تزويد املواطنني حبصة رئيس جملس اإلدارة رئيس التحرير
إضافية من النفط األبيض
مؤيد الالمي

بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة النفط ،امس األحد ،تزويد املواطنني
بحصة إضافية من مادة النفط األبيض ،وذلك تزامنا ً
مع انخفاض درجات الحرارة.وذكرت الوزارة يف بيان
مقتضب تلقت «الزوراء» نسخة منه :إنه «بالنظر
لالنخفاض يف درجات الحرارة ،قررت وزارة النفط
يف االجتماع القيادي للعمليات ،وبتوجيه من وزير
النفط ،تجهيز املواطنني يف بغداد واملحافظات بحصة
إضافية من النفط االبيض» .واشارت اىل أن «الحصة
ستكون بواقع  ٥٠لرتا ً خارج الحصة املقررة وبدون
البطاقة الوقودية ،وبسعر  ٣٠٠دينار للرت الواحد».

جملس القضاء األعلى يدعو لكشف
مرتكيب جرمية ساحة الطريان

12
صفحة

بغداد /الزوراء:
دعا مجلس القضاء األعى العراقي الجهات االمنية اىل بذل الجهود االستثنائية
لكشف مرتكبي جريمة ساحة الطريان االخرية.وقال رئيس مجلس القضاء،
فائق زيدان ،يف كلمة له بمناسبة عيد القضاء العراقي الرابع  :ان «عى
الجهات االمنية بذل الجهود االستثنائية لكشف مرتكبي جريمة ساحة
الطريان األخرية ليتسنى للقضاء القصاص منهم بموجب القانون وفا ًء لدماء
الشهداء».وأضاف« :ماضون بكل عزيمة وارصار عى االستمرار يف الحفاظ
عى استقالل القضاء» .مشريا ً اىل انه «املحور األساس الذي يستند عليه بناء
الدولة الديمقراطية الحرة الكريمة التي يسود فيها تطبيق القانون عى
الجميع».

رقم االعتماد يف نقابة الصحفيني ()1

يومية سياسية عامة تصدر عن نقابة الصحفيني العراقيني

العدد 7413 :االثنين  25كانون الثاني 2021

غري خمصصة للبيع

أوّل صحيفة صدرت يف العراق عام  1869م

السعر  500دينار

No: 7413 Mon 25 Jan 2021

خبري قانوني :حيق للعراق حتريك دعوى دولية ضد تصرحيات اردوغان األخرية

الكشف عن تشكيل جلان أمنية مشرتكة إلنهاء االعتداءات الرتكية على األراضي العراقية
الزوراء /حسني فالح:
كش�فت لجن�ة االم�ن والدف�اع النيابية
عن تش�كيل لج�ان امنية مش�رتكة بني
العراق وتركيا إلنهاء االعتداءات الرتكية
املتكررة ع�ى االرايض العراقي�ة ،وفيما
رجح�ت اب�رام اتفاقي�ة تل�زم الطرفني
إنه�اء االعت�داءات ،رأى خب�ري قانون�ي
ان�ه يحق للع�راق رف�ع ش�كوى دولية
ضد ترصيح�ات الرئيس الرتكي االخرية
بتهديده باجتياح االرايض العراقية.
وق�ال عض�و لجن�ة االم�ن والدف�اع
النيابي�ة ،النائب ب�در الزيادي ،يف حديث
ل�”ال�زوراء” :ان�ه بع�د زي�ارة وزي�ر
الدف�اع الرتكي االخرية اىل العراق ولقائه
املس�ؤولني العراقي�ني ،ت�م االتفاق عى
وض�ع خطط واتفاقات وتش�كيل لجان
امني�ة مش�رتكة إلنه�اء االعت�داءات
الرتكية املتكررة ع�ى االرايض العراقية.
واض�اف :ان اللج�ان االمني�ة املش�كلة
س�تعقد اجتماعاته�ا يف االي�ام املقبل�ة
للتوص�ل التفاقي�ة ب�ني الطرف�ني تلزم
تركيا بوقف اعتداءاتها س�واء بالقصف
او االجتياح للع�راق ،وكذلك تلزم العراق
بعدم اس�تخدام اراضيه م�ن قبل حزب
العم�ال الكردس�تاني (الب�ي كا كا)
لتنفي�ذ عمليات ض�د تركيا.واش�ار اىل:
ان املوضوع س�يايس بحت وليس امنيا.
مبين�ا :ان املس�ؤولية تق�ع ع�ى عاتق
الحكوم�ة العراقي�ة ووزارة الخارجي�ة
إلنهاء ه�ذا امللف.من جهته ،ذكر الخبري

القانون�ي ،ع�يل التميم�ي ،يف حدي�ث
ل�”ال�زوراء” :ان هذا التهديد ليس االول
من نوعه الذي تقوم ب�ه تركيا باجتياح
االرايض العراقية ،وانما س�بق لرتكيا ان
دخلت اىل اقليم كردستان الذي هو جزء
من االرايض العراقية واحتلت مناطق يف
س�نجار وجبل قنديل ،ورضب�ت القرى
وقتلت عددا كب�ريا من املدنيني.واضاف:

ان�ه يف تل�ك الف�رتة اكتف�ت الحكوم�ة
العراقية بإعطاء اشعار اىل مجلس االمن
فق�ط ولم تطلب الش�كوى ض�د تركيا،
وكان من املفرتض ان تطلب الش�كوى.
مبينا :ان هذه االعتداءات تخالف القانون
ال�دويل يف املواد  1و 2و 3من ميثاق االمم
املتحدة مما يحق للعراق اقامة الشكوى
ض�د تركي�ا يف مجلس االم�ن ،ويحق له

ايض�ا ان يطلب وضع تركيا تحت طائلة
الفصل السابع وفق املادة  39من ميثاق
االمم املتحدة كونها تهدد الس�لم واالمن
الدوليني.واش�ار اىل :ان تركي�ا تتحج�ج
بامل�ادة  51م�ن ميث�اق االم�م املتح�دة
الت�ي تتيح للدول الدف�اع الرشعي وهذا
ايض�ا مردود ع�ى تركيا الن ه�ذه املادة
تقول يجب ع�ى الدولة ان تخرب مجلس

إدارة وطالب إحدى املدارس يقفون دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء ساحة طريان

االم�ن ولي�س ان تقوم باحت�الل الدول،
وما تقوم به تركي�ا يعد احتالال للعراق.
مؤكدا :ان ذلك يحتاج اىل تحرك قوي من
قبل الدبلوماس�ية العراقية.واوضح :ان
العراق يس�تطيع ان يطل�ب من مجلس
االمن احالة املل�ف اىل املحكمة الجنائية
الدولية لك�ي يحال اردوغان اىل املحكمة
كمج�رم ح�رب ،الن ه�ذه الق�رى التي
ترضبه�ا املدفعي�ة الرتكي�ة والطائرات
تقتل االطفال والنس�اء والشيوخ ،وهذه
تع�د ابادة جماعي�ة .واكد :ان املش�كلة
يف تركي�ا ه�ي داخلية ،فيمك�ن للجانب
الرتكي ان يحل املشكلة وليس تصديرها
اىل الع�راق لكون حزب العمال هم ضمن
العملي�ة السياس�ية يف تركي�ا ،كم�ا ان
هناك اكثر من  70نائبا كرديا يف الربملان
الرتك�ي.وكان الرئي�س الرتك�ي ،رج�ب
طيب اردوغان ،قد هدد ،الجمعة املايض،
بالتدخ�ل م�ن اج�ل اخ�راج الجماعات
التابع�ة لح�زب العم�ال الكردس�تاني
م�ن قض�اء س�نجار.وقال ادروغان ،يف
ترصيح�ات للصحفيني عقب أداء صالة
الجمعة بمدينة إس�طنبول ان “بالده قد
تتدخل بنفسها من أجل إخراج إرهابيي
منظم�ة (بي كا كا) من قضاء س�نجار
شمايل العراق” ،عى حد تعبريه.واضاف:
انه “ل�دي عبارة أقولها دائم�ا :قد نأتي
ع�ى حني غ�رة ذات ليلة” ،يف إش�ارة إىل
إمكاني�ة تنفيذ عملي�ة تركية مباغتة يف
سنجار.

صندوق االسكان :قـروض الــ  75مليـون دينار ستطلق االسبوع املقبل
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رئيس االحتاد اآلسيوي يعتذر عن عدم حضور ودية العراق والكويت

ص6

الرافدين والرشيد يباشران بإطالق
رواتب املوظفني

بغداد /الزوراء:
اعل�ن مرصف�ا الرافدين والرش�يد ،امس
االحد ،اطالق رواتب املوظفني لشهر كانون
الثان�ي الحايل.وذكر م�رصف الرافدين يف
بيان تلقته “الزوراء” :أنه” تمت املبارشة
بإط�الق روات�ب املوظف�ني املمول�ة ذاتيا ً
ومركزيا”.ويف السياق نفسه ،ذكر املكتب
اإلعالمي ملرصف الرشيد يف بيان :أنه “ تم
رفع روات�ب موظفي الدوائ�ر الحكومية
ّ
املوطن�ة رواتبهم ل�دى امل�رصف” .ودعا
املرصف “املوظف�ني جميعهم اىل مراجعة
فروع�ه ومكات�ب ال�رصف اآليل ح�ال
تس�لّمهم رس�ائل نصي�ة ُتعلمه�م برفع

الراتب” ،مشريا ً إىل أن “ املرصف سيستمر
برف�ع جمي�ع التموي�الت ح�ال وصولها
“.وأعلن�ت وزارة املالي�ة ،االربعاء املايض،
إط�الق تموي�ل روات�ب املوظفني لش�هر
كان�ون الثان�ي للع�ام  .2021واكدت أن
“ دائ�رة املحاس�بة التابع�ة له�ا ،أطلقت
دفع�ات تموي�ل الرواتب لل�وزارات كافة
لش�هر كان�ون الثاني”.ودع�ت ال�وزارة
“ال�وزارات والجهات غري املرتبطة بوزارة
بمراجع�ة دائ�رة املحاس�بة لغ�رض بدء
إجراءات تمويل الرواتب وفقا للس�ياقات
املتبع�ة ،واب�ادا ًء من امس األح�د املوافق
.”24-1-2021

بغداد /متابعة الزوراء:
أكد وزير املالية ،عيل عالوي ،امس االحد،
ان الع�راق يتف�اوض ع�ى  6ملي�ارات
دوالر قروضا من صن�دوق النقد الدويل،
وفيما اس�تبعد اللجوء ألسواق السندات
الدولية ألنها “باهظة الثمن” ،اش�ار اىل
ان عج�ز املوازنة قد ينخف�ض اىل 25%
إذا ظلت أس�عار النفط حول مستويات
 55دوالرا ً للربميل.وق�ال وزي�ر املالي�ة
العراق�ي عيل ع�الوي يف مقابل�ة لوكالة
بلوم�ربغ :إن الع�راق يج�ري محادثات
م�ع صندوق النقد ال�دويل للحصول عى
ق�رض بقيم�ة  6ملي�ارات دوالر لدع�م
اقتص�اده املتعثر.ويتوق�ع العراق ،ثاني
أكرب منتج للنفط بني دول منظمة أوبك،
عج�زا يف موازنة  2021يبلغ  71تريليون
دينار ( 49مليار دوالر).واضاف عالوي:
إن�ه بمجرد موافقة الربملان عى امليزانية

وخط�ة اإلنف�اق ،يمكن للع�راق التقدم
بطل�ب للحصول ع�ى ملي�اري دوالر يف
ش�كل تموي�ل رسيع م�ن آلي�ة خاصة
أطلقه�ا صن�دوق النقد الدويل ملس�اعدة
االقتصادات التي تعاني أزمة كوفيد.19
واش�ار وزير املالي�ة اىل :ان بغداد يمكن
أن تطل�ب  4ملي�ارات دوالر إضافي�ة يف
ش�كل ق�روض منخفض�ة التكلفة من
خالل برنامج آخ�ر مرتبط باإلصالحات
الحكومي�ة .ويف حني ل�ن تغطي قروض
صندوق النقد الدويل س�وى جزءا ً صغريا ً
من العجز ،إال أنها قد تقلل من استنزاف
العراق الحتياطياته األجنبية .واقرتضت
الحكوم�ة العراقي�ة أكثر م�ن  25مليار
دوالر م�ن البنك املركزي يف العام املايض،
لدف�ع روات�ب القط�اع الع�ام وتلبي�ة
املتطلبات املالية األخرى.

وزير املالية :نتفاوض على  6مليارات
دوالر قروضا من صندوق النقد الدولي

تفاصيل ص2

األحوال املدنية واجلوازات توجه
بالعمل بنظامي الصباحي واملسائي

بغداد /الزوراء:
وجه�ت مديري�ة االح�وال املدني�ة
والج�وازات واالقام�ة ،ام�س االح�د،
بأن يك�ون ال�دوام بدوائرها يف خمس
مناط�ق بنظامي الصباحي واملس�ائي
لتخفي�ف الزخ�م الحاص�ل .وذك�رت
املديرية يف بيان تلقت�ه “الزوراء” :انه
م�ن اجل تخفيف وتبس�يط االجراءات
عى املواطنني ،نسب مدير عام االحوال
املدني�ة والج�وازات واالقام�ة ،الل�واء

ري�اض جن�دي الكعب�ي ،ب�أن يك�ون
العم�ل بنظام الدوام املس�ائي ،اضافة
اىل الصباح�ي ،يف دوائر احوال البطاقة
الوطنية اآلتي�ة( :م.الصدر  -الرصافة
 االعظمي�ة  -بغ�داد الجدي�دة -الكاظمي�ة) ،ابتدا ًء من امس االحد من
الس�اعة الثانية ظهرا ً ولغاية الس�اعة
الثامنة مس�ا ًء.واضافت :ان ذلك يأتي
من اج�ل اس�تيعاب الزخ�م الحاصل،
ولتقديم افضل الخدمات للمراجعني.

السجن ست سنوات حبق مدير التقاعد السابق
وأربع سنوات ملدير شركة «كي كارد»

بغداد /الزوراء:
أصدرت محكمة مكافحة الفساد ،امس
االحد ،حكمني بالس�جن س�ت س�نوات
بح�ق مدي�ر هيئ�ة التقاع�د الوطني�ة
السابق احمد عبد الجليل ،واربع سنوات
بح�ق مدي�ر رشك�ة «ك�ي كارد» به�اء
عبد الحس�ني عب�د الهادي.وذكر مصدر
قضائ�ي :ان محكم�ة جناي�ات محكمة
مكافحة الفساد املركزية اصدرت حكما
بالس�جن مل�دة  6س�نوات بح�ق املته�م
(أحم�د عبد الجليل) الذي ش�غل س�ابقا
منصب مدير عام هيئة التقاعد الوطنية،
وف�ق اح�كام القرار  ١6٠لس�نة )١٩٨٣
مع غرام�ة مالية  ١٠ماليني دينار ،وذلك
بع�د إدانت�ه بقضايا فس�اد وه�در مايل

اثناء توليه املنصب.ويف الس�ياق نفس�ه،
أصدرت محكمة مكافحة الفساد ،امس
االحد ،حكما بالس�جن ملدة أربع سنوات
بحق مدير رشكة كي كارد.وذكر مصدر
قضائ�ي :انه «بنا ًء ع�ى تحقيقات لجنة
مكافحة الفس�اد والجرائم املهمة ،صدر
حكم محكمة جنايات محكمة مكافحة
الفس�اد املركزي�ة بالس�جن مل�دة أرب�ع
س�نوات بحق املتهم (بهاء عبد الحس�ني
عبد اله�ادي) مدير رشكة كي كارد وفق
احكام املادة  ٣١٠من قانون العقوبات».
واض�اف :ان�ه «تم ف�رض ايض�ا غرامة
قدره�ا  ١٠مالي�ني دين�ار ع�ن موضوع
اعطاء رشاوى للمتهم احمد عبد الجليل،
رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق».

العمليات املشرتكة تنعى آمر الفوج
الثالث باللواء  22باحلشد الشعيب
بغداد /الزوراء:
نع�ت قيادة العملي�ات املش�رتكة ،آمر الفوج
الثالث باللواء  ٢٢بالحشد الشعبي «أبو علياء
الحس�يناوي» ال�ذي استش�هد رشقي صالح
الدي�ن ،فيما اك�د الناطق باس�م القائد العام
للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول ،ان القوات
االمنية بتش�كيالتها كافة س�وف لن تتهاون
م�ع االرهاب..وذكرت القي�ادة يف بيان تلقته

«ال�زوراء» :انه مازال رجال الع�راق يقدمون
أرواحه�م ف�داء لرتاب ه�ذا الوط�ن ويبذلون
دمائه�م  ،وها نحن اليوم نزف ش�هيدا ً عرف
بش�جاعته واخالصه يف عمله املهني ،اال وهو
آمر الفوج الثالث باللواء  ٢٢بالحشد الشعبي
الش�هيد القائد (حس�ني س�عيدان گاطع أبو
علياء الحسيناوي) وكوكبة من رفاقه .

تفاصيل ص2

بعنوان «دور املوازنة بتطبيق مضامني ورقة اإلصالح البيضاء»

أمانة جملس الوزراء تقيم غدا حلقة نقاشية بالتعاون مع نقابة الصحفيني العراقيني
بغداد /الزوراء:
تقيم االمانة العامة ملجل�س الوزراء ،وبالتعاون مع
نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني ،غ�دا الثالث�اء ،حلقة
نقاشية بعنوان «دور املوازنة بتطبيق مضامني ورقة
االصالح البيضاء» ،يف مقر النقابة ببغداد.وذكر بيان
لنقابة الصحفيني تلقته «الزوراء» :ان االمانة العامة
ملجل�س ال�وزراء ،بالتعاون م�ع نقاب�ة الصحفيني

العراقيني ،تقيم حلقة نقاشية بعنوان «دور املوازنة
بتطبيق مضام�ني ورقة االصالح البيض�اء» .مبينا:
ان الن�دوة تهدف اىل تس�ليط الضوء عى االصالحات
االقتصادي�ة املتضمن�ة بقانون موازن�ة عام ٢٠٢١
مع عرض تفصييل لبن�ود املوازنة وبيان االيجابيات
التي يمكن تحقيقها م�ن خطوات االصالح ،وتقليل
الس�لبيات عى طبقات املجتمع.واضاف :ان الحلقة

االقتصاد النيابية تكشف لـ

الزوراء  /يوسف سلمان:
تواصل اللجنة املالية النيابية مناقش�اتها اليومية
ملس�ودة مرشوع قانون املوازن�ة العامة االتحادية
لعام  ، ٢٠٢١حيث ت�درس إضافة مواد يف القانون
تدعم القطاع الخاص ،وتس�هم بتنشيط االقتصاد

حقيقة حماوالت إعادة مشروع قانون املوازنة إىل احلكومة

العراقي .باملقابل كشف�ت لجنة االقتصاد وشؤون
االس�تثمار النيابية عن حقيق�ة التوجهات إلعادة
مس�ودة مرشوع قانون املوازن�ة العامة االتحادية
 ٢٠٢١اىل الحكوم�ة والت�ي يتبناها بع�ض النواب
من كتل مختلفة .وقال عضو اللجنة ،النائب سالم

أمري الكويت يعني الشيخ صباح اخلالد
رئيسا للوزراء ويكلفه بتشكيل احلكومة

الكويت /متابعة الزوراء:
عني أمري الكويت نواف األحمد الجابر الصباح،
ام�س األح�د ،الش�يخ صب�اح الخال�د الحم�د
الصب�اح رئيس�ا للوزراء.وقالت وكال�ة األنباء
الكويتي�ة “كون�ا”“ :أمر أمريي بتعيني س�مو
الش�يخ صب�اح خال�د الحم�د الصباح رئيس�ا
ملجلس الوزراء ،ويكلف برتشيح أعضاء الوزارة
الجديدة وعرض أسمائهم عى حرضة صاحب
الس�مو أمري البالد إلصدار مرس�وم تعيينهم”.
واضاف�ت :عى رئی�س مجلس ال�وزراء تنفیذ
أمرنا ھذا ،وإبالغه إىل مجلس األمة ،ویعمل به
من تاریخ صدوره وینرش يف الجریدة الرسمیة.
ويف وقت س�ابق ،قب�ل أمري الكويت اس�تقالة

تتضم�ن ثالثة مح�اور ،االول بعن�وان «موازنة عام
 ٢٠٢١م�ا لها وما عليها» ،أما املح�ور الثاني« :دور
السياسة املالية والنقدية بتحديد سعر رصف الدينار
العراقي ،وأهم املكاس�ب املتحقق�ة نتيجة تخفيض
قيمة الدينار» ،بينما الثالث« :الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص لتحقيق التنمية االقتصادية».واشار
اىل :ان موعد الحلقة النقاش�ية سيكون غدا الثالثاء

الس�اعة  ١٢ظه�را يف مقر النقابة ببغ�داد ،بحضور
ممثل�ني عن :رئيس ال�وزراء للش�ؤون االقتصادية،
وزارة املالي�ة ،البن�ك املرك�زي ،هي�أة االس�تثمار
الوطني�ة ،رابطة املص�ارف العراقية ،هي�أة االعالم
واالتصاالت ،ش�بكة االعالم العراقي ،رؤساء تحرير،
مدراء قنوات فضائية ،خرباء اقتصاد ،عمداء كليات
االدارة واالقتصاد ،وجهات اخرى.

رئيس الوزراء الش�يخ صباح الخالد والوزراء،
وطلب أن يس�تمر رئيس الحكومة والوزراء يف
ترصيف العاجل كل يف ش�ؤون منصبه إىل حني
تشكيل الوزارة الجديدة.

الطفييل ،ل�»الزوراء» :ان «مسودة مرشوع املوازنة
التي ارس�لتها الحكومة ال تزال قيد النقاش ،وهي
تتضم�ن نفق�ات تش�غيلية بقيم�ة  ١64تريليون
دين�ار ،اغلبه�ا ق�روض خارجية م�ن دول وبنوك
عاملي�ة س�تكبل مس�تقبل الب�الد «.واوض�ح ان «

املوازن�ة متخم�ة بالدي�ون والق�روض ،وهن�اك
استحقاقات ملزمة البد من حسمها ،منها انصاف
املحارضي�ن والعقود واالجراء اليوميني ،فضال عن
دعم املشاريع االستثمارية.

تفاصيل ص2

إيران :مستعدون للحوار مع السعودية حول خماوفها

طهران /متابعة الزوراء:
ق�ال املتحدث باس�م الخارجية اإليرانية ،س�عيد خطيب
زادة ،ام�س االح�د ،إن ب�الده تجاهل�ت بع�ض أخط�اء
الس�عودية تجاهه�ا ،ومس�تعدة للح�وار معه�ا ح�ول
مخاوفها.واض�اف :ان طه�ران ترصف�ت بمس�ؤولیة يف
املنطقة ،بل وتس�امحت مع بعض أخطاء دول املنطقة،
بم�ا يف ذل�ك الس�عودیة .مرصح�ا ان�ه ق�د یک�ون لدی
الس�عودیین بعض املخ�اوف ونحن مس�تعدون لنتحدث
ً
أحیان�ا وهمیة.وذكر زادة
عن هذه املخ�اوف التی تکون
أن “إيران س�تكون أول من يرح�ب بأي تغيري حقيقي يف
السياس�ة الس�عودية” ،الفتا إىل أنه “إذا أدركت الرياض
بأن حل مش�كالت املنطقة يكون عرب التعاون اإلقليمي،
س�تكون طهران أول املرحبني”.وأكد أن “لدى السعودية
مخ�اوف وهمية م�ن إيران ،ونح�ن مس�تعدون للحوار
معها حول ه�ذه املخاوف” .مضيفا“ :نقول للس�عودية
إن الحرب ليس�ت الرد األصلح ع�ى مخاوفها من إيران،
وه�ي اآلن تق�ف ع�ى الجانب الخاط�ئ م�ن التاريخ”.

وتابع“ :يبدو أن املسؤولني السعوديني توصلوا إىل نتيجة
بأن الح�رب وإراقة الدم�اء غري مجدي�ة ،ويعملون عى
إص�الح سياس�اتهم يف التعامل مع بع�ض دول الخليج،
بعد أن س�ئموا من بعض حلفائهم”.كما ش�دد املتحدث
باس�م الخارجية اإليرانية عى أن�ه “ينبغي لدول املنطقة
التوصل إىل فهم مشرتك حول القضايا اإلقليمية” ،مشريا
إىل أن “بعض دول الخليج ،بما فيها السعودية ،تجاهلت
املبادرات اإليراني�ة للحوار ،ولم ترد عليها”.وفيما یخص
اليمن ً
أيضا ،إذا كانت السعودية لديها مخاوف ،فالحرب
ليس�ت هي الحل.وأردف خطی�ب زاده قائال :انه يبدو أن
مخاوف السعودية من اليمن هي مخاوف خيالية ،والحل
اآلن واض�ح وهو وقف الح�رب ..الحل بيد الس�عوديني،
وبإمكانه�م ح�ل املش�كلة يف أي وقت.وق�ال :لألس�ف
الس�عوديون يعتق�دون أن ح�ل القضي�ة اليمني�ة مث�ل
القضية الس�ورية هو األزمة العس�كرية ،بينما يف بداية
األزمة اليمنية أعدت إيران خطة من أربع نقاط لحل هذه
األزمة ،وأكد عى موضوع إجراء حوار يمني شامل.

أكد عدم مساحه مبلء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم

بعد فشل آخر املفاوضات ..السودان يهدد “سد النهضة” ويوجه “رسالة حازمة” إىل إثيوبيا

الخرطوم /متابعة الزوراء:
كشفت الحكومة الس�ودانية عن تهديد
مبارش ل�”سد النهضة” ،موجهة رسالة
حازم�ة إىل إثيوبي�ا ب�أن الس�ودان ل�ن
يسمح بملء وتش�غيل السد دون اتفاق
قانون�ي مل�زم يؤمن س�المة منش�آته
وحي�اة الس�ودانيني.وأكد وزي�ر امل�وارد
وال�ري الس�وداني ،يارس عب�اس ،خالل
اللقاءات التي نظمتها الوزارة للس�فراء
األجان�ب املعتمدين بالخرط�وم ،لرشح
موق�ف الس�ودان من س�د النهض�ة :أن

ً
مب�ارشا لس�د النهضة
“هن�اك تهدي� ًدا
اإلثيوب�ي عى خ�زان الروص�ريص الذي
تبل�غ س�عته التخزيني�ة أقل م�ن 10%
م�ن س�عة س�د النهضة”.وش�دد يارس
عباس عى أن�ه “ال يمكن االس�تمرار يف
هذه ال�دورة املفرغة من املباحثات إىل ما
ال نهاية” ،مش�ريا إىل “فشل آخر جلسة
مفاوضات بني ال�دول الثالث يف التوصل
لصيغ�ة مقبول�ة ملواصلة التف�اوض”.
وأكد الوزير الس�وداني “أن الحرب ليس
خيارا ،والجانب الس�وداني بدأ منذ وقت

مبكر تحركا دبلوماس�يا لوضع املجتمع
الدويل أمام مسؤوليه من الوعيد اإلثيوبي
وتهديدها لحياة نصف س�كان السودان
عى النيل األزرق” ،مش�ددا عى أن بالده
تتمس�ك بالح�ل اإلفريق�ي ألزم�ة س�د
النهضة اإلثيوبي ،مطال ًبا املجتمع الدويل
بإقناع أديس أبابا بالرتاجع عن موقفها.
وكانت الحكومة السودانية ،حذرت يوم
االثن�ني املايض ،من امللء الثاني ل�”س�د
النهض�ة” اإلثيوبي قب�ل التوصل التفاق
مع م�رص وإثيوبيا.وأكد مجلس الوزراء

الس�وداني ،يف بيان له :أن “الس�ودان ال
يقبل بفرض سياسة األمر الواقع وتهديد
سالمة  20مليون مواطن سوداني تعتمد
حياتهم عى النيل األزرق” .مش�ددا عى
“موق�ف الس�ودان املبدئ�ي املتمث�ل يف
رضورة التوص�ل إىل اتفاق قانوني ملزم
حول ملء وتشغيل س�د النهضة يحفظ
ويراع�ي مصال�ح األط�راف الثالث�ة”.
وكان�ت وزارة الخارجي�ة الس�ودانية،
قدم�ت اش�رتاطات جدي�دة للع�ودة إىل
مفاوض�ات “س�د النهضة” م�ع إثيوبيا

ومرص ،ملوحة باللجوء لخيارات أخرى.
وقال وزي�ر الخارجية ،عم�ر قمر الدين
إس�ماعيل :إن “االش�رتاطات الجدي�دة
للع�ودة إىل املفاوض�ات قدم�ت لدول�ة
جن�وب أفريقيا باعتبارها رئيس االتحاد
األفريق�ي إلجراء محادث�ات ذات جدوى
ح�ول القضي�ة” .معرب�ا ع�ن أمل�ه أن
“تكون الدورة الجديدة لالتحاد األفريقي
يف فرباير/ش�باط املقب�ل ،جول�ة أخرى
لتحقي�ق ما يصب�و إليه الس�ودان ،وإال
سيكون له خيارات فيما ييل هذا امللف”.
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السفري األمريكي يؤكد لألعرجي:
نسعى حللحلة اخلالفات مع طهران

بغداد /الزوراء:
أكد السفري األمريكي يف بغداد،
ماثيو تولر ،سعي بالده لحل
الخالفات مع ايران ،فيما أشار
مستشار األمن القومي ،قاسم
األعرجي ،اىل أن العراق يتطلع إىل
استمرار دعم التحالف الدويل يف
مجال مكافحة اإلرهاب.
وذكر املكتب االعالمي لالعرجي
يف بيان :إن األخري “استقبل
بمكتبه ،السفري األمريكي
ماثيو تولر ،الذي قدم التعازي
بشهداء ساحة الطريان وشهداء
قوات الحشد الشعبي ،الذين
تص ّدوا للمجاميع اإلرهابية،
أمس السبت” ،مؤكدا استمرار

دعم بالده للعراق يف “مواجهة
اإلرهاب ضمن إطار التحالف
الدويل”.
وأشار األعرجي إىل أن “العراق
يتطلع إىل استمرار دعم التحالف
الدويل يف مجال مكافحة
اإلرهاب ،وتبادل املعلومات
بشأن اإلرهابيني ،حتى القضاء
عىل الخاليا اإلرهابية املتبقية”.
من جانبه ،أوضح السفري
األمريكي أن خالفات بالده مع
“إيران مازالت موجودة ،وأن
واشنطن تسعى لحلها بالطرق
الدبلوماسية” ،مشريا إىل أن
“الحل الدبلومايس يحتاج إىل
جهود كبرية”.

الناطق باسم القائد العام :قواتنا األمنية
سوف لن تتهاون مع اإلرهاب

العمليات املشرتكة تنعى آمر الفوج
الثالث باللواء  22باحلشد الشعيب
الذي استشهد شرقي صالح الدين

بغداد /الزوراء:
نعت قيادة العمليات املشرتكة ،آمر الفوج الثالث باللواء  22بالحشد
الشعبي “أبو علياء الحسيناوي” الذي استشهد رشقي صالح الدين،
فيما اكد الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى
رسول ،ان القوات االمنية بتشكيالتها كافة سوف لن تتهاون مع
االرهاب..
وذكرت القيادة يف بيان تلقته “الزوراء” :انه مازال رجال العراق
يقدمون أرواحهم فداء لرتاب هذا الوطن ويبذلون دمائهم  ،وها
نحن اليوم نزف شهيدا ً عرف بشجاعته واخالصه يف عمله املهني،
اال وهو آمر الفوج الثالث باللواء  22بالحشد الشعبي الشهيد القائد
(حسني سعيدان گاطع أبو علياء الحسيناوي) وكوكبة من رفاقه
خالل مالحقتهم لعنارص عصابات داعش اإلرهابية رشقي محافظة
صالح الدين.
من جهته ،ذكر الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى
رسول يف بيان تلقته “الزوراء” :ان الشهداء هم فخر العراق وعنوان
للباحثني عن البطولة ،فطريق الجنان يستقبلهم وهم مخضبون
بدمائهم التي ترسم لوحة األبطال .
ّ
نزف فيه شهيدا ً مغوارا ،أال وهو القائد
واضاف :انه يف الوقت الذي
( حسني سعيدان گاطع أبو علياء الحسيناوي) ،آمر الفوج الثالث
باللواء  22يف الحشد الشعبي وكوكبة من رفاقه ،خالل مطاردتهم
لعنارص داعش رشقي محافظة صالح الدين  ،فإننا نؤكد أن قواتنا
األمنية بتشكيالتها كافة سوف لن تتهاون مع اإلرهاب وستستمر
ّ
بدك أوكاره ،فهي تستمد القوة من شهدائنا األبرار.
وتابع :وليعلم عنارص عصابات داعش اإلرهابية أن القصاص قادم ال
محالة ،يوم ال ينفعهم الندم.
وكانت قوات الحشد الشعبي قد تصدت مساء السبت املايض لتعرض
ارهابي داعيش عىل منطقة العيث رشقي محافظة صالح الدين.

أكد وجود معاجلات تتعلق بالكفالة وفوائد
القروض القدمية

صندوق اإلسكان :قروض الـ  75مليون
دينار ستطلق األسبوع املقبل
بغداد /الزوراء:
حدد صندوق اإلسكان ،امس االحد،
االسبوع املقبل موعد املبارشة
باطالق قروض الـ  75مليون دينار،
فيما اكد وجود معالجات تتعلق
بالكفالة وفوائد القروض القديمة.
وقال مدير عام صندوق اإلسكان
ضياء موجد عبد الله ،يف ترصيح
صحفي :إن “منح املواطنني قرض
البناء أو إضافة البناء من دون
فائدة وبمبلغ  75مليونا يف مراكز
املدن و 50مليونا يف األطراف ،ستتم
املبارشة به خالل األسبوع املقبل”،
مشريا اىل أن صندوق اإلسكان
أصبح اختصاصه بناء وإضافة
بناء”.
وأوضح :أن صندوق اإلسكان يدرس
حاليا إيجاد آلية ملوضوع الكفالة
يف منح املقرتض ،مبينا أن هناك
مرشوعا يتعلق باملوظفني املوطنة

رواتبهم وحصول موافقات بشأنه
بإمكانية منحهم قروضا باالعتماد
عىل رواتبهم من دون كفالة”.
وأعلن عن وجود معالجات بشأن
فوائد القروض املمنوحة للمواطنني
قبل قرار مجلس الوزراء األخري
تتعلق بالفائدة واملدة املمنوحة
للتسديد”.
وأكد املتحدث باسم مجلس الوزراء
حسن ناظم ،الثالثاء املايض،
أن قروض رشاء وبناء الوحدات
السكنية ستكون بدون فائدة.
ولفت اىل أنه “تم تفعيل أعمال
اللجنة املرشفة عىل قروض مبادرة
البنك املركزي” ،مبينا أن “قروض
رشاء الوحدات السكنية يف املجمعات
االستثمارية ستكون بدون فائدة،
حيث إن قروض بناء الوحدات
السكنية ستكون بدون فائدة
وبمبلغ قدره  75مليون دينار”.
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االقتصاد النيابية تكشف لـ حقيقـة حماوالت إعادة مشروع
قانون املوازنة إىل احلكومة
الزوراء  /يوسف سلمان:
تواصل اللجنة املالية النيابية مناقشاتها
اليومية ملسودة مرشوع قانون املوازنة العامة
االتحادية لعام  ، 2021حيث تدرس إضافة
مواد يف القانون تدعم القطاع الخاص ،وتسهم
بتنشيط االقتصاد العراقي .
باملقابل كشفـت لجنة االقتصاد وشؤون
االستثمار النيابية عن حقيقـة التوجهات
إلعادة مسودة مرشوع قانون املوازنة العامة
االتحادية  2021اىل الحكومة والتي يتبناها
بعض النواب من كتل مختلفة .
وقال عضو اللجنة ،النائب سالم الطفييل،
لـ”الزوراء” :ان “مسودة مرشوع املوازنة التي
ارسلتها الحكومة ال تزال قيد النقاش ،وهي
تتضمن نفقات تشغيلية بقيمة  164تريليون
دينار ،اغلبها قروض خارجية من دول وبنوك
عاملية ستكبل مستقبل البالد “.
واوضح ان “ املوازنة متخمة بالديون والقروض،
وهناك استحقاقات ملزمة البد من حسمها،
منها انصاف املحارضين والعقود واالجراء
اليوميني ،فضال عن دعم املشاريع االستثمارية،
وتشجيع القطاع الخاص الصناعي والزراعي
الستيعاب الشباب الخريجني “.
واضاف ان “بعض النواب يعتزمون اعادة
مسودة قانون املوازنة اىل الحكومة لتعديلها
وتقليص النفقات فيها ثم ارسالها اىل الربملان

إلقرارها” .مبينا ان “اعادة املوازنة اىل الحكومة
تستغرق وقتا غري قصري ،لكن اعادتها ستوفر
جانبا ايجابيا عىل املدى القريب مستقبال ،الن
تمرير املوازنة بصيغتها الحالية سيجعلنا امام
كارثة التحمد عقباها “.
ورأى عضو اللجنة االقتصادية ان “تمرير
املوازنة يحتاج اىل اتفاق بني الحكومة والربملان

اوال ،مع االستعانة بمشورة الخرباء واملختصني
االقتصادييـن للخروج بصيغة عملية مناسبة
للموازنة تخدم الرشائح املترضرة ،وتتبنى رؤية
اقتصادية جديدة للمرحلة الراهنة “.
يأتي ذلك حيث اعلنت اللجنة املالية النيابية
االتفاق مبدئيا عىل تطبيق قانون رضيبة الدخل
عىل رواتب املوظفني بدال من االستقطاع .

