الرافدين ينفي توقف السلف ويعلن رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
إطالقها بعد انتهاء إجراءاته التطبيقية
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
نفى مرف الرافدين،االنباء التي تحدثت عن
امتناعه ورفضه اطالق السلف للموظفني .وقال
املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت «الزوراء»
نسخة منه :ان “بعض وسائل االعالم تحدثت عن
رفض املرف اطالق السلف ملوظفي الدولة” ،مبينا
ان “ذلك غري صحيح اطالقا ،وان املرف يقوم
بعمليات تطبيقية ورقابية واجراء تدقيق مايل يف
حساباته ،وبعد االنتهاء من تلك االمور سيتم اطالق
السلف فورا ،وبدون اي تأخري» .وأضاف :ان «املرف
مع توجه ودعم رشيحة املوظفني ،ومنحهم السلف
الشخصية لهم ،وهو حق من حقوقهم املروعة».

الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة النق�ل ع�ن تفاصيل
مفاوضاتها مع رشكة دايو الكورية
لتنفي�ذ ميناء الف�او الكب�ري ،وفيما
اعلنت االتفاق ع�ىل تخفيض تكلفة
انش�اء امل�روع اىل ملياري�ن و650
ملي�ون دوالر ،مؤك�دة تقديم رشكة
صينية عرضا مماثال لتنفيذ املروع،
وس�تتم دراسة العرضني وابرام عقد
التنفي�ذ خالل االي�ام القليلة املقبلة،
اوص�ت لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار
النيابية برورة التعاقد مع الركة
الكورية لتنفيذ ميناء الفاو الكبري.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة ،فالح
ح�ازم ،يف حدي�ث ل�”ال�زوراء” :ان
رشكة داي�و الكورية قدم�ت عرضا
لغنشاء ميناء الفاو بخمسة مشاريع
لبناء ارصفة وبعمق  19.80مرتا مع
كامل البنى التحتي�ة بكلفة مليارين
و 800ملي�ون دوالر .الفت�ا اىل :ان
الوزارة رفضت الع�رض وطلبت من
الركة تخفيضه.واض�اف :انه بعد
مفاوض�ات مس�تمرة م�ع الركة
وافقت عىل تخفيض تكلفة املروع
بمقدار  150مليون دوالر ،واصبحت
قيمة املروع مليارين و 650مليون
دوالر لتنفيذ  5ارصفة.واشار اىل :ان
هن�اك عرض�ا قويا مقدم�ا من قبل
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غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

رشك�ة صيني�ةز مؤك�دا :ان الوزارة
بص�دد دراس�ة العرض�ني الختي�ار
العرض املناس�ب والذي يخدم امليناء
والعراق بش�كل عام ،وس�يتم خالل
االيام القليل�ة املقبلة ابرام العقد مع
اح�دى الركتني.واوضح :ان رشكة

دايو اوضح�ت خالل االي�ام املاضية
بأن�ه اصبح هن�اك لب�س باملوضوع
النها احتس�بت تكلف�ة املروع عىل
اس�اس عمق  14مرتا وليس  19مرتا
وال�ذي عدته الوزارة بأن�ه تعكز من
قبل الركة الن العق�د املبدئي االول

كانت تكلفة املروع تقدر بمليارين
و 370ملي�ون دوالر ،إال ان الرك�ة
اك�دت رغبته�ا بتنفي�ذ امل�روع،
واوضحت مالبسات املوضوع.وتابع:
ان الوزارة س�ترم العقد مع الركة
التي تق�دم عرض�ا جي�دا ،ومازالت

الدراس�ات مس�تمرة للع�روض
املقدمة ،الن العروض ليس�ت باالمر
الهني لكون هناك خمس�ة مش�اريع
عمالق�ة ملين�اء كب�ري ،باالضافة اىل
تربة املروع غري املستقرة ،وامليناء
بعم�ق كبري ج�دا ويحت�اج اىل وقت
لدراسة العروض.من جهتها ،اوصت
لجن�ة الخدم�ات واالعم�ار النيابية
ب�رورة التعاق�د م�ع رشك�ة دايو
الكورية لتنفيذ مين�اء الفاو الكبري.
وق�ال عض�و اللجن�ة ،النائب عباس
العط�ايف ،يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان
رشكة داي�و الكورية م�ن الركات
الرصين�ة والتي لها ب�اع طويل بهذا
املج�ال ،كم�ا ان لديها خ�رة كبرية
بالرتب�ة العراقي�ة لكونه�ا أنش�أت
مروع�ي كارس االم�واج الرق�ي
والغرب�ي يف امليناء.واضاف :ان هناك
عرضا مقدما من قبل رشكة صينية
لتنفي�ذ امل�روع ،إال انن�ا نفض�ل
التعاقد مع الركة الكورية لالسباب
اعاله .مؤكدا :رضورة حسم القضايا
الفنية واملالية وإبرام العقد للمبارشة
بتنفي�ذ امل�روع مل�ا له م�ن اهمية
كبرية لالقتصاد العراقي.واش�ار اىل:
ان مفاوض�ات وزارة النق�ل ما زالت
مستمرة .مرجحا حسم االمور خالل
االيام القليلة املقبلة.

الشرطة يتجاوز القاسم بصعوبة والنفط يتعادل مع زاخو بالدوري املمتاز
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خالل اجتماعه باللجنة العليا لبناء املدارس

الكاظمي يوجه مبعاجلة التلكؤات يف
تنفيذ مشاريع املدارس

مذك�رات التفاه�م م�ع جمهورية الصني
الش�عبية.واضاف :ان امل�روع س�يكفل
معالج�ة مش�اكل االزدواج يف اس�تعمال
األبنية املدرس�ية ،ومش�اكل املدارس غري
الصالح�ة أبنيتها ،كما ت�م االتفاق عىل أن
ُيس�مى املروع “امل�دارس النموذجية”.
وشدد رئيس مجلس الوزراء عىل أن تكون
تصامي�م املدارس ضمن الط�راز الحديث،
ووفق�ا ً لإلحتياج�ات الفعلي�ة والعملي�ة
للبيئ�ة العراقي�ة ،كم�ا وجّ �ه بمعالج�ة
التلك�ؤات يف تنفي�ذ مش�اريع امل�دارس
الجاري تنفيذها حالياً ،وأن يجري تجاوز
العقبات والروتني ،خدمة للطلبة ،وتعجيالً
يف رفع الضغط عن العملية الرتبوية.

السعودية تعلن تعديل تكلفة تأشريات
الزيارة واحلج واملرور

اإللكرتون�ي ،إىل أن مجلس الوزراء قرر
املوافقة عىل تعدي�ل الفقرة الثالثة من
ج�دول هيكل تأش�ريات الزيارة والحج
واملرور ،لتكون بالنص اآلتي:
� تأش�رية املرور للزيارة ،جوا ،أو بحرا،
أو ب�را ،وصالحيته�ا  96س�اعة ،ومدة
اإلقامة  96س�اعة ،الرسم الخاص بها
 300ريال.
� تأش�رية املرور للزيارة ،جوا ،أو بحرا،
أو ب�را ،وصالحيته�ا  48س�اعة ،ومدة
اإلقامة  48س�اعة ،الرسم الخاص بها
 100ريال.

سوريا ..تسمية فيصل املقداد وزيراً
للخارجية وبشار اجلعفري نائباً له

دمشق /متابعة الزوراء:
أصدر الرئيس الس�وري ،بش�ار األس�د،
مراسيم تريعية تقي بتسمية فيصل
املق�داد وزي�را ً للخارجي�ة واملغرتب�ني،
وبشار الجعفري نائبا له.ونرت رئاسة
الجمهورية يف س�وريا عر “فيس�بوك”
بيانا قالت فيه ان “الرئيس األسد يصدر
 3مراسيم تاريخ  2020\11\22تقي
بتس�مية فيصل املقداد وزيرا ً للخارجية
واملغرتبني ،وبشار الجعفري نائبا ً لوزير
الخارجي�ة واملغرتب�ني ،ونق�ل الس�فري
بسام الصباغ إىل الوفد الدائم يف نيويورك
واعتم�اده مندوب�ا ً دائم�ا ً للجمهوري�ة

Nov 2020

تفاصيل مفاوضاتها مع الشركة الكورية وتعلن االتفاق على ختفيض قيمة املشروع

الزوراء تنشر نص البيان اخلتامي لقمة جمموعة العشرين االفرتاضية

الرياض /متابعة الزوراء:
واف�ق مجلس ال�وزراء الس�عودي عىل
تعدي�ل فق�رة م�ن ج�دول تأش�ريات
الزي�ارة والح�ج واملرور ،س�واء برا ،أو
بحرا ،أو جوا ،بالنسبة للكلفة والوقت.
ويأت�ي ذل�ك يف إطار تحس�ني وتطوير
ما يتعلق بتأش�ريات الدخول للمملكة،
حي�ث يق�ي التعدي�ل الجدي�د بمنح
تأش�رية مل�دة  48س�اعة برس�م 100
ريال ،أو تأشرية ملدة  4أيام برسم 300
ريال.وأش�ارت صحيف�ة “أم الق�رى”
الس�عودية الرس�مية ،ع�ر موقعه�ا
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بغداد /الزوراء:
وجه رئي�س الوزراء ،مصطفى الكاظمي،
بمعالج�ة التلك�ؤات يف تنفي�ذ مش�اريع
امل�دارس الج�اري تنفيذه�ا حالي�ا ،فيما
شدد عىل أن تكون تصاميم املدارس ضمن
الط�راز الحديث.وذك�ر املكت�ب االعالمي
لرئي�س الوزراء يف بيان تلقت�ه “الزوراء”:
ان رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى
الكاظم�ي ،اجتم�ع باللجنة العلي�ا لبناء
املدارس يف الع�راق ،وجرى خالل االجتماع
مناقش�ة الخط�وات التنفيذي�ة إلط�الق
م�روع بن�اء س�بعة آالف مبنى مدريس
جديد يف عموم البالد ،ويتضمن يف مرحلته
األوىل بناء ألف مدرسة جديدة ،وذلك ضمن

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الداخلية توقيع وزيرها مذكرة تعاون بشأن التحول اإللكرتوني للوزارة مع
وزير االتصاالت.وذكر املكتب اإلعالمي لوزير الداخلية يف بيان :أن «الوزير عثمان الغانمي،
وقع مع وزير االتصاالت أركان الشيباني ،مذكرة تعاون للتحول اإللكرتوني لوزارة الداخلية،
ويف خطوة أوىل للعمل جرى االتفاق عىل الرتكيز يف املشاريع والخدمات التي هي عىل تماس
مبارش مع املواطنني» .وأشار إىل أنه «من املؤمل إتمام تحول وزارة الداخلية كاملة إىل العمل
اإللكرتوني ،ورسم متطلبات الوزارة وحاجاتها بهذا التحول لجميع مؤسساتها ودوائرها
الخدمية ومرافقها واألنشطة التي تمارسها من خالل الرامج والتطبيقات ومنها النافذة
الواحدة وربط مشاريعها بهذا النظام بما يخدم الوزارة إلكرتونيا» .وبني أن «هذه املذكرة
لتعزيز أوارص التعاون املشرتك بني مؤسسات الدولة ومواكبة التقدم يف مجال تكنلوجيا
املعلومات وتبسيط اإلجراءات الخاصة بالعمل الحكومي ،األمر الذي سيسهم يف تخفيف
الروتني وإنجاز املعامالت برسعة ومهنية عالية ويعود بالفائدة عىل املواطنني».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1
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النقل تكشف لـ

وزير الداخلية يوقع مذكرة تعاون مع وزير
اإلتصاالت للتحول اإللكرتوني

أكد أن الدين واملذهب والوطن يف خطر

السيد الصدر يلمح حلصول التيار الصدري
على رئاسة الوزراء يف االنتخابات املقبلة

بغداد /الزوراء:
ملح زعي�م التيار الص�دري ،الس�يد مقتدى
الص�در ،ام�س االح�د ،لحص�ول التيار عىل
رئاس�ة الوزراء يف االنتخاب�ات املقبلة ،فيما
اك�د ان الدي�ن واملذه�ب والوط�ن يف خطر.
وق�ال الس�يد الص�در يف تغري�دة ل�ه ع�ىل
«تويرت» تابعتها «الزوراء» :ان بقيت وبقيت
الحياة س�أتابع االحداث ع�ن كثب وبدقة..
ف�إن وج�دت ان االنتخاب�ات ستس�فر عن
اغلبية (صدري�ة) يف مجلس الن�واب وانهم
س�يحصلون عىل رئاس�ة ال�وزراء ،وبالتايل
سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية من
اكمال مروع االصالح من الداخل ،سأقرر
خوضكم لالنتخابات .وتابع :فالسبب الذي
ادى اىل قس�مي بعدم الخ�وض باالنتخابات
س�يزول واكون يف حل من قسمي ،وما ذلك

إال لنخلص العراق من (الفساد) و(التبعية)
و (االنح�راف) ،في�ا أيه�ا االحب�ة ان الدين
واملذه�ب والوط�ن يف خط�ر ..وكلك�م راع
وكلكم مسؤول عن رعيته.

املرور توجه بعدم احملاسبة على جتديد
اإلجازة والسنوية

بغداد /الزوراء:
وج�ه مدير املرور الع�ام ،اللواء الحقوقي
طارق اسماعيل حس�ني ،بعدم املحاسبة
ع�ىل مخالفت�ي ع�دم تجدي�د اج�ازة
الس�وق وس�نوية املركبة.وق�ال حس�ني
يف بي�ان ملديري�ة امل�رور العام�ة ،ام�س

االح�د :ان�ه «وج�ه املف�ارز املروري�ة يف
بغ�داد واملحافظات بعدم املحاس�بة عىل
مخالفت�ي (ع�دم تجديد اجازة الس�وق،
ع�دم تجدي�د س�نوية املركب�ة) يف الوقت
الح�ارض ،وذلك لتوق�ف ترويج معامالت
التجديد يف مجمعات التسجيل».

األمن النيابية :إعادة صياغة قانون جرائم املعلوماتية والتشاور مع خرباء وخمتصني متهيداً إلقراره

الزوراء /يوسف سلمان:
يس�تأنف مجل�س الن�واب جلس�ته
االعتيادي�ة املفتوح�ة ،ظه�ر الي�وم
االثن�ني ،والتي يس�تكمل ضمن جدول
اعماله�ا تقري�ر ومناقش�ة م�روع

قانون جرائ�م املعلوماتية ،ومناقش�ة
م�روع قان�ون الالجئ�ني ،فضال عن
توجيه سؤال ش�فهي اىل محافظ البنك
املرك�زي العراق�ي .وازاء ذلك كش�فت
لجنة األمن والدف�اع النيابية عن اعادة

صياغ�ة قان�ون جرائ�م املعلوماتي�ة
لتش�مل زي�ادة الوعي الع�ام بمخاطر
الجريم�ة االلكرتوني�ة وتقدي�م الدعم
التقن�ي لجه�ات انف�اذ القانون.وقال
عض�و اللجن�ة ،النائب س�عد الحلفي،

ل�»ال�زوراء» :ان «ه�ذا القانون يهدف
إىل توف�ري الحماي�ة القانوني�ة وإيجاد
نظام عقابي ملرتكبي جرائم الحاسوب
وش�بكة املعلومات التي رافقت نش�وء
ونمو وتطور نظم الحاسوب والشبكات

وثورة تقنية املعلومات ،ومن اجل توفري
الحماي�ة القانوني�ة لنظ�م الحاس�وب
التي تعمل الدولة عىل تشجيع االعتماد
عليها يف األنشطة كافة «.

تفاصيل ص2

بعد تسجيل  1766إصابة جديدة و  33حالة وفاة

لليوم الثاني على التوالي ..العراق يسجل أقل من ألفي إصابة بكورونا

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
االحد ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املستجد يف العراق ،وفيما اكدت
تس�جيل  1766اصاب�ة جدي�دة و33
حالة وفاة وشفاء  2412حالة ،حددت
دائرة صح�ة الكرخ التوزي�ع الجغرايف
لالصاب�ات حس�ب املناطق.وذك�رت
الوزارة يف وثيق�ة تلقتها «الزوراء» :ان

ع�دد الفحوصات املخترية ليوم امس:
 ،23914ليصب�ح ع�دد الفحوص�ات
الكلي�ة ،3268102 :مبين�ة ان�ه ت�م
تسجيل  1766اصابة جديدة و 33حالة
وفاة وشفاء  2412حالة.واضافت :ان
ع�دد حاالت الش�فاء ال�كي465452 :
( ،)%86.9ام�ا ع�دد ح�االت االصابات
ال�كي ،535321 :بينم�ا ع�دد الحاالت
التي تحت العالج ،57911 :يف حني عدد

الحاالت الراقدة يف العناية املركزة،366 :
وع�دد حاالت الوفيات ال�كي.11958 :
اىل ذل�ك ،ح�ددت دائرة صح�ة الكرخ،
املوق�ف الوبائي لها مع اعداد وعناوين
الح�االت املش�خصة يف مختراته�ا
بمرض ف�ريوس كورونا املس�تجد مع
اعداد الش�فاء والوفيات لغاية الساعة
العارشة من ليلة الس�بت واملعلن عنها
ام�س االحد.وذك�رت الدائ�رة يف بي�ان

تفكيك شبكة تزوير يف هيئة التقاعد
تسرق  30مليار دينار شهرياً

بغداد /الزوراء:
كشفت وزارة الداخلية عن ان وكالتها لالستخبارات،
اخرتق�ت وفكك�ت ش�بكة تزوير يف هيئ�ة التقاعد
العام�ة بع�د جرائم تحاي�ل وتزوير كلف�ت الدولة
اكث�ر من ثالثني مليار دينار ش�هريا تدفع كرواتب
تقاعدي�ة لغ�ري مس�تحقيها.وذكر بي�ان لل�وزارة
تلقت “الزوراء” نس�خة منه“ :بمتابعة ش�خصية
وإرشاف مب�ارش من قب�ل وزير الداخلي�ة ،عثمان
الغانمي ،تمكنت وكالة االستخبارات والتحقيقات
االتحادية يف وزارة الداخلية وبموافقات ومتابعات
قضائية من اخرتاق وتفكيك ش�بكة تزوير يف هيئة
التقاعد مؤلفة من  29متهما ً {موظفني ومعقبني}

يف الهيئة العامة للتقاع�د يقومون بعمليات تزوير
وتحاي�ل ع�ىل القانون تتلخ�ص بإص�دار هويات
تقاعدي�ة للمواطنني ،ومنحه�م رواتب تصل إىل {8
ماليني دينار} وفروقات مالية كبرية تصل يف حدها
املتوس�ط إىل { 260مليون دينار} دون اس�تحقاق
قانوني”.وأض�اف ان�ه “وعىل إثر ذلك تم تش�كيل
فريق عمل يف وكالة االس�تخبارات والذي تمكن من
اخرتاق ش�بكة التزوير وتوثيق عملياتها اإلجرامية
بالص�وت والصورة والش�خصيات الت�ي تدير هذه
العمليات”.ولف�ت البي�ان اىل ان�ه “س�تتم إحال�ة
الش�بكة اإلجرامية ع�ىل القضاء لينال�وا جزاءهم
العادل”.

تلقت�ه «ال�زوراء» :ان ع�دد االصابات
 273موزعة كاآلتي :أبو دش�ري  /9أبو
غري�ب  /16اإلس�كان  /9االع�الم /7
البي�اع  /9التاج�ي  /4الحري�ة /12
الخطي�ب  /4الدورة  /19الدولعي /4
الرحمانية  /3السيدية  /4الشالجية
 /9الرط�ة الخامس�ة  /1الش�علة
 /17الطارمي�ة  /10العامري�ة /6
العطيفية  /4الغزالية  /17القادس�ية

 /2الكاظمي�ة  /11املحمودي�ة /11
املنصور  /13املواصالت  /3الوشاش
 /7الريم�وك  /11اليوس�فية  /1حي
الجامع�ة  /11ح�ي الجه�اد  /6ح�ي
الخ�راء  /4ح�ي العام�ل  /10حي
العدل  /5حي الفرات  /5سويب /1
شارع حيفا  /5سكنة جانب الرصافة
 ،3مبينة ان عدد الش�فاء ،401 :بينما
الوفيات.1 :

سعر لقاح “سبوتنيك  ”Vالروسي أقل من “فايزر”
و”مودرنا” األمريكيني
موسكو /متابعة الزوراء:
ق�ال مرك�ز “غام�ايل” ألبح�اث األوبئ�ة واألحي�اء
الدقيقة املصنع للقاح “س�بوتنيك ”V-ضد فريوس
كورونا املس�تجد ،إنه س�يطرح اللقاح بس�عر أقل
من اللقاحات التي طورته�ا رشكتا فايزر ومودِرنا
األمريكيتان.حس�اب اللق�اح الرس�مي عىل موقع
“توي�رت” للتواص�ل االجتماع�ي ،أك�د يف تغري�دة
نره�ا ،ام�س األح�د ،أن “س�عر جرع�ة اللق�اح
سيكون أقل بكثري من سعر اللقاحات التي طورتها
رشكت�ا فاي�زر ومودرنا”.ونر الحس�اب أس�عار
جرع�ات لقاح “فاي�زر” و”مودرن�ا” بحيث تكلف
الجرعة الواحد ل�كل منهما  19.50و  25-37دوالر

عىل التوايل” ،مش�ريا إىل أن لقاح “فايزر” س�يكلف
 39دوالرًا و “مودرون�ا”  50-74دوالرًا للش�خص
الواح�د ،باعتب�اره يحتاج لجرعتني.يذكر أن س�عر
“س�بوتنيك  ”Vس�يتم اإلعالن عنه األسبوع املقبل،
وفق�ا للناطق باس�م صن�دوق االس�تثمار املبارش
ال�رويس ،كريي�ل ديميرتييف.وكان�ت روس�يا ق�د
أعلنت ،يف آب/أغس�طس املايض ،تسجيل أول لقاح
يف العالم ضد “كوفيد ..”-19وحتى اآلن تم تسجيل
لقاح�ني ،األول “س�بوتنيك ، ”V-ويط�وره مرك�ز
“غامايل” ألبحاث األوبئة واألحياء الدقيقة ،والثاني
أطلق عليه اس�م “إيبيفاك كورون�ا” يطوره مركز
“فيكتور” الحكومي”.

حذر املدنيني من استخدام املدفعية لقصف املدينة

اجليش اإلثيوبي يهدد باستخدام الدبابات واملدفعية للسيطرة على عاصمة تيغراي

العربي�ة الس�ورية ل�دى منظم�ة األمم
املتحدة يف نيويورك”.

اثيوبيا /متابعة الزوراء:
أعل�ن الجي�ش اإلثيوب�ي أن�ه س�يقوم
بتنفي�ذ عملي�ة عس�كرية باس�تخدام
الدبابات به�دف حصار عاصم�ة إقليم
تيغ�راي ميكي�ي ،وفق�ا مل�ا أف�ادت به
وسائل إعالم رسمية ،فيما حذر الجيش
املدنيني من احتمالية استخدام املدفعية
لقصف املدينة.وقال املتحدث العسكري
الكولونيل ديجني تسيغايي لهيئة اإلذاعة

والتلفزيون اإلثيوبية الرسمية “املراحل
القادمة هي الجزء الحاسم من العملية
وتتمث�ل يف حص�ار ميكيي باس�تخدام
الدباب�ات وإنه�اء املعرك�ة يف املناطق�ة
الجبلية والتقدم نح�و الحقول”.واندلع
ال�راع يف الراب�ع م�ن نوفمر/ترين
الثان�ي بعد ما وصفته الحكومة بهجوم
مباغت ش�نته ق�وات الجبهة الش�عبية
لتحرير تيغراي ،الحزب الس�يايس الذي

يحكم تيغ�راي ،عىل الق�وات االتحادية
باإلقليم.واملعلومات عن تطورات القتال
نادرة ومن الصع�ب التحقق من مزاعم
جمي�ع األطراف بس�بب تعطل اتصاالت
الهات�ف واإلنرتنت باملنطق�ة منذ اندالع
ال�راع .كم�ا ال ُيس�مح إىل ح�د كب�ري
بعم�ل وس�ائل اإلعالم.وق�ال الجانب�ان
إن الق�وات االتحادي�ة س�يطرت ع�ىل
بلدة أديج�رات التي تقع ع�ىل بعد 116

كيلومرتا إىل الش�مال م�ن ميكيي.وقال
ديج�ني تس�يغايي إن املدنيني يف ميكيي
التي يقطنها نصف مليون نسمة ينبغي
أن يكون�وا عىل دراي�ة بالخطر.وأضاف
“حت�ى اآلن نحن نهاج�م فقط األهداف
الت�ي يتمرك�ز به�ا مقاتل�و الطغم�ة
العسكرية لكن يف حالة ميكيي قد يكون
الوض�ع مختلف�ا” ،وذل�ك يف إش�ارة إىل
مقاتي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وم�ى يقول “نري�د أن نبعث برس�الة
للن�اس يف ميكي�ي ك�ي يحتم�وا من أي
هجم�ات باملدفعية وأن ينأوا بأنفس�هم
ع�ن الطغم�ة العس�كرية .املتم�ردون
يتحصنون وس�ط املواطنني وعىل هؤالء
الناس أن يعزلوا أنفس�هم عنهم”.وقال
“بعد ذل�ك .لن تأخذنا به�م أي رحمة”.
ولم يرد زعماء الجبهة الشعبية لتحرير
تيغراي عىل طلبات للتعليق.

سياسة
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الكعيب يطالب بإعادة النظر باألجور
الدراسية للتعليم املوازي واملسائي
بغداد /الزوراء:
طالب النائب األول لرئيس
مجلس النواب ،حسن الكعبي،
وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،بإعادة النظر باألجور
الدراسية للتعليم املوازي
واملسائي.
وقال الكعبي يف بيان :إن “عىل
وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي إعادة النظر بالرسوم
الدراسية كافة املفروضة عىل
طلبة التعليم املوازي واملسائي
لتخفيف العبء عن كاهل
العوائل ،والعمل بشكل جماعي
لتجاوز األزمة االقتصادية التي
يمر بها بلدنا”.
وأضاف أن “هناك مطالب
كثرية تلقيناها من قبل
الطلبة وذويهم يلتمسون
فيها تخفيض أجور الدراسات
املسائية والتعليم املوازي،
وذلك بسبب الظروف التي يمر
بها البلد من أزمة اقتصادية
وصحية” .مؤكدا ً أن “من املهم
أن تعمل وزارة التعليم عىل
إعادة النظر بهذه الرسوم التي
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األمن النيابية :إعادة صياغة قانون جرائم املعلوماتية والتشاور مع
خرباء وخمتصني متهيداً إلقراره

الزوراء /يوسف سلمان:
يستأنف مجلس النواب جلسته
االعتيادية املفتوحة ،ظهر اليوم
االثنني ،والتي يستكمل ضمن جدول
اعمالها تقرير ومناقشة مرشوع
قانون جرائم املعلوماتية ،ومناقشة
مرشوع قانون الالجئني ،فضال عن
توجيه سؤال شفهي اىل محافظ البنك
املركزي العراقي .
وازاء ذلك كشفت لجنة األمن والدفاع
النيابية عن اعادة صياغة قانون
جرائم املعلوماتية لتشمل زيادة الوعي
العام بمخاطر الجريمة االلكرتونية
وتقديم الدعم التقني لجهات انفاذ
القانون.
وقال عضو اللجنة ،النائب سعد
الحلفي ،لـ”الزوراء” :ان “هذا القانون
يهدف إىل توفري الحماية القانونية
وإيجاد نظام عقابي ملرتكبي جرائم
الحاسوب وشبكة املعلومات التي
رافقت نشوء ونمو وتطور نظم
الحاسوب والشبكات وثورة تقنية
املعلومات ،ومن اجل توفري الحماية
القانونية لنظم الحاسوب التي تعمل
الدولة عىل تشجيع االعتماد عليها يف
األنشطة كافة “.
واشار اىل استضافة الكادر املتقدم
لجهاز األمن الوطني يف مقر لجنة

تشكل عبئا ثقيال عىل بعض
العوائل”.
وتابع الكعبي ،حسب البيان:
“أن العام الدرايس املايض اعتمد
عىل نظام التعليم عن بُعد ،وهنا
من غري املنطقي استحصال
الرسوم نفسها ،وإن جرى
تخفيضها بنسب معينة” .الفتا ً
إىل أنها “ظلت عالية والظروف
نفسها مستمرة حتى وقتنا
الراهن” .مؤكدا ً أن “ األمر
نفسه ينطبق عىل الجامعات
األهلية ،وعلينا أن نعمل جميعا
ملصلحة أبنائنا الطلبة واملسرية
العلمية لبلدنا”.

وزير املالية يوقع اتفاقية إعمار املناطق
احملررة مع بنك التنمية األملانية

األمن والدفاع النيابية مؤخرا،
واللقاء بعدد من منظمات املجتمع
املدني واملنظمات الدولية والخرباء
واملختصني يف مجال الجرائم
االلكرتونية لتبادل اآلراء حول هذا
القانون تمهيدا ً إلقراره.
واضاف ان “لجنة األمن والدفاع أعادت
صياغة قانون جرائم املعلوماتية

واقرتحت تغيري عنوانه اىل قانون
“مكافحة الجرائم االلكرتونية” الن
هذا التعريف أكثر دقة وشمولية من
حيث الجرائم التي ترتكب بواسطة
الحاسوب أو الهواتف النقالة أو ألواح
اآليباد أو أي جهاز الكرتوني سيتم
انتاجه مستقبالً” .مبينا انه “تمت
اعادة صياغة أهداف القانون بشكل

فقرات لتشمل زيادة الوعي العام
بمخاطر الجريمة االلكرتونية وتقديم
الدعم التقني لجهات انفاذ القانون،
باإلضافة إىل اعادة تبويب وتصنيف
الجرائم االلكرتونية اىل جرائم التعدي
عىل سالمة البيانات واملعلومات
االلكرتونية ونظم املعلومات وجرائم
التهديد واالبتزاز والجرائم الواقعة عىل

البطاقات االلكرتونية وجرائم النظام
العام واآلداب.
اىل ذلك ،اكدت لجنة حقوق االنسان
النيابية رفضها ترشيع قانون الجرائم
املعلوماتية الذي يهدد حرية التعبري .
واشار عضو اللجنة ،النائب هوشيار
عبد الله  ،اىل اسباب رفض ترشیع
قانون جرائم املعلوماتية ،اهمها ألنه
يشكل تهديدا ً جديا ً لحریة التعبیر،
وألنه يعد الخطوة األوىل لتأسيس
الدولة البولیسیة.
وأضاف ان “هذا القانون مرفوض
جملة وتفصيال ،ونأمل أن يمتنع
مجلس النواب عن التصويت عليه
“ .مبينا ان “ الدولة مازالت عاجزة
عن السيطرة علی فضاء األمن
املعلوماتي أساسا ،فکیف تمنع جرائم
املعلوماتیة؟ كما أن مصطلح الجرائم
املعلوماتية مصطلح فضفاض ،وقد
ال يعني بالرضورة االقتصار عىل
مقاضاة القراصنة الذين يخرتقون
مواقع إلكرتونية حكومية أو
شخصية ،بل من املؤكد أنه سيمتد
ليشمل أي شخص يمس املسؤولني أو
األحزاب بتغريدة أو منشور ،باإلضافة
إىل تداخل مواد هذا القانون العقابیة
مع مجموعة من القوانین املعمول بها
حالیا “.

استنفرت جهودها الفتتاح معرض العراق الدولي للكتاب

التجارة :حجب أكثر من  95ألف مواطن من التموينية خالل 2020

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة عن حجب  ٩٥٧٥١فردا
من البطاقة التموينية للفرتة من كانون
الثاني بداية العام الحايل حتى ترشين االول
من السنة نفسها .
وذكرت مديرةعام دائرة التخطيط واملتابعة يف
الوزارة ،ابتهال هاشم صابط ،يف بيان تلقت
“الزوراء” نسخة منه :انه ” نتيجة عمل
لجان التدقيق ومقاطعة البيانات تم فرز
العدد املذكور من االفراد وتبويب تلك االعداد
اىل شطب نهائي فيما يخص املتوفني وحجب
مؤقت بالنسبة للمسافرين ،إذ تتم استعادة
بطاقتهم التموينية بعد عودتهم اىل ارض
الوطن ،وتقديم مايثبت ذلك حسب الضوابط
والتعليمات”.
واشارت صابط اىل ”ان تلك العملية تمثل واجبا
وطنيا جاء بعد جهد حثيث ومتابعة مستمرة
من اجل الحفاظ عىل املال العام”.
داعية يف الوقت نفسه “املواطنني كافة
واملؤسسات ذات العالقة برضورة االبالغ عن

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة املالية توقيع وزيرها اتفاقية إعمار املناطق املحررة مع
بنك التنمية األملاني.
وقال املكتب اإلعالمي للوزير يف بيان  :إن “وزير املالية عيل عالويّ ،
وقع
يف مبنى الوزارة اتفاقية إعمار املناطق املحررة مع بنك التنمية األملاني،
بحضور رئيس صندوق إعادة إعمار املناطق املحررة ،محمد العاني،
والسفري األملاني يف بغداد”.
وبني أن “االتفاقية املوقعة تضمنت منحتني ،األوىل لبناء مستشفيات
رسيعة اإلنشاء لدعم النظام الصحي يف العراق ملواجهة جائحة كورونا،
والثانية لدعم نشاط صندوق إعادة إعمار املناطق املحررة يف إعادة
النازحني إىل ديارهم”.

