استمرار ارتفاع سعر الدوالر رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
يف األسواق احمللية
مؤيد الالمي
بغداد /الزوراء:
واصل سعر الدوالر امام الدينار العراقي ،امس
االحد ،ارتفاعه يف االسواق املحلية .وبلغ سعر بيع
الدوالر يف بورصة الكفاح بحسب املركز العراقي
االقتصادي السيايس ،127.500 :بينما سعر الرشاء
.126.500ورجح خراء اقتصاديون انخفاض سعر
رصف الدوالر مقابل الدينار يف االسواق املحلية
خالل االيام املقبلة.وشهدت االسواق املحلية يف
االونة االخرية ارتفاعا ملحوظا بسعر رصف الدوالر
امام الدينار العراقي ،فيما عزا املختصون اسباب
االرتفاع اىل الطلب املتزايد عىل رشاء الدوالر.

إمخاد نريان البئر  44يف حقل خباز
النفطي بكركوك

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة النفط ،امس االحد ،اخماد النريان يف البرئ  44يف حقل خباز النفطي
بمحافظة كركوك.وقال وكيل الوزارة لشؤون االستخراج ،كريم حطاب ،الذي
يرشف عىل عملية االطفاء يف بيان تلقته «الزوراء» :ان الجهود الوطنية يف رشكة
نفط الشمال والجهات الساندة من الرشكات الوطنية قد تمكنت ،وبإمكاناتها
الذاتية من اخماد النريان يف البرئ  44يف حقل خباز النفطي بوقت قيايس وغري
مسبوق .واشار حطاب اىل استمرار الجهود الوطنية للعاملني يف القطاع النفطي
وبإرشاف ومتابعة وزير النفط احسان عبد الجبار إلطفاء واخماد النريان يف البرئ
 33يف حقل خباز ،وهو خري رد عىل االرهاب االعمى الذي يستهدف رضب الثروة
الوطنية واالقتصاد الوطني .

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7385 :االثنين  14كانون االول 2020

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

غري خمصصة للبيع

السعر  500دينار
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جملس النواب يطالب رئاسة اجلمهورية بإحصائية مستشاريها ورواتبهم

رفض نيابي واسع حملاوالت تسوية املفاوضات مع كردستان  ..واملالية النيابية تؤكد :أموال النفط مقابل مستحقات اإلقليم
الزوراء  /يوسف سلمان:
وجه�ت رئاس�ة مجل�س الن�واب
طلبا رس�ميا اىل رئاس�ة الجمهورية
للكشف عن عدد املستشارين املعينني
ع�ىل امل�الك الدائ�م يف ديوان رئاس�ة
الجمهوري�ة ،واملوظف�ني العامل�ني
بصفة عقد ومقدار املبالغ املالية التي
يتقاضونه�ا ،فيما ش�نت االوس�اط
النيابي�ة هجوم�ا ح�ادا رفضت فيه
محاوالت تسوية املفاوضات مع وفد
حكومة اقليم كردستان حول تسليم
املس�تحقات املالي�ة واالي�رادات غري
النفطي�ة بذمة االقلي�م اىل الحكومة
االتحادية .
وازاء ذلك طالبت اللجنة املالية النيابية
إقليم كردستان بتسديد األموال التي
بذمت�ه اىل الحكوم�ة االتحادية ،ليتم
إطالق أموال له.وق�ال عضو اللجنة،
النائب عدنان الزريف ،ل�”الزوراء” :ان
“الحكومة لم ترس�ل أي مبالغ مالية
اىل اإلقلي�م يف إط�ار قان�ون تموي�ل
العجز املايل ضمن املوازنة التشغيلية
واالستثمارية “.واضاف ان “اإلقليم
ملزم بتسديد إيرادات الخزينة العامة
م�ن تصدي�ر النف�ط البال�غ قيمت�ه
 460ال�ف برمي�ل ،وكذل�ك إي�رادات
املنافذ الرئيس�ة الرس�مية والكمارك
وغريه�ا م�ن اإلي�رادات” .مبين�ا أن

“االجتماعات م�ع الوفد الكردي هي
إليجاد آلية لتس�ديد اإلقليم ما بذمته
م�ن إي�رادات متحققة لع�ام 2020
للخزين�ة العام�ة ،وبعده�ا تق�وم
األخرية بإط�الق املس�تحقات املالية
لإلقليم مل�ا تبقى من الع�ام الحايل”.

واوض�ح “عندم�ا تدخ�ل األموال من
اإلقليم إىل الخزينة االتحادية ،س�يتم
دف�ع املس�تحقات املالي�ة لحص�ة
اإلقلي�م م�ن املوازن�ة ،وه�ذا قانون
يرتت�ب عىل حكومتي بغ�داد واربيل”
.باملقابل اكدت خلي�ة االزمة النيابية

ان مجل�س الن�واب مل�زم بجم�ع
تواقيع الس�تجواب أي من الرئاسات
الثالث يف ح�ال اصدار قرارات تخالف
ترشيعاته ،خصوصا فق�رات قانون
تموي�ل العجز املايل الذي اقره الرملان
مؤخرا.وق�ال مق�رر الخلي�ة ،النائب

خرجيو القانون يتظاهرون امام وزارة العدل لتضمينهم ضمن موازنة ٢٠٢١

جواد املوس�وي ،يف بيان صحفي :ان
“ تس�ليم اي ام�وال لالقليم يف الوقت
الراه�ن ال يمث�ل إنصافا م�ن رئيس
ال�وزراء تج�اه رشيح�ة املوظفني يف
محافظات الوسط والجنوب وبغداد،
والتي عانت ازم�ة تأخر الرواتب ولم
يعام�ل مواطنوها باالهمية نفس�ها
من قب�ل هذه الرئاس�ات ،م�ع ابناء
االقلي�م المتص�اص غضب الش�ارع
هناك”.كما اكد العضو االخر يف اللجنة
املالي�ة النيابية ،ثام�ر ذيبان ،رفض
أي اتف�اق مع االقليم خارج س�لطة
الرملان واللجنة املالية النيابية .وقال
ذيب�ان ،يف ترصي�ح صحفي :ان “اي
اتفاق مع االقليم ال يأخذ رأي اللجنة
املالي�ة ومجل�س الن�واب غ�ري ملزم
ويع�د باطال”.وأض�اف ان “االتف�اق
مع االقليم خارج السلطة الترشيعية
دون تس�ليم إيرادات النف�ط واملنافذ
الحدودي�ة إىل الحكوم�ة االتحادي�ة
اليمكن القب�ول به باملطل�ق” .مبينا
ان “اللجنة املالية النيابية ترفض أي
اتفاق مع االقليم لتسليم مبالغ مالية
خارج مرشوع قان�ون تمويل العجز
امل�ايل لالقلي�م” .واكد عض�و اللجنة
املالي�ة النيابية ان “من يخرق قانون
تمويل العجز املايل يتحمل املسؤولية
القانونية داخل مجلس النواب”.

فوز صعب للزوراء على الصناعات والقاسم حيقق أول فوز له بالدوري
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عمال ينهبون مصنع آيفون يف اهلند بسبب تأخر الرواتب

االخرية

ديون العراق الداخلية تتخطى
الـ  43تريليون دينار

بغداد /الزوراء:
كش�ف الجهاز املركزي لالحصاء عن ان
ديون الع�راق الداخلية خالل الربع االول
من العام الج�اري  2020بلغت اكثر من
 43تريلي�ون دينار.وق�ال الجهاز التابع
لوزارة التخطيط يف تقرير له :ان “الدين
الع�ام الداخ�ي للعراق بل�غ  43تربليونا
و 454مليارا و 406ماليني دينار يف الربع
االول من العام الحايل  ،2020مرتفعا عن
الرب�ع االخري م�ن ع�ام  2019الذي بلغ
 38ترليون�ا و 331ملي�ارا و 548مليون
دين�ار ،وعن الرب�ع االول من عام 2019

الذي بلغ  38ترليونا و 134مليارا و166
ملي�ون دينار”.واض�اف ان “االحتياطي
النق�دي للع�راق انخفض حي�ث بلغ 68
ترليون�ا و 505ملي�ارات و 638ملي�ون
دين�ار مقارن�ة بالربع االخ�ري من عام
 2019الذي بلغ  78ترليونا و 253مليارا
و 336ملي�ون دين�ار” .واش�ار اىل ان
“معدل س�عر الرصف لدى البنك املركزي
العراق�ي كان مس�تقرا للرب�ع االول من
ع�ام  2020والربعني االخ�ري واالول من
ع�ام  ، 2019حيث بلغ  1190دينارا لكل
دوالر واحد”.

املالية تعلن إطالق رواتب شهر كانون األول
والرافدين والرشيد يباشران توزيعها
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة املالي�ة ،ام�س االح�د،
اطالق رواتب املوظفني لش�هر كانون
األول الحايل.وذك�رت ال�وزارة يف بيان
مقتض�ب  :أن�ه “ت�م اط�الق روات�ب
املوظف�ني لش�هر كان�ون االول”.يف
غضون ذل�ك ،اعلن مرصف�ا الرافدين
والرش�يد ،أمس االحد ،املبارشة برفع
وتوزي�ع روات�ب موظف�ي الدوائ�ر
الحكومي�ة لش�هر كان�ون االول التي
وصل تمويلها.وذك�ر املكتب االعالمي
مل�رصف الرافدي�ن يف بي�ان تلق�ت
“الزوراء” نس�خة منه ،انه “اس�تنادا
لتوجيه�ات وزي�ر املالي�ة وبمتابع�ة
وادارة وارشاف م�ن قب�ل مدي�ر ع�ام

امل�رصف فقد بارشت ف�روع املرصف
يف بغ�داد واملحافظ�ات لتوزيع رواتب
املوظفني لشهر كانون االول وبحسب
الرتتي�ب والتوقي�ت املحدد ل�كل دا ٔيرة
بعد وصول التمويل والتخصيص املايل
الخاص بها سواء كان رواتب التمويل
الذات�ي او املركزي ورف�ع رواتبها من
دون تأخري”.م�ن جهت�ه ،ذك�ر بيان
ملرصف الرشيد تلقت “الزوراء” نسخة
منه :انه “بارش برفع رواتب املوظفني
والتي وصل تمويلها للمرصف”.ودعا
امل�رصف املوظف�ني مم�ن س�تصلهم
رس�ائل نصي�ة اىل “مراجع�ة فروعه
ومنافذ ال�رصف يف بغداد واملحافظات
الستالم مستحقاتهم املالية”.

قندهار /متابعة الزوراء:
ُقتل عرشات املقاتلني من حركة طالبان
أثن�اء معارك عنيفة اندلعت ليل الس�بت
األحد ب�ني القوات األفغاني�ة واملتمردين
الذي�ن هاجم�وا نقاط تفتي�ش يف والية
قنده�ار (جن�وب) معق�ل الحركة ،عىل
ما أفاد مس�ؤولون األحد.وأعلنت وزارة
الدف�اع األفغاني�ة يف بي�ان أن “ق�وات
األمن ص ّدت الهج�وم وقتلت  51إرهابيا ً
ّ
آخرين”.ونفذ متمردو
وجرحت تس�عة
طالب�ان اعت�داءات ش�به متزامن�ة ليل
الس�بت األح�د ع�ىل نق�اط تفتي�ش يف
خم�س مناط�ق ح�ول مدين�ة قندهار،

عاصمة الوالية التي تحمل االسم نفسه،
فر ّدت القوات األفغانية ّ
ج�وا وبرّا ،وفق
الوزارة.وق�ال مس�ؤول مح�ي لوكال�ة
فرانس برس ،رفض الكشف عن اسمه،
إن س�بعة أفراد من عائلة واح�دة ُقتلوا
أيض�ا ً يف رضبة جوية للق�وات األفغانية
يف منطق�ة أرغنداب.وأضاف أن “س�الح
الج ّو األفغاني كان يريد استهداف سيارة
مفخخ�ة ...لكن عندما رضب الس�يارة
وانفجرت تس�بب ذل�ك بمقتل مدنيني”،
مش�ريا ً إىل أن الس�يارة املستهدفة كانت
متوقفة قرب منزل.وقالت وزارة الدفاع
إنها فتحت تحقيقا ً يف األمر.

مقتل العشرات من طالبان مبعارك يف
جنوب أفغانستان

مواطنون غاضبون :انقطاع الكهرباء
كارثي ويشكل عبئا ال حيتمل
الزوراء /خاص:
أعرب مواطنون عن غضبهم اس�تيائهم
البال�غ م�ن تراج�ع س�اعات تجهي�ز
الكهرب�اء يف بغ�داد واملحافظ�ات إىل
مس�ويات وصفوه�ا بأنه�ا «كارثي�ة»
وبات�ت عبئ�ا يثق�ل كاهل�م ،عادي�ن
الحج�ج التي ترر ذلك بأنها «اس�طوانة
مرشوخ�ة» لم تع�د مقنع�ة ،فيما دعت
لجن�ة الخدم�ات النيابي�ة بمحاس�بة
الش�خصيات املتهمة بالفس�اد يف وزارة
الكهرباء.ويؤك�د مواطن�ون يف حدي�ث
لصحيف�ة «الزوراء» إن س�اعات القطع
للتيار الكهربائي وصلت يف بعض املناطق
إىل ست أو سبع س�اعات مقابل ساعتي
تجهي�ز ،موضحني أن س�اعات التجهيز
هي االخرى يجري االقتطاع منها .ويؤكد
املواطن�ون أن وض�ع الكهرب�اء «مخزي
وكارث�ي» ،الفت�ني إىل أن حج�ج وزارة
الكهرب�اء الت�ي تتعلنه�ا لترير أس�باب
اإلنقطاع الطويل باتت مستهلكة وعبارة
عن «اس�طوانة مرشوخة» ومزعجة ،يف
إشارة إىل أن الوضع لم يعد يطاق ويف كل
موسم يضطر املواطنون للعيش يف ظالم
دامس وتتعرض أجهزتهم املنزلية للتلف

بس�بب ت�ذذب التي�ار الكهرب�اء وكث�رة
س�اعات االنقطاع.مواطن�ون آخ�رون
قابلوا زيادة س�اعات االنقطاع بالتهكم
والس�خرية ،موضحني أن الكهرباء ربما
ربط�ت بإش�ارات امل�رور الت�ي تلم�ض
بألوان مختلفة باستمرار ،مؤكدين أنهم
لم يع�ودوا يقتنعون بما يس�معونه من
م�ررات تعلنه�ا وزارة الكهرباء.إىل ذلك،
دع�ت عضوة لجن�ة الخدم�ات النيابية،
من�ار الس�عد ،أمس األحد ،إىل محاس�بة
الش�خصيات املتهم�ة بالفس�اد يف وزارة
الكهرباء طوال السنوات السابقة ،وكذلك
الفرتة الحالية ،مؤكدة أن هذا امللف هدرت
في�ه ملي�ارات الدوالرات.وذكرت الس�عد
يف ترصيح رس�مي :إن «جمي�ع الوزارات
ومؤسس�ات الدولة فيه�ا تراكمات كبرية
ج�راء عملي�ات الفس�اد الت�ي حصلت يف
الس�ابق ،لكن وزارة الكهرباء حصل فيها
فس�اد وهدر للم�ال العام بش�كل كبري».
وأضاف�ت :أن األم�وال التي ق�درت يف 97
ملي�ار دوالر رصف�ت عىل مل�ف الكهرباء
وبعضها تم هدره ،يجب إعادتها إىل خزينة
الدولة ،وكذلك محاسبة األشخاص الذين
تورطوا يف هذا امللف.

عن ضبط أكثر من  24ألف متجاوز على احلماية االجتماعية

العمل تكشف لـ
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ع�ن ع�دد املتجاوزي�ن
ع�ىل ش�بكة الحماي�ة االجتماعية من
مزدوجي الرواتب ،وفيما اعلنت اسرتداد

ع ّدوا حجج الوزارة «اسطوانة مشروخة»

 11ملي�ار دين�ار اىل خزين�ة الدولة من
املتجاوزين ،اشارت لجنة العمل النيابية
اىل ان وزارة العمل تحتاج اىل الدعم املايل
والكوادر البرشية النجاز مهامها.وقالت
املتحدثة باس�م وزارة العمل والش�ؤون

االجتماعي�ة ،اح�رار الزل�زيل ،يف حديث
ل�»ال�زوراء» :ان وزارة العم�ل اطلق�ت
حمل�ة كرى للكش�ف ع�ن املتجاوزين
ع�ىل ش�بكة الحماي�ة االجتماعية من
مزدوجي الرواتب .مبينة :انه تم الكشف

عن  24الف متجاوز ممن هو موظف او
متقاعد او غري مستحق ويتقاىض راتبا
من الحماي�ة االجتماعية.واضافت :ان
املبالغ املس�رتدة م�ن املتجاوزين تقدر
ب��  11ملي�ار دين�ار ،ومازال�ت عملية

االس�رتداد اىل خزينة الدولة مس�تمرة.
مؤك�دة اس�تمرار ال�وزارة بحملته�ا
للقضاء عىل عمليات التجاوزات واعطاء
الرواتب ملستحقيها.

تفاصيل ص3

بعد اشتباكات بالرمانات اليدوية

اللواء حييى رسول يعلن قتل  42داعشيا جنوبي املوصل
بغداد /الزوراء:
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة
الل�واء يحيى رس�ول ،عن قت�ل  42عنرصا ً من
تنظيم «داع�ش» جنوبي مدين�ة املوصل.وقال
رس�ول يف بيان  :إنه «بتوجيه م�ن القائد العام
للق�وات املُس�لحة وإرشاف مُ ب�ارش م�ن قب�ل
رئيس جهاز مُ كافح�ة اإلرهاب إنطلقت عملية
( الس�يل الجارف ) ،حي�ث داهمت قوات جهاز

مُ كافح�ة اإلره�اب البطل�ة ما ُيس�مى قاطع (
دجل�ة ) الذي تنش�ط في�ه عصاب�ات داع�ش
اإلرهابية يف منطقة عني الجحش جنوبي مدينة
املوص�ل بع�د ُجه�د فن�ي ومعلومات�ي ملُديرية
إس�تخبارات جهاز مكافحة اإلرهاب».وأضاف
أن «أبطال الجهاز رشعوا باإلش�تباك مع بقايا
عن�ارص العصاب�ات اإلرهابية ليوم�ني مُ تتالني
أج�ر فيها ُفرس�ان جه�از مُ كافح�ة اإلرهاب

عنارص العدو ع�ىل التقهقر والعودة إىل األنفاق
ُ
والكهوف التي يتحصنون بها ،ليبارشوا بعدها
باقتحام مواقعهم حيث وصلت ش�دة املواجهة
إىل اإلش�تباك بالرُمانات اليدوية املُتفجرة داخل
األنفاق».وأوضح رسول ،أن «العملية البطولية
أس�فرت ع�ن قت�ل (ُ )42عن�رصا إرهابي�ا ً من
عصاب�ات داع�ش من ضمنهم ،ما يس�مى وايل
قاطع دجلة املُكنى ( براء ) ونائبه ( أبو محمود

) واملس�ؤول اإلعالم�ي لقاط�ع دجل�ة املدعو (
أبو س�ياف ) مع مس�اعده س�جاد ،وعسكري
قاط�ع الفاروق أبو س�يناء ،فضال ع�ن العثور
عىل عدد من األسلحة واألعتدة املتنوعة ومبالغ
مالية محلي�ة وأجنبية داخل مقرات العصابات
اإلرهابية».وتاب�ع ،أن «العملية جاءت بإس�ناد
ج�وي م�ن ط�ريان الجي�ش العراقي الباس�ل
ُ
التحالف الدويل».
وطريان

الصحة :تسجيل  1012إصابة جديدة و 14حالة وفاة

بعد اتهام أذربيجان خبرق اهلدنة

لليوم الثاني على التوالي  ..العراق يسجل
تراجعا بعدد إصابات ووفيات كورونا

روسيا تؤكد خرق اتفاق وقف إطالق النار وأرمينيا
تعلن إصابة  6من جنودها

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة ،امس
االحد ،املوقف الوبائي اليومي لفريوس
كورونا املس�تجد ،فيما اكدت تس�جيل
 1012اصاب�ة جدي�دة و 14حال�ة
وف�اة  1777حالة ،يف تراج�ع ملحوظ
لالصاب�ات والوفي�ات للي�وم الثان�ي
ع�ىل التوايل.وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان
تلقت�ه “الزوراء” :ان ع�دد الفحوصات
املخترية لي�وم امس ،31310 :ليصبح

عدد الفحوص�ات الكلي�ة،3898480 :
مبين�ة ان�ه ت�م تس�جيل  1012اصابة
جدي�دة و 14حالة وف�اة  1777حالة.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكي:
 ،)88.3%( 507446بينما عدد حاالت
االصاب�ات ال�كي ،574634 :ام�ا عدد
الحاالت التي تح�ت العالج ،54609 :يف
ح�ني ان عدد الحاالت الراقدة يف العناية
املرك�زة ،206 :وع�دد ح�االت الوفيات
الكي.12579 :

أرمينيا /متابعة الزوراء:
أك�د الجيش ال�رويس ،الذي ينرش يف املنطقة قوة حفظ س�الم
لضمان االلتزام باالتفاق ،تس�جيل “خرق التفاق وقف إطالق
الن�ار” .وأعلنت أرمينيا إصابة س�تة من عس�كرييها بجروح
يف ناغورن�و كاراب�اخ ،بعد خرق لوقف إط�الق النار بني قوات
ه�ذه املنطقة االنفصالي�ة والجي�ش األذربيجان�ي ،الذي ندد
بدوره ب�”اس�تفزازات” من الجان�ب األرميني.واتهمت وزارة
الدفاع األرمينية يف بيان باكو بشن هجوم عىل قريتني “بآليات
مدرع�ة” و”باملدفعية الثقيلة” .وقالت إن�ه “بعد تلك املعارك،
الت�ي دامت لس�اعات ،نجح العدو يف اقتح�ام قرية خني تاخر
واقرتب من قرية ختسابريد”.وتقع هاتان القريتان يف مقاطعة

هدروت وتحاذيان الخط الفاصل الجديد الذي يفصل يف جنوب
ّ
املعارك.وشكل هذا
كاراباخ ،املعسكرين منذ إبرام اتفاق وقف
االتف�اق الذي دخل حيز التنفي�ذ يف  10ترشين الثاني/نوفمر
بعد معارك اس�تمرت ستة أسابيع وأسفرت عن مقتل  5آالف
ش�خص عىل األق�ل ،هزيمة للق�وات األرميني�ة وأعطى باكو
مكاس�ب جغرافية هامة.ونفى الجيش األذربيجاني ،السبت،
الهجوم ،قائالً إنه كان يرد عىل “اس�تفزازات” أرمينية واتخذ
“تدابري ر ّد مناس�بة”.وأكدت الخارجية األرمينية من جهتها،
يف بي�ان ،أن باكو واصلت ،األح،د “اس�تفزازاتها” يف مقاطعة
هدروت.وهذا أول خرق مؤكد من موسكو لالتفاق منذ دخوله
حيز التنفيذ قبل شهر.

الكونغرس جيتمع يف  6يناير لفرز األصوات والتصديق نهائيا على الفائز بالرئاسة ونائبه

أمريكا ..اهليئة االنتخابية جتتمع اليوم إلعالن اسم “سيد البيت األبيض”

واشنطن /متابعة الزوراء:
يديل أعضاء املجمع االنتخابي األمريكي
بأصواته�م ،الي�وم االثن�ني ،عندم�ا
تجتم�ع الهيئة االنتخابية ،بحس�ب ما
ينص الدس�تور إلضفاء صفة رسمية
ع�ىل فوز جو بايدن ،ال�ذي من املتوقع
أن يحص�ل ع�ىل  306أص�وات ،مقابل
 232صوت�ا للرئي�س دونال�د ترم�ب.
وم�ن ث�م يجتم�ع الكونغ�رس يف 6

يناي�ر /كان�ون الثاني لف�رز األصوات
االنتخابي�ة ،والتصديق بش�كل نهائي
عىل الفائز بالرئاس�ة ونائ�ب الرئيس.
يأت�ي ذل�ك فيم�ا ش�ارك املئ�ات م�ن
مؤي�دي الرئي�س ترم�ب يف تظاه�رة
بالعاصم�ة واش�نطن ،رفض�ا لنتائج
االنتخابات الرئاسية األمريكية.وتجمع
املتظاهرون يف ش�وارع العاصمة ،قبل
يومني من تصويت املجم�ع االنتخابي

عىل فوز جو بايدن بالرئاسة ،مطالبني
بأربع س�نوات إضافية للرئيس ترمب.
ورغم عدم وجود أرقام رس�مية ألعداد
املتظاهري�ن ،إال أنها ب�دت أقل مقارنة
باملظاهرات املؤيدة لرتمب قبل ش�هر.
ُيذكر أنه بعد قرار املحكمة العليا األخري،
قال الرئيس ترمب ،الس�بت ،يف تغريدة
ع�ر “توي�رت” إن املعرك�ة القضائي�ة
بش�أن االنتخابات ب�دأت للت�و ،معربا ً

عن إحباط�ه من قرار املحكم�ة العليا
لرفضها دعوى قضائية ،تهدف إلبطال
نتائ�ج االنتخاب�ات الرئاس�ية.كما أكد
مرة أخرى أن العملية االنتخابية كانت
مزورة ،مشجعا ً داعميه عىل االستمرار
يف القت�ال من أجل قل�ب النتيجة.وكان
محامي ترمب ،أكد ،يف وقت س�ابق ،أن
“فريق الرئيس القانوني سيواصل رفع
ً
الدعاوى”،
قائ�ال“ :لم ننت ِه بعد”.يذكر

أن املحكم�ة العلي�ا األمريكية كانت قد
رفض�ت دعوى قضائي�ة أقامتها والية
تكساس ،وأيدها ترمب للمطالبة بإلغاء
نتائج االنتخابات يف أربع واليات.ويتيح
قرار املحكمة للمجمع االنتخابي امليض
قدما ً يف اجتماعه املق�رر اليوم االثنني،
حيث من املتوقع أن يديل أعضاء املجمع
بأصواته�م إلضف�اء الصفة الرس�مية
عىل فوز بايدن.
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وزير النفط يؤكد حرص الوزارة على تطوير املهارات الفنية واإلدارية للعاملني يف القطاع النفطي
بغداد /الزوراء:
اكد وزير النفط ،احسان عبد الجبار
اسماعيل ،امس االحد ،حرص الوزارة
عىل االرتقاء بمستويات اداء العاملني
يف القطاع النفطي من خالل زجهم

يف الدورات التدريبية املحلية والدولية
وتاًهيلهم وفق احدث مناهج التدريب
والتطوير العاملية .
وقال اسماعيل ،خالل حضوره حفل
استئناف النشاطات التدريبية ملعهد

النفط العربي يف بغداد يف بيان تلقته
“الزوراء” :ان ديمومة العمل واالنتاج
تتطلب االطالع عىل التكنولوجيا
واساليب االدارة الحديثة من خالل
املشاركة يف الدورات التدريبية ،مؤكدا ً

حرص الوزارة عىل استقطاب املهارات
العاملية اىل املعهد بالتنسيق مع املنظمات
والرشكات واملعاهد املتخصصة العاملية
الرصينة ملنح الشهادات التأهيلية
املعتمدة للعاملني يف القطاع النفطي،

وخصوصا تأهيل املالكات القيادية .
واضاف :اننا نعمل عىل انشاء
مؤسسة تدريبية كبرية تعنى بأعداد
مالكات قيادية وعىل املستويات كافة،
والدرجات الوظيفية بهدف تغطية

حاجة املؤسسات والرشكات والدوائر
املعنية ،دعما ً لخطط التنمية املستدامة
يف دعم االقتصاد الوطني ،فضالً عن سد
الشواغر يف االدارات العليا والوسطى
التي تأتي نتيجة للمتغريات الحاصلة

يف االدارات ألسباب عديدة ،فضالً عن
حصول املالكات الوطنية عىل شهادات
الخربة املؤهلة التي تؤهلها لتعوض عن
الخربات االجنبية يف الحقول النفطية
وغريها.

الوباء

تقارير
www.alzawraapaper.com
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الكويت ترخص االستخدام الطارئ
للقاح “فايزر”

الكويت  /متابعة الزوراء:
أعلن الوكيل املس�اعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله
الب�در ،امس األح�د ،ترخيص االس�تخدام الطارئ للقاح “فاي�زر” و”بيونتي�ك” املضاد لفريوس
كورونا املس�تجد .وقال البدر للصحفي�ني ،إن الرخيص جاء بعد مراجع�ة اللجنة الفنية لجميع
البيانات والتقارير العلمية ،وأجرت تقييمًا ش�اما ملعلومات السامة والفعالية والجودة ،إضافة
إىل مراجع�ة نتائج الدراس�ات الرسيرية املعنية بفعالي�ة اللقاح وس�امته ،والتحقق من تقارير
الج�ودة وتقييم دراس�ات الثباتية للمنتج ،والتأكد من تطبيق أس�س التصني�ع الجيد يف املصانع
املنتجة للقاح حسب املعايري العاملية لضمان الجودة يف جميع مراحل التصنيع.وأشار املسؤول إىل
أن وزارة الصحة الكويتية ستقوم بمراقبة سامة اللقاح بعد استخدامه ،كما ستستمر الوزارة يف
متابعة املعلومات والبيانات حول سامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعامليا ،واتخاذ اإلجراءات
الازمة بش�أن ضمان س�امة املواطنني واملقيمني.يف وقت س�ابق ،أعلنت وزارة الصحة الكويتية
إصابة  255ش�خصا ،وتعايف  256ش�خصا ،وحالة وف�اة واحدة جديدة بع�دوى فريوس كورونا
املس�تج نّد ،ليصب�ح إجمايل عدد الح�االت  146.044حالة.ووافق�ت الهيئة العامة للغ�ذاء والدواء
الس�عودية ،يوم الخميس املايض ،عىل اس�تخدام لقاح “فايزر” و”بيونتيك” ،كما كانت البحرين
أول دول�ة عربي�ة وثاني دولة يف العالم بعد بريطانيا ،تجيز االس�تخدام الط�ارئ للقاح “كوفيد-
 ”19الذي طورته رشكتا “فايزر” األمريكية و”بيونتيك” األملانية.يف س�ياق متصل ،أعلنت الهيئة
الوطني�ة لتنظي�م املهن والخدمات الصحية البحرينية ،موافقتها عىل التس�جيل الرس�مي للقاح
“كوفيد ”-19املنتج من قبل رشكة سينوفارم الصينية ضمن جهود التصدي لفريوس كورونا.