وقال عضو اللجنة ،النائب جمال كوجر ،يف
ترصيح صحفي :ان “ قانون رضيبة الدخل
سيشمل رواتب جميع املوظفني”.
واضاف انه “تم االتفاق مبدئيا عىل تثبيت سعر
برميل النفط يف املوازنة العامة عند  45دوالرا
“.
واستضافت اللجنــــة املاليـــــة ،صباح
امس ،املحافظني ملناقشة التخصيصات املالية
للمحافظات ضمن مسودة مرشوع قانون
املوازنة العامة االتحادية لعام  ،٢٠٢١كما
استضافت اللجنة املالية النيابية األمني العام
ملجلس الوزراء ،حميد الغزي ،ضمن سلسلة
اجتماعاتها ملناقشة مسودة مرشوع قانون
املوازنة العامة االتحادية لعام. 2021
وبحثت اللجنة املالية مع أمانة مجلس
الوزراء عددا ً من امللفات التي تخص املوازنة،
واملالحظات القانونية التي سجلتها اللجنة
فيها ،فضالً عن ملف بناء املدارس وبيان سبب
احالتها لألمانة العامة ،وملف التعويضات
للمناطق املحررة .
وانصبت مداخالت اعضاء اللجنة املالية النيابية
حول برامج األمانة واملتابعة مع مجموعة
التواصل لدعم االقتصاد العراقي التي تضم دول
االتحاد االوروبي ومجموعة السبع وصندوق
النقد الدويل والبنك الدويل باالشرتاك مع اللجنة
املالية.

رجح ختفيض نسبة العجز يف املوازنة إىل %25

وزير املالية :نتفاوض على  6مليارات دوالر قروضاً من صندوق النقد الدولي
بغداد /متابعة الزوراء:
أكد وزير املالية ،عيل عالوي ،امس االحد،
ان العراق يتفاوض عىل  6مليارات
دوالر قروضا من صندوق النقد الدويل،
وفيما استبعد اللجوء ألسواق السندات
الدولية ألنها “باهظة الثمن” ،اشار اىل
ان عجز املوازنة قد ينخفض اىل 25%
إذا ظلت أسعار النفط حول مستويات
 55دوالرا ً للربميل.
وقال وزير املالية العراقي عيل عالوي
يف مقابلة لوكالة بلومربغ :إن العراق
يجري محادثات مع صندوق النقد
الدويل للحصول عىل قرض بقيمة 6
مليارات دوالر لدعم اقتصاده املتعثر.
ويتوقع العراق ،ثاني أكرب منتج للنفط
بني دول منظمة أوبك ،عجزا يف موازنة
 2021يبلغ  71تريليون دينار (49
مليار دوالر).

واضاف عالوي :إنه بمجرد موافقة
الربملان عىل امليزانية وخطة اإلنفاق،
يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول
عىل ملياري دوالر يف شكل تمويل
رسيع من آلية خاصة أطلقها صندوق
النقد الدويل ملساعدة االقتصادات التي
تعاني أزمة كوفيد.19
واشار وزير املالية اىل :ان بغداد يمكن
أن تطلب  4مليارات دوالر إضافية يف
شكل قروض منخفضة التكلفة من
خالل برنامج آخر مرتبط باإلصالحات
الحكومية.
ويف حني لن تغطي قروض صندوق
النقد الدويل سوى جزءا ً صغريا ً من
العجز ،إال أنها قد تقلل من استنزاف
العراق الحتياطياته األجنبية.
واقرتضت الحكومة العراقية أكثر من
 25مليار دوالر من البنك املركزي يف

العام املايض ،لدفع رواتب القطاع العام
وتلبية املتطلبات املالية األخرى.
كما يخطط العراق لالعتماد عىل
أدوات تمويلية أخرى للمساعدة يف
سد الفجوة ،حيث قال عالوي إنه
بمجرد املوافقة عىل امليزانية ،ستتحرك
الحكومة أيضا ً إلصدار سندات محلية
بقيمة  5مليارات دوالر.
وبالنسبة إلصدار سندات دويل ،قال
وزير املالية :ان “القروض الدولية
باهظة الثمن إىل حد ما ..ال أعرف ما
إذا كانت هناك رغبة يف رشاء السندات
العراقية ..العودة إىل هذه األسواق اآلن
أمر صعب بعض اليشء”.
ويبلغ متوسط عائدات سندات
العراق الدوالرية  ، 8.3٪وهو من أعىل
املستويات ألي حكومة عىل مستوى
ً
وفقا ملؤرشات بلومربغ
العالم،

باركليز.
وعانى اقتصاد العراق منذ انهيار أسعار
النفط العاملية بسبب جائحة فريوس
كورونا ،حيث تكافح البالد لتغطية
تكاليفها ،ومنع تفاقم املصاعب عىل
نطاق واسع .يف العام املايض ،تجاوزت
حدود اإلنتاج املتفق عليها مع مصدري
النفط اآلخرين لجمع السيولة التي
تشتد الحاجة إليها ،رغم أنها حددت
خطة تعويض.
وقال عالوي إن العراق سيحرتم
الحصة املحددة إلنتاج النفط ضمن
تحالف أوبك +ألنها تساعد عىل خفض
مخاطر انهيار األسعار .وأشاد بخفض
السعودية املفاجئ لإلنتاج بواقع
مليون برميل هذا الشهر ،مما ساعد
أسعار النفط عىل االرتفاع.
وقال عالوي :إن عجز ميزانية العراق

قد يتقلص بنسبة  25٪هذا العام إذا
ظلت أسعار النفط حول مستوياتها
الحالية البالغة  55دوالرا للربميل.
ويتوقع صندوق النقد الدويل انكماش
االقتصاد العراقي بنسبة  12%يف عام
 ،2020وهي النسبة األعىل بني دول
أوبك ،وشهدت عجزا ً يف املوازنة بلغ
 22%من الناتج املحيل اإلجمايل.
وخفض العراق قيمة عملته العام
املايض بأكرب قدر عىل اإلطالق لتقليل
الضغط عىل املالية العامة ،يف وقت
يحاول فيه تأمني مساعدات خارجية
بمليارات الدوالرات .واتجهت العراق ملا
يسمى “صفقات الدفع املسبق” ،والتي
يحصل بموجبها عىل قيمة مبيعات
مستقبلية للنفط ،سعيا ً من الحكومة
لتعجيل الحصول عىل اإليرادات ملواجهة
االحتياجات الحالية.

بعد تسجيل حنو  900إصابة جديدة و 5وفيات

إصابات كورونا يف العراق تتجاوز الـ  613ألفا والوفيات تالمس  13ألفا
بغداد /الزوراء:
اعلنت وزارة الصحة والبيئة ،امس االحد،
املوقف الوبائي اليومي لفريوس كورونا
املستجد يف العراق ،وفيما اكدت تسجيل 893
اصابة جديدة و 5حاالت وفيات وشفاء 1704
حاالت ،حددت دائرتا صحة الرصافة والكرخ
التوزيع الجغرايف لالصابات حسب املناطق.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان عدد الفحوصات املختربية ليوم امس:
 ،35343ليصبح عدد الفحوصات الكلية:
 ،5378130مبينة انه تم تسجيل  893اصابة
جديدة و 5حاالت وفيات وشفاء 1704
حاالت.
واضافت :ان عدد حاالت الشفاء الكيل:
 ،)94.8%( 581542اما عدد حاالت االصابات
الكيل ،613763 :بينما عدد الحاالت التي
تحت العالج ،19228 :يف حني ان عدد الحاالت

الراقدة يف العناية املركزة ،159 :وعدد حاالت
الوفيات الكيل.12993 :
من جهته ،اعلن مدير عام صحة بغداد
الرصافة عبد الغني الساعدي ،عن تسجيل40
اصابة جديدة بفريوس كورونا بينها 26
اصابة شخصت خالل الرصد الوبائي
للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان “املؤسسات الصحية يف جانب الرصافة
سجلت امس 40 ,اصابة جديدة بفريوس
كورونا موزعة كالتايل 26 :حالة خالل الرصد
الوبائي للقطاعات الصحية :قطاع املدائن4
حاالت  /قطاع بغداد جديدة  10حاالت /
قطاع الشعب  6حاالت  /قطاع االعظمية 3
حاالت  /قطاع الرصافة  3حاالت.
واشار اىل ان 14حالة رصدت من خالل
مراجعاتهم للمؤسسات الصحية وكما ييل

 4 :حاالت يف مدينة الصدر  /حالتني يف كل
من املناطق التالية  :الرعفرانية و االعظمية
 /وحالة واحدة يف املناطق التالية  :الصويرة
و الرشاد وحي اور و البلديات و العماري و
املدائن .
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع املصابني
اىل الحجر الصحي لتلقي العالج فيما نقلت
الحاالت الحرجة اىل العناية املركزة الخاصة
بالعزل” ،مشريا اىل ان “العدد الرتاكمي
لإلصابات ارتفع اىل  74351تويف منهم 1417
فيما اكتسب الشفاء  72413ومتبقي قيد
العال ج .“ 521
ودعا الساعدي املواطنني اىل “االلتزام
بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد االجتماع
لحمايتهم من االصابة وتقليل تفيش
الوباء”.
اىل ذلك ،حددت دائرة صحة الكرخ ،املوقف

الوبائي لها مع اعداد و عناوين الحاالت
املشخصة يف مخترباتها بمرض فريوس
كورونا املستجد مع اعداد الشفاء والوفيات
لغاية الساعة العارشة من ليلة السبت واملعلن
عنها امس االحد.
وذكرت الدائرة يف بيان تلقته “الزوراء”:
ان عدد االصابات  113موزعة كاآلتي :أبو
دشري  /7أبو غريب  /6البياع  /7التاجي
 /2الحرية  /9الدورة  /13الرحمانية /1
السيدية  /7الشعلة  /5الطارمية  /4العامرية
 /1العطيفية  /1العالوي  /2الغزالية /2
القادسية  /4الكاظمية  /3اللطيفية /3
املحمودية  /11املنصور  /2الريموك /4
اليوسفية  /1حي الجامعة  /11حي الجهاد
 /3حي العامل  /2شارع حيفا  ،2مبينة ان
عدد الشفاء ،191 :بينما الوفيات.1 :

بعد الربيكست“ ..طالق” بريطاني جديد يلوح يف األفق
اسكتلندا /متابعة الزوراء:
أعلنت رئيسة الوزراء األسكتلندية،
نيكوال ستورجون ،أنها تعتزم إجراء
استفتاء عام حول انفصال بالدها
عن بريطانيا ،عىل الرغم من معارضة
لندن للخطوة.
وتظهر استطالعات الرأي أن غالبية
األسكتلنديني يؤيدون االنفصال عن
بريطانيا ،بحسب رئيسة الوزراء.
ويف حال نال الحزب الوطني
األسكتلندي الذي تتزعمه ستورجون،
نتائج طيبة يف االنتخابات اإلقليمية
املقررة يف مايو املقبلة ،فإن
رئيسة الوزراء ستدعو إىل استفتاء
االنفصال.
وتأتي هذه الترصيحات عىل الرغم من
أن رئيس الوزراء الربيطاني ،بوريس
جونسون ،يعارض الخطوة ،وقال إن
استفتاء كهذا يجب أن يعقد مرة يف
كل جيل.

ونقلت صحيفة “التايمز” عن مصدر
رفيع املستوى يف حكومة جونسون
أن األخري سريفض طلب االنفصال.
وتقول ستورجون إن أحد أسباب
نيتها إجراء االستفتاء يعود إىل
استطالعات الرأي التي تظهر بأن
غالبية األسكتلنديني تؤيد االستقالل
التام.
غري أن استطالعا للرأي أجرته صحيفة
“التايمز” أظهر أن  50من الناخبني يف
اسكتلندا يريدون استفتا ًء آخر خالل
السنوات الخمس املقبلة ،و 49يف املئة
فقط منهم يريدون االستقالل ،و44
يف املئة يرفضونه.
ومن املقرر أن يناقش الحزب الوطني
يف اسكتلندا يف وقت الحق امس األحد
“خريطة طريق” تؤدي إىل االستفتاء.
وكان جونسون قد قال يف وقت سابق
إنه يجب أن تكون هناك فجوة مدتها
 40عامً ا بني التصويت األخري عىل

استقالل اسكتلندا يف عام  2014وأي
تصويت يف املستقبل.
وردا عىل سؤال حول تعليقات رئيس
الوزراء عىل برنامج أندرو مار الذي
يبث عىل بي بي يس  ،قالت ستورجون:
“إنه خائف من الديمقراطية.
تظهر استطالعات الرأي اآلن أن
غالبية الشعب يف اسكتلندا يريدون
االستقالل.
“من الواضح أن بوريس جونسون
يخىش فقط من إرادة الشعب
االسكتلندي”.
وعندما ُ
سئلت عما إذا كانت ستسعى
للحصول عىل “استفتاء اسكتلندي
أحادي” حتى لو رفضته حكومة
جونسون  ،أجابت السيدة ستورجون:
“أريد إجراء استفتاء قانوني .هذا ما
سأسعى عليه للحصول عىل تفويض
االسكتلنديني يف شهر مايو.
“إذا أعطوني هذا التفويض ،فهذا

ما أعتزم القيام به  -إجراء استفتاء
قانوني  ،وإعطاء الناس يف اسكتلندا
الحق يف االختيار.
هذه هي الديمقراطية .ال تتعلق بما
أريده أو ما يريده بوريس جونسون.
ويقول فقهاء دستوريون إنه بوسع
اسكتلندا تنظيم استفتاء أويل ،ثم

الدعوة إىل إجراء مفاوضات انفصال
مع بريطانيا.
ويبدو أن خروج بريطانيا من االتحاد
األوروبي (بريكست) الذي تم مع
نهاية العام املايض وأزمة فريوس
كورونا جعلت األسكتلنديني منقسمني
بشأن االتحاد مع إنجلرتا.

ة الوباء
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خالل احتجاجات في  60مدينة

السودان ..غلق  131مجعية ومصادرة
مشاريع لرموز نظام البشري

الخرطوم/متابعة الزوراء:
أعلنت لجنة إزالة التمكني ومحاربة الفساد
واسرتداد األموال بالسودان (حكومية)ّ ،
حل
 131منظم�ة وجمعي�ة إخوانية ومصادرة
مش�اريع زراعية واستثمارية ،تعود لرموز
النظام السابق ،بتهمة تلقي أموال خارجية
بهدف دعم أنشطة إرهابية.
ج�اء ذل�ك خ�الل مؤتم�ر صحف�ي عقده
وج�دي خليفة مقرر اللجنة الفرعية بوالية
القضارف ،مساء السبت ،بالقرص الرئايس
يف الخرطوم.
وكش�ف خليف�ة ع�ن مص�ادرة مش�اريع
زراعية لكل م�ن عبدالرحمن الخر (تقلد
ع�دة مناص�ب) ،بمس�احة  1000ف�دان،
وإبراهي�م محمود حامد (مس�اعد الرئيس
املع�زول عم�ر البش�ري) ،بمس�احة 1000
فدان ،وعبدالحميد موىس كاش�ا (تقلد عدة
مناصب) ،بمساحة  500فدان.
وق�ررت اللجن�ة مص�ادرة قط�ع تجاري�ة
واس�تثمارية لقادة رموز النظام الس�ابق،
ويف مقدمتهم وزير املالية األسبق بدرالدين
محمود .كما شملت القرارات ،إنهاء خدمة
 19من الدستوريني (من يتقلدون مناصب
بالدول�ة) بوالي�ة جن�وب دارف�ور (غرب)،
مرجع�ة ذل�ك إىل توليهم املناص�ب يخالف
بشكل رصيح قانون الخدمة املدنية.
وقال صالح مناع عضو لجنة إزالة التمكني
(حكومي�ة) ،إن الق�رار ج�اء باعتبار هذه
الجمعي�ات تعم�ل كواجهة لح�زب املؤتمر
الوطني اإلخواني ،وتتلقى أموال من جهات
خارجية لتمويل أنشطة اإلرهاب.
وطالب مناع الحكومة االنتقالية بالسودان
ب�رورة أن تعامل حزب البش�ري كتنظيم
إرهاب�ي ،ما ي�زال يم�ارس القت�ل ويغذي
الرصاعات القبلية.
وكش�ف من�اع أن قرارات مرتقبة س�تطال
الجه�از املرصيف وضبط مضارب�ات العملة
األجنبية ،مش�ريا إىل أنه سيتم أيضا تفعيل
قوانني غسيل األموال وتمويل اإلرهاب.
وق�ال وج�دي صالح عض�و اللجن�ة “إننا
نوجه عمل اللجنة لنظام س�يايس من أجل

تفكيكه” ،مش�ريا إىل أن اللجنة لم تقم من
أجل تصفية الحس�ابات م�ع الذين تختلف
معهم سياسيا.
وأضاف أن “الثورة قامت من أجل إس�قاط
هذه املجموعة الفاس�دة والبائ�دة ،وهناك
توصيات كثرية أمام اللجنة املركزية للنظر
فيها س�رتى النور قريبا” .وتعهد بمواصلة
عمل اللجنة للوصول للغايات.
وأصدر رئيس املجلس السيادي ،عبدالفتاح
الره�ان ،يف  10ديس�مر  ،2019ق�رارا
بتش�كيل لجنة “إزالة آثار التمكني” لنظام
البش�ري ،ومحارب�ة الفس�اد واس�رتداد
األموال.
ويرتأس اللجنة عضو مجلس السيادة يارس
العط�ا وينوب عنه عضو مجلس الس�يادة
محم�د الفك�ي س�ليمان ،إىل جان�ب وزير
شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس.
وتض�م اللجن�ة ،أعضاء م�ن وزارة الدفاع،
والداخلي�ة ،والع�دل ،والحك�م االتح�ادي،
واملالية إضافة إىل املخابرات العامة ،وقوات
الدع�م الرسي�ع ،والبن�ك املرك�زي ،وديوان
املراجعة القومي ،وقوى الحرية والتغيري.
وتتمتع اللجنة بصالحيات واسعة مستمدة
م�ن قانونه�ا األس�ايس منه�ا الفصل من
الخدم�ة الحكومي�ة ومص�ادرة األم�وال
واملمتل�كات ،ويمك�ن اس�تئناف قراراته�ا
بلجنة منبثقة منها.
واتخ�ذت اللجن�ة من�ذ تش�كيلها العدي�د
من الق�رارات التي ش�ملت إنه�اء وظائف
املحس�وبني ع�ىل النظ�ام املُب�اد .بجان�ب
مصادر أموال ضخم�ة ورشكات وعقارات
وأراض س�كنية وزراعية مس�جلة بأسماء
محسوبي النظام املُباد وأقاربهم.
واس�رتدت اللجن�ة ملي�ارات الجنيهات من
بعض املؤسس�ات والهيئات واألفراد الذين
ينتمون لنظام الرئيس املعزول عمر البشري،
واإلخوان خالل الفرتة املاضية.
وعزلت قيادة الجي�ش ،يف  11أبريل ،2019
البش�ري من الرئاسة ( ،)2019 :1989تحت
وط�أة احتجاج�ات ش�عبية ب�دأت أواخ�ر
 ،2018تندي ًدا برتدي األوضاع االقتصادية.
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الشرطة الروسية تعتقل أكثر من  3آالف متظاهر
موسكو/بي.بي.يس:
أفادت تقارير بأن الرطة الروسية
اعتقل�ت أكث�ر من  3آالف ش�خص
خ�الل احتجاج�ات خرج�ت يف عدد
من م�دن روس�يا ،بينه�ا العاصمة
موس�كو ،تندي�دا بس�جن املعارض
الب�ارز أليك�يس نافالن�ي ورفض�ا
للفساد.
وتح�دى ع�رات اآلالف الوج�ود
املكث�ف للرطة منضمني إىل واحدة
م�ن أك�ر التجمع�ات ض�د الرئيس
فالديمري بوتني منذ سنوات.
ويف موس�كو ،ش�وهدت رشط�ة
مكافح�ة الش�غب ت�رب وتج�ر
املتظاهرين.
وكان نافالني ،أبرز منتقدي الرئيس
بوتني ،قد دع�ا إىل االحتجاجات بعد
اعتقاله األسبوع املايض.
وقد ُ
اعتقل نافالني يف موس�كو فور
عودته من برلني ،حي�ث كان يعالج
من محاولة تس�ميمه بغاز أعصاب
تعرض له يف أغس�طس /آب املايض
يف روسيا ،كاد أن يقيض عىل حياته.
وأودع املع�ارض البارز الس�جن بعد
إدانته بانتهاك رشوط اإلفراج .ولكنه
ق�ال إنه�ا مج�رد ذريعة إلس�كاته،
داعيا أنصاره إىل االحتجاج.
وقال�ت “أو يف دي إنف�و” ،وه�ي
منظم�ة غ�ري حكومي�ة مس�تقلة
تراق�ب التجمع�ات ،إن نح�و 3100
ش�خص قد اعتقلوا ،أكثر من 1200
منه�م يف موس�كو وحده�ا .إال أن
الكرملني لم يدل بأي تعليق.
ُ
ونظم�ت املظاهرات غ�ري املرخصة
يف ح�وايل  100مدين�ة وبل�دة م�ن
الرق األقىص الرويس وسيبرييا ويف
موسكو وسانت بطرسرغ .وتراوح
املتظاه�رون بني الط�الب املراهقني
وكبار الس�ن الذي�ن طالبوا باإلفراج
عن نافالني.
وق�درت وكال�ة روي�رتز أن  40ألف
ش�خص ع�ىل األق�ل ش�اركوا يف

مس�رية يف وس�ط موس�كو .لك�ن
وزارة الداخلية الروس�ية قدرت عدد
املتظاهرين بأربعة آالف ش�خص.
ويقول مراقبون إن حجم التظاهرات
يف جمي�ع أنح�اء الب�الد كان غ�ري
مس�بوق يف ح�ني أن االحتج�اج يف
العاصمة كان األك�ر منذ نحو عقد
من الزمان.
ويف س�احة بوش�كني يف املدين�ة،
هت�ف بع�ض املتظاهري�ن “الحرية
لنافالني” و “بوت�ني ارحل!” وقالت
س�يدة لب�ي ب�ي يس إنه�ا ق�ررت
االنضمام إىل التظاهرة ألن “روس�يا
تحولت إىل معسكر اعتقال”.
وق�ال س�ريغي رادش�ينكو ،وه�و
متظاهر يف موس�كو يبلغ من العمر
 53عام�ا ،يف حدي�ث لوكالة رويرتز:
“لقد س�ئمت من الخوف .لم أحر
فقط لنف�يس ونافالني ،ولكن البني
ألنه ال يوجد مستقبل يف هذا البلد“ .
وغ�ردت ليوب�وف س�وبول ،إح�دى
املس�اعدين البارزين لنافالني والتي
ُغرم بالفعل لحثها املواطنني الروس

ع�ىل االنضم�ام إىل االحتجاج�ات،
مقطع فيديو للرطة وهي تسحبها
من مقابلة مع الصحفيني.
ُ
واعتقل�ت يوليا زوجة نافالني لفرتة
وجيزة خ�الل االحتجاجات .ونرت
صورة عىل إنس�تغرام م�ع التعليق:
“أعت�ذر ع�ن رداءة الج�ودة .الضوء

سيئ للغاية يف عربة الرطة”.
وس�ار بعض املتظاهرين إىل السجن
ش�ديد الحراس�ة حي�ث يحتج�ز
ُ
واعتقل العديد منهم.
نافالني،
يف غضون ذلك ،ق�ال مصدر إخباري
مس�تقل “سوتا” إن ما ال يقل عن 3
آالف شخص ش�اركوا يف املظاهرات
يف مدين�ة فالديفوس�توك ،ولك�ن
الس�لطات املحلي�ة تق�ول إن ع�دد
املحتجني لم يتجاوز  500ش�خص.
وأظه�رت لقط�ات لوكال�ة فرانس
برس رشطة مكافحة الش�غب وهي
تندفع وس�ط حش�د وترب بعض
املتظاهرين بالهراوات.
ويف مدين�ة ياكوتس�ك يف س�يبرييا
تحدى متظاه�رون ال�رد القارس،
 50درج�ة تح�ت الصف�ر ،وخرجوا
للتظاه�ر احتجاج�ا ع�ىل س�جن
نافالني.
وقبل االحتجاجات ،وعدت السلطات
الروس�ية بحمل�ة قم�ع صارم�ة.
واعتقل العديد من مساعدي نافالني
املقربني ،بمن فيهم املتحدثة باسمه
ك�ريا يارم�ش ،يف وق�ت س�ابق من
األسبوع.
ودع�ا نافالني أنص�اره إىل مزيد من
االحتجاجات نهاية األسبوع املقبل.
وضج تطبيق تيك توك املش�هور بني
الش�باب بمقاطع فيديو من روسيا
تدعو إىل االحتجاجات ،وبرسائل عن

نافالني.
وطلب�ت وزارة الرتبية الروس�ية من
أولياء التالميذ عدم السماح ألبنائهم
باملشاركة يف االحتجاجات.
واعتقلت الرطة العديد من املقربني
من نافالني قبيل اندالع احتجاجات
الس�بت ،من بينهم املتحدثة باسمه،
كريا يارميش.
واعتقل�ت الس�لطات ع�ددا م�ن
أنص�ار نفالن�ي البارزي�ن يف م�دن
فالديفوس�توك ،ونوفوسيبريس�ك،
وكراسنودار.
وب�رزت تقارير ع�ن انقطاع تغطية
الهات�ف املحم�ول واإلنرتن�ت ي�وم
السبت ،رغم أنه من غري املعروف ما
إذا كان ذلك مرتبطا باالحتجاجات.
وضج تطبيق تيك توك املش�هور بني
الش�باب بمقاطع فيديو من روسيا
تدعو إىل االحتجاجات ،وبرسائل عن
نافالني.وردا عىل ذلك ،طالبت هيئة
الرقابة اإلعالمية الرسمية الروسية
“روسكومنادزور” ،تيك توك ،بإزالة
أي معلوم�ات “تش�جع القارصي�ن
عىل الترصف بش�كل غري قانوني”،
مه�ددة بف�رض غرام�ات كب�رية.
وكان�ت وزارة الرتبي�ة ق�د طلب�ت
من اآلب�اء بعدم الس�ماح ألطفالهم
بحضور أي تظاهرات.
وم�ن أج�ل تحري�ض املحتجني عىل
الخ�روج إىل الش�ارع ن�ر أنص�ار
نافالني صور فيديو ملنتجع سياحي
فخم عىل البحر األسود ،يقولون إنه
من ممتلكات بوتني ،ولكن الكرملني
نفى ذلك.
وق�د ش�اهد الفيدي�و أكث�ر من 65
مليونش�خص.
ون�دد وزي�ر الخارجي�ة الريطان�ي
دوميني�ك راب ب�”اس�تخدام
العن�ف ض�د املتظاهرين الس�لميني
والصحفي�ني” ي�وم الس�بت ،داعيا
الس�لطات إىل اإلفراج ع�ن املعتقلني
خالل التظاهرات السلمية.
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واس�تنكرت وزارة الخارجي�ة
األمريكية ما وصفته ب�”التكتيكات
القاس�ية” ض�د املتظاهري�ن
والصحفي�ني ،قائل�ة“ :ندع�و
الس�لطات الروس�ية إىل اإلفراج عن
جميع املعتقلني بس�بب ممارستهم
حقوقه�م ،واإلف�راج الف�وري وغري
املروط عن أليكيس نافالني”.
وقال منس�ق السياسة الخارجية يف
االتحاد األوروبي ،جوزيف بوريل ،إن
وزراء خارجية االتحاد سيناقش�ون
حمل�ة االعتق�االت الروس�ية اليوم
االثن�ني .واس�تنكر “االعتق�االت
الواس�عة النطاق واالس�تخدام غري
املتناس�ب للق�وة وقط�ع اتص�االت
اإلنرتنت والهاتف”.
ويعرف أليكيس نافالني بنشاطه ضد
الفس�اد .وهو أبرز وج�وه املعارضة
التي تواجه الرئيس فالديمري بوتني.
وحاول الرتشح لالنتخابات الرئاسية
يف  ،2018ولكن�ه منع بع�د إدانته يف
قضي�ة اخت�الس أموال ،يق�ول إنها
لفقت له ألغراض سياسية.
وهو مدون جريء له ماليني املتابعني
ع�ىل مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي
 .وتمك�ن م�ن مس�اعدة ع�دد م�ن
أنصاره يف الفوز باالنتخابات املحلية
يف سيبرييا يف .2020
وكاد نافالن�ي ،البال�غ من العمر 44
عاما ،أن يفقد حياته يف أغس�طس/
آب امل�ايض ،عندما تعرض إىل هجوم
بغ�از األعص�اب ،اتهم في�ه الرئيس
فالدمري بوتني شخصيا.
وينف�ي الكرمل�ني ضلوع�ه يف
الهجوم .ولك�ن اتهام�ات املعارض
ال�رويس تدعمها تقاري�ر الصحافة
االستقصائية.
وتتع�رض روس�يا لضغ�وط م�ن
الواليات املتح�دة واالتحاد األوروبي
لإلفراج ع�ن نافالني ،بع�د اعتقاله
األس�بوع امل�ايض ،ل�دى عودت�ه إىل
البالد ألول مرة منذ حادثة تسميمه.

االحتجاجات مستمرة بوتيرة متصاعدة

حمتجون يطالبون بإسقاط النظام يف تونس
تونس/متابعة الزوراء:
اندلع�ت مواجه�ات  ،ب�ني املئ�ات م�ن
املتظاهرين وقوات األمن يف العاصمة تونس،
خالل مسرية خرجت للمطالبة باإلفراج عن
محتجني أوقفوا خالل األيام املاضية.
وذك�رت مص�ادر صحفي�ة بأن املئ�ات من
املحتجني خرجوا يف مسرية دعا إليها نشطاء
تح�ت ش�عار “ال لع�ودة دول�ة البولي�س”،
للمطالبة بإطالق رساح موقويف االحتجاجات
الليلية التي شهدتها البالد مؤخرا.
وأطلق املحتجون شعارات “ال خوف ال رعب
السلطة ملك الش�عب”“ ،شغل حرية كرامة
وطنية” و”الشعب يريد إسقاط النظام”.
وش�ارك يف املس�رية قي�ادات معروف�ة م�ن

أحزاب اليس�ار م�ن بينهم الس�يايس البارز
حم�ة الهمام�ي والنائ�ب يف الرمل�ان منجي
الرح�وي ،كما حر ممثل�ون عن منظمات
م�ن املجتمع املدني م�ن بينها رابطة حقوق
اإلنسان واتحاد العاطلني عن العمل.
وحاولت قوات األمن تفريق املحتجني بقنابل
الغاز املس�يل للدموع ،والهراوات املطاطية،
بعد انتهاء الوقت املرخص به للمسرية ،وأدى
ذلك إىل إصابة أحد املتظاهرين يف رأس�ه ،إثر
االعت�داء عليه بعصا مطاطية من قبل قوات
األمن ،وفق شهود عيان.
ورغ�م االنتش�ار األمن�ي الكثي�ف لق�وات
مكافح�ة الش�غب وعربات الرط�ة ،إال أن
جم�وع املحتج�ني تمكنوا من تح�دي إغالق

ش�ارع الحبيب بورقيبة ،ووصل�وا إىل هناك
رافع�ني ش�عارات تطالب بإس�قاط النظام
واستقالة رئيس الوزراء هشام املشييش.
ويش�ري إغ�الق الس�لطات الش�ارع الرئيس
بالعاصم�ة ،وه�و نقط�ة محوري�ة يف
احتجاجات حاشدة أطاحت بالرئيس الراحل
زين العابدين بن عيل قبل عر س�نوات ،إىل
تزاي�د مخ�اوف الحكومة م�ن تصاعد وترية
االحتجاجات املس�تمرة منذ أكثر من أسبوع
يف أرجاء البالد.وتمثل االحتجاجات املستمرة
أكر موجة من االضطرابات السياس�ية منذ
عدة سنوات ،مع اعتقال الرطة للمئات من
األشخاص بعد صدامات ليلية يف عدة مناطق
تزامن�ا م�ع الذكرى الع�ارشة للث�ورة ،التي

جلب�ت الديمقراطي�ة لتون�س لكنها فاقمت
املعاناة االقتصادية واالجتماعية.
وق�ال محم�ود وهو عام�ل مقه�ى يف أثناء
املظاهرة لروي�رتز “ال يمكننا أن نقبل بدولة
بوليس�ية يف تون�س بع�د  10س�نوات م�ن
الثورة ..إنه أمر مخز ..لن يمروا”.
ويف حني أن الشبان الذين اشتبكوا مع رشطة
مكافحة الش�غب يف صدامات ليلية عنيفة يف
األحي�اء الفق�رية يف املدن التونس�ية ،أعربوا
عن القليل من األهداف السياسية الواضحة،
فإن االحتجاجات النهارية ركزت عىل نقص
الوظائ�ف وعىل تعامل الرط�ة العنيف مع
املظاه�رات واالعتقاالت التي ش�ملت بعض
املدونني.