الوباء يواصل التفشي يف  218دولة

إصابات كورونا تتضاعف عامليا متخطية 58
مليونا و 495ألفا

بغداد /متابعة الزوراء:
أودى فريوس كورونا بنحو مليون
و 387ألف إنسان ،منذ ظهوره ،فيما
تجاوزت حصيلة املصابني من 58
مليونا و 495ألف إصابة مؤكدة،
تعاىف منهم نحو  40مليونا و 468ألف
مريض.
وتواصل جائحة كورونا تفشيها يف
 218دولة وإقليما ومنطقة حول
العالم ،وسجلت دول العالم ،أمس
األحد ،تراجعا ً محدودا مقارنة باليوم
الذي سبقه يف عدد االصابات الجديدة
وعدد الوفيات ،حيث سجلت 581
ألفا و 609إصابات جديدة مكتشفة،
وأوقعت خالل الـ 24ساعة األخرية
 8,922حالة وفاة.
وبينت اإلحصاءات أن الدول الخمس
التي سجلت أعىل حصيلة وفيات خالل
يوم واحد يف العالم ،كانت عىل التوايل،
أمريكا ( 1,460وفاة) ،واملكسيك (719
وفاة) ،وإيطاليا ( 692وفاة) ،وبولندا
( 574وفاة) ،والهند ( 499وفاة).
وأشارت البيانات إىل أن الدول الخمس
عامليا التي سجلت ،أمس ،أعىل حصيلة
إصابات جديدة خالل يوم واحد،
كانت عىل التوايل ،أمريكا (172,839
إصابة) ،والهند ( 45,295اصابة)،
وإيطاليا ( 34,767إصابة) ،والربازيل
( 32,622إصابة) ،وروسيا (24,822
إصابة).
وال تزال أمريكا تتصدر دول العالم
قياسا بأعىل حصيلة وفيات وعدد
اصابات اجمايل .وأوضحت اإلحصاءات
أن الدول الخمس التي تعد حتى
صباح امس األحد األكثر تأثرا جراء
الجائحة يف العالم من حيث الحصيلة
اإلجمالية ألعداد الوفيات ،هي:
أمريكا ( 261,790وفاة) ،والربازيل

( 169,016وفاة) ،والهند (133,263
وفاة) ،واملكسيك ( 101,373وفاة)،
وبريطانيا ( 54,626وفاة).
ويف إيران ،أعلنت املتحدثة باسم
وزارة الصحة اإليرانية ،سيما سادات
الري ،تسجيل  431وفاة و12931
إصابة جديدة بفريوس كورونا ،خالل
الساعات الـ 24املاضية.
وبحسب ترصيحات الري خالل
مؤتمرها الصحفي اليومي عرب خدمة
ّ
فإن األرقام
“الفيديو كونفرانس”،
الجديدة رفعت العدد اإلجمايل للوفيات
إىل  44ألفا و ،327وحصيلة اإلصابات
إىل  841ألفا و 308أشخاص ،بينهم
 5778حالة حرجة.
وأشارت املتحدثة باسم الصحة اإليرانية
إىل ارتفاع عدد املتعافني إىل  596ألفا
و 136مريضاً ،فضالً عن إجراء بالدها
 5ماليني و 747ألفا و 325فحصا ً
خاصا ً بتشخيص كورونا ،منذ التاسع
عرش من فرباير/شباط املايض ،عندما
أعلنت السلطات اإليرانية تسجيل أوىل
اإلصابات بالفريوس.
عربيا ،سجلت وزارة الصحة
الفلسطينية ،أمس األحد 14 ،وفاة

و 1486إصابة جديدة بفريوس
تعاف خالل الـ
كورونا ،و 504حاالت
ٍ
 24ساعة املاضية .وأوضحت وزيرة
الصحة الفلسطينية ،مي الكيلة،
يف التقرير اليومي للحالة الوبائية
لفريوس كورونا يف فلسطني ،أنه ت ّم
تسجل  10حاالت وفاة يف الضفة
الغربية ( 3مواطنني أعمارهم ،68
 65و 64سنة ،من محافظة الخليل4 ،
مواطنني ،أعمارهم  95 ،61 ،93و89
عاما ً من محافظة نابلس ،مواطنان
عمرهما  43و 64عاما ً من محافظة
جنني ،مواطن  66عاما ً من طوباس)،
إضافة إىل  4مواطنني من قطاع غزة.
كما أعلنت وزارة الصحة املغربية
تسجيل  4آالف و 702إصابة جديدة
بفريوس كورونا خالل الساعات األربع
والعرشين املاضية انخفاضا من 4
آالف و 706حاالت أمس ،مما يرفع
إجمايل اإلصابات يف اململكة إىل 320
ألف و 962حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل  74وفاة
خالل الفرتة نفسها انخفاضا من 92
أمس لريتفع إجمايل الوفيات بسبب
الوباء إىل  5آالف و.256

املسافرين واملتوفني ليتسنى للدائرة شطبهم
من البطاقة التموينية حسب الضوابط
والتعليمات املعمول بها”.
من جانب آخر ،أكدت وزارة التجارة ،امس
األحد ،ان املالكات الفنية التابعة للرشكة العامة
للمعارض والخدمات التجارية العراقية ،تعمل
عىل قدم وساق استعدادا الفتتاح معرض
العراق الدويل للكتاب الذي تنظمه مؤسسة
املدى لالعالم والثقافة والفنون.
وقال مدير عام الرشكة ،رسمد طه سعيد ،يف
بيان تلقت “الزوراء” نسخة منه :إن “املعرض
سيقام للمدة من  ٩اىل  ١٩كانون االول املقبل
 ٢٠٢٠عىل ارض معرض بغداد الدويل ،وتحت
شعار (هال بالكتاب)”.
وأضاف سعيد أنه “يف ظل االستعدادات الفتتاح
معرض الكتاب بعد انقطاع تنظيم املعارض
ألكثر من سنة بسبب انتشار جائحة كورونا،
بارش القسم الفني يف رشكة املعارض تهيئة
القاعات والحدائق والنافورات الفتتاح معرض
الكتاب من خالل تهيئة وصيانة منظومات

مجهورية العراق /وزارة التجارة
الشركة العامة لتجارة املواد الغذائية
اىل /كافة الراغبني يف االشرتاك

الكهرباء والتربيد وتهيئة املجمعات الصحية
واملرافق الخدمية األخرى”.
وأوضح أنه “يف اطار تطبيق تعليمات خلية
االزمة للحد من انتشار فريوس كورونا،
قامت الرشكة بتهيئة أبواب التعفري للزائرين،
كما سيتم نصب منظومات تعقيم وتعفري
هي االحدث عىل مستوى العالم يف القاعات

م /مناقصة رقم ( ) 2020/16
اعالن رقم ( ) 2020/34
( للمرة االوىل )

املعرضية”.
يذكر ان معرض العراق الدويل للكتاب سيشهد
مشاركة أكثر من ( )300دار نرش محلية
وعربية وأجنبية ،وهذا هو العام األول الذي
تستضيف فيه أرض معرض بغداد الدويل
معرضا ً ثانيا ً للكتاب غري معرض بغداد الدويل
للكتاب.

العدد 12142 :
التاريخ 2020/11/17 :
رقم التبويب  :حـ 3342 /

 -١يرسُ الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة تحميل وتفريغ املواد
الغذائية يف (مركز مبيعات الرصافة ومجمع مخازن املشتل والعبيدي).
 -٢تتوفر لدى (الرشكة اعاله) التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات تحميل وتفريغ املواد الغذائية كما مبني
يف الرشوط الخاصة.
 -3بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني يف رشاء وثائق العطاء باللغة (العربية) بعد تقديم طلب تحريري إىل مدير القسم القانوني  /الطابق الثاني /الرشكة
العامة لتجارة املواد الغذائية  /املنصور  -شارع النقابات  -مجاور وزارة الكهرباء ،وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة ( ) 6٠٠.٠٠٠ستمائة الف
دينار ،بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني أعاله .
 -4تسليم العطاءات إىل العنوان اآلتي (صندوق العطاءات الكائن يف الطابق االريض – االستعالمات) قبل الساعة ( )۱۲الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغداد ليوم
(الخميس) املصادف  ٢٠٢٠/١٢/١٠وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبني بالحضور اىل
مكتب رئيس لجنة الفتح يف يوم ( الخميس) املصادف  ( ٢٠٢٠/١٢/١٠بعد الساعة  ۱۲الثانية عرش ظهرا ) يجب أن تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب
ضمان أو صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ (  ) 3٠.٠٠٠.٠٠٠ثالثون مليون دينار عراقي كتأمينات أولية نافذ ملدة العطاء البالغة
( )۹۰تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة.

املهندس
قاسم حمود منصور
املدير العام وكالة

وترفق الوثائق التالية :
 -١وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه .
 -٢كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ لعام . ٢٠٢٠
 -3هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة .
 -4الكفاءة املالية للمناقصني وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تأييد الجهة املختصة .
 -٥األعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية .
Address : Republic of Iraq - Baghdad. Al-Mansoor
العنوان  :جمهورية العراق – بغداد – املنصور – شارع النقابات
Web site : www.iraqsfsc.org

E-Mail: foodstuff 1@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 2@iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff 3@iraqsfsc.Org
Generalfood staff@yahoo.com
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يتجه لتغيير نتائج االنتخابات

وسط محاوالت إلحياء إرث بن الدن

القضاء األمريكي يعرب عن سخطه من ترامب
ويرفض دعوى بإبطال ماليني بطاقات االقرتاع

من حيكم تنظيم القاعدة بعد نهاية احلرس القديم؟

واشنطن /متابعة الزوراء:
قاض فيدرايل يف والية بنسلفانيا
رفض
ٍ
األمريكي�ة ،دع�وى قضائي�ة رفعته�ا
حملة الرئيس دونال�د ترامب للمطالبة
بإبطال ماي�ني بطاقات االق�رتاع التي
وصفته�ا بغ�ري الرشعية ،فيم�ا طالب
الح�زب الجمه�وري والي�ة ميش�يغان
بتأجيل التصديق عىل نتائج االنتخابات،
يف الوقت الذي تتج�ه فيه حملة ترامب
إىل املحكم�ة العليا ،كآخ�ر خطوة أمام
مس�اعيها لتغيري نتائج االنتخابات.
يش�ار إىل أن املرش�ح الديمقراطي جو
بايدن قد فاز بمقاعد املجلس االنتخابي
ع�ن الواليتني اللت�ني كان يعول ترامب
عليهم�ا يف حملت�ه االنتخابي�ة ،وق�د
منحتاه الفوز يف .2016
الق�ايض ماثيو بران ،ال�ذي منع حملة
ترامب من إعادة رفع القضية نفس�ها
أم�ام املحاك�م يف والي�ة بنس�لفانيا،
وص�ف الدعوى بأنها “حج�ج قانونية
ب�ا أس�اس ،واتهام�ات قائم�ة ع�ىل
تكهنات”.
كم�ا ع�رب الق�ايض ع�ن س�خطه مما
ً
قائ�ا“ :ليس
تق�وم ب�ه حمل�ة ترامب
لديه�م س�لطة س�حب ح�ق التصويت
حتى لشخص واحد ،فكيف سيحرمون
ماينياملواطننيمنح�قالتصوي�ت”.
ق�رار الق�ايض ج�اء بن�اء ع�ىل دعوى
ق ّدمته�ا مجموع�ة م�ن الجمهوري�ني
بقي�ادة النائ�ب ع�ن بنس�لفانيا مايك
كي�يل ،به�دف اس�تصدار حك�م بعدم
دس�تورية القانون الذي مررته الوالية
ع�ام  ،2019للس�ماح بالتصوي�ت عرب
الربي�د ،معتربين أن ع�ىل املحكمة منع
التصدي�ق ع�ىل أي نتائ�ج انتخابي�ة
تتضمن بطاق�ات االقرتاع ع�رب الربيد،
التي يتجاوز عددها مليونني و 600ألف
بطاقة يف هذه الوالية.
م�ن جانبه�ا ،قال�ت حمل�ة ترامب إن
الق�رار الص�ادر عن الق�ايض الفيدرايل
يف بنس�لفانيا يس�اعد الحمل�ة يف
اس�رتاتيجيتها للوص�ول ع�ىل وج�ه
الرسعة إىل املحكمة العليا األمريكية.
كم�ا أش�ار رودي جوليان�ي ،محام�ي
ترام�ب ،إىل أنه يش�عر بخيب�ة أمل من
ه�ذا الحك�م ،مؤك�دا ً أنه س�يطلب من
محكمة االس�تئناف يف فيادلفيا ،كربى
مدن بنسلفانيا ،مراجعة حكم القايض
الفيدرايل بشكل مس�تعجل ،مرا ً عىل
أن هناك الكثري م�ن األدلة عىل حصول
خروقات يف االنتخابات.
من جانبه ،قال الس�يناتور الجمهوري
بات توم�ي ،وه�و يمثل بنس�لفانيا يف
مجل�س الش�يوخ ،إن ترامب اس�تنفد
جمي�ع خيارات�ه القضائي�ة املمكن�ة
للطعن يف نتيجة االنتخابات يف الوالية.
وينتظ�ر أن تص�دق والي�ة بنس�لفانيا

عىل نتائ�ج االنتخابات اإلثنني ،ويحتاج
ترام�ب لكي يكون لديه أي أمل يف إلغاء
نتائج االنتخابات ككل إىل قلب النتيجة
يف بنس�لفانيا ،الت�ي تمل�ك  20مندوبا ً
يف املجم�ع االنتخابي ،والذي س�ينتخب
الرئيس املقبل للواليات املتحدة منتصف
الشهر املقبل.
ويأت�ي هذا التح�رك يف بنس�لفانيا بعد
طل�ب الح�زب الجمه�وري واللجن�ة
الوطنية للحزب يف والية ميشيغان ،فاز
به�ا بايدن أيضاً ،تأجي�ل التصديق عىل
النتائج ملدة أس�بوعني ،من أجل تدقيق
أص�وات مقاطعة واي�ن ،أكرب مقاطعة
يف الوالي�ة ،التي تض�م مدينة ديرتويت،
معق�لالح�زبالديمقراط�ي.
ويف والي�ة ويسكونس�ن ،حي�ث تجري
عملية إعادة فرز جزئي لألصوات ،اتهم
مسؤولو االنتخابات يف أكرب مقاطعات
الوالية املراقبني املمثلني للرئيس ترامب
بالس�عي لعرقلة إعادة ف�رز األصوات،
وذلك باالع�رتاض يف بعض األحيان عىل
كل ورق�ة اق�رتاع ت�م س�حبها إلعادة
الفرز.
يأتي ذل�ك بعد أن طلب�ت حملة ترامب
إع�ادة الف�رز يف مقاطعت�ي ميلووكي
وداين ،عىل أمل تغيري فوز بايدن فيهما
بأكثر من  20ألف صوت.
ولم يتوق�ف الرئي�س األمريكي ترامب
ع�ن التش�كيك يف نزاه�ة االنتخاب�ات،
حيث دعا األمريكيني يف تغريدة الس�بت
إىل ترق�ب معلوم�ات “ع�ن تزوير كبري
ق�ادم م�ن جورجي�ا” ،مش�ريا ً إىل أن
األصوات التي تم اكتش�افها أكثر بكثري
م�ن املطلوب لف�وزه ،وأنه�ا توفر فوزا ً
كاسحا ً له.
وكان�ت والي�ة جورجي�ا ،الوالي�ة
الجمهوري�ة ،ق�د ص ّدق�ت الجمعة عىل
فوز باي�دن بعد انتهائها م�ن ماراثون
إعادة فرز األصوات يدوياً.
ق�ال ترام�ب يف تغري�دة أخ�رى إن
املحقق�ني الخاصني به “وج�دوا مئات
آالف األص�وات املزورة ،بما يكفي لقلب
النتائ�ج يف  4واليات” ،مضيفا ً أنه يأمل
أن “يك�ون ل�دى املحاك�م واملجال�س
الترشيعية الش�جاعة للقي�ام بما يلزم
لضمان نزاهة االنتخابات”.
ويف الوق�ت الذي أعلنت وس�ائل اإلعام
األمريكية فوز املرشح الديمقراطي جو
بايدن بالرئاسة بتحقيقه  306أصوات
يف املجمع االنتخابي ،ويكفيه فقط 270
صوتا ً للفوز بالسباق الرئايس من أصل
 ،538فإن ترامب ال يزال يرفض اإلقرار
بالهزيم�ة ،يف قطيع�ة تاريخي�ة م�ع
التقاليد السياس�ية األمريكية ،وهو ما
من ش�أنه تعقيد الفرتة االنتقالية أمام
بايدن ،الذي ُيفرتض أن يتوىل مهامه يف
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كابول/متابعة الزوراء:
ذك�رت صحيفة نيوي�ورك تايمز،
منذ أيام ،أنه يف أغس�طس ،2020
قت�ل عم�اء إرسائيلي�ون الرج�ل
الثان�ي يف القاع�دة ،أبومحم�د
امل�ري ،يف طه�ران .ويب�دو أن�ه
ُقت�ل يف  7أغس�طس ،وه�و تاريخ
رم�زي ألنه كان أحد الش�خصيات
العملياتي�ة الرئيس�ية يف هجمات
القاعدة يف  7أغس�طس  1998عىل
س�فارتي الواليات املتحدة يف كينيا
وتنزانيا.
كان امل�ري يعي�ش يف إيران منذ
س�نة  2003تقريب�ا يف ن�وع م�ن
اإلقام�ة الجربي�ة املفروض�ة من
الحكومة اإليراني�ة ،ويبقى مقدار
حرية التنق�ل التي تمتع بها خال
فرتات مختلفة غري واضح.
وكان موت�ه بمثاب�ة رضبة كبرية
للقاع�دة ،نظ�را ل�دوره كخليفة
محتم�ل لزعي�م التنظي�م الح�ايل
أيمن الظواه�ري .كما ُقتل مؤخرا
قدامى مقاتيل القاعدة ،أبوالقسام
وأبومحمد الس�وداني ،يف سوريا يف
يونيو وأكتوب�ر  2020عىل التوايل.
ولزيادة تعقيد تحدي�ات القاعدة،
أش�ار خبري اإلرهاب وأحد مؤلفي
كت�اب “داع�ش :داخ�ل جي�ش
اإلرهاب” حسن حس�ن مؤخرا إىل
مص�ادر موثوق�ة تزع�م أن زعيم
القاع�دة الح�ايل أيم�ن الظواهري
تويف ألس�باب طبيعي�ة ،عىل الرغم
م�ن أن هذا ال يزال غ�ري مؤكد من

القاعدة أو الحكومة األمريكية.
إذا كان الظواهري قد مات بالفعل،
فإن س�يف العدل ال�ذي يعتقد أنه
يعيش يف إيران ،هو املرشح الرئييس
لت�ويل زمام القي�ادة .لكن صعوده
يمك�ن أن يقاب�ل بمعارضة قوية
من داخ�ل القاع�دة ،م�ع دعوات
ليكون مقر أم�ري الجماعة القادم
يف س�وريا.من خ�ال مجموع�ة
حراس الدين ،كان مقاتلو القاعدة
يف س�وريا يف قل�ب العمليات خال
الج�زء األكرب م�ن العق�د املايض،
بينم�ا تواص�ل القي�ادة العلي�ا
االختب�اء يف جنوب آس�يا.ويف حني
سيكون تعيني سيف العدل بمثابة
إش�ارة إىل االس�تمرارية وتقدي�م

مس�توى من املصداقي�ة الداخلية
نظرا إىل االعرتاف باعتباره جهاديا
مخرضما ،قد يتساءل البعض عن
الحكم�ة من تعيني زعي�م يف إيران
يمك�ن أن يكون مس�تهدفا كأبي
محم�د امل�ري .ويمك�ن ألم�ري
القاع�دة املقيم يف إي�ران أن يفتح
الب�اب أم�ام اتهام�ات بالترف
كعميل إيراني.
مع احتم�ال أن تك�ون القاعدة يف
خضم انتقال قيادي كبري ،يتساءل
البع�ض عم�ا إذا كان باإلم�كان
أن ينتق�ل مركز ثق�ل التنظيم من
جن�وب آس�يا إىل منطق�ة أخرى،
سواء كانت باد الشام أو الساحل
أو ش�به الجزي�رة العربي�ة .وبعد

عقد م�ن رضبات الطائ�رات دون
طي�ار الت�ي رضب�ت التنظي�م يف
جن�وب آس�يا يف العق�د األول م�ن
القرن الح�ادي والعرشين ،وتاها
ع�دم االس�تقرار خ�ال الربي�ع
العرب�ي ،وموت ب�ن الدن ،وصعود
تنظي�م “داع�ش” ،لم يع�د تنظيم
القاعدة يبدو منيعا .ويواجه عددا
من العقبات الكبرية.
كانت املنظمة ق�ادرة عىل التكيف
والتط�ور ،وع�ادت قيادته�ا إىل
العمل ،وبناء الكوادر عىل مستوى
القواعد الشعبية يف مناطق خارج
جنوب آسيا ،ومع الرتكيز عىل نقل
االس�تقال التش�غييل للجماعات
التابعة لها يف جميع أنحاء العالم.

ومع لعب املنتس�بني للقاعدة دورا
عملي�ا أكث�ر ،أصبح�ت القي�ادة
األساس�ية املتمرك�زة يف جن�وب
آس�يا أق�ل أهمية عىل املس�تويني
التكتيكي والتش�غييل .ومع وجود
مناط�ق ن�زاع نش�طة يف س�وريا
واليم�ن والصوم�ال ،اكتس�ب
املقاتلون املتحالفون مع القاعدة
يف هذه البلدان خربة أكرب يف ساحة
املعركة ،وق�درة عىل التنافس عىل
دور أكرب يف املنظمة األوسع.
ال يزال الوض�ع متقلبا وقد يكون
لألحداث الجيوسياس�ية عىل مدى
األش�هر العدي�دة القادم�ة تأث�ري
كبري عىل تحرّكات القاعدة.
ويمكن أن يبث انس�حاب القوات
األمريكي�ة الكامل يف أفغانس�تان
واتفاقي�ة تقاس�م الس�لطة التي
تش�مل طالب�ان حي�اة جدي�دة يف
تنظي�م القاع�دة .ويف م�ا يتعل�ق
بعاقة القاع�دة مع طالبان ،يبدو
بعض صانعي السياسة متفائلني.
ويواص�ل أولئك الذي�ن يضغطون
بش�دة من أجل التوص�ل إىل اتفاق
ترديد أن طالبان س�تنأى بنفسها
ع�ن القاع�دة .لك�ن ،أب�رز تقرير
صدر عن األمم املتحدة مؤخرا كيف
تواصل املجموعتان العمل معا.
وم�ع احتف�اظ طالب�ان بقبض�ة
أوث�ق عىل الس�لطة السياس�ية يف
أفغانستان ،من املرجح أن تستفيد
القاعدة بش�كل مبارش ،مما يوفر
للتنظيم فرصة إعادة بناء شبكته
يف جميع أنحاء جنوب آسيا.

البيان اخلتامي لقمة جمموعة العشرين يؤكد التزام زعمائها
بقيادة العامل إىل عصر يتسم بالقوة واالستدامة
الرياض/متابعة الزوراء:
ن�رشت مجموعة العرشين بيانا ختامي�ا عن قمتها التي
انعقدت عن بعد برئاسة السعودية.
وتضمن البيان الختامي لقمة مجموعة العرشين:
 -1زعم�اء املجموع�ة ملتزم�ون بقيادة العال�م إىل عر
يتسم بالقوة واالستدامة.
 -2تمدي�د مب�ادرة تعليق مدفوع�ات خدم�ة الدين حتى
يونيو القادم.
 -3التأكي�د عىل تفوي�ض وكاالت األمم املتح�دة وخاصة
منظمة الصح�ة يف حني ندرس رضورة تعزيز فعاليتها يف
تنسيق ودعم املواجهة العاملية للجائحة.
 -4املجموعة لن تدخر جهدا لضمان حصول جميع الدول
عىل لقاحات كوفيد 19-بسعر مناسب.
 -5مصمم�ون ع�ىل مواصل�ة اس�تخدام جمي�ع األدوات
السياس�ية املمكن�ة لحماي�ة األرواح والوظائف والدخول
ودعم االنتعاش االقتصادي وتعزيز مرونة النظام املايل.
 -6نس�اند الدع�م املع�زز ال�ذي يقدم�ه صن�دوق النق�د
للمس�اعدة يف التص�دي لتحدي�ات معين�ة تواج�ه الدول
النامية الصغرية.
 -7نجدد التزامنا بضمان ش�بكة أمان مايل أقوى يف القلب
منها صندوق النقد الدويل.

 -8دعم نظام التج�ارة املتعدد األطراف ال يقل أهمية اآلن
عن أي وقت مىض.
 -9املجموعة مصممة عىل دعم الدول النامية واألقل نموا
وتدرك التحديات الخاصة يف أفريقيا والدول النامية.
-10املجموعة تعاود التأكيد عىل الدعم الس�يايس املستمر
لإلصاحات الازمة ملنظمة التجارة العاملية.
 -11نؤكد مجددا أهمية االنتقال عىل نحو منظم من سعر
ليبور إىل أسعار مرجعية بديلة قبل نهاية .2021
وق�ال الزعماء يف مس�ودة البي�ان ”لن ندخ�ر جهدا حتى
نضم�ن وص�ول اللقاح�ات لجمي�ع الناس بش�كل عادل
وبس�عر يمكن تحمله بما يتس�ق مع التزام�ات األعضاء
بتحفي�ز االبتكار“.وهيمن�ت مس�ألة تكات�ف الجه�ود
الدولية ملكافحة انتشار فريوس كرونا عىل قمة مجموعة
العرشين التي انطلقت الس�بت يف ضيافة السعودية للمرة
األوىل يف اجتم�اع افرتايض عرب االنرتنت ،حيث اتفق زعماء
القم�ة جلهم عىل تعزيز الوح�دة يف مواجهة تفيش الوباء
املتس�بب يف أس�وأ ركود اقتصادي منذ عقود.وقال العاهل
الس�عودي امللك سلمان بن عبدالعزيز يف كلمته االفتتاحية
لق�ادة مجموع�ة العرشين إن�ه ينبغي عليه�م العمل عىل
تهيئة الظروف التي تتيح الوصول للقاحات بش�كل عادل
وبتكلف�ة ميس�ورة لتوفريه�ا لكافة الش�عوب إىل جانب
أدوات أخرى ملحاربة جائحة كوفيد.-19

وأضاف امللك س�لمان “وعلينا االستمرار يف دعم االقتصاد
العامل�ي ،وإعادة فت�ح اقتصاداتنا وحدود دولنا لتس�هيل
حركة التجارة واألفراد .ويتوجب علينا تقديم الدعم للدول
النامية بشك ٍل منسق ،للحفاظ عىل التقدم التنموي املحرز
عىل مر العقود املاضية”.بدورها قالت املستشارة األملانية
أنجيا مريكل خال القمة“ :إذا وقفنا معا يف جميع أنحاء
العال�م ،فيمكننا الس�يطرة عىل الف�ريوس والتغلب عليه
وع�ىل عواقبه ،ولهذا فالجهد املب�ذول يف هذا االتجاه جهد
مستحق”.

 77عاما من االستقالل ..لبنان ما زال يدفع مثن استعمار فرنسا بتكريس االنقسامات
بريوت /متابعة الزوراء:
عىل الرغم من نيل لبنان استقاله رسميا
ع�ن االس�تعمار الفرنيس قب�ل  77عاما،
فإنه م�ا زال يعاني من تجاذبات أفرزتها
تل�ك الحقب�ة م�ن انقس�امات طائفيّ�ة
ومذهبيّ�ة ،يف بل�د تخيّم عليه منذ أش�هر
أسوأ أزمة اقتصاديّة وماليّة.
وعم�د االس�تعمار الفرن�يس (1920-
 )1943إىل ف�رض سياس�ة “فرّق تس�د”
لبسط س�يطرته ونفوذه بالقوّة ،ما ع ّزز
االنقسامات والراعات الطائفيّة داخل
املجتم�ع اللبنان�ي وال�ذي ال ي�زال يدفع
ثمنها.
وانقس�م اللبنانيون إىل فئت�ني ،األوىل من
الطائف�ة املس�لمة التي كان�ت تتطلع إىل
تحقي�ق االس�تقال الكام�ل ،والتخلّص
م�ن االس�تعمار ،واألخرى م�ن الطائفة
املسيحية ،وكان هدفها أيضا االستقال،
لكن يف ظل حماية فرنسية.
ّ
واس�تقل لبن�ان يف  22نوفم�رب /ترشين
الثان�ي  ،1943بع�د انتخاب�ات كان أحد
طرفيه�ا لبناني�ون موال�ون لفرنس�ا
ومؤيّدون لعزل بادهم عن الدول العربية،
برئاسة أميل إدة.
أما الطرف الثاني يف تلك االنتخابات ،كانت
الكتلة الدستوريّة ،برئاسة الشيخ بشارة
الخوري ،وكانت موالية لإلنجليز ومؤيّدة
للتعاون ب�ني الدول العربية ،وكس�بت يف
االنتخابات.
ويف هذا السياق ،قال املؤرّخ اللبناني ،خالد
الجندي” “فرنسا عمدت منذ تدخلها عىل
ترسيخ الطائفيّة يف الباد من خال تمييز
واحدة عن أخرى”.
وحمّ�ل الجن�دي االنقس�امات املذهبيّ�ة

الحالية إىل االستعمار الفرنيس الذي “ميّز
الطائفة املارونيّة يف محاولة لجعل لبنان
تحت حك�م املوارنة ،ما ّ
رس�خ الطائفيّة
منذ تلك املرحلة إىل اليوم”.
وزاد“ :أثن�اء إع�ان دولة لبن�ان الكبري،
س�عت فرنسا إىل جعل رئيس الجمهوريّة
م�ن الطائف�ة املارونيّ�ة فق�ط ليبق�ى
لبن�ان تح�ت حكمها ،حت�ى ّ
أنها رفضت
أن تك�ون رئاس�ة الجمهوريّ�ة للطائفة
األرثودوكسيّة املسيحيّة”.
واحتفل اللبنانيون يف األول من سبتمرب/
أيلول هذا العام الذكرى املئوية لقيام دولة
لبن�ان الكبري ع�ام  ،1920عندم�ا أعلنها

الجن�رال الفرنيس هنري غ�ورو ،املندوب
الس�امي لاحت�ال الفرنيس ع�ىل لبنان
وس�وريا ،إثر س�قوط الحك�م العثماني
باملنطقة.
وق�ارن الجندي ب�ني “الدول�ة العثمانيّة
التي ش�يدت خال فرتة حكمها الكنائس
ولم تف�رّق ب�ني الطوائفّ ،
إنم�ا دعت إىل
املساواة ،والفرنسيني الذين منذ دخولهم
لبنان ع ّززوا الطائفيّة وفرضوا لغتهم”.
وأس�هب يف حديث�ه“ :ف�رض الدول�ة
الفرنس�يّة لغته�ا أم�ر يتناىف م�ع قواعد
التعليم يف العالم كلّه ،وذلك ساهم أيضا يف
انقس�ام املجتمع اللبناني حول هذا األمر

الذي نعيش تداعياته لغاية اليوم”.
وعند الس�ؤال إن كانت فرنسا قادرة عىل
فرض سيطرتها عىل لبنان عرب تدخاتها
األخرية؟ ر ّد الجندي أن “املبادرة الفرنسية
التي أطلقها الرئيس (إيمانويل ماكرون)
هي ليست إنسانيّة ،واالستعمار الفرنيس
لم يكن جمعيّة خرييّة”.
واعترب الجندي أن “التجربة كانت قاسية
مع االس�تعمار الفرنيس ،وما فعله يف 30
عام�ا ل�م تفعل�ه أي دول�ة يف العالم ،وال
يمكن لفرنس�ا أن تع�ود ولن نرىض بذلك
بتاتا”.
وكان ماك�رون ق�د أطل�ق م�ن ب�ريوت،

مب�ادرة وصفها ب�”اإلنقاذية” عقب أيام
م�ن االنفج�ار الكارثي بمرف�أ العاصمة
اللبناني�ة ،يف  4أغس�طس /آب امل�ايض
واستقالة حكومة حسان دياب.
ورغم محاوالت فرنسية بإحياء املبادرة،
فإنه�ا تلقت انتكاس�ات متتالية بدأت يف
 26س�بتمرب /أيلول املايض ،عندما اعتذر
رئي�س ال�وزراء املكلف آن�ذاك ،مصطفى
أديب ،عن عدم تشكيل الحكومة.
إال أنه يف الي�وم التايل ،أعلن ماكرون منح
“مهل�ة ثاني�ة” .وبعدها ،كل�ف الرئيس
اللبنان�ي ،ميش�ال ع�ون ،يف  22أكتوبر/
ترشي�ن األول امل�ايض ،س�عد الحري�ري،
بتأليف الحكومة.
ومن�ذ أي�ام قليلة ،انته�ت املهل�ة الثانية
املمنوحة من الفرنسيني ،إال أن الحريري
ل�م يتمك�ن م�ن التوص�ل إىل تش�كيلة
حكومية من اختصاصيني (ال ينتمون إىل
أحزاب سياسية) ،ما زاد املشهد السيايس
تعقيدا.
ويف ظل االنتكاس�ات املتتالية التي تنالها
فرنسا يف لبنان تزامنا مع عيد االستقال،
اعت�رب الكات�ب واملحلل الس�يايس طوني
بول�س أن “املب�ادرة من�ذ بدايته�ا كانت
ضعيف�ة وجرى العمل عىل إنعاش�ها بني
الحني واآلخر”.
وقال بول�س“ :منذ البداي�ة كان جليا ً أن
هذه املبادرة لن تص�ل إىل أي نتيجة ّ
ألنها
ّ
تتأس�س ع�ىل قواع�د منطقيّة وهي
ل�م
سيادة واستقال لبنان”.
وأكد أنه “ليس من املمكن أن تسري مبادرة
دون رغبة الشعب ،ال سيّما وأنها تحظى
بمعارضة ال�رأي العام اللبنان�ي والعديد
من الدول (لم يحددها) التي ترى جماعة

حزب الله إرهابي�ة ،يف الوقت الذي تربط
فرنسا نفسها بمصالح مع إيران”.
م�ن جه�ة أخ�رى ،رأى الكات�ب اللبناني
طوني أب�ي نجم ،أن “املبادرة الفرنس�يّة
قائمة بسبب الروابط التاريخيّة والثقافية
بني لبنان وفرنسا”.
وقال“ :لسوء الحظ هناك أطراف تسيطر
عىل الداخل اللبنان�ي ،فإيران (عرب حزب
الله) مس�يطرة عىل القرار السيايس ،ويف
املقابل تر الطبقة السياس�ية الحاكمة
عىل حصصها (يف الحكومة)”.
وأضاف“ :ماك�رون راهن عىل أن وصول
لبن�ان إىل الهاوي�ة من املمك�ن أن يجعل
الطبقة السياس�يّة تب� ّدل يف أدائهاّ ،
لكنه
لألسف لم ينجح”.
وتتزامن األحداث املتشابكة التي يشهدها
لبنان مع حلول العام ال� 77لاس�تقال،
يف وق�ت تس�تمر في�ه أزم�ات سياس�يّة
واقتصاديّ�ة واجتماعيّة ،يفاقمها انعدام
الخدمات األساس�يّ ة للمواط�ن ،من ماء
وكهرباء وفرص عمل ،وتفيش كورونا.
وللسنة الثانية عىل التوايل تلغى االحتفاالت
ملناسبة عيد االستقال ،إذ كانت الرئاسة
اللبنانية قد أعلن�ت األربعاء ،إلغاء جميع
املناس�بات الوطني�ة واالكتف�اء بوض�ع
أكالي�ل الزه�ور ع�ىل أرضح�ة “رجاالت
االس�تقال” نظ�را للظ�روف الصحيّ�ة
الراهنة.
والع�ام املن�رم جرى عرض عس�كري
رمزي يف س�احة وزارة الدف�اع ،بحضور
الرؤس�اء الثاثة ،أي رئي�س الجمهوريّة،
رئيس مجلس الن�واب ورئيس الحكومة،
وذلك بس�بب التظاه�رات التي ش�هدها
الباد العام املايض.
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اخلدمات النيابية حتمّل احلكومة
واألمانة مسؤولية غرق بغداد
بغداد /الزوراء:
حمل�ت لجنة الخدم�ات النيابية ،امس
االحد ،الحكومة االتحادية وامانة بغداد
مس�ؤولية غ�رق بغداد ،مش�رية اىل ان
مج�اري بغ�داد تتحمل ترصي�ف مياه
االمط�ار إال ان ع�دم الصيان�ة املبكرة
تسبب يف غرق العاصمة.
وقال عضو اللجنة ،جاسم الحميداوي،
يف ترصي�ح صحفي :ان “كمية االمطار
التي س�قطت عى بغ�داد ال تتجاوز ال�
 ٧5ملم وخالل اربع اىل خمس س�اعات
وهي قليلة مقارنة باالعوام السابقة”.