املشيشي يزور باريس وروما مثقال
مبلفات االقتصاد واألمن واهلجرة

تونس/متابعة الزوراء:
وص�ل رئي�س الحكومة التونس�ية هش�ام
املش�ييش إىل العاصم�ة الفرنس�ية باري�س
بدع�وة من رئي�س ال�وزراء الفرن�ي جان
كاس�تكس ،ليتوج�ه بع�د ذلك ص�وب روما
يف جول�ة هي األوىل من نوعها للمش�ييش إىل
الخارج.
وتتصدر امللفات االقتصادية وقضايا الهجرة
واألمن أجندة زيارة املش�ييش إىل العاصمتني
باري�س وروم�ا يف وقت تش�هد في�ه تونس
احتجاج�ات اجتماعية وإرضاب�ات يف أنحاء
الب�اد للمطالب�ة بتحس�ني ظ�روف العيش
وبمرشوعات للتنمية.
ويلتق�ي رئيس الحكومة خ�ال هذه الزيارة
بع�دد م�ن كب�ار املس�ؤولني السياس�يني
الفرنسيني واإليطاليني إىل جانب مستثمرين
وفاعلني اقتصاديني ،بحس�ب م�ا أفادت به
رئاسة الحكومة.
ورافق املشييش يف مستهل زيارته التي تدوم
أربع�ة أيام وزي�ر االقتص�اد واملالي�ة ودعم
االس�تثمار ووزي�رة التعليم الع�ايل والبحث
العلمي ووزير الس�ياحة ،ورجال أعمال من
منظمة األعراف.
وتأت�ي الزي�ارة إىل باري�س بعد أس�ابيع من
الهجوم اإلرهابي يف كنس�ية نوتردام بمدينة
ني�س وال�ذي نفذه متش�دد تون�ي يوم 29
اكتوب�ر امل�ايض مخلف�ا ثاثة قت�ىل .ووصل
بعده�ا بأس�بوع وزي�ر الداخلي�ة الفرن�ي
جريالد درامانان يف مس�عى لتيسري عمليات
ترحيل متشددين تونسيني من فرنسا.
وأثارت مس�ألة ترحيل التونسيني املتطرفني
من فرنس�ا مخاوف يف تونس بشأن استعداد
الب�اد الس�تقبال ه�ؤالء واإلج�راءات الت�ي
س�تتخذها يف س�بيل مكافح�ة اإلره�اب

والهجرة غري النظامية.
وتعترب فرنس�ا هي السوق الس�ياحية األوىل
والرشي�ك التجاري األول لتونس ،حيث تعمل
أكث�ر م�ن  1400رشك�ة فرنس�ية يف الب�اد
بطاقة تشغيل تعادل  140ألف عامل ،بحسب
بيانات وزارة الخارجية الفرنسية.
وبع�د محطة باري�س يتجه املش�ييش أيضا
العاصم�ة االيطالية روما بدع�وة من رئيس
الوزراء جوزيبي كونتي.
وإيطالي�ا رشي�ك تج�اري واقتص�ادي مهم
لتون�س حيت تعمل أكثر من  800مؤسس�ة
إيطالية يف تونس بطاقة تشغيل تصل إىل 60
ألف فرصة عمل.
وتس�عى إيطالي�ا إىل التوص�ل إىل اتفاق�ات
جدي�دة م�ع الحكوم�ة التونس�ية يف أعقاب
زيارات سابقة لوزيري الداخلية والخارجية
اإليطالي�ني إىل تونس قبل ش�هرين ،من أجل
احتواء موجات الهجرة غري الرشعية انطاقا
من السواحل التونسية.
ووصل الس�واحل اإليطالية خال  11ش�هرا
الع�ام الجاري قراب�ة  12ألف مهاجر توني
يف ق�وارب عرب البحر يف أرق�ام قدمها املنتدى
التون�ي للحقوق االقتصادي�ة واالجتماعية
الذي يعني بالهجرة.
كم�ا تأت�ي الزي�ارة عق�ب املصادق�ة ع�ىل
املوازنة الهش�ة والتي أثارت جدال واس�عا يف
الب�اد خصوص�ا يف ظل الوض�ع االقتصادي
واالجتماعي املردي.
ويرى مراقبون أن رئيس الحكومة التونسية
يسعى من خال جولته إليجاد مخرج لألزمة
التي تتخبط فيها ب�اده بتعزيز التعاون مع
الرشكاء األوروبيني عىل املستوى االقتصادي
مقاب�ل االلت�زام بتنفيذ حل�ول ناجعة مللفي
اإلرهاب والهجرة غري النظامية.
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العمل لـ  :الكشف عن أكثر من  24ألف متجاوز على
احلماية االجتماعية واسرتداد حنو  11مليار دينار للدولة
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ع�ن ع�دد املتجاوزين
عىل شبكة الحماية االجتماعية من
مزدوج�ي الروات�ب ،وفيم�ا اعلنت
اس�رداد  11مليار دينار اىل خزينة
الدولة من املتجاوزين ،اشارت لجنة
العم�ل النيابي�ة اىل ان وزارة العمل
تحت�اج اىل الدع�م امل�ايل والك�وادر
البرشية النجاز مهامها.
وقالت املتحدثة باس�م وزارة العمل
والش�ؤون االجتماعي�ة ،اح�رار
الزل�زيل ،يف حديث ل�”ال�زوراء” :ان
وزارة العم�ل اطلق�ت حملة كربى
للكش�ف عن املتجاوزين عىل شبكة
الحماية االجتماعي�ة من مزدوجي
الرواتب .مبينة :انه تم الكش�ف عن
 24الف متجاوز ممن هو موظف او

متقاعد او غري مس�تحق ويتقاىض
راتبا من الحماية االجتماعية.
واضاف�ت :ان املبالغ املس�ردة من
املتجاوزي�ن تق�در ب��  11ملي�ار
دين�ار ،ومازال�ت عملية االس�رداد
اىل خزينة الدولة مس�تمرة .مؤكدة
اس�تمرار الوزارة بحملتها للقضاء
ع�ىل عملي�ات التج�اوزات واعطاء
الرواتب ملستحقيها.
اىل ذل�ك ،ذك�ر عض�و لجن�ة العمل
والش�ؤون االجتماعي�ة النيابي�ة،
فاض�ل الفت�اوي ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان وزارة العم�ل من
ال�وزارات املهمة الت�ي تعنى بأكثر
من ملي�ون و 350ارسة ،أي بحدود
 6اىل  7ماي�ني ف�رد .مؤك�دا :ان�ه
رغم الظ�روف االقتصادية وجائحة
كورون�ا إال ان ال�وزارة تق�دم ادا ًء

جيدا يف س�بيل تخفي�ف خط الفقر
وامتصاص البطالة.
واض�اف :ان وزارة العم�ل يجب ان
تدعم من قبل وزارة املالية ومجلس
الن�واب .مبين�ا :ان مه�ام ال�وزارة
ازدادت بعد اتساع ظاهرة تحت خط
الفق�ر بس�بب االزم�ة االقتصادية
والصحي�ة ،مما ش�كل عبئ�ا كبريا
ع�ىل ال�وزارة يف ظل م�ا تعانيه من
قلة الكوادر والدعم املايل.
واش�ار اىل :ان مديري�ات الوزارة يف
املحافظ�ات تعان�ي م�ن نق�ص يف
الك�وادر وقل�ة آليات النق�ل بحيث
ال تس�تطيع ان تلبي طلبات جميع
املواطن�ني ،الس�يما ان هن�اك بيانا
س�نويا ملقياس خط الفقر والبحث
امليدان�ي ال�ذي يحت�اج اىل ك�وادر
جديدة.

وتابع :فضا عما يعانيه العاملون
يف الوزارة من قل�ة رواتبهم بالرغم
م�ن امله�ام الكب�رية املناط�ة لهم.
داعي�ا وزارة املالي�ة ومجل�س
النواب اىل دعم ه�ذه الوزارة املهمة
بالتخصيص�ات املالي�ة والك�وادر
البرشية للقي�ام بمهامها لتخفيف
خ�ط الفق�ر ،وتوفري ف�رص عمل
للعاطلني.
وكان وزي�ر العم�ل والش�ؤون
االجتماعي�ة ،ع�ادل الركاب�ي ،ق�د
كش�ف ،يف وقت س�ابق ،ع�ن ثاث
فئ�ات متجاوزة عىل رواتب ش�بكة
الحماية االجتماعية.
وق�ال الركاب�ي يف ترصي�ح متلفز:
إن “هنال�ك  3فئات متج�اوزة عىل
رواتب شبكة الحماية االجتماعية،
ويبل�غ عدده�ا  8االف ش�خص

يتقاضون أكثر م�ن راتب إىل جانب
راتب الرعاية االجتماعية”.
واضاف أن “الفئ�ات املتجاوزة هم
من املتقاعدين الذين يتقاضون راتبا
تقاعدي�ا إىل جان�ب رات�ب الحماية
االجتماعية ،وهناك موظفون ايضا
متج�اوزون ،أما الفئ�ة الثالثة فهم
من ميس�وري الحال ،وهؤالء ايضا
يعدون من املتجاوزي�ن عىل رواتب
شبكة الحماية االجتماعية”.
نّ
وب�ني الركاب�ي أن “وزارة العم�ل
والشؤون االجتماعية شكلت لجنة
بالتع�اون م�ع وزارة املالية وديوان
الرقابي�ة املالي�ة ،أدت إىل كش�ف 8
االف ش�خص م�ن املتجاوزين عىل
ش�بكة الرعاي�ة االجتماعي�ة ،وما
زالت اللجن�ة تدقق ب� 4االف اس�م
حتى اآلن”.

كورونا يودي بأكثر من مليون ونصف ويصيب حنو  72مليون إنسان

بغداد /متابعة الزوراء:
يس�تمر وباء كورونا بالتفيش عامليا حاصدا
مزيدا من األرواح ،حي�ث ارتفع إجمايل عدد
الوفي�ات إىل ملي�ون وأكث�ر م�ن  604آالف
حال�ة ،فيما اقرب إجم�ايل املصابني من 72
مليونا حتى اآلن.
وارتفعت حصيلة الوفيات يف الواليات املتحدة
الت�ي تتصدر قائمة ال�دول األكثر ترضرا إىل
ح�وايل  298ألف حالة ،وتج�اوز إجمايل عدد
اإلصابات ال�  16مليونا.
ويف الربازيل التي تحتل املرتبة الثانية يف قائمة
الدول األكث�ر ترضرا جراء تفيش الوباء ،من
حيث ع�دد الوفيات ،حصد ف�ريوس كورونا
أرواح أكثر من  181ألف ش�خص حتى اآلن،
وبلغ عدد اإلصابات فيها نحو  6.9مليون.
وتسبب الوباء يف وفاة نحو  143ألف شخص
يف الهن�د ،وارتفعت حصيل�ة اإلصابات فيها

إىل أكثر من  9.8مليون حتى اآلن.
وتأت�ي املكس�يك يف املرتب�ة الرابع�ة ،حيث
س�جلت حت�ى اآلن نح�و  114أل�ف وف�اة،
وتج�اوز عدد اإلصابات فيه�ا مليون و240
ألفا.
ويف بريطاني�ا التي تعترب أكث�ر دول االتحاد
األوروبي ترضرا جراء تفيش الوباء ،تجاوزت
حصيل�ة الوفي�ات ال��  64ألف�ا ،وارتفع�ت
حصيل�ة اإلصاب�ات فيه�ا إىل أكث�ر من 1.8
مليون ،تليها إيطالي�ا كذلك ب� 64ألف حالة
وف�اة ،وأكث�ر م�ن  1.8ملي�ون إصاب�ة ،ثم
فرنس�ا ب� 57ألف حالة وفاة ،وأكثر من 2.4
مليون إصابة.
ويف املرتب�ة الثامنة تأتي إيران التي تعد أكثر
دول ال�رشق األوس�ط ت�رضرا ج�راء تفيش
الوب�اء ،حي�ث س�جلت نحو  52أل�ف وفاة،
وأكثر من  1.1مليون إصابة حتى اآلن.

السفري األمريكي يف الرباط يعلن أن بالده اعتمدت “خريطة
جديدة” للمغرب تضم الصحراء الغربية
الرباط /متابعة الزوراء:
أعلن س�فري الوالي�ات املتح�دة يف الرب�اط ديفيد فيرش
أن ب�اده اعتمدت “خريطة رس�مية جدي�دة” للمغرب
تض�م منطقة الصح�راء الغربية املتن�ازع عليها ،وذلك
خال مراس�م أقيمت يف مقر الس�فارة .ولفت فيرش إىل
أن “ه�ذه الخريطة هي التجس�يد املادي إلعان الرئيس
دونال�د ترام�ب الجريء قب�ل يومني ،ال�ذي اعرف فيه
بس�يادة املغرب ع�ىل الصحراء الغربي�ة” ،قبل أن يوقع
“الخريطة الرس�مية الجديدة ل�دى الحكومة األمريكية
ململكة املغرب”.
وأعلن السفري ديفيد فيرش “هذه الخريطة هي التجسيد
املادي إلعان الرئيس دونالد ترامب الجريء قبل يومني،
الذي اعرف فيه بسيادة املغرب عىل الصحراء الغربية”،
قبل أن يوقع “الخريطة الرسمية الجديدة لدى الحكومة
األمريكية ململكة املغرب”.
وأش�ار إىل أن الخارط�ة الت�ي تضم إىل اململك�ة املغربية

كامل أرايض الصحراء الغربية املتنازع عليها منذ عقود
بني املغ�رب وانفصاليي جبه�ة بوليس�اريو املدعومني
م�ن الجزائر“ ،س�تقد نّم إىل امللك محمد الس�ادس” الذي
“بحكمته وبعد نظره اعرف بإرسائيل”.
وكان ترامب أعلن الخميس االعراف بالس�يادة املغربية
عىل املستعمرة اإلسبانية السابقة املتنازع عليها مقابل
تع نّهد املغرب بتطبيع العاقات مع إرسائيل.
وسارعت جبهة بوليس�اريو التي تطالب باستفتاء من
املف�رض أن تجريه األمم املتحدة لتقرير مصري املنطقة
الت�ي تعتربها املنظم�ة األممية “منطقة غ�ري متمتعة
بالحكم الذاتي” إىل رفض هذا االعراف.
يف املقابل ،يقرح املغرب الذي يسيطر عىل أكثر من ثلثي
هذه األرايض الصحراوية الشاسعة ،خطة للحكم الذاتي
تحت سيادته.
وحذرت الجزائر السبت من “عمليات أجنبية” تهدف إىل
زعزعة استقرارها ،مشرية إىل إرسائيل.

والجمعة دانت روس�يا ق�رار ترامب معت�ربة أنه “قرار
أح�ادي” ال يحرم “ق�رارات مجلس األمن ال�دويل التي
وافق عليها األمريكيون أنفسهم”.
وأكدت األمم املتحدة أن موقفها حيال الصحراء الغربية
لم يتغري ،واعترب املتحدث باسم أمينها العام أنه “ال يزال
باإلم�كان التوصل إىل حل عىل أس�اس ق�رارات مجلس
األمن الدويل”.
وتقول جبهة بوليساريو إنها “يف حالة حرب دفاعا ً عن
النف�س” منذ أن أرس�ل املغرب قوات�ه إىل أقىص جنوب
املنطق�ة يف  13ترشين الثاني/نوفم�رب لطرد مجموعة
من النش�طاء الصحراويني املؤيدين لاس�تقال والذين
كانوا يغلقون الطريق الوحيد املؤدي إىل موريتانيا.
وقد ُ
ش�ق هذا الطري�ق يف انتهاك التفاقي�ة وقف إطاق
الن�ار لعام  1991املوقعة برعاية األم�م املتحدة بعد 15
عامً ا من القتال ،بحس�ب البوليس�اريو التي لم تستبعد
“توسيع املعارك إىل األرايض املغربية”.

تضاؤل اآلمال في التوصل التفاق

املباحثات بني االحتاد األوروبي وبريطانيا تدخل يومها األخري
لندن/بي .بي .سي:
دخل�تِ املباحث�ات التجاري�ة ب�ني
االتحاد األوروب�ي وبريطانيا ملا بعد
بريكس�ت يومها األخري ،يف محاولة
أخرية للتوصل إىل اتفاق.
وحذر كا الطرفني من احتمال عدم
التوصل إىل اتفاق .وال تزال الرشوط
الت�ي يضعه�ا االتح�اد األوروب�ي
“غري مقبول�ة” من اململكة املتحدة،
حسبما رصح مصدر حكومي.
وم�ن املتوق�ع أن يتح�دث رئي�س
ال�وزراء الربيطان�ي بوري�س
جونس�ون إىل رئيس�ة املفوضي�ة
األوروبية أوس�وال فون دير اليني يف
وقت الحق .وكانا قد اتفقا منذ أيام
قليل�ة عىل أن يكون األح�د هو آخر
يوم للمحادثات.
وق�ال املصدر“ :ل�ن يضينّ�ع رئيس
الوزراء أية فرص�ة يف هذه العملية،
لكنه م�ع ذلك واضح تماما يف أن أي
اتف�اق يجب أن يكون عادال ويحرم
أمرا أساس�يا هو أن اململكة املتحدة
ستكون أمة ذات س�يادة يف غضون
ثاثة أسابيع”.
وتتمث�ل أه�م نق�اط املحادث�ات

يف م�دى امتث�ال اململك�ة املتح�دة
مس�تقبا بقواعد االتحاد األوروبي
االقتصادية .ويرص االتحاد األوروبي
عىل حرمان اململكة املتحدة من ميزة
دخول أسواقه با جمارك.
وتمث�ل حقوق الصيد نقطة اختاف
رئيس�ة أخرى يف املحادثات؛ ويحذر

االتح�اد األوروبي من أن�ه إذا منعت
بريطاني�ا مراكب االتحاد من دخول
مياهه�ا ،فل�ن ُيس�مح للصيادي�ن
الربيطانيني يف املقابل بدخول أسواق
االتحاد األوروبي لبيع بضاعتهم.
لك�ن اململك�ة املتحدة تدف�ع بأن ما
يجري يف مياهها ،وما يتعلق بقواعد

قطاعات أعمالها بشكل أعم ،ينبغي
أن يخض�ع لس�يطرتها كدول�ة ذات
سيادة.
وأكدت الحكومة الربيطانية السبت
اس�تعدادات م�ن ِقب�ل األس�طول
امللك�ي للتعام�ل م�ع أي “تهديدات
بأعمال صيد غ�ري قانوني” يف املياه

الربيطاني�ة ح�ال ع�دم التوصل إىل
اتفاق.
كم�ا يختل�ف الطرف�ان عىل م�ا إذا
كان�ت محكم�ة الع�دل األوروبي�ة
ينبغي أن تفصل يف خافات تجارية
مس�تقبلية بني بريطاني�ا واالتحاد
األوروبي.
وليس واضحا حتى اآلن كيف سيعلَن
أي قرار بالتخيل عن املحادثات ،وثمة
فرص�ة أن يق�رر ق�ادة سياس�يون
استمرار املفاوضات بعد يوم األحد،
بحسب مراسل بي بي يس.
ويف غض�ون ذل�ك ،ح�ذر االتح�اد
الوطن�ي للمزارع�ني م�ن “أرضار
كبرية” س�تلحق بالقطاع إذا فشلت
اململكة املتح�دة يف التوصل إىل اتفاق
تجاري م�ع االتح�اد األوروبي الذي
ُيع نّد أك�رب رشيك تج�اري للمزارعني
الربيطانيني.
وأف�اد بيان لاتح�اد أن�ه إذا لم يتم
التوصل إىل اتفاق ،سيفقد املزارعون
مي�زة الدخ�ول املجان�ي إىل أس�واق
االتح�اد األوروب�ي “ب�ني عش�ية
وضحاها”.
وع�ىل صعي�د آخ�ر ،أش�ار ح�زب

العم�ال املع�ارض يف بريطانيا إىل أن
معدالت التوظيف يف وكالة الجمارك
الحكومي�ة لم تش�هد ارتفاعا ُيذكر
من�ذ االس�تفتاء ال�ذي ج�رى ع�ىل
بريكست.
ومن املقرر أن تتوقف اململكة املتحدة
عن العمل بالقواعد التجارية لاتحاد
األوروبي بحلول  31ديسمرب/كانون
األول .2020
وخرجت اململكة املتحدة من االتحاد
األوروب�ي يف نهاي�ة ش�هر يناي�ر/
كان�ون الثاني  ،2020لك�ن تا ذلك
ف�رة انتقالية من  11ش�هرا بهدف
الس�ماح للطرف�ني بالتفاوض حول
اتفاق ينظم العاقة املس�تقبلية بني
الطرفني.
وكان جونس�ون ورئيس�ة املفوضة
األوروبية أورس�وال ف�ون دير اليني
ح نّددا األحد موعدا نهائيا للمحادثات،
بعد أش�هر من محادثات فش�لت يف
التوصل إىل اتفاق.
وقال جونسون إن االتحاد األوروبي
يحت�اج إىل “تغيري كب�ري” يف موقفه
إزاء نق�اط مهم�ة تتعل�ق بحق�وق
الصيد ،وقواعد املنافسة التجارية.

وقالت فون دير اليني إن الخروج با
اتفاق هو النتيجة األرجح ملحادثات
“صعبة”.
ويرف�ض االتح�اد األوروب�ي طل�ب
جونس�ون تج�اوز املفوضي�ة
األوروبي�ة ،والتح�دث مب�ارشة إىل
كل م�ن الرئيس الفرن�ي إيمانويل
ماكرون واملستشارة األملانية آنجيا
مريكل حول القضايا العالقة.
وبحس�ب مس�ؤولني م�ن االتح�اد
األوروب�ي ،قي�ل لجونس�ون إن أي
مباحثات ال يج�ب أن تجري إال عرب
كب�ري مف�اويض االتح�اد ،ميش�يل
بارنييه.وقال جونسون يوم الجمعة
إن خ�روج بريطاني�ا م�ن االتح�اد
األوروب�ي با اتف�اق ب�ات محتما
جدا ،وإن االستعدادات لهذه النتيجة
تجري عىل قدم وساق.
وقالت فون دير اليني للصحفيني إن
الطرف�ني ال ي�زاالن “مختلفني حول
قضايا أساسية”.
ويف ح�ال ع�دم التوص�ل التف�اق،
س�تخضع البضائ�ع امل�ارة ب�ني
بريطانيا واالتحاد األوروبي للتفتيش
والرضائب عىل النقاط الحدودية.

امن ومجتمع
العدد 7385 :االثنين  14كانون االول 2020

وقال املتحدث باس�م اللجنة ،فال�ح الزيادي ،يف تريح صحفي :إن “األيام
القادمة س�وف ستش�هد ارتفاعا كبريا يف عدد اإلصاب�ات اليومية بفريوس
كورونا بسبب انخفاض درجات الحرارة”.
وأض�اف الزي�ادي أن “ العراق جزء م�ن العالم واملنطق�ة ،وهناك توقعات
بموج�ة جدي�دة ق�د تصيب العراقي�ن” ،مش�ريا إىل أن “ الع�راق اليزال يف
املرحلة الثالث�ة من إالصابات فريوس كورونا االنتقايل العش�وائي الرسيع
بن املدن “.
ولفت إىل أن “خلية األزمة النيابية لديها مخاوف عىل الرغم من االحتياطات
املتخذة من قبل وزارة الصحة”.
يش�ار إىل أن وزارة الصحة العراقية س�جلت ،الس�بت ،تراجعا كبريا يف عدد
اإلصابات بفريوس كورونا هو األول من نوعه منذ اشهر.

الرتبية تعلن استيفاء  25ألف دينار
عن كل مادة من الطلبة اخلارجيني
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،ام�س االح�د،
ع�ن تحدي�د مبل�غ  25أل�ف دين�ار
كأجور مش�اركة للطلب�ة الخارجين
الراغب�ن ب�أداء امتحان�ات ال�دور
الثال�ث املؤمل انطالقه�ا يف ال�  21من
الش�هر الحايل وتنته�ي يف ال�  28منه.
وق�ال مدير عام تربية الك�رخ الثالثة،
س�عد صابر الربيع�ي ،يف بيان اطلعت
علي�ه «ال�زوراء» :إن “املديرية العامة
لالمتحانات حددت ضوابط مش�اركة
الخارجي�ن باالمتح�ان وال�رشوط
والضواب�ط واالجور الخاصة بالتقديم
للمش�اركة ب�ه ،ول�كل م�ادة لتغطية
نفق�ات االمتح�ان م�ن اج�ور نق�ل
ومراقبة ومصححن وفاحصن ومواد
امتحانية وغريها”.
وأض�اف الربيعي أن “اقام�ة الدورات
التدريب�ة للهيئ�ات التدريس�ية
والتعليمي�ة ضم�ن خطت�ه الس�نوية

للع�ام ال�درايس الح�ايل يأت�ي لتطوير
مهاراته�م التدريس�ية الت�ي تنعكس
ايجاب�ا عىل س�ري العملي�ة الرتبوية».
منوها «أن املديري�ة تعمل عىل تكثيف
ال�دورات التدريبي�ة لتش�مل اكر عدد
ممك�ن من الهيئ�ات الرتبوي�ة لصقل
مواهبه�م التعليمي�ة والتدريس�ية”،
مبين�ا ان “الدورات التدريبية ش�ملت:
التعليم الفعال وادارة االزمات الصفيّة
واالرش�اد الرتب�وي ،واللغ�ة الكردي�ة
للهيئات التعليمية والتدريسية”.
واش�اد الربيع�ي ب��”دور املحارضين
القائمن عىل الدورات يف قسم التدريب
واالع�داد” ،مش�ريا اىل ان “املديري�ة
ش�كلت لجانا ملتابعة تنق�الت الطلبة
ضم�ن الرقع�ة الجغرافي�ة للمديري�ة
بالتنس�يق مع مدراء املدارس الثانوية
واالعدادية واملتوسطة ملناقشة تنقالت
الطلب�ة ب�ن امل�دارس للع�ام الدرايس
الحايل يف قاطع الشعلة”.

ضبط  5حاويات حمملة مبواد خمالفة
يف أم قصر الشمالي

alzawraanews@yahoo.com

أسفرت عن اعتقال  250قيادياً يف داعش

خلية األزمة حتذر من ارتفاع كبري
بإصابات كورونا اليومية يف العراق
بغداد /الزوراء:
حذرت خلية األزمة النيابية ،امس األحد ،من ارتفاع كبري يف أعداد اإلصابات
اليومية بفريوس كورونا مع انخفاض درجات الحرارة ،مشريا إىل أن العراق
اليزال يف املرحلة الثالثة.

Dec 2020

No: 7385 Mon 14

4

مكافحة اإلرهاب يكشف عن عدد عملياته النوعية خالل الـ  6أشهر املاضية
بغداد /الزوراء:
كش�ف جهاز مكافحة االرهاب ،امس االحد،
عن ع�دد عملياته النوعية خالل ال�  6أش�هر
املاضية ،مبينا ً أنه بعد توجيهات القائد العام
للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي ،تم اعداد
خطة سرتاتيجية للقضاء عىل داعش.
وق�ال املتح�دث باس�م جه�از مكافح�ة
االره�اب ،صباح النعم�ان ،بحس�ب الوكالة
الرسمية :إن «الكاظمي وجه جهاز مكافحة
االره�اب باس�تمرار الضغ�ط ع�ىل عصابات
داع�ش اإلرهابي�ة ،ومالحق�ه م�ا تبق�ى من
فلوله�م ،للقض�اء عليه�م ،ولتأم�ن وتعزيز
االنتصارات».
وأضاف أن «قي�ادة جهاز مكافح�ة االرهاب
رشع�ت بإعداد اس�رتاتيجية ملكافح�ة الفكر
املتطرف ،والعصابات اإلرهابية».
وأشار إىل «الرشوع بتطبيق هذه السرتاتيجية
عىل ارض الواقع ،من خ�الل القيام بعمليات
نوعية وخاطفة ورسيعة ،تس�تهدف األماكن
الت�ي تتواجد فيها العنارص االرهابية ،خاصة
يف محافظات دي�اىل ،وصالح الدين ،وكركوك،
وكذل�ك غ�رب االنب�ار ،ويف مناط�ق ح�زام
بغداد».

وأكد أن «ع�دد العمليات األمني�ة التي نفذها
الجه�از خالل ال� 6أش�هر املاضية بلغت أكثر
م�ن 150عملي�ة» ،مبينا ً أن «ه�ذه العمليات
أس�فرت ع�ن القب�ض ع�ىل  250إرهابيا من
مس�تويات قيادية علي�ا ،وقتل أكث�ر من 50
إرهابي�ا ،يف عمليات طالت أماك�ن تواجدهم
يف مناط�ق صحراوية ،وجبلية ذات تضاريس
قاسية جدا».

وتابع «ان ق�درة ومعنويات جه�از مكافحة
االره�اب ،وتدريبه�م وتجهيزه�م ،تمكن�ت
الوص�ول إىل اماكن بعي�دة ،ومضافات كانت
تتواجد فيها الفلول االرهابية».
وأوضح أن «التنسيق العايل بن كل املستويات،
س�واء قي�ادة العمليات املش�رتكة ،او طريان
الق�وة الجوية ،او ط�ريان الجي�ش ،وطريان
التحالف الدويل كان له دور كبري جدا يف تعزيز

ونجاح العمليات ،التي قام بها جهاز مكافحة
االرهاب يف هذه الفرتة».
ولف�ت إىل أن «العملي�ات اس�تندت عىل جهد
اس�تخباري كبري ج�دا ،من قبل اس�تخبارات
الجهاز ،وجمع املعلومات عن بقايا عصابات
داعش ،وخاصة القادة من املس�تويات العليا
االرهابي�ة ،وكان�ت املعلومات االس�تخبارية
وافي�ة ودقيقة ج�دا ،حيث ح�ددت بالضبط
اماك�ن تواجد هؤالء ،أضافة إىل التنس�يق مع
التحال�ف ال�دويل يف مج�ال تب�ادل املعلومات
االس�تخبارية ،ويف مج�ال اإلس�ناد الج�وي،
أس�فرت عن تقدمنا يف هذه الس�نة بعمليات
كبرية جدا ،استهدف الفلول االرهابية».
وذكر أن «أغلب هذه العمليات كانت مستندة
العرتافات إرهابين ،تم إلقاء القبض عليهم يف
فرتة س�ابقة ،وباملعلومات التي يتم الحصول
عليه�ا ،اس�تطعنا الوصل ألف�راد آخرين من
اإلرهابين».
وشدد عىل «استمرار جهاز مكافحة اإلرهاب
بالعملي�ات االمني�ة ،حت�ى تحقي�ق األم�ن
واألم�ان ،وتعزي�ز الن�ر ال�ذي تحق�ق عىل
عصاب�ات داع�ش االرهابي�ة» ،كاش�فا ً ع�ن
«عمليات نوعية أخرى خالل االيام املقبلة».

عالمة عشتار العراقية تعود إىل األسواق احمللية
بغداد /سناء النقاش:
عادت عالمة عش�تار اىل االسواق ،مما
ادخ�ل الفرح�ة اىل قل�وب املواطنن..
«الزوراء» تابعت االنتاج الجديد وزارت
مق�ر رشك�ة الصناع�ات الخفيفة يف
الزعفراني�ة ،وكان لنا ه�ذا اللقاء مع
الس�يد (وليد ج�ر س�لمان) صاحب
الرشكة املس�تثمرة لرشكة الصناعات
الخفيف�ة بالقط�اع املختل�ط ،فقال:
تأسس�ت رشكة الصناع�ات الخفيفة
ع�ام  1٩٧٧وب�دأت باالنت�اج الفع�ي
 ،1٩٧٩وغط�ت احتياج�ات الع�راق
وبنس�بة  %٩٩لس�نوات طويلة ،حيث
كان اس�م عشتار هو االس�م االول يف
العراق وبعض ال�دول املجاورة ،ولكن
بوجود االزم�ات االقتصادي�ة وتوقف
اغل�ب معامل العراق ع�ن االنتاج بعد
ع�ام  ، 200٣توقف�ت ه�ذه الرشك�ة

بغداد /الزوراء:
تمكن�ت هيئة العامة الكمارك ،امس األحد ،ضبط خمس حاويات محملة بمواد
متنوعة مخالفة يف مركز كمرك ام قر الشمايل.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :أنه تم «ضبط ( )5حاويات
محملة (ادوية برشية +سيارات دون املوديل املسموح به  +مواد اولية لصناعة
االدوية  +سماد عضوي ) مخالفة للضوابط و التعليمات ».
وأك�دت الهيئ�ة أن�ه « تمت احالته�ا اىل القض�اء التخ�اذ اإلج�راءات القانونية
بحقها».