أول وزير دفاع أمريكي من أصول إفريقية

مَن اجلنرال لويد أوسنت الذي اختري لقيادة البنتاغون؟
واشنطن/متابعة الزوراء:
دخل الجنرال املتقاعد لويد أوس�تن
التاريخ عندما أصبح أول وزير دفاع
أمريكي م�ن أص�ول إفريقية حيث
وص�ل إىل وزارة الدفاع( البنتاغون)
بع�د دقائ�ق م�ن تصدي�ق مجلس
الش�يوخ عىل تعيينه ليواجه جدول
أعمال مزدحما تضم�ن اتصاال مع
األمني العام لحلف شمال األطليس.
وبع�د أداء اليم�ني ،تلق�ى أوس�تن
البال�غ م�ن العم�ر  67عام�ا أول
إحاطة من املخابرات كوزير للدفاع
 .وق�ال البنتاغ�ون إن�ه رأس فيما
بعد اجتماعا بشأن جائحة فريوس
كورون�ا مع كبار قادة وزارة الدفاع
الذي انضم كثريون منهم لالجتماع
بشكل افرتايض.
وكان�ت الجائحة الت�ي أودت بحياة
أكث�ر م�ن  400أل�ف أمريك�ي ه�و
موض�وع رس�الة أوس�تن األوىل إىل
أف�راد القوات املس�لحة .وأش�ار إىل
دعم الجي�ش للقائمني عىل الرعاية
الصحية يف أمريكا ،وقال “بوسعكم
توقع استمرار هذه املهمة”.
وقال أوس�تن “لكن يجب أن نساعد
الحكوم�ة االتحادي�ة ع�ىل التحرك
بش�كل أك�ر وأرسع للقض�اء عىل
اآلث�ار املدم�رة لف�ريوس كورونا”،
دون تقديم تفاصيل عن املس�اعدة
اإلضافية.
وكانت أول مكاملة ألوستن مع زعيم
أجنبي كوزير للدفاع مع األمني العام
لحل�ف األطل�يس ينس س�تولتنرج

مما يؤكد األهمية التي توليها إدارة
بايدن للتحالف.
وكان الرئي�س الس�ابق دونال�د
ترامب قد أثار توترا يف حلف ش�مال
األطل�يس م�ن خ�الل توجي�ه اللوم
بانتظ�ام إىل الحلفاء لعدم إنفاق ما
يكفي عىل الدفاع وسعى إىل معاقبة
أملانيا بس�بب خالف بسحب القوات
األمريكية.
وتعهد أوس�تن والرئيس جو بايدن
م�رارا بتعزي�ز التن�وع يف الجي�ش
األمريك�ي وال�ذي يهيم�ن البي�ض
والرجال عىل مراكزه القيادة إىل حد
كب�ري عىل الرغم م�ن وجود تنوع يف
الرتب الصغرية.

وأصبح أوس�تن أول عسكري أسود
يعني ضابط عمليات الفرقة الثانية
والثمان�نياملحمول�ةج�وا.
كما كان أوستن أول عسكري أسود
يق�ود كال م�ن فرقة مش�اة وفيلق
الجيش يف القتال وأول ضابط أسود
يصب�ح نائب رئي�س أركان الجيش
وأول م�ن يت�وىل القي�ادة املركزي�ة
األمريكي�ة وي�رف ع�ىل الق�وات
العس�كرية األمريكي�ة يف ال�رق
األوسط.
ورغم ان الواليات املتحدة تعاني من
ظاهرة العنرصية املستفحلة والتي
تفجرت بعد عملي�ة قتل رجال امن
لش�اب اس�ود البرة يدعى جورج

فلوي�د لكن الس�ود وصل�وا اىل أعىل
املراتب يف السلطة األمريكية.
وت�وىل ب�اراك اوبام�ا الرئاس�ة يف
الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة كاول
شخص اسود ينتخب يف هذا املنصب
كم�ا ع�ني كولن ب�اول وهو اس�ود
وزي�را للخارجي�ة يف عه�د الرئيس
االسبق جورج بوش االبن.
وع�ىل الرغ�م م�ن الوج�ود الكب�ري
لألقلي�ات داخل الجي�ش األمريكي،
وباألخ�ص ذوي األصول األفريقية،
إال أن وص�ول ضب�اط م�ن ه�ذه
الفئة إىل قمة املؤسس�ة العس�كرية
وش�غلهم مناصب قيادية كرى هو
أمر ن�ادر جدا .وقد أصب�ح الجنرال

لويد أوس�تن أول ش�خص من هذه
األقلية يش�غل منص�ب وزير الدفاع
بع�د ان وافق مجلس الش�يوخ عىل
ترش�يح الرئيس املنتخب جو بايدن
ل�ه .فم�ن ه�و لوي�د أوس�تن ،وما
ه�ي املحط�ات املهم�ة يف املس�رية
العس�كرية لهذا الضاب�ط األمريكي
الكبري البالغ من العمر  67عاما.
س�يكون الجنرال لويد أوستن  ،بعد
ان ت� ّم تثبيت�ه م�ن جان�ب مجلس
الش�يوخ ،أوّل أمريك�ي م�ن أصول
أفريقيّ�ة يت�وىل وزارة الدفاع ،وهي
ّ
مؤسسة فيها تمثيل كبري لألقلّيات،
ولكن ليس يف أعىل الهرم ّ
حتى اآلن.
وكان نوابا وخراء يف األمن القومي
أعلن�وا معارضتهم هذه التس�مية،
مش�ريين إىل أن مدة تقاعده ال تزال
دون السبع سنوات.
واعتم�د الكونغ�رس قاع�دة تنص
عىل أن أي عس�كري س�ابق مرشح
لت�ويل وزارة الدف�اع ،يجب أن يكون
متقاع�دا من�ذ س�بع س�نوات عىل
األقل.
وبما أن أوس�تن متقاع�د منذ فرتة
ّ
أق�ل ،س�يكون ع�ىل الن�واب منحه
إعف�اء .وه�ذا م�ا قاموا ب�ه يف عام
 2016لتعيني جي�م ماتيس ،وتكرر
ذلك مع اوستن.
ومعروف عن أوستن دفاعه الشديد
عن اسرتاتيجية “التعامل مع القوى
املحلي�ة” لح�ل الخالف�ات الداخلية
لل�دول الت�ي تنت�ر فيه�ا ق�وات
أمريكي�ة ،كم�ا حص�ل يف محافظة

األنب�ار العراقي�ة ع�ر “مجال�س
الصح�وات” ،وم�ع ق�وات س�وريا
الديمقراطية.
وه�و مؤي�د للتع�اون الدائ�م م�ع
الحلفاء التاريخيني للواليات املتحدة.
وكان معارضا لخروج إدارة الرئيس
دونال�د ترامب من االتف�اق النووي
اإليران�ي ،ألنه اعتر أن االنس�حاب
يحرم واش�نطن فرصة من مراقبة
النش�اط النووي اإليران�ي وضبطه
التي يتيحها االتفاق.
واعتر الرئيس املنتخ�ب جو بايدن
عند ترش�يحه أوستن لوزارة الدفاع
أن�ه “مؤهل بش�كل فري�د ملواجهة
التحديات واألزمات التي نواجهها يف
الوقت الحايل”.
فم�ن ه�و ه�ذا العس�كري الخبري
اختري لقيادة البنتاغون؟
ولد جيم�س لويد أوس�تن يف مدينة
موبيل بوالية أالباما جنوب الواليات
املتح�دة يف  8أغس�طس/آب ع�ام
 .1953ونش�أ بمدينة توماسفيل يف
والية جورجيا.
حص�ل ع�ىل ش�هادة يف العل�وم
م�ن أكاديمي�ة “ويس�ت بوين�ت”
العس�كرية الش�هرية يف حزي�ران/
يوني�و عام  .1975كم�ا حصل عىل
ش�هادة ماجس�تري يف التعلي�م من
جامع�ة أوب�ورن ،وأخ�رى يف إدارة
األعمال من جامعة ويبسرت.
بعد تخرجه من “ويست بوينت” بدأ
ثان
مشواره العسكري برتبة مالزم ٍ
يف كتيبة املش�اة الثالثة يف أملانيا ،ثم

بدأ تدرجه يف املناصب العسكرية.
ع�ام  1981انتق�ل إىل مدين�ة
إنديانابولي�س بوالي�ة إنديانا ليتوىل
منص�ب ضاب�ط عملي�ات يف إدارة
التجني�د ملنطق�ة إنديانابولي�س يف
الجيش األمريكي.
ب�ني عام�ي  2003و 2005ش�غل
منص�ب القائ�د الع�ام للش�عبة
العسكرية الجبلية العارشة للمشاة
الخفيفة يف أفغانستان ،وكذلك كان
نائب القائد العام للشعبة العسكرية
الثالث�ة ،وق�اد الق�وات األمريكي�ة
لدخول بغداد عام .2003
يف فراير/ش�باط ع�ام  2008ت�وىل
قيادة الق�وات متعددة الجنس�يات
يف الع�راق .ثم يف  1س�بتمر/أيلول
 2010تم تعيينه قائدا عاما للقوات
العسكرية األمريكية يف العراق.
ش�غل منص�ب القائ�د الثاني عر
للقيادة املركزية للقوات العس�كرية
األمريكية بني عامي  2013و،2016
وكان أول أمريكي من أصل أفريقي
يت�وىل ه�ذا املنص�ب امله�م ،إذ كان
مس�ؤوال عن العمليات العس�كرية
األمريكية يف الرق األوسط ووسط
وجن�وب آس�يا ،وكان املهن�دس
وامل�رف ع�ىل الحملة ض�د تنظيم
“داعش” يف العراق وسوريا.
تقاعد يف  1مايو/أيار  2016ووضع
حدا ملسريته العسكرية الحافلة التي
امتدت قرابة  41عاما ،والتي حصل
خاللها عىل الكثري من األوسمة ،وتم
تكريمه عدة مرات.
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اهلجرة تنفي وجود «عودة قسرية»
للنازحني وحتذر من استخدام امللف انتخابيا
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أكدت عدم طباعة كتب جديدة هذا العام

الداخلية تبدأ املرحلة الثانية من
توطني رواتب منتسبيها
بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزير الداخلية عثم�ان الغانمي ،امس االح�د ،املبارشة باملرحل�ة الثانية من
توطن رواتب الداخلية.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة منه :ان»االهتمام باملنتس�بن يولد
لديه�م املزيد من العطاء ،وان هذا االهتمام هو من حقهم علينا» ،مبينا انه»تابعنا
باستمرار موضوع توطن الرواتب ،ويجب ان نساوي بن الجميع».
وب�ن أنه»بعد انتهاء املرحل�ة االوىل من التوطن والتي تضمن�ت ثالث محافظات،
اوعزنا باملبارشة بأرسع وقت إلكمال املرحلة الثانية وتوطن رواتب املنتس�بن من
املراتب واملوظفين املدنين يف جميع املحافظات».
وتاب�ع البي�ان انه»وجهنا بنصب الرصاف اآليل يف التش�كيالت الت�ي قامت بتوطن
رواتب املنتسبن ،فهم يستحقون كل الخر».
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الرتبية :ارتفاع املتقدمني لالمتحانات اخلارجية اىل مخسة أضعاف
بغداد /الزوراء:
اعلن�ت وزارة الرتبية ،امس االح�د ،عن ارتفاع
اع�داد املتقدم�ن الداء االمتحان�ات الخارجية
لهذا العام اىل  5اضعاف التقديم خالل السنوات
الس�ابقة ويف بع�ض املديري�ات تج�اوز 10
اضعاف .بينما اقرت الوزارة بعدم طباعة كتب
جديدة هذا العام ،مش�رة اىل ان النقص وصل
اىل  90باملئة يف عدد من املديريات.
وقال املتحدث باس�م الوزارة ،حيدر فاروق ،يف
ترصي�ح صحفي :ان <اس�باب ذلك الزخم عىل
التقدي�م اىل قرار ال�وزارة اىل حذف بعض املواد
الدراس�ية م�ن االمتحانات للصف�وف املنتهية
(السادس االبتدائي والثالث املتوسط والسادس
االعدادي)».
واش�ار اىل ان «اع�داد املتقدم�ن غ�ر مكتملة
وقابلة للزيادة كون ان االسبوع الحايل خصص
لتس�لم معام�الت املواطن�ن املتقدم�ن ع�ىل
االمتحانات الخارجية والتي لم تكتمل االسبوع
املايض وليس سحب استمارة التقديم».
م�ن جانب اخ�ر ،اق�رت وزارة الرتبي�ة ،امس
االحد ،بع�دم طباعة كت�ب جديدة ه�ذا العام،
مشرة اىل ان النقص وصل اىل  90باملئة يف عدد

من املديريات.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الرتبية،
حيدر فاروق السعدون ،يف ترصيح صحفي :إن
“ال�وزارة لم تكن لديه�ا اي تخصيصات مالية
للعام املايض لطب�ع الكتب بطبعة حديثة لرفد
املخازن املركزية واملخازن الخاصة باملديريات،
مم�ا ادى اىل حص�ول ش�ح يف الكت�ب لجمي�ع

املراح�ل الدراس�ية خاص�ة املرحل�ة االعدادية
يف اغل�ب مديري�ات الرتبي�ة العام�ة ببغ�داد
واملحافظات».
وأض�اف الس�عدون أن “ال�وزارة كانت عازمة
م�ن خالل خط�ة اس�تباقية للمديري�ة العامة
للمناهج الدراس�ية عىل طبع كتب جديدة بعد
تكييفها بسبب الوضع العام الذي يمر به البلد

يف ظل جائح�ة كورونا التي ادت اىل عدم وجود
تخصيص�ات مالية ،م�ا ادى لعدم طبع الكتب
بحسب الخطة التي اعدت بهذا الصدد».
وأوض�ح ان “ال�وزارة عالج�ت مش�كلة ش�ح
الكتب باملدارس من خالل رفع الكتب املنهجية
عىل املنصات االلكرتونية املس�تخدمة من قبل
الطلب�ة ،لالف�ادة منه�ا ولس�حبها ع�ىل ورق
واستخدامها».
م�ن جانب�ه ،بن مدي�ر قس�م التجهي�زات يف
املديري�ة العام�ة لرتبية بغ�داد الرصافة االوىل،
جاس�م عمران حمد :ان “املديرية عانت وجود
نق�ص حاد يف الكت�ب املنهجية للع�ام الدرايس
الح�ايل  ، 2021 ��� 2020حيث ش�هدت وجود
نقص بالكتب بلغت نس�بته  75باملئة للمرحلة
املتوسطة و 90باملئة للمرحلة االعدادية».
وأش�ار حمد اىل انه “ت�م تجهيز بعض املدارس
م�ن الكتب املوج�ودة باملخازن للع�ام املايض،
حي�ث جه�زت املدارس املتوس�طة بنس�بة 25
باملئ�ة و  10باملئة للم�دارس االعدادية ،كما تم
توفر اقراص سيدي تتضمن املناهج الدراسية
لتوزيعها بن املدارس لغرض استنس�اخ املادة
الدراسية”.

النزاهة تضبط متهمني أضروا باملال العام يف صالح الدين
بغداد /الزوراء:
نف�ت وزارة الهج�رة واملهجري�ن وج�ود
«ع�ودة قرسي�ة» للنازح�ن اىل مناطقهم
االصلي�ة ،بالتزامن مع ذلك ،اكدت الوزارة
مسعاها لعدم استخدام امللف انتخابيا.
وق�ال وكي�ل ال�وزارة ،كري�م الن�وري ،يف
حدي�ث صحف�ي :إن «ع�ودة النازحن اىل
مناطقه�م االصلي�ة كان�ت برغبته�م»،
مش�را ً اىل ان «من يرف�ض العودة ال يزال
موجودا يف املخيمات».
واضاف ان «الربنامج الحكومي نص عىل
عودة النازحن» ،مبينا ً ان «الوزارة نفذت
الخطوات بعد دراسة ورؤية كاملة ومسح

ميدان�ي ،واس�تطالع ارائه�م بالع�ودة»،
موضح�ا ان «ال�وزارة نجح�ت بمتابع�ة
ش�ؤون العائدي�ن اىل مناطقه�م ومراعاة
ظروفهم ودعمهم
ونفى وكيل الوزارة «وجود عودة عكسية
للنازح�ن ،إذ ان بعضه�م اليمل�ك بيت�ا
حتى قب�ل النزوح» ،مبين�ا ً «وجود بعض
الش�ائعات الت�ي تنتق�د برنام�ج ع�ودة
النازحن ،يف حن يجب ان تنتقد الوزارة يف
حال لم تستطع اعادتهم».
ولف�ت اىل ان «ال�وزارة فك�رت بإع�ادة
النازح�ن اىل مناطقه�م االصلي�ة ك�ي ال
يستغل هذا امللف قبيل االنتخابات».

بغداد /الزوراء:
َّ
تمكن�ت دائ�رة التحقيق�ات يف هي�أة
النزاه�ة ،امس االحد ،من ضبط ثالثة
مُ َّتهم�ن يف محافظ�ة ص�الح الدين؛
إللحاقهم الرضر باملال العام وتحقيق
املنفع�ة الش�خصيَّة ع�ىل حس�اب
الدولة.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت «الزوراء»

نس�خة من�ه :ان»الدائ�رة أف�ادت
بأن م�الكات مكت�ب تحقي�ق صالح
الدي�ن قام�ت بضبط مُ َّتهم�ن اثنن؛
إلرضارهما املال العا ّم وقيامهما ببيع
م�ادة الحنطة املُتس�لمة من صومعة
تكري�ت يف األس�واق التجاريَّ�ة خالفا ً
للضواب�ط ،مُ بي ً
ّنة أن أحد املُ َّتهمن هو
وكيل املدير املُفوّض ملطحن ٍة يف قضاء

القبض على متهمني
حبوزتهم مواد خمدرة
يف ميسان

جلنة نيابية :احلكومة «غري ملزمة»
بتعيني مجيع اخلرجيني
بغداد /الزوراء:
لفتت لجنة التعليم العايل النيابية إىل ان الحكومة «غر ملزمة» بموجب الدستور بتعين
جميع الخريجن ،بينما كش�فت عن توجه نيابي لتعديل قانون التعليم االهيل ومعالجة
مشكلة الرسوم العالية.
وقال عضو اللجنة ،رياض املس�عودي ،يف حديث صحف�ي :ان «اللجنة تعكف عىل اعداد
تعديل لقانون التعليم االهيل رقم  25لسنة  ، 2016اضافة اىل اعداد دراسة لغرض تقييم
عمل وزارة التعليم العايل والجامعات».
واضاف ان «اللجنة لديها تطلع كبر ملناقشة مواضيع متعددة ،ويف مقدمتها الجامعات
وموض�وع قانون نقاب�ة االكاديمين العراقين» ،مبينا ان «م�ن اولويات اللجنة قانون
الجامعات االهلية بعد ان ظهر يف القانون بعض املش�كالت بشأن استقاللية الجامعات
اداريا وماليا».
وبن املس�عودي ان «من املشكالت يف القانون عدم صالحية الحكومة يف تحديد الرسوم
الدراس�ية يف الجامعات االهلية ،ناهيك عن عملية التوس�ع يف استحداث الكليات االهلية
والت�ي تحتاج اىل رصانة اكثر يف تعين االدارات التدريس�ية مع التزام الجامعات االهلية
بدفع رواتب التدريسين واملوظفن وهذه جملة من االجراءات يجب االهتمام بها».
أم�ا عن زيادة عدد الطلبة يف كلية طب االس�نان ،فقد اش�ار اىل ان «الدس�تور واضح يف
ح�ق التعليم للجمي�ع ،واليمكن تقليل ع�دد الجامعات ومن حق الطلبة الدراس�ة يف اي
اختصاص ،إال ان الحكومة غر ملزمة بموجب الدستور بتعين الجميع ،ولكنها ملزمة
بايجاد فرص عمل للخريجن يف القطاع الخاص».
ولفت اىل ان «الزيادة يف عدد طلبة كلية االسنان طبيعية جدا ،وهناك مستشفيات اهلية
وغرها مستعدة الستقبالهم ،لذلك نحتاج اىل املزيد من املهن الطبية يف ظل وجود نقص
يف املالكات الصحية واملهنية».

بغداد /الزوراء:
اعلن�ت مديري�ة رشط�ة ميس�ان ،ام�س
االح�د ،عن القاء القبض ع�ىل متهمن اثنن
بحوزتهم مواد مخدرة يف املحافظة.
وقال�ت املديري�ة يف بي�ان تلق�ت «ال�زوراء»
نس�خة من�ه :ان «مف�ارز ف�وج املهم�ات
الخاصة يف مديرية ش�ؤون االفواج بمديرية
رشط�ة ميس�ان ،خالل إج�راء املمارس�ات
األمني�ة وتفتيش املركب�ات واملارين عربها،
تمكنت من ضبط مواد مخدرة نوع كرستال
بحوزة اثنن من املتهمن».
واض�اف البي�ان ان�ه «تم�ت احالتهم�ا اىل
قس�م رشطة املخ�درات واملؤث�رات العقلية،
لغرض تطبيق االجراءات القانونية بحقهما
واحالتهم�ا اىل القض�اء لين�اال جزاءهم�ا
العادل».

اإلعالن عن خطة لتوسعة نشر كامريات املراقبة يف العاصمة
بغداد /الزوراء:
أعلن�ت محافظ�ة بغداد ،ام�س األحد ،عن
خطة لتوس�عة ن�رش كام�رات املراقبة يف
عم�وم العاصمة ،مؤك�دة أن هذا املرشوع
سيدار من وزارة الداخلية.
وقال محاف�ظ بغداد ،محمد جرب العطا ،يف
بيان اطلعت عليه «الزوراء» :إن “املحافظة
لديه�ا م�رشوع كام�رات املراقب�ة حي�ث
نصب�ت يف مختل�ف مناط�ق بغداد س�واء
داخ�ل املحافظة وحتى حدوده�ا” ،مؤكدا ً
أن “بغ�داد تحت�اج إىل آالف الكام�رات يف
شوارعها وأحيائها ،وس�يتم نصبها يف كل
كاف منها أسوة بدول العالم،
شارع وبعدد
ٍ
ويتضمن نرشه�ا يف األبنية وحتى املصاعد
ضمن مرشوع خطة لتوسعة الكامرات يف
بغداد».
وأض�اف العط�ا أن “ملف الكام�رات يدار
 %100م�ن وزارة الداخلية وهي املس�ؤولة
ع�ن التنس�يق والرتتي�ب واإلدارة ،وحت�ى
توزي�ع ون�رش الكام�رات يف األحي�اء”،
موضحا ً أن “املحافظة لديها لجنة مشرتكة
مع وزارة الداخلية إلدارة هذا امللف بصورة
كاملة».
وأوض�ح أن “الكام�رات حل�ت الكثر من

العق�د واملش�اكل ويومي�ا ً لدين�ا مراقب�ة
ومتابع�ة للكامرات بحيث أن الجهات غر
األمنية تس�تفيد من الكامرات للمراقبة“،
مؤك�دا ً أن ”املحافظ�ة مس�تمرة يف نصب
الكامرات الحديثة وصيانتها بشكل يومي
وزيادة عددها مع تنفيذ الصيانة املستمرة
كونه�ا معرض�ة للظروف الجوي�ة وللتلف
وحتى لالس�تهداف ،وتتم عملي�ة الصيانة

بالتنسيق مع وزارة الداخلية “.
وأك�د محافظ بغ�داد أن “الح�ادث األخر
س�جلته الكام�رات املنصوب�ة يف س�احة
الطران وما يتم بثه من فيديوهات وصور
يعود ملا س�جلته كام�رات املحافظة ،التي
تس�جل حوادث الس�يارات ورسقتها أيضا ً
لالس�تفادة منه�ا يف القب�ض ع�ىل الجناة
والتحقيق”.

بلد».
ُّ
«تمكن فريق عمل
وأشارت الدائرة إىل
املكتب م�ن ضبط مُ َّ
وظ ٍ�ف يف محطة
وقو ٍد حكوم َّي ٍة؛ لوجود زياد ٍة يف مبالغ
مبيعات املُنتجات النفطيَّ�ة».
وأضافت إن «الفريق قام ،بالتنس�يق
تابع للرشك�ة العامَّ ة
فني
مع
فري�ق ٍّ
ٍ
ٍ
ُ
لتوزيع املنتجات النفطيَّة – فرع صالح

الدي�ن ،باالنتقال إىل إح�دى املحطات
الحكوميَّة يف تكريت ،وضبط محاسب
املحط�ة بع�د أن َّ
تبن وج�ود زياد ٍة يف
للمبيعات»،مُ
وضح�ة
املبال�غ املاليَّ�ة
تدقي�ق للكميَّات التي
أنه»بع�د إجراء
ٍ
بيع�ت م�ع املبال�غ املُودع�ة يف قاصة
املحط�ة بالتعاون مع وح�دة املعاير
والتكييل يف الرشكة  -ت َّم الكش�ف عن

تلك الزيادة يف املبالغ».
أن�ه «ت� َّم َّ
وبيَّن�ت َّ
تنظ�ي�م محرضي
ضب�ط أصوليَّ�ن يف العمليَّت�ن اللتن
ٍ
َّ
َّ
مُ
ُن ِّف َذتا وفق ذكر ٍة قضائي ٍة ،وعرضهما
بصحب�ة املُ َّتهمن عىل الس�ادة قضاة
التحقي�ق يف صالح الدين ،الذين قرَّروا
توقي�ف املُ َّتهم وفقا ً ألح�كام املادتن
( 331و )341من قانون العقوبات».

الثقافة تباشر حبملة إلزالة املقذوفات احلربية من املواقع األثرية
بغداد /الزوراء:
أعلنت وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار ،امس
االحد ،املبارشة بحملة إلزالة املقذوفات الحربية
من املواقع االثرية بالتنسيق مع مديرية الدفاع
املدني ،بينما تعمل عىل تس�ييج املواقع االثرية
بمحافظة البرصة.
وقال مدير االعالم بالهيئة العامة لالثار والرتاث
بالوزارة ،حاكم الشمري ،يف بيان اطلعت عليه
«ال�زوراء» :ان “الهيئ�ة اقام�ت حمل�ة إلزالة
املقذوفات من املواقع االثرية خاصة بمحافظة
ذي ق�ار بع�د ان تم اج�راء مس�ح ميداني من
خالل فريق تنقيب مختص بذلك».

مكافحة اإلرهاب يضرب «شبكة
إرهابية» ويضبط وثائق مهمة
مشالي الرمادي
بغداد /الزوراء:
اعلن جه�از مكافحة االره�اب ،امس االحد،
انه يواصل ولليوم الثالث عىل التوايل سلس�لة
عملياته الناجحة ب�دك اوكار االرهاب ،والتي
انطلقت فجر الجمعة املايض.
وذكر الجهاز يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
منه :ان «تشكيالت جهازنا تمكنت من رضب
ش�بكة إرهابي�ة لها ص�الت عديدة مع بقايا
عصابات داع�ش اإلرهابي�ة».
واض�اف الجهاز انه «ت�م إلقاء القبض عىل {
 } 3عناص�ر إرهابي�ة يف قض�اء هيت شمال
مدينة الرمادي مُ حافظ�ة األنبار ُعثر خاللها
عىل وثائ�ق مهمة وناظور يس�تخدم ملُراقبة
األرت�ال العس�كرية».وتابع البي�ان ان «عدد
اإلرهابين الذين تم إلقاء القبض عليهم إىل {
 } 10عنارص خالل األيام الثالثة املاضية».

وأكد الش�مري “التنس�يق مع رشط�ة حماية
االث�ار وال�رتاث ومديرية الدفاع املدن�ي لتنفيذ
حمل�ة مس�ح ملوقع�ي اري�دو والرس�ا إلزال�ة
املقذوف�ات الحربية منهما ،فض�ال عن مواقع
اخرى س�تجرى الحملة فيها الحقا بعد اكمال
املوقعن املذكورين».
واش�ار اىل انه “س�يتم التنس�يق م�ع حكومة
الب�رصة املحلية لحماية املواق�ع االثرية ،لفتح
مفارز حماية جديدة بعد توفر اعداد املنتسبن
الكافية ،والذي يأتي بالتزامن مع اعمال تسييج
املواقع االثرية التي تقوم بها املفتش�ية لتوفر
اعىل مستويات الحماية للمواقع االثرية».

واوض�ح الش�مري ان “الهيئة تق�وم بدورات
تدريبي�ة ع�ن كيفي�ة حماية املواق�ع االثرية
حيث ت�م اعداد دراس�ة ضمن خط�ة ،2021
إلقام�ة دورات م�ن خ�الل دائرة الدراس�ات
والبح�وث والتدري�ب االث�اري باملحافظ�ات
كافة ،ملا للمواق�ع االثرية من اهمية بالغة يف
تاريخ البالد اس�هاما بتعزي�ز الوعي بالعمق
الحض�اري لدى املجتم�ع العراقي” ،مفصحا
عن “وجود تنس�يق عال م�ع جامعات البالد
للتعاون املشرتك من خالل ارشاك االكاديمين
اس�هاما بتطوي�ر م�الكات الهيئ�ة االثاري�ة
باعتماد الدورات التدريبية”.

الكشف عن مصانع وهمية تزوّر عالمة شركة
سامراء لألدوية
بغداد /الزوراء:
كش�ف معاون مدير رشكة ادوية سامراء ،خالد
علوان ،امس االحد ،ع�ن وجود عدد من املصانع
الوهمي�ة التي عملت عىل تزوي�ر عالمة الرشكة
وترويج املستحرضات الخاصة بها.
وقال علوان يف بيان اطلع�ت عليه «الزوراء» :ان
“نسبة مبيعات الرشكة وصلت اىل  45باملئة ،وان
انتاجها مع انتاج املصانع املحلية االخرى يغطي
نسبة  25باملئة من احتياجات ومتطلبات قطاع
الصحة والسوق املحلية” ،مبينا ً أن “العام الحايل
سيشهد تطورا كبرا لتحويلها اىل رشكة رابحة،
فضال عن اعادة ثقة املواطن باملنتج الوطني».
وكش�ف ع�ن “خط�ط للرشكة به�دف الوصول
اىل س�لم ال�رشكات الدوائية االجنبي�ة وتحقيق
االكتف�اء الذات�ي يف تلبية حاجة الس�وق املحلية
وتصدي�ر االدوية اىل الدول املج�اورة خالل العام
الح�ايل  ،2021موضح�ا ً أن “الرشك�ة وضع�ت
خططا إلنتاج مس�تحرضات جديدة الول مرة يف

البلد ،إذ تم انتاج مس�تحرضين رئيسن خاصن
بع�الج كورون�ا ،ويت�م العمل عىل اع�ادة تأهيل
االبني�ة الخاصة باملصانع وف�ق متطلبات نظام
( )GNPووزارة الصحة وانشاء مصانع بخطوط
انتاجي�ة جدي�دة ومتط�ورة وف�ق املواصف�ات
العاملية متخصصة بإنتاج مس�تحرضات حديثة
وعرضها كفرص استثمارية جديدة للمستثمرين
املحلين واألجانب».
ولف�ت عل�وان إىل أن “الرشكة تص�ارع من أجل
الحفاظ عىل س�معتها م�ن مصانع وهمية تقلد
اس�مها س�عيا للنيل م�ن الصناع�ة الوطنية”،
مشرا ً إىل أن “اسعار ادوية رشكة سامراء تتميز
بأنها مناس�بة لدخ�ل الفرد مقارن�ة يف الجودة
والس�عر ،فاملس�تحرضات العراقي�ة م�ن ادوية
االمراض املزمنة انسب وأقرب للشفاء من املنتج
املس�تورد بكث�ر ،وثب�ت ذلك من خالل دراس�ة
ميدانية للس�وق اجرتها الرشك�ة لقياس القدرة
الرشائية للمواطن”.

إعادة  4عجالت خمالفة يف الشالجمة

ضبط أراكيل وحاويتني خالف الضوابط يف أم قصر واملنطقة اجلنوبية
بغداد /الزوراء:
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،امس األحد ،ضبط
 1320قطع�ة اركيلة يمنع اس�ترادها يف منفذ
ميناء أم قرص الشمايل.
وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :أن�ه «ت�م ضب�ط ( )1320قطع�ة اركيلة
يمنع استرادها يف منفذ ميناء أم قرص الشمايل
واملنج�زة معاملته�ا الجمركي�ة من قب�ل لجنة
الكشف الجمركي التابع اىل دائرة جمرك محطة
بواب�ة الب�رصة خالف�ا للضواب�ط والتعليم�ات
النافذة».
وأش�ارت إىل «إحال�ة م�ا ت�م ضبط�ه إىل قايض
تحقي�ق محكم�ة ام ق�رص إلتخ�اذ اإلج�راءات
القانوني�ة الالزمة بحقه�ا وبحق املقرصين من
لجنة الكشف الجمركي».
من جهتها ،أعلنت هي�أة الجمارك ،امس االحد،
ضبط حاويتن تحمل مواد ممنوعة االستراد يف
جمرك املنطقة الجنوبية.
وقالت الجمارك يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :ان «مف�ارز قس�م التح�ري ومكافح�ة

التهري�ب يف مديري�ة جمرك املنطق�ة الجنوبية،
وبالتع�اون م�ع ادارة جمرك ام قرص الش�مايل
ورشط�ة الجمارك ،تمكنت م�ن ضبط حاويتن
حجم  40قدما محملة بمادة ( معس�ل اركيلة)
املمنوع�ة م�ن االس�تراد».بينما أعلن�ت هيئ�ة
املناف�ذ الحدودية ،امس األح�د ،إعادة  4عجالت

مخالفة يف منفذ الشالمجة الحدودي.
وذكرت الهيئة ،يف بيان تلقت «الزوراء» نس�خة
من�ه :أنه «تمت إع�ادة  4عجالت محملة بمادة
(حدي�د ش�يلمان) إىل الجان�ب اإليراني يف منفذ
الش�المجة الح�دودي» .وبين�ت أن «ذل�ك ج�اء
بسبب عدم وجود شهادة منشأ للبضاعة».

أسواق
العدد 7413 :االثنين  25كانون الثاني 2021

النفط 30 :باملئة من طاقة البلد
ستكون «نظيفة» يف 2027

بغداد /الزوراء:
اعل�ن وزي�ر النف�ط ،احس�ان عبد
الجبار ،ع�زم الع�راق التحول نحو
الطاقة النظيف�ة واملتجددة بحلول
العام .2027
وق�ال عبد الجب�ار يف تغري�دة عىل
موقع توي�رت :إن “هدفن�ا الحيوي

ه�و التح�ول للطاق�ة النظيف�ة
واملتج�ددة للوص�ول اىل انت�اج م�ا
يقارب  30%�20من مجموع انتاج
الطاقة الكيل قبل عام .”2027
وأض�اف أن “دع�م الحكوم�ة
االتحادي�ة ه�و مفتاح نج�اح هذه
الرؤية”.

الصناعة تفتتح معمل املنتجات
اإلسفلتية يف ناحية برطلة

بغداد /الزوراء:
افتتح وزير الصناعة واملعادن ،منهل عزيز الخباز ،بحضور محافظ نينوى ،نجم
الجبوري ،معمل املنتجات االسفلتية يف ناحية برطلة .
وقال الخباز يف ترصيح صحف�ي :ان “املعمل يحتوي عىل خطوط إنتاجية أوربية
املنشأ تعمل بتكنولوجيا متقدمة ،وتصل طاقته اىل ( )80ألف طن سنويا “.