واضاف الحمي�داوي ان “عدم الصيانة
املبك�رة ملضخ�ات ملي�اه وخط�وط
الترصي�ف يف قنات�ي الجيش والرشطة
تس�بب يف غ�رق بغ�داد واملناط�ق
املحيطة وتتحمله�ا االمانة والحكومة
املركزية”.
واش�ار اىل ان”قناة الجي�ش فيها اكثر
م�ن  23محطة ترصيف عى نهر دجلة
وه�ي ق�ادرة ع�ى س�حب كل كميات
املياه لو تمت صيانته�ا مبكرا” ،داعيا
اىل “ت�اليف االزم�ة والقي�ام بخط�وات
عاجلة لتاليف كارثة خدمية جديدة”.

alzawraanews@yahoo.com

أكدت وجود توجه السترياد كميات إضافية من اللقاح

املوارد املائية :وضع السدود آمن وحتت
السيطرة

بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة امل�وارد املائي�ة ،امس األحد ،أن وضع الس�دود تحت الس�يطرة ،فهي
جاهزة الستقبال أيَّة كميات إضافية من املياه.
وق�ال املتحدث باس�م وزارة املوارد املائي�ة ،عوني ذياب :إن «الس�يول َّ
غطت أغلبَ
مناط�ق دياىل وبعض الوديان الت�ي تحد العراق من الجانب الرشقي مع ايران ويتم
استقبال املياه يف هور الشويجة يف واسط «.
واوضح أن « كميات املياه غري مقاس�ة لغاية اآلن بس�بب استمرارها يف الجريان»
.
واك�د أن» وضع الس�دود يف العراق ممت�از وآمن ،ونحن عى اس�تعداد تام ملواجهة
السيول واألمطار قبل موجة األمطار بسبب التوقعات الجوية».
واوضحت هيأة االنواء الجوية ،السبت ،أن كمية األمطار املتساقطة يف بغداد وحدها
من الس�اعة التاسعة صباحا ً حتى الس�اعة الثانية عرشة ظهرا ً بلغت  ٦٧.٧ملم»،
الفتة إىل أن «هذه الكميات تعد جيدة مقارنة مع قلة الوقت املتساقط فيه».

الصحة حتدد الفئات املشمولة بالدفعة األوىل من لقاح كورونا
بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزي�ر الصح�ة ،حس�ن التميم�ي ،امس
االحد ،عن الفئات املش�مولة بالدفعة االوىل من
لق�اح كورونا والبالغ عدده�ا  8ماليني جرعة،
مؤك�دا تخصيص االموال االزم�ة لرشاء اللقاح
فور اقراره.
وق�ال التميمي يف ترصيح صحف�ي :ان “هناك
عدة رشكات اعلنت تقدمها بمراحل اعداد لقاح
خ�اص بكورونا ،لكننا س�نعتمد اللق�اح الذي
تقره منظمة الصحة العاملية “.
واض�اف ان “هن�اك تواص�ال م�ع العدي�د من
ال�رشكات التي تج�ري تل�ك االختب�ارات ،وان
اللقاحات التي سيتم اس�تريادها ستكون وفق
النس�بة التي حددتها منظم�ة الصحة العاملية
 %20من نسبة الس�كان الدفعة االوىل” ،مشريا
اىل ان “الدفع�ة االوىل س�تكون ل�� 8ماليني من
الشعب العراقي”.
واوضح التميمي ان “الدفعة االوىل س�تخصص
لكب�ار الس�ن ف�وق ال�� 50عام�ا واصح�اب

االمراض املزمنة واالمراض الخطرية وملنتسبي
وزارة الصح�ة والقوات االمني�ة ،ومن ثم بقية
املواطن�ني يف الدفع�ات الت�ي تليه�ا والت�ي لن
تتأخر كثريا واكمال تلقيح جميع افراد الشعب
العراقي”.

وتاب�ع ان�ه “ت�م تخصي�ص االم�وال الالزم�ة
والكافية ل�رشاء ال� 8ماليني جرع�ة يف الوجبة
االوىل ،وما ننتظره فقط االقرار من قبل منظمة
الصحة العاملية”.
من جهته ،قال مدير عام دائرة الصحة العامة،

ماض يف اتفاقه
رياض عبد االم�ري :إن «العراق
ٍ
مع مرفق كوفاكس ،وبالوقت نفس�ه متواصل
مع الرشكات املصنعة ،وأي لقاح يحرز موافقة
منظمة الصحة العاملية سنستورده».
وأض�اف أن «هن�اك امكاني�ة الس�ترياد كمي�ة
إضافية من لقاح فريوس كورونا ،لتغطية جز ٍء
آخر من النس�بة املتبقية من الس�كان ،يف حال
توفرت التخصيصات املالية».
وأش�ار إىل أن «الع�راق َّ
وق�ع ع�ى اتفاقية مع
مرف�ق كوفاك�س (  )Covax facilityالتابع إىل
التحالف العاملي للقاحات والتحصني ،بتجهيزه
 20باملئة من س�كان العراق ،أي حوايل  8ماليني
جرع�ة ،م�ن أي لق�اح يحص�ل ع�ى موافق�ة
منظمة الصحة العاملية ،بعد انتهاء كل التجارب
العلمية».
وتاب�ع «أما ما تعلنه ال�رشكات املصنعة للقاح
عن نتائج فعالية للقاحها ،فهو سباق تسويقي
بينها ،وايضا ً لطمأنة العالم بقرب إنتاج اللقاح
الواعد».

استقـدام مديـر عام سابـق يف صحـة الديوانيــة

صدور حكمني حبق مسؤولني سابقني يف كركوك إلضرارهم باملال العام
بغداد /الزوراء:
أفصح�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة،
امس االحد ،عن تفاصيل قراري الحكم
الحضوريني الصادرين بحق مسؤولني
ً
مبينة
س�ابقني يف محافظة كرك�وك،
أنهما جاءا عى خلفيَّة قضايا حققت
فيها وأحالتها إىل القضاء.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :إن “دائ�رة التحقيقات
يف الهيئ�ة ،وبمع�رض حديثه�ا ع�ن
تفاصيل قراري الحك�م الحضوريني،
أف�ادت بإص�دار محكم�ة جناي�ات
كركوك -الهيئ�ة الثانية حكما ً يقيض
بالحب�س الش�ديد مل�دة س�نتني م�ع
النفاذ بحق املدير العام السابق لرتبية
كرك�وك؛ اس�تنادا ً إىل أح�كام امل�ادة
( )340من قان�ون العقوبات وبداللة

قائد شرطة كركوك :احلشد أغلق الفراغات
األمنية يف احملافظة
بغداد /الزوراء:
اك�د قائ�د رشطة محافظة كرك�وك ،اللواء عيل كم�ال ،امس االح�د ،انه ال يوجد
أي فراغ امني بوجود قوات الحش�د الش�عبي يف محافظة كركوك ،مبينا ان هناك
تنسيقا امنيا كبريا بني الحشد الشعبي والقوات األمنية يف املحافظة.
وذكر بيان إلعالم الحش�د الش�عبي تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أن ” قائد قاطع
الشمال للحشد الشعبي يلماز النجار ومعاون قائد املقر املتقدم للعمليات املشرتكة
وقائد رشطة كركوك اللواء عيل كمال ،بحثوا التطورات األمنية والتنسيق املشرتك
يف محافظة كركوك”.
واكد النجار ان ” الحشد الشعبي هو جزء من املنظومة االمنية ،وان خروج الفرقة
الخاصة اللواء  ٦١لن يؤثر عى الوضع األمني وقوات الحشد ستكون جاهزة يف اي
لحظة تحتم الظروف لتدخلهم”.
من جانبه ،قال قائد رشطة كركوك :اننا “لن نشعر بأي فراغ امني بوجود الحشد
الشعبي يف كركوك ،وخروج الفرقة الخاصة اللواء  ٦١لن يوثر عى الوضع األمني
يف املحافظة”.

مواد االشرتاك”.
وأض�اف البيان أن “ق�رار الحكم جاء
ع�ى خلفيَّ�ة القضيَّ�ة الت�ي حققت
فيها الهيئة وأحالتها إىل القضاء التي
تمثلت بإلحاق الرضر العمدي يف املال
الع�ام عرب ارتكاب مخالفاتٍ وفس�اد
يخص لجان املش�رتيات للعام 20١8
من خالل املغاالة باألس�عار” ،الفتا إىل
أن “القرار ش�مل موظفا ً آخر يف قسم
العقود باملديريَّة”.
وأش�ارت إىل “إصدار املحكمة نفسها
حكم�ا ً حضوري�ا ً آخ�ر بح�ق رئيس
جامعة كركوك السابق ومدير القسم
القانون�ي فيه�ا عى خلفيَّ�ة القضيَّة
التي حقق�ت فيها الهيئة وأحالتها إىل
ً
مبينة أن “قرار الحكم جاء
القضاء”،
وف�ق أح�كام امل�ادة ( )340عقوبات

إعادة إصدار مواد غذائية يف
مركز مجرك القائم احلدودي
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت الهيئ�ة العام�ة للجمارك ،ام�س االحد،
إعادة إصدار مواد غذائية وإتالف كرتون موسوم
بعالمة تجارية (غش صناعي) ،يف مركز جمرك
القائم الحدودي.
وذك�رت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان «كوادره�ا يف مرك�ز جم�رك القائ�م
الحدودي وبمساعدة الجهات الساندة يف املنفذ،
قامت بإعادة اصدار مواد غذائية (عصائر عالمة
اوغاريت) مخالفة لضوابط االسترياد».
وأض�اف البي�ان« :وبالوق�ت نفس�ه ت�م اتالف
كارتون موس�وم بعالمة تجارية صنع يف عمان
(غ�ش صناع�ي) يف املنفذ نفس�ه» .مؤك�دا ً ان
«اإلج�راءات تمت وفق�ا ً للضواب�ط والتعليمات
النافذة».

أعفت دور احلضانة األهلية من الغرامات املرتتبة عليها

وزارة العمل تؤكد :سنغطي معظم املتقدمني على القروض
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة،
امس األحد ،أنها س�تغطي معظم املتقدمني عى
القروض .بينما كشفت عن إعفاء دور الحضانة
األهلي�ة م�ن الغرام�ات املرتتب�ة عليه�ا خ�الل
التظاهرات وتفيش فريوس كورونا يف العراق.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت «الزوراء» نس�خة
من�ه :أن «الوزارة س�تعمل عى اط�الق وجبات
للمس�تفيدين ،وكل وجبة تش�مل تقريبا ً  5آالف
متق�دم يقوم�ون بعدها برتوي�ج معامالتهم».
مبين�ا ً أن «الوزارة س�تغطي معظ�م املتقدمني
عى القروض ،حي�ث أن بعض املتقدمني ممكن
أن ينسحبوا بس�بب عدم وجود كفيل او بسبب
توف�ر فرص�ة عم�ل له�م يف القطاع�ني الع�ام
والخاص أو بس�بب الس�فر خ�ارج البلد يف مدة
انتظار الوجبات».
واض�اف البي�ان أن «أعداد املتقدم�ني للحصول
ع�ى قرض بعد اط�الق وزارة العمل والش�ؤون
االجتماعية االستمارة االلكرتونية للحصول عى
قروض للمش�اريع الصغرية املدرِّة للدخل بلغت
 220ألف متقدم»
وأش�ار إىل أن «وزير العمل أمر باالرساع إلطالق
وجب�ات الق�روض الجدي�د وانج�از املعام�الت
املروجة ،وتنظيم أرشيف معامالت املقرتضني».
مشريا ً إىل أن»مالكات الوزارة بارشت يف األقسام
املختص�ة بالحض�ور ليوم�ي الجمعة والس�بت
من كل اس�بوع لغ�رض اإلرساع يف فرز أس�ماء
املتقدمني».
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من جانب اخر ،اعلنت وزارة العمل والشؤون
االجتماعية ،امس األحد ،إعفاء دور الحضانة
األهلي�ة م�ن الغرام�ات املرتتب�ة عليها خالل
التظاه�رات وتف�يش ف�ريوس كورون�ا يف
العراق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :انها «قررت إعف�اء دور الحضانة األهلية
م�ن الغرام�ات املرتتب�ة عليه�ا للم�دة من -25
 20١٩-١0اىل  2020-3-١٧بس�بب الوض�ع
االمني الذي مر به الع�راق بالتزامن مع انطالق
التظاه�رات ،االمر ال�ذي ادى اىل ايقاف العمل يف
تلك الدور».

وأض�اف البيان« :كم�ا اعفت ال�وزارة ذات دور
الحضانة االهلية من الغرامات التأخريية املرتتبة
بذمتها للم�دة م�ن  2020-3-١8ولغاية -٧-١
 2020بسبب تفيش جائحة كورونا التي ادت اىل
توقف تام يف عمل الدور وعدد من املؤسسات».
وأوض�ح ان «ق�رارات االعف�اء ج�اءت من قبل
مجل�س ادارة صن�دوق التقاع�د والضم�ان
االجتماع�ي للعمال يف جلس�ته املنعقدة بتاريخ
 ، 2020-٧-٦وت�م اإليع�از اىل قس�م جباي�ة
االش�رتاكات بالعمل بموجبه�ا يف خطوة تهدف
اىل دعم القط�اع الخاص وتوجيه عمله بش�كل
يضمن حقوقه والواجبات املرتتبة عليه».

وبداللة مواد االشرتاك”.
وبيَّن�ت الهبئ�ة أن “املحكم�ة وصلت
إىل القناعة التام�ة بمقرصيَّة املدانني
وتس�ببهما بإلح�اق ال�رضر العمدي
بأموال الدولة من خالل إبرامهما عقد
مس�اطح ٍة خالفا ً لقانون بيع وإيجار
أموال الدول�ة النافذ ،فق�ررت الحكم
عليهما بالحبس الش�ديد ملدة س�نتني
م�ع النفاذ؛ اس�تنادا ً ملقتضيات املادة
الحكميَّة”.
وكان�ت الهيئة ق�د أعلن�ت يف الحادي
والعرشين من تموز املايض عن صدور
ّ
بحق املدير العا ِّم الس�ابق
قب�ض
أمر
ٍ
لرتبية محافظة كركوك وأعضاء لجنة
التس�عري فيه�ا ،عى خلفيَّة ش�بهات
هدر يف املال الع�ا ِّم  ،فيما أعلنت أيضا ً
ٍ
عن صدور أمر اس�تقدام بحق رئيس

الجامعة الس�ابق يف قضيَّة مخالفات
يف عق�د م�رشوع موقع أعم�ال بوابة
جامعة كركوك.
م�ن جان�ب متص�ل ،كش�فت هيئ�ة
النزاه�ة ِّ
االتحاديَّة ،ام�س االحد ،عن
سابق
ملدير عا ٍّم
اس�تقدام
صدور أمر
ٍ
ٍ
ٍ
لصحَّ ة محافظة الديوانيَّ�ة؛ مُ بي ً
ّنة َّ
أن
األمر جاء عى خلفيَّة ش�كوى مُ ق ّدم ٍة
من قبل أحد أعضاء مجلس ُّ
النوَّاب.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»
نس�خة من�ه :إن “دائ�رة التحقيقات
يف الهيئ�ة ،ويف مع�رض حديثه�ا عن
تفاصيل القرار ،أفادت بإصدار السيّد
ق�ايض محكم�ة الديوانيَّ�ة املُ َّ
ختصة
بالنظ�ر يف قضاي�ا النزاه�ة أم�را ً
س�ابق لصحَّ ة
مدي�ر عا ٍّم
باس�تقدام
ٍ
ٍ
الديوانيَّ�ة؛ اس�تنادا ً إىل أح�كام املا َّدة

( )33١من قانون العقوبات”.
وأض�اف البي�ان أن “األم�ر ج�اء عى
خلفيَّة ش�كوى مُ ق َّدم ٍة م�ن قبل أحد
أعض�اء مجل�س ُّ
الن�وَّاب تضمَّن�ت
ش�بهة ارت�كاب مُ خالف�اتٍ ملعامالت
رشا ٍء مُ
خالف�ة للضواب�ط ،فضالً عن
ٍ
مخالف�اتٍ أخرى وردت يف الش�كوى
املُق َّدمة”.
ُّ
وتن�ص امل�ادة ( )33١م�ن قان�ون
العقوبات “يعاقب بالحبس وبالغرامة
أو بإح�دى هات�ني العقوبت�ني :كل
موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب
عم�دا م�ا يخال�ف واجب�ات وظيفته
أو امتن�ع ع�ن أداء عمل م�ن أعمالها
بقصد اإلرضار بمصلح�ة أحد األفراد
أو بقصد منفعة ش�خص عى حساب
آخر أو عى حساب الدولة”.

إكمال عودة  170أسرة نازحة خالل  72ساعة يف دياىل
بغداد /الزوراء:
اعلن مسؤول حكومي يف دياىل ،امس االحد ،عن
اكم�ال ع�ودة  ١٧0ارسة نازح�ة اىل منازلها يف
مناطق شمال رشق املحافظة.
وقال قائممقام قض�اء املقدادية وكالة(45كم
شمال رشق بعقوبة) حاتم التميمي يف ترصيح
صحف�ي :ان”  ١٧0ارسة نازح�ة ت�م اكم�ال

عودته�ا اىل مناطقها املح�ررة يف ريف املقدادية
خالل الس�اعات ال�  ٧2املاضية بالتنس�يق مع
الق�وات االمنية والحش�د الش�عبي م�ن ناحية
تأمني مسارات العودة”.
واضاف التميمي ان “ 200ارسة س�تعود قريبا
اىل منازله�ا ليحس�م ملف كل الق�رى واملناطق
املحررة يف املقدادية باس�تثناء قريتي الخيالنية

وعرب فارس لوجود اش�كاالت متعددة بعضها
عش�ائري بانتظار الحس�م قبل اعط�اء الضوء
االخ�رض بالعودة واس�دال الس�تار ع�ن رحلة
نزوح استمرت  ٦سنوات متواصلة”.
وكانت االالف االرس عادت اىل منازلها يف املناطق
املح�ررة يف دياىل خالل االش�هر املاضية بجهود
الحشد الشعبي وبقية القوات األمنية .

اإلطاحة خبمسة «دواعش» مطلوبني يف نينوى
بغداد /الزوراء:
أف�ادت وكال�ة االس�تخبارات،
امس األح�د ،بإلقاء القبض عى
خمس�ة «إرهابي�ني» ينتم�ون
لتنظي�م «داع�ش» يف محافظة
نينوى.
وقال�ت الوكال�ة يف بي�ان تلقت
«ال�زوراء» نس�خة من�ه :إن

«مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات
املتمثل�ة بمديري�ة اس�تخبارات
نينوى يف وزارة الداخلية تمكنت
من الق�اء القبض عى خمس�ة
ارهابي�ني مطلوبني وفق إحكام
امل�ادة  4اره�اب النتمائه�م
لعصابات داعش االرهابية».
وأضافت أن «اثن�ني منهم عمال

يف ما يس�مى ديوان الجند تحت
كنى ابو محم�ود وصدالم ،فيما
عمل الثالثة اآلخرون بما يسمى
املعس�كرات العام�ة بكن�ى ابو
عب�د العزي�ز ومنه�ل ومحم�د،
ومن خ�الل التحقيق�ات االولية
معه�م اعرتف�وا بانتمائهم لتلك
العصابات اإلجرامية واش�رتكوا

بع�دة عملي�ات ارهابي�ة ض�د
الق�وات األمني�ة واملواطن�ني يف
الف�رتات املاضي�ة التي س�بقت
عمليات التحرير».
وأشارت وكالة االستخبارات إىل
«إيداعه�م التوقيف الس�تكمال
التحقيقات والتخ�اذ اإلجراءات
القانونية بحقهم».

االتصاالت تعلن اختاذ “قرارات مهمة” لتحسني خدمة اإلنرتنت
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة االتصاالت ،ام�س األحد ،عن اتخاذ
ق�رارات عدة لتحس�ني خدمة اإلنرتن�ت يف البالد،
مؤك�دة االنتهاء م�ن تقديم أكثر م�ن  30عرضا ً
ل�وزارات الدول�ة وهيئاتها ،فيما أش�ارت إىل أنها
وصل�ت ملرحل�ة  ٩5باملئ�ة يف مجال رب�ط البنى
التحتية.
وق�ال رئي�س مجل�س إدارة الرشك�ة العام�ة
لالتصاالت واملعلوماتية ،التابعة للوزارة ،أس�امة
الهم�ايش ،يف حوار صحفي :ان”ال�وزارة اتخذت
قرارات مهمة بخصوص تحسني خدمة اإلنرتنت،
منه�ا زي�ادة الس�عات الداخل�ة للع�راق ،نتيجة
تخفيض األسعار مقابل زيادة األسعار للرشكات
املزودة للخدمة”.
وأض�اف أن “من ب�ني اإلجراءات اتخ�اذ خطوات
عملي�ة منها إط�الق  ftthل��  zone ١٦يف العراق
ً
فض�ال ع�ن منطقت�ي الكرخ
ل�� ١4محافظ�ة،
والرصافة يف محافظة بغداد” ،مشريا ً إىل أن “ذلك
أُعل�ن عرب مناقص�ة عامة ،وس�وف يكون هناك
تحسني لخدمة اإلنرتنت عى وفق معايري ورشوط
تضمن وصول الخدمة لجميع املواطنني”.
وأك�د الهم�ايش أن “الوزارة عملت من�ذ تكليفها
عى الرتوي�ج والتحضري لربامج األتمت�ة” ،الفتا ً
إىل أن “خط�ة الوزارة بخص�وص املوارد البرشية
كانت ش�املة ،وقدم�ت عروضا ً فني�ة وتجارية

عدة”.
وأش�ار إىل أن “وزارة االتصاالت انتهت من تقديم
أكثر م�ن  30عرضا ً ل�وزارات الدول�ة وهيئاتها،
وتوصل�ت ملراحل متقدم�ة مع بعض ال�وزارات
بتقديم ع�روض فني�ة وتجارية” .مضيف�ا ً أنها
“حالي�ا ً بص�دد التعاق�د م�ع وزارت�ني أو ث�الث

وزارات ،بينه�ا وزارة الكهرباء ،وس�تكون هناك
خطوات ملموسة يف هذا املجال”.
وتاب�ع الهم�ايش أن “وزارة االتص�االت وصل�ت
ملرحل�ة  %٩5يف مجال ربط البن�ى التحتية ،فيما
وصل�ت يف مجال الربمجي�ات اىل تقديم العروض
والتعاقدات الرسمية”.

ضبط موقعني وأربع عجالت لتهريب النفط يف ثالث حمافظات
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات ،امس
االح�د ،ع�ن ضب�ط موقع�ني واربع
عج�الت لتهري�ب النف�ط يف ث�الث
محافظات.
وقال�ت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت

«ال�زوراء» نس�خة من�ه« :تمكن�ت
مفارز وكالة االس�تخبارات ،املتمثلة
بقس�م اس�تخبارات رشطة الطاقة،
من ضبط موقعني للمتاجرة وتهريب
النف�ط بمحافظتي كرك�وك وبغداد،
وج�د بداخلهم�ا خزان�ات مختلف�ة

االحجام تحتوي ع�ى منتوج نفطي
مجهول الكمي�ة والنوعية» .وتابعت
انه تم ايضا «ضبط عجالت عدد (،)4
اثنان منهم�ا صهاريج يف محافظتي
بغ�داد وذي قار ،وإلق�اء القبض عى
س�ائقيها محمل�ة بمنت�وج نفط�ي

مجه�ول الكمي�ة والنوعي�ة وذل�ك
ملخالفته�ا االج�راءات القانوني�ة
والرس�مية يف عملي�ة نق�ل املنت�وج
النفط�ي» .مؤك�دة «ضب�ط املربزات
بصورة رسمية وتسليمها اىل الجهات
املختصة ضمن قواطع املسؤولية».
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دعوات حكومية لفتح قنوات مع إيران
وتركيا لضمان حصة العراق من املياه
بغداد /الزوراء:
اك�دت لجن�ة الزراع�ة واملي�اه
واالهوار النيابي�ة ،امس االحد ،ان
كمي�ة االمط�ار الت�ي هطلت عى
م�دن البالد تبرش بموس�م زراعي
وفر رغم ما س�ببته من ارضار يف
بعض املناطق ،مشددة عى اهمية
االس�تمرار بفتح قنوات مع ايران
وتركيا لضمان حص�ة العراق من
املياه.
وق�ال رئي�س اللجن�ة ،س�الم
الشمري :ان “اللجنة مع ماقدمته
وزارة املوارد املائية قبل فرتة حول
خططه�ا املس�تقبلية م�ن اكمال
لس�دود معلن عنها سابقا وانشاء
خزانات مياه كبرة” .

واض�اف الش�مري ان “انش�اء
الخزانات بش�كل خ�اص ال تكلف
امل�ال الكثر ،وممك�ن ان تقوم به
رشكات استثمار محلية يف مناطق
ذات طبيع�ة صحراوي�ة او ق�رب
الح�دود مع ايران لالس�تفادة من
مياه الس�يول التي تس�بب سنويا
خسائر للقرى القريبة منها”.
وش�دد الش�مري ع�ى “اهمي�ة
االس�تمرار بفت�ح قن�وات اتصال
مع ايران وتركي�ا لضمان حصتنا
م�ن املي�اه ولزي�ادة املخ�زون
االس�رتاتيجي واالس�تفادة من�ه
لسنوات مقبلة لالستخدام اليومي
وللزراع�ة واس�تصالح املزي�د من
االرايض”.

الكشف عن وجود حقول للنفط والغاز
على مساحة  2500كم يف األنبار
بغداد /الزوراء:
أكد مستش�ار محافظ االنبار للشؤون الطاقة ،عزيز خلف الطرموز ،امس
االح�د ،أن الفرق�ة الزلزالية اكدت وجود حقول للنفط والغاز عى مس�احة
تص�ل تقريب�ا نحو  2500ك�م يف اوىل مهام عمله�ا يف مناطق جنوب قضاء
راوه غرب االنبار .
وق�ال الطرم�وز يف ترصي�ح صحف�ي :إن “الفرق�ة الزلزالية ب�ارشت اول
اجراء عمليات املس�ح والتنقيب عى حقول النفط والغاز عى منطقة تبلغ
مس�احتها نحو  2500ك�م جنوب قضاء راوه غرب األنب�ار ،عى خلفية ان
املناطق املس�تهدفة تحوي ع�ى حقول للنفط والغاز وه�ي ضمن املناطق
التي تم استكش�افها حديثا بع�د التأكد من وجود حقول مماثلة يف صحراء
قضاء الرطبة غربي األنبار”.
واض�اف ان” اج�راء عملية املس�ح من قبل الفرق�ة الزلزالية س�وف يتيح
تش�غيل العرشات من املهندس�ن العاطلن عن العمل ضمن االختصاصات
املطلوبة ضمن تلك الفرقة”.
وأوض�ح الطرموز أن “الفرق�ة تقوم بمهام عملها دون تس�جيل أية حالة
اعاق�ة لك�وادر الفرقة البال�غ عددهم نحو  300موظ�ف يف وزارة النفط”،
مش�را اىل ان” الفرقة اعدت خطة تضمن اجراءات عمليات املسح ،ومن ثم
الحفر ومراحل اخرى “.

كربالء تطالب بوقف استرياد
“الطماطم” بعد إنتاج  ١٨٠٠طن يوميا

Nov 2020

www.alzawraapaper.com

No: 7371 Mon 23

قبل اجتماع املنظمة املرتقب

5

النفط النيابية :على العراق التفاوض مع “أوبك” يف حال مت متديد خفض اإلنتاج
بغداد /الزوراء:
طالبت لجن�ة النفط والطاق�ة النيابية
بإج�راء مفاوضات م�ع منظمة أوبك+
لتقليل نسبة العراق من خفض اإلنتاج،
يف حال تقرر تمديد الخفض مرة اخرى.
وق�ال عض�و لجن�ة النف�ط والطاق�ة
النيابي�ة ،النائ�ب غال�ب محم�د ،امس
االح�د ،يف حدي�ث صحف�ي :ان “العراق
احدى ال�دول التي تعتمد ع�ى النفط يف
موازنت�ه العام�ة بش�كل كيل ،وبالت�ايل
ف�إن أي خل�ل يف تغي�ر س�عر النفط او
تخفيضه بمق�دار دوالر واحد يؤثر عى
اقتصاده” ،مش�ددا عى رضورة “التزام
الع�راق بق�رارات اوبك الن أية خس�ارة
تحص�ل يك�ون تأثره�ا اكرب م�ن دول
الجوار االخرى املنتجة للنفط”.
واض�اف محم�د ان�ه “يف ح�ال ق�ررت
منظم�ة اوب�ك +يف اجتماعه�ا الق�ادم
تمديد التخفي�ض لفرتة أخرى فإن عدم
التزام العراق بذلك س�يؤثر عى اقتصاده
بش�كل خ�اص ،والعال�م بش�كل ع�ام،
ويؤدي أيضا اىل خس�ارة إيراداته املالية
بص�ورة أكرب نتيج�ة انخفاض اس�عار
النف�ط عامليا كما ش�هدنا ذلك يف ش�هر
نيسان املايض”.

واش�ار محم�د اىل انه “بإم�كان العراق
ان يتفق مع دول الجوار من الس�عودية
واإلمارات والكوي�ت االعضاء يف منظمة
أوبك بمساعدته بأن يحصل عى زيادة يف
انتاجه النفطي أكثر مما حدد له سابقا

باعتب�ار ان وض�ع الع�راق االقتص�ادي
حاليا غ�ر جي�د” .مؤك�دا أن “االتفاق
من شأنه أن يعطي اس�تقرارا يف أسعار
النف�ط عاملي�ا ،واحتمالي�ة ارتفاع هذه
األسعار مستقبال”.

واتفق�ت منظمة أوبك +يف نيس�ان عى
إج�راء تخفي�ض ألس�عار النف�ط بع�د
هبوطه�ا ألقل م�ن  20دوالرا ،ويتضمن
االتفاق خفض إنت�اج النفط من جانب
التحال�ف بمق�دار  9.7مالي�ن برمي�ل

يوميا ،و 300ألف برميل يوميا .
وب�دأ قرار الخفض ابتدا ًء من مطلع أيار
وملدة ش�هرين متواصل�ن ،يتبعه اتفاق
آخر بتقليص خفض اإلنتاج إىل  8مالين
برميل يوميا حتى نهاية .2020
ويب�دأ تنفي�ذ خف�ض ثال�ث يف اإلنتاج،
بمق�دار  6مالين برمي�ل يوميا ،أي أقل
بمليون�ي برمي�ل مقارن�ة م�ع االتفاق
الس�ابق ل�ه ،وال�ذي يبدأ مطل�ع 2021
حتى نيسان .2022
وكان حص�ة الع�راق م�ن التخفي�ض
 1.061ملي�ون برميل يومي�ا ،فيما بلغ
تخفي�ض كل م�ن روس�يا والس�عودية
 2.508ملي�ون برمي�ل يومي�ا ،وبلغ�ت
نسبة تخفيض اإلمارات  722ألف برميل
يوميا.
وكان م�ن املقرر أن ترف�ع أوبك وحلفاء
بقيادة روسيا ،يف إطار ما يعرف بأوبك،+
اإلنت�اج مليوني برميل يومي�ا يف يناير/
كان�ون الثان�ي القادم يف إط�ار تخفيف
تدريج�ي لتخفيض�ات غ�ر مس�بوقة
لإلمدادات ،ويف ظل نزول األسعار ،تبحث
أوبك +يف اجتماعها املرتقب يف  30كانون
االول واألول م�ن كان�ون الثان�ي القادم
تأجيل الزيادة أو حتى تعميق الخفض.

