٧٥٨ وعاتكة خاتون هذه هي الخاتون 
الوحيدة التي يطلق عليها )العلويه( كما ورد بقرار محكمة بغداد سنة 
١٨٠٥م.. ومن خاتونات بغداد يف هذا القرن عادله خاتون ابنة وايل بغداد 
أحمد باشا املذكور وزوجة وايل بغداد العثماني سنة ١٧4٨ اىل سنة ١٧٦١ 
من  الزواج  عدم  زوجها  عىل  اشرتطت  التي  ليله(  )أبو  باشا  سليمان  م 
زوجة ثانية، وعدم وجود امرأة يف رساي الحكومة ويف البيت ويف اي مكان 
آخر، وهي صاحبة الخريات التي لم تنقطع لحد االٓن فحسبها ان محكمة 
)بناية  اوقافها   احد  االٓن تشغل  لحد  زالت  الرصافه ما  احوال شخصية 
املحكمة( يف شارع النهر مقابل البنك املركزي، وما زال جامعها االٓخر يف 
محلة النجيبيه تقام به الصالة بدالً من جامعها االول، ومنها سقايتها 

ومدرستها يف بغداد التي انشأتها سنة ١٧٥4م.  

أوىل  يس  بي  الـأم  شاشة  عرب  وتنطلق  أيام 
 The mask حلقات الربنامج الرتفيهي الضخم
سريين  الديفا  من   ً كالاّ يضم  الذي   singer
ومهند  خويل  وقيص  الرداد  حسن  النور،  عبد 

الحمدي.
تشارك  أن  املفرتض  من  كان  أنه  علم  فقد 
نجوم  ضمن  العربي  الغناء  نجمات  إحدى 
لكنها   ،  the mask singerاملنتظر الربنامج 
اعتذرت بسبب انشغالها بطفلها الجديد حيث 
قليلة،  أسابيع  قبل  الثاني  طفلها  استقبلت 
عليها  سيطلق  »كما  التحقيق  لجنة  لتكتفي 
ضمن حلقات الربنامج« التي ستتوىل معرفه 
املغني »املقنع« ضمن الحلقة وستضم سريين 
الذي  الحمدي  ومهند  خويل  وقيص  النور  عبد 
جاء بديالً للنجمة املعتذرة وحسن الرداد الذي 
رياضية  لتدريبات  الخضوع  حالياً  يحاول 

شاقة قبل بدء تصوير حلقات الربنامج.
من  ضيفاً   ١٢ سيضم  الربنامج  أن  ذكر  وقد 
مختلف الدول العربية، وسريتدي القناع أثناء 
وجوده عىل خشبة املرسح ويقدم استعراضاً 
من  معرفة  »التحقيق«  لجنة  لتحاول  غنائياً 
يف  هويته  عن  والكشف  »املقناّع«  النجم  هو 
نهاية الحلقة، عىل أن يشارك الجمهور أيضاً 

الحقيقية  الشخصية  صاحب  إىل  الوصول  يف 
عىل خشبة مرسح الربنامج.

وقررت إدارة الـأم بي يس أن يكون ٩ ديسمرب 
الربنامج  حلقات  أوىل  لعرض  النهائي  املوعد 
أن  مطلع  مصدر  علم  فيما  شاشتها،  عرب 
الغنائية  املواهب  الكتشاف  الربنامج  يكون 

كما ردد البعض وأن اإلعالمية أنابيالاّ هالل من 
املرشحني لتقديم الربنامج.

جدير بالذكر أن الربنامج مأخوذ من فورمات 
عاملية من أضخم الربامج الرتفيهية يف العالم، 
عرب  له  األوىل  العربية  النسخة  هذه  لتكون 

شاشة الـأم بي يس.