بيع أكثر من  3ماليني دوالر يف
مزاد العملة

بغداد /الزوراء:
ارتفع�ت مبيع�ات البن�ك املرك�زي
العراق�ي من العملة الصعبة بش�كل
طفيف ،امس األحد ،بافتتاح جلساته
يف األسبوع الحايل.
وش�هد البنك املرك�زي العراقي خال
مزاده لبي�ع ورشاء العمات االجنبية
ام�س ارتفاع�ا طفيف�ا يف مبيعات�ه
لم يتع�د  112أل�ف دوالر لتصل اىل 3
مايني و 337ألف دوالر ،غطاها البنك

بسعر رصف اساس بلغ  1460دينار
ل�كل دوالر ،مقارن�ة بي�وم الخميس
املايض ،حيث بلغ�ت املبيعات فيها 3
مايني و 225ألف دوالر.
وأضاف أن املبيع�ات ذهبت جميعها
لتعزيز االرصدة يف الخارج عىل شكل
حواالت واعتمادات فيما لم يتم رشاء
للدوالر بشكل نقدي.
وأشار إىل أن  4مصارف قامت بتلبية
طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج.
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التخطيط تنسق مع االحتاد األوروبي والبنك الدولي إلجراء مسح عن مؤشرات الفقر

املركزي لإلحصاء :ارتفاع معدل التضخم بنسبة  % 3.3بعد تغيري سعر الصرف
بغداد /الزوراء:
اطلق الجهاز املركزي لإلحصاء التابع
ل�وزارة التخطي�ط تقري�ره النوع�ي
للرقم القيايس ألسعار املستهلك لشهر
كان�ون االول لس�نة  ، 2020وهو اول
تقرير يصدره الجهاز بعد تغيري سعر
الرصف  .فيما تنسق وزارة التخطيط
م�ع البنك ال�دويل واالتح�اد االوروبي
وبعض منظمات االمم املتحدة إلجراء
مس�ح كب�ري ع�ن م�ؤرشات الفقر يف
الب�اد منتص�ف العام الح�ايل ،يف ظل
تحذيرات نيابية مس�تمرة م�ن تزايد
معدالته.
وق�ال املتح�دث الرس�مي ل�وزارة
التخطي�ط ،عبدالزهرة الهن�داوي ،يف
بيان تلقت “الزوراء” نس�خة منه :إن
“التقري�ر اظهر ارتفاع�ا يف مؤرشات
التضخم لش�هر كان�ون االول املايض
بنس�بة ( ،)3.3%مقارن�ة مع ش�هر
ترشين الثاني الذي سبقه ،فيما ارتفع
مع�دل التضخ�م الس�نوي باملقارن�ة
مع ش�هر كانون االول  2019بنس�بة
( )3.2%متأث�را بتغيري س�عر رصف
الدوالر”.
وأض�اف الهن�داوي أن “اس�عار
قس�م التبغ س�جلت ارتفاعا بنس�بة
()10.1%بس�بب ارتف�اع اس�عار
السكائر املس�توردة ،كما سجل قسم
الصح�ة ارتفاع�ا يف اس�عاره وصلت
اىل ( ،)8.8%وارتفعت اس�عار قس�م
الرتفيه بنسبة ( )7.5%بسبب ارتفاع

اس�عار مع�دات االس�تقبال والصور
مث�ل اجه�زة التلفزي�ون والكامريات
والحواسيب  ،كما س�جل قسم النقل
ارتفاع�ا بنس�بة ( ،)7.2%بس�بب
ارتف�اع اس�عار الس�يارات ،الس�يما
س�يارات الخصويص ،وكذل�ك ارتفاع
اس�عار الدراج�ات الهوائية واس�عار
قطع الغيار كاإلطارات والبطاريات”.
وأوض�ح أن “اس�عار قس�م الس�لع
والخدم�ات س�جلت ارتفاعا بنس�بة
( ،)4.9%نتيجة ارتفاع اسعار الذهب

يف عم�وم الع�راق ،وس�جلت اس�عار
قس�م التجهي�زات واملع�دات املنزلية
والصيان�ة ،ه�ي االخ�رى ارتفاع�ا
بنسبة ()3.7%بس�بب ارتفاع اسعار
مجموعة االجه�زة املنزلية ومجموعة
االثاث ،أما اس�عار قس�م السكن فقد
س�جلت ارتفاع�ا بنس�بة (،)3.2%
نتيج�ة ارتف�اع اس�عار مجموع�ة
امدادات املاء والكهرباء وكان االرتفاع
مرتك�زا يف فقرة اجور اش�رتاك املولدة
 ،فيما كانت نس�بة االرتفاع يف اسعار

بغداد /متابعة الزوراء:
كشفت مؤسسة التصنيف  GFPالعاملية ،امس األحد،
ع�ن أن العراق ج�اء يف املرتب�ة ال� 25عاملي�ا ،واالوىل
عربيا ملمرات املياه الصالحة لاستخدام داخليا ،فيما
جاءت الصني يف املرتبة األوىل.
ووفقا لإلحصائية التي نرشتها املؤسس�ة خال عام
 ،2021واطلع�ت عليها “الزوراء” ع�إن “العراق جاء
يف املرتب�ة  25عامليا من أص�ل  138مدرجة يف الجدول
بامتاك�ه  5.279كيلو مرت من املمرات املائية املتاحة
لاستخدام التي يمكن الوصول إليها داخليا”.
واشارت إىل ان “العراق احتل املرتبة االوىل عربيا بهذه
املم�رات املائي�ة تليها م�رص ثانيا وبمس�احة بلغت
 3.500كيلو والسودان ثالثا بمساحة  1.723كيلو”.
وأضاف�ت أن “الص�ني احتل�ت املرتب�ة االوىل عاملي�ا
بامتاكها أك�ر املمرات املائية الصالحة لاس�تخدام

داخليا وبمس�احة تبلغ  110الف كيل�و تليها اثيوبيا
بمم�رات مائية تبل�غ  104.300كيلو ،ومن ثم جاءت
الرازيل ثالثا بممرات مائية تبلغ  50الف كيلو ،ورابعا
جاءت الواليات املتحدة األمريكية بممرات مائية تبلغ
 41الف كيلو”.
واش�ارت املؤسس�ة اىل ان “بعض ال�دول ال تمتلك اي
مم�رات مائي�ة كقط�ر والكويت واإلم�ارات ،يف حني
أن بعض ال�دول ليس لديها أي قيم�ة ملمراتها املائية
كإرسائيل”.
واوضحت ان “املمر املائي هو إجمايل املسافة املتاحة
للمم�رات املائي�ة الصالحة لاس�تخدام الت�ي يمكن
الوصول إليه�ا داخليا ألي دولة والت�ي تعد رضورية
للتجارة يف أوقات الس�لم وتوف�ر للمخططني الحربني
طرق�ا لحرك�ة اإلنس�ان واالل�ة واالم�دادات يف وقت
الحرب”.

بغداد /الزوراء:
اعل�ن س�وق العراق ل�أوراق املالي�ة ،امس
األحد ،خال افتتاح جلساته عن تداول أكثر
م�ن  579مليون س�هم بقيم�ة مالية بلغت
أكثر من  800مليون دينار.
وقال الس�وق يف تقرير له إن “عدد الرشكات
املتداول�ة أس�همها خال يوم ام�س بلغ 40
رشك�ة م�ن أص�ل  104رشك�ة مدرج�ة يف
السوق ،مبينا أن  5رشكات ارتفعت أسهمها

وانخفضت أسهم  12رشكة”.
واضاف ان “عدد األسهم املتداولة ليوم امس
بل�غ  579مليون�ا و  356ألف س�هم بقيمة
مالي�ة بلغ�ت  833مليون�ا و 169الف دينار
من خال تنفيذ  488صفقة” ،مش�ريا إىل أن
“مؤرش األس�عار املتداولة  ISX60أغلق عىل
 491.57نقط�ة مس�جاً انخفاضا بنس�بة
 0.39%عن إغاقه يف الجلسة السابقة”.
وأش�ار إىل ان “األس�هم املش�رتاة م�ن

الكشف عن رواتب تقاعدية
للعاملني يف القطاع اخلاص
بغداد /الزوراء:
كش�فت لجن�ة العم�ل النيابي�ة ،امس
االحد ،ع�ن انتظارها ارس�ال تعديات
مهمة من الحكومة بشأن قانون العمل
للتصوي�ت علي�ه ،مبين�ة أن التعدي�ل
الجدي�د س�يلزم أصح�اب ال�رشكات
واملصان�ع بضم�ان العم�ال وتوف�ري
الروات�ب التقاعدي�ة لهم.وق�ال عضو
لجن�ة العمل ،النائب فاض�ل الفتاوي،
يف حديث صحفي :ان “الرملان سيعمل
ع�ىل إقرار ه�ذا القانون امله�م واجراء
التعدي�ات عليه لضمان حقوق العمال
وشمولهم بقانون التقاعد”.
واشار اىل ان “تعديات القانون ال تزال
ل�دى الحكومة ،حيث تمت اس�تضافة
وزي�ر العم�ل بش�أن ه�ذا املوضوع”،
موضح�ا ان “اللجنة حريص�ة عىل ان

يكون القانون من ضم�ن اولوياتها يف
الفرتة املقبلة”.
ولفت الفتاوي اىل ان “القانون يضمن
حقوق العمال من خال إلزام الرشكات
وأصح�اب املش�اريع بتضم�ني حقوق
العمالة املوجودة لديهم” ،مش�ددا عىل
ان “هذا القانون سيفتح ابوابا واسعة
للعمال ويقلل من الضغط عىل القطاع
الحكومي”.
واختت�م عضو لجن�ة العم�ل النيابية،
حديث�ه قائ�ا :ان “وزارة العم�ل يف
س�عي مس�تمر لزي�ادة ش�مول اعداد
اك�ر بالرعاي�ة االجتماعية ،ال س�يما
م�ع الوض�ع االقتص�ادي الصع�ب
وجائحة كورونا” .كاش�فا عن “زيادة
يف تخصيص�ات وزارة العم�ل بموازنة
 2021لهذا الغرض”.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف ذي قار االتحادية
التاريخ2021/1/21:
محكمة بداءة النارصية
إعان
اىل املدع�ى عليهم�ا (إرساء عبد الجبار عبد الواح�د وعبدالله وطال وفرح
وهبة وهدى ومنال وصفاء وشكران وندى اوالد حميد صالح)..
ق�ررت هذه املحكم�ة بتاري�خ  2020/12/24يف الدع�وى البدائية املرقمة
/216ب 2020/واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي (حس�ن عاوي كاظ�م) إزالة
شيوع العقار تسلس�ل  9136/110جزيرة وتوزيع ثمنه بيعا قرارا ً غيابيا ً
قاب�ا لاعرتاض والتميي�ز وملجهولية محل اقامتكم تق�رر تبليغكم اعانا
بواسطة صحيفتني محليتني.مع التقدير..
القايض
جواد حسني نايف
العدد/216:ب2020/

قس�م االتصال ( )3%بس�بب ارتفاع
اس�عار الهواتف النقالة ،وسجل قسم
االغذي�ة واملرشوب�ات غ�ري الكحولية
ارتفاع�ا طفيف�ا بل�غ (،)0.5%
بسبب ارتفاع اس�عار مجاميع الخبز
والحب�وب واللحوم واالس�ماك واللبن
والجب�ن والبيض ،والزيوت والس�كر،
واملرشوبات غري الكحولية”.
وأش�ار الهن�داوي اىل “ارتف�اع معدل
التضخم االس�اس خال ش�هر كانون
االول املايض بنسبة ( ،)4%مقارنة مع

شهر ترشين الثاني الذي سبقه ،فيما
سجل معدل التضخم االساس السنوي
ارتفاع�ا بنس�بة ( )4.2%مقارنة مع
الشهر نفسه من عام .”2019
من جانب اخر ،تنسق وزارة التخطيط
مع البن�ك ال�دويل واالتح�اد االوروبي
وبعض منظمات االمم املتحدة إلجراء
مسح كبري عن مؤرشات الفقر يف الباد
منتصف العام الحايل ،يف ظل تحذيرات
نيابية مستمرة من تزايد معدالته.
وق�ال رئي�س الجه�از ،ضي�اء ع�واد
كاظ�م ،يف ترصي�ح صحف�ي :إن
“الجه�از يس�تعد إلجراء مس�ح كبري
إلعداد م�ؤرشات جديدة لخ�ط الفقر
يف الباد” ،مش�ريا اىل ان “هناك خطة
إلعداد اس�تمارة املس�ح بالتعاون مع
البنك الدويل واالتحاد االوروبي وبعض
منظمات االمم املتحدة”.
وأضاف كاظم ان “هذا املس�ح يش�به
اىل ح�د م�ا نظ�ريه الذي اج�ري العام
 2012وتوقف بسبب التخصيص املايل
والظ�روف الصحي�ة” ،موضح�ا ان�ه
“من املؤمل ان يج�ري منتصف العام
الحايل”.
وكش�ف ع�ن “مناقش�ات س�تجري
بشأن ما س�تتضمنه االس�تمارة من
اب�واب واقس�ام بم�ا يخ�ص االرسة
من ناحية الس�كن والوق�ود والطاقة
والرصف والنفق�ات والصحة والنقل
واالتص�االت» ،واصف�ا املس�ح بأن�ه
«كبري تشارك فيه بعض املنظمات».

العراق األول عربيا يف ممرات املياه الصاحلة لالستخدام

سوق العراق لألوراق املالية يغلق منخفضا

بغداد /الزوراء:
اكد عضو اللجنة املالية النائب عن االتحاد الوطني الكردستاني ،شريوان مريزا ،امس
االحد ،أن االسبوع املقبل سيشهد التصويت عىل املوازنة بعد استكمال كل املاحظات
واج�راء التعديات.وق�ال مريزا يف ترصيح صحف�ي :إن “الرملان س�يكمل تعديات
قانون املوازنة الخميس او االربعاء املقبل ،وس�يعرضها مطلع االس�بوع املقبل عىل
التصوي�ت” .وأضاف أن “اللجنة املالية النيابية تس�لمت كل املاحظات واملقرتحات
ح�ول املوازن�ة من ال�وزراء والنواب وس�يتم العمل ع�ىل حل جميع االش�كاليات”.
وأوضح أن “االجتماعات مستمرة ،وستتم استضافة مجموعة من املحافظني لبحث
استحقاق مدنهم واهم املشاريع الخدمية من اجل انصاف الجميع”.
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املس�تثمرين غ�ري العراقي�ني بل�غ  622ألف
سهم بقيمة مالية بلغت  360الف دينار من
خال تنفيذ صفقة واحدة عىل أسهم رشكة
واح�دة ،فيما بلغت األس�هم املباعة من غري
العراقيني يف الس�وق  5مايني س�هم بقيمة
مالية بلغت  18مليون دينار من خال تنفيذ
 14صفقة عىل أسهم رشكة واحدة”.
وتاب�ع أن “ال�رشكات األكثر ربحي�ة كانت
رشكة نق�ل املنتجات النفطي�ة وبتغيري بلغ
نس�بته  19.64%تليه�ا رشك�ة املنتج�ات
الزراعية وبتغيري بلغ  ،10%فيما كانت أكثر
الرشكات خسارة هي رشكة مرصف الرشق
االوسط وبتغيري بلغ  ،-8.33%تليها مرصف
املوصل وبنسبة تغيري بلغ .”-7.14%
يذك�ر ان س�وق الع�راق ل�أوراق املالية قد
اس�تخدم انظمة التداول االلكرتوني واإليداع
املرك�زي من�ذ ع�ام  2009ويس�عى إلطاق
نظام الت�داول عر االنرتنيت للمس�تثمرين،
وينظم خمسة جلس�ات تداول أسبوعيا من
األحد اىل الخمي�س ،ومدرج فيه  104رشكة
مس�اهمة عراقية تمث�ل قطاعات املصارف
واالتص�االت والصناع�ة والزراع�ة والتأمني
واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

بغداد وطهران تربمان مسودة
لربط “شلمجة” بـ”البصرة” سككيا
بغداد /متابعة الزوراء:
أعلن�ت رشكة بن�اء وتطوير البنى
التحتية للش�حن والنقل االيرانية،
ام�س االح�د ،ع�ن إعداد مس�ودة
مذك�رة خاص�ة بم�رشوع الربط
س�ككي ب�ني ” ش�لمجة” جنوب
غ�رب ايران م�ع الب�رصة جنوبي
العراق.
وقال عب�اس خطيب�ي يف ترصيح
أوردته وكالة “ف�ارس” ،واطلعت
عليه “ال�زوراء” :إن�ه “من املقرر
عقد إجتماع بعد  25يوما يف بغداد،
لحس�م مس�ودة املذك�رة ،متوقعا
اتخ�اذ الخط�وات النهائي�ة لب�دء
العمليات االنش�ائية ملرشوع خط
سكك الحديد شلمجة – البرصة يف
العراق”.
وأض�اف أن “املس�ودة س�يتم

إرس�الها للجان�ب العراق�ي يف
غضون  10أي�ام ،بهدف التحضري
لتوقيع مذك�رة التعاون بني املدير
التنفيذي للرشك�ة االيرانية ووزير
النق�ل العراق�ي لب�دء العملي�ات
التنفيذي�ة للم�رشوع يف االرايض
العراقية”.
نّ
وب�ني أن “اي�ران س�تمول وتنف�ذ

وتوظ�ف اس�تثمارات يف املرشوع
وفق صيغة ( BOTبناء – تش�غيل
– تسليم)” ،مشريا اىل “أن الجانب
العراق�ي طال�ب بعق�د املذك�رة
لتحدي�د االبع�اد املالي�ة للمرشوع
وآلية ع�ودة االس�تثمارات بعد ما
أك�دت الرشك�ة االيراني�ة رضورة
اج�راء مس�ح يف االرايض العراقية
وكيفي�ة التخل�ص م�ن االلغ�ام
وغريها من االمور الفنية”.

أكدت إزالة مجيع مواد اإلسراف فيها لتصل إىل  130بدال من  164تريليون دوالر

جلنة التخطيط االسرتاتيجي :استقطاعات املوازنة لن متس الرواتب مطلقا
بغداد /الزوراء:
اكدت لجنة تنفي�ذ الرنامج الحكومي
والتخطي�ط االس�رتاتيجي أن اغل�ب
النواب معرتضون عىل االس�تقطاعات
م�ن روات�ب املوظفني ضم�ن مرشوع
قان�ون املوازنة  ، 2021وفيما اش�ارت
اىل ان االس�تقطاعات يف املوازن�ة ل�ن
تمس رواتب املوظف�ني باملطلق ،أكدت
أنه تم�ت إزال�ة جميع م�واد اإلرساف
من املوازنة حتى تم تنزيل  34تريليونا ً
منها.
وق�ال رئي�س لجن�ة تنفي�ذ الرنام�ج
الحكوم�ي والتخطي�ط االس�رتاتيجي،
حازم الخالدي ،امس األحد ،يف ترصيح
صحفي :إن “الحديث عن استقطاع أو
ف�رض رضيبة عىل رواتب املوظفني لن
يصوت عليه يف موازنة .”2021
وأض�اف أن “مجل�س النواب س�يبقي
عىل اس�تقطاع رواتب الدرج�ات العليا
للرئاس�ات الث�اث والن�واب وال�وزراء

والدرج�ات الخاص�ة واملستش�ارين”،
مش�ريا إىل أن “روات�ب املوظف�ني خط
أحمر اليمكن املساس بها “.

وكان النائب مرض الكروي ،أكد ،السبت،
أن وج�ود رفض مللف االس�تقطاع من
روات�ب املوظف�ني ،مش�ريا اىل ان هناك

مرونة حيال ملف االس�تقطاع الخاص
والدرجات العليا والرئاسات الثاث.
من جهته ،أكد النائب عن تحالف الفتح

محم�د البل�داوي ،امس االح�د ،أنه تم
إزالة جميع م�واد اإلرساف من املوازنة
حتى تم تنزيل  34تريليونا ً منها.
وقال البل�داوي يف ترصيح صحفي :أن
“املوازنة ش�هدت تقليص�ا فيها وصل
اىل  130تريلي�ون دين�ار بع�د أن كانت
كم�ا ثبتته الحكومة ب��  164تريليون
دينار”.
واض�اف البل�داوي ،وهو نائ�ب رئيس
لجن�ة التخطي�ط ومتابع�ة الرنام�ج
الحكوم�ي :إن�ه “تم�ت ازال�ة جمي�ع
النفق�ات غ�ري الرضوري�ة الحكومية
ومن�ع االرساف يف تخصيص�ات مالية
فلكية كانت مخصصة من اجل تنظيف
املواقع الحكومية”.
وأشار البلداوي إىل أن “اللجان املختصة
اس�تضافت اغلب ال�وزراء واملحافظني
من اج�ل معرف�ة تفاصي�ل االحتياج،
وبن�ا ًء علي�ه ت�م وض�ع وازال�ة بعض
املشاريع”.

الرياضي

أصفر وأمحر

رئيس االحتاد اآلسيوي يعتذر عن عدم
حضور ودية العراق والكويت

بغداد /متابعة الزوراء
قدم رئيس االتحاد األسيوي لكرة القدم ،الشيخ سلمان بن إبراهيم ،اعتذاره لعدم حضوره إىل العراق،
ملش�اهدة ودية العراق والكويت املقررة يوم األربعاء املقبل يف البرصة.وقال وزير الش�باب والرياضة:
إن الوزارة تلقت اعتذار رئيس االتحاد اآلسيوي ،لعدم قدرته عىل الحضور إىل مدينة البرصة يف املباراة
الودية املرتقبة بني العراق والكويت.وأضاف :أن رئيس االتحاد اآلس�يوي ،أرسل رسالة االعتذار مربرا
ع�دم حضوره بجدوله املزدحم وارتباطات مهمة ضمن منه�اج عمله حالت دون الحضور يف املباراة
متمنيا للعراق مزيدا من التقدم يف مساعيه الحتضان البطوالت واملباريات الدولية.
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منتخب الكويت يصل اليوم إىل البصرة

عدنان درجال :اللقاء الودي سيقام بدون مجهور وسينقل عرب القنوات الفضائية
البرصة  /وفد االتحاد العراقي للصحافة
الرياضي�ة -اللجن�ة االعالمي�ة ل�وزارة
الشباب
أك� َد وزي�ر الش�باب والرياض�ة ،عدنان
درجال ،من الب�رصة أن مباراة املنتخبني
س ُ
الش�قيقني العراق�ي والكويتي َ
�تقام
ً
حافظ�ا ع�ىل س�المة
ب�دون جمه�ور
جماهرين�ا الرياضي�ة م�ن الع�دوى
بڤريوس كورون�ا املنترش عامل ًيا ورشوط
خلي�ة األزم�ة الت�ي ُتؤكد عىل الس�المة
وتحوطات األمان من العدوى .
وأضاف  :الجماه�ري العراقية والبرصية
تحدي� ًدا ملح املباري�ات ونكهته�ا ،لكن
السالمة لهم أهم من أي حدث ومناسبة
لذلك سنعمل عىل إتاحة مشاهدة املباراة
جمي�ع القن�وات العراقي�ة  ،ونج�اح
يف
ِ
البرصة يف تضييف النسخة  25من كأس
الخليج العربي .
وثم�ن درج�ال روح التع�اون واملرون�ة
التي يتح�ىل بها محافظ البرصة اس�عد
العيدان�ي يف التعام�ل م�ع املش�اريع
الرياضي�ة الت�ي تنفذها وزارة الش�باب
والرياض�ة وحرصه عىل إكمالها ،س�واء
كانت مالعب ،أم فنادق وطرق وجسور،
إذ س�تكون األس�اس بنج�اح البرصة يف
تنظيم بطولة خليجي . 25
وأضاف الوزي�ر درجال ،يف ترصيح اثناء
الجولة التفقدية الت�ي قام بها لعدد من
املراف�ق الرياضية والفندقي�ة :ان العمل
يس�ري بص�ورة جي�دة يف ملع�ب املين�اء
س�عة  30الف متف�رج ومرشوع الفندق
الس�ياحي يف منطقة القصور الرئاسية
وفن�دق املدين�ة الرياضي�ة فض�ال ع�ن
الفن�ادق الثماني�ة داخ�ل املدين�ة والتي
اكتمل�ت تماما وما تحتاجه هو التجهيز
فقط.
و َزا َر وزي�ر الش�باب والرياض�ة عدن�ان
درجال يرافق ُه محافظ البرصة ورئيس
الهيئة التطبيعية ومالكات وزارة الشباب
ومحافظ�ة الب�رصة املدين�ة الرياضي�ة
وملع�ب الب�رصة ال�دويل وملع�ب امليناء
والفن�دق ال�ذي تنف�ذ ُه وزارة الش�باب

والرياضة يف منطقة القصور الرئاس�ية
عىل ضفاف شط العرب.
وإطل�ع الوف�د ع�ىل آخ�ر التحض�ريات
الخاصة بمباراة العراق والكويت الودية
ً
فضال عن أحدث ما
يوم األربعاء املقب�ل
وص�ل إليه ملع�ب امليناء األوملبي س�عة
( )30أل�ف متف�رج والفندق الس�ياحي
الذي تنف�ذ ُه ال�وزارة الس�تقبال الوفود
الرياضية يف منطقة القصور الرئاسية ،
بشأن
وسجل الوزير عد ًدا من املالحظات
ِ
العم�ل ورسعة اإلنجاز وم�ا يتعلق منها
بمحافظة البرصة بوجود املحافظ أسعد
العيدان�ي ال�ذي أك� َد ح�رص املحافظة
تقدي�م جميع التس�هيالت من أج ِل
عىل
ِ
إنجاز العمل بما يُلبي الحاجة واألس�ئلة
املتوقع�ة م�ن وف�د التفتي�ش الخليجي
بش�أن اس�تضافتها
املتواجد يف البرصة
ِ
لبطولة خليجي .25
ومن جهته ،قال رئيس الهيأة التطبيعية

بعيوي :نعول على شهد إلعادة
نفط الوسط لصدارة الدوري
بغداد /متابعة الزوراء
اتفقت إدارة نادي نفط الوس�ط بش�كل رس�مي م�ع الطاقم الفني
املساعد الذي سيعاون املدرب عبد الغني شهد ،خلفا للمدرب السابق
جمال عيل.
وق�ال هيثم بعيوي ،نائب رئي�س الهيئة اإلدارية للن�ادي :إن اإلدارة
اس�تقرت ع�ىل الطاقم الفني املس�اعد الذي س�يعمل رفق�ة املدرب
الجديد عبد الغني شهد.
وأضاف “يتألف الطاقم من حيدر نجم مدرب مس�اعدا أول وحس�ن
هادي مدربا مس�اعدا والدكتور حيدر عبد القادر مدرب لياقة بدنية
ون�وري عبد زيد مدرب�ا لح�راس املرمى”.وأوض�ح أن اإلدارة تضع
ثقته�ا بالطاقم الجديد للحفاظ ع�ىل موقع الفريق يف الئحة الرتتيب
ب�ل وإعادته للصدارة .الفت�ا إىل :أن الجهاز الفني س�يبارش وحداته
التدريبية يف مقر الن�ادي تحضريا للجولة ال� 16من الدوري.وقدمت
اإلدارة ش�كرها وتقديرها للمدرب جمال عيل ومساعده لؤي صالح
عىل الجه�ود الكبرية التي بذلوها خالل ف�رتة إرشافهما عىل الفريق
ال�ذي تصدر الئح�ة الرتتيب خالل  13جولة.يش�ار إىل أن فريق نفط
الوسط سيواجه فريق زاخو يف الجولة ال� 16بملعب زاخو.

إعالمنا الرياضي
الع�دد التاس�ع عرش م�ن صحيفة الري�ايض التي
تصدر عن االتحاد العراقي للصحافة الرياضية رأى
الن�ور يوم امس االحد ،وتضمن العديد من املقاالت
واالخب�ار واملواضيع الخاصة برياض�ة كرة القدم
وبقية االلعاب االخ�رى التي زينت بأقالم صحفية
مرموق�ة ..خال�ص االمني�ات ألرسة الصحيف�ة
الرائعة بمواصلة النجاح يف قادم االيام.
******************
ص�در ام�س االح�د الع�دد الثامن ع�رش لصحيفة
رشطاوي الت�ي تصدر عن الدائ�رة االعالمية لنادي
الرشط�ة الري�ايض ..الع�دد تضم�ن مجموعة من
املواضيع التي تخص فرق النادي االخرض والبطوالت
الت�ي تش�ارك فيها عىل املس�توى املحيل ،فضال عن
موضوع�ات اخ�رى تخ�ص رياضتنا املحلي�ة ..كل
التوفيق والنجاح ألرسة الصحيفة املميزة.
************
احتفل عض�و املكتب االعالمي يف اللجن�ة التطبيعية
لكرة القدم ،عبد الحافظ القييس ،بدخوله القفص
الذهب�ي وس�ط فرح�ة كبرية م�ن قب�ل العائلة
واالصدق�اء ...نتمن�ى للزميل القييس الس�عادة
الدائمة مع حرمه املصون وبالرفاء والبنني.

باتحاد الكرة اي�اد بنيان :انه تم االنتهاء
م�ن وض�ع اللمس�ات االخ�رية بش�أن
الخط�ط االمني�ة واللوجس�تية التي بما
فيها االس�تعدادات لدخول الجمهور من
عدمه والذي يبقى حسب مقررات خلية
االزمة للبت في�ه وال عالقة لالتحاد بهذا
املوض�وع وفيما يخص وف�د االتحادات
الخليجي�ة لتقري�ر احقي�ة الب�رصة
الحتض�ان البطولة من عدمه ،اكد بنيان
انه س�يكون ل�دى الوف�د معايري خاصة
بتقييم املنشئات وجاهزية املدينة وبناها
التحتية.
ومن جانبه ،قال مدير عام دائرة شؤون
األقاليم واملحافظات طالب املوسوي :اننا
جاهزون الس�تضافة املباريات الرسمية
والبط�والت الخليجي�ة م�ن ع�ام 2017
من خالل توفري االمكانيات اللوجس�تية
والفنية وكانت الس�نوات املاضية فرصة
جي�دة لالرتقاء بالعمل .مبينا :ان العراق

نجح باس�تضافة بطولة الصداقة االوىل
ع�ام  2018بحض�ور منتخب�ات قط�ر
وسوريا والنسخة الثانية عام  2019مع
منتخبات االردن وسوريا فضال عن لقاء
منتخبن�ا نظ�ريه الس�عودية .مبين�ا انه
جرى تش�كيل لجان تضم وزارة الشباب
والرياض�ة والصحة والكهرب�اء وقيادة
عمليات البرصة ،فضال عن العرشات من
الش�باب املتطوعني الذين ابدوا رغبته يف
التع�اون معنا .متوقع�ا ان اللقاء الودي
م�ع االزرق الكويت�ي س�يكون بروف�ة
ضمن امللف العراقي الس�تضافة خليجي
 25وهو اس�تحقاق ومطلب جماهريي.
مش�ريا اىل ان املرافق األخرى تم تهيئتها
ابتدا ًء من املنظومة الكهربائية والبوابات
واملصاع�د ،وان جميع االمور تم تامينها
إلنجاح الحدث الري�ايض وتقديم صورة
مرشف�ة عن ق�درة الع�راق ع�ىل تنظيم
البطوالت واملباريات الدولية.

وع�ن ضعف وغي�اب االنرتن�ت يف مكان
جل�وس الصحفيني يف اغلب النش�اطات
التي احتضنها ملع�ب املدينة الرياضية،
اوض�ح املوس�وي :ان�ه ج�رى االتف�اق
م�ع رشكات متخصص�ة لغ�رض توفري
االنرتني�ت بص�ورة جي�دة يف املقص�ورة
والس�يما ملكان جل�وس الصحفيني من
اجل التواصل مع مؤسس�اتهم االعالمية
وكذل�ك خصصن�ا مرك�زا اعالمي�ا توفر
فيه جميع مس�تلزمات عمل الصحفيني
وبالت�ايل نعك�س ص�ورة ايجابي�ة ع�ن
مالعبنا.
اوضح املوس�وي :ان املدين�ة الرياضية
توجد فيها ثمانية فنادق حديثة يضم كل
فندق منها  64غرفة وتم بناؤها حس�ب
املواصف�ات العاملية ،ولكننا ال نس�تطيع
اس�تعمالها حالي�ا بس�بب تخصيصه�ا
للحجر الصحي ملصابي جائحة كورونا،
مبينا انه بعد زيادة نس�بة الش�فاء ،وان

ش�اء الله س�نعمل عىل تأثي�ث الفنادق
وتحضريه�ا لالس�تحقاق الخليج�ي
املقبل.
ومن جهة اخرى ،أبع�دت اإلصابة العب
منتخبنا الوطني لكرة القدم مارن فياض
ع�ن صف�وف املنتخ�ب ملب�اراة الكويت
الودية التي س�تقام االربع�اء املقبل عىل
ملعب البرصة الدويل.
وكشفت الفحوصات الطبية عن تعرض
الالعب مازن فياض إىل التمزق يف العضلة
الضام�ة ،وه�و بحاج�ة إىل الراحة ملدة
لخمس�ة أيام ،ليتأكد غياب�ه عن مباراة
الكويت الودية.
وسيكتفي كاتنيتش بالالعبني املتواجدين
يف قائمة املنتخب ،ولن يستدعي أي العب
ليعوض الالعب مازن فياض.
وم�ن املقرر ان تصل الي�وم االثنني بعثة
املنتخ�ب الكويتي الش�قيق بك�رة القدم
برًا عن طريق منفذ صفوان إىل محافظة

لخ�وض املب�اراة
الب�رصة اس�تعدا ًدا
ِ
الودي�ة الدولية أم�ام منتخبن�ا الوطني
ي�وم األربعاء املقبل يف إطار اس�تعدادات
املنتخبني للتصفيات اآلس�يوية املشرتكة
واملؤهل�ة إىل كأس العال�م  ٢٠٢٢يف قطر
وكأس آس�يا  ٢٠٢٣بالص�ني ،ويقودها
طاق�م تحكي�م قط�ري بقيادة س�لمان
الفالحي.
وي�رأس بعث�ة املنتخب الكويت�ي رئيس
إتح�اد الك�رة ،الش�يخ أحمد اليوس�ف،
وسيتجمع الوفد يف إتحاد الكرة الكويتي
صباح اليوم االثنني ،ويس�بق ذلك إجراء
تدريب صباحي بقيادة املدرب اإلس�باني
اندري�س كاراس�كو ،ومن ث َم الس�فر إىل
البرصة عىل أن يخل�د الالعبون وعددهم
( )23الع ًب�ا للراح�ة ُعق�ب الوص�ول،
وإج�راء تدري�ب فقط ي�وم الثالثاء عىل
ملعب البرصة الدويل يف الساعة السادسة
مسا ًء.

شنيشل :مباراة الوحدة صعبة والزوراء حباجة حملرتفني على مستوى عال
بغداد /متابعة الزوراء
أك�د م�درب ال�زوراء ،رايض شنيش�ل،
أن مب�اراة ملح�ق دوري أبط�ال آس�يا
أمام الوح�دة اإلماراتي لن تكون س�هلة
لخ�ربة املناف�س به�ذه البطول�ة ،لكن�ه
واثق من ق�درة فريقه ع�ىل التأهل لدور
املجموعات.
وق�ال شنيش�ل :الف�رق اإلماراتي�ة
والسعودية تملك خربة كبرية يف البطولة
اآلسيوية عىل خالف أنديتنا التي مازالت
خربته�ا قليلة يف ه�ذه البطولة ،مع ذلك

علين�ا أن نع�د الع�دة ملواجه�ة الوح�دة
اإلمارات�ي يف نيس�ان املقبل ،ول�دي ثقة
بفريقي وقدرته عىل كسب بطاقة التأهل
لدور املجموعات إن كانت ظروفنا وقتها
جيدة” .وبني“ :الزوراء يحتاج إىل التعاقد
مع العب�ني محرتفني عىل مس�توى عال
والتحض�ري املبك�ر لضمان العب�ور لدور
املجموعات ،كما نحتاج لدعم مؤسساتي
وإعالمي كون الزوراء س�يكون يف مهمة
وطني�ة يف البطول�ة ألن�ه يمث�ل الك�رة
العراقي�ة بمعي�ة الق�وة الجوي�ة ال�ذي

يخوض هو اآلخر امللحق اآلسيوي”.
وأشار“ :نسعى ألن يكون الفريق جاهزا
بش�كل تام من خالل التعاقدات واإلعداد
قبل شهر نيسان املقبل ،ويف حال توفرت
الظروف املناسبة س�يكون الزوراء قادرا
ع�ىل تجاوز عقبة الوحدة وامليض قدما يف
البطولة”.
يذك�ر أن قرعة امللحق اآلس�يوي وضعت
الزوراء بمواجهة الوحدة اإلماراتي ،فيما
س�يالعب الق�وة الجوية نظ�ريه الوحدة
السعودي.