ايض�ا ،ومن خالل حرصن�ا عىل عودة
الصناع�ة الوطنية املتمي�زة بالجودة
تس�لمنا العم�ل ،وم�ن خ�الل رشكة
(متانة التصنيع) منذ عام واحد.
واض�اف :فتحن�ا قاعات العم�ل التي
كانت مرتوكة ومخربة واعادة خطوط
العم�ل بجهود عراقية  ،%100وانجزنا
خطوط�ا انتاجية جديدة وبما ينافس
املنت�وج االجنب�ي وبضمان�ة صن�ع
طويلة االمد وبأسعار تناسب املواطن
العراق�ي ،واق�ل س�عرا م�ن املنتجات
االجنبية املوجودة يف االس�واق املحلية،
مستفيدين من املهندسن الشباب من
خريج�ي الجامع�ة التكنلوجية الذين
قمنا بتعيينهم يف الرشكة واالس�تفادة
من حماسهم يف العمل.
أما عن املنتجات ،فأوضح :ان الرشكة
تنت�ج العارض�ة الصغ�رية بحج�م

اإلطاحة بداعشيني يف
بغداد نفذا إعدامات
مجاعية يف نينوى
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات التابع�ة ل�وزارة
الداخلية ،امس االحد ،عن اعتقال ارهابين اثنن
يف بغ�داد ،مبينة انهم�ا نفذا اعدام�ات جماعية
بمستش�فى يف نينوى.وقال�ت الوكال�ة يف بي�ان
تلقت «الزوراء» نس�خة من�ه :ان «مفارز وكالة
االس�تخبارات املتمثل�ة بمديري�ة اس�تخبارات
الرشطة االتحادية يف وزارة الداخلية تمكنت من
الق�اء القبض عىل ارهابين اثنن يف منطقة حي
الجه�اد ببغ�داد ،مطلوبن وفق اح�كام املادة ٤
ارهاب النتمائهم�ا لعصابات داعش االرهابية».
واضاف�ت ان «االرهابين كان�ا يعمالن ضمن ما
يس�مى (مفارز ابو ليث االنص�اري) تحت كنى
(ابوحات�م ،واب�و عناد) املش�رتكة» ،مش�رية اىل
انهما «نفذا عمليات االعدام التي طالت املواطنن
االبرياء داخل مستشفى الجمهورية يف محافظة
نين�وى» .وتابع�ت انهم�ا «اش�رتاكا بعملي�ات
ارهابي�ة اخ�رى ض�د الق�وات االمني�ة وتهجري
املواطنن خالل س�يطرة عصاب�ات داعش مظز
عىل املحافظة» ،الفتة اىل انه «تم تدوين اقوالهما
باالعرتافات ابتدائيا ،وجرى ايداعهما يف التوقيف
الستكمال التحقيقات الالزمة بحقهما».

 60بس�عر  2٧5دوالرا ،والعارض�ة
املتوس�طة بحج�م  65بس�عر 2٩5
دوالرا ،ام�ا الكب�رية حج�م  ٧0فتباع
بسعر  ٣٤0دوالرا.
أما ع�ن مدافئ عش�تار ،فيؤكد وليد:
انه�ا تناف�س االجنبية ش�كال وجودة
فتباع بس�عر  11٩الف دينار بأقل من
املدفأة االجنبية ،وبالحجم نفسه ،كما
ان انتاج الثالجات مس�تمر وبمختلف
القياس�ات والطباخ�ات الكهربائي�ة
الحديث�ة الصغ�رية الحج�م  ،أم�ا عن
املجم�دات فقد انتجنا احجاما صغرية
ومتوس�طة وكب�رية ،والق�ت اقب�اال
واسعا يف الس�وق املحلية ،مما يدفعنا
اىل املزيد من العطاء .
أما ع�ن جديده�م ،فيقول :ستش�هد
االسواق عودة طباخ عشتار قريبا بعد
تحديد الس�عر وس�يتم طرح السخان

املزجج وهو اخر ما توصل اليه العالم
يف مج�ال التس�خن بعد ش�هرين من
اآلن ،وس�يكون س�خان عش�تار فخر
الصناع�ة الوطنية النه ال يص�دأ أبدأ،

وبضم�ان  25عام�ا ،ولدين�ا وف�ود
لبعض الدول من اجل اكتساب خرات
اضافي�ة لتطوي�ر االنتاج مما س�يتم
استخدامه يف انتاجنا للعام املقبل.

أمانة بغداد تكشف عن خطة تتضمن إنشاء  9مدن جديدة العام املقبل
بغداد /الزوراء:
كشفت امانة بغداد ،امس االحد ،عن ان خطة
الع�ام املقب�ل تتضمن انش�اء  ٩م�دن جديدة
لس�حب الزخم السكاني الحاصل يف العاصمة،
اىل جانب تنفيذ عدد من املجرسات لحل مشكلة
االختناقات املرورية.
وق�ال مدي�ر التخطي�ط واملتابع�ة يف االمانة،
حسن برهان ،يف بيان اطلعت عليه «الزوراء»:
إن “الدائرة تعمل عىل اعداد الدراسات والبحوث
املتعلق�ة بالنواح�ي العمراني�ة والتخطيطية
والتصميمي�ة الت�ي ته�دف اىل تطوي�ر واق�ع
العاصم�ة ،حي�ث يت�م حالي�ا وض�ع خط�ط
وبرامج لعام  2021تتضمن استحداث مناطق
وم�دن نم�و جدي�دة ضم�ن ح�دود التصميم
االس�اس لبغداد ،ومشاريع س�كنية وتجارية

وصناعية بما يتماىش مع التخصيصات املالية
واالمكانيات الفنية”.
وأض�اف بره�ان ان “م�ن ضم�ن املش�اريع
الجدي�دة للع�ام املقب�ل اس�تمالك االرايض
املحيط�ة بالروضة الكاظمية املقدس�ة ضمن
مرحلته�ا الثانية بعد االنتهاء من االوىل ،فضال
عن املبارشة بإعداد تصاميم ودراسات مجرس
س�احة عقب�ة بن نافع وس�احة  8٣وش�ارع
الداخ�ل وش�ارع الق�دس ،فض�ال ع�ن تحديد
اس�تقامات مرك�ز الك�رخ الرتاث�ي ،حيث تم
االنتهاء من تصاميمه بنسبة .”%100
واوض�ح ان “خط�ة العام املقبل تش�مل ايضا
انش�اء  ٩مدن يف اطراف بغداد لس�حب الزخم
م�ن العاصمة ،وقد وصلت نس�بة انجازها اىل
اكثر من  ٩5باملئة ،وتقرتب كلفة املرشوع من

مبلغ  ٤مالين دوالر”.
واش�ار برهان اىل “وج�ود لجان متخصصة يف
االسواق الشعبية تهدف لتوفري فرص للعاطلن
عن العمل ،وايضا لجن�ة اخرى خاصة بتنفيذ
الفق�رة ( )٩م�ن ق�رار مجلس ال�وزراء ٣٤0
لسنة  201٩تعمل إلنشاء مجمعات تسويقية
تحت�وي ع�ىل مح�ال تجاري�ة بهدف تش�غيل
العاطل�ن ع�ن العم�ل ،ولجنة اخ�رى خاصة
باملج�ازر امل ٔوقت�ة ودراس�ة طلب�ات املواطنن
وفق رشوط خاصة مع رضورة اتباع السالمة
املهني�ة يف العمل ،فض�ال عن من�ح املوافقات
التخطيطية للمش�اريع االس�تثمارية ودراسة
طلبات املواطنن الخاصة باس�تغالل االرايض
التابعة لالمانة من اجل تنفيذ بعض املش�اريع
عليها والبالغ عددها  5000معاملة سنويا”.

قاض ومزور يف كركوك
القبض على منتحل صفة ٍ

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وكالة االس�تخبارات ،امس
االح�د ،القب�ض عىل منتح�ل صفة
قاض ومزور يف محافظة كركوك.
ٍ
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت
«الزوراء» نس�خة من�ه :ان «مفارز
وكالة االستخبارات املتمثلة بمديرية

استخبارات كركوك يف وزارة الداخلية
تمكن�ت من الق�اء القبض عىل احد
املتهم�ن يف حي ال�زوراء بمحافظة
ق�اض
كرك�وك منتح�ل صف�ة
ٍ
باملحكمة الدولية لتسوية النزاعات
وبالجرم املشهود ،وبحوزته هويات
قاض يف
وباجات م�زورة بمنص�ب
ٍ

هذه املحكمة» .واشار البيان اىل انه
«ومن خالل التحقيقات االولية معة
اعرتف بمراجع�ة الدوائر والوزارات
لتعقيب املعام�الت بالصفة املزورة
وتزوي�ر هوام�ش ال�وزراء ورئيس
مجلس النواب عىل طلبات املواطنن
املحتال عليه�م بحج�ة تعيينهم او

نقل بعض املوظفن من مكان آلخر
مقاب�ل مبالغ مالي�ة ،كما تم ضبط
داخل منزل�ه كتب واخت�ام ووثائق
ومستمس�كات مختلف�ة جميعه�ا
مزورة ،واعرتف أيضا ً بتزوير هويات
ألكث�ر م�ن ( )٤0ش�خصا بصف�ة
قضاة ومستشارين دولين».

التجارة تعلن تسلم وجتهيز مواد غذائية ضمن مفردات البطاقة التموينية الصحة النيابية تطالب مبنح وزارة الصحة كامل موازنتها املالية
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة التجارة ،امس االحد ،تسلم وتجهيز
مادت�ي الس�كر وزي�ت الطعام ضم�ن مفردات
البطاقة التموينية.وقال مدير عام الرشكة العامة
لتج�ارة املواد الغذائية ،قاس�م حم�ود منصور،
يف بي�ان ص�ادر ع�ن ال�وزارة تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة منه :ان «مواقع وفروع الرشكة يف بغداد
واملحافظ�ات تواصل عملية االس�تالم والتجهيز
ملادتي السكر والزيت و خالل ايام الجمع والعطل
الرس�مية..وأضاف البي�ان أن «ف�رع الرشكة يف
الب�رة جه�ز كمي�ة ( )1٩6٤.6٣8طن�ا زيت
وكمية ( )٣15طن س�كر ملناط�ق (حي الخليج،
الب�رة القديمة ،االصمع�ي ،املوفقية ،املختار،
الزبري ،انس ،الخور ،سفوان) ويف املوصل مجمع
الكرام�ة ( )1تم تجهيز كمي�ة ( )٣٧٩.06٩طن
زيت وكمية ( )٤20طن س�كر ملناطق (الزهور،
املثن�ى ،الزه�راء ،األندلس ،حمام داخ�ل ،قيارة
داخ�ل قيارة خارج ،الش�ورة ،الحرض)» .وتابع
« :يف االنب�ار ت�م تجهيز كمي�ة ( )٩22.215طن
زيت وكمية ( )1٧5.000طن سكر ،ويف كركوك
تم تجهيز كمي�ة ( )1٧٩8.٧01طن زيت وكمية
( )1٣5ط�ن س�كر ،ويف كرب�الء املقدس�ة بلغت
الكمي�ة املجهزة للزيت ( )2٧0طن ،ويف ميس�ان
ت�م تجهيز كمية(  )128.800ط�ن زيت وكمية
( )225طن س�كر ،ويف واس�ط ت�م تجهيز كمية
()800طن زيت وكمية ( )٣15طن سكر ملناطق

(الصويرة ،الحفرية ،الحي ،البشائر) ،ويف املثنى
تم تجهيز مادة الزي�ت بكمية ( )1051طن ،ويف
النج�ف األرشف تم تجهيز م�ادة الزيت بكمية(
 )50٩طن وكمية ( )1٣5طن سكر ،ويف الديوانية
ت�م تجهيز م�ادة الزي�ت بكمي�ة ( )12٧٧طن،
ويف باب�ل تم تجهي�ز مادة الزي�ت بكمية ()150
ط�ن ،أما يف دي�اىل ت�م تجهيز كمي�ة (  )٩1طن
من الزيت» .واش�ار البيان اىل أن «مركز مبيعات
الرصافة قام بتجهيز م�ادة زيت الطعام بكمية

(  )155طن�ا ملناطق (الك�رادة ،الخليج العربي،
األمن ،كمب سارة ،حي الربيع) فيما جهز مركز
مبيعات الصدر كمي�ة ()105طنا من الزيت ويف
مجم�ع مخازن كرسة وعطش ت�م تجهيز كمية
()225ط�ن س�كر ويف مركز مبيع�ات الكرخ تم
كمي�ة (  )٧6طنا زيت وكمية ()180طن س�كر
ويف مرك�ز مبيعات اإلم�ام عي (عليه الس�الم )
ت�م تجهيز كمية (  )180طنا زيت طعام ملناطق
مدينة الصدر».

بغداد /الزوراء:
طالب�ت رئي�س لجن�ة الصح�ة والبيئ�ة
النيابي�ة ،قتيبة الجبوري ،امس االحد ،بمنح
مخصصاتها املالية «كامل�ة» ضمن موازنة
العام الجديد.
وق�ال الجب�وري يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة منه :ان�ه «يف خض�م التحديات التي
م�ازال يواجهه�ا القطاع الصح�ي يف عموم
الع�راق منذ ب�دء جائحة كورون�ا ،نثني عىل
النجاح�ات الت�ي حققته�ا وزارة الصح�ة
والبيئ�ة يف التعام�ل م�ع األزم�ة وح�ر
الوب�اء قدر اإلمكان من خ�الل االعتماد عىل
امكانياتها املالية فق�ط بدون اي دعم يذكر
ملواجهة هذه الجائحة».
وتاب�ع ان�ه «ومن خ�الل متابعاتن�ا يف لجنة
الصحة والبيئة إلجراءاتها ،نرى أن ما حققته
وزارة الصحة خالل ف�رتة وجيزة يبعث عىل
األم�ل بالنه�وض بالواقع الصح�ي وتقديم
افضل الخدمات للمواطن الكريم ،والس�يما
ادارة االزم�ة املالي�ة بش�كل ممي�ز ملواجهة
هذه الجائحة وتحسن البنى التحتية».
واش�ار اىل انه «لذلك ،مع قرب اقرار املوازنة،

تطال�ب لجنة الصح�ة والبيئة بمن�ح وزارة
الصح�ة كام�ل موازنتها املالية ،الس�يما أن
الجائحة مازالت مستمرة ،والقطاع الصحي
يحتاج الكثري إلدامة تقديم الخدمات ،وكذلك
اس�تثمار وجود ادارة متميزة اثبتت نجاحها
بقي�ادة االزم�ة الصحية يف الع�راق ،وتتمنى
لجنتنا عدم ظلم هذه الوزارة باملوازنات كما
حدث يف السنوات السابقة».

واعرب الجبوري عن امله ان «تعر الحكومة
ع�ن جديتها بدع�م القط�اع الصحي ضمن
موازنة  ، 2021حيث اثبتت االشهر السابقة
ان وزارة املالية لم تدعم هذا القطاع بش�كل
يتم�اىش وحج�م التحدي�ات الت�ي تواجهها
وزارة الصح�ة والبيئ�ة يف تصديه�ا لوب�اء
ف�ريوس كورونا ألج�ل الحفاظ ع�ىل ارواح
ابناء شعبنا العراقي الكريم».

أسواق
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وزير الزراعة  :سيكون هناك تواصل
يومي مع املسؤولني عن القطاع الزراعي
املصري للتعاون وتبادل اخلربات

بغداد/نينا:
اك�د وزي�ر الزراعة محم�د كريم الخفاجي  ,انه س�يكون هن�اك تواصل يومي مع
املسؤولني عن القطاع الزراعي املرصي للتعاون وتبادل الخربات .
وقال الخفاجي عضو الوفد الوزاري يف زيارة مرص  ،بحس�ب بيان لوزارة الزراعة”:
هن�اك نتائج جيدة تحققت من خالل التعاون املش�رتك مع الجانب املرصي يف عدة
مج�االت  ،منها االبحاث العلمية الزراعية واس�تنباط اصن�اف عالية االنتاجية من
الحبوب  ،فضال عن تس�ليط الضوء عىل صناعة الدواجن وطرق النهوض بمستوى
االنتاج الحيوان�ي والعمل البيطري وتعزيز القدرات يف مج�ال التلقيح االصطناعي
وع�دة مجاالت ت�م تضمينها يف مذكرة التفاهم وبروتوك�ول التعاون الذي وقع بني
البلدين الشقيقني “.
وبني الخفاجي  ”:ان تواصال يوميا س�يكون بني الجانبني العراقي واملرصي وباعىل
املس�تويات  ،لبحث كافة االج�راءات الالزمة وتنفيذ ماتم االتف�اق عليه من تعاون
زراعي وتطوير للقدرات “.
واضاف انه  ”:س�يتم التواصل بني ال�كادر املتقدم يف الوزارتني فضال عن املختصني
للروع بايجاد خريطة عمل فعالة النجاح العمل املش�رتك  ،سيما بعد االطالع عىل
ما تضمنته املراكز البحثية الزراعية يف مرص”.

بيع أكثر من  222مليون دوالر يف
مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
أعل�ن البن�ك املرك�زي العراق�ي،
ام�س االح�د ،ع�ن بيع�ه أكثر من
 222مليون دوالر ،وبمش�اركة 38
مرصفا.
وبلغ�ت مبيعات البن�ك ،يوم امس،
 222مليون�ا واكث�ر م�ن  393الف
دوالر غطاه�ا البنك بس�عر رصف
اساس بلغ  1190دينار لكل دوالر.
وكان�ت مبيع�ات البن�ك لتعزي�ز
االرص�دة يف الخ�ارج ع�ىل ش�كل

حواالت واعتم�ادات ،والتي غطاها
البن�ك بالكام�ل بس�عر رصف بلغ
 1190دين�ار ل�كل دوالر واح�د ،قد
بلغت اكثر من  206مليون دوالر .أما
اجمايل البيع النقدي فكان اكثر من
 15مليون دوالر .فيما بلغت اجمايل
املبيعات الكلية .222.393.695
فيما ل�م تتق�دم أي م�ن املصارف
ال�بالغ�ة  38مرصف�ا املش�اركة يف
م�زاد العمل�ة ب�أي ع�روض لبي�ع
الدوالر.

خبري :استمرار صعود الدوالر مؤشر
خطري ألزمات جديدة
بغداد /الزوراء:
بني الخبري االقتصادي ،وس�ام التميمي ،ان اس�تمرار ارتفاع س�عر رصف
الدوالر يف االس�واق املحلية ينذر بكارثة اقتصادية عىل مستوى دخل الفرد
العراقي ،اضافة اىل انه مؤرش خطري يرفع اس�عار جميع الس�لع املوجودة
يف السوق.
وق�ال التميم�ي يف ترصيح صحف�ي :ان “الحكومة تؤكد أن س�عر رصف
الدوالر ثابت ولم يش�هد اية زيادة يف البنك املركزي ،اذ ينبغي تفعيل اللجان
الرقابي�ة االقتصادية ملحاس�بة املصارف ومحال الصريف�ة التي ترفع من
سعر الرصف”.
واضاف ان “ارتفاع سعر رصف الدوالر ينذر بزيادة نسبة الفقر يف العراق،
بس�بب ارتفاع اس�عار الس�لع يف بلد يعتمد بنس�بة اكثر من  90باملئة عىل
البضائع املستوردة”.
وبني ان “ العراق سيدخل يف ازمات جديدة ،وسيشهد السوق ارتفاعا كبريا
تس�تفيد منه الحكومة يف س�د عجز املوازنة ،إال ان ذل�ك يعد رسقة ألموال
الشعب وادخاله يف دوامة جديدة”.
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النفط :خطط إسرتاتيجية لدعم قطاعات املصايف والبرتوكيمياويات والغاز
بغداد /الزوراء:
أك�دت وزارة النف�ط حرصه�ا عىل دعم
مش�اريع اس�تثمار الغ�از النه�ا م�ن
الصناعات الرائدة يف العالم ،فيما كشفت
عن تنافس رشكات عاملية لتطوير حقل
غ�از املنصورية ومناقش�ة اطالق جولة
تراخي�ص يف دي�اىل ،اضاف�ة اىل الس�عي
إلط�الق م�روع حق�ل غ�از (ع�كاز)
الغازي يف االنبار.
وق�ال الناط�ق باس�م وزارة النف�ط،
عاص�م جه�اد ،يف ترصي�ح صحفي :ان
“وزير النفط احس�ان عبد الجبار اكد ان
صناع�ة الغاز تحتاج اىل اس�تقرار أمني
وسيايس واجتماعي ،وتوفري الدعم املايل
واستقطاب االس�تثمارات والتعاون مع
ال�ركات العاملية الرصينة” ،مش�ريا اىل
ان “الحكوم�ة الحالية وفرت دعما كبريا
ألضخم املشاريع يف هذا املجال”.
واض�اف ان “الوزارة اوف�ت بالتزاماتها
تج�اه الركاء يف م�روع غاز البرصة،
اضافة اىل الدع�م املقدم من خالل قرض
ال� IFCلصالح رشكة غاز البرصة ،اذ تم
توف�ري جميع متطلب�ات انجاح املروع
وتعدي�ل خطة التطوي�ر اىل العام ،2023
وم�ن املؤمل دخول الخ�ط األول Train1
العمل نهاية العام .”2022
واش�ار جه�اد اىل “املب�ارشة بع�دد م�ن
املش�اريع املتوقفة سابقا بسبب جائحة
كورون�ا ،منه�ا م�روع يف محافظ�ة
ذي قار ،حيث س�تتم املب�ارشة به خالل
اس�ابيع بعد تخصيص املبالغ املطلوبة،
اضاف�ة اىل مروع الحلفاية يف ميس�ان

والس�عي إلط�الق م�روع حق�ل غ�از
(ع�كاز) يف االنب�ار ،اذ من املؤم�ل ابرام
عقده خالل االشهر الستة املقبلة ،وهناك
ايضا تنافس بني رشكات عاملية لتطوير
حقل غ�از املنصورية ومناقش�ة اطالق
جولة تراخيص يف دياىل”.
وذكر ان “الوزارة تعتمد عىل اسرتاتيجية
لدعم قطاعات املصايف والبرتوكيمياويات
والغ�از وتحقي�ق االس�تثمارات يف ه�ذا
املج�ال ،وتعمل حاليا عىل مراجعة خطة
تطوير ش�املة للحقول النفطية إلنتاج
الذروة والخطط السابقة ،وان التحديات
التي برزت بعد كوفيد  -19تتطلب اعادة

بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت مس�ؤولة دائ�رة املنتج�ات
الكيميائي�ة والس�ليلوزية بمنظم�ة
التنمية التجارية اإليرانية ،ندا عطائي،
ام�س االح�د ،ان الع�راق ج�اء أوال يف
الئحة أكثر الدول اس�ترياد للمنظفات
من ايران.وقالت عطائي إن “صادرات
منتج�ات املنظفات نم�ت  14باملئة يف
 8ش�هور فرتة  20م�ارس/آذار حتى
نوفمرب /ترين الثاني  2020مقارنة
بنفس الفرتة من عام .”2019
وأوضحت أن “بيانات الجمارك تش�ري
اىل تصدي�ر  185أل�ف طن م�ن انواع
املنظف�ات بقيم�ة  76ملي�ون دوالر

جلنة االقتصاد :هناك صعوبة باسرتداد
األموال واألرصدة اجملمدة يف اخلارج
بغداد /الزوراء:
اك�دت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار النيابية ،ام�س االحد ،وج�ود صعوبة يف
اسرتداد االموال واالرصدة املجمدة يف الخارج.
وقال�ت ندى ش�اكر جودت يف حدي�ث صحفي“ :بالنس�بة لالم�وال واالرصدة
العراقي�ة املجم�دة يف الخارج بإمكانها س�د ديون كبرية للبلد” .مش�رية اىل أن
“املش�كلة يف اطالقها صعب” .متس�ائلة “من يس�تطيع اخراج ه�ذه االموال
واسرتدادها للعراق؟”.
واضاف�ت أن “هن�اك مخاوف م�ن مصداقية وص�ول هذه األص�ول املالية اىل
العراق” ،مضيفة انها “سترسق كما رسقت امليزانيات السابقة”.
وقالت جودت “إبقاء هذه األرصدة يف الخارج للحفاظ عليها لالجيال املقبلة ،إذ
اتوقع انها لن تجد أمامها س�وى القروض والديون” .ودعت جودت الحكومة
اىل “البحث عن منافذ لحل االزمة االقتصادية الحالية”.

صياغ�ة السياس�ة االقتصادي�ة وقطاع
النف�ط والطاق�ة ،وه�ي يف ط�ور اعادة
الصياغ�ة والعم�ل ع�ىل اح�داث توازن
ب�ني االس�تثمارات التي تض�خ لتصعيد
الطاق�ة التصديري�ة م�ن النف�ط الخام
واالس�تثمارات الت�ي تض�خ لدعم قطاع
املصايف والبرتوكيمياويات والغاز”.
وبش�أن اتفاق�ات اوب�ك ،اوض�ح جهاد
ان “وزي�ر النف�ط اك�د الت�زام الع�راق
بجمي�ع اتفاق�ات (اوب�ك  ،”)+مش�ريا
اىل ان “مصلح�ة الع�راق ليس�ت م�ع
زيادة الكمي�ات املصدرة بل م�ع ارتفاع
االسعار”.

وبني ان “الهدف م�ن اجتماعات (اوبك)
واملتحالفني معها السيطرة عىل االسعار
ومن�ع تذبذبه�ا” ،مؤك�دا “ان االس�عار
الحالية متحسس�ة جدا بس�بب (كوفيد
–  ) 19ال�ذي مازالت تأثرياته مس�يطرة
عىل االسواق والتوجد طمأنينة يف الفرتة
الزمنية لتوزيع اللقاح ،بالتايل ما نشهده
حالي�ا م�ن ارتف�اع يف س�عر النفط هو
ارتفاع ايجاب�ي وممتاز ،لكنه حذر جدا،
وتوق�ع الوزير ان ترتفع االس�عار خالل
الربع االول من العام املقبل”.
من جانب اخر ،نفى وزير النفط احسان
عب�د الجبار ،ام�س االحد ،قي�ام رشكة

اكس�ون موبي�ل بع�رض حصصها من
أس�هم الركة (املش�غل الرئيس لحقل
غ�رب القرن�ة  )1للبي�ع ع�ىل رشكائها،
مش�ريا ً إىل ان ال�وزارة تج�ري مناقش�ة
معمق�ة لع�روض رشكات الخدم�ة
املتنافس�ة لتطوي�ر حق�ي املنصوري�ة
وعكاز والحقول املجاورة الستثمار الغاز
الحر يف رشق وغرب البالد.
وق�ال عبد الجب�ار يف ترصي�ح صحفي:
ان «املعلوم�ات والبيان�ات الرس�مية
الت�ي ب�ني ايدين�ا ،تؤك�د ان (اكس�ون
االمريكية) و(نس�ورتيوم) ال�ذي تقوده
اكس�ون موبي�ل ويض�م (ش�ل) العامل
بعق�د تطوي�ر املرحل�ة االوىل م�ن حقل
غرب القرنة النفطي) ،ال تزال مس�تمرة
بأعمالها وتش�ارك بجلس�ات مناقش�ة
خطط التطوير وزي�ادة االنتاج وتدريب
امل�الكات» ،مؤكدا «ع�دم تقديم الركة
مقرتحات بخصوص ذلك اىل الوزارة».
ويأت�ي النف�ي عق�ب ش�ائعات رددتها
وس�ائل اعالمي�ة مختلف�ة ب�أن رشكة
(اكس�ون موبيل) املطور الرئيس لحقل
غرب القرنة ،تنوي طرح أسهمها بالحقل
للبيع عىل رشكائها ،وباحتياطيات قدره
 8. 7مليارات برميل.
وأك�د عب�د الجب�ار أن “تأث�ريات هبوط
أسعار النفط ليس�ت حادة جدا يف خطة
ال�وزارة املربمج�ة لتطوي�ر الحق�ول
ومع�دالت االرساع املضاف�ة باالنج�از
بس�بب ازمة التخصيص املايل وتداعيات
وب�اء كوفي�د –  ،19وأن وزارت�ه اع�دت
بديال للمعالجة”.

التجارة تسوق أكثر من  110آالف طن من حمصول الشلب
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة التجارة تس�ويق اكثر من
 110االف طن من الش�لب املحي ضمن
حملة تسويق الشلب للعام  ،2020وفيما
اوضحت تشكيل فرق فنية ورقابية من
مركز ال�وزارة ورشكة تج�ارة الحبوب،
اك�دت ان ه�ذا االمر ج�اء ملتابعة آليات
العمل ومنع املخالفات.
وق�ال وزي�ر التج�ارة ،ع�الء الجبوري،
امس االحد ،بحسب بيان لوزارة التجارة
ان “الحملة التسويقية ملحصول الشلب

مستمرة بوترية متصاعدة ،وبلغ تسويق
ما مجموعه ( )110885طنا لغاية يوم
االمس يف خمس محافظات شلبية”.
واوض�ح الوزير ان�ه “تم تش�كيل فرق
فنية ورقابية من مركز الوزارة ورشكة
تج�ارة الحب�وب ملتابع�ة آلي�ات العمل
ومنع املخالف�ات ،فضال عن الدور الذي
تؤديه الف�رق الرقابية من دائرة الرقابة
التجاري�ة يف متابع�ة آلي�ات الفح�ص
املخت�ربي وتوف�ري الطاق�ات الخزني�ة
بشكل جيد”.

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا
بغداد /الزوراء:
أغلق س�وق العراق املايل ،امس االحد،
منخفضا بنسبة  0.29%عن الجلسة
السابقة ،وجاءت مؤرشات تداول سوق
العراق لألوراق املالي�ة ليوم أمس عىل
النحو اآلتي :الركات املدرجة،105 :
أما الركات املتداولة ،26 :وبلغ عدد
االس�هم املتداولة ()1.031.499.522

س�هما ،بينم�ا بلغ�ت قيمة االس�هم
( )707.559.242دينارا.
واغل�ق م�ؤرش االس�عار  ISX 60يف
جلس�ة ام�س ع�ىل ( )480.30نقطة
منخفض�ا بنس�بة ( )%/0.29ع�ن
إغالق�ه يف الجلس�ة الس�ابقة البال�غ
( )481.68نقط�ة ،وتم تداول اس�هم
( )26رشك�ة من اص�ل ( )105رشكة

العراق أوالً باسترياد املنظفات
من إيران
بنمو س�عري  14باملئة وكمّي  7باملئة
عىل أساس سنوي”.
وأش�ارت إىل أن “العراق وأفغانس�تان
وباكس�تان وتركمانستان وأذربيجان
والصني وأوزبكس�تان وكازاخس�تان
والهن�د م�ن أكث�ر ال�دول اس�تريادا
للمنظف�ات م�ن إي�ران ع�ىل نح�و
اس�تحوذت عىل  97باملئ�ة من إجمايل
الصادرات”.ويس�تورد العراق معظم
الس�لع وامل�واد الغذائي�ة م�ن دول
الجوار ،وخاصة إي�ران وتركيا نتيجة
عدم قدرة انتاجه املحي عىل منافسة
الس�لع االجنبي�ة م�ن حي�ث الجودة
والسعر.
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مدرجة يف السوق ،ليبلغ عدد الركات
املوقوفة بقرار من هيئة االوراق املالية
لعدم التزامها بتعليمات االفصاح املايل
( )31رشكة.
وبل�غ ع�دد االس�هم املش�رتاة م�ن
املستثمرين غري العراقيني يف السوق
( )148مليون س�هم بقيم�ة بلغت
( )141ملي�ون دين�ار م�ن خ�الل
تنفيذ ( )70صفقة عىل أس�هم ()5
رشكات .
بينم�ا بل�غ ع�دد االس�هم املباعة من
املس�تثمرين غري العراقيني يف الس�وق
( )17مليون سهم بقيمة بلغت ()30
ملي�ون دين�ار من خ�الل تنفيذ ()18
صفقة عىل أسهم ( )7رشكات.
يذكر ان س�وق العراق ل�ألوراق املالية
قد استخدم أنظمة التداول االلكرتوني
واإلي�داع املرك�زي من�ذ ع�ام ،2009
ويس�عى إلطالق نظ�ام الت�داول عرب
االنرتنيت للمستثمرين ،وينظم خمس
جلسات تداول أس�بوعيا من األحد إىل
الخمي�س ،ومدرج في�ه  105رشكات
مس�اهمة عراقي�ة تمث�ل قطاع�ات
املص�ارف واالتص�االت والصناع�ة
والزراع�ة والتأمني واالس�تثمار املايل
والسياحة والفنادق.