عىل  الرسمية  صفحتها  عرب  خاص  اليف  يف  نرصي  أصالة  أاّطلت 
ابنتها  مع  اإلنستغرام  الصور  وتبادل  االجتماعي  التواصل  موقع 
شام، وتحداّثت بعفوية عن كثري من األشياء الخاصة بها وبكثري من 
أصدقائها يف الوسط الفني، كما كشفت عن الكثري من أرسار جمالها 

أيضاً.
خاص،  مؤتمر  لحضور  األوروبية  الدول  إحدى  يف  وجودها  وأثناء 
أطلت شام الذهبي يف اليف خاص مع والدتها أصالة نرصي لتكشف 

لجمهورهما العديد من األرسار التي جمعتهما معاً.
من  كثرياً  تستسلم«  »ال  أغنية  تحب  شام  أن  أصالة  كشفت  كما 
ألبومها األخري،واعرتفت أنها رغم صداقتهما القوية تتشاجران دوماً، 
ولفتت شام إىل أن والدتها هي من زرعت فيها حب التجميل واالهتمام 

منذ  كثرياً  تشعر بالبرشة  يجعلها  املكياج  أن  معتربًة  طفولتها، 

وكأن هناك غباراً عىل وجهها، وبالتايل فهي تكره املكياج كثرياً.
واعرتفت شام أنها بهذه الزيارة اقتنعت أنها تشبه أمها كثرياً يف كل 
ت أصالة عن اشتياقها لشام البتعادها عنها ما  ترصفاتها، فيما عرباّ

يقرب من ثالثة أيام.
وبحديثها عن صداقات الوسط الفني، تحدثت أصالة عن إليسا وحبها 
لها ولشخصيتها، واعتربتها إنسانة صادقة وفخورة بها وبكتاباتها 
أمر صعب يف  بنحو غري صادم، وهو  الرصيحة والصادقة والجريئة 
الوقت الحايل، ورأتها من أصدق الشخصيات التي قابلتها يف الوسط 

الفني.
ديسمرب   4 يف  قوي  غنائي  بحفل  نرصي  أصالة  وعدت  النهاية،  ويف 
املقبل عىل خشبة مرسح املنارة، بعد تأجيلها بسبب تطورات فريوس 

كورونا.

 The Mask Singer 9 ديسمرب أوىل حلقات

أصالة: إليسا من أصدق شخصيات الوسط الفين

طارق حرب

بجائزة  للفوز  سويفت  تايلور  الجمهور  اختار 
املوسيقى  جوائز  توزيع  حفل  يف  العام  فنان 
الهواء مبارشة يف لوس  أقيم عىل  الذي  األمريكية 
فريوس  بسبب  صارمة  قيود  وسط  انجليس 

كورونا.
صوت  الحفل،  عن  غيابها  ورغم 
بالجائزة  سويفت  لفوز  الجمهور 
للمرة السادسة، وهو رقم قيايس.

كما فاز الكنديان جاستن بيرب وذا 
ويكند بثالث جوائز لكل منهما.

فنان  أفضل  بجائزة  بيرب  وفاز 
وجائزتي  البوب/الروك  ملوسيقى 
ملوسيقى  أغنية  وأفضل  تعاون  أفضل 
مع  ساعة(   ١٠٠٠٠( عمل  عن  الريف 
ويكند  ذا  وفاز  شاي.   + دان  املغنيني 
البوب/ ملوسيقى  فنان  أفضل  بجائزة 
آر  سول  ملوسيقى  ألبوم  وأفضل  الروك 

آند بي عن عمله »أفرت أورز« )بعد ساعات( وأفضل 
أغنية ملوسيقى سول آر آند بي عن أغنية »هارتلس« 

)بال قلب(.
أصل  من  أبواها  ينحدر  التي  جي،  بيكي  فازت 
وأهدت  التينية،  فنانة  أفضل  بجائزة  مكسيكي، 

جائزتها للعمال املهاجرين.
أفضل  بجائزتي  الكورية  بي.تي.إس  فرقة  وفازت 
فرقة وأفضل مجموعة موسيقية ملوسيقى البوب/

روك.
وأدت مغنية الراب ميجان ذي ستاليون للمرة األوىل 
يف حفل توزيع جوائز املوسيقى األمريكية، إذ قدمت 
أغنية  أفضل  جائزة  الحقا  ونالت  )بودي(،  أغنية 
مع  )واب(  أغنية  عن  هوب  الراب/هيب  ملوسيقى 

كاردي بي.
لكنها خرست جائزة أفضل فنان صاعد التي فازت 
بها مغنية لوس انجليس دوجا كات التي فازت أيضا 

بجائزة أفضل فنانة ملوسيقى سول آر آند بي.