حممد :منتخب الناشئني يواص ُل تدريباته حتضريا لالستحقاقات املقبلة
بغداد /الزوراء
ُ
يواصل منتخب الناشئني تدريباته بواقع خمس وحدات تدريبية
َ
يف األس�بوع بملع�ب الش�عب الثان�ي تحض�ريا لالس�تحقاقات
املقبلة.
َ
وقال مدرب منتخب الناشئني ،عماد محمد :إن الالعبني يواصلون
ع�ال مع ارتفاع املردودي�ن البدني والفني
تدريباته�م بانضباط
ٍ
للفري�ق ،وكذلك زي�ادة االنس�جام والتناغم مع االس�لوب املراد
َ
املباريات.وأض�اف :ان امل�الك التدريب�ي لديه الرغبة
تطبيق�ه يف

الكبرية يف مواصلة خ�وض اللقاءات الودية مع فرق الخط األول
لفرق ال�دوري املمتاز إلعط�اء الالعبني الداف�ع والحافز لتقديم
االحس�ن وتطوي�ر االداء ،واالس�تفادة من االحت�كاك مع العبني
بأعمار تفوقهم.
واختت َم محمد :ان الالعب الدويل السابق ،نشأت أكرم ،زار تدريبات
املنتخب ،نّ
وبني إعجابه بما يضمه من مواهب قادمة بقوة لتمثيل
املنتخب�ات الوطني�ة ،وأن تواجد نجوم الك�رة العراقية يزيد من
حماسة الالعبني لتقديم األفضل يف التدريبات واملباريات.

احتاد السلة حيدد موعد إقامة املباريات املؤجلة
بغداد /متابعة الزوراء
حدد االتح�اد العراق�ي بكرة الس�لة موعد
اقام�ة املباريات املؤجلة م�ن املرحلة االوىل
لل�دوري املمت�از .وق�ال ام�ني رس االتحاد،
خالد نجم :إن “املرحلة االوىل للدوري املمتاز

انتهت بلعب س�تني مباراة وتم تأجيل اربع
مباري�ات لتلع�ب يف الخام�س والعرشي�ن
من الش�هر املقب�ل” .واوض�ح أن “املرحلة
الثانية من الدوري الس�لوي ستبدأ يف االول
من اذار املقبل ،وسنش�كل لجنة من خارج

الهيئة العامة لكتابة النظام الداخيل التحاد
السلة”.
يذك�ر ان ال�دوري املمت�از توق�ف بس�بب
اس�تحقاق املنتخب الوطن�ي يف التصفيات
االسيوية.

إدارة نادي نفط ميسان تعاقب الالعبني بسبب سوء النتائج
بغداد /متابعة الزوراء
رفض�ت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي نفط
ميس�ان الري�ايض اس�تقالة امل�درب،
ً
مش�ددة ع�ىل التمس�ك
رزاق فرح�ان،
بخدماته.
وجاء الق�رار باإلجماع ،خالل االجتماع
االس�تثنائي ال�ذي عقدت�ه الهيئ�ة،

للتباح�ث يف أمور فريق كرة القدم ،قبل
انتهاء املرحلة األوىل للدوري املمتاز.
وأص�درت الهيئ�ة ع�دة ق�رارات م�ن
أجل تحس�ني أداء الفري�ق ونتائجه ،يف
املباريات القادم�ة ،أبرزها منح الكادر
التدريب�ي صالحية التعاق�د مع العبني
ج�دد ،لتعزي�ز صف�وف الفري�ق خالل

فرتة االنتقاالت الشتوية ،وإبعاد بعض
الالعبني اآلخرين.
كم�ا ق�ررت الهيئ�ة خص�م  20%من
رواتب الالعبني ،لش�هر كان�ون الثاني
الجاري ،بس�بب س�وء النتائج ،عىل أن
تلغى العقوبة يف حال تحس�ن النتائج،
يف املباريات املقبلة.
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إبراهيموفيتش بعد ثالثية أتاالنتا :شعرت بالعزلة والوحدة

بينيتيز يرتك الدوري
الصيين

ماينتس وفولفسبورغ يسديان خدمة لبايرن ميونيخ

أعلن املدرب اإلس�باني الش�هري رافايل بينيتيز رحيله بشكل مفاجئ
من تدريب نادي داليان برو الصيني لكرة القدم ،متحدثا ً عن أس�باب
عائلية جراء فريوس كورونا املستجد.
وكان بينيتي�ز ( 60عاماً) الذي ق�اد ليفربول اإلنكليزي إىل لقب دوري
أبط�ال أوروب�ا يف  ،2005ق�د تعاقد مع دالي�ان ب�رو يف تموز/يوليو
.2019
قال م�درب ليفربول ،ريال مدريد اإلس�باني ،إنرت وناب�ويل االيطاليني
وتش�يليس االنكليزي س�ابقاً“ :لالس�ف ،وعىل غرار أمور كثرية العام
املايضّ ،
غري كوفيد -19حياتنا ومشاريعنا”.
تاب�ع عىل موقعه الرس�مي“ :بدءا من اليوم س�نتوقف أن�ا وجهازي
الفني عن تدريب داليان بروفيشنال أف يس”.
تابع“ :كانت تجربة رائعة ...لكن الجائحة ما زالت هنا ،بالنس�بة لنا
كلنا ،ودعم عائالتنا ّ
شكل أولوية عند اتخاذ هذا القرار”.
وكان لبينيتي�ز موس�م إضايف م�ن عقده املق ّدرة قيمت�ه ب� 16مليون
دوالر سنويا يف النادي الواقع يف شمال-رشق البالد.
وربط�ت الصح�ف االنكليزي�ة ف�ورا مصري بينيتي�ز ال�ذي يتخذ من
بريطاني�ا مق�را لس�كنه ،بالع�ودة إىل نيوكاس�ل يونايت�د حيث كان
محبوبا ً لدى املشجعني قبل رحيله يف حزيران/يونيو .2019
وفش�ل بديله س�تيف بروس يف كس�ب حب الجماه�ري نتيجة تقهقر
الفريق واحتالله راهنا املركز الخامس عرش يف ال�”بريمريليغ”.

أس�دى ماينتس وفولفس�بورغ خدمة إىل بايرن
ميوني�خ حام�ل اللق�ب لالبتع�اد س�بع نق�اط
يف الص�دارة عندم�ا تغل�ب األول ع�ىل مط�ارده
املبارش اليبزي�غ  ،3-2والثاني عىل مضيفه باير
ليفرك�وزن الثال�ث 1-صفر يف املرحل�ة الثامنة
عرشة من بطولة أملانيا.
يف املب�اراة األوىل ،كان اليبزيغ البادئ بالتس�جيل
عرب العب وس�طه األمريكي الواعد تايلر أدامس
( 21عاماً) عندما استغل كرة مرتدة من الحارس
روب�ن تس�ينتنر إثر تس�ديدة قوية م�ن خارج
املنطقة للمهاجم النمس�وي مارسيل سابيترس
إثر تمريرة من الدويل الس�ويدي إميل فورسربغ
فتابعها بيمناه من مس�افة قريبة داخل املرمى
( ،)15وأدرك ماينتس التعادل بواسطة الفرنيس
السنغايل األصل موىس نياخاتيه بتسديدة بيمناه
من مسافة قريبة (.)24
ومنح املدافع الدويل مارسيل هالستنربغ التقدم
مج�ددا ً للضيوف من تس�ديدة بيرساه من داخل
املنطق�ة ( ،)30ور ّد نياخاتيه مرة أخرى مدركا ً
التعادل بع�د  5دقائق عندما اس�تغل كرة داخل
املنطقة من س�تيفان بيل فتابعها بيمناه داخل
املرم�ى ( ،)35قبل أن يس�جل اللوغس�مبورغي
ليان�درو باريرو ه�دف الفوز ألصح�اب األرض
عندما استغل تمريرة عرضية من األنغويل األصل
داني دا كوس�تا داخ�ل املنطق�ة فتابعها بيمناه
داخل املرمى (.)50
وهي الخسارة الثانية لاليبزيغ يف مبارياته األربع
األخرية التي حقق خاللها ف�وزا ً واحداً ،والثالثة
هذا املوسم ،فتجمّد رصيده عند  35نقطة.
يف املقاب�ل ،حق�ق ماينت�س ف�وزه الثان�ي هذا
املوس�م ففض مؤقت�ا ً رشاكة املرك�ز األخري مع
ش�الكه مع�ززا ً موقع�ه يف املركز الس�ابع عرش
قب�ل األخري برصي�د  10نقاط بف�ار ثالث نقاط
أمام شالكه ،وبفارق س�بع نقاط خلف أرمينيا
بيليفيل�د صاح�ب املركز الخام�س عرش األخري
الذي يبقي صاحب�ه يف الدرجة األوىل والذي مني

بنزميا يقود ريال مدريد للفوز على أالفيس
ق�اد املهاج�م الفرنيس كري�م بنزيم�ا فريقه ري�ال مدريد،
لتحقي�ق االنتصار بنتيجة ( )4-1عىل ديبورتيفو أالفيس ،يف
إطار منافسات الجولة  20من الليجا.
وس�جل بنزيما هدف�ني يف الدقائ�ق ( 41و ،)70كما س�جل
كاس�يمريو يف الدقيق�ة ( )15وه�ازارد يف الدقيقة (،)45+1
بينما سجل خوسيلو هدف أالفيس الوحيد يف الدقيقة (.)59
وبه�ذا االنتصار رف�ع ريال مدري�د رصي�ده إىل  40نقطة يف
وصافة جدول ترتيب الليجا ،بينم�ا تجمد رصيد ديبورتيفو
أالفيس عند  18نقطة يف املركز السابع عرش.
وواصل املغربي يوس�ف النصريي تألقه هذا املوس�م وصعد
بإش�بيلية إىل املركز الثالث مؤقتا ً بتسجيله ثالثية الفوز عىل
ق�ادش 3-صفر يف املرحل�ة العرشين من الدوري اإلس�باني
لكرة القدم.وأفاد النادي األندليس عىل أكمل وجه من تواصل
عق�دة فياري�ال أم�ام مضيف�ه هويس�كا الذي ف�رض عىل
“الغواصة الصفراء” التعادل للمواجهة الرابعة تواليا ً بينهما
وه�ذه املرة من دون أهداف ،لكي يتق�دم عليه ويصبح ثالثا ً
مؤقتا ً بفارق نقطتني أمام برش�لونة الذي يحل األحد ضيفا ً
عىل إلتيش.
وم�رة أخرى ،لع�ب النصريي دورا ً حاس�ما ً يف الفوز الحادي
ع�رش إلش�بيلية بتس�جيله الثالثي�ة الثانية له هذا املوس�م
( 35و 39و )62بع�د األوىل ل�ه ضد ريال سوس�ييداد ()3-2
يف املرحلة الثامنة عرشة ،والثالثة يف مس�ريته االحرتافية بعد

اعالم الكرتوني

ما سيحدث”.
وزاد إب�را“ :هذا ليس ع�ذرًا ،نحن نعمل بجد ونقدم
التضحي�ات ،نحن أبطال الش�تاء ،لكن هذا ال يعني
ً
ش�يئا بالنس�بة يل ،أعتقد أننا قدمنا أدا ًء جي ًدا حتى
اآلن ،والجزء الصعب يبدأ اآلن”.
وق�رر بيويل الدفع بميتي ليلع�ب خلف املهاجم بدالً
من دياز ،وعن هذا قال زالتان“ :لقد شعرت بالعزلة
يف الش�وط األول ،عندم�ا تصل الك�رة إيلَ ،أحتاج إىل
الع�ب يلعبه�ا ،وب�دالً م�ن ذل�ك ش�عرت بالوحدة
الش�ديدة ،لكن ربم�ا كان ذلك ً
أيض�ا ضغط أتاالنتا
الشديد”.
واستطرد“ :كان هذا هو الحال ً
أيضا مع إيليشيش،
إذا ضغطت عليه فس�يصبح األمر صع ًبا عليه ،لكن
كان�ت لديه مس�احة كب�رية الي�وم وكان بإمكانه
تسجيل املزيد من األهداف”.

اعرتف زالت�ان إبراهيموفيتش ،مهاجم ميالن ،بأنه
ش�عر بالعزلة خ�الل مب�اراة فريقه أم�ام أتاالنتا،
التي انتهت بخس�ارة الروس�ونريي بنتيجة (،)3-0
بالجولة  19من الدوري اإليطايل.
وقال زالتان يف ترصيحاته لشبكة “سكاي سبورت
إيطاليا”“ :حدثت الكث�ري من األخطاء لكني ال أريد
التطل�ع إىل أعذار ،ألن�ه يف كل مباراة يجب أن تذهب
ً
بحثا عن الفوز ،ولم ننجح يف ذلك اليوم”.
إىل هناك
وأض�اف“ :اليشء امله�م اآلن هو اس�تعادة طاقتنا
والرتكيز عىل املباراة القادمة ،لحسن الحظ لم يتبق
سوى يومني لذا ،لديك فرصة لتعويض ذلك”.
وتاب�ع“ :بع�د  38جول�ة خرسن�ا مبارات�ني فق�ط
ً
سيئا للغاية .لسوء
بالكالتش�يو ،أعتقد أن هذا ليس
الح�ظ ،عندم�ا تفتق�د الكث�ري من الالعب�ني ويحل
مكانهم العب�ني ال يمتلكون الخربة فيمكنك معرفة

األوىل يف مرم�ى ري�ال بيتي�س يف العارش من ش�باط/
فرباي�ر  2019يف املرحلة الثالثة والعرشين عندما كان
يدافع عن ألوان ليغانيس.
ورفع ابن ال�� 23عاما ً رصيده إىل  12هدفا ً يف الدوري
هذا املوسم ،لينفرد بالصدارة بفارق هدف أمام النجم
األرجنتيني يف برشلونة ليونيل مييس.
وواصل ريال سوس�ييداد عروض�ه املخيبة
وف�رط بف�وزه الثان�ي فق�ط يف املراحل
العرش األخرية بعد أن تقدم عىل خصمه
املقب�ل يف ثمن نهائي ال�كأس ريال
بيتيس بهدفني نظيفني للسويدي
ألكس�ندر إي�زاك ( )48وميكيل
أويارس�ابال ( ،)57بتلقي�ه
هدف�ني يف الدقائ�ق األخ�رية
ع�رب س�ريخيو كانالي�س
( )85واملخ�رم خواك�ني
سانشيس (.)2+90ورفع
النادي الباس�كي رصيده
إىل  31نقط�ة يف املرك�ز
الس�ادس ،مقاب�ل 27
ملنافس�ه األندل�يس يف
املركز الثامن.
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سييت يتفادى احلرج ويبلغ
مثن النهائي

تفادى مانشس�رت س�يتي الح�رج والخروج م�ن كأس االتحاد
اإلنكليزي عىل يد فريق مغمور اس�مه تش�لتنهام فغلبه  3-1يف
الدور الرابع من املسابقة.
وكاد مانشس�رت س�يتي أن يلقى نفس مصري أرسنال لكن أمام
تش�لتنهام تاون م�ن الدرج�ة الثالثة الذي أح�رج فريق املدرب
اإلسباني جوس�يب غوارديوال ،بعدما تقدم عليه يف الدقيقة 59
عرب آلفي ماي.
وبغي�اب البلجيك�ي كيف�ن دي بروي�ن وكاي�ل ووك�ر لإلصابة
واألرجنتيني س�ريخيو أغويرو بس�بب ف�ريوس كورونا ،انتظر
ال�”س�يتيزينس” حتى الدقيقة  81للتعادل عرب فيل فودن ،قبل
أن يخطف�وا الف�وز يف الرمق االخري بواس�طة الربازييل غابريال
جيزوس ( )84واإلسباني فريان توريس (.)4+90
ويلتقي سيتي يف الدور الخامس مع سوانيس سيتي من الدرجة
األوىل الذي فاز عىل نوتنغهام فورست (أوىل أيضا) .5-1

أتاالنتا يغربل ميالن

بخس�ارة مذلة عىل أرضه أمام ضيفه آينرتاخت
فرانكفورت .1-5
وفرض الربتغايل أندريه س�يلفا نفس�ه نجما ً يف
املباراة بتس�جيله ثنائي�ة يف الدقيقتني  25و،33
معززا ً تقدم فريقه بثالثية بعدما سجل الرصبي
فيليب كوستيتش الهدف الثاني يف الدقيقة .27
وقلّ�ص الفنزوييل س�ريخيو كاس�انوفا الفارق
ألصحاب األرض يف الدقيقة  ،36لكن فرانكفورت
س�جل هدف�ني يف الش�وط الثان�ي ع�رب املدافع
الس�ويدي يواكي�م نيلس�ون ( 51خطأ يف مرمى
فريقه) والبديل الرصبي لوكا يوفيتش (.)75
وفش�ل باي�ر ليفرك�وزن يف اس�تغالل خس�ارة
اليبزي�غ واللحاق ب�ه إىل الوصاف�ة عندما خرس
أم�ام ضيفه فولفس�بورغ بهدف وحيد س�جله
ريدل “بوت�ي” باكو بربة رأس�ية إثر تمريرة
عرضية من ريناتو ستيفن (.)35
وتجم�د رصي�د باي�ر ليفركوزن عن�د  32نقطة

بفارق األهداف امام فولفس�بورغ الذي اس�تغل
جي�دا ً خس�ارة دورتمون�د لينت�زع من�ه املركز
الرابع.
وع ّزز فرايبورغ موقعه يف املركز التاس�ع بتغلبه
عىل ضيفه شتوتغارت بهدفني للبوسني إرمدين
ديمريوفيت�ش ( )14والكوري الجنوبي وو يونغ
جيونغ ( )37مقابل هدف ألمانجيتوكا (.)7
وتغلب آوغس�بورغ ع�ىل أونيون برل�ني بهدفني
لفلوري�ان نييدرليخن�ر ( 17و )47مقابل هدف
للدنماركي ماركوس إنغفارتسن (.)25
ول�م تكن ح�ال هرتا برل�ني أفضل م�ن أرمينيا
بيليفيل�د وخرس ع�ىل أرضه أم�ام ضيفه فريدر
بريمن بهدف للكولومبي جون كوردوبا ()45+2
مقابل أربع�ة أهداف تناوب عىل تس�جيلها دايف
ش�يلكه ( 10م�ن ركل�ة ج�زاء) والرتك�ي عمر
طوب�راق ( )29وليون�اردو بيتنك�ورت ()57
واألمريكي جوش سارجنت (.)77

حق�ق فري�ق أتاالنتا فوزا كب�ريا عىل مضيفه إي�ه يس ميالن
بثالثي�ة دون رد ،عىل ملعب س�ان س�ريو ،ضمن منافس�ات
الجولة ال� 19من دوري الدرجة األوىل اإليطايل “سريي آ”.
وسجل ثالثية الضيوف ،كل من كريستيان رومريو يف الدقيقة
( ،)26والس�لوفيني يوسيب إيليتشيتش يف الدقيقة ( )53من
ركلة جزاء ،ودوفان زاباتا يف الدقيقة )77(.
وكانت هذه الخس�ارة هي الثانية هذا املوس�م للروس�ونريي
ال�ذي ف�از يف  13مباراة وتعادل يف  4أخ�رى ،بينما كان الفوز
العارش ألتاالنتا الذي تعادل يف  6لقاءآت ُ
وهزم يف  3أخرى.
وبه�ذا الفوز ،رفع أتاالنت�ا رصيده من النقاط إىل  36يف املركز
الرابع ،فيما تجمد رصيد امليالن عند  43نقطة يف الصدارة.

أستون فيال يستعيد نغمة الفوز
استعاد أستون فيال اتزانه يف الدوري اإلنجليزي ،بعد هزيمتني متتاليتني،
وحقق فوزا غاليا ( )2-0عىل نيوكاس�ل ،يف املباراة املؤجلة بينهما من
املرحلة ال� 11من املسابقة.
وس�جل أويل واتكينز وبريتراند
ت�راوري ه�ديف املب�اراة
يف الدقيقت�ني (13

و.)42
ورفع أس�تون في�ال رصيده إىل  29نقط�ة ليقفز إىل املرك�ز الثامن بفارق
األه�داف أمام تش�يليس وس�اوثهامبتون ،وبفارق نقطتني أمام آرس�نال
الذي تراجع للمركز ال�.11وتجمد رصيد نيوكاسل عند  19نقطة ليرتاجع
إىل املركز ال� ،16بعدما مني بالهزيمة الرابعة عىل التوايل ،وهي السادس�ة
له مقابل تعادلني يف آخر  8مباريات خاضها باملسابقة.

مبابي يثري خماوف ريال مدريد
أطلق الفرنيس كيليان مبابي ،نجم
س�ان جريم�ان ،ترصيح�ات
با ر ي�س
مسؤويل ريال مدريد ،حول
من شأنها إثارة قلق
املقبل.ويتأهب املريينجي
إمكانية ضمه يف الصيف
مبابي ،بع�د نهاية هذا
للحص�ول ع�ىل خدم�ات
سان جريمان سيكون
املوس�م ،حيث يف�رتض أن
يج�دد تعاق�ده ال�ذي
مضط�رًا لبيع�ه ،م�ا لم
.2022لكن مبابي قال
ينته�ي يف صي�ف
الحساب الرسمي لناديه
يف ترصيحات ،نقلها
“إنه لرشف كبري ،أن ألعب
عىل “إنستجرام”:
املس�توى”.وأضاف“ :باريس
مع العب�ني بهذا
يمنحن�ا الفرص�ة للع�ب م�ع أفضل
س�ان جريم�ان
الالعب�ني ،حيث نس�تمتع ً
حقا بذلك”.وتش�ري ه�ذه الكلمات
إىل احتمالي�ة تجديد مباب�ي لعقده ،خاص�ة بعد ترصيحات
الربازييل ليوناردو ،املدير الريايض للنادي ،عن رغبته يف ضم
األرجنتيني ليونيل مييس ،أسطورة برشلونة.

طبيب بلجيكا سعيد بإصابة دي بروين

أطلق كريس�توف ش�اش ،طبي�ب منتخب
بلجي�كا ،ترصيح�ات مثرية للج�دل ،حول
إصاب�ة كيفني دي بروين ،نجم مانشس�رت
سيتي ،يف أوتار الركبة.
وقال بيب جوارديوال ،املدير الفني ملانشسرت
س�يتي ،يف ترصيحات أن دي بروين سيغيب
مل�دة قد تص�ل إىل  6أس�ابيع ،بع�د إصابته يف
أوتار الركبة.
ومع ذلك ،أبدى طبيب منتخب بلجيكا س�عادته
بتل�ك األنب�اء ،الت�ي س�تمنح دي بروي�ن مزي ًدا
م�ن الراح�ة قبل نهائ�ي كأس األم�م األوروبية يف
الصيف.
وقال شاش يف ترصيحات نقلتها صحيفة “مريور”
الربيطاني�ة“ :هذا النوع م�ن اإلصابات لن يؤثر عىل
تواجد دي بروين يف كأس األمم األوروبية ،لكن بهذه
الطريقة يمكن أن يحصل الالعب عىل الراحة الالزمة
قبل البطولة يف الصيف”.
وأض�اف“ :يف الواقع ،خروج كيفني ملدة  6أس�ابيع

ً
حس�نا ،هذا من وجهة نظرن�ا ،بينما األمر
أم�ر مثايل،
مختلف بالنسبة لالعب وناديه”.
وتعرض دي بروين لإلصابة خالل مباراة أس�تون فيال
األخ�رية يف الربيمريليج ،وخرج قبل نصف س�اعة من
نهاية املباراة.

السلطة الرابعة
العدد 7413 :االثنين  25 -كانون الثاني 2021

بعد نحو  50عاماً مع صحيفة لوموند

ر ّسام الكاريكاتري التارخيي بالنتو
يتقاعد يف اذار املقبل

باريس/أ.ف.ب:
يحيل ّ
رسيام الكاريكاتري التاريخي يف صحيفة
“لوموند” الفرنسية ،بالنتو ،قلمه عىل التقاعد
يف  31ميارس/آذار املقبيل ،منهييا ً تعاونا ً دام
نحو  50عاما ً مع الصحيفة اليومية الشيهرية،
يف سيياق ضجة أحدثها رحيل ّ
رسام كاريكاتري
آخر يف الصحيفة هو كزافييه غورس.
وأعلن بالنتو أنه سيتقاعد بعد وقت قصري من
عيد مييالده السيبعن .وقال لوكالية “فرانس
بيرس”“ :ال عالقية” للقيرار بالجيدل الدائر يف
شأن رسام الكاريكاتري كزافييه غورس.
وكانت اسيتقالة األخري من “لوموند” األربعاء
مدويّية ،إذ انتقيد إذعيان الصحيفية لضغيط
شيبكات التواصل االجتماعيي ،باعتذارها عن
نرها رسيما ً له اعتربه الكثري من مستخدمي
اإلنرتنت صادما ً.
ً
وأوضح بالنتو أن رسوما لجمعية “كارتونينغ
فيور بييس” سيتكون البدييل لرسيومه يف
مذكرا ً
الصحيفة اعتبارا ً من  31ميارس/آذارّ ،
بأنهيا الجمعية التي أنشيأها ميع األمن العام
السيابق لألمم املتحدة كويف أنان قبل  15عاماً.
وأضاف أن رسيوما ً كاريكاتريية سيتنر تبعا ً
لألحداث اإلخبارية ،قد تكون “رسما ً أمريكيا ً أو
روسيا ً أو فنزويليا ً أو جزائرياً” .وجرى االتفاق
عيىل هيذا الحل ميع مديير “لومونيد” جريوم
فينوغليو.
وقيال بالنتيو ،الناشيط يف مجال حريية الرأي
“أطالب مدير الصحيفة منذ عر سينوات بأن
يستبدلني ّ
برسام شاب”.
وإذ وصيف فينوغليو بالنتو بأنيه “من أعمدة
الصحيفية” ،رشح لوكالية “فرانيس بيرس”
أنه أعد معه “سيلفا ً منذ وقت طويل” مسيألة
رحيله من أجل إبيراز التزام الصحيفة “القوي
جداً” التجدييد يف مجال الرسيم الكاريكاتريي
الصحفيي .وأوضيح أن هيذا التجدييد يرتكيز
عىل إبراز “املواهب الشيابة النسيائية” يف بيئة
شيديدة الذكورية .وشيدد عىل أن التعاون مع
“كارتونينغ فور بيس” سييتيح كذلك تضمن
الصفحية األوىل للصحيفية رسيوما ً
ّ
“تعرب عن
نظرة ّ
رسيامن من دول عي ّدة إىل األحداث ،من
زوايا متنوعة”.
كان بالنتو (واسيمه الحقيقي جيان بالنرتو)
يسيتوحي كل يوم من األخبار رسيما ً ساخراً،
وغالبيا ً ميا كان يجميع أكثر من حيدث بارز،
فيييء عليها بطريقة فكاهيية مميزة .وقال
لوكالية “فرانس برس” عيام “ 2018يف بعض
الصباحيات ،يكيون ليدي القليل مين اإللهام،

لدرجية أن أفيكاري تكيون قاتمية” .وأضاف
“يصل بي األمر إىل أن أرسم نفيس معلقا ً حجرا ً
يف رقبتيي قبيل أن ألقي بنفييس يف قاع حوض
ماء”.
إال أن هذا لم يمنيع املصمم من أن يكون غزير
اإلنتاج ،إذ يف رصيده  14ألف رسم ،معظمها يف
“لوموند” ،ولكن بعضها اآلخر منشيور يف نحو
أربعن مطبوعة أخرى.
وعيام  ، 2019عهيد إىل “املكتبية الوطنيية
الفرنسيية” بالجزء األكرب مين مجموعته من
الرسيوم التي تضم  20ألف قطعة و 500رسم
أصييُ .نر الكاريكاتيري األول له يف “لوموند”
يف األول من أكتوبر/تريين األول عام ،1972
وفيه رسيم حمامة صغيرية يف منقارها عالمة
استفهام ،يف إشارة إىل تساؤالتها يف شأن اتفاق
سالم يُفرتض أن ينهي نزاع الواليات املتحدة يف
فيتنيام .وليم يكن بالنتو ييدرك حينها أن هذه
الحمامة ستصبح توقيعا ً خاصا ً به.
منتصف تسيعينيات القرن العرين ،استخدم
الفنيان يف رسيومه رميزا ً آخير أصبيح عالمة
خاصة به أيضاً ،وهو فأر صغري يعكس حالته
املزاجية .وأصبح بالنتو عىل مر السينن نجما ً
للرسيم الصحفي ،ال يدخير أي موضوع ،مثريا ً
أحيانا ً جدالً ساخنا ً.
عزز اغتيال زمالء املهنة يف “شياريل إبدو” ،يف 7
يناير/كانون الثاني عيام  ،2015التزام بالنتو
قضيية حرية التعبيري التي سييواصل من اآلن
فصاعدا ً الدفاع عنها “يف فرنسيا وحول العالم،
يف املدارس واملستشيفيات واألماكين العامة”،
عىل ما قال.
فمين خالل جمعيتيه “كارتونينيغ فور بيس”
وميع منظمية “مراسيلون بيال حيدود” غيري
الحكومية ،يقيود بالنتو حملة لحمل “منظمة
األميم املتحيدة للرتبيية والعليوم والثقافية”
(اليونسيكو) عىل اعتبار الرسم الكاريكاتريي
الصحفي حقا ً أساسيا ً من حقوق اإلنسان.
وعلّيق بالنتو عام  ،2019عيرب “لوموند” ،عىل
قرار صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية ،عدم
نر الرسيوم السياسيية يف طبعاتها الدولية،
بقوليه “الفكاهية والصور املزعجية جزء من
ديموقراطياتنا”.وأوضيح بالنتيو أنيه يدعيم
ّ
رسيام “لوموند” املسيتقيل كزافيييه غورس،
املعيروف بي”مورديكيوس” .وقال مسيتخدما ً
عبارة قالهيا له املمثل الكومييدي غي بيدوس
الذي تويف أخريا ً “أعشق أسلوبه .يجب أن نقوم
بحملية من أجل التحيول (يف الدعابة) .الجدية
تغزونا ،إنها كولريا الخيال”.
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النواب الدميقراطيون عازمون على كبح مجاح شبكات التواصل ويهددون بإلغاء املادة 230
واشنطن /متابعة الزوراء:
بدأ النواب الديمقراطيون ،بعد ساعات فقط
من حصولهيم عىل السييطرة الكاملة عىل
الكونغيرس األمريكي يف مالحقة فيسيبوك
وتويرت ويوتيوب لتحديد أدوار هذه املنصات
يف التحريض عىل العنف بمبنى الكابيتول يف
وقت سابق من هذا الشهر.
ويف رسيائل موجهة إىل الرؤساء التنفيذين
لفيسيبوك وتويرت ويوتيوب ،دعيا النائبان
الديمقراطييان تيوم مالينوفسيكي وآنيا
إيشيو ،إىل جانيب العيرات مين األعضاء
اآلخريين ،اليركات إىل إجيراء تغييريات
شياملة عيىل منصاتهيا للحد من النشياط
العنيف واملتطرف.
واتهيم املرعيون اليركات باسيتخدام
ميزات وخوارزمييات معينة تعزز املحتوى
الذي يثري املشياعر الشديدة كوسيلة لزيادة
املشياركة ،مشيريين إىل مييزات محيددة
يرييدون رؤيتهيا تتغيري عيىل كل منصية،
فبالنسيبة إىل يوتيوب ،قال املرعون إنهم
يرغبيون يف رؤيية الركة تعطل التشيغيل
التلقائي وتتوقف عن التوصية بأي محتوى
تآميري إىل جانيب مقاطيع الفيديو أو عىل
الصفحات الرئيسة للمستخدمن.
كميا ُطلب مين فيسيبوك البيدء بي“إعادة
فحيص أساسيية” السيتخدامه يف تفاعيل
املسيتخدم “كأسياس للفيرز الحسيابي
والتوصية” ،كذلك طلب املرعون أيضا من
تويرت البدء بمطالبة املستخدمن بتغريدات
مقتبسة عىل تويرت بدال من إعادة تغريدها
تلقائيا عند تحديد ز ّر إعادة التغريد.
ووفقيا ألحيدث دراسيات مركيز “بييو”
لألبحاثّ ،
فإن حوايل  71باملئة من األمريكين
عىل األقل يحصلون عىل األخبار من مواقع
التواصيل االجتماعيي .ويعد فيسيبوك من
بن أقيوى املنصيات االجتماعيية كمصدر

للمحتوى اإلخباري يليه يوتيوب ثم تويرت.
وقاليت إيشيو يف بييان “إن اليرر املروع
اليذي لحيق بديمقراطيتنا يف السيادس من
يناير أظهير كيف لعبت منصيات التواصل
االجتماعي هذه دورا يف التطرف وتشيجيع
اإلرهابين عىل مهاجمة مبنى الكابيتول”،
وتابعيت “يجيب عيىل هيذه اليركات
األمريكية إعادة التفكري بشيكل أسيايس يف
األنظمية الخوارزميية التيي تتعيارض مع
الديمقراطية”.
وفيما رفضت فيسيبوك ويوتيوب التعليق،
قال متحدث باسيم تويرت ،إن املنصة تلقت
الرسالة وتعتزم الرد عليها.
مين جانيب آخر ،قاليت رئيسية الرقابة يف
مجلس النيواب كارولين ماليون إن لجنة
الرقابية بمجليس النواب سيتبدأ تحقيقها
الخياص بشيأن بارلير ومواقيع التواصيل
االجتماعي األخرى املشيابهة لها .وأضافت
مالوني “سأعرف من يملك ويمول منصات
التواصل االجتماعي مثل بارلر التي تتغاىض

عن العنف وتخلقه”.
وقبيل فيوزه يف االنتخابيات ،كان الرئييس
األمريكي جو بايدن قاسيا يف انتقاده لوادي
السييليكون .ودعا بايدن فيسبوك يف يونيو
امليايض إىل منيع الرئييس السيابق دوناليد
ترامب من نر ادعاءات مضللة.
وبعد سيبعة أشيهر ،اقتحم أنصيار ترامب
مبنى الكابيتيول األمريكيي مثريين أعمال
الشيغب ،األمر اليذي أوضح القيوة املدمرة
لخطابات ترامب املضللة .ومهدت تداعيات
الهجيوم الطرييق لتصفيية الحسيابات
السياسيية بين الديمقراطيين ووادي
السيليكون.
ولطامليا اقيرتح القيادة الديمقراطييون
مجموعة من التريعات الجديدة لتقليص
أثر رشكات وادي السيليكون وتقييد نهمها
للحصيول عيىل البيانيات ووقيف انتشيار
األكاذييب .وأصبحت نيداءات الحزب لهذه
القوانن أكثر إلحاحا يف األيام التي تلت فوز
بايدن بالرئاسة وسيطر حزبه عىل مجليس

الشيوخ والنواب.
وأنفقيت رشكات التكنولوجييا مجتمعية
أكثر من  59مليون دوالر لكسب التأييد عىل
مدى األشيهر التسعة األوىل من عام .2020
وتسيتعد الركات ملعركة جديدة سياعية
إىل تجنيب الجهود التي يبذلهيا الكونغرس
والبييت األبيض ،والتي من شيأنها أن تقيّد
الطريقة التي تمارس بها أعمالها.
وعليه ،يتدافع البعض ،بما فيهم فيسبوك،
لتوظييف املزييد مين الديمقراطيين بعيد
زيادة تعين موظفين يف جماعات الضغط
الجمهيوري خيالل سينوات واليية ترامب.
ويعكيس الحصيار التنظيمي اليذي يخيّم
عىل وادي السيليكون خيبات الديمقراطين
مين قطاع يعتقيد الحزب أنه ليم ّ
يكفر عن
أخطائه منيذ االنتخابات الرئاسيية يف عام
.2016
ومين الواضيح أن املرعين عازمون عىل
كبح جماح شيبكات التواصل ،مع التهديد
أكثير من ميرة بقيرب إلغياء امليادة .230
وينيص الترييع عيىل أن هيذه املنصيات
ليست مسيؤولة عن األشياء غري القانونية
أو املسييئة التي ينرها املستخدمون عىل
منصاتهيا .ويرييد كل مين الجمهوريين
والديمقراطيين إلغياء امليادة  ،230لكنهم
يريدون استبدالها بطرق متعارضة تماما.
ويقول مارك ليمي ،األستاذ بكلية الحقوق
يف جامعة سيتانفورد “يريد الديمقراطيون
املزييد مين اإلرشاف عيىل املحتيوى اليذي
يسيتهدف خطياب الكراهيية واملعلوميات
املضللية .ويرييد الجمهورييون تطبييق
التعدييل األول عىل مواقع التواصل حتى لو
كانت جهيات خاصة” .ويشيري الخرباء إىل
أن التعديل األول يحظير الرقابة الحكومية
فقط ،تاركا الركات الختيار بروتوكوالتها
الخاصة.