دياىل تعلن تقلص تدفق تهريب احملاصيل
الزراعية إىل أسواقها بنسبة % 25
بغداد /الزوراء:
اكد االتح�اد املحي للجمعيات الفالحية
يف دياىل ،امس االح�د ،عن تقلص تدفق
تهري�ب املحاصيل الزراعية اىل اس�واق
املحافظة بنسبة .25%
وق�ال رئي�س االتح�اد املح�ي ،رع�د
مغام�س التميم�ي ،يف حديث صحفي:
ان” االج�راءات االخ�رية للقوى االمنية
ع�ىل الط�رق الرئيس�ية ب�ني دي�اىل
وكردس�تان اس�همت يف تقل�ص تدفق
املحاصي�ل الزراعي�ة املهرب�ة بنس�بة
 25%وهي التزال محدودة وغري مؤثرة
الن دع�م املنتوج املح�ي يتطلب قطعا
كامال للتهري�ب إلعطاء الفرصة امامه
لس�د احتياج�ات االس�واق وتحقي�ق
االكتفاء”.
واضاف التميم�ي ان” التهريب تقلص
ول�م ينت�ه ،وهن�اك س�لبيات كث�رية

رص�دت” .مؤك�دا “رضورة ان تك�ون
عملية مكافحة التهريب بكل اش�كاله
ب�ني دي�اىل واقليم كردس�تان م�ن قبل
لجن�ة حكومي�ة علي�ا م�ن بغ�داد مع
كام�ل الصالحيات يف تطبيق القانون”.
الفتا اىل “ان تقل�ص التهريب لن ينهي
املش�كلة وااله�م ان يكون اط�ار دعم
املنت�وج الوطن�ي حقيقي�ا وليس حربا
عىل ورق”.
واش�ار التميمي اىل ان” انعاش الزراعة
يف دياىل مرة اخرى س�تقلص  50%من
البطال�ة وتؤم�ن مص�ادر رزق الالف
االرس كونه�ا القط�اع االه�م واالبرز يف
امتصاص االيادي العاملة”.
وعان�ت الزراع�ة يف دي�اىل م�ن تدف�ق
املحاصي�ل املهرب�ة واغ�راق االس�واق
املحلية بها ،ما ادى اىل خس�ائر فادحة
للمزارعني خاصة يف السنوات االخرية.

الرافدين يرفع فوائد الودائع إىل  5باملئة
بغداد /الزوراء:
أعلن م�رصف الرافدين ،امس األحد ،رفع
الفوائ�د املالي�ة للودائ�ع الثابت�ة إىل 5%
ملدة س�نة للمواطنني املودعني اموالهم يف
املرصف.وقال املكتب االعالمي للمرصف:
ان “الفوائ�د املالي�ة للودائ�ع الثابت�ة
للمواطن�ني الذي�ن يودع�ون أمواله�م يف

املرصف وملدة ستة أشهر فإنهم يحصلون
عىل فوائد تصل اىل .”% 4,5
ودعا البي�ان “املواطنني اىل زي�ارة فروع
امل�رصف واالطالع ع�ىل التعليمات وايداع
امواله�م واالس�تفادة من ه�ذه الخدمة
وتس�لم الفوائ�د املالي�ة الت�ي يقدمه�ا
املرصف”.

رفضت أي اتفاق مع اإلقليم خارج سلطة الربملان

املالية النيابية ترجح حتسن الوضع املالي خالل األشهر األخرية من 2021
بغداد /الزوراء:
رج�ح عضو اللجن�ة املالية النيابي�ة ،جمال احمد،
تحس�ن الوضع امل�ايل للبلد خ�الل األش�هر الثالث
األخ�رية من العام املقبل ،الفتا اىل ان مدة التصويت
ع�ىل املوازن�ة يعتمد ع�ىل طبيعتها واالب�واب التي
تحتويها.
وق�ال احم�د يف ترصي�ح صحف�ي :ان “التصويت
عىل املوازنة لن يحت�اج اىل املزيد من الوقت يف حال
لم تتضمن أبواب كثرية وتخصيصات اس�تثمارية
إضافة للميزانية التشغيلية”.
وأض�اف ان “املوازن�ة ق�د يتأخ�ر إقراره�ا داخل
الربملان يف حال واجه�ت اعرتاضات من قبل ممثي
املحافظ�ات يف ح�ال ش�عورهم بالغب�ن من حيث
املبالغ املخصصة ملحافظاتهم”.
وب�ني ان “عجز املوازنة يج�ب ان اليتجاوز  3باملئة
من مجموع الناتج القومي العراقي ،إال ان الظرف

ال�ذي يمر به العراق يؤكد ان نفقات الدولة التس�د
الحاج�ة وهن�اك توقع�ات بتحس�ن امل�وارد خالل

األشهر الثالث األخرية من العام املقبل”.
بينما كش�فت اللجنة املالي�ة النيابية ،امس االحد،

ع�ن اتفاق حكومة اقليم كردس�تان مع تركيا عىل
بيع النفط ل� ٥٠عام دون علم الحكومة االتحادية
يف بغداد.
وقال عضو اللجنة ،ثامر ذيبان ،يف ترصيح صحفي:
ان “الوف�د الك�ردي الذي وصل بغداد طلب ارس�ال
االموال دون تسليم مستحقات النفط” ،الفتا اىل ان
“هذا االمر يخالف قانون االقرتاض وغري مسموح
به”.واض�اف ان “حكومة اقليم كردس�تان قامت
ببيع النفط ل� ٥٠عام�ا دون علم حكومة بغداد”،
مبينا ان “الحكومة عليها ان تحاسب االقليم كون
ترصفه غري صحيح”.
وتاب�ع ان “من ي�رصف االموال إلقليم كردس�تان
دون االلتزام بقانون االقرتاض سيتحمل املسؤولية
القانونية”.واكدت لجنة النزاهة النيابية ،الس�بت،
ان حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بتصدير النفط
مع حكومة بغداد حتى اآلن.

الرياضي

أصفر وأمحر

جلنة االنضباط تعاقب فريق
احلشد لكرة الصاالت

بغداد /الزوراء
ْ
أص�درت لجنة االنضباط يف الهي�أة التطبيعية حزمة من القرارات بحق فريق الحش�د
لك�رة الص�االت الذي قرر االنس�حاب من منافس�ات الدوري املمتاز للموس�م -٢٠٢٠
٢٠٢١بعد أن لعب الفريق الجوالت األربع األوىل ،وانسحب يف الجولة الخامسة.
وق�ررت اللجنة إصدار العقوب�ات وفقا للمادة ( )45من الئحة الدوري ،التي تنص عىل
عدم مشاركة الفريق املُنس�حب يف البطوالت املتبقية للموسم الحايل ،مع غرامة مالية
قدرها خمس�ة ماليني دينار عراقي ،ووفقا للفقرة نفس�ها يهبط الفريق املُنسحب إىل
درجة أدنى ،مع شطب نتائجه يف املباريات املاضية.
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التطبيعية تطالب بالسماح للجماهري بدخول املالعب

فوز صعب للزوراء على الصناعات والقاسم حيقق أول فوز له بالدوري
بغداد /متابعة الزوراء
ارتق�ى فريق ال�زوراء اىل وصاف�ة الرتتيب العام
لل�دوري العراقي املمتاز بمرة القدم ،عقب تغلبه
عىل الصناعات الكهربائية  ،1-0امس االحد.
املباراة اقيمت عىل ملعب الش�عب الدويل يف اطار
مباريات االسبوع الثامن من الدوري املمتاز.
وحمل ه�دف اللقاء الوحيد توقي�ع الالعب عالء
عبد الزهرة يف الدقيقة .53
عبد الزهرة ليس صاحب الفضل الوحيد يف قيادة
النوارس للفوز ،حيث اس�تطاع جالل حسن من
التصدي لركلة جزاء الصناعات يف الدقيقة .80
الفوز منح النوارس ث�الث نقاط واوصل الفريق
اىل الوصاف�ة برصي�د  14نقطة ،ام�ا الصناعات
فتجم�د رصيده عند النقطة السادس�ة يف املركز
التاسع عر.
وحقق القاس�م ،أول انتصاراته بالدوري املمتاز
لكرة الق�دم ،بالفوز عىل ضيف�ه الحدود ()2-0
ام�س األح�د ،عىل ملع�ب الكفل ،ضم�ن الجولة
الثامنة من البطولة.
س�جل هديف القاس�م ،أثري صالح ،ورساج الدين
يف الدقيقت�ني ( ،)78 ،70ليتق�دم الفريق للمركز
ال� 18ب�� 6نقاط ،فيما توقف رصيد الحدود عن
 7نقاط باملركز ال�.16
ويف سياق متصل أعلن محافظ بابل وكالة حسن
منديل أن الحكوم�ة املحلية قررت مكافأة فريق
نادي القاس�م لك�رة القدم بعد ف�وزه عىل فريق
نادي الحدود بدوري العراق عرب إقامة معس�كر
تدريبي له ملدة أسبوع يف إقليم كردستان.
وقال مندي�ل” أن الحكومة املحلي�ة قررت أيضا
من�ح كل من الالع�ب اثري صالح وصب�اح الدين
رساج مبلغ�ا مالي�ا ق�دره ع�رة مالي�ني دينار
لكل منهما بعد أن س�جال ه�ديف الفوز عىل نادي
الحدود.
واض�اف أن باب�ل تفتخ�ر بإنج�ازات ن�ادي
القاس�م عىل مس�توى العراق الذي ق�دم الكثري
م�ن اإلنج�ازات الرياضية بالرغم م�ن إمكاناته
املح�دودة متمنيا له املزيد من التألق ورفع اس�م
محافظة بابل.
يذك�ر أن فري�ق نادي القاس�م لكرة الق�دم فاز
ام�س األح�د ع�ىل فريق ن�ادي الح�دود بهدفني
مقابل ال يشء
ويف ذات التوقيت ،حق�ق أمانة بغداد ،فو ًزا كب ً
ريا
ع�ىل ضيف�ه نف�ط الب�رة ( )3-0ع�ىل ملعب
بغداد.
س�جل أه�داف املباراة جب�ار كري�م ،والنيجريي
بنيامني ،وستار جبار ،يف الدقائق (،)82 ،37 ،15

لريتقي أمان�ة بغداد للمركز الثامن ب� 12نقطة،
فيما اس�تقر نف�ط البرة يف ق�اع الرتتيب ب�4
نقاط.
ً
ثمينا عىل مضيفه زاخو
وحقق الكهرباء ،ف�و ًزا
( .)3-1افتت�ح أصح�اب األرض ،التس�جيل يف
املب�اراة بالدقيقة ( )6عن طري�ق هارون أحمد،
لكن الكهرباء ،عاد وس�جل ثالثي�ة متتالية عرب
مرت�ى هديب ،ونياز مغدي�د ،ومحمد إبراهيم،
الدقائق (.)82 ،30 ،23
الف�وز ارتق�ى بالكهرب�اء للمركز ال�� 11ب�10
نقاط ،فيما استقر زاخو يف املركز العارش ب� 11
نقطة.
نفط ميس�ان ،ب�دوره حقق ف�و ًزا مهمًا ()1-0
خ�ارج الدي�ار ع�ىل أربيل ،ع�ىل ملعب فرانس�و
حريري.
ويدي�ن فرس�ان اململك�ة ،بالفض�ل يف الف�وز
للنيج�ريي يش كتارا الذي س�جل الهدف الوحيد
يف الدقيق�ة ( ،)7ليقفز الفري�ق إىل املركز الثالث
ب�� 13نقطة ،فيما تراجع أربيل يف س�لم الرتتيب
للمركز السابع ب� 12نقطة.
ويف س�ياق منفص�ل اك� َد األم�ني الع�ام للهي�أة
التطبيعي�ة ،محمد فرحان ،أثناء لقائه مجموعة
م�ن ممث�يل رواب�ط االندي�ة ،ان التطبيعية عن
طريق رئيس�ها ،اي�اد بني�ان ،وبقي�ة األعضاء،
تس�عى جاهدة اىل الحصول عىل الضوء االخرض
للس�ماح بعودة الجمهور لدخ�ول املباريات من
خالل مخاطبته�ا وزارة الش�باب ملفاتحة خلية
االزمة الحكومية.
َ
وقال فرحان :ان التطبيعية تس�اند وتدعم بقوة
ع�ودة الجماه�ري إىل املدرجات ،وت�درك جيدا ان
الس�ماح للجمهور خط�وة مهم�ة لتطوير اداء
الفرق م�ن الجانب الفن�ي ،وتس�هم يف االرتقاء
بمس�توى اللعبة  ،الس�يما وان ارتفاع منس�وب
املس�توى الفن�ي لالعب�ني ينعك�س ايجابيا ً عىل
َ
.واضاف :ان وزارة
اداء العب�ي منتخبنا الوطني
الش�باب والرياضة وجهت كت�اب التطبيعية اىل
خلي�ة األزمة مع التأكيد عىل الس�ماح للجمهور
بالع�ودة للمباريات ،وانها تتاب�ع االمر باهتمام
وحرص كبري .
ٍ
واختت� َم فرح�ان بالق�ول :ان التطبيعية تواصل
بجد متابعة قضية عودة الجمهور اىل املدرجات،
وانه�ا ل�ن تتوقف ع�ن س�عيها لحني الس�ماح
للجمهور بالتواجد يف املباريات ،ولو بنسبة معينة
مع تطبيق رشوط التباعد االجتماعي ،واجراءات
وزارة الصح�ة حرص�ا ً منها ع�ىل تحقيق رغبة
الجماهري الرياضية والحفاظ عىل سالمتهم.

مجال علي :دفعنا مثن الفرص
الضائعة أمام الطلبة

بغداد /متابعة الزوراء
أكد جمال عيل مدرب نفط الوس�ط ،أن فريقه دفع ثمن الفرص
الضائع�ة يف مواجه�ة الطلب�ة التي انته�ت بالتع�ادل اإليجابي
( ،)2-2والت�ي أقيم�ت لحس�اب الجولة الثامنة م�ن الدوري يف
ملعب الشعب.
وقال عيل إن النتيجة ليس�ت س�يئة خصوصا وأن فريقنا تأخر
مرت�ني وع�اد بالنتيجة وه�ذا يحس�ب لالعب�ني إرصارهم عىل
العودة ،لكن املباراة لم تخل من األخطاء الشخصية التي كلفتنا
هدفني يف شباكنا.
وأش�ار إىل أن “نفط الوس�ط دفع ثمن الف�رص الضائعة ،حيث
ردت العارض�ة كرتني والقائم رد كرة أخرى وأهدر العبونا أكثر
من انفراد تام يف املرمى وبالتايل خرجنا بنقطة أعتقد أنها ليست
سيئة وفق ظروف املباراة”.
وأوضح مدرب نفط الوس�ط ،أن املباراة املقبلة تحتاج إىل إعداد
خاص أمام القوة الجوية ،الس�يما وأن املنافس يسعى للخروج
من أزمة النتائج السلبية وتصحيح املسار.
وخت�م “يف املقاب�ل فريقن�ا يس�عى لتعوي�ض النقطت�ني التي
فقدناها بالتعادل مع الطلبة واملباراة س�تكون يف ملعب النجف
الدويل ونسعى لخطف النقاط الثالث”.
يذكر أن فريق نفط الوسط يتصدر الئحة ترتيب الدوري برصيد
 17نقطة.

عقوبات باجلملة على العيب الصقور ألسباب فنية
بغداد /متابعة الزوراء
أعلن�ت الهيئة اإلدارية للق�وة الجوية،
أنه�ا ت�درس خص�م  25%م�ن عقود
العبي الفري�ق يف اجتماعها املقبل بعد
سلس�لة م�ن النتائج الس�لبية ونزيف
النقاط يف آخ�ر  5مباريات من الدوري
املمتاز.
وبين�ت الهيئ�ة ،أنها س�اندت ووقفت
م�ع الفريق بدعم م�ادي ومعنوي منذ
بداية املوس�م وحت�ى اللحظة من أجل
تقديم مستويات مميزة لحصد اللقب،
إال أن األخطاء التي وقع فيها الالعبون
كلفتن�ا الكثري ،ومنها فق�دان الصدارة
بعدم�ا كان الفري�ق متص�درا حت�ى
الجولة الرابعة.
وأضاف�ت أنه�ا اجتمع�ت م�ع الكادر

التدريبي ،والالعب�ني من أجل تصحيح
األخط�اء لكن دون ج�دوى ،إضافة إىل
أن هناك قرارات ستصدر بإبعاد بعض
الالعبني م�ن الفريق لعدم االس�تفادة
منه�م وع�دم قدرته�م ع�ىل تقدي�م
مستويات تؤهلهم بالتواجد مع النادي
العريق.
يذك�ر أن الفري�ق بع�د  3انتص�ارات
متتالي�ة يف انط�الق مس�ابقة الدوري
العراق�ي ،فش�ل يف تحقي�ق أي فوز يف
آخ�ر  5مباريات حيث تع�ادل  3مرات
وخرس اثنتني ،ما جعله يرتاجع للمركز
السادس يف الرتتيب ب� 12نقطة ،بفارق
 5نقاط عن نفط الوسط املتصدر.
ويف س�ياق منفص�ل اعلن ن�ادي القوة
الجوي�ة الري�ايض ،ان نائ�ب رئي�س

الهيئة االدارية للنادي سمري كاظم ،ما
زال نائبا ً لرئيس النادي.
وق�ال عضو الهيئة االدارية للنادي عيل
زغ�ري إن “س�مري كاظم مازال يش�غل
منص�ب نائب رئي�س الهيئ�ة االدارية
للنادي ولم يعلن استقالته حتى االن”.
وأوض�ح أن “كاظ�م ل�م يبل�غ النادي
بشكل رسمي عن مفاوضاته مع نادي
الس�ماوة ،وس�يكون للن�ادي اجتماع
خ�الل اليومني املقبلني ملناقش�ة وضع
الفري�ق بش�كل عام وقد يط�رح االمر
خالله”.
يذك�ر ان العديد من وس�ائل االعالم قد
اشارت اىل ان كاظم وقع بشكل رسمي
مع نادي الس�ماوة ولك�ن االمر لم يتم
حتى االن.

سلة احلشد تضم جنم سلة لبنان علي حيدر
بغداد /متابعة الزوراء
وق�ع نجم الس�لة اللبنانية ،عيل حيدر ،بش�كل رس�مي لنادي
الحشد العراقي ،قادما من املنامة البحريني.
وكان حيدر قد قاد مؤخرا منتخب سلة لبنان ،إىل نهائيات كأس
آسيا  ،2021حيث قدم مستويات الفتة أمام الهند والعراق.

وتعترب مس�رية حيدر مميزة ،حيث لعب للريايض بريوت ،وفاز
بألق�اب محلية وقاري�ة ،كما احرتف يف صف�وف األهيل الليبي
والوح�دات األردن�ي ،وت�وج معه بلق�ب ال�دوري ألول مرة يف
تاريخه ،ومن ثم انتقل إىل املنامة.
ولعب حيدر كذلك لكل من الشانفيل وبريوت ،يف لبنان.

الوزير درجال ينجح يف قيادة األندية واإلحتادات صوب الرعاية املالية
الزوراء /محمد حمدي
َحق�ق وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان
درج�ال وبحضور رئي�س الهيئة التطبيعية
ومُ حاف�ظ البن�ك املرك�زي ورئي�س اللجنة
املالية الربملانية نقلة نوعية ُتس�هم يف رعاية
األندي�ة واإلتحادات الرياضي�ة العراقية َعرب
ربطه�ا بال�ركات واملص�ارف األهلي�ة يف
خطو ٍة مُ همة ُتحس�ب ل ُه ،لجع ِل املُؤسسات
الرياضي�ة بعي�د ٍة ع�ن التموي�ل الحكومي
واألزم�ات املالية ،إذ تم رعاي�ة ثمانية أندية
م�ن قب� ِل ال�ركات و رابط�ة املص�ارف

العراقية األهلية ،التي ستكون مسؤولة عن
توفري الدعم املايل وحقوق الرعاية الستمرار
نش�اطاتها الرياضي�ة ،بتدخ� ٍل مُ بارش من
وزير الش�باب والرياضة ،وه�ي أندية زاخو
والديوانية والقاس�م والنارصية والش�طرة
ً
فضال عن إتحاد
والنجف والس�ماوة وأربيل
السباحة .
وجميعه�م وقع�وا ع�ىل عق�ود الرعاية مع
املصارف والركات وبذلك تنتهى قضية شح
لقسم كبري من الرياضيني واملُشاركات
املال
ٍ
واالحتياجات الخاصة باملُش�اركات بانتظار

ً
الدعم
فضال عن
عقود أُخرى ألندية مُ ختلفة،
ِ
الحكومي لهم  ،وكان درجال منذ إس�تيزاره
َ ،عمل جاه ًدا عىل تغيري إس�رتاتيجية الدعم
واالس�تثمار يف األندية واإلتح�ادات كما هو
ٌ
بص�ورة وأُخرى
معمول ب� ِه عامل ًي�ا ،لينهي
آلي�ة االعتم�اد كل ًيا ع�ىل ما يتم اس�تجالبه
م�ن الحكومة وفق الط�رق البالية يف اإلدارة
والعم�ل ال�ذي اليلب�ي الطم�وح وبذلك من
املُمكن أن تنتعش الحركة
نتائج إيجابية خالل
الرياضية ونحصل عىل
ٍ
املُشاركات القادمة داخل ًيا وخارج ًيا.
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ريال مدريد يهزم جاره أتلتيكو ويزحف حنو املقدمة
هزم ري�ال مدريد ضيفه وج�اره أتلتيكو
 2-0ضم�ن املرحل�ة  13م�ن ال�دوري
اإلسباني لكرة القدم.
وس�جل اله�دف األول للملك�ي ،ال�دويل
الربازييل كاس�يمريو برأس�ية مركزة 15
بع�د ك�رة مرفوعة بإتق�ان م�ن األملاني
طوني كروس.
ثم جاء اله�دف الثاني بعدما س�دد داني
كارفاخ�ال ك�رة قوي�ة أصاب�ت القائ�م
وارتطمت بجسد الحارس أوبالك وعادت
إىل الشباك  ،63وليحسب الهدف للحارس
السلوفيني.
وصار رصيد املريينغي ( 23نقطة) وتقدم
للمركز الثالث ،فيما باتت صدارة أتلتيكو
( 26نقط�ة) ،مه�ددة إذا م�ا ف�از ري�ال
سوسييداد غدا ً عىل ضيفه إيبار.
وفش�ل أتلتيك�و مدري�د يف الف�وز يف آخر
 9مباري�ات يف الليغا ضد ري�ال مدريد (5
تعادالت و 4هزائم).
وفيما يتعلق ب�راع املدربني وبعد فوزه
بأول مباراة له يف الليغا كمدرب بمواجهة
م�درب أتلتيك�و مدريد دييغو س�يميوني
( 0-1ع�ىل أرض�ه يف فرباي�ر  ،)2016لم
يخرس مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان
يف مباريات�ه الس�بع األخرية ض�د املدرب
األرجنتيني يف املس�ابقة ( 3انتصارات و4
تعادالت).
وع�زز ري�ال حام�ل اللق�ب أفضليت�ه يف

مباري�ات درب�ي ال�دوري بف�وزه ال�89
مقابل  39خس�ارة ومثلها من التعادالت،
علمًا أن مجمل املباريات التي جمعت بني
الفريق�ني يف جميع املس�ابقات وصل إىل
 226يتسيدها ً
أيضا الفريق امللكي.
وه�ي الهزيمة األوىل للضيوف يف املوس�م

الح�ايل وأت�ت بع�د س�بعة انتص�ارات
متتالي�ة ،ولم يتذوق أتلتيك�و قبل مباراة
الي�وم طعم الخس�ارة يف ال�دوري املحيل
منذ األول من ش�باط/فرباير املايض حني
س�قط يف “درب�ي” العاصم�ة ً
أيضا أمام
مضيفه ريال صف�ر -1يف املرحلة الثانية

والعرين من البطولة يف املوسم املايض،
خاض بعدها  26مباراة ،تعادل يف تس�ع،
وفاز يف  17مباراة.
واهت�زت ش�باك أتلتيكو يف مب�اراة اليوم
بقدر م�ا تلقت م�ن أه�داف يف املباريات
العر التي لعبها هذا املوسم ،إذ استقبلت

اعالم الكرتوني

هدفني فقط ،األول يف املباراة ضد غرناطة
 6-1والثاني ضد أوساسونا .3-1
وس�يطر ريال بشكل مطلق عىل فعاليات
الش�وط األول ،حتى أن ضيفه لم يس�دد
طيل�ة الدقائ�ق ال�� 45األوىل ع�ىل مرمى
البلجيكي تيبو كورتوا.
وانتظ�ر املريينغي حت�ى الدقيقة  15لهز
ش�باك أوبالك إث�ر ركنية نفذه�ا األملاني
طوني كروس وأكملها كاسيمريو برأسه
يف املرمى.
وأض�اع البدي�ل الفرن�يس توم�ا ليم�ار
الفرص�ة الوحيدة التي س�نحت ألتلتيكو
وهو أم�ام املرمى لكنه وض�ع الكرة غىل
جانب القائم األيرس )55(.
وضاعف ريال مدريد النتيجة بعد تسديدة
قوي�ة م�ن مس�افة بعي�دة لكارفاخ�ال
ارتطم�ت بالقائ�م األي�رس لرتت�د لظه�ر
أوبالك ومنه إىل داخل املرمى )63(.
ووجه اإلس�باني س�ريجيو راموس ،قائد
ري�ال مدري�د ،رس�الة لجماه�ري الفريق
امللكي ،عقب الفوز ع�ىل أتلتيكو بهدفني
دون رد ،ون�ر رام�وس ،ع�ىل حس�ابه
الرس�مي بموق�ع التواص�ل االجتماع�ي
تويرت ،صورة له من ديربي مدريد ،وكتب
عليها“ :النقاط الثالث الخاصة بالديربي
س�تبقى يف ملعبنا .قدمنا مباراة جماعية
رائعة ،وخرجنا بش�باك نظيفة وانتصار
عظيم”.

بايرن ينجو من اخلسارة وسقوط مدوٍ لدورمتوند

نجا بايرن ميونيخ من خسارة كانت تلوح يف األفق بتعادله مع مضيفه
أوني�ون برلني  1-1ضم�ن املرحلة الحادية عرة م�ن الدوري األملاني
لكرة القدم ،التي ش�هدت خس�ارة قاس�ية لبوروس�يا دورتموند عىل
أرض�ه أمام ش�توتغارت بنتيجة  5-1وفوز اليبزي�غ عىل فريدر بريمن
.2-0
يف املباراة األوىل ،س�جل غريش�ا بريميل ( )4ألونيون والبولندي روبرت
ليفاندوفس�كي ( )67لبايرن.
وخ�اض ليفاندوفس�كي مباراته رقم  200يف البوندس�ليغا مع بايرن،
لكنه أجل الوصول لهدفه رقم  250يف البطولة ملباراة الحقة.
ورفع الدويل البولندي رصيده بهدف اليوم إىل  249هدفا سجلها يف 331
مباراة مع كل من بايرن وبوروسيا دورتموند فريقه السابق ،كما عزز
صدارت�هلرتتي�بالهداف�نيب��13هدف�ا ً.
واس�تعاد العمالق الباف�اري الصدارة التي تنعم بها اليبزيغ لس�اعات
قليل�ة ،ورفع رصيده إىل  24نقطة بفارق األه�داف عن اليبزيغ ،لكنها
س�تكون مه�ددة يف حال فوز باير ليفرك�وزن الثالث ( )22عىل ضيفه
هوفنهاي�م أمس األح�د .يف املقابل رفع فري�ق العاصمة رصيده إىل 17
نقطة يف املركز السادس.
وتعرّض دورتموند لخس�ارة قاس�ية أمام ضيفه ش�توتغارت  1-5ما
يثري عالمات اس�تفهام حول مس�توى الفريق بدون هدافه النرويجي
إرلينغ هاالند.
وسجّ ل األمريكي جيوفاني رينا ( )39لدورتموند ،وسيالس وامانغيتوكا

من الكونغ�و الديمقراطية ( 26من ركلة جزاء و )52وفيليب فوس�رت
( )60الفرن�يس تانغ�ي كوليبايل ( )63واألرجنتين�ي نيكوال غونزاليس
( )90+1لشتوتغارت.
وتأثر دورتموند بغياب عدة العبني مؤثرين يف مقدمتهم هدافه هاالند،
باالضاف�ة إىل البلجيكي�ني ثورغ�ان ه�ازار وتوم�اس موني�ه

بوجبا يطلق كلمات حامسة بعد تصرحيات رايوال

ق�ال الفرن�يس ب�ول بوجبا إنه ال يج�ب أن يكون هناك أي ش�ك
بخص�وص التزام�ه التام مع مانشس�رت يونايتد رغ�م تعليقات
وكيل أعماله بأنه غري سعيد يف النادي املنتمي للدوري اإلنجليزي
املمتاز لكرة القدم.وش�ارك بوجب�ا يف  90دقيقة كاملة يف تعادل
يونايتد دون أهداف مع مانشسرت سيتي أول أمس السبت يف قمة
املدين�ة يف أولد ترافورد ،قبل أن يص�در بيانا عرب مواقع التواصل
االجتماع�ي.وكان مين�و رايوال وكي�ل الالعب قال ي�وم الثالثاء
املايض إن بوجبا غري سعيد يف النادي ويجب املوافقة عىل بيعه يف
نهاية املوسم.لكن رغم عدم اإلشارة بوضوح إىل هذه التعليقات،
قال بوجبا إنه يبذل قصارى جهده مع يونايتد.
وكتب بوجبا عىل إنستجرام عقب املباراة“ :لقد قاتلت باستمرار
وس�أقاتل باس�تمرار مع مانشس�رت يونايتد وم�ع زمالئي ومع
املشجعني .الثرثرة ليست مهمة”.
وأضاف“ :املس�تقبل ال ي�زال بعيدا واليوم هو م�ا يهم وأنا أضع
كامل اهتمامي بنسبة  1000باملئة”.
وتاب�ع“ :دائما م�ا نكون أقوياء معا ..كان�ت كل األمور واضحة

بين�ي وب�ني النادي وه�ذا لن يتغري أب�دا .عندم�ا ال تعرف ما
يحدث بالداخل يجب عدم التحدث”.
وس�بق أن وج�ه رايوال ،أحد أش�هر وكالء الالعب�ني يف العالم،
انتقادات عديدة ملانشسرت يونايتد.
وكان�ت صحيفة توت�و س�بورت اإليطالية نقلت ع�ن رايوال
قول�ه يوم الثالث�اء املايض“ :م�ن األفضل الحديث
براح�ة والنظ�ر إىل األمام وع�دم البحث
ع�ن ش�خص نلوم�ه .بول غري س�عيد
يف مانشس�رت يونايت�د وال يس�تطيع
التعب�ري عن نفس�ه بالطريقة التي
يريدها وباألسلوب املنتظر منه”.
وأض�اف“ :إن�ه يحت�اج إىل تغيري
الفري�ق وتغيري األج�واء .أعتقد
أفض�ل ح�ل للجانبني ه�و بيع
الالع�ب يف ف�رتة االنتق�االت
(الصيفية) املقبلة”.
ويرتب�ط بوجب�ا بعق�د م�ع
يونايتد حتى يونيو /حزيران
.2022وانضم العب الوس�ط
الفرن�يس إىل يونايت�د قادم�ا
م�ن يوفنت�وس مقاب�ل 89
ملي�ون جني�ه إس�رتليني
( 117.68ملي�ون دوالر) يف
 2016وشارك يف تسع مباريات
بالدوري هذا املوسم لكنه لم يقدم
املستوى املنتظر بعد.