تايلور سويفت تفوز جبائزة فنان العام 
للمرة السادسة  

منمنمات 

 دبي / الزوراء  :                    
بفرتة زمنية قصرية وضع الفنان عصفور 
الله،  عبد  املجيد  عبد  الرومانيس،  الغناء 
السعوديني  املطربني  الئحة  عىل  اسمه 
شهرتهم  طافت  الذين  الكبار  والعرب 
الرقيق  صوته  منحه  أن  بعد  االفاق، 
العذب رحلة االنتشار إىل فضاء أوسع من 
محيطه، ولكونه ليس مستنسخا أو مقلدا 
بل قدم بيشء جديد، ركب عبد املجيد قطار 
،وليكمل  املبدعني  سجل  ليدخل  النجوم 

دورة الغناء العربي .
يرتدد  ما  كثريا  لدبي  العاشق  املجيد  عبد 
عليها سواء يف عمل أو نزهة سياحية كما 
يطلق عليها.. يف مبنى روتانا كانت للزوراء 

هذه الفرصة والدردشة .
الله.. أهال بك يف  الفنان عبد املجيد عبد   •
العراقية، وهي تصدر عن  الزوراء  جريدة 

نقابة الصحفيني العراقيني؟
برسائل  أتمتع  وطاملا  لإلضافة،  شكرا   -
عراق  الشقيق،  العراق  من  املحبني 
الحضارة والنهرين والفن األصيل بجذوره 
أنا بحثت كثريا عن هذا  املتنوعة،  العربية 
والجنوب،  الشمال  بني  الرائع  التنوع 
لوعة  يثري  الجنوبي  الشجن  أن  واعتقد 

وعشقا جنونيا.
• وهل ذلك موثق لديك؟

- ليس لدياّ بل لدى كل الباحثني عن الغناء 
األصيل، تعلمت من داخل حسن وحضريي 
من  وكذلك  الورد(،  يباع  )عمي  عزيز  بو 
جابر،  وسعدون  نعمة  حسني  الكبريين 
ثقافة  من  ينبعان  واألصالة  الطرب  بأن 

املكان واملناخ.

حياتك  من  بعضا  للقارئ  لنوصل   •
الشخصية؟

تعذروني  أن  وأرجو  باملوجز،  سأتكلم   -
بسبب ضيق الوقت، ولدت بقرية العارضة 
أهيل  مع  انتقلت  ثم  جيزان،  بمنطقة 
مدينتي  إىل  السنتني  يتجاوز  ال  وعمري 
سنتني  فيها  عشت  والقنفذة،  جيزان 
أيضا لننتقل بعدها إىل مدينة جده برفقة 
مدينة  يف  ظل  الذي  والدي  عدا  ما  عائلتي 
يف  عشت  عمله..  مقر  حيث  القنفذة 
مدينة جدة بمنطقة لسبيل الشعبية، ويف 
هي  املفضلة  هوايتي  كانت  دراستي  أيام 

الرياضة، وبالذات لعبة الجمباز .
• وهل كانت األجواء والرتاتيب االجتماعية 

متاحة للدخول لعالم املوسيقى والغناء؟
ذلك، فقد تعرضت مند  أن نقول  - صعب 
الغناء  باحرتاف  األهل  ملعارضة  البداية 
خالل  تمكنت  لكني  والدي،  من  وبالذات 
بأن  األهل  وبقية  إقناعه  من  وجيزة  فرتة 
وإبداع  ثقافة  رسالة  ومبدأ،  رسالة  الفن 
ومتعة، وحينها قررت اختيار طريق الفن 

مشوارا يل.
•  وبدأ املشوار بعد ذلك ؟

صدفة  موهبتي  اكتشف  مدرستي  يف   -
أستاذي إبراهيم سلطان يف املوسيقى، ويف 
بها وشجعني،  وأعجب  املرسحي  النشاط 
وغنيت  بجدة  اإلذاعة  إىل  معه  فذهبت 
منها  أغاٍن  عدة  حياتي  يف  مرة  ألول  فيها 
لكن  فاضل،  ورشيفه  حافظ  الحليم  لعبد 
أعلنت  عندما  يل  أتيحت  فرصة  أول  كانت 
أصوات  اختيار  عن  السعودية  اإلذاعة 
واستطعت  فتقدمت  شابة،  ومواهب 