أكدت وصول طلبات من ثالث دول لشراء الشعري

الزراعة تكشف :الشركات السعودية اعتذرت عن االستثمار يف العراق
بغداد /الزوراء:
كش�ف وزي�ر الزراع�ة ،محم�د كري�م الخفاجي،
ام�س االحد ،ع�ن «اعت�ذار» الرشكات الس�عودية
ع�ن االس�تثمار يف العراق ،فيما كش�ف عن الخطة
الزراعي�ة للموس�م الش�توي الحايل م�ن محصويل
الحنطة والش�عر التي تبل�غ  14مليونا ً و 500الف
دونم.
وق�ال الخفاج�ي يف ح�وار صحف�ي :إن�ه “س�يتم
توزي�ع تريلي�ون و 800مليون دينار خالل س�بعة
ايام لتس�ديد مس�تحقات الفالحن واملزارعن من
مس�وقي محص�ويل الحنط�ة والش�لب يف قان�ون
تموي�ل العجز ،وهي تمثل كام�ل املبلغ املتبقي من
مس�تحقات الفالحن ،وقد خصصت ضمن قانون
تموي�ل العجز امل�ايل الذي اقره الربملان بعد تس�ديد
 800مليار دينار كدفعة اوىل».
وبش�أن االستثمار السعودي ،نّ
بن وزير الزراعة :ان
«رشكات س�عودية ابدت رغبتها بإنش�اء محطات
لرتبي�ة االبقار عى مس�احة  50 10-ال�ف دونم يف

محافظ�ات املثنى واالنب�ار والنج�ف ،إال ان وزارة
املوارد اكدت عدم قدرتها عى توفر مياه مستدامة
ملدة  50س�نة ،ولذلك اعتذرت الرشكات الس�عودية
عن تنفيذ هذا املرشوع”.
وأوضح أن “الرشكات الس�عودية اتفقت مع وزارة
الصناع�ة العراقية عى انش�اء مصن�ع للصناعات
امليكانيكي�ة يف االس�كندرية إلنت�اج منظومات ري
محوري».
م�ن جانب اخ�ر ،أعلن وزير الزراع�ة ،محمد كريم
الخفاج�ي ،ام�س االح�د ،ع�ن تقدي�م ث�الث دول
مجاورة طلبات لرشاء محصول الشعر من العراق،
مبينا أن الطلبات ستدخل املزايدة التي سرتسو عى
الدولة التي تقدم اسعارا اعى من غرها.
وق�ال الخفاج�ي يف ح�وار صحف�ي :إن “ال�وزارة
ستس�دد مس�تحقات املزارع�ن ملحصول الش�عر
من خالل ايرادات بيع وتصدي�ر املحصول باملزايدة
العلني�ة خ�الل ه�ذا االس�بوع وبمق�دار  700الف
طن”.

وأضاف أن “ايران والسعودية وتركيا قدمت طلبات
لرشاء محصول الش�عر العراقي وستدخل املزايدة
التي سرتسو عى الدولة التي تقدم اسعارا اعى من
غرها».

وأكد الخفاجي “زيادة الدعم للقطاع الزراعي كفيلة
بتحقي�ق االكتف�اء الذاتي من كثر م�ن املحاصيل
الزراعية ،وكذلك يف صناعة الدواجن التي تعد االكثر
اهمية ضمن السلة الغذائية».

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا العراق ميتلك  30شركة استثمارية مشرتكة
مع الدول العربية
بغداد /الزوراء:
طال�ب االتح�اد املح�يل للجمعي�ات
الفالحي�ة يف كرب�الء ،ام�س االحد،
الحكوم�ة املركزي�ة بإغ�الق املنافذ
الحدودية أمام املحاصيل املستوردة،
الس�يما محص�ول الطماط�ة الذي
تنت�ج من�ه املحافظ�ة  1٨00ط�ن
يوميا ً.
وقال رئيس االتحاد ،وليد الكريطي،
يف ترصي�ح صحف�ي :ان “كرب�الء
تعي�ش وق�ت ال�ذروة باإلنت�اج يف
محص�ول الطمام�ة حي�ث تنت�ج

 1٨00طن ،ويس�تمر ملدة الشهرين
املقبل�ن ،وع�ى الحكوم�ة اغ�الق
املنافذ الحدودية وايقاف االس�تراد
دعما لالنتاج املحيل”.
واض�اف الكريط�ي ان “انت�اج
الفالح�ن واملزارع�ن يعتم�د ع�ى
تمويله�م الذات�ي دون دع�م م�ن
حي�ث األس�مدة والب�ذور والوق�ود
واملس�تلزمات الزراعية” ،مشرا اىل
ان “عدم حماية املنتج املحيل س�بب
ارضارا كب�رة لحق�ت بالفالح�ن
واملزارعن”.
العدد/174:ب2020/
التاريخ2020/11/9:

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
محكمة بداءة قلعة سكر
املدعى /جليل عليوي دهش
املدعى عليه /منتظر صابر عذيب
إعالن
اىل املدعى عليه /منتظر صابر عذيب
أقام املدعي (جليل عليوي دهش) الدعوى البدائية املرقمة /174ب 2020/يطالبك
فيه�ا بدفع مبلغ قدره ثالثة مالين وخمس�مائة الف دين�ار ونظرا ً ملجهولية محل
اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بصحيفتن محليت�ن للحضور يف موع�د املرافعة املصادف
 ،2020/11/24ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا ً يف املوعد
املحدد س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول.
القايض
جاسم محمد عبيس

بغداد /الزوراء:
اغلق س�وق العراق املايل ،ام�س االحد ،منخفضا
بنس�بة  0.29%عن الجلسة الس�ابقة ،وجاءت
مؤرشات تداول سوق العراق لألوراق املالية ليوم
أمس عى النحو اآلتي :الرشكات املدرجة،105 :
أما ال�رشكات املتداولة ،23 :وبلغ عدد االس�هم
املتداول�ة ( )515.500.939س�هما ،بينما بلغت
قيمة االسهم ( )597.169.192دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عار  ISX 60يف جلس�ة
ام�س ع�ى ( )476.78نقطة منخفضا بنس�بة
( )0.29%عن إغالقه يف الجلسة السابقة البالغ
( )478.19نقطة ،وتم تداول اسهم ( )23رشكة

من اصل ( )105رشكة مدرجة يف الس�وق ،ليبلغ
عدد الرشكات املوقوفة بق�رار من هيئة االوراق
املالي�ة لعدم التزامه�ا بتعليم�ات االفصاح املايل
( )34رشكة.
وبلغ عدد االس�هم املش�رتاة من املستثمرين غر
العراقين يف الس�وق ( )278مليون سهم بقيمة
بلغت ( )213مليون دينار من خالل تنفيذ ()73
صفقة عى أسهم ( )4رشكات .
بينما بلغ عدد االس�هم املباعة من املس�تثمرين
غ�ر العراقين يف الس�وق ( )213مليون س�هم
بقيم�ة بلغ�ت ( )85ملي�ارات دين�ار من خالل
تنفيذ ( )7صفقات عى أسهم رشكتن.

بغداد /الزوراء:
أعل�ن صن�دوق الع�راق للتنمية
الخارجي�ة ،امس األح�د ،أن لدى
العراق  30رشكة استثمارية مع
الدول العربية ،مبينا أنها تنوعت
يف القطاعات االقتصادية كافة.
وق�ال الصن�دوق يف ج�دول ل�ه
اطلعت عليه “الزوراء” :ان “لدى
الع�راق  30رشك�ة اس�تثمارية
مع ال�دول العربي�ة ويف مختلف
القطاعات االقتصادي�ة” ،مبينا
ان “ه�ذه القطاع�ات تنوعت ما
بن الزراع�ة والث�روة الحيوانية
والتعدي�ن واالتص�االت والنق�ل
والخدمات النفطية”.
واض�اف ان “اعى نس�بة للعراق
من هذه الرشكات االس�تثمارية
بلغ�ت  50%كالرشك�ة العربي�ة
العراقي�ة لاللب�ان ومقره�ا يف
العراق برأسمال  14مليارا و500
مليون دينار ،ورشكة الباهاوس
العراقي�ة االردني�ة ومقره�ا
األردن ب�رأس م�ال  10مالي�ن
دينار اردن�ي ،والرشكة العراقية

– الس�ورية للمالح�ة البحري�ة
ومقره�ا س�وريا برأس�مال 25
مالين يورو”.
واشار اىل ان “اقل نسبة مساهمة
للعراق مع ه�ذه الرشكات كانت
الرشكة العربية ملصائد السعودية
لألس�ماك ،حي�ث بلغ�ت نس�بة
الع�راق منه�ا  ،0.5%ومقره�ا
الس�عودية وبرأس م�ال بلغ 57
مليون و 840ألف ريال سعودي،

والرشك�ة العربي�ة للخدم�ات
البرتولي�ة يف ليبي�ا ،حي�ث بلغت
نسبة مساهمة العراق فيها 3%
ومقره�ا ليبيا وب�رأس مال بلغ
 49مليون دينار ليبي ،اضافة اىل
الرشك�ة العربية لبن�اء وإصالح
الس�فن “ارسي” يف البحري�ن،
حي�ث بلغ�ت نس�بة مس�اهمة
العراق فيه�ا  4.72%برأس مال
بلغ  170مليون دوالر.

نفي وجود نية بتخفيض خمصصات املوظفني

حتذيرات برملانية من عدم إرسال موازنة  2021خالل الشهر احلالي
بغداد /الزوراء:
حذرت اللجنة املالي�ة النيابية الحكومة من
تداعيات عدم ارس�ال موازن�ة  2021خالل
الش�هر الج�اري ،مبين�ة ان عدم ارس�الها
سيتس�بب يف تاخ�ر رواتب كان�ون الثاني.
وفيما نفت لجنة مراقبة الربنامج الحكومي
وجود نية للحكوم�ة بتخفيض مخصصات
املوظفن ،أكدت ان الجلسة املقبلة ستشهد
اس�تضافة رئيس وأعض�اء مجلس الخدمة
االتح�ادي للمناقش�ة يف موض�وع توط�ن
جميع رواتب املوظفن.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية ،هوش�يار
عب�د الله ،امس االح�د ،يف ترصيح صحفي:
ان “الحكوم�ة متلكئة لغاية اآلن يف ارس�ال

مسودة قانون  2021ما يتسبب يف تداعيات
اقتصادية عى العراق”.
وأضاف عبد الله ان “ارسال املوازنة سيخلق
ازمة يف سداد رواتب املوظفن لشهر كانون
الثاني واالش�هر املقبلة وعليها واثارة الراي
العام”.
واش�ار اىل ان “املوازن�ة يج�ب ان تتضم�ن
حل�وال اقتصادي�ة عاجل�ة ألزم�ة الرواتب،
فض�ال عن اتفاقية اقليم كردس�تان وايجاد
مصادر تمويل غر نفطية”.
من جهته�ا ،نفت لجن�ة مراقب�ة الربنامج
الحكومي ،امس االحد ،وجود نية للحكومة
بتخفيض مخصص�ات املوظفن ،مؤكدا ان
الجلس�ة املقبلة ستشهد اس�تضافة رئيس

وأعضاء مجلس الخدمة االتحادي للمناقشة
يف موضوع توطن جميع رواتب املوظفن.
وقال نائب رئيس اللجن�ة ،محمد البلداوي،
يف ترصيح صحفي :إن “الحكومة لم ترسل
للربملان للحظه موازنة العام املقبل  2021اىل
الربملان واملعلومات املتوفره نّ
لدي ان الحكومة
لح�د اآلن قد أنج�زت املوازنة االس�تثمارية
فق�ط” .نافي�ا “وج�ود أي�ة ني�ة للحكومة
بتخفي�ض مخصص�ات املوظف�ن ،واذا ما
فك�رت بذل�ك فإنه�ا ستش�مل مخصصات
الضيافة للدرجات الخاصة ” .
وأض�اف البل�داوي ان “مجل�س الن�واب
يس�تضيف يف جلس�ته املقبلة الي�وم االثنن
رئيس وأعض�اء مجلس الخدم�ة االتحادي

للمناقش�ة يف موضوع توطن جميع رواتب
املوظفن ،بما فيهم موظفو اإلقليم ،وجعل
رق�م وظيف�ي ل�كل موظ�ف لغ�رض ف�رز
الفضائي�ن ومتع�ددي الروات�ب م�ن خالل
توحيد قاعدة للبيانات”.
وأش�ار إىل ان “الق�وى الكردي�ة يف مجل�س
الن�واب جمع�ت تواقيع وبأكثر م�ن توقيع
لربط موظفي اإلقليم بتلك القاعدة”.
يذكر ان عضو اللجنة املالية النيابية ،جمال
كوج�ر ،رجح ،امس األح�د ،لجوء الحكومة
اىل تخفي�ض مخصصات روات�ب املوظفن،
يف ظل اس�تمرار االزمة املالية ،كما س�تلجأ
الحكوم�ة اىل تفعي�ل الجباي�ة والرضائ�ب
واالستقطاع املبارش من مزاد العملة.

الرياضي

أصفر وأمحر

اللجنة االوملبية تنهي خدمات
جزائر السهالني

بغداد /متابعة الزوراء
اعلن املكتب التنفيذي للجنة االوملبية الوطنية العراقية ،انهاء خدمات امني رس اللجنة
جزائر السهالني من منصبه.
وذكر بيان عن االوملبية ان “املكتب التنفيذي للجنة االوملبية يقرر انهاء خدمات جزائر
السهالني من منصبه وابعاده عن العمل األوملبي”.
واوضح ان “هذا القرار جاء بعد تجاوز الس�هالني عىل وزير الشباب والرياضة عدنان
درجال”.
يذكر ان عبد االله بارش بمهامه رئيسا ً للجنة االوملبية امس االحد.
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الشرطة يتجاوز القاسم بصعوبة والنفط يتعادل مع زاخو بالدوري املمتاز
بغداد /متابعة الزوراء
تمك�ن فريق نادي الرشط�ة من تحقيق ف�وز صعب عىل فريق
القاس�م به�دف دون رد يف املباراة التي ج�رت امس عىل ملعب
كرب�الء الدويل ضمن منافس�ات الجول�ة الرابعة ل�دوري الكرة
املمتاز .
وس�جل هدف الفوز الوحي�د للرشطة مازن في�اض يف الدقيقة
االخرية( )90من عمر اللقاء.
وبه�ذه النتيج�ة اصبح برصيد ن�ادي الرشطة ثمان�ي نقاط يف
املرك�ز الثاني بش�كل مؤق�ت ،كما تجم�د رصيد القاس�م عند
نقطتني يف املركز ال�18
وأضاف أربيل  3نقاط مهمة لرصيده بفوزه مس�اء امس االحد
ع�ىل الديواني�ة بهدف دون رد يف املباراة الت�ي أقيمت عىل ملعب
فرانسو حريري لحساب الجولة الرابعة من الدوري املمتاز.
اله�دف الوحي�د جاء عن طري�ق املدافع نياز محم�د يف الدقيقة
األوىل من الوقت بدل الضائع من الشوط األول.
وقاد فريق الديوانية املدرب الجديد قيص منري.
وبه�ذا الفوز رف�ع أربيل رصي�ده للنقطة  8فيم�ا تجمد رصيد
الديوانية عند النقطة .4
ويف مب�اراة ثانية حس�م التعادل اإليجاب�ي  1 � 1لقاء الكهرباء
ونفط البرصة التي ضيفها ملعب التاجي.
الش�وط األول انتهى بالتعادل الس�لبي ويف الشوط الثاني افتتح
اموري عيدان النتيج�ة يف الدقيقة  50من ركلة حرة فيما عادل
لنفط البرصة الالعب أحمد فرحان يف الدقيقة .60
ورفع الكهرباء رصيده للنقطة  5فيما رفع نفط البرصة رصيده
للنقطة .3
ويف ملع�ب زاخو تعادل أهل الدار مع ضيف�ه النفط بهدف لكل
منهما لحساب ذات الجولة.
تق�دم النف�ط عرب الالع�ب ليث تحس�ني يف الدقيق�ة  19وعادل
لفريق زاخو الالعب محمد جواد يف الدقيقة الثانية من الش�وط
الثاني.
ورف�ع زاخ�و رصي�ده إىل النقطة  4فيم�ا رفع النف�ط رصيده
للنقطة .5
ُ
ْ
لجنة االنضب�اط يف الهيأة التطبيعية
قررت
ويف س�ياق منفصل
معاقبة رئيس الهيأة اإلدارية لنادي الديوانية ،حسني العنكويش،
بغرام ٍة مالي ٍة مقدارها خمسة ماليني دينار عراقي ،عىل خلفية
ُ
رئيس لجن�ة الحكام ،عالء عبد القادر،
الش�كوى التي تقد َم بها
ْ
صدرت من قبل املش�كو منه ضد حكم
بخصوص األلفاظ التي
مب�اراة الديواني�ة والك�رخ والتي انت�رشت يف وس�ائل التواصل
االجتماعي.
ول�دى التدقي�ق واملداول�ة ،وباتف�اق جمي�ع االعض�اء يف لجنة
ْ
ق�ررت إص�دار العقوبة اع�اله بحق رئي�س الهيأة
االنضب�اط،
اإلدارية لن�ادي الديوانية ،وفقا للم�ادة ( )1 / 68وبداللة املادة
(.)1 / 51
وبينت اللجنة ان يف حال تكرار املخالفة سيضاعف مبلغ الغرامة
مع اإليقاف ملا يزيد عن موسم كامل ،عىل أن يكون القرار قابالً
ٍ
لالستئناف خالل املدة القانونية البالغة  7أيام.

مدرب الزوراء :غياب اجلمهور
سيؤثر على الكالسيكو

أبو اهليل :هديف إعادة األنصار ملنصة التتويج
لبنان /متابعة الزوراء
أوضح املدرب عبد الوه�اب أبو الهيل الذي
يق�ود األنص�ار اللبنان�ي أن هدف�ه إعادة
الفري�ق ملنص�ة التتوي�ج بع�د غياب�ه ملدة
قاربت العقد ونصف من الزمن.
وق�ال أبو الهي�ل األنصار يخط�و خطوات
جي�دة يف الدوري وطموحنا إع�ادة الفريق
للتتوي�ج بالق�ب بع�د غي�اب طوي�ل رغم
القاع�دة الجماهريية الكبرية له”.وأش�ار:
“آخر تتوي�ج لألنصار كان ع�ىل يد املدرب
عدن�ان حم�د واليوم أن�ا يف مهم�ة ألكون
املدرب الذي يعيد األنصار بعد انقطاع طويل

للتتوي�ج بالبطوالت”.وب�ني أن إحراز لقب
البطولة التنش�يطية التي س�بقت انطالق
ال�دوري منحهم دفعة معنوية للمنافس�ة
بق�وة ،وصدارتهم للرتتي�ب ال تعني الفوز
باللقب حي�ث تنتظرهم مباري�ات مهمة.
وأردف“ :أعتق�د أن لقاء النجمة س�يكون
مؤثرا بطريقنا نحو اللقب”.واعترب أن فرتة
التوقف الحالية تر كثريا بالكرة اللبنانية
السيما عىل املستوى البدني لالعبني.وكانت
الحكوم�ة اللبناني�ة ق�د اتخ�ذت إجراءات
إلقف�ال البالد من  14حتى  30من الش�هر
الج�اري به�دف التخفي�ف م�ن اإلصابات

بف�ريوس كورونا.وتاب�ع إن األنص�ار أحد
أكثر املتررين من فرتة التوقف خصوصا
وأنه متصدر للدوري اللبناني.
وأضاف“ :نتمنى أن تعود التمارين بش�كل
علني وأن تعود املباريات بشكل طبيعي”.
وأش�ار إىل أن األنص�ار ق�د تع�رض للعديد
من اإلصابات الجس�دية وإصابات كورونا
خ�الل الف�رتة األخ�رية ،حيث ب�دأ الفريق
يتعاىف تدريجيا خالل الفرتة الحالية.
وخت�م مطالبا اتحاد الك�رة بإعادة عجلة
ال�دوري يف أرسع وقت وذلك من أجل عودة
الحياة إىل املالعب.

مدرب السماوة :نسعى لتجاوز أزماتنا مبواجهة نفط ميسان

بغداد /متابعة الزوراء
أبدى مدرب الزوراء باسم قاسم ،أستغرابه من غياب الجمهور ومنع
دخوله بس�بب جائحة كورونا خالل مباراة الكالسيكو بني النوارس
والصق�ور املق�رر اليوم األثنني ضمن منافس�ات الجولة الرابعة من
الدوري املمتاز.
وقال قاسم ان “عدم دخول الجماهري اىل لقاء الكالسيكو بني الزوراء
والجوية اليوم االثنني سيؤدي اىل تدني املستوى الفني للمباراة”.
وأضاف “كنت أتمنى دخول الجماهري كون إقامة املباراة بال جمهور
أمر غريب مقابل ما نشاهده يف الحياة اليومية”.
وتابع “هناك ممارس�ات حياتية عديدة قابل�ة عىل نرش الوباء أكثر
من حضور الجماهري!”.
ومن جهة اخرى كشف نادي القوة الجوية الستار عن الحكم الدويل
الذي سيقود مباراة الكالسيكو اليوم االثنني.
وذك�ر اعالم النادي يف بيان عن” تس�مية الحك�م الدويل واثق محمد
الدارة مباراة الكالسيكو بني القوة الجوية والزوراء”.

محزة هادي يعلن انتصاره على
فايروس كورونا
بغداد /متابعة الزوراء
اعلن نادي القوة الجوية انتصار
مس�اعد مدرب الفريق الكروي
حم�زة ه�ادي ع�ىل ف�ريوس
كورونا.
وذكر اعالم الن�ادي يف بيان ان”
امل�درب املس�اعد لفري�ق القوة

الجوية بكرة القدم حمزة هادي
يعل�ن انتص�اره ع�ىل ف�ريوس
كورون�ا ،فيم�ا تتق�دم الهي�أة
االدارية باس�مى اي�ات التهاني
والتربي�كات بع�د الش�فاء من
امل�رض اللعني متمن�ني له دوام
الصحة والعافية”.

بغداد /متابعة الزوراء
أوضح مدرب الس�ماوة غالب عبد الحسني أن االستقالة التي رفضتها
اإلدارة ل�ن تؤث�ر عىل تحض�ريات الفريق ملواجهة نفط ميس�ان اليوم
االثن�ني يف الجول�ة الرابع�ة من ال�دوري العراقي عىل ملعب ميس�ان
الدويل.وق�ال عبد الحس�ني اإلدارة أنه�ت املوضوع رسيعا بتمس�كها
بخدمات�ي وبالتايل حاولن�ا الرتكيز عىل مباراة نفط ميس�ان ،رغم أن
السماوة يعيش ظروفا صعبة ومعقدة ،ناد لم يتلقى أي دعم وميزانية

الفري�ق قد تس�اوي عقد العب واح�د يف بقية األندية مع ذلك نس�عى
لتحقي�ق نتائ�ج مقبولة».وأش�ار« :مباري�ات ال�دوري صعبة جميع
األندية متحرة وبحال أفضل من السماوة لكننا نراهن عىل عزيمتنا
وإرصارن�ا لتحقيق نتائج توازي طموحات جماهري الس�ماوة».وبني:
«الفريق سيفتقد خدمات الالعبني حسني طعمة وكرار بجاي لإلصابة
مع ذلك سندخل املباراة بطموح كبري وهدفنا تجنب الخسارة ونبحث
عن الفوز أو عىل األقل نقطة التعادل ستكون إيجابية بالنسبة لنا».

دعوى قضائية جديدة يف احتاد اجلودو

بغداد /متابعة الزوراء
قرر رئيس االتح�اد العراقي للجودو عدي
الربيعي ،رفع دعوى قضائية ضد الرئيس
الس�ابق س�مري املوس�وي بس�بب كتاب
االع�رتاض املبع�وث اىل االوملبي�ة الدولية.
وقال مصدر يف اتح�اد الجودو إن “رئيس

االتح�اد ع�دي الربيعي ،ق�رر رفع دعوى
قضائي�ة ع�ىل س�مري املوس�وي بس�بب
انتح�ال صف�ة رئي�س االتح�اد العراقي
للج�ودو وارس�ال توقيع�ه اىل االوملبي�ة
الدولية”.واض�اف ان “الربيع�ي اب�دى
اس�تيائه من توقيع املوس�وي ،حيث يعد

الثاني من جبهة رع�د حمودي املناهضة
لجبهة رسمد عبد االل�ه التي ينتمي اليها
الربيعي”.وكان�ت االوملبي�ة الدولي�ة ق�د
اعلنت تجميد عم�ل االوملبية العراقية بعد
الش�كوى التي تقدم بها رعد حمودي ضد
انتخابات املكتب التنفيذي للجنة.

ُ
تناقش دعم املنتخبات الوطنية
اللجنة الفنية والتطوير
بغداد /الزوراء
عق�دت اللجن�ة الفني�ة والتطوي�ر يف الهيأة
التطبيعية اجتماعها التاسع لبحث ومناقشة
املقرتحات الخاصة باملشاريع الرياضية.
وتم�ت املوافق�ة ،يف االجتم�اع ،عىل رضورة
معس�كر
إقام�ة املؤتم�رات الفني�ة بعد كل
ٍ
خارج�ي للمنتخبات الوطني�ة ،وبعد خوض
املباريات الرس�مية الودية مع اإلس�تماع إىل

آراء الطواقم التدريبية للمنتخبات.
وحصلت املوافق�ة ،يف االجتماع ،عىل مقرتح
مخاطب� ِة األندي�ة كاف�ة ب�رورة إرس�ال
العبيه�ا اىل املنتخب�ات الوطني�ة ،الس�يما
منتخ�ب الش�باب ،ليتس�نى للجه�از الفني
تحض�ري املنتخ�ب بش�كل جي ٍد قب�ل الولوج
للنهائيات االسيوية.
وبحث�ت اللجن�ة آلي�ة توف�ري التجهي�زات

الرياضي�ة واالدوات التدريبي�ة ملراك�ز
املوهوب�ني التي من املؤمل لها أن تفتتح يف 1
.2021 / 1 /
وحصل�ت موافقة اللجنة ع�ىل مقرتح إقرار
مرشوع صالحيات املحارضين اآلسيويني يف
ال�دورات التدريبية ،وع�ىل إقامة دورة صقل
للمحارضي�ن اآلس�يويني ملدة ثالث�ة أيام يف
بغداد.
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برمين يتجنب اخلسارة الـ 23توالياً أمام بايرن وهاالند يقود دورمتوند الكتساح هريتا

تجنب فردر بريمن الخس�ارة ال� 23تواليا ً
أمام بايرن ميونيخ يف مختلف املس�ابقات،
عندما أرغمه عى التعادل  1-1يف عقر داره،
يف افتتاح املرحلة الثامنة من الدوري األملاني
لكرة القدم.
وأحب�ط بريم�ن مح�اوالت باي�رن ،حامل
اللق�ب  30مرة ويف آخر ثمانية مواس�م ،يف
مواصلة انتصاراته ورفعها إىل س�تة تواليا ً
يف صدارة الدوري.
ويتصدر بايرن ( 19نقطة) أمام ليفركوزن
ودورتموند ( )18واليبزيغ ( )17الذي تعادل
م�ع آينرتاخ�ت فرانكفورت بهدف س�جله
البديل الدنماركي بولسن ( )57بعدما تقدم
املضيف بهدف املغربي أيمن برقوق (.)43
ويف غي�اب يوش�وا كيميتش املص�اب ،دفع
املدرب هانزي فليك ال�ذي قاد فريقه للمرة
الخمس�ن حقق فيها  45فوزاً ،باإلس�باني
املخ�رضم خ�ايف مارتينيز .فيم�ا لعب قلب
الدف�اع ج�روم بواتن�غ أساس�يا ً ب�دالً من
ني�كالس زوله ،بعد إب�الغ األول عدم تجديد
عقده الصيف املقبل.
وكان بريم�ن خطرا ً يف املرتدات يف الش�وط
األول ،فيما افتقد باي�رن لنجاعة هجومية
والق�ت إصاب�ات مدافعيه بظالله�ا ،يف ّ
ظل
درج�ة حرارة متدنية ( 3مئوية) عى ملعب
“أليانتس أرينا” الخايل من الجماهر بسبب
بروتوكول فروس “كوفيد.”-19
وقب�ل خمس ث�وان عى االس�رتاحة ،صدم
بريمن املضيف بهجمة ع�ى الجهة اليمنى
حي�ث تالع�ب األمرك�ي جوش س�ارجنت
بمارتيني�ز ،ث�م لع�ب إىل مكس�يميليان
إيغيش�تاين س�ددها يس�ارية أرضي�ة من
داخل املنطقة إىل يمن الحارس الدويل نوير
الذي تأل�ق وأنقذ فريقه من ع�دة أهداف د

(.)45
وبق�ي دفاع باي�رن مرتددا ً مطلع الش�وط
الثان�ي ،وكاد الكوس�ويف ميلوت راشيتس�ا
يضاعف النتيجة لوال تدخل بواتنغ د (.)47
وبدأ البافاري يقرتب من الشباك إثر تسديدة
لولبية جميلة للربازييل دوغالس كوستا من
خارج املنطقة هبطت عى عارضة الحارس
التش�يكي يري بافلينكا د ( ،)53ثم س�دد
الفرنيس كينغسيل كومان يف جسم الحارس

من مسافة قريبة د (.)53
وبرأسية من زاوية ضيقة لكومان مستفيدا ً
من عرضية بعيدة لليون غوريتس�كا ،عادل
باي�رن معي�دا ً املواجهة إىل نقط�ة البداية د
(.)62
وأهدر تش�وبو موتينغ فرصة س�انحة عى
ب�اب املرم�ى د ( ،)84ر ّد عليه�ا س�ارجنت
بمرتدة رسيعة خطرة ،لكن تسديدته وقف
لها نوي�ر باملرصاد وأبعده�ا مجنبا ً فريقة

خسارة مفاجئة د (.)87
وبق�ي اله�داف البولن�دي وأفض�ل العب يف
أوروبا املوسم املايض روبرت ليفاندفوسكي
صائم�ا ً وتجم�د رصي�ده عن�د  19هدفا ً يف
شباك بريمن الذي خطف نقطة التعادل.
وكاد ه�دف كوميدي من الحارس الفنلندي
لوكاس هراديتس�كي يحرم باير ليفركوزن
الفوز عى مضيفه أرمينيا بيليفيلد (.)2-1
وبع�د افتت�اح الجامايك�ي لي�ون باي�يل

التس�جيل لليفرك�وزن بتس�ديدة قوية من
حاف�ة املنطق�ة الصغ�رى د ( ،)27ارتك�ب
هراديتسكي خطأ فادحاً ،عندما سدد الكرة
بش�باكه وهو يح�اول تش�تيتها يف موقف
مري�ح د ( .)47وأنق�ذه زميله النمس�اوي
ألكسندر دراغوفيتش ،بتسجيل هدف الفوز
يف الدقائق األخرة د (.)88
وقل�ب هوفنهايم تأخ�ره  1-2أمام ضيفه
ش�توتغارت إىل تق�دم  ،3-2قب�ل أن يتلقى
ه�دف التعادل يف الدقيقة الرابعة من الوقت
البدل ع�ن ضائع يف مب�اراة غنية باألهداف
(.)3-3
وتابع ش�الكه العريق وحامل اللقب س�بع
مرات بدايته املأس�وية ،فعج�ز عن تحقيق
الفوز للم�رة الثامنة بس�قوطه عى أرضه
أم�ام فولفس�بورغ ال�ذي ل�م يخ�ر هذا
املوسم ،بهدفن نظيفن.
وبرغ�م إكماله آخ�ر نصف س�اعة بعرشة
العب�ن بعد ط�رد العبه رافاي�ل فرامربغر،
ع�ادل آوغس�بورغ مضيف�ه بوروس�يا
مونش�نغالدباخ املش�ارك يف دوري أبط�ال
أوروبا  .1-1بعد افتتاح فلوريان نويهاوس
التس�جيل للمضيف د ( ،)5عادل املخرضم
داني�ال كاليجيوري قبل دقيقتن عى نهاية
الوقت د (.)88
وأثبت النرويجي هاالند ّ
أنه من طينة الكبار
مج�ددا ً عندما بص�م عى أربع�ة أهداف يف
مب�اراة فريق�ه م�ع مضيفه هرت�ا برلن
.5-2
وجاءت رباعية هاالند يف الدقائق ( 47و49
و 62و )79فيم�ا تكف�ل الربتغ�ايل غوريرو
به�دف د ( ،)70ووق�ع الربازي�يل ماتيوس
كونه�ا عى ثنائية هرت�ا برلن د ( 33ومن
ركلة جزاء .)79
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مانشسرت يونايتد ينتصر بعد مباراة
درامية مع تقنية الفيديو

حقق مانشس�رت يونايتد فوزه األول ع�ى أرضه يف الدوري هذا
املوس�م بنتيجة 1-صفر ضد وست بروميتش يف مباراة شهدت
“درام�ا” يف ركالت الجزاء.وبعدم�ا من�ح الحك�م ركل�ة ج�زاء
لوس�ت بروميتش مطلع الش�وط الثان�ي لخطأ م�ن الربتغايل
برون�و فرنانديش لصالح كونور كاالغر ،تراجع عن قراره بعد
االحتكام إىل حكم الفيديو املساعد (.)47وتحصل بعدها يونايتد
بدوره عى ركلة جزاء بسبب ملسة يد عى دارنل فورلونغ ،انربى
له�ا فرناندي�ش تص�دى لها الحارس س�ام جونس�تون ،إال ّ
أن
الحكم أعاد املحاولة لخ�روج األخر عن خط املرمى قبل تنفيذ
الربتغ�ايل للركلة ،قب�ل أن ينج�ح يف املحاولة الثانية بتس�جيل
الهدف الوحيد يف اللقاء (.)56
ورف�ع يونايت�د رصي�ده إىل  13نقط�ة يف املركز التاس�ع مؤقتا ً
ليدخل بمعنويات عالية إىل مباراته أمام ضيفه باش�اك ش�هر
الرتكي غدا الثالثاء يف دوري األبطال الذي سقط أمامه بطريقة
مفاجئة ( )1-2يف الجولة السابقة.