تشيلسي يسقط أمام إيفرتون ويفشل يف اقتناص الصدارة
فرّط تشيليس يف انتزاع صدارة الدوري
اإلنكلي�زي لك�رة الق�دم ،ولو بش�كل
مؤقت ،عقب سقوطه يف فخ الخسارة

أم�ام مضيف�ه إيفرتون به�دف دون
رد يف الجول�ة الثاني�ة ع�رة م�ن
الربيمريليغ.

ويدي�ن إيفرت�ون بالفض�ل يف
هذا الف�وز لالعبه األيس�لندي
غيلف�ي سيغوردس�ون ال�ذي
س�جل هدف املباراة الوحيد يف
الدقيقة  22من ركلة جزاء.
وتوق�ف رصيد تش�يليس عند
 22نقط�ة يف املرك�ز الثال�ث
بف�ارق نقطتني خل�ف توتنهام
وليفرب�ول ،فيما رف�ع إيفرتون
رصي�ده إىل  20نقط�ة يف املرك�ز
السابع.
وهذه الخسارة هي الثانية لتشيليس
ه�ذا املوس�م مقاب�ل الفوز يف س�ت
مباريات والتعادل يف أربع ،فيما أصبح
ه�ذا الفوز هو الس�ادس إليفرتون يف
الدوري هذا املوسم مقابل الخسارة يف
أربع مباريات والتعادل يف مباراتني.
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املصابني.
ورفع ش�توتغارت رصيده إىل  17نقطة وقفز إىل املركز الس�ابع ،فيما
تجمد رصيد دورتموند عند  19نقطة يف املركز الخامس.
وف�از اليبزيغ ع�ىل ضيفه ف�ريدر بريم�ن بهدفني نظيفني س�جلهما
النمساوي مارس�يل س�ابيتزر ( 26من ركلة جزاء) واإلسباني دانيال
أوملو  )41(.ودخل فريق املدرب يوليان ناغسلمان املواجهة بمعنويات
عالية بعدم�ا بلغ الثالثاء املايض الدور ثم�ن النهائي من دوري أبطال
3 - 2
أوروبا بفوزه عىل ضيفه مانشس�رت يونايتد االنكليزي
م�ن
يف الجول�ة األخ�رية م�ن دور املجموع�ات ليقصي�ه
بع�د
املسابقة.واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح اليبزيغ
اعاقة تعرض لها الدنماركي يوسف بولسن ،سددها
سابيتزر برباعة عىل يمني الحارس )26(.
واضاف أوملو الهدف الثاني بعد تمريرة من أولسن
اخرتق ع�ىل اثرها منطق�ة الجزاء وس�دد بيمينه
بعيدا عن متناول الحارس )41(.
مع
ويف بقي�ة املباري�ات تع�ادل هرت�ا برل�ني
ماتيو
مضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ بهدف للفرنيس
بر ي�ل
غن�دوزي ( ،)47مقاب�ل ه�دف الس�ويرسي
مضيفه
إيمبول�و  )70(.يف ح�ني ف�از كول�ن ع�ىل
بيليفيلد
ماينت�س  ،1-0وفرايب�ورغ ع�ىل أرميني�ا
.2-0

جوشوا يُسقط بوليف ويستعد لنزال
فيوري املنتظر

ّ
عرب املالكم أنتوني جوش�وا عن رغبته بتوحي�د جميع األلقاب
األربع�اء املقب�ل يف ال�وزن الثقي�ل ،يف مواجه�ة بريطاني�ة مع
تايس�ون فيوري ،وذلك بعد فوزه املس�تحق أول أمس الس�بت
بالرضبة القاضية عىل البلغاري كوبرات بوليف يف قاعة ويمبيل
أرينا يف لندن.
أم�ام ألف متفرج فقط ،يف ظل القيود املفروضة بس�بب تفيش
فريوس كورونا املس�تجد ،حاول جوش�وا عدم تكرار خسارته
املفاجئ�ة يف نزال�ه األول مع األمريكي أندي روي�ز جونيور عام
 ،2019فنجح بالهيمنة عىل البلغاري البالغ  39عاما.
وس�ترتكز االنظ�ار اآلن ع�ىل مواجه�ة محتمل�ة بني جوش�وا
وفي�وري ،بطل املجل�س العاملي للمالكمة “دبلي�و بي يس” ،يف
عام .2021
توجّ ه جوش�وا ( 31عام�ا) إىل الحضور قائ�ال“ :أنا جاهز ألي
يشء .من يرغب برؤية أنتوني جوش�وا يالكم تايس�ون فيوري
يف 2021؟”.
تاب�ع“ :ب�دأت ه�ذه الرياض�ة يف  ،2013وأن�ا أط�ارد األحزمة
(االلقاب) مذذاك الوقت”.
ويملك جوش�وا ألقاب االتح�اد الدويل للمالكم�ة “آي بي اف”،
رابط�ة املالكم�ة العاملي�ة “دبليو بي اي�ه” ومنظم�ة املالكمة
العاملية “دبليو بي أو”.
أضاف“ :أيا يكن من يحرز الحزام س�أنازله .وإذا كان تايسون
فيوري ،فليكن تايسون فيوري”.
وكان بولي�ف قد خرس مرة واحدة يف مس�ريته أم�ام األوكراني
فالديم�ري كليتش�كو يف  2014مقاب�ل  28ف�وزا ،لكن جوش�وا
تفوّق عليه وكاد يحسم املباراة يف الجولة الثالثة ،قبل أن ينجح
يف ذلك بالتاس�عة طارحا خصمه عىل الحلبة ورافعا رصيده اىل
 24فوزا مقابل خسارة واحدة.
وكان اتفاق قد حصل مطلع هذه الس�نة بني حوش�وا وفيوري
بخوض نزال وجها لوجه.
وق�ال إيدي هرين م�روّج نزاالت جوش�وا“ :بدءا م�ن يوم غد،
سنس�تعد لنزال تايس�ون فيوري .هذا النزال الوحيد املتبقي يف
عالم املالكمة .هذا أكرب نزال يف تاريخ املالكمة الربيطانية”.
تابع“ :أعرف أن (جوش�وا) يريده .ه�و األفضل عامليا يف الوزن
الثقيل .سيسقطه ويمنحه الرضبة القاضية”.
ب�دورهّ ،
عرب فيوري ( 32عاما) عن رغبته بخوض النزال“ :أريد
النزال ،أريد املباراة املقبلة”.
تاب�ع فيوري ال�ذي لم يخض أي نزال من�ذ تغلبه عىل األمريكي
ديونت�اي وايلدر يف ش�باط/فرباير املايض“ :س�أهزمه يف ثالث
جوالت”.
لكن فيوري قد يُجرب ع�ىل مواجهة وايلدر مرة ثالثة قبل النزال
مع جوش�وا.فبعد انتهاء النزال االول بتعادل جديل ،ف ّعل وايلدر
خيار إعادة مواجهة فيوري ،فيما تأجلت املواجهة الثالثة هذه
السنة بسبب فريوس كورونا املستجد+.

بنزمية يكسر رقم روبرتو كارلوس
وراموس يدخل تاريخ الدربي
ب�ات كريمة بنزيمة الالعب األجنبي
األكثر مش�اركة ضمن صفوف ريال
مدريد اإلسباني يف كل املسابقات.
وك�رس النج�م الفرن�يس لل�”مريينغي”
رقم املدافع الربازييل روبرتو كارلوس (527
مباراة) ليصبح يف جعبته  528مباراة مع فريق
العاصمة اإلسبانية بجميع املسابقات.
وواصل نجم ريال مدريد سريخيو راموس مسريته

التاريخية م�ع “املريينغي” محققا ً املزيد من األرقام
القياسية.
وبات راموس الالعب األكثر مشاركة يف دربي مدريد
يف جميع املسابقات.
ورف�ع مداف�ع الفريق امللك�ي رصيد مش�اركاته يف
الدرب�ي أم�ام أتلتيكو مدري�د إىل  43مب�اراة متفوقا ً
عىل فرانسيس�كو خينت�و ومانولو سانش�يس (42
مباراة).

النس يسقط أمام مونبلييه ومرسيليا
يثبت موقعه الثاني
فاز فريق مونبلييه عىل مضيفه النس بنتيجة (،)3-2
يف املب�اراة التي جمعتهما عىل ملعب بولريت ديليليس،
ضمن منافسات األس�بوع ال� 14من الدوري الفرنيس
لكرة القدم “ليج آ”.
وس�جل أهداف الضي�وف ،املهاجم س�تيفي مافيديدي
يف الدقيق�ة ( ،)16وب�درو ميندي�ز يف الدقيق�ة (،)26
وجايتان البورد يف الدقيقة )69(.
بينم�ا أح�رز ألصح�اب األرض ،يون�اس أوملني حارس
مرم�ى النس ،يف مرماه بالدقيقة ( ،)36وجايل كاكوتا يف
الدقيقة ( )50من ركلة جزاء.
وبه�ذا الفوز ،رفع مونبلييه رصي�ده من النقاط إىل
 26يف املركز الخامس ،فيما تجمد رصيد النس عند
 21نقطة يف املركز الثامن.
وف�از فريق مارس�يليا عىل ضيف�ه موناكو ()2-1
يف املباراة الت�ي جمعتهما ضمن منافس�ات الجولة
ال� 14من الدوري الفرنيس “ليج آ”.
وعىل ملعب (فيلودروم) ،س�جل ألصحاب األرض كل
من فلوريان توفان ( )5وداريو بينيديتي )13(.

بينم�ا أح�رز للضي�وف الالعب وس�ام بن ي�در ( )79من ركلة
جزاء.
وبه�ذا الف�وز ،رف�ع مارس�يليا رصيده م�ن النق�اط إىل  27يف
الوصاف�ة ،فيم�ا تجمد رصيد موناكو عن�د  23نقطة يف املركز
الخامس.

مفكرة الزوراء

السلطة الرابعة
العدد 7385 :االثنين  14 -كانون االول 2020

حكومة إقليم كردستان متدد إيقاف
بث قناة  NRTأسبوعا آخر

السليمانية/نينا:
قررت وزارة الثقافة يف اقليم كردس�تان ،تمديد قرار ايقاف بث قناة  NRTالكردية ألسبوع
آخر.
وقالت الوزارة يف بيان إنه بعد صدور قرار ايقاف بث القناة يف الس�ادس من ش�هر كانون
االول الج�اري لم تلت�زم القناة و واصلت الب�ث غري القانوني واىل جان�ب ذلك نرشت ايضا
مش�اهد للعن�ف والفوىض والتخريب للس�لم املجتمعي لذا ويف ي�وم  8/12/2020تم ابالغ
القن�اة مرة اخ�رى بخرقها القانون ،وع�ى خلفية خرق القن�اة للقانون ،وع�دم التزامها
بالقرار الصادر من املديرية ،واس�تنادا للمادة الثالثة /الفق�رة الثالثة من تعليمات تنظيم
البث يف اقليم كردستان قررنا تمديد ايقاف بث القناة السبوع اخر .
وتعرض مقر /إن آر تي /يف الس�ليمانية ،فجر االثنني املايض ،لهجوم من قبل قوات األمن
املحلية ،التي قطعت بث القناة وصادرت املعدات وأغلقت أبواب املبنى ،بعد تغطية واس�عة
قامت بها القناة لالحتجاجات األخرية.

رسول يبحث مع بعثة الناتو تبادل
اخلربات يف جمال االعالم

بغداد  /نينا:
بحث مدير اإلعالم والتوجيه املعنوي اللواء يحيى رسول عبدالله مع قائد بعثة حلف شمال
األطليس (ناتو) الفريق بري اولس�ون ،أُطر التعاون والتنس�يق املش�رك فيما يخص تبادل
الخربات يف مجال اإلعالم.
وذكر بيان لوزارة الدفاع ان اللقاء ش�هد مناقش�ة كيفية تدريب وتطوير وتقديم الخربات
اإلعالمية ملنتسبي مديرية اإلعالم والتوجيه املعنوي من قبل فريق الناتو املتواجد يف العراق.
وهنأ الفريق بري اولس�ون ،اللواء يحيى رس�ول بمناس�بة يوم النرص وتحقيق االنتصارات
عى عصابات “داعش”.

منظمات صحفية تطالب املكسيك
بالتحقيق يف مقتل مصوّر

لندن/متابعة الزوراء:
ّ
حثت مجموعات صحفية وحقوقية ،السلطات املكسيكية ،عى التحقيق بشأن مقتل مصور
صحفي بالرصاص ،بعد التقاطه صورا ً لجثتني ،وفق ما أشارت إليه تقارير إخبارية.وقالت
“لجن�ة حماية الصحفي�ني” إن املصور الصحفي خايمي كاس�تانيو قت�ل بالرصاص يوم
األربعاء ،يف والية زاكاتيكاس الش�مالية .وش�ددت اللجنة عى رضورة أن تحقق السلطات
املكس�يكية “بشكل رسيع وموثوق” يف الجريمة.تع ّد “لجنة حماية الصحفيني” ،املكسيك،
الدولة األكثر قتالً للصحفيني حول العالم يف  .2020وقالت “رابطة الصحافة األمريكية” إنه
قبل جريمة قتل كاس�تانيو ُقتل  10من العاملني يف املجال اإلعالمي يف املكسيك ،خالل العام
الح�ايل حتى اآلن .وذكرت مجموعة “املادة  ”19الصحفية أن كاس�تانيو ُقتل بعدما التقط
ص�ورا ً لجثت�ني كانتا مرميتني عى جان�ب الطريق .وقالت مواقع إخباري�ة محلية إنه ُقتل
بعدما طلب منه مغادرة موقع الجثتني.عمل كاستانيو أيضا ً لدى املكتب الصحفي لحكومة
مدين�ة خرييز يف والية زاكاتيكاس التي نرشت تعازيه�ا ،املوقعة من “زمالئه وأصدقائه يف
املكتب الصحفي ومجلس املدينة”.يذكر أن زاكاتيكاس تشهد معارك عى النفوذ بني كارتل
خاليسكو للمخدرات وعصابات أخرى.
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“كورونا” يغيب مراسل اجلزيرة عمر خشرم
أسطنبول/األناضول:
تويف مراس�ل قن�اة “الجزي�رة” القطرية يف
تركي�ا الصحفي األردني عمر خرشم ،متأثرا
بإصابته بفريوس كورونا.
ونرش إعالميون يف قناة “الجزيرة” خرب وفاة
خ�رشم ( 57عام�ا) ،وقالوا إن�ه كان يتلقى
العالج يف أحد املستش�فيات الركية ،وفارق
الحياة السبت.
وكان�ت آخ�ر تدوين�ة نرشه�ا الراح�ل عرب
حسابه عى فيس�بوك ،الثالثاء املايض ،أعلن
فيه�ا تواجده يف الحجر الصح�ي للعالج من
الفريوس.وعرب حساباتهم عى توير ،تناوب
زم�الء خرشم عى نعيه ،مش�يدين بس�جله
الحافل بالتغطيات اإلعالمية ،وال سيما أثناء
األزمة السورية.
وم�ن أب�رز التحدي�ات يف مس�ريته املهني�ة
إصابت�ه ،منتص�ف  ،2012بش�ظايا قذيفة
س�قطت بالقرب منه أثناء تغطيته لألحداث

يف مدين�ة حل�ب ،ش�مايل س�وريا.وقال عنه
املذيع يف “الجزيرة” عثمان آي فرحَّ :
“إنا لله
و َّ
إنا إليه راجعون ..لم تقتله إصابة الحروب

وقتل�ه كورونا”.وأض�اف“ :الرج�ل الطي�ب
والزمي�ل العزي�ز مراس�ل الجزي�رة يف أنقرة
عمر خرشم يف ذمة الله”.

أيض�ا نعت�ه زميلت�ه يف القن�اة س�ارة رأفت
قائل�ة“ :رحم الله الزميل املح�رم ،الخلوق،
الطي�ب ،املتفان�ي يف عمل�ه األس�تاذ عم�ر
خرشم ،وأسكنه فسيح جناته ،وألهم أرسته
وأحباءه الصرب والسلوان”.
كم�ا نعى خ�رشم عدد آخ�ر م�ن زمالئه يف
“الجزيرة” ،منهم املذيعون هيثم أبو صالح،
وجالل شهدا ،وإيمان عياد ،وغريهم.
وحص�د الراح�ل العدي�د م�ن الجوائ�ز
والتكريمات ملسريته املهنية الحافلة.
وكانت آخر تغطية ميدانية يف مناطق القتال
خ�الل الح�رب الت�ي اندلعت ب�ني أذربيجان
وأرمينيا ،يف س�بتمرب /أيل�ول املايض ،حيث
تواج�د ع�ى األرض ،ون�رش حينه�ا مقطع
فيديو يوثق نجاته خالل االشتباكات.
وكان خ�رشم مراس�ال لقن�اة “الجزيرة” يف
سوريا بالسنوات األوىل للثورة ،قبل أن يصبح
مراسال لها يف تركيا منذ عام .2014

مطالبة االمم املتحدة بتوفري العدالة للصحفيني الفلسطينيني
باريس/متابعة الزوراء:
ق�دم “االتح�اد ال�دويل للصحفي�ني” ونقاب�ة الصحفي�ني
الفلس�طينيني ،هذا األس�بوع ،ش�كويني نيابة ع�ن ضحايا
القتل اإلرسائي�ي من الصحفيني وعائالتهم ،إىل مقررة األمم
املتح�دة الخاصة بحرية ال�رأي والتعبري آيرين خان واملقررة
الخاص�ة املعنية بحاالت اإلعدام خارج نطاق القضاء والقتل
التعسفي آنييس كاالمار.
وتضمنت الشكويان اتهامات للجانب اإلرسائيي باالستهداف
املقص�ود ،واس�تخدام الق�وة املفرط�ة والقاتل�ة ،والتمييز،
واإلفالت من العقاب.
وطالبت�ا املقررت�ني الخاصت�ني بالتحقيق حول م�ا ارتكبه
االحتالل اإلرسائيي من قتل الصحفي الغ ّزي أحمد أبو حسني
واملصور الصحفي يارس مرتجى عام  ،2018وتشويه املصور
الصحفي معاذ عمارنة عام  2019وإصابة املصور الصحفي
نضال اشتية عام  ،2015برصاص قناصة إرسائيليني.
ووفق�ا ً للش�كويني ،ف�إن الح�االت األرب�ع املذك�ورة تمث�ل
ص�ورة عن “االس�تهداف املمنهج” من االحت�الل اإلرسائيي
للصحفيني العاملني يف فلسطني .وتتعارض هذه املمارسات
م�ع القانون ال�دويل ،و”تخالف قواعد االش�تباك الرس�مية
للجيش اإلرسائيي التي تسمح باستخدام القوة املميتة فقط
كخيار أخري ،ويف الظروف التي يوجد فيها خطر فعي وداهم
عى الحياة أو الس�المة الجسدية ،بحس�ب ما جاء يف وثائق
املحكمة اإلرسائيلية العليا”.
ولفتت�ا إىل أن�ه إضاف�ة إىل “إخف�اق الس�لطات اإلرسائيلية
املمنهج يف التحقي�ق يف هذه االنتهاكات ،هناك اس�تخدامها
للقوة املميتة ،باإلضافة إىل األسلحة األقل فتكا ً التي تستهدف
الرأس والوجه ،متسببة بإصابات دائمة وخطرية ،ويف حاالت
يمك�ن فيها التعرف عى هوية الصحفي�ني بوضوح .وتمثل
هذه املمارس�ات كلها انتهاكا ً خطريا ً للحق يف الحياة وحرية
التعبري وتجاهالً فاضحا ً لسيادة القانون”.
ورأت�ا أن تكرار الحوادث التي تس�تهدف الصحفيني ب�”قوة
قاتلة” أساس ل�”قلق حقيقي من وجود سياسة رسمية أو
غري رسمية تستهدف الصحفيني وآخرين يسعون إىل توثيق

وتغطية االحتجاجات ضد االحتالل اإلرسائيي”.
ويع� ّد ه�ذا االس�تهداف للصحفيني ج�زءا ً من نمط أوس�ع
م�ن التمييز املوج�ه ضدهم وضد أعض�اء نقابة الصحفيني
الفلسطينيني ،وتحديدا ً ما يتعلق ببطاقات اعتمادهم وحرية
التنق�ل ،مما يمنعهم من القي�ام بعملهم يف تغطية األحداث
يف املنطق�ة ،وبينها أحداث كربى مثل احتجاجات “مس�رية
العودة الكربى” ،كما يخل�ق بيئة يتعرض فيها الصحفيون
للخطر.وتطل�ب الش�كويان من املقررت�ني الخاصتني اتخاذ
سلس�لة من اإلجراءات لتأم�ني العدالة واملحاس�بة يف مقتل
أحم�د أبو حس�ني ويارس مرتجى ،وتش�ويه مع�اذ عمارنة
ونض�ال اش�تية .كما تدع�وان إىل التحقي�ق يف التمييز ،وكل
القضاي�ا املنهجي�ة األخ�رى التي تحد من ق�درة الصحفيني
الفلسطينيني عى القيام بعملهم.
ع�ام  ،2019وثق�ت نقاب�ة الصحفيني الفلس�طينيني 760
انتهاكا ً لحق�وق الصحفيني ،بما يف ذلك أكثر من مئتي حالة
اعتداء جس�دي وع�رشات اإلصابات الناجم�ة عن الرصاص
الفوالذي املغلف باملطاط ،وعرشة إصابات خطرية عى األقل
بالذخرية الحية.
وتتضم�ن القوائم الس�نوية الت�ي ينرشها “االتح�اد الدويل
للصحفي�ني” لإلعالمي�ني والصحفي�ني الذين يقتل�ون أثناء
قيامه�م بعملهم ما ال يق�ل عن  33صحفيا ً قتل�وا منذ عام
.1990
وق�ال أم�ني ع�ام “االتح�اد ال�دويل للصحفي�ني” أنطون�ي

بيالنج�ي“ :من�ذ س�نوات طويل�ة يوث�ق العالم ويس�تنكر
قتل الصحفيني الفلس�طينيني وتش�ويههم عى ي�د القوات
اإلرسائيلي�ة ،والتميي�ز اليومي الذي يواجهون�ه ،وحرمانهم
م�ن حقوقهم األساس�ية ،ورف�ض اعتماداته�م الصحفية،
ومنعهم من التنقل ،وهذا نتيجة الحصانة الش�املة وإنكار
العدال�ة .الكلمات لم تعد تكفي .عى األم�م املتحدة أن تتخذ
إج�راءات عاجل�ة ،وأن تظهر أنها لن تق�ف متفرجة ،وأن ال
تسمح لحصانة الظلم باالستمرار”.
وأكد نقي�ب الصحفيني الفلس�طينيني نارص أب�و بكر “إننا
نعيش يوميا ً يف ظل اس�تهداف ممنهج ،وإفالت من العقاب،
إذ يق�وم الجيش اإلرسائيي بقتل زمالئنا الصحفيني ،ومنهم
م�ن فقد عينه تحت وقع الرص�اص أثناء توثيقهم لالحتالل
واالحتجاج�ات ض�ده .ل�م يواج�ه أي أح�د العدالة بس�بب
جرائمه ضد زمالئنا .م�ن أجل هؤالء الصحفيني وعائالتهم،
نحن نؤمن بأن هذه الش�كاوى هي خطوة أوىل مناسبة نحو
تحقيق العدالة لهم ولجميع الصحفيني الفلسطينيني”.
وال تتوق�ف انته�اكات االحت�الل اإلرسائيي عى اس�تهداف
الصحفي�ني مب�ارشة ،مما يس�فر إما عن استش�هادهم أو
تش�ويههم ،إذ تص�وب أيضا ً ع�ى مؤسس�ات إعالمية عدة
وتمنعه�ا م�ن أداء عمله�ا ،تحت حج�ة “مع�اداة إرسائيل
والصهيونية”.
يف نوفمرب/ترشين الثان�ي املايض ،بعد مرور عام عى إغالق
مكتب قناة “تلفزيون فلسطني” ووقف نشاطها يف القدس،
أعلنت وزارة األمن الداخي اإلرسائيلية تجديد أمر اإلغالق ملدة
ستة أشهر أخرى .وكانت السلطات علقت نشاطات القناة يف
القدس بحجة “بث محتوى معاد إلرسائيل والصهيونية”.
جددت س�لطات إرسائيل أمر إغالق “تلفزيون فلس�طني” يف
القدس ملدة  6أشهر أخرى
ودان�ت منظم�ة “مراس�لون ب�ال ح�دود” الحقوقي�ة هذه
“اإلج�راءات املجحف�ة وغري امل�ربرة” ،داعي�ة يف الوقت ذاته
إىل إع�ادة فتح مكتب القناة ،علم�ا ً أن إرسائيل تحتل املرتبة
 88م�ن أصل  180بلداً ،عى ج�دول التصنيف العاملي لحرية
الصحافة الذي نرشته املنظمة هذا العام.

اغتيال صحفي سوري يف مدينة الباب شرق حلب
حلب/متابعة الزوراء:
اغتال مسلّحون مجهولون ،ظهر السبت،
الناش�ط والصحف�ي الس�وري حس�ني
خط�اب ،عرب إط�الق الن�ار عليه بش�ك ٍل
مبارش والفرار.
وذكرت مصادر يف مدينة الباب ،أن ّ
خطاب
كان يعم�ل ع�ى تقري�ر ح�ول ف�ريوس
كورونا يف الش�مال السوري عندما ّ
توقف
مس�لّحان بالقرب منه ،كانا يس�تخدمان
دراج�ة ناري�ة ،حيث أطلقا ع� ّدة طلقات
مبارشة نحوه والذا بالفرار.
يأت�ي ذل�ك بعد أي�ام من تع�رّض ّ
خطاب
منش�ور
ملحاول�ة اغتيال ،حيث أش�ار يف
ٍ
س�ابق ل�ه ع�ى موق�ع فيس�بوك إىل ّ
أنه
ٍ
تع�رّض ملحاول�ة اغتيالّ ،
وأنه أبلغ قس�م
رشطة قبّاس�ني وأعطاهم أس�ماء الجهة
ّ
ولكنها ل�م تحرّك
الت�ي حاولت اغتيال�ه،
ساكنا ً.

وينحدر ّ
خطاب من مدينة السفرية بريف
ّ
مؤسيس “املركز
حلب الرشقي ،وكان من
اإلعالم�ي يف الس�فرية” ال�ذي كان ّ
يوث�ق
املعارك يف تلك املدينة ،وكان ّ
خطاب يعمل
حينها باسم “كارة السفراني”.
وبع�د س�يطرة الحكوم�ة عى الس�فرية
انتق�ل ّ
خط�اب إىل مدين�ة الب�اب يف ريف
حلب الش�مايل الرشقي ،حيث اس�تق َّر مع
أرست�ه هن�اك ،وخ�الل وج�وده يف مدينة
الباب ،عمل ّ
خطاب مع ع ّدة وسائل إعالم،
أبرزها التلفزيون الركي  TRTحيث عمل
مراس�ال متعاون�ا ،إضاف�ة إىل العمل مع
عدد من وس�ائل اإلعالم املحلية السورية،
كم�ا كان يدرس يف جامع�ة غازي عنتاب
يف تركيا.
وتعرّض ّ
خطاب لالعتقال س�ابقا ً من قبل
تنظي�م “داع�ش” اإلرهاب�ي عندم�ا كان
يس�يطر عى مدينة الب�اب يف ريف حلب،

حي�ث احتج�ز لف�ر ٍة طويلة يف س�جون
التنظيم.
وتأت�ي حادث�ة اغتي�ال ّ
خطاب مش�ابهة
الغتيال الصحفيني السوريني رائد الفارس
وحم�ود الجنيد يف مدين�ة كفرنبل يف ريف
إدلب.
وانتق�د ناش�طون ع�ى مواق�ع التواصل
االجتماع�ي ع�دم التف�ات الرشط�ة يف
املنطقة إىل تحذيرات خطاب ،التي أطلقها
بعيد تعرضه ملحاولة قتل سابقة.
وكتب الصحفي محمد عويد عى فيسبوك
“رحم الله الزميل حس�ني خطاب وتقبله،
طيب الرشطة العس�كرية س�بق وأبلغها
وما اهتمت ،زم�الؤه اإلعالميني ،الهيئات،
الرواب�ط ،االتحادات ،املجل�س الجديد ليه
م�ا اهتم�ت ،وتحركت قبل ف�وات األوان،
فالتهدي�د بالقت�ل جريم�ة ،حمايتك�م
تبدأ م�ن جهد جماعي ،مؤس�يس ،يلوح،

وي�رب ويعتص�م ،ويتوقف ع�ن العمل
ويتضام�ن ،ي�ا خ�ويف نبقى هي�ك ننعي
بعض فرادى وجماعات”.
وكتب عمر مامو “س�ؤال :إذا خلصنا من
ه�اد النظام رح نقدر نخل�ص من هدول
الوح�وش؟؟ اغتي�ال الناش�ط اإلعالم�ي
(حسني خطاب) رميا ً بالرصاص من قبل
أشخاص يستقلون دراجة نارية يف مدينة
الباب الل�ه يرحمك ويجعل مث�واك الجنة
ويصرب أهلك”.
وتعي�ش املناط�ق الت�ي تس�يطر عليه�ا
فصائ�ل املعارض�ة الس�ورية يف ش�مال
الب�الد حال�ة فلت�ان أمن�ي ،حي�ث تعل�و
س�لطة السالح وحوادث االغتيال باألعرية
الناري�ة ،أو عن طريق اس�تخدام العبوات
الناس�فة ،يف ظل غي�اب أي دور للرشطة
الحرة التي يتمحور دورها يف ضبط األمن
يف املنطقة.