وفاة اإلعالمي األمريكي الري كينغ إثر إصابته بفريوس كورونا
واشنطن/متابعة الزوراء:
تيويف ،اإلعالميي األمريكيي الشيهري الري
كينغ عن  87عاماً ،بعد أسيابيع من دخوله
املستشفى إثر إصابته بفريوس كورونا.
ونر الحساب الرسمي لكينغ عىل “تويرت”
خرب الوفاة ،مع صورة لإلعالمي األشيهر يف
الواليات املتحدة والعالم.
وجياء يف النعيي املنشيور“ :بحيزن عميق،
تعلين رشكية أورا ميدييا وفياة املؤسيس
املشيارك واإلعالمي والصدييق الري كينغ،
اليذي وافته املنيية صباح عن عمير يناهز
 87عامً يا ...طيلية  63عامً يا عيرب اإلذاعة
والتلفزييون والوسيائط الرقميية كانيت
مقابالت الري الكثرية ،والجوائز ،والشيهرة
العاملية بمثابة شهادة عىل موهبته الفريدة
والدائمة كإعالمي”.
وكان كينيغ يعاني أصالً داء السيكري من
النيوع الثانيي إضافة إىل مشيكالت صحية
أخيرى ،إذ أصيب برسطان الرئية وتعرّض
ألزميات قلبية عدة وذبحية صدرية ناجمة
عن انخفاض تدفق الدم إىل القلب.
وي رَ
ُعتيرب الري كينيغ أحد أبرز الشيخصيات
التي طبعيت تاريخ التلفزييون يف الواليات
املتحيدةُ ،
وع ِرف بأكميام قميصه امللفوفة،

وربطيات العنق املتعددة األليوان التي كان
يضعها ،والحماالت والنظارات الكبرية.
عميل كينيغ يف شيبكة  CNNاألمريكية بن
عامرَ ي  1985و 2010مقدما ً برنامج “الري
كينغ الييف” .خالل مسيريته أجرى كينغ
أكثر مين  50أليف مقابلة ،بحسيب وكالة
“أسوشيييتد برس” .وأجيرى مقابالت مع
جمييع الرؤسياء األمريكيين ،وبعض أبرز
قيادة العاليم كالرئييس اليرويس فالديمري
بوتن ،باإلضافة إىل نجوم كفرانك سييناترا
ومارلون براندو وباربرا سرتايسند.
ونتيجية ألهميته اإلعالميية وتأثريه الكبري
عىل اليرأي العيام ،اسيتضاف عيام 1995
كالً مين الزعيم الفلسيطيني الراحل يارس
عرفات ورئييس وزراء االحتالل اإلرسائيي
االسيبق إسيحق رابن وملك األردن الراحل
الحسين بن طيالل يف حيوار إعالمي حول
“السالم يف الرق األوسط”.
لكين مقابالتيه ليم تقتيرص فقيط عيىل
السياسية ،فمقابلته عام  1988مع املغني
األمريكيي فرانيك سييناترا تعتيرب أشيهر
إطاللية إعالمية لهذا األخيري .كذلك املقابلة
التيي أجراها مع املمثل مارلون براندو عام
.1994

وتحيوّل خيالل عقديين ونصيف إىل الوجه
األبيرز واألشيهر يف القنياة ،ويف الوالييات
املتحيدة األمريكية .كما أنه تحوّل بحسيب
تقارير صحفية إىل اإلعالمي األكثر دخالً يف
ّ
بمرتب يتجياوز إىل  20مليون دوالر
البيالد،
يف العام.
وغيادر الري كينيغ “يس أن أن” يف العيام
ّ .2010
لكنيه واصل إجيراء املقابالت وكان
يعرضها عىل موقعه اإللكرتوني.

ويف عيام  2012أطليق برناميج “الري
كينيغ ناو” عىل قنياة الفيديو عيىل الطلب
“أورا تيي يف” عيرب اإلنرتنت التي شيارك يف
تأسيسها .وبدأ يف عام  2013إحياء برنامج
“بوليتيكينغ ويذ الري كينغ”.
حصيل عىل جوائيز كثيرية أبرزهيا جائزتا
“بيبودي” ( 1982و ،)1992و،Cable ACE
كما حصل عىل نجم يف “ممىش املشياهري”
يف هوليوود حاله حال أبرز النجوم.

الصحافة العلمية يف املنطقة العربية ..أهميتها وكيفية إتقانها؟
بغداد/متابعة الزوراء:
تلعيب الصحافية العلمية دور الوسييط بين رجال
العليم ومخرجيات مراكيز األبحياث واملؤسسيات
العلميية باختالفها ،وبين الجمهور الذي يسيتقبل
تليك اإلنجازات عىل هيئة أخبار وتقارير واضحة من
مصادر اتصال موثوقة.
و ُيعرِّف البعض الصحافية العلمية بأنها “الصحافة
التيي تعميل عىل نقيل املعرفية العلميية إىل القاعدة
العريضة من الجماهري بمسيتوياتها املتباينة ،وذلك
من خيالل تبسييط العلوم ونير الثقافية العلمية
القائمة عىل البحث والدراسية واملصداقية ،ليستفيد
منها الناس يف حياتهم اليومية”.
ويأتي يف مقدمة وظائف وأهداف الصحافة العلمية،
تعزييز الوعي الجماهيريي بأهمية العليم وتأثرياته
االجتماعيية ،ثم يأتي هدف توفري التغطية اإلعالمية
ملختليف األنشيطة العلميية يف مختليف املجياالت،
باإلضافية إىل مهمية تسيليط الضوء عيىل إنجازات
البحيث العلمي وإبراز املبدعين واملتميزين وتعريف
املجتمع عىل نجاحاتهم ،وغري ذلك.
وتشيمل فيروع الصحافية العلميية كل امليواد
واملوضوعيات الخربيية املتعلقية بالطيب والصحة
العامة والبيئة ،إىل جانب الهندسة والطاقة املتجددة
والتكنولوجييا وعلم الحاسيوب والفليك ،باإلضافة
للكيمياء والرياضييات والفيزيياء ،والبحث العلمي
بفروعه.
رغيم ذلك إال أن االهتميام بالصحافة العلمية ما زال
محيدو ًدا ،فأخبارهيا تقترص عىل التغطيية الجزئية
للفعاليات واسيتعراض اإلنجازات بشيكل موسمي،
ميع تركيز عيىل موضوعات (تكنولوجييا ،صحة)..
مين دون بقيية املجياالت ،ويف ظيل غياب األقسيام
والطواقم الصحفيية املتخصصة ،وندرة الصحفين
املتخصصن ،واالعتماد يف اسيتقاء املوضوعات عىل
وكاالت األنبياء واملجيالت العامليية األجنبيية ،بدون
مراعاة السياقات املحلية.

ومن هنا تربز أهمية تعزيز حضور الصحافة العلمية
باإلعالم العربي عرب إفراد مسياحات مخصصة لها،
واالهتميام بمختليف فروع وموضوعيات الصحافة
العلميية ،وتعزيز التعاون بن األطراف ذات الشيأن،
ميع تنوييع أسياليب العيرض وفيق فنيون الكتابة
الصحفيية ،وعيدم االقتصيار عيىل الخيرب املجرد أو
التقرير املرتجم ،بجانب تسخري اإلمكانيات البرية
واملادية للنهوض بالصحافة العلمية.
واملحيرر الصحفي املختص بالصحافة العلمية عليه
أن يتمتيع بجملة من السيمات ،والتي منها وفق ما
ذكير حاتم صدقيي يف كتابه الصحافية العلمية بن
النظرية والتطبيق:

* توفير الرغبية األكيدة يف إعيالم القيارئ واقناعه
بالرسالة العلمية التي يعمل عىل توصيلها.
* القيدرة عىل تبسييط األخبار واملعلوميات العلمية
وتجنب الكلمات املعقدة أو املصطلحات األجنبية.
* االلتيزام بالدقية والفهم الصحييح للمصطلحات
العلمية.
* القدرة عىل قراءة املواد العلمية بلغة أجنبية واحدة
عىل األقل.
* تجنب املبالغة يف التبسييط أو زييادة الرح دون
مربر أو بما يخل بالفكرة.
*العناية الشديدة عن اختيار الكلمات واملصطلحات
بحيث ال تقبل بدائل عنها.

* الحيرص عيىل الكتابية بصيغية املؤكيد أكثر من
النفي.
* اسيتخدام التحلييل والتفسيري والتحقيق بشيكل
مدروس وموضوعي.
* تحدييد مصيادر معلوماتيه أو األرقيام املدرجة يف
املادة.
* االلتيزام باألمانية العلميية يف جميع املعلوميات
وتحليلها وتفسيريها ،فالصحفي املختص أقرب إىل
الباحث العلمي.
* اختيار أنسب املصادر عند تغطية األخبار الجديدة
واملراد ترجمتها.
* االنخراط امليداني مع الباحثن يف معاملهم ،مديرا ً

حوارا ً مبارشا ً معهم ،ومقدما ً مادة أكثر عمقا ً.
وكذليك مين املهارات التي تسياعد املحيرر عىل بناء
مادة صحفية متقنة ،امتالك خلفية علمية يستطيع
بهيا إدراك ما يكتيب أو يبحث عنه ،ثم تبسييط تلك
األخبيار واملصطلحيات للقيارئ املتخصيص وغيري
املتخصص ،بدون أي انحراف باملعلومات التي تفقد
املحيرر مصداقيته عند الجمهيور أوال وثانيا يف عالم
الصحافة العلمية.
ومن الجيد أن يحاول الصحفي اإلجابة عىل األسيئلة
كافة التي من املمكين أن تجول يف ذهن القارئ عند
مطالعة الخرب أو مشياهدة التقرير املرئي ،يف سبيل
تقدييم معلومة متكاملية األركان ولقطيع الطريق
أمام الشيائعات أو األخبار الصفراء ،خاصة إن كان
مصدر الخرب أجنبي.
ومراجعية املادة املكتوبية بعناية قبيل النر ،وبعد
التحريير النهائيي أو التدقييق اللغيوي ،تعد خطوة
بالغة األهمية؛ وذلك بهدف التأكد من عدم اسيتبدال
مصطلحات أو تغيري بناء الجمل بحذف أو استبدال،
بما يؤثر بالسيلب يف دقية املعلومية أو الفكرة املراد
إيصالها للجمهور.
ويمكن للصحفي أن يعتمد عىل سلسلة من املصادر
عنيد البحث عن أفيكار أو أثناء كتابية مادة جديدة،
ويأتيي يف مقدميات تليك املصيادر العلمياء ومراكز
البحيث العلمي والجامعيات واملعاهيد ،واإلنجازات
الجديدة ،وكذلك الكتب واملراجع ،فضال عن الشيبكة
العنكبوتيية واملوضوعيات املطروحية عنيد املصادر
األجنبية.
وينيدرج يف سيياق املصيادر أيضا ،الحالية الصحية
العامية باملجتميع ،كانتشيار مرض أو وبياء عاملي
_فيريوس كورونيا نموذجا_ فهذه الحاالت تسيتلزم
عيىل الصحفيي أن ُيعرف الناس عيىل ماهية املرض
الجديد ويبسيط املعلومات املتواتيرة عنه ،وأن يقدم
التقارير واملعلومات املوثوقة يف وجه األخبار املزيفة
والشائعات التي تكثر بزمن األوبئة.
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من ذاكرة اإلذاعة والتلفزيون

مل أجد ما يشبع شغفي املتواصل بهذا الفن غري التلفزيون وامليديا
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مجال العبيدي ..خمرج األفالم الوثائقية يف شبكة اإلعالم العراقي يروي لـ” الزوراء” مسريته الفنية
•رغم قلة س�نوات عم�ره العميل اال انه مخ�رج مبدع ,
يحم�ل عىل كاهله مس�ؤولية إخراج الكث�ري من األفالم
الوثائقية الت�ي تعد من األعمال التلفزيوني�ة املهمة والرضورية
فه�ي االفالم التي توثق ش�تى نواحي الحياة  ,االف�الم الوثائقية
الي�وم تعد من الوثائق التي يمكن اعتمادها يف تش�خيص جوانب
التاري�خ والثقافة والفن والرياضة وجميع ما يحتاجه االنس�ان
اجتماعيا وتربويا .
جمال العبيدي مخرج ومونتري يعمل يف مجال السينما والتلفزيون
الكثر من عرش س�نوات  ,يسعى دائما اىل تطوير مهاراته التقنية

واإلبداعية
 ,عمل يف الكثري من القنوات التلفزيونية ورشكات االنتاج التلفزيوني
والسينمائي وبالتحديد يف مجايل املونتاج واالخراج  ,كما
س�اعدت دراس�ته يف أكاديمي�ة الفنون الجميلة – قس�م الس�ينما
والتلفزي�ون ع�ىل تطوي�ر مهارات�ه يف الجانب اإلبداع�ي وصناعة
األفالم
الروائي�ة وتقني�ات كتابة الس�يناريو وصياغ�ة النصوص ،مخرج
نش�يط يطمح ان يكون جزءا من تج�ارب جديد لصناعة افالم مع
فرق إنتاج كربى مشاريع االفالم يف هوليوود .

حوار – مجال الشرقي
اهال وس�هال بك اخ جم�ال ضيفا عىل
جريدة الزوراء .
اهال وس�هال ب�ك وبجريدة ال�زوراءالغراء
يف البداي�ة نود منك ان تعرف نفس�كلقرائنا الكرام ؟
جم�ال الدين جمال لطف�ي ( جمالالعبي�دي ) مخ�رج العراقية :عضو يف
نقابة الفنانني العراقيني منذ 2015
عضو يف اتحاد اإلذاعيني والتلفزيونيني
العراقيني منذ 2014
حاص�ل ع�ىل ش�هادة مش�اركة من
رشك�ة  Flow Humanبانج�از فيل�م
الفنان العاملي 2016 -Wei Wei Ai
أحمل شهادة كورس املونتاج االحرتايف
م�ن مرك�ز االتح�اد للتدري�ب العاملي
 UCMTلبنان–بريوت 2014-
حاصل عىل شهادة املشاركة يف ورشة
صناعة اال ف�الم للس�فارة األمريكية
بغ�داد – Showcase Film American
2014
شهادة املشاركة يف فعاليات مهرجان
بغ�داد ال�دويل للس�ينما والتلفزي�ون
الدورة 32-31ش�هادة املش�اركة يف مهرجان قس�م
الفن�ون الس�ينمائية ال�دورة – 29
التصوير الفوتوغرايف
رئيس شعبة املونتاج يف املركز الوطني
الوثائقي –شبكة االعالم العراقي منذ
2016
حاص�ل ع�ىل العديد من كتب الش�كر
والتقدي�ر م�ن ادارة ش�بكة االع�الم
العراقي ورئاسة الوزراء العراقية
بكالوري�وس فن�ون س�ينمائية
وتلفزيوني�ة  /فرع االخراج  -طالب
ماجستري حاليا ً  /فرع السينما
مخرج يف مديرية االنتاج الوثائقي/
شبكة االعالم العراقي
لكل مب�دع بيئة نش�ا ٔ فيها واثرتفي�ه هل كان للبيئ�ة واالرسة اثرا يف
رسم طريقك يف الحياة ؟
بش�كل ع�ام تش�جيعاالرسة ع�ىل االهتم�ام
بالثقافة وتطوير
مهارات اللغة
االنكليزي�ة

والكومبيوت�ر كان الحجر االس�اس يف
غرس حب تعلم الفنون املرئية بشكل
عام والفنون التلفزيونية والسينمائية
بشكل خاص .
ابداعات�ك وهوايات�ك خ�الل مرحلةالدراس�ة – االبتدائي�ة – املتوس�طة –
االعدادية ؟
تعل�م اللغ�ة االنكليزي�ة وتحدثه�ابطالق�ة كان م�ن اه�م اه�دايف بع�د
مرحلة االبتدائية كون اللغة هي احدى
اهم البوابات التي س�اعدتني التعرف
عىل االبداعات العاملية يف مختلف انواع
الفن�ون  ،اضاف�ة لولع�ي بعالم
الكومبيوتر وعميل بوقت مبكر
يف مراكز لصيانة الحاس�وب
والربمجيات.
هل ل�ك ابداع�ات وهواياتمارستها خالل الكلية حدثنا
عنها بالتفصيل؟
انضمام�ي اىل كلي�ة الفن�ونالجميلة جاء متأخرا ً نس�بيا ً ،
اذ سبق ان كنت طالب مرحلة
ثالثة يف كلية الرتجمة االنكليزية
يف جامع�ة املأم�ون واضطررت
حينه�ا ل�رتك الجامعة بس�بب
الظ�روف الت�ي مر به�ا العراق
يف ع�ام  2005مم�ا دعاني ملغادرة
البالد وبدا عميل تدريجيا ً يف دمش�ق
من مصم�م طباعي يف اح�د مطابع
الش�ام اىل اح�دى مراك�ز الدعاي�ة
واالع�الن والتصمي�م والطباع�ة
يف منطق�ة «
الربامكة «،
ثم بعدها
للعم�ل

كمونت�ري و مخ�رج  mixer manيف
العدي�د من رشكات االنت�اج والقنوات
الس�ورية بع�د ان تلقي�ت العديد من
الدورات التطويرية من خالل االنرتنت
وبعض االق�راص التعليمية ملجموعة
ً
الحق�ا
 ، Adobeاضاف�ة اىل عم�يل
لصال�ح قن�اة التعليمي�ة الس�ورية
ورشك�ة الفا س�نتوري ع�ىل مرشوع
سلس�لة وثائقية تعليمية انذاك تحت
عنوان « امم امثالكم» ،
بع�د ت�ردي االوض�اع يف دمش�ق عام
 2012اضط�ررت لع�ودة م�رة اخرى
للع�راق  ،اذا ج�اءت الفرص�ة الكمال
دراس�تي مج�ددا لك�ن ه�ذه املرة يف
االختصاص الذي اعمل به مسبقا ً..
مت�ى فك�رت بالعم�ل يف اإلذاع�ةوالتلفزيون وملاذا ؟
ل�م اجد غ�ري التلفزي�ون وامليدياكمهن�ة تش�بع ش�غفي املتواصل
به�ذا الف�ن بع�د مزاولت�ي له
كمهن�ة مل�دة تزي�د ع�ىل
خمس س�نوات يف دمشق
والتي تعلم�ت منها كثريا ً
ولك�ن لي�س كافي�ا ً  ،اذ
كن�ت ابح�ث ع�ن تجربة
جدي�دة ف�ور وص�ويل
للع�راق للعم�ل من جهة
ولتطوي�ر مهاراتي يف هذا
االختص�اص م�ن جه�ة
ثانية  ،لم اجد سوى قناة
الوثائقية التابعة لشبكة
االع�الم العراق�ي حينه�ا
وهي تستعد النطالقها .
كي�ف ب�دأت العم�ل يفالوثائقية ؟
 ب�دا عم�يل يف ذل�كالوق�ت كمونت�ري اف�الم
وثائقي�ة ومخ�رج لسلس�لة
 documentary cinemaوالتي
اس�تمرت الكث�ر م�ن  45حلقة
..بموس�مني وتزامن�ا م�ع بداية
عميل يف االذاع�ة والتلفزيون ،كنت
قد ب�ارشت بالدوام املس�ائي يف كلية
الفن�ون الجميل�ة /قس�م الس�ينما
والتلفزيون  /فرع االخراج .
هل كانت نيتك العمل كمخرج ؟لم تكن النية يف ب�ادئ االمر ان اكونمخرج�ا ً وال اعتق�د انني كن�ت اعترب
االخ�راج مهن�ة بق�در ما ه�و امتياز
ومس�ؤولية يف نفس الوقت ،قد تكون
مجرد صفة يطلقها الناس عىل صانع
الفل�م او املحت�وى  ،كان ه�ديف من�ذ
البداية مجرد الدخول اىل هذا الوس�ط
والتعرف ع�ىل اختصاصته املتنوعة
واكتس�اب الخ�ربة م�ن خ�الل
العمل مع مخرج�ني ومصورين
وكتاب نصوص تمكنني الحقا
ان اصن�ع فيلم�ا ً يوم�ا ً م�ا ،
س�اعدني بذل�ك الجوان�ب
االكاديمي�ة الت�ي كن�ت
اتلقاه�ا يف كليت�ي اثن�اء
الدراسة ..
مع م�رور الزمن وتراك�م الخربات
ب�دأت تجارب�ي م�ع س�ينما األف�الم
القصرية كمخرج ومنتج مستقل .
وكيف تم تعيينك ومتى؟بع�د عودت�ي للع�راق يف  2012كنتابحث عن عم�ل وتجربة اس�تثنائية
تمكنن�ي تطوير م�ا تعلمته وعملت
به يف دمش�ق  ،التقي�ت بعدة قنوات
ورشكات انت�اج وش�اء الل�ه ان يتم
تعيين�ي بصفة عق�د يف مديرية قناة

الوثائقي�ة انذاك حيث كانت يف مرحلة
التاس�يس قب�ل انطالقه�ا يف اواخ�ر
. 2012
اول عمل استلمته يف التلفزيون ؟اول عم�ل يل تس�لمت اخراج�ه كانبعنوان «س�ينما وثائق�ي « من اعداد
وتقدي�م ن�ورا رايض ،كان يتن�اول
قص�ص اف�الم وثائقي�ة اث�ارت ً
جدال
كب�ريا وحققت ش�هرة عالية بس�بب
القضايا واملش�اكل التي تسلط الضوء
عليه�ا  ،وبعد انتهاء املوس�م االول تم
انج�از موس�م ث�ان للربنام�ج بهوية
برصي�ة وش�كل جدي�د يتن�اول افالم
س�ينمائية مقتبس�ه ع�ن قص�ص
ورواي�ات حقيقية من خالل اس�لوب
املقارنة والتحليل .
كيف كان�ت ر ٔوية االخرين تجاه اولعمل قدمته ؟
كان�ت التجرب�ة االوىل يف برنام�ج «سينما وثائقي « محط اعجاب الكثري
م�ن الزم�الء واالصدق�اء يف ش�بكة
االع�الم العراقي ملا قدمه الربنامج من
تحليالت و تناول الهم االفالم الوثائقية
والس�ينمائية عىل حد سواء  ،كما نال
ً
واضحا من
اهتم�ام النق�اد وكان ذلك
خ�الل تع�دد املق�االت يف الصحف عن
الربنامج وفكرته انذاك.
نهجك االخراجي بش�كل عام هل هو( دراما ام برامج تلفزيون ام افالم)؟
تأث�ري الش�خيص بفك�رة املحتوىالذي اخرجه ( فيلم  -برنامج  -اعالن
 س�بوت ) كان املعي�ار االس�اس يفتحديد مالمح نهج او هوية االس�لوب
ال�ذي اتبعه يف االعمال ف�ال يمكن من

ادارة انتاج  :انمار قيص
موسيقى  :عيل حسن
مونتاج :جمال العبيدي
سيناريو واخراج  :جمال العبيدي
كيف كان�ت ر ٔويتك االخراجية دراميايف فيلم عىل قيد الحياة  Alive؟

وجه�ة نظري ان يتم ذلك اال من خالل
تطوي�ر الذائقة باس�تمرار من خالل
املش�اهدات املتنوع�ة والتثقيف العام
وكلها تساعد عىل خلق محتوى يحقق
تأثريا عاطفيا معينا لدى الجمهور .
يف اعم�ايل الوثائقي�ة غالب�ا ً م�ا اميل
ايل االعتم�اد ع�ىل الوثيق�ة املص�ورة
واس�اليب تناوله�ا بعي�دا ً عن الس�بل
الكالس�يكية املعتادة م�ن خالل ايقاع
مت�وازن م�ع كافة الخط�وط االخرى
داخل الفل�م ( التعلي�ق  -الحوارات –
املوسيقى– التايبوغراف ) ...
اما يف افالمي الروائية القصرية  ،غال ًبا
ما اميل اىل املوضوعات االنس�انية من

تأث�ري يف لقط�ة اخباري�ة لطف�لس�وري ملطخ بالدماء داخل س�يارة
اس�عاف ال تتجاوز بض�ع ثوان قادني
لتخيل ما سبق من احداث لذلك الطفل
او غ�ريه م�ن االطفال اثن�اء الحروب
 ،،ببس�اطة كان�ت قص�ة الفيل�م عن
طفل يصحو ليجد نفسه وحيدا ً وسط
مدينة اشباح خلت من سكانها بسبب
الح�رب الطاحن�ة  ..لقط�ات الفيل�م
رك�زت ع�ىل ه�ول الح�رب ومواجهة
الطفل لذلك الرعب ..
اذك�ر اس�ماء االعم�ال الت�ي قم�تبإخراجها وتنفيذها ؟
االفالم الروائيه القصرية :

خالل سيناريوهات تعتمد عىل تالعب
يف املتن الحكائي لخطوط وازمنة الرسد
ما يخلق تنوعا ً ايقاعيا الزمنة املشاهد
واالح�داث  ،اما عىل مس�توى الصورة
فاعتمد عىل خلق بيئة وموقع مناسب
ومقنع لالحداث وتصميم انتاج مقنع
من ناحي�ة توزيع االكسس�وار داخل
الفض�اء  ،حركات الكامريا وحجومها
غالب�ا ً م�ا تك�ون مس�بقة التخطيط
 Shot plansللتمكن من الحصول عىل
نتائج ادق واقرب للسيناريو املكتوب.
اول عمل روائي قص�ري عملته ومنكان كادرك ؟
انجزت اعماال روائية عديدة منهافيلم عىل قيد الحياة ()201٧بطولة  :حسني احمد
تصوير  :انور صباح
ادارة فنية  :ميثم خلف

-1شعور مسبق2016 –Dejavu
-2عىل قيد الحياة 201٧ – Alive
-3ماراثون 2020 - Marathon
حدثنا عن ابرز االفالم الوثائقية التي
اخرجتها :
 -1برنامج سينما وثائقي
 -2ص�دح الحناج�ر ( ع�ن تاري�خ
االنشودة الوطنية يف العراق )
 -3سينما  ( +100عن تاريخ السينما

الجائ�زة الثالث�ة الفض�ل عم�ل يفاملهرج�ان الجامعي ال�دويل  -كركوك
201٨
اختيار رس�مي يف مهرجان النهج /كربالء 201٨
اختي�ار رس�مي يف مهرج�ان عيونلالبداع 2019 /
وهل لديك مشاركات دولية ؟
-نع�م االختي�ار الرس�مي والعرض يف

أول فيلم روائي أخرجته هو فيلم “على قيد احلياة”
حصلت على اجلائزة الربونزية ألفضل فيلم متكامل يف مهرجان كلية الفنون اجلميلة ٢٠١٧

شاركت يف مهرجانات دولية منها مهرجان مورانو  /ايطاليا  -نابولي ٢٠٢٠
احلركة السينمائية يف العراق شبه ميتة وال ميكن اطالق تسمية “سينمائية”

يف العراق )
 -4بايوغرايف  /فائق حس�ن ( س�رية
ذاتية )
 -5بايوغرايف  /ضياء البياتي( س�رية
ذاتية )
 -6بايوغ�رايف  /هن�د كام�ل( س�رية
ذاتية)

 -٧إرث خال�د( تاري�خ املتاح�ف يف
العراق )
 -٨حكاي�ة ح�واء يف ارض الرافدي�ن
( االرث الثق�ايف والحض�اري للم�راة
العراقية عرب التاريخ )
 -9الح�رف االول ( عن محو االمية يف
العراق )
وهل لديك اعمال متنوعة ؟
نعم اخرجت الكثري منها الس�بوتاتالتمثيلي�ة التوعوي�ة و الخاص�ة
باملناس�بات املتنوع�ة اضاف�ة اىل
الربوموشن والفواصل واالعالنات ..
هل ش�اركت اعمالك بمس�ابقات اومهرجانات او حصدت عىل جوائز ؟
فيلم  « Aliveعىل قيد الحياة وحصلت
ع�ىل الجائ�زة الربونزي�ة الفضل فيلم
متكام�ل يف مهرج�ان كلي�ة الفن�ون
الجميلة .201٧
جائ�زة افضل فيلم روائ�ي قصري يفاملهرجان ال�دويل للفلم القصري  -دياىل
.201٨

برنام�ج س�ينما بديل�ة لقن�اة BBC
 ARABICبي بي يس 201٨
اختي�ار رس�مي يف مهرجان س�ولوبورتو  /اسبانيا  -برشلونة201٨
اختيار رسمي يف مهرجان مورانو /ايطاليا  -نابويل 2020
اختي�ار رس�مي يف مهرجان س�ينماالسالم لقناة  TRTالرتكية  /انقرة
فيلم  « Marathonماراثون « 2020
اختي�ار رس�مي يف مهرج�ان االم�ماملتح�دة لش�ؤون الالجئ�ني و جامعة
انرت للفيلم  /داهاكا 2020
فيلم سينما 100 Cinema +100
حدثنا عن املشاركات الدولية:اختيار رسمي للعرض كفيلم افتتاحالسبوع الس�ينما العراقي يف مهرجان
قرطاج الدويل  /تونس 201٨
وماذا عن املشاركات املحلية:درع االب�داع يف ع�رض خاص مللتقىالس�ينما  /مؤسس�ة صدى الس�ينما
واملرسح 201٨
سلسلة افالم  Biographyسرية فنان
جائ�زة افض�ل عم�ل وثائق�ي يفمهرجان عيون لالبداع  /بغداد 2020
ع�رض خ�اص يف اتح�اد االذاعي�نيوالتلفزيونيني
رايك بالحركة السينمائية يف العراق؟حرك�ة بطيئة وش�به ميتة واليمكناط�الق تس�مية « س�ينمائية « عليها
كونه�ا تفتق�ر البس�ط مقوم�ات
الصناع�ة الس�ينمائية وه�ي وجود «
املنتج السينمائي» بمفهومه الحقيقي
ومنظومة االنت�اج الصحيحة لضمان
ديمومة ذلك االنتاج .
ما الذي بيدك االن ؟حالي�ا لدي ع�دة مش�اريع وثائقيةضمن سلسلة سرية فنان والتي توثق
حي�اة اه�م الفنانني العراقي�ني الرواد
اضافة لعدد من االفالم االخرى .
عىل مستوى االعمال االخرى  ،مستمر
يف عم�يل عىل صناعة املحتوى بانواعه
( اعالنات  -سبوتات  -برامج )
ع�ىل مس�توى الدراس�ة االكاديمي�ة
اعمل عىل بحثي لدراس�ة املاجس�تري
يف كلية الفن�ون الجميلة تحت عنوان
« املنت�ج االبداعي يف الس�ينما « والذي
يتناول الجوانب االبداعية لعمل املنتج
الس�ينمائي بعيدا ً ع�ن املتعارف عليه
م�ن الجوان�ب االدارية واملالي�ة لعمل
املنتج.
امنياتنا لك بالتوفيق والعطاء املتزايد .-شكرا للزوراء الحبيبة .
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ما أسباب (صداع الكمامة)؟

جتنيب هذه األخطاء كي ال تسهمي بإنهاء زواجك
يعترب الزواج أجم�ل عالقة يمكن أن
تنش�أ بني طرف�ني ،ولك�ن ال يمكن
أن ينج�ح دون أن يب�ذل الزوج�ان
مجهودا ً.
ويعم�ل فش�ل ال�زواج ع�ىل إلق�اء
املس�ؤولية عىل عاتق الطرفني ،فكل
طرف يسهم بشكل أو بآخر يف تدمري
ال�زواج ،حتى إن ل�م يك�ن متعمّداً،
وذل�ك نتيج�ة الخت�الط املفاهي�م،
وارت�كاب األخط�اء غ�ري املقصودة
بالتأكيد.
ويف ما ييل  3أخط�اء قد تقعني فيها
تس�هم يف تدم�ري ال�زواج وإنهائ�ه،
تع�رّيف إليه�ا ،وتجنبيه�ا لتحافظي
ع�ىل حياتك الزوجية س�عيدة ،قوية
ومستقرة.
 .1الخوف من مواجهة املشاكل
بعض األزواج يخش�ون من مواجهة
املش�اكل الت�ي تواجهه�م يف الزواج،
والنتيج�ة ه�ي تراك�م الضغائ�ن
واملش�اكل الصغرية ،لتصبح مشاكل
أكرب وأكثر تعقي�داً ،وبالتايل يصعب
حلها.
والنمط الس�ليم يف الحي�اة كزوجني

هو عدم إخفاء املشاكل أو تجاهلها،
فاملش�اكل والخالف�ات يج�ب أن
ُتناقش بني الزوجني بهدوء وحكمة،
للتوص�ل إىل حلول ت�ريض الطرفني،
وبالت�ايل القضاء عىل املش�كلة ،ونبذ

املطبخ
املقادير:
كيلوغرام ونصف من الدجاج .
ورقة غار .
ملعقة طعام من امللح .
عود قرفة .
 4-5رؤوس كاملة من الفلفل الحلو
.
بصلة مقطعة إىل أربعة أجزاء .
 3-4حبات كاملة من الهال .
 8أكواب من املاء.
لوز مقرش ومقيل .
صنوبر مقيل .
فستق حلبي مقرش ومقيل .
كوبان من القمح املقشور .
ملعقتان صغريتان من القرفة .
رب�ع ملعق�ة صغ�رية م�ن كب�ش

الضغينة بني الزوجني.
إذا كنتِ تخش�ني مواجهة املش�اكل
والخالف�ات م�ع زوج�ك بدع�وى
الحفاظ عىل السالم بينكما ،فتأكدي
م�ن أن مناقش�ة الخالف�ات وح�ل

املش�اكل بهدوء ه�و ما يضم�ن لكِ
السالم واالستقرار الزوجي.
 .2االعتق�اد ب�أن املش�ورة الزوجية
عند األزمات فقط
يعتقد البعض أن اللجوء إلستشاري

عالق�ات الزوجي�ة يك�ون فقط عند
تعرّض ال�زواج ألزمة ك�ربى ،ولكن
الحقيقة أن املشورة الزوجية الدورية
تس�اعد الزوج�ني ع�ىل التفاه�م،
وتقريب وجه�ات النظ�ر ،والتعامل
مع�ا ً باحرتام ولطف ،كم�ا تعلمهما
كيفية التواصل الجيد ،وحتى كيفية
الخ�الف بنزاهة ،وبالتايل فاملش�ورة
الزوجية تس�اعد ع�ىل تجنب حدوث
األزمات الكربى من األساس.
 .3االختالف�ات الجوهري�ة ب�ني
الزوجني
يعترب اختي�ار رشيك حي�اة مختلف
عن�كِ تماما ً يف أم�ور جوهرية تح ّديا ً
كب�رياً ،والواقع أن نج�اح هذا النوع
م�ن الزيج�ات هو االس�تثناء وليس
القاعدة ،فبعد أن تخبو شعلة الحب،
تبقى االختالفات الكبرية والجوهرية
بني الزوجني لتعيق التواصل الروحي
والحميمية بينهما ،لذا حاويل تجنب
اختيار رشيك حي�اة مختلف عنكِ يف
أمور جوهرية مثل الدين أو املستوى
االجتماع�ي أو املب�ادئ األخالقي�ة
األساسية.