التقيت  ثم   ، بنجاح  االختبار  اجتياز  من 
مرادني  جمال  الراحل  املوسيقى  أستاذ 
الذي علمني الكثري من املوسيقى بالشكل 
النوتة  قراءة  علمني  وكذلك  الصحيح، 
املوسيقية ووقف بجواري كثريا، وكنت يف 
محمد  املوسيقار  أغاني  اغني  الوقت  ذلك 

عبد الوهاب وطالل مداح.
• هل تتذكر أول حفل غنائي؟

نادي  حفل  كان  فيه  غنيت  حفل  أول   -
االتحاد السعودي الريايض .. وكنت صغري 
السن » ١٣ » عاما، نجحت يف هذا الحفل 
ذلك  بعد  الجمهور،  إعجاب  عىل  وحزت 
سجلت للتلفزيون عددا من أغنياتي منها 
كلمات   « يبغوا  ما  وقت  »حبايب  أغنية 
صالح جالل ولحن حسن تمراز، ويف هذا 
وصديقي  مكتشفي  عىل  تعرفت  الوقت 
الفنان امللحن الراحل سامي إحسان الذي 
فشجعني  واكتشايف  رعايتي  يف  دورا  لعب 
منظم  بشكل  الفنية  للساحة  وقدمني 

وبأعمال مميزة.
• لتبدأ مرحلة القاهرة أو باملعنى الحقيقي 

االحرتاف؟
- نعم ، سافرنا معا باتجاه عاصمة الفن 
تنمية  اجل  من  فنية  رحلة  يف  القاهرة 
موهبتي وتسجيل بعض األغنيات واالطالع 
واإللحان  املوسيقى  تطورات  آخر  عىل 
الحديثة، وذلك يف عام ١٩٧٩ ، وكانت هذه 
املرة األوىل التي أسافر فيها لخارج اململكة، 
ويف القاهرة شاهدت الفنان الكبري الراحل 
الفنان الكبري طالل مداح الذي كان يسجل 
منه  وتعلمت  أغنياته  بعض  األستوديو  يف 

كيف يتعامل مع زمالئه.

• مفارقة وقعت بالقاهرة؟
-  ويف هذه املرحلة سجلت مجموعة من 
األغنيات من ألحان سامي إحسان وهي : 
»بارق الثغر » من كلمات الشاعر إبراهيم 
من  علينا«  »إيش  أغنية  كذلك    ، خفاجي 
كلمات  طالل رسيحاني، وأغنية »شفتك 
الشاعر  كلمات  من  حزن«  عيونك  ويف 
لم  األغنيات  هذه  لكن   ، الفيصل  محمد 
باسم  طرح  الرشيط  ألن  باالنتشار  تحظ 
طريق  عن  مداح  طالل  الكبري  الفنان 

الخطأ .
• وهل استثمر هذا الخطأ؟

- لم يقف امللحن سامي إحسان إزاء هذا 
هو  به  وقع  الذي  املقصود  غري  الخطأ 
فعاد الكرة وسافرنا معا إىل للقاهرة مرة 
ومن  هناك  وسجلت   ١٩٨4 عام  يف  أخرى 
األغنية  أهمها  أغنيات  عدة  سامي  ألحان 

التي اشتهرت أغنية » سيد أهيل » كلمات  
عودتي  بعد  قدمتها  ثم  خفاجي،  إبراهيم 
من القاهرة يف مرسح التلفزيون وحققت 
١٩٨4 هو  عام  اعترب  لذلك  كبريا..  نجاحا 
خاصة  الحقيقية  لالنطالقة  الفعيل  العام 
عىل   « أهيل  »سيد  أغنية   قدمت  أن  بعد 

مرسح بالتلفزيون السعودي .
• مع هذه الشهرة الواسعة البد أن نذكر 
الكلمة  أصحاب  الشعراء،  االخر  الطرف 

الرقيقة والشفافة ؟
- أبرز الشعراء الذين تعاملت معهم خالل 
هذا املشوار أذكر منهم، إبراهيم خفاجي، 
بدر بن عبد املحسن ،عبد الرحمن حجازي، 
كما قدمت خالل مشواري الفني مجموعة 
التي  الناجحة   الغنائية  األلبومات  من 
تعراّف  التي  أغنياتي  قدمت  خاللها  من 

الجمهور عىل صوتي منها .