صحافة املوبايل :إرشادات عمليّة لتقارير مصوّرة مميّزة

بغداد /متابعة الزوراء:
يف إط�ار توس�يع املرك�ز ال�دويل للصحفيني
ل�ربنامج حلول وس�ائل التواصل اإلجتماعي
ال�ذي يه�دف إىل مس�اعدة الصحفي�ني يف
منطق�ة ال�رشق األوس�ط وش�مال أفريقيا
بصقل مهاراتهم يف الصحافة الرقمية ،طرق
التحقق م�ن املعلوم�ات ،أب�رز أدوات الرسد
القص�ي ،األمن الرقم�ي للصحفيني ،طرق
إرشاك الجمه�ور وغريها م�ن املواضيع التي
تس�هم يف تطوي�ر العم�ل الصحف�ي ،أطل�ق
املركز الدويل للصحفيني ومرشوع فايس�بوك
للصحافة سلس�لة ويبينارات تدريبية باللغة
العربي�ة ح�ول صحاف�ة الفيدي�و واملوبايل،
تمت ّد عى ستة أسابيع ،بد ًءا من  12نوفمرب/
ترشين الثان�ي حتى كانون األول/ديس�مرب
 ،2020وم�ن املقرر أن يحصل املش�اركون يف
جلس�ات الويبين�ارات املبارشة ع�رب تطبيق
زووم عى شهادة.
بع�د الويبينار األول الذي ُعقد يف  12نوفمرب/
ترشي�ن الثان�ي ضم�ن جلس�ات السلس�لة
التدريبية الجدي�دة للمركز الدويل للصحفيني
والت�ي تتمح�ور ح�ول صحاف�ة املوباي�ل
والفيديو ،والذي افتتحته الصحفية السورية
مي�س قات ،وه�ي مدي�رة قس�م الديجيتال
يف إذاع�ة روزن�ة ،والت�ي ق ّدمت اإلرش�ادات

والطرق للصحفيني لكي يس�تخدموا املوبايل
يف إنتاج املحتوى الصحفيّ ،
نظم املركز الدويل
للصحفي�ني الويبين�ار الثاني ي�وم الخميس
يف  19نوفمرب/ترشي�ن الثاني ،واس�تم ّر ملدة
س�اعتني ،بمش�اركة وتفاع�ل  370صحفيا
وصحفية من منطقة الرشق األوسط وشمال
أفريقيا.
ُ
وعقدت الجلسة الثالثة يف  26نوفمرب/ترشين
الثاني ،واستمرت ملدة ساعتني عرض خاللها
الصحفي املرصي مصطف�ى درويش الحائز
عى جائزة تومسون فاونديشن ألفضل تقرير
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صحفي مص�ور بالهاتف لعام  2019مقدمة
عن صحافة املوباي�ل .وتطرّق درويش خالل
الجلسة إىل الفوائد الكثرية الستخدام الهاتف
لتصوي�ر التقاري�ر الصحفي�ة ،ويف مق ّدمتها
انخف�اض تكلفة املع ّدات مقارنة بالكامريات
االحرافية باهظة الثمن وتكاليف اإلستعانة
ً
إضافة إىل ج�ودة كامريات
بفري�ق تصوي�ر،
الهاتف ،س�هولة التصوير والتحرك يف أماكن
مختلف�ة والت�ي تس�اعد أيض�ا ع�ى حماية
الصحف�ي ،إضافة اىل س�هولة الب�ث املبارش
ورسعة ارسال املواد من خالل الهاتف.

وعرض درويش عد ًدا من التقارير الصحفية
املصورة بالهاتف ومن بينها تقارير التقطت
بهواتف ليست األكثر تطورًا بالسوق ،مؤك ًدا
ّ
أن تصوي�ر تقري�ر بج�ودة عالي�ة ال يتطلب
امت�الك هات�ف محم�ول يتضمّ�ن مي�زات
متطوّرة.
وق�د تفاعل  332صحفيا وطالب�ا من العالم
العرب�ي والعالم حروا الجلس�ة الثالثة مع
درويش وطرحوا األس�ئلة علي�ه ،ومن بينها
امل�دة الزمني�ة املفضل�ة للتقاري�ر املص�ورة
بالهات�ف ،ف�ر ّد ّ
بأنه ال توج�د قاعدة صارمة
وق�د يعتمد ذلك عى املؤسس�ة اإلعالمية ،وال
س�يما فيما يتعلق بالفيترشز ،إال ّ
أنه أوضح
أن�ه ي ّ
ّ
ُفض�ل أن تمت� ّد التقاري�ر اإلخبارية ما
ب�ني  ٩٠و ١٢٠ثانية ،أمّ �ا التقارير التي ّ
تبث
ع�ى منصات التواص�ل االجتماعي فيجب أال
تتج�اوز مدتها الثالث دقائق .وبالنس�بة ملدة
كل لقط�ة ،نص�ح دروي�ش أن يت�م تصوير
ً
مضيف�ا ّ
أنه يتم
كل لقط�ة ملدة عرش ث�وان،
اس�تخدام كل لقط�ة ملدة ال تزي�د عن خمس
ثوان بالتقرير.
ور ًدا ع�ى س�ؤال ح�ول رأي�ه باس�تخدام
تطبيقات مثل انس�تجرام وسنابتشات خالل
التصوير ،فأش�ار إىل ّ
أنه ال يحبذ استخدامها
ّ
وتغيري الصورة ،مش�د ًدا ع�ى أن عدم إجراء

تعديالت عى الصور واللقاطات يدخل ضمن
من أخالقيات العمل الصحفي.
وق ّدم دروي�ش بعض النصائ�ح العملية قبل
التصوير ومنها التأكد من أن الهاتف يف وضع
الط�ريان حتى ال تصل مكاملات تقطع عملية
التصوي�ر والتأكد من ش�حن الهاتف والتزوّد
ببطاري�ة إضافي�ة ،اىل جانب تفري�غ ذاكرة
ّ
للتمك�ن من حف�ظ امل�ادة املصورة
الهات�ف
الجديدة.
ورشح دروي�ش بع�ض االع�دادات املهم�ة
للهات�ف ومنه�ا تش�غيل خاصي�ة الش�بكة
والتي تظهر الخطوط األفقية والرأس�ية عى
الشاش�ة عند التصوير .ونصح باختيار أعى
جودة ممكنة عى الهاتف والتصوير أفق ًيا إال
إذا طلبت املؤسسة اإلعالمية التصوير الرأيس
الس�تخدامه عى انس�تجرام.ونصح درويش
الصحفي�ني باس�تخدام حام�ل للهاتف عند
ً
متاحا فمن األفضل
التصوير ،وبحال لم يكن
حم�ل الهاتف باليدين االثنت�ني .كما لفت إىل
أهمي�ة االقراب للتصوير ً
بدال من اس�تخدام
التكب�ري (الزووم) .كما ح�ث الصحفيني عى
التأكد من جودة الصوت والحرص عى جودة
اإلض�اءة .وقال انه عادة ال يس�تخدم اضاءة
خارجي�ة ويحاول أن يس�تفيد م�ن اإلضاءة
الطبيعية للمكان.

إش�ارة إىل ّ
أن هذه الجلس�ات التدريبية تقام
ع�ن بُعد ،وهي امت�داد لتدريب الصحفيني يف
الرشق األوسط وشمال أفريقيا ضمن برنامج
“حلول منصات التواصل االجتماعي” والذي
ت�م اطالقه بالرشاكة مع مرشوع فايس�بوك
للصحاف�ة وبالتع�اون م�ع املنت�دى العاملي
لألزم�ات الصحي�ة م�ن قب�ل املرك�ز ال�دويل
للصحفي�ني ( )ICFJوش�بكة الصحفي�ني
الدولي�ني التابع�ة ل�ه ( .)IJNETوس�تعقد
الجلس�ات أس�بوع ًيا وتتضم�ن مح�ارضات
تفاعلي�ة م�ع مدرب�ني يملك�ون خ�ربات
كب�رية ،وفيما ي�ي جدول بعناوي�ن ومواعيد
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ُك ّرمت بشهادة دكتوراه فخرية من جملس الكتاب واألدباء واملثقفني العرب عام 2017

الفنان حسني البلداوي :اقمت معرضا شخصيا يف بريوت والقاهرة ألربع دورات وعملت يف تلفزيون بغداد ألكثر من ثالث سنوات
فنان تميز باقامته للعديد من املعارض الش�خصية بداها يف
بغداد ثم انتقل اىل املحافظات اس�مه الفني الذي عرف به يف
االوس�اط الفنية حسن البلداوي واس�مه العام هو حسن
ع�ي محمود البلداوي ولد يف بغداد مدينة بلد ،1955تحصيله الدرايس
فنون تش�كيلية /رس�م /اكاديمية الفن�ون الجميل�ة جامعة بغداد
تخرجه عام .1977
ً
نش�أ بمدينة ( بلد) و كان للبيئة التي عاش�ها تأث�را كبرا جداعىل
اسلوبه ومن املعروف ان بلد مدينة صغرة لهذا فقد اعتمد فناننا عىل

ما يتوفر يف هذه املدينة من (الطن األحمر) وألوان األشجار واملزارع
وال�ورود ومناظ�ر الطبيع�ة الخابة ،فاس�تخدم ال�ورق والكارتون
والطابوق والجبس فصنع ادواته عىل ش�مل مجس�مات من الطن.
وكان محل الحدادة العائد لجده هناك تأثرا مهما ،فلفت انتباهه اىل
امكاني�ة مطاوعة الحديد بالنار لصناع�ة االدوات الزراعية بمجملها
محلي�ا وهي عملي�ة حرفية وابداعي�ة تحتاج اىل مه�ارة وإمكانيات
عالي�ة ...فاس�تهوته الحال�ة كث�را ً وعش�ق عملي�ة اإلبداع
واالبتكار .

حوار – مجال الشرقي
كان الفن�ان حس�ن ع�ي البل�داوي
واحدا م�ن الفنان التش�كيلين الذي
ش�اركوا يف مهرجان الواس�طي الذي
اقامت�ه دائ�رة الفن�ون التش�كيلية
ب�وزارة الثقاف�ة الثالث ع�ر وكان
من بن الفناني الذين التقتهم جريدة
الزوراء يف حوار موسع جاء فيه
اه�ا ومرحب�ا باالس�تاذ الفن�انالتش�كيي حس�ن البل�داوي ونح�ن
ضيوفك االن يف معرضك هذا .
اها بكم وبالزوراء الغراء .قدم نفسك للقراء لطفا .اس�مي حس�ن البل�داوي كفن�انواسمي بن اهي وزمائي هو حسن
عي محم�ود البلداوي وان�ا من اهايل
بلد ومسقط رايس فيها .
تولد بغداد /بلد 1955
م�رف اختصايص للفن�ون متقاعد
حاليا ً.
عضو نقابة الفنانن العراقين.
عضو جمعية التشكيلين العراقين.
عض�و املرك�ز العامل�ي للفن�ون
التشكيلية.
عضو منظم�ة حضارة أك�د لحقوق
اإلنسان.
حاصل عىل شهادة بكالوريوس فن يف
الفنون التش�كيلية  /فرع الرسم من
أكاديمية الفن�ون الجميلة  /جامعة
بغداد عام .1977
َ
بش�هادة دكتوراه فخرية
وقد ُكرّمت
من مجلس الكتاب واألدباء واملثقفن
العرب عام 2017
 نتيج�ة ملا ن�راه من لوح�ات رائعةواس�لوب تقني كب�ر دعنا نب�دأ اوال
بالس�ؤال ع�ن ع�دد املع�ارض الت�ي
اقمتها وشاركت بها ؟
 حسنا انا اقمت العديد من املعارضمنه�ا كبدايات يف بغ�داد واملحافظات
ومنه�ا خ�ارج الع�راق فمث�ا اقمت
معرضا ش�خصيا بعن�وان (خواطر
ملونة م�ن أوراق قديمة) عام 2013
يف أربي�ل  /قاعة ميديا ..باس�تضافة
وزارة الثقافة يف اقليم كردستان.
اقم�ت معرضا ش�خصيا يف  2014يف
بغداد املركز الثقايف البغدادي  /شارع
املتنبي.
اقمت معرضا شخصيا يف بروت عىل
قاعة النادي الثقايف العربي( ايماءات
يف الضجيج) عام 2015
كما اقمت املعرض الش�خيص الرابع
(تراني�م يف محراب الل�ون) عىل قاعة
كولبنكي�ان ببغ�داد يف  15نيس�ان
2017
اقم�ت ايض�ا املع�رض الش�خيص
الخام�س يف .مرك�ز الفنون ب�وزارة
الثقافة ببغداد.

كذل�ك املعرض الش�خيص الس�ادس
(اف�رايض)  2020ضم�ن الناف�ذة
اإللكروني�ة لدائ�رة الفن�ون العامة
يف وزارة الثقاف�ة بعن�وان (بعدم�ا
قوس قزح)
َتلَب َد ْت ...ال ب َد من
ِ
اقمت ايضا املعرض الشخيص السابع
ضم�ن مهرج�ان بلد الصم�ود الدويل
اون الين  2020بعنوان(ابداع يف زمن
الجائحة.
ويل مش�اركات يف مع�ارض كث�رة
منه�ا املش�اركة بع�رات املعارض
داخ�ل القطر يف بغ�داد وصاح الدين
والس�ليمانية والعم�ل يف املج�ال
التش�كيي للمهرجان�ات الس�نوية
ملحافظة صاح الدين لعدة سنوات
املش�اركة يف املهرج�ان ال�دويل األول
لبيت الفنانن العرب يف الدار البيضاء/
املغرب باربع اعمال عام . 2015
املشاركة يف مهرجان تكريم العندليب
االسمر يف بروت عىل قاعة االونسكو
الذي اقامته لجنة تكريم رواد الرق
يف آذار .2017
املش�اركة يف معارض اتيليه القاهرة
التي اقامتها جماعة بصمات الفنانن
التش�كيلن الع�رب يف القاه�رة...
ألرب�ع دورات متتالي�ة والحص�ول
ع�ىل اوس�كار امللتق�ى ألرب�ع مرات
لاعوام/2015تم�وز / 2016كانون
االول /2016تموز .2017
املش�اركة يف معرض زاوية تشكيلية
 /5معرض ب�روت الدويل للكتاب 59
يف عام .2015
وبه�ذا اكي�د انك حصل�ت عىل كتبشكر وتقدير؟
_ نعم حصلت ع�ىل عرات من كتب
الش�كر والتقدير وشهادات املشاركة
يف املع�ارض واملهرجان�ات الفني�ة
املحلي�ة والعربي�ة ألكثر م�ن أربعن
عاما.
 -وه�ل ل�ك ابداع�ات يف مج�ال

التصميم؟
 قمت بتصميم أغلفة كتب و مجاتونرات عديدة وبطاقات وملصقات

جدارية ويف مناسبات عديدة.
كم�ا قم�ت بتصمي�م ديك�ور
وسينوغرافيا مرسحيات عديدة .

 ل�كل مب�دع بيئ�ة وعائل�ة عاش يفكنفها وربما كانت الس�بب يف رس�م
طريق�ه ونهج�ه حدثنا عن النش�أة
وتأثراتها عليك ؟
 كان�ت نش�أتي األوىل بمدينة (بلد)و كان للبيئ�ة تأث�ر كب�ر ج�داً،
بم�ا يتوف�ر م�ن خام�ات بس�يطة
كمادة(الط�ن االحم�ر) وال�وان
األش�جار واملزارع وال�ورود ومناظر
الطبيع�ة الخاب�ة ،فاس�تخدمت
الورق والكارتون والطابوق والجبس
وصنعت مجسمات من الطن .وكان
ملحل الحدادة العائد لجدي هناك تأثر
مهم ،لفت نظري اىل امكانية مطاوعة
الحدي�د بالن�ار لصناع�ة االدوات
الزراعية بمجملها محليا وهي عملية
حرفي�ة وابداعي�ة تحت�اج اىل مهارة
وإمكانية عالية ...فاستهوتني كثرا ً
وعشقت عملية اإلبداع واالبتكار…

لعدة دورات تربوية وفنية ..ثم مديرا ً
لقسم الربية يف قضاء بلد.
 هل لديك مؤلفات ؟ نع�م كتاب دلي�ل تدري�س الربيةالفني�ة يف امل�دارس الثانوية(غ�ر
مطبوع)
 هل حصلت عىل الجوائز ؟ جوائ�ز كثرة ..مادي�ة ومعنوية...منها األوسكار العربي (ألربع مرات)
وق�ادة اإلب�داع وق�ادة الحض�ارة
وال�راث وميدالي�ات عدي�دة أهمه�ا
ميدالي�ة فائق حس�ن وميدالية جواد

حصلت على اوسكار امللتقى ألربع مرات واسعى القامة معرضي الثامن واكمال مسريتي الفنية
اقمت املعرض شخصي بعنوان (خواطر ملونة من أوراق قدمية) عام  2013يف أربيل
 حدثنا عن مشاركاتك الدولية؟ مثلم�ا ذك�رت ل�ك كان�ت ل�ديمش�اركات عديدة خارج القطر منها
يف املغ�رب وم�ر ولبن�ان وس�وريا
والسعودية وتونس.
 نهجك يف التشكيل واحدا ام حصلتعلي�ه تغي�رات ونعن�ي ه�ل تعددت
مضامينك ام طغى عليك لون واحد؟
 بالنس�بة يل التجري�ب مه�م جدا ً...فأح�اول العم�ل ب�كل األس�اليب
وامل�دارس الفنية دون اي تقييد ..بما
يخ�دم مبتغاي يف الش�كل واملضمون
مح�اوال ترجمة ذل�ك إىل عمل إبداعي
وإيصال�ه إىل املتلق�ي كونه هو همي
األول.
 اين تضع نفسك بن معارصيك؟ ان�ا ال أض�ع نف�ي بم�كان ،أنت�مم�ن يفعل ذل�ك ...ولكن ان�ا أقدم كل
م�ا يجول يف خاطري ،وما أش�عر انه
يجب أن أقدمه م�ن منجزات برية
وعنارص جمالية ...اتمتع بها واتمنى
ب�ل واس�عى ان يتمت�ع به�ا املتلقي
أيضا ً.
 املناصب التي تحملت عبئها ؟ عمل�ت مديرا ملعهد الفنون الجميلةيف الس�ليمانية م�ن ع�ام 1985.
ث�م مرف�ا ً اختصاصي�ا للفن�ون يف
محافظة صاح الدين ..وكذلك مديرا

سليم .ودروع واوسمة.
 االهتمام الفني يف الحركة التشكيليةيف العراق هل يعجبك ؟
_ نطم�ح ان يك�ون للفن التش�كيي
يف الع�راق والوط�ن العرب�ي دور
اك�ر ويأخ�ذ القائم�ون عليه فرصة
أوس�ع ،ورعاي�ة واهتم�ام م�ن قبل
الدولة ...الفن لغة إنس�انية س�امية،
ورغ�م كل الصع�اب والعراقيل فهي
ُ
هاجس�نا دائما
عابرة للحدود ...كان
بالفن نلتقي ونتوح�د بعد أن فرقتنا
السياسة...
تعاونك مع وس�ائل االعام وخاصةاالذاعة والتلفزيون وهل اعددت يوما
برام�ج للتلفزي�ون س�ابقا وحارضا
وه�ل تمت اس�تضافتك يف قن�وات او
اذاعات..
عمل�ت يف التصوي�ر الس�ينمائيلرام�ج القس�م الثق�ايف يف تلفزيون
بغداد ألكثر من ثاث سنوات..تصوير
وتوثيق األنش�طة الفني�ة والثقافية
وأح�وال الفنان�ن يف الع�راق ..وق�د
تم اس�تضافتي للحديث عن س�رتي
الفنية وتجربتي ..يف عرات القنوات
الفضائي�ة املحلي�ة والعربية وأهمها
قن�اة الني�ل الثقافي�ة وقن�اة م�ر
األوىل..
-حدثنا عن نفس�ك كمدرس تشكيل

ومن الفنانن تخرج عىل يديك؟
_ تدري�س الف�ن متع�ة وس�عادة
بالنس�بة يل وافتخر بانني مارس�تها
يف مؤسس�ة عريق�ة كمعه�د الفنون
ُ
حيث أصبح
الجميل�ة يف الس�ليمانية
طلبتنا فنانن معروفن ولهم حضور
وتميز يف العراق والعالم.
هل تحتفظ باعملك وكم خزينك ؟ احتف�ظ ببع�ض أعم�ايل والقس�ماألكر موزعة عىل األصدقاء واملعارف
والدوائر.
 مش�اعر وان�ت اح�د املش�اركن يفمهرجان الواسطي .
 مهرجان الواسطي مناسبة مهمةوله�ا تاري�خ وذكري�ات وس�معه يف
االوس�اط الفني�ة وع�ىل املس�توى
الدويل ...حيث من�ذ دور ِت ِه األوىل كان
برعاي�ة حكومي�ة واهتم�ام كبر...
وكل فنان يطمح املشاركة فيه ..ولم
تكن مش�اركتي يف دورت�ه ( )13هذا
العام هي األوىل وإنما لدي مشاركتن
قبلها.
هل ترسم كل يوم ؟ انا ارسم دون انقطاع وبشكل يومي ...ولي�س ل�دي وقت ف�راغ ...واعمل
اآلن ع�ىل اإلع�داد ملعريض الش�خيص
القادم (الثامن) يف السنة الجديدة إن
شاء الله.
 ما الذي بيدك االن واين انت ؟ ان�ا يف مرس�مي املتواض�ع وعامل�يالخاص وال أغادره ..وأناضل الكمال
مروعي الجمايل.
 بخص�وص نقاب�ة الفنان�نالتشكيلين هل لديك راي ؟
 املنظم�ة املهني�ة يك�ون دوره�ا يفاألس�اس مس�اعدة الفن�ان لتحقيق
أهداف�ه وتذليل املعوق�ات أمام عمله
واألخذ بيده ...ولألسف الشديد بلغت
الخامس�ة والس�تون م�ن العم�ر...
ولم يك�ن للنقابة أثر مه�م يف حياتي
ومسرتي سوى (كارت الهوية) ومن
ب�اب العتب أقول ...ل�م اكلف النقابة
حت�ى ثمن باق�ة ورد رغ�م معاريض
الش�خصية (السبعة) ومش�اركاتي
عىل مدى خمسن عاما ً من اإلبداع.
 امنياتن�ا بجزال�ة العط�اء واكمالاملس�رة بجد وتطور وصحة وعافية
ان شاء الله .
 م�ن القل�ب اش�كركم ومتمني�الجريدتكم دوام املوفقية .

صناعة البسط هل اندثرت ام ما تزال؟
ما ان تدخل احد البيوت جنوب العراق او احد
املضاي�ف اال أن ش�اهدت البس�اط العراقي،
اشكال واحجام والوان زاهية ومنها رسومات
تريد الواقع الجنوبي يف عراقنا الكبر .
لق�د انت�رت صناعة البس�ط والس�جاد يف
العراق يف القرى الجنوبية ثم توسعت لتشمل
الق�رى الش�مالية ث�م الوس�طى من�ذ عرف
اإلنس�ان األول العيش يف القرية الزراعية بعد
ان تم اخراع ( املن�ول اليدوي) ،وتعد حياكة
البس�اط بألوان�ه الزاهي�ة من اق�دم الحرف
اليدوي�ة يف ارض الرافدي�ن ،وتحديدا يف بداية
الحضارة السومرية ،وقد انترت عىل مساحة
األقوام التي عارصت تلك الحضارة املتميزة يف
الصناعة واألدب والتريع .ويعكس اختاف
النسيج اختاف الحضارات والثقافات ،فلكل
دول�ة طابعه�ا املمي�ز يف األلوان واألنس�جة
املس�تخدمة يف املاب�س واملفروش�ات ،حيث
تع�د ايضا م�ن أهم الح�رف التقليدي�ة التي
ترضب جذورها يف أعماق التاريخ .ويف العراق
عرف�ت حرفة حياكة البس�اط الش�عبي ذي

األلوان الزاهية والصناعة املتينة ،التي عرفها
اإلنسان وتوارثها جيا بعد جيل ،واستطاعت
أن تلب�ي معظ�م حاج�ات املواط�ن وعرفت
باناقتها ودقة صناعتها.
املؤس�ف أن هذه الصناعة اليدوية الش�عبية
ب�دأت باالنحس�ار بع�د دخ�ول صناع�ات
اجنبية رخيصة لكنها تفتقد الجودة مقارنة
بالبس�اط املحي ،بحيث انحرست مبيعاته يف
األسواق الشعبية ايضا.
ففي س�وق االس�ربادي يف مدينة الكاظمية
املقدس�ة ،ولكونه�ا م�زارا ً للعديد م�ن اهايل
الق�رى الجنوبي�ة ت�رى بع�ض املح�ال التي
تعرض انواع البسط املصنوعة يدويا وتشتهر
واس�ط والنارصية والس�ماوة بصناعة وبيع
ه�ذه املنتجات الش�عبية ،اذ تميزت بها املرأة
الريفي�ة العراقي�ة ،التي مارس�تها منذ زمن
بعي�د وبق�در كبر م�ن املهارة ،كم�ا نجحت
امل�رأة برغ�م العوائ�ق االجتماعي�ة ونق�ص
التعلي�م يف حياك�ة البس�ط والس�جاد ولكن
لقاء أثمان زهيدة لتس�د به�ا حاجة ارستها،

وتحف�ظ حائكات املناط�ق الريفية بالفطرة
انواعا كثرة من النقوش التي غالبا ما تكون
ذات اش�كال هندسية توازنها تناظرات لونية
تضف�ي عىل امل�كان مامح جمالي�ة متميزة
مميزة.
ان املرأة التي تقوم بنس�ج البس�اط ونقوشه
ال ت�درك ان ه�ذه النق�وش تع�ود اىل الزم�ن
الس�ومري او البابي او اآلش�وري ،فما زالت
الحائك�ة يف القري�ة تس�طر بأنامله�ا تل�ك
النقوش م�ن حيوان�ات ومربعات هندس�ية
وكأنها توثق حكاية تربط بن منول الحارض
وابداع املايض.
وكان�ت العديد من محافظات العراق ال تخلو
م�ن الحائكن والحائ�كات الذين ينس�جون
يدويا البس�اط مس�تخدمن (الجومة) كآلة
بدائية إلنتاج اجمل البس�ط وكذلك الس�جاد،
ونجد يف مضايفنا يف القرى واألرياف السجاد
اليدوي يزي�ن الجدران ويغطي االرض بقطع
حمر مزركش�ة تجع�ل املكان لوح�ة جميلة
من األلوان املتناس�قة ،ويصنع البساط بآلة

(الجوم�ة) التي تنتر يف محافظات وس�ط
وجن�وب الع�راق حي�ث يمتاز البس�اط فيها
بتقني�ة نس�جه الدقيقة تزينه نق�وش منها
النجوم واملثلث�ات واملثمنات واحيانا النقوش
املس�تقيمة عىل ش�كل مس�اطر متناس�قة
االلوان ومنها البس�اط الحمزاوي اذ تش�تهر
مدين�ة املدحتي�ة التابع�ة ملحافظ�ة باب�ل
بالس�جاد املعروف بالحمزاوي حيث يش�رك
النس�اء والرج�ال يف نس�جه ،كم�ا تش�تهر
املدحتية ايضا بصناعة البسط ُ
واألزر.
وبس�اط الس�ماوة ال�ذي تش�تهر ب�ه مدينة
الس�ماوة ،يف جنوب العراق ،وهو من الصوف
الخالص الذي يصنف بارب�ع درجات .وتذكر
النصوص الواردة من املدن الس�ومرية احيانا
كمي�ات الصوف املخصصة لعمليات النس�ج
تص�ل اىل ع�دة آالف من األطنان املش�غولة يف
مدين�ة اور .وم�ن املاحظ�ات ح�ول صناعة
األص�واف يف العصور البابلي�ة القديمة وجود
نصوص عديدة تشر اىل رضورة غسل الخراف
واملاعز قبل يومن او ث�اث من جز اصوافها

او ش�عرها ويت�م ذلك م�رة واح�دة كل عام
حيث يجري تغطيس�ها يف النهر للتخلص من
األتربة والطن ومن الطبيعي ان لون الصوف

ال يظهر اال بعد غس�له وتنظيف�ه جيدا ويتم
غزله ليصب�ح خيوط�ا ذات مطاطية وملعان
وقابلة الكتساب األلوان بصورة رسيعة .
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حنو مستقبل افضل ..هلا
عند اقرتابكِ من سن الزواج املناسبة،
وي�دق ب�اب منزل�ك «اب�ن الح�ال»،
تجدين نفس�ك تدخلن يف حرية كبرية
ح�ول اختي�ار الرشيك األنس�ب الذي
سريافقك بقية عمرك.
من هو األفضل؟ ومن الذي س�أعيش
مع�ه حياة خالية من املش�اكل؟ ومن
سيكون سن ًدا يل ويقف بجانبي دومً ا؟
أس�ئلة توجهينها لنفسك ،وال تعلمن
إجابتها.
ولتسهيل األمر عليكِ ؛ توضح لكِ فيما
ييل عدة أم�ور ،عليكِ مراعاة وجودها
ً
صحيحا:
يف الزوج؛ ليكون اختيارك
بداي�ة ،ابحثي عن الرجل الذي يكونمقار ًب�ا ل�كِ يف املس�توى التعليم�ي؛
ليك�ون مس�تواكما الفك�ري قري ًب�ا
م�ن بعضكما البع�ض ،واعلم�ي أنكِ
ً
ش�خصا أق�ل من�كِ بكثري
إذا اخ�رتتِ
يف املس�توى التعليم�ي ،س�تجدين
صعوبة يف التعايش والتفاهم بينكما،
كذلك اح�ريص عىل أن يك�ون الوضع
االجتماع�ي مقار ًب�ا لوضع�ك يف بيت

املطبخ

كل يوم معلومة

كيف أختار شريك العمر؟

أهلك؛ لك�ي ال تحدث مش�اكل نتيجة
هذا األمر.