طبق القمح مع الدجاج واملكسرات
القرنفل .
ملعقة صغرية من مس�حوق البهار
الحلو .
زبدة وسمنة أو زيت لقيل املكرسات
الطريقة:
ينق�ع القم�ح املقش�ور 24س�اعة
باملاء البارد قبل طهوه.
يغس�ل الدجاج ويوضع مع ثمانية
أكواب م�ن املاء فوق الن�ار .ويرتك
الدج�اج حت�ى يغيل وت�زال الطبقة
العلوية من الزفرة عنه .تضاف إليه
ورق�ة الغار ،وامللح ،وع�ود القرفة،
والفلفل الحل�و ،والبص�ل ،والهال.
يطه�ى الكل معا ً يف طنجرة الضغط
أو الق�در العادي�ة حت�ى ينض�ج
الدجاج تماما ً.

يخ�رج الدجاج من الق�در وتصفى
املرقة.
توضع مرق�ة الدج�اج يف قدر فوق
الن�ار ويضاف إليها القمح املنقوع.
وحني يبدأ املزي�ج بالغليان ،تخفف
الن�ار وترتك القدر فوقه�ا ملدة 30-
 40دقيق�ة حت�ى تنض�ج حب�ات
القم�ح تقريب�ا ً ولكن م�ن دون أن
تصبح سهلة الهرس .يمكن إضافة
املزي�د م�ن املرقة أثن�اء الطهو عند
الحاجة.
تقىل املك�رسات ،وتنزع العظام من
الدجاج.
ت�ذوب الس�منة أو الزب�دة ويوضع
نص�ف ك�وب منه�ا م�ع القم�ح
املطهو.

يس�كب القم�ح يف طب�ق التقدي�م
ويزي�ن باملك�رسات واللح�م .يقدم
الطبق ساخنا ً مع اللبن.

كل يوم معلومة
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مالحظة
يمكن تحضري هذا الطبق مع اللحم
باعتماد الطريقة نفسها.

إن نوعي�ة الكمام�ات الواقية م�ن اإلصابة
بفريوس كورونا تختلف من رشكة ألخرى،
وجميعهم لهم رضورة ملحه يف الوقاية من
اإلصابة بفريوس كورونا ،وال تقارن بمن ال
يقوم بارتداء الكمامات من األساس .وفرتة
ارت�داء الكمام�ة الواح�دة تك�ون يف حدود
ال��  8س�اعات يف الي�وم الواح�د ،وال يجب
اس�تخدامها مرة أخ�رى أو تعقيمها ،ومن
يقوم باس�تخدامها لف�رتة طويلة يزيد من
خط�ورة إصابته بالف�ريوس ،ألنها تحتوي
بكتريي�ا وفريوس�ات ،وعن�د ارتداؤها مرة
أخرى تزيد من فرصة اإلصابة بالفريوس.
الكمام�ات القطنية التي يج�ري تصنيعها
منزلي�ا هام�ة ورضورية ،وتمن�ع اإلصابة
بالف�ريوس ً
أيض�ا ،مش�د ًدا ع�ىل رضورة
غس�لها وتعقيمه�ا يوميا ولك�ن كمامات
ال�� ( )M3ه�ي األعىل حماية م�ن اإلصابة
بفريوس كورونا وتقي منه.
وفيما يتعلق ب�رش الكحول عىل الكمامات
قب�ل ارتدائها لزي�اده فرص ع�دم اإلصابة
بف�ريوس كورون�ا ،أك�د أن�ه يفض�ل رش
الكحول عىل الكمامات قبل ارتدائها لزيادة

فرص عدم اإلصابة بفريوس كورونا وزيادة
معدالت األمانً ،
الفتا إىل أن الكمامات وحال
ً
طويال لوقت طويل يؤدى ذلك إىل
تم ارتدائها
عدم وصول األكسجني للدم بشكل طبيعي،
ما يؤثر عىل البعض بالشعور بصداع أو اآلم
يف الوجه.
وملن يرتدي الكمامتني مع بعض فإنها تقلل
نس�بة األكس�جني ،وتس�اعد أن الش�خص
يستنش�ق ثان�ي أكس�يد كرب�ون بش�كل
مضاعف ،ومن األفضل أن الشخص يرتدي
الكمام�ة مع غط�اء الوج�ه الطبي (فيس
شيلد) ألمان أكرب”.

احذر وامتنع من اخطاء شائعة......

مساعات البلوتوث تدمر األذن
ح�ذر طبيب م�ري ،م�ن س�ماعات “البلوتوث”
املستخدمة مع الهواتف الذكية ،لتأثريها الضار عىل
األذن.
ق�ال الدكت�ور إن الس�ماعات املس�تخدمة م�ع
الهوات�ف الذكي�ة تس�بب أرضارًا كب�رية ال يدركها
املستخدمون.
وأضاف ،املوجات الكهرومغناطيس�ية تتخلل لألذن
الداخلية ،عند اس�تخدام سماعات البلوتوث بصورة
مستمرة وعىل مدار ساعات.
وأش�ار الطبيب إىل أن هذه املوج�ات تؤثر يف حيوية
األذن ،وع�ىل عمله�ا الوظيف�ي ،ألن املج�االت
الكهرومغناطيسية هي مصادر طاقة غري مرئية لها العديد من األرضار عىل األذن.
وأشار الطبيب إىل أن “املوجات التي يتم إصدارها من سماعات البلوتوث الالسلكية مع
االستخدام عىل املدى الطويل ،بتوصل لألذن الداخلية ومنها إىل املخ ،وهذا يسبب إصابة
املستخدم بضعف تدريجي للسمع”.
وأكد أن هذه املوجات تس�بب أيضا ضعف السمع مع عدم اكتشاف األمر مبكرًا ،فضال
عن تس�ببها يف شعور الش�خص ببعض اآلالم بس�بب وزنها وتثبيتها عىل األذن لفرتة
طويلة.
يش�ار إىل أن الخرباء حذروا من املخاطر الصحية لس�ماعات البلوتوث ،خاصة النس�خ
املقلدة منها ،وذلك بسبب املوجات كهرومغناطيسية ضارة التي تصدر منها.

طبيبك يف بيتك

تعرف على سبب وجود ملصقات صغرية على الفواكه أفضل  10أطعمة لتقوية البصر والعني ..ابدأ بتناوهلا اليوم
معظم الفواكه والخرضاوات يف األسواق عليها
ملصق�ات صغ�رية نزيلها غالب�ا ً بعد رشاء ما
نحتاج�ه ،وأغلب الن�اس ال يع�ريون اهتماما ً
للمعلوم�ات الت�ي عليه�ا ،وما يجهل�ه أغلب
األفراد أن عىل امللصقات هذه معلومات مهمة،
وأن هذه األرقام ال تدل عن سعر املنتج بل عىل
جودته.
واألرقام املوجودة عىل هذه امللصقات تدل عىل
هوية املنتج ،توضح نوعه ومحتواه وماذا قدم
له من األسمدة.
واملنتج�ات يف األس�واق ثالث�ة أن�واع ،فهن�اك
املنتجات التقليدية التي يتم زراعتها بواسطة
األسمدة الكيميائية ،وهناك املنتجات العضوية
التي تحتوي عىل س�ماد طبيعي ويتم زراعتها
م�ن دون مبيدات كيميائي�ة ،وهناك املنتجات
املعدلة جينيا ً
وامللصق�ات تح�دد ن�وع كل منتج ،ف�إذا كان
الرقم عىل امللصقات مكونا من خمس�ة أرقام
ويبدأ بالرقم  9يكون املنتج عضوياً ،وإذا كان
الرق�م املوج�ود عىل امللص�ق مكونا ً م�ن أربع
خانات ويبدأ بالرقم  3أو أربعة يعني أن املنتج
تمت زراعته بالطريقة التقليدية ،وهو موجود

بكثرة يف أسواقنا.
أم�ا ل�و كان الرق�م ع�ىل املنتج مكون�ا ً من 5
خانات ويب�دأ بالرقم  8فيعني أن املنتج معدل
ومط�ور جينيا يف املخت�ربات ،وينص�ح بعدم
رشائ�ه ،والطبيعي أنه نادرا ما نجد هذا النوع
من املنتجات يف أسواقنا.
وأغل�ب املنتج�ات هن�ا تحت�وي ع�ىل أس�مدة

كيميائية ،فالرقم عليها مركب من  5أرقام ويبدأ
بالرق�م  ،4وعن هذه امللصق�ات أيضا معلومات
يجهله�ا أغل�ب الن�اس ،فبحس�ب الجمعي�ة
األمريكي�ة للغ�ذاء وال�دواء فالورق املس�تخدم
لصناعته�ا قاب�ل ل�ألكل والصم�غ املس�تعمل
أيضا.ولها اس�تخدامات أخرى فبعض الفنانني
استخدموها لصناعة لوحات فنية عديدة

سلوكيات

 4قرارات ال جيب أن تتخذيها ً
نيابة عن طفلك

األمه�ات ال يتحمل�ن فق�ط مس�ؤولية تلبي�ة
االحتياج�ات األساس�ية ألطفاله�ن ،ب�ل أيضا ً
يتحملن ع�بء رعايتهم وتنمية ش�خصياتهم
واس�تقاللهم ،وما بني تلبي�ة احتياجات طفلك
األساس�ية ،وتنمي�ة ش�خصيته املس�تقلة،
وحمايت�ه من الخطر ،تضطري�ن التخاذ مئات
ً
نياب�ة عن طفلك ،ولكن هناك قرارات
القرارات
ال تؤث�ر يف اللحظ�ة الحالي�ة فحس�ب ،وإنم�ا
يكون له�ا تأثري أعم�ق عىل تكوين ش�خصية
طفلك وقدرته عىل اتخاذ قراراته يف املس�تقبل،
لذلك فلي�س كل قرار يكون صالحا ً ألن تتخذيه

ً
نيابة عن طفلك ،فهناك قرارات يجب أن ترتكي
لطفلك حري�ة اتخاذها ،مثل الق�رارات األربعة
ً
نياب�ة عن
التالي�ة الت�ي ال يج�ب أن تتخذيه�ا
طفلك أبدا ً.
 1مقدار الطعام الذي يتناوله طفلكه�ذا ال يتعل�ق بنوعية الطع�ام الت�ي يتناولها
طفل�ك ،فاختي�ار وجب�ات متوازن�ة وأطعم�ة
صحية بالتأكيد هي مس�ؤوليتك ،ولكن مقدار
ما يتناوله طفلك يف كل وجبة هو قراره وحده.
 2من يعانق طفلكالكث�ري م�ن األمه�ات يطلب�ن م�ن أطفاله�ن

الس�ماح لأله�ل واألصدق�اء باحتضانهم ،وقد
يق�اوم الطفل ،فتس�تمر األم بالضغ�ط عليه،
وه�ذا خطأ ف�ادح ،حيث أن إرغ�ام الطفل عىل
معانق�ة أو تقبيل أحدهم ،مهما كان قريبا ً من
األرسة ،يرس�ل إش�ارات للطفل بأنه مجرب عىل
تقبّل ملس�ات الغري حتى إن لم يشعر باالرتياح،
ما يعن�ي إضعاف قدرته ع�ىل رفض ومقاومة
اإلس�اءة الجس�دية أو الجنس�ية يف املستقبل،
حيث إنه معتاد عىل االستسالم إلجبار اآلخرين
له عىل اخرتاق مساحته الحميمة.
 3ماذا يلعب طفلكامنحي طفلك مس�احة من الحرية ليقرر ماذا
يلع�ب ،وال تدفعيه للعب لعبة معينة فقط ألنكِ
تفضلينه�ا يف مرحلة الطفولة ،علي�كِ تقبّل ما
ّ
مفضل بالنس�بة
يحبه طفلك حتى إن كان غري
إليكِ  ،ما دام شيئا ً غري ضار.
 4كيف يجب أن يشعر طفلكيس�تخدم األطف�ال ،وخاص�ة الصغ�ار منهم،
عواطفهم للتعبري والتواصل ،قد تبدو مش�اعر
طفل�ك أحيان�ا ً درامي�ة ج�داً ،ولك�ن يجب أال
تمنعي�ه م�ن التعبري ع�ن مش�اعره بطريقته
وبحري�ة ،فه�ذا يجعل�ه يش�عر بأن مش�اعره
تس�تحق التقدير وأنه بح�د ذاته موضع تقدير
واحرتام.

يعتقد الكثريون أن فش�ل البر هو
نتيجة حتمية للش�يخوخة أو إجهاد
العني ،لكن يف الحقيقة ،يمكن لنمط
الحي�اة الصح�ي أن يقل�ل بش�كل
كبري من خطر مش�اكل صحة العني
والقدرة البرية.
وتتف�ق جمي�ع الدراس�ات ع�ىل أن
أحم�اض أوميغ�ا  3الدهني�ة (بم�ا
يف ذل�ك  )DHAوالنح�اس واللوت�ني
وزياكس�انثني رضوري�ة لصح�ة
العني.
يف الت�ايل قائمة من  10أطعمة يمكن
أن ي�ؤدي تناوله�ا إىل تزويد الجس�م
بهذه األحماض والعنارص الرضورية
ألداء العني ويحسن قدرتها:
األسماك
تعت�رب األس�ماك مص�ادر غني�ة
بأحماض أوميغا  3الدهنية ،وتحتوي
األس�ماك عىل زيوت غنية بهذه املادة
يف أنس�جتها ،ل�ذا ف�إن تناولها يوفر
مس�تويات أع�ىل م�ن زيت الس�مك
الغني بأوميغا .3
تش�مل األس�ماك التي تحت�وي عىل
مستويات عالية من أوميغا  3أسماك
تونة والس�املون والس�لمون املرقط
واألس�قمري البح�ري والرسدي�ن
والسمك اململح.
املكرسات والبقوليات
املك�رسات غني�ة ً
أيض�ا بأحم�اض
أوميجا  3الدهنية ،تحتوي املكرسات
ً
أيضا عىل مس�توى عال من فيتامني
“أي” ،والذي يمك�ن أن يحمي العني
من التلف املرتبط بالعمر.

وتشمل قائمة املكرسات والبقوليات
املفي�دة للع�ني الكاج�و والف�ول
السوداني والعدس وغريها.
البذور
وتحت�وي البذور مث�ل املكرسات عىل
نس�بة عالي�ة م�ن أوميغ�ا  3وه�ي
مص�در جي�د لفيتامين�ات متع�ددة
أهمها فيتامني “أي” ،وتش�مل بذور
الش�يا ،وبذور الكتان وب�ذور القنب
وغريها.
الحمضيات
تش�ري جمي�ع الدراس�ات إىل احتواء
الحمضي�ات ع�ىل نس�بة عالي�ة
م�ن فيتام�ني “يس” ،وال�ذي يعت�رب
مضاض�ا قويا جدا لألكس�دة ،تمامً ا
مثل فيتام�ني “ج” وفيتامني “هاء”
وتنصح منظمة البريات األمريكية
بهذه الفيتامينات ملحاربة تلف العني
املرتب�ط بالعمر ،تش�مل الحمضيات
الغني�ة بفيتام�ني “يس” الليم�ون
والربتقال.

الخرضوات الورقية
تعترب الخض�ار الورقية من العنارص
الغذائي�ة الغني�ة بم�ادة اللوت�ني
والزياكس�انثني وه�ي ً
أيض�ا مصدر
جي�د لفيتام�ني “يس” وتش�مل
الخ�رضوات الورقي�ة املعروف�ة
باحتوائه�ا عىل ه�ذه امل�واد كال من
السبانخ وكرنب وغريها.
الجزر
لم ت�أت العب�ارة الش�هرية “الجزر
يق�وي النظر” من فراغ ،فقد أكدت
الصحيف�ة أن الجزر غني بفيتامني
“أ” وبيت�ا كاروت�ني ،ويعط�ي بيتا
كاروتني الجزر لونه الربتقايل.
يلع�ب فيتام�ني “أ” دورًا أساس� ًيا
يف الرؤي�ة ،وهو مك�ون من بروتني
يس�مى رودوبس�ني ،الذي يس�اعد
الشبكية عىل امتصاص الضوء.
البطاطا الحلوة
البطاطا الحلوة غنية ببيتاكاروتني
مثل الج�زر ،كما أنه�ا مصدر جيد

لفيتام�ني “أي” وه�و مضاد قوي
لألكس�دة ،لذل�ك ينص�ح بتناوله�ا
بش�كل دوري للحف�اظ عىل صحة
العني.
لحم البقر
لحم البقر غني بعنر الزنك ،والذي
ربطت�ه أغل�ب األبحاث ح�ول العالم
بصح�ة الع�ني ع�ىل امل�دى الطويل،
ويمك�ن أن يس�اعد الزن�ك يف تأخري
فقدان البر املرتبط بالسن أو بعض
األم�راض العينية املرتبطة بالس�ن،
وتحت�وي اللحوم مثل ص�در الدجاج
ولح�م الخنزي�ر ع�ىل الزن�ك ،ولكن
بمستويات أقل من لحم البقر.
تحت�وي الع�ني ع�ىل مس�تويات
عالية من الزنك ،خاصة يف ش�بكية
العني ،واألنسجة الوعائية املحيطة
بالشبكية.
البيض
البي�ض هو مص�در ممت�از للوتني
وزياكس�انثني ،وهي مواد أساسية
تساهم بتقليل خطر فقدان البر
املرتب�ط بالعم�ر ،ويعت�رب البي�ض
مصدرا مهم�ا لفيتامين�ات “يس”
و”أي” والزنك.
املاء
يتع�رب امل�اء م�ن أه�م العن�ارص
الرضوري�ة لصح�ة الع�ني ،حي�ث
تحت�وي الع�ني ع�ىل نس�بة كبرية
من املياه ،ويس�تخدم الجسم املياه
لرتطي�ب الع�ني بش�كل مس�تمر،
لذلك ينصح برشب الكثري من املياه
لتجنب حدوث جفاف العني.

دراسات حديثة

فقدان األسنان قد يؤثر يف صحة القلب
توصلت دراس�ة دولية حديثة إىل أن فقد البالغني
ألس�نانهم ق�د ي�ؤدي لإلصابة بأم�راض القلب.
وق�ام الباحثون يف هذه الدراس�ة بتحليل بيانات
ما يقرب من  16,000شخص من  39دولة ممن
قدم�وا معلوم�ات عن ع�دد األس�نان املتبقية يف
أفواههم ،وتكرار إصابتهم بنزيف اللثة.
فتبني أن ما يقرب من  40%من املش�اركني كان
لديهم أقل من  15س�نة ،و 16%ل�م يكن لديهم
أس�نان عىل اإلطالق ،بينما  25%من املش�اركني
كانوا يعانون من نزيف متكرر باللثة.
وق�د الحظ الباحث�ون أنه م�ع كل نقص يف عدد
األس�نان كانت هن�اك زيادة يف مس�توى األنزيم
الضار الذي يزيد من التهابات وتصلب الرشايني.
كما أشارت الدراسة إىل أنه كلما قل عدد األسنان
عن�د الش�خص ،زادت عوامل الخط�ورة األخرى
ألم�راض القل�ب ،مث�ل مس�توى الكولس�رتول
الس�يئ وزيادة س�كر الدم وارتف�اع ضغط الدم

وزيادة محيط الخر.كما أن األش�خاص الذين
يعان�ون فق�دا ً كبريا ً يف األس�نان يك�ون أغلبهم
من مرىض البول الس�كري م�ع زيادة يف مخاطر
اإلصابة باملرض بنس�بة  11%م�ع كل نقص يف
عدد األس�نان.كما وجدت الدارس�ة التي س�وف
تناقش يف مطلع األس�بوع القادم باجتماع كلية
القلب األمريكية بس�ان فرانسيسكو أن التدخني
يرتبط كذلك بمشكلة الفقد املبكر لألسنان.
كما وجد الباحثون أن نزيف اللثة يرتبط بارتفاع
مس�توى الكولس�رتول الس�يئ وضغ�ط ال�دم
املرتفع.ويق�ول الباحثون إن�ه ليس من الواضح
بعد س�بب هذه العالقة بني فقد األسنان وصحة
اللثة وبني صحة القلب.
وأش�ارت الدكتورة ع�ال فيدين من قس�م علوم
الطب بجامعة  Uppsalaبالس�ويد إىل أنه “ليس
م�ن الواضح بعد ما إذا كانت مش�اكل األس�نان
تسبب يف أمراض رشايني القلب أم ال .ربما يكون

هناك عامل مشرتك بني املرضني.
أم�ا من يعتق�دون أن هن�اك عالقة س�ببية بني
األمري�ن فيقرتح�ون ع�دة نظري�ات ،منه�ا أن
االلتهاب الدائم باألس�نان واللثة ووجود بكترييا
يف ال�دم بس�بب إصاب�ة األس�نان ف�إن البكرتيا
تهاجم الرشيان التاجي.
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كلمات متقاطعة

الحمل

التح�دي يولّد عن�دك حافزا ً أكر للعم�ل بجدية،
وه�ذا يخلق جوا ً م�ن التنافس بين�ك وبني زمالئك
لتقدي�م األفض�ل .س�وء تفاهم مع الرشي�ك يؤدي إىل
بع�ض االخت�الف يف وجه�ات النظ�ر ،لكن يت�م حلّه بعد
تدخل صديق مشرك بينكما.

الثور

تتحرك برسع�ة الرق اليوم ،وحت�ى خطواتك
س�تكون رسيعة جدا مم�ا يجعلك تس�اعد أي
ش�خص بحاجة إلي�ك .تحب أن تش�ارك يف جميع
األنشطة اليوم وهذا أمر جيد للغاية .ستشعر بتحسن
شديد إذا أنجزت أعمالك أوال بأول.

الجوزاء

مواجه�ة الصعوبات الي�ومّ ،
توفر ل�ك ظروفا ً
أفضل وأكثر استقرارا للغد ولكن تراكم الخالف
مع الرشيك ،س�يزيد تعقيد االمور وتصبح املعالجة
مس�تحيلة .الضح�ك واملرح وامل�زاح من أهم وس�ائل
العيش لحياة أطول وأكثر استقرارا ً.

السرطان

اعل�م جيدا أن الطاقة التي تتمتع بها س�تزداد
كلما كنت محاطا بمن يدعمك ويشجعك ويقدر
قدرات�ك .اهتم بم�ن حولك بدال م�ن محاولة هدم
حياتهم .س�تحظى باح�رام وثقة اآلخري�ن بكلماتك
العذبة وأسلوبك الرائع.

األسد

لم ال تغري نفس�ك اليوم؟! إذا ش�عرت بالتعب،
ننصحك بالقيام برحلة قصرية إىل مكان هادئ.
ال تعتم�د فقط عىل الداوف�ع واملحفزات الخارجية
كتن�اول املرشوب�ات الغني�ة بالكافي�ني ،ب�ل غري من
نفسك ومن أفكارك ،ألن هذه املرشوبات قد تدمر جسمك
وجهاز العصبي.

العذراء

الخط�ط الجي�دة واالنضباط والدق�ة حلفاؤك
الي�وم .كن هادئا وترصف به�دوء وتابع نتائج
ترصفات�ك .حان الوقت اآلن للركيز عىل ما تحتاج
أن تفعل�ه وننصحك بوضع خطة جديدة للعمل .األرق
الذي تشعر به اليوم قد يجعلك تترصف برسعة وتعجل.

الميزان
ال تتأثر باملش�اكل والحلول غري الحاسمة التي
تواجه�ك اليوم .ال تجعلها س�ببا يف إحباطك .إذا
أرصرت ع�ىل االنتظار بهذه الطريقة ،س�يكون من
الصع�ب علي�ك أن تتقدم نح�و األمام.أن�ت بحاجة إىل
التحرك يف الحال .إذا واجهتك صعوبة ما ،يجب أن تتغلب
عليها.

العقرب

هن�اك يشء م�ا غري طبيع�ي يف العم�ل ،وربما
يضع�ك ه�ذا األم�ر يف حال�ة عصبي�ة غريب�ة.
الظ�روف من حولك قد تك�ون مربكة ومضطربة.
األحداث غري مس�تقرة وهناك بع�ض النقاط ما زالت
غامضة بالنس�بة لك ولذلك ال يمكنك الترصف اآلن .حتى
إذا كن�ت مس�تعدا للت�رصف ،انتظر حتى ينته�ي التوتر
ويصبح كل يشء واضحا.

القوس

بانتظ�ارك الكث�ري م�ن املس�ؤوليات واألعب�اء التي
تتطلّب منك عمال جدياً .تميل إىل التجاوب مع رغبات
الرشيك وتس�عى لتلبية حاجاته وإرضائه ،شعورا منك
برضورة تلطي�ف األجواء ورغبة يف تذلي�ل العقبات .عليك
االهتمام بوضعك الصحي ،ومن املستحس�ن اتباع نظام غذائي
سليم يؤمن صفاء الدم من السموم واالعتناء بالدورة الدموية
وانتظامها.

الجدي

يوم جيد للتوس�ع يف العمل ولكن لس�وء الحظ
تتوق�ف فج�أة عندما تق�رر االنط�الق .ال تقلق
فان�ت مس�تعد جدا لخ�وض املعرك�ة ،ولكن ثق يف
قدرات�ك أوال وتأك�د أن اآلخرين س�يثقون ب�ك .الحظ
يدعمك ويحالفك ،ولذلك ال تضع هذه الفرصة.

الدلو
التفاصي�ل الصغ�رية ج�دا يف العمل ق�د تلفت
انتباهك أكثر من األمور التي تحتاج إىل تركيزك.
يبدو أن ستنش�غل الي�وم بمهام غ�ري رضورية ال
فائ�دة منها .التعامل مع هذه املهام بطريقة منطقية
قد يكون وسيلة لالستفادة منها .ساعد من حولك واهتم
بمتطلباتك الخاصة ألن هذا أهم يشء بالنسبة لك اليوم.

الحوت

ال�رشارة البس�يطة قد تكون س�ببا يف إش�عال
حقول واسعة وتحويلها إىل تالل من النريان .قد
تهدأ هذه النريان يف نهاية اليوم .عىل الرغم من انك
قد تكون أحد املتس�بيني يف إش�عال هذه النريان ،ولكن
ال داع للش�عور بالذن�ب ،ع�ىل الرغم م�ن أن النار مدمرة
ملا حوله�ا ولكنها رضورية .أمامك فرص�ة لتنظيف هذا
املكان وتحويله إىل أرض خصبة جديدة.

حدث يف
مثل هذا
اليوم

- 1999مل�ك األردن الحس�ني ب�ن ط�الل يعزل
أخاه األمري الحسن من والية العهد ،ويعني نجله
األكر األمري عبد الله ً
خلفا له.
زلزال يف كولومبيا بقوة  6.4عىل مقياس ريخر
يؤدي إىل مقتل  1185شخصا عىل األقل.
 - 2000الرشط�ة اإلرسائيلي�ة تمنع ش�احنتني
محملتني بمواد أولية تحتاجهما أعمال الرميم
الجاري�ة يف املس�جد األق�ى م�ن الدخ�ول إىل
املسجد.
 - 2006زل�زال يف الفلبني بقوة  5.0عىل مقياس
ريخر.
- 2010س�قوط طائ�رة ركاب إثيوبية يف البحر
األبيض املتوس�ط قباله السواحل اللبنانية وذلك
بعد وق�ت قصري م�ن إقالعها من مط�ار رفيق
الحريري ال�دويل يف بريوت برحلته�ا املتجهة إىل
أديس أبابا.
تنفيذ حك�م اإلعدام بحق وزي�ر الدفاع العراقي
األسبق عيل حسن املجيد الشهري بعيل الكيماوي
بعد صدور أربع أحكام باإلعدام بحقه يف جرائم
قتل وإبادة جماعية.
- 2011احتجاج�ات ش�عبية يف مرص ،أس�ميت
بيوم الغضب وذلك تندي ًدا بتدني األجور وارتفاع

األس�عار والبطال�ة ،واملطالب�ة بإصالح�ات
سياس�ية ،وتطورت األحداث بع�د ذلك إىل اندالع
ثورة  25يناير للمطالبة بإطاحة الرئيس محمد
حسني مبارك ونظامه.
الرئيس اللبناني ميش�ال س�ليمان يكلف نجيب
ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد حصوله
ً
صوتا يف االستشارات النيابية.
عىل 68
 - 2014اختتام بطولة أفريقيا لكرة اليد للرجال
لس�نة  2014بعد فوز منتخب الجزائر بالبطولة
أم�ام املنتخب التون�يس .وكذلك ختم�ت بطولة
أفريقيا لكرة اليد للسيدات  2014بفوز منتخب
تونس للس�يدات بالبطولة عىل سيدات منتخب
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 - 2015ائت�الف اليس�ار الراديكايل يف�وز بعد ٍد
من املقاع�د يف االنتخاب�ات الرملانيَّ�ة اليونانيَّة
ً
و ُي ِّ
كومة ائتالفي ًَّة مع ح�زب اليونانيني
ش�ك ُل ُح
املُستقلني.
 - 2018تقدي�م عقارب س�اعة القيامة بمقدار
 30ثانية.
 - 2019انهي�ار س�د للتعدي�ن يف بروماديني�و
ً
ت�اركا أكث�ر م�ن  90قتي�ال ومئات
بالرازي�ل،
غريهم يف عداد املفقودين.

اختبارات شخصية

ماذا تقول شكل اظافرك عن شخصيتك وصحتك ؟
نعرض عليكم دليل بس�يط ملجموعة من
األف�كار التي تس�اعدك يف تحديد ش�كل
أظافرك وما يمكن أن تكشفه عن صحتك
وش�خصيتك ومشاعرك  .تعرف عىل هذه
املعلومات املذكورة أدناه وتعرف إذا كانت
هذه املعلومات تتفق مع شكل أظافرك .
األظافر الطويلة جدا ً :
هل لدي�ك أظافر طويلة أكث�ر من الالزم
 .ترب�ط العديد من األبح�اث بني األظافر
الطويل�ة بش�كل مرب�ط وب�ني الطاق�ة
املنخفض�ة مث�ل الش�عور باإلكتئ�اب
والخم�ول  .وتذكر أيضا ً بأن هذه الحالة
تش�ري إىل فق�دان ق�وة العض�الت ،وهذا
بدوره يؤدي إىل الشعور بالضعف والتعب
أو ظه�ور مش�اكل الجه�از الهضم�ي .
وق�د يتط�ور االم�ر إىل اإلصاب�ة بضمور
العضالت ،والتصلب املتعدد .
األظافر القصرية جدا ً :
ع�ىل الناحي�ة األخ�ري ،ف�إن األظاف�ر
القصرية ج�دا ً تدل عىل إرتفاع مس�توى
الطاق�ة بش�كل طبيع�ي ،بمعن�ى أن�ك
ش�خص عصب�ي تح�ب الثرث�رة كث�ريا ً
وتتمتع بشخصية حيوية ونشيطة .
كما أن هذا النوع من األشخاص يفضلوا
الدخول يف املناقشات الطويلة يف القضايا
املث�رية للج�دل  .وال تخاف م�ن تناقض
وجهة نظرك مع شخص أخر .
األظافر املربعة :
يذكر دكت�ور مانغني بأن األظافر املربعة
يمك�ن أن تك�ون عالم�ة تحذي�ر ح�ول
اإلصابة بأمراض القل�ب وخصوصا ً عند
الكبار يف الس�ن  .أما األش�خاص األصغر
سنا ً عىل
مش�اكل يف الجه�از العصب�ي مث�ل
التشنجات أو ضعف األوتار .
وربما تكون عداء وتتساءل ملاذا غالبا ً ما
تواجه تمزق عضيل أثناء الطريق أو ربما
تش�عر بتشجنات الس�اق املزعجة والتي
توق�ظ ليالً ..كم�ا أنها قد تك�ون عالمة
لوجود مشاكل أخري يف الجهاز التناسيل
أوأالم الطمث وبالتايل مش�اكل الخصوبة
.
األظافرالواس�عة:
إذا كان ج�زء العلوي من أظافرك واس�ع
جداً ،فهذا يمكن أن يكون عالمة عىل أنك
شخص كسول كما أنك ال تهتم بالتواصل
مع األخرين  .وقد تبدو معادي للمجتمع
وإنطوائ�ي قليالً  .كما أن ش�كل األظافر
يظه�ر بأن لدي�ك ميل ونظرة متش�ائمة
أكثر من الالزم عن الحياة  .وأيضا ً تظهر
األظاف�ر الواس�عة بأن لديك مش�اكل يف
الجهاز التنفيس والسعال .
األظافر املثلية :
تتميز هذه األظافر بأن لها قاعدة ضيقة
للغاي�ة بحي�ث تعط�ي ش�كل مثل�ث يف
النهاية ،قد تكون ذلك عالمة من مشاكل

الغ�دة الدرقي�ة ونقص الهرم�ون وهذه
الحال�ة يمك�ن أن تس�بب مجموعة من
املش�اكل الصحية مثل التع�ب واإلرهاق
واإلكتئ�اب وزيادة ال�وزن  .وإذا حاولت
التعرف عىل السمات الشخصية ألصحاب
االظاف�ر املثلي�ة تج�د بانه�م أش�خاص
عصبني ،يميلوا إىل النقد ،تفتقر إىل الثقة،
ال تع�رف بالخط�أ وتلق�ي بالل�وم عىل
األخرين وال يتحمل مس�ؤولية األش�ياء
التي تحدث .
أم�ا إذا كان لديك أظافر مثلية وش�احبة
الل�ون بش�كل غ�ري طبيعي ،يك�ون ذلك
عالمة عىل مشاكل الدماغ .
األظافر عىل شكل شبه منحرف :
يمكنك التعرف عىل ش�كل ه�ذه األظافر
بانها لديها قاعدة أوسع ونهايات ضيقة،
حق�ا ً هذه األظاف�ر ممي�زة للغاية ولكن
يربطه�ا البعض باإلصاب�ة بحالة الكذب
القهري أو املريض .
ه�ؤالء األف�راد لديه�م حاج�ة دائم�ة يف
إخ�راع األوهام وتتع�ارض مع الحقيقة
وربما يعانوا من نوبات التوتر الشديد .
األظافر عىل شكل معلقة :
تتميز هذه األظافر بأنها واسعة جداً ،قد
يكون لها شكل محرج  .وغالبا ً ما تكون
عالمة عىل أن هذا الشخص عصبي ولكن
له حظ جيد .
األظافر الضيقة :
تب�دو األظاف�ر وكأنه�ا فاتح�ة صغرية،
وغالبا ً ما تكون عالمة عىل ضعف الهيكل
العظم�ي وظ�روف صحي�ة أخ�رى مثل
هشاشة العظام وإلتهاب املفاصل  .فإذا
كنت تمتلك ه�ذه االظافر أنت بحاجة إىل
إعادة النظ�ر إىل نظامك الغذائي  .وتمتع
بس�مات ش�خصية جيدة حيث تميل إىل
تحقيق التوازن والحيوية يف حياتك .
األظافر املقعرة واملحدبة :
أوالً ،األظافر املقعرة :
األظاف�ر املقع�رة منحني�ة م�ن الداخل
ويربط العلماء بينه�ا وبني اإلضطرابات

العصبي�ة املختلف�ة وتعان�ي م�ن
اإلضطرابات النفسية التي تؤثر يف حياتك
الشخصية والعملية .
ثانيا ً األظافر املحدبة :
تكشف األظافر املحدبة بأن هذا الشخص
لديه جهاز تنفيس دقيق  .وقد يعاني من
الس�عال أو نزالت ال�رد أو إلتهاب الحلق
وخاصة يف أشهر الشتاء .لذلك فإن هؤالء
األشخاص بحاجة دائمة إىل العناية .
األظافر عىل شكل حبة الزيتون :
هذه األظافر لها شكل غري عادي ،وغالبا ً
م�ا تك�ون عالم�ة ع�ىل ضع�ف الحال�ة
الصحية للقلب ولديك مش�اكل يف الدورة
الدموي�ة ويصاحبه�ا أصاب�ع منتفخ�ة
وت�ورمالقدم�ني.
قمة األظافر منحية :
ه�ذه الظافر منحية بش�دة م�ن األمام .
يرتب�ط هذا النوع من االظافر باملش�اكل
الصحي�ة املزمن�ة مثل الرب�و أو العرضة
لإلصابة بأمراض الرئة.
األظافر عىل شكل كرة :
ه�ذا النوع م�ن األظافر غري ع�ادي ألنه
نص�ف ك�روي يش�به القب�ة الزجاجية
املنحني�ة الت�ي تغط�ي وج�ه الس�اعة .
ق�د يكون أصح�اب هذه األظاف�ر لديهم
مش�اكل يف ال�كيل والرئة ويح�دث تراكم
للس�موم يف حال�ة عدم معالجته بش�كل
صحيح يؤدي يف النهاية إىل إنس�داد تدفق
الدم وتؤثر يف نمو األظافر .
األظافر الهشة واملكسورة :
ه�ذه األظاف�ر غالب�ا ً م�ا تك�ون ناتجة
عن عام�ل بيئي مثل اإلس�تخدام املفرط
ملنتج�ات املنظف�ات الت�ي تق�وم بإزالة
الزي�وت الطبيعي�ة أو بس�بب التطبي�ق
املتكرر لطالء األظاف�ر .كما يجب تجنب
غس�ل األطب�اق كث�ريا ً ويفض�ل إرت�داء
قف�ازات واقي�ة  .وإذا كن�ت تعان�ي من
هذه األظافر إح�رص عىل تطبيق الكريم
املرط�ب أو الزي�وت العطري�ة لتحقي�ق
الرطي�ب.