عبد اجمليد عبد اهلل لـ         : تعلمت من داخل حسن وحضريي بو عزيز وحسني 
نعمة وسعدون جابر بأن الطرب واألصالة ينبعان من ثقافة املكان واملناخ

 Fleets تويتر” يصلح ثغرة بميزة“

إنستجرام يطرح تحديثا جديدا 
مخصصا للعالمات التجارية

بكلمتين فقط.. نجوى كرم علّقت على عيد إستقالل لبنان 

ال يـزال تويـرت يواجـه صعوبة ىف طرح “ميـزة Fleet الجديدة الشـبيه 
hTec  بقصص انسـتجرام وماسـنجر، إذ أكدت الشبكة االجتماعية لـ
Crunch أنها تعمل عىل إصالح الثغرة التى سمحت للمستخدمني برؤية 
تغريدات Fleets بعد انتهاء فرتة الـ24 ساعة، من خالل حصولهم عىل 
مجموعة من املفاتيح املرسبة التى تسـاعد عىل رؤية Fleets منتهية 

الصالحية وتنزيلها دون إخبار منشئ املحتوى عن قراءتها.
وسيطرح تويرت إصالح يضمن انتهاء صالحية Fleets بشكل صحيح، 
إذ قال متحدث باسم تويرت إن اإلصالح يجب “طرحه قريًبا”، وستظل 
املنشـورات املؤقتة موجودة عىل خوادم تويرت ملـدة تصل إىل 30 يوًما، 

وقد تحتفظ بها لفرتة أطول إذا انتهكت القواعد.
تم إطالق Fleets كمنافس غري خفى للقصص بالتطبيقات املنافسـة 
مثـل Instagram و Snapchat، لكنهـا واجهت مشـاكل ىف النمو خالل 
األيـام القليلـة املاضيـة، باإلضافـة إىل التأخـري واألعطـال ، اكتشـف 
املسـتخدمون أن Fleets لم تحرتم إعـدادات الحظر وفتحت الباب أمام 
املضايقـات، وقال موقـع تويرت إنه يعمل عىل حل هذه املشـكالت، لكن 

أمامه بعض الوقت.
وقد أعلن تويرت أنه يعمل عىل إبطاء طرح Fleets إلصالح بعض مشاكل 
األداء واالسـتقرار، إذ بدأ تويرت ىف إتاحة امليزة لجميع مستخدميه ىف 17 
نوفمرب بعد أكثر من ثمانية أشهر من االختبار، وكافح املوقع الستيعاب 
كافة املسـتخدمني الذين يتدافعون لتجربة امليـزة، وانتهى األمر بطرح 

Fleets بعد فرتة وجيزة من إطالقه.

طـرح إنسـتجرام اململـوك لفيـس بـوك تحديثـات جديـدة مخصصة 
للعالمـات التجارية، بما ىف ذلك ميـزة “Branded Content Tag” والتى 
 Reels تتيـح وضع العالمـة التجارية عىل مقاطع الفيديـو القصرية ىف
و Live، وستسـمح هـذه اإلضافة الجديدة ملنشـئى املحتوى بالحصول 
عـىل صفقات أكثـر وأفضل مع العالمـات التجارية، وتحقيـق إيرادات 
عىل الفور من املحتوى املوجود عىل إنسـتجرام Reels.وقالت الرشكة ىف 
بيان: “ “نريد التأكد من أن منشـئى املحتوى يمكنهم اإلفصاح بوضوح 
عند إنشـاء محتوى خـاص بعالمة تجارية، بغض النظر عن التنسـيق 
الذى يختارون اسـتخدامه، وللمسـاعدة ىف زيادة الشفافية، يتم إطالق 
Branded Content tag ىف Reels اليوم، وسـيبدأ االختبار ىف Live خالل 
املستقبل أسابيع”.ويقوم إنستجرام أيًضا بإطالق طريقة جديدة، حيث 
سـيتمكن املعلنون من إنشـاء إعالنات محتوى مرتبـط بعالمة تجارية 
دون الحاجـة إىل نرشها عـىل إنسـتجرام أوالً، ونتيجة لذلك، سـتتمتع 
العالمات التجارية بقدر أكرب من املرونة مع قيود أقل عندما تريد تشغيل 
إعالنـات املحتوى املرتبـط بعالمة تجارية.ويمكـن أن تتضمن إعالنات 
املحتوى املرتبط بعالمة تجارية ىف قصص إنسـتجرام اآلن عنارص قابلة 

للضغط، مثل @ واملوقع والهاشتاج.