احريص عىل عدم اختيار رجل يكربكبكثري ،وأال يتجاوز فرق السن بينكما

ال�� 7س�نوات؛ وذل�ك لك�ي تتجنب�ي
الوقوع يف املتاع�ب ،وال تختاري رجاً

أصغر من�ك ،فاملرأة نتيج�ة معاناتها
خ�ال الحم�ل وال�والدة يب�دو ع�ىل
مامحها الكرب قبل الرجل.
عن�د الجل�وس مع�ه ،تأك�دي م�نش�عورك بالراح�ة خ�ال الحدي�ث
مع�ه ،وأنه يتميز باللباقة والوس�امة
والعطف والحنان؛ ليستطيع أن يمتلك
قلبك ويتولد الحب بينكما.
 يف ف�رتة الخطوب�ة ،اح�ريص كلالح�رص ع�ىل معرف�ة م�دى العن�ف
ً
عنيف�ا ،ال
يف ش�خصيته ،ف�إذا كان
تكم�يل مع�ه حت�ى النهاي�ة؛ ألن ذلك
العنف س�يؤدي به إىل ممارسة العنف
الجسدي عليك بعد الزواج.
 رك�زي ع�ىل طريق�ة تعامل�ه م�ععائلت�ه ،ف�إذا كان تعامله م�ع أهله
بنف�س الطريق�ة الت�ي يعامل�ك بها،
فهذا يدل عىل أنه صادق معك.
 وأخ ًريا ،اختاري من س�يكون قادرًا
عىل تغيري س�ماتك نح�و األفضل بعد
الزواج ،وقفي بجانبه دومً ا.
ظ+++

املكورّنات
لسلق الدجاج:
رّ
مقطع إىل  8قطع – 1
دجاج كامل
بصل متوسط الحجم – 1
ملح – بحسب الرغبة
فلف�ل أس�ود – نص�ف ملعق�ة
صغرية
ورق غار – 1
قرفة – عود
لتحضري األرز:
زيت نباتي – ملعقتان كبريتان
أرز بسمتي –  3أكواب
ملح – ملعقة صغرية
قرفة – نصف ملعقة صغرية
فلف�ل أس�ود – نص�ف ملعق�ة

ال�رة :هي نتوء تربط املش�يمة ببطن الجنن وتوجد لها أش�كال مختلفة
يف الطول والعمق حس�ب كل ش�خص ،وتع رّد املكان املثايل لدراس�ة الجراثيم
يف الجس�م ألن هنالك جراثيم تعيش فيها ،وهنالك ما يقارب ( )500ش�كل
لرة البطن التي تختلف من ش�خص الخر.وهنالك ش�كلن أساسن ُ
ُ
لرة
الرة البارزة من البطن أو ُ
البطن هماُ :
الرة داخل البطن ويصعب التحكم
يف هذه األشكال ،حيث تعمل ُرسة البطن كرشيان الحياة للطفل فتمد الطفل
باملواد الغذائية الحيوية واألكس�جن ،ويمكن لشكل ُرسة البطن أن يتغري يف
ظل ظروف اس�تثنائية معينة منها الحمل حيث يتسع حجم البطن ويتغري
شكل ُرسة البطن البارزة إىل داخلية ولكن بعد الوالدة تعود إىل شكلها األصيل
م�رة أخرى.وذكر باحثون من جامعة (ميس�وري) األمريكية ،بأن اختاف
أش�كال ُرسة البطن تعتمد عىل عدة عوامل أبرزها :رخاوة الجلد املحيط ،أو
الده�ون املوجودة تحت الجل�د ،وقد ترتبط بعوام�ل وراثية.أما فيما يتعلق
بتنظي�ف ُرسة البط�ن يفضل مرة واحدة أس�بوعيا للتخلص م�ن الجراثيم
والش�عر ،وكذلك يمكنك اس�تخدام زيت األطفال أو املاء عند التنظيف ومع
تجنب استخدام الصابون القايس.

الوجبات السريعة أكثر فتكاً من
التدخني واحلروب

لتحض�ري األرز ،حمرّ�ي الزي�ت يفرّ
متوسطة.
قدر عىل حرارة
اضيف�ي االرز وقلرّب�ي لدقيقت�نث رّم رّ
مكه�ي بامللح ،الفلفل األس�ود
والقرفة.
اسكبي  6أكواب من مرق الدجاجفوق األرز.
عندما يغيل املزي�ج ،خففي النارواطهي االرز حتى يترشب السوائل
وينضج.
اس�كبي االرز يف طب�ق تقدي�م،اضيف�ي اللح�م املعص�ج وقط�ع
الدجاج.
زيرّن�ي الوجه باملك�رات وق رّدميً
مبارشة عىل سفرتك.
الطبق

سلوكيات

(السرة)
أسباب اختالف شكل ُ
من شخص الخر

دراسات حديثة

طريقة عمل ارز بالدجاج واللحم املفروم
صغرية
رّ
معصج –  200غرام
لحم مفروم
للتقديم:
صنوبر محمص –  100غرام
لوز محمص –  100غرام
فستق حلبي –  100غرام
طريقة العمل
رّ
نكه�ي قط�ع الدج�اج باملل�حوالفلفل األسود وضعيها يف قدر.
اضيف�ي البصل�ة ،ع�ود القرف�ةوورق الغار.
اغم�ري املكورّنات بامل�اء واطهيالدجاج حتى ينضج تماما ً.
ارفع�ي الق�در ع�ن الن�ار ،ازييلالدجاج رّ
صفي املرق واحتفظي به.
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كش�فت دراس�ة حديث�ة أجرتها
كلي�ة العل�وم الطبي�ة بجامع�ة
ني�و س�اوث ويل�ز ،أن الوجبات
الريع�ة قليلة القيم�ة الغذائية
تقت�ل س�نويا أكث�ر مم�ا يفع�ل
التدخن والحروب.
حي�ث أجري�ت دراس�ة ع�ىل
مجموعتن من الفرئان ،إحداهما
تستقبل طعاما معتادا ،واألخرى
تس�تقبل وجب�ات رسيع�ة قليلة
القيمة الغذائية ملدة أسبوعبن.
توص�ل العلم�اء بع�د الدراس�ة،
أن الفئ�ة الثاني�ة م�ن الف�رئان
بات�ت تطلب مزيدا م�ن الوجبات
الريعة حتى بعد بلوغها لدرجة

التخمة ،وهو ما اعتربته الدكتورة
إيم�ي ريش�يلت قائدة الدراس�ة
تفس�ريا واضح�ا لزي�ادة وزن
األشخاص الذين يأكلون بانتظام
تلك األصناف من األغذية.
وألن الوجب�ات الريعة أحد أكثر
أسباب البدانة ،فإنها تعترب سببا
لوفاة أكثر من  2.8مليون شخص
سنويا جراء زيادة الوزن.
بينم�ا تظهر إحصائيات تاريخية
أن ع�دد قت�ىل الح�روب بلغ 203
ماين نسمة يف القرن العرشين،
وهن�ا يمكننا الق�ول إن الوجبات
الريع�ة تقتل أكثر مم�ا يفعله
التدخن والحروب.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة

كيف تربني ابنك يف بلد االغرتاب؟

م�ن الواجب ع�ىل اآلب�اء واألمه�ات االهتمام
الدائ�م بأبنائه�م وحس�ن تربيته�م ،لكن هذا
االهتم�ام والتأديب والحف�اظ عليهم يجب أن
يصل للدرجة القصوى يف باد الغربة ،وذلك ألن
تربية النشأ عىل أسس وقواعد متينة هو الحل
األنجح ملشكلة االندماج يف بلد االغرتاب.
فما هي اآلثار املرتتبة عىل نفس�ية وسلوكيات
األطفال واملراهقن عن�د العيش يف املجتمعات
الغربية؟ وكيف يمكن أن نربي أبناءنا هناك؟
عي�ش األطف�ال واملراهق�ن يف املجتمع�ات
الغربي�ة له األث�ر الكبري عىل نفس�ياتهم مالم
يُهيئوا لهذا الحدث .فهناك الكثري من املش�اكل
التي م�ن املمكن أن يتعرضوا لها؛ كاختاطهم
بأصح�اب الديان�ات املختلفة يف امل�دارس ،إال
أن أهم مش�كلة ق�د تواجههم وتدف�ع بهم اىل
الخجل أو االنطواء والعزلة هي مشكلة اللغة،
فإن لم يكونوا مهيئن مس�بقا ً لتعلم لغة البلد
الذي سيعيش�ون فيه فقد يتعرضون ملش�اكل
نفسية كبرية.
كيف يمكن تهيئة األبناء للعيش يف الغربة؟
أوضحت الرحييل أنه يجب عىل اآلباء واألمهات
تهيئة وإع�داد أبنائه�م قبل الس�فر للخارج،
وذلك لن يتم إذا اقترص األمر فقط عىل توضيح
الص�واب وم�ا يناس�بهم وما ال يناس�بهم ك�
مُ س�لمن ،وقال�ت “إنما يجب القي�ام بتعزيز
ال�ذات لديهم ،ألنه حتى لو ت�م تعليم األطفال
واملراهقن أهم مبادئ املسلمن والعرب فأنهم
ل�ن يصمدوا أمام ما يرون�ه أمامهم مالم تكن
لديه�م ثقة عالية بأنفس�هم وتقدي�ر لذاتهم،
وبالت�ايل يتعودون عىل عدم تقليد كل ما يرونه

وإنما يكتفون بالنظ�ر إليه نظرة عدم الرغبة
فيه ألنه أمر ال يناسبهم”.
كيف نعزز الذات عند أبنائنا؟
• جع�ل األبن�اء يعتم�دون ع�ىل أنفس�هم يف
أم�ور حياته�م املختلف�ة م�ن األكل والرشب،
االستذكار ،امللبس واللعب.
• إعط�اء اإلب�ن املزي�د م�ن االهتم�ام والحب
واش�عاره بأنه مرغوب واالنص�ات إليه عندما
يتكلم.
• تنمي�ة مهارة حل املش�كات واتخ�اذ القرار
لديهم ،فإذا حدثت مش�كلة ما للطفل مع أحد
أصدقائ�ه ينبغي عدم تقدي�م الحلول له فوراً،
وإنم�ا نرتكه يوجد الحل بنفس�ه بعد النقاش
معه ،وحتى إن فشل يف إيجاد الحل فإن مجرد

املحاولة ترفع وتقوي احرتامه لذاته.
• استخدام أس�اليب وعبارات إيجابية لتوجيه
الطفل.
• ت�رك املس�احة واتاح�ة الفرص�ة ل�ه ليقوم
بمساعدة الكبار يف انجاز بعض األعمال ،األمر
الذي يرفع من معنوياته ويعزز تقديره لذاته.
• م�دح الطف�ل أم�ام اآلخرين ،فه�و من أكرب
األم�ور الت�ي تجعل�ه يش�عر بقيم�ة نفس�ه
ويعطيه الثقة.
أن استخدام هذه األس�اليب الرتبوية يف تعزيز
الذات لدى األبناء ه�و بمثابة الوقاية لهم عند
معايش�ة أوضاع لم يعت�ادوا عليها يف بادهم،
فريفض�ون األخط�اء يف تل�ك الب�اد برغبتهم
وليس باإلجبار واإلكراه.

نصائح طبية

تعرف على العوامل اليت تؤثر يف طول اإلنسان
يع� رّد هرم�ون النمو ال�ذي تفرزه
الغ�دة النخامي�ة ،يلع�ب ال�دور
األسايس يف تحديد طول اإلنسان،
لكن الدراسات توصلت إىل عوامل

أخرى تسهم يف رسم قامة البرش.
وهناك العديد من العوامل املتداخلة
الت�ي تؤثر يف طول اإلنس�ان أثناء
مرحلة النمو املختلفة.

وأهمها:
الجينات والوراثة:
يعتقد العلماء أن الرتكيب الجيني
أو الحم�ض الن�ووي مس�ؤول
ع�ن ح�وايل  80باملئ�ة م�ن طول
الش�خص ،هذا يعني ،عىل س�بيل
املثال ،أن األشخاص طوال القامة
يميل�ون غالبا إىل إنج�اب أطفال
ببنية تشبههم.
التغذية:
ع�ادة ما يكون األش�خاص الذين
يعانون سوء التغذية أقرص قامة
مقارنة مع غريهم.
الهرمونات:
تؤث�ر مس�تويات الهرمون�ات يف
طول اإلنس�ان ،حي�ث من املمكن
أن يس�بب انخف�اض مس�تويات

هرم�ون النمو أو هرمونات الغدة
الدرقية يف تباطؤ النمو.
األدوية:
ق�د تؤثر بع�ض أن�واع األدوية يف
النم�و فتعم�ل عىل إبطائ�ه ،مثل
األدوي�ة الت�ي تس�تخدم يف عاج
الربو.
األمراض املزمنة:
م�ن املمك�ن أن ت�ؤدي اإلصاب�ة
باألم�راض املزمن�ة أيض�ا ،مث�ل
أم�راض ال�كيل ،إىل ق�رص ط�ول
الشخص.
األمراض الوراثية:
تش�كل اإلصاب�ات باملش�اكل
الوراثية ،مث�ل متازمتي “داون”
و”ترين�ر” ،عائق�ا أم�ام ط�ول
األطفال.

احذر أن تستبدل الكمامة بالوشاح الشتوي

حذر خرباء طبيون من ارتداء وش�اح الشتاء ،بدالً عن قناع الوجه،ألنه
لن يوقف انتشار فريوس (كورونا) املستجد.
وأوص�ت مراكز الس�يطرة عىل األم�راض والوقاية منه�ا ( )CDCعىل
وج�ه التحديد بأقنعة قماش�ية متعددة الطبقات م�ن دون صمامات،
ملن�ع انتق�ال ف�ريوس ( ،)SARS-CoV-2يف صفح�ة الوي�ب الخاصة
بها ،ولضمان الس�امة يف فصل الش�تاء ال ينبغي استبدال هذه األقنعة
بالوشاحات الدافئة ألنها ببساطة ال يمكن أن تحل محل .
وأش�ار إىل أن أقنعة القماش أثبتت يف بعض الدراس�ات أنها تعمل عىل
قدم املساواة مع األقنعة الجراحية كحواجز ضد انتشار (كوفيد،)-19
وفقا ملراكز السيطرة عىل األمراض (.)CDC
وذكر سوملونتي ثاثة أشياء رضورية عندما يتعلق األمر باختيار غطاء
فع�ال للوجه ،املاءم�ة والتكرار والوظيفة ،وتش�ري املاءمة إىل تغطية
القناع لوجه الش�خص ،بينما يشري التكرار إىل املدة التي يتم ارتداؤها،
وتشري الوظيفة إىل املادة التي صنع منها القناع.
وتابع سوملونتي “يمكن أن تكون الوشاحات الشتوية عادة ذات طبقة
ً
مقارن�ة بقناع الوجه القطني ثنائي
واح�دة أو مصنوعة من مادة أرق
الطبقة،حتى لو كانت ملفوفة ،فمن املمكن أال تكون جميع األس�طح
القابل�ة للتنف�س متعددة الطبق�ات أو تغطي األنف حت�ى الذقن دون
ثغرات”.وق�ال“ :قن�اع الوجه القطن�ي املكون من طبقت�ن يعالج كل
ه�ذه املخاوف من حيث الوظيفة واملاءمة ،باإلضافة إىل ذلك ،من حيث
التكرار ،يمكن ارتداء قن�اع الوجه للمدة املطلوبة ،فهو رضوري يف كل

من الخارج والداخل ،مقارنة بوش�اح الش�تاء الذي يتم ارتداؤه عموما
يف الخارج”.ووفق�ا لبعض الخرباء ،بما يف ذلك الدكتور جوزيف خبازة،
أخصائي الرعاية الحرجة يف كليفاند كلينك ،فإن األوش�حة الش�توية
عديم�ة الفعالية ،حيث أنها قد تكون فضفاض�ة للغاية ،أو أن الخامة
رقيقة جدا ،ملنع انتشار القطرات التي يحتمل أن تكون مصابة.
األقنع�ة الرقيق�ة الت�ي تتكون من طبق�ة واحدة ،مثل األوش�حة التي
تط�وق العنق ،قد تؤدي بش�كل متناقض إىل إنت�اج املزيد من القطرات
األصغ�ر حيث تتك�ر القط�رات الكبرية أثن�اء مرورها ع�رب الطبقة
املفردة ،وباإلضافة إىل ذلك ،من املرجح أن يتبلل الوشاح ما يجعله غري
فعال كقناع يف تلك املرحلة”.

لطلة ابهى..

صفار البيض لتطويل وتكثيف الرموش
الرموش الكثيفة والطويلة رّ
تكرب العن وتضيف
م�ن جاذبيتها .لك�ن هناك عوام�ل عدة تؤدي
إىل تقليل ش�عريات الرموش وتقصريها ،مثل:
التقدم يف السن ،واملشاكل الوراثية ،والتغيريات
الهرمونية.
م�ا يجع�ل العدي�د من الس�يدات يس�تخدمن
الرموش املس�تعارة .وبما رّ
أن تركيب الرموش
لي�س الح�ل ،تع�ررّيف إىل أه�م األخط�اء الت�ي
ترتكبينها وتؤذي بها عينيكِ  .واكتشفي أرسع
خلطة طبيعية لتطويل وتكثيف الرموش.
تحتاج رموش العن إىل عناية دقيقة وال سيرّما
يف اختيار املس�تحرضات ،إذ رّ
إن بعض املكونات
ً
مث�ا ،تحتوي
التي تس�تخدمينها كالس�ريوم

عىل مواد تس�بب لكِ الحساس�ية ،ما يؤدي إىل
تعب ش�عريات الرموش .كم�ا رّ
أن الاصق الذي
يُس�تخدم لتطبي�ق الرموش املس�تعارة يس�د
مسام البرشة ما يمنعها من التنفس ،وبالتايل
تأم�ن الحماي�ة الازم�ة للرم�وش .ننصحكِ
رّأال تس�تخدمي الرم�وش املس�تعارة رّإال عن�د
الرضورة ويف املناس�بات .واأله�م أن تحريص
عىل إزالة املكياج جي ًدا بدقة قبل النوم.
ضع�ي مزي�ل املكي�اج املخص�ص للع�ن عىل
قطنة مدورة ،وأزييل املكياج بحركة أفقية من
زاوية العن الداخلية نح�و الخارج ،ال تفركي
عينيكِ أب ًدا ،فهذه الحركة بالتأكيد ستسبرّب لكِ
تساقط الكثري من الشعريات.

بعده�ا يمكن�كِ تمش�يط رموش�ك بفرش�اة
ماس�كرا نظيف�ة وتدلي�ك خط الرم�وش ،أما
بالنسبة لنظامكِ الغذائي ،فيجب أن يكون غنيًّا
بالربوتينات لتأمن العاج الداخيل لجسمك.
اذا التزم�تِ بالنصائ�ح الس�ابقة ،بالتأكي�د
س�تقللن م�ن تعب ش�عريات الرم�وش ،لكن
لتكثيفه�ا وتطويله�ا أن�تِ بحاج�ة إىل خلطة
البيض التي ستمنحكِ نتائج مذهلة.
صفار البيض لتطويل وتكثيف الرموش:
ترتك�ز هذه الخلطة عىل صف�ار البيض الغني
بفيتام�ن  Eوده�ون أوميغ�ا  3واملغذي�ات
الدقيقة الذي تس�اعد ع�ىل مكافحة الرموش
رّ
والهشة .كما أنه يقوي الشعريات.
الجافة
اك�ري بيض�ة يف وع�اء وانزع�ي الصف�اربملعقة.
ضع�ي الصف�ار يف وع�اء آخ�ر وأضيف�ي 5قطرات من زيت اللوز
امزجي الخليط جي ًدااستخدمي ريشة ماس�كرا نظيفة اغمسيهارّ
ومشطي رموشكِ بها
باملزيج
كرري هذه الخطوة م�رات عدة لتتأكدي منرّ
أن كل الشعريات امتصت املزيج
انتظري حتى يجف الخليطاغسيل عينيكِ باملاء الباردةيمكنكِ اعتماد هذه الخلطة  3مرات يف األسبوع
النتائج مضمونة..100%
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كلمات متقاطعة

الحمل

مهنيياً :تفتقير إىل املهيارات الالزمية لتقيييم املتقدمين
للحصيول عىل وظيفة جديدة ،لذا اتيرك أمر االختيار لغريك
ممّن يتقن هذه املهارة .
عاطفيياً :نظرتك إىل الحب تتغري جذريا ً بعد خوض العالقة املقبلة
ليك ،لكن ال تنحيي بالالئمة يف ذلك عىل الطرف اآلخير ،أنت فقط لم
يكين يدرك األمور بشيكل صحيح .صحيياً :أنت تتوهيم الكثري من
األمور حول صحتك ،استمرارك بهذه الطريقة لن يجعلك أفضل عىل
اإلطالق ،بل يتسبب برضر كبري لك

الثور

مهنيياً :تشيعر بالكثري من الغرية من نجياح زمالئك يف
العمل ،وأنه كان بإمكانك فعل الكثري لتنافسيهم ،لكنك
لم تنتهز الفرصة التي أتيحت لك
عاطفياً :نسيان الرصاعات القديمة مع الرشيك يجعلك تشعر
بمدى روعية قربك منه وإعادة االسيتمتاع بالذكريات املشيرتكة
بينكما وكأنكما ىف بداية حب جديد
صحياً :مهما بلغ حجم املشاغل اليومية ،يبقى أمامك بعض الوقت
ملمارسة الرياضة

الجوزاء

مهنياً :تسيتاء بسبب تأخري أو مماطلة والتباس،
ومن املستحسين أال تتخذ أي قرار حاسم أو نهائي
هذا اليوم
عاطفياً :إذا كنت تخيوض عالقة جدية فتوقع أن تزدهر
وأن تتعزز الروابط مع الرشيك
صحياً :ال تكثر من إضافة امللح يف الطعام ،وخفف من تناول
الحلويات أو السكريات ،واستعض عنها بالفواكه

 - 557القسيطنطينية تتعرض لدمار شديد من
جراء زلزال.
 - 1751تأسيس «أكاديمية ثريشيان العسكرية»
كأول أكاديمية عسكرية يف العالم.
 - 1825اندالع ثورة الديسمربين يف اإلمرباطورية
الروسية ضد القيرص نيكوالي األول.
 - 1865انطيالق رحلية السيفري املغربي محمد
بنسعيد السالوي إىل فرنسا.
 - 1900ماكيس بالنيك يقيدم اشيتقاق نظري
لقانون إشعاع الجسم األسود يف ميكانيكا الكم.
 - 1901العاليم غولييلمو ماركونيي يجري أول
اتصال السلكي.
 - 1911املستكشيف النرويجي روال أموندسين
يصيل ميع أربعة مين زمالئيه إىل نقطية القطب
الجنوبي للمرة األوىل.
 - 1939اقصياء االتحياد السيوفيتي من عصبة
األميم وذليك بعيد مھاجمتيه فنلندا فيما سيمي
بحرب الشتاء.
 - 1947افتتياح ملعيب سيانتياغو برينابييو يف
مدريد.
 - 1950الجمعيية العامية لألميم املتحدة توافق
عيىل إنشياء املفوضيية العلييا لألميم املتحيدة
لشيؤون الالجئن والتي كان الھدف من إنشائھا
توفرياملساعدات اإلنسانية وحماية الالجئن وحل
مشكالتھم يف مختلف أنحاء العالم.
 - 1955انضميام  16دولة إىل األمم املتحدة منھا
األردن وإيطاليا وإسبانيا والربتغال.
 - 1957تأسيس الھالل األحمر املغربي.
 - 1967الجبھية الشيعبية لتحريير فلسيطن
تصدر بالغھا العسكري األول.
 - 1981إرسائييل تصيدر قيرارا ً بضيم الجيوالن

السرطان

مهنياً :تكون عىل موعد مع لقاء أو مصالحة ،وتتالحق
االتصاالت وتكثر املسيؤوليات املهنية ،لذا نظم وقتك وال
تتأخر
لطيي صفحة من املايض بعيد اختبار تجارب
عاطفيياً :تتجرأ
ّ
قاسية وأخذ العربة منها والتفكري يف الخطوات املستقبلية الناجحة
صحياً :تتفاعل بحماسية مع أي نشياط ريايض وتشيارك يف كل ما
هو مفيد للصحة

األسد

مهنيياً :تجد الحلول الناجعة لألزميات املهنية التي تم ّر
فيها ،وتختار الطريق السيليم لنجاحات مهنية مرتقبة
ولتحويل كل السلبيات إىل ايجابيات
عاطفياً :تكون متمردا ً ومبتعدا ً عن الخط التقليدي يف التعبري
عن الحب وهذا يخلق جوا ً من الحوار والتجديد مع الحبيب
صحيياً :ال رضر من املحاولة بين الحن واآلخر الخروج يف رحلة إىل
الجبل وممارسة رياضة التسلق

حدث يف
مثل هذا
اليوم

العذراء

مهنيياً :تجيد طريقا ً يقيودك إىل تغيري جيذري وجيّد يف
دخلك املادي ويحسين وضعك املهني ،ونكون قادرا ً عىل
إنجاح بعض املفاوضات
عاطفيياً :يدخيل فينيوس إىل بيرج القيوس ،ويشيكل بعض
التشويش عىل حياتك العاطفية من دون مخاطر كبرية
صحياً :حاذر االستسيالم للرشاهة التي تتسبب بالسمنة ،فيصعب
عليك الحقا ً التخلص منها بسهولة

الميزان

مهنيياً :تواجيه هذا الييوم بعيض عمليات التسيويف
والتأجييل واملماطلة التي ترهق أعصابك وتبقيك يف حالة
من القلق الدائم
عاطفيياً :يدخل فينوس إىل برج القوس ليفتتح فرتة جيدة عىل
الصعييد العاطفي والشيخيص ،ويخفف من وطيأة مركور يف برج
الجدي
صحياًّ :
تجنب كل ما له عالقة بالتدخن وال سييما تدخن النارجيلة
فهو مرض جدا ً

العقرب

مهنيياً :يطرأ الييوم ما يهدد بعض االتصاالت بمشياكل
تتعلق بسيفر أو برحلة إىل الخارج أو بعالقات مع جهة
أجنبية
عاطفيياً :إهماليك الرشيك أكثر مين املعتاد يولد الشيك لديه،
حياول تمضية أطيول وقت ممكين إىل جانبه ،وحياول أن تدخل
أعماقه لتعرف ما يقلقه
صحيياً :أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك ،صارح املقرّبن منك به
فرتيح نفسك نوعا ً ما

القوس

مهنياً :تدفعك الترسعات نحو املجهول ،فتمالك نفسيك
وال تعرّض استقرارك الشخيص واملهني للخطر
عاطفيياً :يدخل فينوس إىل برجك لينضيم إىل كوكب الحظ
جوبيتري ،ويحمل إليك املفاجآت العاطفية والحظوظ
صحيياً :حاول أن تسيتيقظ باكرا ً وتميارس رياضة امليش وبعض
التمارين قبل التوجه إىل العمل

الجدي

مهنيياً :ال تفكير يف العمل بشيكل دائم كميا تفعل هذه
األيام ،احصل لنفسيك عىل فرصية للراحة كل فرتة ألنك
بحاجة ً
حقا إىل هذه الراحة
عاطفيياً :يدخل فينيوس إىل برج القوس ويخفيف من الوهج
العاطفي ،ويجعلك باردا ً تجاه الرشيك أو ال مباليا ً
صحياً :يه ّدد أمر ما سيالمتك ويعيد ما حصل معك سيابقاً ،وتتزوّد
حيويّة كبرية وعزيمة قوي

الدلو

مهنيياًّ :
تجنب النزاعيات والرصاعات ،وحياول أن تع ّزز
طاقاتيك اإلبداعيية والفكريية ومهاراتيك يف التواصيل
واالتصال
عاطفياً :يطرأ اليوم ما يجعلك تستفيد بشكل كبري من ظروف
عامة مناسبة بغية ترسيخ أسس العالقة مع الرشيك وتمتينها
صحياً :ال تكثر من املرشوبات الروحية يف السيهرات ،واكتف بالقدر
القليل منها

الحوت

مهنياً :تكتشيف ميا يجعلك تتيرصف بطريقة حكيمة،
وتنكيب عيىل عميل جدييد وتحقق إنجيازا ً مهميا ً وغري
مسبوق تستحق عليه التهنئة
عاطفيياً :حياول أن تسيتوعب أصعيب األميور ،ييوم متقلب
ومعاكيس ،ال تراهين عليه لتسيوية أي أمر ،فأنيت تفتقد املناعة
والحصانة
صحياً :اسيتعض عن رشب املياه الغازية باملياه العادية وخصوصا ً
تلك الغنية باملعادن

قصة وعربة
يف ييوم من االيام اسيتدعى امللك وزيره
وسيأله :ما بيال الخادم اسيعد مني يف
حياته عيىل الرغم من أنيه ال يمتلك اي
يشء ،وانا املليك لدي كل يشء ومع ذلك
فإنيي متكدر املزاج بشيكل دائم !! فكر
الوزيير قليالً ثم قال للمليك  :جرب مع
الخيادم قاعيدة اليي  ، 99تعجيب امللك
وسأله عن هذه القاعدة الغريبة ،فقال
له  :ضع  99دينارا ً يف رصة واكتب عليها
 100دينار وضعها عند باب هذا الخادم
يف اللييل واطيرق الباب وانظير وراقب
ماذا سيحدث بعد ذلك .
وبالفعل نفذ امللك نصيحة الوزير فأخذ
رصة الدنانري ووضعها امام باب الخادم،

السوري املحتل ،وفرض قانونھا عليه ،واملجتمع
الدويل يقابل القرار بالرفض.
 - 1987اإلعيالن الرسيمي عين تأسييس حركة
املقاومية اإلسيالمية  /حمياس كمنظمة وطنية
جھاديية تھيدف إىل اسيرتداد فلسيطن الوطين
التاريخيي القوميي للفلسيطينن وعاصمتيه
القدس ،أسس الحركة أحمد ياسن.
 - 1988الوالييات املتحدة توافق للمرة األوىل عىل
إجيراء مباحثيات مبيارشة مع منظمية التحرير
الفلسيطينية وذليك منذ اعيرتاف األميم املتحدة
باملنظمية كممثيل رشعي للشيعب الفلسيطيني
ومنحھا عضوية األمم املتحدة بصفة مراقب.
 - 2003رئيس باكستان برفيز مرشف ينجو من
محاولة اغتيال ھي الثالثه منذ توليه السلطة.
 2004كوبا وفنزويال تأسيس التحالف من أجلاألمريكتن.
افتتياح جيرس ميليو رسيميا كأطيول جيرس يف
العالم.
 - 2009قيادة دول مجليس التعياون الخليجيي
يطلقيون من الكويت ميرشوع الربط الكھربائي
بن دولھم.
 - 2010تفجريان انتحاريان يف مدينة تشيابھار
اإليرانيية من قبيل اثنن مين االنتحاريين الذين
فجرا أنفسيھما يف موكب حداد شيعي مزدحم ما
أسفرا عن مقتل  32وجرح  95شخصا.
 - 2013مركبة تشيانج آه -3الصينية تھبط عىل
سطح القمر حاملة مسبار “يوتو”ُ ،
لتصبح بذلك
أول مركبة تفعل ذلك منذ سنة 1976م.
 2017رشكة والت ديزني تعلن عن اسيتحواذھاعيىل معظيم أصيول رشكية “تونتيي فرسيت
سينتشوري فوكس” مقابل  4.52مليار دوالر.

قاعدة الـ 99
وعندما عثير عليها الخيادم أدخلها اىل
منزليه وبدأ يعد ما بها فوجدها ناقصة
دينار واحد ،فقال يف نفسه  :البد أن هذا
الدينيار الناقص قد سيقط يف الخارج،
فخرج هو واهل بيته جميعا ً يفتشيون
عن هيذا الدينيار الضائع وذهيب الليل
كله وهم يفتشيون عن الدينار الضائع
ولكن دون جدوي .
ثيار الخيادم عيىل اهيل منزله وشيعر
بالغضب الشيديد وحيزن الجميع عىل
فقيدان الدينيار بعيد أن كانيوا هادئن
منعمن بحياتهم البسييطة ،ويف اليوم
التايل حرض الخادم متكدر املزاج عابس
الوجه يبيدو عليه االرهاق والتعب ناقم

عيىل حاله عىل غيري عادتيه ،وهنا علم
امللك معني قاعدة الي . 99
العيربة مين القصة  :نحين دائما ً ننىس
ال  99نعمية التي وهبنيا الله عز وجل
إياها ،ونقيض طوال حياتنا نفتش عن
النعمية املفقودة ،فال نسيتمتع بالنعم
املتوفيرة لدينيا بالفعيل ،وال نعثر عىل
النعمة املفقودة ،وهكذا نكدر انفسينا
ونكيدر عيشينا وننيىس ميا نحين فيه
من خيري ونعم بفضل الله عيز وجل ..
اسيتمتعوا بالتسيعة والتسيعن نعمة
واحمدوا الله واسيألوه من فضله وهو
القائل جل يف عاله *( ولسيوف يعطيك
ربك فرتىض ) *.