رأيس
1عس�كري يف س�لك تنظي�م
حركة السيارات يف املدينة
2شخصية نسائية إجرامية يف
السينما املرصية oياسني  oمن
الخروف
3مدينة م�ن مدينتني يابانيتني
الق�ت عليه�ا أم�ريكا قنبل�ة
نووية
4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض
ما  oبداية ضوء النهار
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األشياء الظاهرة
9للس�ؤال  oمس�حوق متفجر
استخدمه يف األصل الصينيون
10ذات حرك�ة خفيفة وجمال
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أفقي
1مدينة روس�ية تعرض�ت لكارثة
نووي�ة  oحي�وان صغ�ري يتحمل
العطش أكثر من الجمل
2ل�ه عالقة ب�رأس الدولة  oمكان
ذو سقف خفيف التقاء الشمس
3دولة يف وس�ط آس�يا فيها أطول
س�د يف العالم وأكثر من  80%من
سكانها مسلمون
4اختالط األمر يف موضوع ما
5خصلة حس�نة  oتوج�د عادة يف
بناء الجام�ع والجامع�ة وأحيانا
الرملان
6توقف يف املين�اء  oمادة تدخل يف
بياض األبنية
7تجدها يف البحر وقد تحتوي عىل
ما يتخذ كمجوهرات
8ارتفاع يف جانب الطريق  oغشيم
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غزل عراقي
أوك���ف راي���د احج�يل��ك ال��مض�م��وم
واذا م��ع��دوم ردك م����ا ي��هم�ن��ي
آس����ب�اب�ك ه�واي���ه وك�ث��رن وي���اي
واذا ي���بق���ن ب��ع��د ي��مك��ن ي��دمرن���ي
بع��د م�اض��ل رح��م وآتناس��ه جذب��ك ه��ذا
وال ك��ل�م��ة ح�ني���ن ال�بي���ك ت�اخ�ذن���ي
وال ج�م�ل��ة غ����زل م�ن��ك ت�ري���ع ال���روح
ُ
تس���ك�ني
وال ال�ذك��رى ال�ج�مي�ل��ه ال�بي�ه��ا
آب�ع��د واأل اكول���ك راي���ح ان���ي ب�عي���د
وال راي���د ع��ي�ون��ك ال��ناوي����ه ت�ذل��ن��ي
بي���ك آن���ه اض���ل وب�دون���ك أب�ق��ى ال�زي���ن
طي���ر آن���ه اض���ل واألغص���ان ت�حض�ن��ي
وأن���ت آغ���راب اس���ود م�اك��و م���آوه ت�ري���د
ت��ض���ل ت��نغ�ط ول��ك��ن ج���ي��ب ال���يغ��ني
خ��ل��ص وك�تك ب��روح��ي وك��اف��ي ل��عب وي�اي
آب���ع��د ي����ا ل��عي��ب ل�خاط���ري أت��رك��ن��ي
اس����ف أن����ي م��ن��ك م�اش���فت ض��حك��ات
ب���س دم�ع���ات ت��ح��وي ال�عي���ن بال�عش���ره
وال وي����اك ج��دم���ي اي��س��ي�ر ع األزه����ار
وال ال��ج�في���ن ل�مس���ت ن�اع��م ال�بش���ره
ال�ج���ذب بي�ك أت��ضح م�اخ��ذ ن��صف م�ا بي�ك
وش���ري�ان ال�غ���در بي���ك أت��ض��ح ي��نب���ض
وب�تألي����ف ال�قص���ص م�اخ��ذ رت���ب دك��ت��ور
وال��تمس����اح م��ن��ك م����ا ع��رف ي��غم���ض
آن��ه ت�بلي��ط احس��بك وغش��و بي��ك س���بي�س
وال�طس���ات م�ن��ك م�اخ��ذه دروس����ك
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سودوكـــو
وزع األرق�ام م�ن  1اىل  9داخ�ل كل مربع من املربعات التس�عة
الصغرية ،ثم أكمل توزيع باقي األرقام يف األعمدة التسعة الرأسية
واألفقية يف املربع الكبري وال تستخدم الرقم إال مرة واحدة.

األخيرة
للدخول إىل موقع
الصحيفة

عـين على العالم

كويكب عمالق يقرتب من األرض غداة عيد امليالد

“نصيحة غريبة” للوقاية من
كورونا“ ..رجا ًء عدم الكالم”

اقرأهــــــا صبــــــاح كـــــــل يــــــــوم
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محمد رمضان يحتفي بتربع كليب “مصباح عالء الدين” على صدارة تريند
احتف�ى الفنان ،محمد رمض�ان ،برتبع كليبه
“مصب�اح ع�الء الدين” ،ع�ىل املرك�ز االول يف
ترين�د موق�ع الفيديوه�ات الش�هري يوتيوب،
بعد س�اعات من عرضه عرب قناته الرس�مية،
محقق�ا ً أكث�ر م�ن  630ألف مش�اهدة خالل
 13س�اعة من طرحها ،باإلضافة إىل أكثر من
 106أل�ف إعج�اب من قب�ل متابعي�ه .ونرش
رمضان مقطع فيديو من الكليب عرب حسابه
الشخيص بموقع انس�تجرام ،ليحتفي باملركز
االول الذي حققه كليبه “مصباح عالء الدين”،
والذي قام بإخراجه “محمد سالمة”.
وتق�ول كلم�ات األغني�ة“ :من صغ�ري كنت
ش�ايف ..وأنا بلمس النجوم ..وال عمري كنت
خايف ..كل أما أقع بقوم ..وحلمت بالبطولة..
جايلك يا صفوف يا أوىل ..وآدى حلم الطفولة..
أه�و اتحق�ق يف ي�وم ،ماكانش ليا واس�طة..
مادعكتش الفان�وس ..بالعكس حلمت حلم..
كان رؤي�ة م�ش كابوس ..والن�اس الطيبني..
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يف املرآة
واقف�ني مس�تجدعني ..هم�ا ودع�وة أم�ى..
مصب�اح ع�الء الدين ..من تح�ت الصفر بدأت
س�بقت طلعت طفيت النجوم ..أعدائى يكرتوا

يختف�وا يظهروا مافرقش معاي�ا الهجوم ..ملا
أن�ا مش ف�ارق مع�اك ..والناس كله�ا وياك..
اسأل عيلتك تقولك ..بنشوفه من وراك”.

منة فضالي بالحجاب في “سكن البنات”
حث�ت األكاديمي�ة الوطني�ة
الفرنس�ية للط�ب ركاب وس�ائل
النق�ل الع�ام عىل تجن�ب التحدث
مع بعضهم البعض أو عرب الهاتف
لتقلي�ل مخاط�ر انتش�ار فريوس
كورونا.
وذك�رت األكاديمي�ة يف بي�ان “إن
االس�تخدام اإللزام�ي للكمام�ة
يف وس�ائل النق�ل الع�ام ،حي�ث ال
يمك�ن التباع�د االجتماع�ي يجب
أن يصاحب�ه إج�راء احتياط�ي
بسيط جدا أال وهو تفادي التحدث
وإجراء اتصاالت هاتفية”.
وق�ال عض�و األكاديمي�ة ،باتريك

ب�رييش ،ع�ىل محطة “ب�ي.إف.إم
ت�ي يف” الس�بت :إن�ه إذا ل�م يكن
هناك س�وى  3أش�خاص فقط يف
عربة مرتو أنفاق فلن تكون هناك
مشكلة ،ولكن إذا كان ال يفصل بني
الشخص واآلخر سوى سنتيمرتين
فق�ط فمن املنطقي عدم الكالم أو
التحدث عرب الهاتف.
وأشارت األكاديمية إىل أن الكمامات
القماش�ية أو املصنوع�ة يف املنزل
فعالة ضد انتشار فريوس كورونا
طاملا ت�م وضعها بش�كل صحيح
وأن معظم اإلصابات تحدث عندما
يخلع الناس الكمامات.

فوهة في كوكب المريخ على شكل
وجه مبتسم تنمو بشكل ملحوظ
سجل املسبار املداري الستكشاف املريخ التابع لوكالة ناسا صورة لوجه
مبتس�م ع�ىل الكوكب ألول مرة يف ع�ام  ،2011باس�تخدام الكامريا
القوية لتجرب�ة التصوير العلمي عالية الدق�ة ( ،)HiRISEوقارن
الباحث�ون صورة فوهة الربكان من أكتوب�ر  2011إىل صورة من
 13ديسمرب  2020وأبلغوا أن شكل الفم املبتسم أصبح أكرب.
ً
وفقا مل�ا ذكرته صحيفة “دي�ىل ميل” الربيطاني�ة ،يحدث هذا

كش�فت املمثلة ،من�ة فضايل ،عن
ش�كل ش�خصياتها يف مسلسلها
الجديد “سكن البنات”.
ونرشت منة صورة لها من أحداث
املسلس�ل الذي بدأ عرضه مس�اء

الس�بت ،وظه�رت وه�ي ترت�دي
حجابا.
مسلس�ل “س�كن البن�ات” م�ن
بطول�ة وفاء عام�ر ،وآيتن عامر،
ومن�ذر رياحن�ة ،ودين�ا ،وعايدة

رش�حت الرشك�ة املنتج�ة لفيل�م “الفارس”
النجمة مي س�ليم لتقدي�م دور البطولة أمام
أحم�د زاه�ر الذي
ا لنج�م
علي�ه مؤخ�را،
تعا قد
ويشارك معه
يف الفيل�م
ع�دد م�ن
ا لنج�وم
منه�م
حس�ني
فهم�ي،
وج�اري
تر شيح
ع�دد

تغريدات

فالح المشعل

جمانة ممتاز

ننحــي إجــالال ألبطــال العــراق الرابضني
بالسواتر كاألسوديردون كيد شياطني األرض
دواعش اجلرمية،برد قارس وطبيعةموحشة
ورصاص يتوافديف ليل الغدر ،لكنهم مصرون
على محاية وطن هــو األغلى يف الكون ألنه
معمد بروح البطولة ودموع األمهات.
لكم اجملد ابطال اجليش واحلشــد الشــعيب
والشرطة ومجيع محاة العراق.
وأخرياً متخضت جلنة مكافحة الفســاد عن ســجن
ملدة  ٦ســنوات ملديــر هيئة التقاعد و  ٤ســنوات
ملدير كي كارد ،حييا العدل!
لكــن بــاهلل عليكــم ،هل تســتطيع هــذه اللجنة
ان تكشــف لنا كيف ضاعت  ٦٢مليــار دوالر على
الكهرباء دون جدوى!

محمد النقيل.
وتدور أحداث�ه يف إطار اجتماعي،
ويناق�ش قضايا تخ�ص الفتيات
املغرتب�ات م�ن خ�الل حكاي�ات
ملجموعة من الطالبات املغرتبات.

م�ن األبط�ال ،وه�و م�ن تألي�ف
حسام موىس ،وإخراج رؤوف
عبدالعزي�ز ،وإنت�اج أيمن
يوس�ف ،وحت�ى اآلن ل�م
تحس�م مي قرارها من
املشاركة يف الفيلم .
وأك�دت النجم�ة ،م�ي
س�ليم ،مؤخ�را أثن�اء
استضافتها مع اإلعالمى
رام�ي رض�وان يف برنامج
مساء دى إم يس الذى يعرض
ع�ىل فضائي�ة دي إم يس ،أنه�ا
عادت مؤخ�را من لبن�ان ،حيث كانت
تق�ي فرتة إج�ازة هن�اك ،مضيف�ة“ :كنت
محبوس�ة يف الغرف�ة ومكنت�ش عارف�ة أنزل
للش�وبينج” ،عىل حد وصفها ،مشرية إىل أنها
حريصة عىل كل اإلجراءات االحرتازية للوقاية
م�ن ف�ريوس كورون�ا ،خاص�ة بع�د إصاب�ة
شقيقاتها ميس ودانا بالعدوى.
وأضاف�ت“ :الحمد لل�ه ربنا نجاه�م من هذا
الف�ريوس بع�د تعرضه�م ألعراض ش�ديدة،
خصوصا ميس ،والبد م�ن الجميع أن ياخدوا
بالهم من نفسهم”.
وقال�ت النجمة مي س�ليم إنه�ا تحب معظم

األكالت ،ولك�ن تح�رص ع�ىل
تناوله�ا بكمي�ات ،وم�ن
املكرون�ة
ضمنه�ا
واألرز
بالبش�اميل
املعمر ،ولكن املحىش
م�ش أوي ،ع�ىل حد
وصفها.
وأضافت :أنها فشلت
ىف موض�وع الطب�خ،
خاص�ة أنه متع�ة وفن
وطول الوقت والدتي تقول
يل “ماتدخلي�ش املطب�خ”،
مش�رية إىل أنه�ا تح�ب النظاف�ة
وغسيل املواعني.
وتجس�د م�ي س�ليم يف َ“رضبة معل�م” الذي
يعرض عىل قناة يس بي يس شخصية “ورد”
فتاة من حارة ش�عبية تعي�ش قصة حب مع
“جابر” ،ولكنها تضطر لل�زواج من صديقه،
ويشارك يف بطولة العمل محمد رجب ،رياض
الخ�ويل ورانيا فريد ش�وقي ومحم�د نجاتي،
وهاج�ر أحمد ،ومحم�د عز ،س�لوى عثمان،
ياس�مني البش�بييش وعدد آخر م�ن الفنانني،
وه�و تألي�ف أحم�د عب�د الفت�اح وإخ�راج
إسماعيل فاروق.

أمينة خليل تعاني مشاكل زوجية في
“خلي بالك من زيزي”
تش�ارك املمثل�ة ،أمين�ة خلي�ل ،يف درام�ا
رمض�ان  2021من خ�الل دور اجتماعي
جديد يف مسلس�ل “خ�يل بالك من زيزي”.
وتقدم أمينة خليل يف املسلسل دور زوجة
تعاني الخالفات مع زوجها الذي يقدمه
املمث�ل ع�يل قاس�م ،وتت�واىل األحداث
يف إط�ار درامي مش�وق ،يف  15حلقة
ط�وال ش�هر رمض�ان.وكان تصوير
املسلس�ل ب�دأ من�ذ أيام ،ويش�ارك يف
بطولة مسلسل “خيل بالك من زيزي”
أمينة خليل ومحمد ممدوح وعيل قاسم

إعادة تصميم خدمة بحث جوجل
على الهاتف المحمول
أعلن�ت رشك�ة جوجل أنه�ا تعيد
تصمي�م مظه�ر نتائ�ج البح�ث
ع�ىل الهات�ف املحم�ول ،وقال�ت
أيلني تش�ينج ،التي ق�ادت عملية
إعادة التصمي�م ،يف مدونة“ :أردنا
الرجوع خطوة إىل الوراء للتبسيط
قليالً حتى يتمكن األش�خاص من
العثور عىل ما يبحثون عنه بشكل
أرسع وأسهل”.
وستش�تمل إع�ادة التصميم عىل
نص أك�رب وأكثر ج�رأة يُقصد به
أن يكون أس�هل يف املسح الضوئي
برسعة ،وسرتى املزيد من خطوط
 Googleيف النتائج.
وستش�غل نتائ�ج البح�ث ً
أيض�ا
مس�احة أكرب من عرض شاشتك،
ويرج�ع الفضل يف ذل�ك جزئ ًيا إىل
تقليل الظالل.

حييى الزيدي

ترشيح مي سليم بطلة أمام أحمد زاهر في “الفارس”

النمو يف الواقع بسبب التآكل الحراري ،حيث يتبخر ثاني أكسيد
الكربون ويكش�ف املزيد من الرتبة ،كما نم�ا “األنف” املوجود
عىل الوجه ،من نقطتني صغريتني إىل انخفاض كبري.
بدأ املس�بار يف تحليل املريخ بع�د وقت قصري من وصوله يف عام
 ،2006وقال ،روس باير ،عالم الكواكب يف مركز ساجان يف معهد
“ :SETIيمكنك أن ترى كيف جعلت تس�ع سنوات من هذا التآكل
الح�راري فم الوجه أكرب” ،مضيف�ا “حصل الوجه ً
أيضا عىل يشء
م�ن عملية األنف ،ففي البداية كان يتألف من انخفاضني دائريني،
ولكن بحلول عام  ،2020نما هذان املنخفضان واندمجا”.
وتابع باير“ :قياس هذه التغيريات عىل مدار العام املريخي يس�اعد
العلماء عىل فهم الرتسيب السنوي للصقيع القطبي وإزالته”.
وأضاف باير “ويس�اعدنا رصد هذه املواقع عىل مدى فرتات طويلة
عىل فهم اتجاهات املناخ عىل املدى الطويل عىل الكوكب األحمر”.
تبدو االبتس�امة عىل الش�كل أكرب بس�بب مقدار الصقيع الذي فقد
بسبب التآكل الحراري ،مما يكشف عن املزيد من السطح.

وتق�ول ً Google
أيض�ا إن
إع�ادة التصميم ستس�تخدم
الل�ون “بش�كل أكث�ر تعم ًدا”
للمساعدة عىل إبراز املعلومات
املهمة دون تشتيت االنتباه.
للحص�ول ع�ىل فكرة ع�ن كيفية
اخت�الف إع�ادة التصمي�م ع�ن
التجربة الحالية ،يمكن للمستخدم
ع�رض إع�ادة التصمي�م بلقط�ة
شاش�ة لتجربة البحث عرب جهاز
.iPhone 12 mini
والتصميم الجديد يضع مزي ًدا من
املعلومات يف أعىل الصفحة ويقلل
من بعض الف�وىض املرئية ،والتي
تأم�ل الرشك�ة أن تجع�ل النتائج
أس�هل يف التحلي�ل دون إجب�ار
املس�تخدم ع�ىل التمري�ر ألس�فل
كث ً
ريا للعثور عىل ما يبحث عنه.

ري�اض ،وحج�اج عبدالعظي�م،
وهدير الديب ،وأحمد جمال سعيد،
وألفت عمر ،وحسني شتا ،وهاجر
الرشنوبي ،ومحسن صربي ،وهو
م�ن تأليف أحمد صبحي ،وإخراج

املواطن بني االكتفاء
والغالء

وصفاء الطوخي وسلوى محمد عيل ونهى
عابدي�ن ،م�ن تأليف ورش�ة رسد إرشاف
عىل الكتابة مريم نعوم ،س�يناريو وحوار
منى الشيمي ومجدي أمني ،وإخراج كريم
الش�ناوي.يذكر أنه يع�رض حاليا ألمينة
خليل يف دور السينما فيلم “وقفة رجالة”
ال�ذي تش�ارك في�ه بظهور خ�اص ،وهو
بطولة ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي
فؤاد ورشيف دسوقي ومحمد سالم صفاء
الطوخي وإيمان السيد وتأليف هيثم دبور
وإخراج أحمد الجندي.

كث� َر الكالم يف اآلونة األخرية عن تش�جيع املنتوج املحيل بأش�كاله وصنوفه
كافة ،ونحن جميعا بال ش�ك نش�جع اإلنتاج املحيل ،وألسباب كثرية ،أبرزها
ع�ودة بلدنا العزيز اىل وضعه االقتصادي الصحي�ح ،من خالل فتح وتحريك
املصانع واملعامل واملزارع ،وعودة األيدي العاملة العراقية اىل العمل الحقيقي
مجدداً ،من خالل التفكري ملياً ،وبش�كل مدروس ،باإلنتاج املحيل وتطويره،
وإرس�اء دعائ�م التن�وع االقتص�ادي بالبلد ،من غ�ري االعتماد ع�ىل النفط
كمصدر أسايس لالقتصاد.
وهن�ا أرضب مثال بأن ما حدث يف عملية تس�ويق بي�ض املائدة العراقي بعد
قرار الحكومة العراقية بمنع استرياد البيض وبعض املواد االخرى واالعتماد
ع�ىل االنتاج املحيل ،كان قرارا ً صائباً ،لكنه غري مدروس بش�كل دقيق ،لذلك
حصلت أزمة يف السوق وارتفاع سعر بيض املائدة بشكل ملحوظ ،فضال عن
بعض املواد ،الس�يما بعد ارتفاع س�عر الدوالر ،األمر الذي جعل س�عر طبقة
البي�ض يرتاوح بني  5500اىل  6500أل�ف دينار ،عىل عكس ما كان قبل منع
الحكومة السترياده.
أيها الس�ادة  ..ان بي�ض املائدة مادة اساس�ية للعائلة العراقي�ة ،وانه كان
م�ن أكثر املواد تأثرا ً بالقرار ،وبش�كل كبري وملحوظ ،إذ لم تكن هناك خطة
توزيع موس�عة بحيث يصل البي�ض اىل جميع املحافظ�ات ،وايضا ً ال توجد
أختام عىل البيض تحدد فرتة اإلنتاج واالنتهاء.
ولربما س�ائل يس�أل إذا كانت الحكومة حريصة عىل االنتاج املحيل أما كان
االجدر بها أوالً أن تحدد س�عر البيض رس�ميا ،لكي ال يت�م التالعب من هذا
الطرف او ذلك بأس�عاره ،وأيضا تطلع ع�ىل احصائيات انتاج البيض املحيل،
ه�ل هو فعال يس�د حاج�ة البل�د باس�تمرار ،أو هي ف�رتة مح�دودة  ..الن
املواطن ب�دأ يرفض فكرة حماية املنتوج املحيل مقابل ارتفاع س�عره وقلته
يف االس�واق ..جميعنا يعلم وضع املواط�ن االقتصادي الذي ال يحتمل الغالء،
السيما الطبقة الكادحة واملدقعة التي تشكل نسبة كبرية يف البلد.
أم�ا الصحافة العراقية بكل وس�ائلها ،املق�روءة واملرئية واملس�موعة ،فقد
اهتمت بش�كل كبري يف موضوع ارتفاع االسعار ،السيما بعد انخفاض سعر
الدين�ار العراق�ي مقابل ال�دوالر ،وما حصل م�ن إرباك يف الس�وق العراقي،
وسلطت الضوء ايضا عىل وضع العائلة العراقية الذي ال يحتمل الغالء نتيجة
للظروف املعيشية الصعبة.
بالعودة اىل التنوع االقتصادي ..أقول ان التنوع االقتصادي يهدف ،يف أي بلد،
اىل خلق قطاعات عمل وإنتاج جديدة ،وإحياء ما كان متوقفا ً او معطالً.
ويعرف التنوع االقتصادي عىل انه اس�تخدام األموال ،الس�يما اموال النفط،
لخل�ق قاعدة تديم االقتصاد ما بعد النفط ،من خ�الل تطوير البنى التحتية
والزراعة ،وإقامة الصناعات واالس�تثمار يف املجاالت ذات االنتاج الحقيقي،
وإيجاد مصادر إضافية غري نفطية لزيادة االيرادات للموازنة العامة للبلد.
ويف الوقت نفسه خلق مصادر مستديمة لالستخدام يف القطاعات اإلنتاجية
والخدمي�ة الس�تيعاب األع�داد املتنامي�ة الداخلة لس�وق العم�ل ،بعيدا ً عن
االستخدام الحكومي.
إذا ً ف�إن أهمية ورضورة التن�وع االقتصادي تظهر من خالل تجنب املخاطر
والتقلبات التي تك�ون نتيجة لالعتماد عىل مورد واحد ،وبما ان للتنوع هذه
االهمية الكبرية ،إذن ينبغي عىل جميع البلدان ذات املورد الواحد ،ومن بينها
بلدن�ا العراق ،أن تس�لك طرق التن�وع االقتصادية ،من اج�ل الوصول اىل بر
األمان من تلك املخاطر والتقلبات.
م�ن هن�ا اق�ول :صحي�ح ان النف�ط يف بلدن�ا هو العام�ل االول واالس�ايس
لالقتص�اد ،لك�ن ليس من الصحي�ح االعتماد عليه كم�ورد اقتصادي وحيد
للبلد ،بل يجب أن تفكر الدولة بش�كل ممنهج وعميل عىل فتح منافذ اخرى
للتنوع االقتصادي لتزيد من إيراداتها ،وتخفف عن كاهل املواطن.
ختام�ا اق�ول إن التفكري بعملي�ة التنوع االقتصادي ي�ؤدي إىل فتح مجاالت
جدي�دة وعديدة ذات قيمة علي�ا ،وقادرة عىل توفري فرص عمل أكثر إنتاجية
لألي�دي العاملة ،وهذا س�يؤدي إىل رفع مع�دالت النمو االقتص�ادي يف البلد،
والقضاء عىل النسبة الكبرية من البطالة بشكل واضح وملموس.

أعاد ترميم ذاكرة السينما العراقية

المخرج قاسم حول :عندما أنهيت تصوير فيلمي لم أجد صالة سينما في العراق أعرضه فيها
دبي  /الزوراء  /ظافر جلود:
قاس�م حول ،مخرج س�ينمائي وكاتب عراقي،
موالي�د ع�ام  1940يف ناحية املدين�ة محافظة
الب�رة يف الع�راق ،ب�دأ نش�اطه املرسحي�ة يف
س�ن مبكرة م�ن حياته ،عام  1957أس�س أول
فرق�ة مرسحية يف مدينة الب�رة ،وقدم العديد
من املرسحي�ات تأليفا وتمثي�ال وإخراجا ،عام
 1959التح�ق يف معهد الفن�ون الجميلة ودرس
اإلخراج والتمثيل ،بعد تخرجه من معهد الفنون
الجميل�ة عام  1964أس�س رشكة أف�الم اليوم
التي أنتجت فيل�م (الحارس) ..كتب حول قصة
الفيلم ومثل أحد أدواره الرئيسية وأخرج الفيلم
الراحل خليل ش�وقي ،حاز الفيل�م عىل التانيت
الف�ي يف أي�ام قرط�اج الس�ينمائية بتونس،
وأص�درت رشكة أف�الم اليوم مجلة س�ينمائية
تحم�ل عنوان (الس�ينما اليوم) ،تس�لم قاس�م
حول رئاس�ة تحريرها عام  ،1967كما أس�س
وعدد من أصدقائه الفنانني فرقة مرسحية هي
(فرقة مرسح اليوم) .
• غ�ادرت العراق مؤخرا اىل منف�اك يف هولندا ..
هل لك عودة مرة أخرى ؟
 انته�ى عقدي م�ع الحكومة العراقي�ة ،كانوايري�دون تجدي�ده بدرج�ة م�رشف ع�ام ع�ىل
مؤسسة الذاكرة العراقية التي أنشأتها وشكلت
ن�واة مالكها ،النه�م يش�عرون بصعوبة العمل
بدون�ي ،كان رشط�ي أن اعم�ل “أون الين” ،إذ
يصعب الس�فر اآلن ضم�ن تعقيدات�ه الحالية،
وخارط�ة الع�راق يف املط�ارات بالل�ون األحمر،
والس�فر ع�ىل مس�ؤولية املس�افر ،ورشكات
التأم�ني ترفض التأم�ني ،وحال الع�راق بالويل
بس�بب الكورونا وحال املستش�فيات ،واألدوية
ش�حيحة ،وحتى مقرات الرئاسة والسكن الذي
كنت أقيم فيه فيها إصابات.
• وأي�ن وص�ل مرشوع�ك برتمي�م الذاك�رة

السينمائية العراقية؟
 مثل ما تهدم “داع�ش” اآلثار التاريخية ،فإنالتاريخ السينمائي والرقمي املصور يمثل ذاكرة
الش�عوب ،فمن يهدمه أو يخرب�ه هو “داعش”
به�ذا الش�كل أو ذاك التخلف الذهن�ي والفكري
واملس�توى الس�لفي املتأخر عن العر يس�بب
يف إع�دام الذاك�رة املص�ورة ،عندم�ا ذهب�ت إىل
العراق يف ع�ام  ،2008وكان الع�راق “يبذخ” يف
رصف أم�وال يف البح�ر والنهر ،ش�اهدت تاريخ
الع�راق املصور ،منذ أن بدأ الفلس�طيني الراحل
الكاتب الكبري “جربا إبراهيم جربا” يوثق العراق
بأرشطة السينما السليلويدية ،وكان مرشفا ً عىل
القس�م الثقايف واإلعالمي لرشك�ة نفط العراق،
وكان يصور األخبار ويصدرها يف “مجلة العراق
املص�ورة” وه�ي مجلة مرئية كان�ت تعرض يف
ص�االت الس�ينما ،ي�وم كانت للس�ينما صاالت
ممتعة يشعر فيها املرء بعظمة مشاهدة األفالم،
أفالم املجتم�ع األمريك�ي والواقعي�ة اإليطالية
والس�وريالية الفرنس�ية ،وعظم�ة اإلنت�اج
الرويس من األفالم العمالق�ة ..منذ ذلك التاريخ
يف أربعيني�ات القرن امل�ايض وحتى اآلن صورت
مئات اآلالف من األمتار السينمائية تضم تاريخ
الع�راق الس�يايس واالجتماع�ي واالقتص�ادي
والثقايف ،وتصور الحروب واالنتكاسات وتصور
املوس�يقى واألغني�ات ،وفيه�ا أرسار خط�رية
يف ف�رتات اس�تثنائية م�ن تاريخ الع�راق ..هذه
األرشط�ة بصيغته�ا الس�البة واملوجب�ة تمث�ل

ذاك�رة الع�راق ،وجدتها مرمي�ة تحت اإلنقاض
حي�ث س�قطت قذيف�ة ما ع�ىل س�قف البناية
الت�ي أودع�ت فيها األرشط�ة الس�البة وبقيت
تح�ت األنق�اض واألتربة واملط�ر والطني ألكثر
من  8س�نوات وهي مرتوكة بدرجة حرارة فوق
الخمس�ني صيفا ً وتح�ت الصفر أحيانا ش�تاء،
فيم�ا األرشطة ينبغي أن تحفظ يف درجة حرارة
ثابت�ة ه�ي  19مئوي�ة ،وأن تحف�ظ يف مكان ال
يدخله الغب�ار وال الرطوبة ..هذا يف صالة حفظ
األرشطة الس�البة ،أم�ا األرشط�ة املوجبة فإن
سقف بناية دائرة السينما مثقوب وتنزل عليها
األمطار ،وقد أصبحت علب األفالم صدئة وتفرز
مواد سامة تصيب موظفات األرشيف بأمراض
خطرية يف الرئة ،وهذا ما هو حاصل.
* وماذا عملت إلنقاذ الذاكرة من هذا الوجع ؟
 به�ذا الخط�أ الفادح دخلت العراق وش�اهدتهذه الكارث�ة ونقلت األفالم من تحت األنقاض،
آالف من األطنان بع�د أن ألتقيت وزير الثقافة،
وكان لقاؤن�ا أكث�ر م�ن عتاب ..لم أك�ن حينها
بصدد إخراج فيلم سينمائي ،فإني يف حالة يأس
من وطني ،وتحديدا ً اليأس الثقايف ،حيث هيمنت
ق�وى ذات عق�ول متخلف�ة يف نظرته�ا للحياة
وللثقاف�ة ،لكنني عندما دخل�ت العراق ودخلت
بغ�داد ،فإني لم أج�د فيها ذلك األل�ق الحياتي،
لم أجد صاالت الس�ينما التي كن�ا نرتادها فقد
هدمت ف�وق أفالمها ،ولم أجد ش�ارع الرش�يد
بحيواته الرش�يقة من املقاهي الثقافية وبيوته

بسبب قذيفة تدمرت األشرطة
السينمائية وعاشت تحت األنقاض
واألتربة والمطر ألكثر من  8سنوات

ومسارحه وصاالت السينما فيه ،لكن بعد جهد
عظيم ومس�اندة م�ن مجلس الوزراء الس�ابق
أعدن�ا الكرام�ة للرشي�ط الس�ينمائي العراقي
وبات اآلن يف مكان أم�ني محفوظ ،وربما نعمل
قريبا متحفا للعرض والزيارة .
* دعن�ا نتحدث عن فيلمك (بغداد خارج بغداد)
الذي يوحي بأنه فيلم وثائقي وليس روائيا  ..ما
أبعاده الفكرية والفنية الجمالية؟
 نفذت الفيلم كما كتبته وكما دهمتني األحداثودهمني فراغ املدينة ،كما ذكرت لك ،فإس�ميته
“بغداد خارج بغداد” قد يبدو االسم وكأنه فيلم
وثائقي ،لكنه فيل�م روائي بصيغة غري تقليدية
عىل اإلط�الق ،عندما أنهيت الفيلم لم أجد صالة
سينما يف العراق تعرض الفيلم ،حيث كل صاالت
السينما تهدمت ،والعراق معروف بجمال صاالته
السينمائية وبثقافة التلقي لألفالم الجميلة بكل
اتجاهاته�ا وبدون إحراج ..الي�وم يتعذر عرض
فيلم�ي هذا “بغ�داد خارج بغ�داد” يف العراق يف
صال�ة “نظامية” ،نعم يكاد العن�وان أن يوحي
بالوثائقية ،وهي وثائقية ذات نهج روائي يتسم

بالجمالية العالية والفكر الواضح ،حيث الواقع
ألق�ى بظالله ع�ىل حياة فنان�ني ومبدعني كبار
وذوي مش�اعر متقدة ،فكرة الفيلم هي الغربة
الوجودية ،املثقف الواع�ي الجميل هو معاناة
غرب�ة وخوف لرهافة الح�س ،أردت ،وأنا أقرأ
وأحل�م بتاريخ ثقافتنا والت�ي عارصت جانبا
منه�ا ورصت ش�اهدا ومنتج�ا يف خضمه�ا،
أردت أن أص�ور جانبا منها ،وأن أجس�ده عىل
الشاشة .
• بع�د ع�رض فيلم�ك يف عواصم عربي�ة ،كيف
وجدت انطباع الجمهور عنه؟
عندما ع�رض الفيلم يف عمان وتونس والرباطتفاعل الجمهور ولم يغادر الصالة بعد العرض،
ب�ل أراد أن يعرف كل صغرية وكبرية عن ظروف
اإلنت�اج وعن نم�ط تفكريي وأس�لوبي يف كتابة
وإخراج ه�ذا الفيلم ،كثرية ه�ي الكتابات التي
أش�ادت بالتجرب�ة وجديته�ا كونه�ا تج�اوزت
الفيلم التقليدي ،وهذا ما كنت أريده للتعبري عن
حالة الغربة واالغرتاب التي عش�تها يف العراق..
إنه فيلم عراقي الهوية بامتياز إنساني الهدف.