برشلونة يعلن إصابة بيكيه
وسريجي روبريتو

كني يرتدي عباءة بابا نويل يف الربميريليج
يف آخ�ر  3مواس�م له يف ال�دوري اإلنجلي�زي املمتاز،
هي�أ هاري كن  8فرص للتهديف لزمالئه يف توتنهام
هوتس�بر ،لكنه يف املوس�م الحايل وحده صنع حتى
اآلن  9ف�رص ليق�رتب م�ن الرقم القي�ايس وهو 20
فرصة.
وبع�د أن كان رأس حرب�ة هج�وم توتنهام تغر دور
ك�ن كثرا ه�ذا املوس�م ،واتخذ بعدا جدي�دا ليصبح
نقطة االرتكاز التي يعتمد عليها فريق املدرب جوزيه
مورينيو يف الثلث األخر.
وس�بق لكن الع�ب منتخب إنجل�رتا الف�وز بجائزة
الح�ذاء الذهبي له�داف ال�دوري االنجلي�زي املمتاز
مرتن.
وقب�ل مدة قص�رة أحرز ك�ن هدفه رق�م  200مع
توتنه�ام ،لك�ن دوره تحول هذا املوس�م م�ن إحراز
األه�داف إىل صناع�ة الفرص وظهر ه�ذا الدور جليا
م�رة أخ�رى يف ف�وز فريقه عى مانشس�رت س�يتي
(.)2-0
وتراج�ع ك�ن م�ن أج�ل اس�تدراج مدافعي س�يتي

ودفعهم إىل التقدم ومن ثم أفس�ح املجال أمام زميله
الكوري الجنوبي س�ون هيونج م�ن ،إلحراز الهدف
األول قبل أن يقدم التمري�رة األخرة إىل جيوفاني لو

سيلسو إلحراز الهدف الثاني ويصعد فريقه لصدارة
البطولة.
املرة األوىل التي
ول�م تك�ن ه�ذه

هايوورد إىل هورنتس مقابل  120مليون دوالر

انتقل الالعب غوردان هايوورد إىل تشارلوت هورنتس يف دوري كرة
الس�لة األمركي للمحرتفن ،بعقد ح ّر مق ّدر ب�� 120مليون دوالر
أمركي ألربع سنوات ،بحسب ما ذكرت شبكة “اي اس بي ان”.
غرّد الالعب يف حس�ابه عى تويرت“ :إىل مدينة تشارلوت ،أتوق لبدء
الفصل التايل من مس�رتي! أنا مس�تعد للعب ملنظمة رائعة أخرى
مع تش�ارلوت هورنتس”.وحم�ل هايوورد ( 30عام�ا ً و 2,01م)
ألوان يوتا جاز بن  2010و 2017وبوس�طن س�لتيكس بن 2017

و.2020تاب�ع هايوورد“ :أعرف أنه كانت هناك بعض
التقلبات ،لكنني س�أعتز دوما ً بتجربتي مع بوسطن،
أنا ممت�ن إىل األبد إلتاح�ة فرصة اللعب مع بوس�طن
أمام الجمهور املخلص”.وأصبح هايوورد العبا ً حرا ً بعد
رفضه عرض بوسطن للموسم املقبل مقابل  34,2مليون
دوالر ،علما ً بأنه تعاقد معه يف  2017مقابل  127,8مليون
دوالر.وخيّم�ت اإلصابات عى بداية إقامته يف بوس�طن،
ث�م بل�غ معدل تس�جيله  17,5نقطة يف موس�م
 2020م�ع  6,4متابع�ات و 4,1تمري�رات
حاس�مة ،وذل�ك يف  52مب�اراة خاضه�ا
ضمن املوس�م املنقوص بس�بب فروس
كورونا املستجد.وبدأت فرتة التفاوض
ل�دى الالعب�ن األح�رار ي�وم الجمعة
امل�ايض ،لكن ال يمكن إنه�اء العقود
قب�ل افتتاح ف�رتة االنتقاالت أمس
األحد.وسينضم املوزع املخرضم
راجون روندو إىل أتالنتا هوكس
بصفق�ة مق ّدرة ب�� 15مليون
دوالر ملدة سنتن.

أتلتيكو مدريد يهزم برشلونة ويواصل مسريته احمللية الرائعة
نجح أتلتيكو مدريد يف أهم اختباراته أمام ضيفه برشلونة عندما
هزم�ه  1-0يف املرحل�ة العارشة من مس�ابقة الدوري اإلس�باني
لكرة القدم.
وواصل أتلتيكو مدريد سجله الالفت هذا املوسم بعدم هزيمته يف
أي مباراة ضمن نطاق الليغا رافعا ً رصيده إىل  20نقطة وكأقوى
خ�ط دفاع يف املس�ابقة بتلقيه هدف�ن فقط.وس�جّ ل البلجيكي

يف الوق�ت
ا أل و ل

كاراس�كوا هدف املباراة
بدل الضائع من الشوط
.45+3
مب�اراة كب�رة يف
ولع�ب أتلتيكو مدريد
نجوم�ه األساس�ين
ظل غياب العديد من
األوروغويان�ي لوي�س
وع�ى رأس�هم
أصي�ب بف�روس كورون�ا
س�واريز ال�ذي
التوقف الدويل.
خ�الل فرتة
أتلتيك�و مدري�د رصي�ده إىل 20
و ر ف�ع
 8مباريات يف الصدارة بالتس�اوي
نقط�ة م�ن
سوس�ييداد فيم�ا توق�ف رصي�د
م�ع ري�ال
عند  11نقطة بعد خسارته الثالثة
بر ش�لو نة
انتصارات وتعادلن.
مقاب�ل ثالثة
وهذا انتص�ار أتلتيكو مدريد األول عى برش�لونة يف الدوري
اإلسباني لكرة القدم يف أكثر من عرشة أعوام.
وافتت�ح الجن�اح البلجيكي كاراس�كو التس�جيل يف نهاية
الش�وط األول حيث اس�تغل خروج تر شتيغن وسبقه إىل
الكرة ليضعها من بن ساقيه ثم سدد يف املرمى الخايل.
وكاد مارك�وس يورينت�ي أن يضع أتلتيك�و يف املقدمة
مبكرا ً لكن تس�ديدته اصطدمت بالعارضة إىل خارج
امللع�ب بينم�ا تألق تر ش�تيغن لينق�ذ فرصة من
ساؤول نيغيز.وقدم ليونيل مييس قائد برشلونة
مباراة للنس�يان بينما أهدر أنطوان غريزمان
مهاج�م أتلتيك�و الس�ابق فرص�ة يف كل
شوط.

يرتاج�ع فيها كن إىل وس�ط امللعب من أجل إفس�اح
املجال أمام زمالئه هذا املوس�م ،وق�د أدى هذا لتألق
س�ون الذي يتصدر حاليا قائمة ه�دايف البطولة ب�9
أهداف.
وبهذا يستحق املهاجم اإلنجليزي حتى اآلن دور “بابا
نويل” مع السبرز ،حيث يستمر يف توزيع الهدايا عى
زمالئه ما مهد للفريق اعتالء صدارة الربيمرليج.
وع�ن دوره الجدي�د ق�ال ك�ن لش�بكة “س�كاي
سبورتس” التلفزيونية “أقوم باالستحواذ عى الكرة
والحصول عى ركالت حرة والتحيل بالقوة ومحاولة
تهيئة الفرصة لزمالئي”.
وأضاف الالعب الدويل“ :يف هذا املوس�م يتعن القيام
ب�كل يشء م�ن أج�ل الف�وز باملباري�ات .وظيفت�ي
تتضمن العم�ل بكل جدية من أجل الفريق والفوز يف
االلتحام�ات وبالتأكيد إحراز األه�داف ..لكني أيضا
أحب الدفاع”.
وخت�م هاري ك�ن“ :ل�دي أفضل احس�اس بعد هذا
األداء يف املباراة األخرة”.

أعلن نادي برش�لونة إصابة العبيه جرارد بيكيه وس�رجي
روبرتو بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد  1-0ضمن املرحلة
العارشة من الدوري اإلسباني.
وذك�ر النادي الكاتالون�ي يف تغريده له عى توي�رت أنه وبعد
الفحوص�ات الطبي�ة تأكد إصابة ج�رارد بيكي�ه يف الركبة
اليمن�ى .ع�ى أن ُتجرى ل�ه فحوصات إضافية يف برش�لونة
أمس األحد لتحديد مدى اإلصابة.
أما فيما يتعلق بروبرتو فإصابته يف العضلة األمامية للفخذ
األيمن.
وخرج بيكيه يف الدقيقة  62من املباراة بعد احتكاك قوي مع
أنخيل كوريا ،وتوقعت موندوديبورتيفو أن تكون مدة غيابه
بن  6و  8أسابيع.

كريستيانو رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على كالياري
س�جل النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو ثنائي�ة قاد بها فريقه
يوفنت�وس للف�وز عى كالي�اري  2-0ضم�ن املرحل�ة الثامنة من
الدوري اإليطايل لكرة القدم.
ورفع بطل إيطاليا يف املواس�م التس�عة املاضية رصيده إىل  16نقطة
ً
متخلف�ا بفارق نقطة عن مي�الن املتصدر الذي حل عى نابويل الرابع
( 14نقط�ة) يف س�اعة متأخ�رة من ليل�ة أمس األح�د ،ومتقدمً ا
بنقطة عن ساسوولو الثالث واثنتن عن روما الخامس.
وعاد فريق “السيدة العجوز” إىل سكة االنتصارات بعد
تعادله مع التس�يو  1-1يف املرحلة السابقة قبل
النافذة الدولية بهدف قاتل لفريق العاصمة
( .)90+5ورغم أن�ه أحد ثالثة فرق لم
تخ�ر حت�ى اآلن اىل جان�ب ميالن
وساس�وولو ،لكن يوفنتوس فاز
يف أرب�ع مباري�ات ومثله�ا
تع�ادالت يف الدوري حتى
اآلن هذا املوسم.
وم�ع اس�تمرار غي�اب
الدف�اع
قطب�ي
ا ملخرض م�ن
ليو ن�ا ر د و
بو نو ت�ي
و جو ر جي�و
كييليني ،عاد
اىل صف�وف

الس�يدة العجوز املداف�ع الهولن�دي ماتيس دي ليخت اىل التش�كيلة
االساس�ية بعد غياب منذ آب/اغس�طس املايض اثر خضوعه لعملية
جراحية يف الكتف.
وشهدت مباريات هذه املرحلة وضع الالعبن والحكام عالمة حمراء
عى وجوههم دعمًا لحملة التوعية ضد العنف املنزيل.
ورفع رونالدو رصيده اىل ثمانية اهداف يف “س�ري أ” هذا املوس�م يف
خمس مباريات خاضها.
وفرض يوفنتوس س�يطرة مطلقة عى مجريات اللقاء حيث تصدى
الحارس أليس�يو كرانيو لتس�ديدة قوية من فيديريكو برنارديسكي
(.)37
وسجل رونالدو الهدف األول عندما وصلته الكرة من االسباني ألفارو
نَ
العبن وسددها
موراتا املعار من اتلتيكو مدريد داخل املنطقة ،فراوغ
جميلة عى يسار الحارس (.)38
وضاع�ف ال�دويل الربتغ�ايل النتيجة عندم�ا وصلت الك�رة اىل الرتكي
مريح ديمرال من كنية ،مررها برأسه إىل العب ريال مدريد االسباني
السابق املتواجد امام املرمى فغمزها عى الطائر منخفضة يف الشباك
(.)42
وواصل يوفنتوس الذي يس�تضيف فرنسفاروش املجري غدا الثالثاء
يف الجول�ة الرابعة م�ن دوري ابطال اوروبا ،تألقه يف الش�وط الثاني
وأتيح�ت ل�ه فرص ع�دة لتعزيز تقدم�ه أوال عرب برناردس�كي الذي
وصلت�ه كرة رائع�ة من رونال�دو بكعب القدم ،تص�دى لها الحارس
(.)56
وم�رر ال�دويل االيطايل ك�رة رائع�ة اىل موراتا داخل املنطقة س�ددها
األخر بجانب املرمى (.)66

مفكرة الزوراء
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وفاة جان موريس ...صاحبة سبق
“بلوغ قمة إيفرست” الصحفي
لندن/متابعة الزوراء:

توفيت ،الصحفي�ة الربيطانية جان موريس،
التي اش�تهرت بكونها حقق�ت لصحيفة “ذا
تايم�ز” الربيطاني�ة س�بقا صحفي�ا ّ
تمثل يف
الكش�ف عن نجاح بلوغ قمة إيفرس�ت ،عن
 94عاما.ونقل�ت ش�بكة”بي ب�ي يس” ع�ن
ابن الراحلة توم�اس قوله “يف الحادية عرشة
والدقيق�ة األربع�ن  ،بدأت الكاتب�ة والرحالة
جان موريس أعظم رحالته�ا .تركت وراءها
ع�ى الضف�ة رفيق�ة حياته�ا إليزابي�ث”.
واكتس�بت جان موريس ش�هرتها عندما زودت “ذي تايمز” عام  1953الس�بق الصحفي
التاريخ�ي عن تس�لّق جبل إيفرس�ت برس�الة مش�فرة أرس�لتها إىل إدارة التحرير.وكانت
املنافسة بن الصحف رشسة يف تلك الحقبةّ ،
لكن صحيفة “ذي تايمز” كانت الوحيدة التي
كانت صحفية منها ضمن البعثة إىل إيفرس�ت ،هي جان موريس التي كانت يف السادس�ة
والعرشين وحديثة العهد يف تسلق الجبال.وخشية أن يعرتض املنافسون رسالتها ،وضعت
املراس�لة املتحولة جنسيا ً شيفرة خاصة ،إذ إن عبارة “ظروف الثلوج السيئة” كانت تعني
يف الواق�ع “لقد غزونا إيفرس�ت” ،يف ح�ن أن عبارة “الرياح ال ت�زال مزعجة” كانت تعني
“رصف النظ�ر عن محاولة غزو إيفرس�ت” .وكان اس�م كل متس�لق مرمّ �زا ً أيضاً.ويف 31
ّ
املش�فرة .ويف صباح اليوم التايل  ،علم الحشد
أيار/مايو  ،1953أرس�لت موريس الرس�الة
ال�ذي كان ينتظر تتويج إليزابيث الثانية ملكة م�ن الطبعة األوىل لصحيفة “ذي تايمز” أن
رجلن غرس�ا العل�م الربيطاني عى “س�قف العالم”.كذلك ُعرفت الصحفية االس�كتلندية
بأنها جاهرت عام  1972بكونها امرأة متحولة جنس�ياً ،وباعتمادها نهائيا ً اس�م “جان”.
وأجربت جان موريس عى الطالق من إليزابيث بعد زواج دام  23عاماً ،لكنهما عادا وتزوجا
مدني�ا ً يف العام  2008ولهما خمس�ة أبناء.وبعدما اعتزلت العم�ل الصحفي ،تفرغت جان
موريس لألدب .فأصدرت أكثر من  40كتاباً ،ورش�حت روايتها “الس�ت ليرتز فروم هاف”
ع�ام  1985لجائزة “بوك�ر ” األدبية الربيطاني�ة املرموقة.كان كتابه�ا “كوناندرام” الذي
ُنرش عام  1974من أول املؤلفات التي تناولت برصاحة شعور املتحولن جنسياً ،من خالل
تجربتها الشخصية.

“اإليسيسكو” تستع ّد إلحداث كرسي مبعهد اإلعالم
الرباط/متابعة الزوراء:
آف�اق جدي�دة للتع�اون تجم�ع
“اإليسيسكو” باملعهد العايل لإلعالم
واالتصال بالرباط ،بع�د لقاء جمع
س�الم بن محمد املال�ك ،املدير العام
ملنظم�ة العال�م اإلس�المي للرتبي�ة
والعل�وم والثقاف�ة (اإليسيس�كو)،
بعبد اللطيف بن صفية ،مدير املعهد
العايل لإلعالم واالتصال.
ّ
ويف بي�ان له�ا قالت
املنظم�ة ذاتها
ّ
إن ه�ذا اللق�اء “ع�رف اس�تعراض
توجهات رؤية اإليسيس�كو الجديدة،
الت�ي تتبنى االنفتاح عى الجامع�ات ،وتطوير آليات التواصل والتعاون العلمي واألكاديمي
بالجامعات يف دول العالم اإلس�المي ،كما عرف مناقش�ة املجاالت املقرتحة للتعاون خالل
املرحلة املقبلة ،ويف مقدمتها االنطالق يف اإلعداد التفاقية تتعلق بإحداث كريس لإليسيسكو
باملعه�د العايل لإلع�الم واالتصال بالرباط ،وإنش�اء حاضنات أعمال ب�ن املنظمة واملعهد،
وتوفري املنح الدراسية للطالب وفرص التدريب”.
وأضاف البيان ّ
أن مدير املعهد العايل لإلعالم واالتصال “أش�اد برؤية اإليسيس�كو الجديدة،
وما تش�هده املنظمة من تطوير وتحديث ،وانفتاحها عى الجامعات واملجتمع األكاديمي،
ورغبتها يف التعاون البناء مع الجميع بما يخدم دول العالم اإلسالمي”.
إن هذا اللقاء أوّيلُّّ ،
وقال عبد اللطيف بن صفية ،مدير املعهد العايل لإلعالم واالتصالّ ،
واتفق
ّ
ومنظمة “اإليسيس�كو” ،نظرا ملكانة ّ
ّ
مؤسسة يف محيطها
كل
فيه عى التقارب بن املعهد
املهني ،مش�ريا إىل أن إنش�اء كريسّ لهذه املنظمة باملعهد له خاصية مهمّة جدة ،ومتعلّقة
بمجاالت اهتمام “اإليسيس�كو” واملعهد العايل لإلعالم واالتصال ،وهو تقارب عى مستوى
املبني عى الثقافة اإلعالميّة واملب�ادئ والقيم التي ّ
ّ
يمثلها
العلم�ي
الفكري ،والعمل
العم�ل
ّ
ّ
اإلسالمي.
الدين
ّ
وأضاف مدير املعهد ،أنه “ت ّم االتفاق أيضا عى إحداث حاضنات مهنيّة ومقاوالتية ،يف إطار
تصوّر للمعهد لجع�ل الخرّيجن يخلقون مقاوالتهم ،بدعم ومواكبة وتوجيه منه ،لتطوير
فك�ر جديد لخلق نموذج اقتصادي للمقاولة اإلعالمية انطالقا من نهاية الدراس�ة باملعهد،
وهي فكرة قبلت اإليسيسكو باملشاركة فيها”.
وأوضح مدير املعهد ّ
أن العنرص الثالث لهذه الرشاكة املرتقبة هو دعم “اإليسيسكو” لطلبة
للتدريب ّ
املعه�د بمنح فرص ّ
املهني عايل املس�توى ،إضافة إىل أنش�طة ذات طابع
والتأطري
ّ
جماعي.
علمي ،بتنظيم ندوات وبحوث وإصدارات بعمل
أكاديمي
ّ
ّ
ّ
س�ريىس قريبا يف اتفاقية ّ
وذك�ر عبد اللطي�ف بن صفية ّ
أن هذا ُ
للرشاكة ب�ن املعهد العايل
لإلعالم واالتصال ومنظمة العالم اإلس�المي للرتبية والعلوم والثقافة ،مش�ريا إىل أن “هذه
طريقة جديدة ينهجها املعهد يف إطار تطوير رشكاته ،بأساليب مبتكرة للعمل ،وخروج عن
ُ
النمط الكالسيكي ،الذي ي رَ
وجدت يف اإليسيسكو
ُحرص يف الندوات والتكوين” .وأضاف “ لقد
آذانا صاغية ،ووجدت يف مديرها الجديد الدكتور سالم بن محمد املالك رجال عنده استعداد
أكاديمي ،يفهم البعد الذي نريد أن نخلقه يف املعهد ،ولرَم نجد منه إال التشجيع والدعم ،وهو
ما شجعني ،كمدير مؤسسة ،عى االشتغال بجدية كبرية إىل جانب منظمة اإليسيسكو”.
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صحفي هولندي خيرتق مؤمتراً سرياً بالفيديو لوزراء دفاع االحتاد األوروبي
أمسرتدام /متابعة الزوراء:
دع�ا رئيس ال�وزراء الهولندي ،م�ارك روته،
حكومت�ه إىل تعزي�ز األم�ن الرقم�ي ،بعدما
اخ�رتق صحفي مؤتمر فيدي�و سي لوزراء
دفاع االتح�اد األوروبي ،باس�تخدام بيانات
وزيرة كانت ظاه�رة عى صورة نرشت عى
حسابها يف “تويرت”.
ووفق�ا ً لقناة “آر ت�ي إل” الخاص�ة ،اقتحم
الصحف�ي داني�ال ف�ريالن اجتماع�ا ً مغلقا ً
لوزراء دفاع االتحاد األوروبي ،بعد اكتشافه
جزءا ً من رمز سي يف ص�ورة وزيرة الدفاع
الهولندية أنك بييليفيلد التي تعمل عن بعد.
وبييليفيلد التي تخضع للحجر الصحي تعمل
من منزلها .وبحس�ب املحط�ة التلفزيونية،
ظهرت الوثائق عى مكتبها يف صورة نرشتها.
وذكرت املحطة أن الصحفي اكتشف خمسة
من س�تة أرقام من الرمز الرسي ،وبعد وقت

وجيز تمكن من دخول االجتماع.
وظه�ر الصحف�ي يف اللقط�ات مبتس�ما
فيما يل�وح بيديه لل�وزراء .وقال ل�ه املمثل

األعى لالتحاد األوروبي للش�ؤون الخارجية
والسياسة األمنية جوزيب بوريل“ :هل تعلم
أنك تقتح�م مؤتمرا ً سي�اً”؟ وأجاب فريالن

“نعم ،نعم أنا آس�ف .أنا صحفي هولندي”،
فيما س�معت ضحكات املشاركن يف املؤتمر
يف الخلفية .وأضاف “أنا آسف ألنني قاطعت
مؤتمركم .سأخرج”.
وبحسب “آر تي إل” ،خرج فريالن من املؤتمر
الذي ألغي عى الفور ألسباب أمنية.
وق�ال روت�ه ،يف مؤتمره األس�بوعي ،إن هذا
الح�ادث يظهر أن عى “ال�وزراء إدراك مدى
الح�رص ال�ذي يج�ب أن نك�ون علي�ه عى
“تويرت””.وأف�اد مس�ؤول يف وزارة الدف�اع
للقن�اة إن ص�ورة الوزيرة الت�ي ظهر عليها
الرمز الرسي أزيلت .وأضاف “لقد كان خطأ
غبي�اً ،لكنه يذكر بوج�وب توخي الحذر عند
إرسال صورة الجتماع”.
وش رَدد مصدر دبلومايس يف االتحاد األوروبي،
يف ترصي�ح لوكال�ة “فران�س ب�رس” ،عى
رضورة “تعزيز أمن اتصاالت املؤسسات”.

وزير الدولة املصري :اإلعالم صناعة كربى ال ميكن االستغناء عنها طاملا العقل البشري موجودا
القاهرة /متابعة الزوراء:
قال أس�امة هيكل ،وزير الدولة لإلع�الم يف مرص ،إن اإلعالم
صناعة كربى ال يمكن االس�تغناء عنها طاملا العقل البرشي
ً
مضيفا أن التطورات عى مهنة اإلعالم مع األقمار
موج�ودا،
الصناعي�ة التي اختفت بها الحدود بن الدول ،وكذا اإلنرتنت
جعل تحديات عديدة عى اإلعالم.
وأضاف هيكل ،خالل مؤتمر “مس�تقبل اإلع�الم يف العالم”،
أن�ه ال يمكن أن يكون هناك عالم بال صحافة ،ولكن األدوات
مختلفة ،وأصبحت حرية الرأي والتعبري واقعا يف ظل التطور
التكنولوجي.
وتابع أن “اإلنس�ان اليس�تطيع أن يعيش ب�دون معلومات،
قبل تسعينيات القرن املايض ،كان اإلعالم تقليد ًيا تسري فيه
املعلومة من املرس�ل إىل املُس�تقبل ،وكان نق�ل املعلومة بن
دولة وأخرى يستغرق ً
وقتا طويالًُ ،
وسعان ما تغري الوضع
بع�د ظه�ور األقم�ار الصناعية الت�ي أدت الختف�اء الحدود
السياس�ية بن ال�دول يف مجال البث اإلعالم�ي ،ولم نلبث أن

اس�توعبنا هذا املُتغري ،حتى دخل اإلنرتن�ت لكل دول العالم،
وم�ع التطور املذه�ل يف تكنولوجيا االتص�ال ،أصبح ال فرق
بن مُ رس�ل ومُ س�تقبل ،لكن الجميع أصبح يُرسل املعلومة،
والجميع ً
أيضا يستقبل املعلومة”.
ً
ويرى هيكل أيضا أن التطور الذي ش�هد ُه اإلعالم ،لم يتوقف
عند نقطة محددة ،إذ يقول إن “األخبار تخرج من مصادرها
إىل مُ تلقيها مبارشة عرب برامج إلكرتونية ،اس�تعانت املواقع
اإلخبارية يف بعض دول العالم املتقدم بهذه الربامج لصياغة
األخب�ار ،ومع ظه�ور الذكاء االصطناعي أصب�ح األمر أكثر
س�هولة يف تداول املعلومات ،لكنه ً
أيض�ا أصبح أكثر تعقي ًدا،
حينما نتحدث عن مستقبل مهنة اإلعالم”.
وأض�اف ،أن “هذا الواقع الذي نعيش�ه حال ًي�ا ،فرض علينا
تس�اؤالت عديدة انعكاسا لرسعة التطور يف وسائل االتصال
واإلعالم ،فهل تلغي وسيلة إعالمية حديثة وسيلة أقدم منها
؟! ومن يتحمل املسؤولية األخالقية عما يُنرش من معلومات
خاطئة أو مُ ضللة؟! كيف سيكون صحفي املستقبل؟! وكيف

سيكون إعالم املس�تقبل؟! بل كيف سيكون موقف اإلنسان
نفس�ه من هذا الحج�م الرهيب من املعلوم�ات الذي يتلقاه
يف كل وق�ت ،س�واء كان م�ا يُقال ل�ه من معلوم�ات يندرج
تح�ت بند الحقيقة أو الك�ذب؟! وكيف يُفرق بن ما يُقال له
ويتعرف منه عى الحقيقة أو عى الكذب؟”.ش
وأردف“ ،أصبح�ت حرية الرأي والتعب�ري يف ظل هذا التطور
املذه�ل أمرًا واق ًع�ا وليس مجرد حق فال أحد اآلن يس�تطيع
منع معلومة من التداول لوقت من الزمن”.
وعن إقامة املؤتمر “أونالين” ،قال هيكل“ ،أي مؤتمر البد أن
يق�وم عى فكرة التفاعل بن املحارضين واملُناقش�ن ،وهذا
ما يؤدي إىل الخروج بتوصيات مُ فيدة رَ
وعمرَلية ،إال أننا حينما
بدأن�ا يف التحضري لهذا املؤتمر ،لم يك�ن الوضع العاملي فيما
يتعل�ق بموضوع جائحة كورون�ا مُ رَط ّ
مئنا ً يف العديد من دول
ُ
العالم ،والتي أُغلقت بعضها بالفعل ،وتخوفنا من عدم قدرة
املُش�اركن عى الحض�ور ،فلجأنا يف هذا املؤتمر الس�تخدام
التكنولوجيا وتطويعها للوصول ألكرب قدر من املُشاركة”.

الصحفي املصري معتز ودنان يشارف على األربعني يف سجنه
القاهرة /متابعة الزوراء:
رَ
أكم�ل الصحف�ي امل�رصي معت�ز
ودن�ان عام�ه التاس�ع والثالثن،
داخ�ل زنزانت�ه يف “س�جن طرة”
شديد الحراسة ،الشهري ب�”سجن
العق�رب” ،حيث يقبع املتهمون يف
القضايا السياس�ية وتلك املتعلقة
بأمن الدولة.
وع�ى م�دار الس�اعات املاضي�ة،
استقبل حسابه الخاص عى موقع
التواص�ل االجتماعي “فيس�بوك”
وصفح�ة “الحرية ملعت�ز ودنان”
ع�رشات التهان�ي واملب�اركات يف
ذكرى مي�الده ،ورك�زت كلها عى
التمني بإط�الق ساحه قريبا ً ول ّم
ش�مل األسة ووض�ع ح�د له�ذه
القضايا الدوارة إلبقائه أطول فرتة
ممكنة يف السجن.
يف مايو/أي�ار امل�ايض ،بع�د 48
س�اعة فقط من إخالء سبيله عى
ذمة القضي�ة  441لس�نة ،2018
فوج�ئ الصحف�ي معت�ز ودن�ان
وأست�ه ومحام�وه بتدوي�ره عى
ذمة قضية جدي�دة ،وهي القضية
رقم  1898لسنة  2019حرص أمن
دولة عليا ،باتهام الرتويج الرتكاب
أعمال إرهابية.
مصطلح التدوير يستخدم لإلشارة

إىل ح�االت يصدر فيها قرار بإخالء
س�بيل س�جن س�يايس أو سجن
رأي ،وه�و ق�رار يتأخ�ر ع�ادة،
وبعدما يدخ�ل املعتقل يف إجراءات
إخالء السبيل التي تتخللها فقرات
غري قانوني�ة ،يفاجأ بعرضه أمام
النياب�ة متهم�ا ً يف قضي�ة جديدة،
ربما بنف�س االتهام�ات القديمة،
وربم�ا يف قضية بدأت قبل س�جنه
ويستحيل عمليا ً مش�اركته فيها.
وقد ين�ال املعتقل حريت�ه لبضعة
أيام أو شهور ،قبل أن يعاد القبض
عليه وسجنه ،وربما ال يرى شمس
الحرية ولو لس�اعة ،فيجد نفس�ه
محوالً إىل السجن من جديد.
وكان يفرتض أن تخيل الس�لطات

املرصي�ة س�بيل معت�ز ودن�ان يف
فرباير/ش�باط امل�ايض ،بعدم�ا
مر عى حبس�ه احتياطي�ا ً عامن
كاملن ،وهي أق�ى مدة للحبس
االحتياط�ي يف القان�ون امل�رصي،
إال أن حبس�ه اس�تمر باملخالف�ة
للقان�ون ،إىل أن ت�م تدوي�ره يف
القضية الجديدة.
ق�وات األمن املرصية ألقت القبض
عى ودنان يف  16فرباير/شباط عام
 ،2018عى خلفية حوار أجراه مع
رئيس الجهاز املركزي للمحاسبات
السابق ،املستش�ار هشام جنينة،
ليض�م إىل القضي�ة  441لس�نة
 ،2018املعروفة ب�”الثقب األسود
الذي يبتل�ع الصحفين” ،بالتهمة

املك�ررة ،أي “االنضم�ام لجماعة
أسس�ت عى خالف القانون ونرش
أخبار كاذبة”.
و تخ�رّج ودن�ان من كلي�ة اآلداب
يف جامع�ة القاه�رة ،وكان يعم�ل
يف موق�ع “ه�اف بوس�ت عربي”
حي�ث نرشت مقابلت�ه مع جنينة،
كما عم�ل محررا ً يف صحيفة “أهل
م�رص” ،ونائب�ا ً لرئي�س تحري�ر
صحيفة “بلدنا اليوم”.
ومن�ذ إلقاء القب�ض عليه ،أرضب
معتز ودن�ان مرتن ع�ن الطعام،
امل�رة األوىل ملدة  3أس�ابيع اعتبارا ً
م�ن  14يونيو/حزي�ران ع�ام
 ،2018بس�بب توق�ف طفل�ه عن
الكالم جراء ما حدث معه بس�بب
املعامل�ة الس�يئة الت�ي يتع�رض
لها داخل الس�جن ،من حيث املنع
م�ن الزي�ارات والرتي�ض ودخول
أي أدوات نظاف�ة ش�خصية أو
مالبس داخلية منذ لحظة حبس�ه
احتياطياً.
أنهى ودن�ان ه�ذا اإلرضاب جرباً،
بعدم�ا تع�رّض لل�رب داخ�ل
الس�جن ،األم�ر الذي دف�ع أسته
حينه�ا إىل تقديم طل�ب إىل النائب
العام آنذاك املستشار نبيل صادق،
للتحقي�ق يف الواقع�ة واتخ�اذ

اإلجراءات املناسبة.
وبس�بب ه�ذا اإلرضاب وصل وزن
معت�ز ودن�ان إىل  50كيل�و يف 18
يوليو/تموز عام  ،2018حس�بما
ذكرت شقيقته.
ويف  1يناير/كان�ون الثان�ي ع�ام
 ،2019ب�دأ معت�ز ودن�ان إرضابه
الثاني ،بس�بب ق�رب إتمامه عاما
من الحبس االحتياطي ،وتضامنت
مع�ه والدت�ه ه�ذه امل�رة ،فب�دأت
إرضابا ً عن الطعام ،يف  15مارس/
آذار ع�ام  ،2019وف�ق م�ا ذكرت
ش�قيقته يف منشور لها عى موقع
“فيس�بوك” .لكن حالتها الصحية
تأث�رت بش�كل بال�غ بعد أس�بوع
م�ن اإلرضاب ،فق�ررت إنه�اءه
بتعلي�ق املحالي�ل الطبي�ة ،وكذلك
أنه�ى نجلها معتز ودنان اإلرضاب
بضغط من إدارة السجن.
وبس�بب منعه م�ن الرتيض أغلب
الوق�ت ،وتعرّضه للرب أكثر من
م�رة داخل الس�جن إلجب�اره عى
ف�ك اإلرضاب ع�ن الطع�ام ،وعدم
الس�ماح بدخول األدوي�ة الخاصة
باألم�راض الروماتيزمية له ،عانى
ودنان من آالم ش�ديدة يف العظام،
لكن بعد السماح له بإدخال بعض
األدوية تحسنت حالته الصحية.