أفقي
1ثوب يلبسه الرجل و املرأة يف
املغيرب العربي oغطاء للرأس
تلبسه املرأة املسلمة
2سقى نفسه  oأغلق
3رداء يلبيس يف النصيف
العلوي من الجسم  oطري لييل
(مبعثرة)
4متشابهان  oينتسب للبالغة
وأهلهيا (انتسياب وليسي ت
صفة)
5لبياس لليرأس أحمير اللون
كان يلبيس قديميا يف الشيام
وميرص والسيودان  oحلية
موحدة
6للداللية عيىل املعنيى او
االسرتسال  oذو كرم
 7زخرفة كالحناء عىل الجسم
 oالشخص الذي يرسم الوشم
8معطف طويل للشتاء
9حذف ورمى ووضع يف مكان
غري مكانيه  oحركية أجنحة
الطري
10عيدد مين القطيب عيىل
القماش  oتلبس عىل الرأس

رأيس
1البقية الجافة من حصاد القمح o
قماش داخيل للثوب من أجل ملمس
مريح أو لحفظ الحرارة
2هيرب  oملعيان جيذاب  oأقيراص
صغيرية أو غريهيا لربيط أطيراف
الثوب ببعضها
3صحن  oقص الصوف عن املاشية
4قطعة صغيرية يف ماكنة الخياطة
لتلقيم الخيط بهدف تحقيق الغرزة
5أداة موسييقية هوائيية  oلبياس
واسع للرجل (او املرأة) كان منترشا
يف بالد الشام
6يشء الميع يوضيع عيىل املالبس
تجعلهيا براقية oيتسيبب يف منيع
اآلخر عن الحركة
7نظف اليشء مين حوافه  oصيغة
وصيف لحالية الجو يف حالية املطر
العادي
8ثوب كامل فضفاض تلبسه املرأة
أو الرجل  oحالفه التوفيق
9جهاز غزل الصوف عند البادية أو
قرى الفالحن قديما oمتشابهان
10أمرأة من البادية  oما يوضع عىل
الثوب من مواد إضافية لتزيينه

غزل عراقي
شما اقرب عليك ..اتزيد حسراتك …
اذا خايف احرجك ..گلي ليش اتخاف … ؟
ماريد آنه اصبح ..سبب مأساتك ..
احسب للطريق  ..وشوف دربك زين ..
بس آنه اعتقد ..حاسب حساباتك ..
مرات اني اشوفك ..قمه باالشواگ ..
ومرات احس گلبك ..عكس نظراتك !!..
اشوفك ترف واطمع ع الترافه البيك
اجيك  ..وتنگلب قاسي بعالقاتك
يـ ( حبيبي) بالكرم ..واكثر بعد للناس ..
بس وياي  ..تبخل ليش ساعاتك
تلعب على اجروحي ..وتضحك ومرتاح ..
وأنا ابطيبة گلب ..احمل جراحاتك ..
واضح ويه غيري ..وغامض انت وياي ..
امتنى اني غيري  ..واحوي ضحكاتك
بس راح اني اعوفك ..وانشغل بالروح ..
وما تلگي من ميسح غيري دمعاتك

من الفيسبوك

هل تعلم
هيل تعلم أن الكتابة املسيمارية
هيي أول نظيام للكتابية ،حيث
تعود إىل العام  3200قبل امليالد،
واسيتخدمت الرموز الطينية يف
حساب وتسجيل البضائع.
هل تعلم أن أكرب مُ ص ّدر لألرز يف
العالم هي تايالندُ ،ثم تأتي الهند
يف املرتبة الثانية.

هل تعليم أن مدينية روما ُبنيت
عىل سيبعة تالل ،وهي :باالتن،
والكابيتولين ،وكويرينيال،
وفيمينال ،وإسكيلن ،وكايليان،
وأفنتن.
هل تعلم أن العدد اإلجمايل للبرش
الذين عاشيوا عيىل األرض ُيق ّدر
من  60إىل  120مليار.

هل تعلم أن والرت كامب هو أول
من وضع قواعد لعبة كرة القدم
يف العام 1879م.
هل تعليم أن القواعد الرسيمية
للعبية كيرة السيلة وضعيت يف
ُ
حييث كانيت
العيام 1892م،
سيالل الخوخ،
ُترمى الكرات يف ِ
ثم تطيورت بعد ذليك إىل أطواق

حتكم بعواطفك من خالل أصابعك

يميليون إىل الشيعور بهيذه العاطفية أكثر
مين البالغنّ ،
ألن لديهم خييال قوي .عندما
ّ
التوصيل إىل
تخشين مين يشء وال يمكنيك
التفكيري السيليم ،فأنت بحاجية إىل التهدئة
عن طرييق الضغط أو تدليك السيبابة ،ممّا
ّ
سييخفف من خوفك .ويمكنيك أيضا ً ّ
تجنب
آالم األسينان والظهر التي ترتبط أيضا ً بهذه
اإلصبع.
األصبع الوسطى  -الغضب

acebook

حديدية مع سيلة ،حتى وصلت
إىل شكلها النهائي.
هيل تعليم ّ
أن لدى األغنيام أربع
مَ ِعيدات تسياعدها عيىل هضم
الطعام.
هل تعلم أن سيمك القرش يضع
أكيرب بيضة يف العاليم .هل تعلم
ّ
أن األبقار والخيول تنام واقفة.

اختبارات شخصية
ملاذا ترتبيط األصابع بعواطفنيا؟ أو بعبارة
أخرى ،كيف يمكين للطبّ الصيني أن يكون
ً
ّ
صيال بالعواطف التي نشيعر بهيا ،والتي
مت
ّ
تتوافيق مع أي من املشياعر التيي يمكن أن
نم ّر بهيا .وخصوصيا ً العواطف “السييئة”
التي ترتبط بألم الجسيد .مين خالل معرفة
يف ّ
أي جيزء من ييدك موجودة تلك املشياعر
السييئة ،يمكنك السييطرة عليها عن طريق
التدليك الفوري .إليك العواطف املرتبطة ّ
بكل
أصبيع ّ
وأي حركية تدليكيّة تقومين بها يف
هذه الحالة.
اإلبهام  -القلق
اإلصبيع األول يف قائمتنا هيي اإلبهام ،وهي
ّ
متصلية “بالقليق” .عندميا تقلقن سيوف
تشيعرين ببعيض األليم يف املعيدة ،وربما يف
ّ
وكأنك
السياقن ،وأحيانيا ً أخرى تشيعرين
سيتتقيّئن .لذلك قومي بتدلييك إبهامك ملدةّ
دقيقة عىل األقل .ويمكنك ايضا ً أن تضغطي
عليه بإحكام بواسطة يدك األخرى .بعد ذلك
سوف تشعرين ّ
بأن األلم يزول تدريجيا ً.
السبابة  -الخوف
إن السيبابة ّ
ّ
متصلية بالخيوف ،واألطفيال

F

كيم مين الوقت تمرّيين بحالة مين الغضب
والعصبيّية إىل درجية ّأنك تبدئين بالرصاخ
تجياه بعض األشيخاص؟ عندميا تغضبن،
إضغطيي عىل اإلصبع الوسيطى مل ّدة دقيقة
ّ
وتنفيس بعمق .مين خالل ذلك،
عىل األقيل،
يمكنيك أيضيا ً الحصيول عىل فرصية لعالج
ّ
الجاف ،والتعب النفيس.
السعال
البنرص  -الحزن
نجد هنا عاطفة أخرى قويّة ج ّداًْ ،
إن لم تكن
أقيوى واحدة .إذا حاوليت الخروج من حالة
الحزن ولم تنجحي ،يمكنك الضغط بإحكام
عيىل البنرص مل ّدة دقيقة عيىل األقل .بعد ذلك
أن ّ
سوف تالحظن ّ
تنفسيك يعود إىل وضعه
الطبيعيي ،حتى ليو كنت ما زلت تشيعرين
بالحزن.
الخنرص  -التظاهر
عندما ال تريدين إظهيار عواطفك الداخليّة،
ولم تسيتطيعي التمثييل أو التظاهر بعكس
ما تشيعرين بيه ّ
حقاً ،ال تيزال هناك فرصة
يمكنك استغاللها عرب الضغط عىل الخنرص.
من خالل ذلك سيوف تهيدأ أعصابك ،ويعود
اليك املزاج الجيد واإليجابي.

سودوكـــو
وزع األرقيام من  1اىل  9داخل كل مربع من املربعات التسيعة
الصغيرية ،ثم أكميل توزيع باقيي األرقام يف األعمدة التسيعة
الرأسيية واألفقيية يف املربع الكبري وال تسيتخدم الرقم إال مرة
واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد
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عمل ناري يجمع محمد رمضان وسيف نبيل قريباً
نرش كل من النجمني سييف نبيل ومحمد
رمضيان عيرب انسيتغرام صيورة مين
االسيتوديو ،حيث علّق نبييل عىل الصورة
ّ
ً
“ترقبوا ..قريبا ً عميل ناري عراقي
قائيال:

alzawraanews@yahoo.com
http://alzawraapaper.com
https://www.facebook.com/alzawraapaper
https://twitter.com/alzawraanews

مرصي بني الفنان محمدرمضان و سيف
نبيل”.
وعقب نرش الصور عىل الحسابني ،انهالت
التعليقات االيجابية بني جماهر النجمني،
حيث تساءلوا عن العمل وتاريخ إطالقه.

مطر ساخن

إلهام شاهين تتراجع عن اإلعتزال

كشيفت رشكة “أبتيرا” األمريكية
عن تفاصييل سييارتها الكهربائية
الخارقية التيي ال تحتياج للشيحن
ً
مطلقا ،وهو ما يعني التغلب عىل أحد
أكرب عييوب السييارات الكهربائية،
وقاليت الرشكية األمريكيية إن
سيارتها الكهربائية الخارقة ثالثية
العجيالت وهي ال تشيبه أي سييارة
كهربائيية تقليدية.واسيتهدفت
الرشكة تصميم هيكل السييارة من
مواد خفيفة الوزن ،األمر الذي يوفر
مقاومة هوائية منخفضة ،كما أنها
تدعم تقنية قائمة عىل مجموعة من
الخاليا الشمسية وحزمة بطاريات،
والتي تتيح السر ملسافة ألف ميل أو
ميا يعادل  1609كيلو ً
مرتا ،لتتجاوز
بذلك الرقم الخاص بسييارة “تسال”
من الطراز “إس” ،والبالغ  370ميال.
ومن جهته رصح الرشيك املؤسيس
يف “أبترا” كريس أنتونى قائالً“ :مع

ً
مطلقا،
تكنولوجييا“ :عدم الشيحن
التيي تدعم السييارة الجديدة ،فأنت
تسير بقوة الشمس ،تحافظ حزمة
الطاقية املدمجية يف املركبية عيىل
شحن البطارية بحيث تكون جاهزة
لالنطيالق يف أي وقيت” ،وأضياف
أنتونيي أن أجميل ميا يف السييارة
أنيه يمكين ركنها باملوقيف الخاص
بعملك ،لتعود إليها وهي مشيحونة
من طاقة الشيمس ،لن تدفع سينتا
لقيادتها”.وتدميج السييارة التيي
يبدأ ثمنهيا من  26الف دوالر ويصل
إىل  46900دوالر بالنسيبة للنميوذج
رباعيي الدفع ،محيركات كهربائية
ّ
ميربدة بالسيائل ،بمقدورهيا دفيع
السييارة لالنتقيال مين الصفير إىل
ً
كيلوميرتا يف السياعة يف
رسعية 96
غضيون  3.5ثوان فقط ،بينما تصل
رسعتها القصوى إىل  177كيلو ً
مرتا
ىف الساعة.

عمال ينهبون مصنع آيفون في
الهند بسبب تأخر الرواتب

قيام موظفون بنهيب مصنع نارسيابورا يف الهند حيث يتيم تصنيع أجهزة
“آيفيون” ،وهم يف حالية غضب من تأخير الرواتب.الرشطية جمعت صور
كاميرات املراقبية ،وسيتقوم قريبا باعتقال بعض املشيتبه بهيم .وتعرض
مصنع “نارسابورا” التابع لرشكة “ويترسون”  ،وهي رشكة مقرها تايوان
تصنع األجهزة للعديد من الرشكات بما يف ذلك “أبل” ،للنهب من قبل موظفني
سياخطني .وقال مسؤولو رشطة منطقة كوالر إن املوظفني غر راضني عن
الرواتيب املتأخرة ،وتم البيدء بالتحقيق.ويف حديثه إىل وكالية “ xIndiane
 ، ”pressقال “كوالر  SPكارثيك ريدي” أحد املتواجدين خالل الحادثة:طالب
املوظفون بالدفع معلقا لبضعة أشهر والتقوا بمسؤويل إدارة املوارد البرشية.
بعيد ذلك ،هاجيم عدد قليل مين املوظفني املكتيب وألحقيوا أرضارا بمباني
املكتب وأثاثه.وبحسب مصادر يف الرشطة ،فقد قام املوظفون بإتالف األثاث
وأجهزة الكمبيوتر ومعدات املصانع ،حاولوا إشعال النار يف سيارتني تابعتني
للرشكة وإلحاق أرضار بأربع سييارات أخرى كانيت متوقفة يف ذلك الوقت.
وميع ذلك  ،فقيد علم أن معظيم األرضار كانت يف مناطيق املكاتب األمامية
وأن أرضيات املصنع لم تترضر.وسبب النزاعً ،
وفقا لصحيفةThe Times of
 ، Indiaهيو األجور ،فاملوظفني ال يحصلون عىل الرواتب التى قيل لهم إنهم
سييحصلون عليها ،إذ قال موظف رفض ذكر اسيمه“ :بينما تم وعد خريج
هندسية بمبليغ  21000روبية شيهر ًيا ،انخفض الراتيب إىل  16000روبية،
وبالتاىل إىل  12000روبية ىف األشيهر األخرة ،كما انخفض الراتب الشيهرى
للخريجني غر الهندسييني إىل  8000روبية ،وانخفض الراتب الذى يتم قيده
ىف حساباتنا وكان من املحبط رؤية ذلك “.

كشيفت الفنانية إلهام شياهني يف ترصيحات
لربناميج التاسيعة امليذاع عيىل القنياة األوىل
املرصيية وتقدميه دينيا عبيد الكرييم ،عن أن
جائيزة أفضيل ممثلية يف مهرجيان القاهيرة
السينمائي عن دورها يف حظر تجول شجعتها
عىل استكمال مسرتها الفنية.
وقاليت“ :إنهيا قدمت عددا ً كبيرا ً من األعمال
التيي تم تكريمها عنها ،مشيرة إىل أنها كانت
قد فقدت الثقة يف األعمال السينمائية الحالية،
فلم تجد عمالً سينمائيا ً يستحق املشاركة فيه،

المعز بو لحية

مميا أوصلهيا إىل التفكر يف االعتيزال ،ولكنها
بعدما قرأت سيناريو فيلم حظر تجول وجدت
أنيه يقدم فكيرة مهمية ،وهذا األمر شيجعها
كثرا ً عىل تقدييم أعمال فنية تناقش عددا ً من
القضايا املهمة”.
وتابعيت” أن أمر رمسييس هو صاحب فكرة
العمل ،وكانت تريد إنتاج هذا العمل ولكن تعثر
األمر ،مشيرة إىل أنها تهدي تليك الجائزة التي
حصلت عليها بمهرجان القاهرة السيينمائي
لجميع صنياع هذا العمل الرائع ،وأنها قصدت
أن تظهر الشيخصية بسن أكرب ،مؤكدة أنها ال

تخجل مطلقا من تقديم شيخصيات كبرة يف
السن ألن هذا األمر هو تح ٍد كبر”.
وتيدور أحيداث الفيليم يف إحدى لييايل خريف
 2013خالل فرتة حظر التجول يف مرص ،حول
فاتين التيي تخرج من السيجن بعيد  20عاما ً
لتجيد ابنتها ليىل غر قادرة عىل تجاوز املايض
والعفو عنها ،وليس يف ذهنها سوى أن والدتها
قتليت والدهيا ،يف مقابل رفض تيام من فاتن
لإلفصاح عن سيبب الجريمة ،مما يضع االبنة
رصاع ميا بني عقلهيا الرافض ليألم وقلبها
يف
ٍ
الذي يميل لها تدريجياً.

مشروع ريتا حايك وباسل خياط ينتظر ساعة الصفر
شاركت املمثلة اللبنانية ريتا حايك يف فيلم
إيطايل قبل أشيهر ،والالفيت أن الفيلم نال
جائزة أخرا ً بحسيب ما نرشت حايك عىل
صفحتهيا الخاصة عىل موقع انسيتغرام،
ّ
وعيربت حاييك عين فرحهيا بعيد أن نال
الفيلم اإليطيايل “”LA REGOLA D’ORO
 ،جائزة الجمهور يف “،”PorrettaCinema
وقاليت ”REGOLA D’ORO”:الفيليم
اإليطايل الذي كان يل الرشف أن أكون جزءا ً
منيه ،قد نال جائزة الجمهور يف “ xPorre
.”taCinema
املنشيور نيال
مجمو عية
مين
التعليقات

تغريدات

امال ماهر

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم

احلياة هدية منحت لك
حــاول ان حتيــا بافضــل طريقة
ممكنة -االمــر يف يديك -وامتلك
اجلرأة لتصدق انك تستطيع فعل
اي شيء.
بعــد اهلزميــة املُذلــة واملُخيبة
آلمال اجلماهري ضد شــتوتغارت
..إدارة بوروســيا دورمتونــد
ُتقيــل مــدرب الفريــق
السويسري لوسيان فافر..

املباركة لريتا فوزها ،وكان من
أبرز الردود تعليق زميلتها
اللبنانية ندى بو فرحات
بالقول“ :ريتا ..مربوك
تستحقني األفضل”.
يف سيياق متصيل ،لم
يُعيرف ميا إذا كانيت
حاييك قيد ّ
وقعت عىل
عقيد مسلسيل جدييد
لشيهر رمضيان املقبيل،
بعدميا رصّ حيت أنهيا ترغب يف
خيوض التجربة الرمضانية للمسلسيالت
املشيرتكة ،وذلك عقب مشاركتها أخرا ً يف
بطولة مسلسيل “من اآلخير” ،وهو قصة
إياد أبو الشيامات وإخراج شيارل شيالال

الذي حصد مشياهدة جيدة
بعد عرضه عىل أكثر من
محطة عربيية ،منها
أم تي يف اللبنانية.
ورغبة حايك تركزت
يف ترصييح سيابق
لها عن املشاركة يف
عمل رمضانيي أنها
ّ
تفضيل النجم باسيل
خيياط ليكيون رشيكها،
وكانيت معلومات قيد ُرسّبت
عين ذليك ،وأن امليرشوع أصبيح متكامالً
وينتظير سياعة الصفر ليبيدأ إنتاجه بني
خياط وحايك.

ريهام عبد الغفور تبدأ تصوير “ليلة عيد”
تبيدأ الفنانة ريهيام عبد الغفيور تحضرات
شيخصيتها فيلم “ليلة عييد” بطولة النجمة
يرسا ،لبدء التصوير األييام املقبلة ،والذي تدور
أحداثيه حيول  6بطيالت ،ولكل بطلية حكاية
مختلفية تيدور حيول ليلية العيد،
ويناقش قهر املرأة يف املتجمع،
ومين اخيراج سيامح عبيد
العزييز ،والفيليم بطولية
غيادة عيادل وسيميحة
أييوب وصابرين وسييد

رجب ومحمد لطفي.
وفيلم “ليلية العيد” يتحدث عن قهر املرأة بشيكل
عام ،وتدور أحداثه يف يوم واحد ،ما بني يوم الوقفة
وأول ييوم العيد ،ويسيتعرض العديد مين جوانب
القهير الذي تقع عىل املرأة ،عيرب عدة مراحل منها
الطفولة والشباب.
ولفتيت الفنانية ريهام عبيد الغفيور ،األنظار بعد
رقصهيا بالفسيتان اليذي ترتدييه عىل السيجادة
الحمراء ىف حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي
الدوىل يف دورته الي .42

لعبة املصاحل
والشعوب املقهورة
أمحد اجلنديل
كلميا اهتيز الحكيم يف بليد ميا ،هيرع األخيوة مين ويل األمير إىل
إشيهار البطاقية الحميراء بوجيه الجمييع ،وارتفع اليرصاخ بعدم
التدخيل يف الشيؤون الداخليية للبليدان ،واحيرتام الحكوميات
الرشعيية ،والدفياع عين الحكوميات املنتخبية ،والخضيوع
لسييادة الدسيتور ،وتقدييس رغبية الشيعوب يف تقريير مصرها.
وكلما أصيب الوضع السييايس لبلد ما بوعكة صحية ،هبّ النشامى
من قادة الدول الصديقة والشقيقة باتهام أعدائهم بأن ما حصل هو
استهداف سييايس يراد منه إيقاف عجلة العملية السياسية القائمة
عىل أسيس الديمقراطية من أجل تحقيق األماني للشعوب املظلومة.
الجمييع يضيع خالفاتيه جانبيا عندما يحيدث انقيالب ،أو يتعرض
نظيام للخطر من أجل الشيعب ،وتبدأ االجتماعيات الرسية والعلنية
تتواصيل وهيي تضيع الشيعب يف املقدمية ،وميع كل حيدث تزدهر
أسيواق شيعارات الديمقراطيية والحريية والرشعيية والعدالية،
ويرتفيع صيوت الحكومية املنتخبية يهيدد وينيذر الجمييع مين
االقيرتاب إىل العيرش املقيدس ،ويخرج القيادة وقد زينيت صدروهم
أوسيمة الشيهامة والبطولة والفروسيية التي وهبها الشيعب لهم.
كل الحكوميات تتحيدث عين الشيعوب  ،وكل الشيعوب تعانيي
مين اليذل واالهانية  ،والتهجير والتهمييش  ،وتتحيول إىل
جييوش مين العاطليني  ،يدفعهيم اإلحبياط إىل رميي أنفسيهم إىل
بطيون البحيار  ،لعلهيم يجيدون بارقية أميل لحياتهيم البائسية .
أمنياء العروش يخونون األمانة ،والشيعوب تجيرت الهزيمة ،وما بني
الشيعار املغشيوش والشيعب املهروش تظهر لنا حقيقة مفادها أن
الضمر اإلنساني يف خطر ،وهو يعاني يف الكثر من األحيان من حاالت
الغيبوبة عىل رسير اإلنسانية املتهالك ،وأن الشعوب هي الضحية األوىل
ألطماع من يهتف باسمها ويتاجر بمصالحها ،وأن الجميع يخاف من
اليوم الذي يسيتيقظ هذا الضمر ليعيد لإلنسيانية بريقها وتألقها .
الجمييع يتحيدث عين الرشعيية يف واقيع ال رشعيية فييه ،وكل
الشيعوب تسيتقبل كل صبياح شيعارات ال ناقية لهيا فيهيا وال
جميل ،والدنييا أصبحيت تيسير عيىل ذييل فيأر مصاب بالكسياح
نتيجية ازدواجيية املواقف ،وإشياعة منهيج الكذب بيني الحكومات
وشيعوبها ،واليذي دفيع باليدول القويية إىل اعتمياد مبيدأ الوصاية
عيىل غرهيا مين اليدول األخيرى ،وتدخلهيا السيافر يف شيؤونها.
نحين أمام عاليم ال يميز بني رأس النملية ورأس الفيل إذا ما وضعت
أفعاليه يف ميزان العيدل ،وعالم بال عدل ال يمكن أن يسير إال باتجاه
رشيعية الغياب ،ورشيعية الغياب ال تحقيق مصاليح الشيعوب وال
تعيرتف بهيا ،وال تحرتم قيمة اإلنسيان الذي يعد املؤسيس الحقيقي
لبنياء الحيياة الحيرة الكريمية التيي تتطليع شيعوب االرض إليها.
إىل اللقاء...

ياسمين صبري وزوجها يخطفان األنظار
بحروفهما على واجهة قصرهما
نرشت النجمة املرصية ياسمني صربي
مقطع فيديو جعلهيا حديث الجمهور
مين جدييد وزوجهيا رجيل األعميال
امليرصي أحميد أبيو هشييمة .حيث
نرشت ياسيمني صربي عيرب خاصية
الستوري بموقع التواصل االجتماعي
“إنسيتجرام” مقطيع فيدييو ،ظهير
خالليه قطتهيا التي وقفت أميام زجاج
رشفة القيرص اليذي تعيش فييه الفنانة
الشيابة .وظهر يف الفيدييو لوحة مثبتة عىل
واجهة القرص ،وتحمل اللوحة الحرف األول من
اسيمها ( )Yوالحيرف األول من اسيم زوجها (.)A
وقد تداول هذا الفيديو نشطاء عرب مواقع التواصل
االجتماعيي ،واعتيربوا أن ياسيمني تعيود إىل ابهار
الجمهور برومانسيتها وزوجها.

يرى أن المسرح يكون حاضنة ثقافية وفكرية حينما يقاد بشكل صحيح

المخرج ناجي الحاي :التجريب جزء من التخريب في المسرح وهو هروب من صياغة عرض مسرحي مدهش
دبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
تؤرش تجربة الكاتب واملخيرج اإلماراتي األكثر
تميزا وحضورا القدير ،ناجي الحاي ،الذي خرج
بقوة من أيام الشيارقة ،حينميا كتب مرسحية
«حبية رميل عيام»  ،1990ثم تالهيا بمرسحية
«بنيت عييى»  ،1993و«زكريا حبيبيي» التي
عرضيت يف اليدورة التاسيعة من أيام الشيارقة
العام  ،1999ليستمر هذا التوهج مع مرسحيات
(بياب الرباحية ،ميا كان ألحمد بنت سيليمان،
بايته ،الهوا غربي ،سيفر العميان ،أيام اللولو)،
عىل أمكنة وحوارات وشيذرات من عمق وجذور
األرض.
يف هيذا الحوار الذي خصيص “لجريدة الزوراء”
نذهيب بعيدا مع الحاي مخرجا ومؤلفا ومنظرا
.
* لقد افتقيد املرسح اإلماراتي جهيودك ...ملاذا
هذا االنزواء؟
** ليس االنزواء بمعنيى الغياب ،ألنني أتفاعل
مع زمالئي الفنانيني املرسحيني ،وأحافظ كذلك

عىل قراءاتي يف كل مجال ،أما الغياب عن اإلخراج
فهو عائد إىل انشغايل بالوظيفة واألمور اإلدارية،
التيي ربما أثرت عىل وجودي وحضوري ..وأظن
أن األمر برمته يحتاج إىل جهود أكرب للتوفيق بني
املرسح والعمل؛ فاملرسح مشياكس ،والوظيفة
تتطليب اجتهيادا ً وحضورا ً يوميياً ،لكن قادمي
سيكون مهما يف املرسح .
* تأليف أم إعداد ،ومع أي فرقة مرسحية ؟
 أسيئلة متعددة بسؤال واحد “ يضحك “ النصسيكون معدا من احدى قصص الف ليلة وليلة،
طبعيا هناك انعيكاس عىل الواقيع ،أي خروجه
من لباس التاريخ اىل املعارصة ،وأكيد اذا أعيدت
ظيروف الفيرق املرسحية اىل وضعهيا الطبيعي
بسيبب جائحية الوبياء ،فإني سيأختار فرقتي
العريقة “ مرسح دبي األهيل “.
* هل دبي اليوم قادرة عىل لعب دور يف تنشييط
املرسح؟
 أتمنيى أن يكيون هنياك توجيه نحيو تطويرالحركة املرسحية يف إمارة دبي ،ونحن جاهزون

بخربتنا وتجربتنا للمسياهمة بكل جد وحرص،
وإذا كانت الجهات املسؤولة بحاجة إىل خرباتنا،
فنحن يمكننا أن نسعى إىل التطوير ،وأنا متيقن
أن دبي من أكثر اإلمارات قدرة عىل تبني النشاط
وخليجييا وعربياً ،وحتى عامليا ً
ً
املرسحي محليا ً
لو فكرت يف تطويره بالفعل.
* هل تمكن املرسحيون اإلماراتيون من ترسيخ
جذور املرسح املحيل؟
 مين ناحية االسيتمرار ..فهذا القيول مقبول،لكين الرتسييخ أمير آخير ،وهنا أحب أن أشييد
باهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي ،يف دعم الحركة املرسحية يف
اإلمارات والوطن العربي بشكل عام.
* وكيف تقرأ التجريب يف املرسح ؟
 التجرييب جيزء من التخرييب يف املرسح ،كماأن التجرييب هروب من صياغة عرض مرسحي
مدهيش ..ويف اعتقيادي أن التجرييب مكانيه
الطبيعي يف املعاهد والكلييات املهتمة باملرسح،
وعيىل املهرجانيات العربية أن تيدرك أن املرسح

ليس للنخبة فقط ..املشكلة اآلن تتمثل يف وجود
ميرسح نخبوي مغلق عىل نفسيه ،مما أدرى إىل
ّ
(املسيف) دور أكرب ،وبات كل
أن يكون للمرسح
ميا يقدمه هذا املرسح مقبيوال عند املتلقي ،ألن
املرسح ابتعد عنه.
* آخر أعمالك كانت مرسحية «أيام اللولو» هل
تقع ضمن منهجيتك فكريا ً وجمالياً؟
 يمكنني القول إن هذه املرسحية شيكلت أكربتح ٍد يل ،سيواء عيىل صعيد الكتابية أو اإلخراج،
وذليك يف تحقييق رؤيتيي «املرسح حيياة» ،من
خيالل مرسحيية بال أحيداث ،بيال قضيية ،بال
شيعارات ،بيال ديكيورات وأثقيال ضخمية ،بال
بهرجة ،بال مؤثرات ضوئية خاصة ،وبال حركة
زائيدة ،وال زمن طويل ،وبيال رصاخ وعويل ،ويف
الوقت نفسه تكون قادرة عىل خلق تواصل مثر
وغر عيادي مع الجمهيور ،فكل ميا ذكرته تم
تعويضه من خالل األداء ،وأصبح موجوداً ،رغم
عدم وجوده .أما بالنسبة لألفكار فال أستعرها
من الخارج ،بل من األسيئلة التي تستفزني من

خالل الواقع الذي أعيشه.
* تقيوم رؤيتيك عيىل رصاع الشيخصيات بيني
ماضيهيا وحارضهيا ،هيل حققيت شييئا ً من
النجاح ألفكارك؟
 أعتقد ذلك ،ألنني مؤمن بأن املرسح حياة ،وهذاما يميزه عن الفنون األخرى ،فليس باستطاعة
أي فن آخر ،بما فيها الفنون الدرامية األخرى ،أن
يقدم لنا إبداعا ً من خالل أرواح حقيقية تتحرك
أمامنا ،تعاني وتحزن وتضحك ونشعر بنبضها،
سيوى املرسح ،لذلك أوليت اهتماما ً بالغا ً إلبداع
شيخصيات نابضية تبقيى يف ذاكرتنيا ،كأننيا
عايشناها حقيقة ،األمر الذي تطلب مني صنع
تاريخ لكل شيخصية ،يمتد مين لحظة والدتها
حتى وفاتها ،ويف تحليل الشيخصيات ودراستها
من جديد ،إىل أن نصل جميعا ً إىل رؤية مشرتكة،
محورها الشيخصيات ورصاعها ،حيث يتبناها
الفرييق ويعمل الجميع عيىل تحقيقها ،وهو ما
يمثل انتصارا ً للشخصيات ،وبالتايل للممثل ،ويف
األخر تحقيقا ً لحياة نابضة عىل املرسح.