علاّقـت الفنانة اللبنانية نجوى كرم عىل عيد إسـتقالل لبنـان الـ77 ، بكلمتني فقط حيث كتبت عىل 
صفحتها عىل موقع التواصل اإلجتماعي:”بحباّ استقاللك..”، وأرفقت املنشور بوسم لبنان.وكانت 
هت رسـالة أمل اىل بريوت، عرب طرحها أغنية “بريوت” عىل “يوتيوب”، وذلك بعد أن  نجوى قد وجاّ
أطلقـت قبل أيام حملة “لبنان الحياة” عـرب صفحاتها الخاصة عىل مواقع التواصل اإلجتماعي، 
كمبادرة فنية من أجل إظهار صورة لبنان الحقيقي، لبنان الجمال والحياة، عىل عكس ما يظهر 

به خالل هذه األيام، بسبب األوضاع األمنية واإلقتصادية والسياسية الصعبة.

يحـاول العلماء وخـرباء الفضاء 
إيجاد طـرق مبتكرة جديدة للحد 
مـن املصاريـف املكلفـة املتعلقة 
بالرحـالت الفضائيـة إىل القمـر، 
وأشـار الخـرباء أن كل كيلوجرام 
إضـاىف مـن البضائـع التـى يتم 
تحميلهـا عـىل الصـاروخ تكلف 
أكثـر من ألف دوالر، وبالتاىل كلما 
زادت الرحالت كلمـا تطلب املزيد 

من األموال.
وذكـر موقـع روىس أن العلمـاء 
يقرتحـون مـد كابل مـن األرض 
إىل الفضـاء لتتـم عمليـة النقـل 
واالنتقال عرب مصعد، ما سيمكن 
مـن خفض التكاليـف املالية عىل 

الرحالت الفضائية املختلفة.
العلماء ظهـرت فكرة  وبحسـب 
املصعد منذ وقت طويل، معتربين 
أن كابـل سـيمتد مـن األرض إىل 
القمـر بطـول 42 ألـف كيلومرت، 
لكـن الحقيقـة الفكـرة تصطدم 

بعـدم وجود مـواد متينـة قادرة 
عـىل حمـل األوزان الكبـرية التى 
ستواجه ضغط الجاذبية واألمور 

العلمية والطبيعية األخرى.
جامعتـى  ىف  الباحثـان  وقـدم 
زفـري  وكولومبيـا،  كامربيـدج 
بينور وإميىل سـاندفورد، تقريرا 
عن الفكرة، مشـريين أنه “يجب 
تثبيـت الكابل عىل سـطح القمر 
وإلقائه باتجـاه األرض، وبالتاىل، 
فإن املصعد سيحدث ثورة كاملة 
نظـرا لقـوة الطرد املركـزى التى 

ستكون أقل”.
ويقرتح بينور وستانفورد تمديد 
إىل  بـل  األرض  إىل  ليـس  الكابـل 
نقطة الجرانج التى تعد مناسـبة 
بشـكل أفضـل لوضـع محطات 
فضائية من مـدار األرض كما أن 
تكلفـة هـذا املرشوع أقـل بكثري 
ممـا لو تم مـد الكابل من األرض 

إىل القمر.

علماء يقترحون إبتكار مصعد مباشر 
من األرض إلى القمر

  

تغريدات

حامد المالكي

امل حجازي

 يف مساجني هربانني وخمروبة الدنيا 
ــره ويف  ــات واىل آخ ــم تفتيش عليه
ــرقونا  ــن بقصور س ــة قاعدي حرامي
ــا وقتلونا وهجرونا  ونهبونا وفجرون

بدكن عناوينهم؟؟

ــن الفرقة والغياب   بعد ١٤ عام م
ــن جديد مع  ــري، نلتقي م القس
ــب االداء الصوتي  احلبيب، صاح
ــي غضنفر عبد  ــم، اإلعالم الفخ

اجمليد، نورت بلدك صديقي.

الطائر املغرد بأحلان الرومانسية.. بدأ عذبا واستمر يف رحلة النجاح

عـين على العالم