بالفتات كتب عليها “الكامريا مل تقتل أحداً أبداً”

تظاهرات تعم فرنسا منددة باملادة  24من قانون “األمن الشامل”
باريس/متابعة الزوراء:
خ�رج آالف الفرنس�ين يف تظاهرات ،عمّت
معظم املدن الفرنسية ،وذلك يف أعقاب تبني
مجلس النواب امل�ادة  24من قانون “األمن
الش�امل” ،والتي تنص عى حظر بث صور
الرشطة خالل عملياتها عى وسائل اإلعالم
أو ش�بكات التواصل االجتماعي ،مع فرض
عقوب�ة مالية ضخم�ة تبل�غ  45ألف يورو
والسجن ملدة سنة بحق املخالفن.
وتظاه�ر الفرنس�يون بدع�وة م�ن ك�ربى
وس�ائل اإلع�الم الفرنس�ية وجمعي�ات
املحررين والصحافة ،إذ حدد االتحاد الوطني
للصحفي�ن نح�و  20موقع�ا ً للتظاهر ،بدأ
أولها يف مدينة ليل شمال فرنسا ،حيث تجمع
نحو أل�ف ش�خص يف س�احة الجمهورية،
وبلغ�ت ذروة التظاه�رات يف العاصم�ة
باري�س ،م�ع تجم�ع آالف املتظاهري�ن يف
س�احة تروكاديرو ،حيث قامت الس�لطات
بفرض طوق أمني مش�دد ورفعت السواتر
الحديدي�ة يف كل الس�احة ،وكأنها أصبحت
أشبه بسجن يف الهواء الطلق.
ون�ددت نح�و  30مؤسس�ة إعالمي�ة ،م�ن
بينه�ا صحيفة “لوموند” وقناة “بي ف ام”

وآخرون ،بترصيحات وزير الداخلية ،جريالد
درمان�ان ،الذي دعا وس�ائل اإلعالم الراغبة

يف تغطي�ة تظاه�رات الس�بت ،إىل أخ�ذ إذن
مس�بق من محافظة الرشطة ،واس�تنكرت

وس�ائل اإلع�الم الفرنس�ية ترصيح�ات
درمانان ،وأعلنت يف بيان مشرتك سحب كل

صحفييها امليداني�ن احتجاجا ً عى اإلجراء
الذي فرض�ه وزير الداخلية ،وألن رئاس�ات
التحرير “تش�عر ب�أن مراس�ليها يف امليدان
معرضون للخطر إذا ما اقرتبوا من الرشطة
لتوثيق التظاهرات املقررة”.
وأوض�ح ميش�يل فيلي�ربت ،عض�و مكتب
رابطة حقوق اإلنس�ان ،أن “هناك تحوالً يف
املجتم�ع ،ويف طريقة تعام�ل الحكومة مع
حقوق اإلنسان من خالل توسيع صالحيات
الرشطة وإرشافها عى املجتمع”.
لكن بعيدا ً عن الصحفين والنشطاء املعنين
أكثر بهذا القانون ،سجّ لت مشاركة واسعة
جدا ً من قب�ل املواطنن العادين للتعبري عن
غضبه�م ،حيث رف�ع ط�الب يف مدينة رين
شعارات الفتة ،كتبوا عى إحداها مخاطبن
الرشط�ة “ضع�وا س�الحكم ،س�نخفض
هواتفنا” ،و”الكامريا لم تقتل أحدا ً أبداً”.
وت�م تمري�ر امل�ادة  24م�ن قان�ون “األمن
الشامل” يف ساعة متأخرة من ليل الجمعة،
يف جلسة نقاش امتدت ألكثر من  5ساعات،
تمكن خاللها وزير الداخلية من إقناع كتلة
الوسطين الحليفة لحزب الرئيس إيمانويل
ماكرون “الجمهورية إىل األمام” يف الربملان،

بالتصويت لصالح املادة بعدما أدخل تعديالً
عى امل�ادة تمثل بإضافة جملة “مع احرتام
ح�ق اإلب�الغ وعم�ل الصحاف�ة” ع�ى نص
املادة.
وأثناء النقاش�ات يف الربملان ،قال درمانان،
إن امل�ادة “ 24ال تنته�ك ب�أي ش�كل م�ن
األش�كال حرية الصحافة وحرية اإلعالم”،
وأضاف “الصحف�ي أو املواطن الذي يصور
عملية للرشط�ة يمكنه بالطبع االس�تمرار
يف ذل�ك ،ومن ناحية أخرى ،فإن أولئك الذين
يرفق�ون صور الرشطة بدع�وة للعنف ،من
خالل نرش أسماء وعناوين ضباط رشطتنا،
لن يعودوا قادرين عى القيام بذلك “.
يف الس�ياق ،قال�ت دوري�ا ش�وفيا ،زوج�ة
سيدريك شوفيا ،عامل الطلبات الذي أصبح
رمزا ً لعن�ف الرشطة يف فرنس�ا ،بعدما قتل
خنق�اً ،يف يناير/كان�ون الثاني مطلع العام
الح�ايل ،عى يد الرشطة ،إن قصة زوجها لم
يكن ليعرف بها أحد لوال أن أحد األش�خاص
ق�ام بتصوي�ر الحادث�ة ،وقال�ت معلن�ة
مش�اركتها يف التظاه�رة يف باري�س“ :لدي
انطباع بأنني أحد الناجن من خالل مقاطع
الفيديو التي تم تصويرها”.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

أصدر كتاب املوسيقى والغناء من عصر اإلسالم وحتى احتالل بغداد
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الزوراء تستذكر مسرية الناقد املوسيقي الراحل عادل اهلامشي
لم اك�ن اعرفه عن قرب ولم تك�ن يل معه صداقة بمعنى
الصداق�ة ,كنت أراه كلما ش�اهدت ن�دوة تلفزيونية عن
املوس�يقى والنقد املوس�يقي او تحليل لس�رة مط�رب عراقي او
عربي وشاءت الصدفة يوما ان زارنا وانا املحرر والفاحص يف قسم
برام�ج التنمية بإذاعة بغ�داد ,الحقيقة كانت الفرصة أس�عدتني

كث�را فس�لمت عليه وبدأن�ا التعارف ث�م صار زمي�ال وصديقا يل
ومن تلك اللحظات أخذت مس�رة الناقد املوسيقي عادل الهاشمي
تهمن�ي وأخذت أتاب�ع آراءه وما يرصح به يف ندوات�ه التلفزيونية
حت�ى تجمع�ت لدي الكث�ر م�ن املعلومات عن مس�رته
وثقافته النقدية .

كتابة  -مجال الشرقي
حياته وأعماله
عادل الهاش�مي من موالي�د يف بغداد/
االعظمي�ة ع�ام  1946ترع�رع يف ظل
ثقاف�ة جدي�ة وتخ�رج م�ن الثانوي�ة
يف بغ�داد ،وس�افر إىل القاه�رة ودرس
املوس�يقى العربية ملدة ثالث س�نوات،
ع�اد بعده�ا إىل بغداد ودخ�ل الجامعة
املس�تنرصية /قس�م اللغ�ة العربي�ة
وتخ�رج يف الع�ام ،1973/1972
ع�ن مح�ررا يف جري�دة الث�ورة يف
الع�ام  ،1967وتنق�ل بع�د ذل�ك يف
صح�ف ذلك الوق�ت ومجالت�ه ،وكتب
يف مختل�ف صح�ف الوط�ن العرب�ي
والصح�ف العربي�ة يف أوروب�ا ،وكتب
ع�رات الربام�ج املوس�يقية واألدبية
والثقافية يف املؤسس�ة العامة لإلذاعة
والتلفزي�ون ،وعم�ل يف مجل�ة (ال�ف
ب�اء) ويف جري�دة الجمهوري�ة الت�ي
كان يكت�ب فيه�ا عموده االس�بوعي
(املرفأ املوسيقي) ،وأصدر كتبا عديدة
منه�ا كت�اب (املوس�يقى والغن�اء من
ع�رص اإلس�الم وحت�ى احت�الل بغداد
س�نة  ) 656وكتاب (مس�رة اللحنية
العراقي�ة) وكتاب (الع�ود العربي بن
التقلي�د والتقني�ة) وأيض�ا كت�اب (
ف�ن التالوة أص�وات وأنم�اط) وكتاب
(أصوات والحان كردية) وكتاب االخر
(املوس�يقى العربية يف مائة عام) الذي
رص قبل ايام يف دولة االمارات العربية،
كم�ا انه انت�دب عضوا مل�دة عقدين يف
لجنة فح�ص األصوات العائ�دة لدائرة
اإلذاع�ة والتلفزيون ،ومارس التدريس
مل�ادة املوس�يقى يف معه�د الدراس�ات
النغمي�ة العراقي�ة والفن�ون الجميلة
وكذلك مارس التدريس للموس�يقى يف
كلية الفنون الجميلة ،اختارته محطة
( )m.b.cواحدا من أحسن ستة نقاد يف
املوس�يقى والغناء يف الرق األوس�ط،
اخ�ر منص�ب ل�ه ه�و عض�و يف هيئة
املستشارين الثقافية لوزارة الثقافة.
عادل الهاش�مي الذي أكمل دراسته يف

القاه�رة عام  ،1964ع�اش مفارقات
حت�ى يف رحيل�ه ،فق�د م�ات يف ي�وم
الجمع�ة الذي كان يحب�ه ،ويف فندق أم
كلث�وم املطرب�ة التي يعش�ق صوتها،
ويف طاب�ق يعل�و ع�ن األرض كث�راً،
توقف قل�ب ع�ادل الهاش�مي ،القلب
الذي عانى من أزم�ة قبل أيام من هذا
الرحيل ،واس�تلقى عىل رسي�ر العناية
يف مستشفى»ابن البيطار» ،لكنه حن
استيقظ وجد القاهرة التي فارقها قبل
نحو  40عاما ً تغازله وهو الذي عش�ق
موس�يقاها ومطربيها ،فوجد نفس�ه
مدفوعا ً ومنجذب�ا ً إليها ،وحن فكر يف
االس�راحة من عناءاته ،اس�تلقى عىل
رسي�ر الراح�ة ،لك�ن قلبه ل�م يمهله
فانكم�ش ومن ثم توق�ف ،ولكنه قبل
ه�ذا كل�ه صىل يف مس�جد جم�ال عبد
النارص وزار مرقده ،وزار شقة محمد
عبد الوهاب وعمارة فريد األطرش.
اهلامشي ناقد موسيقي ال جيامل
عادل الهاش�مي مس�احة م�ن الضوء
الق�ت بظلها فوق تاري�خ لالغنية ملبد
بظلم�ة الفجيعة وبرسي�ات هي جزء
م�ن تكوين خاص له�ذا التاريخ وكأن
االغني�ة العراقية ال تخرج اال من غرف
االنع�اش وال تنهض اال ع�ىل مؤامرات
قب�ح يف ليل الخديعة ،عادل الهاش�مي
ال يغطي الحقيقة بغربال الوهم ولكنه
احيانا لشدة حيائه يجامل انها املجاملة
التي ال تأكل م�ن جرف صاحبها وانما
تؤكد عىل ش�فافية أدائه اإلنساني انها
املجاملة التي ال تغيّ�ب الحقيقة وانما
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تؤك�د حضوره�ا ان عادل الهاش�مي
ال يجام�ل األخط�اء او يجمله�ا وإنما
يكش�ف عنها ولك�ن بطريقة ال تجرح
وال تخدش ،انه�ا طريقة املتحرض ازاء
البدائ�ي ال�ذي يلتهم ضحاي�اه عندما
يمسك الحقيقة ويحولها اىل أشالء ،انه
ال يكف عن ق�ول الحقيقة مهما كانت
الخيبة الت�ي يولدها هذا اإلفصاح لدى
اآلخ�ر .فعندما يكت�ب احيانا عن فنان
بدافع االلحاح يكتب سطرا او سطرين
للفن�ان ملجاملت�ه اما االس�طر الباقية
فيمارس فيه�ا هيمنته كناقد محرف
مس�تخدما أدواته املعرفي�ة الصارمة.
انه يقول له الس�طر االول لك كصديق
ولك�ن الس�طور الباقي�ة يل كناق�د ال
يخجل من قول الحقيقة فينتبه الفنان
ويتمن�ى ان ال يكون قد طل�ب منه ان
يكت�ب عنه فع�ادل الهاش�مي حتى يف
مجاملته املحسوبة رسعان ما يكشف
عن نب�ض للحقيق�ة يعرب عن نفس�ه
بن�وع م�ن اإلع�الء ،ع�ادل الهاش�مي
يتمنى املطربون العراقيون بان يضحو
ب�كل ش�هرتهم وأموالهم م�ن اجل ان
يف�وزوا بحرف من حروف الذهب التي
ينب�ض قلب ع�ادل الهاش�مي بلمعان
بريقه�ا االخ�اذ نعم فعادل الهاش�مي

يف انج�ازه النق�دي الكبر كان موضع
تس�اؤل والعيون تنظر الي�ه بنوع من
التوج�س وكأن املوهبة احيانا تفرض
رشوطا معاكس�ة والنق�اد من الدرجة
الثاني�ة يغيظه�م ناق�د بحج�م عادل

فلم يكن مجامالً تج�اه آرائه النقدية،
له أهم عمود موسيقي كتبه يف جريدة
الجمهورية بعنوان «املرفأ املوس�يقي»
وكان مرتبطا ً بش�كل جوهري وعميق
باملوس�يقى املرصي�ة فه�و درس يف
القاه�رة وت�ويف فيه�ا ،الناق�د ع�ادل

كظاه�رة يف عال�م املوس�يقى والغناء
من�ذ س�تينيات الق�رن امل�ايض وحتى
وفات�ه يف القاه�رة ،وق�د تح�دث عنه
املوس�يقي هيث�م ش�عوبي يف اح�دى
الندوات التلفزيوني�ة فقال « ما يهمنا
يف املب�دع هو إنج�ازه وعمله اإلبداعي،
فاملوس�يقى ف�ن جميل ي�ؤدي غرضه
مع الفنون األخ�رى ،ففي جانب النقد
املوسيقى يعد الهاشمي من أبرز النقاد
يف مجال املوسيقى والغناء وقدم خربة
كبرة للموس�يقى جعلها فنا ً مرموقاً،
النقد عند الهاش�مي الحكم عىل اللحن
ق�اض يف مهمته
واألداء والن�ص ،فهو
ٍ
يحك�م بالع�دل مس�تند اىل القواع�د
الفني�ة والذوقي�ة ،ويهدف الهاش�مي
م�ن مهمت�ه اىل تهذي�ب ال�ذوق الفني
م�ن خالل وضع ضواب�ط قيّمة ،ويجد
أن مهم�ة الناق�د كب�رة وش�اقة فهو
وقاض ،وهو يمتلك من املهارات
محلل
ٍ
اللغوي�ة والفني�ة تجعله ناق�دا ً رصينا ً
بأس�لوبه وبالغته ،وهو يسحر قرّاءه
ومس�تمعيه وتط�ورت خربت�ه يف هذا

اختارته حمطة ( )m.b.cمن أحسن ستة نقاد يف املوسيقى والغناء يف الشرق األوسط
قال عنه املوسيقي هيثم شعوبي يعد اهلامشي من أبرز النقاد يف جمال املوسيقى والغناء
التقبل التغير ّإال يف ما ندر ،فاملوسيقى
تتضمن رؤية االش�ياء الثمينة يف الفن
العراق�ي ويف حقل املوس�يقى والغناء،
غر ّ
أن هذه املخاطرة هي دعوة للناقد
ألن يركز عىل فن�ه وتعبره ألنها تمثل

جواد حمسن :الكثري من الفنانني وحتى النقاد
ال جيرئون على مواجهة عادل اهلامشي

الهاشمي يُستذكر يف احدى ندواته التي
اقامها بيت املدى بحضور ش�خصيات
أكاديمي�ة ونقدية يف مجال املوس�يقى
كل انواع االيجابيات والس�لبيات للفن
العراقي والعربي بشتى مجاالته.
شيء من املرفأ املوسيقي
مثلم�ا اكدن�ا ان املرفأ املوس�يقي هو
عمود كان الراحل يكتبه كل اس�بوع يف
جري�دة الجمهورية وفيه طرح الراحل
الكثر م�ن آرائ�ه وقناعات�ه بالحركة
الفنية حينها نتناول جزءا منه جاء فيه
 -:ظهر الشكل العلمي للنقد املوسيقي
منذ خمس�ينيات الق�رن املايض ،ومنذ
الس�تينيات ظه�رت أس�ماء عديدة يف
مجال النقد املوسيقي والغنائي ،أمثال
عبد الوهاب بالل ،حمدي قدوري ،عبد
الوه�اب الش�يخيل ،والذي�ن كتبوا عن
النقد املوسيقي يف العراق .يذكر الباحث
ومدير الجلس�ة رفعت عب�د الرزاق أن
«عادل الهاش�مي ال�ذي نحتفي به من
موالي�د  1945وقي�ل  ،1942وه�و من
مدينة بغداد ،أكمل دراسته يف القاهرة،
دخ�ل عال�م الصحاف�ة كاتب�ا ً يف النقد
املوس�يقي منذ منتصف الس�بعينيات

املجال جعلته ناق�دا ً مرموقاً ،ذا نظرة
ناف�دة يعرف الف�ن والفنان�ن وهكذا
كانت كلمات�ه النقدي�ة وكان مخلصاُ
لقلمه وقرّائه وكان واثقا ً من موهبته
النقدي�ة التي فيها الكث�ر من الخيال
الخص�ب حي�ث اس�تطاع قلمه رس�م
معال�م الفن واملوس�يقى وكان منفردا ً
بهذا املجال».
اهلامشي ونقده للشباب
ل�كل ناق�د راي�ه وق�د وج�د البع�ض

وكان ل�ه عمود يف جري�دة الجمهورية
اس�مه «املرفأ املوس�يقي» قدم أهم ما
كتب يف املوس�يقى العربي�ة والعراقية،
وجم�ع الكث�ر مم�ا ن�ره يف كت�ب
ّ
الكتاب
مهمة بحثية تن�اول فيها كبار
العراقين تحدث من خاللهم عن أصول
الغن�اء واملوس�يقى ون�ر كتاب�ا ً عن
الغناء الكردي بعنوان «ألحان وأصوات
كردي�ة» ويف س�نته االخ�رة أص�در
موس�وعة كب�رة «موس�وعة الغن�اء
العربي» ص�درت يف أبو ظب�ي وتحدث
عن كب�ار املطربن الع�رب من خاللها
وطبع�ت يف أبو ظبي ،ت�ويف عام 2011
يف القاه�رة أثناء مش�اركته يف مؤتمر
الغناء العربي».
ناقد حاسم لآلراء
•وُص�ف الراح�ل ع�ادل الهاش�مي

جانبا ً من العدالة.
رحيل اهلامشي
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 2011اعل�ن يف بغداد ع�ن رحيل الناقد
املوس�يقي العراق�ي املع�روف ع�ادل
الهاشمي اثر ازمة صحية يف العاصمة
املرصي�ة القاهرة الت�ي يزورها ضمن
وفد عراقي يتألف من ستة موسيقين
ونقاد للمش�اركة يف ال�دورة العرين
م�ن مهرجان املوس�يقى العربية الذي

التحليالت ويرس�م النقودات بشكل ال
ينظ�ر فيه اىل لوم الئ�م ويقول كلماته
بصدق وجرأة ،وكان الكثر من املغنن
واملطربن يتمنون ان يقول كلمة فيها
حتى وان كانت سلبية النهم يعتقدون
ان اي كلمة منه تدفعهم نحو الشهرة،
الهاش�مي ..لدي�ه مكتب�ة موس�يقية
ليست عند احد س�واه فيها تسجيالت
نادرة لكبار املطربن السيما املرصين
منه�م حي�ث يعش�ق ام كلث�وم وعبد
الوهاب وفريد االطرش ايما عشق.
فناون وادباء يتحدثون للزوراء عن الراحل
الفنان جواد محسن
اق�ول الن الكث�ر من الفنان�ن وحتى
النق�اد ال يجرئون ع�ىل مواجهة عادل
الهاشمي ويخش�ون من سلطة عادل
الهاش�مي القوي�ة فه�م ال يقدم�ون
اعم�اال النهم كان�وا يعرف�ون ان ثمة
قلما مهم�ا يتابع اعماله�م والحانهم
واتذك�ر بم�رارة انه يف اح�د اعياد عام
 2011اتص�ل ب�ي واك�د يل انه س�وف
يس�افر اىل القاهرة واطمح ان اشري
ل�ك هدية فقل�ت له هديتي مش�اركته
وم�ا س�تطرحه م�ن اراء .ع�ادل
الهاشمي كان صوفيا متاكدا من ارائه

مجال السماوي :كان اهلامشي يتدخل حتى يف
االصوات وله دور يف تشخيصها ونقدها

الهاش�مي أن�ه ناق�د الذع للكث�ر من
الفنان�ن وقي�ل أيض�ا أن�ه وق�ف ضد
تجارب الشباب إال أن ما أكده شعوبي
أن�ه كان متعصب�ا تج�اه املدرس�ة

قحطان جاسم :كنت اقرأ له كثريا
وحني تعرفت اليه صرنا صديقني

الهاش�مي فيحتمون بنوع من تقوالت
ورسدي�ات تفض�ح عجزه�م ،ع�ادل
الهاش�مي ه�و الص�وت ال�ذي وض�ع
لتجرب�ة الفنان�ن ولجروحهم حينها
حس�ا معرفيا مس�تبدال اياه من خانة
الرسد اىل فضاء التعبر
كتاباته يف النقد
كتب يف مجال النقد املوسيقيُ ،
وع ّد من
أه�م وأخطر نقاد املوس�يقى كما كان
صحفيا ً وإعالمياً ،كانت آراؤه صارمة
تجاه األجيال التالية الفنية والثقافية،

يف مج�ال النقد حيث ذك�ر مدير معهد
الدراس�ات املوس�يقية حي�در ش�اكر
الحي�در أن من ب�ن هذه املق�االت ما
كتب�ه الراحل اىل س�عاد الهرمزي ذاكرا ً
أن «الناق�د يق�رح وس�ائله التعبرية
إزاء رشوط الف�ن املوس�يقي وه�ي
رشوط مثقل�ة بتحدي�دات صارم�ة

املوسيقية املرصية.
كت�ب الناقد الراح�ل عادل الهاش�مي
العديد من املقاالت املوسيقية املختصة

انطلق يف حينه�ا يف دار األوبرا املرصية
بالقاهرة.
وكان الهاشمي قد تعرض الزمة صحية
الش�هر املايض ارقدته يف املستشفى يف
بغداد لعدة ايام.
وذكر املوسيقي العراقي سامي نسيم،
احد املوسيقين الستة املشاركن :خالل
استعداد الوفد العراقي للذهاب إىل حفل
افتت�اح مهرجان القاهرة للموس�يقى
العربي�ة بدار األوب�را املرصية ،فوجئنا
بغياب الزميل الهاشمي وحينما ذهبنا
إىل غرفت�ه وجدن�اه قد ف�ارق الحياة،
يبدو انه تعرض ألزمة صحية مفاجئة
فارق عىل إثرها الحياة.
وأض�اف انه ت�م االتص�ال بالس�فارة
العراقية بالقاهرة التخاذ الالزم ،حيث
س�يتم نقل�ه إىل املستش�فى وبعده�ا
سينقل بطائرة إىل العراق.
والهاش�مي هو اخر النقاد املوسيقين
املرموق�ن يف الع�راق ،رج�ل بمثاب�ة
موسوعة موسيقية تميش عىل االرض،
ذاك�رة مش�بعة ب�كل م�ا ل�ه عالق�ة
باملوس�يقى والغناء ،ان�ه يف كل مجال

وطروحات�ه انبتته ش�واطئ موغلة يف
تجريدتها فتحول يف نوع من الرسية اىل
شذى عطر فواح فاح بعطره عىل الفن
العراقي بشكل عام  .فقبل سفره كما
ه�ي عادت�ه يتصل ب�ي ويطلب مني
اختي�ار هدي�ة ليجلبه�ا مع�ه فقلت
له ان ش�اء الله تعود الينا بالس�المة
والس�يما ان�ه كان يعان�ي م�ن عجز
يف القل�ب تبل�غ نس�بته  % 64أي ان
قلبه يعمل بنسبة  %36وتعطلت لديه
اوردة القل�ب الثالث�ة وكان يف�رض
ان يج�ري عملي�ة جراحي�ة يف القلب
بمستش�فى ابن البيط�ار لكن تعطل
االجهزة وس�فر الدكتور املرف عىل
عالجه جعل العملية تتأخر اىل ما بعد
عودته من القاهرة لكن املنية عاجلته
ومات بالسكتة القلبية.
مات الهاش�مي وهو س�عيد ج�دا النه
زار م�رص بعد اكثر م�ن اربعن عاما
من غيابه عنها حن درس املوس�يقى
بمعهد املوسيقى العربية يف الستينيات
م�ن الق�رن امل�ايض ...عاد اىل عش�قه
الكبر مل�رص ورموزها فزار بيت وقرب

الكاتب عبد اجلبار العتابي :كان بعض
الفنانني يتوسطونه لكي يعرفوا رايه بهم
يرتجل ارتجاال وتنس�اب منه الكلمات
دون ان يستدرك او يتعثر ويلقي الحجة
دائما واضحة ومعربة ويسوق الشواهد
والرباهن ،انه ناقد ال يعىل عليه يمتلك

محمد عب�د الوهاب وكذل�ك ام كلثوم
والرئي�س الراح�ل جمال عب�د النارص
ع�ىل امل ان يكمل يف ي�وم اخر زيارة
قرب فريد االطرش وعبد الحليم حافظ
لك�ن املني�ة خطفت�ه قب�ل انج�از كل

رغباته .
املوسيقي جمال السماوي
عرفته من خالل مقاله املرفأ املوسيقي
الذي كنت اتابعه يف جريدة الجمهورية
ان�ذاك ,وظه�ر يف وقت�ه كب�ار ّ
النق�اد
ولكنهم ل�م يأخذوا مس�احتهم مثلما
كان الهاش�مي وق�د كان الهاش�مي
يتدخ�ل حت�ى يف االصوات ول�ه دور يف
تش�خيصها ونقدها وخاص�ة االغاني
القديمة يف االربعينيات والخمسينيات.
قحطان جاسم جواد
كنت اق�رأ له كثرا وح�ن تعرفت اليه
رصن�ا صديق�ن حميم�ن وتوطدت
العالق�ة عائلي�ا  .وه�و اول صحف�ي
اتع�رف الي�ه يف مجل�ة الف ب�اء حن
انتقل�ت اليه�ا م�ن مجل�ة الث�ورة
الزراعي�ة يف  1980 /12/1واذك�ر اني
دخلت القس�م الثقايف وكان املرحوم
ع�ادل الهاش�مي وح�ده يف القس�م
فقدم�ت نفيس الي�ه فرحب بي وقال
ع�ن ماذا تكتب فقلت لدي اهتمامات
يف الس�ينما واملرسح والتليفزيون فرد
بقول�ه والغناء فأجبت�ه هل يعقل ان
اكت�ب عن الغناء واملوس�يقى وعادل
الهاش�مي موج�ود يف املجلة فضحك
وربت عىل كتفي متمنيا يل التوفيق ...
ومن يومه�ا توطدت العالقة وازدادت
اوارصه�ا بم�رور الوق�ت اىل حد يوم
وفاته يف القاهرة يف 11/11/2011
الكاتب عبد الجبار العتابي
ش�كرا للزوراء الت�ي ذكرتني بصديقي
الراحل عادل الهاشمي وانا اذ استذكره
فهو صديق�ي وزمييل وكنت احبه جدا
وطاملا كنت ألجأ اليه واس�تأس بآرائه
واراه ناق�دا وفنان�ا وانس�انا يف قم�ة
التواضع واملعرفة واملهنية رحمه الله
منذ أعوام مضت رحل الناقد املوسيقي
العراق�ي ،عادل الهاش�مي ،وهو رجل
لديه ذاكرة ال كمبيوت�ر ،تختزن أجمل
األغني�ات الت�ي قدمه�ا الع�رب ،م�ن
األغني�ة األوىل إىل األخ�رة ،ولدي�ه من
املعلوم�ات م�ا ال يمك�ن أن يك�ون له
مثيل ،وبإمكان�ه أن يغني أية أغنية أو
يقرأ كلماتها أو يحكي عن تفاصيلها
يف اللحظ�ة األوىل تعتق�ده يمزح معك،
إذ يسكب املعلومات دفعة واحدة وهي
النائمة يف أعماقه ،وال يقولها بمحاوالت
اس�رجاع أو تلكؤ أو اس�تحضار أبداً،
كما أنه يفهم يف األلحان واملقامات.
تش�عره أنه يجامل يف بع�ض األحيان
مثلم�ا تجده ال يجامل أبداً ،لذلك كانت
معارك�ه كثرة وأع�داؤه كث�ر ،ولكن
الغري�ب أنه ل�م يأب�ه ب�كل الهجمات
وبكل السيوف ،وكان ال يفعل سوى أن
يشهر قلمه ،فيهرب الجميع وتتهاوى
السيوف عىل األرض ،ويضطر أصحابها
للرضوخ ألمره الواقع.
•وهك�ذا رح�ل الهاش�مي صاح�ب
بصم�ة يف النق�د املوس�يقي وصاحب
منهج خاص به فهو ملم باملوس�يقى
والغن�اء وجمي�ع املع�ارف الثقافية
واللغة العربية السليمة ( بكالوريوس
لغة عربية من الجامعة املستنرصية).
كم�ا ان�ه يس�تخدم مصطلح�ات
يصعب تفس�رها احيان�ا فيضطر يف
مقاالته ب�ن اونة واخ�رى لرح تلك
املصطلح�ات او املفاهيم املوس�يقية.
وان العدي�د من املغنن كان�وا يتمنون
كلم�ة من�ه ،يتمن�ون أن يذمه�م الذم
العنيف ويقسو عليهم يف نقده ،وألنني
كن�ت قريبا ً منه لس�نوات طويلة ،كان
البع�ض يتوس�طني لكي يع�رف رايه
ومستواه الفني العام.
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حنو مستقبل افضل ..هلا

طبيبك يف بيتك

 3أسباب جتعل زوجك الرجل األفضل رغم عيوبه
يف بداي�ة االرتب�اط وحت�ى يف بداية
ال�زواج ،يغمركِ الح�ب أنتِ وزوجك
بحي�ث ال تتمكن�ان م�ن ماحظ�ة
العيوب التي تحملها ش�خصية كل
منكم�ا ،ولك�ن م�ع م�رور الوقت،
تنطف�ئ ج�ذوة املش�اعر ،وتب�دأ
العيوب بالظهور ،ما يجعلكِ أحيانا ً
تفكري�ن ،ه�ل زوج�ك ه�و الرجل
األفضل الذي كنتِ تبحثني عنه؟ ويف
الواقع هناك  3أسباب تجعل زوجك
ه�و الرجل األفض�ل ال�ذي تبحثني
عنه ،وهي:
 -1العيوب ليست دائمة
الش�خصيات تتط�ور وتصبح أكثر
نضج�ا ً مع م�رور الس�نوات ،حتى
أن�تِ وزوج�ك تتط�وران وتتغريان
وتصبحان أكث�ر نضجاً ،لذلك هناك
دائما ً فرصة الختفاء بعض العيوب
الت�ي تزعجك يف زوجك ،ولكن كوني
مس�تعدة لظهور عي�وب أخرى قد
تختفي أيضا ً مع الوقت ،وهذه هي
الطبيع�ة البرية ،ف�ا تترسعي يف
الحكم عىل زوجك ،وتحرمي نفسك

املطبخ ..

م�ن معايش�ة تطورات ش�خصيته
والتخل�ص م�ن عيوب�ه م�ع مرور

الوقت ،فقط تحي بالصرب.
« -2الشخص األفضل» يحمل عيوبا ً

فهذا كائن ال وجود له ،ال يوجد أحد
كامل ،وكلنا بر فينا عيوب ولدينا
أخطاء ،فكري يف بداية حبك لزوجك،
عندم�ا وقع�تِ يف غرامه لم تلحظي
عيوب�ه ،وه�ذا يعن�ي أن بحثك عن
رجل أفضل يجعل�كِ تقعني يف نفس
الفخ ،فسوف يقف الحب حائاً بينك
وب�ني رؤي�ة عيوب الش�خص الذي
تحبين�ه ،ولكنكِ س�وف تكتش�فني
هذه العيوب يف النهاية ،وس�يكون
عليكِ الس�ري يف نفس املس�ار ،وهو
الص�رب والتمس�ك بالش�خص الذي
عاه�دكِ ع�ىل االلتزام حت�ى يصبح
أكثر نضجا ً وأقل عيوباً.
 -3أن�تِ أيض�ا ً لدي�كِ عي�وب عليكِ
التخلص منها
أن�تِ أيضا ً ب�ر ،تحمل�ني عيوبا ً يف
ش�خصيتك ،وهذا يعن�ي أن زوجك
يتحمل�ك ويص�رب حت�ى تصححي
هذه العيوب وتصبحي أفضل ،لذلك
بدالً من البحث عن ش�خص أفضل،
انظ�ري إىل عيوبك وحاويل إصاحها
لتكون�يأن�تِ زوج�ةأفض�ل.

أيضا ً
إذا كن�تِ تبحثني عن ال�زوج املثايل،

طريقة عمل “ التبولة اللبنانية “

املقادير :
3حبات من البندورة
 2حبات من خيار
4ضمات من البقدونس
كوب من الربغل الناعم
ملعق�ة صغرية من النعنع الناش�ف او
املجفف
ملعقة صغرية من امللح ويمكن الزيادة
او التقليل منه
حسب الرغبة
عدد  3م�ن الليم�ون الحامض ويمكن
الزيادة او التقليل حسب الرغبة
حب�ة واحدة م�ن الليم�ون املقطعة اىل
رشائح للتزيني
نعناع اخرض
ملعقة كبرية من زيت الزيتون

ممك�ن اضاف�ة حبة بص�ل صغرية اىل
س�لطة التبول�ة وذلك حس�ب الرغبة -
اوراق الخس والكرنب للتزين
طريقة تحضري التبولة
قوم�ي بتقطي�ع البن�دورة اىل مربعات
صغ�رية الحج�م -قوم�ي بتقطي�ع
الخياراىل مربعات صغرية الحجم
افرمي البقدونس بشكل ناعم جدا.....
جدا
افرم�ي النعن�اع االخرض بش�كل ناعم
قوم�ي بغس�ل الربغ�ل الناع�م ومنثم نقع�ه باملاء بحيث يغم�ره بعد ذلك
يصف�ى ويوضع عليه عص�ري الليمون
الحامض .
اذا كن�ت ترغب�ني باضاف�ة الفج�ل
قوم�ي يتقطيع�ه اىل مربع�ات صغرية

الحج�م -قوم�ي بتقش�ري البصل ومن
ثم فرمه بش�كل صغري ج�دا ثم نخلط
هذه املقادير الت�ي قمنا بتقطيعها مع
بعضه�ا البعض ومن ث�م نضيف مايي
عليهم :النعناع الناش�ف  +امللح +زيت
الزيت�ون -ث�م نقلبه�م م�ع بعضه�م
البع�ض داخل الوع�اء للتجانس بحيث
يصب�ح هذا الطبق م�ن االطباق الغنية
بالفيتامين�ات وخاصة فيتامينات  Cو
 Eو B6وحمض الفوليك ويمكن تناولها
مل�ن يعان�ون م�ن ال�وزن الزائ�د حيث
تعت�رب وجبة كامل�ة وغني�ة واظهرت
الدراس�ات يف جامع�ة كاليفورني�ا”إن
تناول السلطة مرة يف اليوم يعد طريقة
مائم�ة لتحس�ني الوض�ع الصح�ي
بسهولة” .طريقة تقديم التبولة نقوم

بف�رش اوراق الخ�س والكرنب بداخل
طب�ق التقديم وم�ن ثم نقوم بس�كب
سلطة التبولة يف الطبق ومن ثم نضيف

سلوكيات

الليم�ون املقط�ع اىل رشائ�ح للتزي�ني
وبع�ض النعناع االخرض ايض�ا للتزين
وصحتني والف عافية.
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أغذية الطاقة الشتوية
ي�زداد الش�عور بالج�وع ،خ�ال
الش�تاء ،ما يدفع إىل تناول األغذية
التي تم ّد بالطاق�ة ،وتزوّد بالدفء.
ويف ه�ذا اإلطار ،نطل�ع عىل أطعمة
تزوّد الجس�م بالطاقة ،وتحمي من
نزالت الربد املتكرّرة يف موسم الربد.
• شوربة العدس
تع ّد ش�وربة العدس من أساسيّات
مائ�دة الش�تاء ،فه�ي غنيّ�ة
ّ
بخاص�ة
بالفيتامين�ات واملع�ادن،
الحدي�د النبات�ي ،باإلضاف�ة إىل
الربوتين�ات النباتيّة ،وم�ع إضافة
األرز (أو الربغ�ل إليها) ،يصبح هذا
الخليط مُ ّ
دعمًا باألحماض األمينيّة
الازمة .ويمكن تعزيز فوائد شوربة
الع�دس ،عن�د إضاف�ة الخرضوات
(الج�زر والبصل والث�وم والفلفل)
والبه�ارات (الزنجبي�ل وغ�ريه)
إليها ،ما يزيد من غناها بمضادات
األكس�دة .لتحصيل الحديد النباتي،
يُستحس�ن إضافة عص�ري الليمون
(الفيتامني “ج”) إليها .إشارة إىل ّ
أن
ّ
كل كوب من شوربة العدس يحتوي
عىل حوايل  140سعرة حراريّة.
• الشمندر
يع� ّد الش�مندر م�ن الخ�رضوات
املُ ّ
فضلة يف الشتاءّ ،
ألنه يحتوي عىل
سعرات حراريّة ضئيلة ،ففي كوب
من فرم الشمندر نحو ّ
ستني سعرة
حراريّة .ويزخر الش�مندر باأللياف
الغذائيّ�ة ،التي تلبّ�ي نحو  9%من
حاج�ات البال�غ اليوميّ�ة .وي ّ
ُمث�ل
الشمندر خيارًا مناس ًبا ألوائك الذين
يسعون إىل خسارة أوزانهم ،وبالتايل
يمكن تناوله ،بصورة يوميّة ،بدون
أي شعور بالذنب.
• البطاطس الحلوة
ُتع� ّزز البطاطس الحلوة النش�اط،
وتمن�ح جس�م متناوله�ا الطاق�ة
الازمة ،دونم�ا االرتفاع الرسيع يف
ّ
الس�كر يف الدم ،ملحتواها
مس�توى
ّ
ولكنها،
من النش�ويّات الصحيّ�ة.
باملقاب�ل ،وع�ىل غ�رار النش�ويات
األخرى كثرية الس�عرات الحراريّة،
فف�ي ّ
ّ
متوس�طة منها من
كل حبّة
 100س�عرة حراريّة إىل  170منها،
لذا يجب تناولها باعتدال.
• املأكوالت الزاخرة بالفيتامني “د”
ّ
تقل يف فصل الش�تاء نسبة تعرّض

الف�رد إىل أش� ّعة الش�مس ،م�ا قد
ّ
يخف�ف م�ن نس�بة الفيتامني “د”
ال�واردة إىل الجس�م ،األم�ر ال�ذي
يس�توجب الرتكي�ز يف النظ�ام
الغذائ�ي عىل املأكوالت التي تحتوي
ع�ىل الفيتامني املذكور ،كالس�مك،
وتحدي ًدا التونا والسلمون ،باإلضافة
إىل ّ
املك�رسات النيئة وصفار البيض
وبع�ض الخ�رضوات ،كالربوك�ويل
والسبانخ.
• الشوكوالتة الداكنة:
تم� ّد الش�وكوالتة الداكن�ة (70
إىل  85%م�ن ال�كاكاو) الجس�م
بالطاق�ة ،وتق ّدم عد ًدا ال يس�تهان
به من مضادات األكس�دة ،بيد ّأنها
غنيّ�ة بالدهون ،ما يعني أن اإلكثار
يف تناوله�ا ق�د يق�ود إىل زي�ادة يف
ال�وزن .علمًا ّ
أن يف س�بعة غرامات
م�ن الش�وكوالتة الداكن�ة نحو 45
س�عرة حراريّة ،لذا يج�ب التنبّه إىل
الك ّم املستهلك منها.
• الحليب بالقرفة
ي�زوّد م�روب الحلي�ب بالقرف�ة
ش�اربه بالطاق�ة خ�ال الش�تاء،
وهو مح�دود الس�عرات الحراريّة،
ويحت�وي ع�ىل نس�بة عالي�ة م�ن
الكالس�يوم ومُ ض�ادات األكس�دة،
كما يحارب األرق ،لدوره يف تحقيق
ً
فض�ا ع�ن التخفيف
االس�رتخاء،
من نزالت ال�ربد ،وفوائد أخرى عىل
صعيد الجهاز املناعي .إشارة إىل ّ
أن
كو ًبا من الحليب (خايل الدسم) مع
ّ
س�كر) يحتوي عىل
القرف�ة (بدون
مئة سعرة حراريّة.
• املروبات الساخنة
ُتش�عر املروب�ات الس�اخنة التي
تتخذ هيئة ش�اي األعشاب شاربها
بال�دفء ،وه�ي قليل�ة الس�عرات
الحراريّ�ة (نح�و  5منه�ا) ،عن�د
ّ
ّ
وتعج
الس�كر إليه�ا،
ع�دم إضافة
بمضادات األكس�دة ،التي تقي من
عدد من املشكات الصحيّة.

نصائح طبية

االنانية لدى االطفال  ...اسبابها وطرق العالج

تتمثل األنانية عند األطفال يف اهتمام
األطف�ال بأنفس�هم وبمصالحهم
دون االهتم�ام بمصال�ح اآلخرين،
وتقت�ر نظ�رة األطف�ال األنانني
عىل حاجته�م الخاصة فقط حيث
تك�ون احتياجاته�م ه�ي مح�ور
حياتهم.
أسباب األنانية:
 .1الخ�وف  :املخ�اوف العديدة عند
األطفال تسبب األنانية عندهم مثل
مخ�اوف البخل ،الرف�ض ،االبتذال،
وه�م ع�ادة يج�دون يش�عرون
بالغضب والف�زع ،وبالتايل يميلون
إىل األناني�ة ،ويصبح�ون مهتم�ني
فق�ط بس�عادتهم وس�امتهم
الش�خصية ،ولذل�ك يحاول�ون
دائم�ا ً تجن�ب األذى م�ن اآلخرين،
ولذل�ك ال يعرض�ون أنفس�هم ولو
نس�بيا ً إىل االهتم�ام باآلخري�ن،
وال يظه�رون أي ن�وع م�ن أن�واع
التغيري يف حياتهم ،ودائما َ يسودهم
ش�عور بالقلق والتهيج وهم يرون
األش�ياء من خ�ال أعينه�م فقط
ويف�رسون وجهات نظ�ر اآلخرين
بأنها مخجلة ،هم متمركزون حول
النفس ونكدون ومتقلبو األطوار.
 .2الدالل أو الدل�ع :بعض األطفال
يحاول�ون إبع�اد أطفاله�م ع�ن
أي�ة مواق�ف مزعج�ة ،ويقدم�ون
ألطفاله�م الحماي�ة الزائ�دة،
ويحرص�ون ع�ىل إش�باع كل م�ا

يحتاج�ه أطفاله�م ،ل�ذا ينش�أ
أطفاله�م وه�ن غ�ري قادرين عىل
تنمي�ة ق�وة االحتم�ال أو تطوي�ر
ذواتهم وهذا يقودهم إىل األنانية.
 .3ع�دم النض�ج :ع�دم الوع�ي
االجتماعي املناس�ب( ،عدم التقيد
باالتفاقات وعدم تحمل املسؤولية)
إن األطف�ال الذي�ن ال يس�تطيعون
تحم�ل اإلحب�اط ويري�دون اليشء
الذي يريدونه عندما يريدونه ،هؤالء
األطف�ال ال يس�تطيعون املحافظة
ع�ىل كلمتهم وهم غري قادرين عىل
تحم�ل املس�ؤولية وهناك أس�باب
تمن�ع األطف�ال م�ن الوص�ول إىل
النضج منه�ا :اإلعاق�ة ،صعوبات
اللغة ،اضطرابات يف النمو.
طرق الوقاية:
 .1تش�جيع تقب�ل النف�س :وه�و

أن تجع�ل للطفل قيمة وأن يش�عر
بأنه محبوب و توف�ري األمان لهم،
فإن توافرت للطفل القيمة واملحبة
واألم�ان يصب�ح عن�ده اس�تعداد
لإلهتمام بمصالح اآلخرين.
 .2تعلي�م األطف�ال االهتم�ام
باآلخرين” :حقق س�عادة اآلخرين
تحق�ق س�عادتك ” إن إظه�ار
االهتمام بأطفالك وباآلخرين يمثل
نموذج�ا ً رئيس�ا ً يعتربه�ا الطف�ل
ق�دوة ،بعك�س أن يك�ون األب�وان
أنانيان.
 .3تربيته�م ع�ىل بغض التس�لط:
فتس�لط األطف�ال ع�ىل األطف�ال
الضعف�اء يش�عر اآلخري�ن باألىس
والفش�ل والحزن ،لذا عىل الوالدين
تربي�ة األطف�ال عىل عدم التس�لط
وحثهم عىل احرتام الجميع.

 .4تعوي�د الطف�ل ع�ىل تحم�ل
املس�ؤولية :وهي طريق�ة طبيعية
لتعلي�م األطفال االهتمام باآلخرين
مث�ال تعليمه�م االهتم�ام وعناية
بعض الحيوانات األليفة ،فإن قيام
األطف�ال باألعم�ال الخفيف�ة هي
داللة عىل تحملهم املسؤولية.
طرق العاج:
 .1تعلي�م االح�رتام بواس�طة لعب
ال�دور :حيث أن لألب�اء دور كبري يف
ذل�ك ،برسده�م قصص فيه�ا قيم
واضح�ة تحث ع�ىل ع�دم األنانية،
وتظهر س�لوك االهتم�ام باآلخرين
عىل أنه السلوك الصحيح.
 .2رشح ومناقش�ة وتعزيز النتائج
اإليجابية لاهتمام باآلخرين :وذلك
بشكر األطفال عىل أي سلوك يظهر
فيه احرتاما ً نح�و اآلخرين ،ورشح
نتائج هذا الفعل يف النفوس.
 .3رشح ومناقش�ة التأث�ريات
الس�لبية لألنانية :فل�و كان الطفل
أناني�اً ،يجب عىل األب أن يناقش�ه
بطريقة لطيفة ،ومناقشة املواقف
األناني�ة وس�لبيتها ،مم�ا يحف�ز
الطفل أن يبتعد عن سلوك األنانية.
 .4مناقشة وعي األطفال وخرباتهم
الس�ابقة :فيجب تعليم األطفال أن
يك�ون متفتح�ي العق�ول وقابلني
للنق�اش ،وأن يكونوا أقل خش�ونة
يف التعامل مع القضايا واملش�اكل،
واظهار االهتمام بهم وبغريهم.

دراسات حديثة

فائدة جديدة مدهشة للنب الزبادي
أش�ارت نتائ�ج دراس�ة ص�درت
حديث�اً ،إىل َّ
أن األش�خاص الذي�ن
يتناولون اللبن الزب�ادي ينعمون
بتناق�ص أوزان أجس�امهم ،م�ع
تراج�ع يف مع� ّدالت الدهون فيها،
ً
فض�ا ع�ن الحص�ول عىل خر
نحيل.
ش�ملت الدراس�ة مراجع�ة 22
بحث�اًّ ،
ركز  13منه�ا عىل مراقبة
وزن مَ �ن يكث�رون م�ن تن�اول
الزب�ادي ،وتوصل�ت إىل َّ
أن هؤالء
يفقدون كثريا ً من الكيلوجرامات،
وينعمون بصحة جسدية أفضل.
وقالت الدورية الدولية للسمنة َّ
إن
دراس�ات س�ابقة ،تضمّنت رصد
حاالت م�ن يتناولون كميّات أكرب

م�ن الزب�ادي ،توصل�ت إىل نتائج
متباينة من حيث نقصان الوزن.
ولم تستبعد إحدى هذه الدراسات
احتمال أن يكون السبب يف ذلك هو
كميّات الكالسيوم املستهلكة.
وقال�ت نيتا فور ،م�ن كليَّة الطب
اإلكلينيك�ي بجامع�ة كم�ربدج
الربيطاني�ةَّ ،
إن الزب�ادي يحتوي
الكث�ري م�ن امل�واد املغذي�ة
ع�ىل
ٍ
بكمي�ات صغ�رية ،وق�د تك�ون
له�ا فوائد جمَّ�ة محتمل�ة ،منها
الكالسيوم املس�ؤول عن التمثيل
الغذائي للدهون.
َّ
“ألن الزبادي
وأضافت نيتا ف�ور:
منتج متخمِّ�ر ،فقد تكون له آثار
إيجابي�ة يف البدان�ة ،وأيض�ا ً م�ن

خال تأث�ريه يف الكائنات الدقيقة
يف األمعاء ،مش�رية إىل َّ
أن البالغني
الذين يتناول�ون الزبادي يكونون
أكث�ر نش�اطا ً وال يميل�ون إىل
التدخني ،كما َّ
أن من فوائد الزبادي

لألطف�ال َّ
أن�ه يقرتن باس�تهاك
كمي�ات م�ن الفاكه�ة والحبوب
الكاملة والحليب (اللبن) إىل جانب
الوجب�ات الرسيع�ة م�ن األغذية
واملعجنات والفطائر”.

تركيبة اجلسد األنثوي وراء شعورك الدائم بالربد!
يختل�ف الش�عور بالربودة من ش�خص
آلخر ،وعىل الرغم من أن النساء يعانون
من ال�ربد أكثر م�ن الرجال ع�ادة ،لكن
خ�رباء الصحة يرون أن الش�عور الدائم
بالربودة قد يعود ألس�باب مرضية قد ال
تخطر عىل البال!
م�ع ق�دوم الش�تاء تنخف�ض درج�ات
الح�رارة ،وهو أمر ربما يزعج الكثريين،
فتأثري انخفاض درجات الحرارة يختلف
من ش�خص آلخ�ر ،وبعض األش�خاص
يشعرون بالربودة أكثر من غريهم .ومن
املعروف أن النس�اء يش�عرن بالربد أكثر
بكثري من الرجال.
ويرج�ع ه�ذا ل�� “تركيب�ة جس�دهن
األنثوي�ة” حي�ث أثبتب دراس�ات عديدة
أن الجس�د األنث�وي يحافظ عىل درجات
الح�رارة يف داخل�ه م�ا يؤدي ب�دوره إىل
برودة األطراف.
فتدفق الدم يف جس�م األنثى مركز بشدة
ع�ىل األعضاء الحيوية ،ما يؤثر بدوره يف
تدفق ال�دم إىل األطراف .وتظهر دراس�ة
أجرته�ا جامع�ة “يوتا األمريكي�ة” ،أن
درج�ة ح�رارة الجس�م الداخلي�ة ل�دى
النس�اء أعىل بمع�دل ث�اث درجات من
درجة حرارة أيديهن.
وعىل الرغم من أن ظاهرة الشعور الدائم
بالربد مرتبطة بالنساء يف أغلب األحيان،
إال أن هذا الش�عور قد يكون مؤرشا عىل
وج�ود مش�اكل صحي�ة ،وفيم�ا ي�ي 6
أسباب تفرس الشعور الدائم بالربودة.
مشاكل يف الغدة الدرقية:
تعت�رب الغدة الدرقي�ة والغ�دة النخامية
بمثاب�ة جهاز التدفئة ومنظم الحرارة يف
الجس�م ،فالغدة الدرقية تقوم بتسخني
الجس�م وتنظم توازنه الحراري .ويؤدي
انخفاض أداء الغدة الدرقية إىل الش�عور
بالربودة ،األمر الذي يدفع الغدة النخامية
إىل إف�راز هرم�ون منب�ه للغ�دة الدرقية
لتحفيزها عىل إنت�اج املزيد من الحرارة.
وما أن تش�عر الغدة النخامية أن حرارة
الجس�م ارتفع�ت إىل حد مع�ني ،تتوقف
الغدة الدرقية عن العمل ثانية .لذا فربما
يعود الش�عور الدائم بالربودة إىل قصور
يف الغدة الدرقية.
خلل يف الدورة الدموية:
تدفق الدم له دور مهم يف الجسم لتنظيم

درج�ة حرارت�ه ،وح�دوث اضط�راب يف
تدف�ق الدم ربما يزيد اإلحس�اس بربودة
يف القدمني واليدي�ن .وهناك عدة عوامل
تؤث�ر يف تدفق الدم يف الجس�م من بينها
أم�راض القلب واألوعي�ة الدموية ،ففي
ح�ال وج�ود ضع�ف يف القل�ب واألوعية
الدموية ،يصبح م�ن الصعب عىل القلب
ضخ الدم بش�كل فعال يف أصابع اليدين
والقدمني.
مرض السكري:
غالبا ما يؤدي تفاقم مرض السكري إىل
اإلصاب�ة بم�ا يعرف باالعت�ال العصبي
املحيطي ،ومن أعراض هذا املرض شعور
بخ�در وأل�م يف القدم�ني واليدي�ن .وألن
األعصاب املترضرة مس�ؤولة عن إرسال
إش�ارات درجة حرارة الجسم إىل الدماغ،
فمن املمكن أن يش�عر مرىض الس�كري
بربودة دائمة يف القديمني واليدين.
قلة النوم:
قلة النوم من املمكن أن تؤدي إىل مش�اكل
عدي�دة يف الجه�از العصب�ي وتؤث�ر يف
ت�وازن تنظي�م درجة ح�رارة الجس�م يف
الدم�اغ .فوفقا لدراس�ة أجرته�ا جامعة
جيفاس�كيا الفنلدي�ة ،اخت�رب الباحثون
آثار حرمان النوم ملدة  60س�اعة عىل 20
شابا شارك يف الدراسة ،وتوصل الباحثون
إىل أن درجة حرارة الجسم انخفضت لدى
الشباب نتيجة الحرمان من النوم.
انخفاض مستوى الحديد يف الدم:

يمكن أن يرجع الش�عور الدائم بالربد إىل
انخفاض نسبة الحديد يف الدم ،فالحديد
مهم جدا لتتمكن خايا الدم الحمراء من
أداء مهمتها بش�كل مث�ايل ،والتي تعمل
بدوره�ا عىل إيص�ال األكس�جني لكافة
أنحاء الجس�م .م�ا يعن�ي أن انخفاض
مس�توى الحديد يؤدي ب�دوره إىل تثبيط
خاي�ا ال�دم الحم�راء ويدف�ع للش�عور
بالربودة.
انخفاض الوزن:
يسبب نقص الوزن شعوراُ دائما ً بالربد،
والس�بب هو أن الجس�م يفتقد إىل كمية
كافي�ة م�ن الده�ون تحميه من ش�دة
الربد .فضا ع�ن أن نقصان الوزن يؤثر
س�لبا يف عملية االستقاب ،وهو ما يؤثر
ب�دوره يف درج�ة حرارة الجس�م .ووفقا
ملوق�ع “غيزوندهايت تيبس” فإن خرباء
الصحة ي�رون أنه من الرضوري مراعاة
عدم تراكم الدهون يف الجسم ،فاملحافظة
عىل وزن طبيعي يكفي ليتمكن الجس�م
من الحفاظ عىل توازنه الحراري.
وبغ�ض النظر عن األس�باب الت�ي ربما
تك�ون مس�ؤولة ع�ن الش�عور الدائ�م
بال�ربد ،إال أن خ�رباء الصح�ة ي�رون أن
الشعور الدائم بالربودة قد يكون مؤرشا
عىل مرض خط�ري ،وينصحون من يربد
كثريا بع�دم الرتدد والذه�اب إىل الطبيب
الستش�ارته ،ومعرف�ة س�بب الش�عور
الدائم بالربودة.
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنياً :مش�اكل بس�يطة لك�ن يف املقابل ف�رص محتملة
الس�رجاع حق أو للعودة اىل املايض كي تحاس�ب مَ ن اساء
إليك
عاطفي�اً :تتجدد العواطف وتش�تد الروابط متانة وتس�تيعد ثقة
الرشيك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه
صحي�اً :علي�ك التخفيف ق�در اإلم�كان من تن�اول اللح�وم النيئة
والسويش ألنها املسبب األكرب للكوليسرول

الثور

مهني�اً :عراقيل تفاق�م وضعك املهني ،وتنه�ار أمامها
وتجد نفس�ك عاج�زا ً ع�ن مواجهتها ،بس�بب إهمالك
املتمادي يف مالحقة أهم القضايا املهمة
عاطفياً :لن تجد نفسك إال مطواعا ً آلراء الرشيك وهي دائما ً ما
تكون يف مصلحتك وتضعك عىل السكة الصحيحة
صحي�اً :وضعك الصحي الحرج والدقيق ل�م يعد يحتمل أي تراجع،
سارع فورا ً إىل طبيبك

الجوزاء

مهني�اً :تقوم بخي�ارات صائبة وتحصل ع�ىل مبالغ لم
تتوقعها ،من حقك أن تفرح وتزرع الفرح يف محيطك
عاطفي�اً :انتب�ه ملعاملتك الرشيك ،فه�و يتحمل منك الكثري
ويسكت ،لكن هذا األمر لن يستمر طويالً
صحياً :اس�تغل عطلة نهاية األس�بوع وانطلق مع العائلة إىل البحر
ومارس السباحة

 - 1890وف�اة ملك هولن�دا ويليام الثالث دون
وج�ود وري�ث ذك�ر يخلف�ة مما حت�م إصدار
ترشيع خاص لتخلفة ابنته امللكة ويلهلمينا.
 - 1940روماني�ا توق�ع اتفاق�ا ً للتحال�ف مع
أملاني�ا النازية وإيطالي�ا والياب�ان فيما عرف
باس�م دول املحور وذلك أثناء الح�رب العاملية
الثانية.
 - 1964الرئي�س امل�رصي جم�ال عبد النارص
وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز يوقعان
يف مدينة جدة اتفاقا ً بشأن حرب اليمن.
 - 1981الرئي�س األمريك�ي رونال�د ريغ�ان يوقع
ع�ىل أمر رئ�ايس ظل رسا ً يقيض ب�أن تقوم وكالة
املخاب�رات املركزية بدع�م وتدري�ب وتمويل ثوار
الكون�را يف نيكاراغوا ،وه�و األمر الذي تم فضحة
فيما بعد وعرفت بقضية إيران  -كونرا.
 - 1989هدم جدار برلي.
 - 1991تعي�ي بطرس بط�رس غايل أمي عام
لألم�م املتحدة خلفا ً لخافيري برييز دي كويالرد
عىل أن يتسلم عمله رسميا ً يف  1يناير .1992

السرطان

مهنياً :من�اخ إيجابي لتطوير قدراتك العملية ،اس�تفد
من هذا األمر قدر املستطاع وال تدع الفرص تفوتك ألنها
قد ال تتكرر يف املدى املنظور
عاطفياً :تغايض الرشيك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغري تعاملك
معه ،وهنا يفرض الحذر نفسه وتؤدي الحكمة دورا ً كبريا ً
صحياً :أنت قادر بإرادتك الصلبة عىل التخلص من السمنة واستعادة
عافيتك ونشاطك

حدث يف
مثل هذا
اليوم

األسد

مهني�اً :قد تف�رض رأي�ا ً أو ّ
تحقق رغب�ة ،كأن ُت ّ
عي يف
منصب أو تحتل مركزا ً أو ما ش�ابه ،فتربهن للجميع أنّ
العلم سالح اإلنسان
عاطفي�اً :كن ناضجا ً واترك األمور تس�ري به�دوء وتكيّف مع
األمر الواقع وال تقاومه ،وكن مستوعبا ً لكل ما يصدر من الحبيب
من ترصفات
صحياً :مارس برودة أعصابك عىل محيطك وال تفقدها ،وخذ األمور
بروية

العذراء

مهني�اً :أنت مدع�و اىل ّ
التحفظ ول�و ّ
ان الفرص املهنية
جدي�دة متاحة امامك ،امور طارئة قد تحصل وحظوظ
لم تخطر بالبال
عاطفي�اً :تغي�ريات مفاجئة تطال وضع�ك العاطفي وتضعك
أمام مسؤوليات كبرية قد تعجز عن القيام بها
صحي�اً :أن�ت دائم التوتر ومع�رض الضطرابات نفس�ية ما يجعلك
تعتقد أنك تشكو أمراضا ً خطرية

الميزان

مهني�اً :تحدي�د األهداف يف مس�ريتك املهني�ة مه ّم جدا ً
ّ
ويوفر عليك الكثري من الجه�ود غري الرضورية ،وتقديم
التربيرات التي قد ال تنفع
عاطفياً :قد تكون بعض تفاصيل املرحلة املقبلة س�ببا ً يف عدم
عالقة ما فحاول أن تتغاىض عن التفاصيل الصغرية
صحياً :العقبات الصغرية لن تشكل عائقا ً أمام إرصارك عىل متابعة
تمارينك اليومية

العقرب

مهني�اً :قد تقلق بش�أن وض�ع طارئ ،فال توق�ع عقدا ً
وال تس�افر وكن واعيا ً لكل ما يدور حولك ،وال سيما أن
املترضرين من نجاحك يخططون ألمر ما
عاطفي�اً :أخبار حلوة وتطورات زاه�رة ،تخوض غمار عالقة
فريدة من نوعها وتعرف تطورا ً يفرحك ويريحك
صحياً :كما تحرص باس�تمرار عىل تفقد رصيدك يف املرصف ،تفقد
وضعك الصحي أيضا ً لدى الطبيب املختص

القوس

مهني�اً :ال تب�دأ بأي م�رشوع جديد قب�ل أن تنهي
إلتزاماتك إزاء مرشوع حايل ألن األمر رهن بنجاحه
أو بعدمه
عاطفياً :ال تقدم اليوم عىل مغامرات عاطفية جديدة ،بل
أنت مدعو إىل التأني والحذر يف هذا الشأن
صحياً :نفذ قدر اإلمكان اإلرش�ادات الغذائية ،وإذا أحسست
باالنزعاج راجع اخصائي التغذية

الجدي

مهنياً :تحاول أن تنهي مهمة تشكل عائقا ً بالنسبة إليك
لتنطلق بم�رشوع جديد مهم جدا ً تربه�ن من خالله ما
أنت عليه يف الواقع
عاطفياً :تنتابك شكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غامض ،بينما
الحقيقة أنت من يكتنفه الغموض
صحي�اً :خفف قدر اإلمكان من تناول املرشوبات الغازية وال س�يما
خالل تناولك الطعام

الدلو

مهني�اً :تتخلص من بعض خيبات األم�ل ،وتكون قادرا ً
ً
قدم�ا يف إنجاز ما خططت
ع�ىل النهوض مجددا ً وامليض

له
عاطفياً :االستفزاز مع الرشيك غري مستحب عىل اإلطالق ،ألن
رد فعله سيكون مكلفا ً وتدفع الثمن غاليا ً وتندم
صحي�اً :ال تجازف بصحتك من أجل مكاس�ب مادي�ة رخيصة ،ألن
الصحة هي األغىل

الحوت

مهني�اً :تراج�ع الحظ�وظ وتضط�ر إىل أن تتكي�ف مع
ظروف جدي�دة ،تطورات يف حياتك املهنية تتطلب الكثري
من الحرص
عاطفياً :تبادر إىل االنطالق بحيويّة كبرية ،وتسعى إىل اإلمساك
بزمام األمور وتشعر ّ
بأنك مسيطر عىل األوضاع
صحياً :التمارين الصباحية مفيدة قبل تناول الطعام أو أي مرشوب
منبّه

 - 2003الرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه
يضط�ر لتقدي�م اس�تقالته م�ن منصب�ه بعد
احتجاج�ات ش�عبية واس�عة عىل إث�ر نتائيج
االنتخابات.
 - 2005انتخ�اب إل�ي جونس�ون س�ريليف
رئيس�ة عىل ليبريي�ا ،وبذلك تصب�ح أول امرأة
تتوىل منصب رئاسة الدولة يف أفريقيا كلها.
- 2007تأجي�ل الجلس�ة االنتخابي�ة الخاص�ة
بانتخ�اب رئيس لبن�ان إىل تاريخ  30نوفمرب وذلك
ملزيد من التش�اور عىل الرغم من أن هذا اليوم هو
آخر يوم من والية الرئيس إميل لحود.
الرئي�س اللبناني إميل لحود يقرر تس�ليم الجيش
اللبنان�ي األمن يف البالد وذلك بس�بب عدم انتخاب
رئي�س جديد للجمهوري�ة وحصول ف�راغ بمركز
الرئاسة ،والحكومة ترفض القرار.
 - 2008املجل�س املرك�زي ملنظم�ة التحري�ر
الفلسطينية ينتخب رئيس السلطة محمود عباس
رئيس�ا ً لدولة فلس�طي وهو الق�رار الذي رفضته
حركة حماس.

مشاكل وحلول

أخذته من زوجته ومل يوثق زواجنا...كيف أتصرف؟
انا زوجة ثانية عمري  37سنة،
وهو  49سنة ،أنا سيدة متعلمة
وجميل�ة ووظيفت�ي محرم�ة،
لك�ن تأخ�رت يف ال�زواج ربم�ا
لكثرة ال�رشوط الت�ي وضعتها
للزوج املس�تقبيل حتى يف س�ن
 27تعرف�ت إىل زوج�ي الح�ايل،
وكن�ا أصدق�اء ولم أفك�ر يوما ً
أن أت�زوج ب�ه؛ ألن مبادئ�ي ال
تواف�ق ع�ىل ذل�ك ،وم�ر الوقت
وتحول�ت القص�ة إىل قصة حب
وظلل�ت أح�ارب هذا الش�عور،
لكن تغلب ع�يل القدر وتزوجنا،
وهو طلب عدم تسجيل الزواج؛
ألن القانون ال يس�مح بتسجيل
الزواج الثاني إال بموافقة األوىل،
وهو ال يريده�ا أن تعلم؛ تفاديا ً
للمشاكل.
كم�ا ال يري�د أن ننج�ب مؤقت�ا ً
حتى يوث�ق الزواج ،أعيش حياة
ش�به مظلم�ة؛ ألن�ه ال يريد أن
يظه�ر يف حياتي كثرياً؛ خوفا ً أن
تعل�م زوجته ،لم يؤمن يل منزالً؛
ب�ل نعي�ش يف منزل مؤج�ر وأنا
أدفع أجرت�ه ،وتقريبا ً ال يتحمل
مس�ؤوليتي يف يشء ،بحجة أنه

غري قادر مادياً ،وراتبي أكثر من
راتبه الذي يكفي أوالده فقط.
ل�م يس�جل زواجن�ا لح�د اآلن،
يعن�ي ال أس�تطيع اإلنجاب وأنا
اآلن يف سن .37
يتخ�ىل عن�ي يف بع�ض املواقف
حت�ى أن�دم ألني تزوجت�ه ،مثل
العط�الت الت�ي أح�رض نف�ي
لنمضيه�ا مع�ا ً بينم�ا يركن�ي
متحججا ً باألطفال.
إذا انفصلت عنه ستكون صدمة
حياتي ،وربما ال أستطيع القيام
منه�ا؛ ألن�ي أحب�ه وأعل�م أن�ه
يحبني ،لكن ترصفاته أتعبتني،

أعل�م أنه ل�و انفصلت س�أكون
مطمعا ً للكثريين ،وخاصة أنني
أبدو صغرية جدا ً عىل سني.
النصائح والحلول:
� ح�رص ال�رشع ع�ىل التنبي�ه
الش�ديد بش�أن تعدد الزوجات،
ولكن لألس�ف الغالبية ال تسمع
وال تتع�ظ ،ومنه�م ه�ذا الرجل
ال�ذي تزوج�ك لكن�ه ل�م يوث�ق
زواجه بك.
� م�ا معن�ى ه�ذا؟ معن�اه أنك
لس�ت يف موقع الزوجة الثانية،
ومعناه أنك سجنت نفسك داخل
وهم يمنعك من األمل باإلنجاب؛

فماذا تنتظرين؟
� أقول لك باختصار وحسم :هذا
حب أناني كاذب ومخادع ،وأنت
تدفع�ي ثمن�ه لتثبت�ي ضعفك
وع�دم تقدي�رك لنفس�ك؛ ب�ل
واالستمرار يف لعب دور الضحية
التي تدفع إيج�ار بيت الزوجية
املزيف ،اصحي وابتعدي وافتحي
عيني�ك وقلبك للحي�اة واإليمان
بم�ا قس�مه الل�ه ،وتأك�دي أن
الله س�يغفر لك ه�ذه الزلة التي
تس�بب لك الذل ،ويعوضك إذا ما
صفت نيت�ك بعري�س حقيقي؛
فم�ازال لدي�ك خم�س س�نوات
لإلنج�اب ،ومن حقك أن تحلمي
بحل�م س�ليم وواقع�ي حتى لو
ل�م يتحقق؛ ألن م�ا حققته اآلن
كذبة كربى ووهم لن يوصلك إال
إىل متاهة ال ينفع بعدها الندم.
� أم�ر واح�د أخ�ري يمك�ن أن
يصح�ح وضع�ك «إن ش�ئت
االس�تمرار معه» وه�و اعرافه
بزواجكم�ا وتوثيقه له وإنجابك
حسب الرشع ،ويبدو واضحا ً أن
هذا لن يحدث؛ فم�اذا تنتظرين
حقاً؟.

رأيس
1وح�دة معلوم�ات يف
الكمبيوت�ر  oنب�ات
صحراوي
2ي�ؤوي ويعط�ي األمان o
مسؤول  oمتشابهان
3عمل�ة عربي�ة (جم�ع
ومعكوس�ة)  oدم�ر وقلب
رأسا عىل عقب
4مؤنس  oفول سوداني
5م�ن اوالد آدم  oن�درة
(معكوسة)
6من االطراف  oاستحسنه
7تدعو للخجل  oوزراء امللك
وحاشيته
8جهنم (معكوسة)  oوبخ
9توقف  oمن يعطي الناس
دينا مقابل فائدة
10مجموعة (كلمتان)

أفقي
1نبتة عشبية جبلية توضع لتزكية
الشاي أو للعالج  oقوام
2فض�ة س�ائلة  oأرش�د  oنصف
فارغ
3طائر اسطوري يحيا بعد احراق
 oكثري جدا
4إمارة عربية
5ماكنة تحرك ما نركبه برا وبحرا
وجوا
6انخفاض درجة الحرارة  oنصف
راية  oالعزوة واملكانة العائلية
7اح�د الوالدي�ن  oصباحك مثله o
يابسة
8نبات طيب يف الس�لطة  oمنطقة
متنازع عليها يف جنوب مرص
9قبول حسن
10مثل عربي قديم يقال يف توافق
اثني يف الشكل أو الشخصية

غزل عراقي
مرات التحبه تشوف ...منه اشكال
وتخلقله االعذار ...دكول مو قصده
وتصد كل احلجي ...والنصح من الناس
وتتحمل ذنوبه ...وكل خطأ عنده
لبس يفاجئك يلبس ...جلد ثعبان
ومفصل عليه ...وجايبه بكده
مانادم عليك ...الراح خلي يروح
ولك صارت قدميه ...املاي وتبده
بس نادم علي ...شلونه اصدك بيك
ونادم ما اخذت ...العبره من وحده
وهن اهواي صارن ...ماتبت عالصار
يا كلبي شيتوبك ...كافي وتهده
غيمه من الدمع يزرعها...وسط العني
وانت ورود ...حمره وتزرع بخده

من الفيسبوك
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اختبارات شخصية

ماذا خيربك توقيت والدتك عن شخصيتك؟
هل س�معت قب�ل ذلك عن تأثري
توقيت والدتك عىل ش�خصيتك؟
ً
تأث�ريا
فيعتق�د البع�ض أن ل�ه
ً
كب�ريا ،حيث يدل ع�ىل املهارات
ً
الحقا!
والشخصية والسلوك
بي الس�اعة الثاني�ة عرشة بعد
منتصف الليل والس�اعة الثانية
ً
صباحا
تش�عر بمزيد من الثقة والراحة
يف املواق�ف االجتماعي�ة الت�ي
لديك خربة بها .تبحث دائمًا عن
األمن واالستقرار ،هذا ما يجعل
البع�ض يعتق�د أن�ك ش�خص
متقوقع .تحب التعلّم ،وتش�جّ ع
الناس عىل أن يعيش�وا وفق قيم
اجتماعي�ة إيجابية .عائلتك هي
األولوية األوىل يف حياتك.
ً
صباح�ا
ب�ي الس�اعة الثاني�ة
ً
صباحا
والرابعة
أن�ت ش�خص فض�ويل ،تبح�ث
دائمًا عن يشء جديد لتكتشفه.
كم�ا أنك صدي�ق مخلص ،تحب
القراءة والكتابة والسفر ،تميل
ملمارس�ة األنش�طة الرياضي�ة
البسيطة.
ً
صباحا والسادس�ة
بي الرابعة
ً
صباحا
أن�ت بحاجة لتتعل�م كيف تقف
ع�ىل قدمي�ك ،فأنت قلق بش�أن
الحف�اظ ع�ىل م�واردك ،وكذلك
بش�أن املس�تقبل .ت�رى أن

املش�اركة أم�ر جي�د ،كم�ا أنك
تح�ب مس�اعدة وتحفيز الناس
املحيطي بك .أنت روماني ،ويف
بعض األحيان تكون عنيد.
ً
صباح�ا والعارشة
ب�ي الثامنة
ً
صباحا
أنت ّ
حس�اس للغاية ،فأنش�طة
مث�ل التأمّ �ل تجعل�ك تش�عر
ّ
تفضل قضاء
بالسالم والتجدد.
الوق�ت بمف�ردك ،ال تس�عى إىل
املج�د أو الش�هرة العاملي�ة ،بل
تس�عى لخدمة اآلخري�ن بجلب
السالم والوئام إىل نفوسهم.
ً
صباح�ا وف�رة
ب�ي الع�ارشة
الظهرية
ّ
تفضل
لدي�ك ش�خصية ودودة،
أن تك�ون م�ع م�ن يش�اركك
اهتمامات�ك .أن�ت الع�ب فريق

جي�د ،تع�رف كي�ف تق�رّب بي
الناس .كما أنك يف بحث مستمر
عن األصدقاء الجدد ،واللحظات
الجميلة ،والتجارب املمتعة.
بي الظهرية والثانية مساء
أنت إنس�ان طموح ومس�ؤول،
تع�رف كيفي�ة التفاع�ل مع أي
أم�ر ،كما أنك تعرف بالضبط ما
تريد .لكن ْ
كن حذرًا ،فإنجازاتك
املهني�ة ق�د تع�رّض حيات�ك
الخاصة للخطر.
ب�ي الثاني�ة مس�اء والرابع�ة
مساء
نشيط ومغامر ،ال تحب الروتي،
فأنت جاهز دائمًا الكتش�اف ما
هو جدي�د .كما أنك حريص عىل
توس�يع آفاق�ك ،تبحث بش�كل
مستمر عن إجابات أكثر األسئلة

الفلسفية تحد ًيا.
بي الرابعة مس�اء والسادس�ة
مساء
أنت ش�خص إيجاب�ي وحيوي،
لدي�ك ّ
تعط�ش لحل أك�رب أرسار
الحياة ،كما أنك حذِر يف عالقاتك،
ّ
مس�لم
وال تأخ�ذ أي يشء كأمر
به؛ خاصة الثقة والحب.
بي السادس�ة مس�اء والثامنة
مساء
تمتل�ك صف�ة ممي�زة ،فأن�ت
بإمكان�ك أن تش�عر بحاج�ات
اآلخرين ،لديك قدرة مذهلة يف أن
ّ
تتجنب
تضع نفسك يف مكانهم.
املواجهة وكثرة األس�ئلة ،تتقبّل
الحياة كما هي.
ب�ي الثامن�ة مس�اء والعارشة
مساء
تش�عر بالرض�ا عن�د مس�اعدة
اآلخري�ن ،لكن�ك تري�د أن تكون
موضع تقدير من قبل اآلخرين.
تس�عى إىل الكم�ال ،وال تح�ب
الوقوع يف أي خطأ.
ب�ي الع�ارشة مس�اء والثاني�ة
عرشة بعد منتصف الليل
تع�رف تمامً �ا م�ا ال�ذي تريده،
أن�ت تش�ع بالحيوي�ة وامل�رح،
تق� ّدر اإلبداع ،تس�عى للش�هرة
واالهتم�ام .ولتحقي�ق أهدافك،
دائمً�ا تدف�ع نفس�ك خ�ارج
الحدود.

قـــــــصة

مثل

املتعوس متعوس ولو علقوا
برقبته فانوس

كان هناك اخوة احدهما ثري واالخر فقري ،كان يتس�ائل الناس ملاذا
ال يساعد الثري اخاه الفقري (املتعوس) ويعطيه مما اعطاه الله؟ يف
احد املرات صارح احد اصدقاء الثري بما يتداوله الناس عنه ،فأقسم
ل�ه الثري انه يحاول مس�اعدة اخيه (املتع�وس) اال انه يرفض ذلك
وقد حاول مس�اعدته بطريقة غري مبارشة اال انه كان يفش�ل يف كل
مرة !! .
الح�ظ االخ الثري ان صديق�ه لم يصدق ما يقول وق�رر ان يثبت له
ذل�ك ،فاعطى صديقه رصة فيها مال وطلب منه ان يلقيها يف طريق
اخيه املتعوس ،ففعل الصديق ،وجلس�ا يف انتظار االخ الفقري ،وبعد
ف�رة وجيزة دخل عليهم�ا املتعوس وتوقع�ا ان يخربهما بأنه وجد
رصة املال ليس�أل عن صاحبها اال انه لم يفع�ل !! فقد اخربهما انه
راهن نفس�ه يف هذا اليوم ان يأتي مغمض�ا عيناه وقد فعل!! فصاح
فيه صديق اخيه املتعوس متعوس لو علقوا برقبته فانوس.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد
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حال الترك تطلق أغنيتها باللهجة العراقية “شتبي منّي”
بعد سلس�لة نجاحات حققتها الفنانة ،حال رّ
الرتك ،عىل مدار سنوات
م�ن النش�اط الفن�ي امللح�وظ واإلص�دارات الغنائي�ة املتتالية مع
رشك�ة  ،Platinum Recordsوالت�ي تصدرت كله�ا مواقع التواصل
االجتماعي والقت استحس�انا ً وانتش�ارا ً يف كل أنحاء العالم العربي،
الغنائي الجديد باللهجة العراقية بعنوان
ه�ا هي الرتك تطلق عملها
رّ
“ش�تبي رّ
مني” ،وذلك بعد النجاح الساحق الذي حققه عملها األخر
“ممن�وع اللم�س” وال�ذي تخطى عىل ال�� Youtubeعتب�ة ال�121
مليون مشاهدة.
حال اخت�ارت أن تكون تجربتها الجديدة من كلمات الش�اعر فراس
الحبي�ب ،تلحني وتوزي�ع ميثم ع�الء الدين ..وقد أص�درت الرشكة
املنتجة  Platinum Recordsاألغنية مصحوبة بالكليب الخاص بها
الذي صورته مؤخرا ً مع املخرج فادي حداد.
يذكر رّ
أن حال ،الت�ي بلغت ال� 18عاما ً قبل فرتة وجيزة ،بدأت اختيار
ً
أعمال تحمل نكهة مختلفة من باب التنويع يف الخيارات.
وكانت حال بدأت التس�ويق للعمل الجديد عرب صفحاتها عىل مواقع
التواص�ل االجتماعي قب�ل أيام ،حي�ث رّ
غنت مقطعا ً م�ن األغنية يف
فيديو قصر حقق رواجا ً كبرا ً وانتشارا ً ملفتاً.
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http://alzawraapaper.com
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لعن اهلل أمريكا

انطالق تصوير فيلم “ماما حامل” لـ ليلى علوي
أزاحت إحدى الرشكات الس�تار
عن أول هاتف مض�اد للبكتريا
يف العال�م ،والذي يوقف انتش�ار
الجراثيم.
ويحم�ل الهات�ف اس�ما مبدئيا
ه�و “كات إس ،”42وه�و قادر
ع�ىل الحد من انتش�ار البكتريا
بفض�ل تضمنه أليون�ات فضية
تم�ت إضافته�ا أثن�اء عملي�ة
تصنيعه.
وتزعم رشكة “بوليت” املصنعة
للهات�ف أنه يمت�از بالقدرة عىل
تقليل ع�دد البكتري�ا املتواجدة
ع�ىل س�طحه بنس�بة  80%يف
غض�ون  15دقيقة ،و 99.9%يف
غضون  24ساعة.

ويف حني أن هاتف “كات إس”42
ال يعمل ع�ىل تحييد البكتريا أو
الفروسات بشكل فعال ،بما يف
ذلك فروس “كورونا” املستجد،
إال أن�ه يوق�ف انتش�ار وتكاث�ر
مسببات األمراض.
ويق�ول صانعو الهات�ف القوي
إن الجهاز مق�اوم للماء تماما،
وينصح�ون ب�رورة غس�له
بانتظ�ام بامل�اء والصاب�ون
واملطهرات وحتى املبيض لإلبقاء
عليه نظيفا.
ولن يكون هاتف “كات إس”42
متاحا لل�رشاء إال يف أوائل العام
املقبل  ،2021وس�يطرح بسعر
 300دوالر.

فيس بوك وجوجل وتويتر يستعدون لمحاربة
المعلومات المضللة عن لقاحات كورونا

تس�تعد رشكات في�س بوك وتوي�رت وجوجل ملعرك�ة التضلي�ل الكبرة
القادمة املتعلقة بلقاحات ف�روس كورونا ،حيث تتعاون الرشكات مع
مدققي الحقائق والوكاالت الحكومي�ة من جميع أنحاء العالم ملكافحة
املعلوم�ات الخاطئة حول لقاح�ات فروس كورون�ا القادمة ،ويف إطار
رشاكة جديدة ،ستعمل منصات وسائل التواصل االجتماعي مع الباحثني
والوكاالت الحكومية يف اململكة املتحدة وكندا إلنشاء إطار عمل للرد عىل
املعلومات الخاطئة املضادة للقاحات أثناء الوباء.
ويش�ارك كل م�ن فيس ب�وك وجوجل وتوي�رت يف هذا الجه�د ،إىل جانب
منظم�ات التأكد من الحقائق يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة والهند
وإسبانيا واألرجنتني وأفريقيا ،كما تشارك ً
أيضا وزارة الرقمية والثقافة
واإلع�الم والرياض�ة يف اململك�ة املتح�دة ومكتب مجل�س امللكة الخاص
الكندي .
لك�ن م�ا هو غر واضح حت�ى اآلن هو مدى تأثر مجموع�ات مثل هذه
يف نهاي�ة املطاف عىل سياس�ات رشكات وس�ائل التواص�ل االجتماعي،
وعىل الرغم من أن منصات وسائل التواصل االجتماعي قد اتخذت بعض
الخط�وات للحد م�ن نظري�ات املؤامرة املناهض�ة للقاح�ات ،إال أن لها
ً
تاريخا فوضو ًيا مع هذا املوضوع.
وباملث�ل حظر موقع يوتي�وب مؤخرًا املعلوم�ات الخاطئة حول لقاحات
 ،COVID-19لكن�ه قال إنه س�رفض إزالة مقاط�ع الفيديو التي تعرب
فقط ع�ن “مخاوف واس�عة النطاق” ،كم�ا اتخذ توي�رت ً
أيضا خطوات
للرتوي�ج ملعلوم�ات موثوق�ة ح�ول اللقاحات والوب�اء ،لكنه ل�م يتخذ
إجراءات صارمة ضد نظريات مؤامرة لقاحات معينة.

(تيك توك) يتيح ألولياء األمور
السيطرة على حسابات المراهقين

أطلق�ت خدم�ة مش�اركة الفيديو
القص�ر “تي�ك ت�وك” ()TikTok
تحديثا جدي�دا ،يمنح أولياء األمور
مزيدا من الس�يطرة عىل حسابات
املراهق�ني ،وذلك يف وق�ت تتعرض
في�ه رشكات وس�ائل التواص�ل
االجتماعي لضغوط متزايدة لجعل
منصاتها أكثر أمانا لألطفال.
وقالت الرشك�ة إن ميزة “االقرتان
العائ�يل” ( )Family Pairingتتيح
لآلب�اء اآلن إيق�اف التعليقات عىل
مقاطع الفيديو الخاصة بأطفالهم
تماما ،أو الس�ماح به�ا لألصدقاء
فقط.
وس�يتمكن اآلب�اء الذي�ن ترتب�ط
حس�اباتهم بحس�ابات أطفاله�م
أيضا من تفعيل الوضع الخاص يف
حسابات األطفال ،وإيقاف تشغيل
وظيف�ة البح�ث ع�ن املحت�وى،
أو املس�تخدمني ،أو الوس�وم ،أو
األص�وات ،وتحدي�د م�ن يمكن�ه
مش�اهدة مقاط�ع الفيدي�و التي
أُعجب بها أطفالهم.
وتسمح خدمة “تيك توك” لألطفال
بالتس�جيل وإنش�اء حس�اب إذا
تج�اوزوا س�ن  13عام�ا ،وكل ما
يحتاجون إليه هو تس�جيل تاريخ
ميالدهم .ومع ذلك ،ونظرا ألن تيك
ت�وك ال تطلب التحقق م�ن العمر،

فقد قام بعض األطفال دون س�ن
 13عاما بالتسجيل.
وقال�ت رئيس�ة السياس�ة العامة
لس�المة األطف�ال يف “تي�ك ت�وك”
بأوروبا ،ألكس�ندرا إيفانز ،لشبكة
“يس إن ب�ي يس” ( -)CNBCإن
مي�زة االق�رتان العائ�يل “رضب�ت
ع�ىل وتر حس�اس للوالدي�ن” منذ
إطالقه�ا .وأوضح�ت يف مكامل�ة
فيديو مع الشبكة قبل اإلعالن“ :إذا
كنا نفك�ر يف األمر عىل أنه صندوق
ل�ألدوات ،فإننا أردن�ا تقديم املزيد
من األدوات”.
وقال�ت إيفانز “إن مي�زة االقرتان
العائيل الجديدة التي ُتنرش يف جميع
أنح�اء العال�م ابتدا ًء م�ن الثالثاء،
توفر لألطفال حاج�ز حماية أثناء
استكشاف محتوى تيك توك”.
وأضاف�ت إيفان�ز“ :التحديث�ات
الت�ي نجريه�ا اليوم ه�ي األحدث
يف سلس�لة م�ن الخط�وات الت�ي
اتخذناه�ا ملن�ح العائ�الت األدوات
الت�ي يحتاجونه�ا إلنش�اء تجربة
تيك توك املناس�بة له�م” ،وتابعت:
“نحن نعلم أنه عندما يشعر الناس
باألمان ،فإنهم يش�عرون بالحرية
يف التعب�ر ع�ن إبداعه�م؛ وله�ذا
السبب تأتي السالمة يف صميم كل
ما نقوم به”.

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

انطلق تصوير املش�اهد األوىل من فيلم “ماما
حام�ل” للنجمة ليىل علوي يف مدينة الش�يخ
زاي�د ،وتجمع املش�اهد األوىل بني بطلة العمل
والنجم الكوميدي بيومي فؤاد الذي يشاركها
يف بطول�ة العم�ل ،والذي يجس�د دور زوجها
خالل األحداث.

وت�دور األح�داث حول أرسة م�ن طبقة غنية
يتعرض�ون للعديد م�ن املواق�ف الكوميدية،
حي�ث يعتم�د الفيلم ع�ىل كوميدي�ا املوقف،
باإلضاف�ة إىل تع�رض بيوم�ي ف�ؤاد لبع�ض
املش�اكل يف عمل�ه ال�ذي يتوىل إدارت�ه الفنان
س�امي مغ�اوري ،وتت�واىل األح�داث يف إطار

اجتماعي كوميدي.
ويف س�ياق آخ�ر ،تنتظ�ر النجمة لي�ىل علوى
عرض فيلم “التاريخ ال�ري لكوثر” ،تأليف
واخ�راج محمد أمني ويش�ارك يف بطولته كل
من أحمد حاتم وزينة وفراس سعيد ومحسن
محيى الدين وغرهم من النجوم.

قريبا ..درة تنتهي من تصوير حكايتها “أول السطر”
الحكاية السادسة والتي تحمل اسم “الزم أعيش” بطولة
جميل�ة عوض وتع�رض حالي�ا ً حكاية رب�ع قراط
لريهام عبد الغفور ومصطفى درويش.
وكان آخر أعمال درة مسلسل “بال دليل” من 45
حلقة وش�اركها البطولة خالد س�ليم ،ونيقوال
معوض ،وحازم س�مر ،وإس�الم جمال ،وعمر
الش�ناوي ،جم�ال عب�د الن�ارص ،أرشف زكي،
أنع�ام الجريت�يل ،أحمد ك�رارة ،وديانا هش�ام،
وش�رين عرف�ة ،ومها نص�ار ،ومحم�د لطفي،
وهاج�ر الرشنوب�ي وتألي�ف إنجي ع�الء وإخراج
منال الصيفى وإنتاج رشكة سينرجي.

تنتهي النجمة درة من تصوير مش�اهدها يف حكاية “أول
السطر” من مسلس�ل “إال أنا” ،املعروض عىل قنوات
 dmcبعد أسبوع ،كما يواصل مخرج العمل محمود
كام�ل يف مونت�اج الحلق�ات األوىل من املسلس�ل
والعمل من تأليف محمد الدباح وريم القماش.
مسلس�ل “إال أن�ا” ،كان يض�م يف البداي�ة 6
حكايات تم عرض  5منها حتى اآلن ،هم “بنات
م�وىس” بطولة وف�اء عامر ،و”س�نني وعدت”
بطولة أروى جودة ،و”أمل حياتي” بطولة حنان
مط�اوع ،و”أم�ر ش�خيص” بطولة ش�ري عادل،
و”يض القمر” بطول�ة كندة علوش ،وعرضت مؤخرا

نجاح الهيبة مستمر ..وبدء التحضير للموسم الجديد
بعدما وصل إىل منتصف األحداث،
يتصدر مسلسل-الهيبة الرد قائمة
األكثر مشاهدة عرب شاشة شاهد
اإللكرتوني�ة ،وقد بدأ تيم حس�ن
بطل املسلس�ل بمتابعة ردود فعل
جمه�وره عرب صفحته الرس�مية
عىل موقع تويرت؛ األمر الذي جعل
متابعيه يرسلون له رسائل تهنئة
ع�ىل نج�اح العم�ل ،رّ
معربين عن
لهفتهم ملعرفة األحداث املقبلة.
فرغم االنتق�ادات التي طالت تيم
حس�ن من قبل رّ
كتاب العمل ،لكن
ه�ذه االنتق�ادات ل�م تمنع�ه من
مواصلة نجاحه.
وب�دأ رّ
صن�اع مسلس�ل “الهيب�ة”
بالتحض�ر للموس�م الجدي�د من
العمل واملقرر أن يش�ارك فيه تيم
حسن يف رمضان  ،2021والبعض

ي�ردد أن هناك تط�ورا ً مفاجئا ً يف
مسار شخصية جبل ضمن أحداث
املوسم الجديد ،حيث يشهد تغيرا ً
جذري�ا ً يف حياته ويتجه إىل مكانة
مهمة يف البلد.
الجدي�ر بالذك�ر أن املنتج صادق
الصب�اح أعل�ن قب�ل ف�رتة ع�ن
اتجاهه لتقديم مرشوع سينمائي

ضخم يحمل عنوان “الهيبة” ،عىل
أن يك�ون جاه�زا ً للع�رض خالل
عام�ني م�ن اآلن ،أي يف ،2022
ولكن لن يب�دأ التحضر له إال بعد
إنهاء املوسم الخامس من سلسلة
“الهيبة” التلفزيونية.
أما عن م�رشوع “األمر األحمر”
ال�ذي كان م�ن املقرر أن يجس�د

ماغي بو غصن ودانييال رحمة
تستثمران نجاح أوالد آدم
ف�ازت النجم�ة اللبناني�ة ،ماغ�ي ب�و
غص�ن ،بلق�ب أفض�ل ممثل�ة ونال�ت
جائزة يف مهرج�ان الفضائيات العربية
يف القاهرة؛ وكذلك فاز زميلها السوري،
مكس�يم خلي�ل ،بجائزة أفض�ل ممثل،
وع�رض ع�ىل صفحته الخاص�ة تويرت
الجائ�زة ش�اكرا ً لجن�ة املهرج�ان عىل
ثقتها بس�بب تعذر حض�وره املهرجان
بس�بب الحظ�ر املف�روض ع�ىل العالم
وتوخي الحذر من فروس كورونا.
يُذك�ر أن مسلس�ل “أوالد آدم” كان من
املسلسالت القليلة التي ُعرضت يف شهر
رمضان املايض بع�د توقف التصوير يف
ش�هر آذار/مارس ملجموعة أخرى من
املسلس�الت الت�ي ُح�رم م�ن متابعتها
املش�اهد ،وكان�ت مخصص�ة لش�هر
رّ
ويجس�د فيه مكس�يم خليل
رمض�ان؛
دور مق� رّدم تلفزيوني مطلرّق ،وله طفل

محروم م�ن رؤيت�ه ،يت�زوج بقاضية
لبناني�ة ماغي بو غص�ن ،ويعمل وفق
منطق وخط وص�ويل واضح يحمله يف
نهاية األمر عىل االنتحار.
ويبدو أن رشكة إيغل املنتجة املنفذة
ل�”أوالد آدم” ستس�تغل م�رة ثانية
التع�اون م�ع كاتب املسلس�ل رامي
كوس�ا ال�ذي يح�ر لعم�ل قريب،
لكن من دون معرفة من هم أبطال
هذا العم�ل ،وإذا كان هناك تعاون
ب�ني فريق املمثل�ني يف “أوالد آدم”
والجديد الدرامي املتوقع أن يكون
ملوس�م رمض�ان  ،2021فيم�ا
أعلن�ت ماغ�ي ب�و غصن عن
عم�ل جديد يج�ري التخطيط
له حاليا ً يجمعها بزميلتها دانييال
رحمة التي ش�اركت أيضا ً يف “أوالد
آدم” وحققت نجاها ً باهرا ً يف أدائها.

بطولت�ه تيم حس�ن عن
الراحل حسن سالمة ،فقد
كشف مصدر خاص عن أن سبب
التأجيل يتعلرّ�ق بظروف التصوير
الت�ي تتطل�ب الس�فر للعديد من
الدور األوروبية ال ألس�باب أخرى
كما ردد البعض.
ويتحر حاليا ً تيم حسن لتقديم
مرشوع�ه الدرام�ي الثان�ي ع�رب
شاشة ش�اهد الذي يحمل عنوان
“أنا” مع املخرج سامر الربقاوي،
وت�دور حلقات�ه يف عرش
حلق�ات درامي�ة
فقط.

سعد حمسن خليل
لعن الله كرستوفر كوملبوس ،مكتش�ف امريكا ،وما خلفه هذا املكتشف
م�ن تداعيات يف العالم ..لعن الله كوملبوس وما خلفه من دمار وتداعيات
نتيجة هذا االكتشاف ،فلوال امريكا لكان العالم غر عالم اليوم ،حتما كان
العالم س�ينعم باالس�تقرار ،فكل مشاكل العالم س�ببها ذلك االكتشاف..
ولع�ن الله كل العم�الء الجهالء الذين عمل�وا تحت راية امري�كا لتنفيذ
مخططاته�ا ..لعن الله الذيول الذين خربوا الع�راق وجعلوا الدم العراقي
مراقا بال خوف وال خش�ية من الله ..لعن الله امريكا وما خلفته يف بالدنا
من تداعيات ،فقد كان الش�عب العراقي ،بعرب�ه واكراده وطوائفهكافة،
كتلة واحدة موحدة ال تقبل القسمة عىل اثنني ،فتمر البرصة تربطه عالقة
ح�ب ومودة م�ع لبن اربيل ،كل يكم�ل االخر ،فمزيجهم�ا يعطي يف الفم
حالوة الطيبة العراقية ،كانت اغنية (هربجي كرد وعرب ..رمز النضال)،
تدخل االذن كسمفونية جميلة تشد فينا العزم عىل تواصل االخوة العربية
الكردي�ة رغم الخالف�ات السياس�ية الحاصلة بني القادة الع�رب والكرد
والتي كان من نتائجها س�فك املزيد من الدم العراقي ،وخاصة يف حروب
م�ا اطلق عليها مع�ارك االنفال ،لكن ه�ذه املواجهات لم تس�تطع كر
ج�دار العالقة املتجذرة بني كاكا حمه وابن بغ�داد او البرصه او املوصل،
ف�كان تمر البرصه يأكله كاكه حمه وهو يتلذذ فيه ،وابن بغداد والبرصة
واملوصل يرشب لبن اربيل وهو يتلذذ فيه ،كانت تجمعهم االخوة العراقية
واالخ�الص للعراق ،ولم تكن الوظائف املهمة ،املدنية والعس�كرية ،حكرا
ع�ىل العرب فكل االب�واب مفتوحة ..الكل يأكل من خرات العراق وهو يف
رضا ..ماذا تغر؟ اعتقد جازما انه ال يوجد تغير يف مستوى العالقة ،لكن
ال�ذي تغر هو القيادات السياس�ية التي تحكم البلد ،ش�خصيات نصبت
نفسها وصية عىل شعب العراق ،شخصيات لم تستفد من تجارب املايض
يف معالجة املشاكل املستعصية ،فكانت اغلب حلولها ضمن توافقات عىل
وف�ق مبدأ “هذا ال�ك وهذا ايل” ،لم تجد هذه الش�خصيات ،وعىل مدى 17
عام�ا صيغا عملية لحل املش�اكل املس�تعصية ،فبقيت تض�ع التنظرات
والتأط�رات لحل تلك املش�اكل عىل وف�ق توافقات املصالح الش�خصية،
وعيونه�ا ترنو اىل الثروات التي يمتلكه�ا العراق ،وخاصة الثروة النفطية
الت�ي ل�م تجلب للعراق غر مزيد م�ن الفوىض ،فباتت الس�احة العراقية
اش�به بغابة تتصارع فيها الذئاب املفرتسة التي ترتبص لالنقضاض عىل
فريس�تها من الحيوانات االليفة ،بعد ان فقدت مقومات وجودها ،وبات
العراق ال يش�به غره من الدول املستقلة ،ال يمتلك سيادة عىل ارضه بعد
ان اصبح بلدا مباحا نتيجة تدخالت الدول االجنبية واالقليمية لجر العراق
للدخ�ول يف ح�روب جانبية ال ناق�ة لنا فيها وال جم�ل ..أال تبا ً لكل خائن
باع العراق وباع نفسه إلرضاء النوازع الرشيرة الكامنة يف نفسه بأبخس
االثم�ان ..وليكن معلوما ان العراق س�يبقى كتلة واحدة ،ولن تس�تطيع
الذئ�اب التي ترتبص ب�ه من الدول املجاورة أخذ جزء من الكعكة وس�ط
تناحر القوى السياس�ية العراقية ،وعدم وصوله�ا اىل قناعات بأن ارض
العراق كتلة واحدة ال يمكن تجزئتها.

كاميرون دياز تكشف عن عشقها
لـ»الطبخ» :لغة من لغات الحب
قال�ت النجم�ة العاملية ،كام�رون دياز ،إنه�ا تحب الطبخ
وتع�ده لغة من لغات الحب ،مش�رة إىل أنها تطهو جميع
الوجبات ،وذلك خالل لقاء افرتايض مع برنامج Rachael
 .Ray Shoوأضاف�ت دي�از إن ابنته�ا راديك�س البالغ�ة
م�ن العم�ر  11ش�هرًا لم تتن�اول عىل اإلط�الق الطعام
«املهروس».
كم�ا أكدت املمثلة البالغة من العمر  48عامً ا أنها تبذل
جه�و ًدا مضاعف�ة إلطعام ابنته�ا املزيد م�ن أطعمة
البالغني ،مش�رة أن ابنتها تحب تن�اول الثوم ونخاع
العظام واألعشاب ،حسبما نرش الدييل ميل.
وكانت قد قض�ت كامرون دياز ف�رتة الحجر املنزيل
الذات�ي خوف�ا م�ن اإلصاب�ة بف�روس كورون�ا «
 « 19-COVIDال�ذي هدد العال�م بمنزلها املوجود يف
لوس أنجلوس بالواليات املتحدة األمريكية مع زوجها
بنجي مادن وابنتهما راديكس ،وألن دياز أصبحت بعيدة
نسبيا عن وسائل االعالم بعد إعالن اعتزالها ،فربما قررت
النجمة الش�هرة أن تعطي ملحة بسيطة عن حياتها خالل
الفرتة املاضية .

ياسمين عبد العزيز تفوز
بلقب نجمة العرب 2020

تغريدات

اللواء سعد معن

ازل السياب

مر اليوم الذكرى الثانية عشر الستشهاد
والدي احملامي معن املوسوي رمحه اهلل ..
ســتبقى خالدا يف العقل والوجدان .. ..
اب وصديق ورمز نقتدي بك.
اكلكم على شــي هو مو ســر اعتربوها فضفضة ١٠سنني
اقــدم برنامــج اهــل املدينة كل سنةمبوســم الشــتا
باالمطاروالفيضانــات اطلــع انــدد واشــجب واخبــص
الدوائر خبص ...
هســه جنت افكر شــحجي اليوم ألوم منــو احجي على
منــو اني اليوم ينطبق عل ّي املثل»مثل بالع املوس»بس
مقتنعة متاما العلة بينا واهلل بينا بينا احنا الشعب.

ف�ازت النجم�ة املرصية ،ياس�مني عب�د العزيز،
بلق�ب «نجمة الع�رب  ،»2020يف مهرجان نجم
الع�رب ،وش�اركت الفنان�ة صورة ع�ىل موقع
تب�ادل الصور انس�تغرام ،اس�تعرضت فوزها
باللقب وعلقت «الحمد لله».
ومهرج�ان نجم العرب ،هو مهرجان مرصي
يك�رم النجوم الفائزي�ن وفق اس�تفتاء آراء
املتابعني الع�رب ،حيث يحظر عىل املرصيني
اإلختي�ار ،وبذل�ك يك�ون كل فن�ان فائز قد
حقق نجاحا ً خارج موطنه.
وش�اركت الفنان�ة ياس�مني عب�د العزيز يف
املارث�ون الرمضان�ي لعام  2020بمسلس�ل
(انح�ب تاني لي�ه) ،م�ع الفنان رشي�ف منر
وكريم فهمي ،والفنانة سوسن بدر.

